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 خياالت وأباطيل 

 وشك    أصابته باضطراب  
 

 

 

 ،ان شيًئا مما قلت؟ أعتقد ال كالعادة. يا إلهي كأني ال أتعلم أبًد و هل تفهم"
أو  ى مت من التحدث هكذا دون جدو ئلقد س ،د وقتي معكمفأنا دائًما ما أبد   

ومع ذلك فأنتم أعز ما  ،فأنتم كالجماد ال تستجيبون لحديثي أبًدا ،طائل
 أملك.

لم يعمل عمًًل طوال حياته سوى رعي  ،دائم الحديث مع أغنامه "أنس"كان 
 الغنم. 

ها في رعي الغنم. حياته كلها ل  ج ىعاًما قض خمسة وعشرين بلغ من العمر 
مما يتحمله شاب في مثل هذا  كانت تحمل من العوائق  والصعوبات أكثر

الشهادة  ىا من مفارقة املدرسة بمجرد حصوله علد  فلم يجد ب   ؛العمر
الثانوية ليعتني بإخوته. ليجد نفسه أمام حمل ثقيل تنوء به الجبال بعد أن 

لقي على عاتقه مسؤلية إخوته 
 
إثر وفاة والديه في حادث سيارة وهو في سن أ

 الرابعة عشر.
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مستلهًما الصبر الذي فاء به من رعيه  ءلكنه استطاع أن يقوم بهذا العب
 الغنم.

ف أنس بعد أن أحاطهما برعايته الفياضة التي ال  عترعر  ن  ان في ك  و  خ 
 
األ
ما عن والدهما فبذل كل ما يملك في ىتنضب حت ه  ي  ٌغن  سبيل  استطاع أن ي 

الشهادات  ىحتى تنازل عن إتمام تعليمه ليحصًل على أعل ،تربيتهما وتهذيبهما
والدرجات العلمية إيثاًرا لهما على نفسه فأصبح كالوالد لهما يرعاهما 

بينما محمود  اـعاًم  ثمانية عشر أن بلغت فاطمة من العمر ىويعتني بهما إل
 .اعاًم  ستة عشر

وتوفير كل  أخويهئيس ي من رعاية لم يكن يشغله شاغل عن هدفه الر 
احتياجاتهما عن طريق رعي األغنام التي تركها له والده بجوار قطعة أرض 

 فيها األغنام لتكبر ليبيع ألبانها ولحومها لينفق عليهما. ىكان يزرعها ويرع

جميع أيامه متشابهة ال تكاد تخلو من رتابة. يستيقظ مع مطلع الفجر حتى 
 لرعي الغنم ليعود وقت األصيل هكذا كل يوم. ينطلق مع بزوغ الشمس 

 .مستغرق في أحًلم اليقظة ،دائم التأمل والتفكير طوال الوقت شارد الذهن
م لقراكثير اال  ه 

ٌواًقا للمعرفة ن  ة ءيقض ي جميع أوقاته في القرا ،ة الكتبءطًلع ت 
فقد أصبحت هي سلوته وزاده في وحدته بعد أن  ؛الغنم ىطًلع بينما يرعواال 

فقد أبويه حتى أغنته عن كل ما عداها فأصبح كل همه الشاغل تحصيل 
 دى شغًفالكنه أب ،اموفلسفة وغيره كثيرة من أدب   العلم. اطلع على علوم  

ختراعات كتشافات واال شديًدا بالعلوم البحتة والتطبيقية وأصبح متيًما باال
ما ستجود به  ى ه حتى ود أن لو عاش ألف عام لير الحديثة التي كانت تأسر لب  

 البشرية من تقدم وتطور.



- 11 - 

ردد على ذهنه أس ت  كثيًرا ما كانت تصيبه  ،لة ذات طابع فلسفيئدائًما ما ت 
ا هائًما على وجهه يتجول في أخاديد وتًلفيف اب ه  م 

ضطراب وحيرة حتى تتركه ع 
حتى  ى،نفسه إال أن يعود على غير هد ىعقله حتى يذهب كل مذهب ثم تأب

 باًتاله بتشوش واختًلط. لم يستطع أن يجد لها جواًبا كاد أن يصاب عق
طراب وشك. لكن السؤال األهم الذي ارتبق ضفي عقله من ا شفي ما يعتور ي

ف ن  لهم  ،في حبال عقله حتى كاد أن يصيبه بد  ظن أن ليس معه شفاء إال أن ي 
ب ه من سقمه. ال يكاد يمهله عقله من الوقت ليستكين مطمربجواب ي  ًنا ئؤ 

ا من د  ذهنه في صورة أشد ارتباًقا. فلم يجد ب   ىيرتد هذا السؤال إل حتى
مما علق بعقله. أما السؤال  خلصهه يجد إجابة تإطًلق العنان لخياله لعلَّ 

شف الذي أصابه بسقم   ضالته  ىإل ىمنه إال بعد أن اهتد ىلم يستطع أن ي 
نانه فبدأ يعيش مطم ا قرير نً ئحتى استراح قلبه وسكن عقله وهدأت ج 

 العين.

وما  ،من الوجود برمته ى واملفهوم الدقيق للحياة؟ وما املغز  ىما هو املعن
لقت  ،وهل وجود العدم ينفي صفته ،الحد الفاصل بينه وبين العدم وملاذا خ 

 في النهاية؟

د بهذه الصورة املعقدة املعجزة ثم أموت هكذا ببساطة؟ هل أيعقل أن أول  
 يالغنم ثم أموت؟ هل يأت ىأرع ؛ه طوال حياتيفعل يَّ هذا فقط ما ينبغي عل

اإلنسان إلى الدنيا بهذه الصورة املعقدة فيما يشبه املعجزة لتتمخض عن 
 ؟!إنسان فقط كل وظيفته رعي الغنم 

  
ك  فهو ال يرعي الغنم  ؛ره بأهمية ما يفعلهلكن سرعان ما يلجمه عقله ويذ 

يرعاهما ويقوم  ،هيو خأفهو يتكفل ب وأجل   ىفقط لكنه يقوم بما هو أسم
أن أبذل حياتي  ؛هذا كافًيا ألحيا من أجله ليس  أ :لءنهما. وبدأ يتسائو على ش
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خلف ذلك ثمرة تعود أال يجعل هذا قيمة لحياتي؟ أال ي   ،همايمن أجل حيات
 على الجميع بما فيهم أنا؟

ماذا سيكون حال  ،انظر لو لم يكن هناك أغنام :وبدأ يتجادل مع نفسه
ست هي السبب في أن نحيا جميًعا حياة كريمة؟ أليس رعي الغنم إخوتي؟ ألي

ر ب اجديرً  فني حياتي في سبيله؟ لكن لم ي 
 
 ه بمثل هذا.ؤ ظم و  أن أ

 يَّ إذا كانت فائدة الغنم تعود بالنفع عل ى،ثم عاد إلى تساؤالته مرة أخر 
 فما ؛وفائدتي تعود بالنفع على إخوتي وفائدة إخوتي تعود بالنفع على غيرهم

من يعود نفعهم في النهاية؟ وما الهدف  ىفائدة أيًضا حياة هؤالء جميًعا؟ وعل
 تها من األساس؟ وما الهدف من خلق البشرية؟من الحياة برم  

 خلق اإلنسان  بهذه الصورة آية من آيات هللا؟ يأليس ف

املعجزة بمثلها؟  يحد ذاته آية ومعجزة. أال ينبغي أن تأت يوإذا كان اإلنسان ف
ل أن يولد اإلنسان بهذه الصورة املعقدة املعجزة ثم يموت كأنه عق  ي   كيف

 هباء؟ فهل هناك سر وراء خلقي بهذه الصورة.

ة واإلطًلع بكثير من املعلومات فاتسعت مداركه وتفتحت ءأمدته القرا
كان على معرفة كبيرة  ،قريحته حتى صار على دراية واسعة بكثير من العلوم

نسان وأطوار خلقه من تتم داخل جسم اإل يوية التبمعظم العمليات الحي
بداية التقاء الحيوان املنوي مع بويضة املرأة لتكوين الزيجوت حيث يحمل 

زوج من الكروموسومات ملتفة حول بعضها تشغل حيًزا أقل بعشرة  65
زوج لجميع خًليا  65بحيث لو انبسط ال  ؛آالف مرة من طولها منسدلة

تريليون خلية  511ر أن عدد خًليا جسم اإلنسان جسم اإلنسان على اعتبا
مرة  511بحيث توضع على امتداد بعضها لوصلت إلى الشمس ذهاًبا وإياًبا 

مليون  531ر ب قدَّ عتبار أن املسافة بين األرض والشمس ت  مع األخذ في اال 
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كيلو متر وتتكون هذه الكروموسومات من خيوط دقيقة تحمل املادة 
حيث تتجمع هذه  ؛بالحامض النووي )الديؤكس ي ريبوز( اةاألساسية املسمَّ 

  
الجينات تحمل الشفرة الوراثية  ىنة وحدات متسلسلة تسمالقواعد مكو 

للكائن الحي. ثم ينقسم الزيجوت إلى خًليا عديدة وهو في قناة فالوب متجًها 
حيث تشبه دودة عالقة. وتذكر قول هللا  ؛إلى جدار الرحم لينغرس فيه

نقسام حتى تتمايز إلى العلقة في اال  هلقنا النطفة علقة". تبدأ هذ"ثم خىتعال
أنسجة على شكل مضغة "فخلقنا العلقة مضغة" تبدأ املضغة في النمو 

لتتمايز إلى أعضاء  "فلقات" ىسريًعا حتى تبدأ ظهور كتل بدنية تسم
ا" ثم يغطي العظام وأطراف ليبدأ ظهور العظم "فخلقنا املضغة عظاًم 

شهر ليصبح طفًًل أ 9ا" ليكتمل الجنين بعد كسونا العظام لحًم باللحم "ف
 ةخر" ثم  يخوض رحلة الوالدة ونزوله من الرحم لتبدأ رحلآا "ثم أنشأناه خلًق 

 ا ثم لتبلغو حياته بأطوار تشبه رحلة الجنين داخل الرحم "ثم يخرجكم طفًًل 
" ى مسمأجًًل  اشيوًخا ومنكم من يتوفي من قبل ولتبلغو  اأشدكم ثم لتكونو 

ر كما كان من قبل. ذك  محدد إلى أن يموت ثم لم يعد شيًئا ي   ليعيش إلى أجل  
 هل هذا كله عبث؟ أيعقل هذا؟ وما هو سبب الوجود بهذه الصورة؟

فما هو  ؛ملا كان اإلنسان معدوًما قبل أن يولد ثم يصير معدوًما بعد أن يموت
د   ى املغز  ل  لق و  ى كأن لم يكن لم  من وجوده بين العدمين؟ فكم من خ  ض   ثم ق 

مليار  8يذكره أحد؟ فالكرة األرضية تعج في القرن الواحد والعشرون ب 
 ،سنة إن لم يكن جميعهم عدا املعمرين 71سيختفي معظمهم بعد  اإنسانً 

 امليارات إنسانً  8حيث سيتوالد  ؛سنة تقريًبا 561منهم أحد بعد  ىولن يبق
قبل أن  اهؤالء البشر؟ ومن أين أتو  أو ربما يزيد. فأين يذهب كل اجديًد 
خلقو  د ،قبل وجودهم ا؟ وأين كانو اي  ؟ ىوهل تتخلق كل هذه األعداد س 
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لقت من أجل  ناهيك عن بقية الخًلئق من نبات وحيوان حيث تبدو وكأنها خ 
 اإلنسان.

ا كان له إرادة أن يأتي بما يقابل هذا اإلعجاز في أليس بمقدور اإلنسان مل  
كل هذا التقدم التقني والتكنولوجي الهائل في هذا القرن  خلقه؟ أال يدل

لم على قدرة اإلنسان على اإلتيان باملعجزات؟ أال يكفي بجميع مجاالت الع  
ق هباًء وال عبًثا؟ وأن ما صنعه البشر خل  هذا التقدم إلثبات أن اإلنسان لم ي  

 ،ذات قيمةم يؤكد على أن وجودهم املعجز إليه من تقد   ابأيديهم وما وصلو 
خلقو  د اوبأنهم لم ي   ؟ىباطًًل أو س 

لة التي يريد ئلم يكن يتوقف عقله لحظات عن التأمل والتدبر في هذه األس
طفئ ما يتقد في عقله وقلبه من اضطرام وشك. ثم  أن يشفي نفسه بإجابة ت 

الحقيقية؟ وإن كانت النهاية  ةماذا بعد املوت؟ هل تنتهي الحياة أم تبدأ الحيا
هذا اإلعجاز  ى وجودي و ما مغز  ى هذا الكون؟ وما مغز  ى وت فما مغز هي امل

 هذا اإلعجاز في كل ما تقع عليه عيني؟ ى في خلقي؟ وما مغز 

فهل هذا كله هباء؟ أم أن هناك حياة بعد  ،نهاية الحياة إذا كان املوت هو
وما يحويه من أجهزة وأعضاء عظيمة  -ل أن يكون اإلنسانعق  الحياة؟ هل ي  

يتكشف عنها الجديد كل يوم ولم يصل العلم إلى منتهاه بعد حتى  معقدة
ر ضً  -يقف اإلنسان إجًلاًل من دقة صنعته ا؟. أيعقل أن يكون هذا الكون ع 

 اوما يحويه من كواكب ال يستطيع العلماء تقدير عددها حتى قالو  -الهائل 
 ىحص   ه ونجوم تكاد أن ت  من الكواكب ال يمكن عد   ابأن الكون يحوي عددً 

بصعوبة في مجرة درب التبانة أو الطريق اللبني فقط بحيث تقدر عددها في 
 511ناهيك عن تقدير عدد املجرات في الكون ب  ا،مليار نجًم  611املتوسط 

ذلك أن متوسط عدد النجوم في الكون هو رقم خيالي  ىمعن ؛مليار مجرة
وسط عدد وبحسبة بسيطة فإن متوسط عدد الكواكب في مت ،يفوق العدَّ 
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النجوم في املجرة في متوسط عدد املجرات في الكون نجد أنه رقم واحد 
( وهذ الرقم يطلق عليه سنكليار مع األخذ في  5155صفر )  55وأمامه 

يمكن أيًضا  عتبار أن هذا العدد قابل للزيادة إلى أضعاف مضاعفة الاال 
د النجوم توقعها حسابًيا في حال استطاع البشر التوصل لطرق أفضل لرص

 ؛للكون إذا كان هذا التخيل أيًضا صحيًحا ى واملجرات على األطراف األخر 
 -ا وجود كون واحد افتراض أيضً  ىبأن للكون نهاية وبالتالي طرف آخر وعل

نتيجة الصدفة؟ إذا كان كل هذا نتيجة الصدفة البحتة أليس من املعقول 
ن يكون هذا كله كل هذا أيًضا بطريق الصدفة؟ من املستحيل أ ىأن يفن

حكيم مدبر من عرًضا أو مصادفة. ولكن البد لهذا النظام البديع املبهر 
  
 ىفهذا الخلق وهذا الكون بهذه الصورة وبهذه البنية يتحد ؛ر لهمسي 

 العشوائية والصدفة.

في ذهن أنس حيًنا بعد حين ذاك النهار ال تترك  زظلت هذه األسئلة تتقاف
اب األسئلة  ،لزمنفرصة لعقله يهدأ لحظة من ا ب  وبعد هذا التيه العظيم في ع 

لجمعها  شتطاط أغنامه فهمَّ طخابها بين تًلفيف وأتًلم الدماغ انتبه ال صوا
بينما كانت الشمس تلوح في األفق الغربي. أخذ أغنامه وانصرف  ى مرة أخر 

 قافًًل إلى البيت.

وما  ،عادتهذهب إلى الحقل ومعه غنمه ليرعاها ك ،وفي صبيحة اليوم التالي
اب ما اعتوره من تساؤالت  ىن جلس تارًكا غنمه ترعإ ب  ع  حتى ماج عقله ب 

 ل في عقله باألمس. م  تعوعاوده ما كان ي  

   اإلى أن لهذا الكون حكيًم  ىملا اهتد
   ارً مدب 

له لفحته حرارة على أثر  ارً مسي 
طرق رأسه ممسًدا شعره بأنامله متسائًًل إًذا فماذا ع أن  يَّ لرعشة جعلته ي 

"وما خلقت  ى:ر قوله تعالأفعل؟ فقد أمرني مدبر هذا الكون بعبادته وتذكَّ 
فعله؟ فقط أتيت  يَّ " هل هذا فقط ما ينبغي علالجن واإلنس إال ليعبدون  
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ل وما فائدة العبادة وحدها؟ فقد خلق ءللعبادة؟ وكأنه استقل ذلك. وتسا
"يسبحون الليل والنهار ال : ىعالهللا املًلئكة دائبة على عبادته ليل نهار. قال ت

يفترون" " ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون" فهم عالم من 
 ىالرغم من أنهم يعبدون هللا أكثر من أتق ىوعل ،الطهر والنقاء والصفاء

إًذا فالعبادة ليست هي  ؛لنا عليهمإنسان على وجه األرض إال أن هللا فضَّ 
 ةيهم؟ الفيصل هو أن هللا خلقنا وأعطانا إرادالفيصل؟ وإال ملا فضلنا عل

حرة لنختار أي الطرق سنسلكها ثم بعد ذلك سيكون الجزاء. بخًلف املًلئكة 
 منهم غير ذلك. ىاملجبولين على الطاعة وعدم املعصية فًل يتأتَّ 

أال  :عاصف ن بدأ يسكن حتى باغته بسؤال  إوما  ،لم يكتف  عقله بذلك 
بجانب العبادة؟ لكن سرعان ما انتبه وزجر نفسه  ًئايأن أفعل ش يَّ ينبغي عل

نس إال "وما خلقت الجن واإل ى:رها بقول هللا تعالوهذبها بعد أن ذكَّ 
 " .ليعبدون 

عليه عقله أن يرتدع أو ينزجر وأخذ يتابع ما الضير في أن أطمح في  ىولكن أب
ها لي ؤ  جزامع العبادة يعود نفعه على البشرية. إذا كانت عبادة هللا ءفعل ش ي

وحدي إًذا فأنا فقط املنتفع منها. أريد أيًضا أن ينتفع الناس من عملي. وبعد 
نفعه على البشر  إلى أن ما يفعله ليعم   ىهتداأن أسهب في التفكر والتدبر 

هو أيًضا يدخل ضمن دائرة عبادة هللا وال تناقض بينهما وبالتالي فإفادة 
ا فًل يوجد تعارض. وتذكر قول هللا البشرية يعود أيًضا بالنفع عليه إًذ 

إليكم" واإلنفاق هنا ربما يكون بمعناه األوسع  من خير يوفَّ  اتعالي"وما تنفقو 
وهو البذل والعطاء  في أي وجه من وجوه الجود واإلحسان مما وهبنا هللا من 

من خير فألنفسكم" "وما  اخيرات وربما ال يقتصر على املال فقط "وما تنفقو 
كفروه" أي لن يضيع عند هللا بل سيجازيكم به أوفر من  ايفعلو  خير فلن ي 

ت كلمة خير نكرة حتى تشمل أي خير كان حتى إذا فعل الفرد ءالجزاء وجا
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"والباقيات  ى:خيًرا ليستفيد منه اإلنسان فسيرتد إليه خيرات قال تعال
خيًرا  د  ذا أراد هللا بعبا" وفي األثر" إا وخير مردً الصالحات خير عند ربك ثوابً 

 : وكيف يستعمله قال يوفقه لعمل صالح قبل موته"ااستعمله قالو 

ا. إًذا فكل فعل سيستفيد منه البشر سيعود بالنفع على صاحبه أيضً 
ثار النبوية التي كان قد قرأها أثناء في ذهنه من بعض اآل زوعضد ذلك بما قف

"من استطاع اطًلعاته وبحثه بين ثنايا الكتب. "خير الناس أنفعهم للناس" 
منكم أن ينفع أخاه فليفعل" "إن هلل عباًدا اختصهم لقضاء حوائج الناس 

 ثار.ب بهذه اآلب الخير إليهم" حتى استشعر كأنه املخاط  حببهم للخير وحبَّ 

ي جهيد  كاد أن يمزج مادة عقله البيضاء بالخضراء حتى  ىوهنا اهتد
 
بعد أل

عليه من أوامر  لى وجوب تأدية مالتصير سائًًل مائًعا يرتج بين عظام رأسه إ
وواجبات إليمانه بأن بعد املوت حياة والقيام بهذه الواجبات كما أخبره هللا 

 سيكون جزاؤها له وحده.

فبذلك يكون  ؛أما إذا فعل شيًئا عظيًما تجاه أمته بل تجاه البشرية جميًعا
د  وحصل على أجر ما ش  نية قدم من خدمة لإلنسا قد أفاد البشرية كما ن 

 لدخوله أيًضا ضمن دائرة العبادة. وبالتالي فهو خير  أعم وأشمل.

ر  :لءوأخذ يتسا تحقيقه ليعم  يَّ العظيم الذي ينبغي عل يءما هذا الش  ى يا ت 
ه دون ؤ مشغواًل يفكر فيما يجب عليه إمضا نفعه على جميع البشر؟ وظلَّ 

ل  ءأن يهتدي إلى ش ي  . ! حتى كاد أن يم 

طراب وتفكير دائم يعز عليه ضلى هذا الحال في امرت بضعة أشهر وهو ع
د ذا قيمة  يًئافي سبيل رعي الغنم. وأيقن أنه إن لم يفعل ش ىتبديد حياته س 

فستنسل حياته شهًرا فشهًرا حتى ينتبه إلى داعي املوت آذًنا بانتهاء أجله 
أو طائل دون  ى من حياته بًل جدو  ىواقتراب منيته ليجلس باكًيا على ما مض 
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 يءيحقق شيًئا مما يصبو إليه. فأطلق العنان لخياله لعله يحلم بش أن 
 ؟يءيستطيع تحقيقه. لكن ما هو هذا الش 

وبينما هو مستغرق في أحًلمه انتبه إلى نملة صغيرة الحجم تحمل من الزاد 
حجمها ثًلث مرات تقريًبا حتى أخذت بمجامع بصره فبدأ يتابع  ىما يتخط

طيع أن تحمل أكثر من حجمها متمتًما تعجبه كيف تست ىمسيرها وأبد
ل أال تبذل هذه النملة الصغيرة في حياتها من الجهد أكثر ءسبحان هللا ثم تسا

مما يبذله اإلنسان وبالتحديد أكثر مني؟ فأنا ال أحمل أي ش يء على ظهري 
ا ني لغوب أو مشقة أثناء رعيتي الغنم. ثم صاح زاجًرا نفسه و أبًدا وال يمس  
أن أستحي من نفس ي فربما أنا الكائن الوحيد الذي يعيش  يَّ عل خجلتاه ينبغي

 أو طائل. ى دون جدو 

وسرعان ما  ى ن لبث لحظات حتى اعترته وساوسه وأخًلطه مرة أخر إوما 
عاوده ما كان عليه من شرود وأحًلم. ولم ينتبه إال بعد فترة قصيرة من التيه 

م منها الكد ربما تعلَّ  ى بين خياالته حتى عاد ببصره إلى النملة مرة أخر 
  
 يسير   ء  ها لم تبتعد سوى ش يآي عزيمته فر واملثابرة فلعلها تسمو بهمته وتقو 

لقد استغرقت نصف ساعة لتقطع مسافة تقارب  ؛فقط بضع خطوات
أما  ،هذه املسافة أقطعها فقط في ثانية وبخطوة واحدة :لءمترين وبدأ يتسا

 املسافة القصيرة.النملة فقد استغرقها نصف ساعة لقطع هذه 

ثم اتجه بتفكيره وأخذ يعقد املقارنات بين هذا الكائن الصغير وبين اإلنسان. 
هذا الكائن ينقل طعامه على ظهره بنفس الكيفية اللتي بدأ بها اإلنسان لنقل 
متاعه في البداية. لكن الفرق أن هذا الكائن الصغير لم يتطور أو يتقدم قيد 

ه بخًلف اإل لق 
نسان. باإلضافة إلى أن هللا حباه بالعقل فتميز أنملة منذ خ 

ي    ن بيننا وبين بقية الخًلئق.عن باقي الكائنات. وهذا هو الفرق الب 
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فقد تطور اإلنسان في استخدام وسائل النقل عندما بدأ بنقل األشياء 
كالنملة على ظهره ثم استخدم الدواب وسخرها لحمل متاعه ثم استخدم 

خر على ظهرها ثم انتقل إلى اختراع لينتقل هو اآل  السفن لشق عباب البحر
إلى استخدام  زوسائل النقل الحديثة من سيارات وقطارات وغيرها حتى قف

الطائرات والصواريخ عن طريق الجو. وال ندري ماذا بعد ذلك من تقدم في 
ن على و وسائل النقل. هذا هو الفرق بيننا وبين بقية األحياء فنحن قادر 

 هبه هللا إلينا من عقل.التقدم بما و 

ومع هذا التقدم استطاع اإلنسان نقل أشياء أكبر في وقت أقل حتى استطاع 
نقل سيارة بداخل طائرة أو سفينة واستطاع أن ينتقل بدوره إلى الطرف 
األخر من الكرة األرضية حتى تمكن من طي األرض في بضع ساعات. لم يصل 

عدودة لكنها نتيجة تراكم العلوم اإلنسان لهذا التقدم الهائل في سنوات م
نا العصور في أوعية لها من الوعي  والبصيرة واإلدراك ما مك   واملعارف على مر  

ولكن في السنوات القليلة  ،للوصول لهذه النقطة من التقدم والتطور 
كتشافات ختراعات واالهائل من اال  املاضية بدأ ثمار هذا التراكم يجيش بكم   

يث تقدر كم املعارف والعلوم التي أدت إلى كل هذه بح ؛أكثر من ذي قبل
به البشر  ىختراعات في العشر سنوات األخيرة تعادل ما أتكتشافات واال اال

ر كم من معارف وعلوم منذ البدء وربما سنصل إلى نقطة بحيث تقدَّ 
املعلومات التي ستستحدث في دقيقة واحدة بما يعادل جميع املعلومات التي 

أ الخليقة وربما سيؤدي هذا لتناقص الزمن إلى ثانية واحدة تراكمت منذ بد
أو أقل وسندخل في دائرة غير منتهية أو متخيلة من زيادة العلوم بالنسبة 

. هل كان أحد يتخيل في السابق أننا سيكون لذلك منتهىفهل  لتناقص الزمن
سنصل إلى هذه السرعة العجيبة في النقل؟ وهل يمكننا في املستقبل أن 

 ل إلى أسرع من هذا؟نص
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   نقاٌش  ثم دار  
ح بينه وبين نفسه كأنه سجال بين عقلين منفصلين. دعني أوض 

نتقال بهذه السرعة التطور في وسائل النقل وقدرتها على اال  ىلك مد
سنة تقريًبا  111عليه  ت من قبره مرَّ املتقدمة. تخيل أننا استطعنا إيقاظ مي  

أيقظته دعوته إلى جولة حتى تريه ما وصلنا  قابًعا بداخله بعد فنائه. وبعد أن
املجاالت وقدرة العقل البشري على التطور واإلبداع.  ىم في شتإليه من تقد  

نظير ما تسببت به من  زاز ض  واشمئربما سيرمقك بنظرة ال تخلو من تقب  
تشوش وإزعاج لكنه سرعان ما سيتدارك األمر وينظر حوله لينتبه إلى أنك 

ه من مماته حتى ينتفض من قد تنتشله من  ي  حي 
ًعا.سجحيمه أو ت  ب 

ت   باته م 

وبينما تسيران مًعا إذ مرت طائرة من فوقكما. فسألك هذا الزومبي مبدًيا 
لقد بلغ من الضخامة لم  ،مثله في السابق دهشته ما هذا الطائر الذي لم أر  

قبضة  نعهد مثلها فقد كانت الطيور في املاض ي أصغر من ذلك بكثير في حجم
يدي تقريًبا. هل حدثت طفرات وتغيرات أساسية للطيور حتى تسببت في 
 ،مسخها لهذا الحجم؟ ستجيبه على الفور بأن ما يراه ليس طائًرا كما يظن

كم في  5111سرعتها  ىولكنها آلة نقل سريعة جًدا تسير في الهواء تتخط
ولكنه ليس  ،هو بالفعل طائر في الهواء اظنه طائرً يساعة. وهذا الذي ال

متر ويحمل من األشخاص ما يقارب  511بطائر حي. ربما يبلغ طوله أكثر من 
شخص. ما إن يسمع الزومبي هذا التفنيد الظريف ربما تجده قد  311
من حولك وسرعان ما تلتفت يمنة ويسرة باحًثا عنه ظًنا منك بأنه  ىاختف

تجده بجوار قدمك مستلقًيا ىربما انقض  على قفاه من شدة  أو هرع إلى قبره ل 
ك. ح 

 الض 

يبالتأكيد لن يصدقك هذا الزومبي ا ح 
ت  . وسيقول لك متملمًًل  بعد أن ملي 

يفيق من نوبة الضحك التي أصابته جراء املزحة التي ألقيتها عليه. ما هذا 
الخطل الذي أصابكم أيها البشر املتحولون كيف يجلس البشر بداخل طائر 
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م داخل هذا الطائر الذي تعتقد بأنه طائر؟ ال ليس حًيا؟ أو يطيرون كما تزع
في فهمه. وإذا كان هذا  ةيستطيع عقلي استيعاب هذا األمر إني أجد صعوب

ا تدعي فمن األفضل أن أعود إلى موتي فقد كان أكثر واقعية مما مصحيًحا ك
 تهذي به. أعتقد بأنك ستجد صعوبة في إقناعه.

يطير البشر؟ ال بل كان ذلك هل هذا امليت كان ليتصور في السابق أن 
 مستحيل حتى مجرد التفكير فيه.

لكنك ستخبره على الفور بأن هذا الطائر هو أقل ما وصل إليه العقل 
البشري من تقدم. بل هناك أعجب منه. وسرعان ما يسألك الزومبي متبرًما 

 أعجب من ذلك؟ كيف هذا؟ ال أعتقد أن هناك أعجب من هذا الطائر.

وسرعان ما تخرجه من  ،رس هاتفك قاطًعا حديثكماوبالصدفة يرن ج
خر. لتخبر هذا الزومبي بأن ما تحادثه اآلن جيبك لتقوم بالرد على الطرف اآل 

الف الكيلو مترات آخر من الكرة األرضية ويبعد عنا موجود على الطرف اآل 
ننا نستطيع أن نحادثه ونشاهده في نفس الوقت فماذا تقول؟ إوتزيده حتى 
لزومبي فجأة هذه املرة ليصمت لحظات حتى يستدير ليقف في ليتوقف ا

الفزع بادًيا في عينيه لكنك ستتابع دون أن تبدي أي اهتمام.  ى مواجهتك لتر 
اآلن؟ لن ينظر إليه لكن  هذا القمر ى . هل تر وأمر   ىسأخبرك بما هو أده
ك ة بلهاء تش ي بأنه منشغل بما يدور في عقله كأنما يريدءسيحرك رأسه بإيما

أن تتابع حديثك دون أن تشتت تفكيره أو تخرجه من حالته. حتى تضيف 
نستطيع أن نرسل رجل إلى سطح القمر ونتحدث معه ونراه في نفس الوقت 
ونشاهد ما سيفعله على سطح هذا القمر وفي نفس اللحظة.. أعتقد أنه 
ي سيصرخ "ال ال " ال أريد أن أسمع أو أشاهد شيًئا مما تخبرني به. يا إله

أريد أن أرجع إلى واقعيتي قبل أن تميتني. فقط  أعتقد أني كنت حًيا ثم مت  
أعتقد  ،التي كنت عليها فهي أقرب إلى الواقع مما تخبرني به ةأرجعني إلى الحال
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يت   في عالم من املجانين. لترتسم على وجه أنس ابتسام ض  ذات  ةأني قد ق 
 .ى مغز 

على أثرها من حلم اليقظة.  انتبه ،أصابت أنس رعشة سرت في أوصاله
 111ل لكن ماذا بعد ءبتسامة بادية على وجنتيه وأخذ يتساليشعر بأثر اال 

ر  ؟سنة من اآلن كيف سيكون حالي  ى هل سيكون أشبه بصاحبنا امليت؟ يات 
كون تالتقدم الذي قد يصل إليه البشر بعد هذه السنوات؟ هل س ىما مد

يق أيًضا؟ ملاذا ال نستطيع أن معظم األشياء من حولي غير قابلة للتصد
ذلك  ى ة العلمية الهائلة في املائة سنة األخيرة ملاذا ال نر ز م الطفرة والقفنتفهَّ 

ي ونظر أو ربما قد نتفهمها عندما تزول فنحن كبشر آفتنا النسيان 
 
إال بعد أل

وعدم تقدير ما نملكه بأيدينا حق قدره إال بعد فنائه. بالتأكيد لن يقف 
ت البشرية.التقدم وال ي  ي 

 تطور العلمي ما ح 

أي  ىسنة من اآلن وإل 111تطور وسائل النقل بعد  ىوأخذ أنس يفكر في مد
وهل ستسير مركبات  ،سوف تتزايد السرعة بالنسبة لتناقص الزمن ىمد

نذاك في مجاالت ووسائط سيتم اكتشافها أو استحداثها أم آالنقل الحديثة 
وكيف ستكون  ،ديمة كالبر والبحر والجوسيتم تطوير وتعديل املجاالت الق

بنية وسائل النقل حين ذاك. وأخذ يتدبر ويتأمل كأنه يستشرف املستقبل 
  
ملاذا ال يمكننا اآلن نقل األشياء في وقت أقل؟  :رحتى ومض برأسه سؤال محي 

ما هي العقبة التي  ،ملاذا ال يمكننا زيادة سرعة وسائل النقل في هذه الحقبة
 هذا التقدم؟ تقف في وجه 

في املاض ي كانت أكباد اإلبل تقطع مسافة ألف كيلو متر في ما يقارب شهرين 
 من الزمن.

قطع فقط في ساعتين بالطائرة.  أما اآلن فهذة املسافة ت 
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قطع فيما يقارب  5111يعني مسافة  ثانية. تم اختصار الزمن  3571111كم ت 
. واآلن إذا استطعنا 5ى إل 861ثانية( بنسبة  8611من شهرين إلى ساعتين )

كم ستكون نسبة اختصار الزمن  5111ثواني ملسافة  51نقل األشياء في زمن 
. 5إلى  861تقريًبا وهي  ةنفس النسب يثوان 51ثانية( إلى  8611ساعتين )من 

ثواني مستحيل أو عسير  51ملاذا نتخيل أن اختصار الزمن من ساعتين إلى 
ألنه فقط مستحيل  إلى ساعتين؟بينما نستسيغ اختصاره من شهرين 

ل أنس مسرًعا إذا كان العقل فقط هو ما يستصعب ذلك ءبعقولنا. ليتسا
فهل يمكن تحقيقه على أرض الواقع؟ ثم انتكص قائًًل أعتقد ال فاألمر 

لتقولي بأن هذا مستحيل في  مستحيل. ليعاتب نفسه ها أنت  ذا عدت  
لكن ملاذا ال  ابع تساؤالته، وتالحقيقة وليس فقط كما يظنه العقل كذلك

يمكننا تقليص الزمن إلى ثانية أو ثانيتين أو حتى أقل؟ بل ملاذا ال يتم نقل 
ا األشياء املادية في نفس اللحظة. وانتبه أنس لهذه الترهات ثم قال متمتًم 

ًها ما أبعد الوصول لهذه األحًلم فهي مستحيلة. وزجر نفسه على متأو  
فتر ثغره عن ابتسامة تش ي بالسخرية حتى قال التفكير في هذا الهراء وا

بصوت مسموع كأنما أراد أن يحذر نفسه من التمادي أكثر من ذلك في 
خياالته وأباطيله أعتقد أني أحاكي صاحبنا امليت. واستعد ليعود بغنمه إلى 

 البيت بعد أن غابت الشمس في األفق.

ن التفكير في هذه لعله يغنيه ع اوفي صبيحة اليوم التالي أخذ معه كتابً 
  ؤ م وال تتقد    الترهات واألوهام التي ال

ر. وفي هذه األماني الباطلة التي لن خ 
ة الكتاب حتى اعتورته هذه ءن بدأ في قراإتتحقق سوى في خياالته فقط. وما 

فبدأ يدفعها عن عقله بينما هي مستميتة في محاولة  ى األوهام مرة أخر 
ن املادة الخضراء لقشرته املخية قد التشبث به حتى كادت أن تصرعه كأ

استحالت إلى ذرات من الوهم. فرفع الكتاب قبالة عينيه مستنجًدا فربما 
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لكن سرعان ما ارتد ببصره إلى خياالته وأباطيله  ،انتشله من هيمنة أوهامه
فلم  ى فقط ما بداخل عقله حتى بدأت تسيطر عليه مرة أخر  ى فقد كان ير 

ت طاقته في دفعها وأيقن أنه ال فكاك دلها بعد أن نفستسًلم ا من اال د  يجد ب  
منيها باألباطيل واألسمار. حتى  ىمنها فنح د  نفسه وي  ع  الكتاب جانًبا وأخذ ي 

وإن كانت هذه أوهام فهي ممتعة. فماذا يضيرني أن أحلم؟ ثم وضع يديه 
خلف رأسه بعد أن شبك أصابعه ثم أسند ظهره إلى األرض مضجًعا واضًعا 

وبدا  ،وأطلق العنان لخياله يجوب به أينما شاء ،قدميه فوق األخر ىإحد
 كأنه يستمتع بأوهامه. 

