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بعربانالمزدحم،.-4اكءفيواءضدادهاكمرشارع4اة..ةالكثير



لبثراهنالنماذضألالى2وايصاوالمعريةوا!بةالمستوردةالبضائع

لنفسه:!ال.ا.المختلطةوالاموات
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يدءوانيدريلاوهونقلةنقلهاكدلمعش!نفسهفوجدالقنشي
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صفي.شننىاتججاهاتفئ.امامهمتكلقيةان!ولالواربجانبالتى
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:المرورشرطي

وحوفلبهءل..عينهطرةتالصبماخافيبيتهمنك!عندما

بال!فىاحسلت4..يودانصريداباباامامال!وارعماووقف

يعودهل،تساءل.صي!في.جميلبيومتبشرطريةونسمةرانقا

طر!فياخاطىءاهلامحنقاداور!ءالفالمنلخوفهخضعقدفيكون

فالتأاليئةا!عادةهذهعنليكفالوقت1تء-نالم10.العين

..ابنتهله
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قمدلوبنهكانت..اقبلمنءاهفيلمانهال!يقةوا،يومكل
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نحيعرباتاانصفراىلانهوج!وانقبض.الطوارعلىالسيالرةالبشر

عرسةكليرىكان..تقرينا،،بيجو"ماركةمنامامهتعرالغ

العمودلمح!لى.الشارعمنيخرجالذيالرامهذاثم.كبيرةحادثةبيجو

شانه.لهيوماميكونمنيهواحدةواضلتل!درلونصثىكانهالميدان

..والعربةالانسانمعمقمارنةعقدلماذايعر!لا

..العربةيقودالانسان

...الاصانقىلتسننطيعالمربةلكن

..لخطاالاالانسانتقتللاايضاالعربة!ن
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..الخطاهذافيكجيرضلعهوالن

..المخالفاتدفتردائمامعهانفىآلشواص!حركة!نظمانه

ال!صكةأبتنظيميقململويحدثمالذاالن

يقررمنهظكي!ونفلن..مخالغاتتقعلنانهشكلا

ينقطعلميوبهاومن!!مةبهدهيقوآبعيدزمنمندانهثم..المخالفة

فبالعملتركلويصثماذا.أذن..الممترهذااليالكتابةعن

بانفسهمانفسهمسيتمونوالع!باتالناسانشكلاأوحدهيسير

شكوىثونالبضانععرباتحولهزدحمين.تراهه!كمابلألضبص...

ويسرعونويقمونليطاويدظونالمعلاتمنيخرجونالانتراهموكما

يختصفيماسيغعلونوهكتاعربةاولمحلاوطدثةلهمتقعانثون

.الصروربوكة

..يقرأوجعلبجريدةام!ك..الاندارلوحةوترك

سانقبدونيسير.انشو...القاهرة!رويقعهؤسفحابث)ة

(،اًلمناسمنكبرراعمىاويصيبويقنل

؟سعادطبوبةيصطدمفطرلأ.ينهامزلقانعيامؤسعضحاال!ةل

يدفعالقطار..اسر!امنشاب!انومعهاوفعحالةفيةدة،تحمل

(،بداخلهامنطاويقنللإمتماراعشراتامامهافلاسعاا

سليمانشارعفيليلايضجانالامنع!لىلفرينامنثنانا"

،،اموالكلانويبشالاؤةبهمايهددانسيفانومممابالقاهرة

بهفاذاالشارءالىنفر..ا!تتواالعربأتصفاراتوسمع

عربأتبينماالمواجهلشالعافيتتوفف،ال!باتمنطويلاضنلايرى

الشدارععليالاشارةافلق.إ.هـ!قهافاتسميرالعموديالشارع1

صؤتتحركالعدباتاخذت..الاولالشارععلىفتحهاوالعموليي

الانالهكلقد...جداأهاهوافن..بهضهاخ!فتسرعثمتثل!

