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 "حبث علمى"تقرير عن

ىف اليوم التاىل ملذحبة إسرائيلية   آتب هذا النص... 
قامت...جرت ىف جنوب لبنان، ىف أوائل الثمانينيات، 

تجزين لديهم ىفإسرائيل بعد احلادث بعرض بعض ااهدين احمل
أقفاص حديدية مدالة من طائرات اهلليوآوبرت، ختويفا

 وامتهانا

وصلتىن هذه األخبار وأنا أآتب تقريرا على حبث علمى تقدم
به أحد املدرسني باجلامعة للرتقية إىل وظيفة أستاذ مساعد،

حتصيل: "وصلىن ما بالبحث من اغرتاب وأنه على أحسن الفروض
لقصة املقال، ونشرت باألهرام، آتبتها، فكتبت هذه ا"حاصل

وآأا التقرير األوىل بالتقدمي للجنة املوقرة للرتقية الىت
 .أنا عضو هبا جدا

أِصبت به شخصيا من  هل تغري شىء بعد ثالثة عقود إال ما
 !!!.، برغم آل ذلك؟"داء التفاؤل املزمن"
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الصليب األبيض معلق خلف الظهر لتمييز اجلنس األدىن
استعدادا لالنقضاض، لكن الوجه ال ينم عن أمل مفرط آما آنت
أختيله منذ مسعت اإلذاعة تبث هذا العار، يتالشى األمل إذا

ملاذا يتأمل الناس إذا آان األمل ال يقتلهم، وال يدفعهم. زاد
 ).وليس بعد؟ -اآلن (إىل القتل؟ 
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 .قاض أنا؟. ُأمـْسـُِك بالقلم ألآتب التقرير

 دالة معصوبة العينني وأنا مـُفـَتـَّحـُهـُمـَاالع 

 .حمنٌة أن يضطرُّ احملكِّـم أن يعرى ضمريه، أن يتعرى أمامه

آيف أوقع على شئ. ال أستطيع أن أوقـِّـع على هذا الشئ 
 .؟"ليس بشئ"
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مبجرد أن أمسك بالقلم تتدىل من السقف بدًال من النجفات
جون معلقة،النادرة، أقفاص من طائرات اهلليوآوبرت املغرية، س

ترتاقص الصلبان البيض فوق الصفحة السوداء، فتستحيل
الكتابة من حيث املبدأ، أملح أحد السجناء الفلسطينيني ىف
األقفاص وآأنه يلوح ىل بيده، مودِّعا أو متوعدا، يتحداىن أن
ُأَوقـّع، آل شئ يتحدى، يتحداىن شخصيًا هذا الذى جيرى يتحدى

 .ه تاريخ اإلنسان مجيعًاويبصق ىف وج  وعى البشرية،

 .السالم حتمى، والتقرير الفردى حتمى آذلك

آيف حكم السادات أهنا آخر احلروب؟ حنن نستطيع ـ بالكاد 
ـ أن حندد تاريخ بعض ما فات من حروب، فكيف استطاع هو أن
حيدد آخرها؟ رمبا آان يقصد آخر احلروب الىت سيخوضها هو، ومع

 .رمحه اهللا. ل فيها جداذلك فقد خاض حربا قذرة، ُقت

أمتىن لو أستطيع أن أحذو حذوه فأقرر أن هذا التقرير هو
 .حىت لو آانت هنايته تنتظرني  آخر التقارير؟
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 ....ليكن

ااملة واجبة، والكون ال ينصلح دفعة واحدة، والكل ىف
، واألحباث آلها مثل...اإلساءة سواء، الظلم الشامل عدل

رغ أو آالم مفروغ منه، وأنا مايل؟ ماىلبعضها؛ إما آالم فا
عضو ىف اللجنة املوقرة يا أخى، ليكن، مثلى مثل  أنا؟ أنت

 .أمــّا بارد  غريى،

إال مسيئا وأى الناس.. جـُر ياغراب وأفِسد لن ترى أحدا
 ".مل يـَجـُر

تربر لنا الظلم وأنت مل  يا شيخ املعـّرة؟ هل هذا وقته؟
  !إباء تظلم إال نفسك بكل 

الصليب أبيض، والسجون معلقة، والبشر هنا وهناك 
 .فقدوا الشئ

الباحث الذى ينتظر َمـلَء هذه األوراق ليرتقى ينظر ىل من 
مفهومة غبية، وهو ال يلتفت  النافذة ىف هلفة" شيش"خلف 

قال رب مل حشرتىن أعمى،"  لينظر ىف السماء لريى ما أراه،
حُشر شيئا ىف دمـّاغ أحد، همأنا مل أ  ،"وقد آنت بصريا؟

