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 كلمة الغالف
 عامل كواليس وراء يأخذنا آن، يف ومدهش للتفكري ومثري مضحك كتاب
. عنها تبحث نفسها هي إجابات عن مرضاها يبحث حيث النفسي، العالج

 أن حقيقة إىل تصل مرضاها، حياة يف الداخلية العوامل غوتليب تستكشف بينما
 على تطرحها اليت نفسها األسئلة هي هلا حل إجياد يف يعانون اليت األسئلة
 عاملها إىل غوتليب تأخذنا الفت، فكاهة وحس مبهرة حبكمة. معاجلها

 ألنفسنا خنربها اليت واخلياالت احلقائق متّحص آن، يف ومريضة نفسية كمعاجلة
 والذنب واملوت، واملعىن والرغبة، احلب حبل على نتأرجح بينما ولآلخرين،
. والتغيري واألمل والشجاعة، والرعب واخلالص،

 لنا ويقدم مكنوناتنا إىل عميقة جولة يف يأخذنا صراحته، يف ثوري كتاب
 حلياتنا ومثري وملهم مضحك سرد. إنسانًا تكون أن ملعىن اجلرأة بالغة مشهدية
. لتحويلها با نتسلح اليت والقوة الغامضة
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 يف أُدرجت وبذلك نفسيٌّ، اضطراب أّ�ا على السعادة تصنيف   اقُرتحَ 
 اضطراب: جديد اسم حتت الرئيسّية التشخيص أدّلة من املستقبلّية اإلصدارات

. اللطيف النوع من أساسي، عاطفي
 الناحية من طبيعّية غري السعادة أن تبّني  الصلة، ذات لألحباث مراجعة يف 

 من مبجموعة وترتبط األعراض، من منفصلة سلسلة من وتتكّون اإلحصائية،
. املركزي العصيب للجهاز الطبيعي غري األداء تعكس ورّمبا املعرفية، التشّوهات

 السعادة أن على يقوم االقرتاح، هذا على اعرتاًضا يقّدم من جتد قد لكن،
 غري باعتباره مرفوض االعرتاض هذا فإن ذلك، ومع. سلبّية قيمة ذات ليست

.  علمًيا صلة ذي
 بينتال ريتشارد 

 1992 الطب، أخالقيات جملة 
 
:  يونغ كارل الشهري السويسري النفسي الطبيب كتب 

 »ضمائرهم مواجهة لتجنب سخيًفا، كان مهما شيء، أي الناس سيفعل «
:  أيًضا قال لكّنه 

 . »يستيقظ الداخل، من ينظر من «
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 الكاتبة مالحظة
 

 مع العالقة حبسب نتغّري : «وجييب ،»نتغّري؟ كيف: «سؤاًال  يطرح كتاب هذا  
 واملرضى، النفسّيني املعاجلني بني هنا، عنها أكتب اليت والعالقات. »اآلخرين
 إذن على حصويل إىل باإلضافة. املرجوّ  التغيري ُحتِدث مقدَّسة متبادلة ثقة تفرض
 ميكن اليت التفاصيل وتغيري اهلويّات لطمس كبريًا جهًدا بذلت لقد خّطي،
 عدد من املختلفة والسيناريوات املواد ُمجعت احلاالت، بعض ويف إليها، التعّرف

 التغيريات مجيع يف بعناية النظر مت كما. واحد شخص إىل وُنسبت املرضى من
 اهلدف ذاته، الوقت يف ختدم، أن على قصة كل لروح وفّية لتبقى بدّقة واختيارها

 أنفسنا رؤية من نتمّكن حىت املشرتكة إنسانّيتنا عن الكشف: منها األكرب
 فهذا الصفحات، هذه يف نفسك رأيتَ  إذا أخرى، بعبارة. وضوًحا أكثر بشكل

. واحد آن يف والتعّمد الصدفة قبيل من
 بطرق العالج إىل يأتون الذين أولئك إىل ُيشار: املصطلحات حول مالحظة  

 يعّرب  اللفظتني تلك من أيّا أن أعتقد ال. عمالء أو مرضى شيوًعا أكثرها خمتلفة،
 عبارة لكن. معهم أعمل الذين باألشخاص تربطين اليت العالقة عن بصدق

 بعض العمالء لفظة ختلق وقد مالئمة، غري معهم أعمل الذين األشخاص
 واإليضاح، البساطة ولغرض لذلك، كثرية، دالالت من حتمله مبا اإلرباك،

.  الكتاب هذا يف املرضى مصطلح استخدمت
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 األول القسم    
 
 خيشاه ما مثّة ليس لكن بالء، من حتّرره من أكثر املرء فيه يرغب ما مثّة ليس 

.  سنده سلبه من أكثر
 

  بالدوين جاميس 
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 أغبياء

: جون امللف، مالحظة 
 مع االّتفاق ويف النوم يف صعوبة يواجه أنّه ويفيد »بالتوتّر «بشعوره يقر املريض 

 للتمّكن مساعدة على للحصول ويسعى اآلخرين من انزعاجه عن يعرب. زوجته
. »األغبياء مع التعامل «من
.  التعاطف من قليل  
. عميق نَفس  
  …التعاطف من القليل التعاطف، من القليل التعاطف، من بالقليل حتّلي  
 جيلس بينما تعويذة، من نوًعا كانت لو كما رأسي يف اجلملة هذه تكرار أعيد  

 يف »األغبياء «الناس مجيع حال يل يسرد قباليت، العمر من األربعني البالغ الرجل
 ُخلقوا هل األغبياء؟ من اهلائل الكم بذا العامل ميتلئ ملاذا يعرف أن يريد. حياته

 املواد بتلك عالقة لألمر رّمبا متأمًِّال، يْصفنُ  الحًقا؟ أغبياء أصبحوا أم أغبياء؟
.  هذه أيامنا يف نتناوهلا اليت األطعمة إىل تضاف اليت الكيماويّة

 كما غبّيا أحتّول ال حّىت . عضويّة أطعمة أتناول أن أحاول السبب، هلذا  «
.  »األغبياء سائر

 الذي األسنان طبيب هو هل: كالمه يف يعين األغبياء من أيٍّ  أثر أفقد أنا ها  
 الزميل هو أو ،)»بالغّيا األسئلة تلك من سؤال ال («األسئلة من الكثري يطرح

 يف إذ يفيد، ما يوًما يقل مل («األسئلة طرح هو يفعله ما جلّ  الذي العمل يف
٦



 الضوء عند توّقف الذي أمامه السائق أو ،)»يقوله ما لديه بأن إحياء ذلك
 يف أّبل شركة مهندس أو ،!»)الطارئة بالعجلة إحساس أي دون من («الربتقايل

!»). بالفعل عبقري («حاسوبه إصالح يف فشل الذي) 1(العبقريّة بار
 حول ملتوية رواية سرد يف انطلق ما سرعان لكن ،»جون «قائلة بدأت  

 عن حبثًا إيلّ  جاء أنّه مع مستقطعة، كلمة بأي أتفّوه أن حّىت  يسعين ال. زوجته
.  مساعدة

 ألكثر تستمر مل السابقة، معاِجلته. (اجلديدة النفسّية معاجلته فكرة، على أنا،  
). »غبّية لكن لطيفة، «كانت جلسات، ثالث من
 يل تقول ال لكّنها. «»هذا؟ تصّدقني هل - مارغو تغضب مث: «قائًال  ويكمل  

. األمر ما أسأل أن يب يفرتض وأنا غاضبة، أّ�ا على تتصّرف بل. غاضبة إّ�ا
 األوىل، الثالث املرّات يف ،»شيء ال: «فسرتد سألت، لو أّنين جّيًدا أعي لكّنين

رة يف رّمبا مث
ّ
: أنا عليها فأردّ  األمر، ما تعلم أنت: «تقول قد اخلامسة أو الرابعة امل

!»».  سألت كنت ملا وإّال  أعلم، ال كّال،«
 أبادر أن - االبتسامة تلك مع أتفاعل أن حاولت. عريضة ابتسامته. ابتسم  
 جسر فأبين احلوار، من نوع إىل وحيّوله املونولوج هذا يعرتض قد ما كل إىل

. معه تواصل
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. اآلن ابتسامتك حول الفضول بعض يساورين: «أقول أن يف أخريًا جنحت  
 مارغو، فيهم مبن الناس، من الكثريين من باإلحباط شعورك عن تتكّلم ألّنك
.  »تبتسم فأنت ذلك ومع
 رأيت أن يل يسبق مل ما البيض األسنان من لديه. اّتساًعا ابتسامته ازدادت  

 أعلم ألّنين شرلوك، أبتسم، أنا. «املاس حّبات كما تلمع أسنانه. قبل من
!».  زوجيت يزعج ما حتديًدا

.»  …إًذا! آه: «قائلة فعاجلته  
 كما إًذا. املفّضل اجلزء إىل بعد أصل مل. انتظري انتظري،: «قاطعين لكّنه  

 لشكوى لإلصغاء مهتّما لست لكّنين اخلطب، ما أعلم الواقع يف أنا قلُت،
.»  …بـ سأقوم أّنين قّررت أسأل، أن بدل املرّة، هذه لذلك. أخرى

.  ورائي الكتب رف على املوضوعة الساعة يتأّمل وراح توّقف  
. كالمه وترية من اإلبطاء على جون ألساعد الفرصة هذه أغتنم أن أردت  

 على بأنّه يشعر هل (الساعة إىل النظر باسرتاق قيامه على أعّلق أن أستطيع
 أو ،)علّي؟ حانق هو هل (شرلوك لتّوه مسّاين أنّه واقع أو ؛»هنا؟ أمره من عجلة
- يرويه الذي السرد - »احملتوى «نسّميه ما أي -السطح على أبقى أن ميكنين

 لو لكّنين. والشكوى مارغو مشاعر بني يساوي ملاذا أكثر أفهم أن وأحاول
 ما حبسب وجون، اجللسة، هذه طوال التواصل أمكننا ملا احملتوى، يف بقيت
.  حياته يف الناس مع التواصل يف صعوبة جيد شخص أفهم، بدأت

 
٨



.»  …حدث ما إىل العودة أمكننا إن أتساءل جون،: «جديد من حاولت  
 إىل عاد مث. »دقيقة عشرون لديّ  يزال ال. جّيد آه،: «أخرى مرّة فقاطعين  

.  روايته سرد
 قوى إىل حباجة فبتّ  قوي، تثاؤب إّيل، طريقه يشقّ  تثاؤب ببداية شعرت  

 تقاوم، بعضاليت أشعر أن بوسعي كان. مطبًقا حنكي أُبقي كي الطبيعة تفوق
 ولسوء. مكتوًما التثاؤب بقي احلظ، حلسن لكن هجينة، تعابري يف وجهي فتلوي
 كنت لو كما. صاخب جتّشؤ. جتّشًؤا كان ذلك عن عوًضا خرج ما احلظ،

 لكن اللحظة، هذه يف البغيضة األوجه من كثرية أوُجهٌ  أنا. مثلة أكن مل. (مثلة
). منها واحدة ليست الثمالة

 لكأن حّىت  بقسوة، شفيتّ  على ضغطت. قليًال  يفرتّ  فمي بدأ التجّشؤ، نتيجة  
.  التمّزق وشك على عيينّ 

 مارغو. مارغو عن يتكّلم يزال ال. الحظ جون وكأن يبدُ  مل احلال، وبطبيعة  
- قلت مث. كذا هي فقالت. كذا قلت أنا. كذا فعلت ومارغو. كذا فعلت
 ،»فرد كل يف حمّبب هو ما مثة: «يوًما مشرفة يل قالت تدّريب، فرتة خالل

 عن الناس إىل تتعّرف أن فيستحيل. حق على أّ�ا وجدت الكربى، وملفاجأيت
. فيهم حتّبه ما جتد وال كثب

 تارخيهم ليتبادلوا واحدة غرفة يف ونضعهم العامل، أعداء نأخذ أن علينا هكذا،
 متوّقع، غري وبشكل عندئٍذ، فيّتفق وصراعاتم، خماوفهم ويتشاطروا وجتاربم،

 بصفيت رأيته شخص كل يف حرفّيا، أحببته، ما وجدت لقد. أمجع العامل خصوم
٩



 أنّه تبّني . (اغتيال حماولة على أقدم الذي الشاب ذاك فيهم مبن نفسّية، معاجلة
). حّبه من أسهل وال طفل، قلب غضبه، حتت خيفي

 جاء أنّه جون شرح عندما األوىل، جلستنا يف املاضي، األسبوع حّىت، أمانع مل  
 من بأي يلتقي لن أنّه يعين ما أجنلوس، لوس يف هنا »نكرة «شخص ألّنين إيلّ 

 ما على فزمالؤه،. (العالج جلسات إىل حيضر عندما التلفزيون عامل يف زمالئه
 حفظت). »جتربة أصحاب « شهريين نفسّيني معاجلني إىل يتوّجهون يعتقد،
 ومل. معي للتفاعل استعداًدا أكثر يكون عندما الحًقا، ألستخدمه ببساطة ذلك
 أنّه وشرح النقدية، األموال من حزمة أعطاين عندما اجللسة تلك �اية يف أجفل
 معاجلة يزور أنّه زوجته تعرف أن يريد ال ألنّه النحو هذا على يدفع أن يفّضل
.  نفسّية

 أنت ذلك، من أكثر الواقع، يف أو،. عشيقيت كنتِ  لو كما: «قائًال  أوحى  
 أختار اللوايت النساء صنف من لست لكّنك هنا، اإلهانة أقصد ال. عاهريت
.  »أقصد ما فهمت إن …يل عشيقة منهنّ 

 ،)وملعانًا؟ بياًضا أكثر أسنان سّنا؟ أصغر شقرة؟ أكثر امرأة (قصد ما أفهم مل  
 يستخدمها اليت جون دفاعات أحد إّال  هو ما التعليق هذا أن تصّورت لكّنين
 لكائن حباجة بأنّه لالعرتاف يضطر عندما أو شخص، أي من يتقّرب عندما
.  آخر بشري
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 أسبوع، كل هنا إىل آيت. «الباب عند يتوّقف وهو قال ،!»عاهريت هاهاها،  «
 أَوليس. بذلك أحد يدري ألن داعي وال إحباطات، من دلوي يف ما فأديل
.  »مضحًكا؟ األمر

.  للغاية مضحك بالطبع، آه، أجيبه أن أردت  
 كنت الردهة، إىل طريقه يف وهو يضحك إليه أستمع رحت بينما ذلك، ومع  

 مثّة ومماطلته، تسويفه دون فمن. جون يف أحّبه ما سأكتشف أّنين من يقني على
.  قريًبا سيظهر أنّه ثقة على كنت- مجيل وحّىت  -حمبَّب هو ما
.  املاضي األسبوع كان ذلك لكن  
. رائعة بأسنان وغد. أقل وال أكثر ال وغًدا يبدو اليوم،  
 رحت. التعاطف من القليل التعاطف، من القليل التعاطف، من بالقليل حتّلي  

 خطأ عن يتكّلم. جون على تركيزي ألعيد أجهد أن قبل الصامتة تعويذيت أكّرر
 بكل جون، حبسب امسه، رجل (الربنامج يف عمله فريق أعضاء أحد ارتكبه
 حنو على مألوفًا جون تبّجح يل بدا: خاطرة يل خطرت وفجأة،) الغيبّ  بساطة
 يف تعتمل اليت املشاعر بل وصفها، على يعمل اليت املواقف ليست. غريب
 إحباطايت، على اخلارجي العامل ألوم أن حمّقا يبدو كم أعلم. وداخلي - داخله
 حيايت تدعى اليت الوجوديّة املسرحّية يف به أضطلع قد دور أي من نفسي فأبّرئ
 ثقة كّلي وأنا حمق، ذايتّ  غضب يف أغرق أن شعور هو ما أعلم. األمهّية البالغة

 ما حتديًدا هو هذا ألن مريع، بشكل معامليت أسيئت وقد للغاية، حمّقة أّنين
.  اليوم طوال به أشعر كنت
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 املاضية، الليلة تداعيات من أتأملّ  أزال ال أّنين هو جون يعلمه ال ما لكن  
 حيايت، من باخلروج به أتزّوج أن وشك على كنت الذي الرجل فاجأين عندما
 يف بالبكاء لنفسي أمسح (مرضايَ  على الرتكيز أحاول واليوم،. غرّة حني على

 املاسكارا بعناية أمسح أن قبل إّال، ليس اجللسات بني تفصل اليت دقائق العشر
 أنا أخرى، بكلمات). التايل الشخص لوصول استباقًا وجنيتَّ  على السائلة
 عرب: أمله مع فيها يتعامل جون أن يف أشكّ  اليت بالطريقة أملي مع أتعامل
.  طمسه

. باخلسارة األمل ارتباط كيفّية وعن األمل، عن الكثري أعرف نفسّية، كمعاجلة  
 يسريان واخلسارة التغيري إن: الكثريين لدى فهمه يصعب أمرًا أيًضا أعرف لكّنين

 األمر خسارة، دون من تغيري أي حندث أن يسعنا فال. جنب إىل جنًبا مًعا
 مع لكّنهم التغيري، يريدون أ�م على التأكيد إىل بكثريين يدفع ما غالًبا الذي
 ما أتصّور أن عليّ  سيتعّني  جون، وملساعدة. يتغّريون ال مكا�م، يربحون ذلك
 يف ألّنين. خساريت أفهم أن عليّ  يتعّني  أّوًال، لكن با، سيمىن اليت اخلسارة هي

.  املاضية الليلة خليلي به قام ما هو به أفّكر أن بوسعي ما جلّ  احلايل، الوقت
! الغيبّ   
.  أخي يا أفهمك،: نفسي قرارة يف له أقول فأجدين جون إىل أنظر  
 أن النفسّيني باملعاجلني يفرتض أال بذا؟ ختربينين ملاذا. تفّكر قد واحدة، حلظة  

 ال بيًضا قوائم يكونوا أن بم يفرتض أال وحدهم؟ هلم اخلاصة حبياتم حيتفظوا
 التفّوه عن ميتنعون موضوعّيني مراقبني أو أنفسهم، مكنونات عن أبًدا يكشفون

١٢



 يفرتض أال ذلك، عن فضًال - أنفسهم؟ وبني بينهم حّىت  -مرضاهم بأمساء
 بال؟ وراحة بناء حياتم يعيشوا أن الناس، مجيع بني من النفسّيني، باملعاجلني

 جيري أن بد ال العالج غرفة يف يدور فما. صحيح هذا نعم، أُوىل، جهة من  
 صراعاتم فصل من النفسّيون املعاجلون يتمّكن مل وإذا املريض، مصلحة فيه ملا

 من بم، فحريّ  إليهم، يأتون الذين الناس عليهم يعرضها اليت تلك عن اخلاّصة
. أخرى مهنة خيتاروا أن نقاش، أي دون
 بيين حتديًدا، اللحظة هذه يف هنا، -يديك بني ما أخرى، جهة من لكن

 يقودنا أين وإىل نشفى كيف: العالج حول رواية بل عالًجا، ليس- وبينك
 مث اجلنيين التطّور تلتقط اليت جيوغرافيك الناشيونال قناة عروض يف كما. األمر

 بالبشر، يدفع الذي املسار ألتقط أن أريد فأنا النادرة، التماسيح لدى الوالدة
 بسكينة يتمّكنوا حىت مكا�م يف التخّبط إىل والتقّدم، للتطّور يناضلون وهم

. قوقعتهم من اخلروج من) فجائي حنو على وأحيانًا (وبرويّة) جبلبة وأحيانًا(
 املخّططتني وجنيتّ  طول على السائلة املاسكارا صورة تثري قد بينما وهكذا،
 من الرواية، هذه تبدأ هنا من يتأّملها، ملن االنزعاج بعض اجللسات بني بالدموع

 إنسانّييت من- إليهم التعّرف وشك على أنت الذين املناضلني البشر من حفنة
-.  أنا
 حياتم تعرتض اليت اليومية التحّديات مع بالطبع النفسّيون املعاجلون يتعامل  

 اليت العالقة صلب يف احلال، بطبيعة األلفة، هذه وتتجّذر. البشر سائر كما
 وقد. حساسّية وأسرارهم قصصهم أكثر على يأمتنوننا غرباء مع لنسجها نسعى
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 بشق اكتسبناه ما أكثر لكن وتقنّيات، وأدوات نظريّات تدريبنا، بفعل تعّلمنا،
. ذاته حبدّ  شخًصا يكون أن املرء على يصعب كم نعي بتنا أنّنا واقع هو النفس

- الشخصّية بصفتنا -يوم كل عملنا إىل نتوّجه نزال ال حنن آخر، مبعىن أي
 من به أفتخر ما وأكثر. ومباضينا أماننا وبانعدام وبأشواقنا ضعفنا، بنقاط مزوَّدين

 شخصّيته يف حيمل فرد أّنين واقع هو نفسّية، معاجلة بصفيت كّلها مزاياي بني
 مسألة هلو اإلنسانية من اجلانب هذا عن الكشف لكن. البشري اجلنس مزايا

 ليس محلها أن ليخربها طبيبها اّتصل عندما أنّه مرّة يل زميلة أخربتين. أخرى
 وقد. باكية فانفجرت ستاربكس، مقهى يف تقف كانت لالستمرار، قابًال 

 تراجعها ومل التايل، موعدها فألغت نفسه، املكان يف هلا مريضة وجود صودف
.  احلادثة تلك بعد
 التقى متزّوج ثنائي عن قّصة خيرب سلمون أندرو الكاتب مرّة مسعت أّنين أذكر  
 على له اعرتف قد الزوجني من كّال  إن قال النهار، خالل. املؤمترات أحد يف به

 اآلخر الطرف يعلم أن يُرِدْ  مل لكّنه لالكتئاب، مضاّدة أدوية يتناول أنّه حدة
 انفتاحنا مدى كان أيّا. نفسه املنزل يف نفسه الدواء خيّبئان أّ�ما واّتضح. بذلك

 اليت العار وصمة فإن مضى، ما يف خاّصة تعترب كانت أمور حول كمجتمع
 مع نتكّلم فقد. لالستغراب مثرية شك أدىن بال هي العاطفّية بالصراعات تلحق

 خيّبئون أزواًجا يتخّيل أن ألحدهم ميكن هل (اجلسديّة صّحتنا حول كان أيٍّ 
 لكن اجلنسّية، حياتنا حول حّىت  أو ،)البعض؟ بعضهم عن الفطريات دواء

 الوجه تعابري ترى عميق، حبزن شعور أي أو الكآبة، أو القلق إىل التطّرق مبجّرد
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 الفور، على احلوار هذا من أخرجين لك، تقول وكأّ�ا تغّريت إليك ينظر الذي
.  السطر على نقطة

 إحدى إىل ننظر أنّنا لو كما األمر ليس القدر؟ بذا خنشاه الذي ما لكن  
 الرياعات. الصراصري من جمموعة فنكتشف األنوار نضيء مث املظلمة، الزوايا تلك
 فيها النظر منعن أن علينا لكن. األماكن هذه يف مجال مثة. أيًضا الظلمة حتب
.  بوضوح نرى حّىت 

.  بإمعان النظر فتقتضي العالجّية، وظيفيت وظيفيت، أّما  
.  وحسب مرضاي حالة يف النظر أعين وال  
 معاجلني إىل يذهبون النفسّيون املعاجلون: مناقشته تتم قّلما واقًعا إليكم  

 من كجزء تدرّبنا، مرحلة خالل إليهم نذهب أن علينا يتعّني  الواقع، يف. نفسّيني
 نعرف حّىت  املهنة، مزاولة رخصة على احلصول قبل الالزمة التدريب ساعات
 تقّبل كيفّية نتعّلم وهكذا،. املستقبل يف مرضانا سيختربه ما األوىل بالدرجة

 مدى واكتشاف املكبوتة، األمور واكتشاف االنزعاج، مع والتعامل املالحظات،
.  اآلخرين وعلى علينا وسلوكنا ماضينا تأثري

 على للحصول إلينا الناس يأيت املهنة، مزاولة إذن أخريًا نكسب عندما لكن  
 بالضرورة ليس. ألنفسنا العالج تلّقي عن ننقطع ال ذلك مع …و حنن مشورتنا

 يف آخر معاجل أريكة على جيلس معظمنا لكن متواصًال، عالًجا يكون أن
 األثر فيه يفضفض مكانًا جهة من لنفسه ليجد املهنّية، حياتنا من مراحل عّدة

 هي هذه ألن أخرى، جهة ومن نؤّديه، الذي العمل من النوع هلذا العاطفي
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 وسيزوروننا. يزوروننا عندما شياطيننا مواجهة على يساعدنا والعالج احلياة،
 صاخبة، أم هادئة جديدة، أم قدمية صغرية، أم كبرية: شياطينه مّنا فلكل حتًما،

 �اية يف لسنا أنّنا على شاهد سوى املشرتكة الشياطني هذه وما. كانت أيًا أم
 مع خمتلفة عالقة خلق على يساعدنا ما هو االكتشاف هذا وأن. شوارد املطاف

 ال داخلي صوت من لنا مهرب عن البحث إىل فيها نسعى ال عالقة شياطيننا،
 أو طعام أو نبيذ من كثري بفعل انتباهنا تشتيت عرب مشاعرنا خنّدر أو يناسبنا،
 مسّكن أجنع «زمالئي يسّميه نشاط وهو (االنرتنت نتصّفح نقضيها ساعات

).  »القصري املدى على طّبية وصفة دون من
 حتّمل على األشخاص مساعدة يف العالج خطوات أهم إحدى تتمّثل  

) عليهم وجيب (يستطيعون أّ�م يدركوا إن ما إذ احلالية، مآزقهم جتاه مسؤولّياتم
 على لكن. التغيري إلحداث جاهزين أحرارًا يصبحوا حّىت  اخلاصة، حياتم بناء

 مشكالتم غالبّية أن الناس خيال قد األحيان، من كثري ويف ذلك، من الرغم
 كل إىل تعود املشكالت أسباب كانت وإذا-. خارجّية أي -تفاعلّية أو ظرفّية

 أنفسهم إلزعاج الداعي فما ههنا، األشياء إىل شيء، كل وإىل شخص
 سائر يبقى أفلن مغاير، حنو على باألمور القيام قّرروا لو وحّىت  التغيري؟ وإحداث

  عليه؟ هو ما على العامل
 عبارة أتذّكر. عاّمة النحو هذا على تسري ال احلياة لكن. منطقّية حّجة هذه  

 أشخاص ملؤه فالعامل. صحيح هذا ،»اآلخرون؟ هو اجلحيم «الشهرية سارتر
 وأعلم أحتّداك). »أغبياء «جون، عنهم يعّرب  كما أو، (معهم التعامل يصعب
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 صعيب أشخاص مخسة أمساء ذكر على اإلتيان عني طرفة ويف اآلن تستطيع أّنك
 لو لتفاديهم جاهًدا تسعى قد وبعضهم لتفاديهم، جاهًدا تسعى بعضهم املراس،

 أكثر بل ال كثرية، أحيانًا -أحيانًا لكن. نفسها العائلة اسم تشاركهم تكن مل
.  حنن إال هم ما معهم التعامل يصعب الذين األشخاص هؤالء- خناله مما
.  حنن هو اجلحيم أحيانًا صحيح، هذا  
 أمر لتحّقق دربنا، عن قليًال  نزيح أن أمكننا ولو. مصاعبنا سبب حنن أحيانًا،  

.  رائع
 أيًضا حيملون املرضى لكن مرضاه، أمام يضعها مرآة النفسي املعاجل حيمل قد  

 عالًجا كونه عن البعد كل بعيد فالعالج. معاجلهم عيين نصب يضعو�ا مرآة
 أن علينا يتعّني  أسئلة مرضانا يطرح يوم، فكل. متوازٍ  مسار هو بل ال أحاديّا؛

 أكرب بوضوح أنفسهم إىل النظر من متّكنوا ولو. أنفسنا على ونطرحها با نفّكر
 من أكرب بوضوح أنفسنا نرى أن أيًضا حنن فبإمكاننا انعكاساتنا، خالل من

 ملعاجلينا وحيصل العالج، نقّدم بينما للمعاجلني هذا وحيصل. انعكاساتم خالل
 ليس ما مّنا لكل ُتظِهر مرايا، تعكس مرايا تعكس مرايا فنحن. أيًضا حنن

.  بعد نراه أن بوسعنا
 * * *

 يب، يتعّلق ما ففي. هذا من بأي أفّكر ال أنا اليوم،. جون إىل أعود وهكذا  
 بعد جون أقابل أّنين سوءًا، األمور زاد وما صعب، مريض مع صعًبا يوًما كان

 املثايل بالوقت ليس وهو- بالسرطان إصابتها مراحل أواخر بلغت شابّة عروس
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 يف هجرك قد النوم يكون عندما ليس التحديد، وجه على لكن، كان، ألي
 تافه أملك أن جيًدا تعي وأنت للزواج، خمّططاتك ألغيت وقد السابقة، الليلة

 األمر تعِ  مل وإن (أيًضا تشعر لكّنك عضال، مبرض مصابة امرأة به متر مبا مقارنة
 أن وشك على كارثي هو ما مثّة ألن اإلطالق على تافًها ليس األمر أن) بعد

.  داخلك حيدث
 يف القدمي القرميد من مبىن يف ونّيف، كيلومرت بعد وعلى ذلك، غضون يف  

 يعاجل مكتبه يف يقبع ويندل امسه نفسي معاجل مثّة واحد، باّجتاه ضّيق شارع
 مجيلة، باحة حديقة جبوار اآلخر، تلو الواحد أريكته على جيلسون. أيًضا مرضى

 أعلى طابق يف أنا، معي مرضايَ  عنها يتكّلم اليت نفسها األمور عن يتكّلمون
 أشهر أو أسابيع لويندل املرضى زيارة على مضى لقد. طويل زجاجي مبىن من
 لكن. بعد بامسه حّىت  أمسع مل الواقع، يف. بعد به ألتقِ  مل لكّنين سنوات، رّمبا أو

.  قريًبا سيتغّري  ذلك
.  ويندل مرضى أحدث من واحدة سأصبح  
 

 Genius بار اجلينيوس يسّمى ملا اللغوي املرادف هو العبقرية بار) 1  (
Bar، آبل شركة يف التقين الدعم حمطّة وهي .
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٢  
 خصيتان للملكة كان لو

 
:  لوري امللف، مالحظة 
 عاطفيّ  انفصال غداة العالج لتلّقي حضرت. األربعينات منتصف يف املريضة 

 ذلك لتخّطي اجللسات من قليلٍ  عددٍ  «إىل حباجة أّ�ا إىل تشري. متوّقع غري
.  »إّال  ليس

. املستجّدة باملشكلة كّله األمر يبدأ  
. العالج إىل بالشخص تدفع اليت املسألة هي بتعريفها، املستجّدة، واملشكلة  
 عالقة، يف صعوبة أو والدة، أو وفاة، أو وظيفة، خسارة أو هلع، نوبة تكون قد
 املستجّدة املشكلة تكون وقد. كآبة أو مصريّي، قرار اّختاذ على قدرة عدم أو
 إّمنا الواهي اإلحساس ذلك أو ،»عالق املرء «بأن شعورًا- حتديًدا أقل أحيانًا-

.  يرام ما على ليس ما هناك أن املتواصل
 نقطة بلغ قد الشخص ألن عادة »تستجدّ  «فهي املشكلة، كانت أيّا  

 الوضع على احلفاظ أحاول هل يسارًا؟ أم مينة أستدير هل. حياته يف انعطاف
 الهول، إىل الدوام على يأخذك العالج: حذرًا كن (الهول؟ يف أقفز أم القائم
). القائم الوضع على احلفاظ اخرتت لو حىت
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 عالجّية جلسة أول حيضرون عندما االنعطاف بنقاط يبالون ال الناس لكن  
 من بدءًا قصصهم، إخبارك يريدون. ما راحة عن الغالب، يف يبحثون، هم. هلم

.  اخلليل حادثة عن أخربك دعين لذا. املستجّدة مشكلتهم
 * * *

 فهو. احرتامه يف استثنائي بشري خملوق إنه اخلليل عن أقوله أن أريد ما أّول  
 أهبة على يكون الضحك، يثري ال وعندما وذكيٍّ، ومسلٍّ  وسخّي، لطيف رجل

 املضاد يل ليحضر الصيدلّية، إىل للذهاب فجرًا الثانية عند للقيادة االستعداد
 يف كان ولو. ألحضره الصباح طلوع حىت االنتظار يسعين ال الذي احليوي
 أي يل حيضر أن منه أردت إن يسألين نّصية رسالة يل ألرسل كوستكو، متجر

 إىل يعود أراه املالبس، ملنّظف سوى أحتاج ال بأّنين أجيب وعندما أغراض،
 للفطائر القيقب شراب من علبةً  وعشرين لديَّ  املفّضلة اللحم كريات مع املنزل
 يوّضب املطبخ، إىل املرأب من اجلرار هذه حيمل. الصفر من يل يعّدها اليت

 أبلغها، أن يسعين ال اليت العليا اخلزانة يف واضح برتتيب منها عشر تسعة
.  الصباح يف الستعماهلا الرف، على بواحدة وحيتفظ

 يل ويفتح بيدي وميسك مكتيب، على حب كلمات بضع يل يرتك كما  
 حّقا يستمتع ألنّه عائلّية مناسبات إىل جرّه على البّتة يعرتض وال األبواب،

 يل، ويرسل. السن يف الكبار أو منهم الفضولّيني حّىت  أقربائي، مع وقته بقضاء
 أن أساس على (بالكتب مليًئا أمازون من صندوقًا يُذكر، سبب أي دون من

 يقرأ مّنا كل يستكني املساء، وعند ،)إيلّ  بالنسبة الورود مرادف هي الكتب
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. باآلخر أحدنا للتغّزل إّال  نتوّقف وال لآلخر، عالٍ  بصوتٍ  الكتب من مقاطع
 على البقعة تلك يدّلك انقطاع، بال نيتفلكس منّصة نشاهد جنلس وبينما

 برفق، ألكزه يتوّقف، وعندما بسيطًا، عاموديّا احنرافًا أعاين حيث ظهري،
 املراوغة حياول أن قبل والكمال بالتمام إضافّية ثانية لستني التدليك فيواصل
 شطائره أ�ي ويدعين). أالحظ مل أّنين سأّدعي (أالحظ أن دون من منسحًبا

 فيتذّكر، يومي، تفاصيل إىل عناية بكل ويصغي به، اخلاص الشمس وواقي ومجله
.  أنا أتذّكر ممّا أكثر حيايت عن تفاصيل الذاتّية، سرييت مدوِّن كان لو كما

 وإذا قّصة، لتالوة عّدة أوجه مثة. كذلك فهو مشّوًها، الوصف هذا لك بدا لو  
 يسّميه ما هم الناس معظم أن تعّلمت فقد نفسّية، كمعاجلة أمرًا تعّلمت ما

 التضليل يقصدون أّ�م يعين ال وهذا. »بم موثوق غري رواة «النفسّيون املعاجلون
 إىل مييلون وتالًيا متشّعبة، عّدة خيوط قّصة لكل بل. وتصميم إصرار سابق عن

 مرضاي يل يقوله ما فمعظم. منظورهم مع تنسجم ال اليت العَقد عن التغاضي
 عن أحدهم فأسأل-. الراهنة نظرهم وجهة من -عليه غبار ال صحيح هو

 االنفصال، بعد نفسه الشريك عن أسأله مث وفاق، على يزاالن ال ومها شريكه
.  القّصة نصف على سوى مرّة كل يف حتصل فال
.  املآلن النصف هو هذا اخلليل؟ عن لتّوك مسعته ما  

 * * *
 منتصف يف مساء العاشرة الساعة: الكوب من الفارغ النصف اآلن إليك  

 يف سنحضر فيلم أي لتّونا قّررنا وقد نتسامر، السرير، يف جالسان حنن. األسبوع
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 اخلليل غرق أن إىل اإللكرتوين، املوقع عرب بطاقاته فطلبنا األسبوع، �اية عطلة
.  مبني صمت يف
 منتصف يف عاملني، عازبني أبَوْين كالنا كّنا. »متعب؟ أنت هل: «سألته  

 وحّىت . العادة يف شيًئا يعين ال قد مرهًقا صمًتا فإن لذا عمرنا، من األربعينات
 بالسالم إحساًسا مينحنا صمت يف اجللوس فإن مرهَقْني، نكون ال عندما

 الليلة الصمت أن لنا لبدا الصمت، مساع أمكننا لو لكن. وبالراحة الداخلي
 أتكّلم الذي الصمت نوع ألدركت احلب، يف وقعت أن لك سبق فلو. خمتلف

.  اآلخر نصفك إّال  يلحظه ال ترّدد على صمت: عنه
 أحسست ذلك ومع واحد، صويت مقطع من كلمة هي. أجابين ،»ال  «

 ابتسم، مث. إيلّ  فنظر. إليه نظرت. إزعاًجا أكثر صمت يتبعها يرتعش، بصوته
 قدمه انتفاض سوى يكسره ال جديد، من علينا مطبق صمت ونزل فابتسمت،

 يف مكتيب يف اجللوس أستطيع. بالقلق أشعر بدأت اآلن. املالءات حتت املتوتّرة
 من أكثر حتّمل أستطيع ال نومي، غرفة يف هنا، لكن ماراثونّية، صمت حلظات

. ثالث ثوانٍ 
 سؤال لكّنه ،»خطب؟ من هل أنَت،: «عرضّية أبدو أن أحاول وأنا سألت،
 تاريخ يف إذ نعم، وهي جلّية واضحة فاإلجابة. سؤال من كان إن بالغّي،

.  السؤال هذا يوًما تلت مطمئنة إجابة من ما أمجع، العامل
 ال، األّويل اجلواب كان لو حّىت  العالجّية، اجللسات يف أزواًجا أستقبل عندما  

 أخون، أنا مثل املتغّريات بعض شكل على احلقيقّية اإلجابة الوقت مع تتكّشف
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 أو معنا، لتعيش ستأيت العجوز أمي أو اإلئتمان، بطاقات سقف بلغت لقد أو
.  بك مغرًما أعد مل أنا
.  استثناء أي متّثل ال اخلليل إجابة  
 العشر للسنوات سقفي حتت ولد مع أعيش أن ميكنين ال أنّه قّررت: «قائًال  ردّ   

.  »القادمة
 القادمة؟ العشر للسنوات سقفي حتت ولد مع أعيش أن ميكنين ال أنّه قّررت  
 نظرًا لكن اخلليل، قاله ما يف يضحك ما مثّة ليس أن أعلم. ضاحكة انفجرت  

 عمره، من الثامنة البالغ ابين مع أعيش وأنا مًعا حياتنا لقضاء خنّطط كّنا ألنّنا
.  مزحة يكون أن من بد ال أنّه أقّرر جعلين ما السخافة من األمر بدا
.  بعيًدا بنظره أشاح. إليه نظرت. الضحك عن فتوّقفت شيًئا، اخلليل يقل مل  

 مع تعيش أن ميكنك ال إنّه بقولك تعين ماذا اجلحيم؟ حبق تقوله الذي ما  «
.  »القادمة؟ العشر للسنوات ولد
.  »آسف أنا: «أجابين  
 أّنك تعين ماذا؟ على آسف: «املوضوع استيعاب أحاول أزال ال وأنا سألته،  

.  »مًعا؟ نكون أن تريد ال جاد؟
 إىل قريًبا سيغادرون املراهقني أوالده أن مبا لكن مًعا، نكون أن يريد أنّه شرح  

.  املكان له خيلو كي إضافّية أعوام عشرة ينتظر أن يريد ال أنّه أدرك اجلامعة،
 املرّة هذه. للحظة اهلواء يف معّلًقا مفتوًحا به شعرت. حرفّيا. حنكي ارختى  

 حنكي يستعيد أن قبل الدقيقة حواىل لزمين وقد اخلرب، هذا فيها أمسع اليت األوىل
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: يقول فمي لكن ماذااااااا؟: يقول عقلي. الكالم من فأمتّكن األصلي موضعه
 ما، خطب مثّة كان إن أسألك مل لو النحو؟ هذا على تشعر وأنت مىت منذ«

 مخس قبل ألن مستحيل هذا أن كيف أفّكر ورحت. »لتخربين؟ كنت مىت
 أن بنا يفرتض كان. األسبوع �اية عطلة يف نشاهده فيلًما خنتار كّنا دقائق،
! فيلًما نشاهد. األسبوع �اية عطلة يف مًعا نكون

 بل ال. ساكًنا حيّرك فال جيري ما يتجاهل وكأنه بدا مث. »أعلم ال «خبجل رد  
 ألفاحتك مالئم الوقت أن حلظة أشعر مل. «جتاهل حالة يف كّله جسده بدا

 الرواية، من اجلزء هذا النفسّيون املعاجلون أصدقائي مسع عندما. (»باملوضوع
 املعاجلني غري من أصدقائي مسع وعندما. »جمتنب«كـ الفور على شّخصوه
).  »وغدٍ «كـ الفور على شّخصوه القّصة،

.  الصمت من مزيد  
، من املشهد إىل أنظر وكأّنين أشعر    تتحّرك مّين  مربكة نسخة أراقب علوٍّ

 يليه الغضب، يليه اإلنكار،: الشهرية احلزن مراحل خمتلف عرب خيالّية بسرعة
 كنت ومىت اإلنكار، هو ضحكي كان وإذا. فالتقّبل الكآبة، مث املساومة،
. املساومة مرحلة إىل اآلن أنتقل أنا فها الغضب، هو اجلحيم حبق لتخربين
 الرعاية ساعات أزيد هل الوضع؟ نسّوي أن لنا ميكن أعرف، أن أريد كيف،

  أخرى؟ ليلة أضيف هل للولد؟ اخلارجّية
 لّلعب صباًحا السابعة عند املراهقون أوالده يستيقظ ال. نفًيا رأسه اخلليل هز  

 أن ويريد حرّيته، على أخريًا للحصول يتطّلع هو. يقول ما حبسب الّليغو، بقطع
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 بشكل يلعب ابين أن عن ناهيك. األسبوع �اية عطلة صباحات يف يرتاح
 يصرخ ابين أن يبدو، ما على فاملشكلة،. الصباحات يف الّليغو بقطع مستقلٍّ 
!».  با شّيدت ما إىل انظر! الّليغو قطع إىل انظر: «أحيانًا

 أريد. الّليغو إىل أنظر أن أريد ال أّنين هي املشكلة: «شارًحا اخلليل أردف مث  
. »إّال  ليس جريديت أقرأ أن
 أو اخلليل، جسد اجتاح قد غريب كائن يكون أن احتمال يف أفّكر أخذت  
 تساءلت مث. الشخصّية يف تبّدل أعراضه أوىل تكون ناشًئا دماغّيا ورًما يعاين أنّه

 بناته ألن عنه، االنفصال قّرر من أنا كنت لو يب يفّكر أن للخليل كيف
 متجر من ابتعنه اللوايت اجلديد الضيق السروال إىل أنظر أن أردنين املراهقات

 السراويل إىل أنظر أن أريد ال. كتاب يف وأقرأ أنا أرتاح بينما ،21 فوريفر
 أنّه لّرد يهرب األشخاص من نوع أي. وحسب كتايب يف أقرأ أن أريد. الضّيقة

  النظر؟ يريد ال
.  بائسة قلت ،»يب تتزّوج أن تريد خلتك  «
.  »ولد مع أعيش أن أريد ال لكّنين. بك أتزّوج أن أريد أنا: «قائًال  فأجابين  
 وكأنّه يبدو لكّنه. حّلها أحاول أحجية أنّه لو كما للحظة، املوضوع يف فّكرت  

.  اهلول أبو لغز
. ترتفع صويت نربة بدأت وقد ،»ولد مع متكامل، عرض لكّنين: «أجبته مث  

 املوضوع ذكر على إلتيانه أو اآلن، املوضوع إثارة على إلتيانه بالغضب شعرت
 دون من برغر تطلب مثلما الطلب، غب تطلبين أن يسعك ال. «باملطلق
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 مثلى، سيناريوات يقّدمون مبرضى أفّكر شرعت.» …مثل …مثل بطاطا،
 الوضعّية هذه ضمن إال سعداء يكونوا أن يسعهم ال أنّه على ويصّرون

 أحالمي فىت لكان كاتًبا، ليصبح األعمال كّلية عن يتخلَّ  مل لو. بالتحديد
 يصيبونين وأموال حتّوط صناديق مديري مواعدة وأواصل عنه سأنفصل لذلك،(

). قاتل مبلل
 يف سأبقى لذلك، (املثالية الفرصة لكانت املنال، بعيدة الوظيفة تلك تكن مل لو

). وظائفهم على أصدقائي أحسد كم إخبارك وأواصل األفق املسدودة وظيفيت
.  با تزّوجت لكنت ولدها، ترّيب  تكن مل لو
 يف باستمرار املرضى ينخرط عندما لكن. مفصلّية نقطة احلال بطبيعة مّنا لكل  

 خصيتان، للملكة كان لو: «أحيانًا أقول جتدين قد التحليل، من النوع هذا
 األمثل «أن تقرّ  مل ولو وختتار، تنتقي حياتك قضيت فلو. »ملًكا ألصبحت

 يتفاجأ البداية، يف. بالسعادة اإلحساس متعة نفسك حترم فقد ،»اجلّيد عدو هو
 وّفرت قد الصراحة تلك أن النهاية يف يكتشفون لكّنهم بصراحيت، املرضى
.  العالج من أشهرًا عليهم

 أعد ومل غرامك، يف وقعت مث. ولًدا ترّيب  امرأة مواعدة أرد مل أنا احلقيقة، يف  «
. »أفعل ماذا أعرف

 يبلغ ابًنا لدي أنّ  أخربتك عندما األول، لقائنا قبل غرامي يف تقع مل: «فقلت  
 أليس الوقت، ذلك يف فعله، عليك يتعّني  ما تعرف كنت. عمره من السادسة
.  »كذلك؟
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.  القاتل الصمت من مزيد  
 للمشكلة كان إن أفهم أن حاولت. نفًعا جيدي ال احلوار هذا قوًال، صدقت  

 إن النهاية، يف- آخر؟ سبب للمشكلة يكون أن ميكن ال كيف -آخر سبب
 »أنا يفّ  املشكلة فيك، ليست املشكلة«لـ مرادف هي حرّيته على حبصوله رغبته

 يفسد ما هل). فيك املشكلة أنا، يفّ  ليست املشكلة أّ�ا على دائًما إفهمها(
 بصوت بدوء، سألته يل؟ به البوح خيشى لكّنه العالقة يف آخر أمر اخلليل فرحة
 أكثر هم احلانقني الغاضبني األشخاص أن جّيًدا أعي ألّنين اآلن، ناعم

 ال األمر أن على أصرّ  اخلليل لكن. منهم التقّرب ميكن ال الذين األشخاص
.  أنا دوين من وليس أوالد، دون من حياته يعيش أن يريد كونه يتعّدى

 أحلظ مل كيف أفهم ال. احلرية من بعض مع ممزوجة الصدمة من حبال أصبت  
 حياتك لقضاء وختّطط امرأة جبانب العني قرير تنام كيف. قبل من هذا من أيّا

 اإلجابة (ستهجرها؟ أو معها ستبقى كنت إن تدري وال سرّا تتصارع بينما معها
 هذه يف اآلن لكن)-. التحاوز (املشاكل جتّزئ شائعة دفاعية آلّية -بسيطة
 حبيث اإلنكار، هي أخرى، دفاعّية آلّية باستخدام منهمكة أنا حتديًدا، اللحظة

). لغريه أو للتحاوز أفقه أن يسعين ال
 كان لو كما قضّيته يستعرض كيف جّيًدا ويدرك حماٍم، فكرة، على اخلليل،  

 أن يريد لكّنه. بالفعل حيّبين هو. يب يتزّوج أن حّقا يريد هو. قاضٍ  أمام يرافع
 الفور على اخلروج على قادرًا يكون أن يريد. معي بكثري أكثر وقًتا يقضي
 لتناول اخلروج مث عمل، يوم بعد املنزل إىل العودة أو األسبوع، �اية عطلة لقضاء
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 خصوصّية على احلصول يريد. ثالث بشخص باله يشغل أن دون من الطعام
 أن علم وعندما. العائلة مع يرتافق الذي اجلامع الشعور ذلك دون من ثنائي،
 ألنه أفكاره يشاركين مل لكّنه مثالّيا، ليس األمر إن لنفسه قال صغريًا، ولًدا لديّ 
 كّنا اليت اللحظة ويف سنتني، انقضاء بعد لكن. التأقلم على قادرًا نفسه خالَ 
 على حرّيته أن شعر وبينما واحد، سقف حتت منزلينا جنمع أن وشك على فيها

 الوقت يف لكن للعالقة، حدٍّ  وضع من بد ال أن وأيقن. أمهّيتها أدرك احملك،
 يثري كيف يعلم يكن مل خيربين، أن قّرر عندما وحّىت  ذلك، يريد يكن مل نفسه،
 الذي الغضب وحجم بالعالقة، انغماسنا مدى جّيًدا يدرك كان ألنه األمر

 يريد يكن مل ألنه يقول، ما حبسب إخباري، يف ترّدد. أعلم إن ما سيجتاحين
.  وغًدا يبدو أن
.  للغاية آسف أيًضا وهو مرافعته، هذه  
 أّال  حماولتك معرض يف. هذا إليك حسًنا، آسف؟ أنت: «وجهه يف صرخت  

!».  الكون يف وغد أكرب نفسك من جعلت لقد وغًدا، تبدو
 مسبًقا الالفت صمته إن: األمر فجأة فاستوعبت صمت، يف جديد من دخل  

 طلوع حىت العقيم اجلدال استمرار من الرغم وعلى. األمر إلثارة طريقته كان
 من ما أن الشك يقبل ال حنو على يدرك كالنا كان الستارة، وراء من الشمس

.  يّتفقان ال واحلرّية األوالد. حرّيته يريد هو. ولد لديّ . يضاف شيء آخر
.  ملًكا ألصبحت خصيتان، للملكة كان لو  
.  املستجّدة مشكليت هذه كانت حسًنا،  
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٣  
 خطوة مساحة

 
 متفاجئة، مستقطعة بوقفة يستتبع ما غالًبا نفسي معاجل أّنك أحدهم خترب أن  

 عن أخربك أن يب يفرتض هل! نفسي معاجل آه،: «نوعها من غريبة أسئلة يليها
 أو ،»محايت؟ مع املشكلة هذه حلّ  يف تساعديين أن ميكن هل «أو ،»طفوليت؟

 ال رجاء،: «هي فكرة، على واإلجابات، (»نفسّيا؟ بتحليلي ستقومني هل«
 هل نسائّية، طبيبة كنت لو هنا؟ بذلك أقوم قد ملَ «و ؛»ممكن«و ؛»تفعل
).  »للحوض؟ فحًصا لك أجري أن مّين  لتطليب كنتِ 

 يصبح أن من اخلشية إىل تعود فهي. هذه الفعل ردود مصدر أتفّهم لكّنين  
 عدم حاالت على اليد وضع من ستتمّكنني هل. أمره ويُفتضح مكشوفًا، املرء

 رؤية من ستتمّكنني هل إخفائها؟ يف اللحظة حىت أبرع كنت اليت األمان
  وخجلي؟ وأكاذييب هشاشيت

  داخلي؟ اإلنسان رؤية من ستتمّكنني هل  
 ال عشاء أو شواء حفل يف معهم أتكّلم الذين األشخاص أن كيف يلفتين  

 أيًضا، أنا أحاول اليت الصفات يرون أو يرونين، كانوا إن يتساءلوا أن يعنيهم
 أعينهم، يف أتبّدل حّىت  نفسّية، معاجلة أّنين يعلموا إن ما. أخفيها أن جاهدة،
 حتريف إىل يسارعوا مل إن النفسّية عواملهم يف النظر ميحِّص قد كائن إىل فأحتّول
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 ما وبأسرع بعيًدا ميشوا مل إن أو النفسي، العالج حول نكات إىل وحتويله احلوار
.  كأسهم ملء حبّجة ميكنهم

: مثل األسئلة، من املزيد أحيانًا البعض يطرح قد ذلك، من الرغم على لكن،  
 أي كما أناًسا أرى إّنين هلم فأقول. »مهنتك؟ يف ترين الناس من صنف أي«

 مرّة أخربت وقد. السؤال يطرح الذي الشخص مثل أناًسا آخر، مبعىن أي مّنا،
 عملي، يف األزواج من الكثري أرى أّنين يوليو من الرابع مبناسبة حفل يف ثنائًيا

 املعاجل يفعله مبا هي تتم ملاذا يعرف أن أراد. حضوري يف يتجادالن فشرعا
 ضحكة (مشكالت أي يعانيان ال مها النهاية، ففي األزواج؛ مع النفسي
 للجانب البّتة يكرتث ال ملَ  تفهم أن فأرادت هي، أّما). مرتاحة غري مكتومة
 املساعدة بعض يفيدمها قد رمبا النهاية، ففي األزواج؛ حياة من العاطفي

 كنت املرّة، هذه. أبًدا عالجّية؟ كحالة بما أفّكر أنا كنت هل لكن). حتديق(
.  »كأسي ملء إعادة «حبّجة احلوار غادر من أنا
. اإلباحّية املواد بأخرى، أو بطريقة يشبه، إذ غريبة، فعل ردود العالج يثري  

 عنصر طّياتما يف حيمالن وكالمها. العري من نوع على ينطويان فكالمها
 على للحفاظ يسعون معظمهم املستخدمني، مباليني حيظيان وكالمها. التشويق

 األشخاص عدد حتديد حاولوا اإلحصاء أخّصائّيي أن ومع. استخدامهم سرّية
 األرجح على دقيقة تأتِ  مل نتائجهم أن إّال  النفسي، للعالج خيضعون الذين
.  باألمر يبوحوا أّال  خيتارون العالج يتابعون الذين األشخاص معظم ألن
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 مرتفعة؛ تزال ال كاملة عنها اإلبالغ يتم مل اليت األرقام هذه فإن ذلك، ومع  
 كنبات على أمريكي بالغ مليون ثالثني حواىل كانت، سنة أي يف جيلس، إذ

 العالج جمال يف عاملًيا الرائدة املتحدة الواليات تكون أن غري من املعاجلني،
 للفرد املعاجلني من عدد أكرب متلك اليت البلدان: مضحكة حقيقة. (النفسي

 وسويسرا، وكندا، وفرنسا، وأسرتاليا، والنمسا، األرجنتني،: التنازيل بالرتتيب هي،
). املتحدة والواليات وأيسلندا،

 خيطر قد اخلليل حادثة تال الذي الصباح يف ختالين نفسّية، معاجلة أّنين ومبا  
 عشرات تضم عيادة يف أعمل أنا. نفسي معاجل إىل بنفسي أجلأ أن ببايل

 وقد النفسّيني، باملعاجلني يعجّ  فيه أعمل الذي واملبىن النفسّيني، املعاجلني
 النفسّيون املعاجلون فيها يناقش اليت االستشارية الموعات من بعدد التحقت
.  النفسي العالج عامل من بّينة على أنا لذا مًعا، حاالتم

 ليس احلراك، على أقوى ال اجلنني، وضعّية يف جامدة أقبع كنت بينما لكّنين  
.  اّختذته الذي القرار هذا
 القّصة أخربتا عندما ،!»حثالة من له يا: «أليسون األقدم صديقيت يل قالت  

 من نوع أيّ ! منه وختّلصتِ  فعلتِ  حسًنا. «ابين يستيقظ أن قبل سريري من
.  »أيًضا؟ ابنك جتاه إّمنا وحسب، جتاهك ليس هذا، يفعل األشخاص

 جنلد دقيقة العشرين حواىل قضينا. »هذا؟ يفعل من! صحيح: «الرأي وافقتها  
 إّما النطاق، واسع هجوم شنّ  إىل الناس مييل لألمل، أّويل انفجار خالل. اخلليل
 وقد. لكتمانه أو اخلارج إىل الغضب لتحويل أنفسهم، على أو اآلخرين على

٣١



 يف أليسون تعيش! صديقي يا اخلارج، إىل بالطبع حتويله وأليسون أنا اخرتنا
 يف أعيش اليت أنا بساعتني وتسبقين العمل، إىل بسّيارتا تنطلق الغريب، الوسط

.  حديثها يف تراوغ وال الغريب، الساحل
.  »فعله؟ عليك يتعّني  ما تعلمني هل  «
 شيء بأي أقوم ألن مستعّدة وأنا الصميم، يف طُعنت وكأّنين أشعر. »ماذا؟  «
.  األمل هذا أوقف كي
 كاره وانسي أحدهم وضاجعي اذهيب! كان أيّا تضاجعي أن عليك  «

 من. «األطفال كاره: اجلديد اخلليل اسم غرام يف الفور على وقعت. »األطفال
.  »منه عقلك وحّرري اذهيب. خلِته الذي الشخص يكن مل أنّه الواضح

 ال الدراسة، مقاعد على من حبيبها من عاًما عشرين منذ املتزّوجة أليسون  
. العازبني لألشخاص النصح إسداء كيفّية عن فكرة أدىن متلك

 كما قياسّية، فرتة يف نفسك استعادة على األمر يساعدك قد: «قائلة واصلت
 عينيك تقّليب وال. جمّدًدا وركبِتيها �ضتِ  مث درّاجة على من وقعت قد كنتِ  لو

.  »النحو هذا على
.  امللسوعتني احملمرّتني عيينّ  اآلن أقّلب أنا. املعرفة متام تعرفين أليسون  

 أّ�ا جّيًدا أعي وأنا أقوقئ أخذت ،»أحدهم ملضاجعة سأتوّجه حسًنا،  «
 شعرت. جديد من بالبكاء أجهش أنا ها لكن. الضحك إىل لتدفعين تسعى
 أن يسعين ومل هلا، انفصال أّول تعيش عمرها من عشرة السادسة يف صبّية وكأّنين
.  عمري من األربعينات يف وأنا فعلي رّدة هذه أن أصّدق
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 هنا أنا. حبيبيت آه،: «ذاته حبد احتضان وصوتا تطمئنين أليسون سارعت  
.  »ذلك وستتخّطني جبانبك،

 هي شائعة، مقولة مثّة. غريب حنو على أعرف، ال أّنين مع ،»أعرف «أجبتها  
 يف هو للنجاة الوحيد السبيل «أن تفيد فروست روبرت من لشعر اقتباس
 عبوره، يف هو النفق من اآلخر اجلانب وبلوغ للنجاة الوحيد السبيل. »العبور
 حّىت  أختّيل أن الراهن الوقت يف يسعين ال لكن. حوله من االستدارة يف وليس

.  إليه املدخل
 فرتة أول عند يب االتصال ستعاود أّ�ا وعدتين سّيارتا، أليسون ركنت أن بعد  

 اّتصلت. صباًحا والنصف السادسة إّ�ا: الساعة إىل نظرت. هلا اسرتاحة
 عند رّدت. نفسها املدينة يف أيًضا نفسّية معاجلة أّ�ا حيدث اليت جني، بصديقيت

 من بد ال. »لوري؟ أ�ا أعتقد. « املّتصل من يسأل زوجها فسمعتُ  األوىل الرنّة
 حاّدة بكاء موجة بدأت قد كنت لكّنين الشاشة، على املّتصل اسم رأت أّ�ا
 االّتصال خلالت الشاشة، على االسم يكن مل ولو. حتّية بأي عليها ألقي أن قبل

.  مسًجا مزاًحا
 وواصلت. بانتباه تصغي أخذت. حدث مبا ألخربها أنفاسي التقاط حاولت  

 أن قبل اخلليل، �ني دقيقة عشرين أيًضا قضينا. جرى ما تصّدق ال أّ�ا تكرار
 لاللتحاق باكرًا املدرسة إىل للذهاب حباجة إ�ا وتقول الغرفة تدخل ابنتها أمسع
.  السباحة على التدريب حبّصة
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 ال اآلن، لكن. الغداء فرتة عند بك أّتصل: «اخلط تقفل أن قبل جني قالت  
 كان إذا إّال . فيها مريب هو ما مثّة. ال أم القصة �اية هذه كانت إن أفهم
.  »املنصرمني العامني خالل البّتة عليه أحلظه مل ما وهو اجتماعّيا، معتّال 

.  »اجتماعّيا معتل أنّه يعين ما. متاًما: «أجبتها  
.  جانًبا الكوب وتضع مياه رشفة ترتشف مسعتها  
 ليس شخص لك، رائع شخص لديّ  احلالة، هذه يف: «املياه تبتلع وهي قالت  

 أسابيع غضون يف. «اجلديدة اخلليل تسمية أحّبت أيًضا هي. »األطفال بكاره
.  »إليه سأعّرفك جاهزة، تصبحني عندما قليلة،

 على قليلة ساعات بعد حّقا أحتاجه فما. الفكرة استحالة أمام أبتسم كدت  
 مدى جّيًدا أعلم لكّنين أملي، خضمّ  يف معي جيلس أحدهم هو االنفصال هذا

 تستطيع أن غري من تعاين صديقة تشاهد وأنت به تشعر قد الذي العجز
 النادرة التجارب إحدى هي أملك ومشاطرتك معك فاجللوس. األمر إصالح

 يصعب لكن العالج، غرفة داخل احملمّية املساحة يف األشخاص با حيظى اليت
 اليت جني، لصديقيت بالنسبة حىت املساحة، هذه خارج بذلك القيام كثريًا

.  نفسّية معاجلة بدورها أ�ا ُيصادف
 هل. »قليلة أسابيع غضون يف «بتعليقها أفّكر رحت اخلط، أقفلنا عندما  

 رجل مع أخرج ختّيلتين قليلة؟ أسابيع غضون يف أحدهم أواعد أن حّقا ميكنين
 يدري، أن دون ومن األول؛ اللقاء حوار إلجراء جهده قصارى يبذل مهيوب

 مقتنعة أنا باخلليل، يذّكرين شيء كل الواقع، يف (باخلليل يذّكرين أمرًا يثري
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 األّول اللقاء يف البكاء أن يف شك ال. دموعي كبت على أقوى فال ،)بذلك
 وللقلق للنفور مثرية فهي أّول، لقاء يف تبكي اليت النفسية املعاجلة أما. منّفر أمر
.  باحلاضر التفكري إّال  حالّيا يسعين ال ذلك، عن فضًال . آن يف
.  أخرى مث قدًما، أثبِّت أن عليّ  احلايل، الوقت يف  
. التفكري على حيملهم شيء مستفحلة، كآبة يف الغارقني ملرضاي أقوله ما هذا  

 الوصول أستطيع ال لكّنين أراه،. مّين  خطوات عشر بعد على إنّه. احلّمام إليك
 خبطوة قم. واحدة مرّة العشر اخلطوات إىل تنظر ال. أخرى مث قدم. هناك إىل

 إىل ستصل النهاية يف. الثانية إىل انتقل األوىل، خطوتك يف تنجح وعندما. أوىل
 يسعهم ال قد. واحدة خطوة. أيًضا املقبل العام ويف الغد يف وستنجح. احلّمام

 ليسوا لكّنهم العاجل، القريب يف كآبتهم من ختّلصوا وقد أنفسهم يتخّيلوا أن
 مفرغة حلقة فتستبدل آخر، بأمر للقيام يدفعك ما، بأمر فالقيام. لذلك حباجة
 اليت الصغرية اخلطوات مئات من تنبع الكبرية التحّوالت ومعظم. فاعلة حبلقة
.  األخرى تلو الواحدة با تقوم خطوات لكّنها با، تشعر ال تكاد

.  خطوة مساحة يف يطرأ قد األمور من كثري  
 غدائه، وتوضيب الفطور، وإعداد ابين، إيقاظ يف بأخرى أو بطريقة جنحت  

 أن دون من العمل، حىت السيارة وقيادة املدرسة، إىل وإيصاله معه، حوار وإجراء
 إىل متوّجهة املصعد يف وأنا فّكرت بذلك، القيام أستطيع. واحدة دمعة أذرف
. أخرى مث دقيقة مخسني من واحدة جلسة. أخرى مث قدم،. مكتيب

٣٥



 مكتيب، باب فتحت الردهة، يف زمالئي على سّلمت املشرتكة، العيادة دخلت
 مث اهلاتف، جرس وأطفأت جانًبا، أغراضي وضعت: املعتاد روتيين بدأت مث

 على األوىل للمرّة أنا، جلست مث. الكنبة على الوسائد ورتّبت امللّفات، فتحت
 مبحيطي النظر أسرّح وأخذت الفارغة، املعاجل كرسي إىل نظرت. نفسها الكنبة

 ملع حىت مكاين بقيت. غريبة داخلي يبعثها اليت الراحة. الغرفة من املوقع هذا من
.  مريض أّول وصول معلًنا الباب، فوق الصغري األخضر الضوء

.  خبري سأكون. أخرى مث واحدة قدم. أعتقد ما على جاهزة، أنا  
.  كذلك لست لكّنين  
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٤  
 المثيرة أم الذكّية

 
 تُروى كيف ولكن وحسب، فيها حيصل ما ليس الروايات، جذبتين لطاملا  

 أرّكز ولكن يل، يروونه ما إىل أستمع العالج، لتلّقي الناس يأيت وعندما. القّصة
 الوحيدة الرواية يقولونه ما يعتربون هل. عليّ  يقّصونه ما جتاه مرونتهم على أيًضا

 من واحدة إّال  هي ما روايتهم أن علم على هم أو- »الدقيقة «الرواية -للقّصة
 طمسه، أو ذكره خيتارون مبا وعي على هم هل َقّصها؟ ميكن عدة روايات
  يتلّقاها؟ الذي املستمع على يؤثّر روايتهم لقصّ  اندفاعهم أن وكيف

 له مبا ليس عمري، من العشرينات يف كنت عندما األسئلة بذه كثريًا فّكرت  
 واملسلسالت األفالم بأبطال عالقة له مبا بل النفسي، العالج مبرضى عالقة

 وظيفة على حصلت حّىت  اجلامعة، من ختّرجت إن ما السبب، هلذا. التلفزيونية
.  »هوليوود «بساطة، بكل اجلميع، يسّميه ما أو الرتفيه، صناعة عامل يف
 عملت حيث املواهب، الصطياد كربى وكالة يف الوظيفة تلك كانت  

 سّنا مّين  أكرب هوليوود، يف العاملني كسائر يكن، مل صغري أفالم لوكيل مساعدة
 مع للغاية، طفولّيا يبدو وكان واملخرجني، السيناريو كّتاب ميّثل براد كان. بكثري
 بدت حّىت  عينيه، عن باستمرار يطرده كان الذي املتطاير وشعره الناعمني خّديه
 لكأنّه أو عمره، تناسب ال أّ�ا لو كما الثمن الباهظة وأحذيته الفاخرة بدالته
.  والده مالبس يرتدي
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 املوارد من غلوريا يل قالت. جتربة جمّرد الوظيفة يف األّول يومي كان عملّيا،  
 املوارد من غلوريا يناديها الكل فكان: عائلتها اسم يوًما أحفظ مل (البشريّة
 مّنا كل وستعمل اثنتني، إىل مساعدته ملركز املرّشحات قّلص براد إنّ ) البشريّة

 كنت وبينما فيه، عملت الذي اليوم ظهر بعد فرتة يف. هلا كاختبار واحد ليوم
 معّلمه، هو آخر، ووكيل املرتقب مديري مسعت التصوير، غرفة من عائدة

.  مكتبه يف يتحّدثان
 أختار هل. الليلة جوابًا تريد البشريّة املوارد من غلوريا: «يقول براد مسعت  

.  »املثرية؟ أم الذكّية
.  أمسع ما راعين وقد مكاين يف مجدت  
 يصّنفين خانة أي يف فتساءلت ،»الذكّية دائًما اخرت: «اآلخر الوكيل أجابه  

.  براد
 غري السؤال اعتباري من الرغم وعلى. الوظيفة على حصلت ساعة، بعد  

.  الصميم يف جرحين قد القرار هذا أن إّال  الوقاحة، من درجة وعلى مناسب
. ذكّية تصنيفي على براد محل الذي السبب من متأّكدة أكن مل ذلك، ومع  

 وقد (اهلاتفّية األرقام من بعدد اتصال إجراء هو اليوم هذا خالل فعلته ما فجلّ 
 نظام على اخلطأ األزرار على الضغط عرب االتصاالت بقطع وتكرارًا مرارًا قمت

 ضغطت (نصٍّ  ونسخ ،)مرّتني با رّدوين اليت (القهوة وإعداد ،)املعّقد اهلاتف
 الفيلم نص نسخ خّبأت مث النسخ، لعدد واحد الرقم بدل عشرة الرقم على
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 براد مكتب يف ملبة بشريط وتعثّرت ،)االسرتاحة غرفة يف األريكة حتت التسعة
.  مؤّخريت على فوقعت

 كانت عملّيا،. صارًخا كان غباءها أنّ  من بدّ  ال املثرية تلك أن استنتجت  
 متسح سكرترية كنت الواقع يف لكن ،»األفالم لقسم أدبّية مساعدة «وظيفيت
 االستديو يف التنفيذّيني املديرين بأرقام وتّتصل يوم، كل االّتصاالت الئحة

 مث اخلط، على ينتظر مديري أن خاّصة مساعدة لكل فتقول األفالم، وصانعي
 يتنّصنت املساِعدات أن املضمار هذا يف شائًعا وكان. باالتصال مديري أوصل
 دون من إرساهلا علينا يتعّني  نصوص أي نعرف حّىت  االّتصاالت هذه على

 االتصال أفرقاء ينسى قد أحيانًا، لكن. الحًقا األوامر يعطينا ملن احلاجة
: املشاهري من مديرينا أصدقاء حول الدمسة األخبار أنواع شّىت  فنسمع وجودنا،

 يرسل أن وشك على االستديو يف تنفيذي مسؤول أي أو زوجته مع اختلف من
 بالغة إنتاج بصفقة فوزه إىل إشارة يف ،»اإلنتاج مراعي «إىل ،»السرّية بالغ يف«

 به االّتصال مديري حياول الذي الشخص كان وإذا. االستديو يف السخافة
 الئحة على اآلخر االسم إىل أنتقل أن قبل »رسالة «له أترك السمع، خارج

 اسرتاتيجّيا االتصال أعيد أن أحيانًا مّين  يطلب وقد. املئة تفوق اليت االّتصال
 عمله إىل أحد يصل ال إذ صباًحا والنصف التاسعة قبل (مناسبة غري أوقات يف
 به املّتَصل الشخص أفّوت كي) الغداء وقت أو صباًحا العاشرة قبل هوليوود يف

.  قصد عن
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 كان اهلاتفي براد دليل -ساحرًا، كان األفالم عامل أن من الرغم وعلى  
 إّال - سنوات منذ بم أعجبت الذين األشخاص وعناوين هاتف أرقام يتضّمن

 أن يب يفرتض كان مساعدة، فبصفيت. متاًما العكس كان املساعد عمل أن
 املالبس وأجلب األظافر، وتشذيب الشعر لقّصة املواعيد وأضرب القهوة، أؤّمن
 الوثائق وأنسخ السابقة، العالقات أو األهل اّتصاالت وأمسح املكوى، من

 ودائًما اخلاّصة، باملشرتيات وأقوم امليكانيكي، إىل السّيارات وأرسل با، وأبعث
 حذارِ  (اجتماع كل إىل الباردة املياه زجاجات أحضر خطأ، أي دون ومن

 حبياتك لتضّحي كنت الذين احلاضرين، املديرين أو للكّتاب كلمة أي توجيه
). لقائهم أجل من
 من الصفحات عشرات تطبع الليل، من متأخر وقت ويف النهاية، يف

 مديرك يتمّكن حىت الزبائن من عادت اليت النصوص على الكثرية املالحظات
 قراءة عناء يتكّبد أن دون من التايل، اليوم يف البّناءة مالحظاته تقدمي من املطّلع

 هذه مالحظات حتليل يف مضاعًفا جهًدا نبذل املساعدات، فنحن. نص أي
 أن!) رّيب  أرجوك (ما يوًما ونستطيع وقادرات أذكياء أنّنا نثبت حىت النصوص

 واجبات من العمل هذا يستتبعه ما كل مع كمساعدات، العمل عن نتوّقف
.  اإلضايف العمل تعويضات يف وشح مهني، أدىن وحدّ  طويلة، وساعات خمّدرة،

 يف املثريات حتصد بينما أنّه جلّيا بدا الوظيفة، هذه يف يل أشهر مضي بعد  
 فإن- املساعدات عامل يف املثريات من الكثريات ومثّة -كّله االهتمام وكاليت

 ال كنت هناك، األوىل سنيت يف. اإلضافّية األعمال بكل إليهنّ  يوكل الذكّيات
٤٠



 على املالحظات وأكتب أقرأ وقيت أقضي كنت ألّنين قليلٍ  وقتٍ  سوى أنام
. األسبوع �اية عطل ويف العمل ساعات بعد األسبوع، يف النصوص عشرات

 فقد. عملي من املفّضل اجلزء هذا كان الواقع، يف. األمر أمانع مل لكّنين
 حيوات مع مذهلة شخصّيات غرام يف ووقعت القصص أصيغ كيف تعّلمت
 أكتسب بدأت اآلخر، تلو الشهر مترّ  األشهر راحت وبينما. معّقدة داخلّية
 تبدو قد قّصة فكرة عن اإلفصاح من خماويف فرتاجعت حدسي، يف الثقة بعض

.  سخيفة
 حمّررة؛ بلقب إنتاج شركة يف للمبتدئني تنفيذيّة كمديرة توظيفي مت ما وسرعان  

 أخرى مساعدة توّلت بينما باالجتماعات، للمشاركة الفرصة يل سنحت هناك،
 غرفة، يف خمتبئة ومديرين، كّتاب مع كثب عن وعملتُ . املياه زجاجات إحضار
 االستديو يطلبها اليت التغيريات إجراء على وأساعد مشهًدا، مشهًدا املادة أراجع

 فينطلقون مواّدهم، محاية يف يبالغون ما غالًبا الذين الكّتاب، إىل العودة دون من
 هذه أن تبّني  وقد. (املشروع عن بالتخّلي يهّددون أو غضب موجة يف

). األزواج لعالج ممتازة ممارسة عن عبارة املفاوضات
 األفالم صّناع مع أعمل كنت املكتب، يف انتباهي تشتيت ولتفادي أحيانًا،  
 السابقة الليلة يف الفطور أحضر أن بعد الصغرية، شّقيت من الباكر الصباح يف

 املعيشة غرفة يف الغد، يف هذه البايغل فطرية سيتناول ليتغو جون أن أفّكر وأنا
 بينما اجلدار إىل اجلدار من األرض تفرتش البشعة والسجادة هذه املتواضعة
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 هو ممّا أفضل يكون أن للوضع ميكن هل! البوشار حبات كما مرّقط السقف
 اآلن؟ عليه

 عملت ترقية كانت. ترقية على حصلت. ِخلت هكذا أو أفضل، أصبح مث  
 يف عليها حصلت أن إىل. الصرب بفارغ أنتظرها وكنت عليه، للحصول جاهدة

.  املطاف �اية
 مل وأنت حيصل اإلبداعي العمل من الكثري أن وظيفيت يف السخرية من كان  

 الشخص تكون بداياتك، ففي. القليل إّال  اخلربة من جعبتك يف بعد تراكم
 بينما املكتب، يف كّلها النصوص بأعمال يقوم الذي ذاك الكواليس، وراء القابع

 الغداء طعام ويتناولون مهاراتم، على الثناء يكسبون املستوى الرفيعو األشخاص
. الشركة إنتاجات أحدث من للتحّقق التصوير مواقع يف يتوّقفون أو الوكالء، مع

 تنفيذيّا مسؤوًال  يعرف ممّا تنتقل التطوير، جمال يف تنفيذيًا مسؤوًال  تصبح وعندما
 على وأنت اجتماعّيا املنفتح النوع من كنت ولو خارجي، مسؤول إىل داخلّيا
 الذي الغالم ذاك كنت إن لكن. لك املناسب العمل هو فهذا الدراسة، مقاعد
 املكتبة، يف الزمالء من عدد مع بالعمل سوى يفرح وال الكتاب يف رأسه يدفن

.  ختتاره ما يف فحذار
 وقت اجتماعّية عالقات أنسج أن حمَرجة أحاول اخلارج، إىل انطلقت وأنا  

 وترية بدأت ذلك، على عالوة. اليوم مدار على االجتماعات وخالل الغداء،
- حّقا -وسنوات سنوات األمر يستغرق فقد. مقتًال  مّين  تصيب املسار هذا

 انتقلت قد كنت. اخلطأ الوظيفة يف بأنين يتمّلكين شعور بدأ وقد فيلم، لصناعة
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 وقًتا أقضي أّنين إىل أشارت عندما يل، صديقة مع طابقني من شّقة يف للعيش
.  مَرضي حنو على. التلفاز على ليلة كل طويًال 

 أشعر بل حمبطة؛ لست أّنين أجبتها. عليها بادٍ  والقلق قالت ،»حمبطة تبدين  «
 إىل يدفعك الذي الوحيد الشيء كان لو أنه واقع إىل أتنّبه مل. إّال  ليس بامللل
 بعد التلفاز شاشة أمام ستتسّمر أّنك إدراك هو بطوله اليوم مشقة حتّمل

.  حمبط أّنك ذاته حبد يعين فهذا العشاء،
 الغداء طعام أتناول مثايل مطعم يف جالسة كنت بينما األيّام، تلك من يوم يف  
 أربع إىل تنّبهت لتّوها، عقدتا مثالية صفقة عن تتكّلم أخذت لطيفة وكيلة مع

 تقوله ما كان أيّا. البّتة. أبايل. ال. أنا: ذهين يف تدور انفّكت ما كلمات
 عندما حّىت  ختتفِ  ومل ذهين، على تسيطر األربعة الكلمات هذه كانت الوكيلة،
 يف وتدور تدور واصلت بل. املكتب إىل العودة طريق يف وال الفاتورة، أحضروا

 أشهر بعد اضطررت أن إىل التالية، ولألسابيع أيًضا، التايل اليوم يف رأسي
. البّتة. أبايل. ال. أنا. حمالة ال ثابتة أّ�ا لإلقرار
 التلفاز، مشاهدة هو به أبايل أّنين يبدو الذي الوحيد األمر كان احلني، ومذاك

 األصح، على رّمبا أو (إحساس بأي با أشعر كنت اليت الوحيدة اللحظة إن إذ
 أن يوًما يسعين مل مقيت شيء بغياب فيها أشعر كنت اليت الوحيدة اللحظة
 جديدة حلقات مع اخليالّية العوامل هلذه أستسلم عندما كانت) ماهّيته أحّدد
 غضون ويف. تلفزيونّية حمطة يف للعمل تقّدمت الثابتة، أوقاتا يف أسبوعّيا تعرض
.  سي يب أن قناة يف املسلسالت تطوير يف العمل بدأت قليلة، أشهر
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 حّىت . جديد من القصص إخبار على سأساعد خلتين. حتّقق حلًما األمر بدا  
 على سأعمل أنين تصوَّرت مصقولة، بنهايات مستقّلة أفالًما أعدّ  أن بدل إّنين

 يف سأتدّخل أنين ظننت واملواسم، احللقات من الكثري انقضاء بعد. املسلسالت
 وهي- خطوة خطوة -املفّضلة شخصّياتم على التعّرف على اجلمهور مساعدة

 القصص ومن البشر، سائر ميلكه ما والتناقضات الشوائب من متلك شخصّيات
.  اجلميع يعانيه ما املتضاربة

 حللت أّنين أكتشف أن قبل لسنوات األمر احتاج. لضجري األمثل احلل بدا  
. اخلطأ املشكلة
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٥  
 سريرك في ستاي-نامَ 

 
:  امللف مالحظة 
 كيفية ملعرفة املساعدة تريد العمر من والثالثني الثالثة تبلغ جامعية أستاذة 

. عسلها شهر من عودتا فور بالسرطان إصابتها تشخيص مع التعامل
 فرتة إّ�ا. مكتيب تدخل كانت بينما جويل سألتين ،»بيجاما؟ بلوزة هذه هل  «
 جون مع موعدي قبل مباشرة اخلليل، حادثة تال الذي اليوم ظهر بعد

.  اليوم هذا ختّطي يف جنحت إّنين القول وأستطيع ،)وأغبيائه(
.  تّكمية نظرة إليها نظرتُ   

.  األريكة على جتلس وهي قالت ،»بلوزتك  «
 ارتداءها، قّررت اليت اللون الرماديّة البلوزة إىل الصباح، ذاك إىل بذاكريت عدت  
 سريري على نفسها البلوزة صورة إىل جنحت أغرق، بنفسي أحسّ  وبينما مث،

 نتيجة االستحمام قبل خلعتها قد كنت اليت الرماديّة البيجاما بلوزة من بالقرب
.  يب حلّ  الذي االنفصال بعد ما ذهول

.  إهلي يا  
 من عدًدا اخلليل يل أحضر كوستكو، متاجر يف تسّوقه جوالت إحدى خالل  

 أو ،»لعني مشس شعاع ألست «نوع من مجل عليها مكتوب البيجامات،
 نوع ليست كّلها وهذه (،»أشخر أنا خخخخخخخ «أو ،»بفظاظة كّلمين«
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 أتذّكر أن اآلن حاولت). مرضاه إىل با يبعث أن نفسي معاجل يريد اليت الرسائل
.  األمس يف ارتديت واحدة أي
 يف) 2(ستاي-نامَ  بلوزيت تقول. األسفل إىل ونظرت نفسي استجمعت  

.  سؤاهلا على مّين  إجابة بانتظار إيلّ  تنظر جويل. السرير
 األمر -العالج غرفة يف قوله عليّ  يتوّجب ّمما متأّكدة غري نفسي أجد كّلما  

 أّال  أستطيع: خيارين أمام أجدين- املرضى يظنّ  ممّا أكثر للمعاجلني حيصل الذي
 اإلجابة، أحاول أن أستطيع أو أفضل، بشكل اللحظة أفهم حّىت  شيًئا أقول
 بينما وهكذا. احلقيقة يكون أن من يل بد ال عليه، سأقدم ما كان مهما لكن
 فإن عاديّة، بلوزة إّال  هي ما بلوزيت وأن اليوغا أمارس أّنين لإلجابة أميل كنت

 برنامج من كجزء اليوغا متارس جويل. األكاذيب خانة يف تدخالن اإلجابتني
 لوجدتين الوضعّيات، خمتلف عن تكّلمين بدأت ولو السرطان، مع التعامل
.  كذبت بأّنين أقرّ  أو -كّلها با أفهم أّنين وأّدعي فأكثر أكثر أكذب

 أنّه عنده مريضة أخرب متدرّبًا يل زميًال  أن كيف تدرييب، فرتة خالل أذكر  
.  سيذهب أين املريضة فسألته أسابيع، ثالثة لفرتة العيادة عن بعيًدا سيكون

.  »هاواي إىل ذاهب أنا: «بصدق املتدّرب أجاب  
.  »عطلة؟ لقضاء  «
 أسبوعان سيليه الذي للزواج، ذاهًبا كان عملّيا، أنّه مع أجاب، ،»نعم  «

.  اجلزيرة يف عسل كشهر
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 رأى وقد املتدّرب، قّرر بينما ،»طويلة إجازة من هلا يا: «قائلة املريضة فعّلقت  
. املريضة مالحظة إىل تركيزه ينقل أن شخصي، أمر زواجه أخبار مشاركة أن

 جتاه مشاعرها تذّكرها مباذا اجللسات؟ من أسابيع ثالثة تفّوت أن هلا يعين ماذا
 سّيان األمر لكن استثمارها، ميكن مثمرة أرضّية السؤاالن يشّكل قد غيابه؟
 وال الصيف، فصل هو الفصل ال أن مبا: املباشر غري املريضة لسؤال بالنسبة
 وبالطبع أسابيع؟ ثالثة فرتة على متتد عطلة تأخذ ملاذا أعياد، موسم هو املوسم
 تعّرضت وكأّ�ا فشعرت الزواج خامت املريضة الحظت املتدّرب، عاد عندما

.  »إّال؟ ليس باحلقيقة ختربين مل ملاذا: «للخيانة
 علمت إن يعين وماذا. فعل أنّه لو املتدّرب متّىن  احلوادث، لشريط استعراضه يف  

 ردود عن يعّربون واملرضى يتزّوجون، النفسّيون فاملعاجلون الزواج؟ بنّيته مريضته
 ترميم كثريًا يصعب لكن. املرحلة تلك ختّطي ميكن. األمر هذا على فعلهم
.  الثقة فقدان

 مريضه، قبل من لالخرتاق قابل غري يكون أن الطبيب على «أن فرويد يؤكد  
 يستخدم هذه، أيّامنا يف لكن. »أمامه يظهر ما إّال  املرآة، كما يعكس، فال

 يف الذات عن بالكشف يُعرف ما أشكال بعض النفسّيني املعاجلني معظم
 أو اجللسة خالل تظهر اليت اخلاّصة أفعاهلم ردود بعض مشاركة أكان عملهم،
. إليه يشري املريض ينفكّ  ال الذي نفسه التلفزيوين الربنامج يشاهدون أّ�م اإلقرار

 مث، به جهلك تّدعي أن بدل األعزب مسلسل تشاهد أّنك تعرتف أن األفضل(
).  بعد املريض ذكرهم على يأتِ  مل الذين املمثّلني أحد اسم تذكر لسان، زّلة يف
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 أخربت فقد. الصعب باألمر حتًما هلو مشاركته، ميكن ما حتديد مسألة لكنّ   
 مبتالزمة ابنها تشخيص مت هلا مريضة أعرفهن اللوايت النفسّيات املعاجلات إحدى
 أواصر وّطد الذي األمر نفسها، احلالة يعاين ولد لديها أيًضا هي أّ�ا توريت
 على والده أقدم رجل مبعاجلة آخر زميل قام املقابل، يف. بينهما العالقة

 كلتا يف. أيًضا انتحر قد هو والده أن للمريض يفصح مل لكّنه االنتحار،
 جنريه حاسم ذايتّ  اختبار من نوع املعاجل، با يقوم حسابّية عملّية مثّة احلالتني،

  املعلومة؟ هذه على حيصل أن املريض يفيد هل: اإلفصاح هذا قيمة لتقييم
 املعاجل بني القائمة اهلّوة تُرَدم قد الذات، عن الكشف عملّية جناح حال يف  

 على األمر يشّجعهم وقد جتاربم، يف معزولني بأنفسهم يشعرون الذين واملرضى
 بعدم يشعر فقد ذاتّية، أو الئقة غري املريض اعتربها إن لكن. االنفتاح من مزيد

. بساطة بكل يهرب أو أكثر، وينغلق االرتياح
. »خطأ ارتديتها بأّنين أعتقد. بيجاما بلوزة هذه. نعم: «جويل أجبت

 هلا فسأقول السبب، عن سألتين لو. رّدها سيكون ما متسائلة انتظرُت،  
.  الصباح عند لألمر أنتبه مل): التفاصيل يف أدخل أن غري من (احلقيقة

 وشك على تكون عندما تفعل كما فمها، شكل تغّري  مث. »آه«بـ رّدت لكّنها  
.  ضاحكة انفجرت ذلك، عن عوًضا. البكاء

 شعوري هو هذا …السرير يف ستاي-نامَ . عليك أضحك ال أنا آسفة، أنا  «
!».  التحديد وجه على
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 إذا جويل بأن مقتنعة كانت السرطان، مع التعامل برنامج يف امرأة عن أخربتين  
 الشهرية الزهر الشرائط مع -اجلد حممل على اليوغا حصص جويل تأخذ مل

 الذي السرطانّية األورام أخصائي أن عن ناهيك. سرطا�ا فسيقتلها- والتفاؤل
 ميكن أنّه على تصر املرأة هذه. سيقتلها سرطا�ا أن أبلغها قد جويل يعاجل
.  باليوغا السرطان عالج

.  متقتها جويل كانت  
.»  …و البلوزة هذه أرتدي وأنا اليوغا حّصة إىل أدخل ختّيليين  «
 لتجد جلمها حتاول فكانت عليها، السيطرة فقدت ضحك موجة يف وانطلقت  

 مذ واحدة ملرّة وإن تضحك يوًما جويل أرَ  مل. أخرى جولة يف تنفجر نفسها
 حيلو كما. »م.ق «الشكل هذا على كانت أّ�ا من بد ال. حتتضر أّ�ا علَمت

 سعيدة كانت عندما جسدها يف »السرطان ميالد قبل «مرحلة تسّمي أن هلا
 أشبه ضحكتها كانت. العتيد زوجها غرام يف تقع وهي ممتازة صّحية حالة ويف

.  معها أضحك وجدتين حّىت  قاتلة، عدوى مبثابة بأغنية،
 خطأي، على وأنا بالورع، املتظاهرة املرأة على هي نضحك، كالنا جلسنا  

.  أجسادنا تفعل كما متاًما عقولنا با ختوننا اليت الطريقة على
 على زوجها مع اجلنس متارس كانت بينما بالسرطان إصابتها جويل اكتشفت  

 مث ليّـًنا، بثديها أحّست. سرطان أنّه يف تشك مل ذلك، ومع. تاهييت يف الشاطئ
 كانت ما غالًبا لكّنها معتادة، غري االستحمام خالل الحًقا اللّينة البقعة بدت

 يتغّري  غدًدا دائًما جيدها النسائي الطبيب وكان ثدييها، يف غريبة بقًعا تكتشف
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 تكون قد أ�ا اعتقدت حال، كل على. الشهر من حمّددة أوقات يف حجمها
 كالمها وتناقش سنوات، ثالث مات بزوجها عالقتها على مضى فقد. حامًال 

 مل الزواج، سبقت اليت األسابيع ويف. يتزّوجا إن ما عائلة تكوين يف رغبتهما يف
.  احلمل مانع تناول يف كثريًا تتشّدد

 على لتّوها جويل حصلت فقد. طفل إلجناب أيًضا مناسًبا الوقت كان  
 تأخذ أن أخريًا تستطيع الشاق، العمل من سنوات وبعد جامعتها، يف منصب
 يف واملضي وقتها من لالستفادة الفرصة هلا ستسنح اآلن،. الراحة من قسطًا

 حلوى قوالب وخبز اجلبال وتسّلق املاراثون، سباقات يف الركض: هواياتا
.  وألمومتها لزواجها الوقت من مبّتسع ستحظى كما. لنسيبها

 الذي ملات، وأعطتها قّشة على تبّولت عسلها، شهر من جويل عادت عندما  
 عرب تبث كانت اليت األغنية أن قّررا. معها الغرفة أرجاء يف يرقص وراح تناوهلا
 بكل توّجها. طفلهما أغنية ستكون- الشمس أشّعة حتت املشي -الراديو جهاز
 الحظتها اليت »الغّدة «طبيبها ملس وعندما للحمل، األّول املوعد إىل محاسة
.  ابتسامته تالشت عسلها، شهر خالل جويل

.  »األمر من فلنتحّقق لكن شيء، ال األمر رّمبا: «قال  
 أي دون من واحلامل، حديثًا، املتزّوجة الشابّة، جويل. شيء ال األمر يكن ومل  

 معرض ويف. القَدر ضربة فريسة سقطت عائلتها، يف الثدي لسرطان تاريخ
.  طفلها جويل فقدت واحلمل، السرطان عالج مع التعامل كيفّية مع صراعها
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.  عياديت إىل جويل قاد ما هذا كان  
 بعالج متخّصصة نفسّية معاجلة أكن مل وأّنين سّيما ال غريبة، إحالة كانت  

 محل ما هو الال هذا يف للخربة افتقادي لكن. بالسرطان املصابني األشخاص
 فريق «من نفسًيا معاجلًا تريد ال أّ�ا طبيبها أخربت. يل اإلتيان على جويل

 ومبا. احلياة هذه من جزءًا تكون أن طبيعّية، بأّ�ا تشعر أن أرادت. »السرطان
 العالج وجلسات العملّية بعد خبري ستكون أّ�ا من واثقني بدوا أطّباءها أن

. آن يف حديثًا كمتزّوجة والعيش العالج ختّطي على الرتكيز أرادت الكيميائي،
 اإلناء على جزيًال  شكرًا الزواج؟ هدايا على الشكر ردود يف تقول ماذا(

). فيه؟ أتقّيأ كي سريري جبانب أبقيه هل …اجلميل
 إعالن تال الذي اليوم ويف. حتّسنت جويل حال لكن قاسًيا، العالج كان  

 مع املنطاد يف رحلة يف ومات هي توّجهت السرطان، من ختّلصت أّ�ا أطّبائها
 الصيف، فصل من األّول األسبوع كان. عائلتهم وأفراد املقرّبني أصدقائهم

 آالف ارتفاع على من الشمس مغيب يشاهدون وهم أياديهم تشابكت وبينما
 فرتة طوال فعلت كما باخليانة، تشعر جويل تعد مل األرض، عن األقدام

