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1ء2اكطيببو

هـلبمقدكات-ففسهمرسيالريسورسعثدمح!ا

ماءيندعحالهمعبي)التابمرالىالسمغةسبنرمهجنجد

نةس!هناككانت:الاوتوبسوداخبث-(الابطينتصت

الذبتالمكاننفسمبييوم.ةلدمم!ارعلماش؟االا-تجماد

فيديفعياكلبعاالمكاننفسالى.السمغةحلقةفيهتقع

لذبم-الرؤوستتغيرقد.الاجسادهيالاحبهساد.،يته

تذادعببملاتأربععلىالمحمحملذالستهـيذالكتلةتلملتبذئ

عندماانةعالاتايةعلينثاتبدشلاالحعاكتلةاتلها:تنةتمت

غيرتالذبع(الكمساريلذلإنحتىاوالسائمحثمحتةحا

دامالعملعناتسهـاببمد(محصبن)الىاحمدابةالنذ

.يومنصة!

مارذذالاوتوبيبي-اللدشاءماإلمدابسم

حتىح!ديةدالىالشاهأعداعالوانواردمبييدحم

لتمكانتثا)واغشهابيلا-كلعلىالصياهيحسميل

وبإاممليلمبيوزتةاتالنمياةذعلىحتا"و-الاوتوبيحمى-

عتراتعليهاتذبخميفضيذ+اسورة"لمترصمبثكانتالسخنف

تتصادبالاحنىاتاضهـةاااًخضراءبالمممل!بمالا

وامياهماسميرةاوحةوةاومنحنىاحنعندأجزاباها

الذينالبلديذرتذاإاوتوكهاشهبيرمنئاانفجبثتمجاربذ

-يةبياونءما-اللحميأكلمحاةقرباموةيأتممينهم

النسائى.الاتحادرئيسذفلتثباذاردافمبي

يرميساعذمنذذانالذقنالبيئعبا-اللدسنذتلك

لابحميبطنمنرإنمذويستغابيجالالبيالماءفيالشبك

الاةداللبينمذا،لةدمديبندانالانعليد،يرحم

تحتقدميداحدىيننميانواستذللناللداذرمدواذا

مبسممطايذبينصيمفانداحدهمعليديبيلبيكحي

قتالذقابمايمذبيوععلبييحمدلاالذوتاللمديحمدمتوف

البعضعلبيويضنالاوتبيبيسفيمةمداالبممنىيمنمي

قدممنتحميهاالمقاعدمنمقعدتحتواحدةلقدمبمكان

يذونغد)تبيتديدحذاءذمبتحتتهبيصمياغاقتمذعمياء

لةد-ها.(الذبييباكتميممسذبيمنطمندبمحذاء

فى(ذاللو)منانبمغتالتيالالمقمحنذ:المحظبيروقمي

ذتبةوبنبيباخيمباشبيةالمخالىوانغللةتالملمبينالاصبمي

يليكب!الكاللولوصطقلاالخرسص،ءقدمهلكنصسخته

لاالتبيالناريمنمئيالملعننالصغيبيوالاصبمييافبيتند

الغاشمة،تلكلكنقدمهجذبحاول.الجسدفيترحم

تخليمدوبينبيندتحبمإنفلنتالغاصممذالنثةيلذالذدم

السمذهعيننوعمبمبذاللبياللمدذرمدالذقمياصبعد

عهةابلفيالمدقوقالحديدذمسماراوذابرةهبيوالذقد

المحاولة،فشلتاخرىومرةاخرىمرةحاول.القدم

يلتصقالذفمن-هذاكان)بديلتصقالذقمللربيبغنظر

الذإئمئيحةةنتوءفيالاسذإانصةدالصإلقد-بد

نصفةالصقوقد.مؤلمةشهوةمنيعاليفوجده(أمامه

تعلوهالذيالبيسدلذلةعالاسذهمالنصعخنفيالاسفبغ

يتأكد:انمرسيهاالريسحاول.قفاهاالشعريغطيراس

احدلشىالثمعرذلكصاحبانيتأكدانالفضولدفعه



لسملكنه،امرأةيكرنسوفابالتأكيدوانهالخنافس

الاصبعفيالالمرغم-آخذ.لهفخهويشبعانيستطع

الرجلنصفحركةمعالاردافحركةيراقب-الملعون

اشتسد،جهسدهفيتسريبقشىمحريرةلحس.الاسفل

يلتصقالذيللرجلخفيى-وتهد!-ت-عليهالاام

به:

قليلا.ؤدعيعنقدمكرفعتحاولليتلث"-

عليه:رد-المؤلمةالمعهوةيكلبدا!ذيالرجل

."اخيياقدمكعنبعبدةقدكعي"-

الذيالسمينذ)كقدم-اذن-انيبدلا"-

."يختنقيكادوالذيالعرقهـديمز

كتفيددـعلىوضع.لنفسهمرسيلمحالهما1خذ؟

الذياللمحماتزانوعدمالزحامالسمينجاهد.السمين

ملتصقايكونانيكادالذيرايهوادارجسدهيشكل

:مرهـيوقال-رقبةدونماانختعينبا

."قليلاقدميعنقدمكرفعتحاولليتك)ا-

تلكبينمن(تنطلقلمليتهالالعلماتانطلقت

فمهتسمىالتيئالصغيرةارفيعةاالفتحة

لهةالدوواوتوبيساتلةللدشملكاوتوببس!هذا"-

علىليستدونةالجساتتواوكانتوانزدحمة5

."خصوصيتاكسيتركاصبانفيمكنكمزاجك

مرسي:قال-والغئابالالممزيجومغالبا

."لمنيتؤقدمياخييا"-

الكلامعنأمسكالس!مينل!تأالطامةحدثت

وجهفيالسمينالقى.(حدثقدماحدثلمانحظتها

الرفيعةالفتحةتلكمن،يرالمطالرذاذمع-مرلىي

الحاسم:بالردفمهتسمىالتيال!-غيرة

فلاكرومراللوودقدموليستقدمكانها"-

."أدمغتناتصدع

أنهثم؟مناللورد)ءمرسيقال-لنفسه

رتجةلهليىالذيالسمينالرجلطمرسمبر؟يايهينك

."مرهـييايهيهكالابرةكثقبفثهو

مرسي:هـخء-توبه-ثالاشسقففي

الحكومةوابوإلمورداابوملعون؟مناللورد"-

."الاوباثزمنإلمثامثامعتثوناالتي

السمينرد-انبحديبدايةيثههدوءفي

التيادمغتناتصدعفلا.نعم،قدمكانها"-

."لنالتصدعهانجبركاوانتتجيءفلاوءمرناهاكلفناها

ليتيهـينكالأفونوهذا،مرسييااهانةتلك

صرخ-يكونمالي!ناذناهانتكعلىيصرانه

انتءرفتماوالاعاهرةامكاناقسم"-

."اهذصروكرردولرا

:ردالسمين

"؟أمى"-

الاوتوبيىركابكليشهدانحاولذلكوبعد

اهين:انهعلى

ابيبالمرسياقسم؟اميقلتهل،اكلييقول"-

نلالذيالنهارهذافياولادكايتمسوفااننيالعباس

."المفنوحةابنيااناامي،قمرلليلهيكون

حال،السسمينعلىعنقيقبضانهـرسيحاول

والذيالمولمةالشهوةيكابدكانالذيالرجلذلكبينهما

.يومكل7ممالثثللهيتوفرلاالتيالموخرةمنهافلتت

اشهوةايكابد-كالى-الذيداكمرسيدفع

فيه:مارخاالم!لمة

علىاقبصحتىايضاأنتطريقيعنابعد"-

."الخنزيرهذارقبة

السمين:صرخ

ياخنزيريقولانه؟خنزيرتقول؟خنزير"-

"؟يرختقاناهل،رجال

الكتلةوصياحالالمالايتبقولمالشهوةضاعت

:اذن،الزحامفيتاهتخرذالم!انكمايةالثس

انتانككماخنزيراليسالرجلاخييا"-

ناكما،طضبونوكلنابلداولادكلنا،طيبرجلايضا

يجبولااهلكلنا.ايئ-،والمحصلحلالابنماع!ال

."بعضنامننغخهبأن

المؤلمةالشهوةيكابدكانالذيالرجلقالهماهذا

..قليلمنذ

:قالمرسي

الروردكرومر".قدموليستقدمر،انايقول"-

:قالوالسمين

(اللمورد)اسمهانثم؟هه؟هذافيوماذا"-

(".الروردلوليس

:قالصرسي

صيريبالاباواقسملاهانتيعادؤدهوها"-

."كرشهلانض-قالمهااولياءوكلالعباسابيوسيدي

:المحصهلصهـخ

."غجرياالمنشبفىوصلنا،غجرياالمنشية"-

اللحمكتلةاهتزتوفجأةفجاةالاوتوبيستوقف

علىقدهـ"مائقاؤشحتةالولدوصععندماالسبهـي

الفرامل.