الذين حشروىن ىف هذه اللجنة حشرا حبكم األقدمية، ملعون أبو
 .األقدمية، واألآثرية باّملرة

جمتمع الرفاهية، اموعة االقتصادية اجلديدة على وشك
 .التنحى، العقل الشاب، شاَب وانتهى، مل يكن شابا أبدا

طزاجة أو دهشةحبٌث علمى بال .ما الطزاجة؟ أين الدهشة؟
ينبغى أن يبحث له عن اسم آخر؟ عقوٌل خمزونة ىف برودة غري

 .مالئمة
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عقول انتهى عمرها االفرتاضى، عقول ال تصلح لالستعمال
 !!اآلدمى، ملاذا إذن؟ 

 وملاذا اجلماعي؟ وملاذا التوقيع؟. وملاذا الفردى؟. ملاذا التقرير؟
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، يالحقىنلست مثل غريى، هكذا أزعم، يالحقىن ِظ،ّلى أينما تلفتُّ 
باستمرار، حياسبىن، يقهقه أحيانا قبل أن أرد، يريد حال حامسا

  .،يرفض..، وليس بعد، أطلب التأجيل"اآلن"، دائما "اآلن:"

السكني الىت تذبح األطفال، يـُحكم قـَفـْل   يشحذ" توقيعي"
 .السجن املعلق املّدىل من اهلليوآوبرت

 .مىت أتوقف عن آل هذا؟ 
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لتكــُّيف مع الواقع ، التشّكل، التعّقل، حننال مفرمن ا
 .يكفي  وأى شىء. دولة نامية

أمسك القلم وأهم بالتوقيع، أحس بسائل بارد لزج 
يتسّحب على ساقى اليمىن حىت فخذى، أرعب فأقوم آامللسوع،
أتلفت فيخيل إىل أىن أختيل، أمد يدى أحتسس فتتأآد اللزوجة

قع، تغمر أصابعى اللزوجةوأتأآد أنه خياٌل أوقع من الوا
 .لكن دون سائل ودون دماء

أحسست ـ ىف جزء من ثانية ـ أن ساقى قد غاصت ىف برآة
دماء جتمعت من أشالء أطفال بني الثالثة والسادسة، آانوا

وحوى يا وحوى،"يغنون ـ قبل القصف مباشرة ـ 
، آانوا يغنوهنا مع أننا لسنا"وآمان وحوى إيوحة...إيوحه،
دمعت عيناى،" وحوينا الدار".. وحني قالوا !! ن ىف رمضا

يرتاجع خياىل السوداوى السخيف، لكن اللزوجة مل تفارق
أصابعى الىت تتجمع جبوار بعضها ىف آتلة هالمية هى األخرى،
أحاول أن أمسك بالقلم فتعجز أصابعى املتالصقة داخل الكتلة

لة رخوةاملتشكلة عن االمساك به، أتبني اختفاء أصابعى، آت
داخلىن فرح أقرب. من حلم مدهنن، آيف أمسك القلم بال أصابع؟

إىل اخلجل ـ حني تصورت أن االمتناع عن التوقيع ميكن أن أبرره
 .بأسباب مرضية آهذه

 .ليس على املـُعـَاِق حرج
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البد من التوقيع، حىت لو وجهوا إّىل مباشرة هتمة قتل
ء النار أو مبسحوقأطفال ال أعرفهم، ليكن التوقيع مبا

النابامل، سأوقع هذه املـّرة بشرط أال يتكرر مثل ذلك أبدًا،
لكىن على يقني أىن مبجرد أن أوقع سينسى الكل آل شئ، آل شئ،
ال بل سيكتفون بنسيان اجلانب املؤمل من آل شئ، وخاصة الدماء
واألطفال، وصوت تكسري العظام، وإهانة الشيوخ، وجرح حياء

 . نظر األشالءالعذارى، وم
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 ال يعىن آانوا تذّآروا أيا من ذلك أصال؟ق

البد. البحث العلمى شئ، واحلرب شئ آخر. ما هذا الربط الفارغ؟
 .أن أفيق وأن أوقع، وأن أصّدق أهنم قبلوا شروطى ولو مستقبًال

عيوهنم مرآزة على القلم والورق ومكان التوقيع، وافقوا
ستحيل أنعلى شروطى دون أن ينظروا فيها أصال، أتوهم أهنم ي

 .ينسوا الشروط ماداموا حيتاجون توقيعي

أقاوم رعشة يدى وقد ختّلقت ىل أصابع قصرية جديدة من آتلة
اللحم الرخوة اللزجة، أهم أن أوقع، تقفز ابتسامات
التهاىن فوق برك الدماء، وتطمئن وجوه الباحثني النجباء

