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دأ بأن أذكر أين انتهيت من هـذا الكتـاب هـذا النحـو منـذ أكثـر مـن مخـس سـنوات ,  عـىل أ

ذا اليوم أقدمه للقارئ نحـو مـا انتهيـت منـه يف ذلـك  عـىل تغريت الدنيا فيها كثريا جدا , وهأ
إعـــادة كتابـــة أو  إىل احلـــني مـــن دون أن أحـــس يف حلظـــة واحـــدة أن نـــصوص الكتـــاب بحاجـــة

  !! ترتيب صياغة أو
 يف هــذا الكتــاب جمموعــة مــن الفــصول التــي رواهــا مؤلــف معتــد بنفــسه عــن بعــض تتــواىل

احلوارات التي دارت بينه وبني أستاذه الذي كان هو اآلخر أكثر اعتدادا بذاتـه وآرائـه, وقـد 
دارت هذه احلوارات حول كثري من املوضوعات العابرة التي قدر هلام أن خيتلفا يف رؤيتهـا, 

ربا بــــاختالفهام عــــن مــــوقفني متبــــاينني مــــن احليــــاة والبــــرش والتــــاريخ واملــــستقبل, وأن وأن يعــــ
رات قادرة ع الفكر برشا التنوير واإلضاءة واإلشعال, فضال عـام تـشيعه  عىل خيرجا من رصا

يات الفهم والتكييف والتكيف رات من طاقة كفيلة بتغذية آ   .هذه الرشا
راتــه مــع أســتاذه تكــادومــع أن الرؤيــة املنحــازة للمؤلــف الــذي ســج مــا  تطغــى عــىل ل حوا

املؤلــــف مــــن دون أن يــــدري  عــــىل رواه, فــــإن الــــزمن الــــذي كتبــــت فيــــه احلــــوارات قــــد فــــرض
  .آراء أستاذه, وما حفلت به من دالئل حكمة الزمن, وخربة التجربة إىل انحيازا أعمق
  ِا أن أقول يف هذه املقدمة?ًماذا أريد إذ

من فن احليـاة, وهـو الفـن الـذي نفتقـد تعليمـه  ًارات قليالإن يف هذه احلو: أريد أن أقول 
ـــه مـــن األمـــور  أوىل يف جامعاتنـــا ومدارســـنا, ونفتقـــد الكتابـــة عنـــه فـــيام نكتـــب مـــن أدب, مـــع أ

بمعاجلتنــا, ولكننــا ننــشغل بــام نــروي وبــام نــصف وبــام نتأمــل عــن أن نــدرك مــا ينبغــي علينــا أن 
  .نكتبه يف هذا املجال

فيها اهتامما حفيا بفن احلياة بكل مـا يف  يرى ل املتقدمة يستطيع أنواملطالع آلداب الدو
 وال آخرهـــــا الطعـــــام, ومـــــن أجـــــل هـــــذا تـــــنجح هـــــذه  اهلـــــوى احليـــــاة مـــــن فنـــــون, لـــــيس أوهلـــــا

  .املجتمعات يف أن ترتقي باحلياة, وأن جتعل احلياة متعة, وأن جتدد يف هذه املتعة
ــــرز واحلــــوار هــــو أحــــد متــــع احليــــاة, وهــــو أحــــد أســــباب هــــذ ه املتعــــة, وهــــو وســــيلة مــــن أ

  .الوسائل من أجل االرتقاء بالذات, وباآلخر
اتفــاق يف هنايتــه, كــام ال يقتــيض احلــوار  إىل الوصــول عــىل وال يقتــيض احلــوار اتفاقــا مــسبقا
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را بالتنــازل عــن رأي لــصالح رأي آخــر, إنــام هــو أقــرب مــا يمكــن وصــفه بــأي حــديث  إىل إقــرا

 بحجته, قد يقنعه وقد يطلعه عليه فحسب, وقـد يغـري هـو متبادل يديل كل طرف فيه لآلخر
ــه بعــد ســامعه لوجهــة النظــر األخــر , ولكنــه يف النهايــة, غــري مطالــب بــااللتزام ىنفــسه مــن رأ

ه   .باآلخر وال بالتنازل عن رأ
 ى مــع نــصارملسو هيلع هللا ىلص ويف تارخينــا اإلســالمي املبكــر نمــوذج بــارز للحــوار, قــام بــه رســول اهللا

هم نجـــــــران دون أي ارتبـــــــاط ب وه وأجـــــــاب, وســـــــأ وه وأجـــــــاب, وســـــــأ اتفـــــــاق مـــــــسبق, ســـــــأ
  .وأجابوا

احلـوار,  عـىل ومع أن العالقة بني أعضاء هيئات التـدريس تقـوم يف جوهرهـا ويف شـكلها
عــــد مــــا تكــــون عــــن األمــــل يف ا ًإال أن ظروفــــ كثــــرية جعلــــت هــــذه الغايــــة العلميــــة والرتبويــــة أ

تذة يف اجلامعــــات املــــرصية املعــــارصة الوجــــود ال يف التنــــامي, فقــــد أصــــبح احلــــوار مــــع األســــا
ْبعـض مـن يـصطفون مـن تالميـذهم, ويف بعـض  عـىل بمثابة نوع مـن الكـرم يعطـف بـه هـؤالء َ

را مع هؤالء التالميذ, وهلم يف هذا وجهـة نظـر  األحيان فإن بعض األساتذة ال يطيقون حوا
قـدم حـواره إال فـإن بعـضهم ال ي,  ىقد تبدو حمرتمة, أو جـديرة بـاالحرتام, ويف أحـوال أخـر

ــواع الــسخرية واالزدراء بمــن حيــاوره مــن هــؤالء التالميــذ, ويف أحــوال  يف صــورة نــوع مــن أ
حــد  عــىل يــصبح احلــوار نفــسه نوعــا مــن شــحذ القرحيــة وإشــعال الفكــر, للطــرفنيا ًنــادرة جــد

ني كنت حمظوظا بمثل هذا النوع األخري من احلوار   .سواء, ويبدو يل أ
 ســــنوات ال ألين كنــــت أحــــس ىمــــد عــــىل اذي ســــجلتهاوهــــذه بعــــض حــــوارات مــــع أســــت

هذا التسجيل, وقـد  عىل بقيمتها لنفيس, أو لغريي, وإنام ألن أستاذي نفسه هو الذي حثني
بــدأت التجربــة فلــم أرض عنهــا, ثــم أعــدهتا فلــم أرض كــذلك, وظللــت أعــاود البحــث عــن 

 إىل  وصـــلتىتـــاألســـلوب الـــذي ينبغـــي أن تكتـــب بـــه والقالـــب الـــذي ينبغـــي أن تظهـــر فيـــه ح
نــي يف بدايــة التجربــة كنــت  كــر أ هــا القــارئ يف هــذا الكتــاب, ولــست أ هــذه الــصيغة التــي يرا

ردد, وكنت أهتيـب, وكنـت أشـك يف جـدو التجربـة خطـوات  مـىض  مـا أفعـل, لكننـي مـعىأ
 مــــا احتوتــــه املحــــاورات ومــــا دارت حولــــه شــــيئا ىبــــدأت أدرك قيمــــة مثــــل هــــذا العمــــل, وأر

  .يرا باحلفاظ عليه من الضياعجديرا بالتسجيل وجد
كـــر أن بعـــض مـــا دفعنـــي هـــذا التـــسجيل مـــا كنـــت أســـمعه وأطالعـــه مـــن نـــدم  إىل ولـــست أ

أهنـــم مل يـــسجلوا حــواراهتم مـــع أســـتاذ اجليــل أمحـــد لطفـــي  عــىل رواد الفكــر املـــرصي املعـــارص
أهنـــــم مل يـــــسجلوا جلـــــساهتم مـــــع الـــــشاعر كامـــــل  عـــــىل الـــــسيد, ومـــــن نـــــدم أقطـــــاب الـــــصحافة
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  . كثريةىالشناوي, وهناك أمثلة أخر

ــضا أين بتــسجييل هــذه احلــوارات كنــت أؤكــد لنفــيس قبــل اآلخــرين كــر أ جــوهر  عــىل ال أ
الــدروس التــي تعلمتهــا, واخلــربات التــي أدركتهــا, ووجهــات النظــر التــي اكتــسبتها, واآلراء 

  .التي كونتها لنفيس وللناس
نـــا نتلقـــ إىل  كـــان مـــن املفيـــد أن أشـــريوربـــام  جـــوهر العلـــم الطبـــي وجـــوهر الفـــن الطبـــي ىأ

 معـه مـن أسـاتذتنا نظـرات حكيمـة صـاغتها التجربـة يف احليـاة وبـني النـاس, ىمشافهة, ونتلق
لقـــ أســـاتذة كثـــريين, وأن أســـجل حـــوارايت مـــع بعـــضهم, وقـــد  عـــىل  العلـــمىوقـــد قـــدر يل أن أ

دأ بنرش هذا الكتاب فيـه بعـض حـوارايت مـع أسـتاذي املبـارش أسـتاذ ا ً مستعرضوجدت أن أ
القلب, وقد كان من حـسن حظـي أين وجـدت مـن حـواره املـسجل عنـدي مـا يكفـي لتقـديم 

إليهــا  انتمــى صــورة شــبه كاملــة لتارخيــه العقــيل والفكــري, بــل لتــاريخ املدرســة الفكريــة التــي
  .أساتذة اجلامعة املرصية طيلة عهد الثورة

التـي مل  األخـرى اسـتكامل بـاحلوارات إىل ارات التي سجلتها يف حاجـةوقد وجدت احلو
أســجلها يف حينهــا, فاســتكملت اجلوانــب التــي كــان البــد مــن اســتكامهلا, وهكــذا متكنــت مــن 
أن أقــدم مــن خــالل هــذه احلــوارات صــورة شــبه كاملــة للحــوار الــذي اتــصل ألكثــر مــن مخــسة 

  .مع هذا األستاذا ًوعرشين عام
ا ًا حرفـًبكـل الدقـة حرفـ(و الذي استطردت إليه فيام رويـت مـن حـوارات  هذا النحوعىل

كانت احلـوارات بينـي وبـني أسـتاذي جتـري بالـساعات, يف عيادتـه ويف بيتـه ويف ) وبال مبالغة
ناء سفرنا بالسيارة, ويف مكتبه حني شغل منـصب وكيـل الكليـة, ويف أي حفـل نـدع  إليـه ىأ

أما يف املستشفي اجلامعي فقد كانت الفرصـة .. وم بهونجلس متجاورين, أو يف أي عزاء نق
ضـــيقة ملثـــل هـــذا احلـــوار املـــستطرد, وقـــد كانـــت بعـــض تعليقاتـــه الـــرسيعة كاشـــفة عـــن بعـــض 

 .مالمح شخصيته
ّأن يديم عىل نعمة احلوار, وأال حيرمني منها, وأن حيفظ عىل  وتعاىل وأرجو اهللا سبحانه ّ

ّ ذلــك الــوارث منــي, وأن يــنعم عــىل بــروح ســمعي وبــرصي وعقــيل وذاكــريت, وأن جيعــل كــل
طالـــب العلـــم, وقلـــب الطفـــل الكبـــري, وإيـــامن العجـــائز, ويقـــني املوحـــدين, وشـــك األطبـــاء, 

  .وتساؤالت الباحثني
 أمل أن خيرج قـارئ هـذه احلـوارات بـبعض الفائـدة بعـد قراءهتـا, وأن يـشعر بـبعض وكىل
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نــــاء قراءهتــــا, وأن يــــستذكر منهــــا بعــــض مــــا فيهــــ االســــتئناس  إىل ا حــــني يرنــــو عقلــــهاللــــذة يف أ

  .ببعض ما فيها
 جتــاه واجبــي بعــض كتبــت الــذي هبــذا أديــت قــد أكــون أن وتعــاىل ســبحانه اهللا أدعــو وإين
نــاء  بعـــض اآلخــر الــبعض جيــد وأن ون,ؤيقــر فــيام الفائـــدة بعــض بعــضهم جيــد وأن وطنــي, أ
 واإلعجـــاب الفخـــر يـــستحق ممـــا كثـــريا وطننـــا يف ىنـــر ىحتـــ نعـــيش وأن يطـــالعون, فـــيام املتعـــة

  .والتقليد
 وحارضنـــــا بمـــــشكاتنا وعينـــــا تنميـــــة يف ـــــضاأ الكتـــــاب هـــــذا يـــــسهم أن  ـــــضاأ أمـــــل وكـــــىل
 ســبحانه واهللا,وتطلعاتنــا وأحالمنـا وآمالنــا أخطائنــا و وعيوبنـا وهياكلنــا وتنميتنــا واقتـصادنا

ــى نفــيس عــن أعلــم كنــت وإن لوجهــه, خالــصا هــذا عمــيل جيعــل أن أســأل وتعــاىل  وأخلــ ال أ
  . أفعل ما كل يف الرياء من

 والغنــــى, العفــــاف يرزقنــــي وأن الــــسبيل, ســــواء هيــــديني أن أســــأل وتعــــاىل ســــبحانه واهللا
 العلــــم, طالــــب بــــروح ّعــــىل يــــنعم وأن والرضــــا, والــــسعد واهلــــدى, والفــــضل والتقــــى, والــــرب
 وتـــــساؤالت األطبـــــاء, وشـــــك املوحـــــدين, ويقـــــني العجـــــائز, وإيـــــامن الكبـــــري, الطفـــــل وقلـــــب
  .نيالباحث

 حيفـــظ وأن حييـــت, مـــا وقـــويت وبـــرصي بـــسمعي يمتعنـــي أن أســـأل وتعـــاىل ســـبحانه واهللا
 أن أســــأل وتعــــاىل ســــبحانه واهللا, منــــى الــــوارث ذلــــك كــــل جيعــــل وأن ,وذاكــــريت عقــــيل ّعــــىل

ــم مــن أشــكو مــا عنــى يــذهب  والعافيــة, والــصحة الــشفاء هيبنــي وأن وقلــق, وصــب وتعــب أ
 وأن .تـــأخر ومـــا ذنبـــي مـــن تقـــدم مـــا يل يغفـــر وأن عنـــي, يعفـــو وأن مـــريض, مـــن يقيلنـــي وأن

امي وخري خوامته, عميل وخري آخره, عمري خري جيعل وأن , ختامي حيسن قاه يوم أ     .أ
 وأن النــاس, ورش رشهــا, يكفينــي وأن نفــيس عــىل يعيننــي أن أســأل وتعــاىل ســبحانه واهللا
ــم ألن يــوفقني  يمكننــي وأن , ينفعنــي امــ يعلمنــي وأن ,علمنــي بــام ينفعنــي وأن بــدأت, مــا أ

 واملنطـق, واملعرفـة, العقـل, منحنـى الـذي وحـده فهـو وعبادتـه ومحده شكره بحق القيام من
ـــال, واجلهـــد, والقـــدرة, والوقـــت, والـــصحة, والـــذاكرة, والفكـــر,  ّجـــل وهـــو  والقبـــول وا
 عـىل القادر وحده وهو َخلقه, ّيف وحبب ,منيّونع ,وأكرمني ,ووفقني ,هداين الذي جالله

ترة كثــــرية ـــــ وبالتأكيــــد بــــالطبع ـــــ وهــــى ســــيئايت عــــن يتجــــاوز أن  ســــبحانه فلــــه  ومتناميــــة ومتــــوا
  اجلميل احلسن والثناء والشكر, احلمد, ـ وحده ـ وتعاىل

ë]ç¢]‚Û¦  
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كان املفرتض أن تبدأ معرفتي املبارشة بأستاذي يف بداية سنة االمتياز; حيـث كـان علينـا 
يــــاز املخصــــصني أن نختــــار التخــــصص املفــــضل لكــــل خــــريج لكــــي يقــــيض فيــــه شــــهري االمت

للتخصـــصات الدقيقـــة, وكـــان النظـــام القـــائم يف ذلـــك اليـــوم هـــو نفـــسه النظـــام الـــذي ال يـــزال 
 ســـت دورات, لكـــل دورة شـــهران, إىل  اآلن, والـــذي يقـــسم ســـنة االمتيـــازىبـــه حتـــ ًمعمـــوال

أن يقــــــيض اخلــــــريج أربــــــع دورات يف األقــــــسام العامــــــة األربعــــــة وهــــــي الباطنــــــة العامــــــة عــــــىل 
, وأمــــراض النــــساء والتوليــــد, واألطفــــال, ثــــم يقــــيض شــــهرين يف ختــــصص واجلراحــــة العامــــة

ويقـيض شـهرين سادسـني يف ) كجراحة القلب أو أمـراض القلـب(فرعي جراحي أو باطني 
الطــوارئ, وختتلــف الكليــات يف تقــسيم شــهري الطــوارئ مــا بــني جراحــة العظــام والتخــدير 

سام احلـــــوادث العموميـــــة يف شـــــهرا هنـــــا وشـــــهرا هنـــــاك, أو شـــــهرا يف إحـــــدامها وشـــــهرا يف أقـــــ
 املستـــشفيات اجلامعيـــة التـــي توجـــد فيهـــا هـــذه األقـــسام متخصـــصة ومنفـــصلة وليـــست قائمـــة

  .مبدأ للتناوب بني األقسام املوجودةعىل 
*** 

 كل األحوال كنت قبل معرفة أسـتاذي قـد قـررت اختيـار ختـصص القلـب واألوعيـة عىل
وجس أن أىأخشالدموية بصفة هنائية, وكنت  دأ هـذه املعرفـة املبـارشة باألسـتاذ قبـل  بل أ

هـــذا االختيـــار,  عـــىل أن يـــتم االختيـــار النهـــائي فتثنينـــي جتربـــة املعرفـــة عـــن االســـتقرار النهـــائي
 أن أكـون أسـتاذا للقلـب, ومل ىللقلـب, أو بـاألحرا ًذلك أين كنت قـد أحببـت أن أكـون طبيبـ

نـــازل عـــن هـــذا احلـــب لـــسبب ربـــام ال يتعـــد ًكونـــه ســـببا شخـــصيا, وهـــو  ىيعـــد يف وســـعي أن أ
ميتـه  شخص األستاذ, مع أن هذا السبب يف واقع األمر يمثل ارتباطا يفوق يف وثوقيته وإلزا
رابطة الزواج نفسها, وهكذا فإين تعمدت تـأخري معرفتـي بأسـتاذي القـادم كـام جتاهلـت كـل 

مــور نــصيحة خملــصة قــدمت يل بالرتيــث يف هــذا االختيــار, وبمحاولــة معرفــة حقيقــة ســري األ
بـــني هـــذا األســـتاذ وتلميذيـــه األولـــني, والعالقـــات املعقـــدة التـــي حتكـــم هـــذا القـــسم الـــصغري 

  .أن أكتوي بناره ّالذي سيقدر عىل
*** 
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وعرفـــــت هـــــذا كلـــــه, وأعرضـــــت عـــــن هـــــذا كلـــــه, وآثـــــرت أن أمـــــيض قـــــدما دون أن أعبـــــأ 

 إىل بحـــسابات النـــار التـــي تنتظـــرين, بـــل إين تعمـــدت أن أؤجـــل كـــل عالقـــة مبـــارشة بأســـتاذي
حني يتسلمني نائبا جديدا له, وال يعجـبن القـارئ مـن هـذا االعـرتاف, وال يعجـبن مـن مثـل 

كـــل حـــال تفكـــري إنـــساين طبيعـــي, وهـــو أمـــر معـــروف يف  عـــىل هـــذا الـــنمط مـــن التفكـــري, فهـــو
أن تتجاهــل الــسؤال  يشء فإهنــا حتــاول عــىل الــنفس البــرشية التــي إذا متكــن منهــا حــب اإلقبــال

يته هلـــا, وحيـــدث هـــذا يف أذهـــان النـــاس بـــصفة خاصـــة عنـــد الـــزواج عـــن التحقـــق مـــن صـــالح
  .احلب املندفع عىل القائم

*** 
 إىل ِّهذا التخصص يف حد ذاته مؤجال لتعميق العالقة مـع األسـتاذ إىل هلذا كان اندفاعي

ـــا كــان متاحــ منـــذ بدايــة ســـنة االمتيــاز, ومــع هـــذا فقــد كــان البـــد مــن التعـــرف ا ًمرحلــة تاليــة 
ا ًجـد ًهـذا األسـتاذ, كانـت عالقتـي الـسابقة بـه قـد بـدأت سـطحية أو أعمـق قلـيالىل  عـاملبارش

نـاء أحـد الـدروس اإلكلينيكيـة  ه أعجب يب يف أ , وكـان قليـل )الراونـدات(من السطح, إذ أ
ــ إىل األســئلة لكنــه كــان إذا اســتمع  ىإجابــة الطالــب عــرصها عــرصا وهكــذا فعــل يب, وربــام أ
ال أعـــرف عنـــدما ال أعـــرف, وكـــان حيـــاول أن يزحزحنـــي عـــن إعجابــه مـــن أين كنـــت أجيـــب بـــ

, ىأو القــول بغــري علــم دون جــدو» التطجــني«مــا تعــوده زمالئــي ممــا نــسميه  إىل هــذه اإلجابــة
ه كان يعجب كل اإلعجاب هبـذا اخللـق حتـ  وإن مل يعـرب ىوفيام بعد عرفت من خربيت معه أ

دا, وإنام كان خيتزن هـذه املواقـف  يف نفـسه ليعـول عليهـا عنـد اختيـاره ملـن ًعن إعجابه هذا أ
ــه كلــف غــريي بمثــل مــا كلفنــي بــه  تــاريخ ىمــد عــىل يعهــد إليــه بــأمر مــن األمــور, وال أعتقــد أ

ـــه عهـــد إىل بعـــد شـــهرين اثنـــني مـــن عمـــل الطبيـــب  َّعالقتـــي معـــه, ويكفينـــي يف هـــذا الـــصدد أ
ْاملقيم بوظائف ال يقوم هبا إال املدرس ومن هم أعىل اهلـا,  منـه, وكانـت هـَ ذه وظيفـة قـد ال أ

ـــا مـــدرس  عـــىل فـــإن نلتهـــا فلـــيس قبـــل ســـبع ســـنوات ـــه كـــان يعهـــد إىل وأ ّاألقـــل, ويكفينـــي أ
مـــساعد ال بمهـــام األســـتاذ وال بمهـــام رئـــيس القـــسم فحـــسب, وإنـــام بمهـــام األســـتاذ القـــديم 

  . األساتذة اجلددىالذي يعهد إليه بتقييم مستو
***** 
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ـــــام, مـــــن معركـــــة ١٩٩١كـــــان أســـــتاذي يف خريـــــف   قـــــد خـــــرج لتـــــوه, وبالتحديـــــد منـــــذ أ
بــروح ا ًانتخابــات العــامدة, وكــان حيــاول بكــل مــا أويت مــن لباقــة ودبلوماســية أن يبــدو متمتعــ

رياضية, وروح تعاون مع القيادة اجلديدة للكلية, وتصادف أن كانت هذه الفـرتة ذاهتـا هـي 
قـع أن بداية فرتة الرئيس الثالـث لل جامعـة , وطوفـان حفـالت التكـريم للـرئيس الثـاين, والوا

ال تفي التعبري عن مهرجان احلب, الذي أحيط به رئيس اجلامعة الثاين عنـد » طوفان«كلمة 
تـــه يف حيـــايت مــــن عـــىل  ًخروجـــه مـــن منـــصبه, وهـــو مهرجـــان مل أشـــهد لـــه مثـــيال الـــرغم ممـــا رأ

ة حال,  عىل أحداث شبيهة, وليس هذا موضوعنا لكن هذه اإلشارة كانـت رضوريـة قبـل أ
ما حدث يف ذلك اليوم الذي طلبني فيه أستاذي تليفونيا يف الرعايـة املركـزة يف  إىل الوصول

بعة عرص نيا ًحدود الرا ت هنا?ىمنذ مت: وسأ   أ
  .منذ الصباح الباكر: قلت
  أم باكر اجلامعة املتأخر?.. باكرك املبكر .. أي باكر: قال
ا هنا من : قلت   .قبل السابعة صباحاأ
  القاهرة? إىل  تعودىمت: قال
  .ليس قبل العارشة مساء: قلت
الغداء, ألين عائد من الغداء لتوي, لكن هل تـسمح يل أن  عىل ال أستطيع دعوتك: قال

  .وترشفني.. أطلب لك غداء يف العيادة
  .أي نوع من الغداء: قلت
  .كبابك املفضل, ومن املطعم نفسه: قال
  .ناوله اآلن, وقد دعوت األطباء املقيمني واملدرسني املساعدين عليهإنني أ: قلت
  .لكا ًعندك ال رئيسا ًليتني كنت نائب: قال
  .العفو, والفرصة متاحة: قلت
  .لقد تناولت غدائي: قال
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  .باهلناء والشفاء: قلت
ن تناولته?: قال ني أ   مالك ال تسأ
ك حرضت حفل الكلية لتكريم رئيسنا ا: قلت   .لسابقأعتقد أ
ت تعرف املوعـد, ومـع هـذا مل حتـرض حفـل عمـك, وحفـل كليتـك, وقـد ظـن ا ًإذ: قال فأ

ـك  إىل بعض الذين كـانوا ـا أ ـك مـشغول بـيشء يف القـاهرة, ورجحـت أ جـواري يف احلفـل أ
كـــان يقـــصد مـــؤمتر الـــسالم الـــذي انعقـــد بعـــد ذلـــك (مـــشغول باالســـتعدادات ملـــؤمتر الـــسالم 

  ).بأسابيع يف مدريد
ني منذ متأ: قلت ا يف الزقازيق?ىهذا كنت تسأ    وأ
  .وقد خانك ذكاؤك فلم تكتشف ذلك إال اآلن: قال

ني   اذا مل حترض حفل التكريم?: ّبدا عىل ما يشبه الوجوم الصويت فعاد أستاذي يسأ
  .قد أقمت أفضل منه هنا يف الرعاية بثواب أكرب: قلت
  .نحن يف معرض اللوم ال يف معرض الثواب: قال
ني مل أدع: تقل   .ربام أ
ك دعيت.. حظك سيئ: قال   .ُطرح هذا االحتامل يف احلفل, واكتشفنا أ
  وماذا بعد?: قلت
ــض: قــال ــك الوحيــد الــذي اعتــذرا ًواكتــشفنا أ وحــاول بعــضهم اإليقــاع بينــك وبــني .. أ

لغ تكريم له ه اعترب غيابك هو أ أن  عـىل ومل جيرؤ أحد بعـد ذلـك.. عمك فكانت املفاجأة أ
ه السببي   .سأ

ا جالس منك جملس التلميـذ يف العيـادة بعـد : قلت هل تسمح يل أن أستكمل حديثي وأ
  .ساعة
  هذا احلد? إىل وهل تطول وجبتكم: قال
  .بل ريثام ننتهي مع هؤالء من جمموعة رسومات القلب: قلت
  .الرحب والسعة عىل :قال

*** 
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ن عالقتــــي بــــه يف ذلــــك ذهبــــت ألســــتاذي فوجــــدت مالحمــــه منقبــــضة ومتجهمــــة, ومل تكــــ

ه مبـارشة ًالوقت يف أحسن أحواهلا, لكن حبل الود كان متصال مـاذا : مما مكنني من أن أسأ
 بك?

د ًرد عىل أستاذي يف ذلك اليوم برد مل ينطق به أ ا مغتاظ: يف حياته فقالا ّ   .أ
  ممن?: قلت
ا ًت نائبــمــن صــديقك فــالن, وذكــر اســم أســتاذ للعلــوم الزراعيــة كــان يف ذلــك الوقــ: قــال

  . منصب العامدةلرئيس اجلامعة, وكان قبلها قد توىل
  ماذا فعل ذلك الرجل الطيب اهلليهيل?: قلت
  .اخلبث إىل إنام هو أقرب.. ال تصفه هكذا بعد اليوم: قال
  اذا?: قلت
يـــا ســـيدي وقفنـــا يف اســـتقبال الـــضيوف, وقـــد كرمنـــي أســـاتذة الكليـــة فجعلــــوين يف : قـــال

ّن يـستقبلون الـضيوف, فجـاء عمـك ومـال عـىل وقبلنـي, وجـاء رئـيس مقدمة األساتذة, الـذي
ْاجلامعــة اجلديــد فــصافحني بــاحرتام مــن مل يعرفنــي مــن قبــل, لكنــه حيــرتم املكانــة أو الــسن أو  َ

ه صديق قديم   .ّالشيبة, ثم جاء هذا النائب بعدها فسلم عىل سالم املضطر مع أ
  وكيف كان سالم املضطر هذا?: قلت
, األخـرىيف يـدي بـربود, ونزعهـا بـرسعة, وهـو ينظـر بوجهـه يف الناحيـة وضع يـده : قال

ه ال يريد أن   .وجهي يرى كأ
  وماذا بعد?: قلت
ــا أغـــيل, ومل خيــف غليـــاين : قــال هلــذا بحثـــت عنــك, ومل أكـــن أظـــن  , ومنـــذ ذلــك احلـــني وأ

ني سأجدك   .أ
ام أرسلني اهللا لك?: قلت   كأ
مــا كـان يكــرره مـن أين اعرتفــت لــه ذات  إىل يــشري أسـتاذي.. (هــل جئـت اليــوم ملـال: قـال

ني يف بعـض األحيـان آتـ  الكليـة دون أن يكـون ورائـي جـدول ال لـيشء إال ألمـارس ىمرة بأ
ني أجــد مــن األمــل يف اآلخــرة مــا .. ًحــرا ًعمــيل احلكــومي وكــأين أمــارس عمــال وألحــس بــأ

  ).أكرس به امللل من أجماد احلياة
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  .نعم: قلت
ناءنــا حولــك ومتــأل حياتــك .. ظــوظحممــد إنــك حم.. ال: قــال ــت ملــول فتجمــع أ تــأيت وأ

  .أستاذية وعطاء من خارج اجلدول
  .هذا من فضل اهللا: قلت
ك فيم فعل صاحبك? إىل نعود: قال   موضوعنا, ما رأ
  وماذا هيمك من أمره?: قلت
را, وقــد قلــت يف نفــيس عــىل هــذا هــو الــسؤال الــذي طرحتــه: قــال را وتكــرا   إنــه:نفــيس مــرا

يني إن عــاجالمــشعــىل  يف هــذه احلجــرة كــام يقــول املثــل العــامي  ًأو آجــال ًارف الــستني وســيأ
 ورائـي ىأكتـب لـه العـالج وأعطيـه النـصائح وسـيظل يـسعوكي أكشف عليه » طائعا راكعا«

ـا فلـيس يل عنـده طلـب, أوالدي يدرسـون يف  من أجل السؤال عن هذا الدواء أو ذاك, أما أ
  .خدمة منه إىل جالقاهرة, وليس منهم أحد حمتا

ضا?: قلت   ًوماذا أ
عالجهـــــا فأذهـــــب إليـــــه كـــــي يـــــويص  إىل أحتـــــاج» هبيمـــــة«لـــــيس عنـــــدي واحلمـــــد هللا : قـــــال

  .من زمالئها ًبعالجها أحد
  وهل يعالج املرصيون هبائمهم هبذه الطريقة?: قلت
هلـذا الرجـل الـذي جتعلـه يفعـل يب مـا » العمليـة«ولكني أخذت أفكـر يف القيمـة .. ال: قال

  .ه اليومفعل
  .!! ول عنه اآلنؤسؤالك إال املس عىل وال جييبك: قلت
ته: قال ه يمهد لقسوة من قسوا حمل قسوته عىل كام تعرف, ويبدو أ حمله وأ   .ّهلذا أ
ة يف غايـة البـساطة: قلت لـيس للموضـوع عالقـة بـك ذاتـك مـن قريـب .. يا سيدي املسأ

  .أو من بعيد, وليس له عالقة بمنصبك وال بقيمتك
  ألن يفعل ذلك الذي فعله هذا النائب?ا ًحمرتما ًما الذي يدفع أستاذ: لقا

  .الضيق الشديد: قلت
  مني?: قال
  .ومنك وحدك.. منك.. نعم: قلت
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ا أرتكب جرائم ال أعرفها?: قال   أأ
  .ال هي جرائم, وال هي جمهولة لك: قلت
االبتــدائي, وهــو يف التعلــيم ا ًكــان قــد بــدأ حياتــه مدرســ.. مــاذا يــضايق هــذا الرجــل: قــال

  .اآلن نائب رئيس للجامعة
لكنـه ا ًأربأ بك أن تردد هذه القصة, فقد كان من أوائل دفعته, وكان سيعني معيـد: قلت

ته وظيفة املعيدىيف التعليم االبتدائي حتا ًمدرسا ًعمل شهور   . أ
  .وكان يمكن له أن يظل يف التعليم االبتدائي: قال
ـــ: قلـــت ـــضا, فلـــو أ يف ســـلك الرتبيـــة والتعلـــيم لكـــان اآلن وكيـــل  مـــىض هال تكـــرر هـــذا أ

اجـــــستري, أو ينـــــال بعثـــــة, أو يتعـــــب يف هـــــذا  وزارة, دون أن حيـــــرض رســـــالة للـــــدكتوراه, أو ا
ال تـــصدق هـــذا الكـــالم الـــذي يطلـــق مـــن أجـــل اإلغاظـــة وال يراعـــي التـــاريخ الطبيعـــي .. كلـــه

  .للوظائف واملوظفني
  . عن نفسههلوإذا كان هذا الذي أقوله هو ما قا: قال
ولـيقلال مـن قيمـة .. إنام حيكي هو وزميله ذلك املوقف مـن بـاب األجمـاد, أو احلـظ: قلت

  !!ما وصلتم إليه يف الطب من مكسب مادي
لتارخيــه اآلن, وقــل يل مــا ذنبـــي ا ًعنــه وال متجيــدا ًدعــك مــن هــذا ألين ال أريــد دفاعـــ: قــال

ا? ما هي اجلرائم التي ال أعرفها?   أ
ــــك جتنبــــت اجلامهــــري يف يــــا ســــيدي : قلــــت ــــسط مــــن هــــذا التعقيــــد كلــــه, لــــوال أ املوقــــف أ

األسبوعني األخريين فلم تـصلك األخبـار اجلديـدة, وهـي أن عميـدنا اجلديـد قـد متكـن متامـا 
 أصـبح نـواب رئـيس ىء حتـىمن قلب رئيس اجلامعة اجلديـد وعقلـه وقلمـه وقـراره وكـل شـ

فسهم يف غاية الضيق من هذا الوضع   .اجلامعة أ
ف: الق ه كـالم غـري منطقـي ا ًسمعت أطرا لكـن مـا .. من مثل هذا احلديث فلم أصدق أل

  هو ذنبي يف هذا?
ك السبب يف وصول العميد: قلت   .هذا املوقع إىل الرجل يعتقد كام يعتقد اآلخرون أ
ْ إننــي آخــر مــن يكــون مــس:إن العقــل يقــول: قــال وال عــن هــذا, فقــد كنــت مرشــحا بقــوة ؤَ

 من الفوز, وباختصار شديد فـإنني قبـل هـذا الوضـع ىب قوسني أو أدنللفوز, وقد كنت قا
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أقـــــدم  بـــــلا ًســـــابق ًفقـــــد كنـــــت وكـــــيال , dean potential . ًحمـــــتمالا ًكنـــــت والزلـــــت عميـــــد

لـون يف اخلدمـة(الوكالء السابقني الذين اليزالون أسـاتذة عـاملني  , كـام كنـت أحـد )أي اليزا
نــي الزلــت اثنــني حمتمــل فــوز أحــدمها, وقــد فــزت باملرت بــة الثالثــة يف عــدد األصــوات, يعنــي أ

ًألن أكون عميدا, فلـو أن رئـيس اجلامعـة اختـارين وتـرك األولـني مـا ا ًرغم عدم فوزي صاحل
  . سلطتهىكان قد تعد
  .وليتكؤكل هذا يضاعف من مس: قلت
  العامدة? إىل عن ماذا? عن وصول الرجل: قال

يت به عميـدا  فليكن إنني..فليكن يا حممد: وسكت أستاذي هنيهة ثم قال ا الذي أ .. أ
عقـل رئـيس اجلامعـة وقلبـه وقلمـه يف أسـبوعني فقـط  عـىل يف اسـتيالئها ًأو فرضته, ما ذنبي إذ

  كام يزعمون?
ـــت الـــسبب الوحيـــد : قلـــت هلـــذا الوضـــع اجلديـــد الـــذي كـــدر نفـــس الرجـــل, » املنظـــور«أ

القــائم يف اجلامعــة, لكــن فوصــولك أو وصــول املنــافس الثــاين كــان ســيعني اتــصاال بالوضــع 
 صــــاحبه بــــأن يغــــري رئــــيس اجلامعــــة اجلديــــد بعهــــد جديــــد, والــــنفس ىالوضــــع اجلديــــد أغــــر

ـــك يف نظـــر كثـــريين  إىل البـــرشية يف طبيعتهـــا متيـــل مثـــل هـــذا اخليـــار, وهكـــذا يمكـــن القـــول بأ
  .عام يعتربه هؤالء أزمة للجامعة ال عن وضع الكلية فحسب ًوالؤأصبحت مس

الــوراء  إىل مــسند كرســيه ثــم رجــع بظهــره عــىل واتكــأا ًعميقــا ً نفــسســكت أســتاذي وأخــذ
  .اسكت... اسكت يا حممد: وقال

 يف املـــرات التـــي ىحتـــ.. وكانـــت هـــذه أول وآخـــر مـــرة يـــصدر يل فيهـــا أســـتاذي هـــذا األمـــر
  .كنت أقول فيها بعكس ما يريد أن يسمعه

 خيلــو ىالوقــت حتــدورة امليــاه لــبعض  إىل ًصــمت متامــا, ثــم قمــت فانــرصفت كــأين ذاهــب
مل يــصدره قبــل ا ًنفــسه كــيام يــسرتيح مــن حالــة الــضيق التــي جعلتــه يــصدر يل أمــر إىل ىأســتاذ

ـه تلقـاذ  صـدمة ىك وال بعده, وعـدت فوجـدت أسـتاذي متهلـل األسـارير, هـادئ البـال, كأ
هل قلت ما قلت روايـة أم : من الصدمات الكهربية املبدلة للحالة النفسية, وإذا به يقول يل

   توقع?عن
  وما الفارق?: قلت
  .ًكبري جدا: قال
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  .وال أري فرقا.. ال أراه كذلك: قلت
ـك قلـت مـا قلـت .. وتبتعـد عـن طابعـك يف الـصدق.. بدأت تناور يـا حممـد: قال أعتقـد أ

  .عن توقع ال عن رواية
  وما قيمة هذا يا سيدي?: قلت
فـــ: قـــال أن  ملمكـــنبـــصحة حـــديس, وهـــو صـــحيح, فلـــيس مـــن اا ًإين أعتـــرب هروبـــك اعرتا

.. تتكــشف مثــل هــذه العالقــات وال أن تتكــشف مثــل هــذه اخلالفــات يف أســبوعني فحــسب
يس كذلك   .أ

  .سكت ومل أجب
هـل تعـرف يـا حممـد مـا كنـت تـصلح لـه لـو مل تكـن قـد : سكت أسـتاذي هـو اآلخـر ثـم قـال

بت عبقريتك فيها?   فرضت نفسك فيام فرضت من ميادين أ
ا قد أصبحت اآلن أعرف عن : قلت اإلطـالق, وكـل مـا  عـىل يقـني أين ال أصـلح لـيشءأ

ني مغضوب عىل من أستاذي, وأن الناس أصـبحوا يتقربـون أسـتاذي  إىل ّأعرفه عن نفيس أ
  .برمجي
ك ترجم أستاذك عيانا بيانا يف بيته ويف عيادته ويف مكتبه: قال اذا ال تعرتف أ   .و
  .أستغفر اهللا: قلت
ني عام أ: قال ك ال تريد أن تسأ تكأ   .رشحك له لو مل تكن ما أ
  .سأل إن شاء اهللا: قلت
  .لإلعالم يف دولة اشرتاكية من ذوات احلزب الواحدا ًإين أرشحك لتكون وزير: قال
  وما املوهبة يف هذا? وما القيمة?: قلت
  .التربير املبتكر عىل القدرة: قال
  .أريح أعصابك فتتعب أعصايب.. أهذا جزائي: قلت
  .أردت مدحيك من حيث مل أحسن املديحيا حممد إنام : قال
ا شاكر لك ما انتويته وما قلته: قلت   .حد سواء عىل وأ
ك مل تغفر يلىمعن: قال   . هذا أ
ا إال عبد ضعيف: قلت   .ما أ
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  .إن كنت أسأت إليك من حيث ال أدري فساحمني: قال
ه مل يعد يل عيش معك, ومل يعد يل أكل عيش معك إال ممزوج: قلت   .اإلذاللبا ًيظهر أ
مــا أردت إال مــدحيك, ولــو .. إليــه ثانيــة لقــد أخرجتنــي مــن االكتئــاب فــال تــدخلني: قــال

ًصربت عىل الستمعت من املديح أقواال رسك أم ال.. ىأخر ّ   .لكني لست أدري اآلن أ
أذ: قلت   . من يشء آخر بعد ما قلتىمل أعد أل
إنــك لــو وجــدت يف : ك ًإذا, ومــادام األمــر كــذلك فاســمع منــي أين كنــت ســأقول لــ: قــال

عهد عبد النارص لتضاءل فالن وزمـالؤه بجـوارك, وذكـر أسـتاذي اسـم صـحفي كـان مقربـا 
  .من عبد النارص

ضا يؤذيني: قلت   .وهذا أ
ست من الذين يؤمنون بالتفوق?: قال   أ
  .لكني من الذين يؤمنون بالزمرة: قلت
وأخـــربين مـــا بـــال ي وضـــعت نفـــيس فيـــه, نـــفـــأخرجني مـــن هـــذا الـــيم الـــذي تـــصمم أ: قـــال

وال عـــــن الوضـــــع اجلديـــــد? ومـــــا بـــــاهلم ؤصـــــديقك وأمثالـــــه كـــــام تقـــــول كثـــــريون يظنـــــوين مـــــس
  يلومونني وال يلومون املستفيدين?

إن كـــل فـــضيلة مـــن فـــضائل :  فقالـــت مـــا معنـــاهى اكتـــشف العـــرب قـــديام هـــذا املعنـــ: قلـــت
  .تصبح يف حق الفقري رذيلة, الغني 
ور بحذافريهأ: أعرف هذه احلكمة لكن قل يل: قال أ   .ذكر القول ا
  .أن أستحرضه يف دقائق لكني أستطيع.. ال أحفظه: قلت
ستخدم اجلان كام يقولون.. كيف ذلك: قال   ? عنكأ
  أوصلك هذا اخلرب?: قلت
ض: وسأغيظك وأقول لك .. وصلني: قال ا أ   .تصديقه إىل أميلا ًإين أ
  .هذا ال يغيظني: قلت
ا ًإنــــــك توظــــــف اجلــــــان , ويغيظــــــك أن ترشــــــح وزيــــــر: أن يقــــــال عنــــــك  ال يغيظــــــك: قــــــال

  لإلعالم?
  .هذه مهارة مظنونة, وهذا أمل منكور.. نعم: قلت
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  .أو أرين كيف تأيت بالنص يف دقيقةا ًفخربين إذ: قال
إين أعرف موضعه من الكتاب وموضع الكتاب يف مكتبتي, وأظـن سـكرتريي يف : قلت

  .عياديت اآلن
  .فإليك التليفون: قال

ّ قــــرأت الــــنص ألســــتاذي كــــام أمــــاله عــــىل مــــساعدي حــــسب مــــا ورد يف كتــــاب بعــــد دقيقــــة
  :البن املقفع وفيه يقول» األدب الصغري«

  :»وليس من خلة للغني مدح إال هي للفقري عيب«
   .سمي أهوجا ًفإن كان شجاع
   .سمي مفسداا ًوإن كان جواد
  .ا ًسمي ضعيف ًوإن كان حليام
  .ا ًسمي بلــيدا ًوإن كان وقور

  .ا ًسمي مهزارا ًكان لسنوإن 
  .ا ًسمي عييا ًوإن كان صموت
هــــل تــــستطيع اآلن أن تــــنظم لنــــا قاعــــدة مثــــل هــــذه فــــيام يتعلــــق بالفــــائز يف : قــــال أســــتاذي

ْاالنتخابات ومن مل حيالفه احلظ فيها? َ  
  .لكن البد من مقابلة الفائز بكلمة واحدة ال بجملة : قلت
ا الراسب: قال ني أ   . قل ما شئت..تريد أن تذكرين بأ

  .ًنستطيع أن نؤلف معا: قلت ألستاذي
  .وليس عندي مانع: قال

حالتنـــــا متـــــام االنطبـــــاق مـــــع تبـــــديل املقدمـــــة  عـــــىل أوال فـــــإن اجلمـــــل الـــــستة تنطبـــــق: قلـــــت
  .فحسب
  .نراجعها: قال

ام صيغت حلالتنا   .فراجعناها فكأ
   .سمي أهوجا ًفإن كان شجاع
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   .سمي مفسداا ًوإن كان جواد
  .ا ًسمي ضعيف ًاموإن كان حلي
  .ا ًسمي بليدا ًوإن كان وقور
  .ا ًسمي مهزارا ًوإن كان لسن

  .ا ًسمي عييا ًوإن كان صموت
  ..لكني أحب لك أو أطلب منك أن تضيف إليها: قال
  .هل تساعدين بأن تكتب ما أمليه : قلت
  .لكن عليك التبييض.. أفعل إن شاء اهللا: قال 

  :غرار ابن املقفع عىل أضع مجالو.. أستاذي وأحاول عىل فأخذت أميل
   .سمي أرعنا ًوإن كان حازم
   .سمي عجوال ًوإن كان حاسام
   .سمي قاسيا ًوإن كان عادال
   .سمي خفيفاا ًوإن كان لطيف
   .سمي متكرباا ًوإن كان عزيز
   .سمي معقداا ًوإن كان مدقق

   .سمي بطيئا ًوإن كان متعقال
   .سمي جمنوناا ًوإن كان عبقري

   .سمي خمبوالا ً عاوإن كان
   .سمي متآمراا ًوإن كان مدبر
   .سمي فاتراا ًوإن كان ورع
   .سمي جبانا ًوإن كان رحيام
   .سمي حرفياا ًوإن كان حافظ
ئياا ًابّوإن كان أو    .سمي هوا

   .سمي منافقاا ًوإن كان مهذب
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 يف انـــسخ يل اآلن نـــسخة مـــن أقـــوال ابـــن املقفـــع وإضـــافاتك, ألضـــعها هنـــا: قـــال أســـتاذي

  .درج عياديت ألطالعها فتسرتيح نفيس من نفاق الناس
  .ثم أخذنا نتحدث فيام يكون من أمر جامعتنا وأمر كليتنا وأمر تلك األزمة.. فعلت 

***  
 عـــىل  عامـــا مـــن هـــذه القـــصة, التـــي كـــان أســـتاذي يـــستعيدها كلـــام أراد أن يـــدلني١٤بعـــد 

 الــصحف املهمــة حــديث ىيف إحــدحــد قولــه, ظهــر  عــىل قــراءة البــاطن عــىل اعرتافــه بقــدريت
لقـاه تعليقـىصحفي طويل أجر عـىل ا ً معي, ومل يكن يدور بخلدي أن يكـون أول تليفـون أ

هـذا احلـديث هـو اتـصال مـن أسـتاذي نفــسه, وكنـت سـاعتها يف مدينـة اإلسـكندرية بيـنام كــان 
 .هو يف الساحل الشاميل

ألداء ويف التحليــل طلــب منـــي أن يف اا ًكبـــريا ًبعــد أن هنــأين أســتاذي بـــام اعتــربه هــو توفيقــ
  .ّأمر عليه لنتناقش يف احلديث

رنـــا الـــذي دار عقـــب : بعـــد يـــومني مـــررت بأســـتاذي فـــإذا بـــه يبـــدؤين بقولـــه هـــل تـــذكر حوا
  انتخابات العامدة يف بداية عهد الرئيس الثالث للجامعة?

  .أذكر كل ما فيه: قلت
ك غضبت كام مل تغضب حني رشحتك وزير: قال ذكر أ   عالم عبد النارص?إلا ًأ
ك اآلن تريد أن تنفي عني ما كنت مصمام: قلت   .تعذيبي به من مديحعىل  ًكأ
لإلعــالم يف دولــة تعــاين مــن مرحلــة االنتقــال, ال يف ا ًبــالعكس, إين أرشــحك وزيــر: قــال

  .دولة اشرتاكية ذات حزب واحد فحسب
هذا استدعيتني?: قلت   أ
  .تبا لك: لعرب األقدمون يقولونأكمل اجلملة وال ختف وقل كام كان ا: قال
  .لن أقول: قلت
  .ًتأدبا: قال
ك لست رسول اهللا.. ال: قلت   .اهللا عليه وسلم صىل ولكن أل

لكـــن اجلملـــة مل تكـــن مـــدحيا للرســـول وإنـــام كانـــت : أســـتاذي مـــلء شـــدقيه وقـــال ضـــحك
  .هجوما عليه
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ا ما كان اخلطاب: قلت   .لكنه هو الرسول عليه صلوات اهللا وسالمه أ
  وما حيزنك يف مثل هذا الرتشيح?: لقا

  .ما أحزنني يف األول: قلت
ك: قــال هــل جالــت مثــل هــذه الفكــرة بخــاطر أحــد ممــن : دعنــي أكــن جريئــا معــك وأســأ

اضيني?ؤقر   وا حديثك يف اليومني ا
  .نعم: لألسف: قلت
ْمن هذا األريب األروبة?: قال َ  
ـه كــان رئيــسا لتحريــر صـحيفة : قلـت معارضــة, كــام كــان وكــيال ســوف يــرسك أن تعــرف أ

  .لنقابة الصحفيني
ْومن هو?: قال َ  
  .هو األستاذ عبد العال الباقوري: قلت
ه صديق عزيز عليك: قال أال يـشفع .. ولعل عالقـتكام مل تـشهد إال احلـب.. إين أعرف أ

  هذا لفهمي?
اىإين أخش.. يشفع لفهمك أوال يشفع: قلت   . أن يشفع لفهمي أ
ــك لــو أصــبحت ا ًختــاف أن تكــون وزيــر: قــال ــت الــذي حتــدثنا دائــام أ لــوزارة واحــدة وأ

  .رئيسا للوزراء لفعلت كذا وكذا
  .اسة وزارةئاألمر ليس أمر خوف وال شجاعة, وال أمر وزارة وال أمر ر: قلت
  ًفام األمر إذا?: قال
ر إىل إن التوبة ال تؤدي: قلت   .اجلنة إىل الذنوب ال يؤدي عىل النار, كام أن اإلرصا

  .اآلن فهمت: ستاذي برهة ثم قالصمت أ
ت فاهم من البداية لكن تعذبني: قلت   .أ
  فام قولك يف أين مل أفهم إال اآلن?: قال
ض... ا ًإذ: قلت ا أ   .مل أفهم إال اآلنا ًوأ
  .أروع ما يف حديثنا اليوم إىل دعنا من هذا كله ولنعد: قال
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ور? إىل  إضافاتناىتقصد ذكر: قلت أ   قول ابن املقفع ا
ــــه أروع مــــا يف حــــديثنا اليــــوم مــــن .. فــــتح اهللا عليــــك: قــــال تئس إذا مل تــــدرك أ كنــــت ســــأ
  .ذكري

  .إين أحبه: قلت
لقـــد طلبـــت مـــن ســـكرتريك أن يقـــرأ لـــك مـــن .. دليـــل إىل هـــذا أوضـــح مـــن أن حيتـــاج: قـــال

 اسـتطاع الرجـل ىكتاب صغري حددت موضعه بكل دقة, وحددت الفقرة التـي تريـدها حتـ
يك هبا يف    لكن قل يل هل يستحق الرجل ذلك املصري السيئ الذي لقيه?.. دقيقةأن يأ

برؤيتنـــا نحـــن القـــراء واملثقفـــني ال يـــستحق, وبرؤيـــة املكيـــافيلليني يـــستحق مـــا هـــو : قلـــت
  .أكثر من ذلك من عذاب وتعذيب

ت ختش: قال   . مصريهىوهلذا فأ
ا حت: قلت ْومن أ قىَ   . مصريهى أ
  صري من وجهة نظر املكيافيلليني?وما الذي جعله يستحق ذلك امل: قال
  .أدرك رس النار املقدسة إنه: قلت
  ماذا تقصد?: قال
  .أدرك احلكمة وعرب عنها كام مل يعرب عنها أحد يف زمانه: قلت
  .لكنه يف الواقع مل حيتفظ لنفسه بحقوقه يف ملكيتها الفكرية: قال
له: قلت   .قالوا وقيل: نعم كان يؤثر أن يقول عن أقوا
  .ع هذا فإنه مل يسلم من املصري املؤملوم: قال
  .أن يسلم يستحيل: قلت
  ?ىهل يف ذاكرتك يشء له يستحق أن يرو: قال
  هل تأذن يل بالتليفون?: قلت
 عـىل  بعد كل هـذه الـسنوات, أر كيـف كنـت تـستدعي النـصوصىدعني, مرة أخر: قال

ْالبعد, وكيف ترشد من يف مكتبك ه اجلان إىل َ   .إتيانك هبا كأ
 صــــفحة مــــن الــــصفحات الــــشامل, وعليــــه عالمــــة محــــراء بقلمــــي,  الــــنص يف أعــــىل:قلــــت

من الثالث من املكتبة اليرس   .ىوالكتاب يف الرف األ
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  ماذا يقول النص?.. اآلن فهمت: قال
  :يقول ابن املقفع: قلت

    :الناس إال قليال ممن عصم اهللا, مدخولون يف أمورهم« 
  .. فقائلهم باغ

  .. وسامعهم عياب
  .. هم متعنتوسائل

  .. وجميبهم متكلف
  .. وواعظهم غري حمقق لقوله بالفعل

  ..من االستحقاق) ٍغري خال: يقصد(وموعوظهم غري سليم 
  ..واألمني منهم غري متحفظ من إتيان اخليانة
  ..والصدوق غري حمرتس من حديث الكذبة
  ..وذو الدين غري متورع عن تفريط الفجرة

   .)أي للمصائب املتوقعة(لدوائر واحلازم منهم غري تارك لتوقع ا
  .. يتناقضون البناء
  .. ويرتاقبون الدول
  .. ويتعايبون باهلمز

  .»ويف الشدة بالتخاذل.. مولعون يف الرخاء بالتحاسد
ـــا مطمـــئن: أســـتاذي قـــال إن ابـــن املقفـــع هـــذا يـــستحق أن جيـــازي بـــام : اآلن أقـــول لـــك وأ

ـــف مـــرة ـــت مـــن رشح النـــاس هبـــذه .. يـــةيقتـــل ثـــم يبعـــث ليقتـــل مـــرة ثان.. جـــوزي بـــه أ ّمـــا رأ
  .القسوة القاسية مثل ترشحيه

  هل أحببته?: قلت
ـا حيـا أم ِحذار: قال  يا حممد أن تفعل مثله إذا انتابك اإلخالص للفكـر, وسـواء أكنـت أ

  .ميتا, فال تكرر مأساته
  .لو قدر يل ذلك ما نفعني نصحك, وال أرهبني مصريه: قلت
   .اهللا فيك  عىلفقل إن العوضا ًإذ: قال

  .أستودعك اهللا 
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: إنه قـارب اليـأس مـن اثنـني مـن تالميـذه األوائـل, وقـال يل: أستاذي  يف حلظة صفاء قال
 إىل غــري ذلــك فــيهام, أو إىل إنــه حيــس أن حظــه ســيئ فــيهام, وإنــه كــان يــود لــو أن احلــظ قــد قــاده

ي ب ني أن أعرب له عن رأ حة فيامغريمها, وسأ وال عـام آل إليـه حـال هـذين ؤإذا كـان مـس رصا
لعلـك تغفـر يل إذا : ولية كلية أم جزئيـة, قلـت ألسـتاذيؤاألستاذين? سواء أكانت هذه املس

إن القضية من حيث الرتبيـة ال تتعلـق بـك ال مـن قريـب وال مـن بعيـد, لكنهـا مـن : قلت لك 
ائة ائة يف ا  !حيث االختيار ختصك بدرجة تقرتب من ا

ك تريد أن تقول : أرشق وجه أستاذي فجأة وقال   !إن الرتبية هي اجلرب: كأ
  .بل االختيار هو اجلرب: ضحكت وقلت

  وكيف كان ذلك كذلك?: قال أستاذي
ـت, وبعـضه اآلخـر ربـام مل يمـر: قلت  عليـك مـن ّبعـض التـاريخ الـذي سـأذكره مـصدره أ

  .قبل
  .هات ما عندك: قال
هــذا القــسم,قد عمــل ملــدة أســبوعني فقــط, وكــان مــؤهال كــان أول طبيــب مقــيم يف : قلــت

  .جراحة العظام إىل ا تتمناه يف تالميذك, لكنه آثر أن يرتك ختصصنا ويذهب
  .حدث هذا فعال: قال
ت مصدري األول يف هذا: قلت   .أ
  .كأين قد حكيت لك عن كل ما كان وما يكون: قال
عظـام, فلـام فـشل يف حتقيـق هدفـه وكان أكرب تالميـذك هييـئ نفـسه ليكـون جراحـا لل: قلت

  .قبل العمل يف قسم القلب
  .وهذا ما ال أعرفه: قال
  .أعرف: قلت
  لكن كيف عرفت أين ال أعرفه?: قال
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ــــه حــــرص طيلــــة حياتــــه وحتــــ: قلــــت  إىل أال ينهــــي عــــىل  اآلنىحــــدثني صــــاحب الــــشأن أ

  .مسامعك هذه القصة
  وماذا كان يف وسعي أن أفعل هبا سلبا أو إجيابا?: قال
  .ظل يظن أن يف هذا ما جيرح أحاسيسك, ويرتتب عليه موقف منه: قلت
  .هو خمطئ بالفعل يف هذا املوقف: قال
ْلكن هناك من هو أكثر منه?: قلت َ  

  . هات ما عندك من أسباب هلذا الظلم اللذيذ.. تقصدين: قال يف انزعاج
وتك أن تعرف مثل هذا يف الوقت املناسب: قلت   .بخلت بأ
ا: قال   .عن معرفة ما مل يبح به صاحب الشأن ًوالؤاملوضع السلبي وجتعلني مسيف  أ
ــه عـىل مــا ينظـر إليــه ًلكـن األســتاذ دائـام: قلـت ولية ؤاملــسا ًيف املوضـع اإلجيــايب, وعليـه إذ أ

  .يف أن يعرف ما خيفيه تلميذه عن قصد أو عن حياء
  وماذا كان يفيدين أن أعرف?: قال
ميـول  عـىل ميـول جـراح عظـام بـدال مـن أن تلعـبىل  عكنت تلعب يف مناقشتك له: قلت

  .الباطني أو النسائي
نـــاء الـــذي هـــو مهيـــأ ألن يـــرث الرتكـــة : قـــال ظـــن أن هلـــذا التفكـــري حمـــال يف تربيـــة أول األ أ

  .كلها والبد أن يلم هبا كلها
نــاء يف العــادة ال حيــب أن يــرث املــس: قلــت  إن أحــب أن ىولية األدبيــة حتــؤلكــن أول األ
  .كة كلها, وإنام هو حيب أن يرث ما يناسب ذوقه من ماديات من دون املعنوياتيرث الرت
 ىيف ختصـــصنا? مـــاذا كـــان يمكننـــي أن أقدمـــه لـــه حتـــ» عظـــامي«ومـــاذا كـــان يناســـب : قـــال

ــــه ال  إىل أجعلــــه حيــــس بــــالتعويض? هــــذا إذا كــــان يف حاجــــة ــــت تعــــرف أ ًتعــــويض أصــــال, فأ
 رغبتـــه وال قدرتـــه وال ماضـــيه يف ىم ال خيفـــينتظـــر التعـــويض, وإنـــام هـــو قنـــاص حمـــرتف ودائـــ

  .القنص
كــان يناســبه جهــاز صــدمات القلــب, وكمرحلــة ثانيــة كانــت تناســبه  أوىل كمرحلــة: قلــت

  .اطرثالق
  وهل منعت عنه هذا أو ذاك?: قال
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ك مل متـــــن عليـــــه هبـــــذا وال بـــــذاك, واملـــــن يف مثـــــل هـــــذه احلالـــــة مكـــــون أســـــايس ّلكنـــــ: قلـــــت
  .للعطاء
با? أم خطأ? لكني معجب بالصياغةال أدري إن كا: قال   .ًن ما تقوله صوا
  .لكني أود لو أعجبك املضمون: قلت
  وماذا كان بوسعي أن فعل?: قال
نــاءهم الكبــار عــنهم : قلــت ريــاء الريــف حــني يفــصلون أ األمــر بــسيط بــساطة مــا يفعلــه أ

ا بمجــرد تــزوجهم خمصــصني هلـــم مطحنــا أو مــنحال أو مــشغال, ويقولـــون هلــم عنــد إمتــام هـــذ
ــادي إهنـم إنــام فعلـوا هــذا ألهنـم جيــدون  هــذه  عــىل أقــدر النـاس) هـذا االبــن األكـرب(الفـصل ا

  .آبائه عىل املهمة اجلديدة التي بوسعه أن يتفوق فيها
  ?ىهذا عن األول, فام بال الثاين? ماذا كنت تظنه يتمن: قال
  .أظنه كان يتمني أن يكون نسائيا: قلت
  اذا?: قال
مة اجلراحةاليزال يريد: قلت   . أن جيمع بني راحة الطب ورصا
ك حيب اجلمع?: قال   وهل هو يف رأ
  .بل حيب الطرح: قلت
ن الطرح يف النساء?: قال   وأ
يستخرج النسائي الوليد فيصبح الرحم خاليا, وجيري اإلجهاض فيـصبح الفـؤاد : قلت

  .حدوث احلمل فيصبح البال خاليا عىل خاليا, ويطمئن الوالدين
  كنك أن تكرر هذه املقاطع الثالثة?هل يم: قال
  . تعدين بمكافأةحتىأفعل  ال: قلت
ك كنت قـد : قال أعدك بعد أن جتيبني هل جاءتك هذه املقاطع من وحي اللحظة, أم أ

  رتبتها من قبل?
  .ى تعدين بمكافأة أخرىال أفعل حت: قلت
  .لك ذلك: قال
  .من وحي اللحظة: قلت
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مكن هذا?: قال   !أ
سنتنا عىل ل اهللا جيريهإنام هو فض: قلت   .أ
  فام بال لسانك قد اختص هبذا الفضل?: قال
  .قدر اهللا وما شاء فعل: قلت
  وهل تعتقد يف هذا يف اإلبداع?: قال
  .هبذا االعتقاد من االتباع أوىل اإلبداع: قلت

   ?وال أحد يعرف قدر إيامنك: قال أستاذي وقد أرشق وجهه
تيملكن العرب.. ربام تظن ذلك اآلن: قلت   .ة باخلوا
ا يتمناه يف أدائه?: قال   وهل سمع زميلنا وصفك 
ـــدا, حتـــ: قلـــت التـــسليم لـــك مـــن  عـــىل  وإن أجـــرب أذنـــهىًهـــو كـــام تعلـــم ال حيـــب االســـتامع أ

  .باب اللياقة
  .إسامعه عىل لكنك قادر: قال
  .ال أظن: قلت

 هكيــف عرفــت خلقـــ: لكــن قـــل يل: نعــم, وأردف بعـــد هنيهــة: قــال أســتاذي يف شـــبه يــأس
  هذا النحو الدقيق?عىل 

  .بالتأمل ال باالستامع: قلت
  .سند يدعم روايتك إىل لكنك تظل يف حاجة: قال
  .ًليس صعبا: قلت

ك ســـؤاال: قـــال أســـتاذي يف شـــبه يـــأس  فـــال تراوغنـــي , هـــل .. ًمبـــارشا ًإنـــام أريـــد أن أســـأ
  حدثك هو اآلخر هبذا?

