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راح يلهث بني السنني على حافة األيام وهو يبحث عن
اسرتاحة منعزلة بني اخلامسة والثالثني والسابعة والستني دون
جدوى، وأخريا وجده خاليا منتظرا ينفض عن سطحه أثار مطر

هو أقرب -ظهرية اليوم، راح يتأمله قبل أن جيلس عليه حمييًا
بحر بثقة وعتاب،لألريكة الرخامية وقد استقر يرنو إىل ال

فسمع هسهسة املوج تؤآد له آذب ادعاء اختفاء دلتا النيل
حتت موجاته، وال بعد مائة قرن، فاطمأن أنه ليس وحيدا متاما

 . آما آان حيسب

مع  ، آيف يفعلها وهو متزوج ويعول زوجته فقط،..طيب
 أن الرقم القومى استغىن عن إثبات ذلك؟

ذاآرته متتد من  خيوط، فرتك "وجدها"جلس وآأنه فعال 
داخل الرحم إىل داخل القرب، اختلط الفجر الغامض مع القبو

 .املرتبص ىف ظالم ال يعد بشىء

راح يتعرف على جسده ألول مرة بعد أن هطلت آل هذه
األمطار، هكذا فجأة، بعد أذان الظهر مباشرة، مع أن اجلو

ة منآان صحوا جدا ىف الصباح، فلم يعمل حسابه ألية مفاجأ
هذا النوع، اضطر أن يتخلص من أغلب مالبسه، وأن جيلس ىف
الشمس الىت أشرقت بعد املطرمباشرة غري عابئ باملارة القالئل،
فاملكان، برغم مجاله املتبقى من آثار عدوان آل من تربأ من
العدوان، مبا ىف ذلك عبد السالم احملجوب، ليس مأهوال ىف هذا

 .الوقت من العام

طر، حيب لون السماء بعد املطر، وحيب نفسه، رمباهو حيب امل
 .ألول مرة، ولكن ليس إىل هذه الدرجة

جفت مالبسه بنسبة تسمح له بارتدائها، وقد قاربت 
الشمس على املغيب، لكنه مل جيد عنده أى محاس الرتدائها آلها،
املطر ولون السماء، وهذا التعرى ىف الشمس، والشبع الرباىن،

جعلته فجأة يكتشف) شعر باجلوع طوال تلك املدة؟ملاذا مل ي(
أن له جسدا، وأن هذا اجلسد آله، وليس فقط احلواس اخلمسة،
له قدرة على أن حيس بكله، حىت لو آان املدخل إليه من أى

 .حاسة من احلواس اخلمسه
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مبجرد أن خطرت له هذه الفكرة، أو رمبا قبل ذلك بقليل،
أو لعل الفكرة قد جاءته بعد أن أحس هذا اإلحساس، ليس

شعر وهو جالس هكذا أن آفه آله قد: مهما ما الذى جاء أوال
امتأل حبفيف يدها البضة الىت المسها هذا الصباح وهى تسلم

فئ نابضعليه حبرارة بعد أن جاءت من إجازهتا، حفيف دا
مدغدغ ليس له صوت، آيف مل يلتفت آنذاك أن يدها بضة وليست

حتضره  آيف مل حتضره هذه األحاسيس ساعتها؟ مث ها هى  بيضاء؟
اآلن جديدة متاما مل يشعر مبثلها أبدا من قبل؟ وما عالقة
املطر بالتعرى بالشمس هبذا الشبع الرضا، آأمجل جتليات اجلوع

ذلك بامتالء آفه بيدها اآلن بعد ساعاتاملؤجـّل؟ ما عالقة آل 
تلك السمرة احملّمصة  من املصافحة؟ هى ليست بيضاء بل مسراء،

الىت تذآره بأىب فروة وهو يطقطق على اللوحة الصاج وقد جلس
حوهلا هو وأوالده ذات مرة، ال، وال حىت مرة واحدة، لقد خلط

ه ليس لهبينه وبينهم، أوالده مل يروا أبو فروة أبدا، مث إن
أوالد، هو الذى آان جالسا جبوار أمه، وآلما لفه الدفء
وأبو فروة يطقطق على النار، ازداد التصاقا هبا حىت آاد
خيرتق مالبسها ليطمئن أن حلمها احلى ما زال ىف متناوله، أبوه
منشغل بتقليب حبات أبو فروة على الصاج، وهو يسعل من

