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احسد.ياتولم،جنس!هط!الت.!لاالضحىمعجلسا
لا3،ويريء،االغهىداخل،!و!!،امامهماالجرسوريروح

،أخرونبطوووانممتدممرهالبم.رشاد:شكص،*6،لمم!ىك!.يالي

يتصعحون،بعضهمحولمتجمعون،المقهىموايدحوقممناثرون

وراءمنيحدوون،زجاجيةأنواباكنيشربون،بكسلالصحف

لدومينوكي2يخ!بئون،الطاولهيلعبون،وانيمدزالس!غانكيالزجج

الايدقي،!!لكركرإلنيأتجورةألفاسينفنون،يدخ!نون،احف

أالسهماوكح.ا!نررفة!-ض!لىث!طكبما!!عالمئممهوونحتالالراعافىعرنون

موفد،وكنين،وزطجيةمعدتيةا!ك!و'!يمممم!نالمقهىداخلومن

المفتوحةالقآيله،فريع7عبرخن!الكل!وبر،دفءعب!ا؟يهـماوينسعل

افزجأج!.للابواب،الان

بخل!رهينليء،4بطولم،نثرلمهفيطنىثءمتريع،ميرالالهالسهعن

.الخيزرافبمأمقعدهحاثعلىبعجزهويرل!!ز،افعولىكما،عارضعلى

.مميناهوتمبقاخصويثوح،كبللأءلمصالر،أدكمحي،المموروجهه

بداه.اصابعبلاكميد،اشلبمكر،شوففلأب!خريهتبتسمان

مخذيه،على،مضقثالمبعبتلأنترفي6لروالةجيبيميمندستان

افصىكي!بد،،بعاصهيونلىء4أثك!!ميكمه.الجيبينداخلمن

:فال.الغصيرالسمين.المفتوحالجاثتتحت،لهاتساع

.اندهس

انت.لهصف!-

هـء،متونربعجزيرحدقو!و،ذلثالالالطويلالركيع

ا!لم!ة،مطفأتاعي!تاهمبابولا،لادمذةبلا،المقابلالاصمالحائط

الحافكسغف،نانضان،كثيفانحاجباه.عانرتان،حزينتان

متغلص،الملامححاد،السمهرةداكن،المسمتعكليلوحهه.المقابل

الاصابع،طويلتاكفاه.!قعلىساقايضع،مقوسظهره،الفك!ن

عنقه،حولممندودةعاليةفميصهيادة.ركبتهحولمتشابلأهـ،ن

.الركيعبرحئايةمغلقة،الثلاثةجاكتتهأررار.؟دمتفاحةفوفهآتفز

:اضافالطويى؟

هـكرامةدديرجلآنا-

.اخرىلقصص"مدخل))أو(،افتتاحية)ءالقصةهده*

حياتفيالثفاؤبالوافيلتعرية،ممانلةتجاربعنتعبر

عدداتضم،خاصلونمنرواقيمج!عهافيقفكل.العربية

.القصمروةالقصصمن

تشضماد-

ضءح!ة.وجههفيلثطعت.صوتبلاضحكالقصيرالسمين

الق!مىرالم!فيق.برهـا1ت"قممكلرلمل!خر.بةنبرةا!خرمئه"مع

:صال

كرامة؟؟..رجل-

،بةبننهيدة،عابرةللمحظةصدرهىلاالطويلالرفيع

شيئا.يقلولم،لغورهاأخمدت،ميبرة

عندمرتينبفرشانهصندوفهطرق.اقبلالاحذيةماورح

طرقعات،صندشفهطرقولماماء8مامر.المجاورة،)الترابهزة،

التاليعة،(،الترابيزة"عثد،اليتيمتنالدقنتينبذاتلصندوق

لم.صمتعنمهما.يطرقوهوعادثم،الصندوقييطوقمضى

.مبتص!اخطاثمئانيةتوقف.حذاءيهـماالىا-)خفتلكنه.طرق

مناديا:لهقالالقصيرلسمين

.تشال-

!الحسابعلى-

ثاعتالقصيرالسهين.ومضى.بأسيالاحذيةماسحها!ا

:مقلداقال.المص!ةالضحكةذاتوجهه!

