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هذه حمطة ترام وأنا حائر بني أبعادها النتظار جمئ ترام
ما، ولكن ترقىب لسطوع القمر ىف النافذة املطلة على احملطة

وأمتادى ىف الطلب وما أآثر. حيث أختلس نظرة بعد نظرة
ولكن أنا ىف. بقى وحشىتحىت مىت ت. األصدقاء الذين يسألونىن

رحلة ال مفر منها آأا قضاء وقدر، واحلق أا رحلة شاقة
مرهقة وأطول مما تصورت وعند العودة مل يتبني ىل إال قفص مربع
هو النافذة ووجدهتا مبوضعها ولكنها بدت وامجة ال تستجيب وال
جتيب، وآما آنت باألمس، وقفت حتت النافذة منتظرا غري عاىبء

 .ارة وأخريا هبط على صوت حديث آاهلمس يتخلله ضحك مكتومبامل

 : مث مسعت صوتا يتساءل

 ما حكاية الرجل الذى يقف حتت النافذة؟  -

 : فأجابه صوت ضحكتها

 .إنه يبكى عن ذآرى حبيب ومنزل  -
 : التقاسيم

شككت ىف نفسى، فأنا صحيح أقف من مدة حتت النافذة،...
نا بكيت أصال، فالتفت إىل مييىنلكنىن مل أصدر أى صوت، وال أ

فوجدته يبكى حبرقة وتساءلت آيف مل أمسعه وهو بكل هذا
القرب؟ ورحت ألوم نفسى أنىن لست أنا الذى آنت أبكى،
وتصورت أنه آان على أن أبكى وأنشج بصوت مرتفع حىت تسمعىن،
وقد تتعطف على بإطاللة، أو على األقل أنال نصيىب من هذه

 . حلانية الساخرة معاالتعليقات ا

الحظت أن دموع الرجل جبوارى تسيل فعال بغزاره، وهو غارق
ىف صمته، مث أخذت الدموع تتجمع، وتتوالد، وتتكاثر، مث
تتدفق بسرعة مذهلة، وآأا شالل يهدر، حىت راحت حتفر ىف األرض
جمرى سرعان ما اتسع وصار را جاريا يتألأل ضوء القمر على

إىل الزورق الذى اقرتب من الشاطئ وآأنهصفحته، فقفزت 
 .يدعوىن شخصيا إليه

 وجدتىن بني األصدقاء الذين آانوا يسألونىن عن وحشىت وحىت 
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مىت تبقى، ودون أن أجيبهم وصلهم جواىب، مؤتنسا هبم،
أنا راح"فأداروا جرامافونا راح يصدح بصوت عبد الوهاب 

، وأفقت ممتلئا، فتغريت حاىل"زماىن هدر، وال آانش عندك خرب
رعبا، ورحت أجرى حىت قفزت إىل املاء دون تردد، وعجبت أم مل
حياولوا أن حيولوا بيىن وبني ذلك، وال حاول أحدهم اللحاق ىب

 .إلنقاذى

يتغري املنظر ألجدىن ىف ترام آخر، ليس تراما متاما، ومسعت
امليكرفون يعلن وصول الديزل األسباىن إىل حمطة طنطا، ووجدهتا
ترآب القطار وتتجه إىل الكرسى الوحيد اخلاىل جبوارى،
فتزحزحت قليال حنو النافذة، لكنها مضت ىف املمر حىت جتاوزْتىن،

 واستمرت حىت نزلت من باب العربة الناحية األخرى، 

وقام القطار مواصال رحلته إىل االسكندرية وقد عادوىن رعب
قطار آان يسريالزورق واألغنية، ونظرت من النافذة، لكن ال

   .بأقصى سرعته

آلفت حبمل رسالة إىل املرحوم الدآتور حسني فوزى،)86  حلم(
فقلت له إن معى عرضا إلعادته ىف اخلدمة مع زيادة ملموسة ىف

 . وختصيص حجرة فاخرة ملقامك. الراتب

ضحك الدآتور وقال إنه ال يهمه الراتب وال احلجرة، ولكن
 .يهمه احرتام فكره وآرامته

 .ورجعت وىف يقيىن أن مهمىت قد فشلت

 : التقاسيم

فرحت بفشلها وآنت متنيت أال تنجح، لكن ما أن وصلت... 
إىل منزىل حىت دق جرس التليفون، ووجدت أن املتحدث هو
الدآتور حسني فوزى، ودق قلىب خوفا من شئ ما، حتققت خماوىف حني

الزيادةهل عندك فكرة آم ستكون : سألىن دون مقدمات تربيرية
ىف الراتب، فأجبته أنىن لست متأآدا ولكىن مسعت أا ستكون إىل

قل هلم أنىن قبلت العرض على شرط أن أقتسم: الضعف، فقال ىل
الزيادة مع صديقنا توفيق احلكيم، أبديت دهشىت ومل أقل له،

عندى مشروع سرى أنا: وماله توفيق احلكيم باملوسيقى، فقال
نعلم أنه ال ُتبلُّ ىف فمك فوله، قلت وهو مل خنربك به ألننا

أنا؟ قال نعم، ومع ذلك: معرتضا، مع أنىن أعرف صدق قوله
إنه مشروع حتديث احلضارة الغربية مبا يليق: سوف أقوله لك

 .هبم

 هبم أم بنا؟: قلت له ىف دهشة بالغة

 هبم، مالنا حنن واحلضارة من أصله: قال مؤآدا

 فسهمأليسو هم أوىل بتحديث أن: قلت

 نعم: قال

 فماذا إذن؟: قلت

خالص، أنا عند رأىي األول، أبلغهم أنىن رفضت العرض: قال
 .مجلًة وتفصيال، اآلن ومستقبال
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