فخ ىف النار بفمه، حىتن  آثار الدخان الذى مأل رئتيه حني
استبدل ذلك حبرآات أسفل جلبابه النشطة وهى تعلو وهتبط

اهلواء النقى   احلجرة وطرد  بانتظام تقلب الدخان الذى مأل
هبذا  دون مقاومة، لعله مل يكن نقيا متاما، فرضى اجلميع

 . اإلحالل اخلانق

اقرتب الشبح الذى بدا من بعيد آأنه يرتنح، لكنه حني
أقرب فأقرب تبني أنه ال يرتنح وال حاجة، بل هو يقفز أصبح

قفزات رشيقة نشطة متوازنة ما بني ساقه اليمىن املتحفزة
وتلك العصا الغليظة بوسادهتا املرتاحة حتت إبطه األيسر، وقد

بدا الرجل واثقا  .بقايا ساقه اليسرى تتدىل حوهلا  راحت
ملتحدية، اهلواءليس له عالقة بإعاقته وهو يتقدم بقفزاته ا

البارد ينعشهما معا فتلتقى نظرات العيون األربعة ىف وقاحة
الذعة، لكنها مرحبة ىف نفس الوقت، هبا شىء مثل العشم

 . املتبادل، املستعد طول الوقت لغري ذلك

اقرتب الرجل الشبح من الرجل اجلالس ىف رضا مرتقب، فتبني
 بل هو سيجار حبجماألخري أن بفمه سيجارة غري مشتعلة ، ال

السيجارة وقد ارتاح على جانب فمه بني شفتني رفيعتني تدالن
على الذآاء واحلرص معا، طلب منه آأنه يأمره أن يشعل له
سيجاره وآأنه ونستون تشرشل عقب أن أفاقت بالده من
التهديد باهلزمية الساحقة، لكنه انتصر ىف النهاية، هو أيضا

أن تأآد من عقمه ائيا، فانزاحانتصر ىف حربه معها بعد 
من على آاهله هم الثانوية العامة بعد أن ظل حيمله منذ
تزوج، مل يكن يرهبه ويؤجل زواجه شىء سوى خوفه من أن ينجب
ولدا يضطره للذهاب إىل املدرسة ذات صباح، ليسأل عن جمموع
ابنه الذى سوف حيدد ليس فقط مصري ابنه بل مصري األسرة

رمبا مصري اجلنس البشرى، مضت املدة بسالم، مثانية بأآملها، أو
 عشر عاما بالتمام والكمال، وبرغم تأآيد الطبيب األستاذ 
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أن عقمه هو من -حىت يعفيها من املسئولية –له ولزوجته 
النوع الذى ال يفرز حيوانات منوية أصال، استغرب أن يكون مث

البد أن هذا) CCO(مرض هبذا االسم حىت حفظ رمزه باالجنليزية 
املرض يعرف طبعه وأن اهللا رمحه به، فهو مرض يعفى صاحبه من
حفظ النوع ويكتفى بإفراز هرمونات الذآورة بوفرة، رمبا من
باب التعويض أو االستعباط، برغم ذلك، فقد ظل هذا التوقيت
انتظارا لنتيجة ابنه ىف الثانوية العامة يشغل باله طوال

تهت املدة بسالم، وها هو جيلس وقد بدأهذه السنوات حىت ان
 .يسرتد مالبسه قطعة قطعة مع تقدم دخول الليل

ُتـرى ماذا تفعل زوجته ىف هذه اللحظة حتديدا؟ الساعة
قاربت العاشرة والنصف مساء، آيف مضى آل هذا الوقت، البد
أنه يعيش بال حاجة إىل توقيت بعد أن ائتنس هبذا املقعد

لزمن، برغم ذلك نظر ىف ساعته مرة أخرى،القابع بني حلظات ا
املسلسل الذى تفضله زوجته انتهى من عشر دقائق، وهى ال حتب
القراءة، وال تعرف الكتابة، ومل جتذهبا ألعاب الكمبيوتر، ومل
حتاول أن تعدل عن حكاية املعاش املبكر، مع أا ىف املعاش طول

ها قالت لهعمرها، منذ استلمت الوظيفة، ورمبا قبلها، لكن
تربر قرارها أا ال حتب املدرسة وال التدريس، وال املدرسني، وال

