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، �� 1890 ف��اير 6 ولدت بورغيلد مارغر�ت دال �� ال�اتبة عن �عر�فية نبذة

مينيابوليس، مينيسوتا، الواليات املتحدة، لوالَدين نرو�جيَ�ن؛ هما بيدير دال 

هاجَر والداها من منطقة ر�ندال �� هدمارك، الن�و�ج،  .وإ�غيبورغ هوجسيث

وع�� الرغم من أن بورغيلد عانت منذ طفول��ا من  .1880 إ�� مينيابوليس عام

ضعف شديد �� الرؤ�ة، إال أ��ا امتلكت رغبة عارمة �� املشاركة �� أ�شطة 

ا�حياة اليومية، و�مثابر��ا نجحت �� تحقيق ذلك، وع�� الرغم من ضعف 

الرؤ�ة لد��ا، وععكس ما توعع  اخرون، أكملت دراس��ا ا�جامعية وحصلت 

 و 1912 و��ن عامّي  .1912 ع�� درجة الب�الور�وس من جامعة مينيسوتا �� عام

عملت �� عدة مدارس ثانو�ة، وحصلت ع�� درجة املاجست�� من جامعة  1922

بدأت مهنة التدريس �� عر�ة صغ��ة �� وادي تو�ن،  .1923 كولومبيا �� عام

مينيسوتا، واستمرت إ�� أن أصبحت أستاذة لألدب �� �لية أوغستانا �� 

عاما،  13 سيوكس فولز، ساوث داكوتا، حيث مارست التدريس هناك ملدة

وألقت محاضرات �� أندية املرأة وشاركت �� العديد من املحادثات اذاعية 

 ال�ي دارت حول الكتب والثقافة

 

عِدمت بورغيلد دال إ�� مايو �لينيك، وما لبثت أن أصبحت صديقة �خصية 

غات وادب، ع�� شّدة 
ّ
ّّ من التقاها وعرفها، نجحت كطالبة وكمدّرسة لل ل�

ضعف بصرها، وأنفقت ع�� �عليم شقيقا��ا وشقيقها، و�ان طموحها للنجاح 

غر�ز�ا، ومدفوعا بإرادة ال تل�ن طوال سنوات الدراسة ال�ي سبقت استحداث 

صفو  مصّصصة للمكفوف�ن واعتماد كث�� من التداب�� ال�ي باتت متاحة ان 
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ّّ أوضاع مدرسية  .لألطفال ذوي ححتياجات ا�خاّصة �� مدارسنا اهلية �� ظ

ت معّدل العالمات املدرسية، 
ّ
قت عالمات تصط

ّ
غ�� مسموح ��ا اليوم حق

وطوال السن�ن ال�ي أمض��ا �� الدراسة لم يكن �� استطاع��ا القراءة ما لم 

 �� .تكن حرو  الكتاب كب��ة و�كون الكتاب موضوعا عر�با من عين��ا
ْ
تحّدثت

هذا الكتاب عن أسباب مثابر��ا �� وج  الظرو  املناوئة، باذلة جهودا فاعت 

 هذِه ا�حقيقة فطر�ة، ال  .جهود أّي من زمال��ا، �انت لد��ا غاية نبيلة
ّ
ألن

 تحقق  .�س��سّ �� ا�حديِث ع��ا
ْ
ها أن

َ
 ل
َ
بصر، فأّي كّم أك�� �ان

ُ
أرادت أن ت

�� سنوا��ا اخ��ة صار ��  !بذاِت الدافع واملثابرة مع إمتالِك بصٍر جّيد

مقدورها رؤ�ة أاجار الطوب ال�ي �� ا�جدران واورا  ال�ي تحملها ا�جار، 

وعرفت أخ��ا مع�ى امتالك رؤ�ة وا�حة �عد سنوات من تلّمس الطر�ق �� 

عتم
ُ
 دال  .لكْن ليس هذا هو سبب تأليف هذا الكتاب .الضباب امل

ُ
ص�� ا�سة

ُ
ت

ص��  .عّراءها �عبارات وا�حة كيف حققت النجاح رغم فقدا��ا البصر
ُ
و�� ت

املدّرس�ن واطّباء والعّمال حجتماعي�ن بكيفية النجاح �� �عاملهم مع اطفال 

عاع�ن
ُ
 ذاك هو طموحها .إّ��ا تدّرس املدّرس�ن .امل

َ
وهذا الكتاب هو  .�ان

مقولة رئيس عسم طّب -وليام بنيديكتصاحب .مقولة د-منجزهاصاحب

مقولة والية مينيسوتا، الواليات املتحدة -العيون، عيادة مايو �لينيكصاحب

 امر�كية
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 اول  الفصل

ُّ  انت�ى ية �� الدرا��يّ  الصيف فص
ّ
  ال�ي ال�ل

ُ
  ف��ا، أدّرس كنت

ُ
 روشْس�� إ�� وذهبت

يّ  ألفحص
َ
 عام، عشرون �لينيك مايو عيادة ع�� ترّددي ع�� م��ى عد �ان .عي�

ّي، العنايِة  ع�� دأبا عد اللذان الطبيبان، و�ان
َ
�ن �عي�

َ
 وعادة .م�ي مقر��ن صديق

 .العَمّ أحوا�� س��ِ  عن وسؤا�� م��، ا�حديث تبادِل  �� يرغبان �انا ما

�ي
ّ
  املّرة هذه لكن

ُ
ب حدوِث  إ�� الفور  ع�� فطنت

ْ
  .ما خط

ْ
  ما إذ

ْ
 الطبيب حّد  أن

يّ  �� بنيديكت
َ
ى عي�

ّ
 مكتب إ�� سنذهب وعال بذرا�� أمسك ثّم  بالصمت، الذ ح�

غ�ن الدكتور 
ْ
 .برا�

  دعائق، بضع وحدي تر�ا�ي
ُ
  فجلست

ُ
  لقد .حَدث عد عّما و�ساءلت

ُ
 بالطبع كنت

  معرفٍة  ع��
ّ
  .جدا ضعيف بصري  بأن

ُ
 و�انت فقط، واحدة �ع�ن أبصر كنت

اة
ّ
  حّد  إ�� عميقة بندوب مغط

ّ
  أن

َ
 صغ��ة فتحة خالل من النظر ع��ّ  يتعّ�ن �ان

 أعّر�  أن شر�طة ما، كتاب عراءة مثال، يمكن�ي، �ان لقد .عي�ي �سار تقع واحدة

جِهد وج�ي إ��
ُ
 لم ذلك، مع .اليسار صوب بتحر�كها إستطاع�ي عدر عي�ي وأ

  ما أغلب و��ن بي�ي با�حوِل  عي�يّ  �حالة أسمح
ُ
  لقد .ب  القيام أردت

ُ
 حياة عشت

  حقيقة من الرغِم  ع�� هذا بالنشاط، ومفعمة سعيدة نافعة
ّ
 – بصري  عوة أن

  كما
ُ
  عد كنت

ُ
 طّب  �� الكب�� اخّصائي ُيص�ُ�  بنيديكت الدكتور  مّرة ذات سمعت

  علما فقط، 60/4 �� – فيينا �� فوخ الدكتور  العيون 
ّ
 الذين ا�خاص بأن

 .مكفوف�ن ُ�عّدون  60/6 بصر عوة لد��م

 هذا ع�� التغلب وعغية .التام العمى من با�خو  �امٌن  شعوٌر  دائما ذه�ي �� �ان

 
ُ
يت

ّ
  الذي الصراِع  خضّم  و�� .ا�حياة إزاء تقر�با، ��يجة مرحة، نظرة تبن

َ
 يدور  �ان
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ّي، و��ن بي�ي بإستمرارٍ 
َ
  عي�

ُ
ي حقا متيقنة كنت

ّ
  عد بأ�

ُ
 ما أفضّ ع�� حصلت

الِن  بال�اد �انا و�أّ��ما م��ما، علي  ا�حصول  يمكن�ي
ّ
 .�� إزعاج مصدر ُ�شك

  عندما لكن
ُ
غ�ن، الدكتور  مكتب �� جلست

ْ
  برا�

ُ
ّّ  استحضرت  ال�ي ا�حوادث �

  عد كنت
ُ
را بإستمرار ��ا مررت

ّ
� :فولز ِسيوكس بلد�ي �� مؤخ

ّ
 باملطّبات التع�

 املدرسة، إ�� مصتصر كطر�ٍق  أسلكها كنت ال�ي الدرب ع�� الواععة وا�حجارة

 
ُ
  حيث

ُ
رة أصّ كنت

ّ
م الدراسية؛ حص��ي إ�� متأخ

ّ
 من غ�� أ�خاص إ�� الت�ل

 
ُ
 تحطيم فيليبس؛ جاّدة عند املدينة وسط �� ا�حشود ب�ن معهم ا�حديث عصدت

�ي، حّد  إ�� املن�ل  �� أطبا�� أفضّ من جّدا كب�� عدٍد 
ّ
 اش��يت عر��، لشّدة أن

 .اليومي لالستصدام و�يضاء زرعاء ثقيلة أطبا  مجموعة

غ�ن؛ والطبيب بنيديكت الطبيُب  إ��ّ  عادا
ْ
 �� بنيديكت الطبيب شرع وح�ن برا�

را وصوت  للغاية جّدية ن��ت  �انت ا�حديث
ّ
 .طبي�� وغ�� متوت

صاحب لكن .إزالت  و�تعّ�ن» الوضع، �� شرَح  ،«عينك عدسة �� إعتام هناك»
ُ
 ست

  لعينك، ا�جراحة بإجراء أبدأ عندما .كب��ة مصاطر العملية هذه
ّ
 يمكن ال فإن

ٍّ  بأّي  التكهن  أثناء للع�ِن  سيحصّ بما أو هناك أجده عد بما اش�ال، من ش�

 .«العدسة إعتام بإزالة القيام

غ�ن الدكتور  وعف
ْ
 باستطاع�ي �ان .مقعدي بجانب أعرف ، أكن لم وشاّب، برا�

س، وهو سماع 
ّ
  نفٌس  بدا يتنف

ّ
ان، جهازٍ  كما يأز

ّ
  غ�� طن

ّ
 .ل  يأب  لم أحدا أن



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

6 
 

 » عائال، حديث  بنيديكت الدكتور  واصّ ،«فولز ِسيوكس �� من�لك إ�� عودي»

�ي
ّ
ِك  تجدين وعندما .هناك أوضاعك ورت

ّ
 إلينا عودي تماما، بصرك فقدت أن

 .«أجلك من تقديم  بأيدينا الذي ما وسن�ى 

 .عاتّ صمت ساد

 برهة �عد بنيديكت، الدكتور  عال «بورغيلد يا سيحدث، عما النظر �غّض »

ي» وج��ة،
ّ
د فإ�

ّ
ِك  من متأك

ّ
�ن أن

َّ
 «. . . لتواص�� ال�افية بال�جاعة ستتحل

ت
َ
ّّ  هّ’’ :الردهة �� إل��م انضممت ح�ن سيم السيدة وسأل  ما ع�� ��يء �

 .‘‘يرام؟

ا دورو�ي، شقيق�ي برفقة هارمو�ي من سيم الزوجان عِدم
ّ
 نزهة عضاء ننوي  وكن

 .مايو من��ه �� معا

 .‘‘جوعا أتضّور  فأنا لنأ�ّ، لكن ...أجّ’’ :�جّ ع�� أجب��ا

 بما طو�لة مّدة العيادة إ�� العودة إ�� نحتاج لن رّ�ما’’ :متفائلة بن��ة دورو�ي عالت

 
ّ
 .‘‘يرام ما أحسن ع�� باتتا عينيك أن

 .الردّ  أحاول  لم

 .مباشرة املن��ه إ�� بالسيارة توّجهنا

ا عالت
ّ
 بضع وترتاح�ن هنا ار�كة ع�� تتمّددين ال ِلَم  متعبة، تبدين» :سيم آن

ب بينما دعائق
ّ
ِ  أغراضنا؟ نرت

ّ
 أعر  أنا .أفضّ هذا – أمس�ي بقّبع�ي، وجهك غط
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  كيف تماما
ُ
 بقّية �� صداعا �سّبب ذلك إن .عينيك فحص �عد إحساسك يكون

 .«يومي

�ي
ّ
ا عادت أن وما ار�كة، ع�� ساكنة ا�جلوس أستطع لم لكن

ّ
 ح�ى السيارة إ�� آن

 
ُ
  ��ضت

ُ
 .نف��ي ع�� معتمدة ومشيت

 .عمياء .عمياء .عمياء

 
ُ
  عي�ي أغمضت

َ
ي بصري، أفقد أن �عد العالم سيكون  كيف ألتب�ن

ّ
 عندما لك�

  أخرى  مّرة فتح��ا
ُ
  أدركت

ّ
  ما بأن

ُ
  ما ع�� كث��ا يز�د ال مفتوحة و�� أراه كنت

ُ
 كنت

 .مغمضة و�� أراه

  ع��ّ  سُهّ فقد املن��ه �� كنت أن�ي بما
ْ
  أستنتَج  أن

ّ
ّّ  بأن  حو�� من أخضر هو ما �

 أبدا، ع��ّ  سهال يكن لم بي��ا التمي�� لكّن  و�ج��ات، وأ�جار أعشاب هو إنما

ي كما
ّ
  ع�� عادرة أكْن  لم أ�

ّ
 ع�� الواععة الزاهية الوان �انت إذا فيما البت

ي، �عيدةٍ  مسافٍة 
ّ
  بّد  ال .املن��ه لزّوار صيفية ثيابا أم أزهارا ع�

ّ
 الضوئية البقعة أن

 اصغر الضوئّية البقع فيما مايو، عيادة صالة �� يمي�ي ع�� ال�ي ال�خمة

ّ ال�ي امللّونة وا�خطوط .باملن��ه املحيطة املنازل  إ�� عائدة اجما
ّ
 اللون  تتصل

 املشهد �ان سيارات، الالمعة البعيدة واشياء ممّرات، أو دروب �� اخضر

  ملا ال�امّ املع�ى ا�حال �� وأدركت ضبابيا، بأكمل 
َ
 عد بنيديكت الدكتور  �ان

  لقد .بِ   أخ���ي
ُ
 .فعليا ��يء أّي  أرى  ال كنت

  القدر، �� خّبأه عد ما تذّمر، دون  أتقّبّ، أن حيا�ي طوال حاولت
ْ
 جانبا أطرَح  وأن

 الرؤ�ِة  ع�� عادرت�ِن  وصافيت�ن البصر حاّد�ي عين�ن إمتالِك  إ�� بالتوِ   إحساسا
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  لنف��ي أعول  كنت .لآلخر�ن ال�ي العيوِن  كتلك
ّ
 مشكالت اخر�ن الناس لدى بأن

ت أنا مش�ل�ي .أخرى 
َ
يّ  �ان

َ
 .عي�

ما
ّ
 !اطال  ع�� أبصَر  أن بإم�ا�ي يكن لم إن

سعف�ي ما و�قدر
ُ
�ي عرفت الذاكرة �

ّ
  اخر�ن اطفال عن مصتلفة أن

ّ
 عي�يّ  وأن

ما ا�خصوص، وجِ   ع�� مصيبة ذلك أعد لم .حختال  هذا سبب
ّ
 أمر هو وإن

 صديق�ي ع�� يتعّ�ن �ان ما بقدر ب  القبول  و�جب ا�حياة، هذه �� موجود

ّّ  تبذل أن ثيلما الصغ��ة ب �ستطيع ما �
ّ
ر عن �جزها ع�� للتغل

ّ
 ��يء أّي  تذك

م �افية مّدة
ّ
ا ال�ي العاب لتتعل

ّ
 .ال��ّ  �� أطفال ونحن معا نلع��ا كن

�ي أعتقد
ّ
�ي :أّمي �� عالت .طبي�� �ش�ّ سعيدة ��جّية ُولدت أن

ّ
 طفلة كنت إن

�ي حّد  إ�� مشّوعة بمغامرات مفعمة حيا�ي �انت .جيدة
ّ
 النوم أستطيع أكن لم أن

  بأّ��ا أّمي �� عالت ولطاملا .��يء م��ا يفوت�ي أن مصافة
ْ
  إعتاَدت

ْ
 �شأ�ي تقلق أن

  ألّ��ا
ْ
ت
َ
  الذي الوعِت  فهِم  َعن عاجزة �ان

ُ
 ع�� ف��ا جالت مّرة من وما .في  أنام كنت

د الليّ �� نومنا غر 
ّ
  من لتتأك

ّ
 .مستيقظة ووجَدت�ي إال يرام ما ع�� أطفالها إن

 .‘‘نائمة؟ لسِت  ِلَم ’’ :�سأل�ي �انت

 .‘‘وحسب أستطع، لم’’

 ‘‘ِلَم؟ لكن’’

’’ 
ُ
يا وعتا أم��ي كنت

ّ
 .‘‘للغاية مسل

�ن؟’’ :بفضول  �سأل �انت
ّ
 .‘‘تفعل�ن؟ ماذا تتسل
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 .‘‘بأشياء لهو مجّرد’’

 
ُ
ع أن �عد خيا��ّ  عالم �� أعيش كنت

َ
ْوض

ُ
  .السر�ر �� أ

ّ
ّّ  إن   ��يٍء  �

ُ
مت  عد كنت

ّ
 �عل

  أشياء – ال��ار خالل
َ
 إّ��ا بحيث آخر�ن إ�� ��ا تفّوهوا أّو  �� عالوها عد الناُس  �ان

 
ْ
  ��يء أّي  أو الناس، ع��ّ  عرأها �لماٍت  أو َمسم��، إ�� تواَرَدت

ُ
  عد كنت

ُ
نت

ّ
 من تمك

ِتِ  
َ
  – بنف��ي مالحظ

َ
  .ليال �عاود�ي �ان

ُ
ّّ  أضع كنت  طاحونة �� اشياء هذه �

  .ُمدهشة مغامرات لنف��ي م��ا وأصنع مصّيل�ي
ُ
 الرئي��يّ  الفاعّ دائما أنا وكنت

  أحيانا .املغامرات لهذهِ 
َ
 �� م�اٍن  أّي  إ�� البحر ع�َ�  يأخذ�ي عار�ا يم��ي سر�ري  �ان

  .في  أكون  أن أر�د العالم
َ
 ا�ِجّن، من أم��ة تقط��ا علعة أخرى  أحيانا ُيم��ي و�ان

ية ام��ة أنا وكنت
ّ
  أحيانا، .ا�ِجن

َ
 وأسلُب  املؤدّية، ف��ا أنا كب��ة عاعة سر�رّي  �ان

  احيان، �عِض  �� .الرفيعة و��لما�ي بموسيقاي �خم جمهورٍ  لّباب
َ
 سر�رّي  �ان

  أخرى  أحياٍن  و�� .اخ��ا�� من عصصا في  أطالع �خما كتابا
ُ
 �� نف��ي أجُد  كنت

ِة 
ّ
 .هللا بز�ارة اخر�ن، املالئكة برفقة أعوُم، ا�جن

ما
ّ
  ك��ت و�ل

ُ
  �عدما أيضا معقولّية أك�� غدت لكّ��ا أحالمي؛ �� غرعا إزددت

ُ
مت

ّ
 �عل

 .يقولون  وما الكبار طرائَق  أفهم كيف

  .ايام أحد �� ثياعي أجمّ أّمي ألبست�ي
ُ
ي وابت�جت

ّ
 .نزهة �� سأخرج كنت أل�

 الطبيب ُيد�� لطيف رجّ لرؤ�ة ذاهبون  نحن’’ :ال��ام �� ونحن أّمي �� عالت

 .‘‘ِبنديك
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  غ�� الطبيب، هذا باسم سمعت أن �� سبق عد يكن لم
ّ
 أمور  هنالك �انت أن

ّّ  ع�� استحوذت ال��ام �� الرحلة .شيئا ع��ا أعر  ال الكبار عالم �� كث��ة � 

 .اهتمامي

 تصّر  .الوج  متجّهم الشعر أبيض رجّ بنا رّحب حيث �خم مب�ى إ�� وصلنا

  لو كما
ّ
  أن

َ
  أّمي، �عر  �ان

ْ
 الغر�ب ا�جانب لكّن  ب ؛ معرفٍة  ع�� وكأّ��ا أّمي و�دت

  هو املسألة من
ّ
  بدا أن

ّ
 .أيضا أنا أكون  من �عر  وكأن

  مما بكث�� أك�� حال��ا تحّسنت لقد»
ُ
بصر إّ��ا» ألّمي، يقول  سمعت  ،«آمّ كنت

ُ
 ت

 «كذلك؟ أليس العملية، �عد يرام ما ع�� لتكون  ال�ا�� بالقدر

دت
ّ
 .«يرام ما خ�� ع�� معنا �س�� امور  أجّ،» :عائلة ذلك أّمي أك

  صغ��ة، رزمة بنديك الطبيب أعطا�ي
ُ
 كنت وفيما .الفور  ع�� أغلف��ا فتحت

�ي حّد  إ�� خفيض بصوت أّمي مع تحّدث بذلك منشغلة
ّ
 حدي��ما من أسمع لم أن

ة وععد .شيئا
ّ
  مشق

ُ
 ُمستدير محالة عطعة داخلها �� فوجدت الرزمة، فتحت

ح
َّ
 .تقر�با شلن اث�ي فئة من معدنية نقدية عطعة بحجم ومسط

ارة خالل من عي�ي �� بنديك الطبيب نظر
ّ
 غسّ عن كالما وعال الش�ّ، غر�بة نظ

 .ابصار عدرة من ف��ا بقي ما ع�� املحافظة وعن �عبت، م�ى الساخن باملاء عي�ي

  املن�ل  إ�� طر�قنا �� أّمي �� بّينت
ّ
 حال�ي، يتا�ع عيون  طبيب بنديك الطبيب أن

�ي بما عيون  طبيب إلمتال�ي الشديد بالفصر فأحسست
ّ
 ما أحدا أعر  أكْن  لم أن

 .الطبيب هذا مثّ لدي 
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ك�� أّمي باتت ذلك �عد
ُ
 كث��ا أخجّ وكنت .بنديك الطبيب لز�ارة اصطحاعي من ت

  طبي�ي، بكون  اع��ازي  بمدى إعالم  من
ّ
  مع ومتجّهما الصمت كث�� بقي ألن

ّ
 أن

 َّ ّّ  �� حلوى  عطعة إعطائي واص   مّرة �
ُ
 .لرؤ�ت  ف��ا أذهُب  كنت

  بّد  ال
ْ
 ح�ن بنديك، للطبيب او�� ز�ار�ي ع�� عديدة سنوات مضت عد تكون  وأن

نا يوم ذات أّمي �� عالت
ّ
 استغرعت .أخرى  مّرة عيو�ي طبيب لز�ارةِ  ذاهبون  بأن

 املركبة من نزلنا وعندما املّرة؛ هذه املعتاد من بكث�� أطول  وعتا بال��ام الرحلة

نا أّمي عالت
ّ
نا وأخ��ت�ي بول، سان مدينة �� بأن

ّ
 الطبيب لرؤ�ة طر�قنا �� بأن

 أّمي استطاعت كيف أفهم لم .ان �عي�يّ  �عت�ي الذي الطبيب سيكون  .بوكمان

�ي سّيما ال العيون، أطّباء من الكب�� العدد هذا �� تجد أن
ّ
 ال�ي الوحيدة كنت أن

 .حال أّي  ع�� عيون  طبيب لد��ا

 هو نظر، لقد .بنديك الدكتور  من مرحا وأك�� أ�خم رجال بوكمان الطبيب �ان

ارة مستصدما عي�ي �� اخر،
ّ
 .الش�ّ غر�بة نظ

 «!أ�جو�ة من لها يا إل�ي، يا» :مت�ّجبا يقول  سمعت 

 من خلسة إ��ّ  ونظر جوان��ا، أحد من ف��ا ونظر وجلس �خمة آلة نحو أخذ�ي

  ال�حك من نف��ي أتمالك لم .اخر ا�جانب
ّ
 هذه مارست أن �سبق لم ألن

ا عندما .عبّ من الغر�بة اللعبة
ّ
  ذلك، من إن��ينا عد كن

َ
 ع�� بوكمان الدكتور  رَ�ت

 .وعّبل�ي رأ��ي،

ارة، أّمي �� اش��ت ا�جديد العيون  لطبيب ز�ار�ي عقب
ّ
 وذات جدا ثقيلة �انت نظ

 
ّ
  .ساطعة جميلة ذهبية حوا 

ُ
ارة لبس .السعادة منت�ى �� كنت

ّ
  النظ

َ
 أمرا �ان
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  .عيون  طبي�يّ  إمتالِك  من أرَوع
ْ
 من معهم ألهو كنت الذين اطفال ب�ن يكن لم إذ

ارة يضع
ّ
 .نظ

ٍّ  �� أّ��ا أّمي اعت��ت ِراكة أش�اِل  من ش�
َ
م كنت فيما م�� الش

ّ
 أكّيف كيف أ�عل

  الذي الغر�ب العالم مع نف��ي
ُ
  مع في ، وِلدت

ّ
 وجميلت�ن داكنت�ن �انتا عين��ا أن

  بدا لذلك .مثا�� و�صرها
ّ
 تحاول  �انت عندما .وحدي أنا �عني�ي تكن لم إعاع�ي أن

  – بنف��ي ثياعي أرتدي كيف �عليمي أمي
َ
 �� ازرار من ُيح��ى ال عددا أدخّ كيف

  وال�ي الُعرى، من ُيح��ى ال عدد
ْ
 الداخ��، عمي��ي �� صغ��ة تبدو دائما �انت

ورة، وسروا��،
ّ
ُم  دوما �انت – وأحذي�ي ثياعي و�ا�� والتن

ّ
ا لو كما تت�ل

ّ
 نقوم كن

مت�ي .سوّ�ة باألمر
ّ
 ونزوال صعودا ازرار ع�� أصا��� أمّرُر  كيف �عدها وعل

د
ّ
 .أماك��ا �� جميعا أّ��ا من ألتأك

مت  ��يء أصعب حذائي تزر�ر عملية �انت
ّ
 السوداء املستديرة فا�حلقات .�عل

ت صغ��ت�ن، معدنيت�ن حلقت�ن بواسطة ا�جلد إ�� املثّبتة الالمعة،
َ
 تتمايّ، �ان

فلت دائما �انت إّ��ا بحيث
ُ
  أصا��� من ت

َ
 العرى  خالِل  من شّدها أحاول  ح�ن

 .ا�حذاء فرد�ّي  لسا�ّي  ع�� الواععة

  بحيث محنية ارضية، ع�� جالسة كنت فيما املّرات، إحدى و��
َ
 يالمُس  أنفي �ان

  .السليمة لعي�ي السف�� با�جفن املعد�ي الزّر  مشبك علق حذائي،
ُ
ت
ْ
 إ�� فهرول

 .خّدي ع�� متدلّية املسكة �انت فيما أّمي

 .‘‘دعيقة غضون  �� سأخرج  تلمسي ، ال’’ :��دوء أّمي عالت
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�ي
ْ
 و�حبت يد��ا بإحدى برأ��ي أمامي، جاثية و�� وأمسكت، كر��ّي، ع�� أجلست

 وغسلت املطبخ، من ساخن بماء مألت  وعاء أحضرت ثّم  .الثانية باليد املشبك

 .كرسّ��ا بجانب مقعد ع�� أجلس كنت فيما ناعمة عماش بقطعة وم�ح��ا عي�ي

 وج�ي تجفف و�� وج�� وعت �عد سألت�ي ،«كذلك؟ أليس تؤملِك، ال عينك»

 .بمنشفة

 .«ال» :أجب��ا

 «� حمدا» :عالت

  �� و�ّينت حض��ا �� أجلست�ي ثّم 
ّ
د أن ع��ّ  أن

ّ
 بمشبك إمسا�ي من دائما أتأك

ثية املسكة بوساطة بإح�ام ا�حلقة
ّ
 بحيث خشنا ا�جلد تجعّ طباعة لوجود املثل

 اخر، الطر  وضع كيفية بوضوح �� وشرحت .يدي من �سهولة الر�اط ين�لق ال

 �حب  ثّم  بإح�ام، حذائي حلقة حول  معقوفة، إبرة مثّ وا�حادّ  امللمس الناعم

 مشبك بوساطة الثقب ع�� ا�حلقة شّد  أحاول  أن عبّ ا�حلقة ثقب أسفّ

 أخ��ا، ح�ى، مّرة، تلو مّرة العملية ��ذه القياِم  ع�� أتمّرس جعلت�ي لقد .ا�حلقة

ُص  تمايلها، رغم السوداء، املستديرة الالمعة ا�حلقات �عد لم
ّ
 املشبك، من تتمل

 
ُ
 .ا�حذاء لسا�ّي  ع�� العرى  خالل من �سهولة �ح��ا ع�� عادرة وكنت

  امان، دبوس تثبيت لطر�قِة  �علمي عملية خالَل 
ُ
 أّمي يد أسفّ يدي وضعت

  معا، با�حيلة وعمنا
ُ
  من وتمكنت

ْ
  عن عوضا أتلّمس، أن

ْ
 .التثبيت طر�قة أرى، أن

مت ذا��ا اللمس طر�قة و�اعتماد
ّ
 أفتح وكيف حقيب�ي، عفّ أفتح كيف �عل

جة و�اب املطبخ، فرن  و�اب امامية، البّوابة وعفّ املغسلة، �� الصنبور 
ّ
 .الثال
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مت�ي
ّ
 بيدي امامي الباب �� املفتاح ثقب م�ان تحديد كيفية أيضا أمي وعل

دنا .اليم�ى بيدي القفّ �� املفتاح وإدخال اليسرى،
ّ
ّّ  وتفق  �� ابواب مقابض �

ّّ  من�لنا و�� مينيبوليس �� ال�ائن من�لنا د وذلك البح��ة؛ ع�� املط
ّ
 من للتأك

 مع أماك��ا، �� خزان�ي جوار�ر أدخلنا بيد يدا .إدار��ا وكيفية أماك��ا معرفتنا

 بأعفالها املجاذيف ثّبتنا البح��ة و�� أوال؛ اخاديد مواضع تحديد ع�� حرصنا

ّّ  �ان رّ�ما .بالقارب تثبي��ا محاولة عبّ  �س�ى عد بأن  بداهة �عتقد آخر �خص �

��  
ْ
م مثلما أ�علم أن

ّ
ت أّمي لكّن  آخر، طفّ أّي  �عل

َ
 بحقيقة معرفة أك�� �ان

مت�ي املش�لة،
ّ
  حّد  إ�� بتؤدة فعل

ّ
 ليدرك يكن لم وعتئٍذ  �خصيا، أنا ح�ى أحدا، أن

 .تأدي��ا ع�� تدّر��ي �انت ال�ي اعمال جدوى 

  وح�ن
ُ
م��ي باتت ك��ت

ُ
ّّ  وعتا ت ّّ  �� مساعد�ي �� أع ّّ  ح  لكّ��ا خاصة، مش�لة �

ها أن ع�� ��ّجع�ي �انت
ّ
 كنت إذا بمفردي باألعمال أعوم أن وع�� بنف��ي، أحل

 .ذلك ع�� عادرة

مي’’
ّ
  حّد  إ�� مرارا ترّددها �انت عبارة ،‘‘نفسِك  ع�� �عتمدين كيف �عل

ّ
 ص��ي  أن

 .أحيانا ينفد �ان

  وأذكر
ّ
 موسيقيا صندوعا ل��ي�ي من�لها إ�� دعت�ي بجوارنا، الصغ��ة البنت لي�ي، أن

  جديدا
َ
هدَي  عد �ان

ُ
 .ميالدها عيد �� إل��ا أ

 .أّمي �� فقالت ،«اذه�ي ثّم  نظيفا م��را ارتدي»

 إ�� فهرعت الكتف�ن، إ�� مشدودة عر�ضة أر�طة ارتداءه أردت الذي للم��ر �ان

 .�� ل��بطها الفور  ع�� أّمي
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صرج و�� �� عالت
ُ
ِك ‘‘ :ا�حاّر  الز�ت من منفوشة دونات عطعة ت

ّ
مِت  لكن

ّ
 �� �عل

 .‘‘ار�طة شّد  كيفية املا��ي اسبوع

 
ُ
 .‘‘بنف��ي م��ري ارتديت أن �سبق لم لكن أجّ،’’ :عائلة اع��ضت

 ع�� العقدة شّد » :واعفة كنت حيث إ�� لتعود املطبخ إ�� املقالة �عيد و�� أجابت

 .«الشر�ط ذات العقدة شّد  عن ��يء �� يصتلف ال امل��ر

 
ُ
  أ��ا اعتقدت

ْ
لبس�ي أن إع��َمت

ُ
 .لها فأعطيت  م��ري ت

 ارتداء ثّم  أّوال العقدة شّد  تحاول�ن ال ِلَم » .عالت ،«معا باألمر سنقوم ال،»

 .«امل��ر؟

 
ُ
�ي .ُمتيّبسة وأصبَحت �شابكت، ما وسرعان ار�طة، مع أتصارع بدأت

ّ
 لكن

 
ُ
 .بنف��ي شّدها �� امر آخر نجحت

 .«الثا�ي شّد  ان لنحاول  جّيد، هذا» :الر�اط ارتصاء متجاهلة أّمي عالت

 .بكث�� أ�سر العملية �انت

رِ�ت و�� أّمي �� عالت
َ
 » :كتفي ع�� ت

ُ
ك أعر  كنت

ّ
 بذلك، القيام �ستطيع�ن بأن

م ستصعدين ورّ�ما
ّ
ي أعتقد اللون، الزهري  م��رك إلحضار ان السل

ّ
 أفّضّ، بأ�

 .«اليوم هيلينا من�ل  إ�� نذهب عندما ترتدي  أن ما، نوعا

  دعيقة غضون  ��
ُ
 إ�� مشدودة أر�طة في  الذي الزهري  امل��ر حاملة ُعدت

 .أّوال أحضرت  الذي ازر  للم��ر تماما مشاب  نحو ع�� الكتف�ن
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عة ابتسامة �� أّمي �� عالت  ع�� عادرتان نحُن  مدى أي إ�� نرى  دعينا ان،» :م�ّجِ

 .«ار�طة هذه شّد 

 
ُ
ي شددت

َ
 لنلهو لي�ي من�ل  إ�� ومضيت مش�لة، دون  من الزهري  امل��ر ر�اط

 .ذلك �عد م��ر أّي  ارتداء �� مساعدة إ�� أحتج ولم .ا�جديد املوسيقّي  بالصندو  

�ي بما
ّ
مت أن

ّ
 خارج  اللعب بمقدوري صار املن�ل، داخّ بنف��ي حعتناء كيفية ُعل

ي مثّ �� أطفال مع
ّ
 موجودا، أحد يكون  ال عندما .عل��م عبئا أكون  أن دون  س�

يّ  يَدّي  ع�� أحبو كنت
َ
  يكفي ما ارض من ألدنو وركب�

ْ
  ما أرى  ألن

َ
 رسم  عد �ان

 رسمها أيضا مقدوري �� صار ما وسرعان ،(ا�حجلة) املرّععات لعبة �� اطفال

 اش�ال أو العادية املرّععات بلعبة ا�خاّصة الهندسية اش�ال سواء الرمّ، ع��

م ذلك �عد ع��ّ  وسُهّ افعوانية، املرّععات �سّمو��ا ال�ي باللعبة ا�خاّصة
ّ
 �عل

 كنت لذلك عاتمة، اش�ال تصبح جدا، جافة ارضية �انت إذا لكن .اللعبت�ن

مطر �ي أدعو
ُ
ى ت

ّ
لقي �ا  بوضوح الرمّ ع�� ا�خطوط رؤ�ة �� ليتس�

ُ
 ا�حجر أل

 .املناسب مرّعع  إ��

 
ُ
ون  وهم اخر�ن راعبت

ّ
 اللعبة ومارست املن�ل  إ�� مسرعة فعدت ا�حبّ، ينط

  .بنف��ي
ُ
�ت

ّ
 السقطات �عض من وعانيت امر، باديء ا�حبّ �� وعلقت �ع�

�ي املؤملة،
ّ
 حاولت .ا�حبّ دوران إيقاع حفظ ع�� �عين�ي الغناء أن اكتشفت لكن

 إ�� لالنضمام أخ��ا مستعدة وصرت ا�خلفي، والباب امامي الباب أمام القفز

�ي .اللعب �� زمالئي
ّ
  الحظت لكن

ّ
 �� يكن لم ا�حبّ، آخر �خص يدير عندما أن

 تح�ي، يكون  عندما املناسبة ال�حظة �� ألعفز �سرعة ا�حركة رؤ�ة استطاع�ي

  و�ما
ّ
ي ا�حبّ، تدو�ر �� ذات  النمط يتبعون  ال اطفال أن

ّ
 ثّم  .دائما أ�ع�� كنت فإ�
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ي اّدعيت
ّ
  و�ما ا�حبّ، يديرون من أحد أكون  أن أفّضّ بأ�

ّ
 أحد هناك يكْن  لم أن

�ي املهّمة، ��ذه خاّص  اهتمام لدي 
ّ
 .هذا اّدعائي �سبب كب��ة شعبية نلت فإن

 
ُ
  جاكس لعبة أك�� اش��يت

َ
 �� ا�حلوى  لبيع متجر من علي  ا�حصول  يمكُن  �ان

  ملّمعة إبقاِءها وحرصت الشارع، ركِن 
ّ
 هذا ع�� أك�� �سهولة رؤ���ا باإلم�ان ألن

ة �ان .النحو
ّ
 يوما �عوز�ي ولم كهذه، فاخرة جاكس لعبة يملكون  رفا�� من عل

 بحذر أنتظر كنت الدومينو لعبة يق��حون  �انوا وعندما .اللعبة هذه �� شر��ا

ستصدم ال�ي القطعة �انت إن ألعر 
ُ
 ع�� بيضا أو زرعا أو حمرا نقاطا تحوي  ست

  زرعا، أو حمرا النقاط �انت فإذا .السود خلفيا��ا
ُ
ي أعول  كنت

ّ
 �� أرغب ال بأ�

ي اللعب،
ّ
  أل�

ُ
  أعر  كنت

ّ
  بأن

َ
  لن سو 

َ
 يكفي بوضوح الرؤ�ة بإستطاع�ي يكون

يا، وعتا عضيت بيضا، �انت وإذا .اللعبة ألشاركهم
ّ
�ي مع مسل

ّ
 سوى  أرى  أكن لم أن

  إ�ّ�، اعرب القطع
َ
 .البقّية �� التصم�ن ع��ّ  يجب و�ان

  أن �عد
ُ
  عد كنت

ُ
 ��ما ألعب بقيت الكريسماس، �� المعت�ن مز�جت�ن ع�� حصلت

 �ّ ملمس ع�� اعتدت .خارج  ��ما باللعب أغامر أن عبّ أسابيع طوال املن�ل  ��

مت ف��ما، جزء
ّ
دخّ كيف و�عل

ُ
 صرت ثّم  .إل��ما النظر دون  ف��ما عدَمّي  أ

 �� شاغر عقار �� ال��حلق بركة �� اخر�ن اطفال إ�� لالنضمام مستعّدة

  ا�جوار،
َ
 وجمع .باملاء مألوه عد منطقتنا، محطة �� العاملون  اطفاء، رجال �ان

ج�ي توجي  أستطيع وكنت ا�خلفّي، دارنا فناء �� الث�ج من كومة والدي
ّ
 فوعها زال

ي
ّ
  أل�

ُ
ّّ  أعر  كنت �ي .سطحها ع�� نتوء �

ّ
  لكن

ُ
 القيام محاولة أخ��ى كنت

ة ع�� بال��حلق
ّ
  حيث حنحدار الشديدة العالية التل

َ
 اك�� والبنات الصبيان �ان

ا
ّ
  حّد  إ�� بك��ة ي��حلقون  سن

ّ
 .باستمرار تتغّ�� �انت املسارات أن
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ُ
 واملطاردة ال�ج�ن، وعاعدة إجري، اغنام أي��ا وإجري  الغّميضة، لعبة مارست

 �� اطفال مع اخرى  ا�جري  وألعاب إنطلقا، . . اخ��ان اثنان ولعبة واللمس،

عّد  وكنت مينيبوليس، بمدينة حّينا
ُ
ا ما وعادة .جّدا جّيدة عّداءة أ

ّ
 �� نلعب كن

 مالعب �� أو للشارع املقابّ املن��ه �� أو ا�ج��ان، أحد دار فناء �� أو دارنا فناء

ا شارع مسافة يبعد الذي أوغْز�ورغ مجّمع
ّ
 �� ارض طبيعة تماما أعر  كنت .عن

 ّّ  ما إذا لكن العين�ن، مغمضة وأنا ف��ا امل��ي أستطيع وكنت اماكن، هذه �

 
ْ
ي آلفها، ال أماكن �� العاب مورست

ّ
 من وأ��حب وأنزوي ا�حال �� أج�ن فإ�

 .اللعبة

ية أوعا�ي أجمّ أمضيت
ّ
 .مينيتون�ا بح��ة ع�� الصيفي من�لنا �� طفول�ي �� املسل

ا، البح��ة، شاطئ بجانب من�لنا يقع
ّ
 بداية من ا�خارج �� نلعب اطفال، نحن وكن

ّّ  �� تلقائي �ش�ّ تنمو ازهار �انت .ا�خر�ف فصّ آخر إ�� الر�يع فصّ  م�ان، �

 املن�ل  من بالقرب غرَس  عد أعي و�ان .لالنتباه املث��ة والنباتات ا�جار وكذلك

 والدردار والز�زفون  والسنديان ا�خضرة، دائمة وأ�جارا البتوال، نوع من أ�جارا

  �ستان الطر�ق من بالقرب هناك و�ان .ام���ي
ْ
 والنصيّ التفاح أ�جار في  نَمت

ا والكرز،
ّ
 بمحاذاة وععيدا .طو�ّ بوعت ن�جها عبّ ثمارها نأ�ّ طفولتنا �� وكن

 عرَب  السهول  وع�� كب��ة، مساحة ذات عنب مزرعة ثمة �انت ا�جنوعّي  املنحدر

يق وتوت الفراولة من أراٍض  البح��ة
ّ
 والز�يب والكشمش اسود والتوت العل

 خضراء مروج للم�ان امامي ا�جانب و�� .با�خضروات مليئة جميلة وحديقة

 أزهار مشاتّ ف��ا تنتشر و�انت .البح��ة نحو نزوال تمتّد  مصاطب ش�ّ ع��

 
ْ
ت
َ
 .الصيف فصّ طوال تزهر النباتات ف��ا �ان
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منا
ّ
ي تقول  أّمي و�انت .أطفال ونحن السباحة والدي عل

ّ
 تجاوزت عد أكن لم بأ�

  رّ�ما .ذرا��ّ  من او�� السباحة بضر�اِت  أعومُ  شاهدت�ي عندما السنت�ن
ْ
 �� بالغت

�ي مع ��جي��، بقصد القول 
ّ
 �� كث��ا أتقّدم أن عبّ ماهرة سّباحة أصبحت أن

  .السّن 
ُ
مت

ّ
 أن من بكث�� أعصر يداي �انت عندما أيضا املجذا  استصدام و�عل

 .القارب جان�ي إ�� تصال

�ي السمك، لصيد عديدة مّرات أسر�ي أفراد من الكبار �حب�ي
ّ
 مصدر كنت لكن

  أعتقد .ذاك �عد املن�ل  �� تر�ي إ�� عمدوا أّ��م حّد  إ�� شديد إزعاج
ّ
ة أن

ّ
 عل

  حقيقة إ�� ترجع اهتمامي
ّ
 فو   الطافية العّوامة رؤ�ة بإستطاع�ي يكن لم أن

  .املاء سطح
ُ
ار�ي تجه�� عملية من بالغثياِن  أصاُب  كنت

ّ
 أو ال��عات بطعوم صن

  غ�� القارب، �� ملن بذلك للقيام تطّوعت ولقد الديدان،
ّ
  أن

َ
 مسببا أمرا �ان

  لإلحباط
ْ
�َحب ا�جيدة اسماك وأشاهد أجلَس  أن

ُ
ِّ  إ�� أخرى  تلو سمكة �  داِخ

ي معرفة من باإلرتياح الشعور  دون  القارب
ّ
  أ�

ُ
 .واحدة لقمة �ساوي  ما أنال كنت

�ي كما
ّ
  الذي الصغ�� اللعب ملب�ى كث��ا آب  لم أن

َ
 البح��ة شاطئ ع�� ُب�يَ  عد �ان

  رّ�ما .اطفال نحن لنا خصيصا
َ
�ي إ�� �عود ذلك سبب �ان

ّ
 ُمتعة أجد أكْن  لم أن

مى للعب   املسرح ف��ا عصدت مّرة من وما .بالدُّ
ّ
  إال

ُ
 .العلوي  الطابق �� وأعمت

يّ  ع�� جثوا ا�جلوس �ع�ي وهذا
َ
 إلي  أصّ كنت الذي احمر السقف فو   ركب�

 املنحدر من السف�� ا�جزء نحو وا�خروج املفتوحة النافذة لدخول  التأرجح ع��

م، لدّي  �ان وإذا .السقف ع�� امليالن الشديد
ّ
ي سل

ّ
 من القليّ م�� أحضر فإ�

 ُمزّ�نة وكع�ات والز�دة، ا�جبنة من مرّععات وأصنع رعيقا ولوحا الصلصال

 �� املقيمات املن�ل  ملدّبرات أبيعها ثم الصلصال، بإستصداِم  الطبقات متعّددة
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  اسفّ، الطابق �� ف��ا أبقى كنت ال�ي النادرة املناسبات و�� .اسفّ
ّ
  فإن

َ
 امل�ان

 
َ
  إ�� يتحّول  ما سرعان �ان

ّ
 اللعب �� زمالئي و�ان مسرحا، أو مدر��ي صف

 
َ
 .التمثيلية فرع�ي أعضاء أو تالمذ�ي ُيصبحون

ق كنت
ّ
 وجوارعي حذائي خلع واعتدت .أيضا الباسقة ا�جار جذوع أع�� أ�سل

ق، عملية لتسهيّ
ّ
مت التسل

ّ
ّّ  الشك��ّ  التنويع ع�� التعّر  كيفية و�عل  �جرة، ل�

 ز�زفون  �جرة هناك و�انت .العار�ت�ن عدَمّي  باطن بواسطة جذوعها بتلّمس

ة ع�� واععة لدّي، مفّضلة
ّ
ة حاف

ّ
ة التل

ّ
 أذهب كنت ما وغالبا البح��ة، ع�� املطل

ر هناك إ��
ّ
 .وأحلم ألفك

  إذا عما �� تف�ح أمي تكن لم
َ
 �انت بّ ا�جار؛ �سلقي �سبب علق ُيصي��ا �ان

 .نلعب ونحن نواجه  عد معّ�ن خطر أّي  إ�� لتنب��هم اطفال جميع تصاطب

ت�ي
ّ
�ن’’ :وعالت يوم ذات برفق حث

َّ
 .‘‘كذلك؟ أليس الشديد، ا�حرص ستتوخ

 �� معهم أمضيت لقد .أيضا اخر�ن اطفال مع البح��ة عرب باللعب �� ُسمح

ية أوعاتا امل�ان هذا
ّ
 ع�� ال�حلة املياه �� وا�خوض الرمال �� ا�حفر �� كث��ة مسل

ا .البح��ة أطرا 
ّ
ب وكن

ّ
 ع�� نقولب  ثّم  ببعضها حبيبات  تلتصق �ي الرمّ نرط

 ٍّ ا .مقاطعاِتنا �� منازل  ش�
ّ
 لتكون  ارض �� الصفصا  أغصان �غرس وكن

ّّ  جانب �� املنتشرة ال�ّ�ية الزهور  ونقطف أ�جار، شتالت  �� ونزرعها الت

رصف املمّرات و�انت .حدائقنا
ُ
 هيئة ع�� املحار أصدا  وجعلنا بالقواعع، ت

ا .فضّية مقاعد
ّ
ت ال�ي الواح �ستصدم وكن

َ
 الشاطيء ع�� عذف��ا عد امواج �ان

اب أّ��ا ع�� الصغ��ة وا�حجارة عوارب، أّ��ا ع��
ّ
  أسقطت وإذا .و�ّحارة ر�

ٌ
 موجة
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ّّ  عالية نا البحر، إ�� الواح فو   من �
ّ
ا فإن

ّ
 ا�ح��ى من جديدة كومة �غر  كن

 .أخرى  بحر�ة رحلة �� وننطلق الصافية، املياه �� الشمس أشّعة تحت الالمعة

 عطع �شّد  .البح��ة ضفا  ع�� الصغار لدى مفّضلة لعبة الكروكيت �انت

�ي مع أيضا، اللعب مقدوري �� يصبح اعواس، جوانب ع�� البيضاء القماش
ّ
 أن

ف كنت
ّ
 وكنت باللعبة، اهتمامي ُيضعف لم هذا لكّن  .عادة الباع�ن عن أتصل

 الالعب�ن من كث�� هناك يكون  ال عندما أي الفرصة؛ �� سنحت م�ى ألعب

 الرائعة املناسبات إحدى و�� .ا�خشبّية واملضارب الكرات استصدام �� املاهر�ن

 عونا أك�� هذا و�دا دوري، ي��ء عندما اعواس من عر�با للوعو  �خص تطّوع

 �� ا�جميع ع�� تفّوعت املناسبات هذه إحدى و�� البيضاء، القماش عطع من ��

�ي و�ما .اللعبة
ّ
 أّ��ا اغلب فاالحتمال ذلك، �عد القيا��ي الفوز  هذا أكّرر  لم أن

ب�� أكن ولم .إستثنائّي  حظ ضر�ة محض �انت
ُ
 ا�حدوات لعبة �� حسنا بالء أ

�ي
ّ
يت مهما ألن

ّ
 فالعصا .بالعصا لتعلق تكن لم ا�حدوة، رمي عند ال��ديف �� تأن

ي ع��ّ  يبدو ولم جدا، وععيدة رفيعة
ّ
  بأ�

ُ
 بالش�ّ املسافة تقدير ع�� عادرة كنت

 ح�ن اللّينة، الكرة عدا ما الكرة، ألعاب جميع �� تماما فاشلة وكنت .املناسب

 اثنان، واحد، :املالط عن الكرة ارتداد عند الوعت لتقدير إيقاع ترديد يتم �ان

 .حذائي أر�ط

 .الباب أوصد أرععة ثالثة،

ة، خمسة،
ّ
 .الع��يّ  ألتقط ست

 .مستقيم �ش�ّ ضعها ثمانية، سبعة
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  رغم
ّ
م�ي �انت أّمي أن

ّ
، �عل ٍ

ّ
  حو��، من يدور  �ان بما اهتمامي و�رغم بتأن

ّ
 إّ��ا إال

 
َ
  ما ب�ن التنسيق ع��ّ  الصعب من �ان

ُ
 يتحدثون  الناس �ان وما فعال أراه كنت

  كو�ي عن ،
ُ
مت  ما أغلب استقيت

ّ
يّ  غ�� أخرى  عنواٍت  من �عل

َ
 .عي�

 .تابوت �لمة من ذه�ي �� موجودا �ان الذي التباس بوضوح وأذكر

يت
ّ
وف

ُ
  عندما شقيق�ي ت

ُ
 الشتاء فصّ �� ذلك حصّ .تقر�با السادسة �� كنت

 الدي�ي، والسعال ا�حصبة، أمراض الصغار اطفال نحن لنا يجلب �ان الذي

  روث في  ماتت الذي الوعت �� .وا�خنا 
ُ
 للشفاء، نتماثّ أس�� وشقيق�ي كنت

ا
ّ
  السف�� الطابق إ�� نن�ل  ولم ضعيفت�ن، بقينا لكن

ّ
 حمل�ي .ا�جنازة أثناء �� إال

ن �ي والدي
ّ
دة و�� روث رؤ�ة من أتمك  .«kiste» بالن�و�جية دعاه ما �� مَمدَّ

يت ح�ى ذلك �عد طو�ّ وعت يمِض  لم
ّ
وف

ُ
 �سكن �انت ال�ي املرأة و�لز؛ السيدة ت

 عددا بيتنا �� ا�جلوس غرفة نافذة من رأيت .بي��ا من جناز��ا وانطلقت بجوارنا،

  نظري  �� بدا ما شيئا يحملون  وهم الرجال من
ّ
 اللون  أسود – ملفو  �حا  وكأن

  :بجان�ي واعفة و�� أولغا شقيق�ي �� عالت .اللون  زاهية حاشية وذو
ّ
 كفن إن

  و�لز، السيدة
ّ
 ما ب�ن ذه�ي �� صلة أد�ى هناك تكْن  لم .في  موضوع جثما��ا وإن

ت الذي أبيض �سر�ر اشب  والصندو   أسود �حافا أخال  كنت
َ
 شقيق�ي �ان

  عد روث
ْ
�ِجَعت

ُ
 .في  أ

 
ُ
 أم��ي كنت ا�خر�ف أوائّ ايام أحد و�� .التالية السنة �� باملدرسة التحقت

  أملا �� عالت عندما الظه��ة وعت الغذاء لتناول  املن�ل  إ�� عائدت�ن أملا وزميل�ي
ّ
 بأن

 .بقر�  نمّر  الذي املن�ل  باب ع�� حداد ثوب ترى 
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قت ،«هناك مّيت ما �خص»
ّ
 من كث�� هناك وسيكون » نا�ج، بأسلوب أملا عل

 .«لندخّ .ا�جميلة ازهار

 
ُ
ي لها علت

ّ
  أستطيع ال بأ�

ّ
ت أّمي ألن

َ
 دون  من �ان أّي  من�ل  دخول  من منعت�ي عد �ان

 .إذ��ا

ّّ » :بثقة أملا عالت  بِك  ُيف��ض ما هذا .الرفات ع�� نظرة إلقاء هو سنطلب  ما �

 .مباشرة ذلك �عد وسنصرج .ميت �خص ع�� نظرة إلقاء توّدين عندما عول 

 .«املشتّ من ��ا أتوا حقيقية ورودا لد��م سنجد هّيا،

  عبّ من مثلها أَر  لم املشتّ، من حمر ورود
ّ
�ي كما روث، جنازة �� إال

ّ
 أكن لم أن

  .ألملسها أو عل��ا فاحصة نظرة أللقي كفاية عر�بة
ُ
 إصرارها، �عد لها أذعنت

 الباب العمر منتصف �� امرأة ففتحت ا�جرس أملا عرعت .البّوابة عند وا�عطفنا

غلقت وعد و�اردة رحبة استقبال صالة نحو وأرشدتنا
ُ
  .بإح�ام ستائرها أ

ُ
 أمسكت

�ت عندما أملا بيد
ّ
ت ال�ي بالورود �ع�

ّ
  والكرا��ي الطاوالت غط

ْ
ت
َ
 ع�� ُملقاة و�ان

  دوارا، �� سّبب الكثيف الورود عبق لكّن  .ارض
ُ
ٍّ  ورأيت  أر�ان أحد �� باهت �ش�

 ع�� أبيض صندو   �� صدرها فو   موضوعتان و�داها ممّددة، شاّبة الصالة

 والدي وسّماه روث شقيق�ي في  ُوِضعت الذي بالصندو   أشب  سر�ر ش�ّ

«Kiste». 

 .أخرى  مرة الشارع نحو �س�� ونحُن  ��دوء، أملا عالت ،«فعال أنيق تابو��ا»
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فاَجأ لم
ُ
�ي للتابوت، رؤ��ي عدم من ُمطلقا أ

ّ
  لكن

ُ
 �� م�ان  كب��ةٍ  بدرجٍة  حدست

 جثمان ملواراة جاهزا ليكون  ازهار وسط ارضية ع�� ُوضع عد �ان رّ�ما .الغرفة

  السيدة
َ
 .املن�ل  خارج إ�� ُيحمّ ح�ن

ّّ  ندخّ وأملا صرت ذلك وععد ا باب ؛ ع�� حداد ثوب ترى  من�ل  �
ّ
ّّ  من نطلب وكن � 

 الز�ارات، هذه خالل .الرفات ع�� نظرة بإلقاء لنا �سمح أن الباب لنا يفتح من

 آخر صغ��ا صبيا سويعات؛ سوى  والدت  �عد �عش لم صغ��ا رضيعا شاهدنا

ت
َ
  أملا عن  عال

ّ
 بداء إلصابت  تقر�با الطبي�� اجم  ضعف إ�� منتفصا �ان بأن

 ورأينا ال�ّ�؛ العظمي الهي�ّ اطفال علي  أطلَق  عد �ان مسلوال حستسقاء؛

يت وعد الغرفة �� زميالتنا إحدى شقيقة
ّ
وف

ُ
 جميع .ترام عر�ة صدم��ا أن �عد ت

  املو�ى هؤالء
َ
 �� ازهار من بصفو  محاطة اسّرة �شب  صناديق �� م�جون

ّّ  و�� .إل��ا دخولنا أثناء �� أملا بيد أمسك كنت حيث اضاءة خافتة باردة غر  � 

ق أملا �انت مّرة
ّ
  .التابوت جمال ع�� خروجنا �عد �عل

ُ
 �انت إن أسألها أن أردت

  مع سودا التوابيت تلك جميع
ّ
 في  ُ�ّجيت الذي التابوت مثّ اللون  زاهية حوا 

  لكن و�لز، السيدة
ُ
 .أسأل لم لذلك باألمر، جه�� إلبدائي ع��ّ  ت�حك أن خشيت

� ثُم 
ّ
و�
ُ
 من�لنا، إ�� اعرب ج��اننا أحد �ان لقد .ال�جوز  سيفرسيِ�ن السيد ت

  .رفاِتِ   ع�� نظرة إللقاء وأملا، أنا ذهبنا، و�الطبع،
َ
 �� ُمس�� سيفرسيِ�ن السيد �ان

  عدا تماما، روث كصندو   السر�ر �شب  صندو  
ّ
 جّدا، وكب�� اللون  أسود �ان أن

  بحيث
ّ
ت أن

َ
 �� جزئيا مفتوحة الستائر �انت .فوع  الزهور  من تالل هنالك �ان

  .اضاءة حسنة والغرفة حستقبال صالة
ُ
  الفور  ع�� فعرفت

ّ
 من التابوت هذا أن

  ما .و�لز السيدة في  ُ�ّجيت الذي اسود التابوت نوع
ُ
  عد كنت

ُ
  اعتقدت

ّ
 بأن
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ة
ّ
  وأخ��ا، .الوان زاهية أزهارا الواعع �� �ان ملّونة حاف

ُ
  أدركت

ّ
 Kiste �لمة بأن

ت
َ
 .باإلن�ل��ية coffin �لمة �عني  ما بالن�و�جية �ع�ي �ان

ي و�ما با�ح��ة، تصيب�ي أخرى  وعبارات �لمات هنالك �انت
ّ
 أشعر كنت أ�

ّّ  معرف�ي عدم من باإلحراج  مضت فقد ب ، معرفٍة  ع�� جميعا اخرون �ان ما ل�

م أن عبّ أحيانا، وسنوات، بّ أشهر،
ّ
 .م��ا لبعٍض  ا�حقيقية املعا�ي أ�عل

ا، اك�� شقيقي ذهب
ّ
  ضيفة ملالعاة مساء ذات البح��ة إ�� أوس�ار، سن

ْ
 عِدمت

را، الوعت �ان .بالقطار مينيبوليس من
ّ
رنا ولذلك متأخ

ّ
 الساعة ح�ى العشاء أخ

 .الثامنة

ك بّد  ال» :وصولها عند للضيفة أّمي عالت
ّ
 .«جوعا تتضور�ن وأن

 
ْ
 .«القارب �� وأنا العلكة مضغت لقد ...ال» :بمرح الضيفة أجاَبت

 
ُ
ي املّرات، مئات زورعنا صعدت عد كنت

ّ
  لقد .في  علكة أّي  عط أَر  لم لك�

ُ
 خلصت

  إ��
ّ
  و�ما .فات�ي عد شيئا �انت أيضا املسألة هذه أن

ّ
 �عد، ُيطبق لم الظالم أن

 ع�� انبطحت .بلهفة القارب وركبت يمكن�ي ما بأسرع البح��ة شاطئ نحو جر�ت

  بط�ي،
ُ
  بيَدّي  وتلّمست وععره، القارب بجانَ�ي وج�ي وألصقت

ّ
 املقاعد أسفّ بتأن

�ن وفو  
َ
دين املجذاف رة �� املمدَّ

ّ
  بّ .القارب مؤخ

ُ
 من ا�خار�� الطالء �عد وعشرت

  ما والذي القارب، مقّدمة
ُ
  كدت

ْ
ا فمي، �� أضع  أن

ّ
ي ظن

ّ
  م�

ّ
 علكة، يكون  رّ�ما أن

  شّك  أد�ى لدّي  يكن لم .تذوعت  حاملا بصقت  ح�ى
ّ
 بلغ عد �ان مهما ضيفتنا، بأن

  ا�جوع، ��ا
ّ
ت عد تكون  أن �ستحيّ فإن

َ
 .الطالء هذا من شيئا تناول
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 باتجاه وجر�ت .القارب �� العلكة عن بح�ي أوعفت عندما الب�اء ع�� أوشكت

ة
ّ
ق��ا التل

ّ
 ويعر  أحد يرا�ي ال حيث الطر�ق من بالقرب ا�خلفية ا�جهة من و�سل

 .أصنع كنت ماذا

 أعلقت�ي بّ أر�كت�ي، وعد جدا، صغ��ة فتاة كنت عندما أخرى  حادثة حصلت

 .كث��ا

 من�لنا، من ميّ مسافة ع�� الر�ف �� �عيش �ان رجّ غر   الصيف أيام أحد ��

  الناس وعال
ّ
  رغم نفس  إنقاذ عن �جز عد �ان بأن

ّ
  ماهرا، سباحا �ان أن

ّ
 ألن

سكرات يتعاطى �ان
ُ
 عد �انت ال�ي البشعة ال��اية عن كث��ة أحاديث وسَرت .امل

 ب�ن من .صاغية آذانا أعر��ا ولقد ا�خمر، معاعرت  سنوات أخ��ا إل��ا أوصلت 

 للرجّ تقّية صا�حة جارة املأساة عن يتحّدثون  سمع��م الذين ا�خاص

�
َّ
 .املتو�

  آمّ»
ّ
 عالت ،«املاء �� غرع  عبّ أخ��ة مّرة خطاياه رأى عد ‘عي’ السيد يكون  أن

 .«خالص  و�نال ليتوب بفرصة بالتا��، وحظي،» عين��ا، من يفيض والدمع

 إن ألعر  للسباحة ذهبت م�ى حو�� من خلسة أنظر صرت عي السيد غر   �عد

 املّرات، إحدى �� .خطاياي أحد يكون  رّ�ما ��يء أّي  ع�� العثور  مقدوري �� �ان

ت ��ر�ة أعشاب كومة من فزعت
ّ
 ميتة وسمكة زنبق نبتة وععثت سا�ّ�، حول  التف

 ش�ّ عن فكرة لدّي  �انت لو فقط .جسدي �� القشعر�رة بقرعي طافيت�ن

  كما واحدة، أرى  أن �� اسهّ من سيكون  ل�ان ا�خطيئة،
ُ
 .أعتقد كنت
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  بما
ّ
ّّ  أفزع�ي ضعيفا �ان نظري  أن ي دنا إذا آلف  ال أمر �

ّ
 لم إنذار، دون  من م�

 ينتاب�ي �ان السبب ولهذا اخر�ن، �األطفال واحدة بلمحة اشياء ادراك أستطع

 .اطال  ع�� الكالب أخ��ى أكن لم فيما القطط، من رهيب خو 

ي يق��ب عندما
ّ
  �لب، م�

ّ
س  أو زمجرت  أو بنباح  بوجوده ُ�شعر�ي فإن

َ
 أو نف

ر�ي ال ال�ي النادرة املناسبات و�� .شّم 
ّ
  اشارات، ��ذه ف��ا يحذ

ّ
 أو أرجل  وعع فإن

شعر�ي ذيل  حركة
ُ
ّ ف�ي .القطة مع كذلك ليست ا�حال لكّن  .بوجوده �

ّ
 بال تتسل

طلق أو تموء، ال إّ��ا .فجأة أمامي تقفز ثم صوت
ُ
  سماع ، ُيمكن�ي صوتا ت

ّ
 �عد إال

 .رعبا مألت�ي عد تكون  أن

 
ْ
 تلمسها و�انت .تؤذي�ي لن أّ��ا ع�� مصّرة للقطط، مق�ي من تصلي��ي أّمي حاولت

�ي�ي
ُ
�ي غ�� .أيضا أنا ألمسدها إ��ّ  تتوّسّ و�انت لطيفة، �� كم ل�

ّ
 �عيسة كنت أن

ي، عر�با تواجدها ف��ة طواَل 
ّ
 .بحّ��ا إعنا�� من أخ��ا أّمي يئست ولقد م�

ف بمينيسوتا، هينيِ�ن مقاطعة مساحة �عي�ن إلعادة عقدا والدي نال عندما
ّ
 وظ

 هّرة عّضت .العمّ إنجاز أثناء معسكرات �� أعاموا الذين الرجال من كب��ا عددا

ب بداء مات أن لبث وما الغابات، إحدى �� املّساح�ن هؤالء أحد بّر�ة
َ
 رّ�ما .ال�ل

  عد أكون 
ُ
ي بدا إذ املأساو�ة، ا�حادثة هذه عن يتحّدثون  الكبار سمعت

ّ
  بأ�

ُ
 إزددت

  �عد القطط من خوفا
ْ
 .وعَعت أن

ة ع��ّ  الظرفاء أحد رمى السواد، حالكة أمسية و�� �سنوات، ذلك وععد
ّ
 عط

  .القطط من بصو�� لعلم  كب��ة،
ُ
 الرعيق فستا�ي �� منشبة بمصال��ا فأحسست

  .رعب�ي نحو تصعُد  و�� تموء وسمع��ا ظهري، و��
ُ
 أن عبّ طو�لة مسافة فركضت
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ن
ّ
 خوفا أرتجف وأنا ا�ح�ن ذلك منذ .م��ا وتصلي��ي عي امساك من أحدهم يتمك

 .ا�حيوانات من

ّية �� الدراسة مقاعد ع�� وهو دارنا �� يقيم إينوش خا�� �ان عندما
ّ
 الطّب  �ل

  يوم ذات يقول  سمعت  مينيسوتا، بجامعة
ّ
  بأن

َ
 أدمغة من �عضا أخذ عد �ان

 من عّو�ة رائحة تفوح و�انت .ا�خشب كحول  �� محفوظة و�أّ��ا غرفِتِ   إ�� القطط

ي الكحول،
ّ
  لك�

ُ
 أسابيع بضعة وععد .القطط أدمغة رائحة بأّ��ا أعتقد كنت

 بقطعة جسمي أّمي ففركت ا�حرارة، درجة �� ارتفاعا �� سّببت برد بن�لة أصبت

ل��ا
ّ
  �ابوٌس  راود�ي الليلة، تلك �� .بالكحول  بل

ُ
  في  رأيت

َ
 خضراءَ  عطٍط  عيون

 .العتمة �� عي تحّد 

  ب  مررت �ابوس من ما ا�ح�ن ذلك منذ
ّ
 احيان �عض و�� .عططا في  رأيت إال

ب�ي أخرى، أحيانا و�انت، رأ��ي، فو   مدّوِخة دوائر �� تحوم رؤوس، بال �انت
ّ
 �عذ

 .ع��ّ  وعفزها نحوي  بجر��ا

ي عائل�ي �� اطفال كبقّية امللبس حسنة إبقائي أّمي ع�� سهال يكن لم
ّ
 كنت أل�

�ي حّد  إ�� اللعب �� شقّية
ّ
 سبقت ال�ي الليلِة  و�� .ثياب  تب�� من أّول  كنت أن

ر البح��ة، من�ل  من إنتقالنا
ّ
 حذائي �� كرتونية لبادات وضع إ�� والدي اضط

ن
ّ
 احذية عدد عن النظر �غّض  يحصّ �ان ما وهذا .البلدة �� لبسها من ألتمك

 .املوسم �� ألبسها كنت ال�ي

  الشتو�ة امسيات ��
َ
 جوارب سيقان ا�حياكة ماكينة ع�� ين�ج والدي �ان

ت اطفال، �جميع
َ
ُّ  �جوز  امرأة و�ان كم

ُ
ق ا�جزء ت

ّ
 والكعب، القدم بأصا�ع املتعل

  .يدو�ا بحياك��ا
ُ
ي ا�جوارب، من إضافية أزواج �عدة أزّود كنت

ّ
  لك�

ُ
 أغدو، كنت
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 صوفية جوارب لْبس إ�� واضطر جوارب، بال الر�يع، عدوم من طو�ّ وعت عبّ

 .عطنية جوارب بارتداء �سمح بما دافئا الطقس يصبح أن إ�� الصنع، جاهزة

 
ُ
 �� وأ�سبب رخيصة، وحلّيا املرّععات لعبة ومكّعبات وأصدافا اجارة أحمّ كنت

 و�� جديدة، تزال ما ثياعي في  تكون  الذي الوعت �� جيوعي �� كب��ة ثقوب إحداث

 .لثياعي زائفة جيوب صنع ع�� ُمج��ة أّمي تكون  ال��اية

ُر  �ان
َ
ق أث

ّ
 فنائنا ب�ن الفاصّ السياج �� سّبب وعد .أيضا شديدا ثياعي ع�� التسل

 اسيجة صعود اعتدت لقد .كث��ة مؤسفة حوادث البح��ة، عند ج��اننا، وفناء

 دائما تنان��ي  تص��   عضبا��ا و�انت البّوابات، إ�� وصوال حولها امل��ي عن عوضا

حدث
ُ
�ي وسقطت تواز�ي فقدت مّرة، وذات .كب��ة ثقو�ا ف��ا وت

ّ
قة بقيت لكن

َّ
 معل

��يلد زمي�� و�ان .الصغ�� معطفي من
ْ
 السياج من اخر ا�جانب �� ينتظر�ي راغ

صب لم .إلنقاذي فجاء
ُ
 .تلف معطفي لكّن  بأذى، أ

فت�ي ك��ت وعندما
ّ
  .الكب��ات كشقيقا�ي وكّ��ا و��وئ��ا ثياعي �غسّ أّمي �ل

ُ
 وكنت

ّّ  أم��ي يات �ّي  �� السبت يوم عصر ج
ْ
ع و�ان تنان��ي، ثن

َّ
ي ُيتوع

ّ
 إصالح أيضا م�

  يلزم؛ ما أداء �� ُ�سعف�ي نظري  �ان إذا ثياعي
ّ
 ما ألداء املساعدة طلب ع��ّ  �ان وإال

 .ب  القيام عن أ�جز

  ألحد عذر ال» :أّمي تقول  �انت ما كث��ا
ْ
 .«بمظهره �عت�ي ال أن

 
ُ
 من طو�ّ وعت عبّ الكالسيكية اسكندنافية الروايات عصص من كث��ا عرفت

مي
ّ
سن أندرسن، كريستيان هانز ح�ايات أّمي �� وحكت .القراءة �عل

ْ
 وأسبيور�

��ن  وموي،
ْ
سون  و�يور�ست

ْ
 ص�يّ ’’و ،‘‘الثالثة ا�حمقى’’ عصص و�انت .بيور�
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ة’’و ‘‘سعيد
ّ
لة القصص �� ‘‘البشعة الصغ��ة البط   .لدي املفضَّ

ُ
 ما متأكدة لست

 �انت أّ��ا عدا اهتمامي، �شّد  يجعلها الذي «الثالثة ا�حمقى» عصة �� �ان الذي

ا فيما أّمي سماع بمقدوري يزال وال .للغاية �خيفة
ّ
ن�ي الصغار نحن كن

ُ
 ا�جملة ن

 .«امل�ح تزرع زوجت  �انت املن�ل، إ�� الفق�� الرجّ جاء وعندما» :ضاحك�ن اخ��ة

  ،«سعيد ص�يّ » ح�اية و��
ُ
�ي أو�فيند مع �عاطفت

ّ
 مولعة �خصيا كنت ألن

  غ�� .باأل�ّ
ّ
ة» ح�اية أن

ّ
 �� اثر أعمق تركت ال�ي �� «البشعة الصغ��ة البط

  .نف��ي
ّ
ة حصّ الذي التغّ�� عّصة إن

ّ
ة إ�� وحّولها البشعة للبط

ّ
 أف�حت جميلة وز

��  
ّ
  لها يوم، ذات ��، مماثلة م�جزة بحصول  نف��ي �� امّ بث

ْ
يّ  �غّ�� أن

َ
 عي�

 .اخر�ن الناس مثّ ألصبح

 
ُ
 �� جّد�ي عن حقيقية عصصا اطفال نحن لنا تح�ي و�� أيضا أّمي سماع أحببت

  أشعر أّمي جعلت�ي فقد .الن�و�ج
ّ
  ُمدهشة، امرأة �انت جّد�ي أن

ْ
 بطل�ي، فأصبحت

 جّد�ي ذهاب عن أطفال ونحن أّمي وأخ��تنا .واشنطن ومارثا انجيّ �� كراعوث

ٍّ  ف��ا تنمو �انت �ج��ات �جذور  واعتالعها الغابة إ��  وعطفها طبي��، �ش�

 لون  لتحو�ّ أصباغا التوت وحّبات ا�جذور  هذه من تصنع �انت وكيف للتوت،

 واخضر وازر  احمر باللون  رائعة تدّرجات إ�� الرمادي من ا�خرا  صو 

ي
ّ
ّّ  القطيع، با�� عن بقرة شردت ما وإذا .والب�  هو فعل  جّد�ي يلزم �ان ما �

ت ال�ي ارض صاحبة إ�� عائدة ال�حون، لتجفيف عماش عطعة تقطيع
َ
 �ان

 �عرفها ال �عو�ذة وعراءة عل��ا، امل�ح ورّش  صغ��ة، عطع إ�� إل��ا، �جأت عد البقرة

 �� القطيع إ�� ستعود البقرة و�انت ا�خليط؛ ذلك البقرة إطعام ثّم  سواها، أحد

 أعر  لم) .أبدا ذلك �عد �شرد ال بحيث جرس عنقها �� ال�ي البقرة وتتبع ا�حال،

ر وعت �� سوى 
ّ
  جدا متأخ

ّ
ت كما .(عطيعها إ�� البقرة عودة سبب هو امل�ح أن

ّ
 تحل



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

31 
 

 �� ا�جبال تجوب �انت ال�ي الذئاب ع�� السيطرة �� خارعة بقّوة جّد�ي

  بّ .الشتاء فصّ �� سّيما ال أوست��دال�ن،
ّ
 من عادمة ت�جم �انت ال�ي الذئاب إن

سيث، مقاطعة إ�� العائدة القطعان خرا  من أّي  إيذاء عدم آثرت فنلندا
ْ
 هوغ

 بأعداد تفتك الذئاب �انت ح�ن �� .موط��ا عن هائمة ا�خرا  ابتعدت مهما

 .وتل��مها ا�جوار �� آخر�ن مزارع�ن إ�� العائدة ا�خرا  من كب��ة

 .سن�ن بضع عبّ نفسها عتلت امرأة روح �ان .حقيقيا شبحا يوم ذات جّد�ي رأت

 تفك��، أد�ى بدون  هللا، إ�� اب��لت أّ��ا درجة إ�� شديدا ذعرا �جّد�ي ذلك سّبب

 لعدم الحقا، ندمت جّد�ي لكّن  .الشبح ذلك اختفى ال�حظة هذه و�� ليحم��ا،

  الحتمال الشبح، سؤال
ْ
 .مهّمة غاية لها ز�ارت  وراء من تكون  أن

 ال��اتيّ كتاب ترانيم تنشد �انت لكّ��ا الكتابة؛ وال القراءة �عر  جّد�ي تكن لم

 من �انت أدعية علب ظهر عن وحفظت مقاطعها، طالت مهما �لها اللوثر�ة

  بحيث الطول 
ّ
ّّ  و�� .أك�� أو ساعة نصف �ستغر   �ان إحداها تالوة أن  سنة �

ر تبيع �انت
ْ
 بثم��ا وتت�ّ�ع لد��ا ابقار حليب أصنا  وأفضّ ا�خرا  ُعش

 �غادر لم أّ��ا مع اجنبية، باملناطق حهتمام كث��ة و�انت .الصينية لإلرسالية

طت أم���ا إ�� أّمي سافرت وعندما في ، عاشت الذي الوادي يوما
ّ
 جّد�ي خط

حا 
ّ
  لها يتسن فلم وماتت، مرضت لكّ��ا .سن�ن بضع �عد ��ا ل�

ْ
 العالم ترى  أن

 .أبدا ا�خار��

  والدي اعتاد
َ
 الصباح ساعات �� لنا يحك��ا و�ان .أيضا بالقصص اطفال �سلية

  فيما ركبت ، ع�� أصغرنا واضعا يجلس �ان حيث احد، يوم من
ّ
 اخرون يلتف

 الواحدة يقّصها و�ان م�جوعة، ح�ايات  أغلب .ممكنة مسافة أد�ى عند حول 
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ف دون  اخرى  تلو
ّ
  �حم  �� ذاب صي�ي إم��اطور  عن إحداها وتح�ي .توع

ّ
 ألن

ل تحت �عيش عزم عن أخرى  وتح�ي .جّدا حامية الص�ن �� الشمس حرارة
ّ
 .شال

تّ عظيم نرو��� ملك مآثر أخرى  وتصف
ُ
 .‘‘النج أورم�ن’’ سفينت  م�ن ع�� ع

 بما والتنّبؤ املستقبّ معرفة �ستطيع الذي ‘‘ا�حكيم نيوت’’ عن عّصة ذلك وععد

  .للناس سيحصّ
ّ
  رأس  ع�� يتحتم �ان وألن

ْ
  ا�حكمة، من كث��ا �ستوعب أن

ّ
 فإن

 .رأس  لتناسب يكفي بما كب��ة علنسوة أو عّبعة بأسرها الن�و�ج مملكة �� يكن لم

يت ح�ن السّن  صغ��ة فتاة كنت
ّ
 ا�خيالية ا�جّن  أرض في  أزور يوم يأ�ي أن تمن

 . م��ا جاءا عد والداي �ان ال�ي الشمال أع��ى �� هذهِ 

مت�ي او�� السن�ن تلك ��
ّ
 هللا، عن وتحّدثت .املن�ل  �� �املة دي�ي مبادئ أّمي عل

 .نفس  الشعور  اطفال، نحن فينا، وغرست معرفة، خ�� �عرف  �انت لو كما

ا ذلك؟ �سبب سيغضب هّ هذا؟ هللا أيحّب 
ّ
 هذا من بأسئلٍة  أّمي إ�� ن��ء كن

ّّ  انجيّ من عصصا لنا تح�ي �انت .باستمرار القبيّ  �� تضعنا ح�ن مساء �

  ل  ينب�� ومن أسّرتنا،
ْ
 ال�ي القصة تحديد �� ا�حّق  ل  �ان أوال ثياب  يصلع أن

�وى
ُ
 �� زرعت أّ��ا حّد  إ�� ومشّوعة سهلة بلغة القصص تلك أّمي لنا حكت .س�

دة صَورا ذه�ي ّّ  عن محدَّ دة، وكنت �خصيا��ا، �
ّ
 بصري، ضعف شّدة رغم متأك

ة �� عل��م التعّر  ع�� عدر�ي من
ّ
 .يوما دخل��ا ما إذا ا�جن

 حانية تجلس .مسموع بصوٍت  دائما صلوا��ا تتلو أّمي �انت ليال، ن�جع أن �عد

 ووا�ح خفيض بصوت وتقرأ أصغرنا، سر�ر من بالقرب يد��ا ضاّمة رأسها

 يدّي  خالل من النظر اختالس واعتدت .سماع  جميعا يمكننا بحيث

ي إل��ا ألنظر املضمومت�ن
ّ
  أل�

ُ
 من�لية أثوابا ترتدي �انت .جّدا جميلة أّ��ا ظننت
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طة أنيقة
ّ
 أجعد أبيض وطو   مشدودة أكمام مع وابيض اسود باللون�ن مرع