  .بعيونه ال بفمه: قلت
ا أقبل فهمك حلديث ال: قال   ?شكوىعيون, لكن ما عالقة هذا كله بام نحن فيه من وأ
ا أزعم أن لك يـد: قلت ا ًإنام نتحدث فيام بدأت فيه من قلقك من تلميذيك األولني, وأ

  .كبرية يف املوضوع
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  .لكنك أضعت الوقت دون أن تثبت ذلك: قال
  ?براهيم إ   يف قرص العيني حممد بكأال حتب أن تقارن نفسك بأستاذك األكرب: قلت
  .ويل الرشف... بيل: قال
  هل تعرف كيف اختار رئيس القسم احلايل ليكون تلميذا له?: قلت
 رئاســــة القــــسم هــــذه املــــدة ولكنــــي أعجــــب حلــــظ هــــذا الرجــــل حــــني أراه يتــــوىل.. ال: قـــال

  اإلطالق حني كنا شبابا? عىل الطويلة بينام مل يكن يف حسباننا
ــه مل يكــن مرشــحإين أعجــب لتفكــريكم يف شــأن هــذا الرجــل, و: قلــت ا ًأعجــب لظــنكم أ

ـه كـان أول مـن نـال دكتـوراه القلـب وعـني بعـدها مدرسـا,  كـم تعلمـون أ ْا وصل إليه مع أ َ
ــام رئيــسا  ْومل يكــن هنــاك مــن يــسبقه ممــن هــم أصــغر منــه, فكــان طبيعيــا أن يــأيت يف يــوم مــن األ َ

  .للقسم
نــــا فيــــه مل نكــــن نحــــسبها لكننــــا يف ذلــــك العــــرص الــــذي تربي.. أفهــــم هــــذا اآلن.. نعــــم: قــــال
فــــسنا أم أن  عــــىل بــــل مل نكــــن نحــــسبها.. هكــــذا اإلطــــالق, فهــــل ظلمنــــا أســــاتذتنا أم ظلمنــــا أ

ت منهم, هم الذين ظلمونا? ناءنا, وأ   أ
الــرغم مــن أن حظــه مل  عــىل فــيام يتعلــق هبــذه النقطــة فقــد كــان حــظ جــيلكم أفــضل,: قلــت

ــه اجليــل احلــايل إىل ىأال تــر.. يكــن ينبــئ هبــذا الفــضل  وقــد عذبــه أن املنــدل قــد انفــتح لــه, وأ
ه فقد رس غموضها كام فقد جاذبيتها بعد أن عرفها وأصـبح ملزمـ ا ًعرف معظم احلقيقة, وأ

بأن يتـرصف يف حـدود معرفتـه الواسـعة, فهـو حيـسب حـساب كـل شـخص, وحيمـل أعـصابه 
  ً.بحسابات ال تنتهي إال أن يقيض اهللا أمرا كان مفعوال

, لكــن قــل »وقــد عذبـه أن املنــدل انفــتح لـه«:  وجــه احلقيقـة بقولــككــأين بـك أصــبت: قـال
ه من عقيدتك?: يل   هل هذا من عندياتك أم أ

  .بل هي عقيدة: قلت
ن اعتقدهتا?: قال   من أ
  .] ١٧٩:آل عمرآن[ ﴾ ̄ ®     ¬ »     ª ©﴿: من قول احلق جل جالله: قلت
  .كأين أسمع قول اهللا هذا ألول مرة: قال
  .ضل اهللا, فقد نعيش ونموت ونحن معذبون بالبحث عن الغيبهذا من ف: قلت
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البعيــــد, ودعنــــي يف القريــــب, مــــا الــــذي جعــــل أســــتاذنا خيتــــار ذلــــك  إىل ال تأخــــذين: قــــال

  الرجل وخيتصه بام اختصه به?
وهــذا هــو (كــان يــدرك ببعــد نظــره أن البــد مــن وجــود شخــصية ذات نفــس هــادئ : قلــت

فــاس) نـص تعبــريه تقريبـا   الالهثــة بحامسـها واجتهادهــا وإيامهنـا, وهكــذا حــرصفــيام بـني األ
  .أن يكون هذا االبن موجودا بني أعضاء هيئة تدريس القلب يف قرص العينيعىل 

  ?إن هذا قد حدث باملصادفة:  ومل ال تقول: قال
ــــد: قلــــت إذ كيــــف تكــــون املــــصادفة هــــي الــــسائدة يف نجاحــــه يف أول .. ا ًال أظــــن ذلــــك أ

امتحــان يعقــد ملــنح درجــة علميــة جديــدة مل تكــن موجــودة مــن قبــل? وكيــف تكــون املــصادفة 
 عـــــىل هـــــي الـــــسائدة يف اإلعـــــالن لـــــه عـــــن وظيفـــــة حمـــــددة يف ذلـــــك الوقـــــت الـــــذي حـــــصل فيـــــه

  !!الدرجة?
ل معيــــدا يف قــــسم الطــــب  مــــساره وعمــــريلقــــد كــــان هــــذا األســــتاذ قــــد غــــ.. ذكرتنــــي: قــــال

دبلــومي الباطنـة والقلــب وانتهــاء  عــىل بعــد حـصوله والكهربــاء الطبيعـي والعــالج باإلشـعاع 
  .نيابته

ــض: قلــت ممــا أســتغرب لــه فــيام اســتقر عليــه وجــدانكم مــن قــصة الرجــل, وإين مــا ا ًوهــذا أ
 عــــىل دّأظنــــه غري مــــساره بقبولــــه هــــذه الوظيفــــة يف قــــسم العــــالج باإلشــــعاع, وإنــــام كــــان يؤكــــ

  .استمرار مساره يف أمراض القلب
  كيف ذلك?: قال
ــه أراد أن يبقــ: قلــت  ينــال الــشهادة أو ى يف قــرص العينــي قريبــا مــن قــسمه األصــيل حتــىأل

الوظيفــة أو ينــاهلام معــا, وال أظنــه فعــل ذلــك بــدون مــشورة أســتاذكم األكــرب, وإن مل يكــن هــو 
  .م األكربأن خيربكم باحلقيقة, ال هو وال أستاذك عىل جمربا

  هل تتحدث عن علم أم عن استنتاج?: لكن قل يلا ًكالمك منطقي جد: قال أستاذي
  .األمران يستويان: قلت
ـــك حـــصلت:  قـــال رس مل نحـــصل عليـــه يف زماننـــا, ومـــا  عـــىل أعفيـــك مـــن احلـــرج, فالبـــد أ

هـذا النحـو الـدقيق, ومـع هـذا  عـىل لـب احلقيقـة إىل أظن استنتاجاتك مهـام كانـت ذكيـة تـصل
وليتي عــــن ؤين لــــست أفهــــم مــــن هــــذا املثــــل الــــذي قصــــصته مــــا يؤيــــد وجهــــة نظــــرك يف مــــسفــــإ

  .ياختياري تالميذ
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ك تفهمني لكنك ال تريد أن توافقني: قلت   .أعرف أ
  وما العمل يف نظرك?: قال
اســـة ئ مـــن رىأعطيـــك مـــثال ثانيـــا بـــسلف الـــرئيس احلـــايل, أي الـــرئيس الـــذي انتهـــ: قلـــت

  .اذك احلبيبالقسم منذ ثالث سنوات وهو أست
  وما شأن هذا هو اآلخر?: قال
أحبه أستاذك األكـرب وهـو يقـيض شـهرين مـن االمتيـاز يف قـسم القلـب, فلـام وجـده : قلت

ابــــات( اختــــار التخــــصص يف النــــساء, اســــتدعاه وبــــدأ إقناعــــه بقبــــول ) عنــــد اإلعــــالن عــــن ال
  .االجتامعيالتخصص يف القلب, فلام يئس من إقناعه باملنطق األرسطي أقنعه باملنطق 

  وما هو ذلك املنطق االجتامعي?: قال
ْلـه تـزوج مـن حتبـك ال مـن حتبهـا, ألن مـن حتبـك تـسعدك حتـ: قـال : قلت ْ َْ َ  لـو أخطـأت, ىَ

ْأما من حتبها فقد تشقيك مهام فعلت من أجلها َ.  
  أهكذا قال له بالتحديد?: قال أستاذي

  .ىف املعن شائع, والصياغة يل, وألستاذك الفضل يف توظيىاملعن: قلت
  نحو ما تقول? عىل حدث هذا أو: قال
  .هو ذاك: قلت
جح طبيب نساء ألقد كان أستاذنا ذلك مهي: قال   .ألن يكون أ
  تقصد بمنطق املهنة واملامرسة?: قلت
  .نعم: قال
جح أساتذة القلب: قلت   .وهبذا املنطق فإنه أ
 بتقيـيم بعـضنا كـذلك, ولكننـا مـشغولون ًإنـه فعـال: أستاذي بعض الوقت ثم قـال سكت

ــدينا, وإنــام بــام يف  ــدينا, واملهنــة ال حتكــم بــام يف ضــامئرنا, وال بــام يف أ بــام يف ضــامئرنا, وبــام يف أ
  .ضامئر الناس, وبام تتطلبه نفوسهم

نحـو  عـىل ولوال أن أستاذكم األكرب كان يعرف هذا كله ما كان قد رسخ أستاذيته: قلت
  .ما فعل
هـل تـذكر .. يف جيلـه حقـق مـا حققـه مـن سـطوة األسـتاذيةا ًأظن أسـتاذ إين ال.. نعم: قال
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ك مل تدركه?ا ًشيئ ت أستاذنا األكرب أم أ   عنه هو نفسه? هل رأ

  .أدركته يف عامه األخري بل: قلت
  يف عامه األخري?: ًقال متسائال

  .وربام يف كشفه األخري: قلت
   عامه األخري?حتىوهل ظل يكشف : قال
  .ال ينبغي له أن يعتذر عنهاكانت حالة استثنائية : قلت
ْومن كان صاحب احلالة?: قال   .إذا مل يكن األمر رسا َ
إنام هي زوجة زميلـه الـسابق عليـه, والـذي كانـت لـه يف املجتمـع .. ما يف األمر رس: قلت

العلمــــي والطبــــي مكانــــة ال تقــــل عــــن مكانــــة أســــتاذك بــــأي حــــال, وكانــــت الزوجــــة فرنــــسية 
 عـــرشات ىمـــد عـــىل ســـتاذك األكـــرب ونـــصيحته وســـامعتهمـــشورة أ عـــىل أرســـتقراطية تعـــودت

  .السنني, ومل يكن من الالئق أن يبخل عليها بزيارة منزلية مهام كان سنه
  إنه آخر كشف يف حياة أستاذنا األكرب?: وكيف جاءتك الفرصة لتشهد ما تقول : قال
  .ذهب كالنا يف وقت واحد: قلت
  همة ذاهتا?وهل كان كالكام يعرف أن اآلخر قادم للم: قال
  .هذا املوقف قول حمور من قول نبوي مجيل عىل إنام يصدق: قلت
  وما هو القول املحور?: قال
  .الغيب ألفسدتم الواقع عىل لو اطلعتم: قلت

لغت بك اجلرأة أن تشتق أقواال: قال أستاذي   مجيلة من مثل هذه األقوال املقدسة? ًأ
 الــــذي ىقــــول األصــــيل يتــــضمن املعنــــال أشــــتق منهــــا, وإنــــام أقتــــدي هبــــا, وأظــــن ال: قلــــت

حدث عنه   .أ
  .مناقشتك ممتعة لكنها مرهقة: قال
  .إنام هي مبهجة: قلت
ر, هل عندك مثل ثالث?: قال ك بحر من األرسا   كأ
  .املثل الثاين مل ينته بعد: قلت
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  كيف?: قال
الـــذرة ومـــا ســـمي  إىل تـــذكر أن األســـتاذ الـــذي حتبـــه انـــرصف يف مرحلـــة مـــن حياتـــه: قلـــت
 أوشــك أن يكــون ى نفــسه هلــذا االهــتامم أو التخــصص الــدقيق حتــىالنــووي, وأعطــبالطــب 

: نوويا, لكن أستاذك األكرب أعاد إغراءه بالعودة ليكون قلبيا, مع أن كال األمـرين جـوهري
ة وقلب   .ولكن شتان بني ذاك وهذا.. نوا
 وإنـام  الفـضل يف هـذا, األكـربأعرف أن هذا حدث لكني مل أكن أعرف أن ألستاذنا: قال

  .كنت أظن صاحب الشأن هو الذي اختار
ْمن كان يف مثل سنه ال يوقف طيش عشقه إال قرار األب: قلت َ.  
ْلكن من حدثك هبذا.. معك حق: قال ك تستنتج?.. َ   أم أ
  .إنام حدثني العاشق: قلت
  العاشق الوهلان? أم العاشق التائب?: قال
ي إىل بل العاشق العاقل الذي استمع: قلت   .ه وورث حكمتهكالم أ
ــه كــان بوســعي أن أجــد مثــل هــذا وال مثــل ذلــك, وإنــام  لكننــي ال.. هــو ذاك: قــال أظــن أ

ت تزيدين من أمري رهقا, فهل عندك مثل ثالث?   أ
  .عندي ثالثة أمثلة ال مثل ثالث فحسب: قلت

كــأين : أســتاذي, فــإذا بــه بعــد حــديثي الطويــل يطــرق يف أيس ويقــول عــىل وأخــذت أقــص
ا فيه والذي أظن أول عن هؤاملس   . ال يد يل فيههذا الوضع الذي أ

  .نعم: قلت
ا مذنب يف حق هؤالء ويف حق نفيس?: قال   وهل أ
  .ليس هذا بالذنب الواضح, إنام هو ذنب خفي: قلت
ه كالرشك اخلفي, فامذا عن الرشك الرصيح? هل وقعت فيه?: قال   تقصد أ
  .نعم: قلت
   حدث هذا?متى: قال
  . جاءتك الفرصة فيمن خيطبون ودك فصددهتمأكثر من مرة: قلت
ك تتحدث حديثا نظريا?: قال عرف بعضهم أم أ   أ
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  .بل أعرف فالنا وفالنا وفالنة: قلت

  .إنام كانت رغبات هؤالء الثالثة تعريضا عابرا فحسب: قال بعد تفكري
  وماذا تنتظر أكثر من هذا?: قلت
  .جياهدون: قال
 للـشيطان أو للمـالك أو لإلنـسان مـن قبـل أن كيـف جياهـدون وهـم يرونـك تنتـرص: قلت
  .تراهم
ك تفرتي?: قال   أحدث هذا أم أ
  .وأخذت أقص عليه بعض املواقف... حدث: قلت
حـق لفعلـوا  عـىل حـق, لـو كـانوا عـىل إنك صادق فـيام تـروي لكـن هـذا ال يعنـي أهنـم: قال

  .مثلك وصمدوا وقاموا وانترصوا
  .ن معركةإهنم كانوا يبحثون عن وظيفة ال ع: قلت
ك كنت تبحث عن معركة ال عن وظيفة?: قال   كأ
حث عن وظيفة بال معركة: قلت   .بل كنت أ
  .لكنك مل هترب من املعركة حني فرضت عليك: قال
  .مكره أخاك ال بطل: قلت
القــــصص التــــي رويتهــــا لتــــوك فإهنــــا كلهــــا تــــدور حــــول حمــــور واحــــد,  إىل إذا عــــدنا: قــــال

ك شـــخص بعينـــه حـــني  إىل ي فـــيام تظـــن مـــن انحيـــازيمـــا هـــو وجـــه خطئـــ: وبوســـعي أن أســـأ
ْوجدت من حيمل عني ما أريد فكفيته قلق من حييطون به? َْ َ  

مل يكن هناك خطأ بحـسابات احلـارض الـراهن, لكنـك يف واقـع األمـر تتحـدث عـن : قلت
ه اليوم   .شعورك اليائس من نتيجة الحقة هي ما ترا

 وقتــه دون شــغل للبــال باملــستقبل احلــارض يف عــىل ومــا هــو وجــه خطئــي يف احلفــاظ: قــال
  الذي هو غري وقته?

ـــايض هـــو الـــذي  عـــىل ال يكلـــف اهللا نفـــسا إال وســـعها, لكـــن احلفـــاظ: قلـــت احلـــارض يف ا
  .جعلك تشكو احلارض يف املستقبل

  .فهمت قولك رغم عبقريته: قال
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  .بفضل عبقريته: سيدي أن تقول  يااألوىل: قلت
  قولك? إىل نفسك ال إىل قريةأن تنسب العب بك أوىل أما كان: قال
  .ىبل وصف القول أجد: قلت
  اذا?: قال
  .ًمديح اجلزء يضمن مديح الكل, وليس العكس صحيحا: قلت
  فام بالك تؤاخذين باألجزاء الغائبة قبل احلارضة?: قال
ـــه كـــان ينبغـــي لـــك أن يكـــون مـــن تالميـــذك األوائـــل فـــالن : قلـــت كنـــت والزلـــت أظـــن أ

  .ن وختتصهم بحبكوفالن ممن تصطفيهم اآل
  خطبة إخواين? وآخذهم من أقسامهم? عىل وهل كنت أخطب: قال
مل أقــل ذلــك, ويف وســعك أن تتأكــد مــن هــؤالء اليــوم عــن شــعورهم حــني اختــاروا : قلــت

  . مشجعةى إليهم بنظرة عني حانية وال حتىالعمل يف تلك التخصصات حني مل يروك تلق
ـــه يبـــدو يل : قـــال را عـــن كـــل حالـــة, لكنـــي لـــن أدخـــل معـــك يف حـــوار أل ـــك متلـــك أرسا أ
ك   وهل فعل غريي هذا الذي تطلبه?: أسأ
  .نعم: قلت
  .حدثني: قال
بـه بـاملنطق الغبـي أن خيـيل لـه الطريـق, لكنـه ا ًكان ألستاذ األشعة ابن, وكان جـدير: قلت

ــــح عليــــه إىل ذهــــب بنفــــسه بــــغ مــــن زمــــالء ابنــــه وأ  طلــــب حتــــىدرجــــة اإلجبــــار  إىل ّأحــــد النوا
  . األشعةالتخصص يف

فـــت هـــذه القـــصة مـــن فـــورك, لكنـــي : قـــال مل أكـــن أعـــرف ذلـــك قبـــل اليـــوم , وال أظنـــك أ
ـــه كـــان مــــصيبا يف هـــذا االختيـــار عـــد حـــد ممكـــن, فهـــذا الــــذي  إىل أعـــرتف لـــك وأشـــهد لـــه أ أ

ــي, لكنــي أعجــب مــن قولــك إنــه أجــربه هــل حــدث .. تتحــدث عنــه هــو أفــضل تالميــذه يف رأ
  هذا فعال?
  .هذايشء قريب من : قلت
  هل يمكن مثل هذا بالقانون?... حدثني: قال
  .بالتكليف.. نعم: قلت
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  وهل حدث مثل ذلك من قبل?: قال
ه قد حدث يف أزمنة كانت تعيل من الشأن العام: قلت   .اخلاص عىل البد أ
ن مثل هذا الترصف من معن: قال    احلرية?ىوأ
ــم تكــن حــرضتكم يف بدايــة حــديثنا اليــوم الــذي حولــت ال: قلــت قــضية مــن قــضية تربيــة أ
  قضية جرب واختبار? إىل واختيار
  ماذا تعني?: قال
  .إذا غابت الرتبية قبل االختيار, فاألفضل أن يأيت اجلرب قبل االختيار: قلت
ـــك تريـــد أن تقـــول: قـــال هـــي  أوىل  إن االختيـــار خطـــوة تابعـــة البـــد أن تـــسبقها خطـــوة:كأ

  اجلرب أو الرتبية?
  .نعم: قلت
هبــــك أن حتــــول قــــضية اجلــــرب واالختيــــار يف الفكــــر اإلســــالمي وهــــل يمكنــــك ب: قــــال موا

  لتكون قضية اجلرب والرتبية?
  .ال أظنني مؤهال هلذا: قلت
  مل?: قال

ألن أســــــتاذ الفلــــــسفة اإلســــــالمية مل يــــــنجح يف إغــــــوائي أو اســــــتقطايب ألكــــــون مــــــن : قلــــــت
  .دارسيها
  .هذا من فضل اهللا: قال
  .الفلسفة وعىل ّعىل: قلت
لقــد وترتنــي اليــوم بــام فيــه الكفايــة, ومل حيــدث هــذا يف أي حــوار يل .. حممــداســمع يــا : قــال

ريهـا  معك مـن قبـل, لقـد جعلتنـي نـي اقرتفتهـا, دعـك مـن تأ ـصور أ أحـس بـذنوب مل أكـن أ
ـصور نفـيس اآلن عاقـا هبـؤالء الـذين أحبـوين ومل أمـد  ّالسلبي عىل فقد دفعت الثمن, لكنـي أ

صور نفيس عاقا هب فـسهم عـىل وخيبـت آمـاهلم, بـليدي إليهم, وأ إين  ّؤالء الـذين عرضـوا أ
ــصور نفــيس عاقــا يف حــق الــذين مل أدافــع عــنهم بــام ينبغــي يف املعــارك الــصغرية  ) أو الكبــرية(أ

  .التي خاضوها
حالــة  إىل البكــاء, وصــار عــىل قــال أســتاذي هــذا كلــه يف نغمــة حزينــة, وقــد أوشــكت عينــاه
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  .إلنسان فيها بالتسامي بعد أن يعرتف باخلطأمن حاالت الوجد الصويف, الذي حيس ا

***  
ـــرصف يف هـــذا املوقـــف الـــذي دفعتـــه فيـــه بأســـتاذي مل  مـــا إىل َّمل يكـــن مـــن الـــسهل عـــىل أن أ

أكــن أظننــي أدفعــه إليــه , ووازنــت بــني ســعادته هبــذا التــسامي الــصويف وبــني ضــيقه مــن هــذه 
ـــا ينبغـــي عـــىل إىل ومل أصـــل.. الـــذكريات املزعجـــة   أن أقولـــه يف هـــذه اللحظـــة ّتـــصور رسيـــع 

أمـــل هبـــا : لكنـــي مـــع هـــذا قلـــت ألســـتاذي ال عليـــك مـــن هـــذا كلـــه, إنـــام هـــي متـــارين منطقيـــة أ
ا املخطـئ, ر اجلميـل الـذي يقـول وعـىل احلياة, وربام أين أ  لـو اطلعـتم: كـل حـال فلنـنعم بـاأل

  .الغيب الخرتتم الواقععىل 
  .لكني متوتر: قال
د إىل  التوتروعندي لك قصة تزيل هذا: قلت   .األ
د?: قال   لأل
د: قلت   .لأل
مل أسمع بمثل هذا الدواء من قبل, لكني أعدك أن أعرتف لك بالعبقريـة لـو كانـت : قال

ديا   .قصتك دواء أ
ــك ومل يعــد بنــك مــرصي قــادرا: قلــت  عــىل لقــد تــضخم رصــيدي مــن اعرتافاتــك ومكافآ

  . واملوعودة عندك حقوقي املرشوعةرصفه, وسأعيش وأموت من دون أن أستوىف
  .ال حتزن فسترصفها إن شاء اهللا متجمدا ضخام: قال

بـــدأت يف حكايـــة القـــصة التـــي ملخـــصها أن أســـتاذا كبـــريا عمـــل يف كليـــة الطـــب يف مدينـــة 
مــدير اجلامعــة أعلنــت  عــىل قاصــية وقاســية يف ذلــك الوقــت وهــي أســيوط, وبعــد إحلــاح منــه

ســــتاذ لكــــي يتأهــــل بالــــدكتوراه فيكــــون اجلامعــــة عــــن رغبتهــــا يف تعيــــني معيــــد يف ختــــصص األ
مدرســـا حيمـــل بعـــض العـــبء عـــن األســـتاذ الـــذي كـــان يـــرأس أقـــسام الباطنـــة كلهـــا يف الكليـــة 

  .واملستشفيات
 واختـــــارت اجلامعـــــة مـــــن بـــــني املتقـــــدمني لإلعـــــالن أفـــــضلهم, وكـــــان قـــــد نـــــاقش رســـــالة 

الـشاب النابـه, درجة الـدكتوراه, وعـني هـذا  عىل االمتحان للحصول الدكتوراه وينتظر أداء
مدينـــة أســـيوط وتعـــرف باألســـتاذ, وطلـــب منـــه األســـتاذ أن ينقـــل امتحانـــه لدرجتـــه  إىل وجـــاء
أسيوط مادام قد أصبح معيدا يف كليتها, وفعل املعيد ما طلب منه وجاءت ليلة  إىل العلمية
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  .قرب الفجر إىل االمتحان وسهر األستاذ واملعيد معا

 الفــروع املختلفــة, فلــام وصــل عــىل اق االمتحــان ويف الــصباح ذهــب األســتاذ ليــوزع أور
حيث ينبغي أن جيد املعيد وجد مقعده خاليا, فسأل عنه أعضاء جلنة االمتحـان فأجـابوه إىل 

ــــه حــــرض مبكـــــرا وتــــرك رســــالة مغلقـــــة لألســــتاذ وانــــرصف, ومل يـــــشأ أن يوقــــع يف كـــــشوف  بأ
  .حضور االمتحان

فره ال لـيشء إال لـسبب واحـد فقـط  فض األسـتاذ الرسـالة فوجـد املعيـد يعتـذر لـه عـن سـ
ــه أحــس الغــدر مــن األســتاذ الــذي اصــطفاه وســهر معــه حتــ  الفجــر, ومــع هــذا فإنــه مل ىوهــو أ

يــشأ أن حيدثــه عــن االمتحــان, وال عــن مــضمونه, مــع أن االمتحــان حتــصيل حاصــل حلاصــل 
وعد حتـرك يتمناه األستاذ بأكثر مما يتمناه الطالب نفسه, ونظر األستاذ يف ساعته فوجد أن م

  .القاهرة قد مر إىل القطار من أسيوط
فـــإين أشـــهد لـــك أهنـــا  ًســـواء أكانـــت قـــصتك هـــذه حقيقـــة أم كانـــت خيـــاال: قـــال أســـتاذي
  .أزالت توتري

  .ًيزال متوترا لكن البطل فيها ال: قلت
صحه بأن يأيت لعالج توتره: قال   .يديك عىل سأ
  .هذاعىل ا ًأظنني قادر ال: قلت
ك ال تعرف التواضعتعجبني فيك مل: قال   .حات تواضع نادرة تزيل هبا الشك يف أ
   يف تواضعي?ىوماذا تر: قلت
  .وهو نادر املثال.. هو نادر احلدوث: قال
  ?وهل تغفر اخلصلة الثانية لألوىل: قلت
  .وللثانية كذلك: قال
ا مذنب يف كل األحوال?:  والعربة ختنقني قلت   أأ
ــت فــضل اهللاضل اهللا عليــكلكنــه مــن فــ.. بــل جمــرم يف مجيعهــا: قــال أحــد  عــىل  , ومــا رأ

ــــك حمــــسود ومــــست ــــك مــــستحق  نحــــو عــــىل ق للحــــسد , حيفــــوق فــــضله عليــــك , لــــوال أ مــــا أ
  .لفضل اهللا 

  .ومد أستاذي يده بمنديل يكفكف دمعي الذي سبق منديله
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 ام?ما بال عالقتك برئيس القسم مضطربة هذه األ: قال أستاذي
  .ليست املرة األوىل: قلت
  .لكني أسأل عن هذه املرة: قال
  .املرة األوىل إىل ولكني يف تفسريي أو إجابتي أحب أن أعود: قلت
ك تريد أن تقول: قال    إنني املذنب?:كأ
  .لكني أريد إيضاح األمور.. العفو: قلت
  عن املرة األخرية? إن األمور واضحة بالنسبة يل, فلامذا ال جتيبني :فإذا قلت لك: قال
ايض يكفي لتفسري سببها يف هذه املرة: قلت   .إن وضوحها يف ا
  . األمر خمتلفاىلكني أر: قال
خص لك األمر بطريقة طرف رابع بعيد.. ال أراه كذلك: قلت عنا نحـن الثالثـة, ا ًوسأ

  .للربامجاتيةا ًبارزا ًوهو طرف يمثل نموذج
ْومن هو?: قال َ  
  . الذي حيمله اسم رئيس القسمىمن نفس املعنا ًمشتق ً اسامزميلنا الذي حيمل: قلت
مل يــصلها غــريه, ا ًكــام وصــفته, بــل إنــه وصــل يف برامجاتيتــه حــدودا ًوهــو حقــ.. عرفتــه: قــال

  .حدثني ماذا قال.. وإن كان أحد مل يالحظ ذلك
إنــــه ال يكــــف عــــن طــــرح نظريتــــه القائلــــة بــــأن عالقتــــي بــــرئيس القــــسم احلــــايل مــــرآة : قلــــت
ــه صــديق صــفي, وإذا أدبــرت لــصوريت ّ يف احليــاة العامــة, فــإذا أقبلــت عــىل الــدنيا يــصبح وكأ

ه عدو متنمر   .يصبح وكأ
ضا, والفكرة سيئة: قال ـت فـيام قـال .. ًالرؤية قارصة, والتفسري قارص أ ـك أ لكن مـا رأ

  زميلك?
  .يف الصياغةا ًجوهري ًإن األمر حيتاج تعديال: قلت
  وما هو?: قال
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  .دركهأظنك ت: قلت
  .ال تعذبني وهات ما عندك: قال
 علمــه ىإن األمــر ال يتعلــق بــصعودي وال تــوقفي عــن الــصعود, وإنــام يتعلــق بمــد: قلــت

  .هو بالصعود أو التوقف عن الصعود
ا ًللكافـة وإذا كـان توقفـك عـن الـصعود وقوفـا ًوما الفرق إذا كان صعودك ملحوظـ: قال

  .د الطبيعي يف السلم? وهذا هو الصعوىمن أجل درجة أخر
  .لكن رئيسنا ال يفهم هذا املعني: قلت
  .ًزدين إيضاحا: قال
ربام أصدمك بحقيقة مذهلـة, وهـي أن صـاحبنا هـذا ال يـؤمن بوجـود طـورين مـن : قلت

  .أطوار الدورة القلبية
ــــك مفــــرت, وأين مل أعــــرف حتــــ: قــــال ــــك مفــــرتىٍيبــــدو أ مــــاذا تقــــول? هــــل يمكــــن ..  اآلن أ

ضمنه أول درس مـــــــن دروس علـــــــم الفـــــــسيولوجيا اخلاصـــــــة ألســـــــتاذ قلـــــــب أن ينكـــــــر مـــــــا يتـــــــ
إنـــه ال يمكـــن ملـــثيل تـــصديق هـــذا مـــن مثلـــه, ولكنـــي أقـــول إنـــه ال : بتخصـــصه? لـــن أقـــول لـــك 

  . بمثل هذا عن مثلهىجيوز ملثلك أن يدع
  .دعنا من املثل ولنكن يف األصل, فاألصل موجود: قلت
خدع بالتدريج وأصدق ادعاءك املفرت: قال   ?ىتريدين أن أ

 احلقيقـــــة ىال أريـــــدك أن تـــــصدق, وال أن تكـــــذب, لكنـــــي أريـــــدك أن جتـــــرب لـــــرت: قلـــــت
بنفسك, وتسمعها بأذنيك, وهـو يقـول مـا يعتقـد بنـربة واثقـة وصـوت عـال ويقـني لـيس إليـه 

  !!من شك
  وكيف يل أن أجرب مثل هذه املحاولة احلمقاء?: قال
  .إنك لن تعدم السبيل: قلت
طريقــــة للعــــب هــــذه  إىل كــــن لــــك أن ترشــــد مــــثيلهبنــــي عــــدمت الــــسبيل فكيــــف يم: قــــال
  اللعبة?
ــا الــذي أرشــدك: قلــت ــت العمــدة  إىل أأ الطريــق غــري املبــارش يف الــسؤال ويف اجلــواب وأ
  يف هذا?
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ــذا أســلم لــك, قــل بــاهللا عليــك كيــف يمكــن ألســتاذ عجــوز مــثيل أن خيتــرب ادعــاء : قــال هأ

  م?أستاذ نابه مثلك يف أستاذ قديم مثل صاحبنا رئيس القس
  هل لنا أن نقف لنعدل بعض الصفات يف حديثكم قبل أن نميض?: قلت
ستعدل يل كلمة عجوز ألهنـا ال تكـون إال يف وصـف املـرأة, لكنـي أراهـا .. تذكرت: قال

  . التي ستمنحنيهاّأخف وطأة من كلمة مسن
  .يا سيدي لن أفعل ذلك: قلت
  فامذا تفعل?: قال
  .رب, وأقول عن صاحبي إنه أستاذ متوسطأستاذ عمدة أو األستاذ األك: أقول: قلت
دا: قال ك تقمصت اليوم ثوب االفرتاء فال تريد أن ختلعه أ   .ًيبدو أ
ضو الثوب عني: قلت   .سوف أ
  وما هذه?: قال
تعرفها ويعرفها كل املستمعني ألم كلثوم, فقد اختارها أمحد رامـي لرتمجـة املعنـي : قلت

  .الدقيق الذي وضعه عمر اخليام
البــد أن أعــرتف لــك يــا ..  يــرحم العبــاد ويثيــبهم عــام أدوه للعربيــة مــن خــدماتاهللا: قــال

ــام اإلعجــاب بقولــك إن أم كلثــوم خــدمت لغــة القــرآن بــأكثر ممــا خدمتــه :  حممــد أين معجــب أ
  .جهود كثري من علامء األزهر

  .هذا يف األصل قول مصطفي أمني: قلت
صــــاحبك كيــــف يمكــــن أن  إىل ولكــــن عــــد يب.. لــــسانك عــــىل يــــا ســــيدي إنــــام بلغنــــي: قــــال

صب له الرشك ألعرف ما تدعيه عليه من اجلهل   !!أ
  .مما علمتنيه من التلطفا ًليس ما أقوله إال بعض: قلت
  .ما تريد قبل أن يضيع منا الوقت إىل هال أوصلتني: قال
ه ال وجود هلام يف الدورة القلبية? يرى ما ظنك بالطورين اللذين: قلت   رئيسنا أ
ــا الــذي حــدثتك عــن املــستوهــل هيــ: قــال  األفقــي مــن ىأ لــك الغــرور أين ال أدركهــام وأ

  الدرجة التي تقف عليها قبل أن تصعد مستواها الرأيس?
  هذا القرار? إىل  أصلحتىوهل تظنني من الغباء : قلت
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  فام بالك تسأل?: قال
  فام بالك ال جتيب?: قلت

  .فأجاب باإلنجليزية
  ة?فإذا كنا ال نفهم اإلنجليزي: قلت
أو متـــساوي احلجـــم, وطـــور االنقبـــاض اإلســـوي أو  مهـــا طـــور االنبـــساط اإلســـوي: قـــال

  .متساوي احلجم
ســيدي إال أن تقــول لــرئيس القــسم يف حياديــة وبــراءة  مــا عليــك يــا.. هــا قــد وصــلنا: قلــت
ـا, وقـال لـك ا ًإن واحد : من أساتذة الكلية يف قسم غري قسمنا قد قابلـك, وشـكا لـك منـي أ

بــــال ا ًبــــال قــــرص, وانبــــساطا ًطــــالب يف الدراســــات العليــــا إن يف القلــــب انقباضــــإننــــي أقــــول لل
ــــت ال تعــــرف مــــاذا أقــــصد هبــــذه املــــصطلحات الفلــــسفية, وهــــل إقحامهــــا يف  طــــول, وإنــــك أ

  مادة أزهرية? إىل تدريس الطب يفيد أم حيول الطب
ــك ال: قــال داء بعــض قــول قلتــه مــن أعــوام ومل أكــن أقــصد بــه إال إبــ عــىل تــزال تعــاقبني كأ

  .اإلعجاب املسترت بك وبطريقتك يف التدريس
النقـيض مـن هـذا,  إىل لكنـك مل تـسبق القـول بإبـداء اإلعجـاب, وإنـام بـام هـو أقـرب: قلـت

ه نقد وربام سخرية عىل وهكذا استقبله السامعون   .أ
ت ال تضيع الفرصة يف استخالص حقك: قال   .وأ
  وماذا بوسعي أن أفعل?: قلت
  .رتقفز , وتغف: قال
  .أستغفر اهللا: قلت
بـال طـول? احلـق ا ًبـال قـرص, وانبـساطا ًفام بالك هبذا الذي قلته من أن هناك انقباض: قال

  .إن رئيس القسم معذور يف أال يصدق وجود هذين الطورين يف دورة القلب: أقول لك 
يس التمهل والتأمل كفيلني له بإدراك احلقيقة?: قلت   أ
  .. رستك ليسا كفيلنييف ظل غط: احلق أقول لك: قال

ك تقول احلق   .. ولوال أن شعري قد شاب ما أدركت أ
صفتك ا املشكو إليه ما أ   .. ولو كنت أ
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  .ما صدقتكا ًولو كنت طالب

  .فام بالك أن الطالب صدقونني وأصاهبم االنتشاء ألهنم فهموا: قلت
  .سحرهتم كام هي عادتك: قال
 هبــــذا الوصــــف ىن عــــن الــــسعادة القــــصوومــــا بالــــك أن زمالءنــــا يف القــــسم يعــــربو: قلــــت

  هلذين الطورين?
, وقــد جربــوه فوجــدوه يــسهل علــيهم ألهنــم حيبونــك, وحيبــون أســلوبك فــيام مــىض: قــال

  .الفهم واحلفظ واالستذكار
  وهل يطلب من األستاذ غري هذا?: قلت
  .وبالثلث.. نعم: قال
وض الـــذي ال تريـــد أن تقـــول إنـــه يطلـــب مـــن األســـتاذ أن يـــرتك للعلـــم بعـــض الغمـــ: قلـــت

  . ء وعرفوا كل يشعلمواتجيعل طالبه حيسون بأهنم 
 هبــــذا ىهــــو ذاك, ولــــو أين يــــا حممــــد أعــــرتف لــــك أين ال أســــتطيع أن أعــــرب عــــن املعنــــ: قــــال

  .الوضوح الذي عربت به
  .والفهم أعىل.. لك الفهم ويل التعبري: قلت
  .بل التعبري أعىل: قال
تعبـــري, فمـــن غـــريك ال أكـــون,  إىل اج الفهـــمال يـــأيت التعبـــري مـــن غـــري فهـــم, وال حيتـــ: قلـــت

  .ومن غريي تكون
  هل تفعل برئيس القسم بعض ما تفعله يب اآلن?: أشكرك, ولكن قل يل بربك : قال
  .يف بعض األحيان: قلت
ه حيبك يف بعض األحيان, ولو كنت مكانه ما أحببتك حلظة عىل فامحد اهللا ًإذ: قال   .أ
وكنـــت حتبنـــي بــــأكثر ممـــا تتوقــــع, وبـــأكثر ممــــا ا ًامــــ عـــرش عىلكنـــك كنــــت مكانـــه اثنــــ: قلـــت

وقع, وبأكثر مما هو معروف   .أ
جبنـــاهم ونحـــن كبـــار بـــأكثر ممـــا .. ال تـــنس فـــارق الـــسن: قـــال نـــاء الـــذين أ إننـــا نحـــب األ

جبناهم ونحن يف فورة الشباب ك الذين أ   .نحب أو
  أهي بنوة ?: قلت
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  .خوة الكبار والصغارال أريد أن أصدمك باحلديث عام يكون بني األ: قال

ال تتعــــب نفــــسك فقــــد صــــدمتني بالفعــــل مــــن قبــــل, ولــــوال صــــدمتك مــــا عرفــــت : قلــــت
  .احلقيقة
  ?ى صدمتك يأهيا املفرتىمت: قال
م أقل لك يف البداية إننا يف حاجة: قلت   .املرة األوىل إىل العودة إىل أ
  أوالزلت تريد أن تستويف حقك مني?: قال
  .إنام أيضء املواقف: قلت
  ما فائدة الضوء يف وضح النهار?: قال
  .يلون األشياء: قلت
  .تلوين إىل فإذا مل تكن يف حاجة: قال
  .يثبت نفسه: قلت
ا فإين أقرأ احلقيقة يف كتاب مفتوح: قال   .فليثبت نفسه لنفسه, أما أ
رنا اليوم بالسؤال عام بيني وبني الرجل: قلت   .لكن حرضتك الذي بدأت حوا
ال, وإنــام كنــت أقــصد إظهــار التعجــب بموقفــك الــصارم الــذي مل أكــن أقــصد الــسؤ: قــال

ام   .جعله ال ينام وال يصحو منذ ثالثة أ
  .إنك تبالغ: قلت
  .لو تعلم قدره ما توانيت عنها ً ينام, فإن يف ذهابك ثوابىفاذهب إليه حت: قال
  .يكفي ثواب الطاعة: قلت
  أمهتك الطاعة من قبل? وهل: قال
  .ربام: قلت
  .فكرة االنقباض بال قرص, واالنبساط بال طولودع عنك : قال
إهنــــا االنقبــــاض بــــال تقــــرص, :  ليكــــون الــــنص أمجــــلملــــصادرفــــدعني أضــــبط لــــك ا: قلــــت

  .واالنبساط بال تطول
أم بتقرص أم بطول أم بتطول فـإن رئـيس القـسم لـن يـصدق  سواء أكان األمر بقرص: قال
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دا   .حدوث هذا أ

نـــدفاع, وبغـــري االقتنـــاص, وبغـــري االســـتحواذ إنـــه يف كـــل حياتـــه ال يـــؤمن بغـــري اال: قلـــت
  .ًكل ما يشتهيه عنوة واقتدارا إىل والوصول
  .وسوف جيد عقاب هذا كلام تقدمت به السن: قال
  .لكنه يظن نفسه فوق القانون: قلت
  .وسوف تأيت عليه حلظات يبحث فيها عن القانون لينقذه: قال
  .ي لهلكنه سعيد بكل ما استحوذ عليه مما ال ينبغ: قلت
  .سوف يتعذب بكل ما استحوذ عليه بحق وبغري حق: قال
  .منطق نتشة إىل لكنه أقرب الناس: قلت
ــا متأكــد: قــال   إنــه هــو النمــوذج البــارز للنتــشوي الــذي مل يقــرأ نتــشة:بــل إين أقــول لــك وأ

ْأن نتشة مل يبتدع مذهبه, وإنـام عـرب عـن بعـض مـن نـصادفهم  عىل اإلطالق, وهو الدليلعىل  َ
  .حلياة من أمثال صاحبكيف ا

 لــه ألن يكفــر بــام انتبــه إليــه العلــامء يف شــأن دورة القلــبا ًلكــن هــذا كلــه لــيس مــربر: قلــت
  .سبيل املثالعىل 

يس عندك تفسري?: قال   أ
  .علمه بعلم احلياة عىل إنام غلب علمه باحلياة: قلت
  .هو ذاك يفتح اهللا عليك: قال
الكفــر  إىل لفــردي أو الظــاهري يقــود صــاحبهمثــل هــذا العلــم ا عــىل لكــن االعــتامد: قلــت

  .بالعلم احلقيقي
ه يؤمن به?: قال ْومن أدراك أ َ  
   هذا احلد وصل تقييمك له?إىل: قلت
وقي.. نعم: قال قي وأ   .ولكني أ
ك لن تفعل ما أرشت به عليك من قصة األستاذ الذي قابلك, ورو: قلت  لـك مـا ىكأ

  .ىرو
  .سامع عاقلفالا ًإذا كان املتكلم جمنون: قال
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  .ًوإذا كان املتكلم عاقال: قلت
  .السامع عاقل يف كل األحوال: قال
فته لك?ىوما جدو: قلت    ما أ
  .ً يزدادوا إعجاباىتكتبه لقرائك املعجبني بك حت.. لن تضيع عليك فائدته: قال
  ًفإن مل يزدادوا إعجابا?: قلت
ت إعجاب: قال   .بنفسكا ًتزداد أ

  اإلعجاب? إىل ي الزلت يف حاجةوهل تظنن: قلت يف ابتسامة
  . حتفكى تلقىلن تشبع منه حت: قال

***  
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ني  هل تذكر إ القلق?: فوجئت عند دخويل عيادة أستاذي به يسأ
  .نعم: قلت
اذا سميته هبذا االسم فلم أذكر: قال ذكر    .كان هنا لتوه, وحاولت أن أ
ت معذ: قلت   .ورأ
  اذا?: قال
ه إ دائم للقلق: قلت   .أل
هة غري دائمة?: قال   وهل هناك آ
  .إ اجلامل وما نحوه: قلت
  هذا النحو من الدوام وغري الدوام? عىل وهل قسم اليونان اآلهلة: قال
  .ال: قلت
?: قال هتهم ما مل يفعلوا   فلامذا تفعل يف آ
  .إنام هذا من وحي إ القلق: قلت
  . تذكر يل كيف سميته كذلكلكنك مل: قال
ــا الــذي اســتقبلته وأدخلتــه الرعايــة ا ًكــان محــوه مريــض: قلــت ُيف الرعايــة املركــزة, وكنــت أ

 عــىل مــن أي ختـصص إال وجــاء بـه معــه ليطمـئنا ًوال مدرسـا ًيف ذلـك اليـوم, فلــم يـرتك أســتاذ
ه كان ينتظرهم.. محيه   .الرعاية إىل  ويصحبهم رأساىباب املستشف عىل وكأ
لكنـــي ظننـــت يومهــا أن التـــسمية قديمـــة .. هـــذا مــا حـــدث معـــي بالــضبط.. تـــذكرت: القــ

ك استدعيت التسمية يف تلك املناسبة   .وأ
ــت بحكــم حقــوق األســتاذية أول : قلــت َبــل كانــت التــسمية مــن وحــي اللحظــة, وكنــت أ

ْمن سمعها واعتمدها َ.  
  .مل أعتمدها: قال
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  .تويجسكوتك عنها اعتامد, وعدم إنكارك هلا ت: قلت
كرها أصحابنا?: قال   أوأ
  .نعم: قلت
  الكفر? إىل وذهبوا بك: قال
  .مل يذهبوا وإنام حذروين: قلت
  وماذا فعلت?: قال
  .قدمت هلم خليطا من امليثولوجيا اليونانية والكوميديا املرصية: قلت
هة اليونان?: قال   وهل تناولت الكوميديا املرصية موضوع آ
  .طوعتها هلذا: قلت
  .و يلفار: قال
يل يف ا ًابتليـــت يف فـــرتة مـــن الفـــرتات بموظـــف يف غايـــة الغبـــاء كـــان يعمـــل مـــساعد: قلـــت
إ «هلــا, فلــام يئــست مـن إصــالح فكــره وطبعــه ســميته ا ً اهليئــات التــي عملــت مستـشارإحـدى
  .»الغباء
ة أو أداة: قال ه آ ك تقول يئست من إصالحه, وكأ   تقصد هذا? أو.. يعجبني أ
  .هذه أو تلك عىل  ال يزيدفقد كان.. نعم: قلت
  وما الفرق بينهام باملناسبة?: قال
  .الطاقة إىل واآللة حتتاج.. طاقة إىل األداة تؤدي عملها دون حاجة: قلت
  أوعرف العرب الطاقة?: قال
  .إن مل يعرفوها بتعريفاهتا فقد عرفوها بذاهتا: قلت
  .أظنك جتاملهم: قال

قـــــي معـــــروف الرصـــــايف ســـــيدي إذا ذكـــــرت لـــــك أن  ال تنـــــدهش يـــــا: قلـــــت للـــــشاعر العرا
  .قاموسا لآللة واألداة عند العرب

صوره مهتام باللغة: قال   .هذا احلد إىل أعرف بعض شعره لكني ال أ
وال يامنـــع .. إنــام خيفــي بعـــضهم اهــتاممهم.. يــصعب أن جتـــد شــاعرا ال هيــتم باللغـــة: قلــت
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  .آخرون يف ظهوره

  .صصة مثل صاحبك الرصايفلكن هذا ال يعني أن يؤلفوا قواميس متخ: قال
  .لكن هذا حدث بالفعل: قلت
   تؤلف لنا عن اآلهلة املرصيني الكوميديني?ىمتا ًإذ: قال
  .هم أكثر من أن حيرصهم كتاب: قلت
  أي حد وصل إ الغباء? إىل لكن.. لك احلق: قال
 مــن ني والــده ووالدتــه واثنتــ مــعفوجئــت بــه ذات يــوم يف مطعــم كبــري ضــمن أرستــه: قلــت
  .اتهشقيق

ه إ الغباء?: قال   وكيف أخربهتم أ
  وهل تظنني فعلت هذا?: قلت
  .ال أظنك قد فوت هذه الفرصة: قال
وين: قلت   .لكني كنت حريا بأن أخاف األ
  .هذا اخلوف بصياغة مراوغة عىل وقد استطعت بالطبع التغلب: قال
  .أصدقك القول إن هذا مل حيدث: قلت
ا ال أعرفك متاماا ًإذ: قال   .ًفأ
  .بل تعرفني: قلت
  ماذا حدث?ا ًإذ: قال
  .خذ نفسا عميقا: قلت
  .أخذته: قال
 عـىل  بالوسام الذي وضـعتهإخبارهم إن إ الغباء هو الذي قدمني ألرسته وتوىل: قلت
  .صدره
  لكن كيف فاتني التفكري فيه?.. هذا أمر منطقي: قال
ك مل تعرف إ الغباء من قبل: قلت   .أل
   الوالد?وماذا كان شعور: قال
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ك عن شعور إنسان عادي جيد نفسه فجأة والد: قلت ?ا ًدعني أسأ   إل
  .مل أخرب هذا من قبل: قال
  .لكن يف التاريخ بعض ما يشبهه: قلت
  .وال تطل.. هات ما عندك: قال
األمر ال حيتاج تطويال وال اختصارا, فقـد كـان اإلسـكندر األكـرب مولعـا بفكـرة أن : قلت

نــاء  اآلهلــة, ومل يكــن راضــيا متامــا عــن أن يكــون جمــرد ابــن هلــذا األمــري العظــيم يكــون ابنــا مــن أ
  .فيليب املقدوين

  .لو صح هذا فقد زدت يف احرتامي لإلسكندر: قال
  . لكن احرتامك هو الغريب. هذا صحيح: قلت
دري مل?: قال   أ
  .ال أدري: قلت
ـه مل يـشأ أن يكــون هـو الـذي ارتفــع بقـدر نفـسه عامـدا متعمــدا: قـال , وإنـام صـور األمــر أل

ه حري بأن يكون ابنا إل ام مل يدرك الناس حقيقة معدنه وجوهره, وأ   .كأ
  وما العظمة يف هذا?: قلت
فــسهم رتــب املــشري والفريــق: قــال .. هــل تــذكر قــادة االنقالبــات العربيــة الــذين منحــوا أ

  إلخ?
  .أذكرهم: قلت
ْلـــــيس يل شـــــأن هبــــم لكنـــــي أقـــــارهنم بمــــن احتفظـــــوا أل: قــــال فـــــسهم بعــــد الزعامـــــة برتـــــب َ
فـسهم إذ بقـوا إوال أكذبك القول ... متوسطة ين أحرتم ثقـة أصـحاب الرتـب املتوسـطة يف أ

فسهم فرقاء أو مشريين مع أن هذا كان يف وسعهم ًعقداء مثال   .ومل يرقوا أ
لكنـــك ربـــام ال تعـــرف أن بعـــض هـــؤالء مل يكونـــوا عقـــداء وال قـــريبني منهـــا, وإنـــام : قلـــت

فسه  الربوتوكويل الـذي كـان بالنـسبة هلـم ىهذا املستو إىل م حني متكنوا من السلطةرفعوا أ
  .كبريا جدا
إن اإلسـكندر كـان ذكيـا : ال أريـدك أن تتـوهني فـيام ال أعـرف, لكنـي أريـد أن أقـول : قال

ـه ابـن إ مل يعـرف النـاس حقيقتـه, وأن الوقـت حـان  عـىل فلم يؤله نفسه, وإنام صور األمر أ
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  .ليعرفوها

يه?ىوتر: لتق ه أو التأ    سيادتكم أن هذا خري من التأ
  .شك... بال: قال
  .مع أن النتيجة واحدة: قلت
هتنــا املعــارصة,  عــىل إن النتيجــة خمتلفــة, لكنهــا.. ال: قــال كــل حــال ختــرج مــن موضــوع آ
  .إ القلق وإ الغباء سواء

ي لنـا أن نجاملـه منكم نتعلم, وإن كان اإلسكندر صاحب فضل علينـا مجيعـا ينبغـ: قلت
  .ألجله
  وما هو ?: قال
  .إنشاؤه اإلسكندرية: قلت
شأها لنفسه إنام: قال   .أ
  .لكننا ال نزال نبتهج هبا: قلت
شأ غريه غريها: قال   .وقد أ
  .لكننا ال نستمتع إال باإلسكندرية, وبعض حبي هلا من صنعك: قلت
  هل وجد اإلسكندر األكرب ضالته?: ولكن قل يل.. صدقت: قال
  .نعم: لتق

?: قال اه اإل ْومن وجد له أ َ  
  هل تصدقني?: قلت

ــك ســتقول :هنــا ابتــسم أســتاذي وقــال  لــه » وجــدوا«إن املــرصيني هــم الــذين : يبــدو يل أ
اه اإل   .أ

بــدال مــن أن تقــول » اخرتعــوا«حدســك صــادق لكنــي كنــت أريــدك أن تقــول إهنــم : قلــت
  .»وجدوا«

ْلكــن مــن هــؤالء املــرصيون .. »وجــدوه«إهنــم :  لكــنهم قــالوا لــه» اخرتعــوه«بــالطبع : قــال َ
  , من أجدادنا, الذين فعلوا هذا باإلسكندر? األصالء
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ه ابن اإل آمون إهنم: قلت   .كهنة معبد سيوة, وقد صوروا له أ
هذا جاءهم?: قال   أ
  .وهلذا سيظل يعود إليهم: قلت
?: قال ه إ   أل
ه ابن إ: قلت   .بل أل
  لكن خربين هل فعل أحد من األدباء بنفسه مثل هذا?: لقد نسيت, قلت.. آه: قال
كانــت أم موباســان صــديقة للكاتــب فلــوبري, فلــم يــشأ موباســان أن يفــوت .. نعــم : قلــت

 إنــــه وضــــع روايــــة ىحتــــ.. هــــذا األديــــب النابــــه إىل الفرصــــة يف أن ينــــسب نفــــسه ولــــو باإلحيــــاء
اآلخـــر بأمــه ألهنـــا محلــت بـــه يتعــذب بطلهــا, ألن أمـــه ولدتــه لتـــاجر بــسيط, بيـــنام يفخــر بطلهــا 

  .أب ذي شأن منا ًسفاح
هذا احلد وصل?: قال   أ
قـــع مل .. نعـــم: قلـــت ـــه فرنـــيس مـــن الـــذين جييـــدون اللعـــب باحلريـــة لكنـــه يف الوا وال تـــنس أ

  .يقل إهنا قصته
  أن يقول? إىل وهل كان بحاجة: قال
  . عن الفكرةلكنه مل يشأ أن يتخل.. يكن بحاجةمل : قلت
  ريته الذاتية?وهل كتب س: قال
  أن يكتبها? إىل وهل كان بحاجة: قلت

ْعند هذا احلد فوجئنا بسكرتري العيادة ينبئنا بقدوم من أسميناه    .»إ القلق«َ
م ينرصف لتوه?: قلت ألستاذي   أ

  .لكنه إ القلق: قال
فابتسم  »احلركي اسمه  «أستاذي وهو يذكر  إىل  برسعة فاستمع دون قصد زميلنادخل
ـــه ال يـــزال قلقـــىن عودتـــه مـــرة أخـــرعـــ واعتـــذر حالتـــه التـــي ســـأل عنهـــا منـــذ نـــصف عـــىل ا ً أل
ـــا : وقـــال زميلنـــا العزيـــز ضـــمن مـــا قـــال مـــن اعتـــذار.. ســـاعة .. »إ القلـــق«إذا مل تعـــذروين وأ

  فمن تعذرون?
  ...بل نحن بك سعداء: قلنا
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  .وكانت هذه هي احلقيقة

  .فقد كان الرجل 
  .حبوبا بحبوحا
   دمث اخللق, 

   .النيةحسن 
  .. سليم الطوية

  .هبذا اللقبا ًوال يزال سعيد
*****  
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وكــان هــذا » فــالن«أخــالق األســتاذ ا عــىل ســمعتك بــاألمس تثنــي ثنــاء ًمجــ: قــال أســتاذي 
 . !!فعجبت.. تلميذه التايل له يف األستاذية األستاذ هو 
ديأظنك تعتقد أ: قلت   .ن خالفنا أ
ا خمطئ?: قال   وهل أ
ــت خمطــئ: قلــت عــد  إىل لكنــي مــع خــاليف العمــيل معــه مقــر لــه بأخالقــه الكريمــة.. مــا أ أ
  .احلدود
  هل حتدثني كيف بدأ خالفكام?: قال
  !يديكم الكريمة عىل :قلت
إين يف حالــة معنويــة ال تــسمح بقبــول االهتــام, وال بالــدفاع ضــد االهتــام, فأجــل هــذا : قــال

  .ّديث ولك عىل حقاحل
  .من عمري مىض وماذا أفعل فيام: قلت
ــاذا كنــت تتــوجس منــه الــرش.. محــد اهللاأ, واًمل يــضع هــدر: قــال  عــىل لكــن خــربين بربــك 
  الدوام?
  .من قبل بحديث اخلصال اخلفية هلذا الرجلا ًسأخربك بام مل أخرب أحد: قلت
ه خصال خفية ال يعرفها الناس?: قال   أ
  ., وهذا هو رس متيزه أو تطرفهًكثرية جدا: قلت
  .سبيل العينة عىل كفيني واحدةت: قال
عم اهللا عليه بنعمة تذكر دقائق العلم, وحرمه نعمة تذكر دقائق األسامء: قلت   .لقد أ
  وماذا كان نتيجة ذلك?: قال
ًكــان نتيجــة هــذا أن أحكامــه يف العلــم صــائبة جــدا, وأن أحكامــه يف احليــاة خاطئــة : قلــت

  .ًجدا
  .األمثلة الدالة إىل  اخرج يب من النظري:قال
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ا عملنـا .. بل أروي لك مـا هـو أطـرف مـن ذلـك: قلت كنـا ونحـن أطبـاء مقيمـون إذا بـدأ

أحـد الـزمالء  يف الصباح ووصلت الساعة العارشة توقعنا أن يأيت ويـسأل أول مـا يـسأل عـن
ــــام األســــبوع ن حــــن فيــــه, بالــــذات, ورسعــــان مــــا يــــردف ســــؤاله بالــــسؤال عــــن أي يــــوم مــــن أ

ـام عيـادة النفـسية التـي لـه أذن يف أن حيـرضها مـن  ويردف أوتوماتيا بأن هذا اليوم ليس من أ
ـام عيـادة النفـسية ونحـن نكـتم ضـحكاتنا مـن تركيـزهىأجل رسالته, كان يقول هذا حتـ   يف أ

ـه قـدم.. تصوير هـذا الزميـل غائبـا ومهمـالعىل   إىل وبعـد فـرتة كـان زميلنـا نفـسه إذا أحـس بأ
قـلى عن وجهه حتىب القسم اختفبا ه, فقـد أصـبحت رؤيتـه أ نفـس زميلنـا مـن  عـىل  ال يرا

  .أن يسمع هذا االهتام املتكرر غري املربر
  وهل اشتهرت هذه القصة?: قال أستاذي

  .حد بعيد إىل :قلت
دا إىل لكنها مل تصل: قال   .ًمسامعي أ
  .من مقدساتكما ًكنا يف زمن كان فيه هذا الرجل مقدس: قلت
  هذا احلد? إىل :قال
  .وأكثر: قلت
  وما هو األكثر?: قال
  .يف األمر جتاوز: قلت
  .مل يعد هناك جتاوز بعد كل ما مر بنا: قال

كـــــان النـــــاس يـــــسمونكام الـــــشيخني ويـــــسمونه الـــــشيخ الكبـــــري ويـــــسمونك الـــــشيخ : قلـــــت
  .الصغري
  ما دليلهم?: قال
كــان يتظــاهر ــه أ) جيتهــا ح عــىل التــي ال أوافقهــم(يقولــون وعنــدهم بعــض األدلــة : قلــت

ــه غــ قــرار  إىل كــان أحيانــا مــا يــدفعكم) حــسب روايــتهم (إنــه بــل , قــراركم أو عــدل  ّريدائــام بأ
ــــد إىل ثـــم يــــدفعكم ــــه معـــرتضىتعـــديل للقــــرار بعـــد أن يكــــون قـــد أ قــــراركم  عــــىل  لـــزمالء أ

  .األول
 صـناعة فقـد كـان معهـم حـق لـو كـان قـد نجـح يفا ًإذ: رد أستاذي يف بساطة شديدة وقـال
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  .هذا النحو عىل الصورة

  .هل كان عندك فكرة هبذه التسمية: قلت 
  .وال أفهم بالضبط ما يقصدون» الشيخان«أحيانا كنت أسمع تعبري األساتذة بـ : قال 
  ? األخرى فامذا كنت تظنهم يتحدثون عنه يف األحيان: قلت
ا ًي كـان مقـرركنت أظنهم يتحـدثون كـام أخـربين أحـدهم عـن كتـاب طـه حـسني الـذ: قال

نائهم يف الثانوية العامةعىل    .أ
  وكيف كنت تفهم بقية اجلملة?: قلت
إنــــه : ًصــــعب جــــدا, فــــريد أحــــدهم ويقــــول » الــــشيخان«إن كتــــاب : كــــانوا يقولــــون : قــــال

ـــه ســـهل  إن :  رابـــع فيقـــول ويـــأيت.. ويعـــود ثالـــث يف يـــوم ثالـــث ليلومـــه, اكتـــشف بـــاألمس أ
ه لـيس كـذلك يف كـل صـفحاتهالكتاب دمه ثقيل, فريد عليه زميل ثـم تـدور املناقـشات .. ه بأ

قـــع  الـــذي فتحـــت عينـــي عليـــه عـــن الـــشيخني والفـــروق بيـــنهام  ال إاآلن ليـــست , وهـــي يف الوا
ومل بالفعـل , احلـديث يـدور هكـذا كـان و , ملسو هيلع هللا ىلص الفروق بيننا , وليست بني خليفتـي رسـول اهللا

  .وهلا حل, يدر بخاطري أن هناك شفرة 
  .ك بمكافأيتفعليا ًإذ: قلت
لكننــي أالحــظ أن املثــل الــسابق الــذي ذكرتــه ليــست لــه عالقــة .. أفعــل إن شــاء اهللا : قــال

  .بك
إنه يف كل أحـوال الـرش كـان ال يتـذكر : إن كنت تريد شيئا لصيقا يب فإين أقول لك: قلت

إذا حتـدث عـن )  مل ختتلط عليـه ذاكرتـه بعـد وهو مدرس( سبيل املثال  عىل إال اسمي, فكان
ُأحــــد الــــزمالء وســــئل عمــــن فعــــل هــــذا الفعــــل املنتقــــد ال يستحــــرض إال  إىل إيــــاها ًتقــــاد ناســــبان

أن أكــون أى خــالف مــا يرويــه,  عــىل  إذا كــان اســمي قــد ورد يف الــشهادة نفــسهاىاســمي, حتــ
  . أو معارضا للترصف أو ضحية له مكتشفا للخطأ أو مصوبا له

وإين أذكــر أين قلــت لــه .. خطــاءلــك األ  صيدوكنــت أظنــه يتــ.. ذلــك كنــت أالحــظ : قــال
النقيض مـن أدائـك الـذي يـصوره,  عىل إن بعض األخطاء التي ينسبها إليك هي: ذات مرة 

ـه قـال يل , آخر فأخطأ ا ًإنه يقصد شخص: وقال, فعاد واعتذر  وذكر اسـمك, بـل إين أذكـر أ
  .إنه تعود أال يتذكر من األطباء املقيمني إال اسمك: ذات مرة
ام السنةوقد تكر: قلت   .ر هذا بعدد أ
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  .ال تبالغ: قال
ــام الــسنة اجلملــة مــرضوب: قلــت وأكــون كاذبــا لــو .. األقــل عــىل يف مخــسةا ًبــل بقيمــة عــدد أ

ا ًأخفيـــت عنـــك بقيـــة الـــصورة فقـــد نفعنـــي تـــرصفه املتكـــرر مـــن حيـــث شخـــصه الـــزمالء كبـــار
ه غريةا عىل ًوصغار   .أ

ــــك حمظــــوظ هبجومــــ: ضــــحك أســــتاذي وقــــال ه الــــدائم عليــــك , وقــــد إين كنــــت أحــــس أ
  ..  هلذه احلقيقة  جداٍإنك واع:  ألحد حمبيك, فقال ىعربت عن هذا املعن

 تشخيــــصك لــــه يف عــــدم حتديــــده لألســــامء, هــــل َّمــــا أدق: لكنــــي أريــــد أن أقــــول لــــك اآلن 
فت شيئ   يصور هذا التشخيص? أو هل خطفت أو حفظت من الرتاث شيئا يصوره?ا ًأ
  .نعم: قلت
  .حدثني.. د املسموح بسامعه وروايتهأهو يف حدو: قال
ذهـــب لعيـــادة مـــريض حيتـــرض, فـــدعا لـــه اهللا أن يثبتـــه يف مواجهـــة  ً أن رجـــالىيـــرو: قلـــت

إنـه :  هؤالء رجـال سـحر فـام عالقـتهم بـه, قـال:هاروت وماروت, فعجب اجلالسون وقالوا
ذ  عهـــدهم بالتـــاريخ منـــىإنـــام هـــؤالء قـــوم انتهـــ: يقـــصد يـــأجوج ومـــأجوج, فقـــال احلـــارضون

 ىإهنـــم مـــن عهـــد موســـ: إنـــام أقـــصد جـــالوت وطـــاغوت, فقـــال احلـــارضون: زمـــن بعيـــد, قـــال
  .هو ذاك: لعلك تقصد ناكر ونكري? قال : عليه السالم, وأردف أحدهم

.. هـل هـو مـن اخرتاعـك? ال أظنـه إال كـذلك.. اما أروع تشبيهك يا حممـد: قال أستاذي
  هل هذا هو عيبه الوحيد?: لكن قل يل
  .ج لعيوبه العقلية أو الفكريةهو نموذ: قلت
  .هل تصف يل عيبا آخر: قال
إذا كان خلفك يف رئاسة القسم ال يتخذ قراره النهائي إال يف منتصف الليـل وهـو : قلت

وشـــك النـــوم, فـــإن هـــذا األســـتاذ التـــايل لـــك يف األســـتاذية يتخـــذ قـــراره يف  وعـــىل حتـــت الغطـــاء
  .وشك االستيقاظ عىل هوو وهو خيرج من حتت الغطاء أو , الصباح الباكر 

  ماذا تقصد?: قال
ـــــه حـــــسب املـــــصلحة وحـــــسب مـــــساوماته مـــــع األطـــــراف : قلـــــت األول يظـــــل يغـــــري يف رأ

يــــد يف البورصــــة, وهــــو يف  إىل  يــــصلىاملــــستفيدة مــــن القــــرار حتــــ آخــــر رقــــم يقدمــــه آخــــر مزا
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  .الرسير, فيعطيه القرار املطلوب ويقبض الثمن األعىل

  .وصاحبنا: قال
  .رأي األول الذي كونه من أول تليفون يصله يف الصباحيتمسك بال: قلت

.. أظننــي قلــت ذلــك.. مــا أروع تــشبيهك: هــل قلــت لــك يف املثــل الــسابق : قــال أســتاذي
ا اآلن  شع تشبيهك: أقول لك: وأ   .ما أ
  .لكنه دقيق: قلت
  هذه األشياء? إىل كيف وصلت.. هو الدقة بعينها: قال
  .اكتويت بنارها: قلت
ر الكيال يظه: قال   .ر عليك أ
  .ّوقع الكى يف قلبي: قلت
يبي هبـا, وحـدثني عـن ,وال يف قلبك: قال  دعنا منك ومن شكواك التـي ال تكـف عـن تـأ

  .عيب ثالث من هذه العيوب الفكرية
ْمن مل يطاوعه فيه إىل هنايته ثم ينسبه إىل يامرس كل خلق معيب: قلت َ.  
  .بسط يل هذا األمر بمثل أو قصة: قال
عـــن ترتيـــب بعـــض التفـــصيالت يف مؤمترنـــا الـــسنوي,  ًوالؤن أحـــد زمالئنـــا مـــسكـــا: قلـــت

زنـــة للـــصوت, فقـــال لـــه األســـتاذ إن حمـــالت الفراشـــة تقـــدمها هديـــة, فقـــال : فجـــاء يطلـــب موا
ومل يعــد هلــم عالقــة بــأجهزة الــصوت .. لكــنهم لــن يفعلــوا هــذا يف هــذا العــام: الزميــل الــشاب

 مــال لإلنفــاق عــىل همتــه, وكــان رضوريــا لــه أن حيــصلفأمهلــه, لكــن زميلنــا كــان معنيــا بــأداء م
فقـــة عـــىل عـــىل األقـــل عـــىل الـــصوت, أوعـــىل  ـــال املوا  أن يـــرصف هلـــم مـــن جيبـــه ثـــم يـــرصف ا
هذا املوضوع كرر عليـه األسـتاذ نفـس اجلملـة, وأعـاد الزميـل نفـس الـرد,  إىل وكلام نبه.. منا

ــت نمــوذج للمثــل العــامي:وقــال لزميلنــا, فلــام كانــت املــرة الــسادسة تــصلب األســتاذ  :  إنــام أ
يف ا ًفانفجرنـا مجيعـ, لكن املثل بالعاميـة , ) املقصود ثور(احلبوه, : يقولوا » طور«نقول هلم 
  .زميلنا عىل  ألن القول كان ينطبق عليه هو ال;الضحك
اذا ضحكتم: أستاذي قال ه مل يفهم    .أحدس أ
  . اآلنىحت: قلت
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  وماذا فعلت يومها?: قال
  .أن نعاجله بطريقتنا وقد كان عىل ت لزمييل أن يتجاوز األمرأرش: قلت

يف ا ًإين كنــت أجــد حرجــ.. وســنيؤعالقاتــه باملر عــىل هــل عنــدك مــن مثــل: قــال أســتاذي
  .انتقاده يف اختياره ملساعديه

ت: قلت   .مثله يقرب الفاسدين, ويبعد الصاحلنيا ًأحد ما رأ
  وما حكمته?: قال
  .إنه كان جييد االنخداع: قلت
  وهل هذه فضيلة?: قال
  .يف زماننا: قلت
  أقصد هل هي فضيلة حتتاج إجادة?: قال
  .بل هو موهوب فيها: قلت
  وما السبب يف هذا?: قال
ه ممن يؤمنون بالغيب: قلت   .السبب أ
  هل كفرت? هل تكفر?: قال
  .ال أقصد اإليامن بالغيب الذي هو جزء أسايس يف إيامن املسلم: قلت
  .لقد صدمتنيا ًماذا تقصد إذ: قال
ه بعينيهىإنه يؤثر أن يؤمن بام يرو: قلت   . له عن أن يؤمن بام يرا
  ومن هذا جاء مصطلحك?: قال
ه عيناه قدر ما يؤمن بام تسمعه أذناه: قلت   .نعم, فإنه ال يؤمن بام ترا
   هذا?ّأحق: قال
ك راجعت أزماته لوجدت هذا جوهر مآسيه.. هو احلق بعينه: قلت   .ولو أ

ـةبل إن يف ه عـن أ : أزمـة مـرت بـه وسـتجده يف وسـط حديثـه يقـول  وسعك اآلن أن تـسأ
تأكيـد إيامنـه  إىل يزال يعتقده, ومع هذا جتده ميـاال إنه رأي بعيني رأسه عكس ما اعتقده وال
  .بام سمعه يف البداية من حديث أو وشاية
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ت يف حيايت كلها أحد   . الطيبيمكن إدانة حكمته بروايته مثل هذا الرجلا ًوما رأ

  وما حكمته يف هذا?:  قال أستاذي وقد تعجب من هذا الوصف
  .إنه يؤمن بأذنه أكثر مما يؤمن بعينه: قلت
  هذا? إىل وما دفعه: قال
  .رومانسية مجيلة: قلت
  أهو رومانيس?: قال
  . يف قسمنا لكنك ال تعرفبل هو مثل الرومانسية األعىل: قلت
  مل حكمت بأين ال أعرف?: قال
ك ال تعرفألين: قلت   . أعرف أ
  وما السبب يف أين ال أعرف?: قال
ك ال حتاوره: قلت   .أل

نــي مل أدخــل معــه طيلــة حيــايت يف أكثــر مــن : ضــحك أســتاذي وقــال هــل تعــرف يــا حممــد أ
  .حوار أو حوارين مل يمتدا ألكثر من دقائق معدودة

وقع هذا: قلت   .أ
  وهل يعرف الناس ذلك?: قال
ــت  عــىل ن أدل كــل رؤســائهنفــيس عهــدا أ عــىل أخــذت: قلــت هــذه احلقيقــة, فــيام عــداك أ

ا قد قضيت   .االستثناء عىل فقط , وها أ
ك نجحت يف هذا: قال   .ويبدو أ
ه هو الذي نجح.. ال أزعم أين نجحت: قلت   .ولكني متأكد من أ
  كيف حققت هذه املعادلة?: قال
متكن مـن حتملـه أكثـر فلم جيربه أحد يف حوار و.. أن جيربوه يف حوار إىل أرشدهتم: قلت

  .من دقيقتني
ا بطال حني حتملته مخس دقائق يف هذين احلوارينا ًإذ: قال   .فقد كنت أ
  .وهذه حقيقة ال يمكن ألحد أن ينكرها أو يقلل منها.. نعم: قلت
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  وبامذا تشخص هذا اخللق فيه? هل هو متعصب?: قال
  .العكس هو مرن جدا ولكن حتت اإلجهاد عىل بل: قلت
  هو حريف?هل : قال
ه رومانيس: قلت   .بل أكرر أ
  .وكيف مل أدرك هذه احلقيقة: قال
عـــم اهللا عليـــك وعرفـــت أن هنـــاك مـــن يقـــول هبـــا, ومـــا عليـــك إال أن : قلـــت ـــت قـــد أ ْهـــا أ َ

  .ختتربه بأن حتاوره فيام أقول
  .فلو حاورته ونجحت يف تطويل فرتة احلوار: قال
  .س األوىلالكتشفت رومانسيته من بعد الدقائق اخلم: قلت
  هل هذا مما حيسب له? أم مما حيسب عليه?: أفعل إن شاء اهللا, لكن قل يل: قال
  .هذا وذاك: قلت
  .واألغلب: قال
ـــه خـــري, لكنـــه: قلـــت إذا ســـلك طريـــق الـــرش عـــذب نفـــسه, وعـــذب األطـــراف  األغلـــب أ
  ., وخرس كل يشءىاألخر
  أهو حمب للرش?: قال
  .لرش حيبههو ال حيب الرش لكن ا: أصدقك القول: قلت
ــه ّيتهمونــه بحــب الــرش لكنــي ال أحــسا ًفــإن النــاس مجيعــ.. أفــصح: قــال  يف قــرارة نفــيس أ
  .كذلك

هــو ال حيــب الــرش, لكــن الــذين يــديرون معــارك رشيــرة جيدونــه مناســبا ألداء أدوار : قلــت
  .البطولة فيها من دون أن يدري

  يدري كام تقول? توجيهه للعب هذا الدور من دون أن وكيف يصلون إليه وإىل: قال
  ..يف الصباح.. مكاملته إىل يسارعون: قلت

ه هدف نبيل عىل وجييدون تصوير هدفهم   ..ىيف الضح.. أ
  ..يف الظهر.. ويستثريون حبه للعدل
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  ..يف العرص.. صالبة موقفه عىل ويثنون

  ..يف املغرب.. وهينئونه باالنتصار
  .يف العشاء.. ويدعون له باالستمرار

 ًفرتائــك وقــد ربطــت كــل فعــل بــصالة مــن الــصلوات اخلمــس, فــضالكيــف بــك يف ا: قــال
  ّ التي هي سنة مؤكدة?ىعن الضح
ـــا الــذي ربطــت: قلــت اإلفــادة مـــن  عـــىل الــرش وبحرصــهم عـــىل إنـــام هــم بحرصــهم.. مــا أ

ونـه إال  أدائه املتفوق واملجاين لدور البطل الرشير يصورون فـسهم يف صـورة مجيلـة فـال يأ أ
  .داد انخداعه هبميف املسجد, وهكذا يز

  .للمؤامراتا ًمع أن املسجد ليس مكان: قال
ه جزء من مؤامرة, وإنام يظن نفسه حمق: قلت ًحقا, ومبطالا ًهو ال يعرف أ   .ًباطال ً
  هذا احلد? إىل أهو من الغفلة: قال
  .بل من الذكاء: قلت
  حريتني ماذا تقصد?: قال
  طل رشير?هل يرفض ممثل قدير دور البطولة ألن دور الب: قلت
ـــت قـــد جعلـــت منـــه ممـــثال يف ىلكنـــك تـــتامد.. ال: قـــال  يف الـــسخرية مـــن صـــديقك, وهاأ
  .النهاية

  .ما قصدت هذا: قلت
  ًفامذا قصدت إذا?: قال
هــو صــاحب دور, ودور مــؤثر, لكنــه لألســف ال يكتــب الــدور وال يعــدل فيــه وال : قلــت

  .ت عصابة الرشما كانا ًخيتاره, وإنام هو يؤديه حسبام تريد عصابة الرش أ
  سبيل التقريب? عىل وهل يف تارخينا الفني أو التمثييل بطل يصور هذه الشخصية: قال
ه كان قـد عمـل يف بدايـة حياتـه مـساعد خمـرج عريب  ناقد أديب ىحك: قلت مرموق اآلن أ

نـــــاء االســـــتعدادات لبـــــدء تـــــصوير فـــــيلم مـــــن األفـــــالم كـــــان أمامـــــه وقـــــت  ـــــه يف أ يف الـــــسينام وأ
قلبــه هــو األســـتاذ  إىل املمثلــني الكبــار ريــثام يبــدأ التــصوير, وكــان أحــب هــؤالء إىل للحــديث

السيناريو الذي مل يكـن  عىل حممود املليجي, وبعد حديث مع الرجل عرض عليه أن يطلعه
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 يإنــه ال داعــ: قــد اطلــع عليــه بعــد, فــام كــان مــن األســتاذ املليجــي إال أن قــال ملــساعد املخــرج

ههلــــذا, فتعجــــب صــــاحبنا مــــن هــــذ هــــل : ا الــــرد مــــن فنــــان عــــرف بالتجويــــد واإلتقــــان, وســــأ
  السيناريو من قبل? عىل اطلعت

