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 )73حلم(نص اللحن األساسى

 متكدر   آنت أنىن    ويبدو ،  بالعباسية   القدمي   البيت ىف  وجدتىن 
 األرضية   وخشب   اجلدران   طالء   مثل   شئ نقدى    من   يسلم   فلم   املزاج 
 بنربة ..   يقول   وهو   الشقة أقصى    من أمى    صوت جاءىن  حىت    واألثاث 
 جديدة   شقة   عن بنفسى    أحبث آى    األوان   آن   إنه   :لطيفة ..  بامسة 
  .تعجبىن 

 متعدد   هبو ىف  فوجدتىن    آخرين   وزمان   مكان إىل    وانتقلت
 وأآد .  حكومية   مصلحة   بأنه   منظره يوحى  ،  واألشخاص   احلجرات 
طلىب، ىف    أرسل   الوزير   بأن ليخربىن    أ .  ح   املرحوم زميلى    جمئ   ذلك 
 ورأيت .  ودخلت   واستأذنا  الوزير   حجرة إىل  فورى    من   وذهبت 
بنقدى   علم   أنه ىل    وقال   البشاشة   من   عادته   غري على    الوزير 
 متيما نفسى    أعترب إىن    له   فقلت   ذلك   فساءه   وزعيمها   للثورة 
 هلا   دائما   متنيت أىن    غري   رافضيها   من   أآن   ومل   الثورة   مببادئ 
  . والنكسات   العثرات   وجتنب   الكمال 

ىف   يتجول   صبيا فوجدتىن    آخرين   وزمان   مكان إىل    وانتقلت
 حفل   حلضور يدعوىن  سىن    مثل ىف    صديق وجاءىن  القاضى،    بيت   ميدان 
ليشرف  زغلول   سعد   دعا   شقيقه   إن   وقال ،  رباألآ   شقيقه   زفاف 

فدهشت دهشة. الفرح ويبارآه وأنه قبل الدعوة ووعد باحلضور
 أنه   عن   فضال   األمة   زعيم   هو آربى وقلت له بأن سعد زغلول 

 زمالئه   من   وال   أقربائه   من   لستم وأنتم   . وزرائها   رئيس   اليوم 
 البسطاء   وخيص   حقا   األمة   زعيم   هو   سعد   إن   فقال ،  جهاده ىف  
  .أرى   سوف وإنىن    احلب   بوافر 

إىل صديقى  ىب  ومضى    قرمز   درب ىف    احلفل إىل    ذهبت   امليعاد وىف 
 معه   جيلس   التشريفة   بدلة ىف    زغلول   سعد   الصدر ىف    فرأيت   حجرة 
 رأيت   مبا   هبرت ،  الضحك   ويشارآهما   احلديث ىف    معهما   ويتبسط 
  .أعماقى ىف    استقر   انبهارا 

* * * 

 التقاسيم
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تقدمت إليه وأنا ىف حال ال أآاد أصدق، قلىب يكاد... 
أطرافيطري من صدرى، ال أتصور أن القدر سيسمح ىل أن أملس 

أصابعه، ال أعرف آيف حملىن بني احلضور، واألغرب أنىن ال أعرف آيف
عرف امسى حىت ناداىن به، وهو يشري إّىل أن أقدم، رحت أقفز بني
املوائد وأنا أقرص نفسى ألتأآد أنىن لست ىف حلم، وحني وصلت
إىل حيث جيلس فوجئت أنه اختفى وحل حمله النحاس باشا، غمرتىن

نا أحب الرجلني، لكن لكل حب طعم مغاير، ومافرحة أخرى فأ
آدت أمد يدى للسالم حىت وجدت يدا غري اليد، فرفعت رأسى
فإذا به مكرم عبيد، ما غمرىن هذه املرة هو احرتام أآثر منه

 حب، وهل هناك فرق؟ 

بعد أن وقف ىل يصافحىن وقبل أن تلتقى يدى بيده أحسست
وإذا بضابط شرطة علىبقبضة تطبق على آتفى، فالتفت ورائى 

 : باستعالء قائال آتفه عالمات المعة آثرية، ينظر إّىل 

 ،"أنت متَّهم بقتل أمك"

 . فزعت ملوت أمى أآثر مما فزعت الهتامى بقتلها

فتح على الشرطى الزنزانة وأخربىن أن الرئيس يطلبىن
شخصيا، وأنه حدث خطأ ىف األمساء، وأن امسى من بني املرشحني