 
ْ
 و�� .خصرها عند مر�وطة نظيفة ومر�لة كب��، ذه�ي بدّبوس امام من مثّبت

درج ثم عندها، من أدعية تتلو �انت احيان �عض
ُ
ر�د خاّصة مناجاة أّي  ف��ا ت

ُ
 ت

كر�ي �انت ما غالبا .� عولها
ْ
 يمنح�ي أن هللا و�سأل هذه ا�خاّصة أدعي��ا �� تذ

ن�ي جيدا بصرا
ّ
 ال .�� عّدرها ال�ي اعمال وأداء وسعيدة نافعة حياة عيش من يمك

�ي أذكر
ّ
رت أن

ّ
  حّد  إ�� وثقة ��دوء تقولها �انت ألّ��ا حب��االت، ��ذه تأث

ّ
 دعاءها أن

ائي �ان ملا إلتماسا أخرى  أمور  �شأن أدعي��ا كسائر طبيعيا �ان ��
ّ
 أشق

 ال�ي الطو�لة صلوا��ا من صالة تكّرر  أحيانا أمي �انت .إلي  بحاجٍة  وشقيقا�ي

ت
َ
م��ا عد �ان

ّ
ا أّمها، من �عل

ّ
ص�� كأطفال وكن

ُ
  شديد، بانتباه ن

ّ
 الصلوات تلك ألن

 عن ا�حقيقية أو ا�خيالية للقصص ال�ي التشو�ق من الدرجة ذاِت  ع�� �انت

 .الن�و�ج �� جّد�ي

صبُح  الذي ا�حّد  إ�� مبلغ  النعاس بنا يبلغ �ان وعندما
ُ
 ع�� عادر�ن بال�اد في  ن

ِظ 
ّ
نا ال�لمات، نصف تلف

ّ
مناها ال�ي الصالة معا نرّدد فإن

ّ
غمُض  ان :أّمنا من �عل

ُ
 أ

يّ 
َ
 عي�

 .اعا�� �� الذي إل�ي يا

�ي
ّ
 .بحفظك توال

 ا�خطر من ا��ى، ِمَن  ا�خطيئِة، مَن 

 مالكك يحرس�ي

طاي هدى عد َمن
ُ
 .اليومَ  خ
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 .آم�ن

  الن�و�جية، باللغة الدينية وشعائرنا صلواتنا �انت
َ
  انطباعٌ  لدّي  و�ان

ّ
 تلَك  بأن

متنا .هللا لغة �� اللغة
ّ
 اهلية باملدرسة التحاعنا عبّ بالن�و�جية القراءة أّمي عل

ى
ّ
ي لنا ليتس�

ّ
 بأّ��ا ك��ت أن �عد �� عالت .الن�و�جية بكتبنا احد أيام دروسنا تلق

ن�ي �اٍ   بوضوح الرؤ�ة عن ل�جزي  بالقلق �شعر
ّ
 أمهلت�ي ولذلك القراءة، من يمك

 .الن�و�جية باللغة درو��ي �� أشرع أن عبّ اخر�ن من أك�� وعتا

 
ْ
 .ذلك من أك�� �عليمي محاولة تأجيّ وسعها �� �عد لم بأّ��ا ايام أحد �� وجدت

ي غالف  صغ��ا كتابا الزاو�ة �� مكتبة من فأحضرت
ّ
 يدي من وأمسكت�ي اللون، ب�

شرفة النافذة عند ا�خ��ران من هّزاز كر��يّ  إ�� وعادت�ي
ُ
 ثّم  .ا�جلوس غرفة �� امل

ي الكتاب فتحت
ّ
 .او�� الصفحة عند الصغ�� الب�

 هذه تر�ن الوضوح من درجة بأي أ�ساءل» :أمامي الكتاب تضع و�� سألت�ي

 .«ا�حرو ؟

 
ُ
  يَدّي  ب�لتا الكتاب حملت

ُ
 بحيث صفحات  ع�� أنفي ضاغطة في  وج�ي ودفنت

 �� الكتاب وضعت ثم .مباشرة اّول  ا�حر  أسفّ ��ا أرى  ال�ي عي�ي أصبحت

 .علي  الضوء �سقوط �سمح و�زاو�ة إ��ّ  أعرب ا�حر  جاعلة مائّ، وضع

  أن �عد علت
ُ
 .‘‘ ’أي‘ حر  هذا’’ :جلو��ي وضعية عّدلت

 الذي ا�حر  هو ما �� تقو�� أن يمكن هّ .جّيد’’ :��ّجع�ي و�� أّمي عالت

 .‘‘�عده؟
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 .‘‘’عي’ ا�حر ’’ :أجب��ا

 .‘‘تا���’’ :أّمي عالت

  فيما رأ��ي أحّرك وأنا عرأت
ُ
ّّ  أهّ�� كنت  .‘‘أ  إي، دي، ��ي،’’ :حر  �

  السطر ان��اء ومع
ُ
 أسفّ عي�ي وثّبت جديد من الصفحة �سار نحو رأ��ي حّركت

 حرو  عرأت أن إ�� الطر�قة ��ذه وواصلت .مباشرة التا�� ا�حرو  صف

ها، ابجدية
ّ
  الصفحة عن أنفي أرفع أكن ولم �ل

ّ
 .آخر إ�� سطر من لالنتقال إال

ي الكتاب تأخذ و�� أّمي عالت
ّ
 وان، بإتقان، ابجدية حرو  تحفظ�ن أنِت ’’ :م�

  يجب
ْ
ّّ  ع�� التعر  نحاول  أن  الكتاب تناو�� .الصفحة ع�� نصادف  ح�ن حر  �

 .‘‘تر���ا �لمة أّول  حرو  عاٍل  بصوت واعرئي

 
ُ
  أيضا بإح�ام بالكتاب أمسكت

ُ
 عظمة يمّد  ص�يّ  صورة رأيت .في  وج�ي ودفنت

  .بمصال��ا فأرة تحمّ هّرة صورة ورأيت أجلها، من يتوّسّ بجانب  �ان ل�لب
ُ
 بدأت

ف دون  من
ّ
ّّ  أسفّ املطبوعة القص��ة ا�جمّ بقراءة ال�لمات ت�جئة عن التوع � 

كت�ي صورة،
ّ
�ي حّد  إ�� اثارة وتمل

ّ
ف لم أن

ّ
  أن إ�� أتوع

ُ
 .الصفحة أ��يت

 �سقط لص�يّ  صورة تضّم  أ�عد صفحة إ�� �ش�� و�� خفيض بصوت أّمي سألت�ي

 .‘‘الص�ّي؟ هذا عن الكتاب يح�ي ماذا’’ :�جرة من

 
ُ
 أن وععد .الغابة نحو وتوّج  من�ل  من وهرب املدرسة ترك شقّي  ص�يّ  عن عرأت

 
ُ
فت

ّ
  ذلك، �عد فعل  ع�� يجب ما م��ا أسمع ولم توع

ُ
 سقط .مستفهمة إل��ا نظرت

 .وخّدي خّدها ��ا وم�حت بمنديلها أّمي وأمسكت خّدي ع�� رطب ��يء
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 .‘‘وهذه؟’’ :سألت�ي

 أعّدت  الذي ا�حساء تناول  تأعى و�انت إيّما، اسمها صغ��ة فتاة عن عّصة �انت

 وعالت �شهّية ا�حساء إيّما تناولت التا�� اليوم و�� .تحّب  لم ألّ��ا للعشاء أّمها

  أّمها
ّ
ّّ  :أّمها فقالت املّرة، هذه جائعة إيّما �انت ا�حساء، نفس إن  الطعاِم  �

 .جائعا املرء يكون  ح�ن ُمستطابا ُيصبُح 

ِك  أعتقد’’ :بابتسامة أّمي عالت
ّ
 .‘‘تقرأين  ما فعال تَر�ن أن

ي للكتاب أخذها أنتظر أن دون  ومن
ّ
  املّرة، هذه م�

ُ
بت

ّ
 وصلت أن إ�� الصفحات عل

 من الكتاب �� وج�ي دافنة .امليالد عيد �جرة حول  تجّمعت أسرة صورة إ��

 .املقابلة الصفحة �� مكتوب هو ما عرأت جديد،

  عز�ز�ي، يا رائع هذا’’ :وتقّبل�ي بذرا�� تمسك و�� أّمي عالت
ُ
ك خشيت

ّ
 ال أن

 .‘‘بالقراءة لِك  �سمح بوضوح الرؤ�ة �ستطيع�ن

  ثّم  حض��ا عن أنزلت�ي
ْ
 من أصغر كتابا حاملة وعادت ا�خزانة نحو توّجهت

ا الذي الكتاب
ّ
 .للتّو  في  نقرأ كن

رِح بصوت عالت
َ
 فعل  يمكننا ما ان لنَ�  املسيحية، التعاليم بكتاب سنبدأ’’ :ف

 .‘‘او�� الوصية حيال

مي دهش��ا عن �عّ�� أّمي �انت ما غالبا
ّ
 أن دون  من بالن�و�جية القراءة لتعل

م�ي
ّ
ت .أحد �عل

َ
  �عتقد �ان

ّ
  املحتمّ من بأن

ْ
 اطفال إ�� أصغيت عد أكون  أن
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ي اك��
ّ
ا م�

ّ
مت سن

ّ
�ي الطر�قة، بتلك اللغة و�عل

ّ
 تفس��ا أملك ال �خصيا لكن

 .ذلك حصول  لكيفية

 كتاب من �املة مقاطع حفظ ع�� احد مدرسة �� دروسنا معظم اشتملت

 انجيّ من طو�لة وفقرات انجيّ، وتار�خ التفس��، كتاب الدينية، التعاليم

 تدر�با �� أتاحت ألّ��ا رائعة �انت هذه التعليم طر�قة .كنسية وترانيم نفس ،

  عد الذي الدعيق الذه�ي حستحضار ع�� مثاليا
ُ
ّّ  �� إلي  إحتجت  �� يوم �

 .حيا�ي

بعت
ّ
ا نظاما أّمي ات

ّ
 لقد .املن�لية اعمال أداء كيفية اسرة فتيات لتعليم فذ

  لتنفيذها، الالزمة املهارة بحسب فئات إ�� املن�لية املهامّ  عّسمت
ْ
 أصغرنا و�دأت

ا
ّ
 .الفئات تلك بأ�سط سن

  .البح��ة من القر�ب من�لنا مطبخ �� الكرا��ي م�ح �انت وظائفي أو��
َ
 ع��ّ  و�ان

 
ْ
  عبّ أسابيع انتظر أن

ْ
ي �� تقول  أسمعها أن

ّ
ا أك�� أصبحت بأ�

ّ
� أن من سن

ّ
 أتو�

  عندما بالغبطة شعرت لذلك املهّمة؛ هذه
ْ
 يوم صباح افطار مائدة ع�� أعلنت

ي سبت
ّ
 .اليوم ذلك مهمات سأبدأ أ�

 
ْ
 ثّم  أمامي، العشب ع�� ووضعت  فاترة مياه في  معدنيا ووعاء الكرا��يّ  أحضرت

مسك كيف بالتفصيّ �� بّينت
ُ
 الكرا��يّ  ألفرك وا�خرعة الفرك بفرشاة أ

ّّ  أّدت أّ��ا ومع .ال�حيحة بالطر�قة  ا�جيدة لبداي�ي ع��ّ  أثنت لك��ا العمّ، ج

�ي
ْ
  الشمس �� ومر�ل�ي الكرا��يّ  وتركت وتركت

ّ
 .لنجف
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  هو ما
ّ
ى وج�� وعت إال

ّ
  ح�

ُ
 الوظيفة هذه �انت .أخرى  لوظيفة مستعّدة أصبحت

 التنظيف �� تت�خص و�� .عل��ا الئتما�ي شديد بفصر أحسست وعد بكث��، أهّم 

ّّ  من�لنا �� املياه لدورة املعتاد اسبو��  شرح �� والد�ي أسهبت البح��ة، ع�� املط

ّّ  وارضية وا�جدران السقف أوال .بالعمّ القيام كيفية   هناك ��يء و�
َ
 يجب �ان

 مكنسة خالل من ا�حاّر  الصابون  رغوة بإستصدام شاملة بصورةٍ  فر�ا تنظيف 

فرغت .وعاسية طو�لة
ُ
 املكنسة واستصدمت البارد، النظيف املاء من دالء عّدة أ

  ذلك وععد .للشطف ثانية مّرة القاسية
َ
 دائمة أ�جار فروع عطع يتعّ�ن �ان

ع �ان �عضها .ا�خضرة
َ
ق ما، نوعا كب��ة عطع إ�� ُيقط

ّ
عل
ُ
 املياه دورة جدران ع�� و�

ت بمسام��
ّ
ى وما .الغرض لهذا خصيصا ُدع

ّ
ع فروع من تبق

َّ
 صغ��ة عطع إ�� يقط

�
َ
ركت ال�ي ارضية ع�� وُ�ن�

ُ
  أخ��ا، .حديثا ف

َ
 إ�� ال�حف تقطيع يتوجب �ان

 زوايا إحدى �� العلبة �� لوضعها يكفي بما وكب��ة ا�حجم، منتظمة أورا 

  .ارضية
ُ
ذت

ّ
 العمّ هذا اعتدت عندما لكن امر، بادئ حرفيا أّمي �عليمات نف

  ا�ِجّدة، وتالشت
ُ
لقي وصرت مبالية، ال أصبحت

ُ
 ارضية ع�� املتغّضنة القطع أ

ف أن دون  من العلبة �� ال�حف بحشو وأعوم
ّ
 �ان فما .تقطيعها عناء نف��ي أ�ل

 .تلك أفعا�� ع�� وّ�صت�ي أن إال أمي من

ك لتعم��، نظرك عّوة �� أظهرِت  أن �عد ��، تقو�� أن تر�دين هّ’’
ّ
 ب��ك عا�عة بأن

�� أن يمكنِك  ال ا�حال؟ هذه ع�� املياه دورة
ّ
  م�ي تتوع

ْ
  أن

َ
 ح�ن بِك  فصورة أكون

 .‘‘النحو هذا ع�� أم�� تصّيب�ن

�ة ترعية البح��ة من�ل  �� القبو ساللم فرك �ان  املياه، دورة بتنظيف مقارنة مم�َّ

 أرضية زاو�ة �� افقي بالباب أبدأ أن القبو �� العمّ ألداء الوحيدة والطر�قة
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  البداية و�� املطبخ،
ْ
� ضرورة إ�� أيضا نّ��ت�ي لكّ��ا .الباب �� أمي فتحت

ّ
 تو�

 الباب إطار م�ح كيفية �� وشرحت أعمّ، وأنا تواز�ي ع�� واملحافظة ا�حذر

  عالت لكّ��ا القبو، �� ويسقط الغبار �علوه ال �ي افقي،
ّ
 وجوب هو اهّم  إن

  الدرجات م�ح
ّ
 .ويسقط ما أحد عل��ا ين�لق ال �ي تماما لتجف

تك، مدى أعر  أكن لم لو’’ :�� عالت
ّ
فِك  كنت ما دع

ّ
 القبو، درجات �غسّ أل�ل

�ي
ّ
دة لكن

ّ
ِك  من متأك

ّ
 .‘‘بإتقان عملك ستؤّدين أن

 
ُ
ّّ  م�حت ة أصبحت أن إ�� درجة �

ّ
غسّ لم أّ��ا لو كما جاف

ُ
ي اطال ، ع�� �

ّ
 أل�

 .اسرة أفراد جميع حياة ع�� مؤتمنة

 
ُ
 لون  �ان امل�ان، هذا �� مينيبوليس، �� باملدينة من�لنا �� العمّ �� الحقا أسهمت

 عل��ما يظهر الغبار من عدر أد�ى و�ان اللمعان، وشديد داكنا وارضيات اثاث

 .بوضوح

 بيدي تمسك و�� �� تقول  أّمي �انت ،«هذا من أفضّ هو بما القيام يمكنِك »

ع ال الذين نحن علينا يجب» أغفل��ا، ال�ي املواضع إ�� و�ش��
ّ
 كبصر ببصر نتمت

ظهر عندما .عملنا �� االم من مز�دا نتحّمّ أن اخر�ن
ُ
 يمكننا مدى أّي  إ�� ن

  عملنا، إتقان
ّ
ر لن فإن

ّ
نا أحد يتذك

ّ
 .«عيوننا �� مش�لة من �عا�ي أن

  أن وععد
ُ
 �� باكرا ال��وض أعي اعتاد وعد .وال�ّي  الغسيّ �� باإلسهام �� ُسمح ك��ت

  لقد .املكتب إ�� توّجه  عبّ الغّسالة و�شغيّ الغسيّ يوم صباح
ُ
مت

ّ
 أوال �عل

 ثّم  إنزالها احيان �عض �� ع��ّ  ووجب .ا�حبّ فو   و�شرها الثياب غسّ كيفية

 .أّمي ترتضي  الذي النحو ع�� مّرات عّدة جديد من �عليقها



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

40 
 

 
ُ
  ف�ي ا�حبّ، ع�� الثياب تظهر كيف ��ّم  ال’’ :شاكية علت

ّ
 .‘‘حال أّي  ع�� ستجف

  �شرها وجوب سبب هو هذا’’
ّ
ر�ي، أمي �انت ،«شديد بتأن

ّ
ذك

ُ
  لن ف�ي «ت

ّ
 تجف

  كما .البعض �عضها فو   تراكمت إذا تماما
ّ
 وطر�قة �حيحة طر�قة هناك أن

ّّ  فعّ �� خاطئة م توّدين وأنِت  ��يء، �
ّ
 بالطر�قة اعمال أداء كيفية �عل

 .‘‘كذلك؟ أليس ال�حيحة،

با أشّد  أّمي �انت
ّ
 ثيابنا أجمّ .ال�ّي  وظيفة بتفاصيّ سبق مما وإعتناء تطل

ا بيضاء، �انت الصيفية
ّ
 تحتية ثياٍب  من أكواما معها نلبس الفتيات نحن وكن

ائي �ان .بالنشاء معا�جة
ّ
 وأعي احد، أيام �� بيضاء رجالية بلوزات يرتدون  أشق

 سيما ال اسبو��، غسيلنا �ان لذلك، .خفيفة وصدارٍ  بيضاء عمصانا يلبس �ان

 اليوم، طوال يقفان �انا �خص�ن، أداؤه �ستلزم �خما عمال البح��ة، من�ل  ��

 موعد حرارة �� مساء، العشاء وعت ح�ى صباحا ا�خامسة أو الرا�عة الساعة من

ا علي  الذي املطبخ، �� ا�حطب
ّ
 واجبات من استجّد  ومهما .امل�اوي  نحمي كن

  واحد يوم �� املال�س �ّي  من حن��اء علينا �ان أخرى 
ّ
 :وصفت  ما عارضت أّمي ألن

  اسبوع استغرا ’’
ّ
 .‘‘الغسيّ �� �ل

ف�ح لم ا�جّبارة جهودها لكّن 
ُ
  بما ا�خياطة، �عليمي �� ت

ّ
 املكفوف�ن ا�خاص أن

يّ  ع�� اللوم إلقاء يمكن بال�اد �ان رائعة، يدو�ة أعماال يؤّدون  تماما
َ
 هذا �� عي�

�ي الواعع، �� .الشأن
ّ
  أن

ُ
 .ارجح ع�� الص�� عديمة كنت

رهق�ن ِلَم ’’ :مسم�� ع�� أّمي والدي سأل
ُ
 .‘‘ال�خافات؟ ��ذه الصغ��ة ت
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 جميال أمرا ليس .ل�حديث طر�قة ليست هذه’’ :معهودة غ�� بحّدة أّمي أجابت

ّّ  �عليمها دون  من تك�� تركها  كيف .ب  القيام اخر�ن لألطفال يمكن ما �

م لم إذا أرحّ عندما حالها سيكون 
ّ
 .‘‘نفسها؟ ع�� اعتماد كيفية تتعل
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 الثا�ي الفصل

  عندما
ُ
 بروضة بااللتحا  �� �سمحا �ي ووالد�ي والدي رجوت ا�خامسة ناهزت

 �ان ال�ي ها�ي وكذلك فعال، التحقت عد أملا ا�حميمة صديق�ي �انت اطفال،

 .الفكرة يحّبذ لم والدي لكّن  املعمدانية، الكنيسة �اهن والدها

 تلتحق ح�ن الكتب ع�� لتنكّب  الوعت من كث�� أمامها يزال ال’’ :ألّمي عال

 باللغة الدينية التعاليم كتاب تقرأ إّ��ا علِت  أنِك  كما اهلية، باملدرسة

 .‘‘ان �اٍ   هذا الن�و�جية،

 يفعل  ��يء فال الروضة، صف �� الكتب ع�� تنكّب  لن» :��دوء أّمي أجابت

م وع�� الروت�ن اعتياد ع�� ذلك وسيساعدها .اللعب سوى  هناك اطفال
ّ
 التعل

  وعد .غ��ي  �خص من
ُ
  سمعت

ّ
 باي�� ا�سة ومساعد��ا سميث ا�سة أن

متان
ّ
 كيفية ورؤ�ة باملحاولة لها السماح حالة �� ضرر  أّي  يحدث ولن .رائعتان معل

 .«اخر�ن مع ا��جامها

  إ�� الذهاب أحببت
ّ
  .الروضة صف

َ
 ا�جري  ألعاب هناك يمارسون  اطفال �ان

 بكث�� أ�سر سيكون  الروضة �� إّياها ممارس�ي لكّن  أصال، اعتدُ��ا ال�ي ذا��ا

  املرسومة الدائرة �سبب
ّ
 �ان ما وهو امللساء، ارضية ع�� ثص�ن أصفر بصط

بقي ل�ي بالضبط م�اننا ُيظهر
ُ
 �� نذهب الظه��ة وعند .اللعبة ضمن أنفسنا ن

  �� ونبقى نزهة،
ّ
 �� الكنيسة مرج إ�� ونذهب والعاصفة، الباردة ايام �� الصف

ا .لطيفا الطقس ف��ا يكون  ال�ي ايام
ّ
 مصنوعة ودوائر ملّونة مرّععات نلصُق  كن

�ن دائما أختار وكنت كرتونية، ألواح ع�� الزا�� الور  من
َ
 ارجوا�ي اللون

 .و��ا��ما �جمالهما والذه�ي
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 الهو�ي سنلعب» :�� عالت ع�ي، باحثة أملا جاءت عندما ايام أحد صباح و��

 .«اليوم

  لالهتمام مث��ة بدت لكّ��ا ال�لمة، �عني  ما أعر  أكن لم
ُ
 ع�� فورا فوافقت

 الفناء �� والدي �ان .املن�ل  إ�� عدنا ثّم  �عبنا، أن إ�� ابواب خارج بقينا املحاولة،

 جلد من عص��ا ومعطفا املت�ن القط�ي سروال  ومرتديا الطو�ّ حذاءه منتعال

 م�ح �� عضاه �امّ يوم �عد مساء املن�ل  إ�� �عود عندما كحال  ا�خرو 

 .ارا��ي

ّّ  هّ’’ :القوائم ثال�ي حمّ ع�� ألساعده نحوه أجري  وأنا سألت   �� الليّ سيح

 .‘‘وج��؟ وعت

ّّ  لن ملاذا؟ ال،’’ :متناو�� �� ليكون  القوائم ثال�ي ا�حامّ يصفض وهو أجاب�ي  يح

ر وعت ح�ى الظالم
ّ
�ي صد  .متأخ

ّ
 فران�ل�ن، جاّدة �� كث��ة م�ح أعمال أجري  أن

  �� لسِت  ملاذا لكن
ّ
 .‘‘ا�حضانة؟ صف

 و�� الهو�ي، لعبة إّ��ا اليوم، جديدة لعبة نلعب وأملا أنا آه،’’ :�سعادة علت

 .‘‘جدا مشّوعة

 .تجاه  و�حب�ي الدرجات ع�� جلس ثّم  السقيفة، ع�� ا�حامّ والدي وضع

  عليِك ’’ :بحزم ولكن بلطف عال
ّ
 تذه�ي لم أنِك  �ع�ي هذا .ان �عد الهو�ي تلع�ي أال

  .املدرسة إ��
ُ
ك الروضة، إ�� تذه�ي �ي توّسلِت  عندما با�خو  أحسست

ّ
 ما ألن

ِك  السّن، صغ��ة زلِت 
ّ
ك �� علِت  لكن

ّ
 يفعل  ما فعّ و�ستطيع�ن كب��ة بنت إن
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ثب�ي أن عليِك  وان، .اخرون اطفال
ُ
ِك  �� ت

ّ
 �� نحُن  .ذلك فعّ ع�� عادرة بأن

ن�ي من�لنا
ُ
 .‘‘نبدأه ما دائما ن

 أعطت�ي .مين��اها من��ه إ�� نزهة �� الروضة أطفال نحن ذهبنا السنة ��اية ��

  الغداء طعام ف��ا علبة والد�ي
ُ
 مندي�� �� ثّبت��ا معدنية نقدية عطعة أملُك  وكنت

 وها�ي أملا أري  �ي انتظار بإستطاع�ي يكن لم .القزمة احصنة ركوب ثمن ألدفع

ي عّش  عن عبارة �انت لقد .أّمي �� زخرف��ا ال�ي ا�جديدة القّبعة
ّ
 مع مذّهب ب�

ة
ّ
جة حاف  .القّمة حول  الفأر أذن نبتة من وإ�ليّ مموَّ

ي .الن�هة تلك �� رائعا وعتا عضينا لقد
ّ
 .إيابنا وعت حان عندما عّبع�ي أجد لم لك�

نا ع��ا، البحث �� آخرون وأطفال باي�� وا�سة سميث ا�سة ساعدت�ي
ّ
 لم لكن

ي لو كما امر بداية �� ا�حال بدت .نجدها
ّ
  أ�

ُ
 غ�� دو��ا، من للعودة مضطّرة كنت

 
ّ
قة رأ��ا باي�� ا�سة أن

ّ
 جندي وت�ّ�ع املن��ه، �� ا�جار أطول  إحدى أع�� �� معل

 .�� بإحضارها اللون  ذهبية أزرار وذات زرعاء رسمية بّزة يرتدي

 .‘‘هناك؟ إ�� وصلت أّ��ا �عتقدين كيف’’ :بت�ّجب سميث ا�سة سألت�ي

ست
ّ
�ي مع .رأ��ي نك

ّ
د أستطع لم أن

ّ
  ال�ي �عي��ا ال�جرة �� كو��ا من التأك

ُ
 عد كنت

ق��ا
ّ
�ي الصباح، �� �سل

ّ
ي أذكر ال وأن

ّ
  فيما أغصا��ا أحد ع�� عّبع�ي تركت أ�

ُ
 كنت

  فوعها،
ّ
�ي إال

ّ
  إن

ُ
ي أدركت

ّ
  بأ�

ُ
 .إيجادها أمكن�ي �جرة أطول  اخ��ت عد كنت

 .ساملة رأ��ي إ�� عّبع�ي عادت وعد ال��ام �� العودة رحلة �� غامرة �سعادة شعرت

  مما أك�� اهلية باملدرسة لاللتحا  �شّوعت لقد
ُ
 إلتحا�� عند �شّوعت عد كنت

 كما الكب��ة املدرسة أو اهلية، املدرسة �� تمتّد  الدراسة ساعات �انت .بالروضة
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  أطفال �ان
ّ
 اليوم، ��اية ومع العصر، وح�ى الصباح من �سّمو��ا، الروضة صف

 مليئة وأيد��م رصينة هيئة �� املن�ل  إ�� �عودون  إل��ا، ذهبوا الذي الطالب، �ان

ي اك�� شقيقتاي التحقت .واورا  بالكتب
ّ
ا، م�

ّ
 وشقيقي وأولغا، إيل�ن سن

 هذا روعة مدى عن يتحدثون  وهم سمع��م وعد اهلية، باملدرسة أوس�ار، اك��

قرع ُملفتة أجراس .امل�ان
ُ
مون  آلخر؛ ح�ن من ت

ّ
قون  املعل

ّ
 جميع �� الصَور  �عل

 اطفال، لين�خها اللوح ع�� لالهتمام مث��ة أشياء و�كتبون  الغرفة أنحاء

 باللغة عراء��ا عن عوضا– ملّونة صَورا تضّم  كتب �� ان�ل��ية يقرأون  واطفال

مها �ان ألّي  يمكن ال�ي الن�و�جية
ّ
 .املدرسة إ�� الذهاب إ�� ا�حاجة دون  من �عل

 .املدرسة بدء منتظرة الصيف فصّ طوال الساعات أحصيت

  .املوعود اليوم جاء ثّم 
ُ
  .مظلما يزال ما �ان وا�جّو  ��ضت

ُ
ي حذائي ولبست

ّ
 الب�

 السابقة، الليلة �� البلدة من �� اش��اه عد أعي و�ان الذهبية، العروات ذا ا�جديد

ف ا�جديد احمر والثوب
ّ
ت بيضاء وعباءة واحدة، عطعة من املؤل

َ
 عد أّمي �ان

 .تّوا عل��ا العَمّ أ��ت

�ي الدرا��ي؛ صفي إ�� إيل�ن شقيق�ي أرشدت�ي املدرسة، مب�ى إ�� وصلنا عندما
ّ
 لكن

ي ذلك من أك�� م�� للم��يّ  مضطرة ليست إن  لها علت
ّ
 حعتناء أستطيع أل�

 .بنف��ي

 
ُ
مة نحو توّجهت ثم بثقة، الصف دخلت

ّ
 عر�با مكت��ا عند جالسة �انت ال�ي املعل

 مع�ن ��يء بكتابِة  القيام واصلت بّ إ�ّ�، نظرها ترفع لم الباب، من بالضبط

 .ب  منشغلة �انت
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 .أخ����ا ،«دال مارغر�ت بورغيلد اسمي»

 .«ماذا؟» :تكتب تزال ما و�� سألت�ي

 .«دال مارغر�ت بورغيلد اسمي» :العبارة أعدت

 .أخ��ا إ��ّ  نظرت أن �عد سألت�ي ،«سمحت؟ لو اسمك ت�جئة يمكنِك  هّ»

 
ُ
مت�ي الذي النحو ع�� اسم بت�جئِة  عمت

ّ
 .بالضبط أّمي إّياه عل

مة عبست
ّ
  كما الغر�بة، اجانب أسماء عن أفهم  لم شيئا وعالت املعل

ّ
 أن

زا بات الذي نظرها،
َّ
 .أز�ج�ي ان، ع��ّ  مرك

 .«هناك؟ السّبورة ع�� تر�ن ماذا أخ��ي�ي،» :برهة �عد �� عالت

 
ُ
 .��يء أّي  أرى  أن أستطيع ال أنا علت

 .«هنا؟ تفعل�ن ماذا إذا،» :آمرة بل�جة سألت

 �ستطيعون  ال الذين اطفال نقبّ ال ونحن للمكفوف�ن، مدرسة ليست هذه’’

 .‘‘الرؤ�ة

 
ُ
صبت وعد نف��ي �� علت

ُ
َبّ لن :فجأة بالذعر أ

ْ
ع
ُ
 هذا الكب��ة؟ املدرسة �� أ

 .مستحيّ

مة بقَيت
ّ
  عرب، عن �عاين�ي و�� جالسة املعل

ُ
ر أن وحاولت

ّ
 ع��ّ  يجب فيما أفك

  �حيح .أرى  أن أستطيع وأنا كفيفة، أكن لم .فعل 
ّ
 بصر بقّوة ليس بصري  أن

ّّ  �� العون  يد بتقديم �� �سمح أّمي لكّن  اطفال، بقّية �  
ْ
 املن�ل  شؤون من شأن
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نا عالت و�� �اآلخر�ن، تماما
ّ
 أّي  أحد ي�حظ لن بإتقان، عملنا نؤّدي عندما إن

 .عيوننا �� مش�لة

ن�ي من�لنا �� نحن عبّ من أعي �� عال فقد املن�ل، إ�� العودة أستطع لم
ُ
 ما دائما ن

مة إفهام ع��ّ  و�ان نبدأه،
ّ
  املعل

ّ
 .الرؤ�ة بإم�ا�ي بأن

 .‘‘�عيدة مسافة من ليس لكن أرى، أن أستطيع’’ :لها علت

 .التطم�ن عدا آخر ��يء بأّي  تو�� بطر�قة إ��ّ  تنظر بقيت

 
ُ
صبت

ُ
�ي إعناعها يمكن�ي كيف إذ .باليأس أ

ّ
�ي عمياء؟ لست بأن

ّ
 �� أراها وأن

 �انت هنا؟ أعف كنت فيما القاعة دخلوا الذين حو�� اطفال وأرى  ا�حقيقة

مسك و�� بالدموع غارعة صغ��ة طفلة هناك
ُ
 أوشكت أيضا وأنا أّمها، بتنّورة ت

ي الب�اء، ع��
ّ
  لك�

ُ
ي أدرك كنت

ّ
 .بالبقاء �� السماح إم�انية فسأبّدد بكيت ما إذا بأ�

 
ُ
  عد وكنت

ُ
ي أمري  حسمت

ّ
 .حصّ مهما املدرسة �� سأبقى بأ�

�ي حّد  إ�� ��ا ُسررت رائعة، فكرة ببا�� خطرت ع�ن ومضة �� ثّم 
ّ
 نحو جر�ت أن

مة طاولة من اخر ا�جانب
ّ
 .بيدها وأمسكت املعل

 ألسنة ع�� املّرات عشرات اسمها سمعت) ‘أي’ آ�سة أجّ’’ : مرتفع بصوت علت

ي اك�� اطفال
ّ
ا م�

ّ
 الثؤلول  أرى  أن أيضا، وأستطيُع، !أرى  أن أستطيع ،(سن

 .«تماما أنفك �علو الذي

َبت ما أذكر ال
ّ
  من بّد  ال لكن ذلك، ع�� عق

ْ
ي أعنع��ا عد أكون  أن

ّ
  ع�� عادرة بأ�

ْ
 أن

  هو أعرف  ما إذ أرى،
ّ
 .بالبقاء �� ُسمح أن
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  الصباح، ذلك �� لالس��احة خرجنا عندما
ُ
�ي .وها�ي أملا عن بحثت

ّ
ن لم لكن

ّ
 أتمك

  .أعرف  �خص أي ع�� وال عل��ما، العثور  من
ُ
 املدرسة ملعب أرجاء �� تجّولت

قت
ّ
 .م��م أّي  إ�� التعّر  بمقدوري �ان إن ألرى  بقرعي اطفال وجوه �� ودع

 
ُ
�ي أصدعائي، �عض أّ��م اعتقدت أ�خاص عّدة من مباشرة اع��بت

ّ
 وجدت لكن

ّّ  �� مصطئة نف��ي   السياج، من بالقرب وععيدا �عدها، .مّرة �
ُ
ي خلت

ّ
 رأيت بأ�

 .نحوه فجر�ت حّينا، �� يقيم ص�يّ  وهو ر�تشارد،

متك؟ اسم ما ر�تشارد،» :صرخت
ّ
م�ي اسم معل

ّ
 .»‘آي’ معل

 .�حك ثّم  مشدوها، الص�يّ  إ��ّ  نظر

 من احزروا صبيان، يا انظروا» :من  مقر�ة ع�� الواعف�ن الصبيان �عَض  نادى

 .«املدرسة إ�� جاء

ع
ّ
 من جوعة �� إنفجروا فاحصة، نظرة ع��ّ  ألقوا أن وععد حو��، الصبية �سك

 .القهقهات

 .‘‘عمياء خن�يرة’’ :ا�جميع �سمع  مرتفع بصوت أحدهم عال

 .‘‘العنيدة أي��ا’’ :آخر وصاح

 .‘‘حولِك  انظري ’’ :ثالث وعال

 الغداء، تناول  أجّ من املن�ل  إ�� طر�قي �� وأنا ذا��م الصبية عي استفرد كما

 بإنتظاري  �انوا لقد .الظهر �عد ما حصص أجّ من املدرسة إ�� عدت وعندما

ّّ  �� خلفي يجرون و�انوا .العصر اس��احة بداية عند أيضا  ف��ا، يرون�ي مّرة �
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 املدرسة دوام انت�ى وعندما .عيناي و�صاّصة مظهري، ��ا يو�� بأسماء و�دعون�ي

ص من��� إ�� للعودة متعّرجة طر�قا اخ��ت
ّ
 .هناك أحدا أجد لم .م��م للتصل

م صعدت
ّ
 من اليدو�ة املرآة أخذت .أّمي نوم غرفة إ�� وتوّجهت �سرعة املن�ل  سل

م وصعدت خزان��ا
ّ
ية، نحو مسرعة السل

ّ
 الغر�ية النافذة نحو توّجهت ثّم  العل

  حيا�ي �� مّرة وألّول  بوج�ي، املرآة وألصقت الشمس، أشّعة حيث
ُ
 من تمكنت

 .بالضبط شك�� رؤ�ة

يّ  إحدى �انت
َ
 و�انت .رأ��ي �� غائرة �انت ألّ��ا اخرى  الع�ن من بكث�� أصغر عي�

  الثانية من بكث�� وأفتح ميتة، باهتة زرعاء كتلة
ُ
 برهة �عد ورأيت وج�ي �� حّدعت

 
ّ
 أن أيضا والحظت .م��ا ازر  ا�جزء �� بيضاء بقعة ف��ا كذلك السليمة عي�ي بأن

 لتكون  فتحها حاولت البداية، �� .دائم �ش�ّ جزئيا مغمض الضعيفة عي�ي جفن

  وعندما أخ��ا، مثّ
ُ
  ذلك، عن عاجزة نف��ي ألفيت

ُ
 .بأصا��� جف�ي بفتِح  عمت

  بحيث للغاية كب��ا أذى �� هذا سبب
ُ
 أغمضت ثّم  .ا�جفن إفالِت  إ�� إضطررت

�ي نف��ي، أرى  أن وحاولت العين�ن �لتا
ّ
ي اعتقدت .أبدا أنجح لم لكن

ّ
 سأبدو بأ�

ى لو آهٍ  .مغمضت�ن وعيناي �اآلخر�ن
ّ
 ع�� تمّددت !نائمة وأنا رؤ��ي للناس �س�

يّ  وأغمضت ارضية
َ
�ي وتظاهرت عي�

ّ
 .�سرعة غفوت بأن

يّ  فتحت أن �عد
َ
 وعيت أن وععد نف��ي، ع�� أخرى  طو�لة نظرة ألقيت ثانية، عي�

 .بالب�اء أجهشت الناس عيون  �� ظهوري كيفية تماما

  إطالعا أشعر جع�� يتم لم املن�ل  ��
ّ
يّ  بأن

َ
ران عي�

ّ
 من ش�ّ بأّي  مظهري  ع�� تؤث

 �� متشا��ة ثيابا نرتدي جدا، جميلة و�انت إسِ��، وشقيق�ي كنت .اش�ال

ٍ  ثياعي تصيط أمي و�انت العادة،
ّ
 .اخر�ن اطفال لثياب مماثلة لتكون  شديد بتأن
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 أزرار مع سماو�ا أزر  صوفيا ثو�ا اخ�� ميالدي عيد بمناسبة �� صنعت وعد

بة ّي، �سبب ان، لكن .الذه�ي ثوعي فسّميت  متعرج، زخرفة ودرز  مذهَّ
َ
 كما عي�

 .الذه�ي ثوعي لبست لو ح�ى �اآلخر�ن جميلة أكون  لن اعتقدت،

�ي و�ما .املدرسة إ�� عدمت عندما امللعب �� الصبيان �ان التا�� اليوم صباح ��
ّ
 أن

 
ُ
 .سبق مّما �� إيذاء أشّد  �خر���م باتت نظرهم �� مظهري  فظاعة عرفت

مة هناك �انت لكن املدرسة، مب�ى ودخلت �سرعة تجاوز��م
ّ
 مدخّ �� واعفة معل

ه أن عبّ أوعفت�ي الباب،  .أعدام بضعة اجتازَ

، ،«ا�حال �� أخر��»
ْ
  �عرف�ن أال «أمرت

ّ
 يقرع أن عبّ الدخول  بِك  ُيجدر ال أن

 .‘‘اخ��؟ ا�جرس

ي إ�� الوصول  �� ونجحت فدخلت  لقبو، مدخال وجدت
ّ
 ألتقي أن دون  من صف

م�ي لكّن  بأحد،
ّ
 .هناك الباب عند عابلت�ي معل

 أن عليِك  املدرسة، �� البقاء توّدين كنِت  إذا بورغول،’’ :صارمة بل�جة عال

مي
ّ
 ُيقرع أن إ�� اخر�ن اطفال مع والع�ي حاال أخر�� عواني��ا، إطاعة تتعل

 .‘‘اخ�� ا�جرس

دت أن إ�� اليوم ذلك ظه��ة املن�ل  �� بقيت
ّ
  تأك

ّ
 مب�ى دخلوا عد الصبيان جميع أن

  املّرة هذه أحد يضايق�ي لم .أستطيع ما بأع��ى راكضة انطلقت ثّم  .املدرسة
ّ
 ألن

ي إ�� وصلت عندما لكن تماما، خالية �انت الساحات
ّ
م�ي وّ�صت�ي صف

ّ
 أمام معل

ري  ا�جميع
ّ
 .لتأخ
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  البح��ة، إ�� والدي اصطحبنا اسبوع ��اية عطلة و��
ُ
 يفعل  بما أّمي وأخ��ت

�ي .املدرسة �� الصبية
ْ
  خّد��ا ع�� تنساب والدموع ف��ّجت

ّ
 .اهتماما أع��هم أال

 ثق��ا وأبدت .الكالم ��ذا ليتفّوهوا �انوا ما وإال يصنعون، ما �عون  ال إّ��م عالت

ون  بأّ��م
ّ
  ما إذا ذلك، فعّ عن سيكف

ُ
ي تظاهرت

ّ
لقي ال بأ�

ُ
 .باال لهم أ

ي �� الذين الصبية وعف رّ�ما .�حيحا كالمها �ان رّ�ما
ّ
 اخر�ن، الصبية ضّد  صف

 أو .املدرسة �� زمالئي جميع مع جدا طيبة عالعة ع�� أصبحت ما سرعان إن�ي إذ

مات كّن  رّ�ما
ّ
 أن �عد .حيالها ��يء فعّ إ�� و�ادرن  بمش�ل�ي سمعَن  عد املعل

 أذكر وال الصبية، عبّ من اذالل من مز�دا أعا�ي أعد لم اّول  اسبوع انق��ى

 
ّ
ّّ  .ذلك �عد املدرسة ملعب �� ما يوما ضايق�ي طفال أن  من ال�خر�ة حاالت و�

يّ 
َ
 إذا طو�لة ف��ة ذلك فعّ يواصلون  ال هؤالء و�ان غر�اء، عبّ من تتم �انت عي�

 .هذا حصّ م�ى أّمي أخ�� لم .مقر�ة ع�� متواجدين �عرفون�ي الذين اطفال �ان

ي أعتقد
ّ
  يؤملها كم تلك، او�� التجر�ة �عد أدركت، بأ�

ْ
 هذا عن �سمَع  أن

ك�ي املوضوع،
ّ
  شعور  وتمل

ّ
 عادرة أكون  أن غ�� من – صائبا ليس إل��ا �جوئي بأن

 .بنف��ي اللكمة تلقي ع�� �خصيا

 
ّ
م�ي مع تجر��ي إن

ّ
 واس��زاء املدرسة، �� اّول  يومي وهو اليوم، ذلك �� او�� معل

فا تاله الذي اسبوع خالل عي الصبية
ّ
 الزمن بمقدور  يكن لم ندو�ا ذاكر�ي �� خل

 
ْ
�ي احيان �عض �� شعور  ينتاب�ي �ان .اطال  ع�� يمحوها أن

ّ
 أستحّق  ال بأن

ي ا�حياة،
ّ
 الوعت �� – بالضبط �ان ما أعر  لم – ما ��يٍء  بإرت�اِب  مذنبة و�أ�

 .م��م واحدة كنت لو كما ويعاملون�ي الناس في  يالطف�ي �ان الذي
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  ال�ي امور  من
ُ
  عد كنت

ُ
  املدرسة �� كث��ا ع��ا سمعت

َ
 اطفال �سّمي  ما �ان

ا اك��
ّ
وا .امتحانات سن

ّ
 والفصر، ا�خو  �شو��ا بطر�قة حمتحانات عن تحدث

ك�ي
ّ
  عندما لذلك، .علي  تبدو ما معرفة ازاء شديد فضول  وتمل

ْ
متنا ذكرت

ّ
 �� معل

نا يوم ذات الثا�ي الصف
ّ
جري  بأن

ُ
  التا��، اليوم عصر اللغة �� امتحانا سن

ُ
 انتظرت

 .املعهود املتلّهف ص��ّي  بفراغ ا�جديدة التجر�ة هذه

جري  حمتحان، يوم جاء أخ��ا
ُ
ا .حنصرا  عبّ اخ��ة ا�حّصة �� وأ

ّ
 نحُن  ، كن

 ع�� وأمامنا �عناية، م��ّية رصاص أعالم و�أيدينا متأهب�ن جميعا اطفال،

ر اللون  الرمادي ا�خشن الور  من صفحات الدراسية املناضد
ّ
 بصطوط واملسط

 .زر 

متنا عالت
ّ
روا،» :السّبورة بجانب أمامنا واعفة و�� معل

ّ
  عليكم يجب تذك

ّ
 أال

  أحدا �ساعدوا
ّ
وا وأال

َّ
جرون وأنتم أحد من مساعدة تتلق

ُ
 وإذا .حمتحان هذا ت

  ع��ّ  وسيكون  غششتم، عد تكونون  فعلتم
ْ
ة �� بأوراعكم ألقي أن

ّ
  املهمالت سل

ْ
 وأن

كم هذا وسيع�ي .حمتحان �� صفرا أمنحكم
ّ
 ��اية مع املرحلة هذهِ  تجتازوا لن أن

 .«الدرا��يّ  الفصّ

مة تظّن  أن مصافة �سرة أو يمنة حلتفات ع�� أجرؤ  لم
ّ
�ي املعل

ّ
 أورا  من أ��خ أن

  حو�� من
ْ
لقي وأن
ُ
ة �� بورع�ي ت

ّ
ي ورغم .الغش �سبب املهمالت سل

ّ
  إ�

ُ
 إ�� نظرت

  حيث مباشرة السّبورة
ْ
ت
َ
كتُب  �ان

َ
  اسئلة ت

ُ
 إ�� أرى  �ي ا�جهد غاية عي�ي وأجهدت

ّّ  معها غدا درجة   ضبابيا، حو�� ما �
ّ
�ي إال

ّ
ن لم إن

ّ
 �لمة ولو أبصر أن من أتمك

 .حمتحان أسئلة من واحدة
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 ألتفت أن دون  من أرى، أن مقدوري �� و�ان الرصاص، أعالم صر�ر سمعت

 �انا فيما اخر ا�جانب �� ر�تشارد رأس وطيف جانَ�يّ  أحد �� ثيلما رأس طيف

�ن مة وضعت ثّم  .عملهما ع�� منكبَّ
ّ
 رأ��ي حنيت .نحونا والتفتت الطبشورة املعل

  ببا�� خطر لكن أيضا؛ بالكتابة وتظاهرت �الباع�ن
ّ
م�ي أن

ّ
�ي ستعر  معل

ّ
 كنت بأن

 .ا�خطوة تلك حماعة أدركت ولقد ورع�ي، إ�� تنظر إن ما أخادعها

 
ُ
 أن بوسعها يكن لم .ورع��ا فو   �سرعة ينتقّ وهو علمها لسما�� ثيلما حسدت

ر
ّ
نت لكّ��ا املدرسة، خارج ��يء أّي  تتذك

ّ
 كث��ة أمور  استذ�ار من بالتأكيد تمك

مة ��ا لتجيب
ّ
ّّ  سيكون  ولذلك اسئلة، عرفت فقد .حمتحان �� املعل  كتبت  ما �

  .�حيحا
ُ
رت

ّ
ن السّبورة نحو التوّج  �� فك

ّ
 إذا لكن أيضا؛ اسئلة رؤ�ة من ألتمك

ا، حلتفات �ان
ّ
  بّد  فال ِغش

ْ
 سمعت ثّم  .أسوأ أمرا الّسّبورة نحو امل��ي يكون  وأن

مة
ّ
�ي حّد  إ�� تماما منذرا الصوت و�دا تتنحنح، الصف، آخر �� و�� املعل

ّ
 عّررت أن

 .املحاولة ��ذه القيام عدم

ا بائس وضع �� كنت
ّ
 أنواع أسوء �ان نظري، �� الفصّ، ��اية �� النجاح عدم .حق

ي �� الذين الصبية من اثنان أخفق ولقد .�ان بأّي  ت�حق أن يمكن ال�ي ا�خزّي 
ّ
 صف

  حختبار، ��
ُ
�ي وعرفت

ّ
 عد يكونا وأن بّد  ال الذي اذالل هذا من أنجو لن أن

 اوان فات عد سيكون  وعر�با ال��اية، ع�� توشك الزمنية الف��ة �انت .�ابداه

 .الّسّبورة ع�� ال�ي اسئلة رؤ�ة يتيح ��يء لفعّ

ّّ  استجمعت ال��اية ��   �جاع�ي �
ُ
 �انت الذي امل�ان نحو متوّجهة املمّر  �� وسرت

مة في  تقف
ّ
 أخ����ا أن �عد مرتفع بصوت عالت ،«بورغيلد يا ملاذا» .املعل

ص��ي�ي أن عليك �ان» وض��، بحراجة
ُ
ِك  ا�حال �� ت

ّ
 رؤ�ة �ستطيع�ن ال بأن
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  لقد .اسئلة
ُ
ن�ي فلن وإال ان، أسر�� .مش�لتك �سيت

ُ
 فالوعت .حمتحان ت

 .«تقر�با إنت�ى

  مقعدي إ�� م�� عادت
ْ
  ثّم  .اسئلة ع��َّ  وأملت

ُ
  �املجنونة، بالكتابة بدأت

َ
 و�ان

 ا�جرس عرع وعندما .اخر�ن أعالِم  من علٍم  أّي  صر�ر من أع�� بصوٍت  يصّر  علمي

 
ُ
  اخ��، السؤال إجابة إ��اء طورِ  �� كنت

ُ
 مع امتحانية ورع�ي �سليم من وتمكنت

 .الباع�ن

ك�ي
ّ
ة الغر  ففي .الدراسية سنوا�ي طوال حمتحانات من ا�خو  تمل

ّ
 لم املكتظ

ر أن السهّ من يكن
ّ
مات تتذك

ّ
ي املعل

ّ
 �� و�ان السّبورات، رؤ�ة عن عاجزة بأ�

مات �عض لكّن  .�� إحراجا بذلك تذك��هّن  إ�� إضطراري 
ّ
 اسئلة يكت�ن كّن  املعل

 .اخر�ن مشاعر ملراعاِ��ّن  أحبب��ّن  وعد امتحان، بداية عند أج�� من ورعة ع��

 للغاية لطفاء الصف �� زمالئي �ان .ُيز�ج�ي لم الّسبورات ع�� اليومي العمّ

 لم وإذا دفاترهم، عن آخر، ��يء أّي  ��خ أو دروسنا، أسئلة ��خ �� �سماحهم

ّ كنت ذلك يتيّسر
ّ
  إ�� أ�سل

ّ
مة وصول  عبّ باكرا إّما الصف

ّ
 �عد مساء أو املعل

 ال�ي ال�لمة ع�� عي�ي وتثبيت اللوح أمام الوعو  وس�� �� يكون  حي��ا .مغادر��ا

  أ��خها، كنت
ُ
 توجُد  حيث السوداء السّبورة عبالة وذهابا جيئة أس�� وكنت

 الصفحة فو   ويسارا يمينا رأ��ي ��ا أحّرك كنت ال�ي الطر�قِة  بنفس الكتابة،

 .املطبوعة

  و��
ّ
ّّ  فجأة، أصبحت، ا�خامس الصف  �انت .املدرسة �� بكث�� أسهّ اشياء �

م�ي،
ّ
  أسر�ي �عر  ش�ْ�وود، غرا�س ا�سة معل

ّ
ائي ألن

ّ
ا اك�� أشق

ّ
 عد �انوا سن

ها �� درسوا
ّ
ت .صف

َ
ّّ  و�ذلت الرؤ�ة، ع�� عدر�ي محدودية مدى تدرُك  �ان  �� ما �
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  وفّيت�ن، صديقت�ن أصبحنا لقد .ملساعد�ي وسعها
ُ
 الدوام �عد البقاء واعتدت

 .معها ال��اور 

  اكتشفنا ما سرعان
ّ
 �� رو�رت شقيقي ُولد .بيننا كث��ة مش��كة أمورا لدينا أن

 القصص تبادلنا .الوالدة حديثة أخت ابنة ش�ْ�وود لآل�سة و�ان الشتاء، ذلك

ّّ  وصار الرضيَع�ن، عن ا �
ّ
ّّ  ُيحرزه الذي التقّدم عن اخر ُيص�� من  .م��ما �

  ،«�غسل  والد�ي تقوم �انت ما أثناء الصباح هذا طفلنا ابتسمت»
ُ
 السيدة أخ��ت

 .ايام أحد �� ش��وود

 تصّي��» أسابيع، بضعة �عد عالت ،«البارحة ليلة أخ�ي ابنة ع��ّ  �عرفت لقد»

 عطل�ي أيام سأم��ي .شهور  الثالثة سّن  ح�ى تبلغ لم و�� خال��ا �عر  طفلة

 .«��ا حعتناء �� بأكملها

ا عندما
ّ
 الصغ�� أ�� أهدهد لساعات جلست الصيف، ذلك �� البح��ة من�ل  �� كن

 عن التوعف �� أما�ع لم .البعوض شبكة تحت مهده �� وهو للهواء وأعّرض 

ي املهّمة، ��ذه ألعوم تنادي�ي أّمي �انت عندما اللعبة، نوع �ان مهما اللعب،
ّ
 أل�

 
ُ
  أعر  كنت

ّ
 و�عّرضها أخ��ا ابنة مهد ��دهد �ان ش�ْ�وود ا�سة الغالية بأن

 �� بِ   تقوم بما أعوم كو�ي كب�� شأٍن  ذات بأ�ي أشعر�ي ما وهو أيضا، للهواء

 .تماما

  �ان
ّ
  �� حليفي ا�حظ

ّ
  .السادس الصف

ْ
  إذ

ّ
م�ي إف��هارت، ا�سة إن

ّ
 �� معل

 ل�ج��ا كحاِل  الكالم ومعسولة رعيقة و�انت ا�جنوب، من �انت املدرسة،

 .ا�جنو�ية
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حدة الواليات تار�خ درسنا
ّ
ها، �� املت

ّ
 اهلية ا�حرب عن الشرح �� واستفاضت صف

  أخ��تنا .ألسابيع
ّ
 ا�جيش صفو  �� يقاتّ �ان عندما صريعا خّر  والدها أن

نا مع ألجلها با�حزن  فشعرنا .القّصة تح�ي و�� الب�اء �� وأجهشت الكونفدرا��،
ّ
 أن

منا
ّ
  سابقة مرحلة �� �عل

ّ
  خطأ ع�� �ان ا�جنوب أن

ّ
 الوحدة كسر أراد ألن

 فورت» من جنديان عِدم «الذكرى  يوم» و�� .بالعبيد وححتفاظ الفيدرالية

 �� مشارك��ما خالل تجر�ِ��ما ع�� وُ�طلعانا املدرسة �� إلينا ليتحّدثا «سنيلينغ

  املث�� .الشمال جيش صفو  �� القتال
ّ
 هذين عاملت إف��هارت ا�سة أن

�ن
َ
 بالغة بحفاوة الذهبية وازرار با�جدائّ املّز�ن ازر  بزّ��ما اشيَب�ن الرجل

 .والدها ف��ا عاتّ ال�ي الصفو  �� عاتال أّ��ما لو كما

ٍّ  سعيدة مناسبة ��، بالنسبة الذكرى، يوم �ان   إستثنائّي، �ش�
ّ
 ا�سة ألن

فت�ي عد �انت إف��هارت
ّ
 ثّم  احتفال، برنامج �� ‘‘1غيتيْسبورغ خطاب’’ بقراءة �ل

مت�ي لز�ار�ي جاءت
ّ
 .�شأن  و�ل

ٍّ  ا�خطاب عرأِت  لقد’’ :�� عالت دة أنا .ممتاز �ش�
ّ
  متأك

ّ
 �ان ما نفس  لينكولن بأن

 .‘‘العصر هذا فعلِت  ما بقدر احاسيس من في  ليضع

ة إف��هارت ا�سة �انت
ّ
ي اعتقادها �� محق

ّ
  عد بأ�

ُ
رت

ّ
 إلقاء أثناء �� كث��ا تأث

  ا�خطاب
ّ
 �� عمّ أّي  �� املشاركة �� أتاحت ال�ي النادرة الفرص من واحدا �ان ألن

 فعاليات �� لصفوفهم ممثل�ن يكونوا أن اطفال من ُيطلب �ان عندما .املدرسة

 الساحرات، الصغ��ات الفتيات ع�� حختيار يقع �ان اد�ى، الدراسية املراحّ

يّ  مثّ عيو��م تكن لم من تقدير، أعّ ع�� أو
َ
ي ُيطلب ولم .عي�

ّ
ّ أن م�

ّ
 دور  أمث

ّية دور  أو ف��ا، عن  عرأنا ال�ي السنة �� املسيح موكب �� مالك
ّ
 تابلوه �� ِجن
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 استعراض �� دمية أو الذكرى، يوم �� البطولية املناورة �� جندي أو املدرسة،

ات عسكري 
ّ
 و�� .«ال�جرة يوم» �� البشر�ة الزهور  باعة �� زهرة أو الرسمية، بال��

 املدينة، وسط املركز�ة املكتبة إ�� اطفال �عض في  ُيرَسّ �ان الذي الوعِت 

ي �املعتاد املدرسة إ�� يأتون  مّمن واحدة كنت
ّ
ي متظاهرة دروسهم، لتلق

ّ
 لم بأ�

 إ�� ُيدَعوا ل�ي كفاية محظوظ�ن �انوا عد الذين ألولئك الفارغة املقاعد أالحظ

 .بأسرها املدينة �عّم  الذي ححتفال حضور 

  سندر�ال تمثيلية أثناء و��
ُ
 الثقيّ، البطلة بحذاء ممسكة املسرح خارج وعفت

ها ترعص �انت فيما
ّ
�ي .الواجهة �� الزجا�� بصف

ّ
 �ّ أدوار إ�� أصغيت لكن

ل�ن
ّ
الت، املمث

ّ
  وج�� وعت غضون  و�� واملمث

ُ
  اسطبّ، �� املسرحية حاكيت

ُ
 ودّر�ت

 .أدوارهم ع�� حّينا �� اطفال

قّ مدرستنا �� الزائد لالزدحام نظرا
ُ
 لي��وا أخرى  مباٍن  إ�� السا�ع الصف تالميذ ن

 أم��ي أن ذلك، �عد ع�ّ�، وجَب  لذلك .الثانوي  التعليم �� اخ��ت�ن السنت�ن

 إ�� معها أعود أن من أ�َعد و�انت املدرسة، إ�� ألصّ ميّ عن يز�د ما مسافة

  .الغداء طعام ألتناول  املن�ل 
ُ
ُّّ  وسار ا�جديد، محيطي �� مرعو�ة كنت  ع�� ��يء �

 بمرض رو�رت شقيقي أصيب ا�خر�ف فصّ ففي .البداية منذ أشت�ي ما عكس

 .بأخرى  أو بطر�قة أنفسنا ع�� حعتماد علينا ووجب التيفوئيد،

 �ان مما أك�� خطئي �ان ا�خطأ .اخرى  إحدانا نفهم ا�جديدة ومعلم�ي أنا أكن لم

�ي خطؤها،
ّ
 .السبورات رؤ�ة إستطاع�ي �عدم ألخ��ها أكن ولم أخشاها كنت لكن

�ي كما
ّ
 �� زمالئي من أّيا أطلع أو أطلعها ألن الالزمة ال�جاعة إ�� افتقرت أن

 
ّ
يّ  إ�� واورا  الكتب تقر�ب إ�� حاج�ي مدى عن الصف

َ
 من أتمكن �ي عي�
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  ألبث ولم .عراء��ا
ْ
  أن

ْ
عت��ت

ُ
ٍّ  عبّ من أ م�ي من �

ّ
 حّد  ع�� التالميذ، با�� ومن معل

لة سواء،
َّ
  مغف

ّ
 .الصف

ا ايام، أحد ��
ّ
 حّصة �� The Courtship of Miles Standish عصيدة نقرأ كن

ي وطلبت املطالعة،
ّ
مة م�

ّ
ي علت .القصيدة إلقاء املعل

ّ
 .موضعها أعر  ال إ�

ت�ي
ّ
�ي .علي  فدل

ّ
ّّ  لم لكن ي طلبت .القراءة أس��

ّ
ي ففعلت؛ ال��وض، م�

ّ
  لك�

ُ
 لزمت

 .الصمت

مة عالت
ّ
 .‘‘باإلنتظار أنا’’ :املعل

ي تصدر لم
ّ
 .إجابة أّي  ع�

ك القول  �عن�ن هّ’’ :بحّدة سألت�ي
ّ
  بلغِت  إن

َّ
حسن�ن وال السا�ع الصف

ُ
 ت

 .‘‘القراءة؟

 
ُ
  شعرت

ّ
  ساخن�ن، أصبحا خدّي  بأن

ّ
 فوعها ال�ي والرؤوس الغرفة �� املقاعد وأن

 .حو�� بالدوران بدأت

 
ُ
�ي أدركت

ّ
  لو ح�ى بأن

ُ
ي ان، بالصفحة عي�ي ألصقت

ّ
ن لن فإ�

ّ
 �لمة رؤ�ة من أتمك

 .مكبوت بصوت بال�حك الصبيان �عض بدأ .واحدة

مة �� عالت
ّ
 .«صديقي ألِدن، جون  يا أنت، .ورائي أعول  ما رددي» :آمرة املعل

 .حلقي من صوت إصدار ع�� وال ر�قي ابتالع ع�� أعدر لم ال�حظة تلك ��

مة عالت
ّ
ِك  أو بلهاء كنِت  إن أعر  ال’’ :باشم��از املعل

ّ
حسن�ن ال أن

ُ
 أنا .القراءة ت

�ن ب�ّحة اعتقاد إ�� أميّ
َ
 .‘‘الوصف
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 ما وهو ا�حمر، بالعالمات مليئة شهادة املن�ل  إ�� أحضرت اول  الشهر ��اية ��

 
َ
�ي إ�� �ش�� �ان

ّ
  أن

ُ
ا اك�� أولغا شقيق�ي ذهبت .باملدرسة دراس�ي �� أخفقت

ّ
 سن

ي
ّ
مة، إ�� لتتحّدث م�

ّ
مة لها فقالت املعل

ّ
  املعل

ّ
ي حعتقاد إ�� عادها سلو�ي إن

ّ
 بأ�

 
ُ
ت .جّدا ذكية لست

َ
  أولغا حاول

ْ
  لها تبّ�ن أن

ّ
  للغاية، ضعيف بصري  أن

ّ
 �غي�� وأن

مة أعر�ت .ع��ّ  صعٌب  بالتا�� املدرسة
ّ
 بمحنة وصفت  عّما أسفها عن املعل

فة أ�ي �� رأ��ا ع�� أصّرت لكّ��ا إضافية،
ّ
 . عقليا متصل

 رو�رت اصغر شقيقي و�عا�� .للمدرسة أولغا ز�ارة عقب بالتحّسن نتائ�� بدأت

 ��اية و�� .أك�� اهتماما أبنا��ا بقّية إيالء أّمي مستطاع �� وصار مرض  من

عت الفصّ
ّ
قلت ُرف

ُ
  إ�� ون

ّ
شر  جديد صف

ُ
مة علي  �

ّ
  .أخرى  معل

ْ
م�ي تنّ��ت

ّ
 معل

ا الفور  ع�� مش�ل�ي إ�� ا�جديدة
ّ
 .تام ا��جام �� وكن

  أصبحت العالم، هذا ��ا يزخر ال�ي الغر�بة القدر ضروب من ضرب و��
ُ
مة

ّ
 املعل

ت ال�ي
َ
فة ترا�ي �ان

ّ
 ال�ي املدرسة �� التدريس هيئة أعضاء إحدى عقليا متصل

 .الالحقة السن�ن �� ناظر��ا صرت

 
ُ
  �� جلست

ّ
 يتأ�ئ، أنديرز  �ان .�ارلسون  أنديرز  اسم  ص�يّ  عبالة السا�ع الصف

  .بالفّن  شغوفا و�ان
ّ
مة يراعب و�ان املدرسة، �� آخر ���يء يباِل  لم لكن

ّ
 املعل

 ���يء القياِم  ب  يجدر الذي الوعِت  �� يرسم وهو متلّبسا تضبط  ال �ي باستمرار

  ضعفي، نقطة �ان الفّن  .آخر
ُ
  ال�ي بموهبت  مفتونة وكنت

ْ
ت
َ
ن  �ان

ّ
 إنتاج من تمك

 .ظاهر�ا عشوائية خطوط ببضعة ا�جمال بالغة رسومات

نا تالميذ عام الر�يع فصّ و��
ّ
 الوان باستصدام للكتب أغلفة بإعداد صف

 .والتار�خ ا�جغرافيا �� أنديرز  أداء من أسوأ املشروع هذا �� محاول�ي �انت .املائية
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  املدر��يّ  الواجب هذا لكّن 
َ
 و�لغ .موت أو حياة مسألة أنديرز  نظر �� �ان

ف ال جعل  حّدا في  استغراع 
ّ
 عن يفعل  �ان ما إخفاء محاولة عناء نفس  ي�ل

مة
ّ
مة الوعت، طوال املعل

ّ
 .توّ�ص  أن غ�� من عمل  يواصّ تركت  املتفّهمة واملعل

 Mrs. Wiggs of the Cabbage Patch ا�جديد الكتاب غال  ين�خ أنديرز  �ان

 اهتمام  بمثّ برسم  اهتمامي و�ان البداية، منذ راعْبت  .را�س هيغان ألليس

ية لألعمال معرض تنظيم تقّرر  وعد .تقر�با
ّ
ع بأكملها، للمدرسة الفن

ّ
 ا�جميع وتوع

 .با�جائزة أنديرز  فوز 

  الذي اخ��، اليوم عصر ��
َ
ية اعمال جميع إرسال في  املقرر  من �ان

ّ
 إ�� الفن

  .الدوام ان��اء �عد املدرسة �� وأنديرز  أنا بقينا الناظرة، مكتب
ُ
 بنقّ أعومُ  كنت

  أن وععد .�املعتاد يرسم أنديرز  و�ان التا��، لليوم ا�جغرافيا مادة �� واجب
ُ
 كنت

  عد
ُ
ا أنديرز  بقي املن�ل، إ�� للعودة استعدادا كت�ي وجمعت ان��يت  غال  ع�� منكبَّ

  أ�حظ لم أخ��ة، نظرة عمل  ع�� أللقي التفتُّ  وح�ن .كتاب 
ّ
 �ان املاء وعاء بأن

ة من عر�با
ّ
  منضدت ، حاف

ُ
 الكأس صوت سمعت ثّم  ا�خلف، إ�� مرفقي حركت

 ع�� ثم أوال، مقعده ع�� وععت أن إ�� أنديرز  منضدة ع�� تتدحرج و�� املعدنية

  .ارضية
َ
 .أيضا للماء كر�  تصّبب ثّمة �ان

ت
َ
  ح�ن جميعها كوام�ي ت�خَبط

ُ
 كتاب �غال  �حق الذي الضرر  مدى إ�� فطنت

 من فو��ى إ�� وتحّولت بالكرنب املغطاة ويغز السيدة أرض عطعة ذابت أنديرز،

 .بال�امّ الرسم وفسد ذائبة لونّية خطوط
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ُ
  .أنديرز  إ�� النظر ع�� أخ��ا تجّرأت

ُ
  الحظت

ّ
 عوضا املمتقع، وجه  .كث��ا �غّ�� بأن

  بّ .وشرسا وعا�سا أحمر ان غدا الصافية، و�عب��ات  سماحت  عن
ّ
 عنق  إن

 .مقعدي طر  نحو تتحّرك املقبوضة يده و�انت غامق عرمزّي  لون  ذات غدت

 .«دا-دا-دا-دا-دا-دا يا،-يا-يا-يا-يا’’

ّّ  هذا ى .ب  التفوه استطاع ما ج
ّ
  ح�

ّ
 �� حمراء، صارت ابيض رأس  فروة إن

  الذي ا�جهد �سبب اخرى،
َ
 .�شأ�ي رأي  عن التعب�� محاولة �� يبذل  �ان

 
ُ
يّ  �� و�حرعة حلقي �� بألم أحسست حراك، بال جلست

َ
 .عي�

 
ُ
  �� تقول  أن تودّ  ما تماما أعر » :برهة �عد أعول  نف��ي سمعت

ُ
 يا ألومك ولست

ف ال لكن .أنديرز 
ّ
ة تت�ل

ّ
ن ألّ��ا .ا�حديث محاولة مشق

َ
 كما .إستياء إال تز�دك ل

  �� �شّدة أرغُب  حينما
ْ
 .«أستطيع وال أرى، أن

ت�ن عيناّي  �عد لم فجأة،
ّ
 .حلقي وكذلك جاف

 الفاتحتان الزرعاوان عيناه وأصبحت أنديرز، وج  عن الغضب �عب��ات زالت

 .�شر�ن كسماء وصافيت�ن غامقت�ن

َن  ،«بأس ال-ال-ال .بورغيلد - بـ- بـ تبا��، ال -ال-ال .شاكس-شا-شا .أو-أو»
ّ
 من تمك

 .القول 

 
ُ
  أدركت

ّ
  كما يحّب  �خصا ان �عد يجد لن أنديرز  بأن

ُ
 .اليوم ذلك عصر أحببت
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مات �غّ��ت
ّ
  معل

ّ
 .السا�ع الصف �� م�� حصّ كما الفصّ ��اية �� الثامن الصف

  �� �اكس ا�سة يد ع�� فتتلمذت
ّ
 أوه��ن  ا�سة يد وع�� ،‘‘باء’’ الثامن الصف

��  
ّ
 .‘‘ألف’’ الثامن الصف

ة سيدة �اكس ا�سة �انت
ّ
رت�ي مسن

ّ
 بملكة أشب  �انت .فكتور�ا امللكة بصَور  ذك

 يقفون  مشاكسة، الصبيان أك�� ح�ى ا�جميع، و�ان مظهرها، و�� تصّرفا��ا ��

 الفصّ أثناء و�� .البداية من أحببُ��ا وأنا أيضا، لطيفة �انت أّ��ا غ�� .لها إجالال

قا زادت�ي حادثة حصلت
ّ
 .��ا �عل

 
ُ
 الفتيات تجّمعت التا�� اليوم �� عدت وعندما ايام، أحد �� املدرسة عن غبت

مة ُمدللة ينادين�ي وصرن  حو��
ّ
 .املعل

�ي ِلَم ’’ :سأل��ّن ’’
ّ
 .‘‘اسم؟ ��ذا تلقّبن

�ن ثّم 
َ
�ي وعرفت اسماء ع�� �اكس ا�سة نادت عندما .القّصة �� حك

ّ
  أن

ُ
 �� لست

درك بأّ��ا عالت مقعدي،
ُ
  ت

ّ
 إ�� القدوم من يمنع�ي هام أمر وجود من بّد  ال أن

�ي املدرسة
ّ
ة ع�� وعالوة جّدا؛ واعية ألن

ّ
  واج��ادي، مواعيدي دع

ْ
�جبت

ُ
 عي أ

ب أجّ من الكفاح �� ل�جاع�ي
ّ
ّي، إعاعة ع�� التغل

َ
 أّ��ا التالميذ وأخ��ت عي�

م�ي بكو��ا فصورة
ّ
 .معل

 أن أستطع لم .كالمهّن  �ّحة ع�� أصررن لكّ��ّن  البداية، �� سمعت  ما أصّد  لم

مة تفتصر كيف أفهم
ّ
 وعع الثناء لكّن  .تالميذها ب�ن املنظر �شعة فتاة بوجود معل

 .عُدما للس�� سبق مّما أك�� جهدا أبذل وجعل�ي عل�ي ��
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  الثا�ي الفصّ و��
ُ
  وجدت

ّ
م�ي أن

ّ
 أّي  من أك�� ادَب  تحّب  أوه��ن  ا�سة معل

منا �انت آخر موضوع
ّ
 عّدة نألف صرنا .أيضا نقّدره جعلتنا ب ، ولولعها إّياه؛ �عل

 إ�� للغاية مبّسطة بلغة معانَ��ا لنا �شرح و�انت الكالسي�ي، ادب من عصص

  حّد 
ّ
 أثناء و�� ،‘‘عيصر يوليوس’’ :درسنا .تقول  �انت ما متا�عة �سهّ �ان أن

 .م��ا طو�لة فقرات وحفظنا م��ا �جزء تمثيلية أّدينا ذلك

  دعت
ُ
 مقاطعة �� �ان عد الذي مونتغمري، أس َ�� الدكتور  أوه��ن  ا�سة

  ترك  الذي اثر أ���ى ولن إلينا، ليتحّدث أفون،-أون -س��اتفورد
ُ
 �� حديث

 تتصّ معلومات يملك �خص ف��ا وعف ال�ي الوحيدة املّرة �انت تلك .نف��ي

 ٍّ   .وسمع  رآه عّما ليتحّدث بدراس�ي مباشرٍ  �ش�
ُ
  عد كنت

ُ
 ماكين�� الرئيس رأيت

 اسبانية ا�حرب ��اية �� مينيبوليس �� النصر استعراض �� ركو�  أثناء ��

 أهّمية بمثّ آنذاك اطفال نحن نظرنا �� يكن لم الرئيس ح�ى لكن ام��كية،

  �خص
َ
 الشوارع �� وم��ى أفون، أون  س��اتفورد �� الهواء استنشق عد �ان

 هاثاواي آن مع شكسب�� في  عاش عد �ان الذي املن�ل  �� و�ان القديمة

 .الثالثة وأطفالهما

  �ّجعتنا
ُ
 كتبا وذكرت املدرسة، خارج الصامتة القراءة ع�� أيضا أوه��ن  ا�سة

نا رأت
ّ
 ال�ي اسكندنافية الكالسيكية الروايات و�استثناء .��ا �ستمتع عد أن

ّ املن�ل، إ�� والدانا أحضرها
ّ
يت  حقيقي توجي  أّول  ذلك مث

ّ
 .املطالعة �� تلق

  من�لنا، عن �عيدة ليست فرعية مكتبة وجود ورغم
ّ
  إال

ّ
  إن

َ
 ع��ّ  الصعب من �ان

 
ْ
  من يمكن�ي بوضوح أرى  أن

ْ
  ما، كتابا أختار أن

ّ
 اطفال، يحّب  ال املكتبة أم�ن وألن

 
ّ
 .مساعدة أّي  �� يقّدم لم فإن
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ُ
ّّ  الصيف فصّ �� طالعت  الكتب تلك – عل��ا يدّي  وضع أمكن�ي ال�ي الكتب �

  أن وععد البح��ة، إ�� م�� بأخذها املدينة �� أصدعائي �� سمح ال�ي
ُ
 عد كنت

  إل��م��ا
ُ
ّّ  بقراءة عمت  من القر�بة املنازل  من علي  ا�حصول  أمكن�ي كتاب �

 احداث، بكتب املصتصون  ا�حديثون، املستشارون سيوافق �ان بال�اد .املزرعة

 املجموعة ضّمت فقد – الطر�قة ��ذه عل��ا حصلت ال�ي الكتب من كث�� ع��

فات
ّ
� وماري  إيفانز وأوغوستا كالي، ب��ثا مؤل

ّ
ي – وغ��هم كور��

ّ
 أّي  أجد ال لك�

ف�ن من كث��ا أعر  وصرت الكتب، تلك ِبِ   �� �سّببت محّدد ضرّر 
ّ
 .املرموع�ن املؤل

  املستمّرة باملمارسة
ُ
 أن من أ�خم �� ال�ي الكتب .جّدا سريعة عارئة اصبحت

 الكتب .فوعها منحية وأنا وأعرأ ارضية ع�� أضعها كنت حض�ي، �� أضعها

  ال�ي الصغ��ة،
َ
ٍّ  حملها الصعب من �ان  ا�جغرافيا كتب مثّ مر�ح، �ش�

  املدرسية،
َ
  ع��ّ  �ان

ْ
 ما عراءة ع��ّ  يصعب �ان فقد ذلك، مع وح�ى ف��ا، أغوص أن

 �ان ا�حجم الصغ�� الكتاب .الكتاب وسط �� الذي الصفحة من ا�جزء ذلك ��

  املشكالت، أك�� �� �سّبب
ّ
  ألن

َ
ّّ  فو   عي�ي وضع ع��ّ  يتعّ�ن �ان  طو�لة مّدة �لمة �

 .عراءِتِ   �� امل��يّ  من يمنع�ي حّد  إ�� ال��ك�� من كث��ا �ستلزم

ي كنت
ّ
  ا�خانو ، بمرض إصاب�ي �عد لكن صغ��ة، فتاة وأنا كث��ا أغ�

ُ
 فقدت

 أستطيع أعد ولم مبحوحا غدا استعدت  وعندما .الوعت من مّدة بال�امّ صو�ي

 ال�ي املفاتيح ع�� واحدة بإصبع ونقرت البيانو مقعد ع�� جلست ولذلك الغناء،

 .غناءها اعتدت ال�ي اغا�ي �غمات تقابّ

ي بدأت التاسعة بلغت عندما
ّ
 .البيانو ع�� العز  �� دروس بتلق
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  املوسيقية النوتات عراءة أستطع لم
ّ
 املنصو�ة الورعة من عي�ي بتقر�ب إال

ّّ  عن �عيدا عي�ي تحر�ك ع��ّ  و�عّ�ن أمامي،  أسّهّ ول�ي .�عزِف  أعوم م��ان �

  نف��ي ع�� التمر�ن
ُ
 ثّم  ذه�ي، �� نوتات بضع أوال ثّبتُّ  .عي خاّصا نظاما صّممت

 
ُ
  .البيانو مفاتيح لوحة ع�� عزفها كيفية �علمت

ُ
 والوضع النوتات بقّية حفظت

ر حاولت ثّم  .ذا��ا بالطر�قة لألصا�ع ال�حيح
ّ
 إتمام وععد بأكمل ، امل��ان تذك

  أن إ�� املحاولة ع�� واظبت .التا�� امل��ان ع�� بالعمّ بدأت ذلك
ُ
 السطر حفظت

  اّول 
ّ
  �عد وصرت .علب ظهر عن �ل

ْ
�ي بيسر أعز  ال�حن أحفظ أن

ّ
ن ألن

ّ
 أتمك

 لهذا املتنّوعة التشكيالت وإدراك تناسب  ال�ي املرافقة النوتات تصم�ن من عندئٍذ 

ّّ  �� ال�حن  .عزفها ع�� أتدّرب ال�ي القطعة ضمن ف��ا تكّرر  مّرة �

ن اصعب اجزاء ع�� للتدّرب أعود أن ع��ّ  َوَجب
ّ
 .أخطاء دون  عزفها من ألتمك

�ي حّد  إ�� اجمها لصغر ��يء، أمر املوسيقية ال��ي�ن نوتات �انت
ّ
 أغفلها كنت أن

 الذي غونارسون، هاين�يخ أستاذي واتّبع .النوتة إ�� عي�ي أعّرب عندما ح�ى أحيانا

 من كب��ا جهدا و�ذل م��، جّدا صارمة طر�قة طو�لة، سنوات املوسيقى دّرس�ي

ّّ  أعز  بأن باملطالبة أج�� ة أختاره �حن �
ّ
 .متناهية بدع

  بما
ّ
ّّ  حفظ ع��ّ  وجب أن م �� تقّدمي بقي أعزف ، �حن �

ّ
 البيانو ع�� العز  �عل

�ي .الزمن من مّدة جّدا بطيئا
ّ
  لكن

ُ
 أصبح بحيث ال��اية �� وأصا��� أذ�ي دّر�ت

 املّرات من عليال عددا أكّررها أن �عد �سيطة موسيقية عطع أعز  أن بإم�ا�ي

ية ذخ��ة جمعت ولقد .وحسب
ّ
 .مكتو�ة نوتات إ�� معها أحتج لم جيدة فن
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  الذي الر�يع فصّ ��
ُ
  في  أكملت

