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 �س��َنَة 2006م بََعثُت 
َ
ابِع ِم��ْن َيَناير ِف الرَّ

برس��الٍة ألكرتونيٍّة إَِل الربوفيس��وِر ريخارَت 
 Richard Ernst أْو ريتش��ارَد( إرنس��َت(
أبلغتُ��ُه ِفيَها َعْن َرغبَت��ي ِف كِتَابٍَة ِدَراَس��ٍة 
! فعادوُت  قَصريٍة عن��ُه. لَِكنَّ��ُه مل يردَّ َع��يَّ
الكتابَة إليِه ف الثّالَث عرَش مْن ينايَر س��نَة 
��ادَس عرَش من ينايَر تلقيُّت  2006م. ف السَّ
من��ه ردًّا، يُعرّبُ فيه عن اس��تعداِدِە ملقابلتي 
ا ردَّ فعلِِه  وإج��راِء حواٍر َمِعي. أس��عَدين جدًّ

اإليجايبَّ َهَذا.
كن��ُت م�س��غول ط��واَل ش��هَرْي ديس��مرَب 

2005م، ويناي��َر 2006م، مبش��اكِل االنتقاِل 
« إل برنامِج  م��ن برنامِج »الّنارِش الّصحف��يِّ
»أدوب��َة إنديس��اين«. فَضلاً عن ِدراس��تي 
 Rolf عن الربوفيس��وِر رولَف تسينكرناجَل
Zinkernagel صاحِب نوبِل الطِّبِّ َس��َنَة 
1999م. يقيناًا َواجهُت مشاكَل جّمةاً ف فهِم 
 ، خلفيَّاِت ف��وِز تس��ينكرناجَل بنوبِل الطِّبِّ
ِلَنَّ ُمصطلحاِت ِعلِم الَْمَناَعِة كَانَْت جديدةاً 

. عيَّ
ا قَرَّرُت تقديَم الربوفيس��وِر ريتشارَد 

َ
ِعندم

إرنس��َت ف كتَ��ايب: »زيورُخ أحس��ُن مدينٍة 
ف الع��امِل«، كأح��ِد عل��اِء جامع��ِة زيورَخ 
الفيدراليَّ��ِة الَحاصلنَي َعَل جائزِة نوبَل، كَاَن 
َعَيَّ أَْن اطَّلَِع َعَل بَْعِض َما كُِتَب َعنُه. لَِكنِّي 
لَِفْه��ِم طبيعِة  واجهُت صعوباٍت ُمَش��اِبَهةاً 
ِتي َمَع كورَت ڤويرتيَخ  ِصِه. تََذكَّرُت ِقصَّ تَخصُّ
الِّذي تََفهََّم َجهي، َوَراَح يرَشُح يل اكتشافاتِِه 

ٍط َمفهوٍم. الكيمياويََّة ِبأسلوٍب ُمبسَّ
��ْلُت ِبريتش��ارَد إرنس��َت يَ��وَم الثّلثاِء  �سَ اتَّ

املواف��َق الرّاب��َع ع��رَش م��ْن َش��ْهِر َمارَس 
َس��َنَة 2006م ف منزلِ��ِه. ذَكَّرتُ��ُه ِبرَِس��الَِتي 
اإِللكرتونيَّ��ِة. قَ��اَل: »الأتذكّ��ُر«!! قلُت: »ال 
ب��أَس«!! تبادلَن��ا أط��راَف الحدي��ِث ع��ْن 
ِصِه، َوصعوبِة فَهِم َما يَقوُم ِبِه  طبيع��ِة تخصُّ
ِمْن أبحاٍث ودراس��اٍت متخّصصٍة بالّنس��بِة 
للمثّقِف غريِ املتخّصِص. فُوجئُت بتواِضِعِه، 
وتس��امِحِه، َوتََفهُِّمِه، َورحابِة صدرِِە. سألتُُه 
إن كاَن ال ي��زاُل مي��ارُس أبحاثَ��ُه ف معامِل 
جامع��ِة زي��ورَخ الفيدراليِّة. قَ��اَل: »ال. أنا 
متقاعٌد اآلَن. الجامع��ُة منحتني َمكتباًا بعَد 
التّقاعِد، حيُث أكتف��ي بإلقاِء املحارضاِت«. 
ثمَّ أض��اَف: »كورُت ڤويرتيَخ م��ازاَل يعمُل 
بنش��اٍط ويبحُث ويؤلِّ��ُف، برغ��ِم وصولِِه 
ا إل س��نِّ التّقاعِد. أّما أنَا، فقِد اكتفيُت  أيضاً
بإلقاِء املحارضاِت«. س��ألُت: »متي أستطيُع 
مقابلتَك؟« ردَّ: »يوَم الجمعِة القادَم املوافَق 

ابَع َعرَشَ ِمْن َمارَِس«. قُلُت: »َهَذا َموعٌد  السَّ
��اَعَة  ْد أنَْت السَّ جيّ��ٌد. َمتَ��ى؟« قَاَل: «َح��دِّ
الَّتي تَُناس��بَُك بَْعَد الظُّهِر«! قُلُت: »بوسعي 
��اعِة الثّانيِة بعَد  أن أك��وَن ف مكتبك ف السَّ
الظُّه��ِر«. ق��اَل: »إذاًا س��أكوُن ف انتظارَِك«. 
ث��ّم رشَح يل كيفيّ��َة الوص��وِل إل مكتِبِه ف 
َمبَ��اين جامعِة زي��ورَخ الفيدراليِّة ف منطقِة 

هونجربرَج.
ا بهِذِە املناسبِة لِلتَّعرُِّف إَِل  كنُت �سعيًدا جدًّ

َعالٍِم سويرسيٍّ كَبري، َحصَل َعَل جائزِة نوبَل 
ف الكيمي��اِء، تَقديراًا ملجهوداتِِه ِوإِس��هاَماتِِه 
الِعلميَِّة. قَرأُت دراسةاً عْنُه، َوسريةاً ُمخترصةاً 
لحياتِِه. لَِكنِّي لَْم أفه��ِم املصطلحاِت الَفنِّيََّة 

