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كانت املركب البدائية بشراعها البسيط تنساب برفق لتشق طريقها

عرب زرقة املياة املتقاطعة مع الكثبان السماوية املتفاوتة بني اللونني األبيض

والرمادي مع سطوع الشمس البديع املتألق يف األفق بعد الظهرية ،نسمات

اهلواء الرفيقة الرقيقة تعانق الوجوه بلطف لتومسها ابنتعاش مجيل معبق
ٍ
ٍ
ودالل أهداب
بكسل
ابليود ليبعث ابخلدر يف األجساد ،واجلفو ُن تصارع
الوسن ،وألول ٍ
مرة منذ بدء رحلة الصيد البسيطة اليت اعتادوها وألفوها

األجساد ومل يتبق سوى
منذ سنني عمرهم القريبة تراخت األذرع وسكنت
ُ
ٍ
تعاشات خفيفة
رحلة صعود وهبوط صدورهم أبنفاسهم املرتددة هبا مع ار
تتموج بوسط جفوهنم لتؤشر أن عوامل أحالمهم تكتظ اآلن ابلكثري.

النوم مبا يشبه فقدان الوعي ؟!
كم مضى من الوقت وكيف اغتاهلم ُ
ال يدرون !
فالعالمةُ الوحيدة الدالة على ساعة النهار ابلنسبة هلم قد اختفت
خلف ٍ
غيوم ٍ
كثيفة خالفت كل القواعد البحرية اليت ألفوها وتر ْبوا عليها،
ٍ
مقدمات ؟!!
أي
كيف أتت وظهرت هكذا بال ّ
ال يدرون !
فقد انتزعهم من بسطة أحالمهم تقاذفهم مبنتهى القسوة عرب أرجاء
ٍ
كقشة تتقاذفها الريح أينما
املركب اليت تتالعب هبا األمواج مييناً ويساراً

شاءت ،دهشتهم املغدورة بسرعة التحرك لتجنب اهلالك وسط هذا اهلول
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الذي استيقظوا عليه مل تستغرق كثرياً ،فعلى الفور كان الشراعُ قد هبط
ومت ربطه جيداً كي ال ينساب مرةً أخرى لتنتزعه الريح متالعبة به ومبصري
املركب ،التماسك والتآزر مع الكثري من اخلوف والرعب يشكلون لوحة مل

ترد خبياهلم أبداً،فكل العواصف اليت مروا هبا مل تكن مبثل هذه اهلوجائية
العشوائية املنتقمة ،ومل تكن فيها السماءُ مبثل هذه القتامة الغاضبة
الساخطة ،الصراعُ ألجل البقاء داخل املركب وعلى قيد احلياة عرب
التالطم والتصادم واجلذب والشد ملدة ساعة انتهك قواهم اليت خارت

وعزميتهم اليت وهنت ووقف اليأس ليقهقه على رؤسهم معلناً زعامته
وامتالكه هلم.
قدر هللا التدخل يف وقت النهاية ليخربهم أب ّن أمرهم ليس
ولكن يشاءُ ُ

كما يظنون  ،وليسحق غرور اليأس الذي مل تطل سطوته عليهم ،فإذا

مبركبهم يصطدم بشاطيء برز هلم من بني الغيوم ليحتضنهم ويُؤويهم مرفقا
بشكل شبه ٍ
ٍ
اتم على إثر
هبم ،هبطوا من مركبهم الذي حتطم جانبه األمين

االصطدام وأجسادهم تئن أملاً وتشكو من الوهن ،تكاتفوا حىت سحبوا
مركبهم املتهالك بعيداً عن بقااي موجات املياه اليت قد تتالعب به وتغريه

ابلذهاب اتركاً إايهم بال منجاة ،حاولوا رصد ما تبقى معهم من مؤونة قد

يقتاتون أو يلتحفون هبا وسط برودة اجلو العجيبة ومل جيدوا إال النزر
اليسري ،فكان قر ُارهم األول ابستطالع املكان لرؤية ما به من مكوانت قد

تنفعهم وحتميهم أو تُؤويهم حىت يستقر احلال وتذهب غضبة اجلو اليت
ات أو إشار ٍ
جاءت بال مبشر ٍ
ات مسبقة ،حتسسوا طريقهم وسط األشجار
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الكثيفة املبتلة آباثر املطر الذي سبقهم ليضع بصمته قبل أن متسها أيديهم

والوجل يسكن صدورهم ،ساروا مسافةً ال تتعدى مائىت مرت حىت انتهت
ٍ
ٍ
ابنتظام عجيب يُوحى أبن صانعها أعدها
ساحة مستديرة
األشجار إىل
ٍ
لشيء ما يتناسب معها ،وقبل أن ختطو أرجلهم خطوةً واحدة
كمسرح
ٍ

ٍ
وخبطوات قليلة بلغ منتصف الدائرة
داخلها ،إذا به خيرج يف مواجهتهم،
ٍ
وتوقف عندها ٍ
مشدود ور ٍ
أس مرفو ٍع كأمنا يعلن ملكيته هلا وقدسيتها
جبسم

ت
له ،ارجتفت أوصاهلم وذهلت أعينهم املتسعة والىت عجزت عضال ُ
اإلنقباض أن تعود هبا لوضعها الطبيعى وهم ال يستطيعون الذهاب ببصرهم
املصدر الوحيد
عنه ،إنه ذلك الكائن الضخم املهيب ،ومل يكن ذلك
ُ
لذهوهلم ورعبهم الذي أملّ هبم ،بل للمكوانت الغريبة اليت تظهر عليه ،ومن

أعماق سحيقة أخرياً استطاعوا أن يروا ملعة عينيه اليت حتد ُق هبم مبثل ما
يفعلون حنوه.

*****
نزعت مسرية مرسي نظارهتا ذات اإلطار السميك لتفرك عينيها
بقبضتيها ٍ
بقوة حىت كادت أن تتسبب يف تفجريمها داخل حمجريهما وهي

تتثاءب بشدة ،وما إن استقامت هلا الرؤية بعد اخليوط الكثرية املتداخلة
ٍ
بعدة ٍ
أعادت
متنوعة على إثر ضغطها السابق على كريت العينني
ألوان
ْ

النظارة لتستقر يف موضعها األبدي املميز هلا مبالحمها اهلادئة وبشرهتا
الكثني مما يعطيها مجاالً حمدوداً حترص على إبقائه هكذا
القمحية وحاجبيها ّ
ٍ
ملفت حبجاهبا الذي تتعمد أن تدسه دوماً أسفل ايقة معطفها يف
غري
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الشتاء أو ردائها العادي ابلصيف ،وعادت لتقلب يف الصور اليت كانت

تُشاهدها على جهازها اللوحي.

عيت حلضوره ابلعاصمة
أخذت
تسرتجع أحداث املؤمتر العلمي الذي ُد ْ
ُ

اإلجنليزية لندن ،كان أسبوعاً رائعاً خارج حدود الزمن خرج هبا عن راتبة
حياهتا العجيبة الىت ال تتناسب أبدا مع ما حتمل من ٍ
علوم ومعارف بعقلها،
ُ ً
وقفت كثرياً تتأمل حلظة تسلمها لشهادة التقدير اخلاصة هبا عقب انتهاء
املؤمتر تقديراً جلهدها واحملاضرة الكربى الىت ظلت تلقيها بال ٍ
كلل ملدة
ٍ
ٍ
واحدة من االنقطاع والعيون حنوها مشدوهة
دقيقة
ساعتني كاملتني وبال
ٍ
واألنفاس متوقفةً ختشى مقاطعة السيل املنهمر من العلوم اليت تلقيها
بقوة،
ُ
مبنتهى السالسة والبساطة وكأمنا تقرأ من ٍ
كتاب خفي ال يراه غريها ،ورغم

الرصانة اليت يتسم هبا احلضور مل يتمالكو أنفسهم من التصفيق احلار عندما
خلعت نظارهتا يف حر ٍ
كة عفوية وهي تبتسم قائلةً:
 هكذا قد انتهت حماضرتى البسيطة ،ومستعدةٌ ألى ٍسؤال.
ّ
وكأمنا كان مشه ُد شهادة التقدير قد قذف مبوجة حنني إىل ذكرايهتا
البعيدة ،فذهبت لتفتح ملف صوٍر قدمية هلا بكلية العلوم عندما كانت

طالبةً هبا ،ظلت تشاهد صورها برفقة صديقاهتا وزمالئها وجترت معها
ٍ
سنوات كاملة ،كانت متتاز بنظارهتا الضخمة اليت يتم معايرهتا
ذكرايت أربع

أبهنا قاعُ ٍ
كوب مميز للعباقرة اجملانني،
التحقت ابلفيزايء الطبيعية انبهاراً
ْ
ترغب يف أن
بشخصية العامل العاملي صاحب نوبل أمحد زويل ،كانت
ُ
ٍ
بصمة خاصة يذكرها هبا العامل يف علوم الكون اليت ال يدريها
تصبح ذات
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ويعلمها إال املتخصصون جداً ،ولكن يف الفرقة األوىل درست مادةً غريت

حتلم
مسار حياهتا ابلكامل ،جعلتها تركت علوم الليزر والفضاء اليت كانت ُ
هبا ،كانت مادةُ االنثروبولوجيا الطبيعية واملختصة بدراسة طبيعة اإلنسان
ٍ
سالالت حسب تطورها وتنوعها.
التشرحيية والفيزايئية وتقسيمه إىل
رغم أن املادة كانت ابلصعوبة الكبرية اليت جعلت مجيع الطلبة
يكرهوهنا وال يُطيقون حماضراهتا ويرون أساتذهتا ُمسوخاً متحركة فاقدى
اإلحساس معقدى النفوس هوايتهم تعذيب الطلبة ابلطالسم اليت يرتمنون
ٍ
ٍ
عجيب واستثارت بداخلها
بشكل
هبا يف كل درس ،إال أهنا قد شدهتا
الرغبة الكبرية يف املعرفة والغوص يف ٍ
عمق ما تتحدث وتبحث عنه ،هلذا
كان استيعاهبا لكل ما يُقال وأسئلتها مصدر ٍ
ذهول ألساتذهتا قبل زمالئها،
فبعد أن اعتادوا على الالمباالة والضجر دهراً ،واضطرارهم جلعل األسئلة

يف مستوى الطالب املتخلف مع منح الكثري من الدرجات غري املستحقة
هلم حىت ال تتأثر النتيجة العامة للكلية بسبب ٍ
مادة واحدة يرى اجلميع ال

ٍ
كشجرة يف
أمهية تذكر هلا ،بعد كل هذا تظهر انبغةً متلهفةً ومتعطشةً
صحراء لقطرات الندى أو زخات املطر ،وهبذا فقد ملعت وظهرت وأتلقت
واحتضنها أساتذهتا ابلرعاية والتشجيع وامدادها مبصادر تتخطي املقرر

التافه واملبسط الذي يشكو منه الطلبة ،حىت تشربت وارتوت مبحبة
وعشق هذا اجملال ،ورغم الصدمة الكربى الىت تعرضت هلا عند خترجها

بتقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف وترتيبها الثالث على الدفعة ،جاء
إعالن تعيني املعيدين هلذه الدفعة لطلب اثنني فقط ،رغم أهنم يف كل عام
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كانوا يطلبون ثالثة بشكل منتظم واثبت ،وبعد فرتة من الكمون واإلحباط
وعودهتا للكلية لطلب التسجيل بقسم الدراسات العليا يف قسم

االنثروبولوجيا الطبيعية لنيل درجة املاجستري به على نفقتها اخلاصة ،وأثناء
إعالن ملدة ٍ
ٍ
يوم
ذلك اكتملت أركان الصدمة لديها حينما علمت بصدور

مبكان ٍ
واحد فقط لطلب ٍ
ٍ
انء لكي ال يراه
لصق اإلعالن
معيد اثلث ومت ُ
أحداً ،حىت سارع أح ُد أبناء األساتذة الكبار ابلتقدم واستيفاء كل األوراق

املطلوبة يف زمن قياسي وبعد تقدمه مباشرة أُغلق الباب ومت قبول تعيينه

ألنه الوحيد الذي تقدم للوظيفة وبدون أي خلل قانوىن ،وعندما علمت

مبن هو بصقت وقد طال أن ُفها أوىل بشائر عفن الفساد املستشرى ىف
مجيع أركان اجلامعة ،جتاوزت الصدمة واستكملت دراستها لتحصل على
الدرجة يف وقت قياسى جعل أساتذهتا يتحسرون كيف ختسر اجلامعة وهي

ختسر مثل هذه العقلية وتُبتلى مبثل ذلك
املركز البحثي املتخصص  ..كيف ُ

الشاب الرقيع املستهرت والذي يضطرون ملنحه الدرجات املطلوبة جماملةً
لزميلهم ،ولكن فور حصوهلا على الدرجة مل يبخلوا عليها ابملساعدة
املطلوبة فتوسط أحدهم لتعيينها ابملركز القومي للبحوث ،وأخربها اآلخر
ابإلعالن عن منحة لدراسة الدكتوراه جبامعة أكسفورد يف علم

االنثروبولوجيا الطبيعية ،فتقدمت هلا مع الكثري من الرتشيحات املوثقة من
كل
أساتذهتا أبحقيتها يف هذه البعثة وبعد استكمال أوراقها وختطيها َّ
االختبارات املبدئية للقبول هلا مت تسجيلها للحصول على الدكتوراه أبعرق
ٍ
جامعة درست هذا العلم على مستوى العامل لتحصل عليها بتقدي ٍر كبري
ووعي فائق أذهل أساتذهتا اإلجنليز كذلك ،وخرج حبثها يف رسالة الدكتوراه
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ٍ
بنتيجة مت تسجيلها ابمسها ىف أحد أهم املراجع العاملية املعتمدة يف هذا

اجملال ،وأخرياً عادت إىل القاهرة حتملُ شهاد ًة مستحقةً متفردة وما زال
األمل ابقياً ىف قلبها أهنا ميكنها الكثري عرب املركز القومى للبحوث.
ُ
وأيضاً مل يبخل عليها أساتذهتا أبكسفورد ىف املساعدة وذلك بدعوهتا
للحضور كل عام للمؤمتر السنوى الذي تعقده الكلية لتطرح ورقة حبثية
جديدة غالباً ما تبهر مجيع الضيوف مبثل ما حدث ُمؤخراً.
يطالع الصورة اليت توقفت أمامها
استفاقت على سؤال جارها وهو
ُ
كثرياً عندما سبحت يف ذكرايهتا ،كانت صورهتا مبنطقة األهرامات يف آخر
ٍ
رحلة هلا ابلكلية مع زمالئها من احملافظات األخرى.
ٍ
بلهجة خليجية قائالً :
كان يسأهلا
 األُخت من مصر ؟ .الرحلة الطويلة من لندن إىل مصر جعلتها تبتسم وترد ٍ
بود آملةً ىف
حدي ٍ
ث ثري يشغل حيزاً كبرياً من ملل اجللسة فقالت له :
 نعم ،ومن القاهرة ذاهتا.االنبهار جلياً على وجه الرجل مبالحمه الىت  -رغم غلظتها وكربها
ظهر
ُ
– تُوحي أنه مل يتخط األربعني بعد وقال حببوٍر شديد:
 -بلد اهلضبة.
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ٍ
لوهلة مل تفهم مقصده ،لقد كانت الصورة أمام األهرامات فقالت

ُمستفسرًة :

ٍ
هضبة تتحدث ؟
أى
 عن ّقال الرجل متعجباً جهلها :
 -اهلضبة  ..األسطورة  ..عمرو دايب !!

رفعت حاجبيها حىت ختطياً حاجز نظارهتا العلوى رغم مسكه الكبري
ت رأسها داللة تعجبها هى نفسها من مدى جهلها أبهم ما ُمييز البلد
وهز ْ
ّ
ٍ
كل املشاعر احلقيقية اليت
وقالت
بصوت حاولت قدر إمكاهنا أن تنزع منه َّ

ختتلج هبا :

 نعم بل ُد اهلضبة !ومل تستطع االحتفاظ ابلبسمة املصطنعة العجيبة اليت رمستها على

فأغلقت جهازها اللوحي وعادت برأسها للخلف وأدارت وجهها
وجهها
ْ
حنو النافذة داللة انتهاء احلديث الذي مت برته قبل أن يبدأ.
وأخرياً بعد عدة ساعات وخبطو ٍ
ات ُمتعثرة وصلت لتقف أمام ضابط
اجلوازات الذى تناول جواز سفرها وبه يظهر مؤهلها وأهنا حاصلة على

الدكتوراه يف علم االنثروبولوجيا والتأشرية القدمية اليت تظهر أهنا تتبع جامعة
مهمة ٍ
أكسفورد مع التأشرية اجلديدة اجللى هبا أهنا ىف ٍ
حبثية ،ولكن مبنتهى

الصرامة أعطى جواز سفرها ملن جياوره وقال هلا:
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 لو مسحت تفضلى ابالنتظار قليالً جانباً.ومل ينظر حنوها جمدداً وهو ُّ
ميد يده ملن خلفها ليأخذ منه جواز سفره
ٍ
بسرعة ختم السماح ابلعودة ودخول البالد،بال مباالة تنهدت
ليمنحه

وأخرجت جواهلا وأعادت إليه الشرحية اإللكرتونية إلحدى شركات اجلوال
احمللية وطلبت رقم ابن خاهلا وكيل النيابة وقالت له يف ٍ
مجلة مقتضبة :
االستعداد للوقوف ساعةً جمدداً للبحث ىف
 حممد  ..ليس لدىُ
تشابه االسم والذي يوقفوىن بسببه كل ٍ
مرة.
ّ
مسعت رداً قصرياً مث شكرته وأغلقت جواهلا،وبعد مخس دقائق فقط
كانت حتمل حقائبها وتوقف إحدى سيارات األجرة املكيفة لتهرب من

قدمها أرض البلد.
حرارة القيظ اليت لفحت وجهها منذ أن
ْ
وطئت ُ

وقبل أن تعتدل جبلستها به ،ارتفع رنني جواهلا لتنظر السم املتصل

وتضحك ضحكةً صامتةً وجتيب قائلةً :

 أهالً اي مريفت كيف حالك وكيف شعرت بوصويل هكذا ؟رد زميلتها مريفت وهي تقول هلا بلهفةً :
جاءها ّ
حاولت االتصال بك كثرياً منذ أمس وكان يعطيىن رسالته الصوتية
ُ
أنه غري متاح ،وعندما قمت أنت بتشغيل اخلط أخربين أبنك متاحة

لالتصال اآلن فاتصلت بك.

هزت رأسها متفهمةً وقالت هلا:
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 كيف حالك أنت وزوجك وأوالدك ؟ٍ
بسرعة :
قالت مريفت
 -دعك مين اآلن  ..كان املفرتض عودتك للعمل أمس وأتخرت أنت

يف سفرك وما زلنا مبكرين؛ الساعة اآلن العاشرة ،فلتُسرعى ابجمليء للعمل

اآلن؛ لقد انتهى رصي ُد أجازاتك وبعد خصم احلوافز منك لشهرين قد يتم

حتويلُك للشئون القانونية.

ملْ تستطع مسريةُ منع القهقهة اليت غمرهتا وقالت هلا :
 حسناً اي مريفت سأطلب من سائق التاكسى التوجه مباشرًة إىلاملركز  ..وشكراً إلهتمامك.
وفور أن أهنت املكاملة معها تنهدت ٍ
بقوة للمرة املائة منذ عودهتا ومل

تتحمل رؤية املشاهد املتتابعة بسرعة عرب النافذة اجملاورة هلا.

فأخربت السائق عن وجهتها اجلديدة ،وعادت برأسها للخلف

متنحها بعض اهلدوء
وأغمضت عينيها حماولةً رسم صورة بذهنها قد ُ
النفسي الذي ترغب فيه .

*****
كان الصباح التاىل ينتشى ٍ
بتألق غري عادى مببىن املركز القومى

للبحوث ،احلركة الدؤوبة والسريعة واليت ختالف السكون والصمت اللّذيْن
اتصف هبما واعتاد عليهما ،البساط األمحر الالمع بقوة ونظافة واملمتد من
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الباب الرئيسى حىت مقدمة املصعد الذى أُضيئت مصابيحه على غري

الظل الىت تتباهى
املعتاد وظهر له عاملٌ من العدم ،أواىن الزهور ونبااتت ّ
بصورهتا املبهجة على امتداد البهو والطرقات مبختلف األقسام.
وتغمض عينيها
تتلفت حوهلا
كل ذلك جعل مسرية
وتفتحها مراراً
ُ
ُ
ُ
للتأكد من ّأهنا دخلت املبىن الصحيح ،وزال عجبها عندما استقرت خلف

ابلسر العجيب لكل هذا التغيري
مكتبها وأخربهتا زميلتها األثرية مريفت ّ
املفاجيء والكاملّ ،إهنا الزايرةُ غري املتوقعة لوزير البحث العلمي واليت
سيُفاجيء هبا املركز ىف متام احلادية عشر صباح اليوم !
فلم هتتز مسرية أو تندهش لعلمها التام أنّه من رابع املستحيالت طرق

أى مسئول ولو على درجة وكيل وزراة ابب مكتبها املشرتك مع مريفت،
ّ
فالقسم الذي تعمل فيه رمبا ال يعلم خملو ٌق به وحتماً لن يطرق امسه أذن

أى مسئول رفيع أو عدمي الدرجة ،قسم االنثروبولوجيا أو
هذا الوزير أو ّ
قسم ال شأن له وسط الكثري من األقسام
علم دراسة مالمح االنسانُ ،
ٍ
ٍ
ضخم لألحباث
أرشيف
املتعددة والىت حتتفظ ابلكثري من اجمللدات حلفظ
واالبتكارات اجلديدة اليت قام هبا شباب أتلقت أعينهم ظفراً وسعادة عندما

توصلوا إليها ومات هذا التألق وانتهك هذا الظفر مبُضي الوقت وتراكم
أكوم الغبار على ملفاهتم اليت قاموا بتسجيلها لدى املركز ،وما زال بعضهم

حيتفظ بقصاصات الصحف اليت تربز اكتشافه وحبثه ووصفه ابملخرتع
ميلك نتاج ما
العبقري الذي هبر العامل مبا وصل إليه ،وأصبح هذا كل ما ُ
فعل ،وقد استأنسه اليأس ابلرد الدائم وكأنّه خامت اثبت يتم وضعه على كل
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كم على جهدكم العلمي املُميز
األوراق واالستعالمات الدائمة منهم(:نشكر ْ
وسوف يبدأ العمل على تنفيذه عملياً فور توفر امليزانية املُخصصة له).
ٍ
بنشاط
ومل تستطع مسرية أن تفلت من تقليد زمالئها الذين يتحركون

جم لرتتيب وتنسيق ملفاهتم وأماكن حفظها ،فقامت للصوان الصغري
ٍّ
املُخصص هلا وفتحته ومل تستطع منع البسمة الكبرية اليت التهمت وجهها

تقدمت به
عندما وجدت به ملفاً واحداً صغرياً به البحث البسيط الذى
ْ
سوغ لرتقيتها الرتقية األخرية الىت انلتها ابملركز .
كم ٍ
ُ

أمسكت ابمللف ونفضته ليتطاير الغبار الكثيف عنه مث مدت يدها
مب ٍ
ومسحت ما تبقى على غالفه وأعادتهُ ملوضعه وعادت
نديل ورقي
ْ
لكرسيها اخلشيب وجلست عليه لرتاقب بقية زمالئها املندفعني عرب

الطرقات أمامها من خالل ابهبا الواسع واملفتوح ،والذين حيسدوهنا حلسن
طالعها الذي ال يثقلها بكث ٍري من املهام مثلهم.

ضربت رقْم ساعي القسم الذي تعمل به فجاء إليها ُمسرعاً فطلبت

منه إفطارها املعتاد شطريتني من الفول والفالفل مع كوب الشاي الثقيل
قليل السكر ،فانطلق وهو يتعجب من أهنا الوحيدةُ رائقةُ البال اليت تطلب

منه الطلب املعتاد للجميع يف غري هذه األحوال الطارئة.

وبعد نصف الساعة كانت مسرية متضع طعامها ٍ
ببطء كما اعتادت بينما

زمالؤها يُتابعون عرب اجلوال حركة الوزير الذى قيل أبنه اآلن قد ختطى
البوابة الرئيسية واستقل املصعد بصحبة مدير املركز ،وهى تنظر ضاحكةً
ملريفت املتوترة ٍ
برتقب وقالت هلا من بني إحدى القضمات من شطريهتا :
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لن أيتى هلذا القسم أبداً.
 اطمئىن ْولدهشتها وبينما هي تنتهك القضمة اجلديدة ،وعلى غري املتوقع

فجأة كان الوز ُير بصحبة املدير يف مواجهتها متاماً.
ً

ٍ
بسرعة كأهنا تلميذةُ
زجت ببقية طعامها يف درج مكتبها وقامت واقفةً
ابتدائي متَّ ضبطُها ٍ
بفعل هناها عنه ُمدرسها القاسي ُحماولةً ابتالع ما تبقى
ٍ
بسرعة وصعوبة.
بفمها
دخل الوزير ٍ
ٍ
برصانة وهو يتطلع
ببطء وهو يستطلع أرجاء القسم مث
ُ
إليها هي ومريفت قال :
من هي دكتورة مسرية مرسي ؟
 ْابتلعت مسرية ريقها اخلايل من الطعام هذه املرة وهي ال تُصدق أبن
ٍ
ٍ
بصوت مر ٍ
ابتسامة شاحبة
تعش مع
الوزير ينطق ابمسها هي وقالت

مندهشة:

 أان مسرية مرسي حضرتك !تقدم الوزير حنوها ماداً يده مصافحاً إايها ٍ
بوجه ُم ٍ
ومستبشر
بتسم ُ
ُ
ووسط الدهشة اليت اعرتت اجلميع قال هلا :
 أهالً بك اي دكتورة لقد رفعت رأسنا يف أرجاء العامل ُكله.اعتادت مسرية على اإلحتفاء هبا خارج حدود الوطن وألول مرة منذ
ٍ
ٍ
مسئول كب ٍري وصل لدرجة وزير ،لذا كان
تسمع كلمة اطر ٍاء ومن
أمد
ُ
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اتساعُ عينيها وذُهوهلا الكبريين طبيعياً جداً ،وامتدت يدها املرتعشة هلول
املفاجأة ُمسلمةً عليه وقد تناست متاماً أهنا يف الغالب ال تُصافح الرجال،

وانعقد لساهنا ومل جت ْد حرفاً لتبوح به رداً على مجلته السالفة.
فضحك قائالً :
 -فلتسرتحيي كما كنت  ..لنا جلسة وحوار خاص.

للمرة الثانية تبتلع مسرية ريقها اخلاوي إال من ٍ
شحيح بعد جفاف
لعاب
ٍ
ٍ
بذهول أشارت حنو الكرسي البسيط والذي كم شكى
حلقها وكاملمسوسة

وتفوح
من بطالته أمام مكتبها العتيق الذي ما زال ُدرجه األول يُربز مفتوحاً
ُ
منه رائحة شطريهتا األخرية اليت مل تنتهى منها.
نطق مدير املركز قائالً :
 -ميكنك تشريفنا يف قاعة الزوار أو مبكتيب الشخصي واملكيف اي

أفندم.

أشارت حنوه،
الرجل مبنتهى البساطة وجلس على الكرسي الذي
تقدم
ْ
ُ
لوحة هز ٍ
مث التفت للجمع املتشكل يف ٍ
لية سريايلية عجيبة حتمل عنوان
الدهشة املغلفة ابلبالهة ُمستطرداً وقائالً هلم :
ٍ
وبشكل
جئت إال جملالسة الدكتورة
 تفضلوا أنتم كلٌ لعمله فما ُشخصي.
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حاول املدير أن ينطق أبى ٍ
مجلة متلقية ولكن قاطعته نظرة الوزير
ّ
ُ
الصارمة وهو يقول :
 تفضل اي دكتور ال تشغل ابلك يب وبزايريت.ٍ
بناء على تعليمات السيد معايل
املدير بصرامة للجميع لينفضوا ً
أشار ُ
وزير البحث العلمي ،وعلى الفور استجابة لعصا الساحر اختفى اجلميع

ومل يتبق إال مريفت اليت ذهبت إىل مكتبها اجملاور ملكتب مسرية وهي حتدق
ٍ
منتظرًة ٍ
بصورة حتماً لن
لفقرة جديدة للسريك الذي تشكلُ أمام انظريها
تتكرر.
تنحنحت مسريةُ وهي تدفع درجها املفتوح أبعلى ركبتها حىت ختتفي
ْ
ٍ
تلك الرائحة النفاذة لبقية مأكوالهتا وجاهدت لرسم ابتسامة جماملة جديدة

وهي تقول :

 أهالً وسهالً بك اي أفندم  ..لقد تشرفنا مجيعاً بزايرتك املفاجئةهذه.
ققهقه الوز ُير مث قال :
 -ختففى من الرمسيات اي دكتورة تعاملى معى كما كنت تتعاملني مع

العلماء احلقيقيني هناك بلندن مبنتهى البساطة والتلقائية ،فما علمت بك

خطاب رمسي من كربى اجلامعات هناك
وال مسعت ابمسك إال بعد أ ْن جاءىن
ٌ

حيتفي بك وجبهدك العلمي معهم ،وابلبحث علمت كل شيء عنك ..
أعلم تعجبك ودهشتك لتصريف هذا وسوف أزيله عنك ٍ
جبملة واحدة ..أان
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مثلك متاماً أمحل بني جنيب مثلما حتملني من علم ال يلقى تقديراً يليق
مبقامه ،وهلذا جئت إليك.
إ ْن كان الوز ُير قد ظن أن مجلته هذه ستزيل دهشة مسرية فقد جانبه
الصواب ألهنا ارتفعت بذهوهلا ٍ
آلفاق ال حد هلا ،أعلى منصب مسئول يف
البلد عن البحث العلمي يقول هذا !!

ترددت وارتبكت ولكن متالكت نفسها بعد أن تغلبت علي حرجها

وهي تقول متعجبةً :

 أنت مبقولتك هذه تنشر خرب إعدام البحث العلمي يف مصر !!تنهد الرجلُ وقال :
 -البحث العلمي يف مصر إذا مل ُختصص له ميزانيةً كربى وضخمة قد

تفوق الوزارات السيادية سيظل كما هو جنيناً ُمشوهاً ال يكتمل منوه أبداً
وهذا ما ليس بيدي رغم منصيب الرفيع.
ضحكت مسرية بسخر ٍية وواهتا شجاعةٌ عجيبةٌ مل تتصف هبا يوماً وهي

تقول :

 -لست أدرى هل من املناسب أ ْن أُعزيك أم تواسيين أنت كما أردت

من زايرتك.

ضحك الوزير قائالً :
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 لقد جئت إليك اي د .مسرية كي أشعرك أبن هناك من يُقدرك ويثمنعلمك وليس اخلارج فقط  ..قد تعطيك زايريت هذه حملة ٍ
وسط حبر
أمل ْ

ويتحني
اليأس الذي تسبحني فيه ،وقد تشعُرين أن هناك من يُشاركك اهلم
ُ
الفرصة اليت قد تتأخر قبل أن تلوح لنا كي حنصل على ٍ
شيء يبسط لنا
بساط األمل أمام احللم الذي إن حتقق بتقدمي العلم والعلماء فحتماً سيتغري

احلال للجميع.

ٍ
بتجهم :
قالت مسرية
أمل أب ّن الكبار
 لقد أتت ابلنقيض اي سيدي  ..لقد كان هناك ٌلديهم كل ٍ
شيء ورمبا أييت أحدهم ليحمل الراية ويتقدم املسرية ،ولكن

مقولتك أخربتىن أ ّن الكبار أنفسهم ال شيء بيدهم.
ابتسم الوزير وقال :

 ال تفقدى األمل اي دكتورة ،ال تعلمني ماذا حيملُ ُّالغد  ..تفضلى
أى وقت إذا
حتمل أرقامي اخلاصة ميكنك االتصال ىب ىف ّ
هذه بطاقىت ُ
أى أم ٍر إدارى.
ألى مساعدة ىف ّ
احتجت ّ
وينطلق إىل اجلمع الذي كان يقف ُمتلهفاً أمام
وقام الوزير ليُحييها
ُ
واملدير عاد الستكمال مسرية التملق
ابب الغرفة اليت خرج منها ُمتجهماً،
ُ

وحماوالً جذبه لزايرة أقسام أعدها لتعجبه ،بينما أمسكت مسرية ابلبطاقة
وقالت متهكمةً :
أي أم ٍر إداري !!  ..شكراً اي سيادة الوزير !!
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تقدمت مريفت حنوها وقالت هلا ٍ
بغيظ :
فج معه ؟
 هل تعلمني أنك كنت قليلة الذوق بشكل ٍٍّ
ابقتضاب قائلةً :
بال اعتناء ردت مسريةُ

 أعلم.وفتحت ال ّدرج
جذبت حقيبتها وألقت البطاقة داخلها بال اهتمام ..
ْ
ْ
بقوة تولدت من غ ٍ
لتستكمل مضغ طعامها ولكن ٍ
يظ مقيت أملّ هبا.
ْ
ُ

*****
احلال كثرياً عقب زايرة الوزير املقتضبة للمركز ،فقد مت تبديل
تغري ُ
ٍ
جديد وأكثر فخامة ،املكتب اخلشىب الكبري
األاثث اخلاص بسمرية آبخر

نسبياً وبطاقمه اجللدي األنيق ،الكراسي الوثرية ،حىت الصوان الذي ال
معدين ُمتألقاً أبلوانه ،وابلطبع
حيوى إال ملفاً وحيداً مت تبديله آبخر
ٍ

أصبحت املعاملة أكثر توجيالً واحرتاماً واحتساابً هلا.
ْ

ٍ
تفع رنني هاتفها املُجدد كذلك ليتم استدعاؤها ملكتب
وألول مرة ير ُ
املدير ،طرقت الباب هبدوئها املعتاد لتدخل إىل مكتب السكرتري
ليصطحبها مباشرة إىل البهو اخلاص ابملدير والذي انتصب واقفاً فور
ومشرياً إليها لتجلس قبله.
رؤيتها مرحباً هبا ُ
تنحنح قليالً مث قال:
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 -معذرة اي د .مسرية على التجاهل حنوك يف الفرتة السابقة أنت تعلمني

كل ذلك بعد اآلن،
مسئوليات املركز وكثافة العاملني به ،إبذن هللا سيتغريُ ُّ

فخر
ويكفينا شرفاً أ ّن معايل الوزير ما جاء إلينا إال ألجلك أنت ،فهذا ٌ
كبريٌ لنا.
ابتسمت مسريةُ جماملةً وقالت :
أعلم أبن قسمي واختصاصى ليس به ما يُشغل
 ال عليك اي دكتورُ ،يستوجب االهتمام ،يكفيين معاملتكم الطيبة.
البال أو
ُ
ارتفع حاجبا الرجل وقال :
لدي اآلن مأموريةٌ هامة جداً لك ،ستذهبني
 ومن قال ذلك ؟! ّ ..إليها ولن تستغرق منك أكثر من نصف الساعة وُميكنك الذهاب بعدها

إىل املنزل دون العودة إىل هنا ،وسوف تُصرف لك مكافأةً خاصة نظري
ذلك.
تلتفت مسرية إىل حماوالت التّملق الظاهرة يف كالمه ابلتساهل ومنحها
مل
ْ
حبق هلا ،ولكن جذهبا ٍ
ما ليس ٍ
بقوة مجلة " مأمورية هامة " هذه فقالت
متسائلةً :
 أي مأمورية هامة هذه اليت قد تقع حتت اختصاصي ؟!!!ٍ
حبماس :
الرجل
قال
ُ
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االمساك ٍ
بقرد غريب الشكل عند الغابة املتحجرة ابملعادي
ُ
 لقد متّألي
وهو اآلن حتت احلجز حبديقة حيوان اجليزة ،ستذهبني فقط لتصنيفه ّ
ٍ
انتهت ُمهمتك.
القرد وهبذا فقد
ْ
فصيلة يتبع هذا ُ
مل تستطع مسرية منع الضحكة املتهكمة وقالت :
 -ولكن هذا ليس اختصاصي ،أان ُخمتصةٌ بعلم دراسة مالمح اإلنسان

وليس احليوان !! .

قال الرجل ببساطة :
صعىب األمور ،غالباً هناك يعرفون الفصيلة ولكن
 اي دكتورة ال تُ ّاألمر رمسياً وقانونياً،
يُريدون التوقيع منك فقط على أوراقهم حىت يُصبح ُ
وقد تكون هذه املُهمة بداية خ ٍري يتبعها الكثريُ من املهمات املُماثلة.
امتعضت مسريةُ للغابة الكثيفة الغري املنطقية اليت تُعيش فيها ،ولكن مبا
ْ

قررت تغيري جلستها املُملة واحلوار
اعتادت عليه ُمؤخراً من الالمباالة
ْ
فأعلنت
وسبل طبخها مع مريفت،
ْ
حول العريس املرتقب وأنواع األكالت ُ

ينتظره.
موافقتها للمدير ومنحتُه الشكر الذي كان ُ

*****
انطلقت السيارةُ املكيفة والفخمة بسائقها املُهذب ومريفت اليت
ْ
ت مسريةُ على اصطحاهبا معها إىل أول ٍ
تنطلق فيها
مهمة كاريكاتورية
أصر ْ
ُ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يح لتُلقي هبا يف جدول راكد
الر ُ
لفعل شيء جديد أشبه حبصاة تقاذفتها ّ
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غر أتثريها فهي أفضلُ من
املياه فأاثرت به موجةً بسيطةً ولكن مهما كان ص ُ

السكون الذي اعتادت عليه.

وجلت السيارةُ ابب حديقة حيوان اجليزة املتواجد بشارع مراد واجلميع

ٌ
مسئول رفيع
يفسح هلا الطريق هبيئتها اليت توحي أبهنا حتماً بداخلها
ٍ
بسرعة
املستوى بزجاجها القامت والذي ال يُظهر من بداخلها ،تطلعت مسرية
للوحة اليت تشري اىل افتتاح اخلديوي إمساعيل هلا عام 1891م ،وانطلقت
السيارة وهي ُحتاول اهلروب من بعض الشباب املشاكس والذين يتجملون
ٍ
تستطع تفادي الكرة اليت
بوقاحة أمام الفتيات الاليت برفقتهم ،ومل
ْ
اصطدمت بزجاجها األمامي واليت اندفعت حنوها عقب تسجيل أحد
تفوح رائحة
الفريقني هدفاً مستحقاً ابملباراة املقامة بني أرجاء احلديقة اليت ُ
روث احليواانت هبا من كل اجتاه.
متعضت مسرية والتفتت حنو مريفت قائلةً هلا :
منحىن موازاي للتطور اإلنساين يف
 هل تعملني أن هذه احلديقة متثلً
مصر ؟
رفعت مريفت حاجبيها متساءلةً وهي تقول :
 كيف هذا ؟اعتدلت مسرية يف جلستها واستعدت حملاضرة تنوي إلقاءها على مسع

رفيقتها قائلة :
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وخصص هبا
 يف بداية إنشاء احلديقة مت االهتمام هبا بشكل ملكي ُمبىن أني ٌق يُعد أثراً هاماً اآلن يسمى االسرتاحة امللكية ،حىت اجلبالية امسها
اجلبالية امللكية ،والزايرات الرفيعة على مستوى القادة والرؤساء وامللوك
ٍ
نبااتت
يشمل جدوهلا املرور حبديقة احليوان هذه ملا هبا من
ملصر كان
ُ
وحيواانت اندرة ورمبا متفردة لدينا فقط ،وما زال حىت اآلن الكشك

الياابين يُعد متحفاً صغرياً رائعاً حيوي صوراً قدمية واندرة للحيواانت
ابحلديقة منذ إنشائها ،مت افتتاحه خصيصاً ابسم ويل العهد الياابين والذي
زار مصر عام  1924حني كانت الياابن يف ّأوج جمدها ،وبدأ االهنيار
للحديقة منذ عام  1952والذي استشرى ابإلمهال والفساد ،وصل إىل

حد تربح أحد مدرائها منها مببل ٍغ وصل ألكثر من ثالثني مليوانً عام
 ،2007وكان طبيعياً جداً بعد أن كانت هذه احلديقة معلماً عاملياً مصنفاً
على أعلى مستوى أن خترج من عضوية االحتاد الدويل حلدائق احليوان عام

 2004ومل تعد إليه حىت اآلن ،مع عشوائية القرارات اليت تتناسب مع

مزاج املسئولني والنوبة اليت تعرتيهم ..مرًة يقررون نقلها إىل مدينة 6
أكتوبر ،وأخرى يُطالب فيها حمافظ القاهرة ضمها إىل حمافظته فلديه خطة
لتطويرها وجعلها مزاراً أثرايً وسياحياً هاماً ،ويتم رفض طلبه من قبل رئيس

الوزارء ،وهكذا وصل بُؤس احلال ابحليواانت اليت جتلس وتتحرك أمامك
بكسل كما ترين.
ٍ
ٍ
حبماس:
قالت مريفت
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أستغل اهليبة اليت حنن فيها اآلن وأُطالب
 لقد أثرت فضويل سوفُ
بزايرة االسرتاحة امللكية والكشك الياابين هذا بينما تنهني أنت مهمتك.
ضحكت مسرية ضحكة قصرية واعتدلت يف جلستها دون أن ترد

عليها يف نفس اللحظة اليت وصلت فيها السيارة إىل املبىن اإلداري والذي

يسمى البيت احلكومي وبه اإلدارة املركزية حلدائق احليوان على مستوى
مصر.
الرتحاب املبالغ فيه من إدارة احلديقة مع تقدمي املشروابت الباردة اليت
طلبتها مسرية ومريفت كان أمراً طبيعياً ،وأخرياً نطق املسئول وهو ُّ
ميد يده
إليها مبلف صغري حيوي ور ٍ
يقات قد ال تتجاوز الثالث قائالً:
 -األورا ُق ُمعدة وجاهزًة للتوقيع مباشرة اي دكتورة ،هل ستوقعني اآلن

مطالب قبلها ؟
أم لك
ُ

تنحنحت مريفت وهي ال جتد سبيالً ملطلبها وقد انتهت املهمة قبل
بدئها وحاولت قول ٍ
شيء ما ولكن قاطعتها مسرية مبطلب منحها ما تريد

حني قالت مبتسمةً:

 -أطلب فقط رؤية هذا احليوان ،حىت ميكننا استحالل املال الذي

سنحصل عليه مقابل هذه الزايرة.

ٍ
بديبلوماسية وأشار ألحد مرافقيه ابلذهاب معها إىل
ابتسم الرجل

القفص املخصص للحيوان ،وأعطاه امللف الصغري لتقرأ مسرية ما به إن
أرادت أثناء مشاهدهتا ،يف حني قالت مريفت ٍ
خبجل مصطنع :
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 هل ميكنين طلب ٍشيء خاص ؟
وابلطبع مل يرتدد الرجل يف املوافقة على طلبها وأرسل معها آخراً
يستعرض هلا ما أرادت حىت تنتهي مسرية من مهمتها القصرية والسريعة.
وقفت مسرية أمام احليوان الذي مل تر له مثيالً من قبل تستطلعه بتعجب

وهي تتسائل كيف أمكنهم تصنيفه قرداً ؟!

فهيئتهُ معتدلةٌ متاماً ومتناسقةٌ حلد كبري وبشرته ختالف ما اعتادت
عينيها عليه عند رؤية القرود ،ولكن لضعف خربهتا يف هذا اجملال وليقينها

أبهنم خرباء أكثر منها مل يطل تساؤهلا أو تعجبها ونظرت يف الورقة لتجد
مصنف كإنسان الغاب.
أنه
ٌ

وحلسن طالعها وأثناء حبثها عن معلومات ختص حديقة احليواانت

والقرود وفصائلها قبيل الزايرة ،كانت قد قرأت ورأت بعض الصور

إلنسان الغاب هذا وتذكر مالحمه جيداً بوجهه املمسوح وشفتيه الرفيعتني
واللتني ال تكادا تربزان وكذلك مججمته شبه املنحرفة بزاوية حادة للخلف

والزلقة من أعلى ،على نقيض ما تراه عيناها اآلن  ..فاجلمجمةُ مكتملة

ومستديرة وكبرية احلجم جداً مقارنة مبا رأته ،والشفتان غليظتان وابرزاتن
ٍ
بشكل كبري ابلكاد تظهر عينيه مع
الكثيف يغزو وجهه
والشعر
متاماً
ُ
ُ

منطقة بسيطة حول فمه وأنفه ،حىت يداه رغم أظافرها البارزة والطويلة
ٍ
بشكل أكرب ،وكانت
ولكنها كانت متناسقة جداً والقدمان عريضتان
ٍ
بشكل ُمبال ٍغ فيه.
أعضاؤه التناسلية خمتفيةً متاماً خلف الشعر الكثيف
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فالتفتت حنو مرافقها وسألته قائلةً :
 من الذي صنّف هذا احليوان على أنه إنسان الغاب ؟ٍ
بسرعة :
قال الرجل

 إنه الدكتور حمسن .ٍ
بتعجب وقالت لنفسها:
هزت رأسها
أعلم مين بدرجة الدكتوراه اليت لديه يف هذا الشأن.
 حتماً هو ُفذيلت األوراق بتوقيعها ومنحتها للرجل وهي تنظر للمأكوالت اليت
تتناثر حول احليوان واملكونة من موٍز وفول سوداين وبعض قطع
ُ
ولكن أكوام الفول
البسكويت ،لتجده قد التهم أغلب امل ْوز والبسكويت ّ

السوداين ما زالت كلها حمتفظةً بقشرهتا الغليظة وال توجد حىت واحدة
متكسرة وملقاة جانبا تظهر أبنه اقرتب منها ،وأخرياً ألقت نظرةً سريعة حنو
وجه هذا احليوان البائس وهي تستدير منطلقةً بعد أن أمتت مهمتها
بنجاح.
ولكن ..
ٍ
ٍ
بسرعة مرة أخرى بكل كياهنا جتاه احليوان
كصاعقة أصابتها التفتت
ٍ
بذهول حىت إهنا خلعت نظارهتا السميكة وكأهنا قد
وهي حتد ُق حنو وجهه

حجبت عنها شيئا ما واستمرت يف التدقيق أكثر بعد أن ارتدهتا وظلت

على نظرهتا الثابتة حنو وجهه ،مما دفع مرافقها ألن يقول هلا بتساؤل كبري :
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 ماذا هناك اي دكتورة ؟!قالت مسرية دون أن ترفع بصرها عن احليوان :
 يف أي جمال كانت الدكتوراه الىت حصل عليها د .حمسن هذا ؟!قال الرجل ٍ
برتدد :
بيطري معني بشهادة خترجه ومل حيصل على الدكتوراه أو
طبيب
 إنهٌ
ٌ
ٍ
شهادات أخرى.
أي
ّ
التفتت حنوه مسرية بعينني متسعتني وقالت :

 واعتمدمت تصنيفه هكذا مبنتهى البساطة ؟!  ..ملاذا متّ استدعائيإذاً ؟!!.
قال الرجل بتوت ٍر:
 إهنا جمرد أعمال روتينية اي دكتورة وال نريد صداعاً ،فاحليوا ُن سيتموضعه بقفص للعرض مثله مثل آالف احليواانت وليس هو ما ميثل فارقاً يف
أي شيء.
ّ
امتعضت مسرية وقالت له:

 هيا إىل املدير  ..هذا املخلوق الذي تستهني به قد يكون سببا يفتغيري اتريخ األرض كلها.
ومل تكن تدري أبن مجلتها اليت كانت حتاول املبالغة فيها ،إمنا كانت
معربًة وألقصى مدى عن حقيقته ابلفعل !