َّ
 ع�� او�� معزوف�ي أّديت الثامن الصف

ف�ي مليندلسون، «الصيف منتصف �� ليلة حلم» :�انت البيانو،
ّ
 استاذ وصن

 .تفّوعا اك�� التلميذة غونارسون 

 �� كب�� تأث�� لهما �ان أخر�ان حادثتان حصلت ذا��ا الدراسية السنة أثناء و��

 .الالحقة السن�ن �� حيا�ي

 ك��ت أن �عد لكّ��ا ارضاء، صعبة طفلة �انت .الصغرى  شقيق�ي ميالد او��

  ما م�ى معها وألعب ��ا أهتّم  صرت أ�سر، معها التعامّ وصار
ُ
 املن�ل، �� كنت

 .حيا�ي �� آخر ��يء أّي  من أك�� وأحبب��ا

 تكّبد مصلصا �سيطا رجال عّسسينا �ان .للمعمودية التحض�� الثانية ا�حادثة

ة
ّ
  حّد  إ�� عو�ا إيمان  و�ان .الصغار نحن لنا املسيح �عاليم تفس�� مشق

ّ
 ألهمنا أن

  أيضا ايمان
ّ
 ويعيننا حياتنا يوّج  الذي الواحد ال  هناك لنا، حصّ مهما بأن

يّ  �عد ولم .العون  إ�� ا�حاجة أمّس  �� نكون  ح�ن
َ
 السوء من القدر ذلك ع�� عي�

 .إلينا حديث  إ�� أصغيت أن �عد

 .إفيل�ن دورو�ي وُسّميت الصغ��ة، شقيق�ي ُعّمدت �عميدي، �عد القّداس أثناء ��

مة أخ��ت�ي
ّ
  الثانو�ة باملدرسة اول  الفصّ �� �ّجلت�ي ال�ي املعل

ّ
 ا�حّر  الرسم أن

 .اول  الثانوي  الصف طالب �جميع إلزامي

�ي أوه،’’ :عائلة اع��ضت
ّ
 ال بالفعّ الرسم، أستطيع ال أنا ذلك، ع�� أعدر ال لكن

 .‘‘أستطيع
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مة ابتسمت
ّ
مي؟ ممتازة فرصة أّ��ا تَر�ن أال’’ :وسألت�ي املعل

ّ
 هذا ال��اية، �� لتتعل

 .‘‘املدارس من املراد هو

  عندما خوفا ارتجفت
ُ
  دخلت

ّ
 ولطيفا، مقتدرا املدّرب بدا .اّول  اليوم �� الصف

ب بقّية انطالعة و�انت
ّ
مة �� وعّدمت .بصال�� رائعة الطال

ّ
 لكن إضافيا، عونا املعل

 
ْ
 املقارنة عند اعّ ع�� بدا ما هذا أو – اسوأ نحو �ان فقد تطّور، أّي  طرأ إن

مة استدعت�ي املطا  آخر و�� .الطلبة بقّية بأعمال
ّ
 .مكت��ا إ�� املعل

ي، حّس  لديِك  ليس’’ :�� عالت
ّ
 ال أّ��ا الوا�ح الوان، ا�خطوط، التناسب، ف�

 .‘‘شيئا لِك  �ع�ي

�ي حّد  إ�� م�� اللطف بالغة بدت
ّ
جَرح لم أن

ُ
��ا ذلك ع�� وعالوة .بكالمها أ

ْ
 وافق

ي القول 
ّ
انة لست بأ�

ّ
ي .بفن

ّ
  عّما ألخ��ها أكن لم لك�

ُ
  اشت��ت

ّ
 عن املسؤول أن

�ي وهو جزئيا، ولو مش�ل�ي،
ّ
 إذا ألرسم؛ ال�ا�� بالوضوح أرى  أن أستطيع ال أن

ضّبب �عيد من إل��ا نظرت وإذا املنظور، حّس  أفقد النماذج من وج�ي عّر�ت
َ
ت
َ
 ت

 .محّدد ش�ّ لها �عود وال

 
ُ
�اس السيد إ�� أتوّج  أن عّررت

ْ
 علت نصيحت ، ألطلب الثانو�ة املرحلة ناظر أوز

�اس، سّيد يا’’ :ل 
ْ
رة أنا أوز

ّ
ب بالنسبة الرسم �� متأخ

ّ
 أنا الثانو�ة، املرحلة لطال

 ووالداي للتصّرج، إلزامية الرسم وماّدة هاي، ساوث مدرسة �� رّسامة أسوأ

 .‘‘أفعّ؟ أن ع��ّ  فماذا أتصّرج، أن ير�دان�ي
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�اس السيد �حك
ْ
 فو   يقفز لن وا�خن�ير خن�يرا، �عّض  لن ال�لب’» :وعال أوز

  بقّصة شبي  أمر .‘الليلة املن�ل  إ�� أصّ لن وأنا السور،
ُ
 وأنا عراء��ا اعتدت

 .«ص�يّ 

  بّد  ال
ّ
ي بدر شيئا أن

ّ
  جاّدة أنا كم وأنبأه م�

ّ
ف ألن

ّ
 و�دأ فجأة ال�حك عن توع

 .بجّدية إ��ّ  بالتحّدث

ط هذا لنَ�، حسنا،’’ :طاولت  نحو �ستدير وهو عال
ّ
 برنامج ع�� يحتوي  مصط

رِت  هّ للمدرسة، درا��ي
ّ
 .‘‘بطرحها؟ لِك  ُسمح إذا الرسم عن بديلة بماّدة فك

 .‘‘الفر�سية اللغة’’ :الفور  ع�� أجبت 

رة أنِت  ثانوي، اّول  �� طالبة أنِت  الفر�سية؟ اللغة’’
ّ
 و�ال�اد ان شهرا متأخ

 .‘‘...بوس�� دي السيد إلتماس �ستطيع

’’ 
ُ
  وعال للتّو  إلتمست

ّ
  عال ذلك، �� مش�لة يجد ال إن

ّ
  إن

ّ
 يدرس لم املبتدئ�ن صف

  ان، ح�ى افعال سوى 
ّ
 .الدوام ان��اء �عد فات�ي ما �عو�ض ع�� سيساعد�ي وأن

م
ّ
ّّ  سأ�عل درَّس ال�ي الفر�سية اللغة موادّ  �

ُ
  إذا هاي ساوث �� ت

َ
 بطرح �� سمحت

 .‘‘ا�حّر  الرسم ماّدة

ّّ  ع�� يظهر ال’’ :مبتسما أوز�اس السيد أجاب�ي ِك  اع
ّ
 من ال��ّرب تحاول�ن بأن

 .‘‘فروضك
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ُ
�ي حّد  إ�� كث��ا الفر�سية اللغة أحببت

ّ
 أصبحت ثّم  سنت�ن، طوال درس��ا أن

�ي حّد  إ�� اللغات بدراسة شغوفة
ّ
  أن

ُ
م �� سنوات ثالث عضيت

ّ
 املانية اللغة �عل

 .الثانو�ة املدرسة من تصّر�� عبّ الالتينية واللغة

 
ُ
  أن �عد خاصة الحقا، فطنت

ُ
مة، أصبحت

ّ
 بوس�� دي السيد لطف مدى إ�� معل

  التدريس، �� �امال يوما إمضائ  �عد إضافيا جهدا �عليمي �� بذل عندما
ُ
 و�قيت

ة
ّ
ن
َ
 .ذلك �سبب حيا�ي طوال ل  ممت

  اجتماعات عاعة �انت
ّ
ك�ي جدا، معتمة ثانوي  اّول  الصف

ّ
 دائما ا�خو  وتمل

م �ان ما وهو الواجهة، من الغرفة دخو�� عند ا�خطأ املم��ى �� أس�� أن من
ّ
 يتحت

  ومن فعل ، ع��ّ 
ْ
ن ال أن

ّ
رة وكنت .مقعدي ع�� العثور  من أتمك

ّ
 أمام وأنا أيضا متوت

ب من الكب�� العدد هذا
ّ
 ُيظهر�ي ما ���يٍء  القيام �� أخطئ أن مصافة الطال

 .نظرهم �� أ�حوكة

رت
ّ
  القاعة إ�� العودة �� اول  الفصّ من اخ�� اليوم �� املعتاد من أك�� تأخ

ّ
 ألن

ف ع��ّ  �عّ�ن
ّ
م ألسأل التوع

ّ
  وعندما .أفهم  لم أمر عن ا�ج�� ماّدة معل

ُ
 ع�� سرت

�ي �� بدا القاعة عبالة الرحب ا�حّ��
ّ
 .مقعدها �� تكن لم ال�ي الوحيدة الطالبة أن

 من مقر�ة ع�� أصبحت أن إ�� املسافة نصف ومشيت املم��ى نحو توّجهت

رة �� مقعدي
ّ
  مؤخ

ّ
ى �� و�ح�ا باأليدي تصفيقا سمعت عندما الصف

ّ
 أرجاء ش�

د وحزامي وطو�� نطا�� وشددت وجن�يّ  باحمرار أحسست .الغرفة
ّ
 �� إّ��ا من ألتأك

 و�ما .ظاهرة الداخلية تنّور�ي �انت إن ألرى  أسفّ إ�� ونظرت �حيحة، أوضاع

�ي
ّ
ي مّدعية والتصفيق، ال�حك شارك��م �عيب، ما أجد لم أن

ّ
� أ�

ّ
 بروح أتح�

 .�ان مهما يجري  ما حيال ر�اضية



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

70 
 

ب عاعة �� حدث عد �ان مّما اليوم لبقّية القلق الزم�ي
ّ
 املطا ، ��اية و�� .الطال

  عندما
ُ
 إ�� للعودة ��، املقابلة ا�جهة �� تجلس ال�ي الفتاة و�� ،‘‘و��ي‘‘و ��ّيأت

  املال�س، غرفة �� بمفردنا وأصبحنا املن�ل 
ُ
 عن ألسألها �افية �جاعة استجمعت

 .الصباح �� الطلبة جموع ب�ن الهياج سبب عد �ان ما

  بورغيلد، يا ملاذا» :مت�ّجبة صاَحت
ُ
ِك  ظننت

ّ
 �شارلز واسم اسمك .�عرف�ن أن

بورن أيد وأديّ هيكسو�س
ْ
ب الشر  لوحة ع�� سو�ن

ّ
 لهذا ثانوي  اّول  لطال

 .‘‘الفصّ

  ناحي�ي من ال�خف من ضر�ا �ان
ْ
 �� والفتيات الفتيان تجاه متحسسة أكون  أن

 بلطف هناك عضي��ا ال�ي ارعع السن�ن طوال عاملو�ي لقد .هاي ساوث مدرسة

 دائما استعداد وع�� اخال ، حسنة ديمقراطية مجموعة و�انوا .بالغة ومراعاة

 وأحسست م��م، للكث�� مقّر�ة صديقة وأصبحت .عادلة فرصة �خص أّي  ملنح

ي حّد  إ�� غامرة �سعادة معهم
ّ
ي السلوك �� ُمرضية غ�� عالمات نلت أ�

ّ
 كنت أل�

 .الدراسة ساعات �� كث��ا أهمس

 
ُ
 أكن لم ما اللوح ع�� الهندسة نظر�ات إثبات طرائق متا�عة �� صعو�ة واجهت

ة أكن لم استعدادي حال �� وح�ى �امّ، �ش�ّ مستعّدة
ّ
با�� إ�� أحيانا مطمئن

ّ
 ات

ي والدي، �� و�ّحها نقاط بضع بإستثناء ذلك، مع .ال�حيحة الطر�قة
ّ
 فإ�

نت
ّ
  �� حسنا بالء أب�� أن من تمك

ّ
 .الصف

 
َ
ي يوم، ذات

ّ
  وأل�

ُ
  يجري، �ان ما رؤ�ة عن عاجزة كنت

ُ
 إحراجا �� سّبب ثناء نلت

ها سعيت ال�ي واملسألة املتواز�ة، الزوايا املوضوع �ان .كب��ا
ّ
 ع�� �عتمد �انت �حل

  ما ��يٍء 
ُ
  .السابق اليوم حّصة �� أغفلت  عد كنت

ّ
  والدي وألن

َ
 البلدة، خارج �ان
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ُ
ي اعتقدت املطا  آخر و�� .ساعات مدار ع�� بنف��ي �حلها جاهدت

ّ
 عد بأ�

 .�حيحا حال وجدت

ِلَب  التا�� اليوم و��
ُ
رة كنت .اصلية النظر�ة برهنة إ�� ط

ّ
 أمام أعف وأنا متوت

ي السّبورة
ّ
دة كنت أل�

ّ
 وعندما .ال�حيحة الطر�قة إستصدامي عدم من متأك

  ان��يت
ْ
ت

َ
م�ي، هتف

ّ
  .عبقري  عمّ هذا بورغيلد، يا ملاذا’’ :سواين ا�سة معل

ّ
 إن

ى إبداعيا، تفك��ا ُيظهر
ّ
  لو أتم�

ّ
 الكتب خارج البحث عناء يتحّمّ منكم �عضا أن

 .‘‘الدراسية

سأل بتُّ  ا�حادثة، تلك �عد
ُ
  .اصلية النظر�ات �شأن دائما رأيي عن أ

َ
 حصول  �ان

َبيّ ذلك
ُ
  سعيدة، مصادفة الدرا��ي الفصّ ان��اء ع

ّ
 سيطول  يكن لم امر ألن

  يكتشفوا أن عبّ بالبعض
ّ
ّّ  الهندسة عن أعرف  كنت ما أن  �انوا مما بكث�� أع

 .�عتقدون 

  التصّرج، مرحلة �� أصبحت وعندما
ُ
 الناظرة وا�س، إيل�ن ا�سة تأث�� تحت صرت

م�ي او��
ّ
  �� �ان .ادب ماّدة دّرست�ي ال�ي ومعل

ّ
 طالب، مئة من أك�� التصّرج صف

  و�ان
ّ
 من تكن لم .عرب عن وا�س باآل�سة أحد يتعّر  ولم جدا، كب��ا ادب صف

  نحّس  جعلتنا لكّ��ا حال، أّي  ع�� الطالب يألفهم الذين ا�خاص
ّ
 عمّ أّي  بأن

 ونقاط عّوتنا نقاط ع�� إطالعنا �� ذ�ي أسلوب لها و�ان الكث��، لها �ع�ي نؤّدي 

 .ضعفنا

  �� ا�خيالية ال�خصيات استعرضت
ّ
ي بحيث للغاية حّية بطر�قة ادب صف

ّ
 إ�

ف حوَل  محاضر��ا من تنت�ي �انت أن وععد .ال�خصيات تلكم أبدا أ�َس  لم
ّ
 مؤل
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  ما،
ُ
ي لو كما أشعر كنت

ّ
ة أعر  أ�

ّ
 �ان الذي وما هو، ا�خاص من نوٍع  أّي  بدع

 .كتب  �� عن  افصاح حاوَل  عد

ا
ّ
 إ�� وأنصتنا ع��ما القراءة من فرغنا وعندما وستيّ، أد�سون  بدراسة نقومُ  كن

ا طلبت وا�س، ا�سة محاضرة
ّ
 عد الذي بالعمّ صلة ل  موضوع كتابة من

  كوفْر��، دي روجر الس�� عن ورعة كتبت .درسناه
ُ
�ِن  أساليب وحاكيت

َ
ف
ّ
 املؤل

 
ُ
 .حديثة تزحلق حلبة �� روجر الس�� ووضعت

 متقنة، بطر�قة وستيّ أد�سون  محا�اة مهّمة أّديِت  لقد» :وا�س ا�سة �� عالت

  أعتقد
ّ
� بأسلو�ك الكتابة ع�� عادرة في  تصبح�ن يوم سيأ�ي أن  .«ا�خاّص  املم�َّ

  بّد  وال
ّ
ا أع�ي أنا’’ :أضافت ألّ��ا ع�ّ�، ظهرت التشكيك أمارات أن

ّ
 .‘‘أعول  ما حق

يت كث��ا، تجامّ تكن لم ألّ��ا وا�س ا�سة ثناء أسعد�ي
ّ
ن أن نف��ي �� وتمن

ّ
 أتمك

 آمّ أن من بكث�� أ�عد هدفا �� بدا أن  رغم ايام، من يوم �� بإتقان الكتابة من

  �� أصبحت ح�ن لكن .بتحقيق 
ّ
 و�� ،‘‘جونيور  جورنال’’ وافقت السا�ع، الصف

 لقصص بال�امّ مكّرسة و�انت ،‘‘جورنال مينيبوليس’’ ل�حيفة تا�عة �حيفة

 منتظمة إسهامات �� و�انت .عص��ي إحدى �شر ع�� بالكتابة، املهتّم�ن اطفال

  عّينت�ي .عّدة بجوائز وفزت ‘‘جونيور  جورنال’’ �� الثانو�ة املرحلة �� وأنا
ُ
 محّررة

 ساوث ثانو�ة �� لل�حيفة كمراسلة أ�سون، هاريس ماي ا�سة ال�حيفة، هذه

 أدبيا إنجازا اعمال هذه من أّيا عّد  املمكن من يكن لم ال��اية �� لكن .هاي

 .حقيقيا
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 وكوفئت الكتابة، �� املبذول  جهدي ألز�د �� حافزا وا�س ا�سة ثناء �ان

، شاعرة باختياري 
ّ
 الثانو�ة، املرحلة لطالب السنوي  العدد صدر وعندما الصف

شرت
ُ
 .ف��ا عصيد�ي �

�ي كث��ة، شفهية مسابقات �� وشاركت املناظرات، �� للمشاركة سعيت
ّ
 لم لكن

 أحد �� شعرت ثانوي  اول  الصف �� اخ��ة محاول�ي وعقب م��ا، أّي  �� أفز

 .التا�� اليوم عصر مكت��ا إ�� وا�س ا�سة استدعت�ي .شديد بإحباط ايام

 ’’ :�� عالت
ُ
ك لو كما �شعر�ن بدأِت  اليوم، أراعبِك  كنت

ّ
 عاّمة خطبة �� أخفقِت  أن

 
ّ
  ال، أم عليِك  حختيار وعع سواء .الفائز�ن كأحد حختيار عليك يقع لم ألن

ّ
 فإن

ام، خاّص  رأي مسألة �� ف��ا، شاركِت  ال�ي املسابقات، هذهِ  �� املسألة
ّ
 كما با�ح�

م ايام أحد �� فستلتق�ن املحاولة، ع�� واظبِت  وإذا .�عرف�ن
َ
 ما ��جب  بحك

ك ا�حقيقي لإلنتصار ُمستعّدة تكون�ن وعندئٍذ  .تقول�ن
ّ
مِت  عد ستكون�ن ألن

ّ
 �عل

 .‘‘ثمن  تقدير

لب ثّم 
ُ
ي ط

ّ
م�ن عداد �� أكون  أن الثانو�ة املرحلة ��اية �� م�

ّ
 حفلة تمار�ن �� املت�ل

 .الشهادات توزيع

  الثانو�ة، املدرسة �� تصّر�� أعقب الذي اليوم ��
ُ
 �� جاراتنا إحدى التقيت

 أجمّ من واحدا ترتديَن  كنِت  .أمس ليلة رائعة كنِت ’’ :�� فقالت .الشارع

  الفسات�ن
َ
�ي .أيضا رائعة �لمتِك  و�انت ا�خّر�جات؛ سائر وسط

ّ
  لكن

ُ
 لزو�� علت

 كم ل�جميع أظهرِت  بحيث ا�حفّ أثناء �� برنامجك عرأِت  أِنِك  سيئا �ان كم

ت لقد .أنت البصر ضعيفة
َ
ارتِك، ع�� منعكسة اضواء �ان

ّ
  ألحد �ان وما نظ

ْ
 أن

  ال لو عينيك، إ�� ينتب 
ْ
 .‘‘ذلك فعلت أن
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  لقد
ْ
�ي بمالحظ��ا، مشاعري  جرحت

ّ
  لكن

ُ
  أعر  كنت

ّ
 .�حيحا �ان عالت  ما بأن

 حذري  أمارس أن �سيت املطبوع، ال��نامج ع�� اسمي لرؤ�ة تلّهفي غمرة ففي

  ��يء أّي  إ�� ألنظر املن�ل  إ�� أعود ر�ثما حنتظار �� املعتاد
ُ
 .عالنية ُمنحت

�ي أجْب، لم
ّ
  نف��ي، �� علت لكن

ّ
  الفرصة، أتيح لن بأن

ْ
  إن

ُ
 ألّي  ذلك، ع�� عدرت

 .ان �عد املالحظة هذه بمثّ لإلدالء �ان

  الغر�ب
ّ
 أدرس كنت .ا�جامعة �� او�� سن�ي �� كث��ا أعلق�ي البد�ي التمر�ن أن

 م�ا�ّي  ب�ن تفصّ مسافة هناك و�انت التمر�ن، من فرا�� فور  الر�اضيات ماّدة

 إ�� آرموري من وحنتقال ثياعي ارتداء �� دائما اسراع ع��ّ  ووجب .ا�حّصت�ن

ونا وإذا فولو�ّ؛ عاعة
َ
 ولو البد�ي التمر�ن إلجراء ار��ي الطابق �� استبق

  ا�جنون  حّد  إ�� أنفعّ ا�جرس، عرع �عد لدعيقة
ُ
ي أتصّيّ كنت

ّ
 بإرتداء أعوم عد بأ�

�ي ال�جلة، غمرة �� ال�حيح وجهها غ�� ع�� ثياعي �عض
ّ
 نف��ي من سأجعّ وأن

  �� مسألة �شرح عيامي أثناء أ�حوكة،
ّ
 فارتداء .السّبورة أمام الر�اضيات صف

 املرآة، إ�� واحدة فبلمحة .اخر�ات الفتيات إ�� بالنسبة �س��ة مسألة الثياب

�ي .يرام ما ع�� مظهرهّن  �ان إن �عرفن
ّ
، ثياعي ارتداء اعتدت لكن ٍ

ّ
 وتحّسس بتأن

 ّّ   .جدا بطيئة عملية لثياعي ارتدائي جعّ ما وهو عطعة، �
ُ
 ثالثا ألبُس  كنت

�ي إذ ايام، تلك �� ثياب عطعة وعشر�ن
ّ
 ثياعي و�انت مّرة، ذات أحصي��ا إن

  بّ .عادية جامعية لفتاة نموذجية
ّ
ّّ  �عّهد مجّرد إن  �ان خزان�ي �� اللوازم هذه �

 .ذا��ا حّد  �� مهّمة
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 وععد العادية، الر�اضية ثيابنا عن عوضا أنيقة ثيابا الكريسماس �حفلة ارتدينا

 حّصة إ�� وذهبت املدرسية حقيب�ي �� ثياعي نصف وضعت ا�حفلة ان��اء

 .الر�اضيات

  لِك »
ْ
� أن

ّ
 ال��فسور  �� عال ،«السّبورة ع�� اليوم ر�اضيات مسألة أّول  تح�

  أن ما شوْمواي،
ُ
 .�جلة �� القاعة دخلت

 .‘‘مستعّدة غ�� أنا’’ :علت

 .‘‘حاو��’’ :عائال �ّجع�ي

�ي’’ :أجبت 
ّ
 .‘‘أستطيع ال لكن

 عادرة تكو�ي أن يجدر لذلك ان، طو�ال شوطا عطعنا’’ :وعال باشم��از إ��ّ  نظر

ّّ  ع��  .‘‘تحض�� أّي  دون  من املسألة هذه ح

�ي إخباره أستطع لم
ّ
ارا، وال طوعا أضع ال أن

ّ
�ي زن

ّ
 أن �عد بيدي بحزامي أمسك وأن

ّّ  عد �ان  .انح

 بقيت البدنية، التمار�ن أجّ من ا�جري  مضمار باستصدام بدأنا عندما والحقا

 العالية الشرفة بموازاة يمتّد  املضمار �ان إذ .�سبب  عصيبة أوعات من أعا�ي

 عّدة بأ�جو�ة نجوت أن وععد .سيئة بصورةٍ  ُمضاءا و�ان الرئيس، الطابق فو  

  كدت عندما مرات
ْ
 العاب ملب�ى الرئيسية الساحة �� رأ��ي ع�� أسقط أن

  الر�اضية،
ُ
  أدركت

ّ
 لذلك .اخر�ن مع حستمرار أنوي  كنت إذا ��يء فعّ ع��ّ  بأن

 ومشيت هناك إ�� اخر�ن وصول  عبّ أرموري إ�� ايام أحد صباح باكرا ذهبت
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  .املضمار حوَل  ببطء
ُ
َّّ  عاينت ة، جزء �

ّ
يّ  يَدّي  ع�� وحبوت بدع

َ
 اماكن �� وركب�

د املعتمة
ّ
�ي من ألتأك

ّ
غفّ لم أن

ُ
� أن يمكن شيئا أ

ّ
ي اعتنعت أن وععد .ب  أ�ع�

ّ
 بأ�

 
ُ
 أّي  �� تحصّ لم ذلك، �عد .التجر�ة سبيّ ع�� جر�ت تماما، املضماَر  أِلفت

 .��يء من أخ��ى أعد ولم حادثة

 علم �� صعو�ات من عانيت او��، ا�جامعية سن�ي من الثا�ي الفصّ خالل

ثات،
ّ
 ع�� ُيكتب ما متا�عة أستطع ولم .ا�جميع ع�� إلزامية ماّدة �انت وال�ي املثل

 عراءة أيضا ع��ّ  الصعب من �ان كما .اش�ال رؤ�ة ع�� عدر�ي لعدم السّبور 

 ��اية دنّو  ومع .كتابنا �� جدا صغ��ة بحرو  املطبوعة اللوغار�تمات، جداول 

  الفصّ
ُ
ٍّ  عر�بة مجموعة ضمن نف��ي ألفيت  .الرسوب من خط�� �ش�

  حع��ا  من با�خجّ سأشعر’’ :ورط�ي ع�� أطلعت  ح�ن والدي �� عال
ّ
 ابنة بأن

 .‘‘املش�لة؟ يبدو الذي ما .الر�اضيات ماّدة �� رسبت ��

 مفّر  هناك يكن لم لكن الرؤ�ة، عن ��جزي  لوالدي حع��ا  �� يوما أرغب لم

 .املّرة هذه

ص��ي�ي لم ِلَم ’’ :سأل�ي
ُ
د أنا عبّ؟ من ت

ّ
 .‘‘مساعدتِك  ع�� عدر�ي من متأك

 أعمدة يقرأ �ان .معا الدراسة �� ذلك �عد أسابيع مدى ع�� أمسيات أمضينا

 �� ويساعد�ي اساسية الصيغ ع�� و�دّر��ي عاٍل، بصوت اللوغار�تمية ا�جداول 

 .القياسية املسائّ

ثات علم ماّدة �� نجحت الفصّ ��اية و��
ّ
 .جيد بتقدير املثل
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 املوضوع استيعاب ع�� عدرتِك ’’ :الحقا التقيت  ح�ن شوْمواي ال��وفسور  �� عال

 .‘‘حمتحان أسئلة �� اساسيات �ّ عن أجبِت  فقد أعتقد، كنت مّما بكث�� أك��

َبيّ الثانية، ا�جامعية سن�ي من اول  الفصّ ��اية ��
ُ
� حمتحانات، بدء وع

ّ
و�
ُ
 ت

 ف��ا أشعر ال�ي او�� املّرة �� هذهِ  و�انت .علبية بنو�ة إصابت  إثر فجأة والدي

  لقد .وفات  �عد �ان كما العالم �عد ولم كب��، بحزن 
ُ
 الطر�فة �حبت  خسرت

ّّ  �� البالغ واهتمام    ��يء �
ُ
 .أفعل  كنت

لة املوسيقية معزوفات  اش��ى  د إ��ّ  ُينصت ساعات وجلس املفضَّ
ّ
�ي من ليتأك

ّ
 أن

ّّ  من�لنا إ�� إنتقالنا وخالل .ال�حيح الوج  ع�� أعزفها  فصّ �� البح��ة ع�� املط

ة إ�� يتوّج  �ان الصيف،
ّ
 �انت إذا ما ألتب�ن �حيفة ليش��ي  أحد يوم �ّ املحط

شرت عد عّص�ي
ُ
 خرائط �� رسم .اسبوع لذلك جونيور  جورنال صفحات ع�� �

�ي .والتار�خ ا�جغرافيا �� جميلة
ّ
 واجبا�ي �� عندي ما أفضّ تقديم ع�� دائما وحث

 .املدرسة �� املنتظمة املدرسية

 .‘‘بقليّ؟ ولو أفضّ أداء تقديم �ستطيع�ن أال’’ :�سأل�ي �ان

 املدرسة من أحضرت ح�ن السؤال ذلك العادة بحكم املّرات إحدى �� سأل�ي

 .املدرسية عالما�ي بطاعة

�ي»
ّ
  لكن

ُ
 لعدم باأللم شاعرة ل ، علت «ماّدت�ن �� و�سع�ن ثمانية ع�� حصلت

 .�جهودي تقديره

 ع��ّ  واعتمدت وعلق، حزن  أّمي أصاب .رحيل  �عد أيضا املن�ل  �� احوال ساءت

 �� غر  عّدة أّجرنا) واملن�لية املهنية أعمالها إدارة ع�� مساعد��ا �� البداية من
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  .الصغار أبنا��ا رعاية �� ومساعد��ا ،(ا�حال �� من�لنا
ُ
 كسب إ�� حاج�ي إ�� تنّ��ت

مة أصبح أن فقّررت ممكن، وعت أسرع �� عو�ي
ّ
 �� يمكن �ان .إن�ل��ية لغة معل

فت .ا�جامعة من الب�الور�وس شهادة أنال ر�ثما املن�ل  �� البقاء
ّ
ي عن وتوع

ّ
 تلق

را، ��ا أ�حق�ي عد والدي �ان أن �عد املوسيقية النفخ آالت �� دروس
ّ
 و�� مؤخ

  املقابّ
ُ
م يوّدون  الذين التالميذ من ممكن عدد أك�� أّمنت

ّ
 البيانو ع�� العز  �عل

 .ا�جام�� �عليمي و�لفة كت�ي ثمن ع�� ألحصّ

 جّر�ت عد وكنت .في  رأيي حسم ع�� عدر�ي لعدم تصّص��ي اختيار أؤّجّ بقيت

ف ع��ّ  �عّ�ن لكن الثانوّ�ة، املدرسة �� الف��ياء ماّدة
ّ
 ألّ��ا دراس��ا عن التوع

ب
ّ
  و�ما .املصت�� �� دعيقا عمال تتطل

ّ
  اختيار�ة، ا�جامعة �� الف��ياء ماّدة أن

ّ
 فإن

 يمك��ا ال�ي اللغات حصص من وافر عدد أمامي �ان إذ بالقلق؛ ُ�شعر�ي لم ذلك

ّّ  أن ّّ  تح  كماّدة الف��ياء دراسة ع��ّ  �ان ال�لّية، �� لكن،. الف��ياء حصة مح

 .للعلوم مكّملة

�ي اعتقدت ال��اية و�� معّ�ن، موضوع اختيار وحاولت الفهرس، درست
ّ
 عرفت أن

 في  وليس ا�جيولوجيا �� فصول  أرععة من مقّررا وجدت املناسب؛ التصّصص

 .مصت�� أعمال

  .يرام ما خ�� ع�� ل�جيولوجيا دراس�ي �� او�� السنة سارت
ْ
ت
ّ
 الكتُب  غط

َّّ  ا�جامعيون  اساتذة ألقاها ال�ي واملحاضرات ا�جامعية   ما �
ُ
 إ�� إحتجت

ّّ  معرفِت ،  الكتب ماّدة حول  دعيقة مالحظات كتابة هو فعل  ع��ّ  �ان ما و�

 ا�خاصة امليدانية الرحالت �انت لقد .علب ظهر عن وحفظها املحاضرات وماّدة

  مسلّية، مينيسوتا بوالية وا�جغرافيا با�جيولوجيا
ُ
  عد وكنت

ُ
 باالرتياح أشعر بدأت
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ي
ّ
  التكميلية، العلمية املوادّ  إ��اء ع�� أوشكت عد أل�

َ
 فجأة نف��ي وجدت ح�ن

ي أعتقد جعلت�ي مستعصية مش�لة �� غارعة
ّ
 من التصّرج ع�� عادرة أكون  لن بأ�

ية
ّ
 .ا�جامعة �� والفنون  واداب العلوم �ل

 كبقّية ا�جدول  �� جّيدة بدت ماّدة �� اخ�� الفصّ أعمال �� اسمي �ّجلت

 عليلة أيام �عد ذلك، مع .بالنفس ثقة مملوءة وأنا دراس��ا �� وشرعت املقّررات،

  إ�� �خورا يحضر ال��وفسور  �ان ح�ن إذ الشكوك؛ �ساور�ي بدأت
ّ
 الصف

 اجابات تقديم ع�� عادر�ن ا�جميع بدا الكيميائية، مكّونا��ا عن ويسأل

  �� يتس�ى لم .أنا إال ال�حيحة
ْ
ب حصّ أين من أعر  أن

ّ
 معلوما��م، ع�� الطال

  ا�خامسة، أو الرا�عة للمّرة أخفقت أن وععد
ُ
 عن بجواري  جالسا شاّبا سألت

ّّ  و�عّر  �عّرف  كيفية  .إل��ا بالنظر ال�خور  محتو�ات ع�� آخر �خص �

 .‘‘الكيمياء مقّرر  �� ذلك درسنا �س��، امر’’ :أجاب�ي

ى هّ’’ :سألت 
ّ
ُّّ  تلق   �� من �

ّ
 ‘‘الكيمياء؟ مقّرَر  الصف

ي  بالتأكيد،’’ :أجاب�ي
ّ
ي مسبق شرط تلق

ّ
 .‘‘املقّرر  هذا لتلق

 .حصّ ما فهمت

 ‘‘الكيمياء؟ مقّرر  تدر��ي لم بأنِك  القول  �عن�ن هّ’’ :سأل�ي

 .وجه  �� بالتحديق اكتفيت

يا وعتا ستقض�ن’’ :وعال مباليا، ال كتفي ، هّز 
ّ
 .‘‘دون  من هنا مسل
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 العلمية مواّدي ألكمّ ا�حّصة هذه دراسة ببساطة ع��ّ  وجب لكن’’ :ل  علت

م؟ بحّق  سأفعّ ماذا .التكميلية
َ
م طر�قة هناك أليست العال

ّ
بات أل�عل

ّ
 املرك

 .‘‘املقّرر؟ �� ألنجح املعلومات من يكفي ما وأجمع لل�خور  الكيميائية

ر
ّ
ي» عال، ثّم  ، ،«�ساعدِك  رّ�ما كتاب املن�ل  �� لدّي » دعيقة فك

ّ
  أشّك  لك�

ْ
 يكون  أن

ر بمقدورك
ّ
  �� الدراسة دون  من في  ما نصف تذك

ّ
 .«الصف

 .«املحاولة يمكن�ي» :أجبت 

 من لها ��اية ال عوائم حفظ ع�� أسابيع طوال وواظبت الكتاب، الشابُّ  أحضر

�ي أحسست الفصّ ��اية و�� .اطال  ع�� شيئا �� �عِن  لم ال�ي الصيغ
ّ
يت أن

ّ
 تلق

 اسم وهو القديمة، ا�حفر�ات علم عن عوضا العقلية الر�اضة �� حصص ثالث

 .الفهرس �� املقّرر  تحت  يرد الذي

 
ُ
 ان�ل��ية اللغة ودرست ا�جامعة، �� والفر�سية املانية للغت�ن دراس�ي واصلت

 .أخرَ��ن أجنبيت�ن بلغت�ن أشب  و�انتا أيضا، الوسطى وان�ل��ية القديمة

ري  أن غ�� من اللغات من الكب�� العدد هذا تدرس�ن ِلَم »
ّ
  تفك

ّ
 لغة �� عط

 Song Of the من عطعة أعرأ سمعت�ي عندما ايام أحد �� أّمي سألت�ي ،«عومِك؟

Creation  أدرس لم» :بحيو�ة أجب��ا :ل�ادمون  ّّ  اسبانية فهناك �عد، اللغات �

 .«...و وايطالية

متِك  أن سبق أعني ، ما تفهم�ن أنِت » :عائلة عاطعت�ي
ّ
 باللغة القراءة عل

نة وكنِت  اهلية باملدرسة التحاعك عبّ الن�و�جية
ّ
مك وسيكون  م��ا، متمك

ّ
 �عل

 .«سهال جديد من إّياها
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 .‘‘أّمي؟ يا ملاذا لكن’’

 أظّن  كنت .اصلية بلغت  �عض  عراءة يض��ك ولن جميّ أدب لد��ا الن�و�ج»

ك
ّ
  ،«صغ��ة فتاة وأنِت  الن�و�جية اللغة أحببِت  أن

ْ
 .بحزن  كالمها أ��ت

  ألمي، إرضاء لذا،
ُ
�ي .العليا حختيار�ة مواّدي من كواحدة الن�و�جية اخ��ت

ّ
 لكن

ة تكّبد خشيت
ّ
  وعّررت أجنبية للغة آخر تمهيدي مقّرر  �� الشروع مشق

ّ
 آخذ أال

  إن الن�و�جية اللغة �� تمهيدية مقّررات
ُ
 .ذلك ع�� عدرت

 
ُ
�ي ل  وعلت الن�و�جية، اللغة عسم رئيس باث�ي، ال��وفسور  إ�� ذهبت

ّ
 من إن

�ي نرو�جية، أصول 
ّ
م�ي تمهيدية، مقّررات �� وع�ي إضاعة أر�د ال لكن

ّ
 كتابا سل

يّ  صغ��ا
ّ
 هذا، اللغة عواعد كتاب اعرئي’’ :وعال طاولت  ع�� موضوعا �ان اللون  ب�

صضعك أسبوع، �عد وعودي
ُ
نة كنِت  إن لنعر  عندئٍذ  إلمتحان وسن

ّ
 من متمك

�ن ما بقدر الن�و�جية اللغة
ّ
 .‘‘تظن

 باللغة إملامي بمدى بالدهشة إشعاره أعصد أكْن  ولم شديد، بإحراج أحسست

�ي الن�و�جية،
ّ
 ��يء فعّ مقدوري �� يكن ولم ان، واعع أمر أمام أصبحت لكن

 .امر �� امل��يّ  غ��

ي طلب كما أسبوع غضون  �� عدت
ّ
 .م�

 ب  و�نفرد الحظت  الذي الوحيد امر» :اختبار بدء انتظار �� أجلس وأنا علت

  الن�و��� النحو
ّ
الت دون  من باالسم الحقة تصبح التعر�ف أداة أن  .«معّدِ

  بدت
ّ
بق أسئلة بضعة وععد أب�جت ، املالحظة وكأن

ْ
 .كتاب  �سيطة،أط
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ِك  أعتقد’’ :مبتسما إ��ّ  ينظر وهو عال
ّ
  إ�� غدا ستحضر�ن أن

ّ
 الذي ادب صف

 .‘‘أدّرس 

 إ�س�ن، عرأت .الن�و��� ادب �� ممتعة رحلة بداية نظري  �� تلك �انت

هاف�ن، وف��غيالند، الي، و�وناس و�يور�سون،
ْ
فات من والكث�� وفينيي، وفيل

ّ
 املؤل

فات اخرى، القديمة الكالسيكية
ّ
ي ووجدت أيضا، ا�حديثة واملؤل

ّ
 بما أعوم بأ�

ية الن�و��� ادب دراسة �� أّمي إرضاء مسألة كب��، حّد  إ�� يتجاوز،
ّ
 .بال�ل

ّّ  برغم لكن �ي �� أشّك  القصوى  ا�جهود �
ّ
ن كنت أن

ّ
 دراس�ي مواصلة من سأتمك

 ني�� ا�حميمتان، صديقتاي �انت .ف��ا أصدعائي أخال  دماثة لوال ا�جامعية

ة، الصفو  �� �� املقعد تحجزان �انتا .عي ��تّمان أو���غ، ولورا و�لوك
ّ
 املكتظ

عتمة الساللم استعمال �� و�ساعدان�ي
ُ
 مالحظا��ما و�ع��ان�ي املألوفة، وغ�� امل

 �� وا�خاص اماكن �� وتحددان رؤ���ا، أستطع ولم اللوح عن ��ختاها ال�ي

رت آخر صنيع ألف �� وأسديتا الساحات،
ّ
  تكّبد عن وأغنت�ي الوعت �� وف

ّ
 .املشا 

 .ال��يدي صندو�� �� مالحظات �� ت���ان �انتا ما وغالبا

  عرفِت  هّ بورغيلد،’’
ّ
و�ّ عاعة‘ �� ملصقا هناك أن

ْ
  يقول  ’فول

ّ
  إن

ّ
 اللغة صف

 .‘‘اليوم؟ يجتمع لن ان�ل��ية

 ال ِلَم  .البارحة وايت ال��وفسور  ب  أو��ى الذي ا�جديد التار�خ كتاب سأش��ي ’’

ط�ن
ّ
قاء تصط

ّ
 الكتب؟ بيع محال إ�� معا ونذهب املكتبة عبالة الساللم فو   عي لل

ِك  �� تقو�� ألم
ّ
 .‘‘أيضا؟ هناك من الكتب �عض شراء تر�دين إن
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� .اليوم الكنيسة �� �لمة يلقي نيوجر��ي والية حاكم و�لسون، وودرو ’’
َ
 بأسرع �عا�

 .‘‘الغرعي الباب عند للقائك سأتوّج  .يمكن ما

 هناك �انت .والتار�خ ان�ل��ية اللغة صفو  من كث��ا و�لوك ني�� شاركت�ي

��ا وال�ي الطلق الهواء �� املطالعة جوالت من العديد
ّ
 وعد املقّرر�ن، هذين تطل

  إعتادت
ْ
 إجهاد عن ذلك أغنا�ي وعد .مدارالساعة ع�� عاٍل  بصوت �� تقرأ أن

��ا �انت ال�ي املعلومات ثّبتت أّ��ا كما عي�ي،
ّ
�ي حّد  إ�� ذه�ي �� عراءة �غط

ّ
 لم أن

  حمتحانات عبّ مراجع��ا إ�� أحتج
ّ
 .‘‘نادرا إال

 بيتاس سيغما �سّمى الفتيات من صغ��ة مجموعة إ�� ولورا و�لوك ني�� انتسبت

 
ُ
ة البداية، �� .او�� ا�جامعية سن�ي منذ املجموعة هذهِ  رافقت عد وكنت

ّ
ا، عل

ّ
 من

ا أو���غ لورا-هاي ساوث ثانو�ة من القادمات
ّ
كويست وم��تّ ها�سون  وآن

ْ
 تورن

 �� معا وتناول  املن�ل  من الغداء طعام إحضار عادةِ  �� إنصرطت-وأنا نورمان وإّبا

ل�ن عاعة �� الصغ��ة الطعام غرفة
ْ
 من عصبة إ�� �عّرفنا ما وسرعان .شيف

ا عر�با طاولة إ�� يجلسن كّن  مّمن ’سن��ال‘
ّ
 من عليّ عدد إلينا انضّم  ثّم  .من

  �� وما .البلدة خارِج  من القادمات الفتيات
ّ
ه صرنا ح�ى وج��ة مّدة إال

ّ
 معا نتن�

مة جمعية إ�� تحّولنا ثّم  صغ��ة، حفالت ونقيم
ّ
 اسم نفسها ع�� أطلقت منظ

ا .بيتاس سيغما
ّ
مة كن

ّ
 عنت الصغ��ة املجموعة هذه لكّن  بال�امّ، اجتماعية منظ

 فاتنات فتيات ضمن بجع�� معنو�ا�ي رفعت لقد .ذلك من بكث�� أك�� هو ما ��

ٍّ  لإل�جاب ومث��ات ّّ  إ�� متنّ��ات كّن  لكو��ّن  وأيضا كب��، �ش�  يحدث �ان ما �

نا
َ
  ا�جام�ّ�، ا�حَرم �� حول

ّ
م جعل�ي برفق��ّن، وجودي مجرد فإن

ّ
 كث��ة أمورا أ�عل

 .معرف��ا ا�جيد من �ان
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ا الذين اخ��ة، السنة طالَب  نحُن  جميعنا، الر�يع ��
ّ
  ننتظر كن

ْ
 بمناصب نحظى أن

ا تدريسّية،
ّ
��ا، الطلبات صَور  الفتيات عارنت .ُمتحّمس�ن كن

ْ
قن وتبادل

ّ
 من وتحق

  ملعرفة والتكميلية اساسية املوادّ 
ّ
 تدريس ، يمك��ّن  الطلبات �� يذكرن  ما أن

 .ا�جامعي�ن أساتذ��ّن  من عل��ا حصلن ال�ي التوصيات عن وتحّدثن

 
ُ
ّّ  إ�� أصغيت  أن إ�� فحاج�ي .م��ا أّيٍ  �� أشارك أن غ�� من احاديث هذه �

 القيام عبء �سبب اخر�ات الفتيات من أّي  حاجة فاعت عي��ي لقمة أكسب

  الكب��، من�لنا بأعمال
ّ
 �اهّ ُيثقّ �ان معا ا�جامعة �� إسِ�� ووجود وجودي وألن

  �� و�دا املا��، وضعنا �سبب باستمرار القلق ساورها لقد .أّمي
ّ
 ع�� حز��ا أن

رت مّرة من ما لكن .فأك�� أك�� �شتّد  والدي
ّ
  التدريس �� ف��ا فك

ّ
  إال

ُ
 إن و�ساءلت

ّّ  �� فعلتا عد كما ع��ّ  صعبة امور  ستجعالن عيناي �انت  سعيت عد شأٍن  �

 .ِب  للقيام

 غ�� من القادمة السنة �� منصب لتأم�ن فعل  يمكن�ي ما فعّ ع�� عزمت لذلك

 ا�خاّصة املواضيع صعيد ع�� يرام ما ع�� كنت .أحد مع خططي أناعش أن

  .بالتدريس
ُ
 وكذلك وان�ل��ية والن�و�جية والفر�سية املانية اللغات درست

�ي ا�جيولوجيا، تدريس النظر�ة الناحية من وس�� �� و�ان التار�خ،
ّ
 أشأ لم لكن

 صَور  التقاط طلبت .طل�ي �� إل��ا باإلشارة لها دا�� ال صعو�ات بإيجاد املجازفة

  عرفت عندما توصف ال سعادة وغمرت�ي الطلب، أجّ من �� فوتوغرافية
ّ
 أن

 .املصّور  التقطها ال�ي ا�جانبية الصورة �� اطال  ع�� تظهر لم املصابة عي�ي

نت أن إ�� الطلب �لمات كتابة ع�� تدّر�ت
ّ
 ثّم  .ُمْرٍض  نحو ع�� كتاب��ا من تمك
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 إلكمال توصية �� يكتب أن من  وطلبت ا�جامعي�ن أساتذ�ي من واحد إ�� ذهبت

 .التدريس طلب

 .‘‘التعليم؟ مجال �� العمّ توّدين ملاذا’’ :سأل�ي

�ي كما عي��ي، لقمة كسب إ�� أحتاج’’ :أجبت 
ّ
  أن

ُ
 دخلت أن منذ لهذا أ��ّيأ كنت

ية
ّ
 .‘‘ال�ل

 .‘‘عينيِك؟ مش�لة رغم’’ :سأل�ي

 ’’ :عل�ي خفقات �سارعت وعد أجبت 
ُ
 تمنعا�ي لم وهما حيا�ي، طوال معهما عشت

ع ا�جامعة، دخول  من
ّ
 .‘‘الر�يع هذا أتصّرج أن وأتوع

 .‘‘تماما مصتلفة مسألة هذه’’ :عال

 .‘‘مصتلفة؟ ملاذا’’ :سألت 

 أّي  إعناع إم�انية �� كث��ا أشّك  معِك، صر�حا سأكون ’’ :وعال مباشرة إ��ّ  نظر

ك ومع .بتوظيفِك  مدرسة �� مدير أو إدارة مجلس
ّ
  منصبا، أّمنِت  أن

ّ
ي إال

ّ
 أرى  إ�

ِك 
ّ
�ي لن بأن

ّ
ب .ب  ححتفاظ من تتمك

ّ
مة يتحّملوا لن ايام هذه فالطال

ّ
 �عين�ن معل

ِك  وأخ��ى بك؛ و��زؤون  عليِك  سي�حكون  .كهات�ن
ّ
 كسب �� صعو�ة ستجدين أن

  يصّدعوا لن ألّ��م أيضا، اباء ثقة
ّ
  ع�� القدرة لديك أن

ْ
 من ال�ا�� بالقدر تري  أن

 .‘‘العمّ تأدية من يمكنك الذي الوضوح

 .«أفعّ؟ أن ع��ّ  تق��ح ماذا» تلعثمت، ،«لكن»
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ر
ّ
� أن عليِك  .فعال إجابة أجد ال’’ :عال ثّم  لدعيقة فك

ّ
 .بنفسِك  املش�لة تلك تح�

  آسف وأنا .بوضعك �علم من أفضّ أنِت  ال��اية ففي
ّ
  إذ ذلك، عول  ع��ّ  أن

ّ
 أن

  �� أداءك
ّ
  الصف

َ
  �ان

ُ
�ي للغاية؛ مقنعا

ّ
 ع�� أ�ّجعك أن ببساطة أستطيع ال لكن

د، وأنا التدريس،
ّ
ٍّ  متأك ك من منطقّي، �ش�

ّ
 .‘‘واحدا فصال تكم�� لن أن

 حّد  إ�� أستاذي مع املحادثة تلك عقَب  أيام طيلة شديدةٍ  �عاسٍة  حالِة  �� بقيت

ي مع  ظننت
ّ
ن لن بأ�

ّ
 حيال باألسف أشعر وصرت .ا�حياة مواصلة من أتمك

ب إ�� التحّدث تحاشيت لقد .باملطلق ا�جامعة �� وجودي
ّ
 أعرفهم، الذين الطال

�ي مع
ّ
  .عل��م أ�عّر  كنت أن

ُ
 أساتذ�ي إ��ّ  ينظر ال �ي وج�ي إخفاء وحاولت

 .ا�جامعيون 

يت أخ��ا،
ّ
 التوّج  عن وعوضا ايام، أحد عصر �� برّمت  املحاولة جهد عن تصل

  ادب، محاضرة إ��
ُ
ة إ�� يودي �ان الذي الطر�َق  سلكت

ّ
 .ال��ر ضف

 
ُ
 .‘‘حال؟ أّي  ع�� املحاولة من الفائدة ما’’ :بمرارة نف��ي سألت

 
ُ
 املسيسي�ي ل��ر السريع التيار وراعبت املاء، وسط ناتئة خضراء ر�وة ع�� جلست

  مرتفعا، ال��ر �ان .أمامي من ماّرا يندفُع  وهو
ْ
 �� ا�جر  إ�� أمواَج  وإندفَعت

  �� وما .جلو��ي مل�ان املقابلة ا�جهة
ّ
 دّوامات انتبا�� جذبت ح�ى وج��ة برهة إال

ق التيار لكّن  املستقّر، املياه جر�ان أوعفت دّوارة
ّ
َّ  أ�عد مسافٍة  ع�� املتدف  واص

  �ع��ض ما هناك يكن لم لو كما إكتساَح 
َ
 .طر�ق
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 بال طر�قي �ع��ض العوائق .النحو هذا ع�� م�� امور  �س�� ملاذا، نف��ي، سألت

 أفعّ بدأت كما بذلك لها أسمح لم ما توعف�ي لن .إيقا�� يمك��ا ال لكْن  انقطاع،

 .ان

 
ُ
 الذي املنعش الهواء من عميقا نفسا أخذت أن وععد و��ضت، دمو�� م�حت

 .ا�جامعة إ�� إدرا�� عدت ال��ر، من هّب 

  دخو�� عبّ ل�حظة الباب بمقبض أمسكت
ّ
 ع��ّ  يجب �ان حيث ادب صف

ب مواجهة
ّ
 .ا�حّصة ان��اء عبيّ مجيئي سبب عن سيتساءلون  الذين الطال

ي لكم أعول  ثانو�ة، مدرسة �� ان�ل��ية اللغة مدّرسة سأكون ’’ :نف��ي �� علت
ّ
 إ�

 .‘‘أيضا جيدة مدّرسة وسأكون  سأفعّ،

 و�ت�ي، ا�سة إ�� للذهاب ال�جاعة من يكفي ما استجمعت التا�� اليوم و��

 �� �سمح توصية ع�� ل�حصول  سعيت ح�ن تجر��ي عن وأخ����ا البالغة، مدّرسة

 .بالتدريس

 .‘‘التدريس؟ �� فعال ترغب�ن هّ’’ :الفظاظة من ���يء سألت�ي

 .‘‘أجّ’’ :أجب��ا

 .‘‘آخر؟ ��يء أّي  من أك��’’

 .‘‘ا�حاضر الوعِت  �� بِ   القيام كيفية أعر  آخر ��يء أّي  من أك��’’
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ْ
 �انت تر�دين، ما وافع�� اذه�ي إذا،» :بلطف عالت ثّم  لدعيقة، بإمعان إ��ّ  نظرت

مات أفضّ إحدى
ّ
 من جب��ة �� ممّدة و�� حصصها تدير عرف��ّن  الال�ي املعل

ر ال وأنا .ا�جص
ّ
  أتذك

ّ
��ا أحد أن

ّ
 .«واحدا اجرا عل��ا رمى طال

ي حّد  إ�� حمتنان شديدة كنت
ّ
  أ�

ُ
 .الكالم عن �جزت

 .‘‘اليوم توصيا�ي سأرسّ’’ :تقول  ومضت

 
ُ
 .أشكرها أن وحاولت ��ضت

ِك  أعتقد ما بقدر تنج�� أن وآمّ بذلك، لقيامي السعادة عّمة �� أنا’’ :عالت
ّ
 أن

 .‘‘ستفعل�ن

فورد، مار�ا لرؤ�ة الذهاب منِك  أودّ  مهال،’’ :عالت ألنصر  التفتُّ  وعندما
ْ
 لم سان

متِك، أن �سبق
ّ
 .‘‘بأمرك ومهتّمة �عرفِك  لكّ��ا عل

  الدهشة عالمات وأن بّد  ال
ْ
ت
َ
ت عد �ان

َ
 أك�� سانفورد مار�ا �انت فرّ�ما .ع��َّ  بان

عا تفوعا ا�جامعي�ن اساتذة
ّ
  و�دا .ا�جام�� ا�حرم �� باملحّبة وتمت

ّ
 غ�� من أن

 �� إل��ا للذهاب تدعو�ي مناسبة أّي  حصول  لعدم بوجودي، �عر  أّ��ا املعقول 

 .السابق

لت
ّ
 .‘‘عنِك  أخ��ُ��ا’’ :عائلة طل��ا و�ت�ي ا�سة عل

و�ّ �� الثالث الطابق �� املمّر  �� أم��ي كنت وفيما
ْ
�ي لو كما أحسست هول  فول

ّ
 أن

  املف��ض .الهواء ع�� أم��ي
ّ
 معهم التعامّ يمكن ال مّمن واحدة و�ت�ي ا�سة أن
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ت لك��ا التدريس، هيئة ��
َ
 ��تّم  وجعل��ا سانفورد مار�ا أمام كث��ا ع��ّ  أثنت عد �ان

 .بأمري 

 
ُ
 �� مفرو  الث�ج، كما ابيض، شعرها .مكت��ا إ�� جالسة سانفورد مار�ا وجدت

  الوراء، إ�� بإستقامٍة  وُمسّرح املنتصف،
ْ
ت
َ
 أسود فستانا �املعتاد، ترتدي، و�ان

 وسلسلة املرتفعة، ياع��ا أع�� عند اللون  أبيض كشكش خال الزركشة من خاليا

  أن إ�� تقاطع�ي أن دون  باهتمام أصغت .الذهب من طو�لة ساعة
ُ
 أردت ما أ��يت

ي واع��بت كرسّ��ا عن ��ضت ثّم  .عول 
ّ
 .يدي �� يدها ووضعت م�

يّ  أدع لن’’ :عميق غنائي بصوت عالت
َ
  لو كث��ا تقلقا�ي عي�

ُ
ك م�انِك؛ كنت

ّ
 ألن

ِك  �� هم ممن الشباب معظم أنجَز  مّما أك�� حال�ِ�ما، رغَم  بالفعّ، أنجزِت 
ّ
 .سن

نا
ّ
 لكّن  .وروحية وأخالعية، عقلية، إعاعات .�عرف�ن كما إعاعات، لدينا �ل

 .‘‘وحسب بدنية إعاعتِك 

 لينكول�ن أبراهان عشر السادس ام���ي الرئيس خطابات من شه�� خطاب 1
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 الثالث الفصل

 إ�� توّج�ي عبّ الثياب غسّ �� أّمي أساعد كنت فيما ايام، أحد صباح ��

  ا�جامعة، �� او�� حّص�ي
ّ
 .املن�ل  جرس رن

 .«النشاء ألصنع حال أّية ع�� الصعود ع��ّ  إذ «أّمي، عالت ،«الباب سأفتح أنا»

�’’ :بلهفة عالت تنادي�ي، سمعُ��ا �حظات وععد
َ
 .‘‘�سرعة �عا�

 
ُ
م صعدت

ّ
 .أركض وأنا بِمرَ�ل�ي يَدّي  ما�حة مسرعة، السل

م�ي و�� عالت
ّ
فا �سل

ّ
 مجلس سكرت�� من رسالة هناك’’ :اللون  أبيض طو�ال مغل

 .‘‘فا�� تو�ن مدرسة إدارة

 
ْ
�ي حّد  إ�� يداي ارتجفت

ّ
  أن �عد لكن فتح ، استطعت بال�اد أن

ُ
 الرسالة عرأت

  في ، ال�ي
ُ
�ي ظننت

ّ
 .ف��ا ورد ما فهم أسأت أن

 
ُ
مت

ّ
  ألّمي الرسالة سل

ُ
 .‘‘بنفسِك  اعرئ��ا’’ :لها وعلت

 ناظر مساعدة ستكون�ن .التعليم عقد إليك س��سّ’’ :عالت برهة وععد

 .‘‘للمدرسة

ا
ّ
 .الرسالة مع مرفقة عانونية وثيقة معا عاين

 �� دوالرا ست�ن وستنال�ن شهور، �سعة العقد مّدة’’ :عاٍل  بصوت أّمي عالت

 .‘‘الشهر
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  صو��ا انقطع
ْ
ة النافذة من بالقرب الهّزاز الكر��يّ  ع�� وجلست

ّ
طل
ُ
 ا�خارج ع�� امل

ا حيث ا�جلوس غرفة ��
ّ
 .نقف كن

جيبت لقد �، حمدا’’ :يد��ا شبكت وعد عالت
ُ
 .‘‘دعوا�ي أ

 ساكر�د مدرسة إدارة مجلس من املّرة هذه .آخر عقد وصل�ي أيام بضعة وععد

 .بمينيسوتا هارت

�� أن افضّ’’ :أّمي عالت
ّ
 هناك، وإل��ابيث إينوش .فا�� تو�ن مدرسة عقد توع

 خالل �شأنك، أك�� مرتاحة سأكون  .�عرف�ن كما معهما اعامة إ�� دعياِك  وعد

، ع�� او��، السنة ّّ   اع
ْ
 .‘‘هناك بقيِت  إن

 
ُ
 .فا�� تو�ن مدرسة �� ع��ّ  ُعرض الذي املنصب وعبلت أّمي بنصيحة عملت

  ذلك وععد
ُ
ي عن با�جامعة الفتيات أخ��ت

ّ
 مناعشة وس�� �� �ان .السعيد حظ

 باآلباء حلتقاء تصّيّ – في  كّن  الذي املرح ومشاطر��ّن  معهّن  التعليمية املناصب

 أن �عد – البطيئة املدارس إدارات ومجالس اطوار، غر��ي واملدراء الغاضب�ن،

 
ُ
 .املجموعة سائر ب�ن من القادمة السنة �� وظيفة سينال من أّول  أصبحت

�ي ،«املتعّددة التعليمية العقود ذات السيدة»
ّ
 .لقّبن

 
ُ
 حفّ يوم الب�الور�ا خدمات مكتب عند ا�اديمي املوكب �� أو���غ ولورا مشيت

�ي ا�حفّ مفتتح �لمة متا�عة أستطع ولم التصرج،
ّ
 .السعادة عّمة �� كنت ألن

�ن دال، بورغيلد يا حسن’’ :لورا بجانب أجلس وأنا نف��ي �� علت
َ
 من أو �عين

 .‘‘حال أّي  ع�� املسافة هذه عطع �� نجحِت  دو��ما،
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  تصّر��، أعقب الذي الصيف خالل
ُ
ي درجة إ�� تماما منشغلة كنت

ّ
 أكن لم أ�

  ما بقدر علقة
ُ
  .رّ�ما مصتلف وضٍع  �� سأكون  كنت

ُ
 مينيبوليس، �� وإسِ�� عملت

 إبتعنا جنيناه الذي باملال .البح��ة من القر�ب من�لنا �� اسرة بقّية أعامت فيما

 .لنا جميلة ثيابا أّمنا م��ا صنعت موادا

  إذا كث��ا بمظهري  يبالوا لن رّ�ما’’
ُ
 أنظر وأنا لنف��ي علت ،‘‘جّدا أنيقة ثيابا لبست

 أسمر صو�� شال :أج�� من صنعها تن�ي أمي �انت ال�ي ا�جميلة املشغوالت إ��

م اللون 
َّ
 مع ازر  الس��ج من بّحار طقم فاتح؛ أزر  مصم�� صو  مع ومقل

�ن؛ الطو   فو   حمراء جديلة  كث��ة جميلة بلوزات مع داكن أزر  طقم والكمَّ

لَبس
ُ
 .التدريس �� �� يوم أّول  �� ارتديت  منقوش فر���ي ورداء مع ؛ ت

  ذلك، مع
ْ
 منصب لنيّ توصية من�� ع�� يقدر لم الذي استاذ، �لمات بقيت

  �عليمي،
ّ
ب» :أذ�ي �� ترن

ّ
مة يتحّملوا لن ايام هذه فالطال

ّ
 .«كهات�ن �عين�ن معل

 نحو الرحلة استغرعت فا��، تو�ن إ�� مينيبوليس من بالقطار بمفردي توّجهت

 
ّ
 لنف��ض .الشديد التوتر من بنو�ة أصبت هناك إ�� أصّ أن وعبّ ساعات، ست

�ي
ّ
  أن

ُ
 خا�� مع هذه مثّ أخت ابنة إعامة ستكون  املدرسة، أ�حوكة أصبحت

ر لم ِلَم  .لهما كب�� إحراج مصدر إل��ابيث والعمة إينوش
ّ
 وأذهب عبال امر �� أفك

  لو الثمن تدفع ال�ي غ��، ال الوحيدة، ألكون  أحد، في  �عرف�ي ال م�ان إ��
َ
 حَدث

 .«يحدث أن يمكن ما أسوء

 من ترّجلت ح�ن إل��ابيث والعمة إينوش خا�� جانب من الصاد  ال��حيب لكّن 

  بيد .الزمن من مّدة علقي أ���ى جعل�ي القطار
ّ
 ع�� مستلقية كنت عندما أن
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 ليس م�ان �� واختبأ سر   �لّص  سبق، مّما أك�� وض�� ساء الليلة تلك �� السر�ر

  �� حق أّي  ل 
ْ
 .في  يكون  أن

  عندما التا�� اليوم صباح �� الشرفة إ�� م�� إل��ابيث العمة خرجت
ُ
 إ�� انطلقت

ِك  أعر  أنا’’ :وعالت املدرسة،
ّ
 ذلك تفعل�ن فأنِت  رائع، �ش�ّ عملك ستؤّدين أن

 .‘‘�عرف�ن كما دائما،

  �خصا
َ
 الهواء و�ان املدرسة، ساحة �� الضاّرة الطو�لة اعشاب يجّز  �ان

  املدرسة وداخّ .حاّدا وأز�زه شديدا
ُ
قِبلت

ُ
ست

ُ
 وغبار التنظيف سائّ برائحة أ

 .الطبشور 

 .الثا�ي الطابق �� املدير مكتب إ�� مباشرة توّجهت

ع كنت وأنا بقدومِك، دوك أخ���ي’’ :بموّدة يصافح�ي وهو �� عال
ّ
 .‘‘مجيئِك  أتوع

  ع�� أمارة أد�ى أ�حظ لم إ��ّ  يتحّدث �ان وفيما
ّ
 غ�� أمرا مظهري  �� وجد أن

 تحت للتدريس تأ�ي أخرى  فتاة أّي  سيعامّ �ان كما تماما عامل�ي لقد .عادي

 .إشراف 

 �� مّرة ألّول  الثانوي  التعليم من سنوات أرعع إتاحة نحاول  نحُن ’’ :يقول  وم��ى

 التصّرج عبّ ما سنة �� �انوا مّمن أرععة أو شّبان بثالثة بالظفر آمّ وأنا تار�صنا،

 مثا��، �خص ها�سوم رايموند دراس��م؛ و�كملوا هنا ليبقوا املنصرم العام ��

ا :والفتاتان
ّ
 .‘‘ممتازتان طالبتان سيث�ي، ومابيّ هولم آن
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ّّ  بتدريس سنقوم وأنا هو  وأنا القول، �� م��ى الثانو�ة، املدرسة �� املوادّ  �

�
ّ
حدة الواليات تار�خ تدريس أيضا سأتو�

ّ
  �� املت

ّ
 . الثامن الصف

بنا يحصّ لن ولذلك معتمدة، مدرسة لسنا’’ :وأضا 
ّ
 لم ما عالما��م ع�� طال

 ليكونوا يكفي بما حسنا أداؤهم يكون  أن و�جب الوالية، امتحانات �� ينجحوا

ئ�ن  عّرروا ما إذا العليا ا�اديمية املؤّسسات �� الدخول  امتحانات �� للنجاح مهيَّ

 .‘‘��ا حلتحا 

 ع�� كتب حيث الثانو�ة، املدرسة �� حجتماعات غرفة إ�� املدير مع توّجهت ثّم 

� ال�ي باملوادّ  عائمة اللوح
ّ
  عال .تدريسها سنتو�

ّ
ي سيدّرس إن

َ
 الر�اضيات ماّد�

 .واللغات والتار�خ ان�ل��ية اللغة �� وسي��ك والعلوم،

ب من عدد عِدم
ّ
ن�ي أن عبّ املدرسة �� حجتماعات غرفة إ�� الطال

ُ
 .مناعشتنا ن

 هنا، املوجودين لأل�خاص املؤعتة بال��امج ا�حال �� نبدأ رّ�ما’’ :املدير عال

� أن وعلينا
ّ
ب عالمات �شأن ا�حرص نتو�

ّ
 مستعّدين ليكونوا اخ��ة السنة طال

ب �ستحّق  كما .الر�يع �� للتصّرج
ّ
  التصّرج عبّ ما سنة طال

َ
 و�مكننا .أيضا املراعبة

�
ّ
ب مع التعاطي �� أك�� بمرونة التح�

ّ
  الثانية والسنة او�� السنة طال

ّ
 ألن

سع أماَمهم سيكون 
ّ
ي الوعت من مت

ّ
 .‘‘إل��ا يحتاجون  ال�ي املوادّ  لتلق

  الظه��ة بحلول 
ُ
ت جدول  إعداد �� واملدير نجحت

ّ
 أن تقّرر  .ألنفِسنا وحسب مؤع

  �� والثانية او�� السنت�ن لطلبة حنجل��ية اللغة مادة أضّم 
ّ
 واحد، صف

ب وإنجل��ية
ّ
ب اخ��ة عبّ ما السنة طال

ّ
  �� معا اخ��ة السنة وطال

ّ
 .آخر صف

  سيكون 
ُ
حّدة الواليات تار�خ

ّ
  املت

ّ
 مقّررات وععض الثالثة، ماّد�ي الثامن لللصف
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 .يرغب ملن متوفرة والن�و�جية املانية .الرا�عة ماّد�ي الثانو�ة للمرحلة التار�خ

�ن وجود يتعّ�ن ورّ�ما
َّ
غة صف

ّ
 ملن والثا�ي املبتدئ�ن لتدريس اّول  املانية، لل

  سوى  هناك يكون  لن لكن دراس��ا، �� أصال سنة أمضوا
ّ
 للغة واحد صف

ب اع��ح .الن�و�جية
ّ
 دراسة م��م كب�� عدد وأراد الالتينية، اللغة دراسة ك�� طال

ب أوساط �� خصوصا شائعة اخ��ة هذهِ  �انت املحاسبة
ّ
ا اك�� الطال

ّ
 مّمن سن

 أرعع مّدت  �امّ ثانوي  درا��ي مقّرر  تقديم خ�� سماعهم �عد باملدرسة التحقوا

  و�ما .سنوات
ّ
د، املدير وعت أن

َ
 .اخ��ت�ن املاّدت�ن تدريس ع��ّ  وجب فقد مستنف

 دراسة خّر���ّ  أبناؤنا سيكون  حقا هّ’’ :اليوم ذلك عصر اّمهات إحدى سألت�ي

 .‘‘هنا؟ دراس��م ُي��وا أن �عد ثانوّ�ة

ّّ  وسنبذل الوالية، امتحانات �� نجاحهم �شرط أجّ،’’ :أجب��ا  وسعنا �� ما �

 .‘‘ذلك ع�� ملساعد��م

ع لم»
ّ
ن أن أبدا أتوع

ّ
 �� عال ،«أبنائي �جميع الثانوي  التعليم ت�لفة تأم�ن من أتمك

  لكن» .زرعاء عمّ ببذلة مزارع
ْ
 ليال املن�ل  إ�� العودة استطاع��م �� �ان إن

  املن�لية اعمال �� واملساعدة
ْ
  ال وأن

َ
 ومبي��م طعاِمهم ت�لفِة  دفِع  إ�� مضطّرا أكون

ي فأعتقد آخر، م�اٍن  ��
ّ
 .«تأمي��ا ع�� عادرا سأكون  بأ�

 غرفة �� النظر جلت .م��كة كنت اليوم، ذلك مساء طالب آخر غادر عندما

ّ تزال ال الشمس أشّعة �انت الثانو�ة، املدرسة �� الصغ��ة حجتماعات
ّ
 تتسل

 الذي الزجاج ع�� لتنعكس الغر�ية، النوافذ عند املتمّوجة البيض الستائر ع��

ي
ّ
 هناك �انت .دا�� ذه�ي بلون  حولها اخضر ا�جدار وتلّون  الساعة، وج  �غط

ركت ور  عصاصات
ُ
 العالم كرة �انت أمامي؛ التالفة املناضد من صفو  ع�� ت
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بة القاعدة فو   ال�خمة مة ا�خرائط ولفائف املذهَّ  �ساري، عن الزاو�ة �� مكوَّ

  حيث
ْ
ت
َ
ن ُجمعت عد �ان

ّ
ب ليتمك

ّ
 ع�� وكتاب�ي املدير كتابة رؤ�ة من الطال

 .السّبورة

رت ثّم 
ّ
  املف��ض من �ان الذي وحس��زاء ال�حك تذك

ّ
 .الطلبة أوساط �� أث�َ�ه أن

 
ُ
ي حّد  إ�� اليوم طوال ح�شغال شديدة كنت

ّ
ر أن �سيت أ�

ّ
 ولو امر �� أفك

  ما الذين ا�جّدّي�ن اباء أولئك رؤ�ة بإم�ا�ي يزال ما و�ان .ح�ن ح�ى ل�حظة
ُ
 ونيت

 
ُ
 رد منطقة �� يقيمون  أصلي�ن إسكندنافي�ن س�انا معظمهم �ان – إل��م أتحّدث

ّّ  �انوا فقد أبناؤهم أما – فا�� ر�فر  نحاول  كنا الذي التعليم إ�� �شوعا م��م أع

  .لهم تقديم 
ُ
  وأدركت

ّ
  لو بأن

ُ
َعّد  كنت

ُ
  نظرهم، �� أ�حوكة سأ

ّ
 ا�خاص فإن

 .ان إ�� يظهروا لم كذلك �عدو�ي أن ��م ُيف��ض الذين

�ي من الرغم وع��
ّ
  إن

ُ
  مثالية، مجموعة مع أعمّ كنت

ّ
ي إال

ّ
  إ�

ُ
 البداية منذ أدركت

ي
ّ
ما بأ�

ّ
ّّ  أفرادها جعلت �ل ّي، بحالِة  وعيا أع

َ
ما عي�

ّ
 بالنسبة أفضّ الوضع �ان �ل

يّ  مظهر �غي�� مقدوري �� يكن لم .��
َ
  جّيد، نحو ع�� عي�

ّ
 مقدوري، �� �ان لكن

  اعّ، ع�� ما حّد  إ��
ْ
عي عن أخفي أن

ّ
 الذي الضعف مدى الثانوّ�ة املراحّ �� طال

  .علي  �انتا
ُ
 من لتصّر�� التا�� اليوم �� ا�جارة �� عالت  عد ما أذكر أزاُل  ما وكنت

 .العاّمة الثانو�ة

�ح
ّ
  الفور  ع�� �� ات

ّ
  �� بالنسبة بم�ان اهّمية من أن

ْ
 حصة �� حذرة أكون  أن

  التار�خ
ّ
  ضّم  فقد .الثامن للصف

ّ
ظر تلميذا، أرعع�ن نحو الصف

ّ
 صغر إ�� و�الن

 عن حفظت عد كنت .الثانو�ة طالب من املشاغبة إ�� ميال أك�� �انوا فقد سّ��م،

ية �� علب ظهر
ّ
حدة الواليات رؤساء أسماء ترتيب ال�ل

ّ
 التسلسّ بحسب املت
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��م لتوار�خ الزم�ي
ّ
 تحديد ع��ّ  سهّ املعلومات هذه و�وساطة . ا�حكم تول

 �� الفصول  احتوت وعد .الرؤساء من �ّ عهد �� حصلت ال�ي ا�حوادث تفاصيّ

 القلق إ�� داعيا أجد لم لذا أحفظ ، ما مع متوافقة دروس ع�� املدر��ي الكتاب

 .ا�حّصة هذهِ  تدريس أثناء القراءة إ�� ا�حاجة من

�ي ان�ل��ي  وادب ان�ل��ي  التار�خ تدريس �� وجدت
ّ
ع أن

ّ
ي مماثلة بمز�ة أتمت

ّ
 أل�

 
ُ
  عد كنت

ُ
ِرد من إن�ل��ا ملوك توار�خ حفظت

ْ
 و�ما .ا�خامس جورج إ�� الكب�� ألف

�ي
ّ
  أن

ُ
ي ان�ل��ي، ادب و�� ان�ل��ي  التار�خ �� مسهبا بحثا أجر�ت عد كنت

ّ
 لم فإ�

ن املاّدت�ن هات�ن �� معلوما�ي صقّ إ�� سوى  بحاجة أكن
ّ
 تدريسهما من ألتمك

عي
ّ
 ال�ي املدرسية الكتب ع�� ال�امّ حعتياد ع��ّ  توجب لقد ذلك، مع .لطال

ب استصدمها
ّ
 الكتب من بالقراءة أتظاهر عندما سّيما ال محتو�ا��ا، ألعر  الطال

 .التا�� اليوم واجبات لتحديد

 
ُ
مت

ّ
 ذلك، ع�� مثال .ام���ي ادب ماّدة تنظيم �� مصتصرة طر   سلوك �عل

ف�ن مجموعات أسماء حفظ أردت عندما
ّ
 مش��ك أمرٍ  �� للتفك�� سعيت املؤل

  .بي��م
ُ
ف�ن معظم والدة وعت من عر�بة بدت ال�ي 1809 سنة واعتمدت

ّ
 الذين املؤل

 
ُ
 – سنة 70 – العادية ا�حياة مّدة ذلك إ�� أضفت ثّم  .أعمالهم تدريس ملزمة كنت

 وععد .وفا��م سنة أّ��ا عموما، ُيف��ض، ال�ي السنة و�� 1879 التار�خ إ�� ألصّ

ر أن وحاولت الرئيسية، حستثناءات بجدولة عمت أن
ّ
 بلوغهم عدم أسباب أتذك

  السّن، تلك
ُ
مت

ُ
 مّدة عاشوا الذين ا�خاص �شأن مالحظات بتدو�ن كذلك ع

 .بكث�� أطول 
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�ي و�ما
ّ
  أن

ُ
 �� ام���ي التار�خ �� حصلت ال�ي الرئيسية با�حوادث إملاٍم  ع�� كنت

  السن�ن، تلك أثناء
ّ
 �� حصلت ال�ي ا�حوادث �سيج �� إدخالها السهّ من �ان فإن

ف�ن من �ّ حياة ف��ات
ّ
فيلو لنأخذ .املؤل

ْ
 أمكن لقد املثال، سبيّ ع�� لو�غ

 توار�خ تحديد أمكن وح�ى بّ الطر�قة، ��ذه واسع نطاٍ   ع�� صداعات  إحصاء

 �� العظيمة اعالم حملة جماعة زمن �� عاش فقد .كتب وما أعمال  صدور 

  الطبي�� من لذلك كونكورد؛ عن �عيدا �ام��ج �� من�ل  يكن ولم كونكور،
ّ
 الزم أن

ف�ن هؤالء
ّ
ر .املؤل

ّ
  التفاصيّ، هذه بتذك

ُ
ف�ن عائمة أعددت

ّ
 �� عاشوا الذين باملؤل

 .فعال كونكورد

  وجدت
ّ
ف�ن حوَل  بمعلومات ���ي صغ��ة عصص استحضار أن

ّ
 ذات وأماكن مؤل

  كما حفظها؛ ع�� ساعد�ي أهمية،
ّ
 .أيضا بالقصص �ستمتعون  �انوا التالميذ أن

 دفع عن عوضا مع  ال�جن إ�� مجيئ  عدم سبب عن إلم��سون  ثورو سؤال

الت النساء من للهرب سعيا ا�حثيثة ِوتَ�� ركضات الضر�بة؛
ّ
 كّن  الالئي املتطف

لن
ّ
فيلو صداري  عزو�ّيتِ ؛ بيت خصوصية �� يتدخ

ْ
 وأعمال  الزاهية لو�غ

 وعاموا سماعها التالميذ أحّب  وعائع جميعها– مثليا أرمال �ان ح�ن الطائشة

 .بحفظها

��ا كنت معرف��ا، إ�� أحتاج طو�لة عوائم ُوجدت وإذا
ّ
 التسلسّ حسب أرت

مها ثّم  أوال، ابجدي
ّ
 بتسلسلها أضعها تار�صية حوادث هناك �انت وإذا .أ�عل

 أثناء أو املدرسة، إ�� مشيا ذهاعي أثناء اخرى  تلو مّرة املعلومات تكرار .الزم�ي

 .ذه�ي �� ا�حقائق تثبيت ع�� ساعد�ي أمٌر  آ��، عمّ بأي عيامي أو ثياعي ارتدائي
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ُ
ر أن وحاولت العالم، �� شه��ة مدنا اخ��ت