الكثريَة الَواردَة ف َهَذيِْن املَقالنِي.
ف املوعِد املحّدِد - يوَم الجمعِة املوافَق 

الّس��ابَع ع��رَش من م��ارَس س��نَة 2006م - 
ذهب��ُت مبكِّ��راًا إل منطق��ِة هونجربرَج ف 
لُْت العدَد الكبرَي  أطراِف مدينِة زي��ورَخ. تأمَّ
من املباين التّابعِة لجامعِة زيورَخ الفيدراليِّة 
هناَك. مش��هٌد أثاَر إعجايب بنهض��ِة زيورَخ 
العلميّ��ِة، وح��رسيت ع��ل تخلّ��ِف العرِب 
وتقهق��ِر حضارتِهم. جلس��ُت ف »كافترييا« 
مجاورِة للمبنى الّذي يعمُل فيه الربوفيسوُر 
ريتش��ارُد إرنس��َت. احتس��يُت فنجاناًا مَن 
القه��وِة. س��ّجلُت أك��رَ من عرشِة أس��ئلٍة 

لحواري مَع الربوفيسوِر ريتشارَد إرنسَت.
��اعِة الّثانيِة بعَد الظّهِر كنُت أطرُق  ف ال�سّ

باَب مكتِب الربوفيس��وِر ريتش��ارَد إرنسَت 
ف ال��ّدوِر E الحجرِة رقِم 217. اس��تقبلِني 
إرنسُت ببشاشٍة وترحاٍب. شعرُت أنّني أماَم 
عامٍل ه��ادِئ الطّبعِ، ُم��رتَِّب الفكِر، وس��يِم 
الهيئ��ِة، طويِل القامِة نس��بيًّا، يتمتَُّع بّصّحٍة 
جيّ��دٍة. قلُت بع��َد التّحيَِّة: »ه��ْل تأذُن يل 
بالجلوِس؟« قاَل: »البدَّ أن تجلس«! س��أَل: 
»هَل ترشُب َش��اياًا أْم قهوةاً؟« قلُت: »قهوةاً 
من فضلِ��َك!« ملحُت ماكين��َة قهوٍة ف ركِن 
��ِط املس��احِة. ضغَط َعل ذرِّ  مكتِبِه، ُمتوسِّ
املاكين��ِة. ثمَّ ق��ّدَم يل فنجاناًا ِم��َن القهوِة، 
تناولتُ��َه َش��اكراًا. لفَت نَظَِري أنَاق��ُة مكتِبِه، 
كِل.  ونظاُمُه املحكُم. الحجرُة مستطيلُة الشَّ
تَُغطِّي أرفُف الكت��ِب َجانِبَيَْها. هناَك مائدٌة 
مس��تطيلٌة ف الوس��ِط، جلس��َنا ف طرِفَه��ا 
املجاوِر للبَاِب. جلَس ريتشارُد إرنست قبايل 

ببساطٍة وتواضعٍ. ورحَنا نبدأُ حديثََنا.
ل اأعرُف مل��اذا قّررُت أن أخ��وَض ِحَواِري 

يِن َوالخلِق، َوالحياِة  َمَع إرنسَت ف أموِر الدِّ
نيَا َواآلخرِة. َهِل استشعرُت أَّن  واملوِت، والدُّ
ا اآلَن؟  هِذِە املوضوعاِت تش��غلُُه ُه��َو أَيضاً
��َل إَِل نتائَج جديدٍة،  أْم َحدس��ُت أنّه توصَّ
وآراٍء ُمث��ريٍَة، أث��ارْت فضويل لس��اِعَها؟ اَل 
أعرُف. قلُت إلرنسَت: »سّجلُت قبَل قدومي 
إليَك أك��رَ من عرشِة أس��ئلٍة. ال أعرُف هْل 
سيسمُح وقتَُك، ويتَّسُع صدرُك اليوَم لإلجابِة 

��ا، أم تفّض��ُل أْن أبعثَها إِليَك  َعليَه��ا َجميعاً
ا بالربيِد  بالربيِد اإِللكرتوينِّ، َوتَ��رُدَّ َعليَها أَيضاً
اإِللك��رتوينِّ؟ َهْل أنَت مث��ُل ڤويرتيَخ متقُت 
الربيَد اإِللك��رتوينَّ؟» قَاَل إِرنس��ُت َضاِحكاًا: 
ا.  »ڤويرتيُخ يك��رُه ِفْعلاً الربيَد اإِللكرتوينَّ ِجدًّ
أَنَا اْستخدُمُه. لَِكْن ملاَذا ال نُنِهي كلَّ َشٍء ف 
َهِذِە الجلسِة. أنَا أُجيُب َعَل السئلِة، َوأنَت 
ُل اإلجابَة ِبجهاِز تسجيٍل، أَْو ِبالكتابِة«.  تَُسجِّ