  .ال: أجاب الفنان
اذا ال تطالعه إذا?: قال   ًو

  .ألين أعرف ما فيه باحلرف: قال الفنان
وجهـه, لكـن الفنـان حممـود املليجـي مل يرتكـه يف حريتـه  عـىل تعجب الناقد وظهر العجب

  .و وتابع معيافتح السيناري: وقال له
األســــتاذ حممــــود  إىل فــــام كــــان مــــن الناقــــد إال أن فــــتح الــــسيناريو عنــــد بدايــــة الــــدور املــــسند

املليجي وإذا باألسـتاذ املليجـي يقـرأ لـه مـن ظهـر الغيـب مـا يف الـسيناريو الـذي مل يطلـع عليـه 
  .من قبل

ه سـؤاال.. ينظـر إليـه شـزرا.. يواجه البطـل اآلخـر.. يتقدم املليجي خطوة يفاجئـه . .يـسأ
  .إلخ.. وجهه عىل قلمصفعه بالب

 مـن الـضحك عـاد ىحياتـه منهـا, وكـان كلـام انتهـ عـىل بدأ أستاذي يف نوبة ضـحك خفـت
وبعــــد حلظــــات هــــدأ أســــتاذي .. حياتــــه خوفــــا شــــديدا وبــــدأت أجــــزع عــــىل  خفــــتىإليــــه حتــــ

ا أضحك   .جزعي عليه عىل وبدأت أ
أن تــصور لــه هــو شخــصيا هــذا ىل  عــهــل جتــد يف نفــسك اجلــرأة: ّالتفــت إىل أســتاذي وقــال

  املوقف الكوميدي?
  .بالطبع أجد: قلت
كيف تستطيع متثيل هذا كله وهـو ال يـسمح ملحـاوره باحلـديث دقيقـة دون مقاطعـة : قال

ســـاعة كاملـــة أو أكثـــر يف ترديـــد  إىل عـــن إذنـــك دقيقـــة واحـــدة, ويمتـــد بـــاإلذن: يبـــدؤها بقولـــه
  .ىمونولوج طويل ومعروف وهو ال ينته

 إذا مـــا ىأهنـــا بطولـــة طـــرف آخـــر حتـــ عـــىل أحكـــي القـــصة.. ألمـــر يف غايـــة البـــساطةا: قلـــت
ه هو املقصود   .ضحك أخربته أ

  .ما أجرمك: قال
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  أهذا جزائي?: قلت
ــت يف نقــدك لكتــاب عبــد  عــىل إنــام هــو تعبــري مــن بــاب اإلعجــاب: قــال نحــو مــا ذكــرت أ

 حــني قــبض »الــسفاح  مجــال « وف حــني حتــدثت عــن قولــه عــن عبــد النــارصؤاملــنعم عبــد الــر
ــه يف ظــاهره  عــىل إن هــذا التعبــري:  فقلــتواعتقلهــا , زوجــة يوســف صــديق عــىل  الــرغم مــن أ

ه يدل   .إعجاب خفي عىل انتقاد, إال أ
وة ويــــصور ا ًهــــا هــــي آراؤنــــا وقــــد أصــــبحت ســــالح..  لنــــا اهللا: قلــــت هنــــاجم بــــه يف رضا

  . مجيلةىأساتذتنا لنا أهنم يقدمون لنا حلو
هــل يعــرف الرجــل : لكــن دعــك منــي ومنــك وقــل يل .. اورك يــا حممــد حمــىمــا أشــق: قــال

  جوهر آرائك فيه?
  .وما جدواها: قلت
  .األقل يستمتع هبا عىل :قال
  .هذاا عىل ًليس قادر: قلت
ك تعرفه: قال   هل عارشته?.. إنك جتزم كأ
وأشهد له بحسن األخالق, وحسن العرشة, وكـل يشء حـسن مجيـل, ولـو .. نعم: قلت

ً عـــــرشته وعـــــرشة أي شـــــخص آخـــــر مـــــا فـــــضلت عليـــــه أحـــــدا, ولـــــو خـــــريت بـــــني خـــــريت بـــــني
  .ًمشاركته ومشاركة آخر يف مسكن أو مأكل أو مركب ما فضلت عليه أحدا

نــــب املختلفــــة يف كــــل يشء يــــتجىل.. عجيــــب أمــــرك يــــا حممــــد: قــــال  لــــك تفــــصل بــــني اجلوا
مــــح يف حــــديثك يف البدا.. لــــب احلقيقــــة إىل  تــــصلىحتــــا ًدقيقــــ ًفــــصال  إىل يــــة إشــــارةلكنــــي أ
  .وليتي عن ترصفاتهؤمس

ري أعصابك: قلت   .قد وعدتك أال أ
ا اآلن هادئ فتحدث بام تشاء: قال   .فأ
  .ًفقد فات األوان الذي يمكن لك أن تصلح فيه شيئا.. ال أظن حلديثي قيمة: قلت
ك هلذا السبب?: قال   هل تدري أين كنت أسأ
  .أدري: قلت
حس بعذايب من أجله: قال   .أ
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  .كنه ال حيسل: قلت
  .هذا هو ما يعذبني: قال
  .فعليك بالصرب والسلوان: قلت
  .وهل أملك غريمها: قال
  .تفضفض يل كلام احتجت فضفضة: قلت
كــر أين طــوال تنــامي إدمــاين ملحاورتــك : قـال , ال أ كنــت ًقــد أصــبح العثــور عليــك عــسريا

  .حرمني من صحبتكت فتنشغل عني فيه بمجدك أحسب حساب هذا اليوم الذي 
  .عليك بالرجل: قلت

  .. لنا اهللا:  قال أستاذي
  :طريقته يف التلغيز التي كان أحيانا ما يلجأ إليها  عىل ثم أردف

   . السليم ال يكرس
  .واملكسور ال يلتئم

ْمن السليم ومن املكسور : قلت َْ ا? وأهيام.. أهيام هو .. َ   أ
ا املكسور: قال   .أ
ْفمن السليم?: قلت َ  
ضا: قال ا أ   .أ
  .ونحن: قلت
  .مفرتون.. مقلقون.. ظاملون.. معذبون: قال
  .وأوالدك الذين من صلبك: قلت
  !!وربام ال ..  فقط ربام أهنم يف بعض األحيان أرحم منكم درجة واحدة: قال

***  
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بعد سبع سنوات مـن بـدء تلمـذيت ألسـتاذي أصـيب الرجـل بأزمـة صـحية عنيفـة, وكنـت 
عــوده مــرتني يف اليــوم, وكــان اثنــان آخــران مــن زمالئــي يفعــالن نفــس الــيشء أو قريبــا منــه, أ

جــوار رسيــر األســتاذ يف بيتــه ومل يكــن أي منــا يعنــي  إىل وكنــا نــسجل قيــاس الــضغط يف ورقــة
نـا قـد  بأن يعترب قياسه هو القياس املعتمد, فهو واجـب نؤديـه ونـسجله ونحـن واثقـون مـن أ

ءاتنـــا متطابقـــة ؤيس مـــن مـــسفعلنـــا مـــا علينـــا, ولـــ وليتنا وال مـــن واجباتنـــا بـــالطبع أن جتـــيء قرا
فقـــة مـــع مـــا نتوقـــع; إذ   لـــو كانـــت حالـــة أســـتاذنا ىحتـــ» احلالـــة«ن إبعـــضها مـــع بعـــض وال متوا

 وإن كــان هــو أســتاذنا مــصاب ىحتــ» املــريض« أدويــة لعــالج الــضغط فــضال عــن أن ىتتعــاط
الظــروف فإننــا ال نتوقــع قــراءات نموذجيــة بحالــة متقدمــة مــن ارتفــاع ضــغط الــدم, ويف هــذه 

نا ال نعول  يف املقـام ىهلـذا فإننـا كنـا نعنـ... ًكبـريا ًهـذا التطـابق تعـويال عىل وال متطابقة, كام أ
ءاتنــــا ونمــــيض دون .. األول بــــام نجــــده ولــــيس بــــام نتــــصوره أو نتمنــــاه وهكــــذا كنــــا نــــسجل قرا

 .مناظرات أو تربير
ه األصغر منه أستاذ الباطنـة العامـة ورئـيس القـسم, وحدث أن جاء لزيارة أستاذي زميل

 إىل وهو أستاذ جمتهد ومتميز, وقد وجد أن واجبه يقتـضيه أن يطمـئن بقيـاس الـضغط, فقـام
مــــن الطبيعــــي, فتعجــــب مــــن هــــذا ا ًاجلهــــاز وســــجل القــــراءة وكــــان الــــضغط االنبــــساطي قريبــــ

 ممــن يقيــسون الــضغط ٌهــل ســجل أحــد آخــر: التحــسن الكبــري, وســأل أســتاذ الباطنــة أســتاذي
نعــم واحــد فقــط : أن يكــون طبيعيــا? ابتــسم أســتاذي وقــال لــه أن الــضغط االنبــساطي يوشــك

وهــــو صــــاحبك )... يقــــصد الــــذين يتنــــاوبون زيارتــــه( ّمــــن األطبــــاء الثالثــــة النــــوبتجيني عــــىل
ا(   ).يقصدين أ

الثتنـا, عند ذاك رصح أستاذ الباطنة العامـة ألسـتاذي بقـصة قديمـة تتعلـق بالعالقـة بـني ث
ـــه عـــرض عــىل االنتقـــال مـــن قــسم القلـــب قـــسم الباطنــة العامـــة مـــع االحتفـــاظ  إىل ّوروي لــه أ

اجـــستري وبـــنفس التـــاريخ ونفـــس املوضـــوع;  ّ ال تـــضيع عـــىل حتـــىبـــنفس تـــسجييل لرســـالة ا
فرصــــة موعــــد التــــسجيل أو اجلهــــد الــــذي بذلتــــه يف رســــالتي ألمــــراض القلــــب, لكنــــه ـ أي 

ه  ـي, لكنـه ـ ) ستاذأي األ(شخيص ـ رفض, وأ حاول بكل املغريات إغرائي وإثنـائي عـن رأ
دا: أي شخيص ـ مل يستجب, وقال   .ًإنه مع حبه لنا لن يتنازل عن القلب من أجل الباطنة أ
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مــا قالــه مــا مل يقلــه,  إىل وأضــف: إنــه علــق ألســتاذ الباطنــة بقولــه: وأردف أســتاذي يقــول

  .» , وضيقه منا ومع كرهه لنا«: وهو 
  .ستاذ الباطنةفضحك أ

*** 
بعد حوايل نصف ساعة كنت عنـد أسـتاذي وبطريقتـه ـ إذا كـان راضـيا ـ حكـي يل املوقـف 

ني: بالطريقــة التاليــة ــت دون البــاقني تــصمم: بعــد أن تركنــي أقــيس الــضغط ســأ  عــىل ــاذا أ
 من الطبيعي?ا ًأن الضغط االنبساطي أصبح قريبا جد

 ببدايــة ىختفــاء أصــوات كروتوكــوف وال أكتفــ أســمع هنايــة اىربــام ألين أصــرب حتــ: قلــت
  .اختفاء أصوات الضغط

  .ولكنهم يفعلون نفس اليشء بالطبع: قال
 جتعـــل تقــــديرهم ىالنهايـــة بطريقــــة أخـــر إىل نعـــم ولكـــنهم ربــــام يعرفـــون الوصـــول: قلـــت

  .عن تقديريا ًلقيمة الضغط االنسيايب مبكر
طئ املبتدئون بأهنـا بدايـة النهايـة وكيف ذلك? إن هذا ممكن لو أهنم يعرفوهنا كام خي: قال

 عـــىل ولـــيس هنايتهـــا, ولكـــن هـــل خيتلـــف حتديـــد هنايـــة النهايـــة, وهـــل لـــك يف هـــذا رد فلـــسفي
  عادتك?
 هــذا النحــو وجــه أســتاذي الــسؤال دون أن يلــون صــوته أو يــشكل مالمــح وجهــه بــام عــىل

ـــــه يـــــدفعني  مثـــــل هـــــذا إثبـــــات ذايت ليفـــــرح يب, ومل يكـــــن إىل ينبــــئ هـــــل هـــــو يـــــسخر منـــــي? أم أ
االحــتامل الثــاين  عــىل ّعــىل, وكنــت قــد عــودت نفــيس أن آخــذ أســئلتها ًجديــدا ًالــسلوك منــه أمــر

ـه مهـام  إىل  ال تقودين العصبيةىحت التوتر أو اخلطأ, وكنت أحدث نفيس بام اقتنعت به مـن أ
كـل حـال مـن  عـىل روح الندية والتفـوق مـن خمـاطر ومنزلقـات, فإهنـا خـري إىل كان يف اللجوء

ــــه جــــاهز وقلــــتا كــــأن .. هــــذا ممكــــن بــــالطبع: النــــسحاق واخلــــوف, وهلــــذا جــــاء جــــوايب وكأ
ا أعتربها اكتامل االختفاء   .يعتربوها متام االختفاء بينام أ

ـــه عـــىل قـــال وهـــو يتعمـــد بكـــل مـــا أويت مـــن قـــدرة وشـــك  عـــىل التمثيـــل املهـــذب أن يظهـــر أ
اء أو متثيــــل هــــذا املوقــــف الــــضحك ســــخرية ولكنــــه يتاملــــك نفــــسه, وكــــان يف احلقيقــــة جييــــد أد

فمــه ومــا ا عــىل ًاملعقــد بــأن يبتــسم نــصف ابتــسامة ثــم يــضع يف ذات الوقــت يــده مفــرودة متامــ
  وما الفرق? هل تتالعب باأللفاظ?: حول فمه, قال
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  .لكن القرآن الكريم هو الذي علمنا ذلك... ال: قلت

ن ذاك?: تراجعت ابتسامته التمثيلية وقال   وأ
ائــدة التــي نزلــت عقــب حجــة الــوداع, وكــان قــد ســمع فقصــصت عليــه قــصة آيــة  ســورة ا

  .هذه القصة بالطبع, بل ربام إنه رواها مرات ومرات
 اللغـوي أو القـرآين ممـا لـه مـردود يف ىقال وهو ال يزال غـري متـصور ألن يكـون هـذا املعنـ

  بذلك?) حد تعبريه عىل يقصد علامء الطبيعيات من أمثالنا(  العلامءىومن أدر: العلم
ا حريص كـام علمنـي نـا يف اهلندسـة : البحـرا إىل ًالـذهاب بـه بعيـد عـىل قلت وأ أال تـذكر أ
 درجـــــة, ٩٠أهنـــــام الزاويتـــــان اللتـــــان يبلـــــغ جممـــــوعهام  عـــــىل كنـــــا نـــــدرس الـــــزاويتني املتتـــــامتني

  . درجة١٨٠أهنام الزاويتان اللتان يبلغ جمموعهام  عىل والزاويتني املتكاملتني
علــم مثلــك باللغــة والفلــسفة  عــىل مل تــرجم املــصطلحات الرياضــيةربــام كــان أول عــا: قــال

  !!هذين املعنيني عىل فاختار هذين اللفظني املرتادفني ووزعهام
ك يف مثل من حميط السياسة?: قلت   ٍفام رأ
  ?األخرىهذا املعني هي  إىل وهل وصلت السياسة: قال
االسـتقالل التـام عـن نعم, وقصـصت عليـه قـصة أمحـد لطفـي الـسيد عنـد مطالبتـه ب: قلت

ـــــه قـــــال  ـــــه مل ينقـــــذ مـــــن التعـــــرض للمحاكمـــــة إال بحيلـــــة القـــــول بأ الدولـــــة العثامنيـــــة وكيـــــف أ
  .باالستقالل التام ومل يقل االستقالل الكامل

ــــه  إىل نرجــــع: عندئــــذ قــــال أســــتاذي وهــــو يف فــــراش املــــرض موضــــوعنا, ظننــــت عندئــــذ أ
ني ة ومــــا هــــو معيــــار الفــــرق بــــني الــــتامم واالكــــتام: سيــــسأ ل يف اختفــــاء الــــصوت وهــــي مــــسأ

هذا النحـو يف  عىل عويصة تأيت باخلربة وال يمكن التعبري عنها بأكثر مما عربت,أخذت أفكر
اولـــه وســـادة مـــن هنـــا وأســـحب  إىل الثـــواين التـــي أعقبـــت قولـــه نرجـــع ـــا أ موضـــوعنا, بيـــنام أ

ْهل تعرف من كان هنا اآلن?: أخري من هناك, ولكن إذا به يقول َ  
  .أعرفال : قلت
 إىل إنــه صــديقك رئـيس قــسم الباطنــة العامـة, وقــد قــاس الـضغط بطريقتــك ووصــل: قـال

ـك الوحيـد الـذي تقـول  إىل هل وصل أحد: قراءتك وسأل متشككا نفس قراءته? فأجبته أ
ّبمثــل هــذا, ثــم قــص عــىل مــا قــصه عليــه أســتاذ الباطنــة مــن اعتــذاري القــديم عــن عــدم قبــول 

ــه يــضطهدين بــشدة العــرض املغــري باالنتقــال مــن قــ سم كــان يبــدو بوضــوح يف تلــك الفــرتة أ
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  . بشدة قسم يرحب يب إىل )وهو قسمنا(

*** 
ًوجدت أستاذي بعد أن قص عىل ما قص حريص ر حديثـه يف ا إىل ًأن يبدو متطلعا عىل ّ أ

سـيدي  ولكـن يـا: ويف بساطة شديدة قلـت ألسـتاذي.. ومل أكن أجهل هذا بالطبع.. نفسيتي
ني كنت تلميذكهذا هو قدرك ول   .يس لك من فرار من أن يسجل التاريخ أ

ْومــن أدراك يــا: فأجــاب بابتــسامة عذبــة ووجــه أرشق ألول مــرة نــي لــست ســعيد ولــد َ ا ًأ
  هبذا القضاء والقدر?

ضايق منـه يف القـسم, ولكننـي  كانت هذه فرصة ذهبية للتعبري عن ضيقي من بعض ما أ
يــد مــن املوقــف, وقلــت بمنتهــي ا ًاجلانــب اآلخــر متامــىل ا إًأي أكثــر انحيــازا ًكعــاديت كنــت مزا

  .سيدي ال تبلغ عرش معشار سعاديت ولكن سعادتك هبذا القدر يا: الرسعة
  بعد كل هذه املضايقات واإليذاءات التي سببناها لك?: قال
  .إين أستعذهبا, وأفتقدها إذا غابت أو تأخرت: قلت
غلبني بالفلسفة?: قال   أ
  .بل باإليامن: قلت
  أي نوع من اإليامن هو?: قال
  .إيامن العجائز: قلت
  أسكتني, ولكن هل تدري ما هو إيامن العجائز?: قال
  .وجهني عىل أدري ولكني أفهمها ال: قلت
  فام مها?: قال
نحـو مـا نفهـم  عـىل من العجز, مع أن هـذا ال يمكـن أن يكـون لغويـا ولكنـي أفهمـه: قلت

  .ىاللفظ يف اللغات األخر
  ?ىاألخرعندك حق, و: قال
  .مجع عجوز, أي كإيامن السيدات املسنات: قلت
اذا ال يكون كإيامن السادة املسنني?: قال   و
حــرز قبــل املــيض يف املناقــشة بــأن هــذا لــيس هــو الــرشح وال التفــسري : قلــت ياســيدي إين أ
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  .ولكنه الفهم

اذا ترص: قال زمك بيشء ولكن    التشبه بالسيدات? عىل أعرف وال أ
وإنام إذا قيل عجـوز فاملقـصود هـو املـرأة املـسنة , رجل عجوز :  ال يقال سيدي يا: قلت

  .التي أصابتها الشيخوخة
ن جئت هبذا املعن: قال   ?ىومن أ
ت الذي علمتنا أن النبي: قلت   .ال تدخل اجلنة عجوز:قال  ملسو هيلع هللا ىلص أ
ك هل استبعاد وصف الرجل بـالعجوز مـن فتاويـك أو , أعرف ذلك : قال ولكني أسأ

  ك أم هو أمر منصوص عليه يف كتب اللغة?استنتاجات
  .بل هو منصوص عليه واملعرفة به متداولة: قلت
اذا قرص الوصف: قال   السيدة دون الرجل? عىل و
هـــو نـــوع مـــن عنـــرصية العـــرب, أو هـــو نـــوع مـــن حتيـــزهم ضـــد املـــرأة, إذا أردت أن : قلـــت

  .تكون من دعاة حقوق اإلنسان
  وإذا مل أكن?: قال
حب أن تك: قلت   ون من دعاة اإلعجاز اللغوي عند العرب?أ
  فإذا أحببت فكيف يمكن تفسري هذا?: قال
سط ما يكون: قلت   .من أ
  كيف?: قال
أن العــرب اكتــشفوا أن املــرأة بتقــدمها يف الــسن تفقــد  عــىل إن هــذا يــدل, ســيدي  يــا: قلــت

 مـن بعض الوظائف الفسيولوجية بحلول سن اليأس, وبالتايل فهـي تعجـز عـام كانـت تفعلـه
  .قبل, أما الرجل فإنه ال يعاين مثل هذا العجز يف املقابل

  ?ىوهل حقا أدرك العرب مثل هذا املعن: قال
وبخاصة إذا كنت من دعاة اإلعجـاز اللغـوي , بوسعك أن تثبت أهنم قد أدركوه : قلت
  .للعرب
وهـــــل يعقـــــل أن يوجـــــد يشء مثـــــل هـــــذا? إنـــــك تعـــــرف أين رغـــــم انـــــتامءايت الفكريـــــة : قـــــال
إطـالق العنـان للحـديث عـن اإلعجـاز العلمـي للقـرآن  عـىل سية من املتحفظـني بـشدةوالسيا
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درجة أن أسـتاذي مل يكـن حيـرض مـؤمترات نقابـة األطبـاء يف ذلـك الوقـت ا إىل ًوكان هذا حق(

ا ًفكيـــف بـــك متـــنح العـــرب هـــم اآلخـــرين إعجـــاز) هـــذه الفكـــرة عـــىل بـــسبب تركيزهـــا الكامـــل
  ًلغويا?

ـــا ال أمـــ يـــا: قلـــت وأقـــول لـــك باعتبـــارك أســـتاذي , ولكنـــي أملـــك األدوات , نح ســـيدي أ
  .العزيز ما يمكن أن يصاغ بأكثر من طريقة

ن جئت بتعبري : ولكن قل يل ... شكرا: قال   ?»أملك األدوات«من أ
  .تعطيني األمان أوال: قلت
  .نعم: قال
  .هو تعبري وصفتني به فتاة أحبها: قلت
ا وهيبال: هل تسمح يل بأن أصفها, قلت: قال رشف أ   .طبع أسمح وأ
  ., وكان أستاذي يستخدم هذا اللفظ للتعبري عن وصف الذكاءBrainإهنا : قال
  .هي كذلك, لكن حظها عاثر: قلت
  اذا?: قال
  .ألهنا محقاء: قلت
  .Brainفقد أخطأت يف وصفها بأهنا ا ًإذ: قال
  .ريسيدي فكم من صاحب عقل كبري وهو أمحق يف ترصف صغ مل ختطئ يا: قلت
  أهي كذلك?: قال
  .بل كذلك هي: قلت
  .اآلن عرفت رس رضائك عن الدنيا: قال
  وما هو?: قلت
  .ى بالكرب فرتىضى بأكثر من دنياك الكربىتتمرد عليك دنياك الصغر: قال
  .هذا النحو عىل مل أفكر يف األمر: قلت
  فإن فكرت?: قال
  .إن فكرت كفرت: قلت
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يس عندك حل آخ.. العياذ باهللا: قال   ر?أ
  .بل عندي: قلت
  وما هو?: قال
ظــــرىأن أفكــــر يف األمــــر بطريقــــة أخــــر: قلــــت  يف حجمهــــا مــــن ىالــــصغر إىل , وهــــي أن أ

  .ىالكرب
  فإن فكرت هبذه الطريقة?: قال
  .إن فكرت آمنت: قلت
جعلـــــت جـــــواب الـــــرشط يف مجلـــــة واحـــــدة شـــــيئني ..  حمـــــاورك يـــــا حممـــــدىمـــــا أشـــــق: قـــــال
  .بل مها الكفر واإليامن.. متناقضني

ْوليس هذا من إبداعي, وإنام يعرفـه كـل مـن حفـظ .. إنام مجلة الرشط مجلة يف فقرة: لتق َ
 { | } w x y z﴿: قوله سبحانه وتعاىل إىل ىقصار السور, أال تر

~ _ ` a b c d  ﴾ ]الزلزلة [.  
  .إن فكرت آمنت: ومع هذا فإين متمسك بقولك : قال
  .أفكار وإيامن:  أحد أساتذتنا ابنتيهىسم: قلت
  .ىالبد أن أفكار هي الكرب: قال
  أدراك? ومن: قلت
  .إنه آمن بعد فكر: قال
  ومل ال يكون العكس?: قلت
  .أفكار بعد إيامن إىل ال حيتاج املرء: قال
  .لكن العكس صحيح: قلت
  .الدوام عىل إن مل يكن... يف الغالب: قال
وإن كان البـد لـه مـن أفكـار أفكار بعد إيامن,  إىل أن نقول ال حيتاج املرءا ً إذاألوىل: قلت
  .قبل إيامن
فــــإذا نــــرشت هــــذه العبــــارة يف نــــص مــــن نــــصوصك ثــــم نقلــــت هــــذه العبــــارة عنــــك : قــــال
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وراتك  يفها:فال تنس أن تقول للناس, واعتربت من مأ   . إن أستاذك شاركك يف تأ

  .أفعل إن شاء اهللا: قلت
  .أما اآلن فاكتبها يل يف هذه الورقة: قال
  .بال توقيع: قلت
  .أسلوبك واألسلوب..  إذا كان اخلط خطكالداعي إليهما : لقا

***  
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أين مـع تقـديري لكـل  حممـد هل تعـرف يـا: قال يل أستاذي ذات مرة يف هناية حوار طويل
ك هتتم أحيانا بام يمكن أن يسمي بـالعلم غـري النـ افع, بـل إنـك ربـام أضـعت حديثك أعترب أ

 .فيها ًثمينا ًوقت
  مثل ماذا?: قلت
  .أقصد حماورتنا اليوم فهي كلها منافع وفوائد ال: قال
  .شكرا: قلت
  .اعرتاف باحلق فكلها منافع فعال عىل ال شكر: قال
  ًفامذا تقصد بالعلم غري النافع إذا?: قلت
ــــايض أطــــالع كتابــــا .. أعطيــــك مــــثال: قــــال مــــن كتــــب تفــــسري القــــرآن كنــــت يف األســــبوع ا

الكـــريم; فوجـــدت أهنـــم قـــد حـــسبوا تكـــرار كـــل حـــرف مـــن حـــروف اللغـــة العربيـــة يف القـــرآن 
فـــبامذا جيـــدي هـــذا غـــري األالعيـــب التـــي نـــسمع عنهـــا اآلن مـــن رس العـــدد كـــذا, ومـــا , الكـــريم 

  .يسمونه باإلعجاز العددي للقرآن الكريم
  .لبرشيةسيدي, إن هذا من أكثر األمور إفادة ل ال يا: قلت

ـه صـعق هلـذا التقريـر احلاسـم وقـال بطريقتـه, مال األستاذ برأسه للخلف  احـك يل : وكأ
  .كيف كان ذلك? وكانت هذه اجلملة من لوازمه املفضلة

  هل تعرف اآللة الكاتبة?: قلت
  .بالطبع: قال
  هل تعرف ترتيب احلروف عليها?: قلت
كرترية القـــــسم يف ذلـــــك كانـــــت ســـــ( الـــــسمري ىأفكـــــر يف أن أشـــــتغل مكـــــان هـــــد مل: قـــــال

ني يف برنامج صباح اخلـري يـا,  السمري ىالوقت هي السيدة هد  عـىل مـرص ومن الطريف أ
ومــع مــا عــرف عنــي مــن انتبــاه وتــيقظ ومعرفــة بأســامء املــذيعني واملــذيعات أخطــأت , اهلــواء 

 الـــــسمري ىأهنـــــا الـــــسيدة هـــــد عـــــىل املذيعـــــة األســـــتاذة هنـــــاء ســـــمري إىل ذات مـــــرة فتحـــــدثت
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  ).ي هلذا اخلطأ الفاحشوعجبت ه
ت تعرف بالطبع أين مل أقصد هذا: قلت   .أ
  فامذا قصدت?: قال
ترتيــــب مفــــاتيح اآللــــة الكاتبــــة الكهربائيــــة  إىل هــــل حانــــت منــــك التفاتــــة ذات مــــرة: قلــــت

ـــت جـــالس ْجـــوار مـــن يكتـــب لـــك االمتحـــان يف مكتـــب اآللـــة الكاتبـــة بـــاملنتزه عنـــدما  إىل وأ َ
ـــت مـــالزم ؤأي شـــأن مـــن الـــش إىل  أوامليـــاهدورة   إىلويقـــوم, يرتكـــك بعـــض دقـــائق  ون بيـــنام أ

  .رسية االمتحانا عىل ًللمكتب حفاظ
 ىحتــ: »مطبعتــه الــرسية«قــال يف حماولــة للتعبــري عــن االنــدهاش مــن معرفــة حمدثــه بمكــان 

  !!هذه اجلزئية تعرفها
ا ال أعرف املطبعة الرسية فقط : قلت تنـي ولكن العصفورة التـي تعمـل حلـسايب أخرب, أ

ناء وجودك فيها من العبث اهلادئ بلوحة املفاتيح   .عام تفعله يف أ
أمـل هـذا الرتتيـب  ًحدث فعال: ضحك وقال ولكنـي مل أشـغل , أكثر من مـرة أين كنـت أ

  .بايل به
ك تأملتها ًكنت متأكد: قلت   .من أ
  وماذا بعد التأمل?: قال
  .تعرف حرضتكم أن احلروف مرتبة يف ثالثة صفوف: قلت
  .بل هي أربعة ياحممد: قال
  .الرابع العلوي لألرقام وليس للحروف: قلت
  نعم, وما الفارق بني الصفوف الثالثة?: قال
إن لوحـــة مفـــاتيح اآللـــة الكاتبـــة وكـــذلك لوحـــة مفـــاتيح الكمبيـــوتر مـــن بعـــدها قـــد : قلـــت

را يف صف االرتكاز بحيـث ال , األصابع  عىل وزعت احلروف وجعلت أكثر احلروف تكرا
إليهــــا األصــــابع ملــــسافة طويلــــة ممــــا قــــد يعــــوق رسعــــة احلركــــة, وإنــــام تكــــون واقعــــة حتــــت متتــــد 

 عــىل هــذا النحــو الــذكي إال بنــاء عــىل األصــابع مبــارشة, وبــالطبع فــإن هــذا الرتتيــب مل حيــدث
  .إحصاءات تكرار احلروف يف االستخدام اللغوي

ــه هــدوء ذلــك املــؤمن املــسن  إىل الــذي يــستمع البــسيط, ّقــال أســتاذي يف هــدوء شــديد كأ
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ْومن علمك هذا?!! وفوق كل ذي علم عليم: درس العرص يف املسجد َ  

ـــه يف كتـــاب أو يف مـــدخل يف إحـــد: قلـــت اآللـــة «  املوســـوعات العلميـــة عـــن جهـــاز ىقرأ
  .»الكاتبة
ة لغة?: قال   بأ
ه باإلنجليزية: قلت   .أغلب الظن أ
ها ًأوليس هذا متاح: قال ت ?باللغة العربية ألقرأه كام قرأ    أ
  .لو كان متاحا لكنتم سيادتكم أول العارفني به: قلت

ــك تــستغل حقيقــة مــا اعرتفــت لــك بــه مــن أين ال : قــال يف ختابــث حمبــب ولكــن يبــدو يل أ
وكان يف الواقع قد حـدثني هبـذا املعنـي قبلهـا بـشهر أو شـهرين, (أقرأ باإلنجليزية إال الطب 

ه يتمن إىل وأشار  أسبوعية باللغة اإلنجليزية, وقلت لـه إن هـذا قراءة جملة عىل  لو واظبىأ
 جيعـل هـذا مـن عاداتـه الروتينيـة وإنـام يكفيـه أن يأخـذ ىوال ينبغـي أن ينتظـر حتـ, ليس صعبا 

  ).باملبدأ القائل إن ما ال يدرك كله اليرتك كله
ســـــؤالك فـــــأعرتف ضـــــمنا بـــــأين أخطـــــئ يف حـــــق  عـــــىل  أردىأوتظننـــــي ســـــاذجا حتـــــ: قلـــــت

  سيادتكم?
   ومل ال إذا كنت تفوقني بالفعل يف كثري من األمور?:قال بعطف 

ن إنجليزيتي من إنجليزيتك مفردات ونطقا?: قلت   وأ
  .ولكنك تستعملها أضعاف ما أستعملها: قال
كــسب العــيش وأداء الواجــب كــام احلــوذي يقــود احلــصان  إىل إنــه اســتعامل املــضطر: قلــت

ت متارس الفروسية ممارسة النبال   .ءليل هنار بينام أ
رصفني عن االعرتاف بجهيل وتستغل مهارتك البالغية بأن تضفي عىل ما لـيس : قال ّأ

  .َّىف
بت ما: قلت في اجلهل عن سيادتكم وأ   .هو حق , وال آيت بام ليس حقيقيا بل إين أ
  .درجة كبرية إىل ولكنك جتيد الصياغة والبالغة: قال
, ولكــن التواضــع هــو  ًثبــت فــضالوال أن ت ًأن تنفــي جهــال إن الــصياغة ال تــستطيع: قلــت

  .الذي قد يوحي بالنقيض
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ت اآلن? إىل وهل حيتاج جهيل: قال   دليل بعد هذا الذي أوضحته أ
ْ ألن نصف من جهلها هبذا الوصف?ىأفجهل جزئية يكف: قلت َ  
  .جاهل فعال هبا) يقصد نفسه(ولكنه : قال
  لفعل املتعدي?أفيجوز لك أن تستعمل يف وصف نفسك الفعل الالزم مكان ا: قلت
ـــصور أن هلـــذا التقـــسيم : قـــال إين أعـــرف الـــالزم واملتعـــدي معرفـــة جيـــدة, لكنـــي مل أكـــن أ

ــك أومهتنــي هبــذا ا ًإال اآلن, ولكــن خــربين هــل لــه هــذا البعــد حقــا ًفلــسفيا ًالنحــوي بعــد أم أ
ْكعادتك يف سحر ناظري? ِ  

ـــي يف وضـــوح أن النحـــو العـــريب مكـــون أســـايس مـــىإين أر: قلـــت ن مكونـــات  وأعلـــن رأ
  .الفلسفة العربية

  هذا احلد? إىل :قال
  .نعم: قلت
  وما عالقة الفلسفة بالنحو?: قال
  .تعريفها ال يتيح للنحو أن هيرب منها: قلت
  فإن هرب?: قال
  .يعود: قلت
ْومن يعيده?: قال َ  
يه الفرصة: قلت ْمن تأ َ.  
  .أظنك تتحدث عن نفسك: قال
  .إذا أعطاين اهللا عمرا: قلت
ضا?وماذا: قال ت فاعل بالفلسفة أ   ً أ
  .أضم إليها أصول الفقه, وأصول النقد العريب القديم: قلت
  أويرتكك أهل هذه العلوم?: قال
  .ربام ساعدوين: قلت
  .ال أظن: قال
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  .فإن حدث: قلت
  .أكون أول الفرحني لك وبك: قال
ْمن علمني هذا? عىل هل أدلك: قلت َ  
  .ال أدعيه وال أعرفه ً فضالإنام هي توريطة جديدة, وستنسب إليه: قال

ــــــصل بــــــك التواضــــــع: قلــــــت ــــــك دائــــــام إىل أ ني ًأن تنكــــــر أ ومــــــا فلــــــسفة فــــــالن يف : تــــــسأ
  تشخيصه? وما فلسفة عالن يف وصف هذا الدواء?

  .إين أفعل هذا كثريا: قال
ست: قلت ت هبذا الذي علمتني معن أ   للفلسفة?ا ً واسعىأ
 تعــــرف أين أســــتخدم اللفــــظ بمعنــــاه إذا كــــان األمــــر كــــذلك فبهــــا ونعمــــت, لكنــــك: قــــال

ـــصور نفـــيس نحـــو مـــا صـــورتني اآلن صـــاحب إســـهام يف  عـــىل املحـــور أو املجـــاز, ومل أكـــن أ
  .تعريف علم الفلسفة

  .إنام هو إعادة تعريف إن نجحنا ووفقنا: قلت
  .الفضل يف إعادة التعريف ال يقل عن وضع التعريف: قال
  .أال يعوقونانسأل اهللا التوفيق, ورضا أساتذتنا, و: قلت
  هذه النقطة? إىل ماذا جاء بنا: قال

  .كنا نربأ بك عن اجلهل الذي وصفت نفسك به حني جهلت جزئية ما: ًقلت متخابثا
ـك نفيـت عنـي اجلهـل الكـيل وجعلتـه جهـال: قال ـا املـستفيد أل نـي أ  ًغلبتني, أشـكرك أل

  .بجزئية فحسب
ات ّ مــــن مطبــــى بعــــد أخــــرمرحلــــة مــــن االنتــــشاء, ألين خرجــــت مــــرة إىل عندئــــذ وصــــلت

 متتابعة كانت كفيلة بأن توقع اإلنسان يف سوء التهذيب, ومن حفـرات متتابعـة كانـت تـدفع
ني فرضت نفيس ومعرفتي بام فيه الكفايةإىل    .قلة الذوق, فضال عن أ

 عـن تبنيـه لنظريـة العلـم النـافع والعلـم غـري ّوكنت أظن أين قد أقنعت أستاذي بأن يكـف
  .ًعان ما اكتشفت أين كنت وامهاالنافع, لكني رس

*** 
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يـــا حممـــد لقـــد كنـــت طـــوال : يف األســـبوع التـــايل حلـــواري الـــسابق فوجئـــت بأســـتاذي يقـــول

ــا أســتمع ُاليــوم يف بــايل, كنــت أســتعيد ــايض عــن الــالزم واملتعــدي وأ  حــديثك يف األســبوع ا
أذكـــر اســـمه, ولكنـــه دكتـــور مـــن دكـــاترة جامعـــة  الو, أحـــد مـــشايخ اإلذاعـــة اجلـــدد  إىل اليـــوم

جـــذالن بتمكنـــه مـــن التفريـــق بـــني إنـــزال ا ًاألزهـــر اجلـــدد, فقـــد كـــان يبـــدو طـــوال حديثـــه فرحـــ
اهللا عليــــه وســــلم  صــــىل النبــــي عــــىل , ثــــم تنزيلــــهالــــسامء األوىل إىل القــــرآن مــــن الــــسامء الــــسابعة

 .بواسطة سيدنا جربيل عليه السالم
  !وماذا يف هذا?: قلت
ـــت: القـــ ـــن أيت هبـــذا  عـــىل مـــا دليلـــه أو مـــا دليلـــك أ التفريـــق بـــني اإلنـــزال والتنزيـــل? مـــن أ
  ?ىاملعن

  ?)أللفاظ القرآن الكريم(هل عندك هنا نسخة من املعجم املفهرس : قلت
 اآليات التي ورد فيها النص القرآين بفعل اإلنـزال, واآليـات إىل ال أريدك أن تلجأ: قال

ـــا أســـتطيع أن أفعـــل ذلـــك بنفـــيس , نص القـــرآين بفعـــل التنزيـــل التـــي نـــزل فيهـــا الـــاألخـــرى  فأ
ك أن اإلنــزال هـو مــا حــدث  عــىل مــا هـو دليــل هــذا الـدكتور: دون حاجـة إليــك, ولكنـي أســأ

أن التنزيل هو ما حدث بعد ذلك مما نعرفـه, هـل  وعىل ,السامء األوىل إىل من السامء السابعة
  .فهرس? وترشح اآليات ببعضهاعندك فرق نظري بدون أن تستعمل املعجم امل

  .نعم: قلت
  .تفضل: قال
  .هل تعرف الفرق بني اإلقطاع والتقطيع: قلت
ادة?: قال   وهل مها من نفس ا
  .نعم من نفس اجلذر اللغوي: قلت

وهـل عـرف العـرب :  ازدراء حمدثـه عـىل قال يف استنكار ومتكـن يقاربـان اإلحيـاء بحرصـه
ـــــم تقوىالقـــــدام .. لـــــوا يف التـــــاريخ إن اإلقطـــــاع مل ينـــــشأ إال يف أوروبـــــا اإلقطـــــاع والتقطيـــــع? أ
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  . أستاذي من هذا القول وهو يظن نفسه قد حقق الرضبة القاضيةىانته

  .لن نعدم جذرا لغويا آخر عرف العرب به اإلفعال والتفعيل: قلت
هــل تريــد أن تقــول إن ): وكانــت لــه ـ شــأن جيلــه كــام أقــول ـ معرفــة جيــدة بالــرصف(قــال 

  مراحل أو أجزاء? عىل  عمل اليشء دفعة واحدة والتفعيل هو عملهاإلفعال هو
  .هو ذاك بالضبط: قلت
  .ٍولكن التفعيل له معان كثرية: قال
  .وكذلك احلال يف كل صيغة من صيغ األفعال املتعدية: قلت
  وهل درس علامء اللغة هذه اجلزئيات?: قال
  .نعم درسوها باخلربة الكلية: قلت
ــن ? ىوحتــت أي مــسم: قــال ومــا هــو العلــم الــذي يعنــي بمثــل هــذا التفكــري احلــديث? وأ

  الكتاب الذي فيه هذه املعاين?
ــسطها هـو كتــاب : قلـت شــذا العــرف يف «كتــب كثــرية يف علــم الـرصف ولكــن أشــهرها وأ

  .للشيخ أمحد احلمالوي» فن الرصف
  وهل هو متداول?: قال
و رفعت املحجوب البنه: قلت   .ّنعم, وقد درسه أ
  أدراك?ومن : قال
يف ا ًســـابقا ًكـــان الـــدكتور أمحـــد هيكـــل قـــد أصـــبح وزيـــر(الـــدكتور هيكـــل  بلـــدياتك: قلـــت

 جلانـــــه, ومل يكـــــن رفعـــــت إلحـــــدىا ًيف جملـــــس الـــــشعب ورئيـــــسا ًذلـــــك الوقـــــت, وبقـــــي عـــــضو
  ).املحجوب قد اغتيل بعد

  وكيف عرف ذلك?: قال
  .»شذا العرف«اختلفا يف يشء فإذا باملحجوب حيرض :قلت
طالعه?: قال   أ
وي تطويره لوإين بل : قلت   .أعطاين اهللا القدرة والعمر أ
  .فال تبسطه للدرجة التي تبسط هبا كل يشء يف طب القلبا ًإذ: قال
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  أوذاك عيب?: قلت
ت تعرف ذلك ولكنك تصمم... نعم: قال   . التبسيط لتكسبىمنته عىل وأ
  .ولكني ال أكسب: قلت
ْومن أدراك?: قال َ  
ديكمليس يف يدي يشء مما : قلت   .يف أ
  .ولكنه يف رصيدك: قال
  أومتنحني األمل?: قلت
ني أعرف أسلوبك يف احلياةخرببل أ: قال   .ك أ
   عليك شيئا?ىوهل أخف: قلت
  .إحراز بعض جمدك إىل ولكنك ال حتسب حساب اآلخرين الذين يتطلعون... ال: قال
  فامذا أفعل?: قلت
ــا: قــال ني أ د بالتحديــد أســتاذين عزيـــزين وكــان يقــص(اســأل أحــدا مــن أعاممــك .. تــسأ

  ).ّعىل كانا يف ذلك الوقت يشغالن منصبي رئيس اجلامعة ونائب رئيس اجلامعة
  وماذا مجعهام?ما القصة : قلت
ــــايض كنــــا : قــــال ــــت تعــــرف أهنــــام كانــــا مــــن مؤســــيس تلــــك يف األســــبوع ا يف أســــيوط وأ

ـــآدب العـــامرة دىيف إحـــاجلامعـــة, و هام أســـاتذة طـــب أســـيوط  ا بـــدا يل موجهـــا (ســـؤاال ســـأ
ــه يمكــن لــه أن يرفــع شــأن جامعتنــا )ومرتبــا  يف القريــب عــن طبيــب شــاب يعتقــد كــل مــنهام أ

ة ال حتتــاج:  فأجابــا كالمهــا يف تلقائيــة رسيعــة, العاجــل  تفكــري,  إىل اعتقــاد, وال إىل إن املــسأ
ومها وإن هذا الطبيب هو حرضتك الذي تر زال يـ أهـو ال: فع شأهنا بالفعل وبالقول , فـسأ

كالمــه بـأهنام لــن يــسمحا  عــىل عنـدكم ومل ينتقــل لقـرص العينــي ? فأجــاب أحـدمها وأمــن الثـاين
  .!! هبذا بأي ثمن 

  وماذا كان موقف سيادتكم?: قلت
  .مل أكن من الذين سئلوا: قال
  .لكن كان لك حق التعليق: قلت
  .مل يكن األمر يف حاجة إليه: قال
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  .لكن هذا قد يؤذيني: قلت
  كيف?: قال
املبـارش حني جيد األساتذة الشهادة يف حقي تـأيت مـن أسـاتذة آخـرين غـري أسـتاذي : تقل

ا صفيه   (!!) الذي أ
  وهل تعتقد لشهاديت كل هذه األمهية?: قال أستاذي

  .أعتقد يف أن غياهبا أخطر من حضورها: قلت
تزكا ًإذ: قال زا من الذي متارسهفدعني أ   !يف كل حني  عىل  ابتزا
  .ويل الرشف: قلت
تزك?: قال   ففي أي يشء أ
  .لكني حتت أمرك.. العفو: قلت

: بقــويل ا ًلقـد خالفــت طبيعتــي يف التهـذيب, وعقبــت ألســاتذة أسـيوط علنــ: قـال أســتاذي
  .إن رئيسنا ونائبه خمطئان

  .اهللا عىل العوض: قلت
  .ها قد كشفت نفسك وكشفت سوء ظنك: قال أستاذي

  .وال حول وال قوة إال باهللا: قلت
  !صربتلو : قال
  !أفعل إن شاء اهللا: قلت
ر باألسلوب اإلنجليزي : قال ت الذي تقول بأين متأ ست أ   ?not only but أ
  .نعم: قلت
  ?»لكن«ما قلته بعد ا ًأفهمت إذ: قال

ن يل أن أفهم بعد كل هذا التعذيب أن هناك :  قلت يف ختابث , وأن هنـاك »لكن«ومن أ
  .»ما بعدها«

ـــم خيــربك أحـــد أين ق: قــال إهنـــام يظلامنــك إذا صـــورا جمــدك املوعـــود يف حـــدود : لــت هلـــم أ
رصه أكرب من ذلك بكثري?.. جامعتنا فحسب   وأين أ
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  .من الفرحا ًلو أخرباين هبذا لكنت طائر.... ال : قلت
  ًفام بالك ال تطري إذا?: قال
  .أريد التزود بالوقود: قلت
  أما يكفيك هذا كله?: قال
ض: قلت   .وقود فحسب إىل ئرة, الطاا إىل ًإين يف حاجة أ
  .وهذا ليس يف وسعنا: قال
  وما العمل?: قلت
  .تستعيد مرحلة اإلنسان الطائر لتحقق هبا جمدك أو سعادتك بمجدك: قال
 مـــع أن أول إنـــسان لكـــن هـــذه املرحلـــة مل تعـــرف يف التـــاريخ البيولـــوجي لإلنـــسان: قلـــت

  .ً لنفسه كان طبيبا ةحاول الطريان برتكيب أجنح
ـت  عـىل مثل جديدهذا : قال ـا العلـم النـافع والعلـم غـري النـافع, بيـنام تعتقـد أ مـا أسـميه أ

  .أن كل العلوم نافعة
ست: قلت ت املعجب بفكرة التطور أ   نحو ما صاغها دارون? عىل أ
تعىل حد تعبريك : قال   . ال يكون املرء بيولوجيا ما مل يعجب هبا  :أ
  ن التطور أو عدم وجودها?فلم تستنكر التفكري يف وجود مرحلة م: قلت
مـن مقـرر درايس ا ًولكني أسـتنكر أن يكـون هـذا التفكـري جـزء.. ال أستنكر التفكري: قال
  .أو علمي
  فكيف يتعلم الباحثون التفكري?: قلت
ظن أن هذه الطريقة تعلمهم التفكري?: قال   أ
  .تعلمهم حماولته: قلت
ــه ال هــ: قــال  وال غريهــا مــن الطــرق لنظريــة ذه اخــذ احلكمــة مــن فمــي, واعلــم يــا حممــد أ

  .تعلم الباحث التفكري
  ًفام هي الوسيلة إذا?: قلت
ـــا, وإن الباحـــث يولـــد باحثـــا, وإن : لـــن تـــصدقني إذا قلـــت لـــك : قـــال ًإن العـــامل يولـــد عا ً
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  .ًاملفكر يولد مفكرا

   التفلسف?ىوما جدو: قلت
  .علم غري نافع:  تصديقيىهو كام قلت لك وال تزال تأ: قال

غـري نـافع, وقـد زاد  ًوعلـاما ًنافعـ ًعقيدتـه اليقينيـة يف أن هنـاك علـام عـىل ظـل أسـتاذيهكذا 
ره رنــا عــن تــصميم  عــىل إرصا ــه عــدل عنهــا يــوم حوا هــذه النظريــة رغــم أين كنــت اعتقــدت أ

 وضــــع احلــــروف تبعــــا ملعــــدالت تكرارهــــا, لكنــــي اكتــــشفت أن هــــذا ىاآللــــة الكاتبــــة وجــــدو
  .بالعدول عن مبدأ أو عقيدةا ًومل يكن اقتناعبجزئية, ا ًاالقتناع كان اقتناع

إذ حـــدثت مناقـــشة ذات مـــرة بينـــي وبـــني أســـتاذ  وحـــدث مـــا هـــو أطـــرف مـــن ذلـــك بكثـــري,
 الـــزميالت, وأدفـــع عنهـــا ظلـــام ىمـــسمع مـــن أســـتاذي وكنـــت أدافـــع عـــن إحـــد عـــىل متوســـط

 هيئــة اشــتهر بــه ذلــك األســتاذ الــذي مل يكــن يامنــع يف الظلــم, وأردت إرشاك أســتاذي معــي يف
يكفــي .. باألفكـار العمليــة ألسـتاذنا الكبــريا ًإيامنــا ًإن زميلتنـا هــذه أكثرنـا مجيعــ: الـدفاع فقلــت

  . نظريته يف العلم النافع والعلم غري النافعىأهنا تتبن
ني   أحقا هذا الذي تقول?: هتلل وجه أستاذي وسأ

  .نعم: قلت
  ومع هذا تدافع عنها?: قال
ّ مهـام كانـت العقيـدة الـسابقة عليهـا, وال أكـره خمـالفى نعم, فإين حمب للموضـوعية: قلت

ا الكسبانىإذا كانوا موضوعيني, بل أحبهم وأسع   . إليهم, وأ
مل أكــن أعلــم أن هلــا هــذا امليــل, مــع أين أذكــر مــدحيك هلــا يف حفــل حــصوهلا : أســتاذي قــال

قبتها عن كثب عىل هي وزمالؤها دأ يف مرا   .الدكتوراه, وسأ
قبـة أسـفرت عـن إيـامن األسـتاذ بزميلتنـا وتوثـق عالقـة أسـتاذيته ومن حسن احلـظ أن ا ملرا

ـوي ال هنايـة لـه, مـع أهنـا مل تكـن تلميـذة مبـارشة لـه فـيام  مـىض هلا, وثقة مفرطـة هبـا, وعطـف أ
 , وشـاء اهللا من الزمان, وقد قابلت زميلتنا كل هذا بكـل مـا كـان يف وسـعها مـن وفـاء ووالء

امه األخرية يف العناية املركزة أن تكون هي األستاذة التي تول   .ت رعايته يف أ
*** 
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حدث ذات مرة أن توجهنا لركوب سياريت فإذا بجهـاز التـسجيل يعمـل بمجـرد تـشغيل 

أرين مــــاذا : مفتـــاح الكونتاكــــت, وإذا بالــــرشيط الــــذي يف اجلهــــاز ملحمـــد عبــــد الوهــــاب, قــــال
 تسمع لعبد الوهاب?

ه أم أن تسمعه?هل حتب أن ت: قلت   .را
   ذوقك يف عبد الوهاب?ىأن أر ًبل أحب أوال: قال
  .إنه رشيط لعبد الوهاب وهو يؤدي أغنية من أغاين أم كلثوم قبل أن تؤدهيا هي:قلت
  وما األغنية?: قال
قاك«قصيدة : قلت   .»أغدا أ
  الوجه الثاين? عىل وماذا: قال
  .مقطوعة من مقطوعات عبد الوهاب القديمة: قلت
  . بالفعلٍحممد أن ذوقك راق اآلن تأكدت ياولد يا: لقا

  .منك تعلمنا: قلت
  .أن عبد الوهاب ده فنان حممد ولد يا شكرا ولكن هل تعرف يا: قال
  .أعرف: قلت
  .وفالن طبال, وذكر اسم مطرب آخر: قال
  .يبدو ذلك: قلت
  .حاول أن ختترب هذه القاعدة: قال

املطـــــرب اآلخـــــر إال وتـــــذكرت قـــــول  إىل معتومل حيـــــدث فـــــيام بعـــــد ذلـــــك اليـــــوم أين اســـــت
ــــه طبــــال, حتــــ ــــه حيــــدث عنــــدما أكــــون يف جمموعــــة ويــــأيت صــــوت ىأســــتاذي ووصــــفه لــــه بأ  أ

ني مــن هــم معــي عــن ســبب ىحتــ, املطــرب اآلخــر أن انخــرط يف االبتــسام أو الــضحك  ْ يــسأ َ
  .ضحكي املفاجئ, وكثريا ما رويت هذه القصة
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رصفـا, بـل كـان » وهابيـا«ة اهللا, وكـان كـام يقـال وقد رويت هذا احلوار لوالدي عليه رمحـ

أن  يـرى له ـ رمحه اهللا ـ شكل عبد الوهاب واسمه وسمته وهندامـه, ولكنـه مـع هـذا كلـه كـان
مـن ا ًاملطـرب اآلخـر, ومـع أن والـدي ـ رمحـة اهللا عليـه ـ كـان أكثـر إعجابـ عـىل ىأسـتاذي يتجنـ

قبــول  إىل ًهـاب, فإنـه مل يكـن ميـاالأسـتاذي بعبـد الوهـاب وبكـل فنـه, بـل وبشخــصية عبـد الو
د رأي مـن أسـتاذي » التجنـي «ها كان يصفه بأا ًأستاذي يف هذه املقارنة, ومل يكن متقبال أ

  .يف وصف املطرب اآلخر
 كانــت أســتاذة القلــب يف كليــة طــب جمــاورة يف زيــارة لقــسمنا للمــشاركة يف ىيف مــرة أخــر

اقــة ملبــسها ــديت إعجــايب بأ   يف ذلــك اليــوم, فــإذا باألســتاذ يثنــي هــو اآلخــراالمتحانــات , فأ
ا ًغــــري توقــــع يفتتحــــان حــــوار عــــىل ذوقهــــا, ويعقــــب إن اهللا مجيــــل حيــــب اجلــــامل, وإذا هبــــامعــــىل 
ــت أســتاذة ىحتــ!!  انتــشار الــتجهم يف األجيــال اجلديــدةىحــول الفــن واجلــامل ومــد ًطــويال  أ

حانـــحـــديث عـــن رشيـــط جديـــد لفنـــان يعـــ إىل القلـــب يف الكليـــة الـــشقيقة ـــة واحـــدة أ ا ًزف بآ
ها أســـتاذي عـــن اســـم الفنـــان أو  مجيلـــة معـــربة, وأهنـــا تـــدير هـــذا الـــرشيط اآلن يف عيادهتـــا, ســـأ

  .إهنا ال تذكر: اسم الرشيط فقالت
  الفلوت? عىل هل تقصدين جورج زمفر يف رشيطه: قلت

ض ه هو: أال ختطئا عىل ًقالت وهي حريصة أ   .نعم كأ
 يف املــساء أجــزاء لــبعض الثــواين الفاصــلة يف القنــاة األوىلذلــك الــذي خيتــارون منــه : قلــت

  دون اإلشارة إليه?
  .هو.. نعم هو: قالت
  عندك هذا الرشيط يا حممد?: قال
  .نعم وسأحرض لك نسخة منه: قلت
  ?متى: قال
  .غدا إن شاء اهللا: قلت

يف الغـــــد كنـــــت سأســـــاعد أســـــتاذي يف عملـــــه يف العيـــــادة, فلـــــام دخلـــــت عليـــــه قـــــدمت إليـــــه 
  وما ثمنه?: يط فقالالرش

  .ال يشء: قلت
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  سحت يعني?: قال برسعة بدهية

  !!نعم: أن أقول إىل مل أمتالك نفيس من االبتسام العميق الشديد, ودفعني هذا
   يل السحت?أوترىض: قال وهو يبتسم

  .نعم: انفجرت مرة ثانية يف الضحك وقلت
  !حتامادمت تريده سحتا فليكن س: من أن يبتسم ويقولا ًمل جيد بد

*** 
ــام مــن احلــوار الــسابق ويف عيادتــه اخلاصــة نــاد ّ عــىل أســتاذي مــن حجــرة الكــشف ىبعــد أ

مـــن عيادتــــه, وكــــان  األخــــرى يقـــصد احلجــــرة(خــــذ هـــذا البيــــه يف حجرتــــك : الداخليـــة وقــــال
ــك فيــه ) ًيف مثــل هــذا النــوع مــن املجاملــة ملــساعديه وتالميــذه إذا كــان راضــياا ًمــاهر وقــل رأ

ني عن يش  !يعني من غري ليه.. ء من التفصيالتوال تسأ
اذا هذا التنبيه املبكر?: عجبت هلذا األسلوب ولكني مل أمتالك نفيس أن قلت   و

ني ليه?: قال م أقل لك ال تسأ   أ
  .حارض: قلت

م أقل لك: قال وهو متعجب من غبائي   من غري ليه?: أ
  .وهذا ما سوف أفعل: قلت
  تقصد ياسيدي?وماذا : أقصد هذا, قلت ولكني ال: قال
  .من غري ليه: قال
  .إين ال أفهم شيئا: قلت
ك ال تفهم وقد خانك ذكاؤك: قال   .أعرف أ
  وهل تعرض ذكائي الختبار?: قلت
  .نعم وفشلت فشال ذريعا أضاع كل رصيدك املرتاكم عندي: قال

تــك يــا: املــريض إىل قلــت موجهــا ســؤايل هــذه املــرة أو كــشفت  ســيدي قبــل هــذا وهــل رأ
  عليك?
 كنـــت أســـتغيث بالرجـــل لينفـــي أن أكـــون قـــد أخطـــأت يف الكـــشف عليـــه أو معاملتـــه كـــأين
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عـــرف : معاملـــة ال تليـــق بـــه, فـــإذا بالرجـــل يقـــول يف كـــل بـــساطة وذوق وأدب دي أول مـــرة أ

  .فيها بحرضتك
ـــا ســـعيد, ثـــم قـــال األســـتاذ بعـــد كـــل هـــذا العـــذاب الـــذي تـــصورته قـــد  طأطـــأت رأيس وأ

  ل?هل تعرف هذا الرج: استغرق دهرا
  .ال: قلت
  !!»من غري ليه«ياسيدي إنه أخو : قال

ني نجوت أخري ويف هذه اللحظة فقط من الغرق, فقد كان الشاعر مريس ا ًأحسست بأ
مجيـــل عزيـــز كـــام يعـــرف النـــاس مجيعـــا مـــن الزقـــازيق, وهـــذا هـــو شـــقيقه ال يـــزال كـــبعض أفـــراد 

ــضا, األرسة مقــيام يف الزقــازيق, وكــان أســتاذي هــو طبيبــه وصــديقه  بــل ربــام كــان زميلــه يف أ
كل اإلعجاب بمحاولة حممـد ا ًاملدرسة يف مقتبل العمر, ويف هذه الفرتة كان أستاذي معجب

وهـــو يف هـــذه الـــسن املتقدمـــة, وقـــد دفعـــه هـــذا » مـــن غـــري ليـــه«عبـــد الوهـــاب اجلريئـــة يف غنـــاء 
ق أعـصايب لـدقائ عـىل أن يـوقفني هـذا املوقـف, الـذي ضـغط فيـه هكـذا إىل اإلعجاب واحلب

  .ًخلتها دهرا
*** 

ــدأ بــأن أشــري  إىل كانــت يل مــع أســتاذي بعــض حــوارات عــن األعــامل الفنيــة, وأحــب أن أ
أن يفـــــصل بـــــني املكونـــــات املختلفـــــة ا عـــــىل ًمتامـــــا ًنقطـــــة مهمـــــة, وهـــــي أن أســـــتاذي كـــــان قـــــادر

رؤيتــه  عــىل مــن هــذه املكونــات بــام ينبغــي مــن نقــد أو ثنــاء دون أن يــنعكس هــذا ًويتنــاول كــال
 . الفني كلهللعمل

وبالطبع فقد اكتسب أستاذي هذه القـدرة املهمـة مـن نجاحـه يف ممارسـة البحـث العلمـي 
مــــل  وعــــىل التحليــــل عــــىل الــــذي ال يقــــوم وال يمكــــن إمتامــــه بــــدون القــــدرة الفــــصل بــــني العوا

احلقيقـــة فـــيام  إىل حـــدة, وذلـــك مـــن أجـــل الوصـــول وعـــىل املختلفـــة ودراســـة كـــل منهـــا منعـــزال
ري الع وامل املحددة لكل تطور, بام يف ذلـك الـشفاء نفـسه, وبـام يف ذلـك األمـراض يتعلق بتأ

  .نفسها
 يمكن له أن يستمتع ىأن يكون املرء مشتغال بالعلم أو العمل العلمي حتا ًوليس رشط

هبــذا اخللــق, فكــم مــن زمــالء يفتقــدون أولياتــه, ولكــن أســتاذي مل يكــن مــن هــؤالء, بــل كــان 
مـــل املتـــشابكة أو املختلطـــة, ومل يكـــنالفـــصل بـــنيا عـــىل ًمتامـــا ًقـــادر اســـتعداد ألي  عـــىل  العوا
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سـبيل املثـال فقـد دارت مناقـشة علميـة ذات مـرة  وعـىل تدجيل فـيام يتعلـق باحلقـائق العلميـة,

ر الكحوليات فإذا به يبرصنا بأن العلم الثابت يقتضينا أال ننكر أن اخلمر تـساعد  عـىل عن أ
ت الوقـــــت تـــــؤذي عـــــضلة القلـــــب, وكـــــان يف تلـــــك  وإن كانـــــت يف ذاىتوســـــيع الـــــرشايني حتـــــ

إن إيامننــــا وتــــديننا ومعرفتنــــا : أن يواجــــه األمــــور بوضــــوح, وأن يقــــول ا عــــىل ًاجللــــسة حريــــص
مـــــضارها بالنـــــسبة للقلـــــب دون أن نـــــذكر  عـــــىل أن جتعلنـــــا نركـــــز بحرمـــــة اخلمـــــر ال ينبغـــــي هلـــــا
ــض ئــدها, وكــان يــشري أ  يكفينــا لالبتعــاد عنهــا, العــضلة القلبيــة مــا عــىل أن يف رضرهــاا إىل ًفوا

  .ولكن هذا ال يمنع من أن نذكر أهنا قد تفيد الرشايني املتضيقة بتوسيعها
مـــن خلـــط األمـــور وخلـــط األوراق يف األمـــور ا ً هـــذا النحـــو كـــان أســـتاذي ينجـــو متامـــعـــىل

ّالعلميــــة, وكــــذلك كــــان يفعــــل مــــع األعــــامل الفنيــــة, وأقفــــز هنــــا ألرضب مــــثال بحديثــــه إىل يف 
الــذي حــرضه الــرئيس مبــارك, وقــد قــدمت ) ١٩٨٨عــام ( حلفــل افتتــاح األوبــرا اليــوم التــايل

ا ًإنــــه مل يفهــــم مـــن العــــرض شــــيئ: قــــال أســـتاذي.. فيـــه فرقــــة يابانيـــة متميــــزة عرضــــا للكـــابوكي
فـــاس مـــن متابعـــة يشء بـــرشي مهـــم قـــد ال تكـــون لـــه  ولكنـــه ظـــل طـــوال العـــرض مبهـــور األ

  .عالقة بالفن نفسه
  وما هو?: قلت

بــأن تكــون تقاليــد اليابانيــات تــسمح هلــن ا ًإنــه لــيس معنيــ: قبــل أن يبــدأ حديثــها ًقــال حمــرتز
ــه ال يعــرف حــدود مــا تــسمح بــه عقيــدهتن الدينيــة يف  بكــشف أجــسادهن وإيل أي حــد, كــام أ
هــذا الـــصدد, ولكنـــه كــدارس للتـــرشيح البـــرشي فـــوجئ بــاألمس بـــيشء مـــدهش يف الفتيـــات 

ة أجـسادهن, يتمـتعن املشاركات يف العرض املرسحي الياباين,  وهو أهنـن مجيعـا, رغـم ضـآ
بحيـــث  dorsi   latismus ىبـــصورة مذهلـــة مـــن تكـــوين مـــذهل للعـــضلة الظهريـــة الكـــرب

يــــاف هــــذه العــــضلة صــــورة تفــــضل بكثــــري الــــصورة التــــي درســــناها هلــــذه  عــــىل تبــــدو أوتــــار وأ
يافهــا وأوتارهــا قويــة ومــستقلة وبــارزة ومتــسقة نحــو  عــىل العــضلة يف كتــب التــرشيح, فكــل أ

  .مدهش
مثـــل هـــذا  عـــىل إن هـــذا بـــالطبع ال يتـــأيت إال مـــن تـــدريب عميـــق ومتـــصل: وقـــال أســـتاذي

وال قريـب املنـال, ولكنـه أداء طويـل ا ًاألداء, ومعني هذا أن الفـن اليابـاين لـيس شـيئا سـطحي
  .ومترين متصل

ه حاول أن يبحث بني الاليت شاركن يف العـرض عـن فتـاة واحـد ة ال وأكد استنتاجاته بأ
أن هــذا الكــامل  عــىل املــدهش هلــذه العــضلة الكبــرية فلــم جيــد, ممــا يــدل» التــرشيح«تتمتــع هبــذا 
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ــه مل  اإلنــساين يف هــذا اجلانــب املــرتبط بالتــرشيح يــتالزم مــع تعلــم الفــن ثــم مــع أداء الفــن, وأ
يأت مصادفة كأن تكون بعض أو معظم املشاركات يف عرض الكابوكي من الالئـي يـؤدين 

  .  شائعة تضمن حتقيق هذا النمو العضيل املتسقىرياضة أخر
أو بـأي اسـم آخـر (أن الفـن اليابـاين املـرتبط بالكـابوكي  إىل وخلص أستاذي من هذا كله

ـــا مـــا كـــان متـــام النجـــاح فـــيام نـــسميه األداء احلركـــي أو التعبـــري التمثـــييل, لكنـــه ا ًيبـــدو ناجحـــ) َّأ
ض اجلـسم (!!) لعمل من أجل الفن, بل تكـوين إتقان الفن, واىناجح يف التعبري عن معنا ًأ

  .من أجل الفن)!! أو تأهيله(البرشي 
أجـساد  عـىل الفـارق بـني هـذه اجلديـة املطلقـة التـي انعكـست إىل ومل يفت أستاذي أن ينبـه

 ىاملــرسح العــريب املعــارص بــدون أدنــ عــىل ممــاريس الفــن, وبــني اهلــزل والتهــريج الــذي يــسيطر
  .غري اإلضحاكحاجة إليه ال لإلضحاك وال ل

*** 
ني عـــن آخــر مـــا شــاهدت أو حـــرضت مــن أعـــامل فنيـــة?  مــن آن آلخـــر كــان أســـتاذي يــسأ
وأذكـــر أين خلـــصت لـــه ذات مـــرة قـــصة الفـــيلم الـــشهري الـــذي حيكـــي قـــصة حيـــاة اإلمرباطـــور 

بيــت كــل منــا, فــإذا بــه يف وســط  إىل األخــري للــصني, وكــان يعــرض يف ســينام التحريــر القريبــة
وقف كي يظل حمتفظّحديثي يطلب إىل أ رؤية الفـيلم, فلـربام كـان تلخيـيص  إىل بالشوقا ًن أ

 مــن قبــل ىلــه لكــي يتكاســل عــن مــشاهدته, وكــان يقــدر حتــا ًللفــيلم وروايتــي ألحداثــه دافعــ
 ما يمكن ألحداثه ومـشاهده أن تثـري مـن مقارنـات فوريـة والحقـة ىمشاهدة هذا الفيلم مد
عــدد  إىل  مــن قبــل أن يــشاهد الفــيلم كــان قــد توصــلويف احلقيقــة فإنــه. يف أذهــان املــشاهدين

 ىمن احلقـائق فـيام يتعلـق بتكنيـك إخراجـه وصـوره ومـشاهده وشخـصياته, وهـو أمـر ال يتـأ
راا ًبالطبع إال للذين دربوا ذوقهم الفني مرار   .ًوتكرا

*** 
ومل خيــل األمــر بــالطبع مــن مالحظــات متكــررة ألســتاذي عــن كميــة اإلســفاف التــي حتفــل 

 النات املرسحيات, وكان له رأي وجيه وهو أن هذا اإلسفاف لن يقـود يف النهايـة إالهبا إع
ــه هــذاىًاالنحطــاط يف أداء الــشعب لوظائفــه األساســية مجيعــا, وكــان يبنــإىل  كثــرة مــا  عــىل  رأ

 مــشهد مــن مــشاهد النــشاط البــرشي ىتتداولــه اإلعالنــات مــن مــشاهد احليــاة بحيــث ال يتبقــ
  . هزلية يستغلها املهرجون يف التعريض بكل يشء يف احلياةإال وقد تكونت له صورة
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ني هـل حيـدث مثـل هـذا يف أي بلـد : ومل يكن أستاذي يتجاوز املوضوع من دون أن يـسأ

ـاذا نحـن  حمرتم? هل حيدث مثل هذا يف إنجلرتا أو فرنسا امنيا أو أمريكـا أو اليابـان? و أو أ
  فقط الذين نتميز هبذا اإلسفاف?