*****
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 رجاء أريد معرفة كل التفاصيل املتعلقة هبذا املخلوق بعيداً عنالكالم الرمسي املتواجد ابمللف ،كيف ظهر ْ
ومن اكتشفه وكيف مت إلقاءُ

ردود أفعاله وما يقوم به منذ جاء هنا ؟.
القبض عليه وما هي ُ

نطقت مسرية هبذه العبارة متسائلةً هبا ملدير احلديقة الذي قال هلا
متعجباً :
 ملاذا اي دكتورة كل ذلك ؟!ابهتمام ومحاس :
قالت مسرية
ً
 أ ُشك أن يكون منتمياً ألي فصيلة تتبع القرود أصالً ،لو حدثوأثبتنا ذلك سيكون اكتشافاً علمياً مذهالً يفتح آفاقاً جديدةً ومثرية
سيحاول هبا إثبات نظرية النشوء
للجدل بني كل الفئات ،هناك من
ُ

واالرتقاء لداروين ،وآخرون سيقولون "وخيلق ماال تعلمون" ،ورمبا من

خالله نكتشف سراً كونياً جديداً.
قلب الرجل كفيه قائالً :

 أنت بنفسك قلت ّإهنا ستثري املشاكل ،فلم ذلك ؟أرجوك اي دكتورة نُريد االبتعاد عن دائرة الضوء واالهتمام اإلعالمي
سيجلب لنا الكثري من املتاعب.
الذي
ُ
قالت مسرية وهي ما زالت حمتفظةً حبماسها :
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ٍ
اجلدل فيه ليس مبشاكل
كشف علم ٍي كبري،
 اي سيدي أحتدث عنُ

وإمنا إثراءٌ له سيكشف آفاقاً جديدة لكل األطراف.
حاول الرجل التحلي ابهلدوء وقال :

 -حسناً اي دكتورة رمبا لو كان هذا القرد يف دولة أخرى حلدث معه

مثل ما تقولني ،إمنا معنا لن حيدث كل ذلك ،اجلهات اليت ستتنازع عليه،
واملوافقات والرتاخيص الالزمة واإلمكاانت املادية الكبرية ألي ٍ
حبث علمي

اجلميع كل هذا ولن يصري اال
كبري غريُ متوفرة ،ويف ملح البصر سينسى
ُ
وقفته يف قفصه ليمرح األطفال بقذفه بفائض مأ ُكوالهتم ،وستبقي فقط
ٍ
سلبيات كثرية ال يد لنا فيها
جوالت الصحفيني بكامرياهتم اليت ترصد
ُ
وخارجة عن سيطرتنا ،فلم كلُّ ذلك ؟!

بدأت محاسةُ مسرية يف الذهاب وهي تقول برجاء :
ع يل هذا األمر وسوف أُنسق كل ٍ
شيء وهذا البحث
 أرجوك د ّْ
سيكون حتت مسئولييت الشخصية.
عندما وجد الرجل تشبثها برأيها ابلغاً أراد أن يظهر هلا جانباً يثنيها
عما تريد فقال :
 -اي دكتورة حنن يف حديقة احليوان وجميئك أصالً خطأٌ إدارايً جتاوزان

عنه ،فهذا ليس مبجالك.

حتاول التشبث آبخر ٍ
خيط رفيع من األمل:
قالت مسرية وهي ُ
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 هل تريد أمراً رمسياً وصرحياً بذلك ؟ٍ
وبوجه جامد ٍ
خال من التعبريات قائالً:
جاوهبا الرجل بنفس الصرامة
 لدينا األوراق اليت تثبت أنك عاينت القرد وقمت بتصنيفه ابلفعلأي أم ٍر خيالف ذلك أنت أول من
اي دكتورة ومهمتك عندان قد انتهت و ّ

ُحياسب على أخطائه.

نظرت مسرية حنوه ملياً بصمت وقد أدركت أبن األمل قد لفظ أنفاسه

األخرية واملناقشة قد انتهت ،فقامت واقفةً وهي ُخترج جواهلا لتتصل
مبريفت تستدعيها ألجل االنصراف واليت كان ظهورها على الباب عائدة

من رحلتها قد لىب هلا مطلبها قبل أن تفعل.

*****
 اي دكتورة مسرية ملاذا تثريين القالقل يف أول ٍمهمة ميدانية لك ؟!
أخربتك أبهنا قد تكون بداية خ ٍري كبري يف مهمات ٍ
كثرية مشاهبة !!
نطق مدير املركز هبذه اجلملة وهو حياول كظم غيظ كبري يكتنفه بعد

استشعاره أبنه قد فتح ابابً كبرياً ملتاعب مجّة بتعامله املريح والفائق معها،
الندم لعدم اكتفائه بتجديد أتسيس مكتبها وفقط ،أو حىت
فقد اكتنفهُ ُ
ٍ
ملكتب جديد به وسائل الراحة والتسلية اليت تلهيها وتنسيها
نقلها منفردةً
أي مطالب أخرى مرهقة ،لقد فتّح عينيها على مامل خيطر بباهلا وها هي قد
ّ
ٍ
ٍ
عادت إليه أبوىل املشاكل ومل تتصرف حبنكة وواقعية كبقية زمالئها !
قالت مسرية مبنتهى احلماس :
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ٍ
لزل العامل ،أقسم لك
 اي دكتور أحدثك عنكشف علمي ُمبهر سيز ُ

ٌ
احتمال كبريٌ أبنه بشري  ..هذا
أب ّن هذا الكائن ليس حيواانً ولدي
ختصصي ،سبحان هللا قد تكون هذه صدفةً وهدية إهلية لنا أبن أذهب أان

خصيصاً هلا ألكتشف ذلك.

تنهد الرجل وقال هلا ٍ
ببطء دون ذرة فضول :

 وما الذي جعلك حتكمني بذلك ؟  ..لقد قيل يل أبنك وقّعتالورق وكنت على وشك االنصراف ،ما الذي قلب املوازين يف اللحظة

األخرية ؟!

احلماس الذي يكتن ُفها ملداه وقالت :
اعتدلت مسرية وقد وصل
ُ
 سبحان هللا هذه صدفةٌ ومنحة أخرى ،ابلفعل يف اللحظة األخريةوحني التفايت حملت رد فعل على وجه هذا الكائن من املستحيل أن يصدر

من غري البشر  ..لقد ارتسمت على وجهه ابتسامة خاطفة !!

ٍ
ارتفع حاجبا الرجل دهشة ولكن
لسبب خمالف ملا تظنه مسرية متاماً
وهو يقول :
 ابهلل عليك جملرد ٍحملة قد تكون ومهاً أو خياالً كاذابً تراءى لك
تفتعلني كل هذه املشاكل ؟!
محاس مسرية كشعلة انطفأت دفعةً واحدة إبلقاء دلو ماء ابرد
فجأة خبا ُ

عليها ،وجتمدت دفعة واحدة وقد أدركت أبهنا أبداً لن جتد من يشاركها

هنمها أو اهتمامها هبذا األمر ،تذكرت قول مدير احلديقة أبن ذهاهبا كان
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خطأً إدارايً وابلتايل ال ميكنها سلوك القنوات الرمسية ،كانت تعتم ُد على
إاثرة اهتمام املدير وفضوله العلمي احملتمل لتييسر ما تريده من عمل
دراسات هلذا الكشف غري العادي ،ولكنها اآلن اكتملت لديها مجيع

آايت
أركان الصدمة بفشل ذلك ،النت مالحمها وقد ارتسمت عليها ُ
ٍ
وبصوت خفيض خمتنق أبيدي اليأس قالت له :
اإلحباط
كل شيء  ..استأذنك.
 شكراً اي دكتور على ّوجلست مسرية خلف مكتبها ويدها تنقر على سطحه نقرات سريعة

تسمع نداء مريفت عليها
متتالية وقد أجلمها الصمت متاماً حىت إهنا مل
ْ
واليت قامت إليها هتزها لتفيقها من السنة اليت أخذهتا لعامل الذهولٍ ،
جبفون
ّ
ٍ
كسولة قالت هلا :
مرختية ومالمح
 نعم اي مريفت ماذا ُتريدين ؟قالت مريفت متعجبةً :
 ماذا بك ومل تغري حالُك هكذا بعد عودتك من مكتب املدير ؟!وزفرت زفرًة حارة وقالت هلا :
تنهدت مسرية
ْ
ْ

العجيب أين كنت قد اعتدت على ذلك
 ال عليك  ..ال جديد ..ُ

وجاءت هذه الزايرة لتقلب املوازين وتعيد يل أمراً كنت أظنه قد انزوى.
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 -هل ما زلت ُمصرةً على فحص هذا احليوان مرةً أخرى ؟ وأنه بشري

!!  ..ملاذا تبحثني عن املتاعب ؟! دعك من املثاليات اليت تُصرين عليها
أنت يف مصر !
نظرت مسرية ملياً إليها وهزت رأسها ،وهي تتذكر أ ّن مريفت نفسها ملْ
قصته عنه أثناء عودهتم ابألمس مل ينتاهبا أي
تر هذا الكائن و بعد كل ما ّ

فضول حىت لرؤيته ،وابلتايل االنفصام واختالف االهتمامات قد بىن حاجزاً
عن التفاهم بينهما يف هذا األمر ،فرمست ابتسامةً ابئسة ميتة وقالت هلا :
 حسناً اي مريفت أنت على حق.نني جواهلا من داخل حقيبتها ففتحتها لتتناوله ولكن
وارتفع ر ُ
اصطدمت عيناها مبا أيقظ محاسها من ُسباته مرًة أخرى  ،لقد كانت
البطاقة اليت حتملُ األرقام اخلاصة لوزير البحث العلمي .

*****
عربت السيارةُ الفارهة من نفس بوابة احلديقة وبداخلها نفس الثالثة
السائق ومريفت ومسرية الوحيدة اليت قد تبدل احلال لديها مائة ومثانني
احلماس يشتعل جبنباهتا ،وعيناها تتألقان جذالً وشغفاً،
درجة ،فقد كان
ُ
ٍ
بكشف علمي كبري
شعوراً أهنا تُؤدي مهمةً علمية كربى قد خترج منها
حتماً يناقض احساسها الرتيب أبهنا خرجت يف ٍ
نزهة مدفوعة األجر متلقاً
تشعر
ملكانتها اليت ظهرت عليها كما كان احلال يف الزايرة السابقة ،اآلن ُ
أكثر راحة والشمس مشرقة ببزو ٍغ فائق حىت أشجار احلديقة
أب ّن السيارة ُ
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ٍ
بصوت شجي حسبتهُ ترحيباً كبرياً هبا ،واحليواانت اليت
هتتز وتتمايل
كانت ُ
مبرح ومن يستكني منها إمنا
كانت تراها ابئسةً أصبحت تتقافز وتلهو ٍ
يستمتع أبشعة الشمس اليت أصبحت حانيةً عليه ،وصلت ملكتب املدير

الذي انتفض من موضعه وقد تلقى مكاملة سابقة أغنته عن االهتمام بقراءة

فحوى اخلطاب الرمسي الذي جاءت به فألقاه جانباً ونطق بكل عبارات

االعتذار اليت يعرفها هلا عن تصرفه يف املرة السابقة ،وأ ّن الوطن جيب أن
يُقدر العلم والعلماء ،واحلديقةُ مفتوحة هلا يف أي وقت تشاء ومجيع
إمكاانهتا حتت أمرها وسوف يوفر هلا أي طاقم أبي عدد تطلبه للمساعدة

مفتوح
يف إجراء دراساهتا ،مبنتهى البساطة أمسكت مسرية بقلمها ودفرتها
ٌ
فوق رجليها وعدلت نظارهتا وقالت له :
 أريد أوالً معرفة تفاصيل قصة اإلمساك به ووصوله إىل هنا.ٍ
بصعوبة وبعد ٍ
تردد خفيف قال :
ابتلع الرجل ريقه
السور املفتوح
 ُبعض طلبة اجلامعة األملانية ابلتجمع اخلامس ختطوا ّ
للغابة املتحجرة من انحية جامعتهم وأثناء هلوهم هبا اندفعوا عائدين وهم
يصرخون كأمنا يُطاردهم شيطا ٌن وأبلغ أحدهم عن وجود وحش هبا ،ولكن

هلو من بعض الشباب العابث ومل يهتم إال بعد جميء
ظن ضابط القسم أبنه ٌ
ّ
حمضرين آخرين بنفس الفحوى والشكوى ،فتحركت قوًة مدعومة بسيارةٍ

لصيد احليواانت الضالة وهبا بعض املتخصصني يف ذلك ،ووجدوه جالساً
ٍ
ظل ت ٍبة رملية يف
صمت عجيب حىت إهنم كان سهالً عليهم صيدهُ
يف ّ
ٍ
بشبكة كبرية أُلقيت عليه وجرته إىل داخل السيارة ومت تسلميه إلينا.
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ٍ
دهشة :
توقفت مسرية عن الكتابة وقالت يف
ٍ
صحيفة أو مواقع إخبارية ،ومل نسمع عنه
أبي
 غر ٌيب أن هذا مل يرد ّ

مطلقاً !!

ط على حروفه :
تنهد الرجلُ وقال وهو يضغ ُ
 جتنباً للقلق واملشاكل اليت ال داعي هلا اي دكتورة.فهمت مسرية ما يرمي إليه ولكنها جتاهلته وقالت له :
 حدثين عن حركاته وردود أفعاله داخل قفصه.ٍ
ببساطة وقال :
هز الرجل كتفيه
كل القردة العادية بنفس حركاهتا وردود أفعاهلا.
 ال جديد مثله مثل ّنظرت مسرية إليه ملياً وقالت :
 هل أنت متأك ٌد من ذلك ؟ ابلطبع.أيكل الفول السوداين كبقية القرود إذن ؟
 حسناً ملاذا مل ْ ومن قال لك ذلك لقد أكلها كلها. -لقد رأيتها بنفسي ومل يقرتب حىت منها وإمنا تناول املوز وقطع

البسكويت اجلافة !

 لقد أكلها بعد انصرافك اي دكتورة.41
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شعرت مسرية بعدم جدوى احلديث وقررت أن تبدأ مجيع الدراسات من

النقطة صفر فقامت واقفةً وقالت :

 حسناً أريد مشاهدته اآلن مرة أخرى مطالعة متفحصة ،وسوفأضع خطة الدراسة املطلوبة وأخربك ابملطلوب إبذن هللا.
قام الرجل من موضعه وحترك جانباً من خلف مكتبه وهو يقول :
 كما تريدين اي دكتورة سآيت معك بنفسي ألجل هذه املعاينة.ابتسمت مسرية ابتسامةً خاوية وانطلقت بصحبته ومعها مريفت
الصامتة هذه املرة ،سارت اهلويين وهي تستنشق اهلواء ابنتعاش كأمنا هي
ذاهبةٌ ٍ
ستنشغل مبا
ملوعد غرامي ،كان الوجلُ يلفها والرتقب حيتويها ،أخرياً
ُ
درست
تعشقه ،أخرياً ستعمل على ما هتواه ،هذا هو اجملال الذي ألجله
ْ

وتعبت يف العلم الذي بني جنبيها.
وتعمقت
ْ
ْ

ظاهر من بعيد وهو
اقرت ْ
بت من القفص والكائن يف ركن قصى به وظلّه ٌ

الوضوح وهي
ومنشغل يف شيء ما ،ازداد
جالس معطياً ظهره للقادم
ُ
ٌ
ٌ
تقرتب منه ولكن كان بعض التغيري واضحا عليه ،احنناء جسمه لألمام ليس
ٍ
بدرجة مبالغ فيها ختالف ما رأته يف
منشغل بتناول بعض طعامه وإمنا
ألنه
ٌ
ٍ
تقرتب هبا
خطوة
املرة السابقة ،ازدادت تفاصيل االختالف أكثر مع كل
ُ
توقفت أمام القفص وطرق املدير بيده على القضبان واجهتها
منه ،وعندما
ْ
ٍ
املفاجأة اليت ملْ ختطر بباهلا ،فقد استدار حنوها بوجه خيالف متاماً الذي رأتهُ
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يف املرة السابقة ،لقد استبدلوه ٍ
بقرد حقيقي هذه املرة ،وهبذا فقد نفذوا
أمراً جاءهم من ٍ
سلطة عُلوية ولكن احتفظوا مبا يريدون.

*****
الصمت
كعادهتا طرقت مسرية الباب بيدها ومل تستخدم اجلرس ،جاوهبا
ُ
وبعد برهة هتادي إىل مسعها أزيز خفيف لعجالت جتاهد لسرعة الوصول
ٍ
ببسمة واسعة أانرت
مشس هبية
واإلجابة عليها ،انفتح الباب لتشرق خلفه ٌ
الوجه املُضيء الساطع ،إهنا "مىن" مبالحمها الرقيقة الدقيقة ووجها األبيض
املستدير وشعرياهتا النافرة أسفل احلجاب الذي ارتدته على ٍ
عجل تُعطي
ٍ
ٍ
اتج ُم ٍ
وبصوت متهدج
بنعومة وأتلق،
نسدل حىت كتفيها
حملةً سريعة عن ٍ
بفرحة غامرة قالت :

 مسرية  ..ايلك من قاسية ،أين أنت منذ شه ٍر كامل ؟!احتضنت مسرية كفها ٍ
حبنان غامر ومالت جبذعها لتُطبع قبلةً حارة على

وجنتيها وقبل أن تنطق مهت أب ْن متد يدها لتمسك مب ُقود الكرسي املتحرك
ٍ
بشكل كامل وجعلتها
الذي تعتليه "مىن" إبعاقتها اليت انلت من ساقيها
فأجلمت حركة يديها
حبيسته الدائمة ،ولكن تذكرت ما سيناهلا إن فعلت
ْ
ٍ
بسرعة وابتسمت قائلةً :
 -إنه عذري الدائم والذي ال أج ُد غريه  ..مشاغلُ احلياة اي حبيبيت.

حبر ٍ
كة سريعة وتلقائية استدارت "مىن" بكرسيها لتنطلق أمامها بنعومة

وهي تقول:
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 تعايل اي أيتها العالمة الذكية ،لدي ما ال أُطيق صرباً لعرضه عليك.سارت مسرية خلفها عابرة الصالة البسيطة والصغرية واليت حتوي أريكةً
بقماش قدمي منقوش أبلو ٍ
ٍ
ان عدة ،ووسادةٍ ملقاة
بدائية كبرية ح ْشوهتُا مغطاةٌ

بال عناية فوقها يستخدمها أخوها ملبيته اليومي فوق هذه األريكة ،وعدة
مقاعد خريزانية على ٍ
رتش أرضيتُها حصريةً متهدلة ومتقطعة
جانب آخر وتف ُ

األطراف ،واجلدرا ُن يتساقط عنها الدهان اجلريي أبكثر من موضع صانعاً
أشكاالً تنافس ضرابت فرشاة فاروق حسين بلوحاته الشهرية ،دخلت

خلفها للحجرة املزدمحة بسريرين على اجلانبني مع خزانة مالبس يف الطرف
ٍ
مبهارة اعتادت عليها
املقابل وابلكاد عربت "مىن" بني السريرين بكرسيها

حىت وصلت إىل املائدة اخلشبية العتيقة واليت حتمل حاسوابً حديثاً خيالف
ٍ
وبضرابت سريعة وماهرة
كل ما اعتادت عليه العني هبذا املنزل البسيط،
فتحت أحد املواقع وجالت بني صفحاته واستحضرت صورة منها وفتحتها

مليء الشاشة وتراجعت بكرسيها جانباً وهي تشري لسمرية قائلةً :
ُ
 -فلتباركي يل.

اقرتبت مسرية من الشاشة وهي تعدل نظارهتا ومالت لتدقق ُمطالعة
الصورة واعتدلت وهي تقول ابنبها ٍر:
 رائع اي "مىن" ،هذا ما توقعته منك ،وأنتظر املزيد.ٍ
بفرحة وقالت :
انتشت "مىن"
 لن أُخيب أملك أبداً.44
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تتذكر لقاءها
جلست مسرية على أحد األسرة
ْ
وسرحت ببصرها وهي ُ
األول مع "مىن" ،كان ذلك عقب معرفتها بتعيني املعيد الثالث بطر ٍ
يقة

مشاعر األمل واإلحباط كاان يفرتساها ،شعرت أ ّن احلياة
ملتوية بديالً عنها،
ُ

وعلمها وآماهلُا املغدورون دفعوها لتشعر كأهنا
خواءٌ وال معىن هلا،
ُ
جهدها ُ
ٍ
سيارة ضخمة أمام عينيها فأُصيبت بيأس
ٌأم فقدت مجيع أبنائها حتت
ٍ
هدف لتُفرغ طاقةً مكبوتة ال
مقيت بعد ذهاهبم ،خرجت لتتمشى بال
تستطيع التنفيس عنها ،وبينما كانت تسري اهلويين إبحدى احلدائق العامة
ُ
تضرب بعض احلصوات بقدمها ،إذا هبا ترى "مىن" وقد علق كرسيها
وهي
ُ
ٍ
بتلقائية
تقاتل لتفض االشتباك احلاصل بينهما،
املدولب بني شجريتني وهي ُ
اندفعت حنوها لتمد هلا يد املساعدة وقد آملها مشهد "مىن" جبماهلا
وجاذبيتها مع مناقضة نصفها السفلي لتألقها العلوي ،ما إن أمسكت

مبقود الكرسي حىت صرخت فيها "مىن" قائلةً :

أطلب منك املعونة.
 تراجعي لو مسحت ،ملْ
هبتت مسرية هلذا العنف يف الرد وارتبكت وهي ال تدري هل تغضب
بشكل أكرب ،فقالت ٍ
ٍ
برتدد :
منها وتصفها بقلة الذوق أم تشفق عليها
الكرسى عال ٌق وبعض األفرع متداخلة بني فرجات العجلتني.
ُ

مسحت "مىن" حبات العرق اليت تفصدت عن جبهتها وقالت بصوت
غلف ٍ
م ٍ
برجاء هاديء:
ُ
 أان شاكرة لك جداً ،ولكن دعيين أُحاول ختليص نفسي.45
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هزت مسرية رأسها ووقفت جانباً ترقبها عن ٍ
كثب ومىن ُحتاول م ّد يديها
لتجذب األفرع اليت أخربهتا عنها أو تكسر ما اشتبك منها ٍ
بقوة ،وعندما
ُ
ٍ
بصورة كادت
حاولت دفع الكرسي حترك لألمام قليالً ولكن توقف فجأ ًة
تُطيح جبليسته لألمام من فوقه ،هبت مسرية حنوها ولكن أوقفها إشارة يد
"مىن" اليت جاهدت لتبتسم وهي تتمسك جبانيب الكرسي ٍ
بقوة قائلة:
لت متماسكةً ،شكراً لك.
 ما ز ُوظلت "مىن" جتاهد مخس دقائق بتحرك لألمام واخللف حىت جنحت يف
حيمل بسمة ظف ٍر كبرية.
ختليص نفسها ابلفعل ووجهها ُ
مل تستطع مسرية منع البسمة العريضة اليت ارتسمت على وجهها كذلك

وتقدمت حنوها قائلةً:

كل هذه املعاانة ،وليس يف ذلك
 كان من السهل ختليصك بدالً من ٍّ
انتقاص لك.
أي
أخذت "مىن" نفساً عميقاً وقالت:
أمجل ما يف احلياة هو الصراعُ فيها ،ومنتهى اللذة هي حلظة النصر
 ُحىت لو كان يف أم ٍر صغري أو اتفه ،ومل أرد أن أحرم نفسي من ذلك.
كلمات بسيطة ومباشرة نزلت على قلب مسرية برداً وسالماً ،خففت
ٌ
وقضت على كل مشاعرها السلبية وكانت سبباً فيما بعد ألن جتاه ْد
ما هبا
ْ
وتذهب مباشرًة لنيل درجة املاجستري وما أعقبها من تقدم أحرزته ،يومها
جالست "مىن" ابحلديقة ملدة ساعة كاملة لتعلم أبهنا قعيدةٌ منذ الصغر
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بسبب مرض شلل األطفال الذي اغتاهلا ،وبرغم ذلك استمرت يف صفوف

فقر احلال وبساطةُ أسرهتا اليت
التعليم ومل مينعها عن االستمرار سوى ُ
ٍ
بتعليم
دفعتها للحصول على أحد الدبلومات الفنية وكفى ،فماذا ستفعل
رهق هلم مادايً وبال ٍ
وم ٍ
عائد فيما بعد ،إن كان املعافون يتزامحون على
عال ُ
املقاهي فهل ستسبقهم هي بقدميها الفقيدتني ؟!
البعض على طرق نيل مساعدات املعاقني
وبعد خترجها أرشدها
ُ
الدورية ،ولكنها رفضت وحبثت عن سبيل الظفر إبحدى الوظائف

وفازت إبحداها لدى أحد املصانع احلكومية،
املستحقة هلؤالء املعاقني،
ْ
وظيفة مكتبية ال جهد فيها يراها الكثريون ُجمرد ٍ
ٍ
مساعدة شهرية
غطاء ملنح
ُ
مقن ٍ
َّعة هلا ،ولكنها قلبت هلم املوازين بنشاطها وتصميمها ووضعها ٍ
لنظام
ُ

خاص وجديد للعمل يف القسم الذي عُينت به ،ومع ذلك مل تتوان وكانت
حتضر دروس حتفيظ القرآن الكرمي ،وتشارك إحدى اجلمعيات اخلريية يف
ُ
دروس حمو األمية ،ويومها دوماً مليءٌ ابحلركة والنشاط.
شعرت مسرية يف هناية حديثها معها أهنا هي املعاقةُ وليست "مىن" اليت

منحتها طاقةً هائلة كانت سبباً يف دفعها كثرياً لألمام ،فتوطدت صلتها هبا
وصاحبتها يف كث ٍري من أنشطة اجلمعية اخلريية اليت تشارك فيها ،ولعلم مسرية
أبن أكثر ما يغيظ "مىن" هو أ ْن تظهر شفقةٌ يف عيين ٍ
َّ
خملوق حنوها ،كانت
تتحسس كثرياً وهي تبحث عن سبل مساعدهتا ،رأت يف "مىن" قدر ٍ
ات
ُ
كثرية تنتظر الصقل ،وعندما علمت أ ّن أمنيتها للمرحلة القادمة هي تعلّم
اسة ٍ
بعض اللغات قامت بعمل در ٍ
كبرية ببطء ومتحيص حىت وصلت للخطة
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املتكاملة ملساعدهتا دون ٍ
ٍ
بساطة عرضت على "مىن"
وبكل
إيذاء نفسي،
ّ
ٍ
ٍ
حلاسوب حديث واشرتاك رمسي
حاجة
أبهنا يف
خطتها دون ُمواراة ،أخربهتا ّ

يف مواقع بعض معاهد اللغات العاملية اليت تقوم ابلتعليم عن بُعد ،وكلُّ
يستلزم مبلغاً كبرياً قد ال يكون يف طاقة "مىن" اآلن ،لذا ستقرضها
ذلك
ُ

املبلغ على أن تقوم بتسديده حني عملها بعد ذلك يف جمال الرتمجة ،وبعد
ٍ
عناء وافقت "مىن" على ذلك ،ويف زم ٍن قياسى أجادت اإلجنليزية

والفرنسية وأصبحت ُمرتمجةً رمسية أبحد مكاتب الرتمجة ابلقاهرة ،والعملُ
فرتسل هلم الرتمجة
كله من خالل منزهلا ،يرسلون هلا املادة املطلوب ترمجتها
ُ

عرب بريدها اإللكرتوىن والتسديد يكون يف حساهبا البنكى الذي خصصتهُ
غابت عنها
رد دينها لسمرية اليت ْ
لذلك ،وكان من اليسري عليها بعد ذلك ّ
ٍ
أحداث حبديقة حيوان اجليزة.
منذ ذهاهبا ملؤمتر لندن األخري وما أعقبهُ من
ٍ
شهادة رمسية معتمدة إبجادهتا للغة
واآلن وبعد حصول "مىن" على

األملانية كذلك خرجت مسرية وقد جترعت منها اجلُرعة اجلديدة من األمل
وعدم اليأس مهما أ ّمل هبا.

*****
كانت مسرية كعادهتا جالسةً يف رك ٍن قصي بتلك القاعة الصاخبة
ٍ
مساعات ضخمة تطلق تلك األصوات الرقمية
ابلنغمات الصارخة عرب

اجلميع على خمتلف ثقافاهتم أو انعدامها يُلقبوهنا حبرفني من
واليت أصبح
ُ
فرحةً
ترقب زميلتها ابملركز تتمايل جبسدها ْ
اإلجنليزية ( دي جي ) وهي ُ
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يرسم بسمة وقورة يظهر عليها اجملاملة أكثر
ً
وانتشاء جبوار خطيبها الذي ُ
من السعادة كأمنا هي من املراسم الواجبة أمام املدعوين.
ومل تتمالك مسرية كظم ضحكتها القصرية عندما تذكرت أ ّن هذه هي
احلفلة الثالثة خلطبة نفس زميلتها بعد فشل االثنتني السابقتني!
فرفعت حاجبيها
جذبت ضحكتها هذه انتباه رفيقتها الدائمة مريفت
ْ
ٍ
دهشة مصطنعة وقالت :
يف
 أخرياً وجدت يف هذه احلفالت ما يُسعدك ؟!حافظت مسرية على بسمتها وقالت :
أضحك على املفارقة  ..نفس الطقوس
 يسعدين !!  ..أان فقطُ
للمرة الثالثة ومجيعنا يتمىن أن تكون األخرية.
نظرت مريفت إليها ٍ
بعتاب قائلة :
الرجل يناجيك
ظل
 كان بيدك أن تكوىن يف موضعها اآلن  ..لقد َُّ
عرب أكثر من ٍ
زميلة ومل جيد منك إال الصدود !
الزواج رز ٌق ونصيب وما يهمين فيه التوافق
 ال عليك اي مريفتُ
أخالقياً وفكرايً.
الرجل على ٍ
خلق ابلفعل ! وحيت غريه الكثريون عندما
 وماذا يعيبه ؟ُ
طلبوا نفس مطْلبه مل يواجههم منك إال الرفض وبال مربر ٍ
ات ،وآخرهم

ٍ
استعداد لعمل (
طبيب حديقة احليوان الذي فعل األعاجيب وكان على
ُ
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عجني الفالحة ) ألجلك كأفضل ٍ
لقلت
قرد هناك ،لوال معرفيت الوثيقة بك ُ
أبن هناك من يستويل على عقلُك وقلبك ويغشي بصرك عمن سواه .
ابتسمت مسرية ومل ترد وتوجهت ببصرها حنو العروسني حماولة شغل

نفسها عن هذا احلديث وإهناءه يف نفس الوقت ،لقد أطلقت مريفت

سهماً أصاب سويداء اهلدف مبنتهى الدقة دون أن تدري ،فرغم عدم
معرفتها بعصام وقصته إال أهنا وصفت مبنتهى الرباعة أتثريهُ على مسرية ،فهو

كما قالت متاماً قد استوىل على عقلها وقلبها وأغشى بصرها عمن سواه.
كانت عيناها مصوبةً حنو منصة العروسني ،ورغم أن العروس مل تتحمل
اجللوس فقط للمشاهدة وقامت منطلقةً لتنال حظها من الرقص والتقافز

بكل ما فيها ،فقد كانت ذكرايهتا
إال أن ما يرتاءى لسمرية يتجاوز الصالة ّ
احلاملة اجلميلة مع عصام تتماثلُ هلا ،ومتعرت مالحمها أب ٍمل مل تستطع كبحه

حني تذكرت موقف النهاية.

*****
 هل هكذا سينتهي األمر ؟من بني دموعها تقاطرت كلماهتُا مغلفةً بكل أمل الدنيا ومعربةً عن ٍ
قلب
ٍ
ٍ
بقطرة متنحه حملةً من قدرة على
ممزق عاجز عن النبض وإمداد العقل
التفكري.
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أشاح عصام بوجهه املستطيل الوسيم واهلاديء املالمح واليت تُوحي
ابلطيبة الشديدة حىت ال تنكسر عزميته أمام مشهدها الذي ميزق نياط قلبه
وقال هلا :

صحبيت.
 -أنت من رفضت ُ

ٍ
بصوت ُمتهدج قالت:

كل الرزااي ولكن حنن
لن أترك مصر اي عصام  ..هبا ما هبا وفيها ُّ
 ْنُساعد على ختريبها إن تركناها ملن يُضيعها.
 وماذا ستفعلني إن شاء هللا حىت ال تضيع ؟!سهل هلم مهمتهم التخريبية.
 إن مل أفعل على األقل لن أترك فراغاً يُ ّ -ال أمل اي مسرية أنت بنفسك عانيت أكثر مين ،هذا ليس بلدان ،ما

املانع أن نرتكها لنصقل قدراتنا العملية والعلمية وعندما جند البيئة هبا

صاحلةً كي نتنفس فيها أن نعود إليها ؟

 إن تركناها أبي ٍحجة؛ تلك البيئة لن أتت أبداً.
 لن أترك الفرصة اليت جاءتين بكندا ألجل ٍوهم ال أمل يف حتقيقه.
ٍ
سنوات معدودات حتصل فيها على ما ميكنك للعودة
 فلتجلعهاٍ
مبكانة تؤهلك للعيش هنا.
سأذهب
ميكن أن نُطلق عليه املؤهل للعيش هنا،
 مل يعد هناك ما ُُ
للعلماء احلقيقني للتعلم منهم والعمل معهم واحملافظة على عقلي وروحي،
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املسألةُ ليست املأكل واملشرب اي مسرية حىت أحصل على ٍ
مال مينحىن
إايهم وفقط ،لو عاد أحدهم ٍ
بعلم دقيق يف النانو تكنولوجي واستخدامات

جمال عمله إزالة النمش والشعر الزائد ،أما
الليزر ،يف الغالب سيكون ُ

اجملرات األخرى به.
هناك فيمكنه اقتحام ّ

انتفضت مسرية عندما جذبتها مريفت من يدها وهي تقول هلا :
 -سيفوتنا البوفيه أيتُها التائهة.

ٍ
مر عليه مخسة
تنهدت مسرية مبرارة وهي تتذكر أ ّن هذا احلوار قد ّ
السبل اليت
أعوام ،حاولت فيهم التواصل معه إلكرتونياً ولكنه أغلق كل ُّ
ضعف مشاعره حنوها،
تعرفها حمطماً كل قوارب العودة حىت ال ينال منه
ُ
ورغم كل ٍ
األمل حيوي قلبها وال يفارقها ،ومع كل عوامل اليأس
شيء كان
ُ
يتبدل يف املستقبل القريب وهي
اليت تثقل كاهلها تعتقد أب ّن حال البلد قد ُ
نصيب من احلمل الثقيل الذي سيقع على عاتق
تستع ُد له كي يكون هلا
ٌ
اجلميع ،وما زالت أيضاً رغم إنقطاع كل اخليوط الىت قد تُوصلها لعصام
تثق أبنه سيعود حتماً ألجلها ،مشاعرهُ الفياضةُ وقلبهُ النقي وضمريهُ احلي
سيجتمعون عليه ويطوقونه ابلرابط الذي مجع بينهما ،فلم تر منه حملة ٍ
عبث
ْ

أو رغبةً انزقة أو نقصاً شعوري قد يدفعه للتخلي الكامل عنها ،ما زالت

تذكر املؤمتر الذي حضرته منذ عامني بلندن وعندما انتهت من كلمتها
ُ
وصوت تصفيقه قد سبق اجلميع وعندما الحقته
حملت شخصاً يقف
ُ
ٍ
بسرعة ،ورغم
شبح انبثق وعاد إىل العدم
ببصرها كان قد اختفى كأمنا هو ٌ
يقني ال نزاع فيه مأل
شح اإلضاءة مبوقعه إال أهنا أجزمت أبنه عصامٌ ،
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صدرها أبنه هو ابلفعل سببهُ ليس الدليل البصري الضعيف وإمنا النداءُ
تبحث عنه وتنتظره ولكن مل جتده ،إنه عصام
الروحي الذي احتواها ،ظلت
ُ

تثق به وبعودته ولن تتخلى عنه ،رغم عقليتها العلمية وتسليمها
الذي ُ
ابلنتائج العملية إال أهنا عند عصام تُلقى بكل ذلك جانباً وال تُعري كلَّ
تنال منها ،أب ّن
القواعد واملسلمات العقلية اهتماماً ،ومل تعد تلك األقاويل ُ
ماء ،وما زالت تتمسك ابحللم
عمرها ينتهكهُ سر ٌ
اب حيسبهُ الظمئا ُن ً

اجلميل الوحيد الذي يُعطى حلياهتا لوانً ومعىن.

استفاقت للمرة الثانية عندما اصطدمت يدها ٍ
خارى ميده
بطبق فُ ّ
ٍ
أطعمة ،ومهت أن تشكر ماحنه ولكن
أحدهم هلا كي تضع به ما تُريد من
عبست مالحمها عندما وجدته الطبيب البيطري من حديقة حيوان اجليزة يف

إحدى املالحقات اليت ال يكف عنها حماوالً استمالتها ،مهّت أن تسمعه
مجلةً قاسية كعادهتا ولكنه سبقها بلهجته املوحية أبن األمر جللٌ حني قال:
 -عندي لك مفاجأةٌ ختص القرد الذي تبحثني عنه.

*****
على مدى سبعة أشهر مل تيأس فيهم مسرية بعد فقدان أثر ذلك الكائن

متاماً ،منذ أن واجهت مدير احلديقة مبنتهى الثورة عقب اكتشافها بتبديل
ٍ
غش وخداع وأهنا لن تسكت
الكائن بقرد حقيقي ،صرخت فيه أب ّن هذا ٌ
فهي مدعومةٌ من أحد الوزارء وهددته ابلعزل ،وأخربها املدير وقتها أبن
احلديقة ابلكامل أمامها فلتبحث فيها عما تريد وأنه ال خيفي عنها شيئاً،
ظلت تزور احلديقة يف مجيع األوقات عالنيةً وسراً وترسل آخرين حبثاً عنه،
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وزير البحث العلمي أخربها أنه ليس بيده شيءٌ ليفعله جتاه ذلك وأن ما
يسعه قد قدمه ابلفعل ،ومل تنس ضحكته املتهكمة عندما قال هلا :
 أملْ أخربك َّأبن العوائق كثيفةٌ وتفوق اجلميع ،املشكلةُ ليست يف
الرأس وحدها ،وإمنا اجلس ُد السقيم الذي استشرت به األمراض وانلت منه

ط العقل املتألق بشباك العجز ولن يُنفذ له أوامره أبداء
حتماً سيحي ُ
املهارات اليت يطلبها.
ورغم كل ذلك مل تفقد األمل وظلت تبحث عنه بشىت السبل ،وكان

مما وقعت فيه تبسطها مع ذلك الطبيب البيطري والذي كان يصطنع
ٍ
مبعلومة
املواقف ليلتقي هبا ويظل حياورها ساعةً كاملة دون أن خترج منه
واحدة مفيدة ،وعندما زاد إزعاجه هلا ابالتصال الدائم وبال داعي ،اثرت

عليه وطالبتهُ بعدم التواصل املطلق معها حىت لو وجد هذا الكائن بنفسه،

فانتقل من خانة املالحقة إىل أمر طلب يدها،وقابل رفضها مبنتهى البساطة
كأمنا كان يتوقعه ،ومل يكف عن أالعيب ٍ
مجة للتقرب منها ،جرب معها كل
ُ
ٍ
شيء من وسطاء وإغر ٍ
اءات مادية وتلبية كل رغباهتا كي تقبل به ،وابلطبع
ُ
الرد الدائم ،لذا عندما وجدته أمامها خيربها أب ّن هناك
كان الصدودُ هو ُّ

مفاجأةٌ ختص الكائن ولعلمها السابق أبنه أفّا ٌق يف هذا الشأن؛ مل تلتفت
ٍ
اببتسامة شاحبة وقالت
له ،ولكي ال جتذب األنظار حنوها هزت رأسها
ٍ
خافت:
بصوت
 شكراً اي دكتور.54
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ٍ
بلهجة
مهّت بوضع طبقها عازمة االنصراف وترك احلفل أبكمله ،ولكن

كلها تضرع قال هلا:

 أرجوك اي د .مسرية ،أري ُد منك فرصةً واحدة.كادت أن تصيح ولكن تلفتت حوهلا ورأت أثر صياحها إن حدث
ٍ
حبروف مكظومة :
فتمالكت نفسها وقالت
 فرصةً ملاذا اي د .حمسن ؟كل هذا الرفض ؟  ..ال يوج ُد خملو ٌق سيء ابملطلق ،فقط
 ملاذا ُّعز وجل منح عباده
امسحي يل ابلولوج قد جتدين نقيض ما ترين اآلن ،هللاُ َّ
العاصني الفرص املتتالية للتقرب منه ،أفال تفعلينها ؟!

قسم ابهلل أان مستع ٌد ألي تغي ٍري قد ترغبني به ألجلك ،فقط أخربيىن
أ ُ
ابملساويء اليت تُنفرك مين.
متنحه
ارتبكت مسرية وترددت وهي ال تدري مبا ترد ،هي ابلفعل مل ُ

فرصةً أو ذرة من تفكري يف شأنه؛ ألهنا متشبعةٌ بسواه ،وهذا ماال ميكنها
متسكه هذا هبا والذي قد
ذكره اآلن ،أشفقت عليه وهي
ُ
تتعجب من ُ

حيسدها عليه كل بنات جنسها ،فظنها أنه مل ير منها ما جيذبه هلذه الدرجة
ٍ
بشكل هنائى
إليها ،مل تستطع زجرهُ ومل جتد خمرجاً مناسباً خيلصها منه
فقالت ٍ
هبدوء :
 -حسنا اي د .حمسن هل من املمكن أن متنحىن الوقت الالزم واهلدوء

إزعاج منك مهما طالت املدة ،فقد أفعل ذلك يوماً ما ؟
الكايف بال أي ٍ
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تسمت على وجهه وارتج هبا
آملها َّ
كل عالمات الفرحة الفائقة الىت ار ْ
جسده وغلفت صوته املتهدج قائالً:
ولن أكف عن الصلوات والدعاء ألجل هذا.
 -أعدكْ ،

ٍ
اببتسامة مصطنعة وهي ال جت ُد ما ترد به ،وكعادهتا مع
هزت رأسها
حمدثيها اجرتت مجلته بعقلها مرةً اثنية حني قال ((ال يوج ُد خملو ٌق سيءٌ

عز
ابملطلق ،فقط امسحي يل ابلولوج قد جتدين نقيض ما ترين اآلن ،هللاُ َّ
وجل منح عباده العاصني الفرص املتتالية للتقرب منه ،أفال تفعلينها؟!)).
ٌ
وتساؤل تطاير بسرعة الربق عما إذا كان
خاطر سريع
فطاف خبلدها ٌ
من املمكن منحه هذه الفرصة ابلفعل ،هزت رأسها ٍ
بقوة كأمنا تساعد على

نفض آاثره ،ومل جتد بُداً يف االنصراف الفعلي من احلفل وقد ارتبكت
مشاعرها للمرة األوىل منذ معرفتها بعصام.

*****
بسيارهتا الصغرية كانت تتهادى عرب شوارع القاهرة النابضة ابحلياة

دوماً واليت ال ختلو من الرواد مهما كان أتخر ساعات الليل فيها ،ظلت
تسرح أبفكارها مرًة أخرى حنو عصام ،تذكرت أحالمه املغدورة وآماله
املغتصبة ،ومل تزل حىت اآلن ال تستوعب كيف حبنانه ومشاعره الفياضة

وقلبه الطيب استطاع ترك أمه وأخته وحدمها هكذا !!  ..تعلم أن له أخاً
آخر من املفرتض عليه رعايتهما ،ولكنه هاجر أبحالمه هو اآلخر حنو

مدينة االسكندرية وبعد أن كانت زايراتهُ هلم متناثرةً عدة مرات عرب العام
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أصبح يكتفى بتحويل بعض املال هلما عرب مكاتب الربيد وينام هنيئاً أبن
هذا ٍ
ٍ
واجبات حنومها ،تذكرت مكاملتها
أدى ما عليه من
كاف جداً وقد ّ
األخرية مع والدهتما واليت مل تستطع كبح مجاح دموعها احلارقة وهي تقول

هلا :

 يظنون أ ّن مهوم الدنيا كلهاتنحصر يف املال ،وال يعلمون أ ّن ضمةً
ُ
واحدة منهما لصدري متنحىن ماال ميكن حصرهُ بكنوز الدنيا.
املآل لكل ما هو غائب عنا فقد تذكرت أب ّن
وأل ّن النسيان هو ُ
ٍ
بشكل ُمطّرد حىت إهنا مل تسمع صوهتا منذ أشهر،
مكاملاهتا هلا قد تباعدت
وبال تباطؤ ركنت سيارهتا جانباً وطلبت رقمها منتظرةً مساع صوهتا احلنون
الدايفء الذي مينحها الكثري من املشاعر ،ويعطيها جرعةً مما افتقدت إليه

مع عصام.

انقطاع أو استجابة من الطرف اآلخر ،هذه أول
نني اهلاتف بال
ٍ
ظل ر ُ
ّ
ٍ
مرة تفعلها !! لقد اعتادت منها الرد حىت لو أيقظتها من أمجل األحالم،
ولو كانت انئمة حقاً يف هذه الساعة فمعروف عنها أن دبيب النمل
سر عدم الرد ؟!
يوقظها فما ُّ

انتاهبا القلق وشعرت أ ّن هناك حداثً جلالً قد أملّ هبا وهللاُ أعلم بتوقيته

فهي ال تدري عنها شيئاً منذ أمد ،هلذا ولتأخر الساعة ليالً وعند عودهتا

من عملها يف اليوم التاىل كانت تقف أمام شقتها ،وبعد طرقات ظنت أهنا
ٍ
مفاجأة مل تكن يف احلُسبان
رد على ابهبا العتيق انفتح هلا عن
ستطول بال ّ
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فمن فتح هلا الباب كان
كادت أن تفقدها وعيها لشدة ذهوهلا هبا ْ ..
عصاماً بشحمه وحلمه !