قُلُت: »ال َمانَِع ِمْن َهَذا«.
قلُت إلرنس��َت: »بعَد أْن وصل��َت إَِل َهِذِە 
املرتب��ِة الِعلميَّ��ِة الرَّفيعِة، َوحصل��َت َعَل 
لَْت إَِل أَْساِر الُوُجوِد؟  َجائِزَِة نوبَل، َهْل تََوصَّ
أْو بعبارٍة أخَرى هْل تعرُف اآلَن ملاَذا خلقَنا 
اللَُّه، َوَما ِه��َي الِحكمُة ِمْن ُوجوِدنَا ف َهِذِە 
نْيَ��ا؟« يَب��ُدو أَنَّ إِرْنِْس��َت لَ��ْم يَتوقّْع أَْن  الدُّ
 ، أبدأَ َحديِثي َمَعُه بس��ؤاٍل كََهَذا. فَكََّر قَليلاً
ثُمَّ قَاَل: »َهَذا ُس��ؤَاٌل َصعٌب. أَُصارُِحَك ِبأيَنَّ 
أطرُح��ُه يوميًّا َعَل نَْف��ي، ُدون َجدَوى. ِف 
باِح تختلُجِني إَِجابٌَة، َوِف املس��اِء تَظْهُر  الصَّ
إَِج�ابَ���ٌة أُخَرى. لَِكنَّ اليق��نَي َغائٌب«. قلُت: 
»العقُل ُهَو ِمْن أعظِم مخلوقاِت اللَِّه. الِعلُْم 
الحديُث حّقَق إنج��ازاٍت كثريةاً. لَِكنَّ العقَل 
ٍء. ُهَناَك  اإلنساينَّ اَل يس��تطيُع إِدراَك كُلَّ َشْ
ُحدوٌد َواِضَحٌة. أاََل تُزعُجَك َهِذِە الَحقيقُة؟« 
رَدَّ: »بالطَّب��عِ اَل ميكُن لِلعق��ِل أَْن يُْدرَِك كُلَّ 
ٍء. َهِذِە حقيقٌة اَل َمفرَّ ِمْنَها. نَْحُن نَبَحُث،  َشْ
َونفعُل َم��ا نَس��تطيُع. لَِكنَّ َه��ِذِە الُحدوَد 

موجودٌة َوَعلَيَْنا أَْن نَقبلََها«.
األُت اإرِن�سَت َع��ْن َعَلقَِتِه ِبالعامِل الَعريبِّ. رَدَّ:  �سَ

»ُزرُت ِم��رْصَ ثَلَث َمرَّاٍت. تَنح��رُص َعَلقَِتي 
ُهناَك ِبزُم��لِئ ِمَن العلاِء املرصيِّنَي. أَلقيُت 
ُمَح��ارَضاٍت ف َجاِمَعتَْي حل��واٍن، والقاهرِة، 
والجامعِة المريكيَِّة ف القاهرِة. ُدعيُت مرَّةاً 
إل جامعِة الّدوحِة ف قطَر، لكْن مل أمتكْن من 
عوديَِّة دعتني  عوِة. ف اململكِة السُّ تلبيِة الدَّ
رشكُة البرتوِل ״أرامك��و״، إللقاِء محارضٍة ف 
مدينِة الظَّْهراِن«. قُلُت: »َهْل يفهُم العلاُء 
ف ِم��رْصَ مثلاً َما تَقوُم ِبِه ِمْن أبحاٍث ِعلميٍَّة 
متط��وِّرٍة؟« قَاَل: »نََع��ْم. ُه��ْم يتابعوَن َما 
بُْت:  ا«. تََعجَّ يح��دُث ِمِن اكتش��افاٍت َجيِّ��داً
»كي��َف َوظروُف البح��ِث الِعلِْم��يِّ ُمرَتَدِّيٌة 
؟« قَاَل: »َهَذا َصحيٌح. ف َمَجاِل  ا ِف ِمرْصَ ِجدًّ
ا.  ِص اَلبُدَّ ِمن تََوفُِّر َمَعاِمَل متطوِّرٍة ِجدًّ تَخصُّ
. أَْح��واُل العلَاِء  َهَذا َغ��رُي َمْوُجوٍد ِف ِمرْصَ
. لَِكنَّ بَْعَضُهْم يَْس��َعى  ا ف ِمرْصَ َس��يِّئٌَة ِج��دًّ
إَِل َعَمِل ِزيَاَراٍت ِعلميَّ��ٍة قَصريٍَة إَِل َجاِمَعٍة 
َغربيَّ��ٍة، يُجِري ِفيَه��ا أَبَحاثَُه، ثُ��مَّ يَُعوُد إَِل 
َوطَِن��ِه«. قُل��ُت: »َماَذا يُجِدي َه��َذا؟« قَاَل: 
»إْن أَراَد أَحُدُهْم نرَْشَ َمَقاٍل ِعلِْميٍّ ِف َمَجلٍَّة 

ِعلِْميٍَّة َمرُموقٍَة، اَلبُدَّ أَْن يَْفَعَل َهَذا«.
، ث��مَّ ق��اَل: »لَِكنِّي  �س��مَت اإرن�س��ُت قَليلاً

ُمرتَِب��ٌط مِبِرْصَ ِم��ْن ِخَلِل ِبْنِت َش��ِقيَقِتي«. 
باًا: »كَيَْف؟« قَ��اَل: »ِهَي أََحبَّْت  قُلُت ُمتََعجِّ
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Ernst
 ، َجتُْه، َوأَنَْجبَْت ِمْنُه أَطَْفاالاً يًّ��ا، تَزَوَّ فَنَّاناًا ِمرْصِ
وتعي��ُش اآلَن مَعُه ف القاهرِة. لََقِد اْش��رَتيَا 
��راًا بَيتاًا يُِطلُّ َعَل نَْه��ِر النِّيِل. يَبُدو أَنََّها  ُمؤَخَّ

َسِعيَدٌة َمَعُه«.
قلُت لإرن�س��َت: »ِم��رْصُ مَترُّ ِبظُ��روٍف َصْعبٍَة 

. كَيَف تَس��تَِطيُع  اآلَن«. قَ��اَل: »َهَذا طَبيعيٌّ
إَعاَش��َة ثَلث��نَي ِمليُوناًا ف رَشي��ٍط َض�يِّ�ٍق؟« 
قُ�لْ���ُت: »اآْلَن ُهْم أَكَْرُ ِمْن َس��ِبعنَي ِمليُوناًا 
)َس��َنَة 2006م(«. قَاَل: »َهَذا َعَدٌد َضْخٌم«. 
قُل��ُت: »مُيِك��ُن تَحويُل َهَذا إَِل ِمي��زٍَة، بََدالاً 
ِم��ِن اعتب��ارِِە نُقطَة َضْعٍف«. قَ��اَل: »ُهَناَك 
يُّ��وَن كثريوَن ِف ُدوِل الَخلي��ِج. لَِكْن اَل  ِمرْصِ
أع��رُف ملاَذا اَل يُوَجُد ِعْنَدنَا ُهَنا ِف ُس��ويرْسَا 
ٌل مرصيُّوَن. َعَدُد املرصيِّنَي ف ُس��ِويرْسَا  ُعاَّ