ّ
 التار�خ �� املهّم�ن ا�خاص أتذك

 ونيو�ورك و�اريس وإدين��غ لندن أظهرت لقد .ف��ا عاشوا عد �انوا مّمن وادب

  .�� بالنسبة ذهب من ملعلومات مناجم بأّ��ا وفيالدلفيا
ُ
 ا��ار أسرد كذلك كنت

  عوائم، �� والغابات وا�جبال والبح��ات
ُ
 .وا�خاص ا�حوادث و��ن بي��ا وأر�ط

 مع�ى بال بدت أّ��ا مع الطرائق، هذه تقّدم  �انت ما مدى من تفاجأت وكم

 املواّد، من هائلة كّميات وضع و�� ذاكر�ي تدر�ب �� عوٍن  من آخر�ن، أل�خاص

  ال�ي
ُ
ٍّ  �� املطا ، آخر �� تدر�جيا، بتجميعها أعوم كنت م ش�

ّ
 لإلستصدام منظ

 .ا�جاهز

ب
ّ
 التار�خ ماّد�ي بتحض�� مقارنة بكث�� ترك��ا أشّد  دراسة اللغات تدريس تطل

  �� تالمذ�ي تراجم تكون  أن و�عّ�ن .وادب
ّ
 ع�ى .الصياغة وحسنة دعيقة الصف

  هذا
ّ
  ع��ّ  �ان الكتاب، �� ما إ�� النظر دون  من املاّدة تدريس لغرض أن

ْ
 أحفظ أن

ّّ  تقر�با بال�امّ علب ظهر عن  اعتدت لقد .تدريسها املراد الكالسيكية املوادّ  �

ّّ  بقراءة البدء  من تقر�با أسبوع عبّ امر أّول  الكالسيكية املاّدة من جزء �

 ظهر عن حفظ��ا عد أكون  يوميا، املاّدة و�مراجعة .الدراسّية ا�حّصة �� تقديمها

  �عد .لها الطالب ترجمة وعت بحلول  علب
ْ
  أن

َ
 Immensee دراسة من الطلبة فرغ

سون  A Happy Boyو لتشاميسو، Peter Schlemihlو لستورم،
ْ
 مثال، لبيو�

ي أحسست
ّ
�ي لو كما آلفها بأ�

ّ
 .بنف��ي كتب��ا أن

عي إ�� أ�عّر  أن أيضا �� بالنسبة املهّم  من بدا
ّ
 وأن ممكن، وعت أعرب �� طال

 وجب .م��م حع��اب إ�� ا�حاجة دون  من ذلك �عد بي��م التمي�� ع�� عادرة أكون 

 .ذلك إلنجاز والتصطيط التفك�� �� امعان ع��ّ 



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

100 
 

  مع
ّ
ة ليست جّدا اليافع�ن أصوات أن

ّ
 كذلك �� ما بقدر عام بوج  لهم ممّ��ة صف

  البالغ�ن، ��
ّ
ي إال

ّ
  إ�

ُ
  أدركت

ّ
 ب�ن التمي�� �� اصوات ع�� كث��ا حعتماد ع��ّ  بأن

  اول  اليوم ��اية �� .طلب�ي
ُ
 اسبوع ��اية ومع .أصوا��م من كث�� ع�� �عرفت

 .جميعا أصوا��م إ�� �عّرفت اّول 

  أن �عد
ُ
عي أجلست

ّ
 عاعة �� ابجدية ا�حرو  حسب مقاعدهم �� طال

  صفو��، و�� حجتماعات
ُ
ّّ  من أسماءهم بحفظ بدأت ّّ  و�� .لدّي  اسماء �ج � 

ن مهّمة لنف��ي وضعت يوم
ّ
  .تالميذي من معّ�ن عدد اختيار من التمك

ُ
 كّررت

 ذلك، ع�� مثال .او�� اسماء مع الشهرة أسماء توليفة ثّم  أّوال، الشهرة أسماء

  �� املقّدمة �� مقاعد خمسة هناك �ان رّ�ما
ّ
ب ان�ل��ي  صف

ّ
 اخ��ة، السنة لطال

ط ع�� و�ناء
ّ
 وها�سون  فروشوغ إ�� عائدة املقاعد هذه فإن لدّي  الذي املصط

 نف��ي �� أعول  رحت ذاكر�ي �� اسماء هذه ثّبتُّ  أن وععد .وسول�ن وسيث�ي وهولم

 
ّ
ا ها�سون  ورايموند فروشوغ إسِ�� إ�� عائدة املقاعد إن

ّ
 سيث�ي ومابّ هولم وآن

ب من عدد ُوجد وإذا .سول�ن وكالرا
ّ
 إذا أو شهر��م، أسماء تتشاب  الذين الطال

  أسماء حفظ ع��ّ  سهّ ذات ، با�حر  تبدأ أسماؤهم �انت
ّ
 نفس  وامر .الصف

ب ُوجد إذا ي�ّح 
ّ
 .او�� أسماؤهم تتشاب  طال

  ذلك �عد
ُ
ب إ�� بإمعان أنظر صرت

ّ
  الطال

َ
  إذا ما ألتب�ن

َ
 يمّ��هم، ��يء هنالك �ان

ر أن فحاولت .مقاعدهم �� يكونون  ال ح�ن إل��م التعّر  �� ر�ما ويساعد�ي
ّ
 أتذك

 أغلب امتالك لعدم فا�� تو�ن مدرسة �� ايام تلك �� صعبا ذلك يكن لم . ثيا��م

 ثيابا م��م كث�� ارتدى كما .العام طوال طقم�ن أو واحد ثياب طقم غ�� اطفال
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 بكث�� أك�� ملَبِسهم خصائص �� تم��ا هناك يوجد �ان ولذلك أّمها��م، صنع من

 .جاهزة ثيابا إبتاعوا أّ��م لو سيكون  �ان مما

 
ُ
مت

ّ
ب ب�ن أر�ط كيف أيضا �عل

ّ
مون�ي ال�ي اورا  وأنواع الطال

ّ
 وعد .إّياها �سل

  ذلك لفعّ كث��ة فرص �� أتيحت
ّ
غة تدري��ي ألن

ّ
 اساسية واملبادئ ان�ل��ية لل

غات
ّ
 إينوش خا�� ظّن  .اورا  هذه من لها ��اية ال أكوام إنتاج �ع�ي �ان اخرى  لل

�ي إل��ابيث والعمة
ّ
ي أورا��، مع ف��ا مبالغ ضم�� بيقظة أ�عامّ أن

ّ
  لك�

ُ
 أعلُم  كنت

ي،
ّ
ب يجن��ا ال�ي الفائدة جانب إ�� بأ�

ّ
  أخطا��م، إ�� التأش�� من الطال

ُ
 أجازى  كنت

  ما خالل من إضافّية بم�افأة عم�� ع��
ُ
 من اورا  هذه من أكسب  كنت

 .طلب�ي تصّص  معلومات

 
ُ
، العاّم، الش�ّ :عّيمة معلومات اورا  تلك من كث�� �� وجدت

ّ
 .واملحتوى  وا�خط

 والنفحات م��ا املنبعثة الروائح ب�ن ر�طت اورا  هذه من أكوام مراجعة وععد

ب يكون  ح�ن أتحّسسها ال�ي
ّ
ي عر�ب�ن معّينون  طال

ّ
 من انبعثت ذلك، ع�� مثال .م�

 �� ا�جسم ممت�� صبيا وجدت ما وسرعان رخيص، تبغ رائحة اورا  إحدى

 
ّ
ّّ  أنفقت أّ��ا بّد  ال فتاة وهناك .ذا��ا بالرائحة مشبعة وثياب  او�� السنة صف � 

  �انت ألّ��ا الرائحة، متبول  عوّي  عطر ع�� مصروفها
ّ
ّّ  ع�� ترش مها ورعة �

ّ
 �سل

ّّ  وع��  �� املاشية حظائر �� �عملون  الر�في�ن الفتية �عض �ان .تلبس  ��يء �

  عراهم،
ُ
 �� أوراعهم ومن ثيا��م، من منبعثة خفيفة رائحة العادة �� أستشّم  وكنت

  مع احيان، �عض
ّ
  بّد  وال .دائما كذلك تكن لم ا�حال أن

ّ
ب من عددا أن

ّ
 الطال

ع ال منازل  من يأتون  �انوا
ّ
 أوراعهم من عفونة رائحة النبعاث �افية، ب��وئة تتمت

 غرفة �� امامي املقعد �� ص�ي واعتاد .مطبوخة بأطعمة تو�� وثيا��م
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  باستمرار، القرنفّ حبوب مضغ ع�� حجتماعات
ُ
  بّد  ال آخر ووجدت

ّ
 �ان وأن

 .آيفوري صابون  رائحة دائما م��ا تفوح �انت وفتاة البصّ، ع�� �عيش

  معّ�ن، طالب عن أسمع  ��يء أّي  أحفظ أن حاولت
ّ
 ع�� �ساعد�ي �ان ذلك ألن

 �ان ص�يّ  وهو الصبيان، أحد .ذهن �� الفتاة تلك أو الص�ي ذلك استحضار

را، املدرسة إ�� يحضر ما غالبا
ّ
 .وشقيق  وشقيقت  ارملة أّم  �عيّ �ان متأخ

 �سنح لم ولذلك السبت، أّيام و�� مساء املعّدات لبيع متجر �� آخر ص�يّ  وعمّ

  املدرسة خارج ليدرس فرصة ل 
ّ
 حص��ي من عددا تحضر فتاة شقيقة .نادرا إال

  ُيف��ض �ان َمن زفافها ليلة �جرها
ّ
 أحد والد و�ان .املجتمع �� نموذ�� شاّب  بأن

ي صبيان
ّ
 أجمّ �� �عيشان �انتا الثانو�ة املدرسة �� وشقيقتان البلدة، بصيّ صف

 و�انت جميلة؛ تكن لم همسا، ذلك تناعّ تّم  كما الفتات�ن، إحدى .البلدة �� بيت

ا م��ا أك�� رجال تواعُد  الثانية
ّ
ت بكث�� سن

َ
ن�ي أن ما ارجح ع�� ست��ّوج  و�ان

ُ
 ت

 .ذلك عبّ تفعّ لم إن الثانو�ة، دراس��ا

  البلدة لصغر سؤال غ�� من وصلت�ي لكّ��ا اخبار، هذه معرفة أشأ لم
ّ
 وألن

 .�عضهم خبايا �عرفون  ا�جميع

م�ي الذي ا�جمعة يوم عصر
ّ
 سبتم��،/أيلول  لشهر برات�ي شي�ا املديُر  في  سل

 
ُ
ي أحسست

ّ
 أّي  من تلميح أي أ�حظ لم كما .وأسعدهم العالم �� الناس أغ�ى بأ�

  �ان
ّ
�ي أو أعبض  راتب آخر ذلك بأن

ّ
  ال أن

ّ
 أؤّد��ا وأنا �� الوظيفة تزل  ولم .أستحق

 .جّيد �ش�ّ

 
ُ
 .الشيك ألصر  املصر  إ�� هرعت
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ف سأل�ي
ّ
 .‘‘جاٍر؟ حساب �� أم اّدخار حساب �� ستضعين  هّ’’ :املوظ

 
ُ
 فتحة خالل من فّضيا دوالرا ست�ن إّياي �سليم  وتصّيلت بإ�شداه، إلي  نظرت

 .النافذة

 .‘‘جارٍ  حساب آه،’’ :بتلعثم أجبت 

 .‘‘اّدخار؟ حساب �� املبلغ من �عضا تض�� ألن’’ :سأل�ي

 .‘‘�عد ُمستعدة لست ال،’’ :ل  علت

فر القسائم من حزمة ووضع صغ��، دف�� �� شيئا كتب  جلدية حقيبة �� الصُّ

 .إّياها وسلم�ي

 
ُ
ري  املن�ل  إ�� أسرعت

ُ
 ا�جديد، املصر�� حساعي إل��ابيث والعمة إينوش خا�� أل

 .مصرفيا حسابا ف��ا أملك مّرة أّول  �انت فتلك

ي تتقا��ى أّمِك  �انت لِك، املبلغ هذا من دوالرا خمسون » :إينوش خا�� �� عال
ّ
 م�

  ح�ن الشهر �� فقط دوالرات عشرة
ُ
 أك�� منِك  أتقا��ى لن وأنا ا�جامعة، �� كنت

 .«هذا من

ون 
ّ
  الشهر، �� دوالرا ست

ُ
 دوالرا العشر�ن مبلغ لتغطية السنة طوال واّدخرت عملت

 .ا�جامعة �� لدراس�ي دفعت  الذي

ّّ  �سهولة أش��ي  أن دوالرت خمس بمبلغ أمكن�ي  أحتاج ال�ي ال��يدية الطوا�ع �

ّمي أرسّ أن وأمكن�ي .اخرى  اشياء ومئات إل��ا،
ُ
ّّ  دوالرا وأرعع�ن خمسة أل � 

  عل��ا يكون  ولن شهر،
ْ
 .ذلك �عد املال �شأن تقلق أن
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 توزيع و�عّ�ن .امليالد عيد عبّ املدرسة �� دعيقة آخر ح�ى �سرعة عملت

 سلسلة آخر ووضعنا العطلة، عبّ الرا�ع بالشهر ا�خاّصة والتقار�ر حمتحانات

  اعانات برامج من
ّ
 هذا علينا عاد وعد إلي ، ا�حاجة اشتّدت بيانو لصف

  بحيث �ا  بإيراٍد  ال��نامج
ّ
  أن

ُ
  عندما مينبوليس �� البيانو إخ��ت

ُ
 .إل��ا ذهبت

ب تجمهر العطلة عبّ يوم آخر و��
ّ
هم املدرسة طال

ّ
 الثانو�ة اجتماعات غرفة �� �ل

وا العاّمة
ّ
ع �لوز  سانتا دور  البّواب أّدى .امليالد عيد ترانيم ليغن

ّ
 ا�حلو�ات ووز

 هدي�ي و�انت .طلبتنا من هدايا أيضا املدرس�ن نحُن  تلقينا .ا�جميع ع�� والفشار

قشت تذ�ار�ة ملعقة
ُ
 مينيسوتا فا��، تو�ن واسم املدرسة مب�ى صورة ععرها �� ن

 .اع�� جز��ا ع��

  وعندما
ُ
وصف ال سعادة غمرت�ي اليوم ذلك �� بالقطار مسافرة كنت

ُ
 أنذا ها .ت

مة كأّي  عطلة لقضاء املن�ل  إ�� عائدة
ّ
 مليئة حقائ�ي ثانو�ة، مدرسة �� أخرى  معل

ي��ا ال�ي بالهدايا
ّ
مات ومن إينوش، ا�خال أسرة من تلق

ّ
ب املعل

ّ
  الذين والطال

ُ
 عملت

ّّ  هدايا أحضرت كما فا��، تو�ن �� إل��م �عّرفت آخر�ن أصدعاء ومن معهم،  ل�

 .املن�ل  �� فرد

  الذي مينيبوليس، �� املن�ل  بدا
ُ
  دائما اف��ضت

ّ
 مما وأجمّ أدفأ سعيد، من�ل  أن

فت  عد أّمي �انت .با�� �� خطر
ّ
 البيانو تجه�� وأعيد يلمع، صار أن إ�� وفركت  نظ

  كما .لقدومي استعدادا
ّ
ّّ  وطهت خ��ت أّمي أن  �� و�دا اللذيذة، الطعام أصنا  �

 
ّ
ّّ  �� مفاجأة هناك أن  .ف��ا أزوره مّرة �

، عد العطلة أيام من يوم آخر و�ان �سرعة، ايام مّرت ّّ   عبّ ح
ْ
 .بذلك أشعر أن
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ّّ  مع’’ :ألّمي علت ية اوعات هذه �
ّ
ة أما�ع ال املن�ل، �� عضي��ا ال�ي املسل

ّ
 �� البت

 .‘‘أيضا التسلية من كث�� فا�� تو�ن ففي العمّ، إ�� العودة

 
ُ
  عد كنت

ُ
 ألكون  عليال، باكرا الفراش إ�� الذهاب وشك ع�� وكنت أمتع�ي وّضبت

 .أّمي نادت�ي ح�ن الصباح، �� القطار لركوب مستعّدة

�’’ :عالت
َ
 .‘‘لِك  أعول  أن أودّ  ��يء فهناك ا�جلوس، غرفة إ�� �عا�

ز�ج ال �ي الباَب  أغلقِت 
ُ
 عالمات ظهور  ومع .العلوي  الطابق �� اسرة أفراد بقّية ن

  وجهها ع�� ا�حزن 
ُ
 .ذلك رأت ح�ن �� ابتسمت لكّ��ا الفور، ع�� با�خو  شعرت

  عد كنت .�شأن  تقلقي أن �ستد�� ما هناك ليس’’ :عالت
ُ
 ذكره، عدم ع�� عزمت

ِك 
ّ
 – الف�ح عيد عبّ شهور  ثالثة تقر�با إّ��ا – ان طو�لة مّدة ستغيب�ن لكن

  وجدت ولذلك
ّ
 .‘‘أصارحِك  أن ا�سب من أن

 ‘‘أّمي؟ يا ا�خطب ما لكن’’ :سأل��ا

  فكما .بالقلق �شعري  ال ان، ان،’’
ُ
  علت

ّ
ّّ  باٍل، بذي ليس أمر إن  امر �� ما �

 
ّ
�ي يبدو أن

ّ
  لم أن

َ
ت ال�ي ال��د نزلة تأث��ات من أ�عا 

ّ
 .املا��ي ا�خر�ف �� عي أمل

  ح�ن أولغا مع الز�ارة تلك �عد وح�ى
ُ
 متوّعكة بقيت جيدة، نقاهة ف��ة أمضيت

 .‘‘عبلها علي  كنت ما إ�� العودة أستطع ولم

  .شديد خو  عي فاستبّد  أّمي، في  مرضت يوما أذكر ال
ُ
  لها وعلت

ّ
 يجدر �ان إن

ص���ي أن ��ا
ُ
  أن ما حالها �سوء ت

ُ
 .املن�ل  إ�� وصلت
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 �� كنِت  فقد ذلك، ألفعّ ال�جاعة أملك لم’’ :ت��مر ودموع ناعم بصوت عالت

 .‘‘السعادة غاية

 
ُ
 .طبيب إ�� مرافق��ا وع�� أيام بضعة مينيبوليس �� البقاء ع�� أصّر�ت

ع تحاول  و�� عالت
ّ
  جّيدا �عرف�ن فأنِت  حمقاء، تكو�ي ال’’ :القسوة تصن

ّ
 أفضّ أن

  لقد .التدريس إ�� عودتك هو �� فعل  يمكنك ��يء
َ
  رائعا أمرا �ان

ْ
 أعلق ال أن

 .‘‘العام هذا املال �شأن

 عال ما لتص���ي �� و�الكتابة التا��، اليوم �� بنفسها طبيب إ�� بالذهاب وعدت�ي

 .بالضبط لها

  ح�ى فا�� تو�ن إ�� عدت أن ما
ُ
 حز�نا بدا أّمي، حال عن إيو�ش العّم  أخ��ت

  أسئلة، بضعة وسأل�ي
ّ
  سوى  الكث�� يقّ لم لكن

ّ
 حالة ��خيص ألحد يمكن ال أن

 مينيبوليس إ�� التوّج  فجأة عّرر  أيام بضعة وععد .املر�ض رؤ�ة دون  من َمَرضية

  عودت  وعقب أّمي، لرؤ�ة
ُ
  عرفت

ّ
  إستكشافّية، �جراحة خضعت أّمي أن

ّ
 وأن

 ضعيف �خص أّي  .اخ��ة مراحل  �� السرطان بمرض مصابة أّ��ا وجد ا�جّراح

  املرّجح من �ان حيوّ���ا، مع لكْن  .ذلك من طو�ّ وعت عبّ سيموت �ان
ْ
 �عيش أن

ة أو خمسة أمي
ّ
 .إضافية شهور  ست

  ذلك، إينوش خا�� �� عال ح�ن يناير،/الثا�ي �انون  �� الكئيب اليوم ذلك ��
ْ
ت
َّ
 دع

 .حيا�ي �� الصفر ساعة

  عّررنا الهدوء، من بمز�د ا�حديث مقدورنا �� صار أن �عد
ّ
 أن هو �� افضّ أن

 عّم  ابنة سوان، و���ثا إل�ن ستقّدم .وآذار شباط شهَري  خالل التدريس �� أستمّر 
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  ب��ثا ع�� سيكون  ح�ن نيسان من اول  ح�ى ألّمي الرعاية أّمي،
ْ
غادر، أن

ُ
� 

 .كب�� عون  مصدر ستكون  الشهور  هذه �� تقديمها يمكن�ي ال�ي املالية واملساعدة

 وأحضرت مينبوليس، إ�� مغادر�ي وعت حان عندما إل��ابيث العمة رافقت�ي

 .أّمي ل��اه معها طفلها

ركنا فا��، تو�ن إ�� أدراجها إل��ابيث العمة عادت أن وععد
ُ
 .أّمنا مع وحدنا ت

 الحقا اعتصرت ثم وروايات، عصصا عال بصوت لها أعرأ وأنا ساعات أمضيت

 لو كما �� و�دا إل��ا، القّد�س�ن أحّب  جون  القّد�س و�ان .انجيّ من مقاطع ع��

 
ّ
  ال�ي ا�جميلة ال�لمات أن

ُ
 �لمات ال أّمي، �لمات �� انجيّ هذا من أعرؤها كنت

 .املسيح

  .أيامها آخر �� الفراش ع�� التمّدد أّمي استطاعة �� �عد لم
ْ
 كر��يّ  ع�� جلست

  املدفأة، بجانب موريس
ّ
ر، الر�يع فصّ ألن

ّ
 �� النار �شعّ بقينا ولذلك تأخ

 .الوعت طوال املوعد

 بدأت نائم�ن، جميعا اخرون �ان ح�ن عاش��ا، ال�ي الليا�� أواخر من ليلٍة  و��

 .إ��ّ  بالتحّدث

  امر لهذا كيف طو�لة مّدة منذ عرفنا’’ :ناعم بصوت عالت
ْ
 لكّن  .ينت�ي أن

 .‘‘كذلك؟ أليس ل�لينا، سهال ليس عن  ا�حديث

ع �انت أ��ا لو كما سكتت
ّ
ي تتوع

ّ
  م�

ْ
�ي أجي��ا، أن

ّ
  لكن

ُ
 �عا�� ثّم  .الكالم عن �جزت

  الغرفة فأنار فجأة، النار لهب
ُ
نت

ّ
 مثّبتت�ن عيناها �انت بوضوح، رؤ���ا من وتمك

 .�عطف ع��ّ 
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« ّّ ا �
ّ
نا رّ�ما» تقول، مضت ،«جّيدا اخر فهم عد من

ّ
 اخرى  إحدنا إ�� احتجنا ألن

 يكون  رّ�ما .السعادة غاية �� وجعلِت�ي ��، عظيمة ب�جٍة  مصدر كنِت  لقد .كث��ا

ري  أن ما وعت �� لِك  عزاء
ّ
 .«الليلة لِك  عول  أنوي  وما لِك  حّ�ي مدى تتذك

�ي .عينيِك  ع�� القلق اعتدت’’
ّ
 زمن منذ ا�حماعة من القدر هذا ع�� أعد لم لكن

  أعلُم  .�عيد
ّ
 أجلِك  من دما عل�ي عطَر  .وُ�رشدِك  سيحرسِك  حصّ، مهما هللا، أن

  فقط
َ
فيتا عد عيناِك  �انت ح�ن

ُ
 اطّباء أخ���ي و أصا��ما، الذي حل��اب �عد ش

ِك  تماما، عمياء أصبحِت  بأنِك 
ّ
�ي لن و�أن

ّ
 صغ��ة طفلة كنِت  .أبدا الرؤ�ة من تتمك

  �لما تراود�ي الوساوس و�انت آنذاك،
ُ
رت

ّ
 .‘‘مستقبلِك  �� فك

نوا بأن أمال ك�� عيون  جّرا�� ع�� عرضتِك ’’
ّ
 جميعا لكّ��م مساعدتك، من يتمك

َّ  لقد .إلي  وأخذتِك  بنديك الطبيب عن سمعت ثّم  .واحد أمر ع�� أجمعوا ِب
َ
 ع

  حالتك، ع�� بالعمّ
ّ
ر�ي لكن

ّ
دة غ�� النتيجة كون  من حذ

َّ
 .‘‘أبدا مؤك

 لم بنديك الدكتور  لكّن  للعملية، تحض��ِك  ع�� عملت أيام، ثالثة مدار ع��’’

�ي فظيعا، حنتظاُر  �ان لقد .الثالثة ايام مدى ع�� يظهر
ّ
 امّ، أفقد لم لكن

ق أمر هناك و�ان
ّ
  �� عال الذي بالرجّ يتعل

ّ
 اليوم و�� ب ، الوثو   يمكن�ي إن

 .‘‘جاء الرا�ع

 يديِك  إ��ّ  تمّدين بدأِت  ثّم  .فيِك  �غّ�� أّي  العملية عقب البداية �� أالحظ لم’’

ِك  أيضا و�دوت .غ��ي  أحد حملِك  إذا تبك�ن وكنِت  الصغ��ت�ن،
ّ
 تظهر�ن وكأن

 أحد �� فاهِك  مّء �حكِت  أخ��ا .��ا لتلع�ي إّياها أعطيك ال�ي با�ُح��ّ  إهتماما

 �عد .�عر�تِك  نزهة �� آلخذِك  والقلنسوة احمر معطفِك  لِك  أحضرت ح�ن ايام

  .ابد إ�� شكو�ي زالت ذلك
ُ
ِك  وأدركت

ّ
 .‘‘الرؤ�ة �ستطيع�ن أن



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

109 
 

  الحقا بنديك الدكتور  أخ���ي’’
ّ
  هو املوعد، حسب مجيئ  عدم سبب إن

ّ
 لم إن

  وعال .او�� الثالثة ايام تلك �� العملية إلجراء ��ّيأ عد يكن
ّ
 تنجح لم لو إن

  العملية،
ّ
  سيع�ي �ان ذلك فإن

ّ
 .‘‘ضاعت عد الرؤ�ة استعادة �� فرصتِك  بأن

 » :عائلة حدي��ا، أّمي واصلت
ّ
 �� هّيأتِك  ان، في  نجلس الذي امل�ان هذا لفي إن

ما وهنا ايام، تلك
ّ
 .«بصرِك  إليِك  بنديك الدكتور  أعاد إن

  درجة إ�� كث��ا خمَدت عد اللهب ألسنة �انت
ّ
 جمراٍت  بضع سوى  تتبقى لم أن

 لم .طفلة وأنا العمى من معانا�ي عّصة عن �� حدي��ا أّمي أ��ت ح�ن الرماد وسط

  عبّ، من القّصة أسمع
ُ
 .حراك بال صامتة جلست

 
ْ
ز جعل�ي خافت بصوت أّمي همست

ّ
 الدكتور  لِك  ُ�عيد أن عبّ’’ :كالمها ألسمع أرك

 �� كرم  مدى تَر�ن أنِت  وها ألرعاِك، ُيبقي�ي أن هللا دعوت بصرِك، بنديك

  �انت كما لدعائي، استجابت 
ُ
دة أنا وان .وعليِك  ع��ّ  عظيمة بركت

ّ
  متأك

ّ
 بأن

 .‘‘يرام ما خ�� ع�� ستكون  أمورك

 
ُ
ر ساكنة جلست

ّ
  لكّ��ا أّمي، �� عالت  ما �� أفك

ْ
نِ   لم أّ��ا لو كما مضطر�ة بقيت

ُ
 ت

 .عول  تودّ  �انت ما

ق املسألة’’ :أخ��ا عالت
ّ
  فقد رحي��، �عد باألوالد تتعل

ُ
 .أيضا ع��م ا�حديث أردت

 عبّ كث��ة سنوات وستمّر  عشرة، ا�حادية �� ورو�رت التاسعة، تتجاوز  لم دورو�ي

كمّ أن
ُ
أة وتصبح ا�جامعّية دراس��ا إسِ�� ت  من سيكون  .عيشها لقمة لكسب مهيَّ

 وسيكون  . التدريس تزاول�ن حيث فا�� تو�ن إ�� معك الصغار ت�ح�ي أن افضّ

�ن إل��ابيث والعمة إينوش خا��
َ
 عندما جيدة نصائح لِك  وسيقّدمان معِك  لطيف
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  كما .إل��ا تحتاج�ن
ّ
 من�ال يمتلكوا أن إ�� أيضا، الكبار لألبناء من�ال سيتيح ذلك أن

 .‘‘��م خاّصا

ّّ  أبذل وأن بالصغار أعت�ي بأن وعد��ا  .اسرة شمّ ع�� ألحافظ وس�� �� ما �

 جميعا ترككم فكرة �انت لقد .ان الصغار ع�� علق �ساور�ي �عد لم’’ :أّمي عالت

 جدا صغ�َ�ين يزحن ال فهما ودورو�ي، رو�رت و�صاّصة .البداية �� صعبة

ِك  أّم، رعاية إ�� وسيحتاجان
ّ
 ذلك وسيلبك .ذلك أعر  أنا ستحّبي��ما، لكن

ِك  شبابِك،
ّ
�ن لكن

َ
 .‘‘ايام من يوم �� ب  تقوم�ن ما بركة ستنال

يت
ّ
وف

ُ
 �� أسرتنا عقار �� والدي بجانب جثما��ا وُوري  أيار، من العشر�ن �� أّمي ت

وود مق��ة
ْ
 .اليك
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 الرا�ع الفصل

ى محتو�ات  من املن�ل  تفريغ مهّمة برزت أّمي وفاة �عد
ّ
 املن�ل  �ان .تأج��ه لنا ليتس�

 تراكمت عد �ان ال�ي الكيفية �انت .سنة ثالث�ن نحو والداي في  عاش وعد كب��ا،

 .مهوال أمرا املّدة، هذهِ  طوال اشياء ��ا

 
ُ
ية لنبدأ’’ :ألولغا علت

ّ
ّّ  ع�� �عر  أن يمكننا عندئٍذ  اسفّ، إ�� نن�ل  ثّم  بالعل  اع

 .‘‘العمّ ��اية إ�� وصلنا عد نكون  م�ى

ية �� انتصبت
ّ
 الفراء من املصنوعة ثيابنا ف��ا وضعنا ارز  خشب من خزانة العل

 الزواج عبّ إسمها �ان .الن�و�ج من أّمي أحضر��ا �خمة خزانة �انت واغطية،

سيث، إنجيبورغ وهو ،
ْ
 امتأل .ا�خزانة داخّ مكتو��ن ،1881 زواجها وتار�خ هوغ

  .إل��ا أنظر وأنا يأسا عل�ي
ُ
  مّرة غ�� تقول  أّمي سمعت

ّ
ية إ�� ُحملت ا�خزانة إن

ّ
 العل

  املن�ل، �شييد أثناء ��
ّ
 امر بدا .ممكن غ�� أمرا ثانية املن�ل  من إخراجها وأن

 .وحيدا وترك  العائلة من فردا ب�جر أشب 

  بدا .إيالما أشّد  الهندسية والدي بمكتبة فعل  يجدر ما معرفة �انت
ّ
 الكتب أن

ّدسة �انت .لها حصر ال ف��ا ال�ي
ُ
 الغرفة جوانب أحد �� مكشوفة رفو  ع�� مك

ية �� الكب��ة
ّ
 بمصّمن حتصال ببالنا يصطر لم .الغبار من طبقات عل��ا وعد العل

 باهظ فا�� تو�ن إ�� نقلها أن وجدنا كما .رّ�ما بيعها و�التا�� للكتب عيمة لتحديد

  لنا �ان ما لن كذلك الت�لفة،
ْ
 .هناك إ�� نقلناها ما إذا ��ا نصنع ما عر  أن

 الهواء �� كب��ة نارا أشعلنا يوم�ن، العملية فاستغرعت إحراعها، عّررنا وأخ��ا

ق
ْ
نا وسعتنا ما بقدر الطل

ُ
ص جرأت

ّ
 .جميعها الكتب من للتصل
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صنا
ّ
نا وجدنا أخرى  أشياء من أيضا املمكنة الطر   بأفضّ تصل

ّ
 �ستطيع ال أن

 .معنا حملها

ّّ  �اد  �� ال�حن ساحة إ�� من�لنا أغراض من �حنة آخر نقلنا ح�ن الظالم يح

 ليلتنا عضاء ع�� عزمنا الذي امل�ان �� أصدعا��م مع اطفال �ان .مينيبوليس

  في ،
ُ
 .املن�ل  �� وحدنا وأولغا أنا وكنت

 .تال��ى عد ال��ار لضوء بصيص آخر �ان فرغنا وح�ن ارضيات، م�حنا

ّّ  نم�ح لو رأيِك  ما’’ :أولغا سألت�ي  .‘‘والنوافذ؟ ابواب �

 
ُ
ّ �� أولغا ورافقت�ي جاراتنا، إحدى من ال�از ع�� �عمّ مصباحا استعرت

ّ
 التنق

 ع�� نم��ي ونحن عاليا أعدامنا وعع �ان .املصزن  نحو وتوّجهنا املن�ل  أرجاء ��

 .العار�ة ارضيات

 .��ا نمر ال�ي الغر  �� ا�جدران فو   وغر�بة سوداء ظاللنا �انت ب�لمة، ننطق لم

  تصّور  الصعب من بدا
ّ
عتمة الفراغات هذه أن

ُ
 ال�ي الهنيئة النوم غر  �انت امل

  سديدا أمرا يكن لم .عديدة سن�ن اطفال ونحن والداي ف��ا نام
ْ
 �شغلها أن

 .غرفهم ويعّدو��ا عر�ب عّما ما غر�اء

  أسقطت
ُ
 �� الكب��ة النافذة عبالة ارضية ع�� النور  من أعمدة الشارع إنارة

  وأذكر .الصالة حيث اسفّ
ّ
 وضعت الذي امل�ان �انت بالتحديد الناحية تلك أن

 الذي والدي، عّم  وابن ماري  وخال�ي روث وشقيق�ي وأعي أّمي من �ّ �عوش في 

 .من�لنا من جنازات  انطلقت
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ُ
 .‘‘أطول  مّدة هنا البقاء أستطيع ال فأنا لنسرع،’’ :ألولغا علت

 عصرا، الثالثة الساعة عرابة آب من والعشر�ن الثالث يوم فا�� تو�ن إ�� وصلنا

 .املوعف �� إل��ابيث والعمة إينوش خا�� واستقبلنا

 وعت ح�ى لكم من�ل  تدّبر �ستطع لم’’ :من�ل  إ�� وصلنا أن ما إينوش خا�� لنا عال

ر
ّ
  خفنا أمس، يوم ليلِة  من متأخ

ّ
ن أال

ّ
  .أبدا واحد ع�� العثور  من نتمك

ّ
 املن�ل  إن

 .‘‘البلدة �� الشاغر الوحيد

 ’’ :إل��ابيث العمة وعالت
ّ
قمن عندما لكن فعال، م��الك من�ل  إن

ُ
 أي��ا في  ت

  أعتقد ال الفتيات،
ّ
 .‘‘السوء من القدر هذا ع�� سيكون  أن

ة’’ :إينوش خا�� وأضا 
ّ
 لذلك املطبخ، باب عن كث��ا تبعد ال الفناء �� ال�ي امل�خ

  أعر  أنا .خطوات بضع سوى  املاء حمّ عليكّن  يكون  لن
ّ
 ال ولذلك نقّي، املاء أن

  لقد .شر�  من تصفن
ُ
 جيد فرن  عن أجلكم من يبحث أن رامزي  السيد من طلبت

ان للمطبخ
ّ
بق�ن أن وعليكّن  .معقول  �سعر الفحم ع�� �عمّ و�خ

ُ
 النار ت

 �سّرب القديمة املنازل  هذه �� فاألرضيات الشتاء، فصّ �� ف��ما مشتعلة

 .‘‘الهواء

ة احتاجت .السوء بالغ املن�ل  يكن لم
ّ
 لذلك لتشغيلها، كب�� جهد إ�� امل�خ

 و�ان .كث��ا الستصدامها نضطر ال �ي املاء استصدام �� حعتصاد ع�� حرصنا

  بما لكن ا�حظ��ة؛ ع�� يمر املرحاض إ�� الطر�ق
ّ
  خيّ، ف��ا يكن لم أن

ّ
 ذلك فإن

ّ لم
ّ
ذكر، مش�لة �ش�

ُ
  باستثناء ت

ّ
 هناك إ�� الذهاب تص��ى إّ��ا عالت دورو�ي أن

  .الظالم ��
ُ
  لكون  مسرورة كنت

ّ
 املن�ل  �� سنستصدمها ال�ي ارعع الغر  أن
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صلة ار��ي الطابق �� جميعها موجودة
ّ
 بما كب��ة النوم غرفة �انت .ببعضها ومت

 .الصالة �� ار�كة ع�� النوم رو�رت مقدور  �� و�ان سر�ر�ن، ف��ا لنضع يكفي

ية، غر  لكّن 
ّ
 وكئيبة، معتمة �انت نوم، كغر  سابقا �ستصدم �انت ال�ي العل

 �عيش أن ليال، سّيما ال غر�با، و�دا .ف��ا ب  لنا حاجة ال ما �ّ بصزن  وعمنا

 .الغر�ب املن�ل  هذا �� بمفردنا

 ذلك سيكون  �ستقّرون، ر�ثما معنا تبقوا أن لكم خ��’’ :إل��ابيث العمة لنا عالت

نون  عليكم سهال
ّ
 سننقلكم الطر�قة، ��ذه أسرع �ش�ّ العمّ من وستتمك

 .‘‘�عدها املن�ل  إ�� و�عيدكم الطعام لتناول  بالسيارة

 إل��ابيث بدعوة عبلنا لكوننا السعادة غمرتنا املن�ل  بتنظيف بدأنا عندما

  وجدنا لقد .الكر�مة
ّ
 كث��ة أيام ومّرت بالقّراد، مليئة اسفّ �� النوم غرفة أن

َّّ  �املجان�ن فركنا .ف��ا أسّرتنا لوضع نرتاح أن عبّ  باملاء غسل  يمكن ��يء �

 إّياه أعطانا الذي الزئبق ب�لور�د ا�خشبية اجزاء بتنظيف وعمنا والصابون،

 .إينوش خا��

بنا والتلميع، الدهان أعمال ببعض عمنا أن �عد
ّ
قنا الغر  �� أثاثنا ورت

ّ
 وعل

ّّ  عند الستائر ووضعنا ا�جدران ع�� الصَور   حاٍل  �� امل�ان أصبَح  النوافذ، �

 .في  للعيش أفضّ

 عِدم هايب��غ أ  جاي السيد لكّن  إنارة، في  يكن لم املن�ل  إ�� وصلنا ح�ن

 شّيد عد �ان والذي فا��، ر�فر ر�د من ا�جزء ذلك سكنة رّواد من وهو إلسعافنا،

را
ّ
ة مؤخ

ّ
ب و�ان فا�� تو�ن من بالقرب الطاعة لتوليد محط

ّ
 إنارة أجهزة يرك

 مصباح ووضع املن�ل  �� الكهر�ائية اسالك مّد  .البلدة منازل  من كث�� �� كهر�ائية
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ّّ  �� واحد متد��  ماال يتقا��ى أن رافضا اسفّ، �� ارعع النوم غر  من غرفة �

 .خدمات  ع��

 التعّر  أستطيع بال�اد’’ :املن�ل  إ�� انتقالنا ُ�َعيد امسيات إحدى �� جار لنا عال

ّ ال�ي الالمعة انوار هذه مع امل�ان ع��
ّ
 �� الرائعة وطر�قتكم النوافذ خارج تتسل

 .‘‘اشياء إصالح

 الصغ�� الدائري  القبو �� م��ا حّصتنا ووضعنا ا�حديقة ثمار جنينا أن �عد لكن

  وجدنا الشتاء، فصّ أجّ من
ّ
ى رعاية إ�� تحتاج أخرى  مسألة هناك أن

ّ
 لنا ليتس�

 .مر�ح نحو ع�� حستقرار

ا أن �عد ايام أحد �� إيل�ن عالت
ّ
 القرع يقرض ��يء هناك’’ :القبو �� كن

  .واليقط�ن
ّ
ّّ  �� الثمار لّب  من أكوام وهناك كب��ة ثقوب ف��ا إن  .‘‘هناك م�ان �

  بّد  ال’’ :فقالت باألمر إل��ابيث العمة أخ��نا
ّ
 أن يجب با�جرذان، م��ء القبو أن

  ا�حال �� شيئا تفعلوا
ّ
 .‘‘ثماركم ستتلف وإال

 أّدت .املّرة هذه ل�جرذان مبيدة بمواد لكن ملساعدتنا، إينوش خا�� هّب  أخرى  مّرة

صنا بالتنظيف، ا�خاصة الكيميائية �املوادّ  وج  أكمّ ع�� عملها
ّ
 وعت �� وتصل

 .ا�جرذان من وج��

 
ُ
 .اطفال حيال سّيما ال فا��، تو�ن �� أمضيناه شتاء أّول  شديد بقلق أحسست

 
ُ
�ي خشيت

ّ
 لو ��م لالعتناء أّمي ب  ستقوم �انت الذي ال�ا�� بالعمّ أعوم ال أن

  .ا�حياة عيد ع�� �انت
ْ
  الليا��، أنْم  لم مرضوا إن

ْ
  دورو�ي، أو رو�رت ب�ى وإن

ُ
 بكيت

 .معهم
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  الذي التدر�ب لهم أعّدم أن حاولت
ُ
  اعتقدت

ّ
 لهم، ستقّدم  �انت أّمي أن

 تر�د �انت ما م�ى �� تفعّ �انت كما بالن�و�جية التحّدث ع�� متعّودة وأصبحت

  تقولها، �انت ال�ي ال�لمات أستحضر صرت ثّم  .شيئا �عليمنا
ُ
رت

ّ
 �لما��ا تذك

 .اطفال مع أستصدمها نف��ي ووجدت الواحد با�حر 

 .‘‘الطّباخ�ن أمهر ا�جوع’’

اب نفس  مادح’’
ّ
 .‘‘كذ

 .‘‘غور  �� يجري  كماء بالثقة جدير غ�� تكن ال’’

ّّ  �� محالة ال موجودة السكينة’’  .‘‘ال��تيب حسن من�ل  �

  امثال هذه ولتأكيد
ُ
  اطفال أخ��ت

ّ
 وععد .ذكرها ع�� معتادة �انت والدتنا أن

  بدا وج��ة مّدة
ّ
م ال�ي أّمي وكأن

ّ
 أنا، وليس لألطفال ا�جيدة النصائح وتقّدم تت�ل

 .معهم �عد لم أّ��ا مع

ا الذي املن�ل  بيع آذار، ��
ّ
قيم كن

ُ
بيّ من  انتقال إ�� فاضطررنا في ، ن

ُ
 عيد ع

 عّرادا وجدنا وهنا البلدة، �� الشاغر الوحيد املن�َل  جديد من استأجرنا .الف�ح

  و�ما أيضا،
ّ
  واحدة، ال نوم، غر  ثالثة هناك توجد �انت أن

ّ
 القّراد مش�لة فإن

 
ْ
 �� ا�جلوس غرفة و�� الصالة �� ونمنا تماما، العلوي  الطابق أغلقنا .أك�� بَدت

ص كب��ا جهدا عندها بذلنا حيث الدرا��ي العام انت�ى ح�ى اسفّ
ّ
 من للتصل

 .ا�حشرات هذه
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  الصراص�ُ�  مألت ا�حاّر  الطقس عدوم مع
َ
عتمة الطو�لة ا�حظ��ة

ُ
 علينا �ان ال�ي امل

  ومع .املطبخ أبواب من ل�خروج ف��ا املرور
ّ
 مصتلفة أنواعا أعطانا إينوش خا�� أن

 .م��ا التصلص �� فّعالة تكن لم لك��ا الصراص��، م�افحة �� لنجّر��ا السموم من

  مقولة �انت ولو
ّ
  تجلب الصراص�� أن

ّ
 بنا يجدر ل�ان �حيحة، السعيد ا�حظ

ع
ّ
 .املن�ل  ذلك �� من  بالوافر التمت

ت التا�� الثا�ي �شر�ن شهر و��
ّ
 الشب��ة امل�خة من عل��ا نحصّ ال�ي املياه جف

ة من املياه نقّ إ�� واضطررنا السابق، املن�ل  �� موجودة �انت ال�ي بتلك
ّ
 م�خ

 .كث��ا تبعد تكن لم ال�ي جارتنا

 آخر جار جاءنا أسابيع، طوال ا�حال هذه ع�� بقينا أن وععد ايام، أحد و��

سرود ه��مان ُيد��
ْ
 .حال علينا ليق��ح �ليميت

و��، شقيقي من�ل  من املياه تحملن رأيتكّن ’’ :عال
ُ
، عمّ وهذا أ

ّ
 �� و�صاّصة شا 

 من�لكم وأصّ ا�خناد  لها سأحفر انابيب، اش��يتم إذا .السنة من الوعت هذا

 .‘‘واحدا سنتا العمّ هذا ع�� منكم أتقا��ى ولن املدينة، بمياه

 سهلة املن�لية اعمال وغدت .املن�ل  �� جار�ة مياه لدينا أصبح امليالد عيد بحلول 

حظنا ما نادرا .ذلك �عد
َ
  ال

ّ
 املؤن  اجرة جدار �� وضع  تم عد الصنبور  بأن

 إ�� املؤّدي افقي الباب من بالقرب ارضية بجانب تقر�با والضّيقة، الطو�لة

  القبو،
ّ
 .ا�حنفية تلك من املياه الستعمال منحٍن  بظهرٍ  الوعو  يتعّ�ن وأن

 أوال العشب جززنا املن�ل  هذا �� أمضيناه الذي الثا�ي الصيف فصّ خالل

 �عض بمساعدة إسِ��، صنعت .العشب جز آلة بواسطة ثّم  منجّ، بوساطة
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  .الفناء �� للكر�كيت وملعبا للتنس بدائيا ملعبا البلدة، أبناء من الفتية
ُ
 واش��يت

ِّ  من باألزهار املليئة ‘‘الرا�� ابنة’’ نباتات أنا  خارج املوجود النافذة أصيص أج

 سعداء و�تنا من���، جّو  القديم بامل�ان وأحاط .املن�ل  واجهة �� الكب��ة النافذة

 .هناك للغاية

 ودورو�ي ورو�رت أنا بقيت ولذلك للتدريس، وأولغا إسِ�� وغادرت إيل�ن، تزّوجت

 .رائع �ش�ّ معا وا��جمنا مساعد�ي �� مج��َدين �انا فا��، تو�ن �� وحدنا

�ي اوالد تص��ي  ال» :�� يقول  رو�رت �ان
ّ
 نوع ��ّم�ي ولن ال�حون، أغسّ أن

 .«أؤّدي  الذي العمّ

  .اضافية املن�لية اعمال من كث�� ألداء اسبوع عطلة أيام استغلينا
ُ
 أحب كنت

 وفرك الطح�ن، �جن من ألتمكّن  السبت أيام صباح من ا�خامسة �� ال��وض

 أرضية غسّ �� �ساعد�ي رو�رت و�ان .افطار وجبة عبّ وغل��ا البيض الثياب

 امامية الغر  تنظيف مهّمة تتو�� دورو�ي و�انت ذلك، �عد وفركها املطبخ

 ال��تيب غاية �� املن�ل  يصبح عصرا الرا�عة الساعة و�حلول  .اسفّ �� الثالث

ة والثياب واناعة،
ّ
ة، و�� جاف

ّ
قة أو السل

َّ
 الطقس �ان إذا املطبخ فرن  حول  معل

اة املطبخ وطاولة سيئا،
ّ
�، والكعك الطازج، با�خ�� مغط

ّ
 القرفة، ولفائف املح�

 أخذنا عد نكون  أننا كما .فط��ة أو كعكة أو الدونات عطع من مجموعة ورّ�ما

 للتسّو   البلد وسط إ�� للتوّج  ثيابنا نرتدي وكنا الوعت، هذا �� حّمامنا

 اعمال من خالية السبت أمسيات �انت .العصر عهوة نحت��ي أن �عد اسبو��

نا إل��ابيث؛ والعمة إينوش خا�� مع غالبا وأمضيناها
ّ
ا لكن

ّ
 إ�� العودة نحاول  كن
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  .ودرو��ي اوالد ودروس احد، مدرسة دروس نراجع ل�ي باكرا املن�ل 
ُ
 أعوم كنت

 .لألحداث املقّدس الكتاب ماّدة تدريس بمهّمة

ّّ  فا�� تو�ن �� كنيستنا �انت  �� إل��ا انتمينا ال�ي الكنيسة من بكث�� ��رجة أع

 هذه �� يجري  �ان ما رؤ�ة بإم�ا�ي �ان .أك�� لها حّ�ي �ان لكن مينيبوليس،

 وهو الكورس مراعبة ع�� القدرة ذلك من �شو�قا واك�� الصغ��ة، الكنيسة

ي،
ّ
 والعشاء التعميد وتوكيد التعميد و�دا .عظت  يلقي وهو الهي�ّ �� وال�اهن �غ�

 تلك �� املشارك�ن رؤ�ة مقدوري �� صار أن �عد ان �خصية أك�� أشياء الرّ�ا�ي

 .ا�شطة

ّّ  مساء تلتقي اللوثر�ة الرابطة �انت   .سبت يوم �
ُ
 من مّدة الرابطة رئيسة كنت

 الورعة جعّ إ�� أضطر ال �ي ألعل��ا، علب ظهر عن ال��امج حفظت لقد .الزمن

 �� مسبقا ال��انيم أراجع كنت كما .بالناس املليئة الكنيسة �� لوج�ي مالصقة

مها ال��اتيّ كتاب
ّ
ن ورعية بقصاصات وأعل

ّ
 �� �سرعة إل��ا الوصول  من ألتمك

 .امللتقى أثناء

  أوعات مّرت .أمسيا�ي جميع �� مشغولة كنت
ُ
نت

ّ
 بت�حيح البدء من ف��ا تمك

 وس�� �� يكن لم .مباشرة العشاء وجبة �عد التا�� لليوم درو��ي وتحض�� اورا 

ي .غالبا العاشرة أو التاسعة الساعة عبّ بذلك البدء
ّ
 عمليات بأغلب عمت لك�

  لقد .غر�بة �حظات �� ا�حفظ
ُ
نت

ّ
 أنا فيما التار�خ ماّدة �� التوار�خ حفظ من تمك

يفها، ال�حون  �غسّ أعوم
ّ
 غسّ أثناء ادب �� اسماء عوائم حفظ من وتجف

ب أو الوجبات أحّضر وأنا املانية اللغة مفردات حفظ وكّ��ا، الثياب
ّ
 .اسّرة أرت
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رت  الذي الكب�� الوعت ذلك مدهشا و�ان
ّ
مت أن �عد وف

ّ
 ب�ن أجمع كيف �عل

 .املن�لية وأعما�� املدرسية أعما��

نا ا�حر�صة باإلدارة
ّ
 والعمة إينوش خا�� أعطانا وعد .املالية أمورنا تدب�� من تمك

  املال بإع��اض �� وسمحا ثمينة، نصائح إل��ابيث
ْ
 رعب لكّن  .جدا امور  ساءت إن

ين �� الوعوع  .ام�ان بقدر عن  �عيدة و�قيت عي استبّد  الدَّ

 وهو ميغان، السيد .لنا عطاياهم �� كرماء حدائق، لد��م مّمن ج��اننا، �ان

 بزوغ مع حديقت  �� العمّ يبدأ و�ان .املقابّ الشارع �� يقطن �ان متقاعد أستاذ

 نافذ�ي ع�� القادم صوت  سماِع  ع�� أستيقظ كنت ما وغالبا .الصباح ضوء

 .املشرعة

ء حبات من عليّ هذا دال، ا�سة أي��ا’’ :ينادي�ي �ان
ّ
 هذه’’ :يقول  أو ،‘‘لك البازال

ّسة
َ
� ا�حاّر، الطقس �� آخر يوما صا�حة تبقى لن ا�خ

َ
 .‘‘تذبّ أن عبّ وخذ��ا �عا�

اح وا�خوخ التوت لنا يقدمون  الناس �عض �ان
ّ
  .والراوند والتف

ُ
 أضيف وكنت

ي��ا وأعوم أش����ا ال�ي الفاكهة إ�� تلكم
ّ
 مر��ى �ان ما وغالبا .الشتاء لفصّ بتعل

 و�يض وز�دة كر�ما �ش�ّ فوات��هم �سّددون  الر�ف من القادمون  إينوش خا��

 بإرسال إينوش خا�� يأمر اشياء هذه أحضروا وم�ى أخرى؛ و�حوم ودواجن

 عبَيّ .أد�ى �سعر عل��ا ا�حصول  يمكن�ي �ان الطر�قة، ��ذهِ  ألن ، إ�ّ�، �عضها

 �� مجمدا من  �عضا أحفظ .البقر �حم و�ج��ة خن�يرا أش��ي  كنت امليالد عيد

ب السقيفة،
ّ
 رأس وأط�ي ا�خن�ير �حم أذيب كنت أن�ي كما .اخر �عض  وأعل

 .بول��ي رول �سّمى نرو�جية بولونيا نقانق وأصنع ا�خن�ير
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 من ورطال املزارع�ن، أحد من البطاطا من رطال عشر�ن أش��ي  كنت ا�خر�ف و��

 الطح�ن من رطال عشر�ن أطلب وكنت .البصّ ومن السو�دي اللفت ومن ا�جزر 

 و�ان الكهر�ائية، الطاعة منشأة يمتلك �ان الذي هايب��غ أ  جاي السيد من

 �شرها وأطلب اخضر ا�خشب من كب��ة كمية أيضا أش��ي  كنت .أيضا طحانا

 وتركها ا�خلفي الفناء �� بتجميعها ورو�رت دورو�ي بمساعدة أعوم ثم .وتقطيعها

،
ّ
ص ا�خشب كّمية �انت .الشتاء لفصّ ا�حظ��ة �� الحقا بصز��ا ثم لتجف

ّ
 تتقل

 العملية، هذه جدوى  حول  الشك ينتاب�ي و�ان ا�خارج، �� و�� وا�ح �ش�ّ

 يكون  عندما الفحم من السنة مؤونة أبتاع كنت .ل�حر   ا�جاهز ا�حطب فأش��ي 

 �ان بذلك القيام .أبوا��ا املدرسة إعفال ف��ة خالل وذلك يكون، ما أرخص ثمن 

ي الصيف، طوال النفقات �� شديد ضغط �ع�ي
ّ
َسّر  كنت لك�

ُ
 لرؤ�ة دائما أ

 .ا�خر�ف فصّ �� بالفحم مليئا ال��ميّ

 
ُ
ية أوعاتا ودورو�ي ورو�رت أمضيت

ّ
 .ايام تلك �� كث��ة مسل

نا ح�ى لهما، أعرأ أن �عشقان �انا
ّ
 وعت صفحات بضع لقراءة وعتا وجدنا إن

ا .للغاية مشّوعا الكتاب بدا إذا الظه��ة
ّ
 الغداء طعام إعداد �� الزمن �سابق كن

 .أعرأ وأنا الساعة دورو�ي تراعب فيما ال�حون، وغسّ

  أحيانا للغاية متأخر وعت �� ،‘‘الوعت انت�ى’’ :تقول  �انت
ُ
ن بال�اد فكنت

ّ
 أتمك

 .اّول  ا�جرس عرع عبّ املدرسة مب�ى إ�� العودة من

  يبدو لم
ّ
 من عر�با الكتاب وضع إ�� حاج�ي من باإلنزعاج �شعران �ان الطفل�ن أن

ي حّد  إ�� القّصة �� أستغر   وكنت لهما، أعرأ وأنا وج�ي
ّ
  أ�

ُ
 عيامي أ���ى كنت

 .بذلك
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ينا لعبنا
ّ
يان الطفالن و�ان أيضا، املن�ل  �� معا وغن

ّ
 رو�رت أو أنا أعز  فيما �غن

 تحّب  لم دورو�ي لكّن  موسيقية، دروسا ودورو�ي أعطيت  .املرافقة املوسيقى

  .رو�رت أّح��ا ما بقدر املوسيقا
َ
ي �عز  رو�رت �ان

ّ
  حّد  إ�� فرح ب�ّ ويغ�

ّ
 أن

  بالقول  �غيظ  �انت دورو�ي
ّ
 غرفة نافذة أسفّ املوجود الدجاج يصيف إن

 .الزعيق إ�� فيدفع  ا�جلوس

ا ال�ي التسلية أوعات معظم
ّ
 برفقة أو الكنيسة �� إّما �انت املن�ل  خارج نقض��ا كن

ب
ّ
 عالعتنا حدود ين��كوا ولم معهم وجودي يحّبون  أّ��م بدا .املدرسة من طال

 الواعع �� .املدرسة �� عم�� تأدية أثناء باستغال�� املدرسة ساعات خارج الوّدية

ا، اك�� الصبيان �ان
ّ
 عادوا ثّم  الزمن، من مّدة املدرسة خارج بقوا والذين سن

 املدرسة �� السائدة املرحة الروح ع�� محافظة أك�� اخ��ة، سن��م لي��وا

 .الثانو�ة

ا
ّ
 احيان، �عض �� مساء، العشاء وجبة �عد اطبا  غسّ من ننت�ي ن�اد ما كن

 .اجراس ج�جلة �سمع ح�ى

ج ممارسة إ�� يدعوننا هنا، اوالد، إّ��م»
ّ
  «ال���

َ
 عاٍل، بصوت ��تف رو�رت �ان

قها مر�لت  ين�ع وهو
ّ
 .إخفاءها بقصد املطبخ باب خلف ويعل

�’’ :ا�خارج من ينادي صوتا وأسمُع 
َ
 .‘‘انتظارك �� فنحن دال، آ�سة يا �عا�

ا .الصفر تحت أرعع�ن أو ثالث�ن إ�� ا�حرارة درجة هبوط أهمية، ذا أمرا يكن لم
ّ
 كن

ّّ  �� ونصرج �سرعة ن��ّيأ  البلدة، شر��ّ  التالل سفوح ع�� ن��حلق فيما .احوال �

ا .�الفوالذ وجوهنا عاطعا يلفح القا��ي الهواء �ان
ّ
 الث�ج أكوام �� �سقط وكن
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نا غ�� أحيانا؛
ّ
ة أع�� نحو صعودا طر�قنا �شّق  ثّم  ضاحك�ن ون��ض �عود أن

ّ
 التل

 .اسفّ نحو أخرى  لرحلة لن��ّيأ جديد من

 ّّ  أجّ من يجيؤن  �انوا فا�� بتو�ن املحيط الر�ف من وأ�خاص البلدة �� فرد �

  هناك، التدريس �� أمضي��ا ال�ي الثانية سن�ي و�� .املدرسية الشؤون
ُ
 كتبت

مة هولم، إن�� ا�سة مع بالتعاون  وعرض��ا عص��ة مسرحية
ّ
  معل

ّ
 .الثامن الصف

 ذلك ومع الثانو�ة، باملدرسة حجتماعات غرفة من أك�� ألّ��ا غرف��ا استصدمنا

م �انت .في  بمن امل�ان ضا 
ّ
نظ

ُ
ة كرة مبار�ات ت

ّ
 وسط �� شاغر مب�ى �� السل

  حّد  إ�� جّدا كثيفة حشود تحضر و�انت البلدة،
ّ
 أحيانا �علقون  �انوا الالعب�ن أن

 .املتفّرج�ن جموع وسط

 �عد لم .فا�� تو�ن عن رحلنا الثانو�ة، املدرسة من رو�رت لتصّرج التالية السنة ��

ية لإللتحا  طر�ِقِ   �� �ان إذ هناك، العيش رو�رت بمقدور 
ّ
 ستكون  فيما .بال�ل

 .سنت�ن غضون  �� با�جامعة لاللتحا  مستعدة دورو�ي

 أفضّ، منصب نيّ ا�� الس�� بِك  يجدر’’ :إل��ابيث والعمة إينوش خا�� �� عال

 .‘‘ف��ا مستقبّ لِك  ليس بحيث إ�� صغ��ة فاملدرسة

 
ُ
�ي مينيبوليس، مدارس �� �عليمي ملنصب طلبات عّدمت

ّ
ق لم لكن

َّ
َوف
ُ
 ا�حصول  �� أ

  ولذلك واحد، ع��
ُ
 فذهب داكوتا، نورث بوالية إندرل�ن �� للتدريس �عرض عبلت

 يجمعنا بمن�ل  ححتفاظ ع�� عادر�ن �عد ولم مينيبوليس �� املدرسة إ�� اطفال

نا
ّ
 .�ل
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 البلدة �انت فقد .إندرل�ن إ�� للقدوم �� بالنسبة سيئة سنة 1918 سنة �انت

ة �انت الين، سو ا�حديد سكك لشركة مقّرا
ّ
ظ
َ
 النشاط �� الز�ادة �سبب مكت

 أحياء ع�� العثور  الصعب من �ان .ا�حرب أثناء ا�حديدية السكك ع�� التجاري 

  الذي ال��ّ  و�ان هادئة، سكنية
ُ
�ي كما مر�ح، غ�� في  أعمت

ّ
 إ�� اشتقت أن

 .كث��ا عل��م وعلقت اطفال

، حاملا انفلونزا و�اء انتشر
ُ
 من املدر��ي العمّ عا�ى لذلك ونتيجة وصلت

 و�اء انتشر إندرل�ن �� أمضيت  الذي الثا�ي ا�خر�ف فصّ و�� .كث��ة انقطاعات

دية،
ْ
 .لها املجاور  والر�ف البلدة عّم  وعد انفلونزا سوء بمثّ و�ان الِعق

يّ  �ان كما
َ
  ما وهذا .البلد مع تكّيفي صعو�ة �� دور  لعي�

ُ
 فلم فعال، ب  أحسست

ن
ّ
َّ  أبدا، املدرسة إدارة مجلس أعضاء إ�� التعّر  من أتمك   وعب

ْ
 إ�� أ�عّر  أن

عون  �ان اول، اسبوع خالل .دائما ضّدي يكون  مظهري  �ان الناس
ّ
 املتسك

 جارحة بمالحظات يتمتمون  الرئي��ي الشارع �� الرصيف امتداد ع�� ا�جالسون 

ي �شأن
َ
 �� بالصراخ الصغار الصبيان �عض وعام سماع ، يمكن�ي بصوت عي�

  غ�� .ال��يد مكتب إ�� طر�قي �� وأنا مّرت�ن أو مّرة وج�ي
ّ
 املضايقات هذه أن

فت
ّ
 .وج��ة مّدة �عد بال�امّ توع

ة مطعم وهو ،‘‘بين��ي  ذي’’ �� وجبا�ي تناولت
ّ
ة �� ا�حديدية السك

ّ
 �ان .املحط

 السيد هما لطيفان زوجان يديره و�ان البلدة، �� الطعام لتناول  م�ان أفضّ

 :الطبقات جميع من ا�حديدية السكك عّمال امل�ان إ�� يأ�ي �ان .ر�د والسيدة

 امل�ابح، وعّمال ومهندسون، إطفاء، ورجال القطارات، تصليح ورشة من رجال

 ومدير القطارات، حركة عن واملسؤول وعادة، ومراسلون، ال��عيات، و�اتبو



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

125 
 

عي أعارَب  م��م كث�� و�ان .القسم
ّ
  و�ما .الثانو��ن لطال

ّ
 ال الطعام غرفة أن

ستصدم
ُ
�  

ّ
 �� مرتفعة مقاعد ع�� يجلسون  الز�ائن �ان ا�خاّصة، املناسبات �� إال

  النادلة عدا وفيما .الكب��ة الغرفة
ُ
 وعد .امل�ان ذلك �� الوحيدة امرأة كنت

 إ�� باإلشارة إحراجا �� �سّببوا ولم دائما، بلطف ا�حديدة السكة عّمال عامل�ي

ّي،
َ
 عن تحّدثنا املح��م�ن، السادة من رائعة مجموعة واعت����م .اطال  ع�� عي�

مت ا�حديدية، بالسكك النقّ وعطاع املدرسة
ّ
 املشّوعة امور  من كث��ا م��م و�عل

صلة
ّ
 .القطاع ��ذا املت

ة �� إندرل�ن
ّ
  مّرة ألّول  ف��ا �� بدا ال�ي املحط

ّ
يّ  أن

َ
 �� �� مطلقا عائقا ليستا عي�

 أهّب  صرت جّمة مشكالت من معهما عانيت  ما �سبب إن�ي بّ التعليم، مهنة

 .املساعدة يحتاج �خص أّي  ملساعدة

نا’’ :سانفورد مار�ا �� عالت أن سبق
ّ
 �� ان ذلك أكتشف وأنا ،‘‘إعاعات لدينا �ل

عي
ّ
 .طال

 إ�� والديدان البّق  ُيحضر ص�يّ  او�� السنة �� يوجُد  �ان ذلك، ع�� مثال

 أمام ، الطاولة ع�� ضفدعا وضع ايام أحد و�� .الفتيات ل��ويع املدرسة

ّّ  أز�جت صرخة أطلقت هناك ا�جالسة الفتاة ع�� عفزت وعندما  عاعة �� من �

  .املدرسة
ُ
 .‘‘ذلك؟ فعلت ِلَم ’’ :وسألت  الدوام ان��اء �عد الص�يّ  استبقيت

مت  �عدما لكن مالحظا�ي، يتقّبّ لم البداية ��
ّ
  الوعت من مّدة �ل

ُ
  أحسست

ّ
 أن

 .فعلت  ع�� ونادما ُمحَرجا نفس  و��ن بين  بدا

 
ُ
 .‘‘النحو هذا ع�� فتاة �عامّ أن من أر�� أنت’’ :ل  علت
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ُ
  التالية، القليلة اسابيع �� انفراد ع�� مع  للكالم سعيت

ُ
  ووجدت

ّ
 سافر عد أن

  �� الذين اطفال معظم من أك��
ّ
ب و�حّدث يحّدث�ي أن ع�� �ّجعت  .سن

ّ
 الطال

  �� ذلك �عد
ّ
  ال�ي اماكن عن ان�ل��ية اللغة صف

َ
 وج�� وعت وععد .زارها عد �ان

 مشاهد الكندية؛ الروك�� جبال من جميّ مشهد :لنشاهدها صَورا لنا أحضر

الت
ّ
 بوالية هانيبال �� تو�ن مارك ملن�ل  صورة يوم ذات لنا وأحضر نياغارا، لشال

ر .ميسوري
ّ
 .عيو��م �� بطال وغدا كث��ا زمالؤه تأث

 �ستطع لم ولذلك ونحيال، جّدا صغ��ا �ان .سلوك  سوء وراء الدافع عرفت ثّم 

 ا�شطة �� إل��م وحنضمام الصبيان مع الر�اضية العاب من كث�� �� املشاركة

 ول�ي .لدي  دونية عقدة �شوء إ�� أّدى حزنا ذلك وأورث  يحبو��ا، ال�ي الكث��ة

س
ّ
  لهّن  ليثبت وس�� الفتيات، بإزعاج بدأ احتقان  ينف

ّ
 مكتمّ �خص أن

 .شيئا يص��ى ال الرجولة

ا من  اصغر الصبيان ُيز�ج آخر ص�يّ  هناك و�ان
ّ
ة، بطر�قة سن

ّ
 �� �شأ وعد فظ

  من�ل 
ُ
مات إحدى من علمت

ّ
  املعل

ّ
 .الوعت طوال لطيفة �لمة في  �سمع بال�اد أن

م  أس�� أن وعبّ
ّ
  انفراد ع�� أل�ل

ُ
 فائق نحو ع�� مع  لطيفة أكون  أن عّررت

 .ألكتشفها مصّيل�ي استصدام ع��ّ  وجب أمورا يفعّ ألن  أمدح  وأن للعادة،

 
ُ
 للباب إبقاؤك �ان’’ :بقّوة وج�ي �� الباب أغلق عندما ايام أحد �� ل  علت

 .‘‘جيدا عمال مفتوحا

 .ب�لمة ينطق أن غ�� من وعبس إ��ّ  النظر أعاد
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خ أن وأراد يده وم�ح طبشور  عطعة التقط أخرى  حادثة و��
ّ
 ص�يّ  معطف يلط

ي مّدعية من  فأخذ��ا أمام ،
ّ
  أ�

ُ
  ظننت

ّ
 .�� إعطاءها ير�د أن

 أحدهم عل��ا يدوس أن عبّ الطبشورة تلك التقاط لك أشكر’’ :ل  علت

 .‘‘وي�حقها

�ي متفاجئا، بدا
ّ
  لكن

ُ
  الصباح ��اية �� الحظت

ّ
 من مؤّدبة بطر�قة خارجا م��ى أن

 .أحدا ُيز�ج أن غ��

م�ي أسبوع نحو وععد
ّ
  .The Man without a Country عن جيدا بحثا سل

ُ
 أثنيت

ب أمام علي 
ّ
 ، �� اخر�ن الطال

ّ
 البحث، من عص�� مقطع عراءة من  وطلبت صف

هلت الص�ّي، فاستقام
ُ
 .لدي  العاّمة املعلومات لسعة وذ

 
ُ
ا أن �عد ل  علت

ّ
 إسهامات بضعة ل  و�انت A Message to Garcia ناعشنا عد كن

  �� رائعا كنت’’ :ف��ا جّيدة
ّ
ّّ  ع�� حصلت أين من اليوم، الصف  املعلومات هذه �

 .‘‘كو�ا؟ عن

 .‘‘كو�ا عن الكث�� وأخ���ي ام��كية اسبانية ا�حرب �� عّمي عاتّ’’ :وعال ابتسم

ب أك�� أصبح ثّم 
ّ
 .الثانو�ة املدرسة �� عل��م حعتماد يمكن الذين الطال

 
ُ
با ساعدت

ّ
 �� مش�لة �عا�ي صغ��ة فتاة مرة انتبا�� لفتت فقد أيضا، آخر�ن طال

يّ  وتقرأ ترا�ي أن من  يمك��ا مقعد إ�� نقلها �� أبدا مش�لة أجد ولم السمع،
َ
 .شف�

  فجأة بالتدهور  مج��دة طالبة أداء بدأ وعندما
ُ
  عرفت

ّ
 ولم حصّ، عد ما شيئا أن

عنعها أن عبّ امر يطّ
ُ
 بالسّ املصابة أمها مرض أن امر و�ان .علي  بإطال�� أ
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 .م��ا اصغر باألطفال و�عت�ي املن�لية باألعمال تقوم أن عل��ا فوجب اشتّد، عد

 
ُ
مات فأطلعت

ّ
  الفتاة حال ع�� اخر�ات املعل

ُ
 بحيث إضافيا تدر�با لها وعّدمت

قت
ّ
 .الوعت أغلب الدروس عن غابت أّ��ا مع السنة ��اية �� ُمرضية نتائج حق

  �عد ما، نحوٍ  وع�� الصغار، هؤالء ع�� ُ�شفق عل�ي �ان
ْ
  عد أكون  أن

ُ
نت

ّ
 من تمك

 .عي�ي حياَل  أفضّ شعوٌر  ينتاب�ي �ان حيا��م، عل��م �سّهّ ما ��يء فعّ

 
ُ
 �� للتدريس مينيسوتا بوالية هارمو�ي إ�� ذلك �عد حنتقال �� محظوظة كنت

  إذ صغ��ة، بلدة
َ
ي حسن عند الصغ�� املجتمع ذلك �ان

ّ
 .ظ�

 عن تفصلها و�انت الثل��، ابيض باللون  ومطلية كب��ة، البلدة منازل  أغلب

اة الصيف �� تكون  حيث .كب��ة مسافة الشارع
ّ
 الباسقة ا�جار من �ستار مغط

 ا�حدائق و�انت ازهاَر، ُيحّب  البلدة �� ساكن �ّ �ان .امامي فنا��ا �� تنبت ال�ي

 .ا�خر�ف فصّ �� الصقيع عدوم ح�ى الر�يع فصّ أوائّ من ��ا تمت��

 ُمشّيدة ميثودية، وأخرى  لوثر�ة كنيسة �انت الرئي��ي، للشارع ا�جنوعي الطر  ��

ّّ  تنتصب ا�جميّ، احمر بالطوب هيا�لهما  مروج فو   اخرى، مقابّ م��ما �

  البلدة �� النساء من العديد كّن  .متدّرجة خضراء
َ
 ولذلك الكنيست�ن، يرتدن

 وتناوب .م��ا أيٌّ  الناَس  يفوت ال �ي عداد�سهما إعامة ع�� الكنيستان تناو�ت

 �� والت��ي�ات الدعاء و�� الشهادات توزيع احتفاالت �� العظات تقديم �� الكهنة

 . الثانو�ة املدارس �خّر��� التصّرج حفالت

  عندما
ُ
ت والسبت، ارععاء أيام أمسيات �� معتدال الطقس يكون

َ
 املتاجر و�ان

رة، ساعة ح�ى أبوا��ا تفتُح 
ّ
  متأخ

ْ
ت
َ
 ار�ا  ومن هارمو�ي من القادمة اسر �ان
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جِضُر  حولها
ُ
  البلدة، وسط �� الواعع املن��ه، إ�� عشاءها ت

ْ
سر تلك و�انت

ُ
 تطلُب  ا

ّّ  من   .إل��ا انضمام ِ��ا، مروره يصد  �خ، �
َ
 تدعو أن شائعا أمرا أيضا و�ان

 
ُ
  املنازل  مدّبرات

َ
ى وكنت احد، أيام العشاء لتناول  منازلهن إ�� الضيو 

ّ
 �� أتلق

 الفناء إ�� املؤدي املمّر  ع�َ�  طر�قي أشّق  وأنا دعوات أرعع أو ثالث احيان �عض

 .للكنيسة ا�خلفي

  ا�ج��ان �سوة كّن  َمَرضية حالة طرأت إذا
َ
 إلعداد هاتفيا التواصّ إ�� يبادرن

 ُيزّ�نَّ  كّن  الوفاة حاالت �� .مش�لة �� الواععة اسرة مساعدة �غية ترتيبات

 يقّدمن وكّن  منازلهّن؛ من ُيحضر��ا ال�ي وازهار بالنباتات والق�� الكنيسة

 لم إذا املأوى  لهم و�قّدمن ا�جنازة، �� للمشاركة عدموا الذين لألعارب الطعام

  الذي املن�ل  �� ُمتسع هنالك يكن
ْ
 ترشُّ  الزواج مناسبات و�� .الوفاة في  حَدثت

 
ُ
 .باملاء العروس�ن بأسرها البلدة

  وا�جميع خاّصة، بواجبات للقيام تطّوعوا هارمو�ي �� أ�خاص هناك �ان
َ
 �ان

  بذلك علٍم  ع��
َ
 ع�� تحرصان وأّمها ثاندايّ إيّما �انت .طبيعيا أمرا ويعّدون

مات حعتناء
ّ
  مع ا�جدد، باملعل

ّ
 �عض و�� املدرسة، �� أبناء لد��ما يكن لم أن

متان �انت احيان
ّ
مات ثالث أو معل

ّ
  معل

َ
 السيدة .معهما اسبوع ��اية يمض�ن

 نيّ عقب حع��اع �� �شارك هارمو�ي �� امرأة أّول  �انت ال�ي جو�سون، إديتور 

ّّ  ملّمة �انت التصو�ت، حق املرأة ن  برملا�ي عانون  ب�  فما شتلة أردت وإذا .مدوَّ

  أردت إذا ميلر؛ مالفي�ي إ�� الذهاب سوى  عليك �ان
ْ
م أن

ّ
 صنف أّي  إعداد تتعل

  كوام�ن؛ السيدة فإ�� الطعام، من
ْ
 .ك��كي�� السيدة إ�� طالعك، ع�� تتعّر  أن

  فقد ما، ���يء يرغب �ان طفّ وأّي 
َ
ا إ�� يذهب �ان

ّ
 �عمّ �انت ال�ي سيم، آن
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مة
ّ
 إ�� املدرسة مب�ى من البلدة �� �س�� �انت عندما .حبتدائية املرحلة �� معل

  الشما��، ا�جانب �� الواععة الطر   ع�� من�لها
ّ
 اعمار مصتلف من اطفال فإن

 آ�سة يا الكنيسة �� رأيتِك  .سيم آ�سة يا مرحبا’’ :عاٍل  بصوت لها يقولون  �انوا

 �� طفّ دخّ أن يحصّ ولم .‘‘سيم آ�سة يا ميالد عيد هدية لِك  سأعّدم .سيم

رت  إال مساعدة، أّي  إ�� احتاج أو ما إعاعة من عا�ى أو املستشفى، هارمو�ي
ّ
 وتذك

ا
ّ
 .ما بطر�قة سيم آن

 املشر  باري، السيد إ�� التطّر   دون  املدرسة عن ا�حديث املمكن من يكن لم

  ضئيّ و�لز�ا رجال �ان .املوسيقا دروس ع��
َ
 أم���ا إ�� مع  أحضر عد ا�حجم،�ان

ّ و�ان باملوسيقا، وولع  الو�لز�ة ل�جت 
ّ
 ح�ن هارمو�ي �� التقليد من جزءا يُمث

 امليالد عيد برنامج �� املشاركة عند حاالت  أحسن �� يكون  ما وعادة .وصلت

م  الذي
ّ
 من مقر�ة ع�� القديم الصغ�� او�را مب�ى �� الثانو�ة املدرسة تنظ

  .العطلة بدء ع�� السابق اليوم صباح �� الرئي��ي الشارع
َ
 �جرت�ن ب�ن يقف �ان

 ��الة محاطا احمر وجه  زكية،و رائحة م��ما تفوح ا�خضرة، دائم�ي باسقت�ن

 ويشارك الغناء، أثناء والفتيات الفتيان بتوجي  يقوم فيما ابيض، الشعر من

  لو كما امليالد عيد ترانيم �� ��خص 
ّ
 .ذلك ع�� �عتمد حيات  أن

ب �� كب�� أثر املتناغم، املحيط إ�� باإلضافة املدرسة، �� للموسيقا �ان رّ�ما
ّ
 طال

  �� شّك  من وما .الثانو�ة املرحلة
ّ
 هناك يكن فلم .رائعا �ان هناك حنضباط أن

ّ طفّ
ّ
 �ان سلوكهم .وسطهم حقيقي فقرٍ  من هناك وليس الكث��، بإمتالك  ُمدل

ر�ي
ّ
عي يذك

ّ
  غ�� .فا�� تو�ن �� بطال

ّ
 بجيّ؛ فا�� تو�ن �سبق �انت هارمو�ي بلدة أن

ّّ  بدا ولذلك  .و�قاء رسوخا أك�� ف��ا ��يء �
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 وعت أّي  من أك�� �سرعة ا�خاص ع�� الشارع، و�� املدرسة، �� أ�عّر  بدأت

  رّ�ما .سبق
ُ
  مثلما ا�خصوص، ��ذا مصتصرة طرعا م�ي و�� دون  أتّب�ى كنت

ُ
 كنت

  عد
ُ
مت

ّ
ق فيما ��ذا القيام �عل

ّ
  ال�ي املوادّ  بحفظ يتعل

ُ
 �� بتدريسها أعومُ  كنت

عت لقد .املدرسة
ّ
  .مطلقة بال براحة تمت

ُ
 او��، السنة �� سوم جوليا مع سكنت

ا ومع
ّ
  امل�ان�ن ِكال و�� الثانية، السنة �� سيم آن

ُ
ي أحسست

ّ
 .من��� �� وكأ�

ان وسط وسعاد�ي عم�� �� ب�ج�ي من الرغم وع�� لكن،
ّ
  البلدة، س�

ّ
 هناك إن إال

  أسَمح أكُن  لم .كب��ا علقا �� �سّبب �ان أمرا
َ
  .البداية �� يضايق�ي بأن ل

ُ
 كنت

  لنف��ي أعول 
ّ
ي، خيا��، صِنع من هذا بأن

ّ
 وفق امور  س�� ع�� أعتد لم ولكو�ي بأ�

ي حصول ، ح�ن ا�جيد لتقدير �افيا حّسا أمتلك ال مشيئ�ي،
ّ
 وراء أس�� بأ�

 �شأن للتفك�� اوان حان عندما الثا�ي، الشتاء فصّ ��اية مع لكن .املشكالت

َم  فقد أبوا��ا، املدرسة وإعفال التالية للسنة العقود توعيع
ّ
  ع��ّ  تحت

ْ
ي أعّر  أن

ّ
 بأ�

  واععة، حقيقة أمام
ُ
ي وأدركت

ّ
 .ا�خر�ف فصّ �� هارمو�ي إ�� أعود لن بأ�

 .عي�ي �انت لقد
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 ا�خامس الفصل

