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بناء آبري ستجده ىف األصل آان مبىن الوزارة الىت آنت
راودتىن نفسى على –موظفا هبا وملا رأيت الشباب يعود إليها 

ىف الداخل قابلت نفرا من الزمالء القدامى. ارتيادها
فانشرح صدرى للقائهم وسرنا من حجرة إىل حجرة ومن ذآرى إىل

ومررنا بسلم واسع عجيب. ذآرى حىت بعثنا املاضى من مرقده
يت شبابا آثريينفصعدت من فورى إىل الطابق الثاىن هناك رأ

آلما رآىن أحدهم جتهم وجهه وألقى على نظرة مستنكرة انتفض
وحبثت هنا وهناك حىت استقرت. قلىب وشعرت برغبة ىف التبول

عيناى على الفتة ترشد إىل دورة مياه ىف ممر بني احلجرات فهرعت
إليه ولكىن وجدت عماال عاآفني على إجناز مشروع مل يتم تنفيذه

وسرعان ما اآتشفت. ستعمال رجعت من حيث أتيتال يصلح لال
 . بأنه ال سبيل إىل الفرج إال بالعودة إىل الطريق

 التقاسيم

حلقىن أحد الزمالء القدامى وطلب أن أؤجل هذه املهمة...
ألن رئيسنا السابق قد حضر لتوه، وأنه علم بوجودى فأرسله

قد آانمسرعا حىت يلحقىن قبل أن أنصرف، فرحت هبذه الدعوة، ف
طيبا معى فوق الوصف، إال أن رغبىت ىف التبول زادت أضعافا ىف
نفس اللحظة، ومل أعرف هل اعتذر وأواصل البحث عن مكان
أقضى فيه حاجىت، أم أفر جبلدى من خطر جمهول، تسمرت ىف مكاىن

 أنت حر، : وطالت الوقفة حىت انصرف الزميل وهو يقول

 هل أنا حر حقا؟ : متجمدا وأنا أتساءلظللت 

 :مث توالت املناظر دون فواصل

وجدت نفسى ىف ميدان ليس له حدود، وحني أمعنت النظر
اآتشفت مبىن أثريا على ناصية الشارع الوحيد على طرف
امليدان، وتبينت أنه مبىن الوزارة األصلى بصورته القدمية

دت نفسى ىف مقابرقبل التحديث، مث فجأة اختلف املوقع، فوج
اإلمام الشافعى، مث وأنا أختم صالة العشاء إماما ىف سيدنا
احلسني، وحني احنرفت عن القبلة ألآمل ختم الصالة اآتشفت أن

 املصلني خلفى آانوا خليطًا من أهل الصعيد، رمبا من ملوى 
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الشيخ حسن نصر!! بالذات، لكن من هذا الذى بينهم؟ ياخرب
واعتذرت له أنه آان أوىل باإلمامة، وإذااهللا شخصيا؟ فخجلت، 

به ينحىن على يدى وأنا ىف حال، فاهنارت دموعى تبلل حليته
وهو يقبل يدى، وما أن رفع رأسه حىت سألته وأنا أآاد

يا شيخ حسن: ، سألته"أىن حر"أحتضنه، وىف ذهىن قول زميلى 
 هل أنا حر حقا؟

الشيخ حسن إىل املنرب، فنظرت حيث ينظر وإذافالتفت 
بعمرو موسى جالس ينتظر انتهاء املؤذن من اآلذان الثاىن،

 وهو ممسك بسيف خشىب، وهو يتمايل ويتمتم، 

 فتبادلنا النظرات أنا والشيخ حسن

 .ومل أآرر السؤال

* * * 

 )68  حلم(نص اللحن األساسى 

 تتألق   بينهما   وما   وأرضه   همساء   إن .  املكان   هذا   أمجل   ما
 أما .  والصفاء   النقاء ىف    آية   وجوه .  األبيض   الورد   بلون 
 منهم   األحياء   العمر   أصدقاء   مجع   أنه فهى    احلقيقية   معجزته 
 عما  سألناهم   حنن   فال .  أحد   دهشة   ذلك   يثري   أن   دون   واألموات 
 عقب   الدنيا ىف    حدث   عما   سألونا   هم  وال   اآلخر   العامل ىف    وجدوا 
  . رحيلهم 

 تدوم   أن   متمنني   اللهو ىف    مجيعا   أنفسنا وجدنا   ولكنا
 سوداء،   سحابة   السماء   من   هبطت   إذ تدم    مل   احلال   أن   غري احلال،  
 وتتابع   الشالالت   مثل   مطر   وأمر   ننابي   وفرق   الظالم   ساد حىت  
  . احلناجر   القلوب   بلغت حىت    هدنة   دون   والرعد   الربق 

 األصدقاء   بعض   أصوات ألذىن    تسلل   وهنا

 . ' النهاية   إا '  األول   قال

 . ' الفرج   من   قبسا   األفق   عند   حملت إىن  'الثاىن    وقال

  .' احلساب   من   مفر   فال   األمر   من   يكن   مهما '  الثالث   وقال

 التقاسيم

وجدنا أننا قد –حني انقشع الظالم وتوقف املطر ... 
قسمنا إىل فريقني متميزين، األحياء ىف ناحية واألموات ىف
ناحية ومل أجد نفسى بني أى من الفريقني، واحتج األموات

فكيف حناسب من جديد، فجاء رد ميتلقد حوسبنا مرة، : قائلني
آخر أنه، آان علينا أن حنذر أن خنتلط هبؤالء األحياء إذ يبدو

لو آنت أعرف: أهنم خدعونا وّمحلونا ذنوهبم، فقال ميت ثالث
أن املسألة هكذا آنت أقررت بكل ذنوىب، وارحتت، وأخذ األحياء

 .يستمعون إىل هذا احلوار ىف عجب وعدم فهم بالغني

ىب احلرية حدًا مل أعد أحتمله، وعزمت أن أنضم إىل بلغت
 فريقى، لكنىن مل أعرف أحقية انتمائى إىل أى من الفريقني، 
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فقرصت فخذى فتأملت فعرفت أنىن من األحياء، فاندسست
بينهم، لكن أحدا منهم مل يتعرف علّى مع أهنم أصدقاء العمر،

قرصت أحدفشككت ىف نفسى، فتسحبت إىل حيث الفريق اآلخر، و
أصدقائى املوتى فجأة وبشدة، فإذا به يقفز من فرط األمل،
وحني استدار ورآىن تعرف علّى، وتصورت أنه سيأخذىن باحلضن
يعّوضنىن عن تنكر األصدقاء األحياء، وإذا به يصفعىن حىت صفرت
أذىن مثل بوق عربة بوليس النجدة، فراح يقبل رأسى وهو

هو أنا" أنا"يتحقق من أنىن  يعتذر ويتأسف وهو يزعم أنه مل
 .فعًال

ما دمت عرفتىن هكذا، فهل: صدقته وقلت له بتوسل جاد
 ميكن أن ختربىن هل أنا منكم أم منهم؟

 ماذا تقول يا رجل؟ هل هذا آالم؟: قال ىل
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