ـــضومل يكـــن أســـت فقـــرة مـــن الـــسخرية ا ًاذي يتوقـــف عنـــد هـــذا احلـــد, ولكنـــه كـــان يـــضيف أ
ـاذا مل يكـن اجلمهـور عـايز كـده : إن اجلمهور عايز كده, ويسأل يف رصانة: بالقول الشائع و

ه االنحطاط الذي فرض١٩٤٠ وسنة ١٩٥٠يف سنة    الشعب? عىل ? أم أ
***** 
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אא 
æ‚qï Ý^¿Þ l^ÏfŞÖ] 

 أصـيل ىكان أستاذي يكثـر مـن اسـتعامل لفـظ اجلاهليـة يف ميـادين خمتلفـة, وإن مجعهـا معنـ
 .واحد

مــا ســبق هــذه اإلضــاءة جاهليــة أضــاء احلقيقــة فــإذا بكــل ا ًكــان أســتاذي يتــصور العلــم نــور
  .وظالم

وكـــان يلـــذ لـــه أن يتحـــدث عـــن بعـــض احلـــاالت التـــي أصـــبحنا نشخـــصها بـــسهولة بفـــضل 
كنــــــا يف اجلاهليــــــة نعجــــــز عــــــن هــــــذا : اآلالت احلديثــــــة والتكنولوجيــــــات املتقدمــــــة ثــــــم يقــــــول

نا أصبنا هدفنا بينام زدنا املوضوع ظالما ونرضب أمخاسا يف أسداس, ونظن   .أ
ـه يف التطـور الـسيايس إذ كـان خـالف وعىل  يـرى رأي أسـتاذي يف التقـدم العلمـي كـان رأ

 األســفل, وكــان  اخللــف وإىلالــوراء وإىل إىل أن الــسياسة املعــارصة يف عهــد الثــورة تــدفع بنــا
ـي حمـصلة إحبـاط مـر بـه وهـو  يأسف للحال العمومية التـي رصنـا إليهـا, وكـان شـعوره يف رأ

صـباه وشـبابه, ثـم  عـىل اها أسوأ مما رآهـا بـاألمس وهـو يتفـتحالدنيا يف كهولته فري عىل يتفتح
احليــاة أصــعب وأظلــم, وربــام كــان هــذا ســببا يف  يــرى إنــه أصــبح وهــو يقــرتب مــن الــشيخوخة

ايض إىل عقيدته هذه وحنينه   .ا
العهـد امللكـي يـراودهم, وكـان كثـري  إىل للذين ال يفتـأ احلنـنيا ًبارزا ًكان أستاذي نموذج

ليـة, املقارنة بني  عهد الثورة وعهد امللكية, ولعله كان يقـصد املقارنـة بـني الـشمولية والليربا
لكنــــه كــــان يـــــؤثر احلــــديث بالـــــصيغة املعتــــادة يف مــــرص مـــــن املقارنــــة بـــــني عهــــدي اجلمهوريـــــة 
وامللكية, وهو حديث شائع, وكـان أسـتاذي يبـالغ يف حنينـه هـذا فيـسخر مـن العهـد احلـارض 

ه  عىل وتصويره لنفسه   .»جاهلية«, وأن ما قبله »المإس«أ
ملناقـشة كـل ا ًوكانت ألستاذي أسباب كثرية يف هذا التوجه, وال أظن كتـايب هـذا موضـع

  .هذه األسباب, وإن كان البد حلواراته أن تتعرض لبعض هذه اجلزئيات
 يف ىومــن اجلــدير بالــذكر أن أســتاذي كــان يــؤمن بأمهيــة وجــود روح نظــام الطبقــات حتــ

فـــــق معــــه يف هــــذا اإليـــــامن وذاك عــــن عقيـــــدة ســــابقةغيــــاب الطبقــــات نفـــــ  عـــــىل سها, وكنــــت أ
االرتقـــــــاء األرســـــــتقراطي  إىل معرفتـــــــي بـــــــه, وكنـــــــت كثـــــــريا مـــــــا أحدثـــــــه عـــــــن فكـــــــريت الداعيـــــــة
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بشخصيات أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعة من خالل بـرامج عديـدة ومتكـررة, بـل مـن 

  .العلم إىل  احلضارة, باإلضافةمواطن احلضارة يف العامل الكتساب إىل خالل اخلروج هبم
, وإن كنــت قــد اشــتهرت يف املحــيط اجلــامعي ىمنــي هبــذا املعنــا ًوكــان أســتاذي أكثــر وعيــ
تنميـة هـذا املفهـوم, وذلـك بـسبب سـعة  إىل  احلاجـةىعـن مـدا ًبأين أكثر منه ومـن غـريه تعبـري

يحت   . للحديث والكتابة يف هذه املوضوعات يلاملساحة التي أ
رات كنا نتحدث عن فشل أحد أساتذتنا يف إنجاز بعض ما أسـند إليـه مـن  املىويف إحد

ني إىل  بنفـــسهىولية ســعؤمــس مــا هـــو ســبب فـــشل : حتملهــا, وقــد بـــدأ أســتاذي احلـــديث فــسأ
  صديقنا يف أداء مهمته?

ــه يفتقــد املــنهج يف التعامــل مــع املــشكالت: قلــت هــو يظــن أن كــل واجبــه أن يــريض .. أل
  .هذا وذاك
  ة?والنتيج: قال
يــزال  مراضــاة هــذا وذاك, وال إىل  ذاك ســاعة, ويعــود هــذا ســاعة, ويــرىضيــرىض: قلــت

ــه أرىض حيكــي للنــاس ــه أرىضأ ــاس آخــرين أ  ذاك لكــن  هــذا لكــن الظــروف تغــريت, وأل
  .الرياح جاءت بام ال تشتهي السفن

ت عــن ســبب فــشله.. مل تفهــم ســؤايل يــا حممــد:قــال ال عــن ســبب اســتمراره يف .. إنــام ســأ
ــه ال يكــف عــن .. شلالفــ فالــذي يفعلــه هــذا هــو اســتمرار للفــشل, وســيظل يؤديــه متــصورا أ

  .العمل من أجل الكلية
  .لكن تكوينه العقيل ال يسمح له بأكثر من هذا: قلت
ت تبتعد مرة أخر: قال   . عن املنطقة التي أحب أن أطلعك عليهاىهاأ
يــــؤدي باألســــلوب فــــسيظل ا ًاألمــــور واضــــحة, ولــــو ظــــل يف منــــصبه عــــرشين عامــــ: قلــــت

نفــسه, وهنــاك كثــريون مثلــه ســيؤدون باألســلوب ذاتــه مــع اخــتالف يف التفاصــيل واألغلفــة 
  .التي يصنعوهنا حول ترصفاهتم

  .وهذا هو جوهر ما أريد أن أدلك عليه: قال
شطة الرتبوية من مرسح : قلت يح هلم أن يامرسوا األ ّلو مر هؤالء بتعليم عام متميز وأ

الت وخطابـــة وســـباق ضـــاحية وخـــروج يف ســـبيل اهللا, لتـــزودوا مـــن ورياضـــة وكـــشافة ورحـــ
عجـل  عـىل هذا التعليم بام يسهل عليهم أداءهم ملهمتهم, ولكنهم تعلمـوا يف مـدارس بنيـت
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ملحقــة باملــدارس األصــغر منهــا, فالثــانوي فــصول ملحقــة باإلعــدادي, واإلعــدادي فــصول 

ـــيح لكـــم يف مـــدارس جـــيلكم مـــن وهكـــذا, ومل يـــتح هلـــذه املـــدارس مـــا.. ملحقـــة باالبتـــدائي  أ
رت   .تعليم وتربية وإتقان ونشاط, وهلذا تراهم يترصفون هبذا األسلوب األ

ــت الزلــت يــا حممــد تتحــدث عــن املــشكلة مــن واقــع حتليلــك هلــا, أي مــن واقــع مــا : قــال أ
ه فيهــا مــن مظــاهر املــرض, ومظــاهر القــصور, ومظــاهر الفــشل, ثــم تستــرشف الــسبيل  إىل تــرا

تبطن ذاتـــك وتقـــارن بــــني إمكاناتـــك وإمكانـــات هـــؤالء الكثـــريين وتــــشخص الـــصواب فتـــس
  .السبب
  وماذا يف هذا األسلوب إن كان كذلك?: قلت
 إن اتبــــــاع هــــــذا األســــــلوب مــــــع نجاحــــــه يف التــــــشخيص, :اســــــمح يل أن أقــــــول لــــــك: قــــــال

  .ونجاحه يف وصف العالج فإنه لن حيل املشكلة
اين للقيـادات اجلامعيـة لـيس هـو كـل تقصد حرضتكم أن التكـوين العقـيل والوجـد: قلت

  أفضل? املطلوب من أجل أداء
اآلن عام أقصد بأدق بكثـري ممـا يمكـن يل أن ت أهذا ما أقصده, وقد عربت .. متاما: قال
  .أعرب عنه
  أمهلته يف تشخييص وتريد حرضتكم أن تنبهني إليه? فام هو اجلانب الفني الذي: قلت
  أال حتدس?: قال

اجلانــــــب هــــــو اجلانــــــب اإليــــــامين فــــــإن التكــــــوين العقــــــيل والوجــــــداين إذا كــــــان هــــــذا : قلــــــت
  .يتضمنانه
ا أجهل هـذا? هـل تعتقـد يـا حممـد أن حليتـي هـذه تـدفعني.. يا حممد: قال تكـرار  إىل هل أ

أن يعـرف  عـىل احلديث عن اإليـامن بمناسـبة وبـدون مناسـبة كـام يفعـل أصـحابك احلريـصون
  عنهم أهنم ملتزمون?

  ًإذا?فامذا تعتقد : قلت
ـــايض حـــني زرنـــا وكيـــل الكليـــة لـــش: قـــال ون ؤهـــل تـــذكر حـــديثك الـــشيق يف األســـبوع ا

قيــت يف هنايــة اليــوم الطــالب  احلــارضين يف مكتبــه حمــارضة طويلــة وممتعــة عــن قــدرة  عــىل وأ
ــــاين  حجــــب بعــــض طبقــــات  وعــــىل فــــرز الطبقــــات, عــــىل )الغــــريب(نظــــام التعلــــيم العــــام األ

مـا مـن ؤ مواقع املس القمة وإىلكليات إىل املجتمع من الوصول ولية التي تتطلب رقيـا والتزا
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 وتركــوا نــوع عميــق? هــل تــذكر يــا حممــد كيــف اســتمع إليــك مجيــع األســاتذة ألكثــر مــن ســاعة

   دون أن يتململوا أو يظهروا الرغبة يف انتهائك من حديثك?عياداهتم من
  .أذكر هذا وأشكر لكم مثل هذا التشجيع: قلت
ك أن هذا هو جوهر مـا أريـد احلـديث عنـه يف متطلبـات هـذه املناصـب كيف فاتا ًإذ: قال

ـــا أقوهلـــا لـــك وأجـــر اهللا, وبـــدون هـــذه  عـــىل ىالعليـــا? البـــد يـــا حممـــد مـــن روح الطبقـــات, وأ
  .الروح لن تتقدم هذه األمة

  أفيصدر مثل هذا الترصيح اخلطري عن أستاذ من اإلخوان املسلمني?: قلت
نـــاء الـــشياطني أو مـــن مـــن اإلخـــوان املـــسلمني أو : قـــال مـــن اآلبـــاء املـــسيحيني أو مـــن األ

حـــد تقـــسيامتك اجلميلـــة, دعنـــا نتحـــدث يف جـــوهر املوضـــوع, واتـــرك  عـــىل العفاريـــت الـــزرق
حــدث عنــه هــو أس  أساســيات ّالــدومجات اجلامــدة اآلن, وســتفهم بعــد قليــل أن هــذا الــذي أ

  .التقدم قبل اإلخوان وغري اإلخوان
  .بحت كلمة كرهية ومستفزة لنفوس املرصينيلكن كلمة الطبقات أص: قلت
.. ً لــو كــان طعمــه مــراىإذا أرادوا التقــدم احلقيقــي فعلــيهم بالــدواء حتــ.. هــم أحــرار: قــال

  .وإذا أرادوا الطعم احللو فعليهم باحلالوة الطحينية
  وماذا تفعل يف الذين يعشقون احلالوة الطحينية?: قلت
  .آخر أما التقدم فيشء.. هي هلم وهم هلا: قال
  وهل يمكن لنا أن نعيد اإليامن بنظام ال نكف عن رمجه?: قلت
  .هذه هي مهمة السياسيني الرشفاء: قال
  فإن افتقدناهم?: قلت
  .فال داعي للتقدم من أساسه: قال
  .لكن الوعي هبذه األمهية ضعيف: قلت
ك يف منته ذلك من عىل وهل أدل: قال ك نفسك مل تشخصها مع أ   . الوعي هباىأ
  . عالج كهذاىواألضعف من هذا الوعي هو إمكان اإليامن بجدو: قلت
  .احلالوة الطحينية إىل رجعنا: قال
ك ومن يأكل احلالوة الطحينية إذا?: قلت خابث عليك وأسأ ًدعني أ ْ َ  
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  .أهل السجون: قال
إن املفارقـــة أن جمتمـــع الـــسجون هـــو املجتمـــع الوحيـــد يف مـــرص اآلن الـــذي يأخـــذ : قلـــت

  .بنظام الطبقات
إذا صــح كالمــك فلــن جتــد حــالوة طحينيــة يف : قــال وقــد أعجبتــه ملحــة البدهيــة احلــارضة

  .هذه السجون التي حترتم نظام الطبقات
  وما أدراك?: قلت
  .ال يستقيم هذا مع ذاك: قال
  .إين أفهم فكرتك لكني ال أراها احلل الوحيد: قلت
ا أعرف ذلك, ولوال هذا لنبهت إليها يف كتاباتك و: قال   .أحاديثكوأ
  .إين أقدم بدائل أكثر عملية: قلت
يـــــاه وأصـــــوله .. هـــــي حبـــــوب متنـــــاثرة: قـــــال لكنهـــــا ال تقـــــوم مقـــــام نظـــــام متكامـــــل لـــــه مزا
  .وفصوله
  .وله عيوبه: قلت
ــض: قــال فاظــك, ودعنــي أســتعمل تعبــريك املفــضل الــذي تكــرره ا ًدعنــي أ أرد عليــك بأ
ياا ًكثري   . الكبريةمن أهنا العيوب الصغرية التي تالزم املزا

نا قادرون: قلت عتقد أ مته? عىل أ   مثل هذا النظام برصا
  مل ال نفعل?: قال
  .يستغرق وقتا: قلت
  مل ال نبدأ?: قال
  .النتائج عىل الناس متعجلة: قلت
  .رسعان ما تظهر: قال
  .لكنهم يرضون باملسكنات: قلت
  . هذا أهنم يتمنون شيئا آخرىومعن.. وهم يعرفون أهنا مسكنات: قال
  .الوعي غائب, واالقتناع مفتقد, واألمل ضعيف: لتق
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  .كل هذا يذوب كام يذوب الثلج يف حرارة الشمس: قال
  وما حرارة الشمس?: قلت
ياهــــا, أال تــــر: قــــال انبهــــار اجلامهــــري بــــام يــــرون مــــن  إىل ىعنــــدما يــــرون زهــــو الطبقيــــة ومزا

  مسلسالت أو أفالم تصور العرص البائد?
  .أري: قلت
ــي, وحــاول الــتخىلففكــر يف ضــوء: قــال  عــن معتقــداتك التــي ورثتهــا مــن عهــد مــؤمل,  رأ

واستحرض يف ذهنـك دائـام صـورة الـبالد التـي عـشت فيهـا وأحببتهـا والزلـت حتـدثنا عنهـا يف 
  .كل حني
  .أستحرضها: قلت
ـــك إنـــام تستحـــرض ذكـــراك عـــن الـــصورة دون أن تستحـــرض الـــصورة ومـــا : قـــال يبـــدو يل أ

  .فيها
  .لظروف هنا وهناك كبريلكن الفارق بني ا: قلت
  .رجعنا لكالم الساسة الشعبيني, هذا احلديث هو بداية االنحدار: قال
  .بل هو بداية االندحار: قلت
  مادمت تعرف هذا فام يبقيك يف معسكر التهاون?: قال
  .اخلوف من القفز باجلامهري: قلت
حدث عن اجلامهري: قال ا ال أطلب القفز وال أ   .أ
ك ال ت: قلت   ستهدف إال رشحية معينة?تقصد أ
  .وهذا هو جوهر الطبقات: قال
  .وفكرة املساواة: قلت
إذا ارتفعــــت, وهكــــذا  إن الــــرشحية املــــستهدفة بــــالرقي كفيلــــة باألخــــذ بيــــد املجتمــــع: قــــال

  .يف خطوة تلقائيةا ًتتحقق املساواة تلقائي
  .ال يصدق ذلكا ًلكن أحد: قلت
ْمـن .. رجعنا لكالم الساسة الشعبيني: قال كـان يـصدق أن الكهربـاء تـيضء بلمـسة, وأن َ

  .التليفزيون ينقل ما ينقل, دعك من هذه الدومجات التي أفسدوا هبا عقولكم
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  .يبدو يل أن األمر أكرب من أن حيتمل: قلت
  .ىوسرت.. لكن األمل يف احلل ال ينعقد بدونه: قال

***  
عي فكــــان أســــتاذي مــــا أجاهــــد يف ســــبيل إيــــامين بفكــــرة ترقيــــة املحــــيط اجلــــاما ًكنــــت كثــــري

مـــن اإلحبــــاط, وقــــد ا ًأن حيمينـــي مــــسبقا عــــىل ًيـــشجعني ويف الوقــــت نفـــسه فإنــــه كـــان حريــــص
 جلـان الكليـة ىالعـصبية املفرطـة مـن أجـل إقنـاع إحـد إىل حدث ذات مرة أن وصل يب األمـر

بفكــرة معينــة, فــإذا بأســتاذي بعــدما ســمع مــن أحــد الــزمالء قــصة حــواري احلــاد يــسأل عنــي 
إنـــه يتحـــدث مـــن عيادتـــه اخلاصـــة : ّر مـــع زمالئـــي يف الرعايـــة املركـــزة فقـــال  وجـــدين أمـــىحتـــ

القـــاهرة إال بعـــد املـــرور  إىل ّويؤكـــد عـــىل أال أعـــود, ّوإنـــه يطلـــب إىل أن أمـــر عليـــه , بـــالتليفون 
ـا ىعليه لألمهية القصو , وذلك من دون أن حيدثني عن املوضوع الـذي سـيحدثني فيـه, و

ــوي العــودة اآلن مــادام عنــدك وقـــت يف ا ًفتعــال إذ:  قبــل منتــصف الليــل قــالأخربتــه أين ال أ
 .ىالزقازيق تقيض فيه براجمك األخر

مـــسامعه عـــن احتـــدادي يف  إىل ومل خيـــربين بـــام وصـــلا ًوذهبـــت إليـــه لتـــوي فلـــم يفـــتح يل موضـــوع
خطـــر يف بـــايل اليـــوم أن مـــن .. يـــا حممـــد: أن أجلـــس ثـــم قـــال يل ّاجـــتامع ذلـــك اليـــوم, وإنـــام طلـــب إىل

حقيقـة مـن حقـائق التقـدم,  عـىل أحكي لك حكايـة للتـاريخ شـهدهتا بنفـيس ربـام تطلعـك اجبي أنو
منــصب وكيــل وزارة األشــغال فــيام قبــل  إىل أحــد أعاممــه كــان مهندســا وصــل ثــم تــدفق يف روايــة أن

حـد تعبـريه ـ فالحـا حقيقيـا, لكنـه كـان مـع  عـىل ًالثورة, وهو منصب كبري جدا, وأن هـذا العـم كـان ـ
 ىخطــوة خيطوهــا يف الــسلك الــوظيفي يرتقــي بــسلوكه احلــضاري يف كــل مــا يتعلــق باحليــاة حتـــكــل 

ــه كـــان لـــه جـــدول فنــي حلـــضور حفـــالت األوبـــرا والغنــاء, فـــإذا كـــان اخلمـــيس  إىل وصــل بـــه األمـــر أ
األول مـــن كـــل شـــهر فإنـــه يلـــبس مالبـــس رســـمية ويتأهـــل حلـــضور األوبـــرا ال حيـــول بينـــه وبينهـــا أي 

ّوأخذ أستاذي يقـص عـىل طبـائع .  وهكذا,يفعل يف اخلميس الثاين يف حفل آخرعذر, وهكذا كان 
احلقيقيـــــني, وكيـــــف أهنـــــا يف احلقيقـــــة طبـــــائع قابلـــــة لالكتـــــساب, بـــــل إهنـــــا ال تـــــأيت إال » الباشـــــوات«

  .بالتدريب وبالتدريب الشاق أحيانا, وبااللتزام املفرط يف كل التفصيالت
فمــي  عــىل ن أقاطعــه, بــل كــان برفــق شــديد يــضع يــدهومل يكــن أســتاذي يــسمح يل طــوال حديثــه أ

لـــست أدري هـــل أقـــول لـــك ال : ّمـــن حديثـــه التفـــت إىل وقـــال ىكلـــام مهمـــت بـــالكالم, فلـــام انتهـــ
.. واصـل الطريـق:  ال تكـون آراؤك بمثابـة حـرث يف البحـر, أم أقـول لـكىتتعب نفسك حتـ

ـــرأت ذمتـــي بـــأن رويـــت لـــك صـــورة مـــن صـــور العهـــد  عـــىل ولكنـــي كـــام » البائـــد«كـــل حـــال أ
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ـرئ ذمتـي بعـدما سـمعت عـام حـدث لـك اليـوم, ولكـن  عـىل يسمونه, وكان البـد يل مـن أن أ

  !!كل حال خذ بالك من نفسك
ــاذا يــروي يل أســتاذي هــذا كلــه إال متــأخرا  حــني أشــار إىل االجــتامع مل أكــن قــد أدركــت 

ه بروايــة مــا حــدث , وهلــذا الــسبب فإنــه مل يكــن يريــد يل أن أقاطعــالــذي انعقــد يف ذلــك اليــوم 
ه كان يعرف ما حدث بالفعل   .أل

***  
مــا كــان أســتاذي يعــرب عنــه مــن حــزن شــديد ومــرارة أشــد مــن  إىل العــودة إىل يقــودين هــذا

وصــف الثــورة للعهــد الــسابق عليهــا بالعهــد البائــد, وكــان ال يفتــأ يكــرر هــذا الوصــف بكــل 
والعـرشين بـسنتني أن سخرية ومرارة وتعجب, وحدث ذات مرة بعد مطلع القـرن احلـادي 

ابية بأن احلكومـة احلاليـة حتـاول ؤرصح مس إصـالح أخطـاء «ول كبري أمام أحد املجالس ال
فـ»مخسني سنة هـذا التـرصيح  عـىل ًجريئـا, لكـن أسـتاذي عقـبا ً, وكان هـذا يف حـد ذاتـه اعرتا

  .»أخطاء«بدال من » جرائم«إنه كان يلزمه تغيري كلمة واحدة ليضع : بقوله
ْبالسخرية من كـل مـن تـسول لـه نفـسه أن يـصور بـدايات ا ًن أستاذي كان مغرموالواقع أ َ

عهـــده هـــو ملغيـــا كـــل مـــا ســـبقه, وهـــو اخللـــق الـــذي شـــخص كثـــري مـــن املـــؤرخني  عـــىل األمـــور
 .عهد الفراعنة إىل بداياته بأهنا تعود

مـوظفي مكتبـه وهـو وكيـل للكليـة حـني بعـض  مـع ىحتـ) أي السخرية(وكان يفعل هذا 
ـــه كـــان خاطئـــا وأن أســـتاذي هـــو الـــذي أصـــلحه,  إىل ريونكـــانوا يـــش نظـــام ســـابق يعتقـــدون أ

وكــــانوا عندئــــذ يقولــــون لــــه مــــا يقولــــه املوظفــــون التقليــــديون يف مثــــل هــــذه الظــــروف مــــن أن 
فجعلهــا تقــول بكــذا, فــإذا بــه يف أو عــدهلا ها ســيادته حأن أصــل إىل القواعــد كانــت تقــول بكــذا

ــــه كــــان هبــــذا تقــــصد: هــــدوء شــــديد يــــرد علــــيهم ويقــــول ــــام اجلاهليــــة, وكأ ون أن هــــذا كــــان أ
  .حد ما يقول التعبري العريب القديم عىل الترصف حيثو الرتاب يف وجوههم

ئــد بطريقــة مهذبــة, وكــذلك  عــىل ىومل يكــن خيفــ ــه كــان يــسخر مــن النفــاق الزا أي لبيــب أ
 أشـــار الوضـــع اجلديـــد, فـــإذا إىل كـــان يفعـــل يف كـــل مـــا يعرضـــه أي طبيـــب منـــا ناســـبا الفـــضل

 الـدواء ىقـسمنا ويتعـاط إىل  أدويـة خاطئـة قبـل أن ينتقـلىأن املريض كان يتعاط إىل الطبيب
ام اجلاهلية, ومل يطل  الصحيح, كان أستاذي يعلق يف التو واللحظة بأن هذا اخلطأ كان يف أ
, وهكـذا كـان حيـدثني يف كـل  ه كان يسخر بشدة من دون أن يبدو ساخرا ًبنا الزمن لنعرف أ
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فــسهم وقـــد أصــلحوها بيــنام هــم يفرطـــون يف  أوىل مــن األمــور التــي يظـــن صــغارأمــر  األمــر أ

  .االدعاء باإلصالح بال مربر
ــه آيــة )األقــدام  عــىل بالــسيارة أو(إذا وقفــت يف طريــق ســرينا  وكنــت ــه فــيام أعتقــد أ ألســتطلع رأ

ام يف القطعة الفنية من ب ًهذا التوقف, وزادين علام عىل من آيات الفن املعامري أو اإلنشائي شكرين
تفــت إليــه, ثــم اســتدرك متحــرس ثنــا الــذي ضــيعناه وال نــزال نــضيعه, ا عــىل ًمجــال أدركــه هــو ومل أ ترا

  .أمرنا وهو يعجب من
ني ذات مــرة إىل وقــد وصــل بــه األمــر يف ذلــك ثــه مــا : أن ســأ هــل قــرأت عــن شــعب فعــل يف ترا

  نفعله اآلن?
  .ال: قلت
 كــل حــال م بــه التتــار واملغــول هيــون أمــام مــا نفعلــه اآلن, فعــىلحممــد, إننــي أظــن مــا اهتــ يــا: قــال

كانـــت مـــربرات احلـــروب تقتـــيض مـــا يفعلونـــه إن صـــح أهنـــم فعلـــوه, ولكـــن مـــاذا يكـــون عـــذرنا أمـــام 
ال يمكـن إال أن يكـون » اإلعـدام «ىإنـه حتـ: أن يقـول إىل ىثم كان يـستطرد يف هـذا املعنـ! التاريخ?

ك املس عىل عقوبة خمففة  . يف السنوات اخلمسني  عام حاق بحياتنا وقيمها من تدمريولنيؤأو
***
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تزكيـــة مـــن خـــالل حتريـــر اســـتامرات  إىل يف بدايـــة عمـــيل مـــع أســـتاذي بعـــامني احتجـــت منـــه

كـــز البحـــوث يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة  إىل تزكيـــة مـــن التـــي نتقـــدم هبـــا جامعـــات ومرا
اكتـــــب مــــــا تـــــشاء وســــــأوقعه, فكتبـــــت كــــــل : لنا العلميــــــة أو بحوثنـــــا فيهــــــا فقـــــالإلمتـــــام رســـــائ

يــتىانات واالســتامرات حتــياالســتب ورقــة أخــرية تتعلــق بــالتقييم الرقمــي آثــرت أن  إىل  إذا أ
ركهــا لــه, ألهنــا لــن تكلفــه أي وقــت, فهــو سيــضع أرقامــ يف خانــات متثــل تقــديره يل يف كــل ا ًأ

 ى, وكانــت كــل صــفة كــرب١٠ و١رجــة تــرتاوح مــا بــني  العــرش بدىصــفة مــن الــصفات الكــرب
إن هـذه فرصـة :  صـفات, وقلـت يف نفـيس١٠ و٥ تـرتاوح مـا بـني ىمكونة من صفات صغر

 عـىل :ومل يفت أستاذي فهم هذه اإلشارة, وقال. ملعرفة تقديره احلقيقي يل يف هذه الصفات
ـ كـام ذكـرت ـ تـشمل بركـة اهللا, ثـم بـدأ مـلء اخلانـات, وكانـت كـل صـفة مـن الـصفات العـرش 

انات األمريكيـة كــان كــل ينظـام االســتب وعــىل ,ىصـفات فرعيــة تتـضافر لتكــون الـصفة الكــرب
يشء حمـــــسوبا بدقـــــة شـــــديدة, وبـــــدأ أســـــتاذي يـــــضع الـــــدرجات, فـــــإذا بـــــه يعطينـــــي الـــــدرجات 
النهائيـــة يف كـــل صـــفة مـــن اجلديـــة واملـــصداقية واألمانـــة والكفـــاءة والـــدأب والـــذكاء وحـــسن 

ائــــة مــــن (لكنــــه توقــــف عنــــد صــــفة فرعيــــة واحــــدة . إلــــخ.. ينمعاملــــة اآلخــــر متثــــل اثنــــني يف ا
قــصني درجتهــا وهــي الــصفة اخلاصــة بــام نــسميه روح النكتــة) التقــدير العــام  Humour وأ

of Sense.   
ولـــن أخـــالف ضـــمريي وأعطيـــك !  حممـــد عنـــدك يـــاا ًهـــذه الـــصفة ضـــعيفة جـــد: وقـــال يل

فيهــــــا يف مقابــــــل الــــــدرجات النهائيــــــة يف بقيــــــة ا ًدرجتهــــــا وال نــــــصفها, وهكــــــذا أعطــــــاين صــــــفر
 %.٩٨الصفات, وهكذا أصبح جمموع درجايت يف النهاية 

 الـذي ىبـالطبع, ولكـن سـني يف ذلـك الوقـت مل يـؤهلني لفهـم املعنـا ًومنتشيا ًكنت سعيد
ــه ربــام يقــصد أين مهــذب أو بعيــد عــن  قــصده أســتاذي, وكــل مــا كنــت قــد اســتطعت إدراكــه أ

يف الوقـــت ذاتـــه,  ًوجـــاهالا ًذلـــك, وهكـــذا كنـــت مغـــرور إىل لـــسوقية أو مـــااســـتعامل األلفـــاظ ا
قــــصني بعــــض الــــدرجات,   لــــوحتــــىوظننــــت أن غيــــاب هــــذه الــــصفة ممــــا يرفــــع مــــن قــــدري  أ

ــه ال أحــد كامــل, فــنعم احلــظ أن  ــه إذا كانــت القاعــدة البــرشية أ وكنــت أحــدث نفــيس دائــام أ
  . ةيكون النقص املوجود يف شخصيتي يف مثل هذه الصف
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رز  قعـــة أن رصحـــت يل فتـــاة كنـــت أحبهـــا بـــأ ولكـــن حـــدث بعـــد عـــدة شـــهور مـــن هـــذه الوا

عـــــود اجللـــــوس املقـــــاهي والغـــــرز, ومـــــن حـــــسن احلـــــظ أهنـــــا  عـــــىل عيـــــويب, فكـــــان منهـــــا أين مل أ
 هذا العيب الذي شخـصت وجـوده يف شخـصيتي, وكانـت ثقافتهـا ىرشح معن إىل سارعت

ية مدعمة, وقد عجبت هلذا القـول وأن يـصدر عنهـا أجنبية غالبة وثقافة عرب من ثقافةا ًمزجي
ـا ذهبـت إليـه مـن تـشخيص صـحيح  عـىل هي بالـذات, فـإذا هبـا تأخـذ عجبـي هـذا ـه تأكيـد  أ

نــي ـ ــم : حــد قوهلــا ـ ال أعــرف العيــب وال طبيعتــه, ويف اليــوم التــايل قالــت يل عــىل لدرجــة أ أ
طـالق النكتـة, ومل تكـن قـد اسـتخالص العـربة وإ عـىل تالحظ أن شقيقك أمحد يفوقك قدرة
ـــه وإنـــام كانـــت تـــسمع منـــي تعليقاتـــه بعـــض مـــا نتناولـــه مـــن األمـــور يف مناقـــشاتنا, ثـــم  عـــىل رأ

 ىإحـــــد عـــــىل كانـــــت هلـــــا جتربـــــة غـــــري مبـــــارشة معـــــه حـــــني تطـــــوع بالكـــــشف يف جمـــــال ختصـــــصه
  .شقيقاهتا
  .بيل: قلت
 عب املختلفــةهــذا هــو مــا أقــصده, إنــه فــيام يبــدو أكثــر منــك معــارشة لطوائــف الــش: قالــت

  .املمرضات واملساعدون يف حجرات العمليات: سبيل املثالوعىل 
  .أظن األمر كذلك: قلت
  !بل هو كذلك: قالت

تني هـــــل قيمـــــك أحـــــد أســـــاتذتك األجانـــــب أو املـــــرصيني يف اســـــتامرات تقيـــــيم : ثـــــم ســـــأ
  املرشحني لوظيفة من الوظائف?

  . هلا القصةوهنا تذكرت قصة االستامرة التي حررهتا منذ شهور ورويت
  .مل أخطئ, وأستاذك هذا أستاذ عظيم: قالت
ا قلت    .ولكنه ملتح:  أريد استفزازهاو أ
ك ال تفهم يف النكتة وال يف الطبيعة البرشية: قالت   .وهذا ما يؤكد أ
  !وما عالقة هذا بذاك?: قلت
  .فاسأل أستاذك إن كنت شجاعا كام تزعم: قالت
ته األمــان ورو إىل ذهبــت يــت لــه مــا حــدث فلــم يــضحك ومل ينفعــل, لكنــه أســتاذي وســأ

إن فتاتــك تريــد أن تقــول لــك إهنــا تتحملــك كثــريا : علــق تعليقــا مجــيال ال أزال أذكــره وقــال يل
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  .وتتحمل تغابيك أكثر

  وما عالقة هذا باللحية?: قلت له
  !وهل تظن أن خفة الدم موجودة يف مسام الذقن فإذا استطالت اللحية أخفتها: قال
  ن أدركت فتايت كل هذا?ومن أ: قلت
  .لو مل تكن من مستواك العقيل ما أحبتك: قال
ك ستقف يف صفها?: قلت ْومن أدراها أ َ  
 هي ال تدري, وال حيزنون, لكنها متأكدة من أن شغفك هبا حييل كـل حـديث عنهـا: قال

  .إجيابياتإىل 
  وما أدراك?: قلت
  .غدا تنضج بك التجربة والسن وتعرف: قال

***  
ًظــي أن إدراك احلقيقــة قــد حــدث بعــد فــرتة قــصرية جــدا, فقــد تــصادف بعــد مــن حــسن ح

قبـل ا ًعيادة أستاذي للعمل معه ففوجئـت بـه موجـود إىل شهرين من هذا احلديث أن ذهبت
املوعد املحدد لبدء العيادة, وإذا به قد حرض مبكرا ليستقبل أحد زمالئنا من أحـد األقـسام 

ة ابنـــة أحـــد أصـــدقاء أســـتاذي ولكـــن الرغبـــة مل تـــتم, , وكانـــت لزميلنـــا رغبـــة يف خطبـــىاألخـــر
وكــان زميلنـــا يــشكو مـــن يشء عرفـــت فــيام بعـــد مـــا قــد جيلبـــه مـــن أيس, وهــو أن أحـــد الـــزمالء 
تطوع بتعكري العالقـة بينـه وبـني أهـل الفتـاة مـن دون أدين مناسـبة هلـذا التعكـري, لكنهـا كانـت 

يــة بعــض البــرش الــذين يــسوؤهم أن , وإذا بأســتاذي !! يــسعد النــاسفــيام يبــدو صــورة مــن هوا
حــديث عــن أن احلــب يعمــي ويــصم, وأن  إىل خيــرج مــن موضــوع هــذه العالقــات املتــشابكة

احلــــب يبنـــــي بيوتــــا مـــــن األوهــــام وأن املحـــــب يعجـــــب بــــصفة واحـــــدة ويبنــــي عليهـــــا إعجابـــــا 
 .وجود الصفة األوىل عىل  ليست موجودة ولكنه يفرتض وجودها بناءىبصفات أخر

ب أمثلــة يف غايــة الروعــة مــن حياتــه وحيــاة زمالئــه, وكانــت حيــوات وظــل أســتاذي يــرض
ــ  لــسامع مثــل هــذا احلــديث, وبالتــايل فإنــه مل ىخــصبة بالفعــل, وبــالطبع فلــم يكــن زميلنــا قــد أ

أمــل يف هــذا احلــديث الــذي  ــا بعيــد عــن املــشكلة ـ أ ــا ـ وأ يـصغ إليــه ومل يــستوعبه بيــنام كنــت أ
ت أســتاذيجــاء نتيجــة املــصادفة البحتــة, فلــام هــل هــذا احلــديث ينــدرج :  انــرصف زمــييل ســأ

  إليه منذ شهرين أو ثالثة حني حدثني عن النضج العاطفي? يف إطار ما أشار
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  .نعم:قال
اذا تبخل عىل به?: قلت   ّو
  .عام قريب ستكون أستاذ األساتذة يف هذه املوضوعات: قال
اذا يتوقع هذا?: قلت   و
  .هذه سنة اهللا: قال
  . اآلنحتىا مل حيدث ولكن هذ: قلت

أن املـــــــــستقبالت  عندئـــــــــذ قـــــــــال يل حكمـــــــــة بالغـــــــــة العمـــــــــق والتعبـــــــــري والتـــــــــصوير وهـــــــــي
Receptors كانـــــت مغلقـــــة وقـــــد تفتحـــــت, فلـــــيس مهـــــام إن كانـــــت قـــــد تفتحـــــت مبكـــــرا أو 

  .متأخرا
يف اليــــوم التــــايل قابلــــت زمــــييل الــــشاكي فــــإذا بــــه يتعجــــب مــــن أن أســــتاذي أخــــذ حيادثــــه يف 

 منــه, ومل أكــن قــد حــرضت اجلــزء األول مــن لقــائهام ىذهــب للــشكوموضــوعات بعيــدة عــام 
ا ًخمالفــــا ًأســــتاذي أن يفــــتح موضــــوع إن عــــادة: وإنــــام حــــرضت اجلــــزء األخــــري, قلــــت لــــزمييل
  .يف أن يتحدث فيام نحن فيه من موضوعاتا ًللموضوع الذي نتحدث فيه إذا مل يكن راغب

  طلـــب حمـــدد وهـــو أن يلـــوم مـــنهـــذا, فـــإنني ذهبـــت إليـــه يف إىل لكنـــه لـــيس مـــضطرا: قـــال
  .وإرصاري عليه  الصواب واخلطأ يف اختياريىوا ال أن حيلل يل مدؤأخط

ــت : قلـت لعلــه يريــد أن يــربئ ذمتــه منــك, وهلــذا فإنـه يــشري إليــك بــام ســيذكره وســتذكره أ
با  ه كان قد ملح لك بوجود بعض العيوب أو املثالـب فـيام كنـت تظنـه صـوا ّيف زمن تال من أ

  .مطلقا
ام بيننا: ت زمييل وقالسك   .األ

  .حق عىل إنك كنت: وبعد سبع سنوات ذكرين زمييل بالقصة كلها, وقال يل
  .بل تقصد أستاذي: قلت
ا: قال ت فإين مل أفهم منه ما عناه ال أ   .أقصدك أ
ك تؤكد حاجة األستاذ: قلت   .معيد أو مساعد إىل كأ

ــــت : قــــال زمــــييل ســــاخرا ــــت قــــد أصــــبحت أســــتاذا, أفأ معيــــد, إهنــــا  إىل اآلن بحاجــــةهــــا أ
  .التعبري عىل القدرة
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ْومن أدراك أن أستاذي ال حيب الرمز الغامض? إن هذا ديدنه: قلت َ!!  

  . يف هذه املوضوعاتىحت: قال زمييل وقد بدأ يدرك احلق
  !بل يف مثل هذه املوضوعات: قلت
  وماذا كسب?: قال
  وماذا خرس?: قلت
  طعت التكيف مع أساليبه?عندك حق ولكني يف حرية كيف است: قال
ني حت: قلت ْومن أدراك أ    اآلن قد استطعت التكيف?ىَ
  .حقا: قال
  .نعم: قلت
 لـــك وأشـــفق ىوشـــك أن أحـــسدك وأن أعجـــب بعبقريتـــك فـــإذا يب أرثـــ عـــىل كنـــت: قـــال
  .عليك

  .بل تغبطني: قلت
  عالم?: قال
ـي عىل :قلت س يف هـذا بقائي مستمتعا بعنرص التشويق رغم مرور كل هـذه الـسنوات, أ

  .رس السعادة كلها
  وما هو?: قال
  .رس السعادة أال ينضب معني التشويق: قلت
ــــه قــــد انتــــوىلنــــا جلــــسة أخــــر: قــــال  إىل  أن يــــذهب مــــن تــــوهى يف الغــــد, ومل أكــــن أدري أ

ه ال يذكره  ه عام قصده من حديثه القديم, فإذا بأستاذي يتظاهر له بأ أي ال (أستاذي ويسأ
ـه حـاوره, وال يـذكر)يذكر زمـييل ومل متـض سـاعة إال وكـان زمـييل يطلبنـي .. اإلطـالق عـىل  أ

ني تــزال تــذكر احلــوار واللقــاء الــذي تــم بينــي وبــني أســتاذك منــذ ســبعة  أال: بــالتليفون ليــسأ
ــه بعــد حــديث أســتاذي وإنكــاره الــشديد للوقــائع بــدأ يقنــع نفــسه أن ذلــك  أعــوام? وبــدا يل أ

ــه ال يــذكر شــيئا, وال شخــصا, اللقــاء مل يــتم مــن األســاس, فقــد أجــاد أ ســتاذي التعبــري عــن أ
را, وال لقاء حتـىوال شكو ـه !  حـسب زمـييل نفـسه يعـيش بعـض الـضالالتى, وال حوا وأ

  .ربام حاور أستاذا آخر غري أستاذي
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جعـل زمـييل يعـيش معانـاة أكثـر ممـا هـو فيـه, أوحسبام تعلمـت مـن أسـتاذي فـإين مل أشـأ أن 

بــسفر طــارئ, وكــان مــن حــسن ا ًأن نلغــي موعــد الغــد معتــذروهلــذا فقــد اســتأذنت زمــييل يف 
ـــه اســـتجاب ـ بـــرسعة ـ ـــه ظـــن نفـــسه يف موقــــف ! هـــذا الطلـــب املريـــب منــــي إىل احلـــظ أ أل

  !!ضعيف
كـر  ـه شـكك زمـييل يف نفـسه بـام أ ويف أول لقاء يل مع أستاذي أهنيت إليه يف رفق شديد أ

  .من حديث حقيقي
  ?وماذا كنت تظنني أفعل: قال أستاذي

  .جترب خاطره: قلت
  .ىأي خاطر? وأي جرب? إنام تقصد إحياء املوت: قال
  هذا احلد? إىل أوصل األمر: قلت
هــل تظـــن لــنفخ الــروح يف التامثيـــل .. حــد نفــخ الـــروح يف التامثيــل إىل بــل إنــه وصـــل: قــال
  ?ىجدو

ك يف حب الشباب?: قلت   أهذا رأ
  .إنام هي ضالالت مبكرة: قال
  واحلب?: قلت
  . هو ما يبقي ال ما يومضاحلب: قال
   الوميض?ىوذكر: قلت
  .يتكفل هبا الرماد: قال
  .حتت الرماد وميض نار يرى إنه: لكن الشاعر يقول : قلت
  .إال إذا أردت أن تغري العلم وتعريفاته.. الضالل عىل وهذا يف حد ذاته دليل: قال

  . توفاه اهللاىهذه العقيدة حت عىل وظل أستاذي
***  

مــــل كــــان أســــتاذي يــــؤم ن أن النجــــاح يف احلــــب ال يمكــــن أن يتحقــــق إال مــــن خــــالل عوا
ــــاء والنــــار, فــــإذا كــــان الزوجــــان مــــائيني نجحــــت  النجــــاح التــــي خلــــصتها املعادلــــة اخلاصــــة با

 فـــإن العالقـــة اًالعالقـــة, وإن كـــان أحـــدمها كـــذلك نجحـــت العالقـــة, أمـــا إذا كـــان كالمهـــا ناريـــ
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فـإن النـاتج النهـائي % ٢٥الت األربعـة يمثـل تفشل, فإذا افرتضنا أن كل احتامل مـن االحـتام

 .فقط, وهو حد معقول% ٢٥يقف بالفشل عند حدود 
محيه, وكان رجل أعـامل ذكيـا, هـذه النظريـة ويـسعد بنـسبة هـذه  إىل وكان أستاذي ينسب

  .هذا الرجل املجرب إىل النظرية
القـول بفكـرة   إىلدار حوار بيني وبني أستاذي حول هـذه املعـاين ذات مـرة, فـإذا بـه ميـال

 أن احلـب الـذي يتولـد عـن املعـارشة احلـسنة أن اإلخفاق يف احلب أكثر من النجاح فيـه, وإىل
  .ما يفوق يف صموده ويف خلوده احلب الذي بدأ قبل الزواجا ًغالب

   يف االرتباط?عن جتربتي األوىلا ً شيئىهل تدر: ثم قال يل أستاذي
  .ال: قلت
ـــايض أن زوجـــة عميـــد إحـــدهـــل قـــرأت يف أهـــرام األســـبوع: قـــال  الكليـــات املرموقـــة ى ا

  سببت له مشكلة كبرية?
  .نعم قرأت اخلرب, هي زوجة فالن, عميد الكلية الفالنية: قلت
عرفها?: قال   أ
  .ال: قلت
  .لكنك تعرف خاهلا: قال
ْمن هو?: قلت َ  
, نائبـــا لـــرئيس  صـــديقك فـــالن, وكـــان هـــذا الرجـــل مهنيـــهـــو: قـــال ا عظـــيام, ومثقفـــا كبـــريا

ضاال   .وزراء, وعضوا يف جممع اللغة العربية أ
  أكانت هذه السيدة هي مرشوع ارتباطك األول?: قلت
  .نعم: قال
 مـــواطن اجلـــامل يف ىأحـــدس أهنـــا كانـــت ملكـــة مجـــال, فعائلتـــه بـــل قريتـــه هـــي إحـــد: قلـــت

  .إقليمنا يف الدقهلية
  .هي أكثر من ذلك: قال
  وما الذي أفشل التجربة?: قلت
ني? بـــالطبع أفــــشل مجاهلـــا التجربـــة, وتكفـــل بالبــــاقي قلـــت لـــك كــــل يش: قـــال ء ثـــم تـــسأ
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  .نفوذ خاهلا عىل التعويل
ك سعدت بالنجاة من التجربةا ًوالبد إذ: قلت   .أ
ا اليوم يف املوضع الذي فيه الزوج: قال   !وإال كنت أ
نيت: قلت   .قيمة اجلامل عىل لكني أذكر أين استرشتك ذات مرة يف موضوع مشابه فأ
  . من حقكهذا: قال
ك ال حقي: قلت ك رأ   .لكني كنت أسأ
  .لكنك كنت يف نظري الزلت غرا: قال
  وهل اختلف األمر?: قلت
  .باختالف الزمن: قال
ك تريد للعقل وحده أن حيكم الزواج: قلت   .كأ
دا: قال   .ًمل أقل هذا أ
  .أشم هذا من نقدك لكثري من مشاعر القلوب, وانطباعات األعني: قلت
  .أقصد هبا إلغاء دور القلب ما يفهمه كثريون من تعليقايت مع أين الهذا هو : قال
  .بل إنك تنحيه جانبا: قلت
املــــشكلة يــــا حممــــد أن حــــرص النــــاس تفكــــريهم يف االزدواجيــــات الــــشائعة جتعلهــــم : قــــال

يتــصورون أن كــل يشء ضــد العقــل هــو مــع القلــب, وهكــذا جيعلــون النــزق واخلطــأ واجلنــون 
أن يــصنفوها   هبــم لــيشء إال ألهنــا ليــست أحكــام العقــل, واألوىلوغريهــا أحكامــا للقلــب ال

  .»أحكام ال قلبية وال عقلية«حتت عنوان 
ك تؤمن بدور القلب?: قلت عني هذا أ   أ
  .لو مل أكن أؤمن بدوره ما حاورتك: قال
  يف سؤايل?ا ًفامذا كنت تفعل إذ: قلت
ا يريــد, وهبــذا أكفــي نفــيس القلــب ومــ:  لقــد قــالوا مــن قــديم الزمــان:كنــت أقــول لــك: قــال

  .املرهقة.. مئونة مناقشاتك
نكر أن القلب يريد ويدفع صاحبه: قلت   .ما يريده إىل أ
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كر: قال   .أ
  ?ىأن نفعل ما هنو إىل فام الذي يدفعنا: قل
  .اجلانب اآلخر من العقل: قال
ه ليس اجلانب األول?: قلت   تعني أ
  .نعم: قال
ا فأعترب اجلانب اآلخر : قلت   .من العقل هو القلبأما أ

غيت وجوده متاما: قال أستاذي   .إنك بدفاعك عن القلب أ
  .هذا هو ما أعتقد: قلت
يف هـــذا العـــضو الـــذي نعاجلـــه, ونداويـــه, ونداديـــه, ونرفـــع اســـمه فـــوق ا ًفـــام تفعـــل إذ: قـــال

  كروتنا الشخصية? وعىل تذاكرنا الطبية, وعىل عياداتنا,
  .ما هو إال املضخة: قلت
  ونحن?: قال
  .وما نحن إال مهندسو املضخة: قلت
   تقع هندسة املضخة?ىويف أي ختصص من ختصصات اهلندسة الكرب: قال
  .يف اهلندسة امليكانيكية: قلت
ـه مل يكـن : قال اآلن علمت اهتاممك احلثيث باهلندسة امليكانيكية, واستشهادك هبا مـع أ

أشـهد  كـار التـي تنقلهـا, وإينيعنيني عنوان الفـرع الـذي تنقـل عنـه, وكنـت أكتفـي بـذكاء األف
ــك أســتاذ يف  ــك كنــت أحــس بــام حيــسه بعــض مــستمعيك الــذين ال يعرفونــك فيحدســون أ أ

  .هذا الفرع
   األستاذية يف اهلندسة امليكانيكية?ىفهل يمكن لك أن تتوسط يف منح: قلت
أكد: قال   .أوال إن كان عالج املضخات يتبع اهلندسة امليكانيكية أو ال دعني أ
   يف قويل?ّشكأ: قلت
وسط لك فيها عىل بل ربام حصلت لنفيس: قال   .هذه األستاذية قبل أن أ
ري حالنا يكون أفضل لو حتولنا: قلت   أساتذة يف اهلندسة? إىل أ
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  .أفضل بكثري: قال
  مل?: قلت
  نشخص دون أن تستنزف اآلالت وجداننا, : قال

   .ونعالج دون أن تعيص اآلالت أوامرنا
دانناُونؤجر دون أن يس   .مم املريض أ

*****  
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, وكـــان يتعجـــب يف رقـــة  , وكنـــت والزلـــت أقـــل منـــه هتـــذيبا كـــان أســـتاذي مهـــذبا بطبعـــه

العكس من  عىل شديدة وبطريقة غري مبارشة كيف أكون أقل منه هتذيبا بينام املعطيات تدل
وليات ؤ إن هـذا االخـتالف اخـتالف جيـل مـن ناحيـة, واخـتالف مـس:ذلك, وكنت أقول له
حــد  إىل الـسبب األول وإن وافقنــي عــىل , ومل يكــن أسـتاذي يــوافقنيىمبكـرة مــن ناحيـة أخــر

 .السبب الثاين عىل ما
بـع, وبيـنام كنـت يف  وأذكر يف هذا الصدد أكثر مـن قـصة طريفـة, كـان قـسمنا يف الـدور الرا

ـــا مـــد رس مـــساعد جـــاءين عامـــل مـــن طـــرف أحـــد أســـاتذة اجلراحـــة مكتـــب رئـــيس القـــسم وأ
ّبعـض مـا يريـد أن ينهيـه إىل وذلـك مـن شـباك مكتـب رئـيس  إىل مني أن أسـتمعا ًاخلاصة طالب

القسم, بينام هو يف فناء الكلية, ذلك أن التليفونات كانت معطلة, وكذلك املـصاعد, وبيـنام 
ا أستمع من خالل الشباك كتفـي حـني  عـىل اذ إذا بيـد أسـتاذي تربـتما يريد هذا األسـت إىل أ

حادث من خالل الشباك   .دخل مكتبه ووجدين أ
ني   ماذا اضطرك هلذا?: وإذا بأستاذي يسأ

  .ّإىل الساعي ووقف حتت الشباك  أرسلىكام تر: قلت
  . اللطف إنك تدعوه للتفضل بمقابلتكىما كان أحراك أن تقول للساعي بمنته: قال
ق, فــــاحلوار الــــذي يــــدور مــــن خــــالل الــــشباك يف دقيقتــــني نعــــم, ولكــــن وقتــــي ضــــي: قلــــت

  .سيأخذ ربع ساعة إذا صعد وجلس
ـــه يريـــد أن يقـــول إن هـــذا هـــو العـــذر الـــذي هـــو أقـــبح مـــن ّتعجـــب أســـتاذي واشـــمأز  وكأ

ـــك ال: ّالـــذنب, ونظـــر إىل بعطـــف فوجـــدين أقـــول ـــه عـــذر أقـــبح مـــن الـــذنب, وأ  إين أعـــرف أ
  د, ولكن ماذا أفعل?هذا احل إىل تتوقع مني أن أكون عاجزا

  .كن كالسيف: قال
  .ولكن هؤالء مجيعا أكرب مني: قلت
  .لو اعتقدت ذلك ألكلوك: قال
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  .فإنك ال حتميني: قلت
  .ولن أمحيك: قال
  فام العمل?: قلت
أخـــــــذ حقوقـــــــك  عـــــــىل فـــــــصمما ًومعنويـــــــا ًمادمـــــــت يف وضـــــــع ســـــــابق علـــــــيهم أدبيـــــــ: قـــــــال

التـــسول  إىل  لـــو اضـــطرك هـــذاى وحتـــ.. ولـــو خـــرست اليـــوم وغـــداىالربوتوكوليـــة كاملـــة حتـــ
ادي   .ا
ادي?: قلت   هل تستقيم الكرامة والعزة مع التسول ا
ـادي ملعتـز بنفـسه, لكنـي أصـور لـك مـا يغـري الـنفس البـرشية : قال لن حيدث التـسول ا

وال أراك تـــصلح .. ًحـــني تريـــد أن تقنـــع نفـــسها بقبـــول الدنيـــة فتتنـــازل عـــن كـــل يشء تـــدرجييا
  .لعزة النفس يف سالسةا ًراك تصلح رمزللتنازل, وإنام أ

  .أشكرك: قلت
شــــــكري أن تلتــــــزم بنــــــصيحتي, وســــــعاديت أن أراك وقــــــد كــــــسبت مــــــن وراء اتبــــــاع : قــــــال
  .النصيحة
  .سأفعل إن شاء اهللا: قلت

  .أستاذي نفسه إىل  مع أقرب الناسىوظني أين فعلت هذا حت
***  

ذهبنــــا حلـــضور اجــــتامع مـــشرتك بـــني بعــــض األقـــسام يف الكليــــة مـــن أجــــل : القـــصة الثانيـــة
ــا أغــىل  مــن توزيــع املهــام الدراســية, وإذا بــبعض األســاتذة يــدلون ببيانــات غــري صــحيحة, وأ

إن هــذا الــذي يتحــدثون بــه باطــل, : أســتاذي وأقــول لــه عــىل هــذا الباطــل الــذي يقــال, وأميــل
كلـم, وبعـد دقـائق قـاطعني بل هو ظاهر الـبطالن, فلـام جـاء: فيقول يل  علينـا الـدور تركنـي أ

 مــن كالمــه بــدأت كالمــي مــرة ثانيــة دون ى إذا مــا انتهـىالــصمت حتــ إىل أحـد األســاتذة فعمــدت
ني فـيام  عىل أن أعلق بأي يشء مقاطعته وكأهنا مل تكن شيئا مـذكورا, ثـم بـدأ رئـيس اجللـسة يـسأ

ا أجيب رئيس اجللسة دو ظر ناحية األستاذ املقاطعقاطع به األستاذ اآلخر وأ  .ن أن أ
ا مطمئن عليك:  االجتامع قال أستاذيىفلام انته   .اآلن أستطيع أن أموت وأ
  .لساين عىل ولكن هذا كلفني من أعصايب وكظم غيظي وإقفال فمي: قلت

  .االنتكاس بعد الشفاء إىل يبدو أن عندك ميال: ضحك أستاذي وقال
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 عـىل هـذب اسـتعنت بوجـودك بجـانبي وكنـت أكـزال ولكنني مـن أجـل الـسلوك امل: قلت
  .أسناين
 تتخلـــق بالتهـــذيب ىنعـــم كنـــت أراك, وإذا أردتنـــي معـــك يف كـــل اجـــتامع قـــادم حتـــ: قـــال
ا عىل الكامل   .استعداد عىل نحو ما فعلت اليوم فأ
  أفرتاين كنت عند حسن ظنك?: قلت
  .وأكثر: قال

حة إننــي نفــيس لــو كنــت بمفــردي لكنــ: ثــم أردف يقــول ت قــد جتــاوزت يف كالمــي وبــرصا
  .مع هؤالء
ا معذور لو جتاوزتا ًإذ: قلت   .فأ
ت علم واعد: قال   !!ال يسمح لك وضعك املتميز هبذا وأ
ا الزلت غرا: قلت   .ربام سمح سني فأ
ْولكنك أديب ومن منا أديب? ولن يساحمك أحد لو نبا لفظك: قال َ.  
  هذا احلد? إىل أهم واعون: قلت
  انعدامه? عىل فهل نعول.. وعيهم عىل إذا كنا لن نعول: قال

***  
إنــه كــان مــن الــذين يتمتعــون بالقــدر , كــان أســتاذي يتمتــع بقــدر كبــري مــن احليــاء, أو قــل 

تـــــه, ومل يكـــــن يرتـــــاح,األكـــــرب ا ًأن يـــــؤدي دور إىل  كـــــان حيـــــاؤه يف تـــــرصفاته كـــــام كـــــان يف نظرا
ة فـإن احليـاء يف كثـري مـن  عليـه, وكـام نعـرف مـن احليـاىيتعارض مع احلياء الطبيعي الذي ترب

ــــواع متعــــددة مــــن اخلــــسائر أو التكــــاليف التــــي يمكــــن االســــتغناء عنهــــا  إىل األحيــــان يقودنــــا أ
 .احلياء نفسه عىل  عن احلياء املطلق أو املفرط مع احلفاظبالتخىل

ــادة ىهــذا املعنــ عــىل وعنــدي مــن األمثلــة كثــري ــدأ بقــصة ا , وربــام كــان مــن الــسهل بــأن أ
امنيـــا» بـــرت«امة الالصـــقة املـــس ـــادة بمثابـــة إعجـــاز يف حتقيـــق .. ّالتـــي صـــنعتها أ كانـــت هـــذه ا

لــصق أكيـد وفعــال ـ ويف الوقــت نفـسه ـ فإهنـا ال تــسبب  عـىل الغايـة املـرادة منهــا, فهـي تــساعد
أي أذي للــــامدة امللــــصوقة وال للــــامدة امللــــصوق عليهــــا الرســــم, وهــــي ختلــــو مــــن كــــل اآلثــــار 

ارة التـــي كانـــت مالزمـــة للمـــواد الالصـــقة الـــسابقة عليهـــا, وربـــام الكيميائيـــة والفيزيقيـــة الـــض
ــادة, والقــارئ معــذور وبخاصــة إذا مل يكــن قــد  يتعجــب القــارئ مــن مثــل هــذا املــديح هلــذه ا
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ويف الوقـت ذاتـه يفـسد املـواد امللـصوقة وأرضـياهتا, (!!) شهد عرص الصمغ الذي ال يلـصق
 تطغـى مـادة الصـقة ال إىل كنـا نحتـاج) ل سـبيل املثـاعـىل(ونحن يف ختصـصنا يف طـب القلـب 

ورق لنحـتفظ بـه  عـىل الرشيط احلـراري اخلـاص برسـم القلـب الكهربـائي عنـدما نلـصقهعىل 
وهكـذا فإنـه .. أو لنجري عليـه االمتحانـات أو لنـضمنه بحوثنـا العلميـة أو رسـائلنا اجلامعيـة

ه, لكـن احلـال مـع كان فتحا عظـيام, وهكـذا بـدأت أرشـد كـل زمالئـي إليـ» برت«عندما ظهر 
ـادة الـسحرية أستاذي خيتلف, فاألوىل , مع كرمه الدائم معي, أن أحرض له عينة مـن هـذه ا

ــــه كــــان وال يــــزال مغرمــــ بلــــصق رســــومات القلــــب النــــادرة أو الــــصعبة ا ًاجلديــــدة وبخاصــــة أ
وإعــــدادها للتــــدريس ولالمتحــــان, وكــــم فــــسدت أو تلفــــت منــــه رســــوم نــــادرة بــــسبب املــــواد 

  .يمةالالصقة القد
ــادة اجلديــدة وسيــشكرين  عــىل أن أســتاذي ســيثني يف اليــوم التــايل الثنــاء كلــها ًكنــت واثقــ ا

ــــه بطبعـــه املغـــرم باستكــــشاف اجلديـــد لـــن يــــصرب عليهـــا اختبارهــــا,  وعـــىل عليهـــا, وبخاصـــة أ
نــا يف ذلــك اليــوم كنــا قــد صــادفنا بالفعــل رســم قلــب كهربائيــ ا ًنــادرا ًوبخاصــة ـ مــرة ثالثــة ـ أ

ـت يـا مجيـل مـن أول مـا نجـرب «:  ومتغـزال فيـه اذي خماطبا رسـم القلـبوقال أست سـتكون أ
ادة الالصقة التي يقول حممد عنها    .»إهنا سحرية: عليك ا

 إىل وجــــاء اليـــــوم التـــــايل وكنــــت طـــــوال ذلـــــك اليــــوم مـــــع أســـــتاذي يف عيادتــــه لكنـــــه مل يـــــرش
  .املوضوع من قريب وال من بعيد

ــــا متمتــــع بقــــدر كبــــري مــــن كــــان احليــــاء الــــذي يتمتــــع بــــه أســــتا ــــضا وأ ذي جيعلنــــي أعاملــــه أ
ادة اجلديدة.. احلياء ه عن انطباعه عن ا   .وهكذا فإين من واقع احلياء مل أستطع أن أسأ

ام ونسيت املوضوع متاما   .ثم مرت األ
  .ساحمني: وبعد حوايل ثالثة أسابيع إذا بأستاذي أول ما دخلت العيادة يقول يل

  اذا?: قلت
  .حمني أوال وسأقول لكسا: قال
  اذا?: قلت
  وهل هناك احتامل أال تساحمني?: قال

  !!العفو: ارتبكت وقلت
  .بل ساحمني أوال: قال
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  .قد فعلت مضطرا: قلت يف ابتسام

ادة الالصقة السحرية?: قال   هل تذكر ا
  .الربت: قلت
  .هي تلك: قال
  .نعم: قلت
  اذا مل تذكر يل طريقة تشغيلها?: قال
  ذا حدث?وما: قلت
  هل تعدين أال تسخر مني?: قال
  .نفيس عىل إين خائف.. ما األمر اليوم? سامح وعدم سخرية: قلت
هــــــذه املرحلــــــة مــــــن االضــــــطراب أو متثيــــــل  إىل ال ختــــــف, ومــــــا دمــــــت قــــــد وصــــــلت: قــــــال

ني عندما أخذت منـك  عب أعصابك أكثر من هذا, والقصة أ االضطراب فال يليق يب أن أ
فلـــام بـــدأت اســـتعامله .  ليلـــة طويلـــة مـــن ترتيـــب رســـومات القلـــبإصـــبع الـــربت هيـــأت نفـــيس

إنــك أحــرضت : وقلــت .. وظلمتــك.. فرميتــه مــن تــوي يف صــندوق القاممــة!! وجدتــه منتهيــا
ــــادة الالصــــقة  إىل وبعــــد أســــبوعني ويف ظــــل حــــاجتي الــــشديدة.. يل إصــــبعا منتهيــــا كعينــــة ا

ت صـديقي احلـاج حـسن   : عـن صـمغ جيـد فقـال يل)صـاحب مكتبـة كبـرية يف الزقـازيق(سأ
ت الذي أرشدته إليها وإىل َإن هناك مادة جديدة كنت أ  استحضارها مـن القـاهرة, وألين مل َ

ـــادة التـــي أرشت هبـــا عـــىل  ته أن يرينـــي عينـــة منهـــا, فـــإذا هبـــا ا ـــادة فقـــد ســـأ ّأكـــن أذكـــر اســـم ا
: تلفــة فقلــتإهنــا متــوافرة يف أحجــام خم: نفــسها وأحــرضت عينــة منهــا وقــال يل احلــاج حــسن 

ـه منتـه, فقـذفت بـه هـو  إىل نجرب األصغر فلـام عـدت البيـت يف املـساء وجـدت اإلصـبع وكأ
ني عـن انطبـاعي عـن  اآلخر, واستعوضت اهللا, فلام كان صباح اليوم إذا باحلاج حسن يـسأ

ــــادة الالصــــقة فأجبتــــه بــــام حــــدث فــــإذا بــــه يقــــول  إنــــه نــــيس أن يــــذكر يل كيــــف يعمــــل هــــذا : ا
ــــه يعمــــل كإصــــبع الــــروج تــــديره مــــناإلصــــبع الالصــــق  عــــىل أســــفل كلــــام اســــتعملته لتــــربز  وأ

ادة الالصقة, وتكرر هذا التحريك حت   ..  ينتهي اإلصبعىسطحه ا
  .وهلذا السبب فإين أطلب منك السامح, ألين ظلمتك

تسم ا أ   .ىلكني بالفعل أستحق هذا الظلم ألين مل أوضح هذا املعن: قلت وأ
ا لست: أستاذي يف تواضع قال   . التكنولوجياىمستو عىل ربام حدث هذا ألين أ
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ـا أســتحق.. ال: قلـت ولكـي أكفــر عـن هــذا اخلطـأ فــسأروي ..  مـا حــدثُّاخلطـأ خطئــي وأ

  .لك بقية التعليامت
  .ىوهل يف األمر تعليامت أخر: قال
ادة امللصوقة هبذا الالصـق تتحـدد حـسب رغبتـك مـن اللـصق: قلت ! إن درجة تشبع ا

صقا مؤقتا يسهل فكه بعـد حـني فـام عليـك إال أن ختفـف الـضغط, أمـا إذا أردت فإذا أردت ل
فــــإن عليــــك أن تزيــــد الــــضغط, ولــــك أن تتــــذكر يف هــــذا املقــــام قــــول أيب العــــالء , أكثــــر ا ًتثبيتــــ

  :غرور اإلنسان حني يقولا ًاملعري خماطب
  .حورارخفف الوطء فإن أديم هذه األرض من أعني ساحرة اإل

***  
  .ى من دون أن أروي قصة ذات مغزفصل الال ينتهي هذا

فتح أستاذي قلبه وحكـي يل يف ذلـك اليـوم موقفـا وجـد نفـسه فيـه ذات يـوم ولكـن احللـم 
قــذه منــه, كانــت العــادة أن يتقــدم أســتاذ كــل فــرع مــن ختصــصات الباطنــة بــسؤال  هــو الــذي أ

عـــل هـــذا ألســـتاذ الباطنـــة العامـــة املكلـــف بوضـــع امتحـــان البكـــالوريوس, وكـــان أســـتاذي يف
بسالسة وبصفة مستمرة, ويف ذلك العام الذي اشتعلت فيه الفـتن يف الكليـة فـوجئ بـرئيس 

ه هـــل هـــذا هـــو املظـــروف الـــذي : قـــسم الباطنـــة العامـــة يـــدخل عليـــه مكتبـــه يف الـــصباح ويـــسأ
نعـــم, فـــإذا بأســـتاذ الباطنـــة يمـــزق : حيـــوي الـــسؤال الـــذي يقرتحـــه? وأجـــاب أســـتاذي بـــالطبع

 . قطعا قطعا وينرصفاملظروف أمام أستاذي
ول كبـري يف الكليـة يتـصل بـه يف التليفـون ؤوبعد أقل مـن ربـع سـاعة فـوجئ أسـتاذي بمـس

ه عــام حــدث فــإذا بأســتاذي يف منتهــي اهلــدوء جييــب هــذا املــس ول بــأن شــيئا مل حيــدث, ؤويــسأ
إن : أن قـال ول أخـذ يقـص عليـه مـا حـدث بالتفـصيل فلـم يكـن مـن أسـتاذي إالؤولكن املس
باطنــة هــو بمثابــة ابنــي الكبــري ولــيس بيننــا مــا يــستدعي الــضيق وال الغــضب مــن مثــل أســتاذ ال

مـضض عنـدما فـشلت  عـىل ول الكبـري إال أن يـصمتؤهذا الترصف, ومل يكن يف وسـع املـس
ــة طريقــة أن يظهــر .. حماولتــه التــي بــذل مــن أجلهــا الغــايل والنفــيس  وهــو الــذي كــان يريــد بأ

ال يقـــل عـــن عـــرش ســـنوات يف  ســـتاذي كـــان يـــسبقه بـــامأســـتاذي مـــع أن أ عـــىل ســـطوته كـــرئيس
  .األستاذية وأكثر منها يف السن

***  
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אאא 

ì…çm ÔÖ] 
خاض أستاذي معارك انتخابية كثرية طيلة الفرتة التي عملت فيها معـه عـن قـرب, منهـا 
انتخابـــــات نـــــادي هيئـــــة التـــــدريس يف اجلامعـــــة, وعـــــضوية جملـــــس الـــــشعب, ونقابـــــة األطبـــــاء, 

ــ ال يــرتك  حــد تعبــري بعــض زمالئنــا عــىل إلــخ, وباجلملــة فقــد كــان أســتاذي ـ.. وعــامدة الكليــة ـ
 أسـتاذي ىهـو عـىل انتخابات إال ودخلها, والواقع أن هذه املـشاركة يف االنتخابـات مل تكـن

واع االلتزام احلزيب كام يقال يف أدبيات السياسة  .متاما, وإنام كانت نوعا من أ
 االنتخابــات مــرت يف صــورة قريبــة مــن املباريــات الرياضـــية إال والشــك أن معظــم هــذه

سيئة وممتـدة يف ا ًفإهنا تركت آثار) بالنسب ألستاذي(انتخابات عامدة الكلية يف مرهتا الثانية 
  .نرى يف هذا الكتاب نحو ما  عىل أستاذي نفسية

سة مهـام كانـت أما انتخابات نوادي هيئة التدريس والنقابة وما إليها فقد كانت متر بـسال
  ., لكنه كان كثريا ما حيقق االكتساح ألستاذي ًدائاما ًنتيجتها, ومل يكن الفوز حليف

يف موضــع آخــر , أمــا انتخابــات جملــس الــشعب فقــد شــهدت طرفــة تارخييــة سنــستعرضها 
  .نروي قصة أستاذي مع انتخابات العامدةوسنكتفي هنا بأن 

 عرشة أساتذة وحـل موعـد جتديـد العـامدة يف أكثر من إىل حني اكتمل عدد أساتذة الكلية
 األصـوات يف انتخابـات لفوزه بـأعىلا ً, كان اسم أستاذي من األسامء املطروحة نظر١٩٨٥

  .نادي أعضاء هيئة التدريس التي أجريت قبل عام
ت أستاذي   هل سيخوض انتخابات العامدة كام يقولون?: سأ

  .بالطبع ال: قال برسعة وهدوء
  والشائعات?: قلت
  .رسعان ما تتبخر: قال
ك لن ختوض االنتخابات: قلت   .لكنك مل تعلن أ
  .لن أخوضها ًألين فعال: قال
  فلامذا ال نعلن?: قلت
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  .لن أعلن, وأرجوك أال تعلن: قال
ك?: قلت   هل هناك احتامل أن تعدل عن رأ
  .ال: قال
  فلامذا ال نوضح هذا?: قلت
ريت بعـــدم الرغبـــة لـــن تـــنم إال عـــن رغبـــة إن إعـــالين يف حـــد ذاتـــه منـــاورة, وإن جمـــاه: قـــال

  .مكبوتة, واألفضل أن نرتك األمور هكذا
  ?ىمت إىل :قلت
  .رسعان ما تصحح األمور نفسها فال تقلق: قال

ــــرز األســــاتذة املؤيــــدين  عــــىل وبالفعــــل فقــــد مــــضت األمــــور أن أصــــبح أســــتاذي يمثــــل أ
 بيــــنام رشــــح وكــــياله االنتهــــاء, عــــىل لــــرضورة اســــتمرار العميــــد الــــذي أوشــــكت مدتــــه األوىل

نفـــسيهام يف مواجهتـــه, وهكـــذا أصـــبح مـــن املنطقـــي أن حيـــل أســـتاذي يف حمـــل أحـــد الـــوكيلني 
الــرغم مــن أن أحــد الــوكيلني بــذل  وعــىل  االنتخابــات ويفــوز العميــد بالتجديــد,ىعنــدما جتــر

انتحاريــــة مــــن أجــــل الفــــوز باملنــــصب فقــــد كنــــا نحــــن شــــباب أعــــضاء هيئــــة التــــدريس ا ًجهــــود
ـــه مـــ غـــريه, بمـــن فـــيهم أســـتاذي, أن ينافـــسوا العميـــد املتميـــز  وعـــىل ن الـــصعب عليـــهنعـــرف أ

مـا, وأداء, وفهـام, وحزمـا, ىالعامل اجلليل, وهـو بـال شـك أفـضل عمـداء كليتنـا حتـ ً اآلن التزا ًً
ًوأمانــة, ورقيــا, وعلــام, وعطفــا, ويكفينــي يف هــذا الــصدد مثــل رضبتــه حــني كنــت عــضو ً يف ا ًً

 أعــداد الــدوريات العلميــة فوجــدت فــرتة هــذا العميــد العظــيم جلنــة املكتبــات وتوليــت حــرص
هـــــي الفـــــرتة الوحيـــــدة التـــــي اســـــتقام فيهـــــا توريـــــد كـــــل أعـــــداد الـــــدوريات العلميـــــة دون قطـــــع 

انــــضباط  عــــىل لالشــــرتاك, أو إمهــــال يف تزويــــد املكتبــــة باألعــــداد, وهــــذا مثــــل عميــــق للداللــــة
  .العلماألداء واهتاممه باملقومات األساسية لكلية تشتغل ب

  .ون التعليم والطالبؤبعد عام واحد أصبح عميدنا نائبا لرئيس اجلامعة لش
ــرز املرشــحني فيهــا هــو والوكيــل  وهكــذا كــان البــد مــن انتخابــات جديــدة كــان أســتاذنا أ
اضـــية, ومل يكـــن فـــوز أســـتاذنا صـــعبا وال كـــان ســـهال,  الـــسابق الـــذي مل يفـــز يف االنتخابـــات ا

مــؤامرة كبـرية تــستلزم إعــادة  عــىل خمـاض اللحظــات األخـرية أيىل ا عــًوإنـام كــان األمـر متوقفــ
 بـــاألحرىمنـــاورة ذكيـــة, أو  إىل ترتيـــب األوراق, ورسعـــان مـــا وجـــد الوكيـــل الـــسابق طريقـــه

خبيثـــــة, كانـــــت كفيلـــــة بإعـــــادة ترتيـــــب األوراق, ومـــــن ثـــــم بفـــــوزه تبعـــــا لرتتيبـــــات : وبـــــاألدق
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  .اللحظات األخرية

اإلطــالق بفــوز هــذا الرجــل مــن ناحيــة, وال بعــدم فــوز ىل ا عــًيف واقــع األمــر مل أكــن ســعيد
, وال بـــــاملؤامرة التـــــي متـــــت مـــــن ناحيـــــة ثالثـــــة, وذلـــــك ألن أحـــــد ىأســـــتاذي مـــــن ناحيـــــة أخـــــر

ًاألســاتذة األعــزاء عــىل كــان طرفــ ثالثــة حمــاور, عــز  عــىل فيهــا, وهكــذا كانــت النتيجــة حمبطــةا ّ
سـتاذي ضـحية هلـذه املـؤامرة, وأن  يف مـؤامرة, وأن يكـون أطيـب أحبـهّعىل أن يشارك أستاذ 

ملنــصب العميــد, وهكــذا وجــدتني يف حالــة مــن املنــافس تكــون نتيجــة املــؤامرة هــي وصــول 
  .عيادة أستاذي إىل الضيق النفيس الشديد, ووجدتني أقود خطوايت

  .كشف بعدأي  العيادة بدقائق معدودة ومل يبدأ إىل وجدته قد سبقني
ني   لقاهرة أو الزقازيق?هل وراءك يشء مستعجل يف ا: سأ
  .الطب الروتيني فقط: قلت
   كثريون اليوم يف القاهرة?هل عندك مرىض: قال
ــام التــي آيت فيهــا: قلــت ــدأ عمــيل يف العيــادة مــع  الزقــازيق ال إىل ال أعــرف, لكنــي يف األ أ

 إىل هلــا ًاملــريض قبــل التاســعة, وأقلــل مــا اســتطعت مــن الكــشوف التــي تطلــب احلجــز مــؤجال
  .التي ورائي األخرى ايل, فإذا وصلت مبكرا فإين أستهلك بعض تالل األعاملاليوم الت
  يف القاهرة ليشء وراءك أو ارتباط مسبق غري املريض?ا ًهل تريد أن ترتك خرب: قال
  .نعم: قلت
  .التليفون عندك, ريثام أعيد ارتداء مالبس اخلروج.. تفضل: قال

ــيض, و  جاكــت اخلــروج وحــذاء ىة, وارتــدالعيــاد» شــوز«قــال هــذا, وخلــع املعطــف األ
أفخــــر  إىل األقــــل, وقــــاد خطــــوايت عــــىل لــــن نعــــود إال بعــــد ســــاعتني: الــــشارع, وقــــال ملــــساعده

  .الغداء عىل  نتناقشىمطعم سياحي يف الزقازيق حت
  !.أراك مبتئسا: قال أستاذي

االبتئــــاس, وذكـــرت لــــه األســــباب الثالثــــة  عــــىل أرتــــب األســــباب حـــسب باعثيتهــــا: قلـــت
  .هاحسب ترتيب

  .بينك وبني الرجل يشء? يقصد األستاذ الذي فاز بالعامدة: قال
  .كل خري: قلت
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  فلامذا تتخوف منه?: قال
األقـــل ريـــثام ا عـــىل ًيـــصعب إصـــالحه طيلـــة مخـــسني عامـــ مـــن الفـــوىضا ًسيـــشيع جـــو: قلـــت

ران برغبته يف السيطرة واملظهرة   !ينتهي اجليالن اللذان سيتأ
  .ط الكنرتول والطوابريضب عىل لكنه مشهور بقدرته: قال
هذا هو النظام املظهري, وبقدر حرصـه عليـه ونجاحـه فيـه فإنـه سـوف خيـرب كـل : قلت

, والوصــــــولية, واالنتهازيــــــة,  سيةئــــــدسا يف هــــــذه الكليــــــة بتــــــشجيعه أخالقيــــــات البنــــــييشء 
 عهـود العمـداء ىمـد عـىل والشللية, واملظهرية, وهي أخالق سلبية مخسة نجت منها كليتنـا

  .أحبه كياننا هذا الذي إىل األولني, وستبدأ يف التسللالثالثة 
ك تقارنه بالعمداء الثالثة األولني, وكلهم أحباؤكىلعلك تتجن: قال   . أل
  .ال وجه للمقارنة: قلت
فــــرد واحــــد أن يفعــــل فيهــــا مــــا تتنبــــأ بــــه مــــن هــــذه  عــــىل لكننــــا اآلن مؤســــسة يــــصعب: قــــال

  .األمراض اخلمسة
  . مادامت يف طور شباهباكل مؤسسة قابلة للفساد: قلت
  .الشيخوخة إىل فإن وصلت: قال
  .اإلصالح عىل الفساد كام تستعيص عىل استعصت: قلت
  ًال فارق إذا?: قال
  .بل حتتاج املؤسسات أن تستغل شباهبا يف احلالل ال يف احلرام: قلت
ــك! اآلن فقــط فهمــت مــا تقـصده: قـال هــل تــتكلم عــن : لكـن خــربين.. حــق عــىل ويبــدو أ
  ً, أم عن خربة بالتاريخ, أم عنهام معا?عقيدة

كرت أن دافعي بل زادي هو اخلربة بالتاريخ فحسب: قلت   .أكذب عليك إذا أ
  .نسأل اهللا النجاة: قال

  بقائك يف منصب الوكيل? عىل ومع هذا فالزمالء يعولون: ًقلت مرسعا
ـــوي يف هنايـــة هـــذا الغـــداء أن أرســـل معـــك با: قـــال ســـتقالتي مـــن ّيعولـــون عـــىل مـــاذا? إين أ

  ).رئيس اجلامعة: يقصد(الوكالة لعمك 
ا حتت أمرك بالطبع, لكني ال أوافق: قلت   .أ
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ـــا: قــال ـــديت مــن آراء ال أجـــرؤ أ  عـــىل إنـــك تنـــاقض نفــسك, كيـــف تبـــدي يف الرجــل مـــا أ

ّالتلميح هبا ألقرب الناس إىل, ومع ذلك تطلب مني العمل معه وكـيال? هـل تظننـي أصـلح 
  ما أفسده الدهر?