  ،«حثن�ن؟ يوم ح�ى بقائي �� ما�ع أّمك لدى يكن لم إذا ما أ�ساءل»
ُ
ا علت

ّ
 سيم آلن

ب تصرج حفّ �عد املن�ل  إ�� عودتنا طر�ِق  �� ونحُن 
ّ
 .العاّمة الثانو�ة طال

ا أجابت
ّ
ي أن نحّب  فنحن ال، بالطبع’’ :بلطف آن

َ
 .‘‘شئِت  إذا أطول  مّدة تبق

ط وأنا حثن�ن، يوم أغادر أن ع��ّ  ال،’’ :لها علت
ّ
 الظه��ة حافلة لركوب أخط

 .‘‘روشْس�� إ�� املتوّجهة

 .‘‘كذلك؟ أليس العيادة، إ�� ذاهبة لسِت  مر�ضة، لسِت  أنِت  بورغيلد، يا ملاذا’’

 ملعا�ج��ما شيئا أفعّ لم تَر�ن، كما عيناي، إّ��ا مايو، عيادة إ�� سأذهب ب��،’’

يت أن منذ
ّ
وف

ُ
ّّ  ع�� مّرة العيادة أزور أن دائما رأ��ا �ان أّمي، ت  .‘‘السنة �� اع

را؟ املعتاد من أك�� حالهما ساءت هّ’’
ّ
 .‘‘مؤخ

جب لم
ُ
ّي، �شأن اطال  ع�� أحدا أحّدث أكن لم سؤالها، عن أ

َ
 أستطع ولم عي�

  .ان ع��ما ا�حديث ع�� نف��ي حمّ
ُ
  أِملت

ّ
ا تكون  بأال

ّ
 مدى الحظا عد ووالد��ا آن

يّ  احمرار
َ
 أو شهر منذ .��ا أبصر ال ال�ي عي�ي سّيما ال العام، طوال وال��ا��ما عي�

  مع  أ�اد حّدٍ  إ�� اخرى، �� تؤمل�ي السليمة عي�ي �انت أك��،
ْ
 .أصرخ أن

ا �� عالت املوضوع مناعشة �� استفاضة ودون 
ّ
 س��افق�ي إّ��ا احد يوم مساء آن

سُهّ الطر�قة و��ذه والعيادة، البلدة �عر  بأّ��ا وعالت روشس��، إ��
ُ
�  

ُ
 املسألة

ا، علي  �انت ما هذا .كث��ا ع��ّ 
ّ
ُّ  جعل�ي مما آن ّّ  عرضها أعب  .امتنان ب�
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  تصديق يصعب �ان
ّ
 العدد هذا تحوي  أن يمكن روشس�� مثّ صغ��ة بلدة أن

  الشاهقة، املبا�ي من الكب��
ّ
ة شوارعها وأن

ّ
 .او�� الصباح ساعات �� مكتظ

ة امتداد ع�� مزدحمة �انت السيارات
ّ
 املجال، �سمح �ان ما بقدر الرصيف حاف

ا عرأْ��ا ال�ي الواليات أسماء من وتبّ�ن
ّ
  السيارات لوحات ع�� آن

ّ
 عدموا الناس أن

 أثواب �� و�ممّرضات مدولبة، كراٍس  ع�� بمر��ى التقينا .البالد أنحاء جميع من

 وكأّ��م بدا فاخرة، بمال�س و�ساء ورجال وحّمال�ن، شرطة، ورجال بيض،

 .العالم لشراء يكفي ما املال من يملكون 

ا �� أشارت العيادة، إ�� طر�قنا �� ونحن الفطور  وجبة تناولنا أن �عد
ّ
 إ�� آن

 مش��ك سكن مقاٍه، فناد ، مطاعم، :الفتا��ا عراءة ع�� عادرة أكْن  لم أماكن،

ّّ  وسط و�� مستشفيات، للنقاهة، بيوت داخ��، وسكن  .العيادة تقّدم، ما �

  إن مايو عيادة �� الت�جيّ مكتب عند الفتاة سألت�ي
ُ
 مع موعدا حّددت عد كنت

 أودّ  معّ�ن طبيب هناك �ان إن سألت�ي ثّم  بالنفي، فأجب��ا هناك، اطّباء أحد

  رؤ�ت ،
ُ
�ي فأجب��ا الذهاب، أودّ  عسم أّي  إ�� سألت�ي ثّم  ال، فقلت

ّ
 أيضا، أعر  ال أن

ي
ّ
  عد لك�

ُ
يّ  �شأن �خص الستشارة أتيت

َ
 .عي�

  .جدا وُمعتمة وضّيقة طو�لة ردهة ��اية عند يقع العيون  عسم �ان
ْ
ت

ّ
 ُصف

  .مشغوال م��ا العديد و�ان ا�جانَب�ن، كال ع�� الكرا��ي
ُ
ا جلست

ّ
 أعرب عند وآن

م��ا .شاّبة إمرأة وراَءه تجلس �انت مكتب إ�� مقعدين
ّ
ف سل

ّ
 عد �انوا الذي املغل

ي وطلبت جاءت�ي وج�� وعت وععد اسمي، �ّجلت عندما إّياه أعطو�ي
ّ
 .مرافق��ا م�

رة كنت
ّ
  متوت

ُ
ا ورجوت

ّ
 .صغ��ة استشارات غرفة إ�� دخلنا ثّم  م��، تأ�ي أن آن



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

134 
 

 البداية �� .هناك لرؤ��ي جاؤوا الذين اطّباء من الكب�� العدد هذا وجود فاجأ�ي

يّ  �� القامة عص�� أسمر �خص نظر
َ
 أجرى  ثّم  زجاجة، خالل من طو�لة مّدة عي�

 م��م، املز�د يد ع�� لفحوص خضعت ذلك، وععد .أشمّ فحصا طو�ّ �خص ��

 أك�� آخرهم حيال انطبا�� �ان باإلنزعاج، ولشعوري عددهم لك��ة ونظرا

  أل�ي لدي مألوفا أمرا �ان الروت�ن هذا .التباسا
ُ
 هذه ملثّ كث��ا خضعت عد كنت

مان، والدكتور  بنديك للدكتور  السابقة ز�ارا�ي أثناء �� الفحوص
ْ
ي بوك

ّ
 لك�

 
ُ
 من �عقيدا أشّد  وكأّ��ا و�دت الفحوص، من مز�ٍد  إ�� املّرة هذهِ  خضعت

 .سابقا��ا

ركت أخ��ا
ُ
ين الطبيب�ن مع وحدي ت

َ
 الطو�ّ ال�خص و�دأ أّوال، رأي��ما اللذ

 .إ��ّ  بالتحّدث

نون  إّ��م عال
ّ
 ال��اب و�وعف الصداع حاالت من ُير�ح�ي �� ��يء فعّ من سيتمك

يّ  �� املوجود
َ
 أن �� كب�� خطر لوجود إزال��ا و�جب النفع عديمة اليم�ى الع�ن .عي�

ر
ّ
  كما .اخرى  الع�ن �� تؤث

ّ
بصر ال ال�ي الع�ن أن

ُ
 ع�ن شأن ومن �شّوه�ي، ت

 .�عيد حّد  إ�� مظهري  تحّسن أن اصطناعية

  فعال تظّن  هّ’’ :�� يقول  ما أصّد  أ�اد ال وأنا سألت 
ّ
 ستبدو اصطناعية عينا أن

 .‘‘ان؟ لدّي  ال�ي الع�ن من أجمّ

 .‘‘عينِك  ليست أّ��ا �� �خص أّي  �شتب  أن �� أشّك  وأنا بالتأكيد،’’ :أجاب

 .‘‘العملية؟ إجراء يمكن�ي م�ى !رائع هذا’’ :مرتجف بصوت �حت

 .‘‘املصّدر من عليّ تحّمّ �ستطيع�ن كنِت  إن أّوال �عر  أن علينا’’ :أجاب



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

135 
 

 
ُ
قلت

ُ
ا مقدور  �� يكن لم .إضاءة وأك�� أك�� غرفة إ�� ن

ّ
 .امل�ان هذا إ�� مرافق�ي آن

  و�دا
ّ
ّّ  .وذهبوا عدموا الذين اطّباء لعدد ��اية ال أن  من فقط الهياج، هذا �

  ع�ن، إزالة أجّ
ُ
 .نف��ي مع فكرت

  وفيما
ُ
  وحختبارات للفحوصات أخضع كنت

ُ
 و�� ما م�ان من فتاة صوت سمعت

 .‘‘بنيديكت الدكتور  عاجّ طلب بنيديكت، الدكتور  عاجّ، طلب’’ :تقول 

  عد و�انت وحختبارات، الفحوصات ان��ت أخ��ا
ْ
ّّ  استغرعت  الصباح، ساعات ج

 
ُ
عطيت

ُ
 عصر من ا�خامسة الساعة عند «ورال مستشفى» إ�� دخول  بطاعة وأ

 .اليوم ذلك

 
ْ
ِعَرت

ُ
ا ذ

ّ
 وأنِت  معِك  وحدي البقاء يمكن�ي ال’’ :وعالت البطاعة، أر���ا عندما آن

 غ�� ع�� امور  سارت إذا أبدا �سامحا�ي لن وشقيقتاك العملية، لهذه تصضع�ن

 .‘‘امل��ء دورو�ي من نطلب أن علينا �شت�ي، ما

ي لها علت
ّ
  بأ�

ُ
  إ�� بحاجة لست

ْ
َّ  أن   أحد، طلب �� أرس

ْ
 أحسست أن �سبق لم إذ

 إزالة ع�� ا�جّراحون  هؤالء سيساعد�ي تفهم؟ ألم حيا�ي، طوال السعادة ��ذه

بصر ال ال�ي عي�ي
ُ
ي ما، يوما هذا يحدث بأن ودعوت أملت لطاملا .ت

ّ
 أؤمن لم لك�

  حقا
ّ
 .ممكنا سيكون  ذلك بأن

 
ُ
ا علت

ّ
  لدرجة مبت�جة أنا’’ :آلن

ّ
 .‘‘ان سريعة رعصة أداء يمكن�ي أن

 .وعلقة مقتنعة غ�� بدت لكّ��ا
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ُ
 للعملية سيصضع من أنِك  �عتقد عد يراك �خص أّي  ...!امر ما هيا،’’ :لها علت

نا البلدة، �� مطعم أفصم إ�� خذي�ي للقلق، داٍع  هناك ليس ...اب���� !أنا وليس
ّ
 ألن

 .‘‘سنحتفّ

 حيث جّيد مطعم إ�� أخذت�ي لكّ��ا ا�حماسة، عن يكون  ما أ�عد تزال ال �انت

 .لذيذة وجبة تناولنا

  أن وععد املستشفى، إ�� توّجهنا ا�خامسة الساعة وعند
ُ
 السر�ر �� ُوِضعت

ا وجاءت
ّ
 .مجّددا الذعر ف��ا دّب  ل��ا�ي، الغرفة إ�� آن

 .«هذا بفعّ لِك  لسما�� شقيقتاك ستقتل�ي» :عالت

م و�� يرتجف صو��ا �ان
ّ
 .تت�ل

 
ُ
حضر أن ممّرضة إ�� اطل�ي حسنا،’’ :وعلت أخ��ا وافقت

ُ
صّ هاتفا �� ت

ّ
 ألت

 .‘‘بدورو�ي

 
ُ
صلت

ّ
  ح�ن ت��ار �ادت .ا�جامعة م�جع �� و�� بدورو�ي ات

ُ
�ي لها علت

ّ
مها إن

ّ
 من أ�ل

�ي ا�حال، �� امل��ء ع�� وأصّرت روشس��، �� مستشفى
ّ
 يكون  لن بأن  أعنع��ا لكن

  لذلك، داٍع  هناك
ّ
 .أك�� سيكون  الحقا �� بز�ار��ا فر�� وأن

  الليلة، تلك طوال أنم لم
ُ
ر و�قيت

ّ
 وأنا ا�حشود وسط إحسا��ي سيكون  كيف أفك

  أعر 
ّ
رعبت�ن، العين�ن ذات الفتاة بصف�ي إ��ّ  �ش��وا لن الناس بأن

ُ
 ولن امل

 الوعت طوال تماما هادئة بقيت .�سب��ما عي اس��زاء أو ع��ّ  باإلشفا  يقوموا

قلت مدولب كر��يّ  �� عندئذ ُوضعت ح�ن بقليّ، الظه��ة �عد ما إ��
ُ
 املصعد �� ون
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  .الرا�ع الطابق إ�� الثا�ي الطابق من
ُ
ركت

ُ
 رجال هناك �ان .الردهة �� هناك ت

 املزدوجة ابواب خلف يصتفي �عضهم و�ان بجان�ي، يمّرون أبيض بلباس و�ساء

 جرس وصوت تومض، والبيض ا�حمر اضواء و�انت .بالضبط أمامي الواععة

ر حي��ا بدأت .واخر ا�ح�ن ب�ن يقرع
ّ
 و�ساءلت لها سأخضع ال�ي العملية �� أفك

 تكن لم رّ�ما أن  وظننت .صدري  �� بألم وأحسست رأ��ي فاعشعّر  .ستكون  كيف

 .العيادة إ�� مجيئي ع�� أندم وكدت ينتاب�ي، �ان الذي الصداع سبب عيناي

 ساعا .ممّرضة فعلت وكذلك نحوي  أبيض لباسا يرتدون  الذين الرجال أحد تقّدم

 .فو�� سقفّية نافذة ذات غرفة إ�� وصوال املزدوجة ابواب ع�� املدولب كرسّيي

 .طاولة ع�� تمّددت وهناك تماما، هادئة غرفة �انت

 .‘‘فضلِك  من لدعيقة اجل��ي’’ :يقول  أذ�ي من عر�با صوتا سمعت

ّي، أبيض لباسا يرتدي رجّ فحص
َ
 مجّددا التمّدد يمكنِك  حسن،’’ :وعال عي�

 .‘‘ان

��ي’’ :وعال وج�ي ع�� عناعا �خص وضع ثّم 
ّ
 .‘‘�عمق تنف

 .املّرة هذه امرأة صوت �ان

�ي أحسست
ّ
  امر، حيال ��يء فعّ يمكن�ي أن عبّ لكن أختنق، أن

ُ
�ي أحسست

ّ
 أن

 .ذلك �عد شيئا أ�� أعد لم ثّم  الهواء �� أط��

  ح�ن للغاية ضعيفة كنت
ُ
  .املصّدر من أفقت

ْ
ا لزمت

ّ
 السيئة الليلة �� الغرفة آن

ك�ي .أخرى  لياٍل  بضع م�� و�قيت او��،
ّ
 يق��ب ا�جّراح رأيت عندما ا�خو  وتمل
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ي،
ّ
  م�

ُ
 لم لكن عي�ي، �� مجّددا الم و��يج الضمادات ين�ع وهو نف��ي وحبست

  ح�ى طو�ّ وعت يمِض 
ُ
نت

ّ
ا و�قيت .املستشفى مغادرة من تمك

ّ
 روشس�� �� م�� آن

ى �ي
ّ
ّّ  العيادة إ�� اصطحاعي لها يتس�  .عي�ي ضمادات لتغي�� يوم �

� الذي غوس الدكتور  نقل�ي احد يوم صباح و��
ّ
 رجالن ف��ا غرفة إ�� رعاي�ي تو�

 .آخران

  بيضاء، طو�لة �حية وذا الشعر أبيض السّن، �� طاعنا اّول  �ان
ُ
  أدرُك  وكنت

ّ
 بأن

 .سابقا رأيت  أن �� �سبق لم

 اليوم �� أخ���ي الذي القامة الطو�ّ الطبيب �ان الفور، ع�� فعرفت  الثا�ي أّما

  اول 
ّ
 املصّدر، تحّمّ أستطيع �انت إن ملعرفة لفحص ا�خضوع ع��ّ  يتعّ�ن أن

 
ُ
  تماما واثقة وكنت

ّ
يّ  إ�� نظر الذي ال�خص نفس أيضا بأن

َ
 غرفة �� عي�

ي حّد  إ�� ومتلّهفة مضطر�ة املناسبت�ن كال �� كنت فقد ذلك، مع .العمليات
ّ
 لم أ�

ة، �خم أن  �� تبّ�ن وان .اطال  ع�� وا�حا انطباعا عن  أكّون 
ّ
 وذو ا�جث

أّ��ما بدتا أّ��ما درجة إ�� جّدا حاّدت�ن عين�ن
ّ
ٍّ  تنظران وك  خال��، من ُمستقيٍم  �ش�

 
َ
 .أيضا كب�� لطف وعن عظيمة عّوة عن �عّ�� ا�جميّ وجه  و�ان

  احد ذلك صباح �� هناك أجلس وأنا أفطن لم
ّ
 رئيس بنيديكت، الدكتور  أن

  من الرغم وع�� �لينيك؛ مايو �� العيون  طّب  عسم
ّ
 مقتبّ �� يزال ما �ان إن

  العمر،
ّ
  إال

ّ
  إ�� الحقة سن�ن �� يرتقي وسو  عظيما، جّراحا �ان إن

ّ
 مصا 

، وع�� تصّصص ؛ �� عامليا البارز�ن اطّباء ّّ ّدر اع
ُ
 صديقي يصبح أن ل  ع

  الو�ّ�، ومستشاري 
ُ
 آخر �خص أّي  تأث�� فا  حيا�ي �� عظيم تأث�� ل  و�كون

 .ذلك من أك�� بّ التالية، العشر�ن السنوات طوال
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ُ
�ا ال�ي املر�ضة �� هذه بنيديكت، دكتور  يا’’ :يقول  غوس الدكتور  سمعت

َ
 ذكر�

 .‘‘للتّو 

 من فوش بالدكتور  تلتقي أن منِك  أودّ  دال، آ�سة’’ :بنيديكت الدكتور  �� عال

 .‘‘فيينا

  دخّ نتحّدث الثالثة نحن وفيما
َ
 شرح مّدة وععد .اخر�ن اطباء من عدد الغرفة

جر�ت ال�ي العملية تفاصيّ فوش وللدكتور  لهم بنيديكت الدكتور 
ُ
 .لعي�ي أ

 الدماغ، من عر�با الرأس داخّ ا�خلف إ�� رجوعا زادت عد �انت بأّ��ا أخ�َ�هم

 التجو�ف تمأل حشوة بمثابة لتكون  أزالها أن �عد زجاجية كرة أدخّ ولذلك

  وعد .تقر�با ا�حجم �� متساو�ت�ن العين�ن وتجعّ
ْ
ت
َ
 الزجاجية الكرة أوِصل

 .العين�ن �لتا حركة لتنسيق السليمة عي�ي �عضالت

 هذا’’ :عرب عن نظرة ليلقي ينح�ي وهو خافت بصوت يقول  اطّباء أحد سمعت

 .‘‘مدهش عمّ

ع ترى، كما’’ :فوش الدكتور  إ�� يلتفت وهو بنيديكت الدكتور  عال
ّ
 بحركة ستتمت

 .‘‘الع�ن �� حّرة

 .فهمت أجّ، أجّ،’’ :و�اهتمام مطّوال الع�ن إ�� ينظر وهو فوش الدكتور  عال

 .«جدا جيد .جّيد هذا

ا من�ل  �� أمضي��ا ال�ي النقاهة مّدة خالل
ّ
ر بقيت هارمو�ي، �� سيم آن

ّ
 �� أفك

  .بوجودها مظهري  سيبدو وكيف حصطناعية الع�ن
ُ
ّّ  سيم السيدة أسأل كنت � 

 .عي�ي وضع تحّسن مدى عن يوم
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 لكن مستمّر، تحّسن �� إّ��ا’’ :ا�جراحة م�ان ع�� الدواء تضع و�� تقول  �انت

  عليِك 
ّ
�� أال

ّ
ري  الكث��، تتوع

ّ
 .‘‘خط��ة عملية �انت أّ��ا وتذك

  �عتقد هّ هناك؟ عميق تجو�ف يوجد هّ املحجر، مظهر عن أيضا سأل��ا
ّ
 أن

 اخرى؟ عي�ي اجم بمثّ ستكون  الصناعية الع�ن

 .‘‘بالتأكيد جميال يبدو املحجر لكّن  اجابة، أستطيع ال’’ :أجابت�ي

ع��ي أن املف��ض من �ان
ُ
ّّ  من جزءا أ �ي السر�ر، �� يوم �

ّ
 لم حماس�ي لشّدة لكن

 .ال��ار خالل أنام أن أستطع

 عينِك  شفاء سيكون  الراحة، إ�� ا�خلود حاولِت  إذا’’ :عائلة سيم السيدة وّ�صت�ي

 .‘‘أسرع

ا عدت الذي اليوم جاء وأخ��ا
ّ
 .روشس�� إ�� في  وآن

 نحو توّج  ثّم  شديد، بانتباه الع�ن إ�� ونظر الضمادة بنيديكت الدكتور  أزال

 البطانات وسط داخلها �� �ان .ا�خشبية العلب من مجموعة وأحضر خزانة

بة الصناعية العيون  من صفو  املصملية
َّ
 �� الدبابيس أو ا�خواتم مثّ املرت

ية وعيونا متنّوعة لونّية بتدّرجات زرعاء عيونا رأيت مجوهرات، متجر
ّ
 وأخرى  بن

 .رمادية

 �� أنِت  لنَ�،’’ :السليمة عي�ي و�� العلب �� ينظر وهو بنيديكت الدكتور  عال

 .‘‘كذلك؟ أليس زرعاء، ع�ن إ�� حاجة
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 العلب إ�� أعادها املطا  آخر و�� عي�ي، من عر�با ووضعها م��ا كث��ا اختار

 .واحدة عدا جميعا

 
ُ
رة جلست

ّ
 .اعصاب متوت

 .‘‘هذه لنجّرب حسنا،’’ :عال

 وضع اليم�ى و�يده للعملية، خضعت ال�ي عي�ي جفن فتح اليسرى  يده بأصا�ع

 .و�عوم��ا ب��ود��ا البداية �� أحسست .املحجر �� الصناعية الع�ن

 أنز�� عبّ، من ب  تقوم�ن كنِت  بما عومي وان،’’ :بنيديكت الدكتور  �� عال

 .‘‘اليم�ن إ�� وان اليسار، إ�� وان جّيد، هذا ارفع��ما، ثّم  عينيِك 

  لو كما وهلة ألّول  بدا بذلك عمت عندما
ّ
 أن �عد لكن مطفأة، جمرة عي�ي �� أن

 .���يء أحّس  أعد لم مّرات ثالث أو مّرت�ن العملية كّررت

  ح�ى لل�جب، يا’’ :بنيديكت الدكتور  عال
ّ
 مطابقة بأّ��ا تو�� الع�ن تلك إن

 .‘‘نفسك إ�� انظري  وان لألخرى،

م�ي
ّ
 .مرآة سل

  بال�اد
ُ
بصر، ال ع�ن عن فعوضا وج�ي، هو أراه الذي الوج  أن صّدعت

ُ
 غارعة ت

 السليمة لعي�ي ومطابقة تماما طبيعية ع�ن ان توجُد  الندوب، وكث��ة رأ��ي ��

 .ف��ا بيضاء بقعة من خلّوها باستثناء

 .‘‘مثالية إّ��ا’’ :بنيديكت الدكتور  عال
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  عاَل  .�عي�ي حعتناء طر�قة عن يتحّدث م��ى ثّم 
ّ
 طبابة الالزم من سيكون  أن

 الصناعية الع�ن لوضع يكفي بما ي��أ أن عبّ شهور  عّدة بالعقاع�� الع�ن محجر

 .مر�ح �ش�ّ في 

 
ّ
ر�ي لكن

ّ
ّّ  الع�ن إخراج عليِك  يتعّ�ن ت��أ عندما ح�ى’’ :عائال حذ  إلراحة ليلة �

ّّ  عالجها عليِك  و�جب املحجر،  إلينا فستعودين تفع�� لم إن .ومساء صباح �

ري، .للتّو  لها خضعِت  ال�ي العملية من بكث�� أسوأ لعملية ل�خضوع
ّ
 عليك تذك

 .‘‘املحجر نظافة ع�� املحافظة

ورات من البور�ك َحْمض محلول  إعداد كيفية �� شرح ثّم 
ّ
 سأستصدم  كو�ي البل

 .حيا�ي طوال

  مع
ّ
  ممن بأناٍس، ممتلئة �انت ا�خارج �� الردهة أن

ُ
 �انوا م��م، العديد أعر  كنت

  ملقابلت ، دورهم ينتظرون
ّ
  إال

ّ
  بنيديكت الدكتور  ع�� يبدو لم إن

ّ
 ع�� �ان بأن

 .التدريس �� أموري �س�� وكيف �عليمي وعن أسر�ي عن سأل�ي .أمره من �جلة

 أن يظن إن  وعال .النحو هذا ع�� حقق��ا ال�ي انجازات من متفاجئا و�دا

 وعناو�ن أسماء وأعطا�ي املكفوف�ن، وسط ودودة عاملة أكون  أن بإم�ا�ي

 .الشأن هذا عن �� معلومات تقديم �ستطيعون  مّمن نيو�ورك �� ك�� أ�خاص

 
ُ
�ي أحسست

ّ
  وعت ، من الكث�� آخذ أن

ُ
ا لطف ، ل  فشكرت

ّ
ي ظن

ّ
�ي م�

ّ
 ل  أتيح أن

  باالنصرا ، �� ليأذن فرصة بذلك
ّ
 .ا�حديث �� مباشرة م��ى لكن

 ع�ن شراء إ�� ستحتاج�ن عينِك، �شأن أخ��ة نقطة’’ :وج�� صمت �عد عال

 ال أّ��م حّد  إ�� امل�ح من كث��ا تحوي  الناس �عض فأجسام .تقر�با سنة �ّ جديدة
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 حف��ا��ي العمر لكن .سنة ع�� تز�د مّدة اصطناعية عيون  إبقاء �ستطيعون 

ة �شعر�ن وعندما سنتان، للع�ن
ّ
ِك  عندها ستدرك�ن لو��ا، و�زول با�حك

ّ
 بأن

 .‘‘جديدة ع�ن إ�� بحاجة

 
ُ
ّّ  سأنفذ’’ :ل  علت  ح�ن ا�جديدة الع�ن بوضع �� اسمح رجاء لكن تقول ، ما �

ي وأعدك هارمو�ي، إ�� عود�ي
ّ
 إ�� وصو�� حال مجّددا الضمادة سأضع بأ�

 .‘‘هناك

ا وعال بنيديكت، الدكتور  �حك
ّ
 بأس، ال’’ :للتّو  الغرفة دخلت عد �انت ال�ي آلن

  أعتقد ال
ّ
دين .ضّررا ذلك �� أن

ّ
 آ�سة يا كذلك أليس بوعدها، وفا��ا من ستتأك

 .‘‘سيم؟

 
ُ
ارة لك يصت�� أن برا�غ�ن الدكتور  يودّ  انتظري ’’ :�� فقال ألذهب، ��ضت

ّ
 نظ

 .‘‘جديدة

 .آخر مكتب إ�� وعاد�ي بذرا�� أمسك

 .‘‘ان؟ مر�ضتنا ترى  كيف برا�غ�ن، دكتور ’’

 ممت�� القامة، عص�� �ان الغرفة، من اخر ا�جانب �� �ان رجّ نحونا تقّدم

ي عر�با أصبح أن وععد .ا�جسم
ّ
  الفور، ع�� عرفت  م�

ّ
 البشرة ذات الطبيب إن

يّ  فحص عد �ان الذي الداكنة
َ
 .العيادة إ�� وصو�� يوم عي�

 إ�� طبيعية تبدو حصطناعية الع�ن .بالتأكيد رائعة تبدو’’ :مبت�جا برا�غ�ن عال

  حّد 
ّ
 .‘‘العملية لها أجر�ت عد ال�ي الع�ن أّ��ا سيعتقدون  الناس أن
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ي طلب ثّم 
ّ
تب ما عراءة م�

ُ
قة لوحة ع�� ك

ّ
ن لم .ا�جدار ع�� معل

ّ
 عراءة من أتمك

قة اللوحة وجّرب الكر��يّ  أدار ثّم  .F (إ ) حر  حس��ال��، ا�حر  إال ��يء
ّ
 املعل

 ثّم  .كب��ة بصورة ليس لكن املرة، هذهِ  بقليّ حاال أفضّ كنت .اخر ا�جانب ع��

 .شيئا وكتب طاولت  إ�� برا�غ�ن الدكتور  جلس

م�ي وهو عال
ّ
فا �سل

ّ
ارة وصفة هذه’’ :اللون  أبيض صغ��ا مغل

ّ
 لن جديدة، لنظ

 �افية، فرصة املسألة وأعطيِت  صبورة كنِت  إذا لكن البداية، �� كث��ا لها تأب�ي

 .‘‘كث��ا عينِك  ستع�ن أّ��ا أعتقد

  عندما
ُ
ا غادرت

ّ
  �لينيك مايو وآن

ُ
�ي أحسست

ّ
 عالم �� حياة بدأ جديد �خص أن

 .مصتلف

 عد أسر��ا وأفراد �انت .الصيف فصّ �� النقاهة مرحلة �� إسِ�� مع بقيت

 بنوه صغ�� كوخ �� عاشوا حيث بمينيسوتا، رابيدس ساوك إ�� للتّو  انتقلوا

 ولم هناك، هادئا ا�جّو  بدا .ال��ر صوب تنحدر صغ��ة غابة من بالقرب بأنفسهم

  أحدا أرى  أكن
ّ
  ذلك أسعد�ي وعد نادرا، إال

ّ
 عي�ي ع�� ضمادة وضع �عّ�ن ألن

 أو لعي�ي، أجر�ت ال�ي العملية من �شّدة متأثّرا ايمن خّدي و�ان الوعت، معظم

 ن�َح  عد مايو عيادة �� املعاين�ن اطّباء أحد �ان ال�ي اسنان �عض اعتالع من

 .باعتالعها

  عندما
ْ
ي أشعر بدأت

ّ
  عد بأ�

ُ
 ينب�� ما �� التفك�� حاولت عّو�ي، من شيئا إستعّدت

 اع��حا عد و�را�غ�ن بنيديكت الطبيبان �ان .القادم الشتاء فصّ خالل فعل  ��

ف ع��ّ 
ّ
 عدم ضرورة حول  شيئا يذكرا لم لكّ��ما سنة، مّدة التعليم عن التوع

� �� رغبة مّدة منذ تراود�ي و�انت .املدرسة إ�� الذهاب
ّ
�ي جام��، عمّ تو�

ّ
 لم لكن
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 خالل واحد درا��يّ  فصّ أمضيت أن وسبق .بذلك للقيام وا�حة طر�قة أجد

ية إدارة مجلس �ان صغ�� ثابت بمرتب مينيسوتا جامعة �� الصيف
ّ
 عد ال�ل

  لكّن  .داكوتا نورث بوالية إندرل�ن �� التدريس من سن�ي ��اية �� علي  وافقت
ّ
 املدة

ن ولم جّدا عص��ة �انت
ّ
 .الكث�� إنجاز من أتمك

 
ُ
يات من حختصاصات لوائح طلبت

ّ
 ا�جامعات من كث�� �� العليا الدراسات �ل

  الكب��ة،
ُ
  دراس��ا �عد ووجدت

ّ
 .�� ترو  كولومبيا جامعة أن

 
ُ
ي أعتقد’’ :ايام أحد �� إلسِ�� علت

ّ
 .‘‘نيو�ورك إ�� سأذهب أ�

 
ْ
 .‘‘السماء؟ بحق هناك، إ�� للذهاب يدفعِك  الذي وما’’ :وسألت�ي إ��ّ  نظرت

ية سألتحق’’ :أجب��ا
ّ
 .‘‘جامعية ب�ل

 ولم ذلك فعّ يمكنك ال’’ :وج��ة برهة �عد وعالت الدهشة، أمارات عل��ا ظهرت

 .‘‘جّدا طفيٍف  بتحسٍن  إحساسِك  ع�� تقر�با أسبوع غ�� يمِض 

�ي �حيح،’’
ّ
 .‘‘تقر�با شهر�ن عبّ أبوا��ا تفتح لن كولومبيا وجامعة أتحّسن، لكن

 عر�بة، إّ��ا مينيسوتا؟ بجامعة تلتحق�ن ال ِلَم  الدراسة، من لِك  بّد  ال �ان إذا’’

 .‘‘أحد عن �عيدة تكو�ي لن مرضِت  وإذا

 
ُ
 .‘‘أمرض لن’’ :لها علت

 �� وتحّدثنا اسبوع ��اية عطلة لقضاء رام��ي سيلِمر صهري  ِعدم وعندما

 .الرأي إسِ�� وافق املسألة،
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 .‘‘إل��ا؟ الذهاب �� ترغب�ن ال ِلَم  ممتاز، م�ان مينيسوتا جامعة’’ :عال

ي’’ :أجبت 
ّ
  أل�

ُ
ي وطاملا مينيبوليس، �� حيا�ي معظم أمضيت

ّ
 مّدة إجازة سآخذ إ�

 .‘‘جديدا شيئا أرى  أن يمكن�ي حيث إ�� الذهاب عي يجدر فلرّ�ما سنة،

 كولومبيا بجامعة التحا�� لفكرة ُمتحمس�ن �انا اللذان الوحيَدان ال�خصان

 .إل��ابيث والعمة إينوش خا�� هما

ية إّ��ا’’ :إينوش خا�� عال
ّ
 أمرا نيو�ورك مدينة �� سنة تمضية وستكون  جيدة، �ل

ق وفيما .رائعا
ّ
 تضّررتا عد ل�انتا تؤذ��ما، والكتابة القراءة �انت لو �عينيِك  يتعل

 �� هنا معنا تقيم�ن وأنت �شأنك وأّمك أنا �ساور�ي القلق �ان .�عيد زمن منذ

ِك  فا�� تو�ن
ّ
 �� حسنا بالء تبل�ن بأنك يظهر لكن .�شّدة عل��ما �عتمدين كنِت  ألن

د وأنا ِبِ ، القيام تنو�ن عمّ أّي 
ّ
ِك  من متأك

ّ
 .أيضا كولومبيا �� ذلك ستفعل�ن إن

ري  وحسب، بنفسِك  �عت�ي أن حاو��
ّ
  وتذك

ّ
 .‘‘آخر ��يء أّي  من أهّم  �ّحتِك  أن

ر�ي �ان الذي اللطيف بمحّياه إ��ّ  نظر
ّ
 .دائما بوالد�ي يذك

 عدم وجوب �شأن شيئا برا�غ�ن والدكتور  بنيديك الدكتور  يقّ لم’’ :سأل�ي ثّم 

 .‘‘كذلك؟ أليس عينِك، استصدام

ّّ  شيئا، يقوال لم ال،’’ :بصد  أجبت    امر �� ما �
ّ
 وجود ع�� أحرص أن يجب أن

 .‘‘أعمّ عندما جّيدة إنارة

 
ُ
 إ�� الرحلة �� ورافقت�ي أيلول، شهر من اخ�� اسبوع �� نيو�ورك إ�� انتقلت

 .فا�� تو�ن �� التدريس �� زميل�ي �انت ال�ي تو�ْدِتن آيدا كولومبيا
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ة إ�� وصلنا
ّ
�ي .احد يوم ليال العاشرة �� بنيو�ورك بنسلفانيا محط

ّ
 أصدعاء ودل

 كينغز ذي’’ اسم  تماما، كولومبيا جامعة حرم عبالة جّيد فند  ع�� آيدا

 .الليلة ملبيت غرفة استأجرت وهناك ،‘‘كراون 

 لقد .أنفا��ي أللتقط كر��ي ع�� جلست الغرفة �� وحدي أصبحت عندما

ي حّد  إ�� فجأة الضعف واع��ا�ي .نيو�ورك �� أصبحت
ّ
 أسقط أن خشيت أ�

 .وشر�ت  املاء من كو�ا فصببت ا�خزانة ع�� ماء إبر�ق هناك �ان .ع��ّ  مغشّيا

��ا أن لك وخ�� العمر، فرصة فأمامِك  طفلة، تكو�ي ال’’ :لنف��ي علت
ّ
 .‘‘�ستغل

�ي متواضع، وفرشها صغ��ة بدت الغرفة، أرجاء �� نظرت
ّ
 من جّوا ف��ا وجدت لكن

 .التمّ��

 .‘‘نيو�ورك’’ :نف��ي �� كّررت

 حيا�ي، �� رأيت  هاتف دليّ أك�� �ان .بجان�ي الطاولة ع�� هاتفيا دليال وجدت

 وحاولت وج�ي من وعّر�ت  فتحت  ثم .بجسمي ثقل  ووازنت يَدي ب�لتا حملت 

ي علب��ا، ال�ي الورعة ع�� املوجودة اسماء �عض عراءة
ّ
  وجدت لك�

ّ
 الدليّ أن

ن أن من أثقّ
ّ
 ع�� صعدت .في  ما ألعرأ عي�ي من �افية مسافة تقر�ب  من أتمك

  ثم أيضا، علي  الكتاب ووضعت السر�ر
ْ
 كما صفحات  من وج�ي وعّر�ت ر�ضت

 
ُ
  عندما أفعّ كنت

ُ
 حملها أستطع لم ال�ي الكتب ألعرأ ارضية ع�� أر�ض كنت

 .صغ��ة فتاة وأنا

 
ُ
ر أن حاولت

ّ
  مهّم�ن أ�خاص أسماء أتذك

ُ
  عد كنت

ُ
 �� عبّ من ع��م عرأت

  ثّم  ال�حف،
ُ
 أستور، .استحضر��ا م�ى الهاتف دليّ �� اسماء تلك عن بحثت
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ف�ن أسماء عن أيضا بحثت .فانديْر�يلت روكيفيلر، مورغان،
ّ
 كت��م، عرأت مؤل

ل�ن وعن
ّ
الت مشهور�ن ممث

ّ
  الوا�ح من �ان .معروفات وممث

ّ
 لدى يكن لم أن

  هواتف �عضهم
ّ
ي نيو�ورك، مدينة �� �عيشون  يكونوا لم فإّ��م وإال

ّ
ن لم أل�

ّ
 أتمك

 أ�خاص عّدة ووجدت ،‘‘د’’ ا�حر  إ�� انتقلت ثّم  .أسما��م ع�� العثور  من

 .دال بورغيلد ليس لكن دال، اسم يحملون 

 
ُ
 �� نيو�ورك هاتف دليّ �� اسمي وجدت لو جميال يكون  ألن’’ :عاٍل  بصوت علت

 .‘‘ايام؟ أحد

 
ُ
نت إذا :نف��ي �� وعلت حماع�ي، لشّدة نف��ي من �حكت

ّ
 سنة البقاء من تمك

 .رائعا امر سيكون  واحدة

  عندما صباحا الرا�عة إ�� �ش�� الساعة �انت
ُ
 ال�خم الهاتف دليّ أطبقت

 .النور  وأطفأت ثياعي وخلعت

 تو�ْدِتن آيدا من الهاتف ع�� صوتية رسالة وصلت�ي الفطور  وجبة تناولت أن �عد

ة �� شاغرة غرفة عن ف��ا تحّدثت
ّ
 عاعة �انت .أصدعا��ا مع ف��ا تقيم ال�ي الشق

�ي ال��ار، ضوء يصلها ال ُمحكمة
ّ
  ا�حال �� ��ا عبلت لكن

ّ
 آيدا بقرب اعامة ألن

ة �� الال�ي الفتيات معظم .�سعد�ي
ّ
 �� التمر�ض يدرسن ممّرضات كّن  الشق

ن كولومبيا
ْ
 يطبصن جميعا كّن  .ستلمنت س��يت هن�ي  مركز �� جزئي بدوام ويعمل

ة، �� املش��ك املطبخ �� وجبا��ّن 
ّ
ن الشق

ْ
ل
ّ
  مرحة ِرفقة وش�

ُ
 ا�حال �� معها تآلفت

 
ُ
�ي وأحسست

ّ
 .ترحاب موضع أن
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ى غرف�ي �� استقّر�ت أن ما
ّ
 عن أحدهم وسؤال كولومبيا إ�� الذهاب عّررت ح�

 علم عسم إ�� أحالو�ي وهناك أعمى، ل�خص التعليم حقّ �� عبول  نيّ إم�انية

 .ل�جامعة الرئيسية الساحة �� والواعع ��م ا�خاص حجتماع

�ي هناك ا�جامعيون  اساتذة عال
ّ
  إن

ُ
  ُيبصرون، أطفال تدريس ع�� تدّر�ت

ّ
 وإن

  كذلك وعالوا .بذلك القيام ع�� بقدر�ي إلعنا�� �افية ا�خ��ة من سن�ن عشر
ّ
 إن

  ان، مش�لة �� �سّببان أّ��ما يبدو ال عي�يّ 
ّ
 أواصّ أن نظرهم �� منطقي ألمر وإن

  الذي العمّ مزاولة
ُ
  رأوا لكّ��م .ب  القيام اعتدت عد كنت

ّ
 شهادة ع�� حصو�� أن

 نوع �ان مهما كث��ا ستعين�ي ألّ��ا جّيدة فكرة تكون  عد حجتماع علم �� ماجست��

ه الذي العمّ
ّ
 .الحقا سأتوال

 
ُ
 .الهواء �� يم��ي كمن حجتماع علم عسم حيث هول  كينت غادرت

  يبدو ال»
ّ
يّ  أن

َ
 .نف��ي مع كررت ،«ان مش�لة أّي  �� �سّببان عي�

 علم �� كولومبيا �� ُعليا دراسات كطالبة اسمي �ّجلت عالئّ أّيام وععد

  �� عيّ لقد .حجتماع
ّ
 عادرة أكون  عد مقبولة، أطروحة وكتابة الطلب بإكمال إن

 تار�خ �� وآخر حعتصاد ماّدة �� مقّررا أخذت .واحدة سنة �� شهاد�ي نيّ ع��

حدة، الواليات
ّ
  املت

ُ
  ودخلت

ّ
 القص��ة القصص كتابة �� س�ار�وروغ ا�سة صف

 .حختيار�ة حص��ي ألمأل

ار�ي مع التكّيف �انت العليا دراسا�ي �� شرو�� �عد واجه��ا صعو�ة أعظم
ّ
 نظ

  .ا�جديدة
ُ
  أدرك كنت

ّ
 استغرعت بوساط��ا القراءة لكّن  وضعها، ع��ّ  الالزم من أن

ار�ي وأضع أنزعها و�قيت أطول، وعتا
ّ
 .الدراسة ع�� إنكباعي أثناء القديمة نظ
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  �حيح
ّ
ارة القراءة عند أو�ح �انت املطبوعة ا�حرو  بأن

ّ
 لكّ��ا ا�جديدة، بالنظ

 إ�� الورعة أو الكتاب لتقر�ب مضطرة كنت أن�ي درجة إ�� صغ��ة تبدو �انت

ارة أخفي صرت ال��اية و�� .الصغر البالغة احر  أعرأ �ي أك�� وج�ي
ّ
 النظ

ص �ي كت�ي لقراءة ا�جلوس عند القديمة
ّ
 من لبسها إ�� العودة إغواء من أتصل

  بدا و�التدر�ج .جديد
ّ
ارة خالل من إل��ا النظر عند أك�� صارت ا�حرو  أن

ّ
 النظ

ي أدركت مّدة وععد ا�جديدة،
ّ
 .م��ى وعت أّي  من أك�� �سهولة أعرأ أ�

 الفضاء إ�� أنظر كنت فعندما .أخرى  مسألة �ان ا�خارج و�� غرف�ي �� لبسها لكّن 

  يبدو العالم �ان خاللها من املحيط
ّ
 أن أخ��ى وكنت منحنيات، ش�ّ يتصذ وكأن

  مصافة خطوة أّي  أخطو
ّ
�ي .ال�حيح املوضع �� ارض عدمي تالمس أال

ّ
 �عد لكن

�ي وجدت مّدة
ّ
ار�ي خلع أ���ى أن

ّ
 بدأت ثّم  الدراسة، من أنت�ي أن �عد ا�جديدة نظ

ّ اطبا ، أغسّ
ّ
ة أرجاء �� وأتنق

ّ
 شباط شهر أيام أحد و�� .أضعها وأنا الشق

رت ثّم  املصعد �� كنت
ّ
�ي تذك

ّ
ي ألبسها، أن

ّ
 عر�ب بقالة متجر إ�� متوّجهة كنت وأل�

ارة آلخذ العودة عدم عّررت فقد وحسب،
ّ
  .القديمة النظ

ُ
 ع�� خطوا�ي تلّمست

  حسن ومن .املتجر نحو بحذر ومشيت املب�ى، خارج ا�� املؤدية الدرجات
ّ
 ا�حظ

�ي
ّ
 .ساملة أدرا�� وعدت الشارع اجتياز إ�� أحتج لم أن

ارة ألبس صرت ذلك وععد
ّ
ما ا�جديدة النظ

ّ
  �ل

ُ
 و�مرور املتجر، هذا إ�� ذهبت

  طبيعيا حو�� من العالم ش�ّ بدا الوعت
ُ
 .خطوا�ي بموضع وثوعا أك�� وأصبحت

ارة ألبس كنت عندما ح�ى لكن
ّ
ر أعصاعي �انت الوعت طوال ا�جديدة النظ

ّ
 تتوت

  كث��ة، أدراج هناك �انت .كولومبيا جامعة حَرم �� وأنا
ُ
 من دائما خائفة وكنت

  وجدت ثّم  .السقوط
ّ
 �� الساللم درجات �عّد  وذلك املطا ، آخر �� للمش�لة حال
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 الدرجات وكذلك محاضرا�ي، ف��ا أحضر كنت ال�ي املبا�ي إ�� املؤّدية املمّرات

ر وحاولت أيضا، املبا�ي تلك واجهة عند املوجودة
ّ
ّّ  �� عددها تذك  ومع .م�ان �

 
ّ
  حّد  إ�� الثا�ي و�انون  اول  �انون  شهري  خالل جدا عص��ا �ان ال��ار أن

ّ
 لم أن

  الصباح، �� او�� ا�حّصة حضوري عند نور  هناك يكن
ّ
 يصّيم �ان الظالم وأن

  اخ��ة، حّص�ي من إن��ائي وعِت  مع �ليا
ّ
  إ�ي إال

ُ
ي يكفي ما محظوظة كنت

ّ
 لم أ�

 . .واحدة �حادثة ولو أ�عّرض

 ولذلك نيو�ورك، مدينة �� مّرة ألول  ُيقمَن  كّن  الشقة، �� الالئي الفتيات جميع

 يدعون�ي كنَّ  ما غالبا .املدينة ع�� والتعّر  با�خروج فراغهن أوعات يمض�ن كّن 

 ولكو�ي للمشاهدة، لهف�ي �سبب جميعها الدعوات هذه أعبّ وكنت ملرافق��ن،

 بنف��ي، ثق�ي زادت متالحقة رحالت �عّدة عيامي وععد .بمفردي ا�خروج أخ��ى

 ا�خامسة ا�جادة حافالت ركوب حاولت البداية �� .وحدي أخرج صرت لذلك

  عندما
ُ
 عند الالفتات عراءة بمقدوري يكن لم .املدينة وسط إ�� الذهاب أر�د كنت

 عن ا�حافلة �� يذ�عون  التذاكر عطاع يكن لم احيان معظم و�� الشوارع، أر�ان

  لك�ي .ما محطة إ�� الوصول 
ُ
 و�� .م�ا�ي �� ليحّدد ما �خصا أسأل دائما كنت

 أن �� �شأ لم أن  أو جيد �ش�ّ �سمع�ي لم ��خص التقيت املّرات إحدى

 أمكن�ي الذين الر�اب من الكث�� هناك يوجُد  �ان لكن سألت ، عندما �سمع�ي

 وكنت الطر�قة ��ذه أ�خاص مع ز�ارات احيان �عض �� أبدأ كنت .إلي  ال�جوء

  مّدة وععد .ع��ا أسأل أن غ�� من كث��ة معلومات ع�� أحصّ
ُ
 �� توفر إذا صرت

 بقصد لتوجي�ي، لالهتمام مث��ين يبدون  �انوا أ�خاص باختيار أعوم �اٍ   وعت

 عن عوضا ممتعة ا�حافلة �� ركوعي تجارب وأصبحت برفق��م؛ عص��ة ز�ارة إجراء

ع وصرت علق، مصدر تكون  أن
ّ
 .�خوضها أتطل
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 �ان .م��ا الن�ول من ال��يء �عض أصعب املدينة وسط �� ا�حافلة ركوب �ان

 تنقّض  ا�حافالت �انت ما وغالبا أمرهم، من �جلة ع�� الشوارع �� الناس أغلب

اب وتأخذ الشوارع أر�ان ع��
ّ
ن أن عبّ جديد من تنطلق ثّم  الر�

ّ
 إعناع من أتمك

 مّرات ذلك حدث إن لكن .ا�حافلة رعم ع�� وإطال�� ا��ّ  باإلنصات ما �خص

 وإذا .بنف��ي ا�حافلة أصعد كنت فإ�ي أنتظر واعفة أكون  بينما متعاعبة كث��ة

  املسؤول املوظف من حستعالم �عد وجدت
ّ
 أنزل  كنت وج�ي، غ�� وجه��ا أن

 لكن الذروة، ساعات خالل دائما ممتعا أمرا ذلك يكن لم .أخرى  حافلة وأنتظر

 ال�حيحة ا�حافلة إ�� محالة ال أس��دي كنت ا�حافالت إعصاء عملية خالل من

ن
ّ
 .أر�د حيث إ�� الوصول  من وأتمك

 الشوارع الفتات أسفّ الوعو  ع��ّ  يجب �ان الرصيف ع�� امل��ي أثناء و��

 �عّرفت أن �عد وجدت لذلك .ا�حشود وسط مستحيّ أمر وهو ألعرأها، مباشرة

 املسافة دائما أحفظ أن اسهّ من أن ّ  جيدا آلفها لم ال�ي اماكن �� محيطي إ��

 .املبا�ي عدد بإحصاء أمش��ا ال�ي

 �� املوجودة املشاة س�� إشارات ع�� لإلعتماد يكفي ما الرؤ�ة أستطيع أكْن  لم

 كنت ولذلك .اخرى  املرور إشارات ع�� كذلك وال ا�خامسة، ا�جاّدة مبا�ي

 عدر الناس هؤالء من وأع��ب لها، عبوري وعت ا�جاّدة �ع�� بمجموعة ألتصق

  فقد ام�ان،
ُ
 .الناس من حشد ��حق �غامر لن ��ّورا السائق�ن أك�� أن تصّورت

 �سرعة �س�� �انت لقد .النفقية القطارات ع�� لالعتياد الوعت من كث��ا احتجت

ات �� الالفتات رؤ�ة بإم�ا�ي يكن لم بحيث عالية
ّ
  إ�� املحط

ّ
ف أن

ّ
 القطارات تتوع

 عبال��ا جالسة أكن لم ما الالفتة عراءة بمستطا�� يكن لم ذلك، مع وح�ى تماما؛
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 أعوم �ي املحطة رصيف إ�� الن�ول احيان، غالب �� ع�ّ�، �ان لذلك .تماما

ضطّر  العادة، �� غادر�ي عد القطار يكون  وحي��ا بقراء��ا،
ُ
 .التا�� انتظار إ�� وأ

ة ع�� �س�� ال�ي القطارات �عّددت وإذا
ّ
 أن وجوب �ع�ي �ان فذلك ذا��ا، السك

 ا�حشود وسط يكن لم وذلك أركب ، أن ينب�� الذي القطار عن ما أحدا أسأل

 .�س��ا أمرا

ة �� علقت املاطرة امسيات إحدى ��
ّ
 التايمز ملنطقة النفقية القطارات محط

  حّد  إ�� هائلة ا�حشود �انت .الذروة ساعة خالل سكو�ر
ّ
 أوصدوا ا�حّراس أن

ة، إلخالء البّوابات
ّ
�ي املحط

ّ
 �سالم، املن�ل  إ�� العودة من بصعو�ة تمكنت لكن

  ا�حادثة تلك �عد وعرفت
ّ
 �� م�ان أّي  إ�� الوصول  �شأن أعلق ل�ي دا�� ال أن

 .بمفردي نيو�ورك

 Will عنوا��ا مسرحية ملشاهدة ذاهبة إّ��ا تو�ْدِتن آيدا أخ��ت�ي ايام أحد ��

Shakespeare، أيضا �� بطاعة �ش��ي  بأن راغبة أكن لم ما وسألت�ي. 

 شكسب��، عن �انت إذا لكن عبّ؛ من املسرحية ��ذه أسمع لم .بالتأكيد’’ :علت

 .‘‘تقول�ن كما متواضعا التمثي�� اداء �ان لو ح�ى ��ا، مهتّمة سأكون 

 .املسرح خشبة عن ا�عد املقاعد و�� �لفة، املقاعد أرخص �� �العادة جلسنا

ارة لدّي  يكن لم
ّ
ارة استصدامي مع وح�ى لألو�را، نظ

ّ
 �� أعطاها ال�ي ا�جديدة للنظ

ل�ن وجوه رؤ�ة بمقدوري يكن لم فإن  برا�غ�ن الدكتور 
ّ
الت املمث

ّ
 بوضوح، واملمث

ى وال
ّ
�ي .السيدات ترتد��ا �انت ال�ي املال�س ألوان بإستثناء هذا ثيا��م، ح�

ّ
 �� لكن

 نحو ف��ا دفعت ال�ي املّرة �� شاهدت  ما بكث�� يفو   ما شاهدت املسرحية تلك

 مب�ى �� العلو�ة الشرفة من ا�خلفي الصف �� مقعد ع�� ل�حصول  دوالرات ثالثة
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ن لم ف��ا وال�ي بارسيفال، مسرحية مشاهدة �غية مينيبوليس، أو�را
ّ
 من أتمك

دة كنت .اطال  ع�� املسرح منصة رؤ�ة
ّ
 Will Shakespeare مسرحية �� متأك

  من
ّ
 ع�� املشاهدين بقّية ساعدت أخرى، ونقاط الدعيقة ايماءات من كث��ا أن

  أن�ي إال .فاتت�ي عد أفضّ، نحو ع�� القّصة فهم
ُ
َّّ  سمعت   عيّ ما �

ُ
 واستمتعت

 . باملسرحية كث��ا

  أن وععد
ُ
ب حّدثت التدريس إ�� عدت

ّ
 آن �خصية عن صفو�� من كث�� �� الطال

  ال�ي هاثواي
ُ
 لهم علت .نيو�ورك مدينة �� املسرح خشبة ع�� شاهدُ��ا عد كنت

لة �انت بأّ��ا
ّ
  يبدو يكن لم ممث

ّ
 اسمها، �سيت ولقد شيئا، ع��ا �عر  أحدا أن

 .ر�ب بال جميّ، نحو ع�� دورها أّدت لكّ��ا

 اللغة مادة �� حص��ي أحد يحضر �ان ص�ّي، غرف�ي دخّ ايام أحد و��

  بإم�ا�ي و�ان انجل��ية،
ْ
 .ما ألمر حماست  مدى إ�� أفطَن  أن

  دال، آ�سة يا’’ :�� عال
ُ
 و�ّ مسرحية عن كث�� في  العاّمة املكتبة �� كتابا وجدت

د�� إن�ل��ية امرأة ال�اتبة ع��ا، حّدثِتنا ال�ي شكسب��
ُ
 و�اثر�ن داين، �ليمنس ت

لة �� كورنيّ
ّ
 .‘‘هاثواي آن دور  أّدت ال�ي املمث

ت نيو�ورك، �� مشاهدا�ي سائر ب�ن من
َ
ية املعارض �ان

ّ
 متحف �� الفن

 �ش�ّ بالفّن  إهتمامي �سبب ليس هذا .إ�جاعي أثار ما أشّد  �� املي��و�وليتان

ما .تقديره بكيفية معرف�ي أو خاّص 
ّ
ي وإن

ّ
، أل�

ُ
 الرسم مقّرر  �� إخفا�� منذ أردت

  .ذلك حيال شيئا أفعّ أن هاي، ساوث بمدرسة او�� للسنة
ُ
 ان أ�ساَءُل  وكنت

  جاهدة، حاولت لو فيما بمقدوري، يكن لم إذا عّما
ْ
 نقاط فهم كيفية أ�علم أن

انون  رسمها ال�ي اللوحات عشرات �� جّيدة عليلة
ّ
 .لهم مشهود فن
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  بما أحدا أخ�� أن دون  من
ُ
 متحف إ�� برحالت القيام بدأت أفعل ، كنت

 افتتاح  ُ�َعيد أحيانا، إلي ، أصّ كنت .لذلك وعتا وجدت ما م�ى املي��و�وليتان،

  .هناك بأكمل  ال��ار وأع��ي صباحا،
ُ
 �� ساعات بضع أع��ي البداية �� كنت

 مّما القليّ ألنتقي أخرى  إ�� لوحة من منتقلة املعارض، جدران من عر�با الس��

  ثّم  .علي  ال��ك�� يمكن�ي
ُ
 وكتب ، الفّن  كتالوغات �� نفسها اللوحات أوصا  عرأت

ان�ن الذاتية والس��
ّ
 �� دارت ال�ي واملناعشات اللوحات، تلك رسموا الذين للفن

ية واملدارس حيا��م،
ّ
لوها ال�ي الفن

ّ
  .مث

ُ
 ا�حجم متوّسطة ملّونة ��خا واش��يت

  أيضا، انتقي��ا ال�ي للوحات
ُ
 ال�ي املوادّ  �� نوعشت ال�ي النقاط ف��ا ألجد وسعيت

  .عرأ��ا
ُ
 �� ذا��ا التفاصيّ تلك عن أبحث املعارض إ�� أعود أن �عد وصرت

ن اللوحات من عر�بة أعف كنت عندما البداية �� ا�حجم، الكب��ة اللوحات
ّ
 ألتمك

  ما رؤ�ة من
ُ
 أِلفت أن �عد لذلك .املنظور  أفقد كنت علي ، العثور  أحاول  كنت

 ما دائما ذه�ي �� مستحضرة شديد، ببطء ا�خلف إ�� أتراجع صرت اللوحات تلك

دة في  أكون  م�انا بلو�� وعند .رؤ�ت  عي يجدر
ّ
 بال�امّ اعتمادي من تماما متأك

  مصّيل�ي، وع�� ذاكر�ي ع��
ُ
  وعد .مجّددا اللوحات من أع��ب كنت

ُ
 مّرة بذلك عمت

ّّ  مع مّرة تلو  .دراس��ا ع�� عكفت لوحة �

  .املعارض إ�� بالذهاب حقا أستمتع بدأت ال��اية و��
ّ
 �� الوان ا��جام إن

 أعف وأنا نف��ي �� تث��ها �انت ال�ي واحاسيس ترو��ا، ال�ي وا�ح�ايات اللوحات،

ر�ي �انت جميعها ف��ا، محّدعة
ّ
  ال�ي ا�جميلة باملوسيقا تذك

ُ
  عد كنت

ُ
 إستمعت

 .عرأ��ا عد ال�ي العظيمة و�الكتب إل��ا
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  �عد الحقة، سن�ن ��
ْ
  اوسط الغرب إ�� عدت أن

ُ
 �� الفنون  معهد زرت

 .هناك املعارض �� ساعات عّدة أمضيت مينيبوليس،

 سائر ب�ن من عل�ي إ�� احّب  �� اللوحة هذه’’ :بقرعي الواعف للمتفّرج علت

 .‘‘الفنية مجموعتك لوحات

  أعتقد’’ :بجفا  أجاب�ي
ّ
 دفع وعد ا�جبابرة، مسيح لوحة فهذه طبي��، هذا أن

 .‘‘عل��ا ل�حصول  �خما مبلغا املعهد

  شباط و��
ُ
 جامعة �� مستشاري  غيدينغز، الدكتور  مع طو�ّ حديث �� خضت

  أخ���ي .كولومبيا
ّ
ي وابت�جت تماما فوجئت .أورو�ا إ�� ملنحة عي يو��ى بأن

ّ
 أل�

 
ُ
  وجدت

ّ
ي توصيت  مع ح�ى لكْن  الشر ، لهذا أهال �خصا �� رأى بأن

ّ
 أَر  لم فإ�

  ل�حظة
ّ
 .عل��ا ا�حصول  �� فرصة أد�ى لدّي  أن

رسّ أن وج��ة مّدة �عد �� عيّ ثّم 
ُ
  و�انت. التعيينات مكتب إ�� شهادا�ي أ

ُ
 جامعة

ي نيابة اسكندنافية ام��كية املؤّسسة إ�� الطلَب  بتقديم ستقوم كولومبيا
ّ
 .ع�

 بأن أمّ �غ�� بقيت لكن�ي طلبوها، ال�ي املوادّ  فجمعت أيضا، النبأ ��ذا ُسررت

 .نتيجة إ�� ذلك يف��ي

ة �� الال�ي الفتيات إحدى جاءت نيسان، �� املشمسة ايام أحد صباح و��
ّ
 الشق

 .�حيفة يدها و�� غرف�ي إ��

  عرفِت  هّ’’ :سألت�ي
ّ
 نيو�ورك ل�حيفة او�� الصفحة ع�� موجود اسمك أن

 .‘‘اليوم؟ تايمز



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

157 
 

 
ُ
  تمازح�ي أّ��ا ظننت

ُ
ِك ’’ :لها وعلت

ّ
 .‘‘تمزح�ن إن

 .‘‘�حيح ا�خ�� ال،’’ :العناو�ن أحد إ�� �ش�� و�� عالت

  لقد .هناك �انت
ُ
حدة الواليات أنحاء جميع من رجال عشر �سعة مع حصلت

ّ
 املت

 الثالث، اسكندنافية الدول  �� الدراسة لغرض القادمة، للسنة دراسية منح ع��

 .الن�و�ج نصي�ي و�ان

ا وفيما
ّ
 ام��كية املؤّسسة من رسالة وصلت الطّيبة اخبار �� نتباحث نزال ال كن

بلغ�ي اسكندنافية
ُ
 .بتعيي�ي رسميا ت

 .حيا�ي �� �حظة أسعد تلك �انت لقد

 سما�� ح�ن اثارة �حظة وتالشت الواعع إ�� عدت أن �عد عي استبّد  القلق لكّن 

ي عن
ّ
  لو سيحصّ ماذا .السعيد حظ

ّ
 سوء مدى عرفوا املؤّسسة ع�� القّيم�ن أن

ّي؟ حال
َ
  عي�

ّ
�ي ،60/4 تتعّدى ال بصري  عّوة وأن

ّ
 وما فقط؟ واحدة �ع�ن أبصر وأن

اس وتصدع تماما طبيعية تبدو اصطناعية ع�ن من أرتجي  الذي النفع
ّ
 عند الن

 او��؟ الوهلة

  أيام بضعة �عد
ُ
 �� مقّرها إ�� امل��ء إ��ّ  تطلب املؤّسسة من أخرى  رسالة استلمت

  أ�ي حّد  إ�� شديد ذعر انتاب�ي �خصية، مقابلة إلجراء نيو�ورك
ُ
 .تأجيلها واصلت

  فجأة
ُ
 املؤّسسة مقّر  إ�� سأتوّج  .برّم��ا املسألة حيال حماع�ي مدى إ�� فطنت

حظاأل�خاص إذا ذلك وععد طبي��، �ش�ّ وأتصّر 
َ
 املقابلة يجرون الذين ال
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ي
ّ
 خ��ة إكتسبت لقد .بالنتيجة فسأعنع إرسالها يوّدون  ال�ي الفئة من لست بأ�

 .جيدة خاسرة كو�ي �� طو�لة

  بدا
ّ
ّّ  أن  كريسز، السيد �ان .املؤّسسة مقّر  �� يرام ما ع�� �س�� ��يء �

 �� ��ا سأعوم ال�ي الدراسة تفاصيّ استعرضنا لقد .وّدي من أك�� السكرت��،

 ثيابا ف��ا أرتدي أن املحتمّ من مناسبات إ�� تلميحات بضع وأعطا�ي الن�و�ج،

  ولذلك سهرة، فستان امتلكت أن �سبق لم .رسمية
ُ
ة كنت

َّ
 هذه �سبب ممتن

 اورو�ية، املعاي�� �� سأجدها ال�ي حختالفات عن عليال حّدث�ي ثّم  .املعلومة

ر�ي
ّ
  عائال وحذ

ّ
ر أن أم��كية لفتاة بم�ان اهّمية من إن

ّ
ّ أّ��ا دائما تتذك

ّ
 تمث

  بالدها، �� النساء
ّ
 .ا�خارج �� �� سلوكها ع�� بناء حولهّن  رأّي  سيكّون  وأن

  بدا
ّ
 .أغادر ل�ي ف��ضت ان��ت، املقابلة أن

ك �ّحتِك  عن إجابتِك  �� ذكرِت  باملناسبة،’’ :فور�ة بطر�قة كر�ز السيد عال
ّ
 بأن

 .‘‘عملِك  أداء من يمنعِك  لن هذا لكّن  عينيِك، �� مش�لة من عانيت عد كنت

�ي
ّ
  وكأن

ُ
صبت

ُ
ّّ  بدأ فجأة .برصاصة أ  الفور�ة والعتمة �سرعة، يدور  حو�� ��يء �

ّي  �� الذي والطن�ن
َ
را�ي أذ�

ّ
ي من حذ

ّ
 .ع��ّ  مغشّيا سأعع أ�

�ي هو ب  شعرت الذي الوحيد ال��يء �ان �عدها،
ّ
دة كنت أن  .ارض ع�� ممدَّ

 أم��ي�ان �� املحّررة الرسون؛ �ار�ن ا�سة بأّ��ا وعالت فو�� امرأة انحنت

 .ر�فيو إسكندنافيان

 
ُ
 .‘‘عادة ع��ّ  �غمى ال أنا’’ :أعول  نف��ي سمعت
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ي السبب’’
ّ
ي أعتقد .وحسب مجهَدة إ�

ّ
  بأ�

ُ
 أطروحة ع�� العمّ �� نف��ي أرهق كنت

 .‘‘املاجست��

ِك  يظهر’’ :وعالت للغاية، لطيفة الرسون  ا�سة �انت
ّ
 .‘‘الراحة إ�� حاجة �� أن

 
ُ
  �� وعالت .�ّح�ي سيفيد الن�و�ج �� سنة وعضاء جّدا، نحيلة كنت

ّ
 يزداد وز��ا إن

 .هناك تكون  ح�ن دائما

يّ  إ�� التطّر   يجرِ  لم
َ
 .ذلك �عد عي�

�ي تقول  جميلة شهادة ع�� حصلت نيو�ورك مغادر�ي وعُبيّ
ّ
 �� زميلة أصبحت إن

�ة طالبة كو�ي اسكندنافية ام��كية املؤّسسة �ي حجتماع، علم �� مم�َّ
ّ
 وإن

لة  .الن�و�ج �� واحدة سنة للدراسة مصوَّ

  تبّ�ن لكن دوالر، ألف مقدارها صغ��ة مالية إعانة الزمالة �� خصصت
ّ
 عيمة أن

ّية �انت الن�و��� الكراون 
ّ
  حّد  إ�� السنة تلك �� كث��ا متدن

ّ
 عادل املبلغ هذا أن

 . عيمت  ضعف

  حز�ران و��
ُ
 .كولومبيا جامعة من غيابيا، املاجست��، شهادة ع�� حصلت
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 السادس الفصل

فيورد» ام��كية الن�و�جية السفينة نحو العبور  لوح ع�� امل��ي بدا
ْ
 ،«ب��غن�

 البالد �� هذه إذن . ا�خيال دنيا بدخول  أشب  أوسلو، �� امليناء رصيف ووطء

 �حر�ة، ب�لمات ال�ّ�ية من ا�حظ��ة إ�� ليعود القطيع جّد�ي ف��ا أغرت ال�ي

 جالت أن �عد ود�عة حيوانات إ�� فنلندا من أتت ال�ي الذئاب عطعان وحّولت

ى حيث بأوست��دال�ن، ا�جبال
ّ
الت أسفّ اعزام تتصف

ّ
 ��در، ا��ار وتجعّ الشال

  ال�ي احداث ستقع وحيث
َ
 أيضا وهنا .البعيد املستقبّ �� ا�حكيم كنيوت ��ا تنبأ

م .أم���ا إ�� ��اجرا أن عبّ وتزّوجا الغزل  كالم وتبادال وأعي أمي �شأت
َ
 أمرا يبُد  ل

ي للتصديق عابال
ّ
 .حيا�ي حلم تحقيق ع�� وأوشك الن�و�ج تراب أطأ أ�

 
ُ
اب أراعب وعفت

ّ
َسرهم يلتقون  وهم القارب من النازل�ن الر�

ُ
 .وأصدعا��م بأ

 
ُ
ي ا�خر�في معطفي صدر طّية ع�� وضعت

ّ
 ساتان شر�ط عقدة الثقيّ الب�

 بإرتداِئِ ، اخ��ة رسالت  �� ع��ّ  أشار عد جون  خا�� �ان الذي اللون، أرجوا�ي

ن
ّ
  كم أدركت لقد .ع��ّ  التعر  من ليتمك

ُ
 وسط ا�خاص تصّيد �� ضعيفة كنت

  ا�حشود،
ُ
  حيث واعفة و�قيت

ُ
  فكرت

ّ
 .مالحظ�ي تفوت  لن أحدا بأن

 دال؟ بورغيلد أنِت  هّ’’ :بالن�و�جية لطيف بصوت �سأل�ي بقرعي فتاة سمعت

سيث إل�ن خالك ابنة أنا كذلك، كنِت  إذا
ْ
 .‘‘هوغ

 .بحرارة وصافحت�ي يدها أخضر، فستانا تلبس العمر منتصف �� امرأة، مّدت

 .بالن�و�جية تت�لم تزال ما و�انت عالت، ،«تاك��ي سّيارة أعي لنا أرسّ»
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 يتقّدم إينوش، خا�� بنيت  �� كث��ا �شب  ضئيال، رجال رأيت إل��ا نصّ أن وعبّ

 .يده ماّدا نحونا

ك آمّ إنجيبورغ، ا�حبيبة شقيق�ي ابنة يا الن�و�ج، �� بِك  أهال’’ :عال
ّ
 أمضيِت  بأن

 .‘‘اطل��ي ع�� ممتعة رحلة

  وعندما اخر، هو الن�و�جية باللغة تحّدث
ُ
  من  اع��بت

ُ
  رأيت

ّ
 التعب�� يحمّ أن

ي �� كث��ا أحب  الذي ذات  اللطيف
َ
  بدا .إينوش وخا�� أّمي عي�

ّ
 تماما �شب  أن

  ع�� سن�ن طوال انتصبت ال�ي صورت 
ّ
 من�لنا صالة �� املوعد فو   الر 

 .بمينيبوليس

ة �� العصر عهوة لنا أعّدت وعد تنتظرنا سينا تان�ي �انت
ّ
 لدينا يكن لم .الشق

 الطول  فارعة �انت .ش�لها أعر  أكن لم ولذلك املن�ل، �� لها فوتوغرافية صورة

 �انت .طوال مظهرها البيضاء ومر�ل��ا الطو�ّ اسود فستا��ا زادَ  ولقد ونحيلة،

ارة تضع
ّ
ي إطاُرها نظ ي شعرها �ان حّدة، عين��ا �عب�� زاد ف��ّ

ّ
 مشو�ا الب�

��ا، عند جميلة رمادية بصصالت
َ
 رّ�ما دا��ء تو�ٌج  يوجد �ان خّد��ا و�� صدغ

 .املراهقة سّن  �� أم��كية فتاة أّي  عل��ا ستحسده �انت

 .الصالة �� صغ��ة ضيافة طاولة إ�� ارععة نحن جلسنا

 �� هنا معنا سعيدة أياما عضاء لك وأرجو من�لنا، �� بِك  أهال’’ :سينا تان�ي عالت

 .‘‘الن�و�ج

ّّ  فعّ وكذلك تتحّدث، و�� شفت��ا إ�� كأسها رفعت  وابنِتِ   جون  ا�خال من �

ر �ان .إيل�ن ِ
ّ
سك

ُ
ي درجة إ�� جّدا حاّدا امل

ّ
 .باردا ماء وطلبت إختنقت أ�
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 الر�فيون  أبناؤنا أم���ا، عن سمعت  ما إذن �حيح’’ :يبتسم وهو جون  ا�خال عال

 .‘‘الكحول  عن فعال يمتنعون  هناك

 
ُ
  شعرت

ّ
 كّيست�ن إيل�ن خا�� وابنة سينا تان�ي �انت نحوي، متوّجة الثالثة أنظار أن

ما بلطف
ّ
  بدا .رسمّية بصورةٍ  إن

ّ
ر جون  ا�خال أن

ّ
 .عاٍل  بصوت يفك

ِك  أرى ’’ :عهوت  يحت��ي وهو عال
ّ
 .‘‘والدِك  أعارب �ش���ن أن

 وهو جون  ا�خال حّدث�ي برهة �عد الزاو�ة �� الصغ��ة الطاولة ُوضعت وح�ن

�ي وكيف أّمي، جمال مدى عن �غليون  �ستمتع
ّ
 لم .شيئا جمالها من أرث لم أن

ي بحيث للغاية لطيفة طر�قت  و�انت عال ، فيما غضاضة أجد
ّ
  أشعر لم أ�

ّ
 أن

 .مشاعري  جرح

 .‘‘أيضا الظهر ومحنية تماما متَعبة أنِت ’’ :أيام بضعة �عد �� عال ثّم 

  .جيد �عمّ عاما وعد �سمي�ي، ع�� سينا وتان�ي عزم لذلك
ُ
 الكر�ما شر�ت

ى وا�خ�� الدسم ا�ج�ن وأ�لت وا�جعة،
َّ
 طازج، سمك الز�دة؛ من بطبقات املغط

ية وأطعمة وخضار؛ �حوم،
ّ
  وعندما .أخرى  كث��ة مغذ

ُ
 أجرى  أعوى، أصبحت

 �� خب�� بإشرا  لها خضعت تقو�مية تمار�ن أجري  �ي �� ترتيبات جون  ا�خال

 عد عام�ي �انت جهودهما من سينا وتان�ي يفرغ أن وعبّ .البدنية الر�اضة

 .كيلوغراما وعشر�ن خمسة وز�ي وزاد الظهر محنية أعد ولم انتصبت

 نرو�جية فتاة �ش���ن ان صرِت ’’ :الر��ى عن تنّم  ن��ة �� جون  ا�خال عال

ها امرأة حقيقية،
ّ
 سمات تحمل�ن كنت جئِت  عندما .بكث�� أفضّ وهذا أنوثة، �ل

 .‘‘عوامك �� رشيقة إنحناءات دون  من والداكنة ا�حاّدة ا�حمر الهنود
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  إعتقاد ا�خال لدى �ان
ّ
 اورو�ية اصول  عن النظر �غض أم���ا، �� الناس بأن

 ام��كي�ن الهنود سمات يكتسبون  �انوا م��ا، �شأوا ال�ي افر�قية أو اسيو�ة أو

  درجة إ�� نظر�ت  ب�حة مطلق �ش�ّ مقتنعا و�ان .املطا  ��اية ��
ّ
 من ما أن

 .رأي  �غّ�� أن لها يمكن املوضوع هذا بصدد مناعشة

 يرى  �ان .عاليا �عليما املرأة تحصيّ �شأن للغاية صر�حة أف�ار أيضا لدي  �انت

 
ّ
ّ الدراسة من إكثارها بأن

ّ
 مناصب نالت لو ح�ى وأّ��ا أنوث��ا، �حر من ُيقل

  الدراسة، سنوات �عد ممتازة
ّ
ّ الدراسة هذه فإن

ّ
مث
ُ
 ع�� لها نفعا، ال ضررا، ت

  وعد .الطو�ّ املدى
ُ
 .موار�ة بال ع��ا أف�ح ال�ي مشاعره من كث��ا انز�جت

 إخبارها عن أاجم أعد لم سينا، بتان�ي معرف�ي عو�ت أن وععد ايام، أحد و��

ا .خاطري  �� يجول  بما
ّ
 صغ��ة طاولة عند صباحا الشاي نحت��ي وحدنا كن

 .الطعام غرفة نوافذ إحدى من بالقرب ُوضعت

 ا�خال أخت بنات سائر ب�ن من أكون  أن سينا تان�ي يا للغاية سيئ امر’’ :لها علت

 أّمي ُ�ش��َن  فهّن  أك��، شقيقا�ي سيحّب  �ان .هنا إ�� أم���ا من تأ�ي ال�ي جون 

 .‘‘ مث�� كتب دودة �� من ف��ن وليَست

 .مباشرة إ��ّ  ونظرت كو��ا سينا تان�ي وضعت

  .فيِك  خالِك  يراه ما �شأن تقلقي ال أن عليك آه،’’ :جافة بن��ة عالت
ّ
 يوافق ال إن

ق عندما لكن .عام بوج  عاليا �عليما املرأة تحصيّ ع��
ّ
 ودم  ب�حم  امر يتعل

 ح�ن الناَس  بِك  يبا�� ح�ن �خيفا امر يبدو وكم تماما، مصتلفة املسألة تصبح

 .‘‘هنا تكون�ن ال
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ِهلت
ُ
  ذ

ّ
 إ�� إفتقاري  دعاه ما حول  محاضرة أعطا�ي بالذات الصباح ذلك �� ألن

 ون��ة العر�ضة اوست�ْ�دالية ل�ج�ي ع�� واع��ض .ا�حديث �� الفطر�ة اللباعة

  �� وعال ال��جواز�ة، صو�ي
ّ
�ي بّد  ال إن

ّ
  أن

ُ
ف هذا التقطت

ّ
 من أم���ا �� السّيئ الت�ل

 �اللهب سينا تان�ي عينا ملعت .أبوّي  من�ل  إ�� يأتون  �انوا الذين ا�جهلة الن�و�جي�ن

  املالحظة تلك من
ْ
 .جون  ا�خال إ�� بحّدة وتحّدثت

  أعر ’’ :ل  عالت
ّ
فة رعيقة امرأة �انت إنجيبورغ شقيقتك بأن

ّ
  لكْن  .ومثق

ْ
 أن

حِسن تكْن  لم بأّ��ا تقول 
ُ
 في ، وترعرعت ُولدت الذي املجتمع بل�جة التحّدث ت

  يمكنَك  ال مسألة فهذهِ 
ْ
 بورغيلد طر�قة �� وهذه .تصديقها ع�� تحمل�ي أن

ّّ  ا�حديث، �� بالضبط الن�و�جية   حّد  إ�� كث��ا تقرأ أّ��ا امر �� ما و�
ّ
 ل�ج��ا أن

 .‘‘تنفعّ ح�ن ذا��ا اللغة تتحّدث أبِت، يا نفسك، وأنت �غّ��ت، عد اوست��دالية

 تلميحات و�إطال  م��، ا�شطة من بمز�د بالقيام بدأ أن جون  ا�خال يلبث لم

نا أظهرت
ّ
 رصيف أو القطار محطة إ�� ي�حب�ي صار لقد .حقيقيان رفيقان أن

 املسرح إ�� يرافق�ي صار .عص��ة رحلة �� املدينة مغادرة ع��ّ  �ان ما م�ى امليناء

ية عصا حامال أنيقة، سهرة بثياب
ّ
� القامة عص�َ�  رجال �ان .بالفّضة مطل  مم�َّ

 شعره �ان .سنتيم��ات خمس أو بأرعع سوى  طوال يفوع�ي ال �عيد، حّد  إ�� الهيئة

  كما .شو برنارد �حية �شب  �عناية مسرَّحة و�حيت  رعيقا أبيض
ّ
 ي�حب�ي �ان أن

 مأثورا��م :والن�و�جي�ن الن�و�ج عن الساعة مدار ع�� و�حّدث�ي الكنيسة، إ��

 أسبوعيا، مرات ثالث أو مّرت�ن املكتبة إ�� يذهب �ان .وأد��م وتار�صهم الشعبية

�ن سينا ووتان�ي هو �ان .الكتب من مجموعة م��ا �ستع�� و�ان
َ
ا ��َم�ن، عارئ

ّ
 وكن

 .الثالثة نحن عبّ من عرأناها عد ال�ي الكتب حول  نتباحث
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  أظّن 
ّ
يّ  حيال باأل��ى �شعر �ان جون  ا�خال أن