،،،

بعضتشعغلهالذي-النهارذلكفيالرصيفعلى

كانالذى:الثلاثةجلسى(الحرية)مقهىكراسي

()الجارلسونجاء.ومرسيوالسهجنالمؤلمةالثهـوةيكابد

الذيالملابستنظيفبمسحوقالمغسولةالبيضاءبسترته

ملونبحرفيتسبحامراةالورقيةعلبتهعلىرسمت

الاصفرالشمسلقرصوتثيروالاصفروالازرقبالاحمر

معمصسسةوهيالصفراءالمستديرةالشممسفتبتسم

السمين:قلل-العينين

."قهوةاعطني"-
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سي:رورقالو

ؤ،لالذيثالثهمالىواشى،ر.ايخماواناؤ)-

قهو5فنجاناعطني،بالحبهانمخلوطةؤجموة"-

هه؟.خفيفاالسصكريكون؟نتنسىولابالحبهانمخلوتا

فييجلسونالذبن-المحامون-فهمالمحامينمقهىانه

المدرسونفيجلس(بطاطالمقشفياماالحريةمقهى

بالحبهاناصةمخلوقهوةأعلنينعمةالمعاشه!علىهمالذين

.11خفيفاالسكريلاونان-نسرولا

وة-القهىلاحغص،ر(اجارلصونا)فيان!أنبعد

السمين:قال

لصوءأحل-تلقد/أخيباشاخذنيلا"-

وه-دأتمر!-يالريسويبنبيسيك-اثالذىالتفاحم

حتىنعبم/اسءلثرو!اعرلا-اخذنبىفولا-اكنسرنا

."إطجباالرجلازتالصءكأعرفلاالان

لمحال-لمةالمشهوذالثيكابدحصاناذياارجلا

يجبكهـناحصنغروزلكلالمعةغروزالمعلم51،"-

الجلابي!بلالبيجامااحصسلمثلا،البلدي4الجكبي

وحبدفةجديولباسصواويكابىلباسص:الاس!كندرانية

."موتاناجميعاللهرحم

القهوةمنفخاجينثلاثة(الجارسون)احصر

سيجارتينجيبهمقمرسياحرج،بالحبهانالمخلوطة

ةوقال

ومعسيجارتانالامعيليس،تؤاخذنيلا\ا-

علىيمرفلأعمريمناسباتأحسنكنهذدـالمنالىبةان

تخاصمتلقد.يوم3ـكلهذمثلمناسبةمناالرجل

تدعونآذلكومعاتتبينناواصلحتفتحيوالمعلمانا

اجدلاوهئنذااثروباتالناوتطلبالجلسةهذهالى

."لكاقدمهاثالثةسيجارة

:عزوزقال

."شيشةلنفسياطلبسوفعليكلا"-

:وزهـق

اح!هـشيشة،جارلسونياحمويشيشة"-

."ندياالدخانيكونانبدولاحموي

مرسيللريسالسيجارةفتحي-السصين-أشعل

وأحصصرفتحيللمعلمالسيجارةمرسيواشعل

لعزوزالناريبالدخانالحمويالشيشة(الجارسون)