كرامة!عثديرجلأنا-

كفه،عوالصينية،كالجمليتدافع،مسرعاالجرلىونمر

ثم،اليهمانظر.يدهحركةمع،وتجيءتذهب،بابهامهسندة

ةقالالقصكلالس!ن.شنى

المقهى.علىمفروضاننحن-

:قالالطويىالرفيع

الكرالمي،..مثلهنانحن.ذلكتعودالمقهى-

جيبه.منا!يمنىيدهسلت.المرةهذهضحكالقصيرالسم!ن

:قال.ساعدهفيبهاخزه

ستؤج..يهمكولا-

:قالالطويلاًلرفيع.وصعفق

ياقه.فىس

تراهن؟.لىولو-

كالهم.هناعرنا.ياتيلااويلألي-

:قادالقصمررالسسمين

علينا..،الفنضديبةهذه-

:سالالطويلالرفيع

وعليهم؟-



-وعليهم.

:وؤال،الاولءكانهاىاوجههاعادالطويلالرف!يع

؟"هو"رأنيمتى-

سيماتي.-

؟اذنمتى-

بقلق:وأضاف

.كثيروننحن.غيرنايجدربما-

:قالالسمينالقصير

عير؟نجم:ه!واحداتعر!؟-عرفه!!ل؟هممن.تعتقد-

.نالرةقلةنحن.لا

:قالالطويلابرفع

أمس.الكومبارسصفراينا.واهماقت-

:قالالقصرالسمين

بهم.تشبهنالا.كتابنحنس

:وقال،الثانيةلامرةوج!4أدارالطويلالرفيع

متاكدأ-

.الاولمكانهالىبوجههيعودوالا-خر،أجابأقصيرأالسمين

.غيرهسنجد.لوحدثص*ى-

:يهالعادالطويلالرفع

يف؟3؟ينأ؟كدمتة-

.اجابالقصيرالسمين

والتلةز!ون،والاذاعة،الصحففيالا-ماءهدهكل.انظر-ا

.يخطبونوالذين،والسينما

:يقولعادالطويلالرفيع

كانأعطم.خفيوما.كثرون..كالكومبارساننايعنيهذاًس

.كيارقطعدائمافهناك

،قال:ن!،علىعثركأنهبدا.وجههتألق،القصببرالسمين

خلو.لدفعمضطربنسنكون،الحالةهذهفي-

،قالبج!يناقشآخذ!كنه.يص-!أنأوشكالطويلالرفيع

لنحن؟ام..هو..ر؟لمن-

:يقولوهو،ضحكالقصيرالسمدين

للائنين.زففعآن.مصيبةنستكو-

:قالالطويلالرفمع

وللمخرج.س

:قالالقصيرالسهمين

الصصحه.دجرر-

قالى:الطويلالرفيع

.يحدثذلك..ؤيهاتقولس

مكانه.اىابوجهـ4عادالطويلالرفيع

:وؤ،ل،ا"،ل!ةالالملىةأضفنطاالطو-لىالرميع

عفد!صئنو،آخر()ءو))نحددديلا،لضروئ..نجدوان-

دوافي.و!كذا..آصر"هو"ا!خرهذا

ا)فحك.الصءكل!ك!غرفاثاثوالر!بمحوالقصيرالس!مبن

واحد.وقتؤءبئ،فجاةانقطع

والرؤ-سع،كأل!ةيرفيرأر!:"،دبمالغلي-سروونفاوو!ءر3ا!ممهمب

مكانه.الىرأوريعيدالطويل

باا!ص!بمه،كأ.ع6ليوجدلا.ا-ةصا!ء:فطتو!ررلا.كاملاًلعددس

مثانه.فيالهبولرإ،اجهاأضافالطويلالرفيع

تعننذر.الحياة-

اسى.فيقيأ"لكرر،تأمل،الق!ال!مين

!إتعنن!درالحإةإ!تغندرالحياة-

برفة:قال،وص!هلفت،الطوبلالرفيع

.