َ
  مع أيضا، عي�

ّ
 ذكر ع�� يأِت  لم أن

ٍّ  إ��ّ  ع��ما ��يء أّي   أن بالطبع، علي ، املستحيّ من يكن لم .إطالعا مباشر �ش�

ي أراها، �ي وج�ي من اشياء تقر�ب إ�� حاج�ي مدى �عر 
ّ
  أل�

ُ
 �� كث��ا أعرأ كنت

ي عن يتحّدث �ان ما وغالبا .وجوده أثناء املن�ل  أرجاء
َ
 وعن ا�جميلت�ن أّمي عي�

  كيف
ّ
 .خاللهما من �شّع  �انت املحبو�ة �خصي��ا أن

ّي، عن مالحظات بأّية اسرة �� كذلك، آخر، �خص أّي  ُيدِل  لم
َ
 باستثناء عي�

ي وزنا، اكتساعي �عد حسنا صار منظري  إن عالت .عموم�ي أبناء أحد زوجة
ّ
 وإ�

ع كنت
ّ
سقة جميلة �سمات سأتمت

ّ
 .عيناي لوال ومت

  مع لكن
ّ
ي أن

َ
  كث��ا، مصتلف ��يء ف��ما يكن لم عي�

ّ
 مظهري  يمّ�� ما هناك �ان إال

ارة أضع كنت أن�ي وهو الن�و�ج، ��
ّ
بة نظ  هورن��لر، نظارات �انت .فوعهما محدَّ

سمى،عد �انت كما
ُ
لَبس و�انت للتّو  طرازها شاع �

ُ
 ام��كي�ن عبّ من تقر�با ت

  و�ما .حصرا
ّ
ارة وضع أن

ّ
 أّول  عيناي �انت فقد عادي، غ�� أمرا �ان الن�و�ج �� نظ

 .��ّ  الناس يالحظ  ما

ار�ي إ�� ينظرون �انوا
ّ
 تقار�رهم �� إل��ا ويش��ون .الشوارع �� أس�� وأنا املحّدبة نظ

ي
ّ
مون  ح�ن ع��ا يتحّدثون  �انوا .ال�حف �� ع�

ّ
 .مباشرة م�� يت�ل

ة من سأعا�ي’’ :مازحا أصيّ نرو��� �� عال املناسبات إحدى و��
ّ
 �� بالغة مشق

 .‘‘املنظار هذا خلف فتاة معاشرة
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 لم إذ .النظر ضعيف �خص ألّي  رائعا م�انا �انت (آنذاك كرستينا) أوسلو لكّن 

ز�ج�ي �انت ال�ي املضايقات من أّيا هناك أالِ  
ُ
 أّي  �� أو غر�بة مدينة �� عادة ت

 .ذلك �سبب أخرى  مدينة

 ولو �� بالنسبة مرئّية و�انت زا��، مزر  اخضر بلون  مطلّية ال��ام مركبات �انت

يّ  مستوى  إ�� منسدلة ال�خمة والفتا��ا .�عيدة مسافة ع��
َ
 يمكن�ي بحيث عي�

 ر�نغ، ساج�ن :الضّيقة الشوارع زوايا عند أعف عندما �سهولة عراء��ا

س�ن،
ْ
 بأع�� ُ�ْعِلّن  سيدات التذاكر عاط�� من الكث�� و�ان .ماجوْرستو�ن غر�ف

ات أسماء أصوا��ّن 
ّ
 .بلوغها من طو�ّ وعت عبّ املحط

 املنازل  أرعام �انت .الناس ف��ا يقيم ال�ي اماكن تحديد �� أيضا صعو�ة أجد لم

 أماكن �� وُوضعت الش�ّ، بيضو�ة بيض لوحات ع�� سود كب��ة بأرعام مكتو�ة

  حّد  إ�� املبا�ي ع�� ال��وز  شديدة
ّ
  و�ما .تفوت�ي أن املمكن من �ان ما أن

ّ
 املبا�ي أن

 
ّ
 �� أم��ي وأنا املنازل  أرعام عراءة وس�� �� �ان دائما، ارصفة بجانب تصطف

 .الشوارع

 فأبوا  .أوسلو �� ممكن غ�� امر فإن حصطدام �حادث التعّرض إم�انية وحول 

 و�� .موجودة غ�� الزائدة والسرعة املو�ى، إليقاظ يكفي بما حاّدة املركبات جميع

ّّ  جرس �عليق يجب �ان نيسان، إ�� اول  �شر�ن من املمتّد  الظالم فصّ  ب�

 موكب م��ا ينطلق ساحة أع�� �� تقع نومي غرفة نافذة و�انت .عر�ة يجّر  حيوان

ّّ  ثقيلة عر�ات  نصف عتمة بمثّ يزال ما ا�خارج �� ا�جّو  يكون  وفيما صباح؛ �

 �جالت وتدحرج وحدوا��ا، ا�خيّ أجراس عرع �جيج ع�� أستيقظ كنت الليّ،

 .املرصوفة الطر   ع�� العر�ات
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  ومع
ّ
يّ  إ�� ينت��ون  �انوا الن�و�ج �� الناس أن

َ
ار�ي، �سبب الفور  ع�� عي�

ّ
  نظ

ّ
  إال

ّ
 إن

 ألّول  بأحدهم ألتقي فعندما .م�� �عاملهم طر�قة �� شيئا امر من �غّ�� لم هذا

 شديدي و�انوا .بالده يزور أجن�ي أّي  �عامّ عد كما طبي�� �ش�ّ �عامل�ي مّرة

 .م�� جّدا وكرماء الودّ 

 
ُ
 �عّرفت وهناك ا�جامعيات، للسيدات الن�و�جية الرابطة �� عضوا ألكون  ُدعيت

  امل�ان، هذا �� .الن�و�ج �ساء طليعيات من كث�� إ��
ُ
 إيل�ن الدكتورة التقيت

 ومهتّمة، المعة �خصية �انت .أوسلوو  جامعة �� الكيمياء عسم من غالديتش

 الدكتورة �انت .بباريس مصت��ها �� عدة سنوات كوري مدام مع عملت حيث

صّ فيما لها مشهودا مرجعية غالديتش
ّ
 العلمي، الوسط �� الراديوم بماّدة يت

ّّ  ومع .بأم���ا يال جامعة من دكتوراه شهادة نالت وعد  من �انت العظمة هذه �

 �� وجودي ع�� عالئّ سنوات تم��ي تكد ولم .تواضعا عرف��م الذين الناس أك��

  ح�ى الن�و�ج
ْ
صبت

ُ
 ا�جامعيات، للسيدات الن�و�جية للرابطة رئيسة غالديتش انت

 
ْ
 عبلت أم���ا �� إعام��ا أثناء �� .املتحدة الواليات �� كث��ة مناطق إ�� وسافَرت

 ال�ي �� أّ��ا لو كما وتصّرفت ف��ا، أدّرس كنت ال�ي املدرسة �� �لمة إللقاء دعوة

عي أنا وليس بالدعوة �شّرفت
ّ
 .وطال

 هو م��، الودّ  بالغ سو�نسون  وولر�تس الن�و�ج لدى ام���ي السف�� سعادة �ان

 كب�� من�ل  عن عبارة و�� ام��كية، السفارة �� أعامها حفلة إ�� دعا�ي وعد .اخر

 أخرى  مناسبة �� .للسالم نو�ّ جوائز تمنح ال�ي نو�ّ ألسرة ما يوما مل�ا �ان فصم

نا، صد 
ّ
ينا عد البالد، �� املقيم�ن ام��كي�ن �عض نحُن  أن

َّ
 �حفلة دعوة من  تلق

  .فيورد أوسلو �� راسية أم��كية حر�ية بارجة م�ن ع�� شاي
ُ
 أيضا ضيفة كنت
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 و�دعوة .أيضا هورِتن �� تورد�سكييلد الن�و�جية ا�حر�ية السفينة م�ن ع��

  خاّصة
ُ
 أورو�ا، �شمال املسيحي�ن الشّبان جمعية لعّمال غداء مأدبة حضرت

 
ُ
 ام��كية للمؤّسسة الن�و��� للفرع السنو�ة املأدبة �� شر  ضيفة وكنت

 .اسكندنافية

دان مثّ النفوذ، ذوي  من ك�� آخر�ن أناس إ�� �عّرفت
ْ
 الباحث كوهت، هالف

دا وال�اتبة ا�خارجية؛ الشؤون �� واملرجع الكب��
ْ
 لوِ�ر، و�وهان غار�ورغ؛ هول

 The Great Hunger، The Temple، The لكتب  أم���ا �� املعروفة ال�خصية

Last Vikingsاملصا�ع، �� التفتيش عمليات مسؤولة كييلسبورغ و�يت��ي ؛ 

 الن�و�جية احياء عاملة بونيفي كرست�ن والدكتورة آسالند؛ آسالوغ وخليف��ا

 .العظيمة

 �� إعام�ي أثناء �� مستشاري  التعليم، لوزارة الوط�ي املندوب هوغان، السيد �ان

 عي يجدر �ان بأ�خاص �عر�في ع�� حرص كما عّدة، مناصب إ��ّ  وأسند الن�و�ج،

  خالل  ومن .إل��م التعر 
ُ
 املتحّركة الرسوم صناعة �� تنفيذي�ن بمدير�ن التقيت

 ومسؤول�ن مح��ف�ن، وأناس املسرحية، الدراما �� مرموعة و�خصيات بالن�و�ج،

 .الن�و�ج �� البحرّي  املجال �� ك�� مرموع�ن ورجال حكومي�ن،

 
ُ
 أندية مثّ أخرى، ومدن أوسلو �� منظمات أمام �لمات إلقاء إ�� ُدعيت

 وجمعية املسيحيات، الشاّبات وجمعية ر�فية، شبابية ومنظمات املزارع�ن،

 اندية خالل من حبتدائية املراحّ من مدارس وتالمذة املسيحي�ن، الشّبان

 صناعية، ومجموعات ا�جامعيات، للسيدات الن�و�جية والرابطة الر�اضية،

 .خاّصة ومجموعات كنسية، ومجموعات
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ُ
  البداية �� ع��ّ  عس��ا امر �ان .الن�و�جية باللغة خطابا�ي معظم ألقيت

ّ
 ألن

ع لم .الن�و�جية إ�� عول  أردت ما ترجمة ثّم  باإلن�ل��ية التفك�� ع��ّ  َوَجَب 
ّ
 أتمت

ن ولم طبعا، املالحظات، استصدام �� يتيح ببصر
ّ
 ال�لمة إ�� التوصّ من أتمك

 أتحّدث صرت الوعت بمرور لكن .احيان �عض �� ال�افية بالسرعة املناسبة

 .تقر�با ان�ل��ية كحدي�ي طبي�� �ش�ّ الن�و�جية

  الدراسية السنة أثناء و��
ُ
بلت

ُ
  �� رسميا ا�جامعة �� ع

ّ
ب صف

ّ
 ال�لية من طال

  العسكر�ة،
ُ
  وكنت

َ
  لذلك .املجموعة �� الوحيدة الفتاة

ُ
 نرو�جية أ�اديمية أصبحت

  جون  ا�خال �� عال .العضوّ�ة �املة
ّ
 �� مولودة المرأة خاّصا شرفا ُ�عّد  ذلك إن

  ا�خارج،
ّ
 .ذلك عال عندما سمعت ما أصّد  لم .عي جّدا فصور  وإن

  أيار من عشر السا�ع ��
ُ
 امللك شرفة أسفّ املحجوزة املقاعد أحد �� جلست

 بيوم احتفاال أوسلو مدارس تالمذة استعراض ملشاهدة املل�ي القصر �� وامللكة

 .الن�و�ج استقالل

 ال�ي الراعصة ا�حفلة �� سندر�ال كنت لو كما أحسست اثارة هذه غمرة ��

  أن وخشيت .لفصامِتِ   حقيقة يكون  أن َعن أ�عد امر بدا .ام�� أعامها
ّ
 تد 

ّّ  ان��اء ُمعلنة عشرة الثانية الساعة ّّ  ححتفاالت �  .العظمة هذه و�

 ح�ن الدبلوماسية الشهرة ذو مورغينست���ي الكر�م املسّن  مّرة ذات �� عال

 
ُ
ة �حكت

ّ
  �خف

ّ
ظ  وسمعت  ُهوّ�ت  إ�� منت��ة غ�� ظل

ّ
 طالبة هذه’’ :ومهابت  بتحف

 الدراسة، من بكث�� رأس  أشغّ كمن تبدين وال أم���ا، إلينا أرسل��ا �شيطة زمالة

ِك  يبدو ال كما
ّ
 .‘‘العالم هذا �� شيئا تصش�ن أن
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  بيد
ّ
ّّ  الن�و�ج، هذه أن  تكن لم .أحالمي نرو�ج تكن لم وعظم��ا، احتفاال��ا ب�

سيث جّد�ي ف��ا وعاشت والداي ف��ا ترعرع ال�ي ا�خيالية ارَض 
ْ
 حيا��ا هوغ

 .��در ا��ار جعلت اعزام وحيث السعيدة،

 الوادي ذلك أوست��دال�ن، :الن�و�ج تلك ألجد أوست��دال�ن إ�� التوّج  ع��ّ  �ان

دهايم؛ إ�� هامار من السو�دية ا�حدود طول  ع�� يمتّد  الذي العظيم الشر��
ْ
 ترون

ف العمال  الوادي
َّ
عة صغ��ة وديان مجموعة من املؤل  ا�جبال بقمم مرصَّ

 وأغ�ى ا�خصبة املزارع وادي الهّدار؛ غلوم�ن ��ر أحضا��ا �� تضّم  ال�ي الشاهقة

 .البالد �� احراج

 امل��ء إ�� ف��ا تدعو�ي عموم�ي بنات إحدى من رسالة وصلت�ي الثا�ي �شر�ن و��

  وعالت .امليالد عطلة لتمضية أوست��دال�ن إ��
ّ
 هو والعريس – سيقام عرسا إن

 .أخرى  عائلية مناسبات وهناك – عموم�ي أبناء أحد

 
ُ
 .عاٍل  بصوت الرسالة جون  ل�خال عرأت

 .‘‘هناك ال��د من ستموت�ن’’ :عال

 
ُ
 ’’ :ل  علت

َ
 حيث فا�� تو�ن ففي ام��كية، مينيسوتا بوالية ال��د شّدة �عر  ال أنت

ى إينوش، خا�� يقيم
ّ
 �عض �� الصفر تحت خمس�ن إ�� ا�حرارة درجة تتد�

 .‘‘احيان

ِك »
ّ
قي لم لكن

ّ
ي مع ا�جبال تتسل

ّ
 ا�خال عال ،«املستوى  هذا إ�� ا�حرارة درجة تد�

 » رأي ، ع�� ُمصّرا جون 
ّ
ان نصف إن

ّ
يون، هناك الس�

ّ
 الوحيدة والطر�قة محل
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جة باستصدام �� إل��م للوصول 
ّ
 أن�حِك  وأنا صغ��، جب��ّ  حصان يجّرها زال

  أوس��دال�ن إ�� الذهاب وعدم باالنتظار
ّ
 .«حز�ران �� إال

�ي
ّ
� ألعتنع أكن لم لكن

ّ
 الصقيع تحّمّ بإم�ا�ي :لنف��ي وعلت .الرحلة عن بالتص�

سيث وجّد�ي تحّمل ، والداي بمقدور  �ان ما بقدر
ْ
 ا�خال بدأ وعد أيضا، هوغ

 .كطفلة �عامل�ي جون 

 
ُ
ة �� استقبا�� �� �ان .العطلة حلول  من أسبوع نحو عبّ أوسلو غادرت

ّ
 محط

ت ال�ي و�� عّمي، ابنة أوس��دال�ن تينِست
ّ
 عّراعي، .ذلك �عد رعاي�ي مسؤولية تول

 24 نحو �عد ع�� يقيم �ان مضت، سن�ن عشر عبّ الن�و�ج إ�� عاد عد �ان الذي

م��ي بأن خططت عد عّمي ابنة �انت .�لم
ُ
 الرا�ع صباح لكْن  مع ؛ امليالد عيد أ

  فقالت الصفر، تحت درجة 55 تبلغ ا�حرارة درجة �انت والعشر�ن،
ّ
 الذهاب إن

ّ عّراعي، ف��ا �عيش ال�ي بر�دال�ن، منطقة �انت .حماعة هناك إ��
ّ
 من واحدا تمث

 شاهق جبّ اجتياز ع��ّ  يتوجب و�ان .أوس��دال�ن �� عزلة املجتمعات أك��

 لكن .الطر�ق �� ستتجّمد أخرى  أعضاء ورّ�ما ورجالي يداي و�انت لبلوغها،

  أذعنت نار�ة دّراجة م�ن ع�� روسِ�ن مورِتن �� عّراعي أرسّ عندما
ُ
 .عّمي ابنة

  عالت
ّ
�ي الرحلة، إلتمام دعيقة عشرة خمس من أك�� إ�� يحتاج لن مورِتن إن

ّ
 وأن

  إذا القص��ة املّدة تلك �� أتجّمد لن
ُ
 .مناسبة ثيابا ارتديت

رة أ�حق عد �ان .الظه��ة وعت مورِتن وصّ
ّ
جة النار�ة الدّراجة بمؤخ

ّ
 صغ��ة زال

ر مليئة �انت .ف��ا ألجلس
ُ
ث  الفرو  من املصنوع معطف  :ّعراعي �� أرسلها ال�ي بالدُّ

 وسميكة طو�لة صوفية جوارب عن عبارة وهو والراغر؛ معطفي، فو   ألضع 

 فو   ُيلَبس الفرو  من مصنوع فنلندّي  حذاء حذائي؛ و�غطي ور�ّي  إ�� تصّ �انت
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  وأضافت .الفرو  من ومعطف الراغر؛
ُ
انيات شاالت تقّدم ما إ�� عّمي ابنة

ّ
 و�ط

  وعد الفرو، من آخر ومعطفا
ُ
  أحسست

ّ
 مهدها �� كطفلة تضّم�ي اشياء تلك أن

جة �� عّمي ابنة أععدت�ي أن �عد
ّ
 .الزال

 والسرعة جّدا عارسا الهواء و�ان .ا�جبّ سفَح  �سهولة النار�ة الدّراجة صعدت

س عن أ�جز كدت بحيث عالية ��ا نتحّرك ال�ي
ّ
 دعائق بضع غ�� يمِض  لم .التنف

نا مورِتن �� عال عندما
ّ
نا القّمة نبلغ أن نوشك إن

ّ
 جدا، عر�با باالنحدار سنبدأ وإن

نا وأضا 
ّ
  اثناء هذه �� وأِمّ عندئٍذ، أطول  مسافة سنقطع إن

ّ
 شديدة أكون  بأال

 .ال��د شّدة من حنزعاج

جة و��در، يقرعر املحّرك صار فجأة
ّ
  الصندوعية والزال

ّ
 ال�ي السلسلة �سبب ����

  سرعتنا تباطأت ثّم  .النار�ة بالدّراجة تصلها
َ
 تال��ى أن إ�� القرعرة صوت وخفت

 خالل من لكن الدّراجة، ع�� جالسا مورِتن بقي .تماما وتوعفنا املحّرك من صوت

ى الذي احمر املجدول  الصو�� الشال �� الثقب
ّ
  وج�ي، غط

ُ
ت
ّ
  من تمكن

ْ
 أرى  أن

 
ّ
 .فوعها منحٍن  بأن

ّ هّ’’ :تصّرف  راع�ي وعد سألت 
ّ
 .‘‘ما؟ ��يء �عط

 .‘‘معرفت  أحاول  ما هذا’’ :باعتضاب أجاب�ي

 
ُ
جة من خرجت

ّ
 فو   متشابكة �انت أغطي�ي لكّن  اتجاه ، امل��ي وحاولت الزال

  بحيث وثقيلة
ُ
 .ا�حراك من بال�اد تمكنت

 
ُ
ّّ  أنت وست�ح��ا الدّراجة، سأدفع’’ :ل  علت  يمكننا رّ�ما عّوة، من أوتيت ما ب�

 .‘‘الطر�قة ��ذه �شغيلها إعادة
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ُ
ّّ  ومورِتن بذلت  وععد املطا ، آخر و�� صامتا، بقي املحّرك لكّن  وسعنا، �� ما �

ا ا��اك بلغ أن
ّ
ْينا نصبنا مبلغ ، من

َ
 .حراك بال ووعفنا عامت

 
ُ
ر، أن حاولت

ّ
  أفك

ُ
ي وأدركت

ّ
�
ّ
 هذا �� محشورة وأنا ا�جري  ع�� عادرة أكون  لن بأ

ن ولن بّ الثياب، من الكّم 
ّ
 �ان .ح�ى واحدة خطوة ولو والتقّدم امل��ي من أتمك

  ال��ودة شديد ا�جّو 
ُ
  عد وكنت

ُ
بت   عندما عرعا تصبَّ

ُ
 الدّراجة، دفع حاولت

 .ثياعي من شيئا أنزع أن فصشيت

 
ُ
 .‘‘هنا وسأبقى النجدة، طلب �� أسرع’’ :أخ��ا علت

�ي لو كما إ��ّ  نظر
ّ
  أن

ُ
  �عرف�ن هّ ذلك، فعّ يمكن�ي ال’’ :وعال صواعي، فقدت

ّ
 أن

 .‘‘ذلك أثناء �� ال��د من ستموت�ن هناك؟ إ�� وصو�� عبّ ساعات ستنق��ي

  أسرع،’’ :ل  علت
ّ
 .‘‘ب  القيام يمكننا الذي الوحيد ال��يء إن

 .�حكت ثّم 

  أيضا؟ وت�حك�ن’’ :عال
ّ
 .‘‘فعال غر�بات ام��كيات الفتيات أن�ن

 
ُ
جة إ�� عدت

ّ
 بالشاالت نف��ي وغطيت مورِتن رحيّ �عد الصندوعية الزال

  أحسست ما وسرعان باردة �انت لكّ��ا واملعاطف، والبطانيات
ّ
لة الثياب أن

ّ
 املبل

 .ث�جية مشابك مثّ حو�� تتجّمد بد�ي تالمس ال�ي

جة من أخرج وأنا نف��ي �� علت
ّ
 .‘‘ينجح لن هذا’’ :جديد من الزال

�ي
ّ
 أجرؤ  لم ولذلك العتمة، الشتداد الضّيق املمرَّ  رؤ�ة عندئٍذ  عادرة أعد لم لكن

جة عن حبتعاد ع��
ّ
 .واحدة خطوة الزال
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ري  أن عليِك ’’ :نف��ي �� وعلت
ّ
  جديد من تتدث

ّ
 حراك بال بوعوفِك  ستتجّمدين وإال

 .‘‘الث�ج ��

جة ��
ّ
  جديد، من اغطية وتحت الزال

ُ
  شعرت

ّ
 مرور مع �شتّد  بال��د إحسا��ي بأن

 ّّ  .دعيقة �

 .‘‘مورِتن؟ عال  ما �سم�� ألم تتحّر�ي، أن عليِك  حمقاء، أنِت ’’ :نف��ي �� علت

جة �� يكن لم
ّ
 .ذرا��ّ  عدا ��يء أّي  لتحر�ك �اٍ   حّ�� الزال

 .‘‘نفعا ُيجدي لن هذا’’ :علت

  ثّم 
ُ
�ي حسبت

ّ
  إذا أن

ُ
�ّ  أخرجت

َ
جة، من رج�

ّ
 بال تحر�كهما يمكن�ي فعندها الزال

�ّ  بتحر�ك بدأت لذلك .عوائق
َ
  ووجدت فالثانية، او�� وأسفّ، أع�� إ�� رج�

ّ
 أن

 جسدي �� �سري  با�حرارة أحسست وج�� وعت وععد .أيضا جسمي يحّرك ذلك

�ي للقلق، داٍع  هناك وليس
ّ
 أن ع��ّ  وجب ال��اية و�� حر�ا�ي، وتباطأت �عبت لكن

 .ا�حركة ملواصلة نف��ي أجّرجَر 

يت؟ إذا أفضّ حا�� سيكون  هّ’’ :نف��ي سألت
ّ
 ليلة’’ :�غناء فبدأت ،‘‘غن

 .‘‘مقّدسة ليلة ساكنة،

ّ�، لتحر�ك مثاليا اغنية هذه وعت �ان
َ
 إحسا��ي وج��ة ملّدة با�� عن فغاب رج�

ر أن أستطع لم .الشديد بالتعب
ّ
 بالن�و�جية اول  الشعرّي  البيت غ�� أتذك

 .صو�ي انقطع ثم مّرة، وعشر�ن خمس نحو فرّددت 

 .«فمي بتحر�ك دافئة البقاء يمكن�ي ال حال، أّي  ع��» :مبحوح بصوٍت  علت
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ار�ي علت
ّ
 ومع .يتجّمد وج�ي بدأ وعسب��ا املتجّمد، الصقيع من سميكة طبقة نظ

�ي
ّ
  .احمر املجدول  الشال بوساطة وم�ح��ا نزع��ا إضاع��ا، خشيت أن

ُ
 نظرت

  �عَد  بالذعر شعرت .نزع��ا أن �عد حو��
ْ
  أدركت أن

ّ
  أك�� �ان ا�جّو  بأن

َ
 عتمة

  – بكث��
َ
 .أساسا هبط عد الليّ �ان

ي ومع .الظالم هذا �� بالذعر الشعور  عدم الصعب من �ان
ّ
 ع�� عادرة أكن لم أ�

ار�ي وراء من ��يء أّي  رؤ�ة
ّ
  بالصقيع، املكسّوة نظ

ّ
  إال

ّ
 إحساسا ينتاب�ي لم إن

  الذي كهذا بال�جز
َ
 خطرا أمرا �انت امل�ان فمبارحة .ان مشاعري  ع�� إستحوذ

 .املوت فمالعاة والسقوط، �سهولة، انزال�� إلم�انية ع�ّ�،

 
ُ
  عد كنت

ُ
فت

ّ
 ا�حركة معاودة من فتصّوفت أملا، �� �سبب و�انت ا�حركة عن توع

 .جديد من

 .‘‘وحسب وج��ة ملّدة سأس��يح’’ :علت

  ح�ى بد�ي سكن أن ما لكن
ْ
ت

َ
لة ثياعي ضّيق

َّ
 .ا�جليدّية بقبض��ا ا�خنا  ع��ّ  املبل

 
ُ
 .‘‘مجّددا تحّر�ي .هّيا هّيا،’’ :نف��ي �� علت

ى جسمي حرارة ع�� ل�حفاظ كفا�� ع�� م��ى كم أعر  لم
ّ
 عدماي أبت ح�

 .آخرا سنتيم��ا تتحّر�ا أن ببساطة الضعيفتان

 .‘‘��يء ال من أفضّ فذلك ذراعيك، جّرعي’’ :آِمرة بل�جة علت

  احمر املجدول  بالشال ما بطر�قة يدي علقت
ُ
ار�ي، وأوععت

ّ
  نظ

ُ
 إ�� سارعت

�ي ع��ا، البحث
ّ
 .بالب�اء فأجهشت أجدها، لم لكن
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 أم�ح وأنا علت ،«ا�حياة عيد ع�� والبقاء هذا من أك�� هنا املكوث يمكن�ي ال»

 .بالشال وج�ي

  أحسست
ّ
 من برهة بتصّبط تحسسّ��ا أن وععد أذ�ي، �� عالقا �ان حاّدا شيئا أن

  وجدت الزمن،
ّ
ارة عوس �ان ال��يء ذلك أن

ّ
 .النظ

 .‘‘ذلك رغم يرام ما ع�� ستكون�ن’’ :ذات  الوعت �� وأب�ي أ�حك وأنا علت

�ي
ّ
  لكن

ُ
 .الفقري  عمودي في  �ان الذي امل�ان �� بارد فوالذي عمود بوجود شعرت

  وعد علت ،«فأسفّ أع��»
ُ
 أع��،» .أخرى  مّرة شديد ببطء عدمي بتحر�ك بدأت

 .العبارة تلك أكّرر  و�قيت ،‘‘أسفّ أع��، أسفّ،

رت
ّ
  عالت .الصباح ذلك �� عّمي ابنة ع��ا حّدثت�ي ال�ي الذئاب �� فك

ّ
 هناك بأن

 �� ا�جبال سفوح تجوُس  ت�ي ال و�� فنلندا من جاءت عد �انت م��ا جائعة عطعان

�ي لو .أوس��دال�ن
ّ
  أن

ُ
سيث جّد�ي فعلت  عّما أّمي سألت

ْ
 طّيعة �جعلها هوغ

  وفكرت، .ستص���ي و�انت ا�جواب أّمي لدى �ان فرّ�ما وود�عة،
ّ
 هو �ان هذا بأن

 .�� ت��ّيأ عندما امور  من حستفادة أبدا أعر  لم .دائما حا��

  أرنب تصو�ف ح�ى يمكنك ال» :بمرارة نف��ي �� وعلت
ْ
 .‘‘حاولِت  إن

  بدا
ّ
 ملجّرد جدا طو�ّ وعت إ�� واحتجت .الوعت ذلك �� أطنانا تزنان سا��ّ  وكأن

ّّ  لتحر�ك حستعداد  .فعال لتحر�كها الالزم الزمن عن ناهيك سا ، �

�ي و�� فكرة، ببا�� خطرت ثّم 
ّ
  إذا أن

ُ
 تبدوا لن فإّ��ما يَدّي، ب�لتا عدمي رفعت

 الهواء، �� أع�� إ�� ��ح��ا و�دأت اليسرى  �سا�� أمسكت فقد وعلي ، .ثقيلت�ن
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�ي
ّ
جة من أسقط وكدت تواز�ي فقدت لكن

ّ
  أحسست لقد .الزال

ّ
 �سيّ العر   بأن

 .بد�ي سائر ع��

ِك  بحيث ان حالك الظالم’’ :عليال نف��ي تمالكت أن �عد عائلة همست
ّ
 لو إن

جة، من واحدة عدم بإخراج عمِت 
ّ
ك �ع�ي فهذا الزال

ْ
 .«محالة ال ضع�ي أن

 .بالنعاس أشعر و�دأت

في أن إّياِك ’’ :غاضبة علت
ّ
 �عرف�ن وأنِت  م��كة، كنِت  مهما ا�حركة، عن تتوع

 .ال��د هذا �� بالنعاس احساس مع�ى

�ي مر�ح بد ء أحسست ثم
ّ
  لنف��ي أعول  أن حاولت .يلف

ّ
 با�حركة إستمراي بأن

  رغم ذلك، �� السبب هو
ّ
 خاللها أعوم وأخرى  مّرة ب�ن يفصّ الذي الزمن أن

ب بد�ي لكّن  .جّدا طو�ال �ان وأسفّ أع�� إ�� عدمي بتحر�ك
ّ
 أظّن  جعل�ي املتصل

 
ّ
 .مصتلف السبب أن

 أرض �� هناك .الن�و�ج �� امليالد عيد عشية عضاء تر�دين؛ ما نلِت  حسنا،’’ :علت

 ��در تجعلها أعزام ا��ار تحت هناك ليس لكن .أوس��دال�ن �� ا�خيالية؛ أحالمك

هم .ان
ّ
 .أرتجف وصرت ،‘‘تجّمدوا �ل

ر نفضت
ُ
ي الُدث

ّ
جة داخّ ووعفت ا�حال �� ع�

ّ
ار�ي نزعت .الزال

ّ
 عي�ي وأجهدت نظ

 .الظالم �� ال��ك�� ع�� استطاع�ي بقدر

 .‘‘مورِتن مورِتن، مورِتن،’’ :علت

 .أجاب�ي الذي وحده الر�ح صف�� لكن
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 .«أموت لن �سمع�ي؟ هّ» عبّ، ذي من أع�� بصوت صرخت ،«أموت لن أنا»

 عالوا .بر�دال�ن �� عّراعي من�ل  إ�� وصلت أن إ�� ذلك �عد حصّ مّما كث��ا أذكر ال

  �عد ��
ْ
  أن

ُ
  وعيي إستعدت

ّ
 ثائرة ثارت دو�ي، من تينست إ�� مورِتن عادَ  ح�ن أن

صلت .عّمي ابنة
ّ
 عاّما إنذارا هناك املسؤول فأطلق الهاتف، مكتب �� بالعاملة ات

جات وع�� النار�ة الدّراجات ع�� الناس وانطلق .بأسره الوادي ��
ّ
 و�� الزال

ي بحثا اعدام وع�� ا�جياد صهوات وع�� الزحاليق
ّ
  لقد .ع�

ْ
 من استغرعت

 عّمة ع�� بأكملهم الر�ف أهّ اجتمع ثّم  إ�ّ�، للوصول  ساعات خمس النجدة

ع ولم .ا�جبّ
ّ
� أن أحد يتوع

َ
 .حّية ع��ّ  ُ�ع�

  فعال الغر�ب لكّن 
ّ
 حالهما تكن ولم فحسب، تجّمدا اللذان هما عدمّي  كع�ي أن

 .السوء بالغة

  طو�ّ وعت أم���ا إ�� رجو�� ع�� م��ى أن وععد
ُ
 إ��ّ  كتبت ا�حادثة، أ���ى وكدت

  عائلة أوس��دال�ن من عّمي ابنة
ّ
 يقّدرون باتوا البالد من ا�جزء ذلك �� الناس إن

ركت الذي امليالد عيد عشية منذ مضت ال�ي السن�ن �عدد الوعت
ُ
 الفتاة في  ت

 .ا�جبّ عّمة فو   جالسة دال

  ال�ي الثانية املّرة
ُ
ّّ  بدا حز�ران، �� �انت أوس��دال�ن إ�� ف��ا ذهبت  هناك ��يء �

ّّ  �� تدّب  وا�حياة معتدال الطقس �ان .وعتئذ مصتلفا  .م�ان �

 مورنا إ�� نزهة �� معها الذهاب إ�� عّمي، ابن ابنة آن، دعت�ي امسيات إحدى و��

  ومع .التاسعة الساعة عند ال��ار و�ِح  �� انطلقنا .جبّ عّمة من بالقرب
ّ
 أن

  حنحدار شديدة �انت الطر�ق
ّ
نا إال

ّ
 آن �انت .جر�ا الطر�ق معظم عطعنا إن
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  لذلك سلكناه، الذي الطر�ق ع�� معتادة
ُ
 الغر�ب من �ان .م��ا عر�با وراءها سرت

ي
ّ
ّّ  تصطو و�� أسمعها أن �عد .السقوط من خو  بأّي  أشعر لم أ�  خطوة �

  أمامي،
ُ
  ال�ي ا�حجارة بيَدّي  أملس كنت

ُ
  وهكذا للتّو، ع��ا ابتعدت

ُ
 أين أعر  كنت

  �� ينب��
ْ
 ال�ي ا�خضرة الدائمة الغابات فو   الهواء �ان .بالضبط عدَمي أضع أن

ت
ّ
  طالعة، أك�� ا�جبّ سفح غط

ُ
ة وأحسست

ّ
  مع  �� بدا حّد  إ�� الوزن بصف

ّ
 �� أن

 .�افيا جهدا بذلت إذا الط��ان استطاع�ي

قت
ّ
 الضّيقة اودية ع�� نزوال مسارنا جانَ�ي ع�� الصغ��ة ا�جبلية السيول  تدف

الت سالت .فحسب واحٍد  أسبوع عبّ تجّمَدت عد �انت أّ��ا آن عالت ال�ي
ّ
 شال

ق و�� املفا�� ��ديرها وأذهلتنا بقر�نا املنحدرات فو   كث��ة صغ��ة
ّ
 نحو تتدف

 .الوادي

  من الرغم وع�� تقر�با، الليّ منتصف عند مورنا عّمة إ�� وصلنا
ّ
 الشمس إن

ت
َ
  غرَ�ت، عد �ان

ّ
  إال

ّ
 الطعام، آن أخرجت .للقراءة يكفي بما عو�ا �ان النور  إن

 .املّرة القهوة واحتسينا املاعز وجبنة ا�خ�� وأ�لنا كب��ة �خرة ع�� وجلسنا

 .بنا املحيطة ا�جبال عمم ع�� من البعض �عضها تنادي الوعوا  طيور  بدأت

ى تدر�جيا زادت غنا��ا عوة لكّن  م��ا، علة أصوات سماع البداية �� أمكننا
ّ
 ح�

 النداءات ب�ن التمي�� من يمنعنا لم ذلك لكّن  م��ا؛ �املة جوعة هناك أصبحت

 الهواء من عميقة أنفاسا أخذت .أعرا��ا �غازل  و�� للطيور  املنفصلة واجابات

  معها بدا النظافة من درجة ع�� �ان الذي املنعش
ّ
ّّ  ُيصرج وكأن يّ  من شائبة �

َ
 .رئ�

 ارجوان من ُمضّببة رععة أمامي بدت ال�ي املسافات إ�� أنظر كنت وفيما
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ّ و�� خلفنا من الشمس بزغت والذهب،
ّ
 جهة من عاٍل  جر  خلف من تتسل

 .الشر  

جاه ذلك �� �ش�� و�� آن عالت
ّ
 أرى  أن يمكن�ي مباشرة، أمامِك  السو�د’’ :حت

 .‘‘الن�و�جية ا�حدود امتداد ع�� ا�جبال

�ي مع
ّ
  أن

ُ
ي أعر  كنت

ّ
ش�ُ�  �انت ما أرى  ال بأ�

ُ
ي غ�� آن، إلي  �

ّ
  إ�

ُ
ي أدركت

ّ
 جالسة بأ�

 يمكن  أعمى �خٌص  ح�ى لنف��ي، وعلت .العالم �� املناظر أجمّ من واحد وسط

 .��ذا احساس

  .مجيدة مغامرة �انت لقد .الن�و�ج �� إعام�ي وعت انت�ى
ُ
 ا�خال ملفارعة حزنت

ّّ  سينا وتان�ي جون   ع�� من عبثا أنظر وأنا بكيت .م�� اللطف غاية �� �ان من و�

 .البعيد الن�و�ج شاطئ إ�� الباخرة م�ن

ت ورائي ترك��م الذين احّبة فرا  ألم لكّن 
َ
رت عندما خف

ّ
  .ينتظر�ي فيما فك

ُ
 كنت

 من املتحدة للواليات الصلبة ارض عدمّي  تطأ أن حنتظار ع�� أعوى  بال�اد

  لقد .جديد
ُ
  كنت

ّ
 .العمّ معاود�ي وإلم�انية بالدي إ�� لعود�ي سعادة أه��

 
ُ
ر أستطيع و�ال�اد ان، جديدا �خصا أصبحت

ّ
 املرأة تلك – السابقة نف��ي تذك

  فكرة من محبطة هارمو�ي غادَرت فقط ونّيف عام�ن عبّ ال�ي الغر�بة،
ّ
 ا�حياة أن

 .العيش �ستحّق  بال�اد تبدو �انت

 .م�ان أّي  و�� ��يء أّي  تجر�ة من أخ��ى أعد لم ان،
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 السا�ع الفصل

كت�ي
ّ
يات، إحدى �� التعليم �� شديدة رغبة تمل

ّ
 شي�اغو ع�� عّرجت ولذلك ال�ل

 .املدرس�ن توظيف و�االت من عدٍد  مدراء مع مقابالت إلجراء ومينيبوليس

 �� يكن لم وإذا الثا�ي، الدرا��ي الفصّ �� جيدا منصبا لِك  سنؤّمن’’ :�� عالوا

ية،
ّ
ّّ  ع�� �عدِك  أن فيمكننا �ل  .‘‘كب��ة ثانو�ة مدرسة �� بمنصب اع

 سعادة مصدر الكالم هذا يقولون  املدرس�ن توظيف و�االت مدراء سماع �ان

  .�� غامرة
ُ
 �انوا أّ��م بّد  وال املقابالت، �� بإمعان إ��ّ  ينظرون بأّ��م أعر  وكنت

  معقول  غ�� أمرا �ان .مظهري  عن راض�ن
ّ
  ع��ّ  يكن لم أن

ْ
 ا�خو  حيال أعلق أن

 .أر�دها ال�ي الوظيفة نيّ من عيناي تمنع�ي أن فكرة من

 �� ببسمارك الثانو�ة املدرسة �� التعليم �� اشتغلت ا�جديدة السنة رأس وغداة

ي تماما، أردت ما مثّ املنصب يكن لم .داكوتا نورث والية
َ
 إ�� بحاجة كنت لك�

مة هناك و�انت .بقبول  سعدت ولذلك املال، كسب
ّ
 ان�ل��ية اللغة تدّرس معل

  العطلة أيام �� تزّوجت لك��ا والفر�سية،
ُ
 .م�ا��ا فحللت

 
ُ
 هما املدرسة �� عظيَم�ن رجل�ن مع بالعمّ وسعدت البداية، من �سمارك أحببت

 �انا لقد .املدرسة ناظر بيْولي��، والسيد املدرسة، مدير ساكْسفيك، السيد

َم�ن
ّ
�ن معل �ن حقيقيَّ

َ
 . مع�ى من ال�لمة تحمّ ما بأجمّ ونبيل

 
ُ
 �ع��ض�ي لم صغ��ة، دراسية صفو  �� بالتدريس بقيامي .أيضا عم�� أحببت

  .حنضباط ناحية من مشكالت
ُ
ّّ  إستصدمت  ال�ي املاّدة جعّ إ�� ساعية طاع�ي �



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

182 
 

 بماّدة والدراسة السفر �� عضي��ما اللت�ن السنت�ن وزّودت�ي مشّوعة، أدّرسها

 .للطالب أعّدمها جديدة

 منذ طو�ّ وعت م��ى فقد .الفر�سية لتدريس اضطراري  ال��يء �عض أز�ج�ي

�ي ومع اللغة، هذه درست أن
ّ
يت أن

ّ
ّّ  �� الفر�سية باللغة محاضرات بضع تلق � 

 هناك، ا�جامعيات للسيدات العاملي املؤتمر أثناء و�� أوسلو، �� نو�ّ معهد من

 
ّ
  إال

ّ
  أدركت لذلك .لتدريسها تحض��ا ذلك اعتبار يمكن بال�اد إن

ّ
 القيام ع�� أن

جهدة الدراسة ببعض
ُ
عي ملجاراة امل

ّ
 القراءة؛ �� كث��ا متقّدم�ن �انوا لقد .طال

ب و�صاّصة
ّ
 �ان درسوه، ما أغلب علب ظهر عن أحفظ ول�ي الثانية، السنة طال

ّّ  ع�� املفردات مجال �� بجّد، العمّ �� ينب��  .اع

 .املدرسية لكت�ي الستالمي او�� الليلة منذ الفر�سية درو��ي بحفظ بدأت

 إ�� أذهب فصرت .صاخبة فر�سية حياة �� ذلك �عد أسابيع لعدة إ�غمست

 شعري  وأسّرح وألبس وأغسّ بالفر�سية، وأستيقظ بالفر�سية، النوم

 املدرسة إ�� وأذهب بالفر�سية؛ املائدة وأترك وأشرب آ�ّ وصرت بالفر�سية؛

عي وأحّيي
ّ
ي أع�ي .بالفر�سية املدّرس�ن إ�� وأتحّدث طال

ّ
 باإلن�ل��ية بذلك عمت بأ�

  .الحقا بالفر�سية نف��ي مع عل��ا ثّم  أوال،
ُ
 ا�خاّصة الفر�سية اللغة واجبات عرأت

ى بصفو��
ّ
  ح�

ُ
 �� سّبب مّما الناس، أمام م��ا مقاطع أعرأ وأنا نف��ي وجدت

 .كب��ا إحراجا

  الثانو�ة باملرحلة ا�خاّصة املدرسية الكتب مصزن  �� بحثت وعندما
ُ
  وجدت

ّ
 أن

 �انت الثانية للسنة ان�ل��ية اللغة بماّدة وا�خاّصة املوجودة الكالسيكية الكتب

�ي ذلك، �سبب أم�� خاب .لسكوت (تاليْسمان ذي) The Talisman مجموعة
ّ
 ألن
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  أعتقد كنت
ّ
فة لدراسة اطال  ع�� مناسبة غ�� املجموعة هذه أن

َّ
 لطالّب  مكث

، ع�� الثا�ي الثانوي  الصف ّّ ّّ  هناك يكن لم لكن اع  الكتب استصدام سوى  ح

 .ف��ا ما أفضّ ع�� وا�حصول 

 
ُ
عي بتقديمها البدء عبّ عدة مّرات «تاليْسمان ذي» عرأت

ّ
  ذلك �عد .لطال

ُ
َّّ  بذلت � 

 الفتية أحّب  لقد .معقولة غ�� النتائج و�انت .لهم مشّوعة �جعلها ممكن جهد

 .القراءة مرحلة أثناء �� بالغة بحماسة وناعشوها ،«تاليسمان ذي» والفتيات

 �� زمال��م ع�� ليعرضوها م��ا مستوحاة ملشاهد صورا منازلهم �� ورسموا

 
ّ
 وصنعوا .الرواية �� �خصيات لتمثيّ لدمى أيضا مال�سا خاطوا لقد .الصف

 كتبوا الرواية دراسة من فرغوا وعندما .واس�حة للمبا�ي خشبية مجّسمات

ْوا ما �عض ع�� بناء مسرحية
َ
 .الرواية �� إثارة ا�حوادث أك�� �ان أن  َرأ

 مع ان فعل  يمكن�ي لن الذي ما .للغاية م�ّجعة الرواية هذه مع تجر��ي �انت

حّ��ا كالسيكية ماّدة
ُ
عي؟ ومناسبة فعال أ

ّ
 لطال

 تدر�ب �انت املدرسة �� مسؤوليا�ي من صارت ال�ي اضافية الوظائف إحدى

 اسمها و�ان .ُمصرج لها يكن لم لكن أصال، اختيارها تّم  مسرحية أداء ع�� الطالب

Old Days in Dixie. الروما�سية اجواء �سودها �انت العنوان يو�� وكما 

� .القديم ل�جنوب
ّ
 واملال�س، املسرح، ��يئة واملوسيقا الفنون  عسما تو�

  وتبّ�ن .ا�حوار �� مسؤولي�ي انحصرت ولذلك واملوسيقا،
ّ
 دور  أّدت ال�ي الفتاة أن

ت العمياء املرأة
َ
ّ اشياء، وتتلّمس طر�قها تتحّسس �انت .اضواء خطف

ّ
 وتمث

  إّ��ا الناس وعال .فعال مكفوفة أّ��ا لو كما
ْ
ت

َ
 ايماءات مثا�� نحو ع�� حاك

ع السّن  صغ��ة فتاة عدرة من ��ّجبوا لقد .أعمى ل�خص املم��ة وا�حر�ات
ّ
 وتتمت
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  لقد .كهذه بأمور  القيام �� التفك�� ع�� ممتاز ببصر
ُ
 خّمنت ال�ي الوحيدة كنت

 .ذلك �� السبب

  و�ما
ّ
  ا�خارج من عود�ي ع�� طو�ّ وعت يمِض  لم أن

ُ
يت

ّ
م طلبات تلق

ّ
 أمام للت�ل

 مجموعات الن�و�ج، أبناء واي، الهاي الروتاري، أندية :املدينة �� كث��ة منظمات

م�ن وجمعيات كنسية
ّ
ب للمعل

ّ
  .اهلية املدارس �� والطال

ُ
ّّ  عبلت  الدعوات تلك �

 باللغة التحّدث .الطر�قة ��ذه معهم تواصلت الذين الناس بلقاء واستمتعت

 �ان ألن  رائعة، ممارسة �انت عد ��، بالنسبة فعال أجنبية لغة و�� الن�و�جية،

  ع�� توّجَب  عد
ْ
  كما .دعيقة ب�لمات نف��ي عن أعّ�َ�  أن

ّ
 املناسبات �� ظهوري أن

 .أيضا بالنفس ثقة منح�ي الن�و�ج �� فعلت عد بما أسوة العاّمة

  غ��
ّ
 إدراك �ان م��ى وعت أّي  من أ�سر الغر�اء مع �عام�� جعّ الذي امر أن

  حقيقة
ّ
يّ  أن

َ
 إنتباه إل��ا تلفت ال�ي البشاعة من القدر ذاك ع�� عادتا ما عي�

  الذي اّول  اليوم �� .ا�حال �� الناس
ُ
 �� الدرس عاعة �� طلب�ي أمام في  وعفت

يّ  حيال رأ��م عن نف��ي، مع للتساؤل، داعيا أجد لم �سمارك،
َ
 أّ��ما ومع .عي�

 كب��ا تحّسنا يّمثّ �ان حالهما لكّن  جميلت�ن، تكونا أن عن �عيدت�ن وعتذاك �انتا

  .السابق �� علي  �انتا بما مقارنة
ُ
 أشعر أزال ما سن�ن ثالث نحو �عد وكنت

يّ  إ�� ونظرت املرآة أمسكت ما م�ى بالب�جة
َ
�ن عي�

َ
 صور�ي �� عي ترّحبان �انتا اللت

�ي .بالطبع ضعيفا بصري  بقي .املنعكسة
ّ
ب بإم�ا�ي وصار ذلك، اعتدت لكن

ّ
 التغل

ي الصعو�ة هذه ع�� �عيد حّد  إ��
ّ
 و�حفظ الناس، أمام أفعا�� �� الشديد بالتأ�

�ي .أحد بذلك يدري  ال حيث غرف�ي، �� أكون  عندما ذاكر�ي �� ��يء أّي 
ّ
 كنت لكن

ّّ  .بالندوب املليئة عي�ي �سبب ذلك عبّ عاجزة  �� فعل  استطاع�ي �� �ان ما وُج
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 �� الناس يحّب�ي بأن أمال يمكن�ي ما بأفضّ �خصي�ي تطو�ر محاولة �ان السابق

ده الذي السّيئ حنطباع رغم املطا  آخر
ّ
 .او�� للوهلة مظهري  ف��م يول

ّّ  سار �ي حّد  إ�� �سمارك �� يرام ما أحسن ع�� ��يء �
ّ
 بآمال مفعمة غدوت أن

 .ممكن وعت بأسرع �� صغ��ا من�ال أؤّسس أن عّررت ولقد .املستقبّ حيال كب��ة

ك، عد القديم املن�ل  �ان منذ
ّ
 ننتمي م�ان أّي  دورو�ي لدى أو لدّي  �عد ولم تفك

 �� ممتل�اتنا تحوي  وصناديق هناك، صندو   هنا، حقيبة لدينا صار .حقا إلي 

 ّّ ا وعندما .م�ان �
ّ
ا أّي  وسِع  �� يكن لم أغراضنا إ�� نحتاج كن

ّ
 .م�ا��ا تحديد من

  لقد
ُ
 �� �ستقّر  ح�ن استصدامها يمكننا من�لية أدوات بضع امتالك ان عّررت

ّّ  ع�� بداية تلك ستكون  .من�لنا   .اع
ُ
 بصياطة و�دأت للمناشف عماشا اش��يت

  ووجدت .يدوي  �ش�ّ لها حوا��ي
ّ
 �� عالت عندما حّق  ع�� �انت أولغا شقيق�ي أن

  مّرة ذات
ّ
  ما إذا با�خياطة للقيام يكفي بما جيد بصري  إن

ُ
يت

ّ
 .بالص�� تحل

 
ُ
  راتب أّي  من بكث�� أك�� راتبا �سمارك �� تقاضيت

ُ
 كما .سابقا تقاضيت  عد كنت

 تاون  واتر �� منصب ع��ّ  ُعرض لكن .أيضا السنة ��اية �� كب��ة ز�ادة ُمنحت

ية �� سيكون  من ، جانٍب  �� عم��، �ان حيث داكوتا ساوث بوالية
ّ
 صغرى، �ل

  ولذلك
ُ
ي كب��، بأسف م�حو�ا �ان ذلك .بالعرض عبلت

ّ
 من كث��ا تركت أل�

 .�سمارك �� القص��ة إعام�ي أثناء إل��م �عّرفت الذين اصدعاء

  لقد
ُ
ي فاحصة، نظرة ع��ّ  تاون  واتر �� املدير ألقى حاملا أدركت

ّ
 .ل  أر   لم أ�

ّّ  فعاودت�ي   سن�ن طوال سبّب��ا ال�ي االم �
ُ
 .با�خيبة وإحسا��ي الدونية عقدة

�ي مضاعفة ان بدت لكّ��ا
ّ
  ألن

ُ
  ظننت

ّ
 لم .املا��ي من شيئا أصبحت املسألة أن

ق
ّ
  أّي  يزر  لم .أمامي ذلك ع�� الرجّ �عل

ّ
 أّي  �� يقّدم ولم صفو��، من صف



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

186 
 

  �� تقديره �� لكن .اع��احات
ُ
ي أعر  كنت

ّ
  أخفقت، عد بأ�

ّ
 يدي �� يكن لم وأن

 .ذلك إزاء حيلة

يت الر�يع و��
ّ
 املنصب هذا �� �� سيتاح �ان .فولز سيوكس إ�� للذهاب عرضا تلق

� و�� فقط، جامعيا عمال
َ
 .ُمغر�ا الراتب �ان .وال�حافة ان�ل��ية اللغة مجا�

  ولقد
ُ
 داكوتا الواليت�ن �� وأجملها ا�حواضر أك�� فولز سيوكس أن سمعت

 .وا�جنو�ية الشمالية

 من ما حّد  إ�� من��جة كنت .جديد م�ان إ�� الذهاب �� كب��ة مش�لة أجد لم

 أن فبعد .عُدما امل��يّ  ع�� عزمي من تنّ لم لكّ��ا تاون، واتر �� اخ��ة تجر��ي

 
ُ
 .ان ألستسلم أكن لم �ع��ض�ي، �انت ال�ي العوائق من كث��ا أزلت

 
ُ
�ي عرفت

ّ
  الذي اول  الصباح منذ فالز سيوكس سأحّب  أن

ُ
 .هناك إ�� في  وصلت

  و�ما .بالوحدة شعور  ينتاب�ي لم لكْن  تماما، غر�بة كنت
ّ
 ع�� أحٌد  يكن لم أن

  عي، معرفٍة 
ّ
ّ مقدوري �� �ان فإن

ّ
 وعندما إزعاج، دون  من أيام مدى ع�� التنق

 
ُ
  صغ��ة مالية معاملة إلجراء أتوعف كنت

ُ
 .الودّ  درجات بأع��ى أعاَمّ كنت

ية �انت
ّ
 .عديمة مؤّسسة أ��ا رغم مؤخرا، شاملة تنظيم إلعادة خضَعت عد ال�ل

ية إ�� عادية ومدرسة أ�اديمية من تحّولت لقد
ّ
 �ستغر   ا�سانية، للعلوم �ل

 املطلوب املستوى  إ�� ير�� يكْن  مّما الكث�� هناك �ان .سنوات أرعع ف��ا الدراسة

�ي اخرى، والتجه��ات املكتبية واملنشآت املبا�ي صعيد ع��
ّ
  لكن

ُ
 خالل أدركت

  هناك اول  أسبو��
ّ
ية بأن

ّ
 تضا�� �عليمية مؤّسسة بكو��ا تفصر أن يمك��ا ال�ل

 .آخر م�ان أّي  �� أخرى  مؤّسسة أّي 
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ية أ�حت
ّ
ّدمت مذبحا البداية منذ ال�ل

ُ
 بمستقبلها ارتقاء .القراب�ن ل  ع

��ا ورفاهية
ّ
 أمرا �ان .الواعع �� م��، دينية عقيدة غدت – مقّدسة أمانة �ان طال

 أوائّ مستوطن�ن أيدي ع�� تأّسست عد �انت فاملدرسة .كذلك تكون  أن طبيعيا

 عد �انوا مّمن ��ا بأس ال مئو�ة �سبة .عقيد�ي مواثيق �انت مواثيقها .عومّي�ي من

  لقد .كنيس�ي �� كهنةإنجيليون  �انوا سياسا��ا صاغوا
ُ
 الذي بالعمّ مؤمنة كنت

عي نظر ألفت كنت .ب  أعوم
ّ
فات إ�� طال

ّ
 ع�� مساعد��م وأحاول  جيدة أدبية مؤل

  ولقد وحّ��ا، تقديرها
ُ
  ُمقتنعة كنت

ّ
  يمكن ا�جيد ادب بأن

ْ
 تأث�� ل  يكون  أن

  .حيا��م �� السمو إ�� مفٍض 
ُ
 مستقبّ لها يكون  بأن – داكوتا �ساوث آمنت

ّّ  من واهّم  اخ��، وامر .عظيم ي هو بداخ��، حب  نما والذي ذلك، �
ّ
  أ�

ُ
 كنت

 .يوم �عد يوما حّص�ي يحضرون �انوا الذين بالشباب مؤمنة

 
ُ
ية �� دّرست

ّ
 وام���ي، ان�ل��ي  ادب :ان�ل��ية اللغة �� متنّوعة مقّررات ال�ل

 شكسب��، وأعمال إل��ابيث، عصر ودراما �شوس��، ان�ل��ي  الشاعر أعمال

 والدراما القص��ة، والقّصة والرواية، الفيكتوري، والعصر الروما���ي، والعصر

ب البالغة وعلم ا�حديثة،
ّ
 اللغة ملدّر��ي ومقّرر  وال�حافة، او��، السنة لطال

  ما وسرعان .الثانو�ة املرحلة �� ان�ل��ية
ُ
  اكتشفت

ّ
عي أن

ّ
 من الكث�� فا��م عد طال

  املف��ض �ان ال�ي املطالعة
ْ
 خططا وضعت ولذلك سابق، وعٍت  �� يؤّدوها أن

 إعداد سيا  و�� .املدرسّية املراحّ �� للمدّرس�ن اطفال أدب عن مقّرر  لتقديم

م�ن ومن منطقتنا، �� الكتب بيع وكالء من صاد  بتعاون  حظيت املقّرر  هذا
ّ
 املعل

 .الوالية �� أخرى  مناطق و�� املدينة ��
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ُ
عي علت

ّ
 افضّ لألطفال عّدموا’’ :اطفال أدب مقّرر  بتقديم بدأت أن �عد لطال

 ووا�ح �سيط بأسلوب عّدمتموها إذا الكالسيكية اعمال وسيقّدرون دائما،

 .‘‘الكفاية في  بما

 فقد .مشّوعا الصف �� عم�� ألجعّ املدرسة خارج كث��ة فرص �� سنحت

 
ُ
عي �ّجعت

ّ
  املسارح، �� الفتة مشاهد عن البحث ع�� طال

ُ
 �� لهم واستعرضت

 �ُعرض �انت ما وم�ى .السينمائية افالم إل��ا استندت ال�ي الكتَب  احيان �عض

ا البلدة، �� جادة مسرحية
ّ
 الشرفة و�انت سلفا، أسابيع طوال ع��ا نتحّدث كن

عي تزدحم الثانية
ّ
�ي و�ما .عرضها ليلة بطال

ّ
 ا�جاّدة او�را تقدير أستطع لم أن

  عندما بنف��ي
ُ
عي أساعد أن أردت مّرة، ألّول  نيو�ورك إ�� ذهبت

ّ
 ما تذّو   ع�� طال

 أند وها�سيّ �ارم�ن، عصص ناعشنا .فولز سيوكس �� تقديم  يجري  �ان

 ِسَ�� عن بحثنا املدينة، �� ُعرضت ال�ي املسرحيات من وغ��ها وفاوست، غر�تيّ،

ف�ن،
ّ
صّ �ان شأن ذي ��يء أّي  عن وكشفنا املؤل

ّ
 .باألو�را يت

ز�ن الطلبة �ان
ّ
ّّ  من لإلستفادة متحف م  كنت ما �

ّ
 يتعلمون  بقدرما م��م أ�عل

�م أبقى ا�خصوص، وج  ع�� ال�حافة، درس .م�ي
َ
 .مفتوحة وآذا��م عيو�

 » :ايام من يوم �� الصبية أحد �� عال
ّ
 ألجري  سأذهب .البلد �� لو�غ هيوي  إن

  أودّ  .مع  مقابلة
ْ
 .«عن  التقار�ر تتحّدث الذي النوع من �ان إن أعر  أن

 . التا�� اليوم عصر الطالب عاد
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« 
ّ
  لقد «عال، ،«أسوأ إن

ُ
 طوال يتحّدث و�قي فندع  �� مع  ساعة نحو أمضيت

  عال .الوعت
ّ
ّّ  صنع عد إن   لو�ز�انا، والية �� حكومي مسؤول �

ّ
 إ�� سينتقّ وأن

 .«القادمة الف��ة �� واشنطن

ب جاء
ّ
 جانيت مثّ مشهورة �خصيات عن مشّوعة بقصص آخرون طال

 .الثا�ي روزفلت وثيودور  سانْدبورغ، و�ارل  أندرسون، ومار�ون  ماكدونالدز،

 
ُ
يت

ّ
ّّ  استغل ت ال�حف عراءة �� توف��ها أمكن�ي دعيقة �

ّ
 لقد .والكتب واملجال

 
ُ
  اكتشفت

ّ
ظة أكون  أن ع��ّ  أن

ّ
 .املتحّمس�ن الفتية هؤالء ألواكب متيق

  املدرسة �� القراءة أثناء �� للمظهر ومراعاة
ُ
 مصتارات أمامي الطاولة ع�� وضعت

ب يقتطف م��ا أخرى  مدرسية وكتبا أدبية
ّ
 بالنسبة .للقراءة فقرات الطال

 الثالث السنوات طوال نوع أّي  من بمالحظة أو بكتاب أستعن لم ملحاضرا�ي،

ية �� أمضي��ا ال�ي عشرة
ّ
 .ال�ل

 
ُ
�ي حّد  إ�� ا�جيدة بالقراءة شغوفة أصبحت

ّ
 أينما الكتب عن أتحّدث صرت أن

 وج�� وعت و�� .ف��ا رأيي عن ويسألون�ي و�ي��ا، بي�ي يجمعون  الناس و�دأ ذهبت،

 أصدعائي أحّب  من �عضا ضّمت صغ��ة مجموعات أمام الكتب أستعرض صرت

 أرغوس‘ اليومية ال�حيفة �� املراجعات هذه عن مقاالت ظهرت أن �عد .إ��ّ 

ي طلب فالز، سيوكس مدينة �� ’ليدر
ّ
 صرت وهكذا .�لمات إلقاء الغر�اء �عض م�

 الطوائف جميع تضم كنسية مجموعات اجتماعات �� الكتب أستعرض

 مطالعة، وأندية والنساء، الرجال من اجتماعية ومجموعات واملذاهب،

يات �� وجمعيات
ّ
ية؛ الثانو�ة املدرسة و�� املدينة �� أخرى  �ل

ّ
 دعا�ي املحل
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ب إ�� للتحّدث مدارسهم إ�� اهلية املدارس �� مدّرسون 
ّ
 لقد .الصفو  �� الطال

 .الشارع �� يالعون�ي �انوا ح�ن باسمي ينادون�ي وصاروا إ��ّ  التالميذ �عّر 

  سنت�ن، مدار ع��
ُ
ّّ  صباح مصتلفا كتابا أستعرُض  كنت  أث�� ع�� اثن�ن يوم �

يت ولقد فالز، سيوكس �� كسو إذاعة
ّ
 سمعو�ي أ�خاص من الرسائّ مئات تلق

 .الكتب تلك أستعرض وأنا

ي طلب اّيام أحد و��
ّ
ي بدء عبّ دعيقة حنتظار املذ�ع م�

ّ
  ب�

ّ
 عول  يودّ  ما لدي  ألن

  إلي  انصات أحاول  لم .للمستمع�ن أوال
ّ
 كث��ة إعالنات دائما توجُد  �انت ألن

،
ّ
َبث

ُ
  العادة �� بمقدوري يكن لم وألن  ت

ْ
 �ان ال�ي ا�حجرة �� يقال ما أسمع أن

  بّد  ال لكن .م��ا يتحّدث
ّ
رك عد �ان الباب وأن

ُ
  رّ�ما أو مفتوحا ت

َ
 آخر، ��يءٌ  حدث

ي
ّ
هلت أل�

ُ
 .اسمي لسماع ذ

 كتاب أي دون  من �املعتاد اذاعة غرفة �� هنا جالسة دال ا�سة’’ :املذ�ع عال

  .الكتاب �ستعرض �� فيما لتستصدمها نوع أّي  من ورعة أو
ْ
 وأسمعها أراها أن

 أن منذ شاهد��ا ال�ي ال�جائب أك�� من لهَو  آخر �عد أسبوعا بذلك تقوم و��

 .‘‘اذاعة �� عملت

ي حّد  إ�� كب��ة املفاجأة �انت
ّ
 ذلك بإستعرا��ي القيام عن أاجم كدت أ�

حظ أن ببا�� يصطر لم .الصباح
ْ
�ي �خص َي�

ّ
  بأن

ُ
م كنت

ّ
 مالحظات، دون  من أت�ل

 عدم �ان .ا�حقيقة هذه إ�� �ان أّي  انتباه لفت إ�� بالتأكيد متلّهفة أكن ولم

 .بقاء مسألة �� بالنسبة يمثّ استعمالها
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ُ
ّّ  استعرضت ر أن دون  من املدينة �� الكتب تلك �

ّ
 لقاء أموال تقا��ي �� أفك

�ي ماال، املدينة خارج من مستمعون  ع��ّ  �عرض �ان عندما لكن .ذلك
ّ
  فإن

ُ
 كنت

ف�ي الكتب �انت .�� يقّدموه ما أعبّ
ّ
 أخرى  مصار�ف إ�� باإلضافة كب��ة مبالغ ت�ل

قة
ّ
  .غالبا باملواصالت متعل

ُ
 دوالرا وعشر�ن خمسة احيان �عض �� أتقا��ى كنت

 اضا�� باملال فعل  يمكن�ي ما ألعر  فضولية وصرت .الواحدة املحاضرة لقاء

  ولذلك الطر�قة، ��ذه جنيت  الذي
ُ
 وععد .عي خاّص  صندو   �� من  �عضا اّدخرت

  وجدت مّدة
ّ
خر املبلغ أن  صنف من أطبا  وطقم نفيسة خزانة ألش��ي  �اٍ   املدَّ

 .و�دْجوود

  لقد
ُ
  لقد .أيضا ا�حجم كب��ة مكتبة جمعت

ُ
 وكالء من الكتب من الكث�� �سلمت

عطي�ي �انت أحيانا .النشر ودور  الكتب بيع
ُ
�  

ُ
  ال�ي املجموعات

ُ
 أستعرض كنت

قّدم الكتب بيع متاجر �انت .استعرضها ال�ي الكتب من ��خا أمامها الكتب
ُ
 �� ت

�ي كما .اذاعة أث�� ع�� أستعرضها ال�ي الكتب من ��خا غالبا
ّ
ّّ  اش��يت إن  ما �

 
ُ
 .وأك�� ثمن  دفع ع�� عادرة كنت

 الكتب ألستعرض البلدة �� أرععة أو أ�خاص ثالثة ب�ن من ع��ّ  حختيار وعع

فت�ي لقد .Book Review Guild of America لصا�ح
ّ
ل
ُ
 املؤسسة هذهِ  �

 لقد .صدوره عند (الر�اح مع ذهب) Gone with the Wind كتاب باستعراض

 أحد صباح من عشرة ا�حادية الساعة عند ��خ�ي املراسالت مسؤول �� أحضر

ِلَب  إرسال ، �� تأخ�� حصول  إ�� ونظرا ايام،
ُ
ي ط

ّ
  م�

ْ
 حول  تقر�ري  يكون  أن

ي حسن من .التا�� اليوم بحلول  جاهزا الكتاب
ّ
  حظ

ّ
 حصص لدّي  تكن لم أن

�ي إذ التالية، والعشر�ن ارعع الساعات خالل
ّ
ها أمضي��ا إن

ّ
 .الكتاب عراءة �� �ل
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 من إن��يت عد كنت التا�� اليوم من عشرة ا�حادية الساعة بحلول  حال، أية ع��

 أعرأ بقيت .الطا�عة �اتب إ�� لإلرسال جاهزا املكتوب نقدي و�ان الكتاب مطالعة

  ومع الليّ؛ طوال
ّ
  حّد  إ�� وج�ي من عر�با ال�خم الكتاب وضع ع��ّ  �ان أن

ّ
 أن

  فوعها، عي�ي أمّرر  كنت فيما الصفحات تالمُس  �انت اليسرى  عي�ي رموش
ّ
  إال

ّ
 إن

 .القراءة من إن��يت ح�ن متعبة أو ُمل��بة، تكن لم عي�ي

 ثمن من أو�� دفعة لسداد يكفي ماال اّدخرت عد كنت 1932 العام ر�يع بحلول 

 ع�� عزمت لكّ��ا الشر ، �� �عليمي بمنصب عبلت عد دورو�ي و�انت .من�ل 

 امليالد عيد عطّ عضاء ورّ�ما الصيفية، عطلها لقضاء فولز سيوكس إ�� العودة

  واحد، طابق من مؤلفا للغاية، متواضعا بيتنا �ان .أحيانا
ّ
 يفي �ان لكن

��ا ال�ي دورو�ي أّما باحتياجاتنا،
ّ
 رّ�ة تكون  أن من املن��� حعتصاد ع�� تدّر��ا مك

 مر�حا م�انا وجعل  املن�ل  أثاث اختيار ع�� ساعدت�ي فقد نموذجية، من�ل 

 .وعائليا

 موسم أسوأ حديقتنا في  زرعنا الذي الصيف �� داكوتا ساوث والية شهدت

 .ذلك �عد متعاعبة سن�ن مدى ع�� أمطارا شهدت و�ال�اد تار�صها، �� جفا 

ّّ  محرعة هوجاء، ر�اح ��ّب  �انت شهر، �عد شهرا  .إجتاَحت  ما �

 و�ذلك عميقة، آبار من املياه من إمدادا��ا ع�� فولز سيوكس مدينة حصلت

 مال�ي بمعظم نزل  الشديد احباط لكّن  .مروجهم رّي  البلدة �� للس�ان أتيَح 

 وتركوا كفاحهم أوعفوا أّ��م حّد  إ�� ا�حّر  ونو�ات املستمّر  ا�جفا  �سبب املنازل 

 .لو��ا و���ت �عطش منازلهم أفنية
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ُ
ة ماء نفتح ودورو�ي كنت

ّ
 �� تقر�با، الليّ منتصف ح�ى الباكر الصباح من املرش

 ّّ  .ا�جفا  من واعشاب وال�ج��ات ا�جار �حماية يوم �

ّّ  تحر   الر�ح أن بدا ح�ن السبت، أيام أحد و��  السيد جاءنا تلمس ، ��يء �

د حديقتنا، إعامة ع�� ساعدنا عد �ان الذي مو�سرود،
ّ
 .حالنا ليتفق

ا أن عليكما’’ :لنا عال
ّ
لة، ا�خيش بأكياس ا�جار جذوع تلف

َّ
 تنشرا وأن املبل

 الشمس أشّعة تحت حيا يبقى أن يمكن ��يء ال مرجكما، فو   القط�ي القماش

حرعة
ُ
 .‘‘الطلق الهواء �� مشتعلة نار من منبعثة لهب كألسنة ��ّب  والر�ح هذه، امل

زهر أن ُيف��ض �ان ال�ي او�� السنة ��
ُ
 بدت العار�ة، العيدان ع�� اللي�ج نباتات ت

  رمادّي  فرو  من عذرة صغ��ة عطٍع  مثّ ازهار
ّ
 . فار��ي �خرو  رث

صنا .التحّسن أمارات فنائنا �� تظهر بدأت ا�جفا  رغم لكن
ّ
 حفر من تصل

 ح�ن امل�ان �� انتشرت ال�ي ا�خلد حيوان �جحور  ال��ابية واكوام الزواحف

ّّ  ونما .جئنا ا ��يء �
ّ
 من ناعمة طبقة ارَض  علت مّدة وععد زرعناه؛ عد كن

 مكسّوة للوشائع الضعيفة الفروع و�اتت الزا��، اخضر الرعيق العشب

 الظالل من صغ��ة رعع وظهرت ا�حجم، صغ��ة جديدة بأورا  تقر�با بال�امّ

ابا، نظيفا الفناء بدا .الصغ��ة ا�جار أسفّ
ّ
 الر�ح �انت ح�ن املساء و�� وجذ

ة، من املنبعث املياه برذاذ تتالعب
ّ
 رائعا ا�خارج �� ا�جلوس ُيصِبُح  �ان املرش

 خارج العشاء تناوَل  ذلك �عد واعتدنا ل�حديقة، أثاثا ذلك �عد اش��ينا .وحلوا

  ينسون  بأّ��م يقولون  يزوروننا الذين الناس و�ان .الشمس مغيب �عد املن�ل 
ّ
 أن

 .حديقتنا �� يكونون  ح�ن جفا  هنالك
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َ
ب �ان

ّ
ية، �� مكتب لدّي  يكن لم .أيضا إلينا بامل��ء �ستمتعون  الطال

ّ
 ولذلك ال�ل

 تبدأ الندوات هذه �انت ما وغالبا .املن�ل  �� معهم خاّصة مواعيد لدّي  �انت

 يكون  ح�ن ذلك، وععد إعداده، �� مساعد�ي للفتية أتيح كنت .خفيف �غداء

 مقاعدنا ونتصذ املطبخ، داخّ الش�ليات عن البعيد التعامّ ع�� ذاب عد ا�جليد

ب يضع أن تماما الطبي�� من �غدو ا�جلوس، غرفة �� مر�حة كراٍس  ع��
ّ
 ��ّ  الطال

  .أذها��م �� يجول  عّما و�ص��ون�ي ثق��م
ُ
  علمت

ّ
 ع�� وطأة أشّد  ا�جفا  أن

ان علينا من  املزارع�ن
ّ
  املدينة، س�

ّ
 بطولية ت�حيات يقّدمون  هناك اباء وأن

  عصص من سمعت  ما �عد وُ�ِ�تُّ  .املدرسة �� و�نا��م أبنا��م إلبقاء
ْ
 من هناك أن

ب لتمك�ن يكفي ما املال
ّ
 .أصال املدرسة �� التواجد من الطال

 فصّ مطلع منذ من�لنا �� واحدة ماء عطرة ننّ لم’’ :الفتيات إحدى �� عالت

 عشر خمسة مسافة صهر�ج �� الشرب مياه ينقّ ووالدي املا��ي، الر�يع

 املاءَ  بالكوب تقيس أن إ�� مضطّرة أّ��ا اخ��ة رسال��ا �� أّمي وكتبت كيلوم��ا،

 .‘‘الثياب لغسّ الالزم

 يصبح �سب��ا .فظيعة طر�قنا �ع��ض ال�ي الرملية العواصف’’ :أخرى  فتاة وعالت

  حّد  إ�� ُمعتما ا�جّو 
ّ
 اليوم طوال مشتغلة املصابيح إبقاء إ�� يضطّرون الناس أن

  كما .احيان �عض ��
ّ
 ذلك ومع الغبار، دخول  ملنع بالقطن النوافذ حشت أّمي أن

 �� البُسط مع ووضع��ا الستائر أنزلت أّ��ا حّد  إ�� السوء بالغ امر أصبَح 

 تقول  و�� نظاف��ا، ع�� املحافظة محاولة من جدوى  هناك �عد فلم صناديق،

ّّ  والكرا��يّ  والطاوالت ارضيات تم�ح إّ��ا   تقر�با ساعة �
ّ
ّّ  �� الرمال وأن � 

 .‘‘م�ان
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 الفائت، اسبوع �� املزرعة خارج إ�� القطيَع  والدي نقّ’’ :الصبيان أحد �� وعال

 
ْ
  ببساطة بمقدوره �عد لم إذ

ْ
 بقرة أبقى لقد .تنتأ و�� عظامها إ�� النظر يتحّمّ أن

ي حلو�ا،
ّ
ن كيف أعر  ال لك�

ّ
 .‘‘إطعامها من سيتمك

 عمل  من إن��اءه فور  مصبغة �� �عمّ ص�ي من��� إ�� عدم امسيات إحدى و��

 �شعر �ان .املن�ل  فناء �� م�� العشاء ليتناول  دعوت  .الفص�� تقر�ره ملناعشة

  وصول ، عند وا��اك با�حرارة
ّ
ا بدا لكن

ّ
  �عد ومرتاحا، مطمئن

ْ
 .أ�لنا أن

  إل�ي، يا’’ :مت�ّجبا ينظر وهو عال
ّ
ى .هناك رائع منظر إن

ّ
 وضع أستطيع لو أتم�

ة تلك
ّ
 اعتادت .من�لنا فناء �� الصينية الدردار أ�جار ع�� فقط واحد ليوم املرش

َّ  أّمي  .‘‘فعال املنظر ��ّية أصبحت وعد سن�ن طوال لرّ��ا املاء حم

ية، �� القديمة زميل�ي أو���غ، لورا زارت�ي أيار شهر آحاد من أحٍد  ��
ّ
 وال�ي ال�ل

 �ان .وطفالها زوجها ومعها الوالية، من الغرعي ا�جزء �� وأعامت تزّوجت عد �انت

 بال�امّ ع��ى الذي ا�جفا ، موسم بدء �عد وِلَد  عد الصغ��، اب��ا وهو �ل��،

 .ا�ح�ن ذلك منذ بلد��م �� ا�خضار ع�� تقر�با

ا وفيما
ّ
 غاية �� وهو مسرعا املن�ل  إ�� �ل�� جاء بالكالم مشغول�ن الكبار نحن كن

  أّمي يا تصّي��’’ :عاٍل  بصوت وعال اثارة،
ّ
 هّ أعشاب، بورغيلد فناء �� أن

 .‘‘أعشاب لد��ا أعشاب، أّمي؟ يا �سمع�ن

 .‘‘أعشابِك؟ ع�� بالدوس �� �سمح�ن هّ’’ :بأدب وسأل�ي إ��ّ  التفت ثم

 اهلية املدارس �� املدّرس�ن تطو�ر بات الوالية، �� التعليمية املعاي�� رفع مع

  .م��ايدة ضرورة التعليمية ملؤّهال��م
ُ
ية �� او�� سنوا�ي �� بدأت

ّ
 بتدريس ال�ل
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 الصفو  هذه تدريس وواصلت .ا�خاّصة ملنفع��م امسيات �� إرشادية مقّررات

ية �� ارشادية
ّ
ر أن دون  من لسنوات ال�ل

ّ
 لقاء �عو�ض ع�� ا�حصول  �� أفك

  أعم��ا ال�ي فالصداعات .هذا عم��
ْ
ت
َ
 .املال �� سيقّدم  �ان مما بكث�� أك�� �� عن