  .ربام: قلت
  كيف?: قال
  . فيها األمرقد يغيب فرتات طويلة تتوىل: قلت
ـــام هـــذه الـــسلطة التـــي عـــاش : قـــال لـــن حيـــدث, فهـــو يريـــد أن يـــستمتع بكـــل دقيقـــة مـــن أ
  .طويلة يف الوصول إليهاا ًأحالم

  .ًربام يغيب هنائيا: قلت
  . منه مشغولة بالطب وليس إليها من سبيلاملناصب األعىل: قال
  . مؤيديك عليكفذلك حق: قلت
  ماذا تقصد?: قال
يـد مـن أرزاقهـم : قلت ـدوك سـيدفعون ثمـن هـذا التأ ت سـيد العـارفني أن بعـض مـن أ ْأ َ
  .وجاههم
  .أعرف: قال
  .ووجودك يف موقع الوكالة ربام خيفف بطش العميد هبم: قلت
  .وربام ال.. ربام: قال
  .ملو مارست صالحياتك كلها فسيكون من الصعب أن جيور عليه: قلت
  .عليها ًأفهم هذا, لكني ربام ال أكون قادر: قال
دوك? من: قلت ْأجل من أ َ  
ــدوين مــن أجــل املبــدأ فبهــا ونعمــت, وإن كــان مــن أجــل محايــة مــصاحلهم فــاهللا : قــال إن أ
  .الغني

  ?ىهل تنوي الرتشيح مرة أخر: قلت
ن نحن من املرة األخر: قال   .ىأ
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ام متر رسيعا: قلت   .األ
 عـــىل د تريـــد أن تـــضعني يف دائـــرة الـــسياسيني الـــذين يامرســـون العمـــللكنـــك يـــا حممـــ: قـــال

  .الدوام, فهم إما يف املعارضة, وإما يف احلكم
ت, فيام يبدو, تريـد أن تعـيش دور الـزعيم الفرنـيس دجيـول وتتمنـي أن : ًقلت متخابثا وأ

  .أال صالح لألمر إال بعودتك يرى حني» الشعب«يستدعيك 
  .كان عمالقا: قال
ت?أ: قلت   رأ
ت ماذا?: قال   رأ
ت متمثله: قلت   .أ
م يكن عمالقا?: قال   أ
  .بيل: قلت
  فام الرضر يف استحضار ذكره احلسن?: قال
  .لكن الظروف خمتلفة.. هذا ما قصدته: قلت
  فيم?: قال
مقاعد املصوتني يف انتخابات العامدة والصاحلني هلـا أفـراد  إىل بعد سنوات سيقفز: قلت

  .نفسه أحق باللعب وأقدر عليه  يرىكثر من جيل جديد
  .وقتأمامهم : قال
 إىل وا وســــتكون الــــسنوات اخلمــــس القادمــــة كافيــــة لوصــــول عــــدد مــــنهمؤقــــد بــــد: قلــــت

  .مقاعد األستاذية يفوق عدد األساتذة املوجودين حاليا
  ما يل وهلذه احلسابات الصارمة?: قال
  .هذه هي احلقيقة: قلت
   كل مخس سنوات بدال من كل ثالث?وهل تغري موعد االنتخابات لتكون: قال
ه تغري: قلت   .يف حالتنا يمكن القول بأ
  كيف?: قال
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ـــك نفـــسك لـــن تقبـــل أن تـــدخل االنتخابـــات مـــع العميـــد احلـــايل حـــني يكـــون يف : قلـــت أل

  .التاسعة واخلمسني بعد ثالث سنوات
ن تأيت السنة اخلامسة?: قال   ومن أ
ليد ديسمرب, وبذلك يمتد عمله: قلت   .هناية العام الدرايس التايل إىل هو من موا
ن جئت بالرقم الذي تزعم فيه أن العدد سيتضاعف?: قال   ومن أ
ه سيفوق الضعف: قلت   .بل أزعم أ
  ما دليلك?: قال
ْمـن الطبيعـي أن أغلـب مـن وصـلوا اآلن: قلت أسـتاذ مـساعد سـيكونون أسـاتذة بعـد  إىل َ

  .أربع سنوات
  وما عدد هؤالء?: قال
 املدرسـني احلـاليني سـيكونون ىألسـاتذة احلـاليني, بـل إن بعـض قـداميفوق عدد ا: قلت

  .أساتذة يف االنتخابات القادمة
  كيف?: قال
 إىل أســــتاذ مــــساعد خــــالل هــــذا العــــام, ثــــم يــــصلون بعــــد أربعــــة أعــــوام إىل يــــصلون: قلــــت

  .درجة أستاذ
  .لكن هؤالء منتخبون ال مرشحون: قال
ون العميـــد القـــادم مـــن هـــؤالء الـــذين مل مـــا مل تتحمـــل الظـــروف الـــسيئة فـــسوف يكـــ: قلـــت
  !! بتجربة التصويت من قبلىيمروا حت
ظنهم يلعبون دورا ً مؤثر: قال   هذا احلد يف االنتخابات القادمة?ا إىل ًأ
موقعــك يف الوكالــة,  عــىل أكــرر لــك زعمــي أن العميــد ســيكون مــنهم إذا مل حتــافظ: قلــت

ك مكافح من أجلهم   .وإذا مل تثبت ملريديك أ
  .لكن هذا ليس من طبعي: قال
قــع تــستطيع أن تتحمــل : قلــت مــن أجــل مثالياتــك التــي تتقــدم مــن أجلهــا ملثــل هــذه املوا
  . النفيسىبعض األذ

 أن يؤجــل أن يـستمر وإىل إىل وظللنـا نتجـادل يف هـذا األمـر طيلــة سـاعة وصـلنا يف هنايتهـا
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  .رفع استقالته

أن انفـــرد بـــه بعـــد  ّيـــشري إىللكننـــي فوجئـــت بعـــد شـــهرين بأســـتاذي رئـــيس اجلامعـــة وهـــو 
أن  إىل ّخروج ضيوفه, وينهي إىل أن أستاذي بعث إليه باستقالة, ويؤسفني بـالطبع أن أشـري

ــه كــان مــن تالمذتـــه  الرســول الــذي جــاء بالرســالة كــان يلعــب ضـــد أســتاذي وأســتاذه, مــع أ
ك أســتاذي رئــيس اجلامعــة أن يؤجــل قبــول االســتقالة فــصادف ذلــ إىل األولــني, وقــد طلبــت

ــه يعتــزم ذلــك ىهــو ــه كــان خيــربين ألطلــب منــه ذلــك الطلــب, وقــد أهنــي إىل أ ّ يف نفــسه, وكأ
ر ه يعول عىل يف إقناع أستاذي بالرجوع عن هذا القرا   .ّوأ

غـــداء آخـــر متكنـــت مـــن إقناعـــه بـــسحب اســـتقالته,  عـــىل وبعـــد حـــوار طويـــل مـــع أســـتاذي
  . القراراتانتقاء الرسل الذين يبعث معهم بمثل هذه إىل وباالنتباه

نـــاء ســـفرة قـــصرية  إىل اخلـــارج تقـــدم أســـتاذي باســـتقالته الثالثـــة, وقـــد ذهـــب هبـــا إىل ويف أ
  .وعدت هبا إليه مبارشة  لكن الرئيس أعطانيها عند عوديت ,... رئيس اجلامعة مبارشة

قنــت بعــده أن مــن الظلــم لــصحة أســتاذي أن  ثــم حــدث موقــف مــن مواقــف اخلالفــات أ
ـــح عليـــه يف البقـــاء,  بـــة عـــام أ ـــح عليـــه يف تأجيـــل اســـتقالته األخـــرية التـــي قبلـــت بعـــد قرا فلـــم أ

  .ملنافسه ًعمل فيه وكيال
بعــد أربــع ســنوات مــن اســتقالة أســتاذي حلــت انتخابــات عــامدة جديــدة وكنــت لظــروف 

بعــــــض الــــــيشء عنــــــه, لكــــــن جــــــاءت النتيجــــــة خميبــــــة لكــــــل اآلمــــــال ا ًأمريكــــــا بعيــــــد إىل ســــــفري
هـذه االنتخابـات, ولـيس هـذا موضـع روايـة تفـصيالت عـىل  والتوقعـات التـي بناهـا أسـتاذي

مــا حــدث يف هــذه االنتخابــات, فهــو ممــا خيــرج عــن موضــوعات هــذه احلــوارات, لكنــي أذكــر 
القـــاهرة, ومـــا إن  إىل أن أســتاذي طلـــب منــي ذات يـــوم أن أمـــر عليــه يف العيـــادة قبـــل أن أعــود

ني وعــــىل الغــــداء كاملعتــــاد, إىل  دعــــاينىوصــــلت حتــــ  ىمــــا هــــي قــــصة أيب موســــ: الغــــداء ســــأ
ت فاظك أ ت وبأ   .األشعري? إين أريد أن أسمعها منك أ

باختــصار شــديد وجــدت الكليــة كلهـا عقــب االنتخابــات مبــارشة تتحــدث عــن أن : قلـت
 اجلبهـــــات املناوئـــــة يف انتخابـــــات العـــــامدة, اتفاقـــــا كانـــــت ىمـــــساعدك األول اتفـــــق, مـــــع إحـــــد

لتي كانت مضمونة لكم فانتقلـت مـن سـيادتكم نتيجته أن ضاعت نتيجة انتخابات العامدة ا
ًبحــسابات الـــسياسة, ووجــدت اهلجــوم عليـــه شــديدا, ومـــع أين ا ًيف اجتــاه آخــر مل يكـــن متوقعــ

ه ال يكف ,  عن إيـذائي والعمـل ضـدي وتـشويه سـمعتي ّأكثر الناس تعرضا لظلمه , ومع أ
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حـث لـه عـن خمـرج يعـرت ف باخلطـأ لكنـه ال فإن انتامءنا لقسم واحد وألستاذ واحـد جعلنـي أ

إن : يستلزم اإلدانـة, هكـذا أردت تـصوير األمـر مـن وجهـة نظـر منـصفة لـه فقلـت بعـد تفكـري
  . األشعريىترصفه كان يف إطار ترصف أيب موس

  بيهوذا األسخربوطي?ا ًومن الذي شبهه إذ: قال
قعـة اسـتدعاين أسـتاذ املـسالك الثالـث بـالتليفو: قلت ن بعد أكثر من أسبوع مـن هـذه الوا

مـــأل مـــن  عـــىل ألمـــر مهـــم, وقـــال يل عـــىل العزيـــزكـــي أقابلـــه يف مكتـــب صـــديقه وكيـــل الكليـــة 
 عـىل كـن أمينـا, وال جتامـل أصـدقاءك وأسـاتذة قـسمك... يـا حممـد: األساتذة بمجرد دخـويل

ــم التحالفــات حــساب أســتاذك مل يتــرصف تــرصف  عــىل حـساب التــاريخ, إن زميلــك الــذي أ
  . ترصف هيوذا األسخربوطي األشعري, وإنام ترصفىأيب موس
  .مشهد من كثريين عىل وكان هذا: قال
ذكر منهم فالن: قلت ًوفالنـا, وعـددت سـبعة أسـاتذة ثـم اسـتعدت ا ًوفالنـا ًأستطيع أن أ

عليهـــا كثـــري مـــن الوقـــت وتـــذكرت ثالثـــة آخـــرين  مـــىض صـــورة تلـــك اجللـــسة التـــي مل يكـــن قـــد
لتـــدريس يتبـــادلون التحيـــات واآلراء كـــانوا يف ذلـــك املكتـــب الـــذي كـــان يعـــج بأعـــضاء هيئـــة ا

  .واحلكايات
ت الزلت: أستاذي قال و موس عىل وأ ه أ ك يف أ    وليس هيوذا?ىرأ
ي عىل نعم ال أزال: قلت   .رأ
يف هذه التشبيهات املوحية?: أستاذي قال   وهل تدخل غريكام يف تأ
ك الثالـث, أستاذ املسال وعىل شخيص, عىل فيها اقترص» اإلبداع«مبلغ علمي أن : قلت

  .وبقية األدوار أدوار رواة أو حمبذين هلذا الرأي أو ذاك
و موس عىل تزال لكنك ال: قال أستاذي ه أ ك يف أ   . وليس هيوذاىرأ

ك تسرتيب فيام وصلك من روايات: قلت   .يظهر من سؤال حرضتك أ
  وما هي الروايات التي وصلتني?: قال
ي: قلت   .أحدس أن يقول بعضها بأين غريت رأ
  والبعض اآلخر?: قال
  .ىّأحدس أن ينسب إىل تشبيه زميلنا الكبري بيهوذا بدال من أيب موس: قلت
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  .حدساك صائبان: أستاذي قال
ت ماذا تر: قلت   ?ىوأ
ني أرىماذا تر: قال ت أ   ?ى أ
  .تعطيني األمان: قلت
  .أعطيتك: قال
ك بدأت تقتنع بأن زميلنا لعب دور هيوذا: قلت   .يبدو أ
  اذا?: قال
ه من طبيعة عالقته باملجموعة التي وصلت: قلت   .السلطة إىل من هذا الذي نرا
ضا?: قال اذا أ   و
رت: قلــت وأصــبح .. إن ســاعدين حــديس مــن جمــرد ســؤالك فلــربام أن عالقتــه بــك قــد تــأ

  .يتباعد عنك يف ظل قربه من السلطة
  .هو ذاك: أطرق أستاذي بأسف وقال
  ?وما العمل: هنا فاجأت أستاذي وقلت

ت تتحدث عن رأي ال عن موضوع... ما العمل يف ماذا : قال   .أ
  .ُما العمل إذا سئلت حرضتكم عن اعتقادكم يف هذا املوقف.. ال: قلت
  وهل السؤال مطروح?: قال
ــت نفــسك: قلــت نحــو مــا حتــدثنا فيهــا اآلن فهــذا  عــىل إذا كانــت الروايــات قــد وصــلتك أ

وســيكون احلـدث التــايل يف سلــسلة الــشائعات وبــشدة, ا ًيعنـي أن الــسؤال قــد أصـبح مطروحــ
ت نفسك باعتبارك صاحب الشأن   .أن يوجه السؤال إليك أ

ه الناس?: قال   وكيف سيسأ
ك هــل تعتقــد أن فالنــا أقــىص: ققلــت حــة أن يقابلــك اآلن أحــدهم فيــسأ  مــا فيــه مــن رصا
و موس    أو هيوذا?ىأ
  وماذا تفعل لو كنت مكاين?: قال
يس مبارك عندما سئل عن تفـضيله لـسياسات الـسادات أو عبـد أقول كام قال الرئ: قلت
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  النارص?
  ماذا قال?: قال
فــــالن, وتــــذكر اســــمه : وهكــــذا تقــــول إن اســـمه... إن اســــمه حـــسني مبــــارك: قــــال: قلـــت
  .األصيل
  .وإين أشكرك عليها.. هذه إجابة نموذجية يا حممد: قلت
  .بل اشكر رئيسنا: قلت
لمــــؤرخني مــــن أمثالــــك, فكــــم مــــن أقــــوال حكيمــــة إنــــام تعــــرتف الوقــــائع بالفــــضل ل: قــــال

  . ى, وأراهنك أن مبارك نفسه نسضاعت بعد أن رصح هبا أصحاهبا
  .لكن هذا لن يغني عنك إحلاح املتطفلني: قلت
  !!وما أكثرهم!! وما أكثرهم: قال
  فامذا سوف تقول هلم??: قلت

هم هـل: قال أستاذي بعـد تفكـري اسـتغرق منـه دقيقتـني أو أكثـر  هـو مـسلم أو سـوف أسـأ
ه مسلم فأقول هلم  و مويسا ًإذ: هيودي? وبالطبع جييبون أ   .هو أ

  إنه هيودي?: فامذا تفعل إذا ختابث أحدهم وقال : قلت
  .فهو هيوذاا ًأقول إذ: قلت

وكانــت كــل الظــواهر !! أن أســتاذي قــد بــدأ يــشك عــىل وكــان يف هــذا القــول دليــل قــاطع
 .وظلت ثورة الشك تتأجج يف نفس أستاذي .أن له احلق يف كل ذلك الشك عىل تدل

*****  
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أحد االنتخابات التـي مل يوفـق فيهـا أسـتاذي كنـا سـنحتفل يف القـسم يومني اثنني من بعد 
 املناسبات االجتامعية, وكنا يف حرية كيـف نوفـق بـني املناسـبة االحتفاليـة وبـني عـدم ىبإحد

ت زمالئيتوفيق األستاذ, ني أفكـر يف كلمـة تتجـاوز املوقـف وحتـل املـشكل إىل  وطمأ ... أ
فكــــرة مــــن أفكــــار البيــــان والتعبــــري, وهــــي أن التجــــارب  إىل  هــــداين اهللاىوأخــــذت أفكــــر حتــــ

احلزينة يف حياة أستاذي السياسية والعامة متثل ذلك اللون األسود, الـذي البـد مـن وجـوده 
جــــزء مكمــــل لعنــــارص اجلــــامل, وأن اجلــــامل ال يمكــــن أن يف اللوحــــة الفنيــــة, وأن هــــذا اللــــون 

قيت .. يتحقق إذا استبعدنا اللون األسود من اللوحة مادام أحد عنارصها ذا لون أسود وأ
نيىالكلمة التي دارت حول هـذا املعنـ  إىل هـل سـبقك أحـد: املـأل عـىل , فـإذا بأسـتاذي يـسأ

 هذه الفكرة العبقرية?
  .ما أعلم ال عىل :قلت
  .ما أعلم الىل  وع:قال
  فلامذا السؤال?: قلت
  .إنام قصدت أن أعرتف لك بالفضل, ألن الفكرة أعجبتني وهبرتني: قال
  .الفضل لك: قلت
ا الذي كتبت لك الكلمة? هل غششتك?: قال   كيف ذلك? هل أ
ت امللهم.. ال: قلت   .بل أ
ن اإلهلام ىف أو مني? ,) وكانت هذه عادته ( اهللا أكرب: قال   ّ وأ
ت الذي خضت املعارك وحتملت وطيسها ونتائجها?:قلت ست أ    أ
  .بىل: قال
ت الذي أوحيت يل بام تأملته فيها فخرجت به? : قلت   وأ
  .بيل: قال
ت امللهم: قلت   .فأ
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  . من املتنطعني لسفك دمكاًلو سمعك واحد: قال
  هل تعلم أن هناك مصطلحا فنيا يدور حول ملهامت الفنانني املشاهري?: قلت
  آخر الزمان? عىل أوتريدين أن أكون منهم.. نعم أدرك املعني دون املصطلح: قال
  .هذا إذا أصبح يل شأن: قلت
  .بل لقد تأكد هذا لك منذ زمن بعيد: قال
  .إهنا جماملة مشكورة: قلت
   أن تعرتف بقدرك? أهو تواضع?ىاذا تأ: قال
  .بل أقلدك: قلت
  يف ماذا إن شاء اهللا?: قال
  . عن فكرة أن تكون ملهمييف اعتذارك: قلت
ا ملهمك يف هذه اللوحة: قال رضيك هذا?! إذا كان األمر كذلك فأ   أ
  .نعم: قلت

***  
ــا أســتاذنا ١٩٨٧جيــدر يب هنــا أن أروي مــا حــدث يف انتخابــات جملــس الــشعب   حــني هنأ

ـــه كـــان  حـــزيبحتـــالف اإلخـــوان املـــسلمني مـــع رأس قائمـــة  عـــىل بالنجـــاح يف االنتخابـــات, أل
  بتحــــالف أحيانــــا دبيــــات  يف األىسمتــــ, وهــــي القائمــــة التــــي حــــرار واألاالشــــرتاكيالعمــــل 

 .اإلخوان املسلمنيبتحالف  ىأخرحزب  العمل , وأحيانا 
واحــد فقــط  عــىل نــسبة أصــوات تؤهــل للحــصول عــىل وقــد حــصلت قائمــة حــزب العمــل

أن هـذا املقعـد  اًمن املقاعد االنتخابية عـن دائـرة الزقـازيق, وهكـذا فهمنـا وفهـم النـاس مجيعـ
ســيكون مــن نــصيب أســتاذنا, ألن اســمه كــان أول اســم يف القائمــة, وهكــذا أعلنــت اجلامهــري 
فــــات التهنئــــة, لكــــن وزيــــر الداخليــــة  واللجــــان اإلداريــــة فــــوز أســــتاذي, واهنالــــت عليــــه تلغرا

التفـــسري القـــانوين الـــذي جيعـــل هـــذا املقعـــد مـــن  عـــىل العتيـــد والعنيـــد يف ذلـــك الوقـــت صـــمم
  .األقل من املقاعد عىل %٥٠ العامل تطبيقا لقاعدة أن للعامل نصيب مرشح

حــاء ىوهكــذا أصــبح أســتاذي ومعــه أكثــر مــن عــرشين آخــرين يف دوائــر أخــر  يف مجيــع أ
الداخليـــة جعـــل الثـــواين مـــن  اجلمهوريـــة فـــائزين خـــارسين, فهـــم األوائـــل ولكـــن قـــرار وزيـــر
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جملـس الـشعب,  إىل وا بمـسريات قضائية وقـامىحزهبم هم الفائزين, وقد أقام هؤالء دعاو

  .١٩٩٠ عام ىلكن املجلس نفسه حل كام نعرف وأجريت االنتخابات مرة أخر
 يف وقـت نجاحـه, كـام قـدموا التهـاين بـصور خمتلفـة ألسـتاذي كل األحوال فإن كثـريين يف

لـه ذكرت, لكنهم مل يعرفوا بقية ما حدث بعد هذا, وكيف يعرفون القـصة وهـم قـد أرسـلوا 
إن :  ال يقـــــال حتـــــىطاقـــــات الـــــورد ,  : ىصح , وبالفــــأو بوكيهـــــات الـــــورد (تهنئـــــةبرقيــــات ال

 عـىل التهنئـة, وكنـت أقـص عـىل  وتلقـوا شـكره)  الفصحىعضو جممع اخلالدين ال يستخدم 
فيبتــسم هلــذا احلــظ الــذي  األخــرى أســتاذنا بعــض قــصص هــؤالء مــن أســاتذة كليــات اجلامعــة

ــ ــان يف نظــرهم رغــم أ أن جــاء يــوم ســبت كنــت  إىل ف وزيــر الداخليــة,جعلــه عــضوا يف الرب
الزقـازيق, وكـان ذلـك اليـوم  إىل أسـتاذي مبكـرا جـدا ألصـطحبه يف سـياريت إىل قد ذهبت فيه

هـو اليـوم األول يف امتحانـات الدراســات العليـا, ومـن ثـم فالبــد مـن وجودنـا يف اللجنـة قبــل 
ن اتـصلت بـشقة أسـتاذي مـن , وبعـد أةطالب الدكتورا عىل التاسعة لتوزيع ورقة االمتحان

خــــالل اإلنرتكــــوم فوجئــــت يف مــــواجهتي بنقيــــب املحــــامني األشــــهر األســــتاذ أمحــــد اخلواجــــة 
ــــه كــــان يعــــرف  إىل خيــــرج مــــن بــــاب املــــصعد ليتوجــــه ســــيارته, وكــــان يل رشف معرفتــــه, كــــام أ

ني بطريقة جماملة عندكم جملـس, .. اليوم السبت.. آه: عالقتي بأستاذي, وإذا بالنقيب يسأ
نــــي ظننــــت أن النقيــــب يتحــــدث عــــن جملــــس القــــسم فــــإذا يب يف تلقائيــــة و مــــن حــــسن حظــــي أ

ـــام امتحانـــات الدراســـات العليـــا, والبـــد مـــن الوجـــود : شـــديدة أقـــول لـــه بـــل اليـــوم هـــو أول أ
, فــــــإذا بالنقيــــــب يقــــــول ــــــان  عــــــىل :مبكــــــرا كــــــل حــــــال االمتحانــــــات أهــــــم مــــــن مناقــــــشات الرب

تقل ســيارته التــي كــان الــسائق منتظــرا بجــوار باهبــا ربنــا يعيــنكم ويــوفقكم, واســ.. البيزنطيــة
من حت   . جيلس النقيب وانطلقىاأل

ـه كـان يقـصد بـاملجلس جملـس الـشعب  وبعد هنيهة فكـرت فـيام قالـه النقيـب فاكتـشفت أ
فنقيب املحامني األشهر جار أسـتاذي يف العـامرة ال يـزال يعتقـد, مثلـه ا ًال جملس القسم, وإذ

ــه يــامرس حقــوق هــذه مثــل آخــرين كثــريين, أن  أســتاذي قــد فــاز بعــضوية جملــس الــشعب وأ
ه يف  عـىل العضوية, ومل يكن هنـاك مـا يمنـع مـن أن يظـل األسـتاذ اخلواجـة هـذا االعتقـاد, شـأ

ـان إىل الذين مل يلتفتوا األخرى هذا شأن أساتذة الكليات  حقيقة أن أسـتاذي مل يـدخل الرب
  (!!).الرغم من هذا الفوزعىل 

بكامــل مالبــسه, فلــم ا ً كــان أســتاذي قــد جــاء, فقــد كــان كعادتــه منتظــرىأخــربعــد دقيقــة 
يستغرق األمر غري نزوله باملصعد, ويف حـب شـديد وهتـذيب واضـح, ومتثيـل أوضـح, وكـام 
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مـــــن اخللفـــــي ففتحتـــــه إىل لـــــو كنـــــت ســـــائقا حقيقيـــــا انـــــرصفت الـــــرغم مـــــن أن  عـــــىل البـــــاب األ

ــا الــذي أقــود الــسيارة, كــان ىتــأســتاذي مل يكــن يركــب إال يف املقعــد األمــامي ح  لــو مل أكــن أ
ــت يف مقاعــد الــوزراء, وهكــذا فإنــه أهــذا مكــاين, و: جيلــس بجــوار الــسائق ويقــول يل ركــب أ

جملـس  إىل أم الكليـة إىل حـرضتك حتـب تـذهب: فوجئ هبذه احلركة املرسحية, وقد قلـت لـه
  الشعب?
  ماذا نفعل يف جملس الشعب?: فقال
اين اليوم السبت بداية : قلت افتح قوسا ألذكر للقارئ أن (جلسات هذا األسبوع الرب

ــام أو أربعــة يف أســبوع ثــم يــرتك األســبوع التــايل ويعــود لالجــتامع يف  املجلــس جيتمــع ثالثــة أ
ه ال جيتمع كل سبت بل سبتا بعد سبت   ).السبت الثالث, أي أ

  هل عينوك عضوا من العرشة املبرشين?: ضحك أستاذي وقال
  .بعد مكان أحد من املعيننيمل خيل : قلت
  فلم نذهب?: قال
ك حترض اجللسات: قلت   .ألن جارك يعتقد أ
ْمن تقصد?: قال َ  
  !األستاذ النقيب: قلت
  كيف ذلك?: قال

  .فقصصت عليه ما حدث
ه ال يزال حت: قال أستاذي   هذا االعتقاد? عىل  يومنا هذاىمعني هذا أ

باع: قلت   .ه باعتبارك نائبا ذا سطوة ونفوذوربام يطلب منك خدمة تؤدهيا ألحد أ
  .اهللا أكرب: قال أستاذي

  !. لهىالنشوة يف املفارقة يف القصة التي ترو إىل وكانت هذه عادته حني يصل
***  
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دأ باحلديث عن إيامين املطلق بأن األسـتاذ احلقيقـي ال يمكـن  قبل أن أروي هذا احلوار أ
ـه األستاذية احلقة إال إذا كان يتمتع ضمن ما يتم إىل أن يصل تع بكرم حقيقـي, وإين أزعـم أ

بــدون هـــذا الكـــرم احلقيقـــي ال ينـــال أي عـــامل أو مــدرس متميـــز إال مـــا هـــو أقـــل مـــن األســـتاذية 
 .احلقيقية التي تتطلب كرما وعطاء بال حدود

ني اكتسبت من عرشيت ألستاذي حبا للكرم, وقـدوة فيـه, وقـد كـان  ومن حسن حظي أ
ه أهـــال كرمـــه يعـــرب عـــن نفـــسه يف صـــور كثـــرية, كـــان  حيـــب أن هيـــادي تالميـــذه املقـــربني بـــام يـــرا

سـاتذة فتطـرق احلـديث يف األللهدية, كنـت يف اجـتامع ثقـايف علمـي يف القـاهرة ملجموعـة مـن 
ني أحـــدهم إىل االســـرتاحة ـــت مـــاذا فعلـــت?: يـــاميش رمـــضان, فوجـــدوين صـــامتا, فـــسأ  وأ

ت مرضب عن الياميش لسبب طبي أو غذائي   رجييم?.. أأ
  . ألوالدهى يل كام اشرتىونته واشرتؤولكن أستاذي كفاين م... ال: قلت

يابختــك بأســتاذك, وأخــذت تقــص هــذه :  األســاتذة احلــارضات وقالــتىشــهقت إحــد
ْكل من تقابل حت عىل القصة   . أصبحت القصة حديث املوسمىَ

***  
العطــاء, واحلــق أن كرمــه وعطــاءه كانــا  عــىل إن أســتاذي كــان يتمتــع بقــدرة:أعــود وأقــول 

ضاحمصل  .ة تدين وحترض وتربية وتفكري أ
ـ للعلـم, فإنـه كـان ينفـق مـن أجـل هـذا ا ًوحمبـا ًحقيقيـا ًوكام كان أسـتاذي حلـسن حظـي عا

ـضا ًاحلب, وكام كان أستاذي حمب عـن سـعة مـن أجـل هـذا ا ًلألستاذية احلقة, فإنه كـان ينفـق أ
أن نقلده فيـه, لكـن ا ًلنا مجيعالبد ا ًبدهييا ً فيام يفعله من أجل هذا وذاك أمرىاحلب, وكنا نر

طــول اخلــط يف عهــد زميلنــا ا عــىل ًمتناقــضا ًخيبــة أملنــا رسعــان مــا حلــت حــني وجــدنا ســلوك
اســـة القـــسم مـــن بعـــده, فـــإذا األســـتاذية مغـــنم بـــل مـــنجم لالســـرتزاق والـــرتبح ئ رالـــذي تـــوىل

ع اســـــــتثامر يعـــــــود عليـــــــه وحـــــــده بـــــــالنف إىل الـــــــذي ال هنايـــــــة لـــــــه, وإذا كـــــــل الواجبـــــــات تتحـــــــول
  .املضاعف

 بوضــوح شــديد يف معلــم مهــم مــن معــامل احليــاة اجلامعيــة, ذلــك كــان كــرم أســتاذي يــتجىل
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نــا حــني تعقــد االمتحانــات أو تنــاقش الرســائل نعتمــد يف مــشاركة زمالئنــا مــن األســاتذة يف  ُأ ُ

حبهم أو تقبلهم ألداء مثل هذه الوظائف اجلامعيـة الروتينيـة املرهقـة, مـع مـا  عىل اجلامعات
هتم امكافــآت جمزيـة يناهلــا هــؤالء األسـاتذة لقــاء مــشارك عـىل تطلبــه مـن الــسفر وال نعتمــدقـد ت

ذلـك  عـىل يف هذه األعامل املجهدة املستغرقة للوقت, لكننـا يف املقـام األول واألخـري نعتمـد
أن أســـــتاذ القـــــاهرة يـــــذهب  وليات, فكـــــامؤتبـــــادل املـــــس وعـــــىل  الـــــذي يـــــسمي بالعـــــشمىاملعنـــــ

اإلســــــكندرية, فكــــــذلك يــــــذهب أســــــتاذ اإلســــــكندرية للمــــــشاركة يف ليــــــشارك يف امتحانــــــات 
أن تبذل جهدا مـنظام مـن أجـل تيـسري  إىل ويصل األمر ببعض جامعاتنا.. امتحانات القاهرة
األســــــاتذة الــــــذين يتفــــــضلون باملــــــشاركة يف هــــــذه األعــــــامل اجلامعيــــــة  عــــــىل الــــــسفر واإلقامــــــة

شـــباب أعـــضاء هيئـــات التـــدريس ســـبيل املثـــال فـــإن جامعـــة أســـيوط تكلـــف  وعـــىل املتكـــررة,
وبعـــــض املـــــوظفني بحجـــــز عربـــــات كاملـــــة مـــــن قطـــــار الـــــصعيد كـــــل موســـــم كـــــي تـــــستوعب 

ســبيل املثــال ســتة  عــىل األســاتذة املــسافرين المتحانــات الــدكتوراه, وإذا بعربــة القطــار تــضم
مـــن أســـاتذة اجلراحـــة مـــن جامعـــات خمتلفـــة, وســـتة مـــن أســـاتذة الباطنـــة, وثالثـــة مـــن أســـاتذة 

وثالثــة آخــرين مــن أســاتذة جراحــة العظــام, وأربعــة مــن أســاتذة القلــب, وأربعــة مــن النــساء, 
  .وهكذا.. أساتذة التخدير

وال لفـرتة طويلـة ال عـن امتحانـات قـسم القلـب ؤأما فيام يتعلق بنـا فقـد كـان أسـتاذي مـس
القلــب ـ الــصدر ـ العــصبية ـ (وحــده, وإنــام عــن امتحانــات الباطنــة اخلاصــة بأقــسامها الــستة 

نـي كنـت مـساعده يف دورتـني مـن دورات هـذه )نفسية ـ املتوطنة ـ الطب الطبيعيال , وأذكـر أ
االمتحانات, وأن عددا ال يستهان به ممن أدوا االمتحان يف هـاتني الـدورتني قـد أصـبحوا ال 

ولكن رؤساء أقسام وأعـضاء يف اللجـان العلميـة الدائمـة لرتقيـة األسـاتذة , أساتذة فحسب 
  .اعدينواألساتذة املس

 عـــن كـــريم أصـــله, ونبـــل طبعـــه, فقـــد كـــان ُّيـــنم, كـــان دأب أســـتاذي يف هـــذه االمتحانـــات 
أفـضل طعـام متـاح يف أفـضل مطعـم  عـىل أن يستضيف كـل األسـاتذة املـشاركني عىل حريصا

 شــديدين مــع كــل أســتاذ مــن هــؤالء الــزمالء ٍّيف الزقــازيق, وكــان يفعــل هــذا بــإخالص وحــب
ان كثـــريون حيـــاولون االعتـــذار بـــرضورة وجـــودهم يف القـــاهرة الـــذين كـــانوا يعتـــزون بـــه, وكـــ

مــثال يف ســاعة معينــة, فــريد علــيهم بــأن األمــر لــن يــستغرق إال أقــل مــن ســاعة, فقــد رتــب كــل 
  .املطعم إىل األمور بحيث يبدأ الطعام بمجرد وصوهلم

واحلق أن هذا الترصف مل يكن هو التـرصف الوحيـد يف إكـرام هـؤالء, فقـد كـان أسـتاذي 
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: يف ضيافتهم طوال وجودهم يف جلان االمتحانات, وكان تعبريه املـشهورا ًكبريا ًبذل جهدي
وكـان كلـام افتـتح .. »حاجـة حادقـة«وأفـضل » حاجـة حلـوة«ه البد من البحـث عـن أفـضل ّإن

أن يــــسأل عنــــه أو جيربــــه بنفــــسه كــــي يعــــرف  عــــىل حمــــل جديــــد ملثــــل هــــذه املخبــــوزات حــــرص
ه, وكـــان يقـــول يني هيتمـــون بالبـــدايات اهتاممـــا يفـــوق اهـــتاممهم بالـــسمعة,  إن املـــرص :مـــستوا

ياهـا التـي تـرتبط بافتتاحهـا ألول مـرة أو  وهكذا كنا ننتقل بني كربيات املحالت لنستغل مزا
تــسيباس بعــد تطــويره, والبــوار, والمنــدين, وشــانتي, : بتجديــدها لنفــسها بعــد طــول زمــان

,, وجرويب الـرغم مـن روتينيتهـا إال  عـىل املخبـوزاتإلخ, وبالطبع فإن مثـل هـذه .. وماديريا
فإهنا ال تسبب الـضيق النفـيس ; أهنا إذا كانت جيدة بعثت السعادة واللذة, وإذا كانت سيئة 

ـه إذا مل يبـذل يف انتقائهـا اهـتامم مثـل  فحسب, لكنها تـسبب نـزالت معويـة شـديدة, والعـادة أ
  .اهتامم أستاذي تكون غري طازجة وغري جيدة

  تـــــرك يلنـــــدر أن كـــــل هـــــذه الـــــضيافات مـــــن جيبـــــه اخلـــــاص, و عـــــىل ينفـــــقوكـــــان أســـــتاذي 
إنـــه لـــوال احليـــاء منـــا كـــان يبحـــث عـــن  ولغـــريي الفرصـــة كـــي نقـــوم بـــبعض هـــذا الواجـــب, بـــل

وسيلة ليكافئنا هبا مكافأة مبارشة أو ليعوضنا هبـا تعويـضا مبـارشا عـن اسـتهالك سـياراتنا يف 
  .لعواصماستحضار األساتذة من القاهرة أو غريها من ا

نــا مل نــدرك حجــم هــذا اخللــق يف أســتاذنا إال يف عهــد خلفــه الــذي كــان حريــص قــع أ ا ًوالوا
ـــة وظيفـــة يتوالهـــا, وقـــد عـــىل أال جيـــود بملـــيم واحـــد مـــن جيبـــه اخلـــاصعـــىل    إنـــه: كنـــا نقـــولأ

  .حد فيها يف التاريخ اإلنساين كلهحدود مل يتفوق عليه أ إىل وصل يف هذا األمر
***  

أن يـرد الفــضل ملــن  عــىل ىرغـم معاناتــه الـصحية, حريــصا مـرة بعــد أخـروكـان أســتاذي, 
ًيـــشاركونه عنـــاء االمتحانـــات يف الزقـــازيق, وأذكـــر مـــرة كنـــت معـــه يف العيـــادة صـــدفة فـــإذا بـــه 

نيىيتلقــــ هــــل أمتكــــن مــــن :  دعــــوة للمــــشاركة يف امتحانــــات طنطــــا يف هنايــــة األســــبوع, فــــسأ
 صحبته?
  .لقد ارتبطت بموعد: قلت
  .يكال عل: قال

نادانا والبـد أن » السيد«فالن إن  يا: فقال له, وطلب أحد تالميذه ممن يكربونني وبدأه 
» تلحــني« مــا يقولــه أســتاذي, وأســتاذي يعيــد ىواألســتاذ اآلخــر ال يــدرك معنــ.. نلبــي نــداءه
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 مـــن األســـاس لكنـــه حمـــرج وأســـتاذي يـــستلذ ى بيـــنام األســـتاذ اآلخـــر غـــري مـــدرك للمعنـــىاملعنـــ

ه  إىلبحرج تلميذه   ماذا يقصد بالضبط?: أن سأ
ـــأخوذ عـــن : ضـــحك أســـتاذي وقـــال لتلميـــذه ـــم تـــشاهد حلقـــة األمـــس مـــن املسلـــسل ا أ

  ثالثية نجيب حمفوظ?
  .بيل: قال
   زوجة يس السيد فذهبت لزيارته?ىأال تذكر أن احلسني ناد: قال
  .أذكر: قال
  .فكذلك نحن مطالبون بزيارة السيد البدوي يف طنطا: قال

  اذا?: اذ اآلخرقال األست
ـــاذا ال نفعـــل : ضـــحك أســـتاذي وقـــال ـــاذا يـــذهب النـــاس لزيـــارة الـــسيد البـــدوي? و و

ــم تــشتق نفــسك لزيـــارة الــسيد ونــوال نفحاتــه? وظـــل أســتاذي يكــرر هــذه املعـــاين  مــثلهم? أ
الطـــرف اآلخـــر مـــن التليفـــون, فلـــام بلـــغ الـــضجر منتهـــاه قـــال  عـــىل وهـــو حيـــس بـــضجر تلميـــذه

  . طالب الدكتوراه نمتحنىحت: أستاذي
َومل ال تقول هذا سيادتكم من الصباح: قال األستاذ اآلخر ِ.  

  .قد قلته: قال أستاذي
  .من هذاا ًأظنني سمعت شيئ ال: فعجب األستاذ اآلخر وقال

  .ىوابتسم أستاذي ابتسامة ذات معن
***  

 يف يف هيئة التدريس التزم باالشرتاك يف دوريـة علميـة كانـتا ًحني أصبح أستاذي عضو
االجتاهــــات احلديثــــة يف  عــــىل كافيــــة الطالعــــه) م١٩٧٢(الوقــــت الــــذي عــــني فيــــه يف اجلامعــــة 

العلـــــم والبحـــــث العلمـــــي, والطـــــب والعـــــالج الطبـــــي, والتقـــــدم اهلنـــــديس والتكنولوجيـــــا يف 
التـــشخيص والعـــالج, ومل يكـــن لألجهـــزة يف ذلـــك  عـــىل جمـــاالت األجهـــزة الطبيـــة املـــساعدة

 .نحو ما أصبح هلا فيام بعدىل  عالوقت دور كبري يف العالج
االحتفـــاظ بأعـــداد هـــذه املجلـــة الدوليـــة يف عيادتـــه, ثـــم إنـــه ا عـــىل ًوكـــان أســـتاذي حريـــص

 بــه أن وجـد بعـدما كثــرت أعـدادها وتعــددت املوضـوعات املهمـة يف هــذه األعـداد أن األوىل
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توســعات حيــتفظ هبــا يف الــدوالب الرئيــيس يف مكتبــه يف القــسم, وفــيام بعــد فــإن القــسم توســع 

االحتفــــاظ بكثــــري مــــن  عــــىل كثــــرية, وأصــــبحت املكتبــــة التــــي يف حجــــرة األســــتاذ غــــري قــــادرة
ني الـــرأي بطريقـــة  األوراق اإلداريـــة والعلميـــة يف الوقـــت نفـــسه, ومـــن ثـــم فـــإن أســـتاذي ســـأ

العميـد  إىل موحية, وهكذا كلفني بأن أحرص هـذه األعـداد وأسـجلها يف قـوائم, وأن أطلـب
جلنـة  عـىل هـذا الطلـب بـالعرض عىل تبة الكلية, وقد تفضل العميد فأرشقبوهلا كهدية يف مك

 عـــىل املكتبـــات, وكـــان يرأســـها رئـــيس قـــسم األطفـــال يف ذلـــك الوقـــت, وقـــد وافقـــت اللجنـــة
أعــداد متفرقــة مــن جمــالت متعــددة كانــت مكتبــة أســتاذي حتتوهيــا, وقــد بلــغ عــدد هــذه  قبــول

بـــة مائـــة ومخـــسني عـــددا, والزلـــت أحـــت فظ يف أوراقـــي بـــالقوائم التـــي ســـلمت هبـــا األعـــداد قرا
  .هذه األعداد املتفرقة من املجالت

ـــر القـــدوة يف أول تالميـــذه حـــصوال درجـــة الـــدكتوراه,  عـــىل وكـــان لتوجـــه أســـتاذي هـــذا أ
وكان ذا أخالق جيدة, فقد ظل هو اآلخر مشرتكا يف جملة علمية دوليـة, لكـن تلميـذه الثـاين 

التــرصف ســفها ال ينبغــي يف مثــل هــذا  يــرى بــارشة كــاناســة القــسم مــن بعــده مئ رالــذي تــوىل
لــه أن يــضيع فيـــه, ومل يكــن هــذا هـــو الــسفه الوحيـــد يف نظــره, وإنــام كانـــت هنــاك تـــرصفات ا

أهنــا نــوع مــن الــسفه الــذي ال  عــىل ال ينظــر إليهــا ذلــك الــرئيس إالا ًمفيــدة وكريمــة كثــرية جــد
  .ًدم اإلنفاق مطلقاع وعىل توفري كل مليم, عىل يليق به, وهو الذي تعود

ـــا كـــان أســـتاذي قـــد حـــصل درجـــة الـــدكتوراه مـــن قـــرص العينـــي الـــذي حـــصل منـــه  عـــىل و
ـــضا دبلـــومي الباطنـــة والقلـــب, فإنـــه كـــان مـــشرتكا يف جملـــة قـــرص  وعـــىل البكـــالوريوس عـــىل أ

ــه كــان ضــمن  العينــي الطبيــة, وقــد اكتــشفت بنفــيس مــن مراجعــة قــوائم اشــرتاكات املجلــة أ
صابع اليد الواحـدة مـن املـشرتكني يف هـذه املجلـة مـن خـارج قـرص العينـي, عدد ال يتجاوز أ

 عهــــد قريــــب, بيــــنام دفعــــه ارتفــــاع ىوقــــد ظــــل أســــتاذي حيــــتفظ باشــــرتاكه يف هــــذه املجلــــة حتــــ
أن يتكاســـــل عـــــن جتديـــــد هـــــذا  إىل ) غـــــريهدفـــــعكـــــام (تكـــــاليف االشـــــرتاك يف املجلـــــة الدوليـــــة 

  .االشرتاك
قـــرار األســـتاذ بـــالتوقف عـــن االشـــرتاك يف املجلـــة ومــن اإلنـــصاف أن أوضـــح للقـــارئ أن 

, جاء بعد حوار عن تكاليف االشرتاك يف جملة علمية طبية, ولتصوير األمـر بطريقـة بـسيطة 
ائـــة ) كـــرقم قيـــايس(فإننـــا إذا افرتضـــنا أن هـــذا االشـــرتاك يكلـــف مائـــة دوالر يف العـــام  فـــإن ا

كانـت تكلـف أسـتاذ القلـب ) ك فيهـاحـني بـدأ أسـتاذي االشـرتا(دوالر يف عام اثنني وسبعني 
املــــرصي أربعــــني جنيهــــا يف املتوســــط, أمــــا اليــــوم فإهنــــا تكلــــف نفــــس الــــشخص ســــتامئة جنيــــه 
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أي تكلفــة (ً ضــعفا, فــإذا افرتضــنا أن التكلفــة العامليــة ١٥مــرصي, أي أن التكلفــة تــضاعفت 

فت تــــضاعفت ثالثــــة أضــــعاف فــــإن التكلفــــة املــــرصية تــــضاع) االشــــرتاك يف املجلــــة والربيــــد
حـني كـان أجـر كـشف املـريض يف ذلـك الوقـت املبكـر مخـسة جنيهـات,  وعـىل ًتسعني ضعفا,

فإنــه اليــوم يــوازي ثالثــني جنيهــا يف املتوســط, أي مــا يعــادل ســتة أضــعاف قيمــة الكــشف منــذ 
  .ثالثني عاما

وهكذا أصبح األستاذ مطالبا بأن يدفع مـا يكلفـه تـسعني ضـعفا مـن دخـل تـضاعف سـتة 
  !أضعاف فقط

لكنـك يـا : هذا النحو كان يدور احلوار بينـي وبـني أسـتاذي, فـإذا بـه يـستدرك ويقـول عىل
  .حممد نسيت أهم عنرص يف املوضوع

  وما هو ?: قلت
أال تـــذكر مـــا رويتـــه لـــك عـــن الفـــارق بـــني .. األطبـــاء عـــىل معـــدل تـــدفقات املـــرىض: قـــال

ام التي بدأت فيها العمل يف عياديت ام ومعدالت األ   .معدالت هذه األ
***  

كــــان أســــتاذي حمبــــا للبحــــث العلمــــي وقــــادرا عليــــه وراغبــــا فيــــه, لكــــن ظــــروف املؤســــسة 
جــز مــن بحــوث تقليديــة متعــددة تــدور  اجلامعيــة مل تكــن لتــسمح لــه بــأن ينجــز فيهــا أكثــر ممــا أ
حــول مــا تــدور عليــه بحــوث اجلامعــة املــرصية يف عهــدها احلــايل, الــذي يتميــز يف املقــام األول 

 .عداد الكبرية فحسببصفة أهنا جامعة األ
نــــاء عملــــه يف عيادتــــه أن بعــــض عــــىل  ســــبيل املثــــال, ولــــيس احلــــرص, الحــــظ أســــتاذي يف أ

, يتحـسنون بـدون سـبب ىمرضاه املصابني باضطراب يف نظم القلـب, ضـمن أمـراض أخـر
مرضــــاه وأخــــذ يفحــــص اخلــــصائص اخلاصــــة لكــــل  عــــىل ّمنطقــــي ظــــاهر, فلــــام كثــــف دراســــته

ني تعــاطي أحــد عقــاقري املالريــا وبــني التحــسن يف اضــطراب جمموعــة مــنهم, وجــد ارتباطــا بــ
اآلثـــــار املحتملـــــة هلـــــذا العقـــــار فـــــيام يتعلـــــق بعـــــالج  عـــــىل نظـــــم القلـــــب, وهكـــــذا بـــــدأ دراســـــته

 ىدراســـــات واســـــعة املـــــد إىل اضـــــطراب نظـــــم القلـــــب, لكـــــن هـــــذه الدراســـــة كانـــــت بحاجـــــة
لآلثــار اجلانبيــة  ى طويلــة األمــد, فــضال عــن معامــل قياســات دقيقــة ثــم دراســة أخــرىوأخــر

وكـــام يعـــرف .. املحتملـــة ملثـــل هـــذا العقـــار إذا مـــا اســـتخدم كعـــالج الضـــطراب نظـــم القلـــب
نــــات «مــــا يــــسمي  عــــىل معظــــم القــــراء فــــإن هــــذه الدراســــات ينبغــــي أن جتــــري يف البدايــــة حيوا
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وقــد تــستمر الدراســة الواحــدة . , وبــالطرق العلميــة الدقيقــة ملثــل هــذه الدراســات»التجــارب

نتيجــــة علميــــة ذات قيمــــة, ولكــــن النظــــام اجلــــامعي  إىل  تــــصلى ســــنوات حتــــأكثــــر مــــن عــــرش
أكثــر  عــىل للبحــث الواحــد إال عامــا واحــدا فقــط, أو عــامني) يف املتوســط(املــرصي ال يتــيح 

أســـتاذ مـــساعد, وعـــددا آخـــر  إىل تقـــدير, ويطلـــب عـــددا مناســـبا مـــن البحـــوث للرتقيـــة األوىل
  .أستاذ إىل للرتقية الثانية

 عــــىل كــــان مؤمنــــا بالبحــــث العلمــــي ومــــدركا ملتاعبــــه وتكاليفــــه, فإنــــه كــــانوألن أســــتاذي 
اجـــستريةمـــن طـــالب الـــدكتورا(خـــالف كثـــريين مـــن تالميـــذه ال يكلـــف البـــاحثني  مـــن )  وا

أمــرهم رهقــا, فــإذا وجــد العــدد الــذي حــدده املــرشفون اآلخــرون لعينــة البحــث كبــريا اقــرتح 
املعـــــدالت التـــــي ســـــتجري كثـــــرية اقـــــرتح ختفيـــــضه, وإذا وجـــــد القياســـــات أو املعـــــامالت أو 

 األخـذ بـالفكرة التـي جتعـل ممـن يـشجعونإنـه كـان  االكتفاء ببعضها دون البعض اآلخـر, بـل
هيئـة مالحـق, وتكتفـي يف تـسجيل النتـائج بجـداول  عـىل  الرئيـسية للرسـالةىاجلداول الكرب

  .املقارنات العمومية
را دار بينــي وبــني أســتاذي  حــول رســالة مل حتــظ بقبولــه, فــام كــان وأذكــر هبــذه املناســبة حــوا

منــه إال أن انــسحب مــن أن يكــون عــضوا يف جلنــة مناقــشتها, وقــد انــسحب مبكــرا عنــد حتديــد 
  .ليبوء هبا غريي: ّجلنة احلكم, ومال عىل يف جملس القسم وقال

  تظن أحدا سيبوء هبا أو بصاحبها? أو: قلت
  وما تظن?: قال
  .سيتفرق دمه بني القبائل: قلت
  .وسيكون لك نصيب: نعم هو ذاك, أردفت: قال
  .لكنه سيكون ضئيال: قال
  .هل تعرف أن هذا خالف فقهي قديم: قلت
  .زدين: قال

قـــصة اخلـــالف الفقهـــي الـــذي نـــشب يف ) مـــع مقـــدمات حافلـــة باالدعـــاء(فقصـــصت عليـــه 
خالفة عمر بن اخلطاب حول مجاعة اشرتكوا يف قتل طفل صغري المرأة, وكـان مـنهم املـرأة 

ْقها ومــن عاونومهــاوعــشي  صــىل هــذا اإلثــم, وكــان بعــض الفقهــاء مــن صــحابة الرســول عــىل َ
ـــه ال جيـــوز قتـــل مجاعـــة يف مقابـــل قـــتلهم فـــردا  اهللا عليـــه وســـلم يـــرون أن الـــنفس بـــالنفس, وأ
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همــــه اهللا  واحـــدا, لكــــن عمــــر بـــن اخلطــــاب بــــام جبــــل عليـــه مــــن حاســــة العـــدل واحلــــق, وبــــام أ

لـو أن :  قولته املشهورة التي ال تزال تـرن يف آذاننـا مجيعـامثل هذا التفسري وقال عىل اعرتض
  .أهل اليمن كلهم اشرتكوا يف قتله لقتلتهم مجيعا به

إين أحفــظ مقولــة عمــر ومعناهــا وداللتهــا العبقريــة, لكنــي مل : قــال أســتاذي يف حــب بــالغ
  .أكن أعرف القصة التي وراءها

نــا أ: موضــوعنا األصــيل وقلــت إىل أردفــت عائــدا خــذنا بــروح عمــر مــا وصــل العلــم لــو أ
  .ما وصل إليه إىل والبحث العلمي يف بالدنا

ذكر قول عمر وهو بعيد عنا وال تذكر قول سـعد باشـا وهـو قريـب منـا? : قال أستاذي أ
, وهـــو مـــا تـــروي »مـــافيش فايـــدة«: قـــول ســـعد باشـــا إىل كـــان أســـتاذي يريـــد أن يلفـــت نظـــري

ــه قــال يــوم حــرضته الوفــاة فــ ــه مقبــلبعــض الروايــات أ هنايتــه وقــال هــذه املقولــة  عــىل أدرك أ
جممــــل احليــــاة الــــسياسية يف  عــــىل لزوجتــــه صــــفية زغلــــول, لكــــن املتــــشائمني انــــسحبوا بــــالقول

  .مرص
ْ بنـا أن نتـذكر قـول مـن مـات بعـد  فـاألوىل,سـيدي لـو كـان األمـر أمـر قـرب وبعـد يـا: قلـت َ

  .سعد زغلول بخمس سنوات وشهرين
ْومن هو?: قال َ  
  .الشعراءأمري : قلت
  وماذا قال?: قال
) وكــان يقــصد املوســيقار األســتاذ حممــد عبــد الوهــاب(حممــد  عــىل ســلموا يل: قــال: قلــت

  .الذي تبناه وصنع منه ما صنع
وكـــان أســـتاذي يعـــرف هـــذه القـــصة بـــالطبع وهـــو املعجـــب املتـــيم بكـــل مـــن عبـــدالوهاب 

ْقول ملن هو أحـدث عىل  مادام األمر أمر قرب وبعد فإين أدلك: فلام انتهيت قال!! وشوقي َ
  .من هؤالء مجيعا

ْومن القائل? قال: قلت ه فولكلور: َ ْليس هيمك أن تعرف من القائل أل َ.  
  ًوما القول إذا?: قلت
م تسمعهم يقولون أو: قال   !!املرتو عىل سلم يل: مل تدركه? أ
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  .إن هذا القول قديم من قبل أن يعرف الفلكلور أن هناك مرتو: قلت
لغ من هذا يف الداللةفليكن, : قال   !!العبث عىل فلن يبلغ القول أ

ني هـــــل كـــــان صـــــديقك توفيـــــق احلكـــــيم يـــــدرك أن هـــــذا : وأردف أســـــتاذي مبـــــارشة يـــــسأ
  املرتو هو املعادل املوضوعي ملرسح العبث? عىل السالم

وكــان أســتاذي إذا جــاء ذكــر توفيــق احلكــيم ال يتحــدث عنــه إال هبــذه الــصفة, فقــد كــان يف 
عــد حــد, وهــو املعنــ إىل يثي املطولــة قــد اســتنتج أين متــيم بــاحلكيمحتليلــه ألحــاد  الــذي ال ىأ

ه    .»الصداقة«يتحدث عنه العلامء من أمثال أستاذي إال بأ
  تستخدم حرضتكم مصطلحات من قبيل املعادل املوضوعي? أو: قلت

 أســـتاذك بعيـــدا متامـــا عـــن األدب, إنـــام هـــو يتواضـــع يف يال تظننـــ: ضـــحك أســـتاذي وقـــال
  .تك فحسبحرض

جمتنـــي اإلجابـــة فاعتـــذرت فقـــال ال هيمنـــي أن تعتـــذر, ولكنـــي أحـــب أن أعـــرف هـــل : أ
  كان احلكيم يؤمن بمثل هذا?