ا«. قَليٌل ِجدًّ
يََّة َجائِزَِة نُوِبَل ِبالنِّْس��بَِة  اأردُت معرفَة أََهمِّ

لِريتَشارَد إِرْنِْسَت. قُلُت: »َهْل تََوقَّعَت الَْفْوَز 
بنوبَل؟« قَاَل: »لَ��ْم أَكُْن أُفَكُِّر ف الَْجوائِِز ِف 
َذلِ��َك الْوقِت. كَاَن ُجْهِدي كُلُّ��ُه ُمْنَصبًّا عل 
العمِل«. َسأَلُْت: »َهْل أس��عدتَْك الَجائِزَُة؟« 
ق��اَل: «ِبالطَّبْعِ. َهِذِە َجائِ��زٌَة َدولِيٌَّة كَبريٌَة«. 
ِت الَجائِ��زَُة ِم��ْن  قُلْ��ُت: »إَِل أَيِّ َح��دٍّ َغ��ريَّ
 ْ َحيَاتِ��ِك؟« قَاَل: »ِبالنِّس��بَِة لِلَْعَم��ِل لَْم تَُغريِّ
َش��يْئاًا. فقْد َعِملُْت بَعَدَها كَ��َا كُْنُت أعمُل 
ةاً  قَبْلََها. لَِكنََّها َسهَّلَْت َعَيَّ أُُموراًا كَِثريَةاً، َخاصَّ
بَعَد تََقاُعِدي«. قُلُْت: »كَيَْف؟« قَاَل: »كُْنُت 
قَبَل َشْهٍر ف الپَاكستاِن، َحيُْث أَمَضيُت ثَلثََة 
أربَاِع َس��اَعٍة َمَع الرَّئيِس الپَاكستَايِنِّ مرشٍّف. 

لَْواَل نُوبُل، ملا أُتيَحْت يِل َهِذِە الُفرَصُة!«
�س��األُت اإرن�س��َت: »َهْل تََعرَّفْ��َت إَِل الَعالِِم 

��َلِم، َصاِح��ِب نُوبِل  الپاكس��تَايِنِّ عب��ِد السَّ
الڤيزياِء َسَنَة 1979م؟« قَاَل: »َراسلتُُه. لَِكْن 

لَْم أترشَّْف ِبالتَّعرُِّف إِلَيِْه شخصيًّا«.
 : ُع��دُت إل مس��ألِة العل��ِم والّدي��ِن، قَائلاً

»باعتب��ارِك عال���ااً ف الكيمي��اِء والفيزياِء 
تبحُث دامئاً��ا ف الطَّبيعِة والخل��ِق. كَْم ِمْن 
أساِر الخل��ِق انكش��فْت لَك؟« ق��اَل: »أنَا 
ي��ِن. لِلعلِم  ُل ع��دَم خلِط العل��ِم بالدِّ أُفَضِّ
يِن مجالُ��ُه، َوُهَا اَل يَتََناقَضاِن.  مجالُُه، وللدِّ
ُل  عندَم��ا أبح��ُث ف مس��ائَل ِعلِْميَّ��ٍة، أُفَضِّ
اس��تخداَم لفِظ الطَّبيعِة َعْن لف��ِظ الَْخلِق. 
َق إِنج��ازَاٍت َجبَّارَةاً ِف  الِْعلْ��ُم الَْحِدي��ُث َحقَّ
الُعُق��وِد اْلَخريَِة. ِصْنَا نَفَهُم كَِثرياًا ِمَن الُموِر 
الَِّتي لَْم نَُكْن نَفهُمَها ِمْن قَبُْل. لَِكنَّا لَْم نَِصْل 
بَْعُد إَِل املرحلَِة الَِّتي نَستطيُع أَْن نَُقوَل ِفيَها 
أْو نزع��َم أنََّنا نَجحَنا ِف اكِْتَش��اِف كُلِّ أَْسَاِر 

الطَّبيَعِة«.
هوِت  قل��ُت: »َهانُْس كُيْنَج، كَب��رُي ُعلََاِء اللَّ

��ِويرسيِّنَي، قَاَل يل َمرَّةاً إِنَّ َعَدَد املتديِِّننَي  السُّ
يِن ف أُوروبَّا يرََتَاجُع َويَتََناقَُص،  ِمْن ُعلََاِء الدِّ
ِف الَوقِْت الَِّذي يزداُد ِفيِه عدُد املؤمننَي مْن 
علاِء الطّبيعِة. َهْل تَتَِّفُق َمَعُه؟« قَاَل: »إَِذا 
��اِذُج  كَاَن َمْعَن��ى التََّديُِّن ُهَنا ُهَو الَفْهُم السَّ

ي��ِن، فَأَنَ��ا اَل أَُواِفُقُه ِبالطَّبْ��عِ. َعلَيَْنا أَوَّالاً  لِلدِّ
تحِديُد َمْعَنى التََّديُِّن«.

