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خر يقطر من مسائها الصفاءياهلا من حديقة ال أول هلا وال آ
وتتوارى أرضها حتت الشجر وجلسنا ىف ظل شجرة لنأآل ونشرب
وإذا بصوت خيربنا بأن املغنيات والراقصات آتيات آتيات وصوت
آخر حيذرنا من االستماع إىل األمثال واحلكم الىت تذم تقلُّب
الدهر وغدر األيام وقال إن حسبكم هذه اهلبات من األشجار

 .مثارها باهلناء والسروراملثقلة 

 :التقاسيم

ابتسمت لنا أخريا، وآان الشرط سهال، وحضرت املغنيات،
والراقصات فعال، لكنهن مل يبدأن اإلنشاد، وقال املتعهد إنه
البد أوال من تنفيذ الشروط، فانطلق واحد من وسطنا وآأنه

، وما آدنا نلتفت إليه حىت"املشروطة حمطوطة"ليس منا صائحا 
"لق صوت آخر من الناحية األخرى يردد ، بيت شعر قبيح انط

،"وماُسمى اإلنسان إال لنسيه، وما القلب إال أنه يتقلب
فالتفت بعضنا حنو الصوت اآلخر، ومل نالحظ أن املغنيات
والراقصات بدأن ىف مجع اآلالت وارتداء أحذيتهن استعدادا

سلمنا أمرناللرحيل، فتوقفنا عن رآل وصفع صاحىب الصوتني، و
 . من اجلواسيس أوال  هللا وتعاهدنا على أن ننقى صفوفنا

**** 

 )138  حلم: (نص اللحن األساسى

شارع طويل عريض وأنا أسري فيه على مهل غافال عما حوىل
وإذا بيد تربت على آتفى فالتفت أمامى فرأيت امرأة آية ىف

حنو بيت اجلمال والرشاقة ودهشُت، فابتسمْت، فابتسمُت، فأسرعْت
أنيق أخضر فاستقر رأىي على أن أتبعها ولكنىن التفت حوىل
حلظة ليطمئن قلىب وىف هذه اللحظة تدفق جنود األمن حىت سدوا
الطريق سدا وتعذر علّى التقدم ولكن عيىنَّ مل تتحوال قط عن

 .البيت األنيق األخضر

 :التقاسيم

 مبا تقدم مىن أحد رجال األمن وتصورت أنه سيسألىن، أو ر
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لكنه ختطاىن ومضى ىف طريقه، فالتفت يقبض علّى بتهمة ما،
ناحية وجهته، فتبينت أن هناك على الناحية األخرى نفس
البيت األنيق األخضر، فتصورت أنىن أخطأت فتأخرت خطوتني،
ونقلت بصرى بني الناحيتني وعرفت أنىن مل أخطىء، وأهنما بيتان
آأهنما توأمان واحرتت آيف سأميز أى منهما الىت دخلت إليه

رأة حني ينصرف رجال األمن الذين ظلوا ىف أماآنهم يسدونامل
الطريق ، وفجأة امتأل الشارع آله على اجلانبني ببيوت مشاهبة
طبق األصل، خضراء وأنيقة، قلت َآُمَلْت، لكنىن انتظرت أيضا
واثقا أنىن حني أناديها بعد انصرافهم سرتد من البيت الذى

يتحرآون، قلت ُفرَجْت،دخلته دون سواه، وبدأ رجال األمن 
لكنهم بدال من أن ينصرفوا راحوا يوزعون أنفسهم على
البيوت الىت ختلقت حىت اختفوا مجيعا داخلها، وظللت ىف الشارع

 .وحدى أمتىن أن تشق األرض وتبتلعىن
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