*****
يستوجب العقاب ُّ
أشد أملاً من اللوم والتأنيب إذا
عدم العتاب على ما
ُ
ُ

كان املخطيءُ يشعر ويدري جبرميته ،وهذا ما احتل عصام وانل منه جبلسته

شيئ سوى السعادة برؤيته،
أمام مسرية البامسة الفرحة واليت ال يبدو عليها ٌ

كان ينتظر منها الكثري من األسئلة املتعجبة احملاسبة الالئمة له على كل
ٍ
شيء ،ولكنها فقط مل يبد منها إال أهنا قد حتققت أمنيتها ومل تعد ترغب

عقل علمي حيسب
أبكثر من هذا ،هل هذه مثاليةٌ مفرطة وسذاجة أم ٌ
خطواته وردود أفعاله جيداً ويعلم كيف ينال من خصمه دون أن يُطلق
رصاصةً واحدة ؟!
ال يدري ..
كل ما يعلمه اآلن أهنا قد أوقعته يف شباكها هذه املرة بال ٍ
فكاك ،لقد
ُ
ُ
ظل دهراً يهرب منها كفر ٍ
تفر أبقصى ما لديها خمافة السقوط يف
يسة ُّ

ٍ
كصياد ماهر يعلم خطواته جيداً ومبنتهى اهلدوء والبساطة قام
براثنها ،وهي

التوقيت الذي ستقع فيه تلك
أين النقطةُ وما
ُ
حبساابته الدقيقة وعلم ْ
الفريسة ،وهذه البسمة إمنا هي بسمةُ ظف ٍر واثقة .
نعم إنه حيبها وملْ حيتل قلبُه سواها وها هي كل احلصون اليت حاول
يعلم سالحها املاضي وهلذا فعل
تشييدها قد اهنارت فقط برؤيتها ،كان ُ
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يسطع بشاشة جوال أمه
األعاجيب لتجنبها ،وابألمس عندما وجد امسها
ُ
حاول توقيف ضرابت قلبه اهلاربة واملتسارعة واستحلفها أال ترد عليها،

فحتماً سيكون من بني احلوار الدائر بينهن " وما أخبار عصام ؟ " وابلطبع
قصرية ألول ٍ
ٍ
مرة منذ
األم يف إخبارها أنه هنا يف إجازة
وقتها لن ترتدد ُ
مخسة أعوام !
ولكن إن كانت رانت اهلاتف ورؤية امسها به قد حطم أوىل البواابت

احلصن متاماً برؤايها أمام الباب املفتوح.
فقد اهنار
ُ

ٍ
بصوت متهدج يُغين عن كل الصور اجلمالية التعبريية اليت تصف
الفرحة قالت مسرية أثناء جلستها الثالثية معه وأمه :
 وما موقعك اآلن بكندا؟ ..هل حققت املرحلة األوىل من حلمك؟وحبرج خينقه قال:
ببص ٍر حياول التفلت من الوقوع يف جمال نظرها ٍ

 أنتظر الرد النهائي األسبوع القادم ألكون أحد أساتذة جامعة ألبرياتٍ
إجازة قصرية قبل تسلم العمل الذي قد
جئت يف
املعتمدين هبا ،وهلذا ُ

مينعين من اجمليء لسنني أخرى عديدة.
مبنتهى البساطة قالت :
 مبارك جناحك.كاد يهتف هبا صارخا وقائال :
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 -ما بك ؟ أخرجي من هذا الثوب  ..حاويل مبارزيت وال ترتكيين هكذا

أصارع نفسي  ..لـم هذا القتل البطيء ؟

ولكن هز رأسه اببتسامة خاوية قائال :
 ابرك هللا فيك.اكتفى من الضرابت اليت تلقاها منها فقرر اهلجوم قائال :

 -وما أخبار حلمك ؟

هزت كتفيها ببساطة قائلة :
 كما قلت لك سابقا  ..أنتظر حتققه يف التوقيت الذي خيتاره هللا.مل تفلح اهلجمة األوىل فقرر الطعن بقوة يف السويداء قائال :
 وما أخبار حياتك األسرية ؟  ..لـم ل ْـم تتزوجي حىت اآلن ؟ظهر على وجهها أثر الطعنة املؤملة هذه املرة  ،فاألمل البادي عليها كان

ينبئه دون رد هاتفا به :
 -كأنك ال تعلم !

ولكن ما إن فتحت فمها لرتد عليه حىت قاطعها رنني جواهلا ،وألن

التفادي أسلوهبا املفضل بدال من الضرب املتبادل والذي خيرج منه اجلميع

خاسرون ،اضطرت أن جتيب على املكاملة اخلامسة حملسن الذي جتاهلت
اتصاالته األربع السابقة منذ الصباح رغم وعده هلا بعدم اإلزعاج !
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بصوت حاولت منحه البساطة اليت تعطي رسالة خاصة للجانبني

قالت:

 أهال د .حمسن.وكاد قلبها أن يتقافز ويرتاقص فرحا عندما رأت انعقاد حاجيب عصام

وضيق عينيه حىت أهنا تشعر أبذنية قد انتصبتا اهتماما ورغبة يف مساع
التفاصيل ،لقد انلت من اجلانب األهم لديها ،حاولت أن ختفي اشارات

السعادة هذه ابلوقوف والذهاب قليال حنو النافذة خمفية وجهها ابلكامل

وبكل ما يرتسم عليه عن عصام وقالت :
 -أين اتفاقنا ابألمس اي د .حمسن ؟

كانت تشعر بعصام الذي يتمىن القيام واهلجوم منتزعا منها اهلاتف

وهي تستمع حملسن الذي ردت عليه قائلة :

 -لقد كنت أقصد االثنني معا مبا فيهم ما خيص القرد ،فأنت قد

استنفذت كل الفرص اخلاصة به ابلفعل.

أسعدها الفضول واالهتمام الكبريين اللذين يكادا أن يلتهما عصام
أمامها فقررت أن تتمادي أكثر مستطردة وقائلة :
 ولكن سأمنحك الفرصة األخرية له غ ًدا.استمعت اليه قليال مث قالت :
 ال أريد جميئك اىل املركز  ..فلتجعلها عندك أنت.61
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وبعد أن سلمت عليه وأغلقت اخلط استدارت عائدة لتجد عصام

يصارع انفعاالته اليت فضحه جسده ابلتصريح هبا ابعتداله يف جملسة

والتمسك مبقبضي مقعدة وارتفاع نسبة رمش عينية عن املعدل الطبيعي،

وألهنا تثق يف عدم قدرهتا على كتمان مشاعرها احلقيقية عنه صرحت

مباشرة قائلة :

 د .حمسن طبيب بيطري حبديقة حيوان اجليزة.مبالمح صارخة أبنه يريد تفاصيل أكثر قال :
 -ال عليك  ..حياتك اليت ال أعلم عنها شيئا منذ مخسة أعوام ال

حتتاج لتربير أي موقف.

ضحكت ضحكتها القصرية داللة تفهمها ملا يعتمل به وقالت:
 -معرفيت به ال تتعدي سبعة أشهر منذ اختفاء ذلك الكائن العجيب،

وهو يؤكد يل بقوة أنه سيوصلين اليه غ ًدا.

بعيدا عن ثقته مبشاعرها حنوه ،وبغض النظر عن التربير اجليد

واملنطقي ،وبعد أن استقرت مشاعره القلبية النافرة ،انتبهت واستيقظت
مشاعر أخرى عنده وحتفزت بعدما التقطت اإلشارة املستحثة هلا ،فأشار

بيده لألمام كأمنا يستوقفها وقال :

 -حلظة  ..ماذا قلت ؟!  ..عن أي كائن عجيب تتحدثني ؟!
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ابتسمت بثقة لقد أصاب رحمها الذي أطلقته هدفه مبنتهى الدقة ،لقد

استثارت حاسته العلمية كما أرادت ،فتنهدت وعادت بظهرها للخلف
وهي تعلم أنه على استعداد لسماع كل ما ستقوله مهما طال الوقت

وقصت عليه كل ما مر هبا خيصوص الكائن الفقيد حبديقة احليوان ،وكم

كانت فرحتها بال حدود حني قال هلا يف النهاية:

 -لقد تعاملت مع األمر بطريقة خاطئة منذ البداية  ،سآيت معك

ملقابلة هذا الطبيب وسوف أرشدك للوسيلة اليت توصلك لبغيتك.

*****
مد عصام يده مصافحاً حمسن وهو ينظر ٍ
بقوة إيل عينيه قائالً :
 -د .عصام عبد احلميد أستاذ االنثروبولوجيا الطبيعية جبامعة ألبريات

بكندا.

نسف كل مراكز حتصن العدو وغبار املعركة يرسم كلمة اإلنتصار
مت
ُ
ٍ
بقوة عرب مالمح حمسن اليت انقلبت من التمعن بوجه عصام وتفحصه إىل
االنكسار واالنكماش واخلسوف التام ،وهلذا مل يع ْد يتجرأ حىت على النظر

جتلس أينما اختارت دومنا حىت حماولة
حنو صيده املطارد منذ أمد ،وتركها ُ
أتت إليه هذه
الرتحيب هبا ،ومل خيطر بباله حىت املسائلة عن صلته هبا ،فقد ْ
ٍ
املرة يف ٍ
هجومية رادعة ،وهلذا وسط ارتباكه
محاية مكثفة مصحوبة بوسائل
مل جيد ما يبدأ به فبادره عصام قائالً :
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ٍ
وبشكل حمدد أم
 -هل علمت ابلفعل املكان املختفي به هذا الكائن

هي ظنو ٌن واستنتاجات ؟

ٍ
بصوت يظهر عليه بوضوح
يفر ببصره وقال
فرك حمسن يديه وهو ُّ
حماولة اصطناع ٍ
كذبة جيدة ميكنه الفرار هبا من هذه املواجهة بال خسائر
أكرب مما وقع فيها ،وإن كان ما حدث ال يفوقه شيء :

القرد رمبا انتقل إلحدى احلدائق األخرى وليس ابلضرورة أن
 هذا ُيكون لدينا.
قال عصام بصر ٍ
امة أشفقت هبا مسرية على حمسن املنهار متاماً أمامها:
 -أكرر سؤايل اي دكتور  ..هل تعلم حتديداً مكانه أو حىت احلديقة اليت

ذهب إليها أم ما زلت يف مرحلة الظنون والبحث ؟
مسح حمسن عرقاً ومهياً وقال:

 -لن خيرج األمر عن مخس حدائق مت التعامل معها يف الشهور

األخرية.

تنازل عصام عن هلجته اهلجومية عندما استشعر هذه املرة أمهية ما
لدى حمسن وقال :
 هل طالعت ملفات التعامل هذه يف الشهور األخرية ؟بنفس التوتر والرتدد قال حمسن :
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ٍ
تسجيل رمسي ألي تبادل أو
 نعم ولكن لألسف ال يوجد هبا أيٍ
حيواانت من فئة القرود.
إرسال
قام عصام واقفاً معلناً انتهاء احلوار وقائالً :
 شكراً اي دكتور لتعبك ومعاونتك للدكتورة مسرية الفرتة املاضية،ٍ
ملعلومة جديدة وواضحة.
ورجاء االتصال بنا عند الوصول
مد حمسن يده مسلماً عليه وهو جياه ُد لرسم ابتسامة على وجهه،
ولكن تركه عصام وانصرف دون أن يعريها اهتماماً وخلفه مسرية اليت
ٍ
ٍ
بسرعة وفور أن رآمها قد
بشفقة أكرب حنو حمسن الذي سحب يده
شعرت
ختطيا الباب حىت ارتسمت على وجهه كل أمارات النقمة وهو يسب

قائالً:

 اللعنة عليك وعلى هذا القرد.وإذا بعصام أمامه قائالً :
 د .حمسن.قلب حمسن املندهش من ظهور عصام فجأةً هكذا أن يتوقف عن
كاد ُ

النبض خمافة أن يكون األخريُ قد طرقت أذُنه مجلته األخرية وارتعد بقوة
قائالً :
 نعم !!ٍ
ابهتمام شديد قائالً :
سأله
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ٍ
ٌ
مسئول عن تنظيفه وإطعام احليواانت
 أليس لكلقفص عاملٌ
وترتيب خروجها ودخوهلا أمام الزوار ؟
 نعم ابلفعل. حسناً اخلدمة الكربى اليت أطلبها منك هي اسم العامل املسئولوضع الكائن به أول مرة.
عن القفص الذي متَّ ُ
ٍ
ببساطة :
قال حمسن

 إنه عم عبد الباسط.ابتسم عصام ٍ
بقوة وقال:
 شكراً اي دكتور لقد ساعدتنا اآلن مساعدة كربى وفعلية.ومد يده هذه املرة مسلماً عليه ٍ
بقوة واستدار منصرفاً اتركاً حمسن
يتساءل عن وجه املساعدة الكربى يف هذا.
ُ

*****
يرقب الكهل املسمى عبد الباسط مبالبسة املتهدلة
وقف عصام
ُ
واملتسخة وهو يتصنع االبتسام والفرحة لتعامله مع تلك األسرة البسيطة
أب ملول وأم حتمل صغريها ٍ
املكونة من ٍ
بعناية وهي تتطلع لقفزات القرود
ٍ
ابنتباه شديد لتنفجر ضحكتها البسيطة اجلميلة عندما دار أحد
أمامها

القرود حول نفسه دورةً كاملة أثناء رحلة هبوطة من أعلى ألسفل وجبوارها
أحد الصبية متسع العينني ومنجذابً بقوة لتفاعل القردة معه وصاح ٍ
بقوة
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ٍ
حببات من الفول السوداين حنوها ورآها
وهو يتقافز فرحة عندما ألقى
تتسابق وتتصارع بصرخيها احلاد عليها ،ومسع عصام مجلة الكهل

املستجدية لألب قائالً:

 ربنا خيليه لك اي بيه.التأفف من زفري وحتريك رأسه مييناً ويساراً حماوالً إهناء
وبكل أمارات
ْ
هذه املهزلة أخرج األب اجلنيهات اخلمس ودسها يف يد الرجل الذي
ٍ
بسرعة اعتاد عليها جبيبه منصرفاً ابلكامل عنهم ابحثاً عن
تلقفها وأخفاها

ٍ
جمموعة جديدة لينال منها املزيد.

ابتسم عصام وقد وجد بغيته وعلم املدخل السليم للرجل فتقدم حنوه
ب ٍ
بطء وبسبب انشغال عبد الباسط التام عنه َّ
مد يده لريبت على كتفه
ٍ
برفق قائالً :
 هل من املمكن منحي بعض حبات الفول السوداين ؟ٍ
بدهشة ،فوجوده بال رفقة مبظهره
التفت الرجل حنوه متفحصاً إايه
املتأنق ونظارته السوداء الغامضة ،ال يظهر عليه أي مبشر ٍ
ات أبنه سيكون
مورداً لبعض اجلنيهات؛ فأغلب هؤالء يظنون أهنا خدمةٌ جمانية ،فقال له
ٍ
جبفاء :
 ولكنها ليست جماانً اي أستاذ.اتسعت ابتسامة عصام قائالً ببساطة :
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 أعلم هذا  ..ال تقلق.حبرص شديد وبطء إىل جر ٍ
مد عبد الباسط يده ٍ
َّ
اب حيمله وأخرج منه

مخس حبات فقبض عصام عليها بيده وهو يبتسم له واستدار ليقذفها حنو

القردة املتصارعة مث عاد إليه دون أن يعري تفاصيل هذا الصراع اهتماما

ليجده ينظر اليه مبنتهى الرتقب والتحفز مستحضراً قاموساً كبرياً من
ومعداً لإلجابة
عبارات اللوم والتقليل من شأن ما سيمنحه إن كان قليالً ُ
على اجلمل الشهرية أبن سعر الكيلو ال جيعل مثن هذه احلبات هكذا ،وإذا
مل تفلح سيلقي عبارة استجداء منكسرة يف النهاية أبن أوالده الستة

مصاريفهم تفوق اخليال ،بدقات قلب تنتظر إعالن الفائز مبسابقة ورقة
اليانصيب مل تفارق عيين عبد الباسط يد عصام املمتدة ٍ
ببطء إىل جيبه غري

مدرك أبن عصام مينحهُ فرصة مراقبة انبعاجات جيبه الناشئة عن حترك يده

ابلداخل ُمنتزعةً ورقة نقدية ليدرس هو مالحمه اليت حتمل ترمجةً مفضوحة
ملا خيتلج به من مشاعر ،ومل يستطع عصام منع الضحكة اليت قاومها
يج
عندما رأى رد فعل الرجل وهو
يستقبل الورقة فئة املائة جنيه ،مز ٌ
ُ
ٍ
بسرعة
عجيب من الفرحة وعدم التصديق ولكن صارعهما تفسريٌ راوده
فقال :
 ليس معي فكة هلا اي أستاذ.فقال له عصام مبنتهى البساطة :
 ال أنتظر بقية منها فكلها لك.68
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ٍ
بسرعة يف جيبه خمافة تراجعه عن قراره
انتزعها عبد الباسط لي ُدسها
اجملنون أو أن يرصدها أحد زمالئه فيمسها احلسد ،أو الرغبة يف التقاسم،
وأتبعها ٍ
بسيل من الدعوات أبن حيفظ هللا عصام وأن يزيده من النعيم،
فابتسم له عصام دون ٍ
يتحسس
رد ،وتركهُ ومضى حلال سبيله والرجل
ُ
ٍ
مصدق ،ومل يستطع منع نفسه من مراقبة عصام وإىل أين
الورقة جبيبه غري
سيتوجه ،ليجده وقد توقف ابلقرب من ٍ
قفص آخر ولدهشته وجده يكرر
ورصدت عيناهُ مبنتهى الدقة فئة الورقة اليت منحها لزميله الذي أخذ
فعلته
ْ

يتقافز كأفضل قرد رافعاً يديه مقدماً عرضاً رائعاً يفوق عرضه على كيفية
الدعاء اجليد هلذا املانح الكرمي ،وعندما رآه يقف متلفتاً حوله ابحثاً عن
ش ٍ
يء ما ،مل يشأ أن يُفوت الفرصة فصي ٌد كهذا لن يتكرر كثرياً فذهب إليه
مسرعاً وقال له :
أى شيء ؟
 عما تبحث اي أستاذ ،وهل حتتاج مساعدةً ىف ّكاد عصام أن ينفجر ضاحكاً فقد جاء
الطعم ابلصيد املرغوب متاماً
ُ
فقال له ابسطاً شباكاً أكرب :
 شكراً جزيالً  ..هل ميكنك إرشادي ٍملكان هنا ميكنين احلصول فيه
فنجان ٍ
ٍ
اعتدت عليها يف كندا ؟
جيد من القهوة مثل اليت
على
ُ
كل أسئلة عبد الباسط املتعجبة وقد أجابت كلمةُ كندا عنها
ماتت ُّ
ْ
مجيعاً بضر ٍبة واحدة ،وانفرجت أساريره أكثر وقد تيقن أبنه سيعود حممالً
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ابلكثري يف هذا اليوم وهلذا انطلق برفقته ليدله على املكان املطلوب،
وابلطبع مل ميانع عندما دعاه عصام ملشاركته هذا الشراب.

*****
 هل تعلم أن أكرب علماء األرض يُؤمنون بنظرية النشوء واالرتقاء؟رد عليها عب ُد
بعد أول رشفة من كوبه نطق عصام هبذه العبارة واليت َّ
الباسط مبنتهى البساطة قائالً :
 ربنا كبري اي أستاذ.ٍ
بسرعة من وجه عصام وهو يقول له :
امنحت البسمةُ الساخرة
 هل تعلم عما تتكلم هذه النظرية ؟العلم هبا ؟
رجل بسيط ْ ..
 اي أستاذ أان ٌمن أين يل ُ
هز عصام رأسه متفهماً ومقدراً التلقائية اليت ينطق هبا الرجل فقال له :
َّ
ٍ
بساطة هي النظرية اليت اشتهرت هنا مبقولة أن اإلنسان أصله
 -بكل

قرد.

هتف الرجل قائالً :
هؤالء عامل كفار أوالد كلب.
 استغفر هللا العظيم ..ْ
انفجرت ضحكةُ عصام ٍ
بقوة هذه املرة وقال :

تتعامل مع القرود اي حاج  ....؟
 منذ مىت وأنتُ
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الرجل تساؤل عصام عن امسه فقال له :
حلظ
ُ
أعمل مع قفص القرود منذ عشرة
 امسي عبد الباسط اي أستاذ..ُ
ٍ
أصبت من أحد األسود.
أعوام بعد أن
ُ
 حسناً اي عم عبد الباسط ..ما مدى ذكاءُ القردة اليت تعاملتمعها؟
القرود
الناصح من بين البشر نقول له ( أنت قرد ) ..
 اي أستاذ..ُ
ُ
ذكيةٌ جداً وال خيدعك حركاهتا البهلوانية اليت تُؤديها خلف القفص ،فهو

مكر اعتادوا عليه للحصول على بعض األطعمة اجليدة من الزوار،
ٌ
قلت لك أبهنم هم من يشاهدون البشر وليس العكس.
وستتعجب إذا ُ
أشار عصام حنوه بسبابته وقال له :
 -ابلضبط اي عم عبد الباسط لقد جئت ابخلالصة يف مجلة بسيطة

ومباشرة  ..هذا هو املقصود وتلك هي البداية.

مل يفهم الرجل مقصده أو ما يعين من هذا ،ولكن أسعده اتفاقه معه يف

الرأي ّأاي كان ،فابستم وهز رأسه معلناً عن هذه الفرحة.
فاستطرد عصام قائالً :

 هل تعلم أن رسالة الدكتوراه اخلاصة يب واليت قطعت هبا شوطاً كبرياوغريت موضوعها بسبب إدخال ٍ
جزء من حبثي
هنا قبل السفر تركتها متاماً
ُ
وصلت لنتائج مدهشة ابلفعل غريت الكثري من تفكريي
عن القرود؟ وقد
ُ
الذي اعتدان على ربطه ابلعاطفة والقناعات املسبقة دائماً.
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رغم أن عصام كان جدايً جداً يف عبارته ومل يقصد هبا شيئاً إال إفراغ
ٍ
طاقة سلبية بداخله ،إال أن كالمه رغم عدم استيعاب عبد الباسط ألغلبه
قد شحذ انتباه األخري ٍ
بقوة عندما مسع اجلزء الوحيد الذي فهمه وهو أنه
يقوم بعمل در ٍ
اسات على القرود ،فاهتز وجدانه وقد أدرك َّ
أبن الغنيمة
ستكون أكرب مما توقع بكث ٍري وقال :
حتتاج قردة لتدرسها اي أستاذ ؟
 -هل تعين أنك ُ

استفاق عصام من مشاعره اليت غمرته وعاد هلدفه الذي جاء ألجله
خصيصاً وقد منحه الرجل املفتاح اجليد ملا يُريد وقال له :

وأبي مبل ٍغ تطلبه لن نتجادل
 هل ميكنك مساعديت يف ذلك ؟ ّ ..أبداً يف هذا الشأن.
عاد عبد الباسط بظهره للخلف وقد فارقت مالحمُه مظاهر البؤس
ٍ
وبصوت داخلته نغمةً جديدة من الثقة وخبربة اتجر قدمي قال :
واحلاجة
 اتفقنا اي أستاذ  ..ولكن ال تعامل وال كالم يف هذا الشأن هنا.ابتسم عصام مبنتهى الثقة وقال :
 -لك ما تُريد.

ٍ
وبعد ٍ
مكان قصي خارج
يستقل سيارة مسرية املرتكنة يف
قليل كان
ُّ
احلديقة ليجلس جبوارها انظراً إيل وجهها املتسائل ٍ
بقوة عن النتيجة ليبتسم
قائالً :
 -جنحت اجلولة األوىل ابمتياز.

*****
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ٍ
وجسد منهك وصلت مسرية إىل ابب شقتهم ابلطابق
خبطى ُمتثاقلة
ً
الثالث يف أحد العقارات العتيقة حبي عابدين وسط القاهرة ،ما إن وجلت

الباب وأغلقته خلفها وعقب استدارهتا وجدته يقف عاقداً ساعديه أمام
تتناسب أبداً مع مالحمه الرقيقة
صدره وعيناهُ حتمالن نظرةً صارمة ال
ُ
ٍ
كل أمارات
ببشرته البيضاء وعينيه العسليتني متزيناً بلحية خفيفة ،رغم ّ
التكاسل البادية على مالحمها فقد اتسعت عينيها تساؤالً ،وأخرياً انتهت
بصوت ٍ
ٍ
جاف قائالً :
احملادثة الصامتة بينهما ونطق حسام
 أين كنت ؟ضحكت مسرية ضحكتها القصرية املعتادة وقالت :
ْ
 ابخلارج.واستكملت طريقها للداخل ولكن استوقفها صوته العايل وهو يقول:
يصح أبداً ما تفعليه بنفسك وبنا.
 ال ُتوقفت مسرية برهة وتنهدت والتفت إليه قائلةً جبمود :
 وما الذي أفعله بكم ويب اي حسام ؟أشاح حسام بيده وهو يقول :
ٍ
مسلمة أن خترج هكذا بصحبة من ال صلة هلا به
ألي
يصح ّ
 هل ُوبدون حمرم ؟
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كل عام قبل سفري إىل لندن ،حسام ابهلل
 إممممم  ..إهنا حمادثةُ ّأبي جدال اآلن.
عليك أان مرهقةٌ وال طاقة يل ّ
هتف حسام قائالً :
أقول ذلك إال خمافةً عليك من غضب هللا ،فما وضع
 وهللا ما ُسبحانه هذه القيود إال حفاظاً علينا مجيعاً ،واشرتاط احملرم مل يتقيد ٍ
بعلم أو

ُمؤهل.

ربتت مسرية على كتفه ٍ
بود وقالت :

أخاف هللا مثلك متاماً وأُحافظ على صاليت.
 ال عليك اي حسام ،أانُ
مهت أبن تنطلق إىل حجرهتا ولكن استوقفها قائالً :
 وما هو مصري قصتك البائسة هذه مع عصام ؟هزت مسرية رأسها وتنهدت تنهيد ًة خفيفةً وقالت :
 فلنرتك األقدار لصاحب األقدار .فوضعت حقيبتها على سطح املائدة
طرق أذهنا صوت أمها ابملطبخ
ْ
اليت تتوسط الصالة العتيقة أباثثها البسيط والقدمي والنظيف واملنظم يف

لرتبت على كتفها األيسر طابعةً قُبلة على
نفس الوقت وذهبت إليها ْ
خدها األمين قائلةً :
أتضور جوعاً.
 ماذا أعددت للغداء اي سيدة الكل،ُ
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وانغمست معها لتساعدها فيما كانت تقوم به ،وبعد
ومل تنتظر ردها
ْ
دقائق كان ثالثتهم يتحلقون حول الطعام بعبقه املميز وطعمه األخاذ،
ولكن كان الصمت هو الغطاءُ للربكان الذي يعتمل بثالثتهم.

مسرية تكتوي بكلمات أخيها الذي أخرجها من سكرة األحداث

اجلارية  ،لقد كانت تنتشي ابلقرب من عصام وتواجده يف حياهتا ولو إىل
حني ،ولكن ما املصري ؟؟  ..ال شيء  ..لقد كان متمسكاً ابهلجرة قبل أ ْن
يتذوق ويدرك الفارق بني حضارتني وجمتمعني متناقضني متاماً ،فما ابلك

بعد أن استقر وارتقى وبدأ مرحلة احلصاد وحتقيق األحالم ؟!
األمر اآلن إذا طلبت منه البقاء أشبه بطلبك من غر ٍيق صعد إىل
سيكون ُ

السطح واستنشق اهلواء وعادت إليه احلياةُ أن يعود إىل القاع مرةً أخرى
ألنه هو املآل !!
هل من املمكن أن تسافر هي ؟  ..ولـم ال ؟  ..املثاليةُ يف هذا اجملتمع

ضرب من اجلنون  ..مخس سنوات مرت منذ آخر حمادثة حول
العجيب
ٌ
هذا األمر كانت حتمل بني جنبيها ٌ
ومحاس ال ح ّد هلم ،ولكن
وأحالم
آمال
ٌ
ٌ
ما مرت به يف تلك األعوام العجاف جعلها تدرك أبهنا جتدف ضد تيا ٍر
هادر أسفل ٍ
سيل عرم ،فال هي تستطيع املقاومة أو التقدم ،ولو استطاعت
السيل بعلوه الشاهق !!  ..هذا
فاملصري هو استحالة الصعود ضد هذا َّ
ات
على مستوى مسارها العلمي ،أما على املستوى االجتماعي فنظر ُ
الشفقة من مريفت ومالمح البؤس اليت تسكن وجه أمها اآلن وارتباك
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أخيها األصغر حنوها ،كل ذلك جيعلها تتمزق كل ٍ
اجلميع
ليلة ،ملاذا يربط
ُ
مصري النجاح الوحيد للفتاة يف هذه احلياة ابلزواج وفقط؟!
نعم املشاعر االجتماعية واألمومة هي فطرةٌ مت زرعها بزايدة فيها ولكن

إن مل حيدث هل هو االهنيار ؟ ..هل فقدت دورها وأصبحت كماً وعبئاً
على نفسها ومن حوهلا ؟ ..
تلك املطلقة اليت مل جتد من ينفق عليها وعلى أوالدها الثالثة بعد

تنصل اجلميع من مسئوليتها مبا فيهم زوجها الوغد الذي أجاد التالعب

يفر من نفقتهم ،بعد أن ابعت جسدها مربرة لنفسها أن هذا
ابلقوانني كي َّ

خريت اآلن بني
هو السبيلُ الوحيد لكي تستمر احلياة هبا وأبوالدها  ..لو ّ

زواج وبني هذا املصري ،أيهما أفضل هلا وللمجتمع
أن تعيش وحدها بال ٍ
اآلن ؟!!
عالج طويلة
ين خمتلة وسط جمتم ٍع مريض حيتاج إىل مسرية
ٍ
املواز ُ
ومعقدة لكي يستقيم به الطريق.
لقد وصلت مسرية اآلن إىل قناعة أبهنا لن ترتدد يف القبول ابلسفر مع
عصام إن طلب منها ذلك ولكن بعد االنتهاء من الدراسة املرتقبة لذلك

الكائن ،وأخرياً بدأ الطعام يف اسرتداد مذاقه الطبيعي بعد أن استكانت
هلذه النقطة فنظرت حنو والدهتا مبالحمها الطيبة اليت تـعُ ّج آباثر صراع الزمن

معها وقالت مبتسمةً :

 سلمت يداك اي سيدة الكل.76
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انتزعتها من شرودها لرتد عليها بصوهتا اهلاديء قائلةً :
 ابهلناء والشفاء اي حبيبيت.ستار السكون ولكن ما إن فتح فمه
َّ
هم حسام أن يتكلم بعد أن متزق ُ

لريد عليه ،وبعد عباريت
نني اهلاتف املنزيل ،فالتقم كلماته وقام ّ
حىت قاطعه ر ُ
ينطق ٍ
حبرف ،ووضع مساعة
ظل ساكناً ال ُ
الرتحيب اليت مسعها اجلميع ّ
اهلاتف ٍ
ببطء دون أن يعقب على ما مسع كأمنا قد فقد لسانه وهو ينظر حنو
مسرية ٍ
نظرة جعلتها ترفع حاجباها متسائلةً ،وأخرياً هتف قائالً:
 مسرية  ..عصام سيأيت الليلة طالباً يدك للزواج.وأخرياً انفجرت قنبلة السعادة اليت ب ّدلت كل املشاعر اليت تعتمل
ابجلميع إىل نقيضها يف حلظات.

*****
جتاوزت مدة انتظار عصام لعبد الباسط نصف الساعة وقد انتهى من

قهوته اليت تناوهلا أثناء جلوسه بذلك املقهى الشعيب ،وأخذ ينظر مييناً
ويساراً مرتقباً وصول األخري على حسب املوعد الذي ضربهُ له ،أخرج
جواله وفتح شاشته حبثاً عن رقمه ولكن قبل أن يصل إليه كان عب ُد
الباسط جالساً على املقعد املقابل له وهو يقول :

 معذرةً اي أستاذ لقد أتخرت عليك بسبب عسر املواصالت.ٍ
ببساطة وقال:
نظر إليه عصام
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 محداً هلل على سالمتك اي عم عبد الباسط.ٍ
ٍ
مقدمات وكرجل
بال
أعمال ُحمنك ومبالمح ترتسم عليها اجلديةُ التامةُ
قال عبد الباسط :
 -ما هي الكميةُ اليت تريدها من القرود ؟  ..وهل ستتخلص منها بعد

انتهاء أحباثك مبعرفتك أم تُريد مساعدةً يف ذلك ؟

اتسعت ابتسامةُ عصام ُمعجباً ومتعجباً لألسلوب العملي املنظم هذا
وصمت هنيهه مستجمعاً اخليوط اليت رمسها للوصول إىل هدفه النهائي

وقال :

 هل تعلم اي عم عبد الباسط َّأن القرود متوفرةٌ مبتاجر احليواانت
األليفة ؟ بل ويوجد تسوق هلا عرب بعض مواقع االنرتنت ؟
ظن أبن هذه مقدمةً للمساومة على
نظر الرجل إليه نظرًة اثقبة وقد َّ
األسعار فقال :
ٍ
لكمية ألجل األحباث
أعرف هذا ،ولكن من الواضح أنك ستحتاج
ُ

اليت حدثتين عنها واطمئن سيكون فار ُق السعر كبرياً بيننا ،كما أنين قد
أعطيك بعض الفصائل اليت ال تتوفر لديهم.
تشبث عصام بكلمته األخرية وأشار بسبابته حنوه وقال :

طلب
 لقد جئت خبالصة ما أردت متاماً  ..الفصيلةُ  ..لذا أان يل ٌحمدد إذا وفيت به لك ما تُريد دون ٍ
فصال وأان عند كلميت.
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ضاقت حدقتا الرجل وظل صامتاً مرتقباً وعيناه مصوبةٌ إىل عيين عصام

تسأله التتمة ،فاستطرد عصام قائالً :

 هو قرٌد واحد له وضع خاص وأريده أبي مث ٍن.ارتفع حاجبا الرجل وقال مستهجناً :
 قرٌد واحد ؟!قال عصام مبنتهى احلماس :
 سأمنحك مثن مخسة قرود مقابالً له.قال الرجل متعجباً :
أي قرد هذا ؟
ّ -

نظر عصام إيل عينيه مباشرةً وقال ٍ
ببطء :

القرد الذي أُثريت حوله مشكلة من الدكتورة اليت تعملُ ابملركز
 ُالقومي للبحوث.
اتسعت عينا الرجل أكثر وعاد بظهره للخلف وصمت ملياً مث قال
حبذ ٍر :
 ال أعرف عنه شيئاً اي أستاذ.استشعر عصام خوف الرجل وترقبه ولكي يُطمئنه أخرج جواز سفره
وتذكرة طريانه وعرضهما أمامه وقال له :
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 اطمئن ال أتبع أي ٍجهة رقابية ،أان ابلفعل عائ ٌد من كندا منذ أايم
ْ
ُ
وعلى وشك السفر ،أري ُد هذا القرد ألغر ٍ
ضجيج أو إاثرة
اض حبثية بال
ٍ

مشاكل.

نظر الرجل ملياً إىل جواز السفر والتذكرة دون أن يتناوهلما وقد أدرك

ص ّدق عصام التام وفكر ملياً مث قال :

القرد حوله الكثري من املشاكل بسبب تلك الدكتورة اجملنونة.
 هذا ُاشتعل صدر عصام محاساً وقد أدرك أبن قد وصل لبغيته وجتاوز
وصفه لسمرية ابجملنونة وقال :
 ولكنك قادر على جتاوز كل تلك املشاكل ولكل ٍشيء مثنه.
ٌ
ّ
هز الرجل رأسهُ وقام واقفاً وقال :
أي شيء بعيداً عن األنظار ،أما هذا
 ال لن أستطيع ،ميكنين فعل َّفكل العيون مصوبة حنوه ،وأان مل أعتد هذا ولن أحتمل مشاكله الكثرية.
دقات قلب عصام وقام واقفاً وأمسك بيد الرجل وشدها
تزايدت
ُ
يستحثه على اجللوس مرةً أخرى وهو يقول ٍ
برجاء :
ُ
 -أرجوك اي عم عبد الباسط فلنتفاهم حول ذلك ولنرى ما املطلوب

ميسك أنت شيء ،فلتستعن آبخرين وأان مستع ٌد جلميع النفقات.
حىت ال ّ
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تنهد الرجل ووجهه حيمل أمارات الصراع املشتعل بصدره بني الرتدد

واخلوف والرغبة يف هذا املكسب الكبري واملرتقب ،فسارع عصام إبمخاد
هذا احلريق الذي يلتهمه وقال :

 -أخربين فقط ابلتفاصيل ،أين هو وما وضعه وسوف أانقشك يف كل

ذلك.

عاد
الرتدد مرةً أخرى ليحتل مشاعر الرجل مع اخلوف فقام واقفاً
ُ
وقال:
أعرف شيئاً اي أستاذ ،البع ُد عن الشر والغناء له أفضل.
 ال ُللمرة الثانية يتشبث عصام بيده ويقول له :
وضع كل
 أرجوك اي عم عبد الباسط ،خ ْذ التدابري اليت تريدهاْ ،علي هذا القرد.
الشروط اليت تُؤمنك ولكن ال تُ ْ
ضيع ّ
يتمالك عبد الباسط نفسه من التساؤل قائالً :
مل
ْ
 ومل هذا القرد حتديداً ؟ وكيف علمت به ؟!ارتبك عصام هذه املرة وقال :
 أجبين أنت بنفسك ،هل هذا القرد يُشابه البقية ؟يتذكر وقال :
شرد الرجلُ ببصره كأمنا ُ
 لقد كان خمتلفاً ورمبا ألنه جدي ٌد على املكان ،ولكنك مل جتب ..كيف علمت به ؟!
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ٍ
بسرعة :
قال عصام
خمتلف بعد معرفته مبوضوع
 أح ُد العاملني عندكم أخربين عنه وأنهٌ
حبثي وهو الذي أعلمين أنك الوحي ُد الذي رمبا تعرف شيئاً عنه.
جلس الرجل ٍ
ببطء وقال :
ُ
من هذا الرجل ؟
 ْالتقط عصام أنفاسهُ وجلس قائالً :
ترغب يف كشف اجلاري بيننا اآلن ،وهو كذلك ،وابلتايل لن
 -أنت ال ُ

ولن أُخرب غريك عنه أو عنك.
أُخربك ْ

صمت الرجل طويالً كأمنا يدير األمر بذهنه مث قال :
 حسناً دعين يومني ،سأرى ما املوضوع وما الذي ميكنين تقدميه.أخرج عصام تذكرته للمرة الثانية وقال له :
يخ املغادرة.
أقسم ابهلل سفري بعد ثالثة أايم وها هو اتر ُ
 ُالرجل التذكرة منه هذه املرة ومتعن كثرياً يف خانة التاريخ وسط
تناول
ُ
ٍ
كتاابت كثرية ابإلجنليزية اليت جيهلها ،ولكن أمكنه متييز األرقام وقام
حبساب التاريخ على أصابع يده ليجده بعد ثالثة ٍ
أايم ابلفعل ،فتسلل

االطمئنا ُن إىل قلبه أكثر ،فمال جبسده لألمام وقد اخنفض صوتُه كثرياً
وقال:
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 -سأخربك اآلن مبا ال يعرفه غريي ،ولكن لو تسرب منك سيكون به

إهناءُ حيايت الوظيفية ابحلديقة.

قال عصام مبُنتهى االهتمام:

 أعدك بعدم تسربه ولكل ٍشيء مثنُه كذلك.
قال الرجل مبنتهى احلرص :
ٍ
لقفص
القرد بعد أن متَّ تسجيله ابألوراق ،كنّا على وشك نقله
 -هذا ُ

املشكالت
جممع مع بقية القردة للعرض على اجلمهور ،ولكن ما إن أُثريت
ُ
ٍ
بسرعة لتجنبها كلها ،كانت لنا ثالثةُ قردةٍ حتت
بشأنه تصرف املدير

العالج بكلية الطب البيطري ،فاتصل ابلعميد وأخربه أبنه سيسرتد أحدهم

ويرسل آخر مكانه وليبقي الور ُق كما هو بال حتديث ،ومنحىن مائيت جنيه
ُ
ٍ
وأرسلين به شريطة أال يعلم خملوق بذلك وال حىت د.حمسن نفسه ،وبصلته
القرد هناك ٍ
ألجل غري معلوم ،وهبذا مل
الشخصية مع هذا العميد ترك ذلك ُ

يعلم طريقه خملوق.

عاد عصام بظهره للخلف وهو يبتسم ويقول :
 ايللذكاء !!  ..ليتنا نستخدمهُ فيما ينفع.مث استدرك قائالً :
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حمرتم لك وللعامل
األمر أسهل مما ختيلت اي عم عبد الباسط ،مبل ٌغ ٌ
ُ -

القائم على حراسته هناك وندخل قرداً بديالً له وهبذا تكون املهمة قد
مرت بسالم.
ْ
 املشكلةُ أين لست على ٍصلة جيدة به.
 آن األوان لتُوثق صلتك به وحتسنها.حيتاج للوقت واملال.
 ولكن هذا ُاملال موجود والوقت هو املفتقد.
 ُ حسناً دعين أنسقها وأُرتب هلا وسوف أتصل بك ألخربك ابلتايل.مد عصام يده جبيبه وأخرج ورقتني فئة املائيت جنيه ومدمها حنوه وهو

يقول :

 تفضل اي عم عبد الباسط حتت حساب مصاريف هذا الرتتيب.ٍ
بسرعة وهو يتلفت حوله
التقمهم عبد الباسط بيده ودسهم يف جيبه

كعادته وقال :

 -اتفقنا اي أستاذ.

*****
إهنا الفرحةُ اليت تفوق كل ٍ
شيء ،عندما ترى حلمك ماثالً بني يديك،
ّ
ٍ
عندما يرتاقص وجدانك هبجة وقد استقرت كل خلية من خالاي خمك
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واراتحت من عناء التفكري يف املستقبل الغامض وحساابته املعقدة ،عندما

حب حياتك ابلرابط املقدس الذي مل يكن له إال الزواج.
يُتوج َّ

مشاعر مسرية وهي تتألق بني صوحيباهتا من رفاق العمل
تلك هي
ُ
ج املبين بزغاريدها املتكررة
املقربني وعلى رأسهم مريفت اليت كانت ُتر ّ
اقص بكرسيها فرحةً وسعادة هلا ،وأخريا رأت مسرية
ومعهم مىن اليت تكاد ترت ُ
مجيع جاراهتا الاليت يشاركنها العمارة وكن خيشني على بناهتن منها
ومينعوهنن من التواصل معها كأمنا أتخر زواجها وابء ٍ
معد قد ينتقل إليهن
ٌ
ابلتعامل معها ،يف أقل من أربع وعشرين ساعة تبدل موات الشقة اىل
صخب مبهج بعد أن جاءهم عصام ابألمس برفقة أمه وأُخته طالباً يد
مسرية للزواج ومت االتفا ُق على كل شيء بسرعة ألن سفره سيكون بعد ٍ
أايم
ّ
قالئل ،كان االتفا ُق على خطبة يسافر بعدها عصام ليهيء عُش الزوجية
هناك لتلحق به مسرية بعد ذلك وقتما تشاء ،ضحكت مسرية وقتها وهي

تقول له :

 ومن أين لك الثقةُ مبوافقيت على اجمليء لك ؟وجهه وقال :
ابتسم ابتسامةً أشرق هلا ُ
 -ليس لنا إال بعضنا البعض ،والسنوات اخلمس اليت مرت كشفت لنا

ط بك ولو ابخلطبة فقط.
ذلك ،سيكفيين الراب ُ

بكل سعادة الدنيا ردت عليه لتُفاجئه مبا مل يتوقعه قائلةً :
 وأان لن أأتخر يف اللحاق بك.85
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كان عصام يريد حفالً صاخباً إبحدى القاعات الفندقية ولكن أمها
طالبت ٍ
داع للتكلفة الباهظة،
حبفل بسيط ابلشقة جيمع األقارب فقط بال ٍ
تصم آذان اجلميع بزغاريد خطبة ابنتها وفقط؛
وكان أقصى ما يهمها أن َّ
عانت من نظرات الشفقة ومصمصات الشفاة عندما تسري
بعد أن
ْ

برفقتها.

تنسيق األاثث هبا ليجلس
كانت الصالةُ مسرحاً متسعاً بعدما أُعيد
ُ
عصام برفقة رجلني أحدمها ميت بصلة قر ٍ
ابة بعيدة واآلخر من سكان

تغص ابملدعوات من النساء ،من تُسلم وتبارك وخترج
العمارة ،يف حني أهنا ُّ
ومتفحصةً ومتسائلة عن العريس.
ومن جتلس ابحثةً ُ

وبينما حسام يقف ابلقرب من ابب الشقة مولياً ظهره له انتفض فزعاً
ٍ
ٍ
اسعاف
مسبقات كبوق سيارة
على صوت الزغرودة اليت انطلقت خلفهُ بال
ُمستمر ،وعندما التفت وجدها إحدى جاراته الشاابت وهي حتمل ُمسجالً
كبرياً ،فقال هلا :
 رويدك علينا اي مروة ،ومل هذا املسجل ؟ضحكت مروة ٍ
بقوة وقالت :
سنفرح فيه ،فاتركنا نفعل ما
يوم واحد
 ابتعد عنا اي شيخ حسام هو ٌُ
نشاء.
ٍ
بتجهم :
فقال هلا
 وماذا لو ماتت إحداكن على ذلك ٍبغتة ،هل ستكون مستعدةً
للسؤال عنه ؟
86

الكائن

الفصل األول

دفعته مروة بيدها ليفسح هلا الطريق قائلةً:
فرح أختك فلتفرح وتُفرحها معك.
فلتتفل من فمك ،إنه ُ
ْ

وتركته وذهبت لتوصل الكاسيت مبصدر للكهرابء ليزداد الصخب
مصحوابً بنوابت ٍ
يستغفر ويستربيء
سباق ىف الرقص .تركهم حسام وهو
ُ
مما يرى ،وقام بفتح غرفة الصالون ليستقبل الرجال به بعدما وجد األمر
خيرج عما ُخطط له.

*****
ٍ
ٍ
وخمتوم من
خبطاب رمس ٍي موقع
 ستكون اخلطة كالتايل  ..سآتيكإدارة احلديقة نصه حيوي أنك ستذهب بنفسك لتسليمهم قرداً واستالم
املتواجد عندهم ،والرجل هناك سيحصل على ألفي جنيه مقابل أال يتصل

ابلعميد وإخباره هبذا حىت ال يتواصل مع مدير احلديقة ،وهبذا خترج بقردك
ويكون الرجل يف ٍ
أمان حىت ال يتم مساءلته فيما بعد عن اختفاء القرد
وتقدير املخاطرة
مثن القرد الذي ستأخذه ثالثة آالف جنيه،
واهتامه بهُ ،
ُ
ستجزل العطاء.
مرتوك لك فأنت كررت مراراً أبنك
ٌ
ُ
نطق عبد الباسط ابلعبارة السابقة يف جلسته اخلاصة بعصام الذي
تساءل قائالً :
ٍ
خبطاب رمس ٍي حقيقي غري مزور ؟
 وكيف ستأتيينقال الرجل بنفاذ ص ٍرب :
 هذا عملنا ال شأن لك به.87

الكائن

الفصل األول

ازدادت حريةُ عصام وقال :
 -وهل الرجل بكلية الطب البيطري له السلطة لتسليمي هذا القرد

بدون علم العميد ؟

تنهد عبد الباسط وقال :
 سيصطنع السذاجة ويذهب لتوقيع أمر التسليم والتسلم من أحداألطباء الذين هلم احلق يف ذلك وليس على ٍ
علم بقصة القرد اخلاصة،
أي شيء كأن العمي ُد كان ابخلارج وأنت
وهبذا عند مساءلته سيدعي َّ
ٍ
خمتص ،ويف الغالب لن
تعجلت الذهاب فاضطر لتوقيع األوراق من أي

يتذكره ال العميد وال
حتدث هذه املسائلة أبداً
ُ
فالقرد يف طي النسيان ولن ُ

مدير احلديقة.