يهمك.ولاس

يقلقةوأضا!

.يئتلمهاهو-

تصفيسسه.كرر.بشدةص!ق.غاضبابداالقصيرالسمين

:ونادى

.جرسونس

:واضا!

."هو)ءيفعلهكذاس

:صد-بضيقدال.آفنلالجرسون

نعم.-

وجههأدار.ريمهابهحع.شفتاهارنعدتالطويلالرميع

زحامثقوربعينيهررفي،الو(سعالشارعالى،ا!خرللجانب

.فنص،نأذناه.الطرقي

متضاحكا:كالالفصوالسمين

الخير.صباح-

متحم:بوجهفالالجرسون

نعم..خيرس

:!ال.فحا-لالقه"ءرالسمين

.بهدننط،رلم.ساندولش،وبالمناسبة،شايانريد-

المتجهم:الوجهبذاًتمالالجرسون

ادفع--

:قال.تضاحكالقصهـيرالسهن

يجمع.والحهاب.و!فىالبوكة-

:قالالجرسون

والدفع؟-

الاكثر.ع!،الإظ!رقبل.سندوعكريبا-

وجهه:يدلراند،ن،بم!وعةفال،الطويلالرفيع

ساعة.بعدس

:؟،ؤ؟تاأفاؤءالقه.يرالسمين

هنل.سبكون.،(مهو"قيسب-

عاجله:القصيرا!ىهـ"بئ.يتف!ربداالجرسون

تنعش.لمنحن.مثلنا؟!أبئ.مجدعرجلأنت-

:وقال.سرثوجههانفرجالجر-ون

..يعنيحضراذا،يحفرتءهـما،!كن.سافمل.حاضرس

وأ؟-ص!.،همفا؟قصيراهـميى

سلميحضر.والغه.صدؤنا.سيح!س

:وأضا!