. األمرّين ذاقت لقد نعم،. حمظوظة بأّ�ا شعرت العكس على بل عالجها،
 أشهر، سّتة بعد. أمامها مشرقًا يبدو املستقبل هو وها اآلن، األمر ختّطت لكّنها

 حماولة يف للمضي األخضر الضوء إلعطائها بالسكانر، أخريًا مسًحا ستجري
 بني وحتمل عمرها، من الستني تبلغ أّ�ا حلمت الليلة، تلك يف. جديدة إجناب
.  األول حفيدها يديها
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. مهّمتنا أجنزنا لقد. ممتازة جويل نفسّية كانت  
 من اّتصاالت أتلّقى بدأت لكّنين. السكانر وصورة املنطاد رحلة بني جويل أرَ  مل

 الذي السرطانّية األمراض طبيب من إيلّ  إحالتهم ّمتت آخرين سرطان مرضى
 السيطرة، بإحكام إحساسه املرء سلب يف املرض يفوق ما مثّة ليس. جويل عاجل
 أنّه هو به التفكري يف الناس يرغب ال فما. كثريًا إليه نتعّرض مل لو حّىت 

 الربوتوكوالت يف كما احلياة يف -صائبة بطريقة شيء بكل تقوم أن بإمكانك
 السيطرة فإن ذلك، حيصل وعندما. عاثرًا حّظك يبقى ذلك، ومع- العالجية
 اخلاص، بأسلوبك احلظ هذا مع تعاملك كيفّية هي با تتحّكم اليت الوحيدة

 اخلاص بأسلوبا باألمر تقوم جويل تركت وأنا. اآلخرون عليك ميليه كما وليس
 عن حدس أي أملك مل حبيث اخلربة انعدام من درجة على كنت فقد-
.  نفع قد األمر أن وبدا- اعتماده يفرتض الذي »األسلوب«
 سعيدة أّ�ا فيبدو معها، به قمت ما كان أيّا: «جويل طبيب يل قال  

.  »بالنتائج
 أّنين فعلته ما ُجلّ . جويل حالة يف خارق هو مبا أقم مل أّنين جّيًدا أدرك كنت  

 الفرتة تلك يف بدا العري ذلك لكن. عريها أمام أجفل ال حّىت  جهًدا بذلت
 كّنا ذلك، عن عوًضا. وقتئذٍ  باملوت نفّكر نكن مل ألنّنا بعيًدا به ذهبت متطّرفًا،
 بعد اجلسم وصورة واجلنس األوشحة مقابل املستعار الشعر خيارات نناقش
 والديها مع والتعامل زواجها إدارة كيفّية يف التفكري يف ساعدتا وقد. اجلراحة
.  آخر مريض أي مع با أتعامل قد اليت بالطريقة عملها، وترتيب
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. جويل صوت مسعت رسائلي، من أحتّقق كنت وبينما األيام، أحد يف مث  
 صورة. شاحبة صفراء التايل، الصباح يف قدمت. الفور على تراين أن أرادت

 ذلك عن عوًضا أظهرت قد شيء ال تثبت أن با يفرتض كان اليت السكانر
 مجيع ويف. األّويل السرطان عن خمتلًفا السرطان، أشكال من نادرًا شكًال 

 سنة األمر يستغرق قد. عليها السرطان هذا جيهز أن املتوّقع من االحتماالت،
 عالجات احلال بطبيعة سيستكشفون. عشرًا األحوال أحسن ويف مخًسا، أو

.  جتريبّية تبقى لكّنها جتريبّية،
 كانت غريزيت أن ومع ،»أموت؟ أن إىل معي تبقني هل: «جويل سألت  

 املوت ذكر على أحدهم أتى كّلما به القيام إىل الناس مييل مبا القيام إىل تدفعين
 هذه تنفع قد. هناك إىل نصل ال دعينا هّيا، (باملطلق املوت إنكار وهو

 جويل، ملساعدة هنا أّنين أتذّكر أن يب يفرتض كان أنّه إّال  ،)التجريبّية العالجات
.  نفسي عن للتخفيف وليس

 أزال ال وكنت بالصدمة، أصبت السؤال، عليّ  طرحت حلظة ذلك، ومع  
 قلت لو ماذا. لذلك األمثل الشخص أّنين من متأّكدة أكن مل. اخلرب أستوعب

 من مزيج وهي -مشاعري ظهرت إن إليها أسيء هل اخلطأ؟ بالشيء قمت أو
 بفرصة إّال  حتظى لن جسدي؟ لغة أو وجهي تعابري يف- وحزن وخوف انزعاج
  خذلتها؟ لو ماذا. تريده الذي باألسلوب باألمر للقيام واحدة

.  ترّددي الحظت أّ�ا من بدّ  ال  
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 أستطيع ال لكّنين بنزهة، ليس األمر أن أعلم أنا أرجوك،: «تتوّسل أردفت  
. ما طقس عن عبارة األمر أن لو كما. هؤالء السرطان معاجلي إىل الذهاب
 عن فضًال . أمامنا املطروحة اخليارات هي ما لكن ،»شجعانًا «اجلميع يعتربون
 طفلة أزال ال كنت لو كما األبر رؤية لدى أهلع أزال وال مرعوبة أنا ذلك،
 أستاذة أنا. معركة ساحة يف مناضلة وال شجاعة لست. طعومها أوىل تتلّقى

 يكن مل. »أرجوك. «األريكة على األمام إىل احننت مث. »وحسب جامعّية
 ذلك أريد أعد مل ذلك، من واألهم. جويل إىل أنظر وأنا ال أقول أن باستطاعيت

.  اآلن
 أساعدها أن يب يفرتض كان: اللحظة تلك منذ بيننا العالقة طبيعة تغّريت  

.  موتا فكرة مع التصاحل على
. خربيت انعدام يفيد قد املرّة، هذه  
 

 لفظة بني الدمج على اإلنكليزية اللغة يف قائًما لفظّيا تالعًبا الكلمة ) تتناول2 (
Namaste يف للرتحيب وتستخدم السنسكريتّية اللغة يف السالم تعين اليت 

.  السرير يف البقاء إىل إشارة يف Namast’ayولفظة اليوغا، صف
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٦  
 ويندل عن البحث

 
 على أسبوعني مرور بعد جني عليّ  اقرتحت ،»أحدهم تكّلمي أن عليكِ  رّمبا  «

 عليك: «قائلة أضافت. عياديت يف وأنا عليّ  لتطمئن لتّوها اّتصلت. االنفصال
 ميكنك حيث إىل تتوّجهي أن عليك. نفسّية معاجلة فيه تكونني ال مكان إجياد

.  »بالكامل تنهاري أن
 أستخدمها اليت تلك عياديت، باب على املعّلقة املرآة يف نفسي إىل نظرت  

 مريض استدعاء على أوشك عندما أسناين على عالًقا شفاه أمحر ال أن ألحتّقق
 طبيعّية، أبدو كنت. اجللسات بني أتناوهلا سريعة وجبة بعد االنتظار غرفة من

 فاستقبال -املرضى مع يرام ما على وأنا. واالرتباك الدوار ببعض أشعر لكّنين
 عن بعيدة كاملة دقيقة مخسني أقضي وكأّنين االرتياح، من شيًئا مينحين املريض
 حاليت وكأن يبدو الواقع، يف. أتداعى اجللسات، خارج لكن- الشخصّية حيايت
.  يوم كل انقضاء مع تتحّسن، أن بدل تسوء،

 تركت االنفصال، منذ. الرتكيز على أقوى أعد مل. النوم على أقوى أعد مل  
 غري من الوقود حمطّة خارج السّيارة وقدت تارغت، متجر يف اإلئتمانية بطاقيت

 إصابة بركبيت وأحلقت مرأيب، يف السالمل عن وسقطت خزّاين، غطاء أغلق أن
 أّنين من الرغم على سحق، قد قليب أن لو كما يؤملين صدري أن كما. بالغة
 جبهد يعمل بدأ الواقع، يف قليب، ألن النحو، هذا على ليس األمر أن أعلم

٥٥



 من فائض إىل إشارة يف -اليوم يف ساعة وعشرين أربًعا سريًعا ينبض مضاعف،
 فيها، ريب ال هادئة ختّيلتها اليت الذهنّية، اخلليل حبالة مهووسة وبتّ -. قلق

 مهووسة بتّ  مث. إليه أشتاق الليل، يف نومي غرفة أرضّية على أنا أمتّدد بينما
 أو إليه، أشتاق هل حقيقّية؟ معرفة يوًما عرفته هل: إليه الفعلي اشتياقي مبدى

 وجوده؟ لفكرة أشتاق
 على أّ�ا أدركت نفسّي، معاجل استشارة فكرة جني عليّ  اقرتحت عندما لذلك  

.  األزمة هذه عبور على يساعدين لشخص حباجة كنت. حق
  الشخص؟ هذا هو من لكن  
 يشبه فال. شائكة عملّية هي نفسيّ  معاجل عن البحث عملّية أن يف شك ال  

 ممتاز، أسنان طبيب أو جّيد داخلّية أمراض طبيب عن البحث مثًال، األمر،
. أسنان لطبيب أو داخلّية أمراض لطبيب أخرى يف أو فرتة يف حيتاج فاجلميع

:  يلي ما إليك النفسي؟ املعاجل عن ماذا لكن
 يزور ال الشخص وهذا نفسي مبعاجل ينصحك أن أحدهم من طلبت لو. 1  

 ملعاجل حباجة أّ�ا/ أنه افرتضت ألّنك باملهانة تشعر أو يشعر فقد نفسّيا، معاجلًا
 نفسي مبعاجل ينصحك أن أحدهم من طلبت إذا املقابل، يف. النوع هذا من
 بالنسبة جليّ  واضح األمر ألن تنزعج/ ينزعج فقد نفسّيا، معاجلًا فعًال  يزور وهو
 ملاذا تعرفهم، الذين الناس مجوع بني من الشخص، هذا يتساءل وقد. إليك

  أنا؟ تسألين أن اختارت
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 لرؤية حتتاج ملاذا بسؤالك الشخص هذا يبادر قد األمر، عن تسأل عندما. 2  
 ؟»حمبط أنت هل بزواجك؟ عالقة لألمر هل خطب؟ من هل. «نفسي معاجل
 قد فيها، يرونك مرّة كل ففي جهارًا، األسئلة هذه الناس يطرح مل لو وحّىت 

 أنت هل بزواجك؟ عالقة لألمر هل اخلطب؟ ما بصمت، بالتساؤل يبدأون
  حمبط؟

 دونه األمر أن يف شك فال النفسي، معاجله اسم صديقك أعطاك لو. 3  
 قام إن املثال، سبيل فعلى. العالج غرفة يف تقوله ملا واملوازين الضوابط بعض

 أنت وقمت النفسي، املعاجل هذا أمام با معينّ  أنت حادثة بذكر صديقك
 إليك ينظر فقد- باملطلق أغفلته أو -ذاته للحدث مغايرة نظر وجهة بعرض
 املعاجل يعرفه ما تدري لن لكّنك. له تقّدمها أن ختَرت  مل نظرة النفسي املعاجل

 شخص جلسة يف قيل تفصيل أي يذكر أن املعاجل بوسع ليس إذ عنك، النفسي
.  آخر

 األجنع الوسيلة الناس كالم يكون ما غالًبا التحذيرات، هذه من الرغم على  
 موقع زيارة أيًضا وميكنك. نفسي معاجل عن للبحث

PsychologyToday.com الشخصّية امللّفات وتصّفح اإللكرتوين 
 قبل املعاجلني من بعدد لاللتقاء تضطر قد تفعل، كيفما لكن. مبنطقتك اخلاصة

 املعاجل مع فالتوافق. إليك بالنسبة األفضل النفسي املعاجل على خيارك يقع أن
 معاجل أفاد كما (آخر طبيب أي مع التوافق يشبه ال األمهّية بالغ أمر النفسي

 ولن السنة يف مرّتني رّمبا يراك جّيد قلب طبيب اختيار األمر يشبه ال: «مرّة
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 وقد). »بك يستفحل الذي األمان بعدم الشعور ذلك يفقه أن أبًدا يسعه
 العالقة يف يكمن عالجك إلجناح عامل أهم أن األخرى تلو الدراسة أظهرت

. »بالشعور اإلحساس «على القائمة وجتربتك النفسي، املعاجل مع تبنيها اليت
 نوع أو يقّدمه، الذي العالج نوع أو املعاجل، تدريب تفوق أمهّية ذلك ويرتدي
.  تعانيها اليت املشكلة

. نفسي معاجل عن البحث عملّية يف نوعها من فريدة قيوًدا واجهت لكّنين  
 أن ميكنين يكن مل العالقة، بازدواجّية يُعرف أخالقي خرق أي تفادي فبهدف
 يف طفل أهل ال -الضّيقة دائريت يف شخص أي من العالج أتلّقى أو أعاجل،
 يف فالعالقة-. جاري حّىت  وال صديق، والدة وال يل، زميل أخت وال ابين، صف
 لكن. ومتباعدة ومتمّيزة ذاتا، حبد مستقّلة تكون أن من بد ال العالج غرفة
. اآلخرين األطّباء سائر على تنطبق ال القواعد هذه

 أو اجلرّاح مع نفسه الكتاب نادي ترتاد أو املضرب كرة تلعب أن فيمكنك
 مع ليس ولكن يعاجلك، الذي الفيزيائي املعاجل أو اجللديّة األمراض طبيب
.  بك اخلاص النفسي املعاجل

 الشخصي، املستوى فعلى. ملحوظ بشكل حبثي فرص من يقّلص ما وهذا  
 أحيل أو املدينة، يف النفسّيني املعاجلني من كبري بعدد صداقة عالقات تربطين
 على عالوة. معهم بالتعاون أعمل أو معهم، مؤمترات أحضر أو إليهم، مرضى
 معظم يعرفون جني، مثل نفسّيون، معاجلون هم الذين فأصدقائي ذلك،

 من زمالئها أحد إىل جني أحالتين لو وحّىت . أنا أعرفهم الذين النفسّيني املعاجلني
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 مبعاجلي صداقة عالقة على هي تكون أن يف حمرج هو ما فثّمة أعرفهم، ال الذين
: هذا إليك حسًنا، زمالئي؟ سؤال عن وماذا. اخلصوصّية بالغ األمر- النفسي

 هل. نفسي معاجل عن طارئ بشكل أحبث أّنين زمالئي يعلم أن أريد ال
  إّيل؟ املرضى إحالة يف ال، أم واعني عندئذ، سيرتّددون

 الذي املأزق يستحضر النفسّيني، باملعاجلني حماطة نفسي أجد بينما وهكذا  
 ال لكن …مكان كل يف املاء املاء،: «مفاده لكولريدج اقتباًسا فيه عالقة رأيتين
.  »للشرب واحدة قطرة توجد

.  رأسي يف فكرة تبلورت اليوم، بنهاية لكن  
 املبىن يف حّىت  وال با، أعمل اليت املشرتكة العيادة يف تعمل ال كارولني زميليت  

 أحيانًا،. تربطنا اليت العمل زمالة من الرغم على يل، صديقة ليست وهي. نفسه
 أو انفراد على منهما واحًدا هي ترى بينما ثنائّيا، أنّا فأرى -احلاالت نتشارك
.  إيلّ  ترسلها إحالة بأي أنا وأثق-. العكس

.  فأجابت مساء العاشرة عند اخللويّ  باتفها اّتصلت  
.  »احلال؟ كيف مرحًبا،: «سألتين  
 أّنين واقع أذكر مل. »عظيمة حبالة أنا: «حبماسة وكّررت. خبري أّنين أجبتها  

 انتقلت مث حاهلا، عن سألتها. عليّ  سيغمى وكأنّه وأشعر أكلت، أو منت بالكاد
.  املوضوع صلب إىل مباشرة

.  »لصديق إلحالة، أحتاج: «هلا قلت  
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 ال كي ذكر معاجل عن حتديًدا يبحث »الصديق «هذا أن سريًعا وشرحت  
.  الصديق هذا إليها أحيل ال ملَ  كارولني تتساءل

 أرباع ثالثة فحواىل. تعمل ذهنها حمرّكات اهلاتف عرب أمسع أن بوسعي كان  
 االختبارات أو األحباث عكس على (النفسي بالعالج يُعنون الذين األطّباء
 قبل ملّيا التفكري من بد ال لذلك اإلناث، من هم) األدوية إدارة أو النفسية

 حيدث الذي املشرتكة، عياديت يف الوحيد الذكر املعاجل أن أضفتُ . رجل إجياد
 هذا عالج يف يفيد لن أعرفهم، الذين املوهوبني املعاجلني أهم من واحد أنّه

 غرفة نتشارك حيث عياديت، يف للعالج للتقّدم بالراحة يشعر لن ألنّه الصديق
.  نفسها االنتظار

 هو لإلحالة حيتاج من هل. أفّكر دعيين مهمم،: «برهة بعد كارولني فرّدت  
  ؟»ذكر مريض

. »عالٍ  وظيفي أداء. عمره من األربعينات يف هو نعم،«بـ أجبتها  
 مريض: «للقول النفسي املعاجل شيفرة هي العايل الوظيفي األداء وعبارة  

 غالًبا معهم، بالعمل املعاجلني معظم يستمتع الذين املرضى نوع من أي ،»جّيد
 ليس الوظيفي أداءهم لكنّ  معهم، نعمل أن أيًضا نريد الذي املرضى مع للموازنة

 الذين أولئك هم العايل الوظيفي األداء أصحاب من فاملرضى. نفسه باملستوى
 التفكري على القدرة وميلكون مسؤولّيات، وإدارة عالقات، بناء يستطيعون
 حاالت عن لإلبالغ اجللسات بني يومي بشكل يّتصلون ال هم. بأنفسهم

 املعاجلني غالبية أن اإلميان، أضعف وهذا الدراسات، أظهرت وقد. طوارئ
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 وانفتاًحا محاسة ويظهرون التعبري حيسنون مرضى مع العمل تفّضل النفسّيني
 وقد. سريًعا حاهلم تتحّسن الذين املرضى هم هؤالء -باملسؤولية حّسا ويثبتون
 يوّسع أن شأنه من ذلك ألن كارولني، مع العايل الوظيفي األداء عبارة أضفتُ 

 نفسي أعترب فإّنين الواقع، ويف احلالة، هذه مثل تّمهم قد الذين املعاجلني دائرة
).  متأّخر وقت حّىت  كنت، هكذا أقّله. (نسبّيا عالٍ  وظيفي أداء صاحبة

 ولديه متزّوج ذكر معاجل مع أكرب براحة سيشعر بأنّه أعتقد: «قائلة واصلتُ  مث  
.  »أوالد

 لكّنين عادًال، افرتاًضا ليس ذلك أن أعلم. أيًضا وجيه لسبب ذلك أضفت  
 ما حالة يف معي للتعاطف مهّيأة ستكون األنثى املعاجلة أن من أخشى كنت
 الفروقات يفهم لن األب أو املتزّوج غري الذكر املعاجل وأن االنفصال، بعد

 كان إذا ما أرى أن أردت باختصار،. الوضع عليها ينطوي اليت الطفيفة
 مثل رجل أي -واألطفال الزواج خربة من بّينة على موضوعّيا، ذكرًا اختصاصّيا

 ردة أن عندئذ فأدرك راعين، الذي بالقدر اخلليل سلوك سرييعه- متاًما اخلليل
.  جنون أي ميّسين ومل طبيعّية فعلي

 املوضوعّية هذه بأن قناعة على ألّنين ذلك موضوعّية، عن أحبث أنا نعم،  
.  مصلحيت يف ستصبّ 

. طق طق، طق، املفاتيح، لوحة على تطرق كارولني مسعت  
 تذكر أن دون من قالت ،»بنفسه كثريًا يعتدّ  منه، دعك كّال، …عن ماذا  «
.  مفاتيحها لوحة إىل عادت مث املعاجل اسم
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.  طق طق، طق،  
 لكّنين. معي نفسها االستشاريّة الموعة يرتاد كان زميل مثّة: «قائلة بدأت مث  

.» …لكن. ثاقبة آراء دائًما لديه. مثبتة مهاراته. عظيم إنّه. منه واثقة لست
.  كارولني ترّددت  

 ؟»ماذا لكن  «
 الذي ما …أن لو كما. مصطنًعا …األمر يبدو. متواصلة غبطة حالة يف إنه« 

. ذلك حيّبون املرضى بعض لكن اهللا؟ حبق السعادة من الدرجة هذه على جيعله
  ؟»معه حسًنا سيبلي صديقك أن تعتقدين هل
 طوال السعداء الناس حول شكوكي لديّ  أيًضا أنا. »ال حتًما: «أجبتها  

 ال إنّه هلا فقلت جّيًدا، أعرفه جّيد نفسي معاجل اسم كارولني أعطتين مث. الوقت
 عواملهما «للمعاجل باختصار يعين ما وهو - التضارب بسبب لصديقي ينفع

 طق، -جمّدًدا تنقر أخذت. »املزيد عن اإلفصاح أستطيع ال لكّنين تتضارب،
:  وتقول تتوّقف أن قبل- طق طق،
 سنوات، منذ معه أتكّلم مل. برونسون ويندل امسه نفسي طبيب مثة امسعي،  «

 أكثر، أو األربعينات أواخر. أوالد ولديه متزّوج. ذكي وهو مًعا تدرّبنا لكّننا
  ؟»عنه معلومات تريدين هل. طويلة فرتة منذ يعمل

 مث الامالت بعض تبادلنا. املعلومات يريد »صديقي: «أعين. بنعم أجبتها  
.  اخلط أقفلنا
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 يل قالته ما على يقتصر ويندل عن أعرفه ما كل كان اللحظة، هذه حّىت   
 كنت. ملكتبه املواجه املرأب يف جمانًا السيارة لركن ساعتني مثّة وأن كارولني،

 دقيقة بعد وعنوانه هاتفه رقم كارولني يل أرسلت عندما ألنه املرأب بأمر أعرف
 شعر إزالة جللسة أخضع حيث الصالون أن إىل تنّبهت اّتصالنا، من واحدة
 يف اخلدمة هلذه سأحتاج أّنين يبدو ال (نفسه الشارع يف يقع البيكيين منطقة
).  جديد من البكاء إىل دفعين الذي األمر أعتقد، ما على العاجل، القريب

 حصلت وبالطبع ويندل، مبكتب االتصال من أمتّكن حّىت  قواي استجمعت  
 حّىت  عياداتم هواتف على النفسّيون املعاجلون جييب ما نادرًا. اآليل اليب على

 إّال  املعاجلني لدى يكن ومل أزمتهم خضم يف اّتصلوا إن بالَصدّ  املرضى يشعر ال
 على اّتصاالتم فيجرون الزمالء، أّما. للتكّلم اجللسات بني معدودة دقائق

.  النداء جهاز أو اخللويّة اهلواتف
. برونسون ويندل مبكتب اتصال على أنتم مرحًبا، («عاّما تسجيًال  مسعت  

 كانت إن. اجلمعة إىل االثنني من الرمسي الدوام خالل بكم االّتصال سأعاود
 مقتضبة رسالة تركت الصافرة، وبعد ،)…»االّتصال الرجاء طارئة، احلالة

 وموجز االسم، -النفسي املعاجل تم اليت املعلومات اخلصوص وجه على تتضّمن
 قد أنين شعرت أن إىل حسًنا، أبلي كنت-. هاتفي ورقم االّتصال، سبب حول
 صويت لكن نفسّية، معاجلة أيًضا أّنين فأضفت أسرع، بشكل رؤييت على أحثّه

 غطّيته شديد، بذعر شعرت. النفسّية املعاجلة كلمَيت  ألفظ كنت بينما خانين
.  اخلط إقفال إىل وأسرعت بسعال
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 قدر متماسكة أبدو أن حاولت الساعة، حواىل بعد ويندل يب اّتصل عندما  
 بضعة األزمات، إدارة من للقليل سوى أحتاج ال أّنين له أشرح وأنا اإلمكان
 أن يل سبق أنّه أضفت. خبري سأكون مث متوّقع، غري انفصال »ملعاجلة «أسابيع

 فكاهيت على يضحك مل لكّنه. ناضرة حاضرة فإّنين لذلك، للعالج، خضعت
 طاملا يهم ال لكن بالفكاهة، حسٍّ  أي ميلك ال أنّه اليقني يشبه مبا فأحسست

.  أزميت إلدارة فكاهة حلس حباجة لست أّنين
.  قدمي على الوقوف على مساعديت على النهاية، يف يقتصر، فاألمر  
 لفظة أستخدم وهنا. االّتصال طوال أكثر ال مخس بكلمات ويندل تفّوه  

 عند موعًدا عليّ  يعرض أن قبل أه، أه، بضعة يتعدَّ  مل قاله ما أن مع كلمات
.  األمر وانتهى وافقت. التايل اليوم صبيحة من التاسعة الساعة

 على الراحة يب بعث حديثنا أن إّال  الكثري، يقل مل ويندل أن من الرغم على  
 املرضى يشعر ما فغالًبا: شائع ومهي مفعول إال هو ما ذلك أن أعلم. الفور

  العالج غرفة أقدامهم تطأ أن حّىت  قبل األّول، املوعد أخذهم بعد أمل بنفحة
 نعم،. حمنيت على املساعدة سأتلّقى أعتقد، ما على غًدا،. عنهم خمتلفة ولست

 سرعان لكن يل، صدمة مبثابة هي كّلها القّصة ألن اآلن، هلا يرثى حالة يف أنا
 معتلٌ  اخلليل أن ويندل يؤّكد عندما وذلك (احلقيقة جالء من سأمتّكن ما

 رادار يف نقطة إّال  االنفصال هذا يكون لن الوراء، إىل أنظر وعندما). اجتماعّيا
 هفوة «ابين يدعوه الذي اخلطأ نوع منه، تعّلمت خطأ عن عبارة سيكون. حيايت
.  »مجيلة
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 مالبسه، -اخلليل أغراض مجعت للنوم، أخلد أن وقبل الليلة، تلك يف  
 ووّضبتها- وإلكرتونّياته وكتبه، به، اخلاص التنس ومضرب محّامه، ومستلزمات

 متجر بيجامات إحدى أخذت مث. له أسّلمه أن نويت صندوق يف كّلها
 عّلقها قد كان غزلّية مالحظة عليه مكتوبًا ملصًقا ووجدت درجي من كوستكو

 املالحظة، هذه كتب عندما هل أتساءل، ورحت. منها واحدة على اخلليل
 يرحل؟ أن وشك على أنّه يعلم كان

 االنفصال، من أسبوع قبل إليها ذهبت اليت االستشارية اجللسات إحدى يف  
 فهو. مزدوجة حياة يعيش كان زوجها أن اكتشفت مريضة عن يل زميل تكّلم

 املرأة تلك منه محلت بل وحسب، سنوات منذ بأخرى عالقة على يكن مل
 كّله األمر زوجته اكتشفت وعندما. طفله تلد أن وشك على وكانت الثانية

 هل. معه حبياتا تفعل ماذا تعرف تعد مل ،)يوًما؟ خيربها أن ينوي كان هل(
 كانت هل الرومانسية، العطلة تلك املثال، سبيل على حقيقّية؟ ذكرياتا كانت
 على كان ألنّه نظرًا اخليال، من شيء فيها أم حقيقة الرحلة عن نظرها وجهة
 زواجها ُتسلب مل وكأّ�ا شعرت لقد حتديًدا؟ الفرتة تلك يف بأخرى عالقة

 على امللصق اخلليل يل وضع عندما وهكذا،. أيًضا ذكرياتا ولكن وحسب،
 كان هل- األوىل الدرجة يف البيجاما يل اشرتى عندما باألحرى أو -البيجاما
 مث. املالحظة أقرأ وأنا حاجيبَّ  قطّبت األطفال؟ من الّردة حلياته سرّا خيّطط

.  كاذب فّكرت،
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 أن أتذّكر حىت األمامي املقعد على ووضعته السّيارة إىل الصندوق محلت  
.  ويندل مع موعدي إىل ذاهبة أنا بينما الصباح، يف هذا أفعل رّمبا. أوصله

. اجتماعّيا معتل اخلليل أن كم خيربين لسماعه أتوق  
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٧  
 المعرفة بداية

 
. أجلس أين أتصّور أن أحاول ويندل، مكتب مدخل باب عند أقف أنا ها  

 املشرفني مكاتب من -مهنيت يف العالجّية العيادات من الكثري ورأيت سبق لقد
 يوًما أرَ  مل لكّنين- زرتم الذين زمالئي مكاتب إىل تدّرجي، مرحلة خالل عليّ 

.  ويندل مكتب مثل مكتًبا
 بالعالجات اخلاّصة والكتب اجلدران على معّلقة املعتادة الشهادات نعم،  

 ال (اخلاّصة حياته إىل يشري قد ما لكل الفت غياب يف الرفوف، على مرصوفة
 لكن). حممول حاسوب جمّرد املثال؛ سبيل على املكتب، على عائلّية صور

 مقاعد مع القاعة وسط يف النفسي املعاجل لكرسي املّتبع الرتتيب عن عوًضا
 الباب من مقربة على جنلس أن تعّلمنا التدرّج، فرتة خالل (اجلدران إىل تستند

 كنبتني ويندل ملكتب فإنّ  ،)الفرار إىل واضطررنا »األمور تدهورت «حال يف
 حرف كما متعامد بشكل موّضبتني املتباعدة اجلدران إىل تستندان طويلتني

)L (باملعاجل خاص كرسيّ  من وما بينهما، جانبّية طاولة مع  .
.  قاتلة حرية يف أنا  
 متّيز اليت واحنناءته األصلع برأسه النحافة البالغ الطول الفارع ويندل، كان  

. باالحتماالت أفّكر رحت. فيه أجلس مكانًا أجد أن ينتظر هناك يقف مهنتنا،
 من أيٌّ  لكن، نفسها، الكنبة على جنب إىل جنًبا جنلس لن أنّنا افرتضت
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 من يتمّكن حّىت  (النافذة جتاور اليت تلك هل عليها؟ اجللوس اعتاد الكنبتني
 أجلس أن قّررت اجلدار؟ إىل تستند اليت تلك أم ؟)األمور تدهورت ما إذا الفرار
 يف وميشي الباب، يغلق أن قبل ،»أ «املوقع يف النافذة، جتاور اليت الكنبة على

 . »ج «املوقع يف ليسرتيح الغرفة،

 الصمت حاجز تكسر جبملة احلوار أبدأ جديًدا، مريًضا أرى عندما العادة،  يف
.  »اليوم إيلّ  بك أتى الذي ما إًذا،: «مثل
 اخلضراوان وعيناه إّيل، ينظر جلس بل. بكلمة ينبس مل ويندل أن غري  

 خرج أنّه لو كما وخّفني، القماش، من وسرواًال  سرتة يرتدي كان. تسائالنين
.  املعاجلني أدوار يؤدون ممثلني يؤجر استديو من لتّوه
.  »مرحًبا: «بالتحّية بادرت  
.  وانتظر ،»مرحًبا: «فأجابين  
 أن فحاولت فعلّيا، عليه هي ممّا أطول بدت وقد الدقيقة، حواىل مّرت  

 أن واحلقيقة. بوضوح اخلليل حالة طرح من أمتّكن حىت كّلها فطنيت أستجمع
 فراًغا إن إذ ذاتا، حبدِّ  االنفصال ليلة من أسوأ كان االنفصال منذ يوم كلّ 
 واخلليل أنا كّنا األخرية، القليلة السنوات فخالل. حيايت إىل يتسّلل بدأ قاتًال 
 لآلخر مّنا واحد كل هانئة ليلة نتمّىن  أن قبل �اراتنا، خالل دائم تواصل على
 يف العرض تقدمي أجاد هل �اره؟ كان كيف يفعل؟ ماذا اآلن،. النوم وقت

 وبات صدره عن احلقيقة ثقل أزاح أن بعد ارتاح أو يب؟ يفّكر هل وظيفته؟
 كل يف بغيابه أشعر كنت حياتا؟ يف أطفال ال أخرى امرأة عن البحث بإمكانه
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 الصباح، هذا ويندل مكتب إىل وصلت عندما لذلك جسدي، خاليا من خلّية
 يكّو�ا اليت األوىل الفكرة تلك تكون أن أرد مل لكّنين- حطام عن عبارة كنت
.  عّين 
.  املئة الفكرة أو الثانية، الفكرة باألحرى، أو  
 النفسّيون املعاجلون حيسن كي: العالجيّ  املسار يف لالهتمام مثرية مفارقة  

 يالحظون أّ�م يعين ما حقيقتهم، على املرضى يروا أن حياولون بعملهم، القيام
 بطبيعة فرييدون، املرضى، أّما. الراسخة وصراعاتم وأمناطهم ضعفهم نقاط

 حمبوبني يكونوا أن أيًضا يريدون لكّنهم املساعدة، على حيصلوا أن احلال،
 وأمناطهم ضعفهم نقاط إخفاء إىل يسعون آخر، مبعىن. اإلعجاب ويثريون

 لدى القّوة مواطن عن يبحثون ال املعاجلني أن يعين ال وهذا. الراسخة وصراعاتم
 ما اكتشاف على نعمل بينما لكن. نفعل بل. عليها االرتكاز وحياولون املريض

- العار لتجّنب الوهم على احلفاظ املرضى حياول يرام، ما خري على جيري ال
 يريانه مبا الطرفني من كلّ  يعمل. فعلّيا عليه هم ممّا أكثر متماسكني فيبدون
 فيه تتعارض حنو على يعمالن ما غالًبا لكّنهما املريض، لسالمة خدمة

.  مشرتكة �ائّية لغاية خدمة األهداف،
 كراميت لكنّ . اخلليل قّصة ويندل أخرب بدأت هدوء، من به أوتيت ما بكلّ   

 كاملة، الرواية استعرضت. أنتحب وشرعت الريح، مهب يف حلظة، يف تالشت
 وجسدي وجهي، تغطّيان يداي كانت انتهيت، وعندما مشهًدا، مشهًدا
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 البارحة اّتصلت عندما اهلاتف على جني يل قالته ما أستذكر ورحت يرتعش،
.  »نفسّية معاجلة فيه تكونني ال مكانًا جتدي أن عليك: «عليّ  لتطمئن

 إلقاء فيها يفرتض اليت احلالة أعرض أنا. اآلن نفسّية معاجلة لست أّنين املؤّكد  
 كنت ملا ،)جني تشخيص وفق (اجتنابّيا يكن مل لو: اخلليل على كّله اللوم

 جني عن نقًال  (اجتماعّيا معتل أنّه من بدّ  ال أنّه أضفتُ . والبصرية البصر عمياء
 النفسّيني املعاجلني مينع الذي اخلصوص وجه على السبب هو هذا: أخرى مرّة
 فكرة أدىن أملك أكن مل ألّنين ،)عالجّية جلسات يف أصدقائهم استقبال من
 معتّال  يكن مل لو وحّىت ! بارًعا ممّثًال  كان كم -النحو هذا على شعوره عن

 حيتفظ َمنْ  إذ يصري، أن وشك على كونه يف شك ال أنّه إّال  رمسّيا، اجتماعّيا
 جّيًدا أعرف النهاية، يف الوقت؟ من لكم أعلم واهللا لنفسه الكبري السر هذا مبثل

 عملي، يف األزواج من الكثري أرى وأّنين سّيما ال الطبيعي، التواصل يكون كيف
  …ذلك عن فضًال 

 هذه هل: أفكاره فقاعة أختّيل أخذت (ابتسامة يكتم ويندل ألرى عيينّ  رفعت  
 القول عليّ  يصعب لكن، ،)أزواًجا؟ تعاجل …نفسّية معاجلة فعًال  هي املخبولة

 من النظر عن عبارة األمر كان لو فكما. بوضوح أرى أن أستطيع ال ألّنين
 براحة شعرت وقد. مطَريّة عاصفة خالل أو مّساحات أي بال سّيارة زجاج
 هذا كان لو حّىت  آخر، شخص أمام النحو هذا على بكائي يف وجدتا غريبة

.  بالكثري ينبس ال غريًبا الشخص
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 رّدة هذه هل: «سؤاًال  عليّ  ويندل طرح املتعاطفة، »مممم«الـ من حفنة بعد  
 كنت لكّنين لطيفة، نربته كانت ؟»إليك بالنسبة االنفصال على منوذجّية فعل
 فأمناط. بالتعّلق بنمطي يُعرف ما حيّدد أن حياول كان. يشري إالمَ  جّيًدا أعي

 الرعاية يقّدمون من مع تفاعالتنا إىل استناًدا الطفولة بداية يف تتشّكل التعّلق
 عالقات يف حموريّا دورًا تؤّدي إذ ملحوظة أمهّية التعّلق أمناط وترتدي. لنا

 أقل أو مستقرّين (خيتارو�م الذين الشركاء أنواع على تؤثّر حيث أيًضا، الراشدين
 يكونون أو لآلخر، دائًما حيتاجون (ما عالقة خالل يتصّرفون وكيف ،)استقرارًا

). كبري بانفجار أو بودّ  أو بأسى (عالقاتم تنتهي وكيف ،)متقّلبني أو متباعدين
 لكن -البلوغ مرحلة يف الالتكييفّية التعّلق أمناط تغيري ميكن أنّه هنا السار واخلرب
. العالج من الكثري إىل الواقع يف حيتاج ذلك
 فعل رّدة ليست هذه كّال،: «بكّمي دموعي أمسح وأنا بإصرار أجبته

 حلظات يف ومررت األمد طويلة عالقات خضت أّنين له وشرحت. »منوذجّية
 الذي الوحيد السبب وأكّرر، وأعيد. النحو هذا على ليس لكن كثرية، انفصال

 مبثابة جاء التحديد وجه على االنفصال هذا أن هو هذه فعلي برّدة يدفع
 وغرابة إرباًكا األكثر األمر اخلليل به قام ما وأليس احلسبان، يف يكن ومل صدمة،

  به؟ القيام المرئ ميكن الذي أخالقّية وال
 داعمة أمورًا سيقول واألب املتزّوج االختصاصي هذا أن من متأّكدة كنت  

 على ولكن والبصرية البصر أعمى املرء يكون أن يؤمل كم مثل،. الفور على اآلن
 يل ليس -القاضية الضربة تفاديت ألّنين حصل، ما على هللا محًدا الطويل، املدى
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 بانتظار عميًقا نفًسا وأخذت جلسيت، يف تنحنحت-. أيًضا البين بل وحسب،
.  اليقينّية املصادقة مساع

 اخلليل يسّمي أن بالطبع منه أتوّقع مل. هذا من أيّا يقّدم مل ويندل لكن  
: مثل حمايدة، لغة عادة يستخدم النفسي فاملعاجل أليسون؛ فعلت كما بالقذارة،

 ومع. »لكِ  عنها يصرّح مل اليت املشاعر من الكثري يكتنف كان أنّه يبدو«
.  شيًئا ويندل يقل مل ذلك،

 عيين بطرف حملت عندما جديد، من سروايل على تنسكب دموعي بدأت  
 إن فتساءلت الطابة، مثل خلته البداية، يف. يبلغين أن قبل اهلواء يف يتطاير شيًئا

 حلظة منذ الصفر قاربت اليت املريح النوم ساعات بفعل (أهذي كنت
 كانت اليت تلك - ورقّية حمارم علبة أّ�ا استوعبت ما سرعان لكّنين ،)االنفصال

. عليه أجلس مل الذي املقعد من بالقرب الكنبتني، بني اجلانبّية الطاولة على
 جبانيب، الوسادة على جبلبة ووقعت. فاتتين لكّنها لتلتقطاها، تلقائّيا يداي طارت

 هنا العلبة تواجد وكأن بدا. با أنفي أمسح وشرعت احملارم من عدًدا فتناولت
. خالص حببل يل رمى أنّه لو كما ويندل، وبني بيين الفاصلة املساحة قّلص قد

 لكّنين ملرضاي، حتصى وال تعد ال حمارم علب السنني مر على أعطيت لقد
.  به يعتين من مثة أن شعورًا املريض متنح أن البسيطة احلركة هلذه أن كيف نسيت

 الفعل: «العليا الدراسات مرحلة يف األوىل للمرّة مسعتها عبارة بايل يف خطرت  
.  »العالجية الكلمة وليس العالجي،
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. وينتظر يراقبين، ويندل كان. عيينّ  با ومسحت احملارم من مزيًدا أخذت  
 قضّييت أبين وأنا يعانيها، اليت االجتناب ومسائل اخلليل عن الكالم واصلت

 تكن ومل زواجه، با أ�ى اليت الطريقة فيها مبا ماضيه، من تفاصيل مستخدمة
 لزوجته الصدمة إحداث حيث من عالقتنا با انتهت اليت الطريقة عن خمتلفة

 دون من االجتناب من اخلليل تاريخ عن أعرفه ما بكل ويندل أخربت. وألطفاله
 كنت ما وهذا الجتنابه، اجتنايب كان قصد غري عن أثبته كنت ما أن أدرك أن

.  يبدو ما على منه جّيد يقني على
 ملن إنه. «حمّياه على ترتسم متسائلة وابتسامة قليًال، برأسه ويندل مال  

 صدمة األمر يشّكل أن ماضيه، عن تعرفينه ملا نظرًا كذلك، أليس الغريب،
  ؟»لك
 يف! املنزل يف ولًدا يريد ال أنّه يوًما يذكر مل. صدمة لكّنها: «مستنكرة فأجبته  

 أن إمكانّية يسأهلم شركته يف البشريّة املوارد قسم لتّوه فاتح قد كان الواقع،
 راجعت!». نتزّوج إن ما املنافع سياسة من لالستفادة سجّله على ابين يسّجل

 أن قبل لرواييت، الداعمة األدّلة من املزيد مضيفة أخرى، مرّة الزمين التسلسل
.  يكفهرّ  بدأ ويندل وجه أن أالحظ

 أن أتوّقع كنت تفهم، أن عليك لكن. هنا نفسي أكّرر أّنين أعلم: «أضفت  
 كل ذهب واآلن تسري، أن باألمور يفرتض كان هكذا. مًعا حياتنا سائر نقضي
. سيحصل عّما فكرة أدىن أملك وال عمري، نصف انتهى. الرياح أدراج شيء
  ؟»العنقود آخر كان لو ماذا غرامه؟ يف أقع شخص آخر اخلليل كان لو ماذا
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.  مستفهًما ويندل سأل ،»العنقود؟ آخر  «
.  »العنقود آخر نعم،: «فأّكدت  
 ليست. دموعي إىل ذلك عن عوًضا عدت لكّنين كالمي، أكمل أن انتظر  

 هدوءًا أكثر دموع لكّنها الفائت، األسبوع سادت اليت العنيفة الشهقات تلك
.  وعمًقا

.  صمًتا أكثر  
 لكن. باملوضوع تفاجأت بأّنك تشعرين أّنك أعلم: «قائًال  ويندل تدّخل هنا،  
 ليس عليه حتزنني ما رمبّا. انتهى قد عمرك نصف. قلته آخر أمر هو يهّمين ما

 أن التجربة هلذه ميكن كيف جّيًدا أدرك أّنين من الرغم على وحسب، االنفصال
. نعومة أكثر صوته بدا الكالم، استعاد وعندما قليًال، توّقف. »مدّمرة تكون

.  »خليلك خسارتك يفوق أمر على حتزنني كنت إن أتساءل«
 األمهّية بالغة دَررًا نطق قد أنّه لو كما ومعىن، معىن بألف حمّملة نظرة إيلّ  نظر  

. وجهه على مباشرة ضربة له أسّدد أن أردت لكم. والعمق
 خري؛ من بأكثر -خبري كنت حّقا؟ أعين،. احلثالة هذه ما أفّكر، ورحت  

 يفوق مبا أحّبه ابن لدي. هذه احلوادث سلسلة قبل- مضاعف خبري كنت
 وأصدقاء داعمة عائلة ولديّ . بالغ بشكل با أستمتع وظيفة ولديّ . الوصف
 أحيانًا حسًنا، …احلياة هلذه ممتّنة أنا. ألمري ويهتّمون ألمرهم أهتم مذهلون

 هلذا املال أدفع أنا. حمَبطة أنا واآلن. ممتّنة أكون أن بالتأكيد أحاول. ممتّنة أكون
 يل؟ ليقّدمه لديه ما هذا وهل مؤمل انفصال ختّطي على ليساعدين النفسي املعاجل
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  محار؟ يا خساريت، يفوق أمر على أحزن
 من عليها أعتد مل بطريقة إيلّ  ينظر ويندل أن الحظت هذا، أقول أن قبل  

 بعيًدا، بنظري أشيح كنت مرّة كل ويف باملغناطيس، أشبه عيناه كانت. قبل
 شيخ من مزيج دافئة، إّمنا عميقة وجهه تعابري كانت. جتدانين كانتا وأّ�ما يبدو

 الغرفة، هذه يف: الرسالة هذه طّياتا يف وحتمل حمشو، قطين ودب حكيم
.  أراك بينما خبري وستكونني سأراك، لكّنين االختباء، وستحاولني سأراك،

 اّتصلت عندما ويندل أخربت فكما. األمر هذا أجل من هنا لست لكّنين  
.  إّال  ليس األزمة إدارة كيفّية على للمساعدة أحتاج أنا موعد، ألخذ

 وكأّنين أشعر. االنفصال ختّطي على تساعدين كي هنا صراحة أنا: «له قلت  
- هنا أنا السبب هلذا -منه، اخلروج أستطيع وال كهربائي خّالط يف عالقة
.  »يل خمرج إلجياد

 أفهم كي ساعديين. حسًنا. «تكتيكّيا يرتاجع وهو كياسة بكل ويندل أجابين  
 النفسي، العالجي بالتحالف يعرف ما يرسي أن حياول كان. »العالقة أكثر
 اجللسات، أوىل يف. عمل أي إجناز قبل بنائها من بد ال اليت الثقة من نوع وهو
 أن بدل ويفهمهم، إليهم يستمع من مثة بأن يشعروا أن كثريًا املرضى يهمّ 

.  تغيري أي حيدثوا أو الصورة، هلم تتوّضح
 األمر صياغة أعيد باالرتياح، شعرت أن بعد اخلليل، عن احلديث إىل عدت  

.  برّمته
. يعلم كان لكّنه  
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 املستجّدة، املشكلة أن يعلم: النفسّيني املعاجلني سائر يعلمه ما يعلم كان  
 مشكلة أوجه من واحد وجه إّال  هي ما ويعرضها، أحدهم با يأيت اليت املسألة
 يف بارعون الناس غالب أن يعلم إنّه. للتضليل كاملة أداة تكن مل إن أكرب،
 أو مشّتتة طرائق استخدام ويف إليه، النظر يوّدون ال ما لغربلة أساليب إجياد

 يعلم وهو. هلم تديد عامل تشّكل اليت املشاعر على سيطرتم إلحكام دفاعّية
 يذهب أن قبل لكن قّوة، أكثر جيعلها جانًبا باالنفعاالت الدفع أن العلم متام

 بشخص اهلوس حول تتمحور الدفاعات هذه أكانت -أحدهم دفاعات ويدّمر
 على املريض يساعد أن عليه- البصر مرمى يف هو ما رؤية بعدم االّدعاء أو آخر

 من نوع أي دون من مكشوفًا عاريًا يرتكه ال حّىت  آخر بشيء دفاعاته استبدال
 الناس حتمي فهي. مفيًدا غرًضا ختدم الدفاعات فإن اللفظة، تشري وكما. احلماية

.  إليها حاجتهم تنتفي أن إىل …اإلصابة من
.  احلذف هذا تقنية ضمن كّلهم النفسّيون املعاجلون يعمل  
 فإن احملارم، بعلبة أمسك كنت وبينما أريكيت، إىل بالعودة ذلك، غضون يف  

 من لنوع أسعى كنت ما فبقدر. أيًضا آخر شيًئا يدرك كان مّين  صغريًا جزءًا
 با يتفّوه اليت الرتّهات تلك أن أعرف كنت نفسي، قرارة يف أّنين إّال  املصادقة،

 على الشكوى أردت لو ألّنين أتعابه، مثن أجلها من أسّدد ما متاًما هي ويندل
 أقّله (وأصدقائي عائليت مع ّجمانًا، بذلك أقوم أن بإمكاين لكان وحسب، اخلليل

 غري روايات خيتلقون ما غالًبا الناس أن جّيًدا أعلم أنا). صربهم يعيل أن إىل
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 وضعهم أن مع -راهًنا، أفضل حبال الشعور على أنفسهم حيملوا كي صحيحة
.  السطور بني يقرأ آخر لشخص أخرى أوقات يف وحيتاجون- الوقت مع يسوء

.  عاهرة ابن لعني أناين اجتماعّيا، معتلّ  اخلليل: أيًضا هذا أعلم لكّنين  
.  والالمعرفة املعرفة بني الفاصلة املساحة هذه يف أنا  
 ألالحظ بنظره حلقت. »اليوم فعله نستطيع ما كل هذا: «يقول بويندل وإذا  

 ورّبت يديه رفع. كتفي فوق النافذة حاّفة على تستقر ساعته أن األوىل للمرّة
 ما سرعان حركة يف اجللسة، انتهاء إىل يشري أنّه لو كما ساقيه على بما

.  الباب إىل ورافقين وقف مث. اجللسة إل�اء يعتمدها طريقة سأحفظها
 يف أفّكر أخذت. املقبل األربعاء أعود أن أردت إن أخربه أن مّين  طلب  

 اليت الراحة ويف ميأله، اخلليل كان الذي الفراغ ويف سأقضيه، الذي األسبوع
.  فيه يتداعى مكان إجياد يف جني، قالت كما املرء، با يشعر

.  »امسي سّجل: «بثقة أجبته  
 إزالة جللسات سّياريت أركن أن اعتدت حيث املرأب إىل الشارع يف مشيت مث  

 أتقّيأ أن وشك وعلى خفيفة وكأّنين حلظة واحدة، يف فشعرت، البيكيين، شعر
 يكون قد. اجلسدي بالعالج النفسي العالج مرّة يل مشرفة شّبهت لقد. آن يف

ا، صعًبا
ً
 وعملت عليه ثابرت لو لكن تتحّسن، أن قبل سوءًا حالك وتزداد ومؤمل

.  حالك ويتحّسن مرادك إىل فستصلني جبهد،
.  هاتفي من حتّققت  
.  حثالة إنّه تذّكري،: أليسون من نّصية رسالة  
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. جلستها موعد لتغيري حتتاج مريضة من إلكرتوين بريد  
.  خبري كنت إن فيها تتساءل أّمي من صوتّية رسالة  
 كيف أفهم أن أستطيع ال. يّتصل أن آمل أزال ال كنت. اخلليل من رسالة ال  

 عندما خبري يل بدا أقّله. الدرجة هلذه أعاين أنا بينما خبري يكون أن له ميكن
 أشهر، قبل حزنه مرحلة يف مر هل. الصباح هذا أغراضه إعاديت عملّية نّسقنا

 هذا على األمر كان وإن للعالقة؟ حّدا املطاف �اية يف سيضع أنّه أيقن أن بعد
 أن له أمكن كيف مستقبلنا؟ حول الكالم يواصل أن أمكنه كيف النحو،
 ذاك لنا، حوار آخر من ساعات قبل يل حّبه عن تعّرب  إلكرتونّية رسائل يرسل
 األسبوع؟ �اية عطلة يف سنشاهده الذي للفيلم بالتخطيط بدأناه الذي احلوار

  ؟)الفيلم ذاك وشاهد ذهب هل: سرّا تساءلت(
 مرأب إىل وصلت وعندما. املكتب إىل طريقي يف جديد من أغلي بدأت  

 يتعّني  بل وحسب، عمري من سنتني ُيِضعْ  مل اخلليل أن يف أفّكر كنت املبىن،
 وقت وال للعالج، اخلضوع عرب االنفصال هذا تداعيات مع التعامل اآلن عليّ 
 يا …و عمري نصف انتهى وقد عمري من األربعينات يف ألّنين هذا لكل لديّ 
 هذا قلت أن يل يسبق مل. انتهى قد عمري نصف! الكرّة أعيد أنا ها إهلي،

  باألمر؟ أفّكر أنفكّ  ال ملاذا. قبل من آخر شخص ألي أو لنفسي
.  ويندل قال ما حبسب خسارتك، يفوق أمر على حتزنني أنتِ   
.  عملي إىل متوّجهة املصعد دخلت إن ما كّله هذا نسيت لكّنين  
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  ٨  
 روزي

 
 وقدماه وجلس حذاءه نزع أن بعد جون قاله ما هذا. »رمسي األمر حسًنا،  «
.  »باألغبياء حماط أنا. «الكنبة على حتته
 جون بادلين املقابل، يف. حاجًبا رفعت ليأخذه، يده مدّ  وبينما. هاتفه رجّ   

.  به مبالغ حنو على عينيه بتقليب
. األّولّية االنطباعات من نوع بتكوين بدأت وقد مًعا، الرابعة جلستنا إّ�ا  

 عزلة يف يعيش جون فإن به، حييطون الذين الناس من الرغم على بأنّه أشعر
 التقّرب جعل حياته يف جرى ما فثّمة-. وترّصد إصرار سابق عن وهذا -قاتلة
 أّما. حدوثه دون حيول كي بوسعه ما لبذل يدفعه حنو على خطرًا خطرًا، يبدو

 يغّري  طويلة، مونولوجات يقّدم يهينين،: الفاعلّية يف غاية فهو الفّتاك، سالحه
 فيها أختّطى طريقة أجد مل إن لكن. الكالم حاولت كّلما ويقاطعين املوضوع،
.  تقّدم أي حنرز فلن األّولّية، دفاعاته

.  اخللوي هاتفه كان هذه دفاعاته أحد  
 لفتُّ  اجللسة، يف نّصية رسائل يرسل جون بدأ أن بعد املاضي، األسبوع  

 يسّمى ما هذا. الرسائل إرسال على يعمل عندما بالعزل شعوري إىل انتباهه
 تقتضي اخلارجي، العامل من املريض قصص على الرتكيز فبدل. واآلن هنا العمل
 به يقوم ما كان أيّا أن ورهانك. الغرفة يف جيري ما إىل التطّرق واآلن اهلنا تقنّية

٧٩



 األثر برؤية جون يبدأ أن أردت. اآلخرين مع به يقوم فهو معاجله، مع املريض
 يف بعيًدا بالذهاب أخاطر أّنين جّيًدا أدرك وكنت. اآلخرين على خيّلفه الذي
 من أكثر يُدم مل: السابق عالجه عن تفصيًال  تذّكرت لكّنين معه، مبّكر وقت
 الوقت من يل تبّقى كم أعلم أكن مل. متاًما حنن حيث أي جلسات، ثالث

.  معه
 أّ�ا إّما: السببني هذين ألحد السابقة النفسّية معاجلته ترك قد جون أن أظن  
 األطفال كما األمان، بانعدام املرضى يشعر الذي األمر هلرائه، حّدا تضع مل

 بسرعة تصّرفت لكنها هلرائه، حّدا وضعت أّ�ا أو أهلهم؛ حياسبهم ال الذين
 كنت ذلك، ومع. ارتكابه وشك على كنت الذي نفسه اخلطأ وارتكبت
 لدرجة ليس لكن العالج، يف بالراحة جون يشعر أن أردت. للمجازفة مستعّدة

.  أساعده ال بأّنين ويعتقد جمده يأخذ أن
 بالتعاطف البوذيّون يسّميه ما فخ يف أسقط أن أرد مل ذلك، على عالوة  

. به احمليط بالعامل جون رأي إىل بالنظر وتنزيًال  حفرًا املناسبة العبارة وهي الغيب،
 تؤذي ال كي الرماد حتت الغايف اجلمر تقّلب أن تتفادى الغيب، التعاطف يف

 تعاطفك فيلحق اجلمر، لتقليب امللّحة الضرورة من الرغم على املرضى، مشاعر
 ومع الشباب، مع هذا الناس يفعل ما وغالًبا. صراحتك من أكثر األذى

 الذكي، التعاطف هو وعكسه. أنفسهم مع وحّىت  املدمنني، ومع أزواجهم،
 صادقة بضربة معاجلتها أو معاجلته لكن الشخص ألمر االهتمام يعين الذي
.  األمر لزم كّلما حمّبة
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 يا أتعلم: «الرسائل يرسل كان بينما املاضي األسبوع يف له قلت قد كنت  
 تقوم عندما بالعزل إحساسي جتاه فعلك رّدة هي ما ملعرفة الفضول يثريين جون،

.  »بذا
 إيلّ  نظر انتهى، وعندما. املراسلة واصل لكّنه- حلظة -واحًدا إصبًعا رفع  

  ؟»أقول كنتُ  ماذا عفًوا،: «قائًال 
 فشرعت. »أقول كنتُ  ماذا «بل تقولني؟ كنتِ  ماذا «ليس. هذا أحببت  

.  أخرى رسالة على جييب فانطلق جديد، من رجّ  هاتفه لكن. »حسًنا «أجيبه،
 إن مهّمة أي ألحد أوكل أن أستطيع ال. أعنيه ما هذا ترين،: «يهمهم راح  

.  »واحدة حلظة. سليم حنو على إجنازها أردت
 من الكثري ُجيري وكأنّه بدا يصدر، كان الذي املختلف األزيز إىل استناًدا  

.  زوجته مع حيصل مشهد متثيل نعيد كّنا إن تساءلت. الواحد اآلن يف احملادثات
.  معي رّكز: مارغو  
  أنت؟ معك من،: جون  
 وأنتظر أجلس أن أستطيع بانزعاجي؟ أفعل ماذا. اإلزعاج يف غاية األمر كان  
.  ما بشيء أقوم قد أو ،)عصبّية أكثر وأصبح(
 اخللوي، هاتفي أخذت مث ما، ملف يف أحبث مكتيب، حنو ومشيت وقفت،  

.  أكتب وبدأت كرسّيي، إىل وعدت
.  هنا أنا النفسّية، معاجلتك أنا، هذه  
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 بادية املفاجأة ومالمح رساليت يقرأ وهو عليه أتفرّج رحت. جون هاتف أزّ   
.  وجهه على
  ؟»اآلن الرسائل يل ترسلني هل! سحًقا  «
.  »انتباهك شحذ أردت. «ابتسمت  
.  »كّله انتباهي لديك: «املراسلة عن يتوّقف أن غري من فأجابين  
.  انتباهك أسرتعي أّنين أشعر ال  
.  ما نوًعا ومهانة مهملة، أّنين أشعر  
.  أزيز  
.  الرسائل كتابة واصل مث با، مبالًغا تنهيدة جون تنّهد  
.  الكامل انتباهنا بعضنا ملنمنح إن مساعدتك أستطيع أّنين أعتقد وال  
 منك سأطلب مًعا، العمل حتاول أن أردت إن لذا،  
.  هنا هاتفك تستخدم أّال   
.  أزيز  
 لو كما هاتفي؟ استخدام من متنعينين أنت ماذا؟ «إّيل، ينظر وهو جون صرخ  

!». جلسيت هذه. بذلك القيام تستطيعني ال الطائرة؟ على كنت
 .»وقتك لك أهدر أن أريد ال. «أبالِ  مل  
 عالج جلسة فكل. وحده جلساته الواقع، يف ليست، جلساتنا إن جلون أقل مل

 بداية يف. بينهما القائم بالتفاعل وتعىن سواء، حد على واملعاجل املريض ختصّ 
 النفسي الطب نظرية سوليفان ستاك هاري النفسي احمللل طّور العشرين، القرن
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 فرويد موقف عن بعيًدا بنفسه فنحا. الشخصّية العالقات أساس على القائم
 أّ�ا مبعىن (النفس داخل األصل يف هي العقلّية االضطرابات أن على املرتكز

). »عالئقية «أّ�ا مبعىن (تفاعلّية صراعاتنا أن سوليفان فرأى ،)»املرء ذهن يف«
 أو أنّه، إىل املخضرم الطبيب إشارة إّ�ا: «القول حد إىل ذلك من أبعد وذهب

 ال. »مكتبهم يف هم كما بم، اخلاّصة املعيشة غرفة يف نفسه الشخص أّ�ا،
. بم تربطنا اليت العالقة هلم نظهر مل إذا عالئقّيني يكونوا أن املرضى تعليم ميكننا

 بيين نظره ينقل راح. املرّة هذه أنا أكن مل لكن جديد، من جون هاتف أزّ   
. أنتظر جلست تتأّجج، الداخلّية معركته أخذت وبينما. ويفّكر هاتفه، وبني

 لو أنّه أيًضا أعلم كنت لكّنين ويغادر، ينتفض ملشاهدته مستعّدة نصف كنت
 ذلك أَفهم جيري، ممّا شيء على حيصل كان. أتى كان ملا هنا، يكون أن يرد مل
.  إليه يصغي الذي اآلن حياته يف الوحيد الشخص األرجح على كنت. ال أم
 حسًنا،! عليك باهللا آه،: «الغرفة يف الكرسي على باتفه يرمي وهو قال  

.  املوضوع غّري  مث. »جانًبا اللعني اهلاتف سأضع
 مغرورقتان عينيه وكأن بدا الزمن، من هلنيهة لكن يغضب، أن توّقعت  

 رحت النافذة؟ على الشمس أشّعة انعكاس أنّه أو حزن؟ هذا هل. بالدموع
 دقيقة إّال  اجللسة وقت من متبّقًيا يكن مل لكن باالستفسار، نفسي أسّلي

 موضوع إثارة بدل األشخاص شتات للملمة عادة يستخدم وقت وهو واحدة،
.  مناسبة أكثر حلظة يف ألثريه جانًبا باألمر أحتفظ أن قّررت. جديد
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 ملست أّنين اعتقدت ذهب، بصيص اكتشف الذي املنجم عامل فكما  
.  حّساًسا موضوًعا

 عن قّصته وواصل وحيًدا يرجّ  هاتفه جون ترك النفس، ضبط من وبكثري اليوم،  
.  باألغبياء رمسّيا حماطًا كونه

 هذا على يتكّلم لسماعه تفاجأت. »كالغبّية تتصّرف روزي أن حّىت : «فقال  
 من تقرتب أّال  هلا أقول: «األربع السنوات عمرها يتعّدى ال اليت ابنته عن النحو

 تقفز أن أمانع لكّنين أمانع، وال السرير، على تقفز تفعله؟ الذي وما حاسويب،
 على تتبّول حىت »ال «أصرخ إن وما! غبّية. السرير على املوضوع احلاسوب على

.  »طفلة كانت مذ شيء أي على تتبّول مل. الفرشة وختّرب. السرير
 لكن احلياد، على املعاجلني تدّرب على تقوم أسطورة مثّة. القّصة هذه تقلقين  

 حمايدين، نكون أن بدل الواقع، يف. آالت ولسنا بشر، حنن ذلك؟ ميكننا كيف
 ما (وآرائنا واحنيازاتنا احملايدة غري مشاعرنا لنالحظ نتوق كمعاجلني، حنن،

 نفعله ما يف والتفكري خطوتني الرتاجع نستطيع حّىت  ،)املقابل اإلنقال نسّميه
 حول القّصة وهذه. نقمعها أن بدل العالج لنوّجه مشاعرنا فنستخدم. معهم
 حلظات يف أطفاهلم على صرخوا قد األهايل من فالكثري. خماويف أثارت روزي
. بابنته جون عالقة حول أتساءل رحت لكّنين باليدة، وصفها ميكن ال أبّوة

 اسأل تتكّلم، أن قبل: «أقول ما غالًبا التعاطف، على األزواج مع العمل لدى
 مالحظة سّجلت ؟»معه أتكّلم الذي الشخص شعور سيكون كيف نفسك،

.  ما يوًما جون مع الفكرة هذه مشاركة بضرورة ذهنية
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 يسّبب قد ذعرها؟ أثرت رّمبا بأّنك تعتقد هل. حمبطًا األمر يبدو: «له قت  
.  »اخلوف املرتفع الصوت

 زاد كّلما صويت عال وكّلما. الوقت طوال با أصرخ أنا صعب، هذا: «أجابين  
.  »إيلّ  با تصغي اليت الوحيدة الطريقة هي هذه. انصياعها

  ؟»الوحيدة الطريقة أهي: «سألته  
 يف ونركض خارًجا معها أذهب كنت أصغر، سن يف كانت عندما حسًنا،  «

 مؤّخرًا، لكن. إّال  ليس للخروج حتتاج أحيانًا،. طاقتها تفّجر فأدعها اجلوار،
.  »تعّضين أن حاولت إّ�ا حّىت . إزعاج مصدر إىل حتّولت

.  »ماذا؟  «
.  ينتظرين ما عرفت. »ذلك ستحّبني آه، …لكن معي، تلعب أن أرادت  «
 كانت. عقلها وفقدت تنتظر، أن عليها كان لذا نّصية، رسالة أرسل كنت  «

 ،»داين«الـ مربّيتها مع أيّامها تقضي روزي كانت لذلك البلدة، خارج مارغو
.» …و

  ؟»»داين «هي من ذّكرين،  «
 أخذت ؟»الكالب مربّية علّي، فهمتِ . »داين«مربّيتهاالـ بل. »داين «ليست  «

.  أمري من حرية يف بدوت وقد به أحّدق
.  »»داين «أي. الكالب ناين. الكالب جليسة  «
.  »كلبتك هي روزي إًذا آه،: «أجبت عندئذ  

. »أتكّلم؟ تتخّيلينين كنت اجلحيم حبقّ  عّمن  «
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. …»كان ابنتك اسم أن اعتقدت  «
 عن هنا أتكّلم أّنين واضًحا يكن أمل. رويب الصغرية اسم. رويب: «جميًبا قاطعين  

 األغبياء مملكة يف غبّية أكرب كنت لو كما برأسه يهز وهو تنّهد ؟»كلب
.  به اخلاّصة

 من األّول احلرف تذّكرت أّنين واقع يل بدا وقد. هنا كلًبا ذكر أن له يسبق مل  
 لكن. انتصار مبثابة سابقتني جلستني يف عَرًضا إّال  إليها يشر مل اليت ابنته، اسم

 حنونًا جانًبا يل يظهر هو ها: يلي ما هو جون صوابّية من أكثر هنا فاجأين ما
.  قبل من أره مل شخصّيته من
. »حّقا حتّبها أنت: «قائلة فعّلقت  

.  »ابنيت إّ�ا. أحّبها بالطبع« 
 منه جانًبا أملس أن أحاول كنت. »كثريًا ألمرها تتم. روزي أعين كال،  «

 لكّنها هنا أ�ا أعلم اليت مشاعره، من أكثر أقرّبه كي بأخرى، أو بطريقة
.  املنسّية العضلة كما ضامرة،

. »كلبة إّ�ا: «بعيًدا بيده أشاح  
.  »الكالب؟ من نوع أي  «
 هلا يرثى حبالة كانت. أنقذناها كلبة. خليط هي. «وجهه ميأل بنور وإذا  

 لكن با، العناية بم يفرتض كان الذين األغبياء أولئك بسبب جلبناها عندما
-».  اللعني هاتفي أستخدم أن يل مسحت إن هلا صورة سأريك-هي اآلن

.  موافقة رأسي هززت  
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 صورة عن أحبث أنا: «قائًال  لنفسه يبتسم راح صوره، يف يقّلب كان وبينما  
 أكثر يشع وجهه كان صورة، كل ومع. »ساحرة هي كم تري حّىت . جّيدة
.  جديد من املثالّية أسنانه حملت. فأكثر

!». هي ها: «اهلاتف يعطيين وهو بفخر، صرخ مث  
 هي اهللا، حفظها روزي، لكن الكالب، أحب إّنين حيدث. الصورة إىل نظرت  

 وعيناها متدلّية، ترّهالتا كانت. حيايت يف رأيتها اليت الكالب أبشع من واحدة
 كانت. ذيل أي غياب يف الصلعاء، البقع من الكثري ولديها مستويتني، غري

.  العارمة بابتسامته تُقاس، ال جون فرحة
.  »حتّبها كم أملس أن أستطيع «جديد، من اهلاتف أعطيه وأنا قلت  

 يف بزميلته إعجابه ينكر صغري غالم وكأنّه بدا. »لعينة كلبة إّ�ا. أحّبها ال  «
  …الشجرة حتت جيلسان وروزي جون. الصف

 من بالكثري أشعر عنها، فيها تتكّلم اليت الطريقة من. «برفق عاجلته ،»آه  «
.  »احلب
 أرى أن بوسعي كان لكن حانقة، نربته بدت. »هذا؟ قول عن تتوّقفني هّال   «
 أو باحلب عالقة على هو ما مثّة -السابقة جبلستنا أفّكر ورحت. عينيه يف األمل

 ما ملاذا آخر، مريض مع ألسأل، كنت-. األمل من بالكثري له يتسّبب العناية
 سيتجّنب جون أن أعلم كنت لكّنين. اإلزعاج من الكم هذا له يسّبب أقوله
 أم كلبته حيب كان إن معي التجادل على ذلك عن عوًضا ويرّكز املوضوع هذا
 كثريًا يهتّمون أليفة حيوانات يربّون من معظم إن: «له قلت لذلك،. ال
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 اكتشف لقد. يسمعين كي لالحنناء جون اضطر حّىت  صويت خّفضت. »ألمرها
 اليت املرآتّية العصبّية اخلاليا تسّمى دماغّية خاليا للبشر أن األعصاب علماء
 مضاعفة، عاطفّية حال يف الناس يكون وعندما اآلخرين، تقليد إىل بم تؤّدي

 احملافظة على ومساعدتم العصيب جهازهم تدئة إىل الناعم الصوت يؤّدي قد
.  »آخر شيء أي أو حّبا يسّمى هذا كان إن يهم ال. «تركيزهم على

.  »سخيف حوار هذا: «جون أردف  
 انتباهه شحذت أّنين أالحظ أن باستطاعيت كان لكن األرض، إىل ينظر كان  

 هي واآلن لك، تعين هي. اليوم ما لسبب روزي موضوع أثرت لقد. «كّله
. »ألمرها تتم ألّنك قلقك تثري بطريقة تتصّرف

.  »الناس. وأوالدي زوجيت،. الناس ألمر أهتم: «جون ردّ   
 أتبع مل لكّنين جديد، من يرج كان الذي اخللوي هاتفه إىل بعينه طرف مث  

 عنده بان كّلما بالفرار يلوذ ال كي به أمتّسك أن أحاول معه، بقيت بل. نظره
 اخلدر بني الناس خيلط ما غالًبا. خدرًا فيتحّول فيه مرغوب غري شعور

 املرء كون على فعل رد هو بل املشاعر؛ غياب ليس اخلدر لكن والالشيء،
.  املشاعر من الكثري ثقل حتت يرزح

.  إيلّ  وعاد اهلاتف عن بعيًدا بنظره جون أشاح  
. أسئلة عليّ  تطرح ال اليت الوحيدة هي روزي؟ يف أحّبه ما أتدرين: «قال  

 أن قبل ليس أقّله، أو أمل، خيبة بأخرى، أو بطريقة هلا، أسّبب ال اليت الوحيدة
.  »هذا؟ حيب ال من! بعّضي تبدأ
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 حاولت. خمّدرات زيح مشّة وأخذ حانة يف كّنا لو كما عالًيا، يضحك شرع مث  
 جمّرد أّ�ا اّدعى لكّنه- وكيف؟ به أمله خييِّب من -األمل خيبة عن أتكّلم أن

 أي إىل نصل مل أنّنا من الرغم وعلى فكاهة؟ إىل االستماع يسعين أال. فكاهة
 على القدرة ولديه خمفي، قلب لديه: يل قاله ما أدرك كالنا أن إّال  اليوم، مكان
.  احلب

. املقيتة الكلبة هذه يعشق هو بداية،  
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٩  
 أنفسنا عن لقطات

 
 هذه ومن أنفسهم، عن لقطات يعرضون للعالج يأتون الذين أولئك  

 يف يكونوا مل إن املرضى، يصل. يستنبط أن النفسي للمعاجل ميكن اللقطات،
 الدفاع أو اليأس مشاعر تكون فقد. أحسنها يف ليسوا فبالتأكيد أحواهلم، أسوأ

.  للغاية سيئ عام، بشكل مزاجهم،. بم استفحلت قد الفوضى أو اإلرباك أو
 أن أمل على إليه يتطّلعون النفسي، املعاجل أريكة على جيلسون تراهم لذلك،  

 املعاجلني لكن. الرتياق) فوري بشكل يفّضل لكن (وتالًيا التفّهم بعض جيدوا
 فنحن. عّنا غرباء األشخاص هؤالء ألن مباشر ترياق أي ميلكون ال النفسّيني

 وأمناط ومشاعرهم وأحالمهم، آماهلم إىل نتعّرف كي الوقت لبعض حباجة
 األمر احتاج فلو. هم يصلوها مل أغوارًا فنسرب عميًقا، نغوص وأحيانًا سلوكهم،

 يقض عّما فكرة لتكوين مكاتبنا ولوجهم حلظة حىت ميالدهم تاريخ من
 أن املنطقي فمن أشهر، منذ تعتمل مشكلة مثّة كانت حال يف أو مضاجعهم،

 دقيقة ومخسني مخس على جلسة كل متتد جلسات بضع من ألكثر حيتاجوا
.  املنشودة الراحة لبلوغ

 معاجليهم من يريدون مسدوًدا، حائطًا بلغوا قد الناس يكون عندما لكن  
 صربنا املرضى يطلب. ما بأمر يقوموا أن االختصاصّيني، هؤالء النفسّيني،
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 خاصة -ضمنّية أو علنّية طلباتم تكون وقد. نفسه الصرب ميتلكون ال قد لكّنهم
.  املعاجل على وزرهم بكامل يلقون وقد- البداية يف
 تعساء بل ال سعداء، غري أشخاًصا نقابل أن علينا تفرض مهنة خنتار قد ملاذا  
 غرفة؟ يف مبفردنا اآلخر، تلو الواحد معهم، فنجلس واعني، غري أو وقحني أو

 ما مريض كل أن البداية، منذ يعلمون النفسّيني املعاجلني ألن: التايل هو اجلواب
 اليت الصورة كما إنّه. معّينة حلظة يف التقطت لشخص، واحدة لقطة إّال  هو

 متلك قد لكن. عجيبة غريبة وجهك وتعابري موّفقة غري زاوية من لك تؤخذ
 مع رئتيك ملء تضحك أو هديّة تفتح وأنت مشّعا فيها تظهر أخرى صورة

 منهما أي ميثل وال الثانية، من جزء يف لك انعكاس الصورتني كلتا. حبيبك
.  الكّلي شخصك

 وأحيانًا ويوّجهون، ويدفعون ويقرتحون النفسّيون املعاجلون يصغي لذلك،  
 خرباتم ينقلوا كي أخرى، لقطات إظهار على حيّثوهم كي مرضاهم، يداهنون

 يبدو حبيث اللقطات، هذه ترتيب على فنعمل. حوهلم ومن داخلهم جيري عّما
 موضوع حول كّلها تدور منفصلة تبدو اليت الصور هذه أن الوقت مع جلّيا

. أوًال  إلينا يأيت أن قّرر عندما املريض نظر جمال يف يكون ال قد موضوع واحد،
 جانًبا منا لكلّ  أن يذّكرين إليها النظر وخطف مزعًجا، يكون اللقطات بعض  

 احلوارات أو احلوادث الناس يتذّكر ال فقد. ضبابّية أخرى لقطات ومثّة. أسودَ 
 خّلفته الذي الشعور متناهية ال بدقة يتذّكرون لكّنهم بوضوح، جرت اليت

 الضبابّية، اللقطات هذه ترمجة النفسّيني املعاجلني على يتعّني  لذلك،. عندهم
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 تلك ألن الغموض، بعض على للمحافظة حيتاجون املرضى أن دراية على وهم
 سْلمهم جتتاح قد اليت املؤملة املشاعر صورة تلميع على تساعد األوىل اللقطات
 املسار وأن حرب، حالة يف ليسوا أّ�م يكتشفون الوقت، مرور ومع. الداخلي

.  أنفسهم مع هدنة لعقد السعي هو السلم حنو يقودهم الذي
 يف بذلك نقوم وال. املستقبل يف نتخّيلهم إلينا، الناس يأيت عندما السبب، هلذا  

 هلم حنمل أن لنا تتيح الصورة تلك ألن جلسة، كل يف بل وحسب، األّول اليوم
 مسار عن فكرة وتعطينا بأنفسهم، جتنيده من بعد يتمّكنوا مل الذي األمل

.  العالج
 ماّدة جوهر التقاط على القدرة أنه على اإلبداع يصف أحدهم يوًما مسعت  

. بالكامل جديدة ماّدة خللق االثنني بني واملزج خمتلفة، أخرى ماّدة وجوهر ما،
 متخّيلة لقطة وجوهر األّولّية اللقطة جوهر نأخذ. أيًضا املعاجلون يفعله ما هذا

.  بالكامل جديدة لقطة لنخلق ببعضهما ومنزجهما
.  جديًدا مريًضا فيها ألتقي مرّة كل ذهين الصورة هذه تبارح ال  
 لقطايت، كانت اجللسات، تلك أوىل يف إذ أيًضا، هذا ويندل يفعل أن آمل  

. اإلطراء على حتمل ال حسًنا،
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١٠  
 أيًضا الحاضر هو المستقبل

 
 ويندل عند االنتظار قاعة يف جلست لذا موعدي، إىل باكرًا اليوم وصلت  

 عن خبروجها تشبه انتظاره قاعة أن اكتشفت. الغرفة يف بنظري أجول ورحت
 املعتادة الفّنية واللوحات االحرتايف املظهر ذي األثاث فبدل. عالجه غرفة املعتاد

 اجلمالّية اللمسات كانت- أفريقي قناع رّمبا أو جتريدي، لرسم مؤطّر ملصق-
. ترافقها العفن رائحة إن حّىت . جّدته منزل يف املرء جيدها خمّلفات عن عبارة هنا
 مزركش، ذهيب قماش يف الظهر عالّيا رثّان طعام كرسّيا الزوايا إحدى ففي

 وطاولة اجلدار، إىل اجلدار من متتد بيج سّجادة سطح فوق بالٍ  قدمي وبساط
 من ومزهريّة!- مناديل نعم -مناديل يعلوه الدانتيل من مبّقع مبفرش مغطاة بوفيه

 وأمامه، بيضاء، ضوضاء جهاز الكراسي بني األرض وعلى. االصطناعّية الورود
 لغرفة جانبّية كطاولة األرجح على ُيستخدم كان ما رّمبا القهوة، طاولة من بدالً 

 حاجب مثّة. الالت من فوضى عليه رميت منها جزء اجتزئ لكن معيشة،
 واخلروج للدخول املؤدي املسار من هذه اجللوس منطقة حيمي للطيّ  قابل ورقي
 يزال ال ولكن اخلصوصّية، ببعض املرضى حيظى حىت ويندل، مكتب من

. احلاجب مفاصل فتحات خالل من بوضوح الرؤية بإمكانك
 هل: أتساءل نفسي وجدت لكّنين الديكور، أجل من هنا لست أّنين أعلم  

 ألحكامه؟ انعكاس هذا هل يساعدين؟ أن املقيت الذوق بذا ألحد ميكن
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 الصور بفعل مشّتًتا عقلها بقي بل الرتكيز تستطع مل أّ�ا معاريف إحدى أخربتين(
 اللوحات وضع بتسوية تقوم ال ملا النفسّية؛ معاجلتها مكتب يف املعّلقة امللتوية

).  اللعينة؟
 تاميز، من -الّالت أغلفة حنو دقائق اخلمس حلواىل بعيين أطرف أخذت  

 مّرت. امرأة منه وخترج العالج غرفة باب يفتح أن قبل- فري وفانييت وبارنتس،
 من فيها رأيتها الذي الثانية طرف يف متّكنت لكّنين احلاجب، وراء من مسرعة

.  االنتظار قاعة يف ويندل ظهر مث. وباكية اهلندام، حسنة مجيلة، أّ�ا إىل أتنّبه أن
.  »لدقيقة أحتاج: «األرجح على احلّمام الستخدام الرواق، إىل متوّجًها يل قال  
 اجلميلة السّيدة جعل الذي بالسبب أفّكر أخذت أنتظر، جلست وبينما  

.  تبكي
 الباب عتبة عند ترّدد من ما. مكتبه أدخل أن إيلَّ  أشار ويندل، عاد عندما  

 هو توّجه بينما النافذة، من بالقرب ،»أ «املوقع إىل مباشرة توّجهت. املرّة هذه
.  الفور على وانطلقت اجلانبّية، الطاولة من بالقرب »ج «املوقع إىل
 اخلليل لكن هذا، تصديق استطعت ولو. وكذا وكذا وكذا كذا: «قائلة بدأت  

 ؟»وكذا وكذا وكذا كذا عن فسألته وكذا، وكذا وكذا كذا قال
 هذا على األمر استمرّ . لويندل يبدو هكذا أقوله ما أن متأّكدة كنت أقّله، أو  

 هلذه املالحظات من صفحات معي أحضرت قد كنت. الزمن من لفرتة النحو
 عندما مقاباليت أنّظم كنت كما متاًما الزمين، وبالرتتيب ومذيَّلة، مرّقمة اجللسة،

.  معاجلة أصبح أن قبل صحافّية كنت
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 اليب إىل املكاملة حّول وأنّه باخلليل واّتصلت ضعفت أّنين لويندل اعرتفت  
 أعي وأنا يب، االتصال ليعاود كامًال  يوًما لالنتظار إذالل بكل واضطررت. اآليل
 عنه انفصل الذي بالشريك االتصال هو به القيام املرء يودّ  ما آخر أن جّيًدا

.  بينهما بالعالقة يتمّسك يزال ال ذلك، مع والذي
 عليه احلصول أردت عّما ستسألين رمبّا: «التايل سؤاله مستبقة أقول فسارعت  

.  »به اّتصايل من
 الحظت، ما حبسب نفسه، الواحد احلاجب -األمين حاجبه ويندل رفع  

 أدلو انطلقت علّي، يردّ  أن قبل لكن- بذلك القيام بإمكانه كيف فتساءلت
 وإن إّيل، اشتاق إنّه يل يقول أن اخلليل من أردت أنين له شرحت أّوًال،. بدلوي

 »الوارد غري االحتمال «هذا إزالة بعد لكن. كبريًا خطأ كان جرى ما كل
 بأن أعتقد كنت أّنين مع ذاتّيا، وعًيا أملك أّنين ويندل يعلم حّىت  هذا أضفت(

 إىل وصلنا كيف أفهم أن أردت ،)باملوضوع التفكري أعاد أنّه سيخربين اخلليل
 عن لتوّقفت أسئليت، عن إجابات على أحصل أن يل أمكن لو. النقطة هذه

. اإلرباك من مفرغة حلقة يف أدور وأنا الغثيان، حدّ  رأسي يف االنفصال علك
 من طويلة لساعات اخلليل أخضعت السبب، هلذا أن ويندل فأخربت

 اجلحيم حبق أّدى ما طالسم أفك أن فيها حاولت- احلوار أعين -االستجواب
.  املفاجئ انفصالنا إىل
 من حيدّ  ولد حضرة يف التواجد قال، مث: «احلرفّية االقتباسات قراءة واصلت مث  

. وحدك معك الوقت من يكفي ما قضاء من أمتّكن لن. انتباهي ويشّتت حركيت
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 أوالد مع أعيش أن يوًما أريد لن فأنا عظيًما، كان مهما الولد أن أدركت مث
: فأجابين. »عّين؟ كّله هذا أخفيت ملاذا: «عندئذ له فقلت. أوالدي ليسوا

 وحني. »شيء أي أحسم أن قبل األمر أستوعب ألن حباجة كنت ألّنين«
 ما: «قائًال  ردَّ . »هذا؟ نناقش أن بنا يفرتض كان بأنّه تعتقد أال لكن: «أردفت
 ال أو طفل مع العيش أستطيع إّما. هنا اثنني من حل مثة نناقشه؟ الذي

 على دماغي كان وبينما. »األمر حيلّ  أن غريي أحد باستطاعة وليس أستطيع،
. »املعجزات جيرتح ال احلب لكن أحّبك، حّقا أنا: «أضاف االنفجار، وشك

 كنت. اهلواء يف بالورقة ألّوح وأنا ويندل، وجه يف صرخت! »اثنني من حل« 
 إن! اثنني من حل. «مالحظايت يف العبارة هذه من بالقرب عالمة وضعت قد

 منذ اثنني من واقع على تنطوي عالقة يف الدخول ملاذا اثنني، من حّال  كان
  ؟»البداية

.  أتوّقف أن يسعين ال لكن ذلك، وأعرف أحتمل ال أنا  
 سرد وأعيد ويندل، مكتب إىل أتوّجه كنت التالية القليلة األسابيع مر على  

 من الكثري بوجود أقرّ  (مفرغة حلقة يف تدور اليت اخلليل مع حوارايت تفاصيل
 واثًقا ليس إنّه (يفيد قد ما لقول التدّخل إىل ويندل يسعى بينما) احلوارات

 أّنين أو املازوشية؛ من شيء على ينطوي األمر أن أو يساعدين؛ هذا أن كيف
 من أريد إّنين قال). خمتلفة مبحّصلة اخلروج أمل على نفسها القّصة تكرار أعيد

 إىل أعود أنفك ال لكّنين- يل نفسه بشرح يقوم وإنّه -يل نفسه يشرح أن اخلليل
 إن أّنين ويندل الحظ كما. مساعه أريد ما ليس الشرح هذا ألن نفسها النقطة
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 يعين فهذا اهلاتفّية، االّتصاالت خالل الوفرية املالحظات هذه كل أدّون كنت
 أكون أن غاييت كانت وإن للخليل، اإلصغاء من أمتّكن مل أّنين األرجح على

 بدل موقًفا أثبت أن أحاول وأنا بذا القيام فيصعب نظره، وجهة لتفّهم منفتحة
.  اجللسات يف معه نفسه باألمر أقوم أّنين وأضاف. جّدي تفاعل إجراء

.  اخلليل على للنق مباشرة عدت مث الرأي وافقته  
 إلعادة اّختذتا اليت التدابري املمّلة بالتفاصيل شرحت اجللسات، إحدى يف  

 أم النونة أنا هل وتكرارًا، مرارًا سألت أخرى، جلسة ويف. إليه اخلليل أغراض
 تناولت وقد). حنقي أثار الذي األمر جمنون، كالنا أن ويندل أجابين (هو؟

 الزواج لكن بك، الزواج أريد: «يقول الذي األشخاص لنوع حتليًال  أخرى جلسة
 عن بيانّيا رمسًا أعددت قد كنت اجللسة، هذه يف. »طفل دون من أنتِ  بك

 إىل للنظر أضطر أن أريد ال: «يقول أن الرجل يستطيع. اجلندريّة الفروقات
 تتفّوه أن لكن. بفعلته وينجو ،»طفلي ليس طفًال  يوًما أحب لن«و ،»الّليغو
.  للجلد تتعّرض فقد نفسه باألمر امرأة

 بفعل اكتشفته عّما بتقارير جلساتنا على والبهار امللح بعض أضفت كما  
 يواعدهنّ  اخلليل أن من بد ال اللوايت النساء: جوجل عرب اليومّية مطارديت

 وسائل على اإلعجاب عالمات من أنسجها كنت مفّصلة قصص إىل استناًدا(
 حول تغريداته إىل استناًدا (دوين من حياته رائعة هي وكم ؛)االجتماعي التواصل
 ألنّه (انفصالنا على حزيًنا حّىت  ليس أنّه وكيف ؛)با يقوم اليت العمل رحالت

 كنت). يأكل؟ أن حّىت  باستطاعته كيف - املطاعم يف سلطة أطباق صّور
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 حلق ضرر أي دون من بعدي من حياته إىل سريًعا انتقل قد اخلليل أن مقتنعة
 طرفًا إن حيث أراهم، الذين املطّلقني األزواج من مسعتها لطاملا الزمة وهذه. به

.  حياته مبواصلة سعيدٌ  بل ال خبري، اآلخر الطرف يبدو بينما بقّوة، يكافح واحًدا
 اجلرح على دليل على للحصول حباجة املرضى، كهؤالء إّنين، لويندل قلت  

 األمهّية من درجة على كنت أّنين النهاية، يف أعلم، أن أريد. أصابه الذي البليغ
.  له بالنسبة

.  »مهّمة؟ كنت أنا هل: «وتكرارًا مرارًا أسأله فرحت  
 ركلين أن إىل ضوابط، بال لنفسي العنان أطلق النحو، هذا على وواصلت  

.  النهاية يف ويندل
 مال اخلليل، حول بالكالم وأرغي أرغي كنت وبينما الصباحات، أحد يف  

 الطويلة بساقه خبّفة قدمي وركل حنوي، ومشى وقف مث كنبته، حاّفة على ويندل
.  مقعده إىل مبتسًما عاد مث. جّدا

. »آخ «أذى أي يب يلحق أن غري من تلقائي بشكل الصراخ إىل فبادرت  
  ؟»هذا كان ما. «مذهولة كنت
 قد أّنين يف فّكرت لذا املعاناة، بتجربة تستمتعني وكأّنك يبدو حسًنا،  «

.  »أساعدك
  ؟»ماذا  «
 تشعري أن من لك بد ال. واملعاناة األمل بني فرق مثّة: «قائًال  ويندل شرح  

 تعاين أن بالضرورة ليس لكن- واألخرى الفينة بني باألمل يشعر فكّلنا -باألمل
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 كل أن وأضاف. »املعاناة ختتارين بل األمل، ختتارين ال أنت. الدرجة هذه إىل
 املتكّررة واالفرتاضات الالمتناهي االجرتار هذا كل أواظبها، اليت املواظبة هذه
 يرى كان لذلك،. مبعانايت وتتسّبب آالمي إىل آالًما تضيف اخلليل، حياة حول
 منها مستفيدة أّنين من بد فال النحو، هذا على املعاناة على مصرّة كنت لو أّنين
.  يل بالنسبة معيّـًنا هدفًا ختدم أّ�ا من بد ال. ما مكان يف
  صحيح؟ هذا هل  
 جوجل، على بَوس اخلليل مطاردة على حيملين الذي بالسبب أفّكر أخذت  

 هي هل. فيها نفسي أضع اليت املزرية احلالة جّيًدا أعي أّنين من الرغم على
 واحد؟ طرف من كان وإن اليومي، وروتينه اخلليل مع تواصل على للبقاء طريقة

 جرى؟ ما بواقع التفكري إىل أضطر ال حّىت  نفسي با أخّدر طريقة هي هل. رّمبا
 أريد ال لكّنين حيايت يف له أتنّبه أن يب يفرتض ما لتجّنب طريقة هي هل. ممكن
 …ذلك؟

 اخلليل مع مسافة على حافظت أّنين إىل أشار قد ويندل كان سابق، وقت يف
 لو ألّنين- اعرتافه وطأة من ختّفف أن هلا ميكن كان إشارات فتجاهلت-

. مساعه أريد ال بشيء تفّوه قد اخلليل أن إىل تنّبهت لكنت منها، حتّققت
 شيًئا، يعين ال العاّمة األماكن يف األطفال من انزعاجه إن لنفسي أقول فرحت

 ابين، فيها يشارك اليت السّلة كرة مباريات حضور بدل لنا بالتسّوق فرحته وال
 السابقة، لزوجته أساسّيا أمرًا كان األطفال إجناب أن كيف أخربين عندما وال

 يف نزال قد وزوجته أخاه أن وال عقم، مشاكل يعانيان كانا عندما له وليس
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 ومع. منزله يف الثالثة أطفاهلم ضجيج يرد مل ألنه لزيارته قدما عندما فندق
 تصّورت. مباشر بشكل األوالد جتاه مشاعرنا يوًما ناقشنا أنا وال هو ال ذلك،

.  األوالد حيب أنّه يعين فهذا أب، أنّه مبا
 وتعليقاته اخلليل ماضي نواحي بعض بتجاهل قيامي إىل ويندل مع تطّرقت  

 يف يف تنّبهت لو لينطلق كان أنّه من بد ال الذي املنّبه إلسكات جسده ولغة
 مسافة على أحافظ أن أحاول كنت إن يتساءل ويندل بدأ واآلن،. الفرتة تلك
 أمحي كي عنه بعيًدا وأجلس ملالحظايت سوى أكرتث فال أيًضا، هو وبينه بيين

.  أيًضا هنا نفسي
 جيلس أال: «النافذة حتت مقعدي من سألت مث. املتعامدة الكنبة إىل نظرت  

 ممّا نفسها، الكنبة يشاركه أحد ال أن من متأّكدة كنت. »هنا الناس غالبّية
 فمن منه، القريبة الزاوية عند »ب «باملوقع يتعّلق ما يف أّما. »د «باملوقع يطيح
.  أحد ال أخرى، مرّة معاجله؟ من املقربة هذه على جيلس