ماالتالمذة، مل تقل له أبدا ماذا حتب، فحفظ عن ظهر قلب آل 
، هى ال حتب أحدا وال شيئا، واآتشف دون جهد أن امسهال حتبه

يقع على رأس القائمة، برغم أا مل تصرح له بذلك أبدا، وال
مث إنه على يقني من أا ال حتب نفسها أيضا، بل إنبعكس ذلك، 

 .هذا قد يقع على رأس القائمة، حىت قبل امسه شخصيا

انتبه إىل الرجل الشبح ذى الساق املدالة حول العكاز ىف
سخرية راقصة وهو يعاود طلب إشعال سيجاره، ىف هذا اهلواء
الذى تزداد حرآته آلما تقدم الليل، وهو يعلم أن إشعال
السيجار غري إشعال السيجارة، وأن على مدخن السيجار أن
يدبر حاله بنفسه طول الوقت، مث إنه شخصيا قد توقف عن
التدخني منذ مخس وثالثني عاما، لكنه مل يتخل عن محل الوالعة

أو  دون داع مباشر، ساعده ذلك على أن يشعل سيجارة ألحدهم
مل يتوان، حىت عكس ماإلحداهن حسب مزاجه بني احلني واحلني، وهو 

ميليه مزاجه أحيانا، عن تقدمي خدماته اإلشعالية ملن يطلب
 .منه ذلك، أو يعرف عنه ذلك

بالنسبة هلذا الرجل الشبح فاألمر خيتلف، فهو سيجار وليس
سيجارة، مث إا تبدو معرآة من البداية وليست طلبا

مل ينصرف الرجل الشبح برغم االعتذار الواضح. واستجابة
الذى صرح به الرجل اجلالس بأنه ال يدخن أصال، قال له الرجل
الشبح أنه ليس معىن أنه ال يدخن أنه ال حيمل والعة اآلن ىف

ما ىف جيبه، -هكذا –جيبه، من أين هلذا الدخيل أن يعرف 
مثل أنه ليس معىن أنه"..لكن الرجل الشبح استطرد شارحا 
، هذا"تطاع إىل ذلك سبيالغري متزوج، أنه ال ميارس اجلنس ما اس

هو، إا الصدفة أنه حدس بنجاح أن جبيبه والعة، لكنه مل
يفلح أن حيدس أنه متزوج ويعوهلا، مث إنه ال ميارس اجلنس ال مع

 .زوجته وال مع غريها
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مالذى جعله حياول ىف هذه اللحظة أن حيدد لنفسه سنا بدال 
من الضياع وسط هذه املساحة الشاسعة بني اخلامسة الثالثني
والسابعة والستني؟ فقرر أن يكون سنه ثالث وأربعني عاما
ومخسة أشهر وأربعة أيام، مث مد يده إىل جيب سرتته، فظن
الرجل الشبح أنه سيستجيب ويشعل له سيجاره، لكنه أخرج
نتيجة صغرية أهديت له من أيام بعد عدم االحتفال برأس

ختارهالسنة مباشرة، ودون أن يفتحها لرياجع اليوم الذى ا
ملولده، قرر أن يكون اليوم هو يوم الثالثاء الساعة
الثانية صباحا، هو ال حيب الكذب، وقد يسمعه أحد وهو يقول

–، مع انه احتفل به "بعد عدم االحتفال برأس السنة"
وهو جالس على بعد آيلو ونصف -باملشارآة اإللكرتونية عن بعد

حفلة مل حتدث منمن بيت السفري األمريكى، حيث أقام األخري 
قبل، ألنه دعى إليها السيد البدوى شخصيا، ردا على زيارته

 .طنطا ىف احتفالية مولده

ليس هذا هو املهم، املهم أنه حني حتسس جيبه وجد أن 
الوالعة أآرب بكثري من حجمها املعتاد، حىت مألت آفه آلها، حسب
يةألول وهله أا حافظة املفاتيح، وأن الوالعة ىف الناح

األخرى الىت أثبتت أا خاوية على عروشها، فعاد إىل اجليب
األول فوجد أن احلجم أآرب وأآثر ليونة، وأنه يتصلب رويدا
رويدا، فطرد إحساسا آان قد حترك فيه مع استعادة جسده
لقدرته على اإلحساس حىت دون حواس، استعادها باملطر فالتعرى