اعتاثواانمالمسعالة،لالكن..عطيمةكوارىلوفعتوجودهلولاانه

وقعاولاشاذة.2ازيلتافلو..ضوئهاعلىويسيرونالاشارةيرواان

فيطيلايعبثاناواست!هواه..ذلكعيلىايضالا!ننمواعطبعليها

..المناسبلوؤتامراعاةمونالالللاًرعدايضغ!ااخذ00الاشارات

بعدلتتوففلسبراؤ!اتيداثمتتوقمفعندمماالعربأتحركةيرىكان

فجملهستيريةنوبةانتاقي..تتوق!فثموتسيرلتعودإليلةامتار

الترامطويقاغاق..جلسننهافيفاعيتدللأفجاةعيئ!ثست..يضض

8هذاما..اعالياصراخاسمع..الموا-4االشارع1اشارةوإفتح

بنهما.ط.شيءاىاتشيرالنى..بؤاميعطدماوتمبيسي

رجلأ

أهذالحه-كيف

بعمى؟التراملم!افهاصبببهطا

الاوتوبيسأ1سائقعنداخطاايكونلالماذالفى

ناشكلا..مزععبألارفيالاوتوبيسعجلاتاحننكاكصوتلأن

معهأالاشادةكلالتهلمن..شديدةب!مرعة(فؤ+كانالسائق

امامه.اللوحةالىلبفراذن؟.ضدهكانتربمايدريمنو

..مراتعدةاللوحةؤو!انضقلتكدذلكءلالاصاومهكانت

سأكأقاماتراماسائق..اأ!ىءمنيهرفانيستطيعلاكو5اذن

..اكيدمم!قدكاناذاالق!يلفخطا-الكلعلى؟الاوقوبهس

عيىإءاخذتأ.الخصالكانهذان5الطريئيعبريجعلهلذيامااذ

كيانه.!طيدمريبألخوفوشعربش!ةظرفان

هـ

:الثرامساقط

:لؤميلىهالترامءفتشالال

الباجيكي.1التراماياماللهرحم-
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:4زميدقال