.  »يفعل البعض: «أجاب ويندل لكن  
  ؟»أين حّقا؟  «
 النقطة إىل وصوًال  أجلس حيث من بيده ويندل وأشار. »هنا مكان أي يف  «

.  »ب«
 الناس أن أصّدق ال زلت ما كنت لكّنين شاسعة، بيننا املسافة بدت فجأة،  

.  ويندل من القريبة املسافة هذه على جيلسون
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 يرمي مث بنظره، الغرفة ميسح األوىل، للمرّة عيادتك إىل أحد أي يدخل إذا  «
  ؟»منه سنتمرتات بعد على ستجلس أّنك مع هنا، بنفسه

 اليت احملارم بعلبة أفّكر أخذت. بسيطًا ويندل رد جاء. »يفعلونه ما هذا نعم  «
 »ب «املوقع من مقربة على الطاولة على أبقاها أنّه وكيف إّيل، ويندل با رمى
.  هناك جيلسون أّ�م من بد ال اآلن، األمر استوعبت وقد الناس، معظم ألن
  مكاين؟ أغّري  هل. آه  «
.  »لك يعود األمر. «كتفيه ويندل رفع  
 بساقيّ  أميل أن عليّ  كان. ويندل مع متعامدة زاوية عند وجلست �ضت  

 شعره يف اللون رماديّة جذورًا الحظت. ويندل قدمي تلمس ال كي جانًبا
 أو -حتيلين أن كارولني من طلبت أّنين تذّكرت. إصبعه يف واحملبس. الداكن

 أدركت هنا، أصبحت بينما لكّنين متزّوج، ذكر معاجل إىل- »صديقي «حتيل
 معتل اخلليل أن أعلن وال إيلّ  ينحز مل فهو. فعًال  يهم ال األمر إن كم

.  اجتماعّيا
. غريًبا األمر بدا. جلسيت يف راحة أجد كي مّين  حماولة يف الوسائد رتّبت  

 وكأّنين شعرت. اآلن بقراءتا مهتّمة أعد مل لكّنين مالحظايت، إىل نظرت
.  باهلرب ملّحة برغبة وأحسست مكشوفة،

.  »هنا اجللوس أستطيع ال  «
.  أعلم ال أّنين فأجبته السبب، عن ويندل سألين  
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 قضيت. »جّيدة؟ انطالقة أ�ا تعلمي أّال : «منه اعرتافًا بدا ما يف فأجابين  
 ال لكن إجابات، عن أحبث األمور، مآل أفهم أن أحاول الوقت من الكثري
.  أعلم ال كنت إن بأس

 املسافة نصف إىل قليًال، وابتعدت فنهضت الزمن، من لفرتة كالنا صمت  
.  جمّدًدا التنّفس أستطيع بأّنين أحسست. »ب«و »أ «املوقعني بني تقريًبا

 قدرتنا حبسب تتغّري  ال احلقيقة «أن مفادها أوكونور لفالنري عبارة تذّكرت  
  يراه؟ أن لويندل أريد ال الذي ما منه؟ نفسي أمحي الذي ما. »هضمها على

 -مكروه أي اخلليل يصيب أن أريد ال أّنين لويندل أعيد الوقت طوال كنت  
 استعادة هو أريده ما جلّ  بل- قاضية ضربة التالية عشيقته له تسّدد أن مثل

 ولست اخلليل، أكره وال االنتقام، أريد ال إّنين املآلن بالفم قلت. عالقتنا
.  إّال  ليس مرَبكة إّمنا غاضبة،

 احلال بطبيعة كنت. يصّدقين ال أنّه اعرتف لكّنه إّيل، يستمع ويندل أخذ  
.  وغاضبة اخلليل، وأكره لالنتقام، أسعى

 فهي. الصواب ترينه ما مع مشاعرك تتوافق أن بالضرورة ليس: «قائًال  يل شرح  
 قد ألّ�ا با، الرتحيب إّال  عليك ما الصواب لذلك، هذا عن النظر بغضّ  قائمة
.  »األمهّية بالغة أدلة طّياتا يف ختفي

 للمرّة هذا أمسع وكأّنين أشعر هنا لكن مشابًا؟ أمرًا ملرضاي قلت مرّة كم  
 استخدمها. وحسب وجودها الحظ بل مشاعرك، على حتكم ال. األوىل

.  احلقيقة ختشى ال. لك طريق كخارطة
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 أن احتمال يف التفكري يف صعوبة أنا، مثلي وعائليت، أصدقائي، وجد لقد  
 إّما هو ذلك، عن عوًضا. والضياع االرتباك أصابه قد حمرتًَما رجًال  اخلليل يكون
 لنفسه اخلليل قاله ممّا الرغم على أنّه يوًما، يفّكروا مل أّ�م كما. كاذب أو أناين
. أيًضا معي العيش يستطيع ال رّمبا أنّه إّال  ولد، مع العيش يستطيع ال أنّه من
 تسّببت وقد مرّة ذكرها اليت باملرأة أو السابقة، بزوجته أو بأهله، كثريًا أذّكره رّمبا
 يف يل أسرّ  أنّه أنسى وال. لألمر واعًيا ليس أنّه مع اجلامعة، يف بالغ جبرح له

 يف ذلك بعد مماثلة جتربة أخوض أّال  قرارًا اّختذت: «عالقتنا من سابق وقت
 األمر، عن بالتحّدث يرغب مل لكّنه أكثر، يل يشرح أن منه طلبت. »حيايت

.  تلك رغبته عدم مع واضح تواطؤ يف اإلصرار، عن أنا فامتنعت
 يتجّنب كان اليت الطرق إىل أنظر أن مّين  يطلب ويندل كان ذلك، مع لكن  

 ها. ملستقبلنا والتخطيط واملزاح الرومانسية وراء االختبار عرب اآلخر واحدنا فيها
ا أعيش اآلن أنا

ً
 معاجلي حياول بينما بنفسي، معانايت أخلق أمل، بعده ما أمل

.  رشدي إىل يعيدين أن حرفّيا النفسي
 إىل اليسرى، فوق اليمىن من األخرى، على الواحدة املرفوعة ساقيه من بّدل  

 أقدامهم تكون عندما النفسّيون املعاجلون با يقوم حركة يف اليمىن، فوق اليسرى
 اليوم، سرتته مع يتالءمان املقّلمان جورباه كان. سباتا يف تغطّ  أن وشك على
. يديّ  بني أمحلها اليت األوراق إىل بذقنه أشار. واحًدا طقًما اشرتامها أنّه لو كما

 هذه من وراءها تسعني اليت اإلجابات على ستحصلني أّنك أعتقد ال«
.  »املالحظات
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 كانت لو كما ذلك، من أكرب أمر على حتزنني أنت عبارة بايل يف خطرت  
 يف له فقلت. زعزعتها من أمتّكن أن غري من ذهين يف وتدور تدور أغنية كلمات

.  »عنه أتكّلم ما أجد فلن االنفصال، عن أتكّلم مل لو لكن: «اإلصرار يشبه ما
 األمور عن التكّلم عندئذ بإمكانك سيكون: «قليًال  برأسه ويندل لوى  

.  »املهّمة
 ما بأن ويندل أوحى كّلما. الرأي أوافقه أّنين يعين ال ذلك لكن إليه، أنصتّ   

. ما ألمر العّدة يعدّ  أنّه يف أشكّ  إذ أصّده، جتدين اخلليل، من أكرب هو به أمرّ 
.  إليها للنظر حنتاج اليت األمور نفسها هي عليها حنتجّ  اليت األمور تكون ما غالًبا
 أحتاج بأّنين أشعر اآلن. «التوتر ببعض أشعر بدأت لكّنين. أجبته ،»رّمبا  «
. »آخر؟ واحًدا أمرًا أضيف أن ميكنين هل. اخلليل يل قاله ما إخبارك أكمل ألن
 يقول أن وشك على كان أنّه لو كما مرتّدًدا، توّقف مث عميًقا، نفًسا أخذ  

 فيه ما يب دفع لقد. »بالطبع: «باإلجابة مكتفًيا الفكرة عن عّدل مث ما، أمرًا
 لدقيقة- اخلليل عن التكّلم -دوائي مّين  أخذ لقد. ذلك يعلم وهو الكفاية،
.  أخرى جلرعة حباجة بتّ  لذلك، كاملة،

 أمسح فأخذت. وصلت أين أتذّكر أن غري من الصفحات، أقّلب بدأت  
 تالًيا، به أشاركه أن يب يفرتض الذي اللعني االقتباس ألرى املالحظات بنظري
 تنتهي، وال تبدأ واملالحظات حتصى، وال تعد ال النجمّية العالمات لكن

 أحد جلس لو أفّكر قد مبا تساءلت. عليّ  ويندل عيينّ  بثقل أشعر أن وأستطيع
 ألفّكر كنت. أفّكر قد مبا جّيًدا أعلم أنا الواقع، يف. عالجي غرفة يف مثلي
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 متواصل قرار مثّة: العمل ملفات داخل زميلي وضعها اليت اللّماعة بالشارة
.  تعديله وبالتايل حتّمله، أو األمل، تفادي على ويقوم اّختاذه يفرتض

 الذي ما. حسًنا: «وسألته ويندل إىل نظرت. جانًبا املالحظات وضعت  
  »قوله؟ أردت

 املاضي يف الواقع يف لكّنه احلاضر، يف وكأنّه يبدو أملي أن ويندل شرح  
 تأثري كيفّية إىل كثريًا النفسّيون املعاجلون يتطّرق. سواء حد على واملستقبل

 نفّكر اليت الطريقة على يؤثر تارخينا أو ماضينا أن كيف احلاضر، على املاضي
 عمرنا، من ما حلظة يف وكيف أساسها، على نتصّرف أو با نشعر أو فيها،
 مل فلو. أفضل ماضٍ  خلق إىل تدفعنا اليت اهلوامات عن نتخّلى أن علينا يتعّني 
 أو أهلنا ندفع أن استحالة كما متاًما لإلعادة، إمكانّية أي غياب مبدأ نتقّبل
 يف عالقني ماضينا فسيبقينا خلت، سنوات قبل حصل ما إصالح إىل أقاربنا
 نتكّلم قّلما لكّننا. العالج جوهر باملاضي عالقتنا تغيري يعترب لذلك،. شباكه
 عن مفهومنا يكون فقد. احلاضر على باملستقبل عالقتنا تأثري كيفّية عن أيًضا

 عن مفهومنا هو كما متاًما التغيري أمام منيًعا سّدا يقف حاجز مبثابة املستقبل
.  املاضي

. احلاضر مع عالقيت من أكثر خسرت ويندل، واصل ما حبسب الواقع، يف  
 الحًقا، حيدث املستقبل بأن االعتقاد إىل منيل. املستقبل مع عالقيت خسرت لقد

 على األمر ينسحب احلاضر، يتداعى وعندما. يوم كل أذهاننا يف خنلقه لكّننا
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 يف املفاجئة التقّلبات أمّ  هلو مستقبله املرء وسلب. به ربطناه الذي املستقبل
. احلبكة
 املستقبل، على السيطرة أو املاضي إصالح حناول وحنن حاضرنا قضينا لو  لكن

 اخلليل أتعّقب كنت بينما. الندم من دائمة حالة يف مكاننا، يف عالقني فسنبقى
. املاضي يف جامدة وأنا أمامي ينكشف مستقبله أشاهد كنت جوجل، على
.  مستقبلي خسارة تقّبل عليّ  فسيتعّني  احلاضر، عشت إن لكن

  أعاين؟ أن أريد أم األمل، وأتقّبل أجلس أن أستطيع هل  
 على وتعّقبه - اخلليل مع التحقيق عن التوّقف عليّ  أنّه أعتقد إًذا،  «

.  »جوجل
 من مدّخنة له تعلن عندما املرء يبتسم كما متساحمة، ابتسامة يل وابتسم  

 تدرك أن غري من التدخني، عن واحدة دفعة اإلقالع قّررت أّ�ا الرفيع الطراز
.  هذا قرارها يف طموحة هي كم
 مستقبله، تعّقب يف أقل وقت قضاء. احملاولة أقله أو: «جليّ  تراجع يف أجبته  

.  »حاضري يف التفكري يف أكثر ووقت
 اجللسة انتهت. ووقف مرّتني ساقه على رّبت مث إجيابًا، برأسه ويندل أومأ  

.  البقاء أردت لكّنين
. للتو بدأنا وكأنّنا أشعر  
 
  

١٠٦



١١  
 هوليوود وداًعا

 
 برناجمني مهّمة إيلَّ  أوكلت سي، يب أن شبكة يف عملي من األول األسبوع يف  

 درامّية، طّبية سلسلة عن عبارة وهو آر، إي مسلسل: حديثًا سينطلقان كانا
 املسلسالت هذه ستؤدي ما سرعان. كوميدي مسلسل وهو فريندز، ومسلسل

 سهرات على وهيمنتها الصدارة واحتالهلا األوىل املرتبة إىل الشبكة دفع إىل
.  قادمة كثرية لسنوات اخلميس

 بسرعة جتري دورة يف اخلريف، فصل يف يعَرضا أن باملسلسلني يفرتض كان  
 العمل، وطواقم املمثّلون اسُتقدم قليلة، أشهر فخالل. األفالم عامل من أكرب

 حضرت عندما نفسها الغرفة يف كنت. اإلنتاج وبدأ التصوير مواقع وأقيمت
 وفّكرت. فريندز يف البطولة ألدوار األداء لتجربة كوكس وكورتين أنيستون جنيفر
 يف متوت أن آر إي يف مارغيليس جوليانا بشخصية يفرتض كان إذا ما مطّوًال 
 أحد يعي أن قبل كلوين جورج مع التصوير موقع يف وكنت األوىل، احللقة �اية
 بطاقة اجلديدة الوظيفة هذه مّدتين وهكذا،. مشهورًا املسلسل سيجعله كم

 قصص يف أعمل كنت. املنزل يف أقل بشكل التلفاز أشاهد فبتّ  كربى،
 من أرتبط بأّنين فشعرت مثلي، القصص تلك يعشقون عمل زمالء مع أعشقها
.  عملي مع بعالقة جديد
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 بعض لطرح حمّلي طوارئ بقسم آر إي مسلسل كّتاب اّتصل األيّام، أحد يف  
 وكأن بدا. جو امسه طبيب االّتصال على أجاب أن فصادف الطّبية، األسئلة

 على حائزًا جو كان الطّبية، شهادته جانب إىل إذ »ونصيب قسمة «األمر
.  األفالم صناعة يف ماجستري

 ما وسرعان. منتظم بشكل يستشريونه بدأوا جو، خلفّية الكّتاب عرف عندما  
 بدقة صّممت اليت الصادمة املشاهد حّدة من للتخفيف تقنّيا مستشارًا وّظفوه
 تبدو اإلجراءات وجعل الطّبية، املصطلحات لفظ كيفّية املمثّلني وتعليم بالغة،
 قبل بالكحول البشرة مسح أو احلقن؛ من التخّلص (الدّقة من قدر أكرب على
 أنبوب إدخال يتم بينما الوضعّية بذه املريض عنق تثبيت أو الوريد؛ حبقن البدء

 بالشخصّيات يفرتض الذي اجلراحي القناع عن نتخّلى بالطبع وكّنا). التنفس
.  كلوين جورج وجه رؤية يريد كان اجلميع ألن وضعه،

 نفسها الصفات وهي واهلدوء، الكفاءة يف أمثولة التصوير موقع يف جو كان  
 عن يتكّلم االسرتاحة، فرتات خالل فكان. الفعلّية الطوارئ غرفة يف خدمته اليت

 من هلا يا. تفصيل كل إىل لإلصغاء أتطّلع وكنت مؤّخرًا، عاينهم الذين املرضى
 -عمله يف أزوره أن بإمكاين كان إن مرّة جو سألت. فّكرت! قصص

 الطوارئ، قسم إىل الدخول عليّ  فعرض له، شرحت ما حبسب ،»للبحث»
.  عمله دوام خالل مستعار فضفاض برداء أتبعه رحت حيث

 يبدأ ال: «ملحوظة حركة أجد ومل سبت يوم عصر وصلت عندما مرّة يل شرح  
. »الظالم حلول قبل بالتوافد العصابات نار إطالق وضحايا الثملون السائقون
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 بينما آخر، إىل مريض ومن أخرى، إىل غرفة من ننتقل بدأنا ما سرعان وهكذا،
 واحدة، ساعة غضون ويف. والتشخيصات والبيانات األمساء على الرتكيز أحاول

 حبلى، امرأة رحم داخل وينظر الظهر، أسفل ثقب بعمل يقوم جو شاهدت
 أن لتّوها علمت عمرها، من والثالثني التاسعة تبلغ لتوأمني أم بيد وميسك
.  دماغي ورم الواقع يف هي تعانيها اليت النصفي الصداع نوبات

 ،»إّال  ليس النصفي، الصداع دواء من للمزيد حباجة حنن تفهم، أال كّال،  «
-. الدموع من موجة أمام اإلنكار تراجع ما وسرعان -الوحيد جوابا كان

 واحدة، للحظة. طريقه طول على تقّيأ لكّنه احلمام، إىل للتوّجه زوجها انسحب
 ترتافق عندما متأّصلة غريزة يف -التلفاز على الدرامي املشهد هذا ختّيلت

 ليس تلفزيونّية مادة إجياد وكأن أحسست لكّنين- مشابة قصص مع وظيفتك
 قسم زيارة واصلت. أيًضا نفسه باألمر جو أحسّ . هنا لوجودي الوحيد السبب

.  آخر بعد أسبوًعا الطوارئ،
 مًعا ننظر كنا بينما جو يل قال قليلة، أشهر مرور بعد األمسيات، إحدى يف  
 أكثر تبدين: «الكسر حيث إىل يل يشري وهو السينّية، باألشعة صورة إىل

 أنّه تعلمني «تفكري، بعد أضاف مث. »اليومي عملك من هنا به نقوم مبا اهتماًما
.  »الطب كّلية ارتياد بإمكانك يزال ال

 والعشرين الثامنة يف كنت. جنون مّسه لو كما إليه نظرت »الطب؟ كّلية  «
 يف بارعة كنت أّنين صحيح. الثانوية يف األديب الفرع درست وقد عمري من

 عامل جذبين ولطاملا املدرسة، خارج لكن والعلوم، الرياضّيات مسابقات
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 وأذّكر ممتازة »سي يب أن «شبكة يف وظيفيت فإن واآلن. والقصص الكلمات
.  با لفوزي حمظوظة أنا كم يوم كل نفسي

 الطوارئ قسم إىل ألعود التصوير جلسات من أتسّلل انفككت ما ذلك، ومع  
 كظلّ  أتبعهم أن يل مسحوا آخرين أطّباء مع لكن ،-وحسب جو مع ليس-

 املشكلة ما اهلواية، إىل البحث من انتقل قد هنا تواجدي أن أدرك كنت. هلم
 يف الوقت قضائي أمسى رّمبا طبًعا، وحسًنا، هوايات؟ اجلميع ميلك أال ذلك؟ يف

 مللت عندما ليلة كل مساء التلفاز مبشاهدة هَوسي يضاهي الطوارئ قسم
 عن أختّلى لن بالطبع أنا ذلك؟ يف املشكلة ما جمّدًدا،. األفالم جمال يف عملي

 من بامللل أشعر ال ذلك، عن فضًال . الطب كّلية يف جديد من للبدء كّله هذا
. سي يب أن شبكة يف عملي
 قسم يف يدور عمًقا أكثر معىن وذا وأكرب حقيقّيا شيًئا وكأن شعرت  لكّنين

 هلواييت وميكن. التلفاز شاشة على نفسه بالزخم حيصل أن ميكن وال الطوارئ،
.  هواياته من املرء يبتغيه ما فهذا الفراغات، تلك تسد أن
 كم أدرك املعمعة، خضم ويف الطوارئ، قسم يف أقف كنت أحيانًا، لكن  

.  حق على جو كان إن فأكثر أكثر فأتساءل منزيل، يف بأّنين أشعر
. العصبّية العملّيات جناح إىل الطوارئ قسم خارج هواييت قادتين ما وسرعان  

 على ورًما يعاين العمر مقتبل يف لرجل حضورها إىل دعيت اليت احلالة وكانت
 دون للحؤول الورم إزالة من بد ال ولكن النخامّية، الغّدة يف محيًدا األرجح
 يف أحّدق سانشيز، السيد رأس فوق وقفت. اجلمجمة أعصاب على ضغطه
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 العظام نشر بعد. املريح الرياضي واحلذاء والقناع املئزر أرتدي وأنا مججمته،
 اجلرّاح قام ،)ديبوت هوم متجر من تشرتيها قد اليت تلك مثل آلة باستخدام(

 أن إىل األخرى، تلو طبقة البطنّية، اللفافة بسحب مطلقة بعناية عمله وفريق
.  العاري دماغه إىل وصلوا

 لكن السابقة، الليلة كتاب يف رأيتها اليت الصور متاًما يشبه. هو ها أخريًا،  
 سانشيز، السيد دماغ من خطوات بعد على أنا ودماغي هناك، وقفت بينما

 من -نفسه هو الرجل هذا جيعل ما كل. الذهول من بنوع أحسست
 خسر، ومن أحب ومن يكره، وما حيب وما وجتاربه، ذكرياته إىل شخصّيته،

 الكيلوغرام على وزنه يزيد ال الذي العضو هذا يف موجود- وقدراته ومعرفته
 أو -دماغك من جزءًا افقد لكن أنت، تزال وال كلية، أو ساقًا تفقد. ونّيف
  عندئذ؟ تصبح من- معىن من للكلمة ما بكل عقلك افقد

 هوليوود حاولت لطاملا! أحدهم رأس يف أدخل أنا ها: ملتوية فكرة متّلكتين  
 أنا ها لكن واإلعالنات، السوق حول األحباث عرب الناس رؤوس يف الدخول

 هذه كانت إن تساءلت. الرجل هذا مججمة أعماق عمق يف فعلّيا، هناك
 من يوًما متّكنت قد مشاهديها با تالحق الشبكة انفّكت ما اليت الشعارات

! التلفاز على تفّوت ال اليت املشاهد من مشهد هذا: هدفها بلوغ
 تعزف كانت اليت الكالسيكية املوسيقى مسامعي إىل تتناهى كانت وبينما  

 عناية بكل يضعان الورم، إزالة على يعمالن أعصاب وجرّاحا اخللفّية، يف بدوء
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 هوليوود يف احملمومة التصوير مبواقع أفّكر أخذت معدنّية، صينّية على منه أجزاء
.  وأوامر فوضى من يتخّللها وما
 محّالة، على وهو ممر عرب سريًعا ممّثل يُنقل قد!». فلنبدأ! مجاعة يا هّيا  «

. سريًعا الزاوية عند يستدير ال قد أحدهم لكن األمحر، بالسائل خمّضبة ومالبسه
 هذه األمر حنسن دعونا مجاعة، يا عليكم باهللا! سحًقا: «عندئذ املخرج فيصرخ

 جنوين مشهد يف اإلضاءة ومعّدات بالكامريات مدّججون رجال ويهرع!» املرّة
 أو تايلينول أهي -فمه يف حبّبة يرمي منتًجا فأرى ببصري أتنّقل. جديد

: قائًال  يتنّهد أن قبل الغازيّة، املياه مع يبتلعها مث- بروزاك؟ أو كزاناكس
.  »سأموت أّنين أقسم. اليوم املشهد هذا ننّفذ مل إن قلبّية بذحبة سأصاب«
 وكأن يشعر أحد من ما صراخ، من ما سانشيز، السيد مع العملّيات غرفة يف  

 سانشيز السيد إن حّىت . االنفجار من أدىن أو قوسني قاب على التاجي شريانه
 موقع يف الناس أولئك من توّجًسا أقل يبدو املفتوح، املنشور برأسه نفسه،

 »رجاء «مسامعك إىل تتناهى يعمل، اجلراحي الفريق كان فبينما. التصوير
 يتدّفق الذي الدم حضرة يف يكن مل ولو طلب، كل تفتتح أو تذّيل »شكرًا«و

 خللت قدمي، من بالقرب كيس يف ليصبّ  رجل رأس من متواصل بشكل
 أو بشكل خياًال  كان. خيالٍ  نسج من موقع يف وبت املكان أخطأت قد نفسي
 الوقت ويف حيايت، يف رأيته آخر شيء أي من واقعّية أكثر كان فقد. بآخر
 يف الفعلّية حيايت أعتربه كنت ممّا ضوئّية وكواكب جمرّات بعد على عينه،

.  البّتة مغادرته أنوي أكن مل الذي املكان هوليوود،
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.  شيء كل تغّري  قليلة، أشهر بعد لكن  
. أحد يوم الضواحي إحدى يف مستشفى يف الطوارئ قسم يف طبيًبا أتبع كنت  

 اخلامسة يف امرأة: «قائًال  باحلالة يفيدين أخذ ستارة، من نقرتب كّنا وبينما
 مستلقية امرأة فرأيت الستارة أزاح. »السّكري من مضاعفات تعاين واألربعني

 حّىت  عدواين، هجوم يف الرائحة، أنفي بلغت وفجأة. غطاء حتت اللوح على
 مل إذ الرائحة حتديد أستطع مل. عليّ  يغمى أن وشك على أّنين ألحسست

 هل تغّوطت؟ هل. قبل من للغثيان مثريًا مشابًا شيًئا مشمت أن يل يسبق
  تقّيأت؟

 حبيث الشّدة من أصبحت قد الرائحة لكن هذا، من ألي إشارة أيّ  أرَ  مل  
 بقّوة فابتلعت حلقي، وبلغ ارجتع قد ساعة قبل تناولته الذي الغداء بأن شعرت
 أنّه من بد ال الذي الشحوب رؤية من تتمّكن أّال  متّنيت. األسفل إىل أدفعه
: أفّكر أخذت. أمعائي يف تعتمل اليت الغثيان حبالة تشعر وأّال  وجهي، على حلّ 
 من اجلانب ذلك إىل انتقلت لو رّمبا. هناك الاور السرير من منبعثة الرائحة رّمبا

 عينان هلا - املرأة وجه على أرّكز بدأت. الشّدة بذه با أحس لن الغرفة،
 جبينها على عالقة شعر وخصل احلمرة، إىل ضاربتان ووجنتان سائلتان،

 أن له كيف أنا به أفّكر ما وجلّ  أسئلة، عليها يطرح الطبيب كان-. املتعّرق
. يتنّفس
 إخراج من يل بد ال لكن الوقت، طوال نفسي أحبس أن أنا أحاول  فكنت
.  اهلواء
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.  با عليّ  لنفسي، قلت حسًنا،  
 إىل استندت. جسدي على انقّضت الرائحة لكن اهلواء بعض تنّشقت  

 من ما لكن. املرأة ساق يغّطي الذي الغطاء الطبيب يرفع بينما أنظر اجلدار،
 األوعية يف حاد بالتهاب السّكري داء تسّبب لقد. هنا للساقني سفلّية أجزاء

 تعاين إحداها كانت. الركبتني عند مبتورتان ساقان كان تبّقى ما وكل الدمويّة،
 امللتهب، اجلذع هذا مشهد كان إذا ما أقّرر أن بوسعي يكن ومل الغرغرينا،

.  رائحته من سوءًا أكثر هو مهرتئة، فاكهة كان لو كما والعفن املسودّ 
 اجلزء عن ميكنين ما أبعد املرأة، رأس من فاقرتبت ضّيقة، املساحة كانت  

 وابتسمت بيدي أخذت املرأة هذه. احلسبان يف يكن مل ما وقع عندما امللتهب،
 كان أنّه ومع. بأس ال لكن قاٍس، املشهد إن كم أعلم تقول، أّ�ا لو كما يل

 التهابًا وتعاين لطرف تفتقد من هي أّ�ا ومع بيدها، أمسك أن أنا يب يفرتض
 مشهًدا لتتحّول كانت احلادثة هذه أن ومع. تطمئنين كانت أّ�ا إّال  حاّدا،
 التحديد، وجه على الثانية من اجلزء هذا يف أّنين إّال  آر، إي مسلسل يف عظيًما
.  مطّوًال  الربنامج هذا يف أعمل لن أّنين أدركت

.  الطب كّلية سأدخل  
 هذه أن واقع -مهنيت تغيري إىل يدفعين متهّور سبب سوى هذا ليس رّمبا  

- أتقّيأ ال كي جهدي أبذل بينما بيدي متسك ساق بنصف اجلميلة الغريبة
 من أي يف قبل من به شعرت أن يل يسبق مل داخلي، يف يعتمل ما شيًئا لكن

 ما مثّة لكن التلفزيون، أحب زلت ما. هوليوود يف با عملت اليت الوظائف
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 القصص وجيعل جيذبين شخصّيا، أختربها اليت احلقيقّية القصص يف أجده
. مزيَّفون لكّنهم البشر، من مجاعة يتناول فريندز فمسلسل. هزيلة تبدو املتخّيلة

 وعوض. خيالّية قصصه لكن واملوت، احلياة آر إي مسلسل يتناول املقابل، يف
 الشبكة، يف عاملي يف وأقولبها عليها شاهدة بتّ  اليت القصص هذه آخذ أن

.  عاملي تكون أن- احلقيقّيون األشخاص -احلقيقّية احلياة أردت
 أدىن أملك أكن مل اليوم، ذلك يف منزيل إىل املستشفى من عائدة كنت بينما  

 ميكن الطب لكّلية القروض من نوع أي أو مىت، أو ذلك إجناز كيفّية عن فكرة
 مل. قرض على باملطلق أحصل أن يل ميكن كان إن حّىت  أو عليها، أحصل أن

 وأستعد الشروط أستويف كي أحضر أن عليّ  العلوم حصص من كم أدري أكن
 ختّرجت أّنين مبا الصفوف، هذه آخذ أن يل ميكن أين أو الطب، كّلية المتحان

.  أعوام ستة قبل اجلامعة من
 وال حتقيقه، على سأعمل ما هذا سيحصل، ما هذا أن قّررت ما، بطريقة لكن  

 القناة على األسبوع يف ساعة ستني أعمل بينما باألمر القيام يل ميكن
. األساسية
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١٢  
 هولندا في بكم مرحًبا

 
 شهرية مقالة دارا املقرّبة صديقتها هلا أرسلت حتتضر، أّ�ا جويل علمت أن بعد  

 إميلي املقالة كتبت. عنها للتخفيف حماولة يف ،»هولندا يف بكم مرحًبا «بعنوان
 انقالب جتربة فيها تناولت داون، متالزمة يعاين لطفل أم وهي كينغسلي، بريل

:  عقب على رأًسا حياتك توّقعات
 مذهلة لرحلة التخطيط األمر يشبه بطفل، ترزق أن وشك على تكون عندما  
 وتعدّ  التوجيهّية الكتب من عدًدا تشرتي-. املثال سبيل على إيطاليا إىل- 

 يف اجلندول رحالت. أجنلو مايكل متحف. الروماين املدرج. رائعة خمّططات
.  اإلثارة بالغ كّله األمر باختصار،. باإليطالّية قليلة عبارات تتعّلم وقد. البندقية

 أمتعتك توّضب. املوعود اليوم أخريًا يأيت االستعدادات، من أشهر بعد  
 بكم مرحًبا: «وتقول املضيفة تأيت. الطائرة حتط معدودة، ساعات وبعد. وتنطلق

.  »هولندا يف
! إيطاليا إىل السفر طلبت أنا بولندا؟؟ تعنني ماذا ؟!هولندا؟: «أنت فتصرخ  

.  »إيطاليا إىل بالسفر حيايت طوال حلمت لقد. إيطاليا يف أكون أن يب يفرتض
.  هناك تبقى أن وعليك هولندا يف حّطت لقد. الرحلة مسار يف تغيري طرأ لكن  
 واجلوع األوبئة ملؤه وقذر، ومقيت مريع مكان إىل يأخذوك مل أّ�م األهم  

.  إّال  ليس خمتلف مكان إنّه. واألمراض
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. جديدة لغة تتعّلم أن وعليك. جديدة أدّلة كتب وتشرتي خترج أن عليك لذا  
.  بم التقيت أن لك يسبق مل الناس من جديدة مبجموعة وستلتقي

 حتت ويقع إيطاليا، من بطءًا أكثر بوترية جيري. إّال  ليس خمتلف مكان إنّه  
 وتلتقط هناك، وقًتا تقضي أن بعد لكن. إيطاليا من أقل بشكل األضواء

 ويف …طواحني هولندا يف أن تالحظ وتشرع …حولك من تنظر أنفاسك،
.  أيًضا رامربانت هولندا ويف. توليب زهور هولندا

 وكّلهم …إليها والذهاب إيطاليا من بالعودة منهمك تعرفهم من مجيع لكن  
 ما فستكمل أنت، أّما. هناك قضوه الذي الرائع الوقت عن متكّلمني يتبّجحون

 ما هذا. هناك أكون أن يب يفرتض كان نعم، «تقول وأنت حياتك من تبّقى
.  »له خّططت

 خسارة ألن …أبًدا الشعور، هذا خيّلفه الذي األمل أبًدا، أبًدا، خيتفي ولن  
.  ملحوظة جد خسارة هلي احللم هذا
 ال فقد إيطاليا، إىل تذهب مل أّنك واقع تنتحب حياتك قضيت لو …لكن  

.  هولندا يف …جّدا واجلميلة جّدا املمّيزة باخلصائص لتستمتع حرّا يوًما تكون
 ما مثّة ليس النهاية، ففي. جويل غضب »هولندا يف بكم مرحًبا «مقالة أثارت  
 التوّحد، من حاّدة درجة ابنها عاىن اليت دارا، لكن. سرطا�ا يف مجيل أو ممّيز هو

 تشخيصها أن على الرأي وافقتها فهي. املوضوع لب تفقه ال جويل إن قالت
 حبياتا يفرتض كان الذي املسار يف كامل حتّول هو بل ال عادل، وغري مدّمر

 رّمبا -وقت من هلا تبّقى ما تقضي أن جلويل تريد تكن مل لكّنها. تسلكه أن
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: احلياة قيد على وهي متلكه تزال ال ما تفتقد- العشر السنوات حد إىل يصل
 يف اجلوانب هذه من االستفادة تستطيع تزال ال. عملها. عائلتها. زواجها
.  هولندا

.  اجلحيم إىل اذهيب فّكرت، أن إّال  جويل من كان وما  
.  حق على أنتِ  وأيًضا،  
.  جّيًدا تعلم دارا ألن  
 أخبار با أمسع اليت نفسها بالطريقة جويل، من دارا أخبار مسعت قد كنت  

 شفا دارا بلغت مىت أن جويل من أعلم فكنت. ملرضاي املقرَّبني األصدقاء مجيع
 واحلزن القلق نتاج يكون هذا، اّتصاهلا أن سّيما ال حمبطة، جبويل اّتصلت اهلاوية،
 نوبات متّلكته أن وبعد باجلدار، رأسه بضرب ابنها قام أن بعد تآكلها، الذي

 وقد بنفسه الطعام تناول عن أوعجز حوار إجراء عن عجز أن وبعد غضب،
 متكّررة أسبوعّية جللسات حيتاج أنّه عن فضًال  سنوات، أربع العمر من بلغ

 وإذا. فرقًا حتدث أّ�ا يبدو أن غري من حياتا من األكرب اجلزء على استحوذت
 باخلجل أشعر أنا اآلن،: «دارا من األساسي غضبها شرحت أن بعد تقرّ  جبويل

 أن األكرب خويف بات ابنها، مع دارا تعانيه ما رأيت عندما لكن. به سأبوح ممّا
 أرادتا اليت باحلياة أمل أي وكأن شعرت وقد كثريًا، أحّبها. نفسها جتربتها أعيش

.  »الرياح أدراج ذهب قد
.  »اآلن تشعرين كما: «قائلة عّقبت  
.  إجيابًا برأسها جويل أومأت  
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 ،!»هذا أطلب مل أنا: «تقول دارا كانت الزمن، من طويلة لفرتة أنّه أخربتين  
 هي يوًما تستمتع لن. األبد إىل حياتا فيها تغّريت اليت الطرق كافة وجتدول
 على يشهدا لن. النوم قبل ما قصص وقراءة بالسّيارة والتنقل بالعناق وزوجها
 ما حبسب زوجها، إىل دارا تنظر. مستقلّ  راشد إىل ليتحّول معهما يرتعرع ابنهما

 األب تتأّمل أن يسعها ال لكّنها البننا، رائع أب إنّه وتفّكر، جويل، أخربت
 أن يسعها ال. معه طبيعي بشكل يتفاعل ولد مع ليكونه كان الذي الرائع

 بنوع تفّكر بأن لنفسها تسمح عندما عليها خيّيم الذي احلزن من تتخّلص
. أبًدا ابنهما، مع خوضها من يتمّكنا لن اليت التجارب

 إىل أّوًال  يستند هذا وشعورها حز�ا، من والذنب باألنانّية تشعر دارا كانت
 من يتمّكن وأن هو، ملصلحته سهولة أكثر ابنها حياة تكون أن يف رغبتها
 األمل وكأن شعرت. عمل وزمالء وأحّباء له أصدقاء مع كاملة حياة العيش

 يف أطفاهلن مع يلعنب أخريات أّمهات تشاهد كانت عندما يتمّلكا�ا واحلسد
 السيطرة يفقد ابنها كان اللحظات، تلك يف أنّه إىل اإلشارة مع العاّمة، احلديقة

 مواجهة سيواصل ابنها أن يؤسفها وكان. املغادرة منهما فُيطلب نفسه على
 من كان وما. إليها بالنسبة األمر كذلك يكرب، بينما تلك التجّنب حاالت
 عليهن اهللا منّ  اللوايت أولئك األخريات، األّمهات من تتلّقاها اليت النظرات
.  بالعزلة إحساسها من زاد أن إّال  منوذجّية، مشاكل يعانون منوذجيني بأطفال

 أكثر تبدو كانت اّتصال كل ويف السنة، تلك جبويل دارا اّتصلت ما غالًبا  
 مع فاختذت وعملّيا، ومعنويّا ماّديًا استُنزفت. سبق الذي االتصال من يأًسا
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 املاّدية التكاليف يتحّمال أن هلما كيف إذ- آخر ولد إجناب بعدم قرارًا زوجها
 لقد أيًضا؟ التوّحد اآلخر الطفل هذا عاىن لو وماذا وقتهما، من املزيد ويعطيا
 عن زوجها حبث بينما ابنها، حبياة االهتمام من تتمّكن كي العمل عن توّقفت
 يف بكم مرحًبا «يوًما صادفت أن إىل. التأقلم حتسن تكن ومل ثانية، وظيفة
 وحسب، الغريبة األرض هذه مع تتأقلم أن عليها يتعّني  ال أنّه وأدركت ،»هولندا

 هلا ميكن كثرية فرح حلظات مثّة. أمكن حيث أيًضا، هناك الفرحة جتد أن بل
.  حياتا تدخل أن هلا مسحت لو منها، االستفادة

 أساليب وجدت. العائلي وضعها تفّهموا أصدقاء دارا وجدت هولندا، يف  
 ترّكز أن غري من عليه هو ملا وحتّبه به وتستمتع ابنها، مع خالهلا من تتواصل

 وما به، تدري كانت مبا هلَوسها حد لوضع طرائق وجدت. عليه ليس ما على
 التجميل مساحيق يف والكيماويات الصويا وصلصة التونا مسك حول به تدرِ  مل

 رعاية أّمنت. طفلها منو على السيئ تأثريها هلا يكون وقد احلمل، فرتة خالل
 جزئي بدوام هادف بعمل والقيام بنفسها االهتمام تستطيع حّىت  البنها خارجّية

 البعض بعضهما وزوجها هي وجدت وقد. مستقطعة راحة فرتة من واالستفادة
 يتمّكنا مل اليت التحّديات مقارعة عن يتوّقفا أن غري من جديد من وزواجهما

 يغامرا أن قّررا الرحلة، طوال فندقهما غرفة يف اجللوس عن عوًضا. تغيريها من
.  البالد لرؤية وخيرجا

 وتأّمل التوليب أزهار رؤية إىل باملثل، القيام إىل جويل تدعو اآلن دارا هي ها  
 ،»هولندا يف بكم مرحًبا «من جويل غضب مهد أن وبعد. رامربنت لوحات
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 فهل-. بآخر أو بنوع -حياته على حمسوًدا سيكون من دائًما مثّة أن هلا خطر
. تفكري دون من نعم،: كان األول فعلها رد اآلن؟ دارا مع األدوار جويل تبّدل

 عشرة تعيش أن هلا كان لو: خمتلفة سيناريوات يف تفّكر وراحت. ال رّمبا: والثاين
 أصعب، أيّهما أطول؟ حياة على هذا تفّضل هل سليم، طفل مع رائعة أعوام

 جنوحها لّرد رهيبة حبال شعرت لكّنها عليل؟ بطفل تتم أن أو أنت مترض أن
.  منها أيّ  دحض من تتمّكن مل عينه الوقت ويف األفكار، هذه مثل إىل
 كل أن ألطمئنها ؟»سّيًئا شخًصا ختالينين هل: «وتكرارًا مرارًا تسألين فأخذت  

 أو »طبيعّيا «يكون ال قد به يشعر أو به يفّكر ما أن خيشى للعالج يأيت من
 حياتنا فهم على يساعدنا ما هو أنفسنا مع صدقنا فإن ذلك، ومع ،»جّيًدا«

 تتصّرف نفسك جتد األفكار، هذه اقمع. وتعقيدات فروقات من فيها ما بكل
.  تتطّور با، أقرّ . »سّيئ حنو «على

 الناس معظم يعيش ال إذ هولندا، يف كّلنا أنّنا ترى جويل بدأت وهكذا،  
 فقد إيطاليا، إىل يقودك ما احلظ من امتلكت لو حّىت . هلا خّططوا كما حيواتم
 لنوبة شريكك يتعّرض قد أو. عاطل طقس يصادفك أو ملغاة برحالت تصطدم

 غرفة يف رائًعا جنًسا ممارستكما على دقائق عشر مرور بعد احلّمام يف مميتة قلبّية
 حصل كما زواجكما، بعيد فيها حتتفالن رحلة خالل روما، يف فندق يف مهيبة

.  معاريف أحد مع
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 ستبقى الوقت من كم تعلم تكن مل. هولندا إىل الذهاب جويل قّررت لذلك،  
 أن لنا وميكن أعوام، عشرة فرتة على متتد رحلة هلا حنجز أن قّررنا لكّننا هناك،

.  األمر لزم كّلما املسار نغّري 
.  هناك فعله تريد ما نفهم كي مًعا سنعمل ذلك، غضون يف  
.  واحد شرط جلويل كان لكن،  

 شفري على وأنا اآلن أعين، جمنون؟ بأمر قمت إن ختربيين أنّ  تعدين هل  «
 الدرجة هذه على أكون أن يب يفرتض ال حيايت، يف أختّيله مل وقت يف املوت

 قليًال  األمور وخرجت حبماسيت بالغت إن لذا كذلك؟ أليس احلساسّية، …من
  ؟»كذلك أليس بذلك، فستبلغينين السيطرة، عن
 مسؤولّية بكل تتصّرف حياتا كامل جويل أمضت لقد. سأفعل أّنين أجبتها  

 ختّيل بإمكاين يكن مل لذلك كّلها، بالقواعد تلتزم ضمريها، عليها ميليه ما وفق
 قد ما جلّ  أن أفّكر فرحت. السيطرة عن خترج قد اليت األمور عن نظرها وجهة
 اجلعة من الكثري تناوله بعد جنون من َمسٌّ  أصابه جنيًبا تلميَذا يعادل إليه تصل

.  راقص حفل يف
 مصوَّبًا املسّدس يكون عندما عندهم ما كل يفّجرون الناس أن نسيت لكّنين  
 .رؤوسهم إىل
: جويل صرخت هولندا، يف أيّامها تصّور حناول كّنا بينما اجللسات، إحدى يف
 يل بد ال كان. »كذلك؟ أليس مضحكة، عبارة من هلا يا. األمنيات الئحة«

  األدبار؟ نويل أن قبل نفعل أن بنا جيدر ماذا. الرأي موافقتها من
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 هذا. منهم مقّرب شخص ميوت عندما األمنيات بالئحة الناس يفّكر ما غالًبا  
 على مساحة خبلق 2009 العام يف قام فّنان وهو شانغ، لكاندي حصل ما

. أموت أن قبل عليها كتب أورليانز نيو يف عام جدار
 قبل مثل عبارات الناس كتب. بالكامل امتأل قد اجلدار كان أيام، غضون يف  
 إىل الفكرة انتقلت ما وسرعان. بالكامل سجّييت على أكون أن أريد أموت، أن

 مع العالقة أسرتجع أن أريد أموت، أن قبل: العامل حول املماثلة اجلدران آالف
.  أحدهم حياة يف فرقًا أُحِدث أن. باملظّلة أقفز أن. عظيًما أبًا أكون أن. أخيت

 يف رأيته ما إىل استناًدا لكن أمنياتم، بتحقيق الناس هؤالء قام إن أعلم ال  
 يف فبحث صحوة، حلظات اخترب يكون قد منهم ملحوظًا عدًدا فإن مكتيب،
 يف الشروع عملّية يهمل أن قبل -الئحته إىل املزيد وأضاف روحه خضم
 أفقهم يف املوت يبقى إذ ينّفذوا، أن دون من حيلموا ألن الناس مييل-. التنفيذ
.  أكثر ال نظريّا

 لكّنها الندم، شبح عّنا نبعد كي األمنيات الئحة أعددنا قد أنفسنا خنال  
 الئحة طالت كّلما النهاية، ففي. املوت شبح إبعاد على الواقع يف تساعدنا

 غري. طويل عليها ما كل إلجناز وقت من لنا تبّقى ما أن ظنّنا كّلما األمنيات،
 االعرتاف على فيجربنا إنكارنا، أنظمة يف طفيفة فجوة حيدث الالئحة تقصري أن

 إىل ذاهب مّنا شخص فكل. باملئة مئة يبلغ وفّيات معّدل للحياة: ثابتة حبقيقة
 الواقع، يف. هذا سيحدث مىت أو كيف فكرة أدىن ميلك ال ومعظمنا زوال،
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 يقول وكما. حتفنا من أكثر يقرّبنا مسارًا كّلنا نسلك ثانية، كل متر وبينما
.  حّيا جبلده أحد ينفذ لن املثل،

 بذا؟ التفكري يريد من. النفسّية معاجلتك لست أّنين سعيد أّنك اآلن أراهن  
 الذين األشخاص مّنا كثريون يعترب قد! املوت مواجهة يف متاطل أن يسهل كم

 أجلنا، حيني عندما يدركون، لكّنهم املسّلمات، من لنا تعين اليت واألمور حنّبهم
.  حياتنا: أهم هو ما على نتزحلق كّنا أنّنا
 حذفها إىل ستضطر اليت احلوادث كل على حتزن أن جويل على اآلن، لكن  

 ما على حيزنون الذين بالسّن، املتقّدمني األشخاص فبعكس. الئحتها من
 أن يستحيل ما على حتزن جويل كانت وراءهم، سيخّلفون وما سيخسرون

 من الثالثينات يف بالناس يَفرتض اليت األوىل اللحظات كافة -عليه حتصل
 �ائّيا موعًدا «شرحت، كما جويل، وضعت لقد-. سيعيشو�ا أّ�م عمرهم
 ال �ائّيا موعًدا ،)لنهايتها املرادف »النهائي «لفظة تكون أن على (»ملموًسا

. أبًدا يتحّقق لن تتوّقعه كانت ما معظم أن لدرجة يرحم
 الناس يتكّلم كم تالحظ بدأت إّ�ا جويل يل قالت اجللسات، إحدى ويف  

 التمارين مبمارسة سأبدأ. وزين من سأخسر. العرضّية حواراتم يف املستقبل عن
 سأحصل اآلن، من سنوات ثالث بعد. السنة هذه عطلة سنقضي. الرياضّية

 سنوات بعد آخر طفل إجناب نريد. منزل لشراء املال أّدخر أنا. ترقية على
.  سنوات مخس بعد املقبلة اَجلمعة سأحضر. قليلة

. خيّططون  
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 تبّقى كم حتديد عن عاجزة وهي ملستقبلها ختّطط أن جويل على يصعب كان  
.  شاسًعا وعشرٍ  سنة بني الفارق يكون عندما تفعل ماذا. الوقت من هلا

 * * *
 يقّلص التجرييب جويل عالج وكأن بدا. احلسبان يف تكن مل معجزة حدثت مث  

 -متفائلني أطباؤها كان. كّلها اختفت قد كانت قليلة، أسابيع بعد. األورام
 للوقت ليس األدوية هذه ستنفع رّمبا-. توّقعوا ممّا أطول زمنّية بفرتة ستحظى رّمبا

 كثرت. الطويل املدى على بل إال، ليس سنوات لبضع أو وحسب الراهن
 بالكامل، األورام اختفت عندما حّىت  ،»رّمبا«الـ من كثري. »رّمبا«الـ ختمينات

.  خيّططون الذين األشخاص نوع إىل التحّول برتّدد، ومات هي بدأت
. اإلجناب ملوضوع ومات هي تطّرقت أمنياتا، الئحة جويل راجعت وعندما  

 يف موجودة جويل تكون أّال  احتمال وسط طفلهما إجناب بما يفرتض هل
 على مات هل احلضانة؟ مرحلة يف األمور، ساءت إن أو، - املتوّسطة املرحلة

 هذه ظل يف أمَّا جويل تصبح أن العدل من هل الطفل؟ عن ماذا هلذا؟ استعداد
 بأّال  القرار تّتخذ أن جلويل بالنسبة أمومة فعل أكرب يكون قد أو الظروف؟

  با؟ تقوم تضحية أكرب هذا كان وإن أّما، تصبح
 هذا مثل مبواجهة وإن حياتما، يعيشا أن عليهما أّ�ما مات مع جويل قّررت  

 تعريف ذاتا حبد هي احلياة أن تعّلما تعّلماه فقد ما مثّة كان فإن. الهول
 عودة ينتظران ألّ�ما بطفل يرزقا ومل حذرة جويل بقيت لو ماذا. للمجهول
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 مهما ملتزًما أبًا سيكون أنّه جويل مات طمأن- يوًما؟ يعد مل لكّنه -السرطان
.  لولدمها دائًما حاضرًا سيكون وأنه. الصّحية جويل حلالة حدث

 كاملة، احلياة عيش على ستجربمها جرأة بكل املوت مواجهة. كان وهكذا  
.  احلاضر يف اآلن، بل مطّولة، أهداف الئحة مع املستقبل، يف ليس

.  عائلة بتكوين سيبدآن: خفيفة أمنيات الئحة على جويل حافظت  
. آخر مكان أي يف أو هولندا أو إيطاليا يف األمر بما انتهى إن يهم ال  

. بما ستحطّ  أين بانتظار الطائرة، سيصعدان
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١٣  
 الحزن؟ مع األطفال يتعامل كيف

 
. النبأ عمره، من الثامنة البالغ زاك، ابين أخربت االنفصال، من قصرية فرتة بعد  

 واخلليل أنا قّررت لقد: بسيطًا األمر أبقي أن وحاولت العشاء، طعام نتناول كّنا
.  اليوم بعد مًعا نكون لن أنّنا) بامتياز شاعريّة شهادة(
!).  املرَبكني نادي يف بك أهًال . (آن يف ومرَبًكا متفاجًئا بدا. وجهه لون تغّري   
 التأّكد من هلما بد ال شخصان، يتزّوج أن قبل أنه أخربته. »ملاذا؟: «سألين  
 حياتما، من تبّقى ملا لكن الراهنة، لّلحظة ليس كشريكني، يصلحان كانا إن

 شاعريّة شهادة جمّدًدا (أدركنا أنّنا إّال  البعض، بعضنا حنب واخلليل أنا أّنين ومع
 شريًكا مّنا واحد كلّ  جيد أن لنا األفضل من وأنّه ذلك، نستطيع ال أنّنا) بامتياز

.  له آخر
 التغيري من القليل وزائد التفاصيل، بعض ناقص احلقيقة، مبدئّيا كانت، هذه  

.  املّتصلة الضمائر مستوى على
 قليب فانفطر. منكمًشا وجهه بدا. »مناسبني؟ شريكني تكونان ال ملاذا ملاذا؟  «

.  عليه وجًعا
 القدم كرة يف انغمس مث آشر مع تلهو كنت كيف تذّكر. حسًنا: «أجبته  

.  »السّلة؟ كرة فّضلت وأنت
.  إجيابًا برأسه أومأ  

١٢٧



 مع أطول وقًتا تقضيان اآلن لكّنكما البعض، بعضكما حتّبان تزاالن ال أنتما  «
.  »نفسها االهتمامات يشاركونكما لكما رفاق
.  »خمتلفة؟ أمورًا حتّبان إًذا أنتما  «
.  لألطفال كاره وهو. األطفال أحب أنا. أجبته ،»نعم  «
.  »أمور؟ أي  «
 يف أطول وقًتا أقضي أن أحب أّنين مثل أمور حسًنا،: «عميًقا نفًسا أخذت  

 كان لو. احلصريّة يتبادالن واحلرّية األطفال. »أكثر يسافر أن حيب وهو املنزل
  …خصيتان للملكة

 يف أحيانًا تبقي أن تستطيعني ال ملَ  التنازالت؟ بعض منكما كل يقّدم ال ملَ   «
.  »تسافرين؟ وأحيانًا املنزل

 بذلك، القيام نستطيع رّمبا. «أجيبه أن قبل ذهين يف املوضوع أدير أخذت  
 هي وأرادت امللصق، ذاك على صونيا مع العمل منك طلب عندما تذكر لكّنك

 قّوات إليه تضيف أن أنت أردت بينما عليه، زهريّة فراشات تضع أن
 فكرة وكانت األصفر، بالتّنني األمر بكما انتهى النهاية، ويف املستنسخني،

 مع عملت التايل، املشروع ويف. منكما كل الواقع يف أراده ما ليس لكن مجيلة،
 ومع ما، حد إىل متشابة كانت أّ�ا إّال  خمتلفة، كانت أفكاركما أنّ  ومع تيو،

.  »صونيا مع حصل الذي التنازل مبقدار ليس إّمنا قليًال، للتنازل اضطررمتا ذلك،
.  بالطاولة حيّدق كان  
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 تعّني  إن لكن. حياته يف تنازالت يقّدم أن فرد كل على: «قائلة أكملت  
 أحدنا أراد لو. الصعوبة بالغ الزواج موضوع يصبح فقد كثريًا، تتنازل أن عليك

 كالنا يشعر فقد كثريًا، املنزل يالزم أن اآلخر أراد بينما كثريًا، يسافر أن
.  »واضح؟ هذا هل. كثريًا باإلحباط

 هل: «قنبلة وفّجر إيلّ  فجأة نظر مث الدقيقة، حلواىل مًعا جلسنا. بنعم أجابين  
.  »أكلناها؟ إن املوزة نقتل
.  مكانه غري يف طُرح الذي السؤال بذا متفاجئة سألت ،»ماذا؟  «
 النباتّيون يأكل ال السبب هلذا حلمها، نأكل كي البقرة نقتل كيف تعلمني  «

.  »اللحم
. »هه…أه  «
.  »نقتلها؟ أفال الشجرة، عن موزة نزعنا لو حسًنا،: «يسألين واصل مث  

 مكانه ينبت مث رأسك عن الشعر يتساقط. بالشعر أشبه األمر أن أعتقد  «
.  »القدمي املوز مكان اجلديد املوز ينبت هكذا. جديد شعر

 ال عندما يسقط، أن قبل املوز ننتزع لكّننا. «كرسّيه يف األمام إىل زاك مال  
 يقتل أفال للسقوط؟ جاهزًا يكون أن قبل شعرك أحدهم نزع لو ماذا. حيَّا يزال

.  »املوزة؟ منها ننتزع عندما الشجرة تتأملّ  أال املوزة؟
 يف. املوزة أو. الشجرة كان. النبأ مع التعامل يف زاك أسلوب هذا كان. آه  

.  يتأملّ  كان احلالتني، كلتا
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 لكن املوزة، أو الشجرة نؤذي أن نقصد ال رّمبا. أعلم ال: «تفكري بعد أجبته  
 حّقا فعًال، نريد ال أنّنا مع احلالتني، كلتا يف أحيانًا نؤذيها أن املمكن من

.  »ذلك
.  ذلك أعتقد ال أّنين أخربته. »جمّدًدا؟ سأراه هل: «قال مث. لربهة صمت  

 طاولة لعبة عن عبارة غوبليت كانت. »اليوم؟ بعد غوبليت نلعب لن إًذا  «
.  اخلليل مع أحيانًا زاك يلعبها وكان صغارًا، كانوا عندما اخلليل أوالد يلعبها كان

.  معه ألعب أن ميكنين ذلك، أراد لو لكن. اخلليل مع ليس ال، أن أخربته  
.  »ماهرًا حّقا كان لكّنه. «بدوء قال ،»رّمبا  «
 لكّنين ،»كبري تغيري هو هذا أن أعلم. ماهرًا حّقا كان: «قائلة الرأي وافقته  

 كان. الراهن الوقت يف يساعده قد أقوله شيء من ما إذ الكالم عن توّقفت
 خالل عدة أحاديث سنجري أنّنا جّيًدا أعي وكنت. باحلزن يشعر أن عليه

 املوضوع ختّطي على ملساعدته املقبلة القليلة األشهر حىت أو األسابيع، أو األيّام
 يتم ما مثة ليس أن هو النفسي، الطفل معاجل كونك من اإلجيايب اجلانب إن(

 كلتا يف عليك سُيقضى أنّه فهو السليب، اجلانب أما السجادة؛ حتت إخفاؤه
. يرتاجع أن من اخلرب لوقع بد ال ذلك، غضون يف). احلالتني

 على الفاكهة وعاء إىل وتوّجه الطاولة، عن �ض مث. زاك متتم ،»حسًنا«
 مبالغ دراماتيكية بإمياءة بأسنانه وقضمها قّشرها، موزة، اختار حيث املنضدة،

.  با
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 هل. »ميممممم «وجهه على ترتسم غريبة مشّعة ونظرة تلّذذه عن عّرب  مث  
.  غرفته إىل ذهب مث قضمات ثالث يف كّلها التهمها املوزة؟ يغتال كان

.  غوبليت لعبة حامًال  عاد دقائق، مخس بعد  
 سار مث. الباب من بالقرب الصندوق ووضع ،»للمحتاجني هذه فلنعط  «

.  »األحوال كل يف أحّبها أعد مل. «واحتضنين إيلّ  مّتجًها
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    ١٤  
 ومود هارولد

 
 الذي االسم هو هذا باألحرى، أو. هارولد جّثيت اسم كان الطب، كّلية يف  

 جثّتها لنا الاورة الموعة ّمست أن بعد معي املخترب يف شركائي عليه أطلقه
 السنة يف بشري تشريح ماّدة أّول وهي الوصفي، التشريح صف يف كّنا. مود

 كرمي شخص جثّة على ستانفورد يف الطّالب من فريق كل يعمل حيث األوىل،
.  للعلم خدمةً  بأعضائه تربّع
 أن على تعاملوا: أّوًال : املخترب أقدامنا تطأ أن قبل تعليمتني أساتذتنا أعطانا  

 الطبيعّيون الناس يقوم هل. («باحرتام عاملوها وبالتايل جلّداتنا تعود األجساد
: ثانًيا). اجلزع أصابه وقد الطّالب أحد سأل ،»شرائح؟ إىل جّداتم بتقطيع
 مشحونة عملّية سيكون إنّه لنا قيل ما خالل تظهر قد انفعاالت أي إىل انتبهوا

.  عاطفّيا
 تارخيها أو عمرها، أو امسها،- جثثنا حول معلومات أيّ  على حنصل مل  

 للخصوصّية، احرتاًما ُكتمت قد األمساء كانت وإن. وفاتا أسباب أو الطّيب،
 بل باألمر قام من ليس اللغز، اكتشاف بدف أخفي قد املعلومات باقي فإن

 يعاين األمحر؟ للحم حمّبا مدّخًنا؟ كان هل الشخص؟ هذا مات ملاذا. كيف
  السّكري؟ داء
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 ورك استبدال لعملّية خضع قد هارولد أن اكتشفت الدراسي، الفصل خالل  
 يعاين كان التاجي صّمامه أن كما ؛)جانبه يف املعدنّية الدبابيس: الدليل(

 رّمبا اإلمساك، يعاين وكان ؛)القلب من األيسر اجلانب تضّخم: الدليل (تسريًبا
 يف املكّثف الرباز: الدليل (أيّامه آخر يف املستشفى، سرير يف االستلقاء بفعل

 عبارة وشعره مّتسقة، صفرًا وأسنانه شاحبتني، زرقاوين عيناه كانت). القولون
. جرّاح أو بيانو عازف أو بّناء ببنية توحي العضلّية وأصابعه بيضاء، هالة عن

 الثانية يف وهو رئوي بالتهاب إصابته إثر تويفّ  أنّه الحق وقت يف علمت
 إىل أشار الذي أستاذنا، فينا مبن كّلنا، فاجأنا الذي األمر عمره، من والتسعني

.  »عمره من السّتني يف رجل أعضاء هي أعضاءه «أن
 املطلّية أظافرها وكانت األورام، من الكثري تعانيان مود رئتا كانت املقابل، يف  

 على اإلدمان نتيجة أصابعها على نيكوتني بقع وراءها ختفي اجلميل بالزهر
 وكأّ�ا أعضاؤها لتبدو باكرًا، جسمها كرب فقد: هارولد عكس كانت. التدخني

 كان كما مود، جمموعة قامت األيّام، أحد يف. السن يف أكرب لشخص تعود
 قامت. قلبها باستخراج مود، على العاملة املخترب جمموعة نسّمي أن لنا حيلو

 انزلق لكّنه به، ليدّققوا اآلخرين أمام ومحلته شديد حبذر برفعه الطالبات إحدى
 شهقنا. نصفني ينشطر أن قبل مكتوًما، صوتًا حمدثًا أرًضا ووقع قّفازها، من

 حّىت  أحدهم، قلب تكسر أن يسهل كم أفّكر، فرحت. مكسور قلب - كّلنا
.  به للعناية جهدك تبذل عندما
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 رحنا بينما كّلًيا كبتها األنسب من كان لكن انفعاالتكم، إىل انتبهوا لنا، قيل  
 لنا قال. (ناضجة مشّامة كانت لو كما مججمتها ونفتح جثّتنا رأس فروة نسلخ

 آخر يوم إنّه: «املاّدة تلك من الثاين الصباح يف بنا يرّحب كان بينما أستاذنا
 تشريح«بـ قمنا أسبوع، مضيّ  بعد. »ديكر أند البالك منشار استخدام أيام من

).  مناشري ال إّمنا واملطارق، األزاميل استخدام يعين ما- لألذن »ناعم
 على حيتوي الذي الكيس سّحاب بفتح املخترب يف جلسة كل نفتتح كّنا  

 بالعبث لنا مسحوا الذين ألولئك إكراًما صمت دقيقة مجيًعا نتوّقف مث جثّتنا،
 احرتاًما مغطى الرأس على أبقينا وقد العنق، حتت املنطقة يف بدأنا. بأجسادهم
 أيًضا، احرتاًما مطبقني، العينني جفين أبقينا الوجه، إىل انتقلنا وعندما للجثمان،

.  واقعّية أقل- لنا إنسانّية أقل يبدو لنجعله أيًضا لكن
 مسافة إبقاء على نعمل فرحنا عابرة، احلياة أن كم التشريح عملّية لنا كشفت  

 من متريرها مت مشينة، بعبارات اجلو تلطيف عرب االكتشاف، هذا وبني بيننا
 تُعىن اليت تلك من (الدماغّية باألعصاب املتعّلقة تلك كما آخر، إىل صف
 والثالثّية البكرة، حفرة وأعصاب العني، حمّرك وأعصاب البصر، إىل الشم، حباسة
 والَعَصبِ  القوقعي الدهليزي والعصب الوجه، وأعصاب املبعِّد، والعصب التوائم

 أنا أوه، أوه، أوه،) اللسان حتت والعصب املبهم والعصب البُـْلُعوِميّ  اللَِّساِينِّ 
 كّنا والعنق، الرأس نشرّح كّنا بينما وهكذا،. آه الرطب، فريجينيا مهبل أملس
.  املخترب يف التايل اليوم لصف استعداًدا كتبنا، يف نغرق مث. مًعا كّلنا نغّين 
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 أنّ  من متأّكدة لست لكّنين ماّدة، كل يف تفّوقنا لقد. مثاره الشاق عملنا أتى  
.  النفعاالته تنّبه قد مّنا أيَّا
 يف تسري أن تعين واجلولة. األوىل جبولتنا قمنا االمتحانات، انطلقت وعندما  

 نتيجة حطاًما تتفّحص كنت لو كما واألحشاء والعظام باجللد تعج غرفة
 الفردية األجزاء حتّدد أن يقضي عملك أن غري لطائرة، مرّوع حتّطم حادث
 أن حتاول ،»مسيث جون هو هذا أن أعتقد: «تقول أن فبدل. الضحايا وليس

 يد من جزء هي الطاولة على اجلالسة اللحمّية الكتلة هذه كانت إن تكتشف
 الباِسطَة الطَّويَلة الُكْعُربِيَّة العضلة هي هذه بأن أعتقد: «تقول مث قدم، أو

 قمنا  فيوم.خضناها اليت التجارب أعظم تكن مل هذه حّىت  لكن. »للرُُّسغ
 الطّالب إلينا انضم- فيه حياة ال جلدي، بارد،- هارولد قضيب بتشريح

 متناهية كايت زميليت كانت. نسائّية أعضاء جلثّتهم إن إذ مود، على العاملون
 السكني كما حاد تركيزها إن القول ألستاذنا حيلو كان (تشرحيها يف الدقة

 اليت مود جمموعة صيحات بفعل اآلن يتشّتت بدأ قد انتباهها لكن ،)املسنون
.  الصيحات علت كّلما الشرح، يف غاصت وكّلما. عملها تراقب

!». آخ  «
. »تفه  «
!». سأتقّيأ بأّنين أعتقد  «
 ترقص الذكور من جمموعة وبدأت للمشاهدة، جتّمعوا الذين الزمالء عدد ازداد  
.  البالستيكي كتبها بغالف التناسلّية أعضاءها حتمي حلقات يف
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 فرط احتمال تستطيع تكن مل. »الدراما ملوك مراهقون: «قائلة كايت متتمت  
 عملها، على تركيزها أعادت-. جرّاحة تصبح أن طموحها كان -احلساسّية

 وقامت جمّدًدا املشرط التقطت مث املنوي، احلبل لتحديد مسبارًا فاستخدمت
 اهلوت حلم كما نصفني، انشطر حّىت  القضيب، قاعدة طول على عمودي بشق
.  دوغ

 يهرع أن قبل ،»أنسحب أنا يكفي، هذا حسًنا،: «الشّبان أحد صاح عندئذ  
.  القاعة خارج رفاقه من عدد مع
 لنا مسحوا الذين األشخاص فيه كّرمنا احتفال أقيم املاّدة، من األخري اليوم يف  

 املوسيقى وعزفنا به، خاّصة شكر عبارة مّنا كل فقرأ. أجسادهم بواسطة بالتعّلم
 أجسادهم تعّرض من الرغم على أرواحهم، تبقى أن آملني هلم، ودعونا

 تلك جثثنا، ضعف عن كثريًا وتكّلمنا. امتنانًا الستقبال جاهزة سليمة للتشريح،
 وضعنا أن بعد إنًشا، إنًشا با ودّققنا قّطعناها وقد رمحتنا، حتت الواقعة املكشوفة

 الضعفاء حنن كّنا لكّننا. أنسجتها ننزع كّنا بينما حرفّيا الهر حتت منها عّينات
 أوىل سنة طّالب كّنا -باألمر لإلقرار استعدادنا عدم ضعفنا من زاد وما هنا،

 عن املوت يراقبون شباب ؛-هذا العمل سوق اخرتاق بإمكاننا كان إن نتساءل
 أكثر يف أحيانًا سالت اليت بالدموع يفعلون ما يعلمون ال طّالب كثب؛

.  املتوّقعة غري اللحظات
 هذه ماهّية من متأّكدين نكن مل لكّننا النفعاالتنا، نتنّبه أن مّنا طلبوا قد كانوا  

 كّلية قّدمتها تأّمل صفوف البعض حضر. با القيام لنا ميكن ما أو االنفعاالت
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 يف رؤوسهم دفنوا آخرون. الرياضّية التمارين على رّكز اآلخر والبعض. الطب
 يدّخن خارًجا متسّلًال  بالتدخني، مود جمموعة يف الطّالب أحد بدأ. الدراسة
 مصابًا األمر به ينتهي قد أنّه يصّدق أن رافًضا االسرتاحة، فرتات يف السجائر

 حمو لربنامج فتطّوعت أنا، أما. عليها عمل اليت اجلثّة تلك مثل سرطاين بورم
 ينضحون كم! جّيدة بصّحة هم كم -األطفال لرياض أقرأ ورحت األّمية
 رحت األخرى، فراغي ساعات ويف!- سليمة أجسادهم أجزاء أن كم! باحلياة
 بدأت مث اآلخرين، جتارب بشأن الفضول ومتّلكين جتاريب، عن كتبت. أكتب
.  والصحف للمجّالت التجارب تلك عن أكتب

 الناس مع التفاعل كيفّية عّلمنا املريض، - الطبيب امسه صف عن مرّة كتبت  
 النهائي، االمتحان من كجزء طالب، كل تصوير مت وقد. يوًما سنعاجلهم الذين
 الوحيدة الطالبة إّنين قائًال  أستاذي فعّلق الطيب، ماضيه عن املريض يسأل وهو
 السؤال يكون أن يفرتض هذا: «الصف فأخرب. تشعر كيف املريضة سألت اليت

.  »لديكم األول
 بشر أّ�م على املرضى مع التعامل ضرورة على تشّدد ستانفورد جامعة كانت  

 أكثر بات األمر إن يقولون أساتذتنا كان عينه، الوقت يف لكن حاالت، وليسوا
 الشخصية العالقات تلك زمن وّىل  فقد. الطب ممارسة تغّري  نتيجة صعوبة
 الرعاية «امسه العهد حديث نظام حمّلها ليحلّ  البّناءة، واللقاءات األمد الطويلة
دارة

ُ
 الواحدة مّدة تتعّدى ال اليت الزيارات على القائمة» managed care امل

 من يستتبعها ما مع صناعّيا، عالًجا كانت لو كما دقيقة، عشرة اخلمس منها
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 من انتقلت وبينما. ملريضه به يقوم أن طبيب لكل ميكن ما على املفروضة القيود
. أختاره قد الذي االختصاص يف مطّوًال  أفّكر أخذت اإلمجايل، التشريح مادة
 أعرف ألن أو فيه؟ قائًما القدمي العائلة طبيب منوذج يزال ال اختصاص مثّة هل

  حياتم؟ تفاصيل حّىت  وال مرضاي، من كبري عدد أمساء
 تنطوي اليت االختصاصات مستثنية االختصاصات، خمتلف من أطّباء رافقت  

 ترى قّلما لكن مثري،: الطوارئ طب. (املرضى مع التفاعل من قدر أقل على
. نائمون مرضاك: التخدير. أشخاًصا وليس صورًا ترى: األشّعة. جمّدًدا املرضى
 األطباء لكن األطفال، وطب الداخلي الطب أحببت). سّيان األمر: اجلراحة
 للعالقة يفتقدان باتا االختصاصني هذين أن من حّذروين رافقتهم الذين

 يف مريًضا ثالثني حشر عليهم تعّني  استمراريّتهم، يضمنوا فكي. الشخصّية
 منهم، عدد قال ما حبسب اآلن، جديد من يبدأوا أن هلم كان لو. اليوم

.  آخر حقًال  رّمبا الختاروا
 األساتذة أحد سـألين ،»الكتابة؟ أمكنك لو طبيبة تصبحي أن تريدين ملاذا  «
. الّالت إلحدى كتبتها مقالة قرأ أن بعد

 أردت لكّنين القصص على أعمل كنت سي، يب أن شبكة يف كنت عندما
 إن تساءلت احلقيقّية، احلياة على حصلت أن بعد واآلن،. احلقيقية احلياة

 لقد. الناس لقصص تّتسع ال العصريّة اليومّية احلياة يف الطب ممارسة كانت
 وكّلما الناس، حياة يف أغرق أن هو يل، بالنسبة جمزيًا أجده ما أن اكتشفت

.  فأكثر أكثر بذا للقيام أجنح نفسي وجدت كصحافّية، كتبت
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 أقوم أن عليّ  فاقرتحت معضليت، عن يل أستاذة حّدثت األيام، أحد يف  
 مدخوًال  أكسب أن أمكنين لو إنّه وقالت. والطب الصحافة: مًعا باألمرين
 املرضى وأقابل مصّغرة مهنة أختار أن عندئذ ميكنين ككاتبة، عملي عرب إضافّيا

 عن لإلجابة سأضطر أّنين أضافت لكّنها. املاضي الزمن أطباء يفعل كان كما
 الذي األمر للوقت، املستهلكة األوراق أكوام تُراِكم اليت التأمني شركات أسئلة

 األمور؟ عليه أصبحت ما هذا هل أفّكر، فرحت. املرضى رعاية عن سيبعدين
.  السابق يف معاكًسا األمر يكن أمل الطبيب؟ حياة لدعم وسيلة الكتابة

 التاسعة أبلغ كنت الفرتة، تلك يف. اقرتاحها يف أفّكر أخذت ذلك، ومع  
 سنوات ثالث وأقّله الطب، كّلية يف سنتان يل تبّقى وقد عمري، من والثالثني

 أريد أّنين أعلم وكنت ذلك، بعد زمالة سنة ورّمبا الطّبية، اإلقامة برنامج يف
 محاسيت تراجعت املدارة، الرعاية تأثريات كثب عن رأيت وكّلما. عائلة تأسيس

 إن أكتشف أن أحاول مث تدرييب أل�ي طويلة سنوات أخاطر نفسي أختّيل وأنا
 ذلك، إىل. عينه الوقت يف كاتبة وأنا أريدها اليت املمارسة لنوع أؤسس أن أمكن

- برباعة ليس أقّله -مًعا باألمرين القيام ميكنين أنّه من متأّكدة أكن مل
 عليّ  يتعّني  وكأنّه شعرت الفصل، بنهاية. الشخصية حليايت حبّيز واالحتفاظ

.  الطب أو الصحافة: االختيار
 مئات وكتبت كتًبا نشرت التالية، السنوات وخالل الصحافة، واخرتت  

.  املهين ندائي وجدت قد خلتين أخريًا،. والصحف للمجّالت القصص
.  أيًضا األمر تدبري فسأحسن- العائلة -حيايت بسائر يتعلق ما يف أّما  
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. ذلك من مطلق يقني على كنت الطب، كّلية غادرت عندما  
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١٥  
 مايونيز دون من

 
.  »النفسّيون؟ األطّباء أيها يا ألمره تتّمون ما كل هذا هل حّقا؟  «
 الشبشب منتعًال  جاء. القدمني عاري القرفصاء جيلس أريكيت، إىل جون عاد  

 أظافر أن كيف الحظت. اليوم االستديو يف زارته باألظافر العناية أخّصائّية ألن
.  أسنانه كما متاًما مثالّية قدميه

.  البّتة األمر يعجبه ومل طفولته، عن للتوّ  سألته قد كنت  
 طفولة عشت لقد لك؟ أقول أن يب يفرتض مرّة كم: «قائًال  ينتقد واصل  

!».  قّديسني. قّديسني كانوا أهلي. رائعة
 أّنين يعين ال هذا. الشك يراودين القّديسني، األهل عن أمسع كّلما كنت  

 األمر خيلص. قّديسني ألهل بساطة، بكل وجود، ال. املشكالت عن أحبث
 اإلنكليزي األطفال طبيب رآه ما وهو ،»الكفاية فيه مبا جّيدين «آباء بغالبّيتنا

.  متوازنٍ  ولدٍ  لتنشئة كافًيا وينيكوت دونالد لألطفال النفسي واملعاجل املؤثّر
: قاسية جد بعبارات الفكرة تلك صاغ الركن فيليب الشاعر إن حّىت   
.  »فعال لكنهما ذلك، يتعمَّدا مل لرمبا/ أمُّكَ  ونكحتكَ  أبوكَ  نكحك«
 األمهّية بالغيت حقيقتني أعي كي أّما أصبح حّىت  أنتظر أن يب يفرتض كان  

.  العالج حول
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 اللوم إلقاء يف مشاركته ليس الشخص أهل من التحّقق من الغرض إن. 1  
 اآلباء بؤالء األمر يتعّلق ال الواقع، يف. انتقادهم أو عليهم احلكم وال عليهم،

 كيفّية فهم يف يساعد أنّه األمر يف ما كل بل. اإلطالق على واألمهات
 عن املاضي يفصلوا حّىت  كبالغني، شخصهم على املبّكرة جتاربم انعكاس
).  مقاسهم يناسب يعد مل نفسّيا رداء يرتدوا وال (احلاضر

 أكان اإلطالق، على عندهم ما أفضل واألمهات اآلباء معظم قّدم لقد. 2  
. بقليل عالمة أقل من أعلى أو بقليل، عالمة أعلى من أقل »األفضل «هذا

 نفسه قرارة يف يريد ال حمدوًدا، كان مهما الذي) األم أو (األب ذلك هو فنادر
 أن للناس حيق ال أنه يعين ال وهذا. جّيدة حبياة) ابنته حتظى أو (ابنه حيظى أن

). العقلّية صّحتهم حتّديّات أو (أهلهم حدود جتاه معّينة مشاعر لديهم يكون
. إّال  ليس معهم به القيام عليهم يتعّني  ما معرفة إىل حباجة هم
 منذ متزّوج األربعني، العمر من يبلغ: اللحظة حىت جون عن أعرفه ما إليك  

 الرابعة، يف والثانية عمرها، من العاشرة يف األوىل ابنتان، ولديه عاًما، عشر اثين
 أي علمت وعندما شهرية، شعبّية تلفزيونية مسلسالت وينتج يكتب. وكلبة

 التحديد وجه على شخصّياته ألنّ  إميي جبوائز فاز فقد: أتفاجأ مل مسلسالت،
 زوجته أن من يشتكي كان. إحساس أي من جمّردة بالشر، مفعمة شخصّيات

 حولك من تشّخص أن قبل: «يقول املثل أن مع (باالكتئاب مصابة
 حترتمانه، ال ابنتيه وأن ،)»باألوغاد حماطني ليسوا أّ�م أّوًال  تأكد باالكتئاب،
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 القيام منه ينتظر متطّلب حوله من واجلميع وقته، يضّيعون العمل يف وزمالءه
.  بالكثري

 كان جون؛ ترعرع حيث األوسط، الغرب يف سّنا األكرب وشقيقاه والده يعيش  
 عمره، من السادسة يف كان عندما والدته توفّيت. بعيًدا انتقل الذي الوحيد
 تم وكانت مسرح، أستاذة كانت. عشرة والرابعة عشرة الثانية يف أخواه وكان

 طريق يف يقف طّالبا أحد رأت عندما التدريب بعد الثانوية املدرسة مبغادرة
 هي أصيبت لكّنها السّيارة مسار خارج بالطالب ودفعت ركضت. مسرعة سّيارة

 كان لو كما مشاعر، أي دون من اجلزء هذا جون أخربين. الفور على وتوفّيت
 أستاذ وهو والده، أما. التلفزيوين مسلسله حبكات من حبكة واقعّية بكل خيربين

 تزّوج أن إىل مبفرده، بأوالده اهتم فقد كاتًبا، يكون ألن يطمح إنكليزية لغة
 املمّلة،«بـ خالته جون وصف. سنوات ثالث بعد لديها أطفال ال أرملة جارة
.  »عليها به أحتامل ما لدي ليس لكن

 أن إّال  حياته، يف األغبياء خمتلف عن ليخربه الكثري جون لدى كان وبينما  
 اقرتحت تدّريب، مرحلة خالل. ملحوظ بشكل أحاديثنا عن غائبني بقوا أهله

 بطرح يكون أن ميكن الدفاعّيني املرضى ماضي تلّمس أساليب أحد أن مشرفة
 ببالك ختطر صفات ثالث أي باألمر، التفكري دون من: «عليهم التايل السؤال
 اإلجابات هذه أعطتين لطاملا. »؟)أبيك أو (أّمك بشخصّية عالقة على مباشرة
.  األبويّة عالقاتم حول مساعًدا تبّصرًا) مرضاي وأعطت (التلقائّية
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 قّديسان، قّديسان،. «جون مع هذا من أيّا يستخلص أن للمرء ميكن ال لكن  
 مستخدًما به، أجابين ما هذا!» لكليهما الثالث الكلمات هي هذه- وقّديسان

 أن الحًقا علمت. (با يتمّيز اليت اللغة ملكة من الرغم على صفات بدل أمساء
 توفّيت أن بعد الكحول تناول يف اإلفراط مشكلة عاىن أنّه »احملتمل من «والده
 من «والدتم أن مرّة أخربه قد األكرب جون أخ وأن يزال، ال »رّمبا«و زوجته

 ،»خمّفف بشكل إّمنا القطب الثنائي االضطراب تعاين كانت «أّ�ا »املمكن
). »اإلثارة «يهوى أخوه كان جون، قال ما حبسب لكن،
 ذاته، يف فانغماسه. نرجسّيته بسبب جون طفولة حيال بالفضول أشعر  كنت

 احلديث، مبفاتيح لإلمساك وحاجته لآلخرين، املهينة ومعاملته الدفاعي، وأسلوبه
 حتت ينخرط كّله هذا- حقيقّيا وغًدا كونه باختصار -باجلدارة، وإحساسه

 تلك الحظت. النرجسّية الشخصّية باضطراب اخلاص التشخيصي املعيار
 عن النفسّيني املعاجلني بعض يتخّلى قد وبينما األوىل، جلستنا منذ السمات

 االستبطاين للعالج مناسبة شخصّيات النرجسّية الشخصّيات تعترب ال إذ (جون
 واآلخرين أنفسهم رؤية يف جيدو�ا اليت الصعوبة بسبب التبّصر حنو املوّجه

. اللعبة يف أشارك أن قّررت ،)بوضوح
.  التشخيص هذا يكتنف الذي الشخص أخسر أن أرد مل  
 يف الوحيد الشخص كان لو كما وتصّرف بالعاهرة، جون شّبهين لقد نعم،  

 هو كم كّله، هذا وراء لكن. آخر شخص أي من أفضل أنّه وشعر الغرفة،
 مّنا؟ أيّ  عن الواقع، يف خمتلف،
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 للمعاجلني ليس الرتابط، أنواع كافة الشخصّية اضطراب لفظة تستذكر  
 العامة الثقافة يف لكن قليلة، قّلة املرضى هؤالء يعتربون الذين وحسب، النفسّيني

 األفالم أبطال يصّنف مدخل لديه البحثي ويكيبيديا موقع إن حّىت . أيًضا
.  يقّدمو�ا اليت الشخصّية واضطرابات

 العقلية، لالضطرابات واإلحصائي التشخيصي للدليل إصدار أحدث يعرض  
 االضطرابات من أنواع عشرة النفسّية، للحاالت األول املرجع مبثابة وهو

:  جمموعات ثالث إىل مقّسمة الشخصّية،
). شاذ عجيب، غريب،: (أ الموعة  
 اضطراب الفصامانية، الشخصية اضطراب الزوراين، الشخصّية اضطراب  

. النمط الفصامي الشخصية
). جانح مثري،: (ب الموعة  
 اضطراب احلّدية، الشخصّية اضطراب للمجتمع، املعادي الشخصّية اضطراب  

. النرجسّية الشخصّية اضطراب اهليسرتيونّية، الشخصّية
). خائف قلق،: (ج الموعة  
 اضطراب االعتمادية، الشخصّية اضطراب التجّنبية، الشخصّية اضطراب  

. القهريّة الوسواسّية الشخصّية
. ب الموعة من مرضى نقابل ما غالًبا اخلارجية، العيادات ممارسات يف  

 يفّضلون أو) الزوراين الشخصّية اضطراب (ثقة انعدام يعانون الذين فاألشخاص
 اضطراب (األطوار الغريبو أو ،)الفصامانية الشخصية اضطراب (الوحدة
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 ختتفي وهكذا عالج، عن للبحث مييلون ال ،)النمط الفصامي الشخصية
 الشخصّية اضطراب (التواصل يهابون الذين األشخاص أما. أ الموعة
 الشخصّية اضطراب (بالغني كأشخاص التصّرف يف صعوبة وجيدون ،)التجّنبية

 الشخصّية اضطراب (العمل على اإلدمان يف ينغمسون أو ،)االعتمادية
 تستثىن وهكذا املساعدة، عن أيًضا كثريًا يبحثون فال) القهريّة الوسواسّية
 أيًضا بنا يّتصلون ال للمجتمع املعادون ب الموعة شبيبة أن كما. ج الموعة

 إّما وهم عالقاتم يف صعوبة يواجهون الذين األشخاص لكن. العادة يف
 ،)احلّدية الشخصّية واضطراب اهليسرتيونّية الشخصّية اضطراب (للغاية عاطفّيون

) النرجسّية الشخصّية اضطراب (الصنف هذا من أشخاص من متزّوجون أو
 احلّدية الشخصّية اضطراب يعانون الذين األشخاص مييل. (إلينا سبيلهم جيدون

 هذه نرى ما وغالًبا النرجسّية، الشخصّية اضطراب يعانون بالذين االرتباط إىل
).  األزواج عالج يف التوليفة

 اضطرابات أن جّدا قريب وقت حىت يؤمن العقلّية الصّحة ممارسي معظم كان  
 االكتئاب مثل املزاج، اضطرابات عكس على إذ للشفاء، قابلة غري النفسّية
 تعترب وراسخة سائدة سلوكّية أمناط من الشخصّية اضطرابات تتكّون والقلق،

 ما األنا، مع الشخصّية اضطرابات تتناغم آخر، مبعىن. الفرد شخصّية من جزءًا
 نتيجة الشخص؛ لدى الذات مفهوم مع متناغمة تبدو السلوكّيات أن يعين

 الذين هم اآلخرين أن االضطرابات هذه يعانون الذين الناس يعتقد لذلك،
 لألنا، جمافية املزاج اضطرابات تكون املقابل، يف. حياتم يف املشكالت خيلقون
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 حيّبون ال فهم. وضعهم يؤملهم احلالة هذه يعانون الذين األشخاص أن يعين ما
 قبل مرّات عشر تشغيلها أو اإلنارة إلطفاء حباجة أو قلقني، أو مكتئبني كو�م
.  أصابم ما َخطًبا أن جّيًدا يدركون إّ�م. املنزل مغادرة

 فاألشخاص. أخرى إىل حالة من حّدتا تتفاوت الشخصّية اضطرابات لكن  
 لكن حدود، ألقصى اهلجر خيشون احلّدية الشخصّية اضطراب يعانون الذين

 الشريك يردّ  ال عندما والقلق بالتوتر الشعور األمر يعين قد لبعضهم، بالنسبة
 عالقات يف البقاء اختيار آلخرين يعين وقد الفور؛ على النّصية الرسائل على

 يعرف ال من. النرجسي مثال لنأخذ أو. وحدة يف العيش بدل خمتّلة، متقّلبة
 وذكي، وساحر، بارع، متفاوتة، بدرجات الصفات هذه عليه تنطبق شخًصا
  خميف؟ بشكل لذاته حمب أناين إّمنا وفطن،

 بالضرورة يعين ال الشخصية الضطراب مسات وجود أن ذلك من األهم لكن  
 تلك أحد يف -آلخر وقت فمن. الرمسي التشخيص معايري يستويف الشخص أن

 العصب ذلك ُميسّ  أن إىل باملرء أحدهم يدفع عندما أو العصيبة، األيام
 كّال  ألن ذاك، أو االضطراب هذا مسات من شيًئا اجلميع يظهر قد- احلّساس

 اآلخرين وقبول الذات على احلفاظ يف نفسها اإلنسانّية الرغبة يف متجّذر منهما
 أو شريكك اسأل عليك، ينطبق األمر ختال ال كنت إن. (باألمان والشعور
). املفّضل صديقك

 جمّرد وليس كامًال  الشخص أرى أن دائًما أحاول كما متاًما آخر،  مبعىن
 برمز أكتفي فال الكامن الصراع أكتشف أن أيًضا أحاول عنه، لقطات
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 فلو. التأمني منوذج يف أضعه أن ميكنين الذي أرقام مخسة من املكّون التشخيص
 بذه العالج أوجه من وجه كل أرى لبدأت كثريًا، الرمز هذا على اعتمدت
 نوعه من الفريد الشخص مع فعلّية عالقة بناء مع يتداخل الذي األمر العدسة،
 جون. إّال  ليس جون …أيًضا لكّنه نرجسّيا، جون يكون قد. قباليت اجلالس
 لعيًنا وغًدا مزعًجا سريري، غري وصًفا أستعمل ودعين متعجرفًا، يكون قد الذي

.  حتّمله ميكن ال
.  ذلك ومع  
 األشخاص أن املثال، سبيل على أعلم، أنا. منه الغاية التشخيص يؤّدي  

 أن أعلم وأنا. شديدة وحدة يعانون ما غالًبا والغاضبني، واملنتقدين املتطّلبني
 أن خيشى عينه الوقت ويف يُرى أن يريد النحو هذا على يتصّرف الذي الشخص

 واخلجل، للشفقة مثريًا يبدو الضعف فإن جون، حالة يف أنّه أعتقد. يُرى
 إظهار عدم على تقوم اليت الرسالة فهم قد بأخرى أو بطريقة أنه وأفرتض

 لنفسه مسح فلو. أّمه توفّيت عندما عمره من السادسة يف وهو »الضعف«
 يعكسها لذلك عليه، لتغّلبت انفعاالته، إىل األوقات من وقت أي يف بالنظر
 جون أمثال املرضى ميّثل السبب، هلذا. انتقاًدا أو سخرية أو غضًبا اآلخرين على
 عن حرفك سبيل يف كّله هذا. حنقك إثارة يف بارعون فهم: خاّصا حتّديًا

.  احلقيقة
 قد هو فها. منها خيتبئ اليت املشاعر فهم على كلينا أساعد أن عملي يقتضي  

 يف خيتبئ منه جزءًا أن جّيًدا أعلم لكّنين خارًجا، إلقصائي وخنادق حصونًا شّيد
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 إىل وسأعمد. بعد أعرف ال ممّا أنقذه أن أمل على مساعديت، ينشد الربج
 أن إدراك على جون أساعد كي به أغرق أن غري من بالتشخيص معرفيت تطبيق

 يتخّطى ما املشكالت من له تسّبب قد العامل يف با يتصّرف اليت الطريقة
.  باألغبياء حوله من هو يسّميهم من مشكالت

.  »مضاء النور  «
 الضوء أن يل أشار عندما طفولته حول أسئليت من غضبه وجون أنا نناقش كّنا  

 قاعة يف زر بكبسة موصول وهو الباب، من بالقرب اجلدار على األخضر
 إّال  ميضي يكد مل. الساعة إىل مث اللمبة، إىل بعيين طرفت. مضاء االنتظار،

.  معهود غري حنو على باكرًا وصل قد التايل مريضي فخلت دقائق، مخس
 أو املوضوع تغيري حياول جون كان إن أتساءل وأنا قلت ،»مضاء فعًال  إنّه  «
 من فكثريون. لديّ  الوحيد املريض ليس أنّه واقع حيال املشاعر بعض تنتابه قد

 أقّله، أو. النفسي معاجلهم لدى الوحيد املريض يكونوا أن يف سرّا يرغبون املرضى
.  احملبوبني أكثر ذلك، من واألهم تسلية، واألكثر طرافة، األكثر املفّضل، املريض

 شعرت. »غدائي إنّه جتلبيه؟ أن ميكن هل: «قائًال  اللمبة حنو جون أشار  
.  »غداؤك؟ «باإلرباك،

 هاتفي استعمال ميكنين ال إنّه قلتِ . الطعام إيصال خدمة شاب وصل لقد  «
 طعام أتناول أن يل يتسنّ  مل. الضوء كبسة على يضغط أن منه طلبت لذا هنا،

.  »آكل ألن أحتاج-. دقيقة مخسني أعين -فراغ ساعة لديَّ  واآلن بعد، الغداء

١٤٩



 إن لكن العالج، جلسات يف عادة الناس يأكل ال. عليّ  نزلت صاعقة وكأنّ   
 اليوم آكل أن يل ميكن هل: «مثل األقوال ببعض فعلهم يسبقون فبالطبع فعلوا،
 نقص يعاين الذي املرضى أحد إن حّىت . طعامهم عادة معهم وحيضرون ،»هنا؟
 لتفادي وذلك واحدة، مرّة إّال  الغرفة هذه إىل الطعام حيضر مل الدم سكر