هز عصام رأسه مقتنعاً وقال :
َّ
 حسناً اي عم عبد الباسط عشرةُ آالف جنيه هل ترضيك ؟قـبَّل الرجل بطن يده وظهرها وقال :
 نعمةٌ وفضل ،لوال ثقيت أنك رجلٌ طيب ما فعلت كل ذلك ،هلاخلمسة عشر ألفاً معك اآلن ؟
رفع عصام حاجبيه وقال :
 أمل نتفق على عشرة ؟قال الرجل مستنكراً :
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 أنسيت التكلفة قبل العشرة ،ألفان للرجل وثالثة للقرد ؟!ضحك عصام وقال :
ٍ
كتكلفة كلية.
 لقد كنت أقصد عشرةالكرم يف ذلك ؟!  ..مخسةُ آالف جنيه ال تفعل شيئاً اآلن.
 وأين ٍُ
ببساطة :
قال عصام

 -حسناً اي عم عبد الباسط سأُويف بوعدي ولن أانقشك يف ذلك ،لك

ما أردت.

*****
أول مراحل التطهر منها ،ألنه حيتل عقلك
شعورك ابخلطيئة هو ُ

ووجدانك ويعتصر قلبك ويعزف على كل مشاعرك سيمفونيةً البد وأن
ترتك أثرها على خريطة وجهك وحركات جسدك ،رمبا هلذا يتحرك عتاةُ
اجملرمني وحمرتفو النصب مبنتهى الثقة دون أن يلوح عليهم أي ٍ
تردد أو
خوف يعرتيهم وال إمث أو خطأ فيما يفعلون من وجهة
هفوة تكشفهم ،فال ٌ

نظرهم ،بل هي مهمةٌ مقدسة ألجل لقمة العيش ،وبراعة وذكاء منهم حني

جناحهم يف خطيئتهم وهروهبم هبا.

اخلوف الشديد عندما دخل كلية الطب
ج ويعرتيه
ُ
وهلذا كان عصام يرتّ ُ

البيطري بتلك السيارة ذات القفص احلديدى اخللفى ومعه القرد األسود
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فكل الطرق ىف هذا
الذي يستلقى مبنتهى الكسل كأمنا ال يعنيه مصريهُّ ،
البلد تُؤدى للمهانة !
ما إن كشف اخلطاب الرمسى املُوقع واملختوم خبامت النسر املصري
املقدس حىت فُتحت له األبواب ،وعندما سأل عن عم فتحي وصفوا له

السائق إىل موضعه ،وهناك وجده بكرشه البارز وشاربه
الطريق لينطلق
ُ
ٍ
واملشروابت،وبصوت أجش ٍ
رحب به ،منحه
الذي يشاركه تذوق مأكوالته

اخلطاب ليقرأه الرجل مث أومأ برأسه ٍ
بتفهم وقال :
عصام
ُ
 -مخسة اي أستاذ.

ٍ
مبنطقة مشمسة
كرسى خريزا ّن
وانطلق ابخلطاب ألحد اجلالسني على
ّ
ويطالع إحدى الصحف مبنتهى االهتمام ،أزاحها جانباً ليتناوله مستطلعاً

يصم اآلذان،
فحواه
ودقات قلب عصام تفضحه بعزفها املنفرد الذي ُّ
ُ
ٍ
بساطة قام بكتابة شيء ما فوقه ليعود بعدها فتحي يتهادي مبشيته
وبكل
اليت يراها عصام اآلن مشية ٍ
ملك خيتال هبا أمام حاشيته ،توجه الرجل

مباشرةً لش ّد املزالج فاحتاً الصندوق اخللفي مصطحباً القرد إىل الداخل،
تكن على ابب السيارة اليت جيلس قائدها خلف
وعصام
ساكن مبوضعه مر ٌ
ٌ
مقودها وال يعنيه شيءٌ سوى االنتهاء حىت يذهب لبقية شئونه ،كان عصام
فر بغنيمته ،وأخرياً بعد
الزمن دفعةً واحدة ليجد نفسه قد َّ
يتمىن أن يقفز ُ
عشر دقائق عاد فتحي ولكن بصحبة نفس القرد !
انعقد حاجبا عصام ٍ
بقوة وهو حياول تفهم ما يعنيه هذا ،ليكتشف بعد

اقرتابه أنه قرٌد آخر ،ولكن ال يفرق شيئا عن الذي أخذه للداخل وليس
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املراد والذي يتوقع هيئته على حسب وصف مسرية املفصل له ،فاستوقف

فتحي الذي حياول دفعه ابلسيارة مبنتهى البساطة وهو يقول له :
 ما هذا اي عم فتحي ؟!ٍ
بتساؤل قائالً :
نظر الرجل حنو
 ماذا تريد اي أستاذ ؟مال عصام على أذنه قائالً :
 ليس هذا هو القرد املتفق عليه ؟عاد الرجل برأسه للخلف وقد انعقد حاجباه وقال :

اخلطاب يطلب القرد احملتجز عندان منذ أسبو ٍع
 متف ٌق عليه كيف ؟ُ
الستكمال عالجه ابحلديقة واستالم الذي جئت به ؟
تردد عصام وحاول شرح اخلطأ الذي وقع وقال :
 اخلطاب مل حيدد أي ٍقرد ،وحنن نريد القرد احملتجز هنا منذ أشهر.
ُ
ّ
هز رأسه داللة التفهم
عقد الرجل حاجباه مرًة أخرى حماوالً التذكر مث َّ

وقال :

 -آه تقصد ذلك القرد العجيب ،معذرة فأنت مل توضح ذلك ،تعال

معي.

قال عصام متسائالً :
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 إىل أين ؟قال الرجل بنفاد ص ٍرب :
 ألست تريد هذا القرد ،فلتتبعين صامتاً فهذا عملنا.سار عصام معه صامتاً وغري ٍ
جمادل كما أراد الرجل وهو يشعر أبن
ٍ
دروب كثرية جعلته
هناك كارثةً ستقع ،ولكن وجد الرجل يسري به عرب
يوقن أبن القرد ابلطبع يتم احتجازه يف ٍ
مكان ٍ
خاص وبعيد ،وعندما سألهُ

فتحي قائالً :

سجائر اي بيه ؟
 معكُ
احتار عصام يف تفسري مغزي السؤال ،فمع هؤالء البشر رمبا يكون
اختباراً أو جس ٍ
نبض ألمر ما ،وهلذا آثر السالمة وأخرج ورقةً فئة

اخلمسني جنيه ليدسها يف يده قائالً :

 معذرةً ال أُدخن ميكنك شراء ما تريد.ٍ
بذهول للورقة قبل أن يدسها جبيبه وبدأ يف وصلة الدعاء
تطلع الرجل

لعصام ابلربكة والزايدة يف الرزق.

وفوجيء عصام ابملسرية تذهب ألحد األروقة األنيقة واملنسقة على
ٍ
بالفتة جعلت قلبه على وشك التوقف تصدم عينيه
أفضل ما يكون وإذا

مكتب عميد الكلية.

نظر بفز ٍع حنو الرجل وقال :
92

الكائن

الفصل األول

فعل اي عم فتحي ؟!
 ماذا ست ُابتسم الرجل ابتسامةً عريضة وقال :
 ال تقلق اي أستاذ سأخلص لك كل ٍٍ
بسرعة ولن تتعطل.
شيء
ُ
ّ
املرور على العميد
ظن عصام أب ّن الرتتيبات قد تغريت ورمبا ضمنها
ُ
ٍ
بشكل مبتكر ،حاول اعتصار ذهنه يف حماولة معرفة ما
وختليص األمر منه

هي الطريقة اليت سيتبعوهنا معه ،ولكن فشل متاماً فانساق خلف الرجل
مر ابلسكرتري وهو خيربه أنه يريد العميد يف أمر القرد وأن عصام
الذي ّ
يسمح له ابلدخول مباشرةً كأمنا هو على ٍ
علم بكل
معه ،وإذا ابلسكرتري
ُ
كل أركان عصام وهو يتعجب من األساطري
التفاصيل ،احتلت الدهشةُ َّ
ٌ
مسئول ابلدولة إال وله مدخلٌ أو
اليت يعيش بينها اآلن ،ال يوج ُد رجلٌ

سعر !!

وسط ابحة مكتب العميد الفسيحة واألنيقة واليت البد وأن حتوي
ْ
صورًة لرئيس البالد ذهب فتحي للعميد وهو خيرج اخلطاب من جيبه

ويعطيه له قائال :

قادم الستالم القرد إايه.
 -األستاذ ٌ

ٍ
بدهشة وقال :
نظر العميد حنوه

 -ملاذا مل يتصل يب املدير كما اتفقنا ؟!
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كل ما غاب عنه ،لقد أوقعه عب ُد الباسط يف الفخ
فجأة أدرك عصام ّ
أصر على قبض كامل الثمن أثناء تسليمه
وابعه أبخبس مث ٍن ،أدرك ملاذا َّ
القرد ابلسيارة مع أتكيده أب ّن األمر م ٍ
سر دهشة فتحي من
نته ،أدرك َّ
ُ
اإلكرامية غري املتوقعة فرمبا مل يتصل به عبد الباسط أصالً وال يوجد اتفا ٌق

فر األخري بكامل املبلغ ،يبدو أ ّن الوغد قد تالعب به ومل
بينهما وقد َّ
يتعب إال يف استخراج اخلطاب املزور وتركه ليواجه مصريه هنا منفرداً
ولكن معصوب العينني وغري ٍ
مدرك للحقيقة اليت لو أتخرت دقيقة واحدة
فحتماً ُجم املشاكل ورمبا السجن سيُحيط به !

لذا وبذكائه الشديد مل يستغرق األمر منه سوى ٍ
ثوان لتحديد موقفه،
وبعد ٍ
ٍ
رعدة ٍ
بسرعة ومد يده مصافحاً العميد قائالً:
خافتة انتابتهُ متاسك
 -دكتور عصام عبد احلميد أستاذُ االنثروبوجليا الطبيعية جبامعة ألبريات

يف كندا.

االنبهار لوحته على
األثر املطلوب متاماً يف نفس العميد ورسم
ُ
وقع ُ
داع،
سر االكرامية الكربى اليت جاءت بال ٍ
وجه فتحي الذي تفهم اآلن ّ

وهلذا هتف العمي ُد قائالً :

 أهال بك اي دكتور تفضل ابجللوس.وداس زراً ليستدعى الساعى طالباً له مشروابً دافئاً وهو يشريُ لفتحي

أبن ينتظر ابخلارج.
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ظل العميد يسألُه عن التدريس يف كندا وجامعاهتا وعصام ينطلق

ويشرح مبنتهى احلماس ُمظهراً الفارق الذي ال وجه للمقارنة به ،والرجل ال

بكل ما حيكيه عصام ،وأخرياً ألقى عصام طعمةً وقال :
ُ
يكف عن االنبهار ّ

 -أعطين بريدك اإللكرتوين وسوف أسعى لدعوتك لبعض املؤمترات

الطبية املتخصصة يف جمالك هناك.

ٍ
ببطاقة ُم ّذهبةً حتمل كل وسائل االتصال به
على الفور م ّد الرجل يده
وهو يشكره ٍ
بقوة وأخرياً قال :
أشكر الدكتور على تلك املفاجأة الرائعة إبرسالك أنت إلينا ،ولكن
ُ -

ملاذا مل يتصل مباشرةً يب ؟

ارتبك عصام وحاول اختالق ٍ
كذبة سريعة وقال :
 إنه يعتذر،لقد فقد جواله وبه كل األرقام القدمية ،سأجعلُه يتصلبك فور عودتى إليه فمعي رقمك اآلن.
ٍ
ببساطة حنو جواله وقال :
مد الرجل يده
 سأتصل به اآلن.ٍ
بسرعة :
قال عصام
 مل يعد يستخدم الرقم القدمي بعد فقد جواله.ٍ
بسرعة وقال :
عقد العميد حاجبيه متعجباً ولكن النت مالحمُه
 أعطين رقمه اجلديد.95
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أُسقط يف يدي عصام ولكن لكي مينح نفسه الفرصة للتفكري أخذ
يقلب يف جواله كأمنا يبحث عن الرقم مث جاءتهُ الفكرةُ اليت ابتسم عندما
ُ
عانقته ،وكأمنا ينقل الرقم من الشاشة إىل العميد أخذ ينقل بصره بينهما
وهو ميليه رقماً عندما انتهى منه وضع الرجل هاتفه جبوار أُذنه ٍ
ثوان مث نظر
للشاشة وقال :
 -جوالهُ غريُ متاح.

ابتسم عصام وقال :

 نعم فالشبكةُ سيئةٌ هناك اآلن ،فلتحاول الحقاً وسوف أمنحهرقمك فور وصويل.
وأخرياً صافحه ٍ
بقوة وهو يشكره على استقباله الرائع ،والرجل يشكرهُ
كثرياً على وقته ومساعدته املرتقبة.
وبعد ٍ
يتنفس الصعداء ويكاد أن يطري
قليل كان عصام خيرج وهو
ُ
ٍ
مبخاطرة مل يُعد هلا عدهتا ،وابتسم عندما تذ ّكر
بصحبة الكائن الذي فاز به
أمر رقم جواله القدمي قبل سفره والذي أوقف العمل به مع بقائه ابمسه،
ٍ
بطلب رمس ٍى من شركة االتصاالت فرمبا حيتاجهُ ،وألن إجازته مدهتُا
وذلك
أُسبو ٍع واحد فال حاجة لتشغيله هبذا األسبوع وليبقي كما هو على سبيل
االحتياط ،لقد نفعه بقوة عندما منحه للعميد على أنه رقم مدير احلديقة.

*****
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أعظم ٍ
لذة ملذاق طعامك تستشعرها بعد اجلوع الشديد ،وقتها الطعام
ُ

القليل والبسيط يكون ابلنسبة لك أشهى وأروع املأكوالت ،فما ابلك لو

قبل ؟!
جاءك ُج ّل ما كنت تشتهيه من ُ

لذا أبواق السيارات املستمرة واملزعجة تبدلت وأصبحت سيمفونيةً
تدل على احلياة بعد أن كانت من مظاهر الضيق والصراع ،الوجوه
ٍ
ٍ
بشيء ما  -رغم أن السمة
بسرعة للحاق
املتجهمة اليت تتزاحم وتنطلق

مصري يلتزم مبوعده  -أصبحت وجوهاً طيبةً مجيلة
السائدة أبنه ال يوجد
ٌ
تستحق كل ٍ
ٍ
عناء ألجل رسم
بسمة عليها بعد أن كانت حتمل وحوشاً
ّ
بداخلها !
زمالء العمل الذين يدورون يف تروس آبلة عمالقة انجتها هواء ال يفرق

عن الداخل إليها أصبحوا علماء وخرباء يقومون بواجبهم املقدس والذي

يوم تستفيد البشرية منه حتماً.
سيأيت ٌ

كل مشاعر مسرية وهي تلج مكتبها ٍ
بوجه م ٍ
تورد ُمبتسم
هكذا تبدلت ُّ
ُ
ُ
ومنري بعد أن حيّت كلَّ من قابلها
ابتداء من العامل على البوابة انتهاءً
ً
ٍ
بصوت
بزميلة مكتبها مريفت ُمقبّلة إايها وهي تُلقي عليها حتية الصباح
ٍ
شاد متأنق.
نظرت إليه مريفت متفحصةً وفرحةً هبذا التّبدل الكبري وقالت :
عروس اليوم ليس هناك من على قدرها.
 اي سيدي اي سيدي ..ُ
ضحكت مسرية ٍ
بفرحة وقالت :
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 ال حرمين هللاُ منك اي مريفت وال من دعائك.سر العريس الذي ظهر فجأةً وكيف أن مسرية
وظلت مريفت تسأهلا عن ّ

السر
سوسةٌ ُختفي الكثري ،وهلذا كانت
ُ
ترفض اجلميع ،وسألتها عن ّ
العجيب يف عدم السفر معه صباح الغد لتوقظ بداخلها املرارة اليت تعرتيها
تسرتجع النقاش الذي دار حول ذلك مع عصام وهى ترجوهُ أبن
وهي
ُ
يبقي معها ملدارسة ذلك الكائن الذي استطاع بكل ٍ
مهارة وبراعة أن حيصل
ّ
ٍ
اسطبل ألحد أصدقاء عصام حمتفظاً به بعيداً عن
عليه ،وقد ذهبا به إىل

األعني الفضولية واملتسائلة ،فكان ردُّه أب ّن املستقبل احلقيقي والبوابة
ٍ
سويعات ،فما إن يصبح أستاذاً بتلك اجلامعة يكون
تتفتح له يف
العظمي س ُ

أعظم ما ميكنه احللم به ،والبد وأن يكون هناك ليتسلم
قد ارتقى وانل
ُ
مقاليد العمل أبسرع ما ميكن ،أل ّن الفرص املميزة ال أتيت إال مرةً واحدة
يلومن إال نفسه بعد ذلك ،حىت مرض أمه مل يشفع هلم
ومن فقدها فال
َّ
يتساءل ما الفارق يف أسبو ٍع
مبحاولة إبقائه ولو أسبوعاً واحداً مبصر وهو
ُ
أو شهر لن أيت جدي ٌد ببقائه هنا ومع وسائل االتصال احلديثة الصوتية
واملرئية ميكنهم التواصل اليومي كأمنا جتمعهم غرفةٌ واحدة ،تنهدت مسرية
وهي تبتسم متذكرًة أن وجوده معها ٍ
كل املوازين
ألايم قالئل قد قلب هلا َّ
ُ

كل أحالمها دفعةً واحدة ،وعندما حاولت استثارة فضوله
ابلفعل وحقق ُ
وحاسته العلمية أب ّن حبثها حول ذلك الكائن سيمثلُ فارقاً إذا شارك فيه،
ضحك وهو يعلم هدفها وقال:
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 ومن قال أبىن لن أشاركك فيه ؟ ابلعكس مشاركىت معك من هناكستكو ُن أكثر ٍ
إمكاانت ٍ
ٍ
حبثية هائلة ،سأكو ُن معك يف كل
فائدة مبا لدي من
ٍ
خطوة وسنفعلها سوايً ولكن عرب األثري.

مل تستطع مسرية اقناعه أبن تواجده معها جيعل املكان معبقاً مبشاعر ال

اح بقرهبا تصنع بيئة وتولد طاقة تدفع
ميكن أن تصفها ،فعندما
ُ
تتعانق األرو ُ

املشاعر ألن ترتاقص فرحاً وشجناً ،ويف النهاية تنهدت عندما تذكرت
الفارق الكبري الذي يعرتيها اآلن ،فبعد أن كانت تعيش على ذكرى ٍ
وأمل
أصبحت تتشبث وتتمسك به
غامض مجيع احتماالت حتققه غري مضمونة،
ْ
ٍ
بقوة وقد دان منها واقرتب من حبل الوريد.
صفقت مريفت ٍ
بقوة وهي تقهقه قائلةً:
 أفيقى أيتها العاشقة.استفاقت مسرية من أفكارها وضحكت خجالً وهي تقول :
 -نعم أان معك.

*****
نظر عصام حنو حقائبه اليت احتزمها أتهباً لسفره املرتقب ىف صباح
ٍ
حباسوب ال مصدر كهرابئى له أو سيارة جديدة هبا
الغد وهو يراها أشبه
كل التجهيزات احلديثة ولكن بال ٍ
فقدت كلَّ قيمتها اليت
وقود ،فقد
ْ

أعدت هلا !!
ْ
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ٍ
ثلت
تزخم
أبحداث يظنها جساماً ُم ْ
رغم إجازته القصرية ولكنها كانت ُ
اهلدف الوحيد لعودته تلك أن يرى أمه وجيالسها
فارقاً كبرياً له ،كان
ُ
وحياول إقناعها ابلسفر معه بعد أن رفضت الذهاب إليه يف ٍ
زايرة من قبل،

زواج طبيعي مبصر،
ولكن استمر رفضها ألجل أخته اليت ترغب هلا يف ٍ
اكتفى ابلبحث عما يفتقدون إليه وحماولة االستزادة منه ٍ
بكثرة حىت يشعر
ويتخفف من الشعور ابألاننية .
يف النهاية أبنه مل يقصر
ْ
سارت
األمور على أفضل ما يكون حىت ظهرت مسرية لتتواىل معها كلُّ
ُ
املفاجآت والتغيريات اجلذرية اليت حدثت واليت أمهها من وجهة نظره
موافقتها على الزواج والسفر معه لكندا بعد أ ْن كان هذا من اخلطوط
احلمراء اليت رمستها هي حلياهتا.

كل ما بُوسعه كي
ومع اهتمامه الشديد أبمر حبثها اجلديد بذل أيضا َّ
ينجح ،وذلك ليصل إىل ٍ
نتيجة فارقة كانت ُمتثل له سؤاالً كبرياً وقد آنت
إجابته اآلن ،ولكن أن يتسبب ذلك يف فقد أهم ما وصل إليه ابلطبع لن

يسمح بذلك ،لذا كانت فكرته أن يساعد مسرية ابلتواصل اإللكرتوىن معها
ٍ
األمر جبلب الكائن
ومشاركة أساتذته يف هذا البحث عن بُعد ،ولو استلزم ُ
إىل كندا للعمل املباشر عليه فلن يتواىن يف ذلك وهبذا يكون قد تعجل

لكل مبتغاه .
جمئ مسرية كذلك ويكون قد حقق ووصل ّ

نسي متاماً الشعور القدمي ابهلوان والنقمة والغضب على كل ٍ
شيء
ّ
يبتسم هلا بسخر ٍية انبذاً إايها
ذكرايت بعيدة عندما تطرق ابله
وأصبحت
ٌ
ُ
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ٍ
بسرعة ليرتسخ بداخله اليقني واالستقرار َّ
أبن قراره هو السليم وما فعل هو
الصواب املطلق  ..ولكن ..
فجأةً حدث اإلهنيار ..
والشمس
أبهنا أصبحت سبيله اعوجت،
ط املستقميةُ اليت ظن ّ
اخلطو ُ
ُ
املشرقةُ اليت تُنري دربه أظلمت ،والسعادةُ اليت كانت حتتل جنبيه قُتلت

ومتزقت وتبعثرت أشال ُؤها !!

عاد ببصره للمرة العاشرة إىل جهازه اللوحي مطالعاً الربيد اإللكرتوين

الذي جاءه والذي كان نصه ابإلجنليزية يقول :

رفض طلبك للتعيني أستاذاً مساعداً جبامعة
(( عفواً سيد عصام ،مت ُ
ألبريات ،نتمىن لك حظاً طيباً يف ٍ
مكان آخر )).
نفسه وتبدل كل ما كان يشعر به إىل نقيضه
اآلن وقد ضاقت عليه ُ
مشاعره القدمية لتقهقه بظف ٍر كب ٍري ساخرة منه ،كأمنا أيىب هذا
عادت إليه
ُ
البلد إال أ ْن يذيقه ذلك الشعور كلما تواجد به !!
صوت مسرية املتهدج على الطرف اآلخر من اهلاتف ومبرارةٍ قرر
مسع
ُ
أن يصرع هبجتها هذه وأخربها ابحلدث وكانت دهشتُه عندما وجد فرحتها
تقول له :
قد تضاعفت به وهي ُ

 سبحان هللا  ..أنظر ألقدار هللا وتصاريفها ،جئت ملصر ُمتخفياًٍ
وبصدفة عجيبة أكتشفك وينتج عن ذلك ارتباطنا الذي كم تُقنا إليه،
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يقع هذا األمر ،هال أدركت احلكمة
وبعد أن
ُ
يئست من حماوالت إبقائك ُ
من ذلك وتفكرت فيها بقلبك قبل عقلك ؟
ٍ
ٍ
وانفعال كبريين :
بعصبية
قال عصام
 دعك اي مسرية من تلك ُّاألمر
الرتهات املسماة ابألقدار وما شابهُ ،
عقلي حبت وتفاعالت مواقف ال أكثر وال أقل ،وسواء كنت هنا أو هناك
ٌ

ال فارق ولن يُؤثر يف قرارهم الذي اختذوه.

برده وانفعاله ولعلمها مبدى خسارته وما يعنيه ذلك له مل
هبتت مسرية ّ
ووجدت َّ
أن السعي للتخفيف عنه هو
تشأ أن ُجتادله أو تنكأ جروحه،
ْ
األهم واألوىل اآلن فقالت :

 -ال عليك اي عصام ،اهدأْ ابهلل عليك ،إن مل تقبلك هذه اجلامعة

فحتماً ستقبلك أخرى هناك.
قال عصام بوه ٍن :

ٍ
بشكل ُمباشر وانبهروا
 -هذه اجلامعةُ هبا األساتذة الذين تعاملوا معى

سيقبل يب اآلخرون ؟!
آبدائي ويف النهاية رفضتىن ،فكيف
ُ

تدرك مدى أمله فقالت حماولةً بثّه مزيداً من األمل :
كانت مسرية ُ

ٍ
ٍ
 أرى َّخاصة
كهدية
أبن حبثنا املشرتك حول ذلك الكائن الذي جاءان
قد يكون مسوغاً فريداً رمبا لقبولك أبلبريات نفسها إن جنحنا فيه وجئنا
ٍ
جبديد ُمبهر للعامل ،وقتها سيتصارعون مجيعاً ألجلك.
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يدير األمر برأسه ،تذكر ذلك الكائن وهو
صمت عصام كثرياً وهو ُ
تعجله لالنصراف قبل أن حتدث
يتسلمه يف كلية
الطب البيطري ،فرغم ُ
ّ
كل شيء إال أنه الحظ جيداً خمالفته لكل ما
مفاجأةً أخرى تكشفه وحتب ُ
ط َّ
ٍ
هو
مألوف لدي القردة هبيئته ومشيته ورمبا التفات رقبته مييناً ويساراً ابحثاً
ٍ
ٍ
كل املسارات
عن شيء ما
بشكل فضويل ،جنحت مسرية جبملتها األخرية يف ّ
وضاعفت اهتمامه هبذا البحث
اليت تريدها ،لقد بثَّت فيه التفاؤل ابلفعل
ْ
ٍ
فضول علمي وإمنا األملُ األخري يف الوصول إىل ما
الذي مل يعُد جمرد
هدأت أركانُه وتغريت نربةُ صوته وهو يقول :
يصبوا إليه ،وأخرياً
ْ
 أمتىن ذلك ابلفعل.قالت مسرية حبذ ٍر :
سبب سفرك العاجل؟
 -هل ستشاركين البحث هنا مبصر وقد انتفى ُ

ابتسم عصام رغماً عنه وقد وصله ُمبتغاها احلقيقي وشاكسها قائالً:
سأفكر ىف ذلك
ُ

*****
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كظمت مسرية ضحكةً تكاد أ ْن تنفجر منها والتهمتها الدهشةُ عوضاً
ٍ
مصدقة ملا تراه ،وقفته بردائه املنسق متناسق األلوان
تنظر غري
عنها وهي ُ

حبزامه اجللدي وحذائه الالمع وتصفيف شعره الكثيف للخلف ،كل ذلك
جعلها تُوقن بصحة افرتاضها األويل وقد أصبحت يف غ ٍىن عن أي در ٍ
اسات
ّ
أخرى !
لقد كان ٍ
هبيئة بشر ٍية اتمة ومتكاملة لوال غلظة مالحمه ونظرته التائهة

ٌ
فضول أم خوف ،التفتت حنو عصام وقالت له :
اليت ال تدري هل هي

ادم
تصنع
كل ذلك ؟! لوال معرفىت مبا
 كيف فعلت َُّ
لظننت أنك ق ٌ
ُ
برفقة أحد معارفك !
َّ
عصام الكائن من يده حنو ابب السيارة املفتوح وخفض رأسه ابليد
شد
ُ

األخرى كي ال يصطدم حبافتها العُلوية وعندما تيقن من استقراره ابملقعد
ٍ
إبحكام واستدار ليستقر ابملقعد اجملاور هلا ،وعندما
اخللفي أغلق الباب
بدأت السيارةُ يف رحل ٍة انطالقها تنهد وقال ُجميباً سؤاهلا:
 أان ابلفعل تشككت اآلن يف كل ٍشيء لدرجة جتعلىن أظنه أحد
ُ
ّ
املشردين الذين استوطنوا تلك البقعة اليت وجدوهُ هبا ،ولوال خرسه
لفقدت األمل يف أن جند
واستكانته العجيبة هذه مع مالحمه املغايرة قليالً
ُ

جديداً.
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يوم كامل بذل فيه عصام الكثري من اجلهد كي خيرج به على هذه
ٌ
اهليئةُّ ،
ٍ
فحص عادي جيب أن خيضع له هذا الكائن هو الفحص
فأول
ٍ
أشعات خمتلفة ّأايً كان نوعها
الطيب املتكامل من
ابتداء أبشعة إكس مروراً
ً
ابملوجات الصوتية حىت الرنني املغناطيسى مع فحص الدماء الشامل،
فبهذا ميكنهم اخلروج بتكوينه التشرحيى الداخلي مع حتديد الكثري من

الوظائف الفيسيولوجية ،ولكن مع عدم إجراء تلك الدراسات حتت رعاية
ٍ
بغض النظر عن املادية
أى جهة حبثية سيكون هناك الكثري من املعوقات ّ
ّ
ٍ
فالتحرك من مكان آلخر
منها واليت تُعترب أهوهنا ابلنسبة لعصام اآلن،
ُ
ٍ
ستتسع العيو ُن
ملهى ليلي،
ُ
برفقة الكائن سيكو ُن مثل وجود منتقبة داخل ً
تصرفات عُ ٍ
ٍ
دوانية أو
األمر من
دهشةً واستنكاراً وتشككاً ولن يسلم ُ
تقرتب للبشر فلم ال
محقاء ،لذا جلأ ألبسط احللول؛ إذا كانت هيئتُه
ُ
التعجب عنه؟
نُكثف من هذا االقرتاب لينتفى
ُ
بقص وحالقة
يفكر فيما يلزمه
ألجل هذا ،وبدأ ّ
وقف أمامه برهةً ُ
ّ
كم كانت دهشتُه عندما وجدهُ مبالمح
الشعر الكثيف بوجهه ورقبته و ْ
بشكل كبري ،من املستحيل أن يكون هذا قرداً ! َّ
ٍ
وألن الفحوص
بشر ٍية

كشف صدره وبطنه أمام أطباء وال ُيريد منهم فضوالً أكرب ،فعل
يلزمها
ُ
رداء يناسب قامته ومل يستطع كتمان ضحكته
املثل هبذه املناطق وجلب له ً
يقف مبنتهى األانقة ،فوضع نظارته الشمسية السوداء على
عندما رآه ُ
الكائن يف حريته البادية عليه
ط صورةً له جبواره ،وما زال
عينيه وحاول التقا ُ
ُ
وهو حياول نفض املالبس بيديه ومل يتحمل النظارة السوداء على عينيه
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جبرح قطعي صغري جعل
كثرياً فضرهبا بكفه ليكسرها ُمصيباً حاجبه العلوي ٍ
يهتف استنكاراً لفقدان نظارته الثمينة اليت جلبها من كندا وكذلك
عصاماً ُ

النشغاله يف تضميد هذا اجلرح.

قطعت مسرية الصمت قائلةً :
ٍ
متعجب مما سرياه هناك.
أي
 أمتىن أال يستوقفنا ٍّ
ببساطة :
قال عصام

أي
كل التساؤالت
 ُوجتهض َّ
املال مينحك سلطةً وهيبةً تُطفيء َّ
ُ
ٍ
تعجب.
أوقفت مسرية سيارهتا مبنطقة االنتظار اخلاصة هبذا املستشفى اخلاص
والنائى والذي اختاره عصام ٍ
بعناية بعد حبثه على شبكة اإلنرتنت عن مجيع

املستشفيات اخلاصة ابلقاهرة وأماكنها وإمكاانهتا ،ومل تستطع منع

شبكاً ساعديهما
يصحب الكائن ُم ّ
ضحكتها هذه املرة وهي ترى عصاماً
ُ
سوايً كأمنا مها حبيبان يتنزهان على شاطيء النيل واستبقتهما إىل االستقبال
ٍ
بشكل مبالغ ترسم هلا ابتسامةً خاويةً وهي تقول هلا :
لتجد املوظفة األنيقة
 أهال بك اي أفندم.قالت مسرية مباشرًة :
ٍ
ٍ
فحص شامل.
أشعات وحتاليل ورسم قلب لديكم ضمن
 نُريد عملرتا كبرياً وأعدت قلمها للكتابة وقالت :
أخرجت املوظفةُ دف ً
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االسم بعد إذنك
 ماُ
هبتت مسرية للسؤال ونظرت لعصام الذي وصل للتو ،وقالت وهي

تقاوم ضحكةً أخرى:

اسم املريض ؟
 -ما ُ

ٍ
ببساطة اختلق عصام امساً ثالثياً يبدأُ آبدم ومنحه للموظفة وفعل املثل

مع السن وبقية املعلومات وابلطبع مل يعطها عنواانً حقيقياً ،انتهت املوظفةُ
من ملء استمارهتا ومنح ْتـها هلم وطلبت منهم التوجه لعيادة أحد األطباء
ابالستقبال ،وبعد نصف الساعة كانت الرحلةُ للمرور على كافة معامل
األشعة والتحاليل ،وعند جهاز األشعة املقطعية والذي ينام املريض به على
تحرك ليدخل يف ٍ
سري ٍر صغ ٍري م ٍ
تطلق األشعة حنو اجلسد املار
كوة مستديرة ُ
ُ

هبا ،خشي عصام أن يهتاج آدم مبثل ما فعل عند ارتدائه للنظارة فطلب
هديء أو م ٍ
منهم حقنةً بعقا ٍر م ٍ
العجب كله حينما
نوم وقد كان ،وكان
ُ
ُ
ُ
إحكام عصام السيطرة عليه واإلمساك
ذهب ألخذ عينة الدم منه ،فرغم
ُ
بساعده وفرد ذراعه ٍ
بقوة إال َّ
سن إبرة احملقن بوريده جعله
أن جمرد ولوج ّ
ٍ
مسموع يطرق أذين عصام ومسرية،
صوت
يرفع رأسه ألعلي ليطلق أول
ٍ
ٍ
ٍ
املمرض
جملجل جعل
أجش
ُ
كانت كلمة " آآآه " ممتدة وطويلة وبصوت ٍّ
ٍ
بدهشة حنوه ،ولكن وكما
القائم بعملية سحب العينة جيفل قليالً وهو ينظر
اعتاد نفض هذه الدهشة سريعاً واهتم بعمله الذي يعود عليه ٍ
مبقابل جيد
أبي أموٍر خاصة برواد املستشفى؛ املشني منها
يُغنيه عن شغل نفسه ّ
والعجيب مبثل ما مسع اآلن.
ُ
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ارتبك عصام وتغريت خططه كلها بعد مساعه لتلك اآلهة اليت صرخ هبا

آدم  ،كان ينتوى إجراء الفحوص وفقط هنا مث عرض نتائجها على خرباء
كل ٍ
متخصصني يف كل ٍ
فئة مما
قسم من األقسام الطبية اليت تنتمي إليها ُّ
فعل ،بعضها على أطباء املخ واألعصاب وأخرى على أطباء الصدر

والقلب وهكذا ولكن دون معاينة ظاهرية إال إذا وجد ما يستوجبها لدي
اعتقاده اليقيين َّ
أي ٍ
أبن
قسم من األقسام اليت سيزور خرباؤها ،ولكن كان
ُ
ٍ
مههمة منه منذ رؤيته له ،أما اآلن
أخرس بسبب عدم صدور حىت
آدم هذا
ٌ
ٍ
اضح جداً ومبالغ فيه جيب عليه أن يصل
وبعد نطقه حلرفني
بشكل و ٍ
ٍ
لنتيجة أولية قبل مغادرة هذا املستشفى ،لذا وبعد انتهاء فحوصاته

الكشف عن أمر النطق هذا لدي
وإخباره أب ّن النتيجة بعد ساعتني قرر
ُ
ٍ
ابهتمام مصطن ٍع وعصام
طبيب السمعيات ابملستشفى ،والذي استمع هلما
ُ
ٍ
ٍ
يتكلم أبداً رغم أنه ميكنه التأوه حبروف واضحة جداً،
خيربه أبن آدم ال
ُ
وآبلية ودون أن يسأهلما عن مدة هذه املشكلة أو مىت ظهرت َّ
خط على

دفرته بعض الرموز غري املتناسقة بلغة املفرتض هبا أهنا اإلجنليزية وقال له

يرسم تلك االبتسامة اآللية :
وهو ُ

 حسناً فلتقم بعمل هذه األشعات وجتلبها يل.نظر عصام حنو الورقة اليت أخذها منه حماوالً قراءة كلمة واحدة منها
وبعج ٍز قال له :
ٍ
أشعات هذه ؟
أي
 ُّالطبيب مربراً :
قال
ُ
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ط
 أشعةٌ مقطعية ورنني مغناطيسي على املخ ملعرفة هل هناك ما يضغ ُأو يُؤثر على املنطقة املسئولة عن الكالم ابملخ أم ال.
فقال عصام مندهشاً :
 أال تغين الثانية عن األوىل فلم االثنتيان سوايً ؟!نظر الطبيب ٍ
بعمق حنو عصام وقد استشعر به الفهم للكثري من األمور

الطبية فقال:

لكل منهما درجة معينه يف الفحص ،ولكن ميكنك عمل الرنني
 ّاملغناطيسي فقط وسوف أبذل جهداً يغنينا عن املقطعية.
بعجب ٍ
ٍ
وتنهد وقال :
هز عصام رأسه
َّ
 -حسناً حنن ابلفعل قمنا بعمل هذه األشعة هنا ابملستشفى وننتظر

نتائجها يف خالل ساعتني.

هتف الطبيب مستنكراً وقائالً :
إيل ؟
 ماذا ؟  ..ومن الذي طلب منكم هذه األشعة قبل جميئكم ٍّ
ببساطة :
قال عصام

 -موظفةُ االستقبال هي من أرسلتنا ألحد أطباء االستقبال ليكتب لنا

األشعة املطلوبة.

قال الطبيب ٍ
بغيظ :
ُ
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يتمعر ابلضيق مث قال خمرجاً ما
 بنت الـ ـ ـ  ...وقطع ُسبابه ووجهه ُخيفف الربكان الذي يعتملُ بصدره.
ُ
 -يبدو أ ّن بينهما قصصاً مشرتكة وتُريد زايدة دخله بنسبته من األشعة

اليت كتبها لكم.

ظل عصام مبهواتً جامداً ٍ
لوهلة مث قال :
 -لعلمك فقط ،حنن مل يكن جبدولنا املرور عليك وكنا نُريد عمل هذه

األشعة مع غريها من الفحوص وفقط ،ويبدو أ ّن جميئنا لك كان خطأً
ابلفعل.
وقام عصام ُمنتصباً وهو ميسك بيد آدم ليوقفه ،ومسرية من ركنها
ٍ
كل ذلك ،حاول
القصى ُ
ترقب األحداث بشغف وال جديد ابلنسبة هلا يف ّ
ّ
إصالحه وهو يقول :
الطبيب إصالح ما ميكن
ُ

ٍ
أحتدث عن ٍ
خاصة ابملستشفى
شئون إدار ٍية
كل ذلك ؟  ..أان
ُ
 مل ّوكنت أظن أ ّن هناك من اعتدى على اختصاصي ال أكثر.

نظر عصام حنوه شذراً وجذب آدم للسري معه وانطلق به وخلفه مسرية
دون أن جييبه ٍ
حبرف.

*****
ه ّدأت مسرية من سرعتها كثرياً لتقف خلف ٍ
صف ٍ
طويل أبحد الشوارع

تنال من
املزدمحة بقلب القاهرة ظناً منها أهنا أح ُد االختناقات العادية اليت ُ
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ولكن السري البطيء مبعدل سيارةٍ
عُنق مجيع امليادين مبدينة الزحام املثقلةَّ ،
ٍ
لشيء آخر غري الزحام
كل مخس دقائق أشعرها أب ّن هذا التوقف
واحدة ُّ

املعتاد ،واكتشفت ذلك عندما ظهر هلا على م ّد بصرها إحدى جلان
التفتيش املرورية اليت تتمركز فجأةً أينما حيلُو هلا ،نظرت حنو عصام
ٍ
بتساؤل قائلةً :
سنفعل إن سألوا عن هويته ؟
 ماذاُ
تردد عصام وأجاب قائالً :
 -يف الغالب لن نصل هلذا احلد ،سيكون البحث عن تراخيص القيادة

والسيارة فقط.

 هذا يف الكمائن الثابتة أما العشوائية اليت تظهر فجأةً هذه الميكنك توقع مدى توغلهم معك.
صمت عصام هنيهةً والسيارةُ قد اقرتبت جداً وهو ُميعن بصره لريصد

املتبع مع السابقني له وقال هلا :

 استعدي برتخيصاتك فقط ولو تطرق لغريها ال ترتبكى واتركى ىلزمام املبادرة.
هزت رأسها ابملوافقة وقد انل منها االرتباك ابلفعل قبل أن تصل
ّ
إليهم ،فكيف سيكو ُن احلال عندما تقع بني أيديهم ؟! .
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ٍ
فحص وهو
السيارةُ اليت تسبقها أشار هلا رجل الشرطة ابملرور دون
والقلق يفرتس مالحمها فأشار بيده ليستوقفها قائالً مجلته
ينظر حنوها
ُ

:

اخلالدة

الرخص.
ُّ -

ابر ٍ
واضح م ّدت يدها لتُعطيه إايها ودون أن ينظر إليها مال
تعاش
ٍ
برأسه لألسفل مستطلعاً ما بداخل السيارة ليجد عصام ممسكاً بنتائج
فحوص آدم بني يديه وعندما امتد بصره للخلف وجد األخري بنفس

جلسته الساكنة ومالحمه التائهة ،فقطب جبينه وهو ميعن النظر إليه وقال

موجهاً احلديث إليه :
 -أنت مصري ؟

الرجل للغاية من إدراك اجلرمية
أوصال مسرية رعباً وقد اقرتب
ارجتفت
ُ
ْ
ُ
املنغمسة فيها ،ولكن قتل عصام ارتباكها حينما َّ
مد يده بنتائج الفحوص
إىل الرجل وهو يقول له :

ٍ
فحوص
 نعم  ..إنه أخي ،معا ٌق ذهنياً وال ينطق ،وكنا نقوم بعملٍ
طبية له وهذه هي النتائج.
كاد الرجل أن يص ّد يد ٍ
ولكن بصره أدرك ما خفي عنه
عصام مبا فيها ّ
ُ

للوهلة األوىل فابتسم وتناوهلا لثانيتني مث أعادها لعصام مع الرتاخيص وهو

يدس يده اليسرى يف جيبه قائالً :
 -تفضلوا.
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رد
انطلقت مسرية ابلسيارة كأمنا ُّ
سر ّ
تفر من شبح وهي تتساء ُل عن ّ
يضحك قائالً :
فعله العجيب وعصام
ُ
 -إهنا اخلمسون جنيهاً اليت دسستُها بني ثنااي األوراق.

نظرت مسرية حنوه ٍ
بعنف قائلةً :

كل تعامالتك ؟
 ماذا ؟؟  ..أال تالح ُظ أنك تُكثر من الرشاوي يف ّ
قال عصام ٍ
حبدة :

 ما رأيك هل تفضلني املساءلة اليت لن تنتهي إال ابقتيادان للسجن أماملرور من األزمة هكذا ؟  ..احلمد هلل أين رأيت أحد السائقني يف
السيارات السابقة لنا وهو مينحه إايها أاي كان سببها املهم أنه أعطاين احللَّ
إذا اقرتب الرجل مبثل ما حدث.

ترد عليه ولكن ارتبكت ومل تدر أبي ٍ
شيء ترد عليه،
مهّت مسرية أن َّ
ّ
األمور كلها متشابكة ومل تعد تدري أين الصواب من اخلطأ ،تباً حلياةٍ
ْ
ُ
ُ
ًّ
غرضك النبيل وهدفُك
كل مبادئك عابراً فوقها أاي كان ُ
تدفعُك لدهس ّ
السامي ،حاولت جتاوز هذه النقطة فتساءلت قائلةً :
 ما هي خطوتنا التالية ؟فاعتدل قائال :

 يف املساء سأُخربك هبا بعد أن أدرس جيداً كل اخليوط اليت حنن يفٍ
حاجة إليها إلكمال هذا البحث.
*****
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كانت مسرية تتهادي مبشيتها جوار "مىن" اليت تدفع كرسيها مبنتهى
النشاط يف تلك احلديقة اليت اعتادات على اخلروج هبا كل ح ٍ
ني كلما تيسر
ّ
هلما ذلك ،وأخرياً وصلتا إىل اجلزء النائى واهلادئ هبا لتحاول "مىن"
وسط مقاومة احلشائش واألرض
السيطرة على هلاثها للجهد الذي بذلته ْ
الغري ممهدة يف كثري من املواضع لعجالت كرسيها ،جلست مسرية على

الكتلة اخلرسانية الناعمة والنظيفة مبواجهة رفيقتها وقالت هلا ابمسةً:
أنتظر التفاصيل اي أمرية اجلميالت.
 ُتورد وجهُ "مىن" اجلميل فرحةً وببسمتها املميزة قالت:
 -كان "عادل" هو املمتحن يل شفوايً يف امتحان اللغة األملانية ،صويت

الساحر من ميكروفون حاسويب والذي سافر إليه عرب األثري أسكره،

ووجهي الذي طالعه عرب الكامريا  -اليت توجب فتحها أثناء االمتحان -

ذهب مبا تبقى من عقله ،ومن يومها وهو يفتعلُ املناسبات لرياسلين ،مرةً
للحديث حول بعض التجديدات اليت طرأت على دورة تعليم اللغة
األملانية للدفعات اجلديدة ،سريسلها يل رغم عدم حاجيت إليها بعد خترجي

ونيلي للشهادة املرجوة ،واثنيةً خيربين فيها عن ندوات حمليب اللغة األملانية،

سيقوم بتسجيلي هبا رمسياً ،ومشاركيت ستكون على اهلواء وعرب شبكة
االنرتنت وليس ابلضرورة الذهاب إليهم ،وأخرى بعروض السفر ألملانيا

للمتميزين أمثايل.

قالت مسرية حببوٍر :
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يتقرب إليك بكل السبل املشروعة ،ما عيبه إذاً ؟
الرجل
ائع،
ر ٌُ
ُ
جيول يف خاطرها
شردت مىن ببصرها قليالً ومل تدر مسرية أبداً مبا ُ
وقالت :
مقيم أبملانيا ولو تطور األمر ابلصورة املرغوبة سيتحتم
 هوٌ
مصري ٌ
علي السفر والعيش هناك أبد الدهر ،فليس ضمن خمططه العودة إىل
ّ

مصر.

اعتدلت مسرية يف جلستها وقالت :
 -لقد سبقتك يف التفكري هبذه النقطة وأخذت مين التجربة سنني

عديد ًة حىت اقتنعت يف النهاية جبدوى السفر ملن ال جي ْد له هنا سبيالً.
تنهدت "مىن" ٍ
بقوة وقالت :

احلال خيتلف كثرياً معي ،تقريباً أان من يُنفق على البيت أبكمله ،أمي
ُ -

وأيب وأخوتى األربعة بوضعهم احلاىل وضيق العيش الذي يرضخون فيه مع

املهن البسيطة اليت يعملون هبا ،ال منجاة هلم إال بوجودي وسطهم.