 ..أنىن عقلت، فوقعت

متسّحب بطئ آله إغاظةتـُشـَّل أصابعى عن احلرآة مع تنميل 
  .ىف اسرتخاء حييط به غثيان ال يزيد، وال أتقيأ
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آان علّى أال أقبل، آان ال بد أن أعتذر من البداية،
ولكن من أدراىن بتوقيت ظهور طائرات اهلليوآوبرت هذه هكذا

 اآلن وهى حتمل أقفاص هذا السجن املدلَّى ؟ 

  .هل َثم جديد؟

دوا اجلارى فعال، اجلارى ىف آل مكان وليسمل حيدث إال أهنم جس
 .فقط فوق مساء جنوب لبنان

 !! ?أستقيل

 .نعم، ال بديل

تـُمصمص الشفاه، يزداد عدد هذه األحباث، وعدد: يفرحون
األطفال املبتسرين، تتكّسر آرات الدم احلمراد والبيضاء خجال

بقاياوانتحارا، ترتاآم األرقام، واألشالء، وصفحات الدوريات، و
الكلمات، والوظائف الشاغرة على الرغم من شاغليها، تتجمع
جثث األحياء فوق بعضها البعض، ال أستطيع أن أتنفس من حتت آل
هذه األآوام اللزجة ذات الغازات إياها، يشكـّون ىف سالمة عقلى
مع قليل من مشاعر العطف وآثري من آلمات الرثاء، جنبا إىل

من بعيد دون أن تظهر األيدى املمسكةجنب مع لسع سياط الشفقة 
 .هبا، آل ذلك على خلفية فرحة سرية تعم آل الباحثني األصغر

 .!؟..أرفض

 هذا حبث ال يرَقى، 

ليس ألهنا أحباث سيئة ولكن ألهنا. أحباث هذا الباحث ال ترَقي
 .ليست أحباثًا أصال

 .يرفضونين مجيعا

 .شخص صعب، دعـُوه

 .شخص ال يوافق إال من وافقه، دعوه

 .دعوه.... دعوه... وهدعـُ
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 !!!!يا ليت

 .ال هم يدعوىن، وال أنا أدعهم
-8- 

 .دعـُوه، دعـُوه، دعوه
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 ؟.."أناِور"

 .فرٌق بني التكتيك واالسرتاتيجية

 .هذا هو

حىت حيني الوقت الذى أملك فيه" اآلن" "التقرير"أوقع هذا 
سوف - حينذاك  - مقاليد السلطة، فأغري آل شئ، آرسى السلطة 

مح ىل بتعديل الكون مبا ىف ذلك أنظمة البحث العلمى وقواعديس
الرتقية، وساعتها سوف أرفع عنهم الصليب األبيض وأطلق سراح
سجناء األقفاص املعلقة ىف اهلواء، وأيضا املعلقة على األرض، وهكذا
أحرر األرض احملتلة؛ حني أحرر النفوس احملتلة، والعقول امدة، سوق

شرور العامل املتغطرس، وأوراق العلم الزائف،أحتدى بذلك آل 
 .العلم، والعلم الالعلم" آنظام"والعلم الردئ، والعلم 

آالم فارغ، حىت هذا الذى أمتنظر به أمام نفسى اآلن،
 آالم فارغ،  أصّبرها خداعا، ليس إال

 .ليس متاما، سوف حيصل

 .مىت؟ .. 

 .بعد سنة؟ عشرة؟

 .تتناثر أشالؤه؟ آم طفال سوف: وحىت ذلك احلني 

 .وآم باحثا سوف تفسد أخالقه ويتفّسخ عقله؟ 

 !! ؟بعد أن ينمحى آل شئ  آيف سيكون آل شئ، 

 .ميت؟

 ..ال
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 .هأنذا أضيف إىل نذالة التوقيع جنب التربير

 .األشرف واألحزم أن أوقع دون غنج قبيح

أن أشرتك ىف اجلرمية عالنيًة وبشجاعة األنذال خري من أن أضحك
 .لى نفسى وأؤجل إىل ماال هنايةع

 .دون تربير" أوقَّع"

 .دون تكتيك أو اسرتاتيجية.. أوقِّع

 .أوقِّع

 وأنتظر دورى لتسليم بيىت ووعيى وِعرضى لصاحبهما املتغطرس،

 .رافعا ذراعّى االثنتين إىل أعلى

 .ميكن أن أرفعه  "أبيض"مل يعد عندى أى شئ 
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