.بالحبهانالمخلوطةالقهوةمعالدخانيعالجهوشرب

ومرارةالدخانبمرارةهـختلطلالجافريقهزعروربصق

وزعق:-الحبهان

سونجارياناراحفرأ،نلصوجاريانار"-

هـناكوابثلاثةلناتحنحروانبدلاكما،قةالمدعولهذه

."بالبندقالمخلوطةالقرفة

مرسي:قال

مخلوطةوقرفةقهوةلناطلبت:منككرمهذا"-

."لكلاقدههاشعيجارةمعي-انا-أجدولمبالبندق

03

:هـزءزدر

بالبندقمخلوطةقرفةانها.اخيياعا-كلا11-

بونتصهنايجلسونالذينالمحامينانطاعرفواتا

يصرخونحيثحناجرهملهمتسلكهـ،خخةممثرهـوبات

كانوالوصضئلمنهمينا:ساءةايىتتبمواالمحاك!افي

بسيطة.أشياءانها؟هه؟الاصرفيمحاذاتمخدراتتجار

الخلوعةفذالبزمنشاب؟7ثة6زاشؤ؟-و*فنا-ينثلاثة

.11رالز؟تلكوالتيءبالحند"ق

)مىحمىز3:أرت-ي-قال

الامير.الرجلكدذاتسيصرر-سرنجات!ور))-

ميه-انا-انفلمثكضتببخش،إت-6إ/تس-وءصلحأالذي

فبمباب"-%:اصار-اهذاصسفىر؟مالاوتو-!فيونحن

العذث)،اضسزاكنوامفثاخش-ك!"تواقدالكرم

قلتأرود.!جشللملأوربما6،رر؟صتا(شحه"لز،اخويا

."5المرخرذم!شخلفي!نفأقرتح!ررانه-أ-ونصصي،-

:شزع!قاكعه

ثبمتاخئمت!يلكدنرائله:اخيبافياضل!لورد"-

شاأراةق03ادصودا:الايامزحذه:طبىشءتلزصاباكانانه

واضصفراءداءاد-والايامفناءرت:-ص!تهـ.أرابهاصب!تأ

ابررا؟يةا51،ععيتيرلمطالنصلةبلمور!ضأاوللكوالزرقاء

ا!تالبنعايرتديشابث.نرث!ابيم،؟تبللماخي،يا

لصوفذاكوكلعقف،5يغطيحتىت-عردويطيلادحزق

اصلتكدت.،فعلغاكدتلقد:هـيحاس-معك-أيمون

يتنفسهعلىافعلهاكدت،أ!-لكدتتت!اركاانقبلنعم

كدتفلقدالازدحاماللهلعنتبالطبعاقهسداكنلم

."نفسيم،علىأفعلها

.....ال-االا!. رءرور.-رعورسورى!مسير

يزب-1-واحدمنهم،بالحلربتعايثلاثة"-

."سكره

مرسي:قال

منبينناكانماأصلحت:أخجلتنالقدوالله"-

لانهشيشةولنفسكالقهوةلناالصتوالتفاهمسوء

لا"قرفلناوطلبتالمثاقدصثاسيجارةمعبىيكنلبم

بالحليب.شليالناتصالبأنتوهاالمحامونالايشهـبها

."اخجهاخنالقدرجليابالله

:عزوزرد

وا،،أخىيافقراءنحن،عندكم+!اإع!تهذاإا-

وفقراءاخوة،اخوةكلنانحنتمعروفايلكماأصنعلم

قروز،تثمبهالتيالايامهذهفيمزدحمةوالاوتوبيس،ت

قدمليستقدمكانفتحيالمعلمقاللقد،الخروب

منأحسنيى-تاللوردهذاقدمانمع3روروراللورد

رون(كاللو)الصغيرباصبعهاانانتقلتالتىقدمك

تهيجلارجلياعليكباللهلكن،السمكةعيننوع

".بالحليبالشايونعثربخلافاتناننسىودعنامواجعف،

:تال-نتريأ-السمين

عيني-؟م-اربصكنت،أخيياالقيامةانها"-



كالبهائمالحكومةفيهتحشرناالذيخسالاوتوازدحام

تشبهالسياراتهمويركبونللسلخانةيحملونهاالتي

بطنالحاملتشبهالتيوالسياراتباخرةوإطواطالباخرة

الاوتوبيساتتلكفييحشروناذاكومعباخرةحجمفي

المعوربمطيبةولولاهـمالتفل!صوءبيننافيحدثاللعينة

ولايحيكالجلابيةيحيكالذيالطيبالرجلذاك.عزوز

الظن-العصيربائعانا-اسأتوبغبائيتابيجاماا

مناالرجليجعلفالازدحامنفسهعلىيفعلهاكادفقدبه

."شعورهبضبطكيفيعرفلا

:عزوزقال

الجالس-اناما.ميالاحسئانتما،اخييا"-

عملبلدنافيقلانبعدالخيريحبرجلالا-معكما

مشلكما،الطيبينالناسبينللخلافاتويحزن،الخير

الاختلافهذاالامناتريدلافالحكومةخلافاتنافذنس