..مليماتبمتةكلطالاسكضدريةتلفكنت-

..للائقحديثهوجهثم

..؟للامهياتذكرهل-

يئكلماندونبألايجابراسهسلاء4ءرك

:الاولالمفتشق!ال

اررهرصنه،+بؤ!الماهية،؟،نتاسا-را!يقول!لافيذلكاقول-

:لثاكلس!االمقنشقال

نحاربكأ؟الذبنن.ء*ل..ان!ءةادمنبننااويقولون-

سلامةأيارايكما؟..سينافي

نااططن..الجانبيةالمرآةلىا&ظرفيامثفلاسلامةكان

.بالترامالسيرابدا..جمععاصهمواقدالمصةركاب

اشهر:استةمنذابنلهلهقالةل

نايمكناصابعيان..معالصمايمكنذراعياناعرم!انا-

..يصدكونلالكهم..تتصك

سلامسة:ق!ال

اشرح..اصحفاالىارسل.،0الشكوىالاامناليس-

..حالت!كلهم

لابحن:اقال

نالهمقلت..الهبوربطالامنا!-لهمقلت..ارسلت-

ديموقعياتركلمانيلهمإقلت..أيليونالاس!افكفهاالبلىأا!ابل

ش.ثاأفسدؤد7الاسرائيدالجراحكاناذالهمؤلت..الدفرسوار

،(المصريالجراحيمهمتانذلكيعني!للىالاسر،!اناو

:الاولا!شقال

..الناسفائدةولااًادنماركمنجدبةعرباتآحضرنا..اًنص-

.ة.كالارانم!(اخمييا

:الثانئاالمفضشق!ال

منالسودانالانخمهيوفلامنان!جدانكوالمصي!به-

الخلفي؟لبابا

سلامة:الىحديثه4وجهثم

مئال!موداراداالذيالرجلمعامسسيةيافطتماذا-

؟بدالوةالامنام

كانربرما..بعيدالىشاخصت!ينعيناهكانت..امسائقايردلم

خز.اب!ثيمشغولاكانوربما..امامهبالطريقمشغولا

جوارها:لرجلمنقثرةالسائقوراءاسةجاامراةفالت

موحد..الترام..موحدالأوتوبوس..موحداصبحاشيءكل-

..ملاا:حفوجيومرتبسنةعشؤنمنذ..ملاليمزو-!مرتباندا

واحدتراميوجدولاكلهالضةابثانيةدرجةواحداوتوبوستصور

أإثاني!ةثرجة

شهر:منذابنهلهاالالال

ستظلهكذايقولون..ابيياأ!عي!سهواحدرءليوء*لا-

ايصا.هناكتجدهلاوربماالخارجذ،علاجك..فراعك

لابنه:قال

جرحيعن.جريدةصفحةكللب9نراهاالتيا!ورعنوماذا-

هيهل..ايضاالخارجور!علاجاعظميهال!ونالذيمنالحرب

،،..جداكسول..م!مدياك!عولأنت؟لاشباحصور

صهابنه..4يكلإانهيوفكانلانهعينيهمنتطكلألمعوعاوكادت

:الاولالمقنشاقال

..يثلوءملامامهالطعاموفعلقد..المحصلالىانعر-

ناتست!-عهل..ر3الذاثمني!صلاجديداالمساعدزميهنزك

؟ا،نشيفألهتفعل



الثاني:المفتشفال

واذا..سيضربكجازيتهواذا..لىثشمكمنهحاولتلو-

البلجيكيأا،ننراماياماللهرحمنصلا..احمةشنعيدهفصل

:الاولقال

!سولالانفتاح!كرةعلص..ث!ءكلينصاجالا،نقتيمعسبما-

..ج!يدافاسيعملالألراس-كفيهفيكوجعل-صحيح

الثداني:ل!ال

!.جديدءنبورصةكيالاشؤاالا!حادمبنىسيود-

ا*ولى:ثال

اخي..ياظلهواكثيرون..الصورةفيي!هربداباشافرغلي-

الثداف!:فال

!..اكتوبرستةصالبركة-

...للسائقحدي!ثمهحولثم..الضحكنياغرفىثم

سهأ؟كذهـك؟لش!ت

ة2المرالىثانيةمرةبألنظرمثنلاممان...كلدلماسائقالكن

يامنيكنلم..ا(!ةرك!كلصعودعلىليطمثنالجافبممة

..للسيرعلام!ةالمحعليدقهالليالجرسلصوت

:اسبوعمنذابنهقلال)

ليقاتالببىالرجلابللاقاذهبتعضدهاشياإبيياتصور-

اهصواعرفلا..كبيرضيفانتظارفيكانالمشكد"سيحلانه

..ابييافياشت!بهوا..يبموفيماملبوني!..اجنبيامعربي

..ابىصلببسنقطةالىاخئوني

4*بن:صادىإ،الحديثهأنيهرافكانلالهفنعجباابنهالىنظر

(،قبلمنرابتكانييب!وال:ليقنال..ثاباالضابصكان-

!بلمعاهرةأخرفيعليهاالبضتمالذيسلامهءحمداانال):لهقلت

ذراعيا!يبتبالهنعسةالينهثيةالسنةفيكنت..كتوبرصب

الصحفالىترسللالماذاال:ليقال((..واسرتالصبد!وكتفي

ضاحكا:لهقلت(،؟..السابقالعلاجينفعلمعإلماالمسعثودنو

سيجارقوفنجانليقدم(،.!.الرلائليوصلولايضطهمغيالبر-ل)

..احم!ايعتثروهوودعض؟..وفبضياابي"م..اب!ياالهوة

..نفسيسألتذلكبعدمني..القسمب!منظرجواندابكيت

..هاهاهاهاا..الضصمكيلايستحقلاالامر،كلبكيولذا

..سمحتلوسيجارة/أعلني.0ابييااًفمحك..ه!فاهاها

ثسيءلا..شيءلا..الئراعمشلولمهشاأكون2نيعنيماذا

(،ارجوكاقمحك.ابييااضحك..م!صااهاها..بالمر'

لابنهقدم.كاذبافهيشعركانلالهلكن..ابروض!