صدفنا..كدفة-

:قالالجرسون

صجضر.آنبعد..!برح!بر،؟!بملا.لؤاخذنيلا-

:،فال،وجو"ادارالطويلالرفيع

نفعل.ان.تاكد-

والخ!جلالحرجنلاشىحتىال!حعتران.زهبا!بررسون

ت!هد.القصيرحسمين

:قالالقصيرالسمين

ل!ةلم!ه.رجلاالفقوكانلو:فالمناللهرحم-

:قالاطويلاالرفيع

نفسكاقتل.اذن-

:فالالهصيرالس!هين

أنت.اقتلكأو-

:قعالالطويلادفيعا

علىيخرجلامميف:لجائععجيت:أيضاقالهماقوبل-



سيفههشاهراناس

:هالالقصيرالسمين

هو""..ذسبهمكاجعلنجألناليذلبما-

.سماكل:فىأد!يلالرفيع

نعىصمولر!!ه!؟آخرا،هو))نجب!!ه،من)!إدمملوليحظس

نج-مكأمسيهك!يكفيهل؟ره

هف:.بطريقتهضا!القصمرالسمين

.تخر!انك.أسكت-

.ثال:جاة3يدهنتمدالغصيرالمسصن.أقبللص!ف2بالع

اننسخة.اعطني-

:كالن!بالع05ءؤخرلمالبلع

؟ستشتري-

اجابه:الغصيرالسمين

.سنقرأ-

:قالالبائع

.تعر!انت.ومجلةصحيفة+ثلعن-،قرشبنص!-

.هات.أعرف-

ل!متدفع؟-

يجمع.الم!ساب.لكيبقىسيدييا-

؟2"محو))يحفرحين؟..متى-

نعم.س

يحضر؟ومتى-

:مؤكداقالالقصيرالسمين

مووو.عدام!هنحن-

الترابيزةعلىووض!ها،يدهمافيكلمنفسخةسلالبائع

ادكلصيرةلل!سمين!ائلا،لصرلمح!2و،!هما

نلمعلمءمدي!ناصرت.تذءدرس

أخابهةالطويلالرميم

اذهب..طيب-

يبتعد:وهومنكراوفال،عهنهبجانب،ساحرااليهنطرالبائع

؟نجوعطرسه-

بعضب:مكلغاكالىا!طويلالرمع

.الادبقليل-ا

لهةقالالطويلالركيع.الصحفيقلبكاناثثصررالسعمين

؟الحسابلتزيد؟الصحفلمس

:أجابالقصيرالسمين

لما.نشرمانعرف-

:بحدةقالالطويلالركيع

ذلك.تعرفات.ينت!ركله-

فالى:القصيرالسمين

تغفسب.لا.الدغيافييجريمانعر!.طيبس

فالى:يلالطوالرميع

مانحنفيه.حصاده.لناصجريفيهايجري!ا.فعرفهأنت-

الغد،اخبارهي،انيوماخبارهي،الامسأخبار..ثم.عليناء

الغد.مد

بغضب:وقال،ب!هعةاطبقها،بالصحفرمىالفصيرالسمين

بمنطلق.،بحسابعندكشيءكل.تخرفانك.اسكت-

،فولساندوتشتى،بشهيةتبتلعيجعلكالبهاراتمنيل

حصى.4

وانساندوتش.اثشايبوليمهلمحبل3الجرسون

ضحك.الطويلالرفيع

ضاحكا:الطويلللرفيعقالالجرسون

تضحك.شافكمنعاش-

نطويل.أننرفيعيفولوهوءص؟تلأانصح!أزأح-والقص"تسمين

رباسمه.هناكله-

تنطيباورصف،بينهما،الصمينيةعاىماجم!أخذالجرسون

وساندوتش،!!ندوتش.اظويلاماموشاي،ألثحيير

رهث:ي،دممواحظ!!بوروو،ؤكبلم.ث

.جايايوه-

يأكل.بدأا!كصيرالسممين

الفسمة:الىش:كدرشو،كارانثرو!قالركيع

وبينه.بيننالنصففي.هكذادلأضأ!هو،لملئاىزو.سلم!ميا-

الذيوهو،ننتعالذيننحنأتمع.واحدو!و،أتنالاآننا

..وجمبض.السمهيضعانديوثمو،ن!ةبأن!ينلحناشامع،ع

:لمحال،العصيرالس!مين

..يعنيامحمالؤكيل.بز-لىارري"هو)1-

الطعامالىين!روهو،متجهماكونهالهصحع،الطويلالرلمحيع

:نرال

يةول.مائهوبخذفرنسأيعطينا.كهيد.معلةنحن؟وكيل-

،لتمردوايومينبل،أسبهوعابل،ش!ايكفيمااعطيتهمنو:سه

واحيالا.بيوميومر!نتمايبيظالفتات.مخرجعن(وو-تإلوا

يجيمنا.ظضعيندنظلي!سرنا.ايامعدةنراهخلا،فقر

.ابدااليهبحاجةط

بقرسعه،ممسكاوقف.كمهلمحياللغمةتوالفتاز!صيرالسمين

فمه:كيواللقمة،.خا

اللغمة.علىحتىنسممنييلعنث.الله.اسكت-

:فال،نفسهكيانكمشالويلالرميع

اجلس..مساكيننحن.اجلس.طيبس

:آمراكال.جلسالقصيرالسمين

وينتى،تأكلأنتخاف.للاكلادنظرةهذهعنكف.كل-

؟ايام

معتر!،فار.ابتسم.الطويلالرفيع

صحيح.هذا.ف!-

يكل.وأخذ

ورفع،جاءالجرسون.وذهب،صع!هواس،ود،جاءالبائع

وذهب.،المبقعتينوالورفتن،الفارغين؟بين

:قال،القصبرالسمين

.سييجارةفينفسي-

:قالالطويلالرفيع

اتلهى.احييا-

.النكلةعنهفهمارطويلالمرفميع.ا)يهن!رالقصيرمينالم!

:فالالقصبرالسمين.وصمت،وجههعلىبان!