.  لصدمة التعّرض
 البعض تناول ميكنك. ختايف ال: «فقال وجهي على الصدمة لنظرة جون تنّبه  

 خدمة شاب من طعامه وأخذ الردهة، حنو ومشى �ض مث. »أردت لو منه
.  االنتظار قاعة يف كان الذي اإليصال

 أخذ مث حضنه، على منديًال  وضع الكيس، فتح جون، عاد عندما  
.  عقله يفقد أن قبل قضمة وقضم الساندويش

 لرييين الساندويش وفتح!». انظري! مايونيز دون من هلم قلت سحًقا،  «
 ليّتصل ذلك فعل أنه أفرتض -اخللوي هاتفه ليتناول األخرى يده ومدّ  املايونيز،
. هنا الالهاتف بسياسة أذّكره النظرة تلك إليه نظرت لكّنين- طلبه من ويشتكي

 عوًضا لكّنه أيًضا، أنا يب سيصرخ كان إن فتساءلت قانًيا، أمحر وجهه حتّول  
!». أغبياء: «صارًخا انفجر ذلك، عن
.  سألته ،»أنا؟  «
.  »ماذا؟ أنتِ   «
 أيًضا أنا هل. الغبّية إّمنا باللطيفة األخرية معاجلتك وصفت أّنك أذكر  «

.  »غبّية؟ إّمنا لطيفة،
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.  بالغيبّ  ليس حياته يف شخًصا مثّة أن إلقراره سررت. »أبًدا كال،: «فأجابين  
.  أجبته ،»شكرًا  «
. »عالم؟  «
.  »غبّية لست إّنين قولك على  «
 ال. لطيفة لست أنت. كال أعين،. عنيته ما هذا ليس: «سريًعا فأردف  

 يف املايونيز وضع بالغّيب الذي لالّتصال هاتفي باستخدام يل تسمحني
.  »ساندويشيت

.  »وغبّية؟ لئيمة أّنين تعين إًذا  «
.  غّمازاته وبرزت عيناه ملعت فعل، وعندما خجولة، ابتسامة ابتسم  
.  ساحرًا جيده قد البعض أن كيف فهمت واحدة، لثانية  

. »غبّية كونك من بعد متأّكًدا لست إّمنا. مؤّكد هذا لئيمة، أنت حسًنا،  «
.  له فابتسمت ميازحين، كان
 يتململ بدأ. »هذا لك أقّدر. مسبًقا إيلّ  التعّرف شرف متنحين أقّله عظيم،  «
 يتوق كان كم واضًحا وكان. معه التفاعل حماوليت أزعجته وقد جلسته، يف

 يف يقضم فبدأ البشري، التواصل على القائمة اللحظة هذه من للهرب
. األمر تلّقفت وقد حياربين، مل لكّنه. بعيًدا وينظر مايونيز تقطر اليت ساندويشته
.  جزيئّيا انفتاًحا استشعرت

 التعليق ذاك إىل دفعك ما هذا هل. لئيمة تراين ألّنك آسفة أنا: «فأضفت  
 أكثر- عاهرته كنت لو كما أّنين -العشيقة تعليق. »اخلمسني؟ الدقائق حول
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 نفسه للسبب دقيقة اخلمسني حول اللطشة تلك ذكر أنّه أفرتض لكّنين تعقيًدا،
 يدرون ال لكّنهم أطول فرتة يبقوا أن يف كّلهم يرغبون. الباقون يستخدمه الذي
.  بضعفهم يشعرون جيعلهم بتعّلقهم فاإلقرار. العبارة بصريح األمر يقولون كيف
 ساعة بقيت لو رّمبا أعلم، اهللا! وحسب مخسون دقائق ألّ�ا سعيد أنا كال،  «

.  »طفوليت حول سؤايل لواصلتِ  كاملة،
.  »إّال  ليس كثب عن إليك أتعّرف أن أريد: «فشرحت  

 ثالثة بني أتنّقل أنا. النوم أستطيع وال قلق أنا معرفته؟ تريدين الذي ما  «
 عمرها من العاشرة البالغة ابنيت الوقت، طوال تشتكي زوجيت مسلسالت،

 غادرت اليت ملربّيتها تفتقد عمرها من الرابعة البالغة ابنيت مراهقة، وكأّ�ا تتصّرف
 حيايت جيعلون بأغبياء حماط وأنا جنو�ا، جين اللعينة الكلبة دراستها، لتكمل
!».  اللحظة هذه يف ومنزعج غاضب أنا وبصراحة،. عليه هي ممّا أصعب

.  »األمور من كثري مع تتعامل أنت. كثري هذا  «
 األرض على بقعة على والرتكيز طعامه مضغ واصل بل. شيًئا جون يقل مل  

.  شبشبه من بالقرب
 كل هذا. مايونيز. دون. من ثالث؟ كلمات فهم يف الصعوبة ما: «أخريًا قال  
!».  األمر يف ما
 لو ماذا. فكرة لدي األغبياء، هؤالء خيص ما يف تعلم،: «له أقول شرعت  

 أو حفيظتك إلثارة يسعون ال وغضبك حفيظتك يثريون الذين األشخاص كان
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 حد إىل أذكياء أشخاص لكّنهم أغبياء، الناس هؤالء يكن مل لو ماذا غضبك؟
.  »ما؟ يوم يف وسعهم يف ما يبذلوا أن بساطة بكل حياولون ما
.  باألمر يفّكر أنّه لو كما قليًال، عينيه جون رفع  
 يقسو فهو اآلخرين، على يقسو ما بقدر أنّه أفّكر وأنا هدوء، بكل وأضفت  

.  »منهم؟ واحًدا كنت لو ماذا «ذلك، أضعاف نفسه على األرجح على
 أنه واّدعى منديًال، أخذ شبشبه، إىل نظر. توّقف مث شيًئا، يقول جون شرع  

 املنديل رفع. جرى ما األحوال بكل رأيت لكّنين. فمه عن الفتافيت ميسح
.  عينيه حتت خاطف بشكل ومسح

 ما مع الكيس إىل الورقي املنديل يعيد وهو قال ،»اللعينة الساندويش هذه  «
.  مثالّية رمية. مكتيب وراء املهمالت سّلة يف الكل يرمي أن قبل وجبته من تبّقى

 اسرتاحيت وهذه جوًعا، أموت أنا أتدرين؟ جنون، هذا: «الساعة إىل نظر  
 هاتفي أستعمل أن حّىت  أستطيع وال فيها، آكل أن أستطيع اليت الوحيدة
.  »عالًجا؟ هذا وتسّمني. طبيعّية وجبة ألطلب

 أو هواتف دون من ،-لوجه وجًها -عالج هذا نعم، أقول أن أردت  
 كنت لكّنين. والتواصل مًعا اجللوس من شخصان يتمّكن حّىت  ساندويشات،

 به متر قد ما يف فّكرت. ساخر رد هو جون عليه سيقدم ما كل أن جّيًدا أعلم
.  جون مثل شخًصا ختتار حّىت  النفسي تارخيها يكون قد ما وتساءلت مارغو،
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 طفوليت عن تفصيًال  سأخربك. صفقة معك سأعقد: «قائًال  جون عليّ  اقرتح  
 لنكن. لكلينا سأطلب. الشارع آخر املطعم من وجبة أطلب أن يل مسحت لو

.  مرتقـًّبا إيلّ  نظر ،»رأيك؟ ما لعينة، صينّية سلطة حول حديثًا وجنري متحّضرَين
 حنن. والقلم الورقة على يقوم ال العالج لكن بذا، القيام أرفض العادة، يف  

 كما مصراعيها، على مفتوحة كانت لو لكن مهنّية، حلدود احلال بطبيعة حباجة
 يبدو. املصاعب فسنواجه الصغري، السمك إناء كما ضيقة، منغلقة أو احمليط،

 املساحة لبعض حباجة فنحن. األمثل احلل السمك حوض احلالة هذه يف
 حباجة جون كان وإذا. ركلين عندما ويندل جنح السبب هلذا بتلقائّية، للتصّرف

 اآلن، معي يتكّلم وهو بالراحة يشعر كي طعام شكل على بيننا املسافة لبعض
.  فليكن

 عن التكّلم إىل يضطرّ  أن غري من الغداء طعام طلب بإمكاننا إنّه له قلت  
 عليهم، طلبه إلمالء باملطعم واّتصل جتاهلين. مقايضة عملّية ليست. طفولته
. وأحبطته حفيظته احلال بطبيعة أثارت عملّية وكانت

 يف يصرخ كان!». صلصة بل شطّة، أقل مل. صلصة دون من صحيح،  «
 تنهيدة تنّهد. »صة-ل-ص. «الصوت مكّرب  وضعّية على وضعه الذي اهلاتف،
. برأسه يلوي وراح صاخبة

 مكّسرة، إنكليزيّة بلغة يسأل املطعم من الرجل مسعتُ  ،»الشطّة؟ من املزيد« 
 تكون أن يريد أنّه املوّظف إفهام حياول وهو جبلطة يصاب جون كاد بينما

 دايت وليس بيبسي، دايت لديهم: كمشكلة برز تفصيل كلّ . جانًبا الصلصة
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. عشرة مخس وليس دقيقة عشرين غضون يف الطلبّية إيصال ميكنهم كوال؛
 من أنّه من بد ال أفّكر، ورحت. آن يف ومذهولة مذعورة جون، أراقب كنت

 قال احملادثة، ينهي جون كان وبينما. جون مكان نفسه املرء يضع أن الصعب
 عن املوّظف يعجز ملاذا جون يفهم ومل. يفهم مل املوّظف لكن بالصينّية، عبارة
.  الكانتونّية اللغة يتكّلم أنّه الرجل له فشرح ،»األم لغته «فهم
 املاندرين لغة يتكّلمون أال أفهم، ال. «بارتياب إيلّ  نظر مث اخلط، أقفل  

.  »الصينّية؟
.  »البداية؟ منذ تستخدمها مل ملاذا الصينّية، اللغة تعرف أّنك مبا: «فسألته  
.  »اإلنكليزيّة أتكّلم ألّنين. «صاعقة بنظرة جون رماين  
.  تفه  
 مّنا كلّ  بدأ إن ما لكن الغداء، وصل أن إىل التذّمر من حال يف جون استمرّ   

 قد كنت. بالكالم وبدأ قليًال  جون انفتح حّىت  به، اخلاص السلطة طبق بتناول
 يوجد اجللسة؛ أشاركه كي السلطة آكل أخذت لكّنين الغداء طعام تناولت

 والده حول القصص بعض مسعت. طعام وجبة تشارك من ينشأ فطري رابط
 الكثري يتذّكر أّال  الغريب من أنّه يرى وكيف السن يف يكربانه اللذين وأخويه
 دائًما ويراوده. سنوات بضع منذ با حيلم بدأ عينه الوقت يف لكن أّمه، حول
 يوقف أن يسعه وال آخر، إىل يوم من فيتكّرر طفيفة، بتغيريات إّمنا نفسه، احللم
 ينشد إنّه. لإلزعاج يتعّرض نومه، يف حّىت  ويضيف،. يتوّقف أن يريده. األمر

.  إّال  ليس السالم
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 وهو يوجعه، عنه التكلم أن أجابين لكّنه احللم، عن أكثر أستفهم أن حاولت  
 يدّرسون أال السالم؟ ينشد إنّه لتّوه يل يقل أمل. أزعجه كي املال يل يدفع ال
 -للتو ذكره ما إىل أتطّرق أن أردت النفسّيني؟ للمعاجلني »االستماع مهارات«
 خالل االرتياح بعدم يشعر أن به يفرتض ال إنّه القائلة فكرته أعارض أن

 لكنين- انزعاج بأي يشعر أن دون من السالم ينشد أن ميكنه وإنّه العالج،
.  معدودة دقائق إّال  اجللسة من باقًيا يكن ومل الوقت، من ملزيد حباجة كنت

.  سالم حالة يف أنّه يشعر أين سألته  
 اللحظات أكثر تلك كانت. جتنّ  روزي بدأت أن قبل. الكلبة أُخرِج عندما  «

.  »سالًما
 ميكن هل. الغرفة هذه يف حلمه عن التحّدث يريد ال أنّه كيف أفّكر رحت  
 عمله، عن بعيًدا إليه، بالنسبة املالذ من نوع إىل حتّولت قد الغرفة هذه أن

  أحالمه؟ يف يظهر الذي والدته وشبح العامل، وأغبياء وكلبته، وأطفاله، وزوجته،
.  »اآلن؟ هنا، بالسالم تشعر هل جون،: «حماولة بدأت  
 وهو أجاب مث السلطة، من تبّقى ما وّضب حيث الكيس يف العيدان وضع  

.  »ال بالطبع: «نفذ قد صربه أن إىل إشارة يف برأسه يلوي
 وقتنا انتهى. يفعل مل جون لكن. لألمر استسلمت وقد أردفت، ،»آه  «

.  مغادرًا فنهض
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 وجهه حتّول مث. »سالم؟ هنا؟ متازحينين؟ هل: «الباب إىل يتوّجه وهو أضاف  
 مجيلة، ابتسامة كانت. معي يتشاركه سر إّمنا ،-مذّلة ابتسامة تكن مل -مبتسماً 
.  املبهرة األسنان تلك بفعل وهًجا تشع مضيئة،

. »ذلك ختّيلت صحيح،  «
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16  
 مكّمل كامل

 
 تفاصيل سائر ضبط يف أجنح مل الطب، كّلية غادرت أن بعد: مفسدة حملة  

.  خّططت كما حيايت
 السبعة أعوامي على شارفت قد كنت وبينما سنوات، ثالث مضيّ  بعد  

 �اية كانت. خواتيمها سنتني على امتّدت عاطفّية، عالقة شهَدت والثالثني،
 وقعت ذلك، مع لكن. اخلليل مع حصل كما مفاجئة تكن ومل ُحّبية، إّمنا حزينة
.  لإلجناب ختّطط كانت المرأة ممكن، توقيت أسوأ يف الواقعة

 شبايب سنوات قضيت. أّما أصبح أن أريد أّنين مطلًقا، يقيًنا أيقنت لطاملا  
 بينما واآلن،. أطفايل ما يوًما سأجنب أّنين وافرتضت األطفال، مع للعمل أتطوّع
 يعين ال ذلك لكن بطفل، ألرزق أموت كنت األفق، يف األربعني شبح يلوح
 مأزق يف عالقة نفسي فوجدت. بايب يطرق من بأّول وأتزوج سأركض أّنين

.  بسهولة إرضائي ميكن ال لكن يائسة أّنين صحيح. صعب
: املعاكس اآلخر اجلانب من باألمور أبدأ أن صديقة عّلي اقرتحت وهكذا  

 الليايل، إحدى ويف. الشريك عن الحًقا أحبث مث أّوًال، بالطفل أرزق كأن
 قد أكن مل. املنوي السائل بتأمني تعىن اليت املواقع لبعض روابط يل أرسلت
 شعوري من بدء ذي بادئ متأّكدة أكن ومل مماثل، أمر عن قبل من مسعت
.  قدًما املضي قّررت االعتبار، يف كّلها خيارايت أخذ بعد لكن حنوه،
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.  املانح اختيار سوى عليّ  ما اآلن،  
 املواقع هذه على لكن ممتاز، صّحي بتاريخ يتمّتع ماًحنا احلال بطبيعة أردت  

 لون إىل التنّبه جمرد وليس أخرى، مزايا إىل االلتفات يفرتض كان اإللكرتونية،
 املخرج خليفة أدبّيا؟ اختصاًصا أو الكروس العب أريد هل. الطول أو الشعر

.  انطوائّيا أم منفتًحا ترومبون؟ عازف أم تروفو األسطورة
 تشبه الشخصّية املاحنني ملّفات أن اكتشفت عندما مفاجأيت كانت وكم  

 أن باستثناء املواعدة، مواقع على املوجودين األشخاص ملّفات عّدة جبوانب
 الكفاءة اختبار نتائج معّدالت وذكروا جامعّيني طّالبًا كانوا املاحنني معظم

 يسّمى ما تعليقات أّمهها األخرى، الرئيسّية الفروقات بعض ومثّة. املدرسّية
 البنك يف يعملن اللوايت) كّلهن إناثًا بََدون (النساء هنّ  فهؤالء. املخترب بفتيات
 املخترب فتيات تقوم مث. »جعبتهم يف ما إفراغ«لـ يأتون عندما املاحنني ويقابلن
 الشخصي، املانح ملف على وُيضفنه العمل فريق بانطباعات يصفنه ما بتدوين

 تعليقاتم فتأيت. االنطباعات هذه حيكم واضح منط أو قاعدة ألي تام غياب يف
 مييل «إىل ،!»املنكبني عريض العضالت مفتول هو «من كبري بشكل متفاوتة

 جامعي طالب أي أهاب كنت. (»النهاية يف مهّمته ينجز لكّنه املماطلة، إىل
).  االستمناء حد لتبلغ مماطلته تطول

 كّلما أّنين اكتشفت فقد العمل، فريق انطباعات على كبري بشكل اّتكلت  
 مع ملموس غري رابطًا أريد أّنين قناعيت زادت كّلما امللّفات، من املزيد قرأت
 الكلمة هذه حتمله ما كان أيّا أحّبه، أن أردت. بابين رابط سريبطه الذي املانح
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 وأّنين العائلّية، الطعام مائدة يشاركنا معنا جالًسا كان أنّه أشعر أن. معانٍ  من
 وأستمع املخترب فتيات انطباعات أقرأ رحت بينما لكن. برفقته أستمتع كنت

 ما أطرف هو ما (املاحنني مع أجرينها اليت للمقابالت الصويت التسجيل إىل
 مفهومك هو ما «ذلك، من واألغرب شخصّيتك؟ تصف كيف لك؟، حدث

 بعيدة سريريّة، تزال ال برّمتها العملّية وكأن شعرت»). األّول العاطفي اللقاء عن
.  شخصّية عالقة أي عن البعد كل
 ألحد الصّحي املاضي عن ألسأل املينّ  ببنك األيام أحد يف اّتصلت مث  

 راحت وبينما. كايتلني وامسها املخترب فتيات إحدى إىل حتويلي فتم املاحنني،
 املخترب فتاة أّ�ا فعلمت معها، أحتدث بدأت الطّيب، سجّله يف تبحث كايتلني

: فسألتها نفسي أمتالك أن أستطع مل. التحديد وجه على املانح بذا التقت اليت
 أن يل حيق كان إن أعلم أكن مل. طبيعّية أبدو أن حماولة ،»لطيف؟ هو هل«

.  أسأل
 هلجتها مستخدمة التحّفظ من بشيء تقول كايتلني بدأت ،»حسًنا  «

 مرتو يف مرّة من أكثر إليه أنظر لن لكنّين . جّذاب غري ليس: «الثقيلة النيويوركّية
.  »األنفاق

 ماحنني عليّ  تقرتح املنويّة، سّري أمينة كايتلني أصبحت احملادثة، تلك بعد  
 يضّخمن املخترب فتيات بعض كان بينما إذ. با وثقت. أسئليت على وجتيب

 كايتلني كانت- األمر �اية يف املنوي السائل بيع إىل يسعني فهن- تقييمهن
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 األمر معايريي، تشبه جّدا، عالية معايري وضعت فقد. حدود أبعد إىل صرحية
.  بنجاح شروطنا اجتياز أحد يستطع مل إذ مشكلة، إىل حتّول الذي

 أن يريدين املستقبلي طفلي أن أفرتض أن منطقّيا يل بدا. هنا منصفني فلنكن  
. االعتبار يف العوامل من بالكثري األخذ من بد ال وكان. اإلرضاء صعبة أكون
 تاريخ مثل أخرى، مشكالت تربز حساسّييت، يشاركين أنّه بدا ماًحنا وجدت فإن

 أقل عمر يف ثدي سرطان (أنا عائليت تاريخ مع يتطابق ال الذي الصّحي عائلته
 لكّنه مشّرف الصّحي تارخيه ماًحنا أجد كأن أو). كلى أمراض الستني، من

 -طمسها ميكن ال مالمح وهي الطول، فارع املالمح، أورويب األصول، دامناركي
 ذوي األشكنازيني اليهود عائليت أفراد بني- باالختالف يشعر ابين جتعل وقد

 وأذكياء، جّيدة، بصّحة آخرون ماحنون بدا وإن املقابل،  يف.القصري البّين  الشعر
 كاملانح اخلطر، ناقوس يدق ما مثّة كان أن إّال  متشابة، خارجّية مالمح ميلكون
 وفيلمه لوليتا، هو املفّضل وكتابه األسود، هو املفّضل لونه أن كتب الذي

 ما، يوًما امللف هذا يقرأ ابين أختّيل أن حاولت. »آلّية برتقالّية «هو املفّضل
 كان إن نفسها فعلي رّدة وكانت. »هذا؟ واخرتتِ : «يسألين وكأنّه إيلّ  فينظر
 يف الرتقيم عالمات استخدام عن أو صحيح بشكل الكتابة عن عاجزًا املانح

.  مكا�ا
 أجد أن يف األمل أفقد فيها بدأت مضنية، أشهر لثالثة العملية تلك تواصلت  

.  ابين مع عنه التكّلم يف أفخر جّيًدا ماًحنا
! أخريًا وجدته أن إىل  
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 من اهلاتف على صوتّية رسالة وجدت. املنزل إىل متأخر وقت يف عائدة كنت  
 كلوين جورج «يشبه وكأنّه وصفته مانح على أطّلع أن مّين  طلبت. كايتلني
 دائًما كان ألنّه التحديد وجه على املانح هذا أحّبت أّ�ا أضافت. »الصغري
 إن النهاية، يف. قليًال  متلملت. للتربّع البنك إىل يصل عندما رائع ومبزاج ودوًدا
 إباحّيا فيلًما تشاهد أن وشك على عمرك، من العشرينات يف شابًا كنت

- أتعابك لقاء املال لك سيسّددون كّله هذا وفوق -جنسّية بنشوة وتستمتع
: الشاب هذا تزّكي كانت كايتلني لكن الرائع؟ املزاج دون حيول الذي فما

.  جّذابة وشخصّية الفت، وذكاؤه حسن، ومظهره جّيدة، صّحته
.  »شائبة تشوبه ال مكّمل، كامل إنه: «ثقة بكل يل قالت  
 املوقع دخلت لذلك،. احلماسة من الدرجة هذه على يوًما كايتلني تبدُ  مل  

 نّصه، وقرأت الصّحي، تارخيه يف ودّققت ملّفه، على نقرت. نظرة ألقي
 عندما الناس يدرك كما الفور، على فأدركت مقابلته، شريط إىل واستمعت
 األمور -فيه ما فكل. رجلي وجدت أّنين األوىل، النظرة من احلب عن يتكّلمون

 يل بدت- وقَيمه واهتماماته الفكاهي، وحّسه يكرهها، اليت وتلك حيّبها اليت
 أخلد أن فقّررت مرهقة، كنت لكّنين تغمرين عارمة بفرحة أحسست. مألوفة
 ذكرى التايل اليوم صادف وإذ. التايل الصباح يف التفاصيل وأعاجل قليًال  للنوم
 حّية أحالًما كّلها فيها حلمت متواصلة، ساعات لثماين منت ميالدي، عيد

 شخصني من يأيت حقيقّيا طفًال  تصّورت األوىل، للمرّة. طفلي حول دارت
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َدين،  موروثه نصف طفل عن تراودين كانت اليت الواهية األفكار تلك بدل حمدَّ
.  بيضاء صفحة

 ابين «وأغنية مفرطة، وحبماسة نشاط بكل فراشي من �ضت الصباح، عند  
 لسنوات الطفل هذا قدوم انتظرت! أنا يل سعيد ميالد عيد. رأسي يف تدور »أنا

 أن ميكن ميالد عيد هديّة أفضل معه بالراحة أشعر مانح إجياد بدا وقد طويلة،
 وجهي، تفارق ال السعيد احلظ وابتسامة حاسويب، إىل توّجهت. عليها أحصل

 اسم ووجدت اإللكرتوين، البنك موقع أدخلت. باألمر القيام وشك على فأنا
 أحسستها اليت نفسها بالثقة أحسست. جديد من ملّفه أقرأ وأخذت املانح،
 سألين لو ابنيت أو البين منطقّيا سيبدو الذي ذاك ،»رجلي «أنّه وأيقنت البارحة

.  كّلهم املاحنني بني من الشاب هذا اخرتت ملاذا يوًما، سألتين أو
 موقع من كتابًا أتسّوق كنت لو كما -املشرتيات سّلة يف املانح وضعت  

 سأجنب. العقار شراء كبسة على ونقرت الطلبّية، من حتّققت مث- أمازون
.  جليلة اللحظة بدت! طفًال 

 آخذ: فعله عليّ  يتعّني  ملا أخّطط أخذت الطلبّية، معاجلة تتم كانت وبينما  
 للطفل، سجّال  وأعدّ  احلمل، قبل ما مرحلة فيتامينات وأشرتي للتلقيح، موعًدا

 أطول وقًتا تستغرق طلبّييت أن الحظت واألخرى، الفكرة وبني. الغرفة وأحّضر
 املوت عجلة «باسم واملعروفة شاشيت، على الدّوارة الدائرة بدت. إلمتامها
 أن قبل أطول، فرتة انتظرت مث انتظرت،. املعتاد من أطول لفرتة تدور ،»الدورانّية
 على اإللكرتونّية بالشبكة التواصل فقدت حال يف العودة زر أستخدم أن أحاول
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 الدورانّية املوت عجلة اختفت أخريًا. القبيل هذا من شيء ال لكن. حاسويب
.  متوّفر غري: مفادها رسالة وظهرت

 زر ضغطت ألّنين رّمبا -احلاسوب يف تقنّيا عيًبا األمر يف ختّيلت متوّفر؟ غري  
 تكن مل لكن كايتلني، عن وسألت املين ببنك سريًعا اّتصلت لذلك- العودة
.  بارب امسها العمالء خدمة عن ممثلة إىل حتويلي ومت هناك

 اخرتتُ  لقد. تقين عيب من ما أن تقّرر أن قبل املسألة من بارب حتّققت  
 أن وإىل سريًعا، ينفدون احملبوبني املاحنني أن تشرح وأخذت. جّدا حمبوبًا ماًحنا
 حىت أشهر ستة تبلغ انتظار فرتة من بد ال ،»خمزو�ا «توفري إعادة الشركة حتاول

 تطول قد املخزون، يتوّفر عندما حّىت  أنه وأضافت. واختبارها العّينة عزل يتم
 وبينما. متأّخرة كطلبّية أضافوه قد األشخاص بعض ألن االنتظار، الئحة
. إّال  ليس البارحة اّتصلت كايتلني أن كيف أفّكر رحت تتكّلم، بارب كانت
 رّمبا. النساء من كثريات على املانح هذا اقرتحت تكون قد أّ�ا اآلن ببايل خطر

 الصريح تقييمها بفضل أنا، مثلي كايتلني، مع عالقة كثريات نساء نسجت
. للمين

 غبّية تكوين ال: «متشائمة قالت لكّنها (االنتظار الئحة على بارب  وضعتين
 من أشهر بعد. باخلدر وشعرت اخلط أقفلت مث ،)بانتظاره وقتك وتضّيعي
 يف فكرة من أكثر حقيقة، املستقبلي طفلي وبدا ماحني، وجدت العقيم، البحث

. الطفل ذاك عن أختّلى أن عليّ  كان ميالدي، عيد يوم اآلن، لكن. ذهين
.  الصفر نقطة إىل عدت
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 طويلة، لفرتة هكذا جلست. الفراغ يف حمّدقة بعنف، احلاسوب شاشة أغلقت  
 املاضي األسبوع عليها حصلت خاصة بطاقة مكتيب زاوية عند الحظت أن إىل
 والعشرين السابعة يبلغ أفالم صانع من البطاقة كانت. مهين تعارف حفل من
 دقائق اخلمس حواىل أليكس مع تكّلمت قد كنت. أليكس ويدعى العمر من

 من باندفاعة أفّكر فرحت جّيدة، صّحة ويف وذكّيا لطيًفا بدا لكّنه إال، ليس
 رّمبا أنّه اآلخر، بعد منها الواحد ينفد اخليارات من الئحة أمام نفسه وجد

 العامل يف مانح عن وأحبث الشبكة عرب البنوك فكرة عن أختّلى أن ميكنين
 ال ملَ . عنه أحبث الذي املانح شخص يناسب أليكس أن يل وخطر. احلقيقي

.  يرفض قد أنّه األمر يف ما أسوأ النهاية، يف باألمر؟ يقبل كان إن أسأله
 الرسالة حمتوى وتركت) اعتيادي غري سؤال (بعناية رساليت عنوان اخرتت  

 لتناول دعوته مث). التعارف؟ حفل من أتذكرين، مرحًبا، (مبهًما اإللكرتونية
 أليكس، ردّ . »االعتيادي غري السؤال «عليه أطرح أن أستطيع حّىت  القهوة

 أّنين أجبته. اإللكرتوين الربيد عرب سؤايل له أرسل أن بإمكاين كان إن متسائًال 
 أن على اّتفقنا مث. بالطبع فكتب،. لوجه وجًها معه األمر أناقش أن أفّضل
.  األحد ظهر مًعا القهوة نتناول

 * * *
. أورث مقهى إىل وصلت عندما التوتّر، ببعض أشعر يقال، ما أقل كنت،  

 أليكس أن من ثقة على كنت عفوية، بكل اإللكرتوين بريدي إرسايل فبعد
 بإذالل أحس ليرتكين به، قمت مبا أصدقائه من العشرات سيخرب مث سريفض،
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 لكّنين الرتاجع، يف فّكرت. جديد من تعارف حفل أي أرتاد أن دون حيول
 اخلطوة، بتلك أقوم أن عليّ  يتعّني  بأنّه وشعرت بطفل، أرزق ألن أتطّلع كنت
 أعدت ما حبسب ال، حتًما هو مطروح غري سؤال على فاجلواب. ولعلّ  عسى

.  وتكرارًا مرارًا لنفسي،
 حّىت - فائقة سهولة -بسهولة بيننا احلوار فانطلق حبرارة، أليكس استقبلين  

 الساعة، حواىل انقضت. لألمر أتنّبه أن قبل بوقتنا واستمتعنا مًعا بالراحة لشعرنا
 على أليكس مييل أن قبل مًعا، جالسان حنن ملاذا أنسى كدت الواقع، يف

 أنّنا إىل خلص أنّه لو كما إغواء، بكل يسألين مث مباشرة، إيلّ  وينظر الطاولة،
.  »هذا؟ »االعتيادي غري سؤالك «هو ما إًذا،: «البعض بعضنا نواعد

 أي به يقوم مبا وقمت يدّي، وبتعّرق وجهي بامحرار نفسها باللحظة شعرت  
 خطورة عقدت لقد-. الصمت التزمت -الظروف هذه مثل يف طبيعي شخص

.  لساين جنونه، بل ال به، سأقوم ما
 متماسكة، غري متأرجحة، أتت اليت عبارايت، بصياغة أبدأ حىت أليكس انتظر  

 كل لدي ليس «مثل عبارات أقول كنت. طليب ألشرح تشبيهات فيها أستخدم
 عن التخّلي دون من لكن بكلية، تتربّع أّنك لو كما«و ،»الوصفة مكّونات
 مسار تغيري وحاولت خجًال  ازددت حّىت  عضو، كلمة لفظت إن وما. »عضوك
!». اإلبر بدل اجلنس تستخدم لكّنك بالدم، تتربّع أّنك لو كما. «احلديث

 على ترتسم غريبة ونظرة يب حيّدق أليكس كان. فمي أغلق أن قّررت وهنا،
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 من إذالًال  أكثر حلظة إىل احلياة تصل أن ميكن ال أنه أفّكر رحت بينما وجهه،
.  اللحظة تلك

 ما يستوعب يكن مل أليكس أن واضًحا أصبح ما سرعان إذ. وصلت لكّنها  
.  منه أطلبه أن أحاول

 من والثالثني السابعة يف أنا. امسع: «قائلة أشرح أن اإلمكان قدر حاولت  
 كان إن أتساءل لذا، املين، يف بنوك أوّفق مل. طفًال  أجنب أن وأريد عمري

.  …»بإمكانك
 مكانه يف جتّمد جسده ألن تام، بوضوح املوضوع أليكس استوعب املرّة، هذه  

 يسبق مل. اهلواء يف يده يف عالًقا بقي باحلليب القهوة كوب إن حّىت  بالكامل؛
 الفصام يعاين مريضٍ  عدا ما حيايت، يف اجلماد هذا على شخًصا رأيت أن يل

: واحدة لفظة لتخرج أليكس شفاه حترّكت أخريًا،. الطب كّلية يف اجلاموديّ 
.  »واو«
. »اإلطالق على هذا أتوّقع أكن مل. «بطيئة أخرى ألفاظ تليها بدأت مث  
 احملرج، املوقف هذا يف لوضعه الضطراري بالغ بانزعاج شعرت. أجبته ،»أعلم«

 عندما ذلك، عن له أعّرب  أن وشك على وكنت باملطلق، املوضوع وإلثاريت
.  »املوضوع يف للتكّلم مستعد لكّنين: «ذهويل أثار ما أليكس أضاف

 الساعات وطارت. »واو «أقول أن قبل باجلماد ألصاب أنا دوري حان اآلن،  
 أحالمنا إىل طفولتنا من تفصيل كل يف وأليكس أنا تناقشنا: سريًعا التالية القليلة

 العاطفّية احلواجز كسر قد املنويّة احليوانات عن الكالم وكأن يبدو. املستقبلّية
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 تدّفق أمام الباب أحدهم مع األوىل للمرّة اجلنس ممارسة تفتح كما متاًما بيننا،
 ليفّكر الوقت لبعض حيتاج إنه أليكس قال نغادر، أن قّررنا وعندما. العواطف

 كنت ذلك، ومع. معي تواصل على سيبقى إنّه فقال بالطبع، فأجبته باملوضوع،
.  باملوضوع ليفّكر الفرصة له تسنح إن ما منه، خربًا أمسع لن أّنين من متأّكدة

 نقرت. اإللكرتوين بريدي صندوق يف أليكس اسم ظهر الليلة، تلك يف لكن  
 أنا باملبدأ: يقول كتب ذلك، عن عوًضا. لطيًفا رفًضا متوّقعة رسالته، على

.  آخر موعد على اتفقنا لذلك. األسئلة من املزيد لديّ  لكن موافق،
 أطلق بدأت إّنين حّىت  أورث يف كثريًا التقينا تلت، اليت القليلة األشهر خالل  

 ويف. »املين مقهى «يسّمونه أصدقائي وبدأ »املين مكتب «اسم املقهى على
 العقود إىل الطّيب، والتاريخ املين، عّينات من األمور كل عن تكّلمنا املين، مقهى

 هل - تربّعه كيفّية فيها ناقشنا نقطة إىل النهاية يف ووصلنا. الطفل مع والتواصل
.  احلمل احتمال لزيادة اجلنس منارس أم التلقيح إجراء الطبيب من نطلب

.  اجلنس اختار  
 النهاية، ففي! التطّور بذا فرحة كنت أكرب، وبصراحة. أمانع مل بصراحة،  

 مع اجلنس ملمارسة الفرصة يل تسنح لن كأم، املستقبلّية حيايت يف أن ختّيلت
 وعظام مقّطعة معدة مع أليكس، مثل ربيًعا وعشرين سبعةً  يبلغ وسيم شاب
.  ناتئة وجه

 يف األيام أحد يف ذكرت. الشهريّة دوريت بوس أراقب بدأت ذلك، غضون يف  
 الشهر، هذا جنّرب أن أردنا ولو اإلباضة، وشك على أّنين ألليكس املين، مقهى
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 األمر يف يبدو قد أخرى ظروف يف. أمره ليحسم بالتحديد واحد أسبوع فلديه
 وال أُبرم االتفاق وكأن أشعر كنت لكّنين مثله، شاب على الضغط من كثريًا
 قانونّيا: ممكنة زاوية كل من خطّتنا ناقشنا أن لنا سبق فكان. أضّيعه لدي وقت

 كل على مستعارة وأمساء نكًتا أطلقنا كنا أيًضا، وهنا. وعملّيا وأخالقّيا وعاطفّيا
. لنا بالنسبة الطفل هذا سيشّكلها اليت النعمة هذه برابط وأحسسنا مّنا، واحد
 فرصة أي مناقشة معرض يف كّنا لو كما السابق، األسبوع يف سألين كما

. له حصري الطرح أن أو »آخرين على عرضي طرحت «قد كنت إن عمل،
 بيرت (النهاية يف الصفقة أعقد كي مناقصات حرب أخرتع أن للحظة أردت
 يوم حبلول عليّ  ترد أن بك حريّ  لذلك أيًضا، اهتمامه عن أعرب وغاري حيوم،

 الصراحة على مبنّية عالقتنا تكون أن أردت لكّنين). حامٍ  املوضوع. اجلمعة
.  سيوافق أليكس أن من ثقة على كنت األحوال، وبأي املطلقة،

 لنناقش الشاطئ على نسري أن قّررنا الزمنّية، املهلة إعالين تال الذي اليوم يف  
 على نتسّكع كّنا وبينما. أعددناه الذي للعقد النهائية التفاصيل األخرية للمرّة

 -البعض بعضنا إىل نظرنا. مفاجئ بشكل تطل املطر زّخات بدأت الشاطئ،
 يرتدي كالنا وكان. حقيقّية عاصفة املطر زخات حتّولت مث- أدراجنا؟ نعود هل

 وبينما كتفّي، على ووضعها وسطه عن السرتة أليكس ففكّ  قصرية، أكماًما
 أعطاين البحر، شاطئ على املطر حتت نبتلّ  وحنن البعض، بعضنا إىل نظرنا

 كثب، عن التعارف حلظات وكل املفاوضات، كل بعد. الرمسي األخضر الضوء
.  جاهزَْين بتنا وللطفل، منا لكل األمر سيعنيه ما حول األسئلة وكل
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 يف أنا. ونبتسم اآلخر، واحدنا يضمّ  وقفنا بينما قال ،!»طفًال  لك فلننجب  «
 يعطيين أن وشك على الذي الرجل هذا أحضن ركبّيت، إىل تصل ضخمة سرتة

 يوًما القصة هذه ابين أخرب أن أنتظر أن يسعين ال كيف وأفّكر املنوي، سائله
.  ما
.  العقد عن املوّقعة نسخته أليكس أعطاين سّيارته، إىل عدنا عندما  
.  اختفى مث  
 لو لكن طويلة، الفرتة تبدو ال قد. متتالية أيّام لثالثة منه خرب أي أمسع مل  

 بويضة تضع أن وشك وعلى عمرك، من الثالثينات أواخر يف مكاين، يف كنت
. دهرًا الثالثة األيام تصبح حمّددة، غري انتظار الئحة هو الوحيد اآلخر وخيارك
 ظهر عندما لكن ،)باإلجناب يضرّ  فاإلجهاد (السطور بني أقرأ أّال  حاولت
. أرًضا وقعت. »للتكّلم حنتاج: «تقول رسالة يل ترك جمّدًدا، أليكس
 كان: هذا يعين ما جّيًدا أدركت األرض، هذه وجه على بالغ شخص  كأي
.  عّين  يتخّلى أن وشك على

 نظر املين، مقهى يف املعتادة طاولتنا إىل جلسنا وبينما التايل، الصباح يف  
 فيك ليست املشكلة: «املعتادة االنفصال كليشيهات يتأتئ وهو بعيًدا أليكس
 إن أعرف وال حيايت يف حالّيا االستقرار بعدم أشعر «؛»أنا يفّ  املشكلة بل أنت،
 والعبارة. »معي أوّرطك أّال  أنت، مصلحتك من لذا االلتزام، بإمكاين كان

.  »أصدقاء نبقى أن أمتىن: «وأبًدا دائًما املفّضلة
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 كنت. نفسي أمحي أن أحاول وأنا قلت أمامي، أخرى خيارات مثّة بأس، ال  «
 اجلانب أن أليكس يعلم وأن املشحون، اجلو من التخفيف من أمتّكن أن آمل

 داخلّيا لكن. التربّع بذا القيام يستطيع ال أنّه يشعر ملاذا يتفّهم مّين  العقالين
 أن يسعين ولن بوضوح ختّيلته الذي الثاين الطفل هو هذا ألن أغلي، كنت
 نفسها الفرتة يف ثانٍ  إلجهاض تعّرضت يل صديقة أخربتين. ذراعيّ  بني أمحله
 اسرتاحة فرتة آخذ أن وقّررت منزيل إىل عدت. نفسه الشعور شعرت أّ�ا تقريًبا

 وكما. املزيد حتّمل يسعين وال انفطر قد قليب ألن املين مانح عن حبثي قّصة من
 إن حىت. اإلمكان قدر األطفال أتفادى أخذت أجهضت، اليت صديقيت
.  احملطّة تغيري إىل تدفعين كانت احلفاضات إعالنات

 العنقودية الشبكة إىل أعود أن عليّ  يتعّني  أنّه أعلم كنت قليلة، أشهر بعد  
 تلّقيت جديد، من املوقع أجل أن وشك على كنت بينما لكن. البحث وأواصل
.  متوّقع غري اتصاًال 

.  املنوي البنك من املخترب فتاة كايتلني، كانت  
!». عظيمة أخبار لديّ  لوري،: «بروكلني سكان متّيز اليت بلهجتها يل أعلنت  

.  »كلوين البن عقارًا أعاد أحدهم  «
. »أعاد؟: «سألتها. »مكّمًال  كامًال  «كان الذي ذاك. رجلي …كلوين ابن  
 يسمح ال كيف فّكرت. املعاد املنوي احليوان حيال شعوري من متأّكدة أكن مل

 لو حّىت  الشخصّية، بالنظافة خاص صنف أي بإعادة فودز هول متجر لك
 عبّوة يفقد مل العقار أن يل أّكدت كايتلني لكن. باإليصال احتفظت
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 بكل املرأة محلت لقد. »املنتج «يف عيب ال وأن اإلقفال احملكمة النايرتوجني
 يف أشرتيه أن فعليّ  أردته، لو. الدعم هلذا حباجة تعد ومل أخرى بطريقة بساطة
 تنهي أن قبل لكن ،…»طويلة انتظار الئحة لكلوين تعلمني، أنت. «احلال

.  بنعم أجبتها مجلتها،
 من جمموعة مع العشاء أتناول كنت اخلريف، فصل يف الحقة فرتة يف  

 كلوين جورج أّمي الحظت عندما باملولود، االحتفال مناسبة بعد األصدقاء
 دراية على الطاولة إىل من مجيع كان. لنا جماورة طاولة إىل جالًسا احلقيقي
 واحًدا يشريون وأقاريب أصدقائي فبدأ ،»الصغري كلوين جورج«لـ كايتلني بوصف
.  الشهري النجم حنو رؤوسهم يديرون مث املنتفخ لبطين واحًدا

 إي مسلسل يف شابًا ممّثًال  كان عندما عليه كان ممّا بكثري أكرب يبدو كان  
 أعمل كنت عندما عليه كنت ممّا نضًجا أكثر بأّنين شعرت أيًضا وأنا. آر

 كان. حياتنا يف احلوادث من الكثري طرأ لقد. سي يب أن قناة يف صغرية موّظفة
.  بصيب أرزق أن وشك على وكنت. أوسكار جبائزة يفوز أن وشك على

 احلب إنه. جوليان زاكاري: جديد باسم »كلوين طفل «حظي أسبوع، بعد  
.  »مكّمل كامل: «كايتلني تقوله قد ما وفق إنّه،. والسحر والذهول والفرح

. أشكاهلا بشّىت  جديدة قدمية صورة: سنوات مثاين بعد ما إىل األمام، إىل نظرة  
 للسنوات واحد سقف حتت طفل مع أعيش أن أستطيع ال: «اخلليل قال عندما
 أليكس أخربين عندما أورث، يف اليوم ذلك إىل بالذاكرة عدت ،»التالية العشر

 لكّنين األمر، آملين كم سأتذّكر. يب اخلاص املين مانح يكون أن ميكنه ال أنّه
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 موت وكأنه بدا ما إحياء لتعيد ذلك، بعد كايتلني اّتَصلت كيف أيًضا سأتذّكر
.  حلم

- اخلائبة واملخّططات الصادمة، االنعطافة -ما حد إىل مشابة احلالة تبدو قد  
 تلقاء من األمور تتحّسن أن يف أمل يقبع اخلليل، إعالن بعد أملي وخلف فلرمبا

.  جديد من نفسها
. املرّة هذه كّله االختالف خمتلًفا يبدو شيًئا لكن  
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١٧  
 رغبة وال ذاكرة دون من

 
 أنّه بيون ويلفرد الربيطاين النفسي احملّلل افرتض العشرين، القرن منتصف يف  

. »رغبة وال ذاكرة دون من «مرضاهم يقاربوا أن النفسّيني املعاجلني على يتعّني 
 مبرور وتتحّول الذايت، للتفسري عرضة املعاجلني ذكريات تقع نظره، وجهة فمن

 أخذتَ  ما وإذا. مرضاهم يريده ما مع تتعارض قد رغباتم أن حني يف الوقت،
 حول املعاجلون يكّو�ا منحازة مفاهيم ختلق فقد مًعا، والرغبات الذكريات

صاغة األفكار باسم وتعرف (العالج
ُ
 كل يدخلوا أن األطّباء من بيون أراد). امل

 بذكرى التأثّر بدل (الراهنة اللحظة يف املريض إىل اإلصغاء ملتزمني جلسة
).  بالرغبة التأثر بدل (احملّصالت خمتلف على منفتحني والبقاء) ماضية

 فتحّديت بيون، أتباع أحد يد على للتدريب خضعت تدرييب، فرتة بداية يف  
 عدم فكرة أحببت. »رغبة وال ذاكرة دون من «جلسة كل أبدأ أن نفسي
 بإحساس بنكهة أحسست كما. مسبقة أعمال جداول أو مفاهيم إىل اجلنوح

 التخّلي على القائم البوذي املفهوم غرار على التخّلي، من النوع هذا يف الزن من
 حماكاة مبحاولة أشبه كان األمر وكأن أحسست املمارسة، يف لكن. التعّلق عن

 ساك، أوليفر األعصاب أخصائي يعاجله كان الذي. م. هـ الشهري املريض
 من سواها، دون الراهنة اللحظة يف العيش على الدماغّية إصابته ألزمته والذي

 أن مبا لكن. املستقبل تصّور أو املباشر املاضي تذّكر على قدرة أي دون
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 فقدان من النوع هذا على نفسي محل يف أجنح فلم سليمة، اجلبهّية فصوصي
.  الذاكرة

 التخّلي يف قيمة ومثّة دّقة، أكثر بيون مفهوم أن بالطبع أعرف أنا ذلك، ومع  
 هنا بيون أستذكر لكّنين. الباب عتبة عند والرغبة للذاكرة املشّتتة اجلوانب عن

 أفّكر كنت ويندل، مع جلسايت إىل مّتجهة سّياريت أقود كنت بينما ألّنين
 من«الـ تكون أن- أنا جانيب من -الغرفة يف املريض جانب من ميكن، كيف
 إىل أقرب)» أيًضا باخلليل رغبة (رغبة وال ،)طبًعا اخلليل ذاكرة (ذاكرة دون

.  النعمة
 املوقعني بني الوسط يف ويندل، أريكة على جالسة وكنت األربعاء، صباح كان  
.  ظهري وراء الوسائد رتّبت أن بعد وب، أ

 اليوم يف العمل يف معي حدث عّما متكّلمة احلديث أبدأ أن أنوي كنت  
 تعلو »الطالق «جملة عن نسخة وحملت املشرتك املطبخ يف كنت عندما السابق،

 الناس تصّورت. االنتظار قاعة يف وضعها يفرتض كان املطبوعات من كومة
 فيجدون هلم، عمل يوم �اية بعد املنزل إىل يعودون الّلة، هذه يف اشرتكوا الذين

 باحلروف »الطالق «كلمة مع الّلة هذه الدعائية، والكتّيبات الفواتري بني
 منازهلم يف ميشون األشخاص هؤالء ختّيلت مث. الغالف على اللّماعة الصفر

 جاهزًا أكًال  يطلب أو مثّلًجا عشاء يسّخن مث اإلضاءة، منهم كل ينري الفارغة،
 كيف: «متسائًال  الّلة، صفحات ويقّلب ليأكله، جيلس مث واحد، لشخص

 ختّطوا الذين األشخاص أتصّور ورحت. »الدرك؟ هذا إىل األمور يب آلت
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 أناس هم املشرتكني غالبية بينما الّلة، هذه قراءة غري بأمور يقومون طالقهم
.  جرى ما يفهموا أن وحياولون حديثًا يتلّوعون أنا، مثلي

 أن بنا يفرتض كان لكن. طالقًا ليس فهذا لذلك اخلليل، أتزّوج مل بالطبع أنا  
 حّىت . نفسها اخلانة يف اللحظة، هذه يف تفكريي وفق وضعين، ما وهو نتزّوج،

 واحد منظور من الطالق من أسوأ يكون قد االنفصال هذا أن شعرت إّنين
 إىل بالطرفني أّدى ما السوء، من بلغت قد األمور تكون الطالق، ففي. معّني 

 األجدى من أليس ما، خسارة على حتزن أن وشك على كنت ولو. االنفصال
 مبني، صمت حلظات -املقيتة الذكريات من برتسانة متسّلًحا تكون أن بك

 أليس اجلميلة؟ الذكريات با جتابه- كبرية أمل وخيبة وخيانة، صاخبة، ونزاعات
  السعيدة؟ الذكريات إّال  يشوبا ال عالقة عن تتخّلى أن األصعب من
.  إجيابًا اجلواب يل بدا  
 الّلة عناوين بنظري أمسح اللنب، أتناول الطاولة إىل جالسة كنت وهكذا،  
 جديد شخص خلق «؛»السلبّية األفكار إدارة «؛»الرفض من التعايف(«

 كنت كما يكن، مل. إلكرتوين بريد ورود إىل مشريًا هاتفي، رن عندما!») منك
 ليلة ألفضل حتّضر إىل يشري العنوان كان بل. اخلليل من أمتّىن،) خيالّيا (أزال ال

 مل إن لكن -فيها املرغوب غري الرسائل إحدى أّ�ا افرتضت! اإلطالق على
  فيها؟ أنا اليت للحالة نظرًا اإلطالق، على ليلة أفضل ألرفض أنا من ،-تكن

 الفينّ  احلفل بطاقَيتّ  على تأكيد الرسالة أن ألكتشف الربيد على ضغطت  
 كان. اخلليل ميالد بعيد لالحتفال كمفاجأة مسبًقا اشرتيتهما قد كنت اللتني
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 موسيقى يعزفو�ا اليت املوسيقى حتّولت وقد املوسيقّية الفرقة هذه حيب كالنا
 أن أستطع مل. نفسها األغنية حنب أنّنا اكتشفنا األّول، لقائنا ففي. عالقتنا
 لو فكيف اخلليل، غري آخر شخص أي مع احلفل هذا أحضر نفسي أختّيل

 ذكرى يف به أفّكر ألن من؟ مع أذهب؟ هل. ميالده عيد ذكرى املناسبة كانت
 كانت وإن هو؟ يب سيفّكر هل: التالية األسئلة أثار الذي األمر ميالده؟
 األفكار إدارة: «»الطالق «جمّلة عنوان إىل نظرت شيًئا؟ له أعنِ  أمل ال، اإلجابة
. »السلبّية
 تكن مل ويندل، عيادة خارج ألن السلبّية، أفكاري إدارة يف صعوبة أجد  كنت

 األقل الصامتة، اخلسارة خانة يف الوقوع إىل االنفصال مييل فقد. هلا منفًذا جتد
 لقد. طفًال  ختسري مل لكّنك إلجهاض، تعّرضت فأنت. لآلخرين بالنسبة واقعّية

 أّنك األصدقاء يفرتض وهكذا. شريًكا ختسري مل لكّنك انفصاًال، اختربت
 هذه املوسيقي احلفل بطاقات مثل أمور وتصبح نسبّية، بسرعة األمر ستتخّطى

 على اخلسارة تقتصر وال به، مرّحًبا يكون يكاد خبسارتك، خارجيّ  إقرار وكأّ�ا
 اخلاّصة والنكات اليومّية، والعادات والرفقة الوقت على بل وحسب، الشخص

.  با حتتفظ أنت لك اآلن باتت اليت املشرتكة والذكريات واإلحياءات،
 لكن جلسيت، يف أرتاح كنت بينما كّله بذا ويندل أخرب أن أنوي كنت  

.  اهلادرة الدموع من سيل إّال  مّين  خيرج مل ذلك، عن عوًضا
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. ألتقطها أن فاتين أخرى، ومرّة. إيلّ  تطري املناديل علبة غشاويت، وسط رأيت،  
 تفتقد حركايت باتت لقد أفّكر، رحت ما حبسب هجري، إىل باإلضافة(

).  للتناسق
 سّلمنا قد نكن مل -بالبكاء انفجاري من آن يف واخلجل باملفاجأة شعرت  

 أنا «عبارة سريًعا ألقي أمتاسك، أن حاولت كّلما وكنت- بعد بعضنا على
 دقائق اخلمس حلواىل جلسيت استمّرت. جديد من السيطرة أفقد أن قبل »آسفة
 أن أحاول. أبكي. آسفة أنا. أتوّقف أن أحاول. أبكي: املنوال هذا على

. آسفة حّقا أنا إهلي يا. أتوّقف أن أحاول. أبكي. آسفة أنا. أتوّقف
.  أعتذر عالم يفهم أن ويندل أراد  
 يف به ما وأفرغت أنفي إىل املنديل محلت!» إيلّ  انظر. «نفسي إىل أشرت  

.  الفت صخب
 يكن؟ وإن صحيح، حسًنا، يقول، أنّه لو كما كتفيه ويندل رفع  
 أن أحاول. البكاء واصلت بل ؛»آسفة أنا: «له ألقول حّىت  أتوّقف مل مث  

.  أتوّقف
. آسفة أنا أقول. أتوّقف أن أحاول. أبكي  
.  إضافية دقائق لبضع األمر استمر  
 االنفصال، تال الذي الصباح يف أنين كيف أفّكر أخذت أبكي، كنت بينما  

.  اليومّية حيايت وواصلت فراشي من �ضت نوم، بال ليلة بعد
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 يقفز كان بينما »أحّبك: «له وقلت املدرسة إىل زاك أوصلت كيف تذّكرت  
 وجييبين، مساعه يستطيع أحد ال أن ليتأّكد حوله من نظر مث السيارة، من
.  رفاقه إىل لينضمَّ  يركض أن قبل!» أحّبك«
 تعليق أستعيد أخذت العمل، إىل السّيارة أقود كنت بينما أّنين كيف فّكرت  

 على القصة �اية تكون أن ميكن كيف أفهم ال: ذهين يف وتكرارًا مرارًا جني
 النحو؟ هذا
 عندما بالضحك مكتيب، إىل مّتجهة املصعد يف قمت أّنين كيف فّكرت  

 النيل و�ر اإلنكار لفظة بني اإلنكليزية اللغة يف القائم اللفظي التالعب تذّكرت
). 3(القائم الوضع إنكار على تقوم نفسية حالة إىل واضحة إشارة يف مصر يف

 يتعّدى ال كّله هذا رّمبا. رأيه سيغّري  رّمبا: اإلنكار حالة إىل عدت ذلك، ومع
.  تفاهم سوء كونه

 هنا، أنا ها إذ كبري، وإن تفاهم، سوء جمّرد األمر يكن مل احلال، بطبيعة لكن  
 كم بذا، إّال  أقوم ال عاجزة أّنين أشعر كم جمّدًدا أخربه ويندل، أمام أبكي
.  حطاًما أزال ال أّنين أشعر

 التعامل حتسين أن نّتفق لو رأيك ما. وأنت أنا صفقة فلنربم: «ويندل يل قال  
 ما نفسك وجتلدي شئت ما تفعلي أن ميكنك هنا؟ تكونني بينما نفسك مع

.  »مفهوم؟ هنا، من خترجي أن مبجّرد أردت
.  قبل من بايل يف الفكرة ختطر مل. نفسي مع التعامل أحسن أن  
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 مع التعامل أحسن أن فورًا نسيت وقد قلت ،»إّال  ليس انفصال لكّنه  «
.  نفسي

 ضرب من تتمّكين حىت الباب عند مالكمة قفازات زوج لك أترك قد أو  «
 أتنّشق بنفسي فشعرت ويندل، ابتسم. »أسهل؟ هذا هل. اجللسة طوال نفسك
 إىل بأفكاري عدت. تلك اللطف حلظة يف أسرتخي أزفره، مث اهلواء، بعض
 أنت لست: ذواتم جيلدون الذين مرضاي أرى عندما ببايل دائًما ختطر خاطرة
 بني واضح، فرق يوجد أنه هلم، وأشرح. نفسك عن اآلن تكّلمه شخص أفضل

 الثانية امليزة: «كورنفيلد جاك قاله ملا الزمة وهي الذاتية، واملسؤولية الذات لوم
 قبول على القائم األساسي املفهوم على تستند. اللطف هي الناضجة للروحانّية

 مقابل) إنسان؟ أنا هل (الذايت الرتاحم إىل نسعى النفسي، العالج يف. »الذات
).  سيئ؟ أم جّيد أنا هل: الذايت احلكم أو (الذات احرتام

 كنت أّنين األمر يف ما كل. املالكمة لقّفازات حباجة لست رّمبا: «قائلة أجبته  
 أتراجع، وكأّنين أشعر. البكاء عن أتوّقف أن يسعين ال واآلن أفضل، حبال

.  »االنفصال أسبوع مربّع إىل عدت وكأّنين
 أن مّين  وافرتاًضا ،»سؤاَال  عليك أطرح دعيين: «قال مث قليًال  برأسه ويندل لوى  

.  أنتظر وجلست عيينّ  مسحت عالقيت، سيتناول األمر
 مع جلست أن لك سبق هل نفسّية، كمعاجلة عملك يف: «يقول بدأ  

.  »حمزون؟ شخص
.  قاسية صفعة مبثابة سؤاله كان  
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 إىل طفل، خسارة من: احلزن أشكال كافة يعانون أشخاص مع جلست لقد  
 خسارة أو زواج، خسارة أو قريب، خسارة أو شريك، خسارة أو أهل، خسارة
 عضو خسارة أو حلم، خسارة أو هويّة، خسارة أو عمل، خسارة أو كلب،

. شباب خسارة أو اجلسم، أعضاء من
 شقوقًا عيو�م وتتحّول ذاتم، على وجوههم تطبق أشخاص مع جلست  لقد

 جلست. مونك لـ الشهرية الصرخة لوحة املفتوحة أفواههم وتشبه تفتح، بالكاد
 إحدى وصفت ؛»احملتمل غري«و »رهيب«بالـ حز�م يصفون مرضى مع

 اخلدر بني ما بالتناوب «تشعر جعلها حز�ا أن مسعته، شيء عن نقًال  املرضى،
.  »املربّح واألمل

 عّينات أنقل كنت عندما الطب كّلية زمن يف كما بعد، عن احلزن رأيت كما  
 من األنابيب أفلت كدت حّىت  فاجأين صوتًا فسمعت الطوارئ غرفة يف الدم
 بدائّيا، ثاقًبا بشرّي، صوتٌ  منه أكثر احليوانات بعويل أشبه عويًال، كان. يدي
 أّما وجدت املمر، يف. مصدره أجد كي كاملة دقيقة األمر استغرقين حىت

 يف وسقطت اخللفي الباب من خرجت أن بعد أعوام ثالثة البالغة طفلتها غرقت
 لتغّري  تصعد كي األم احتاجتهما اللتني الدقيقتني خالل يف السباحة حوض
 مث النبأ، ويتلّقى يصل زوجها رأيت للعويل، أستمع كنت وبينما. لطفلها احلفاظ
. زوجته هدير مع جوقة يف يتناغم كان لو كما صراًخا تنفجر صدمته مسعت
 احلزن متّيز اليت اخلاّصة املوسيقى هذه إىل فيها أستمع اليت األوىل املرّة كانت
.  حتصى وال تعد ال مرّات مسعتها احلني، مذاك لكّنين، واألمل،
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 خلت، سنوات وحّىت  السبب، هلذا. االكتئاب احلزن يشبه أن مفاجًئا وليس  
 اخترب فلو. املهين التشخيص دليل يف النفسي احلداد استبعاد يسّمى ما مثّة كان

 يكون ما، خسارة يليان اللذين األّولني الشهرين يف االكتئاب أعراض الشخص
 الشهرين، بعد ما إىل األعراض هذه تواصلت إن لكن. نفسّيا حداًدا التشخيص

 موجوًدا، يعد مل هذا النفسي احلداد استبعاد لكن. اكتئابًا التشخيص فيصبح
 ينتهوا أن حًقا بالناس يفرتض هل: التايل الزمين اجلدول إىل جزئًيا ذلك ويعود

 أو أشهر لستة يستمرّ  أن للحزن ميكن أال شهرين؟ بعد واحلداد احلزن حال من
  كاملة؟ حياة بآخر أو بشكل أو سنة،

 اخلسارة من. عّدة طبقات يف تصّنف قد اخلسائر أن وهو آخر، واقع يربز مث  
 هلذا). ميثّله ما (الكامنة اخلسارة إىل ،)اخلليل خسارة أنا، حاليت يف (الفعلّية

 الشخص خسارة جبزئه إال يتناول ال الطالق أمل أن كثريون يرى السبب،
 وخيانة ورفض فشل- التغيري هذا ميثّله ما حول يتمحور ما هوغالًبا بل اآلخر؛
 فقد العمر، مقتبل يف الطالق وقع ولو. املرء يتوّقعه عّما خمتلفة وحياة وجمهول
 واالنكشاف آخر، شخص على التعّرف صعوبة مع التأقلم اخلسارة تتضّمن

 تعّرفت مطّلقة امرأة جتربة عن قرأت أّنين أذكر. نفسها احلميمّية بدرجة أمامه
 لن: «تقول فكتبت لعقود، دام الذي زواجها انتهى أن بعد جديد حبيب على

.  »بأّمه يوًما ألتقي لن. الوالدة غرفة يف دايفيد بنظرات يوًما نظرايت تلتقي
 أتذّكر أن مّين  فبطلبه. بالغة أمهّية ويندل سؤال ارتدى أيًضا، السبب هلذا  

 ميكنه ما على يدّلين هو حمزونني، أشخاص مع أجلس عندما األمر يكون كيف
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 تغيري يستطيع ال. املكسورة عالقيت إصالح يستطيع ال. اآلن يل يفعله أن
 أنفسنا لنفهم تّواقون كّلنا: يلي ما يعرف ألنّه املساعدة يستطيع لكّنه. الوقائع
 يشتكي ما غالًبا العالج، جلسات يف أزواًجا أرى عندما. يفهمنا من وجند

 امرأة مرّة قالت. (»تفهمين ال أنت «بل ،»حتّبين ال أنت: «يقول فال أحدمها
: قائًال  حظّه فجّرب. »أحّبك؟ «من عاطفّية أكثر كلمتني أيّ  أتعرف: «لزوجها

).  »أفهمك أنا: « تضيف أن قبل بالنفي زوجته عليه فرّدت. »مجيلة أنت«
 وهو ويندل به يشعر مبَا أفّكر رحت. جديد من تنسكب دموعي بدأت  

 النفسّيون، املعاجلون حنن به، نشعر أو نقوله أو نفعله ما فكل. هنا معي جالس
 شخصّييت على سيؤثّر خربته ما كل تارخينا؛ له يتوّسط مرضانا، مع جنلس بينما

 اليت واحملادثة للتو، تلّقيتها اليت النّصية فالرسالة. الساعة تينك يف اجللسة تلك يف
 أن أحاول بينما العمالء خدمة مع أقمته الذي والتفاعل صديق، مع أجريتها

 به حلمت وما منتها، اليت الساعات وعدد والطقس، فاتوريت، يف مشكلة أحل
 سيؤثّر كّله هذا مريض، قصة حترّكها اليت والذكرى اليوم، يف األوىل اجللسة قبل
 أصبحته عّما خيتلف اخلليل، قبل عليه كنت فما. املريض مع سلوكي على
 اجللسات يف عليه أنا عّما خيتلف طفًال، ابين كان عندما عليه كنت ما. اآلن

 ما بفعل معي اجللسة هذه يف خيتلف وهو. ويندل مع اجللسة هذه فيها مبا اآلن،
 من به مر ما كل دموعي له تستجلب رمبا. اللحظة تلك حّىت  حياته يف جرى
 من أنا أمثّله ما يل الغموض من ميّثل هو. أيًضا هذا هو يعيش أن ويؤمله حزن
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 عّما اللثام إماطة أجل من جهودنا نوّحد هنا، حنن ها ذلك، ومع له، الغموض
.  هنا إىل قادين

 يقومون النفسّيني املعاجلني فكل. قّصيت ينّقح أن اآلن ويندل عاتق على يقع  
 عن تثين أم مهّمة الداعمة الشخصيات هل الدخيلة؟ املواد هي ما. بذلك

 تكشف هل مفرغة؟ حلقة يف يدور البطل إن أم تتطّور احلبكة هل املوضوع؟
  ما؟ موضوع عن احلبكة

 يبقى اليت الدماغية اجلراحة نوع ما حد إىل نستخدمها اليت التقنّيات تشبه  
 يكّلمون العملّية، اجلراحون جيري وبينما العملّية؛ طوال مستيقظًا املريض فيها

 تقول أن تستطيع هل بذا؟ تشعر هل: حاله من باستمرار ويتحّققون املريض
 كم مبعايرة باستمرار ويقومون اجلملة؟ هذه تعيد أن ميكنك هل الكلمات؟ هذه

 سريًعا تراجعوا إحداها، ملسوا ما وإذا الدماغ، يف احلّساسة املناطق من يقرتبون
 وليس العقل يف يغوصون النفسّيني املعاجلني لكن. با ضرر أي يُلِحقوا ال حىت

 أصبنا أنّنا عابرًا، كان مهما تعبري، أو حركة أي عرب نرى أن وميكن الدماغ، يف
 املنطقة إىل ننجذب حنن األعصاب، جرّاحي عكس على لكن. حّساًسا وترًا

.  االرتياح بعدم املريض شعر لو حىت عليها، برفق نضغط احلّساسة،
 لكن. احلزن أشكال من شكًال  نطأ ما وغالًبا املوضوع، صلب إىل نصل هكذا  

.  بني بني ما يقف احلبكات من الكثري
 عمرها، من العشرينات يف وكانت العالج إىل مرّة مسانتا امسها مريضة حضرت  

 حادث يف تويفّ  إنّه صغرية وهي هلا قيل. العزيز أبيها وفاة قّصة تفهم كي
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 االنتحار يرتك ما غالًبا. نفسه قتل أنّه يف شّكت كربت، عندما لكن قوارب،
 به القيام ميكن كان الذي ما ملاذا؟: حملول غري لغز بعبء حممَّلني الناجني
  ذلك؟ لتفادي

 عالقاتا، يف مشكالت عن دائًما تبحث مسانتا أخذت ذلك، غضون يف  
 ال ألن سعيها ففي. العالقة لقطع سبًبا شك أدىن بال متنحها أمور عن تفّتش
 قصة إحياء قصد غري عن تعيد كانت أبوها، كانه الذي اللغز عّشاقها يكون
 السيطرة، ُحتِكم كانت. ويتخّلى يهجر من هي كانت املرّة، هذه لكن. اهلجر
 حتاول الذي اللغز أن تعّلمت العالج، جلسات يف. وحيدة األمر با ينتهي لكن
 لغزًا أيًضا كان. ال أو االنتحار على أقدم قد أبوها كان إذا ممّا أكرب كان فّكه
  ذلك؟ بنتيجة أصبحت ومن - يرزق حًيا كان عندما أبوها هو من على قائًما

 األعظم للسواد بالنسبة لكن يفهموا، وأن يفهمهم من جيدوا أن الناس يريد  
 نتعثّر ننفك فال. مشكلتنا هي ما نعلم ال أنّنا يف الكربى مشكلتنا تكمن بيننا،

 مرارًا تعاسيت يضمن الذي نفسه باألمر أقوم ملاذا. نفسها الوحل بقعة يف
  وتكرارًا؟

. الفرتة هذه طوال أبكي أن يل ميكن كيف متسائلة وبكيت، بكيت،  
 الدموع هي ها ذلك، ومع. مقتًال  مين أصاب قد اجلفاف كان إن تساءلت

 إىل إشارة يف ساقيه على يرّبت ويندل وجدت أدري، أن وقبل. جديد من تتدّفق
 مفاجئ بشكل أصبحت أّنين والحظت عميًقا نفًسا أخذت. انتهت اجللسة أن

 يف غَرقي يشبه كان ويندل مكتب يف حبرّية فاالنتحاب. اآلن هدوءًا أكثر
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 أخذت. اخلارجي العامل يف جيري ما كل عن بعيدة وآمنة، دافئة مالءة حضن
 ومع الذات، قبول يتناول الذي اجلزء جمّدًدا، كورنفيلد جاك قاله ما يف أفّكر
 أبكي وأنا ليشاهدين ألحدهم املال أدفع أنا هل: األحكام أطلق بدأت ذلك

  متواصلة؟ دقيقة وأربعني خلمس
.  وال نعم  
 ومل أحزن، رآين. كالم أي نتبادل مل لو حىت حوارًا، وويندل أنا أجرينا لقد  

 تركين بل. املسألة حتليل أو مقاطعيت عرب راحة أكثر تبدو األمور جيعل أن حياول
.  اليوم مناسبة رأيتها اليت بالطريقة قّصيت أخرب

 كّلما أنه كيف أفّكر رحت مغادرة، وأقف دموعي أجّفف أخذت وبينما  
 نتواعد كنا بينما جيري كان ماذا -حيايت أوجه من آخر وجه عن ويندل سألين

 جاهزًا رّدا أعطيه كنت- باخلليل ألتقي أن قبل حيايت كانت وكيف واخلليل، أنا
 ،!)صديقي يا هنا فيه البحث يستحق ما مثّة ليس: واألصدقاء والعمل العائلة،(

 سّلة يف املناديل أرمي كنت بينما اآلن، لكن. اخلليل موضوع إىل دائًما ألعود
.  كامًال  يكن مل لويندل قلته ما أن أدركت املهمالت،

.  أيًضا كاملة القّصة أقل مل لكّنين. بالتحديد أكذب، مل  
. التفاصيل بعض أغفلت إّنين فلنقل  
 
 يف Denialو The Nile بني املقابلة على هنا اللفظي التالعب يقوم) 3(

.  نفسها بالطريقة تلفظان اللتني اإلنكليزية اللغة
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 الثاني القسم

 
 التعاطف، من أقوى عالج الصدق 
. خيفي ما غالًبا إّمنا يواسي قد الذي 

  إرليخ جريتل 
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١٨  
 الرابعة عند الجمعة أيّام

 
 عتيقة، أقمشة قدمي، خشب بالية، كراسٍ  ماكسني، زميليت مكتب يف اجتمعنا  

 ومن االستشاريّة، اليوم لموعة حالة ألقّدم دوري حان. ناعمة كرميّية وظالل
.  مساعدته يف أجنح أّنين يبدو ال مريض عن أتكّلم أن املفرتض

 أنا؟ يفّ  املشكلة أم فيها؟ املشكلة هل  
.  األمر ألكتشف هنا أنا  
 تواجهها صعوبات بسبب سنة قبل إيلّ  حضرت. عمرها من الثالثني بيكا تبلغ  
 من باألمل تشعر لكّنها عملها، يف صنيًعا حتسن كانت. االجتماعية حياتا يف

 كأس الحتساء أو الطعام لتناول أبًدا يدعو�ا وال يستبعدو�ا، الذين أقرا�ا
 محاسة هلا يبدون الذين الرجال من ثّلة تواعد بدأت ذلك، غضون يف. معهم
.  شهرين بعد عنها ينفصلوا أن قبل البداية يف بالغة

 اجللسات من لتكتشفه تسعى ما هذا فيهم؟ املشكلة أم فيها؟ املشكلة هل  
.  العالجّية

 عندما الرابعة، عند اجلمعة عصر بيكا عن فيها أحتدث اليت األوىل املرّة تكن مل  
 الموعات أن إال إلزامّية، ليست أّ�ا من الرغم على. األسبوعّية جمموعتنا تلتقي

 بشكل عملنا فبنتيجة. النفسّيني املعاجلني من العديد حياة يف ثابتة االستشاريّة
 أو به، قمنا صنيع على إطراءً  أكان اآلخرين، من تعليق بأي حنظى ال منفرد،
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 وحسب، مرضانا بفحص نقوم ال هنا. أفضل بشكل به القيام كيفّية حول رأيًا
.  مبرضانا يتعّلق ما يف أنفسنا نفحص بل
 هلذا. أخيك مثل املريض هذا يبدو: «جمموعتنا يف يل، تقول أن أندريا تستطيع  

 على أيان أساعد أن وأستطيع. »النحو هذا على معه تتعاملني أنت السبب
 إذ (الفلكي برجها تفاصيل عن بإبالغه جلساتا تبدأ مريضة مع أحاسيسه إدارة
 االستشاريّة الموعة تصبح وهكذا). »اهلراء هذا أحتّمل أن أستطيع ال: «يقول
 أنّنا ليضمن والتوازنات الضوابط على يقوم- قّيم إّمنا كامل غري -نظام مبثابة

 واضح شيء أي يفوتنا وال املهّمة، املواضيع أغوار ونسرب املوضوعّية، على حنافظ
. العالج يف
 وال املزاح، من ختلو ال هذه، اجلمعة أيّام ظهر بعد جلسات أن يف شك وال  

.  والنبيذ الطعام
 إّ�ا «بيننا، الوحيد الذكر وأيان، وكلري، وأندريا، ماكسني،: للمجموعة قلت  

 حالة يف امللحوظ لكن خمفّية، نقاطًا مّنا لكل أن وأضفت. »نفسها املعضلة
.  نفسها حيال فضول أي متلك ال وكأّ�ا تبدو أّ�ا بيكا

 العالجّية اجللسات يبدأون الناس من فكثريون. الرأي الموعة أعضاء وافقين  
 بذا؟ زوجي يقوم ملاذا: أنفسهم من أكثر اآلخرين جتاه بالفضول يشعرون وهم
 يساعد أن يسعه ال العالج ألن الفضول، بذور نزرع حديث، كل يف لكن

 من شيًئا ما نقطة يف أقول وقد. أنفسهم جتاه فضول أي يعرتيهم ال أشخاًصا
 ،»نفسك؟ جتاه عليه أنت ممّا جتاهك فضوًال  أكثر أنا ملَ  أتساءل «القبيل، هذا
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 الناس معظم يبدأ عندئذ،. األمر هذا املريض سيتلّقف كيف ألرى وأنتظر
.  بيكا ليس لكن. سؤايل حيال بالفضول بالشعور

 تشعر ال فهي أفعله، عّما راضية ليست: «أكملت مث عميًقا نفًسا أخذت  
 إىل لتبثت أسبوع كل تعود هي ها آخر، معاجل إىل تذهب أن وبدل تقّدم، بأي
.  »خمطئة وأّنين حق على أّ�ا ما حد
 هذه عميدة وهي عاًما ثالثني عملها على مضى اليت ماكسني، كانت  

 تواصلني ملاذا: «وسألتين دائريّة، حبركات يدها يف النبيذ كأس حتّرك الموعة،
.  »رؤيتها؟

 فشلت لقد الواقع، يف. الصينية على من جبنة شرحية أقطع بينما بسؤاهلا أفّكر  
 على فلو،. املاضية القليلة األشهر خالل الموعة قّدمتها اليت األفكار كل

 هلذا: «وجهي يف لتصرخ كانت دموعها، سبب عن بيكا سألت املثال، سبيل
 ولو. »هنا إىل للقدوم احتجت ملا جيري، ما أعرف كنت لو إليِك، آيت السبب
 بأّنين وإحساسها ّيف، أملها خيبة من اللحظة تلك يف بيننا جيري عّما تكّلمت

 أن كيف لتخربين فجأة احلديث مسار حتّور- أساعد ال بأّنين ورأيها أفهمها ال
 وعندما. وحسب أنا معي لكن آخر، شخص أي مع هلا حيدث مل املأزق هذا

 ما، بشيء أّتمها بأّنين شعرت هل -حنن علينا مرتكزًا احلديث أبقي أن حاولت
 الغضب، عن أكّلمها أن حاولت وعندما. غاضبة ثارت- أنتقدها؟ أو

 با حتمي وسيلة صمتها كان إن تساءلت وعندما. الصمت حببل اعتصمت
. الفهم أسأت إّنين جمّدًدا قالت املوضوع، جيرحها أن خمافة هلا سأقوله ممّا نفسها
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 الدوام، على فهمها أسيء أّنين تشعر كانت إن إيلّ  وتأيت تعود ملاذا سألتها ولو
 أو أصحابا يفعل كما متاًما تغادر، أن وأرغب عنها أختّلى أّنين جتيب كانت

 الذي بالسبب التفكري يف أساعدها أن حاولت وعندما. العمل يف زمالؤها
 االلتزام يهابون أصحابا أن رّدت عنها، االبتعاد على الناس هؤالء حيمل

.  متكّربون العمل يف وزمالءها
 يف والناس املريض بني يتكّرر ومريضه النفسي املعاجل بني حيصل ما العادة، يف  

 املكان هي العالج غرفة يف اآلمنة املساحة تكون ما وغالًبا اخلارجي، العامل
 ذلك يتكّرر مل ولو. (السبب بفهم فيه يبدأ أن عادة للمريض ميكن الذي

 غالب يف السبب فيعود اخلارجية، املريض عالقات يف ومريضه املعاجل بني املشهد
. حتديًدا السبب هلذا- عميقة عالقات أي يكّون مل املريض أن إىل األحيان
 معي تقوم بيكا أن يبدو). جّيدة سطحّية عالقات على اإلبقاء األسهل   فمن

 هذا لتناقش مستعّدة تكن مل لكّنها أهلها، مع عالقاتا متثيل بإعادة اجلميع ومع
.  أيًضا

 ومريضه، النفسي املعاجل بني األمور فيها تستوي ال حلظات متر قد بالطبع  
 مشاعر بروز: والدليل. عائًقا املعاجل به يقوم الذي املقابل النقل يقف عندما
.  املريض جتاه سلبّية

 من بأحد تذّكرين أّ�ا السبب هل لكن. حفيظيت تثري بيكا أن الموعة أخربت  
  معها؟ التفاعل حبق يصعب أنه أو املاضي،
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 مع يعملون عندما للمعلومات مصادر ثالثة النفسّيون املعاجلون يستخدم  
 أحيانًا،. معهم جنلس بينما نشعر وكيف يفعلونه، وما املرضى، يقوله ما: املرضى

 سعى كما لكن! بأّمك أذّكرك أنا تقول عنقها حول شارة املريضة ترتدي قد
 ما: «التالية املقولة فينا ليحفر التدريب فرتة خالل علينا املشرفني أحد جاهًدا
. »استخدمه - حقيقي هو املريض مع لقائك من اآلخر املقلب عند به تشعر

 ملا مشابًا شعورًا نشعر رّمبا ألنّنا بالغة أمهّية ترتدي الشخص هذا مع فتجاربنا
.  املريض هذا فلك يف يدور من كل يشعر

 أن كم أرى بتّ  حبيث بيكا، مع التعاطف على بذلك معرفيت ساعدتين لقد  
 لكل أن يؤمن تيزون أليكس الراحل املراسل كان. متجّذرة عميقة صراعاتا
 الشخص عبء بني ما العقدة يف ما مكان يف «تقبع ملحمّية قّصة شخص
 بتعب أشعر كنت. بعد بيكا مع املكان هذا أبلغ أن يسعين مل لكن. »ورغبته
 أخّزن أن على حرصت كما. مللٌ  بل ذهنّيا، إرهاقًا ليس- جلساتنا يف متزايد

 يف. عّين  النعاس شبح ألطرد تصل أن قبل احملّفزة القفزات ببعض وأقوم الشوكوال
 كانت إن ما لكن. صباحي موعد أول إىل املسائّية جلساتا نقلت النهاية،
 على أقوى ال وأنين بالعجز شعرت أن إىل إّيل، يتسّلل امللل يبدأ حّىت  جتلس،

.  مساعدتا
 حتتاج: «قائلة اليوم جلسة يف تدّخلت عليها، الطلب يكثر حمّللة وهي كلري،  

 فشلِت، إن. قّوة أكثر أّ�ا تشعر حّىت  يكفي مبا مؤهلة لست أّنك تشعرك ألن
. »الفاشلة هي أّ�ا عندئذ تشعر فلن
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 جون، مثل أشخاًصا ليسوا املرضى فأصعب. حق على كلري كانت رّمبا  
 هم املرضى أصعب إن. ذلك يالحظون أّ�م يبدو ال لكّنهم يتغّريون أشخاًصا

.  يتغّريون ال لكّنهم احلضور يواصلون بيكا، مثل الذين، أولئك
 أخربتين املاضي، واألسبوع وايد، امسه جديًدا شخًصا تواعد مؤّخرًا بيكا بدأت  

 فقال كثريًا، أصدقائها من تشتكي بيكا أن وايد الحظ. بينهما نشب نزاع عن
 تستطع مل. »لك؟ أصدقاء بم حتتفظني ملاذا معهم، سعيدة تكوين مل إن: «هلا

 أن تريد وأّ�ا إال؟ ليس أمامه تنّفس أّ�ا يفهم أمل. وايد ردّ  »تصّدق أن «بيكا
 ؟»ُتَصدَّ  «أن ال معه املوضوع تثري
 معي تنّفس أن حتاول كانت إن بيكا سألت. هنا واضحة الشبه أوجه بدت  

 أصدقائها، مع تفعل كما عالقتنا، يف القيمة بعض جتد كانت وإن إّال، ليس
 أسأت لقد كّال، بيكا، فأجابت. باإلحباط أحيانًا تشعر أّ�ا من الرغم على

 صّدت أّ�ا ترى أن تستطع مل. وايد عن لتتكّلم هنا كانت. جديد من الفهم
 تكن مل. مشاعرها على سلًبا ينعكس الذي األمر صّدتين، كما متاًما وايد

 ما هلا يقّدموا أن حوهلا من الناس على ويصّعب به تقوم ما إىل للنظر مستعّدة
 إّال  حياتا، أوجه بعض تغيري وراء سعًيا إيلّ  أتت بيكا أن من الرغم وعلى. تريده
 »تارخيية حّجة «يف عالقة كانت. فعلي تغيري أي أمام منفتحة تبدو ال أّ�ا

. يل بالنسبة األمر كذلك قيودها، لبيكا كان ومثلما. العالج مرحلة سبقت
.  قبل من املأزق هذا واجه قد أعرفه نفسي معاجل فكل
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 كل جرّبتُ  أّنين إىل أشارت. بيكا أستقبل أزال ال ملاذا جمّدًدا ماكسني سأَلت  
 الموعة يف املعاجلني من مسعُته ما وكل جتاريب، ومن تدرييب فرتة من اكتسبته ما

.  تقّدم أي بيكا حترز أن غري من االستشاريّة،
.  »عاطفّيا عالقة بأّ�ا تشعر أن أريدها ال: «فأجبتها  

.  »أنتِ  فيهم مبن حياتا، يف اجلميع قبل من. عالقة بأّ�ا بالفعل تشعر إّ�ا  «
 أن قناعتها من ذلك يزيد أن معها، العالج أ�يت إن أخشى لكّنين. حسًنا  «
.  »مساعدتا يستطيع أحد ال
.  حاجبيها أندريا رفعت  
.  »ماذا؟: «سألتها  
.  »لبيكا كفاءتك إلثبات مضطرّة لست: «قالت  

.  »بيكا هو أخشاه ما لكن. ذلك أعرف  «
.  ضاحكة كّلها الموعة وانفجرت. يتقّيأ أنّه اّدعى مث قويّا، سعاًال  إيان سعل  

 مثل. «احملّمص اخلبز شرحية على اجلنب بعض وضعت. »أفعل رمبا حسًنا،  «
 معاملة يعاملها ال شاب مع عالقة على وهي أعاجلها اليت األخرى املريضة تلك

 أّ�ا ما، بطريقة له، تثبت أن تريد ألّ�ا عنه االنفصال تريد ال لكّنها حسنة،
 ال ذلك، له تثبت أن تستطيع لن أ�ا ومع. أفضل بشكل يعاملها أن تستحق

.  »حتاول تنفكّ 
.  »القتال عن تتنازيل أن عليك: «أندريا أردفت  

.  »قبل من مريض عن ختّليت أن يل يسبق مل  «
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.  فمها يف العنب حببيبات ترمي وهي كلري رّدت ،»مؤملة االنفصال قرارات  «
.  »با نقم مل لو مهملني نكون لكّننا  «
. الغرفة يف مشرتكة مههمة  

 إيان- »اآلن عنقي وتنحرن كّلكن ستقفزن. «برأسه يهزّ  وهو يراقب إيان  كان
 استمعن لكن- «والنساء الرجال حول تعميمات بإطالقه جمموعتنا يف مشهور

 صاحبها امرأة تعامل مل فلو. الرجال من أكثر محاقات يتحّملن النساء. هذا إىل
 مريض يستفد مل وإذا. عني طرفة يف عنها ينفصل أن له يسهل جّيدة، معاملة

 األمر، يفلح مل لكن جهدي، قصارى بذلت أّنين أكيد وأنا له، أقّدمه ممّا
.  »الفور على العالقة فسأقطع

 متاًما الرجال عن التخّلي حيسنّ  فالنساء. املعتادة احملّدقة بنظراتنا كّلنا رميناه  
.  يقوله ما يف حقيقة مثّة تكون قد أنه جّيًدا نعي كّنا لكّننا. هم يفعلون كما
 يف كؤوسنا فقرعنا. كأسها ترفع وهي ماكسني قالت ،»العالقة قطع خنب  «

.  فرحة أي غياب
 أّنك تدرك النهاية، ويف عليك، آماهلا كل املريضة تضع أن مؤمل هو كم  

 حنو على بأمر قمت لو: واحد سؤال يسكنك احلاالت، هذه يف. خذلتها
 حنو على ألساعد كنت هل املناسب، الوقت يف املفتاح وجدت لو خمتلف،
 الموعة تقوله ما كان وأيّا. رّمبا: لنفسك تعطيها اليت واإلجابة أفضل؟

 النحو على بيكا أساعد أن بوسعي يكن مل إليها، أنتمي اليت االستشاريّة
.  خذلتها فقد املعىن وبذا الصحيح،
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 * * *
 التغيري مسؤولية ألن ذلك. وحسب النفسي للمعاجل ليس شاق، عمل العالج  

.  املريض عاتق على أيًضا تقع
 املكان يف موجوًدا تراك بالرأس، املتعاطفة اإلمياءات من ساعة تتوّقع كنت فلو  

 دعمنا لكن دعم، كل سيقّدمون النفسّيني املعاجلني أن يف شك فال. اخلطأ
. شريكك جتاه السليب رأيك على التأكيد إىل وليس تقّدمك، إىل يهدف

 العالج، يف). بالضرورة تبّنيها دون من نظرك وجهة فهم حول دورنا يتمحور(
 وبدل. آن يف بضعفك تشعر وأن للمساءلة عرضة تكون أن منك سُيطلب

 مبفردهم، النقطة هذه بلوغ على حنّثهم املشكلة، قلب إىل مباشرة الناس توجيه
 اليت تلك هي- اجلد حممل على الناس يأخذها اليت تلك -احلقائق أقوى ألن

 لتحّمل املريض استعداد ويبقى. أنفسهم تلقاء من رويًدا، رويًدا إليها، يأتون
 السهل من يكون ال قد إذ العقد، بنود من ضمنًيا بنًدا الراحة وعدم االنزعاج
.  برّمتها العملية إجناح سبيل يف االنزعاج بعض تفادي

 على بالعالج أقوم ال أنا: «اجلمعة أيام أحد عصر ماكسني قالت كما لكن  
)».  فتاة يا هّيا هّيا، (طريقة

 يبدأ عندما أفضل بشكل ينجح العالج لكن منطقي، غري األمر يبدو قد  
 عندما أو قلقهم، أو اكتئابم يرتاجع عندما أفضل حبال أّ�م يشعرون الناس

 على قدرة وأكثر حضورًا، وأكثر تفاعًال، أقل يصبحون هكذا،. األزمة يتخّطون
 األعراض، تزول أن مبجّرد أحيانًا الناس يغادرنا احلظ، لسوء. العمل يف االخنراط
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 البقاء وأن للتو، بدأ قد العمل أن) جّيًدا أدركوا أن بعد رّمبا أو (يدركون ال إذ
.  اجلهد من املزيد بذل سيتطّلب

 عندما أحيانًا، إّنين له قلت ويندل، مع جلسة �اية يف املرّات، إحدى يف  
 إىل يب ُقذف قد وكأنّه أشعر إذ-قدومي حلظة من أسوأ حبال أغادر بأّنين أشعر
 بكم احتفاظي ومع- قوله أردت ما كل قول من أمتّكن أن غري من العامل، هذا

.  العالج أكره املؤملة، املشاعر من هائل
 مل. »الصعبة األشياء هي التعب تستحق اليت األشياء معظم إن: «رّده وكان  

 عن ذلك يقول رّمبا أنّه أفّكر جعلتين وتعابري بنربة إّمنا عفوي، بشكل ذلك يقل
 أنا، أفضل، حبال اجللسة ملغادرة اجلميع يسعى بينما أنه أضاف. شخصّية جتربة
. النحو هذا على دائًما يسري ال العالج أن أعرف أن جيب الناس، كل بني من
 أن ميكنين قال، ما حبسب القصري، املدى على أفضل حبال أشعر أن أردت فلو

.  األمد القصرية املتعة عامل يف له مصلحة ال لكن. أنتشي أو حلوى قطعة آكل
.  أيًضا أنا يل مصلحة وال أضاف، مث  
 أنّه هو حتدٍّ  مبثابة العالج جيعل ما-. كمريضة أعين -مصلحة يل كان لكن  

 حيمل. يروها أّال  عادة خيتارون بنواح أنفسهم إىل ينظروا أن الناس على يفرض
 ينظر أن للمريض يعود األمر لكن التعاطف، من ممكن قدر بأكرب مرآة املعاجل
! لالهتمام مثريًا هذا أليس آه،«: ويقول به حيّدق أن االنعكاس، ذاك إىل جّيًدا
.  نظره جانًبا يدير أن بدل ،»ماذا؟ اآلن
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 بعد. بيكا مع جلسايت وأ�ي االستشارية جمموعيت بنصيحة آخذ أن قّررت  
 يف األمر عن ويندل أخربت وعندما. آن يف وبالتحّرر األمل خبيبة شعرت ذلك،
.  معها به أشعر كنت مبا متاًما يشعر إنّه قال التالية، اجللسة

.  »مثلها؟ مرضى لديك هل: «فسألته  
. »طبًعا: «عّين  نظره يزيح أن غري من واسعة بابتسامة فأجابين  
 يقوم هل! إهلي يا. أنا يعنيين إنّه: األمر أستوعب أن قبل الدقيقة حواىل لزمين  

 يتساءل أيًضا؟ جلساتنا قبل الكافيني على يرّكز أو الرياضّية القفزات ببعض
 مهّمة، غري حياة يرونه ما نتيجة بامللل يشعروننا كانوا إن املرضى من كثريون
 بامللل يشعروننا الذين املرضى إن بل. اإلطالق على بامللل يشعروننا ال لكّنهم

 أو جلساتم، خالل يبتسمون الذين حياتم، يشاركوننا ال الذين أولئك هم
: رؤوسنا خندش فنشرع مرّة، كل يف منها مغزى ال مكّررة قصص يف ينطلقون

 يشعرونك الذين واألشخاص إليهم؟ بالنسبة هلذا أمهّية أي هذا؟ يل يقولون ملاذا
.  عنهم بعيًدا إلبقائك يسعون الذين هم امللل من بكثري

 من يتمّكن مل اخلليل؛ عن أتكّلم أنفكّ  مل عندما ويندل مع فعلته ما هذا  
 أتصّرف أنا: البحصة يبق اآلن هو وها. بذلك له أمسح مل ألّنين إيل الوصول

 عن هذا يف كثريًا أختلف وال - البعض بعضنا مع واخلليل أنا تصّرفنا كما معه
.  بيكا

 أفّكر فأخذت. »لك الدعوة من كنوع بذا أخربك أنا: «قائًال  ويندل يل شرح  
.  ويندل مع نفسه باألمر أقوم أن أريد ال. بيكا رفضتها مّين  دعوة من كم
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.  مساعديت على قادرة هي تكون فرّمبا بيكا، مساعدة على قادرة غري كنت لو  
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١٩  
 به نحلم ما

