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 والسيارات   باخللق   مكتظ   االتساع مرتامى    ميدان   من   له  يا
 قارب   والوقت  3  رقم   الرتام   مقدم   أنتظر   احملطة   طوار على    وقفت 
ينتظرىن   ال   أنه   من   الرغم على  بيىت  إىل    العودة   أريد   املغيب، 
 املصابيح   أضواء على    الظالم   وتغلب   املساء   يهبطو   أحد، 
 وخفت ، 3  الرتام   آخر   عن   وتساءلت   بوحشة   وشعرت   املتباعدة 
ىف   وحيدا   أترك   آدت حىت    بلة،االس   مرور   وقل   امليدان   حرآة 
 خفيضا   صوتا   عتومس ،  جيئ   ال   تراما   انتظر   خال   ميدان ىف    احملطة 
 من   بأا   مظهرها   ينطق   فتاة   يسرية   مبعدة على    فرأيت   فنظرت 
  :وسألتىن    واليأس   بالوحشة شعورى    فازداد   الليل   بنات 

 ؟ 3  رقم   الرتام   حمطة   أليست  - 

3  رقم   بالرتام   وإذا   احملطة   مغادرة ىف    وفكرت   باإلجياب   فأجبت
 وشئ   التذاآر   وقاطع   السائق سوى    فيه   أحد   وال   هدوء ىف    يقرتب 
 ولبثت ظهرى،    الرتام   فوليت   الرآوب   عدم إىل  دعاىن  داخلى    من 
 الفتاة   فرأيت   ونظرت ،  احملطة   الرتام   غادر حىت  حاىل  على  
 منعطف،   أقرب   حنو   وسارت   بتسمتا بعيىن    شعرت   وملا ،  مبوقفها 
  .. األثر على    فتبعتها 

 القراءة 

)اخلْلق(املسرح هذه املرة ميدان مزدحم بالناس 
 .والسيارات

 يعود من جديد، لكنه هنا رقم الرتام ال عدد3والرقم  
-1يومية ) 4(حلم (، )10-25يومية ) 3(راجع حلم (األشخاص 

والراوى ينتظر الرتام ليعود إىل بيته اخلاىل ممن ينتظره )11
لىهلذا هو ليس حريصًا بالضرورة ع رمبا : فلماذا يرجع؟ أو(

 ).أن يسارع بالرجوع

الوقت ميضى، والظالم يعم، والوحشة تزحف، وامليدان
يتناقص شاغلوه، وهو يريد أن يعود حىت لو مل يكن ينتظره ىف
بيته إال الوحدة، لكن يبدو أن خاطرًا خيايله أن الوحدة
داخل جدران بيته أرحم من الوحدة ىف ميدان عام، خاصة وأن

 حرآة وخفت"دوره خواءه من الناس امليدان نفسه بدا يعلن ب
 "امليدان، وقل مرور السابلة، آدت أترك وحيدًا ىف ميدان خال
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 .االنتظار يطول، والرتام ال جيئ

االنتظار هو الذى ميد احلاضر إىل املستقبل بشكل ما، ومع
ذلك فقد يتجسد عادة ىف وعينا باعتباره انتظارًا لشخٍص ما،

منة ىف الرتآيبحلٍدث ما، لنقلٍة ما فكرة االنتظار هى فكرة آا
 .البشرى بصفة أساسية 

الىت حضرت، أو أحضرها االنتظار، هى من بنات الليل،
، وقد حّل"فرصة ما"وبدًال من أن يستقبلها الراوى على أهنا 

وره بالوحشة والناس، ليس هذا التواصلالظالم، ازداد شع
 والهو بديل عن .املأجور هو الذى يكسر وحدته ىف امليدان

 .وحدته ىف بيته حيث ال ينتظره أحد

، ليس هكذا...حرآت البنت شيئًا ما بداخله، ال ليست 
تنكسر وحدته، يبدو أن هذا الشىء الذى حترك حبضورها، هو

–د ليغادر احملطة، هو لعبة  الذى حرآه ىف االجتاه املضا هو
 .على مدى حرآية التواصل البشرى" الكّر والفّر: "آلية

 يلوح الرتام ىف األفق ليعّرى موقفه أآثر،

  لكنه ، حيضر خاليًا من البشر،- بعد طول انتظار-حيضر الرتام

 .حيضر ليعلن وحدة جديدة 

 توليس هناك من ينتظره ىف البي: امليدان خاٍل، والرتام خاٍل 

مل يزده إال وحشة  – بنت الليل –وظهور البنت 
  "فازداد شعورى بالوحشة.."