؟"هو"اسمما-

:قالالطويلالرفيع

..ومع،نذيعماومع،نكتبمامعينشرانه-

قاطعه:القصميرالسممن

بب-"خيرواسطةاًنه.."هو"ليسانهيقول"هو"-

.."هو،"

:قالالطويلالرفيع

تعتقد!-

:قالالقصيرالسمين

..يشبه..آه.لناذكره.آخراسممااضاقال"هو"-

اسمه؟

:قالالطويلالرفيم

مرة.فيكل،الاخرغيراسممانشايذكركانأنهاذكر.أذكولا-

قللا:القصيالسمم!.،



:قالالطويلالرفيع

دف.ألاولا،ذلكعالو،-قدرلاانت؟و-حاسمه؟تساله-

الفضءمط؟علهىففرةنحن!نا3!ظلالم:لات!ه،2لكة:ى.يض!

:!الالقصهرالسمميش

ممكئ؟ذ)كان!تصقدس

:قالالطو!لالوفيع

.4مثابرثصرنض؟لالمس

:قالالقصيرالسممين

لن-،يعودانفالى،يرلىهب(نبكفي.لعمدولا!هبفد-

اسطح.اثةفواو،هناوحودلنايكون

:قالالطورلىالرىء

؟الفرقما؟ا!نموجبىدثنن!نوهلس

اجاب:القصيرالسمين

سببا!.لي.انهفمو(،بديانهفي،؟لامللوظموجهنحن.اً!لطس

:قال.بوبملح!ةانتابض4الطولجهالىيى!ا

فشلنا..والاصللامبلاسرارعامرةم!ءكأ،باهوةمديئكأكانت-

مائة،"!،،اكائةفي!ه!كل؟اًؤلصري.لاقظ-جممحيث،اقا-ءافى!اعشنا

هم!مب-أينال،ءاصةمن،المائةفيف!واحالى.النشلمصببرها

الاعظ!.و،الاعلو،"ءـو"

:قحال،ض!حكال!صيرالسم!بن

.البا؟نمن"هو"..أو-

كلءخنيا؟قالا!و)لملطالرفيع

باطن!3لبافىفيونحن-

:قالالقصيرا!سمين

أيضصا.وانا..تفرفانك.اسمع-

ثفالالكل!لالرفيع

زملو،راكدممرفالىاذهبكت.القريةفيفيتحيونس

آسكة.،راكدةحمب!نات!ل،ارضية!"ربعهبروحدهااكيساهؤيه

احفن،ازهمةعمو،وأتأملأحالمم!.أصلمسىكعت.الصثم!ي!ها

.ف،-برالا؟لم.4لطحلبصاو،مبةثيما-او،يةدلدوامم!القاحيل!

باللورات.الملحسوىيبقىولا،ال!وفي!!ط،الصبفمع،ثم

،باءعجم!!!أمسمهـا،اجمهاايدي؟مد،س!يكةمنهاطبقة.الملعص،

تيسك،لااًلتيالفيءكذرات!،ا)!خربالعةفواتح!وى؟ج!!

مظلمعة.مخرفةفي،ثقبمنتض!بثق،لم!مساذمهفي

:قالالقصيرالسمين

."صور.فرداعشرأحدمنألمرةلد،4ن2،قال"عو"-

يوثايثلأرمفشوراتصممئطلأ

"ءصجمامهـ5

محيأهي!ء/لم

ساأتالعف

إ-

ويى،الت!صبيهقي!الاد!ىاعنقد!يمحماول!كرء؟!-ضفوللم
الأدب!يصن!،انيمكئما!تمفعافلةمحاهانها؟لادبيةالاعى1لى

الاضوانقرميةمعالمهاوطمسغزوهامحهـاو!هتكلمواجهة!ي!
لم
!م-العقلبطولة؟لكن!ما،!هـ؟لنرالساتاحتما!مننصيبائهـ

حثواعناقىوقفعلىاجببرتالتىالمصيةلوابيثقأ!ننهفي،3

ايفا!ادةوال!والسيابةوالأجتماعيةائ!ئيةا!حريةقي!