 
 كنت ربيًعا، وعشرين أربعة العمر من تبلغ شابة األيام، أحد يف جاءتين،  

.  السابقة ليلتها حلم وأخربتين أشهر، منذ أعاجلها
 اليت ليزا، الفتاة، بتلك التقيت. التجاري املركز يف كنت: «تقول هويل بدأت  

 كما لوجه وجًها مّين  تسخر تكن مل. الثانوية املدرسة يف سيًئا معي تعاملها كان
 ذلك، ألمانع كنت وما! بالكامل تتجاهلين كانت بل. األخريات تفعل كانت

 وهذا. البّتة تعرفين ال أّ�ا لتّدعي كانت املدرسة، خارج با التقيت لو أّنين غري
 وحضرنا نفسها، املدرسة يف سنوات ثالث مًعا قضينا ألنّنا ذاته، حبد جنون
.  مًعا الصفوف من عدًدا
 كثريًا با ألتقي وكنت مّين، خطوات بعد على تعيش كانت حال، كل على  «
 لّوحت أو عليها سّلمت لو ألّنين أراها، ال أّنين أّدعي وكنت- منطقتنا يف-

 ورمقتين جبينها أمسكت لكانت ممكنة، طريقة بأي عليها تعّرفت أو بيدي
 بذا تقول مث. أين تذكر ال لكّنها رأتين وأن سبق بأّ�ا تفيد اليت النظرة بتلك

 »قبل؟ من التقينا هل «أو ،»أعرفك؟ هل عذرًا،: «املصطنع اللطيف الصوت
.  »امسك؟ كان ما لكن حمرج، األمر «حمظوظة، كنت إن أو
.  تكمل أن قبل للحظة هويل صوت ترّنح  
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 يف أعد مل. أيًضا هناك ليزا وكانت التجاري، املركز يف أنا كنت احللم، يف إًذا  «
 املثالّية، الثياب أرتدي حنيلة، كنت خمتلًفا، مظهري وكان الثانوية، املدرسة
 لتفّتش ليزا اقرتبت عندما الرف على املالبس بعض أقّلب وكنت. أملس وشعري

 يف. غريبة حتّدث كانت لو كما املالبس، عن حتّدثين فبدأت نفسه، الرف يف
 تزال ال هي -جديد من الكرّة نعيد حنن ها كأن بالغضب، شعرت البداية،
 ال هي- حقيقي األمر أن املرّة، هذه أن أدركت لكّنين. إيلّ  تتعّرف ال أّ�ا تّدعي
.  »رائًعا يبدو مظهري ألن تعرفين

 تكّلمنا أن لنا سبق. باملالءة نفسها وغّطت األريكة على مكا�ا هويل غّريت  
.  حجمها وختفي جسدها، لتغّطي املالءة هذه تستخدم كيف
 كنت وبينما وظائفنا، وعن املالبس عن نتحّدث وبدأنا الرباءة، اّدعيت لذا  «

 وكأّ�ا كانت. وجهها تنري عرفتين، بأّ�ا توحي اليت النظرة تلك رأيت أتكّلم،
 -عشر الثاين الصف من عّين  خمّيلتها يف العالقة الصورة بني تقابل أن حتاول

 أن بإمكاين كان. اآلن صوريت مع- مسيك أجعد شعر مسينة، بدينة، تعلمني،
! هويل! إهلي يا: «تقول أن قبل باألخرى، الواحدة الصورتني يربط دماغها أرى
!».  نفسها الثانوية املدرسة إىل ذهبنا لقد
 الطويل بشعرها ملفتة، طويلة تزال ال كانت. تضحك هويل بدأت هنا  

 حبواىل تزيد تزال ال وكانت احمليط، بزرقة املصبوغتني وعينيها اللونا، الكستنائي
.  الطبيعي وز�ا معدل عن كلغ العشرين

٢٠١



 املصطنع اللطيف الصوت بذلك وقلت جبيين فركتُ  إًذا،: «ختربين واصلت  
 فرّدت. »أعرفك؟ هل. آسفة أنا حلظة، «معي، تستخدمه كانت الذي نفسه
 القدمي والتاريخ اهلندسة علم صف أخذنا لقد! ليزا أنا تعرفينين، بالطبع: «عليّ 

 أذكر نعم، فأجبتها،. »حياة؟ السّيدة صف أتذكرين- مًعا الفرنسية واللغة
 عليّ  فرّدت. »الصف؟ ذاك يف كنتِ . أذكرك ال إهلي، يا لكن، حياة، السّيدة
 يف أراك كنت. البعض بعضنا من خطوات بعد على نعيش كنا! هويل: «تقول

 غرفة يف سيكريت فيكتوريا حمل يف املرّة وتلك اللنب متجر ويف السينما
.  …»املالبس

.  هويل ضحكة ازدادت  
: أجبتها لكّنين. الوقت ذاك طوال تعرفين كانت أّ�ا صرًحيا اعرتافًا اعرتفت لقد  
 حبيبها املّتصل وكان هاتفي رن مث. »لقاؤك يسعدين لكن أذكرك، ال غريب،«

 فرميتها. الفيلم على نتأّخر ال كي اخلطى أسرع أن مّين  يطلب املدرسة أيام
 تركتها أن بعد بعيًدا، ومشيت با، جتابين كانت اليت اخلبيثة االبتسامة بتلك
 إّال  هو ما اهلاتف رنني أن أدركت مث. املدرسة أيّام به أشعر كنت مبا تشعر
.  »حلًما إّال  كان ما ذلك وأن املنّبه،

 ؛»الشاعري العدالة حلم «اسم احللم هذا على تطلق هويل باتت الحًقا،  
 وليس العالج، يف يظهر ما غالًبا شائع موضوع عن عبارة كان يل، بالنسبة لكن

 هجرنا، يتم أن من اخلوف إنّه. االستبعاد موضوع وهو - وحسب األحالم يف
.  ووحيدين حمبوبني غري األمر بنا ينتهي وأن واستبعادنا، وجتاهلنا،
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 العقل من اجلزء إىل لإلشارة اجلماعي الالوعي مصطلح يونغ كارل صاغ لقد  
 فّسر وبينما. مجعاء البشرية بني املشرتكة اخلربة أو األجداد، بذاكرة حيتفظ الذي
 يف باحلامل احللم حمتوى يرتبط كيف أي الغرض، مستوى على األحالم فرويد
 نفس علم يف األحالم، ُفسِّرت). احملّددة واملواقف األدوار، توزيع (احلقيقية احلياة
 الالوعي يف املشرتكة باملواضيع ترتبط كيف أي املوضوع، مستوى على يونغ،

.  اجلماعي
 من الكثري فلدينا. مبخاوفنا األحيان معظم يف حنلم أن مفاجًئا وليس  

.  املخاوف
  خناف؟ ممَّ   
 وخناف نفشل أن خناف. لإلذالل نتعّرض أن خناف. لألذى نتعّرض أن خناف  
 يقوله ملا نصغي أن خناف. العالقات وخناف مبفردنا نكون أن خناف. ننجح أن
 هذه يف (السعادة غاية يف نكون أن وخناف سعداء نكون أّال  خناف. قلبنا لنا

 أهلنا موافقة على حنصل أّال  خناف). سعادتنا على حتًما نعاَقب األحالم،
 .فعًال  حنن كما أنفسنا نتقّبل أن وخناف
 احلصول ومن احلسد من خناف. اجلّيد احلظ ومن الضعيفة الصّحة من  خناف

 من خناف. عليها حنصل ال قد أمور على آماًال  نبين أن من خناف. الكثري على
. ولوظائفنا ألوالدنا طارئ حيدث أن من خناف. التغيري عدم من وخناف التغيري
 القصرية الفرتة من خناف. الشخصّية قّوتنا من وخناف السيطرة نفقد أن خناف
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 خناف). منوت أن بعد أمهّيتنا، نفقد أن خناف. (احلياة نفارق وحلظة نعيشها اليت
.  الشخصّية حياتنا عن مسؤولني نكون أن
 سّيما وال مبخاوفنا، نعرتف أن قبل أحيانًا، الوقت بعض األمر يستغرق وقد  

 أو- الذايت االعرتاف باكورة تشّكل أن ميكن األحالم أن والحظت. ألنفسنا
 ليس إّمنا مدفونًا، كان ما السطح إىل فيطفو. االعرتاف قبل ما من نوًعا

 الغرفة؛ يف زميلتها حتتضن السرير يف مستلقية أّ�ا مريضة حلمت. بأكمله
 تشعر أّ�ا الحًقا أدركت لكّنها القويّة، صداقتهما يف تفّكر أّ�ا بداية اعتقدت

 وتكرارًا، مرارًا رجًال  يراود نفسه احللم كان املقابل، يف. النساء إىل باالجنذاب
 من سنة بعد السريع؛ الطريق على سرعة خمالفة يف عليه القبض مت أنّه مفاده
 التصريح وعدم بالغش السنني لعشرات قيامه أن يفكر بدأ احللم، هذا اختبار

.  املطاف �اية يف به يودي قد- القانون فوق نفسه ووضع -الضرائب عن
 حلم تداخل ويندل، إىل الذهاب على مواظبيت من أشهر بضعة مضي بعد  

 التجاري، املركز يف كنت. حلمي مع الدراسة مقاعد على زميلتها حول مريضيت
 أنّه يبدو. نفسه الرف يف يبحث اخلليل ظهر عندما املالبس، رفوف بني أحبث
.  اجلديدة لصديقته ميالد عيد هلديّة يتسّوق كان

.  »ميالد؟ عيد أي آه،: «احللم يف سألته  
 ليست فهي راحة، بعدها ما براحة شعرت البداية، يف. »اخلمسني: «فأجابين  

 بل وحسب، عمرها من والعشرين اخلامسة البالغة العشيقة كليشيه عن بعيدة
 ال بعمر وهي املنزل، يف أوالًدا يريد ال فاخلليل. منطقي هذا. أيًضا مّين  أكرب هي
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 لطيف حديث واخلليل أنا بيننا دار. اجلامعة سن فيه بلغوا أوالدها أن يف شك
 اكتشفت عندئذ،. للرف املالصقة املرآة يف نفسي حملت أن إىل- تافه وّدي،-

 عشيقة أن تبّني -. الثمانينات ورّمبا السبعينات أواخر يف -عجوز امرأة أّنين
.  بعقود الواقع يف تصغرين عمرها، من اخلمسني البالغة اخلليل

. »كتابك؟ إجناز يف جنحت هل: «اخلليل سألين  
.  املرآة عرب تتحرّكان العَّدتني شفيتَّ  أراقب وأنا ،»كتاب؟ أي: «فسألته  
.  »موتك حول الكتاب: «واقعّية بكل عليّ  فردّ   
 مل اآلخرين، املرضى أحالم إىل اليوم طوال أستمع رحت بينما. املنّبه رن هنا  

.  احللم هذا سكنين، لقد. حبلمي التفكري عن أتوّقف أن يسعين
. اعرتايف يسبق ألنه سكنين  
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 األول االعتراف

 
 أن ويندل أخربت عندما ترى،. لدقيقة الدفاعّية من بشيء أتصّرف دعين  

 احلقيقة أقول كنت االنفصال، حلظة حّىت  يرام ما على كانت كّلها األمور
 أردت كما احلقيقة الواقع، يف وهي،. أعرفها اليت احلقيقة باألحرى، أو. املطلقة

.  أراها أن
.  أكذب كنت: دفاعايت أزيل دعين واآلن،  
 األمور تكن ومل- كتابًا أجنز أن يب يفرتض أنّه وهو لويندل أخربه مل ما فثّمة  

 أّنين »هلا خّططت كما جتري األمور تكن مل«بـ وأعين. هلا خّططت كما جتري
 وّقعت قد أكن مل لو مشكلة أي املوضوع يثري ال قد. أكتب الواقع يف أكن مل

 املبلغ أعيد أو الكتاب، أجنز أن إّما تفرض قانونّية موجبات عليّ  وبالتايل عقًدا،
 املشكلة ستظل حسًنا،. املصريف حسايب يف متوفـّرًا يعد مل الذي املسبق املايل
 نفسّية، معاجلة كوين عن فضًال  إذ املايل، املبلغ إعادة من متّكنت لو حّىت  قائمة

 الكتابة، أستطع مل وإن- عليه أنا ما إّمنا وحسب، أفعله ما هذا ليس -كاتبة أنا
 لن إّنين وكيلي يقول الكتاب، هذا أسّلم مل وإن. مّين  أساسًيا جزءًا فسأفقد
.  آخر كتاب كتابة بفرصة أحظى

 اليت الفرتة يف الواقع، يف. اإلطالق على الكتابة من أمتّكن مل أّنين يعين ال وهذا  
 بارعة إلكرتونّية رسائل بصياغة أقوم كنت فيها، أكتب أن يب يفرتض كان
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 اخلليل وحىت وعائلة أصدقاء من اجلميع أخرب بينما للخليل، اإلغراء وكثرية
 مالبسه يرتدي الذي املقامر كما كنت. كتايب بإجناز منهمكة أّنين نفسه،
 بدل الكازينو إىل يتوّجه مث صباح، كل عائلته ويودّع العمل، إىل للتوّجه
.  املكتب

 طاقيت كل أرّكز كنت لكّنين الوضع، عن ويندل مع أتكّلم أن أنوي كنت  
.  لذلك فرصة مثّة أن أحسّ  أعد مل حّىت  االنفصال على

.  كبرية أخرى كذبة احلال، بطبيعة وهذه،  
 باألمر، أفّكر مرة كل يف ألّنين أكتبه ال الذي الكتاب عن ويندل أخرب مل  

 ما وهو (بايل يف املوضوع خطر وكّلما. والعار والندم والرهبة، الذعر يتمّلكين
 ال الروح، ليايل من ليالء ليلة يف: «بقوله فيتزجرالد عّرب  كما باستمرار؛ حيدث
 وجسدي تنكمش مبعديت شعرت ،)»آخر بعد يوًما فجرًا، الثالثة الساعة تبارح
 عند حيايت يف اّختذته سّيئ قرار كل عن بالتساؤل أبدأ مث. بالشلل يصاب كّله
 ما نتيجة الراهن الوضع هذا يف أّنين قناعة على كنت ألّنين طريق، مفرتق كل
.  حيايت يف سوءًا القرارات أفظع من واحًدا يعترب

 ال واآلن بعقد، لفوزك الكفاية فيه مبا حمظوظة كنتِ  لقد حّقا؟ تفّكر، رّمبا  
 يف متواصلة ساعة عشرة اثنيت تعملي أن حاويل! سحًقا الكتاب؟ تكتبني
 إليزابيث نفسي، أخال من أعين،. هذا حصل كيف أفهم! اجلحيم حبق مصنع،
 احلّمام بالط على تبكي كانت عندما ،»حب صالة، طعام، «يف جيلربت

 »السعادة مشروع «يف روبن جريتشن حيّبها؟ الذي زوجها هجر يف تفّكر وهي
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 يراه قد ما يفوق املال من ومبلغ أصّحاء، وبنات وسيم حمب بزوج حتظى اليت
 يف تفتقده ما مثّة بأن تشعر هذا ومع حياتم، يف الناس من األعظم السواد

  حياتا؟
 ال الذي الكتاب حول مهّما تفصيًال  أغفلت قد أّنين يذّكرين الذي األمر  

 كتاب: والسخرية الفكاهة حسَّ  بعد ُأِضعْ  مل كال،. السعادة املوضوع؟. أكتبه
.  تعيسة جيعلين الذي السعادة

 فقط وليس السعادة، حول كتابًا أكتب أن األّول املقام يف يب يفرتض كان ما  
 جتد أكرب هو ما على احلزن حول ويندل نظريّة كانت إذا مكتئبة، كنت ألّنين

 العمل ممارسة بدأت قد كنت الكتاب، هذا أجنز أن قّررت فعندما. يدعمها ما
 »أتالنتيك «لّلة غالف موضوع كتابة من للتو وانتهيت اخلاصة، عياديت يف

 أوالدنا بسعادة هوسنا يكتب قد ملاذا: للعالج طفلك تسّلم كيف «بعنوان
 أكثر الوقت، ذلك يف شّكل، ما وهو ،»شبابم يف هلم مشؤوًما تعيًسا مصريًا
 تكّلمت. ونّيف عام مئة على ميتد الذي الّلة تاريخ يف فعل ردود يردها مقالة
 وسائل يب واّتصلت اإلذاعة؛ وعلى احملّلي التلفزيون شاشة على املقالة تلك عن

 أصبحت وضحاها، ليلة وبني مقابلة؛ وراء سعًيا العامل بقاع كافة من اإلعالم
.  »العائلية الشؤون يف اخلبرية«
 كيف «عن كتاب بإجناز يطالبونين إيلّ  سارعوا أن إّال الناشرين من كان وما  

 يطالبونين كانوا أّ�م أعين ،»يطالبونين «وبكلمة. »للعالج طفلك تسّلم
 من خيايل مبلغ مقابل- خمتلفة بطريقة األمر أصوغ كيف أدري ال -بالكتابة
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 من مبلًغا أحالمها، يف تراه أن إّال  عزباء أّما يسع ال املال من مبلًغا كان. املال
. طويلة لفرتة مالّية حببوحة واحد مدخول على تعتمد اليت لعائلتنا يضمن املال

 به أستمتع الذي األمر (ندوات يف مداخالت يستتبع النوع هذا من وكتاب
). مهنيت بداية يف يساعدين الذي األمر (للمرضى ثابًتا وتدفـًّقا املدارس يف) كثريًا
 كان الذي األمر (تلفزيوين مسلسل إىل لتحويلها خيارًا بدت املقالة إن حّىت 

 لكن ).املبيعات أعلى حّقق بكتاب املقالة تدعيم مت لو حقيقة إىل ليتحّول
 ،»للعالج طفلك تسّلم كيف «بعنوان كتاب إلجناز الفرصة يل سنحت عندما
 غياب يف قلت، كامًال، واملايل املهين مستقبلي مسار يغّري  أن حيتمل كتاب وهو

 …لكن منكم، لطف هذا جزيًال، شكرًا: مسبق وتفكري نظر بعد ألي مدقع
.  أفعل أّال  أفّضل

.  وحسب ال قلت. جلطة بأي أصب مل  
 أن بدء ذي بادئ ففّكرت. جتاهه صائب غري شعورًا شعرت ألّنين ال قلت  

 الذكّية الكتب فعشرات. بعد عن بالرتبية يعىن آخر لكتاب حباجة ليس العامل
 النهاية، يف. ممكنة زاوية كل من الرتبية يف اإلفراط موضوع تناولت قد واملدروسة

 الشعور هذا جوته فون فولفجانج يوهان الفيلسوف ّخلص خلت، سنة مئيت قبل
 بكل حماولتهم، عرب أطفاهلم، حياة يصّعبون اآلباء من كثريون: «قائًال  بإجياز،
 2003 العام يف-املعاصر التاريخ يف إنّه حّىت . »سهولة أكثر جيعلوها أن زخم،
 يف اإلفراط تناول الذي املعاصرة الكتب أكثر أحد فإن- التحديد وجه على

: النحو هذا على األمر صاغ ،»الوقت طوال قلقون «بعنوان نشر والذي الرتبية
٢٠٩



 مع املزاجي والتوافق والتعاطف، االعتدال، -اجلّيدة للرتبية اجلوهريّة القواعد«
.  »العلمية النتائج أحدث مع حىت حتسينها يتم أن يرّجح وال بسيطة- الطفل

 الواقع يف كتبت وقد. اآلباء يعانيه الذي القلق عن مبأمن أكن مل أمَّا، بصفيت  
 جلسة كانت لو كما األهل منها يستفيد أن أمل على األساسّية، مقاليت

 التجاري القطار بركب أحلق كي كتاب إىل بتحويلها قمت إن لكن. عالجّية
 من جزء إىل أحتّول قد نفسي لرأيت اإلنستغرام، منّصة خرباء كوكبة إىل وأنضم

 تدئتهم كيفية حول آخر كتابًا ليس باعتقادي، األهل، حيتاجه فما. املشكلة
 طوفان من فعلّية اسرتاحة كان بالفعل حيتاجونه ما. الراحة من قسط وأخذ

 فيها تناولت طريفة مقالة مؤّخرًا النيويوركر صحيفة نشرت. (الرتبية حول الكتب
 فعًال  إّال  يكون لن القبيل هذا من آخر كتابًا «أن معتربة األبّوة، بيانات انتشار
).  »شنيًعا

 وصل اليت املأساويّة النتائج كما وتالًيا (النّساخ بارتليب شخصّية كما إًذا،  
 من مزيد على أتفرّج التالية السنوات قضيت مث. »أفعل أّال  أفّضل: «قلت) إليها

 هل: األسئلة من مفرغة بدائرة نفسي وأجلد السوق جتتاح الرتبية حول الكتب
 لتّوي أ�يت لقد املال؟ من املبلغ هذا رفضت عندما كراشدة مبسؤولية تصّرفت

 أخذته، الذي التعليم قرض أسّدد أن وعليّ  األجر، مدفوعة غري تدريب فرتة
 سريًعا، الكتاب هذا أكتب أن يسعين مل ملاذا لعائليت؛ الوحيدة املعيلة وكنت

 من كم النهاية، يف سريًعا؟ أختفي مث منه، واملاّدية املهنّية املكاسب وأحصد
  هلم؟ تعين وظائف يف العمل رفاهّية ميلكون األشخاص
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 أن بعد األبويّة الرتبية كتاب إجنازي لعدم به شعرت الذي الندم تضاعف  
 الندوات يف املشاركة حول واالستفسارات أسبوعّيا القرّاء بريد تلّقي واصلت
 راح ،»كتاب؟ سيصدر هل. «»للعالج ابنك تسّلم كيف «مقالة عن للتكّلم
.  بلهاء ألّنين كال، أجيبهم، وكنت. آخر بعد يسألين شخص

 واالستفادة املال جين عدم على حرًصا ألّنين بلهاء، بأّنين فعًال  أشعر كنت  
 السعادة كتاب كتابة على ذلك عن عوًضا وافقت الرتبية، كتاب موضة من

 يف أزال ال كنت بينما احتياجايت ألّيب  فكي. لالكتئاب واملسّبب للقلق، املثري
 الوقت ذلك يف ففّكرت كتاب، إجناز من يل بد ال كان املهنّية، مسرييت بداية

 األهل، حنن أنّنا، كيف أثبت أن وعوض. للقرّاء خدمة أقّدم أن يل ميكن أنّه
 حناول كيف هلم سأظهر كنت سعداء، أطفالنا جنعل كي جهدنا قصارى نبذل

.  قليب على عزيزة الفكرة هذه بدت. سعداء أنفسنا جنعل أن جاهدين
 بذا يربطين رابط ال أن أشعر كنت للكتابة، أجلس كنت كّلما لكن  

 فلم. املفرطة األبويّة الرتبية مبوضوع يربطين رابط ال بأن شعرت ما بقدر املوضوع
. العالج غرفة يف أراه كنت ما خفايا يعكس أن البحث- يستطيع وال -يكن
 بناء بالسعادة للتنّبؤ معّقدة رياضّية معادلة إىل توّصلوا العلماء بعض إن حّىت 
 لكن جّيد، حنو على األمور صريورة كيفّية من تنبع ال السعادة أن فرضّية على

 هذا على تبدو وهي. املتوّقع من أفضل حنو على جتري األمور كانت إذا ممّا
:  النحو
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. التوّقعات ناقًصا الواقع تعادل السعادة: يلي ما إىل خيلص الذي األمر  

 األمر (سحبها مث سّيئة أخبارًا إبالغهم عرب الناس إسعاد تستطيع قد ظاهريّا،
).  حفيظيت إثارة هو أنا يل يفعله ما جل الذي

 القّيمة، الدراسات بعض أمجع أن باستطاعيت أن جّيًدا أدرك كنت ذلك، ومع  
 أن أستطيع ولن قوله، فعًال  أريد ما سطح إىل إّال  أصل لن بأّنين شعرت لكّنين

 ملس يعد مل عام، بشكل حيايت ويف اجلديدة، مهنيت ويف. بعمق فيه أخوض
 أن دون من النفسي العالج جتربة ختوض أن يسعك فال. بالرضا يشعرين السطح

 ذلك، تالحظ مل وإن تصبح، أن دون ومن األشكال، من شكل بأي تتغّري 
. منه وانتهي الكتاب اكتيب. يهم ال ذلك إن لنفسي قلت .الصميم حنو موّجًها
 أفسد أن يسعين ال األبويّة؛ الرتبية بكتاب األمور وأفسدت سبق أّنين يكفيين
 نفسي أمحل أن أستطع مل آخر، بعد يوًما ذلك، ومع. أيًضا السعادة كتاب
 كيف. األبويّة الرتبية كتاب أكتب أن أستطع مل كما متاًما. الكتابة على

  هنا؟ إىل وصلت
 االّجتاه، أحاديّة مرايا خالل من عالجّية جلسات نشاهد اجلامعة يف كّنا  

 يبلغ مبريض أفّكر كنت السعادة، كتاب ألكتب أجلس كنت عندما وأحيانًا
 حيب ألنّه العالج إىل يأيت كان. تطّوره أراقب عمره من والثالثني اخلامسة
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 وال هو ال. خيو�ا ينفك ال ذلك، ومع إليها، بالغ باجنذاب ويشعر كثريًا زوجته
 هذا على يتعارض أن له ميكن السلوك هذا أن كيف يفهما أن استطاعا زوجته
 يف يشرح أخذ. والتقارب واالستقرار، الصدق،: يريده أنّه يعتقد ما مع النحو

 يعلم وأنّه ولزواجه، لزوجته خيانته به تتسّبب الذي االضطراب يكره أنّه اجللسة
 الشديدة رغبته عن لفرتة تكّلم. يكونه أن يريد الذي األب أو بالزوج ليس أنّه
 القيام مواصلة على حيمله الذي السبب جيهل أنّه وكيف خليانته، حد وضع يف

.  بذلك
 خمتلفة، أمورًا تريد ما غالًبا مّنا خمتلفة أجزاء أن يومذاك النفسي املعاجل شرح  

 أخرى أساليب عن فستبحث مقبولة، جندها ال اليت األجزاء هذه بكتم قمنا ولو
 الغرفة، يف آخر كرسي على جيلس أن الرجل من طُلب. حاهلا عن فيها تعّرب 
 عن التعبري بفرصة اخليانة اختار الذي اجلزء سيحظى عندما سيجري ما لريى

.  صّده يتم ومل مكنوناته
 الال يفسح بدأ ما سرعان لكّنه بالضياع، البائس الرجل أحس البداية، يف  

 إىل املسؤول احملب بالزوج يدفع الذي اجلزء هذا نفسها، عن لتعّرب  اخلفّية لذاته
 كما متاًما ذاته، من جانبني بني مشّتًتا كان. الذات يهزم سلوك يف االخنراط

 القيام يريد الذي مّين  واجلزء عائليت إعالة يريد الذي مّين  اجلزء بني مشّتتة كنت
.  آن يف اآلخرين وروح روحي يالمس شيء مغزى، ذي بشيء

 صراعايت عن ليلهيين حتديًدا اللحظة هذه يف الساحة على اخلليل ظهر  
 الوقت يف جوجل على بتعّقبه الفراغ هذا مألتُ  حّىت  رحل، إن وما. الداخلّية
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 فراغ من تنشأ اليت املدّمرة سلوكّياتنا هي كثرية. أكتب أن يب يفرتض كان الذي
 حول اآلن ويندل مع تكّلمت أّنين مبا لكن. ميأله ما يستدعي فراغ عاطفي،

 أي لدي يكن فلم. الضمري بتأنيب أشعر بتّ  جوجل، على اخلليل تعّقب عدم
.  لتعاسيت املسبب هذا السعادة، كتاب وأكتب أجلس أن دون حيول سبب

.  فيها نفسي أقحمت اليت الفوضى حقيقة ويندل أخرب أن أقّله، أو  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢١٤



٢١  
 الذكري بالواقي نفسي عالج

 
 املسّجلة رسائلي إىل أستمع كنت بينما الصوت يل قال ،»أنا هذا مرحًبا،  «
 أشهر ثالثة مرور من الرغم على. اخلليل إنّه معديت؛ انقبضت. اجللسات بني
 لو كما الزمن، عرب آن يف نقلين صوته أن إّال  األخرية، للمرّة تكّلمنا أن منذ

 الرسالة، أكملت بينما لكن. اجلميل املاضي من أغنية إىل أستمع كنت
 ال وثانًيا مكتيب، على اخلليل يب يّتصل ال أّوًال  ألن اخلليل ليس أنّه اكتشفت

.  تلفزيوين برنامج يف اخلليل يعمل
 املنخفض الرخيم الصوت وجون للخليل أن اكتشفت (جون »أنا«الـ هذا كان  

 يذكر أن دون من باملكتب مريض فيها يّتصل اليت األوىل املرّة وكانت) نفسه
 يف الوحيد »أنا«الـ باألحرى أو لدّي، الوحيد املريض أنّه لو كما بذا قام. امسه

 تلّقيت أن يل يسبق مل. أمساءهم يذكرون االنتحارّيني املرضى حّىت . حيايت
 أن وشك على أّنين أشعر كنت إن أّتصل أن مّين  طلبتِ . »أنا هذا «مرحًبا،

. نفسي أقتل
 يف عالق ألنّه اليوم جلسة إىل احلضور يستطيع ال إنّه رسالته يف جون قال  

 على امسه أعطاين مث. سكايب تطبيق عرب اجللسة سيجري لذلك االستديو،
.  »الثالثة عند أكّلمك: «يضيف أن قبل سكايب
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 إن حّىت  سأل وال سكايب عرب نتحاور أن ميكننا كان إن يسألين مل أنه لفتين  
 أن يفرتض كان. سكايب عرب جلسات األول، املقام يف بذلك، أقوم كنت
 وبينما. حوله من األمور جتري أن اعتاد هكذا ألنّه يريد كما ستجري األمور
 أعتقد مل حمّددة، ظروف يف املرضى مع السكايب عرب جلسات أجري أنا كنت

 تفاعلنا إىل يستند ملساعدته أفعله ممّا فكثري. جون حالة يف سديدة الفكرة أن
 تبقى لكّنها التكنولوجيا، إبداعات حول شئت ما فلتقل. الغرفة يف املباشر
 نفسّيا عالًجا كانت لو كما: «الزمالء أحد قال كما أو شاشة، مقابل شاشة
.  »الذكري بالواقي

 البصرية اإلشارات حّىت  أو الناس يقوهلا اليت الكلمات على األمر يقتصر فال  
 ارتعاش أو الوجه، انقباض أو تتز، اليت القدم شخصّيا، املعاجلون يالحظها اليت

 مثة والبصر، السمع حاّسَيتّ  جانب إىل. غضًبا العينني ضيق أو السفلى، الشفة
 مكان يف مًعا التواجد الغرفة، يف الطاقة نفسها، األمهّية له لكنّ  أقل نلمسه أمر

 املاّدية املساحة هذه تتشارك ال عندما اجلوهري البعد هلذا تفتقد فأنت. واحد
.  نفسها

 مع سكايب عرب جلسة أجري مرّة كنت. التقين اخللل مشكلة تربز كما  (
 هستريي، بشكل تبكي بدأت إن وما آسيا، يف مؤقـًّتا متواجدة كانت مريضة

 تكن مل لكّنها يتحّرك، فمها كان رؤيته أمكنين ما وكل. الصوت اختفى حىت
 االّتصال انقطع تقوله، كانت ما أفهم أن وقبل. تقوله ما أمسع ال أّنين تدري
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 نفقد ومل سكايب، عرب التواصل لنعيد دقائق عشر األمر استغرق مث. بالكامل
).  بأكمله اجللسة وقت انتهى بل وحسب، اللحظة

 ردّ  لكّنه اجللسة، جدولة نعيد أن عليه أقرتح جلون سريعة بريديّة رسالة أرسلت  
. رجاء. ضروري. أستطيع ال: معاصر تليغرام شكل على مقتضبة برسالة عليّ 

 ،-إيلّ  حباجته -الطارئة للمساعدة حباجته إقراره صعقين كما بالرجاء تفاجأت
 عرب اجللسة جنري أن بالقبول، فأجبته. الزمة غري وكأّنين معي يتصّرف أن بدل

.  الثالثة عند سكايب
.  أفرتض رحت ما على حدث، قد طارئًا أمرًا أن من بد ال  
 االّتصال، زر على وضغطت سكايب تطبيق فتحت الثالثة، الساعة عند  

 وجدت ذلك، عن عوًضا. طاولة وراء مكتب يف جيلس جون أجد أن متوّقعة
 األساسية املواقع أحد ألنّه إيلّ  بالنسبة مألوفًا كان. مألوف منزل يف نفسي

 جالسان وحنن األخرى، تلو احللقة نشاهده، واخلليل أنا كّنا تلفزيوين ملسلسل
 بينما واإلضاءة، الكامريا تتنّقل هنا،. متشابكان وساقانا وذراعانا الكنبة، على

.  جون وجه ظهر مث. املرّات آالف ورأيتها سبق نوم غرف داخل يف أحّدق
. قدميه إىل أنظر وبتّ  وجهه اختفى مث علّي، سّلم هكذا ،»واحدة حلظة  «
. معه حيملين بينما ميشي وكأنّه وبدا عصريّا، رياضّيا حذاء اليوم ينتعل كان

 حذائه، جانب إىل أرى كنت. اخلصوصّية بعض عن يبحث كان أنّه أفرتض
 مث. اخللفّية يف اجللبة بعض وأمسع األرض، على السميكة الكهربائية األسالك

:  قائًال  جديد من جون وجه ظهر
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.  »جاهز أنا حسًنا،  «
.  سريًعا يهمس وبدأ جدار، أمام اآلن جلس  

 رخصة الشخص هذا ُمينح كيف أعرف ال. الغيبّ  ومعاجلها مارغو عن األمر  «
 أن با يفرتض كان. أبًدا حيّسنها وال سوءًا، األمور يزيد وهو املهنة ملمارسة
 انزعاًجا تزداد هي ها ذلك، عن عوًضا لكّنها اكتئابا، لعالج املساعدة تتلّقى

 أنسى أنا أجتّنبها، أنا بعيد، أنا إليها، أصغي ال أنا هلا، حاضرًا لست أنا: مّين 
 كي جوجل على مشرتكة روزنامة أعّدت أّ�ا أخربتك هل. الروزنامة على ما أمرًا

 االقتباس بإشارة قام احلرّة، وبيده -»املهّمة «األمور أنسى لن أّنين من تتأّكد
 باتت روزناميت ألن اآلن عليّ  الضغط ازداد لذا- «مهّمة كلمة على للرتكيز
!». مكتظ زمين جدول من يكفيين ما لديّ  وأنا مارغو، بتواريخ مليئة
 هو ما أفهم مل لذلك، قبل، من املوضوع هلذا معي جون وتطّرق سبق  لقد

 نفسّيا معاجلًا ترى كي وتكرارًا مرارًا مارغو على أحلّ  البداية، يف. اليوم الطارئ
 حّىت  أحدهم، إىل بالذهاب بالفعل بدأت إن ما لكن ،)»إليه تشتكي حّىت («
 زوجته »دماغ غسل«بـ يقوم »الغيبّ  املعاجل «ذاك أن كيف خيربين جون بدأ
 النفسي املعاجل أن أملس فكنت أنا، أّما. »عقلها يف جمنونة أفكارًا يضع«و

 وأن حتّمله، ميكنها ال وما ميكنها ما إىل بوضوح النظر على مارغو يساعد
 من متزّوجة تكون أن السهل من ليس أعين،. كثريًا تأّخر قد هذا اسكتشافها

.  جون
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 بدأ فكّلما. طبيعّية فعله ردة ألن جون مع أتعاطف كنت نفسه، الوقت ويف  
 ليس وإجيابّيا، صّحًيا التغيري كان لو حّىت  ما، بتغيري العائلي النظام أفراد من فرد
 وسعهم يف مبا يقوموا أن العائلي النظام هذا يف اآلخرين لألفراد املعتاد غري من
 توّقف فلو. السابق تواز�ا إىل باألشياء ويعودوا القائم الوضع على حيافظوا كي
 عملّية خيرّبون العائلة أفراد ترى الكحول، تناول عن مدمن املثال، سبيل على

 بد ال النظام، هذا يف التوازن استعادة تتم كي إذ منهم، وعي بال هذه التعايف
 هذا يريد الذي ذا ومن. املضطرب الشخص دور تأدية من آخر لشخص
 ملاذا: أيًضا أصدقائهم حياة يف اإلجيايب التغيري الناس يقاوم قد أحيانًا، الدور؟
 ساعة حىت خارًجا السهر تستطيع ال ملاذا الرياضي؟ النادي ارتياد على تواظبني
 احلصول أجل من اجلد بذا تعمل ملاذا! الراحة من ملزيد حتتاج ال فأنت -متأخرة

!-. البتة مرًحا تعد مل الرتقية؟ تلك على
 دوره على حيافظ أن جلون ميكن فكيف اكتئابًا، أقل جون زوجة أصبحت لو  

 صّحية، أكثر بطرق منه تتقّرب أن حاولت لو الثنائي؟ يف الوحيد كالعاقل
 السنني؟ هذه طوال بإدارتا برع اليت املرحية املسافة على حيافظ أن ميكنه كيف
 معاجلها أن يبدو. مارغو عالج على السلبّية جون فعل رّدة من متفاجئة لست
.  وجه أكمل على واجبه يؤّدي

 السرير، يف أالقيها أن مارغو مّين  طلبت البارحة، هكذا،: «قائًال  جون واصل  
. اإللكرتونية الرسائل بعض على أردّ  أن عليّ  إذ دقيقة، بعد آتٍ  إّنين هلا فقلت

 إىل تأتِ  مل ملاذا. رأسي فوق أجدها حّىت  دقيقتان، متضي إن ما العادة، يف
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 وقد. هذا من أيّا تفعل مل املاضية، الليلة لكن دائًما؟ تعمل ملاذا السرير؟
 ألّ�ا عالجها، جوانب من ما جانب جنح أخريًا إهلي، يا اعتقدت،! ذهلت
 إىل جلوئي يسرّع ال فراشي إىل للقدوم ومالحقيت إزعاجي أن تدرك بدأت
 النوم، إىل خلدت عندما لكن اإللكرتونية، رسائلي أ�يت وهكذا،. السرير

 عندما الصباح، يف األحوال، كل يف. غفت قد كانت مارغو أن وجدت
 لكّنين عملك، إجناز من متّكنت أّنك سعيدة أنا: «مارغو قالت استيقظنا،

.  »أفتقدك أّنين تعلم أن وحسب أردت. كثريًا أفتقدك. أفتقدك
 حوار -يسمعه ما أمسع أن اآلن بإمكاين وكان اليسار، حنو جون استدار  

 من حبذائه أحّدق بدأت بكلمة، ينبس أن دون ومن- اإلضاءة حول جانيب
 كان أخرى، مرّة يظهر وجهه رأيت عندما. سريًعا قدماه تتنّقل بينما جديد
 أعلى البعيدة اخللفّية يف التلفزيوين املسلسل جنم وظهر اختفى، قد وراءه اجلدار
 حيب من إىل إضافة الكامريا أمام غرميه مع يضحك شاشيت، من اليمىن الزاوية

 هذه يكتب من هو جون أن من متأّكدة كنت. (املسلسل يف لفظّيا له ويسيء
).  الشخصّية

 شاشيت، عرب ثالثتهم إىل بنظري أشخص أنا وها املمثّلني، هؤالء أحب كنت  
 حفل يف احلواجز خلف يقفون الذي الناس هؤالء من واحدة كنت لو كما
 ليس هذه أن إّال  املشاهري، أحد من حملة القتناص حماولة يف إميي، جوائز توزيع

 حول يدردشون بينما املياه زجاجات يشربون أشاهدهم وكنت احلمراء، السجادة
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 على احلصول مقابل جرمية يرتكبون قد املصّورين أن كيف أفّكر رحت. املشاهد
.  جون على حصرًا أرّكز كي هائلة إلرادة األمر وحيتاجين الصورة، هذه مثل
 أن من أروع األمر أن جّيًدا أعرف كنت: «مكمًال  مهس ،»األحوال كل يف  «

 الشكوى بدأت بالطبع، لكن املاضية، الليلة متفّهمة كانت خلتها. يصدَّق
 ذنب رحلة أي يل؟ تفتقدين أنتِ : «سألتها لذلك. الباكر الصباح منذ والتذّمر

 مل. باملئة مئة ويفّ  أنا. ليلة كل هنا أنا. هنا أنا أعين،. »با؟ تبدئني اليت هذه
 إّنين حّىت . حاضر أب وأنا. هانئة معيشة أؤمِّن. حييت ما أفعل ولن يوًما، أخن
 بالستيكية أكياًسا حاملة تسري أن تكره إّ�ا تقول مارغو ألن بالكلبة أهتم
 ليس. العمل يف أكون املنزل، يف حاضرًا أكون ال وعندما. الكالب روث حتوي
 أستقيل أن بإمكاين أنّه أضفت لذلك. اليوم طوال كابو منتجع يف وكأّنين األمر
 أو املنزل، تفاصيل يف أنفي حبشر سأبدأ ألّنين أقل، بدرجة لتفتقدين وظيفيت من

 أمهلين: «صرخ مث. »يأوينا سقف على وحنافظ بوظيفيت أحتفظ أن أستطيع
 أن قبل أراه أن أستطع مل صpt ١٨.٥لشخ الصراخ وكان ،!»واحدة دقيقة

 جتيب، النحو؟ هذا على معها أتكّلم عندما ترد ماذا وتعلمني: «قائًال  يواصل
 أّنك أعلم- «أوبرا مالمح تقليد وحياول -وينفري أوبرا اإلعالمّية منط على

  .»هنا تكون عندما حّىت  أيًضا أفتقدك لكّنين هذا، لك وأقّدر تفعل،
 هذه على رأيته أن يل يسبق مل. الكالم واصل جون لكن أتدّخل أن  حاولت
.  اهليجان من الدرجة
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 هذه عند بالصراخ لتبدأ كانت العادة يف إذ واحدة، للحظة باالرتياح شعرت  «
 من بد ال. مارغو عادات من ليست هذه. جيري ما أدركت فجأة لكّنين املرحلة،

 تصغي أن فعًال  أريدك: «قائلة أضافت احلال، وبطبيعة! ما ألمر العّدة تعد أّ�ا
 سأحاول. أصمَّ  لست أنا مفهوم؟ إليك، أصغي أنا: «فأجبتها. »لك سأقوله ملا
 اكتست فجأة لكن. »ذلك قبل عملي أجنز أن عليّ  لكن باكرًا للنوم أخلد أن

 أرى أن ويقتلين البكاء، وشك على كانت أّ�ا لو كما باحلزن، وجهها مالمح
 أسّببه أن أريد ما فآخر. حزن بأي أشِعَرها أن أريد ال ألّنين وجهها، على هذا
: قائلة أكملت كلمة، بأي التفّوه من أمتّكن أن قبل لكن. األمل خيبة هو هلا
 مىت إىل أدري ال هذا، تسمع مل إن ألّنك أفتقدك كم تسمع ألن أحتاج«

 فرّدت. »اآلن؟ بعضنا �ّدد هل: «قائًال  أنا فأردفت. »بذا إخبارك سأواصل
 بيده يلّوح وأخذ جون عينا جحظت. »احلقيقة إ�ا تديًدا، ليس هذا: «قائلة

.  »اهلراء؟ هذا تصّدقني هل: يقول أنّه لو كما األعلى، إىل وراحته اهلواء، يف
 بصدمة أصبت لكّنين باألمر، حّقا ستقوم بأّ�ا أعتقد ال: «قائًال  واصل مث  

 غضبنا، مهما أن تعّهدنا تزّوجنا، عندما. بجره يوًما اآلخر يهّدد مل مّنا أيّا ألنّ 
 حسًنا. «ميينه إىل نظر. »عاًما عشر اثين خالل نفعل ومل باهلجر، يوًما �ّدد لن

. »نظرة ألقي دعين تومي،
 انتهى عندما. الرياضي حذائه إىل جمّدًدا أنظر وبتّ  الكالم، عن جون توّقف  
 جديد؛ من وجهه ظهر واحدة، دقيقة وبعد. ما مكان إىل ميشي بدأ تومي، مع

.  آخر جدار أمام كان
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 منزعج أنك أعلم أنا أّوًال،. الوراء إىل خطوة فلنرتاجع جون،: «بالقول بادرت  
.  …»مارغو قالته ممّا

 كما يتصّرف الذي الغيبّ  معاجلها إنّه! مارغو قول ليس هذا مارغو؟ قالته ما  «
 كما الوقت، طوال أقواله تنقل. الرجل ذاك حتب إّ�ا! بطنها من يتكّلم أنّه لو
 الذي املشروب بواسطة مرضاه عقول يغسل بأنّه أعتقد. اللعني معّلمها كان لو

 إميا�ن بسبب أزواجهن يطّلقن املدينة نساء وكل االنتظار، غرفة يف هلم يقّدمه
 وبالطبع معلوماته، من أحتّقق كي عنه حبثت! الرجل هذا با يتفّوه اليت بالرتّهات
 ويندل. املهنة ملمارسة الشهادة منحه قد غبّيا عالجّيا جملًسا مثّة أن اكتشفت
.  دكتوراه بشهادة حيوان برونسون،

.  حلظة  
 برونسون؟ ويندل  

 !  
 !!  

 !!!  
 !!!!  

 ويندل؟ هو »الغيبّ  املعاجل «إليه؟ أنا أذهب الذي ويندل إىل تذهب مارغو  
 يومها يف املقعد على جتلس أن مارغو اختارت أين تساءلت. ينفجر عقلي كاد

 مقربة على جتلس أو املناديل علبة إليها يرمي ويندل كان إن تساءلت. األّول
 دخولنا لدى التقينا قد كّنا إن تساءلت. بنفسها منها تريده ما تأخذ كي كافية
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 أن هلا سبق إن تساءلت). االنتظار؟ غرفة يف الباكية اجلميلة السيدة (خروجنا أو
 لوري املريعة، املعاجلة هذه يقابل جون.عالجها جلسات يف امسي ذكرت

 سرّا ويبقيه عالجه قضّية خيفي جون أن تذّكرت مث. …»قالت اليت غوتليب،
 التحديد، وجه على واآلن- نقًدا هلا يدفع اليت »العاهرة «تلك أنا -مارغو عن

 املعلومة، بذه بفاعلة أنا ما أعلم أكن مل. الظرف هلذا االمتنان ببالغ أشعر
 فعل ردة يواجهون عندما به القيام النفسّيون املعاجلون تعّلم مبا قمت لذلك،
 تلك يف شيء بأي أقم مل. لفهمه الوقت من ملزيد وحيتاجون ما أمر جتاه معّقدة
.  الحًقا مشورة عن سأحبث. اللحظة

 مارغو عند فلنتوّقف: «جون أكّلم ال نفسي أكّلم وكأينّ  قائلة أردفت مث  
.  »فعًال  حتّبك أّ�ا من بد ال. لطيف قالته ما بأن أعتقد. حلظة
!».  بجري تّدد إّ�ا ماذا؟  «
 الفرق عن السابق يف تكّلمنا لقد. آخر منظار من األمر إىل فلننظر حسًنا،  «
 احلكم أشكال من شكل على األول ينطوي أن كيف والشكوى، النقد بني

 أعلم أنا. مبطًّنا إطراء تكون أن ميكن الشكوى لكن. طلًبا الثانية تفرتض بينما
 شكاوى، فعًال  وهي. الشكاوى من سلسلة وكأنّه غالًبا يبدو مارغو تقوله ما أن

 ليس العرض. إطراء لك تقّدم شكوى، كل داخل ألّ�ا لطيفة شكاوى لكّنها
. تفتقدك. هلا تعطيه ممّا أكثر منك تريد. حتّبك إّ�ا لك تقول لكّنها األفضل،

 معك تكون أن رغبتَ  إن لك تقول هي واآلن،. منها تتقّرب أن منك تطلب
 حتّمله تستطيع ال قد ما األمل من هلا يسّبب فهذا نفسه الشعور مبادلتها وعدم
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. اجلزء هذا ليستوعب الال له أفسح كي قليًال  توّقفت. »كثريًا حتّبك ألّ�ا
.  »إطراء هذا أرى«
 إىل تقود املشاعر ألن اآلنّية، مشاعره حتديد على جون مع دائًما أعمل كنت  

 خيارات على اإلقدام نستطيع حّىت  به، نشعر ما ندرك إن فما. السلوكّيات
 ما فغالًبا تظهر، حلظة املشاعر تلك أنكرنا لو لكن. نفعله أن نريد ما حول
.  الفوضى حبر يف أخرى مرّة نضيع اخلطأ، االجتاه نّتجه وحنن األمر بنا ينتهي

 إىل التعّرف ضرورة على يرتبّوا مل ألّ�م هلم مؤاتٍ  وضعٍ  يف الرجال يكون ال قد  
. مشاعرهم عن الرجال يتكّلم أن اجتماعّيا املقبول غري فمن الداخلّية؛ عواملهم
 يشعر اخلارجي، مظهرهن على للمحافظة الثقايف بالضغط النساء تشعر وبينما
 ومتيل. العاطفي مظهرهم على احملافظة إىل يدفعهم الذي الضغط بذا الرجال
 كيف الرجال خيربين عندما لكن العائلة، أفراد أو باألصدقاء الوثوق إىل النساء

. مبكنوناتم إليه يبوحون الذي األول الشخص أكون أكاد العالج، يف يشعرون
 احرتام ومن الزواج، من عدة أمورًا الرجال يعاين النساء، من مرضاي وكما

 حيّبهم من جيدوا أن يف والرغبة والطفولة، واألهل والنجاح، اهلويّة، إىل الذات،
 من يكون وقد بالغة، حساسّية املواضيع هذه ترتدي ذلك، ومع. ويفهمهم
 ترتفع أن عجب وال. الذكور أصدقائهم مع بّناء حنو على إثارتا الصعب
 من فكثريون. العمر مقتبل يف الرجال لدى واالنتحار املخّدرات تعاطي معّدالت

.  إليه يلجأون آخر مكانًا لديهم أن يشعرون ال الرجال
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 والرسالة مارغو، »تديد «حيال مشاعره ليتفّهم جلون فرصة أعطيت لذلك،  
 يبحث رأيته أن يل يسبق مل. التهديد هذا عليها ينطوي قد اليت اللطيفة املبطّنة

 بذلك القيام يستطيع أنّه لفتين وقد قبل، من الطويل الوقت هذا مشاعره يف
. اآلن

 ما يف أجنح عندما عادة حيدث ما وهو وجانًبا، األسفل إىل جون عينا انتقلت  
 ميرّ  مل إن يتقّدم أن فيستحيل. ذلك أسّرين وقد ضعيف، مكان بلمس أقوله

 وكأنّه قلته، ما استيعاب حياول حًقا يزال ال وكأنّه يبدو. أّوًال  الضعف مبرحلة
.  مارغو على بتأثريه يفّكر األوىل، للمرة

 أكتم أن إىل اضطررت آسف، أنا مرحًبا،. «إيلَّ  نظره جون رفع أخريًا،  
.  »تقولني؟ كنتِ  ماذا. قلِته ما فاتين لقد. يسّجلون كانوا. صوتك

 مارغو تقّرر أن مستغربًا ليس. نفسي أكّلم حرفّيا، كنت، لقد. أصّدق ال  
 لوجه وجًها اجللسة جدولة وأعيد حدسي إىل أصغي أن يب يفرتض كان! هجره

.  الطارئ رجائه وراء انسقت لكّنين جون، مع
 األمهية من األمر بأن أعتقد لكّنين أساعدك، أن حّقا أريد جون،: «أجبته  

 فيه تأيت موعًدا فلنحّدد. سكايب عرب جلسة يف إليه نتطّرق أن يسعنا ال حبيث
.  …»الـ من الكثري تواجه ال حىت إيلّ 
 أن عليّ  كان. االنتظار يسعين ال: «قائًال  قاطعين. »ال ال، ال، ال، ال، آه،  «

.  »معه التكّلم من تتمّكين حّىت  أّوًال  جيري مبا علًما أحيطك
.  …»مع  «
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 القّصة، من واحد جانب إىل إّال  ينصت ال أنّه الواضح من! الغيبّ  املعاجل  «
 متنحي أن ميكنك. تزّكيين أن تستطيعني. تعرفينين لكّنك. األدقّ  اجلانب وليس
.  »بالكامل عقلها مارغو تفقد أن قبل خمتلًفا منظورًا الرجل ذاك
 النفسي مبعاجلي أّتصل أن جون يريدين: رأسي يف السيناريو أرسم رحت  

 معاجلي يقّدمه الذي العالج عن راضًيا ليس مريضي ملاذا معه ألناقش اخلاص
.  مريضي لزوجة النفسي

.  كال مهم،  
 أقوم. االّتصال بذا قمت كنت ملا النفسي، معاجلي ويندل يكن مل لو حّىت   

 املثال، سبيل على كنت، إن مريض، حال ملناقشة آخر مبعاجل باالّتصال أحيانًا
 حيملين ملزم سبب ومثة الثنائي، هذا أفراد أحد يعاجل يل زميل وكان زوًجا أعاجل
 أو عنيًفا، يتحّول قد أو االنتحار على يقدم قد أحدهم (املعلومات تبادل على

 نريد أو بيننا، ننّسق أن املفيد من يكون لذلك واحد، جو يف ما أمر على نعمل
 قد املرضى يكون النادرة، احلاالت هذه يف لكن). للوضع أمشل صورة نكّون أن

 مبعاجل أّتصل أن ميكنين ال غريه، أو ويندل أكان. النوع هذا من إقرار على وّقعوا
 املريضني موافقة دون ومن منطقي، سريري سبب أي غياب يف مريضي زوجة

.  ذلك على اخلطّية
. »سؤاًال  عليك أطرح دعين  «
. »ماذا؟  «
. »ملارغو؟ تفتقد هل  «
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.  »هلا؟ أفتقد هل  «
. »نعم  «
.  »كذلك؟ أليس مارغو، مبعاجل تّتصلي لن  «
. »كذلك؟ أليس مارغو، جتاه احلقيقّية مشاعرك عن ختربين ولن أفعل، لن  «

 ما أعرف كنت ألّنين ومارغو جون بني املدفون احلب من بكثري أشعر كنت
. حب وكأ�ا تبدو ال أشكال على األحيان غالب يف احلب يظهر قد: يلي

 إطار يدخل جمّدًدا تومي أنّه افرتضت أحدهم، رأيت بينما جون   ابتسم
 لو كما بدوار، أصابتين بسرعة األرض إىل انقلبت. يده يف نّصا حامًال  الشاشة
 بينما جون، حبذاء أحّدق رحت. لتّوها تنطلق أن قّررت أفعوانّية يف كنت

 املفّضلة -الشخصّية كانت إذا ما حول األحاديث بعض مسامعي إىل تتناهى
 رّمبا أو املشهد، هذا يف بالكامل وغًدا رجًال  تكون أن با يفرتض- لديّ 

 أنّه البطل يستوعب أن اختار جون أن الالفت (كوغد يتصّرف أنّه يستوعب
 بالغ بدا جون أن كم لفتين. وغادر جون تومي شكر مث) كوغد يتصّرف
 املندلعة النريان إطفاء «يف منهمك أنّه له ويشرح غيابه عن لتومي يعتذر اللطف،

.  العمل يف زمالئه مع مهّذبًا كان النهاية يف رّمبا). »الشبكة «أنا. (»شبكته يف
 يتمتم وراح جمّدًدا أراه كي رفعين مث تومي، يغادر حّىت  انتظر. ال رّمبا أو  
.  تومي باجتاه ينظر وهو ،»غيبّ «
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 رجل، أنّه يصدف الذي النفسي، معاجلها أن كيف بساطة بكل أفهم ال أنا  «
 تري أن تستطيعني أنتِ  إّنك حّىت . زاويتني من األمر إىل ينظر أن يستطيع ال

.  »منظارين من األمور
. »للتو؟ أطريتين هل. «ابتسمت أنا؟ حّىت   

.  »قصدت ما تعلمني …قصدت أنا. شأنك من التقليل أقصد ال  «
 متعّلًقا بات لقد. املآلن بالفم يقوله أن أردته لكّنين يقصد، ما أعلم كنت  

 جون لكن. أطول لفرتة العاطفي عامله يف يبقى أن وأردته اخلاص، بأسلوبه يب،
 معاجلها عيون يف الرماد تذرّ  اليت مارغو حول خطابه إىل عاد ما سرعان

 دقيقة، وأربعني مخس على تقتصر جلساته ألن دّجال ويندل أن وكيف النفسي،
 يل خطر). باملناسبة أيًضا، أنا يزعجين وهذا. (عليها املتعارف اخلمسني وليس

. زوجته به أُعجبت رجل عن الزوج يتكّلم قد كما ويندل عن يتكّلم جون أن
 وويندل مارغو بني جيري ما كل من مستبعد وبأنّه بالغرية يشعر كان بأنّه أعتقد

 نكات على ويندل يضحك هل! بالغرية أيًضا أنا أشعر. (اجللسة تلك يف
 كاد اليت اللحظة تلك إىل جبون أعود أن أردت). مّين؟ أكثر حيّبها هل مارغو؟

.  معي با يتواصل أن
 أن قبل للحظات، ذعر نظرة جون إيلّ  نظر. »أفهمك أّنين تشعر أن يسّرين  «

:  قائًال  يواصل
.  »مارغو مع أتعامل كيف هو معرفته أريد ما جل  «
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 جتربتنا من أرى أن أستطيع. تفتقدك إّ�ا. كيف وأخربَتك سبق لقد: «فأجبته  
 أهجرك، لن أنا. ألمرك يهتّمون الذين األشخاص إبعاد يف ماهر أنت كم مًعا

 أّنك هلا تثبت رّمبا. معها آخر منطًا جتّرب رّمبا. تفعل قد إّ�ا تقول مارغو لكن
 بأّنك أعتقد لكّنين خمطئة، أكون قد. «قليًال  توّقفت. »أيًضا أنت تفتقدها
.  »تفتقدها

 أفتقد. «الكتمان وضعية يف يضعين مل. األسفل إىل املرّة هذه ونظر تنّهد  
.  أخريًا قال ،»السابق يف كّنا كيف

 ملجأ هو الغضب. الغضب عن البعد كل بعيدة حزينة، وجهه تعابري كانت  
 اآلخرين على اللوم فإلقاء. اآلخر حنو موّجه ألنّه الناس، من األعظم السواد
 رأس كونه املوضوع يتعّدى ال ما غالًبا لكن. فائقة لّذة املرء مينح قد بغضب

 املشاعر إىل بعينك طرفت السطح، دون ما إىل نظرت ما وإذا اجلليد، جبل
: العيان إىل تظهر أن هلا ترد مل أو با، دراية على تكن مل إّما اليت املغمورة
 املشاعر هذه تتحّمل أن استطعت وإن. األمان انعدام الوحدة، العجز، اخلوف،
 فلن لك، تقوله ما إىل واإلصغاء فهمها إىل تتوّصل حبيث أطول لفرتة الدفينة
 من ستتمّكن بل وحسب، إنتاجّية أكثر بأساليب غضبك على تسيطر

.  الوقت طوال غضبك حّدة من التخفيف
 التقّرب عن ويثنيهم بعيًدا بالناس يدفع فهو. أخرى غاية بالطبع، وللغضب،  

 غاضبني يبقوا أن الناس من يريد جون كان إن أتساءل أخذت. لرؤيتك منك
.  حزنه ويروا كثريًا منه يقرتبوا ال كي منه
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 من اهلاتف انزلق. إيّاه مباغًتا جون، باسم نادى أحدهم لكن أتكّلم، بدأت  
 يكاد وجهي بأن أشعر كنت اليت اللحظة يف لكن األرض، حنو واّجته يده،

 مث!». الذهاب عليّ - هراء. «وجهه إىل وحّوله جون، به أمسك أرًضا، يسقط
.  سواًدا الشاشة وحتّولت. »لعينون معاتيه،: «متمتًما أضاف

.  جلستنا انتهت يبدو، ما على  
 لتناول املطبخ إىل فتوّجهت التالية، جلسيت قبل الوقت من قليل لديّ  كان  

 أما. الشاي تعد هيالري وقفت. هناك زمالئي من اثنان كان. خفيفة وجبة
.  ساندويًشا يأكل فكان مايك،

 بالذهاب لديكما مريض زوجة قامت إن تفعالن ماذا افرتاضًيا،: «قائلة بدأت  
. »غّيب؟ النفسي معاجلكما أن مريضكما واعترب النفسي، معاجلكما إىل
 أبًدا ليست املطبخ هذا يف الفرضّيات. حاجبيهما يرفعان ومها إّيل، نظرا  

.  بالفرضّيات
.  هيالري قالت ،»املعاجلني أبّدل  «
.  »املرضى وأبّدل معاجلي على أبقي أنا: «مايك ردّ   
.  الضحك يف كالمها وغرق  

: سوءًا يزداد األمر إن بل ال تفعالن؟ ماذا: «قائلة قاطعتهما ،»حًقا ال  «
 العالج يتلّقى أنّه تعلم ال زوجته. زوجته عن معاجلي مع أتكّلم أن يريدين

 أن ما حلظة يف قّرر لو ماذا لكن اآلن، مطروًحا ليس األمر لذلك، النفسي،
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 هل زوجته؟ وقبلت زوجته، حول معاجلي مع أتناقش أن يريدين مث خيربها،
.  »النفسي؟ معاجلي أنّه أكشف

. هيالري أجابت ،»بالطبع  «
.  تقريًبا نفسه الوقت يف مايك قال ،»بالضرورة ليس«  

 واضًحا؟ ليس ملاذا وتعلمان. واضًحا ليس الوضع: «قائلة أنا أردفت. »متاًما  «
.  »قبل؟ من مشابه أمر حصل مىت! أبًدا حتدث ال األمور هذه ألن
.  الشاي بعض هيالري يل سكبت  
 لتلقي مبفرده كلّ  إيلّ  حضرا شخصني فرتة منذ استقبلت: «قائًال  مايك شرح  

 اسم عن خمتلًفا منهما لكل العائلي االسم كان. مباشرة انفصال أن بعد العالج
 كانا أّ�ما أعلم مل لذلك االنفصال، بفعل خمتلفة عناوين ذكرا وقد اآلخر،

 إىل أستمع أّنين أدركت عندما منهما، كل مع الثانية اجللسة بعد إّال  متزّوجني
 مريض وهو املشرتك، صديقهما كان. خمتلفني منظورين من نفسها القصص

 إىل كالمها أحلت أن إّال  مّين  كان فما. لكليهما امسي أعطى قد لدي، سابق
.  »آخرين معاَجلني

 تضارب مع مريضني تتضّمن ال أنا حاليت لكن أجل،: «قائلة فتدخّلت  
 هذا مثل حدوث حظوظ هي ما. مباشرة بذا معين النفسي معاجلي إن. مصاحل
.  »األمر؟

.  سألتها ،»ماذا؟. «بعيًدا تنظر هيالري الحظت  
.  »شيء ال  «
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.  »البحصة بّقي: «قائًال  عاجلها. وجنتاها فامحّرت مايك، إليها نظر  
 كنت عندما عاًما، عشرين قبل. حسًنا: «قائلة تشرع أن قبل هيالري تنّهدت  
 قبل تقّدًما، حنرز وكأنّنا شعرت. الكآبة من شابًا أعاجل كنت عملي، بداية يف
 الواقع يف لكن قدًما، للمضي جاهزًا يكن مل خلته. ما مكان يف العالج يعلق أن
 أرى أن أستطيع ال يافعة أزال ال وكنت التجارب من يكفي ما أملك أكن مل

 معاجليت عند به التقيت السنة، حواىل وبعد غادر، األحوال، كل يف. الفارق
.  »النفسية

.  »النفسية؟ معاجلتك مع يبدأ كي مريضك تركك. «مايك ابتسم  
 عن تكّلمت العالج، يف أنّه املضحك. «موافقة برأسها هيالري أومأت  

 عندما عاجزة بدوت أّنين وكيف حتديًدا املريض هذا مع عالقة أّنين شعوري
 السابقة النفسية معاجلته عن معاجليت الحًقا أخرب املريض أن ثقة على أنا. غادر

 األمور وصلت قد معاجليت أن يف شك وال. ما حلظة يف امسي وذكر العاجزة،
 أمل لكن. «بويندل بعالقيت حصل ما مع مقارنة بذا فّكرت. »البعض ببعضها

.  »شيًئا؟ معاجلتك لك تقل
. للموضوع أنا تطّرقت األيّام، أحد يف هكذا،. «هيالري أجابت ،»أبًدا  «
 احلديث جعلنا لذلك الشاب، هذا تقابل إّ�ا تقول أن ميكنها ال بالطبع، لكن

 يسّببه وما العهد، حديثة نفسّية معاجلة أّنين واقع مع التعامل كيفّية على مرتكزًا
 يسري كيف ألعرف أموت كنت. تكن أيّا مشاعري؟. أمان انعدام من ذلك

.  »وجنح هي فعلته الذي وما معه العالج
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.  »يوًما تعريف لن: «هلا قلت  
.  »يوًما أعرف لن «رأسها، هيالري فهّزت  
.  »كسرنا ميكن ال. الصقور كما حنن: «مايك قال  
. »معاجلك؟ ستخربين هل إًذا،. «حنوي هيالري استدارت  

.  »أفعل؟ أن عليّ  هل  «
. القمامة يف مبخّلفاته ورمى الساعة، إىل بعينه مايك طرف. كالمها تنّهد  

 جلساتنا موعد حان لقد. الشاي من لنا رشفة آخر وهيالري أنا احتسينا
 املطبخ لوح على اآلخر تلو الواحد تضيء اخلضر األنوار بدأت. التالية

. االنتظار قاعة من مرضانا الستقبال تكتيكّيا ننسحب فبدأنا األساسي،
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٢٢  
 السجن

 
 لزمين. جلستنا يف الكتاب عن باعرتايف أدليت أن بعد ويندل قال ،»مهمم  «

.  ألخربه املفرتضة بالشجاعة أحتّلى كي الوقت بعض
 بكل أعرتف أن خمّططة »ب «املوقع إىل أنتقل كنت أسبوعني، مدى على  

 أصاب كنت حّىت  مائل، خط يف لوجه، وجًها جنلس كّنا إن ما لكن شيء،
 وعن ،)الضعيفة (أيب صّحة وعن ،)احلبلى (ابين معّلمة عن تكّلمت. باجلمود

 ،)احلديث ملوضوع تكتيكي تغيري هذا أعرتف (الشوكوال وعن ،)خميف (حلم
 ومعىن) للحديث تغيريًا يكن مل أنّه املفاجئ (جبهيت على الناشئة التجاعيد وعن
 أقفز كنت لكّنين الرتكيز، على يساعدين أن ويندل حاول). أنا حيايت (احلياة

.  اعتقدت هكذا أو. عليه مناوريت يف تفّوقت حىت فائقة بسرعة آلخر أمر من
 اسرتاتيجّيا، مصطنًعا، تثاؤبًا كان. ويندل تثاءب أدري، ال حيث من وفجأة،  

 أنت حيث عالقة ستبقني يقول، تثاؤبًا كان. فراًغا به يسدّ  دراماتيكّيا، كبريًا
 يف استقام مث. ذهنك يف يدور ماذا ختربيين أن تقّرري أن إىل حتديًدا، اآلن

.  يفّ  ميّحص وبدأ جلسته
.  »لك أقوله ما لديّ : «قائلة املبادرة إىل فسارعت  
.  »مزاح بال: «يقول به وكأينّ  إيلّ  نظر  
.  واحدة جرعة يف خارًجا كاملة القّصة اندفعت وهنا  
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 هذا تكتيب أن تريدين ال أنت إًذا،: «جديد من يقول بدأ. »مهمم  «
.  موافقة برأسي أومأت. »الكتاب

.  »خطرية؟ مهنّية مالية تبعات عليك سترتّتب الكتاب، هذا تسّلمي مل وإن  «
 عوًضا لكن مأزق؟ يف عالقة أنا كم أترى أقول، وكأّنين تنّهدت. »صحيح  «
. »الوضع هذا يف كنت ملا هذا، الرتبية كتاب كتبت لو: «له قلت ذلك، عن

 مدار على- ساعة كل وأحيانًا -يوم كل لنفسي قوهلا أعدت ترنيمة كانت
.  املاضية القليلة السنوات

.  االنتظار - االبتسام - التنّهد على القائم املعتاد بتقليده ويندل بادرين  
. »فيه رجوع ال فادًحا خطأً  ارتكبت لقد. «جديد من تنّهدت. »أعلم  «

.  يفّ  يدبّ  بالذعر أشعر بدأت
.  »به أفّكر ما هذا ليس: «أجابين لكّنه  

.  »إًذا؟ ماذا  «
.  »اجتازين قد عمري نصف. صحيح آه انتهى، عمري نصف. «يغّين  بدأ  
 البلوز، موسيقى من قريًبا حلًنا كان. الغناء واصل لكّنه به، عيينَّ  أقّلب رحت  

  كينغ؟. ب.ب جاميس؟ إيتا. يعود ملن أحّدد أن أحاول وكنت
 أكثر، بسنوات أحظى أن. املاضي وأغّري  الوراء، إىل بالزمن أعود لو أمتّىن   «

.  …»الصائبة باألمور ألقوم
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 ويندل كلمات من كانت بل. مشهورة أغنية تكن مل أّ�ا أدركت مث  
 بصوته فاجأين لكّنه مرّوعة، كلمات كانت. املرجتل األغنيات كاتب برونسون،

.  الرنّان القوي
. ساقه على يرّبت. فيها كّله االنسجام منسجًما بدا بينما األغنية، وتواصلت  

 يرتدي مهووًسا رجًال  اعتربته لكنت اخلارجي، العامل يف كّنا لو. أنامله يطقش
 على يتصّرف ألن واستعداده وتلقائّيته، ثقته كان لفتين ما ههنا، لكن سرتة،

 أحسبين ال. مهين ال أو أخرق سيبدو كان إن يبايل فال كامل، بشكل سجّيته
.  مرضاي أمام بذا القيام على قادرة
 وهو األغنية، �اية إىل وصل. »ـى ـى ـى ـى انتهى قد عمري نصف ألن  «
.  اجلاز حركات بيديه يقّلد

 وإنّه يزعجين، إنّه له أقول أن أردت. جبّدية إيلّ  ونظر الغناء عن ويندل توّقف  
 ما قول من أمتّكن أن قبل لكن. وواقعّيا عملّيا القلق تثري مشكلة من يسخر
 أنفكّ  ال كنت. أدري ال حيث من علّي، ينزل دفني حبزن أحسست أريده،
.  رأسي يف نغمته أمسع

 له التخطيط تنوي الذي ما. أوليفر ملاري الشعر بذاك تذّكرين: «(لويندل قلت  
 كل تغّري  اآلن، لكن له، سأخّطط ما أعلم أّنين خلت) الثمينة؟ اجلاحمة حبياتك
. يهّمين ما أكتب أن يفرتض كان اخلليل، مع أكون أن يب يفرتض كان. شيء

.  …»أبًدا أتوّقع مل
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 نبدأ حنن ها. النظرة تلك ويندل إيلّ  نظر. »الوضع هذا يف أكون أن  «… 
.  جديد من
.  اآلخر مجلة مّنا كلّ  يكمل العجوز، املتزّوج الثنائي كما كّنا  
 املتعمَّد الصمت وكأنّه يبدُ  مل الفت، صمت يف ويندل دخل ذلك، بعد لكن  

 كما متاًما مسدوًدا، حائطًا بلغ يكون قد ويندل أن ببايل خطر. اعتدته الذي
 وأدور مفرغة حلقة يف مرضاي يدور عندما اجللسات يف مسدوًدا حائطًا أبلغ

. مهّمة أسئلة عليّ  وطرح توجيهي وإعادة والغناء التثاؤب حاول لقد. معهم
.  خسائري ملحمة إىل - عادة أجلأ حيث إىل أعود أنا ها ذلك، مع لكن

 أستطيع برأيك كيف. هنا إىل قدومك من تريدينه ما يف أفّكر: «يقول بدأ مث  
.  »أساعدك؟ أن
 يسألين أو زميل كمعاجل مساعديت يطلب كان إن أفهم مل. سؤاله فاجأين  

 من أريده الذي ما اجلواب؛ من واثقة أكن مل احلالتني، كلتا يف. عنده كمريضة
  العالج؟

 ويندل يستطيع ال رّمبا. يفّ  الذعر دب حّىت  أجبته، إن ما لكن. »أدري ال  «
 أن هو فعله عليّ  يتعّني  ما جلّ  رّمبا. يساعدين ما مثّة ليس رّمبا. يساعدين أن

 .خيارايت مع أعيش كيف أتعّلم
 اليت بالطريقة ليس رّمبا لكن املساعدة، أستطيع بأّنين أعتقد: «قائًال  تدّخل لكّنه

 ثانية فرصة أعطيك أن يسعين وال خليلك، لك أُعيد أن أستطيع ال. تتخّيلينها
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 هذا من أنقذك أن وتريدينين الكتاب، مأزق يف أنت واآلن،. الكرّة إلعادة
.  »أيًضا هذا أفعل أن يسعين وال. أيًضا

 ربّة أنا. تنقذين أن أريدك ال. «سخيف هذا كم له أقول وكأّنين عالًيا تذّمرت  
.  »يائسة عانًسا ولست أسرة

.  بعيًدا بنظري أشحت. عيينّ  يف نظراته مثّبًتا إيلّ  نظر  
.  »أحد ينقذك لن: «الفت بدوء أجابين  

 املرّة، هذه أّنين مع بإصرار، ذلك كّررت ،!»إنقاذي يتم أن أريد ال لكّنين  «
 لذلك؟ كّلنا نسعى أال صحيح؟ هذا هل حلظة، يتساءل، مّين  جزء كان

 لكن أفضل، حبال يشعروا أن متوّقعني للعالج الناس يأيت كيف أفّكر أخذت
  أفضل؟ حبال الشعور يعين ماذا
 يعين ال. سالم: مكتبنا يف الربّاد باب على أحدهم عّلقها مغناطيسّية قطعة مثّة  

. الّشاقّ  العمل أو املشكالت، أو الضوضاء عنه يغيب مكان يف تكون أن ذلك
. نفسك قرارة يف بالسكينة تشعر ذلك ومع اجللبة، هذه وسط تكون أن يعين

 عن خيتلف سالًما رّمبا لكن السالم، إجياد على املرضى نساعد أن نستطيع
 العبارة أستذكر وهنا. العالج بداية مع إليه سيصلون أّ�م ختّيلوا الذي السالم
 إنّه: العالج جناح قبل: «قال الذي ويكالند جون الراحل النفس لعامل الشهرية

.  »لعني أمر بعد لعني أمر إنّه: العالج جناح بعد. وتكرارًا مرارًا نفسه اللعني األمر
 حيول ولن ختتفي، كّلها مشكاليت جيعل لن النفسي العالج أن أعلم كنت  

 منطلق من دائًما سأتصّرف أّنين يضمن ولن جديدة، مشكالت ظهور دون
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 بل جديدة؛ شخصّيات بزرع يقومون ال النفسّيون فاملعاجلون. مستنري
 أقل أو تفاعًال  أقل املريض يصبح وقد. إّال  ليس الزوايا تدوير على يساعدونك

 آخر، مبعىن. عامله بدخول لآلخرين السماح على وقدرة انفتاًحا وأكثر اعرتاًضا،
 عدم على ينضوي ذاتك معرفة من جزءًا لكن. ذاتك لفهم مسعى هو العالج
 نفسك عن لنفسك أخربتا اليت املقّيدة القصص عن تتخّلى أن - ذاتك معرفة
 انفككت ما اليت القصة وليس حياتك تعيش حّىت  با، حماصرًا تكون ال حّىت 

.  حياتك عن لنفسك ترّددها
.  أخرى مسألة هي بذلك القيام على الناس مساعدة كيفّية لكن  
 أضمن كي كتابًا أكتب أن عليّ . ذهين يف باملشكلة التفكري أعيد أخذت  

 لسنوات حيميين سقًفا ليضمن كان كتاب لكتابة فرصة رفضت. حيميين سقًفا
 سخيف موضوع حول سخيف كتاب كتابة على قادرة أّنين يبدو ال. كثرية

. السعادة حول سخيف بائس كتاب كتابة على نفسي سأجرب. بائسة جيعلين
 السعادة، حول سخيف بائس كتاب كتابة على نفسي أجرب أن حاولت لقد
 من متّكنوا الذين كل أحسد فايسبوك، منّصة على يب ينتهي كان األمر لكن

.  بأخرى أو بطريقة النجاح
 الذي نفسه الوعي مبستوى مشكلة حل ميكن ال: «ألينشتاين مقولة تذّكرت  

 أؤمن، كنت لكن، منطقّية، املقولة هذه بأن شعرت لطاملا. »وجودها يف تسّبب
 يف وتكرارًا مرارًا الغوص عرب مشكاليت أختّطى أن عليّ  يتعّني  أنّه غالبيتنا، كما

.  املشكالت هذه يف نفسي إقحام على بدء، ذي بادئ محلتين، اليت األسباب
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 الوضع أعين. حصرًا الكتاب أعين ال وأنا فيه، أنا مما خمرج أي أرى ال أنا  «
.  »حصل ما كل - بأكمله

 يبدو ما وهو عينيه، أغمض قليًال، جلسته يف تنحنح اخللف، إىل ويندل مال  
.  أفكاره يستجمع عندما به يقوم أنّه
 معاَجلْني  شيًئا، نقول ال الزمن، من لربهة جلسنا جمّدًدا، عينيه فتح وعندما  

 ظهري، أسندت. طويل صمت يف اآلخر، أحدمها حضرة يف مرتاحني نفسيـَّْني 
 يف بذا القيام اجلميع يستطيع أن أرغب كيف أفّكر وأنا قعديت، وسّويت
 وال حواسيب، وال هواتف، بال مًعا، بساطة بكل نكون أن اليومّية، حياتم
 جيعلين هكذا فاجللوس. إّال  ليس حضور. خاملة دردشات أو تلفاز، أجهزة
.  عينه الوقت يف النشاط ويكسبين بالراحة أشعر

.  ويندل تكّلم أخريًا،  
 حياول القضبان، يهز سجني، حول تدور. شهرية متحرّكة رسوم تستحضرين  «

.  »قضبان وال مفتوح، السجن ويساره، ميينه على بينما - خيرج أن يائًسا
.  الصورة باستيعاب يل يسمح كي قليًال، يتوّقف  

 ينفكّ  ال ذلك، مع لكن. االنعطاف هو فعله السجني على يتعّني  ما جلّ   «
 بالكامل، عالقون أنّنا نشعر. معظمنا به يقوم ما هذا. جبنون القضبان يهز

 أمت على حنن طاملا - لنا خمرج هناك لكْن، العاطفية، خاليانا يف حمصورون
.  »لرؤيته االستعداد
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 االستعداد أمت على حنن طاملا. بيننا صداه يرتّدد مجلته من اجلزء هذا ترك  
.  لرؤيته

.  معه ملشاهدته يدعوين خيايل، سجن صورة إىل بيديه أشار مث  
.  حسًنا. تنّهدت. علي الثاقبة ويندل بنظرات أشعر كنت لكّنين بعيًدا، نظرت  
 صغرية خلّية السجن، أتصّور بدأت. عميًقا نفًسا وأخذت عيينّ  أغمضت  

. الصدئة الرماديّة، العريضة، احلديديّة، القضبان تصّورت. داكنة بيج جبدران
 أستجدي بعنف، القضبان هذه أهز اللون، الربتقالّية البزّة أرتدي نفسي تصّورت

 حويل من شيء ال الصغرية اخللّية هذه يف حيايت تصّورت. سراحي يطلق من
. كئيب مستقبل وآفاق النتنة البول رائحة سوى

 جبنون أنظر نفسي رأيت!». أنقذوين هنا، من أخرجوين «أصرخ نفسي ختّيلت
 كامًال  جسدي الحظت. مبهر فعل برد أقوم مث يساري، إىل مث مييين، إىل

 على يزيد محًال  أن لو كما قبل، من با أشعر مل خبّفة شعرت: معي يستجيب
.  نفسك سّجان أنت: احلقيقة أدركتين حلظة عّين، أزيح قد طن ألف

 أرى. أرى - أعلم يقول، وكأنّه حاجًبا رفع. ويندل إىل وطرفت عيينّ  فتحت  
.  ترين أّنك

.  »الرؤية واصلي: «قائًال  مهس مث  
 املخرج، حنو القضبان، حول اآلن أسري كنت. جديد من عيينّ  أغمضت  

 اخلارج، يف. أركض أخذت أقرتب، كنت بينما لكن البداية، يف برتّدد منتقلة
 يداعب العليل وبالنسيم األرض، تطآن بقدميّ  أشعر أن باستطاعيت كان
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 به أوتيت ما بكل ركضت! حرّة أنا. وجهي تلفح الدافئة الشمس وحبرارة بشريت،
 من ما. يلحقين من مثّة كان إن ألحتّقق فرتة بعد خطوايت أبطأت مث سرعة، من

. األساس يف سجن حارس من ما أن ببايل خطر. يطاردين سجن حارس
! بالطبع

 بفعل مسجونون - عالقون أّ�م يشعرون وهم العالج إىل معظمنا يصل  
. ماضيهم أو خماوفهم، أو وظائفهم، أو زجياتم، أو سلوكّياتم، أو أفكارهم،

 خيار لنا، يعود اخليار كان ولو. الذايت العقاب من كنوعٍ  أنفسنا نسجن أحيانًا،
 أنا حمبوبة، غري أنا -القاطعة باألدّلة مثبتان وكالمها اثنني، من أمرًا نصّدق أن

 أجهزة نبقي ملاذا. بالسوء نشعر جيعلنا الذي الشق خنتار ما فغالًبا- حمبوبة
 حمطّة (تتغّري  ال اليت نفسها اجلامدة احملطّات تلك على مثبتة بنا اخلاصة الراديو
 شيء ال وحمطّة بالناس، أثق أن ميكنين ال وحمطة حيايت، من أفضل اجلميع حياة
 حول امشِ . احملطّة غّري  نزوًال؟ أو صعوًدا اإلبرة حنّرك أن بدل) معي ينفع

  أنفسنا؟ يكن مل إن مينعنا من. القضبان
 رسوم هي ها. لرؤيته االستعداد أمت على حنن طاملا للخروج سبيل هناك  

.  احلياة سر تعّلمين األشياء، كل بني من متحرّكة،
 ابتسامة متواطئة، ابتسامة كانت. ويندل يل فابتسم أبتسم، وأنا عيينّ  فتحت  

 هذه ما لكن هائًال، اخرتاقًا حّققت وكأّنك األمر يبدو قد. تنخدعي ال تقول،
 أّنين يدرك ويندل وكان تنتظرين، اليت التحّديات جّيًدا أدرك كنت. البداية إّال 
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 داخلنا جزء ومثّة املسؤولّية، تستتبع احلريّة: آخر شيًئا يدرك كالنا ألن أدرك،
.  املسؤولّية خيشى كّلنا

 املفتوحة واجلوانب القضبان تصّورت. السجن يف أبقى أن أمانًا أكثر يبدو هل  
. الذهاب على اآلخر اجلزء يصرّ  بينما البقاء، إىل يدفعين مّين  جزء. أخرى مرّة

 احلياة يف عنها االلتفاف عن خيتلف ذهين يف القضبان حول االلتفاف لكن
.  احلقيقّية

 أّنك يعين وهو. املهنة يف املفّضل شعاري ،»العالج يف جائزة أهم هو التبّصر  «
 إىل خروجك حلظة تغيري أيّ  حتدث مل إن لكن كّلها، العامل ببصرية حتظى قد

 على سؤال طرح على يساعدك فالتبّصر. والعالج - التبّصر يف نفع فال العامل،
 تعطيك اإلجابة بنفسي؟ أفعله من أنا أو يب فعله يتم ما مثّة هل مفاده، نفسك

.  يقّرر من أنت لكّنك خيارات،
. »ختوضينها؟ اليت املعركة عن للتكّلم جاهزة أنتِ  هل: «ويندل سألين  

.  …»نفسي مع أو اخلليل؟ مع املعركة تعين هل  «
.  »املوت مع معركتك كال،: «ويندل فقاطعين  
 حول راودين الذي احللم إىل بذاكريت أعود أن قبل للحظة، باإلرباك شعرت  

 أي: أنا الكتاب؟ هذا أخريًا كتبت هل: هو. التجاري املركز يف باخلليل التقائي
.  موتك حول الكتاب: هو كتاب؟

.  إهلي يا. آه  
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 ألنّنا ليس مرضاهم، عن عّدة خطوات النفسّيون املعاجلون يتقّدم العادة، يف  
 من حياتم على نشرف أن بأفضلية حنظى ألنّنا بل حكمة، أو فطنة أكثر

 املناسب الوقت جيد ال لكّنه اخلامت اشرتى الذي للمريض أقول فأجدين. اخلارج
: ساخطًا عليّ  فريّد ،»با الزواج فكرة من واثق أّنك أعتقد ال: «حلبيبته ليقّدمه

 يعود مث!». األسبوع هذا �اية عطلة يف باألمر سأقوم! واثق أنا بالطبع ماذا؟«
 أن يريد وهو مناسًبا، يكن مل الطقس ألن الزواج، عليها يعرض وال أدراجه
 إىل اآلخر، تلو األسبوع ونكّرره احلوار هذا نعيد. البحر شاطئ عند هلا يتقّدم

 ّممن وكثريون. »با بالزواج أرغب ال فعًال  أنا رمبا: «ويقول ما يوًما حيضر أن
 سنة أو شهر أو أسبوع انقضاء بعد يعودون جتدهم ،»أنا ليس ال،: «يقولون
.  »أنا هذا الواقع، يف حسًنا،: «ليقولوا

 لريميين املناسبة اللحظة ينتظر السؤال، هذا خيّزن كان ويندل بأن أشعر كنت  
 والقيام الثقة كسب على العمل بني باملوازنة النفسّيون املعاجلون قام فلطاملا. به
 االنتقال يف البداية، منذ نشرع،. املريض عذاب يتواصل ال حىت فعله، جيب مبا

 البذور نزرع بينما العالقة، ونسرِّع احملتوى، فنبطئ آن، يف وبسرعة مهل على
 فلن باكرًا، البذور زرعت لو الطبيعة، يف الطريق وكما طول على اسرتاتيجًيا

 األراضي أكثر ستفوتك لكن تقّدًما، حترز فقد متأّخرًا، زرعتها ولو. تزهر
 الغذائية العناصر فستمتص السليم، التوقيت يف البذور زرعت لو لكن. خصوبة
.  واملواجهة الدعم بني تتنّقل دقيقة رقصة عن عبارة عملنا. وتنمو
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 ألسباب لكن - املناسبة اللحظة يف املوت مع معركيت عن ويندل سألين لقد  
. يعرفه قد ما تتخّطى
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٢٣  
 جوز ترايدر متجر

 
 بنظري أمسح ووقفت جوز، ترايد متجر عند مكتظ سبت يوم صباح كان  

 رف إىل لينظر عّين  ابين انفصل بينما خط، أقصر عن حبثًا االنتظار خطوط
 عاملو بدا املكان، تعم كانت اليت الفوضى من الرغم على. الشوكوال ألواح

 وقف بينما جرًسا، األوشام تغطّيها ذراعه شاب رنّ . منزعجني غري الصناديق
 وقع على يهتف األكياس، يف الزبون أغراض ميأل وهو قدميه على يرقص محّال

 عن يسأل املوهوك من جاز راقص وقف الثاين، الصف يف. املعّلبات موسيقى
 تتالعب مجيلة شقراء صندوق موظفة الصف، �اية ويف السلع، إحدى سعر

.  عربته يف أمامها يتململ طفل لتسلية الربتقال حبّبات
 إّال  هي ما الصندوق عاملة أن إىل أتنّبه أن قبل الوقت من لدقيقة احتجت  

 يف ذكرته أّ�ا مع بعد، األشقر املستعار شعرها رأيت قد أكن مل. جويل مريضيت
.  العالج جلسات

 تذّكرين وهي شقراء، إىل تتحّول أن فكرة عن سألتين. »اجلنون؟ من ضرب  «
 السؤال طرحت أن هلا سبق وقد. احلدود تتخّطى عندما أنّبهها أن هلا بوعدي

 تظهر وأن حمّلية، فرقة يف مغنٍّ  عن يبحث إعالن على ترد أن قّررت عندما نفسه
. الالكالم من كامل أسبوع لفرتة بوذيّة خلوة يف تتسّجل وأن ألعاب، برنامج يف

.  أورامها على معجزة وحيِدث فعله، املعجزة الدواء يفعل أن قبل كّله هذا كان
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 والقائم حياتا، طوال تبّنته الذي املوقف تتخّطى أشاهدها وأنا استمتعت لقد  
 سيمنحها اجلامعي إجنازها حتقيق أن اعتربت لطاملا. املخاطرة عن العزوف على
 احلرّية، من آخر نوًعا تتذّوق اآلن هي ها لكن عنها، تبحث كانت اليت احلرّية
.  كّله االختالف خمتلًفا
 تعرض أن قبل أحيانًا تسألين كانت ،»املألوف؟ عن كثريًا خارج األمر هل  «
 لكن التقليدي، مسارها عن خترج ألن تّواقة كانت لطاملا. جديدة فكرة عليّ 
 كان ما مثّة ليس ذلك، ومع. البوصلة تفقد ال حىت كثريًا جتنح أن غري من

.  تطرحه كانت ما يف يفاجئين
 جويل أخربتين. إيلَّ  بالنسبة صدمة شّكلت اليت الفكرة تلك أخريًا كانت مث  

 كانت فيها، ستموت نفسها خالت اليت األسابيع تلك يف ما حلظة يف أّ�ا
. الصناديق مبوظفي مذهولة نفسها ووجدت جوز، ترايدر متجر يف دورها تنتظر
 البعض، بعضهم ومع الزبائن مع يتفاعلون سجّيتهم، على يتصّرفون بدوا

 حياة يف كبرية أمورًا تتحّول اليت الصغرية اليومّية األمور حول حوارات فيجرون
 هذه تتخّيل كانت كم. والطقس ،-السري زمحة إىل الطعام، من -الناس

 مع ترتافق كانت لكّنها فعًال، حتّبها كانت اليت وظيفتها، عن خمتلفة الوظيفة
 بات مستقبلها أن ومبا. متقّدم موقع واحتالل والكتابة للبحث متواصل ضغط
 اللحظة يف ملموسة نتائج إىل تفضي وظيفة تؤّدي نفسها ختّيلت األمد، قصري

 اليوم، �اية ويف-. األصناف وختّزن العمالء، وتسعد األغراض، توّضب -نفسها
.  ومفيد ملموس بشيء قامت قد تكون
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 فستقّدم لتعيشها، واحدة سنة املثال، سبيل على هلا، تبّقى لو أنّه جويل قّررت  
. جوز ترايدر متجر يف األسبوع �اية عطلة يف صندوق موّظفة لتعمل طلًبا

 ختترب أن أرادت ذلك مع لكّنها. الوظيفة شأن من ترفع أّ�ا جّيًدا تعلم كانت
 لّرد كان لو حّىت  -كثريين حياة يف صغريًا جزءًا تكون أن التمع، يف هدفها
.  أغراضهم لتوضيب الوقت من يلزمها ما أو ،-دقائق

 من جزءًا جوز ترايدر متجر يكون رمبا: «يل تسرّ  أن قبل املوضوع يف تأّملت  
.  »هولندا إىل سفريت

 لدقيقة فجلست الفكرة، هذه يعارض مبا للتصريح أّجته بنفسي أشعر كنت  
 معضلة من نابع إحساس أنّه من بد ال. السبب أفهم أن أحاول الزمن، من

 لكنت بالسرطان، مصابة جويل تكن مل لو. جلويل عالجي يف أواجهها كنت
 من لفرتة مقموع أنّه شعر الذي جزئها إىل النظر على أساعدها أن حاولت

 املساحة لديها يكن مل شخصّيتها يف أوجهٍ  عن الغطاء ترفع وكأّ�ا بدت. الزمن
.  قبل من لتتنّفس الكافية

 الدعم بتقدمي أكتفي أم معىن أي العالج يرتدي هل املوت، حضرة يف لكن  
 جّيدة بصّحة تتمّتع مريضة وكأّ�ا جويل مع أتعامل أن عليّ  يتعّني  هل إّال؟ ليس

 وال الدعم بتقدمي أكتفي أن يب يفرتض أو الطموحة، باألهداف يتعّلق ما يف
 عن يوًما نفسها لتسأل جويل كانت إن تساءلت رأسها؟ على الطاولة أقلب