 .فما جدوى أى شئ؟
 ما جدوى االنتظار، وما جدوى رآوب ترام خال من البشر،

 .ترام مل يتميز إال برقمه، ما جدوى أى شىء

 فليذهب الرتام
 وليذهب هو أيضًا 

 .لكنه مل يذهب

  ، فمضى)ملّا شعرت بعيىن، ابتسمتو(بل أرسل الدعوة إىل الفتاة، 
 .وراءها ضد عزوفه األوىل عنها، وضد وحشته البادئة من قدومها

هل هو تسليم أن هذا النوع من التواصل العملى الوقىت
 الصفقاتى هو املتاح؟

 هل يعود من جديد ينتظر الرتام رقم ثالثة أو ثالمثائة؟

 بطائل أو بغري طائل؟
رآنا نتساءل عن وجهتهما، ومصريمل يقدم احللم إجابات وت
 .وحدة الراوى، ودور الفتاة

 ترآنا نتساءل عن مدى انتظارنا ملا ال يكون

ترآنا بعد أن حتّرك فينا آّل من االنتظار، واألمل،
 ... والوحشة ، واحلرية
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 ؟..هل نكف عن انتظار ماال يأتى 
 أم نتبع املوجود بغري طائل واعد؟

 . أنت وما ترى

 ) 8(نص احللم 

سكىن وجدت الباب مفتوحا على ضلفتيهعندما اقبلت على م
 .وجاءتىن من الداخل ضوضاء وأصداء آالم) العادة(على غري 

دق قلىب متوقعا شرا، ورأيت من أحباىب ابتسامات مشفقة،
وسرعان ما عرفت آل شئ، خلت الشقة من األثاث الذى آوم ىف

عمال من متفاوتى األعمار، منهم من.. ناحية داخل املكان 
..ران ومنهم من يعجن املونه ومنهم من حيمل املياهدهن اجلد

 .وهكذا نفذت املكيدة ىف أثناء غياىب وذهبت توسالتى ىف اهلواء

 وهل أطيق هذا االنقالب و أنا على تلك احلال من اإلرهاق؟

من أذن لكم بذلك، ولكنهم استمروا ىف: وصحت بالعمال
غادرتعملهم دون أن يعريوىن أى اهتمام، وقهرىن الغضب ف

الشقة وأنا أشعر بأنىن لن أرجع إليها مدى عمرى، وعند
مدخل العمارة رأيت أمى مقبلة بعد رحيلها الطويل وبدت

 مستاءة، وغاضبة، وقالت ىل

 !أنت السبب فيما حصل-
 فثار غضىب وصحت

  بل أنت السبب فيما حصل وما سوف حيصل-
 .وسرعان ما اختفت، ومضيت ىف اهلرب

 القراءة

 منظر الباب املفتوح، والشقة اخلالية، واألثاثيبدو أن 
لوال هناية هذا. املكوم سوف يتكرر ىف األحالم بشكل متواتر

احللم ، أو قل لوال ثلثه األخري، العتذرت عن قراءتة ناقدا،
ألنه وصل ىل ألول وهلة أنه ليس حلما، فقد عشت معه شخصيا

لثه األخري إىلبعض هذه التفاصيل، لكنىن تراجعت، فقد سحبىن ث
ما هو إبداع يتجاوز الواقع، وذلك حني أعلن الراوى الغضب
فاهلرب، مث تظهر املفاجأة حني تظهر األم وهو مل يغادر العمارة
بعد، وآأنىن أمسع بينهما العتاب حول شأن آخر غري ما أغضبه
حىت خرج طريدًا أو هاربًا هكذا، لعله شأن قدمي بينه وبني

، وأن هذا الشئ القدمي هو(!) الكاتبأمه، أم الراوى ال
األصل الذى ترتبت عليه آل األحداث، حىت اآلن، بل واألحداث
القادمة أيضا، وما احلدث األخري إال رمز ملا اختلفا حوله

 ".قدميًا وحديثا

هو ّحيملها مسئولية ما حدث وما سيحدث، وهى تذآّره بأنه
 .لفية األعمق ملا حدثاملسئول، مهما آانت عالقتهما اخلاصة هى اخل

 .فيصلىن أن آال منهما مسئول مسئولية ممتدة

 أهنا ختتفى: والنتيجة
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 وهو ميضى ىف هربه،

 بعد رحليها الطويل) وتظهر(فال هى ختتفى، ألهنا ظهرت 

أال يرجع"وال يبدو أن هربه سوف ينجح حىت لو آان قراره 
 ".إىل الشقة مدى احلياة

 ورمبا تكون هى املسئولة عن ظهور املهدى املنتظر ىف وعى-
الناس، حني تتعملق الفكرة مرضا، تصبح مسئولة عن تقمص بعض
–املرضى هلذا املهدى، أو للمسيخ الدجال املنتظر أيضًا، وهى 

.اإلبداعات بشكل متواتر تظهر ىف آثري من –فكرة االنتظار 
على سبيل املثال ذلك النىب الذى حيمل قلمًا ينتظر نبيًا حيمل

أو ىف انتظار جودو) صالح عبد الصبور: ليلى واجملنون ( سيفًا 
 ).صمويل بيكيت(
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