التبمالمراةقالت..ليصلييتوضاالمياه*رةإلىواسرءسيجارة

،(كوبرعثرةولاوالله"نفسهافيمباشرةخلفهقجلس

:إالاولالمقنشقال

لا!سةشلههدتفذطبعا..كنحم!لاسمهيامالك-

!عبمزيا"السثقمعالت!ممنو!ال

الثافي:االقنشالىحديثهوجه3عالبصوتضحكاوفهقه

لذلكسالسلألقالىواشار-البلجيكيالتراماياممنلألمه-

..التعليعم!يضرم

..الخلفمنالمعصلصوتجاء

..استعموا..المنشية0-

البابمنالبعضا!ظنرب..قليلةامتاربهدعلىالمحطةممانت

..للهبوطوالستهدتالسالقخلفالجالسةالمر6نفمت..الامامي

قربالمتجمعينالركاب!1صاع..يقفلمالتراممهنلمحطةاما،ت

والهائق.المفتشينوجهفيالباب

..اسطىياالمحطة..المفتشحفرةياالمحطة
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المميدانالى.بعينيهشاخصاكان..السائقا&المفشاننو

الشارعهذامنخروجهبدالانيخترقهانياج!انالذيالواسع

مخيفلى..بطريقةمتقلصاوج!4كان..ناريتينعي!ناهكانت..الفيق1

الاولالمفتشن!فر..هاللبغضببعضهاظحناسنالهكانت

8دأة:مر!ت..منىرامندهث،!اي!ه

..ءتعبانةرجكل..نداسياالمصة-

بسرء-لأوجهمهماحولا..السانقالىاخزىمرةالمفنشانف!ر

الصحكفىانطلقا..الركابالى

اًلمصىلأ..معلهثي..هىءهىءهىءهىء..هايهاهاها-

هىءهىءهىءهاهاهاها..ريامةالمشي..بهيدةلبستالقا!مة

....هىء

متواصلا.ضضاويضفطالخلففييعرخالمحصلكانبينماهذا

عوته:باعدهويعرخالعرسعا

المحصة..شبانةالناسإلم!ة..سصهعمياالمعالة-

..رجليابعيدهالثانية

يسمىريكنلم..الميداناـىاخرج..يسممهال!اتقيكنلم

صثعيثابعجلامايضظكاناللغايةبطيفكانلجهبالترامامسرعا

معتصففي؟تراماصبيحعئم!صا..اثرا14ليب!كاانيريدلافلأرا

الركابعرخاتسمعتلدائدةاالعديديةسكمهمعالمتهإطعالشارع

.ءا!امهمكانااكرامجداريمنمقاعدهمفو!منا!مؤوا..جميعا

مذممورينثصاحوا

..اسطىيااًلاوتؤبوس-

!مبرةفزعفيبشدةاذرعوارتفهتال!ارفولىمرخاتسمعت

..يرو؟!!جمه":تصهلاارادإلأ-ركة..الهائقوقف..الحادثالى1

اسند...الأطامالىبوج!مال..توففيصهـ!فلانصصههوانه

..الاجهزةصنموقسفحعلىراسه

امس:ابشهلهقال"

اف!كان..!رااض!كاناسضيمالنانياابييايبمو-

ي!ونلن..مكانكلفيسترتفعأب!يااجمديلةالممصلالع.ةشلا

ا!ال!ونيياسابييالماذا..رففنهاالذيوانافيهامككلي

يبتصوااناما..مديدمنعلاجييحاولواانيحس؟سريهاعندذما

هناكتعد.لمانهيقنعوفيانفقطاريم!م..لهاعلاجايجدوااوفراعي

ءطثاكنتههل..ابياياسريع!يياسمونانهم..حدلوهاالامحاولة

"...بطنل:..اجمرياب!رل..وانجومو!هياثركلملاني

..بعنفيهزهاوجعلالأخرىبيدهابيهبثواعامسكقدوكان

لقننببل:اا

،سكندريه:اظارلمصةمنحرمماعندلزم!يلهفال

..الم!نشةمنءاًلشامنركبميا-

فالا:..مندعثمأليهاوالتفتزمهلمهانزع!