الف الكيلو مترات دون أن آهناك أشياء بالفعل في زمننا هذا يتم نقلها 
وتنقل في نفس اللحظة كنقل الصوت والصورة من خًلل  اتستهلك وقتً 

ة مباريات كرة فنحن نستطيع مشاهد ؛أجهزة البث واألقمار الصناعية
القدم التي يتم نقلها بطريقة البث املباشر من أي نقطة على وجه البسيطة 
فلماذا ال يمكننا نقل األشيا املادية؟ ها أنت ذا قد أجبت ألنها مادية بخًلف 

فالصوت يتكون من موجات وترددات  ؛الصوت والصورة فهما ليسا كذلك
لغاز والسوائل واملواد الصلبة قادرة على التحرك في عدة أوساط مادية مثل ا

 ىن من حزم صغيرة تسمأما الضوء فيتكوَّ  ،نتشار في الفراغوال يمكنها اال 
لكن  ،فوتونات تصدر طاقة مشعة يشار إليها بأنها موجات كهرومغناطيسية

السؤال األهم ملاذا استطعنا نقل الصوت والصورة لهذه املسافات البعيدة 
ال يمكننا نقل قطعة حجر بهذه الطريقة؟ دون استهًلك وقت ولو لحظات و 

من إنشاء مسارات خاصة أو  افأجابته نفسه على الفور ألن العلماء تمكنو 
إًذا فالفرق هنا أنهما ليسا  .اكتشفوها لهذه املوجات والجسيمات. ى باألحر 

 مواد حسية.
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ن ال ثالث امادي بهذه الطريقة فهناك مسلك ءذلك أننا إذا أردنا نقل ش ي ىمعن
إما أن نقوم بتحويل الجسم املادي كقطعة الحجر إلى جسيمات أولية  :ماله

صغيرة قادرة على التحرك في صورة موجية وبالتالي سيكون من اليسير 
انتقالها من خًلل نفس املسارات التي ينتقل من خًللها الصوت والضوء 

بعد إتمام  ى على أن يتم تجميع جسيمات أو ذرات قطعة الحجر مرة أخر 
خر فهو العمل على إيجاد أو إنشاء مسارات ية النقل. أما املسلك اآل عمل

لنقل األشياء املادية وكًلهما  -تحاكي املسارات التي تنقل املوجات  -خاصة 
وبدأ عقله في  ،مستحيل. وتاه أنس وسط عباب واضطراب خًلياه النيرونية
هذه ل ما هي ءمحاوالت مضنية لتخيل ماهية هذه املسارات وأخذ يتسا

املسارات التي يمكن أن تنتقل األشياء املادية من خًللها؟ وما السبيل في 
 هتداء إليها؟اال 

س   و  م طبيعة هذه املسارات ومرت عدة  أشهر بينما هو منشغل في تخيل وت 
فض ي يءدون أن يهتدي إلى ش  . فأيقن أن عملية األفكار والتصورات التي ت 

وبالتالي تثمر عن نتائج مقبولة البد بالضرورة إلى تخيًلت وتوقعات صحيحة 
بن على معلومات. والحصول على معلومات في هذا الزمن هو من  ىأن ت 

ف البحث بين ثنايا الكتب فقرر الذهاب إلى املكتبة ليكث   ؛السهولة بمكان
واملراجع املتخصصة وليثبر أغوار عالم املعرفة ليعرف أسرار املادة والكون 

 والزمن.

*  *  * 
 

 



- 26 - 

- 6 - 

 كادت أن تودي بعقله
 

 

 

  
ب صفحاتها كأنه مرت عدة أشهر بينما هو منشغل تائه بين ثنايا الكتب يقل 

ش  
ته سرعان ما تمتزج بما يدور بعقله من أحًلم ءكانت قرا ،د ضالتهضال ين 

لم به بين الفينة والفينة ولم يشغله ذلك عن أن يتخلل قرا اته ءوأباطيل ت 
ن التدبر والتفكر. وذات مرة بينما هو مستغرق في التفكير العلميه كثيًرا م

والتأمل إذ استولت عليه فكرة استحداث وسيلة للنقل تختلف عن أقرانها 
وتحاكي في سرعتها نقل الصوت والضوء وبدأ يتخيل ماهية هذه املسارات 

ي ن في مكانين اإليه أن مسار النقل كأنبوب من الفراغ له نهايتأ حتى ه 
فسنكون بذلك قد  إذا استطعنا التحكم في مكان وزمان هذا املسار مختلفين

 خطونا شوًطا ال بأس به.

د عقله  نادويشحذ ز  لكن ما السبيل في الوصول إلنشاء هذا املسار؟ وظل يك 
ل ءهتدى إلى فكرة. وأخذ يتسااه كأنه اكًدا حتى كاد أن ييأس إلى أن ملعت عين

راغ من بعضهما لتقصير املسافة بين أنبوب الف لو استطعت تقريب نهايتي  
املكان وإيقاف الزمن لوصلنا إلى ما  يطرفي املسار من الداخل عن طريق حن

بأن تجعله يستقيم  ةنصبو إليه. كانت هذه الفكرة التي التبست عقله كفيل
يكاد  اكأن هناك شيئً  اوبد واقًفا وبدأ يتحرك في دوائر كأنما أصيب بمس  



- 27 - 

محاواًل إيقافه. ولم يدر  ماذا يفعل هل هذه  ى لو يتسرب من عقله وهو يت
 ىل وهل سأسعءترهات وأباطيل تحيك في عقله يستحيل تطبيقها وأخذ يتسا

رور دءورا أو طائل؟ أم تستحق املتابعة واملثابرة والبحث  ى ن جدو و ها كامل م 
حتى لو أفنيت جميع عمري في سبيلها؟ وظل هكذا يدور حول أغنامه ال 

وس حتى بدأت الشمس تسير باتجاه األفق الغربي منذرة على الجل ى يقو 
 نقضاء النهار حتى بدأ يهدأ فجلس.اب

 ثم قال لكن ما ،ل هذه األفكار بعيدة املنال بل هي أضغاث أحًلمءوأخذ يتسا
كأنما خش ي  ءعلى األقل وإن لم يتحقق منها ش ي يممتعة ل يفه ؛ضير أحًلمي

وعاد إلى بيت الغنم. وفي اليوم  أن تذهب عنه لذة أحًلمه ثم جمع أغنامه
التالي لم تمهله هذه األفكار لحظة حتى تلبست به فبدأ يتأهب ويستعد كأنها 
املنبع الذي يمده بالسعادة واملتعة الحقيقية. بدأ يتخيل هذه املسارات كأنها 

 ماثلة أمامه وأخذ يصفها بدقة أكبر وبدأت تتضح في مخيلته عن ذي قبل.

املسار كفجوتين في مكانين مختلفين  افترضنا أن نهايتي   :هثه تحد  وأخذت نفس  
كيلو متر. إذا استطعنا تقريب  5111مسافة  ى منهما عن األخر  تبعد كل  

املسافة بين الفجوتين داخل املسار إلى نصف متر عن طريق حني املكان 
وإيقاف الزمن على أن تكون املسافة بين الفجوتين خارج املسار ما تزال ثابتة 

 كم ربما قد نصل إلى املسار املنشود.5111

 أقل من نصف متر؟! يما هو الزمن الًلزم لنقل جسم مادلكن 

 وما املطلوب إلنشاء مثل هذا املسار وكيف يمكن حني املكان وبأي وسيلة؟

اته املتفرقة افترض ءومن بين شظايا املعلومات التي كان يحوزها أنس من قرا
بل هي  ،بما تكون غير موجودة في الكون أنه يلزم الحصول على طاقة ر 

  .بالفعل غير موجودة
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ما مقدار الطاقة القادرة على حني املكان وإيقاف الزمن إلنشاء  :لءوبدأ يتسا
يا إلهي هذه  :ثم صاح لغز   ساهًما كأنما انشغل بحل    ااملسار املنشود وبد

انفجار مليون الطاقة املطلوبة إلنشاء املسار ربما تفوق الطاقة الناتجة عن 
لو افترضت جداًل أني استطعت الحصول  ىقنبلة نووية في وقت واحد وحت

على هذه الطاقة العظيمة  فما السبيل إلى التحكم بها؟ وما هو املصدر الذي 
أعتقد أني قد تخطيت  :ني بهذه الطاقة الهائلة ؟! ثم قال لنفسه زاجًراسيمد  

 الحدود حتى في خياالتي.

 ى هذه التخيًلت واألفكار تتقافز إلى ذهنه واحدة تلو األخر مرت ثًلثة أشهر و 
فاألمر مستحيل  ؛حتى بدأت تتًلش ى من مخيلته شيًئا فشيًئا مع مرور الوقت

 فمن أين يحصل على هذه الطاقة الهائلة؟ وكيف يمكنه التحكم بها؟

نة من النوم  وبعد مرور عدة أشهر بينما كان يرعى الغنم كعادته إذ أخذته س 
غربت الشمس ولم ينتبه إال بعد حلول الليل فاستيقظ فزًعا على  حتى

رَّ  ونظر حوله فوجد الغنم كاملة العدد  ،د أو يفترسها ضار  أغنامه من أن تش 
لم يصبها مكروه فتنهد مستريًحا حتى استلقى على ظهره ليستفيق ويستعيد 

 نشاطه ليأخذ الغنم ويعود إلى البيت.

ينظر في النجوم ويتعجب من  ،بصره في السماءوبينما هو كذلك أخذ يجول ب
اذ بينما تزين السماء كأنها جواهر بر   ع صدر السماء في ثناها األخ  ر ص  اقة ت 

 ،قلبها درة القمر فاختلجه إحساس بسعادة من روعة هذه الصورة الخًلبة
في كبد السماء يتحرك  ةوبينما هو كذلك إذ أخذ ببصره شهاب أضاء فجأ

غير مرئي. وبعد لحظات  يًئاأنه مطارد أو لعله يطارد شبسرعة عالية وك
 انفجر هذا الشهاب واختفي دون أثر كأن لم يكن.
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  ز واعتبره عًلمة لتحفي ،ابتهج أنس وداخله السرور بما رآه
ه على أن ه وحث 

 يكمل ما بدأه.

لم يستطع تفسير ما شاهده ومالذي كان يتحرك بهذه السرعة وملاذا انفجر 
 ؛كه شعور قوي بأن هذه إشارة  لهًفا هذه الهالة املضيئة؟ وتملَّ خل  في النهاية م

أعمق  ى فعلم أن الوقت قد حان ليبدأ في تحصيل وجمع العلوم على مستو 
ربما استطاع اإلجابة على هذه األسئلة التي تتقاذف إلى ذهنه من حين إلى 

 خر.آ

أو  اد مرجعً بمدرسة القرية لعله يج ةذهب أنس كعادته إلى املكتبة امللحق
لم الفلك ليستطيع تفسير هذه الظاهرة التي رآها. وبعد عناء يختص بع   اكتابً 

بحث لم يجد سوى كتيب صغير يتكلم عن حركة األجرام السماوية ونظام 
املجرات التي تتكون من تجمع هائل من النجوم والغبار والغازات واملادة 

بالثقوب السوداء  ىواهتم هذا الكتيب بجانب كبير بما يسم ،املظلمة
ته ءهذا الكتيب وشرع على الفور بقرا ىفداخله الفرح والسرور بعد أن اقتن

كه العجب من املعلومات املدهشة التي وقع عليها فبدأت تثير عقله حتى تملَّ 
حتى أصبح كقدر يغلي من شدة انفعاالته فبدأ يطلب املزيد ووقع على 

لكنها أصبحت حقائق علمية ثابتة  ىمعلومات لم يتقبلها عقله للوهلة األول
 فأيقن بأن أمامه الكثير ليحصل على معلومات تشبعه وتسد رمقه. 

بينما تبلغ حرارة  ،كلفن 3711قرأ أن درجة حرارة سطح الشمس تصل إلى 
مليون كلفن ناتجة عن تفاعًلت نووية تحدث داخل  53باطن الشمس 

 جة تصادم البروتونات ببعضها.يالشمس نت

يتذكر هذه املصطلحات كالبروتونات والنيترونات واإللكترونات بدأ أنس 
ي الذرة التي درسها في املرحله الثانوية وبدا مغتم   ن  ا واجًما كأنما يندب حظه وب 
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إكمال الدراسة فلألسف لم يلتحق بالجامعة لشدة فقره  نفي انقطاعه ع
 وإيثار إخوته على نفسه.

صطدام نواة ديوترون وإلكترون ذا اال فعلم أن ناتج ه ؛ةءوأخذ يتابع القرا
وسرعان ما تذكر أن اإللكترونات  ،يحمل شحنة موجبة يسمى بوزيترون

ن أكمل حتى تبين له أن إمطبعًيا وما  أفظن ذلك خط ،سالبة ةتحمل شحن
 ىاإللكترون الذي يحمل شحنة موجبة هو بالفعل حقيقة قائمة يسم

 ،رون. وبدأ يتابع القرائة بنهمبوزيترون ويطلق عليه نقيض أو ضديد اإللكت
مليار عام يتوقع العلماء أنها  1.3 ين الشمس قد بلغت من العمر حوالأ فعلم

فهي ما زالت في  ؛مليارات سنة 9أنها ستعيش مايقارب  يفي نصف حياتها يعن
 مرحلة الشباب.

أخذ أنس يتجول بين صفحات الكتاب حتى وصل إلى فصل يتحدث عن 
وداء وقرأ معلومات أعجب من الخيال لكنها أصبحت مايسمى بالثقوب الس

وال ترصد وال تصدر  ى التر  ةفهذه الثقوب سوداء مستتر  ة؛أقرب إلى الحقيق
عنها معلومات بطريقة مباشرة وال يمكن التعرف عليها إال بتأثيرها على 

ع للمادة عظيم. حجم بيضة تجم   ياألجرام املجاورة لها من مادة أو نجوم فه
لثقب يعادل وزنها وزن الكرة األرضية ذات جاذبية هائلة قادرة على من هذا ا

التهام الكتلة واملادة وابتًلع سحب الغاز والنجوم في مراكز املجرات حتى 
سوداء معتمة وقد تكون  يلذلك فه ؛الضوء ال يستطيع اإلفًلت من جاذبيتها

 مصادر الطاقة في الكون. ى من أقو 

اة على سطح األرض ربما تكون من خًلل ثقب يعتقد العلماء أن نهاية الحي
ن إأسود فهذه الثقوب قادرة على طي السماء طًيا من قوة جاذبيتها حتى 

 املكان من حولها. يالزمن يتوقف عند حافتها وينحن
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وتذكر آلة النقل التي كان يحلم بها وأخذ يقلب أفكاره وبدأ خياله يجمح مرة 
بط في الشهور املاضية  للخيال حتى  فلم يكن هناك حد   أخرى بعدما ث 

ل كيف يمكن الحصول أو حتى التحكم في مثل هذه ءيتوقف. وأخذ يتسا
الطاقة فرفع رأسه إلى السماء وبدأ يرمقها بنظرات فاحصة كأنما أراد أن 

  آينطلق في الفضاء 
رها مًًل في أن يتحكم ويطوي هذه الطاقة بيده ويسخ 

ع أول خطوة على طريق إنشاء اآللة التي كيفما شاء ثم قال متمتًما ربما سأض
أحلم بها ثم انتكص قائًًل ما أبعد هذه الطاقة عن يدي؟ ووجم قليًًل ثم عاد 
لكن ملاذا أظنها بعيدة املنال لقد استطاع اإلنسان بما حباه هللا من عقل أن 
يطوع ويذلل الصعاب التي تقف أمامه حجر عثرة واستطاع أن ينطلق 

بعد أن بذل جهده في سبيل إنشائها ليجوب في أنحاء  بمركباته الفضائية
لكنه مازال يقف عاجًزا حتى عن  ،السماء مكتشًفا وباحًثا عن أسرار الكون 

فاألمر  ؛ل هذه الطاقة الهائلة الناتجة عن التفاعًلت داخل النجومتخيَّ 
الوصول إلى أبعد  اومشقة وتعاضد بين العلماء ليستطيعو  يحتاج إلى جهد  

 في طريق املعرفة.من هذا 

ته حتى يعرف أكثر عن أسرار الكون ءقرر أنس أن يتوسع أكثر في قرا
 فبالتأكيد هناك مصادر أخرى للطاقة العظيمة في الكون.

فقرر الذهاب إلى مكتبة تحوي من الكتب املتخصصة واملتشعبة في مجاالت 
يرة الطاقة وأنواعها فربما يجد ضالته املنشودة بداًل من املكتبة الصغ

امللحقة بمدرسة القرية التي اطلع على معظمها وال تحوي سوى كتب ثقافية 
روي ظمأه وال تسد رمقه.   عامة ال ت 

قبل غروب الشمس بساعة ذهب بالفعل إلى املكتبة الكبيرة  ياليوم التال يوف
التي  ىوكانت هذه املرة األول ،كم تقريًبا 61في محافظته حيث تبعد عن القرية 

 .ىالغنم هكذا دون مرع يترك فيها
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سأل أمين املكتبة عن كيفية البحث عن موضوعات  ،وعندما وصل أنس 
فربما استغرق شهًرا في البحث عن الكتب  ؛معينة في هذه املكتبة الضخمة
 التي يريدها بالطريقة املعتادة.

فأخبره أمين املكتبة بإمكانية البحث من خًلل جهاز الكمبيوتر الخاص 
ده وأرشده عن كيفية البحث بطرق مختلفة يباملكتبة عن أ نش   ،موضوع ي 

 ،الطاقة ،من البحث عن الكتب التي تتحدث عن الكون  وبالفعل بعد ثوان  
النجوم بعد أن كتبها أنس في خانة البحث  ،املجرات، الذرة ،الثقوب السوداء

اآلف كتاب ومرجع  51ثم ضغط زر اإلدخال انكشف البحث عن ما يقارب 
 ه املوضوعات.تتعلق بهذ

أمين  لم يصدق ماحصل عليه كأنما وقع على كنز بل ربما أثمن. فأخبر
املكتبة مبدًيا إصراًرا يبرق من عينيه بأنه يريد الحصول على جميع هذه 
الكتب وأشار إلى جهاز الكمبيوتر. فحدجه األمين بنظرة إمعان وارتباك 

 ةناء أكثر من ثًلثقتاسامة عريضة ثم قال: ال تستطيع توافتر ثغره عن اب
عيد هذه الكتب تستطيع أن تقتني ثًلثة  كتب في املرة الواحدة. وعندما ت 

فزم أنس شفتيه  ؛فقط واحٌد  جنيهٌ  ،قتناء الكتب الثًلثاأخرى. وثمن 
 ء؛وتغضن وجهه مبدًيا انزعاجه فمن أين يأتي بهذ املبلغ وليس معه ش ي

يملك قرًشا واحًدا ناهيك عن  فبالرغم من زهد املبلغ وثمنه البخس إال أنه ال
يه كامل. ن   ج 

ًرا علىفقفل حزيًنا واجًما  وأخذ يفكر من  ،واحًدا اكتابً عدم اقتنائه  ومتحس  
أين سيأتي بهذا املبلغ الزهيد. ولم يكن الحصول على هذا املبلغ فقط هو كل 

فيها كتًبا سيتحتم عليه أن يدفع مقابله  يولكنه في كل مرة سيقتن ،ما يزعجه
جنيًها آخر فكيف يحصل على بقية الكتب وهو فقير معدم ال يكاد يجد قوت 

 يومه. ويدخر ما بوسعه إلخوته إيثاًرا.



- 33 - 

أعز  افقرر أن يبيع واحدة من أغنامه ولم يجد بًدا من التنازل عنها لكنهم كانو 
أنه سيبيع تقريًبا ربع ثروته الصغيرة.  يأغنام يعن 1ما يملك وهو يمتلك فقط 

الف الجنيهات بل آى نفسه التفريط بغنمة واحدة فهي تساوي عنده عل عزَّ 
لكن في النهاية تنازل عنها أمام إلحاح نفسه وتوقها إلى  ،ربما ال تقدر بثمن

أو ضان  بثمين بعد أن احتسبها في  ءعلى ش ي املعرفة فأقدم على ذلك غير مبق  
 الف جنيه.آسبيل املعرفة بمقدار ثًلثة 

قتناء هذه املكتبة يومًيا آخر النهار قبل مغيب الشمس ال بدأ أنس يتردد على
حتى يذهب  ةة الكتب الثًلثءن ينتهي من قراإوما  ،الكتب التي حددها

 مسرًعا إلى املكتبة الستبدالها بثًلثة أخرى مقابل جنيه في كل مرة. كان يقرأ 
 كتب يومًيا أثناء رعي الغنم. ةكتابين إلى ثًلث

 داد نهمه أكثر فأكثر حتى بدأ ذهنه يتفتق عن ذكاء  ومع نهاية كل كتاب يز 
منظمة مبنية على  ةوبدأ عقله يعمل بطريق ،وعن قريحة متفتحة رحيب  

 رصين بعد أن كان يضرب خبط عشواء. يأساس علم

بينما كان يقلب في صفحات كتاب قرأ عن مصدر عظيم  ،يوم من األيام يوف
   آخر للطاقة وهو" املادة املضادة "  فسرَّ 

ف بذلك سروًرا عظيًما وبدأ يكث 
 املادة. البحث في بواطن الكتب عن كل ما يخص هذه

لو اجتمع هذا الشبيه  امضادً  افي الكون له شبيهً  يءيفترض العلماء أن كل ش 
والشبيه املضاد سيتًلش ى كل منهما وستنتج طاقة هائلة. ويعتقد العلماء 

ار سنة تغلبت املادة على ملي 55.8نفجار العظيم منذ بأنه بعد حدوث اال 
املادة املضادة وأصبحت هي السائدة وتًلشت املادة املضادة ولو حدث 
عتقد بأنها ربما تكون  العكس لكانت املادة املضادة هي السائدة حيث ي 

 موجودة على األطراف األخرى للكون.
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ته عن هذه املادة املضادة وفوجئ بأن فريقين ءفبدأ أنس يتوسع أكثر في قرا
ستطاعا عزل الهيدروجين املضاد ملدة ثانية واحدة فقط االعلماء  من

لصعوبة عزله عن املادة الطبيعية. وسرعان ما اصطدم بالهيدروجين 
 لتتًلش ى املادة ونقيضها لتنتج طاقة هائلة. يالعاد

بضعة جزيئات من املادة  تفوصل أنس إلى استنتاج مفاده أنه إذا اصطدم
الناتجة عن انفجار عدة  ةربما تعادل الطاق هائلة ةونقيضها ستنتج طاق

ف قنبلة نووية. وسرت في أوصاله رعشة وتملكه شعور قوي بأن األمر ال آ
ال ينضب من  أصبح قريًبا وربما سيصل إلى ضالته في الحصول على منبع  

 الطاقة العظيمة.

*  *  * 
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 د بالصبر  لكنه استطاع أن يتجلَّ 
 واإلرادة

 

 

 

ة املتواصلة التي ال تكل وال تمل والبحث في ءد مض ي عشرين سنة من القرابع
مجاالت املعرفة  ىحاز أنس على كم كبير من املعلومات في شت ،أمهات الكتب

 حتى صار كأنه موسوعة تمش ي على األرض. 

 طًلع  وسبر أغوار العلم فأغناه ذلك وألهاه عن التفكير في أي أمر  انشغل باال 
نه لم يتزوج بل لم يهتم بهذا األمر مطلًقا فقد إوالبحث حتى  ةءسوى القرا

 ة طوال الوقت.ءكان دائًما منشغًًل ومستغرًقا في البحث والقرا

في خًلل هذه السنوات التحقت أخته بكلية العلوم وأصبحت دكتورة 
ورئيسة قسم الذرة بجامعة املنصورة. أما أخوه محمود فقد التحق بالكلية 

في مناصب الجيش. وكانت هذه اللحظة التي انتظرها  ىيترقالحربية وأخذ 
 االغالي والنفيس ليصل إخوته إلى ما وصلو  من أجلهاأنس طويًًل والتي بذل 
اه  ؛أكثر من ذلك اإليه ويأمل أن يتقدمو  عن عدم استكمال  نجاحهمافقد عز 

 إخوته.في نفسه  ى فقد كان ير  ؛تعليمه
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ه وتضاعفت أعدادها بفضل رعايته لها وفي خًلل هذه الفترة توالدت أغنام
حتى أصبح يمتلك من الثروة ما يجعله ينفق كما يشاء دون الخوف عليها من 
النضوب أو خشية اإلمًلق لكن كان يعز عليه التفريط بغنمة واحدة حتى 

 بعد أن وصلت ثروته إلى هذا الحد.

قة خًلل استطاع أنس أن يعرف كثيًرا من أسرار الكون وأسرار الذرة والطا
هذه السنوات. وعاد إلى التفكير في حلمه القديم وهو الحصول على مصدر 

 .ى طاقة عظمي والتحكم بها وبدأ يحلم بآلة النقل مرة أخر 

كانت هذه الفكرة دائًما ما تتردد على ذهنه معظم الوقت لكنه سرعان ما كان 
هذه يصرفها. وبعد أن اختمرت املعلومات وتضاربت في بوتقة عقله طوال 

ستطيع الحصول على املادة املضادة أسنوات أخذت نفسه تحدثه ملاذا ال ال
طاملا أن فريقين من العلماء استطاعا تخليق إلكترون مضاد وذرة هيدروجين 

فهي ال  ؛ملاذا ال أسلك وأسير على هذا الدرب وأقتنص هذه الفرصة ،مضادة
 تام   ا على علم  تأتي سوى مرة واحدة وال أدري ما الذي يخبئه القدر فأن

ال يوجد  :بكيفية إنتاج املادة املضادة نظرًيا؟ ثم قال كأنما يخاطب نفسه
فبدأ بإعادة ترتيب  اهناك معوق من السعي وراء هذه املادة ولن أخسر شيئً 

 أفكاره وأولياته.

"بمسرع  ىلكنه اصطدم بواقع أن املعلومات عن هذا الجهاز املسم
دة شحيحة وقليلة وال تتوفر بالقدر الكافي. الجسيمات" الذي ينتج هذه املا

نه موجود خارج حدود القطر فهو موجود بدولتين فقط سويسرا أثم 
ه لكن لم يثن   ،فما أبعد الوصول إليه ،وكالفورنيا بالواليات املتحدة األمركية

مسألة الوصول ملسرع  ىذلك عن هدفه ولم يثبط ذلك من عزمه ونح
دأ بعمل أبحاث نظرية عن توليد املادة املضادة. وب ،مؤقًتاجانًبا الجسيمات 

وبعد البحث املضني الذي بذل في سبيله الكثير تأكد أن بمقدوره تكوين 
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ذا أمكن دمج ذرات إجزيئات من "املاء املضاد" نظرًيا ووضع نظرية مفادها " 
على الترتيب فسنحصل على  6:5كسجين والهيدروجين املضاد بنسبة األ

إلى إنتاج  املضاد ".وبما أن فريق بحثي من العلماء توصلو من املاء ا ءجزي 
ع إنتاج ذرات من األكسجين يستطأذرات من الهيدروجين املضاد فربما 

  .املضاد

ع فهو يحتاج إلى مسر    ؛ولكن كيف له إنتاج مثل هذه الجزيئات وفي أي مكان
 جسيمات ثم أن املعلومات حول مكوناته غير متاحة.

الرأس حزيًنا يفكر ما السبيل في الوصول للمسرع  فجلس واجًما مطرق 
 وكيف يحصل على هذه املادة.

وفجأة تذكر أن أخته د/فاطمة رئيسة قسم الذرة في كلية العلوم بجامعة 
املنصورة وبالتأكيد سيكون لديها معلومات عن "مسرع الجسيمات" قد 

 .تكون كافية لتوجيهه إلى املسار الصحيح وربما استطاعت مساعدته

فهو ال يستطيع أن  ؛ن عزم على الذهاب إليها حتى واجهته معضلة كبيرةإوما 
يترك الغنم فترة طويلة فهذه ستكون أول مرة يبتعد فيها عن أغنامه ملدة يوم 

 لكنه لم يجد بًدا من ذلك فعزم على الذهاب راغًما. ى،كامل دون مرع

إلى الجامعة ملقابلة وفي صبيحة اليوم التالي استيقظ مبكًرا كعادته وانطلق 
بعد أن رمقه  سوعند دخوله من بوابات الجامعة استوقفه أحد الحرا .أخته

 بنظرة استنكار.

فثيابه ال توحي بأنه أستاذ أو حتى طالب بل   ؛فقد كان رث الثياب بالي الهيئة
غير  لو رآه أحد لظن أنه راعي غنم. كان يلبس قميًصا فضفاًضا وسروااًل 

م يكن يلبس حذاء على الرغم من أنه أصبح يمتلك ثروة متناسب تماًما ول
 لكنه اعتاد أال يبيع شيًئا من غنمه. ،كبيرة من األغنام
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لم يحضر أي مناسبات اجتماعية على اإلطًلق سوى حفلة زفاف أخته بل 
فلم يكن يمتلك من الوقت ما يسمح له  ؛لم يكن يتحدث مع الناس إال نادًرا

ة حتى ساخ  في بطون ءفقط يبحث عن القرا بأن يختلط مع أحد فقد كان
 الكتب.

خر بنظرات ثاقبة واثقة بعد أن حدجه هو اآل  سأخذ يتجادل مع الحار 
جعلت الحارث يتردد ثم قال:"أنس أخو د/فاطمة". فصمت الحارث ولم يرد 
بكلمة ثم رماه بنظرة تش ي بالتعجب فأضاف أنس بلهجة حادة ملاذا ال 

جد بكًلمه.خبرها أتصدقني فقط اذهب و   أني أريد مقابلتها. وبدا عليه ال 
نظًرا ملا  ؛نذاكآكانت د/فاطمة معروفة ومشهورة ذائعة الصيت في الجامعة 

 جوائز كثيرة. ىقدمته من أبحاث حصلت من خًللها على الدكتوراه وعل

رتباك ثم قال: لدي أوامر بعدم دخول أحد سوى الطلبة أصيب الحارث باال 
فًل أستطيع. فأخذ أنس يحلف له باأليمان املغلظة بأنه واألساتذة عدا ذلك 

 أخو د/فاطمة وأنه لن يتحرك من مكانه حتى يقابلها.

 صاح أنس. "ما عليك إال أن تذهب وتخبرها بأني أريد مقابلتها" 

رفع الحارث سماعة التليفون وأوصله عامل السويتش  ،ة إلحاحهأوتحت وط
ا حدث. فلم تصدق بأن أخاها قد بمكتب د/فاطمة فردت عليه وأخبرها بم

 ،لت كيف استطاع الوصول إلى هنا بمفردهءدقائق وتسا 3يترك أغنامه ملدة 
 وقالت له بلهجة واثقة: بالقطع هذا ليس أخي. 

سف أنت ال تستطيع الدخول. فأخذ أنس يصيح آاعتذر له الحارث قائًًل: 
ه بالدخول أن يسمح ل سالحار  ة. فأخبرت د/فاطمى ويتجادل معه مرة أخر 

فوًرا وإيصاله إلى مكتبها بعد أن تعرفت على صوت أخيها من خًلل سماعة 
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فهناك  ؛وماذا يريد ،به ىما الذي أت :لءوتعجبت وأخذت تتسا ،التليفون 
 "دعينا ننتظر وسنعرف بعد لحظات". :ثم تمتمت ،جلل أمربالتأكيد 

جهها دالئل على و  تم على أخته بحرارة ثم جلس. وبدسلَّ  ،عندما وصل أنس
ق  ما الذي أتالتوتر واال  ل 

بك إلى هنا ثم تداركت  ىطراب فسألته بصوت ق 
ما؟ حتى  ءوقالت لم أقصد ذلك بل أقصد هل حدث ش ي ،األمر بسرعة

 يجعلك تترك أغنامك فأنت لم تفعلها من قبل.

طرابها فقال محاواًل طمأنتها ال تقلقي ليس هناك من خطب. اضأدرك أنس 
فقط أردت  :وحدجته بنظرة ارتياب تملؤها الحيرة ثم أضاففقطبت جبينها 

واعتقدت أنك ربما تعرفينها. فقصدتك طلًبا  ،الحصول على بعض املعلومات
 للمساعدة هذا كل مافي األمر.

تريد أن تحصل على  :فقفزت من فمها ضحكة تش ي بسخرية ثم همهمت
ذان آحتاجها فكلي خيًرا أخبرني ما هي املعلومات التي ت :معلومات؟ ثم قالت

 صاغية.

فقال أنس بلهجة حادة متأنية وبكلمات واضحة متباعدة بعد أن رفح 
ه وفغر فاه استعداًدا لتلطيف رد فعل أخته: أريد معلومات كافية عن يحاجب

كيفية عمل مسرع الجسيمات وكيفية تخليق املادة املضادة. فلما وصلت 
ما كانت تعد له بعض الكلمات أطراف مسامعها تسمرت في مكانها بين

 ءالليمون. ولم تكمل وتوقفت برهة بعد أن استقامت ثم استدارت ببط
تجاه املقعد حتى اطمأنت إليه ثم حدجت أنس بنظرة ملؤها الحيرة بينما اب

 ى. ثم قالت مترددة بعد أن اكتس ةترتسم على وجهها ابتسامة توحي بالدهش
عن موضوع رسالتي في وجهها بعًلمات الحيرة مقطبة جبينها كيف عرفت 
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الدكتوراه؟ فقد كان عنوانها "مسرع الجسيمات وخلق املادة املضادة" وملاذا 
 أنت مهتم بالعلوم؟ ىتريد أن تعرف عن الجهاز ومن مت

خر كأنما فوجئ فرمقها أنس بنظرة فاحصة بعد أن اعتدل في جلسته هو اآل 
التي تتحدثين عنها  من قولها ثم قال: أنا ال أعلم شيًئا عن رسالة الدكتوراه

أما مجال دراستك بالتحديد  ،معلوماتي أنك دكتورة في قسم الذرة ىوأقص 
أولت  ا،فًل أعلم عنه شيئً 

 
ناهيك  عن عنوان الرسالة التي تتحدثين عنها ف

بتعاد. واختفت ظهرها إلى الخلف بعد أن أخذت نفًسا عميًقا كأنما تريد اال 
 ن الخوف.م يءابتسامتها وعبس وجهها وداخلها ش 

بعد أن رفعت رأسها إلى  -لت بصوت خفيض ءثم أشاحت بوجهها بعيًدا وتسا
ثم وضعت كل إصبع بما يقابله في  ،الغرفة ىكأنما تخاطب ثالًثا في أعل ىأعل

هل هذه صدفة؟ ثم نظرت إليه تعلو قسمات وجهها  :لتءوتسا -ةاليد األخر 
كيف عرفت عنها وعن مسرع إًذا ما شأنك واملادة املضادة؟ و  :وسألته ،الحيرة

فعادت مرة أخرى إلى ما كانت تعده من ، الجسيمات؟ فصمت أنس ولم يجب
لكن أخبرني بربك كيف  :عصير الليمون. ثم سألته مرة أخرى وهي تبتسم

 ة الكتب.ءفقال أنس: من قرا ت،عرفت هذه املعلوما

صوت فرمته بنظرة فاحصة متعجبة! بينما تناوله عصير الليمون ثم قالت ب
ة الكتب؟؟ ثم قالت ءحاد بعد أن مطت عنقها واتسعت مقلتاها فقط من قرا

ثم تابعت بعد أن  ،فصمت أنس ولم يتحدث ؟وأي كتاب قرأت :متهكمة
 ماذا تريد أن تعرف بالتحديد عن هذا الجهاز؟ :جلست

 فقال أنس: أريد معرفة مكونات املسرع.

بطرف عينيها أثر فضحكت بسخرية وبصوت مسموع ولم تتوقف حتى ملحت 
 ،التغير على وجه أخيها فصمتت على الفور وقطبت جبينها كأنما استحيت
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هل تريد أن  :لها من دهشة فسألته متهكمة الكنها لم تستطع أن تخفي ما بد
 تصنع جهاًزا؟

 ،فقال أنس بلهجة جادة وبصوت حاد: أنا أعرف فكرة عمل الجهاز جيًدا
ك  عن صنعه. وأيًضا ليس هناك ناهي ،ولكني ال أعرف كيفية تكوينه

 معلومات كافية عن تركيبته وكيفية بنائه. 

 قالت د/فاطمة: لكن أخبرني ملاذا تريد أن تعرف عن هذا الجهاز بالتحديد؟ 

عليها كأنها بدأت تأخذ قول أخيها  ىذا أنت مهتم به لهذه الدرجة؟ وبدثم ملا
ة وضربت بيدها لكنها صمتت قليًًل حتى انفجرت ضاحك ،على محمل الجد

وقالت له  ،على سطح املكتب ثم استقامت واقفة وهي ال تزال  تتضاحك
يا أخي كيف عرفت فكرة عمل الجهاز أواًل؟ هل قرأت أبحاثي خلسة  :مداعبة

 بينما كنت أعدها للدكتوراه؟ 

ة لهذه الدرجة فلم أرك مرة تقرأ بالرغم من ءلم أعلم أنك كنت تحب القرا
ثم قالت متهكمة بعد أن  ،دخل وتخرج وأنت تحمل الكتبأني رأيتك كثيًرا ت

آخر عدا  يءلقد ظننت أنك تستخدمها بأي ش  :وجهها ابتسامة ماكرة لتع
ة . ثم تنهدت قائلة بينما أخذت تهز رأسها إًذا فقد كنت تقض ي وقتك في ءالقرا
د  :ة أثناء رعيك الغنم؟ وصمتت قليًًل ثم قالت وهي تتضاحكءالقرا ع  وهل ت 
 ك عاملًا بمجرد أن قرأت بعض املعلومات املتفرقة من هنا وهناك؟نفس

ة الكتب ءفقال أنس: أما استنتاجك بخصوص أني كنت أقض ي وقتي في قرا 
ي قد قرأت أبحاثك وا ا أن  طلعت على ما فيها تأثناء رعي الغنم فهذا صحيح. أم 

تك بل إني لم أعلم بأن هذا الجهاز هو موضوع رسال ،طفهذا لم يحدث ق  
ر  ،للدكتوراه ولو كنت أعلم لساعدتك في  :وأضاف ة،ثم رمقها بنظرة حذ 
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ذلك. فضحكت ضحكأ شديًدا حتى بانت نواجزها. وصمت أنس بعد أن افتر 
 ثغره عن ابتسامة هادئة متعجًبا من رد فعلها.

إًذا فأنت  ال تصدقي أخاك أليس كذلك؟ لقد أخبرتك قبل ذلك بأني  :ثم تابع
ع الجسيمات. اس بأن رسالتك في الدكتوراه كانت عن مسر   لم أعلم من األس

أعتقد أنها مصادفة وال تنس ي أننا  :ماذا يعني هذا؟ فقال أنس :فقالت فاطمة
 خوة فاهتماماتنا قد تكون متقاربة. إ

فقالت فاطمة بصوت حذر بعد أن تنهدت وخرجت من فمها زفرة: اليوم يوم 
ف. د   الص 

فنظرت إليه بعينين فاحصتين ثم قالت ماذا  ،فسألها أن تأتيه بورقة وقلم
ئتني بورقة وقلم وسأزيل عنك ما أصابك من أئتريد؟ فقال أنس فقط 

ك ثم أخذ يشرح  ،اختًلط فأتته بما أراد راغمة لعلها تنتهي من هذا اليوم اللب 
لها فكرة عمل مسرع الجسيمات ببراعة وبشكل حذق فأسرها تمكنه 

ومات حتى بدأت تتخيله كبروفيسور يشرح العجيب من طريقة عرض املعل
بتفاصيل التفاصيل فتملكتها الدهشة وكأنها  عليه بأنه ملم   الطلبته فقد بد

ل من أين حصل على كل هذه املعلومات ءال تصدق ما تسمع وأخذت تتسا
؟ وكانت تقاطعه من فترة إلى أخرى لتستفسر عن بعض املعلومات ىومت

عجيبة على السرد وتوضيح اإلجابة وبعد مض ي وكأنها تختبره وهو يبدي قدرة 
 ساعتين من الشرح املتواصل لم تعد تسأل بل تستمع فقط.