عي �ان
ّ
 سعدت نا�ج�ن أ�خاصا عليلة، استثناءات عدا املقّررات، تلك �� طال

م�ن ��م؛ كث��ا
ّ
 ممّرضات، أعمال؛ سيدات تنفيذية؛ مناصب �� �عضهم معل

 .طموحات زوجات و�ضعة

 �انت وفيما متتالية، أصيا  لثالثة .التعليمي مستواي لتطو�ر أيضا أنا سعيت

ية، �� تدّرس تزال ال دورو�ي
ّ
ي شرعا سيارتنا و��، أنا عدنا، ال�ل

ّ
 مقّررات لتلق

 �انت كو��ا الكث��، دورو�ي مع تلك رحال�ي �� عنت .كولومبيا جامعة �� صيفية

يّ  مش�لة متفهمة
َ
ح��ى ال بطر   وساعدت�ي عي�

ُ
 رؤ�ة أحاول  كنت عندما ت

 .اشياء

  السنوات إحدى و��
ُ
ية �� آخران جامعيان وأستاذان ُمنحت

ّ
 مدفوعة إجازة ال�ل

  .العليا دراساتنا ملواصلة الت�اليف
ُ
  عد كنت

ُ
�ن باملنحت�ن كث��ا ُسعدت

َ
 نل��ما اللت

  فقد .عدة وجوه من بكث�� أهّم  هو ما �� عنت املنحة هذه لكّن  سابقا،
ُ
 نجحت

  جامعية، كأستاذة
ُ
 الوسط �� امرأة أو رجّ كأّي  كر�مة حياة أعيش وصرت

 .ا�اديمي

 
ُ
طت

ّ
  بنيو�ورك، كولومبيا جامعة �� الدراسة �� السنة ألم��ي خط

ُ
 من��� وأّجرت

  فولز سيوكس ��
ّ
 إدارة �� �عثت .صدمة تلقيت عندها ثّم  للذهاب، مستعّدة و�ت

ية
ّ
  فحواها رسالة ال�ل

ّ
صان وأّ��ما فقط، منحت�ن تقديم باستطاع��ا أن صصَّ

ُ
 ست

�ن
َ
ين للرجل

َ
 .املدفوعة اجازة م�� ُمنحا اللذ
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 لكّن  الكث��، �� �ع�ي املاُل  �ان لقد .و�منح�ي املدفوعة بإجاز�ي جدا فصورة كنت

 القديم املألو  ا�جرح عاد ثّم  .ذلك من أك�� هو ما �� �ع�ي �ان بجهودي حع��ا 

  ...أجّ جديد، من يؤمل�ي داخ�� �� الذي
ُ
  �املعتاد اف��ضت

ّ
 املسألة خالصة أن

يّ  �� تكمن برّم��ا
َ
 .عي�

 
ُ
 .الدكتوراه شهادة أحمّ وأنا العمّ أماكن إ�� أذهب أن ا�حادثة تلك �عد عّررت

يّ  �انت إذا
َ
ية إدارة بتغي�� عالعة أّي  لعي�

ّ
  لهم فسأبرهن رأ��ا، ال�ل

ّ
 أستطيع ما أن

ّّ  ال إنجازه  أمرا �امرأة جن��ي �ان وإذا .العين�ن سليم �خص أّي  إنجازات عن يق

ثبت صال��، �� ليَس 
ُ
  فسأ

ّ
 نف��ي وسأحشو أيضا، ب  حس��انة يمكن ال جن��ي أن

 .لل�لمة ا�حر�� باملع�ى باملعرفة

  كولومبيا جامعة إ�� عدومي عقب
ُ
 ترتيبات إلعداد رايت الدكتور  مكتب إ�� ذهبت

 دِمثا، �خصا �ان .والفر�سية املانية باللغت�ن لها سأخضع ال�ي حمتحانات

 يتحّدث بدأ املحادثة سيا  و�� .الزمن من مّدة رسمية غ�� بصفة نت�لم وجلسنا

 أن وععد .اللغت�ن ب�لتا ا�حديث فبادلت  .الفر�سية إ�� حّول  ثم باألملانية، إ��ّ 

  الزمن من مّدة النحو هذا ع�� ا�حال استمّرت
ُ
ي علت

ّ
 ملوعد ترتيبات إعداد أودّ  إن�

 .لالمتحانات ل�خضوع محّدد

 ،«vous avez passé les deux examinations» :وعال وايت الدكتور  ابتسم

 والفر�سية باألملانية التحّدث يجيدون  أ�خاص حيال علق �ساورنا ال’’ :وأضا 

 .‘‘مثلك

�ي
ّ
ِّ  لم لكن ْب

ُ
 ع��ّ  �ان اختبار لهذا خضعت عندما .الالتينية باللغة حسنا بالء أ

  ومحَرجة متوترة وكنت كتاب، من بال��جمة القيام
ّ
 الكتاب إلصا  ع��ّ  �عّ�ن ألن
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ي وغاب متداخلة، الصفحات ع�� ا�حرو  �� بدت .بوج�ي
ّ
 املوضع باستمرار ع�

�ي حمتحان، �� نجحت لقد .إلي  أصّ كنت الذي
ّ
 باإلنطباع مسرورة أكْن  لم لكن

 .تركت  الذي

�ي ُيبلغ�ي مكتوب بيان وصل�ي حمتحانات هذه من إن��ائي وُعَعيد
ّ
صبت أن

ُ
 انت

 الشر  جمعية و�� كولومبيا، بجامعة ان�ل��ية اللغة خّر��� اتحاد لعضو�ة

 .هناك العليا الدراسات ضمن انجل��ية �� متقّدما عمال ينالون  الذين للطلبة

 
ُ
ع غ�� التكر�م هذا �ان فقد فر��، شّدة من و�كيت جلست

ّ
 من أك�� املتوع

 .السابقة أم�� خيبة عن �عو�ض

  السنة تلك خالل
ُ
  جهدي، عصارى  بذلت

ْ
 .بالقراءة حّبا انتحار �� درايٍة، بال وإن

 احد أيام �� التا�� اليوم صباح الثالثة وح�ى صباحا السادسة الساعة منذ

  .صواعي فقدت أن�ي لو كما الكتب ع�� عكفت والعطّ،
ُ
 الذي الوعت استك��ت

ب  �ان
ّ
ّّ  التحتية ومال���ي جوارعي وغسّ حستحمام يتطل  الساعة عند صباٍح  �

  .الثالثة
ُ
 .ال�افت��يا طابور  �� الوعو  ع��ّ  �ان إن الص�� عديمة أمسيت

 
ُ
 انفا  عطار تبديّ �ان .نيوجر��ي �� دورو�ي مع اسبوع ��اية أيام أمضيت

 �عض ُمر��ا هو�وِكن أغادر أن �عد برودواي أنفا  عطار إ�� هادسون  أسفّ

  الطر�َق  اعتاد أن عبّ .البداية �� ال��يء
ُ
 نصف مّدة أتوه بأن لنف��ي سمحت

ى لكن .هناك إضافية ساعة
ّ
 احساس من عدرا منحت�ي التجر�ة هذه ح�

نت فلطاملا باالستقاللية،
ّ
 الذي املصرج ع�� والعثور  املتاهة من ا�خروج من تمك

 ع�� �سهولة العثور  يمكن�ي �ان ذلك وععد .‘‘واي ساب برودواي’’ :العنوان يحمّ

ة إ�� املؤّدي الضّيق املمّر  ع�� طر�قي
ّ
الندت شارع �� املحط

ْ
  وما .س��يت كورت

ْ
 أن
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  القطار، م�ِن  ع�� أكون 
ّ
ّّ  فإن  مّرات عدد إحصاء هو فعل  يلزم�ي �ان ما �

ف
ّ
ية السكة �� التوع

ّ
 ،116 شارع إ�� أصّ أن إ�� السريعة السكة �� ثّم  أوال املحل

 .كولومبيا جامعة توجد حيث

 تلك أيام بمرور �س��ا أمرا نيوجر��ي إ�� للوصول  املواصالت استعمال بات

  حّد  إ�� السنة
ّ
ات أن

ّ
 انفا  ومركبات والقطارات، ودوفر، هو�وِكن �� املحط

 وج�ي من عر�با الكتاب أضع يرا�ي بمن أعبأ لم .دراسة غر  �� بالنسبة أ�حت

 
ّ
  كما �عرف�ي، أحد يكن لم ألن

ّ
 أشّق  أن و�� واحدة؛ فكرة غ�� ذه�ي �� يكن لم أن

 .با�جامعة عم�� �� طر�قي

  فقد بالطبع، واحدة عاعبة غ�� ا�جنو�ي السلوك لهذا يكن لم
ُ
صبت

ُ
 با��يار أ

 .الشفهية لالمتحانات خضو�� يوم ذلك حدث عص�ي،

  لقد .الدكتوراه شهادة أنّ لم و�النتيجة،
ُ
ة إ�� احتجت

ّ
 الرعاية من شهور  ست

 ألس��دّ  إل��ابيث، والعمة إينوش خا�� من ثّم  أوال، دورو�ي جانب من وا�حنان

 .جديد من �ح�ي

 .فولز سيوكس �� العمّ إ�� عدت �عافيت، أن �عد

 
ُ
�ي مجّددا، بالتدريس فرحت

ّ
�ي شعرت ألن

ّ
 منشغال املرء يكون  أن �� و�دا .نافعة أن

 .��ا حستمتاع �ان ألّي  يمكن ال�ي العظيمة النعم من �عّد  أمٌر  ونافعا
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 الثامن الفصل

 حيا��م من ُمعّينة سنة إ�� العمر منتصف �� هم مّمن الناس أغلب ينظر

 أحسن ع�� أحوالهم ف��ا �س�� ال�ي السنة تلك إّ��ا .تمّ��ا السنوات أك�� بوصفها

ّّ  :ملكوت  �� هللا’’ براونينغ أغنية أن حّد  إ�� يرام، ما  ‘‘العالم �� يرام ما ع�� ��يٍء  �

تبت عد وكأّ��ا تبدو
ُ
 .لهم خّصيصا ك

ق ال .�� بالنسبة 1939-1938 الدراسية السنة ع�� ينطبق الوصف هذا مثّ
ّ
 يتعل

ي آنذاك بإحسا��ي ولكن عظيمة، ذا��ا �� ا�حوادث بكون  امر
ّ
 ع�� ع��ت عد بأ�

 .طو�ّ وعت �عد كن�

ّّ  .م��ى وعت أّي  �� �ان مما أفضّ املا�� وض�� �ان دت  جديد منصب �
ّ
 ع�ى تقل

  ذلك، إ�� باإلضافة .الراتب �� كب��ة ز�ادة دائما
ُ
ي كنت

َ
ية �� أج�

ّ
 إضافيا ماال ال�ل

ّّ  صيفية مدرسة �� أسابيع �سعة التدريس من ، سنة؛ �
ُ
 اخ��ة، اونِة  �� وكنت

 ناهز وإجماال، .الشتاء فصّ خالل املسائية الصفو  �� عم�� عن أجرا أتقا��ى

��
ْ
 .كمدّرسة املهنية مس���ي بدأت ح�ن دخ�� أمثال خمسة وعتذاك َدخ

 علي  يبَق  لم الذي الصغ�� بي�ي �ان .مثا�� نحو ع�� مر�ح جسدي وضع �� كنت

ت .تجه�� أحسن مجهزا صغ�� رهن سوى 
َ
 تجه��ات إبتاعت عد دورو�ي �ان

جة، مثّ كهر�ائية
ّ
  وغّسالة، لل�ّجاد، ومكنسة ثال

ُ
  عد مؤخرا وكنت

ُ
 فرنا اش��يت

ية إ�� ذهاعي عند في  عشائي وضع �� ليتس�ى بمؤعت، مجهزا كهر�ائيا
ّ
 ظهرا، ال�ل

 اخرى، إحدانا أهدينا عد ودورو�ي أنا كنا .عود�ي ح�ن للتقديم جاهزا وأجده

ات ذات كهر�ائية ساعة
ّ
�ي الكث�� ذلك �� ع�ى وعد ويستمنس��، دع

ّ
 إ�� احتجت ألن
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ّّ  وأضفنا .الوعت ألعر  اخرى  الساعات من حع��اب  علينا �سّهّ أداة سنة �

 .اطفال �لعب سهلة املن�لية أعما�� أصبحت أن إ�� حياتنا

ان عماش ع�� زركشة صنعت
ّ
 املائدة ولغطاء املائدة فوط من ملجموعة الكت

 ان �عد أعلق أن ع�� يكن لم .�� غامرة سعادة مصدر ذلك �ان .أيضا الكب��

ّّ  فعّ من عيناي تمنع�ي أن حيال   ما �
ُ
 .فعل  ع�� أعزم كنت

 فناء �� اعاجيب املطر وفعّ داكوتا، ساوث �� ا�جفا  موسم انت�ى أخ��ا

بت مرحلة واعشاب ا�جار بلغت لقد .من�لنا
ّ
 الرعاية، من عدر أد�ى ف��ا تطل

 .الصباح �� عم�� إ�� أذهب أن عبّ تقديمها استطعت رعاية و��

 طو�ّ زمن التدريس �� اشتغا�� ع�� م��ى لقد .وسهال سلسا املدر��ي العمّ �ان

�ي حّد  إ�� (عام بوج  سنة وعشرون خمسة) جّدا
ّ
  أن

ُ
 كب��ا عدرا جمعت عد كنت

 �ش�ّ استصدامها بإستطاع�ي و�ان علب، ظهر عن حفظ��ا ال�ي املعلومات من

 املعلومات من املز�د لقراءة تكفي فراغ أوعات �� أتيحت .التدريس �� مرتجّ

ية �� املكتبات أمناء �ان لقد .للمستقبّ وخز��ا
ّ
 الكتب �ّ يحجزون ال�ل

  ال�ي اللوائح �� املذكورة املرجعية
ُ
 الدراسّية، حص��ي أجّ من أعّدها كنت

يمها وأعوم
ّ
 كتب أّي  �� يؤّمنون  هم و�انوا درا��ي، فصّ �ّ بداية مع لهم بتسل

 
ُ
 .ا�خاص الستصدامي إل��ا بحاجة كنت

د ألف من أك�� ان تضّم  ا�خاّصة مكتب�ي باتت
ّ
 أنواع جمع هواي�ي وصارت .مجل

فات مجموعة :مثّ الكتب؛ من معّينة
ّ
 مجموعة أي ضاهت ال�ي شكسب�� مؤل

 والرواية، ال�حافة، �� �خمة مرجعية موادّ  لدّي  و�ات املدينة، �� مماثلة

  وام���ي، ان�ل��ي  ادب�ن وتار�خ القص��ة، والقّصة
ُ
 كت�ي بمجموعة وافتصرت
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ع ال�ي و�كت�ي ام��كية، الن�و�جية
ّ
 مدى وع�� .او�� وطبعا��ا أ�حا��ا عل��ا وع

فُ��ا �حافية عصاصات جمعت سن�ن عشر
ّ
فات �� مؤخرا وصن

ّ
 موسومة مغل

 .خاّصة حقيبة �� �عناية

 
ُ
  حيا�ي �� مّرة ألّول  أحسست

ّ
 مظهري  صعيد ع�� أموري تدّبر بإم�ا�ي أن

 �� الفار   ومن اليسرى، عي�ي ع�� البسيط الندب من أعلق أعد لم .ال�خ��ي

يّ  ب�ن ا�حجم
َ
 هندامي �جعّ الالزمة الت�اليف تحمّ ان وس�� �� صار .عي�

ية �� منص�ي و�ان عبّ، ذي من أفضّ
ّ
 دائم موعد �� أصبح .ذلك يقت��ى ال�ل

 .املظهر حسنة أبدو بجع�� وافتصرن  الفتيات، إلي  عرفت�ي تجميّ صالون  عند

  كب�� جمهور  أمام أتحّدث عندما ا�خاّصة املناسبات و��
ْ
 و�� مور، أولغا حرصت

 مساحيق وضع �� ملساعد�ي امل��ء ع�� املدينة، �� صديقا�ي أعّز  من واحدة

  من والتأكد التجميّ
ّ
 .يرام ما ع�� ��يء �ّ أن

 وهما بالنفس، والثقة الرصانة منح�ي-عاّمة- ومتحّدثة كمدّرسة نجا�� إن

  ح�ن �� بالنسبة عّيمتان صفتان
ُ
  لقد .بالناس ألتقي كنت

ُ
 رائعة صداعات أعمت

 �ش�ّ بر�دية رسائّ تصل�ي و�انت .الوالية أرجاء مصتلف و�� املدينة �� كث��ة

ب من يومي شب 
ّ
 لهم أّديت  ملا تقديرهم عن ف��ا �عضهم أعرب .سابق�ن طال

  :الصف �� ع��ا أعّ�� كنت ال�ي للفلسفة تطبيقهم إ�� وأشاروا كمدّرسة،
ّ
ّّ  إن � 

ٌّ  هو مصلص عمّ  بذلت ما إذا إجالل موضع يكون  أن ول  ا�جهد، �ستحّق  عم

 .تأديِت  �� لديك ما أفضّ

ية �� عم�� ع�� م��ى عد �ان
ّ
  الوعت هذا و�� سنة، عشرة ثالث ال�ل

ْ
 تحّولت

ية
ّ
�ة مؤّسسة من ال�ل

ّ
 .الوالية �� الصروح أهّم  أحد إ�� متع�
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�ي من الرغم ع�� .للغاية ممتعة �� و�دت حافلة، حيا�ي �انت
ّ
  أ�� أكْن  لم إن

ّ
 إال

  طفيف �ش�ّ
ّ
  ما، مش�لة هناك بأن

ُ
ّّ  وكنت   بذلك، لالع��ا  استعدادا أع

ّ
  إال

ّ
 إن

ي ذلك، مع با��، ع�� خطر
ّ
 .�� ينب�� كما أرى  أكن لم بأ�

��  ّّ  عراءة مصباَ�� الطاولة ع�� أضع كنت الور ، للعب �خص ف��ا يقدم مّرة �

ي كب�َ�ين
ّ
 زفا  و�� .والسبا�ي البستو�ي و��ن والديناري، الكّبة ب�ن أخلط كنت أل�

عي من اثن�ن
ّ
  الظّن  ساء�ي السابق�ن طال

ّ
 وز�نة ز�ن��ا عيمة بّددت العروس بأن

 مشاهدة من معها أحد يتمكن لم درجة إ�� للغاية ُمعتمة كنيسة �� ا�حاضر�ن

ف �عد أو املمّر  �� الس�� أثناء �� سواء الزفا ، حفّ
ّ
 أفهم ولم .املذبح عند التوع

 .الناس بيوت �� انارة ضعف شّدة سبب أيضا

 التنظيف يوم �� متعاعب �ش�ّ مّرات وأرعع ثالث اثاث عن الغبار نفضت

د
ّ
  من فقط للتأك

ْ
  فجأة يقدم زائر أّي  �عتقد ال أن

ّ
ن�ي ال بصري  بأن

ّ
 تنظيف من يمك

ٍّ  اثاث   .جيد �ش�
ُ
 �� �علق الشراشف �انت عندما إهما�� ع�� نف��ي وملت

  حّد  إ�� ممزعة و�غدو الغّسالة،
ّ
 �� وعلت .ذلك �عد ثانية استعمالها يمكُن  ال أن

  نف��ي
ّ
 إيقاع حّد  إ�� دائما أمري  من �جلة ع�� أكون  أن املنطقي من ليس أن

 وحول  املمّرات �� القماش شرار�ب ل���ي نف��ي ووّ�صت ال�ّ�اد، �� الكر�ما زجاجات

  الفناء، �� ا�جار
َ
ي لنف��ي عائلة

ّ
  إذ أت�اسّ حتما بأ�

ّ
 سهال �ان هناك العمّ إن

ي .للغاية
ّ
  لك�

ُ
 من�لنا حديقة منحت عندما ذلك، حيال أفضّ بمزاج أحسست

 .املدينة حدائق أجمّ مسابقة �� او�� املرتبة

�ي مع
ّ
  لنف��ي، ح�ى ألع�� ، أكن لم أن

ّ
  ببصري، صلة أّي  امور  لهذه يكون  أن

ّ
 إال

ي
ّ
غ�ن والدكتور  بنيديكت الدكتور  مع موعد لتحديد رسالة كتبت إ�

ْ
 عيادة �� برا�
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ية �� الصيف فصّ اختتام ي�� الذي السبت ليوم بروشس�� مايو
ّ
 �ان ذلك .ال�ل

 .آب من ا�خامس ُيصاد 

  .صباحا والنصف العاشرة الساعة �� اخ��ة ا�حّصة ان��ت
ُ
  عد كنت

ُ
 حظيت

  ولقد معهم، للعمّ الفتيان من رائعة بمجموعة
َ
 شعورا نف��ي �� تود�عهم �عث

 كتاب من ��خ عّدة توعيع �ان املب�ى مغادرة عبّ ب  عمت ما آخر .بالوحدة

Glimpses of Norway، ع معهم أحضروها عد الطلبة و�ان
ّ
 ذلك �ان .عل��ا ألوع

 ا�جمعية ضمن دراس�ي أثناء بالن�و�ج إعام�ي عن كتبت  الذي الصغ�� الكتاب هو

 .اسكندنافية ام��كية

 رّ�ما مبكر، خر�ف م�حة الهواء �� هنالك �انت .مثاليا ا�خارج �� ال��ار بدا

ة النا�جة ا�حبوب رائحة �سبب
ّ
 �� فالح��ا منذ املحروثة وارض وا�جاف

ا وفيما .املا��ي ا�خر�ف
ّ
نا ودورو�ي علت مينيسوتا جنوعي ع�� السيارة نقود كن

ّ
 إن

ع نكن لم
ّ
يناه ولو ح�ى هذا من أروع بطقس لنتمت

ّ
 حلول  لقرب مبت�جت�ن كنا .تمن

ية تفتح أن عبّ القص��ة إجازتنا
ّ
 .مجّددا أبوا��ا ال�ل

 إ�� السبت يوم صباح رافقتنا وعد سيم، عائلة لز�ارة أّوال هارمو�ي إ�� توّجهنا

ا .روشس��
ّ
عّد  كن

ُ
ة سيم السيدة أعدت .حقيقي عطلة ليوم �

ّ
 ع�� وعزمنا غداء سل

 التاسعة، الساعة مايو عيادة �� موعدي �ان .الظه��ة وعت املن��ه �� بن�هة القيام

عت
ّ
 ذهابنا وعت من طو�ّ وعت عبّ الطبيَب�ن فحوصات �ّ من أنت�ي أن وتوع

ي عّررا إذا لكن .املن��ه إ��
ّ
ارة إ�� بحاجة أ�

ّ
 إ�� الن�هة تأجيّ فيمكننا جديدة نظ

ية أوعاتا لنق��ي بأكمل  اليوم لدينا �ان .العصر وعت
ّ
 .معا مسل

 .الصدمة حدثت ثّم 
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ِك  تجدين عندما’’
ّ
 يمكننا الذي ما وسن�ى  إلينا، عودي تماما، بصرك فقدِت  بأن

 .‘‘أجلك من فعل 

دة أكن لم
ّ
  من آنذاك متأك

ْ
 عال  ما ال�حيح الوج  ع�� سمعت عد أكون  أن

ّي  تصديق أستطع لم .بنيديكت الطبيب
َ
 .للغاية مرعبا �لمات  مع�ى �ان .أذ�

 
ُ
 إخفاء إ�� مضطرا لست أنت حال�ي؟ سوء مدى ما’’ :مرتجف بصوت علت

ي، ا�حقيقة
ّ
 .‘‘طفلة لست أنا ع�

  �جع�� تكفي طو�لة مدة منذ أعرفِك  فأنا طفلة، لسِت  أنِت  كال،’’
ْ
 إليك أنظر ال أن

 .‘‘النحو هذا ع��

ف عل�ي �اد
ّ
�ي ا�خفقان، عن يتوع

ّ
 .جأ��ي ر�اطة ع�� بصعو�ة حافظت لكن

�ي إخباري  تحاول  هّ’’ :سألت 
ّ
 .‘‘بصري؟ أفقد أن

 عال ،«فولز سيوكس �� من�لِك  إ�� عودي» :�عناية إجابت  بنيديكت الدكتور  وزن

�ي» بتمهّ،
ّ
 .«هناك أوضاعِك  ورت

 
ُ
 .�ساؤل  نظرة إلي  نظرت

د أنا سيحصّ، عّما النظر بصر ’’ :عائال حديث  �� وم��ى
ّ
ِك  من متأك

ّ
 أن

�ن
َّ
 .‘‘حياتك لتواص�� ال�افية بال�جاعة ستتحل

�ي تقول  أن تر�د هّ بنيديكت، دكتور  يا’’
ّ
 .‘‘بال�امّ؟ مكفوفة سأصبح إن
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 �� إعتام هناك’’ :�� وعال التدّبر من بكث�� �لمات  بنيديكت الدكتور  اختار مجّددا

 بإجراء بدأ عندماأ .كب��ة أخطار تكتنفها عملية وهذه إزالت ، و�تعّ�ن عينك،

 عينك من يصرج عد بما أو ف��ا، أجده عد بما التكهن يمكن ال لعينك، ا�جراحة

 .‘‘اعتام إزالة عند

 .‘‘مطلقا؟ الرؤ�ة ع�� عادرة أكون  ألن’’

غ�ن الدكتور  مكتب �� جالسة كنت
ْ
 ا�جلوس ع�� اعتدت الذي الكر��يّ  �� برا�

ارات، تزو�دي عند في 
ّ
غ�ن والدكتور  بنيديكت الدكتور  و�ان بالنظ

ْ
 وطبيب برا�

 .بقرعي واعف�ن أعرف  لم آخر

 .«نظرها هللا �سل��ا ال أن آمّ»

غ�ن الدكتور  �ان
ْ
ي حّد  إ�� كث��ا �غّ�� صوت  لكّن  .تحدث من هو برا�

ّ
 بال�اد أ�

 .مّ��ت 

 
ُ
  يجب .عواي أستجمع أن حاولت

ْ
 أبدأ أو الدموع أذر  أو باإلغماء أصاب ال أن

 هو ما هناك يكن لم .يحدث عد بما التكّهن سيصعب فعلت فإذا بالصراخ،

ي .هذا النفس ع�� السيطرة سلوك �� بطو��ّ 
ّ
 درجة إ�� جّدا مصعوعة كنت لك�

ي
ّ
 ع�� طفول�ي منذ اعتيادي �ان ورّ�ما .�� يجري  �ان الذي ما أدرك أكن لم أ�

 خو�� شّدة إظهار من يمنع�ي �ان الذي السبب هو ا�حقيقية، أحاسي��ي إخفاء

 .الثالثة السادة لهؤالء

 
ُ
غ�ن والدكتور  بنيديكت الدكتور  إ�� ألتفت وأنا علت

ْ
 مّرة آخر هذه �انت إذا’’ :برا�

 .‘‘عليكما جيدة نظرة إلقاء عي فيجدر ف��ا، أراكما
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ُ
ين العظيَم�ن ا�جّراَح�ن هذين وج�َي �� حّدعت

َ
 العشر�ن السنوات طوال �انا اللذ

�ن خ�� فاع��ّ  املاضية
َ
 .�� وصديق

خضعت
ُ
 للدكتور  بنيديكت الدكتور  وعال اضافية، الفحوص لبعض عي�ي أ

غ�ن
ْ
�ي ،‘‘كث��ا امر يطول  لن’’ :للغاية خافت بصوت برا�

ّ
 اتجاه يقظ�ي بحكم لكن

  يجري  ما
ُ
 .عال  ما سمعت

�ي حّد  إ�� املالحظة هذه �عد بال�امّ أعصاعي ا��ارت
ّ
 أثناء �� حصّ ما أِع  لم أن

  هو فهمت  ما .حستشارة من اخ�� ا�جزء
ّ
 إ�� وحنتظار من��� إ�� العودة ع��ّ  أن

 
ْ
د .تماما الرؤ�ة عن عاجزة أصبح أن

ّ
  انطباع لدّي  وتول

ّ
 وعت �� سيحصّ ذلك بأن

 .ا�خر�ف فصّ �� ما

  البلدة وسط إ�� بالسيارة عدنا ثّم  نزهتنا، �� ذهبنا
ّ
ا ألن

ّ
 شراء أرادتا وأّمها سيم آن

  .ا�حاجات �عض
ُ
ي فقلت

ّ
 أن وما صداع، من ملعانا�ي السيارة �� البقاء أفّضّ إ�

ى سيم مع بالذهاب دورو�ي هّمت
ّ
 .إ��ّ  وعادت فجأة رأ��ا غّ��ت ح�

 
ُ
�ي بنيديكت الدكتور  �� عال ...دورو�ي يا’’ :وحدنا أصبحنا عندما علت

ّ
 أفقد إن

�ي بصري،
ّ
ن لن وج�� وعت �عد وإن

ّ
 .‘‘مطلقا الرؤ�ة من أتمك

ّّ  هذا �ان ،‘‘بورغيلد أوه،’’  .عول  استطاعت ما �

ف سيم عودة عبّ ب�اءنا لكّن 
ّ
ا خف

ّ
 وج�ي ع�� دورو�ي وضعت ال��يء، �عض عن

حظا ال �ي إلينا عادمت�ن رأ��ما عندما املساحيق
ْ
 .ما خطب وجود ت�
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  عدا ��يء �� التفك�� أستطع لم التالية والليا�� ايام أثناء و��
ّ
 يزداد بصري  أن

  ضعفا،
ُ
 الظالم؟ �� حو�� ما أتلّمس وأنا سأكون  حاٍل  أّي  �� :نف��ي فسألت

 مضاء النور  ت��ك أن أّمي واعتادت الظالم، أخا  كنت صغ��ة فتاة كنت عندما

�ي .أستيقظ ح�ن أفزع ال �ي
ّ
  لكن

ُ
بت

ّ
  .ك��ت أن �عد ا�خو  هذا ع�� �غل

ُ
 �� رغبت

  عي�ي أغمضت ح�ن الصراخ
ُ
 .حو�� بالعتمة وشعرت

 أر�كة ع�� بقرعي جالسة �انت املنام، �� أّمي رأيت الليا��، إحدى �� حلما رأيت ثّم 

 �انت .مينيبوليس �� القديم ملن�لنا املقابّ الشارع أمام الصغ�� املن��ه �� خضراء

  .اللون  أزر  ناعما عماشا تصيط و�� عليال، الرأس محنية
ُ
 دون  من أراع��ا جلست

ي أتحّرك، أن
ّ
دة أكن لم أل�

ّ
  متأك

ْ
  .بوجودي أحّست عد �انت إن

ُ
 ع�� عزمت

 ال�ي ا�حّب  �عاب�� أجمّ عين��ا �� والحت .إ��ّ  ستنظر عندما ا�حال �� إخبارها

 �انت عندما ح�ى النحو، هذا ع�� أّمي إ��ّ  نظرت أن �سبق ولم حيا�ي، �� رأي��ا

 !ا�حياة عيد ع��

 سيما ال ��جي��، تر�د ح�ن غالبا �ستصدمها �انت ال�ي ال�لمات تنتقي و�� عالت

  أن �عد
ُ
 ا�خاص ع�� يتعّ�ن ...أ�عرف�ن’’ :�� تقول  �انت ما ألفهم يكفي بما ك��ت

  يمك��م ال الذين أولئك أمثالنا،
ْ
ٍّ  يبصروا أن  ع�� يتجّرؤوا أن �اآلخر�ن، جيد �ش�

� علينا و�تعّ�ن امور، �عض فعّ
ّ
 أك�� بجّد  للعمّ وحستعداد بالص�� التح�

نا ايمان علينا و�جب بصرنا، من أعوى  بصر لدي  مّمن
ّ
 ما فعّ ع�� عادرون بأن

 يكون  لن أذهاننا، �� الكالم هذا استحضرنا إذا ذلك وععد ب ، القيام ننوي 

 .‘‘مص��نا اخفا 
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ْ
  م�ى تفعّ �انت كما وعّبلت�ي برفق خّدي ملست

ُ
ي�ي إل��ا �جأت

ّ
 يد�� أن �عد لتسل

يّ  حول  طائشة بمالحظة ما �خص
َ
 تبدو �انت .الطفولية أحاسي��ي و�جرح عي�

 السن�ن �� إ��ّ  تنظر �انت عندما رأي��ا طاملا ال�ي ذا��ا العطف �عاب�� ان عين��ا ��

 .ا�خوا��

  أن �عد
ُ
  استيقظت

ُ
�ي وعرفت

ّ
 يدها ملسة أستشعر بقيت الظالم، و�� سر�ري  �� أن

 .الرعيقة

 
ُ
  عندما ذلك �ان لكن أجّ،’’ :عاٍل  بصوت علت

ُ
 �� بدا .‘‘الرؤ�ة ع�� عادرة كنت

�ي حّد  إ�� للغاية حقيقيا حضورها
ّ
�ي مع إل��ا التحّدث واصلت أن

ّ
  أن

ُ
  عرفت

ّ
 أن

 و��ن محدودي��ا، ع�� الرؤ�ة، ع�� القدرة امتالك ب�ن شاسع فر   هناك’’ :حلم

 .‘‘الظالم �� العيش محاولة

  مجّددا، النوم أستطع ولم السر�ر �� تمّددت
ُ
 ع�� و�كيت أّمي �� التفك�� واصلت

�ي �حيح ��دوء، وساد�ي
ّ
 من أك�� ان أّمي إ�� حاج�ي لكّن  ان، راشدة امرأة أن

 .صغ��ة فتاة وأنا إل��ا حاج�ي

 
ُ
ة ودورو�ي استعرضت

ّ
  لقد .مايو عيادة إ�� ز�ار�ي بدع

ُ
ر أن حاولت

ّ
 جرى  ما أتذك

 �ان املقابلة من اول  ا�جزء .هناك الطبيب�ن مع �شاوري أثناء �� بالضبط

ر شديدة كنت حن��اء ع�� املقابلة أوشكت عندما لكن تماما، وا�حا
ّ
 إ�� التوت

  حّد 
ّ
شة ذكرى  غ�� �عد لم م��ا اخ�� ا�جزء أن  .مشوَّ

 
ْ
 .ف��ا العدسة إلعتام تقر�با بال�امّ ابصار ع�� القدرة السليمة عي�ي فقدت

دة كنت
ّ
 إزالة جعلت الع�ن هذه ع�� ال�ي الكثيفة والندوب تماما، ذلك من متأك
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  والوا�ح ا�خطورة، بالغة عملية اعتام
ّ
 من تصّو  بنيديكت الدكتور  أن

  �� عال عندما كالم  فحوى  هو هذا .أيضا أخرى  مضاعفات
ّ
 الذي ما �عر  ال إن

  ر�ب ال .العملية �� �شرع أن �عد يجده عد
ّ
 ذهاب �عد الرؤ�ة �� حظوظي بأن

 .كب��ة ليست بال�امّ نورها

 هذا أثناء و�� للعملية، جاهزة عي�ي تصبح أن عبّ انتظار مرحلة من بّد  ال �ان

 الدكتور  عال وأن سبق .ابصار ع�� الضئيلة القدرة بالتدر�ج ستتال��ى الوعت

  العملية، إلجراء أعصاب  شّد  إ�� حاجت  عن شيئا بنيديكت
ُ
  أدرك وكنت

ّ
 �ان أن

  والراجح .العملية �عد الع�ن شفاء كيفية مسألة هناك �انت كما .يصشاها
ّ
 أن

لت إذا عمليات ثالث أو عمليت�ن إجراء سيلزم�ي �ان
ّ
 .بالنجاح او�� ت�ل

  أن �عد
ُ
�حت املسألة، �� ودورو�ي تباحثت

ّ
 أحسست تنتظر�ي، ال�ي امور  �� وات

  .حرتياح من بقدر
ُ
  لنف��ي، وعلت

ّ
 فإن وض��، سوء مدى عن النظر بصر  أن

 .أفضّ يجعل  لن النحيب

 
ُ
 أنا ال��اية ففي .مشكال�ي عن عق�� ألشغّ فعل  يمكن�ي ��يء �� التفك�� حاولت

م عد الذي العالم �� الوحيد ال�خص لست
ّ
 وكنت .العمى مواجهة علي  تحت

  أعر 
ّ
 وجلد، ��جاعة ا�حقيقية الفاجعة واجهوا عد �انوا أ�خاصا هناك بأن

 .نافعة حياة وعاشوا

 حيا�ي أواصّ أن عي يف��ض �ان كيف فعل ؟ أمكن�ي الذي ال��يء هو ما لكن

  بنيديكت الدكتور  عال ما بحسب
ّ
 ذلك؟ من يق�ن ع�� بأن
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فا�ي إ�� الرجوع ع��ّ  !بالطبع التفك��، ملاذا
ّ
ي غر�ب .مؤل

ّ
ر لم أ�

ّ
 امر هذا �� أفك

 أعمّ كنت .حيا�ي طموح ألّحقق تماما املناسب الوعت هو هذا �ان رّ�ما .عبّ من

�ي أم��كية، نرو�جية رواية كتابة ع�� الصيف طوال بجّد 
ّ
ر لم لكن

ّ
 جعّ �� أفك

 �� عم�� من فرا�� �عد العصر أوعات �� الكتابة ع��ّ  �عّ�ن عد �ان .حرفة العملية

ية،
ّ
  وعندما ال�ل

ُ
 سهلة ليست الكتابة مهنة .دائما م��كة أكون  الكتابة أبدأ كنت

 .أبدا

 هاِزل  و�انت .تقر�با ال��اية ع�� شارفت عد �انت لرواي�ي او�� التقر�بية املسوّدة

 ع��ّ  عرضت عد إرشادية، مقّررات لدّي  يدرسن الال�ي الطالبات إحدى ثورن،

  الس��ّ  عرضها
ّ
 طالبا�ي من واحدة و�� باك�ن، بفيوليت أسوة ��، تطبعها بأن

 تلك إكمال ان ع��ّ  بقي .Glimpses of Norway �� طبعت عد �انت وال�ي أيضا،

ى ا�حال �� او�� املسوّدة
ّ
 .طباع��ا لهاِزل  ليتس�

 املدى ع�� الطباعة �� اخر�ن ع�� حعتماد نفعا يجدي لن بصري  فقدت إذا لكن

  ع��ّ  .الطو�ّ
ّ
م أن

ّ
 .بنف��ي الطا�عة الة ع�� الكتابة كيفية أ�عل

 .ا�حال �� سأبدأ حسن،

 
ُ
 .املفاتيح لوحة حرو  حفظ أوال عّررت

’’z x c v b‘‘ و .اليسرى  اليد بأصا�ع’’n m املائّ وا�خط والنقطة والفاصلة‘‘ 

  وان، السف��، الصف إ�� بالنسبة هذا .اليم�ى اليد بأصا�ع
ّ
 .الثا�ي الصف

«a s d f g و ،«اليسرى  بيدي»h j k l باليد «السنت وعالمة املنقوطة والفاصلة 

 .اليم�ى
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مت أن �عد
ّ
  .ترّدد بال تكرارها أمكن�ي بحيث ا�حرو  هذه طباعة �عل

ُ
 ع�� عملت

 
ّ
 ا�جانب�ن، ع�� اضافية املفاتيح دور  جاء ثّم  .املفاتيح لوحة من العلوي  الصف

 ا�خاصة والعالمات الكتابة �� shift مفتاح باستصدام املحتملة والبدائّ

 وسعيت اخرى  تلو املّرة التفاصيّ هذه استعرضت .التنقيط وعالمات باألعداد

 .ذاكر�ي �� �حفظها

 
ُ
 ع��ت �عليمات كتاب ��ا ن�ح ال�ي املواضع �� أصا��� بوضع ذلك �عد بدأت

  عرفت .علي 
ّ
 �خص إ�� بالنسبة بثمن يقّدر ال ال�اتبة الة ع�� اللمس نظام أن

 ما �� لوع�ي إضاع�ي مدى من ��ّجبت الطباعة، �� درو��ي راجعت وفيما .أعمى

�ي .عل��ا أطلع أن بمقدوري �ان فيما م��ى
ّ
  لكن

ُ
 �� جانبا ا�خاطرة هذه وضعت

  ا�حال
ّ
 .ان نفعا تجدي لن املا��ي �� ارتكب��ا أخطاء ع�� ا�حسرة ألن

�ي مثابر�ي بدأت مّدة وععد
ْ
ؤ
ُ
 من املفاتيح مواضع تحديد ع�� عادرة كنت .ثمارها ت

ّّ  حفظ وواصلت .إل��ا النظر دون   .الطا�عة الة �شأن في  التفك�� أمكن�ي ما �

ٍّ  بصري  أفقد أن عبّ ذه�ي �� جميعها التقنيات هذه ترّ�خت إذا  تام، �ش�

نقذ�ي .الحقا التدّرب بمقدوري فسيكون 
ُ
 سأستصدم .حينئٍذ  اللمس حاّسة وست

 .بقَيت ما اللزوم عند البصر حاّسة
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 التاسع الفصل

  بما
ّ
  دورو�ي ع�� يتوجب �ان أن

ْ
 أن عّررت للتدريس، نيوجر��ي إ�� �عود أن

ي املن�ل  ونؤّجر أثاثنا نصّزن  أن وعررنا .معها تصطحب�ي
ّ
 ع�� با�حصول  ُوعدت أل�

 .سنة ملّدة بالغياب إذن

ّّ  سهال، أمرا الصغ�� امل�ان مغادرة تكن لم ٍّ  فنائ ، و�� املن�ل  �� ��يء فل�  �ش�

 الصغ��ة الطاولة املاضية؛ عشرة الثالث السنوات خالل بحيا�ي وثيقة صلة ما،

 �انوا أصدعاء أهدان��ا ال�ي ا�خضراء واملزهر�ة ا�حّمام، �� واملرآة ار�كة، بجانب

عي أحد والد �� وصنع .ا�جديد من��� إ�� انتقا�� ُ�َعيد حفلة �� أعاموا عد
ّ
ما طال

ّ
 سل

اال خشبيا
ّ
 ع�� أغراض إ�� للوصول  صعوده ع�� ألجرؤ  يكفي بما ثابتا �ان نق

 �� وعّدمت الردهة �ساط ز�نة حاكت عد دورو�ي و�انت .ل�خزانة العلو�ة الرفو 

ق��ا وعد ميالد، عيد كهدية لهوفان املسيح لوحة
ّ
 .ا�جلوس غرفة �� عل

ّّ  اصعب، �ان لكت�ي تر�ي لكّن   مع مؤِ�سة اجتماعات :عّصة ل  �انت كتاب �

 النشر؛ دور  مع متالزمة وّدية بر�دية مراسالت الوالية؛ �� الكتب بيع وكالء

ة وع�� والنساء الرجال من مهتّمة مجموعات أمام للكتب مراجعات
ّ
 محط

ب مع ندوات إذاعية؛
ّ
  ذلك �عد كتبا �� أحضروا طال

ّ
�ي صد  ألن

ّ
  أن

ُ
 إ�� أشرت

 فعل  أحاول  كنت ملا تقديرهم �� ُيظهروا أن أرادوا إّ��م وعالوا شرا��ا، ع�� عزمي

ف�ن ز�ارات أجلهم؛ من
ّ
فا��م؛ من ��خا �� عّدموا ملؤل

ّ
 التصطيط من وأسابيع مؤل

ن �ي أشياء شراء عن وحستغناء
ّ
  معّينة، كتبا شراء من أتمك

ُ
  شعرت

ّ
 يتعّ�ن �ان أن

 .إمتالكها ع��ّ 
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ُ
 من أّيا سأعرأ هّ’’ :الكتب صناديق من آخر �عد صندوعا أجهز وأنا نف��ي سألت

 .‘‘أخرى؟ مرة الكتب هذه

  اخ�� اليوم �� �� بدا
ّ
  عندما عاتبت�ي ا�جار أن

ُ
 الدردار �جرة .ألوّدعها ذهبت

 والهز�ّ الطو�ّ جذعها ع�� فقط واحد أخضر فرع ف��ا �ان ال�ي الصينية

صّيم �انت تلك، او�� السنة خالل والذابّ
ُ
 بال�امّ املن�ل  سقف ع�� ان ت

اح وأ�جار .تقر�با
ّ
طفت ال�ي واجاص التف

ُ
را، الثقيلة ثمارها ع

ّ
 وال�ي مؤخ

 الفتحة جانَ�ي ع�� ا�خضرة الدائمة ا�جار .الهواء �� عاليا فروعها انبثقت

 تلتقي أعال��ا جعّ حّدا وعرضها جذوعها طول  و�لغ الفناء جزأي تفصّ ال�ي

ّ
ّ
 .تحت  أعف كنت عوسا، و�ش�

ّ أن ع�� سأحرص’’ :بصعو�ة ر�قي أبتلع وأنا علت
ّ
 لإلعامة يأ�ي �خص أّي  يتكف

 .‘‘املاء من بكث�� يرو�ك بأن هنا

 
ُ
 ال��ائية ال��تيبات إلعداد الشر   نحو طر�قنا �� روشس�� ع�� ودورو�ي عّرجت

 .ا�جراحية لعملي�ي

  بنيديكت الدكتور  استشارات غرفة �� أجلس كنت وفيما
ُ
ي إفهام  أردت

ّ
 أدرك بأ�

 
ّ
ّّ  بذل عد أن يّ  ممكن جهد �

َ
 .لهما سيحصّ عّما النظر بصر  لعي�

 
ُ
ة سأكون ’’ :ل  علت

ّ
  فقد دائما، لك ممتن

َ
ي جعلت

ّ
 �� وجعلت جديدا، �خصا م�

يّ  أجر�ت أن منذ .في  للعيش رائعا م�انا العالَم 
َ
 عبّ ا�جراحية العملية لعي�

يّ  �� رأ��م عن أ�ساءل أن دون  الناس مصالطة بمقدوري وأنا سنة، عشر�ن
َ
 عي�
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 ذلك منذ مث�� والسعادة بالعمّ مفعمة حياة عاش أحد هناك ليس .البشعت�ن

 .‘‘ا�ح�ن

م أن جميعا يمكننا’’ :عال
ّ
 .‘‘شيئا منِك  نتعل

 
ُ
  هنا، ف��ا كنت ال�ي اخ��ة املّرة ��’’ :وعلت كالمي واصلت

ُ
ي لك علت

ّ
  بأ�

ُ
 لست

 عود�ي �عد أسابيع مدى ع�� ��ار ليّ بكيت فقد .�حيحا ليس هذا لكّن  .طفلة

ي .روشس�� من
ّ
 فيك كب�� إيمان ولدّي  .فصاعدا ان من جيدة جندية سأكون  لك�

ك حّد  إ�� بنيديكت دكتور  يا
ّ
  إذا أن

َ
  �� علت

ّ
 نافع اطل��ي املحيط �� القفز إن

يّ 
َ
 .‘‘فسأعفز لعي�

  بنيديكت الدكتور  عال
ّ
ّّ  سيبذل إن ن ملساعد�ي وسع  �� ما �

ّ
 .ابصار من ألتمك

 ع�� دورو�ي وأصّرت الثا�ي، �شر�ن مطلع �� روشس�� إ�� أرجع أن ينب�� �ان

 بنيديكت الدكتور  لكّن  املستشفى، �� إعام�ي أثناء �� م�� واملكوث مالزم�ي

  عائال الفكرة عن صرفها
ّ
 .لها دا�� ال نفقة م�� مجي��ا �� إن

 بفعّ سيسعدون  الذين اصدعاء من كث�� روشس�� �� لديك بورغيلد، يا’’ :وعال

 ّّ  مجي��ا طلب يمكننا دورو�ي، إ�� احتجنا وإذا أجلِك، من �ستطيعون  ما �

 .‘‘الحقا

  للمغادرة ��ّيأنا عندما
ُ
  بنيديكت للدكتور  علت

ّ
 أودّ  واحد سؤال لدّي  يزال ما بأن

 
ْ
 .إّياه أسأل  أن

 .«واسأ�� تفّض��» :م�ّجعا �� عال
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ّّ  هّ’’   إن بصري  استعادة �� حظوظي ستق
ُ
 .‘‘كتاعي؟ ع�� عملت

  طاملا ��ّم، ال’’ :أجاب�ي
ّ
 ليس تفعلين ، ما رؤ�ة و�مكنِك  عينك إ�� يدخّ النور  أن

 .‘‘�شائ�ن ما بقدر العمّ من يمنعِك  سبب من هناك

  .حرتياح ع�� باعثا هذا �ان
ّ
 إذا أك�� �سرعة سيمّر  نيوجر��ي �� حنتظار زمن ألن

 
ُ
 .مشغولة كنت

 طوال لها لإلعامة م�انا توتن آل من صديقا��ا بيِت  من إتصذت عد دورو�ي �انت

  عندما لذلك نيوجر��ي؛ بوالية دوِفر �� التدريس مزاول��ا أثناء سن�ن
ُ
 معها جئت

 
ُ
 .أيضا هناك أعمت

  ال�ي للرواية، الثانية املسوّدة إ��اءُ  عملية أصبَحت
ُ
 �� ف��ا شرعت عد كنت

 ا�جّدة �انت .ملساعد�ي توتن آل جميع س�� وعد .الزمن مع سباعا الصيف،

ّّ  معرفٍة  ع�� أليس وا�خالة فورس  السبعينيات خالل املزارع �� ا�حياة نوا�� ب�

  و�ما والثمانينيات،
ّ
 أسهمتا فقد رواي�ي، من جزء الر�ف أوضاع وصف أن

  كث��ة بتفاصيّ
ُ
 وسع  �� و�ان ل�خيول، كب��ا عاشقا ليو �ان .معرف��ا إ�� احتجت

 �� ا�خشبية اعمال يدهن و�ان .�شأ��ا علي  أطرحها أسئلة أّي  ع�� اجابة

 طوال معا تحّدثنا وعد من�لهم، �� عضي��ا ال�ي او�� اسابيع �� السف�� الطابق

ي  عن عّصة أخ���ي املّرات إحدى و�� ساعات،   جدَّ
ُ
 .الستصدامها إذن  وطلبت

 فرصا �� أتي�� طو�ّ، زمن عل��ا وانق��ى عديمة ا�ح�اية لكّن  بالتأكيد،’’ :عال

 .‘‘وعت أي �� واملشاركة للتحّدي أخرى 
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 يكونون  أوضاع �� �خصيا�ي تطو�ر �شأن ونصائحها عاطفية، أك�� إستيّ �انت

 �عض �� .غالبا جّدا جيدة �انت حنفعال شديدي حزانىأو أو غاضب�ن ف��ا

ا عندما احيان،
ّ
رنا ع�� ن�حك ثّم  ت��مر، دموعنا �انت مشهد ع�� �عمّ كن

ّ
 تأث

 .ذلك �عد

 
ُ
  إذا استيائي عن التعب�� حّد  إ�� �عم�� شغوفة كنت

ُ
 عن  يصرف�ي ما صادفت

 ال�ي املطبوعة الصفحات مطالعة من يمكن�ي بما ساطعة الشمس تكون  فيما

 نما عي�ي عال الذي الغشاء لكّن  .م��ا إن��ا��ا عقب ثورن هاِزل  بأمانة �� أرسل��ا

  مصيفة، �سرعة
ُ
  والحظت

ّ
راد يقصر العمّ �� أعضي  الذي اليوم أن

ّ
ّّ  مع باط � 

  الرؤ�ة بمقدوري �عد لم اول  �شر�ن شهر و�حلول  .أسبوع
ّ
 تكون  ح�ن إال

ي حسن ومن .ظهرا السماء كبد �� الشمس
ّ
  حظ

ّ
 عليلة �انت دوِفر �� السماء أن

 .الغيوم

  ايام أحد و��
ُ
 أصال، هاِزل  طبع��ا مصطوطة صفحة ع�� أكتب نف��ي وجدت

 
ُ
  عندئٍذ  وعرفت

ّ
 .ان �عد رواي�ي ع�� العمّ مواصلة من طائّ ال أن

 سوى  أفعل ، ما �� يتبَق  لم إذ ألكتب، الرؤ�ة عن �جزت أن �عد ببطء الوعت مّر 

  .جّدا عليلة أشياء
ُ
ّّ  كث��ة ساعات أمضيت  �� تقع البلدة �انت .امل��ي �� يوم �

�ي حنحدار، شديد شوارعها من الكث�� و�ان ا�جبال، أحد
ّ
  لكن

ُ
 أموري تدّبرت

ي
ّ
 .الشديد بالتأ�

 .امل��ي �� مرافق�ي ع�� �شاو، نوع من و�� فورس ا�جّدة �لبة كوكو، اعتادت

  وإذا امامية، الردهة �� تنتظر�ي �انت
ُ
 تصعد �انت مظهري  ��يئة �� تأخرت

ي بحثا الساللم
ّ
 ملتو�ة طر�ق �� الس�� مقاومة ع�� البداية �� عادرة تكن لم .ع�
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 بصري  ضعف اشتداد مع لكن ا�جوار، �� تقع ا�جار كثيفة أرض �� وضّيقة

ي تبتعد �عد ولم بذلك أحّست أّ��ا بدا
ّ
 .ع�

 
ُ
تة البيضاء ا�حجارة ذات الدروب �� امل��ي أحببت

ّ
 س��يت أورشارد مق��ة �� املفت

 املق��ة، إ�� الدخول  �ستطيع تكن لم كوكو لكّن  .أراض��ا والستواء رؤ���ا لسهولة

 .أيضا أفعّ أعد فلم دو��ا، من هناك إ�� ذهاعي ع�� ال��اية �� مهتاجة واع��ضت

 
ّ
 الكالب حيال رأيي عن أعدل جعل�ي اتجا�� واملسؤول املتعاطف كوكو موعف إن

صة   دوفر، من بالقرب موريْستاون  �� تدر���ا يتم �ان .للمكفوف�ن املصصَّ
ُ
 وكنت

  .الشوارع �� املكفوف�ن أ�حا��ا تقود و�� غالبا أراها
ُ
 من م��ى فيما أر�عد كنت

�ي الكالب، هذه رؤ�ة
ّ
  لكن

ُ
 .أعمى �خص إ�� بالنسبة عيم��ا مدى ان عرفت

 
ُ
 �� وفكرت بّ .العملية �عد بصري  أستعد لم إذا الكالب هذه أحد شراء عّررت

درَّب الذي امل�ان ز�ارة
ُ
ي .مسبقا املعلومات �عض ع�� ألحصّ في  ت

ّ
  لك�

ُ
 وجدت

 .�عد لذلك مستعّدة غ�� نف��ي

 التمار�ن ببعض عمت ولذلك ينتظر�ي، ملا استعدادا عو�ة أكون  ألن بحاجة كنت

 درس إ�� حنضمام إ�� يدعو�ي م�ّجعا صوتا سمعت ثّم  .غرف�ي �� الر�اضية

م الذي ا�جمباز ّّ  اث�� ع�� يقدَّ   صباح، �
ُ
  وظننت

ّ
  مشّوعا سيكون  امر أن

ْ
 أن

ة أث�� ع�� املدرسة إ�� الذهاب �ان .إرشادات  من إستفاد�ي مدى أعر 
ّ
 محط

 .جديدة تجر�ة يمثّ إذاعية

 
ّ
بع وج�� وعت �� جعلت�ي واملثابرة املرحة املدّرب �خصية إن

ّ
  لو كما �عليمات  أت

ّ
 أن

  .موافقت  ع�� معتمدة حيا�ي
ُ
  جسدي حنيت

ُ
 ، وعمت

ّ
�ّ  حّركت بمط

َ
  ِرج�

ُ
 ووازنت
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  .الهواء �� باألخرى  وممسكة واحدة عدم ع�� واعفة وأنا نف��ي
ُ
 ظهري  ع�� تمّددت

 
ُ
�ّ  ورفعت

َ
�ي حّد  إ�� رأ��ي فو   عاليا ِرج�

ّ
  .الوراء إ�� أنقلب كدت أن

ُ
 ع�� جلست

  ارضية
ُ
ّ�، إ��اَمي أصا��� برؤوس وملست

َ
 محور، بمثابة كف�� بجعّ ثّم  ِرج�

 
ُ
َّ  جسدي أرجحت  ارضية ع�� أعع كنت احيان �عض و�� .عديم مهد مهّزة مث

  حّد  إ�� بقّوة
ُ
ب ا�جّص  ع�� في  أخ��ى كنت

ّ
 الطعام غرفة �� السقف أسفّ املرك

 .السف�� الطابق ��

ي يالطف املدّرب �ان
ّ
  .حر�اتنا ينّوع و�ان و�صرخ، ويغ�

ُ
 وأشهق ألهث أنا وكنت

 واحدة ل�حظة أس��يح أن حاولت ما وإذا .املرئي�ن غ�� زمالئي بقّية مع وأعر  

 ويعيد�ي السا�عة الراديو�ة بحاّست  ذلك �ستشعر املدّرب �ان أنفا��ي، أللتقط

ع ع�� أعفز وأنا التمر�ن إ��
ْ
  ال�ي املوسيقا إيقاع وع

ُّ
بث

ُ
 .اث�� ع�� ت

  عندما أخ��ا
ُ
  بال�امّ، م��كة أصبحت

ُ
 بأ�خف نف��ي و�عتُّ  السر�ر ع�� ��الكت

ي ال�خفاء
ّ
 تتضمن رسائّ دائما يقرأ مدّر�نا و�ان صغ��، كُمْهر أعفز كنت أل�

�ن متا�ع�ن من شهادات
ّ
 .تمار�ن  ��ا نفع��م ال�ي املذهلة التغّ��ات يصفون  ممتن

ّّ  �سيت الفور  وع��   نف��ي ع�� أطلقُ��ا عد ال�ي النعوت �
ُ
ر و�دأت

ّ
 فيما أفك

 .التا�� اليوم خالل التدر�بّية ا�حصة �� عمل  لنا ينب��

ّّ  عضوا الذين الناس، أجمَع   طوال يروا لم أّ��م ع�� نيوجر��ي، �� حياِ��م �

  .املثالية من القدر ��ذا اول  و�شر�ن أيلول  شهري  حيا��م
ُ
 بأشّعة أشعر كنت

  وأدرُك  الدافئة، الشمس
ّ
 املشهد �جمال رؤ��ي لكّن  صافية، �انت السماء أن

راد تتضاءل �انت
ّ
 .باط
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  عندما
ُ
 كثيفة بصضرة مسورة املرصوفة الطر   �انت مّرة أّول  دوفر إ�� عدمت

 فاتح، أصفر لون  إ�� متحّولة بالتدر�ج ا�خضرة هذه ��حُب  .ا�جانب�ن كال ع��

ية أو ا�حمر أو ال��تقالية الوان من ظالل إ�� �عضها و�تحّول 
ّ
 اسوار لكّن  .البن

  لو كما ��تت والوان أضيق غدت
ّ
 الحقا، .علْ��ا الغبار من سميكة طبقات أن

 
ْ
ت

َ
 فروع طر�قنا، �� منتصبة �انت ال�ي الرمادية، ا�جذوع من عليّ عدد من إنبثق

 الر�ف �� مركبة ظهر ع�� بجولة القيام �عد لم أخ��ا .تتجّمع غشاوة وسط هز�لة

 بد ء أحّس  وأنا ح�ى ع��ّ  يت�اثف ضباب وسط خاطف مرور من أك�� نظري  ��

 .اخ��ة اصيّ ساعات شمس

ركت
ُ
  الظه��ة وعت وُعَعيد .ايام أحد �� املن�ل  �� وحيدة ت

ُ
 �� �خصا سمعت

تح وعسرعة .الروا 
ُ
غلق، امامي الباب ف

ُ
  الصمت، ذلك أعقب ثم وأ

ُ
 فاستنتجت

 
ّ
  .ال��يد سا�� أن

ُ
ق نزلت

ّ
 عبالة الرسائّ برفع .�� بر�د أي وصول  من ألتحق

  النافذة،
ُ
نت

ّ
  من تمك

َ
فات أحد ع�� إسمي أالحظ

ّ
  .املغل

ُ
ف فتحت

ّ
نت املغل

ّ
 من وتمك

 .محتواها ألعر  الرسالة من يكفي ما عراءة

ية �� منص�ي
ّ
 .�� محجوزا �عد لم ال�ل

  عالوا
ّ
يّ  إن

َ
 .السبب هما عي�

� ح�ى أحاول  لم
ّ
  أن �عد بال�جاعة التح�

ُ
 .ذلك إستوعبت

 
ُ
 �ش�ّ أب�ي اخرى  الغرفة إ�� السف�� الطابق �� الغر  إحدى من مشيت

 ما .ان �عد ا�حياة مواصلة بمقدوري �عد لم .نف��ي مع وأتحّدث هست��ي 
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 ما لد��م �عود ال ح�ن العيش مواصلة إ�� مضطّر�ن ليسوا الناس الفائدة؟

 .أجل  من �عيشون 

ية حّ�ي مدى يدركون  ال الرجال هؤالء ...آه
ّ
عي لل�ل

ّ
  وعم��، ولطال

ّ
 �انوا ما وإال

 �جزي  رغم ادب تدريس �� أستمّر  �ي طر�قة سيجدون  �انوا .عي هذا ليفعلوا

  ابصار، عن
ُ
ّّ  ذاكر�ي �� حفظت عد وكنت  .حال أّي  ع�� أدّرس  كنت ��يء �

 .بالتدريس يقوموا أن للمكفوف�ن يمكن

ية ��
ّ
 يدّرس أعمى بروفسور  هناك �ان إينوش خا�� أبناء درس حيث كونكورديا �ل

 عسم �� �امِبّ الدكتور  ع�� أبقت عد ميتشيغان جامعة و�انت .الر�اضيات ماّدة

 بول  و�ان .املنّية وافت  ح�ى – البصر فقدان  �عد عديدة سن�ن الكيمياء

 وإذا .هناك ان�ل��ية يدّرس يزال ال الرؤ�ة، عن تماما عاجزا �ان الذي ميوشك،

ية �� عمّ فقد مصطئة أكن لم
ّ
 .أيضا أعمى بروفسور  أنتيوش �ل

  الذي امل�ان إ�� طر�قي تلّمست املطبخ، �� نف��ي وجدت
ُ
  أعر  كنت

ّ
 الفرن  أن

رت ثّم  .الغاز مواس�� تفتح ال�ي املقابض وتحّسست .في  موجودٌ  الغازّي 
ّ
  تذك

ّ
 أن

بوا إّ��م عالت إستيّ
ّ
  ح�ن ايام أحد �� كهر�ائيا فرنا رك

ُ
 املن�ل، خارج كنت

 ع�� أتمّدد أن بم�ان السهولة من �ان .امّ خيبة من عاٍل  بصوت فشهقت

 .أبدا أستيقظ وأال ارضية

 
ُ
�ت جديد، من ا�جلوس غرفة إ�� عدت

ّ
 م��كة وأنا عل��ا ��الكت .باألر�كة و�ع�

دة و�قيت بال�امّ،   .تماما مشّوشا عق�� �ان حراك، بال ممدَّ
ُ
 القيام عن توعفت

 . للتفك�� محاولة بأّي 



 مكتبة الرمحي أحمد telegram @ktabpd مكتبة الكندل العربية

222 
 

 .با�خدر احساس وإختفى عليّ، �عد يصفو ذه�ي بدأ

رت ثّم 
ّ
  الذي ما تذك

ُ
  فعل ، أحاول  كنت

ُ
 ا�جبناء وحدهم .ا�خو  من وصرخت

 فإن بوضعها وض�� عارنت إذا كيِلر؟ هيل�ن عن ماذا .النحو هذا ع�� �ستسلمون 

 .بالهز�مة �ع��  لم لكّ��ا .إعاع��ا أمام شيئا ليست إعاع�ي

 الذات، ع�� اشفا  عن عوضا ا�خزي  دموع لكّ��ا جديد، من الدموع ا��مرت

رة من
ّ
 .حققت  عد هيل�ن �انت ما فك

  لنتصّور 
ّ
  الذي الوحيد ال��يء بأن

ُ
ي أعتقد كنت

ّ
 �ان والذي ب ، القيام أجيده بأ�

ي أشعر جعل�ي عد
ّ
ي، ُسِلَب  عد الكث��ة، السن�ن طوال نافعة بأ�

ّ
 �عد؟ وماذا م�

 ال�ي اعمال من كث��ا ألجَد  أكن ألم كذلك؟ أليس ا�حياة، عيد ع�� أزال ما كنت

  ما إذا أداؤها يلزم
ُ
 حو��؟ من ع��ا بحثت

 .ان معها التعامّ يمكن�ي وظيفة بحجم كب��ة مهّمة لدّي  �انت اثناء تلك و��

ّّ  أبذل أن ع��ّ  ر ذلك، يتم أن �عد .بصري  استعادة ملحاولة طاع�ي �
ّ
 فيما سأفك

 .حي��ا ب  سأعوم

 عر�ب وعت �� كولومبيا جامعة �� تجّمع �� ميورو أل دبليو ح�اها عّصة هناك

 .كث��ا و�ّجعت�ي

مد عندما
ُ
 املدن �� ا�جّو�ة الغارات أثناء �� انوار إطفاء نظام مّرة ألّول  اعت

ة الناس وجد بإن�ل��ا، الكب��ة
ّ
ّ �� مشق

ّ
 إحدى �� .املعتمة الشوارع �� التنق

ة إ�� رجّ جاء امسيات
ّ
 فعل  لهم ينب�� بما الناس ليص�� لندن �� اذاعة محط

ب
ّ
  الظالم �� السفر �� خب��ا �ان .ا�حوادث لتجن

ّ
  ألن

َ
 هذه من أنجَز  عد �ان
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  لقد .سن�ن مدار ع�� إمتّدت دراسة العملية
َ
  لها �سيطة عواعد بضع بّ�ن

ْ
 أن

  عال، .�عيد حّد  إ�� آمنا التعتيم أثناء �� الس�� ��ا، التقّيد تم ما إذا تجعّ،
ّ
 مّد  إن

  يدي  مّد  من أفضّ أمام  مرفقي  املرء
ّ
 ا�جسم، إ�� وأعرب أعوى  املرفق�ن ألن

 .ما ��يء مع التصادم حالة �� اليدين دعم من أعوى  ل�جسم دعمهما ولذلك

ائ  النصائح أسدى الذي الرجّ �ان الواعع، ��
ّ
 كيفية حول  الر�ف �� ألشق

 العاملية ا�حرب �� بصره فقد عد �ان .كفيفا لندن، شوارع �� ا�حوادث اجتناب

 .او��

  �� بّينت ألّ��ا القّصة هذه أ�جبت�ي
ّ
 الذين لأل�خاص م�انا دائما يجد هللا أن

 .العمّ �� حقا يرغبون 

  املف��ض من �ان
ْ
 �� أحد يوم آخر �� العشاء لتناول  الضيو  �عض يحضر أن

  املأز ، هذا راع�ي .اول  �شر�ن شهر
ّ
 من بات الناس أمام الطعام تناول  ألن

 .ان ع��ّ  امور  أصعب

 �انتا اللت�ن فورس، وا�جّدة أليس ا�خالة وجها �ان أيلول  شهر إ�� بالعودة

 أو عميقة مياه أسفّ أّ��ما لو كما الحا عد للمائدة، املقابلة ا�جهة �� تجلسان

 ع�� عدر�ي ضعفت .وأعتم��ا مالمحهما شّوهت رخيصة مرآة ع�� ُمنعكس�ن أّ��ما

  أن إ�� فشيئا شيئا وجه��ما رؤ�ة
ُ
��ما غ�� وجه��ما من أرى  ال أصبحت

ّ
 فك

�ن  ال وطعاما واطبا ، ايدي طيف غ�� أرى  ال صرت ذلك وععد .السفليَّ

 �ان وصو��ما املائدة، من جان��ما ع�� ابيض القماش فو   تمي��ه أستطيع

�ي الذي الوحيد ال��يء
ّ
 �ساري  عن ا�جالس ليو أما .هناك وجودهما ع�� يدل

  فقد يمي�ي عن وإسِتّ ودورو�ي
ُ
 لكن أطول، مّدة أش�الهم أمّ�� أن استطعت
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 أش�اال فورس، وا�جّدة أليس ا�خالة وج�ي مثّ وجوههم أصبحت ما سرعان

 .أصوا��ا غ�� م�ا��ا يقينا أعر  يجعل�ي ما ف��ا ليس م��مة

َّ  عندما  فيما .املائدة حول  جميعا جلسنا احد، يوم العشاء إ�� الضيو  وص

 عن دائما، تفعّ �انت كما خافت، بصوت دورو�ي أخ��ت�ي الطعام، ُيقّدم ليو �ان

م الذي الطعام نوع   .م�ي عر�با املائدة ع�� أطبا�� م�ان وعن يقدَّ
ُ
 امساك أردت

�ي �شوك�ي
ّ
  لكن

ُ
�ي عرفت

ّ
  أن

ُ
 ��يء �� ذلك عن عوضا اليسرى  يدي أصا�ع وضعت

 .الفور  ع�� يدي ف�حبت ورعيق، رطب

  بأس، ال’’ :عائلة دورو�ي همست
ّ
اح شرائح ع�� يحتوي  الذي طبقِك  إن

ّ
 التف

 .‘‘بفوطتك يديك وامس�� ��ذه، أمس�ي املطهوة،

ي، نحو وتتوّج  ت��ض إستيّ وسمعت  ال خفيض بصوت اخرى  �� وعالت كرسّيِ

 .‘‘أخرى  فوطة هذه’’ :غ��ي  �سمع  أن يمكن

�ي
ّ
  لكن

ُ
�ي كث��ا استأت

ّ
  ألن

ُ
 .عشائي أفسدت

« 
ّ
اح شرائح ع�� يحتوي  الذي طبقِك  إن

ّ
 .«املطهّوة التف

ِك  تجدين عندما»
ّ
 فعل  يمكننا الذي ما وسن�ى  إلينا عودي تماما بصرك فقدت أن

 .«أجلك من

 
ُ
  عرفت

ّ
 عد العبارة، هذهِ  عال عندما بنيديكت الدكتور  عناه الذي الوعت، أن

 .حان

 
ُ
 .عمياء أصبحت
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  فظيعا أمرا �ان
ْ
ّّ  استيقظ أن  الليلة �� �ان كما ُمظلما امل�ان وأجد صباح �

  ا�حقيقة �� .السابقة
ُ
  عد كنت

ُ
 تقر�با �امّ شب  �ش�ّ ابصار ع�� القدرة فقدت

ن لكّن  أسابيع، منذ
ّ
�ي إ�� التفط

ّ
  أن

ُ
 حّد  إ�� عطعيا بات ان مكفوفة أصبحت

 .أرعب�ي

ر بقيت
ّ
ر الساخنة، املواعد �� ترعص و�� املن��ة اللهب بألسنة أفك

ّ
 بالغر  أفك

حات باألنوار، املتوّ�جة ا�جميلة
ّ
 القمر ينعكس حيث الشاسعة املائية باملسط

 .الساطعة الشمس و�أشّعة المعة، فّضية طبقات ش�ّ ع��

  ل  أتيَح  وعد �شت�ي أن للمرء يمكن كيف
ْ
 ��ار؟ ليّ ال�جائب ��ذه �ستمتع أن

  ما إذإ لنف��ي، علت
ُ
ف فلن ايام، من يوم �� بصري  استعدت

ّ
 إ�� النظر عن أتوع

 .اشياء هذه

�ي سيم وعائلة دورو�ي أصدعاء سمع إ�� تنا�� أن �عد
ّ
 إ�� عر�با سأغادر أن

وا املن�ل  إ�� جاؤوا روشس��،
ّ
ا �� ليتمن

ّ
 عطور  من هداياهم حامل�ن سعيدا حظ

  أخ��و�ي لقد .حر�ر�ة داخلية وثياب وحلوى 
ّ
 وزهر�ة زرعاء الداخلية الثياب بأن

  وعد اللون، وخوخية
ُ
 أف�حت الذي الودّ  وثّمنت بأصا���، ملسها �� متعة وجدت

 .الهدايا عن 

يت الظالم، �� بنف��ي إختليت وإذ
ّ
  دعوت لقد .صل

ّ
 كث��ا، م�� احوال �سوء أال

� وأن
ّ
 أكن لم احيان، �عض �� .ساءت لو ما لتحّملها ال�افية بال�جاعة أتح�

 .ب�لمات أتلفظ  أن دون  من نف��ي �� دعائي فأرّدد با�، سوى  أفكر
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  بدا
ّ
 ��ايت  من اسبوع اع��اب ومع رو��، من هّدأت املتواصلة ادعية أن

�ي أحسست
ّ
 ال�ي الليلة �� طفلة كما وطمأنينة ��دوء نمت لقد .مرحا أك�� أن

 .روشس�� إ�� ذهاعي سبقت

 فيما وأغلق��ا حقائ�ي �� حاجيا�ي آخر دورو�ي وضعت السبت يوم صباح و��

 
ُ
 ع��ّ  و�ان أثري، �� و�� كوكو أعدام وعع سماع أمكن�ي لقد .ثياعي أرتدي كنت

�
ّ
 تقر�با، العاشرة الساعة عند عمل  من ليو وعاد .��ا أ�ع�� ال �ي ا�حذر تو�

 موعده، من ساعة عبّ الغداء تناولنا ثّم  .أج�� من العطف أش�ال �ش�ى وعام

  ا�جميع واّد��
ّ
 و�� .من  ��يء تناول  ع�� منا أّي  عدرة عدم �� السّبب هو ذلك أن

 محتو�ات ف��ا ووضعت ا�جديدة يدها حقيبة دورو�ي أفرغت اخ��ة الدعيقة

  متذّرعة حقيب�ي
ّ
 .أوسع حقيب��ا بأن

  وعد باردة، الر�ُح  �انت
ْ
حت

َ
ة إ�� توّجهنا أثناء �� وجوهنا لف

ّ
 لكن .القطارات محط

 طيلة هطول  واصّ عد �ان الذي الكآبة، ع�� الباعث املطر ذلك هناك �عد لم

ة مدير جاء .اسبوع
ّ
ي نجهز أن وطلب املحط

ّ
 سريعا، عطارا �ان القطار أل�

ف
ّ
ارت  سمعنا .أج�� من خّصيصا وسيتوع

ّ
 دعيقة وععد �عيدة، مسافة من صف

ة �� ��در �ان
ّ
 .املحط

 املسؤول ين�ل  أن عبّ الوداع عبلة لتقبي�� وعتا توتن وآل دورو�ي وجدت بال�اد

  أن ما .الركوب ع�� ملساعد�ي الرصيف إ�� وسائق  القطار عن
ُ
 مقعدي بلغت

ى
ّ
  ح�

ُ
�ي وعرفت القطار بحركة أحسست

ّ
 .رحل�ي بدأت أن

�ي وسادة، �� وأحضر أغطي�ي، ا�حّمال أخذ
ّ
 الذي الكهر�ائي الزّر  م�ان ع�� ودل

  م�ى علي  الضغط بإم�ا�ي سيكون 
ُ
 .��يء إ�� إحتجت
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  بّد  ال
ّ
ضيف �� أحضر عندما الغروب من عر�با �ان الوعت أن

ُ
 وعرأها القائمة امل

  إن سأل�ي .عاٍل  بصوت ��
ُ
 أرافق  أن أو النوم عر�ة �� عشائي تناول  أفّضّ كنت

  .الثا�ي ا�خيار فضلت .الطعام مقطورة إ��
ُ
  فكرت

ّ
  ل  هذا أن

ْ
 من يصفف أن

 .عليال أرتاح امل��ي وسيجعل�ي ظهوري،

 
ُ
 عر�ة إ�� ا�حّمال عاد�ي .جّدا طو�ال اليوم بدا لقد .باكرا النوم إ�� ا�خلود عّررت

  .سر�ري  �� التمّدد ع�� ساعد�ي ثّم  السّيدات
ُ
 ال �ي السر�ر �� ثياعي خلعت

�� أضيعها
ّ
  العادة بحكم .امل�ان �� بتنق

ُ
  نظار�ي، ألبس أزال ما كنت

ُ
 أضعها وكنت

 
ّ
  .حقيب�ي داخّ علبة �� بتأن

ُ
 ا�حذاء، فرد�ّي  أحد �� ودسس��ما جورَعّي  عقدت

قة السر�ر شبكة داخّ شر�ط بوساطة بحقيب�ي ا�حذاء هذا ور�طت
ّ
 املعل

  .النافذة من بالقرب
ُ
 الذي السر�ر طر  نفس �� اشياء هذهِ  تكون  أن حرصت

 
ُ
 .رأ��ي في  أضع كنت

ق’’ :ا�حّمال عال
ّ
 .‘‘ا�حّمالة ع�� ثو�ِك  سأعل

مت 
ّ
  أن �عد السميكة الستائر �� وجد��ا فتحة خالل من الثوب سل

ُ
 تحّسست

 .عليال محيطي

ي إضافية، بطانية أعطيتِك ’’ :ا�حّمال عال
ّ
 ال��د، من ترتجفي أن خشيت أل�

 .‘‘ان ال��ودة شديدة ا�جبال �� فالليا��

�ي النوم، أستطع لم
ّ
  .بذلك آب  لم لكن

ُ
�ي أحسست

ّ
 أّي  من أك�� هللا من عر�بة أن

  �� ي��اءى �ان .الليّ طوال ودعوت  حيا�ي، �� م��ى وعت
ّ
 رغب�ي �شّدة علم لو بأن

��  
ْ
  .�� سيستجيب أبصر، أن

ُ
  بصري، إ��ّ  يردّ  �ي هللا إ�� أتّضرع بقيت

ُ
 �عد والحظت
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  برهة
ّ
ة عضبان ع�� ال�جالت عرععة وعع مع تزامن لدعائي ترديدي أن

ّ
 السك

 رّب، يا رّب، يا رب، يا :ا�حديدية

 .أبصر إجعل�ي أبصر، إجعل�ي

 رّب، يا رّب، يا رب، يا

 .أبصر إجعل�ي أبصر، إجعل�ي

 رّب، يا رّب، يا رب، يا

 .أبصر إجعل�ي أبصر، إجعل�ي

ف بال الدعاء هذا أرّدد بقيت
ّ
 .ال��ار طلع أن إ�� تقر�با توع

 وععد .افطار وجبة أجّ من الطعام مقطورة إ�� عي وجاء ثوعي، ا�حّماُل  �� أعاد

ّّ  وضع شي�اغو ضوا�� �� القطار س�� تباطأ أن  بجان�ي املقعد �� أمتع�ي �

ّّ  .العالم هموم من نفسِك  أر���’’ :وعال أغطي�ي، وضع ع�� وساعد�ي  ل  ��يء �

 .‘‘يرام ما ع�� وستكون�ن بروّ�ة امور  مع �عام�� .ُمدّبر

 حطمئنان، ع�� الباعثة ك�لمات  حرتياح ع�� باعثا الثقيلة ا�جنو�ية لكنت  �انت

ة القطاُر  دخّ وعندما
ّ
 .اطال  ع�� بالذعر أشعر لم املحط

 هّ’’ :برفق �خص سأل�ي الرصيف إ�� الن�ول ع�� �عين�ي ا�حّمال �ان وفيما

ة رئيس أنا دال؟ ا�سة أنِت 
ّ
د هنا وأنا س��يت، سال ال محط

ّ
 إ�� نقلِك  من للتأك

ة
ّ
 .‘‘اخرى  املحط
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  الذي ا�حشد ع�� وعاد�ي بذرا�� أمسك
ّ
 .حو�� التف

ينا’’ :�� عال
ّ
ِك  املاضية الليلة برعّيت�ن تلق

ّ
 من واحدة القطار، هذا م�ن ع�� بأن

 .‘‘�ليفالند من والثانية بافلو

 .مرح بأسلوب يحّدث�ي الوعت طوال و�قي الناس، يحّيي وهو سمعت 

ة �� نحن’’
ّ
 .‘‘بارْم�� ا�حافلة إ�� وسآخذِك  ان، س��يت سال ال محط

  �� وما عص��ة، اخر الرصيف إ�� الرصيف هذا من الرحلة �انت
ّ
 ح�ى دعائق إال

مو�ي
ّ
ة �� �خص إ�� سل

ّ
 .املش��كة املحط

ة �� نم��ي ونحن الرجّ هذا عال
ّ
 عينيِك، �� مش�لة من ملعاناتِك  آسف’’ :املحط

 
ُ
  سمعت

ّ
نوا أن آمّ مايو، عيادة حيث روشس�� إ�� إرسالِك  يجري  أن

ّ
 من يتمك

 .‘‘مساعدتِك 

 
ُ
  عرفت

ّ
 .املقاعد أحد إ�� يوصل�ي أن

 اس��ي�� �عد، جاهزا ليس فقطارِك  عليال، هنا ا�جلوس منِك  أرجو’’ :الرجّ عال

 .‘‘عر�با وسأعود تقلقي، وال

 
ُ
�ي إ��ا�ا، أك�� �انت سر�ر دون  من ��ار�ة عطار عر�ة �� الرحلة بقّية أمضيت

ّ
 لكن

اب يدخّ .حو�� من مستمّر  صاخب �شاط هناك �ان .بالتغي�� استمتعت
ّ
 إ�� ر�

ّّ  عند آخرون ويغادر العر�ة ة �
ّ
 املألوفة اسماء العصر وعت سمعت ثم .محط

 النسيم استنشقت ثّم  .ساِلم ويست سبارتا، ماد�سون، :ويْسكو�ِسن لبلدات

  النافذة، خالل من القادم الرطب املنعش
ُ
نا وخّمنت

ّ
 .املسيس�ي إ�� وصلنا عد أن
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نا أنبأ�ي ذلك ُ�َعيد سمعت  الذي اجو  الصدى
ّ
ة جسر ع�� أن