واحد..اوهناكه!نامنالتراموثمنعهـبدالفنييابعيدةالمنشية-

كانت..فمهفيلسانهيلول!كانلعوكماوبداعبدالغنيزام

:قالاكننعافهكايعبرآنايريدعنعماعادتههذه

..ظيلاساقيكحركرجليا-

زميله:ظا

.إ.الننيعب!اياعلي!ناءراحت-

بأاضبط-سريعةضوات!ىامعاوساراذراعهمنعب!الغنيجذبه

..عليباحقمعك"نفسهفيعبدالغنيفال..السي!قمانتبا!تثم



..الرو!عيناهكسعت.."ب!القليلليستعاماوضمسونثمانية

يعرلىولا..بالذاتواليوم..اليومانمفيةايدانيرىاآنيودممان

يعرفهماكل..بالتعديداليوميراهانمفنمةبرغبةيشعرلماذا

..ابدابعدفيمارراهلنفربمااليوم*سهلمانبأنهيشعرانه

يرىانودلكنه.نفسمهالميدان1يرىانءيديكنلمانه.وحقيقة

رركبالذيالمهيبالراسلوالرجلذلك(،باثاعليمحمدالتمثالى

اولالاسكندريةطىوفدمن!مد!..بعيدالىويتطلممنطلقافرس!ا

ا!إلاسكنصريةيرىكان:..عليها*لمانفاراتابأنذلكوككمرة

تتلهمومنها،الحديدالسكةهصةالىلكالوامربلىعلىيهاجدون

هوسمنه.الاريسالىالهنودالجنوديصدهاالمجنونةات!ىات1

منالعمل!ووات-ل!تسيضطيهالق!رانيومهايشبروممان
المازوتفييفرفىثريسة!مليومهاوكان..للاسكنصريةالىبلده

بمرهوأصبحضعفلديكنلم..الهلرطوادوالفلنكلىوالقضبان

فىسأعالىحولوهثمالطبياهث!ففيلهقالواكما(رشرك

!حتوحدهبأشآعكلمحمدتمثاليرىيو!اكان.ا.المحطةم!ب

؟إها!اجرلم!اذا"يسألهتحتهيقف!كان..الارضو&ىالس!هاء

؟نا'"..!يولوكان..تمظل!ودانهينسىوكان(،الرجم!

الارضفوىرفعوكماوالا!بارارجلاكنتانكاشعر.لكنياكلفك

"الفلراءامموحع!ثركوكوما

فيابييااًخذنا-":عدروهايذكهرلاسنواىمنذابنهلهقال

كان:تصور.المعو"سعرجلاكانعلي..محمدعنثرساالمدرلسة

امبراطورية،معنىالرجليفهمولم-ممريةامبراطوريةبناءيريد

جهلهيبديلاحتىيسالهإنيشأولممليهيضحكابنهانواحس

المعريي!نحبوبيامذوكان-لساثهيدككانلوكعاوبدافوام

اخرىلرةسؤوموعاد-المحمودييةترعةشقفيويسخرهموزراعتم

الولدليرضيابتسمكاعنهالعمرطويلرجلهذا)لابنهيقولكاد..