سرحت مسرية حليظةً وهي تتعجب املفارقة يف أ ّن "مىن" هي قائدةُ
مركبهم وليست العبء الواقع عليه وقالت :
 -ميكنك االستمرار فيما تفعلني وأنت هناك.
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ٍ
ٍ
مالمسة
مشكلة يعيشها بطل مسلسل تشاهدينه دون
 -تفاعلك مع

ختتلف متاماً عن اختناقك بغبار وآاثر هذه املشكلة إ ْن انغمست
لواقعه
ُ
فيها وأتملت بشظاايها.

تتذكر تعليق أم عصام عندما قالت
سرحت مسرية للمرة الثانية وهي
ُ
ٍ
حتتاج
أب ّن املال ليس ُّ
كل شيء ،دائماً ما خترج من "مىن" بعبارات بسيطة ُ
ٍ
جملدات لشرحها وبيان احلكمة العميقة هبا ،مسرية نفسها كلما ضاق هبا
السبيل أتيت إليها لتخرج منها ٍ
بعبارة واحدة يكون فيها احلل أو املواساة ملا
ُ
هي فيه ،فابتسمت وقالت هلا:
 حاويل خوض غمار التجربة ،فقد يكون هناك حلٌّ لديه وال خيطرببالك ،وال تضيعي هذه الفرصة من يديك فقد تندمني كثرياً عليها.
ضحكت "مىن" وقالت :
 احلياةُ ال تتوقف على ٍفرد مهما كانت أمهيته.
*****
(( مركز أحباث القواقع ))
ٍ
وتكاد ختتفي
بدهشة إىل الالفتة اليت حتمل هذا االسم
نظرت مسرية
ُ
ٍ
طابق ٍ
شجرة كبرية م ٍ
ورقة ملبىن متوسط احلجم من ٍ
واحد من الواضح
خلف
ُ
جيد ولكن متَّ هجره منذ ٍ
بشكل ٍ
ٍ
أمد وقالت لعصام
عليه أنه أسس

متسائلةً:
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 ما هذا ؟!ابتسم عصام وبينما حياول أن يُوجل مفتاحاً ابلقفل الصديء قال :
ٍ
مضايقات أو
ألي
 هنا سنبتع ُد عن معاانة االنتقاالت والتعرض ّمالحقات مع آدم.
عقدت مسرية ساعديها أمام صدرها وقالت ٍ
اضح :
بضيق و ٍ
السهل أن تستأجر سيارًة أكثر ر ٍ
احة بسائقها !
 من َّيرفع حاجبيه
ترك عصام القفل الذي أيىب االستجابة والتفت إليها وهو ُ

قائالً :

 ماذا دهاك اي مسرية ؟قالت ووجهها ما زال مثقالً أبمارات الضيق :
 هذا هوأقوم به معك ،أمل تلحظ أين دوماً
الدور الوحيد الذي ُ
ُ
بكل قراراتك رغم افرتاض أننا نتشارك هذا البحث ؟
متفاجئةً ّ
تنهد عصام وقال :
كل ما
 ومن قال أب ّن البحث قد بدأ ،ما زلنا يف مرحلة اإلعداد له ،و ٍُّ
الصعب عليك إجنازها لعدم
خطوات البد منها وكان من
قمت به هي
ُ
تفرغك إال ابلنصف الثاين من اليوم ،هذا املركز كان نشطًا حىت بداية
ٍ
خماطر البلهاريسيا الكربى مل يعد له
األلفية
وبدعم كندي ،وعندما اختفت ُ
جدوى ،وبدالً من إشغاله أبي ٍ
شيء جديد جبرة ٍ
إيقاف العمل به
قلم متَّ
ُ
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وتسريح الطاقم ابلكامل منه ،فوجدت أنه من املفيد لنا استخدامه كمركز
ٍ
ٍ
كل ما نريد.
أحباث
وبشكل شبه رمس ٍي يسهل لنا َّ
لوحت بيدها وقد احتد صوهتا قائلةً :
مجيل ،ولكن كيف توصلت إليه ومىت وممن نلت املوافقة
 كل هذا ٌأي تلميح عنه ؟!
على استخدامه وكيف مل يرد بكالمنا منذ يومني ّ
قال عصام بضج ٍر كبري :
املهم أن نبدأ الدراسة
 دعك من هذه التفاصيل الصغرية اي مسرية ٍُ
ٍ
شيء يلهينا.
بشكل جيد ونتقدم فيها بدالً من اخلوض يف أي

عقدت حاجبيها وقالت مستنكرًة :

 تفاصيلُ صغرية ؟!!!  ..حسناً اي عصام دعين أسألك عن نتائجالفحوص اليت أجريناها وقلت أبنك ستعرضها على خمتصني.
رد عصام بضج ٍر أكرب قائالً :
الرد مساء اليوم ،هل ميكنين التفرغ اآلن لفتح هذا املبىن
 -سيأتيين ُّ

لرؤية ما به وكيف سنعده لدراستنا ؟

أشارت مسريةُ بكفها حنو الباب داللةً أن " تفضل قم بعملك " دون أن
تتفوه ٍ
حبرف وأشاحت بوجهها بعيداً اتركةً إايه منغمساً يف حماولة فتح القفل

املستكني منذ ٍ
أمد دون حىت حماولة اسرتضائها أو تطييب خاطرها ،وأخرياً
ٍ
مخس
دخلت معه لتجد الرتاب ُ
يقطن املكان بكثافة ،استطلعا سوايً غرفاً ْ
أبجهزة كبرية ولكن اختفت ومل
ٍ
واليت يظهر بعضها أهنا كانت معامل عامرةً
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يتبق إال جدران املبين واهلياكل املعدة حلمل هذه األجهزة ،استغرق عصام
يف تصوير املكان جبميع أرجائه وخرج معها وقبل أن تصل للسيارة

استوقفها قائالً :

 -اآلن نري ُد من يُنظف هذا املكان وسوف نعي ُد تصميم بعض األجزاء

به لتحمل كل األجهزة اليت ستأيت إلينا فما رأيك هل تعرفني من يقوم هبذه
املهمة ؟
ٍ
جامدة قالت مسرية :
مبالمح
افعل ما تراه صواابً ،دوري سيحني معك حني البدء الفعلي يف هذه
ْ -

الدراسة.

رد عصام مسرعاً وقائالً :
 ها أنت من قلت ذلك كي ال تشتكني بعد ذلك.نظرت مسرية حنوه ٍ
بعمق مث ردت بنفس اآللية قائلةً:
لن اشتكي بعد ذلك.
 -اطمئن ْ

*****
ٍ
تساؤل عن أخبارها
مر أسبوعٌ كامل دون اتصال من عصام وال حىت
َّ
ٍ
جم لذلك ،غاب عنها
ولو على سبيل اجملاملة ،كانت مسرية تشعر
بغضب ٍّ
ٍ
أقل من شه ٍر
مخسة أعوام واحتفظ قلبُها مبحبته والشوق إليه ولكن يف ّ
بدأت مشاعرها تضطرب رغم قُربه ،حاولت بعقليتها العلمية واملنظمة أن
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شغف عصام العلمي ابلفعل
هتُديء من روعها وتُطيب خاطرها بنفسها،
ُ
يستغرقه متاماً وحتماً األعوام السابقة اليت قضاها بتلك البالد الباردة قد
أي مشاعر مهما كانت
أكسبته عادة تقدمي التفكري العملي والعقالين فوق ّ

كل
أمهيتها ،ولكن ال تنكر أ ْن الغياب دوماً هو ما جيعلنا نفرتض السمو و ّ
الفضائل يف الغائب ،فالغربةُ تنسيك َّ
كل املساويء وتقحم ذاكرتك بكلّ
اللحظات الطيبة والذكرايت اجلميلة وتظهر لك املثالب مع تعظيمها ألبعد

ويتصف بنقيض ما كان
مدى ،رمبا هلذا يكون امليت دوماً من العظماء
ُ
ً
يُوصم به قبيل موته !!
لذا سرحت بذاكرهتا ملا قبل سفره لتتذكر هلفته دوماً على مساع صوهتا،
ابتكاره لكل احليل كي جيالسها ولو ربع ٍ
ساعة فقط الحتساء ٍ
كوب من
ّ
اجع النادرة اليت كان حيصل عليها ويُسابق أنفاسه لكي يصل
الشاي ،املر ُ
إليها ويبشرها ابحلصول عليها ويشاركها إايها بكل ٍ
أرحيية ،وقبل أن تنغمس
ّ

نني جواهلا لتجد شاشته
تسطع ابمسه ،ابتسمت رغماً
يف املقارنة ارتفع ر ُ
ُ
عنها فقد كان األمر كأمنا شعر مبا يدور بباهلا وأراد أن تتوقف عند هذا
احلد ،ومتنت أن تكتمل ذكرايهتا ٍ
خبط واقع ٍي ُمم ٍ
اثل فردت عليه لتجده يقول

بكل شج ٍن :
هلا ّ

 هل أمرييت الغاضبة ميكنها التنازل لتناول الغداء معي اليوم.فجأةً تبخرت كلُّ مشاعرها السلبية وأفكارها السيئة السابقة ،مجلةً
واحدةً طيبةً كانت طبطبةً رائعةً على روحها جعلتها مبشاعرها األُنثوية اليت
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ُجبلت عليها هتتز فرحاً وتتسع ابتسامتها أكثر وتقول يف ٍ
تدلل :
 املهم أنك استشعرت هذا الغضب.ضحك وهو يقول :
 احلق يُقال َّخاص جيعلين أُريد رؤية مالحمك اليت
أن غضبك له مذا ٌق ٌ

تزداد مجاالً به.

سعدت به ،وكفاها يقينها بسعيه
رغم علمها بنفاقه الواضح إال أهنا
ْ
الرضائها ولو كان ابملبالغة يف الكالم ،فقالت :
ٍ
بفائدة
علي كسب ٍع سنوات أن يكون
 أمتىن هلذا األسبوع الذي َّمر ّ
تستحق.
مبنتهى احلماس قال عصام:

مدى
 سأ ُّمر عليك اآلن لنذهب سوايً إيل مركزان وستدهشني ألبعد ً
مبا ستجدينه هناك.
شغفها العلمي كذلك خرج هبا من جمرى املشاعر املتدفق واعتدلت يف

جلستها وهي تقول :

مخس دقائق فقط.
 ال تتأخر ُأمامك ُ

ٍ
بصوت قهقهته وهو يقول :
سعدت
مخس ثوان ال أكثر.
ُ -

*****
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(( مركز أحباث العلوم احليوية ))
عنوا ٌن غامض ال ميكنك أبداً استنتاج ماذا يعين وابلتايل ستمر العني
دون ٍ
توقف عنده مثل الكثري من املراكز املنتشرة أبرجاء القاهرة ،كان هذا

أول ما لفت انتباه مسرية لتتوايل بعد ذلك املفاجآت على رأسها ،املبىن
املُرتب القامت فجأ ًة حتول ملرك ٍز علم ٍي حقيق ٍي ُم ٍ
ابتداء من
تألق بكل ما فيه
ً
دهان جدرانه الذي جتدد وتلميع بالط األرض به وتغيري األبواب اخلشبية
إىل أخرى معدنية نصفها األعلى زجاجي ومبزاليج حديثة ،ومكيفات اهلواء

تعرف
اليت احتلت موقع املراوح القدمية ،وأخرياً األجهزة الكثرية واليت ال ُ
ماهية الكثري منها مع احلواسيب املتوفر منها اثنان على األقل بكل ٍ
قاعة
ّ
حاسوب مركزي
واليت يظهر عليها أهنا حديثةٌ جداً ،وحجرة ابلكامل هبا
ٌ
ٍ
مع ٍ
خادم قوي لربط كل ذلك بشبكة االنرتنت
بسرعة فائقة ،وأخرياً حجرةٌ
ٍ
شاشات ال
يح ومنظم مع بعض األجهزة اليت خيرج منها ثالثةُ
هبا سر ٌير مر ٌ
ٍ
ٍ
مستلق بنظرته
حاسوب أم شاشات تلفاز وآدم
شاشات
تدري هل هي
ُ
الشاردة فوقه ،والغرفةُ األخرية مغلقةٌ وعصام يشرح هلا قائالً :
حين دورها بعد.
 -مل ْ

وقبل أن تسألُه عما سيكون دورها ،إذا ببوق ٍ
سيارة ابخلارج توافق مع

رنني هاتفه ليبتسم قائالً :
 -ها ق ْد حان.

ورد على اهلاتف قائالً :
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 نعم اي عم عبد الباسط أان ابلداخل فلتدخل القردةُ واحداً تلومفتوح ادفعه مباشرًة.
الباب
ٌ
اآلخرُ ،
ارتفعا حاجبا مسرية ليلتهما نصف جبهتها وقالت :
 هل هذا عبد الباسط الذي خدعك ؟!ضحك عصام ٍ
بقوة وقال:
كل قرارتنا ستجدين أ ّن أعداء
 -اذا استبعدت العاطفة اليت تتحكم يف ّ

األمس قد يصبحون أصدقاء اليوم ،املهم أن تتحقق بغيتك وتصلني

هلدفك.

قالت مسرية حمتجةً:
 ابلفعل لقد رأيت تطبيقك اجليد ملبدأ ( الغايةُ تُربر الوسيلة ) يفأكثر من موقف.
مط عصام شفته السفلي وقال :
أحب قوهلا.
 هذه اجلملة أصبحت سيئة السمعة لذا الُّ
ترد عليه ولكن دخول الرجل برفقة أحد القردة أجلمها،
مهَّت مسرية أن ّ

كانت هذه هي املرة األوىل اليت ترى فيها عبد الباسط هذا ،هيئتُه حباجبيه
الكثيفني وعينيه الضيقتني ونظرته املتفحصة لكل ٍ
شيء ابملكان أنبأهتا أنه
ّ
ٍ
خريُ ٍ
متجسد حملرتف اصطياد الفرص واقتناص الغنائم أينما كانت،
متثيل
ٍ
وأخرياً فتح عصام الغرفة اخلامسة لتجدها حتوي عدة
أقفاص أدخل بكلّ
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منها قرداً خيتلف يف فصيلته عن اآلخر ،وأخرياً تناول عبد الباسط شيكاً
ظل يعيد قراءته أكثر من مرةٍ وعندما وجد ما يطمئنه قبّلهُ ووضعه جبيبه
مبنتهى احلرص مثَّ قال ٍ
برجاء وانكسا ٍر :
اميات للسائق ابخلارج ؟
 أال يوج ُد إكر ٌضحك عصام وهو يقول :
 و َّالشيك ال يُغطي هذه اإلكراميات!
كأن املبلغ الكبري الذي حيويه
ُ
قال الرجل ٍ
برجاء أكرب:
لن أانل من هذا املبلغ إال مالليم.
 -وهللا اي بيه ْ

ولكي يتخلص عصام منه منحه ورقة فئة املائة ٍ
جنيه تلقفها الرجل
ٍ
ووضعها جبيبه
بسرعة وهو ينظر ابخلارج ليتيقن أب ّن السائق مل يرها ،وأخرياً
بعد انصرافه عقدت مسرية ساعديها وقالت :

لكل هذه
 يبدو أنه قد فاتين الكثري ،ترى ما اجلديد وما حاجتنا ّالقردة ؟
ابتسم عصام وهو يقتادها إىل إحدى الغرف ليجالسها على املكتب
الكبري واألنيق هبا قائالً:
 حسناً حىت تكوين على ٍعلم مبا سيدور هنا من الغ ّد وبكل ما فات

من تفاصيل سأقُص عليك األمر من البداية ،املبل ُغ الكبري الذي دفعته مع
ٍ
فحوصات قمنا هبا مع املتاعب اليت ظهرت عند تنقلنا آبدم جعلتين
أول
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أوقن أبننا حتماً لن نكمل هذا البحث لو اعتمدان على أنفسنا فقط،
هيئة ٍ
وابلطبع من املستحيل االستعانة أبي ٍ
حبثية رمسية هنا مبصر ،وهلذا
ّ
اسلت أساتذيت أبلبريات بفكرة البحث وطلبت منهم املساعدة ،ومع
ر ُ
استبعاد فكرة سفر آدم لصعوبتها وبعد مطالعة نتائج الفحوص األولية
ٍ
وافقوا وحتمسوا جداً للبحث ومبن ٍ
ورصيد مفتوح عُينت على رأس فر ٍيق
حة

سيصل غداً هلذا املركز الذي متّ إعدادهُ مبثل ما ترين اآلن.

كانت مسرية مشدوهةً مبا تسمع وأخريا سألت مستنكرة :
 وترى ما هو دوري يف هذا الفريق أيها القائد ؟ضحك عصام قائالً :
 أنت قائ ُد قائد الفريق.هزت مسرية رأسها قائلةً:
 لقد اختذت خطوات يف منتهى اخلطورة دون استشاريت اي عصام ،ليتكٍ
بشكل صوري ملعرفة ماهية هذا الفريق واختصاصه.
فعلت ولو
قال عصام بضج ٍر :
 أمل تطليب مين فعل الصواب وأكدت على عدم الشكوى ؟قالت مسرية مبر ٍ
ارة :
 مل أختيلُ أن تصل األمور هلذه الدرجة ،على األقل كنت أمتىن كونعلي.
هذا الفريق مصرايً لتخرج النتيجةُ ابسم بلدي مهما كان جورها ّ
127

البحث

الفصل الثاين

لوح عصام بكفه بضج ٍر أكرب قائالً :
 دعك من هذه املثاليات هل تظنني أ ّن الفريق املصري مهما كانتكفاءتُه سيقوم بربع اجلهد املطلوب أو ٍ
بدقة حقيقية ؟!
ُ
هزت رأسها مبنتهى األسى وقالت :
ّ
نفس النظرة الدونية اليت ينظر لنا هبا اجلميع واليت
زرعت بنا اهلزميةُ
ْ
 ُالنفسية املقيتة ،حسناً اي عصام مىت سيبدأُ العمل الرمسي وما هو جدويل به
واختصاصي ؟
ارتبك عصام وقال:
دور اإلشراف العام على البحث ومراجعة النتائج.
 سيكون لك ُابتسمت مبرارةٍ وقالت :

ٍ
بشكل رائ ٍع ،فأان من
دور هالمي مثل اسم املركز ،لقد استبعدتين
 ٌلت مصريةً وكما قلت
وجهة نظرك الدونية مهما كانت درجيت العلمية ما ز ُ
أنت لن أقوم بربع اجلهد املطلوب أو ٍ
بدقة حقيقية.
ٍ
بعصبية :
قال عصام
الكالم اي مسرية ،تتحدثني كأنىن لست مصرايً مثلك.
 ما هذاُ
ٍ
كعادهتا يف نبذ اجلدال حني الوصول ٍ
أسها وقالت:
لطرق
مسدودة َّ
هزت ر ُ
 ال عليك اي عصام ،لست أدري حقاً اآلن هل حتملُ اجلنسية الكنديةٍ
كهوية فقط أم ال.

*****
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تلتهم حلقها ،فقد كانت تشعر
جتلس على مكتبها واملرارةُ ُ
كانت مسرية ُ

كأمنا قد اشرتت سيارًة جديدة واندت بعض رفاقها ملصاحبتها يف أول
ٍ
جولة هبا ،فإذا هبم ينحوهنا جانباً ويتخذون قائداً منهم للسيارة وقد قرروا

وأي الطرق سيسلكون دون حىت حماولة استشارهتا ،كانت
أين سيذهبون ّ
ٍ
جمامالت أو االنشغال
تنظر للفريق العلمي الكندي الذي مل يضيع وقتاً يف
ُ
كل منهم حنو مكتبه وجهازه كأمنا على ٍ
علم ُمسبق
ّ
أبي أم ٍر فرعي وانطلق ّ
ٍ
خطوات اتئهة
ات مشدوهة أو
ٌ
به أو أنه يعملُ ابملركز منذ أمد ،فال نظر ٌ
تبحث عن املسار املتوجب عليهم السري فيه.
انتظرت حىت انتهى عصام من التحاور مع كل منهم على حداً مث اندته

لتحدثه وهي عاقدةٌ ساعديها أمام صدرها قائلةً :

 -هل من املمكن موافايت بنتائج الفحوص اليت قمنا هبا سابقاً وخطة

البحث اليت سيعملُ عليها املركز ؟

جلس عصام على كرسيه وأشار إليها لتفعل املثل قائالً :

األشعات كلها سليمةٌ وطبيعية وال يوجد هبا أي ٍ
ٍ
شيء
بساطة
بكلُ
ّ
غري عادي ما عدا تضخم األعضاء الداخلية عن احلجم الطبيعي لإلنسان
ٍ
بشري ،أما ابفرتاض أنه قردٌ فمع
بدرجة ليست نوعية إذا اعتربان أنه
ٌ
يب جداً وال يوجد
املقارنة ابلفصائل اليت تقارب حجمه ،فالتماثل أيضاً قر ٌ

نوعي كبري ،وهلذا إذا مل يكن يتبع كليهما فهو كائن وسيط بينهما،
فار ٌق ٌ
أما فحوص الدم فقد أظهرت فقط شيئاً واحداً يعد اختالفاً جذرايً ومؤثراً
وهو أن نسبة استهالك اخلالاي لألُكسجني ونسبة اهليموجلوبني احململ به
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ٍ
والعجيب أنه
بشكل واضح عن املعدل الطبيعي للبشر والقردة
تقل
ُّ
ُ
ٍ
بشكل شبه طبيعي.
ومستمر به
متعايش
ٌ
ٌ
اتسعت عينا مسرية شغفاً وانسلخت سريعاً من سخطها السابق وقالت:
سبب نظرته التائهة وعدم ردود أفعاله العنيفة
 قد يكون هذا هو ُواليت كان من املفرتض عليه القيام هبا بدالً من هذا االستسالم الدائم

والعجيب.

ٍ
حبماس وقال:
أشار عصام إبصبعه
سبب أتخر النطق عنده أو امتناعه.
 وقالوا أيضاً قد تكون ُمستنكرةً قالت مسرية :
 قالوا !!  ..من هؤالء ؟قال عصام ٍ
بضيق:
 من أرسلت هلم نتائح الفحوص يف ألبريات أمل أخربك بذلك ؟جتاوزت مسرية النزاع القادم وقالت :
 حسناً أريد بروتوكول البحث واملنهج الذي سيسريُ عليه املركز يفهذه الدراسة.
تردد عصام وقال :
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علمي حيوي وكبري ال يتعلق بدراستك أو ختصصك
 معظمهُ ش ٌقٌ
أرى األفضل أن تضعي أنت منهجاً للبحث يتعلق بتخصصك ونظرتك
لألمر.
ٍ
كغيمة خفيفة
شردت مسرية ببصرها وهلةً وقد التهمتها فكرةٌ بدأت
مرت أمام انظريها ولكن مع مرور الوقت أصبحت سحابة مثقلة ابلكثري،
ّ
هناك ما حياول عصام أن خيفيه عنها ،األمر يتعدى جمرد الشغف العلمي أو
حىت خطف نتيجة ٍ
حبث منها ومنحها آلخرين ،مرة يقول هلا دورك املشرف
تطلب أبسط شيء قد يطلبه أصغر املشاركني يف
العام على األمر ،وعندما
ُ
ٍ
بشكل
يهرب من تلبيته للمرة الثانية ،عدم عرض نتائج الفحوص
البحث ُ
تفصيلي عليها ،وعدم عرض مراسالته ونقاشه مع هؤالء الذين ال تدري
ٍّ
هي جداً إن مل يكن
أمر بد ٌّ
ختصصهم أبلبريات ،مع أن مشاركتها يف هذا ٌ
بسبب ارتباطه هبا فعلي سبيل الزمالة يف العمل ،لذا وبكل صر ٍ
امة قالت :
 لو مسحت اي عصام أري ُد بروتوكول البحث.شك شجرةً سامقةً راسخة
ارتباك عصام جعل النبتة الصغرية من ال ّ
اجلذور قبل أن يقول :
 ومن قال لك أن هناك بروتوكوالً مكتوابً للبحث؟ٍ
بصوت علت نربتُه عما قبل قالت :
 -يبدو أنك نسيت تعاملى مع العلماء يف لندن وأعلم طريقتهم

ومنهجم يف العمل واألحباث !!
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بسرع ٍة قال هلا :
 حسناً سأرسله لك على بريدك حاالً.أشارت بيدها لألمام قائلةً :
 بل أان القادمةُ معك ملطالعته على جهازك مباشرةً.ٍ
يدور خبلده عن
بكل
استسالم سار أمامها وهي ُ
تكاد تقرأ كل ما ُ
والفضول يقهقهان بقوٍة
ك
ُ
كيفية اهلروب أو إخفاء الكثري عنها ،وال ّ
شُ
وينتظران نتيجة هذه الرحلة قليلة اخلطوات كثيفة املشاعر بني االثنني،
ولعلم عصام أب ّن األمر قد تعدي مرحلة اهلروب أو حماولة التهوين ،بكل
ٍ
بساطة فتح هلا جهازه ومنحها امللف املخطوط به منهج البحث اخلاص

هبذا الكائن ،فجلست مسرية أمامه وقد عدلت نظارهتا واهنمكت يف
القراءة ،بينما انصرف عصام متاماً ،قد يكون ألم ٍر يشغله ،وغالباً لتفادي
العاصفة القادمة واليت إن جتنبها اآلن فحتماً ستالقيه بعد حني.

*****
ٍ
بشفقة كبرية وهي تراها عاقد ًة ساعديها على
نظرت مريفت إىل مسرية
ٍ
مكتبها ودافنةً رأسها بينهما كأمنا تغط يف نوم عميق ،ولعلمها بطبيعة
رفيقتها اليت ترفض البوح مبا يعتمل هبا مهما سألتها أو حاولت النقاش

معها وهي يف حالتها غري الطبيعية ،تركتها منغمسةً يف أفكارها ومشاعرها
اليت ختوض فيها حىت هتدأ سريرهتُا وتبدأ هي يف الكالم لتعلم ما سر هذا
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الصمت العجيب الذي يعرتيها منذ مقدمها صباحاً ،وعلى اجلانب اآلخر
تصرخ بكل كياهنا  ..ملاذا ؟!!!  ..مل حيدث كل هذا معي ؟
كانت مسرية
ُ
فبعد أن التهمت امللف الذي حيوي منهج البحث الذي متَّ اقراره

سر التمويل واالهتمام الكبري واالستجابة السريعة
واملوافقة عليه علمت ّ
من اجلامعة الكندية ،بعد أن قرأت النقاط العلمية اليت سيدور البحث
عنها ،منها ما كانت على در ٍ
اية بفحواه ،وما خفي عنها ابلبحث على
شبكة االنرتنت علمت بسهولة ما هو ،اخلالصة كل هؤالء ما جاءوا إال
إلثبات صحة نظرية النشوء واالرتقاء لداروين َّ
وأن هذا الكائن قد يكو ُن

ط كل اخليوط املنفصلة يف هذه النظرية ،كل هذا ال غبار
الوسيط الذي يرب ُ
عليه هذه أفكارهم ونظرايهتم وأحباثهم العلمية فليفعلوا ما شاءوا ،ولكن
الصدمة َّ
أن من وضع هذا الربوتوكول وصممهُ هو عصام نفسه وليسوا

هم!!  ..مما يعين أنه ابلفعل يؤمن هبذه النظرية اليت تعد النبتة األوىل ملوجة
ٍ
عمالقة اهنالت على رأسها
اإلحلاد يف العصر احلديث ،على الفور كمطارق

ٍ
مر أمامها مرورا عابراً ومل تلق له ابالً وقتها ،عندما
بطرقات لتذكرها مبا َّ
قص عليها ما دار بينه وبني عبد الباسط يف اللقاء األول هلما حينما أخربه
َّ

غري منهج حبثه
أب ّن أكابر العلماء يف العامل يؤمنون هبذه النظرية وكيف أنه ّ
يف رسالة الدكتوراه ليشمل بعض الدراسات عن القرود !!

وكذلك رده املنفعل عليها حينما حاولت هتوين أمر رفض تعيينه

يف األقدار ليقول هلا بكل
ابجلامعة الكندية قائلةً وقتها أب ّن هذه هي تصار ُ
ٍ
عصبية :
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 دعك اي مسرية من تلك ُّاألمر
الرتهات املسماة ابألقدار وما شابهُ ،
وتفاعالت مواقف ال أكثر وال أقل !!
عقلي حبت
ُ
ٌّ
أي حتمل هلا ،عصام الذي أحبته وانتظرته
األمر أكرب من ّ
أصبح ُ
وجعلته حلم حياهتا ليس هو هذا الكائن الذي تتعامل معه اآلن وترتبط
ٍ
خبطبة رمسية من املفرتض أن يعقبها زواج ،اخلسارةٌ فادحةٌ جداً هذه املرة،

ٍ
حتمل بني جنبيها
ذكرايت مجيلةٌ
ٌ
لو بقي عصام بكندا دون عودة ،وتركها ُ
ومشاعر نقية وافرتاض األفضل به لكان خرياً هلا ألف ٍ
مرة مما هي عليه

اآلن ،فهي ترى نفسها اآلن تشبه متاماً ذلك البطل الذي ذاب عشقاً وحباً
يف جارته اليت تقابل انفذ ُهتا انفذته ،تعلق قلبه هبا وأصبح يد ُق ٍ
بعنف كلما
ُ
ُ
ٍ
بشكل
رأى ظلّها خلف ستائر تلك النافذة ،ورغم عدم مطالعته لوجهها
ينسج القصائد
كل مشاعره وأصبح
مباش ٍر أبداً إال أهنا توغلت
ْ
ُ
واحتلت ّ
كلما الح له ظلها كل ٍ
ليلة ويتمىن اليوم الذي يراها فيه ليحاورها وجهاً

ٍ
لوجه ويلقي على مسامعها هذه القصائد ،وكانت املفاجأةُ عندما أُزيلت
أن حمبوبته اليت كان متيماً هبا ليست سوى نصف ٍ
هذه الستائر ليجد َّ
متثال
علوي ٍ
خلياط يسكن وحيداً هبذه الشقة ،ال فار ًق بني الومهني إال أهنا مل
تفرتض فيه ما ليس به ،لقد تركته حممالً بكنوٍز تعشقها ومل تدري أنه عاد

بدوهنا بل لقد استبدهلا خبناجر ستقتلها ،مذحبةُ املشاعر اليت تعرضت هلا
مع الصدمة األوىل أعجزهتا عن التفكري ،لذا جتنبت املواجهة وانصرفت يف
ٍ
سيغيب كثرياً عنها.
صمت حىت تستعيد توازهنا الذي رمبا
ُ
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والوجوم هو املميز
الصمت رفي ُقها شبهُ الدائم
مر يومان على مسرية
َّ
ُ
ُ
ٍ
بشكل مستم ٍر ،ابلطبع مل تذهب للمركز أو حتاول االتصال بعصام
ملالحمها
والذي بدوره مل ْ
حياول التواصل معها ،كان اليومان كافيني لتهدئة مشاعرها

كثرياً وبعد أن بدا للعقل فرصةٌ ألن يقول كلمته عادت مسرية تدرجيياً
لتفكريها املنطقي بعقليتها العلمية ،دون أن تنظر حنو مريفت أو تعري
وجودها انتباهاً ،وعلى ٍ
ورقة كبرية خطّت مبنتصفها خطاً يقسمها طولياً

وعلى اليمني كتبت ابألعلي كلمة مزااي وعلى اليسار العيوب ،وبدأت يف
سرد أسفل كل منهما بعض النقاط لتنتهي الورقةُ بثالث ٍ
نقاط فقط أسفل
املزااي ،بينما امتأل صف العيوب ابلكثري ،رمست حلقةً كبرية حول أهم
عدم االهتمام الفعلي هبا أو
العيوب وأخطرها من وجهة نظرها وهي ُ

اهتمام ابلطرف اآلخر قد يدفعك إليثاره على
احلب إال
مبشاعرها ،فما ُّ
ٌ
املشاعر اليت
نفسك ومتطلباتك وأقصاها أن تفديه حبياتك ،وهذه هي
ُ
املتهرب دائماً املتجنب هلا اجلارح
كانت حتتويها ابلفعل حنو عصام ،أما هو
ُ
ٍ
والقاتلُ لكل ٍ
معامالت معها قد تظهر
مجيل بينهما ،كل ما يفعله من
االهتمام ،رمبا يفعلها أي غر ٍ
يب على وجه الشهامة والرجولة اليت ما زالت

هلا بقااي ابجملتمع وليست شيئاً خاصاً مميزاً هلا ،وقد تكون خطبته هلا ليست
سوى تسديد دي ٍن عندما وجدها تنتظره هذا العمر وقد بنت أحالمها على

شخصه فقط وليست رغبةً حقيقية الستمرار وارتباط أحالمه هبا ،لقد
ٍ
نقيض مل يعد هناك عوامل
األايم التالية أهنما قد صارا طريف
أظهرت
ُ

مشرتكة إال أقل القليل ،لذا الصواب اآلن أن تتخلص من مشاعرها اليت
ٍ
بشكل خاطيء ،فعصام قد دفعها لتوقن
استغرقتها وجعلتها تبين حياهتا
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َّ
ٍ
بشخص مهما كانت
أبن احلياة ليس فيها ما جيعلها تربط مستقبلها وحياهتا

كل أنثي يف فخ املشاعر اليت أعمتها عن هذه
درجتُه  ،لقد وقعت مثل ّ
احلقيقة البسيطة ،لذا ولكي ال تبين قرارها على افرت ٍ
اض قد يكو ُن ومهاً
ٍ
بصوت مر ٍ
تبك
بت أرقام جوال عصام على هاتفها لريد عليها
كذلك ضر ْ
ٍ
ٍ
وصارم وسريع
بشكل مباش ٍر
يظهر عليه جيداً أنه ال جيد ما يقوله لتسأله
قائلةً:
ٍ
أجبين بنعم أو ال ..
 -عصام لو مسحت بال أي تورية أو حماولة التربير ْ

هل تُؤمن بنظرية النشوء واالرتقاء لداروين ؟
بعد ٍ
ٍ
وبصوت خافت قال هلا :
هنيهة

 نعم.يسمع بعدها سوى الصفري الدال على إغالقها لالتصال.
ومل
ْ
ورغم يقينها الذي ال ينازعه ٌّ
شك يف هذه احلقيقة إال أهنا ارجتت من
ٍ
بكثافة ومل
هول الصدمة وألول مرةٍ اندفعت دموعها غزيرةً لتبلل وجهها

تستطع كتمان حنيبها الذي انتزع مريفت من صمتها لتقوم إليها وتضمها
أوشكت على البكاء معها رغم عدم معرفتها بسبب ما
إىل صدرها وقد
ْ
هي فيه.

*****
واسعة صارمةٍ ،
ٍ
ٍ
ٍ
وبعزم يُؤازر إرادهتا
وخبطوات
بغضب حيتل كل كياهنا،
كانت مسرية منطلقةً حنو املركز الذي تدور به رحى البحث العلمي إلثبات
136

البحث

الفصل الثاين

ٍ
أو التقاط أي ٍ
حملة
جديدة تُؤيد هذه النظرية لتنشر معها موجةً جديدةً
ّ
ٍ
متعالية من اإلحلاد الذي بدأ يستشرى اآلن كموضة بني بعض الشباب ،ما
زالت كلمات زميلتها مريفت يرتدد صداها أبُذنيها:

 عصام كاااااافر  ..فلتحمدي هللا على اكتشاف حقيقته. جيب تدمريُ هذا املركز الذي ال هدف له إال نشر الكفر يف بلدان.ملتح بعينني متسعتني وحاجبني كثيفني مقطبني
لو صدر هذا
الكالم من ٍ
ُ

لنظرت حنوه شزراً وانطلقت تنعي جهله وضيق أفقه وتغييبه ،ولكن رغم
قسوة الوصف ال يوجد تفسريٌ آخر لألمر ،من يُؤمن َّ
أبن أصل نشوء
الكون خلية واحدة انقسمت وتطورت عرب مليارات السنني وخرج منها

خمتلف الفصائل واملخلوقات اليت تنوعت وانتشرت وارتقت بطريق
االنتخاب الطبيعي مبعىن َّ
أن البقاء لألقوى أو األصلح ،ومن ضمن هذه

املخلوقات اإلنسان نفسه مبا خيالف صريح مجيع األداين أب ّن هللا خلقه
خلقاً خاصاً ال عالقة له هبذه النظرايت ،وابلتايل يُنكر وجود اخلالق عز
وجل ،ماذا يكون إال كافراً ؟!  ..هكذا قد أصبح عصام !

كز الذي أُنشيء ودُعم بكل هذه اإلمكاانت الفائقة ماذا يفعلُ غري
املر ُ

ترسيخ هذه الفكرة وهي نفي وجود اخلالق عز وجل ؟

هي لن تقتل أو تفجر أو تلجأ ألي ٍ
عنف ،ستوقف هذا البحث وتنهي
ْ

أمر بسيط سيصيبهم مجيعاً ابلعجز والفشل
تواجده أبخذ آدم منهم وفقطٌ ،

وينهي هذه املهزلة.
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حباجبني مرتفعني دهشةً نظر عصام حنوها وهي تقف أمامه عاقدةً
ساعديها قائلةً ٍ
جبفاء شديد :
 -عصام لو مسحت لن أشرتك معكم يف هذا البحث ،وأُريد احلصول

على آدم اآلن والذهاب به ؟

مشدوهاً صمت برهةً استطالت مث قال :
 وماذا ستفعلني وأين ستذهبني به ؟بنفس اجلفاء قالت :
 ليس هذا من شأنك.بعناية وهو يقول ٍ
بعمق واختار أحرفه ٍ
تنهد عصام ٍ
ببطء :
أي ٍ
أساس تطلبني احلصول عليه ؟
 وعلى ّفردت يديها وهي تلوح هبما وقد عال صوهتُا قليالً :
ّ
 أان صاحبةُ االكتشاف من البداية.بنفس البطء واحلرص قال :
ائع وماذا فعلت بعد هذا االكتشاف ؟  ..من الذي غامر وبذل
ر ٌاجلهد واملال للحصول عليه ؟  ...من الذي َّ
أعد هذا املركز للدراسة ؟ ..
حيق له القول أب ّن آدم من حقه ؟  ..هل عندما خيربين أحدهم
من الذي ُ
أب ّن بنك القاهرة فرع املعادي به اآلن قطعةٌ ذهبيةٌ توزن عشرين كيلو
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جراماً ،فأذهب أان للحصول عليها ،هل بعد اجلهد تصبح من نصيبه هو
املكتشف حلقيقة وجودها هناك ؟!
ألنه كان
ُ

ٍ
بطفولية كبرية
هبتت مسرية ملنطقه البسيط والسريع ،لقد كانت تتصرف
ابلفعل ،صمتت كثرياً مطرقةً لألرض ولكن تشبيهه منحها احلل الذي تبغيه
فابتسمت وقالت :
 شكراً لك ،ليس هكذا يكون التعامل ابلفعل.واستدارت منطلقةً دون حتية ،فناداها عصام قائالً :

 مسرية  ..حنن مل نتحدث منذ آخر ٍلقاء لنا !

توقفت واستدارت بعينني تقذفان شرراً وقالت :
نتحدث بشأنه اي عصام.
 مل يعُد بيننا ماُ

ٍ
بعصبية هتف عصام :

رد فعلك هكذا !
 مل أتوقع أبداً أن يكون ُّبنفس احلمم املتطايرة قالت :
 -وأان أيضاً مل أتوقع أبداً أن تكون كافراً.

ٍ
السفلي ٍ
ببالهة ومل
متدل
مدى هلما وفكهُ ُّ
اتسعت عينا عصام ألقصى ً
يستطع النطق أو اخلروج عن حالة الذهول اليت اعرتته إال بعد اختفائها من
أمام انظريه.
*****
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للمرة الثانية تندفع دموع مسرية من مآقيها لتسابق سرعة جتفيفها هلا ،مل
ٍ
متهاوية ابلطريق مبظهرها البائس هذا؛
تلق ابالً ملشهدها وهي تسري شبه

رد ٍ
فعل كذلك على عبارات
الذي
يستجلب الشفقة والراثء  ،مل تظهر َّ
أي ّ
ُ

مر جبوارها ،وقاتلت
املعاكسة املتحرشة هبا من بعض الشباب العابث الذي َّ
ٍ
ٍ
بت على كتف تلك السيدة العجوز
بسمة
النتزاع
شاحبة خاوية وهي تر ُ

ٍ
مساعدة ،فلم ير ْد
اليت استوقفتها مسائلة عما تعُانيه وما ميكنها تقدميه من
خبياهلا أو أبشع كوابيسها يوماً أن تُقبل على ما فعلت اآلن ،فقد خرجت
لتّوها من أحد أقسام الشرطة بعد أن قدمت بالغاً يتهم عصاماً بسرقة
ٍ
ٍ
حكومية من كلية الطب البيطري إلجراء ٍ
أحباث عليها ،لقد أوحي هلا
عهدة
عصام ابلفكرة عندما ضرب مثال القطعة الذهبية أبحد البنوك ،ومهّت
مشروع ولكن تراءى هلا أ ّن
ٍ
عمل غريُ
وقتها أ ْن تذكره أنه سرقها وأ ّن هذا ٌ

اجلدل لن يفيد وأن العمل غريُ املشروع ال يواجهه إال القانون ،ما يهمها
كل
البحثى وابلطبع هذا البالغ
اآلن أن تسلبه آدم هو وفريقه
سيكشف َّ
ُ
ّ
شيء ويتسبب يف انتزاع آدم منهم وعودته إما لكلية الطب البيطري أو

حىت حديقة احليوان ال يهم ،املهم أال تستمر أحباثهم عليه ،ما زالت نظرةُ
الضابط املندهشة ال تفارقها حينما سأهلا عن مصدر معلوماهتا لتقول له
تباك أبنه خطيبها وقد اعرتف هلا بكل ٍ
برتدد وار ٍ
ٍ
شيء وأهنا مبكانتها
ُ
ّ
تقبل إال الصواب حىت لو كان إبدانة خطيبها ،ابلطبع
ودرجتها العلمية ال ُ
أتبع دهشته هذه عدم التصديق وظنه َّ
أبن عصاماً قد انل منها شيئاً يدفعها
لالنتقام منه ،وغالباً لن يتعدى هذا الشيءُ منطقة الشرف ،ولكن سيفعل
املتوجب عليه بكتابة البالغ ودفعه للمختصني للتحقيق فيه إن شاءوا.
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وصلت إىل البيت منهكة نفسياً وبدنياً وتورم جفنيها يفضحاهنا
بوضوح أهنا تعرضت للكثري ،وابلطبع حماوالت أمها معها ملعرفة
ويكشفان
ٍ

ابهبا كما هو
ما هبا لليوم الثالث مل ُجتدي ،ودخلت غرفتها لتغلق عليها ُ
ديدهنا يف األايم السالفة ،وأخرياً استجابت لطرقات حسام أخيها الذي مل
ميل حىت فتحت له ،كان يعلم أخته جيداً ويدري ما هو طبعها الذي تربت
ّ
ٍ
وبكل حنان ربت على
عما هبا،
عليه ،لذا جتنب منطقة السؤال املستمر ّ
ّ
ٍ
ٍ
هاديء قال هلا :
وبصوت
كتفها
غم خيتنق صوت العقل
هم أو ٍّ
 مسرية حبيبيت  ..عند الوقوع يف ٍّوتغيب النظرة املنطقية عنا ،وتصبح الرؤيةُ مشوشةً أو حمدودة ال ترى إال
ُ
نقطةً واحدةً تدفعنا مشاعران حنوها وللرتكيز عليها فقط ،يف حني َّ
أن حوهلا
لتغريت نظرتُنا وطريقةُ حسابنا ووزننا لألمور ،لذا لن
الكثريُ لو انتبهنا إليه
ْ
أقول لك اخرجي عن طبيعتك وحاويل مشاركيت معك عسى أن أرى بعض
النقاط اليت تغيب عنك بسبب ما يعتمل بك ،ولكن أطلب منك طلبا

واحدا فقط ،أستحلفك ابهلل أن تتذكري كوين أخاك ،واملفرتض أين رجلُ
ٍ
ٌ
ملساعدة ال
ومسئول عنك أمام هللا واجملتمع ،لذا إذا احتجت
البيت
ترتددي يف طلبها مين بدون ٍ
خجل أو تردد.
ٍ
ترد له الرتبيت على
ابمتنان كبري ،وابتسمت وهي ُّ
نظرت مسرية حنوه

كتفه وقالت له :

كل ٍ
شيء ولكن بعد
أخ،
 ال حرمين هللاُ منك اي أمجل ٍُّ
سأقص عليك َّ

حني ،وأعدك بطلب املساعدة منك إن احتجت.
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ابتسم حسام ابتسامةً عريضة أُضيء هبا وجهه وقال هلا :
 حىت حيدث ذلك استعيين ابهلل وتقريب إليه ابلصلوات والدعاء.هزت مسرية رأسها أب ْن نعم والبسمةُ مل تغادر وجهها وإن كانت قد
متوهت ببعض التمعر الذي انزعها ،لقد تذكرت مسرية أبهنا قد فاهتا يف
ثالث صلوات حان موعدها أثناء فرتات
اليومني السابقني على األقل ُ
نومها املطولة بغرفتها املوصدة عليها ،وعند استيقاظها مل تقم إال أبداء اليت

وحتولت بسمتها إىل السخرية وهي
حيني موعدها دون االهتمام مبا فاهتا،
ْ
تتذكر أبهنا اآلن حتارب الكفر والكافرين بينما ال تؤدي الفروض اليت ال

نزاع حول وجوهبا ،قامت من فورها برفقة حسام الذي دعاها للغداء معه
ٍ
ٍ
صلوات ،هدأت
لقيمات سريعة مث تعود ألداء كل ما فاهتا من
لتتناول

كل ما قاله هلا ،فوحدهتُا مل
أعصاهبا كثرياً عقب ذلك ،لقد صدق حسام يف ّ
تُؤدي هبا إال إىل مز ٍ
يد من الظالم واألمل والعذاب  ،ولكن جمرد تفاعلها

البسيط معه صنع فارقاً كبرياً ،لذا فقد قررت بعد انتزاع آدم أن ختربه بكلّ
كل ٍ
ٍ
شيء
شيء لتدرس معه ما هي اخلطوات القادمة مع عصام الذي مات ُّ
ٍ
متعلق به ،ومل يعد هناك ذرةُ أ ٍ
أي قادم قد جيمعهما.
مل يف ّ

*****
بعد طلب االستدعاء هلا من النيابة صباح اليوم التايل جلست مسرية

أمام املكتب منكسة الرأس أمام عصام الذي حيتل املقعد مبقابلتها وخلف

املكتب الضخم وكيل النيابة صغري السن املتأنق وجبواره الكاتب العتيق

ممسكا بقلمه اخلالد ودفرته البايل ليخط كل ما يتلفظ به.
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نطق وكيل النيابة مجلته األخرية قائالً :
 واآلن اي دكتورة مسرية بعد أن أنكر عميد كلية الطب البيطرياختفاء أي ٍ
قردة من عنده وذكره أبن عهدته سليمة ،ومع إنكار مدير

اتبع هلم ،ما هي
لكل ما ذكرت يف بالغك كذلك أب ّن القرد ٌ
حديقة احليوان ّ

أقوالك ؟

تتوقع
للمرة الثانية ترتبك مسرية الفتقادها التفكري املنطقي ،ماذا كانت ُ
ٍ
رقم ضمن
من الرجلني إال ذلك ؟  ..فآدم ال يهمهما يف شيء وما هو إال ٌ
بكلمات و ٍ
ٍ
اضحة أعلنها هلا
ومدير احلديقة
سجالت أعماهلما الكثرية،
ُ
سر معاانهتا يف
بعدم الرغبة يف الظهور داخل دائرة الضوء ،وكان هذا ُّ
البداية خلف آدم ،لو تفكرت يف ذلك حلظةً ألدركت الرتتيب املنطقي
لألحداث وما وقعت يف هذا املوقف املشني اآلن ،ابلفعل كما قال حسام،

اب املشاعر يسلبنا الكثري من التفكري املنطقي العقالين ،نظرت حنو
اضطر ُ

وكيل النيابة قائلةً :

 املبىن رقم  35بشارع (مدحت نعمان) واملسمى مبركز أحباث العلوميقوم عمله على دراسة كائ ٍن هناك ،ميكنك البحث وحماولة معرفة
احليوية ُ

مصدر احلصول عليه.