  .أظنه كان كذلك: قلت
  وما دليلك?: قال
  طالع الشجرة? يا: قلت
  أويكفي هذا دليال?: قال
  .بيل: قلت
  فلم?: قال
ه يدل: قلت   .االجتاه الكبري فإنه يعرف طريقهاجتاه كبري, ومادام املرء قد فضل  عىل أل
  وإن مل يفعل?: قال
 فإنــه يكــون باحثــا عــن طريــق بعينــه, أمــا االجتــاه أو الطريــق الكبــري فإنــه بكــربه دال: قلــت

  .نفسهعىل 
ظن احلكيم فعل هذا يف مرسح العبث الذي تظاهر باالنضامم: قال   ركابه? إىل أ
  .نعم: قلت
ا اآلخر أظنه كذلك قبل أن: قال قاككنت أ   . أ
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أذن يل يف سؤال خبيث?: قلت   أ
  .لكن ال تتهم نفسك مقدما! افعل: قال
ك كتبت أدبا يف وقت من األوقات: قلت   .أشكرك شكرين, لكني أحدس أ
  ما دليلك?: قال
ّال يسأل عن التقنيات األدبية بمثل هذا التعمق إال من مر بالتجربة: قلت َْ.  
  .هو ذاك: قال
ك: قلت جزت? عىل طلعنيأن ت هل يل أن أسأ   بعض ما أ
  .أقص لك طرفة  أنبل األوىل: قال
ها هذه القيمة?: قلت   أ
  .وأكثر: قال
ــه كانــت لــه حمــاوالت شــعرية فجــاء: قلــت فيهــا » الرفيــق«لفــظ  ّفــإين مــشوق, فقــص عــىل أ
هيئــة منــادي فــتحمس هلــا زمــالؤه اليــساريون حتمــسا فــاق الوصــف بــسبب كلمــة ا عــىل ًعرضــ
  .واحدة

ومـــن يومهـــا عرفـــت املعـــاين احلقيقيـــة لالنـــتامء والنقـــد : دف أســـتاذي فقـــالورسعـــان مـــا أر
  .املذهبي
  .لكن يبدو أن األمر يف إبداعك يفوق هذا: قلت
وحاولـــت ثالثـــة ..  فلـــم أفلـــحىدعـــك مـــن هـــذا مجيعـــه, فـــإين قـــد حاولـــت مـــرة أخـــر: قـــال

أس: فوجدت أين أكون كاذبا لو قلت   .فلم أ
*****  



ð^Ïi…÷]<»<l]…]çu QUS
  

אא 
iÐémçíÎ…^Ë¹] 

استكـــشاف عنـــارص التـــاريخ يف كثـــري مـــن الوقـــائع التـــي متـــر بنـــا, ا عـــىل ًكـــان أســـتاذي قـــادر
مــن املواقــف اجلميلــة ا ًأم مفارقــة, وإين أذكــر لــه كثــريا ًأم حــدثا ًســواء أكــان هــذا العنــرص نمطــ

 .يف هذا الصدد
مـــن اجلامعـــات األمريكيـــة  إىل حدثتـــه ذات مـــرة أين رويـــت لـــه أين أرســـلت مائـــة خطـــاب

أجــــل اختيــــار جامعــــة أو مركــــز أســــتمتع فيــــه بمنحــــة الــــسالم التــــي حــــصلت عليهــــا? كتبــــت 
 األظـرف, وحـدث أن اللـصق الـذي كـان عـىل الكمبيـوتر وقصـصتها ولـصقتها عىل العناوين

أمريكــــا بــــدون عنــــوان  إىل أحــــد هــــذه األظــــرف كــــان ضــــعيفا أو مؤقتــــا فوصــــل اخلطــــابعــــىل 
  .للمرسل إليه

  وكيف عرفت القصة?: قال
  !!ّأعادوه إىل: لتق

  .ظهره كمرسل عىل هذا طبيعي, فاسمك مكتوب: قال
ــــه مل يكــــن مكتوبــــا: قلــــت الظــــرف, وإنــــام كــــان مكتوبــــا يف الرســــالة الداخليــــة  عــــىل احلــــق أ

 عـــىل وا االســـم والعنـــوان وكتبـــوهؤاملطبقـــة فـــوق بعـــضها, لكـــنهم بوســـائل القـــراءة الذكيـــة قـــر
  !!ّاملظروف وأعادوا إىل الظرف يف القاهرة

عند هذا احلد رشع أستاذي حيدثني عام شهده من عظمة الربيد املرصي فـيام قبـل الثـورة 
, ويف اليـــوم ىاملنـــاطق األخـــر إىل حــني كـــان اخلطـــاب يـــصل يف نفـــس اليـــوم يف بعـــض املنـــاطق

ـام وهـو يـستطرد أقىص عىل التايل  تقـدير ثـم أخـذ يعـدد بعـض شـكاواه مـن الربيـد يف هـذه األ
ل أحــــسن حــــاال ممــــا كــــان قــــد وصــــل إليــــه مــــن اهنيــــار يف الــــستينيات كــــل حــــا عــــىل إنــــه: ويقــــول

  .والسبعينيات
باء الباعثة: قلت ألستاذي   األمل والطموح? عىل هل لك يف يشء من األ

  .فأصاب باإلحباطا ً أن يكون الطموح زائدىأخش: قال
  .لك أن حتكم بعدما تسمع: قلت
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  .هات ما عندك: قال
ســـمعه عـــن صـــورة الربيـــد املـــرصي فـــيام قبـــل الثـــورة مـــا أإىل ا ًلقـــد ظللـــت مـــشدوه: قلـــت

  . قرأت عن الربيد اإلنجليزي يف تلك الفرتة فزالت دهشتيىحت
  وماذا يتوقع أن يزيل دهشتك?: قال أستاذي

  هو ما أدهشني?: قلت
  وما أدهشك?: قال

املوقـــــع الواحـــــد ســـــت مـــــرات يف اليـــــوم يف  عـــــىل كـــــان مـــــوزع الربيـــــد يف لنـــــدن يمـــــر: قلـــــت
  .ومعروفةساعات حمددة 

  .ست مرات يف كل يوم: قال أستاذي وقد هتلل وجهه
  .نعم: قلت
نــي مــن املمكــن يف اليــوم نفــسه أن أصــل يف مراســاليت معــكىومعنــ: قــال قــرار  إىل  هــذا أ

  ًوردا?ا ًوأخذا ًوردا ًوأخذا ًوردا ًيقتيض أخذ
  .نعم: قلت
  .ةفاالندهاش الذي تتحدث عنه ال يفي لالعرتاف هبذه العظما ًإذ: قال
الــــربق,  إىل ومــــع هـــذا كلــــه فــــإن التقـــدم مل يقــــف عنـــد حــــدود الربيــــد, وإنـــام تــــسارع: قلـــت

  .والتلكس, والفاكس, والربيد اإللكرتوين
املالحــــظ يــــا حممــــد أن لكــــل وســــيلة مــــن هــــذه الوســــائل ميــــداهنا الــــذي ال : قــــال أســــتاذي

عجيـب أن , لكـن ال)Domaineوقـال الكلمـة باإلنجليزيـة ( األخـرى تزامحها فيه الوسـائل
  .الرغم من صعوباته التكنولوجية عىل ىبعضها قد بق

  لعلك تقصد التلكس?: قلت
ضا: قال   .ًبل التلغراف أ
ضا: قلت   .ًمبلغ علمي أن التلغراف يميل اآلن بالتليفون, وربام يرسل بالفاكس أ
  بتكنولوجيا التلكس وكيف يعمل?ا ًهل تذكرين إذ: قال
  .بطريقتي: قلت
ا أس.. قل: قال   .اهللا إىل وأمري... معوأ
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  .ًالفاكس تليفون وماكينة تصوير معا: قلت
  .هذه أفهمها: قال
  .ًوالتلكس تليفون وماكينة كاتبة معا: قلت
ــت تــرشح هــذا الــرشح منــذ ســنوات حــني بــدأ النــاس يــستخدمون : قــال اآلن تــذكرتك وأ
يس كذلك?ا ًجدا ًلقد كان هذا قريب. الفاكس   !أ
  . إال بعد معاناة طويلةهي رفاهية مل نعرفها: قلت
  وهل نستحقها?: قال
  .أدري ال: قلت
فــسنا ولألمــن كــام هــو ا ً مــا أخــشاه أن نعبــث هبــذه الوســائل فنحيلهــا عــذابىأخــش: قــال أل

  .احلال يف كل تقدم ندخل إليه
ت الذي تقول هذا: قلت   .وأ
ا الذي أقول هذا: قال ني راض عام تفعله التنظيامت السياسية.. أ    الرسية?هل تعتقد أ
  .ولكن الترصيح بمثل هذا الذي قلته جيلب املتاعب.. ال: قلت
  .من هؤالء وهؤالء.. هي جملوبة جملوبة: قال

  الربيد? إىل هل نعود: ًثم أردف قائال
  وهل تأذن يل يف رواية طرفة جديدة?: قلت
  .تفضل: قال

يني بـــــصفة أســـــبوعية رســـــائل مـــــن: قلـــــت عـــــة لألمـــــم إدارة للبيئـــــة يف منظمـــــة دوليـــــة تاب تـــــأ
املتحدة والعنوان مكتوب باإلنجليزية, ويف كل مرة تتم ترمجة العنوان بنفس اخلط اليـدوي 

يني الظرف   .ويأ
  .وماذا بعد: قال
ْطلبـت هـذه اهليئـة منـي أن أرشـح هلـا بعـض مـن ترسـل هلـم هـذه املطبوعـات بـصفة : قلـت َ

راســــات البيئيــــة دوريــــة فرشــــحت عميــــد كليــــة اإلعــــالم بجامعــــة القــــاهرة, وعميــــد معهــــد الد
  .بجامعة عني شمس وآخرين

  وماذا حدث?: قال
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ــت: قلــت  اخلطابــات يف نفــس األظــرف التــي تعــود املوظــف القــائم بمهمــة فــرز الربيــد أ
 ّأهنــا مرسـلة إىل فــإذا بــه يــرتجم كـل هــذه األســامء والعنــاوين اجلديــدة عــىل  يف القــاهرةاملركـزي

ألســــتاذ الــــدكتور عميــــد كليــــة اإلعــــالم ا: اســــمي وعنــــواين وتكــــون الكتابــــة بــــاإلنجليزيإىل 
 ١٧٨ب .حممـــد اجلـــوادي ص . جامعـــة القـــاهرة األورمـــان ـ جيـــزة, بيـــنام الرتمجـــة بـــالعريب د

يني الظــرف كــل أســبوع مــع ظــريف األســتاذ : كــام تكــون الكتابــة بــاإلنجليزي. الزقــازيق, ويــأ
تكـون الرتمجـة الـدكتور عميـد معهـد الدراسـات والبحـوث البيئيـة ـ العباسـية ـ عـني شـمس, و

يني الظـــــرف١٧٨ب .حممـــــد اجلـــــوادي ص. د: العربيـــــة هلـــــذا العنـــــوان ..  ـ الزقـــــازيق, ويـــــأ
  .وهكذا تتعدد األظرف القادمة يل كل أسبوع... هكذا
  ماذا تفعل يف هذا الربيد?: قال
  .من آن آلخر أمجع هذه األظرف وأرسلها ألصحاهبا: فلت
م حتتفظ ببعضها: قال   ?ىسبيل الذكر عىل أ
ة ذكر: تقل   .ىأ

اســمع كالمــي واحــتفظ بنمــوذج مــن هــذه اخلطابــات, وبعــد ســنوات ســتقدر قيمــة : قــال
  .نصيحتي
مع أين ال أظن فائـدة هلـذا فـإين بـام جبلـت عليـه مـن ): أزال قليل التجربة وكنت ال(قلت 

فذ نصيحتك   .طاعة سأ
ا: قال   .وجي للسامع الفسيولىأرجو مرة ثانية أن تسمعه, بمعني التنفيذ ال باملعن وأ
  .أفعل إن شاء اهللا: قلت

  .وقد فعلت
ومــن حــسن حظــي أين الزلــت أحــتفظ بــبعض األظــرف التــي هلــا قــصص مــن قبيــل هــذه 

ــالغ إذا قلــت !! القــصة الطريفــة إن هــذه القــصة تكــررت فــيام بعــد أكثــر مــن عــرش : ولــست أ
  .مرات يف رسائل وبرقيات

***  
ن أسـتاذي أكثـر سـعادة وهـو يكـرر روايـة مل متر شهور إال وحدث ما هو أكثر طرافة, وكا

بـــالقول إين أســـتحي مـــن روايتهـــا مـــع أين ا ًبعـــد اآلخـــر, مردفـــا ًهـــذه القـــصة ألصـــدقائه, واحـــد
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الـذي كنـت » سـالزبورج«ولة عـن منتـدي ؤصاحب احلـق يف روايتهـا, والقـصة أن اهليئـة املـس

ات ترشـــيح ملـــن ذلـــك العـــام أرســـلت يل, كعادهتـــا, اســـتامر عـــىل قـــد حـــرضته يف العـــام الـــسابق
ْ أهنـــــم قـــــد يفيـــــدون يف حـــــضور بـــــرامج املنتـــــدي للعـــــام اجلديـــــد, ورشـــــحت ضـــــمن مـــــن ىأر َ

رشـــحت أحـــد األســـاتذة يف كليـــة مـــن كليـــات جامعتنـــا وكـــان يـــشغل منـــصب العـــامدة, وكـــان 
مــدير مكتبــه يفــتح اخلطابــات الــواردة ويلخــص مــا فيهــا ويعرضــها بــالتلخيص, فــإذا مــا أراد 

عـادة ملفـات  عـىل صيل وجد امللف مرفقا بالتلخيص, كان الـورقتفا عىل األستاذ االطالع
, وبـــه اســـتامرات وتفـــصيالت وعـــىل  ســـالزبورجىمنتـــد ... عـــادة مراســـالت األجانـــب كثـــريا

نــي مرشــح  عــىل إلــخ, وقــد فهــم مــدير املكتــب, وكــان رجــال لــه حــظ مــن النباهــة, املوضــوع أ
ســــتاذ العميــــد يرشــــحني بفــــتح الــــشني ولــــست مرشــــحا بكــــرس الــــشني, وأعــــد مــــذكرة بــــأن األ

ّحلضور هذه الندوة, وضمن هذه املذكرة تزكية كاملة يل عرب فيها عن شعور العميد جتـاهي 
وكان ذلك العميد حيبني بالفعـل, كـام كنـت أحبـه, ونظـرا ألن مثـل هـذه املـشاركات البـد أن 

  عــــىلأعــــد املــــذكرة وعنوهنــــا بأهنــــا للعــــرض متــــر باجلامعــــة لــــصدور القــــرار اخلــــاص هبــــا, فقــــد
دراســـة, إىل ا ًاألســـتاذ الـــدكتور رئـــيس اجلامعـــة, لكـــن العميـــد بثاقـــب نظـــره رأي األمـــر حمتاجـــ

ه كـان مـشغوال جـدا عـن أن يقـرأ الـورق املرفـق فقـد أرش يف ورقـة خارجيـة  ه يثق يب وأل وأل
.. بـــأن أقـــرأ املـــذكرة والـــورق وأعـــدل مـــا أشـــاء مـــع اســـتعداده التـــام لكـــل تزكيـــة مطلوبـــة منـــه

 !املذكرة وأراجعها عىل مكتب العميد ألطلعوهكذا اتصل يب 
ــــيح لنــــا وقــــت قصــــصت فيــــه القــــصة عليــــه  بعــــد الظهــــر كنــــت يف العيــــادة مــــع أســــتاذي, وأ

ــا ا ًإين يف موقــف صــعب جــد: وقلــت لــه مــع الطــرفني, حيــاء مــن هــؤالء الــذين زكــوين بيــنام أ
ـني احلق.. الذي زكيتهم يقـة للعميـد? وال أدري ماذا أفعـل, هـل أعتـذر عـن هـذا الرتشـيح وأ

ــدأ قــصة جديــدة مــن  ــرك األمــور متــيض يف طريقهــا ثــم أوقــف إرســال اخلطــاب? هــل أ هــل أ
  احلديث عن القصة كام هي ال كام سارت عليه?

وال جتربـــة ... »بـــرت «تـــي مـــع الأال تكـــرر جترب عـــىل احـــرص: قـــال أســـتاذي وهـــو يبتـــسم
  .رسائل األمم املتحدة

  وماذا أفعل?: قلت
  .احك القصة كلها لصديقك العميد:  واحدليس هناك غري حل: قال
  .ولكنني لن أفعل: قلت
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  ومل?: قال
ك علمتني احلياء: قلت   .أل
  واحلياء خري كله..  لن خترس شيئا:قال

..............................................................................  
  . يومنا ى هذه القصة حتيتحككن قد ومل أ

*****  
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 الغمــــوض يف التــــرصفات ى املناســــبات أن أســــأل أســــتاذي عــــن جــــدوىّعــــن يل يف إحــــد
هــــذا الــــسؤال بحيلــــة طريفــــة وســــهلة فقــــد شخــــصت  إىل الـــسياسية واإلداريــــة, وقــــد توســــلت

ئـــد, وأردفـــت إىل الـــسبب يف فـــشل أحـــد الـــسياسيني البـــارزين, وأرجعتـــه  ذلـــك الوضـــوح الزا
ني: بسؤال أستاذي  صواب? عىل هل تعتقد أ

  .درجات كثرية من الغموض إىل بل الصواب ما قلت, ولقد كان يف حاجة: قال
  .من وضوح الرؤيةا ًكبريا ًلكن السياسة تتطلب قدر: قلت
 الـسياسة فيهـا هذا يف حالة الزعامة, أما يف احلاالت التي نراها اآلن والتي ال تـصل: قال

  . جمرد تسيري األمور, فالغموض مطلوبأكثر منإىل 
ئــــد جيلــــب مــــشاركات شــــعبية إجيابيــــة ال غنــــ: قلــــت  للــــسيايس عــــن ىلكــــن الوضــــوح الزا
  .فائدهتا
 لكــن هــذا املكــسب الــذي تتحــدث عنــه ال يــساوي شــيئا اآلن, إذا مــا قــورن بالقــدرة: قــال

  .االستمرار يف املوقع ذاتهعىل 
  وهل هذه قيمة يف حد ذاهتا?: قلت
مـــــسريين لألمـــــور  إىل  وجـــــوه الـــــسياسة مـــــن زعـــــامءىحـــــني يـــــنخفض مـــــستو.. نعـــــم: قـــــال

تـسيري األمـور لـزمن أطـول أفـضل املعـايري املتاحـة لتقيـيم كفـاءة  عـىل فحسب, تصبح القـدرة
  .السياسيني
  .التقدم إىل لكن هذا ال يقود: قلت
ب هــو مل يعــد التقــدم مطلوبــا, ومل يعــد إيقــاف التخلــف مطلوبــا, وإنــام أصــبح املطلــو: قــال

  .االستمرار واالستقرار
ته مكن أن يكون هذا : باغت أستاذي وسأ   . مذهب مجاعة راديكالية بطبعهامثال أ

حـــدث : قـــال ـــا ال أ , لكـــن إذا أردت منـــي الـــدفاع عـــن معتدلـــة عـــن مجاعـــة راديكاليـــة أو أ
إهنـم جـزء مـن املجتمـع : مرشوع هـذه التهمـة التـي وجهتهـا لتـوك فـإن بوسـعي أن أقـول لـك 
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  .سرتاتيجيات املنافسني واملحاربني هلمإ يضمنوا النجاح يف سياساهتم إذا مل يراعوا ولن

  .تغيري إىل لكن هذا جيعلهم جزءا من النسيج الذي هو بحاجة: قلت
سواء جعلتهم جزءا من النسيج أم مـن الـصياغة فلـيس أمـامهم مـن سـبيل غـري هـذا : قال
  .التكيف
  وهل الغموض جزء من التكيف?: قلت
  . هو أهم األجزاء:قال
  وماذا حيدث لو أهنم أعلنوا بياهنم السيايس رصحيا?: قلت
  سيكون هذا البيان هو نسيج مواد االهتام التي توجه إليهم?: قال
  اهتام? عىل كيف يمكن لييان سيايس أن يكون دليال: قلت
يتنـي بـأي سـطر مـن أي برنـامج سـيايس ألي حـزب يف العـامل : قال ـك لـو أ  بـام(أراهنك أ

وأعطيتــه ملعــاوين ) يف ذلــك احلــزب اجلمهــوري األمريكــي واحلــزب الــديمقراطي األمريكــي
حمكمــة أمــن  إىل دليــل اهتــام قــاس يقــدم صــاحبه إىل أجهــزة األمــن املــرصية لنجحــوا يف حتويلــه

  .الدولة العليا
  ثقة اجلامعات الراديكالية يف نفسها? عىل أفهم من هذا أن هذه األجهزة تغلبت: قلت
  .ا كنت تريد إثبات ذلك فال مانع عنديإذ: قال
  .لكننا هبذا نظلم الفكرة الراديكالية: قلت
  .هذا هو الواقع: قال
  .ومع هذا فإن اإلخوان ال يكفون عن كسب أرض هنا وهناك: قلت
إذا مــــا اتبعــــوا الــــسياسات  األخــــرى يكــــسبون بــــالغموض, وتــــضيع مــــنهم األرايض: قــــال

ت بالوضوح   .التي تصفها أ
در: قلت   كون هذا?أ
  .كام يدركون الشمس والقمر: قال
قــع متقدمــة  إىل مــا بــال هــؤالء اإلصــالحيني مــن زمالئنــا األطبــاء الــذين وصــلوا: قلــت موا

يف اإلخــوان والــذين ال يكفــون عــن خماطبــة العلامنيــني بــام يرضــيهم, بــل خماطبــة الالدينيــني بــام 
  .يطمئنهم
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  .هلم أجر ومثوبة: قال
  . القيادة يف اجلامعةمقاعد إىل ربام يصلون: قلت
  .ربام: قال
  وساعتها?: قلت
  .دع ساعتها لساعتها, فلكل حال حالة, ولكل مقام مقال: قال
  . هبجوم أعداء اإلخوانىهذه هي أكثر املقوالت التي حتظ: قلت
فــسهم شــيئا,  أعــرف ذلــك, وأعــرف: قــال ًأن أصــحاهبا معــذورون لكــنهم ال يملكــون أل

  .ح اإلخوان ملدحوهمولو صدرت إليهم األوامر بمدي
  أهذا ممكن?: قلت
  .ربام: قال
  فهل من أسباب أو حيثيات?: قلت
ك تريد مني التخيل عن الغموض: قال   .وتريد منهم التخيل عن الغموض.. كأ
  وماذا يف هذا?: قلت
ك سؤاال دعني: قال   هل يمكنك التخيل عن حب االستطالع?: ًمبارشا ًأسأ
  .ال: قلت
  .هم التخيل عن حب الغموضوهم كذلك ال يمكن: قال
  .لكن حب االستطالع هو أساس املعرفة: قلت
ك مل تفهم بعد أن حب الغموض هو أساس السلطة: قال   .ويبدو أ

***  
,  أو املحـرتف أو ذي املهـارة العليـاالتمويه الذكي عىل كان أستاذي معروفا بيننا بالقدرة

قــدرة يف إدارة معاركــه االنتخابيــة وكـان يتمتــع بقــدرات تكتيكيــة عاليــة, وكـان يــستغل هــذه ال
ــضا, كــام كــان يوظفهــا يف كثــري مــن املواقــف الشخــصية والعائليــة, ســبيل  وعــىل والــسياسية أ

ـــه وإخفـــاء  عـــىل املثـــال فإنـــه كـــان يتمتـــع بقـــدرة فائقـــة ـــه وهدفـــه, أو فلنقـــل إبـــداء رأ تغليـــف رأ
ـــه وهدفـــه مغلفـــ: هدفـــه, أو فلـــنكن أكثـــر دقـــة ونقـــول الث طبقـــات مـــن بـــأكثر مـــن ثـــا ًبـــث رأ

قيــة, فهــذا غــالف واق مــن شــبهة احلــرارة, أو دفء املــشاعر املحبــة أو الكارهــة,  ٍاألغلفــة الوا
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العنـــرصية  إىل ٍوهـــذا غـــالف واق مـــن شـــبهة احلزبيـــة الـــصارمة التـــي تـــصل يف بعـــض األحيـــان

.. ٍالقاتلة, وهذا غالف واق من الندية أو التنافسية مع اتـساع نطـاق هـذه النديـة أو التنافـسية
 .وهكذا

ة صـــعبة الفهـــم, ولكنـــي ســـأحاول تبـــسيطها للقـــارئ العـــادي مـــن  عـــىل وربـــام تبـــدو املـــسأ
ة ــا نفــيس مل أكــن أفهــم املــسأ ــا أعــرتف أين أ هــذا النحــو, ومل يــتح يل أن أفهمهــا  عــىل أمثــايل وأ

  .إال بعد سنوات من عرشيت ألستاذي
ر يفا ًسبيل املثال موقف عىل ولنأخذ ريَّأ الـرغم مـن أين مل أكـن ا عىل ًا قاسي ويف نفسيتي تأ

  .فيه, فلربام يكون هذا املوقف أكثر تعبريا عام أريد أن أعرب عنها ًمبارشا ًطرف
كـــــان ذلـــــك املوقـــــف قـــــد اختـــــذه أســـــتاذي حـــــني أشـــــار بعـــــدم مالءمـــــة زواج أحـــــد زمالئنـــــا 

  .األفاضل املثاليني من ابنة صديق له
ـه بلـغ درجـات  ان يشاركنا الرأي يفكان أستاذي حيب زميلنا هذا ما يف ذلك شك, وك أ

ـــه النمـــوذج األمثـــل للطبيـــب امللتـــزم,  وعـــىل عليـــا مـــن الكـــامل الروحـــي واخللقـــي والنفـــيس, أ
هـــذا  عـــىل  بـــاال كبـــريا لـــتحفظ بعـــض زمالئنـــا الكبـــارىواملهنـــي اجليـــد, ومل يكـــن أســـتاذنا يلقـــ

ه ليس له حضور قوي, أو باملعني الشائع كارزما   .الزميل بأ
إليـامن الـشديد مـن أسـتاذنا بزميلنـا فإنـه يف حلظـة واحـدة أفـصح عـن رأي قـاس, مع هـذا ا

ـــه مل يكـــن يـــاه هـــذه يـــصلح للـــزواج مـــن ابنـــة صـــديقه يـــرى وهـــو أ .. أن صـــديقنا هـــذا بكـــل مزا
وهكــذا وقــف ضــد مــرشوع هــذا الــزواج لــسبب ال ندريــه, ومل يكــن أســتاذي يف الوقــت نفــسه 

أن يــرصح بــه لــصديقه وهــو ا عــىل ً أظنــه كــان قــادرأن يــرصح لنــا هبــذا الــسبب, والا عــىل ًقــادر
هيئـة درس خـصويص مـن  عـىل الذي رشـح هـذا الزميـل كـي يـساعد ابنـة صـديقه يف الدراسـة

الطبقــة الثالثــة, أي خــصويص خــصويص خــصويص, وال يعجــبن القــارئ مــن هــذا الوصــف 
 أن  هــي جــزء مــن املــصطلح, والثانيــة تعنــياملتكــرر بكلمــة خــصويص ثــالث مــرات, فــاألوىل

الــدرس يكــون خاصــا هبــا وحــدها, والثالثــة تعنــي أن هــذا الــدرس فــيام حتتاجــه هــي ولــيس يف 
 زميلنـــا توضـــيحها بـــام فيـــه فهمهـــا ويتـــوىل إىل كـــل املقـــرر, أي أهنـــا حتـــرص النقـــاط التـــي حتتـــاج

  .الكفاية
مـــا فعلـــه أســـتاذنا حـــني ســـئل عـــن زميلنـــا كخطيـــب متقـــدم البنـــة صـــديقه, وقـــد  إىل ونعـــود

ه صـديقه   إليــه أن عالقـة مـا نـشأت بـني املـدرس الـشاب وابنتــه ىبـالطبع أو فلنقـل إنـه أهنـسـأ
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هبــذا, وكــان ا ًقــرب هنايتهــا الطبيعيــة, وكــان الرجــل الــصديق ســعيد إىل وأن العالقــة وصــلت

مل يكـــن حيبـــذ أن ا ًيـــود أن يـــرشك أســـتاذنا يف الـــسعادة, لكـــن أســـتاذنا ألســـباب ال نعلمهـــا جيـــد
ــــا واملقربــــون مــــا اشــــتملت عليــــه هنا إىل يمــــيض هــــذا املوضــــوع يتــــه الطبيعيــــة, وهنــــا أدركــــت أ

ــه فإنــه غلــف الــرأي للمــرة ا ًهيئــة جرعــة واحــدة فعالــة جــد عــىل طريقــة أســتاذنا مــن تقــديم رأ
ــه يتمتــع بخلــق  عــىل العــزف إىل  بــأن جلــأاألوىل فكــرة أن زميلنــا متفــوق زيــادة عــن اللــزوم, وأ

اذا ال يقدره النـاس ه ال يدري   رغـم كـل هـذا التفـوق واخللـق واألصـل الطيـب, عظيم, وأ
أن هــــذا الــــزمن لــــيس زمــــن النــــاس الطيبــــني, هــــذا هــــو الغــــالف ا إىل ًإال إذا كــــان ذلــــك راجعــــ

  .األول
ــه يكفــل توصــيل  عــىل لكــن أســتاذي مل يكتــف بــأن يقــدم هــذا الــرأي هكــذا, الــرغم مــن أ

إنــه :  غــالف ثــان فقــالالرســالة الكفيلــة بنــسف املــرشوع, وإنــام غلــف أســتاذنا هــذا الــرأي يف
ه أحد أصدقائه عن هـذا الـشخص زوجـا البنتـه فأجابـه هبـذه اإلجابـة  حدث منذ عام أن سأ
لكـن الـسائل ذا احلـظ العـاثر أو الـذي هـو والــد فتـاة لـيس هلـا يف الطيـب نـصيب, فـضل البنتــه 

ـه كـان يتمتـع بالقـدرة ًزميال ـه يقـل يف تفوقـه وتدينـه عـن ا عـىل آخـر, أل ألول احلـضور رغـم أ
  .حمل السؤال

ومل يكتــف أســتاذنا هبــذه الــصياغة املعقــدة التــي تكفــل تقــديم الــرأي ذي الغالفــني هكــذا 
لــصديقه, وإنــام أضــاف أســتاذنا غالفــا ثالثــا يف صــورة ذكيــة, وهــي البــدء بإظهــار متنــع عفيــف 

يـب ـاذا? فـال جي...  مـن الـسؤالىعفـإنه يرجو أن ي:  والفورية قال فيه عن اإلجابة املبارشة
ـه حـدث أن سـئل منـذ عـام وأجـاب لكـن طرفـا آخـر أقنـع الـسائل : ولكنه بعد متنع يقـول,  أل

القــديم بــأن أســتاذي يتحيــز لتلميــذه الــذي يفتقــد احلــضور رغــم تفوقــه وتدينــه, وهكــذا فــإن 
السائل رصف النظر عن زميلنا األكثر تفوقا وتدينا وفضل عليه األقل تفوقا وتدينا, ولكـن 

ّهــــذا النحــــو, ويظــــن أن أســــتاذي هــــو الــــذي عــــوق  مــــىض عــــىل احلقيقــــة فــــيامزميلنــــا ال يعــــرف 
زواجه, وهلـذا فـإن أسـتاذي ال يريـد أن تتكـرر التجربـة مـع الـشخص نفـسه ملـرة ثانيـة وهـو ال 

  !!.وأوالد احلالل كثريون.. يتحمل جرحا ثانيا
ة حمـسومة,  فقـد وهكذا فإنه بعد هذا الغالف الثالث تصبح اجلرعة فعالة وتـصبح املـسأ

د ه ومل ينسبهىأ   ال ينقـل الـرأيحتـىاآلخـرين, واحتـاط  إىل نفـسه, بـل نـسبه إىل  األستاذ رأ
ــه والعــىل  ــه رأ ــه ال يريــد أن جيــرح تلميــذه, وال يريــد أن يبــدي  عــىل أ ــه هــو الــذي رواه, أل أ
ــه ويف الوقــت نفــسه فــإن أســتاذي أكــد بكــل مــا أمكنــه مــا ال هيــم والــد العــروس ســامعه, .. رأ
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  !!. التأكد منه وال من حجمه من حبه لزميلنا وتقديره حلظه العاثروال

ــ ــا كــان أســتاذي يفعلــه حــني يريــد أن يبــدي رأ ــسط مثــل   مــن آرائــه الكثــرية, ولــنا ًهــذا هــو أ
 نيمثلـبـذكر أسـتاذي, ولكنـي أكتفـي يف هـذا املقـام  القارئ بذكر أمثلة معقدة مـن آراء عىل أطيل
  .كام نقول يف علوم اإلعالم وامليديا احلديثة» لة اإلعالميةتوصيل الرسا« عىل قدرتهعىل 

حـــدث أن دار حـــوار عــــابر بينـــي وبـــني جمموعـــة مــــن أســـاتذيت كـــانوا بمثابــــة : املثـــل األول
اآلراء التـــــي مائـــــدة غـــــداء, وكانـــــت  عـــــىل زمـــــالء ورؤســـــاء ألســـــتاذي, وقـــــد دار هـــــذا احلـــــوار

 نقــول مــن الكفــر, وقــد انفــردت  تقــرتب مــن الزندقــة وال)ملجــرد تــضييع الوقــت (يرددوهنــا 
ــه الــصواب, وكــان انفــرادي بمــواجهتهم يمثــل نموذجــا ًبمواجهــة هــؤالء مجيعــ ا ًبــام أعتقــد أ

أســــتاذي, وأراد أســــتاذي أن يعــــرب عـــــن  إىل للــــشجاعة األدبيــــة والفكريــــة, ووصــــلت القــــصة
ئـه دون أن يقـدرين بـام أسـتحق, نظـرا لـشجاع تي تقديره للرأي اآلخر, الـذي كنـت حامـل لوا

ني يف دهــشة كيــف أقــول كـــذا : وقــويت ونجــاحي يف املحاولــة يف النهايــة, وإذا بأســتاذي يــسأ
إن الـصواب كـذا : ّوكذا? وأخذ ينسب إىل أقواهلم القريبـة مـن الزندقـة, ثـم يـردف بـأن يقـول

ــا فــاغر فمــي للدهــشة  إىل وينــسب الــصواب.. وكــذا نفــسه, كــل هــذا يف مونولــوج طويــل وأ
حلـــارضين كـــانوا  أن احلـــوار قـــد نقـــل بحـــذافريه يف نفـــس اليـــوم مـــع أن ا:مـــن جـــزئيتني, األوىل

طال قد تغريت مواقعهم, : , واجلزئية الثانيةثلة ـا ـ قـد وضـع إ حتىأن األ ن أحـدهم ـ وهـو أ
ا كان عليه موقفه يف احلوار الذي حدث عىل يف املوقف املرسحي املضاد   .طول اخلط 

وا كتــب ؤن يــدعو لعبــاد اهللا الــصاحلني الــذين ملــوأســتاذي يــروي احلــوار ثــم يزيــد عليــه أ
.. هؤالء الزنادقة ويبـدي إعجابـه بعلـم الـذين حفظـوا هـذه الـردود لألجيـالا عىل ًالرتاث رد

ا ال أزال فاغر ّفمي من الدهشة, وبعد ساعتني كاملتني بـال جـدال تعطـف أسـتاذي عـىل ا ًوأ
وقــــع منــــك أن تــــرد بمثــــل هــــذا الـــرد, وعنــــدما : بقولـــه أجبتــــه بــــأين فعلــــت هــــذا بــــالتامم كنــــت أ

 إىل وجتهـــم, وتركنـــي وانـــرصف... ولكـــن الـــذي بلغنـــي عكـــس هـــذا: والكـــامل قـــال ضـــاحكا
 أوشـك خمـي أن ينفجـر, وهـو ال ىحجرته املجاورة يف عيادته, وقد صـعد الـدم يف رأيس حتـ

ومل يعـــد يف وســـعي أن أقـــول شـــيئا, وهـــو ال يتـــدارك األمـــر وإنـــام .. يفعـــل شـــيئا غـــري التجاهـــل
حتلـيالت, وحاجـة  إىل يناقشني يف ضغط هذا املريض, ويف نبض اآلخر, ويف حاجـة الثالـث

ـا الـذي أصـبحت  دخـول الرعايـة املركـزة, بيـنام إىل قثطرة, وعدم حاجـة اخلـامس إىل الرابع أ
  !!.دخول هذه الرعاية إىل يف حاجة ملحة

ــــ ّ وقــــت كتابــــة هــــذا احلــــوار مل يتكــــرم عــــىلىوحتــــ حــــة بــــذكر أ ه كــــان يعــــرف أســــتاذي رصا
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ـا الـذي كنـت أقـول الـصواب نـي أ ه يعرف أ ـه  إىل ولكنـي كنـت أميـل.. احلقيقة, وأ التأكـد أ

  .يريد أن يقول ذلك
 اآلن مــــا يؤكــــد معرفتــــه للحقيقــــة إال جزئيــــة واحــــدة هــــي أن القــــصة ىولــــيس عنــــدي حتــــ

أكثـر كانت تتعلق بحـوار بـني طـرفني ومل يكـن أفـراد الطـرف الثـاين يف رأي أسـتاذي ومعرفتـه 
  .مني تدينا أو متسكا بالدين والرتاث أو فهام حلقائق الفلسفة والتاريخ

***  
للتغليـــف املـــزدوج أو الثالثـــي الــذي كـــان أســـتاذي يؤديـــه بمهـــارة وتلقائيـــة, : املثــل الثـــاين

ـــــــه يف قيـــــــادة جامعيـــــــة كـــــــان خـــــــالف معهـــــــا بحكـــــــم انتامئـــــــه الـــــــسيايس  عـــــــىل كـــــــان يتعلـــــــق برأ
ـــــــديولوجي, وبحكـــــــم عـــــــضويته يف  جملـــــــس إدارة نـــــــادي هيئـــــــة التـــــــدريس, لكـــــــن هـــــــذه واأل

الشخصية مدت له يدها بعد أن متكنت من كل ما كانت تريد حتقيقه, ومل يكن أسـتاذي وال 
اجلامعــــة التــــي ينتمــــي إليهــــا ســــعداء بحالــــة اجلفــــاف واملحــــارصة التــــي نجحــــت هــــذه القيــــادة 

 .اجلامعية يف فرضها عليهم
ـــد وكنـــت قـــد ا ًوســـعادة وارتياحـــ ًي قبـــوال أســـتاذىوهكـــذا فإنـــه مـــع أول ضـــوء أخـــرض أ

دور  إىل أن تكـون مهمتـي منحـرصة يف دور أقـرب عـىل هـذا اللقـاء, وحرصـت إىل اصطحبته
ــــا الــــذي توليــــت ترتيــــب اللقــــاء  قائــــد الــــسيارة فقــــط دون أن أحــــرض اللقــــاء, رغــــم أين كنــــت أ

ام, لكنـي ُبحكم ما عرف عني وما أحبه من ميـل للتوفيـق, ومـن عالقـة جيـدة بـالطرفني كلـيه
قـــ ّ يف ســـياريت دون أن أحـــرض اللقـــاء, لكـــن أســـتاذي أيب عـــىل ىوجـــدت أن مـــن األفـــضل أن أ

قـي يف مكتـب مـن مكاتـب إدارة اجلامعـة بعيـدا  إىل البقاء يف الـسيارة فوصـلنا حـل وسـط أن أ
  .وقد كان... عن السيارة وعن املكتب الذي من املفرتض أن يتم فيه اللقاء

ــه يف هــذه  بــام توصــلا ًوبعــد اللقــاء وجــدت أســتاذي مستبــرش إليــه, أردفــت بالــسؤال عــن رأ
ــه  , وعبثــا حاولــت أن أســتخرج » حاالتنــازىفــالح «القيــادة اجلامعيــة فــإذا بــه جييبنــي مــن فــوره بأ

ـه الوصـف  ة كلمة تنم عن تقدير أو عن نقد, فقد اكتفـي هبـذا الوصـف الـذي كـان يعتقـد أ منه أ
 .انع الشامل الكامل الكفيل بأن يغطي كل االنتقادات وكل الثناءات يف الوقت نفسهاجلامع ا

ه ىأن أر إىل أين كنت ال أزال يف حاجةعىل   عدوه وقد تغري بعض اليشء, وكان أستاذي يف رأ
م أقل لك إنه فالح : أن يقول إىل يف كل حماورايت التالية يلجأ وكان هذا رده إذا ..  حاالتنازىأ

ـضا إذا ذكـرت عيبـا وقلـت: ميـزة وقلـتذكرت  ـيس كـذلك, وكـان هـذا رده أ ـيس كـذلك, : أ أ
  !!.إمساك العصا من الوسط عىل وهكذا كان أستاذي يف حالة حرص
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واع احلـوار املتقـدم بينـي وبـني أسـتاذي, كانـت ا ًكان أدائي المتحان الدكتوراه نوع من أ
ار درجــة كبــرية مــن درجــات التحــدي املحــسوب مــن الطــرفني, كــان احلــوار بــني يف هــذا احلــو

ضــوء رسيــع يكفــل فهــم طبيعــة  إىل طبعــني خمتلفــني, وأداءيــن متعارضــني, وربــام حيتــاج األمــر
 .هذا التناقض, وها احلوار من بعده

يـــزال بمثابـــة مـــشكلة حقيقيـــة, يف مـــرص, يل ولغـــريي مـــن الـــذين  كـــان التفـــوق املبكـــر وال
ظــــار متجهــــة دومــــمتتعــــ حتقيــــق أي فرصــــة آلخــــر ليحــــل حمــــل املتفــــوق املبكــــر, إىل ا ًوا بــــه, فاأل

ظار متجهة دوم تيـة للـشامتة فيـه, هـذا فـضالإىل ا ًواأل عـن احلـديث  ًالبحث عن الفرصـة املوا
املتكـــرر عـــن العيـــوب البـــارزة يف شخـــصية كـــل متفـــوق مبكـــر, مـــع أن هـــذه العيـــوب قـــد متثـــل 

ي كـر أن جمتمعنـا املـرصي يف حد ذاهتا, وما ًمزا ع أهنا تسهم يف صناعة هذا التفـوق, ولـست أ
  .اإلفادة من املتفوقني, وال احلفاظ عليهم, وال استثامراهتم عىل مل ينم بعد القدرة

نـــي عانيـــت يف هـــذا الـــسبيل بـــأكثر ممـــا عـــان ـــضا أن ىوأعـــرتف أ  غـــريي, لكننـــي أعـــرتف أ
قـــف ال  حيـــثمعانـــايت هـــذه قـــد زودتنـــي بمناعـــة رهيبـــة ومبكـــرة ب أصـــبحت يف كثـــري مـــن املوا

وقع إال الغرية, أو احلقد, أو احلرص  التقليـل مـن قيمـة الفـوز, أو حماولـة إلقـاء الـضوء عـىل أ
  .التالني خصام من رصيديعىل 

نــي لقيــت أضــعاف هــذه اآلثــار الــسلبية مــن آثــار  ــضا, وهــذا هــو األهــم أ لكنــي أعــرتف أ
دير, واالعــرتاف, والتتــويج, والتكــريم, وحــسن إجيابيــة مــشجعة متثلــت يف التــشجيع, والتقــ

السرية, وعطر السمعة, والثناء اجلميل, واالمتنان العميق, والدعاء الـصادق, واالحتـضان 
, وكانـــت النتيجـــة ىالـــدافئ, وقـــد تفاعلـــت كـــل هـــذه اإلجيابيـــات مـــع كـــل الـــسلبيات األخـــر

  .بفضل اهللا يف مصلحتي, ويف مصلحة صعودي واستمراري
كــــر أن مــــا يــــستعدون اآلخــــرين علــــيهم ا ً الــــذين يعرفــــون بــــالتفوق املبكــــر كثــــريولــــست أ

قــــف كفيلــــة بــــأن يكــــون هــــذا االســــتعداء قاســــيا, وربــــام أقفــــز مبــــارشة مثــــل شــــائع يف  إىل بموا
ممارســـاتنا لالمتحانـــات أو التـــشخيص يف حـــاالت املـــؤمتر أو الكونـــسلتو, فقـــد تعلمنـــا مجيعـــا 

ًامــا, وإنــام ينبغــي علينــا يف مثــل هــذه احلــاالت أن تــشخيص حمــدد مت إىل والزلنــا نعلــم أال نقفــز



ð^Ïi…÷]<»<l]…]çu 

 

QVW
الـذي يـشمل تشخـصينا وتـشخيص احلـاالت القريبـة الـشبه » العـريض«التـشخيص  إىل نشري

 بــه, وذلــك لإلحيــاء بخلــق العلــامء الــذين ال يتــرسعون, وإنــام يتثبتــون وهــو خلــق مطلــوب بــال
ضا بخلق األطبـاء الـذين ال ينـدفعون, وإنـام ي تمهلـون, وهـو خلـق مطلـوب شك, واإلحياء أ

فـــسهم يف نطـــاق ضـــيق بيـــنام  بـــال شـــك, ولإلحيـــاء ثالثـــا بخلـــق األســـاتذة الـــذين ال حيـــرصون أ
 املقارنة, واالسـتنتاج, واملناقـشة, والوصـول عىل القامشة العريضة كفيلة هلم بإبراز قدراهتم

  .احلقيقةإىل 
ن املجـــدين الـــذين مـــع كـــل التقـــدير هلـــذا الفهـــم املـــتمكن منـــي ومـــن غـــريي مـــن املجتهـــدي

األســـتاذية, فقـــد كـــان هنـــاك عـــرق نـــابض ال يكـــف عـــن  إىل مرحلـــة الـــدكتوراه ثـــم إىل وصـــلوا
  .الربوز يف ترصفات بعضنا يف حلظات كثرية, وهلذا املوقف أكثر من قصة طريفة

 األســـتاذية أن صـــممت إىل أن وصـــلت  حـــدث يف أحـــد اجتامعاتنـــا يف جملـــس القـــسم بعـــد
ه احلـل الوحيـد والـرأي الوحيـد واالختيـار الوحيـد, وكـان معظـم إنـ: رأي معـني, وقلـتعىل 

ـا آخـر  به, إال أن بعض زمالئنا الكبـار كـانوا يـرون رأ ي ويعتقدون صوا احلارضين يرون رأ
: ّالعتبارات مرحلية, ومل يسمح ضمري أستاذي له أن يوافـق هـؤالء, وإنـام انحـاز إىل ثـم قـال

ان مـــن أحـــد زمالئنـــا املحبـــني إال أن توجـــه إليـــه أوصـــيكم بـــرأي حممـــد إذا صـــمم عليـــه, فـــام كـــ
  اذا?: بالسؤال

ـه كـان مـن الـسهل  عـىل لقـد كـان ورقبتـه يف املـشنقة يـصمم: قال أسـتاذي الـصواب, مـع أ
  .األساليب التي يتطلبها التظاهر بالعلم واحلكمة إىل عليه أن يلجأ

  !!مضاعفة تفوق اإلعداما ًوقد دفعت الثمن أضعاف: عندئذ أردفت
  ومل ال تقول إنك نلت املجد كام مل ينله غريك?: أستاذي الق

  أفلم يكن هناك بديل ثالث?: قلت
مل يكــــــن يتوقــــــع منــــــك أن تواصــــــل طريقــــــك يف ا ًوال أكــــــذبك القــــــول إن أحــــــد.. ال: قــــــال

  .النهاية إىل الصمود والواثق والتحدي السافر
  .مل يكن أمامي غري هذا: قلت
امــك إلهنــاء مــشكلتك والــتخيل عــن طريــق املجــد بــل كانــت كــل الطــرق مفتوحــة أم: قــال

  .الذي أردته
ـه ال حـل أمـامي إال هـذا الطريـق الـذي سـلكته .. مل أكن أعرف هـذا: قلت كنـت أعـرف أ
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  .فبقيت فيه
ـدهيم ألهنـام ربيـاك: قال لـديك فقبـل أ  عـىل هذا من فضل اهللا عليك يا حممد, فاذهب لوا

  . الشيطان سلوكهاالعزة, فلو عرفت أن هناك طرقا أقرص لسول لك
  وهل كنتم تعرفون ذلك?: قلت
وقع لك كل هذا الصمود: قال   .عن نفيس مل أكن أ
وقــــع كــــل هــــذا : قلــــت ــــضا مل أكــــن أ مادمــــت قــــد قلــــت هــــذا فــــإين أصــــدقك القــــول إننــــي أ

  .الصمود من نفيس
ك كنت قادر: قال   .ما هو أكثر منهعىل ا ًلكني اآلن أدرك أ
  وما الدليل?: قلت
ك اعتذرت عنها بلطف مغرىأر: قال   .يات الدنيا حولك كثرية, وأعرف عن يقني أ
  .إنام هو يف رأي الناس عجز: قلت
  وما أعجزك?: قال
  .هذا فال حيكمون إال به عىل يرون النتائج تدهلم: قلت
ــــك حمــــاط ىنقيــــضه فيحكمــــون بالــــصواب, أال تــــر عــــىل ثــــم يــــرون النتــــائج تــــدهلم: قــــال  أ

  ام مضيت يف حياتك ويف طريقك?هباالت من التقدير احلقيقي كل
من جماملة, ومـن رد ملجاملـة, ومـن تقـدير ا ًال أظن األمر كذلك, وإنام أظنه خليط: قلت

  .حقيقي, ومن تقدير يستمد جذره من تقدير عمومي
ريد إيامنا كإيامن البرش باملقدس?: قال   وماذا تريد أكثر من ذلك? أ
  .لكن نفيس قلقة يف جمتمعها.. لست أدري: قلت
  .وعن قريب هتدأ هدوء الواثقني: قال
  .تقصد هدوء العاجزين: قلت
لكنــي أســتطيع اآلن أن أغلبــك وأقــول لــك هــدوء .. لــيس يل أن أجاريــك يف لغتــك: قــال
  .املرتفعني
  .يده فقبلتها عىل وملت.. سيدي يف كل معركة لك الفوز يا: قلت

***  
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يـــة القلـــب, وحـــرض وزيـــر بعـــد أســـبوع واحـــد مـــن هـــذا احلـــوار كنـــا يف أحـــد مـــؤمترات مجع

جلراحــــة القلــــب, وأراد أن يكــــرم رئــــيس مجعيتنــــا بكــــالم عــــن كفايتــــه ا ًالــــصحة, وكــــان أســــتاذ
 عــىل ان يــصممرمــزي, وهــو مــدرس, كــ عــىل  اآلن أن الــدكتورىيــزال يــذكر حتــ إنــه ال: فقــال

, وكـان يتحـدث بأسـلوب القـرص ىعيـس  عـيل األكـرب الـدكتورهأسـتاذالتشخيص يف مواجهـة 
فيقـول لـه !! إنـه لـيس إال حالـة ضـيق الـصامم األورطـي: ن األشـعة الـسينية فيقـولعن فيلم مـ

 .فكر يف تشخيص آخر فيكرر عبارته: أستاذه
ني أكثـر مـن زميـل مـن ىما إن انتهينا من جلسة االفتتـاح هـذه ووقفنـا مـع بعـضنا حتـ  سـأ

ير عــن أن هــل كنــت تتعامــل مــع أســتاذنا هبــذا األســلوب الــذي حتــدث الــوز: زمالئنــا التــالني
  !كان يفعله مع أستاذه? عىل الدكتور
  .نفس أي أستاذ عىل يف احلقيقة كنت أفعل ما هو أرذل من ذلك وأشق: قلت
  وهل هناك ما هو أرذل من هذا?: قالوا
أن يكــــون هــــذا يف االمتحــــان, وأن يكــــون هــــذا يف حــــاالت ال تتحمــــل هــــذا .. نعــــم: قلــــت

  . واحلاسمّاحلكم القطعي البات
  . أن أحكي هلم يف املساء بعض األمثلة من حيايت مع أستاذيووعدت زمالئي

ــــــدأ فــــــأروي هلــــــم قــــــصة أول حالــــــة طويلــــــة امتحنــــــت عليهــــــا يف امتحانــــــات  وآثــــــرت أن أ
  :الدكتوراه املتعددة التي أديتها

كانـــت حالـــة صـــعبة جـــدا بكـــل املقـــاييس, فقـــد كانـــت مـــن حـــاالت تـــشوه إيبـــشتني, وهـــي 
ْخلقية«حالة  فـوق ( أستاذي يف عيادته مصحوبة بالفحوص الـصدوية نادرة, وقد صادفها» ِ

ر أن يمتحننـي عليهـا, وكـان يف مثـل هـذا القـرار قاسـيا) الصوتية عـد احلـدود  إىل احلديثـة فـآ أ
عـــشم فـــيام هـــو  باملقارنــة بظـــروف االمتحانـــات يف ذلـــك الوقــت, لكنـــي حلـــسن احلـــظ مل أكــن أ

  .أفضل من ذلك
عـد احلـدود, وكنـت عائـد إىل كـان ذهنـي صـافياكانت معنويايت يف ذلك اليـوم هائلـة, و ا ًأ

ــام جيــد,  مــن الواليــات املتحــدة بكــل مــا يمكــن أن حيملــه العائــد منهــا مــن علــم حــديث, وإ
ــيح يل مــن وقــت للمــذاكرة اهلادئــة ًفــضال  ســاعات طويلــة خمصــصة للمــذاكرة ىمــد عــىل عــام أ

تلــــــك الفــــــرتة مــــــا وليات وال اتـــــصاالت, وكــــــان هنــــــاك يف حيـــــايت يف ؤوحـــــدها مــــــن دون مــــــس
كنـت كمـن .. إنني يف نشوة سعاديت مل أكن مأخوذا بامتحـان أو بغـري امتحـان يسعدين بحيث
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ّ, وهكــذا كــان وقــع املــصاعب عــىل يف مثــل هــذا »طــائرا مــن الفرحــة«يقــول عنــه التعبــري العــام 

, بل إنه يمكنني القول إنه مل يكن هلا وقع الغ يف هذا عىل اليوم يسريا   .اإلطالق, ولست أ
ـة عالمـة ظــاهرة تـدل تــضخم يف  عـىل أخـذت أقلـب يف حالـة املــريض التـي ال تبـدو فيهــا أ

ــــرس, لكــــن احلالــــة مــــع هــــذا كانــــت تنطــــق  مــــن, وال يف البطــــني األ القلــــب, ال يف البطــــني األ
مـــن..  مـــن أعـــراض الفـــشل القلبـــيبالـــشكوى .. وبـــيشء مـــن التأمـــل فإنـــه كـــان مـــن النـــوع األ

 يف هذه الصيغة, وهي الصيغة التي كنـت قـد توصـلت أن أحرص تشخييص إىل هكذا وفقت
بتشخيــيص الــدقيق للحالــة, ا ًإليهــا لتــدريس هــذا املــرض للطــالب, وإذا بأســتاذي يفاجــأ متامــ

كــل الفحــوص التــي أجريــت  عــىل وهــو مــا ال يعنــي عنــده إال شــيئا واحــدا وهــو أين حــصلت
طلبــه ومـــشورته ويف   عــىلللحالــة, وكــان أســـتاذي حيــتفظ هبــذه الفحـــوص التــي أجريــت بنـــاء

يـــومني, ومل يكـــن أحـــد قبلهـــا يعـــرف تـــشخيص هـــذه  عـــىل خـــالل فـــرتة قـــصرية قريبـــة ال تزيـــد
رت  احلالة, وكنت بخـربيت بأسـتاذي وباحلـاالت املرضـية قـد أدركـت مـا يـدور يف خـاطره فـآ

ريث يف  ريثام تتكـشف يل توجهاتـه مـن خـالل أسـئلته, وكـان أسـتاذي " أفكاره  مهامجة"أن أ
بتهــــا يف تقريــــري كالعهــــد  بــــه رزينــــا, فبــــدأ بــــسؤايل عــــن بعــــض العالمــــات اإلكلينيكيــــة التــــي أ
Sheet  ـصنع الرتيـث الـذي مل  عن صنع الرغبة يف إثبات أمهيـة مـا سـجلت, وأ ا أ احلالة وأ

وإذا بأســتاذي فجــأة يقطــع حبــل أفكــاره وهيــامجني .. يكــن مــن عــاديت يف مثــل هــذه األحــوال
وقعــه منــه متامــا, وإذا بــه يقــولبــسؤال ) وهيــاجم نفــسه قــبيل( ــاذا حــرصت : مبــارش كنــت أ و

هلبـــــوط القلـــــب  األخـــــرى نفـــــسك يف أن تكـــــون احلالـــــة إيبـــــشتني واســـــتبعدت كـــــل األســـــباب
تظره منذ الصباح من? وكان هذا بالضبط هو ما أ   .حد تعبرينا الدارج عىل األ

, وال باحلـدس, إن هذه احلالـة ال تـشخص باالسـتبعاد: وهنا أجبت أستاذي بثقة شديدة
  .وإنام باليقني

ـــض عـــىل فـــتح أســـتاذي فمـــه دهـــشة مـــن هـــذا اجلنـــون املطبـــق هـــو مـــا ا ًتلميـــذه, وكـــان هـــذا أ
تظره منه, فإذا يب يف هدوء أقول لألستاذ ا: أ   أقول لك? هل تعطيني األمان وأ

ـــــك عرفـــــت احلالـــــة مـــــن فحوصـــــها مـــــع أن عـــــىل هـــــل أعطيـــــك األمـــــان: قـــــال فـــــك بأ  ّاعرتا
اعرتافــك بــالغش الــذي مل  عــىل عرفهــا بــدون الفحــوص? هــل أعطيــك األمــاناالمتحــان أن ت

دا   هل هذا هو ما تعلمته يف أمريكا?.. ًنعهده فيك قبل هذا أ
  وهل تظن تلميذك كذلك?: قلت
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 تشخيـصك? ومـا ىوإال فـام معنـ.. ال أظنه, ولكنه هو الذي يظن نفسه أو يصورها: قال

   سؤالك?ىمعن
  . غري هذا متاماىاملعن: قلت

فـام هـو : مـا تعـود عليـه مـن رزانـة ووقـارا عـىل ًقال أستاذي يف عـصبية شـديدة قـضت وقتيـ
  ً إذا?ىاملعن

  .فكرة إبداعية: قلت
  شتني ?نإي إىل أوصل إبداعك: قال

  .إيبشتني  إىل لكنه مل يصل: قلت مع ابتسامة خفيفة
  .ربإياك أن تقول إهنام أقا: ضحك أستاذي ضحكة خفيفة مل يكن منها مفر وقال

وقراط وسقراط: قلت بة أ   .هي من قبيل قرا
وجهه  عىل ضحك مرة ثانية وكان ضحكه يف هذه املرة من القلب, ثم أعاد القناع اجلاد

  .هات ما عندك: وقال
مـــن ومل جتـــد معهـــا أمـــارةفـــشل إذا وجـــدت حالـــة : قلـــت تـــضخم يف البطـــني  عـــىل قلـــب أ

من فهي إيبشتني   .األ
  ., ومرة بالعاميةىبالفصحأعد, فأعدت العبارة مرة : قال

  أن تقال باإلنجليزية? هل يمكن هلذه العبارة: قال أستاذي
  .نعم: قلت
  .فقلها: قال

عــد اللغــة اإلنجليزيــة فاحتطــت هلــذا قــدر مــا  ــه قــد هيــامجني مــن بــاب قوا وكنــت أعــرف أ
 تبـدو القاعـدة مـن اخرتاعـي ىأن تكـون الـصياغة مـرصية حتـ عىل استطعت, لكني حرصت

  .اع اإلنجليز أو األمريكيني األصلينيال من اخرت
  .إنه إنجليزي مرصي: ًوهنا قال أستاذي منتبها

  .كذلك بل زقازيقي: قلت يف ابتسامة
  وما قصة هذه القاعدة املبتكرة?: قال
  .هي من ابتكارات تلميذك: قلت
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  بال سند?: قال
  .إال احلقيقة: قلت
  . بأهنا بال سندّتقر أو: قال
جاوز النقاش: قلت   .ىناحية أخر إىل  كله ألقفزبل أ
  يعرف األدب مثل هذا? أو: قال
  .بل إن أغاين أم كلثوم تعرفه: قلت
 هـات مـا عنـدك لكنـي لـن أرمحـك لـو مل يكـن املثـل داال...تريد أن تـنجح بـأم كلثـوم : قال

  .الفكرةعىل 
ة ال تــستأهل رمحــة وال عقابــا, فالــسيدة أم كلثــوم تقــول: قلــت .. قــالوا املحبــة قــدر: املــسأ

ــا قلــت مجعنــا, ومعنــ  هــذا أهنــا تقفــز مــن مناقــشة فكــرة قدريــة املحبــة لتثبــت احلالــة األهــم ىأ
  .قد مجعها بحبيبها) أو غريه(وهي أن القدر 
  نقايش لك يف قاعدتك املزعومة? عىل وتريد تطبيق هذا املبدأ: قال أستاذي

  .نعم: قلت
  فامذا دعاك إليها?: قال
  .ما دعاين إليها داع: قلت
   كيف توصلت إليها?:قال
نازل عن رس الصنعة? أو: قلت   تريدين أن أ

  .إن كان يف األمر رس: ... أقول لك كام قالت أم كلثوم: قال أستاذي
نازل?: قلت   فإن مل أ
ك غششت احلالة: قال   .تثبت عليك التهمة املنطقية وهي أ

مــــن   عــــىلوليتي, فالبينــــةؤلكــــن هــــذه ليــــست مــــس: ذروة النــــشوة إىل قلــــت وقــــد وصــــلت
  .ىادع

ــه: قــال ــا  عــىل هــذا صــحيح, لكــن األصــح منــه أ ــت وال غــريك وال أ ــه ال أ حــد علمــي أ
 أهنـا تـشوه إيبـشتني إال باحلـصول عـىل تـشخيص مثـل هـذه احلالـة إىل نفيس نـستطيع الوصـول

  .فحوصهاعىل 



ð^Ïi…÷]<»<l]…]çu 

 

QWS
  .ولكني قلت لك القاعدة التي ساعدتني: قلت
ــت قــد : قــال ــانع أن تكــون أ فتهــا«لقاعــدة أو هــذه ا» ركبــت«ومــا ا ــت» أ  عــىل لتــوك وأ

  .ذلك قدير
  يسمح جو االمتحان بمثل هذا اإلبداع? أو: قلت
ت ولكنه ... يف العادة ال يسمح: قال   .يسمح معك أ
  إمكان توظيفي لإلبداع يف مثل هذا التشخيص? عىل أال يكفي هذا للداللة: قلت
  .وال تضيع وقتي ووقتك.. ال يكفي: قال
  وقت للمحكوم عليه باإلعدام? الىوما جدو: قلت
  وهل عرفت أن احلكم قد صدر?: قال
قــــف وهــــو  إىل وكنــــت أشــــري(إنــــه يبــــدو كــــذلك : قلــــت القــــرار املعهــــود يف مثــــل هــــذه املوا

الرسـوب املحكــوم علينـا بــه مـن قبــل أداء االمتحــان, لكـن اللياقــة مل تكـن تــسمح ألي منــا أن 
يــا, فالتــرصي ح يف حــد ذاتــه يزيــد مــن حجــم اإليــذاء يــرصح بمعرفتــه مــن قبــل ملثــل هــذه النوا

  ).املتوقع
ك اقرتفت ما يستحق اإلعدام?: قال   أأل
  .بل ألين اقرتفت ما يستحق أكثر منه: قلت
  أهتني املحكمة?: قال
بت هلا رأفتها بل: قلت   .أ

  .وتدعوك ألن تربئ نفسكا ًواملحكمة تستجيب لطلبك إذ: قال أستاذي
  هل تسمح بقلم وورقة?: قلت ألستاذي

  .مها معك: قال
  .أقصد أن تسمح يل باستعامهلام: قلت
  .من حقك: قال

فالقــــــصة هكــــــذا, ورســــــمت يف ملــــــح الــــــربق رســــــوما كروكيــــــة تثبــــــت طريقتــــــي يف : قلــــــت
  .التشخيص
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  هذا? إىل ولكن كيف وصلت.. يزال قائام لكن السؤال ال: قال أستاذي

  .بالتكويد: قلت يف هدوء وتواضع كفيلني بتوتري أستاذي
  لكن ما عالقته بام نحن فيه?... رف التكويدأع: قال
ة يف منتهي البساطة تعتمد: قلت قاعدة معروفـة وهـي أن الـيشء إذا اعتمـد يف  عىل املسأ
  . إذا افتقد بعضهاىأركان كثرية فإنه يمكن وجوده حت عىل وجوده
  .هذا صحيح: قال
ن كـــل حالـــة أن فـــإذا كانـــت هـــذه القاعـــدة يف ذهننـــا دائـــام فبوســـعنا عنـــدما نكتـــب عـــ: قلـــت

 لو افتقدت ركنا منه, لكـن العلـم احلـديث ىإهنا تنال هذا التشخيص حت: نقول يف التعريف
يف العلمـي احلـديث يعطـ  للمؤلـف الفرصـة ليقـول هـذا بالتحديـد ولـيس بالقاعـدة ىأو التأ

  .املجردة
ت عنه: قال   .هذا صحيح وقد حدثتني أ
تـي ينطبـق عليهـا هـذا القـانون قـد وجـدت  لو مل تكن احلالـة الىويظل هذا قائام حت: قلت

ْيف األدبيات التي سجلها من قبلنا َ.  
ْمـــن مل يدرســـوا الفلـــسفة عـــىل الـــرغم مـــن صـــعوبته عـــىل هـــذا كلـــه معقـــول: قـــال ْمـــن  وعـــىل َ َ
  .ا, وال تنس أهنم كثريونيكرهوهن
  .أعرف هذا: قلت
يف حــاالت ســؤايل واذكــر يل مــا الــذي جعلــك تؤلــف هــذا كلــه  إىل ال تتــوهني وعــد: قــال

من?   هبوط القلب األ
  .إهنا رياضة عقلية: قلت
فيــق واحــتامالت مــن تلــك التــي تتحــدث عنهــا : قــال قــد فهمــت إهنــا رياضــة وتباديــل وتوا

مـــــن واإلبيـــــشتني بالـــــذات هبـــــذه  , ولكـــــن مـــــا الـــــذي جعلـــــك ختـــــتص هبـــــوط القلـــــب األ كثــــريا
  الرياضة?
ْومن قال ذلك?: قلت َ  
  .احلالة: قال
  .من كتاب القلب األخرى وانني مشاهبة للفصولإن عندي ق.. ال: قلت
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  .هات أحدها: قال
  تريد قوانني يف الكهرباء, أم يف امليكانيكا?: قلت
  .مادمت قد فعلت كأهل البقرة فهات مثال من هذا ومثال من ذاك: قال
  .لكن وقت االمتحان ال يسمح: قلت
  .يسمح: قال
  .وقتي يف احلالة القادمة عىل سيجور: قلت
كلي: قال   .س هذا من شأ
  .ستعجبك الفكرة وتغبطني عليها: قلت
أن تقــــول اللفــــظ الــــذي تقــــصده وهــــو  أو حتتــــاط بخبثــــك فتقــــول تغبطنــــي بــــدال مــــن: قــــال
  .حتسدين
  .الفضل لك يف تعليمي هذا: قلت
  .املوضوع إىل ّبل الفضل لوالدك وعد: قال
  . لو أن األسلوب بدا مهذباىإين ما قصدت إال احلقيقة حت: قلت
  حسدي لك من قبل? عىل وهل عندك دالئل: قال
  .أستغفر اهللا: قلت
 .فكفر عن ذنبك: قال

مـن ذكـر قاعـديت هـذه , وقـال )  هبوط(وفيام بعد كان أستاذى إذا رشح فشل  القلـب األ
يمكـن أن  ف هذه القاعدة عبقري نصف جمنون يف حلظـة الأإن الذي : للمقربني ذات مرة 

يف إال مـــــن شـــــخص حكـــــ  قاضـــــيه بـــــال ىم عليـــــه  باإلعـــــدام ,  و أراد أن يتحـــــديـــــتم فيهـــــا تـــــأ
  .ىجدو

***  
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ـادي بـني  عـىل بوضوح أن عرص ثـراء األطبـاء وتـربعهم يرى كان أستاذي قمـة الـسلك ا
 منذ زمن بعيد, هو زمن بداية االنفتاح االقتصادي وهنايـة النظـام ىطبقات املجتمع قد انته

عن املصطلحات فإن هذا الزمن وبالتحديد منذ ذلك احلـني الـذي كـان ا ًكي, وبعيداالشرتا
الكــشف فيــه بجنيــه واحــد فقــط, لكــن اجلنيــه نفــسه كــان يتكــرر كثــريا يف اليــوم الواحــد, وكــان 

ائة جنيه اآلن  .يشرتي ما ال تشرتيه ا
ايضأن معدل تدفق املرىض إىل كذلك كان أستاذي ينبهني احد كان طبيب و عىل  يف ا

ـدي  عرشة أضعاف معـدل تـدفقهم اآلن بـال مبالغـة, وهكـذا فـإن الثـروة القابلـة للتكـون يف أ
  .حد ال يمكن حسابه إىل األطباء تضاءلت

ٍأن الـــشعب واع  يـــرى اإلنفـــاق, وكـــان عـــىل  جلامهـــري الـــشعب قـــدرةىكـــان أســـتاذي يتمنـــ
ا, وكــان ينــسحب ملــصارف إنفاقــه, ولــيس كــام تــصوره بعــض األقــالم وبعــض األفــالم ســفيه

فــسهم, فكــان يقــول عــىل هبــذا احلكــم قيــة يف:  كثــري مــن صــور إنفــاق األطبــاء أ  إن العيــادة الرا
حتــــــديث األجهـــــزة األساســــــية فيهـــــا والعكــــــس  عـــــىل أساســـــياهتا وكاملياهتــــــا تـــــشجع صــــــاحبها

  .صحيح
أن  عــىل قبــل غــريها ًأكثــر مــن هــذا فــإن أســتاذي بخــربة أو حــساسية رفيعــة القــدر كــان قــادر

العـالج اخلـاص نتيجـة ألزمـة املـواطنني مـع احلكومـة فـيام  عىل بأ بتدهور معدالت اإلقباليتن
  .سمي بأزمة رشكات توظيف األموال

ئــد الكبــرية التــي يتلقاهــا املودعــون تــشجعهم: وكــان أســتاذي يقــول يل  عــىل إن هــذه العوا
ضاحياة أفضل بام يف ذلك نشدان للرعاية االجتامعية والصحية والرياضية بل ا   .لفنية أ

  .من األصول اململوكة هلؤالء ًإن هذا قد يكون خصام: وكنت أرد عليه
ـــن يلجـــأ هـــؤالء: فكـــان يقـــول ئـــد الكبـــرية أ أصـــوهلم ليخـــصموا  إىل ويف غيـــاب هـــذه العوا

  منها إذا أرادوا حياة أفضل?
الرتيـث بعـض الـيشء ممـا جيعلهـم ينفقـون يف االجتـاه  إىل إن هذا قـد يـدفعهم: وكنت أقول

  .صحيحال
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إن هــــــذا اإلحجــــــام عــــــن اإلنفــــــاق يــــــؤذي احلالــــــة الــــــصحية هلــــــذه : ّفكــــــان يــــــرد عــــــىل بقولــــــه

الطبقــات, فيــؤخر اكتــشاف املــرض, ويــؤخر بــدء العــالج, وبالتــايل تتعقــد املــشكالت الطبيــة 
  .ًالتي كانت قابلة للحل مبكرا

  .لكن احلكومة تزعم أن هذا الرواج رواج زائف: قلت
لكــن خــربين .. ىض أســباهبا اخلاصــة يف مثــل هــذه الــدعوربــام كانــت للحكومــة بعــ: قــال

ة حالة من الرواج الزائف أو غري الزائف?   هل نجحت احلكومة اليوم يف خلق أ
ـــدي أمـــام ضـــياع أمـــوال : قلـــت مل تـــنجح, ولكـــن لـــيس هـــذا مـــربرا ألن تقـــف مكتوفـــة األ
  .املودعني
أمــوال منقوصــة   إىلستــضيعها احلكومــة ملــصلحة نفــسها, وســتتحول هــذه األمــوال: قــال

  .ىوسوف تر
ا ًاألســعار األربعــة للــدوالر ســعر إىل إن احلكومــة ستــضيف:  إن أخــي أمحــد يقــول: قلــت
  .هو سعر دوالر الريانا ًخامس
  ماذا يقصد?: قال
 للنــــاس مــــا ىدوالرات الريــــان ســــتعط عــــىل إن احلكومــــة بعــــدما تــــستويل إنــــه يقــــول: قلــــت

ر الرســمي, والــسعر التــشجيعي, والــسعر يقابلهــا بعــد فــرتة, ولكــن بــسعر خمتلــف عــن الــسع
  .اجلمركي, والسعر احلقيقي للدوالر

 أن يصبح هنـاك سـعر لـدوالر الـرشيف, وسـعر لـدوالر الريـان, ىبل أخش: أستاذي قال
وســـــعر لـــــدوالر الـــــسعد, وســـــعر لـــــدوالر اهلـــــالل, وقـــــل مثـــــل هـــــذا بعـــــدد رشكـــــات توظيـــــف 

  .األموال
 وعـــىل هـــذه الـــرشكات عـــىل  اهلجـــوم أن ســـكوت اإلخـــوان املـــسلمني عـــنىأال تـــر: قلـــت

ولية ؤأسلوهبا يف األداء االقتصادي يمكن احلكومة ويساعدها من أن تلـصق بـاإلخوان مـس
  !مثل هذه الرشكات?عن مبارشة 
إن هــــذه تقيــــة : وإذا أدان اإلخــــوان هــــذه الــــرشكات وهامجوهــــا فــــستقول احلكومــــة : قــــال
  !!ومتثيلية
  .أمام الشارع السيايس نفسهملكنهم بمثل هذا اهلجوم قد يربئون : قلت
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فــــسهم? مــــن يشء حيبــــه هــــذا الــــشارع الــــسيايس? وال خيــــرق التــــرشيع : قــــال مــــم يربئــــون أ

  .اإلسالمي
هلـــــم يف ا ًخلـــــق كيـــــان رأســـــاميل كبـــــري يكـــــون ســـــند إىل يربئوهنـــــا مـــــن حماولـــــة الـــــسعي: قلـــــت

  .طموحاهتم السياسية
جـــــزوا يف هـــــذا املجـــــال: قـــــال أســـــاملية املـــــرصية قبـــــل الر إىل وهـــــل يـــــصل اإلخـــــوان مهـــــام أ
  الثورة?
  .بالطبع ال: قلت
 اإلخــــوان بعينــــي رأســــهم كيــــف ابتلعــــت عهــــود الثــــورة كــــل هــــذا الــــزخم ىفقــــد رأ: قــــال

يشء  إىل الرأســـاميل يف التجـــارة, ويف الـــصناعة, ويف املعـــامر, بـــل ويف الزراعـــة, وحولـــوا مـــرص
  .قريب من الصومال أو تشاد

ك تتوقع أال يسهم: قلت    اإلخوان يف التنمية االقتصادية?هل معني هذا أ
 وال اإلخــــوان وال غــــريهم, إنــــام ينخــــدع يف شــــعارات الدولــــة بعــــض الطيبــــني قليلــــ: قــــال

يــا الــساذجة مثــل الريــان, والــسعد, والــرشيف, وقــد يكــون مــن هــؤالء  اخلــربة مــن ذوي النوا
 إخــوان مــسلمون, وقــد ال يكــون, وقــد يكــون مــنهم أقبــاط, وقــد ال يكــون, لكنــك إذا أردت

احلكــم للحكومـــة ومهارهتـــا يف احلـــديث عـــن منـــاخ االســـتثامر فابحـــث عـــن هيـــود انخـــدعوا يف 
  .كالمها
عتقد أن أصحاب رشكات توظيف األموال قليلو اخلربة وسذج?: قلت   أ
  .ما وصلوا إليه إىل لو مل يكونوا كذلك ما وصلوا: قال
  .يةاألزمة مضاربتهم بأمواهلم يف بورصات عامل إىل إنام أوصلهم: قلت
 هلـــؤالء مـــن مـــال إال ذلـــك الـــذي ىإن صـــح مـــا تزعمـــه احلكومـــة مـــن هـــذا فلـــن يتبقـــ: قـــال

  .ضاربوا به يف بورصات عاملية
شأت يف مرص من أصول, ومن جتارات واسعة?: قلت شأت ما أ   وأمواهلم التي أ
  .ىستذهب كل هذه األصول سد: ًهذه هي املضاربة اخلارسة متاما: قال
ت مت: قلت هذا احلد أ   شائم?أ
  .بل واقعي: قال
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  .سوق الطب, وسوق العالج عىل لكنك بدأت احلديث بإثبات فضلهم: قلت
ــض: قــال ــال يف يــد الطبقــات اجلامهرييــة ا ًكنــت أ حــدث عــن حقيقــة, وهــي أن وجــود ا أ

, ممــا يرشــد ويقلــل مــن إنفــاقهم الالحــق عــىل يــشجع أفرادهــا  عــىل ًطلــب اخلدمــة الطبيــة مبكــرا
  . نتائج أفيد للمجتمعمشكالت الصحة, وحيقق

وقــــد فهمــــت مــــن حــــديثك أن هــــذا االهــــتامم بالرعايــــة الطبيــــة ســــيغيب مــــع غيــــاب : قلــــت
نه   .عوائد الريان وإخوا

األقـل يف أن ختلـق حالـة  عـىل هـذا حقيقـي, وستفـشل احلكومـات ملـدة عـرشين عامـا: قال
  .رواج مشاهبة

ومــــة يــــدها عــــن وهــــل تعتقــــد أن هــــذا النمــــوذج كفيــــل باالســــتقرار لــــو كفــــت احلك: قلــــت
  رشكات توظيف األموال?