فج!اة..فعل!كبزلقد..*حمهم!اذايصفلااليوموهو

يعر!ولمكتفهطىيحملهصفيراطفلاعينيهفيظللقد..بالنل

اليعهنظر.،،حروجاناريدابي3)لهقالعندمياالارجلانه

ألابنقال:!..ففسهالىيتسبوحزنسادجم!شص..متعجبا

بشيةيملقولمكعادثهزام".وسنتزوجكحبنيوهيأحبها))ـانني

لمابتسم.(،منكامثمبعقتىلنتظراناستحقالا)1ؤفسهفي!دالمنه

واللبم*مماعواسعكانالذفيالرجلذلكيرىانيودأليوموهو

يعيشانيريد..البمثرل!بماسيفةيطقكانمامتعاليايقف

قدكانلوكماويبدوفيهااحمقالعركلنالتياللصةجملك

01،بالذاكاهواض!دهلصد

ؤميله:اقلا

أالاولادحالكيفس

انه.أ.رعيلهجرىماذا..متعجبااليسىعينهبطرف!اليهنظر

مزلهفيككانهبلعندهالسهرات1اكثرويمصيايضاجاره

سيله:خرجانبعدزوجتهلهقالت..بألتيدامسليلة

اكنزلحوليدورونالعيكعبان..عبدالغنيياكبرتال!بنت،)

النهلا.طوال

نوجته:!لت..اكلدلموؤامرردلم

..ال!ببناللهيلالييانمسى-

طرك!:وهولهافك

أ.أ.جميلةامياالاولاداين-

مندهشة:اقالت

..الجيش!ى؟براهيم..كروجاسهاعيل'رجليالاد4اي-

لعقلد'ماطاصى..ليبياالىوس!فرعملهكركحسين

يدككانلوكماوبدادامحعه..يتد!لاظنتهلالهاوابتسمت

منكسراسريرهالى.اتجه.!.اميلا!يىونهضابتسمثم!مهييلس!اته

صوتجاءه..ثسيصمعوعهوكركاللحا!كحتراسهوصع..

..لوحته
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الفطاءأتطيقكيف..حاراًلحو-

.مثسوخا.يخبدولاحتىصوتيهفييتحكمان1جهدهحاولوقدفاللها

."اساةيابودانانا1-

ذميله:قالا

الميدانأعالهلتتؤجتقفحتىانتصفير-

يهبصوهوفجاهمديرهبصورةالتمثالذكرهلمأذايدريلالكنه

لزميله:فال..امامهكرشهمشالسلم

لذلك..البوليهلمتعهداابماالمشروبأتثمنيدفعلاانهتصور-

هلىايزيحونبمورهموهم..الموطفينقرفرغمالهتمهديتغيرلا

..علإن!االؤف

الىاببمرهيشخعيعبدالت!انانجبراادركوقدز!يلهكال

التمثالا:

المثلاأامادير،تقصدمن-

:اتمثالاعنعينهيحركولمعبدالغنيفال

!التمشمال-

..التمثالعنيفصلهالذياثارعيقطعالامام،لىوخطا

..رميلهصاح

..رجليا-الت!

الاولىلؤيتيبايمتذكرنيلألماداانفسهفيعبدالننيفلا

تدسا1..مسجميماالنلا!سانواشعربرحيداكنتعندعالك

سأحتحوالاتصباانلارجوك..سيانهماتفاواشعريهجرونكاوفيا

(1المظافيتهانيلدائهايبنونلماذامتسائلاالمسنولينكلند

صإرخا:فىميلهصاح

..رجليااًلترام-

..يسفت!وهولهمحاذياكانالتراممن

أعلس:بصوتكيلهصرخ

الايوبوس-

ي!ادغالرالحوهيقبلا،وتوبوسراى..يهلارهعبطالغنينظر

سصع..الطريقالترامعليهورد..اليمينالىانحرلى..يركبه

ف!رالهسيناالارضفيا+يوبوسعجلاتاحتكاكصوتعبدالفني

..طهرهعلىيعكفىءصلدبشيءشمر،مروعةمطارىالبثروصراخ

م!د!كانعن!ماكلهرءفودالاسودالجلاداةاطفرباتكانتال

،"عظامهلهاتئنحلفابوادي

فيينسكبسلمئقوشء..ين!سداظههماث!ءاحس

أنموروناالركابراى..التراملنوافذمقابلاالانوجيكان..جوفه

..متساللاالزجاجنو!منطبقاامبتسماوجها

هرةلتاا