يَاَضِة.  اأردُت معرفَة َرأِي إرنس��َت ِم��َن الرِّ

يَاَضَة  َس��أَلُْت: »كُ��ورُت ڤويرتيَخ مُي��ارُِس الرِّ
يَاَضَة  ��ا الرِّ بَح��َاٍس بَالِ��غٍ. َهْل تُِح��بُّ أَيضاً
يَاَضَة الَعنيَفَة،  َومُتارُِسَها؟« رَدَّ: »أنا أَمقُت الرِّ
الَرْقَ��اَم  إاِلَّ  تَع��رُِف  اَل  الَِّت��ي  ياَض��َة  الرِّ أَِو 
ياَض��َة َغرْيَ  الِقيَاِس��يََّة. أُِح��بُّ الَْحرَكَ��َة، َوالرِّ
 ، بَاَحَة، َوالَْمْشَ املبالغِ ِفيَها. كُنُت أَُمارُِس السِّ
«. قُلُْت:  ِبانتظاٍم. اآلَن أَصابَِني الَْكَس��ُل قَليلاً
؟«  »َهْل توقَّْفَت َعْن ُمَارََس��ِة ِريَاَضِة الَْمْشِ
قَ��اَل: »بَْل َمازِلُْت أَُمارُِس��َها، لَِك��ْن أَقَلَّ ِمْن 

قَبُْل«.
اتِيَِّة  َس��أَلُْت إِرْنِْسَت: »قََرأُْت ف ِس��ريَتَِك الذَّ
أَنََّك كُنَت تُِحبُّ الكيمياَء أثناَء صبَاَك، َحيُث 
َش��عرَت ِبُفض��وٍل كَب��ريٍ اِلْسِتْكَش��اِف أَْسَاِر 
ا أَنَّ��َك قَرأَت  الْخل��ِق َوالك��وِن. ذَك��رَْت أيضاً
كُلَّ َما اْس��تَطَْعَت الحصوَل علي��ِه ِمْن كُتُِب 
الكيمي��اِء. فََه��ْل مَتَكَّنَت ِمْن كَْش��ِف أَْسَاِر 
الخلِق بَْع��َد رِْحلَِتَك الطَِّويلَِة َم��َع الِعلِْم؟« 
ُل اْس��ِتْخَداَم لَف��ِظ الطَِّبيَعِة بََدالاً  قَاَل: «أُفَضِّ
ِم��َن الَخلِق - ِعنَد الحديِث َعِن املوضوَعاِت 
ْص��ُت ِف تَصِميِم اآْلالِت  الِعلِْميَّ��ِة. أنَا تََخصَّ
َة البَْحِث ِف  َوالْجِهزَِة، َوتَركُت لآِلَخِريَن ُمِهمَّ

أَْسَاِر الَْكْوِن َوالطَِّبيَعِة«.
قلُت لإرن�س��َت: «الّنجاَح ف الَحي��اِة يَتَطَلَُّب 

َدٍة، َوبذَل أَكْرِب  كِيَز َعَل َمْوُضوعاٍت ُمَحدَّ الرتَّ
جهٍد ُمْمِكٍن ِفيَها، لِتحقيِق نَتَائَِج َملموس��ٍة. 
َما الَِّذي تش��ُعُر أَنَّ�َك أْه�َملْتَ���ُه ِف َحيَاتِ�َك 
الِْعلِْميَِّة، أَْو ِبِعبَارٍَة أْخَرى َما الَِّذي مَتَنَّيَْت أَْن 
تفعلَُه، ُدوَن أْن تَس��َمَح لَ��َك ظُروُف َعَملَِك 
ِب��ِه؟« قَاَل إِرْنِْس��ُت: »َه�َذا َص�ِحي��ٌح. اَلبُدَّ 
لِلَم��رِْء أاَلَّ يَُش��تَِّت ُجهوَدُە. أنَ��ا أؤمُن مِببَدأِ 
ا ف َوقٍت  كيِز، مبعَنى أَْن أَفعَل َشيئاًا َواِحداً الرتَّ
ٍد، فَ��ِإِن انتهيُت ِمْنُه، انتقلُت ملَا بَعَدُە.  ُمَحدَّ
ِة  يَِقيناًا يَتََمنَّى املرُء كَثرياًا لَِو استطاَع إنجاَز ِعدَّ
أش��ياَء ف َوقٍت َواِحٍد. لَِكنَّ َهَذا َصْعٌب. أَنَا 
 ، تََربَّيُت َعَل ُحبِّ ثَلثِة أْشيَاَء: الِعلِْم، َوالَفنِّ
َواملوِسيَقى. أَثَْناَء اْشِتَغايِل ِبالِْعلِْم، كُْنُت َدامئاًا 
ُ الُفرَصَة  أفكِّ��ُر ف الَْفنِّ َواملوِس��يَقى، َوأتحنيَّ

للستمتاِع مِبَُارََسِتِهَا«.
�س��األُت اإرن�س��َت: «َهْل تَْعرُف العاملَ املرصيَّ 

محّم��َد منص��وٍر؟» رَدَّ: »ِبالطَّبْ�����عِ، أعرفُُه 
ا. لَِكنِّي لَ��ْم أَعمْل َمَعُه«. قُلُت: »أَلَيَْس  َجيِّداً
ُص��ُه ״التََّحكُّ��َم اآْليِلَّ״ ُمِه��اًّ ِبالنِّْس��بَِة  تَُخصُّ
��ا. لَِكنَّ َعَلقَِتي كَانَْت  لَِعَملَِك؟« قَاَل: »طَبعاً
ِبزَِميلِِه َش��اوفلربَجَر. أَْعرُِف أَنَّ الربوفيس��وَر 
ا َعالَِميًّ��ا ِف َجاِمَعِتَنا.  ��َس َمْعهداً منصوراًا أسَّ
لَِكنِّ��ي اَل أَس��تطيُع التََّع��اوَن َم��َع َجمي��عِ 

الُعلََاِء«.
ُقلُت لإرن�س��َت: »أَْخربيَِن أََح��ُد أصدقاِء رئيِس 

مدينِة زي��ورَخ - إملاَر ليدرجربَر - أنَّ كورَت 
ڤوريرتيَخ ناَل جائ��زَة نوبَل َعل أبحاٍث قاَم 

