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)119حلم(:نص اللحن األساسى

وصلت إىل احملطة ىف الوقت احلرج واختذت موقعى ىف الطابور
بني القاطرة والشباك حىتنا لوظل. املمتد إىل شباك التذاآر

،انطلقت صفارة اإلنذار األخرية ومازلت على مبعدة من الشباك
 .وهكذا فاتىن القطار

 :التقاسيم

مل ينفض الناس من الطابور برغم صفارة اإلنذار، فهى مل
، ولكن بغارة مفاجئة جمهولةاألول تكن إنذارا بقيام القطار

النجدة وليست صفارة اهلوية، وقال أحد الواقفني إا صفارة
؛لقد أعلنت إسرائيل احلرب على حزب اهللا :فقال آخر ؛اإلنذار

هل ستنقلنا ؟وما لنا حنن :فقال الذى ىف مقدمة الطابور
ما هو: فقال الذى يقف خلفه ؟مدرعات حزب اهللا إىل القاهرة

:فرد عليه ناهرا .ريةدنت ىف القاهرة، انت تقصد اإلسكنا
فقالت ؟مث إيش عرفك أننا ىف القاهرة ؟إيش عرفك ماذا أقصد

أليس: امرأة منتقبة آانت تتململ طول الوقت ىف الطابور
 فيكم رجل واحد خيفف عىن ما أنا فيه؟

**** 

قمنا برحلة إىل اململكة الىت تغنى بروعتها الشعراء
من هوهناك انضم آل فرد إىل املرشد الذى اختاره ينتقل ب

مشهد إىل مشهد ومن جبل إىل حبرية ومن متحف إىل مقربة وقال
إنه مل يبق من الرحلة إال احلديقة البللورية ودعانا: املرشد

:إىل شئ من الراحة والتأمل آى اليصدمنا االنبهار فسألنا
وهل مثة انبهار يفوق ما شاهدنا من أحياء وأشياء فابتسم

 .املرشد وواصل السري وحنن ىف أثره

 :التقاسيم

عرف آيف ميكن أن نرتاح أو نتأمل وحنن ننتظر انبهارانمل 
أآرب من قدرة خيالنا على االنبهار، مث بدأ الرآب ىف التحرك،

غري إىل احلديقةقدام فالطريق وآان ال بد من السري على األ
 مصرح بسري السيارات فيه، وال هو صاحل لذلك، وطال املسري دون
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حىت بدأ بعضنا يتسرب من اجلمع، ويقف حتت ،مل ىف الوصولأأى 
غدير، وخاف املتبقون أن حيل الظالم وقد ظل شجرة، أو جبوار

،الساحة الكربىقاربت الشمس على املغيب، وحني وصلنا إىل 
نظرنا ىف األفق فإذا قرص الشمس قد امحر حىت صار مثل اجلمر

حىت ويدًار من أن يتوارى رويدًا املشع، وقد المس األفق، وبدًال
يغيب، وأغلبنا يقاوم خوفه من حلول الظالم قبل أن نصل إىل

حنو رويدًا ورية، إذا بقرص الشمس يرتفع رويدًالاحلديقة البل
والسحب حتيط به وآأا حتتضنه ىف حنان، وسط السماء من جديد

هذه هى: رقيق دون أن يفقد لونه األرجواىن، وجلجل صوت يقول
هلل اجلميع وآربوا وحّط محام آثري ىفاحلديقة البللورية، ف

 .الساحة الكبرية، واستطالت األشجار حىت آادت تالمس الشمس
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