رد الرجل بصر ٍ
امة قائالً :
أمر خمتلف عما حنن بصدده هنا ،بالغك يقول أبنه متَّ سرقةُ
 هذا ٌعهدةٍ ٍ
رمسية من كلية الطب البيطري ،وهذا ما متَّ نفيه اآلن من املسئولني
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ٍ
أتقدم يف
إثبااتت أو ما جيعلين
أصحاب الشأن ،ومل تتقدمي بدالئل وال
ُ
التحقيق واملطالبة ابجلرد الرمسي من املختصني.
التزمت الصمت
هزت مسرية رأسها وهي ال تدري ما تقول وابلتايل
َّ
ْ
حيناً وأخرياً قالت ٍ
ببطء :
لدي ما أقوله.
 ال حاجة لنا بذلك ومل يعد ّأشار وكيل النيابة للكاتب أن يتمهل وال يكتب التايل وقال :
 مراعاةً فقط لدرجتك العلمية ومكانتك وألن خطيبك احملرتم هذاسأغلق احملضر
تنازل عن كافة حقوقه القانونية اليت تكفل له ُمقاضاتك،
ُ

اآلن ورجاء التعامل مع خالفاتكم الشخصية بعيداً عنا.

رد فتوجه ابلكالم للكاتب ليُملي عليه
هزت رأسها داللة املوافقة دون ٍّ

العبارات الشهرية إبقفال احملاضر الرمسية مضيفاً أنه ال وجه إلقامة الدعوى

لعدم كفاية األدلة.

بكل أسى الدنيا ومرارهتا ،فلم
مل تنزل عينا عصام عن مسرية وهو يشعر ّ

خيطر بباله أبداً مدى تطرف مسرية وأن تتعامل معه هبذه الطريقة ،لقد كان
حيبها ابلفعل واختارها لتشارُكه حياته لعلمه التام أبهنا الشخصية الوحيدة

اليت ميكنها التعامل معه وتتفهم شخصيته جيداً ،كانت ابلنسبة له الواحةُ
الغناء وسط صحراء حياته املقفرة ،لو كان يتعامل مع أنصاف املتعلمني أو
املتشددين دينياً وواجهوه مبثل ما فعلت ملا أُلقى هلم ابالً ،أما مسرية صاحبةُ
الدكتوراه احلاصلة عليها من لندن واملفرتض هبا أن تكون مستنريًة تفعل
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كل ما
هذا ؟!!  ..ابلفعل لقد كانت هذه هي اخلطوة األخرية لتدمري ّ
بينهما ،لذا تركها تتحاشي النظر إليه وتنصرف دون تبادل ٍ
حرف معه ،لقد
ُخطت كلمة النهاية يف ٍ
مكان وبطريقة مل تكن لرتد على خيال أي ٍ
كاتب

م ٍ
غرق يف املغاالة خبياله.
ُ

*****
انتهت مسرية من سرد األمر على مسع "مىن" بكل ما حدث من البداية

حىت اخلروج من سرااي النيابة منكسرًة منهزمةً متحسرًة ،وابلطبع قاطعها
نشيجها ودموعها كثرياً عن استكمال حكايتها ،فكانت "مىن" مت ّد يدها هلا
ٍ
ٍ
جديد كلما استهلكت السابق له ،وبعد توقفها تركتها "مىن"
مبنديل ورقي
انتهكت على إثر اجرتار
هنيهة لتسرتد قُواها وتتمالك أعصاهبا اليت
ْ
املواقف والكلمات اليت دارت بينها وبني عصام ،وأخرياً اعتدلت على
كرسيها وقالت ٍ
حبنان:
 هل أخربك سراً ؟نظرت حنوها متسائلةً:
فاستطردت قائلةً :
السر
 ابلطبع تدركني أنك أخطأت جداً يف التعامل مع األمرَّ ،ولكن َّ
يف هذا االرتباك الكبري واخلطأ هو حبك احلقيقي والكبري لعصام.
كادت أن تصرخ أبهنا مل يعد يعنيها عصاماً وأهنا قد نبذته متاماً وقصتها
ٍ ٍ
إنكار
معه قد انتهت بال حرف زائد فيما بعد ،ولكن صمتت  ..ال ميكنها ُ
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ترسم حياهتا إال
حمبتها الكبرية له ؟!  ..فلم ينبض قلبها يوماً إال ابمسه ،مل ْ
ٍ
معه ،ومل تر رجالً سواهٍ ،
تشخيص األمر ،شغفها
بسيطة أتقنت "مىن"
جبملة
ُ
كل شئوهنا احلياتية أُجهضا متاماً أمام يقينها
العلمي وعقليتها املنظمة يف ّ
بفقدان عصام لألبد ،كانت كالغريق الذي يضرب بيديه بعشو ٍ
ائية كبرية
ُ
على إثر هلعه من الغرق ،كانت هذه هي اجلملةُ املبدئية اليت افتتحت هبا

"مىن" كالمها ،وهي تدرك أب ّن لديها الكثري ،لذا فقد نظرت إليها منتظرةً
أن تسكب املزيد مما تريد ،فابتسمت قائلةً:
 -حمبتك هذه كانت تستوجب عليك أشياء كثرية منطقية غابت عن

عينيك بسبب انفعاالتك املبالغ فيها ،أوهلا أن تسعني حملاولة إصالح ما

انكسر عنده لنجاته من عذاب اآلخرة  ..أليس كذلك ؟

نقطةً جديدةً منطقية وتلقائية ابلفعل ال ُميكنها اجلدال فيها ولكن ردت

مدافعةً عن نفسها قائلةً :

 أنت ال تعرفني عصاماً ،لديه القدرةُ الفائقةُ على اجلدال واحملاججة،وأان لست على ٍ
علم كب ٍري أبمور الدين كي ميكنين مواجهته.
قالت هلا ٍ
هبدوء :
 -ولذا كان املنطقي والطبيعي أن تتسلحي هبذا العلم والسعي للمعرفة

اليت ُمتكنك من هذه املواجهة.
ترددت قليالً وقالت :
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 لست أان من ميكنها دراسةُ علوم الدين بطر ٍيقة فلسفية متنحىن
القدرة على اجلدال الكبري مع امللحدين.
ابتسمت "مىن" وقالت :
 احبثي عمن لديه واستعيين به.ورد أفعاهلا العنيفة اليت أفقدهتا
صمتت مسرية كثرياً وهي تنعي ضعفها َّ
الكثري من التفكري املنطقي والبسيط والذي من املفرتض اتصافها ومتيزها
ٍ
حلسام أخيها لتقص
به ،منحتها "مىن" مفتاح احلل كالعادة ،وهلذا ستذهب
يعرف من الشيوخ
عليه األمر كما وعدته وتسأله عن أحد املختصني ممن ُ
الكثريين الذين يتعاملون معه.

*****
يف مكتبه األنيق املعطر واملُكيَّف اهلواء ومكتبته اليت حتتل حائطاً كامالً
ترشف من
تعُ ُّج ابلكتب واجمللدات الضخمة ،جلست مسرية برفقة أخيها
ُ

املشروب املُقدم إليهما يف انتظار الشيخ الذي حدثها حسام عنه ،سألته
للمرة األخرية قائلةً :
تثق بقدرته وختصصه يف هذا الشأن حتديداً ؟
 هل ٍُ
حبماس :
قال حسام

 هو أح ُد العالمات املشهورة يف ذلك ولهات كثريةٌ
سجاالت ومناظر ٌ
ٌ
وشهرية ،وجعل هللاُ هداية الكثريين على يديه.
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ترد عليه بتمين أ ْن يكون ذلك حقيقةً ولكن قاطعها
مهت مسرية أن َّ
قات هادئةٌ على الباب أعقبها دخول الشيخ منه ،ما إن رأته حىت
طر ٌ
االندهاش ،فقد كانت تتوقع شيخاً معمماً بلباسه األزهري الشهري
غمرها
ُ
ٍ
بشاب يبدو عليه أنه ثالثيين
وقد بلغ من العمر عتياً ،ولكنها فُوجئت
مبالحمه البسيطة وشعره الناعم واملصفف ٍ
بعناية وحليته الكثيفة واليت يعتين

بتشذيبها جيداً ،مع قميصه األمحر واملنقط ٍ
تتسق مع بنطاله
بنقاط سوداء ُ
كمطرب ر ٍ
ٍ
األسود وحزامه األنيق ،كان يبدو
اب أمريكي أكثر منه شيخاً
عليماً أبمور الدين ،قطع عليها دهشتها تقدميُ حسام له قائالً :
 الشيخ حممود أبو البخاري.كتمت مسرية ضحكتها ب ٍ
صعوبة لفخامة االسم واللقب الَّذين ال ترامها

أسها ُمرحبةً وابمسةً ،وبصوته اهلاديء
يتناسبان أبداً مع مظهره وأومأت ر ُ
الرخيم رحب هبما الرجل ونظر حنوها مرتقباً ومتسائالً ،فانطلقت مسرية

يستمع هلا مبنتهى االنصات
كل شيء ابلتفصيل ،وهو
لتقص عليه َّ
ُ
ويهز رأسه متفهماً بني الفينة واألخرى ،وأخريا بعد متام كالمها
واالهتمام ُّ
وبنفس هدوئه قال :

 -ومل حكمت عليه ابإلحلاد رغم أنك مل تعطه فرصةً لتوضيح األمر أو

للنقاش يف شأنه ؟

يعتنق ويُؤمن بنظرية داروين ،وأان أعلم
 لقد قاهلا صرحيةً يل أنهُ
عصاماً جيداً لن يفعل ذلك إال بعد ٍ
تردد كبري وبقرا ٍر هنائى.
148

البحث

الفصل الثاين

ٍ
هبدوء رد عليها قائالً :
 هناك فيديو شهريٌ على شبكة االنرتنت بعنوان ( أان أوافق داروينونظرية التطور يف ٍ ) % 99
لرجل خيطب على املنرب ابآلايت القرآنية
الكرمية أخذ يدللُ على َّ
أن نشأة كل املخلوقات من مصد ٍر واحد وأنه من

العبث أن نقول أبن هللا خلق كل هذه املخلوقات مجلةً واحدة كلٌ على
شاكلته وفصيلته ،ويف النهاية قال الفارق بيننا وبينهم أننا نقول نعم للرتقية

نشرتك يف 99
ال لالرتقاء وأن اخلالق هو هللاُ وليست الطبيعة ،وذكر أبننا
ُ
يف املائة من اخلواص اجلينية مع الشمبانزي والفارق بيننا وبينه من وجهة
نظره فقط َّ
كل األخطاء اليت ميوج هبا
أن هللا نفخ فينا من روحه ،رغم ّ

الرد عليها من العلماء املتخصصني ،هل ميكنك اهتام
خطابه واليت يسهل َّ
هذا الرجل ابإلحلاد ؟

نظرت مسرية إليه مشدوهةً وقالت :
لست دارسةً أو على در ٍ
اية كبرية
 هذا جدي ٌد مل أمسع به ،أان ابلفعل ُبكل ما خيتص هبذه النظرية ،فلم أختيلُ يوماً أن متس حيايت هلذه الدرجة،
ّ
ولكن ما أعلمه أبن موجة اإلحلاد يف وسط الشباب العريب اآلن تبدأ

ابعتناق هذه النظرية واالعرتاف هبا.
اعتدل يف كرسيه وتنهد قائالً :

أغلب امللحدين يف وسط الشباب العريب اآلن مل يصلوا
لعلمك
 ُُ
لذلك ابلبحث والرغبة يف املعرفة احلقيقية ،وإمنا يكن الدافع الكبري هلم
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أخالقي أو اجتماعي ويتصادف َّ
أن كالم
أي التز ٍام
حماولة التحرر من ّ
ٍّ
تتوافق مع حالة امللل أو التّمرد اليت ميرون
ومباديء امللحدين السابقني
ُ
هبا ،فيجدون فيها اخلالص احلقيقي للحالة غري الطبيعية اليت هم فيها.
ٍ
ابهتمام:
قالت مسرية
 ولكن عصاماً ال ينتمي هلذه الفئة واحلمد هلل.بنفس هدوئه قال:
جيب عليك دعمهُ وأتييد حبثه
 -إن كان حقاً من الباحثني عن احلقيقة ُ

هذا ،ال الصراع أو إعاقة السري فيه.

اتسعت عينها دهشةً وقالت ابستنكا ٍر :
ٍ
بنتيجة تساع ُد يف نشر املزيد من
دعم البحث وأتييده للخروج
 ُاإلحلاد !!
مل يستطع الرجل منع ضحكته اليت ضايقتها وهو يقول :
ني ٍ
 ألست على يق ٍاتم ال نزاع فيه بوجود هللا عز وجل ؟  ..فلم
ٍ
إبخالص يف سبيل الوصول للمعرفة ،مل يصل إال
كل من سعى
ُ
اخلوف ؟ ُّ

إلثبات وجود اخلالق.

جتول بفكرها ومشاعرها أينما شاءت،
طال صمتها هذه املرة وتركها ُ
أي ٍ
فرصة
فبكل جت ٍرب مل تُعط عصاماً َّ
لقد اكتشفت الكثري مما فاهتا ابلفعلّ ،
ٍ
ٍ
مبتورة منه أبنه يُؤمن بنظرية
بكلمة واحدة
للحوار أو النقاش واكتفت
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مسوغات اعتناقه هلا ؟  ..وهل إميانه هبا
داروين ،ولكن كيف أو ما هي
ُ
يتفق يف أغلبها ويتحفظ فقط على معارضتها
مثل ذلك الرجل القائل أبنه ُ
لوجود هللا عز وجل  ..ال تدري !

ٍ
احلب الذي بني جنبيها كان حيتم
لقد اندفعت
هبوجائية شديدة رغم أ ّن ُّ

شعور أهنا ابلفعل
كل األعذار له ،وانتاهبا
ٌ
عليها الرفق به كثرياً والتماس ّ
أاننيةٌ جداً ،فهي مل تبحث يف هذا األمر إال عن نفسها وفقط ،فعند
تعديدها لعيوبه بتلك الورقة تركت اجلرائم الكربى ووقفت عند عدم
اهتمامه هبا ،كانت تريد منه كل شيء دون أن تضحي ٍ
جبديد؛ الستشعارها

أبهنا قد قدمت الكثري ابنتظاره كل هذه املدة ،هل كان حزهنا خلسارته حقاً
أسها للتخلص من هذه
أم خلسارهتا الكثري ابنتظاره ؟!  ..نفضت ر ُ

ونظرت حنو الرجل
التساؤالت اليت لن تُودي هبا إال إىل مزيد من التشتت،
ْ

قائلةً:

كل ُّ
لرد
الشبهات الكثرية وكيفية ا ّ
 لقد جئتك ظناً أبنك ستخربين عن ّعليها حني مواجهته.
حافظ على ابتسامته قائالً :
النقاش أو اجلدال ،قد ينفعهم
مثل عصام لن يفيد معهم
ُ
 م ْن هم ُالدفع إليهم ببعض الكتب الفلسفية ملن سبق له املرور بنفس جتربته

وأشهرها كتاب د .مصطفى حممود الشهري ( حو ٌار مع صديقي امللحد )
ٍ
وسيكون ذلك جمرد
مقدمة خللخلة بعض أفكاره اليت ال يرى فيها نزاعاً
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اآلن ،ولكن البحث عن اجلذور ومنشأ األفكار اليت اعتنقها وكيف وصلت

إليه وانلت منه هو األهم ،وهذا هو دورك يف هذه املرحلة.

هزت مسرية رأسها داللة موافقته على ذلك ،ومل يعد أمامها سوى

البحث عن كيفية العودة إليه بعد كل ما فعلت به.

*****
أقصر طر ٍيق بني نقطتني هو اخلط املستقيم ،وألهنا مل تعرف غريه يف
ُ
ٍ
حرج وابرتباك ظاهر عليها
حياهتا كلها فقد سلكته ،بعينني هترابن منه يف ٍ
قالت:

 -هل ميكنين االستمرارُ يف البحث معك مبثل ما اتفقنا عليه من

قبل؟.

مبنتهى الضيق ومبالمح ترتسم عليها كل أمارات الغضب قال هلا عصام
بصوت ٍ
ٍ
جاف :
 ما هي خطتك هذه املرة لتخريبه ؟  ..هل ستقتلني آدم ؟حبرج م ٍ
غلف ابلضيق ولكن مع التماس املعذرة له قالت :
ٍ ُ
 لقد وجدت أن العقل يُؤيد السري يف هذا البحث ألن هنايته حتماًستصلح لك اخللل الذي وقعت فيه ،وحىت أكو ُن شاهدةً على نتائجه وال
ُ
حموها أو إخفاؤها إذا خالفت هدفكم منه.
يتم ُ
ابتسم بسخر ٍية وقال :
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 اطمئين لسنا عرابً متخلفني أو متعصبني ولن نسعى لذلك.قالت ٍ
هبدوء :

كل من أعلنوا عن
 ولذا قررت املساعدة حىت تلحق أنت بركب ّعظمة اخلالق عند اكتشافهم إلعجازه فيما كانوا يبحثون عنه.
تنهد عصام ٍ
بقوة وقال :
 -حسناً اي مسرية ،لوال معرفيت اجليدة بك ولوال حمبيت لك ،ما مسحت

لك ابالقرتاب من هذا املركز.

ابتسمت رغماً عنها حملبته اليت أعلن عنها وقالت :
ٍ
ضماانت وحذ ٍر ولكن فلتخربين أين وصلتم اآلن ؟
 خذ ما تشاءُ منكل ما فات أشار
مبنتهى احلماس والشغف وكأمنا قد ُحميت من ذاكرته َّ

ملكتبه وهو يتحرك حنوه قائالً :

ابنتظارك.
 الكثري من الدهشةُ

مماثل ٍ
ٍ
حبماس ٍ
وهلفة حقيقية ملعرفة ما مت التوصل إليه ،وجبواره
سابقته
جلست أمام حاسوبه ليقوم بتشغيل ٍ
ملف صويت لتجد صواتً َّ
أجش خشناً
ٍ
بسرعة ٍ
ٍ
بدهشة
وبلغة غريبة ال علم هلا هبا ،فنظرت حنو عصام
يتحدث
وقالت :

صوت آدم !
 ال تقل يل أب ّن هذا هوُ
153

البحث

الفصل الثاين

اتسعت ابتسامتُه لتلتهم وجهه وهو يُوميء برأسه قائالً مبنتهى السعادة

لدهشتها هذه:

 صوتُه وتلك لغته ابلفعل ،بعد البحث يف نقطة نقص األُكسجنيٍ
مناسبة له بغالفها
بدمه وقلة استهالكه له وجدان أن البيئة احلالية غريُ
ٍ
بنسب متعددة ودفعها لغرفته احملكمة
اجلوي فتم ضبط كثافة األُكسجني
لنجد التحسن قد بدأ مع أحدها فتم تثبيتها واالستمرار هبا ،بعدها ٍ
أبايم
قالئل زالت نظرته التائهة واستكانته اليت اعتاد عليها منذ ظهر وبدأ

كل اللغات املعروفة ومل
ُ
يتحدث مبثل ما مسعت ،ولكن لألسف حبثنا يف ّ
نصل أبداً إىل ٍ
لغة تقارهبا.
أعادت مسرية تشغيل امللف الصويت وهي تستمع له مبنتهى الرتكيز،
أسها وقالت بفرحة ٍ
طفل وجد لعبةً كم اتقت نفسه
وبعد انتهائه َّ
هزت ر ُ

إليها وقالت :

 -سيكون هذا دوري يف البحث ،أريد املزيد من التسجيالت له

وسوف أج ُد أصل هذه اللغة إبذن هللا.
أبسى :
قال عصام ً

 -لألسف بعد استفاقته أصبح ينتابه الكثري من اهلياج لدرجة أننا نلجأ

يتحدث إال اندراً بعد
لتخديره ابالستنشاق للقيام أبحد الفحوص ،ومل يعد
ُ

انعدام املؤثر الذي يدفعه للكالم.
قالت مسرية مبنتهى البساطة :
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 -قم بتشغيل تسجيالته السابقة عرب مساعات بغرفته فقد تدفعه للرد

عليها.

ٍ
إبعجاب قائالً :
نظر عصام حنوها
 كم افتقدت عبقريتك هذه.أبسى دون رد عليه وقامت ذاهبةً إىل اجلهاز املخصص هلا
ّ
هزت رأسها ً

كل التسجيالت السابقة.
بعد أن طلبت منه َّ

*****
الزجاج املنكسر من املستحيل أن يعود هليئته احلقيقة حىت لو أُعيد

تشكيله بنفس اآللية اليت مت تصنيعه هبا ابلطريقة األوىل ،فلن تعود ذرةٌ
االختالف الكبري يف التعامل والتعاطي مع عصام
ملوضعها أبداً ،وهلذا كان
ُ

عني اهلاربة والفارة من املالقاة واحلوار بينهما ،جتنب
طوال هذا اليوم ،األ ُ
اهلُوة السحيقة اليت مروا هبا ،كل منهما يعلم أنه ٍ
جان وضحيةٌ يف نفس
ٍ
فرصة للمصارحة لن تكون إال ابلنيل من اجلانب
أي
الوقت ،ويرى أن َّ
االهتمام الكبري املستغرق لكل مشاعره هلذا
اجلاين به ،عصام يظهر عليه
ُ
أبي ٍ
شكل كان ،مسرية تريد البقاء جبواره عسى
البحث ،وال يريد ما يعوقه ّ

أن جتد مفتاحاً ميكنها من الولوج للمنطقة املظلمة لديه ،فقد تعثر على ما
أجلت أي ٍ
نقاش يؤدي
ينري له دربه فيعود اىل ما كان عليه من قبل ،هلذا
ْ
االهتمام
إىل جدال قد يغلق الدروب اليت جيب عليها أن تسلكها،
ُ
ابلبحث معه ومشاركته فيه سيمهد هلا كلَّ ما تريد ،ستسعى ابلعلم الذي ال
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يعرتف إال به إلثبات فشل نظريته ،والنقاش العلمي حتماً سيدفعهما
ٍ
ٍ
سلس عند النقاط اليت تريدها ،ساعدها جتاوزه السريع
بشكل
للتالقي
ٍ
ٍ
ببساطة
وقبوله هلا
احلب إال طاقةٌ
بشكل أكد هلا أنه ُحيبها ابلفعل ،فما ُّ
هائلة على الغفران ،ولكن جمرد مساع ضحكته اجمللجة ورؤيته من خلف

ميازح "جوليا" إحدي أعضاء الفريق الكندي أشعلت براكني
الزجاج وهو ُ
اثئرة مزقت قلبها وأُوقدت اجلحيم بصدرها ،مما أكد هلا أن حمبته بقلبها

تتضاعف وال ميكن أن ينال منها شيء ،فما احلب إال جتسيد لألاننية ورغبة
ُ

يف متلك للطرف اآلخر واالستئثار به ،فهذا هو أحد وجوهه املتعددة،
ٍ
وشكل جديد ،فهي ال
مبنهج
وهلذا قررت مسرية العمل واملشاركة ولكن ٍ

يلزمها التواجد الدائم ابملركز للعمل على اجلانب اخلاص هبا ،ستحملُ معها
التسجيالت اليت حصلت عليها وستجلس لتدرسها وحماولةً استنباط مجل

منها ميكن بناؤها إبعادة ترتيب ودمج الكلمات فيها وتغيري نربة الصوت
أبحد الربامج احلاسوبية املتخصصة يف ذلك ،وبعدها ستأيت فقط لتبث هذا

كل ردود فعل آدم تسجيالً مصوراً لتحملها معها
الكالم مع تسجيل ّ
وتعود أدراجها لتدرسها إما مبقر عملها يف املركز القومي للبحوث أو حىت

مبنزهلا ،وهبذا سرتفع حرج املواجهة املباشرة مع عصام ،وستطفيءُ انر
الغرية اليت إن استشعرها هبا سيسعى أل ْن يؤججها كما هي عادةُ أي ذك ٍر
يسعده ذلك !

وما ستصل إليه من نتائج ستناقشه معه بعد السعي ملعرفة ما مت
ٍ
بسرعة تظهر
التوصل إليه مع ابقي أفراد الفريق ،مل ُميانع عصام ووافق
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راحته هلذا القرار ألنه سيمنع عنه عبئاً قد يكون املواجهة أو املالحقة أو
احلساب.

*****
أدركت مسرية مدى املعاانة والصرب الَّذين ال َّ
حد هلما وكيف بذل
شامبليون جهداً عصيباً لكي يقوم ابكتشاف اللغة اهلريوغليفية املكتوبة
على حجر رشيد ،استمعت للمقاطع مر ٍ
ات عديدة حىت تعتاد أُذانها

عليها ،أبطأت من سرعة الصوت لكي ُمتسك مبخارج احلروف حماولةً نُطق
كتبت املفردات اليت استطاعت حتديد
الكلمات مبثل ما نطق هبا آدمْ ،
حروفها ٍ
ٍ
ٍ
إبحصائية
ساعات من اجلهد األويل خرجت
بنقاء اتم ،وبعد أربع
السبق يف التكرار،
عن الكلمات املتكررة لتجد أن كلمةً واحدة كان هلا
ُ
وهي كلمة ( ُجوج ) ال تدري هل هي فعلٌ أم اسم ،ولكن أتكدت من

وقررت أن تكون هي املدخل معه ،بعد أن انتهت
خصوصيتها لدى آدم
ْ
من العمل الذي تقوم عليه ابلشكل الذي يرضيها ،وجدت نفسها رغماً
عنها وبداف ٍع خفي تفتح صفحة املقاطع املصورة على موقع يوتيوب ابحثةً
عن ذلك الفيديو الذي أخربها به الشيخ "حممود أبو البخاري" عن

اخلطيب القائل ابتفاقه مع نظرية داروين بنسبة تسعون ابملائة وشاهدته
ٍ
ابهتمام وللوهلة األوىل وجدت كالم الرجل منطقياً وعلمياً جداً ،هزت
رأسها ٍ
تتساءل
تنفض عن نفسها غباراً علق هبا ،وهي
بعنف كعادهتا كأمنا
ُ
ُ
ٍ
أصل كل الفصائل
كيف ُ
ميكن خروج ّ
كل املخلوقات من خلية واحدة هي ُ
اليت ال حصر هلا ؟
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ٍ
ٍ
خاص
بشكل
يشرح خلق آدم عليه السالم
يح القرآن الكرمي
ُ
صر ُ
ٍ
ومتفرد ومل يقل أبنه نبت عن تطور من ٍ
ٍ
جنس سابق ،طمأهنا
خلق أو
الرد عليه،
يسهل تفنيده و َّ
تذكرها لقول الشيخ حممود أب ّن كالم هذا الرجل
ُ
كانت تنتوي فتح صفحات ومواقع امللحدين لقراءة أفكارهم وما يدعون

إليه لرتى كيف يقتنعون مبا هم منغمسون فيه ،ولكن إن مل تتسلح مبا
ُميكنك من السري فوق األشواك فمن العقل أال تلج األكمة اليت ال تدري
ما هبا ،كل املستكشفني واملغامرين حىت املتهور منهم ال ينطلق إال بعد

كل األخطار احملتملة ،فما ابلك ابلسعى
تسلحه مبا يعينه على مواجهة ّ
وسط ٍ
ألغام رأت بنفسها كيف أهنا قد تُودي هبا ،اآلن قد التمست املعذرة
ٍ
كل زمام
ابلفعل
لعصام؛ إن كانت هي جتلس هادئةً مطمئنةً ببيتها ومتلك َّ
مقطع واحد مصور هبا وأاثر بداخلها كلَّ ذلك ،فما ابلك
أمرها وقد عبث ٌ
ٍ
سنوات عديدة ؟!!
يعيش بني املؤمنني والداعني هلذه األفكار
مبن ُ
ٍ
بشكل علم ٍي وديين ال
األمر عسريٌ ابلفعل وجيب إعداد خمتصني فيه
ُ
بعض املناظرات أو املقاالت املتناثرة هنا وهناك.
حد له ،لن تكفي ُ
وأخرياً بعد أن شعرت مسرية مبدى ثقل املُهمة املُلقاة على عاتقها،
أغمضت عينيها لتذهب يف س ٍ
بات ٍ
عميق.
ُ

*****
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 ُجوجانتفض آدم فور منادة مسرية عليه هبذا اللفظ ،وقام واقفاً لينظر حنوها
ٍ ٍ
تشعر أبن هذا هو امسه ،ضغطت زر
بدهشة جلية على مالحمه ،مما جعلها ُ
املسجل الصغري بيدها لتسمعه اجلملة األوىل اليت أعدهتا وال تدري معناها،
يرد عليه ٍ
جبملة قصرية حتماً سيكون معناها " ماذا تقولني أو ماذا
فإذا به ُّ

تقصدين ؟؟".

كيب العشوائي غريُ املعلوم سيجعلها مجلةً عجيبةً بال معىن،
فالرت ُ
أشارت حنوه بيدها أثناء تشغيلها للجملة الثانية اليت تكررت فيها كلمة
ٍ
بشكل مقصود ،فإذا به يلوح بيديه ويهتف بصوته األجش العاىل
جوج
ٍ
ٍ
طويلة تكررت فيها كلمة جوج مرتني كذلك ،مل تتوقف مسرية
جبملة

وأكملت بقية اجلُمل وهي تشعر به يكاد جين وأخرياً تقدمت حنو القفص
ٍ
ٍ
بصوت هاديء م ٍ
غلف بنربة الرجاء
ببطء وهي تقول له كلمة (( ُجوج ))
ُ
لغة لرتمجتها ،وأخرجت شطريًة ُجمهزًة ٍ
اليت ال حتتاج إىل ٍ
بعناية ومدت يدها
ُ
عرب الفتحة املعدة لتقدمي الطعام إليه واليت صممت عرب اجلدار الزجاجي
ٍ
بغطاء ميكن دفعه من اخلارج ليعود ملوضعه الطبيعي عقب دفع الطعام من

خالله ،نظر آدم حنوها ملياً ومد يده حنوها وهي عاجزةٌ متاماً عن منع
االرتعادة القوية اليت تكتنفها ،تقدمت يداه حنو يدها املمتدة إليه ٍ
ببطء
ُ
ٍ
ٍ
انقضت ك ُفه على معصمها لتقبض عليه بقوة أخرجت
شديد ،وفجأةً
ْ
صرخات مسرية العالية من مكنوهنا ،وصنع صياح آدم املهتاج مع صراخها
ُ

البعض حياول جذهبا
موجةً هيسرتاي عارمةً ابملركز ،اندفع اجلميع حنوها،
ُ
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ٍ
بعمود حديدي عرب كوة تقدمي الطعام،
واآلخر حياول دفع آدم بعيداً
وعصام ذهب مسرعاً ليبث الغاز املُخدر حنوه ليغرق الغرفة الزجاجية به،
ظل آدم حياول املقاومة وأخرياً نظر حنو مسرية نظرةً ال حتتاج إىل ٍ
لغة كذلك

لتدري معناها ،فقد كانت تستجديها وتستنجد هبا ،وانسحبت يده برفق
انطقا كلمةً واحدة بوه ٍن ليغيب بعدها يف ٍ
سبات عميق.
ً

ٍ
إصاابت ومل جيدوا
اجلميع بسمرية متفحصني إايها وابحثني عن أية
اهتم
ُ
إال اهللع الذي انتاهبا للموقف الذي تراه غري مرب ٍر ،ومل تسمع عبارات
سر هذا التهور الذي أقدمت عليه
اللوم من عصام وهو يسأهلُا عن ّ
وذهبت لتجلس على كرسي متقبلةً كوب املاء البارد الذي امتدت به

إحدى األايدي حنوها ،رغم الوحشية اليت يظنها اجلميع آبدم إال أنه مل يفعل
إال اإلمساك مبعصمها بشدةٍ فقط ،مل حياول جرحه أو كسره أو حىت

جذهبا حنوه ٍ
ٍ
مبالغة ميتلكها ،هل كان يريد إبالغها رسالة وصرختها
بقوة
أهاجته ليصرخ مبثل ما فعلت ،ما معىن كلمته األخرية اليت نطق هبا قبيل

مغيبه عن الوعي ؟!

ينتاهبا شعوٌر قوي اآلن أب ّن األمر ليس كما هو ظاهر ،هناك شيءٌ جللٌ
السر لن ينجلي إال بكشف مفردات هذه
ويتم التعامل معه بسطحيةُّ ،

اللغة ،اآلن وبعد أن أصبح معها كلمة داللية كبرية ميكنها البناء عليها،
ٍ
ٍ
لبداية
ملدخل يصل هبا
كلمة " ُجوج " لن يغمض هلا جفن حىت تصل

حقيقية ميكن البناءُ عليها مع هذه اللغة ،بعد أن هدأت أعصاهبا أخذت
التسجيالت املصورة وانطلقت إىل بيتها لتبدأ العمل عليها بال ٍ
كلل أو
ُ
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وهن ،بدأت يف حتليل املقطع املصور ملا حدث اليوم ،حركةُ جسد آدم
وإشارته كلها كانت تدل على هلفته للتواصل مما يؤكد أن إمساكه مبعصمها

مل يكن للهجوم أبداً ،استمرت بعدها يف حتليل الكلمات ومقارنتها
ابملفردات اليت استخرجتها من التسجيالت السابقة ،لتجد أ ّن كلمة ُجوج
هي جوهرةُ التاج حىت اآلن ،فجاءهتا الفكرةُ اليت غابت عنها رغم
بساطتها ،إهنا منقذهتُا ومرشدهتُا الدائمة واملتخصصة يف أكثر من لغة وعلى
صلة مبن ميكنه الوصول إيل اللغات غري املعروفة هلم " ..مىن"  ..اتصلت

هبا لتقص عليها األمر وطلبت معونتها للتوصل إىل هذه اللغة ،ولتبدأ
لكل شيء.
بكلمة ُجوج حتديداً ألهنا ستكون املدخل الرئيسي ّ

ٍ
حبماس أخربهتا "مىن" عن املسارين الَّذين ستنطلق فيهما ،األول

سيكون بوضع املقطع الصويت إبحدى الصفحات العاملية والكبرية
ٍ
جائزة ملن يستطيع ترمجة هذا املقطع،
وتعلن عن
للمختصني يف اللغات
ُ
استفسار أو لديه الرد ابلرتمجة
وسيكون بريد مسرية هو املعلن ملن عنده
ٌ
املطلوبة ،واملسار الثاين سيكون مبحاولة الوصول ألحد أساتذة اللغات
امليتة يف ذلك املعهد الذي درست به لغاهتا الثالث وطلب املعونة من

سيثمر
"عادل" يف ذلك ،شكرهتا مسرية على جهدها احلثيث والذي حتماً
ُ
ٌ
اتصال من "مىن" ليفجر األرض من
الكثري ،وبعد ساعتني فقط جاءها

حتت قدميها.

*****
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 عصام األمر أخطر مما تتصور ،أرجوك استمع إيل ٍبعناية ،وأرجو أن
ُ
ُ
تُق ّدر كل ٍ
سأنطق به.
حرف
ُ
ٍ
ٍ
بكل ٍ
محاس
نطقت مسرية هبذه العبارة وهي تنتفض وجالً بصوت ُمغلف ّ
ٍ
كل حواسه مرتقباً ملا ستقوله.
وانفعال مما دفع عصام ألن يُشحذ َّ
ٍ
ابهتمام :
اعتدلت مسرية يف جلستها وقالت

 قبل كل ٍشيء أري ُد معرفة موقعك اآلن من األداين أل ّن هذا هو
ّ
األساس الذي سيبىن عليه كلُّ شيء.
انطفأت الشعلةُ اليت أوقدهتا بصدر عصام فور مساعه لذلك وقد أدرك
ٍ
نتيجة سوى
أهنا قادمةٌ لتجادله فيما يعتنق ،وحتماً لن خيرج النقاش أبي
الثورةُ املتبادلة ،وهذا ما حاول جتنبه ،ولكن تنهد وقال ٍ
ببطء:
اكتشفت نقيض الكثري من املسلمات البديهية
 كل ما هنالك أينُ
اليت مل تكن تقبلُ إبداءً للرأي من قبل ،فدخلت يف مرحلة تعليق هلذا األمر

حىت أجد جاذابً قوايً جيذبين ألحد األطراف ،ولألسف مل أجده حىت اآلن،
وألي ُم ْعتن ٍق لفكره اخلاص قائم ،فللك ّل احلريةُ فيما
ولكن احرتامي لألداين ّ
يعتقد أو يؤمن به.

جاهدت مسرية لتكظم كل انفعاالهتا اليت متوج هبا وأخذت نفساً عميقاً
ٍ
ٍ
هبدوء
كل ما حتاول إخفاؤه وقالت
وعيناها ترمشان
بسرعة فضحت َّ

شديد:
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 -حسناً  ..أوالً هل تتفق معي أبن كلمة ُجوج على حسب إحصائية

تكرارها وموقعها يف اجلُمل ومع ردود أفعال آدم حنوها ابألمس  ..هل
احلل الكبري للغز هذه اللغة
توافق على أهنا كلمةٌ داللية كربى يبدأ عندها ُّ
اليت يتحدث هبا ؟
ٍ
ببساطة وقال:
لوح عصام بيديه
 -ذلك اختصاصك الذي ال ميكنين منازعتك فيه اآلن ،ولكن أرى

مثل ما ترين ابلفعل.

ٍ
بتحسس :
كمن جيس بركاانً موقناً من انفجاره الوشيك .قالت
توصلت ملدلوهلا الفعلي ؟!
 ما رأيك لو أخربتك أين قدُ
انتبهت حواس عصام أبكملها وقال ٍ
بلهفة :
ُ

ائع  ..أثق بقدرتك على ذلك ابلفعل  ..وما هو هذا املدلول ؟
-ر ٌ

ٍ
بصوت
أسها بتحس ٍر وقالت
عضت مسرية على شفتها السفلي ّ
وهزت ر ُ
ٍ
خافت :
 ُجوج كلمةٌ مشرتكة بني أكثر من لغة منها العربية والعربية كذلكٍ
لشيء واحد مذكوٍر يف كل األداين وهو ما نُسميه حنن أيجوج
وتشري

ومأجوج.

انتصب عصام واقفاً وقائالً :
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افات
 لقد ظننتك تبحثني ٍمبنهج علم ٍي سليم ،ولكن ما زالت اخلر ُ
احملرك الرئيسي لك.
واخلزعبالت اليت متَّ حشو رؤوسنا هبا هي ُ
ُ
ٍ
ٍ
هاديء :
بصوت
نظرت مسرية حنوه أب ٍمل وقالت

 أمل ت ُقل منذ ٍوتثمن وحترتم عقائد اآلخرين ؟!
ثوان أنك تُق ّد ُر
ُ
ْ ْ
هتف عصام ٍ
بثورة قائالً :

أحرتم عقائد اآلخرين إذا مل توجه سهامها حنوي،
 نعم اي مسريةُ
ٍ
ٍ
مرضية أو أساطري دينية
خياالت
البحث العلمي جيب أن يوثق حبقائق ال
ُ
كل عص ٍر حسب مصاحلهم اخلاصة ،على
تداولتها األجيال لتوظيفها يف ّ
ذكر أيجوج ومأجوج هل تعلمني أن الرئيس األمريكي السابق جورج بوش

وقبل غزو العراق أبسابيع كان جيتمع ابلرئيس الفرنسي جاك شرياك

إلقناعه أبن احلرب ضد العراق هي قضيةٌ عادلة وأن حترير العراق هو إرادةٌ
يندد ابلدول سيئة األدب
إهلية !  ..ويف كل احلجج اليت يسوقها بوش كان ُ
ويهاجم حمور الشر ويكرر كلمة أيجوج ومأجوج ،وأمام هذا الكالم ظلَّ
شرياك مذهوالً ال يستطيع تفسري هذا الكالم امللغز ،وتوصل مستشار
شرياك إيل اإلجابة عن طريق االحتاد الربوتستانيت الفرنسي الذي قال :إنه
يف هناية الزمان سوف يدخلُ أيجوج ومأجوج من اببليون إيل إسرائيل
حبسب النيب حزقيال ..واببليون طبقاً لتفسري االحتاد الربوتستانيت هي اببل

صدام حسني !!
اليت أعاد بناءها
ُ
ضحكت مسرية قائلةً :
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أحرتم تقديسه لعقيدته وسعيه لنصرهتا حىت وإن كانت
 -هل تعلم أين ُ

خطأً من وجهة نظري ،وليتنا نفعل حنو ديننا مبثل ما فعل ؟
رفع عصام حاجبيه عالياً مث قهقه ٍ
بقوة وقال :

ائع  ..دكتورة مسرية العالمةُ َّ
تقر احلروب الدينية وتدعو إليها.
الفذة ُّ
-ر ٌ

تنهدت مسرية ٍ
بقوة وقالت :

سأشرح لك
 أرجوك اي عصام ال تستنطقين مبا مل أتفوه به ،حسناًُ
مقصدي ،منذ ٍ
عام شاهدت فيلماً أمريكياً هوليودايً لنيكوالس كيج جنم
الشباك الشهري ،اسم الفيلم هو ((  " )) Left Behindتُركوا

ابخللف"  ..بدأ الفيلم مبشهد يف أحد املطارات مع الرتكيز القوي على

كتاب يُباع مبكتبته وعليه ٌ
إقبال امسه ( أعمال الرب ) وتدور األحداث
حتمل الطائرةُ
ليكون قائد إحدى الطائرات ذلك النجم الكبري ،وابلطبع ُ
خمتلف اجلنسيات واألعمار واألداين مبا فيهم املسلم ،وعلى األرض تذهب

ابنته الشابة برفقة أخيها الصغري الذي مل جياوز مرحلة الصبا إىل أحد
ٍ
مشهد
اجملمعات التجارية واليت حتوى بعض آليات املالهي لألطفال ،ويف
ٍ
ٍ
بتقنية عالية وأثناء احتضاهنا ألخيها بني ثنااي حوارمها ،خيتفى كل
أخاذ

حتتضن إال مالبس أخيها ،ويف
األطفال دفعةً واحدة لتتفاجأ الشابةُ أبهنا ال
ُ

كل من بداخلها من
نفس التوقيت تضطرب الطائرةُ دفعةً واحدة ليختفي ُّ
األطفال ،ونكتشف بعد ذلك أبنه ليس األطفال فقط من فُقدوا وإمنا

ورجل عجوز كان جبوار زوجته ،وكذلك زوجة هذا البطل
مساعد الطيار
ٌ
ٍ
ٍ
اللغز مع
عجيب ال تربير وال تفسري
بشكل
من منزهلا
منطقي له ،ويستمر ُ
ٍّ
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اج مبه ٍر كالعادة لنصل يف النهاية أبن ما حدث هو بداية
التفاعل إبخر ٍ
النهاية فقد اختار هللا املؤمنني وانتزعهم يف ملح البصر ليكونوا جبواره حىت

جينبهم أحداث النهاية من كوارث وآالم وأهوال ستشهدها األرض ملدة
ٍ
سنوات ،وبعد هناية أحداث الفيلم األخاذة واليت جعلت كلَّ األبطال
سبع
تومض الشاشة السوداء آبية من إجنيل
يعودن من غيهم الذي كانوا فيه
ُ
الساعةُ فال يـ ْعل ُم هبما أح ٌد ))
مرقس برقمها قائلةً ((وأ َّما ذلك الْيـ ْو ُم وتلْك َّ
هل تعلم اي عصام أب ّن هذا الفيلم قد حقق جناحاً كبرياً يف العامل العريب
واإلسالمي رغم معارضة فكرة الفيلم الرئيسية لصريح معتقدان اإلسالمي

حبثت عن اآلية الكاملة يف إجنيل مرقس فوجدهتا تقول «وأ َّما
مع العلم أبين ُ
الساعةُ فال يـ ْعل ُم هبما أح ٌد ،وال الْمالئكةُ الَّذين يف
ذلك الْيـ ْو ُم وتلْك َّ
اآلب( )).إجنيل مرقس  .. )32 :13ويظهر يف
َّ
السماء ،وال االبْ ُن ،إالَّ ُ
نصفها األخري خمالفتها التامة ملا نؤمن به ،وابلرغم من ذلك تقبل اجلمهور

العريض الفكرة ومررها دون اعرتاض ،منهم املتدين والليربايل أو حىت
عريب بعمل ٍ
فيلم كبري فكرتُه تدور حول
ختيل معي النقيض لو قام ٌ
امللحدْ ،
ٍ
صنّاعه ابلتخلف
تعظيم
مقدس إسالمي ،ستجد أغلب هذه األطر ُ
اف تتهم ُ
واجلهل ومزج الدين أبموٍر ال ينبغي له أبداً أن خيتلط هبا ،ملاذا ؟! ..

كنت ضمن تلك اجلموع اليت ترى الدين جانباً روحياً كمالياً ومل
أعرتف أبين ُ

أدرك مدى تقصريي إال اآلن ،هلذا أغبط كل من جيعل الدين هو ُج ُّل مهه
وهدف حياته بغض النظر إن كان على ٍ
خطأ أو صواب.
ُ
ّ
ص َّفق عصام حبر ٍ
كة متثيلية وضحك ضحكةً قصريةً متهكمةً وقال :
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تعج بعصور الظالم املصطبغة
ائع اي دكتورة  ..ولكن كتب التاريخ ُّ
-ر ٌ

بدماء األبرايء نتاج جعل الدين هو احملرك الرئيسي كما تقولني.
قالت مسرية ٍ
هبدوء :

هنت عن قتل ٍ
طفل أو امرأةٍ أو
 أعلم أيضاً عن إحدى الدايانت أهنا ْالدين بلداً إال ونشر فيه العلم
عجوٍز أو حىت قطع شجرة ،وما دخل هذا ُ

والعدل والنور ،وما احنسر جم ُد أبنائه اال عندما ابتعدوا عنه وعن صحيح
تعاليمه.
تنهد عصام هذه املرة ٍ
بقوة وقال :
 حسناً اي مسرية ،أعلم جيداً قصة أيجوج ومأجوج احملتبسني خلفسوٍر مينعهم عنا منذ آالف السنني ،وما زالوا رغم هذه القرون مل يتطوروا،

وابقون على مهجيتهم ورغبتهم األبدية يف إيذائنا وفقط ،وال يستطيعون

عوامل التعرية املمتدة هلذا الزمن الكبري ،ومل
املرور من ذلك السور رغم
ُ
تعج أبقما ٍر صناعية
يعلم خملو ٌق مبكاهنم أو يكتشفهم رغم أ ّن السماء ُّ
ْ
تكشف دبة النملة ابألرض !!  ..هل تقولني أبن آدم منهم !!
أصبحت
ُ

ٍ
يثبت
بكل طاقته وآدم نفسه أمامك فلتكشفي لنا ما ُ
بكل بساطة املركز ّ
ذلك.
قالت مسرية برجاء :
سيفتح اآلفاق ويطرح الكثري من األفكار اليت
 جمرد اإلميا ُن ابلفكرةُ

متهد لنا طريق الكشف ،مثالً لو قلنا أبن أيجوج ومأجوج ليسوا خلف
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حسي وإمنا سور معنوي مثل كوهنم قد متَّ دفعهم إىل ب ٍ
عد آخر أو عا ٍمل
سوٍر
ٌ
ُ
ٍّ
موا ٍز لنا وأن مرور آدم هذا قد متَّ عرب ٍ
ثغرة لو حاولنا الوصول إليها
وكشفها قد نتمكن من رصد ٍ
هجوم ٍ
قادم وإعداد سبل املواجهة له.
أشار عصام بيديه وهو يقول بصر ٍ
امة :
أقدم لك ما تطلبني من
 -لن أعارضك اي مسرية فيما تعتقدين وسوف ُ

مساعدات لكشف ما تريدين ،أما كوين ال أصد ُق هذه الرتهات اخليالية
وأن يل هدفاً آخر كذلك أراه كبرياً وأسعى خلفه ،أعتقد هذا من حقي.
أبسى:
قالت مسرية ً

 -األم ال ترضى أبداً أن يكتشف وليدها صواب فكرهتا مبصابه عندما

يطر ُق ما هنته عنه.