بَها َعالٌِم س��ويرسيٌّ آَخُر، ِم��ْن قَبْلِِه!!« قَاَل 
باًا: »َصديٌق ُمَقرٌَّب ِمْن ليدرجربَر يَقوُل  ُمتََعجِّ
َه��َذا!! َهَذا َغ��رُي َصِحيٍح!!« قُلْ��ُت: »أَأَنَْت 
املقصوُد؟« قَاَل: »ِبالطَّ��بْ���عِ! لََقْد تََعاَونُت 
َمَع ڤويرتيَخ أكرَ ِمْن َعرِش َس��َنَواٍت. َمازِلُت 
أق��وُل لَواَل ڤويرتيُخ ملَا َحصل��ُت َعَل َجائزِة 
نُوبَل. َولَْواَلَي أَنَا لِ��َا َحصَل ُهَو َعليَها ِفيَا 
بَْعُد!« قُلُت: »لَِاَذا؟« قَ��اَل: ِلَنَُّه ُهَو الَِّذي 
أَتَ��اَح يِل املج��اَل إلج��راِء البح��اِث، َوعمِل 

التَّجارِب«.
قل��ُت: «َما َرأْيُ��َك ِفيَا َحَدَث بَ��نْيَ ڤُويرتيَخ 

َوإدارَِة َجاِمَع��ِة زيورَخ الِفيدراليَّ��ِة، ِعْنَدَما 
َحاَولُ��وا إِجبَارَُە َع��َل التََّقاُعِد؟« قَ��اَل: »أَنَا 
َش��خِصيًّا أََرى أنَُّه يَْكِفي َعَل الَْعالِِم الْبَاِحِث 
تِّنَي. اَل  أَْن يَْعَمَل َحتَّى ِس��نِّ الَخاِمَس��ِة َوالسِّ
��بَاَب. أَعتقُد  يَنبِغي أَْن ينافَس الّش��يوُخ الشَّ
أَنَّ الَحيَاَة ُمْفَعَمٌة بأشياَء أخَرى َجِميلٍَة مُيكُن 
لِلَمرِْء أَْن يَُحوَِّل اْهِتَاَمُه إِلَيَْها بَْعَد التََّقاُعِد. 
ُمَواَصلَ��َة  أَراَد  فَُه��َو  لِڤويرتي��َخ،  ِبالنِّس��بَِة 
لُْت  ا أَنَ��ا، فََفضَّ البَْح��اِث. َهَذا َجيِّ��ٌد لَُه. أَمَّ

التََّقاُعَد، إِلتَاَحِة الُفرَصِة لَِشبَاِب الُْعلََاِء«.
قلُت لإرن�س��َت: «تقوُم اآلَن بَع��ُض الَعَواِصِم 

َع��ٍة. أَْخرَبيَِن  الَعَرِبيَّ��ِة ِبأَنِْش��طٍَة ثََقاِفيٍَّة ُمتََنوِّ
َهْت لُه َدْعوةاً  ڤُويرتيُخ أّن إَِمارََة أيب ظَبٍْي َوجَّ
َمَع تِْس��َعِة ُعلََاٍء آَخِريَن، ِمْن َحاِمِي َجائِزَِة 
نُوِب��َل، إِلِلَْقاِء ُمَحارَضَاٍت ُهَن��اَك. َهْل كُْنَت 
َمَعُه��ْم؟« قَ��اَل: »اَل. لَْم أَتَ��رَشَّْف ِبِزيارَِة أيَِب 
ظَبٍْي بَْعُد«. قُلُْت: »َهْل أَنَْت ُمْستَِعدٌّ لِتَلِْبيَِة 
أَيِّ دْعَوٍة تَأْتِيَك ِمْن َعاِصَم��ٍة َعَرِبيٍَّة، إِللَقاِء 
ُمَح��ارَضٍَة أَْو أَكْ��رَ ُهَن��اَك؟» رَدَّ: »ِبالَْعْكِس. 
يُْس��ِعُديِن َهَذا. لَِكْن يَْنبَِغي التَّخطيَط قَبْلََها 
ِبَوقٍت كَاٍف. ُمْش��ِكلَُة الَْع��رَِب أَنَُّهْم َغالِباًا َما 
ْعَوَة قَبَل املناَس��بَِة ِبَوقٍت قَصريٍ  ُهوَن الدَّ يَُوجِّ
عوَة  ا«. قلُت: «أيَُناِس��بَُك أَْن تَس��تلَم الدَّ ِجدًّ
قَبلَه��ا ِبَش��هَريِْن أْو ثَلثٍَة؟« قَ��اَل: »َغالِباًا َما 
ِة َع��اٍم كَاِمٍل! َه��َذا يَْعِني أَنَّ  أَُخطِّ��ُط لُِمدَّ
ْع��َوَة إْن َوصلَتِْن��ي قَب��َل املناس��بِة ِبَعاٍم  الدَّ
كَاِمٍل، يَُك��وُن ِمَن الفضِل يِل!« قُلُت: »يَبُدو 
ا. كَْم ُمَح��ارَضَةاً تُلِقي ِف  أَنََّك َمش��غوٌل ِج��دًّ
ِط أُلِقي  َنِة؟» قَاَل: »ِف الُْمتََوسِّ ْهِر أَو السَّ الشَّ
بْ��ُت ِمْن َهَذا  ُمَح��ارَضَةاً كُلَّ أُس��بوٍع!« تَعجَّ
النََّشاِط َوَهِذِە الَْحيَِويَِّة: »إِذاًا أنَت َدامئاًا َعل 
سَفٍر؟« قَاَل: «أَْحيَاناًا تَكوُن الُْمَحارَضَاُت ُهَنا 
ِف َوس��ِط أوروبَّا. لَِكنِّي أَس��اِفُر بانتظاٍم إَِل 
آس��يَا َوالوالياِت املتَِّح��َدِة المريكيَِّة. ِعنِدي 

رِْحلٌَة قَريباًا إَِل كُوريَا َوأَْمِريَكا«.
اأردُت َمعرِف��َة َرأِْي ريتش��ارَد إِرنس��َت ِف 