."خلافاتنالننسنعم،تحكمناانيمكنحتى

:وقالمرسيالىوالتفت

لكنعداوةبعدالامحبةهناكليستحقا\)-

فيه؟"تبولمكانالمحامينمقهىفي-هنا-هناكايسا

مرسيزعوط

مكانعلىالطيبالرجلهذادل:جارسونيا"-

."فيهيبول

قائلا:-المقهىداخلباصبعهالجرسوناشار

.البابذلكبجانبالمرحاض.هناكانه.مناف"-

."للمقهىالخلفيالباببجانب.تمامااجهتكموفي

وقال-يبولحتىالمق!ىداخلالىعزوزقام

مرسى:يسرالر

الرجلهذا،فتحيمعلميلالرجلظلمتلقد"-

بعضنا-ذكربكدناانبعدبيننامااصدالذيالطيب

يقوللماذااعرفلافانا-فتحيمعلميا-صدؤيشلكن

لمادااعرفلاانانعم؟نختلفانمناتريدالحكومةان

.؟"ذلكالركومةمناتريد

فتحي:قال

ايةوعلىانااليهإسلت؟انتاليهالسأتاقد"-

كدنالقدانظر،عداوةبعدالامحبةهناكتليم!حال

كلمةاجلمننتعارككدناوانتانا،بعضنانفهـبان

."ضيوطحالةفيالميطقلتثاتافهة

فتحيتامل.واقفامرسصيالريسانتفض-فجأة

عزوزالمعلمغابلقد:الوقف-العصيربائع-السمين

الؤ؟زاغقديكونفهل.الانحتىيعدولمالخياط

فتحي:

الرجل.يعودفسومرسيريس،اجلس"-

المثبروباتهذهعلىدعانالقدءالاصلقليلليسانه

."بالطبعثمنهايدفعوسوف

واؤءامرسىالريس(الجارسون)راىوعندما

قائلا:منهاقترب

هناكزالوماالخامسةالساعةزالتما"-

امرك،تحتفالقهىرجليلاجلسناوقتامنمتسع

ومنلاولادبلداولادنحن.فقطالمحامينمقهىليسانه

المعلمدعاكملقد،جميعامق!،كمانه،البلداولادالاالبلد

لقد،الحلبةمنكوبيننتربعلىصصكمايجلرطكانالذى

الىيذهبانقبلالحلبةمنكوبينلكمااحضرانامرئي

جامعالىيذهبسوفانهليقالهوالمرسىجامع

."المغربصلاةيلرقحتىالعباسابيالمرسيسيدي

اذن،الكلبابنفعلها،النصابفعلهافقداذن)1-

الىالشيشةفةبالاضاتمنورهـوبافي،ضماثمناملكلاإنا

."خفحهالذيالناريبالدخان

يتهالكوهومرسيانريس-لضفسسه-قالهماهذا

المقعد.فووط

الزبائن:احدناداهانبعد(الجارلونلذهب

/اولادسثعةابوانا،اتحملهلامقلبهذا"-

فيرغيفاعشرينتلتهمكبلاعات3ـمفتوحةافواسبعة

ما،المشروباتهذهثمناملكلاانل،اواحدةاالوجبة

انانعم،عرجاءيدعربةعلىسريحعصيربائعالااانا

."اجراسلهافضيحةتكونوسوفثمنهااملكلا

العصبربائعفتحىالمعلم-لنفسه-قالهماوهذا

يح.السر

حرجاللغاية:موقفهمااصبح-المهالكمنمنجييا

انت!ى،اخرالىانمناليهماينظراللعينالجارسون

على-المقهىداخل-الساعةهيوهاطبينهماكلامكل

الكورنيشسوريضربوالبحرللسابعةتشيرالحائط

.الرذاذفيتطايربأمواجه

واقفامرسىانتفض-فجأة

."اللموردذلكقدموليستقدميانثا"-

فيالغضىبدمعفأسرقلبهارتعشتفتحيدهث!

فلتكن.يتعاركانيريدهذافمرسياذنطالعرووط

ول-نمعركةلتكننعمطالحرجالموقفهذاتنهيمعركة

بينهما:يصلحانكلبابنلاييمح

نجكرومرإلورداقدموليستقدمكانهاتقول"-

اهاذتك،انسىلمأنا،عاهرةاميعنقلتلكنك.فليكن

احديعر!لاالتىهياروكهرةالعل.عاهرةهـتأمي

."أبالكاوزوجالها

منالمقاعدللهربمحاولةفيالمقخىروادكلهب

وراحالاخرباتجاهالهواءفيمنهماكليطوحهاراحاتيا

مماشيئايعرفوااندونالموقفيهدئونالروادبضر

حلبةالى(الحرية)مقهىوتحولالصراخوازدادحدث

للفوضى.

اًلصيببراءسلأاةصر
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