ضحك عصام متهكاً للمرة الثانية قائالً :
األم الرؤوم.
 -شكراً أيتها ُ

*****
كل جهد مسرية ،فبعد أن
استغرق
ُ
البحث عن أصل أيجوج ومأجوج َّ
وحبثت عنها وأخربهتا
جعلت تركيزها يف املرة السابقة عن كلمة ُجوج فقط
ْ

خيص
مين هبذا الكشف؛ أصبح
املفتاح األكرب لديها اآلن أن تلم بكل ما ُّ
ُ
أيجوج ومأجوج وقد وجدت الكثري مما أدهشها ،فقد كان علمها بقصتهم
وميضاً ميضي مسرعاً جملرد مساع بعض اآلايت اليت تتحدث عنهم بسورة
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جبار سيظهر يف آخر الزمان ليعيث يف األرض
شعب ٌ
الكهف وأهنم فقط ٌ
فساداً ،ومبا أن ذلك لن يكون إال عند قيام الساعة فلم تشغل ابهلا هبم،

فاألمر قد
فأين هم منها كي يكونوا داخل بؤرةُ اهتمامها ؟!  ..أما اآلن
ُ
العمل ابملركز مع آدم على أ ُشده ،عصام وجمموعته يريدون حتقيق
اختلف،
ُ
نص ٍر علم ٍي لدراوين ونظريته من خالله ،وهي لو استطاعت إثبات كشفها

أبنه أح ُد أفراد أيجوج ومأجوج تكون قد انتصرت لنظرية االميان أبحداث
ٍ
جذب وعودة عصام
الساعة يف آخر الزمان عسى أن يكون ذلك عامل
إىل اإلميان ابهلل عز وجل .

قبل البدء يف حبثها قررت االستعانة مبن ُميكنه مساعدهتُا ،طلبت من
ٍ
حسام أخيها بعض الكتب واملراجع املوثقة واملوثوقة عن أيجوج ومأجوج،
وذهبت إىل مىن لتُجالسها وتناقشها مبا يدور خبلدها وبدأت قائلةً :
 هل لديك جدي ٌد عن الرتمجة للمقطع الصويت ؟ ال جديد ولكن "عادل" أخربين أنه أرسل بريداً ٍلعامل أمريك ٍى
ٍ
متخصص يف هذا األمر ابلفعل وينتظر ردَّه ،وسوف أخربك على الفور حني

إجابته.

أيجوج
أنتظر من حسام املراجع اليت سيأتيين هبا عن
ٍ
 أان كذلك ُومأجوج ،لقد وضعت افرتاضاً أمتىن أال يثبت نقيضه ،كلنا نعلم احلديث

النبوي الشهري عن أهنم حيفرون وينبشون هذا السد يومياً حىت إذا اقرتبوا
من فتحه عادوا قائلني أبهنم سيكملون يف الغد ،وكلما عادوا يف اليوم التايل
وجدوا َّ
السد قد عاد مبثل ما كان قبل بدء احلفر ،لو قلنا أبهنم خلف عامل
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موا ٍز أو ب ٍ
ٍ
َّ
موجات
السد قد تكون بنيته من
عد آخر فهذا يعين أن
ُ
ٍ
كهرومغناطيسية نشأت عن مزج احلديد ابلنحاس املنصهر بعد إفراغ القطر
أثر
عليه كما جاء يف القرآن الكرمي ىف سورة الكهف ،وهلذا ال يظهر هلم ٌ
بسطح األرض ،ومعىن خرقهم له يف آخر الزمان أهنم حتماً قد توصلوا
ٍ
ٍ
علمية تُؤهلهم لذلك ،وليس معىن أهنم يعيثون يف األرض فساداً أهنم
لتقنية

تستخدم القنابل النووية
اجليوش املتقدمة واليت
يتصفون ابلبدائية،
ُ
ُ
ٍ
أسلحة متطورة  ..أليس هذا
كل ما يصل إليهم من
والفسفورية والعنقودية و َّ

فساداً يف األرض ودماراً هلا وللبشرية ؟
صمتت "مىن" حيناً وقالت :

 -عقب إخباري لك عن توصلي لداللة كلمة " جوج " وأان كذلك

منشغلةٌ ابلبحث عما يتعلق هبم ووجدت نظريةً مل أمسع هبا من قبل ،تلك
اليت تتحدث عن َّ
أن أقوام أيجوج ومأجوج ليسوا من نسل آدم عليه
السالم وإمنا هم من ٍ
نسل يسمى "النيندراتل" خلقوا وعمروا األرض قبل
سر الصراعُ الدائم بينهم
آدم عليه السالم مبا يقارب  15ألف سنة وهذا ُّ

وبني بين آدم ،وحتدث الكثريُ من املختصني عن املقاربة اجلينية الكبرية
بينهم وبني اإلنسان اآلدمي.
ضحكت مسرية قائلةً :
 -تلك نظرية الداروينيني رعاها عالمان أحدمها سويدي واآلخر

أمريكي مبعهد بالنك األملاين وتناقلها وصدقها عنهم كالعادة بعض

الباحثني العرب واملسلمني ،وهي تعد أحد مراحل أتصيل وتوثيق نظرية
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ٍ
داروين القائلةُ َّ
خملوقات سابقة
تطور انشيء عن
أبن خلق اإلنسان هو ٌ
بدأت كلها من ٍ
ٍ
عظمي
هليكل
خلية واحدة ،وأيدهم يف ذلك اكتشافهم
ّ
ٍ
مججمة بشر ٍية متاماً ولكن الفك
نسبوه هلذا اإلنسان املزعوم كان تركيبُه من
ٍ
جلي ،اتهوا فرحاً هبذا االكتشاف ملدة  40عاماً وقد
ينتمي للقردة
بشكل ّ
وجدوا حلقة الوصل اليت تؤكد نظرية التطور هذه ،ولكن مع تقدم األحباث

والدراسات وجدوا تفاواتً كبرياً يف عمر كل منهما مما يعين أهنما ال خيصان

كائناً واحداً.

ٍ
حبماس :
قالت مىن
 -أان كذلك وجدت النفي التام هلا ولكن لن يصدقه إال من آمن

برسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم  ،ففي احلديث الصحيح يقول رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم(( َّ
إن أيجوج ومأجوج من ولد آدم ،وإهنم لو
أُرسلوا إىل الناس ألفسدوا عليهم معايشهم )) وهذا أتكي ٌد أهنم من نسل
آدم ال مراء فيه ،ولكن ظننت ذلك قد يكون مدخالً ٍ
ٍ
مقارب تعرفيه
لشيء
أنت حبكم ختصصك.

ٍ
ابمتنان :
قالت مسرية
ائع واحلديث النبوي الشريف خيتصر الكثري من اجلهد
 حبثك ر ٌابلفعل ،استمري يف البحث معي عن األحاديث واملصادر الدينية السليمة
اليت تساعدان فيما نري ُد.

*****
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السحب السوداء اليت مل يرها سكا ُن القاهرة من قبل تكاثفت وجتمعت
فجأًة فوق منطقة التجمع اخلامس ،وألول ٍ
مرة حيدث ما يُشبه اإلعصار
تغص به األفالم األمريكية ،فكأمنا سحابةً منهم قد قررت النزول إىل
الذي ُّ
ٍ
وسرعة متزايدة كلما تضاعفت
األرض فظلت تدور حول نفسها ابستمرا ٍر
كل من شاهده ،ظن
أُضيء بر ٌق يصحبهُ هزمي الرعد مبشهد ّ
بث الرعب يف ّ

اجلميع أبن السحابة ستالمس العمارات وتقتلعها ولكن كلما كادت أن
ُ
ٍ
تتحرك
عكسي لرتتفع ألعلى مرًة أخرى وهي
بشكل
تفعل إذا هبا تدور
ُ
ٍّ
االت يف تصوير الظاهرة النادرة والغريبة
حركةً أفقيةً بطيئة ،تسابقت اجلو ُ
ٍ
صفحات الفيس بوك واملواقع تتداول
دقيقة كانت
هذه ويف أقل من
ُ

الصور واملقاطع املصورة ،ليتحدث فري ٌق عن قدوم األعاصري ملصر ألول
مٍ
غضب مستح ٌق
رة جالبةً اخلراب والدمار مبا كسبت أيدي الناس فهذا
ٌ

يقسم أ ّن زوج خالته يعمل ابملخابرات احلربية
من هللا عز وجل ،وآخر
ُ
ويؤكد أن هذا
ٌ
سري جتربهُ إسرائيلُ حملو القاهرة ،يف حني شرح خبريٌ
سالح ّ
مقدمات
ض ،وتلك
ٌ
اسرتاتيجي أب ّن هذه مؤامرةٌ داخليةٌ يقوم هبا فري ٌق معار ٌ
ٍ
عملية إرهابية أشارت هلا (أبلة فاهيتا) يف حلقتها املاضية عندما قالت إ ّن
غازات البطن تصنع أصوااتً عجيبة حني خروجها من املؤخرات ،ولكن أكد
خرباءُ الطقس الرمسيون َّ
قش األرز
أبن هذه سحابةٌ سوداء بسبب حرق ّ

ابلعام املاضي.

جتن حني اتصلت بوزير البحث العلمي
وحدها مسرية اليت كادت أن ُّ
لتؤكد له أبن هذه ثغرةٌ بني عاملني يف طور احلدوث سيعقبها ٌ
أهوال جسام
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ٍ
بسرعة وإعداد سبل
حني خروج أيجوج ومأجوج منها وجيب التحرك

املواجهة هلم ،كادت أن جتن حني ضحك وزير البحث العلمي قائالً :
 شدي الغطاء ملنتهاه حني نومك اي دكتورة.وقت
اتصلت بعصام صارخةً فيه أبن األوان قد فات ومل يعد هناك ٌ
للدراسات فقد جاءت النهاية ابلفعل ،لريد عليها ساخراً :
 إذا كانت تلك النهايةُ وعالمات الساعة اليت تؤمنني هبا ،فماذاستفعلني ؟!! فلتصلي وتدعي ربك قبل هالكك الوشيك على حسب

زعمك.
ُ

ردت عليه غاضبةً وقائلةً :
 -تعلمت يف ديين أبم ٍر من رسولنا صلى هللا عليه وسلم أنه (إذا قامت

الساعة ويف يد أحدان فسيلةً ومل جيد إال أن يغرسها فليغرسها) ،تلك
الفسيلةُ هي أح ُد فرو ٍع وليس جذوع النخل ،واليت إن زرعت فلن تؤيت
مثاراً إال بعد سنني طوال ،فما الطائلُ من زرعها بدالً من الصالة كما

تقول؟؟

هلذا لن أأيس..
اتصلت مبىن لتجدها الوحيدةُ اليت تُؤمن وتصدق مبا تعتقده ،واليت
َّ
ذكرهتا قائلةً:
 هل حتفظني شيئاً من سورة الكهف اي مسرية ؟173

البحث

الفصل الثاين

 بضع ٍآايت فقط.
ُ

ٍ
بسرعة فقد ورد يف احلديث الصحيح ..
 فلتقرأي ما تستطيعني منها" من قرأ عشر ٍ
آايت من سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال" .
إهنا الساعة وسوف يظهر يف أي حلظة.
هتفت مسرية بظف ٍر قائلةً :
احلل ابلفعل ،وهو يف منتهى
 شكراً لك اي "مىن" لقد وجدت َّالبساطة ،هل تذكرين الفيلم اهلزيل األمريكي " - Mars attakهجوم
ٍ
كائنات مرخيية
املريخ" الذي هبطت فيه
واحتلت األرض وعاثت فيها خراابً
ْ

السالح الوحيد للتخلص منهم هو تشغيل
ودماراً ،ويف النهاية كان
ُ
املوسيقي اليت كانوا يتفجرون عند مساعها ؟  ..سنفعل املثل ولكن من
صوتية عا ٍ
ٍ
ٍ
لية من آايت
موجات
منطلق ديننا حنن ،سنصنع جهازاً يطلق

حدثت.
سورة الكهف لغلق هذه الثغرة إن
ْ

رد،
أبي ٍّ
صمت "مىن" وعدم ردها أخرب مسرية أبهنا ال تري ُد إحراجها ّ
فانطلقت األخرية مبنتهى احلماس لطلب هذا اجلهاز من أحد مهندسي
يعمل معها مبركز البحوث.
الصوت املتخصصني والذي ُ

*****
ازدمحت ابلبشر الذين
منطقةُ الغابة املتحجرة بتباهتا الرملية العالية
ْ
جاءوا للمشاهدة عن قرب وللتصوير جبوار الظاهرة الغريبة اليت حتركت
ٍ
بشكل مستم ٍر واستقرت أخرياً هنا ،انطلقت مسرية بني
أفقيا فوق املباىن
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ٍ
ٍ
ٍ
صغرية له يد
كهرابئية
مبكنسة
الزحام وهي حتملُ جهازها الغريب الشبيه
حتملُه منه وبه شاشةٌ رقمية صغريةٌ تشبه شاشة اجلواالت متوسطة احلجم
كابل ٍ
وجبوارها مخسةُ أزرة ،وخيرج منه ذراعٌ طويلة ممتدة عرب ٍ
ملتف حول
ٍ
بشكل حلزوين مثل كابل مساعةُ اهلاتف ،كانت جتاهد للصعود ألعلى
نفسه
ٍ
مكان ميكن الوصول إليه ،تفادت الكثري من الشباب الذين يصطنعون

ٍ
عجيبة اللتقاط صوٍر فريدة تبث مباشرًة على صفحاهتم ابلفيس
مشاهد
تستطع جتنب قيء ٍ
طفل حتمله أمه ال تدري ما الداعي جللبه معها
بوك ،ومل
ْ
بسطت
هنا وكيف وصلت به إىل هذه التبة ،جتاوزت تلك العائلة اليت
ْ
فرشها وجلست لتتناول طعامها الدسم برفقة أطفاهلم الذين اصطحبوهم
ٍ
ٍ
صمت آذاهنا ابلصراخ عرب اجلواالت اليت يضعها
يف رحلة خلوية مميزة ! ُ ..
تنم عن ٍ
خيال رائ ٍع
أغلب املتواجدين على آذاهنم لينقلوا أخباراً عجيبة ُّ
ُ

حيظون به ،ومل جتد ال طائرات تدور حول السحب العجيبة أو خرباء

أجانب أنشأوا خياماً حبثيةً كبرية مع تليسكوابت عمالقة مثلما طرق أذهنا
مع كث ٍري من االبتكارات العجيبة أثناء مرورها ،وأخرياً وعندما وصلت

يقف بنظارته السوداء متطلعاً حنو السحابة ومنفصالً
للقمة وجدت عصاماً ُ
متاما عن كل ما حييط به ،فهتفت به قائلة :
احلل.
 عصام  ..احلم ُد هلل أنك هنا ،لقدوجدت َّ
ُ
نظر عصام حنوها وأمعن بصره للجهاز العجيب الذي حتمله وقال هلا

متسائالً :
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برتددات ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
يردد آايت سورة
صوتية
موجات
جهاز
ُ
عالية وموجهةُ ،
الكهف ،أمتىن أن يكون سبباً يف حمو تلك الظاهرة ،أو غلق الثغرة إن
حدثت.
قهقه ٍ
بقوة قائالً :
 أهال بك يف مدينة البط ،وأين عبقرينو الذي صنعه لك ؟  ..أُريدهالبتكار ٍ
حذاء طائ ٍر فأصعد به إىل السحابة.
قالت مسرية أب ٍمل:
 دعك من السخرية اي عصام صدقين إهنا النهايةُ وال منجاة لنا إالابللجوء إىل هللا ،ساعدين يف استخدامه ولن ختسر شيئاً.
هدير مفاجيءٌ من السحابة اليت
هم عصام أن َّ
يرد عليها ،ولكن قاطعه ٌ
توقفت مع برق يلمع
توقفت عن دوراهنا الذي ينعكس صعوداً وهبوطاً،
ْ
ْ
تفع ٍ
صرخت مسرية فيه
بعمق،
ْ
حوهلا على طول امتدادها وصوت اهلدير ير ُ
أن يفعل قبل أن تقع الواقعة ،ولكن قبل أن يرد عليها فجأة كأمنا قد
سقطت السحابة من السماء فقد اقرتبت من األرض دفعةً واحدة وتوقفت
ْ
ٍ
ٍ
عند قمة تبة رملية بعيدة وازداد ملعا ُن الربق الذي مل يفارقها يف رحلة
صم آذان اجلميع وأتلقت السحابةُ السوداء ٍ
بلون
هبوطها ،وحدث
انفجار َّ
ٌ
أزرق أتبعه لو ٌن أبيض مثَّ امنحت فجأ ًة عن ٍ
ٍ
دائرة
عجيبة بدا خلفها جيوشاً
مضاعف ومبالمح أكثر شر ٍ
ٍ
جرارة كلها على شاكلة آدم ولكن ٍ
اسة
حبجم
ومجيعهم حيملون بيدهم ما يشبهُ البنادق ،ما إن فتحت الثغرةُ حىت اندفع
ٍ
كسيل هاد ٍر وصوبت بنادقُهم حنو البشر الذين صرخوا
العدد الكثيف
ُ
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وتدافعوا ٍ
شاب حاول
بقوة يدهسون
بعضهم البعض ،وكان ُ
أول الضحااي ٌ
ُ
ٍ
الكائنات قادمةٌ من
صورة مبا يُسمى ( سيلفي ) لنفسه وتلك
التقاط
ُ
خلفه!
جاهدت مسرية لتشغيل جهازها بعد أيسها من ٍ
وجئت به
عصام ولكن فُ ْ
ميد يده ليساعدها بعد أن رأى بعينيه صدق ما أخربتهُ عنه ،ابتسمت
ٍ
بفرحة عمت وجداهنا ولكن بعد تشغيل اجلهاز وعندما التفتت لتصويبه
ٍ
مصوب حنوها
سالح
تقف أمامها وماال يقل عن مائة
وجدت
ٍ
الكائنات ُ
ُ
هي وعصام ،وقبل أن تصرخ انطلقت أشعتهم كلها حنومها دفعةً واحدة.

*****
 لقد كان كابوساً رهيباً.ضحكت "مىن" ٍ
بقوة بعد أن ختمت مسريةُ ما حكته جبملتها السابقة
قائلةً:
 ثقافتك اهلوليودية مع األحداث اجلارية صنعت لك فيلماً كبرياًاج ٍ
جيد يتناسب مع مكانتك.
إبخر ٍ
ابتسمت مسرية وقالت :
أغرب ٍ
قبل ،هل من
ُ
حلم مركب رأيته يف حيايت مل حتدث معي من ُ
املمكن أن يكون فيه إشارةٌ أو رسالةٌ ما ابلفعل ؟
قالت "مىن" هبدوءٌ:
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األهوال املصاحبة
 إليك ما وجدت وفيه الكثريُ مما سريد عليك،ُ
لظهور عالمات الساعة الكربى ستكون كالتايل؛ بداية ابملسيخ الدجال
خروج أيجوج
ظهور املسيح عليه السالم ليقضي عليه ،مث
ُ
وفتنته ،يعقبها ُ
ٍ
حديث يصور كل التفاصيل وقتها يقول فيه رسول هللا صلى
ومأجوج بنص

هللا عليه وسلم:

َّجال ذات
َّواس بْن مسْعان رضي هللا عنه قال :ذكر ر ُس ُ
ول هللا الد َّ
عن النـ َّ
غد ٍاة-و َّ
أن عيسى يـ ْقتُلهُ -وفيه« :-فـيـ ْقتُـلُهُ ُمثَّ أيْيت عيسى ابْن م ْرمي قـ ْوٌم ق ْد
ح ع ْن ُو ُجوهه ْم وُحي ّدثـُ ُه ْم بدرجاهت ْم يف اجلنَّة ،فـبـ ْيـنما
عصم ُه ُم هللاُ م ْنهُ فـي ْمس ُ

ت عباداً يل ال يُدان
ُهو كذلك إ ْذ أ ْوحى هللاُ إىل عيسى :إ ّين ق ْد أ ْخر ْج ُ
ْجوج :و ُه ْم م ْن
ألح ٍد بقتاهل ْم فح ّر ْز عبادي إىل الطُّور ويـ ْبـع ُ
ْجوج ومأ ُ
ث هللاُ أي ُ
ُكل حد ٍ
ب يـ ْنسلُون فـي ُم ُّر أوائلُ ُه ْم على ُحب ْيـرة طربيَّة ،فـي ْشربُون ما فيها وميُُّر
ّ
صحابُهُ،
آخ ُرُه ْم فـيـ ُقولُون لق ْد كان هبذه م َّرةً ماءٌ وُْحيص ُر ن ُّ
يب هللا عيسى وأ ْ
ب
ْس الثـ َّْور ألحده ْم خ ْرياً م ْن مائة دينا ٍر ألحد ُك ُم اليـ ْوم فـيـ ْرغ ُ
ح َّىت ي ُكون رأ ُ
صب ُحون
ن ُّ
صحابُهُ فـيُـ ْرس ُل هللاُ عل ْيه ُم النـَّغف يف رقاهب ْم فـيُ ْ
يب هللا عيسى وأ ْ
فـ ْرسى كم ْوت نـ ْف ٍ
صحابُهُ إىل األ ْرض،
س واحد ٍةُ ،مثَّ يـ ْهب ُ
ط ن ُّ
يب هللا عيسى وأ ْ
يب هللا
ب ن ُّ
فال جي ُدون يف األ ْرض م ْوضع ش ٍْرب إالَّ مألهُ زمهُ ُه ْم ونـ ْتـنُـ ُه ْم ،فـيـ ْرغ ُ
صحابُهُ إىل هللا فـيُـ ْرسلُ هللاُ ط ْرياً كأ ْعناق البُ ْخت فـت ْحملُ ُه ْم
عيسى وأ ْ
ت مد ٍر وال وب ٍر،
فـتطْر ُح ُه ْم ح ْي ُ
ث شاء هللاُ ُمثَّ يُـ ْرس ُل هللاُ مطراً ال ي ُك ُّن م ْنهُ بـ ْي ُ
ال لأل ْرض :أنْبيت مثرتك وُر ّدي
الزلفة ُمثَّ يُـق ُ
فـيـغْس ُل األ ْرض ح َّىت يـ ْتـ ُركها ك َّ
الرَّمانة وي ْستظلُّون بق ْحفها ويُـبار ُك يف
بـركتك فـيـ ْومئ ٍذ أتْ ُك ُل العصابةُ من ُّ
178

البحث

الفصل الثاين

الر ْسل ،ح َّىت أ َّن اللّ ْقحة من اإلبل لتكْفي الفئام من النَّاس ،واللّ ْقحة من
ّ
البـقر لتكْفي القبيلة من النَّاس واللّ ْقحة من الغنم لتكْفي الفخذ من النَّاس

ض
فـبـ ْيـنما ُه ْم كذلك إ ْذ بـعث هللاُ رحياً طيّبةً ،فـتأ ُ
ْخ ُذ ُه ْم حتْت آابطه ْم فـتـ ْقب ُ
ارج احلُ ُمر
ُروح ُك ّل ُم ْؤم ٍن وُك ّل ُم ْسل ٍم ويـ ْبـقى شر ُار النَّاس يـتـهار ُجون فيها تـه ُ

خروج
الساعةُ» .وهذا احلديث أخرجه مسلم  .وابلتايل
وم َّ
فـعل ْيه ْم تـ ُق ُ
ُ
أيجوج ومأجوج وفسادهم الكبري وعدم قدرة ٍ
خملوق على مواجهتهم؛ لن
يعقب ذلك
يكون القضاءُ عليهم إال أبمر هللا ليقضوا مجيعاً دفعةً واحدةُ ،
ٍ
ٍ
شديد يغسل
مكان غريُ معلوم مث مط ٍر
حيمل جثثهم وعفنهم إىل
طريٌ
ُ

يح تقبض روح مجيع
األرض من دنسهم وبقاايهم ،يلي ذلك أن َّ
هتب ر ٌ
املؤمنني لتقوم الساعة على شرار القوم.
ضحكت "مىن" مستطردةً :
 وهبذا لن تكوين يف ٍحاجة ألجهزة عبقرينو.
قالت مسرية بتحف ٍز:
أيت له أثناء حبثي حلقةً متلفزة حتدث فيها
 دكتور مصطفى حممود ر ٍُ
ابستفاضة عن موضعهم قائالً عن ذي القرنني امللك الصاحل الذي منحه

ٍ
البشر ووصفه هللاُ
هللاُ القدرة على أن جيوب األرض كلها بتقنية ال يعلمها ُ
ىت إذا بـلغ مغْرب َّ
الش ْمس) املفرتض أن يُقابلها
يف سورة الكهف قائالً (ح َّ ٰ

ىت إذا بـلغ
كلمة مشرق الشمس ولكن يف احملطة التالية قال تعاىل (ح َّ ٰ
مطْلع َّ
الش ْمس وجدها تطْلُ ُع عل ٰى قـ ْوٍم َّملْ ْجنعل َّهلُم ّمن ُدوهنا س ْتـ ًرا )
والطلوعُ هنا يعين تواجدها وليس عملية الشروق ،وهذه ال حتدث إال
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إبحدى مناطق سيبرياي حيث ال تغرب الشمس عنها ،وهبذا فقد بىن د.

جموف وله خمرجان بطريف
مصطفى حممود نظريته القائلة أبن ابطن األرض ٌ
األرض عند القطبني ،ويسكنه أيجوج ومأجوج ويُضاء هلم عرب الصخور

بعض اجلذوع واجلذور النباتية
املشعة ،واستدل على ذلك بظهور
ُ
االستوائية مبياه القطب الشمايل ومل يكن هناك تفسري هلذا الظهور إال
خروجها من ابطن األرض !  ..وهذا يعين أن َّ
السد إمنا هو غل ٌق هلذه

الفوهة اليت قد خيرجون منها ،وعرض خرائط قدامي اجلغرافيني املسلمني
اليت تؤكد ذلك ومنهم الشريف اإلدريسي.

كل هذه
معىن ذلك أ ّن االفرتاضات العلمية والنظرايت اليت تُفسر َّ
مسموح هبا وال ضري منها.
األسرار
ٌ
حاولت "مىن" ختفيف توترها قائلةً:
 -لن أخالفك يف ذلك ،املهم تلقفي مين اخلرب اجليد واجلديد ،د.

املتخصص ابللغات امليتة طالب ابلتواصل املباشر
مارتن العامل األمريكي
ُ
معك أل ّن لديه الكثري.

*****
فتحت مسرية بريدها لتجد مفاجأ ًة مجيلةً ستمه ُد هلا الطريق الذي تبغي

السري فيه ،كان بريداً من د .مارتن الذي حدثتها "مىن" عنه ،وما أرسله

كان مدهشاً ألبعد مدى ،أنبأها أنه حيمل تسجيالت قدمية مشاهبة هلذه
اللغة حصل عليها من مصدر عجيب؛ ففي إحدى رحالت الصيد اليت قام
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يح ٍ
عنيفة
هبا بعض الصيادين يف مخسينات القرن املاضي ،وبعد تعرضهم لر ٍ
ألقت هبم على شاطيء جزيرةٍ جمهولة ليجدوا كائناً مبثل ما وصفت مسرية
وحش سيلتهمهم
عن آدم ولكن مع اختالف احلجم ،ظنوا وقتها أبنه
ٌ
وفروا أمامه هاربني ،وكانت دهشتهم القصوى عندما اندي عليهم ٍ
بلغة ال

علم هلم هبا ،مما استوقفهم حبذر وتعاملوا معه بلغة االشارة اليت جعلته

يتجاوب معهم ليجدوا أنه اتئهٌ مثلهم متاماً شاركوه املأكل واملشرب وبعد
شهرين عندما اقرتب قارهبم املهشم من اإلصالح إذا هبم يستيقظون
رحلة ٍ
ليجدوه جثةً هامد ًة ،دفنوه وعادوا عرب ٍ
صعبة وسط أهوال البحار،

فتم تسجيلها
وكانوا حيفظون بعض الكلمات والعبارات اليت حتدث هباَّ ،
منهم مع استنباط بعض معانيها على حسب تصرفه معهم ،ولكن مع
يستطع أحدهم أن يصف مكان اجلزيرة وال كيفية الوصول إليها،
اجلهد مل
ْ

وهلذا طالبها الرجلُ بضمه لفريق البحث ليشارك مبا عنده ،وكانت موافقتها
سريعةً وبال تفك ٍري ،ولكن طلبت منه الرتيث حىت حتصل على موافقة مدير
ٍ
ٍ
وبكل ٍ
ابلكشف اهلائل
عصام لتخربه
محاس وانفعال اتصلت برقم
املركز،
ّ
للحل السريع ،ولكن جواله املغلق حال بينها وبني
وأن اللغز يف سبيله
ّ

توصلت له حىت ولو
التواصل الذي ال تطيق صرباً عليه لتنقل إليه كل ما
ْ
ٍ
مصدق وال ُمؤمن بكل ذلك ،انمت وأحالمها ما زالت متوج
كان غريُ
لوقات ٍ
اعات وخم ٍ
حبروب وصر ٍ
ٍ
كثرية عجيبة مل ترها من قبل ،ويف الصباح
ظ برسالته التلقائية أبنه مغل ٌق أو
الباكر وجدت جوال عصام ما زال حيتف ُ
ٍ
ساعة حتاول
متاح ،انطلقت لعملها ابملركز القومي للبحوث وكل
غريُ ٍ
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مكاملته جمددا ومل تستطع ،وأخرياً جاء موع ُد انصرافها لتحلق مسرعةً إىل
هزت كياهنا من األعماق.
املركز ،لتجد مفاجأ ًة أخرى ّ

*****
الغرفةُ القامتة شحيحةُ االضاءة جبدراهنا القاسية الصلبة ،أبرضيتها
املبتلة دوماً وبلوهنا غري املعلوم واملختلط ما بني األسود والبين والرمادي،
كان يقف منتصباً وظهره ملتص ٌق ابحلائط رغماً عنه بتلك األصفاد اليت
تربط يديه ٍ
بقوة يف مستوى أعلى من رأسه ويُنافسها يف قوهتا أصفا ٌد أخرى
ٍ
إبحكام ،وبعدم تصديق وذهول كبريين نطق مجلته اليت
متسك قدميه
ط غضباً ويقول مبنتهى العنف :
جعلت الضابط يشتا ُ
تصر على االستهبال اي ابن ال ــ ...؟!!
 ما زلت ُّمث نظر حنو مساعده وقال له :
 سخنه يل.وعلى الفور وبال ذرة ٍ
تردد اندفع املساعد ليغيب دقائق جلس فيها
الضابط على كرسيه واضعاً ساقاً فوق األخرى عاقداً حاجبيه ويُدخن
ٍ
ٍ
شديد حماوالً استنباط
ابهتمام
ابستمتاع وهو يرقب نظرات املقيد
ٍ
سيجارتهُ
ٍ
أي شيء منها.
عاد املساعد حيمل دلواً يتصاع ُد منه البخار الكثيف وقد وقى يديه
ٍ
ٍ
ٍ
ومبتلة جعلها بينه وبني مواضع محله للدلو ،ووقف
قماشية كبرية
بقطعة
بتساءل أخ ٍري ،وبال ٍ
ٍ
ط له
أمام املقيد ونظر حنو الضابط
عناية أشار الضاب ُ
أب ْن يفعل ،وبال ٍ
تردد ألقى ابملاء املغلي على صدر الضحية لتتعاىل
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صرخاتُه لرتج املكان ٍ
بقوة جعلت كل من فيه جيفل وإن مل تتحرك بصدر
أحدهم ذرةٌ من ٍ
شفقة أو رفق به.

*****
ط
جلست مسرية مبقابلة عصام بوجهه املتورم
والكدمات الزرقاء حتي ُ
ُ
عينيه املنتفختني ٍ
يتحمل مالمسة الكرسي له ،فقام
بقوة وهو ال يكاد
ُ
ٍ
بذهول
يئن ويشتكي مما القاه ،نظرت حنوه
واقفاً مرةً أخرى وجسده كله ُ
وقالت له :
 ماذا حدث؟!  ..ال أفهم شيئاً حىت اآلن ،ذهبت للمركز أمسفوجدته مغلقاً ومت تشميعُه وعليه حراسةٌ أبم ٍر قضائي ،وأخرياً توصلت
ملكانك ألجدك هكذا !!
ٍ
ٍ
اهتام أم
كسيح ال ميكن استخراج
بصوت
ٍ
عتاب أم ٌ
مدلول له؛ هل هو ٌ

شكوى قال هلا :

ظننت أن األمر انتهى إبغالق حمضر
 بالغك السابق ،كنت قدُ
التحقيق فيه ،ولكن من الواضح أ ّن مجلتك اليت طلبت فيها كشف املركز
وما جيري فيه دفعتهم لعمل حتر ٍ
ايت عنه ،واآلن حنن مجيعاً يف خضم قضية

ٍ
مرخص مع ٍ
متويل أجنيب.
العمل مبرك ٍز غريُ
ٍ
بنربة ذاهلة تسائلت قائلةً:

ٍ
مر ٍ
بتعاون
يتبع هيئةً كنديةً تعمل
 مرك ٍز غريُ َّخص !!  ..أمل تقل أبنه ُ
مع أجهزة الدولة ؟!
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بكل أ ٍمل ومر ٍ
ارة قال :
 كان ذلك وقت تسميته مبركز دراسات القواقع قبيل إغالقهَّ ،وألن
ٍ
ذكاء وقتها عندما
استخراج تراخيص مرك ٍز جديد ستستغرق دهراً ،ظننتها ً
ألي تغي ٍري ورقي
أعدت تشغيلُه مع تغيري الفتته فقط دون السعي ّ

أقنعت اهليئة الكندية أبنه يعمل رمسياً
واالحتفاظ مبسماه وترخيصه القدمي و ُ
هكذا.
مل تدر مسرية هل تلومهُ أم تلوم نفسها ،فقد اشتعلت مرارةُ األمل حبلقها
ني ٍ
وكلما صدرت عنه آهةٌ آملتها هي كأمنا طُعنت بسك ٍ
حاد مزق قلبها ،ما
السبب املباشر فيه ،سالت دموعها للمرة األوىل وقالت :
يعانيه اآلن هي
ُ
 أان آسفةٌ اي عصام ،لقد تعذبت كثرياً بسبيب ومعي.هز عصام رأسه ٍ
ببطء حماوالً تفادي أمل احلركة وقال:

 املهم اآلن هل علمت شيئاً عن آدم وماذا فعلوا به ؟وحاولت متالك أوصاهلا وهي تقول :
جففت دموعها
ْ

ٍ
كنت حريصةً فقط على مالقاتك
 ال أعلم َّأي شيء عنه فقد ُ
واالطمئنان عليك ،ولوال ذكري أن معك اجلنسية الكندية ما جنحت هذه

الزايرة.

بنفس املرارة املتصاعدة قال عصام :
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 مل أحصل بع ُد على اجلنسية اي مسرية ،فينبغي مرور أربع سنو ٍات
ُ
ٍ
اءات تستغرق عامني للحصول على
إبقامة دائمة هبا ،وبعدها تبدأ إجر ٌ
عام واحد يف هذه اإلجراءات حيت اآلن.
اجلنسية  ،ومل ينقضي إال ٌ

ٍ
بعمود من ان ٍر يشوي أحشائها ،هي السبب
للمرة الثانية شعرت مسرية
يف كل ٍ
شيء ،هي اليت سعت ملالقاته وأغرقته يف البحث املتعلق آبدم مث
ّ
خطبتها واالرتباط هبا ،للمرة األلف تتمىن لو أنه مل يظهر أو يعد ملصر،

ماذا لو بقي بكندا وظلت هي على ذكراهُ اجلميلة ؟ أمل يكن ذلك هو
العيش
األفضل له وهلا اآلن ؟  ..هل مواجهةُ احلقيقة ودفع مثنها أفضلُ أم
ُ
ُ
مبخد ٍر خيفي عنا حقيقة مدى تردي الوضع ؟
ٍ
ابهتمام قائلةً :
سألته
 إذن جيب توكيل ٍحمام كبري ملعاجلة هذه القضية ،هل توصي ٍ
ابسم
ُ
ُ
تعرفه ؟
ٍ
ابهتمام :
قال عصام

ٍ
 فلرتسلي أي ٍبسرعة لنستفيد من ظنهم حبصويل على اجلنسية
حمام
ٍ
فرصة ألختلص من مذحبة
يتم عرضي على النيابة يف أقرب
الكندية حىت ُّ

التحقيق اليت يقوم هبا هؤالء الوحوش.

صوت الضابط أب ّن وقت الزايرة قد
مهت مسرية أن ترد عليه ولكن عال
ُ
انتهى ،نظرت مسرية مبنتهى األمل لعيين عصام الَّلتني تكادا أن ختتفيا خلف
ٍ
خبفوت :
التورم احمليط هبما وقالت
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 أان آسفةٌ.ٍ
بسرعة :
قال عصام
أومأت مسرية داللة أهنا ستفعل وهي
 أرجوك طمئين أمي وأخيت عين،ْ

ترى اقتيادهُ املؤمل من أمامها كأنه انتزاع لقلبها من صدرها ،وانطلقت
مسرعةً لتعمل بوصيته.

*****
ٍ
بشكل مل تتخيله مسرية ،العلماء
كان تطور
ُ
األحداث سريعاً ومتصاعداً

ذووا اجلنسية الكندية تدخلت سفارهتم ومتَّ إخالء سبيلهم مقابل ترحيلهم
السريع خارج البالد ،القضية اليت ظنت أهنا ستكو ُن جمرد ٍ
متويل خارج
إطار القنوات الرمسية وخمالفة السلطات اإلدارية يف تشغيل مرك ٍز علم ٍي يف
غرض غري خمصص له ،يف غمضة ع ٍ
ٍ
جتسس عقب
ني حتولت إىل قضية

خروج األجانب منها ومت حتويلُها للقضاء العسكري ،األجهزة الكثرية
واملتنوعة مت مصادرهتا ٍ
كأدلة ضمن أحراز القضية وكان أمهها اخلادم القوي
بعد تسجيل املراسالت الدائمة واملستمرة بني فريق العمل ابملركز مع فر ٍيق
متخصص أبلبريات كانوا يشاركوهنم خطوات البحث نقطةً ٍ
ٍ
بنقطة كأهنم
آخر
ٍ
ملعلومات قد تكون
يتواجدون مبصر معهم ،ولكن مت احتساب هذا تسريباً

ابألقفاص وعرب تقارير البحث أنه مت
عسكريةً مشفرة ،القردةُ اليت كانت
ُ
ٍ
عينات منها للدراسات اجلينية والفسيولوجية للمقارنة مع عينات
سحب
ُ
ٍ
بفريوسات
آدم متَّ إعدام كل هذه القردة وحرقها حترزاً من أن تكون حمقونةً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
بيولوجية قادمة !
إرهابية
عمليات
قاتلة بنية نشرها يف
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كل هذه األحداث،
اللغز الكبري الذي أشعل َّ
وأخرياً آدم  ..صاحب ُ
بذلت مسرية أقصى جهدها لتصل إليه ومل تستطع ،مل تنس مرافقة احملامي هلا

سألت عنه ،اهتم الضابط جدا أبسئلتها هذه وقال هلا :
حني
ْ
 أعطىن امسه ثالثياً لو مسحت ؟ترددت مسرية ومل تدر مباذا ختربهُ وقالت :

اسم آدم ،فهو ال حيمل امساً ومل نستطع
 حنن من أطلق عليه ُالتواصل معه بسبب لغته غري املعروفة.
ط وكتب االسم أمامه واستطرد قائالً :
اعتدل الضاب ُ
ائع  ..وما كانت جنسيتُه ؟
ر ٌكظمت مسرية ضحكتها الساخرة وهي ال تدري كيف ختربه بظنها أنه

أح ُد أفراد أيجوج ومأجوج وقالت :

حمل در ٍ
اسة ملعرفة أسراره.
 حنن ال ُنعرف له جنسية لقد كان َّ

 استمري اي دكتورة ،من الذي سهل له عملية دخول البالد بدونأور ٍ
اق رمسية ؟
شعرت مسرية ابلفخ الذي ينصبه هلا الضابط والذي تغوص فيه دون أن

تدري وقالت :
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كل ذلك به التفاصيل ،وأنه كان
 أعتقد أن بالغي الذي تسبب يف ّاحلصول عليه من كلية الطب البيطري
بعهدة حديقة حيوان اجليزة ،ومت
ُ
أثناء بقائه هناك للعالج.

امة و ٍ
قال الضابط بصر ٍ
هلجة موحية :
ٍ
مدرجة هبذه القضية رغم إقرارك ابلعمل
 -وهلذا أود تذكريك أبنك غري

معهم ألننا جعلنا البالغ ابمسك وهبذا فأنت يف حكم شاهد امللك ،لذا
أريد معرفة كل املعلومات اليت لديك ،ودعك من أمر حديقة احليوان وكلية

الطب البيطري الذي ثبت كذبُه.

لوحت مسرية بكفها وهي ال تدري مباذا تنطق ،وألن البصر بني العميان

جرميةٌ قالت :

 حسنا ،آدم هذا ليس سوى أح ُد فصائل القردة املتقدمة وحصلناعليه مع جمموعة القردة اليت جاء هبا لنا عاملٌ حبديقة احليوان امسه عبد

الباسط.

كانت تعلم أبهنا أشعلت اجلحيم حتت قدمي عبد الباسط هذا وقد
تورط يف هذه القضية ،مل تشعر ابألسف حنوهُ فهي مل حتبه يوماً وتراه
يستحق ما سيالقيه هنا ،فهذه هي العاقبةُ الطبيعية لكل مر ٍ
تش مزوٍر
ُ
يتقافز كالقرود ألجل املال ،رغم رؤيتُها لنظرة عدم التصديق يف
متحذلق
ُ
عيين الضابط إال أنه أجاب عن تساؤهلا مبوضع آدم أنه مت قتلُه وحرقه مع

بقية القردة اليت أُعدمت!
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وألن القضية دخلت حيز اإلعالم و ُشغل الرأي العام هبا ومت تضخيمها
وألن صحافتنا تعملُ مببدأ َّ
لتأخذ أكرب من حجمها بكث ٍريَّ ،
أن الكلب

حينما يعض رجالً فليس خب ٍرب صحفي ،إمنا اخلربُ الصحفي هو َّ
أن يعض
ٍ
ٍ
وعاملة وطنية وسريهتُا العلمية الذكية
قديسة
الرجلُ كلباً ،حتولت مسرية إىل

اليت ال مثيل هلا مع إشادة رؤسائها وزمالئها ووزير البحث العلمي بنفسه
الناكر
هلا ،فهي اليت كشفت قضية التجسس الكبرية ،وأصبح عصام
ُ
جلميل البلد الذي هرب منها بعد أن تعلم فيها وعاد لينال منها ويتجسس

ستحدث على يديه ،كانت
عليها وهللاُ أعلم ابحلروب البيولوجية اليت كانت
ُ

مسرية بني شقي الرحيّ ،إما أن توافق على مزاعم الصحافة وتقبل بوضعها
ٍ
ٍ
كشاهد ٍ
متهمة
ملك كما أُريد منها يف القضية ،أو تنكر ذلك لتتحول إىل

ابحلل
لرتافقه يف مصريه ،وبناءً على رجاء عصام الذي طلب منها أن تقبل ّ
األول حىت تبقى ابخلارج حماولةً السعي حلل األزمة عرب اجلامعة الكندية

واالتصال أبساتذته هناك ،ولكن عندما حاولت السفارةُ الكندية التدخل
صفة ٍ
يف أمره مل تفلح ألنه مواطن مصري وال ٍ
كندية رمسية له كي تتدخل
ٌ

ضج الكثري من
حكوماهتا فيما خيص فرداً ليس من رعاايها ،وابلطبع ُ
الربامج ابحلديث حول القردة وفصائلها واألمراض النادرة اليت تنقلها،
وقامت إحدى مجعيات حقوق احليوان بعمل ٍ
ٍ
وفعاليات
وقفة احتجاجية
ٍ
كثرية وكبرية للوحشية اليت قامت هبا الشرطةُ يف التعامل مع القردة اليت
أعدمتها ومثلت جبثثها وحرقها ،فهذا ليس من اإلنسانية أبداً !
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ٍ
لعصام وأثناء خروج مسرية
جلسات احملاكمة العسكرية
وعقب إحدى
ُ
من أبواب احملكمة برفقة أمه وأخته وبينما هتم هببوط درجات السلم
اخلارجي ،استوقفها صحفي يظهر عليه األانقة الشديدة وبلهجة مهذبة

جدا قال:

 دكتورة مسرية أان محدي أنيس الصحفي جبريدة ( احلصري اليوم )هل من املمكن أخ ُذ مخس دقائ ٍق من وقتك ؟
هزت رأسها أبن ال ،واستحثت السري دون أن تنطق ،فإذا به يقول:
 أريدك يف أم ٍر ٍهام وحيوي.
قالت ٍ
جبفاء وهي هتبط الدرجة الثالثة:
 ليس لدي ما أقوله.ٍ
حبماس قال :
 األمر ال يتعلق ابلقضية وإمنا بنظرية داروين.له:

جنح يف أ ْن يستوقفها بعد الوصول للدرجة السابعة لتلتفت إليه وتقول
 ماذا هبا نظرية دراوين ؟ابتسم ٍ
خببث وقد وثق من جناحه وإصابة سهمه قائالً :
 منذ مىت و د .عصام يؤمن هبا ؟190
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قالت متسائلةً :
 ومن أدراك أبنه يعتنقها ؟ٍ
حبماس قال :
حتقيق ٍ
 لعمل ٍتواصلت مع اجلامعة اليت كان يعمل هبا يف كندا
متفرد
ُ

الصحف الكندية عنه ،وقد قال البعض أبنه كان له جه ٌد
واتبعت ما كتبته
ُ
ُ
ٍ
ط السلطات املصرية
علمي ابرٌز ألجل كشف
جديد فيها لوال إحبا ُ
ٌ
للبحث.
شردت مسرية ببصرها لتتفكر يف كالمه ،لو جنح هذا الصحفي يف عمل
ٍ
محلة تُؤيد ذلك فقد خيرج عصام من قضية التجسس ،فال مشكلةٌ قانونية

يف اعتناقه البوذية أو إميانه ابلنظرية الداروينية ،ولكن ستنفي أمر استخدامه
لشن ٍ
حرب
َّ
كل هذه األجهزة احلديثة يف نقل أسرار البلد أو التجهيز ّ
ٍ
يعج ابألمراض املزمنة واملستوطنة منذ آالف السنني،
بيولوجية وسط جمتم ٍع ُّ

والعجيب أهنا ستكو ُن حرابً من كندا يف أقصى األرض !