ِفنَي إِزَاَء َما يَحدُث  مس��ؤوليَِّة الُعلَاِء َواملثقَّ
ِف َعالَِمَنا َه��َذا ِمْن ُح��ُروٍب َوَمظَالَِم َوقَْهٍر 
واضطه��اٍد َونَهٍب َواس��تغلٍل. قُل��ُت: »َهْل 
تش��ُعُر كََعالٍِم ِبالتزَاٍم أََديِبٍّ تَج��اَه املجتمعِ، 
َوتَُجاَه اإلِنْسانِيَِّة، ِبَحيُْث تََرى أَنَّ ِمْن َواِجِبك 
االع��رتاَض َعَل َما تَ��رَاُه َخطَ��أاً ِف الْمجتمعِ 
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Ernst
ِبَحَاٍس َملُْحوٍظ:  َوالَْعالَِم؟« َصاَح إرنس��ُت 
»ِبالطَّبْ��عِ اَلبُدَّ ِم��ْن أَْن يَُعبِّ���َر الُعلََاُء َعن 
آرائه��م تَُج��اَه َما يَح��ُدُث ف عاملنا هذا. أنا 
أقول دامئاًا العامل وحده هو الّذي يس��تطيع 
التّعب��ري ع��ن رأي��ه بحرية كامل��ة، بعكس 
الّسياس��يّني ورج��ال العال». قُل��ُت: »أال 
توجُد وسائُل إلرهاِب العلاِء ف سويرسا؟« 
قَاَل: »وظيفتُنا ُهَنا َمضُمونَ��ٌة إَِل َحدٍّ كَبريٍ. 
ال أحَد يس��تطيُع فصلَنا من عملِنا كأساتذِة 
جامعٍة«. ثّم نهَض إرنسُت بنشاٍط ملحوٍظ، 
��ا لديِه. توّجه  وكأيّن قد ملس��ُت وتراًا حّساساً
ا. ثّم أحرَض  إل الكومبيوتِر. س��ّجَل منه َملَفًّ
، وش��ّغلَه، َووضَعه  جه��اَز كومبيوتٍر محموالاً
أماَمن��ا. قاَل: »انظْر. ه��ِذِە محارضٌة ألقيتها 
عن الوضاِع املرتدِّيِة ف عاملَِنا اليوَم«. قلُت: 
»أنَت تس��تخدُم صوراًا كثريةاً«. قاَل: «اللّغُة 
ف عرِصنَا هذا صارْت قليل��َة القيمِة! أصبَح 

الّناُس يتعاملوَن بالّصورِة والعنِي!«
َجل�َس الربوفيسوُر ريتشارُد إرنسَت بِجواري، 

ا جهاَز حاسوِبه املحموَل أماَمنا، وجعَل  واضعاً
يرشَح يل فلس��فتَه ف الحياِة من خلِل صوٍر 

معرّبٍة، وتعليقاٍت موجزٍة، وكلاٍت الذعٍة.
تعجبُت من أسلوِب إرنسَت هذا، وتذكّرُت 

الربوفيس��وَر محّمَد منصوٍر الّذي مييُل مثَل 
إرنس��َت إل االقتص��اِد ف اس��تخداِم اللّغِة، 
ويوظُّف الّصوَر والرّس��وماِت ف رَشِح آرائِه، 

وتَبينِي وجهِة نظرِِە.
�س��األُت إرنس��َت عن علقِتِه مبدينِة زيورَخ. 

كاَد يصدمن��ي عندَما أخربين أنّه ُولَد ونَش��أَ 
ف مدينِة ڤينرتتوَر، وأنّه يكاُد ميقُت زيورَخ!! 
مشرياًا إل ما حدَث بنَي املدينتنِي ِمْن تنافٍس 
َوِصَاٍع َعَل َمرِّ التّاريِخ. س��ألتُُه عن موقفِه 
ا، وهْل ه��َو كاثولييّك أْم  م��ن الّدي��ِن عموماً
بروتس��تانتّي. فقاَل: »أنْت تع��رُف بالطّبعِ 
تس��فينجي الّذي يتباهوَن ب��ه ف زيورَخ؟« 
قل��ُت: »نعم«. قَاَل: »يل ج��ّد كاَن من أتباِع 
تس��فينجي َه��ذا، وش��ارَك مع��ه ف بعِض 
الحروِب ض��ّد الكاثوليِك. لكنَّ تس��فينجي 

قُتَل، وجّدي َهذا مل يُقتْل«!!
�ساألُت إرنسَت عن املوضوعاِت الَّتي تشغلُُه 

اليوَم. فقاَل: »بعَد تقاعِدي شعرُت بانجذاٍب 
شديٍد نحَو الدياِن السيويِّة ف الهنِد والّصنِي. 
جذبني إليَها أنّها أدياٌن مس��املٌة، تكاُد تخلو 
ا وس��حَب بحثاًا  م��َن العنِف«. ثّم قاَم سيعاً
: »هذا آخ��ُر بحٍث يل  لَ��ُه، قّدَم��ُه يل، قَائلاً
يانَِة البوذيِّة«. تناولتُُه َش��اكراًا،  كتبتُه عن الدِّ
ا. لفَت نظري كرُة املراجعِ  وتصّفحتُ��ُه سيعاً
الّتي استخدَمَها إرنسُت ف بحِثِه َهَذا. يبدو 

ا ف البوذيِّة!! أنّه صاَر اآلَن متخّصصاً
يَُّة املوس��يقى  قلُت إلرنس��َت: »َما ِهَي أََهمِّ

بالّنس��بِة لك؟« فَرَدَّ: «تعرُف أّن أينش��تايَن 
ا. وكاَن يعزُف عل  كان يحبُّ املوسيقى أيضاً
اآللِة نفس��َها الّت��ي أعزُف أنا الي��وَم عليَها، 

م��َع الف��ارِق أّن آلِتي اآلَن أك��رُب حجااً من 
اآلل��ِة الّتي كان أينش��تايُن يع��زُف َعليَها!! 
ا ِهَي فَنٌّ راٍق، تحتاُج  لكنَّ املوس��يَقى عموماً
إل مجه��وٍد كب��ريٍ، حتّى يتمّك��َن املرُء من 