ا"

وانه..نه3و،مثئناكانوانه،قفع!"مجبضىك!بمستوىنفسهربطوانه

سويامامنا9ببس.0وأنا،أجلهوورزت!بكىك!ءل!هانت؟تم!دقههل

هـ!(1"انه؟ننق!هأن؟لاج!له!ولأنءينا(ذا!كق.ورءوقى4ان

اجله،مئنش!،،.حق.الاخر.ر:قذم!اكلاانفلن!ل.ينقذناالذي

اخا،ا(لململكز؟.ير!"عنىولكي،أصلض،منيردشقىوهو.نعث،!ولكوبى

.(نحن)نظل.!نر!،!نظل(ن!،)و"هو"ي!ل،)!يو"أنه

يص!رهـهل.الينادحاجةيكون1ا،،لها!ؤلممنالم!كهـأنهومن

بهذأنكطانبرل،ابيهبحاجةنظلأن،كاالمؤلممنانه،الضما

.نذيبل.ن!دفنحن.اسمع؟اليهالحاصة

:قالاطوجم!االدهـي!ى

ليم،الب!-وخطار3منناجين،الربحرضطخرجواجين-

،"ايثاكا"ا!ىالعودةوفي،الم!رتةضجاة4اوبر!الامللهمو!اءإرو*

ثس،ابهوثت،وبهوا،طهإمااوط!ء.ا.اواشعا!ا،جياعااكافي

البحر،8ك!ماتواالذيئرفاقهماتث!كرو،اسهضيقي!واوح!.ناموا

أكلنا،.ذلكنفعل؟يضانحن.ء!الهخ.اؤبكو،القايمفيسقطوا

؟ار!مة،نجدلماتاالمحزنلكن.نبكطنحنوها،"وتاناتذكبرناثم

ت4نقفالذفيال!للن!ض!.الا!لعاةنا.!بىلرا!نام.ضمئملةولي

كالبهائم.،وجدكلما،به

تضاحذالط!،لاروفعلكنيبءأنأونهلظ.الؤصب:السممن

ؤهـا.ي!بكيلالذلك.متاخرانا47-؟/ر!المكاء5ذلكيحدثلاحت!،

."!و"يا-يانؤي..أمل!ناكيزال

:وسال،جاءالجرسون

؟"هوياجم!ا"متى-

وس،ل،حذائيهـم،يمسحانفبىاملعا!،ح!اءالاحذقيوما-ح

؟"هو"ياتالم-

و!.،لى:،جاءالصحفوبائع

هو؟اين-

:دهبوا؟نب!دقالالهويلوالرفيع

.،)هوة)تأخر-

وبيدبر-:*الصمت!الاوبعد،اقصبراالس!برهصمايجدولم

فمالممرمن،الفوالىوسائلججدادرلىأنوب!د،الطويلالوكصع

ماباو،ارصح!؟ئماو،الحرسوونعينتواهأندفىن،المق!

:لم؟!اط؟ابمالوفيذلك،الآصوهذاد-ألانسو!ى،الاحذبة

"؟))هويانن-ءى

فببرسابهبار(القاهرة)

--*-*سو-حى------حمحح!-*-+هـ*-!ع!-"كا****--!**"-*-ء*--ح!

ضله!اص4ءع!
رصل!!ية
"ص

؟بنشعه
حسأبعلىمذاىقمن؟وتاريحيينلانجطالشغصياتندراسة؟!ةحاج

ر؟وحهامعرعقثجةان،ثهويكتبالادبعنهيكتبالذيلثعب

ايضاللمطولةفا!ىهذاومك!..ال!رالساتهذهفىلهمنيما!!

الغغ-اة،ثقافاتاطارشتجميدهلاتمحاهمواج!هةؤ!،ستخصرا5

تأكهيدالىنهدفننننجهادل!كلفا!،هناوص..المتطورةلحياة

)،للمة،،كله!رفيهوالإفسانيةنراوختهامنالقومميةكقيقشا

؟،ل!كلتحثعةمق

حديثا!مثرر