ٍ
بكل ما لديها للصحفي الذي
لذا فقد وقفت وبكل صدق أدلت ّ
انطلق بغنيمته اليت مل يسبقه أح ٌد إليها ،ويف اليوم التايل انتظرت مسرية

صدور اجلريدة لتحملها إىل عصام مع بشرى بقرب الفرج ،ولكن كانت
صدمتها اليت ال َّ
حد هلا ،فقد خرج املانشيت الرئيسي للجريدة يقول

املقال كلُه يدور
(املتهم ابلتخابر ال يُؤمن ابألداين وداروين قدوته ) وكان ُ
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حول إثبات أنه ال دين له وال عهد وال ذمة وابلتايل كان من املتوقع منه
أي ٍ
شيء !!
َّ

*****
ٍ
ٍ
حادة ،ملاذا كلما أرادت أن تسري مع
اكتئاب
أصيبت مسرية بنوبة
عصام خطوةً لألمام عادت به للخلف أمياالً ؟  ..فهي ترى نفسها ما
ُخلقت إال لشقائه ،عدم وجودها يف هذه احلياة كان كفيالً مبنع كل
املصائب اليت وقع فيها ،املقالةُ النارية اليت كتبها ذلك الصحفي بسرعة
تلقفتها كل وسائل االعالم لتجعلها مادةً ثريةً يلوكها اجلميع ليل هنار،
الكالم عن أن هذا الكافر الذي ال دين له قد عاد ليدمر
وابلطبع أصبح
ُ

األمر وأصبح مزرايً ألبعد درجة،
البلد
ُ
ويستحق أن ُحيرق حياً ،لقد تعقد ُ
ٍ
كخطوة منهم ملساعدته
وبسبب مراسالهتا السابقة ألساتذته يف ألبريات و

ش ّكلوا جبهة ضغطت على رائسة اجلامعة لتقبل طلبه السابق لتعيينه أستاذاً
هبا ،وأُعيدت مناقشة طلبه ومتت املوافقة ابإلمجاع ،وهبذا أصبح إلدارة
اجلامعة صفةٌ رمسية تطالب هبا حضور جلسات حماكمته ومتابعة تفاصيلها

عسى أن يكون ذلك مؤثراً ملنحه بعض العدالة اليت يبغيها ،ولكن ألنه ما
زال حيمل اجلنسية املصرية مل يؤثر ذلك يف ٍ
شيء إال التحسس يف قانونية
ُ
ُ
ٍ
بشكل اتم ،تناولت الصحافة ذلك أيضاً مدللة على
مجيع االجراءات
حرص اجلهات اليت كان يتخابر معها للحضور وبذل كل اجلهد ملساعدته،
ٍ
لكل
فال ميكن بيع جاسوسهم هكذا بسهولة؛ ستكون رسالةً سلبية ّ
جاسوس قادم إن فعلوا ،احملامون بذلوا ما يف وسعهم وحاولوا إثبات َّ
ٍ
أن كلَّ
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ما دار ابملركز مل يكن سوى ٍ
ٍ
بشكل غري
حبث علمي حبت ،حىت لو كان
اليوم األخري
قانوين لكنه مل يرقى أبداً ليكون جتسساً أو ختابراً ،وجاء ُ
ليحمل الصدمة الكربى ،وهو احلكم عليه حكماً هنائياً غري ٍ
قابل

لالستئناف أو النقض وواجب التنفيذ ابإلعدام رمياً ابلرصاص !

*****
بكل ما فيها من
ما أقسى أن ترى حياة أحدهم تنسلخ من أمامك ّ
ٍ
ٍ
وأحالم ومشاعر ،من رمحة هللا بنا أن جعل املرض أحد مقدمات
آمال
ٍ
ويالت وآالم،
املوت الذي قد يتمناه البعض لذويه رمحةً مما يعانيه من

تذهب ابلفؤاد وتُذهل العقل جتعلك تقف
ولكن موت الفجأة الصدمة اليت
ُ

متسائالً وجمرتاً للساعات األخرية اليت تصبح مقدسةً وأبدية يف الذاكرة ،أما
وتسلب منك نبضات قلبك
األصعب على اإلطالق أن تنسحب روحك
ُ
ٍ
ٍ
ببطء وأنت ترتقب موت عزيزك بال ٍ
مفاجأة
آالم تؤهلك لتلكم اللحظة أو
ُ
تغنيك عن أهوال ترقبه ،شعرت مسرية أبن احلياة كلها ال قيمة هلا وال
ٍ
ولوهلة تسائلت أين العدل إذا كانت حياة عصام
تستحق العناء فيها،
النابضة ابألحالم العريضة وعقله احململ ابلعلم الغزير ويرتبط به ثالثةُ أفراد

هو املكون الرئيسي لعاملهم ،أين العدل حينما تسلب منه هذه احلياة بدون
جر ٍ
يرة حقيقية تستحق ذلك ،ما زالت تذكر عينيه الذاهلتني عقب النطق
ابحلكم ،وتذكر كلماته الكسيحة وهو يقول هلا:
أقل لك أال أمل لنا يف هذا البلد ؟!
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ما زال يقيدها شعور اإلمث ألهنا منحت جالده السيف الذي سيزهق

أكثر ما يفقدها توازهنا وقدرهتا املنطقية على التفكري،
روحه به ،وهذا ُ
ستظل أبد الدهر مثقلةً هبذا الذنب حنوه ،ولكن هل ستتحملُ احلياة
هكذا،
املوت هلا أفضل ألف مرةٍ ،عسى أن تعيش معه يف اآلخرة احلياةُ
ُ
احلقيقية اليت وعدان هللاُ هبا ،ولكن  ..هل عصام بعقيدته هذه من املمكن

أن يكون ممن يشملهم هللاُ برمحته ملقتله ظلماً ؟  ..أليس هذا تكفرياً مناسباً
بصداع ال َّ
حد له ،ولكي ال تقع يف مثل ما وقعت فيه
ملا فعل ؟  ..شعرت
ٍ

من قبل قررت أن تستعني ابملختصني ذوي العلم ،فطلبت من حسام
أخيها مقابلة ذلك الشيخ العصري حممود أبو البخاري.

دخلت ملكتبه وعيناها ال تبصران ّأايً من التفاصيل اليت متعنت فيها من

الشيخ ببسمته اهلادئة مرحباً هبا وخمرباً إايها أبنه يذكرها جيداً،
قبل ،وحلقها
ُ
يغلف مجيع
وعندما سأهلا أين وصل
ُ
البحث اآلن ،قالت له مسرية واحلز ُن ُ

أحرفها:

 لقد وصلنا ابلبحث إىل مدى ٍبعيد جداً ،ولكن وقعت أهوال أنستنا
ً

كل ما خيصه.

مبنتهى اهلدوء واالهتمام قال :
ٍ
بكل ما حدث.
 أان ٌمتابع جي ٌد لإلعالم وعلى دراية ّ
اعتدلت مسرية وقالت :
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ٍ
حديث سابق ملعرفة ما هو معتقده احلقيقي قال
 عند نقاشي معه يفيل أبنه يف مرحلة ٍ
ٍ
ألي من األداين على االطالق ،ألنه
ثبات وعدم
اجنذاب ٍّ

اكتشف نقيض الكثري من الثوابت اليت تربينا عليها ،سؤايل لك  ..هل

مقتله ظلماً يُعد كفارةً له ؟

ٍ
صيغة للرتفق هبا يف الرد،
تنحنح وصمت هنيهةً وهو حياول إجياد
وحسم تردده قائالً :
 صريح اآلايت يف القرآن الكرمي تقول “ :وم ْن يـ ْرتد ْد م ْن ُك ْم ع ْن دينهت أ ْعما ُهلُ ْم يف ُّ
الدنْـيا و ْاآلخرة وأُولئك
ت و ُهو كاف ٌر فأُولئك حبط ْ
فـي ُم ْ

اب النَّار ُه ْم فيها خال ُدون”
أْ
صح ُ

بكل عج ٍز وأسى الدنيا ،مشفقاً هبا
مل تتمالك مسريةُ دموعها وهي تشعر ّ

قال هلا :

 ولكن ما زال بيدك حماولةً النقاذه.حبدة انظرةً إليه ومتسائلةً ٍ
رفعت مسرية رأسها ٍ
بقوة عما يعين فاستطرد
قائالً :
اللحظات األخرية دائماً يصفو فيها القلب ويكون العقل مستعداً
ُ
لتلقي احلقيقة ،سأمنحك بعض الكتب املهمة اليت قامت ابلرد العلمي

التفصيلي على أغلب شبهات امللحدين ،عسى أحدها قد يطرق ما لديه
ٍ
شبهات ويقومها ،ولكن استعيين أبكرب وأمضى سالح ،وهو الدعاء
من
والتضرع هلل عز وجل .
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هزت رأسها ممتنةً لكالمه ،وانتظرت جتميعه للكتب من مكتبته اهلائلة،

وبينما ميد يده هبم إليها سأهلا قائالً :

 قلت أبنكم وصلتم ملدى ٍبعيد يف حبثكم ،يهمين معرفة ما توصلتم
ً
إليه.
تنهدت مسرية وقصت عليه كلَّ ما وصلت إليه وما افرتضته بشأن آدم

واحتمالية أن يكون من قوم أيجوج ومأجوج.

ٍ
ٍ
مناسب واعتدل
بشكل
صمت الرجل برهةً كأمنا يُهييء نفسه للكالم
يف جلسته ومبنتهى الدقة والعناية قال :
 أحتدث إىل ٍعاملة تدرك جيداً أن وجود املرجع العلمي يضع أساساً
املرجع الكبري
نبين عليه مجيع نظرايتنا اجلديدة ،وحنن واحلم ُد هلل لدينا
ُ
يرفض البحث
قادم ،ديننُا ال
واملوثوق جداً الذي جيب أن نبين عليه ما هو ٌ
ُ

العلمي والنظرايت اجلديدة مهما كان شططها وال حيارهبا.

ٍ
لكل ما قال مستحثةً
نظرت مسرية إليه ابهتمام وهزت رأسها موافقةً ّ
إايُه على املتابعة ليقول :
جاءت قصة أيجوج
املرجع اإلهلي هو القرآن الكرمي ،وفيه
 هذاْ
ُ
ومأجوج ابلتفصيل الكبري ،وابلتايل أي ٍ
حمكوم عليه
يناقض ما جاء فيه
ختيل
ٌ
ُ

ابخلطأ.

ٍ
ابهتمام :
قالت مسرية
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 وما هو اخلطأُ فيما قلت ويتعارض مع ما ورد ابلقرآن الكرمي عنهم ؟ ظاهر القرآن الكرمي ُّيدل على أن أيجوج ومأجوج لن يقدروا على

سواه هللاُ ابألرض ،كما قال تعاىل:
نقب السد ،فإذا جاء موع ُد خروجهم َّ
استطاعُوا لهُ نـ ْقبًا .قال هذا ر ْمحةٌ م ْن رّيب
اسطاعُوا أ ْن يظْه ُروهُ وما ْ
"فما ْ
فإذا جاء و ْع ُد رّيب جعلهُ د َّكاء وكان و ْع ُد رّيب ح ًّقا"  ..قال ابن كثري :يقول

خمربا عن أيجوج ومأجوج أهنم ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا
تعاىل ً
الظهور عليه أسهل من
الس ّد ،وال قدروا على نقبه من أسفله .وملا كان
ُ
نقبه قابل كالً مبا يناسبه فقال" :فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له
نقباً" وهذا دليل على أهنم مل يقدروا على نقبه ،وال على ٍ
شيء منه ،ومع

افرتاضاتك ببُعد آخر وعامل موا ٍز وما شابه فينطبق عليه نفس األمر ،من
أحدهم إال مع قيام الساعة كما جاء يف صريح موعود
املستحيل أن يعربه ُ
هللا عز وجل.
ابتسمت مسرية خبيبة ٍ
رجاء وشعور الفشل يتملكها ،ويف حماولة أخرية
لنيل أي فوٍز قالت :
 هل يتعارض التفسري القائل أبن َّالسد قد يكون معنوايً وليس من
الضرورة أن يكون حسياً مع أي ثوابت ؟
تنهد الرجل وصمت قليالً كعادته قبيل الرد وقال :
 -ابلنسبة يل شخصياً ال حاجة يل مبحاولة تعديد أصابعي ،ولكن لن

أمنع وليدي من فعلها ليتعلم ،فلن يضريين معرفة أين هم وما هي طبيعة
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حياهتم يف شيء ،ولكن قال هللا عز وجل يف سورة الرمحن ((اي م ْعشر ا ْجل ّن
السماوات و ْاأل ْرض فان ُف ُذوا )) ،
استط ْعتُ ْم أن تن ُف ُذوا م ْن أقْطار َّ
و ْاإلنس إن ْ
مباشر من اخلالق للعلماء املتخصصني ابلذهاب أينما شاءوا
يح
وهذا تصر ٌ
ٌ
يف الوصول ألسرار الكون.

صمتت مسرية وقد أدركت جيداً ما يعنيه ،ورغم توقعها إجابته بعدم
املعرفة ألن هذا ليس ابختصاصه تساءلت :
 مباذا تتوقع تفسري ظهور هذا الكائن ؟يفرد كفيه داللة عدم معرفته وقال :
ابتسم وهو ُ
وخيلق ماال تعلمون ،هذا دورك يف استكمال حبثك عليه.
ُ -

ابتسمت بسخر ٍية ومر ٍ
ارة قائلة :

 مل يعد يف اإلمكان الوصول إليه ،الروايةُ الرمسية تقول أبنه متَّ قتله معٍ
لفريوسات قاتلة ،وهللاُ أعلم مبكانه اآلن.
القردة اليت تشككوا يف محلها
وأخرياً وقفت لتعلن انتهاء املقابلة ولتنصرف برفقة أخيها مع ما محلته
من ٍ
كتب منحها الرجل إايها

*****
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 هكذا قد انتهى األمر.ٍ
ٍ
بعيون ابكية ٍ
حمطمة قاهلا عصام حمداثً هبا مسرية وأسرته مع أخيه
ونفس

الذي ظهر للمرة األوىل لتوديعه قبل تنفيذ احلكم عليه يف موعد ال يعلمون
عنه شيئا ،ترددت مسرية وقالت له :

 هل ميكنك قبول هدييت هذه واالهتمام هبا بعد انصرايف ؟ٍ
بعناية وكلهم دهشةً عما قد
اجلميع للصندوق الصغري املُغلف
نظر
ُ
مقبل على املوت يف أي ٍ
فأي ٍ
لرجل ٍ
هدية هذه ميكنك منحها ٍ
حلظة
حيتويهُّ ،
ٍ
قادمة ،وابلطبع مل يكن هناك ٌ
جمال للرفض ،فتناوهلا منها وهو حياول

ٍ
اجلميع وعند الباب تلفتت مسرية
ابتسامة غريُ قاد ٍر عليها ،سار
اصطناع
ُ
انظرًة إليه وهي ال تصدق أن هذا اجلسد قد تفارقه
الروح ويفقد كلَّ
ُ
وظائفه احليوية فجأ ًة وبال جر ٍ
يرة حقيقية ،بينما انطلق عصام حيمل هديته
الثقيلة نوعاً ما مع بعض األطعمة اخلاصة اليت أعدهتا له أمه ،وقد بدأ
تساؤله عن هدية مسرية يشغل حيزاً من فراغه النفسي ،دخل زنزانتُه وتوجه
إىل سريره املقابل لسري ٍر آخ ٍر يرقد عليه رفيقه املتشح بلباسه األمحر

كذلك ،وكالً منهما ال يدري أيهما سينعى اآلخر ويفتقده ولو إىل حني !

نظر رفي ُقه إىل صندوقه املغلف بطر ٍ
يقة أنيقة وسألهُ مباشرةً عما حيويه،

فمد عصام يدهُ لينزع عنه غالفه قائالً :
 -سنعرف حاالً.
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سابقت عينيه حركةُ يديه املتسارعة ،ليكتشف يف النهاية أن الصندوق

حيوي بعض الكتب قرأ العنوا ُن الثنني منهم فقط؛ ليجد أوهلما هو كتاب (

اإلحلاد  ..وثوقية التوهم وخواء العدم ) والثاين ( حوار مع صديقي
ٍ
بكلمات غري
امللحد ) فقذف ابلصندوق على امتداد يده وهو يزب ُد
ٍ
واضحة واستلقى على سريره مولياً رفيقه ظهره دون أن يعري نظراته

ٍ
اهتمام ،فما كان من زميله إال أن سار حنو ضحااي ثورته
أي
املندهشة َّ
ليتصفح عناوينها وهز رأسه داللة فهمه لكث ٍري مما غاب عنه ،فمن العناوين

كع ركعةً منذ مجعتهما الزنزانة
الصرحية أدرك ماهية رفيقه الذي مل ير ْ
ابألمس ،مما يناقض حال أي ٍ
جرمه وفسقه،
مقبل على املوت مهما كان ُ
الرف املمتد جبوار النافذة
مجع الكتب ووضعها داخل الصندوق ومحله إىل ّ
ٍ
بشكل مبال ٍغ
الوحيدة للزنزانة متوسطة احلجم اليت تتصف ابرتفاع سقفها
ٍ
ٍ
مناسبة ميكنه
مقدمة
فيه ،جلس الرجلُ على سريره صامتاً حماوالً استحضار
بدء احلوار الذي يرغبه هبا ،وأخرياً نطق قائالً :
كل منا منع عنا التعارف،
 منذ مقدمي إىل زنزاتك ابألمسُ
واكتئاب ٍّ

ئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب ؟
هل ُ
تعلم أين ر ُ

جنحت املقدمة يف جذب انتباه عصام الذي استدار واعتدل جالساً
وبع ٍ
ني ُمتسائلة قال:
رجال العلم ؟!  ..ما
 ما هذا ؟!!  ..هل أصبح السجن هو مأوى ُالذي جاء بك هنا؟
ابتسم الرجل ٍ
هبدوء وقال:
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 اخلالف السياسي مع الدولة.ازدادت دهشةُ عصام وألنه ال يهتم مطلقاً ابلشأن السياسي وال متابعة

حيدث فقال :
األخبار العامة فال دراية له مبا ُ

ٍ
خالف سياسي هذا يؤدي لإلعدام ؟
أي
 ُُّ
اخلالف الذي يهدد عرش الظامل ،يظنون أن حبل املشنقة قد يقتلُ
فكرةً وال يعلمون أنه ُّ
يشد من أزرها ويزي ُد اتبعيها واملوقنني هبا.
عصام بفلسفته السياسية وتساءل عما َّ
شد انتباهه قائالً :
مل يهتم
ٌ
 هل حماكمتك كانت عسكرية ؟الرجل أبن نعم وقائالً :
أومأ
ُ
 واحلكم كان ابإلعدام شنقاً ؟!فتسائل عصام ٍ
بقوة قائالً :
 ملاذا تفاوت احلكم بيننا من إعدامك شنقاً إىل إعدامي رمياًابلرصاص ؟!
ٍ
بساطة قال الرجل:
بكل
 العسكري ال يُسأل عما يفعل.هتكم عصام ساخراً وقائالً :
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إعدام بريئني وقد يكون هناك الكثري معنا ،ويقولون َّ
أبن هللا ال
 سيتمُ

يرضى ابلظلم.

كل مشاعره وقد وصل عصام
انتبه
الرجل أبكثر مما هو وشحذ َّ
ُ
للمدخل الذي يرتقبُه ،فقال :
يقني ال مراء فيه.
 هذا ٌقال عصام ٍ
بغيظ:

 لو كانت هذه حقيقة فاهللُ نفسهُ أكربُ ظا ٍمل ،وحيت ال تقول يل أب ّنذنب ضحااي األعاصري والرباكني
الثواب عن ذلك يف اآلخرة ،أخربين ما ُ

تصنع معارك
سر كل تلك الشرور اليت متألُ األرض واليت
والزالزل ،ما ُّ
ُ
أصحاب الدثور أبكثر
البائس بؤساً ويتنعم
ختلف ماليني الضحااي ليزداد
ُ
ُ

كل هذا الظلم مستمراً هكذا ؟
مما هم فيه ،ملاذا ُ
يرتك هللاُ َّ
اعتدل الرجلُ يف جلسته وقال :

الظواهر الطبيعية اليت حتدثت عن كوارثها هل هي أصلُ احلياة أم
ُ
االستثناء النادر ؟  ..كل تلك الشرور اليت حتدثت عنها لو منعها هللاُ عز
وجل  -وهو قادر على ذلك – هل ستصبح احلياةُ رائعةً ألهنا نعيم فقط؟!
أخربين عن شعورك لو أُطلق سراحك بعد ٍ
ستثمن احلرية
قليل ،كيف
ُ
واحلياة وقتها ؟  ..ال تعرف قيمة األبيض إال إذا جاور األسود ،ولتعلم أبن
كل تلك الشرور هي جراءُ اختيار اإلنسان وإرادته يف حياته وابلتايل هو
صانعها ومن ُحياسب عليها ،ولو تدخل هللاُ فيها اآلن سيكون هذا كمن
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مينع صغريه من اختياره قهراً ،أيهما أمجل حلياتك أن حتوز إرادتك كاملةً
ُ
لتخوض التجربة للنهاية أم أ ْن تنتظر التدخل العلوي عند عجزك يف مرحلة

فيها ؟

كلمات الرجل املنطقية من عقل عصام فقال مدافعاً :
انلت
ُ
الشر واملعاانة
 -أليس كل ذلك قد كتبهُ هللاُ كما تعتقد أنت ،ملا كتب َّ

رحيم بعباده ؟!
طاملا أنه ٌ

 ليس معىن أنه سبحانه قد كتب ذلك أنه قد حكم به ودفعك إليه،األمر أشبه بو ٍ
الد منح أوالده مبلغاً متساوايً من املال ،وعقب خروجهم
ُ
حلوى والثالث لعبةً ،وصدق حدسه
أخرب أ ّن األول سيتشري كتاابً والثاين
ً
ألنه أدرى أببنائه فما ابلك ابخلالق ،فما كتبه هو علمه ابختيارك التام

واملطلق.

ٍ
منطقة أخرى ال
الرجل منه فحاول اهلروب منه إىل
للمرة الثانية ينال
ُ
مراء فيها قائالً :
كم التناقض الذي ال حصر
 -األداين اليت تتحدث عن هللا ،هل تعلم َّ

له فيها ؟

ابتسم الرجل ٍ
هبدوء وقال :
يشغل منصب
 أح ُد أساطنة الطب يدعى ( تشارلز بورويل ) كانُ
عميد كلية الطب جبامعة هارفارد العريقة قال لتالميذه ذات يوم (( ..

النصف الثاين صواب ،املشكلةُ أننا ال
نصف ما سنعلمكم إايه خطأ و
ُ
ُ
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ٍ
نصف هو اخلطأ وأيّه الصواب )) وابلتايل معرفة اإلنسان
أي
نعرف َّ
احملدوده واختالف تفسريه لكل ٍ
شيء هو الذي صنع ذلك التناقض ،هل
ّ
التناقض احلاصل يف كث ٍري من النظرايت الطبية والعلمية ينفى صحتها

العلوم البشرية أفضلُ ما تتميز به هو عدم اإلمجاع
ويلغيها متاماً ؟ ..
ُ
عليها ،فلوال ذلك ما تطورت ووصلنا للجديد يف كل ٍ
شيء.
ّ
شعر عصام بقدرة حماوره الفائقة على اجلدال والفلسفة اليت ال يطيقها
ٍ
احتفاظ بقناعاته اخلاصة دون نقاش حوهلا،
فقرر العودة ملا اعتاد عليه من

حاول إهناء كالمه فقال متهكماً :

 -حسناً فلنستعد سوايً ،أنت إىل اجلنة اليت آمنت هبا جراء صالحك،

وأان إىل النار.

قال الرجل ٍ
هبدوء :
يبدل من ٍ
حال إىل
 ال تدري لعل هللاُ ُحيدث بعد ذلك أمراً ،فقد ُحال يف طرفة ع ٍ
واملوت ال أييت بسبب احلكم عليك؛ إمنا النتهاء
ني،
ُ
األجل ،ولن تدرك احلكمة من ذلك إال عند وصولك خلط النهاية.

*****
كل شيء،
نقطةُ العدم هي تلك النقطةُ اليت تقف فيها ويستوى معك ُّ
مل يعد هناك ألم ٍر أمهيةً أكثر أو أقل من اآلخر ،تتوقف مشاعرك وتنسى
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وشوق وال
وغضب واستنكا ٍر
وحزن
وفرحة
كل انفعاالهتا السابقة من أ ٍمل
تلتف حول رأسه
يتبقى منها إال الالمباالة ،رغم العُصابة السوداء اليت ُ
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لتغمي عينيه عن فوهات املوت املوجهة إليه ،كان عصام يبصرها ويرى
ٍ
جبالء مصريه احملتوم وروحه السليبة ومل يع ْد يفرقه عنهم إال ٍ
ثوان ،ارتفع

صوت القائد منادايً عليهم ابالستعداد ،فطرق أُذنه صوت ش ّد األجزاء
ُ
املعدنية اليت ترفع الرصاصة القاتلة من خمزهنا إىل ماسورة السالح الذي

كل أحالمه وعلمه وأحباثه اليت كانت حياته متوج هبا ،بصوته
سيزهق َّ
كل انفعاالت اندي عليهم قائدهم ابلتصويب،
العسكري الصارم اخلاىل من ّ
أصوات ٍ
ٍ
دالة عليها أبصر عصام كذلك سواعدهم املشدودة
ودون مساع

وأعينهم املدققة على رأس وجسم اهلدف الذي ما خطر بباله حلظة مواجهة
هذا املصري ولو أببشع كوابيسه ،مرت ٍ
ثوان كأهنا الدهر قبل أن يصرخ
ّ
القائد قائالً:
 اضربلريتعد عصام رغما عنه وهو يرتقب تلك اللحظة الغامضة اليت

ستكشف له احلقائق ،لقد وصل أخريا اىل الباب املغلق ،بعد األمل ماذا

سيتكشف له ؟

كل شيء ،أم
هل سيزهق وعيه وينمحى فجأةً إىل العدم ويتبخر ُّ
ٍ
ٍ
جديدة ذات معامل وأبعاد وقوانني أخرى؟
ملنطقة
سينتقل به
ٍ
رصاصات مثنها ال يسوي
اجلنود على زاند أسلحتهم مطلقني
ضغط
ُ
أقل أم أكثر،
علبة سجائر أحدهم ،ومل يتساءلوا أبداً إن كانت ستجين مثناً َّ
واجب
ومل يشغلهم يوماً مصريُ الضحية أو عدالة احلكم ،تنفي ُذ األمر
ٌ
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ومهمتهم مقدسةٌ ،والقادةُ هم املسؤلون واحململون بكل الواجبات املتعلقة
بذلك.
وأخرياً  ..وبعد ٍ
رحلة طويلة حتمل ضحكات عصام طفالً عند مداعبته،

وبكاءه شاابً عند فراق أبيه ،ونبض قلبه حباً برؤية مسرية ،وارتعاد جسده
ٍ
ٍ
شغفاً مع كل ٍ
ٍ
حليظة
جديد ،وبعد
كشف
حبث عمل عليه ليصل إىل

الرصاصات به لتسيل دماؤه.
ارتطمت
ُ

*****
انطلقت مسرية مسرعةً خمرتقة الزحام عرب ردهات صالة السفر مبطار
القاهرة الدويل حىت وصلت إىل الشباك اخلاص ابلرحلة الذاهبة إىل أملانيا،

وهناك رأهتا مرتبعةً على عرشها وخلفها "عادل" زوجها يدفع الكرسي بيديه
بينما هي مسرتخيةٌ عليه بكل ر ٍ
احة ووجهها يزداد أتلقها ببسمتها الرقيقة
ّ
احلاملة ،وقفت مسرية أمامها وهي تلهث قائلةً:
 مل أحتمل عدم توديعك ابملطار قبيل سفرك.ارتفعا حاجبا "مىن" الدقيقان وقالت:

 هذا أروعُ ما ميكنين تذكره يف حلظايت األخرية قبل السفر ،ولكنكيف دخلت إىل هذه الصالة ؟
ابتسمت مسرية وقالت:
ابن خايل وكيل النيابة.
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قالت "مىن" حببور :
 ال حرمين هللاُ منك اي حبيبيت ،أنت مصدر هبجيت.نظرت مسرية حنو "عادل" املتأنق والذي يرقبهما بوجهه اهلاديء الوسيم

وقالت:

 "مىن" أمانة بني يديك ،عدين أن تعود ساملةً ومعافا ًة.اتسعت ابتسامته وقال هلا :
 اطمئين ،العالج ابخلالاي اجلذعية يف أملانيا يف ظل األحباث اجلديدةتطور ملدى ٍ
بعيد ،إبذن هللا ستعود راكضةً على قدميها.
ً
نزلت دمعةٌ من عيين مسرية وهي تقول :
 إن شاء هللا.وأخرياً حان دورمها يف الطابور القصري أمام شباك اهناء إجراءات
السفر ،فانطلقا مودعني اايها ،ومل تغادر مسرية حىت غااب عن عينيها ،وأخريا

سارت خبطوات بطيئة وكتفني متهدلني وذهنها يستعيد كلمات "مىن" يف
ٍ
ٍ
حتاول
بصورة مل ترها عليها من قبل ،ومسرية ُ
لقاء سابق ،كانت فيه ابكيةً

هتدئتها ملعرفة ما هبا ،وأخرياً قالت هلا من بني نشيجها:

ألقيت له
 عندما أخربين عن استعداده للعودة والبقاء مبصر ألجلي،ُ

آخر ما عندي وهو أنه تعامل فقط مع نصفي العلوي وال يدري شيئاً عن
السفلي الذي يتصف ابملوات التام ،اختفى بعدها متاماً وليومني كاملني
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انلين حز ٌن قاتل ،ألول ٍ
العجز هكذا،
مرة أشعر إبعاقيت ،ألول مرةٍ يكبلين
ُ
ٌ

مررت به يف حيايت إال أن هذه املرة كانت
رغم أملي بسبب الكثري مما
ُ
ندمت على إعطائي الفرصة له ،كنت قويةً بدونه ومل أر
أكثرها متزيقاً ىل،
ُ
الضعف واهلوان إال بسببه ،فلم كل ذلك؟  ..م ْن حيطم إرادتك  ..من

بك حياتك جيب عليك التخلص منه مهما كانت قيمتُه وحمبتُه يف قلبك،
ير ُ
وقبل أن أستمر يف ذلك إذا برقم ٍ
إبحلاح ،إنه هو وق ْد
جوال مصري يطلبين ٍ

احلب اي مسرية إال ٌ
قتال وتضحيةٌ
عاد بعد أن أصبح أكثر متسكاً يب ،ما ُّ
ألجل نصفك اآلخر ،لذا فقد كان يستحق الفرصة اليت أخذها ،فال

يقاتل ألجلك.
ترتددي يف منح الفرصة ملن ُ

كل حوار مع "مىن" أخذت العباراتن ترتددان
كعادة مسرية عقب ّ
برأسها مراراً حىت وصلت إىل سيارهتا:
بك حياتك جيب عليك التخلص منه
• م ْن حيطم إرادتك  ..من ير ُ
مهما كانت قيمتُه وحمبتُه يف قلبك
• ال ترتددي يف منح الفرصة ملن يُقاتل ألجلك.

*****
وبعد مخسة ٍ
أعوام ..
وقفت مسرية ابملدرج الرئيسي لكلية العلوم إبحدى اجلامعات اخلاصة
لتنهي حماضرهتا وخلعت نظارهتا يف حر ٍ
كة عفوية وهي تبتسم قائلةً:
ُ
 هكذا قد انتهت حماضريت البسيطة ،ومستعدةٌ ألي سؤال.208
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أسعدها مظاهر االنبهار والرضا البادية على الطلبة ،وطرق أذهنا

كلمات الشكر من بعضهم ابلصفوف األمامية ،وبينما جتمع أشياءها

عازمةً االنطالق اذا أببرز الطلبة النجباء يستوقفها قائالً :

 لو مسحت اي دكتورة  ..قوم ٍعاد قيل َّ
أي
أبن أحجامهم قد تفوق َّ
ُ
ٍ
أحجام بشرية معروفة فهل هذا يعين أهنم كانوا جيالً من العمالقة غري
األجيال املعروفة ابألحجام الطبيعية ؟
ابتسمت برقة وقالت :
 ما رأيك أن تقوم بعمل ٍحبث عن ذلك ويف حال جناحك سوف
ٍ
لنشرة ابمسك يف إحدى الدورايت العاملية املتخصصة ؟
أسعى
احلماس الشديد حنو هذا البحث ،ابتسمت
الشاب وقد متلكه
انطلق
ُ
ُ
مسرية وهي ترى نتاج كلماهتا له ،وانطلقت إىل سيارهتا بعد أن انتهى يومها
حمسن
الدراسي ،وقبل أن تشعل موتورها إذا برنني جواهلا يرتفع لتجده
ٌ
زوجها متصالً هبا ،فردت عليه لتجده يطالبها ابلعودة مباشرة للمنزل فقد

مر على ابنتهما حبضانتها وعاد هبا.

ٍ
شكرته أن أراحها من عنت الذهاب بسيارهتا يف ٍ
طويلة شاقة
رحلة

ألجل ذلك ،وأخرياً انطلقت بسيارهتا لتستكمل حياهتا اهلادئة واجلميلة.

*****
ٍ
متابعة ٍ
ٍ
بشبكة متكاملة يف
دقيقة
 -شكراً د .مارتن ،سنستمر يف عمل

كل املناطق اليت ميكننا الوصول إليها ،واإلعالانت املدفوعة املدعمة
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كائن
ابلصور تغطي أغلب مواقع شبكة االنرتنت ابلفعل ،وهبذا إن ظهر ٌ
جدي ٌد يف أي ٍ
مكان ستكون فرصة العثور عليه كبريًة جداً.
ٍ
جبملة عن متىن اخلري حملدثه د.
نطق عصام ابلعبارة السابقة وأهناها

مارتن العامل األمريكي املتخصص يف اللغات امليتة ،وعاد بظهره إىل مسند
كرسيه الوثري ليسرتخي جبسمه متاماً وتنهد ٍ
بعمق وأغمض عينيه ليسرتجع

البحث؛ مل ولن ينس أبداً يوم إعدامه املشهود ،انطلقت
ما فعله به هذا
ُ
روحه كما ُخطط هلا ،وما بني صوت فرقعة
الرصاصات حنوه لتحصد ُ
خروجها من سالحها ووصوهلا إىل جسمه أقل من اللحظة ،ولكن كان فيها

حياته كلها ،يف هذه اللحيظة فقط وحني ارتطام الرصاصات جبسمه وقبيل

كل تساؤالته دفعةً واحدة ووجد كيانه كله يهتف
اخرتاقها له تالشت ُّ
سوق ٍ
مستنجداً ابهلل عز وجل ،مثل ٍ
كبرية ومل يعد يرى
طفل اته من أمه يف ٍ
جناته وال حياته اال برؤايها فلم يكف عن النداء ابمسها ،قد يكون لسانه

عاجزاً عن مسابقة الرصاص يف النطق بكلمة " ي ــارب " ولكن قلبه رددها
ات بسر ٍ
مر ٍ
تنافس سرعة الضوء ،عمود النار الذي مزق كتفه أب ٍمل دفعه
عة
ُ
ليصرخ ٍ
بقوة عقب اخرتاق الرصاصة له ،ولكن  ..ما التغيريُ الذي حدث؟
ما زال يشعر بكل ٍ
ملمس العصابة اليت تُغطي عينيه كما هو مل
شيء،
ّ
ُ
يتغري ،قدرتُه على حتريك جسمه كما هي ،األملُ املتصاعد مع السائل
الدافق منه ال ميكن أن يكون ذلك أحد مقومات احلياة األخرى؟
ُ
الدايفءُ
ال يرى مالئكةً وال عالماً آخر بعد املوت ،وأخرياً طرق مسعه صوت القائد
األجش وهو يسب اجلنود قائالً :
210

البحث

الفصل الثاين

 أال تستطيعون التصويب على هذا اهلدف الكبري أيها احلمري.عصام َّ
أبن الرصاصات قد أخطأت املواضع القاتلة به ،ايللبؤس
أدرك
ُ

والعذاب ستعاد الكرةُ مرةً أخرى بنفس آالمها النفسي قبل اجلسدي ! ..

ولكن ..

ٍ
بشكل اتم ،فقد مت
وألن اتباع االجراءات القانونية معه كانت واجبةً
أتجيل تنفيذ حكم اإلعدام حىت حيدد القاضي موعداً جديداً للتنفيذ
ُ

والذي لن يكون قبل التئام جروحه ،وكأن مشهد هذا اجلرح سيكون مشيناً
هلم أمام دود األرض !
وكم كانت دهشتُه فيما بعد عندما علم تقنيات تنفيذ احلكم ابإلعدام
ٍ
ألي قوانني سيكون هناك ثالثةٌ أو
عليه ،يف األحوال العادية وبال مراعاة ّ
ٍ
كل منهم مذخرًة ابلعدد الكامل من
مخسةٌ أو سبعة
جنود وخزينة َّ
الرصاصات ولن ينصرفوا قبل التأكد من إصابته يف ٍ
مقتل واإلجهاز عليه،

ولكن مراعاة للقوانني الدولية يف تنفيذ هذا احلكم معه لوضعه اخلاص فقد
اتبعت القواعد حبذافريها ،ثالثةُ جنود فقط بسالح ٍ
كل منهم رصاصةٌ

واحدةٌ ،اثنان منهم رصاصا ُهتم فشنك وغريُ حقيقية ،والثالث فقط هو من

احلامل هلا ،وذلك كي يقل
حيملُ الرصاصة القاتلة ،ومل يعلم أحدهم من هو
ُ

شعور اإلمث أو أتنيب الضمري عندهم إن ُوجد .وهلذا كانت فرصتُه يف
اجلندي التصويب لتستقر الرصاصةُ يف كتفه بدالً من
النجاة عظيمةً وأخطأ
ُّ
اث السريعة بعد ذلك قبيل إنقضاء الشهر الذي
قلبه ،وتطورت األحد ُ
حتدد لتنفيذ احلكم جمدداً ،منظمات حقوق اإلنسان يف كندا مع اإلعالم
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ٍ
لعصام
دفعت الربملان الكندي مبطالبة رئيس الوزارء منح اجلنسية الكندية

إن كانت هي السبيل الوحيد لنجاته ،فهو يستحقها أكثر من ذلك الوليد
الذي انهلا جملرد َّ
أن ميالده كان داخل الطائرة أثناء عبورها ابجملال اجلوي
للبالد !

تقدمت السفارة الكندية أبور ٍ
ٍ
عصام اجلنسية الكندية
تثبت منح
اق ُ
ظل الوضع اجلديد ،وعلى الفور وبدالً من إعادة
مطالبةً إبعادة حماكمته يف ّ
إصدار قرا ٍر مجهوري بعف ٍو رائسي عنه ابحل ّق الدستوري للرئيس
احملاكمة مت
ُ
يف ذلك !

وتذكر املشهد األخري الذي رأى فيه مسرية؛ عندما وقف معها أمام

صالة السفر مبطار القاهرة الدويل حني توديعها له لسفره األخري بعد جناته

ليقول هلا :

حييت اي مسرية.
 لن أعود هلا أبداً ماُ

بعيون ٍ
لرتد عليه ٍ
ابكية قائلةً :

 لن أستطيع لومك يف ذلك.متسائالً وراجياً قال :
قبل على السفر معي.
 -كنت قد وافقت من ُ

ٍ
كمرحلة حياتية انتظاراً ٍ
ألمل قادم ،أما اآلن فقد تغري
 كان ذلكاألمر فال ميكنين البقاءُ األبدي بعيداً عن أمي القاسية.
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 وهل ما زال لديك هذا األمل ؟ جيب أن أشارك يف صنعه بنفسي وال أنتظرهُ مثل اآلخرين ،إذاانتظرانه مجيعاً فمن سيضحي ألجله ؟!
يستحق منك ذلك ؟
 وهل ترين هؤالء القوم أو هذا البلدُ
مل تستطع أن متنع بسمتها وهي تقول:
 معذرةً إىل ربك ولعلهم يهتدون.أب ٍمل قال :
ٍ
بشكل هنائي.
أي أواصر بيننا
 أنت هبذا تقطعني َّأب ٍمل أكثر قالت :
ٍ
بشكل
 قد تستأصل عضواً هاماً جبسدك كي تستمر معك احلياةطبيعي ،حىت لو ابنتقاص ٍ
شيء هام منها.
وكان الوداعُ األخري ابملطار لتنتهي آخر ٍ
مجلة بقصة مسرية معه،
ولينصرف كلٌّ منهم بكتفني متهدلني ٍ
وقلب صريع.
عاد عصام من ذكرايته البعيدة إىل سطح مكتبه ليجد "كتاب حوار مع
صديقي امللحد" للدكتور مصطفى حممود متألقاً فوقه ،فابتسم َّ
ومد يده إليه

ليكمل قراءته.

*****
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كعكةٌ مستديرة هبيةُ الصورة ويبدو عليها أهنا شهيةُ املذاق أتلقت
ٍ
ات ملونةٌ وأنيقة جعلت الصغرية
بثالث
مشعات فوقها تتطاير منها شرار ٌ
"أمل" تتقافز سعادةً وتصفق بيديها ،نفذت أمر أبيها ابلنفخ جتاههم لتنطفأ
كل ٍ
فرد قطعة من الكعكة املشتهاة،
شعلتُهم ،وبعد إضاءة املصابيح ومنح ُّ
ٍ
جلست مسرية جانباً ترقب أمل وأابها يف سعادة حقيقية ،بعد أن محلت
حمسن ليجاورها يف جلستها
الصغرية هداايها وانصرفت لغرفتها ،جاء
ُ
مصفقاً بيديه ليفيقها من شرودها قائالً :
 أين ذهبت الباحثةُ الف ّذةُ ؟ابتسمت وقالت :
أتفكر يف تصاريف هللا لألقدار وحكمته عز وجل .
 ُمث اعتدلت يف جلستها واستطردت قائلةً :

خيطر خبيايل يوماً أنك ستكون مصدر سعاديت احلقيقية.
 مل يكن ُضحك قائالً :

علمت
 وأان من اليوم األول الذي رأيتك فيه عندان حبديقة احليوانُ
حتملت وصربت وقاسيت معك
سر سعاديت األبدية ،هلذا
أنك ستكونني ُّ
ُ
فزت بك.
حىت ُ
تردد بعقلها قائلةً :
ابتسمت مسرية وهي ُ

 ابلفعل  ..احلياةُ ال تتوقف على ٍفرد مهما كانت أمهيتُه.

*****
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ٍ
ومبدينة شهرية مبفاعلها النووي لدى
يف أحد املراكز البحثية الكربي
ٍ
كيان على حدودان الشرقية ،ارتفع أز ٌيز من أحد األجهزة اإللكرتونية ذى
ٍ ٍ
أرقام عديدة تتغري مع
منحنيات كثرية وأسفلها ٌ
الشاشة الزرقاء اليت حتملُ
ٍ
وصالت تتجه
وخترج من اجلهاز عدة ُم
صعود وهبوط املنحنيات املستمر،
ُ
حنو اخلوذة اليت يرتديها ذلك املمدد يف سري ٍر فحص خترج منه الكثري من
ٍ
ٍ
ط به من كل ٍ
جانب ،ومت
أبجهزة
املُوصالت األخرى واليت ترتبط
عديدة حتي ُ
ٍ
سبات ٍ
عميق على إثر األدوية
إحكام واثقه هبذا السرير رغم أنه يغط يف
ُ
ٍ
بصفة شبه مستمرة ليظل يف غيبوبته املستحثة ،وعند
اليت يتم حقنه هبا
صدره املشوه على إثر حر ٍيق قدمي ُوضعت الصقتان متقاربتان يتألق هبما
ضوءٌ خفيف مبنتصفهما مع كل نبضة ٍ
ٍ
بشكل
قلب لرتسالن رمساً قلبياً
عرض أخرى تساهم يف رصد كل تغري ٍ
ٍ
ات وظائفه
السلكي إىل شاشة
احليوية.
خرج أح ُد العاملني من القاعة بثوبه الطويل الالمع ونظارته الكبرية اليت
تصنع قناعاً شبه ٍ
كامل مع الكمامة اليت تُغطي فمه وأنفه حبذائه املعقم
واملخصص هلذه القاعة فقط ،ختفف من بعض وسائل احلماية والتعقيم
ودخل مكتباً ملحقاً ليستقر على كرسيه خلف مكتبه وميد يده إىل هاتفه
طالباً رقماً خمتصراً لريد عليه الطرف اآلخر متسائالً :
 أهالً ديفيد ،هل من ٍجديد ؟
قال ديفيد مبنتهى اهلدوء :
وإشارت خمه وشبكته العصبية مع تناغم بقية وظائفه احليوية
 ترمجةُُ
منحتنا الكثري ،ميكنك القول إنّهٌ من السهل اآلن التواصل معه عرب
إشار ٍ
ات مماثلها نقوم ببثها عرب خوذته الفائقة هذه.
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ٍ
ابهتمام:
قال حمدثه
أحر من اجلمر.
ر ٌائع ،رئيس الوزراء نفسهُ يرتقب هذه النتائج على ّ
ابتسم ديفيد وقال:

لن ُخنيب أمله أبداً.
ْ -

** متت حبمد هللا **
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أي سدي ٌد
شكر جزيل وعرفا ٌن ابجلميل
وتقدير ملن كان هلم ر ٌ
ٌ
• ٌ
ومساعدةٌ كبرية لتخرج الرواية هبذا الشكل الذي وصلت إليه ،مع حفظ
األلقاب ومراعاة أن الرتتيب أجبدي :
• أسامه الوحش
• جيهان التهامي
• حنان الشني
• دعاء عبد الرمحن
• سامية أمحد
• عمرو خليل
• حمبوبة حممد سالمة
• حممد سعد التهامي
• مىن سالمة

217

عن املؤلف :
 د .أمحد السعيد مراد. طبيب وروائي ،مواليد املنصورة. عضو احتاد ُكتاب مصر. صدرت روايته األوىل " مالئكة وذائب " يف يناير 2008م. تالها ست رواايت مطبوعة كان أشهرها رواييت :" كتاب األقدار " و " ُرابع "والَّلتني صدر هلما أكثر من طبعة.
 -له الكثري من الرواايت والقصص القصرية املنتشرة على شبكة

اإلنرتنت ،واليت مل تطبع بعد أشهرها رواييت :
" الزلزال " و " طيور جرحية "

للتواصل مع الكاتب :
 حساب الفيس بوك:https://www.facebook.com/ahmedmorad2000

 للتواصل عرب االمييل:ahmedmorad2000@hotmail.com
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