أخذ أنس يخبرها عن معلومات لم تسمع بها من قبل لكنها متسقة ومقبولة 
فكثيًرا من املعلومات التي  ،يا إلهي :ثم قالت ،نظرًيا من وجهة النظر العلمية
 :ولم أذكر ذلك في رسالتي للدكتوراه ثم سألته ذكرتها لم أسمع بها قبل ذلك

ثم أضافت بعد أن شردت برهة كأنما  ؟من أين أتيت بكل هذه املعلومات
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انفصلت عن الواقع وأشاحت بوجهها إلى األمام بعيًدا عن أخيها ثم قالت 
لو صحت نظرية واحدة مما ذكر  :بصوت خفيض كأنما تخاطب نفسها

 فربما حصل على جائزة نوبل.

ل ءبعد انتهائه من الشرح شردت في خياالتها برهة من الوقت وأخذت تتساو 
ن من هل هذا أخي الذي كنت أعرفه؟ كيف تمكَّ  :واألفكار تحتدم في رأسها

فبالتأكيد ال يمكن تحصيلها في وقت  ؛تحصيل كل هذه املعلومات الدقيقة
 البد أنه استغرق سنوات للوصول لهذه النتيجة. ،قصير

وبدأت تتكلم  ،د أن أخذت نفًسا عميًقا حتى اعتدلت في جلستهاثم تنهدت بع
 ،بلهجة جادة وبكلمات واضحة ومتقطعة بعد أن حدجته بنظرة رزينة حادة

اذهب وبع بعًضا من غنمك واشتري لك من املًلبس ما يناسبك  :وقالت له
وربما نقابل  فلنا جلسة أخرى غًدا ،محمواًل  ا"تليفونً "أن تبتاع  وال تنس  

 عض األشخاص وسنتقابل غًدا في الساعة السادسة صباًحا هنا في مكتبي.ب

 قال أنس: ماذا سنفعل بالتحديد في الغد؟

فقالت أخته وهي شاردة الذهن وبصوت خفيض بعد أن أشارت بيدها كأنها 
 نصراف: فقط افعل ما أمرتك به.تأذن له باال 

ذ وبالفعل نفَّ  ء.ش ي خرج أنس من الجامعة بعد أن ودعها ودون أن يناقشها في
ما أخبرته به أخته وعزم  ى ما أمرته به بعد أن باع غنمة من أغنامه واشتر 

 على النوم مبكًرا كعادته حتى يذهب في الوقت املحدد.

بينما هي  ،هي في طريقها إلى البيت كادت أن تصطدم بسياراتها وبينما 
اليوم كيف  تكاد تصدق ما سمعته شاردة الذهن ال، مستغرقة في التفكير

ها كل هذا الكم من املعلومات؟ وكيف ابتكر ووضع  نظريات على و يعرف أخ
ربما. فقد حدث مثل هذا في  :أساس علمي ومنطقي؟ ثم قالت متعجبة
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و   ،السابق خ 
 
فهذا  ؛يت مخترعي الطائرةان ر يولكنها محاوالت فردية كحالة األ

علمية دون عون بل يؤكد إمكانية تعلم اإلنسان النابه أعقد النظريات ال
 يستطيع أن يصل إلى نظرياته الخاصة إذا توافر لديه الصبر واملثابرة.

ت نظرية واحدة مما ذكره :لءثم أخذت تتسا ربما  ،أنس مماذا لو صح 
 سيصبح أينيشتاين الثاني.

ع وما حاجته إليه؟ ثم ضربت بيديها على لكن ملاذا يريد معرفة تركيب املسر   
  
ما حاجته  ،كيف فاتني أن أسأله هذا السؤال :ف نفسهااملقود وأخذت تعن 

لقد استحوذ على تفكيري كيفية  :ع؟ ولوت شفتيها غضًبا ثم تمتمتإلى املسر   
 إحاطته بكل هذا الكم الهائل من املعلومات؟ ومن أين حصل عليها؟

ها زوجها على غير الوجه الذي آوعند دخولها ر  ،وصلت فاطمة إلى املنزل 
فقد جلست صامتة واجمة شاردة الذهن فسألها هل  ؛عليه عتاد رؤيتهاا

فأنا أعرفك جيًدا.  ،فأنت على غير عادتك ،ما تريدين إخباري بهيء حدث ش 
 هاه أخبريني ماذا حدث اليوم؟ :اثم قال ملح  

ترددت لحظة ال تدري ما الذي منعها من  غير أنها ألمر خفي ت أن تخبرهفهمَّ 
اختلجها حدس غامض منعها من التلفظ بكلمة إخباره بما يدور في خلدها و 

وداخلها شعور لم تستطع تفسيره بأنه ربما حدث خطب جلل لو أخبرته 
على غير العادة. فقط  يءثم قالت: ال لم يحدث ش  ،فصمتت قليًًل  ء،بش ي

وبعدها سأعود  ،سأحصل على قسط من الراحة يء،مرهقة بعض الش 
 لطبيعتي.

عليه من تغير لم  اغلها شأن أخاها وما بدوشوعصف بها األرق تلك الليلة 
 ستغراق في النوم ولم يغمض لها جفن سوى بضع  تعهده به في السابق عن اال 

 وظلت تنتظر الساعة الخامسة بفارغ الصبر حتى تنهض ملقابلته. ،من الليل
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وقبل الخامسة بقليل خرجت من املنزل مسرعة وذهبت إلى مكتبها في 
ها كما اتفقا. لم يصل عند السادسة يل أخالجامعة وجلست تنتظر وصو 

 .خًراأربما استيقظ مت ،سيأتي بعد قليل :ن نفسهائ  طم  والنصف فأخذت ت  
فبدأت تغتاظ حتى أصابها من  ،ثم الثامنة ،دقت الساعة السابعة ولم يصل

وعند الساعة التاسعة  ،التوتر ما أصابها فأخذت تزرع الغرفة ذهاًبا وإياًبا
 فقررت الذهاب إلى أخيها في بيت الغنم. ،ر أكثر من ذلكلم تستطع أن تصب

وعندما دخلت البيت صفقت الباب بعنف دون أن تطرق وهي غاضبة  
 فارتاع أنس وأخذت تصيح "أنس أنس" أين أنت؟. فرأته جالًسا بجانب بعض  

فاقتربت منه ثم  ،تبدو عليه عًلمات الحزن  ،من أغنامه قد كساه الوجوم
لقد جلست  ،في املوعد املحدد كما اتفقنا ذا لم تأت  ملا :سألته غاضبة

 ا أخبرني.هيَّ  :ماهو عذرك؟ وأخذت تصيح، أنتظرك من الصباح الباكر

 ئوبأنه ال يملك من األمر شي ،فنظر إليها نظرة ملؤها الحزن وأبلغها بأسفه
ثم قال: لقد استيقظت ألجد بعًضا من أغنامي  ،وأنه خارج عن إرادته

 ،هايوجلست بجوارها ألطب ،تطع تركها وهي على هذه الحالولم أس ،مريضة
 ،وقررت تأجيل املوعد. فنظرت إليه بغضب بعد أن قطبت جبينها مغتاظة

 :وثارت ثورتها وأخذت تصيح وهي تردد ،وبدأت تتمتم بكلمات غير مفهومة
 غير الغنم؟ ءٌ "غنم غنم غنم" أليس في حياتك ش ي

نة: غنمي حياتي. لقد  ثم ،فحدجها أنس بنظرة هادئة حانية قال بلحجة هي 
ولقد وصلت  ملا أنت   ،استطعت تحصيل كل هذه املعلومات أثناء رعيي الغنم

ثم طلب منها أن  ،فهذه األغنام لها فضل علينا نحن الثًلثة ؛فيه بفضلها
 وهنا هدأت ثورتها. ،فوقفت برهة من الوقت ثم جلست ،تجلس بجواره

وبدأت تتأسف عن  ،نيها عًلمات الندموبعد لحظات نظرت إليه وفي عي
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فقال أنس بعد أن نظر إليها بحنو األخ األكبر املربي:  ،غضبها وصياحها عليه
 ليس بين اإلخوة من أسف.

 .وأنا سعيدة لكونك أخي ،أنت تمتلك قلًبا يسع العالم كله :فتنهدت ثم قالت
 ؟ماتيع الجسما الذي تريده من مسر    :ثم صمتت وبعد لحظات سألته

شفتيه وقطب جبينه  ثم زمَّ  ..فقال أنس: أريد الحصول على املادة املضادة
عينيه استعداًدا لرد فعلها. ولم يكد ينتهي من كًلمه حتى  ىوأغمض إحد

لم أكن أعلم أنك  :وبدأت تصيح ،قفزت من مكانها وثارت ثورتها مرة أخرى 
ببصرها بعيًدا ثم أشاحت  !أي مادة مضادة تريد الحصول عليها ،بهذا الغباء

أنا نادمة أشد  ،لقد كنت مخطئة عندما جلست أستمع لك باألمس :وتابعت
  .ذرة من عقل ىكنت أعتقد أنك تمتلك أدن ،الندم على تضيع وقتي معك

 ،تركها تصيح دون أن يرد عليها بكلمة حتى هدأت بعد أن أفرغت ما في جعبتها
و م الصمخر وخيَّ ثم جلست صامتة. ولم يتكلم هو اآل  خ 

 
ن لكنها لم يت على األ

تستطع أن تظل صامدة على صمتها سوى لحظات قليلة حتى انفجرت ثانية 
هذا من  :ئة وصاحتز مستهشدقيها  ضحكت ملءثم  ،بعد أن ضربت يًدا بيد

 كًلم املجانين.

 اعو يهل تعلم أن العلماء لم يستط ثم نظرت إليه وقالت بلهجة حادة:
نهم لم إحتى  ؛تين من الهيدروجين املضادرَّ ة أو ذ  رَّ الحصول سوى على ذ  

احتوائها أكثر من ثانية حتى اصطدمت باملادة وتًلشت في من  ايتمكنو 
 لحظات. وأنت تخبرني أنك تريد الحصول على هذه املادة؟

أعتقد أنك ال تعلم ماذا تقول فربما أصابتك لوثة بعقلك  :ثم قالت له
وكل ما  ،قد يخطر بعقلك بأي ش يء هرفإنك ت ،موصومة ببصمة املجانين

تقوله هرطقة مبنية على نزعات رعناء. ثم أشاحت ببصرها بعيًدا وأخذت 
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أنا  :خفيض كأنما تعاتب نفسها وقالت بصوت   ،تتمتم بكلمات غير مسموعة
 نادمة أني صدقت شيًئا مما أخبرتني به.

وسألها أن تجلس فحدجته  ،طرابهااضن يسكتثورتها و  تهدئةفحاول أنس 
أني هادئة؟ هل تراني  ى أال تر  :أهدأ؟ وأخذت تصيح :غاضبة وقالت بنظرة
فقال لها بصوت رزين: افترضنا أن هذا كله كًلم غير صحيح ونزعات  .أصيح

ولن تخسري سوى بعض  ءرعناء غير محسوبة كما تدعين فلن يضيرك ش ي
ك أن تجلس ي معه بعض الوقت لتستمعي بعًضا يأتثتكثرين على أخ ،الوقت

. فنظرت .ثم أننا قد خرجنا على األقل بفائدة كبيرة ا،ين عليه هذيانً مما تطلق
 ،عًلمات الغضب عن قسمات وجهها ى إليه نظرة جامدة بعد أن بدأت تتوار 

 ماذا تقصد؟  :وقالت له

فهزت  .يا أختاه نحن لم نلتق  منذ فترة كبيرة :فقال لها بصوت هادئ رزين
أال تتفقي معي بأنها  ،ينا وجلسنا مًعاوقد التق :ثم تابع ،رأسها كأنها توافقه
خر وأنا سعيد برؤيتك وسعيد أيًضا منا على اآل  ن كل  أفائدة؟ لقد اطم

،بصراخك عل . أنت ترجعين إلى جامعتك وأنا أرجع ًئاثم أننا لم نخسر شي يَّ
 إلى غنمي أليس كذلك؟ 

ت شيًئا فشيًئا وبدأ يظهر عليها عًلما ى فجلست بعد أن بدأ الغضب يتوار 
أنت دائًما ما  :وصمتت قليًًل ثم قالت: معك حق. ثم تنهدت وأضافت االرض

 .تكون على حق وأنا مخطئة

لكنني  :ثم نظرت إليه وهي باسمة وقالت له مازحة هنيهةوخيم الصمت  
 نعم نعم. :لست بأسفة ألننا إخوة أليس كذلك؟  فنظر إليها مبتسًما وقال لها

ا بورقة وقلم وجلس بجانبها وقال: استأذنها أنس لحظات ورجع ممسكً 
 ،سأقوم اآلن بتوضيح وشرح كيفية تصنيع وتخليق املادة املضادة نظرًيا

أن تنتبهي ملا سأقوله جيًدا. فقالت متهكمة: ها نحن ذا قد  فأرجو منك  
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فقط استمعي لها وال  ،من أباطيلي ءفقال أنس: لن يضيرك  ش ي ..عدنا
ينأبين تحكمي عليها واعتبريها جلسة سمر  و  أنا  :ثم بدأ أنس بالشرح وقال .خ 

من خًلله  ذيع الجسيمات الال أعرف كثيًرا عن تركيب وتكوين مسر  
أستطيع الحصول على املادة املضادة وهذه رأس املشكلة وقد وضعني هذا 

أنت استطعت  :في مأزق جعلني ألجأ إليك طالًبا العون. فقالت له متهكمة
لعلمية بمفردك. واستطعت نظرًيا أن تضع استنتاج كل هذه النظريات ا

تصنع مسرع  تصوًرا لطريقة الحصول على املادة املضادة. فلماذا ال
 جسيمات خاص بك؟

 ه ثم قال: هذا يرجع لسببين.ليها وعًلمات الجد بادية على وجهفنظر إ

وليس هناك تراكم للمعلومات  ،أواًل: املعلومات في هذا الشأن ضئيلة
ناهيك  عن استحالة توفر  ،ر صحيحخًللها بتصو   أستطيع الخروج من

فهي مكلفة  ؛اإلمكانيات الضخمة لبناء مثل هذا الجهاز لشخص بمفرده
 وربما ليس هناك وقت أيًضا فهذا مما يفني العمر دونه. ،للغاية

لكننا نحتاجه فقط  ،ع الجسيمات ليس مطلوًبا بذاتهثانًيا: جهاز مسر   
نة  ؛وعندها سينتهي دوره ،املضادة لنحصل من خًلله على املادة فهو لب 

 صغيرة لبناء آلة عظيمة لخدمة البشرية.

اآللة ب ذا تقصدملاذا تريد الحصول على املادة املضادة؟ وما :فقالت فاطمة
 العظيمة؟ 

 وربما تخرجين من هنا وال ،ني بالجنون نلن أخبرك اآلن فربما ترمي :فقال لها
وأعدك  ،قالت: فقط أخبرني عن هذه اآللة ثانية. فصمتت قليًًل ثم نتعودي

لقد جربت ذلك كثيًرا فأنت دائًما ما تقولين  :فقال لها باسًما .أني لن أغضب
ومن األفضل لكلينا أن  ،في النهاية يَّ هذا لكنك تطلقين غضبك وتثورين عل

فكلما قضينا مًعا فترات أطول ستكتسبين ثقة  ؛في موعده ءتعرفي  كل ش ي
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ت برأسها كأنها أفزمت شفتيها وأوم ،سأخبرك بكل ما أعرفوعندها  ،أكثر
 موافقة.

وبعد ثًلث ساعات من الشرح املتواصل الذي لم يتخلله سوى بعض 
ع عن كيفية استخًلص املادة املضادة من مسر    هاستفسارات من جانباال 

وبأنه ، الجسيمات حتى بدأت ترضخ وتسلم بأنه يعرف كثيًرا من املعلومات
ألسس والقواعد العلمية التي لم يصل إليها أحد قبل ذلك. ومن وضع بعض ا

م بدأ يبني عليها. وطبًعا ال يستطيع أحد التأكد من صحتها.  ث 

 ماذا بعد؟ ماذا علينا أن نفعل؟ :فبدأت تتحمس لكًلمه وقالت

ال أعلم فقد أتيت إليك ألني ال أستطيع أن أخطو الخطوة التالية  :فقال لها
فليس في حياتي أحد غيرك  ؛فعله ي  أعلم ما يتوجب عل وال ،دون مساعدة

وأخي محمود وسأترك لك الباقي وسأوافقك على ما ستقولينه مسبًقا. 
فقالت له وأنا أيًضا ال أعرف ماذا أفعل فماذا كنت تتوقع مني؟ على كل حال 

 سوف أنظر في األمر. ثم استأذنت وانصرفت بعد أن ودعته.

ماذا لو  :لءمشغولة مكدودة الذهن وأخذت تتسا عادت فاطمة إلى بيتها وهي
كان هذا الكًلم هراء؟ وماذا لو كان صحيًحا بالفعل؟ ال أعلم كيف أتيقن من 

لكن كيف يكون هراء ومعظم ما ذكره لي قد درسته دراسة عميقة حتى  ،ذلك
بالتأكيد معظم ما ذكره  ،ةرَّ حصلت على درجة الدكتوراه وترأست  قسم الذَّ 

ت علمية رصينة. بخًلف بعض النظريات التي لم أسمع عنها قبل لي معلوما
لكن كيف أتأكد من صحتها. ثم أمالت برأسها  ،ذلك. ولم يقلها أحد قبله

على األقل نصف ما ذكره أنس أو أكثر يتضمن معلومات  :وقالت ،قليًًل 
 صحيحة مائة باملائة.

مباشرة دون إًذا فالفرق هو حصول أنس على هذه املعلومات من الكتب  
وبالتالي ال يمتلك غير شهادة الثانوية العامة. بخًلفي فقد  ،دراسة أكاديمية
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حصلت على شهاداتي عن طريق الدراسة العلمية النظامية املتصلة 
إلى أن وصلت إلى درجة  ،بالجامعة وأشرف على رسالتي أساتذه متخصصون 

أما  :ثم تابعت ،اضحكة مكتومة كأنها خرجت من أنفه ت  ثم أطلق   ،الدكتوراه
هل هذا معقول؟. وأخذت  :ت  ل  ءوتسا ،بقية املعلومات فهي نظرياته الخاصة

ل بعد أن ارتسمت على وجهها ابتسامة توحي بالدهشة والتعجب كيف ءتتسا
لكن كيف  ،يعقل هذا يريد تكوين ماء مضاد؟! يا أخي إن أمرك لعجيب

إن  :وقالت ،تكصتاستطاع إخفاء كل هذا عني طوال هذه السنوات؟ ثم ان
 لم يكن هذا كًلم مجانين فما هو إًذا؟

وصلت البيت واجمة شاردة كعادتها التي اكتسبتها حديًثا فسألها زوجها هل 
هناك شيئ تخفينه عني فقالت: ال فقط يومي املعتاد وربما أكون مرهقة 

كالعادة ثم سألته ملاذا؟ كأنما تريد أن تعرف ما الذي يظهر على  ءبعض الش ي
 ماتها دون أن تلحظ.قس

وعندما أخاطبك ال تجيبيني كأنك  في  ،فقال زوجها: أنت شاردة معظم الوقت
فربما أنت  مريضة؟  ،نك  لست على طبيعتك هذه األيامأوأعلم  ،عالم آخر

 هل أنت كذلك؟ 

ر وارتباك فنظرت إليه وهي تحاول جاهدة إخفاء ما أشرف على وجهها من تحي  
 ،بعض الش يء ةكما قلت لك مرهق ،أنا على طبيعتي :ثم قالت له ى،دون جدو 

 وبمجرد أن أستريح سأرجع لسابق عهدي.

فهي ال  ؛رأسها بأفكار متضاربة تمتأل الم تستطع نوم ليلتها هذه بعد أن 
وأخذت  ،ما يتفتق عنه املستقبل القريب من إجابات ى نتظار لتر تستطيع اال 

 .ان مخطًئاوماذا لو ك ،ها مصيًباو تفكر ماذا لو كان أخ

*  *  * 
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 فابتدأ برحلة
 

 

 

سنعتبرها كرحلة سياحية  ،رحلة إلى كاليفورنيا أو سويسرا في ملاذا ال نذهب"
أعدك بذلك سأحرص على أن تكون رحلة ممتعة. ماذا  يًئالن نخسر ش

أن  . سأكون مرافًقا لك  أرجوك  يءأمريكا؟ ال ش  ىإل يمنعنا من السفر
 .قال أنس ."توافقي

أعدك  ،فقط مسرع الجسيمات ى سنر  ،سنذهب إلى معهد كاليفورنيا للتقانة
أخذ أنس يلح عليها ويحاول  ،حد ىأنك ستستفيدين من هذه الرحلة إلى أقص 

 إقناعها.

وستكون  ،عمن املعلومات حول املسر    هائًًل  انستطيع أن نجمع كم   :ثم تابع
 ...بما استطعنا الحصول علىور  ،لهذه الرحلة فائدة عظيمة ألبحاثنا

ل لهذه ا حاًح وهنا قاطعته فاطمة بعد أن رمته بنظرة حادة صارخة: ال تكن م 
جدي نفًعا ؛الدرجة وال تحاول إقناعي بهذه األباطيل التي يطفح بها  ،فهذا لن ي 

أن يا إلهي لقد كدت  :وقالت ،عقلك ثم تبسمت وأطلقت ضحكة ساخرة
ولن نذهب إلى هنا  ،قد تماديت معك كثيًراف ،هدق هذا العبث الذي تقولصأ

 أو هناك.
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وبذل جهده إلثنائها عن قرارها بعدم  ،س أنس من محاولة إقناعهاألم يي
فلن  ءإذا لم نحصل على ش ي :ثم أضاف ،الطرق  ىالذهاب إلى كاليفورنيا بشت

من  لقليالسوى  اوسنعتبرها كرحلة سياحية لن نضيع فيها شيئً  انخسر شيئً 
 دك بذلك.أع ،املال

وأخذت تضغط على نهاية  ،فقالت بصورة حادة قاطعة وبألفاظ واضحة
انتهى  ،مكان يلن أذهب إلى أ ينإالكلمات مؤكدة على ما تقول: قلت لك 

 النقاش. 

و  خ 
 
ن. ثم خرج أنس غاضًبا بعد أن صفق الباب صفقة يوخيم الصمت على األ

بل  ،ضًبا بهذه الصورةفزعت أخته على أثرها ولم تكن معتادة على رؤيته غاأ
ه الرصانة  م  ي  ربما كانت هذه أول مرة يغضب فيها أنس بهذا الشكل فمن ش 

 لكن عدم اإلصغاء له أفقده شيمه النبيلة وعاد إلى بيت الغنم.  ،والحلم

هما أنس في تيه وحيرة ال يدري ماذا عليه أن يفعل. وإذ اوبعد مرور يومين قض
ب بعد أن وضع الهاتف على ابصوت غ  فقال  ،تصال من أختهافجأة ورده  ض 

هل تريد الذهاب  ،لى أميركا بعد الغدإفقالت: سأسافر  ؟ماذا تريدين :أذنه
 .؟ قفز أنس من مكانه فرًحا وقال: أنا اآلن في الطريق إليكيمع

 وبالفعل تقابًل بعد ساعة.  

ماذا حدث؟ ملاذا أبدلت  رأيك بهذه السرعة؟ هل جد جديد؟  :وسألها أنس
أنت  غريبة األطوار. فقالت  :فتابع أنس .م تجب سوى بابتسامة باهتةفل

قتنعت بكًلمك فبعد ذهابك افكل ما في األمر أني  ،فاطمة: ليس كما تظن
 ،في الذهاب إلى رحلة كهذه اأدرت املوضوع بعقلي فوجدت أني لن أخسر شيئً 

. وكما عبل ربما استفدنا منها حتى لو لم نحصل على معلومات حول املسر   
وأغنامك كثيرة  :ثم أضافت مازحة ،قلت سنعتبرها جولة سياحية ال بأس بها
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تجهت  إلى عميد االفور  ىثم أضافت وعل ،ي تكاليف الرحلة أو يزيدستغط  
للحصول على بعثة تعليمية ملعهد  ىما الطريقة امل ثل :الكلية وسألته

في الدكتوراة  يلتع للجسيمات ورساكاليفورنيا للتقانة فهو يحتوى على مسر  
فكما  ،وربما استفدت كثيًرا من هذه البعثة ،كانت تدور حول هذه النقطة

ولذلك ال تثمر على مجاالت  ؛تعلم أن دراستنا في مصر كلها دراسات نظرية
 من اإلبداع.

ولكني ال أملك  ،وليس هناك ما يمنع ذلك ،أنا شخصًيا موافق :فقال العميد
 يك دكتورة مبتعثة من طرفنا لعمل دراسة عن أإال أن أخبر املعهد بأن هنا

بحيث تكون البعثة رسمية. أما كل مايخص  ؛نقطة تختارينها أنت للبحث
السفر من إجراءات وتكاليف وغيرها فهو مسئوليتك بالكامل. فوافقت  على 

ستعداد للسفر بمجرد الحصول على أنا على أتم اال و  :أضافتو  :الفور 
وستكون بحوزتي في خًلل  ،كاليفورنيا للتقانة املوافقة الرسمية من معهد

هلل وجه أنس فرًحا واستأذنها في العودة إلى بيت تقدير فت ىالغد على أقص 
الغنم ليستعد للرحلة. وبعد أن غادر جلست واجمة خائفة حذرة يتخبط في 
ذهنها من األفكار ما جعلها ترزح تحت عبئها صامتة ساعة من الوقت تتأمل 

لقد انقلبت حياتها رأًسا على عقب بين ليلة  ؛ليلة املاضيةفي األيام الق
 فلم تكن تعلم بأن شيًئا من هذا سيحدث قبل أسبوع. ؛وضحاها

عقبة صغيرة كيف سيدخل أنس معهد كالفورنيا للتقانة وبأى  اواجهتهمو 
 صفة؟ لكن سرعان ماحلت هذه املشكلة بفكرة بسيطة.

وان إجراءات السفر بعد أن ح خ 
 
ستخراج ثت  فاطمة أحد معارفها ال أنهي األ

وفي خًلل يومين أنهيا جميع  .الجواز الخاص بأنس على وجه السرعة
 إجراءات السفر. وبالفعل سافرا بسًلسة في املوعد املحدد دون معوقات.
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 ؛رأى فيه أنس من العجائب مالم يخطر على عقله ،بعد عناء سفر طويل
م يبتعد عنها هذه املسافة قبل ول ،شيًئا في حياته سوى غنمه فهو لم ير  

نه ظل إالتي يرتحل فيها خارج القطر حتى  ىوكانت هذه املرة األول ،ذلك
مرتعًدا متشبًثا بمقعده طوال الرحلة متوجًسا من حدوث مكروه للطائرة. 

 أما أخته فنامت معظم الرحلة فقد كانت معتادة على السفر.

وبعد  ،فر في صالة الوصول بعد نزولهما من الطائرة وإنهاء إجراءات الس
رأت فاطمة لوحة بيد  ،ا بالخروج من املطارالحصول على ختم املغادرة وهم  

من املعهد جاء خصيًصا  امندوبً  ". كاند/فاطمة" :شخص مكتوب عليها
 ستقبالها.ال 

أنا  :وبعد أن وصلت إليه حيته ثم قالت له باللغة اإلنجليزية ،ذهبت باتجاهه
ثم أشارت إلى أنس وأخبرته بأنه املساعد  ،حية مبتسًمافبادلها الت .د/فاطمة

خر ثم ب به هو اآل فأومأ برأسه مبتسًما بعد أن رحَّ  ،أو السكرتير الشخص ي
سًطا من الراحة بعد أن أخبرها بأنها تستطيع اتجها إلى الفندق ليناال ق  

 الذهاب إلى معهد التقانة في الصباح.

  ،صباح اليوم التالي يوف
 
وان في قمة نشاطهما بعد نوم  استيقظ األ عميق  خ 

ثار إعياء السفر. ثم قالت فاطمة بحماس شديد وهي متحفزة آذهب معه 
ا بعد أن نظرت إلى أخيها بينما أخذت تيهئ نفسها استعداًدا للخروج: هيَّ 

فقال أنس بعد أن رمقها بنظرة تش ي . لقد تأخرنا ،فلنذهب إلى املعهد  ،أسرع
تمهلي فقط دعينا نأكل أو  :حمقاء سمجة سامةبالتعجب تعلو وجهه ابت

ثم أضاف بينما أخذ  ةثم استقام معتداًل ينظر في املرآ .أواًل  انشرب شيئً 
ولم العجلة؟. ثم رمقها بطرفه كأنما أراد  :يمسد شعر رأسه بأصابعه  قائًًل 

فقالت متجهمة مغتاظة بعد  ،ر الذي سيبدو على قسمات وجههارؤية التغي  
وتناشدني  يَّ أنسيت كيف كنت تتضرع إل ،ينها: إن أمرك لعجيبأن قطبت جب
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من القهوة ونحن  حتساء كوب  اا نستطيع هيَّ  :ثم صاحت ،أن نسافر إلى هنا
فقالت له بعد أن انتبهت إلى  ،بتسامة مصطنعةافي الطريق. فنظر إليها ب

نقي في الصبا :د استفزازها وإزعاجهاحيلته في تعم   أال  ،حملاذا تريد إثارة ح 
أني أختك؟ فقال بعد أن ابتسم ابتسامة زائفة ظلت مرتسمة على وجهه  ى تر 

ثم أطلق ضحكة  .على اإلطًلق ء  أكثر من املعتاد: أنا ال أحاول فعل ش ي
   ،ثم إني أعلم بأنك أختي :مكتومة كأنها خرجت من أنفه قائًًل 

ي نرينوملاذا تذك 
جهها وارتمت إلى بذلك أصًًل؟ فصرخت بعد أن وضعت الوسادة على و 

حتى قطع  ..يا إلهي ال أظن أني رأيت وجهك بهذا الغباء من قبل  :الوراء
على باب الغرفة سأل أنس من الطارق فأجاب خدمة  خفيٌض  جدالهما طرٌق 

الغرف "وجبة اإلفطار" سيدي. فأذن له بالدخول وأمره بترك الطعام على 
الطعام ببًلهة حتى قالت له  وظل أنس ينظر إلى ،الطاولة ثم أذن له باملغادرة

فقال  .لقد تأخرنا ،أخته على جثتي أن تلتهم قطعة واحدة من هذا الطعام
باسًما بعد أن شبك كلتا يديه ثم وضعهما أمام وجهه كأنما يرجوها فقط 

الطعام  ى فإني أر  ،دعيني ألتهم قطعة واحدة واحدة فقط إنه شهي للغاية
بتسمت أخته ثم امصص شفتيه بلسانه. بينما أخذ يت ،سمكأنما يطلبني باال 

ه بعد أن أمسك ها ثم خرجت مسرعة وهي تجر  ءأمسكت زراعه وجذبته ورا
قطعة من الكيك ووضعها في فمه يلوكها وهو يقول مازًحا تمهلي يا أختاه 

 .ءمن أي ش ي ىالطعام أول

ان أسفل الفندق وأخبرا السائق بوجهتهما بعد أن استقًل تاكس ي.  و  خ 
 
نزل األ

وأخذت تبحث عن معلومات حتى  ،ح النتستغلت فاطمة وقتها في تصف  ا
ني هذا املعهد سنة تتعرَّ  م في مدينة 5795ف أكثر عن هذا املعهد وتاريخه ب 

باسادينا على يد رجل أعمال وسياس ي كبير يدعى أموس جي ثروب. بدأ على 
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لتقنية صورة كلية مهنية. ومر بتحول كبير من كلية بسيطة لتدريس الفنون ا
 إلى مركز علمي ذي مكانة علمية عالية مرموقة.

حاز معهد كاليفورنيا للتقانة )كالتك( في آخر تصنيف للنيويورك تايمز 
على الرغم من كونه ال  ،املركز األول   6155-6156ألفضل الجامعات العاملية 

فعدد الطلبة فيه اليتعدى  ؛يعدو أكثر من مؤسسة علمية صغيرة نسبًيا
حيث يحتل املرتبة  ؛ب. ويعتبر من أكبر املراكز البحثية في العالمطال 5111

ومن األحداث التاريخية جامعة في العالم.  311السادسة على قائمة أفضل 
الكبيرة التي مرت بها الجامعة كان ذلك الزلزال الضخم الذي ضرب سان 

 من الدمار لحرم الجامعة. كبير   ب في قدر  وتسبَّ  5985فرناندو في 

الجميلة التي أسرت  ةا أنس فقد كان منشغًًل بالنظر إلى معالم املدينأم
 بصره وأخذت بلبه.

وكان في استقبالهما دكتور  ،لم يمضيا كثيًرا في السيارة حتى وصًل إلى املعهد
 ،م نفسه بأنه أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكيميائيةفقدَّ  "،بيركلي"

مت وقدَّ  ،د. سلمت عليه د/فاطمةوسيقوم بمرافقتهما خًلل جولتهما باملعه
عليه التحية وأخبرهما بأنه  ها على أنه مساعدها الشخص ي فردَّ اله أخ

 ية سريعة لتعريفهما بأقسام املعهد.ئما في جولة مبدهسيصحب

وأخبرته  ،ع الجسيماتفسألته فاطمة عن القسم الذي يحتوى جهاز مسر   
وبالفعل  .برأسه مبتسًما فأومأ ،بأن الجهاز هو عنوان رسالتها للدكتوراه

 اصطحبهما إلى الغرفة الرئيسية لوحدة التحكم.

ثم بدأ يسأل ويستفسر كثيًرا عنه  ،عوبدا على أنس اهتمامه الشديد باملسر   
يجيبه عن معظم تساؤالته حتى  يوبدأ د/بيركل ،بينما التزمت أخته الصمت

 بالجهاز وهزَّ  انتبه من هذا املساعد الشخص ي الغريب ومن اهتمامه الزائد
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ل كيف يعرف أصًًل اسم ءثم تسا ،ه متعجًبايمنكبيه ثم قطب حاجب
 الجهاز؟!

فبدأت تسأل هي األخرى  ،على د/بيركلي من تحير وارتباك اتنبهت فاطمة ملا بد
حتى ال تقع في حرج ثم أخبرته أن مساعدها يعلم الكثير من املعلومات بفضل 

ع أيًضا على رسالتها البحثية عن مسر   مًلزمته لها معظم الوقت. وأنه اطلع 
م لجمع املعلومات.  ،ةءالجسيمات فهو محب للقرا ه 

 ن 

 ،علم يستطع أنس أن يصمت أمام فضوله الذي أثاره الوقوف بين يدي املسر   
فأجاب د/بيركلي نعم  ؟هل هناك ورق بحثي حول تركيب الجهاز :فسأله

وهنا  ..املكتبة امللحقة باملعهدوقال: كل ما تريده من أوراق بحثية موجود في 
 طًلع على هذه البحوث؟ هل نستطيع اال  :تدخلت فاطمة وسألته

 ،تكٌشف وجه د/بيركلي عن ابتسامة متعجًبا ثم قال: نعم أنت  اآلن في أمريكا
فما بالك  ؛نحن هنا نهتم بتسهيل الحصول على املعلومات للعامة

كيفية البحث عن الكتب لما املكتبة وأرشدهى باملتخصصين؟ واتجه بهما إل
 والبحوث العلمية من خًلل جهاز الكمبيوتر.

ان و  خ 
 
ها حتى وقعا بعد جهد افي البحث عن املراجع التي التمس انهمك األ

ع. فعادا إلى الفندق بعد وعناء على بعض األبحاث واملراجع املتعلقة باملسر   
ا به فربما الغبطة والسرور على ما ظفر  اأن شكرا د/بيركلي تتملكهم

 ن إليه.اهذه األبحاث فيما يصبو  اساعدتهم

انكب أنس على املراجع التي وقعت تحت يده بينما تساعده أخته في تجميع 
 ،وقت ممكنأقصر وإظهار النقاط املهمة لجمع أكبر قدر من املعلومات في 

ة املتواصلة انتهى أنس من دراسة كل ءوبعد ثًلثة أسابيع من املذاكرة والقرا
ع ثم قال ألخته لقد فهمت اآلن كيفية عمل الجهاز جيًدا ثم تعلق باملسر   ماي
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ولقد وعيت بعض املعلومات الجديدة عن املادة املضادة. وصمت  :أضاف
لو كنت أملك من اإلمكانات ما  :برهة بينما شرد عقله هائًما بين أفكاره

مما  لكن هذا ،أستطيع بها بناء مثل هذا الجهاز لكنت قد شرعت بالفعل
ثم قال: اآلن إذا  ،ثم انتبه ونظر إلى أخته .يفني العمر دونه وأنا بمفردي

لنا الحصول على ذرات الهيدروجين  ىاستطعنا تشغيل الجهاز فربما يتسن
بحيث  ؛ذا أمكننا توفير حاويات لحفظ املاء املضادإو  ،واألكسجين املضاد

فن تكون خالية من ذرات األكسجين والهيدروجين العادى لكي  ،منهما كل   يال ي 
وئيدة  ىفسأكون قد حققت من النجاح ما يجعلني أتابع طريقي بخط ،خراآل 

 واثقة لتحقيق حلمي في الوصول إلى آلتي املنشودة.

لكن ما السبيل إلى تشغيله؟ ولم يجنح  :وقال لها ،ج أخته بنظرة ماكرةثم حدَّ 
 ،صامتة لم تجب ببصره يمنة أو يسرة وأخذ يراقب قسمات وجهها بينما هي

فتنهد أنس بعد أن أخذ نفًسا عميًقا  .أعتقد أن هذا مستحيل :ثم قالت
 :ثم تابعت ،ثم أشاح ببصره بعيًدا بعد أن أطرق رأسه ،مطلًقا زفرة ومتأوًها

علماء  51ال أحد يستطيع تشغيل الجهاز إال باملوافقة الخطية ألكثر من 
 عاملًا. 31شغيله أكثر من وال بد أن يكون حاضًرا عند ت ،مسئولين عنه

 ما الحل إًذا! ءلخر يتسامنهما إلى اآل  فنظر كل  

ان ساعة من الوقت وقامت فاطمة كأنها تستعد للخروج ثم  و  خ 
 
وصمت األ

لنتعرف على  ة"أنس" دعنا نخرج لنأخذ جولة سياحية في املدين :صاحت
نا على فنكون بذلك قد استفد ،ت هذه املهمة بالفشلءفربما با ،معاملها

ولم تضع هذه الرحلة هباء. فزم أنس شفتيه وتغضن  ،األقل بجولة سياحية
حتمال فشل هذه اوجهه بعد أن عًله الوجوم كأنما اغتاظ من إيحاء أخته ب

املهمة كأنما تهيئه نفسًيا لذلك فجلس صامًتا حزيًنا لكنه لم يجد بًدا من 
وعند خروجهما من  ،الذهاب معها بداًل من الجلوس وحيًدا تصرعه األفكار
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أهم املعالم السياحية في  يستقبال: ماهسألت فاطمة موظف اال  ،الفندق
 هذه الوالية؟

فقال لهما بعد أن ارتسمت على وجهه ابتسامة جافة دائًما ما تظهر على 
مدينة سان ديجو تستحق الزيارة أعتقد أنها ستنال  :ستقبالموظفي اال 

ها أهم املعالم السياحية في املدينة إعجابكما. وأعطاهما خريطة موضح علي
ثم شكرت املوظف وخرجا الستقًلل تاكس ي واتجها إلى مدينة سان ديجو 

 مباشرة.