ة من أيام املراهقة، وحىتفالسماء فالشمس، فَطرد ذآريات سري
وأآثر بعد الزواج، الشىء الذى بيده: بعد الزواج، يقصد

داخل جيبه يزداد برودة ويزداد صالبة حىت صار أقرب إىل أن
 .يكون مصنوعا من معدن استشعر ملعانه من فرط نعومة سطحه

انتبه إىل أن الرجل الشبح مازال واقفا ينتظر نتيجة 
جل الشبح بدوره رجح أن الرجلهذا البحث العلمى، الر

اجلالس ال حيب هذا النوع من البحث، وإمنا هو يكتب اآلن رواية
طويلة راح يقرأها ىف تعبريات وجهه بسهولة غريبة، وحني وصل

حرية الكاتب اجلالس ىف آيف ينهى روايته، قرر أن  إىل
 :يساعده، فسأله مباشرة

 ماذا بك؟ -

 فاجاب الرجل اجلالس دون تردد

 .هرالد -

 قال الرجل الشبح

 ماله؟ -

 قال الرجل اجلالس 

 "قحبة"ابن  -

 قال الرجل الشبح 

 موافق -

 قال الرجل اجلالس 

 أنا مل أطلب موافقتك، مث إىن قد أرجع عن رأىي ىف أية حلظة - 
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 قال الرجل الشبح

 أعرف عنك ذلك -

 قال الرجل اجلالس 

 أنت ال تعرف شيئا، وال حىت نفسك -

 قال الرجل الشبح

 أحتداك -

 قال الرجل اجلالس 

 قبلُت التحدى -

قاهلا الرجل اجلالس وهو خيرج يده الىت آانت ممسكة باجلسم
الشىء الصلب الالمع، وحني فعل ذلك مال الرجل الشبح عليه
وقد عدل السيجار الرفيع ىف وسط فمه استعدادا إلشعاله،
فأفرغ الرجل اجلالس ىف سقف حلقه ست طلقات دفعة واحدة، ومحد

 .أنه آان آامتا للصوتاهللا 

رّن جرس احملمول ىف نفس اللحظة، فلم يفزع، جاءه صوهتا
أين أنت حىت اآلن؟ شغلُت"غريبا وآأنه ليس صوهتا، قالت له 

عليك، عندى لك خرب يستأهل حضورك حاال، أنا أنتظرك، تعاَل
مل جيد ما يقوله ودم القتيل مازالو، صمت غري قليل "بسرعة

؟،"لكن ما هذا اخلرب أوال: "ساخنا، استطاع أن يقول هلا أخريا
دون أن يدرى، ودون أن: ، قال"أنا حامل"قالت برتدد متوسط 

، قالت له ضاحكة لتأآدها"وأنا أيضا"يفكر ىف تشخيص مرضه، 
ال عليك، أنا قتلت: "، قال هلا"أنت ماذا؟"من أنه ميزح، 
آفى مزاحا،: "، ضحكت أآثر وهى تقول له"قتيال منذ قليل

   " .أنا ىف انتظارك جبد، هذه الليلة حاجة ثانية

رآب التاآسى الذى وقف له دون إشارة واضحة، أعطاه
العنوان وهو يدهش أنه ما زال يذآر عنوان بيته، أخذ ينظر
ىف مرآة السيارة ليتأآد أنه هو، أحكم أزرار املعطف حول

قبته وقد تأآد أنه جف متاما، فجأة طلب من التاآسى أنر
يعود أدراجه متعلال بأنه نسى شيئا على األريكة الرخامية
  الىت آان جيلس عليها، استجاب سائق التاآسى بدون ضجر،

ودعا له أن يعثر على ما نسيه، وحني عاد إىل نفس املكان نظر
 ؟من النافذة فلم جيد أثرا ألى شىء، أين اجلثة

مل ينزل من التاآسى الذى تعجب قائده، فلحقه الرجل 
 موضحا بأنه قد عثر على ضالته ىف أحد جيوبه،

 وأنه آسف، 

 . وأنه شاآر 

 

 

 

 

  
 اويـــالرخـــــــ ـــــىـــيحيـ  - ) إلكرتونيإصدار (    اإل�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1927