ــت حتتــاج يف: قــال  ى اجلامهــري معنــى لــدى يرتبــحتــىعــرش ســنوات  إىل أفــضل األحــوال أ
ولــن يمكنــك ذلــك ! االهــتامم بالــصحة وبالكــشف املبكــر وبأمهيــة حتاليــل الفحــص الــدوري

  .من دون حالة رواج
فـــضل ممـــا يـــرشحه  هـــذا النحـــو كـــان أســـتاذي يفـــيض يف رشح هــذا املعنـــي وتأصـــيله بأعــىل

 إن زيــادة االســتهالك تــشجع: ويقولــون » مــازلو«أسـاتذة االقتــصاد الــذين يــرشحون نمــوذج 
  .وجه العموم عىل  االقتصاديىزيادة اإلنتاج, وترفع من املستوعىل 

آخـــــر دار بينـــــي وبينـــــه حـــــول مـــــا يعنيـــــه إمهـــــال األســـــاتذة األكـــــاديميني ا ًوأذكـــــر أن حـــــوار
  .للفحص الدوري والعناية بصحتهم

ت هذا األستاذ العظيم كم هو مهمل يف نفسه: قال أستاذي   .أرأ
  .مثل هذا الرجل يموت واقفا يف عمله: قلت
نـــاقش معـــك يف املقـــصود هبـــذا املجـــاز : قـــال هـــل فكـــرت مـــرة كيـــف يمـــوت .. قبـــل أن أ

  .اإلنسان وهو واقف 
  .ضحكت ضحكة خفيفة 

ا أسأل بجدية شديدة : فقال أستاذي  ت مثل ه.. أ   .ذاهل رأ
ا سأجيب إجابة من حميط التاريخ: قلت    .وأ
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  .هاهتا: قال 

  . السيايس الفرنيس الكبري كليمنصو أاليدفن إال واقفا أوىص: قلت 
  .هذا املخبول..وكيف نفذوا وصيته : قال 

  .. ا ًدفنوا تابوته عمودي: قلت 
  . التاريخ خيدمك يا حممد: ضحك أستاذي وقال 

ناء العمل شطارة أو مكرمة, إهنا جريمة يف حـق ا ًاقفهل تظن هذا املوت و: ثم قال يف أ
  .املجتمع, ويف حق النفس

ه يتبع اهلدي النبوي فال يرتك ما يزرعه حت: قلت   . لو قامت القيامةىمثله يعتقد أ
طــــول اخلــــط, إنــــه حيــــرم نفــــسه مــــن أن  عــــىل لكــــن ســــلوكه ضــــد هــــذا اهلــــدي النبــــوي: قــــال

ف الزرع, ومن أن يستكمله   .يستأ
  .إنه ال يؤمن بالطب وال يعرف دوره: قلت
ــه : قــال  فــام بالــك بــالفالح البــسيط الــذي يــأيت حافيــا, وقــد بــاع هبيمتــه ليعــالج نفــسه? أل

  .يدري أن حتسن صحته كفيل باستعادة ثروته, وأن العكس غري صحيح
أمـــا هـــذا  هـــذا الفـــالح البـــسيط رجـــل يمـــول نفـــسه, ويـــدير أمـــور نفـــسه,: قلـــت ألســـتاذي

 تـــرك األمـــر للحكومـــة جتـــود عليـــه بـــام جتـــود حـــني جتـــود, فرتفـــع أجـــره, أو تزيـــد دقـــاألســـتاذ ف
ه, أو خترتع من حني آلخر مكافأة جديدة له وألمثاله   .مكافأ

ن واجبه نحو نفسه يف هذا احلق?: أستاذي قال   وأ
  .ولية عن تدبري أمورهاؤقد نزع من نفسه املس: قلت
جتعـــل الـــسبب نفـــسيا بيـــنام .. ألســـتاذإنـــك ختـــدع نفـــسك بـــدفاعك عـــن أمثـــال هـــذا ا: قـــال

  .السبب يف نظري جهل ال يليق باألستاذ
ك تريد أن تقول إن السبب : قلت   .»نفيس«ال » معريف«كأ
ت قد فهمت: قال   .ها أ
لور فكرتك فحسب: قلت   .إنام كنت أ
   تتبناها?ىومت: قال
بناها وأجرم هـؤالء الـذين تربـوا: قلت نـاء للدولـة, و عـىل كيف أ ـزع عـنهم بنـوة أهنـم أ أ
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  .منحتها هلم الدولة

  .اجعل هؤالء يدركون أن البنوة قد انتهت.. سيدي يا: قال
  .النبوة هي التي انتهت أما البنوة فال تنتهي: قلت
اه: قال  عـىل  تلك البنوة املعتمدةىأال يفقد معن.. فامذا حيدث عندما يفقد الولد أمه أو أ

وة أو أمومة أو والدية   .أ
لكنـه يظـل ابنـا ملـن تـويف أو .. ولية آخـر عليـه فحـسب ؤفقد هذا الشق من مسإنام ي: قلت

  .ملن توفيت أو ملن توفيا
قــع, وهــو.. ا ًهــو يفقــد شــيئا ًإذ:قــال أن الدولــة  فعليــك أن تنــصح أســاتذتنا بمواجهــة الوا

العناية بصحتهم, سواء مولـت  إىل قد توفيت أو فرطت يف والديتها هلم, وعليهم أن ينتبهوا
  .لة هلم هذه العناية, أو شاركوها يف متويلهاالدو

ا منها يساء فهم حديثي, ويتصور القراء: قلت   .أين أروج لطائفة األطباء التي أ
ت ال.. ما عهدتك قليل الشجاعة: قال ولية الدولـة عـن متويـل ؤتزال تعتقد يف مـس إنام أ
نائها عىل اإلنفاق   .صحة أ
تـه ىهـذا صـد: أصدقك القـول: قلت بعينـي رأيس يف الـبالد التـي اتـصلت بالطـب  مـا رأ

امنيا   .فيها يف أمريكا, وفرنسا, وأ
  .سيدي وكل الناس رأوا هذا يف السعودية والكويت يا: قال
  فكيف أقنع األساتذة بمنطق مستحدث?: قلت
ـه  عىل وكيف ترتكهم يعانون: قال نحو ما يعاين هذا الرجل الذي يظهر من رسـم قلبـه أ

  .نذ أكثر من عرش سنواتيعاين من الضغط م
 ســنوات ٥موظفيهــا كــل  عــىل مــن واجبــات الدولــة البــسيطة أن جتــري كــشفا دوريــا: قلــت

  .مثال
 عــىل وليةؤفــإن مل تقــم الدولــة بــدورها عــاش هــؤالء مــع املــرض وهــم يلقــون باملــس: قــال

  ول عنها ?ؤ, ومن هو املسا ًالدولة, ماذا تفعل الدولة يف مضاعفاهتم إذ
  .وال عن عدم النظامؤ النظام أن يكون مسليس من شيم: قلت
  .النظام ال يعيش يف جزيرة منعزلة عن الواقع: قال
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  .عن النظاما ًلكن الواقع يستطيع أن يعيش بعيد: قلت
نمـــــــوذج الـــــــسياسيني الـــــــشعبيني الـــــــذين يلقـــــــون  إىل إين أخـــــــيش عليـــــــك أن تتحـــــــول: قـــــــال
  .الشعب عىل وليةؤباملس

قي هبا.. بالعكس: قلت   .الدولة  عىلفإين أ
وليتها? هـذا هـو جـوهر ؤلكنك مل تقل يل مـاذا يفعـل الـشعب إذا مل تقـم الدولـة بمـس: قال

  .االمتحان احلقيقي لفهمك وفهم أمثالك من املصلحني
  .وليةؤإن احلل الذي تتبناه سيادتكم هو الذي حيمل الشعب املس: قلت
ــا ال: قــال ولية عــن ؤبــادرة يف املــسلكنــي ال أحرمــه مــن أخــذ زمــام امل.. وليةؤأمحلــه املــس أ

  .نفسه إذا مل تقم الدولة بواجبها
  .النهاية واحدة: قلت
ولية جييــــد محلهــــا وينــــصلح أمــــره, وعنــــدما ؤليــــست واحــــدة عنــــدما أمحلــــه املــــس.. ال: قــــال

ركه بدوهنا فإن النتيجة تصبح كارثية   .أ
هــــ: قلــــت ا مــــن لــــيس يف النظريــــات االقتــــصادية واالجتامعيــــة مــــا يــــنظم األمــــور حــــسبام نرا

  .سلوك شعب ذكي
ـا يـرون ال: قال أن ينتقـدوا مـا هـو واقـع إذا مل يكـن متطابقـا  واجب املنظـرين أن ينظـروا 

  .مع نظرياهتم
ا تقول, لكن تنظيم أمور دولة بأكملها يقتيض وضوحا يف الرؤيـة : قلت إين مستوعب 

امط خمتل عىل واهلدف والسياسة, وال ينبغي أن يقوم   .فة من السلوكجمرد التوفيق بني أ
ت قادر: قال   .هذا الشعب صحته عىل أن تصوغ من هذا الذي تقول ما حيفظ عىل أ
ا داعية: قلت   .إنام أ
ا أعتربك مس: قال وال عن مستقبل هذا الوطن فـيام يتعلـق بـصحته, ؤوكاتب ومؤلف وأ

عـــــم عليـــــك وحـــــدك بـــــام مل يـــــنعم بـــــه والنـــــاس كلهـــــا تـــــرسق أفكـــــارك .. غـــــريك عـــــىل ألن اهللا أ
  .اهللا عىل كررها بأقالمها فاكتب ووجه وأرشد وثوابكوت

  .إنام املشكلة يف كثرة املدعني.. ليست هذه هي املشكلة: قلت
نحــو مــا  عــىل تــصويب األمــور يف جمــال الــصحة عــىل ال تــشغل بالــك هبــم فإنــك قــادر: قــال
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تـــــصويبها يف كثـــــري مـــــن أمـــــور اجلامعـــــات هـــــل نـــــسيت مقاالتـــــك التـــــي صـــــنعت  إىل أرشـــــدت
  .كل آرائك  تقريبا  وتعديالت وقد أخذوا بترشيعات
ن أجد : قلت    .الصدىإين قد أصبحت ال أعرف أ
فقـــد قـــرأت لـــك مقـــاالت جيـــدة يف ..  اآلن ىامـــض يف ســـبيلك وال تفكـــر يف الـــصد: قـــال

  .هذا امليدان, لكنني أرجو أن تعطي دورا أكرب للشعب ألن الدولة تتآكل
ني أستنكر : (قلت   .مية واملستوصفات اخلاصة هبا تنموواجلامعات اإلسال) وكأ
  .هذه كلها جزء من نظام الدولة احلايل.. بل إهنا تتآكل: قال
  .فاملستشفيات اخلاصة واملهنية تنمو: قلت
  .جزء من نظام الدولة األخرى هذه هي.. بل تتآكل: قال
  ًفام الذي ينمو إذا?: قلت
 ال اخلــــــارج األورويب اخلــــــارج, عــــــىل  أن يكــــــون الــــــذي ينمــــــو هــــــو االعــــــتامدىأخــــــش: قــــــال

  .املكلف, وإنام الصيني الذكي
توقع أم تتنبأ : قلت    .أ
ا يف هذه النقطة زرقاء الياممة : قال    !بل أ

 عــىل هــذا احلــوار عــىل وممــا حيــسب ألســتاذي أن نبوءتــه قــد حتققــت قبــل أن متــيض ســنوات
  .تنا الطبيةأن الصني ستكون احلل األول لبعض مشكال عىل حني مل يكن يف األفق ما يدل

 .وهللا األمر من قبل ومن بعد
*****  
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يف أحــــد األعيـــــاد اتــــصلت بأســـــتاذي للتهنئــــة بالعيـــــد, وكانــــت عالقاتنـــــا متــــوترة يف ذلـــــك 
إن شقيقه األكرب عنـده ويريـد أن هينئنـي بالعيـد, وإذا بـشقيقه األكـرب : احلني, فإذا به يقول يل 

 .إن شقيقه األصغر هو اآلخر يريد أن هينئني بالعيد:  هي مكاملته بأن يقول يلين
ا املتحدث   .فهمت بالبداهة أن هذا وذاك أشارا بطلب السامعة عندما علام أين أ

ـــام التقينـــا يف الكليـــة فـــإذا بأســـتاذي يقـــول يل مـــسمع مـــن زمالئـــي الـــذين  عـــىل بعـــد ثالثـــة أ
هـــل تعـــرف مـــاذا حـــدث بعـــد أن أهنيـــت : لـــس القـــسمكـــانوا يتجمعـــون يف مكتبـــه حلـــضور جم

  املكاملة?
  .بالطبع ال: قلت
ت وحدك من دون هؤالء مجيع:قال شقيقي الكبري: قال   .نصيبي من الدنياا ً إنك أ
  ومل يقره شقيقك الصغري?: قلت
تهم الرجل ظلام وغيبا?: قال   أ
ه يعرف أن عالقاتنا متوترة, ومن املنطقي أال : قلت  يوافق شقيقه األكـربلكني أعرف أ

  .مثل هذا احلكمعىل 
  فإن فعل?: قال

  .ربام هي حماولة لتليني قلبك: قلت يف شبه يأس
ني مما تظن, لكنك ال تكف عن تقسيته: قال   .هو أ

ــي يف ســبب خــاليف : قلـت لنفــيس بعــد تفكــري رسيـع هــذه هــي اللحظــة املناسـبة لتفجــري رأ
جــل خــري مــن الــصمت يف مواجهــة هــذه وحــدثت نفــيس بــرسعة أن أي رد متع.. مــع أســتاذي

إنـام هـي أذن : الفرصة الثمينة, وهكذا اندفعت بكل كياين أقول ألسـتاذي يف صـوت خافـت
ْحرضتكم ومن وراءها َ.  

ـــك ال تكـــف عـــن تقـــسية قلبـــي عليـــك عـــىل هـــذا أكـــرب دليـــل: قـــال ـــست حـــرا يف أذين .. أ أ
ك تدري ماذا يقول?ىوفيمن يتحدث فيها حت    لو أ
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  .بيل: قلت
ه يف  عــىل فمـــن نــصبك وصـــيا: لقــا فقـــة مــع مـــا تـــرا أذين مـــن أجــل أن تكـــون األحكــام متوا

ه حقا    مع احلق نفسه?ىأو حت.. ًمصلحتك, أو مع ما ترا
  .حبي لك: قلت
فـــإن مثـــل .. إين ال أريـــد هـــذا احلـــب: أمـــرك كلـــه عجـــب, ال تـــدفعني ألن أقـــول لـــك : قـــال

فـــــوه بـــــه عـــــىل هـــــذا القـــــول صـــــعب  لكنـــــك بعبقريتـــــك املـــــضادة ..نفـــــيس, ولـــــن أســـــتطيع أن أ
إنــك . طــول اخلــط تــدفعني ألن أدافــع عــن نفــيس بمثــل هــذا العنــف الــشديد عــىل ملــصلحتك

بت ذايت يف مواجهة آرائك احلادة التي قـد تكـون صـائبة مـا  إىل لكنهـا أقـرب.. تدفعني ألن أ
  .اهللا الغني عن هذا الصواب: يقول عنه العامة

ال يــشهدوا مــا ال ينبغــي أو مــا ال يستحــسن هلــم  ىوهنــا بــدأ معظــم الــزمالء ينــرصفون حتــ
  .أن يكونوا شهودا عليه

فإنــــــك تعــــــرف أين ال أفجــــــر .. مهــــــام يكــــــن مــــــن أمــــــر آرائــــــي فهــــــي أفكــــــار فحــــــسب: قلــــــت
 وراء حــــــق, وال أمتــــــسك ى, وال أطالــــــب بمغــــــنم, وال أســــــعىًموضــــــوعا, وال أجــــــأر بــــــشكو

ا الذي يف حاجـة ـرئ نفـيس مـن هـذا كلـه إىل بنصيب, ولست أ ـت تعـرف عنـي هـذا أن أ , فأ
  .وأكثر
ـا وحـدي .. أعـرف: قال ـت بـريء مـن هـذا كلـه, بـل إنـك لـست حمـل شـبهة, ولـست أ وأ

  .الذي يقدر فيك هذا الرتفع
لكني مع هذا ال أستطيع أن أوقف قلبي, وال أن أمجد عقيل, وليس يف وسـعي أن : قلت

با   .أقول لقلبي وال لعقيل أن يكفا عام يريانه صوا
  .حرية أستاذك عىل ىذا تتعدلكنك هب: قال
  .أعلم: قلت
  فام مربرك?: قال
  .ألين نصيبك من الدنيا: قلت
  .ال أظن شقيقي هذا أو ذاك كانا يقصدان ذلك حني قاال ما قاال: قال
هام: قلت   .فعليك هبام فأسأ
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ليــق يب أن أهنــ: قــال مل يعــد يــنقص إال أن .. ّ مــا وصــلت إليــه بتجرئــك عــىلى إلــيهام مــدىأ

خذهأستأذنك    .يف كل موقف أ
ض: قلت   .أذنك إىل مما يردا ًوهذا أ
فـسهم عـن أن يكونـوا ؤوهـؤالء زمـالؤك قـد ربـ.. لقد نفد صـربي.. حممد.. يا: قال وا بأ
ـــــت تـــــضعني موضـــــع  فخـــــرج بعـــــضهم مـــــن املكتـــــبهلـــــذه املواجهـــــةا ًشـــــهود  فـــــام بالـــــك يب وأ
  أال ينفد صربي?.. املتهم

ه أن ينف: احلق أقول لك: قلت   .دما أحرا
  أعندك رصيد له?: قال
  .نعم: قلت
  .هاتها ًإذ: قال

ا ًأن أفـتح حقيبتـي دون أن أكـون عازمـ إىل مل أدر بامذا أجيب لكني وجدت نفـيس منـدفعا
روايـــة فرنـــسية كالســـيكية كانـــت  إىل يشء بعينـــه, ومـــددت نظـــري فيهـــا ثـــم مـــددت يـــديعـــىل 

  ..أستاذي إىل آخر, ودفعت بالرواية موجودة يف حقيبتي لسبب
  .نلتقي غدا إن شاء اهللا ألين سأدخل للطلبة اآلن: وقلت له يف رسعة

 الباطنـــة, وال ىيف صـــباح اليـــوم التـــايل مل أمـــر بأحـــد يف مـــدخل الكليـــة وال مـــدخل مستـــشف
 إن األســــتاذ يــــسأل عنــــك, دخلــــت عليــــه وهــــو يمــــر يف حجــــرة :طرقــــات القــــسم إال وقــــال يل

  .مكتبه إىل فنااملريض فرتك أستاذي املريض بمجرد أن رآين وانرص
  .إنه مل ينم أمس: بدأ أستاذي احلديث بقوله

  .لكن مثل هذه الرواية ال تأخذ منك أكثر من ثالث ساعات: قلت يف ثقة
ت: قال يف ثقة   .منك أ

ربـــام ال تأخـــذ منـــي أكثـــر مـــن نـــصف هـــذا الوقـــت, ألين أقـــرأ بـــأرسع مـــن ذلـــك كـــام : قلـــت
  .تعرف
  .ليس هذا ما قصدت: قال
  .ال أفهم: قلت
  .ولن تفهم: قال
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  .فامنحني بعض الفهم: قلت
بدأت الرواية بعد أن انتهيـت مـن عمـل العيـادة وانتهيـت منهـا قبـل منتـصف الليـل, : قال

م   .ومنذ ذلك الوقت مل أ
ا مذنب إذا: قلت   .ًفأ
  .ًجدا: قال
  وجه التحديد? عىل وما طبيعة ذنبي: قلت
ن التـي يقـدر فيهـا اإلنـسان مـا فيهـا ّإنك حرمتنـي قـراءة هـذه األعـامل اخلالـدة يف الـس: قال

  .من معاين اخللود
  .ما قصدت هذا: قلت
ا الذي أصبحت حساس.. أعرف: قال   .من موقفي منكا ًلكني أ
ام كفيلة بإصالح كل يشء: قلت   .األ
  ?ىإال بإفساد أشياء أخر أفال يصلح يشء: قال
  .إال بصالح يشء واحد ربام ال تصلح أشياء: قلت
ت واثق?: قال   أأ
  . يكسب كالنا .....جرب: قلت
   أموت?ىحتا ًهل أطلب منك أن حتتفظ بقصة الرواية وباسمها رس: أستاذي قال
ا: قلت   .أو أموت أ

  .عن الوعدا ًال تذهب بعيد: قال أستاذي
  .أعدك: قلت
ام أرسـلها اهللا معـك : قال ـي يف كـل يشء هبـذه الروايـة, وكـأ  حتـىيا حممـد لقـد غـريت رأ

  .ينري بصرييت
  .جمارهيا إىل ربام مل يلهم اهللا بلزاك كتابتها إال لتكون يوما ما سببا يف عودة مياهنا: تقل
  أعادت?: قال
  . مما كانتىبأقو: قلت
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  .يعجبني ذكاؤك: قال
  .وال يعجبك أحيانا: قلت
دا بعد اليوم: قال   .فاعلم يا حممد أن هذه األحيان لن تأيت أ
   يف حقيبتي?هل تعرف السبب الذي جعلني جئت هبا: قلت
ني التخمني.. ال أعلم: قال   .وال تسأ
أن  عـىل كانت الرواية يف طريقها لعالج أستاذ مـن أسـاتذيت مـن ظنـه أن الـرش قـادر: قلت

  .خيفي نفسه وينترص, بينام كنت أقول إنه يعذب صاحبه وال جيعله هينأ بيشء مما اقرتفه
  أال تذكره?.. لكنك وصفتها يل لسبب آخر: قال
  .ذكرهبل أ: قلت
  فام هو?: قال
  كنتم سيادتكم تبحثون عن رصيد للصرب: قلت
  ?فام عالقة هذا بالوصفة األوىل: قال
ه ال يدعو: قلت   .الصرب يشء مثل األمل إىل أل
  .لكن الرواية عذبتني: قال
  .هي كذلك معذبة بام فيها من دراما: قلت
ذيب هـــو الـــشعور مل يكـــن هـــذا هـــو مـــصدر تعـــذيبي الوحيـــد, إنـــام كـــان مـــصدر التعـــ: قـــال

مثل هـذا الغـذاء  عىل تزال تواظب يا حممد هل ال.. باحلرمان من مثل هذه الوجبات الرائعة
  الروحي والعقيل?

  . اآلن نعمحتى: قلت
  .أدام اهللا عليك نعمته: قال
  .ورزقني رضاك: قلت

ـت فيـه? أال تكـف عـن : أشاح بوجهه وقال ومـاذا يمثـل رضـاي يف وسـط النعـيم الـذي أ
يبي ب   .مناسبة وبغري مناسبةتأ
يب: قلت   .فلن أكف عنها ًإن كان هذا تأ
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ا أطلب إليك ذلك: قال   .وأ
يب: قلت   فامذا يكون?ا ًفإن مل يكن تأ
  .هو حب غري عاقل: قال
  وهل أفدت من احلب العاقل?: قلت
  .ال: قال
  أفال جيدر بك أن تفيد من احلب غري العاقل?: قلت
ي اليوم..  يفيدكنت أظن احلب غري العاقل ال: قال   .لكنك غريت رأ
  .ًوقتياا ً أن يكون تغريىأخش: قلت
  .عليك احلب وعلينا االستفادة.. ال تشغل بالك: قال
  العطاء? عىل أفهم من هذا أن املطلوب مني صرب: قلت
  .اآلخرين عىل بل صرب: قال
  والعطاء?: قلت
  . للحديث عن صرب عليهىذلك ركب فيك, فال جدو: قال
  !ءواجلزا: قلت
  . تغري طبيعتك وتسأل عن يشء مل تسأل عنهحتىماذا دهاك : قال
ا أخلص ذمتي: قلت   .وماذا أفعل وأ
  .ختليصها من سبيل إىل ليس: قال
  أفهم أن معانايت ستستمر?: قلت
  .بعض الوقت: قال
  من أجل إسعاد بعض الساديني?: قلت
  .بل من أجل عالجهم العالج النهائي: قال
  . لعالج السادينيى وأعصايب وابتسامتي مموال حتلقد أصبحت بدمي: قلت
ت ساديا: قال   .هذا أفضل من أن تكون أ
حول هكذا عىل لو استمر األمر: قلت   .ما هو عليه فإين ال أضمن أن أ
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فلربام صدقتك قبل اليوم أما بعد معرفتـي باجلنـة التـي تعـيش فيهـا فـإين .. ال هتددين: قال

ك تنظر إىل وإليهم من   . علينيعىلأ ّأعرف أ
ض: قلت ا قد أصبحت أ   .موقع املظلوم عىل ىحتا ًحمسودا ًها أ
ض: قال   .حظك الكبري من الظلما عىل ًوربام حتسد أ
  هل تشعر بالرضا هلذا كله?: قلت
 ًولكنـــــي أملـــــك اجلـــــواب الكفيـــــل بإســـــكاتك وإن مل يكـــــن كفـــــيال.. إنـــــك حتـــــارصين: قـــــال
  .بإقناعك
  وما هو?: قلت
  .لدنياهذا نصيبك من ا: قال

***  
بة مخسة عرش عام مناسبة عائلية مل يـدع إليهـا  إىل من هذه الواقعة دعاين أستاذيا ًبعد قرا

غــريي مــن تالميــذه وال مــن زمالئــه, وبعــدها بــشهور قليلــة كــرر التجربــة, ومل يــنس أن ا ًأحــد
ا املدعو الوحيد من زمالئه وتالميذه ّينهي إىل  .أين أ

  وماذا يعني هذا?: قلت ألستاذي
نـــي اعرتفـــت بنظريـــة أشـــقائي الـــذين قـــالوا : قـــال ـــت وحـــدك نـــصيبي مـــن : يعنـــي أ إنـــك أ
  .الدنيا

ـت تقـول هـذا الكـالم هنـا يف املطلـق, فـإذا ذهبنـا القـسم كـان لـك كـالم : قلت يـا سـيدي أ
  .ثان

ك أن تـذهب: قال هم مـاذا قلـت  إىل لـن أدافـع عـن نفـيس, لكنـي أسـأ زمالئـك وأن تـسأ
  سعنك باألمس الذي هو أم

  .بلغني: قلت
  الظلم? إىل فام الداعي: قال
  .الرغبة يف إزالة آثار ظلم قديم: قلت
حس: قال    به?ُّأ
ره يف نفيس يشء: قلت   .أصدقك القول إنه مل يبق اآلن من أ
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  فام يؤذيك?: قال
عــن الــدفاع عــن ظلمكــم يل حــني يتحــدث النــاس عــن هــذا ا ًإين أجــد نفــيس عــاجز: قلــت
  .الظلم
ا أدافع عن نفيسحول هؤالء ع: قال   .ّىل وأ
ء: قلت ء والرضا   .قد تصوروا أين حماميك الدائم يف الرسا
  تقصد يف احلق ويف الباطل?: قال
  .العفو: قلت
ــت مــراوغ مــن أجــل : قــال ء وإنــام أ ء والــرضا إنــام تقــال اجلملــة هكــذا وال عالقــة هلــا بالــرسا
  .التهذيب
  فامذا أقول هلم?: قلت
  !أصابت هدفهاكانت عني حسود و: قل هلم: قال
  وماذا أقول للذين ال يؤمنون باحلسد?: قلت
  .صدفة سيئة وطالت: قل هلم: قال
  وماذا أقول للذين يعرفون احلقيقة?: قلت
  وما هي تلك احلقيقة?: قال
ريات االبـــن البكـــر احلقيقـــة: قلـــت األب الكبـــري كـــي حيجـــب نـــور ابـــن صـــغري  عـــىل أهنـــا تـــأ

  .نابغ
ني أحد عن صحتهولن أ.. قالت فقل هذا وال ختف   .كر ذلك إذا سأ

  .لكن الناس ال تصدق هكذا: قلت
حــد تشخيــصك لنفــسك وحالتــك  عــىل هــذا احلــد, فــام املظلــوم إىل ال تكــن حــساسا: قــال
  .ول عن الظلم الذي وقع عليهؤبمس

ْفإين مطالب بأن أدافع عن من كان يف موقع الظامل سعيدا: قلت وقد تشجعت  َ.  
.. بكلمــة  واصــمت بعــدها فــال تــردف .. ل نــصيبك مــن الــدنيا إنــه كــان وال يــزا:قــل: قــال
  . آهةىوال حت.. لة وال مج
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زنـــه النفــــيس بعيـــد إىل أحيـــل أســــتاذي أن بعـــد عــــن ا ًالتقاعـــد بـــشهور وبعــــد أن اســـتعاد توا
يهـا ختطيطـات رسـم دوامة رئاسة القسم وبريدها اليومي بدأ ينظم جلـسات علميـة ينـاقش ف

هلـذا ا ًالقلب الكهريب مع طالب الدراسات العليا, وكـان أسـتاذي واحـدا مـن املجيـدين جـد
ــه مــن اجليـل الــذي تعمــق دراســة هـذه الوســيلة التشخيــصية حــني كانــت  التخـصص باعتبــار أ

نـي حـني وجدتـه قـد ىإحد  الوسائل القليلة التي يعتمد عليها طب القلب, ويبـدو يل اآلن أ
ــه كــان جيــدر يب أن أشــعر بــدأ يــن ظم هــذه احللقــات األســبوعية شــعرت بنــوع مــن الغــرية, مــع أ

ـــا الوحيـــد الـــذي يـــنظم مثـــل هـــذه  بـــيشء مـــن الفخـــر, أو االرتيـــاح, أو االعتـــزاز, فقـــد كنـــت أ
احللقــات, وهــا هــو األســتاذ نفــسه يــنهج هنجــي, لكــن القــضية كــان هلــا وجــه آخــر, فقــد كنــت 

ظمها يف الوقت الذي يـروق يل,  ١٥مـا بعـد  إىل  فقـد تنعقـد يف يـومني متتـاليني, وقـد تتباعـدأ
يوما, وهكذا فإن أستاذي رغم أن ظروفه الصحية لن متكنه من املواظبة التامة قـد أخـذ مـن 

ام املتاحة يل وحدي يوما كامال  .مساحة األ
ــدفع أقــول يبــدو نــي شــعرت بــالغرية, فــإذا يب أ نحــو مــا  عــىل حلقــة أســتاذي أشــاغبه إىل أ

نحــــو مــــا يــــشاغب التلميــــذ أســــتاذه, وقــــد بــــدأت املــــشاغبة  عــــىل اغب األســــتاذ زميلــــه, اليــــش
  .شباب أن رسم القلب قد ويل زمنه ال تنسوا يا: بأسخف ما فيها فقلت

شـباب أن  وال تنـسوا يـا: رد أستاذي برسعة بدهية عاليـة وقـال موجهـا اخلطـاب لتالميـذه
 عىل موعة من نوادر رسم القلب ويبخلالذي يقول هذا الكالم هو الذي حيتفظ بأفضل جم

  .أستاذه هبا
  .أستاذي, وإنام هو الذي يتمسك بالقديم عىل ما بخلت: قلت

أن تكـــــون جممـــــوعتي  لكنـــــي أمتنـــــي.. حيلـــــة العـــــاجزهـــــذه هـــــي شـــــباب  يـــــا: قـــــال أســـــتاذي
  .ّيزال يبخل عىل ببعض املكررات فيها كمجموعة حممد التي كوهنا يف أمريكا, وال

  .حتت أمركهي وحممد : قلت
ّلقـد كنـت جتـود عـىل برســوم قـرص العينـي, ورسـوم وحـدة أسـتاذك رشيــف : أسـتاذي قـال

  .أمريكا تعلمت البخل منهم إىل خمتار, ومل تكن تبخل بأي منها, فلام ذهبت
  .األمر ليس أمر كرم وال أمر بخل, وإنام هو إحساس باملرارة: قلت
ة مرارة تلك التي ال أعرفها?: قال   أ
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دخل االمتحانــــات وأجــــد أن الرســــوم التــــي أمــــتحن عليهــــا هــــي أصــــال مــــن كنــــا نــــ: قلــــت

ْويمـــــــنح درجتهـــــــا مـــــــن ال يعرفـــــــون ا ًجممـــــــوعتي, مـــــــع هـــــــذا ال أمـــــــنح درجتهـــــــا وأمـــــــنح صـــــــفر َ
  .تشخيصها
ا من هذه املفارقات كثريا جدا, ذإن عند أستاذكم ه, شباب أقول لكم  يا: أستاذي قال

كم عرفتم كل ما عاناه لتوقـف بكـم الـز علمـه,  إىل من وأصـابكم اإلحبـاط, فاسـتمعواولو أ
  .أهنا يشء طبيعي عىل جتربته معي إىل وأفيدوا من فهمه, لكن إياكم والنظر

  .هل تسمح يل بأن أجلس معكم جملس التلميذ: قلت
  .بل جملس األستاذ املشارك: قال
  .أريد جملس التلميذ لكني: قلت

أن نعــاين مــن حممــد مــثلام  إىل يقنــافإننــا يف طر..  ســرتك: قــال أســتاذي وهــو يــضحك
  . اجلبائي من األشعريىعان

  .هون عليك: قلت
ــا  إىل  أســتاذي فــوزع بعــض التخطيطــات ثــم بــدأ يــستمعمــىض إجابــات طالبــه عليهــا, وأ

لمظ كام يتلمظ حمامي اخلصم للهجوم ة ثغرة يف السياق, الذي يـسري فيـه االدعـاء عىل أ !! أ
: , إذ بدأ أول واحد من األطبـاء الـشبان تشخيـصه بـأن قـالومل يطل تلمظي إال دقيقة واحدة

رضبـــة منتبـــذة :, وعلـــق زميلـــه قـــائال بـــام يـــشبه اهلمـــسextrosystoleهـــذه انقباضـــة زائـــدة 
ectopic.   

  .ًهذا صواب وهذا صواب, الكلمتان مرتادفتان متاما: قال أستاذي
ا أصطنع مغاضبة أستاذي   .ابا صوتبارهال جيوز اعوهذا هو اخلطأ الذي : قلت وأ

  وما هو الصواب?: قال أستاذي مغاضبا بالفعل
  .ليست كل انقباضة كاذبة منتبذة, وليست كل منتبذة قابضة: قلت

  فام الفارق?: دهش أستاذي وقال
ـــرس بكثـــريعيب املعنـــي ألن فهمـــه باإلباللغـــة العربيـــة قاصـــدا تـــص( قلـــت  عـــىل نجليزيـــة أ

ئــدة غــري املنتبــذة هــ: )  أســتاذي وعلــيهم ئــدة هــي الزا ي الــرضبة االحتاديــة, واملنتبــذة غــري الزا
  .الرضبة املوازية

املوضـوع حيتـاج دراســة وال يمكننـي البـت لتـوي, وعقــب : فكـر أسـتاذي فـيام قلــت وقـال
يفك?: بقوله   هل هذه القاعدة من تأ
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  .ال: قلت
  فمن أوردها?: قال

 الـــــــذي تنـــــــرشه دار نـــــــرش» بـــــــائيرســـــــم القلـــــــب الكهر«فريـــــــدمان مؤلـــــــف كتـــــــاب : قلـــــــت
  .هيلماكجرو
  عندك نسخة من الكتاب?: قال
  .أصلية نعم نسخة: قلت
  هل تطلعني عليها?: قال
  .أفعل إن شاء اهللا: قلت

تالميــذه وبــدأ يــسائلهم, وكــانوا جمموعــة مــن أفــضل املجموعــات التــي  إىل انتبــه أســتاذي
ت أن ما فعلته يف ذلك اليوم ال حيتمل زيادة فانرص   .فتدرست للدكتوراه يف قسمنا, ورأ

***  
ـه عــاش  عـىل بعـد أسـبوع أطلعـت أسـتاذي وهـو جـالس يف حلقتـه الكتـاب فتعجـب مـن أ

 .كل هذه السنوات ومل متر عليه هذه القاعدة ومل يمر عليه هذا الكتاب
  .ًهل صدقتم اآلن أن شيخكم هذا يشء آخر غرينا مجيعا: قال أستاذي لتالميذه

  .العفو: قلت
  ., وال يعصينيّلكنه ال يستعيص عىل: قال أستاذي

هـــو ذاك, ثـــم أخرجـــت مـــن حقيبتـــي صـــورة رســـم قلـــب منـــشورة يف أحـــد الكتـــب : قلـــت
ته الرأي فيها, التفـت أسـتاذي عىل وعرضتها  إىل أستاذي يف حضور جمموعة تالميذه, وسأ

إن حممدا يمتحنه, لكنه ال يامنع مادام سيستفيد علـام جديـدا, وأخـذ يـدقق يف : تالميذه وقال
يبـــدو يل مـــن هـــذا الرســـم أن هلـــذا املـــريض أذينـــني :  عـــرش دقـــائق ثـــم قـــال يلالرســـم ألكثـــر مـــن

رسين اثنني ال أذينا واحدا يف كل ناحية منني اثنني وأذينني أ   .أ
  .هو كذلك: أستاذي بقويل عىل يف فرحة شديدة رددت

  ُوهل سجلت حالة هبذه الطريقة?: أستاذيقال 
  .إنام هي حالة جراحية: قلت
  .تعنيهال أفهم ما : قال
طـرف األذيـن القـديم,  عـىل هذه صورة مريض زرع له قلب فخيط القلب اجلديد: قلت
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  .فلهذا يظهر أذينان يف القلب

ضا: قال أستاذي   .وهل هذه من فريدمان أ
  .لكنها من كتاب أقدم منه, وأكرب حجام.. ال: قلت
ضا? أعرفه, هل عندك صورة منه أم نسخة أصلية: قال   أ
  .رة من صورة زميل لنا هناال إنام هي صو: قلت
  .هؤالء من أمثالكام عىل أخيش: قال
  .ما أريد إال اإلصالح ما استطعت: قلت

 بكثري من هذه الرسـومات امللغـزة لكننـي كـام ىإين أستطيع أن آت: ضحك أستاذي وقال
  .تري أؤثر أن أستخدم رسوما مرت علينا بالفعل

  .وعندي من هذه كثري: قلت
  .أريد لك أن تظن أن يف مثل هذا التحدي فائدة لك أو للعلملكني ال .. أعلم: قال
ـــا أقـــصد التبــــسيط الـــشديد كعـــاديت فــــإذا .. لـــست أقـــصد شــــيئا مـــن هـــذا كلــــه: قلـــت إنـــام أ

 صـورة األذهـانكـرس يف عرضت جمموعـة كبـرية مـن تـشخيص واحـد فـإنام أفعـل ذلـك كـي أ
  .هذا التشخيص

  .هذا أسلوب مكلف: أستاذي قال
  .النجاحلكنه مضمون : قلت
  .لكنه ال يليق باملستوي العقيل الذي وصل إليه هؤالء: قال
ـا خمتلـف مـع الـذين يقولـون بــأن املـستو: قلـت  العقـيل املتقـدم ال يتطلـب مـن املــدرس ىأ
  .تبسيطا
ا أعتقد يف هذا: قال   .لكني أ

ني  , قلــت ا ًهــل يمكــن لنــا أن ننــرصف معــ:َّبعــد أن انتهــت حلقــة أســتاذي بعــث إىل يــسأ
  . سآيت إليه يف دقائقنعم و

   . أسلويب يف تعليم الطبى يف جدوىعيادته أخذنا نتناقش مرة أخر إىل ويف طريقنا
لقد قلت يل ذات مرة إنك ستظل تتمسك هبذا األسلوب يف تعلـيم الطـب : قال أستاذي

ا الزلت أر   . منك  أن هذا تزيدىيف الدراسات العليا, وأ
  .أعرف : قلت
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ـــــت حتـــــول ا: قـــــال ـــــه ربـــــام  آخـــــر يشء إىل لعلـــــم الطبـــــيوهلـــــذا فأ ـــــت تقـــــصد أ أصـــــعب وأ
  .التسهيل
جـزءا مـن  )يف أذهان أسـاتذة املـستقبل هـؤالء ( جتعل الطب إنام هي قواعد علمية: قلت

  .العلم عن حق 
 وبدأت أحدث أستاذي عن قاعدة بسيطة يف اضطراب نظم القلـب, فـإذا بـه يقـول دون 

يـدي  عـىل نتأملها معا فإذا هو يقرين عليها ويـشد ىإليه أن يصرب حت تفكري بخطئها, فأطلب
  .هات ما عندك يف امليكانيكا: ثم يقولا ًمهنئ

  .ليست ميكانيكا متاما لكنها ترشيح متوضعي: قلت
  وما هذا التعبري اجلديد?: قال
  ...إنه: قلت
  .فهمت, فهات ما عندك: قال
  .ال يستقيم األمر بال ورق وقلم: قلت
  .قاعدةتفضل, فذكرت له ال: قال
  أومل يسبقك إليها أحد?: قال
مبلـــغ علمـــي أن أحــدا مل يـــسبقني إليهـــا, لكـــن الفكــرة فيهـــا واضـــحة ال تـــستحق أن : قلــت

  .غريي إىل ّتنسب إىل أو
ك: قال   .هذا ليس من شأ
  .أعلم: قلت
هــل يعلــم أســاتذة الطــب يف الغــرب أن طريقتــك األزهريــة كفيلــة بتغيــري طــرقهم يف : قــال

  التعليم الطبي?
  .يعلمون: تقل
اذا ال يأخذون هبا?: قال   و
  .ألهنم أخذوا هبا من قبل فأوقفت تفكريهم: قلت
  أمرك عجيب, هل يليق أن تقول هذا عن إنجازك?: قال
  .نعم: قلت
  .فارشح يل هذا اللغز: قال
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هــــذا النحــــو املنطقــــي الــــشديد الوضــــوح كفيلــــة بــــأن تقــــف  عــــىل إن صــــياغة العلــــم: قلــــت

  .بالعلم عند مراحل معينة
لكنهــا : قــد فهمــت, واسـتدرك بــرسعة يقــول: قـال يف رسعــة وقــد ملعـت عينــاه بربيــق ذكـاء

  .يف حالتك متكنك من كل علم
  .الباقني عىل ّأعلم هذا, لكن بعض ما ينطبق عىل ال يمكن أن ينطبق: قلت
   هذا?ىوما معن: قال
 عــىل ىافــرتاض وجــود قــدرات خاصــة, لكنهــا تبنــ عــىل ى الرتبويــة ال تبنــطــرقإن ال: قلــت

  .وجه العموم عىل القدرات املوجودة
  .من الغرور املسترت الذي أصبحت جتيده دعني: قال
ه غري دقيق عىل أوافق: قلت   .الفكرة لكني أقرتح تغيري اللفظ أل
  أوهلذا الغرور اسم غري الغرور?: قال
  .ُإنه ليس غرورا, لكنه عجب: قلت
ءُ قد فهمت وجزاك اهللا عني خري اجلز :لك حق: قال   .ا

ف أستاذي يقول هل التفكري الريايض الذي تستخدمه يمثل أمرا : ولكن قل يل: واستأ
  خاصا بك?
  .أظنه كذلك: قلت
  وكيف جاءك الظن?: قال
  .ألين ال أجد املتلقني يتقبلونه بالرسعة التي يتقبلون هبا العلم نفسه: قلت
ــت قلــت يل فــيام: قــال ــسط ممــا تتقبــل العلــم  مــىض وأ نفــسه, هــل قلــت هــذا إنــك تتقبلــه بأ

  بالفعل أم أن الذاكرة خانتني?
  .بل قلته بصياغة أقل بالغة من هذه الصياغة التي رشفتني هبا: قلت
  . لكىلكن املعن: قال
قبــل العلـــم  إىل نعــم وأحـــب أن أضــيف: قلــت طــأ ممـــا أ قبــل العلــم التطبيقـــي بأ هـــذا أين أ
  .النظري
  أوحتس هذا من نفسك?: قال
  .نعم: قلت
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ك إذفام : قال ت موفـقا ًشأ هـذا احلـد يف كـل مـا هـو  إىل بالعلم التطبيقي وممارسته بينام أ

  جتريدي?
  .خوفا من اجلنون: قلت
  ذاك? وما: قال
  .إن ثالثة تورث اجلنون: قال العلامء األقدمون : قلت

  ومل يدرك هؤالء بالطبع أن عرشتك نفسها تورث اجلنون?: قال أستاذي
  .متنهم القديم عىل »حاشيتك«ا ًينتظرون إذ: قلت

  .وانطلق.. كفاك هذا: قال أستاذي
  ?ىأوقد أعفيتني من أن أذكر لك بعض القواعد األخر: قلت
  .بالطبع ال: قال
   كل هذه املناقشة?ىفام جدو: قلت
  .من باب التعذيب: قال
  لكني أظن أن سيادتك قد استمتعت?: قلت
  .بل تعذبت: قال
  .فاحلمد هللا: قلت
م أقل لك إن: قال   ! عرشتك تورث اجلنونأ

***  
ام قليلة وجدت أستاذي مصمام  .ىأن يفتح املوضوع للمناقشة مرة أخر عىل ًبعد أ

يكأكرر ل.. يا حممد  :وبدأ حديثه بأن قال    ليس طالب الدراسات العليـا بحاجـة:  رأ
ــــا أعتقــــد كــــام قلــــت لــــك , تبــــسيطاتك وال تــــشبيهاتك إىل  إن مــــستواهم العقــــيل ينبغــــي أن : فأ
  ., وهذا التعقيدوهذا التقعيد,  ميهم من هذا التبسيطحي

ــا أر: قلــت أن  إىل  اجلــوهري أن يــصل باملعلومــة اجلوهريــةســتاذ مــن واجــب األأن  ىوأ
  .تكون عقيدة لتلميذه

  .شطط: قال
  .لكن النجاح فيه ال يعدله نجاح: قلت
  .لسنا ملقنني: قال
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  .عملنا أن يؤمن الناس بام نقول نجاح إذا كانت نتيجة علمنا ولكننا نحرز أقىص: قلت
  .إنام هو علم ال دين: قال
  .ً فرقاىإين ال أر: قلت
  . مراحل حياتكىهل اشتغلت بالتبشري يف إحد: قال
  .بل فيها كلها: قلت
  .ال أعرف ذلك: قال
  .لكنه تبشري بالعلم: قلت
  أي علم?: قال
  .ّما تركت شيئا إال درسته: قلت
  ن هذا القبيل?هل يف علوم الرتبية يشء م: قال
 عــىل وال تتوقــف, ال أظــن, لكنــي أعــرف أن املهــارة احلقيقيــة تتــسع لكــل موضــوع : قلــت

  .ختصص, والتدريس يف جوهره مهارة , وكذلك األستاذية
 ومل حكيــت يل !! اجلنــون  عــىل إال ال تــدل ءبعــض الــيش  فيهــايف ذاكــريت قــصة مبــالغ: قــال

ـك فقـد ,  اجلـامعي ملعلـملك يف دورة إعداد اغريب عن سلوك !! أصدقها  امهـا أ رووا يل أ
ـام الـدورة درست يف كل يوم  نـك درسـت ختصـصات موجـودة إ ىحتـختصـصا خمتلفـا, مـن أ

املدرسني من ختصـصات  عىل اماملفروض أن تتوزع األالطبيعي و مع أن يف عرش كليات , 
ــــــك كنــــــت حريــــــصامــــــن القــــــصة الومهيــــــة وفهمــــــت , خمتلفــــــة  ن الــــــذي( زمالئــــــك إهبــــــار عــــــىل أ

:  لكـن بعـضهم قـال) منـذ زمـن بـك كأهنم مل يبهروا  األخرى سيصريون أساتذة يف الكليات
ابـة عـنهم مجيعـا هـذه , التجربـة العلميـة دروس إنك أرحت زمـالءك مـن  وتوليـت األمـر بال

ــام, إال أين قعــة فــد حــدثتتكــون أســتبعد أن  ال زلــت يف كــل األ  !!نحــو مــا رويــت  عــىل  الوا
 بلغــت مــن االخــتالل العقــيل مــا يــستدعي احلــرص يف التعامــل معــك , وإال فانــك تكــون قــد

  . وال أظن ان هذا حدث ألهنا كلية أوال وأخريا 
  ? اذا:  قلت
  الربنامج? عىل هل يسمح هبذا الشطط الواضح العميد, والوكيل, واملرشف: قال
  ? ى إذا أماذا تفعل يف احلظو:  قلت
ن احلظ يف هذا الروتني: قال   ? أ
يبـــرشون يب قبـــل أن أذهـــب  وعـــن هـــذه الـــدورة الكليـــة هـــذه ن عـــن ولوؤكـــان املـــس: قلـــت
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  .هلذه الدورة

  .وما الذي عرفهم بك: قال
  . املركب هو احلظ:  قلت
 عـــىل قبـــل حـــصولهيف مدرســـة املتفـــوقني يل يف املرحلـــة الثانويـــة كـــان العميـــد مدرســـا  •

  .. مدرسا  وانتقاله للجامعةةالدكتورا
ــا ته للــدكتوراه عــن التفــوق فكنــت رســال عــديالربنــامج عــىل  املــرشفوكــان الوكيــل  • أ

مــن عينــة البحــث, أي ممــن يوصــفون بــأهنم فئــران التجــارب ا ًواحــدنفــيس  بــشحمي وحلمــي 
  .. عليها جتاربهىالتي أجر
انيــة  • وكــان الوكيــل الثــاين قبــل أن يــدخل اجلامعــة ســكرتريا ملعهــد لدراســة اللغــة األ

  .حني كنت طالبا يف ذلك املعهد
 اعتـــــربت كليـــــة الرتبيـــــة ودورة إعـــــداد املعلـــــم وكـــــأهنام مـــــنفإنـــــك وهكـــــذا : قـــــال أســـــتاذي

  . العزب الكثرية التي متتلكها بحكم إعجاب الناس بكاإلبعاديات و
  .هي ملكيات مؤقتة ليس هلا حيازة, وال منها انتفاع: قلت
  .اً ثامر أوسع مساحة, وأحىلىأخرا ًبل هي مؤقتة ريثام متتلك عزب: قال
  .مناقشة منطقية حول طبيعة دور األستاذ إىل رصفنا من هذا احلديثان

جـــح املامرســـني : قـــال أســـتاذي هـــل تعتقـــد أن األســـتاذ احلـــق جيـــب أن يكـــون هـــو نفـــسه أ
  للمهنة?
دأ يف الرد: قلت برنارد شو الذي  إىل سؤالك باجلواب النقيض, وهو قول ينسب عىل أ

ْمــن يعــرف كيــف يقــوم ب«: قــال مــا معنــاه إن  ْعمــل مــا يقــوم بــه بالفعــل, ومــن ال يعــرف يقــوم َ َ
ــه يقــوم بعملــه»بتدريــسه ــا فــأقول إنــه لــيس للمــرء أن يــزعم أ الوجــه األكمــل إذا مل  عــىل , أمــا أ

  .يفلح يف تدريسه
  إيل هذا احلد يظلم هذا الرجل العظيم املدرسني من أمثالك?: قال
ـــا يقـــول: قلـــت حقـــا إال إذا مجـــع ا ًح أســـتاذإن املـــرء ال يـــصب لكـــن الطـــرف اآلخـــر الـــذي هـــو أ

ــه بــدون التفــوق يف املهنــة ال يمكــن أن يكــون هنــاك  التفــوق يف املهنــة, والتفــوق يف التــدريس, وأ
  .تفوق يف التدريس, وبدون التفوق يف التدريس ال يكتمل التفوق يف املهنة

ك تؤمن هبذا وحتاول غرسه يف كل من تعرف: قال ْإين أري منذ زمن أ َ.  
  . أفلح ولن أفلحلكني مل: قلت
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  فلم التصميم?: قال
ألن هيـــدي اهللا بـــك «: اهللا عليـــه وســـلم قـــال ملعـــاذ بـــن جبـــل صـــىل يـــروي أن النبـــي: قلـــت

َرجال واحدا خري من ُمحر النعم َّ«.  
  . بك أكثر من واحدىُمن هذه الزاوية فقد هد.. صدقت: قال
  هل أحسست ببشارات?: قلت
ذلــك الطبيــب الــذي كنــت والزلــت هــل تعــرف .. وأخفيــت عنــك مــا أحســست بــه: قــال

ــه لــيس عــضوا يف هيئــة التــدريس يف قــرص  أعتــربه عبقــري األكاديميــة الطبيــة, وأعجــب مــن أ
عــد إال وأرجــع الفـــضل  ته مــرة عمـــن أفهمــه قاعــدة مــن القوا العينــي أو عــني شــمس, مــا ســأ

ه من, وإنامىلك, حت ْ أصبحت ال أسأ ه أهو فالن? َ   أصبحت أسأ
ال تـــشجيعك يل وإنابتـــك يل يف التـــدريس هلـــؤالء الـــزمالء مـــا هـــذا قـــبس منـــك, لـــو: قلـــت

  .حدث هذا
ك ستأخذ الـ : قال ضاحكا   . ما كنت فعلتى منShowلو أين كنت أعرف أ

  .بل كنت تفعل ومع هذا فإين أعيده إليك دون أن أشرتط مقابال: قلت
عثك هناك لبعثك غريي: قال   .أكثر عائدا وفائدة مكان آخر إىل لو مل أ
ا مبعوث مبعوث?:قلت    هل أ
  .مبعوث فحسب, لكنك لست رمحة للعاملني: قال
ْومن يدري?: قلت َ        
 .صدقت: قال

***  
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يف منتـــصف الثامنينيـــات ذهبـــت مـــع أســـتاذي لنـــدوة رمـــضانية يف نقابـــة األطبـــاء الرئيـــسية 
وجهــــة النظــــر الطبيــــة, تلطــــف أســــتاذي مــــن » الــــصوم«بالقــــاهرة, خصــــصت للحــــديث عــــن 

أي عنـرص مـن  عـىل حديثـه بـام قـد ينـساه مـن تعليـق عـىل أعقـب قبل الندوة بيوم أن إىل فطلب
 .عنارص املوضوع

احلــديث فتحــدثت بــام فــتح اهللا بــه  إىل كــان يف النــدوة متحــدثون آخــرون, دعــاين أســتاذي
ًعــىل مــن عنــارص كنــت فــيام يبــدو قــد جهزهتــا جيــد وقــعبطريقــة غــريا ّ ام كنــت أ أن   واعيــة, كــأ

  .يطلب مني احلديث فأعددت نفيس له
نـــي أســـتاذي ني عـــىل يف طريـــق عودتنـــا أ هـــل كنـــت قـــد أعـــددت هـــذا : أدائـــي بـــشدة وســـأ

  احلديث?
كنـت أعـددت نفـيس للحـديث, .. نعـم: أن أقـول ألسـتاذي إىل ال أعرف ما الـذي دفعنـي

ك ربام تعتذر ني سأحل حملكألين فهمت من وضعك يل يف الربنامج أ   . وأ
  .ًصعباا ًصمت أستاذي بعض الوقت, ولست أدري فيم كان يفكر, ثم بدأ معي حوار

  كيف تسني لك أن تضمن كل هذه العنارص يف حديث قصري?: قال أستاذي
  .ُحسن املحارضة: مهارة العرض, أو قل إهنا جزء مما سامه العرب السابقون: قلت
أسـأل عـن الوسـيلة التـي أدجمـت هبـا احلـديث كلـه يف ال أسأل عن يشء أعرفه, وإنـام : قال

  هذه النقاط?
 إىل فقــــد تــــصورت احلــــارضين يف حاجــــة.. فكــــرة الــــسؤال املحــــدد عــــىل اعتمــــدت: قلــــت

إجابات واضحة عن أسئلة حمددة, فتـصورت األسـئلة ووضـعت هلـا اإلجابـات الكفيلـة بـأن 
  !فاهتمخيرجوا من الندوة بفائدة يبنون عليها أحكامهم وسلوكهم وترص

كـل جزئيـة  عـىل لكـن إجاباتـك كانـت أوضـح مـن املطلـوب بحيـث يمكـن التعقيـب: قال
  .أو حتفظ منها باستثناء

  .هذا هو جوهر املطلوب يف ندوة عامة: قلت
نا كنا يف نقابة األطباء: قال   .بل كنا يف مقرها الرئييس يف دار احلكمة.. ال تنس أ
للحــــديث عــــن االســــتثناءات واحلــــوايش وال يمكــــن أن تكــــون دار احلكمــــة مكانــــا : قلــــت
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  .واملسائل اخلالفية

  .لكنك كنت جتيب عن أسئلة شائكة: قال
هـــذه هـــي أكثـــر األســـئلة التـــي توقعـــت أن احلـــارضين يـــشكون يف إجاباهتـــا, وهلـــذا : قلـــت

  .حرضوا الندوة ليسمعوا إجاباهتا
  .من املصطلحات الطبية يف وسط إجاباتكا ًلكنك كنت تستخدم كثري: قال

 عـــــىل لكـــــن هـــــذا االســـــتخدام كـــــان يـــــأيت تاليـــــا للحكـــــم العـــــام, أو لإلجابـــــة الكليـــــة: قلـــــت
  .السؤال
  .يف كل إجابة» تقريبا«وكنت تستخدم لفظ : قال

كـــــان هـــــذا اللفـــــظ يغنينـــــي عـــــن احلـــــديث املطـــــول عـــــن اســـــتثناءات تـــــشتت أذهـــــان : قلـــــت
  .السامعني
 الـذي ال يعـرف إال أن حـديثك بعيـد عـن العلـم عـىل لكـن مثـل هـذا اللفـظ ربـام يـدل: قال
  .التحديد
  .التحديد عىل بل إن مثل هذه األلفاظ تدل بوضوح: قلت
  كيف يكون ذلك?: قال
 عـىل وجود استثناءات, وأن القاعدة ليست عامة, أو تدل عىل ألهنا تدل بوضوح: قلت

  .أن هذا الرشح تقريبي وليس هو احلالة بعينها
ــك مل تنــصح احلــارضين باستــشا: قــال ــدا, إنــام كنــت تتحــدث  رة الطبيــبمــن العجيــب أ أ

ك أعطيتهم السلطة للبت يف كل أمر, ولإلجابة عن كل سؤال   .وكأ
لكـــن حـــديثي دون أحــاديثكم مجيعـــا كـــان الوحيــد الكفيـــل بـــدفع .. هـــذا يف الظــاهر: قلــت
  .استشارة األطباء إىل هؤالء
  .باءاهلروب من استشارة األط إىل أفهم من هذا أن أحاديثنا كانت تدفعهم: قال
  .أقصده مل أقل هذا, ومل: قلت
  .أعطيك األمان فقل احلقيقة: قال
.. البعــــد عــــن هــــذه االستــــشارة إىل احلقيقــــة أن أحــــاديثكم كانــــت تــــدفع الــــسامعني: قلــــت

ألهنـــم رأوهـــا شـــيئا ال يـــأيت إال بعـــد أســـئلة مرهقـــة وإجابـــات مكلفـــة, ربـــام كـــان الـــصوم نفـــسه 
رس منها, فمن هو ذلك املريض املـرصي ا ْأ  الـسكر ملـدة أسـبوع قبـل ىلـذي سـرياقب مـستوَ

ْأن يـــصوم? ومـــن هـــو ذلـــك املـــريض املـــرصي الـــذي ســـيجري فحـــوص الكبـــد والكـــيل كلهـــا  َ
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األمور من واقع ما حيسه يف ضمريه ومـا حيـسمه  عىل  يقرر الصوم? إنام هو يبني حكمهىحت

  .ضمريه له
ـــه: قـــال : هللا عليـــه وســـلما صـــىل قـــول النبـــي عـــىل وهلـــذا الـــسبب فقـــد ركـــزت يف حـــديثي أ

  .»واستفت قلبك«
  .كان هذا االستشهاد هو أفضل ما يف الندوة مجيعا: قلت
  اذا مل تقل هذا منذ الصباح?: قال
  .مل ترتك يل فرصة بأسئلتك املتالحقة التي قطعت نفيس: قلت
كان يف وسعك أن تأخذ الفرصة بنفسك, فتطلب مني تأجيـل اإلجابـة حتـي تقـول : قال

  .قول ما أردت من ثناء, وربام خفف عنك هذا صعوبة أسئلتيشيئا مهام ثم ت
  .األسئلة وإجاباهتا إىل لقد كنت يف شوق: قلت
  أكنت تتوقعها?: قال
ــك يف أدائــي ملهنــة التعلــيم ًكنــت أعــرف أن يومــا مــا ســيأيت حــامال.. نعــم: قلــت .. معــه رأ

ك ال ترىض   . عن كثري من طريقتيوكنت أعرف أ
ا راض: قال   .بل أ
  .رضاء األستاذ ورضاء األب, ال رضاء الرئيس: قلت
  وما الفارق?: قال
حـــني أن رضــاء الــرئيس يعـــيل مــن قيمـــة  عــىل رضــاء األســـتاذ فيــه ســعادة باإلبـــداع,: قلــت
  .اإلتباع
نائي أن يكونوا نسخة واحدة: قال   .لكني ال أريد أل
  .لكن األمور ال حتتمل أن تكون بينهم نسخة كثرية التميز واالختالف: قلت
ك تعاين من أوهام ومن هالوس: قال   .يبدو أ
ام بيننا, ولن تنجو طريقتي من اعرتاضـاتك يومـا بعـد يـوم, بـل إنـك ربـام تتـربأ : قلت األ

  .منها ومن صاحبنا
  .احلد الذي ينبغي معه أن تستشري طبيبا نفسيا إىل لقد وصلت هالوسك: قال
  .سأفعل إن شاء اهللا: قلت
تعيــــد إلقــــاء حــــديثك اليــــوم يف نــــدوة يف الزقــــازيق يف  تفعــــل هــــل يمكنــــك أن ىحتــــ: قــــال
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  األسبوع املقبل?

  .نحو ما صدر اليوم عىل فإين ال أضمن له أن يصدر.. بالطبع ال: قلت
 إىل معـــك أن ينتقـــل ) املخـــاوي لـــك ( الـــذي كـــان يلقنـــكّيهـــل يـــرفض اجلنـــ: قـــال باســـام

  الزقازيق?
 موقــــف معــــني, وال أظــــن إنــــام صــــدر حــــديثي بفــــضل األدرينــــالني الــــذي يولــــد يف: قلــــت

  .االنفعال يقبل تكرار التمثيل
ْأعــدك بــأن أحــرض معــك النــدوة مــن يــستثريونك مــن أمثــال فــالن : قــال ْوذكــر اســم مــن (َ َ

  ).كان يعترب أعدي أعدائي يف ذلك احلني
  .مثل هذا ال يستثريين للكالم, وإنام يستثريين للصمت: قلت
ت يف حالة جتل?: قال   أال حتب أن يراك وأ
  .بالطبع ال: تقل
  .ربام خيفف هذا من غلو عداوته لك: قال
  .إنام يؤجج هذه العداوة: قلت
  وماذا خيففها?: قال
  .أو مستحقا للشفقة أو الصدقة.. مصابا.. مريضا.. أن يراين معوقا: قلت
  .أعوذ باهللا منك ومنه: قال
  .ومن الشيطان الرجيم: قلت
  وما ذنب الشيطان هنا?: قال
  .ول لنا العداوةهو الذي يس: قلت
يـــت هبـــذه .. إن الـــشيطان مظلـــوم يف حــالتكام: قــال ــن أ دعنـــي منـــه ومنــك, وخـــربين مـــن أ

  الثقة التي كنت تتكلم هبا?
ـان الـذين قـدر يل أن أعمـل مهـم أن طبيـب القلـب : قلت فهمت من حديث األطبـاء األ

ـــه  عـــىل البـــد أن يتـــرصف يف معاملـــة جلمهـــوره ـــه عـــىل إن مل يكـــن» نـــصف إ«أ  » إشـــبه  «أ
ــه البــد أن يكــون حاســاموالعيــاذ بــاهللا  واضــحا يف .. قاطعــا يف أحكامــه.. , وهــذا تعبــري عــن أ

  .واثقا من فكرته.. رؤيته
  ..وإال: قال
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ريه عليهم: قلت   .وإال فقدوا الثقة به, وفقد تأ

  هل ذكرت قصة اإل ونصف اإل لزمالئك يف قسمنا?: قال أستاذي
  .ال أكف عن ذكرها: قلت
حـــني يرونـــك تـــزعم هـــذه القـــصة  األخـــرى ومـــاذا يفعـــل زمـــالؤك يف التخصـــصات: قـــال

  لزمالئك يف قسمك?
  .حسبت حساب هذا, وجعلت لكل منهم ما يرضيه: قلت
  فامذا ينبغي أن يكون اجلراح يف مظهره?: قال
ه جني: قلت   .البد أن يظهر أ
  وطبيب األطفال?: قال
ه مالك: قلت   .البد أن يظهر أ
   العيون?وطبيب: قال
  . ابن مريمىأن يتقمص شخصية املسيح عيس البد: قلت
  وجراح العظام?: قال
ه ساحر: قلت   .البد أن يظهر أ
  وجراح التجميل?: قال
ه نحات: قلت   .البد أن يثبت أ
ديـــــة يف حاجـــــة: قـــــال يفـــــات اجلوا  إىل مراجعـــــة ومناقـــــشة, لكنـــــي أعـــــود إىل كـــــل هـــــذه التأ

ك.. بـــــام يقـــــولأســـــتاذ القلـــــب  حـــــديث عـــــن رضورة إيـــــامن هـــــل أحســـــست أن هـــــذا : وأســـــأ
  األسلوب أسلوب ناجح?