اء حيث يروي هذا املتحف تاريخ ذهبا إلى متحف سان ديجو للفض
ستكشافات الفضائية الدولية كما يضم املتحف مجموعة كبيرة من اال 

 ونموذج ر"فاي سبيت" وطائرة "9املركبات الفضائية مثل وحدة "أبولو
 .البريطانية لويس" سانت "روح سفينة

حيث يقع في بناء يعود إلى  ؛ثم إلى متحف اإلنسان وهو متحف أثري وإنساني 
صورة فوتوغرافية باإلضافة إلى  58111قطعة أثرية و  86111م يضم 5953

العروض التاريخية الدائمة وحديقة الصداقة اليابانية حيث تحوي 
 يوف ،وعة رائعة من األشجار التجميلية والتكوينات الصخرية النادرةمجم

 ع هورتون بًلزا التجاري وبذلك انتهى اليوم.النهاية ذهبا إلى مجم  

 يوقد استمتعا به لدرجة أنهما تمنيا تكرار هذا اليوم السياحي املمتع. وف
أن  عليه عقله ىطريق العودة جلس أنس يفكر في هدف الرحلة األساس ي. أب

وكيف سيحصل عليها بعد  ،يمهله يوًما واحًدا دون أن يشغله باملادة املضادة
 ع الجسيمات.تشغيل مسر  

بل ماذا لو أني  ،ي هذه العقبة الكؤودماذا لو استطعت تخط   :وبدأ يتساءل
لكني أعلم أن هذا من املستحيًلت. ثم أنه ليس  ،أمتلك مثل هذا الجهاز



- 60 - 

 ىوبالتالي يكون قد انته ،ه على املاء املضادلذاته فيكفي الحصول من اهدفً 
وقد قطعت شوًطا كبيًرا بالفعل حتى  ،فهو لبنة صغيرة لبناء آلة النقل ؛دوره

 :حتى التفتت أخته قائلة ..لقد اقتربنا :اقتربت منها. ثم صاح بصوت مرتفع
فأشار بيديه بحركة ال مبالية أن ، ماذا أصابك؟ فقد كنت صحيًحا قبل قليل

وساخ في عقله مرة أخرى وأخذ  ..القد تذكرت شيًئا مهم   :ثم قال ،ءال ش ي
ع ل ملاذا ال نحصل على ما نريد من مادة مضادة من خًلل هذا املسر   ءيتسا

ا القائم بالفعل؟ ولكن كيف سنفعل ذلك؟ ثم التفت إلى أخته ليخبرها عمَّ 
  آيدور بعقله فر 

نكبوتية ب في صفحات الشبكة العها منشغلة بهاتفها تقل 
فوجدت قائمة تضم الحاصلين على  ،لتتعرف على العلماء العاملين باملعهد

سم اوفجأة توقفت عند  ،هاأوبدأت تقر  ،جائزة نوبل من بداية إنشاء املعهد
ثم حدجت أخيها نظرة  ،لفت انتباهها سرعان ما أعادت قراءته مرة أخرى 

جائزة نوبل في العالم مصري الكبير الحاصل على  :وقالت له ى،ذات معن
ر   5991الكيمياء عام 

د  س في هذا املعهد؟ فقال أنس بعد أن م هو بروفيسور ي 
وبدا عليه كأنما  -هز منكبيه كأنه غير مكترث كأنما انفصل عن الواقع

 نعم أعلم ذلك.  :-يغالب النوم

فقررت عدم العودة  ،ها أي اهتمام بما قالتيلم تهتم فاطمة بعدم إبداء أخ
وأخبرت سائق التاكس ي أن يذهب إلى هذا العنوان بعد أن بحثت  إلى الفندق

 :وصاح ،في شبكة اإلنترنت على عنوان هذا العالم املصري حتى انتبه أنس
ثم ماذا سنقول له؟ وكيف  ،أين سنذهب في هذه الساعة املتأخرة هل جننت  

سيساعدنا أصًًل؟ فلم تلتفت إليه ولم تحفل بكًلمه ثم تمتمت بصوت 
وبدت متحمسة  .هذه فرصة ولست على استعداد لتضيعها :خفيض

فقال أنس: لقد تأخرنا  .فربما بمقدوره مساعدتنا :وتشبثت برأيها ثم أضافت
كيف سنذهب إلى منزله في هذا الوقت املتأخر من الليل ومن غير  ،كثيًرا
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لقد أتينا في  ؛موعد سابق؟! فالساعة اآلن الواحدة صباًحا. ماذا سنقول له
عن بعض األمور؟ ماذا تتوقعين أن يكون رده؟ هذا  الليل لنستفسر منتصف

 إن سمح لنا بمقابلته من األساس. 

 ،ثم قالت سنذهب إليه في هذا الوقت وليكن مايكن ،فرمقته بنظرة حادة
طررت ضحتى لو ا ،سنذهب إليه يعني سنذهب إليه ،هذه فرصة لن نضيعها

وأسندت ظهرها إلى املقعد  ،ثم أشاحت ببصرها بعيًدا ،الذهاب بمفردي
فرضخ أنس تحت تصميم  ،راعيها حول بعضهماذأن طوت  دبغضب بع

وبعد قليل أضافت بعد أن كسرت  .ولم يجد بًدا من التزام الصمت ،أخته
 ةوأنا متأكد أنه سيستقبلنا بترحاب ثم أننا غرباء عن املدين :حاجز الصمت

معك   :مستسلًما إلرادتها واملصريون كرماء فقال لها ،وال تنس ي أنه مصري 
 حق دعينا نذهب وليكن مايكن.

ان في تمام الساعة الثانية صباًحا وطرقا باب املنزل فلم يرد أحٌد  و  خ 
 
 ،وصل األ

ن إطرقاه مرة أخرى بقوة فلم يجب أحد. فقررا العودة إلى الفندق. وما 
ح  الباب وخرج منه شخص مقطب الجبهة عا بالرجوع. ف  استدارا وهمَّ  ابس ت 

وحياهما باإلنجليزية. فعرفاه فوًرا فقد كان عاملًا  م عليهما ببرود  الوجه فسلَّ 
 مشهوًرا زائع الصيت كثيًرا ما تراه في التلفاز.

عليه الدهشة وزال عبوسه وهش  تا عليه التحية باللغة العربية فبدرد  
 أنتما مصريان؟! أليس كذلك؟! :ثم قال ،وجهه

فرحب بهما بحرارة. ودعاهما إلى الدخول فوًرا  ."نعم" :فأجاباه بصوت واحد
لكني غير معتاد أن استقبل  ،رق الباب من البدايةثم قال: لقد سمعت ط  

 ولكن بدون سبب أحسست بفضول ألحَّ  ،اًرا خاصة في هذا الوقت املتأخرزوَّ 
 ملعرفة من الطارق في هذا الوقت فمرحًبا بكما في منزلي. يَّ عل
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أخبرته فاطمة بأنها رئيسة قسم الذرة  ،أكثر معضهعلى ب واوبعد أن تعرف
ها وأيًضا مساعدها و وقدمت له أنس على أنه أخ ،بجامعة املنصورة

ع نحن نطمع في مرافقتنا بجولة قريبة من مسر    :ثم قالت ،الشخص ي
لقد كان هذا الجهاز نقطة البحث األساسية في رسالتي  ،الجزيئات

 .للدكتوراه. فأومأ بموافقته مرحًبا

ا مرادهما الحقيقي ولم يطلعاه ببغيتهما في الحصول على لكنهما أضمرا أيضً 
ع وعن كيفية عمله ثم قال فأخذ يحدثهما أكثر عن املسر   ،املادة املضادة

م   :ًراذمعت ل 
 
فتبسم  .فهو ال يدخل ضمن مجال دراستي ،بدقائقه أنا ال أ

ان ابتسامة تدل على قبول عذره.  و  خ 
 
 األ

لة أنس العميقة واهتمامه الغريب بالجهاز بالرغم من كونه ئسولكنه الحظ ا
ثم سأله كيف تعرف هذا الكم الهائل  ،تعجبه ىفأبد ،اليعدو سوى مساعد

فأنا أقرأ كل ما  ،أحب االطًلع كثيًرا :ع؟! فقال أنسمن املعلومات حول املسر   
 يقع تحت يدي.

ي التي أعدتها لقد اطلع أنس على رسالت :فتدخلت فاطمة سريًعا وقالت
فصمت هذا العالم الكبير ورمقها  ،وقرأ كل أبحاثي في هذا املجال ،للدكتوراه

ل بعد أن سها ءوأخذ يتسا ،بنظرة فهمت منها بأنه لم يصدقها فيما ذكرت
  ئأس ،للحظات

وعن عقلية متخصصة  ،ر عن عمق شديدلة هذا الرجل تعب 
 نن ملاذا يخفياولك ،ربما يكون هو املتخصص وهي مساعدته الشخصية

ه تذلك حتى انتبه على صوت أنس وهو يسأله عن كيفية تشغيله. فتملك
ملاذا تريد تشغيل املسرع؟ فقال أنس  :وقال ،الدهشة ثم رمقه بنظرة باسمةً 

فقال  .أعتقد بأنها ستكون تجربة مثيرة ،أريد ان أراه فقط وهو يعمل :مرتبًكا
طيع تقديمه لكما هو ولكن ما أست ،ربما يكون هذا عسير :العالم

ثم  .ع على حقيقتهاصطحابكما في جولة عن قرب لتقوما باستكشاف املسر   
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ان بصوت واحد :أضاف و  خ 
 
واتفقا على  .نعم :أليس هذا ما تريدان؟ فقال األ

أن يتقابًل في املعهد في الساعة العاشرة صباًحا. فسلما عليه بعد أن شكراه 
فكل خطوة تقربهما من مبتغاهما. ثم  ؛وانصرفا تغمرهما الغبطة والسرور

أرأيت كيف قابلنا الرجل  ى:قالت فاطمة بعد أن رمقت أخاها نظرة ذات مغز 
أنه قابلنا بترحاب بأننا لم نثقل عليه. فقالت  ىفقال أنس: ليس معن ..بترحاب

أنني أتيت معك ألساعدك في  ال تنس   :أخته بعد أن حدجته بنظرة ماكرة
وإال ماذا؟  :عن هذا وإال... ثم صمتت فقال أنس ف  الحصول على مبتغاك فك

فأشاح بوجهه بعيًدا تعلو  .أنت تعرف ماذا سيحدث لك :فقالت أخته باسمة
 وجهه ابتسامة. وانطلقا قافلين إلى الفندق.

وفي صباح اليوم التالي ذهبا في املوعد املحدد وكان في انتظارهما هذا العالم 
ع مباشرة إلى القاعة املوجود بها مسر    ام عليهما وانطلقو الكبير فسلَّ 
 الجسيمات. 

ر  ىمبن  ى كبير يحتوي على صالة مغطاة تتشعب من حوافها ممرات دائرية ال ي 
ويتكون املسرع من  ،منتهاها تحتوي على ما يشبه أنبوب عمًلق غير مفرغ

متر.  511محطات تسريع ومغانط عظيمة الحجم تكاد ترتفع إلى ما يقرب من 
ى شكل دائرة عظيمة عندما تكون بجانبها تراها منبسطة يصل ومبني عل

 حجمها عدة كيلومترات. 

أشار العالم الكبير إلى غرفة صغيرة على يسار غرفة التحكم ثم قال: هذا هو 
وبجواره  ،ع الذي يتم به أسر بعض الذرات املضادةالجزء الرئيس ي للمسر   

يع الحفاظ عليها سوى ولكن لألسف فكما تعلمين ال نستط ،غرفة التحكم
أجزاء قليلة من الثانية وال تقاس سوى بآالت دقيقة لحساب الوقت صنعت 

 خصيًصا لهذا الغرض.



- 64 - 

ع بذل فيها العالم ما باستطاعته حتى وبعد عدة ساعات من معاينة املسر   
و   خ 
 
ن إدراكه ولم يتركاه حتى استنزفا يأجاب على معظم ما استشكل على األ

حتى أنهكهم املسير جميًعا ولم  ،عمعلومات حول املسر    جميع ما يعرفه من
مشاهدة سوى جزء يسير منه ثم قال: بقية أجزاء املسرع هي نسخ  اعو ييستط

متكرره مما شاهدتماه ومتصلة ببعضها مكونة دائرة عمًلقة تصل لعدة 
د ولذلك فليس هناك حاجة لرؤية أجزائه بالكامل فهو مشيَّ  ؛كيلو مترات
كم. وفي نهاية الجولة شكراه على هذا املجهود الكبير الذي  61 على مايقارب

صبره معهما واقتطاع جزء من وقته  ىبذله لهما في شرحه املستفيض وعل
 نصراف بعد أن ودعاه.الثمين ثم استأذنا باال 

ان إلى الفندق  و  خ 
 
 ؛عد أن أصابهما من اإلرهاق والتعب ما أصابهمابعاد األ

ستغراق في نوم عميق بينما لم يستطع أنس أن ال فساعد ذلك فاطمة على ا
ع املسر    ىيهدأ وثارت ثائرة عقله وماجت نفسه كسابق عهدها بعدما رأ

ع ثم قال: بيني وبين الحصول على املاء املضاد هو تشغيل املسر    ،بعينيه
وجلس وأمسك قلًما وورقة وأخذ يراجع كل  ،بعدما علمت  جميع التفاصيل

لومات ليتميز هدفه ويستبين طريقه وبدأ في تدوين في جعبته من مع ما
 :وترتيب أولوياته حتى استغرقه ذلك طوال الليل وكان ملخصها كالتالي

 ع وتشغيله. الدخول إلى املسر    -5

 تكوين هيدروجين وأكسجين مضاد ودمجهما لتكوين ماء مضاد. -6

 حاوية مناسبة تحوي هذا املضاد لفترة كبيرة. -5

 أمريكا مع حاويات املادة املضادة بسًلم.  الخروج من -1

 الشروع في بناء آلة النقل.  -3
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ا على املقعد واضًعا فوجدت أنس جالًس  ،استيقظت فاطمة بكامل نشاطها
بينما ساخت املنضدة تحت أكوام من الورق  ىيده على خده وبصره إلى أعل

يقًظا طوال هل ظللت مست :وبدا ساهًما غارًقا في أفكاره. فقالت ،املبعثر
 :الليل؟ وماذا كنت تفعل بهذه األوراق؟ وأشارت بيدها فلم يجب فصاحت

ماذا كنت  :اسيقظت؟ فقالت ىمت :"أنس" نحن هنا فالتفت مرتعًدا. ثم تمتم
تفعل طوال اليل؟ فقال أنس: كنت أقوم بتدوين ما يجب علينا فعله بعد 

وماذا سنفعل؟  :لتذلك. ثم أشاح بوجهه بعيًدا فرمقته بنظرة حائرة ثم قا
 هل هذا يحتاج إلى جهد أو تدوين؟ ،بالطبع سنعود بعد يومين إلى القاهرة

لت األمر تحليًًل دقيًقا. ولم فقال أنس بعد أن رمقها بنظرة ماكرة: لقد حلَّ 
لسة وتشغيل املسر    اأجد أمامنا خيارً  وعندها سيكون  ،عسوى الدخول خ 

ماذا تعني بأمامنا؟ فأنا لست  :قالتبحوزتنا ما أتينا من أجله. فصرخت ثم 
وال أريد أن  ،وال تحاول إقناعي بما يدور بخلدك ،معك فيما تفكر به أًيا كان

بل كان  ء،إلى هنا من أجل أن نرجع بأي ش ي ثم أننا لم نأت   ،أعرف به أًيا كان
 :ثم صاحت ،عالهدف من الرحلة هو جمع املعلومات وعمل بحث حول املسر   

د أن ندخل كاللصوص نحن لسنا كذلك. ولن نقوم بذلك أبًدا. ثم تري ،يا إلهي
أشاحت ببصرها بعيًدا بعد أن ضربت املقعد بيدها غاضبة. فقال أنس بعد 

وما فائدة املعلومات دون  :أن رمقها بنظرة ماكرة كاشًفا عن ابتسامة باهتة
. وقد عثم أننا ال نستطيع بناء مثل هذا املسر    ،الحصول على املاء املضاد

م الصمت عكفت على دراسة األمر طوال الليل ولم أجد سبيًًل آخر. ثم خيَّ 
 على الغرفة.

وبعد قليل تنهد أنس بعد أن أخذ نفًسا عميًقا ثم اعتدل في جلسته وقال: 
أنا ال أريد املاء  :طريقة أخرى؟ فقالت على الفور  نهل تمتلكي ،أخبريني أنت  

وسأرجع إلى القاهرة بعد الغد.  ،عليهاملضاد حتى أفكر في طريقة للحصول 
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ثم قال: الغرض األساس ي للحصول على املادة  ،فوجم أنس صامًتا لفترة
وستتقدم البشرية  ،املضادة هو صنع آلة ستستخدم في خدمة البشر

مبتغانا في  اولو علمو  ،عشرات بل ربما مئات السنين بفضل هذه اآللة
حد أته بعد أن قطب جبينه ورفع الحقيقة ألعطونا مانريد. ثم نظر إلى أخ

أنا شخصًيا ال أعتبر هذه سرقة. ثم أضاف  :حاجبيه وقال بلهجة متغطرسة
بنبرة تنطوي على بعض العجرفة اغتاظت أخته منها: بل ربما سيقدمون لنا 

 وستذكرين ما أقول. ،الشكر الوفير في املستقبل القريب

بأساليب شريفة غير  إذا أردت أن تخدم البشرية فاخدمها :فقالت غاضبة
ولن  ،فأنا أفهمك جيًدا ،تتبعه معي ذيملتوية. ودعك من أسلوب املراوغة ال

خر وابتعدا منهما بوجهه معرًضا عن اآل  وأشاح كل   .تستطيع إقناعي هذه املرة
 غاضبين.

أصابه من اإلحباط ما أصابه ال يدري  ا،وخرج أنس من الغرفة مغضًبا مكتئبً  
الليل ثم  ستقبال ولم يعد إلى الغرفة حتى جنَّ قاعة اال فجلس في  ،أين يذهب

وأخذ  ،ولكن لم يغمض له جفن ،نقضاء اليوماعاد استعداًدا للنوم بعد 
 :ما الحل إذا لم تقتنع أختي في النهاية. ثم قال بلهجة الواثق املتحدي :يفكر

قد  حتى لو كان املقابل حريتي أو حياتي وإال أكون  ،لن أرجع دون هذه املادة
 .أفنيت عمري هباءً 

فقالت مازحة  .قال أنس: لقد واتتني فكرة عظيمة ،وفي صباح اليوم التالي
ولن  ،عأعتقد أن بمقدوري تشغيل املسر    :ئتني بأفكارك الناجعة؟ فقالأ

في أحد دارات  ه عطًًل نيكون في استطاعة أحد اكتشاف أنه يعمل وسيظنو 
يا  :فصاحت أخته .ًطا في هذا األمر أبًداأن أحًدا كان متور    االطاقة ولن يعلمو 

وسأعود إلى  ،لن أكمل معك هذا الطريق كما تريد ،إلهي لقد عدنا ثانية
م فتبسَّ  ؛بهما على خديها ى ثم رفعت يديها كأنما تريد أن تهو  .القاهرة في الغد
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ب وأخذ يقول تبس   ض  اليدين بعد  فرهل ترضين أن نعود إلى بًلدنا ص :م امل غ 
هل ترضين أن يتوقف حلمي عند هذا الحد  ؟ا كل هذا الطريقأن قطعن

وفي  .وأخذ يحاول أن يستنطقها باملوافقة .بسببك بعدما اقتربنا من تحقيقه
ب ض علينا هل تعلم ما  :ثم قالت ،نهاية اليوم أظهرت بعض اللين

ماذا لو ق 
  ،سيحدث لي

 
ل من الجامعة هذا إن لم أقض  بقية حياتي خلف فص  فسأ

أنا أضمن لك أال  جبينه: امقطبً  فقال أنس بلهجة حازمة واثقة .اراألسو 
وسنعود ساملين إلى مصر وبحوزتنا املاء املضاد.  ،من هذا ءٌ يحدث ش ي

كأنما تراجع عن  -ثم أضاف بعد أن انبسطت أسارير وجهه ،وصمت قليًًل 
 في الحقيقة هذه املادة تستحق املخاطرة.  -وعده 

هزت برأسها وهي خائفة وجلة  ،طويلة من الجدالوبعد فترة  ،وفي النهاية
ظنتها  ،ومترددة بحركة تدل على املوافقة. وأحست برعشة تسري في أوصالها

أنت  :وقالت ،ثم رفعتها ،عًلمة سيئة كادت أن تثنيها فطأطأت رأسها قليًًل 
فهذه املرة األخيرة التي أوافقك على  ،دائًما ما تضعني في هذه املواقف الغبية

"فهذه املرة  :كًلمها حتى أرادت أن تسترجع هذه الجملةلثم انتبهت  ..ش يء
ولكنها لم تجد بًدا من  ء،األخيرة التي أوافقك على ش يء" واعتبرتها فأل س ي

يا  :وليكن مايكن. فتهللت أسارير وجهه وأخذ يقول  ،التقدم وراء أخيها
 اعلمي أني ال أساوي شيًئا بدونك. ،أختاه

واستنتج أن الحجم املناسب للحاويات  ،طة محكمةعكف أنس على وضع خ
التي ستحمل املاء املضاد مكعبات مستطيلة الشكل ذات أبعاد متتالية 

 ،وبعد دراسة مستفيضة لخصائص مواد الجدول الدوري ،سم 5×6×5
ل إلى أن املعضلة ال تكمن  في املادة نفسها التي ستدخل في تكوين توصَّ 

خاصة ذرات األكسجين  ،اوية من أي ذرات للمادةوإنما في تفريغ الح ،املكعب
فن نوالهيدروجين حتى ال يصطدما منهما اآلخر. وبالفعل  كل   يبنقيضهما وي 
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لتفريغ املكعبات  ىحاويات بعد أن توصل إلى الطريقة امل ثل ثمانيبدأ في صنع 
 61درجة كلفينية ملدة  5111من الذرات عن طريق تسخينها في درجة حرارة 

وستعمل هذه الحرارة العالية على تكسير الذرات وتحليلها إلى  ،ساعة
 . ىجسيمات أصغر حتى تتًلش 

ع ة وتحديد ساعة الصفر للتسلل إلى مسر   م  حك  سوى وضع خطة م   ولم يبق  
ثم أخبر أخته  ،الجزيئات وتشغيله. استغرق أنس في إعداد الخطة يوًما كامًًل 

فلن يكون هناك متسع  ؛لوقتنظًرا لضيق ا ؛بضرورة حجز تذاكر العودة
على املاء املضاد وقام بتحديد وقت  الو حصلو  ءمن الوقت لفعل أي ش ي

 الدخول إلى املعهد مساء الغد في الساعة السادسة. 

ًل انطلقا إلى املعهد وترج   ،وقبل الوقت املحدد بساعة ،وفي مساء اليوم التالي
بعد أن أخبرت  ،بسًلسةمن السيارة وسارا حتى دخًل من البوابة الرئيسية 

الحراس بأنهما على موعد مع العالم الكبير الحاصل على جائزة نوبل في 
لهما بالدخول بعد أن أبرزا لهم ما يثبت هويتهما. وكان  امكتبه. فسمحو 

وبعد أن  .هنا وهناك ون تجولي ذينباألساتذة والطلبة ال ًئااملعهد ما زال ممتل
نس: سنجلس هنا إلى أن تهدأ الحركة. قال أ،وصًل إلى الصالة الرئيسية 

وانتبذا مكاًنا هادًئا استعداًدا للبدء في تنفيذ املهمة. وحاوال الجلوس بصورة 
مما ينويان ارتكابه بعد قليل. بدأت  طبيعية لكي ال يظهر عليهما أي أثر  

بينما كانا  ،ساعات من الجلوس املصاحب بحذرثًلث الحركة تقل بعد 
 ،هيا :فقالت فاطمة ،نيأ يمر شخص كل دقيقة أو دقيقتيراقبان املكان وبد

لستنا هذه تبعث الشكوك فلم يعد هناك أحد  ؛البد أن نتحرك اآلن فج 
انظري  ،دقيقة من اآلن 53فقال أنس: انتظري قليًًل فسنتحرك بعد  ،سوانا

إلى املمر املفض ي إلى غرفة التحكم في املسرع ما زال بعض األشخاص 
ي  يتحركون من خًلله ض    . فتمتمت أخته بعد أن نظرت إلى الساعة. وبعد م 
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انظري من خًلل الزجاج  ،قال أنس: ينبغي علينا التحرك اآلن ،دقائق عشر
 ،بدأ ينظر إلينا ،إلى الشخص الواقف في الجهة األخرى من الصالة املقابلة

ثم أشاح ببصره بعيًدا حتى ال يثير انتباهه  ،أعتقد أنه أحد أفراد األمن
ثم استقامت واقفة  ،جهت أخته ببصرها إلى هذا الشخص مضطربةفات

تجاه واتجهت أخته إلى السير في اال .يا إلهي إنه يتحرك باتجاهنا :وقالت
فسحبها أنس بعد أن قبض على يدها بثبات دون أن يظهر عليه أي  ،األخر

   ،ثم نظر إليها مبتسًما وهو يحاول تهدئتها ،ارتباك أو تلجلج
 
ان ثم اتجه األ و  خ 

 جاهدة منه وهي تحاول  نيقتربا آتجاه الذي يسير به هذا الشخص. بدفي اال
وبدأ قلبها يخفق بشدة حتى عبر الشخص  ،ما أصابها من توتر اءخفإ

ثم  ،فتنهدت بعد أن أخذت نفًسا عميًقا ،بجوارهما دون أن يلتفت إليهما
قبض علينا :قالت نا أن نقبض كد :فقال أنس بصوت حاد ،يا إلهي كاد أن ي 

وملاذا يقبض علينا أي شخص ونحن لم نفعل إلى اآلن أي فعل  ،على أنفسنا
ولو عدنا اآلن وخرجنا من املعهد فسنكون كاملئات  ،يحاسب عليه القانون 

 ،ا نعود إلى الفندقهيَّ  :فقالت له بصوت متهدج .اليوم اوخرجو  االذين دخلو 
وماذا بعد؟ البد أن  ،عوديتريدين أن ت :فقال أنس ضاحًكا ،فلم أعد أتحمل

ثم قال أنس: كأنه أراد أن يصرفها عن  .نكمل فأنا لن أعود خالي الوفاض
لم يدخل أو يخرج أي شخص  ،انظري املمر املفض ي إلى غرفة التحكم :قلقها

ان إلى املمر ثم  اآلن. ا فلنتحركهيَّ  ،خًلل الربع ساعة األخيرة و  خ 
 
واتجه األ

غرفة التحكم التي كانت تبعد عن الصالة  انعطفا بداخله واتجها صوب
، متر فًلحظت فاطمة الكاميرات األمنية التي تغزو املمر 511الرئيسية حوالي 

كانت قد  الوحي   اأخرجت من جيبها جهازً و  بجانب املمر وانتبذا مكاًنا قصًيا
جلبته معها خصيًصا لهذا األمر واستطاعت أن تلج إلى النظام األمني للمعهد 

وتمكنت من إيقاف كاميرات  ،وبدأت في تعطيل أجهزة املراقبة ،بمشقة
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التسجيل ووضع مقطع فيلم يعرض الصالة خالية ثم عملت على إعادته 
ظهر الردهة خالية سوى من السكون. وتمكنت من  عشرات املرات حتى ي 

نبستشعار املتصلة بمسر   تعطيل أجهزة اال  املراقبين  ئع الجسيمات التي ت 
ع عن غرفة وبالتالي عزل املسر    ،ستهلكة الناتجة عن تشغيلهبالطاقة امل

ن انتهت من عزل الغرفة والجهاز حتى انطلقا إلى الوحدة إوما  ،األمن
وكانت في غرفة جانبية منعزلة مكسوة بالزجاج  ،الرئيسية التي تتحكم فيه

ه بعض تولكن واجه ،ثم بدأ أنس في تشغيل املسرع ،من جميع جوانبها
نظًرا  ؛ت الناتجة عن تطبيق املعلومات التي قد حصل عليها نظرًياالصعوبا

لكنه سرعان ما تغلب عليها حتى بدأت شاشات  ،لتعقيد أجهزة اإلطًلق
ويلزمه البدء في  ،ع الجزيئات قيد التشغيلالحواسب اآللية تشير إلى أن مسر   

شار إليها ثم أ ،بينما وقفت أخته كأنما تراقبه ،تكوين ذرات املادة املضادة
لوضع املكعب في املكان الذي ستنتهي إليه الذرات املضادة فامتثلت على 

ع في نتهاء بسرعة. وبالفعل بدأ املسر  الفور ونفذت دون جدال كأنما أرادت اال 
إطًلق البروتونات قريًبا من سرعة الضوء لتكوين ذرة هيدروجين مضادة 

كسجين املضاد. وبدأ وعزلها في املكعب ثم يتبعها بنصف عدد ذرات األ
 الجهاز بدمج الهيدروجين واألكسجين املضاد لتكوين جزيئات املاء املضاد.

استغرقت العملية لتجميع عدد محدود من جزيئات املاء املضاد في املكعب 
بقية  ألأي أنهم يحتاجون لسبع ساعات أخرى مل ؛األول مايقارب الساعة

عب الواحد قد يستغرق كل هذا املك املكعبات. لم يكن في حسبانهم أن مأل
 الوقت. 

دعنا نكتفي بهذا  :ثم قالت ،فنظرت فاطمة ألخيها نظرة ملؤها الخوف
فقال لها بلهجة حادة ال  ؛املكعب فقط فسنعرض العملية وأنفسنا للخطر

 سنكمل مأل ًئا،ما فائدة مكعب واحد. هذا كأننا لم نفعل شي :مبالية
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ثم تابع ما كان يفعله. وأمام تصميمه  ،املكعبات األخرى حتى لو قبض علينا
 الذت أخته بالصمت ولم تستطع أن تثنيه عما أراد.

 ىكان أنس منتشًيا من نجاح التجربة وحصوله على مكعب يحتوي على أغل 
فما بالك  ،مليار دوالر 23حيث يصل سعر الجرام الواحد  ؛مادة في العالم

 ثماني اوماذا لو كانو  ،جرامات من هذه املادة عشرةبمكعب يحتوي على 
 .مكعبات. فطلب من أخته استبدال املكعب املمتلئ بالثاني

وبدأ القلق يخيم على وجه  ،وبدأ في تجميع املاء املضاد واستغرق أيًضا ساعة
والحظ أنس ما خيم على وجه أخته  ،رتباك والخوفعليها اال  افاطمة حتى بد

منكبيها وجذبها حتى كادت ثم وضع يديه على  ،فذهب بجانبها ووقف قبالتها
وقال بلهجة  ،ثم حدجها بنظرة واثقة ملؤها الكبرياء والشموخ ،أن تسقط

هذه اللحظة جديرة أن نبذل  ،هذه اللحظة لن تتكرر ثانية في حياتنا :الواثق
فنحن  ؛فحاولي أن تستمتعي بها ؛كل مانملك حتى لو كانت حريتنا أو حياتنا

مثل  اأن يقفو  ن وهناك الكثير يتمنو  ،التاريخ ر  اآلن أعظم اثنين ربما على م  
رك قريًبا بأننا سنغير مسار  ،همءدما اهذا املوقف حتى لو بذلو  ك 

ذ 
 
وسأ

الدهور يتذكرنا إلى األبد. فهذه  وسيظل العالم على مر   ،التاريخ إلى األفضل
اللحظة تستحق أن نقف أمامها رافعي الرأس راسخين كالجبال ال نلوي على 

 . ءش ي

جرد انتهاء أنس من كًلمه زال كل ما اعتور أخته من ارتباك وخوف. حتى بم
 انسلت في صمت إلى املكعب التالي تملؤه بجزيئات املادة املضادة دون تردد.

كانت تراقب عن طريق جهازهها اللوحي الذي أوصلته بشبكة املراقبة عند 
وعندما  ؛حكمتعطيلها وفصلها عن املراقبين املمرات املفضية إلى غرفة الت

 ،وصًل إلى املكعب السابع شعرت بحركة مريبة وأن األمر ربما قد انكشف
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وفي هذه  ."أنس" يجب علينا املغادرة في الحال :وأحست بالخطر فصاحت
اللحظة كان املكعب السابع قد امتأل بجزيئات املاء املضاد . فنزعه من 

شعرا بوقع  اولكنهم ،الجهاز وخرجا مسرعين بعد أن اتجها إلى البهو الرئيس ي
فصاحت أخته بعد أن  ؛أقدام بنهاية املمر املؤدي إلى الصالة الرئيسية

 علينا. ض  ب  يا إلهي لقد ق   :وضعت يدها على فمها

فتراجعا تلقائًيا إلى بداية املمر مرة أخرى ورأت فاطمة عًلمة تدل على مخرج 
ثم أشارت إلى  ،فأشارت إلى أنس ،باب بأحد جانبي املمر ىللطوارئ في أعل

ان بعد أن قررا أن يدلفا بداخله دون أدن .العًلمة و  خ 
 
 ىوبالفعل انطلق األ

إلى أين سيؤدي بنا  :لت فاطمةءا نهايته. وتسايبالسير دون أن ير  آتردد وبد
فهذا  :ثم أضاف ..املهم أن نبتعد من هنا ،فقال أنس: إلى أي مكان ؟هذا املمر

ثم تبسم قائًًل كأنهم  ،سيأخذنا للخارجفبالتأكيد  ؛املخرج هو للطوارئ 
 يعلمون بأننا سنأتي إلى هنا.

فض ي إلى الصالة الرئيسية  ىوبعد فترة قصيرة من الهرولة انته املمر بباب ي 
لقد قلت  :فصاحت أخته ؛وكانت خالية من أي حركة ،التي كانا يجلسان بها

أمر تشغيل  فربما لم يكتشف ؛انتظري  :فقال .بأن املمر يمتد إلى الخارج
بالسير بعد أن التصقت به أخته من  آفاألمور هادئة. وبد ؛ع بعداملسر   

وعبرا الصالة وقبل أن يصًل إلى الباب الرئيس ي املفض ي إلى حديقة  ،الخوف
 ر   ،املعهد

 
اأ فالتصقت فاطمة  ،مجموعة من األشخاص يسيرون باتجاههما ي 

انظري إليهم  :س سريًعافقال أن ،بأخيها أكثر حتى كادت أن تتعلق بذراعه
وانظري عبر  ،إنهم طًلب يدرسون في املعهد ،فهم يحملون الكتب ؛جيًدا

فقالت أخته بعد أن حاولت  .فنحن اآلن بأمان ؛النافذة فقد بزغ ضوء النهار
فأضاف  .ولكننا ما زلنا داخل املعهد :الحفاظ على ما بقي من رباطة جأشها

فسيكون من العسير إيقافنا إال لو  تشغيل املسرع الو اكتشفو  ىأنس: وحت
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فقد قمت  بتعطيل أجهزة املراقبة بالكامل  ؛صورنا وهذا مستحيل االتقطو 
وبمجرد أن خرجا إلى حديقة  .أعتقد ذلك ة:أليس كذلك؟ فقالت متردد

 ها تعج بالطلبة.آيااملعهد حتى ر 

 ،اتسيري بجانبي بثب :قال أنس ،وعند اقترابهما من الباب الرئيس ي للحديقة
 اس.رَّ وال تتكلمي أو تصدري أي حركة غريبة حتى نعبر الح   ،واتركي يدي

وعندما اقتربا من الحراس على بوابة الخروج الرئيسية التي تنتهي خارج 
فجأة خرج صوت من جهاز اإلرسال في  ..املعهد حتى أصبحا بمحاذاة الحرس

ى نتهايا إلهي لقد  :يد أحد الحراس. فتوقفت فاطمة وارتعددت ثم قالت
الصوت على الحراس  ىوناد ،األمر. فجذبها أنس نحوه حتى تكمل املسير

إلى  ابضرورة العودة إلى داخل املعهد فربما تكون هناك مشكلة. فهرولو 
ان مسيرهما ال يكادا و  خ 

 
 ،تصديق أنهما خرجا ساملين نالداخل واستكمل األ

 ؛مكعبات من املاء املضاد عةسبوأن األمر قد تم على ما يرام وبحوزتهما 
واكتفت أخته  ،فانفجر أنس ضاحًكا منتشًيا ال يصدق بأنه نجح بالفعل

فلم تخرج بعد من حالة الخوف والرعب  ؛على شفتيها ةباهت ةبتسامابرسم 
ن وصًل إلى الطريق حتى أوقفا سيارة وانطلقا متجهين إلى إوما  .التي أصابتها

أن ماحدث ليس خلًًل  اات حتى يكتشفو كلها سويع :ثم قال أنس ،الفندق
 ايكتشفو  ربما لن :فردت أخته بلهجة ملؤها التوتر .وأنه بفعل فاعل ،فنًيا

سنكون قد خرجنا ووصلنا إلى  ،فًل تقلقي ا،فقال أنس: وإن فعلو  .ذلك أبًدا
 أرض الوطن فهدئي من روعك.

 ..ا إلهيي :ثم قالت فاطمة ،رجعا إلى الفندق والدهشة بادية على وجهيهما
ذلك؟ لم يبد   ىهل تعرف ما معن ،مكعبات من املاء املضاد ةنحن نمتلك سبع

فنظرت إليه فوجدته ساهًما كأنما انفصل عن  ا..على أنس أنه سمع شيئً 
 الواقع.
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وانطلقا إلى املطار وتاه  ،فأخذا أمتعتهما ،سلًفا اومعًد  اجاهزً  يءكان كل ش 
ولم يعد سوى  ،ترب من تحقيق حلمهن بأنه اقأنس في أحًلمه بعد أن تيقَّ 

 تفصله عن امتًلك آلة النقل املنشودة. ةخطوات قليل

 ؛ة الخروج من املطار بهذه املكعباتيفقد انشغلت في كيف ؛أما فاطمة
مريب فهي تحتوي على سائل ال  يءفبالرغم من أن املكعبات ال توحي بأي ش 

فإن  ؛يحتمل أي مجازفةلكن املوقف ال  ،أحد يستطيع تميزه عن املاء العادي
كانت تحوي ماء إال أنها في حد ذاتها تثير الشك فماذا لو حاول أحد فتحها 

محال بعد أن يختلط ذرات  عندها ستحدث كارثة ال ،للتأكد من محتوياتها
املاء املضاد مع ذرات البخار املتواجد في الهواء. كانت قلقة أشد القلق حتى 

وبالتالي قد  ،ا يتم فحصها من الخارجفربم ؛وإن لم يتم فتح املكعبات
رضة للوقوع في يد الشرطة إذا انكشف أمر املعهد وسيكونان ع   نيتأخرا

 وعندها أيًضا سيحدث ماال يحمد عقباه .