فظننت بعقل الشرطى الظنون، لكنه أطلق سراحى للوزارة،
فعال، فانطلقت إىل الفضاء آأىن أطري، ومل خيطر على باىل إال
حماولة التمادى ىف اخلالص، وآنت قد نسيت متاما رسالة الرئيس

 .والوعد بالوزارة

ىف الشارع، ىف بيت القاضى من جديد، وقد عدت صبيا مرة
أسرع فالزفة بدأت،: قولأخرى، عاد صديقى شقيق العريس ي

وما آدنا نعدو جبوار بعضنا لنلحقها حىت مسعنا صفارة
إنذار، وأطفئت األنوار مجيعا، وانبطح بعض الصغار على 

 . األرض، وجلست أنا القرفصاء وعملتها دون خجل

وحني أطلقت صفارة األمان، وعادت األضواء، وجدت الشوارع
 مة من بعيد، آلها خالية، لكنىن حملت شبح أمى قاد

 !أمل أقل لك؟: وحني اقرتبت قالت ىف حنان متأمل

 .ساحميىن، يبدو أنىن بالغت ىف نقدى بيتنا القدمي: فقلت هلا

* * * 

 )74  حلم(نص اللحن األساسى 

 من   املقابل   اجلانب ىف    اجلريان   بيوت   حمل   حل   آبري   ملعب   هذا
 وحنن ..  ويرقصون   فيغنون ،  انيونالربيط   اجلنود   ميأله   الطريق 
 والشوارع   شارعنا ىف    ينتشرون   مث ،  وقلق   بدهشة   نتابعهم 
  . منه   املتفرعة 

حى إىل    االنتقال على    رأينا   واستقر   األمر ىف    وتشاورنا
 ومل   ةضخم   عمارة ىف    بشقة   رضينا   مستقال   بيتا   جند   مل   وملا ،  آخر 
    شئ إىل    نرآن   آدنا   وما ،  للمعيشة   صاحلة   جعلناها حىت    جبهد   نضن 
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 الفئران   من   عادة  يصدرمماخرفشةصوتمسعناحىتالراحة   من
مسعنا   عمله ينبغى    شئ ىف    نفكر   أن   وقبل ..  راحتنا   صفو   فتعكر 

 الرجال   من   آثرة   رأيت   الباب   فتحت   وملا . ارجىاخل   الباب   طرقات
 يظنون   لصا   يطاردون   العمارة   سكان   إهنم   قالوا بالعصى،    املسلحني 
 احلجرات ىف    وتفرقوا   الشقة   واقتحموا   شقتنا إىل    تسلل   أنه 
على   يعثروا   مل   أهنم   أعلنوا   ولكنهم ،  مزعجة   جلبة   وأحدثوا 
 بل ..  عقب على    رأسا   قلبوه   أن   بعد   املكان   وغادروا ،  اللص 
ىف   النظر   نتبادل   حنن   وبينما املتخفى،    اللص   اختفاء   واآتشفنا 
 وقلت   غضبا   فثرت ..  اخلرفشة   صوت   جديد   من   مسعنا   إذ   وضيق   غيظ 
  . للطارق   الباب   أفتح   فلن   عفريتا   أو   لصا   أو   فأرا   ليكن 

* * * 

 التقاسيم

وتوقف الصوت، ومسعنا وقع أقدام تبتعد تدرجييا،.... 
ومبراجعة أشياء املنزل اآتشفنا أن مصاغ أمى وزوجىت وأخىت
وحافظة أىب قد اختفت آلها، ومل يشك أحد منا ىف اللص املختفى

 .املتخفى، وال ىف الفئران

حنا ننظر إىل بعضنا البعض دون أن ينبس أى منا ببنتر
شفة، لكن أخى األآرب مضى مسرعا يفتح التليفزيون، رمبا
ليكسر الصمت، ومينع التعليق ىف آن واحد، آانت األخبار
تتحدث عن تصريح آوندا ليزا رايس بالعثور على جثة دبليو

د أنبوش ىف األهواز، وأن جنازته ستشيع من مسجد باريس، بع
يصلى عليه الشيخ حسن نصر اهللا ىف املسجد األقصى، وسألت أخى
األآرب آيف حيدث ذلك آله ومازال اجلنود الربيطانيني حيتلون مدن

 .القناة

 إهنا إرادة اهللا: فقال

 بل إرادتنا حنن بفضل اهللا: قلت له

 بفضل من؟: فسألىن فزعًا

 !أستغفر اهللا العظيم، بفضل اهللا: قلت له

 .حسبتك قلت شيئًا آخر: قال

أنا مل أقل شيئا أصال، أنت تسمع ما تريد، هذا آل: قلت
 .ما ىف األمر
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