ّ
نا حديدية سك

ّ
 وأن

 .ال��ر جهة من مينيسوتا جانب من ندنو

ف القطار أن وأعلن القطار �� التذاكر عاطع م��ى
ّ
 الغداء الر�اب ليتناول  سيتوع

  .و�نونا ��
ُ
  حسبت

ّ
 فتاة لكّن  الطعام، تناول  من يمنع�ي حّدا عي بلغ التعب أن

ي اع��بت
ّ
  القهوة، من وكو�ا شط��ة �� تحضر أن ع��ّ  وعرضت م�

ُ
 صنيعها فقبلت

  التعار  هذا وععد .الشكر مع
ُ
 نحو ع�� الوعت وانق��ى الز�ارات والفتاة تبادلت

 .أسرع

 .التذاكر عاطع نادى ،«ا�خروج م�ان هو هذا .روشس�� روشس��، روشس��،»

 .أخ��ا مقصدي إ�� وصلت

ف أن ما باسمي نودي
ّ
ة �� الرصيف ع�� رجّ عاد�ي .القطار توع

ّ
 روشس�� محط

 .‘‘الذهاب؟ توّدين أين إ��’’ :سأل�ي ،ثّم  تنتظر سيارة مقعد ع�� وأجلس�ي

 .‘‘مايو؟ عيادة من ألست �عر ؟ أال أين؟ إ��’’ :مستغر�ة علت

  شركة من مندوب أنا» :الرجّ أجاب
ْ
لب ا�حديدية، للسكك ويس��ن  نورث

ُ
 إ��ّ  ط

 توّدين حيث إ�� نقلِك  ع�� وأحرص الليلة هنا بِك  ألتقي أن نيو�ورك من

 .«الذهاب

 
ُ
رة كنت

ّ
  حّد  إ�� اعصاب متوت

ّ
 .يرتجف صار جسمي أن

ك»
ُ
 .أذهب أن عي ُيف�َ�ض أين إ�� فعال أعر  ال أنا«كررت، ،«.العيادة من ظننت

 
ُ
  حسبت

ّ
  املف��ض من أن

ْ
 .«العيادة من �خص يلتقي�ي أن
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 .‘‘ان أجرة سيارة �� أنِت ’’ :الرجّ �� عال

 
ُ
ر أن حاولت

ّ
  .�سرعة أفك

ُ
دة كنت

ّ
  من متأك

ّ
  �� عالت دورو�ي أن

ّ
 من �خصا إن

�ي عي، سيلتقي العيادة
ّ
نقّ وأن

ُ
 مستشفى؟ أّي  لكن .مباشرة ما مستشفى إ�� سأ

 
ُ
 عشر�ن عبّ جرى  ذلك لكّن  السابقة، لعملي�ي ل�خضوع ورال مستشفى دخلت

 أن افضّ حسنا، .ا�ح�ن ذلك منذ روشس�� محيط �� �غّ�� عد والكث�� سنة،

  لذلك .أوال ورال بمستشفى أبدأ
ُ
 نورث عطارات محطة من الذي للرجّ علت

ي ويس��ن 
ّ
  أمري، سأتدّبر بأ�

ُ
 إ�� ينقل�ي أن اجرة سيارة سائق من وطلبت

 .ورال مستشفى

  عندما
ُ
  حستقبال ردهة �� املوظف عال املستشفى ��و إ�� وصلت

ّ
 لدي  ليس إن

ف عل�ي �اد .باسمي اجز
ّ
 من نق�� �شأن �جيب ��يء هناك ا�خفقان، عن يتوع

  عندما وان م��م، أّي  رؤ�ة ع�� أعدر أن دون  من آخر إ�� غر�ب �خص
ُ
 وجدت

 .با�خو  أحسست عي �سمع لم �خص مع وحيدة فجأة نف��ي

 
ُ
 .‘‘ال؟ أم مستشفى �� أنا هّ’’ :خو�� شّدة إخفاء محاولة الشاّب  سألت

 .‘‘ورال �� أنِت  أجّ،’’ :بلطف أجاب�ي

 .‘‘هنا؟ جراحية عمليات يجري  بنيديكت الدكتور  زال ما هّ’’ :سألت 

 .‘‘كذلك يزال ال أجّ،’’

�ي واملف��ض نيوجر��ي، من القادم القطار ع�� للتّو  وصلت وعد مر�ضت ، أنا’’
ّ
 أن

 .‘‘غدا جراحية لعملية سأخضع
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ُ
 .فعل  يمكن�ي ما أفضّ عن نف��ي مع �ساءلت

 .‘‘الليلة؟ ف��ا املبيت يمكن�ي غرفة لديكم يوجد هّ’’ :سألت 

 عبّ دوالرا خمس�ن مبلغ إيداع يلزم�ي لكن امر، هذا ترتيب باإلم�ان أن أجاب

 .واحدة ع�� ا�حصول 

 �ان لو وح�ى .نقدا الكب�� املبلغ هذا أحمّ أكن لم .أرضا العبارة هذه صرعت�ي

  م��،
ّ
 زّودت�ي عد دورو�ي �انت .املبلغ ألح��ي املال رؤ�ة بإم�ا�ي يكن لم فإن

 !دوالرا خمس�ن مبلغ لكن اللمس، بواسطة تمي��ها بمقدوري �ان فّضية بنقود

�ي الشي�ات، دف�� حقيب�ي �� �ان
ّ
ر لم لكن

ّ
ي دوِفر مغادرة منذ باألمر أفك

ّ
 لم أل�

ع
ّ
  استعمال  أتوع

ّ
ا �انت .الحق وعت �� إال

ّ
� صباحا، ستأ�ي سيم آن

ّ
 هذه وتتو�

ي امور 
ّ
  .ع�

ُ
 بدا لكْن  ا�ح�ن، ذلك ح�ى املال دفع تأجيّ باإلم�ان �ان إذا ما سألت

 
ّ
 .ممكنا يكن لم ذلك أن

 خلف ا�جالس الشاب ع��ّ  عرض .الشي�ات دف�� أجد لم ارتبا�ي غمرة و��

ي ع�ي، نيابة فارغ شيك مّء املنضدة
ّ
  لك�

ُ
ي علت

ّ
 عن صادر شيك استصدام أودّ  بأ�

 .نيوجر��ي �� مصر��

دة أنا الغرفة، إ�� اصطحاعي �ستطيع هّ’’ :أخ��ا سألت 
ّ
ي من متأك

ّ
 دف�� سأجد أ�

ي تملؤه ذلك وععد الفارغ، الشي�ات
ّ
� ع�

ّ
 .‘‘توعيع  أنا وأتو�

 .واحدة ب�لمة ولو أنطق أن ع�� عادرة أكْن  لم حيا�ي �� مرة ألول 
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  لقد
ُ
مة املواد رائحة شممت ِ

ّ
  عندما املعق

ُ
 و�ان .غرف�ي إ�� املؤّدي املمّر  �� مشيت

ي حطمئنان ع�� �� باعثا هذا
ّ
دة صرت أل�

ّ
�ي من اعّ ع�� متأك

ّ
 �� .مستشفى �� أن

  غرف�ي،
ُ
 .الضائع الشي�ات دف�� ووجدت السر�ر، ع�� حقيب�ي محتو�ات أفرغت

 مأل وهناك .طاولة إ�� املمّر  ع�� واصطحب�ي الباب، خارج ينتظر الشاّب  �ان

ي نيابة الشيك
ّ
  يف��ض الذي املوضع ع�� يدي ووضع ع�

ْ
 .في  أوعع أن

رسّ أن ع��ّ »
ُ
 مسألة �سو�ة �عد علت ،«�عيدة هاتفية م�املة وأجري  برعية أ

 .دوالرا ا�خمس�ن مبلغ إيداع

  الشاّب  عال
ّ
ا ال�ي الطاولة عند امر�ن كال تدّبر املمكن من إن

ّ
 .إل��ا نجلس كن

 
ُ
قة، رحلة �انت’’ :دورو�ي إ�� برعي�ي نّص  أمليت

َّ
 .أحّبِك  عالية، معنو�ا�ي موف

 .‘‘بورغيلد

ا صوت سماع �ان .هارمو�ي مع هاتفية م�املة إجراء �� مش�لة أواج  لم
ّ
 سيم آن

 .الصباح �� باكرا املستشفى إ�� ستصّ إّ��ا �� عالت مر�حا،

ا أسلوب �ان
ّ
 �انت فقد اخ��ة، عملي�ي أثناء م�� �انت أّ��ا و�ما .وعمليا مرحا آن

 .بالثقة احساس ع�� باعثا ان رؤ���ا

  لتص���ي املمّرضة جاءت
ّ
  املستشفى، إ�� وصّ عد بنيديكت الدكتور  بأن

ّ
 وأن

  �عد بز�ار�ي سيقوم
ْ
 .اخر�ن مرضاه ع�� بجولة يقوم أن

 �امّ �ش�ّ الرؤ�ة عن عاجزة أنِت ’’ :عي�ي عاين أن �عد بنيديكت الدكتور  عال

 .‘‘ان
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 ’’ :ل  علت
ُ
 .‘‘نيوجر��ي ملغادر�ي السابق اليوم �� البلدة وسط �� مشيت

 وألّو��ا أظافري  ألعّص  التجميّ صالون  إ�� ذهبت لقد .ا�حقيقة �� �انت تلك

ف
ّ
ة من ليو راعب�ي اثناء هذه و�� .شعري  وألصف

ّ
 بِ   ا�خاصة الوعود محط

و�ّ شارع اجتياز ع�� وساعد�ي
ْ
 .بالك

  بنيديكت الدكتور  عال
ّ
ة عند انتظاري  �� �انت اسعا  سيارة إن

ّ
 الليلة �� املحط

ن لم السائق لكّن  السابقة،
ّ
  من بّد  ال .ع��ّ  العثور  من يتمك

ْ
 �عمّ الذي الرجّ، أن

  شركة مع
ْ
 عبّ أجرة سيارة �� أحضر عد �ان ا�حديدية، للسكك ويس��ن  نورث

ن
ّ
صال من اسعا  سيارة �� املسعف�ن تمك

ّ
 لعدم غبية كنت كم وأدركت .عي حت

 من القادم�ن ا�خاص عن للبحث ويس��ن  نورث شركة موظف بإرسال عيامي

 .العيادة

 .‘‘اليوم؟ هذا عصر اعتام ذلك إزالة �� رأيك ما’’ :الدكتور  سأل�ي

  ل ، علت
ّ
 .يناسب�ي التوعيت إن

 ،«بنيديكت؟ دكتور  يا والدعاء الرجاء غ�� ب  القيام يمكن�ي آخر ��يء هناك هّ»

 .�غادر وهو سألت 

  أعتقد ال،»
ّ
ّّ  لديك أن  .بلطف أجاب ،«يلزم ما �

ا جاءت .للعملية ��يئ�ي ع�� املمّرضات عملت الض��، ف��ة طيلة
ّ
 وذهبت، آن

 
ْ
 .أموري بمجر�ات إبالغهم ينب�� الذين املقّر��ن واصدعاء اعارب أسماء ودّونت

 
ْ
 ا�خزانة، جوار�ر �� املستشفى �� ستلزم�ي ال�ي املال�س ووضعت حقائ�ي وأفرغت
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ينا .انجيّ من مقاطع ع��ّ  وعرأت
ّ
 مثّ با�، وثقة طمأنينة عل�ي وامتال معا، صل

 .القطار ركوب ليلة حا��

 
ُ
  الردهة �� اطبا  عرععة من عرفت

ّ
م �ان الغداء طعام بأن  للمر��ى يقدَّ

 .اخر�ن

ا أغلقت
ّ
 .الباب آن

 
ُ
يّ  ع�� جثوت

َ
 .سر�ري  بجانب ركب�

  من وعقّ بيِد  خذ اليوم، م�� كن رّب  يا» :دعوت ثّم 
َ
 أن بقّوة أر�د .لعو�ي أرسلت

  لكْن  .أبصر
ْ
 حاٍل  بأّي  حيا�ي ألواصّ ال�جاعة فإمنح�ي ممكن، غ�� هذا �ان إن

 .«احوال من

  ثّم 
ُ
ا كّررت

ّ
 .معا الرّب  صالة وآن

  وعالت املمّرضة جاءت�ي ذلك �عد
ّ
ا وسع �� إن

ّ
 .أيضا امل��ء آن

 
ُ
قلت

ُ
لب حيث للغاية ضّيقة غرفة إ�� الردهة ع�� ن

ُ
ي ط

ّ
 .أر�كة ع�� التمّدد م�

 .غادرت ثّم  أنام، ستجعل�ي إّ��ا وعالت كبسولة املمّرضة أعطت�ي

�ي
ّ
  النوم، أستطع لم لكن

ُ
ا وال��مت

ّ
 .الدعاء وآن

 كو�ّ، الدكتور  �ان رجّ، صوت وسمعت الباب، عند خافت �جيج صدر

 .املقيم الطبيب

 .��دوء عال ،«أجلِك  من جاهزون نحن»
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ُ
  عميقا نفسا أخذت

ُ
 .ار�كة ع�� واستو�ت

ا عّبلت�ي
ّ
 .آن

 .العمليات غرفة إ�� املقيم الطبيب عاد�ي

ا ترافق�ي لم املّرة هذه
ّ
 .آن

  أن �عد
ُ
�ي ورغم .بالغناء ا�حاضر�ن أحد بدأ العمليات طاولة ع�� تمّددت

ّ
 كنت أن

ي أظن
ّ
  هادئة، بأ�

ّ
  إال

ّ
 . أز�ج�ي الغناء إن

 
ُ
 .‘‘املوسيقا تلك أحّب  ال أنا’’ :بانفعال علت

ي بالقرب �خص عال
ّ
 .‘‘لدي  الذي الصوت �ستصدم أن املرء ع��’’ :م�

 
ُ
  عي يجدر ال �حا��، يا’’ :نف��ي �� علت

ْ
 .‘‘أبدأ أن

 أل�خاص خفيفة أعدام ووعع حو��، من الثياب حفيف صوت سماع أمكن�ي

لون 
ّ
تحت ثّم  الغرفة، �� يتنق

ُ
 .يتقاطر ماء صوت وسمعت حنفية ف

 
ُ
ّّ  �عيب، ما صوتك �� ليس’’ :وعلت اعتذرت �ي امر �� ما �

ّ
رة أن

ّ
 .‘‘ان عليال متوت

 
ُ
  سمعت

َ
  نفس ، الصوت

ّ
 ’’ :املّرة هذه ومتعاطفا لطيفا بدا لكن

ُ
نا حسبت

ّ
 أن

 .‘‘مهّدئا شيئا أعطيناِك 

 
ُ
 .‘‘إّياه؟ �عطون�ي الذي املصّدر نوع هو ما’’ :بجان�ي ممّرضة سألت

 .‘‘كو�اي�ن موض��، تصدير’’ :أجابت
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  لذا
ُ
 أكن لم .عي يفعلون  ملا واعية وأكون  الوعت طوال مستيقظة سأبقى كنت

ع
ّ
 !ذلك أتوع

دة وأنِت  بنفسك ��يء فعّ تحاو�� ال’’ :املمّرضة عالت ة شعرِت  إذا هنا، ممدَّ
ّ
 بحك

ّّ  وسنفعّ أعلمينا، آخر، سبب ألّي  انز�جِت  أو وجهِك  ��  .‘‘أجلِك  من يلزم ما �

مة بماّدة وغسل  وج�ي أحدهم م�ح .حو�� م��ايدة حركة هناك �انت
ّ
 ثم .معق

يّ  �� عطرات ُوضعت
َ
 �� ثّم  للعملية، ستصضع �انت ال�ي الع�ن �� فقط أوال – عي�

�ي كما .أيضا الثانية الع�ن محجر
ّ
  أن

ُ
 أذ�ي من بالقرب وج�ي �� بإبرة ُحقنت

ّّ  مسبقا يص��ون�ي واملمّرضات اطّباء و�ان .اليسرى   ال �ي أداؤه يراد عمّ ب�

ذهّ
ُ
 .أر�عب أو أ

 .‘‘ان الغرفة �� بنيديكت الدكتور ’’ :املقيم الطبيب �� عال

ي بالقرب خفيفة حركة ثم طو�ّ، صمت ساد
ّ
 .م�

 مصدر تكو�ي أن و�مكنِك  ان، معِك  بنيديكت الدكتور ’’ :املقيم الطبيب عال

 .‘‘بالضبط منك يطلب كما فعلِت  إذا ل  كب�� عون 

 هنالك �ان ذلك، عدا وفيما .علي  �انت مما أعرب املّرة، هذهِ  .حو�� تا�حركة زاد

 .الغرفة �� مطبق صمت

ي عر�ب �خص أنفاس سماع أمكن�ي
ّ
 .جدا م�

 دائما، اسفّ إ�� انظري  .حصّ مهما مستوٍ  �ش�ّ أو أع��، إ�� تنظري  أن إّياِك ’’

 .‘‘أفضّ هذا . . . ذلك من تك��ي  وال .اليسار وإ��
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  ان أسمع  الذي الصوت
ُ
 .بنيديكت الدكتور  صوت

  بإستطاع�ي �ان
ْ
  أشعر أن

ّ
  .عي�ي �� العمّ بدأ بأن

ُ
 .فحسب خفيفة بلمسة شعرت

 
ُ
��ي حبست

َ
  يجب .نف

ّ
 .إختالجة ح�ى وال .عضلة أّي  تتحّرك أال

 .اثب�ي اثب�ي، اثب�ي،

 الذي السلك مثّ منحٍن، م��يءٌ  وخيط الظالم، �� نار كرة فجأة فو�� ظهرت ثّم 

 .منارة كهر�ائية ملبة ��

�ي’’ ِ
ّ
 .‘‘رط

 .مجّددا بنيديكت الدكتور  صوت �ان

ّّ  صار ثّم   .جديد من �� بالنسبة معتما ��يء �

 
ُ
�ي أحسست

ّ
ع أن

َ
رف
ُ
ّ أ

َ
 .ما م�ان إ�� وأنق

 
ُ
 .‘‘الوزن ثقيلة أنا توععو�ي، ال’’ :أعول  نف��ي سمعت

نا كما .يحملونِك  أ�خاص خمسة هناك .لذلك تقلقي ألن دا�� ال»
ّ
 من أخرجنا أن

 .«بكث�� منِك  أ�خم امرأة الغرفة هذه

م�ي من هو بنيديكت الدكتور  �ان
ّ
 .أيضا املّرة هذه �ل

�ّ  ع�� أر�طة أحدهم ووضع سر�ري، إ�� أعادو�ي
َ
 .ُرس�

ؤذ��ا عينِك  تلم��ي ال �ي يديك، نر�ط إننا’’ :ممّرضة �� عالت
ُ
 .‘‘وت
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 .إ��ّ  يتحّدث �ان .الغرفة �� بنيديكت الدكتور  بوجود أشعر وكأ�ي إعتقدت ثّم 

 .أسأل  أن ع��ّ  إل�ي، يا .بالفعّ إذن هناك موجودا �ان .صوت  مّ��ت

  ل ؟ حدث الذي ما .صو�ي لكْن،
ُ
��ي أجهدت

ْ
  ح�ى نف

ُ
 .اجهاد من رجفت

بصر؟ هّ بنيديكت، دكتور  يا’’
ُ
 .‘‘سأ

  متُّ  .أخ��ا السؤال خرَج 
ُ
  فيما املّرات مئات ا�حياة إ�� وعّدت

ُ
 .إجابت  أنتظر كنت

ِك  عال من»
ّ
بصري؟ لن إن

ُ
 .«ت
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 العاشر الفصل

 .‘‘هللا يا أشكرك’’

 
ُ
 .داخ�� �� بال�لمات أحسست

 أليس تماما، هادئة البقاء ستحاول�ن’’ :مجّددا بنيديكت الدكتور  إ��ّ  تحّدث

ب دون  يحول  الذي بالقدر سوى  بحركة تقومي ال كذلك؟
ّ
 .‘‘رعبتِك  تصل

  �� عال الظالم، �� صوت  سماع أمكن�ي
ّ
 .دورو�ي إ�� برعية س��سّ إن

 
ُ
 .‘‘ستصّدعك’’ :أعول  نف��ي سمعت

ا عدمت
ّ
 إل��ابيث والعمة إينوش للعّم  ستكتب إّ��ا وعالت واحدة، دعيقة ملّدة آن

ي
َ
 .ولشقيق�

 بدا القصبة بوساطة املاء إر�شا  فح�ى .فجأة التعب ��ذا إحسا��ي غر�با �ان

ة مهّمة
ّ
  أحدهم عال .أصا�عهم رؤوس ع�� يمشون  �انوا أ�خاص .شاع

ّ
 إن

ي
َ
 .باسمي نطقتا ح�ن عرف��ما وعد .مينيبوليس من عدمتا عد وإل�ن إسِ�� شقيق�

 .‘‘اسفّ �� ينتظرنا سيلِمر دعيقة، غ�� نلبث لن’’

يّ  إحدى أمسكت
َ
دة �انت ألّ��ا تحر�كها أستطع لم بذرا��، شقيق�  طِبَعت .مقيَّ

 . عل��ا الدموع من عطرات وسقطت عبلة فوعها

 .أخرى  مّرة والعتمة الصمت ساد ثّم 
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  بّد  ال
ّ
عرت ح�ن ليال �ان الوعت أن

ُ
ا .السبب أعر  لم .ذ

ّ
  هناك، �انت آن

ْ
 أمسكت

ر أعد لم ثّم  بيدي،
ّ
 .ذلك �عد شيئا أتذك

يّ  عند وضع  تم الذي املاء من واملز�د الكبسوالت من املز�د .الم أيقظ�ي
َ
 شف�

 من عي�ي اضطرَ�ت ذلك �عد لكن .و�سيان عتمة .القصبة بواسطة ألر�شف 

ة، بوساطة املاء وشرب الكبسوالت من دورة هناك �انت ثم جديد،
ّ
 والعتمة القش

 صاحب الم ظّ لكّن  .�سيان يلي  ألم من بماراثون  أشب  امر �ان .أخرى  مّرة

 .ا�حظوة

 �� بنيديكت الدكتور  ساعد الذي املقيم الطبيب وهو لرؤ��ي، كو�ّ الدكتور  جاء

 أنتظر وصرت ب ، معرف�ي ازدادت أن �عد رائعا رفيقا أصبح .العمليات غرفة

 .ز�ارات 

  أعر  لم البداية، �� .وغادر��ا الغرفة دخلَن  املمّرضات من الكث��
ّ
 بطر�قة إال

 أعدامهّن  وعع ،ساعد�ي العتمة وسط لكن .هناك موجودات بأّ��ّن  مشّوشة

صلة أخرى  وأشياء أياد��ّن  وملمس وأصوا��ّن 
ّ
 وععد .بي��ّن  التمي�� ع�� ��ّن، مت

 روز، ا�سة شينك، ا�سة هيِلر، ا�سة :بأسما��ّن  منادا��ّن  أمكن�ي وج�� وعت

  الذي الوعت �� .ومتقنات لطيفات كّن  تافت، ا�سة أندرسون، ا�سة
ُ
 في  كنت

  من متأكدة أصبح
ّ
  نصف�ن، إ�� انقسم ظهري  إن

ُ
 باأليادي جديد من أشعر كنت

ز الذي امل�ان تفرك و�� والرعيقة القو�ة
ّ
  إّ��ا .الم في  ي��ك

ُ
 ال�ي ايادي ذات

 انحناءات مع تتالءم ال ال�ي املواضع �� السر�ر تجاو�ف �� أيضا الوسائد وضعت

نعشة املستحضرات م�حت وال�ي بد�ي،
ُ
 املصدوش�ن والكعب�ن املرفق�ن ع�� امل

 .الم تحّمّ ع�� الع�ن لتع�ن بقّوة إلتصقا عد اللذين
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زعت الذي اليوم جاء
ُ
 .الغرفة �� كو�ّ الدكتور  �ان .مّرة ألّول  الضمادات في  ن

  الرأس، مسند املمّرضات رفعت
ُ
��ي حا�سة وجلست

َ
 .نف

 
ْ
  .الضمادة تفّك  و�� خّدي كو�ّ الدكتور  أصا�ع رؤوُس  المست

ُ
 لم بأّ��ا وشعرت

ي �عد
ّ
 .عي�ي �غط

ّّ  لكّن   يمكن�ي ال إل�ي، يا آه .الوسادة ع�� أتمّدد أن ع��ّ  و�ان .معتما �ان ��يء �

 
ْ
ّّ  �عد أرى  أن  .العناء هذا �

 .وج�ي ع�� الضّمادة وضع وأعاد عي�ي، �� عطرات كو�ّ الدكتور  وضع

 .‘‘يرام؟ ما ع�� عي�ي هّ’’ :أسأل  أن دون  من �غادر ترك  أستطع لم

 .‘‘أجّ �سأل�ن؟ ملاذا’’

 
ّ
م، وهو ترّدد لكن

ّ
  يت�ل

ُ
  وظننت

ّ
 .بالشّك  ���ي تصّرف  أن

 .لرؤ��ي بنيديكت الدكتور  جاء وج�� وعت وععد

 
ُ
 يمكنك هّ يرام، ما ع�� تكن لم إذا .عي�ي كو�ّ الدكتور  ضّمد’’ :بلهفة ل  علت

 .‘‘رجاء؟ بذلك وإخباري  العودة

 .‘‘سأعود تقلقي، ال’’ :عائال وعد�ي

 هذه بنفس  الضّمادة بنيديكت الدكتور  أزال كو�ّ، الدكتور  ومع  بالفعّ عاد

  كو�ّ للدكتور  و�ّ�ن املّرة،
ّ
�ي الع�ن، �� ازرعاعا هناك أن

ّ
 عائال كو�ّ الدكتور  وسال

 
ّ
ع النحو ع�� ُمْرضية عي�ي حالة إن

َّ
 .العملية �عد املتوع
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ّّ  �� ذلك، �عد لكن  بال�اد �ان الضمادة، كو�ّ الدكتور  ف��ا يرفع �ان مّرة �

  بإستطاع�ي �ان إذا ما ملعرفة انتظار يمكن�ي
ْ
ي وجدت وعندما .أبصر أن

ّ
 ال بأ�

 
ُ
ّّ  فعّ ع��ّ  �ان الظالم، �� زلت  .امّ خيبة �سبب دمع�ي ألحبس أستطيع ما �

 
ُ
  مصافة أعلق بدأت

ّ
 �عض إستجّدت عد �انت رّ�ما .ذلك �عد الرؤ�ة ع�� أعدر أال

  .املضاعفات
ُ
رت

ّ
  تذك

ّ
غ�ن للدكتور  عال عد �ان بنيديكت الدكتور  بأن

ْ
  يوما برا�

ّ
 بأن

 هذه بروز عبّ �ان ذلك لكّن  لعي�ي، ��يء أّي  يحدث أن املمكن من �ان عد

 .املش�لة

عا، حو�� من حب��اج ذلك يكون  ر�ما
ّ
 �� الناس �ان رّ�ما .لنف��ي علت تصن

 .لسماعها يكفي بما عو�ة أصبح ح�ى ا�حقيقة ع�ي يصفون  املستشفى

 
ُ
 �ع�ي فذلك �حيحا، هذا �ان إذا املمّر؛ �� دورو�ي صوت أسمع بأ�ي أتصيّ بقيت

 
ّ
 عبّ من عال  عد بنيديكت الدكتور  �ان ما نف��ي �� وكّررت .سّيئة أموري أن

  عندما
ُ
 .الشر   نحو طر�قنا �� روشس�� ع�� ودورو�ي عّرجت

 .‘‘الحقا مجي��ا طلب يمكننا دورو�ي، إ�� احتجنا إذا’’

 :الفرحة بنيديكت الدكتور  عبارة وحدها لكن .��اية بال السوداء الليا�� بدت

ي امّ منحا�ي اللطيف ومرح  وتفاؤل  تطمئن�ي؛ �انت ‘‘ا�خ�� صباح’’
ّ
 بأ�

 .املطا  آخر الظالم من سأخرج

 الشاشة �انت الضمادة، كو�ّ الدكتور  أزال أن وععد ايام، أحد صباح �� أخ��ا

ت عد العالم، با�� عن تحجب�ي �انت ال�ي السوداء،
َ
 .باهت رمادي لون  إ�� تحول

رت�ي لقد
ّ
 .ساحلية بلدة �� الرطب ا�خر�ف بضباب ذك
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 عوة مدى معرفة ان فلنحاول  .اليوم عليال نرى  أن يمكننا» :كو�ّ الدكتور  هتف

 .«ان؟ أرفع أنا إصبعا كم إخباري  يمكنِك  هّ .بصرك

  حقيقة لكن اجابة، خّمنت
ّ
 عدر�ي ع�� برهانا �انت ما ��يء تبّ�ن ع�� عدر�ي أن

 .الرؤ�ة ع��

ي ع�� الدموع سالت  .أحد رآها �ان إن أباِل  ولم خدَّ

 
ُ
ّّ  مع أك�� بوضوح أرى  بدأت   .عي�ي عن للضمادة نزع عملية �

ُ
  عرفت

ّ
 أن

  ما وسرعان اللون، بيضاء بّزات يرتدين بقرعي الواعفات املمّرضات
ُ
 أرى  صرت

 .لوجوههّن  الضبابية ايحاءات

 أن �عد ايام أحد صباح كو�ّ الدكتور  سأل�ي ،«اليوم؟ رؤ�ت  يمكننا الذي ما»

 .للنور  عي�ي استجابة ع�� عّدة أيام مضت

 .«وسيم 2الكنفار» :ضاحكة أجبت 

ِك  إلخبارك للغاية آسف أنا إذن’’ :امّ خيبة مّدعيا عال
ّ
 .‘‘ينب�� كما تر�ن ال بأن

 
ُ
 رأي��ا عد ال�ي السمات أو�� كو�ّ الدكتور  سمات �انت ل ، مجامل�ي �� جاّدة كنت

  وعتئٍذ  �� و�دا شهور، منذ بوضوح
ّ
 .العالم �� رجّ أوسم أن

حضرت �لها، الضمادات أز�لت أخ��ا
ُ
ارة �� وأ

ّ
نت�ن عدست�ن ذات نظ

ّ
 من ُمدخ

  أن وععد .العلوي  الطابق �� مستودع
ُ
�ي عرفت لبسها �� راحة وجدت

ّ
ن أن

ّ
 سأتمك

 كالب من �لب مساعدة دون  من املن�ل  خارج وامل��ي نف��ي مع ح��جام من
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  وعندما .املكفوف�ن
ُ
�ي حّد  إ�� غامرة سعادة مألات�ي �ليا، بذلك واعية أصبحت

ّ
 أن

 .الطّيبة اخبار ع�� إلطالعها نيوجر��ي �� بدورو�ي حتصال عّررت

 الهاتف عامّ عال وعندما بدوِفر، حتصال محاولة �� طو�ّ تأخ�� من عانيت

  ا�خط، ع�� املتحّدث إن أخ��ا
ّ
ّّ  فإن  امساك هو فعل  بإستطاع�ي �ان ما �

 .والتأتأة بالسّماعة

بصر أن أأأستطيع دورو�ي، يا’’
ُ
 أن أأأستطيع’’ :اخرى  تلو املّرة العبارة وكّررت ،‘‘أ

بصر،
ُ
بصر أن أستطيع أ

ُ
 .‘‘أ

ّّ  حو�� العتمة من يصرج وهو ال��ار ضوء ومشاهدة التمّدد الرائع من �ان � 

  غ�� الشر ؛ إ�� النظر من نف��ي منع أستطع لم .صباح
ّ
 اول  الطلوع مع أن

  افق، خط فو   للشمس
ُ
 تحّم�� لعدم الوسادة �� وج�ي دفن إ�� بحاجة كنت

 .الساطع و�جها عن الناجم الم

ارة، أجّ من لعي�يّ  فحٍص  إلجراء العيادة إ�� الذهاب إلم�انية متشّوعة كنت
ّ
 نظ

  علمت وصلت عندما لكن .الضمادات إلزالة السابق �� �شّو�� بقدر
ّ
 الدكتور  أن

غ�ن
ْ
ي لدرجة أمّ بصيبة أحسست .املدينة خارج برا�

ّ
�ي للممّرضة أعول  كدت أ�

ّ
 بأن

ي عودت ، سأنتظر
ّ
  رأيت لك�

ّ
 الغرفة إ�� معها ذهبت لذلك .�خيفا سيبدو ذلك أن

  أن �� �سبق لم .عي�ي ا�جديد الطبيب يفحص أن املف��ض من �ان حيث
ُ
 تواجدت

رة وكنت عبّ، من الغرفة هذه ��
ّ
 .البداية من متوت
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م�ي
ّ
غ�ن الدكتور  �ان كما بطاعة الطبيب سل

ْ
  .يفعّ برا�

ُ
 وج�ي إ�� بتقر���ا و�دأت

  كما
ُ
م�ي وعندئٍذ  دائما، أفعّ كنت

ّ
 لقد ذلك، تفع�� ال’’ :عائال بحّدة الطبيب �ل

 .‘‘عينيك عن البطاعة أ�عدي ان، النظر عصر مرحلة تجاوزِت 

 
ُ
�ي ��، عال  ما فعلت

ّ
ن لم لكن

ّ
 .واحد حر  تمي�� من أتمك

 واص�� امر، بادئ مسافاتك عياس �� ارجح ع�� صعو�ة ستواجه�ن’’ :عال

�ي أن إ�� املحاولة
ّ
 .‘‘البطاعة ع�� موجود هو ما عراءة من تتمك

 
ُ
  أخرى  مّرة وج�ي من البطاعة عّر�ت

ُ
 لم ذلك لكّن  بالتدر�ج، إ�عادها �� وشرعت

ي الطبيب اع��ب .نفعا ُيجِد 
ّ
�ي مساعد�ي، وحاول  م�

ّ
 عراءة أستطع لم لكن

ي طلب ثّم  م��ا، الكب��ة ح�ى ا�حرو ،
ّ
قة اللوحة إ�� النظر م�

َّ
 ا�حائط ع�� املعل

 .أسوأ �انت النتيجة لكّن 

  حّد  إ�� كب��ة أمّ بصيبة أحسست
ّ
ّّ  أن  .دمو�� حبس �ان فعل  أمكن�ي ما �

 
ُ
ارة إيجاد �ستطيع أال’’ :عائلة الطبيب إ�� توّسلت

ّ
 أمّس  �� أنا عي�ي؟ تناسب نظ

 .‘‘ابصار إ�� ا�حاجة

 لم عي�ي أمام وضعها ال�ي العدسات من أّيا لكّن  جديد، من الطبيب حاول 

 .�ساعد�ي

ن لن رّ�ما’’ :الفحوص نتائج سمع �عدما بنيديكت الدكتور  عال
ّ
 تزو�دك من نتمك

ارة،
ّ
ارة إيجاد عملية يصّعب وهذا الداخّ، وإ�� أع�� إ�� تتحّرك عينك بنظ

ّ
 النظ
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نا .املناسبة
ّ
نا طاملا لكن

ّ
 ورّ�ما السابق؛ �� لك مناسبة عدسات إيجاد من تمك

 .‘‘تأنينا ما إذا الحقا، أفضّ �عمّ نقوم أن بمقدورنا سيكون 

  عبّ شهر إنق��ى
ْ
 شعوري �ان وكم .روشتسر �� العيادة إ�� أخرى  مرة أعود أن

غ�ن الدكتور  �عودة كب��ا بالراحة
ْ
 في  أضع الذي القرب مدى ع�� �ع��ض لم .برا�

  القول  يمكن�ي �ان لكْن  عي�ي، عن البطاعة
ّ
 تكون  ح�ن أو�ح تبدو ا�حرو  بأن

 او�� العدسات باستصدام السميكة ا�حرو  عراءة �� نجحت .وج�ي عن �عيدة

 ا�حرو  عرأت أخرى  عليلة عدسات جّر�ت أن �عد لكن عي�ي، ع�� ُوضعت ال�ي

 عدر�ي �� ملموسا فارعا ُيحدث عكسها أو العدسة علب محض و�ان .أك�� �سهولة

 �ان لكن البطاعة، إ�� النظر عند املسافات أجّرب بقيت .خاللها من الرؤ�ة ع��

  ع��ّ  الصعب من
ْ
 .أص�ح العدسات أّي  أحّدد أن

غ�ن الدكتور  وضع أخ��ا
ْ
ي وطلب إطار �� عدسات برا�

ّ
 خلف عوس��ا يضع وهو م�

ّي 
َ
ذ�
ُ
ن ما مرتفع بصوت ل  أعرأ أن أ

ّ
 القراءة واصلت .البطاعة ع�� رؤ�ت  من تمك

  أن إ��
ُ
 .سميكة بحرو  املكتوب السطر ��اية إ�� وصلت

�ي راضيا بدا
ّ
 .خافت بصوت ي�حك سمعت  ألن

 
ُ
 .بالغبطة أحسست

غ�ن الدكتور  عال
ْ
ارة يصلع وهو برا�

ّ
  ع��ّ  ليس’’ :النظ

ْ
 تر�دين عّما أسألك أن

ِك  أرى  إذ العام، هذا لكريسماس
ّ
 .‘‘ان هديتِك  ع�� حصلِت  بأن

رسلت
ُ
ا مع أعيم كنت حيث هارمو�ي إ�� روشس�� من بال��يد النظارات إ��ّ  أ

ّ
 سيم آن

ارة وضعت التا�� اليوم صباح و�� الظالم، حلول  �عد وصلت لكّ��ا .ووالد��ا
ّ
 النظ
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  �عد، عن للنظر املصّصصة
ُ
 من عود�ي منذ .امامية النافذة نحو ومشيت

  ما املستشفى،
ُ
ّّ  خاللها، من أنظر برحت ية كتلة رؤ�ت  يمكن�ي �ان ما و�

ّ
 ضار�ة بن

 أجمة وظهرت اخ��، ا�حصاد �عد بقي زرع ظهر فقد ان أما .الرمادي اللون  إ��

نت .أ�عد مسافة ع��
ّ
 و�ان اجمة، �� �عضها عن مستقلة أ�جار تمي�� من تمك

 ّّ ت ال�ي الفروع تلك لون  �ان .كث��ة فروعٌ  م��ا ل�
َ
 أز�� الشمس أشّعة عل��ا سقط

 .الفروع بقّية لون  من وأدفأ

ي درجِة  إ�� جّدا سعيدة أنا «سيم، للسيدة علت ،«رائع يوم هذا»
ّ
  أشعر أ�

ّ
 أن

ّّ  ترافقين�ي، �جعلتك كث��ا، تؤملانِك  عدماِك  تكن لم لو .���يء القيام �� ينب��  ب�

 .«وحدي أحتفّ أن ع��ّ  ا�حا��، وضعِك  �� لكن .�ساطة

 
ُ
  احمر فستا�ي لبست

ّ
 .شاال وضعت ثّم  أملك، ما ب�ن من از�� �ان لون  ألن

  .املن�ل  داخّ البقاء أستطيع ال’’
ّ
 .«اليوم ليسع�ي يكفي ما كب��ا ليس إن

 
ُ
ت، واجهات إ�� نظرت الرئي��ي، الشارع من التجاري  القسم �� مشيت

ّ
 املحال

 
ُ
هلت

ُ
 ذا��ا حّد  �� املبا�ي �انت .التّجار عرضها ال�ي الرائعة البضائع لتشكيالت وذ

ّّ  أرى  أن بإم�ا�ي �ان إذ أيضا، مث��ة ّّ  آجرة �  املشهد بدا بقد .من  ُصنعت لوح و�

  لو كما ونظيفا بّراعا بأكمل 
ّ
 .جيدا دع�ا دِعَك  أن

 
ُ
ا .سيم للسيدة عطعت  بوعد وفاء الغداء لتناول  سيم من�ل  إ�� عدت

ّ
 .لوحدنا كن

 
ُ
ّّ  ألعُب  كنت   شوك�ي؛ ع�� إّياها مواِزنة فاصولياء، حّبة ب�

ُ
 كرز  حّبة ألتقط وكنت

ّّ  �� ملعق�ي �� واحدة مستديرة  .بالتدر�ج يفرغ وهو الطبق أراعُب  وأنا مّرة، �
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ك أعتقد اليوم، اطال  ع�� تأ�ل�ن ال أنِت ’’ :سيم السيدة �� عالت
ّ
 متحّمسة أن

 .‘‘للغاية

 .‘‘اليوم طعاما أتناول  أن من أسعد أنا أجّ،’’ :لها علت

 
ُ
فولد إيّما أوال زرت .بز�ارات القيام �� العصر ف��ة طيلة عضيت

ْ
 �انت ال�ي روست

غ�ن الدكتور  وجَد  عندما م��
ْ
  �انت ولهذا ��، املناسبة العدسات برا�

ُ
 عيمة �عر 

�ي .�� بالنسبة اليوم هذا
ّ
 .اسراع ع��ّ  �ان فقد طو�ال، عندها أمكث لم لكن

 
ُ
فت

ّ
ّّ  �� وحسب دعائق بضع توع ي بّد  ال .م�ان �

ّ
  عد وأ�

ُ
 زر��م من نظر �� بدوت

 .كريسماس كهدية عل��ا حصلت ال�ي ا�جديدة لعب��ا ل��َ��م �سرع بطفلة أشب 

ارة إطار ح�ى .جديد ��يء لدّي  يكن لم لكن
ّ
 .عديما �ان النظ

 
ُ
  .اليوم ذلك �� البصر فعالية أمارس كنت

ُ
 ما �ّ إ�� اخر�ن أنظار ألفت كنت

ي .رؤ�ت  ُيمكن
ّ
  .‘‘مقّدسة ليلة ساكنة، ليلة’’ :عر�ب عّما اخرون سيغ�

ُ
 أن أردت

ّّ ’’ :ا�جميع ليسمَع�ي أصرخ  .‘‘للعالم الفرح .مشر   ��يء �

 سيم، أسرة من�ل  إ�� عدت .الس�� مواصلة من منع�ي حّدا التعب عي بلغ ال��اية ��

�ي
ّ
رد فلم مصتلفا، مسارا سلكت لكن

ُ
ّّ  لرؤ�ة فرصة أّي  تفو�ت أ  .رؤ�ت  يمكن�ي ما �

را الوعت �ان
ّ
ا �انت .املن�ل  إ�� وصلت عندما متأخ

ّ
  هناك موجودة آن

ُ
 دموعا ورأيت

 .عين��ا ��

 عدسة مع الوضع لكّن  جيد، �ش�ّ البعيدة املسافة عدسة مع عيناي تأعلمت

 عدسات خالل من الرؤ�ة ع��ّ  الصعب من �ان .مصتلفا �ان عرب عن الرؤ�ة

  �عد كب��ة محّدبة
ْ
  أن

ُ
  كما .حيا�ي طوال مقّعرة عدسات إ�� بحاجة كنت

ّ
 أن
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ي عي�ي، عضالت اع��ى  عد �ان الضعف
ّ
 ووجب طو�لة، مّدة أستصدمها لم أل�

 حستعداد أثناء �� جسم  من معّينة أجزاء الر�ا��يُّ  يدّرب كما تدر���ا ع��ّ 

 .ما ر�اضة �� ملنافسة

 أن ثّم  ومن �سهولة، عراء��ا يمكن�ي ال�ي ا�حرو  اجم تحديد ع��ّ  �ان بداية،

م
ّ
 .ا�جديدة بالطر�قة عي�ي استصدام أ�عل

  البداية، ��
ُ
 ال�حف، �� اجما اك�� الرئيسية العناو�ن �لمات تمي�� من تمكنت

 .إل��ا النظر �� وعتا أستغر   مالم وا�حة تبدو تكن لم العناو�ن هذه وح�ى

بع كتاب هنالك �ان إذا ما و�ساءلت
ُ
 املستوى  وجدت .عراء��ا يمكن�ي بحرو  ط

 عراءة �� الفور، ع�� شرعت، لقد .(ام اوزة)Mother Goose �� أ�شده الذي

  لو كما املجاميع هذه �� القص��ة الشعر�ة ابيات
ّ
فة حيا�ي أن

ّ
 �� .عل��ا متوع

  او�� املجموعة
ُ
 احتجت لقد .‘‘شافلو بوعي’’ عصة تح�ي ال�ي بال�لمات تلعثمت

عا�ي ح�ن �انت أ��ي��ا أن وععد ألعرأها؛ طو�ّ وعت إ��
ُ
ي .وحرعة إحمرارا �

ّ
 لك�

 او��، زمن نصف ،‘‘شوز  تو بي�ي’’ الثانية القّصة م�ي إستغرعت وعد تا�عت،

نت وج�� وعت و�� .م��ا ان��اء عقب ُمتعبت�ن عيناي تكن لم وتقر�با
ّ
 من تمك

  ��ما ال�ي والسرعة السهولة من القدر بنفس ‘‘غوز  موذر’’ عراءة
ُ
 ف��ا أعرأ كنت

 . الع�ن بإعتام إصاب�ي عبّ العادية الطباعة

  ثّم 
ُ
 خزانة �� لألطفال تمهيديا كتابا ووجدت عليال، أصعب ��يء عن بحثت

  .عراءت  ع�� فعزمت الكتب،
ُ
 كث��ة صورة عل��ا ظهرت ال�ي او�� بالصفحة بدأت

 العملية بدت سياج، بجانب الثالثة وعف و�لب، صغ��ت�ن وفتات�ن لص�ي الوان

  واعدة،
ُ
 يذهب وهو إلي  انظر :القراءة �� وشرعت
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 ‘‘انظر’’ :ديك عال

 .إلي  انظر’’

 .‘‘أع�� إ�� يذهب وهو إلي  انظر

 !‘‘انظر آه،’’ :جاين عالت :الصفحة علبت للغاية، سيئا ذلك يكن لم

 .يذهب وهو إلي  انظر’’

 ...‘‘أع�� إ�� يذهب وهو إلي  انظر’’

 ،‘‘أع�� إ�� أع��، إ��’’ :سا�� عالت

 .‘‘أع�� إ�� أع��، إ�� أع��، إ�� يذهب’’

  كو�ي السعادة غاية �� كنت
ُ
 من أصغر ا�حرو  �انت .الصفحت�ن هات�ن أ��يت

  ،‘‘غوز  موذر’’ حرو 
ُ
ا �� أحضرت .باملثّ عراء��ا وأحسنت

ّ
 عسم من أخرى  كتبا آن

 .فقرأ��ا املكتبة، �� الناشئة

  من انتقت  كتابا ع��ّ  عرضت ايام أحد و��
ّ
 والفتيات للفتيان املصّصص الر 

ا، اك��
ّ
  ومع .هالي��تون  لر�تشارد Book of Marvels كتاب �ان سن

ّ
 ا�حرو  أن

  تماما وا�حة �انت أ��ا إال اخرى، ا�حرو  جودة بمثّ تكن لم
ُ
ي ووجدت

ّ
 أ�

  عراء��ا، أستطيع
ُ
 املطالعة �انت .معلومات من احتواه ملا بالكتاب واستمتعت

 .وال�لمات ا�حرو  رموز  فّك  ع�� التدّرب محض من أك�� غَدت عد ان

ا عالت
ّ
 .‘‘أصغر حرو  لقراءة جاهزة أنت رّ�ما’’ :آن
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 �لمات ذي كتٍب  إ�� للعودة اضطررت ولذلك ضبابية، بدت اصغر ا�حرو  لكّن 

ّّ  الكتب هذه عرأت .كب��ة جهد أن دون  من القراءة استطاع�ي �� �ان طاملا يوم �
ُ
 أ

نت ال��اية و�� عّوة، عي�ي ازدادت .عي�ي
ّ
 من ساعات املطالعة مواصلة من تمك

 ا�حرو  عراءة محاولة كّررت ثّم  .اطال  ع�� إرهاعا لعي�ي أسبب أن دون 

ي عراء��ا، من حينئٍذ  وتمكنت .الصغ��ة
ّ
 العودة إ�� مضطرة نف��ي وجدت لك�

 .الواحدة ا�جلسة �� فقط اثنت�ن أو جملة عراءة �� القديم ل��نام��

 .أحرزه الذي التقّدم لبطء احيان �عض �� صدري  ضا  لكن

بت�ي
ّ
ع�ن، ماذا’’ :عائلة سيم السيدة أن

ّ
 املستشفى من خروجك ع�� يمِض  لم تتوع

 .‘‘شهور  ثالثة

 
ُ
 اطفال كتب عراءة �� أستمّر  أن �� يمكن ال لكن �حيح، هذا’’ :متذّمرة علت

 .‘‘حيا�ي طوال

�ي لم لو ح�ى’’ :عالت
ّ
 عرأِت  عد فستكون�ن سنة، مدة واحد كتاب عراءة من تتمك

ع يفو   ما
ّ
 أّ��م �عتقدين جّيد، ببصر يتمتعون  ممن ح�ى الناس، من كم .املتوع

 .‘‘حياتك؟ طوال ب  تقوم�ن كنِت  الذي النحو ع�� املطالعة مواصلة �ستطيعون 

 
ّ
ف جعلت�ي الكالم �� القاسية سيم السيدة طر�قة إن

ّ
  رّ�ما .وأتأّمّ أتوع

ُ
 كنت

ع
ّ
  نف��ي، �� علت .الكث�� أتوع

ّ
 الضرور�ة، غ�� املصاطرة �سمى ��يء هناك أن

�ي
ّ
  لكن

ُ
�ي عرفت

ّ
ن لن أن

ّ
خرج أن إ�� ا�حّد  تجاوز  من نف��ي منع من أتمك

ُ
 من نف��ي أ

  ال�ي ال�جز حالة
ُ
 .فجأة ف��ا علقت
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، عي�ي فحص آذار، شهر �� مجّددا بنيديكت الدكتور  رأيت
ّ
  بتأن

ّ
 بأّي  ُيدِل  لم لكن

  كما �عليق،
ّ
غ�ن الدكتور  مكتب إ�� ُيرسل�ي لم إن

ْ
 أجّ من عي�ي ليفحص برا�

ارة تحديد
ّ
دة كنت الذي امر وهو دائمة، نظ

ّ
  .حصول  من متأك

ُ
 هّ :نف��ي سألت

را بدا
ّ
 �شاطها؟ �ستأنف النشاط املفرطة مصّيل�ي أّ��ا أم أسلو� ، �� متوت

  إحتمالية عن و�ساءلت
ْ
 .عي�ي تحّسن بدرجة مسرورا يكون  ال أن

�ي حّد  إ�� �شّدة يصفق وعل�ي سألت 
ّ
 ازر  فستا�ي تحت دعات  سمعت أن

 .‘‘ما؟ خطب هناك هّ’’ :املحبوك

 .‘‘ال’’ :أجاب

�ي
ّ
ع لم لكن

َ
ن
ْ
  بيد بذلك، أع

ّ
 �شأن يقول  ��يء بنيديكت الدكتور  لدى يكن لم أن

  مع عي�ي،
ّ
 .عا�سا بقي وجه  أن

 .‘‘بمفردك؟ أتيِت  هّ’’ :برهة �عد سأل�ي

 .‘‘ال؟ وِلَم  بالتأكيد،’’

 .‘‘ان؟ القراءة �ستطيع�ن هّ’’

�ي ،‘‘أجّ’’ :الفور  ع�� أجبت 
ّ
  الذي باأللم إخباره عن �غاضيت لكن

ُ
 ب  شعرت

را
ّ
 .بذلك عيامي أثناء مؤخ

ِك؟ عراءة عن وماذا’’ :عائال اسئلة توجي  تا�ع ِ
ّ
 .‘‘خط

 ؟ �ستطيع هّ بالتأكيد،’’
َ
 .‘‘عراءت
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ّّ  سؤا��، سماع  فور  �حك ي معرفة ع�� هو من ف�
ّ
 .السبب سيفهم بصط

 .‘‘عراءت  أستطيع أجّ’’ :أجاب

 .أيار �� العيادة إ�� العودة م�ي طلب ثّم 

 هّ .بنيديكت للدكتور  هذه ز�ار�ي حيال علقة عّدة، للياٍل  مستيقظة بقيت

 ذلك من واسوأ بالتأكيد، غر�با أسلو�  �ان مجّددا؟ لعي�ي فظيع ��يء سيحدث

ي
ّ
دة كنت أ�

ّ
�ي من متأك

ّ
  إن

ُ
  أالحظ كنت

ّ
 علي  �ان مما أضعف ان بصري  بأن

 .سابقا

  بنيديكت الدكتور  أخ���ي أيار �� املعتمة الغرفة �� لفحص ا�خضوع �عد
ّ
 أن

  ووصف  فوعها ينمو آخر غشاء هناك �ان مجّددا، عي�ي عاودت املشكالت
ّ
 بأن

 و�� .العادية اعتام حاالت �� شائعا و�ان اّول، سوء بمثّ يكن لم .ثانوي  إعتام

عا امر هذا �ان عي�ي حالة
َّ
  تماما متوع

ّ
 �انت الضرورة، بدافع او��، العملية ألن

 .وعائية طبيعة ذا

  لهذا بّد  ال �ان’’ :أب�ي أ�اد وأنا علت،
ْ
 .‘‘�� يحدث أن

 
ّ
ري  .إنق��ى عد اسوأ لكّن  آه،» :بالقول  واسا�ي لكن

ّ
 لِك  ستعني  ما �� فك

 
ُ
ِك  بما .الثانية العملية

ّ
 أّي  عراءة ع�� عادرة فستكون�ن ان مر�ح �ش�ّ تقرأين أن

 
ّ
 ليس املّرة هذه وا�خطر يرام؛ ما ع�� امور  سارت إذا هذا .املطا  ��اية �� خط

 .«السابقة املرة خطورة بنفس
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ّّ  مع عي�ي ع�� ال�ي الغشاوة سمك زاد � و�دأت يوم، �
ّ
 وأنا جديد من ا�حذر أتو�

  .خطوا�ي أخطو
ُ
 رؤوس غ�� أرى  أعد لم .القراءة �� م��ايدة صعو�ات أواج  صرت

 بدت .بالتدر�ج تصتفي صارت أيضا وهذه املطبوعة، الصفحات �� ا�حرو 

ٍّ  مغطاة، كأ��ا الصفحات ّّ  املطا ، آخر و�� .عطنية بكتّ عشوائّي، �ش� � 

  �لمة
ُ
فت لذا معاناة، �ع�ي �انت أعرأها كنت

ّ
 .املحاولة عن �لّيا ال��اية �� توع

ر
ّ
ر ابصار ع�� القدرة عدم عن الناجم التوت

ّ
  .أعصاعي �� أث

ُ
 فائقة صرت

  ال�جيج، إزاء التحّسس
ُ
 ابصار ع�� القدرة �انت .الوعت معظم مكتئبة وكنت

 مؤعت إعتام وهو مجّددا، بصري  أصاب الذي اعتام هذا راع�ي لكن رائعا، أمرا

 ال�ي املجازفة، من القلُق  �ان .كذلك سيكون  أن بنيديكت الدكتور  �عد �ان كما

ّّ  �� خوضها ع��ّ   .ع��ّ  الوطأة شديَد  لعي�ي، ��يء ف��ا يحصّ مّرة �

ي الوا�ح من
ّ
  أ�

ُ
 موضوع سوى  العالم �� موضوع أّي  مع التعاطي �� عاعلة كنت

يّ  موضوع وهو .واحد
َ
 .باليأس ممزوج بصو  أشعر ��يء، أّي  ��ما ألّم  إذا .عي�

 شّك  هناك يكن لم .البيت إ�� بامل��ء أشب  مجّددا ورال مستشفى إ�� امل��ء غدا

 .املنضدة خلف ا�جالس الشاّب  ع��ّ  �عّر  .امل�ان هذا إ�� إنتساعي �� املّرة هذهِ 

 الرا�ع، الطابق ع�� املشرفتان دوناهيو، والسيدة وايتينغ السيدة واستقبلت�ي

ّّ  بدا .باألحضان  .مر�ح نحو ع�� مألوفا امل�ان �� ��يء �

�ي لو كما العمليات غرفة �� املمّرضة عاملت�ي
ّ
كة أن

ّ
 أن وععد .اللعبة هذه �� محن

  ع�� ساعدت�ي الطاولة ع�� تمّددت
ْ
 .العمليات رداء �� أندّس  أن
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ر أشعر لم
ّ
 ووضع العمليات طاولة ع�� حس��خاء �ان لقد .اطال  ع�� بتوت

 .القديمة وظيف�ي إ�� بالعودة أشب  يداي، تتصّدر ال �ي بد�ي، تحت ا��ام�ن

  لو كما أحسست بالعملية، البدء انتظار �� هناك تمّددت وفيما
ّ
 شعر دبوس أن

  حقيقة يؤمل�ي لم .رأ��ي ينصز
ّ
  وما .يز�ج�ي �ان لكن

ْ
 ألرفع فجائية بحركة عمت إن

  إ�� تنّ��ت ح�ى ا�جلوس، وضعية �� نف��ي
ّ
ّّ  أن  .با�جراحة للبدء مهيئا �ان ��يء �

 .واحد بصوت ا�خاص من عدد صاح الواعع �� أحدهم، صاح ،«!واو»

  شعري، دّبوس موضع أ�ّحح أن أر�د كنت’’ :علت
ّ
 .‘‘ينصز�ي إن

 .‘‘كذلك؟ أليس عليال، تحّمل  يمكنِك ’’

 .السؤال هذا سأل�ي الذي بنيديكت الدكتور  �ان

ّّ  تحّمل  أستطيع’’  .‘‘تأكيد ب�

 .جديد من الطاولة ع�� تمّددت

�ي
ّ
 من يتو�ج القامة، طو�ّ أبيض �خصا رأيت .رأيت عد مما ب�جة ار�عشت لكن

قد ا�حكمة مشعّ صَور  مثّ ساطع نور  البياض الث�جية خوذت 
ّ
 لو كما بدا .املت

�ي
ّ
 با�حّب  �شّع  القديمة، الن�و�جية اسطورة بحسب الذي، بالدر شاهدت أن

 القطب دائرة عتمة �� الفان�ن البشر نفوس �� الب�جة يبعثان اللذين والنور 

 .الشما��
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  .معدودات دعائق غ�� العملية �ستغر   لم
ْ
 �ان إذا ما ملعرفة فحص بمجرد بدأت

  مع تالمُسها عند الع�ن �� ألم أّي  هناك
ُ
 الدكتور  من ملسة .ا�جراحية ادوات

ّّ  �ان وهذا .أخرى  مّرة تام ظالم .الضّمادة .ترطيب .بنيديكت  .��يء �

 عملية آخر إّ��ا’’ :العر�ة ع�� يضعون�ي �انوا عندما بنيديكت الدكتور  وعد�ي

 .‘‘السيدة أي��ا لِك  أجر��ا

 .كث��ا وأخافت�ي أعلقت�ي ال�ي العملية وان��ت غرف�ي، إ�� بالعر�ة أعادو�ي

  املستشفى، من خرو�� عند التا�� اليوم و��
ُ
 تماما ناجحة عملية �انت أّ��ا علمت

. 

 سكوت وول�� الس�� روايات إحدى �� �خصية 2
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 عشر ا�حادي الفصل

 .عمياء أعد لم

  بمقدوري صار دعيقة، أكون  �ي
ْ
 علي  كنت مما مّرة أرعع�ن بمقدار أعوى  أرى  أن

 .حيا�ي طيلة ايام من يوٍم  أّي  ��

ارت�ن إ�� باإلضافة
ّ
غ�ن الدكتور  �� وصفهما اللت�ن النظ

ْ
 للمسافات او�� – بر�

، – القر�بة للمسافات والثانية البعيدة،
ُ
 بنيديكت، الدكتور  باع��اح عمال تزّودت

 النظارات هذه أك�� .ا�خاّصة املناسبات �� الستصدامها للقراءة نظارات �عّدة

ي اجما
ّ
 هذا و�ان املناسب، بالش�ّ أحمل  عندما �املة كتاب صفحة �غط

  من يمكن�ي
ْ
ٍّ  أعرأ أن ّ أسرع �ش�

ّ
 أصغر �انت الثانية .عي�ي ع�� اجهاد من و�قل

بعت فقرات عراءة �� استصدامها و�مكن اجما
ُ
 أصغر .جدا صغ��ة بحرو  ط

طات ا�خرائط عراءة ع�� �عين�ي �انت وأعواها النظارات هذه
ّ
 البيانية واملصط

 .القبيّ هذا من وأشياء الزمنية وا�جداول 

ر الوعت حان وان
ّ
  �عدما ب  القيام أنوي  فيما جّديا ألفك

ُ
ّّ  وهبت  البصر حّدة �

 �� نافعة ألكون  السبيّ هو ما .مهنة م��ا وأتصذ كتابا�ي، مواصلة �� أرغُب  .هذه

 أخرى؟ مّرة عي��ي لقمة بوساط��ا سأكسب ال�ي الوسيلة وما جديد؟ من العالم

 أتصذ وأن الكتابة، �� امل��يّ  أردت .فعل  �� أرغب فيما شّك  أد�ى ذه�ي �ساور  لم

ع هّ :اعتبار نظر أخذه الواجب السؤال لكّن  .مهنة م��ا
ّ
 ال�افية باملوهبة أتمت

 املحك ع�� املوضوعة املسألة �� وهذه حقا، لدّي  وهّ املضمار؟ هذا �خوض

 للناس؟ حقيقيٍة  فائدةٍ  ذا و�كون  ألعول  ��يء أّي  ان،
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 .التجر�ة و�� أال ذلك، ألعر  واحدة طر�قة هناك حسنا،

  أن �عد
ُ
ع صرت

ّ
  ألعمّ �افية و�قوة �اٍ   ببصر أتمت

ُ
 انكببت ال�ي رواي�ي إ�� عدت

  .نيوجر��ي �� عبّ من عل��ا
ُ
 أنا أعمنا، أن وععد حز�ران، �� طباع��ا طلبت عد كنت

ا
ّ
  نجاحها، نصب وشر�نا ��جيعية حفلة سيم، والسيدة وآن

ُ
 إ�� أرسل��ا عد كنت

�ي .اخر�ن الناشر�ن من ككث�� الناشر رّدها .اول  ناشرها
ّ
 أشعر لم لكن

  باإلحباط
ّ
ة تكّبدا الناشر�ن من اثن�ن ألن

ّ
 مع وأرفقاها وّدية رسائّ كتابة مشق

  وعد رفضهما، عصاص�يّ 
ُ
  أحسست

ّ
 .أ�ج��ما الكتاب �� ما شيئا بأن

  مينيبوليس، �� إسِ�� لشقيق�ي ز�ار�ي وخالل
ُ
  حاولت عد كنت

ْ
 �� مهار�ي أجّرب أن

ي .عص��ة عصص كتابة
ّ
  لك�

ُ
  ما، نوعا أمري  من ح��ةٍ  �� كنت

ُ
  وأدركت

ّ
 �س�ىّ  لو بأن

��  
ْ
ى ان

ّ
، كتاب�ي، �شأن خب�� من توج��ا أتلق

ُ
 .مستواي أفضّ، بصورةٍ  لعرفت

  شيوت مارشيت �سأل�ن ال ِلَم ’’ :يوم ذات صديقا�ي إحدى سألت�ي
ْ
لقي أن
ُ
 نظرة ت

 .‘‘رائعة ناعدة إّ��ا كتاباتك؟ من ��يٍء  ع��

 
ُ
ص���ي أن صديق�ي رجوت

ُ
  صديق�ي تظّن  هّ .الناعدة هذه عن ت

ّ
 الناعدة هذه أن

ف
ّ
 مبتدئة؟ محض وأنا أعما�� عراءة عناء ستت�ل

ٍّ  صديق�ي، عالت  ال لِك  فمساعد��ا .عل��ا امر عرض �� ض�� ال’’ :متحّمس �ش�

  ادعي، رأ��ا ع�� تقتصر
ّ
ظهر�ن يجعلِك  ا�حياة من إيجابيا موعفا لد��ا ألن

ُ
 ت

 .‘‘عادي ناعد فعل  عن ��جز نحوٍ  ع�� عندِك  ما أفضّ

 
ُ
نت

ّ
صال من تمك

ّ
 عص��ي من اثنت�ن معاينة ع�� ووافقت شيوت بمارشيت حت

�ي ��ما الرضا شديدة أكن لم .الصغ��ة
ّ
  ألن

ُ
ي أدرك كنت

ّ
 الوعت أمنحهما لم بأ�
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ّّ  ع�� بداية ستكونان لكّ��ما ال�ا��،   من ستتمكن إّ��ا كما .اع
ْ
 م��ما تصرج أن

 .سّيئت�ن �انتا مهما الكتابة �� أسلوعي حيال بفكرة

 الشاّبات جمعية مب�ى عاعة �� صوفيا فستانا ترتدي شاّبة استقبلت�ي

 �انت .ا�جديدة ناعد�ي للقاء موعد في  لدّي  �ان الذي امل�ان وهو املسيحيات،

ي البشرة، وداكنة هز�لة
ّ
 .فاتنة وجد��ا لك�

ِك  وأعتقد شيوت، مارشيت أنا’’ :خفيض موسيقي بصوت �� عالت
ّ
 ا�سة بأن

 .‘‘دال

  .القص��ت�ن عّص�يّ  �� رأ��ا ع�� بإطال�� بدأت أر�كة، ع�� جلسنا أن �عد
ُ
 عرفت

 ��ا أثق جعلت�ي الدِمثة صراح��ا لكّن  خاّصا، إ�جابا �س���� ما ف��ما تجد لم أّ��ا

 .الفور  ع��

 معانا�ي عن أخ����ا .عّص�ي �� عل��ا أفيض كنت يجري، �ان ما أستوعب أن وعبّ

�ي ��، بالنسبة غر�بة �انت .حيا�ي �� وتأث��ه العمى من
ّ
  لكن

ُ
 بمشاعر لها ُبحت

  من أنا، .السابق �� أبدا أفعل  لم ��يءٌ  – عل�ي �� عميقا تكمُن 
ُ
 ا�حديث أكره كنت

ي عن
َ
 .العمر وأصدعاء شقيقا�ي أمام عي�

  الصباح أمضينا
ّ
  .ا�حديث �� �ل

ُ
 .ألذهب ��ضت

 .إستبقت�ي شيوت مارشيت لكّن 

 .ِلَم ال تكتب�ن عّصة حياتِك؟‘‘، سألت�ي’’
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ت .الفور  ع�� با�خجّ شعرت
َ
ي حماعة �ان

ّ
  م�

ْ
 من القدر ��ذا أتحّدث أن

 .الصراحة

 
ُ
 ال إّ��م اخر�ن، مشكالت لسماع يأ��ون  ال الناس إلزعاجِك، آسفة ال، آه،’’ :علت

 .‘‘الشاك�ن إ�� حستماع ير�دون 

عة ابتسامة �� ابتسمت  .م�ّجِ

 عليِك أن تكت�ي ’’
ُ
لكنّك بالذات لست من هذا النوع، ولهذا السبب اع��حت

 .عن نفسِك ‘‘

 
ُ
ر، وأنا ��ضت

ّ
  ذاكر�ي، �� �عيدا أفك

ُ
م�ي صورة إستحضرت

ّ
 الشعر الرمادية معل

ر�ي �انت ال�ي املعلمة .�اكس ا�سة
ّ
ذك

ُ
 بقّية أخ��ت وال�ي فكتور�ا، بامللكة ت

ي، �� التالميذ
ّ
  يوم صف

ُ
 أبذل كو�ي عي اع��ازها مدى عن املدرسة، عن غائبة كنت

ب جّبارة جهودا
ّ
يّ  مش�لة ع�� أل�غل

َ
 .عي�

 
ُ
رت

ّ
  ما وتذك

ْ
  عندما مينيسوتا جامعة �� سانفورد مار�ا �� عالت

ُ
 �� العمّ باشرت

نا’’ :التعليم
ّ
 .‘‘إعاعات لدينا �ل

ري �� ا�خ�� الذي تقّدمين  �� حالة رو�ت عّصتِك ’’
ّ
، �انت مارشيت شيوت «فك

ون بال�جاعة ع�� أنموذجك وسيتفكرون » تقول،
ّ
الناس ذوي اعاعات سيتحل

وسيقول الواحد م��م،  .كيف واصلت ا�سة دال مس����ا رغم هات�ن العين�ن

 مع امر كما 
ُ
�ي عادٌر ع�� ذلك أيضا، برغم مشكال�ي، إذا �عاملت

ّ
أظّن أن

�� 
ْ
 .«�عاملت
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�ي
ّ
 .م��ّددة بقيت لكن

 املرء يمكن أن ’’
ّ
نعهم عّصتِك بأن

ْ
ق
ُ
ِك ستساعدين اخر�ن أيضا، ست

ّ
كما أن

 أعظم 
ّ
يكون نافعا وسعيدا للغاية، ح�ى ولو �ان �عا�ي من إعاعة شديدة، وأن

 .دماثة يمكن إظهارها ل  �� �� معاملت  كأّي �خص آخر تماما‘‘

 
ُ
  .ذلك سأفعّ’’ :شيوت مارشيت بيد أمسك وأنا أخ��ا علت

ُ
 الذي ما ان وأعر 

 .‘‘الشتاء هذا فا�� تو�ن �� إل��ابيث والعمة إينوش خا�� من�ل  �� منشغلة سُيبقي�ي

 .الكتاب عن ا�حديث �� ال��يء �عض استفضنا ثم

 النقدية مالحظاتِك  وإبداء كتابت ، �� ملساعد�ي مستعّدة ستكون�ن هّ’’ :سأل��ا

 .‘‘ذلك؟ أثناء �� حول  ��

 �سهولة يمكنِك  لكن �اليفورنيا، إ�� سأذهب بذلك، مسرورة سأكون ’’ :أجابت

 .‘‘ال��يد بواسطة فصول  إرسال

 
ُ
ة وأنا إبتعدت

ّ
  مّما سعادة وأك�� ممتن

ُ
 ع��ّ  عمّ لدّي  �ان .شهور  منذ علي  كنت

 .ان إنجازه

 عد وها إل��ابيث، والعمة إينوش خا�� مع أخرى  مّرة فا�� تو�ن �� ان أعيم أنا

ا حيث إ�� عدنا
ّ
  .سنة وعشر�ن ثماٍن  عبّ كن

ُ
 مهنية حياة أبدأ حي��ا �� كنت

 .ان أفعّ كما جديدة،

 إنجاز ع�� بقدر�ي ايمان ع�� ان بت�جي�� إل��ابيث والعمة إينوش خا�� يقوم

  ما
ُ
 لد��ا إل��ابيث، العمة سّيما ال .آنذاك �ّجعا�ي كما ب ، القيام ع�� عزمت
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ي حعتقاد ع�� �حم�� الطر   أنجع
ّ
ّ بأ�

ّ
�ي مع شيئا، أمث

ّ
 إ�� أميّ عل�ي أعما  �� أن

  غ�� .العكس
ّ
�ي خدا�� �� أملعّي��ا هو املدهش امر أن

ّ
 �انت ما تقر�با أصبحت بأن

ي تّد��
ّ
ل  بأ�

ّ
 .أمث

  لو كما ان تتصّر  إّ��ا
ّ
 �� طبيعية امور  أك�� هو �اتبة أصبح بأن طمو�� أن

  تقول  عّص�ي من فصال عاٍل  بصوت عل��ا أعرأ أن وععد .العالم
ّ
 .ُمدهش بأن

  وإن ثناؤها،
ُ
 ، ال كنت

ّ
��يّ  الثقة يمنح�ي أستحق

ُ
  مس���ي، �� بامل

ُ
  أعتقد و�دأت

ّ
 أن

 .جديد من العمّ بإم�ا�ي

ِّ  أعومُ   العصاف�� من سر�ا النافذة ع�� أرى  أن و�مكن�ي .املطبخ �� اطبا  �غس

ّبت الذي الطيور  بيت داخّ إ�� تأوي 
ُ
 عادرة أكن لم .ا�خلفي الفناء �� وتد ع�� ث

  ان أعر  أنا .الشتاء هذا عبّ بوضوح العصاف�� بيت رؤ�ة ع�� أبدا
ّ
 مط��ّ  أن

  إل��ابيث العمة تقول  .كث��ة أبواب وفي  المع، أخضر بلون 
ّ
ة يكفي مسكن إن

ّ
 لست

 السوداء-الرمادية اجنحة حر�ات رؤ�ة يمكن�ي .العصاف�� من أسرة عشر

 .املتساعط الكثيف الث�ج وسط تط�� و�� للعصاف��

 .العصاف�� مراعبة �� استغرا�� �سبب �سيُ��ا أن �عد اطبا  غسّ إ�� أعود

  أعر  .يقول  ما لسماع وأن��ي  الغرفة، إينوش خا�� يدخّ
ّ
 وأنا يراعب�ي �ان أن

 الت�جيع من النوع ذلك بنفس �شّعان عيناه .العصاف�� بمشاهدة أستمتع

  الذي وا�حّب 
ُ
يّ  �� تلّمس  اعتدت

َ
 ع�� مساعد�ي تحاول  �انت عندما أّمي عي�

 .بأشياء القيام
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 ف��ا، يدي أغمس ال�حون، غسيّ حوض �� الصابون  برغوة ألعب بدأت

ٍ  و�� الضوء أمام أحملها .فألتقطها الصغ��ة الفقاعات وأالحق
ّّ  أشاهد م��ا �

 .ف��ا املنمنمة الصغ��ة عزح ألعواس املدهشة الوان

نا يا’’ :عائلة وأهمس  .‘‘لك الشكر لك، الشكر السموات، �� الذي ر�َّ

 ** ان��ت **
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 الكتاب يدي ب�ن

 عرن  نصف ملدة ضر�رة شب  ف�انت الغائرة، بالندبات مليئة واحدة �ع�ن ُوِلَدت

 �ستصدم أن عل��ا �ان السن�ن تلك طوال الرؤ�ة من تتمكن ول�ي عمرها، من

ها اليسرى  عي��ا
َ
 �� غائرة صغ��ة فتحة هناك حيث اليسار أع��ى إ�� فتحِرف

 أن رفضت الم هذا �ّ من الرغم ع�� أ��ا إال ع��ها، يمر أن للضوء يمكن جف��ا

 غ��ها، من أد�ى أو معاعة أ��ا ع�� إل��ا ينظروا وأن اخر�ن شفقة محّ تكون 

 عمّ �� تنجح و�انت �لها، ا�حياتية ا�شطة �� املشاركة ع�� تصر �انت ولذلك

 .غالبا ��يء �ّ

 تكن لم وأل��ا اطفال، مع ‘‘ا�حجلة’’ تلعب أن ع�� تصر �انت طفلة �انت عندما

 عودة �عد اللعب ساحة إ�� تذهب �انت فقد ارض، ع�� العالمات رؤ�ة �ستطيع

 من لتتمكن امتداده ع�� وتزحف امللعب بأرضية فتلتصق منازلهم إ�� اطفال

 ما وسرعان جميعا، حفظ��ا ح�ى لع��م أثناء �� وضعوها ال�ي العالمات رؤ�ة

 .املرات �عض �� عل��م تتفو   اللعبة �� خب��ة لتصبح مشارك��م من تمكنت

 أن درجة إ�� بوجهها الصفحات فتلصق املن�ل، �� وتدرسها الكتب تقرأ �انت

 ا�حرو ، رؤ�ة من تتمكن ح�ى الورعة �سطح تحتك �انت الوحيدة عي��ا رموش

 �� نجاحها إم�انية من أك�� إعاع��ا أن واعتقادهم املعلم�ن معارضة من و�الرغم

 جميعها، دراس��ا مراحّ إكمال من تمكنت أ��ا إال النظامي، التعليم مراحّ

 �سلك التحقت ثم واملاجست��، الب�الور�وس ع�� وحصلت ا�جامعة فدخلت
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 �� محاضرا��ا تلقي وادب، ال�حافة �� جامعية أستاذة وصارت التدريس

 .والكتب ادب عن اذاعة �� بأحادي��ا وتد�� الثقافية، والنوادي ا�جامعة

 التام؛ العمى من با�خو  �امٌن  شعوٌر  دائما ذه�ي �� �ان’’ :عائلة يوما كتبت

 .‘‘�حظة �ّ �� مبت�جة صافية مرحة حياة دائما أعيش كنت هذا ع�� وللتغلب

  وعندما
ْ
 من اطباء تمكن بحيث تطور  عد الطب �ان وا�خمس�ن الثانية بلغت

 أن بإم�ا��ا وصار الوحيدة عي��ا �� جراحة لها أجر�ت حيث ما، شيئا مساعد��ا

 املاضية، ا�خمس�ن سنوا��ا طوال حالها عن مرة أرعع�ن بمقدار أفضّ ترى 

 �عرفها لم ال�ي والب�جة والروعة ا�جمال من مث�ٌ�  عالٌم  أمامها انكشف وعندئذ

 �� تقول  فكتبت مث��ا، م��را شيئا اطبا  غسيّ �� ح�ى تجد صارت .عبّ ذي من

 غسيّ حوض �� الصابون  برغوة ألعب بدأت’’ :«أبصر أن أردت» كتا��ا

 أشاهد �ي الضوء أمام وأحملها فألتقطها الصغ��ة الفقاعات وأالحق ال�حون،

نا يا’’ :عائلة وختمت … ‘‘ف��ا الصغ��ة عزح ألعواس املدهشة الوان  �� الذي ر�َّ

 .‘‘لك الشكر لك، الشكر السماء،

 من اال  عشرات خلفها تاركة عاما، و�سع�ن أرعع عن دال بورغيلد توفيت

 .الدنيا لهذه املتفائلة ونظر��ا وصمودها حيا��ا بمس��ة تأثروا الذي ا�خاص

 آخرها جاء كتابا، عشر سبعة بلغت أدبية ب��كة ذكراها خلدت أن �عد من رحلت

 !‘‘حيا�ي طوال سعيدة’’ :عنوان تحت

ا الواحد تذكر فهال الع��، من كث�� وف��ا م��رة حياة س��ة
ّ
 �ّ ع�� ر�  �شكر أن من

 البصر �عمة ع�� هللا يحمد أن منا الواحد تذكر هال بالفعّ؟ إياه منح  عد ��يء
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 طوال ب  تحيط ال�ي الرائعة اشياء تلك �ّ مشاهدة من التمكن �عمة وع��

 با�جمال؟ امل��ء العالم هذا �� الوعت

 يرام، ما ع�� غالبا �س�� املرء حياة من املئة �� �سع�ن بأن علت لو أبالغ ال لع��

 ونفس  ومزاج  وتفك��ه عقل  يصر  فإن  ذلك ومع املتع��ة، �� املئة �� وعشرة

 ا�جميّ ا�جزء ذلك متناسيا املئة �� العشرة ��ذه ح�شغال �� روح  وسائر

 .حيات  من اعظم

 ال ألنك أبدا باإلحباط �شعر وال با�حياة، واستمتع القلق عنك دع صاح�ي؛ يا

 !عدم�ن يمتلكون  ال ممن العشرات فهناك حذاء، تملك

 العبد�� متعب ساجد :بقلم

 الكو�تية ا�جر�دة �حيفة �� �شرت مقالة

 م٢٠١٣ د�سم�� ��
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