الحل الوحيد تجنب تفتيش  :ما الحل إًذا؟! فقال أنس :لءوأخذت تتسا
وسألته  ،رفرمقته بنظرة ملؤها اإلنكا ،الحقيبة التي تحتوي على املكعبات

حقائب  :ب تقتيش الحقائب؟! فقالكيف نستطيع تجن   :متهكمة
ماذا  :ثم بعد؟! فقال أنس :لت بغيظءفتسا ،الدبلوماسيين ال يتم تفتيشها

وجهها نظرة  ىففغرت فاها وعل .ربما استطاع مساعدتنا ،عن أخيك  محمود
 هل تظن ذلك؟ فأنا حتى ال أعرف رتبته بالجيش. :ثم قالت ،حمقاء

ثم أمسك املحمول  ى،دعيني أتصل به ولنر  ،قال أنس: ليس أمامنا حل آخرف
 واتصل بأخيه.

ل ءفهو لم يهاتفه قبل ذلك. وتسا ؛تردد محمود بعد أن سمع صوت أنس
ثم أنه من املنطقي أن يكون بجوار  ،كيف امتلك أخي هاتًفا من األساس
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رطة ونعتقد أنك و  غنمه اآلن يرعاها . وسمع صوته يقول أنا وأختك اآلن في
 تستطيع مساعدتنا إننا في مطار كالفورنيا بأمريكا.

أغلق الهاتف بعد أن تيقن بأنها ليست  ،بعد أن سمع محمود هذا الكًلم
أخي في كالفورنيا  :وأخذ يقول  ،سوى مزحة ثقيلة وانتابته نوبة من الضحك

أخذ  ،وبعد أن هدأ ،حةر  بل هي بالفعل م ..يالها من مزحة ثقيلة .بأمريكا
غنمه ويردد  ىمن هذا الذي يمازحني بالتأكيد أنس اآلن يرع ى ياتر  :لءيتسا

هذا  ،أخي في مطار كالفورنيا :وهو يتضاحك بينما يضرب كًفا بكف
 مستحيل!

 :فقال مغتاًظا ؛رن جرس الهاتف مرة أخرى وظهر نفس الرقم ،وبعد دقائق
 ىمع أمثاله. وعاف من هذا املعتوه؟ يظنني أملك من الوقت مايجعلني أبدده

 .اآلن سأسمعه من القول ما يسوءه :فقال ى،الرد فرن الهاتف مرة أخر 
يل له السباب ،وبمجرد أن وضع السماعة على أذنه ك 

 ،سمع صوت أخته ت 
ي حتى أتبين ئفقط اهد ،فاطمة ..فاطمة :وردد ،فقام منتصًبا من جلسته

حد غيرك يستطيع وليس هناك أ ،أنا وأنس في مأزق  :األمر. وأخذت تصيح
 ؟وأنت تغلق الخط في وجه أخيك ماذا دهاك ،وال نثق بأحد آخر ،مساعدتنا

أي مأزق؟ فقط  :ثم سألها ،لقد ظننت أحًدا يمازحني :فقال محمود متلعثًما
 81معنا ماء يزن  ،نحن اآلن في مطار كالفورنيا :فقالت .ي وأخبرينيئاهد

طاملا أنه ماء  :فسألها محمود ؛رآخ يءمكعبات من املاء ليس أي ش  8ا فيجراًم 
ولكنه ماء.. ثم أضافت  ا،إًذا؟! فصاحت متلعثمة ليس ماء عاديً  ةفما املشكل

ثم  ،لكن تيقن أنه ماء ،ال أستطيع اآلن أن أخبرك بالتفاصيل :بصوت حاد
 وهمَّ  .نريد صعود الطائرة دون تفتيش الحقيبة التي تحوي املاء :تابعت

أنا أعلم جيًدا أنك  ،ليس هناك وقت للتفاصيل :فقالت له ،محمود للسؤال
فإما أن تتصرف وإما أن نجازف  ؛تثق بي وال يمكننا توريطك في أي مشكلة
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 كيف سيتحمل ضميرك عدم مساعدتك إلخوتك إذا حدث لنا مكروه. ى ونر 
ني رقم الطائرة فقط أعط   :. ثم أضافيسأفعل ما باستطاعت :فقال محمود

 وموعد اإلقًلع وسأتصرف.

و   خ 
 
 ءدقيقة دون حدوث ش ي عشرون تن بعد أن مضيبدأ القلق يصيب األ

دقائق على إقًلع  3سوى  تصال. و لم يتبق  حتى أن محمود لم يعاود اال
بدأت فاطمة تفقد  .وبدأ املذياع  ينادي على املتأخرين من الركاب ،الطائرة

لم يستطع  كاأخ ثم نظرت إلى أنس وقالت: أعتقد أنَّ  ،األمل في أخيها محمود
وكًلهما  ،فليس أمامنا سوى الصعود على متن الطائرة أو الرجوع ء؛فعل ش ي
 مجازفة.

فعلناه كان  يءكل ش  :فقال أنس بعد أن أشاح ببصره كأنما يخاطب نفسه
بالقيام واتجه  فلماذا نقف هنا؟ وهمَّ  ؛ينطوي على نسبة كبيرة من املخاطرة

اتجاه ممر التفتيش ال يلويان على فتبعته أخته وسارا ب ،إلى بوابة التفتيش
واقترب أنس حتى كان يفصل بينه وبين نقطة التفتيش شخصان وهو  ء،ش ي

جعل  رتباك مايحمل حقيبة املكعبات وفي ظهره أخته قد أصابها من اال 
طرب خوًفا حتى شعرت بأنفاس شخص يقف خلفها ضلبها يوقغ زيعينيها ت

وارتجف  ،طراًباضفاهتزت ا ؛بهاوتقدم خطوة حتى وقف بجان ،كأنما يتبعهما
وسارع الرجل  ،ونظر إلى الخلف دون أن ينطق ،خرأنس بعد أن انتبه هو اآل 

ثم  ،ونظر فيها بتمعن ،وسألها بلهجة مصرية بعد أن أبرز صورة من جيبة
 ،هل أنت د/فاطمة؟ تملكها إحساس بالخوف :أعاد ببصره باتجاه فاطمة

ان ما تبدد بعد أن سألها أن تريه بطاقة سرع ،وزاد قلبها اضطراًبا وخفقاًنا
ثم سألها أن  ،وأخبرها بأال تقلق فهو من طرف أخيها محمود ،التعريف

فًلحظ  ؛فأعطتها له بتردد بعد أن نزعتها من يد أنس ،تعطيه الحقيبة
وزيادة على ذلك  ،أحد ما بداخلها ى ال تقلقي فلن ير  :وقال لها ،اضطرابها
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 ا.والحقيبة ستظل بيدي أمام أعينكم ،رحلةسأكون مرافق لكما طوال ال
طمئنان وعاد الرجل بالحقيبة في نهاية الصف وانطلقا مسرعين شعرا باال 

 قبل أن تقلع الطائرة.

ان بوابة التفتيش وعندما عبر و  خ 
 
وعندما  ،ا يراقبان الرجل بحذر  تالتف ،األ

خر آل وعبر هو ا ،املفتشين وأشهرها أمام ،أخرج بطاقة من  سترته ،وصل
 وهكذا صعد الثًلثة إلى الطائرة بعد عناء. ..بسًلسة

وعند نزولهما مطار  .فنام كًلهما طيلة الرحلة ؛كبير كانا مرهقين إلى حد   
وعند باب املطار  .وخرج الدبلوماس ي كما دخل ،القاهرة خرجا بسًلسة

نحن لم نتعرف عليك بعد  :وسألته فاطمة، سلمهما الحقيبة وشكراه بحرارة
نا أال يمن األفضل لكل :ثم  قال ،ننا لم نعرف اسمك! فنظر إليها باسًماإحتى 

 ثم انصرف متوارًيا عن األنظار بعد أن استأذن وخرج من املطار. .نتعارف

 ،وعادت أخته إلى منزلها وبحوزتها حقيبة املكعبات ،ذهب أنس إلى بيت الغنم
 اًحا في بيت الغنم. واتفقا على أن يتقابًل في الغد عند الساعة العاشرة صب

*  *  * 
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 كاد أن يصل حتى
                                           

 
 

وأخبرته بأنها في طريقها إلى بيت  ،اتصلت فاطمة بأنس يصباح اليوم التال يف
 مت عليه ثم جلست وخيم الصمت عليهما كان كل  وبعد أن وصلت سل   .الغنم

لم تجد  ،وبعد فترة ليست بالقصيرة .بالحديث دأبخر أن ياآل  منهما  ينتظر 
 وماذا بعد؟! :وقالت له ،فنظرت إليه ؛من كسر حاجز الصمت امناص

ولكن القادم ربما  ،لقد قطعنا شوًطا كبيًرا بالفعل :قال :فتبسم أنس ثم
وليس هناك مايدعونا  ،ونحن اآلن في منتصف الطريق ،يكون أصعب

أحد أن يثنيني عن التقدم تجاه الخطوة ال يستطيع  رى للتوقف أو باألح
 درجة ويغمرني الحماس للمتابعة. ىمتحفز إلى أقص  يثم إنن ،التالية

ولكن أال تعتقد بأنه قد حان الوقت  ،وأنا اآلن أكثر تطلًعا منك :فقالت
فأنت إلى اآلن لم تخبرني ملاذا تريد الحصول على  ؛لتكون أكثر وضوًحا معي

أن هناك  ى هل تر  ،في موعده يءبأنك ستخبرني بكل ش لقد قلت  ،املاء املضاد
أنسب من ذلك؟! وبدأت تحرك يديها ترفعها تارة وتخفضها أخرى ثم  اوقتً 

 ،ها نحن قد حصلنا على املاء املضاد :قالت بصوت واضح وبكلمات متقطعة
أستحق معرفة كل التفاصيل التي تدور بعقلك؟! بينما أنس  يأال تعتقد أن

 ىها على خصرها وألقت بجسدها على إحداى انتهت ويديلوذ بالصمت حت
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ثم أضافت بلهجة ملؤها  ،بارزة إلى األمام ةقدميها بينما األخرى محني
ملاذا تريد  يلن أخطو معك خطوة أخرى حتى تخبرن ،لنكن واضحين :الغضب

أريد أن أعرف من أجل  .للخطر يضت نفس ي ووظيفتهذه املادة؟! لقد عرَّ 
 ماذا؟!

وكنت سأخبرك دون أن تلقي على هذه  ،للثقة يا أختاه أنت  أهٌل  فقال أنس:
لو كنت بهذه العقلية  :لكن أخاف أن تتهميني بالجنون. فصاحت ،املحاضرة

أليس هذا هو الجنون بعينه؟!  ،وماذا تسمي ما فعلناه ،التهمتك منذ زمن
 ؟!هل تعتقد أن هناك جنوًنا أكثر من هذا

ديني أال تثوري عليَّ  ولكن ،فقال أنس: إًذا سأخبرك ت برأسها أنها أ؟ فأومع 
قة.  مواف 

فقال بصوت متلجلج بعد أن أشاح ببصره بعيًدا: أريد املاء املضاد إلنتاج 
ثم صمت برهة وأضاف  ،طاقة هائلة قادرة على حني املكان وإيقاف الزمن
لصنع آلة قادرة على نقل  :بلهجة جامدة بعد أن رمق أخته بنظرة فاحصة

 يوربما أل  ،مكان على وجه األرض ياملادية في وقت أقل من ثانية وبأ األشياء
 مكان في الكون.

ستكون هذه اآللة قادرة على خلق فجوتين في أي مكان على الكرة  :ثم أضاف
وسأعمل على تقريب  ؛األرضية بواسطة الطاقة الناتجة عن املادة املضادة

وبالتالي أستطيع  ،هاتين الفجوتين من بعضهما من خًلل مسارات خاصة
 نقل األشياء املادية من خًللها.

ببنت  سولم تنب ،كانت تستمع فقط بعد أن أشاحت بوجهها بعيًدا عنه
نظر  ،من كًلمه ىوعندما انته .وبدت ساهمة ،ولم تحاول مقاطعته ،شفة

فانتظر صياًحا  ؛إليها فلم يتبين شيًئا من مًلمحها التي كساها الجمود



- 80 - 

 ،ثم ركبت سيارتها وانطلقت ءتصبت واقفة واستدارت ببطلكنها ان ،كالعادة
ثم زم شفتيه وحرك رأسه معترًضا  ،أنس منكبيه وقطب جبينه غاضًبا فهزَّ 

 هذا ماكنت أخشاه. ..هذا ماكنت أخشاه :ثم صاح ،حتى ضرب كًفا بكف

و   صالتانقطع اال خ 
 
كسر هذا  ولم يحاول أحٌد  ،ن ما يقارب األسبوعيبين األ

 تى عزم أنس على الذهاب إليها واتجه بالفعل إلى الجامعة.ح ،الجمود

وقبل  ،فدخل أنس ؛طرق الباب فصاحت تفضل دون أن تتبين من الطارق 
قد رجعت إلى  ى أنت كما تر  ة:حادة ثم بادرته قائل أن يسلم عليها رمقته بنظرة

وقد حمدت  ،لوظيفتي يءولم يحدث ش  ،الطبيعية يحيات ىسابق عهدي وإل
ف بعد. وما أزال قلقة بعض كتش  مافعلناه في معهد كاليفورنيا لم ي   هللا بأن
جراء ما فعلنا. أما املاء املضاد فليس لي فيه حاجة وتصرف فيه أنت  ءالش ي

 كما شئت.

وكان مازال واقًفا ثم دون أن يبدي أي اهتمام لكًلم أخته وهنا جلس أنس 
وأخرج  بعض  ،بحقيبته يده قال: لقد درست هذه اآللة بعناية فائقة ثم دسَّ 

وقد قمت بوضع الرسومات  :وأضاف ،ثم أشار إلى ما في يده ،فائفلال
ولم يعد هناك سوى  ،وانتهيت منها تماًما ،والتصميمات الًلزمة لتشيدها

 ،فأنا أثق بك ؛ولكن أحتاج مساعدتك ،النور  ى التنفيذ على أرض الواقع لتر 
 ء اآللة؟!ال أعرف أين أقوم ببنا ،باإلضافة  يثم أنن

النقاش.  ىلقد انته  ،عن هذا املوضوع ءفصرخت قائلة: ال أريد سماع ش ي
سأشرح لك  فكرة  ا:فقال أنس بلهجة باردة وتابع متجاهًًل كأنه لم يسمع شيئً 

 هل نحن متفقون؟! ،وسأقبل به أًيا كان ،وبعدها خذي قرارك ،عمل اآللة

ل كيف قبلت بهذه ءوتسا، فتملكته الدهشة ..نعم :ثم قالت ،فصمتت قليًًل 
وبعد  ،ولكن ربما في نهاية اليوم ،لقد ظن بأنها ستقتنع في النهاية ؛السهولة
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لكنها أبدت موافقتها على غير ما أضمرته  ،وربما بعد أيام ،عدة محاوالت
بداخلها على أن تستمع فقط ثم تبدي موافقتها الكاذبة في النهاية على كل ما 

ا منها بأن هذا سينهي املوقف بسًلم. فسألها أن ظنً  ؛ًبا لغضبهسيقول تجن  
إلى كل ما  يوقال لها أريدك أن تنتبه ،وجلس بجانبها ،تعطيه ورقة وقلم

 سأشرح اآلن فكرة عمل اآللة.  ،سأقول 

البد من إنشاء وسط أو مسار خاص به  ،محسوس يماد يءإذا أردنا نقل ش  -
تبار الوسط  املناسب كنقل الصوت في الفضاء على اعتبار أنه موجات واع

حيث يتم تحويل الصوت إلى  ؛أما املسارات فهي مجاالت وهمية ،هو الهواء
ثم يتم إرسال اإلشارة الناتجة بموجة  ،إشارة كهربية عن طريق امليكروفون 

وأيًضا  حيث تنتشر في الفراغ عن طريق هوائي مناسب. ؛ذات تردد معلوم
فهذا يعتبر أيًضا وسط مناسب  ؛اتاملواد الصلبة لها القدرة على نقل األصو 

 ؛نتقال من خًللهبه يمكنه اال  اخاًص  ابمعنى أن لكل جسيم أو مادة وسطً 
فقد وصلنا ملا  يماد يءفإذا استطعنا إنشاء مجال أو مسار خاص لنقل ش 

 نريد. 

 ؛لتقاء املاء واملاء املضاداتخيلي لو استطعنا التحكم في الطاقة الناتجة عن 
نهائي من  ال امن خلق فجوة مكانية تمتلك أو تفتح عددً  فسنتمكن عند ذلك

 ىفي هذه الفجوة سيضيع في إحد يماد يءبحيث لو تم إلقاء ش  ؛املسارات
وإذا  .ولن يمكننا إيجاده بسهولة"،الزمان واملكان" :هذه املسارات الًلنهائية

بحيث  ؛الف الكيلو متراتآا خلق فجوة أخرى في مكان آخر يبعد عن  من ا ن  مكَّ ت
نيت بها الفجوة  تكون الفجوة الثانية ناتجة عن نفس مقدار الطاقة التي ب 

م  ،من هذه املسارات الًلمتناهية مسار   األولى فسنتمكن من أسر   ومن ث 
ل    ،عند ذلك ؛يمكننا التحكم به

 وعند زيادة قوة الطاقة املتولدة في نهاية ك 
ة على طول املسار أو بعد بحيث يعتمد مقدار الطاقة املطلوب ؛من الفجوتين
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املكان داخل  يالفجوتين عن بعضهما سيكون من اليسير عند ذلك أن نحن
ن حتى يكادا أن يلتصقا ويقصر املسار إلى أقل ابحيث تتقارب الفجوت ؛املسار

   يودعين ،املسافة خارج املسار ثابتة ىمايمكن بينما تبق
 أكثر. ح لك  أوض 

عليها أنها لم تفهم أًيا مما  امة واحدة وبدوأثناء الشرح لم تنطق فاطمة بكل
والفكرة  ،لكنها في الحقيقة استطاعت استيعاب الخطوط الرئيسية ،قال

وقدرته على اإلبانة  ،وأسرتها طريقة أنس في الشرح ،العامة آللة النقل
وتستحق  ،إليها بأن هذه الفكرة جديرة باملغامرة ىثم تناه ،واإليضاح

كنها  لألسف ال تستطيع الجزم بصحتها على الرغم من ل ،ختباراملجازفة واال 
 فهي مبنية على نظريات لم يقل بها أحد من العلماء السابقين. ؛وضوحها

 ،خر في انتظار أن تدلو أخته بدلوهامن الشرح صمت هو اآل  ىوبعد أن انته
وصمتت  ..ثم قالت بصوت هادئ: أنا أشعر بالقلق وينتابني شعور بالخوف

في سقف  ءكأنها تنظر إلى ش ي ىابعت بعد أن رفعت رأسها إلى أعلثم ت ،قليًًل 
دًما في هذا  :الغرفة لقد داخلني شعور قوي بأنه يجب التخلي عن امل ض ي ق 
ًرا تلوح في األفق  ى فأنا أر  ؛الطريق ذ  ثم أطرقت رأسها وقالت بصوت  -ن 

. "بوقوع خطب جلل" :وتمتمت -خفيض كأنما أرادت أن تتوقف عن الكًلم
أعتقد بأننا قد نرتكب حماقة ربما نندم عليها ما  :صمتت برهة ثم أضافتو 

ثم قال: لم أكن  ،فقهقه أنس وكاد أن يقع على قفاه من شدة الضحك ،حيينا
ة الكف ءقرا نإًذا فأنت تستطيعي ؛أعلم بأنك تستطيعي التنبؤ باملستقبل

الغضب  اة الطالع و... فرمته بنظرة حادة ثم استقامت واقفة وبدءوقرا
ك ح 

ثم قال: انظري إلى كل ما  ،وصمت قليًًل  ،يتأجج بعينيها فكف عن الض 
ولو نظرنا إلى كل خطوة  ،فعلناه أال يعد حماقة من وجهة النظر هذه
نظري وتأملي جيًدا ماذا لو ا ،نخطوها بهذا التشاؤم فلن نتقدم خطوة أبًدا

لم نكن  ؟لفورنياهذا الكًلم في السابق وتراجعنا عن الذهاب إلى كا قلت  
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وحيث  ،لنحوذ على املاء املضاد أبًدا. اإلرادة يا أختي هي التي تصنع املعجزات
والسر األعظم الذي  ى،فهذه هي الكلمة األول ؛يوجد النجاح توجد اإلرادة

فاإلرادة هي التي أمدتنا ؛ عرفته وهي املفتاح السحري لتحقيق املستحيًلت
 ومن دونها لصرنا والحيوانات سواء. ،بالقوة لبناء الحضارات والعجائب

ستنفاذ حياتي في األماني افأنا مؤمن تماًما بأنه الفائدة على اإلطًلق في 
عند ذلك ستصير املستحيًلت ممكنة. لن  ،الباطلة دون إرادة تدفعها

قدر إرادة الشخص يكون  ىنستطيع الوصول إلى أي نجاح سوى باإلرادة وعل
مم وتقتل تهمني هذ نجاحه. وبصراحة ال عجز اله 

ه التوصيفات التافهة التي ت 
ولو وقف  ،لني الناس جميًعاذفأمامي هدف سأصل إليه حتى لو خ ؛اإلرادة

 ،طاملا أنه هدف نبيل ،العالم كله بوجهي سأصل إليه أو أموت دونه
و  خ 

وبعد قليل قالت بعد أن  ،نيفتبسمت فاطمة وخيم الصمت على األ  
ولو حدث خطأ بسيط  ،دئة: هذه مخاطرة كبيرةها بنظرة حادة هاارمقت أخ

 ،ال يحمد عقباه فسيحدث ما ؛مرحلة من مراحل بناء أو تشغيل اآللةي في أ
ربما لم ولن تراه  ،ندري كنهه على وجه الدقة وسنكون أمام انفجار هائل ال

وقد تتدمر أجزاء كبيرة تمتد إلى مئات الكيلو  ،البشرية قبل أو بعد ذلك
 ؛جديد عليها أن تتعامل معه ءأكثر وستكون البشرية أمام ش ي مترات أو ربما

ولكن أعتقد أنها ستكون فاجعة  ،فأنا ال أستطيع التنبؤ بما سيحدث
 عظيمة.

وأعتقد  ، يحدث خطأ ولو بسيطفقال أنس: سنحرص بكامل جهدنا على أال  
و   ك   وسنراجع حساباتنا ،ن فريًقا جيًدا نستطيع تًلفي أي خطأ محتملأننا ن 

مائة مرة قبل أن نبدأ في أي خطوة. ثم قال أنس بعد أن حدجها بنظرة ماكرة: 
 ولكن أراك موافقة على البدء أليس كذلك؟!
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وضميري ال يستطيع أن يتحمل نتيجة  ،فقالت: ال أنا غير موافقة
رين األسو  :ماسيحدث. فقال أنس غاضًبا قد  دائًما؟ لم تعرف بماذا  أملاذا ت 

كأنها تريد  -ببصرها إليه وقالت: ستكون أنت املسئول  ولكنها توجهت ،تجيب
إذا حدث مكروه. فصمت أنس قليًًل ثم قال: إذا  -أن تخلي مسئوليتها مسبًقا 

ولن تؤنبنا أو  ،فشلت التجربة فأعدك بأن ضمائرنا ستكون في راحة تامة
 تلومنا على اإلطًلق بالرغم من أننا سنكون مسئولين أمام أنفسنا وأمام هللا

 :لتءوتسا ،ال يحمد عقباه. فرمقته بنظرة فاحصة متعجبة إذا حدث ما
فأجاب أنس  ؟كيف سنكون مسئولين عن ما سيحدث ولن تلومنا أنفسنا

 " ."ألننا سنكون أول الهالكين : بجملة مقتضبة

. لقد نفوجمت صامتة لم يدر بخلدها أبًدا بأنه لو حدث انفجار سيموتا
 ن الواقعة.ع ىظنت بأنهما سيكونان بمنأ

ثم خيم الصمت على املكان وكأنهما يفكران في عواقب ماسيحدث. سواء 
هذه  يولكن أين سنبن :وبعد قليل قالت فاطمة .عواقب النجاح أو الفشل

في البيت  :اآللة إذا أردنا ذلك؟! فهش وجهه متبسًما ثم أجابها على الفور 
 القديم "بيت الغنم"

ثم قالت:  ،منهما في خياالته حتى تاه كل  وخيم الصمت مرة أخرى لعدة دقائق 
بل من اآلن. ثم أستأذنها  ،متى سنبدأ؟ فقال أنس: نستطيع البدء من الغد

سأعود اآلن إلى بيت  :للخروج من املكتب خشية أن تسحب موافقتها قائًًل 
 سأنتظرك  في صباح الغد. :ثم قال ،الغنم في القرية ألعمل على ترتيبه

 فقد بدت كأنها شاردة الذهن. ؛لم تسمع كلمة مما قال فلم ترد عليه كأنها

**** 
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 ،وجافاه النوم طيلة الليل فعكف على ترتيب أفكاره ،لم يستطع أنس أن يهدأ
 وبدأ في إعداد غرفة لبناء اآللة استغرقته حتى الصباح.
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في تدوين  فوجدته مشغواًل  ؛الساعة الثامنة صباًحا يوصلت فاطمة حوال
ماذا تفعل؟ فقال أنس: أقوم بكتابة وتدوين كل ما  :فسألته ،يدهأوراق تحت 

يتعلق باآللة من معلومات حتى يسير العمل بخطوات محددة وبنظام ثابت. 
كان  ،ورقة 511عناصر رئيسية فيما يقارب  ةوكان البحث يتضمن أربع

 ملخصها كاآلتي:

ة مضادة من رَّ ة مع ذ  رَّ طريقة إنتاج الطاقة من املاء املضاد: عندما تندمج ذ   -5
فإذا تقابل  ؛نفس النوع تفني الذرتان وتنتج طاقة كهرومغناطيسية هائلة

جرام من املاء املضاد واملاء العادي سوف تنتج طاقة هائلة يقدرها أنس بأنها 
 ،الف من القنابل النوويةآعدة  عدىتعادل طاقة ناتجة عن انفجار ما يت

 الكرة األرضية.إلبادة أجزاء كبيرة من  وهذا كاف  

الناتجة عن اندماج املاء واملاء املضاد: وهنا  ةطريقة التحكم في الطاق -6
وكادت أن تفشل جميع الخطط  ،كانت املعضلة التي استعصت على الحل

ان يدرسان كيفية التحكم في  و  خ 
 
املرسومة من أجل اختراع اآللة. وأخذ األ

 .هذه الطاقة

 ى ء جهاز يستطيع أن يدمج على مستو توصل أنس إلى فكرة مفادها إنشا 
فمن  ؛مفر منه الجزيئات هو أمر حتمي ال ى وليس على مستو  ،الذرات

فقام  ؛املستحيل أن يستطيع التحكم في املادة املضادة وهي في حالة جزيئية
ثم وضع تقيًما أولًيا لهذه  ،دقيق  لجهاز التجزئة والدمج بوضع تصميم  

 في الطاقة"الوحدة. وأسماها "وحدة التحكم 

بعد أن عرض عليها تصميمات  ها،هذا الجهاز لأن يدع  ه أختهمن طلبتف
 ةالوحدة وقامت بدراستها وعكفت على تصنيعها بمعمل الجامعة متقيد

املضني  ولم يمض  أسبوع من الجهد الشاق .بالتصميم الذي وضعه أنس



- 87 - 

أن  بعد أن استعانت بما ظنت ،حتى استطاعت أن تنتهي من تكوين الوحدة
سم  31وبلغ حجم الوحدة  ،بمقدوره تقديم املساعدة حتى انتهت من إنشائها

 .كيلو جرام 31سم ارتفاًعا وتزن ما يقارب  56.3سم عرًضا  63طواًل و
وقالت أحتاج  .فاتصلت على أنس وأخبرته بأنها أنهت تصنيع الوحدة اآلن

ج إلى وحدة ولكن سنحتا ،نقلها إلى بيت الغنم. فقال: نعم سأعمل على ذلك
وقالت: خًلل أسبوع ستكون وحدة الطاقة األخرى  ،أخرى فلم تناقشه

وشرعت على الفور في تصنيع الوحدة الثانية. وبعد خمسة أيام  ،بحوزتك
التحكم في الطاقة في حوالي الساعة  اتصلت به وقالت: سأنقل وحدتي  

 نتظارها.افأخبرها بأنه سيكون ب .الخامسة فجًرا

 :اطمة عرضت وحدتي التحكم في الطاقة على أنس قائلةوبعد أن وصلت ف
 :فردد أنس وهو يتفحصها ؟!فما بالك باآللة ،لقد أنهكتني هذه الوحدة

خر للوصول فهذه هي الكلمة الثانية والسر اآل  ؛الصبر الصبر. عليك  بالصبر
غيتنا    ؛إلى ب 

وهو الذي يكشف  ،ز العمالقة من األقزامفالصبر هو الذي يمي 
سنة وأنا  61لقد ظللت أكثر من  ،وبدونه لن نصل إلى املراد ،عظماءعن ال

ولو صبرت  ،أبحث في بطون الكتب دن كلل أو ملل حتى أصل لهذه النقطة
  :أكثر من ذلك لوصلت إلى أبعد من هذا. وأنشد 

" ر    "عليك  بالصبر إن الصبر مفتاح      لكل أمر مستصعب  وع 
دين من ب  ق  رت على ع  ب   "حث     حتى وصلت إلى آلة النقل  "لقد ص 

 "ولو كنت قد أكملت الدهر صبًرا      لربما أدركت ألفين من عقل"
"   "لقد سخت في قلب العلوم مغامًرا   د 

 مستأنًسا بالصبر كالرئبال  صل 

وأخذت تتضاحك ثم قالت: ماذا  ،ففغرت أخته فاها وجحظت عيناها
اآلن صرت شاعًرا بعد أن ، يوأضافت وعجب ،تقول؟ وضربت يدها كًفا بكف

ثم  ،فنظر إليها أنس مبتسًما  .دقائق فقط خمسوهذا كله في  ،كنت حكيًما
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ذلك أننا لن  ىمعن ،إًذا لن نستطيع تجربة الوحدة منفصلة عن اآللة :قال
لت فاطمة: ءفتسا ،نعرف أهي صالحة للعمل أم ال إال أثناء تشغيل اآللة

 هذا ال ينذر بخير.سنختبر كل األجزاء في وقت واحد؟ 

نهيا  هذه املعضلة حتى وقفت أمامهم وهي كيفية  ؛عقبة أخرى  اولم يكد أن ي 
تصنيع غرفة الطاقة الكروية التي تحتوي على حواجز فوالزية يتم التحكم 
بها عن طريق تحريكها لدمج الطاقة أو تجزئتها وعزلها داخل كرات صغيرة 

تم إنشاء غرفة الطاقة الكروية وفي أيام معدودة  ،بداخل الكرة الكبيرة
 ودمجها مع وحدة التحكم في الطاقة.

**** 
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ثم قال ألخته بعد أن وضع  ،ثم جاء أنس بالتصميم النهائي آللة النقل
ليس علينا اآلن سوى تجميع وإعادة ترتيب أوراقنا حتى  :التصميم بين يديها

 نبدأ في تركيب اآللة.
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ن في ايسير  انتابها شعور قوي بأنهما ،لة ودقتهاوعندما اطلعت على تصميم اآل
وئيدة ومحسوبة نحو النجاح في  ىن بخطايخطو  اوأنهم ،تجاه الصحيحاال

 إنشاء اآللة.

ن لصنع فجوتين متباعدتين. فقالت:  ىقال أنس: أخش  أننا سنحتاج إلى آلتي 
ال؟! وبدأ زوجي يسألني أين أبدد كل هذه األمو  ،لم يعد معي من املال ما يكفي

بل أصبح على يقين بأنني أقوم بإخفاء أمر ما. فتمتم أنس  ،وبدأ يشك
نبدأ أواًل في تركيب اآللة ثم نفكر في الباقي فإذا  :ثم قال ،بكلمات غير مفهومة
 ،وستأخذ وقًتا أقل ،عد هناك صعوبة في تقليدهات لنصنعنا هذه اآللة 

 تكوين آلة النقل.. وبالفعل شرعا في ،فأومأت أخته برأسها بأنها موافقة

استغرق األمر شهًرا كامًًل من الجهد والتعب بسبب معوقات ومشاكل فنية 
فقد كانت هذه املشكًلت البسيطة هي السبب  ؛سرعان ما قاما بحلها
ثم وقفا  ،نتهاء من إنشائها تنفسا الصعداءوبعد اال  .الرئيس ي في هذا التأخير

ان إلى بعضهما كأنما ي ،ينظران إلى اآللة بإكبار وإجًلل و  خ 
 
هاباها. ونظر األ

 ،وصاح أنس بعد أن اقترب من اآللة ،كل منهما ابتسامة هادئةوجه تعلو 
وبدأ يطرق عليها طرًقا خفيًفا وهو يقول: لقد اقتربنا ولم يعد سوى تشغيل 
هذا العمًلق الصغير. ثم قالت فاطمة بعد أن رمقته بنظرة تش ي بالتوجس 

فوافق  ؟ذ راحة ملدة أسبوع بعد هذا العمل الشاقوالخيفة: ما رأيك في أخ
 بتعاد عن اآللة خوًفا من البدء بتشغيلها.كأنهما أرادا اال  ،أنس على الفور 

وبالفعل  ،لم يجد أنس أفضل من رعي الغنم لعله يتذكر املاض ي الجميل
ته كالسابق حتى ءاستمتع بقرا ،استجم كأنما قضاه على شاطئ هادئ جميل

 يامه الجميلة.بدأ يحن إلى أ
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فقد عكفت في بيتها إلعادة ترتيبه بعد أن أهملته في األسابيع  ،أما فاطمة
 املاضية.

ا منهما قد استعاد نشاطه واستعد للقادم أي   كان كل   ،وبعد انتهاء األسبوع
واتفقا على أن يجتمعا في بيت الغنم في الغد. وبعد أن اجتمعا في املوعد  ،كان

فقد بدا عليهما  ؛خر كأنما أرادا أسبوًعا آخرما إلى اآل منه املحدد نظر كل  
 الخوف والهيبة من تشغيل اآللة.

من  نظر أنس إلى فاطمة كأنه يعرف مايدور بخلدها. ثم قال: ليس هناك مفر  
فلم نبذل كل هذا الجهد الجبار ثم بعد ذلك نتوقف من أجل  ؛تشغيل اآللة

وبالرغم من أننا نخاف  :أضاف وساوس باطلة ال تستند لدليل أو برهان. ثم
سكتشاف املجهول يدفعنا إلى املض ي منها إال أن هناك رغبة ملحة ونزوع ال 

ثم قال بعد أن رمقها بنظرة  .قدًما ملعرفة نتيجة هذه التجربة املثيرة أًيا كانت
 ا..قلبك رعبً  مقاومة توقك لتشغيلها حتى لو امتأل نهل تستطيعي :ماكرة

واعلمي أن املجازفة هي الكلمة  ،إًذا سنبدأ اآلن :فأطرقت رأسها. فقال
 ىعباس بن فرناس وإلانظري إلى  ،لتحقيق النجاح خيرالثالثة والسر األ 

لكنه  ،مجازفته ومحاولته الطيران حتى مات في سبيل ذلك شهيًدا للعلم
وأن يكون نقطة تحول في  ،استطاع بتلك املحاوالت أن يخلق توجًها إنسانًيا

 .نذاك باستحالة الطيرانآعتقاد السائد ية وإبطال اال تاريخ البشر 

فاملغامرة وحب استكشاف املجهول ركائز أساسية من مكونات النفس 
 .ال يمكن تفاديها على اإلطًلقالبشرية 

**** 
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ونجحت التجربة فكادت أن تفشل 
 بانفجار

 

 

 

ان على البدء في تشغيل اآللة و  خ 
 
ال أنس: سنعمل على وق ،وبالفعل عزم األ

إلى آخر بأمان. حتى إذا  ى نتقال من مستو التدرج في تشغيلها بحيث يتم اال 
حدث خلل ما أمكننا إيقاف العملية برمتها لنبحث عن الخلل ونقوم 
بإصًلحه حتى نستطيع تًلفي أي خطأ ومن ثم نتابع. ومن حسن الحظ أننا 

م  نستطيع إيقاف عملية تمكنا من ربط كل أجزاء اآللة بالحاسب اآللي ومن  ث 
ويمكننا اآلن التحكم في اآللة بنسبة  ،التشغيل برمتها في أي وقت وبضغطة زر 

تظهر شاشته على جانب اآللة  ذيمائة باملائة من خًلل جهاز الكمبيوتر ال
ثم نظر إلى أخته كأنما ينتظر  .نئولذلك فأنا مطم ؛بعد أن دمجناه بداخلها

نة وهي تردد بينما ئفها وترددها: أنا أيًضا مطمفقالت بنبرة تعكس خو  ،ردها
أعتقد أنه من األفضل  :نة. ثم أضافتئنة مطمئأخذت تهز رأسها مطم

فأنا  ؛مكروه يء التجربة بعيًدا عن بيت الغنم تفادًيا لحدوث أاالقيام بإجر 
 نة لتشغيلها بقلب القرية.ئغير مطم
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ناسب في رأيك؟! ثم قال: ولكن ما هو املكان امل ه،أنس موافقت ىفأبد
ثم أمالت برأسها  ،فصمتت قليًًل ثم أشارت بيديها بعد أن قلبتها على ظهرها

 ال أدري. :قليًًل ثم أضافت

هناك بيت مهجور يبعد عن القرية  ؛لقد وجدته :وبعد لحظات صاح أنس
فسألت أخته:  ،كنت دائًما أرعى الغنم بجواره ،كيلو متر تقريًبا ثًلثةمسافة 

 :ت املهجور يعد مكاًنا مناسًبا لتشغيل اآللة به؟! فقال أنسهل هذا البي
وبالتالي سيكون  ،فهو أيًضا بعيد عن العمران ؛أعتقد أنه أنسب ما يكون 

في  االحال شرع يآمًنا. وفي مساء اليوم التالي تم نقل اآللة في ظلماء الليل وف
 .ءالبد

نفذ أمام قطرة ماء وتم فتح م ،بدأ أنس في إعطاء األوامر من خًلل الشاشة 
آخر أمام قطرة ماء  اثم فتح منفًذ  ،مضاد لتهبط على مجزئ الذرات لتجزئتها

 خر.الذرات اآل  ئ عادية لتهبط من الناحية األخرى على مجز 

وجاءت أخطر  ،الذرات على كًل الجانبين ءنتهاء من تجزي وبعد دقيقة تم اال 
وبعد ذلك يتم  ،لطاقةدمج ذرات املاء واملاء املضاد لتوليد ا يوه ؛مرحلة

 تخزينها في غرفة الطاقة الكروية.