ت أكثر الناس تطبيقا له: قلت ك أ   .ربام أ
ان مل يعلموين: قال   !!لكن األ
  .إهنم قد تعلموا هذا األسلوب منك: لو رأوك يف عيادتك لقالوا : قلت
  فمن علمني?: قال
  .الفطرة, والبدهية, والرغبة يف النجاح: قلت
  . اخلربة, والتجربة, وكراهية الفشل:ل بل ق:قال
  .لكن هذه التي ذكرهتا ال تكفل التعلم وإنام تساعد عليه.. ربام أوافقك: قلت
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  هل اخلربة ال تكفل التعلم?.. ما هذا يا حممد: قال
  .وحدها ال تكفل: قلت
  والتجربة ?: قال
  .وحدها ال تكفل: قلت
   تعلمنا?يالتجربة كماذا ينقص اخلربة كي تعلمنا? وماذا ينقص : قال
  .الرؤية: قلت
فامذا تفعل إذا قلت لك إنني تعلمت من اخلربة ومن التجربة من دون أن تكون يل : قال

  .رؤية يف املوضوع
  .إنكار الرؤية ليس كافيا لنفيها: قلت
ْومن أدراك بوجودها?: قال َ  
  .إنكارك: قلت
بت نفيها?: قال   فامذا كان مطلوبا مني كي أ
  .غري حقيقتها عىل أو تعريفا هلا.. لوب سؤاال عن الرويةكان املط: قلت
ت ممتع يف مناقشتك فإن املناقشة نفسها تبدو أحيانـ: قال أجبنـي .. ثقيلـة الـدما ًبقدر ما أ

  هل كنت حتفظ األسئلة واإلجابات التي تتحدث هبا?.. وال هترب مني
ــسط مــن أن حتتــاج: قلــت ــم تكــن مــن .. احلفــظ إىل كانــت األســئلة أ مــا الفائــدة? : نوعيــةأ

   ال يصوم?ى يصوم? متىما الرضر? ما الشك? مت
  .فام بال األجوبة.. هذا صحيح: قال
سط من األخرى كانت هي: قلت   .حفظ إىل أن حتتاج أ
  .لكن اإلجابات كانت دقيقة جدا بقدر ما كانت عامة: قال
  هل تصون الرس?: قلت
  .أحاول: قال
تبعضها كان إعادة إنتاج حلديثك: قلت   . أ
ك جتاملني باالستشهاد من حديثي.. مل أفهم ذلك: قال   .لقد كنت أظن أ
ضا: قلت   .بل هو مطلوب.. وهذا وارد أ
  . العمومية وجعلتها حمورا حلديثكىأسئلة جوهرية يف منته إىل لكنك عهدت: قال
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عـىل  إنه أويت ثالثة أرباع العلم: كان اإلمام الشافعي يقول عن أيب حنيفة ما معناه: قلت

ـو حنيفــة كــل .. إن الــسؤال نـصف العلــم: وكـان يــرشح هـذا فيقــول.. أقـل تقــدير وقـد طــرح أ
ــــه أخطـــأ يف بعــــض إجاباتــــه فـــإن لــــه أجــــرا عــــن حتــــىاألســـئلة وأجــــاب عنهــــا, فلـــو افرتضــــنا   أ

  .األقل عىل وهكذا يكون قد حاز ثالثة أرباح العلم.. اجتهاده
  .اباتك هذهبحسا ًال أظن أن اإلمام الشافعي كان مغرم: قال
  فإن وجدت القصة يف كتب الرتاث?: قلت
ه كان يف الرتاثيني من هم مثلك: قال ْالشك أ َ.  
  فدعنا نقرتب بعض اليشء من زماننا, هل تعتقد يف ابن سينا?: قلت
  .هذا رجل قريب منا يف مهنته, وليس له قدسية الشافعي: قال
إليــه أحــد  ر, الــذي مل يــصلإن الــسؤال وحــده هــو رس علمــه الغزيــ فإنــه كــان يقــول: قلــت

ت عنه: قبله وال بعده, وكان يقول   .ما تركت شيئا إال سأ
ني ال أسأل إال بعد معرفة: قال ك أ   .فام رأ
  .»إين أعرف إذا مل أسأل فإذا ما سئلت مل أعرف«: كان سان أوغسطني يقول: قلت
  .أصدق هذا الرجل يف التعبري عن حايل ما: قال
  .نقادلكن هذا هو حال ال: قلت
  .وهذه مهنة ال أعرفها وال أخالني أعرفها: قال
ك إذا قلت لك إنك ال متارس اآلن غريها: قلت   .وما رأ
  عمن تتحدث?: قال
عـــن أســـتاذي الـــذي يقيمنـــا يف أدائنـــا ويقيمنـــا ويقـــيم غرينـــا يف االمتحانـــات وجلـــان : قلـــت
  .الرتقيات
  وما عالقة هذا بالنقد?: قال
  .هذا هو النقد بعينه: قلت

ر الذي تركه الناقد?: الق ن األ   فأ
  .ضيعه الناقد نفسه: قلت
  وكيف حيفظه?: قال
ـــك حولـــت آراءك فينـــا ويف علمنـــا ويف نـــصوصنا املكتوبـــة: قلـــت نـــص مكتـــوب  إىل لـــو أ
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  .ألصبحت لك آثارك

ني ناقد شفوي فحسب?: قال   أفهم من هذا أ
  .ربام أخفي من هذا: قلت
  وماذا تسميه?: قال
  .ناقد قلبي: قلت
  وما معني هذا??: قال
ــك تنقــد األداء أو الــنص يف ذهنــك: قلــت  وتكــون حكمــك يف هــذا الــذهن ,معنــي هــذا أ

  . الشفاهىمستو عىل ىدون أن ترصح به حت
عد هذا نقدا?.. فهمت: قال   لكن أ
ر فالىمستو عىل  العمل فهو نقد, أماىمستو عىل :قلت   . األ
  .فال يشء: ِال تستح وقل: قال
  . إن التدوين هو ثلث العلم:ا التفت إليه فالسفة العرب حني قالواوهذا هو م: قلت
  والثلثان ?: قال
  .احلفظ, وال أعلم: قلت
إذا كــان األمــر كــذلك فــإن زميلــك فــالن قــد حــاز ثلــث العلــم, وذكــر أســتاذي اســم : قــال

ــضا ال جييــب أســتاذي إال بقولــه عــىل زميــل كــان ال ينظــر إليــه إال ــه جاهــل, وكــان هــو أ ال : أ
  .علمأ

ال «قولـــه  عـــىل  مـــن االقتـــصارىفـــال جـــدو.. إنـــام هـــذا هـــو الثلـــث الثالـــث ال األول: قلـــت
اليمـني  عـىل  قيمتـه إال مـن وضـعهىإنـام هـي صـفر ال تتـأ..  لو قاهلـا ثـالث مـراتحتى» أعلم
  .اليسار عىل ال

  .وما أدري ما ينجيك مني.. نجوت: قال
ْدري من ينجيك منيأبل قل وال : قلت َ.  
ْمن: قال َ?  
  .اهللا: قلت
ا منك: قال ا أدعوه أن ينجيني أ   .وأ
ا أؤمن: قلت   .دعائك عىل وأ
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را باجلرم: قال   .إقرا
  .يف الثوابا ًبل طمع: قلت

مكــن حقــا يــا حممــد يف نظامنــا اجلــامعي : رسح أســتاذي بنظــره يف الفــضاء ثــم عــاد وقــال أ
  ?احلايل أن يتفرغ أستاذ مثيل لينقد أعاملكم وأداءكم? هل هذا وارد

  .ود أن أعاملنا نفسها ال تستحق النقدجعن الوا ًإنام جيعل األمر بعيد: قلت
  .اآلن فهمت: قال
  .لكن بعض أعاملنا يستحق: قلت
  .هذا أفهمه من قبل رشحك: قال
  .إنام أمحي أعاميل: قلت

ــه يمكــن أن يكــون هنــاك ناقــد طبــي, وناقــد تــارخيي, وناقــد : ضــحك وقــال ومعنــي هــذا أ
  .دين املعرفةلكل ميدان من ميا

  .والنقد نقد.. ومع هذا فإن املبدأ واحد.. نعم: قلت
ن تضع النقد من األستاذية?: قال   وأ
  .هو بعضها: قلت
  أهي يف نظرك أشمل من هذه املكانة العليا التي ترفع وختفض?: قال
يف : قلت إن األستاذية احلقة تشمل الترشيع والتقييم معا, كام أهنا تشمل التعليم والتـأ

  .ضاأ
  . اجلميعلكن األستاذ الناقد أعىل: قال
  .ليس رشطا: قلت
  مل?: قال
احـــه لـــه : قلـــت يفـــا بأســـلوب جديـــد, فيتجـــاوز مـــا أ قـــد جيعـــل نقـــده إبـــداعا, وقـــد حييلـــه تأ

  النقد من رؤية, ومن قدرة, ومن حكم
فــــام الــــذي جيعلــــك تبقــــي بــــاجللوس بيننــــا وال تبحــــث .. إذا كنــــت واعيــــا لكــــل هــــذا: قــــال

  آلفاق التي تظهر موهبتك?لنفسك عن ا
  .دعها تصقل بعيدا عن األضواء: إنام أقول لنفيس: قلت
  .لكن األضواء أدعي لصقلها: قال
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  .أضواء عرصنا كفيلة بالتدمري ال بالصقل: قلت
ت ترفل يف ثياب من املجد?: قال   أال حتن ملجد أكرب وأ
ا نفيس, ال أ إىل نعم إين أحن: قلت   .ن تكون ثيابا فحسبأن تكون ثياب املجد مني أ
ا الذي ظننتك راضياىومعن: قال   . هذا أن طموحك يفوق تصوري, وأ
  .ربام أكون كذلك: قلت
  فلم قلت ما قلت?: قال
  .خشيت أن تقنعني بامليض بعيدا عنك: قلت
ت سعيد معي? ويف قسمنا?: قال   أأ
  .تركه عىل هل تراين قادرا: قلت
ن.. نعم: قال   .أعرفه يأعرف من ذلك ما ال تعرف أ
  فام يبقيني?: قلت
  .تقصد أن تقول إنك باق عن إرادة: قال
  .وعن حب.. وعن أمل.. وعن رغبة: قلت
  .يل أراك اليوم بدأت متحديا وانتهيت مستسلام ما: قال
  .يا أكثر حتد ربام أين انتهيت: قلت
ك لن تواصل التحدي: قال   .هنايته إىل وربام أ
  .مل: قلت
  .وأقرب إليك منه.. يك منهألن الدنيا أسهل عل: قال
  .ال أريدها: قلت
  .هي تريدك: قال
ْومن ينترص?: قلت َ  
  .الدنيا عىل ال أعرف أحدا ينترص: قال
  أهي بشارة?: قلت
  .وكفارة: قال
  فهل نحرش يف زمرة املساكني?.. املساكني إىل ال تذهب الكفارة إال: قلت
ك منهم... اطمئن : قال  .ودعك من كل قسويت فإين أعرف أ
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  الـسنوات التـي مـارس فيهـا الطـبىمـد عـىل كوهنـا عـىل كان أستاذي قادرا بحنكتـه التـي
أن يدرك رس النجاح أو الفشل يف كل عقـار جديـد تعرضـه علينـا رشكـات األدويـة, وال عىل 

كــر أين مــدين لــه هبــذه القــدرة التــي يبــدي زمالئــي إعجــاهبم  هبــا, وكــان صــاحب الفــضل يف أ
أن حتفل هبا كتـب   من قبلحتىتعليمنا جوهر معادلة قياس التناسب بني التكلفة والفعالية 

الطــب وبحــوث علــامء اخلــارج, وكــان أشــد مــا يكــون وعيــا لآلثــار اجلانبيــة لــبعض العقــاقري, 
هــذا وهــل : ســبيل املثــال يقــول عــن أحــد هــذه العيــوب الــشائعة يف أدويــة الــضغط عــىل وكــان

 قليل?
اســـتعداد ألن يتحمـــل  عـــىل أن املـــريض إىل  الـــذكاء والتواضـــعىكـــان يلفـــت نظرنـــا بمنتهـــ

ــه يفــضل هــذه اآلثــار نفــسه وقــد ســلبه الــدواء  يــرى أن عــىل اآلثــار القاتلــة ملــرض الــضغط وأ
 إىل وهلــــذا الــــسبب كــــان أســــتاذنا ميــــاال(!!) بعــــض قدراتــــه احليويــــة, أو أهــــم هــــذه القــــدرات

أن طغيــــان  الــــرغم مــــن عــــىل تتعــــارض مــــع هــــذه القــــدرات احليويــــة, وذلــــكاألدويــــة التــــي ال 
) نحـن وأطبـاء العـامل املتقـدم(أوشـكت أن تنـسينا  رشكات األدوية ومؤمتراهتـا وسـفرياهتا قـد

ر اجلانبيــــة بتــــت نجاحــــا بأقــــل األرضا ومــــن حــــسن .. بعــــض عقــــاقري الــــضغط املمتــــازة التــــي أ
االســتمرار  عــىل ديمــة قــد مثلــت تــشجيعا يلهــذه العقــاقري الق عــىل حظــي أن مداومــة أســتاذي

  .الرغم من جتاهل بعض زمالئي هلا عىل عليها, وذلك
مــن ا ًويف هــذا الــصدد أذكــر واقعــة طريفــة , إذ وجــدت أحــد األصــدقاء ممــن يتولــون منــصب

ــي  املناصــب الكبــرية يعــاين مــن أعــراض هــي أعــراض الــضغط, ومل يكــن هــو الــذي طلــب رأ
ــا  الــذي أزوره زيــارة جماملــة يف مكتبــه, فلــام وجــدت هــذه األعــراض وال زارين, وإنــام كنــت أ

ه عن صحته وعن أمراضه فقال   .ال مانع: مسيطرة عليه استأذنته يف أن أسأ
  هل قست ضغط دمك عن قريب?: ًفقلت متلطفا

ا مريض بالضغط منذ عرش سنوات: قال   .يا سيدي أ
ــك جــاد وغــري مهمــل وبالتــايل فــإ: فقلــت مقاطعــا ــك أمهلــت إين أعــرف أ ــصور أ ين ال أ

خيلك قد غريت الدواء   .الدواء لكني أ
  .هو ذاك: قال
يف » املـودة«وذكـرت اسـم عقـار مـن عقـارات (العقـار الفـالين  إىل كأين بك حتولت: قلت
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  ).األلفية الثالثة

  .هو ذاك: قال
  العقار الفالين? عىل وكأين بك كنت: قلت
ضا: قال   .هو ذاك أ
ْسيدي من يعاجل يا: قلت   ك?َ

  .فذكر يل اسم أستاذ من أساتذة الباطنة املشاهري
رنـا الـذي دار اليـوم وأن تطلـب  هل تـأذن يـا: قلت سـيدي يف أن متـر عليـه وأن ختـربه بحوا

  .القديم الذي ال يدرك قيمته إال أمثال طبيبك العظيم الدواء إىل منه أن يعيدك
  .سأفعل هذا بعد ساعتني فقط: قال صديقي يف محاس

ـــر ك صـــديقي الكبـــري إال وطلبـــت أســـتاذي يف عيادتـــه يف الزقـــازيق وبعـــد الـــسؤال مل أكـــد أ
  هل تذكر العقار الفالين?.. سيدي يا: عن احلال والصحة قلت
ــف أصــدقائك .. أذكــره.. أذكــره.. أذكــره: رد أســتاذي باســتنكار لقــد كتبتــه لتــوي رغــم أ

 هــل اكتــشفت لــه :ثــم أردف.. مــن منــدويب رشكــات األدويــة وزمالئــك مــن األســاتذة اجلــدد
را جانبيا خطريا فأردت تنبيهي?   أ

  .سيدي ال يا: قلت
ريد أن تتأكد من أخالقي ومن وفائي للعقاقري املمتازة?: قال   فام األمر? أ
  .سيدي هذا معروف بدون أسئلة يا: قلت
  أفعدل أستاذ كبري عنه واعتربه من أدوية اجلاهلية?: قال
  .سيدي هو ذاك يا: قلت
  .يه باهللافاستعن عل: قال
  .قد فعلت: قلت
  هل تسمح فتخربين باسمه أم أن هذا مما ال يليق?: قال
  .إنه فالن: قلت
  .ال تيأس سيستجيب لرجائك أو لنصحك وسيدعو لك: قال
  فإن مل يفعل?: قلت
  . من أطبائهمى يف الغالب أذكال تظن املريض جهلة, إن املرىض: قال
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  .ى املعنإين مازلت مؤمنا بام علمتنيه من هذا: قلت

***  
يف بــدايات الثامنينيــات ظهــر عقــار جديــد مــضاد حلــاالت اضــطراب نظــم القلــب, وكانــت 

تجتــه يف منتهــ  األمانــة حيــث عرضــت أربعــة آثــار جانبيــة لــه حمــذرة وناصــحة ىالــرشكة التــي أ
نــي حتمــست هلــذا الــدواء متــىبوقــف الــدواء  ــة واحــدة مــن هــذه اآلثــار, واحلقيقــة أ  ظهــرت أ

عــالج طيــف واســع مــن  عــىل اب العلميــة والطبيــة, التــي كانــت جتعلــه قــادرالكثــري مــن األســب
اإلكثار من استخدام هذا العقـار, بـل  عىل هذه احلاالت, ثم جاءت التجربة فشجعتني أكثر

 كنــا نــستخدمها يف نفــس األغــراض, لكنــي ال أســتطيع اآلن أن ىإحاللــه مكــان عقــاقري أخــر
ـــه كـــان هنـــاك ســـبب دفـــني إلعجـــايب هبـــ كـــر أ ذا العقـــار, ولـــست أدري هـــل يوجـــد مثـــل هـــذا أ

ــوة هلــذا العقــار, . الــسبب عنــد كثــريين مــن األطبــاء أم ال نــي كنــت أشــعر بنــوع مــن األ ذلــك أ
 يف روشــــتته قريفالعقـــارات الــــسابقة كانــــت موجــــودة مــــن قبــــل أن أصــــبح طبيبــــا يــــصف العقــــا

ـــا أمـــا هـــذا العقـــار فقـــد كـــان أول عقـــ..  أهنـــا صـــاحلةشهدالطبيـــة, ويقررهـــا ويـــ ار يـــصادفني وأ
.. أقـدم منـي األخـرى وهكذا كنت أقدم من هذا العقار بيـنام كانـت العقـاقري.. صاحب قرار

  . هذا العقار إىل وهلذا كنت منحازا عاما بعد عام
ومــــرت األعــــوام وإذا بالعقــــار الــــذي حتمــــست لــــه وزكيتــــه عنــــد أســــتاذي وزمالئــــي حيتــــل 

يف أذهــان «من قــد أحــدث بفعلــه املعهــود, مرتبــة ســامقة بــني إخوتــه مــن العقــاقري, وكــان الــز
بينــــي وبــــني هــــذا  ًانفــــصاال عــــن هــــذا االرتبــــاط الــــرشطي القــــديم الــــذي كــــان قــــائام» زمالئــــي 

ــــه معــــشوقي أو اكتــــشايف,  ًالعقــــار, وأصــــبح العقــــار مــــستقال بذاتــــه دون أن يــــصفه زمالئــــي بأ
ويت املزعومـة هلـذا العقـار  عـىل لكني مع هذا ظللت, األقـل فـيام بينـي وبـني نفـيس, أحـتفظ بـأ

ني مـسمع  عـىل دون إعالن ال كثري وال قليل, وإذا بأستاذي يف أحـد اجتامعاتنـا العلميـة يـسأ
 هل كنت يا حممد تدرك مستقبل عقارك? أم كنت تراهن?: من زمالئي مجيعا

  .بل كنت أدرك: قلت
ء هــذا العقــار, ولكنــي متعجــب أكثــر مــن بقــاء عقــاقري حممــد مــن ذكــا إين متعجــب يــا: قــال
ـه بخواصـه وقدراتـه مؤهـل للقـضاء عليهـا يف الـسوق, يـا إىل ىأخر  ىتـر جواره مل متت مـع أ

  ما السبب?
هـــل متتحننـــي أم ): درجـــة األســـتاذية إىل وقـــد كـــان الزمـــان وحـــده قـــد كـــرب بقـــدري(قلـــت 
ني?   تسأ
  وهل جيوز يل اآلن أن أمتحنك?: قال
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  .وز بالطبع, فهو رشفجي: قلت
ت بأدبك: قال ا فال أجيز لنفيس ما جتيزه أ   .أما أ

  .يف هذه شك: قلت بحب ودالل
لكن الدنيا كلها ال تصدق شكك, وكيف تصدقه وقد نلت أكثر من مـرة مـا مل ينلـه : قال

  ًأي من أساتذتك مجيعا?
التنيه? عىل ولكن هل توافق الدنيا... شكرا لك: قلت   ما أ
ت تعـرف طبيعـة شـعوري, .. يدبل أز: قال لتك أكثر من هذا, وأ ا الدنيا أل ولو كنت أ

  .سؤايل إىل ولكن أرجوك أن تعود
  .إن السبب سيايس: قلت
  .إين أحدثك عن العقار ال عن أدبك: قال
ا كذلك أحدثك عن العقار: قلت   .وأ
  وما دخل السياسة فيه?: قال
لــون ســيدي إن العقــار فرنــيس, اكتــشفه الفرنــس يــا: قلــت تجــه الفرنــسيون وال يزا يون, وأ
  .ينتجونه

هــل : فهمــت, وفــتح أكثــر زمالئنــا أفــواههم دهــشة, فقــال أســتاذي: أرسع أســتاذي فقــال
ني   كالمك وأرشح لزمالئك? عىل تأذن يل يا حممد أن أ

ا الكسبان: قلت   .أ
يــا العقــار لــو مل تكــن لــه امل عــىل هــذا الــسبب وحــده كــان كافيــا للقــضاء!! يــا أوالد: قــال زا

  .التي تعرفوهنا, فنحن يف عرص أمريكي
ْمــــن أدراك يــــا: هنــــا ثــــار أحــــد زمالئــــي مــــن األســــاتذة األقــــدمني وقــــال ــــه فرنــــيس  َ حممــــد أ

  االكتشاف واإلنتاج?
حدث وقال موجهـا حتىفمي  عىل وهنا سارع أستاذي يف حنو ورشاقة بوضع يده  ال أ

ا أجيبك يا: حديثه لزمييل الكبري   .فالن أ
  هل تسمح يل?: مضض فقال له أستاذي عىل سكت زميلنا
  .العفو: قال زميلنا

  هل تسمح يل أو ال تسمح?: قال أستاذي
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مـا سـيقوله أسـتاذي, وإذا بـه  إىل كان هذا التشويق دافعا ألن ينتبه اجلميع بكل أعـصاهبم

عبقريــة ال .. صــحة قــول حممــد هــو مــا نلمــسه مجيعــا مــن عبقريــة العقــار عــىل إن الــدليل: يقــول
 إىل  هـــــداين حممـــــدحتـــــىوقـــــد كنـــــت حـــــائرا .. بها معـــــدالت انتـــــشاره يف الـــــسوق الطبيـــــةتناســـــ

الـــسبب, وإين أعتقـــد أن هـــذا هـــو الـــسبب الوحيـــد الـــذي يفـــرس الظلـــم الـــذي يتعـــرض لـــه أي 
  .أن يكون العقار غري متمتع باجلنسية األمريكية.. عقار

  أمريكي? وهل كنت سيادتك تظن أن هذا العقار: قال أستاذ آخر
 يثبـــــت ىلقـــــد أصـــــبحت أؤمـــــن أن كـــــل عقـــــار أمريكـــــي حتـــــ: أســـــتاذي وهـــــو يبتـــــسمقـــــال 

  .وانفجرنا يف الضحك, العكس, قاهلا باإلنجليزية 
حــدث, قــال أســتاذي بحــب عــىل كــان أســتاذي قــد رفــع يــده مــن : فمــي فاســتأذنته يف أن أ

  أن تدافع عن قضيتك بمثل ما دافعت? هل كان بوسعك
  .ال: قلت
  ثك?حدي إىل فام الداعي: قال
ذكر حرضتك أين حدثتك : قلت عن أن غروري هيـأ يل يف حـديث إذاعـي , ,عن قربأ

  .دور الترشيع إىل أن أقول إنني جتاوزت دور التحكيم والقضاء
ُأذكــر مــع إعجــايب بحــديثك إعجابــا بــيشء آخــر وهــو اعرتافــك بــالغرور, وقــد كنــت : قــال

ني استمعت ا الذي رويت لك أ   .عإليك يف ذلك احلديث املمت أ
  هل يل أن أمارس هذا التجاوز اآلن?: قلت
ت قائل?: قال   وماذا أ
  . وسائل التشخيصىإن العالج الوحيد إذا كان وحيدا حقا فإنه يصبح من أقو: قلت
هــــذه طالســــم أو هكــــذا تبــــدو فــــارضب لنــــا مــــثال مــــن دون أن تــــدخلنا يف مقــــدمات : قــــال
  .منطقية
  .ة الناشئة عن النقرسإن الكولشيسني عالج فعال لآلالم املفصلي: قلت
ــــم مفــــصيل غــــري واضــــح الــــسبب وأعطينــــاه : معلــــوم, قلــــت: قــــال فــــإذا حترينــــا يف ســــبب أ

  .الكولشيسني فزال األمل فإن السبب يف األمل يكون هو النقرس
ت قد وظفت قدراتك يف التعبري عن يشء منطقي وكالسيكي نعرفـه : قال أستاذي ها أ

ك بـصياغتك الفنيـة جعلــت منـه نظريـة ومبـدأ وفهــام مجيعـا ونـسميه باالختيـار العالجــي, لكنـ
  .وأسلوبا, وال ندري ماذا تفعل به بعد ذلك
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كـل حـال فـإن  وعىل ًليس األمر هكذا متاما, وإن كان ال خيلو من بعض الصواب,: قلت

كم فيام فعلت? كم رأ   كان األمر كذلك فهل يل أن أسأ
ـــي: قـــال أســـتاذي ـــديناه.. رأ نـــا أ  ال ينقلـــب األمـــر ى مـــن املـــديح حتـــوال تـــستكثر.. أو رأ

  .عليك
  .ما اهلجاء بعد املديح إال مديح مضاعف أو مديح مسترت: قلت

  .عجيب أمر ترشيعك: ابتسم أستاذي بإعجاب وقال
با?: قلت يس صوا   أ
  .بيل: قال

سبها: ثم استطرد فقال نفـيس ممـا اكتـشفته يف شـأن  إىل هل تأذن يل يف أن أرشح قاعدة وأ
  .العقاقري
ا كاتبك فأذن يل أن أكتبها:قلت   . هذا حقك, وأ
   الذي ناقشناه اآلن?ىيف املعنا ًماذا تقول إذ: قال
ـه لـيس بـأمريكي : قلت إذا وجدت عقارا ناجحا ال يتناسب شيوعه مع نجاحـه فـاعلم أ
  !!اهلوى
  . هذا التعميم القاطعىولكني أخش.. مجيل: قال
  .بوسعنا أن نأخذ باملحرتزات: قلت
  ا التعبري أو ما هذا املصطلح?وما هذ: قال
حـــاالت االســـتثناء التـــي البـــد أن يـــنص عليهـــا الـــنص  عـــىل هـــو تعبـــري أصـــويل يـــدل: قلـــت
  .الترشيعي
  وماذا تفعل?: قال
  . وجود عقاقري أمريكية منافسة يف مجلة الرشطىضمن معنُأ: قلت
  .فافعل: قال
  . بمكتشف القاعدة أن يفعلبل األوىل: قلت
ذا وجـــدت عقــــارا ناجحـــا ال يتناســـب مـــع شـــيوعه مـــع نجاحــــات إ: ســـيدي قـــل  يـــا: قـــال

ه ليس أمريكي اهلوىعقاقري أمريكية أخر   .ى فاعلم أ
  .الصيغة قلقة بعض اليشء: قلت
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  هل يستعني املرشعون باللغويني?: لكن قل يل.. وهذه مهمتك: قال
  .حيدث أحيانا: قلت
  .ىواألحيان األخر: قال
 إىل إذا متكــــن مــــن اللغــــة بحيــــث ال حيتــــاج ملــــرشع إالمرتبــــة ا إىل إن املــــرء ال يــــصل: قلــــت

  .مساعدة من لغوي وهو يرشع
  .أفحمتني: قال
  .أستغفر اهللا: قلت
  .أن أصل إليها يف هذه السهولةا عىل ًوما كنت قادر!! بل هذه هي احلقيقة: قال

ني ف أســــــتاذي احلــــــديث فــــــسأ ــــــدرك املــــــرشعون هــــــذه احلقيقــــــة مــــــن تلقــــــاء : ثــــــم اســــــتأ أ
فسهم?   أ
فسهم دهلم الترشيع عليها:قلت   . فإن مل يدركوها من تلقاء أ
  كيف?: قال
  .. وجهي وقبلني عىل كام حدث مع حرضتك اآلن, فام كان منه إال أن مال: قلت

 .يمناه فقبلتها عىل وما كان مني إال أن ملت
  .ء الذين حرضوا اللقاء يبتسمون ويدعون لكلينا بالصحةو الزمال

***  
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إنــه انتهــي : حــدث ذات مــرة أن اســتوقفنا أحــد طــالب الدراســات العليــا وقــال ألســتاذي
من جزء من رسالة للامجستري ويريد أن يعرضه عليه, فوعده أستاذي أن خيصص لـه بعـض 

ـــن : ّالوقـــت يف الغـــد, انـــرصف الطالـــب والتفـــت األســـتاذ إىل يقـــول ْهـــل تعـــرف مـــن هـــذا? وأ َ
نـــي أصـــبحت كامللـــك الـــذي كثـــر أوالده يعمـــل? ي هم يف حتـــىبـــدو يل يـــا حممـــد أ  أصـــبح يـــسأ

ه مل يعد قادر أخريات حياته عن أسامء  .أن يعرف أسامءهما عىل ًأمهاهتم, أل
ه عـن املـرشف املـساعد ىلكنـك مل تـصنع صـنيع امللـك, فـام كـان أحـر: قلت  بـك أن تـسأ

  . الطالب من هذا املرشف املساعدلك يف اإلرشاف, وتتلقي ما تريده من معلومات عن
لكنـــــي تـــــذكرت أن املـــــرشفني املـــــساعدين ال يقومـــــون مقـــــام .. أفعـــــل ذلـــــك كـــــدت: قـــــال

ن كـــان أهـــل عنـــدك يقـــني يـــا حممـــد .. األمهـــات, وال مقـــام املرضـــعات, وال مقـــام احلاضـــنات
  هذا امللك قد رضب الرقم الرئييس يف عدد األوالد?

كـسندر دومـاس األب يفخـر بـ: قلت أن لـه أكثـر مـن مخـسامئة ابـن وابنـة, لكنـه كـان كـان أ
تــصوير الفقــر الــذي ينتظــر الرجــل أحــدهم بمثابــة النمــوذج, الــذي يــصلح للــدعاة حــني يريــد 

,  األدبـاء مـن الذي يكثر مـن العالقـات النـسائية غـري الـرشعية, فقـد كـسب مـا مل يكـسبه غـريه
  .ومع هذا مات فقريا مهمال مدينا

هذا احلد كان له أ: قال ه مصيب فيام ذكر?أ   والد? هل تعتقد أ
مــا ال هنايــة فــام بالــك بامللكــة  إىل إذا جــاز يف الرجــال أن يكــون الــرقم قــابال للزيــادة: قلــت

  فيكتوريا?
هــل كانــت هــذه امللكــة العظيمــة التــي كــان عهــدها هــو أعظــم عهــود اإلمرباطوريــة : قــال

  الربيطانية كثرية األوالد?
  .فقد كان هلا تسعة أوالد.. هابالنسبة مللكة مثل.. نعم : قلت
  !!تسعة: قال
مــن حكمهــا, ) ًنــسبيا(مــع أن زوجهــا وهــو ابــن عمهــا قــد تــويف بعــد ســنوات قليلــة : قلــت

, وتــويف زوجهــا ١٨٤٠, وتزوجــت يف ١٨٣٧, واعتلــت العــرش يف ١٨١٩لقــد ولــدت عــام 
جبا تسعة أوالد منهم خليفتها ١٨٦١يف  ريـا االبنـة ابنهـا إدوار الـسابع, وفيكتووهو , وقد أ

امنيا غليوم الثاين   . الذي أطاح ببسامرك والدة قيرص أ
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 ى فمــش١٩٠١ســنة ا ً توفيــت عــن اثنــني وثامنــني عامــحتــىيف احلكــم فكتوريــا  وقــد ظلــت 

  .يف جنازهتا كثري من أحفادها كانوا من أفراد األرس امللكية املختلفة يف أوروبا
  .مثل مدهتا إىل صلأظن أن ملكا يف العرص احلديث مل ي: أستاذي قال
الـــرقم القيـــايس  إىل إهنـــا رغـــم ســـنواهتا األربعـــة والـــستني يف احلكـــم مل تـــصل... ال : قلـــت

الذي حققه امللك لويس الرابع عرش الذي سبقها بام يقرب من قرنني, والذي هـو صـاحب 
ا الدولة«: العبارة الشهرية ه صاحب اللقب العظيم »أ , وقـد عـاش »امللـك الـشمس«, كام أ

  .١٧١٥ ى وعاش حت١٦٣٨وسبعني سنة, فقد ولد عام ا ًسبع
  عمر فيكتوريا فكيف فاقها يف مدة امللك? إىل فهو مل يصلا ًإذ: أستاذي قال
بعة من عمره, ومن التوىل: قلت ه قبـل أن يمـوت عجيب واملدهش امللك وهو يف الرا  أ

ضا   .كان قد فقد ابنه البكر, وحفيده البكر, وابن حفيده أ
  .حياتنا الطبيعية إىل التصور, فلنعد عىل هذا تاريخ أكرب منا ومن قدرتنا: أستاذي قال

يس من الواجب يا حممد أن يتوقف اإلنسان عـن اإلرشاف: ثم قال مثـل  عـىل لكن قل أ
هـــذه الرســـائل عنـــد ســـن معينـــة أو عنـــد أقدميـــة معينـــة, كـــأن يتوقـــف بعـــد عـــرش ســـنوات مـــن 

ك اقرتحت شيئا مذكرأ األستاذية, إين   .ن هذا القبيل أ
  .لكن خلفك قاوم ويقاوم: قلت
خىل: قال ا نفيس أول من ستطبق عليه القاعـدة, سـأ ْوما فائدته إذا كنت أ  عـن عـدد مـن َ

  .الرسائل ربام يأخذ بعضها
هته: قلت ت تعرف رشهه وهنمه ورشا أن يعـرص كـل يشء ويـضعه  عـىل وهـو مـصمم! أ

مـــضمون دون أن يفعـــل شـــيئا, وقـــد ا مـــورد أهنـــ عـــىل الرســـائل إال إىل يف جوفـــه, وهـــو ال ينظـــر
 استطاع أن جيتـاز رقمـك الـذي أرشفـت عليـه يف مخـسة وعـرشين ىكدس لنفسه الرسائل حت

  .عاما يف سنتني فقط
حة: قال ـك ال حتـب لوقتـك أن : نسأل اهللا العفو والعافية, لكن قل يل برصا إين أعرف أ

ــك تر يــد أن تنــال كامــل حظــك مــن يتآكــل يف عمــل مظهــري, ومــع هــذا شــهدتك تناقــشه وكأ
ـاذا تتظـاهر هبـذا الطلـب  عام يأكله منك, وهو يناور ويساوم, ولستا ًاإلرشاف بعيد أفهم 

  .مناورتك عىل مع أن يف وسعك أن تفعل ما تشاء, كام أين لست أفهم سبب حرصه
سط من البساطة, لكني ال أستطيع الترصيح هبام وإال أفسدت خطتي: قلت   .األمران أ
  .ًمغلقاا ًتعهد أستاذك لك بأن يكون صندوقي: قال
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  واملفتاح مع حممد?: قلت
  .واملفتاح مع حممد: قال

ْ الرســـــائل أن يرتفـــــع, وال يريـــــد أن يظهـــــر أن هنـــــاك مـــــن هيـــــتم ىهـــــو ال يريـــــد ملـــــستو: قلـــــت َ
ة إرشايف إىل بالرسائل, إنام هو ينظر أهنـا ستكـشف اسـتهتاره يف اإلرشاف, واسـتهتاره  عىل مسأ

 للمـــرشفني  املنـــصة ممـــثال عـــىل لقـــد بلـــغ بـــه األمـــر يف بعـــض األحيـــان أن يقـــول وهـــو. قـــشةيف املنا
  .إنه مل ير الطالب وال الرسالة إال منذ نصف ساعة: الرسالة  عىل ورئيس للجنة احلكم

  .. نسأل اهللا العافية: قال
لقـد حـرضت معـه هـذين الــشهرين رسـالتني كانتـا مـن أسـوأ مــا يمكـن وكـان هـو املــرشف 

ــــــه صــــــاحب املــــــسالرئ  ولية األوىلؤيــــــيس, واملــــــرشفون البــــــاقون مــــــسافرين يف اخلــــــارج, أي أ
ئــــه الــــشديد الرســــالة األوىل عــــىل واألخــــرية, وقــــد عجبــــت مــــن هجومــــه الــــشديد , ومــــن إطرا

  .أن الرسالتني ال حتويان رسالة الرغم من عىل للرسالة الثانية,
ة متويلية بحتة, فالثاين: قلت فق املسأ   .الصنعةرس , واألول مل يعرف الرسالة  عىل أ
نــاء املناقــشة كــان ال يليــق بمــرشف, .. نــسأل اهللا العافيــة: قــال لكــن تعبــريه عــن نفــسه يف أ

  .وال بأستاذ, وال برئيس قسم
عــــرف فالنــــا? وذكــــرت اســــم أســــتاذ يف كليــــة طــــب عــــني شــــمس: قلــــت ــــك يف .. أ مــــا رأ
  .إنه رجل مهذب, راقي اللفظ, هادئ الطبع: قال أخالقه?
ــك يــا: املنــصة, لقــد قــال لــه عــىل  ومهــا علنــا هــل تعــرف مــاذا قــال لــصاحبنا: قلــت  يبــدو أ

ــت يف دورة امليــاه هــذا الــصباح, وكنــت تعــاين مــن آالم يف بطنــك  فــالن تــصفحت الرســالة وأ
  .ومن سوء النظافة يف دورة املياه

  !أحدث هذا?: قال
  !!حدث يف رسالة زميلنا النائب فالن: قلت
  .عفو والعافيةنسأل اهللا ال: قال

***
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دارت بينــي وبــني أســتاذي مناقــشات عاصــفة حــول ممارســة الطــب يف مــرص, كنــت مؤمنــا 

 جعلني مـن أكثـر النـاس ىبمثاليات يستحيل تطبيقها, وكان هو يأخذ بيدي نحو الواقع حت
  .له ًفهام

ابيـة وبروتوكـوالت الطـب, علمنـي وعلـم كان أستاذي واعيا كل الوعي للواجبـات النق
عــاب للمــريض وإنــام  ــه ال يليــق بــأي طبيــب أن يــرتك حتديــد األ زمالئــي منــذ مرحلــة مبكــرة أ

 عمال أن يطلب أجره الذي حدده لنفسه, وال يرتك ألهل املريض حتديـد هـذه ىإذا أد عليه
ه ال يتسول أجره عاب أل   .األ

أمـــر  الروشـــتة والـــشهادات الطبيـــة عـــىل بيـــةكـــذلك علمنـــي أســـتاذي أن متغـــات املهـــن الط
أســــايس, ألن مواردهــــا تكــــون معاشــــات زمالئنــــا الكبــــار أو الــــراحلني, فهــــي حقــــوق شــــيوخ 

ــه مل يكــن يــسمح لنفــسه بكتابــة روشــتةىوحقــوق يتــام ورقــة غــري متموغــة,  عــىل , واحلقيقــة أ
ناء األطباء الفقراء, يقـصد معاشـات النقابـة التـي : وكان يقول نـاء هذه حقوق أ تـرصف لأل

  . ىاليتام
ومـــن الغريـــب أن أســـتاذ اجلراحـــة رئـــيس اجلامعـــة كـــان واعيـــا اللتـــزام ثالثـــة أســـاتذة هبـــذا 

ـف واحلنجـرة, والوكيـل : اخللق هم نائبه أستاذ املـسالك الكبـري, والعميـد أسـتاذ األذن واأل
سـتاذية, أستاذي أستاذ القلـب, وكـان هـؤالء الثالثـة مـن جيلـه مـع اخـتالف أقـدمياهتم يف األ

ــه يف ىوكنــا نتحــدث يف هــذا املعنــ  ذات مــرة فــإذا بأســتاذي الــرئيس يف ضــيق مــن نفــسه مــن أ
ورق عادي فال يكـون ملتزمـا هبـذا اخللـق النقـايب, وإذا بـه  عىل هبعض األحيان يطبع روشتات

طبــاع حــسنة, وقــد  عــىل إن هــذا يــدل: التــزام هــؤالء الثالثــة دون البــاقني ويقــول يل عــىل يثنــي
إن الغفلة تنسينا مجيعا مبـادئ بـسيطة لـو متـسكنا : ذا االنطباع ألستاذي فإذا به يقولنقلت ه

 عن مـشكالت كثـرية تواجـه املجتمـع الطبـي واملجتمـع ىهبا ألرحنا واسرتحنا, ولكنا يف غن
  .كله

ـه  عـىل سياسـات خفـض أسـعار كـشف األطبـاء عـىل ومل يكن أسـتاذي يوافـق الـرغم مـن أ
 عـــىل اجلمعيـــة الطبيـــة اإلســـالمية يف الزقـــازيق ثـــم أصـــبح رئيـــسا هلـــاكـــان رئيـــسا ملجلـــس إدارة 

أن التخفـيض جيـب  يـرى  مرص كلها , وعندما تويف كان يـشغل هـذا املنـصب, وكـانىمستو
أن يظــل يف حــدود ال يتعــداها وكــان يتعجــب حــني يــسمع أن مــستوصفا يتــيح الكــشف عنــد 
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قابــل كــان حيــب للــنظم التأمينيــة أن أســتاذ جامعــة أو استــشاري قــديم بجنيــه مــثال, لكنــه يف امل

ـه الطبـي قـال لـه إن لــك : متـيض يف طريقهـا فـإذا طلـب أحـد مـن أعـضاء هيئـة التـدريس منـه رأ
  ..تأمينا, وإن التأمني له استامرة فأحرضها ألن هذا حقك

نــا لــو مل :  وكــان يقــول يل ونحــن يف العيــادة إنــام أفعــل هــذا لــنعلم هــؤالء النــاس النظــام أل
ون هــم  أو  احلقيقــة يعلمــونســوف وا بــدون تعلــم, وهــم نعلمهــم لظلــ  نويعرفــوعنهــا سيــسأ

وهلــذا فــال حــرج مــن أن .. ولــن يزيــد باســتامراهتم هــذه, ّأن العائــد عــىل مــن هــذا العمــل ثابــت 
كالمـه أن هــذا التوثيـق للحــاالت التأمينيــة  إىل نطلـب إلــيهم االلتـزام بالنظــام, وكنـت أضــيف

مــن أجــل تكــوين قواعــد البيانــات ودراســات املــسح ا ً جــديف جمتمــع كمجتمــع اجلامعــة مهــم
  .إلخ.. الطبي واإلحصاءات وحاالت املرض املهني

 يلــم بكـــل ىإنـــه يــود لـــو اســتطاع أن يــتعلم أو حتـــ: عندئــذ قــال أســـتاذي يف تواضــع حمبــب
  .هذه اجلوانب الفكرية التي تندفع من لساين أوتوماتيا

  .ما هذا إال قبس منك: قلت
  ملجامالت وقل يل كيف جاء هذا القبس?دعنا من ا: قال
  .إن هذا حصيلة دراسة وتأمل: قلت
ني جاهل حت.. اهللا يساحمك: قال  أعتقد أن ما تقوله مرادفـات لفظيـة مـن ىوهل تظن أ

  .التي يتفوه هبا أعضاء االحتاد االشرتاكي
  . االحتاد االشرتاكي منذ زمن بعيدىلقد انته: قلت
بنا احلاليةنعم ولكني ال أريد أن أ: قال   .خطئ يف أحزا

  .ابتسمت وصمت
  .سيدي  ال تزعل ياىوال يف مجاعاتنا حت: قال أستاذي

***  
كانـــت تــــستبد  احلـــاد األمـــور فـــإن طاقـــات الغـــضب  عـــىل مـــع كـــل هـــذا التعقـــل يف احلكـــم

وس مــن يــستظلون ؤر عــىل أن هيــدم النظــام عــىل بأســتاذي يف بعــض األحيــان فــإذا بــه حــريص
امتحـــان البكـــالوريوس ومل يكـــن أحـــد مـــن قـــسمنا قـــد  إىل ت صـــباحبظلـــه, ذهبـــت برفقتـــه ذا

قـي معـه يف جلنـة  نا نحن االثنني, وقد آثرت أن أ انتدب للمشاركة يف امتحانات الباطنة سوا
ثابتــة مــع أن املنطــق والعــرف أن تتكــون كــل جلنــة ثنائيــة مــن ختصــصني خمتلفــني, لكــن أســاتذة 

يف جلنـــة واحـــدة, ومـــع أن مـــزاج أســـتاذي يف ا ً معـــالباطنـــة العامـــة رأوا أن يكرمونـــا بـــأن نكـــون
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أول طالـــب يمتحنـــه والطالـــب جييـــب  عـــىل إال أين فوجئـــت بـــه يقـــسوا ًذلـــك اليـــوم كـــان طبيعيـــ

ـىحتـ ـا يتحـدث بــه وإنـام هـو قــد ا ًموضــع اتـضح فيـه أن الطالــب غـري مـستوعب متامــ إىل ى أ
ملزمنــــــون خــــــرباء  انحــــــو مــــــا يلقنهــــــا املــــــرىض عــــــىل متكــــــن مــــــن حفــــــظ اإلجابــــــات النموذجيــــــة

أن يمـنح هـذا  عـىل ًللطـالب, ولكننـي فوجئـت بأسـتاذي مـصمام) كـام نـسميهم(االمتحانات 
 عـىل الطالب الدرجة النهائية, وإذا به يربر يل موقفه هذا بـأن يف هـذه الدفعـة طالبـا سيحـصل

 اإلكــــرام ىأفــــضل مــــن الطالــــب الــــذي ســــيلق) املفــــربك(النهائيــــات مجيعــــا, وأن هــــذا الطالــــب 
ة حال, وهلذا فإنه البد أن يفعل ما فعل عىل ,الشديد  .أ

ــــدأ حــــوار حــــول بقيــــة الطلبــــة الــــذين لــــن ينــــالوا ا ًدهــــشت دهــــشة شــــديدة وحاولــــت أن أ
الدرجة النهائية, وبذلك يسبقهم هذا الطالب الـذي ال يتميـز عـنهم إال بمـصادفة وقوعـه يف 

ــك: أســتاذي جلنــة أســتاذي يف ذلــك الــصباح, قــال ب, وهلــذا فلــن أكمــل صــوا عــىل يبــدو يل أ
ـت املـشاركة يف امتحانـات االمتحان ال اليوم وال الغد وال بعد الغد,  وبوسعك أن تكمـل أ

  !! هذا الدور 
ه هبذا قد ينـتقص عمـدا ًجديدا ًمهذبا ًبدأت حوارعند ذاك  مـن عـدد القـضاة العـادلني ا ًأ

  يطلـــــب منـــــي أالوبالتـــــايل مـــــن فـــــرص العـــــدل, وأن مـــــا ال يـــــدرك كلـــــه ال يـــــرتك كلـــــه, فـــــإذا بـــــه
لقـد مهـوا : أسرتسل وأن نخرج مـن جلنـة االمتحـان قبـل أن يـدخلوا علينـا طالبـا آخـر, فقلـت

نـا سننـرصف: تـرصف ولكنـي لـن أكمـل, فقلـت: هبذا, قال  األخـرى احلجـرة إىل فلنتظـاهر أ
  .وهو كذلك: قال.. حلديث مع رئيس القسم ثم نخرج من هناك

ف مـ إىل  أوصـلتهىوانرصفت مـع أسـتاذي حتـ سكنه فـإذا بـه يطلـب منـي أن أعـود ألسـتأ
ه ال يليق بنا أن نغيب ونحن نمثل قسام   .بأكمله ًالعمل يف االمتحانات أل

ــا أحــس  أســتاذي بانــدهايش وتــرددي طلــب منــي يف لغــة حانيــة أن أفعــل مــا يطلبــه ثــم ّو
  .نتناقش فيام بعد

***  
نتيجــة ) إلخــراج (وكانــت ألســتاذي وجهــات نظــر تبــدو متعارضــة يف األســلوب األمثــل

 هـــذا التعبـــري, كـــان ينـــصحنا إذا قررنـــا رســـوب أحـــد الطـــالب أال نجعـــل ّاالمتحـــان, إن صـــح
ائـة أو مخـسة وثالثـني, وكـان  ائة, ولكن أن نجعلها ثالثـني يف ا درجته صفرا أو عرشة يف ا

 .هبذا تبدون رمحاء وموضوعيني وحتققون ما استقر عليه ضمريكم يف الوقت ذاته: يقول
ــــه كــــان يكــــرر هــــذه النــــصيحة, فإنــــه كــــان يف بعــــض األحيــــان حيــــرص وعــــىل  الــــرغم مــــن أ
أن يــــسجل درجــــة الـــــصفر لــــبعض الطــــالب, وكـــــان يبــــدو وقــــد اعـــــرتاه ا عـــــىل ًشــــديدا ًحرصــــ
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لــو كــان األمــر بيــدي ألعطيــتهم درجــات بالــسالب, وكــان :  حــد ويقــولأقــىص إىل االســتفزاز

 إال الــصفر, فإنــه كــان ٥ أو ٧ أو ٦ عنــد تــصحيح ختطيطــات القلــب يكتــب الدرجــة باألرقــام
ألن ) الــسلوك(أمهيــة هــذا  إىل , وكــان ينبهنــاZEROكتابتــه بــاحلروف الكاملــة  عــىل حيــرص

  .ىدرجة أخر إىل الصفر يسهل حتويره
ــا عــضو يف إحــد  جلــان الــشفوي بأســتاذي وقــد اســتدعاين إليــه, ىوذات مــرة فوجئــت وأ

  .خالف العادة املتبعة بأن نكون معا عىل هذاومل أكن يف ذلك اليوم يف جلنته نفسها, وكان 
ني   هل امتحنت هذا الطالب اليوم?: وسأ
  .نعم: قلت
  وما تقديرك?): وهو يف مواجهة الطالب(قال 
قــ: قلــت  لعبقريــة اإلجابــةا ًإنــه بــاحلروف ولــيس باألرقــام, وهنــا هتلــل وجــه أســتاذي إرشا

ني أقصد أن تقديري لـه عىل  ته»الزيـرو«هـو حد تعبريه, وقد فهم للتو أ ـاذا : , ولكنـي سـأ
  السؤال?

أمامنـــا بجـــسده وحواســـه لكنـــه ال يفهـــم شـــيئا مـــن مـــدلول  ًوكـــان الطالـــب ال يـــزال مـــاثال
ـك ألن رشيكـي يف اللجنـة, وكـان أسـتاذا : احلوار, فقال أستاذي س برأ كنـت أريـد أن أسـتأ

لـب املمـتحن وظـن آخر أصغر منه وأكرب مني, يريد أن يظلم هذا الطالب, فتهلل وجـه الطا
نا سوف نعطيه أكثر مما يقدره األستاذ املمتحن اآلخر, بينام كان أستاذي ال يستخدم فعـل  أ

مل يكـن الطالـب ا ًأكثـر مـن حقـه, وطبعـ) أو اإلنسان(الظلم إال للحديث عن إعطاء الطالب 
ت أستاذي ر, فسأ اذا ترك زميلنا اللجنة?: يعرف هذه األرسا   و

ه يريد أن يستعني عىل برئيس القسم: ة حارضةفأجاب أستاذي يف بدهي   .ّأل
  وما ذنب الطالب يف هذا االنتظار?: قلت
ك تريد أن تفرج عنه: قال   .كأ
  .نفرج عنه بضامن حمل إقامته... بيل: قلت
  أوتظن ذلك كافيا?: قال
  .وهي بمثابة ضامن حتريري نعم فقد حرر لنا كراسة بإجاباته النظرية: قلت

فـتح ): د فهم ما أعنيه ممـا علمنيـه هـو مـن قبـل مـن ظـاهر الكـالم وباطنـهوق(قال أستاذي 
  !اهللا عليك

وانطلـــق زميلنـــا الطبيـــب ـ الـــذي هـــو الطالـــب املمـــتحن ـ وقـــد ظـــن نفـــسه قـــد أفـــرج عنـــه 
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بالنجــاح والــدرجات العليــا وهــو ال يــدري حقيقــة أن الــضامن التحريــري الــذي أرشت إليــه 

ـه ال لـزوم لالمتحـان هو أن ورقته يف التحريري قد جعلته  بالفعل راسـبا حتريريـا, بـام يعنـي أ
الـدور  إىل  ضامن حمل إقامته بينناىمعنهو الشفوي من األساس, فهو راسب راسب, وهذا 

  .التايل
: فأجابــه أســتاذي هــل ال تــزال الدرجــة كــام هــي?: عــاد األســتاذ األوســط وســأل أســتاذي

 قطــات بدهيتــه احلــارضة القــادرة مــن لىوكانــت هــذه لقطــة أخــر! بــل تــضاعفت ثــالث مــرات
مــــوطن العــــربة والــــسخرية, ففــــي واقــــع األمــــر كــــان أســــتاذي قــــد اتفــــق مــــع  إىل الوصــــولعــــىل 

 هذا االتفاق بينه وبـني ىأن الطالب ال يستحق أكثر من الصفر, وجر عىل األستاذ األوسط
  ..نحو ما دار حواره معي, أي دون أن يفهم الطالب عىل األستاذ اآلخر
 ىومـا هـو تـضاعف وال حتـ! يد ثالثة أسـاتذة عىل عف الصفر ثالث مرات وهكذا تضا

  .بزيادة
وهكذا كان كل ما حيكيه أمام الطالب عن اختالفه مـع األسـتاذ اآلخـر صـورة مـن صـور 

  . مكونات روح املرح عندهىاحلديث ذي املستويات املتعددة, وكانت هذه القدرة إحد
احلــديث ذي املــستويات  وعـىل ه القــدرة, رائــع مــن هـذىوقـد كــان أسـتاذي يتمتــع بمـستو

يف املـرسحي املتميـز, وقـد كـان أسـتاذي كفـيال بـه لـو  ًاملتعددة, وهـي قـدرة مـن قـدرات التـأ
ه فرط يف بعض مكاسبه من بعض مرضاه, لكن الزمن قـد بـه مـن دون أن يعـرف أن  مـىض أ

 .هذا ممكن من أجل السعادة
***  
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ّالشــك أن أســتاذي كــان صــاحب فــضل كبــري جــدا عــىل, ســواء يف هــذا فــضله فــيام يعتــربه 
أو فرملــــة, بــــل ربــــام ا ًأو تثبيطــــا ًاألمــــام, وفــــضله الــــذي يعتــــربه النــــاس تعويقــــا إىل ًالنــــاس دفعــــ

اخللــف, ومــع أين بــالطبع بــرش يتأمــل وحيــزن فــإنني يف مرحلــة مبكــرة  إىل يعتــربه بعــضهم دفعــا
ظــركنــت أعتقــد أن  األمــور يف جانبهــا احلــسن املختفــي أو  إىل قــراءايت وثقــافتي تكفــل يل أن أ

  . أو الصعب من األموريئاملتخفي حتت الواجهة التي تظهر اجلانب الس
م أو أين كنــت ســعيد ــأ بــاملواقف الــسلبية أو املعاديــة, لكنــي ا ًوال يعنــي هــذا أين مل أكــن أ

قـــف الـــ عـــىل كنـــت نحـــو مـــا تنبـــئ بـــه وإنـــام  عـــىل سيئة لـــن تنتهـــيإيـــامن ويقـــني مـــن أن هـــذه املوا
  .ستكون النهاية مفرحة

ويف بعــض اللحظــات ادهلمــت األمــور بينــي وبــني أســتاذي, وبلغــت اخلالفــات منتهاهــا, 
ــاء العكــر, وكــل مــن وجــد  ْواســتمر التــصعيد والتعقيــد, واصــطاد كــل مــن أحــب الــصيد يف ا َْ َ

ــاء العكــر, وكــل مــنا إىل ًنفــسه مــضطر ْالــصيد يف ا ــاء َ  وجــد نفــسه مــستفيدا إذا اصــطاد يف ا
ــاء العكــر وإال ــه البــد أن يـصيد يف ا ْالعكـر, ثــم كــل مـن وجــد أ . عــن الركــبا ًأصـبح متخلفــ َ

بــــاإليامن الكامــــل واليقــــني الكامــــل مــــن أين ا ًلكننــــي مــــع كــــل هــــذا ظللــــت بفــــضل اهللا متمتعــــ
تــرص, وإن انتــصاري ســيكون مــؤزرا, وهــو مــا حــدث بالفعــل, وهــو مــا  مل يكــن ليحــدث ًسأ

ض   !بدون خوض املعركةا ًأ
يـــة ال تقـــدر بـــثمن, فـــإنني بفـــضل الغـــرور  ومـــع أين أؤمـــن بـــأن هـــذا اإليـــامن كـــان نعمـــة إ

ـصور األمـر يف إطـار ثقـايف, وكنـت أعتقـد يف ىالبرشي وحظ  منـه كثـري وبـالغ الـسوء, كنـت أ
ر واالنتــصار, ألن أن ثقافــة أســتاذي, بــام فيهــا مــن أخــالق وتــدين, هــي التــي ســتتيح يل الظفــ

  .هذه هي طبيعة األشياء وطبيعة مثل هذه الرصاعات اإلدارية املرتبطة باملكانة العلمية
الــرغم مــن أن  عــىل وهكــذا فــإين يف أقــيس حلظــات اخلــالف ظللــت حمتفظــا بــشعرة معاويــة

الـــدوام, وقـــد  عـــىل كـــي أصـــلها ًقطعهـــا, لكـــن اهللا وفقنـــي دائـــام إىل الطـــرف اآلخـــر كـــان ينـــدفع
صـــلها مـــن حيـــث قطعهـــا األســـتاذ نفـــسه يف بعـــض األحيـــان, وكنـــت يف أحيـــان أخـــري كنـــت أ

  .أصلها من حيث مل يكن هو يتوقع أين أصلها من هنا
***  

 بينـــــي وبـــــني أســـــتاذي ممتـــــدا ومتجـــــددا, وذلـــــك بحكـــــم اهتامماتنـــــا ة حـــــوار الـــــسياسكـــــان 
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وار خيـرج مـن الرغم من اختالف مذهبنا السيايس املعلن, وكـان احلـ عىل السياسية املشرتكة

ـايض, أي خيـرج مــن الـسياسة إىل احلـارض ليمتـد التـاريخ, وحـدث ذات يـوم أن تناولنــا  إىل ا
معظم آرائي يف هذا املوضـوع, ويراجعنـي يف  عىل التاريخ العسكري حلروبنا وكان يوافقني

 .ما يشبه االقتناع إىل االقتناع, أو إىل  يصلحتىبعضها 
ــــام عبــــد املــــنعم ريــــاض وشخــــصيته واستــــشهاده, وإذا  إىل وامتــــد احلــــوار يف يــــوم مــــن األ

ام: بأستاذي يقول   .إنه كان يقرأ يف كتايب عن ذلك الشهيد منذ أ
  .إنه خمترص جدا: قلت
لية: قال ه يرسم البانوراما كلها يف صفحات متوا   .ولكنه مفيد أل
  هل أحببت هذا الكتاب?: قلت
  .نعم: قال
  اذا?: قلت
  .ت املؤلف عنهأحببت املؤلف وأحبب: قال
  هذا فقط?: قلت
يبـدو أن حـرضتك نـسيت أن اإلهـداء املكتـوب بحـروف املطبعـة : ماذا تريد? قلت: قال
  .شخصكم الكريم إىل مهدي

  ?ىمنذ مت: ّالتفت إىل أستاذي وقال
  .منذ نرش الكتاب قبل عرش سنوات: قلت
  ّإىل?  مهداةتقصد أن الطبعة األوىل: قال
  .البيت إىل من هذا عند عودتكنعم وبوسعك أن تتأكد : قلت
ـك كعادتـك فـيام خيــصك : قـال ولكـن كيـف فــاتني أن أعـرف? هـل عرفـت ونــسيت? أم أ

  من فضل مل ختربين من األساس?
احلقيقــة أن احليــاء غلبنــي أن أذكــر لــك أمــر اإلهــداء عنــد صــدور الكتــاب فاكتفيــت : قلــت

ك سرتاه   .بأن تركت لك النسختني يف البيت وكيل يقني أ
  ومل أشكرك كام هي عاديت معك يف كثري مما يستحق الشكر واالمتنان?: قال
  .قدرت مشاغلك: قلت
  .فإين مل أشكرك بعدا ًإذ: قال
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ت مل تر اإلهداء فعالم تشكرين: قلت   .أ
ت خمطئ: قال   .أ
ْيف حق من?: قلت َ  
ا قبل حق نفسك: قال   .يف حقي أ
  اذا?: قلت
 شــيئا ينبغــي أن أفخــر بــه ولــو بينــي وبــني ّجتعلنــي أجهــل فــضال هــو يل, وختفــي عــىل: قــال
  .نفيس

  .كل حال هذا ما حدث عىل :قلت
  .يبدو أن لك حقوقا كثرية عندي أضعتها بحيائك: قال
ض: قلت   . ضاعت باجلرأةىحقوق أخرا ًوهناك أ

ــه األســد املهــاجم للفريــسة الغافلــة ريــد أن تقــول إننــي ال ينفــع معــي : قــال بــرسعة وكأ أ
  ينفع معي احلياء, وال تنفع معي اجلرأة?هذا وال ذاك? ال 

  .دائام ما جتعلني متهام بام مل أقصد: قلت
  ًفامذا تقصد إذا?: قال
إن التوفيق إذا حـالف اإلنـسان جعـل الـصدف التعيـسة مـصدر سـعادة, والـصدف : قلت

  .السعيدة مصدر سعادتني
  وهل خانك التوفيق?: قال
  .ال أدري: قلت
  !ت تدري?فمن يدري إذا مل تكن أ: قال
ـــرصف بـــام هـــو أقـــرب: قلـــت العفويـــة فـــإذا فكـــرت واخـــرتت مـــن بـــني  إىل إين يف الغالـــب أ

ضا, وهلذا مل أعد أشغل بايل بردود األفعال   .ًبدائل متعددة آثرت العفوية أ
  .زوال, ولكل سوء فهم هناية إىل ال تبتئس فكل ظلم: قال
عن ترصفايت وأفعايل مهام كـان ا ًامأين راض مت عىل إال أين أمحد اهللا.. مل أعد أدري: قلت

  . من الدنيا, ومن الناسىحظ
  ? ًأوتظن هذا قليال: قال
  هذا قليل? أو: قال
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  .يبدو قليال يف نظر املجتمع الذي نعيشه: قلت
  وما الكثري يف نظرهم?: قال
  .الكثري كثري جدا: قلت
  .إنام هو غثاء: قال
  .ولكن هلم فيه الغناء والرضاء: قلت
  .كان هلم فيه الفناءوربام : قال
  . هلم الفناءىال أمتن: قلت
فسهم ولكنهم ال يدرون: قال   .بل هم يتمنونه أل

ّوأخـــذ أســـتاذي عنـــد هـــذا احلـــد يقـــص عـــىل صـــورا مـــن صـــور الرعونـــة التـــي يتـــرصف هبـــا 
ْبعض من يعرفهم من اجليل احلارض َ.  

ظن هذا اجليل احلارض قد أصيب باالنحالل?: قلت   أ
ـــذرنا بزلـــزال ول, لـــست أدري : قـــال كنـــي مل أعـــد أســـتبعد الكـــوارث, ويبـــدو أن اهللا قـــد أ
  . ولكننا مل نتعظ بعدم١٩٩٢
  .عقول, والعقول غائبة إىل وعي, والوعي بحاجة إىل إن اإليقاظ بحاجة: قلت
  .بل مغيبة: قال
  .بل غائبة: قلت
  ماذا تقصد?: قال
رئ السلطة: قلت   .أقصد أن أ
.. صدت أن املغيــب مغيــب بفعــل فاعــل ولــيس بإرادتــهومل أقــصد أن أهتمهــا وإنــام قــ: قــال

ه ليس    .كام يقول علم النحو, وهذا ما قصدته فحسب» فاعال« أي أ
نحــو مــا تغــري علــم  عــىل تغيــري إىل يبــدو أن النحــو الــذي تعلمتــه ســيادتكم يف حاجــة: قلــت

  .الفسيولوجي
  حممد? كيف ذلك يا: قال
ـــت الـــذي علمتنـــا أن االنبـــساط عمـــل: قلـــت ـــست أ  إجيـــايب, وأن الـــزفري عمـــل إجيـــايب, أ

وذلــك عكــس مــا كــان علــم الفــسيولوجي القــديم يقــول بــأن هــذه أعــامل ســلبية تنــشأ كنتيجــة 
  ?)يف حالة الزفري(والشهيق ) يف حالة االنبساط(للعمل اإلجيايب الذي هو االنقباض 
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  .بيل: قال
ـــضا, حتـــ عـــىل فأفعـــال النـــوم والغيـــب والكـــسل تـــدل: قلـــت  وإن كانـــت ىأفعـــال إجيابيـــة أ

  .سلبية النتيجة
   هذا أن الناس غيبت وعيها بإرادهتا?ىمعن: قال
  .نعم: قلت
اذا?: قال   و
  .ألهنم ال يطيقون أن يروا ما يكشف هلم الوعي عنه: قلت
  أهذا حل?:قال
  .بالنسبة هلم هو حل, ولكنه خيلق هلم مشكلة أكرب: قلت
  ًفام احلل إذا?: قال
  .إعادة الوعي: قلت
ا: قال مـصطلح  عـىل ? هـل حتـافظ لتوفيـق احلكـيم»عـودة«وال تقـول » إعـادة«ذا تقـول و

  ?»عودة الوعي«
  .ربام, لكن األمر أصبح حيتاج جهدا جبارا: قلت
  أوهذا ممكن?: قال
  .ممكن ولكنه غري مطلوب: قلت
  .ال فائدةا ًوإذ: قال
  .ال فائدة متوقعة, ولكن هناك فائدة حمتملة: قلت
  وما الفرق?: قال
هــو فــرق كمــي كــالفرق بــني ليــت ولعــل, وكــالفرق بــني التمنــي والرتجــي, وهكــذا : قلــت

  .الفرق بني املتوقع واملحتمل
فاظــه املحببــة(وكيــف مجعــت يــا أروبــة : قــال  كــل هــذه )لــسانه إىل وكــان هــذا اللفــظ مــن أ

  األزواج مما يظنه الناس مرادفات وهو خمتلف عن بعضه?
ــر مــن آثــار هــذا هــو العلــم احلــديث, وهــو اللغــة : قلــت مــن الكــم  (تكميــة احلديثــة, وهــو أ

 ه يف علــوم املعلومــاتفعلــمــا نهــو مــا يــشبه اللغــة, أو أفعــال )تــرقيم ولنقــل مــن بــاب التبــسيط 
  .رقام أ إىل بتحويل النصوص
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  كيف ذلك?: قال
  .متوقع يعرب عنه بلعل% ٦٠و% ٣٠ني إن ما ب: قلت
  .حمتمل يعرب عنه بليت فحسب% ٣٠ن مأقل هو وما 
 تفعل يف اللغة هذا الذي تفعله ماذا تتوقع ىلو سمعك األزهريون القدام: أستاذيقال 

  أن يفعلوا بك?
  .ربام ينصبونني إماما للتجديد: قلت
توقع هذا?: قال   أ
  .نعم: قلت
  وكيف تقنعهم?: قال
  .يف تراثهم نفسه ما يفوق كل ما وصل إليه التفكري العلمي احلديث: قلت
  مثل ماذا?: قال
  . جداكثري: قلت
  .فارضب يل مثال ال عالقة له باحلساب: قال
اجلديـــدة التـــي يفخـــر كـــل مرجـــع طبـــي جديـــد بإبرازهـــا يف » املـــودة«هـــل تـــدري أن : قلـــت

  صفحاته األويل موجودة يف علم الفقه اإلسالمي وعلم أصول الفقه اإلسالمي?
  ماذا تقصد?: قال
  .ما هي الفكرة املكررة يف كل املقدمات: قلت
  .فكرة حساسية االختيار ونوعيتهتقصد : قال
  .أن يكون تعريفهم جامعا مانعا عىل كان األصوليون يف القديم حيرصون: قلت
  .قرأت هذه العبارة كثريا فام عالقتها باملوضوع: قال
انعيــة«و,  »احلــساسية«هــي ذاهتــا » اجلامعيــة«: قلــت  فاجلامعيــة  ,»النوعيــة«هــي ذاهتــا » ا

نــــدرج حتتــــه, أي أن يكــــون حــــساسا ال يفــــوت حالــــة ينطبــــق يف التعريــــف أن يــــشمل كــــل مــــا ي
انعية أال يشمل شيئا مما ال يندرج حتته وهو النوعية   .عليها, وا

ــه يظنهــا مــن شــطحات خيــايل, مــع  عنــد ســامعها مل يــسلم أســتاذي هبــذه الفكــرة , وبــدا يل أ
تعريفاهتــــا املــــصطلحات احلديثــــة و عــــىل ثــــم إنــــه أخــــذ يراجــــع فكــــريت... أين ال أمتتــــع باخليــــال

ورق وقلــم وفــتح مــرجعني أو أكثــر, ويف النهايــة وجــد كالمــي  إىل وحــساباهتا واضــطرنا هــذا
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العقل والصواب فانرشح صـدره بعـض الـيشء وتنهـد نـصف تنهيـدة وحـرك إطـار  إىل أقرب

  هذا االكتشاف? إىل وكيف وصلت: نظارته ثم قال
أمــل عبقريــة املــصطلح القــديم طيلــة ســنوات معرفتــ: قلــت ي بــه وهــي قليلــة, فلــام كنــت أ

ظهرت هذه الفكرة اجلديدة مل أجـد فيهـا شـيئا جديـدا ألن الفكـرة كانـت يف ذهنـي مـن تـراث 
  .األزهريني األقدمني

إكبــارا مل أرهــم يعطونــه  وهلــذا يكــربك هــؤالء القــوم مــن علــامء اللغــة وعلــامء األزهــر: قــال
  ?لغريك عن طيب  خاطر كام يفعلون معك 

  . هذا من فضل اهللا: قلت
  أويسعدك هذا?: قال
  .بل يصيبني بالنشوة العارمة: قلت
ا اآلخر منتش لنشوتك أو سأكون كذلك من اآلن فصاعدا فإين: قال   .أ

  !الدوام عىل وقد صدق أستاذي وعده يف هذه اجلزئية
تـــه  توقـــد تكـــرر قـــف ربـــام تبـــدو أقـــل أمهيـــة لكنهـــا كانـــت عنـــده متثـــل تعبريا أمهيـــة  يف موا

  .ه ونجاحا يعتد بقصوى
ــه عقــب صــدور كتــايب  ني عــن » النكــسة إىل الطريــق«أذكــر أ بأســبوع واحــد طلبنــي وســأ

َالكتاب ومل مل أهده له?
ِ  
  .يصلك اآلن: قلت
ــه وعلقــت عليــه, وإين أري أن هــذا الكتــاب فــتح : قــال ال حاجــة يل بــه فقــد اشــرتيته وقرأ

  .كبري يف تارخينا املعارص
  .الفضل ألصحاب املذكرات: قلت
  ., ومل يصل إليه غريكىأسلوب جديد يف كتابة التاريخ لن ينس إىل ك قد وصلتبل إن: قال
  .إنام هي حماولة: قلت
  .ًلكنها تبدو حماولة ناضجة متاما: قال
  .سبقتها جتارب ناجحة يف سبعة كتب مشاهبة: قلت
كـــــر أين جزعـــــت ألن ســـــتة كتـــــب كاملـــــة لـــــك قـــــد : قــــال فهمـــــت هـــــذا مـــــن املقدمـــــة, وال أ

  .ًأمرها شيئاصدرت ومل أدر من 
  .لو أعرف هذا لسارعت هبا إليك: قلت



tçjjÖ]<»<l]…]çu 

 

RSW
  .ال أكلفك هذا, لكني كنت أفضل أن أعرف أخبارك منك ال من الصحف: قال
  .بنا رسيعا مىض لكن الزمن: قلت
ا املستمع فمن يكون?: قال   يف وسعك أن جتد وسيلة للحديث عن ذاتك, وإن مل أكن أ
  .ال يتكرر أىإين سعيد هبذا التقدير, لكني أخش: قلت
  . عدم تكراره فسيتكررىمادمت ختش: قال
  .وويل لطالب العلم إن ريض عن نفسه: قلت
  .بل ويل له إن مل يرض عنها يف بعض اللحظات: قال

***  
يكفيني يف هـذا هذا ا لنحو  الغامر , و  عىل شخيص الضعيف عىل ظل أستاذي  متفضال

ــه كــان يف منتهــ يف جممــع اللغــة العربيــة, وربــام ا ًايب عــضو النــشوة يــوم انتخــىاملقــام أن أذكــر أ
ـــه يف ذلـــك الـــصباح الـــذي عـــرف فيـــه بـــاخلرب مـــن  كانـــت نـــشوته تفـــوق نـــشويت, وإين ألذكـــر أ
الــصحافة اتــصل يب يف كــل التليفونــات املحتمــل أن أكــون فيهــا, وكانــت عنــده صــفحة كاملــة 

أكثــر جلت لـه فيهــا ســمكتبــه يف عيادتـه  عــىل  املوجـود تليفوناتــه الــداخيل لفهـرس غـالف اليف 
 جيــدين حــني يريــد كــام قــال ىمــن عــرشة أرقــام تليفونــات هــي كــل مــا حيتمــل وجــودي فيــه حتــ

  . ًهو, وقد اتصل بكل هذه األرقام وترك رسالة هتنئة يف كل منها مجيعا
اســتحلف ي كــل مــن رد عليــه يف كــل تليفــون منهــا أن يبلغنــي هتنئتــه , ذســتاأو اســتحلف 

 وشـــــقيقي , وشـــــقيقتي , ومـــــساعدي يف عيـــــاديت , وســـــكرتريي يف والـــــديت عليهـــــا رمحـــــة اهللا ,
ه تفرغ , ..... مكتبي  أكثر من ساعة كي يثبت هتنئتـه , وهو املريض بالقلب , ومعني هذا أ

والــرسور وجــدت مــشاعر الفرحــة التليفــون  عــىل املبكــرة يف كــل مكــان حمتمــل, فلــام أدركنــي
ـــه ارتـــد شـــابا يف ذلـــك اليـــوم كـــل جوارحـــه  وعـــىل مـــسيطرة عليـــهر خـــواالنتـــشاء والف , , وكأ

الغ فقد   عن أن سنه قد صغر بسبب الفرحة هبذا اخلـرب الـذي ُّ صوته ينم أحسستولست أ
  .خيص تلميذا له

 عـىل فقد صمم, وكان جملس القسم جمتمعا ,  يوم فوزي بجائزة الدولة التقديرية يف أما 
ــــه دعــــا أن يــــضمن حمــــرض جملــــس القــــسم هتنئــــة أعــــضائه يل, رغــــم أين مل  أكــــن حــــارضا , كــــام أ

  . وتعبريا عن التهنئة والسعادة, القيام حتية يل يف غيايب  إىل زمالءنا مجيعا
ت نفـــيس يف املـــوقفني هـــل ســـأرزق القـــدرة مثـــل هـــذه الـــسعادة يف يـــوم مـــن  عـــىل وقـــد ســـأ

ام   ! وأحبني وأحببته  ! فافرح هكذا بتلميذ عذبني وعذبته ?األ
   !!!جابة وما أظنني استطعت اإل
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