 املوت خطر تواجه مل لو وعيها، وراء ختتبئ كانت اليت واهلوية واألمان املخاطر
  نغوص؟ أن بنا يفرتض مدى أي إىل املرحلة، هذه يف اآلن أّ�ا ومبا. احملدق

٢٤٩



 نعرفه؟ أن نريد الذي الكمّ  ما: هدوءًا أكثر حنو على كّلنا نواجهها أسئلة تلك  
 فيه مبالًغا كّما الكمّ  هذا يصبح ومىت فيه؟ مبالًغا كّما الكم هذا يصبح مىت

  االحتضار؟ مرحلة يف املرء يكون عندما
 طفًال  كان لو كما -املهرب من نوًعا ميّثل وكأنّه جوز ترايدر متجر حلم بدا  

 أن احللم هلذا ميكن كيف أتساءل فرحت!»- الند ديزين إىل أهرب أنا: «يقول
 إن أتساءل كنت ذلك، من األهم لكن. السرطان قبل ما جويل ذات يف يُرتجم
 وكانت. وهنها من زاد التجرييب فالعالج. جسديّا األمر حتّمل تستطيع كانت
.  للراحة حباجة

.  عقلها فقدت أّ�ا يعتقد زوجها أن أخربتين  
. »جوز؟ ترايدر يف تعملي أن وحلمك تعيشينها، حمدودة فرتة لديك: «وسأهلا  

 واحدة سنة لك تبّقى إن تفعله قد الذي ما ملاذا؟: «حبنق جويل عليك  فرّدت
.  »تعيشها؟

. »أكثر ال أقل، بوترية ألعمل كنت  «
 غري وهو أنا نبدو أنّنا ببايل خطر مات، فعل رد عن ختربين جويل كانت بينما  

 بالطبع،. السعادة طعم جويل تذوق أن يريد كان كلينا أن مع جلويل، داعمني
 كالنا، ترّددنا يكون أن يُعقل هل لكن العملّية، املخاوف بعض توجد كانت
 وراء بالسعي وقناعتها جويل من بالغرية شعورنا من غريب، حنو على نابًعا

 مصدر اتبعوا: ملرضاهم النفسّيون املعاجلون يقول غريًبا؟ بدا مهما حلمها،
 كالوردة تتفّتح جويل مشاهدة إن هل. تريدون ما لكم يظهر فهو - حسدكم
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 متجر عند العمل يعادل ما على اإلقدام من خوفنا مدى على الضوء يلقي إّمنا
 دون من حتلم مثلنا، تبقى أن جويل من نريد وبالتايل - إلينا بالنسبة جوز ترايدر

  سجننا؟ يف املفتوحة القضبان إّال  يقّيدها ال التنفيذ،
.  حصرًا أنا يفّ  املشكلة كانت لرّمبا أو  
 أن تريدين أال ذلك، عن فضًال  «جويل، مع نقاشه يف مات أضاف وقد  

.  »مًعا؟ وقتنا نقضي
 جوز، ترايدر يف العمل أيًضا تريد لكّنها. ذلك تريد بالطبع أّ�ا جويل أجابت  

 الذي اليوم ويف هناك، بطلب تقّدمت لذلك،. اهلوس من نوًعا األمر حتّول وقد
.  السبت صباح بدوام حظيت أورامها، من ختّلصت أّ�ا فيه علمت

: إليهما ألستمع رسالتني وفتحت اخللوي، هاتفها جويل أخذت عياديت، يف  
 متجر يف مدير من والثانية السرطانية، األمراض اختصاصي من األوىل الرسالة
 بأي ليس باللوتو، فازت أّ�ا لو كما وترقص تضحك كانت. جوز ترايدر
.  الكربى باجلائزة بل مبلغ،
 أحد ال أن شرحت. املتجر رسالة انتهت أن بعد قالت ،»إجيابًا أجبتهم  «
 إىل أمور بإضافة تكتفي أن تريد ال وهي الظهور، ستعاود األورام كانت إن يعلم

.  منها بعًضا حتّقق أن أيًضا تريد بل أمنياتا؛ الئحة
.  »الفائدة عدمي التمرين هذا حتّول وإّال  األمرين، بني توازين أن عليكِ   «
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 صفوف من أيّ  متأّكدة غري املتجر، يف أقف هنا، نفسي وجدت هكذا  
 ترايدر يف العمل بدأت جويل أن بالطبع أعلم كنت. فيها نفسي أقحم االنتظار

.  حتديًدا الفرع هذا يف تعمل كانت أّ�ا أعلم أكن مل لكّنين جوز،
 تستدعي جرًسا رّنت. بعد عن أراقبها أن إّال  يسعين ومل بعد، رأتين قد تكن مل  

 زبون مع وضحكت امللصقات، بعض طفًال  أعطت مث األكياس، عامل فيها
 اجلميع يريد الذي احلفل الصناديق، ملكة كانت. مساعه أستطع مل شيء على

 عملها، يف ملفت حنو على ناجحة وكانت يعرفو�ا، الناس وكأن بدا. حضوره
 أمسع أن قبل تغرورقان، بعيينّ  شعرت. الفتة بسرعة اآلخر تلو الواحد الزبائن متّرر
.  جويل صف يف لنا مكانًا وجد أنّه فرأيت!». هنا من ماما، «يناديين، ابين
 معاجلتها حاجات تلبية يف باحلرج جويل تشعر قد النهاية، يف. قليًال  ترّددت  

 عّين، تفاصيل تعرف بالكاد فهي. أيًضا باحلرج أشعر قد يقال، واحلق. النفسية
 األهم لكن. الشيء بعض فاضًحا بدا تسّوقي عربة حمتويات عرض لكأن حّىت 
 رأت كّلما يعرتيها الذي احلزن عن جويل تتكّلم كيف أفّكر كنت ذلك، من

 ستشعر كيف. لإلجناب زوجها مع جاهدة تسعى اليت وهي أصدقائها، أطفال
  ابين؟ مع تراين عندما

 الصف هذا لكن. «آخر صف إىل ينتقل أن زاك إىل أشرت ،!»هنا من  «
 رهيبة، موّظفة جويل ألن احلال، بطبيعة صحيًحا هذا وكان يب صرخ ،!»أقصر
.  حنوي نظراته تبعت مث ابين إىل جويل نظرت وهنا

.  املشهود باجلرم  
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: قالت جويل لكن اآلخر، الصف إىل أّجته بدأت. جويل ابتسمت. ابتسمتُ   
 صف يف بزاك فالتحقت!». أقصر الصف هذا. الصيب إىل اصغي سّيديت،«

.  جويل
 كنت. نفسي أمتالك مل لكّنين دورنا، ننتظر بينما حنوها أحّدق أّال  حاولت  

 لقد - العالجّية جلستها يف وصفتها اليت الرؤية من احلقيقّية النسخة على أتفرّج
 أخذت الصندوق، إىل وزاك أنا وصلنا وعندما. حقيقة إىل حرفّيا حلمها حتّول

.  اآلخرين الزبائن مع تفعل كما معنا تتسامر
.  البين قالت ،»مثايل فطور جوز، رقائق  «
.  »التشرييوز أفضل لكّنين اإلهانة، أقصد ال ألّمي، إّ�ا: «ثقة بكل فأجابا  
 له غمزت مث مساعها، يستطيع أحد ال أن من لتتأّكد حوهلا من جويل نظرت  

.  »أيًضا أنا حايل هذه لكن ألحد، تقل ال: «تمس أن قبل حبياء
 اليت األخرى الشوكوال ألواح مزايا يف يتناقشان الوقت من تبّقى ما قضيا  

 جنرّ  وبدأنا األكياس، يف األغراض توضيب من انتهينا وعندما. ابين اختارها
.  جويل من امللصقات يتأّمل زاك أخذ بعيًدا، عربتنا

.  »املرأة هذه أحب: «قال  
.  »أيًضا أحّبها: «قلت  
 مطبخي، يف األكياس أوّضب وكنت ساعة، النصف حواىل انقضى قد كان  

.  ائتماين بطاقة إيصال على ملصقة ورقة رأيت عندما
!  حبلى أنا: تقول الورقة كانت  
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٢٤  
 عائلتي مرحًبا

 
:  ريتا امللف، مالحظة 
 خيارات «تراه ما حيال ندمها عن تعرب. اكتئابًا تعاين مطّلقة، امرأة املريضة 

 غضون يف حياتا يف حتّسًنا تشهد مل إن أّ�ا تقّرر. عاشتها سّيئة وحياة »عاطلة
. »هلا حد وضع«لـ ختّطط فهي سنة،

.  »إيّاه أريك ما لديّ : «ريتا أفادت  
 لريتا يسبق مل. اخللوي هاتفها أعطتين ومكتيب، االنتظار قاعة بني الردهة يف  
 يف جنلس أن قبل الكالم بدأت أن وال قبل، من اخللوي هاتفها أعطتين أن

 إىل أنظر أن إيلّ  أشارت. فعلها فاجأين لذلك وراءنا، الباب ونغلق املكتب
.  الشاشة

 بدأت قد ريتا كانت. بامبل امسه للمواعدة تطبيق من صورة شاشتها على  
 حنو املوّجهة األخرى التطبيقات عكس على ألنّه، بامبل، باستخدام مؤخرًا

 إّال  بامبل تطبيق يسمح ال ،)قالت ما حبسب! املقّزز (تيندر تطبيق مثل املواعدة
 لتّوها قرأت قد جني صديقيت كانت للمصادفة،. بالرجال باالتصال للنساء
. جديد من للمواعدة جاهزة تصبحني عندما عبارة مع إيلّ  وأرسلتها عنه مقالة

.  بعد حتن مل عندما الـ هذه: فأجبتها
.  ريتا إىل اهلاتف من بعيين طرفت  
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.  املكتب ندخل بينما مّين  فعل رد متوّقعة سألت ،»ماذا  «
.  تشري إالم أفهم مل. »ماذا؟: «اهلاتف إليها أعيد وأنا سألتها  
 فتاة لست! والثمانني الثانية يبلغ ماذا؟: «عليها بادية الدهشة وعالمات رّدت  

 هذا وكان عاريًا، الثمانينات ابن يبدو كيف جّيًدا أعلم! أرجوك لكن عشرين،
 اخلامسة سن لكن آسفة، أنا. أسبوع مدى على الكوابيس أعاين جبعلي كفيًال 

 هذا حول جتادليين أن حتاويل وال. به أقبل قد ما أقصى هو والسبعني
!».  املوضوع

.  عمرها من والستني التاسعة تبلغ ريتا أن إىل هنا اإلشارة من يل بد ال  
 إىل اللجوء حتاول أن ريتا قّررت التشجيع، من أشهر وبعد قليلة، أسابيع قبل  

 عازب أي تصادف تكن مل اليومّية، حياتا يف النهاية، يف. للمواعدة تطبيق
 مالًيا مستقر لطيف، ذكي،: تطّلعاتا يلّبون الذين أولئك وحتديًدا سًنا، يكربها

 شخص («البنية وقويّ  ،)»مصريف حساب أو ممّرضة عن يبحث من أريد ال(«
 لكن ثانوي، أمر الشعر). »املناسب الوقت يف باالنتصاب الشعور على قادر

.  أساسي أمر إصرارها، حبسب األسنان،
 يكن مل لكن نفسه، العمر من نبيًال  رجًال  صادفت عاًما، الثمانني كهل قبل  

 كان ما سبقت اليت الليلة ويف العشاء، لتناول ذهبا. اإلطالق على بالنبيل
 إنّه قال لطبق وصورة وصفة ريتا إليه أرسلت الثاين، موعدمها يكون أن يفرتض

 مممم ظهرت ريتا، تردّ  أن وقبل. لذيًذا يبدو. مممم: بـ عليها فرد. جتربته يريد
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 أستطيع أخالين ال تتوّقفي، مل إن يليها ، …اآلن تقتلينين أنتِ  يليها أخرى،
.  ظهري يف مشكلة حول ابنيت أراسل كنت عذرًا، دقيقة، بعد يليها النهوض،

 يفعل، كان ماذا أعلم اهللا. ريتا صرخت ،!»منحرف يا ظهرك يف مشكلة  «
 مل! أرسلته الذي السلمون طبق عن يتكّلم يكن مل وبالطبع. يفعل كان من ومع

.  بالثمانيين التقت أن إىل آخر لقاء أي وال الثاين، اللقاء حيدث
 درجة على كانت األوىل، جلستنا يف. الربيع فصل بداية مع ريتا إيلّ  قدمت  

. لنفسها مرثّية تقرأ وكأ�ا يل بدا حاهلا، عن أخربتين عندما حبيث االكتئاب من
 مطّلقة. مأساة تعتقد، ما على حياتا، وبدت األخري، السطر كتبت قد كانت
 ما حبسب السيئة، أمومتها بسبب (مضطربني راشدين ألربعة وأم مرّات، ثالث

 ريتا تكن مل متقتها، وظيفة من متقاعدة وحيدة، تعيش أحفاد، ال ،)يل شرحت
.  صباح كل االستيقاظ على حيملها سبب أي ترى
 الفشل إىل اخلطأ، األزواج اختيار من: تنتهي وال تبدأ أخطائها الئحة كانت  
 أبيهم من محايتهم عدم ذلك يف مبا (أولويّة وجعلها أطفاهلا احتياجات تلبية يف

 أي بذل وعدم ُمرضية، بطريقة مهاراتا استخدام وعدم ،)الكحول على املدمن
 يف نفسها أغرقت فقد. ناجحة عائلة لتكوين سًنا أصغر كانت عندما جمهود
 حىت. فاعلّيته األمر فقد مؤخرًا، لكن. ذلك أمكنها طاملا النكران من حال
 يثري يعد مل- االمتياز حد وتتقنه به تستمتع الذي الوحيد النشاط وهو -الرسم

.  اهتمامها
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 بأن تفيد نفسها مع صفقة أبرمت وقد السبعني، عيدها عتبة على تقف اآلن،  
. العيش عن تقلع أو ميالدها، عيد حبلول أفضل حياتا جتعل

 نفسي سأمنح لكّنين. املساعدة حال ختطّيت أّنين أعتقد: «قائلة ختمت  
.  »إّال  ليس باليقني الشك ألثبت أخرية، فرصة

 -االنتحاريّة األفكار تعترب فبينما. للضغط داعي ال نفسي، قرارة يف فّكرت  
 الناس معظم يتجاوب االكتئاب، حالة يف شائعة- االنتحاري بالتفكري واملعروفة

 خطر يتزايد الواقع، يف. اليائسة األفكار تلك وفق البّتة يتصّرفون وال العالج مع
 ال القصرية، النافذة هذه فخالل. حاهلم بتحّسن املرضى شعور مع االنتحار
 جلهود حباجة مالبسهم ارتداءهم أو الطعام تناوهلم جتعل لدرجة اكتئابًا يعانون
 وما ملعاناتم؛ حد وضع يقّرروا حّىت  األمل من يكفي مبا يشعرون لكّنهم جّبارة،

. حياتم يف املستجّدة الطاقة ومن أسى من لديهم تبّقى مما خطري مزيج إّال  هذا
 نافذة تفتح حّىت  االنتحاريّة، األفكار وتمد االكتئاب يزول أن مبجّرد لكن

. جديدة
.  الطويل املدى على حياته يف ملحوظ تغيري إحداث للشخص ميكن   هنا

 طرح النفسي املعاجل أو املريض ألن إّما االنتحار، موضوع حضر وكّلما  
 خيشى كما الشخص، رأس يف الفكرة »يزرع «ال للموضوع التطّرق (املوضوع
 ملموسة؟ خطّة للمريض هل. الوضع تقييم النفسي املعاجل على يتعّني  ،)البعض

 خارج شريك أو املنزل، يف مسدس (خطّته تنفيذ على تساعده وسيلة مثّة هل
 حمّددة خطر عوامل توجد هل أخرى؟ حماوالت ذلك سبق هل ؟)البلدة
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 على يقدمون فالرجال ذكرًا؛ املريض كون أو االجتماعي للدعم االفتقاد(
 على األشخاص يتكّلم ما وغالًبا ؟)النساء من مرات بثالث أكثر االنتحار
 حد وضع يريدون ألّ�م بل موتى، يكونوا أن منهم لغاية ليس االنتحار
 على البقاء يف البّتة ميانعون ال فهم لذلك، سبيل إجياد أمكنهم ولو. ملعاناتم

 حمدق، خطر أي جند ال وطاملا لنا، تقييم بأفضل نقوم حنن لذلك،. احلياة قيد
 الشخص كان إذا لكن. االكتئاب معاجلة على ونعمل كثب عن الوضع نراقب

.  أخرى خطوات سلسلة اّختاذ إىل الفور على فنعمد لالنتحار، مستعّدا
 فرتة ستنتظر أّ�ا واضحة كانت لكّنها نفسها، ستقتل أّ�ا ختربين ريتا كانت  

 -املوت ال التغيري، أرادت. السبعني عيدها قبل خطوة أي على تقدم ولن سنة
 قائمة يف االنتحار ليس الراهن، الوقت يف-. الداخل من ميتة كانت إذ

.  اإلطالق على اهتمامايت
.  ريتا عمر كان يقلقين، كان ما  
 ريتا أوافق قد أّنين أخشى البداية، يف لكن بذلك، اإلقرار من باخلجل أشعر  

 الذي املساعدة نوع أقّله أو - املساعدة فعًال  ختّطت رّمبا. القامت أفقها على سرّا
 املكتئب يستطيع ال الذي األمل حاوية يكون أن باملعاجل فُيفرتض. إليه تسعى

 يف أرى كنت. هنا األمل من كثريًا أرى أكن مل لكّنين بعد، به التمّسك
 جيعلهم ما لديهم اكتئابًا يعانون الذين األشخاص ألن إمكانّية، اإلمجال

 وإن (يوم كل سريرهم من خترجهم وظيفة تكون قد - اخليط بذلك متمّسكني
 أو شخص (األصدقاء من شبكة أو ،)التحديد وجه على الوظيفة هذه حيّبوا مل

٢٥٨



 لكّنهم إشكاليِّني (العائلة أفراد ببعض اّتصاًال  أو ،)معهما يتكّلمان شخصان
 أو حمبوب، أليف حيوان اقتناء أو املنزل يف األوالد تواجد أن كما). حاضرون

.  االنتحار من احلماية على يساعدهم ديين مبعتقد اإلميان
 أصغر كانوا عاجلتهم الذين املكتئبني األشخاص أن ذلك، من األهم لكن  

 لديهم يزال ال لكن اآلن، مسدوًدا حياتم أفق يبدو قد. ليونة وأكثر. سّنا
.  جديد شيء وخلق األمور حول لاللتفاف الوقت من مّتسع

 هدف أي تفتقد وحيدة، مسّنة، مواطنة: حتذيريّة قّصة وكأّ�ا تبدو ريتا أن غري  
 عاشت. بصدق أحّبها أن ألحد يسبق مل روايتها، وحبسب. الندم ويتآكلها

 لدرجة كبري بشكل أطفاهلا إىل وأساءت متباعدين، مسّنني ألبوين وحيدة طفلة
 اجتماعية حياة أو هلا أقارب أو أصدقاء وال معها، يتكّلم ال منهم أيّا أن

 من التسعني بلغت بعدما أّمها توفّيت بينما عقود، منذ أبوها مات. تسّليها
.  األلزهامير داء من لسنوات وعانت عمرها

 ما واقعًيا، سألتين. واضًحا حتّديًا عليّ  وطرحت مباشرة ثاقبة بنظرات رمتين  
  املتأّخر؟ التاريخ هذا يف يتغّري  قد الذي

 يف الصيت ذائع نفسي طبيب من اتصاًال  تلّقيت قد كنت السنة، حواىل قبل  
 وهي مريضته، أستقبل أن أستطيع كنت إن سألين. عمره من السبعينات أواخر
 عن حبثها تواصل بينما بويضاتا جتميد يف تفّكر عمرها، من الثالثينات يف امرأة

 ما حبسب ألنّه، معي العالج من تستفيد قد السيدة هذه أن اعتقد. هلا شريك
 الثالثينات عامل يف األطفال وإجناب املواعدة حول الكثري يعلم يكن مل قال،
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 احلالة بالكامل أفهم أّنين من متأّكدة أكن مل. به شعرَ  ما أدرك اآلن. اليوم
.  اليوم ملسّين  العمرية

 يواجهها اليت نوعها من الفريدة التحّديات عن تدرييب فرتة خالل تعّلمت لقد  
 حتظى ال العمرية الفئة هذه فإن ذلك، ومع السن، يف الطاعنون الراشدون
 العالج للبعض، فبالنسبة. العقلّية الصّحة خبدمات يتعّلق ما يف الكايف بالوقت

 ذلك، عن فضًال  التصوير، خلدمات تيفو تطبيق مثل غريب، مفهوم عن عبارة
 هذا كان مهما (»األمر معاجلة «باستطاعتهم أّ�م يؤمن وهو جيلهم كرب فقد

 تقاعدهم مّدخرات من يعيشون الذين اآلخرون، أما. مبفردهم) »األمر«
 يشعرون فال الكلفة، البخسة العيادة يف املساعدة على للحصول ويسعون
 ويشّكلون عشريناتم، بلغوا بالكاد الذين املتدرّبني املعاجلني ملقابلة بالراحة
. سريًعا املرضى هؤالء سيغادر. هناك العاملة الطّبية الفرق من األعظم السواد

 مع يرتافق طبيعي جزء هو به يشعرون ما أن آخرون مسّنون يرى قد ذلك، ومع
 أن تكون والنتيجة. يساعدهم قد العالج أن يدركون وال السن، يف التقّدم
 مسار يف املسّنني من أقل عًددا نسبًيا يرون النفسّيني املعاجلني من كثريين
 من كبرية مئويّة نسبة يشّكل السن يف التقّدم أضحى نفسه، الوقت ويف .مهنتهم
 َمن فبعكس. السابق يف عليه كان مبا مقارنة اإلنسان حياة يف العمري املعّدل
 أوج يف هم اليوم سّتينّيي فإن سابقة، أجيال يف عمرهم من الستني بلغوا

 عرضة يزالون ال لكّنهم واخلربة، واملعرفة باملهارات يتعّلق ما يف عطاءاتم
 يف حالًيا للحياة العمري املعّدل يرتاوح. الشباب املوّظفني لصاحل مهنّيا لالستثناء
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 التسعني، املرء يبلغ أن الشائع من أصبح وقد الثمانني، حول املّتحدة الواليات
 املتبقية العقود هذه خالل عمرهم من الستني بلغوا الذين مع جيري الذي فما
 مستويات على إضافية خسائر تكّبد احتمال مع السن يف التقّدم يرتافق هلم؟
.  واهلدف والعمل، واألصدقاء، والعائلة، الصحة،: عدة

 نتيجة البداية يف اخلسارة تعاين تكن مل الحظت، ما حبسب ريتا، لكن  
 تدرك بدأت السن، يف تتقّدم أخذت وبينما ذلك، عن عوًضا. السن يف تقّدمها
 فرصة ثانية، فرصة عن تبحث اليوم، هي وها. حياتا طوال عاشتها اليت اخلسائر

 حياتا، يف الكثري خسرت أّ�ا ترى فهي. لتحقيقها واحدة سنة نفسها متنح
.  أكثر ختسره ما لديها عاد ما حّىت 

. ومجاهلا صّحتها بعد ختسر أن هلا ميكن-. بغالبّيته -اجلزء هذا يف وافقتها  
 شعرها جامدتني، ووجنتني خضراوين بعينني حنيلة، الطول فارعة ريتا كانت

 وقد. اللون رماديّة خصالت بضع إّال  يتخّلله ال مسيًكا ينسدل األمحر الطبيعي
 من بالذعر تشعر كانت. (األربعني تتعّدى ال امرأة ببشرة وراثّيا اهللا عليها أنعم

 لذلك تقاعدها، أموال فتستنفد أّمها عاشتها اليت السنني تعيش أن احتمال
 املرادف وهو ،»العصريّة اجلمال نفقات «تسّميه ملا تدفع أن ترفض كانت

 يف صباح كل رياضّية متارين صف حضور على تواظب كانت كما). للبوتوكس
 وقد. »صباح كل االستيقاظ على حيملين ما لديّ  يكون كي «الواي، نادي
 يف رأيتهم الذين األصّحاء النساء أكثر «أّ�ا إيلّ  أحاهلا الذي طبيبها أفادين
.  »سّنها يف حيايت
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 حركاتا إن حّىت . حياة بال ميتة، األخرى، النواحي كل من بدت ريتا لكن  
 إىل إشارة يف األريكة، على بطيئة با توي اليت الطريقة مثل فاترة، كانت
 يف التباطؤ هذا يفّسر قد. (النفسي احلركي التخّلف باسم معروف اكتئاب
 املناديل علبة التقاط يف أفشل أنفك ال ملاذا واجلسد، الدماغ بني املنّسقة اجلهود

).  ويندل مكتب يف
 األربع الساعات يستذكروا أن العالج بداية يف املرضى من أطلب ما غالًبا  

 جّيدة فكرة أكّون أن أستطيع هكذا،. املمكنة التفاصيل بأدق املاضية والعشرين
 تدور كيف باالنتماء، وإحساسهم ترابطهم مستوى - الراهن الوضع عن

 عليهم، الضغط وعوامل مسؤولياتم هي ما حوهلم، من أشخاص حول حياتم
 أن يبدو. وقتهم قضاء خيتارون وكيف متطّرية، أو مساملة عالقاتم أن كم

 نقوم أن إىل اليوم طوال به نقوم ما أو فعلّيا وقتنا نقضي كيف يدرك ال معظمنا
.  عالٍ  بصوت ونعلنه بساعة ساعة بتفكيكه

 على قضت الطمث انقطاع مرحلة («باكرًا تستيقظ: يومها ريتا تقضي هكذا  
 وهي فطورها تعد املنزل، إىل تعود. الواي نادي إىل سّيارتا تقود ،)»نومي

 الغداء طعام تتناول. قيلولة تأخذ أو ترسم. أمريكا اخلري صباح برنامج تشاهد
 تكّبد ملاذا. («الّلد الطعام تسّخن. قيلولة تأخذ أو ترسم. الصحيفة تقرأ بينما
 أحب («فيه تعيش الذي املبىن عتبة على جتلس ،)»واحد؟ لشخص الطهو عناء
 تشاهد ،)»الغسق عند الناس ميشي بينما واجلراء األطفال على أتفرّج أن

.  تنام مث التلفاز، على الرتّهات
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 أيّاًما تقضي كانت. آخر بشري أي مع اتصال أي تقيم ال ريتا أن ويبدو  
 كانت كم ليس حياتا يف لفتين ما أكثر لكن. فيها أحًدا تكّلم ال عّدة،

 صورة يل يستحضر كان تفعله أو تقوله كانت ما كل أن كيف بل وحيدة،
 السعادة ليست: «الظهرية شيطان كتابه يف سولومون كتب أندرو وكما. املوت
.  »احليويّة بل االكتئاب، عكس

 مل لكّنين معّقًدا، وتارخيًا احلياة، مدى اكتئابًا ريتا عانت لقد نعم،. احليويّة  
 متنح مل لو فحّىت . تركيزنا حمور يكون أن يفرتض ماضيها أن من واثقة أكن

. الوفاة: تغيريها مّنا ألحد ميكن ال أخرى مهلة فثّمة واحدة، سنة مهلة نفسها
 هي هل. عالجها من املرجو اهلدف ما أتساءل رحت جويل، مع حدث فكما
 مستعّدة كانت أو والوحدة، األمل فتخّفف إّال، ليس تكّلمه لشخص حباجة
 يف أواجهه نفسي أجد الذي أيًضا السؤال وكان به؟ التسّبب يف دورها لتفّهم

 حيايت؟ يف تغيريه يفرتض الذي وما تقّبله من بد ال الذي ما: ويندل مكتب
 - نفسها استعادة أوان فات هل. الزمن من بعقدين ريتا أصغر كنت لكّنين
 تستعد الذي العاطفي االنزعاج درجة وكم باملطلق؟ لذلك األوان يفوت وهل

 اّجتاهني يسلك أن للندم ميكن كيف أفّكر رحت ذلك؟ اكتشاف بغية لتحّمله
.  املستقبل يف للتغيري دافًعا يشّكل أو باملاضي يقّيدك قد: معاكسني

 عالقة تعيش أن بدل. السبعني ببلوغها تتحّسن أن حلياتا تريد إّ�ا ريتا قالت  
 احلياة يف احليويّة من شيء بضخ نبدأ رّمبا أنّه فّكرت املنصرمة، السبع العقود يف
.  اآلن- 
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 إجياد عن أثنيها أن أحاول لن إّنين هلا قلت أن بعد اليوم ريتا سأَلت ،»رفقة؟  «
 تكوين ال عزيزيت، آه. «عمرهم من والسبعني اخلامسة دون ما رجال يف رفقة

 أعرف أّنين حّىت . بعد أمت مل. الرفقة من أكثر هو عّما أحبث أنا - ساذجة
.  »شّقيت يف وأنا االنرتنت عرب شيًئا أطلب كيف

 هزّازات؟ تشرتي هل. ببعض بعضها األمور أربط كي دقيقة األمر استغرقين  
! حمظوظة

. »أحدهم؟ ملسين مذ الوقت من مضى كم تعلمني هل: «قائلة ريتا أضافت  
 أقّله الصدد، هذا ويف املواعدة، موضوع من إحباطها مدى وصفها ريتا وواصلت

 النساء من أمسعها اليت نفسها الشائعة األسطوانة كانت. وحيدة تكن مل
.  مقّززة املواعدة: األعمار كل من العازبات

 الرجل التقت فقد. إليها بالنسبة أفضل خبالصة الزواج يأتِ  مل ذلك، مع لكن  
 خضم يف عمرها، من العشرين يف كانت عندما األول الزوج سيصبح الذي
 من فانتقلت يوم، كل اجلامعة ترتاد كانت. الكئيب منزهلا من للهروب هلفتها

 املثريين والناس النّرية األفكار من عامل «إىل ،»والصمت امللل من املوت«
 مكتب يف جلست وبينما العمل، ملواصلة أيًضا حباجة كانت لكّنها. »لالهتمام

 اليت االجتماعية احلياة فاتتها الصف، بعد ممّلة مراسالت تطبع عقاري وكيل
.  إليها تتوق كانت

 اللغة صف إىل يدخل الرابع الصف يف ساحر طالب وهو بريتشارد، وإذا  
 اليت احلياة إىل با وينتقل سحرًا فيسحرها عميًقا، نقاًشا معه فتجري اإلنكليزية
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 يعمل ريتشارد بدأ هنا. أعوام بضعة بعد األول ابنهما ولد أن إىل - تريدها
 اللذين والوحدة امللل صريعة ريتا سقطت ما وسرعان: ويشرب أطول لساعات
 وجوالت النزاعات، من حيصى ال وعدد أوالد، أربعة بعد. طفولتها يف عانتهما

.  املغادرة ريتا قّررت األوالد، وضرب بضربا ريتشارد فيها قام السكر من كثرية
 تعيل أن هلا كيف اجلامعة؛ تركت لقد تفعل؟ أن ميكنها ماذا كيف؟ لكن  

 وامللبس باملأكل حيظون األوالد كان ريتشارد، مع األوالد؟ وتعيل نفسها
 ريتا كانت هلم؟ تقّدم أن مبفردها، هي، ميكنها ماذا. واألصدقاء اجلّيدة واملدارس

 من وحده ريتشارد يعد مل وهكذا. عاجزة طفلة، وكأّ�ا عّدة، بنواحٍ  تشعر،
.  يشرب

 وقّررت شجاعتها ريتا فاستجمعت يوم، ذات مريعة حمّددة واقعة وقعت أن إىل  
 من حالة يف وقعت والعائلة املراهقة، مرحلة بلغوا قد كانوا األوالد لكن املغادرة،
.  الفوضى

 أرمل: ريتشارد نقيض إدوارد كان. سنوات مخس بعد الثاين الزوج تزّوجت  
 والثالثني، التاسعة سن يف طالقها بعد. زوجته لتّوه خسر قد وحنون لطيف
 متلكها اليت الوحيدة املهارة وهي (سر كأمينة املضين عملها إىل ريتا عادت
 إدوارد كان). الفنية وموهبتها احلاذق ذكائها من الرغم على العمل، سوق وتفيد
 على أشهر ستة مرور بعد تزّوجا. عنده ريتا تعمل الذي التأمني وكيل لدى زبونًا

 ريتا فشعرت زوجته، وفاة على حزيًنا يزال ال كان إدوارد لكن األول، لقائهما
 سنتني، الزواج دام. بينهما متواصلة شجارات دارت وهكذا. هلا حّبه من بالغرية
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 وبعد ريتا، مع ليكون زوجته ترك ثالثة رقم الزوج. بالطالق إدوارد طالب مث
.  ألخرى ريتا ترك سنوات، مخس

 مل تارخيها لكن وحيدة، نفسها جتد عندما ُتصدم ريتا كانت مرة، كل يف  
.  املنتهية غري قصصنا نتزّوج فنحن. يفاجئين

 وهي بأحدهم، ستلتقي وكأ�ا املواعدة، عن مبنأى التايل العقد ريتا عاشت  
 حقيقة مؤخرًا برزت مث!! الواي نادي يف الرياضة متارس أو شقتها يف قابعة

 الذي ،-أزواجها آخر جسد مع مقارنة املرتّهل املتهالك -الثمانيين اجلسد
 السيد ريتا التقت. تطّلقا عندما عمره من واخلمسني اخلامسة يف كان بالكاد

 أن أردت ألّنين«و املواعدة، تطبيق خالل من تسّميه، كانت كما املرتّهل،
س

َ
 كما بسّنه، مقارنة صغريًا بدا. »احملاولة يف فّكرت «قالت، ما حبسب ،»أُمل

. أكثر ليس مالبسه، يف - ووسيًما) »السبعينات يف أنّه يبدو («شرحت،
 حيث احلمام، إىل هربت لكنها يداعبها، أن أراد اجلنس، ممارسة بعد أنّه أخربتين

 وجدت. الفياغرا عقار ذلك يف مبا ،»األدوية من كاملة صيدلّية «اكتشفت
 غفا حىت فانتظرت ،)مقّززة األشياء من الكثري ريتا جتد (»مقّززًا «برّمته األمر

 أجرة سيارة واستقّلت ،)»اجلنسية رعشته كما مقّززًا شخريه صوت كان(«
.  املنزل إىل با عادت

.  »اليوم بعد مستحيل: «اآلن تقول  
 املسّنني معظم كان إن فتساءلت مثانيين، مع اجلنس ممارسة أختّيل أن حاولت  

 يكونوا مل الذين ألولئك منّفر األمر إن أم. شركائهم أجساد من بالنفور يشعرون
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 بعضهم مع عاشوا الذين الناس يالحظ أال قبل؟ من كهل جسد مع يوًما
 مع التدرجيّية التغيريات اعتادوا أل�م األمر هذا عاًما اخلمسني حلواىل البعض
  الوقت؟

 سّتني من أكثر منذ متزّوًجا ثنائّيا تتناول األخبار يف قّصة قرأت أنين أذكر  
 النصيحة بعد. السعيد الزواج حول النصائح بعض منهما طُلب وقد سنة،

 يزال ال الفموي اجلنس أن الزوج أضاف والتسويات، التواصل حول املعتادة
 على اهلشيم يف النار كما القصة هذه انتشرت احلال، بطبيعة. بينهما قائًما
 إىل بالنظر. امشئزازهم عن املعّلقني معظم أعرب وقد االجتماعي، التواصل مواقع
 يف الكبار أن عجب ال العمر، يف املتقّدمة األجساد جتاه املهينة الفعل ردود
.  كثريًا يتالمسون ال السن

 بالغة موثّقة حاجة وهي. عميقة إنسانّية حاجة تبقى اللمس حاسة لكن  
 ومعّدل الدم ضغط من اللمس خيفض فقد. حياته مراحل طوال لإلنسان األمهية
 يف نقص من األطفال ميوت قد. املناعة نظام ويعزز املزاج وحيّسن التوتر،

 بشكل يتالمسون الذين الراشدون (للراشدين بالنسبة األمر وكذلك اللمس،
.  اجللد جوع: احلالة هذه توّثق عبارة مثة إن حّىت ). أطول فرتة يعيشون منتظم

 ألنّه ليس قدميها بأظافر العناية على الكثري تنفق أّ�ا كيف ريتا أخربتين  
 اللمسة ألن لكن ،)»حال؟ كل على يراهم من («أظافرها تطلو أن يهّمها
 كوين تعتين. كوين امسها امرأة من هي عليها حتصل اليت الوحيدة البشريّة
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 تدليك جلسة لكن. باإلنكليزية واحدة كلمة تنطق وال سنوات منذ بأظافرها
.  »ذاتا حبد اجلّنة هي «ريتا، حبسب با، تقوم اليت القدمني

 أن دون من ستعيش كيف تعلم تكن مل الثالثة، للمرّة ريتا تطّلقت عندما  
. بالتنميل رأيها حبسب ستشعر أّ�ا من واثقة كانت. أسبوع لفرتة أحد يلمسها

 أن حتب ال. الزمن من عقد إىل السنون وحتّولت. شهرًا ليبلغ األسبوع امتد مث
 اخليارات ما لكن أحد، يراها لن قدمني بأظافر عناية جلسة على املال تنفق

 النعدام جنون مّسها وإّال  ضرورة باتت باألظافر العناية فجلسة هلا؟ املتاحة
.  البشري االتصال

 مقابل املال فأدفع عاهرة، إىل أذهب أّنين لو كما: «قائلة ريتا تشرح وهكذا  
.  »تلمسين أن
.  النفسية عاهرته أنا. معي جون يفعل كما فّكرت،  
 سأشعر أنين خلت أّنين املشكلة: «الثمانيين الرجل حول تقول ريتا وواصلت  

 جبلسات سأكتفي أعتقد لكّنين جديد، من رجل يلمسين عندما جّيدة حبالة
.  »القدمني بأظافر العناية

. الثمانيين بالعجوز أو بكوين حمصورة بالضرورة ليست خياراتا أن فأجبتها  
.  إليه ترمي ما ففهمت النظرة، بتلك رمتين ريتا لكن
 تتّمني أحد- ونفسًيا جسديًا -سيلمسك رمبا لكن. ستقابلني من أعرف ال  «

 بطريقة قبل، من ختتربيه مل حنو على أحدهم سيلمسك رمبا. ألمرك ويهتم ألمره
.  »السابقة عالقاتك من إرضاء أكثر تكون
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 مشابهٌ  ريتا لدى اكتشفته تعبري وهو طرقًا، بلسا�ا تطرق أن أتوّقع كنت  
 عيناها اغرورقت وقد صامتة، بقيت لكنها امتعاضها، عن بعينيها للتعبري

.  بالدموع اخلضراوان
 حمارم ورقة عن يدها حقيبة أعماق يف تبحث أن حتاول وهي قالت، مث  

: الطاولة على جبانبها القابعة احملارم علبة من الرغم على معلوكة، مستخَدمة
 إىل انتقلت. لشّقيت املقابلة الشقة يف تسكن عائلة هناك. قصة أخربك دعيين«

. منزل لشراء املال تّدخر املدينة، يف جديدة عائلة. السنة حواىل قبل الشقة هذه
 يف الطفلتني مع ويلهو املنزل من الزوج يعمل. صغريتان طفلتان العائلة يف

 كل. الطابة هلما ويرمي جوالت يف ويقودمها كتفيه على فيحملهما امللعب،
.  يوًما با أحظَ  مل اليت األشياء

 أيّا جتد مل وعندما املناديل، من مزيد عن تبحث حقيبتها، إىل يدها مّدت  
 ال ملَ  تساءلت. أنفها فيه نفخت الذي نفسه باملنديل عينيها مسحت منها،
.  عنها قليلة سنتمرتات تبعد اليت العلبة من نظيًفا منديًال  تأخذ

 تصل يوم، كل ظهر بعد من اخلامسة، متام يف كلٍّ، على: «قائلة أكملت مث  
.  »نفسه األمر حيدث يوم، كل ويف. عملها من األم
 ومسح األنف نفخ من مزيد. الكالم عن فتوّقفت هنا، ختتنق ريتا كادت  

 اليت املتأّلمة، املرأة هذه. با أصرخ أن أردت! اللعني املنديل هذا خذي. العينني
 منديًال  تأخذ أن نفسها على حّىت  تقبل ال أحد، يلمسها وال أحد يكّلمها ال
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 وأخذت عينيها، مسحت يدها، يف املبللة الكرة من تبقى ما ريتا عصرت. نظيًفا
.  نفًسا

 ،!»عائليت مرحًبا: «وتصرخ اخلارجي، الباب األم تفتح يوم، كل: «واصلت مث  
 !».عائليت مرحًبا: حتّييهم هكذا
 تركض قائلة، شرحت مث. نفسها با تستجمع دقيقة واستغرقت صوتا، تعثّر

 ريتا أخربتين. مثرية كبرية بقبلة زوجها يستقبلها بينما فرًحا، تصرخان الطفلتان،
 ألغراض بتوسعته سرًا قامت الذي الباب ثقب من كّله املشهد هذا تراقب أّ�ا

).  »عليّ  حتكمي ال: «قالت. (التجّسس
 لكّنين ولئيم، مريع هذا أن جّيًدا أعلم أفعل؟ ماذا تعلمني وهل: «سألتين مث  

. »أنا يل!» عائليت مرحًبا «يوًما أجد مل. «تبكي بدأت. »غيظًا أستشيط
 من املرحلة هذه يف لنفسها ريتا تريدها قد اليت العائلة شكل أختّيل أن حاولت  

 عن أتساءل رحت لكّنين. البالغني أبنائها مع تقارب أو شريك مع رّمبا حياتا،
 عالقات تبين قد كيف أو للفن، بعشقها تفعله قد ما- أخرى إمكانيات

 عاشها اليت واملأساة صغرها يف اختربَته الذي التخّلي إىل وعدت. جديدة صداقة
 يسع ال حبيث والنفور التشّتت بذا كّلهم يشعروا أن ميكن كيف. هي أوالدها

 يزال ال اليت احلياة ونوع قائًما، يزال ال الذي األمر حقيقة يرى أن منهم أحد
 بالنسبة األمر أرى أن الزمن من هلنيهة بإمكاين، يكن مل وكيف. خلقها ممكًنا
.  أيًضا لريتا
.  األريكة على منها بالقرب جلست مث لريتا، وأعطيتها احملارم، علبة من اقرتبت  
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.  »هذه؟ أتت أين من. شكرًا  «
 واصلت نظيًفا، منديًال  تأخذ أن بدل لكن. »هنا كانت لطاملا: «أجبتها  

.  املخاطية املناديل بكرة وجهها مسح
 يف أّ�ا أعلم كنت. جني بصديقيت اّتصلت املنزل، إىل طريقي يف السّيارة يف  

.  منزهلا إىل تقود األرجح على سّيارتا
 املواعدة أواصل لن إّنين يل قويل رجاء: «قائلة عاجلتها اخلط، فتحت عندما  
.  »التقاعد سن يف
 فقد. أحدهم يواعد من أكون أنا رّمبا. أعلم ال. «رئتيها ملء ضحكت  

 اآلن، أما. أزواجهم ميوت عندما املوضوع عن التخّلي اعتادوا الناس أن مسعت
.  »أيًضا املطّلقون ويكثر. «تكمل أن قبل األبواق زعيق مسعت. »يواعدون فباتوا
. »زوجّية؟ مشكالت تعانني أّنك ختربيين أن حتاولني هل  «
.  »نعم  «
. »جديد؟ من يضرط هل  «
.  »نعم  «
 ستنتقل أّ�ا من زوجها جني حّذرت فقد. بينهما الدائمة النكتة تلك كانت  
 حيب لكّنه احلليب، مشتّقات تناول واصل ما إذا الليل، يف الاورة الغرفة إىل

.  يوًما تنتقل ومل حتّبه، وهي احلليب، مشتّقات
 ركنت. اخلط أقفل أن عليّ  إن جلني وقلت السيارات مرأب إىل وصلت  

 جيلس ابين كان حيث منزلنا، إىل يقود الذي اخلارجي الباب وفتحت السّيارة
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 أكرب أخ مبثابة هو الواقع، يف لكن لدينا، سيزر يعمل عملًيا،. سيزر حاضنه مع
 كنت وقد أعمامه وأبناء وإخوته أهله من مقرّبون فنحن. يل ثانٍ  وابن البين

.  أيًضا يكرب بينما بابين ويعتين اجلامعّية، املرحلة ليبلغ نشأته على شاهدة
!».  عائليت مرحًبا: «وصرخت الباب فتحت  
 من وصرخ أذنيه من مسّاعة سيزر نزع!». ماما مرحًبا: «غرفته من زاك فصرخ  

!».  مرحًبا: «العشاء طعام يعد كان حيث املطبخ
 مل لكّنين لرؤييت، فرًحا أحدهم طار وال يب، لريّحب حبماسة إيلّ  أحد يركض مل  

 غرفيت إىل توّجهت. العكس على بل - ريتا به شعرت الذي باحلرمان أشعر
 نتشارك واحد، آن يف نتكّلم كّلنا بدأنا خرجت، وعندما مالبسي، وبّدلت
 الصحون نضع التلفاز، على نتنافس اآلخر، أحدنا منازح يومنا، أحداث

 من على يتسابقان الطاولة، على يتناقران الشابّان أخذ. الشراب ونسكب
.  عائليت مرحًبا. األكرب احلّصة على حيصل

 أردته ما أن أعتقد ما وغالًبا القرارات، يتخذ من أسوأ إّنين لويندل يوًما قلت  
 قرار أفضل أنه أثبت وكالمها ملحوظني، استثناءين مثّة لكنَّ . ختّيلته كما يبدو ال

.  األربعني على شارفت قد كنت احلالتني، كلتا ويف. حيايت يف اّختذته
.  طفًال  أجنب أن أردت أّنين هو األول القرار  
. نفسية معاجلة أصبح أن أردت أّنين هو الثاين والقرار  
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٢٥  
 »إس بي يو«الـ شاب

 
 موّظف مع الئقة غري بطريقة أتصّرف بدأت زاك، فيها ولد اليت السنة يف  

.  إس يب يو شركة يف التوصيل خدمة
 بقع مع غواية أي متارس أن يصعب (إغواءه حاولت أّنين يعين ال وهذا  

 تكّرر الذي األمر -غرًضا يسّلمين كان كّلما أنّه أعين). قميصك على احلليب
 معه ألجري أحتجزه أن أحاول كنت- الطفل ألغراض حلاجيت نظرًا كثريًا،
 بإجراء أتذرّع فكنت. بالغ شخص لرفقة أفتقد كنت بساطة بكل ألّنين حوارًا،
 اليت احلزمة زنة حّىت  أو األخبار، يف نبأ أو الطقس، حول خفيف حديث
 لديك هل! الوزن بذا احلفاضات أن يدري كان من إهلي، يا («يوصلها
 حياول وهو برأسه ويهز ابتسامة »إس يب يو«الـ سائق يصطنع بينما ،)»أطفال؟

.  شاحنته أمان يف ليختبئ مفضوح بشكل االنسحاب
 أقضي كنت أّنين يعين ما ككاتبة، املنزل من أعمل كنت الفرتة، تلك يف  

 ال عندما البيجاما، مرتدية احلاسوب شاشة أمام أجلس وحيدة، بأكمله النهار
 وزنه يتعّدى ال آدم بين مع أتعامل أو أهّز، أو احلفاضات، أبّدل أو أطعم أكون

 الزعيق املمّيزة مواهبه من متطّلب، إّمنا رائع هو ذلك ومع األربعة، الكيلوغرامات
 جهازًا «أمسيته ما مع حلظايت، أسوأ ويف أساًسا، أتعامل، فكنت. شؤم كفأل

 املنزل من العمل حبريّة أستمتع كنت طفل، إجناب قبل. »رئتني مع هضمّيا
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 كل مالبسي أرتدي ألن أتوق بتّ  اآلن لكّنين. مكتبّية وظيفة أي من متحّررة
.  شفويًا معهم التواصل أستطيع حبيث السن يف كبار برفقة وأكون يوم
 بدأت األسرتوجني، هرمون وتراجع العزلة من املثالّية العاصفة هذه خالل  

 كانت فالصحافة. الطب كّلية تركت عندما خطأ ارتكبت قد كنت إن أتساءل
 لعشرات املواضيع مئات لتغطية الفرصة يل سنحت وقد -تناسبين حًقا

 النفس: دهشيت يثري بينها ما يف مشرتك خيط حول تدور وكّلها املنشورات،
 رائحة مين تفوح بينما اآلن، لكن الكتابة، عن اإلقالع أريد أكن مل. البشرية
 العمل إمكانّية يف وأفّكر حسابايت، أراجع أخذت الليل، منتصف يف البصاق
 جمدية، بطريقة الناس مع أتفاعل أن ميكنين نفسّية، طبيبة أصبحت فلو. املزدوج

 باملرونة أحظى أن ميكنين عينه، الوقت ويف سعادة، أكثر ليصبحوا فأساعدهم
.  عائليت مع الوقت وأقضي أكتب كي الكافية

 األيام أحد صباح قمت أن إىل قليلة، ألسابيع رأسي يف ختتمر الفكرة تركت  
. املخّطط عليها وطرحت ستانفورد، يف السابقة بعميديت باالتصال الربيعّية
 دافئة، -الكّلية يف احلنون األم عن األكادميّية والنسخة مرموقة، باحثة كانت

 األم بني العالقة حول لكتابا قراءة جمموعة أدرت قد كنت-. وملهمة حكيمة
 على وكنت. جيًدا أعرفها بالتايل وكنت الطب، كلّية يف سنوايت خالل واالبنة

.  أفكاري مسار هلا أشرح أن بعد خمّططايت ستدعم أّ�ا من ثقة
.  »هذا؟ تفعلني قد وملَ : «يل قالت ذلك، عن عوًضا لكّنها  
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 الناس جيعلون ال النفسّيون األطباء ذلك، عن فضًال : «تضيف أن قبل 
!». سعداء

 األطباء: «القدمية الطب مدرسة يف شائعة كانت اليت القدمية السخرية تذّكرت  
 األمر استوعبت!». يصفو�ا اليت العقاقري بل سعداء، الناس جيعلون ال النفسّيون

 إن بل النفسّيني؛ األطباء حترتم ال أّ�ا تعين ال فهي. تشري إالم وأدركت فجأة،
 والنواقل األدوية يف الدقيقة الفروق حول يكون أن إىل مييل اليوم النفسي الطب

 أعرف أّنين تعرف وكانت البشر، قصص يف الدقيقة التفاصيل منه أكثر العصبّية
.  كله هذا
 مع كاملة سنوات ثالث أقيم أن حًقا أريد كنت إن سألتين األحوال، كل يف  

 كيف أذكر هل احلضانة؟ يبدأ أن قبل ابين مع الوقت أقضي أن أريد هل طفل؟
 أكثر املرضى مع عالقات بإقامة رغبيت حول طالبة كنت عندما أكّلمها كنت
  املعاصر؟ الطب منوذج يقّدمه ممّا عمًقا

 عرب ويسرى مينة برأسها تز السابقة عميديت فيها ختّيلت اليت اللحظة ويف  
 احملادثة هذه ألغي حىت الوراء إىل الزمان يب يعود لو متّنيت اليت اللحظة يف اخلط،

 واحلصول اجلامعة إىل العودة عليك: «حيايت جمرى سيغّري  ما قالت سجّلي، من
 العيادي، النفس علم درب سلكت ما إذا. »العيادي النفس علم يف إجازة على

 أتكّلم كنت اليت بالطريقة الناس مع أعمل أن أستطيع يل، شرحت ما حبسب
 والعمل عشرة، مخس بدل دقيقة مخسني على متتد اليت املواعيد - عنها دائًما
.  مّدة وأطول عمًقا أكثر يصبح الذي
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 القشعريرة لكن جمازيًا، العبارة هذه الناس يستخدم ما غالًبا. قشعريرة أصابتين  
 الكاملة اخلطة أن لو كما صادمة، املوضوع صوابّية بدت لكم. فعًال  أصابتين

 الناس أخرب أن أستطيع الصحافة، يف. كشفت قد حيايت حوهلا تدور اليت
 الناس أساعد أن أستطيع نفسّية، كمعاجلة. قصصهم أغّري  ال لكّنين قصًصا،

 التوليفة على أحصل أن أستطيع املزدوجة، املهنة هذه ومع. قصصهم تغيري على
.  املثالية

 املعريف من مزًجيا نفسّية كمعاجلة العمل يتطّلب: «قائلة العميدة وواصلت  
 من ناجح مزيج من أفضل فما. االثنني بني اجلمع يف فن مثّة. واإلبداعي

. »واهتماماتك؟ قدراتك
 وخضعت زمالء مع قاعة يف جلست احلديث، هذا من قصري وقت   بعد

 جامعي الختصاص تقّدمت. القدرات الختبار املرادف اخلّرجيني تقييم الختبار
 وواصلت. شهاديت نيل على عملت التالية، القليلة السنوات وخالل حمّلي،

 على الناس أساعد كيف أتعّلم بينما وأتشاركها، للقصص أستمع الكتابة،
.  أيًضا تتغّري  حيايت فيه كانت الذي الوقت يف التغيري

 يب يو«الـ شاب خدمات وتطّورت وميشي، يتكّلم ابين بدأ الفرتة، هذه خالل  
 حرب بطل جيداي، آه،. «الليغو قطع إىل احلفاضات من تدرجيًيا »إس

 للتخرّج، جاهزة أصبحت وعندما. »النجوم؟ حرب هواة من أنت هل! النجوم
.  »إس يب يو«الـ شاب مع السار النبأ تشاركت
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 عن عوًضا. شاحنته إىل اهلرب فيها حياول ال اليت األوىل املرّة تلك كانت  
.  واحتضنين حنوي مال ذلك،

 كّله بذا قمت لقد إهلي، يا! مربوك: «خصري ذراعاه تلفّ  بينما يل بارك مث  
.  »بك فخور أنا أيًضا؟ طفل مع
 يب يو«الـ شاب أحتضن بينما والتأثر، بالصدمة أشعر وأنا جامدة، وقفت  

 لن. به خيربين ما أيًضا لديه أنّه أخربين قبضتينا، من أخريًا حتّررنا عندما. »إس
 وكي. اجلامعة إىل يعود أن فعلت، كما قّرر، لقد. اليوم بعد أغراًضا يوصل
 أراد. قليلة ساعات تبعد اليت عائلته، مع العيش من له بد ال اإلجيار، مال يّدخر

.  ورش متعاقد يصبح أن
 فخورة أيًضا أنا! أيًضا لك مربوك: «حوله من بذراعيّ  أرمي وأنا له قلت  

.  »بك
 لكّننا ،!»)توصيلة من هلا يا: «يهمسون اجلريان ختّيلت (غريبني بدونا لرّمبا  

.  عليه أصبحنا ملا ممتّنني وحنن طويل، وقت أنّه بدا ملا النحو هذا على بقينا
.  االحتضان من انتهينا أن بعد يل قال ،»فكرة على سام، أنا  «
.  قبل من بسّيديت ناداين لطاملا. »فكرة على لوري، أنا  «
.  وعنواين امسي عليها ذكر اليت العلبة إىل بذقنه وأشار. »أعلم  «
.  مًعا فضحكنا  

.  »عنك سأحبث سام، يا حسًنا  «
.  »لك ممتًنا سأكون. شكرًا  «
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 كل يف أثرك سأقتفي. حسًنا ستبلي بأنك شعور لدي. «رأسي هززت  
.  »األحوال

 مقعد من يل يلّوح وهو وغادر، األخرية للمرّة أوّقع أن سام مين طلب مث  
.  الكبرية البّنية بشاحنته ينسحب كان بينما القيادة

 ملصق على يل كتب. سام من تعريف بطاقة تلّقيت أعوام، بضعة مضي بعد  
 خلدمايت، حيتاج أصدقائك من أي كان إن. عنوانك حفظت بالبطاقة، أرفقه

 فاحتفظت املهين، تدّرجي مراحل خضم يف كنت. النداء ألّيب  أن يسعدين
.  فيها سأحتاجه اليت اللحظة من بّينة على وأنا الحق، لوقت ببطاقته

  مكتيب؟ يف الكتب رفوف  
. سام نّفذها  
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٢٦  
 محرجة عامة لقاءات

 
 ننتظر طويل صف يف واخلليل أنا مرّة أقف كنت لعالقتنا، األوىل املراحل يف  
.  مرضاي أحد دخل عندما املثّلج، اللنب متجر يف
! مرحًبا الصدفة، هلذه يا: «وراءنا هلا مكانًا جتد أن حتاول وهي كيشا قالت  

.  »لوك هذا: «ميينها إىل استدارت مث. »هنا أنت بك ألتقي أن املضحك من
 ومع. كيشا كما جّذابًا عمره، من الثالثينات يف كان. وصافحين لوك ابتسم  
 أعرف كنت. هو من جّيًدا أعرف كنت أّنين إال قبل، من ولوك أنا نلتقِ  مل أنّنا
 عجز ألنه املوضوع اكتشفت وقد كيشا مؤّخرًا خان الذي احلبيب هو لوك أن
. خيو�ا مرة كل يف حيدث نفسه األمر كان. معها والنشوة االنتصاب بلوغ عن

). »قضيبه يف يرتَجم بالذنب إحساسه: «مرّة قالت(
 جذبا الذي ما تعي باتت. عنه لتنفصل تتحّضر كيشا أن أعلم كنت كما  

. بثقتها جدير شريك انتقاء يف وعًيا أكثر تكون أن وأرادت األول، املقام يف إليه
 كان. األسبوع �اية عطلة يف عنه لتنفصل ختّطط إّ�ا قالت األخرية، جلستنا يف

 يوم تنفصل أن نوت أو معه، تبقى أن قّررت كانت إن تساءلت. السبت اليوم
 االنغماس على سيساعدها الذي االثنني �ار مع متاس على تكون حّىت  األحد

 يتمّكن ال حّىت  عام مكان يف للوك اخلرب تزفّ  أن تريد أّ�ا وأخربتين العمل؟ يف
 عندما السابق يف مرّتني فعله ما وهو تبقى، كي إليها والتوّسل جلبة إحداث من
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 أنّه لّرد أخرى مرّة ترتاجع أن تريد تكن مل. شّقتها يف املوضوع إثارة حاولت
.  رأيها عن للعدول وتدفعها تقنعها صحيحة أمورًا يقول

 أعّرفه أن مّين  يتوّقع جانيب، إىل يقف اخلليل كان اللنب، متجر صف يف  
 ال املكتب، خارج مبرضاي ألتقي عندما أّنين بعد له شرحت قد أكن مل. عليهما

 قد. خصوصّيتهم محاية بدف أّوًال، هم يفعلوا مل إن معهم الكالم إىل أبادر
 والشخص مريضة على بالتحّية ألقيت لو املثال، سبيل على املزعج، من يكون
 على وأجربها إحراًجا للمريضة فأسّبب ،»هذه؟ من: «سأهلا رافقها الذي

 زميل مع كان مريض على بالتحّية ألقيت لو ماذا. الفور على الشرح أو الكذب
  أحدهم؟ مع له أول لقاء يف أو عمله، ربِّ  مع أو العمل، يف له
. يرافقين الذي الشخص على أبًدا أعّرفهم ال أوًال، املرضى عليّ  سّلم لو وحّىت   

 عندما أكذب أن أنوي كنت إذا إّال  املهنة، سرّية مبدأ خيرق أن شأنه من فهذا
.  ذاك أو املريض هذا أقّدم كيف ُأسأل

 إىل كيشا طرفت بينما اخلليل، إىل ينظر ولوك إّيل، ينظر اخلليل كان هكذا  
.  ميسكها اخلليل كان اليت يدي

 أيّام قبل. مًعا وهو أنا كّنا بينما مبريض مرّة التقيت أّنين اخلليل يعرفه ال ما  
. الشارع يف منشي كّنا بينما ثنائي ضمن أعاجله كنت الذي الزوج بنا مرّ  قليلة،
 كالنا وواصل أيًضا، بالتحّية عليه فرددت يتوّقف، أن دون من بالتحّية ألقى
.  املعاكس االجتاه يف السري

.  »هذا؟ كان من: «اخلليل عندئذ سألين  
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 أعرف أّنين من دعك. »العمل من أعرفه شخص: «عرضي بشكل فأجبت  
.  اخلليل رغبات عن أعرفه ممّا أكثر اجلنسّية رغباته عن
 استدرت مث ولوك، لكيشا ابتسمت السبت، ذلك مساء اللنب متجر يف  

 يسايرين وبدأ عليّ  اخلليل ففهم طويًال، يزال ال الصف كان. املتجر ألواجه
 أذينَّ  يف لوك صوت أطمس أن أحاول بينما أريدها، اليت اللنب نكهات حول
 حيّدد أن حياول كان. كيشا مع العطلة خمّططات حول حبماسة يتكّلم وهو

 الشهر الذهاب تفّضل كانت إن لوك فسأهلا متلّكئة، كيشا بدت بينما تواريخ،
.  املوضوع وغّريت الحًقا األمر مناقشة بإمكا�ما كان إن كيشا فسألته املقبل،

.  عليهما قلقت  
 من بالقرب بعيدة طاولة إىل به سرت اللنب، واخلليل أنا أحضرنا أن بعد  

 مبساحتنا وكيشا أنا أحظى حّىت  القاعة يف من سائر إىل وظهري وجلست املخرج
.  حدة على كل اخلاّصة

 الباب، إىل مّتجًها طاولتنا أمام من غاضًبا لوك مشى معدودة، دقائق بعد  
 حركات تؤّدي كيشا رؤية أمكنين الزجاجية، اجلدران خالل ومن. تلحقه وكيشا

 على يدوس يكاد وهو بعيًدا وقاد سيارته، إىل غاضًبا صعد الذي للوك اعتذاريّة
.  كيشا

 مث. »إًذا تعرفينها هكذا. «احلروف على النقاط يضع وكأنّه اخلليل بدا هنا،  
 وكالة يف عميل مواعدة تشبه نفسي معاجل مواعدة إن قائًال  مازحين

.  األمريكية االستخبارات
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 عبئك مع عالقة تقيم وكأّنك أحيانًا يبدو قد معاجلًا تكون أن قائلة ضحكت  
 األشخاص نعرف ال أنّنا الوقت طوال نّدعي فنحن. وحاضرك ماضيك مع كّله،
.  الفتة حبميمّية نعرفهم الذين

 تتالقى عندما باحلرج يشعرون من هم النفسّيون املعاجلون يكون ما غالًبا لكن  
 يروا مل لكّنهم. احلقيقّية مرضانا عوامل رأينا حنن النهاية، ففي. اخلارجية عواملنا

 يدرك بالكاد أن يعين ما املشاهري، كما نصبح مكاتبنا، خارج. عّنا شيء أي
. واحدة نظرة تكفي يعلمون، الذين ألولئك بالنسبة لكن حنن، من الناس

 البكاء: نفسي كمعاجل العلن يف با القيام ميكنك ال اليت األمور بعض    إليك
 املصعد زر على باستمرار والضغط زوجك؛ مع واجلدال مطعم؛ يف صديق مع

 املكتب، إىل مّتجًها أمرك من عجلة يف كنت وإن. مورفني مضّخة أنّه لو كما
 تعيق اليت البطيئة السّيارة على اعرتاًضا السيارة لبوق العنان تطلق أن ميكنك ال

 هو الطريق يعيق الذي الشخص ألن أو (مريضك يراك أن خمافة املرأب مدخل
).  مريضك فعًال 

 أن تريدين ال يل، زميلة مثل ومرموقة، باألطفال خمتّصة نفسية طبيبة كنت وإن  
 أن بعد حاالته إحدى يف ميرّ  الذي سنوات األربع ابن مع املخبز يف تقفي

 أم أسوأ أنت: «جوارحه ملء فيصرخ أخرى، حلوى قطعة له تشرتي أن رفضتِ 
 مع الست السنوات تتعّدى ال اليت مريضتك إليك تنظر بينما ،!»اإلطالق على

 يف سابقة مبريضة تلتقي أن معي، حصل كما توّدين، وال. مذهولتَـْني  والدتا،
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 خرب: «صوتا بأعلى البائعة تنادي بينما املتجر، يف الصدر محّاالت بيع قسم
.  »أ 34 بقياس األعجوبة الصدر محّالة إجياد من متّكنت! سيديت سار

 تتفادى أن فيفّضل اجللسات، بني املرحاض إىل للتوجه حباجة كنت إن  
 منكما أي كان إن خاصة التايل، مريضك يشغلها اليت للحجرية الاورة احلجرية

 يف تقع اليت الصيدلية استخدام أردت وإن. كريهة روائح خيّلف أن وشك على
 أو الذكري الواقي تشرتي أحدهم يراك أن تود فال مكتبك، مقابل نفسه الشارع

 حفاضات أو اإلمساك، من التخلص مساعدات أو القطنية، السدادات
 املنقولة لألمراض وصفات أو البواسري، أو الفطريات، لعدوى املراهم أو البالغني،
.  العقلية االضطرابات أو جنسًيا،

 إىل ذهبت الرشح، وبعوارض بالوهن أشعر كنت بينما األيام، أحد يف  
 به يفرتض كان ما الصيدالين أعطاين. يل دواء ألجلب ملكتيب الاورة الصيدلّية

 مضاد أنّه اكتشفت الوصفة، إىل نظرت عندما لكن لاللتهاب، مضاًدا يكون أن
 مضاًدا أسابيع قبل يل وصفت قد الروماتيزم أمراض أخصائّية كانت. لالكتئاب
 تفّسر قد أّ�ا رأت واليت أعانيها، كنت اليت الفيربومياجليا، ملعاجلة لالكتئاب

 ومل. اجلانبية ألعراضه نظرًا العالج آخذ أال قّررنا لكّننا املتواصلة، التعب حالة
 ما، ولسبب ذلك، مع لكن األخصائّية؛ ألغتها وقد الوصفة، تلك أبًدا أستلم
 يل حيضر لدواء، احتجت وكّلما احلاسوب، على موجودة تزال ال الوصفة كانت

 أّال  أنا أدعو بينما جوارحه بكل بامسي وينادي االكتئاب، مضاد الصيدالين
.  ورائي الصف يف ينتظر مرضاي من أحد يكون
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.  يغادروننا مّنا، اإلنساين اجلانب املرضى يرى عندما األحيان، من كثري ففي  
. الاليكرز لفريق مباراة يف به التقيت بزياريت، جون قيام من قصرية فرتة بعد  

.  الفريق قميص لشراء وابين أنا املستقطع، الوقت يف ننتظر كنا
 يف قبلنا جون فلمحت الصوت حلقت!». سحًقا: «يتمتم أحدهم مسعت  

 جون ابنة عمر بنفس تبدوان وابنتني آخر رجل برفقة كان. لصّفنا الاور الصف
 يشتكي جون كان. وابنته األب بني مناسبة أّ�ا فافرتضت. سنوات عشر البالغة

 - يريد ما شراء يف طويًال  وقًتا ويستغرق قبلهم يقف الذي الثنائي من لصديقه
.  متوفرة غري إّ�ا الصندوق موظف يقول مقاسات، أي ينسيان ينفّكا مل

 من أنظار يلفت بدأ املتصاعد وصوته للثنائي جون قال ،»اهللا حبق آه،  «
 -األصغر املقاس إال األسود كويب قميص من مقاسات لديهم ليس. «حوله
 إال األبيض كويب قميص لديهم وليس- مقاسكم ليس يبدو ما على وهو

 هاتني مقاس لكنه. مقاسكم ليس أيًضا احلال بطبيعة وهو األطفال، مقاس
 رفع هنا. …»بعد ستبدأ اليت الاليكرز مباراة لتشاهدا قدمتا اللتني هنا الطفلتني

.  »دقائق أربع: «اجلميع أمام به مبالغ استعراض يف ساعته
.  »صاح يا إهدأ: «قائًال  جون الثنائي يف الرجل فعاجل  
 أنت بك جيدر رّمبا. اللزوم من أكثر هادئ أنت رّمبا أهدأ؟: «جون به فصرخ  
 كبرية حشود ومثّة دقيقة، عشرة مخس عن عبارة املستقطع الوقت أن تفّكر أن

 من أقل أي دقيقة، عشرة مخس على شخًصا، عشرين فلنَر،. خلفك تنتظر
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 على هادئًا أكون أن يب جيدر ال رّمبا سحًقا، آه شخص، لكل دقيقة
!».  اإلطالق

. اللحظة تلك يف إليه أنظر إيلّ  تنّبه لكّنه املثرية، بابتسامته الرجل جون رمى  
 مل اليت تلك العاهرة، العشيقة معاجلته هنا يرى أن هاله وقد مكانه، يف مجد
.  بأمرها يدروا أن ابنته أو لصديقه رّمبا أو لزوجته يريد يكن

.  البعض بعضنا متجاهَلني بعيًدا، بنظرنا كالنا أشحنا  
 مّنا وكل مقاعدنا إىل نعود كنا وبينما القميص، وابين أنا اشرتينا أن بعد لكن  

.  وجهه على مبهمة ونظرة بعيد، من يراقبنا جون الحظت اآلخر، يد على يشدّ 
 يف أعود األوىل، املرّة يف سّيما ال اخلارجي، العامل يف الناس أرى عندما أحيانًا،  

 النفسّيني املعاجلني بعض كان وإذا. التجربة تلك كانت كيف ألسأهلم اجللسة
 يضّخم ما غالًبا ذكره على اإلتيان عدم أن غري املوضوع، مرضاهم يثري أن ينتظر
 من نوع وكأنّه يبدو باللقاء اإلقرار بينما الغرفة، يف فيلٍ  إىل يتحّول كأن األمر،
 عندما شعوره كان ما التايل، األسبوع جلسة يف جون سألت لذلك،. الراحة
. الاليكرز مباراة يف يب التقى

 أن قبل تنهيدة تنّهد مث. »اجلحيم؟ حبق السؤال هذا ما: «سائًال  جون   فبادرين
 فأجبته. »املباراة؟ حضر شخًصا كم تدرين هل: «غاضبة بمهمة يضيف

 ترى أو. املكتب خارج مبعاجلك تلتقي أن الغريب من أحيانًا، لكن. كثريون«بـ
.  »أطفاهلم
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 مع أركض وأنا عليّ  يتفرّج كان بينما جون وجه على النظرة فكري تبارح مل  
 بيد متسك أًما يرى عندما يشعر كيف نفسي قرارة يف أتساءل ورحت. زاك

.  صغريًا طفًال  يزال ال كان عندما أّمه خسر أنه مبا ابنها،
 حسًنا ابنها؟ مع معاجليت رأيت عندما شعوري تعريف أن تريدين «جون، سألين  

.  »باالنزعاج شعرت
 على ابنك حصل. «»ذلك؟ كيف: «فعله ردة مشاركيت جون بنّية تفاجأت  

. »ابنيت مقاس من كويب قميص آخر
.  »آه؟  «
.  »اإلزعاج يف غاية األمر كان نعم،  «
 صمت. املزاح عن سيتوّقف كان إن يضيفه، ما لديه كان إن ألرى انتظرت  

 رماين مث ،…»ثالثة اثنان، واحد، «يعد، جون أخذ مث. الزمن من لربهة كالنا
.  »بكلمة؟ نتفّوه ال هكذا سنجلس مىت إىل: «يضيف أن قبل يائسة بنظرة

 لكن ثابتة، حلظات إىل الصمت حلظات حتّولت األفالم، يف. إحباطه تفّهمت  
 حيصر قد فالكالم. احلقيقّية ذاتم إىل باإلصغاء للناس يسمح وحده الصمت

 إفراغ يشبه الصمت لكن. انفعاالتم عن آمن مبنأى ويبقيهم ذهنهم يف الناس
 كلمات، كلمات، -الفراغ يف املهمالت رمي عن تتوّقف عندما. القمامة سّلة

 يتحّول وعندما. مهم هو ما السطح إىل يطفو قد- كلمات إّال  شيء ال
 مل اليت واملشاعر لألفكار ذهب منجم يصبح قد مشرتكة، جتربة إىل الصمت

 مع كاملة جلسة قضيت أّنين عجب وال. بوجودها حىت املريض يدرك يكن
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 عنها يعربَّ  األفراح أعظم إن حىت. إّال  ليس أبكي شيء، ال عملّيا أقول ويندل
 ترقية على حصوهلا بعد املثال سبيل على مريضة تصل عندما بالصمت، أحيانًا

 ما حجم عن يعّرب  كالم أي جتد وال آخر بشخص ارتباطها بعد أو مستحّقة
.  باللحظة حنتفل بصمت، مًعا فنجلس. به تشعر

.  »كان أيّا به، لتخربين لديك ما إىل أستمع أنا: «جلون قلت  
. »إليك سؤال لدي احلالة، هذه يف. حسًنا  «
.  »هو؟ ما  «
.  »رأيتين؟ عندما شعوركِ  كان ما  «
 فعلي برّدة فّكرت. قبل من السؤال هذا عليّ  طرح أن ألحدهم يسبق مل  

 اليت الطريقة من انزعاجي تذّكرت. جون على األمر سأعكس وكيف للحظة
 أيًضا بالذنب إحساسي إّمنا األمامي، الصف يف الزوج ذاك مع فيها يتكّلم كان

. الثاين الشوط بدء قبل املقاعد إىل العودة أردت أيًضا فأنا. سرًا له لتشجيعي
 األسفل، إىل بنظري رميت أّنين مقعدي إىل عدت عندما تذّكرت كما

 له تظهر ابنته رأيت. األمامّية املقاعد يف جيلسون وجمموعته جون أن والحظت
 وقد. وضحكا حوهلا ذراعه وضع مًعا، ينظران كانا وبينما هاتفه، على ما شيًئا

 أتشارك أن أردت. عنهما نظري أزيح أن استطعت ما إّنين حّىت  املشهد مّسين
.  هذا معه
.  …»كان حسًنا،: «قائلة بدأت  
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 أكرتث ال أّنين الواضح من: «قائًال  جون قاطعين ،!»أمزح كنت إهلي، يا آه  «
 لفريق مباراة كانت. تفهميه أن أريدك ما هذا. اللحظة تلك يف لشعورك
.  »الاليكرز ملشاهدة هناك كّنا! الاليكرز

.  »حسًنا  «
.  »ماذا؟ حسًنا  «
.  »تكرتث ال حسًنا  «
 جديد، من جون وجه على النظرة تلك رأيت. »أكرتث ال طبًعا سحًقا،  «
 مهما. زاك مع أركض وأنا إيلّ  ينظر كان عندما الحظتها اليت النظرة تلك

 التفكري على مساعدته عرب-النهار ذلك يف للكالم جون أدفع أن حاولت
 بعًضا مشاركته أو الغرفة، هذه يف معي جتربته عن التكّلم أو مشاعره، ومالحظة

.  بوح أي على يقدم ال منغلًقا بقي أنّه إّال - النقاش يف خربايت من
 على: «ويقول املمر يف أصبح عندما ليستدير مغادرته، حلظة انتظر لكّنه  

 يقومون ال الصبية. يدك با أمسكَ  اليت الطريقة. ابنك. لطيف طفل فكرة،
.  »عادة بذلك

 يسرح وكأنّه علّي، نظره ثّبت ذلك، عن عوًضا لكن. التالية النكتة انتظرت  
.  »موجود هو طاملا باألمر استمتعي: «يقول أن قبل بتفكريه،

.  موجود هو طاملا باألمر استمتعي. الثانية من لربهة ساكنة وقفت  
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 أمام بيدها جون ميسك أن تقبل تعد مل رمبا بابنته، يفّكر كان إن تساءلت  
 عن يعرفه الذي ما. »عادة بذلك ال يقومون الصبية: «أيًضا قال لكنه. الناس
  لبنتني؟ األب وهو الصبية، تربية

 فيها يكون للحظة احلوار بذا واحتفظت. ووالدته هو يعنيه األمر أن قّررت  
. للكالم جاهزًا
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٢٧  
 ويندل والدة

 
 األربعة إخوته مع أغسطس شهر يف يتكّدس كان غالًما، ويندل كان عندما  

 إىل األوسط الغرب يف ضاحيتهم من متوّجِهْني  القاطرة العائلة عربة يف وأبويه
 العشرين حواىل كانوا. الكربى العائلة مع العطلة لقضاء البحرية على كوخ

 يف ينطلقون متالصقني، يتجّولون األوالد وكان األعمام، أبناء من شخًصا
 الذي (الطعام حول الكبار مع ليجتمعوا الغداء فرتة عند ويعودون الصباح،

 احلقل فوق متتد بيض بطانيات على جيلسون بينما بدوء يتناولونه كانوا
.  العشاء موعد حيني أن إىل االختفاء يعاودوا أن قبل ،)األخضر

 خيشى كان أصغرهم، ويندل، لكن أحيانًا، الدراجات يستقّلون األوالد وكان  
 يعّلمه، أن منه سًنا األكرب أقاربه أحد أو أهله عليه عرض وكّلما. الدرّاجة ركوب
 سقط القرية، من صيبّ  قّصة أن يعلم كان اجلميع لكن الالمباالة، يّدعي كان
 كانت بالصمم، بإصابته تسّبب الذي األمر باألرض، رأسه فارتطم درّاجته عن
.  ويندل رأس يف عالقة تزال ال
. الكوخ يف الوقت طوال األمهّية بالغ الدرّاجات ركوب يكن مل احلظ، حلسن  

 دائًما هناك كان درّاجاتم، على يذهبون األوالد بعض كان عندما فحّىت 
 ألعاب لعب أو األشجار، تسّلق أو البحرية، يف للسباحة يبقى الذي البعض
.  العلم التقاط مثل بطولّية
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 ُفقد عمره، من عشرة الثالثة يف ويندل كان عندما الصيف، فصول أحد يف  
 حزوز يف غارقني كانوا وبينما الغداء، لتناول عادت قد األوالد قبيلة كانت. أثره

 ال. احلجريات داخل حتّققوا. معهم ليس ويندل أن أحدهم الحظ البطيخ،
 لكن. البلدة وحول الغابة، ويف البحرية، يف عنه للبحث جمموعات توّزعت. أحد

.  مكان أي يف لويندل أثر ال
 ما على. درّاجة يقود وهو ويندل عاد العائلة، قضتها مرعبة ساعات أربع بعد  

 يف معها يذهب أن البحرية عند با التقى كان لطيفة فتاة منه طلبت يبدو،
 إىل املالك نظر. مشكلته وشرح الدرّاجات متجر إىل فتوّجه الدرّاجة، على جولة
 على وفهم عشرة، الثالث سنواته يتعّدى ال الذي النحيل املتحّمس الصيب ذاك

 ركوب عّلمه حيث مهجورة، أرض قطعة إىل ويندل وأخذ متجره، أغلق. الفور
.  مادي مقابل أي بال كامل ليوم درّاجة أّجره مث. الدرّاجة

.  وسعادتم راحتهم فرط من أهله بكى. الكوخ حنو درّاجة يقود اآلن، هو وها  
 فتاة مع درّاجته يستقل وهو الرحلة من املتبّقية الفرتة طوال ويندل قضى  

 القليلة لألشهر يرتاسالن صارا الصيفّية، الرحلة انتهت وعندما يوم، كل البحرية
 جدّ  أّ�ا فيها تبلغه منها رسالة ويندل تلّقى األيام، أحد يف لكن. تلت اليت

. اليوم بعد ويندل تراسل لن لذلك مدرستها، يف هلا حبيًبا وجدت إذ آسفة
.  القمامة تفرغ كانت بينما املمّزقة الورقة أّمه وجدت

.  يبايل ال أنّه ويندل اّدعى  
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 ركوب يف عاجلة دورة عن عبارة السنة هذه كانت «الحًقا، والدته الحظت  
.  »الكرّة وتعاود تنهض مث فتقع، ختاطر،. الغرام يف والوقوع الدرّاجات

 اجلامعة من ختّرجه بعد. يبايل ال أنّه ويّدعي يعاند عاد ما لكّنه. ويندل و�ض  
 بعلم اهتماماته أن طويلة لفرتة االّدعاء يستطع مل العائلة، بأعمال والتحاقه
 علم يف الدكتوراه درجة وحاز أعماله عن ويندل ختّلى لذلك. هواية جمّرد النفس
 والده ركب ويندل، فكما. يبايل ال أنّه يّدعي أن والده دور بات واآلن،. النفس
.  ابنه قرار وتبّىن  الازيّة الدراجة هذه على جمّدًدا

.  القصة ويندل والدة خترب هكذا أقّله،  
.  االنرتنت بفضل كّله هذا أعرف. القصة أنا ختربين مل بالطبع هي  
 املعلومات، هذه على صدفة وقعت إّنين القول باستطاعيت كان لو أمتىن كنت  

 انظر إهلي، يا-و امسه فطبعت شيك إلرسال ويندل لعنوان حباجة كنت وإّنين
 لكن! والدته مع مقابلة: للنتائج األوىل الصفحة على هناك،- يل ظهر ماذا
.  امسه طبعت أّنين هو صحيًحا يكون قد الذي كالمي من الوحيد اجلزء

 معاجلها عن جوجل حمّرك يف تبحث اليت الوحيدة لست: للراحة صغري مبعث  
.  النفسي

 مقالة كتبت قد كنتُ  جامعتها يف علوم باحث عن شيًئا مرّة جويل يل قالت  
 كما). حيصل مل ما وهذا (نعرفه أنّنا سابًقا ذكر قد كالنا كان لو كما عنه،

 هلا أذكر مل أّنين مع أجنلوس، لوس يف نشأنا قد وهي أنا أنّنا إىل مرّة ريتا أشارت
 بتناوله لألغبياء إهاناته جوالت إحدى جون أ�ى كما. ترعرعت أين يوًما
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 مث. »يُقال كما الغرب، هارفرد: «قائًال  ستانفورد من حديثًا خترّج جديًدا موظًفا
 كان أنّه من بد ال. »إهانة أي أقصد ال أعين،: «يضيف أن قبل خبفر إيلّ  نظر

 عن جوجل يف حبث جون أن أعرف كما. ستانفورد من ختّرجت أّنين يعرف
 ال ويندل أن من مرّة اشتكى ألنّه النفسي، زوجته معاجل من للتحّقق ويندل
 ما. «شكوكه من زاد الذي األمر له، صورة أي وال إلكرتونًيا موقًعا ال ميلك
. »كفاءته عدم - حسًنا آه، إخفاءه؟ الغيبّ  هذا حياول الذي

 ليس ذلك لكن جوجل، عرب النفسّيني معاجليهم عن املرضى يبحث   هكذا،
 أّنين إىل يلّمح أن قبل ويندل عن أحبث أن ببايل خيطر مل الواقع، يف. يل عذرًا

 على أتفرّج كنت. الغًيا بات مبستقبل أمتّسك أنا جوجل، على اخلليل بتعقب
 حباجة كنت. املاضي يف عالقة أنا أبقى بينما أمامي يتكّشف اخلليل مستقبل

 منفصلني، اآلن أصبحا وحاضري، حاضره ومستقبلي، مستقبله أن أتقّبل ألن
.  املاضي تارخينا هو مشرتك من لنا تبّقى ما كل وأن
 يف غاية األمور تلك ويندل جعل كيف أتذّكر حاسويب، شاشة أمام جلست  

 أنّه باستثناء ويندل عن شيًئا أعرف ال أّنين كيف فّكرت مث. يل بالنسبة الوضوح
 على حصل أين من أعرف أكن مل. امسه أعطتين اليت زميليت كارولني، مع تدرّج

 اليت األساسّية املعلومات من أي أو اختصاصه، هو ما وال اجلامعية، شهادته
 كنت. نفسًيا معاجلًا يزوروا أن قبل اإللكرتونية املواقع من مجعها إىل الناس مييل

 من »صديقي«لـ كارولني بإحالة وثقت إّنين حّىت  مساعدة على للحصول أتطّلع
. فيها للتدقيق داع أي دون
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 ما هذا. آخر بأمر القيام إىل فاجلأ ما، أمر معاجلة يف صعوبة واجهتَ  لو  
 مريض مع مسدوًدا حائطًا يبلغون عندما التدريب يف النفسّيون املعاجلون يتعّلمه

 نفسه باألمر بالقيام االستمرار ملاذا: مرضانا على ذاته األمر نقرتح كما ما،
 يبقيين اإللكرتونية املواقع عرب اخلليل تتّبع كان لو وتكرارًا؟ مرارًا جيدي، ال الذي

 حاولت ماذا؟ لكن. آخر شيًئا أجّرب أن فعليّ  ويندل، أشار ما حبسب عالقة،
 وجنح. قهريّة رغبة تعّطل قد حركة وهي عميًقا، نفًسا وآخذ عيينّ  أغمض أن

.  جوجل حمّرك على اخلليل اسم أطبع مل عيّين، فتحت فعندما. ما نوًعا - األمر
.  ويندل اسم طبعت بل  
 موقع ال. االفرتاضي العامل يف مرئي غري ويندل حق؛ على جون كان  

 علم قائمة يف إدراج ال. لألعمال »إن لينكد «موقع على حساب ال. إلكرتونّيا
 واحًدا رابطًا إال شيء ال. تويرت أو فايسبوك على حسابًا حّىت  وال اليوم، النفس
 من ويندل كان أنا، جيلي من لطبيب بالنسبة. هاتفه ورقم مكتبه لعنوان

.  معتاد غري حنو على القدمية املدرسة
 لكن ،»برونسون ويندل«الـ من كبري عدد برز. جمّدًدا البحث نتائج مسحت  
 الثانية، الصفحة ويف البحث، واصلت. النفسي معاجلي يكن مل منهم أيًا

 نقرت. واحدة مراجعة به كان. لويندل) 4(»يالب «موقع على إدراًجا الحظت
.  عليها

 خلمس »خنبوية «مراِجعة تعترب كانت ،.ل أجنيال اسم حتمل اليت املراِجعة،  
 واملصابغ، املطاعم حول مراجعاتا نشرت فقد. عجب وال متتالية، سنوات

٢٩٤



 النسائيني، واألطباء األسنان، وأطباء الكالب، وحدائق الفرش، وخمازن
 املالبس، ومتاجر الزهور، وبائعي السقوف، ومصلحي األظافر، وأخصائيي
 والصيدليات، األثاث، نقل وشركات احلشرات، مبيدات وشركات والفنادق،

 الشخصية، باإلصابات معينّ  وحمامٍ  األوشام، دق ومراكز السيارات، وبائعي
 ركن قضية يف »خاطئ باتام «عالقة له موضوع (جزائي دفاع حمامي وحىت

).  جنائية مادة إىل حتّول سيارة،
 كيفّية بل الكبري؛ املراجعات عدد يكن مل. ل أجنيال حول لفتين ما أكثر لكن  

.  سبق ما كل الفتة وسلبّية بعدوانّية انتقادها
 يتخّطى مبا شيء كل من. ل أجنيال إحباط بدا! محقى أو. كتبت! فشل  

 موظف معها تكّلم كيف. أظافرها حول امليت اللحم هلا قّصوا كيف. الوصف
 تضيف فكانت. شيء يفتها مل عطلة، يف كانت عندما حّىت . االستقبال
 يف دخوهلا تسجيل حلظة أو استأجرتا، سيارة استالم تنتظر بينما مراجعاتا
 مكان كل يبدو، ما على ويف، غرفتها، عتبة قدماها تطأ عندما أو الفندق،
 على مرّة داست عندما (الشاطئ على حّىت  رحلتها، خالل فيه شربت أو أكلت
 أصابت أّ�ا فاّدعت حريريّة بيًضا رماًال  يكون أن يفرتض كان مكان يف صخرة
 كساىل إّما كانوا بم التقت من كل أن مراجعاتا يف الوحيد والثابت). قدمها

.  أغبياء أو كفوئني غري أو
 الشخص ألن! مارغو تكون قد. ل أجنيال أن يل خطر مث. جبون ذّكرتين  

.  ويندل كان بفظاظة يعاملها مل أو. ل أجنيال يزعج مل الذي العامل يف الوحيد
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.  ل أجنيال من جنوم خبمسة مراجعة أول على حصل لقد  
 ليس -النفسّيني املعاجلني من ُحيصى ال عدد إىل ذهبت لقد: تقول فكتبت  

 تكيل وأخذت. بأشواط أتقّدم أشعربأّنين املرة، هذه لكن- املفاجئ باألمر
 كيفّية فهم على يساعدها كان أنّه مضيفة وحكمته، ويندل لتعاطف املديح
 قائلة وأضافت. الزوجّية حياتا يف واجهتها اليت املشكالت على سلوكّياتا تأثري
 ليست. (انفصاهلما بعد زوجها مع التصاحل من متّكنت ويندل، بسبب إنّه

).  إًذا مارغو
 منطًا ألالحظ التالية، مداخالتا أقرأ أخذت. العام حواىل قبل املراجعة وضعت  

 تدرجيًيا ترتفع والنجمتني النجمة بني ترتاوح اليت مراجعاتا سلسلة بدأت. معيّـًنا
 جتاه حنًقا أقل لتصبح تتحّول. ل أجنيال كانت. وأربع جنمات بثالث إطراء إىل

 عليه نطلق ما (سعادتا لعدم اآلخرين على املالمة إللقاء استعداًدا أقل العامل،
 وترية وتراجعت الزبائن، خدمة ممثّلي على غضبها خفّ ). »التخارج «اسم

 قد أنّه مراجعاتا إحدى يف أقّرت (الذايت وعيها وازداد ،)التخصيص (جتاهلها
). إرضاؤها يصعب
 باتت لقد. هَوًسا أقل مسعاها جعل ما أيًضا، املنشورات كّمية تراجعت   كما
 دون من املرء مشاعر تنظيم على القدرة وهي- »العاطفي االعتدال «من تقرتب
 أو عالقات، أو دفاعية، آلّيات أو مواد شكل على العالج أكان ذايت، عالج

.  اإلنرتنت بواسطة
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. ل أجنيال تطّور أملس أن باستطاعيت. نفسي قرارة يف قلت لويندل، حتّية  
.  »يالب «موقع على مراجعاتا تقّدم خالل من العاطفي

 بنجمة مراجعة لفتتين ويندل، مهارات بإعجاب أتأمل كنت بينما لكن  
 السابق تصنيفها خفضت وقد نقل، خدمة تتناول كانت. ل أجنيال من واحدة

 موسيقى شّغل الذي الباص على حانقة. ل أجنيال بدت. جنمات أربع من
 زبائنهم »يهامجوا «أن هلم ميكن كيف. إيقافها من سائقه يتمّكن ومل صاخبة

 العريض باخلط األحرف من الكثري ختّللها مقاطع ثالثة بعد النحو هذا على
 هذه خلدمات جلأت لقد «كاتبة املراجعة. ل أجنيال أ�ت التعجب، وعالمات

!!!».  عالقتنا انتهت لقد. اليوم بعد ليس لكن أشهر، منذ الشركة
 تلك كل بعد النقل خدمة عن الدراماتيكي انفصاهلا توّقع ميكن كان  

 وندمت، انزلقت، قد أّ�ا من بد ال الناس، من فككثريين. املتوازنة املراجعات
 أن عليها كان يكفي؛ ال االعتدال أن وقّررت القاع، إىل وصلت أ�ا وأدركت

. ل أجنيال مراجعة هذه كانت إذ - كان وهكذا. بالكامل »يالب «عن تقلع
.  أشهر ستة قبل املنشورة األخرية،

 ساعة، نصف بعد. جوجل عرب تعّقيب عن للتخّلي بعد جاهزة أكن مل لكّنين  
 آن يف أعرفه الذي النفسي املعاجل بدا. ويندل والدة مع املقابلة إىل حمرّكي وصل
 وكأّنين شعرت ربّاه؟ من. وغريًبا واثًقا ولطيًفا، صارًما تقليدي، وغري ثابًتا واحد

.  التعبري جاز إذا - األم عقدة وجدت
.  بالطبع الصفحة، على نقرت  
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 تناولت صفحات عشر على امتّدت اليت واألجوبة األسئلة سلسلة ظهرت  
 اليت املرموقة العائالت حياة بتوثيق تقوم حمّلية مجعّية مدّونة على العائلة، تاريخ

.  الزمن من قرن لنصف األوسط الغرب يف الواقعة املدينة تلك يف عاشت
 وهي ألمه جّدته توفّيت. فقرية بيئة يف نشآ قد وأّمه ويندل أب أن علمتُ   

 العائلة تلك وأصبحت صغرية، شقة يف عّمتها مع أّمه فعاشت طفلتها، تضع
 يف فرد أول وكان بنفسه، نفسه صنع فقد ويندل، والد أّما. عائلتها اجلديدة
 األوىل املرأة ويندل، بوالدة التقى الكربى، اجلامعة تلك يف. اجلامعة يرتاد عائلته

 أعماله أطلق تزّوجا، أن بعد. جامعية شهادة على حتصل اليت عائلتها يف
 كانت املراهقة، مرحلة ويندل وبدخول أطفال، مخسة أجنبت وهي اخلاصة،