 ،نظر أنس إلى أخته كأنما يسألها املوافقة على الشروع في هذه املرحلة
فأومأت له أن نعم بعد أن شعرت بخفقان قلبها يزداد وتيقنت بأنه ليس 

وأصبحت متطلعة  ،هناك سبيل للرجوع بمجرد البدء في هذه املرحلة
 نت.للنتيجة أًيا كا

في دمج الذرات.  ءلآللة من خًلل الشاشة اإللكترونية للبد  اأعطى أنس أمرً 
على الشاشة أو اآللة حتى أصابهما التوتر  يءفي البداية لم يحدث ش 
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وفجأة بدأت اآللة تصدر اهتزازات عنيفة  ،خرمنهما لآل  ونظر كل   ،رتباكواال 
 كأنها ستتفكك وستنفجر. احتى بد

وبدأ العرق ينساب على  ،اطمة وسرت في أوصالها رعشةالرعب في قلب ف دبَّ 
لكنها استطاعت أن تتماسك بصعوبة. بعد أن نظرت إلى أخيها  ،جبهتها

فقد  ؛فوجدته ثابًتا في مكانه ينظر إلى اآللة ببرود كأنه على يقين بما سيحدث
ن هتزاز الشديد ناتج عهذا اال  :وقال ،ثم نظر إلى أخته ،عليه أنه ال يهابها ابد

 توليد طاقة كبيرة في الغرفة الكروية.

وظهرت على الشاشة رسالة تؤكد استنتاجه تشير إلى أن الطاقة داخل 
أمًرا لآللة بتحريك الحواجز  ى. فأعط%99الغرفة الكروية وصلت إلى 

الحديدية لتكوين كرات صغيرة أقل حجًما الستيعاب الطاقة بداخلها 
وبالفعل تم توزيع الطاقة داخل كرة الطاقة.  وتقليل الضغط على جدار

وبدأت اآللة في االستقرار شيًئا فشيًئا إلى أن هدأت تماًما.  ،الغرف الصغيرة
وظل أنس يكرر هذه  ،وأعطى أمًرا آخر لدمج ذرات أخرى لتوليد طاقة أكبر

على الشاشة رسالة تشير إلى أن جميع الغرف الصغيرة  تالعملية حتى ظهر 
ولم يعد هناك مجال آخر لتكوين غرف صغيرة ، وصلت إلى سعتها القصوى 

 ستيعاب الطاقة.ال 

العرق يفيض من جبهتها وهي ثابتة ال تتحرك. ولم  ىنظر أنس إلى أخته فرأ
ها على اآللة كأنها آخذة افقد ثبتت مقلت ؛بكلمة ولم تلتفت إليه ستنب

لكنه لم يجد بعقله سوى هذه  ،فاقترب منها محاواًل طمأنتها ،ببصرها
"يا أختاه لو فنيت في سبيل هذه اآللة فسأكون قانًعا" فاضطربت  :ةالجمل

 أخته وحدجته بنظرة جامدة.
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نقل الطاقة إلى املخرج الرئيس ي  يوه ؛ثم عاد لينتقل إلى الخطوة التالية
للجهاز لتكوين الفجوة. وهذه الخطوة ستكون عواقبها وخيمة لو كانت 

 الحسابات خاطئة.

اقة تدريجًيا حتى بدأت نقطة صغيرة بيضاء في حجم بدأت اآللة في إخراج الط
وبدأ حجم الهالة يزداد تدريجًيا مع زيادة  ،الليمونة تظهر أمام منفذ الطاقة

إخراج الطاقة حتى صارت في حجم البرتقالة تقريًبا. فقام أنس بتثبيت 
لة ى الطاقة عند هذا املستو   ،واقترب منها  بينما تراجعت أخته إلى الوراء وج 

فقد كانت الهالة فاقعة البياض كاللؤلؤة لها أزيز كأزيز  ؛خذ يتفحصهاوأ
ثم التفت إلى أخته وتراجع  ،النحل مضيئة يتخللها ومضات كومضات البرق 

 خر حتى وقف بجانبها.هو اآل 

ان في صمت من أثر الدهشة بينما ينظران إلى اآللة بعد أن  و  خ 
 
وقف األ

طلب أنس من فاطمة أن  ،قليل البيضاء. وبعد ةخطفت أبصارهما الهال
فوكزها وكزة خفيفة أفاقت على  ؛ليقذفه بداخلها فلم تجبه اتعطيه شيئً 

أثرها ثم نظرت إليه ببًلهة تسأله عيناها ما هذا الذي أراه؟ فصاح أنس: 
وبحركة ال  ،فلم تجبه وارتدت ببصرها إلى الهالة ،ني شيًئا أقذفه بداخلهاأعط  

ها وأخرجت قلم التقفه أنس على الفور وذهب إرادية أدخلت يدها في جيب
أعتقد بأنه  :باتجاه الهالة بعد أن تمتم وهو ينظر إلى القلم كأنما يتفحصه

خر فشعر بأنه ينساب . ثم وضع طرف القلم بداخلها ممسًكا بالطرف اآل كاف  
ونظر إلى نهايته فوجدها سليمة لم يصبها  ى،من بين يديه فجذبه مرة أخر 

 فيها فاختفي على الفور. ثم ألقاه ء،ش ي

ان إلى بعضهما في دهشة يتسا و   الن أين ذهب القلم؟!ءنظر األخ 
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ربما أن القلم قد  ،سؤال في عقل أنس لم يخطر بذهنه قبل ذلك زوهنا قف
 فهل من املحتمل انتقاله إلى أي زمان؟! ؛سافر إلى أي مكان

ر  فلم تكترث كأنها لم تسمع كلم ،أخبرها أنس بما يدور بعقله ك  فنظر  ؛ة مما ذ 
خر ينظر إليها في ها مازالت مشدوهة من أثر الهالة فوقف هو اآل آإليها فر 

سأحتاج إلى دراسة  :لءوبدأ يتسا ،صمت منصًتا ألزيزها كأنه يحاول تفسيره
فربما هذه اآللة لها من القدرة ما يمكنها من أن تحني الزمن أيًضا بعد  ؛أخرى 

 أن يتوقف؟!

دعنا  :أنها أفاقت من غيبوبتها  قائلة اها بعد أن بدخرجت فاطمة عن صمت
 فهذا هو هدفنا األساس ي. ،نركز اآلن على عملية النقل

 وبعد نجاح التجربة في خلق فجوة مكانية وربما زمانية قال أنس: لم يبق  
حتى يمكننا السيطرة على   ؛خرسوى إنشاء آلة ثانية لتكون في الطرف اآل 

يا إلهي لقد تمكنا من  :وانتبه أنس على صيحة أخته .حد املسارات الًلنهائيةأ
إنشاء آلة نقل تسبق زمانها بقرون. وانتبذت مكاًنا بزاوية الغرفة وجلست 

تتخيل أنها على رأس فريق  ؛صامتة وبدت مستغرقة في خياالتها تحلم بالشهرة
ت من العلماء ربما سيكون أشهر فريق في العالم بل ربما على مر التاريخ. وبدأ
 يتخال نفسها بقاعة تضج بالعلماء أمام عشرات الكاميرات في مؤتمر علم

 "سأحاول اإلجابة على أسئلتكم جميًعا ا،هدأو ا اهدأو "ا :وهي تقول  يعامل
وهي تسمع همهمة من هنا وهناك تشعرها بالغبطة والسرور "كيف 

ربما تصبح أعظم من  ،ستطاعت أن تصل لهذه النظريات بمفردهاا
فهذه اآللة ستقلب املوازين رأًسا على عقب وربما تتغير خارطة " ؛أينيشتاين

خر بينما تسمع تمتمات على الجانب اآل  ،يقول أحدهم "القوي في العالم
على أساس علمي  بن  تقول "جميع هذه النظريات خاطئة بالتأكيد فلم ت  

 متعاض.وهذه اآللة هي بالتأكيد خدعة" حتى تشعر باال  ،صحيح
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وكيف ستستخدم؟  ،ستؤثر هذه اآللة على مسار البشريةأخذت تفكر كيف 
حد أثرها أنس بعد أن قطب جبينه ورفع ألتفت على ا ،ثم أطلقت صيحة

ائعة ز لقد أصبحنا من أغنى األغنياء. عاملة غنية  !يا إلهيا: حاجبيه متعجبً 
هكذا مٌنت نفسها  "الصيت على مر القرون دائًما تتذكرها البشرية بالخير

 تعلم ماذا يخبئ لها القدر.لكنها ال 

سنحتاج بناء آلة أخرى إلتمام التجربة.  :انتبهت على صوت أنس وهو يقول 
لقد أنفقت كل أموالي  ،لكننا نحتاج إلى املال ،لقد أصبح األمر يسيًرا :فقالت

فأنا سأتكفل  ؛ال تقلقي من الناحية املادية :فقال أنس .لبناء هذه اآللة
أو ضان  بثمين. وبعد  ءعلى ش ي وباع نصفها غير مبق   ثم قام إلى أغنامه .بذلك

ان من بناء اآللة األخرى تماًما ىا انتهيوًم  61مض ي  و  خ 
 
لكن لم يقوما  ،األ

ها مثل األخرى تماًما. اع الوقت بعد أن صنعيفما الداعي إلى تضي  ؛بتجربتها
 ن كما خططنا.ياآلن لم يعد أمامنا سوى نقل اآللت :ثم قالت د/فاطمة

سنحتاج لنقل اآللة األخرى  :فقالت فاطمة ،اجتمعا لوضع الخطة لنقلهماو 
كيف  ،وهذه معضلة أخرى  ،تبعد عن هذا املكان ألف كيلو متر ةإلى نقط

 يمكننا نقل اآللة إلى دولة أخرى وبأي وسيلة دون أن يكتشف أمرها؟!

فقال أنس على الفور: نستطيع نقلها ملسافة أبعد دون أن تمر على نقطة 
رغم لنقلها خارج حدود جمهورية مصر العربية. إتفتيش واحدة. حتى  ننا لن ن 

ت أخته على الفور ماذا يقصد وافتر ثغرها عن ابتسامة ثم أمالت  م  فه 
ثم ال يلبس إال أن  ،ا تكون األمور واضحة أمام اإلنسانبرأسها قائلة: أحيانً 
كن دائًما. إنك كثيًرا ول ،فقال أنس مبتسًما: ليس أحياًنا ؛يعمل على تعقيدها

ل ج  ع  وجحظت  ،فرمقته بنظرة فاحصة بعد أن فغرت فاها ..ما تنسين ب 
ال  :أنس سريًعا وهو يبتسم فردَّ  ؟ماذا تقصد :عيناها وقطبت جبينها قائلة
إني  :فصاحت بعد أن أشارت إليه بأصبعها ،أقصد شيًئا مما ترمين إليه
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 تغير دفة الحديث اًل مل محاو  ..  فتدخل أنس على الفور قبل أن تك.أحذرك
واآللة  ،قائًًل: سنقوم بنقل آلة إلى مدينة اإلسكندرية على البحر املتوسط

 ط  م امل  ل  ع   ىاألخرى في مدينة مرس 
 ة على البحر األحمر. لَّ

ولم يعد  ،بالفعل ةلقد نجحت التجرب ؛وبدأت تغوص في خياالتها مرة أخرى 
سوى اإلعًلن  ىولن يبق ،ا بالنجاحهناك سوى الخطوة األخيرة لتكلل جهودن

أنا اآلن  ،يا إلهي :. ثم صاحتيعنها وحصاد ثمرة سنوات من العمل املضن
 .يجول بذهنيء يمكنني فعل أي ش ي ،أستطيع التحكم في املكان والزمان

الغرور هذا ما كنت  ،"لقد أصابها :ثم تمتم ،فرمقها أنس بنظرة فاحصة
 أخاف منه".

فلو  ؛فهو يعلم يقيًنا أن األمور ال تتم إال بإرادة هللا ؛بدأ أنس يحس بالخطر
بسيًطا ربما دمر أجزاء كبيرة من بلدته لوال حفظ هللا ورعايته  أأخطأ خط

التي أحاطتهما. كان على يقين أن عناية هللا كانت معه دائًما تحوطه وترشده 
طأه والبشر دائًما مايخطئون. وحمد هللا على أن خ ،فهو بشر ؛إلى الصواب

كبشر لم يحدث أثناء بناء اآللة أو تشغيلها. وشكر هللا أن جعله سبًبا لصنع 
 آلة لخدمة البشرية ستتقدم بفضلها سنوات إلى األمام.

ان على أن يكون موعد التنفيذ بعد الغد و  خ 
 
ووضعا ساعة الصفر  ،واتفق األ

م. وقالت  63/8/6151الواحدة بعد منتصف الليل يوم الجمعة املوافق 
يجب أن نتفق مع سيارتين وزورقين إلتمام عملية النقل وتم وضع  :فاطمة

 :يالخطة وكانت كاآلت

واآللة األخرى  ،يتم نقل آلة إلى مدينة اإلسكندرية على شاطئ البحر املتوسط
علم على شاطئ البحر األحمر على أن يتم تحديد األماكن  ىإلى مدينة مرس 

من شاطئ غير مأهول حتى ال نثير وسيتم االنطًلق  ،على الخريطة أواًل 
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كيلو متر  51تفقا أن تكون اآللتان على عمق اقالت فاطمة. و  .الشكوك
غير موجود في الحسبان  يءداخل املياه بعيًدا عن الشاطئ لربما حدث ش 

وبالتالى تكون الخسائر أقل ما يمكن بعيًدا عن  ،ر هللاوحدث انفجار ال قدَّ 
 العمران.

ن داخل يأيًضا سنحتاج إلى زورقين صغيرين لنقل اآللتثم قال أنس: ولكننا 
 يفلدي من املعارف ما يجعلن ي؛املياه. فقالت فاطمة: دع أمر هذه الترتيبات ل

 الهاتف. ةفقط بسماع ،نين املركبيأتدبر أمر هذ

وأخبرها أنس أنها  ،نهاية اليوم كانت قد أنهت جميع هذه الترتيبات يوف
علم بحوزته اآللة  ىة وهو سيسافر إلى مرس ستكون مع آلة في اإلسكندري

 السفر. ةفهو اليريد أن يحملها مشق ؛نظًرا لطول الطريق ؛األخرى 

نظًرا لطول  ؛ساعات 7وانطلق أنس قبلها ب  ،في موعده يءوبالفعل تم كل ش 
بينما  ،كم 711علم عن مدينة املنصورة  ىحيث تبعد مدينة مرس  ؛الطريق

وتم نقل  ،وصلت فاطمة إلى املكان املحدد .كم 583تبعد مدينة اإلسكندرية 
جارهم لهذا الغرض ئال تم استمَّ اآللة من السيارة إلى املركب عن طريق ع  

ثم اتصلت بأنس لتطمئن عليه فوجدته قد اقترب  ،وانطلقت في عرض البحر
وسأكون على ساحل  ،علم ثم قال: أمامي فقط نصف ساعة ىمن مرس 

 51واستغرق  ،بقليل في مستهل يوم الجمعة البحر. وصل قبل منتصف الليل
خر إلى عرض البحر. كانت دقائق لنقل اآللة إلى املركب. ثم انطلق هو اآل 

 3به كل  وكانت أخته على اتصال   ،الساعة الثانية عشر ونصف تقريًبا
 دقائق.

كانا بانتظار وقت الصفر "الساعة الواحدة صباًحا" وكانا على اتصال 
. وعندما يحديثة تم ربطها عن طريق القمر الصناع بواسطة أجهزة جوال
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ين. وبدآ في دقت الساعة معلنة أنها الواحدة كان اال و  خ 
 
تصال مفتوًحا بين األ

 تنفيذ املهمة.

األخرى  يوأخبرها أن تبدأ ه ،وقام بتشغيلها على مراحل ،عمد أنس إلى اآللة
ن طفقت تعمل حتى إ وما .فامتثلت ألمره ،في تشغيل آلتها وتحذو حذوه تماًما

يا إلهي إنها ترتج بقوة اآللة  :بدأت تهتز بعنف فاضطربت ثم صاحت
 :تها وطمأنتها قائًًل ئفقام بتهد ،خرفسمعها أنس على الطرف اآل  .ستنفجر

يجب عليك تحريك الحواجز الحديدية داخل كرة الطاقة الكبيرة إلنشاء 
على جدار  حجرات صغيرة تستطيع أن تحتوى الطاقة لتخفيف الضغط

 الكرة الكبيرة كما فعلنا في السابق. وحتًما ستهدأ اآللة.

 ،هتزاز بدأ يقل تدريجًياوأخبرته بأن اال  ،ذت فاطمة تعليماته على الفور نفَّ 
. فطمأنها أنس وقال: ال عليك ربما ى لكنها ما زالت تهتز على عكس اآللة األخر 

ل ءبحر. وأخذ يتساهي غير ثابتة بفعل وجودها على ظهر مركب في عرض ال
من ذلك أنها  ىلي تجربة اآللة الثانية واألده أين يكمن الخلل لم يتسن  

وأخذ  ،ربما سيكلفانا الكثير آنفهذا خطأ فادح بل خط ؛بصحبة فاطمة
كيف فاتني هذا أتمني  ،غبي إلى أقص ي درجة ،"أنا غبي :يصيح معنًفا نفسه

 ،ته لذلك وتوجست خيفةن أخئ. لم تطم"أن تصمد هذه اآللة حتى النهاية
أخبرني بالخطوة التالية كأنها أرادت أن تنتهي على عجل.  :ولكنها صاحت

 .يانتقلي إلى املستوى التال :فقال أنس

ولكنها لم تجد  ،على وشك الوقوع اسيئً  اوظل  يساورها حدس بأن هناك أمرً 
 بًدا من إتمام التجربة حتى النهاية.

إلى ذرات. وتم دمج ذرات املادة واملادة  الجزيئات ءوبدأت اآللة في تجزي 
الطاقة في الحاوية الكروية الكبيرة. وعادت آلة فاطمة إلى  املضادة إلنتاج
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حتى تهدأ  ةهتزاز بعنف مرة أخرى فأخبرها أنس أن تعمل على إخراج الطاقاال 
وهنا بدأت تظهر نقطة بيضاء على الجانبين فأخبرها أن تعمل على  ،ثائرتها

نفس  يوف ،حتى أصبحت الفجوة بحجم البرتقالة  %61قة بنسبة إخراج الطا
خرج الطاقة بنفس املقدار لقي بأي  ،التوقيت كانت آلة أنس ت  ثم سألها أن ت 

على الفور. انتظر أنس أن  ىبتلعته واختفابقلم ف تفي الفجوة فألق ءش ي
هل ظهر  :فسألته فاطمة يء؛ولكن لم يظهر ش  ،من خًلل الفجوة يءيظهر ش 

لم يظهر بجانبي أي  :فأجابها بصوت ملؤه الحنق والغضب ؟قلم بجانبكال
بماذا  :ثم سألها بلهجة حادة بعد أن ارتسمت على وجهه عًلمات الحيرة ء.ش ي

 لقد وضعت قلم . :فقالت ؟هذه الفجوة قذفت  

أين انتهى القلم؟! فكل الحسابات  ىوإل ،إًذا فأين مكمن الخلل :ل أنسءتسا
أين يكمن الخطأ؟ هل كل ما بنيناه ربما يكون  ته ما رأيك  ثم سأل أخ ،ةقدقي

 ىفأين اختف ،وإذا كان األمر كذلك ا،ال ليس وهًم  :فقالت غاضبة ،وهًما
فنظر أنس إلى السماء بعد أن تنهد  ،بالتأكيد هناك خلل لم نتنبه إليه ،القلم

مة  جالًسا كأنما يطلب مدًدا. وأخذ يراجع سريًعا كافة الحسابات عله يجد ل  ث 
مها. وبعد ثوان  

 
أل لقد وجدتها  :معدودة صاح أنس قافًذا من مكانه يقوم ب 

ن إليه. الفجوة التي أحدثتها آلتي تفتح على مسار  هناك خلل بالفعل لم نفط 
 ي نظًرا لعدم تساو  ؛آخر غير املسار الذي تفتح عليه اآللة التي بحوزتك

 ىثم أعط ،ا في تحليل املوقفمقدار الطاقة الناتجة عن اآللتين. فبدأ سريعً 
 ة مقدار الطاقة إلى أرقام بداًل من نسبتها املئوية.ءأمًرا لآللة بتحويل قرا

آخر لتحويل وحدة الطاقة الواحدة إلى مليون جزء حتى تكون  اأمرً  ىوأعط
فظهر على الشاشة مقدار الطاقة  ؛درجة ىالحسابات دقيقة إلى أقص 

" ثم سأل أخته أن تتبع نفس 93121796152.135655املنبثقة من اآللة "
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وسألها أن تقرأ له الرقم الظاهر على الشاشة  ،الخطوات على آلتها بدقة
  " 93121796152.135665الذي يشير إلى مقدار الطاقة فقالت: 

فبالرغم  أن فرق  ؛فصاح نعم كما ظننت فاستنتاجي دقيق مائة باملئة
نه تسبب في فتح كل آلة على ولك ،الطاقة الناتجة عن اآللتين صغير جًدا

 مسار مختلف من مسارات الزمكان.

حتى تصلي بالرقمين  ءفقال أنس: حاولي تقليص الطاقة الناتجة ببط
ذت ذلك بالفعل إلى أن وصلت إلى نفس الرقم فنفَّ  ؛55إلى  65ين ياآلخر 

ن ي" حتى تطابق مقدار الطاقة الناتجة عن اآللت93121796152.135655"
اقذفي بقلم آخر بالفجوة ففعلت ذلك وحدثت  :اح أنسثم ص ،تماًما

 ة.أجااملف

فقد ظهر القلم  ؛وقف أنس مشدوًها أمام اآللة ال يصدق ما يراه بأم عينه
 :أخته تصيح  بجانبه وسقط على األرض فالتقفه سريًعا وأمسكه بيده. بينما

 :وأخذت تصيح ،فلم يجبها من أثر الدهشة ؛هل وصلك القلم ؟ماذا حدث
 برني ماذا حدث بجانبك؟ "أنس أنس"أخ

ل ءلقد وصل إلى حلمه بالفعل بعد سنوات من الجهد املضني. وأخذ يتسا
فهومة. وبدأ املغير  هل هذا حلم أم حقيقة؟! وأخذ يتمتم ببعض الكلمات

لقد  :وأخذ يردد ،بالصياح وأخذت يديه تتحرك بحركات طائشة دون هدف
ي حتى من يراه ظنه ممسوًسا. تحقق حلمي القلم بيدي وبدا كأنه يهذ

ثم  ،فصاحت: اهدأ ماذا حدث لك ،ففهمت أخته أن التجربة قد نجحت
ماذا سيحدث. فصرخت  ى سأضع يدي اآلن داخل الفجوة لنر  :صرخ قائًًل 

ال نعرف ما سيحدث فربما تخرج بدونها ولم تكد تنتهي  ،ال لن تفعل :أخته
يا إلهي  :الفجوة. فصرخت من تحذيرها حتى رأت أمامها قبضة يد بارزة من
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ننت؟ وارتعدت حتى كادت أن تتمزق فرًقا وتتًلش   :لتءرعًبا ثم تسا ىهل ج 
 هل تخطينا حدودنا؟!

روس مطل   ًقا صيحات مدوية غير سألها أنس وأخذ يتضاحك ببًلهة كاملد 
فقد كانت  ؛هل ترين قبضتي؟ فلم تجب من فرط الدهشة والحيرة :مفهومة

وأخذت تتلمس  ،ربت بحركة ال إرادية غير واعيةقتامشدوهة مما تراه و 
بأنه ليس حلًما غريًبا أو وهًما  ؛قبضته كأنما أرادت أن تستوثق مما تراه

 :وبدأت تصيح ،ثم صرخت صرخة قوية سحب أنس على أثرها يده ،عجيًبا
لقد بدأت تهتز  ،حد جانبيهاأهناك شقان كبيران على  ،"لقد تصدعت اآللة

فأمرها أن تغلق اآللة  ؛أعتقد أنها ستنفجر بأي لحظة ..يا إلهي ،اهتزاًزا عنيًفا
ر اإلغًلق فلم تنطف ؛فوًرا لكترونية إلى . وأشارت الشاشة اإلئفضغطت ز 

فليس هناك  ؛وأسقط في يدها ،وجود خلل في املنفذ الرئيس ي إلخراج الطاقة
س طريقة لسحب الطاقة املتسربة وإعادتها إلى غرفة الطاقة الكروية. فأح

أن تتفلت األمور من  ىووضع يديه على رأسه ثم قال: أخش  ،أنس بالخطر
 يدها.

غلقي وحدة التحكم في 
 
فصاح أديري املركب وعودي فوًرا إلى الشاطئ وأ

وحركي جميع الحواجز الحديدية القابلة للحركة إلنشاء كريات  ،الطاقة
 ؛مصغيرة بقدر اإلمكان لتخفيف الضغط الواقع على جدار الكرة األ 

 ،فصاحت: املشكلة تكمن بعد وحدة التحكم في الطاقة في املنفذ الرئيس ي
فهي تحتوي على  ؛د لعزل وحدة الطاقةولكن أمه    ،أعلم أعلم :فصرخ أنس
فمهمتك األساسية اآلن هو الحفاظ على  يءوهذا هو أهم ش  ،املاء املضاد

أي انفجار فصرخت: انفجار!!  ،املاء املضاد بعيًدا عن أي انفجار قد يحدث
وكوني على قدر  ،فهذا ليس وقت العويل ،وشرعت في البكاء فصاح: تمالكي

لقد بدأ  :فصرخت فاطمة .املوقف. اسمعيني اآلن جيًدا حتى يمكنك النجاة
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التصدع يزداد ثم أطلقت صرخة مدوية كاد أن يطير منها قلبه: لقد انشقت 
شاطئ إال بعد فوات فعلم أنها لن تتمكن العودة إلى ال ؛اآللة إلى نصفين

فصاح أنس بينما يظن أنها ستهدأ: لو حدث انفجار بعيًدا عن املاء  ،األوان
 .املضاد فسيكون تأثيره محدود وستكونين بخير

فاألولوية هي تجنب حدوث  ؛اسحبي وحدة التحكم في الطاقة :ثم أضاف
 ى انفجار بجانب املادة املضادة. فقالت باكية بعد أن جلست مكانها ال تقو 

 فوقع في يده وأيقن بأنها لن تنجو. ...ال أستطيع :على الحراك

وبدأ يتكلم بهدوء ليبث في قلبها الطمأنينة: طاملا  ...فقال أنس: اسمعيني جيًدا
وإذا لم تتماسكي  ،فاعلمي أنك على قيد الحياة ،أن اآللة لم تنفجر بعد

سائق املركب  وصمت قليًًل ثم أضاف: وأخبري  ،فأيقني بأنك قد قتلت  نفسك  
وتذكري  ،ه ملساعدتك بإلقاء اآللة في البحر بعد أن تسحبي الوحدةيومعاون

فنظرت  ؛وعودي بأسرع ما يمكن إلى الشاطئ ،بأنه يجب حمايتها بأي ثمن
رتباك والحيرة فوجدت سائق املركب قد أداره عليهم اال  ىإليهم وقد بد

ال يجب أن  :ئلةفصرخت قا ؛ما حدث ىوانطلق به صوب الشاطئ بعدما رأ
إذا لم نلقها في البحر  :فقالت ،فلم ينتبه إليها أحد ..تصل اآللة إلى الشاطئ

وسأدعكم تتخيلون ماذا سيحدث  ،إلى الشاطئ افستنفجر قبل أن تصلو 
أن  افي تحريكها حتى استطاعو  ابعدها. فالتف الجميع حول اآللة ونجحو 

وأخذت تدعو هللا  .سرعة ىتحرك بأقص  :ثم قالت للسائق ،يلقوها في البحر
دقائق وصلت إلى الشاطئ بحوزتها وحدة  51عس ي أن يمنع الفاجعة. وبعد 

لكن  ،بعد التحكم لم يمسسها سوء. وانتابها شعور قوي بأن األمر لم ينته  
فقد انتهت  ىطاملا أنه لم يحدث انفجار في الدقائق األول :منت نفسها قائلة

ن استدارت ‘وما . وهام تتًلعب برأسكوال تدعي األ  ،نيئمرحلة الخطر فاطم
تدريجًيا كأنها انبلجت عن نجمة درية  يءحتى بدأت السماء ناحية البحر تض 
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عمًلقة قد أطبقت على األرض واستحال سواد الليل إلى بياض. وانعكس 
تبع هذا  ةكأنه مخضب بالبياض. وفجأ يءاللون على ماء البحر فأصبح كل ش 

ها البحر واتجهت صوب الشاطئ حتى حجبت الضوء موجة عمًلقة انشق عن
 ضوء القمر كمارد انبثق من قمقمه.

سرعة وشقت طريقها بقلب مدينة  ىفقفذت إلى السيارة وانطلقت بأقص 
ولحسن الحظ كانت الشوارع  ،سكندرية تحاول اإلبتعاد بقدر اإلمكاناإل 

ة ثم أوقفت السيار  ،ولم تنشط الحركة بعد ،فالوقت ما زال فجًرا ؛خالية
وما أن هدأت أنفاسها حتى سمعت  ،بعد أن ظنت أنها ابتعدت بالقدر الكافي

فرأت موجة عاتية تضرب  ةجلجلة تضرب بقوة فصوبت بصرها إلى املرآ
سرعة حتى استطاعت أن تفلت منها بعد  ىاملدينة من خلفها فانطلقت بأقص 

 كم في عمق املدينة. أيقنت أن هذه 3بعدما ضربت  ،أن انحسرت املوجة
 من هذه املدينة الجميلة الهادئة. كبير   املوجة قد أتت على جزء  

كان أنس قد وصل إلى الشاطئ ونقل اآللة إلى السيارة  ،هذه األثناء يوف
ضطراب عليه اال  اخر عائًدا إلى بيت الغنم باملنصورة. وبدوانطلق هو اآل 

صوت ر املذياع وبدأ يتنقل بين املحطات حتى توقف على فضغط ز   ،والقلق
وقد ضربت املدينة  ،يقول: لقد حدث انفجار هائل على شاطئ اإلسكندرية

حيث تقوم السلطات اآلن بتقييم  ؛موجة عاتيه في صورة غير مسبوقة
فضرب أنس باب  .وسنوافيكم بمزيد من األخبار فور وصولها ،الخسائر

أن تكون  ىأتمن :السيارة بيديه غاضًبا حتى نظر إليه السائق ثم أضاف
 سائر محدودة.الخ

الثامنة صباًحا وهي في حالة  يأما فاطمة فقد وصلت إلى بيت الغنم حوال
 تصال بأخيها دون فائدة.هستيرية. وظلت تحاول اال
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والحقيقة أن السلطات قد أوقفت  "الشبكة تحت ضغط"وكان الرد دائًما 
جتماعى بما في ذلك شبكة تصال وجميع مواقع التواصل اال جميع وسائل اال

 نفجار نتيجة عمل إرهابي واحتاطت لذلك.فقد ظنت أن اال  ؛نترنتاإل 

نظرة بفرمق السائق  ؛أيقن أنس أنهم سيشددون على تفتيش السيارات
ثم قال بلهجة تش ي بالتهديد: أنت متورط معنا ال  ،ماكرة بطرف عينيه

انظر  :بلهجة حادة :فقال أنس ،فحدجه السائق بنظرة ملؤها الرعب ،محالة
أما إذا تم  ،ق واسمعني بأذنيك. إذا تم إيقافنا فأنت بالفعل متورطإلى الطري

بل األجهزة األمنية فلن يحدث لك مكروه. فأنا  يإيقاف بعد ذلك وحدي من ق 
 حتى ال أعرف اسمك معنى ذلك أننا لم نتقابل قط.

"سأسلك طرًقا ملتوية كي أتجنب نقاط التفتيش" فتنهد  :السائق فزًعا فردَّ 
وبالفعل سلك السائق  ،وجهه ابتسامة تفًسا عميًقا بعد أن علوأخذ ن ،أنس

طرًقا مجهولة وملتوية بعيًدا عن الكمائن التي كانت تزرع الطريق وبدا عليه 
 أنه يحفظها عن ظهر قلب.

ثم  ،وانهارت أخته باكية عندما رأته ،وصل أنس بيت الغنم في منتصف الليل
فعلنا؟! "لقد خربت الدنيا". "لقد هل رأيت ماذا  ،لقد أخفقنا تماًما :قالت

 خربت الدنيا".

فرمقها بنظرة حادة وصاح مغضًبا بلهجة باردة وبوجه يكسوه الجمود: ال 
ونجحت التجربة على أكمل وجه والخسائر  ءلم يحدث ش ي ،يعد هذا إخفاًقا

املوجة وهي  فأنت لم تر   ،نفجار مهواًل لقد كان اال  :محدودة. فقالت له باكية
وأخذت  .لقد كان األمر كارثًيا ،ثم شهقت قائلة: يا إلهي ،ض شًقاتشق األر 

ص عليه ما حدث بينما تنتحب.  تق 
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ولم  ى،فقط مئات الجرح ،فالخسائر البشرية محدودة ؛فقال: الحمد هلل
وغرقت معظم أجزاء املدينة. وتعمل السلطات على حل  ،يقض  أحد إلى اآلن

ومعظم  ،فقط ىعشرات الجرح :هذه املشكلة اآلن. فصرخت أخته في ذهول 
ن التجربة قد نجحت على إوأنت تقول لي  ،أجزاء املدينة قد أصابها الدمار

ماذا دهاك يا  :وأضافت ،ثم أجهشت في البكاء ء..أكمل وجه ولم يحدث ش ي
فصاح أنس بلهجة ال تخلو من  ،أخي؟ ماذا دهاك؟ فأنت لم تكن كذلك

 ا،ثمنً  ءثم أن لكل ش ي ،صلنا إليهبالنسبة ملا و  ءصلف: هذه الخسائر ال ش ي
 فصاحت فاطمة بعد أن عًل ،وهذه خسائر محدودة بالنسبة ملا كنت أتوقعه

ثار املترتبة بعد ذلك ولكن ربما تكون اآل ،تظن أن الخسائر محدودة :نحيبها
املشكلة األكبر تكمن في أن  :ثم قال بصوت هادئ ،فصمت أنس قليًًل  .كارثية

ه دول ءتقف ورا ا،إرهابي   نفجار عمًًل بأن وراء اال السلطات األمنية تظن 
فاألمر أكبر من مجرد عمل إرهابي تستطيع أن تقوم به  ؛ضالعة فيه

أعتقد أن األمر  .لقد ذكروا ذلك في املذياع ؛مجموعة منفصلة من املرتزقة
ال بد أن يعرفوا الحقيقة. وقفت  :ثم صاح بعد أن ضرب املقعد بيده ،معقد

وانطلقت إلى بيتها  ،ببنت شفة وهي تجهش بالبكاء ستنب فاطمة دون أن
 ؛ثم أخذت بعض حبات املنوم ،وارتمت على فراشها وهي مضطربة مشوشة

لم  وودت لو ،لكنها أرادت عزل نفسها عن العالم ،فلم تكن فقط تريد النوم
 تستيقظ مرة أخرى جراء ماحدث. فما كانت تخاف منه قد وقع.

بما حدث بل  ل  فقد حقق حلمه ولم يبا ؛منتشًيا فقد كان فرًحا ،أما أنس
اعتبره نتيجة طبيعية ثم أن الخسائر في نظره ال تقارن بما سينتج عن هذه 
اآللة من فائدة سيعم نفعها على البشرية جمعاء. واعتبره ثمن بخث للغاية 

 بالنسبة آللة سوف تنقل البشرية عشرات السنين إلى األمام.
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 الحد فبدأ يفكر في  تطوير اآللة كأنه لم يكتف  لم يتوقف أنس عند هذا 
ملاذا ال  ،ال يتوقف طموحه طاملا ظل به رمق ؛فهذه طبيعة اإلنسان ؛بعد

 ،أن تكون بحجم اليد ىأعمل على تصغير اآللة حتى تشغل حيًزا أقل فهو يتمن
ر ق من العلماء ستأتي بعده  أراد بذلك أن يختصر عشرات السنوات لف 

ت د  ل  جميع األجهزة اإللكترونية و   :بينما يخاطب نفسه وقال ،لتطويرها
فجهاز الحاسب اآللي كان بحجم  ؛عمًلقة ثم صارت بعد ذلك كما نراها اآلن

فلماذا ال أعمل على ذلك ثم أعرض  ؛اآللة تقريًبا حتى صرنا نحمله بجيوبنا
 عن هذا مؤقًتا إلى فكرة أعظم وهي نقل املادة بآلة واحدة فقط دون الحاجة

عن  ستقصاء وتفكير عميق مضن  ا. وبعد طول بحث و ى إلى اآللة األخر 
 اهتدى إلى فكرة لم تخطر على ذهنه من قبل. ،خواص املسارات

وتذكر مقولة أخته "تكون  ،هالكنه لم ير   ،لقد كانت أمامه طيلة الوقت 
إال أن يعمل على تعقيدها" ثم  ىاألمور سهلة يسيرة أمام اإلنسان ثم يأب

 ،لقد بددت نصف ثروتي في بنائها ،إلهي لم نكن نحتاج إلى آلة ثانية يا :صاح
  
أنت غبي" هذه اآللة الثانية  ،درجة ىف نفسه" أنت غبي إلى أقص وأخذ يعن 

ثم صمت  .كان بمقدوري تفادي كل ما حدث. ،هي التي انفجرت على الشاطئ
فًل تغضب لقد كانت الخسائر محدودة  :كأنما أراد خداع نفسه ،وقال ،قليًًل 

 لهذه الدرجة.
عندما نفتح فجوة عن طريق اآللة ماذا  :ل ويضع اإلجاباتءوأخذ يتسا

كل مسار من  ،نهائية من املكان وربما الزمان يحدث؟ تفتح على مسارات ال
 في مكان أو زمان غير معلوم. هينتيهذه املسارت 
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 (-ليكن املكان )ألنفترض أن املسار )أ( انتهى في مكان من األمكنة الًلنهائية و 

 (.-والزمان )أ 
 (.-في املكان )ج ي( واملسار )ج( ينته-في مكان )ب يواملسار )ب( يتنه

 
 (-املسار )أ( في املكان )ب يملاذا ال ينته :السؤال املهم

 (.    -املسار )ج( في املكان )أ يأو ينته

         
فما الذي إًذا  ،أيقن أنس أن هذه املسارات مختلفة عن بعضها البعض

  
 زها؟!يمي 

تتكون حتى وصل بعد جهد جهيد  افـأخذ يبحث في خصائص املسارات ومم
إلى أن كل مسار يتكون من جسيمات أولية تتذبذب بترددات مختلفة يمكن 

"طول املسار :وبعد عناء بحث وصل إلى نظرية مفادها  ؛الوصول إلى قياسها
كلما ابتعد املكان عن  ى:نيتناسب تناسًبا طردًيا مع تردد الجسيمات " بمع
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كانت املعضلة أن  .زاد تردد الجسيمات والعكس صحيح ،مصدر الفجوة
 ؛نوعية الجسيمات األولية التي يتكون منها املسار لم تكتشف من قبل

لية اكتشاف ئو ستزادة فألقيت على عاتقه مسولذلك ال توجد مصادر لًل 
الذي يصل طوله إلى ل إلى أن املسار وبتجارب مستفيضة توصَّ  ،خصائصها

 ذبذبة في الثانية.  3تتردد فيه الجسيمات األولية بمقدار  ،واحد كيلومتر

 ،ذبذبة في الثانية 311معنى ذلك أنه إذا كان تردد الجسيمات داخل املسار 
 :ولكن السؤال املهم ،كيلو متر عن الفجوة 511على بعد  يفإن املسار سينته

 ؟!ياتجاه سينته يفي أ

أو الجنوب أو الشرق أو الغرب أو أعلى أو أسفل؟! وكانت هذه هي الشمال  يف
بالرغم من أنها تبدو تافهة إال أنها استعصت في البداية على  ى املعضلة الكبر 

تجاهات هي اتجاهات وهمية لها عًلقة ل إلى أن هذه االحتى توصَّ  ،الحل
لة كما أن اآل ،فقط بكوكب األرض إذ أن الفضاء ال يتحدد بأي اتجاهات

تعمل على حني املكان في نقطة معينة من الفراغ لتقريب الفجوتين من 
وقام بإدخال كل هذه  ،تجاهاتباال ىلذلك ال تعتمد على ما يسم ؛بعضهما

املعطيات إلى الحاسوب فأعطاه إمكانية حساب املسافات عن طريق خطوط 
 لكن يمكن ،وبالرغم من أنها أيًضا خطوط وهمية .الطول وخطوط العرض

 ..يا إلهي :عتماد عليها في تحديد املواقع بدقة على األرض. ثم صاح أنساال 
نتقال بهذه اآللة إلى أي نقطة في الكون إذا توافرت فبالتأكيد يمكن اال 

 الطاقة الًلزمة لذلك.