االستمتاِع بَها«.
�ساألُت إرنسَت: »َهْل تعرُف نينا كوريت؟« قاَل: 

«ذَكِّ��ْريِن ِبَها! َمْن ِهَي؟« قُلُت: »ِهَي أَْش��َهُر 
راقصِة فلمنكو س��ويرسيٍّة؟« قَ��اَل: »نعْم، 
ا من مدينِة ڤينرتتوَر«. قلُت:  نع��ْم، هي أيضاً
»أنَا عل موعٍد معَها السبوَع القادَم«. قاَل: 
»ملاَذا؟!« قلُت: »فنُّ الفلمنكو َعريبُّ الصِل. 
تحيك الّرواياُت أّن ملَك الكاثوليِك دَعا بَعُض 
العربيّ��اِت للرّقِص أماَم��ُه ِف الندلِس، بَْعَد 
َهزميِة العرِب هناَك. فَلَاَّ َجاَءِت الَعربيَّاُت، 
ا.  أرَْدَن إخب��ارَُە أّن العرَب لَْم َولَْن يُهزَُموا أبداً
فَج��اءْت رقصُة الفلمنكو مع��رّبةاً عن هذِه 
الرّس��الِة. راقص��ُة الفلمنك��و ال ترقُص، بْل 
تحارُب، َوِهَي تق��رُع الرَض بقدميَها، َوِهَي 
ا، وال  ا، وال تتع��رَّى أَبداً ا ال تَبتس��ُم أَب��داً أيضاً
تع��رُف إاّل الرّصامَة والجدَّ والكربياَء والقّوَة. 
 . ا، بْل قتاالاً إّن الفلمنكو، إن شئَت، ليَس رقصاً
ونين��ا كوريت َهذِه الّتي س��أقابلَُها الس��بوَع 
القادَم ِه��َي س��ويرسيٌّة، لَِكنََّه��ا ِف الَوقِت 
نفِسِه روسيٌّة وأسبانيُّة الصِل. بَْل ِهَي تُعترََبُ 
ا، فََكيَْف تَك��وُن راقصَة  ظاهرةاً غريب��ةاً حقًّ
ْدنَا أاَلَّ  فلمنكو، َوِهَي ُس��ويرسيٌّة؟! لََقْد تَعوَّ
نََرى َه��ذِه الرَّقصَة إاِلَّ ِف الندلِس. لَِكنَّ نينا 
ْت طريَقها، َوأَثبت��ْت وجوَدَها،  ك��وريت َش��قَّ
فص��ارَْت ِمْن أش��هِر َراقص��اِت الَفَلِمنكو ِف 
الَْعالَِم«. قَاَل إِرنسُت: »َهْل مُيكُن أَْن تُبلَغَها 
تَِحيَّايت؟» قُلُت: »إْن ش��ئَت أن تراَها، فأنَت 
َمْدُعوٌّ ب��كّل سوٍر لتن��اوِل طعاِم العش��اِء 

معنا«. لكنَُّه اعتذَر شاكراًا يل الّدعوَة.
َطَلبُت من إرنس��َت أن ينسَخ يل محارضتَُه 

املص��ّورَة ع��ل ق��رٍص َمطُْغ��وٍط يس دي، 
لدرَس��ها، وأخربَُە برأيي. فتفّضَل مش��كوراًا 
بعمِل نسخٍة من هذه املحارضِة يِل، وسلّمِني 
ال�ق��رَص املضغوَط الّذي يحت��وي عَل نَْحِو 
مئتي صورٍة مختلفٍة. وأخرياًا سألتُُه َعن قامئِة 
منش��وراتِِه. فهروَل إل جه��اِز الكومبيوتِر، 
ا ملنش��وراتِِه،  وقاَم بطبعِ قامئ��ٍة طويلٍة جدًّ

شكرتُُه َعليَها.
ِت اليَّاُم ُدوَن أْن تتاَح يل فرصٌة ملواصلِة  رَّ َ

م

االتّصاِل بالربوفيسوِر ريتشارَد إرنسَت. لكْن 
ف خري��ِف ع��اِم 2006م رج��اين صديٌق ف 
مرَص دعوَة بعِض علاِء س��ويرسا للمشاركِة 
ف مؤمتٍر دويلٍّ عِن »املشرتِك بنَي الثََّقافَاِت«، 
فبعثُت برس��الٍة إل الربوفيس��وِر إرنس��َت 
أدعوُه فيَها للمش��اركِة ف هذا املومتِر. لكنَُّه 
باً��ا، معت��ذراًا عِن الحض��وِر، لّن  رّد ردًّا مهذَّ
موعَد انعق��اِد املؤمتِر كاَن ف أعي��اِد امليلِد 

الّتي يفّضُل قضاَءها مع أستِِه ف سويرسا.
َبِق��َي أْن أس��ّجَل ُهَنا ُح��زين َع��َل أَْحَواِل 

الَع��رَِب. أين كَانُ��وا، وأين َص��اُروا؟ ال أحَد 
. كلُّ  يهتمُّ بالعلِم ف العامِل العريبِّ اإلس��لميِّ
العلاِء الّسويرسينَّي الَّذيَن ترشّفُت بالتّعرِّف 
إِليِه��ْم ش��خصيًّا ومحاورته��م، مل تكلّْف أيُّ 
دول��ٍة عربيٍَّة نفَس��ها عناَء دعوتِِه��م إليَها، 
واالستفادِة من علِمهم، وإغرائِهم بالتّدريِس 
ف جامعاتَِه��ا، بداي��ةاً ِم��َن الع��امِل العملِق 
محّمِد منصوٍر، الّسويرسيِّ الجنسيِّة، املرصيِّ 
الصل، مروراًا بكبري علاء الّلهوت ف عرصنا 
هذا الربوفيس��ور هانس كين��ج، وصوالاً إل 
أصح��اب نوبل: ك��ورت ڤويرتي��خ، ورولف 

تسينكرناجل، وريتشارد إرنست.