 تلك كتابة استدعت اليت األسباب أحد -الثراء فاحشة أصبحت قد العائلة
 من وفري جبزء تربّعوا قد ويندل أهل فإن يبدو، ما على-. أقرأ كنت اليت املقالة
.  إنسانّية لقضايا ثروتم

 أصابين قد كان وأوالدهم، وأزواجهم ويندل إخوة أمساء إىل أصل كنت وبينما  
: كلها ويندل عائلة تفاصيل يف حبثت. ل أجنيال أصاب ما التضعضع من

 منهم ومن أوالدهم، وأعمار فيها، يعيشون اليت واملدن يشغلو�ا اليت الوظائف
 مهّميت تطّلبت لذلك اإلجياد؛ سهل التفاصيل هذه من أيّ  يكن مل. مطّلق
.  الشاق العمل من طويلة وساعات واملعلومات للوقائع مطابقة عملّية

 كان اليت املالحظات من ويندل عن األمور بعض أعرف احلال بطبيعة كنت  
 هذا لكن: «مرّة قلت أن فبعد. جلساتنا خالل اسرتاتيجي حنو على با يرمي
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 تبدين: «برفق وأجابين ويندل إّيل  نظر اخلليل، مع الوضع حول ،!»عادل غري
 يفرتض احلياة بأن االعتقاد على حيملك الذي ما. سنني العشر ذات ابنيت مثل
.  »عادلة؟ تكون أن با
. ابين عمر من ابنة لديه آه قاله، ما إىل أيًضا تنّبهت لكّنين فكرته، استوعبت  

.  متوقَّعة غري هدايا وكأّ�ا أتلّقفها كنت الفتات، بذه عليّ  يلقي كان عندما
 زوجته التقى. آخر رابطًا آخر، خيطًا وجدت االنرتنت، على الليلة تلك لكن  

 تضاعفت العمارة، إسباين منزل يف تعيش عائلته كانت مشرتك؛ صديق عرب
 كان مؤخرّا، موعدنا أّجل وعندما اشرتوه؛ منذ) 5(زيلو موقع حبسب قيمته
.  مؤمتر يف عرضاً  يقّدم

 بالذنب شعور فغمرين أدبر قد الليل كان حاسويب، أغلق أن قّررت عندما  
.  واإلرهاق والفراغ

 األمل أمام الطريق لقطع سبيًال  آن، يف وإدمانًا خالًصا االنرتنت يتحّول قد  
 الدواء مفاعيل تزول عندما). اإلدمان (واحد آن يف واستحداثه) اخلالص(

 معرفة يريدون أّ�م املرضى خيال. أفضل وليس أسوأ حبال بأّنك تشعر السيرباين،
 أغوار سربوا حلظة يتمّنون ما غالًبا لكن النفسّيني، معاجليهم عن األمور بعض
 بالعالقة، فساًدا تعيث قد املعرفة تلك ألن يفعلوا، مل أّ�م لو التفاصيل تلك

.  وعي ال أو منهم بوعي اجللسات يف يقولونه ما تنميق على املرضى فتحمل
 عن ويندل أخرب لن أّنين أيًضا وأدركت. مدّمرًا كان به قمت ما أن أدركت  

 عّين  تفاصيل معرفته قصد غري عن مريض يكشف عندما ملاذا، فهمت. األمر
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 يقّرر الذي الوقت يف بسيط ترّدد يربز األمر، عن فأسأله به أفصحت مما أكثر
 بتعّقب االعرتاف يصعب. يكذب أو بصراحة جييب إذا ما فيه الشخص
 أمسية وهدر ويندل، خصوصّية اقتحام من -باخلجل شعرت. النفسي معاجلك

.  الكرّة أعيد أّال .) ل أجنيال مثل رمبا (وتعّهدت- كاملة
 التايل، األربعاء يوم ويندل زرت عندما. حصل قد حصل ما ذلك، ومع  

 قبل وقت مسألة املسألة أن أفّكر أن إال يسعين مل. اجلديدة معرفيت بثقل شعرت
.  مرضاي يفعل كما متاًما - لساين يزلّ  أن
 

. احملّلية التجاريّة واألعمال الناس بني يربط األمريكي »يالب «موقع) 4  (
 12الـ فيه احملّلية املراجع عدد ويتخطى شخص مليون 38 من أكثر يستخدمه

.  مليونًا
. وبيعها العقارات لشراء أمريكي إلكرتوين موقع) 5  (
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٢٨  
 إدمان

 
 شارلوت: امللف مالحظة 
 خالل »القلق«بـ شعورها عن تفيد العمر، من والعشرين اخلامسة تبلغ املريضة 

 إىل تشري. ملحوظ حدث أي وقوع عدم من الرغم على املاضية، القليلة األشهر
 حياة وعن أهلها، مع التعامل يف صعوبة عن تتكّلم. وظيفتها »مّلت «أّ�ا

 بأّ�ا تفيد. ملحوظة رومانسية عالقات على دليل ال لكن صاخبة اجتماعّية
.  ليلة كل »النبيذ أكواب من عدًدا «حتتسي باالسرتخاء، تشعر كي
 ببطء وتستقر اهلويىن متشي بينما الكالم شارلوت تبدأ هكذا ،»ستقتلينين  «
 حضنها، على وسادة تضع مث اليمىن، جلهيت املواجه الضخم الكرسي على

 األوىل، اجللسة يف حّىت  وال األريكة، على يوًما جتلس مل. فوقها بالبطانّية وترمي
 خترج بدأت وكالعادة،. هلا كرسّيا األّول اليوم منذ الكرسي اعتمدت بل

 على متتد اليت جللستها جعبتها يف ما تفرغ غرًضا، غرًضا حقيبتها، من أغراضها
 خطواتا، وعّداد هاتفها وضعت للكرسي اليسرى الذراع على. دقيقة مخسني
.  الشمسية ونظّاراتا املياه زجاجة اليمىن الذراع وعلى

: هذا يعين ما جيًدا أعلم وكنت الشفاه، وأمحر اخلدود أمحر اليوم تضع كانت  
.  االنتظار قاعة يف الشاب جديد من تغازل إّ�ا
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. املرضى فيها ينتظر فسيحة استقبال ردهة عن عبارة املشرتكة عياداتنا كانت  
 املمر عرب خمرج مثّة إذ -أكرب خبصوصّية يغادرون جلساتم، يغادرون عندما

 قاعة يف اخلاّصة بشؤو�م املرضى يعىن ما وغالًبا. املبىن ردهة إىل يقود الداخلي
.  شارلوت مع حيدث ما مثّة لكن- االنتظار

 منا أيّ  يكن مل (غزهلا موضوع تسّمي أن لشارلوت حيلو كان كما املتأّنق،  
 وجلسة جلسته تصادف أن وحيدث مايك، زميلي مريض كان ،)امسه يعرف

 تنّبها املتأّنق، فيها ظهر مرة أول شارلوت، حبسب. نفسه التوقيت يف شارلوت
 هواتفهما فوق من النظرات يسرتقان فأخذا الفور، على البعض لبعضهما

 اللتني جلسَتيهما بعد وكانا، ألسابيع، النحو هذا على األمر استمر. اخللويّة
 من املزيد ليسرتقا الداخلي الباب من خيرجان نفسه، التوقيت يف أيًضا تنتهيان

.  سبيله حال يف منهما كل ميشي أن قبل املصعد يف بينهما النظرات
.  املنتظر اخلرب شارلوت إيلّ  زّفت األيام، أحد يف أخريًا  
 كّلمين املتأّنق: «اجلدران عرب يسمعها قد املتأّنق أن لو كما قائلة، مهست  

!».  لتّوه
.  »قال؟ ماذا: «فسألتها  

.  »قّصتك؟ ما: قال  «
!  ابتذاهلا سحرين رائعة، مجلة  
 نفًسا أخذت. »بسببه ستقتلينين الذي اجلزء إليك إًذا: «اليوم ذاك قالت  

 قد شارلوت كانت لو. قبل من العبارة تلك مسعت قد كنت لكّنين عميًقا،
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 اجللسة لتبدأ فكانت السابق، األسبوع يف الكحول تناول يف أفرطت
 فستبدأ ،)دائًما حيصل كما (ندمت مث شاب مع خرجت ولو. »ستقتلينين«بـ

 عن البحث عن توّقفت عندما سأقتلها كنت إّنين حّىت . »ستقتلينين«بـ سردها
 هذا عليه ينطوي ما ناقشنا أن لنا سبق. املهلة تفّوت وكادت اجلامعة خيارات
.  بالعار دفني شعور من اإلسقاط

 يف فجمدت أقول، ما أعلم مل. آه لكن،. تقتليين لن حسًنا،: «قائلة أقّرت مث  
 إهلي، يا. هاتفي على نّصية رسالة أكتب أّنين واّدعيت بالكامل جتاهلته. مكاين

.  »نفسي أكره كم
 بعد على زميلي عالج غرفة يف جيلس حتديًدا اللحظة تلك يف املتأّنق ختّيلت  

 قاعة يف الفتاة تلك مع تكّلمت أخريًا: نفسها احلادثة قصّ  يعيد مّنا خطوات
 أكره كم إهلي، يا. غبّيا بدوت لقد! آخ. مطلًقا رفًضا ورفضتين االنتظار،

.  نفسي
 قاعة املتأّنق دخل عندما. الغزل تواصل التايل، األسبوع يف ذلك، ومع  

 كامًال  أسبوًعا قضت مبا متفّوهة بالكالم بادرت أّ�ا شارلوت أخربتين االنتظار،
.  قوله على تتمّرن

 يف غرباء عليّ  يطرح عندما أجتمد قّصيت؟ ما تعرف أن تريد: «شارلوت سألته  
 يضحك كالمها وكان ضحكة، يف املتأنق انطلق. »أسئلة االنتظار قاعات
.  شارلوت ألستقبل الباب فتحت عندما

.  نفسي سألت بالذنب؟ إحساس. رآين عندما خجًال  املتأنق امحرّ   
٣٠٣



 يقرتب كان الذي مايك، أمام وشارلوت أنا مررنا مكتيب، إىل نّتجه كّنا بينما  
. بعيًدا بنظرنا نشيح أن قبل ومايك أنا عينانا التقت. املتأّنق ليصطحب

.  أيًضا شارلوت عن املتأنق أخربه لقد. نفسي قرارة يف فّكرت صحيح،
. وساق قدم على جيري االنتظار قاعة غزل كان التايل، األسبوع حبلول  

.  »إخبارك أستطيع ال: «فأجابا امسه عن املتأنق سألت أّ�ا شارلوت أخربتين
.  »ملاذا؟  «
.  »للسرّية خاضع هنا يُقال ما كل ألن  «
 اآلن سأذهب. شارلوت امسي. السرّية ملتزم يا حسًنا،: «قائلة فأردفت  

.  »عنك النفسّية معاجليت مع وأتكّلم
.  »تنفقينه الذي املال يستحق ما على حتصلي أن آمل: «مثرية بقهقهة فأجابا  
 ابتسامته: حق على شارلوت وكانت املرّات، من قليًال  عدًدا املتأنق رأيت لقد  

 على باخلطر استشعرت أّنين إّال  عنه، تفصيل أي أعلم أكن مل وإذ. مميتة
 على سينتهي برّمته األمر بأن أشعر كنت الرجال، مع لتارخيها نظرًا. شارلوت

 املتأنق وصل. جبديدها لتخربين شارلوت دخلت أسبوعني، وبعد - سّيئ حنو
. امرأة ذراع متأبطًا جلسته إىل

 لقد الواقع، يف. املفضَّل شارلوت نوع فهذا. متوفر غري. فّكرت   بالطبع،
.  املفضَّل نوعي إنّه. املتأنق ذكرت كّلما نفسه التعبري ذلك شارلوت استخدمت

 اخلارجي املظهر من نوع االجنذاب، من شيء هو بالنوع الناس غالبية تعنيه ما  
 الشخص، نوع وراء يكمن ما الواقع، يف لكن. تثريهم اليت الشخصية من نوع أو
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 مع عاشوا الذين األشخاص أن الصدفة سبيل على فليس. باأللفة إحساس هو
 مدمنني أهًال  عانوا الذين وأولئك غاضبني، شركاء باختيار انتهوا غاضبني أهل
 أولئك أو الكحول، تناول يف يفرطون شركاء إىل باالجنذاب يشعرون ما غالًبا
 جيدون صعبة نفسّية بظروف ميّرون أو أنفسهم على منطوين أهلهم كان الذين

 نفسّية بظروف ميّرون أو أنفسهم على منطوين أشخاًصا يتزّوجون أنفسهم
.  صعبة

 جيعل »املألوف«بـ الشعور جتاه االجنذاب ألن بأنفسهم؟ هذا الناس يفعل ملاذا  
 اختربوه وما كبالغني يريدونه ما بني يفصلوا أن إليهم بالنسبة مبكان الصعوبة من

 معهم يتشاركون الذين األشخاص جتاه اخنطاف بشبه يشعرون لذلك. كأطفال
 العالقة، بداية يف. بأخرى أو بطريقة األذى بم أحلق الذي أبويهم أحد مزايا

 يعجز بدّقة، مضبوط رادار بنظام مزّود الالوعي لكن املزايا، هذه تظهر بالكاد
 يتعّرضوا أن يريدون األشخاص هؤالء أن يعين ال هذا. بلوغه عن الواعي العقل
 بالعجز شعروا حالة على للسيطرة يسعون بساطة بكل إّ�م. جديد من لألذى
 التكرار «اسم احلالة هذه على فرويد أطلق. أطفاًال  كانوا عندما جتاهها
 ذاك وأداوي بالزمن أعود أن أستطيع املرّة، هذه رّمبا الالوعي، فيتخّيل. »القهري
 يف الوحيدة املشكلة لكن. جديد إّمنا مألوف، بشيء االرتباط عرب القدمي اجلرح

 نكء يعيدون: املعاكسة النتيجة يضمنون الناس أن هي مألوفني، شركاء اختيار
.  باحلب جديرين وغري مناسبني غري بأّ�م ويشعرون جراحهم
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 إّ�ا قالت املثال، سبيل على شارلوت،. الوعي حدود خارج كّله هذا حيدث  
 تنشدها، اليت احلميمّية منحها على قادرًا ويكون به الوثوق تستطيع خليًال  تريد

 وتبعها الفوضى ظهرت املفّضل، نوعها من أحدهم التقت كّلما لكّنها
 من الكثري يظهر وكأنّه بدا شاب مع مؤخرًا عالقة بعد املقابل، يف. اإلحباط

: لتفيد العالج جلسة إىل وصلت شريكها، يف عنها تبحث إّ�ا قالت اليت املزايا
 بدا لالوعيها، بالنسبة. »بيننا كيمياء بأي أشعر مل العاثر، احلظ هلذا يا«

.  هجيًنا العاطفي استقراره
 الداخلّية عائلتنا «بأ�ا البالية سلوكّياتنا ريل تريي النفسي املعاجل يصف  

 إخبارك األشخاص على يتعّني  ال. »العالئقية للموضوعات مرجعنا إّ�ا. األصلّية
. أمامك سيتصّرفون كيف تراقب أن سوى عليك ما إذ بالكلمات قصصهم

 تلك املعاجل يلبِّ  مل إذا ولكن املعاجل، على السلبية توّقعاتم يعكسون ما وغالًبا
 موثوق شخص مع »التصحيحّية العاطفّية التجربة «هذه فإن السلبية، التوّقعات

 جنحت إذا. األصلّية عائلتهم ليس العامل أن يكتشفون املرضى؛ تغّري  وحمب
 نفسها فستجد معي، والديها جتاه املعّقدة مشاعرها أغوار سرب يف شارلوت
 تبحث مألوفة غري جتربة مينحها قد نوع خمتلف، نوع إىل متزايد بشكل منجذبة

 تقابل مرة كل يف احلني، ذلك حّىت . وناضج وموثوق متعاطف شريك مع عنها
 على استقراره برفض وعيها ال سيقوم احلب، مشاعر يبادهلا قد متاًحا رجًال  فيها

 مع ليس باحلب الشعور توازي تزال ال فهي. »لالهتمام مثريًا ليس «أنّه اعتبار
.  القلق مع بل الفرح أو السالم
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.  نفسها هي والنتيجة خمتلف، باسم إّمنا نفسه، الرجل. كان وهكذا  
 العالج إىل حضرت اليت املرأة إىل إشارة يف. »رأيتها؟ هل: «شارلوت سألتين  
 إىل اسرتقتها اليت السريعة اللمحة يف. »خليلته أّ�ا من بد ال. «املتأنق مع

 بعضهما مع يتفاعال أن غري من متالصقني كرسّيني على جيلسان كانا كليهما،
 ففّكرت. مسيك أسود شعرها الطول، فارعة الشابّة كانت املتأنق، وكما. البعض

 كانت رّمبا لكن. عائلية عالجّية جللسة معه تأيت شقيقته، تكون قد أّ�ا
.  شقيقته منها أكثر خليلته تبدو: حق على شارلوت

 أمر إىل املتأنق خليلة حتّول على شهرين مضي بعد اليوم، جلسة يف واآلن،  
 أستعرض أخذت. سأقتلها أّنين جمّدًدا شارلوت ذكرت. االنتظار قاعة يف ثابت

 بأمر معرفتها من الرغم على املتأنق، ضاجعت أّ�ا أّوهلا خمّيليت، يف االحتماالت
 واخلليلة شارلوت، مع االنتظار قاعة يف جيلسان واملتأنق اخلليلة ختّيلت. خليلته

 هذا فشيًئا شيًئا تدرك اخلليلة ختّيلت. خليلها ضاجعت شارلوت أن تدري ال
 مث. ثنائًيا يصبحا كي واملتأنق لشارلوت الال وتفسح املتأنق، فتهجر األمر،
 يقوم واملتأنق) احلميمّية تتفادى (العالقات يف به تقوم مبا تقوم شارلوت ختّيلت

 على ينفجر برّمته واألمر ،)ذلك يعرف مايك وحده (العالقات يف به يقوم مبا
.  كارثي حنو
 كانت بينما ألّ�ا سأقتلها أّنين شارلوت تعتقد اليوم،. خمطئة كنت لكّنين  

 تعاجل لموعة هلا اجتماع أول إىل للتوّجه األمس يف املالّية وظيفتها تغادر
 أل�ا فقبلت، املشروب لتناول معهم للذهاب زمالئها بعض دعاها الثمالة،
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 نربة أي دون من أخربتين  مث.العالقات لنسج جّيدة فرصة األمر يف فّكرت
 حضورها عدم من غاضبة كانت ألّ�ا الكحول من الكثري تناولت أ�ا سخرية،
.  الثمالة معاجلة اجتماع

.  »نفسي أكره أنا حسًنا،: «قائلة وختمت  
 مريض لقاء بفرصة سيحظى نفسي معاجل كل أن املشرفني أحد مرّة يل قال  

 وكأنه يبدو الشخص هذا أن لدرجة الذهول من معه التشابه أوجه تكون
. املريضة تلك أّ�ا الفور على أدركت مكتيب، إىل شارلوت دخلت عندما. قرينك
.  العمر من العشرين البالغة ذايت توأم كانت

 القراءة عادات ولدينا البعض بعضنا نشبه أنّنا على يقتصر األمر يكن مل  
 حضرت). والسلبّية املفرطة (نفسها التفكري وطرق نفسها، والسلوكّيات نفسها،

 على شيء كل بدا وبينما اجلامعة، من ختّرجها من أعوام ثالثة بعد شارلوت إيلّ 
 تسّدد وكانت حمرتمة؛ ووظيفة أصدقاء لديها فكان -اخلارج من يرام ما خري

 مشاعر متلك وكانت الوظيفي، منحاها من واثقة تكن مل أّ�ا إّال - فواتريها
 يف أفرط مل أّنين املؤكد من. عام بشكل بالضياع وتشعر أهلها جتاه متضاربة

 األمور خربت أّنين يف شك ال لكّنين كان، أيًا أضاجع أو الكحول تناول
 كما متاًما واضحة، بصرية ألي غياب يف الزمن من عقد خالل نفسها األخرى
.  شارلوت

 بالنسبة يسهل لك، مريض يف نفسك ترى عندما أنّه املنطقي من يبدو قد  
 قد التشابه ذلك لكن. تلقائي بشكل تفهمه ألّنك املريض هذا مع العمل إليك
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 جلساتنا، يف اليقظة كثرية أكون أن عليَّ  فكان. عدة نواحٍ  من األمور يصّعب
 نسخة وليست منفصل شخص أّ�ا على شارلوت إىل أنظر أّنين من أتأكد كأن

 حالتها، يف أقاوم أن عليّ  وكان. وأصلحها إليها أعود أن أستطيع عّين  مصّغرة
 عندما سريًعا وتصويبها إليها بالقفز اإلغراء ذلك آخر، مريض أي من أكثر
 مديري أليس: «بسؤال مبّطن بطلب تنهيها ملتوية نكتة وتروي كرسّيها يف تغرق
.  »كذا؟ قالت الغرفة يف زميليت أن تصّدقني هل «،»منطقي؟ غري
 من باألمل تشعر عمرها من والعشرين اخلامسة البالغة شارلوت فإن ذلك، ومع  

 أحلقت وال. العمر منتصف أزمة مثلي ختترب مل فهي. ملحوظ ندم أي دون
 لو الوقت مبيزة تتمّتع تزال ال. ريتا كما سيًئا شخًصا وتزّوجت بأوالدها األذى

.  حبكمة استخدامها أحسنت
 سعًيا األوىل للمرّة دخلت عندما إدمانًا تعاين أ�ا تعتقد شارلوت تكن مل  

 من »كؤوس بضع «تشرب أ�ا على تصرّ  كانت. والقلق االكتئاب من للعالج
 احلساب بتطبيق الفور على قمت. (»تسرتخي كي «ليلة كل غري ال النبيذ

 أو املخدرات بشأن دفاعًيا ما شخص يبدو عندما املستخدم القياسي العالجي
).  مبضاعفته قم به، املصرّح الموع كان أيّا: الكحول

 ثالثة إىل يصل الكحول من املسائي شارلوت استهالك أن علمت النهاية، يف  
 إّ�ا قالت. اثنتان أو واحد كوكتيل كأس أحيانًا يسبقها النبيذ، من زجاجة أرباع

 �اية عطلة باستثناء «أضافت لكنها (النهار خالل أبًدا الكحول تتناول ال
 بعد لآلخرين، مثلة بدت وقّلما ،)»والغداء الفطور بني ما الوجبة بفعل األسبوع
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 تذّكر يف صعوبة جتد كانت أحيانًا لكّنها. السنني مر على الكحول اعتادت أن
.  الكحول تناوهلا يلي الذي اليوم يف والتفاصيل احلوادث

 شربا «يف اعتيادي غري هو ما مثّة ليس أن على مصرّة تزال ال هي ذلك، ومع  
 بات الذي اإلدمان ذلك ،»احلقيقي «بإدما�ا مهووسة باتت بل ،»االجتماعي

 حبسب أمكنها، لو. أنا: أطول لفرتة العالج يف استمّرت كّلما هلا بالء يتحّول
.  يوم كل العالج إىل أتت لكانت قالت، ما
 تتنّهد شارلوت كانت انتهى، وقتنا أن إىل أشري كنت عندما أسبوع كل يف  

 أغراضها جتمع مث. »جاّدة؟ أنت هل حًقا؟: «متفاجئة وتصيح مأساوي بشكل
 اخللوي، واهلاتف الشمسّية، النظارات -غرًضا غرًضا متناٍه، ال ببطء املبعثرة

 شيًئا ترتك ما وغالًبا الباب، عند أنا أقف بينما- الشعر وربطة وزجاجة املياه،
.  لتأخذه الحًقا تعود
ح عندما تقول كانت ،»العالج على مدمنة أنا أرأيِت،  «

ّ
 ترتك أّ�ا هلا أمل

 كانت. اجللسة مغادرة يف رغبتها عدم عن منها كتعبري وراءها أغراضها
.  إيلّ  لإلشارة »كِ  عليـ «املنفصل الضمري بدل العالج لفظة تستخدم

 مثل لشخص األمثل املكان العالج كان املغادرة، تكره كانت ما بقدر لكّنها  
 عالقتنا فكانت. أيًضا لتفاديه يسعى لكّنه للتواصل يتوق شخص شارلوت،

 لكن مّين  تقرتب أن تستطيع: آن يف مسافة ولرتك للحميمّية املثالّية التوليفة
 ستعود كانت كرهته، أم األمر أحّبت اجللسة، �اية يف إذ حمّددة، ملسافة

 ترسل إذ ما، حد إىل لكن تقرتب أن تستطيع أيًضا، األسبوع وخالل. أدراجها
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 اّتصلت (اجللسات بني طرأ حدث عن سطرين يل تكتب أو قرأتا، مقاالت يل
 خمتلفة أمور عن بصور تبعث أو ،)عليها أنا أصرخ ومل جبنون، وتصّرفت أمي يب

 مل أ�ا متّنيت -أبدي شباب عليها مكتوب سيارة لوحة مثل (مضحكة وجدتا
-).  السيارة مقود وراء من مثلة، وهي صورتا، تلتقط

 شارلوت كانت جلساتنا، خالل األمور تلك عن أكّلمها أن حاولت ولو  
 لوحة إىل إشارة يف قالت ،»إال ليس مضحكة خلتها آه،. «سريًعا تثنيين

 سألتها جيلها، بني املستشرية الوحدة أزمة حول مقالة أرسَلت وعندما. السيارة
. حّقا شيء، ال: «وجهها على تسيطر واحلرية فأجابت. عليها ذلك وقع عن

.  »إال ليس ثقافًيا ملفًتا األمر خلت
 الوقت، طوال اجللسات بني النفسّيني مبعاجليهم احلال بطبيعة املرضى يفّكر  

 منه أكثر السيطرة فقدان من كنوع باهلا يف إبقائي بدا لشارلوت، بالنسبة لكن
  علّي؟ كثريًا اّتكلت لو ماذا. ثابت رابط على احملافظة

 مرّتني، إليه وعادت العالج عن ختّلت أن هلا سبق اخلوف، هذا تعاجل كي  
 ترب مرّة كل يف كانت. ثابتها تسّميه عما مبنأى البقاء يف صعوبة جتد وهي
.  تالحظ أن غري من
 السبيل وأن العالج توقف «ألن حباجة أّ�ا اجللسة يف أعلنت األوىل، املرة يف  

. الغرفة وغادرت حرفّيا �ضت مث. »سريًعا املغادرة هو بذلك للقيام الوحيد
 ذراع على حقيبتها حمتوى تفرغ مل عندما ما خطًبا مثة بأن أحسست قد كنت(

 باستطاعتها كان إن سألت شهرين، بعد). الكرسي على املالءة وتركت األريكة
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 وصلت، عندما لكن. هلا قريب مع مسألة لتناقش »واحدة جللسة «تعود أن
 اللحظة ويف. أشهر لثالثة فبقيت عادت، قد االكتئاب حالة أن واضًحا كان
 أرسلت اإلجيابية، التغيريات بعض وجتري حاهلا، بتحّسن تشعر فيها بدأت اليت
 لوقف حباجة أّ�ا يل تشرح جلستها، موعد من ساعة قبل إلكرتونية، رسالة يل

.  �ائًيا العالج
.  الكحول بتناول واستمرت. العالج أوقفت  
 ميالد عيد من عائدة األمسيات إحدى يف سيارتا تقود شارلوت كانت مث  

 الشرطة سطّرت أن بعد التايل، الصباح يف يب اّتصلت. بعمود اصطدمت عندما
.  الكحول تأثري حتت القيادة بفعل ضبطًا حبقها

 ال وأنا. اإلطالق على أره مل: «اجلبس تضع وهي وصلت عندما يل قالت  
 حلسن لكن كامل، بشكل تضّررت قد سّيارتا كانت. »وحسب العمود أعين
.  »إّال  ليس مكسورة بذراع األمر با انتهى احلظ

 يف مشكلة وليس الشرب يف مشكلة أعاين رمبا: «األوىل للمرّة أضافت مث  
.  »العالج

. باملتأّنق التقت عندما سنة، بعد الكحول تتناول تزال ال كانت لكّنها  
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٢٩  
 المغتصب

 
 عرب توّجهت. األخضر إىل عندي الضوء حتّول جون، موعد حان عندما  

 الذي الكرسي كان الباب، فتحت عندما لكّنين االنتظار، قاعة إىل الردهة
 توّجه قد لدقيقة خلته. جاهز طعام كيس من إال فارًغا، عادة عليه جون جيلس

 يزال ال كان للمرضى املخّصص احلّمام مفتاح لكن الرواق، آخر احلّمام إىل
 أفرتض النهاية، يف -متأّخرًا سيصل جون كان إن أتساءل رحت. مكانه معّلًقا

 األسبوع حدث ما بفعل اليوم يأيت أّال  قّرر إن أو- الطعام طلب من هو أنه
.  املاضي

 خدمة شاب أحضر كالعادة،. يذكر حدث أي دون من اجللسة تلك بدأت  
 الصلصة من جون اشتكى أن وبعد الصينّية، الدجاج سلطات التوصيل

.  اجلاد العمل بدأ ،)جًدا الرديئة («األكل وعيدان) »جًدا املشّبعة(«
. السلطة من لقمة تناول. »املعاجل بكلمة أفّكر كنت: «قائًال  جون بدأ  
.  …»نصفني إىل اإلجنليزية باللغة الكلمة قّسمت إن تعلمني،«
 اإلنكليزية باللغة نفسها بالطريقة تكتب املعاجل لفظة. سيصل أين أعلم كنت  

.  النفسي العالج عامل يف شائعة نكتة وهي)». 6(املغتصب «لفظة كما
 أن أحيانًا عليك يصعب إنّه يل تقول أن حتاول كنت إن أتساءل. «ابتسمت  

 وكأن يبدو عندما خاصة ويندل، عند بذلك حتًما شعرت لقد. »هنا تكون
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 املعاجلون يستمع النهار، يف. فيه أختبئ مكانًا أجد فال أغواري، تسربان عينيه
 األماكن جيتاحون. وإخفاقاتم وعارهم وهواماتم، الناس أسرار إىل النفسّيون

 بال هكذا. الساعة تنتهي- فجأة -مث. ألنفسهم العادة يف با الناس حيتفظ اليت
. مقّدمات

  عاطفّيا؟ مغتِصبون حنن هل  
 ذاته، حبد اإلزعاج تكونني قد. كّال  هنا؟ أكون أن يصعب هل: «جون سأل  

.  »فيها نفسي أجد أن ميكن اليت األماكن أسوأ لست لكّنك
 أشّدد ال كي مضاعًفا جمهوًدا بذلت. »ذاته؟ حبد اإلزعاج بأّنين تعتقد إًذا  «
. »ذاته؟ حبد اإلزعاج بأّنين تعتقد «يف »أّنين«الـ على

.  »اللعينة األسئلة من فائًضا تطرحني بالطبع،: «جون فأجابين  
. »ماذا؟ مثل فعًال؟  «
.  »هذا مثل  «
 مصدرًا لك يشّكل ذلك أن كيف أرى أن أستطيع. «برأسي أومأت  

.  »تستطيعني حّقا. «جون وجه أشرق. »لإلزعاج
 أن أنا أحاول بينما منك مسافة على تبقيين أن تفّضل بأنك أعتقد. أستطيع  «

.  »كثب عن وأعرفك أتّقرب
 أقوم كنت. فيها مباَلغ حبركة عينيه يقّلب جون أخذ. »جديد من حنن وها  «
 أتواصل أن أحاول أنا: بيننا احلديث منط باستحضار األقل على اجللسة يف مرّة

 أرّحب لكّنين بذلك، اإلقرار مقاومة اآلن حياول قد. يهرب أن حياول وهو معه،
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 إىل تؤّشر فهي العمل؛ صلب إىل يقود الذي املفتاح هي املقاومة ألن مبقاومته
 نشعر املتدرّبني، حنن كّنا كّلما التدريب، خالل. للتنّبه املعاجل حيتاج حيث

: قائلني ينصحوننا علينا املشرفون كان املقاومني، املرضى بفعل باإلحباط
 أن حاول آخر، مبعىن. »اتبعوها - حتاربوها ال. املعاجل صديقة هي املقاومة«

.  األول املقام يف موجودة هي ملاذا تفهم
: قائلة فواصلت. جون قاله ممّا الثاين باجلزء مهتّمة كنت ذلك، غضون يف  
 املكان هذا إن قلت. آخر سؤاًال  عليك سأطرح إزعاجك، من أزيد ولكي«

.  »إًذا؟ األماكن أسوأ ما. فيه نفسك جتد أن ميكن اليت األماكن أسوأ ليس
.  »تعرفني؟ أال  «
.  أعرف ال. نربته جتاهلت  
. »حّقا؟. «جون عينا جحظت  
.  برأسي أومأت  

.  »احزري. ذلك تعرفني هّيا،  «
 العمل، يف. «أحزر فأخذت جون، مع قّوة معركة يف أدخل أن أريد أكن مل  

 بأنك تشعر عندما مارغو مع املنزل يف يفهمونك؟ ال الناس أن تشعر عندما
.  »أملها؟ ختّيب

 لقمة تناول!». خطأ. «ألعاب برنامج جرس صوت يشبه صوتًا جون أصدر  
 جئت لقد. «كلماته على ليؤّكد اهلواء يف عيدانه رفع مث وابتلعها، السلطة، من
.  »النوم يف مشكالت أعاين ألّنين ال، أم هذا تذكرين هل هنا، إىل
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.  ال أم تذكرين: رماه الذي الساخر للتعليق تنّبهت  
.  »أذكر  «
 إن شرلوك، إًذا. «كّله غاندي صرب يستدعي أنّه لو كما عميقة تنهيدة تنّهد  

 أجد اليت األماكن أصعب تعتقدين أين يل، بالنسبة مشكلة يسّبب النوم كان
.  »اآلن؟ نفسي فيها
 حلظات يف املوضوع سنتناول لكّننا. هنا صعوبة جتد أنت هنا، أجيبه أن أردت  

.  أفضل
.  »السرير: «أجبته  

!». عظيم  «
 بينما مًعا جلسنا. طعامه إىل جلأ لكّنه الشرح، يف يستفيض حّىت  انتظرت  

.  عيدانه ويلعن يأكل
.  »شيًئا؟ تقويل ألن  «
.  »تنام؟ أن حتاول بينما تفّكر مبا. املزيد إىل أستمع لو أودّ   «
 كل أفّكر؟ أّنين تعتقدين مباذا اليوم؟ ذاكرتك يف ما خطب من هل! سحًقا  «
.  …»مارغو األوالد، العمل،! أسبوع كل به وأخربك هنا إىل آيت ما
 كان إذا ما حول السابقة الليلة يف مارغو مع وقع جداًال  يستعيد جون وأخذ  

. عشر احلادي لعيدها خلوي هاتف على حتصل أن الكربى بابنتهما يفرتض
 على سريًا ستعود غرايس أن مبا أمنّية، لدواعٍ  اهلاتف تعطيها أن مارغو أرادت
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 مارغو أن يعترب كان جون لكن أصدقائها، مع املنزل إىل املدرسة من األقدام
. محايتها يف تغايل

 أحدهم حاول لو ذلك، عن فضالً ! مبنيني املدرسة تبعد: «ملارغو جون    فقال
 اخلاطف، سيدي اعذرين عفًوا: «ستقول غرايس أن يعين ال هذا خيطفها، أن

 كان إذا إّال  ،!»بأمي وأّتصل ظهري، حقيبة من اهلاتف أخرج حىت أتوّقف دعين
 أيًضا يكون أن ميكن لكّنه النحو، هذا على يكون وقد -صرفًا غبّيا اخلاطف

 حبثًا احلقيبة يف النظر هو أحدهم ولد خطف إن سيفعله ما وأول- مريًضا وغًدا
 من الفائدة ما إًذا. موقعهما أحد يتتّبع ال حىت تلفه أو ورميه خلوي هاتف عن

. »اهلاتف؟
.  كبريًا جمهوًدا بذل لقد. أمحر حتّول قد جون وجه كان  
 قد أّ�ا بالتلميح مارغو قيام تال الذي اليوم يف سكايب منصة عرب اّتصالنا منذ  

 كان األمر، جون وصف وكما. بينهما الشيء بعض األمور هدأت تجره،
 يل بدا الواقع، يف لكن. عمله من باكرًا يعود أن حاول. أكثر ينصت أن حياول
 األرجح على تريده كانت ما بينما ،»يرضيها أن «إىل يقول، كما يسعى وكأنّه

.  حضوره: اليوم وجون أنا عليه نتعارك الذي نفسه الشيء هو
 سلة يف جبلبة استقرّ  حيث الغرفة عرب به وألقى وجبته من تبّقى ما جون وّضب  

.  املهمالت
 من عشرة احلادية يف فتاة ألن. النوم أستطيع ال السبب هلذا: «قائًال  واصل مث  

 لو ألّنين اهلاتف، على ستحصل أمرًا؟ وتدرين خلوي هلاتف حتتاج ال عمرها
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 تريد إّ�ا با مبالغ عدوانّية بطريقة يل وتقول مارغو ستستاء موقفي على أصرّيت
!».  الغيبّ  معاجلها هو السبب السبب؟ ما وتعلمني. جديد من تجرين أن
.  ويندل  
 كنا: القصة حول مارغو نظر وجهة إىل يستمع ويندل أختّيل أن حاولت  

 جنّ  جون لكن ميالدها لعيد خلوي هاتف على غرايس حصول حول نتناقش
 مارغو يرمي اللون، الكاكي قميصه يرتدي ،)ج (املوقع يف ويندل ختّيلت. جنونه
 إن فيستفهم بوذا، بسؤال أشبه سؤاًال  يطرح ختّيلته. امللتوي رأسه من بنظرة

 �اية يف أنّه تصّورت العنيفة؟ جون فعل رّدة جتاه بالفضول تشعر كانت
 كما متاًما جون، دوافع عن مغايرة فكرة كّونت قد مارغو ستكون جلستهما،

.  للمجتمع معادية كو�ا من أقل أفعاًال  اخلليل أفعال يف أرى بتّ 
 ال اللعني زوجها إن له ستقول الغّيب؟ ملعاجلها ستضيفه الذي ما وتعلمني  «

 يف السرير إىل خلدتُ  عندما ألّنين معها، اللعني اجلنس ميارس أن يستطيع
 أمر وهو -مراساليت أ�ي أن بدل السرير إىل هي فيه خلَدت الذي نفسه الوقت
 أن دون حال حبيث احلنق من كنت- إلسعادها فكرة على به قمت آخر

 حبال أّنين أشعر وال تعب إّنين هلا قلت لكّنين مّين  اقرتبت. معها اجلنس أمارس
 يا. صداًعا تعاين عمرها من اخلمسينات يف منزل ربّة كنت لو كما. جّيدة
.  »معقول؟ هذا هل إهلي،

 أحيانًا،: «معه حدث ما وطأة من أخّفف أن أحاول وأنا جون فأجبت  
.  »أجسادنا على العاطفية حاالتنا تنعكس
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 هذه من اهلدف هذا ليس النقاش؟ خارج قضييب نبقي أن ميكننا هل  «
. احلب يربز كما متاًما تقريًبا، أراه مريض كل مع اجلنس موضوع يربز. »القصة

 اليت للصعوبات نظرًا مارغو، مع اجلنسّية حياته عن جون سألت البداية، يف
 على تنعكس اجلنسّية الناس حياة أن الشائع فمن. عالقاتما يف يواجها�ا
 ال قد لكن. والعكس اجلّيدة اجلنسّية احلياة تعادل اجلّيدة العالقة وأن عالقاتم،

 عجيبة غريبة عالقات يعانون من مثّة فأحيانًا،. الوقت طوال صحيًحا هذا يكون
 عاشقون أشخاص ومثّة حياتم، يف رائًعا اجلنس يكون نفسه، الوقت ويف

.  السرير يف نفسها بالشعلة يشعرون ال لكّنهم متّيمون
 يعين ماذا سألته وعندما. »مقبولة «اجلنسّية حياتما أن أخربين أن جلون سبق  
 لكّنهما معها باجلنس ويستمتع مارغو جتاه باالجنذاب يشعر إنّه قال ،»مقبولة«بـ

 لكّنه. السابق عن اجلنس وترية تراجعت لذلك خمتلفة، أوقات يف للنوم خيلدان
 لكن باملداعبة ويشرع يغازهلا أن حاول إنّه مرّة قال. نفسه يناقض كان ما غالًبا

 إن فقط لكن: «تبادر ما غالًبا إّ�ا قال أخرى، مرّة ويف ذلك؛ ترِد مل مارغو
 رغباتما موضوع تناوال إ�ما مرّة قال كما. »النهار خالل تريده مبا قمت

 بعضنا مع اجلنس منارس حنن: «قال أخرى مرة ويف اجلنسّية؛ واحتياجاتما
 نعرف هنا؟ حوله الكالم يفرتض الذي ما. الزمن من عقد من أكثر منذ البعض

 ويشعر االنتصاب يف صعوبة يواجه جون أن أشعر بتّ  اآلن. »اآلخر حيتاجه ما
.  ذلك بنتيجة باإلذالل
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 مارغو كانت إن. املنزل يف مزدوًجا معيارًا مثّة أن املشكلة: «قائًال  جون واصل  
 يف أحشرها ال. أمانع ال فأنا اجلنس، ممارسة تريد ال الليايل إحدى يف متعبة

 وينفري أوبرا بتقليد قام هنا -وأقول فمها يف األسنان فرشاة بينما التايل الصباح
 لنعيد الوقت بعض جند رّمبا. باألمس خبري تكوين مل ألّنك آسف- «جديد من

.  »الليلة التواصل
.  برأسه وهز السقف إىل جون نظر  

 املعىن عن والبحث شيء كل بتشريح يقومون ال. هكذا يتكّلمون ال الرجال  «
.  »املضمر املعىن «كلمة يقتبس اهلواء يف يديه رفع. »وراءه املضمر

. »الكرام مرور مير ترتكه أن بدل املوضوع إلثارة تسعى وكأّ�ا يبدو  «
 كان ولو! كّلها القرارات تّتخذ تركتها إذا إّال  السيئ الرجل أنا واآلن! متاًما«   

 هي ما- «االقتباسات من مزيد -»أرى «ال فأنا مغاير، رأي لدي
 لست إّنين وتقول باملوضوع غرايس حينئذ وتتدّخل. مارغو »احتياجات«

 وأن واحد، مقابل اثنان هو النقاش وأن هاتًفا، ميلك »اجلميع «وأن منطقّيا،
.  »يرحبن الفتيات: «قالتها الواقع يف! يرحبن الفتيات

 ممّا جزءًا أن أدرك وهنا. «االقتباس تقليد من انتهى أن بعد ذراعيه خفض  
 ال وبالتايل املنزل، يف العايل األسرتوجني مستوى هو نومي عليّ  ويصّعب يغيظين

 لتّوها بدأت لكّنها املقبلة، السنة املدرسة رويب تبدأ! نظري وجهة يفهم أحد
 عدًدا يفقنين. املراهقني كما انفعايل، غايب وتصّرف. الكربى كشقيقتها تتصّرف
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 شيًئا أريد قد أّنين يفهم أحد وال دقيقة، كل يف مين شيًئا يريد واجلميع املنزل يف
!».  جيري ما يف كلمة يل يكون وأن واهلدوء كالسلم أيًضا،

. »غايب؟  «
.  »ماذا؟. «جلسته يف جون انتفض  

: بذاكريت سريًعا عدت. »غرايس؟ عنيت هل. انفعايل غايب تصّرف إن قلت  «
 يقل أمل. غرايس امسها الكربى وابنته رويب امسها عمرها من الرابعة البالغة ابنته
 عىن هل الفهم؟ أنا أخطأت أو ميالدها؟ لعيد هاتًفا تريد غرايس إن لتّوه

 امسهن اللوايت الفتيات بعض تسّمى كما غايب، إىل مصغرًا غابرييال غابرييال؟
 كلبتهم، وروزي، رويب بني أخطأت أن يل سبق األيام؟ هذه شاريل شارلوت

.  صحيح غرايس اسم أن من واثقة كنت لكّنين
 حسًنا،. «سريًعا جأشه رباطة استعاد لكّنه مرتبًكا بدا ،»هذا؟ قلت أنا  «

.  »لك قلت كما. النوم من حمروم أّنين الواضح من. غرايس عنيت
 جعلين جون فعل ردة يف ما شيء. »غايب؟ باسم أحدهم تعرف لكّنك  «

: حياته يف مهّما أحًدا غايب كان إن تساءلت. أرق من أكثر األمر يف أن أشك
  أبيه؟ اسم أو طفولة؟ صديق أو أشّقائه، أحد

. غرايس عنيت. سخيف حديث هذا: «بعيًدا ينظر وهو قائًال  جون فدافع  
.  »فرويد دكتورة سيجارة، إّال  هي ما السيجارة أحيانًا،

.  صامتني جلسنا  
.  »غايب؟ هو من: «برفق سألته مث  
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 االنفعاالت من سلسلة وجهه تقاسيم وعربت. طويلة لفرتة صمته جون التزم  
 عاصفة عن سريع زمين فيديو شريط كانت لو كما سريًعا، املتتالية والتعابري
 نظر. الساخر أو الغاضب منطني، جون يُظهر عادة،: جديًدا هذا كان. هوجاء
 مث- سكايب مكاملة يف رأيته الذي نفسه الرياضي احلذاء -حذائه إىل أخريًا
.  احلياد أمانًا، األكثر نظامه إىل انتقل

 مسار لقلب بذا رأيك ما. ابين هو غايب «مسعته بالكاد مهس يف وأجابين  
.  »شرلوك؟ القضية،

.  وراءه بعنف أغلقه الذي الباب إىل وتوجه هاتفه تناول مث  
 ممّا واثقة غري الفارغة، االنتظار قاعة يف أقف أسبوع، بعد هنا، أنا ها واآلن،  

 عملّية منذ منه شيء أي يصلين مل. جون بعكس وصل الذي طعامنا يف أفعله
 بشكل أذين يف ترنّ  »ابين هو غايب «عبارة كانت. به كثريًا فّكرت لكّنين بوحه،

.  للنوم خلودي حلظة سّيما ال متواصل،
 املريض ينسب اإلسقاط، يف. اإلسقاطي التماهي عن منوذجًيا مثاًال  األمر بدا  

. آخر شخص إىل يرسلها اإلسقاطي، التماهي ويف آخر؛ شخص إىل معتقداته
 املنزل إىل فيعود العمل، يف مديره من بالغضب رجل يشعر قد املثال، سبيل على

 ليست زوجته ألن باإلسقاط، يقوم إنه. »غاضبة تبدين «لزوجته، ويقول
 من بالغضب الرجل يشعر قد اإلسقاطي، التماهي يف أخرى، جهة من. غاضبة
 جعل إىل املطاف به لينتهي شريكه، يف غضبه ويقحم املنزل، إىل فيعود مديره،

 الشخص إىل النار بكرة القذف كما هو اإلسقاطي فالتماهي. غاضًبا الشريك
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 إىل انتقل قد الغضب هذا أن مبا بالغضب، ذلك بعد الرجل يشعر ال. اآلخر
.  شريكه

 كان كما متاًما. اجلمعة يوم االستشاريّة جمموعيت يف جون جلسة عن تكّلمت  
 وجدت أّنين الموعة أخربت ذهنه، يف يدور خيايل وسريك سريره يف يستلقي
 ينام يف رّمبا كان قلقه، كل أتّلقف كنت أّنين ومبا ذاته؛ باألمر أقوم نفسي
.  األطفال كما البال قرير سريره

 القنبلة بذه أفعل ماذا. الثانية يف دورة ألف يدور عقلي كان ذلك، غضون يف  
 هل شبابه؟ مرحلة من ابن؟ جلون الباب؟ من يغادر أن قبل جون فّجرها اليت

 الاليكرز مباراة بعد جلستنا إىل بذاكريت مارغو؟عدت تعلم هل حياتني؟ يعيش
.  موجود هو طاملا باألمر استمتعي. ابين بيد أمسك وأنا عليّ  عّلق عندما

 فأحيانًا،. شائع غري أمرًا ليس- الغرفة من واخلروج املضي أقّله -جون فعله ما  
 أّ�م شعروا إن املرضى يغادر ما غالًبا األزواج، عالج جلسات يف سيما ال

 من هاتفًيا اتصاًال  املريض هذا يتلّقى أحيانًا،. قويّة مشاعر بفعل حماصرون
 على االنغالق على محلها أو محله، الذي السبب كان إذا سّيما ال معاجله،

 أصيبت أو أصيب أو فهمها، أو فهمه، يساء بأنه لشعور يعود نفسها، أو نفسه
 مع يتعاملون املرضى نرتك أن األفضل من األحيان، غالب يف لكن. الصميم يف

.  التالية اجللسة يف معهم نعاجلها أن قبل فهمها، حياولون مشاعرهم،
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 من الناس بفعل حمشور بأنّه يشعر جون كان لو أنه االستشاريّة جمموعيت رأت  
. عليه تضغطي ال: تراجعي. اجلميع وافق. بّلة الطني اّتصايل يزيد فقد حوله،
.  يعود أن انتظري

.  اليوم يظهر مل أنه غري  
 يف. كيسنا كان إن أتأكد إليه ونظرت االنتظار قاعة يف الطعام كيس تناولت  

.  جبون اخلاص الصودا ومشروب الصينية الدجاج سلطة من وجبتان الداخل
 أشعر وجيعلين معي، ليتواصل الطعام يستخدم أو الطلبّية، يلغي أن نسي هل  

 له ويوصلوا املعاجل يعاقبوا كي بذلك ويقومون الناس، يأيت ال أحيانًا بغيابه؟
 املعاجل ليس ليتفادوا باألمر يقومون أخرى، وأحيانًا. أزعجتين لقد: رسالة

 يعلمون اليت احلقيقة أو أملهم، أو عارهم مواجهة فيتجّنبوا أنفسهم، بل وحسب،
 الوقت يف أََوَصلوا - حضورهم عرب يتواصلون فالناس. با اإلفصاح عليهم أنّه

.  اإلطالق على يظهروا مل أو ساعة، قبل املوعد ألغوا أو متأخرين، أو احملّدد
 هذه أستغل أن وقّررت الربّاد، يف الطعام كيس ووضعت مكتيب، إىل عدت  

 بعض ورود الحظت مكتيب، إىل وصلت عندما. مالحظايت ألراجع الساعة
.  الصوتّية الرسائل

.  جون من كان أوّهلا  
 بالكامل نسيت لقد سحًقا،. «رسالته بداية هذه كانت. »أنا هذا مرحًبا،  «
 تتم العادة، يف. موعدنا حسًنا، بـ، يذكرين اآلن هاتفي رن أن إىل ألغي أن

 كل يف …بنفسي العالج موضوع أتوّىل  أّنين مبا لكن شيء بكل مساعديت
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. أغادر أن أستطيع وال جنوين العمل. اليوم باجللسة أقوم أن يسعين ال األحوال،
.  »هذا على آسف

 ختّيلته. املقبل األسبوع وسيعود املسافة بعض إىل حيتاج جون أن بداية فّكرت  
 يّتصل مل السبب هلذا اليوم، ال أم سيأيت كان إن األخرية اللحظة حىت يصارع
.  دونه من الطعام وصل السبب وهلذا - مسبًقا

.  التايل التسجيل إىل استمعت مث  
 وقفة. »بك أّتصل أن أنسَ  مل حسًنا، الواقع، يف. جديد من أنا هذا. مرحًبا  «

 كنت. اخلط أقفل قد جون بأن أعتقد جعلين ما الطول من طويلة، مستقطعة
 أن أريد كنت. «حديثه واصل عندما اإللغاء زر على أضغط أن وشك على

. غبّية ألّنك ليس تقلقي، وال اليوم، بعد العالج أواصل لن حسًنا، أخربك،
 وهكذا. احلال بطبيعة. منّوًما آخذ أن فعليّ  النوم، أستطع مل إن أّنين أدركت
 يف أّما! ها ها الكيماويّة، املواد على نعيش أن األفضل! املشكلة وحّلت كان،

 الضغط هذا كل تعلمني، عنها، تكّلمنا اليت األخرى باألمور بالـ، يتعلق ما
 على أحصل أن أستطيع كنت وإن احلياة، هي هذه بأن أعتقد أعانيه، الذي
 سيبقون األغبياء. اليوم بعد كثريًا األمر يزعجين فلن النوم، من وافر قسط

 املدينة نصف نطّبب أن بنا يفرتض وإّال، كذلك؟ أليس لذلك، دواء وال أغبياء،
 إّنين قال عندما ضحكها اليت نفسها الضحكة نكتته، على ضحك!». هنا

.  ملجأه هي ضحكته. عشيقته كنت لو كما
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 أن عليّ  يتعّني  أنّه وأعلم. املتأخر اإلشعار على أعتذر األحوال، كل يف  «
 أن قبل جمّدًدا ضحك. »احلساب أحسن تقلقي، ال. اليوم جلسة مثن أسّدد
.  اخلط يقفل

 يف وداًعا وال شكرًا ال األمر؟ يف ما هذا هل. اهلاتف جهاز يف حّدقت  
 بعد القبيل هذا من شيًئا أتوّقع كنت وحسب؟ …العالج أواصل لن النهاية،

 أجدين أشهر، الستة حواىل مضى أن بعد اآلن لكن األوىل، القليلة اجللسات
 التعّلق من نوًعا يقيم اخلاصة، طريقته على جون، بدا. املفاجئ برحيله تفاجأت

 بعاطفة أشعر بدأت لقد. به التعّلق من نوًعا يقيم كان من أنا رّمبا أو. يب
.  البغيض خارجه وراء اإلنسانّية من ومضات وأرى جون، جتاه حقيقّية

. والده يعرف ال أو يعرف قد شاب رجل أو ولد غايب، وبابنه جبون فّكرت  
 اذهيب: من كنوع اللغز، هذا محل مع أتعايش يرتكين أن جون أراد إن تساءلت

 يا هذا خذي. سريًعا أفضل حبال الشعور على أساعده مل ألنين اجلحيم، إىل
.  غبّية شرلوك،

 أو بطريقة نستطيع- وأّنين -وأنّه هنا، موجودة أّنين جون يعلم أن أردت  
 يتكّلم أن يستطيع أنه يعلم أن أردته. العالج يف خيرجه ما مع نتعامل أن بأخرى
 أن أردت نفسه، الوقت ويف. العالقة أو الوضع كان أيّا هنا، غايب عن بأمان
. اآلن هو أين أحرتم

.  املغتصبة أكون أن أرد مل
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 اليت املوافقة وثائق يف. لوجه وجًها كّله هذا أقول أن األفضل من لكن،  
 جلستني عن يقل ال مبا يشاركوا أن أوصي العالج، بدء قبل للمرضى أعطيها
 لو أّ�م يفهموا حّىت  العالج بداية يف اجلدد املرضى مع األمر وأناقش. �ائيتني
 من أنفسهم حيرّروا كي بتهّور يتصّرفون فال العالج، خالل باالنزعاج شعروا

 يكونون فأقّله يتوّقفوا، أن هلم األفضل من بأنّه شعروا لو وحّىت . املزعجة املشاعر
.  مدروًسا حكيًما قرارًا اختذوا بأّ�م يشعرون وهم فيغادرون باملوضوع، فّكروا قد
 جون قاله شيًئا تذّكرت املرضى، عن املالحظات بعض أراجع كنت بينما  

 ال وبالتايل املنزل، يف العايل األسرتوجني مستوى. غايب حول لسانه زلّ  عندما
 أحد ال …مين شيًئا يريد اجلميع …عدًدا يُفقنين …نظري وجهة يفهم أحد
 ما يف كلمة يل يكون وأن واهلدوء كالسلم أيًضا، لشيء أحتاج قد أّنين يفهم
! جيري

 غايب أن يعتقد جون رّمبا. األسرتوجني معادلة يقلب غايب أفهم؛ بدأت اآلن  
.  حياته يف موجوًدا كان إن يفهمه قد أو يفهمه،

 اآليل، اليب يف صوته مسعت عندما. جبون واّتصلت جانًبا قلمي وضعت  
 إبالغي على وشكرًا رسالتك، وصلتين. لوري أنا. جون مرحًبا: «له قلت

 قلت عندما املاضي األسبوع يف وفّكرت الرباد، يف طعامنا وضعت لقد. باألمر
 حتتاج وأنت حمق بأنك أعتقد. أيًضا ما لشيء حتتاج قد أّنك يفهم أحد ال إن

 ما، لشيء حيتاج كّلنا. يفهمك ال أحًدا أن من واثقة لست لكّنين ما، لشيء
 السالم تريد أّنك ذكرت. حتتاجه ما إىل أستمع لو أود. األشياء من لكثري غالًبا
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 ال، ورّمبا غايب، حول رأسك يف واهلدوء السالم إجياد يدور قد ورّمبا واهلدوء،
 غّريت إن هنا أنا. ذلك تريد تكن مل إن غايب عن للكالم مضطرّين لسنا لكّننا
 للمرّة كان لو حىت حديثنا، ملواصلة املقبل األسبوع تأيت أن وقّررت رأيك

.  »اآلن اللقاء إىل. لك مفتوح بايب. األخرية
 على احننيت بينما قّررت لكن أغلقته، مث جون، ملف يف مالحظة أضفت  

 كان كم أذكر. اليوم املنتهني املرضى خانة إىل ملّفه أنقل أّال  امللفات خزانة
 وأن مات قد أحدهم أن نتقّبل أن الطالب حنن علينا الطب كّلية يف يصعب

 يف نقول أن. »النبأ سيعلن «الذي الشخص نكون وأن نفعله، ما بوسعنا ليس
 3:17- الساعة إىل نظرت »…املوت ساعة «املرعبة الكلمات هذه العلن

.  اآلن عنه للتخّلي مستعدة لست. إضافًيا أسبوًعا لنعطه  
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٣٠  
 الساعة على

 
 الذي السريري، للتدريب أخضع أن مّين  طُلب دراسيت، من األخرية السنة يف  

 ساعة، آالف ثالثة على ميتد الذي الالحق، التدريب عن مصّغرة نسخة يشّكل
 قد املرحلة، هذه يف كنت. املهنة مزاولة رخصة على للحصول إلزامّيا ويكون
 التمثيلّية احملاكاة صفوف يف وشاركت الالزمة، الدراسّية املواد كاّفة أ�يت

 نفسّيني ملعاجلني املصّورة األشرطة من حتصى وال تعد ال ساعات وشاهدت
 أحاديّة مرآة خلف جلست كما. العالجّية جلساتم خالل مشهورين
.  فعلّية عالج جلسات يف مهارة أساتذتنا أكثر وراقبت االنعكاس

 املتدرّبني غالبّية وكما. أنا مرضاي مع وأكون الغرفة ألدخل الوقت حان واآلن  
 يف عيادة يف أحدهم إشراف حتت املهّمة بذه سأقوم كنت احلقل، هذا يف

.  املستشفيات يف للتدريب األطّباء خيضع كما متاًما البلدة،
 كدسة عليّ  املشرفة أعطتين التوجيهّية، اجللسة بعد مباشرة األّول، يومي يف  

 هذه أعلى أن وشرحت بيانّية ورسوًما مالحظات تتضمن اليت امللّفات من
 املعلومات على إّال  حتتوي ال امللّفات كانت. األوىل حاليت سيكون امللفات

 املريضة، ستصل. اهلاتف ورقم والعنوان، امليالد، وتاريخ االسم،: األساسّية
 اسم وضعت وقد ساعة غضون يف عمرها من الثالثني وتبلغ ميشال، وامسها
.  الطوارئ حال يف لالّتصال خليلها
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 الذي الشخص أنا العيادة، هذه يل تسمح أن الغريب من يبدو كان إن  
 بساطة بكل فهذا آخر، شخص مبعاجلة الصفر، تساوي عالجّية ساعات مارس
 وكّلية. املمارسة عرب تدريبهم، ساعات للمعاجلني يؤّمن الذي الوحيد السبيل
 اإلجراءات الطّالب يتعّلم هناك، التجربة؛ على قائًما مماثًال  مبدأ تعتمد الطب

 املثال، سبيل على يقوم، طبيًبا تراقب آخر، مبعىن. »عّلم نّفذ، شاهد، «بواسطة
 فحص كيفّية آخر طالًبا تعّلم مث التالية، املعدة بدورك فتفحص املعدة، بفحص

.  املعدات فحص خمّوًال  تصبح هكذا! انتهى. املعدة
 مبهّمة القيام وجدت فقد. إيلّ  بالنسبة خمتلًفا بدا النفسي العالج أن غري  

 أقل الوريد، يف إبرة إجراء أو املعدة تلّمس مثل حمّددة، خطوات تتضّمن ملموسة
 اليت الّردة، النفسّية النظريّات خمتلف تطبيق كيفّية يف التفكري من للتوتّر إثارة

 اليت احملتملة السيناريوات مئات على املاضية، العّدة السنوات مدى على درستها
.  املرضى من أي يطرحها قد
. التوتر ببالغ أشعر أكن مل ميشال، ملالقاة طريقي أشق كنت بينما ذلك، ومع  

 تقّصي جلسة إال هي ما دقيقة مخسني على متتد اليت األوىل اجللسة فتلك
 لعالقة وأؤسس ماضيها حول معلومات مجع على سأعمل أي معلومات،

 قائمة عرب املعلومات هذه على احلصول هو فعله عليّ  ما وكلّ . معها تواصل
 نصوغ حىت عليّ  املشرفة إىل النتائج هذه أنقل مث توّجهين، األسئلة من حمّددة

 استنباطّية أسئلة أطرح الصحايف، عملي يف سنوات قضيت. عالجّية خطّة مًعا
.  أعرفهم ال أشخاص مع الراحة من مستوى وأرسي

٣٣٠



  صعًبا؟ يكون أن بذلك يفرتض فكم  
. حنطّية وبشرتا أشعث، شعرها جمعَّدة، مالبسها. حنيلة طويلة ميشال كانت  
 على حيملها الذي السبب عن فسألتها باحلديث باشرت حىت جلسنا إن ما

.  بالبكاء وقتها متضي كانت مؤخرًا، أّ�ا أخربتين. هنا إىل القدوم
 كما العويل أعين وبالبكاء. عليها مّتفق إشارة سبق ما وكأن بالبكاء، بدأت مث  
 ما. حنبه قضى قد الكون يف حيّبه شخص أكثر أن لتّوه أُخرب قد املرء كان لو
 تدرجيًيا يتحّول أن قبل خفيفة قطرات إىل يقود عينيها يف بلل وال مقّدمات، من

 بأكمله، يرتعش جسدها كان. الرابعة الدرجة من تسونامي إنه. جارفًا سيًال 
 أكن مل وبصراحة، حلقها، من تصدر صفري وأصوات أنفها، من يسيل واملخاط

.  تتنّفس أن تستطيع كيف أفهم
.  النحو هذا على الكّلية يف احملاكاة جترِ  مل. ثانية ثالثون مّرت  
 هادئة غرفة يف وحيًدا جتلس مل ما ومحيمّيته، الشعور ذاك غرابة مبدى تشعر لن  
 سياق أي أملك أكن مل أّنين صعوبة أكثر األمور جعل وما. ينتحب غريب مع
 شيء أي أعلم ال. بعد املاضي مرحلة إىل وصلت قد أكن مل إذ االنفجار، هلذا
.  مّين  قليلة خطوات بعد على اجلالس البائس الشخص هذا عن
 مباشرة، إليها نظرت لو. أنظر أين وال أفعله أن يب يفرتض ممّا واثقة أكن مل  

 هل مهملة؟ أّ�ا ستشعر فهل بعيًدا، نظرت ولو لذاتا؟ واعية ستصبح فهل
 كنت البكاء؟ جولة من تنتهي حىت أنتظر أو معها حديثًا به أبدأ شيًئا أقول

 أحافظ أن حاولت. مين عصبّية ضحكة انفالت أخشى كنت حد إىل مربكة
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 كم أسأهلا أن يب يفرتض أنه أعلم وكنت أسئليت، بالئحة وأفّكر تركيزي، على
 مدى وما ،)»الراهنة احلالة تاريخ («احلالة هذه على وهي الوقت من مضى

).  »املسّبب احلدث («كله بذا تسّبب طارئ وقع وهل جّديتها،
 الغرفة هذه يف معي املشرفة كانت لو متّنيت. سبق مما بأيّ  أوتِ  مل لكّنين  

. بالكامل الفائدة عدمية بأّنين شعرت. اآلن
 يف أفّكر أخذت. تراجعه احتمال إىل إشارة أي دون من التسونامي   واصل
 جاهزة وتصبح قريًبا دموعها كل تستنفد قد إذ ينقضي، حىت أنتظر أن احتمال

 األمر لكن. غضبه نوبات إحدى يف مير عندما ابين يفعل كما متاًما للحديث،
 خرجت اليت اللحظة يف لكن شيًئا، أقول أن قّررت أخريًا،. وتواصل. تواصل

 ملعاجل ميكن ما بأغىب تفّوهت أّنين يقني على بتّ  فمي، من فيها الكلمات
.  العالج تاريخ يف يقوله أن نفسي

.  »بأس ال مكتئبة، أّنك يبدو حسًنا،: «هلا قلت  
 أزيد كنت أّنين لو كما قلته، ما قلت حلظة املرأة هذه على باألسى شعرت  

 تتأملّ  عمرها، من الثالثني تبلغ اليت املكتئبة البائسة الصبّية فهذه. بّلة الطني
 اليت احلقيقة هلا، تدريب يوم أول يف متدرّبة هلا تقول حّىت  هنا إىل تأتِ  ومل كثريًا،
 إن تساءلت خطأي، فيها أصّحح بوسيلة أفّكر كنت وبينما. اجلميع يدركها
 يهتم مثلي شخًصا تريد لن أّ�ا من متأّكدة كنت. آخر معاجلًا ستطلب كانت

.  با
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 سريعة، بدأت وكما. البكاء عن ميشال توّقفت ذلك، عن عوًضا لكن  
 فمها افرتّ  ذلك، بعد. عميًقا طويًال  نفًسا أخذت مث مبنديل دموعها مسحت

.  ابتسامة شبه عن
 تتفّوه وهي مصدومة وكأّ�ا بدت. »اللعينة الكآبة تلك أعاين أنا. صحيح  «
 مكتئبة لفظة أحدهم فيها يستخدم اليت األوىل املرّة أّ�ا أخربتين. الكلمات بذه

.  حاهلا ليوّصف
 صّمم فريق مع تعمل لكو�ا النجاح، بعض عرفت مهندسة أّ�ا يل شرحت مث  

 حجم يعرف أن أحد يسع ال إّمنا حزينة، كانت لطاملا أّ�ا وأضافت. املباين أهم
 ذلك، مع لكّنها. حياتا يف ومنغمسة اجتماعّية تكون عادة ألّ�ا احلزن هذا

 تراجعت كما متاًما طاقتها، مستوى تراجع. اآلن من عام قبل تغيريًا الحظت
. بالًغا جمهوًدا يتطّلب وكأنه صباح كل السرير من اخلروج جمّرد بدا وقد. شهّيتها

.  جّيًدا تنام تعد مل كما
 تكن مل لكّنها معه، تعيش الذي خلليلها تكّنه الذي احلب شعور وتراجع  

. هلا املناسب الشخص ليس ألنّه أم إحباطها هو السبب كان إذا ما متأّكدة
 ينام بينما احلّمام، يف ليلة كل سرّا تبكي كانت املاضية، القليلة األشهر يف

 بالطريقة أحد أمام بكت أن هلا يسبق مل. توقظه أّال  على حترص وهي خليلها،
.  أمامي فيها بكت اليت
 اليوغا من نوع األمر وكأن: «دموعها عرب وقالت جديد، من بكت  

. »العاطفّية
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 الحظ وقد يرتاجع، بدأ عملها أن هو هنا إىل با أتى ما أن يل أسّرت كما  
 طاقتها يستنفد البكاء لعدم السعي ألن الرتكيز تستطيع تعد مل. ذلك مديرها
 أن هلا يسبق مل. كّلها تعانيها أّ�ا فوجدت االكتئاب أعراض عن حبثت. كلها

 وهي وقالت،. للمساعدة حتتاج أّ�ا تعرف لكّنها قبل، من للعالج خضعت
 يعلمون- عائلتها وال خليلها، وال أصدقاءها، ال -أحد ال إن مباشرة، إيلّ  تنظر
.  أنا سواي أحد ال. مكتئبة هي كم
.  قبل من أحًدا عاجلت أن هلا يسبق مل اليت املتدرّبة. أنا  

 التواصل شبكات عرب الناس يعرضه ما أن على دليًال  تريد كنت إن  (
 عرب احبث مث نفسّيا، معاجلًا اعمل حياتم، عن ملّطفة نسخة هو االجتماعي

 بداعي جوجل عرب ميشال عن حبثت عندما الحًقا،. مرضاك عن جوجل
 يكونون مرضاي أترك وأن جمّدًدا، ذلك أفعل أّال  سريًعا تعّلمت -احلشريّة

. اإلجنازات من كثرية صفحات أمامي فتحت- لقصصهم الوحيدين احلكواتّيني
 جانب إىل تقف وهي حفل يف تبتسم مرموقة، جائزة تتلّقى وهي هلا صورًا رأيت
 مل. (جملة يف منشورة صور يف العامل مع سالم ويف واثقة مجيلة تبدو وسيم، شاب
 هذه يف أمامي جيلس الذي الشخص هذا اإللكرتونّية املواقع عرب تشبه تكن
).  الغرفة

 تفّكر كانت إذا عّما أحبث كآبتها، عن ميشال مع أتكّلم أنا ها واآلن،  
 وما دعمها، نظام وعن الوظيفي، أدائها عن فكرة أكّون أن أحاول باالنتحار،

 بتوثيق أعود أن عليّ  أن بايل عن يغب مل. تتأقلم كي تفعله أن ميكن الذي
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 كل يف لكن- السجّالت يف حلفظه إليه حباجة فالعيادة -املشرفة إىل ملاضيها
 االجتاه إىل يقودنا شيء إىل جتنح ميشال كانت سؤاًال، عليها أطرح كنت مرّة

 إىل يقودنا كان ذلك لكن برفق، توجيهها أعيد أن أحاول وكنت. كّلًيا املغاير
.  املعلومات مستوى على تقّدم أي أحرز ال أّنين جيًدا أعي وكنت آخر، مكان

 على السيطرة أستطيع أن غري من الزمن، من لربهة إليها أستمع أن فقّررت  
 األوىل؟ املرّة من بذلك القيام يف اآلخرون املتدرّبون ينجح هل: أفكاري حبل
 ميشال بدأت وعندما األول؟ يومك يف الال هذا من تطرد أن ميكن هل

 أن قبل قليًال  يساعدها قد قوله أو فعله ميكنين ما مثّة هل جديد، من بالبكاء
 الوقت؟ من باقٍ  كم حلظة، …يف تغادر

 إال ميرّ  مل. الكنبة جانب إىل الطاولة على املوضوعة الساعة إىل بعيين طرفت  
.  عشر دقائق

 يبدو! دقائق العشر ختّطت فرتة منذ هنا أنّنا من متأّكدة أنا كال، فّكرت،  
 عشر مّرت هل. فكرة أدىن أملك ال …أو ثالثون أو دقيقة عشرون وكأنّه األمر
 حّطمت اليت الطرق كل تفاصيل بشرح تستفيض ميشال اآلن إّال؟ ليس دقائق

 تزال ال: جمّدًدا الساعة إىل نظرت مث تقوله، ما على تركيزي أعدت. حياتا با
! تتحّرك ال الساعة عقارب: األمر اكتشفت مث .مكا�ا يف ثابتة العشر الدقائق

 يكون أن املرّجح من وبينما أخرى، قاعة يف هاتفي. فارغة البطاريّة أن من بد ال
 حديثها خضم يف الساعة كم أسأهلا أن يسعين ال حقيبتها، يف ميشال هاتف

.  قّصتها عن
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.  عظيم  
 على أدري ال كنت وإن ،»وقتنا انتهى «عبارة عَرضّيا أرمي هل ماذا؟ واآلن  

 اجللسة أ�يت لو ماذا سّتون؟ أو أربعون أو عشرون دقائق مّرت إن اإلطالق
 تلك بعد التايل املريض أقابل أن يب يفرتض مّدتا؟ انقضاء بعد أو أوا�ا قبل

 موعده؟ نسيت قد كنت إن يتساءل االنتظار قاعة يف جيلس هل. اجللسة
 ما مسعت مث. ميشال تقوله ما على الرتكيز على قادرة أعد ومل بالذعر أصبت  

:  يلي
.  »توّقعت ممّا أسرع مرّ  الوقت؟ انتهى هل  «
. ونظرت فاستدرت رأسي وراء شيء إىل ميشال أشارت. سألتها ،»ماذا؟  «
.  الوقت تتّبع من املرضى يتمّكن حىت ورائي اجلدار على ساعة مثّة كان

 أدىن أملك أكن مل أّنين إىل تتنّبه أّال  ومتّنيت فكرة، أدىن لديّ  يكن مل. آه  
 الرغم على وأنّه اآلن، تتسارع بدأت قليب نبضات أن هو أعرفه ما كل. فكرة
.  إيل بالنسبة دهرًا بدت أّ�ا إّال  مليشال، بالنسبة سريًعا مّرت اجللسة أن من
 غريزي، بشكل جلسة كل بإيقاع أشعر أن قبل املمارسة من الكثري لزمين  

 وأن األوسط، الثلث يف حّدة أكثرها يكون ساعة، لكل قوًسا مثّة أن وأكتشف
 متاسك يعيد كي دقائق العشر أو اخلمس أو الثالث حلواىل حيتاج املعاجل

 سنوات لزمين وقد. والسياق املوضوع وفحوى هشاشته، مدى حبسب املريض،
 املتبّقي الوقت مع أتعامل وكيف ومىت إثارته يفرتض ال أو يفرتض ما أتعّلم كي
.  منه أريده ما أقصى أحّقق كي
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 انتباهي، وتشّتت ارتباكي من باخلجل أشعر وأنا اخلارج، إىل ميشال رافقت  
 املشرفة إىل للعودة واضطراري ماضيها حول معلومات مجع من متّكين وعدم
 حنن كنا النهائّية، الدراسة مرحلة فخالل. الفائدة عدمي بتقرير الوفاض خالية

 أنا وها العالجّية، عذريّتنا فيه خنسر عندما املوعود اليوم ذلك ننتظر الطالب
.  للفخر مدعاة منه أكثر خزي إىل حتّول يومي بأن أعتقد

 اليوم، ذلك ظهر بعد عليّ  املشرفة مع اجللسة مناقشة لدى: ارتياح ذلك، تال  
 يف ميشال واكبتُ  فقد. حسًنا أبليت أّنين إال محاقيت، من الرغم على إنّه قالت

 املرّة يف. وقويّة اعتياديّة غري جتربة الناس من لكثريين يشّكل الذي األمر معاناتا،
 عندما موجودة كنت فقد. إيقافها كيفية يف كثريًا بايل أشغل لن املقبلة،

 العالجّية، النظريّة لغة يف. مضجعها يقضّ  الذي كآبتها سر لتفريغ احتاجت
.  التارخيّية املعلومات استقصاء على اللعنة - »هي حيث املريضة قابلت «لقد
 مجع أصبح وقد األوىل، اجللسات بآالف قيامي وبعد سنوات، انقضاء بعد  

 مسار على للحكم خمتلًفا مقياًسا أستخدم بتّ  الثانية، طبيعيت املعلومات
 يدخل أحدهم أن كيف أذهلين لطاملا أفهمه؟ أّنين املريض شعر هل: األمور
 من مثّة بأن يشعر وهو دقيقة، مخسني بعد يغادرها، مث غريًبا، األوىل للمرّة الغرفة

 يعود ال األمر، حيصل ال وعندما. تقريًبا مرّة كل يف حيصل ما وهذا يفهمه،
.  جيب كما جرى ما فشيء عادت، ميشال وألن. املريض

:  الكالم يف مشرفيت تفرط فال الساعة، إلشكالّية بالنسبة أما  
. »مرضاك ختدعي ال  « 
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 أعلم أكن مل إن أّنين تشرح أن قبل قالته، ما أستوعب كي الال أعطتين  
 أن عليّ  الوقت، أربكين وإن. »أعلم ال: «أقول أن بساطة بكل فعليّ  شيًئا،
 تعمل ساعة أحضر كي واحدة لثانية الغرفة من للخروج حباجة إّنين مليشال أقول
 أن يب يفرتض ما مثّة كان إن على املشرفة وشّددت. انتباهي يتشّتت ال حىت

 أكن مل إن كان أيّا أساعد أن أستطيع لن أّنين فهو التدريب، هذا من أتعّلمه
 وبذلت املساعدة، وأردت ميشال، حبال اهتممت لقد. الغرفة هذه يف حقيقّية
-.  بيننا العالقة لبدء أساسّية مكّونات وكّلها - إليها ألستمع جهدي قصارى

.  الباب حنو وتوّجهت شكرتا  
 يف التارخيّية املعلومات تلك على احلصول من تأّكدي لكن: «مشرفيت أضافت  

.  »التالية القليلة األسابيع
 بدا لكن العيادة، الستمارة أحتاجه ما أخذت التالية، القليلة اجللسات خالل  

 كي الوقت بعض من بد فال. استمارة كو�ا تتعّدى ال أّ�ا إيل، بالنسبة واضًحا
 سائر يف وكما. بقّصته بالبوح الشخص ذاك يشرع وكي الشخص لقّصة تستمع

 ما حّقا تدرك أن قبل املكان أرجاء يف ترتد جتدها- قّصيت فيها مبا -القصص
 . فيها األساسّية احلبكة
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 الثالث القسم
 
.  جنوًما يتألأل قد داخلنا والليل 

  هوغو فيكتور 
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٣١  
 المتجّول رحمي

 
.  سر لديّ   
 شيء ال هو رّمبا أو أحتضر، أنا رمبا. جسدي يف يرام ما على ليس ما شيء  

.  سّري عن الكشف على حيملين ما مثّة ليس األحوال، كل يف. اإلطالق على
 أو. اخلليل لقائي من قليلة أسابيع قبل سنوات، قبل هذه مَرضي مسألة بدأت  

 أسبوع نقضي صيفّية، عطلة يف وابين أنا كّنا. يل يرتاءى هكذا باألحرى
 طفح بدأ املنزل، إىل عودتنا سبقت اليت الليلة يف. أهلي مع هاواي يف استجمام

 العودة رحلة قضيت. أدري ال حيث من جسدي جيتاح وحمموم مؤمل جلدي
 اليت الكورتيزون مبساحيق نفسي وأدهن اهليستامني مضادات أبتلع وأنا بالطائرة
 خمّضبة أظافري بدت حىت بشدة نفسي أخدش بينما الصيدلية، من اشرتيتها
 بعض طبييب وأجرى أيّام، بعد اجللدي الطفح هدأ. هبطنا حلظة بالدماء

 وكأنّه ظهر الطفح لكن. عَرضية حساسّية فعل رد إىل ليخلص املخربيّة الفحوص
.  عليه مقدمة أنا مبا تنّبؤ غريب، شؤم نذير

 القليلة األشهر خالل جسدي يهاجم يب، يرتّبص داخلي يف شيًئا وكأن يل بدا  
 الفرتة تلك يف اآلخر االجتاه وكان (اآلخر االجتاه يف أنظر كنت بينما تلت اليت

 جمموعة أعاين وكنت والوهن بالتعب شعرت لقد نعم،). اخلليل عيَينّ  يف مباشرة
 ال أنه نفسي أقنع كنت حاليت، تفاقم مع لكن املزعجة، األعراض من متنّوعة
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 بلوغي بفعل االحتمال على القدرة يف تغيري إىل يعود األمر أن يف شك
 الدالئل بعض فوجد املخربيّة، الفحوص من املزيد طبييب يل أجرى. األربعني

. الذئبة مثل معّني  مرض بأي ربطها من يتمّكن أن غري من املناعة يف عّلة على
 بالفيربومياجليا، مصابة أّنين يف اشتبه الذي الروماتيزم أمراض طبيب إىل أرسلين

 أن الفكرة كانت لذلك. حمّددة فحوصات بفعل تشخيصها ميكن ال حال وهي
 املضادة األدوية برزت وهكذا حتّسنها، احتمال ونراقب األعراض معاجلة تتم

 زيارايت تكّثفت ما وسرعان. ملكتيب املقابلة الصيدلّية يف سجّلي يف لالكتئاب
 واملضادات الغريب، اجللدي للطفح الكورتيزون مساحيق منها أختار للصيدلّية،

 ضربات ملعاجلة القلب، ضربات انتظام وأدوية املفهومة، غري لاللتهابات احليويّة
 اخللل، مكامن حتديد أطّبائي يستطع مل ذلك، ومع. العجيبة الغريبة القلب

 اكتشفه لكان خطريًا، مرًضا أعاين كنت لو حسًنا؛ دليًال  ذلك من فاستنتجت
.  جّيد خرب ذاته حبد هو أخبار وجود عدم إن قائلة النفس ومّنيت. أطبائي

 ذايت، يف غرقت للتعاسة، اجلالب السعادة كتاب مع احلال كانت كما متاًما  
 ما وسرعان. وحدي يل الكتابة حيال بقلقي كما الصّحية مبخاويف حمتفظة
 أّنين أعتقد لكّنين. عائليت وأفراد املقرّبني أصدقائي عن الصّحية حاليت أخفيت
 يكون أن احتمال يف اشتبه الذي الطبيب فكما. نفسي عن أخفيها أن اخرتت
 عملّيا أكثر األمر وجدت لألشّعة، خضوعه تأجيل وواصل السرطان بداء مصابًا

 التمارين ملمارسة الطاقة افتقدت عندما وحّىت . اإلطالق على معه أتعامل أّال 
 بالثقل وحىت بالتباطؤ شعرت -مربّر أي بال وزين من الكثري وخسرت الرياضية
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 محيد، أمر بد وال أنّه نفسي أطمئن كنت- يتناقص وزين كان الذي الوقت يف
 بعد دخلت قد أكن مل أّنين عن ناهيك. (الطمث انقطاع هو أدري، ال رّمبا
).  اليأس سن
 املواقع إىل أتوّجه كنت باألمر، بالتفكري لنفسي أمسح كنت وعندما  

 أّنين أتذّكر أن قبل تقريًبا، العلل كل بنتيجة أحتضر أّنين فأكتشف اإللكرتونّية
 طالب متالزمة «من الطّالب، حنن نعاين، كّنا الطب، كّلية يف كنت عندما
 أّ�م الطب طّالب فيها يصّدق الكتب، يف موثّقة فعلّية، ظاهرة وهي. »الطب
 أخذت اللمفاوي، النظام درسنا يوم. يدرسونه أّ�م يصدف داء أي يعانون
 وضعت. العشاء مائدة إىل البعض لبعضنا اللمفاوية العقد تفحص مّنا جمموعة
!».  واو: «وصرخت عنقي على يديها الطالبات إحدى

.  »ماذا؟ واو «فسألتها،  
 أحتّسس ذراعيّ  رفعت. »ليمفوما وكأّ�ا تبدو. «بوجهها غريب حنو على لوت  

 من عدد فحص! اللمفاويّة الغدد سرطان أعاين كنت حمّقة؛ كانت. عنقي
 البيض، اخلاليا أفحص أن يفّضل. أمري انتهى - الرأي ووافقوها عنقي زمالئي
! العقد هذه من خزعة فلنأخذ. قالوا ما حبسب

 اللمفاوية عقدي كانت. عنقي من أستاذي حتّقق التايل، اليوم يف الصف يف  
 أعاين كنت اللمفاويّة؛ الغدد سرطان أعاين أكن مل. املعقول ضمن لكن كبرية،

.  الطب طالب متالزمة
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 يف أّنين إّال . أعتقد ما حبسب أيًضا، اآلن مرض أي أعاين لست األرجح على  
 عمرها من األربعينات يف المرأة الطبيعي من ليس أنّه أعلم كنت نفسي، قرارة

. يوم كل باملرض وتشعر اليوم بعد الركض من تتمكن أّال  الركض على اعتادت
 النقانق، كما مسيكة محر وأصابعي بالتنميل، شعور على أستيقظ فكنت

 الفحوص من املزيد طبييب أجرى. لسعها قد حنًال  أن لو كما متوّرمتان وشفتاي
 فأرسلين. »غريبة: «مسّاها كما أو طبيعّية، غري نتيجته جاءت بعضها املخربيّة،
 بعضها نتيجة جاءت وقد واخلزعات، واألشعة املغناطيسي الرنني صور ألجري

 واإلشارات الغريبة النتائج تلك لتفسري أخصائّيني على فحّولين. أيًضا »غريبة«
 رحلة رحليت على أطلق لبدأت حىت األخصائّيني من عدًدا وقابلت واألعراض،

 أعاين أّنين األطباء أحد ارتأى فقد. غموض رحلة فعًال   وكانت.الطيب الغموض
 صورة لكن املخربيّة، الفحوص إىل استناًدا (السرطان أشكال من نادرًا شكًال 
 بالطفح يبدأ (الفريوس من نوع أنه آخر اعتقد بينما ؛)هذا استبعدت األشعة
 طبقات عن عبارة عيناي كانت (األيض تصيب حالة أّ�ا آخر ورأى ؛)اجللدي

 آخر أخّصائي اعتقد ذلك، ومع ؛)تشخيصها من أحد يتمّكن مل الرتّسبات من
 تكن مل بقعة أظهرت لدماغي األشّعة صورة لكن (املتعّدد التصّلب أعاين أّنين

 أوقات ويف). عاديّة غري أعراًضا تكون أن ميكن إمنا املتعّدد، التصّلب على دليًال 
 نعم، أو اجللد، تصّلب أو الدرقية، الغّدة يف مرًضا أعاين قد إّنين قيل خمتلفة،
 األمر بدأ هل املتضّخمة؛ الغدد تلك أخرى، مرّة (اللمفاويّة الغدد سرطان
). اآلن؟ حّىت  ساكًنا راقًدا بقي لكّنه الطب، كلّية يف الوقت، ذلك يف بالفعل
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.  سلبّية جاءت كّلها االختبارات هذه نتائج لكن  
 الفك يف طفيف رجفان أعراض أظهر فيها بدأت -السنة حواىل مرور بعد  

 بقر راعي حذاء ينتعل كان أعصاب أخصائي هو طبيب، اعتقد- واليدين
 اليت األوىل املرّة يف. حاليت فهم من متّكن بأنّه إيطالّية، بلهجة ويتكّلم أخضر
 احلاسوب، عرب املستشفى شبكة إىل دخل مث الغرفة، يف تقّدم فيها، قابلته

 رأيت أنك يبدو حسًنا، («زرتم الذي لألخصائّيني الطويلة الالئحة والحظ
 مجيع ضاجعت أّنين لو كما بتهّكم، قال ،»كذلك؟ أليس املدينة، يف من كل

 التشخيص مرحلة إىل انتقل- فحص بأي يقوم أن دون ومن -،)الرجال
 يعرف ما أعاين اهلسترييّة، فرويد أنثى من العصريّة النسخة أّنين رأى. مباشرة
.  التحويل اضطراب باسم

 حاالت إىل الشخص قلق فيها »يتحّول «حالة عن عبارة التحويل واضطراب  
 أو العمى، أو السلس، أو التوازن، يف مشكالت أو الشلل، مثل عصبّية

 أن إىل ومتيل مؤقّتة األعراض تكون ما غالًبا. النوبات أو الرعاش، أو الصمم،
 على. جذوره من النفسي الضاغط بالعامل) رمزي بشكل أحيانًا (مرتبطة تكون
 شخص مع السرير يف الزوج اكتشاف مثل (صادم حَدث رؤية بعد املثال، سبيل
 سقطة وبعد. بالعمى املريض يصاب قد ،)مرّوعة قتل جرمية حضور أو آخر،
 حّسي دليل أي غياب من الرغم على الرجل يف شلًال  املريض يعاين قد مريعة،
 زوجته جتاه غضبه أن يشعر رجل يعاين قد أو. األعصاب يف تلف وقوع على
.  با لضربا برفعها حيلم اليت الذراع يف باخلدر مقبول غري
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 يسّمى فهذا -األمر يّدعون ال التحويل اضطراب يعانون الذين واألشخاص  
 حيتاجون املصطنع االضطراب يعانون الذين واألشخاص-. مصطنًعا اضطرابًا
. املرض أعراض عليهم لتبدو طويلة أشواطًا ويقطعون مرضى أّ�م اآلخرين إلقناع
 أن األمر يف ما وكل األعراض؛ فعلًيا املريض يعاين التحويل، اضطراب يف لكن

 توتّر عن نامجة االضطرابات هذه أن يبدو إذ. حلالتهم حمّدًدا طبّيا تفسري ال
.  اإلطالق على وجوده مدرًكا املريض يكون ال عاطفي

 اضطراب كان إن جمّدًدا، لكن. التحويل اضطراب أعاين بأّنين أعتقد أكن مل  
  هذا؟ أعرف أن ميكنين كيف واٍع، ال مسارٍ  عن نامجًا التحويل

 يف سنة، آالف أربعة قبل توثيقها مت وقد طويل تاريخ التحويل والضطرابات  
 لدى كبري بشكل تشخيصها مت العاطفّية، احلاالت غالبّية وكما. القدمية مصر

 نزوًال، أو صعوًدا امرأة رحم لتحّرك تعود األعراض إن قيل الواقع، يف. النساء
».  املتجّول الرحم «باسم تعرف باتت متالزمة وهي

 جسدها من بالقرب بارات أو عطورًا تضع أن باملرأة يفرتض كان والعالج؟  
 »العالج «هذا إن قيل وقد. جيول رمحها أن يفرتض حليث املعاكس االّجتاه يف

.  األساسي موقعه إىل ويقوده الرحم خيدع
 أّ�ا يبدو ال العطور أن إىل امليالد، قبل اخلامس القرن يف أشار أبقراط أن غري  

. »رحم«لـ اليونانية اللفظة من هسترييا، اعتربه الذي املرض هذا عالج يف تفيد
 التمارين إىل والبهارات العطور من اهلسترييّات النساء عالج انتقل وتالًيا،
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 بداية حىت املنوال هذا على األمر استمر وقد. الساخنة واحلّمامات والتدليك
.  والشيطان املرأة بني رابطٌ  اكُتشف عندما عشر، الثالث القرن

.  الشرّيرة األرواح طرد اجلديد؟ العالج  
 عالقة على بكو�ا اهلسترييا تشخيص مت عشر، السابع القرن أواخر أخريًا،  

 كيفّية حول قائًما اجلدال يزال ال واليوم،. وبالرحم بالشيطان منها أكثر بالدماغ
 االضطرابات فقائمة. هلا وظيفي شرح إجياد ميكن ال اليت باألعراض التفكري
 نقص أو أعراض مع املرتافق التحويل اضطراب «إىل تشري احلالية العشرة
 ،)الفرعية أنواعه يف اهلستريي لفظة يتضّمن (تفارقي اضطراب أنه على ،»حركي
 النفسّية لالضطرابات اخلامس واإلحصائي التشخيصي الدليل يصّنف بينما

.  »اجلسدي العرض اضطراب «أنه على التحويل اضطراب
 يف انتشارًا أكثر تكون ألن متيل التحويل اضطرابات أن لالهتمام واملثري  

 بشكل لكن. العاطفي للتعبري ضّيقة ومساحة صارمة بقواعد تتمّيز اليت الثقافات
. حمتملني لسببني املاضية، اخلمسني السنوات يف تشخيصها تراجع عام،

 أنه على الزهري املرض أعراض تشخيص يسيئون عادوا ما األطّباء أن   األول
 استسلمن اللوايت »اهلسترييّات «النساء أن والثاين، التحويل؛ اضطراب

 اجلندريّة األدوار على فعل رد إظهار إىل ميلن كن املاضي يف التحويل الضطراب
.  اليوم نساء تعيشها اليت احلرّيات عن كّله االختالف ختتلف اليت املقّيدة
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 الئحة مبسح البقر راعي حبذاء األعصاب أخّصائي قام فقد ذلك، ومع  
 لألطفال الناس يبتسم كما وابتسم إيلّ  نظر مث زرتم، الذين األخصائّيني
.  الوهامّيني الراشدين أو الساذجني

 ال أّنين يل أّكد مث. »الالزم من أكثر تقلقني أنت: «اإليطالية بلكنته وقال  
 ما كل وأن- هذا وكل مبفردها تعيش عاملة أم أّنين مبا -التوتر أعاين شك

 التحويل باضطراب تشخيصي وبعد. هانئ ونوم تدليك جلسة هو أحتاجه
 موعًدا أحجز أن مين وطلب امليالتونني يل وصف ،)القلق كانت كلمته(