 ،وأصبح اآلن قادًرا على إتمام عملية النقل بآلة واحدة وبفجوة واحدة فقط
تتردد فيه  امسارً  ة. وقام بتشغيل اآللة وفتح  سوى التجربة النهائي ولم يبق  

 611عد املسار سينتهي على ب   :أن ىبمعن ،الجسيمات بمقدار ذبذبة في الثانية
 ،ووضع قلم في الفجوة وانتقل على وجه السرعة إلى املكان املحدد ..متر فقط
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لقد ثبتت صحة النظرية. اآلن  :فصاح ؛على األرض ىفوجد القلم ملق
 ،%511لقد اكتملت التجربة بنسبة  ،ما أريد بآلة واحدة فقطأستطيع نقل 
لقد حققت كل ما  ،درجة ىآخر فأنا اآلن قانع إلى أقص  ءش ي يلم أعد أريد أ

 تمنيته". 

*  *  * 
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 بادية هآثار  مازالت
 

 

 
تأوه  ،سكندريةنفجار الذي حدث على ساحل اإل بعد مرور أسبوعين على اال 

اآلن سأنام مطمئًنا  ،-كأنه تذكر بعد نسيان -منذ عدة أياملم أنم  :أنس قائًًل 
حتى دقائق فقط  عشرن ذهب إلى فراشه وغط في النوم إوما  .قرير العين

 ،من الطارق  ى ن اعتدل لير إوما  ،استيقظ فزًعا على طرق عنيف بالباب
 انكسر الباب كأنما دفعه انفجار فتسمر في مكانه وأحيط في لحظات برجال  

 ملثمون.

معه بل حتى لم يسألوه عن  الم يتكلمو  ،لم يستطع حتى أن يتبين عددهم
ومن هول املوقف لم يخطر بعقله أن يسأل من أنتم وماذا تريدون؟  ،اسمه

ورضخ مستسلًما  ،فانبطح على األرض رافًعا يديه فوق رأسه من أثر الصياح
 تحت ضغط األسلحة وهول املوقف.

فتيقن أنهم قد  ؛لعينين مقيد اليديناقتادوه إلى مكان مجهول معصوب ا
إلينا  اكيف توصلو  :لءوتسا ،صلته بما حدث على شاطئ اإلسكندرية اعلمو 

بهذه السرعة؟ وضعوه في غرفة هادئة لم يتبين إن كانت مظلمة أم مضيئة 
ظل ما يقارب ساعة دون أن يدخل عليه أو يكلمه أحد  .من عصبة عينيه

ة في الردهة ال ب  ل  ثم اهتز  ،ظنها تنفذ إلى الحجرة الكائن بها تيحتى سمع ج 
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فعلم أنهم  ؛فجأة وارتعد قلبه من أثر ارتطام الباب على وجه الحائط
سهل عليهم استجوابه ي  وتيقن أنهم  ،يتعمدون بث الخوف والرعب بقلبه ل 

 .اهكذا ظنو  -بذاك اإلرهابي العتيق اقد أمسكو  -ن.و محقق

ة على األقل حتى استطاع أن يحدد أصوات مختلف ةز ثًلثياستطاع أنس تمي
وكان أول سؤال سأله أحدهم ما اسمك؟ فأجاب بكلمة  ،أماكنهم حوله

وكان  ،عليه باسمه رباعًيا اسمك كامًًل. فردَّ : "أنس". فصاح :مقتضبة
 هل تعرف ملاذا أنت هنا؟ فقال أنس بثقة: ال. :السؤال الثاني

رأسه باتجاه الصوت:  صاح أحد املحققين بلهجة متغطرسة حتى أدار أنس
مباشرة عن األحداث اإلرهابية  ةمسؤلي نال ئو نك وأختك مسإتحرياتنا تقول 

وقد اعترفت أختك بكل  ،سكندريةوعن التفجيرات التي حدثت على شاطئ اإل 
لكن نريد أن نعرف منك على وجه الدقة من معك في  ،فًل داعي لإلنكار ءش ي

لكم؟ وكيف صنعتم قنبلة التي تمو   هم وعناوينهم؟ وما الجهةؤ التنظيم؟ أسما
بمثل هذا الحجم التدميري الهائل؟ وهل هذه قنبلة نووية؟ وملاذا تريدون 

أنكم مصريون؟ وملاذا ذهبت أنت من النيل من مصر بالتحديد بالرغم 
 وأختك إلى الواليات املتحدة؟

ثم قال بكلمات  ،كان يقهقه كأنه يسخر منهم ،أخذ أنس يضحك بصوت عال  
ت ساخرةتعة متقط ا 

ك  ح 
فما هو   ء؛طاملا أن أختي اعترفت بكل ش ي :تخللها ض 

ير هل تعرفون أنكم تضيعون الكث :ثم قال متهكًما ؟الهدف من التحقيق معي
ثم قال أنس بلهجة  ،إلى بعضهم متعجبين ون من وقتكم الثمين؟ نظر املحقق

أن  عيني حتى نستطيع عن رفعتم هذه العصابة هًل   :ستفزازتش ي باال 
 نتفاهم؟
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هللا  سنحقق بألستنا وليس بأعيننا وادع   :فصاح أحدهم بلهجة حادة غاضًبا
ثم  ،فصمت قليًًل  اأن يحفظهما لك. اعتبر أنس هذه الجملة األخيرة تهديًد 

مازلت ال تريد  :ن أنه سيعترف. فقال أحدهمو املحقق طأطأ رأسه حتى ظنَّ 
فتدخل ، حتى بما لم ترتكبهجعلك تعترف يعتراف؟ لدينا من الوسائل ما اال 

بل  ،لكننا ال نستخدمها مع اإلرهابين املخضرمين أمثالك :أحدهم متهكًما
ثم قال  ،استحدثنا لك أسلوًبا خاًصا يليق بك. فتضاحك أنس مرة أخرى 

وأنا أعرب لكم عن امتناني العميق على اهتمامكم بي.  :خرمازًحا هو اآل 
لن تنفع معه سوى  :بيدهفصاح أحدهم بغضب بعد أن طرق املنضدة 

سأعترف بكل  :فصاح أنس .انقلوه إلى الحجرة الثانية ،األساليب األخرى 
فقال أحدهم بعد أن نظر  .. التفجير أنا املتسبب بهءسأعترف بكل ش ي ء،ش ي

لم أكن أتصور إرهابًيا بمثل حجمك سيعترف بهذه   :إلى صاحبيه ضاحًكا
 .صمد لوقت أطول من هذالقد ظننا أنك ست ،إن أمرك لعجيب ،السرعة

لتنا بكل سهولة؟ أليس ئإًذا فستجيب على أس :وتدخل املحقق الثالث
نريدك أن تخبرنا بأسماء بقية  :كذلك؟. فصمت أنس ولم يجب. وتابع املحقق

وكيف حصلت على هذه القنبلة ذات الحجم التدميري  ،التنظيم اإلرهابي
فقال أنس  ،ؤال مرة أخرى الهائل. ظل أنس صامًتا فأعاد عليه املحقق الس

صبة لقد  :بلهجة حادة واثقة بعد أن رفع رأسه كأنما يراهم من خلف الع 
لكنه ليس عمًًل إرهابًيا.  ،نفجارقلت لكم أني أنا املتسبب في هذا اال 

على أقفيتهم من شدة الضحك كأنما قذف  اأن يقعو  احتى كادو  افتضاحكو 
استفاق من نوبته قائًًل: نحن بمزحة على أسماعهم. ثم صرخ أحدهم بعد أن 

وال داعي لإلنكار. فتغير  ءلقد اعترفت أختك فاطمة بكل ش ي ،هنا ال نمزح
سأخبركم القصة كاملة ومن  :فقال ،وجه أنس وبدأ يتكلم بصوت حاد هادئ

فأساليبكم العقيمة هذه  ،التذاكي عليَّ  او ولكن بشرط أال تحاول ،البداية
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ن الثًلثة إلى بعضهم بعد أن و ظر املحققتمارسونها على عقول كعقولكم. ن
صبة عن عيني. :ثم أضاف ،أصابتهم الدهشة  وأريد نزع هذه الع 

كأنكم  يَّ . وإذا حاولتم التذاكي علاأما أنا فلم أخطئ حتى أخبئ شيئً  :وتابع
إذا  :تعرفون شيًئا مما سأقول فلن أتكلم بعدها بكلمة. وهناك شرط آخر

من األساتذة املتخصصين  خمسةماال يقل عن أريد  ،أردتم معرفة الحقيقة
 في قسم الذرة لحضور التحقيق.

ثم سأل متهكًما  ،ملاذ ال تحقق أنت معنا وننتهي :فصاح أحد املحققين متهكًما
حتى انتفخت  وبدأ يصرخ ثم رمقه بنظرة حادة خر؟آ ءهل يأمر جنابكم بش ي
ط علينا ولست في وضع يؤهلك أن تشتر  ،أنت متهم أوداجه من الغضب:

وأنك املطلوب األول في العالم  ى،أنت ال تعلم بأنك متهم في قضية كبر  ء،بش ي
أنت الشخص األوحد الذي حاول أن يضرب  ،كأخطر إرهابي في التاريخ

فقال أنس بلهجة  ؟نريد أن نعلم من أين حصلت عليها ،مدينة بقنبلة نووية
 باردة  "إذا لقد بدأنا اآلن" . 

فًل فائدة من  ءني سأعترف بكل ش يأقلت لكم  :ثم أضاف بلهجة حادة
 الصراخ هكذا.

أعتقد أنه سيعترف  :خرج الثًلثة لتداول األمر فيما بينهم. فقال أحدهم
 :الثاني موافقته على ذلك. فقال املحقق الثالث ىة التعذيب. وأبدأتحت وط

لقد حققنا مع مجرميين  .اكبيرً  اال ال... أعتقد أن وراء هذا الرجل سر  
الجرائم املنسوبة إليهم.  اوكنا دائًما على يقين بأنهم ارتكبو  ،وإرهابين عتاه

وأنه سيقول  ،يساورني شعور قوي بأن هذا الرجل ليس إرهابًيا كما تظنون 
فلماذا ال نستمع لروايته أواًل؟  ء؛الحقيقة. وطاملا قال سأخبركم بكل ش ي

ونعتقد أنها  ،رة فاطمةفربما تكون مقنعة. وال تنسيا أننا حققنا مع الدكتو 
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ه جيًدا. فقال باإلضافة إلى أنها قالت كًلًما في التحقيق لم نع   ،ليست إرهابية
ونأتي  ،إًذا فمن األفضل أن نرفع األمر إلى رؤسائنا ونخبرهم بما نراه :أحدهم

 استمعو "اتهم األوامر بأن ء. وبالفعل جاى من األساتذة كما طلب ونر  خمسةب
نريد أن نخبر  ،على أن يكون التحقيق في أسرع وقت ،هالروايته ولنقرر بعد

  "سيادة الرئيس بنتائج هذا التحقيق حتى يطلع الشعب على الحقيقة.

 ،وبدأ أنس في سرد روايته من البداية ،التحقيق مبكًرا اوفي اليوم التالي بدأو 
وبعد  .أشخاص على  أنهم أساتذة في قسم الذرة خمسة بعد أن قدمو له

قف أنس عن الكًلم ورمقهم بنظرة فاحصة ثم التفت إلى لحظات تو 
املحققين. وقال: لقد قلت لكم أريد أساتذة متخصصين في الذرة. فقد الحظ 

مما ذكر كأنهم  ءأنس أنه لم يسأل أو يستفسر أي أحد منهم عن أي ش ي
ن   ،يفهمون كل ما يقال ع  ملاذا  :ًفاحتى نظر املحققون إلى بعضهم. ثم صاح م 

ني إهل تريدون من هذا التحقيق أال ينتهي. لقد قلت لكم  ،أنفسكمتجهدون 
 االطريق الصعب. فصمتو  اسأخبركم بالقصة كاملة. ملاذا تريدون أن تسلكو 

 عليه بكلمة.ا ولم يردو 

و 
 
أ من هذا  اأساتذة حقيقين حتى ينتهو  خمسةب ابأنه من األفضل أن يأتو  اور 

لنهاية. فأول روايته متشابهة إلى فهم يريدون معرفة الحقيقة في ا ؛التحقيق
ضباط املكلفين  ةكبير مع رواية أخته. وحضر هذا التحقيق الثًلث حد   

بالقضية وكبار ضباط ورئيس جهاز املخابرات. واستمر في البداية سبع 
 ثم تابعو التحقيق. ،للراحة اساعات متواصلة إلى أن توقفو 

فقد كانت القصة  ؛ديدكان الجميع يستمع لرواية أنس بإنصات وبحماس ش
مة أو ثغرة. باإلضافة إلى قدرة أنس العجيبة على السرد  ل  ث  كاملة غير مصابة ب 

الكل صامت فقط أنس من يتحدث ليستفسر واحد من  ..والتوضيح
األساتذة كل فترة فيجيبه أنس بشرح مدعم بإشارات قادرة على توضيح 
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مبهًما أو يستفسر وقليل ما يقاطعه أحد املحققين ليستوضح  ،اإلجابة
أيقن  ،ساعة هي مجمل عدد ساعات التحقيقخمس وأربعين غامًضا. وبعد 

بأن هذه القصة حقيقية. على الرغم من أن  أنفسهمالجميع في قرارة 
 وخاصًة النقاط العلمية. ،كل ما ذكره االضباط واملحققين لم يفهمو 

ها هي ما وجدناه في هل هذه اآللة التي أخبرتنا ب :وسأله رئيس جهاز املخابرات
منه أن يقوم بتشغيلها أمامهم. فأومأ  انعم. فطلبو  :بيت الغنم؟ فقال أنس

أراد أنس أن يعطي نفسه  .ثم قال: لكن دعونا نبدأ بعد الغد ،برأسه أن نعم
يم املوقف خصوًصا بعد كل هذا اإلرهاق الذي يللتفكير وإعادة تق اوقتً 

متعلًًل ال  :فقال أنس .نراها اآلن نريد أن: اأصابه جراء التحقيق. فقالو 
دتي د/فاطمة كان فقط يريد أن  .أستطيع إجراء التجربة إال بوجود مساع 

لكنك ستجلس األيام القادمة معنا  :يطمئن عليها. فقال رئيس املخابرات
نقل إلى غرفة أخرى ملحقة بمكتب املحققين ملاذا؟  :فسأل أنس متعجًبا .وست 

 فأومأ أنس برأسه موافًقا. .ات أمنيةفقط احتياط :فقال الرئيس

النور وليبدأ استخدامها على  ى هل يعمل على تشغيل اآللة لتر  :وجلس يفكر
أمينة؟ وهل سيكون  نطاق أوسع لتنتفع بها البشرية؟ وهل ستكون في أيد  

ولكن لم  ،وحاك القلق في صدره ؟نينئاستخدامها آمن إلى درجة تجعلنا مطم
 وى تشغيلها بعد أن علم بأمرها الجميع.آخر س ايجد أمامه مخرًج 

وال يعلم  ،فهو ال يثق بأحد   ؛أنس بعض املعلومات عن املحققين  أوطبًعا خب
مكعبات من املادة  ةماذا سيحدث في املستقبل. فلم يخبرهم بأنه يمتلك سبع

فًلبد من الحذر وأخذ الحيطة. ربما لن يستطيع أحد تقدير قيمة  ؛املضادة
 23ر ب قدَّ فالجرام الواحد ي   ؛بما تكون مطمًعا ألي شخصهذه املادة. ور 

جرام. أال يعد هذا مطمًعا ألي إنسان مهما كانت  81فما بالك ب ؛مليار دوالر
قناعته باإلضافة لقوتها التدميرية التي ليس لها نظير. البد أن تكون هذه 
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لطات أمينة. أما هذه اآللة فًل بأس أن تكون في أيدي الس املكعبات بأيد  
 املصرية.

نتهاء من التحقيق للبت في وتم رفع األمر إلى رؤساء األجهزة األمنية بعد اال 
ل اهتمامهم على  وانصبَّ  ،يتداولون األمر فيما بينهم اهذا املوضوع. وأخذو  ج 

حماية اآللة من الوقوع في األيدي الخطأ؟ وماذا لو وقعت في يد أي دولة 
فالخطورة ال تكمن فقط في  ؛بنائها ةر عدو؟ بل ماذا لو توصل أحد إلى فك

أًيا  ءفلها القدرة على نقل أي ش ي ؛وإنما أيًضا في استخدامها ،املادة املضادة
فمن يدري ربما تستخدم في السرقة أو نقل  ؛كان في أقل من ثانية

فقد  ؛نتقال بها إلى أي مكاناال  ن املحظورات. حتى البشر ربما يستطيعو 
 النفاذ إلى مناطق حساسة بسهولة. تستخدم لنقل املجرمين أو

إال أنه من املمكن  ،وإن كان أنس لم يفكر في تجربة نقل اإلنسان خًلل اآللة
عرف بعد تأثير املسارات على الخًليا البشرية. معن ،نظرًيا هذا أن  ىلكن لم ي 

بمقدور أي شخص النفاذ إلى أي موقع فقط بتحديد خطوط الطول 
 ن أن يعترضه أحد.ويرجع بما يريد دو  ،والعرض

أواًل تقرير األساتذة فسيصل بعد قليل. وبعد  دعونا ننتظر :فقال أحدهم
نصف ساعة دخل ضابط ومعه التقرير. كان ملخص ما جاء فيه أن كل 

لكن هناك معلومات أيًضا لم  ،املعلومات العلمية التي ذكرها أنس صحيحة
ولم يقل بها أحد  ،همفهي جديدة بالنسبة إلي ؛لهم التحقق من صحتها يتسنَّ 

ناهيك عن  ،ثبت صحتها بعد ذلكتوربما  ،ولكن نظرًيا مقبولة ،قبل ذلك
ت في أمرها قبل أن نراها ففكرتها  ،أما اآللة ،تعقيدها ب 

فًل نستطيع أن ن 
غامضة وغير مفهومة ومبنية على هذه النظريات املذكورة. وكان التقرير 

ضادة وخطورتها إن كانت يحتوي على فصل كامل عن ماهية املادة امل
ستحالة التحكم به في وجود املاء املضاد ال  اموجودة من األساس وشككو 
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ناهيك  ،ساء األجهزة األمنية خطورة هذه املادةو وصعوبة احتوائه. فأدرك رؤ 
 ت بشكل خاطئ.م  عن خطورة اآللة لو استخد  

معظم ع يحضره فتم تأجيل األمر للبت فيه بعد تحديد موعد الجتماع موسَّ 
فاألمر ال يحتمل أن  ؛رأسهم رئيس الجمهورية ىقيادات األجهزة األمنية وعل

يتخذ أي شخص قراًرا منفرًدا يختص بقضية ربما يكون لها بعد ذلك 
خطورة على األمن القومي. وتم رفعه إلى رئيس الجمهورية وأخبروه بجميع 

 تفاصيل القضية.

معظم القيادات األمنية وما كان  ،جتماعوقبل موعد اال  ،وفي هذه األثناء
تجربة  اعاملًا مصرًيا متخصًصا في علم الذرة قد حضرو عشرين يقارب من 

بعد أن وافق أنس على تشغيلها. وكان املشهد مهيًبا لم يستطع  ،تشغيل اآللة
 اأحد أن يستفسر بأمر اآللة بعد أن أخذت الهالة بأبصارهم فوقفو 

 ؛يقه من أثر الدهشة التي أصابتهمأن يعلق مع رفأحد لم يستطع  ،مشدوهين
فقد أسرتهم التجربة تماًما  ؛عدا الصمت ءفقد كان املوقف أكبر من أي ش ي

لون كيف استطاع شخصان فقط أن يصًل إلى هذه اآللة ءيتسا اوأخذو 
واعتبروها خدعة أو ربما  ،الخارقة حتى لم يصدق بعضهم ما رآه بأم عينه

 التجربة متكاملة من جميع النواحي. فقد كانت  ؛عمًًل من أعمال السحرة

كسره  ،عدا من أزيز الفجوة يخيم على القاعة اطبًق موبينما كان الصمت 
صوت أحد العلماء متقوس الظهر جاعد الوجه متهدج الصوت ال تخفي 

ثار الزمن متسائًًل وبصوت جهوري كأنما أراد أن يلفت انتباههم إليه آعليه 
 نتقال بواسطة هذه اآللة؟نسان اال هل يستطيع اإل :بداًل من اآللة

هذا ممكن من الناحية النظرية لكن لم يتم تجربة ذلك حتى اآلن.  :فقال أنس
"نظرًيا نظرًيا" أريد دخول هذه  :فصاح الرجل وأخذ يتمتم وهو مغتاظ
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فأنا متشوق ملعرفة ماذا سيحل بي.  ،الفجوة اآلن حتى تكون التجربة عملية
هذا الرجل  اليه حتى اشرأبت إليه األعناق ليروإ افتعجب الجميع والتفتو 

 الشجاع وربما املجنون.

بنفسه في الفجوة؟ هل  ىل ماذا سيحل بهذا الرجل لو ألقءوبدأ الجميع يتسا
سينتقل بنجاح أم ستتحلل خًلياه. ثم قال أنس بلهجة باردة مخاطًبا 

اح فص .ال أعرف على وجه الدقة ماذا سيحدث للخًليا الجسدية :الجميع
أنا فقط من  ،من قال بأنك ستتحمل النتيجة :الرجل وقال بلهجة متغطرسة

حتى لو تمت عملية  :فرمقه أنس بنظرة حادة وقال .سأتحملها أًيا كانت
ثار التي ستترتب عليها بعد ذلك؟ فصاح النقل بنجاح فًل أدري ما هي اآل

دعة :الرجل ضاحًكا م من لقد كنت أعل ،أنا على يقين أن هذه اآللة خ 
والتفت إليه  نه ال يريد إجراء عملية النقل أمامكمإ ،ها أنتم ترون ،البداية

هذا الغبي ال  :فتمتم أنس قائًًل  ؟تخاف م  طاملا ما تدعيه حقيقة فم   مضيًفا:
فأنا ال أستطيع أن  ،ولكن أراد أن ينتحر على يدي ،عمره كله ىأعلم أين قض 
األصوات وبدأت تخرج فضجت القاعة بالكًلم وعلت  ،أغالب أحمق  

ودخل الجميع في جدال حاد منهم املعترض ومنهم  ،من هنا وهناك اتهمهم
ل أنس هل ستكون خًلياه ثابتة إذا تم ءوتسا ،املوافق أًيا كانت النتيجة

النقل بنجاح بعد التعرض لهذه الذبذبات أم سيموت نتيجة تأثره بها لقد 
لكن هذا انتقال لشخص  ،ولم يحدث مكروه ،وضعت يدي بداخلها بالفعل

على  اوحرك رأسه يميًنا ويساًرا معترًض  ،كامل. ثم قال بعد أن ضرب كًفا بكف
لم أتصور أن أحًدا يريد أن يقذف بنفسه داخل فجوة تضرب  :هذا املوقف

 كالبرق هذا هو الجنون بعينه.

فقد  ؛الغريب أن أحًدا من الحاضرين لم يحاول أن يثني هذا الرجل عن رأيه
 ؛ملعرفة نتيجة نقل شخص كامل أًيا كانت النتيجة ينالجميع متحمسكان 
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 افريًقا طبًيا واستعدو  افقد كان األمر مثيًرا إلى حد بعيد. وبالفعل أعدو 
منه موافقة خطية بأنه في كامل قواه  اإلجراء عملية النقل بعد أن أخذو 

خطوط ل مسؤلية كاملة عن النتائج أًيا كانت. اختار أنس ئو العقلية ومس
 اطول وخطوط عرض تبعد عن الجهاز بمقدار واحد كيلومتر. وقامو 

وانتقل بعض الحاضرين إلى املكان املحدد  ،بتصوير املكان بكاميرات الفيديو
 النتيجة بأعينهم. اليرو

وبدأ يزيد في مقدار  ،بعد أن قام أنس بتشغيل اآللة ،تكونت فجوة صغيرة
تساع بحيث تستطيع أن تبتلع االالطاقة الناتجة حتى أصبحت الفجوة من 

 ة،إشارة  لدخول الرجل إليها. لم يتردد لحظ ىحجًما بقدر اإلنسان. وأعط
فشهق  ،بنفسه فيها ىاقترب منها ثم أمال برأسه جانًبا كأنما يتفحصها ثم ألق

 ى،خر متسائلين أين اختفمنهم إلى اآل  ونظر كل   ،الجميع شهقة رجل واحد
صوات ألصيحات من هنا وهناك واختلطت وبدأت تعلو الهمهمات وا

 د.يستنكار بأصوات التأياال 

خرج الرجل في املكان املحدد كأنما انبثق من الفراغ وهو ينظر إلى جسده 
وبدأت الهمهمة تعلو  ،اليكاد يصدق بأنه خرج كامل األعضاء ،يتفحصه

يتحسسونه خشية أن تكون أعينهم  اواقترب بعضهم وأخذو  ،والهمس يزداد
وهمس آخر  "،لقد انتصرت البشرية اليوم" :انتهم. فصاح أحدهمقد خ

 ."لقد جنت البشرية على نفسها اليوم" :كأنما يحدث نفسه وهمهم  قائًًل 

فرمقه بنظرة حادة غاضبة ثم سار إلى أن وقف  ،سمع أحدهم قول الرجل
لم  :بجواره وسأله: ماذا قلت؟ فقال متلعثًما بعد أن أشاح بيديه إلى الخلف

فقط مرتبك ومتحير مل  ا أراه. ثم أشاح بوجهه بعيًدا وأسر إلى  ا،ل شيئً أق
ي نوحتًما سيرمون ء،لو تكلمت بش ي اهؤالء الغوغاء لن يفهمو  :نفسه قائًًل 

 بالجنون.
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أحاطت األجهزة األمنية األمر بالسرية التامة والكتمان وخاصة عن أعين 
ريات وكتابة ملفات أمنية نظًرا لخطورة اآللة. وتم عمل تح ؛وسائل اإلعًلم

 ىم بأمر اآللة حتى الضباط بعد أن أوص ل  وكل من ع   ،لكل من حضر التجربة
خبراء األمن بذلك. وأخبروهم بأن هذا األمر له عًلقة باألمن القومي وسري 

 للغاية.

وأي شخص عرف بأمر اآللة سيتم تسريب معلومات من خًلله ألي أحد 
 اواتفق الجميع على ذلك. فقد كانو  ،فسيقع تحت طائلة القانون  ،كان

 يدركون خطورة اآللة لو وقعت في األيدي الخطأ.

ع بعد أن درس كل شخص القضية جيًدا من وجاء موعد االجتماع املوسَّ 
سيادة الرئيس اإلشارة لبدء  ىجميع جوانبها. وفي بداية االجتماع أعط

وكانت  ،راءاآل وتمت مناقشة معظم  ،فيها كل واحد بدلوه ىاملناقشة. وأدل
 ن تماًما.ين متضاديتدور حول رأي

حدًقا بالبشرية. وقد تستخدم  ى الرأي األول: ير  أن اآللة ربما تكون خطًرا م 
فضًًل عن  ،لةئو ألغراض غير إنسانية وربما تقع فكرة بنائها في أيدي غير مس

وال أحد يستطيع التنبؤ  ةوهنا ستحل الكارث ،خطورة املادة املضادة
ع أصحابها وكل ب اوأوصو  ،بحجمها إعدام اآللة وتحريق كل تصميماتها ووض 

 من عرف فكرة بنائها تحت اإلقامة الجبرية.

بل يجب  ،وجوب تشغيل اآللة وعدم تحجيمها ى خر: فإنه ير أما الرأي اآل 
ستفادة منها في كل شؤون الحياة بما يحقق النفع العمل بها عًلنية واال 

 ،خدم على أوسع نطاق لتسهيل عملية النقلويجب أن تست ،والرخاء للبشرية
وربما تستخدم كوسيلة ، وستكون بديًًل عن وسائل النقل املتعارف عليها

يتم العمل على تطويرها وإنشاء منافذ في  م الول   ،للنقل التجاري بين البلدان
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حتوي بالضرورة تي تمعظم أنحاء الجمهورية بحيث تتجمع مراكز التحكم ال
دخول  دوبمجر ، د في مكان سري آمن تحت سيطرة الدولةعلى املاء املضا

نتقال إلى املواقع املرادة بتحديد خطوط الفرد إلى هذا املنفذ يمكنه اال 
 وبلمسة زر يحدث انتقال إلى أي مكان في أقل من ثانية. ،الطول والعرض

صرخ أحدهم صرخة التفتت إليها الرؤس  ،جتماع بقليلوقبل انتهاء اال 
ماذا لو وقع جرام واحد من هذه املادة في  :ألعناق وأخذ يصيحواشرأبت لها ا

ماذا لو اندلعت الحروب  ،األيدي الخطأ. أنتم ال تتخيلون العواقب
وقام ، واستخدمت فيها هذه الطاقة الجبارة؟ وأخذ يشير بيده يمنة ويسرة

 ؛أنتم ال تتصورون القوة التدميرية لهذا السًلح :من مكانه منتفًضا وتابع
نتج ما يعادل طاقة أالف القنابل النوويةفال يمكنها إبادة  ،جرام الواحد ي 

فخيم الصمت على الجميع ولم يجب أحد.  ؛نصف الكرة األرضية في لحظات
ثم نظر إلى الرئيس  ؟ل نتيجة هذه الكارثةمن يستطيع منكم  تحم   :وأضاف
كل من أطلب من سيادتكم إعدام اآللة وإعدام مخترعيها و  :وصاح ،مغضًبا

 يملك أو يستطيع اختراع مثل هذه اآللة أو حتى على علم بأمرها.

بالتأكيد سيتم إعدامهم وأنت فيهم أليس كذلك؟  :الرئيس متهكًما فردَّ 
لقم حجًرا

 
وهنا ضجت القاعة بالكًلم وارتفع صوت  ،فصمت الرجل كأنما أ

 الحاضرين.

وسكن الجميع  ،عةحتى خيم الصمت على القا ،ن ابتدأ الرئيس بالكًلمإوما 
سهم الطير. وقال: نستطيع تشغيل اآللة بوضع بروتوكول و كأن على رؤ 

وإذا تم خرقه من أي شخص كان أو أي  ،يمكننا أن نتفق عليه جميًعا
ستقع عليه عقوبة ربما تصل إلى اإلعدام. وارتفع صوت الرجل  ،مؤسسة

روتوكول؟ ما فائدة اإلعدام إذا حدث خرق للب :الذي كان يصرخ منذ قليل
ستكون هناك عواقب وخيمة ال يتخيلها أحد.  ى،قد انته ءسيكون كل ش ي

وال تعرفون ما أنتم مقدمون  ،إنكم ال تعلمون ما أنتم بصدده :وأخذ يصرخ
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ستتسببون في  ا،أنتم ال تفهمون شيًئا التفهمون شيئً  :عليه. حتى بدأ بالعويل
فني البشرية. وهنا تدخل األمن وتم اس تبعاده من القاعة بعدما كارثة قد ت 

 وقال مازًحا: لقد فقد   ،حد حاجبيهأم الرئيس ورفع ثم تبسَّ  ه،في تهدئت افشلو 
 الرجل عقله.

وتم اعتماده بعد املوافقة  ،ودعا الحاضرين للتصويت على بنود البروتوكول 
 :وكان يحتوي على عدة نقاط من أهمها ،عليه بأغلبية غير كبيرة

موافقة خطية. وموافقة جميع رؤساء األجهزة موافقة سيادة الرئيس  -
األمنية ومجلس الدفاع واألمن القومي إذا دعت الضرورة لتشغيل اآللة. 

 ،به مستحيلكل هذه القيود ألنهم يعلمون أن اإلجماع سيكون ش   اووضعو 
تشغيل اآللة تماًما . إال في حاالت نادرة جًدا ربما لن تأتي  ن وبذلك سيتجنبو 

 أبًدا.

بعد  ،د/فاطمة رأسهم أنس و ىرئيس بتشكيل فريق من العلماء وعلوأمر ال
على أن يكون  ،أن أعطاه رتبة لواء شرفي تقديًرا لجهوده في اختراع اآللة

 مسموًحا للفريق الرجوع إلى الرئيس بصورة مباشرة في حالة حدوث أمر  
وستكون مهمة الفريق العمل على تطوير اآللة بحيث يتم  ،يستدعي ذلك

نطاق  ىواستخدامها بدون قيود في املستقبل القريب وعل ،نها أكثر فأكثرتأمي
 ع.موسَّ 

ع بالفعل وتم تقديم وثيقة البروتوكول لسيادة الرئيس للتوقيع عليها. ووقَّ 
 ..!تصريًحا إلنهاء البشرية ىلكنه لم يكن يعلم بأنه أعط

*  *  * 
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 وسذاجة مهلكة
 

 

 

إلى درجة كبيرة من  ر شواهد لم ترق  بدأت تظه ،أعوام خمسة تبعد مض
ولم يتم التأكد منها بعد أن شوهد شخص انبثق من الفراغ عدة  ،اليقين

بعد أن تكونت هالة بيضاء تمخضت  ،مرات وفي أنحاء متفرقة من العالم
 عنه.

حتى أصبح  ،بدأت تكثر وتتكرر هذه الظاهرة في أنحاء كثيرة من دول العالم
بدأت بعض وسائل اإلعًلم مناقشة هذه الظاهرة و  ،الجميع يتحدثون عنها

 بعد محاوالت عديدة لتفسيرها.

وبالصدفة سمع أنس على شاشة التلفاز لقاء مع عائلة قد عايشت هذه 
ذات مساء بينما كنا جالسين على شرفة املنزل إذ " :وروى أحدهم ،اللحظة

 فتملكنا ،تمخضت عن رجل  ءفجأة ظهرت أمامنا هالة بيضاء من الش ي
بينما كان يرمقنا بنظراته بعد أن أمال  ،منا في مكانه الرعب حتى تسمر كل  

 ،التعجب والدهشة عًلماتال يخلو وجهه من  ،برأسه قليًًل كأنما يتفحصنا
ثم التفت إلى  ،كأنما نحن من خرجنا من الفراغ حتى كادت قلوبنا أن تتوقف

لقد  ،عن أنظارنا ىفتبعته لكنه سرعان ما اختف ،الوراء وانطلق مبتعًدا
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أعيانا تفسير ماحدث حتى عزونا ذلك إلى الوهم بالرغم من استحالة توهمنا 
 "في نفس الوقت لكن هذا ما حدث. ءذات الش ي

الفور طلب مقابلة  ىبعد أن استمع أنس لهذا الحوار أصابته الحيرة. وعل
 ،ةآخر يمتلك آلة مشابه اوأخبره بشكوكه بل بيقينه أن هناك أحًد  ،الرئيس

وربما يستخدم نفس اآللة. وبالتأكيد سيكون أحد األشخاص الذين يعلمون 
يا  :ثم قال أنس بلهجة واثقة بعد أن رمقه بنظرة ملؤها اليقين ،بأمر اآللة

ال  سيادة الرئيس كلي ثقة بأن هذه التقنية لن يستطيع أن يصل إليها أحٌد 
ثم تنهد  ،ذ نفًسا عميًقااآلن وال في املستقبل القريب. فقال الرئيس بعد أن أخ

أن نكون قد اتخذنا كافة اإلجراءات  ىنتمن ،هذا ما كنت أخشاه :قائًًل 
شفتيه  ى فهز أنس منكبيه ولو  .نا ألي مكروهدواستعد ،والتدابير الوقائية

ثم سأل الرئيس: ماذا تقترح أن  "،ذلك أيًضا ىأتمن"كأنما أراد أن يقول 
رةنفعل؟ فقال أنس بجملة مقتضبة بعد أ "تشغيل  :ن رمقه بنظرة حذ 

"أنا أرفض ذلك  :اآللة". فقال الرئيس بعد أن ضرب املكتب بيده غاضًبا
فتدارك الرئيس مضيًفا وبصوت  ى،تماًما" فرمقه أنس بنظرة ذات مغز 

فقال أنس: لقد  .من املستحيل أن يوافق الجميع على تشغيل اآللة :هادئ
ن اآللة األخرى بسهولة عندما ادخرناها لغرض مثل هذا نستطيع تحديد مكا

ولن يحدث مكروه.  ،وبإمكاني تحديد جميع املسارات املفتوحة ،يتم تفعيلها
 إلى اجتماع ملناقشة األمر. اوما زال أنس به حتى دع

اجتمع الرئيس بمجلس الدفاع واألمن القومي ورؤساء األجهزة  ،وبعد أسبوع
خرون. فوقف أنس آق فاعترض بعضهم وواف ،األمنية وأطلعهم على األمر

عرف هويته من : أمامهم وقال يا سادة إن امتًلك أي شخص لهذه اآللة ال ت 
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ل األجهزة األمنية هو في حد ذاته خطورة أكبر من تشغيلها. فما يدريكم  ب  ق 
بينما يعيث  ،بينما نحن نتكلم اآلن قد تكون اآللة األخرى قيد التشغيل

ن لكم أنه ال يخطط للسوء في هذه ثم ماذا يضم ،صاحبها في األرض فساًدا
 اللحظة. وما زال بهم يحدثهم عن خطورة الوضع حتى وافق الجميع بصعوبة.

وبالفعل انتزع أنس املوافقه كتابًيا. وهرع إلى اآللة وجعلها قيد التشغيل 
وبالتالي يمكن تقدير طول  ،لرصد أي ذبذبات تصدر عنها وحساب ترددها

ها عن طريق خطوط الطول والعرض. وبعد املسار املفتوح لتحديد موقع
مض ي شهر على تشغيل اآللة لم يتم تسجيل أي مسار مفتوح خًلل هذه 

فقد ظن أنه أخطأ في  ؛املدة. حتى يأس أنس من العثور على اآللة األخرى 
وكانت ترفع التقارير يومًيا إلى مؤسسة  ،تخمينه باحتمالية وجود آلة أخرى 

أنس أن يخبر سيادة الرئيس  واًل بأول . حتى همَّ الرئاسة ملتابعة التطورات أ
 بنيته إلغًلق اآللة.

قامت اآللة بتسجيل مسار  ،وقبل اتخاذ قرار اإلغًلق ،وفي مساء نفس اليوم 
في نفس اللحظة استطاع أنس أن يتتبع بداية ونهاية املسار. وكانت  ،مفتوح
ني أن اآللة هذا يع ،كم511ة بداية املسار تبعد فقط عن مكانه أاملفاج

األخرى موجوده في مصر. فقام أنس بتحديد املوقع بدقة على خطوط الطول 
فجحظت عيناه من الدهشة  ،ونظر إلى الشاشة محملًقا ليتثبت ،والعرض

يا  :ثم صاح بعد أن وضع يديه على رأسه ،وأغمضها عدة مرات ال يكاد يصدق
ار كاد أن يوقعه راه دوَّ ثم جلس بعد أن اعت "املوقع يشير إلى بيت أختي ..إلهي
إنها الوحيدة على ظهر األرض التي تستطيع  ؟كيف فاتني هذا :ثم تمتم ،أرًضا

بناء آلة مشابهة. ثم انتفض مستقيًما بعد أن ضرب يديه على فخذيه 
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غضًبا يا إلهي فما زال بحوزتها بقية مكعبات املاء املضاد. ثم قال  :وصاح ،م 
وعاد  .لة ربما لن يستطيع أحد إخراجهالقد وضعت نفسها في مشك :غاضًبا

ربما تصل  :إلى جلوسه مرة أخرى واجًما ثم قال بعد أن ضرب كًفا بكف
   ،العقوبة إلى اإلعدام

فأنا لم أرها أو  ؛أنا املًلم على ذلك :ف نفسهوأخذ يعن 
 أسمع أخبارها منذ ما يقارب السنة ونصف.

تصال أعاد اال ،ون طائلتصال بها لكن دأخرج هاتفه على الفور وحاول اال
 حد.ألم يرد  :عدة مرات وكانت النتيجة واحدة

موقعها مصر. ثم قال: لقد  ةقام بإبًلغ سيادة الرئيس على الفور بأن الفجو 
فقال الرئيس: أين موقعها  ،وصمت ،استطعت تحديد موقع اآللة األخرى 

ل بالتحديد؟ فقال أنس متملمًًل بعد أن تضرج وجهه دًما: هناك احتما
 ىوعل ،ط أختي  في هذا األمر. فحدجه الرئيس بنظرة حادة ولم ينطقبتور  

 الفور صدرت األوامر وتوجهت قوة أمنية بصحبة أنس إلى املكان املحدد.

 ،الباب االشقة بعد أن هشمو  االباب بقوة لم يجب أحد فاقتحمو  اطرقو 
طور  وفجوة في ،آلة نقل مكتملة البناء قيد التشغيل ؛ةأوكانت املفاج

التكوين يقف أمامها زوج فاطمة ممسًكا بحقيبة صغيرة وفي مواجهتها 
بينما كانت زوجته مقيدة في زاوية الغرفة ال تصدر عنها أي حركة  ،مباشرة

أنه من أثر شجار. رفع رجال األمن السًلح في  اب دًما مما بدخورأسها يش
لتصاق واال وجهه وحذروه من أن يأتي بحركة وأمروه برفع يديه فوق رأسه

أرًضا لكنه لم ينطق سوى بكلمة واحدة بعد أن التفت إليهم وهو يبتسم 
عليه النار لكن بعد فوات  افأطلقو  ،بنفسه في الفجوة ىة". ثم ألقأ"مفاج
 األوان.
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 ،من مًلحقته اأنس باتجاه اآللة لتحديد نهاية املسار املفتوح ليتمكنو  زقف
ر ية املسار في خط طول وعرض يشوتم تحديد موقع الفجوة األخرى في نهاي

 مريكية.إلى موقع في واشنطن عاصمة الواليات املتحدة األ 

وبدأ ينتحب  ،وجلس بجانبها وأحاطها بذراعيه ،ثم هرول إلى أخته مسرًعا
فلم أعد أرعاك  ،لقد قصرت بحقك يا أختاه :ويقول بينما أخذ يبكي بشدة

وسرت في  ،طيلة هذه الفترة ن عليكئك أو أطمفلم أر   ئ؛أنا املخط ،كالسابق
 :نحيبه وأخذ يردد فعًل ،أوصاله رعشة بعدما رأى يديه ملطخة بالدماء

فكيف أعيش بدونها هيا انهض ي  ،كأنما فقدت روحي ،كأنما فقدت روحي
وأخذ يهزها بعنف  ء،فلوالك ملا وصلت لش ي ،لنكمل املسيرة التي بدأناها

،ي إلعود ،ا يا أختاههيَّ  ،كأنما ستعود للحياة رحلة إلى في سأذهب  يَّ
ا أفيقي لنعيد التجربة هيَّ  :وأخذ ينوح ..أال تريدين أن تأتي معي ،كالفورنيا

ثم تهللت أسارير وجهه فجأة  ،باهلل عليك لنبني اآللة مرة ثانية ،مرة أخرى 
بينما كان يمسك  ،كأنما عاد إلى الحياة بعدما أحس بنبض ضعيف

سيارة إسعاف  ااستدعو  ،سيارة إسعاف :وأخذ يصيح كاملجنون  ،بمعصمها
 على الفور. ىوتم نقلها إلى املستشف .في الحال

**** 
أنس ومجموعة من كبار الضباط يلتفون حولها بعد أن أفاقت من  توجد

لقد  :وأخذت تجهش بالبكاء وتنتحب وتقول  ،فنظرت إلى أخيها ،غيبوبتها
ا الجبان. فقال لقد خدعني هذ ؛لم أكن أتوقع منه أن يفعل ذلك ،خدعني

ماذ حدث؟  :ها محاواًل تهدئتهايكلتا يد ضمأنس بعد أن جلس بجانبها و 
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لقد أخبرته بما وصلنا إليه أنا وأنت من معرفة قادتنا  :فتابعت بصوت متهدج
حتى استنكرتها  يَّ ه بفكرة ما إن عرضها علاإلى اختراع اآللة. فلمعت عين

 :وأخذ يقول  ،بنا ةء آلة خاصوما زال بي وهو يحاول إقناعي بإنشا ،بشدة
نستطيع مًعا أن ننتقل بها إلى أي نقطة في العالم دون عناء. نستطيع أن 
نقض ي مًعا أوقاًتا جميلة. تخيلي معي سيكون بمقدورنا الجلوس على جزيرة 
غير مأهولة ليس عليها أحد سوانا. نستطيع أن نذهب إلى قمم الجبال في 

السياحية في العالم دون مشقة أو عناء. ال  لحظات. يمكننا زيارة كل املناطق
ما بقدور هذه اآللة فعله. سنقض ي بقية حياتنا في مغامرات مثيرة.  نتعلمي

أعدك بأنها  ،نستطيع أن نفعل كل ما نريد. مالذي يخيفك من بناء اآللة
. ،ستكون سرنا الكبير  .لن يعلم أحد بأمرها غيرنا. فقط أنا وأنت 

ذلك جيًدا. وظل بي وهو يحاول  نأنت تعلمي ،تسستطيعين أن تثقي بي
ما الضير  :وقلت في نفس ي ،بالنهاية رضختإقناعي عدة أشهر وأنا أرفض حتى 

وليس هناك ما يمنع من بعض  ،من إنشاء اآللة طاملا أنها ستظل سًرا
 لقد وثقت به لكنه خدعني وحدث ما رأيت. ،املغامرات هنا أوهناك

وقمنا بمغامرات عديدة  ،اة من أسعد ماتكون وبعد أن قمنا ببنائها عشت حي
لقد ظننت أنها فترة  ؛ولم أعرف ما الذي أصابه ،ر فجأةلكنه تغيَّ  ،وشيقة

وستنتهي. وبدأت تعصف بذهنه أفكار غريبة وبدأ يتحدث عن أشياء ويردد 
" إنني أستطيع أن أسيطر على العالم". "  :كلمات لم أعهدها منه قبل ذلك

التاريخ". " أستطيع أن أتحكم في  ر  العالم بل على م   سأصبح أغني رجل في
وال أعلم أين يذهب عندها بدأت  ،مصائر الناس" وبدأ ينتقل باآللة بمفرده
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ولكن لم يسعفني الوقت وحدث  ،ففكرت بإعدام اآللة ،رتاب في أمرهأ
 ماحدث.

 وقمنا بإعدام اآللة ،الحمد هلل إنك اآلن بخير والخسائر محدودة :فقال أنس
واألهم من ذلك أنه ال يعرف كيفية بنائها. ثم قال بلهجة  ،وذهب إلى شأنه

 .ءلكنك اآلن تحت طائلة القانون وال أستطيع فعل ش ي :آسفة

فها ن  ع  تعتقدين أنك فاعلة؟ ربما نتج عن ذلك  ماذا كنت   :ثم أضاف وأخذ ي 
 كارثة. من كان سيتحمل ذلك. اآلن أنت ستتحملين نتيجة أخطائك.

لقد حلت  :واأللم ىثم قالت بصوت متهدج يملؤه األس  ،ت بالبكاءفانفجر 
. فعقد أنس جبينه بعد أن لوي يدية باتجاهها وحملق ءكل ش ي ىالكارثة وانته

لقد  :بوجهها وقال: ال أفهم ماذا تقصدين؟ فقالت بصوت خفيض متهدج
 أخذ الخمس مكبات التي تحوي املاء املضاد في الحقيبة التي كانت بيده. لم

أنس من مكانه كأنما لدغته حية. وأخذ يصيح  زتكد تنتهي من كًلمها حتى قف
ثة في عقله و  ل   ىإًذا لقد حلت الكارثة لقد انته :بصورة هستيرية كأنما أصيب ب 

ماذا سنفعل اآلن؟ ماذا سنفعل؟ ال ال بل ماذا سيحدث وبدأ يهذي  ء،كل ش ي
قلبها بعد أن اقترب منها  كاملدروس. ثم رمقها بنظرة حادة حتى كاد أن يتوقف

ستطعت أن ابك؟ كيف  أين كان عقلك؟ ما هذا الغباء الذي حلَّ  :وصرخ
   :تفعلي ذلك؟ ثم صاح بلهجة جامدة

ت  عندها  ء،قبل أن يحدث ش ي ليتك م 
 صاح أنس: نعم فلتبك على خطيئتك.و  ،لم أكن ألحزن أبًدا. فأجهشت بالبكاء

فأخبروه بأنه  ،الرئيس على الفور  وطلب مقابلة ،مسرًعا ىوخرج من املستشف
فأخذ يصيح ويدور في الغرفة  ،مشغول ولن يستطيع مقابلة أي شخص اآلن
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هناك كارثة على وشك الحدوث أيها األغبياء  :وأخذ يصيح ،كاملعتوه احتى بد
أريد الرئيس أمامي اآلن. فعلم الجميع بوقوع خطب  ،بل ربما حدثت بالفعل

بادية  عًلمات الفزع ىدخل عليه الرئيس فرأ ،دقائق خمسجلل. وفي خًلل 
 وجهه فتيقن بوقوع مصيبة تخص اآللة؟  علي

فأطلعه أنس بالقصة  ،ماذا حدث؟ بعد أن حاول تهدأته :فصاح الرئيس
كاملة بينما كان يرتعد. وأخبره بخطورة املكعبات التي تحوي املاء املضاد 

 ال ندري أين هي اآلن. وقدرتها التفجيرية الهائلة ثم قال: واملصيبة أننا

انتفض الرئيس من مكانه صارًخا: أيها األحمق لم يخبرني أحد بشأن هذه 
املكعبات. ثم رمق أنس بنظرة حادة كادت أن تفنيه وتغيرت تعابير وجهه بعد 

 أن انتفخت أوداجه ثم صاح: أنت تعرف اآلن أن عقوبتك اإلعدام.

ة على الفور وكل من يعلم وخطر في ذهنه أن يأمر بالقبض على أنس و فاطم
لكنه يعلم  ؛بأمر اآللة ووضعهم في السجن جميًعا وإعدامهم لو لزم األمر

د  مخرج لهذه املصيبة ولو بنسبة واحد باملئة فسيكون بأيدي  يقيًنا أنه لو وج 
 ثنين. اال ذينه

فالحكومة  ؛نصراف على أن يكون متاًحا في أي لحظةفسمح ألنس باال 
 املكعبات.  ى أو باألحر  ،هذا الرجل اوارئ حتى يجدو والدولة في حالة ط

*  *  * 
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 صفقة قبيحة أفضت إلى
 

 

 

 هادئ من مقاهي العاصمة واشنطن. ىفي مقه

 مليار دوالر لهذا املكعب كما اتفقنا... 13 -

مليار  33إذا أردت إتمام الصفقة فستدفع لي  ،ال لم نتفق على هذا املبلغ -
 ىوعل ،هذا الرقم بكثير ىأن قيمة الجرام الواحد تتخط أنت تعرف ،دوالر

 33جرامات أيًضا املكعب مقابل  51الرغم من هذا سأعطيك بهذا املبلغ 
 أني كريم؟  ى مليار ماذا قلت؟ أال تر 

 ؟سأوافق على هذا املبلغ شرط أن تخبرني من أين حصلت على هذه املادة

 ،أو ترفضها دون شروط ةفإما أن تقبل الصفق ،ليس هذا من شأنك ،ال -
 فهناك عروض أخرى في انتظاري...

 املكعب أواًل.. ى إًذا دعني أر  -

سنتفق  ،فلست ساذًجا لهذه الدرجة كي أتجول به هكذا ،ليس معي اآلن -
 على موعد لتحويل املال وتسليم املكعب.

 اتفقنا. -
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مًلمح خر ذو وكان الرجل اآل  ،كانت اللغة التي يتحدثون بها هي اإلنجليزية
ولكنها مصحوبة بلكنة تدل على أنها ليست  ،أوروبية ولغته اإلنجليزية جيدة

ثم استدار بعد أن  ،اللغة األم. استقام الرجل ذو املًلمح األوروبية واقًفا
اتفقا على طريقة التواصل من خًلل رقم هاتف أعطاه للزوج. بينما أخذ 

م بقيادة السيارة التي الزوج يراقبه إلى أن وصل إلى صاحبه الذي كان يقو 
كانت تنتظر بالخارج بينما كان آخر يجلس في املقعد الخلفي يرمق الزوج 

 بنظراته الحادة.

لقد  :فأجاب الرجل ذو املًلمح األوروبية ؟ماذ حدث مع العربي :سأله السائق
اتفقنا على التبادل من خًلل موعد سنخبره به الحًقا من خًلل شريحة 

سذاجة أكثر من التي  لكني لم أر   :بع قائًًل وهو يتضاحكأعطيتها إياه. ثم تا
لكني  ،تبدو على صاحبنا قبل ذلك.. كل همه فقط الحصول على األموال

ستكون هذه األموال القيمة لها بعد تنفيذ  ،أعتقد أنه لن يجد مكاًنا لصرفها
 املهمة.

تقد أنك أع :بدأ الرجل الجالس في مؤخرة السيارة يقهقه بنشوة وقال متهكًما
باإلضافة إلى  ،فهو بالتأكيد لن يكون حًيا حتى يستغل هذه النقود ؛الساذج

فضجت السيارة  .نذاكآأنها ستكون فقط مجرد أوراق ال قيمة لها 
أعتقد أن خيالكم ضحل  :فقال السائق بنبرة حادة وبصوت هادئ ،بالضحك

ثر ألي ش يء. ثار ما ندبر له. لن يكون هناك أي أآأو أنكم ال تعلمون جيًدا 
املًلمح األوروبية ابتسامة  يذ الرجلوجه فصمت الجميع برهة ثم علت 

نريد أواًل التثبت من أن ما سيبيعنا إياه هذا الساذج هو ماء  :وقال ،خبيثة
 مضاد بالفعل.

 ىفمعنا فريق من العلماء على أعل ،السائق: ال تقلق من هذا األمر فردَّ 
أنا مؤمن تماًما بأن  :ثم أضاف ،بدقة ءش يوقد تم التخطيط لكل  ،املستويات

 ،وسنتخلص من هؤالء األغيار ،اليوم املوعود سيعيد املجد التليد ألمتنا
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. امنهم سيتم استعباده. هذه اللحظة التي طاملا انتظرناها قرونً  ىومن سيبق
 لقد حان الوقت للسيطرة على العالم.

فتيقن أن حياته  ،انهفلم يجد شيًئا في مك ،رجع الزوج إلى غرفة الفندق
لكنه لم يكن بهذه الدرجة من  ،وهناك من يتعقبه بالفعل ،أصبحت في خطر

لقد أودعها في خزينة بنك لحفظ  ؛السذاجة ليترك املكعبات في غرفته
 األشياء الثمينة بعد انتقاله باآللة مباشرة.

 ،فيها بالكارثة ابدأت املخابرات املصرية تتعقب الزوج من أول لحظة علمو 
 بعدما أخبرهم أنس بأن نهاية الفجوة كانت تصب في واشنطن العاصمة.

وتم رصده بعد يومين فقط من هروبه. كانت ثعالب املخابرات املصرية 
 اكل تحركاته حتى أنهم رصدو  اراقبو  ،ساعة 61تتعقبه بدقة على مدار 

 غرفته بالفندق بحًثا عن ابينما دخلو  ى،املقابلة التي تمت في ذلك املقه
القبض عليه قبل أن  ا. وال يستطيعو ااملكعبات لكنهم لألسف لم يجدو شيئً 

أيديهم على املكعبات. ولألسف كانت هذه هي الفرصة الوحيدة  ايضعو 
 أمامهم لتوقيفه لكنهم أضاعوها.

ساعة ملتابعة آخر  61كانت التقارير ترفع إلى الرئيس بصورة دورية كل 
ؤسسة الرئاسة فقط لحل هذه التطورات بعد أن أن أوقف الرئيس م

 ،وبدأ األمر يتسرب إلى وسائل اإلعًلم وأصبح الوضع صعًبا للغاية ،القضية
ٌرقهاوجود مجموعة متطرفة تؤمن بتفر   :أما التقرير فكان ملخصه  ،د ع 

وأنه فوق كل األجناس يؤمنون بضرورة تدمير العالم  ،تعتقد بنقاء جنسها
 يدين الذين لهم حق الحياة.صهم ويؤمنون بأنهم الوحليظهر مخل  

يريدون إشعال  ،متًلك سًلح فتاك إلنفاذ مخططهميسعون منذ زمن ال 
ت كل خططهم بالفشل. حتى وقع في ءوبا ة،شرارة الحرب العاملية الثالث

 أيديهم ما هو أكبر من شرارة إلشعال الحرب.
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ا وثارت ثائرتة وبدأ يصيح غاضبً  ،ة التقاريرءمتقع وجه الرئيس  بعد قراا
ن جنونة ودعا فوًرا إلى اجتماع مجلس أمني موسَّ  ع ملناقشة آخر كأنما ج 

من هذا اإلجماع بتوصيات أهمها ضرورة التحرك على  االتطورات. وخرجو 
عتقال هذا الزوج الغبي فوًرا حتى لو لم اوصدرت األوامر ب ،كافة املستويات

 ،فاألمر جد خطير ؛عتراف بكافة الوسائلإلى املكعبات وإجباره على اال  ايصلو 
 ابعرقلة إتمام الصفقة ولو لبعض الوقت حتى يجدو  ربما يكون هذا كفيًًل 

املكعبات. ثم قال الرئيس: وبمجرد التوصل إلى معلومات مؤكدة تفيد بمكان 
املكعبات فأنا أعطي األمر املباشر بتصفية الرجل بأي صورة وبشكل فوري. 

وإطًلعهم على  ،وروسيا والصينأمريكا  ى:ويجب التواصل مع الدول العظم
ما لدينا من معلومات على أمل أن يصدقونا. ثم نظر إلى الجميع واعتدل 

 فليوفقنا هللا. ،فربما نحن على أعتاب النهاية ا،وقال يا سادة استعدو  :واقًفا

بعد تفتيش غرفة الفندق علم الزوج أنه مراقب. لم يدر بخلده بأن 
يه وهي التي تقوم بمراقبته. فبدأ يأخذ قد توصلت إل ةاملخابرات املصري

واستطاع اإلفًلت من  ،وبالفعل نجح بالتخفي عن أعين املخابرات ،حذره
 قبضتهم.

ال املكان وال  افربما تمت الصفقة في أي وقت ولن يعرفو  ،وأسقط في أيديهم
 الزمان املحددين للتسليم.

فطلب  ،رن جرس هاتف الزوج وأخبروه باستعدادهم للمبادلة في الغد
صه من املراقبة تأجيل موعد الصفقة بعد أسبوع. كان يريد التأكد من تمل  

ضطر إلى إبرام صفقة مع منظمة  بالفعل. فقوبل بالرفض فأخبرهم بأنه م 
ا من الرضوخ واملوافقة. وبعد مرور خمسة أيام تم د  ب   افلم يجدو  ،أخرى 

هم فربما تمت خيانته تفاق على مكان وموعد املقايضة. وألنه ال يأمن جانباال
بعدما أيقن أنه قد أفلت  ةأخذ املكعب من خزينة البنك بسهول ،وتصفيته

ذكية. وضع مكعب املاء املضاد مع مكعب مماثل  ةمن قبضتهم ولجأ إلى حيل
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نفجار وربطهما بإحكام حتى صارا الحجم تقريًبا يحتوي على مادة شديدة اال 
 دد.وذهب في املوعد املح ،كأنهما مكعب واحد

وملح  ،أشخاص 51عندما وصل تفاجأ بمجموعة مسلحة تتألف تقريًبا من 
به املنازل املحيطة. مكان عام بموازاة النهر ش   ىبطرفه قناصة منتشرة أعل

مكان مثالي للمبادلة بالنسبة  :فقال الزوج ،مهجور تنعدم فيه الحركة تقريًبا
محترفون. وتردد في إتمام  فهؤالء القوم ،إليهم أما بالنسبة إلى فأسوأ ما يكون 
 ،كل هذا العدد والعتاد من األسلحة ىالصفقة وامتأل قلبه خوًفا بعد أن رأ

ولكنه قد وصل بالفعل وال يستطيع أن يدير  ،وشعر بأنهم يضمرون الشر
 ظهره.

 ى دعنا فقط نر  ،ال تقلق :فقال القائد .لم نتفق على هذا :فصاح الزوج
يده بحقيبة وأخرجه ببساطة جعلتهم  ببنت شفة ودس ساملكعب. فلم ينب

ملاذا أخرج املكعب بهذه  ال القائد طاملا أنه ال يأمن  ءيتشككون في أمره. فتسا
نستطيع قتله اآلن بسهولة وأخذ املكعب منه  ،البساطة؟ لقد امتأل قلبه رعًبا

 .ادون أن نعطيه شيئً 

د. وقال الزوج م الرجل ذو املًلمح األوروبية وأخذ املكعب وأعطاه للقائتقدَّ 
وجهه ابتسامة خبيثة: املاء املضاد في املكعب على  تبلهجة واثقة بعد أن عل

رةىالجهة اليمن خر. فقال ما فائدة املكعب اآل  :. فسأله القائد بلهجة حذ 
 الزوج: "قنبلة".

ل   ف ذلك ابتسامة ماكرة فاتسعت مقلتاه ورفع حاجبيه وتغضنت جبهته ثم خ 
 تقلق فز ر هذه القنبلة تحت إصبعي. فقط  لضمان فطمأنه الزوج قائًًل: ال

لينا. ثم أضاف ك  إذا انفجرت القنبلة فلن ينفجر مكعب  :أال يحدث مكروه ل 
املاء املضاد. على الرغم من أنه اليعرف على وجه الدقة ماذا سيحدث 

 ت األمور وانفجر.ءللمكعب إذا سا
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فق على هذا. فرمقه وجهه ابتسامة خبيثة: لم نت تفقال القائد بعد أن عل
الزوج بنظرة حادة وقال: فقط تأكد مما في يدك بأنه ما تريد. وابدأ في تحويل 

 املبلغ إلى البنوك التي سأعطيك إياها ثم سيذهب كل منا إلى شأنه.

املًلمح األوروبية وأعطاه املكعب ليوصله بدوره  ينظر القائد إلى مساعده ذ
سهم البيضاء املقنعة ينتظرون بجوار إلى مجموعة يبدو أنهم علماء من مًلب

لق  :أمتار. وقال له ساخًرا 51سيارة سوداء تبعد عنهم حوالي  ط  هذا ما كنت ت 
 أليس كذلك. ا عليه ساذًج 

املكعب في جهاز متصل بكمبيوتر محمول لتحليل محتواه وبعد  اوضعو 
اقترب املساعد من  ،دقائق مضت كأنها ساعات من القلق والتوتر خمس
ر  القائ اتصااًل هاتفًيا بكلمات مقتضبة  ى إليه بكًلم فتبسم ثم أجر  د وأس 

 يسير على ما يرام. ءتهللت على أثرها أسارير وجهه. ففهم الزوج أن كل ش ي

القائد إشارته لبعض جنوده بحوذتهم أجهزة كمبيوتر محمولة  ىوأعط
رية. بنوك سيويس ةأسماء ثًلث الزوجفي تحويل املال بعد أن أعطاهم  ءبالبد

الكمبيوتر الخاص  بينما الزوج يراقب سير عملية التحويل من خًلل جهاز
وما أن اطمأن الزوج  ،نتهاء من عملية التحويلدقائق تم اال خمس به. وبعد 

 عن األنظار. ىإلى انتقال املال إلى حساباته البنكية التفت مسرًعا واختف

غني األغنياء غير أني أنا اآلن من أ :صوته ىكان منتشًيا يريد الصراخ بأعل
 .   ى أمتلك أربعة مكعبات أخر 

*  *  * 
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 كانت هي الشرارة الفعلية للبدء
 

 
 

فع األمر إلى  علم جهاز املخابرات بإتمام الصفقة فأسقط في أيديهم ور 
 سطًلعه على آخر التطورات فتضرج وجهه غضًبا دون أن ينبالرئيس ال 

ال محالة وتيقن أن العالم بالفعل على ببنت شفة. وعلم بحدوث الفاجعة 
نعقاد ال اأعتاب حرب عاملية ثالثة وأخيرة إال إذا أدركتهم عناية هللا. فدع

مجلس أمني مصغر ألخذ كافة اإلجراءات والتدابير الوقائية للتقليل من أثر 
ذرها.االكارثة التي  ت ن  أب  ر   ش 

ة األخيرة وباألمل ولم يعد أمام أجهزة األمن املصرية سوى التعلق بالقش
فقامت  ،الذي يبدو خافًتا فربما يخبأ لهم القدر طوق النجاة في آخر لحظة

 يءبالطامة التي ستحدث. ربما استطاعوا فعل ش  ى بإبًلغ أجهزة الدول الكبر 
قبل فوات األوان. ولم يستطع الرئيس الجلوس في مكانه مقيًدا فاستدعى 

ثارها إذا آثة أو حتى التقليل من أفكار ملنع الكار  يأنس عله يكون لديه أ
فصرخ الرئيس  ،ساعة للتفكير وبحث األمر 61استطاع. فطلب إمهاله 

 ،سأعطيك ساعتين على األكثر ،بوجهه: أخش ى أننا ال نمتلك دقيقة واحدة
وقد تقع في أي لحظة  ،فنحن ال نعلم موعد الكارثة ،ا أيًضاموربما ال نملكه
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هذه الجماعة املتطرفة؟! وانسحب أنس وأين وكيف ستضرب  ىوال نعلم مت
 بعد أن استأذن وخيم الصمت على الجميع. 

سنكون مسئولين أمام  :ثم قال الرئيس بصوت هادئ بعد أن أشاح بوجهه
أنفسنا وأمام هللا إذا حدث ما نخشاه. وجلس الجميع ينتظر أنس لعله 

 في اللحظات األخيرة فمن يدري؟ ءيتمكن من فعل ش ي

ض ي ساعتين بالتمامثم استدعاه ال فلما نظر إليه علم بكل  ،رئيس بعد م 
ًبا وطأطأ  ،فتعابير وجهه أبلغ من أي مقال ءش ي ض  غ  فأشاح الرئيس بوجهه م 

ياسيادة الرئيس استحالة تتبع املاء  ىأخش  :ثم قال أنس ،الجميع رؤوسهم
ومن املستحيل معرفة مكانه  ،املضاد دون وضع املكعب في آلة وفتح مسار

خر ثم قال بلهجة وصمت قليًًل بعد أن طأطأ رأسه هو اآل  ،تشغيل اآللةدون 
فحدجه الرئيس  .محاسبة يومستعد أل  ،أنا في غاية األسف :ملؤها الحزن 

ثم أضاف  ،ولم يستطع أنس أن يرفع بصره ،بنظرة غاضبة كادت أن تمزقه
حاسب .. ال ال.. ال أحد سي :الرئيس بنبرة هادئة بعد أن أشاح بوجهه بعيًدا

س وسنحاسب جميًعا أمام هللا في و اآلن فيوم الحساب قد دنا من الرؤ 
فًل تتعجل الحساب فهو قادم قادم ال  ،القريب العاجل على ما اقترفناه

 محالة.

استيقظ العالم فزًعا على  كانت هي الشرارة الفعلية للبدأ بعد مرور أسبوع
 ،ي والية أالباما األمريكيةأركان الكرة األرضية يقع مركزه ف انفجار هائل هزَّ 

أالباما  :واختفت ثًلث واليات نتيجة هذا االنفجار الهائل كأنها لم تكن
 اختفوا كأنما ابتلعهم املحيط. .واملسيسبي وجورجيا
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 ،وظل العالم ينتحب ذلك اليوم ،الرعب والفزع في أرجاء الكرة األرضية دبَّ 
بعد ساعات وصلت وأخذ يترقب ماذا سيحدث. هل اقترب يوم الحساب؟ 

تفيد بضلوع الروس  "،س ي أي إي"معلومات إلى وكالة املخابرات األمريكية 
فقد سهلت املنظمة املتطرفة التي حصلت  ؛بصورة مباشرة في هذا التفجير

تفيد بأن  "س ي أي إيــ "على مكعب املاء املضاد تقديم معلومات مضللة ل
تغلغل على مر السنين مجموعة روسية وراء ما حدث. بعد أن استطاعت ال

إلى املراكز الحساسة في  اداخل معظم أجهزة األمن األمريكية حتى وصلو 
 الدولة. لقد أرادت ظهور األمر كأنه من تدبير الروس وتم لهم ما أرادوا.

وتم  ،ستعداد بكل ترسانتها النوويةبدأت الواليات املتحدة األمريكية اال 
باتجاه روسيا. وفشل الروس في س نووية و توجيه الصواريخ املحملة برؤ 

 يإقناع الواليات املتحدة األمريكية بعدم تورطهم في التفجيرات. وبالتال
عدوان  ياستعد الروس أيًضا بأسلحتهم النووية للدفاع عن أنفسهم ضد أ

 أن األمر ال مفر منه. ابعدما رأو 

وأوصلت كل ما تملك من معلومات لكًل  ،تدخلت املخابرات املصرية
وأعطت األمر  ،فتراجعت الواليات املتحدة خطوة إلى الوراء ،ينالطرف

ألجهزتها األمنية إلعادة جمع املعلومات بدقة أكثر بناًء على املعلومات 
 القادمة من املخابرات املصرية.

وبعد مرور  .ذلك الوقت بدأ الجميع في تجهيز املًلجئ ضد القنابل النووية يف
بدأت تظهر دالئل ضعيفة  ، الطرفينساعة من وصول املعلومات لكًل 61

بصورة مباشرة في  اتشير إلى أن الروس ربما لم يتورطو  ،لدي الس ي أي إي
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ة ورفع الجميع ئوبدأت األمور تأخذ مجراها بطريق التهد ،هذه التفجيرات
وبدأت جميع الدول تتكاتف مع الواليات  ،أياديهم عن زر إطًلق آلة الحرب

ودعا  ،نفجارملواجهة األثار الكارثية الناتجة عن اال املتحدة لتقديم يد العون 
الرئيس إلى إجتماع عاجل لبحث آخر التطورات وقال: لقد بدأت الواليات 

وبدأت  ،تشنجها أكثر بعد أن بدأت تهدأ وقلَّ  ةاملتحدة اآلن تفكر بعقًلني
أجهزتها األمنية تعمل في ضوء املعطيات الجديدة بعد تدخلنا في الوقت 

 ،أما روسيا فلم يصدر عنها أي رد فعل سوى أنها أعلنت تضامنها ،املناسب
وأبدت استعدادها ملساعدة الواليات املتحدة في الوقوف ضد اإلرهاب 

أنها بادرة طيبة وبارقة أمل تبزغ من  ى ثم التزمت الصمت وأنا أر  ،الغاشم
 ى نا بالقوة ملواصلة جهودنا في الوقوف ضد قو وسط ركام اليأس لتمد  

بكل قوانا إليقاع هذه العصابة  ىبعد فسنسع ولكن مهمتنا لم تنته   ،مالظًل 
الحمد هلل لقد  :أن تهللت أسارير وجهه دسترداد املكعب فتمتم أنس بعال 

نا فأمامنا الكثير لنقوم به لعل   ،اتجاوزنا مرحلة الخطر. ثم قال الرئيس هي  
رجع األمور لنصابها ليهم أحد الحراس من كًلمه حتى دخل ع ىن انتهإوما  .ن 
ر التلفاز لقد وقعت مصيبة. لقد حدث مالم  ،التلفاز :وهو يهرول ويصرخ د 

 
أ

انفجار ضخم قلب العاصمة الروسية موسكو. كانت  هزَّ  ،يكن في الحسبان
 االشرارة الفعلية للبدأ. لم ينتظر الروس دقائق حتى أطلقو  يهذه الضربة ه

لواليات املتحدة واشتعلت حرب ثًلث صواريخ محملة برؤؤس نووية باتجاه ا
 ضروس قضت على األخضر واليابس.
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تحاد وانقسم العالم إلى معسكرين ال ثالث لهما. الواليات املتحدة واال
خر روسيا وضم املعكسر اآل  ،ودول الخليج ةاألوروبي وكوريا الجنوبي

 والهند ومصر وسوريا والعراق وليبيا. ةاإلتحادية والصين وكوريا الشمالي

وأصبحت  ،والحرب قد طالت الجميع ،يكن هناك مكان لدول محايدةلم 
 املعركة معركة فناء وليس بقاء. وامتألت املًلجئ وقتل معظم األحياء.

ن أشهروبعد ثًلثة  كانت  ى،باشتعال الحرب الكبر  ةمن بدء الشرارة األولى آذ 
األرض أشبه ماتكون بكرة مبسوطة غير واضحة املعالم تنفث الدخان من 

مر كل ش  ر  يءكل مكان. د  بها مساكن أو بشر. انتهت معظم  ى فأصبحت ال ي 
مرت الحضارات التي بنيت على مدار  الف السنين التي آالكائنات الحية. د 

شيدها اإلنسان حتى دمرها اإلنسان. أغلب دول العالم أصابتها وباالت 
ي وويًلت الحرب أصبحت األرض خاوية حتى من عروشها كأن لم يسكنها ح

لم  ا،النجاة وياليتهم قضو  اقبل ذلك. إال قلة قليلة من البشر استطاعو 
ر  االف. تفرقو آيتجاوز عددهم بضعة   ى في أنحاء العالم هنا وهناك ال يكاد ي 

من البشرية. ولن يستطيع أحد أن يجزم بأنهم  الهم أثر.. هؤالء كل من نجو 
 اهون في األرض وتمنو يتي اأشباًح  تهمنجوا بعدما أصيبت خًلياهم بشذوذ أحال

هم. اجميًعا أن لو قضو  حب   ن 

قام بتشيد ملجأ  ،عندما أيقن أنس أن الكارثة المفر منها واقعة ال محالة
ا ضد اإلشعاعات النووية أسفل بيت الغنم يسع ثًلثة أفراد. ظن أنه صغيرً 

لكن الدمار قد طال الجميع إال  ،ه محمودييستطيع حماية أخته فاطمة وأخ
عساء الحظ القًلئل   كان أنس من بينهم.،ت 
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ن خرج ليجدها إوما  ،بعدما تأكد أن الكارثة قد انتهت أأزاح أنس جدار امللج
قد حلت وجثمت على األرض لم يستطع التعرف حتى على بقايا قريته. ظل 

 .الحظ مثله قد نجا. ءس ي ايسير بين الدمار عله يجد أحًد 

ذهب كل  ،سان ال حيوان ال نباتال إن ،فلم يجد أي كائن يدب فيه الحياة 
 .يءش 

ثار الكارثة ينظر ويشاهد حجم الدمار الذي آفوقف على تًلل عالية من 
تسبب به. رفع يديه أمام عينيه وأخذ يردد "هذا ماجنته يداي هذا ما جنته 

نعت  آلة إلفادة البشرية ف ستخدموها إلفناء البشرية لطاملا ايداي". لقد ص 
 كان هذا هو دأبهم.

 

فقط أرسل لي موقعك على خطوط  ،إذا أردتها ة،ناك روايات أخرى ممتعه
 الطول وخطوط العرض تصلك في أي مكان في أقل من ثانية.

 

 تمَّت

*  *  * 
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