 »باركينسون مريضة «أبدو أّنين مع أنّه وأضاف. الصحي املنتجع يف أسبوعّيا
 بل. الباركينسون أعاين ال أّنين إال والرعشة، عيينّ  حتت الضخمة اجليوب بسبب
 وعندما. نفسها باألعراض يتسّبب قد الذي األمر النوم، من حرمانًا أعاين

 مع يستيقظ اخلليل فأترك (قليًال  وليس كثريًا، أنام جيعلين التعب أن له شرحت
 ال أنت حسًنا: «وقال البقر راعي الدكتور متلمل ،)الليغو قطع إىل وينظر ابين

.  »إليك بالنسبة اجلّيد الكايف النوم تنامني
 أعاين ال أّنين من واثًقا فكان رآين، الذي الداخلّية األمراض طبيب أّما  

 تدرجيي بشكل سوءًا تزداد مزمنة باتت أعراضي ألن ليس التحويل، اضطراب
 أو متضّخمة، رئة (ما خطًبا اكتشف زرته أخّصائي كل ألن بل وحسب،
 وتلك متوّرمة، لوزة أو دمي، يف ما شيء من كبري بشكل مرتفعٌ  مستًوى

 جديد ومن الدماغ، صورة يف »اإلضافّية املساحة«و عيّين، يف املنتشرة الرتّسبات
. مًعا املعلومات هذه كل مجع بإمكا�م يكن مل). الرهيب اجللدي الطفح ذلك
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 أعراضي أن املمكن من يكون قد أنّه اآلخرين، األخّصائيني بعض وأضاف
. اجلينات إحدى يف خبلل آخر مبعىن أو يب، اخلاصّ  النووي باحلمض مرتبطة
 لكن ما، شيء إىل يصلوا أن حياولوا كي جلينايت تسلسًال  جيروا أن أرادوا لذلك،
 األطّباء طالب أن بعد حىت -اجلينات تسلسل تغطية رفضت التأمني شركة

 جيين اضطراب مثّة كان إن التأمني، شركة رأي حبسب ألن- عدة مرّات باألمر
.  معروف غري العالج يبقى اكتشافه، يتم قد
.  عليلة زلت ما وهكذا  
 أّنين على اخلارجي للعامل نفسي أقّدم أن الشيء بعض غريًبا يبدو كان إن  

 مع حّىت  وال أحد، مع الطّبية غموضي رحلة تشاركت قّلما -نسبًيا جّيدة حبال
 كنت فما جيري، مبا الناس ألخرب كنت لو أوًال،. لذلك أسبايب فلديّ - اخلليل
 إن حّىت . »الفالين املرض لدي: «القول أستطيعنّ  فال. األمر أشرح كيف ألعلم
 يف صعوبة جيدون واضًحا، امسًا حتمل عّلة وهي االكتئاب، يعانون الذين الناس

 تشعرين. خيتربها مل ملن ملموسة وغري واهية تبدو األعراض ألن لآلخرين شرحها
! إًذا بالفرح عليكِ  باحلزن؟

 ختّيلت. للغرباء غامضة العاطفية املعاناة تبدو ما بقدر غامضة أعراضي كانت  
 أجد وال املرض هذا صريعة أسقط أن يل كيف ويتساءلون إيلّ  يستمعون الناس

  خيفقوا؟ أن األطّباء من اهلائل الكم هلذا ميكن كيف. له داء أي
 يف يدور كّله هذا غرار على جوابًا ألقى قد أّنين جّيًدا أدرك كنت آخر، مبعىن  

 البقر رعاة حذاء ينتعل الذي أخّصائي األعصاب يقوم أن قبل حىت رأسك،
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 الئحيت إىل القلق أضيف له، زياريت بعد الواقع، يف. التشخيص ذلك بتقدمي
 يفتح عندما تالٍ  طبيب كل وجه يف سيقفز مصطلح وهو اإللكرتونّية، الطّبية
 بالطبع كنت فقد -الواقع يف صحيًحا هذا كان وبينما. حاسوبه على ملّفي
 القلق يساورين مل (الواهنة صّحيت وبنتيجة التعيس السعادة كتاب بشأن قلقة

 التصنيف هذا من مهرب ال وكأن شعرت أّنين إّال )- الحًقا إال انفصايل حيال
.  أقول ما لتصديق سبيل وال لألعراض، كسبب

 حوهلا حتوم امرأة أكون أن أتفادى أن أردت ألّنين لنفسي باألمر احتفظت  
.  متجّوًال  رمحًا مبعاناتا شكوك

 من حال وسط واخلليل أنا كّنا عندما لقاءاتنا، أّول أحد يف: يلي ما حدث مث  
 ذكر شيء، وكل شيء ال حول نتسامر ساعات نقضي باآلخر واحدنا االنبهار

 بعض تعاين أّ�ا يكتشف أن قبل كثريًا أعجبته امرأة واعد علّي، التعّرف قبل أنّه
 الطبيعة، يف طويلة ملسافات املشي هلا الصعوبة من جتعل املفاصل يف املشكالت

 حاّدا؛ مرًضا تعاين تكن مل النهاية، يف. السبب عن سألته. لقائها عن فأتوقف
 يف أصبحنا قد وكّنا املفاصل، التهاب حاالت من شائعة حالة كأنّه أكثر يل بدا

 املشي هواة من حّىت  اخلليل يكن مل ذلك، عن فضًال . العمر منتصف يف النهاية
.  الطبيعة يف طويلة ملسافات

 با أعتين أن عليّ  يفرض أن أريد ال: «احللوى طبق نتشارك كنا بينما فأجابين  
 فاألمر مرضت، مث عاًما عشرون زواجنا على مضى لو. ما يوًما مرضها ازداد إذا

.  »البداية؟ منذ مريضة كانت إن املوضوع يف االنغماس ملاذا لكن. خمتلف
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 يف أقع بأّنين أعتقد مل الوقت، ذلك يف. »ميرض قد مّنا أيٌّ  لكْن،: «فأجبته  
 أو) ما نوع من مشكلة (آنية فهي حاليت كانت أيّا أن يف فّكرت. اخلانة هذه
 رحلة انطلقت عندما الحًقا،). الدرقية الغّدة يف توازن انعدام (للعالج قابلة

 تشخيص، أي أملك ال طاملا: سحري تفكري إىل إنكاري حتّول الطّيب، غموضي
 أو �اية، ال ما إىل -احلالة حجم عن اخلليل إخبار عملّية أؤّجل أن فأستطيع
 أّنين) أحيانًا (يعلم كان. يرام ما على ليس ما مثّة ليس فرّمبا- األبد إىل باألحرى
 من األكرب القسم شرحت لكّنين ،»نفسي أّنين «أشعر ال وأّنين لفحوص أخضع

 ويف. كثريًا جتهد عاملة أّما كنت: البقر رعاة حذاء طبيب يل شرحه كما تعيب
 مستعّدة أكن مل. السن يف التقّدم حول بالنكات ألقي كنت أخرى، أحيان

 مصابة كنت أو جسديّا مرًضا أعاين إّما أّنين يعتقد جبعله يل حّبه مدى الختبار
.  مرًضا أعاين بأّنين العتقادي اجلنون من بنوع

 أن التمّين  فواصلت به، أحس ممّا الرعب من حال يف كنت الفرتة، تلك يف  
 اخلليل، مع املستقبل سأعيش بأّنين أفكر فكنت. بساطة بكل األعراض ختتفي

 أنّنا إىل إشارة أي أجتاهل كنت السبب، هلذا. ذلك على الرتكيز سوى عليّ  وما
 سأجدين املستقبل، هذا اختفى فلو. البعض لبعضنا مناسبَـْني  نكون ال قد

.  واهن وجبسد مكتوب غري بكتاب لالكتفاء مضطرّة
.  فعًال  وّىل  قد املستقبل هذا اآلن، لكن  
 مصابة ظنين أو عليلة، كنت ألّنين اخلليل تركين هل: أتساءل نفسي أجد لذا  

 معه، صرحية أكن مل ألّنين تركين أو عليلة؟ بأّنين العتقادي الزوراين باالضراب
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 يبدو الشريك؟ يف أريده وما أكون من حول معي صرًحيا هو يكن مل كما متاًما
 يستمتع كان شخص مع األمر ينجح أن أمل فعلى. كثريًا خمتلَفني نكن مل أنّنا

 على التكّتم على محلين الذي نفسه للسبب اعرتافه، يؤّجل أن حاول معه، حًقا
 مل فلو. ذلك بوسعنا ليس أن نعلم أنّنا مع مًعا نكون أن نستطيع حىت: حايل

 ولو القادمة، العشر للسنوات واحد سقف حتت طفل مع يعيش أن اخلليل يرد
. ما يوًما احتجته لو يب يعتين أن يريد لن بالطبع فهو احلرّية، هو أراده ما كان

 - العشاء على احلديث ذلك منذ البدايات، منذ منه اجلانب هذا أعلم وكنت
.  الصغري ولدي مع أعيش أّنين يعلم كان كما متاًما

 احلقيقة كلفة ألن ويندل، مع- التأجيل -نفسه باألمر أقوم اآلن أنا وها  
 لو متّنت لطاملا إّ�ا يوًما جويل مريضيت يل قالت. احلقيقة ملواجهة احلاجة: عالية

 أشّعة لصورة خضوعها بني تفصل اليت القليلة األيام يف الوقت جتّمد أن تستطيع
 أن بإمكا�ا كان االّتصال، تتلّقى أن قبل إ�ا قائلة وشرحت. النتيجة وصدور

.  كاملة املعادلة تغّري  قد احلقيقة معرفة لكن يرام، ما على األمور أن نفسها تقنع
 أنّه هي الكلفة. اخلليل فعل كما ويندل، يرتكين أن احلقيقة قول كلفة ليست  

. موجوًدا ليس أنه أّدعي أن بدل الغامض، املرض ذلك أواجه سيجعلين
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٣٢  
 طارئة جلسة

 
 تبدين: «االنتحار على باإلقدام تديدها على شهر مضي بعد ريتا يل قالت  

 على أرّكز كنت املتخّبط، ماضيها من الرغم على. »الذهبية الضفائر فتاة مثل
 روابط ختلق كأن باألفعال، االكتئاب حلال حّدا تضع أن املهم فمن. حاضرها
 كل سريرك من النهوض إىل يدفعك ملزًما سبًبا أو يومًيا، هدفًا وجتد اجتماعّية

 اآلن حياتا تعيش كي وسائل إجياد على أساعدها أن حاولت وهكذا،. صباح
 كل كان لكن أهدافها، من أيٌّ  بايل عن يغيب أن غري من أفضل، حنو على

.  آخر إخفاق مبثابة هلا أقّدمه اقرتاح
 تستشريه أن اقرتحتُ  الذي الرائع النفسي الطبيب رفض كان ريتا فعَلته ما أول  

 طاعًنا فصّنفته عمره، من السبعينات يف أنه فاكتشَفت عنه، حبَثت. طّبية لدواعٍ 
 إن يهم ال (»األدوية عامل يف االكتشافات بآخر لإلملام يصلح ال: «السن يف

 طبيب إىل فأحلتها). الطب كّلية لطّالب الدوائي النفس علم يدّرس كان
 إىل أحلتها مث. »يفهم أن يسعه ال يافع «بأنّه شعرت ريتا لكن شاب، نفسيّ 
 اعرتاضات أي جتد مل أ�ا من الرغم وعلى العمر، منتصف يف نفسي طبيب
 بتناول بدأت إن ما أّ�ا إال ،)فعًال  جّذاب رجل «أنّه ريتا الحظت بل ال (عليه

 اجلديد الدواء لكن الدواء، الطبيب فغّري . املتواصل بالنعاس شعرت حىت الدواء،
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 من الوافر قسطها نالت أّ�ا فقّررت. سوءًا أكثر أرقها وجعل بالتوتّر أصابا
.  باألدوية العالج

 فيه، تقطن الذي املبىن جملس يف موقع شغور عن ريتا أخربتين نفسه، الوقت يف  
 كان. (جريا�ا على كثب عن تتعّرف حىت بم االلتحاق على فشّجعتها

 يف لالشرتاك الوقت جيدون ال لالهتمام املثريون السكان شكرًا، ال «جوابا،
).  »الالس هذه

 التطّوعية، األعمال بعض يف تشارك أن احتمال يف معها أتناقش فأخذت  
 وتاريخ الرسم تعشق أّ�ا مبا املتاحف، من أي يف أو الفنون عامل يف تبحث كأن
 اقرتحت. أيًضا االقرتاحات تلك لرفض واهية حجًجا وجدت لكّنها الفن،
 من اللحظة هذه حّىت  نبذوها الذين البالغني، بأوالدها االّتصال حتاول أن عليها

 يكفيين ما أعاين. (آخر فشل حتّمل على تقوى ال وكأّ�ا شعرت لكّنها حياتم،
 مسّته ما منها نتج اليت تلك املواعدة، تطبيقات ذكر على فأتيت). االكتئاب من
.  »الثمانينّية اجليوش«
 عيد يوم االنتحار يف رغبتها من إحلاًحا أكثر وجدته ما الفرتة، تلك طوال  

 منه جزء كان. طويل زمن منذ وتعانيه تعيشه الذي احلاد األمل هذا هو ميالدها،
 عنيف، زوج بسبب وعانت وحيدة، طفولة عاشت فقد. الظروف بسبب

 تكن مل عالقات خاضت أّ�ا يف شك وال صعبة، عمر منتصف أزمة واختربت
 عن ريتا على أتعّرف كنت بينما أشعر، بدأت لكّنين. اإلطالق على سلسة
 لقد. به أواجهها أن وأردت آخر، أمرًا يكون قد ذلك من جزءًا أن كثب،
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 لن أّ�ا إّال  أملها، بعض من التخفيف ريتا استطاعت لو حىت أنّه إىل خلصت
.  ذلك عن يثنيها ما شيء. سعيدة تكون أن لنفسها تسمح

.  طارئة جلسة تطلب يب اّتصلت مث  
 هي وها - حياتا يف رجل ظهر األخرية، اآلونة يف. سرّا تكتم ريتا أن تبّني   

.  أزمة تعاين اآلن
 حنو على ومشّوشة مضطربة وهي الطارئة، جللستها وصلت حلظة ريتا أخربتين  

 اليت صداقتهما خالل أن وشرحت. »قدمي صديق هو مريون «أن معهود، غري
 عليهن تلقي نساء مثّة نعم،. الوحيد صديقها كان أشهر، ستة قبل انتهت
 احلال بطبيعة ولسن سّنا، أصغر كن لكّنهن النادي يف مرورها لدى بالتحّية

 شعرت كما معزولة، بأّ�ا تشعر كانت. »مسّنة عجوز «ملصادقة مهتّمات
.  مرئية ال. حياتا ملعظم

 يبلغ كان عندما الفائت، العام بداية يف. ريتا مريون الحظ فقد ذلك، ومع  
 الذي املبىن يف ليقطن الشرقي الساحل من انتقل عمره، من والستني اخلامسة
 أوالده شّجعه وقد األربعينّية، زوجته توفّيت سنوات، ثالث قبل. ريتا فيه تسكن
.  غربًا االنتقال على أجنلوس لوس يف يعيشون الذين البالغون

 يقّلب كان. املبىن يف املشرتكة املساحة يف الربيد صندوق علب عند التقيا  
 تعمد ريتا كانت اليت القصاصات -حمّلية حلوادث تسّوق اليت اإلعالنية النشرات

 البلد يف جديد أنّه ريتا أخرب عندما- املهمالت سّلة يف مباشرة رميها إىل
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. النشرة إىل فنظرت. قريب مبوقع خاّصا اإلعالنات من أيٌّ  كان إن وتساءل
.  قليلة خطوات بعد على له، قالت ما حبسب قريًبا، الفّالحني سوق كان

  أتوه؟ ال كي ترافقينين هل. مريون أجابا ممتاز،  
.  أواعد ال أنا ريتا، فأجابت  
.  املواعدة أسألك لست: قائًال  رد  
 ميكن ال. طبيعي هذا نفسها، وبني بينها وفّكرت. خجًال  متوت ريتا كادت  

. املثقوب وقميصها الفضفاض بسرواهلا تقف وهي إليها، ينجذب أن ملريون
 يقطر ووجهها مكتئب، لشخص املّتسخ الشعر يكون كما مزيًتا، شعرها كان
 كتّيب: بريدها أنه افرتضت ما حبسب شك فال جذبه، ما مثّة كان لو. حزنًا
. الربيدج لعبة عن وجمّلة النيويوركر، جملة من ونسخة معاصرة، فنون متحف من

 بدت وقد املدينة، مع ليتأقلم يعاين مريون كان. متشابة اهتماماتما أن يبدو
 كي أشخاص، على تعّرفه أن تستطيع رمبا ريتا أن فّكر. تقريًبا سّنه يف ريتا

. االجتماعية حياته يف معهم ينخرط
).  هلا أصدقاء ال وحيدة ناسكة ريتا أن دراية على يكن مل(   
 مريون وعائلة ريتا، ورسومات القدمية، األفالم عن تكّلما الفّالحني، سوق يف  

 مًعا، سارا كأن مًعا، األمور ببعض وريتا مريون قام التالية، األشهر ويف. والربيدج
 لكن. اجلديدة املطاعم بعض وجرّبا احملاضرات، من عدًدا وحضرا املتاحف، وزارا
 أريكة على األفالم وشاهدا مًعا العشاء طعام أعّدا أّ�ما هو فعاله، ما أكثر

 ليحضر جديدة لبدلة مريون احتاج وعندما. آلخر وقت من يثرثران ومها مريون،
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 الثاقبة الفّنية بعينها ريتا، واختارت املتجر، إىل مًعا ذهبا حفيده، تسمية حفل
 قميًصا ختتار كانت املتجر، يف تكون كانت عندما أحيانًا. له املثالّية البدلة
 وعّلق. شّقته تأثيث على ساعدته كما. سيناسبه أنه تدرك أ�ا لّرد ملريون
 لديها عمل بينما للزالزل، مقاِومة فجعلها جدرا�ا على ريتا لوحات مريون

 بالشبكة وصله يف فشلت أو العمل، عن حاسوبا توّقف كّلما تقين كمساعد
.  اإللكرتونّية

 وبينما. مًعا وقتهما من الكثري يقضيان كانا لكّنهما يتواعدان، يكونا مل  
 صعوبة تعاين كانت (»املظهر حسن «بالكاد بدء ذي بادئ مريون ريتا وجدت

 يف أنّه، إّال  ،)اجلاذبّية من درجة على عمرهم من اخلمسني فوق الرجال إجياد يف
 يف. أحشائها يف حتّرك ما شيء أحفاده، صور يريها كان وبينما األيّام، أحد

 أن يسعها مل لكن بعائلته، الوثيقة عالقته من حسد جمّرد األمر خالت البداية،
 على فأكثر أكثر يتظّهر الشعور هذا وأخذ. آخر شعورًا تشعر كانت أ�ا تنكر
 لقائهما حلظة منذ تعلم كانت النهاية، يف. به التفكري لعدم سعيها من الرغم
.  أفالطونية عالقة هي مبريون عالقتها أن الربيد صندوق علب عند األول املذلّ 

 بالطبع يتصّرفان كان العالقة، هذه على أشهر ستة مضيّ  بعد ذلك، مع لكن  
 أسّرت. مريون مع األمر إثارة يف فّكرت أّ�ا درجة إىل. يتواعدان أّ�ما على

 بعد على جتلس أن يسعها يعد مل ألنّه بذلك، القيام من هلا بد ال أنّه لنفسها
 يف يومض والفيلم يدها، يف النبيذ كأس حتمل وهي الكنبة، على منه سنتمرتات

 كأسه يضع وهو ركبتها عَرًضا يلمس عندما مباالة ال بكل وتتصّرف الظلمة،
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 ذلك، عن فضًال ). عَرًضا؟ األمر حصل هل نفسها، سألت. (املنضدة على
 للمرّة مريون منها تقّرب عندما تواعد ال إّ�ا قالت من هي أ�ا تفّكر راحت
  وجهها؟ ماء هلا حيفظ كي املواعدة يسأهلا ال إنّه قال رّمبا. األوىل

 حتّلل تزال وال عمرها من السبعني على شارفت قد أ�ا واقع تكره كانت  
. اجلامعة أيّام عليها يسيطر كان الذي نفسه اهلَوس بذلك الرجال مع التفاعل
. قّوة وال هلا حول ال مربكة بشاب، مفتونة صغرية فتاة كما الشعور تكره كانت
 وتستبدهلا هذه، فرتمي األخرى، تلو القطعة املالبس جتّرب أن تكره كانت
 أن تريد كانت. ومغاالتا أمنها انعدام على شاهًدا سريرها يصبح أن إىل بتلك،
 من ختشى كانت لكنها إّال، ليس الصداقة بتلك فتستمتع أحاسيسها، تبعد
 على إقدامها ومن داخلها، يعتمل بدأ الذي التوتّر مع التعامل على قدرتا عدم
 تتحّلى أن عليها. ذلك من أكثر األمر استمرّ  لو مريون وجه على قبلة طبع

.  ما شيًئا وتقول بالشجاعة
.  جًدا سريًعا. سريًعا  
! األماكن كل بني من تيندر تطبيق على. بإحداهن التقى مريون لكن  
 ريتا، امشئزاز أثار الذي األمر ملحوظ، بشكل أصغر املرأة، كانت!») مقّزز(«
 األمساء تلك أحد أو كاندي أو ساندي أو براندي أو ماندي! اخلمسينات يف

. براندي. ماندي. ريتا ذكرت ما حبسب الياء حبرف تنتهي اليت السخيفة
 وخّلف اختفى مريون أن تتذّكره ما كل. تتذّكر أن ريتا تستطيع لن. ساندي

.  حياتا يف هائلة فجوة
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 تتحّسن مل وإن نفسي، معاجل إىل بلجوئها يقضي قرارًا ريتا اّختذت هنا  
.  كّله هلذا حّدا فستضع السبعني، عيدها حبلول األحوال

 على يوًما تأتِ  مل أّ�ا املثري من وجدت. انتهت قّصتها وكأن إيلّ  ريتا نظرت  
. للعالج للجوئها احلقيقي الدافع كونه من الرغم على قبل، من مريون ذكر

.  اليوم جلسة استدعى الذي الطارئ وما اآلن، ختربين أن قّررت ملاذا تساءلت
.  »املزيد هناك. انتظري: «بتشاؤم قالت مث. طويلة تنهيدة ريتا تنّهدت  
 امسها، ما تدري ال اليت تلك يواعد مريون كان بينما أنّه تشرح وشرعت  

 حتضر بينما السباحة ميارس كان حيث النادي، يف تقابله تزال ال ريتا كانت
 عند ينام اآلن ألنّه مًعا، الذهاب عن انقطعا لكّنهما األيروبيك، صفوف هي

 علب عند البعض بعضهما يريان يزاالن ال وكانا. ساندي/ براندي/ ماندي
 القصرية األحاديث بعض يفتح أن مريون فيحاول الظهر، بعد الربيد صندوق

 االلتحاق ريتا من طلب من هو مريون كان. الفتة بربودة ريتا تبادله بينما
 موّجًها التلقائي رفضها كان وهكذا، فيه، يقطنان الذي املبىن إدارة مبجلس
 ووجدت للعالج متوّجهة املبىن تغادر كانت بينما املرّات، إحدى يف. ملريون
 كانت (مظهرها على اإلطراءات هلا يوّجه أخذ مريون، مع املصعد يف نفسها
 يف الوحيدة رحلتها أّ�ا اعتبار على العالج، جللسات نفسها ترتيب حتسن دائًما

). األسبوع
 مث ،»شكرًا: «بكياسة ريتا فأجابت. »اليوم مجيلة تبدين: «مريون هلا   قال

 لتغادر تكن مل املساء، ويف. نزوًال  الرحلة طوال أمامها بالنقطة حتّدق أخذت
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 أن خمافة األمساك، برائحة تعبق اليت القذرة القمامة لُتخرج حىت وال شّقتها،
 االثنان عّدة، مرّات حصل كما مريون، مع ساندي/ براندي/ مباندي تلتقي
 بعضهما يقّبالن ذلك، من األسوأ أو يضحكان، اآلخر، ذراع منهما كل يتأّبط

!»). لالمشئزاز مثري («البعض
 ومرّة الفاشلة زجياتا عن أخربتين أن بعد سابًقا ريتا قالت األمل، هو احلب  

  العناء؟ تكّبد فلمَ . بالثمانيين لقائها بعد أخرى
 ساندي؛/ براندي/ ماندي األمورمع مريون ينهي أن قبل أيًضا كان ذلك لكن  

 ميضي األسبوع تركت أن بعد النادي مرأب زاوية يف ريتا حيشر أن وقبل
 هل. (النّصية رسائله على ترد أن دون من اآليل اليب إىل تتحّول واّتصاالته

 مريون خيربها أن قبل ذلك كان). النص مبحو ريتا قامت نتحّدث؟ أن لنا ميكن
 وجًها املرأب يف التقته عندما »قليًال  هرم قد وكأنّه بدا «أنّه إىل أشارت الذي-

 يقوهلا أن أراد اليت باألمور خيربها أن قبل- الشمس أشعة حتت البارحة لوجه
 ثالثة انقضاء بعد إّال  شرح، ما حبسب ليدركها، يكن مل أمور طويل، زمن منذ

!) إًذا امسها كان هذا. (راندي مع عالقته من أشهر
 طوال -أشياء خيربها أن أراد. حبق اشتاق. لريتا اشتاق: مريون أدركه ما إليك  

 خالل تفاصيل مرينا زوجته خيرب أن حيب كان كما- يوم كل الوقت،
 صور ظهرت وعندما والتفكري، الضحك على حتمله ريتا كانت. زواجهما
 هذا من بأي يقوم أن يرِد مل. لريتا يريها أن أراد اهلاتف، شاشة على أحفاده

 بديهتها، وسرعة وفطنتها ريتا ذكاء حيب كان. راندي مع نفسه النحو على
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 تتسّوق كانت إن لديه املفّضل اجلنب له جتلب كانت كيف. وحنا�ا وإبداعها
.  املتجر يف
. إليها جلأ كّلما احلكيمة ومشورتا امللتوية، ومالحظاتا ريتا عامل حيب كان  

 يف والبّنيتني السماء أشعة حتت اخلضراوين وعينيها ضحكتها يعشق كان
 حديثًا يبدآن عندما أّ�ما حيب كان. وقَيمها الصارخ األمحر وشعرها الداخل،

 املوضوع إىل يلتفتا أن قبل ثالثة أو موضوعني إىل يتفرّع ما، موضوع حول
 يف األساس املوضوع كان ما ينسيا حّىت  التفاصيل يف يغرقا أحيانًا أو األساس،

 أدق حول فضولًيا كان. قلبه تدغدغ ومنحوتاتا لوحاتا كانت. األول املقام
 كان. وعنها وحياتا، وعائلتها أطفاهلا عن املزيد يعرف أن يريد حياتا، تفاصيل
 معه تتصّرف كانت ملاذا ويتساءل بأمورها، ختربه وهي بالراحة تشعر أن يريدها

.  ملاًما إّال  ماضيها عن تفصح ال بالقطّارة،
 أمرًا ال فضًال  ميكنها هل لكن. اجلمال رائعة. مجيلة يراها وكان صحيح، آه،  
  اخلرقة؟ مثل تبدو اليت القمصان تلك ارتداء عن تتوّقف أن
 أن بعد أنفاسه يتلقط أن حياول ومريون النادي، مرأب يف وريتا مريون وقف  

.  والغضب والضياع بالدوار، ريتا شعرت بينما جعبته يف ما كل أفرغ
 انفصلت أّنك لّرد. عنك الوحدة شبح بإبعاد مهتّمة لست: «قائلة عاجلته  

 يسعك وال لزوجتك تفتقد أنك لّرد. امسها ما أدري ال اليت الذهبّية تلك عن
.  »وحيًدا تكون أن
.  »األمور؟ ترين هكذا هل: «مريون سأهلا  
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.  »نعم يبدو، ما على: «وتعالٍ  ثقة بكل ريتا أجابته  
 بدا قبلة الكبرية، الشاشة بقبالت جديرة ملّحة، حنونة عميقة قبلة. قّبلها وهنا  

 ريتا قامت عندما وقعت النهاية تلك لكن. �اية ال ما إىل استمّرت وكأّ�ا
.  طارئة جللسة يب تّتصل مث سيارتا، إىل تركض أن قبل خّده على مريون بصفع

!». اإلثارة يف غاية األمر: «القصة إخباري من انتهت أن بعد ريتا أمام عّلقت  
 شعرت وقد النحو، هذا على األمور يتغري مسار أن اإلطالق على أتوّقع أكن مل

 يف غارقة أ�ا فأدركت الشهرية، شخرتا شخرت ريتا لكن. هلا بالسعادة فعًال 
.  التفاصيل

 قبل ابتسامة بداية رأيت-» القبلة وتلك. جّدا مجيل قاله ما: «قائلة أضفت  
.  باردة قاسية تعابريها وتتحّول تقمعها أن

 بعد مريون أكّلم لن لكّنين مجيًال، وكان جرى، ما كل يف بأس ال حسًنا،  «
 بكل أضافت مث مهرتئًا، منديًال  منه أخذت حقيبتها، سّحاب فتحت. »اليوم
.  »احلب أمور من انتهيت لقد «ثقة،

 رأًسا مريون مع حصل ما قَلبها لقد. األمل هو احلب: السابق ريتا إعالن أذكر  
 يشهد بدأ الزمن، من لعقود أقصى مجاد حالة يف كان الذي فقلبها عقب؛ على

 أن قبل جديد من األمل فذاقت حياتا، يف مريون ظهر عندما عنه اجلليد ذوبان
 لّرد يائسة تكن مل لرتاين، األوىل للمرّة أتت عندما أ�ا اآلن ببايل خطر. تفقده
 من مريون اختفاء ألن بل الفرتة، تلك يف أفادت كما سنة، بعد السبعني بلوغها
 للمرة ويندل رأيت عندما تساءلته الذي نفسه التساؤل تتساءل جعلها حياتا
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 للوقوع فرصة آخر- »العنقود آخر «لتّوه هجرين الذي الرجل كان هل: األوىل
.  بكثري ذلك من أكرب أمر على حتزن أيًضا ريتا هي ها احلب؟ يف
 يبدو وقد. اإلمكانّية - ريتا أمام أخرى مشكلة طرحت القبلة تلك اآلن لكن  

. ذاته حبد أملها من التحّمل على صعوبة أكثر األمر هذا
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٣٣  
 كارما

 
 كانت بينما بسّيارتا أحدهم اصطدم إذ اليوم موعد على شارلوت تأّخرت  

 كوب لكن حبديد، حديد احلادث وإن خبري، إّ�ا قالت. عملها مرأب من خترج
 وال غد ليوم للعمل عرضها عليه أعّدت الذي حاسوبا على انسكب القهوة
.  عنه أخرى نسخة أي متلك

 كّله الليل أسهر أو جرى مبا أخربهم أن عليّ  يتعّني  أنّه تعتقدين هل: «سألتين  
 أبدو أن أريد ال لكّنين جّيًدا، عرًضا يكون أن أريده العرض؟ على العمل أعيد
. قدمها إصبع على وزنًا النادي يف عرًضا أسقطت املاضي، األسبوع يف. »هّشة

 يتعّني  أنّه تعتقدين هل: «وقتذاك سألتين. تتأملّ  تزال ال وكانت الكدمة، ساءت
. »لقدميَّ؟ شعاعّية صورة أُجري أن عليّ 

 أنّه تعتقدين هل («ختييم حادث يف املفّضل اجلامعي أستاذها تويفّ  ذلك، قبل  
 وقبل ،)»جنونه؟ سيجنّ  مديري أن مع اجلنازة، حلضور أسافر أن عليّ  يتعّني 
 أبقي هل (اهلوية سرقة بفعل تتعّذب أيّاًما وقضت حمفظتها منها ُسلبت ذلك،
 اآلن من السيارة يف القفازات حجرة يف حمفوظة القيادة رخصة على

). »وصاعًدا؟
 كل أن يبدو. أصابتها قد »السيئة الكارما «من موجة أن شارلوت تؤمن  

- املؤّجر مع حادثة إىل مروريّة خمالفة من -جديدة مصيبة تقع اثنني، من أسبوعٍ 
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 التأقلم، على أساعدها أن وأحاول البداية يف معها أتعاطف كنت وبينما
 أن لنا وكيف. اإلطالق على عالج بأي نقوم عدنا ما أنّنا تدرجيًيا الحظت

 كانت األخرى، تلو واحدة خارجّية مصيبة على برتكيزها العالج؟ نواصل
. الداخلّية األزمات - حياتا يف احلقيقّية األزمات عن نفسها تلهي شارلوت
 أشكال من شكًال  إزعاجها، درجة كانت أيًا ،»الدراما «تكون قد أحيانًا،
 يف تعتمل اليت األزمات جتّنب عرب أنفسنا لتهدئة طريقة أو الذاتّية، املداواة
.  الداخل

 باتت لكّنها لعرضها، به تقوم ما حول النصح هلا أقّدم أن مّين  تنتظر كانت  
 اليت األشياء أكثر من. إلزامّية نصائح أي إعطاء إىل أميل ال أّنين جّيًدا تعلم

 ما هلم أقول أن مّين  ينتظرون ما غالًبا الناس أن كيف نفسّية كمعاجلة فاجأتين
 أن لو كما أو الصحيحة، اإلجابة أملك أّنين لو كما فعله، عليهم يتعّني 

 يّتخذها اليت اخليارات ملختلف وجاهزة موجودة اخلاطئة أو الصحيحة اإلجابات
 كلمة ألصقت ملّفايت، جبانب. اليومية حياتم يف الناس

ultracrepidarianism أمور يف واملشورة الرأي إبداء عادة «تعين اليت 
 معاجلة، بصفيت أنّه يل تذكري إّ�ا. »كفاءته أو الشخص معرفة حدود خارج
 ال ولكن به، القيام يريدون ما ترتيب يف وأساعدهم الناس أتفّهم أن ميكنين
.  هلم حياتم خيارات حتديد ميكنين

 كنت املهنّية، انطالقيت بداية يف كنت عندما ذلك، من الرغم على لكن  
 مث). أظن كنت هكذا أو (احلميد النوع من النصح لتقدمي بالضغط أحيانًا أشعر
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 رّمبا نعم،. به القيام عليهم يتعّني  ما أحد خيربهم أن ميقتون الناس أن أدركت
 هلم، خضوعك بعد لكن- وتكرارًا مرارًا -فعله عليهم يتعّني  ما إمالء طلبوا

 سارت وإن حىت هذا حيدث. االستياء من نوع إىل األّولية إغاثتهم تتحّول
 أمور أولياء يكونوا أن يريدون النهاية يف البشر ألن يرام، ما خري على األمور

 هلم السماح توّسل إىل طفولتهم مرحلة طوال باألطفال يدفع ما وهذا حياتم،
 هذه أسلبهم كي أمامي ويتضّرعون يكربون مث. (بأنفسهم قراراتم باختاذ
).  احلرّية

 بكل ولكننا اإلجابات، ميلكون النفسّيني املعاجلني أن املرضى يفرتض أحيانًا،  
. الناس لنعّذب هنا لسنا لكّننا. عنهم خنفيها باألحرى أو با، خنربهم ال بساطة
 بل فعًال، مساعها يريدون ال املرضى ألن ليس. إجابات نعطي أن قبل نرتّدد
 مل أتساءل كأن أفكارنا، يف فنغرق (يسمعونه ما تفسري يسيئون ما غالًبا ألّ�م
 نسعى حنن ذلك، من واألهم!). ألّمك كذا تقول أن يوًما اقرتحت أن يل يسبق
.  استقالليتهم لدعم

 ما كل إىل باإلضافة كّله، ذلك أنسى ويندل، عيادة يف أكون عندما لكّنين  
 لك يقّدمها اليت املعلومات أن: النصائح تقدمي حول سنوات طوال تعّلمته
 املعلومات عرض وأن خاّصة؛ عدسة عرب وتصلك مشّوهة معلومات هي املريض
 أمرًا تتناول قد املعضلة وأن تشّوهها؛ نسبة ترتاجع عندما الوقت مع سيتغّري 
 وجهك يف املسّدس يرفع قد املريض وأن بعد؛ معامله تتوّضح مل كّلًيا خمتلًفا
 العالقة تطّور مع وضوًحا أكثر ذلك ويصبح حمّدًدا، خيارًا تدعم كي أحيانًا
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 تتحّمل ال حّىت  عنها القرارات يّتخذوا أن اآلخرين من تريد املريضة وأن بينكما؛
.  الحًقا األمور ساءت إن املسؤولية

 يتعّطل أن الطبيعي من هل: «ويندل على طرحتها اليت األسئلة بعض هنا  
 املال أدفع أو أطول لفرتة أبقيه أن يب يفرتض هل سنوات؟ عشر بعد الربّاد

 بكل تستطيعني سؤاًال  لتسألينين هنا حًقا أنت هل: «ويندل. (»لتصليحه؟
 هذه أختار أن يب يفرتض هل «،)»سريي؟ املعريف للمتصّفح تسأليه أن بساطة
 ملَ  تفهمي أن أكثر يفيدك بأنّه أعتقد: «ويندل (،»تلك؟ أو البين، املدرسة

 ما سوى أعلم ال: «مرّة قال وقد). »إليك بالنسبة صعب أمر القرار هذا اختاذ
 كلماته معىن أمتص أن وبدل ،»به القيام بك يفرتض ما أعلم ال. به أقوم قد

 أسئليت  وراء.»تفعله؟ قد الذي ما: يل قل إًذا، حسًنا: «أجبته وأستوعبها،
 ألّختذ أنا من أحيانًا، أتساءل. مّين  كفاءة أكثر كائن ويندل أن افرتاض يكمن

  لذلك؟ مؤّهلة حّقا أنا هل حيايت؟ يف املهمة القرارات
 أم األمان بالغ؟ أم طفل: ما حد إىل الداخلية املعركة هذه خيوض مجيعنا  

 كل فإن املرتابطني، هذين بني عالقني أنفسهم الناس وجد أينما لكن احلرّية؟
 تعليمك إىل العالج يسعى. واحلب اخلوف: أمرين إىل يستند يّتخذونه قرار

.  االثنني بني التمييز كيفّية
.  تبكي جعلها تلفزيوين إعالن عن مرّة شارلوت أخربتين  
 أي أذكر ال «تضيف، أن قبل ،»سّيارة يتناول اإلعالن كان «ختربين، شرعت  

.  »احلال بطبيعة ناجًحا يكن مل اإلعالن هذا فإن لذلك سّيارة،
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. الليل يف السّيارة مقود وراء جيلس كلًبا أخربتين، ما حبسب اإلعالن، يتناول  
 داخل إىل الكامريا عدسة تنتقل مث الضواحي، من حيّ  يف يقود الكلب نرى

. ينبح السّيارة، مقعد يف جيلس جرًوا لتلتقط اخللفي، املقعد وحتديًدا السيارة،
 املرآة عرب واآلخر احلني بني النظر تسرتق وهي القيادة، األم الكلبة تواصل

 أخريًا األم الكلبة فرتكن. اجلرو نوم إىل السلسة الرحلة تؤّدي أن إىل العاكسة،
 احملّرك، تطفئ حلظة لكن النائم، جروها إىل حنو بكل وتنظر جانًبا السّيارة

 وعالمات احملّرك، تشغيل الكلبة تعيد. جديد من نباحه ويستعيد اجلرو يستيقظ
 يف ستقود أّ�ا إلينا يتهّيأ. جديد من القيادة وتبدأ حمّياها، على ترتسم اإلصرار
.  طويلة لفرتة اجلوار

 يكن مل ما وهو تبكي، كانت القصة، إخباري من شارلوت انتهت عندما  
 مشاعر أي عن شارلوت تفصح ما نادرًا العادة، ففي. إهلا بالنسبة معتاًدا

 ال هذا. التحوير من نوع وكلماتا قناع مبثابة يبدو وجهها إن بل ال - حقيقّية
 هذا تشرح كلمة مثّة. إليها الوصول عن تعجز هي بل مشاعرها، ختّبئ أّ�ا يعين
 ال أو به تشعر الذي ما تدري ال إّ�ا. الالوصفية: العاطفي العمى من النوع
 رتيبة، بنربة يُنقل عملها رب من فاإلطراء. لوصفه املناسبة الكلمات متلك

 إىل أصل حىت الدفينة نفسها أغوار وأسرب …وأسرب …أسرب أن عليّ  ويتعّني 
 كانت -اجلامعة يف جنسًيا اعتداءً  فإن املقابل، يف. عندها الفخر من شيء

 يف عارية غريبة، مسكن غرفة يف سهرة بعد نفسها ووجدت الكحول، حتتسي
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 والدتا مع حمموم جدال إخبار إعادة أّما. نفسها الرتيبة بالنربة يُنقل- السرير
.  الوالء َقَسم تالوة وكأنّه فيبدو

. صغرهم يف قمعها اعتادوا ألّ�م مشاعرهم حتديد الناس يستطيع ال أحيانًا،  
 غاضب حّقا؟: «بالقول األهل عليه لريدّ . »غاضب أنا: «يقول بالطفل فإذا

. »تعيس أنا: «الطفل يقول أو!». حّساس أنت كم التافه؟ األمر هذا بسبب
 يقول أو!». البالون هذا إىل انظر هّيا. تعيًسا تكن ال: «األهل عليه فريّد

 كاألطفال تتصّرف ال. للخوف داعي ال: «األهل فريد ،»خائف أنا: «الطفل
. �اية ال ما إىل دفينة مشاعره يبقي أن يستطيع ال مّنا أيّا لكن. »الصغار
 على جتاريّا إعالنًا نشاهد بينما -متوّقعة وغري عبثّية اللحظات أكثر يف حتًما،
.  املشاعر هذه تفرّ - املثال سبيل

 أدري ال: «قائلة اإلعالن موضوع على عّلقت أن إّال  شارلوت من كان وما  
.  »احلزن من الدرجة هذه على جيعلين الذي ما
 الذي السبب بل وحسب، أملها أفهم مل تبكي، وهي إليها أنظر كنت بينما  

 كلبة هناك ليس لشارلوت، بالنسبة. قراراتا اختاذ إىل دفعي على دائًما حيملها
 حتملها اكتئابا، يف غارقة أّمها فيه كانت الذي الوقت ففي. القيادة مقعد يف أمّ 
 من متأّخر وقت حىت اخلاملة السهرات من وصوالت جوالت بني فراشها إىل

 حضرة ويف ،»أعماله «بسبب البلدة خارج الدوام على األب كان وبينما الليل،
 حتمل كانت لدرجة املتبادلة، والشتائم احلرّية مبطلق يتجادالن صاخبني أبوين

 قبل كراشدة تتصّرف أن شارلوت اضطّرت االعرتاض، على أحيانًا اجلريان
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 قّلما. قيادة رخصة دون من حياته يقود السن حتت سائًقا كانت لو كما أوا�ا،
.  رفاقها أهل يفعل كما كبالغني، يتصّرفون أهلها ترى أن الفرصة هلا سنحت

 مع أتصّرف كيف للمدرسة؟ أغادر أن يب يفرتض ساعة أي - طفلة ختّيلتها  
 أجد عندما به القيام عليّ  يتعّني  الذي ما اليوم؟ قاسٍ  بكالم يل تفّوه زميل

 أن غري من الليل منتصف حيلّ  أن يعين ماذا أيب؟ مكتب درج يف املخّدرات
 ترّيب  أن عليها كان اجلامعة؟ يف أتسّجل كيف املنزل؟ إىل عادت قد أّمي تكون
.  سّنا منها األصغر ألخيها بالنسبة األمر كذلك بنفسها، نفسها

 باألمر ليس لذلك،. الكفاءة يف مغالني يكونوا أن حيّبون ال األطفال أن غري  
 األم أكون أن أستطيع. هلا كأم أتصّرف أن اآلن شارلوت تريدين أن املفاجئ

 يعتين أن شعور ختترب أن وميكنها وحمّبة، بأمان السيارة تقود اليت »الطبيعّية«
 الدور هذا يف تقولبين كي لكن. قبل من به تشعر مل حنو على با أحدهم
 العاجز، قالب يف أّوًال  نفسها تقولب أن عليها يتعّني  أنّه شارلوت تعتقد الكفؤ،

 به أقوم ما إىل بالنظر مرّة ويندل يل قال كما أو - مشكالتا إال يل تظهر فال
 ينسى أّال  لضمان كطريقة ذلك املرضى يفعل ما غالًبا. »مبأساتا تغريين: «معه

هم النفسي املعاجل
َ
. إجيابًيا أمرًا ذكروا ما إذا أمل

 بالكاد لكّنين أيًضا، شارلوت حياة يف حتصل اجلّيدة األمور أن يف شك   ال
.  حدوثها من أشهر بعد أو عَرضي بشكل فإما فعلت، ولو با؛ أعلم

 وبني بيين العالقة حتكم اليت اإلغراء - املأساة ديناميكّية يف أفّكر أخذت  
 تناول -شارلوت فعلته ما كان أيّا. وأهلها الصغرية شارلوت وبني شارلوت،
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 يؤتِ  فلم- االحنراف أو متأّخرة، ساعة حىت السهر أو الثمالة، حىت الكحول
. إيلّ  انتبهي. ذاك أمور واحنرفت. هذا أمور ساءت. منه املرجّوة بالنتائج ذلك
  مساعي؟ حّىت  ميكنك هل عليك، باهللا
 وقعت، اليت والقهوة احملمول احلاسوب جهاز تناولت اليت األسئلة بعد اآلن،  
 قاعة من املتأنق مع تفعله أن با يفرتض الذي ما تسأل شارلوت هي ها

 أتى اليوم هو وها صديقته، مع ظهر مث اآلن، أسابيع منذ تره مل. االنتظار
. غرامي موعد يف معه خترج أن سأهلا االنتظار، قاعة يف قليلة، دقائق قبل. وحيًدا

.  بنعم أجابت. الليلة مًعا يتسّكعا أن سأهلا. األمر فهمت هكذا أقّله أو
 سديدة؟ الفكرة أن اهللا حبق تعتقدين ملاذا. شارلوت إىل نظرت  
 شارلوت، على يقتصر ال واألمر أحيانًا، لكن. علًنا هذا أقول ال حسًنا،  

 تّتخذه أن وشك على أو تّتخذه تدمريي قرار -املريضة تقوله ما إىل أنصت
 أن «باب من احلقيقية مبشاعرها عملها لرب أسّرت عندما املثال، سبيل على(

!  ذلك تفعلي ال! ال االنفجار، يف رغبيت أكبح بنفسي فأشعر)- »صادقة تكون
.  أيًضا القطار حتّطم على شاهدة أكون أن أيًضا يسعين ال لكن  
 جّيًدا أعلم لكّنين قرارتا، بنتائج مسبًقا التفكري حول وشارلوت أنا تكّلمنا لقد  
. مهول وحش هلو التكراري فاإلكراه. ذهنّية عملّية من أكثر يشّكل األمر أن

 بل ال معه؛ املرتافقة والفرحة باالستقرار تثق أن يسعها ال لشارلوت، بالنسبة
 ومرًحا، حمًبا والدك ويكون طفلة، تكونني عندما. والغثيان بالقلق تشعر جيعلها

 ويقوم -يكن مل شيًئا وكأن ويتصّرف الحًقا يظهر أن قبل ما، لفرتة خيتفي مث
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 اكتئابا من والدتك خترج وعندما. قّالب الفرح أن تتعّلمني- وتكرارًا مرارًا بذلك
 اآلخرين األوالد أمهات ترى كما وتتصّرف بأيّامك مهتّمة وكأّ�ا فجأة وتبدو

 التجربة بفعل جّيًدا تدركني ألّنك بالسعادة الشعور على جتروئني فال يتصّرفن،
 بك األجدى لذلك،. مرّة كل يف. حيصل وهكذا. حمالة ال زائل الشعور هذا أن
 قاعة من الشاب مع »تتسّكعي «أن بك األجدى. مستقرًا أمرًا تتوّقعي أّال 

.  اآلن يغازلك أن قّرر لكّنه ال، أو حبيبته مع يزال ال إّما وهو االنتظار،
 بأن تعتقدين هل. حبيبته مع الوضع هو ما أدري ال: «قائلة شارلوت واصلت  

.  »خاطئة؟ الفكرة
.  »األمر؟ حيال به تشعرين الذي ما  «
. »خائفة؟ أم متحّمسة؟. أدري ال  «
.  »ممّاذا؟ خائفة  «
 فعل رّدة مبثابة أكون أن أو االنتظار، قاعة خارج يب يعجب أّال . أدري ال  «
 مع املشكالت يعاين كان إذ البداية منذ حمطًَّما يكون أن أو. حبيبته تركه بعد

.  »العالج؟ إىل يأيت قد ملاذا أعين،. األّول املقام يف حبيبته
 ذراع على وضعتها اليت بنظّاراتا تلعب جلستها، يف تتململ شارلوت بدأت  

.  الكنبة
 بل غرامًيا موعًدا ليست السهرة وهذه حبيبته مع يزال ال كان لو ماذا أو  «
 االنتظار قاعة يف مرّة كل أراه أن إىل سأضطر مث ذلك، أدرك ومل أصدقاء، جمّرد
 تذّكرين املتأّنق عن فيها تتكّلم اليت الطريقة أن شارلوت  أخربت.»أسبوع؟ كل
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 اآلن، لكن كطفلة، ليس أهلها، مع تواصلها قبل الذهنّية حلالتها وصفها بكيفّية
 هل التصّرف؟ سيحسنان هل جّيد؟ حنو على األمور ستجري هل. كبالغة

 ستتصّرف هل األخرية؟ اللحظة يف يعتذر أم أيب سيأيت هل جدال؟ يف سندخل
 سأشعر هل جّيًدا؟ وقًتا سنقضي هل العلن؟ أمام مالئم غري حنو على أمي

  باإلذالل؟
. شارلوت أردفت ،»أذهب لن حسًنا،  «
.  ستفعل أّ�ا جّيًدا أدرك كنت لكّنين  
 املعتادة بطقوسها القيام إىل شارلوت عمدت اجللسة، مّدة انتهت عندما  
 ببطء أغراضها توّضب أخذت مث اجللسة، انتهاء من صدمتها عن عّربت(

 دائًما تفعل كما عتبته، عند تتوّقف أن قبل الباب حنو اهلويىن مشت). شديد
 خالل تقوله أن با يفرتض كان شيًئا تقول أو سؤاًال  عليّ  لتطرح تستدير عندما
.  »الباب مقبض اعرتافات «نسّميه ما إىل متيل كانت جون، فكما. اجللسة

 ما كان أيّا أن يراودين كان إحساًسا أن مع عَرضي، بشكل كالمها بدأت  
 أن للمرضى بالنسبة الشائع فمن. عرضّيا حديثًا يكون لن تالًيا، به ستتفّوه
 هو مبا يتفّوهون وال ذاك، أو املوضوع هذا يتناولون كاملة جلسة طوال جيلسوا

 أمي «،»اجلنس ثنائي بأّنين أعتقد («األخرية العشر الثواين يف إّال  مهم
 األسباب، لشّىت  بذلك الناس يقوم). »فايسبوك موقع عرب وجدتين البيولوجية

 يرتكوين أن يريدون أو للتعليق، فرصة إعطائي يريدون ال أو باحلرج، يشعرون فإما
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 به فّكري كّله؛ اضطرايب إليك! خاصة هديّة. (حاهلم توازي اإلرباك من حبال
.  بالك يف فلتبقين: رغبة تكون أو) مفهوم؟ األسبوع، طوال

 وقفت. القبيل هذا من شيء أي شارلوت فم من خيرج مل املرّة، هذه لكن  
 يصعب اخلصوص وجه على ما بشيء تفّكر كانت إن تساءلت. إّال  ليس هناك
 على والدها جييب أن أمنيتها أو الكحول، إدما�ا مثل: تواجهه أن عليها

 ذلك، عن عوًضا. ميالده عيد ملناسبة املقبل األسبوع به تّتصل عندما اهلاتف
.  »القميص؟ هذا على حصلتِ  أين من: «سألت

 يف ونادل أجرة، سّيارة سائق سألين لقد. البساطة يف غاية سؤال وكأنّه يل بدا  
 القمصان أحد -القميص هذا حول نفسه السؤال الشارع يف وغريب ستاربكس

 ترّدد، بال نفسها اإلجابة أجيب كنت مرّة، كل ويف- إيلّ  بالنسبة املفّضلة
 فرتة يف أنرتوبولوجي، متجر: «اجلّيد وحظي الرفيع ذوقي حيال بالفخر وبشعور

 ليس. نفسها اإلجابة قول من منعين ما شيء شارلوت، مع لكن ،!»التنزيالت
 لكّنين). مريضايت إحدى فعلت كما (نفسها املالبس ترتدي أن أخشى أّنين

 مع موعدها يف لرتتديه عليه حتصل أن تريد سؤاهلا؛ سبب أفهم وكأّنين أشعر
.  إليه تذهب أّال  با يفرتض الذي املوعد املتأنق،

.  األحوال كل يف أجبتها. »أنرتوبولوجي متجر  «
.  مبتسمة أجابت ،»املقبل األسبوع أراك مجيل،  «
 بنظرها وتشيح الثانية من جلزء أعيننا تلتقي أن قبل ليس لكن رحلت، وهكذا  

.  سيحدث الذي ما يعلم كالنا كان.  بعيًدا
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٣٤  
 وحسب أنت كن

 
 حول شعري مصّفف مع حوار يف دخلتُ  تقريًبا، تدّريب مرحلة منتصف يف  

.  النفسي العالج
 قال. »نفسية؟ معاجلة تعملي أن تريدين ملاذا: «أنفه يقشط وهو كوري سألين  
 اليوم، طوال الناس مشكالت إىل يستمع نفسي، معاجل وكأنّه يشعر ما غالًبا إنّه
 خيربونين ملاذا. شعرهم أقص أنا. املعلومات من به مبالغ كمّ : «قائًال  واصل مث

. »التفاصيل؟ هذه
.  »شخصّية؟ أمورًا يتناولون هل  «
 ورفع ،…»إنّه. باألمر القيام يسعك كيف أعلم ال. يفعل البعض طبًعا، آه  «

.  »يستنزفين. «املناسبة الكلمة عن يبحث اهلواء يف مقّصه
.  غّريت يشّذب أراقبه أخذت. القص عملّية إىل عاد مث  
 أسرارهم، الناس شاطره عندما أنه ببايل خطر. »هلم؟ تقول ماذا: «سألته مث  

 إىل فننظر حتديًدا، اآلن نفعل كما املرآة، إىل ينظرون األرجح على كانوا
.  سهولة أكثر األمر جيعل ذلك لرّمبا. مّنا كل انعكاس

.  »كّلها؟ مشكالتم أمسع عندما أقول ماذا  «
.  »الشخصي؟ برأيك عليهم فتمنّ  النصح، هلم تسدي أن حتاول هل حسًنا،  «
.  »أبًدا  «
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. »إًذا؟ ماذا  «
.  »وحسب أنت كن: «منهم لكل أقول  

.  »ماذا؟  «
.  »وحسب أنت كن منهم لكل أقول  «
. عياديت يف هذا أقول نفسي ختّيلت. أضحك بدأت. »تقوله؟ ما حًقا هذا  «
.  وحسب أنت كن املشكالت؟ تعاين هل
 يساعدهم قد. مرضاك مع ذلك جتّريب أن عليكِ : «يل يبتسم وهو فأجابين  

.  »األمر
.  »زبائنك؟ يساعد وهل: «فسألته  
 يف فيأتون شعرهم، هلم أقصّ . األمر جيري هكذا. «إجيابًا برأسه كوري أومأ  

 القّصة يف خطب مثّة هل ملاذا؟: «أسأهلم. خمتلًفا شيًئا يريدون ليقولوا التالية املرة
 شيًئا يريدون لكّنهم! رائعة األخرية القّصة كانت. كال: فيجيبونين األخرية؟

 قّصة خيالو�ا لكّنهم نفسها الشعر قّصة هلم أقصّ  وهكذا. إّال  ليس خمتلًفا
.  »وحيّبو�ا. مغايرة

. املقصَّف شعري أطراف على يرّكز وكأنّه بدا لكّنه املزيد، يقول أن انتظرت  
.  أرًضا يتداعى شعري أراقب أخذت

 عن كوري توّقف. »مبشكالتم؟ ذلك عالقة ما لكن. حسًنا: «قائلة أردفت  
.  املرآة يف إيلّ  ونظر القص
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 إّ�ا حّىت . هي كما خبري األمور رّمبا! فعلّية مشكلة ليس منه يشتكون ما رّمبا  «
 تغيري حياولوا مل إن سعادة أكثر يكونون رّمبا. شعرهم قّصة حال كما رائعة، رّمبا

.  »وحسب أنت كن. األمور
 أحيانًا الناس حيتاج. ذلك يف حمالة ال حقيقة مثّة. األمر هذا يف أفّكر أخذت  

 حتتاج أفضل، حبال تشعر كي أحيانًا، لكن. هم كما واآلخرين أنفسهم لتقّبل
 كما حللك، بأبى تبدو جتعلك اليت املرآة ليس لكن عينيك، أمام تنتصب ملرآة
.  اآلن إليها أنظر اليت تلك

. »للعالج؟ خضعت أن لك سبق هل: «كوري سألت  
.  »أنا ليس. «بقّوة رأسه يهز أخذ. »ال طبًعا ال،  «
 أنّه إّال  املعلومات، من به املبالغ الكمّ  على كوري اعرتاض من الرغم على  

 املعلومات من كافًيا كّما أخربين شعري، يل يقصّ  أمضاها اليت السنوات خالل
 أنّه أخربهم عندما تقّبله يف عائلته عانت وكيف احلب، أحرقه كيف: نفسه عن

 الرجال، مع عالقات يقيم حياته، طوال بالسر شاًذا كان والده أن وكيف شاذ،
 من لعدد خضع قد كوري أن أيًضا، أعلم، كنت. باألمر يعرتف مل ذلك ومع

 يتحّضر وأنّه شكله، عن راضٍ  غري يزال ال ذلك ومع التجميل عملّيات
 انفك ما نتكّلم، كّنا بينما إنّه حّىت . جديد من اجلرّاح مبضع حتت للجلوس

.  مرغوبًا يزال ال أنّه من يتأّكد املرآة، يف نفسه إىل ينظر
.  »احلزن؟ أو بالوحدة تشعر عندما تفعل ماذا: «سألته  
.  »تيندر موقع: «واقعية بكل ردَّ   
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. »األمر؟ وينجح  «
.  »طبًعا. «ابتسم  

.  »جديد؟ من الشباب هؤالء تقابل وال  «
.  »الطبيعّية احلاالت يف ليس  «
.  »أفضل؟ حبال وتشعر  «
. »نعم  «
 تبحث التطبيق إىل فتعود جديد من احلزن أو بالوحدة تشعر أن إىل تعين،  «
.  »آخر؟ شاب عن
 األمر خيتلف هل األحوال، كل يف. «الشعر مبجّفف املقص استبَدلَ . »متاًما  «
.  »أسبوع؟ كل العالج لتلّقي يذهبون الذين أولئك عن
 عالًجا املعاجلون مينح ال أوًال،. عّدة أوجه من خمتلف األمر. خمتلف األمر  

 عملّية يشبه فعلّية مقابلة إجراء إن يقول صحافيُّا مرّة مسعت. بسيطًا أسبوعًيا
 أكتشف أنا ها. يديك بني املقص حتمل أن إىل سهلة تبدو: أحدهم شعر قص
 النهاية، يف. هنا التبشري مبعرض أكن مل لكّنين. للعالج بالنسبة نفسه األمر أن

.  للجميع مناسًبا العالج ليس
 املرء فيها يكون كي عدة طرق مثّة. حق على أنت: «لكوري النهاية يف قلت  
.  »وحسب نفسه هو
 هاتفه إىل نظر مث ،»عالجك لكِ : «يل يقول أن قبل الشعر جمفف شّغل  

. »عالجي ويل: «مضيًفا برأسه وأومأ
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٣٥  
 تفّضل؟ هل

 
.  تبقي أيّها تقّرر جسدها، ألعضاء جردة جويل تقيم  
 لن الرحم؟ القولون؟: «دعابة تلقي أ�ا لو كما حاجبيها ترفع وهي تسألين  

 أن أريد كنت إذا ما حول يتمحور كّله فاملوضوع لذا. املهبل. ذلك تصّدقي
.  »أُنكح أو أطفاًال، أجنب أو أتغّوط،

 يف عليه بدت عّما خمتلفة تبدو جويل كانت. حنجريت تعتصر بعقدة شعرت  
 بضعة قبل عليه تبدو كانت عّما حّىت  أو أشهر، بضعة قبل جوز ترايدر متجر

 من هلم بدّ  ال احلياة، قيد على تبقى كي أّ�ا األطّباء هلا شرح عندما أسابيع،
 السرطان، من األوىل اجلولة يف ناضلت لقد. منها إضافّية أجزاء بضعة اقتالع
 مع بالبقاء انتهى الذي اإلعدام حكم إصدار وعند جديد من ظهوره ولدى
 أنا«الـ من كثري بعد لكن. أمل من بعًضا منحها الذي محلها ومع التنفيذ، وقف
 كانت. برّمته األمر أ�كها وقد التجميلّية، بالدعابات اكتفت ،»إّال  ليس أمزح

 مًعا، نبكي بتنا أحيانًا. قانيتني محراوين وعيناها مرتّهلة، حنيلة تبدو بشرتا
.  تغادر أن قبل وتعانقين

 على األمر تبقي أن أرادت إذ مريضة، أّ�ا يعلم جوز ترايدر متجر يف أحد ال  
 أّوًال  إليها يتعّرفوا أن أرادت. سبيًال  ذلك إىل استطاعت طاملا النحو، هذا

 حنن نفّكر، كيف كثريًا يشبه الذي األمر سرطان، كمريضة وليس كإنسان،
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 إىل نتعّرف أن قبل إليهم نتعّرف أن نريد: مبرضانا النفسّيني، املعاجلني
.  مشكالتم

 السهرات يف نلعبها كّنا اليت »تفّضل هل «ألعاب يشبه األمر: «اليوم قالت  
 هل حريق؟ اندالع يف أو طائرة سقوط حادثة يف املوت تفّضل هل. صغارًا وحنن

 لسائر مقيتة رائحتك تكون أن تفّضل هل. »أصّم؟ أو أعمى تكون أن تفّضل
 املرّات، إحدى يف حياتك؟ أيّام لسائر مقيتة رائحة تشم أن تفّضل أم حياتك،

 كّال،: «اجلميع فردّ . »ذاك وال هذا ال: «قلت لإلجابة، دوري جاء عندما
 ما وهذا. »ذاك وال هذا ال أختار حسًنا: «فأجبت ،»إجابة ختتاري أن عليك
 يكون قد مشينني، خيارين أمام تكون عندما رّمبا أنه فكرة اجلميع، صدم

.  »ذاته حبد خيارًا والالذاك الالهذا
.  ذاك وال هذا ال أختار: امسها حتت كتبوا األخرية، للسنة املدرسة كتاب يف  
 إن ُسئلت وعندما. أيًضا البالغة حياتا يف املنطق هذا جويل استخدمت  

 ممّوًال  موقًعا أو أقل، متويل مع مرموقة ثانوية مدرسة يف فرصة تفّضل كانت
 اخليارات من أي حول رأيه اجلميع أبدى لالهتمام، إثارة أقل إّمنا بالكامل
: األمر نفعها وقد. منهما أيًا ختَرت  مل اجلميع، عكس لكّنها. تأخذ أن با يفرتض

 أفضل موقع يف ثانويّة مدرسة يف أفضل عرض على حصلت قصرية، فرتة فبعد
.  هناك زوجها والتقت أختها، فيها تقطن اليت نفسها املدينة يف
 أن تفّضلني هل: اخليارات أمامها تراجعت حّىت  باملرض، أصيبت إن ما لكن  

 كثرت. احلياة اختارت ومتويت؟ �ديك تبقي أم وتعيشي، �ديك تفقدي
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 مرّة، كل ويف واضحة، إّمنا صعبة اإلجابات كانت حيث املماثلة، القرارات
 على »تفّضلني هل«الـ هذا مع اآلن، لكن. خطوة خطوة تّتخذها جويل كانت

 تدري تكن مل جسدها، أعضاء من تتأّلف اليت الروليت تلك التحديد، وجه
.  هلا إجهاض آخر صدمة ختّطي حتاول النهاية، يف تزال ال كانت. ختتار ماذا
 حامًال  نيكي الصغرى أختها خالهلا أصبحت أسابيع، مثانية محلها استمرّ   

 األوىل الثالثة األشهر انتهاء حىت النبأ إعالن الشقيقتان ترد مل. الثاين بطفلها
 على بفرح األيّام تعدّ  األخرى، بسر منهما واحدة كل فاحتفظت محلهما، من

 عشر الثين احلمل تقّدم حتتسب اإللكرتونية، الشبكة عرب مشرتكة روزنامة
 حامل أّ�ا تفرتض كانت ألّ�ا األزرق اللون تستخدم جويل كانت. أسبوًعا
 نيكي، أما. الصغري الطفل إىل إشارة يف BB ب ب وأمسته بصيب؛

 اللون وهو ،)Baby Y واي باييب: الطفل ولقب (األصفر اللون فاستخدمت
 أن أرادت األّول، محلها يف وكما الطفل؛ غرفة به تدهنَ  أن ختّطط كانت الذي
.  مفاجأة املولود جنس تبقي

 بدأت قد أختها كانت. النزيف بدأ جويل، لدى الثامن األسبوع �اية مع  
 وصلتها الطوارئ، قسم إىل مّتجهة جويل كانت وبينما. السادس أسبوعها لتّوها
: عليها كتب شعاعّية صورة كانت. نيكي من رسالة

 ب؟ ب خاليت ابن كيف! اآلن ينبض قليب انظروا، مرحًبا  
.  واي باييب قباليت،  
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 يعد مل واي الطفل خالة ابن. حسًنا يبلي يكن مل واي الطفل خالة ابن لكن  
.  للحياة قابًال 

 املستشفى تغادر وهي النفس متّين  جويل أخذت السرطان، أعاين لست أقّله  
 من النساء با مترّ  »طبيعّية «ملشكلة زارتا املرّة، هذه. جّيًدا تعرفها باتت اليت

 محلهن، من األوىل األسابيع يف لإلجهاض يتعّرضن النساء من فكثريات. عمرها
.  الكثري عاىن قد جويل وجسد. طبيبها هلا شرح ما حبسب

.  »إّال  ليس احلوادث تلك أحد إنّه: «طبيبها هلا قال  
 أرض يف حياتا طوال عاشت اليت جويل، اكتفت حياتا، يف األوىل وللمرّة  

 مرّة كل يف ميلكون األطّباء كان النهاية، يف. اإلجابة بذه املنطقّية، الشروحات
ا السبب وكان ما، حلادث سبًبا

ً
 من أي االحتمال، السيئ، احلظ القَدر،. مؤمل

. املر التشخيص عن بعيد أنّه لّرد به، مرّحًبا احتماًال  بدا هذا
 إنه تقول، جتدها املطبخ، يف قسطل ينفجر أو حاسوبا يتعّطل عندما    واآلن،

. »إّال  ليس احلوادث تلك أحد«
 يف يصلح قد األمر أن قّررت. وجهها إىل االبتسامة محلت اجلملة تلك  

 دخل اليوم، ذاك يف أنّه أخربتين أيًضا؟ جّيدة أمور لنا حتصل مرّة كم. االّجتاهني
 وقالت املرأب يف جتلس كانت مشّردة امرأة مع جوز ترايدر متجر إىل أحدهم

. األطعمة بعض لنفسها تشرتي أن منها طلبت هناك؟ املرأة تلك أرأيت: «جلويل
 هذه أخربت. »الفاتورة وسأسّدد إيلّ  تعايل أرجوك الصندوق، إىل تصل عندما
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 تلك أحد إنّه: «تقول وهي برأسها تز وأخذت العمل، بعد ملات القصة
.  »إّال  ليس احلوادث

 واي الطفل كان. جديد من جويل محلت التالية، حماولتها يف الواقع، يف  
.  إّال  ليس احلوادث تلك أحد إنه. املرّة هذه منه أصغر خالة بابن سيحظى

 بل. اسم أي عليه جويل تطلق مل سّيئ، فأل بأي الطفل تصيب ال وكي  
 أحد يسع ال جوهرة كان لو كما بسّرها وحتتفظ معه وتتكّلم له تغّين  أخذت

 جويل زوج كانوا معها بسّرها احتفظوا الذين اآلخرون األشخاص. يراها أن
 وهي جويل يل أسّرت. (حبملها علم على تكن مل أّمها إن حّىت . وأنا وشقيقتها
 كانت هكذا،). »لنفسها اجلّيدة باألخبار االحتفاظ عليها يصعب: «تضحك

 قلب شكل على البالون أنا يل تصف وكانت احلمل، مراحل بتطّور أنا ختربين
 من أنا وكنت النبض، لسماع صوتّية صورة أول ملوعد معه مات أحضره الذي

 جويل رحم أن التحاليل وكشفت أجهضت عندما أسبوع، بعد به اّتصلت
 أخرى، مرّة. إزالته عليها يتعّني  كان تلّيف بسبب »املالئمة بالبيئة ليس«

.  للمعاجلة قابلة شائعة، مشكلة ألّ�ا با، مرّحب مشكلة
 ما اليت اجلملة هذه كانت. »السرطان أعاين لست أقّله لكن: «جويل قالت  

 اليومّية االنزعاجات من -حيدث ما كان أيّا. ومات هي تكّررها انفّكت
 تعاين ال جويل أن طاملا- منها الناس يشتكي قد اليت الكبرية أم الصغرية

 جراحّية لعملّية سوى حتتاج ال جويل كانت. خري بألف العامل فكان السرطان،
.  جديد من احلمل معاودة تستطيع مث التلّيف، من للتخّلص بسيطة
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.  »أخرى؟ جراحّية عملّية: «مات سأل  
 رّمبا أن فاقرتح. الكفاية فيه ما عاىن قد جويل جسد أن من خيشى كان  

 اليت األجّنة من بالطفل حتمل بديلة أم استخدام إىل اللجوء أو التبّين  ميكنهما
 مشرتًكا قامسًا ذلك وكان جويل، كما متاًما املخاطر من ينفر مات كان. ّمجداها
 تعّرضت اليت كّلها اإلجهاض حوادث فمع. األوىل للمرة التقيا عندما بينهما

 األم حل إىل جلآ إن ذلك، عن فضًال  أمانًا؟ أكثر حًال  احلل هذا أليس هلا،
.  باهلما يف األمثل الشخص لديهما كان البديلة،

 بإميا، جويل اّتصلت هلا، إجهاض آخر خالل الطوارئ قسم إىل طريقهما يف  
 كانت. جويل دوام تغّطي أن تستطيع كانت إن لرتى جوز، ترايدر يف زميلتها

 حّىت  بديلة، أّمهات وكالة يف امسها بتسجيل جويل، علم دون من قامت، قد إميا
 عمرها من والعشرين التاسعة تبلغ إميا كانت. جامعتها أقساط تسديد تستطيع

 أن فكرة حتب وكانت جامعية، شهادة على للحصول تسعى متزّوجة أم وهي
. بالدراسة حلمها حتقيق تستطيع أن مقابل طفل، بإجناب حلمها عائلة متنح

 على خدماتا إميا عرضت رمحها، مشكالت عن إلميا جويل أسّرت عندما
 الدراسة، مقاعد إىل العودة على سابق وقت يف شّجعتها قد جويل كانت. الفور
 جنب إىل جنًبا وإميا جويل عملت. اجلامعي طلبها ملء يف ساعدتا إّ�ا حىت

 كان إن لكن. ولدها ما يوًما حتمل قد إميّا أن جويل ببال خيطر ومل ألشهر،
 سألت املرّة، فهذه ملاذا؟، احلياة، يف نفسها على دائًما تطرحه الذي السؤال
  ال؟ ملَ  نفسها،
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 كثرية مرّات فعال كما متاًما جديدة، خطّة على ومات جويل عملت وهكذا  
 وإن. احلمل واحدة مرّة وحتاول تلّيفها من جويل ستتخّلص. زواجهما بداية منذ
 أيًضا، األمر ينجح مل وإن. طفلهما حتمل أن إميا من يطلبان األمر، ينجح مل

.  التبين بواسطة أبوين يصبحا أن حياوالن
: القادمة واخلطّة الطفل خسارة شرح من انتهت أن بعد عياديت يف جويل قالت  
 التلّيف، إزالة لعملّية حتضريها خالل أّ�ا غري. »السرطان أعاين لست أقّله«

 هو وها السرطان عاد لقد. الوحيد النسيج يكن مل التلّيف أن األطّباء اكتشف
 أرادت، لو. معجزة عقاقري من ما. به القيام ميكن ما مثّة يكن مل. ينتشر

 أن عليها لكن اإلمكان، قدر حياتا إلطالة وسعهم يف مبا القيام يستطيعون
.  تريد مبا لتحظى الكثري عن تتخّلى

- دونه من تعيش وال -معه تعيش أن تستطيع مبا تفّكر أن عليها يتعّني  كان  
.  زمنية فرتة وألي

 اجلالسان ومات، جويل انفجرت األوىل، للمرّة األمر األطّباء عرض عندما  
 يف ضحكا. الضحك من األطباء، أحد عيادة يف كرسّيني على جنب إىل جنًبا

 طبيب حضرة يف ضحكا التايل، اليوم ويف اجلاد، النسائي األخّصائي عيادة
 اجلهاز أمراض أخّصائي عند ضحكا قد كانا األسبوع، وبنهاية. العابس األورام

 رأي على للحصول استشارامها الّلذين واجلرّاَحْني  البولية، واملسالك اهلضمي،
. ثانٍ 

٣٨٤



 اللوايت املمّرضات كانت وكّلما. يقهقهان كانا األطّباء، يستشريا أن قبل  حّىت 
 جويل كانت. »اليوم؟ حالكما كيف: «يسألن الفحص قاعة إىل يرافقنهما

 تدري وال. »أنِت؟ عنكِ  ماذا. أحتضر أنا حسًنا،: «مثرية مباالة بال جتيب
.  جينب مبا املمّرضات

.  املرح يف غاية مات مع األمر جتد كانت  
 أعضاء استئصال يتم أن احتمال عليهما ُعرض عندما أيًضا الضحك يف غرقا  

.  يفتك أن للسرطان ميكن حيث اجلسد من
 ال: «الطبيب عيادة يف جويل مع جيلس كان بينما عرضي بشكل مات فقال  

 القولون، وخسارة املهبل على للمحافظة أصّوت شخصّيا. اآلن للرحم بنا حاجة
.  »هلا واملهبل القولون بني احلسم أمر أترك لكّنين
 ،»لطيًفا؟ أليس لطيف، هو كم! هلا واملهبل القولون بني احلسم أمر أترك  «

.  عالًيا تقهقه وهي جويل سألت
 كّنا إن املهبل إبقاء من الفائدة ما. أدري ال: «جويل قالت آخر، موعد ويف  

 أخاله ال جسمي؟ من يتدّىل  براز كيس على وسأحصل القولون سنستأصل
.  أيًضا مات مع ضاحكة وانطلقت. »اإلطالق على مثريًا

 فانفجرت أخرى، أنسجة باستخدام مهبًال  خيلق أن ميكنه أنّه اجلرّاح شرح  
.  »مات؟ يا بذلك رأيك ما! الطلب حسب مهبل: «جديد من ضاحكة جويل

.  غلبا حّىت  وضحكا ضحكا  
.  با ضحكا اليت بالشدة بكيا. بكيا مث  
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 أخربين عندما ضاحكة انفجرت كيف تذّكرت بذلك، جويل أخربتين عندما  
. املقبلة العشر للسنوات بيته سقف حتت طفل مع يعيش أن يريد ال أنّه اخلليل

 احلبيبة، أّمها توفّيت عندما هستريي بشكل ضحكت اليت املريضة تذّكرت
 مث. املتعّدد بالتصّلب مصابة زوجته أن علم عندما ضحك الذي واملريض
 مرضاي، فعل كما جلسات، طوال ويندل عيادة يف انتحبت كيف تذّكرت

.  املاضية القليلة األسابيع يف جويل فعلت وكما
.  الكرّة وتعيد. تبكي. تضحك: احلزن هو هذا  
 أفّكر: «عاديّا حوارًا جتري وكأّ�ا الفتة مباالة بال اليوم جويل يل قالت  

 ثديني زرعت قد أنا ها أعين، …القولون عن التخّلي إّمنا باملهبل باالحتفاظ
.  »باريب؟ لعبة وبني بيين الفرق ما أيًضا، اصطناعي مهبل مع. اصطناعّيني

. نفسها هي تعود ال أن قبل عنه تتخّلى أن ميكنها مبا تفّكر أن حتاول كانت  
 بالكاد الناس أن كيف أفّكر أخذت حّيا؟ كنت وإن احلياة يشّكل الذي ما

 أّال  يفّضلون اليت »تفّضل هل«الـ كل كبارهم، مع األمر هذا ذكر على يأتون
 تلك تعيش أن إىل فكريّة جتربة جمّرد األمر يبقى ذلك، عن فضًال . با يفّكروا
 التحّرك؟ على قدرتك تفقد عندما الفاصل؟ احلد ما. الواقع أرض على التجربة

 الوعي؟ من درجة أي إىل التحّرك؟ من درجة أي إىل عقلك؟ تفقد عندما أو
  الواقعة؟ تقع عندما فاصًال  حّدا يشّكل يزال ال هل
 على قادرة تعد مل إن متوت أن تفّضل: الفاصلة جويل حدود هذه كانت  

 بلورة على قادرة تعد ومل ذهنها وبلغ السرطان انتشر لو أو العادي، الطعام تناول
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 إمعائها لتفريغ اضطّرت لو متوت أن تفّضل أّ�ا تعتقد كانت. متماسكة أفكار
.  القولون ثقب عملّية كيس إّال  ختشى ال اآلن، لكن بطنها، يف ثقب عرب
.  »كذلك؟ أليس ذلك، جرّاء بالنفور مات سيشعر  «
 تفاجأت الطب، كّلية يف القولون ثقب جراحة فيها رأيت اليت األوىل املرّة يف  

 جمموعة يشرتي أن له ميكن املرء إن حّىت . مزعجة وغري سلسة العلمّية أن كم
 والقلوب السالم وعالمات والفراشات بالورود املزيّنة املتأنّقة األكياس من

 اسم الموعة هذه على الداخلّية املالبس مصّممي أحد أطلق وقد. والوهرات
 الشهرية الداخلّية املالبس عالمة إىل إشارة يف ،»األخرى سيكرت فيكتوريا«
.  »سيكرت فيكتوريا«
.  »السؤال؟ عليه طرحتِ  هل: «سألتها  

 بأنّه تعتقدين هل. أعلم أن أريد. مشاعري جيرح أن خيشى لكّنه. نعم  «
.  »منّفرًا؟ األمر سيجد

 سيجد أعتقده ال: «أيًضا مشاعرها أجرح أّال  أحاول أّنين أعي وأنا فأجبتها  
.  »عليه االعتياد إىل يضطر قد لكّنه. منّفرًا األمر
.  »الكثري على يعتاد أن اضطر لقد  «
 برناًجما يشاهد مات كان. عّدة ليالٍ  قبل بينهما دار شجار عن أخربتين  

 ينصت أنّه مّدعًيا هلا، يهمهم مات كان. الكالم أرادت جويل لكن تلفزيونّيا،
 ميكننا رّمبا االنرتنت، على رأيت ماذا انظر. جويل حفيظة أثار الذي األمر إليها،

 فرّدت الغد، يف سأنظر الليلة، ليس مات، فأجابا له، قالت األطباء، نسأل أن
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 مل بغضب إليها مات الوقت، فنظر من الكثري منلك وال مهم هذا لكن جويل،
.  قبل من عنده تره
 كانت. »سرطان؟ بال واحدة بليلة حنظى أن ميكننا أال: «قائًال  مات صرخ  

 غرّة، حني على أُخذت اليت وجويل هلا، دعمه عن فيها يتخّلى اليت األوىل املرّة
 هل! سرطان بال واحدة ليلة ترف أملك ال: «نفسها احلنق بدرجة عليه رّدت
 غرفة إىل توّجهت مث »سرطان؟ بال واحدة ليلة مقابل لفعله مستعّدة أنا ما تعلم
. طوره عن خروجه على معتذرًا مات، حلقها دقيقة، وبعد الباب، وصفقت النوم
 بالتوتّر يقاس ال لكنه. يل بالنسبة التوتر من الكثري األمريسّبب. متوتّر أنا هلا قال

 تريدين ما أريين. اإلحساس عدمي كنت. آسف أنا لذلك أنِت، تعانينه الذي
 نوعّية أن أدركت لقد. مقتًال  منها أصابت قد كلماته لكن. االنرتنت على
 أعارت قد تكن ومل. أيًضا ملات بالنسبة بل. وحسب هلا بالنسبة تتغّري  مل احلياة
.  قبل من أمهّية أي األمر
 واحدة ليلة يستحق. بالغة بأنانية شعرت. االنرتنت على رأيته عّما أخربه مل  «
.  »تزّوجين عندما به تعّهد ما هذا ليس. سرطان بال
.  النظرة تلك إليها نظرت  

 يف الظروف، شىت يف الدائم الرباط على العهود تنص احلال، بطبيعة حسًنا،  «
 كبسة على تضغط عندما يشبه األمر لكن. واملرض الصحة يف والضراء، السراء

 احلصول بطلب التقدم أو ما تطبيق تنزيل قبل املفروضة الشروط على »موافق«الـ
 تفّكر كنت إن أو. عليك ينطبق ذلك من أيًا أن تفّكر ال. ائتمان بطاقة على
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 بأي حتظى أن قبل حّىت  العسل، شهر بعد مباشرة لك سيحصل تراه فال به،
.  »زواج فرصة

 آثرت لقد. مات على سرطا�ا بتأثري بالتفكري جويل قيام عن راضية كنت  
 مات على الصعب من رّمبا أنّه ذكرت كّلما املوضوع تغيري عرب الكالم تفادي

.  أيًضا كّله هذا يعيش أن
 وأبًدا دائًما موجود صلب، إنّه. رائع إنّه نعم،: «قائلة رأسها تز جويل كانت  
.  …»األحوال كل يف. جانيب إىل
 شيًئا لكن. ملواجهته جاهزة تكن مل أّ�ا إّال  مات، أمل عمق تعي جويل كانت  
 اجتماعهما: صعب بتوتّر اإلقرار على أجربها طوره، عن مات خروج مع تغّري  ما

.  أيًضا انفصاهلما هو إّمنا العصيبة، الرحلة هذه يف مًعا
 قيل، قد قيل ما لكن قاله، ما سحب على أصرَّ . «اآلن البكاء جويل بدأت  

 يود أنّه أراهن لكّنين. سرطان بال واحدة ليلة يريد ملاذا أتفّهم. بيننا عالق هو وها
.  »اآلن ميتة أّنين لو
 األخذ كان زواج أي يف يصعب قد. لو يود أنّه أراهن هلنيهة، أفّكر أخذت  

 هنا لكن اآلخر، للشريك كرمى جانًبا ورغباته الشريك حاجات وضع بني والرد
 أن جّيًدا أدرك فأنا ذلك، ومع. التوازن انعدام يف َهوادة وال امليزان دّفة متيل

 حديثًا، متزّوج الزمن، يف عالق وكأنّه يشعر مات ختّيلت. تعقيًدا أكثر األمور
 نفسه الوقت يف يدرك بينما عائلة، وتأسيس طبيعّية حياة لعيش يسعى شاب،

 يف أبًا مث أرمل، مستقبله إىل ينظر. آنّية مرحلة إّال  ليس جويل مع له تبّقى ما أن
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 األمر يستمر أّال  يأمل رّمبا. الثالثينات يف يكون أن بدل عمره من األربعينات
 املستشفيات، يف يقضيها عمره سنوات أفضل من مخس إضافّية، سنوات خلمس
 الوقت ويف. اآلخر وراء اجلزء جسدها، أجزاء تُبرت اليت الشابة بزوجته يعتين

 يشعر، بأخرى أو بطريقة وأنّه التجربة، بذه الصميم حّىت  تأثّر أنّه أراهن نفسه،
 تغّري  قد «أنّه الثالثينّية، زوجته وفاة سبقت اليت األشهر يف رجل أخربين كما
 الرجل، ذلك كما مات، أن أراهن. »احلياة قيد على يزال ال ذلك ومع لألبد

 هو ها لكن. آخر شخص من يتزّوج أن الوراء إىل به الزمان يعود لو خيتار لن
 فالثالثينات ُقُدًما؛ يسري حوله من اجلميع حيث احلياة من مرحلة يف مات

 مع نفسها املوجة على يعد مل. املستقبل بناء أساس هو الزمن من عقًدا تشّكل
.  اخلاص وحبزنه اخلاص، بأسلوبه التامة، بالوحدة يشعر ولرّمبا أقرانه،

 أن مقتنعة لكّنين تفصيل، بكل تعلم أن جلويل بالنسبة املفيد من أنّه أعتقد ال  
 إليه بالنسبة الكافية باملساحة مات حظي لو قيمة أكثر سيكون مًعا وقتهما
 أن منهما كلّ  أمكن ولو. املسار هذا طول على إنسانّيته من املزيد إلظهار

 مات قلب يف جويل فستبقى وقت، من هلما تبّقى ما يف اآلخر أغوار يسرب
.  رحيلها بعد حاضرة كاملة

 واحدة ليلة يريد إنّه قال عندما يعين كان مات بأن تعتقدين ماذا: «سألتها  
. »سرطان؟ بال
 هي أريد ما كل اإلجهاض، وعملّيات األطباء، مواعيد كل. «جويل تنّهدت  

 مطعم وعن حبثه جمريات عن يتكّلم أن يريد. أيًضا أنا منه خالية واحدة ليلة
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 الناس عنها يتكّلم اليت الطبيعية األمور تعلمني، …الشارع آخر اجلديد التاكو
 إّال  نكرتث عدنا ما أعانيه، ما فيه أعاين كنت الذي الوقت طوال. عمرنا من

 يل خطط أي يعدّ  أن يسعه ال اآلن، لكن. احلياة قيد على ألبقى سبيل بإجياد
. آخر شخص على يتعّرف أن ميكنه وال اآلن، من واحدة لسنة كانت وإن

. »أنا أموت أن هو قدًما ميضي كي إليه بالنسبة الوحيد السبيل
 النظر بغضّ : أساسّية حقيقة تكمن حمنتهما فوراء. إليه تلّمح ما أستشعر  بدأت

 على وهذا،. ما حد إىل طبيعتها إىل ستعود أّ�ا إال مات، حياة تغّري  كيفّية عن
 أو مات، من غاضبة كانت إن سألتها. جويل حفيظة يثري ما أفرتض، ما

.  حتسده
. األمر يف بأس ال أن أجبتها. »نعم: «مهني بسر تبوح أّ�ا لو كما فهمست  

 حياته؟ سيواصل أنّه واقع حتسد أن يسعها ال كيف
: تقول وهي وراءها الوسادة تسّوي وأخذت موافقة برأسها جويل أومأت  
 مث. املستقبل سيعيش ألنه منه وبالغرية الوضع، هذا يف لوضعه بالذنب أشعر«

.  »بالغرية لشعوري بالذنب وأشعر أعود
 املرء يشعر أن اليومّية، الظروف يف حىت شائع، األمر هذا أن كم أفّكر رحت  

 أن بنا يفرتض أال. عنه التكّلم ميكن ال حمّرم األمر وكم شريكه، من بالغرية
  احلب؟ هو هذا أليس اجلّيد؟ حلّظهم نسعد

 حتلم كانت اليت بالوظيفة الزوجة فازت عاجلتهم، الذين األزواج أحد حالة يف  
 حَرًجا أثار الذي األمر عمله، من زوجها فيه طرد الذي نفسه اليوم يف با
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 من يومّياتا من تشاركه أن عليها يتعّني  كم. العشاء مائدة على ليلة كل شديًدا
 إدارة حيسن أن ميكنه وكيف قصد؟ غري عن بالسوء يشعر زوجها جتعل أن دون
 يكونوا أن للناس ميكن مدى أي إىل فرحتها؟ عليها يفسد أن دون من غريته
 مل إّمنا أرادوه لطاملا شيء على شركاؤهم حيصل عندما النبل من قدر على

  سبيًال؟ إليه يستطيعوا
 ممتازًا، كان مترينه إن وقال باألمس، النادي من مات عاد: «جويل أضافت  

. مًعا النادي إىل نذهب كّنا ألنّنا احلزن، ببالغ شعرت لكّنين رائع، هذا فأجبته،
 يف أركض اليت أنا قّوة، أكثر بنية ميلك من إّنين للناس يقول دائًما كان

 أصبحوا الذين واألفراد يقول، كان! املخّنث وأنا البطلة هي. السباقات
 منارس كنا األحوال، كل يف. األلقاب بذه ينادوننا باتوا النادي يف أصدقاءنا

 وقّبلين، إيلّ  جاء عاد، عندما البارحة، إًذا. النادي بعد كثرية أوقات يف اجلنس
 من أختربه مل حنو على انقطع قد نَفسي لكن اجلنس، مارسنا مث القبل، فبادلته

 إىل يسري كان وبينما لالستحمام، مات توّجه. باألمر أفصح مل ذلك ومع. قبل
 مث. األقوى البنية ميلك من أنا كنت وأفّكر، عضالته إىل أنظر أخذت احلّمام،
. أيًضا نفسي أشاهد أنا بل. وحسب أموت يشاهدين من مات ليس أن أدركت

 أهلي. يعيش من كل جتاه بالغضب وأشعر. أحتضر نفسي أشاهد أنا
 بطفل سرتزق أخيت! أيًضا أجدادي بعدي من يعيش وقد! بعدي من سيعيشون

.  »أنا؟ أما. ثانٍ 
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 مراحل من جويل تعافت أن بعد. با اخلاّصة املياه زجاجة تأخذ يدها مّدت  
 السموم، كل يغسل املياه شرب أن أطباؤها أخربها السرطان، من األوىل العالج
 تفيد املياه زجاجة تعد مل. ذهبت أينما مياه زجاجة معها حتمل جويل فبدأت
.  صالة أو. عادة أصبحت لكّنها اآلن،

 األمر تستوعيب وأن موجوًدا، زال ما كل تري أن يصعب: «قائلة فطمأنتها  
.  »حياتك ختسرين أنت بينما

 تتشّكل وبدأت عينيها مسحت أخريًا،. الزمن من لربهة صامتتَـْني  جلسنا  
.  »فكرة لدي. «شفتيها على ابتسامة مالمح

.  مرتقّبة إليها نظرت  
. »سخيفة؟ كانت إن ختربينين هل  «
.  إجيابًا برأسي أومأت  
 أجعل رّمبا اجلميع، من بالغرية أشعر وقيت أقضي أن بدل أفّكر،: «قائلة بدأت  

 على أحّبهم الذين األشخاص أساعد أن وقت من يل تبّقى ملا هديف من جزءًا
.  »غيايب ختّطي

 مات خذي. «عليها تستحوذ احلماسة بدأت وقد الكنبة على جلستها بّدلت  
 أتساءل، كنت. مًعا العمر منتصف حّىت  نبلغ لن. مًعا نشيخ لن. كمثال وأنا

 معظم. زواج �اية منه أكثر انفصاًال  ستشبه وفايت كانت إن ملات، بالنسبة
 يف هن أزواجهن، ترك عن يتكّلمن اللوايت السرطان، جمموعة يف النساء

 زواجها على مضى قد األربعينّية وتلك عمرهن، من السبعينات أو الستينات
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 كزوجة استذكاري يتم أن أريد. ولدين زوجها مع وأجنبت سنة، عشرة مخس
 ها لذلك. سابقة كخليلة وليس كزوجة أتصّرف أن أريد. سابقة كخليلة وليس

 ترك عن الزوجات تلك تقوله ما تعلمني هل زوجة؟ تفعله الذي ما أفّكر، أنا
  وراءهن؟ أزواجهن

.  نفًيا رأسي هززت  
 كنت لو حّىت . يرام ما على سيكونون أزواجهن أن من التأكد عن يتكّلمن  «
 لو كما جويل إيلّ  نظرت. »خبري مات يكون أن أريد أّنين إّال  مستقبله، من أغار
.  أفعل مل لكّنين أفهمه، أن يب يفرتض شيًئا لتّوها قالت أّ�ا
.  »خبري؟ سيكون أنّه تشعرين جيعلك الذي ما: «سألتها  
 أساعده أن أريد أّنين إّال  بالغثيان، األمر يشعرين ما بقدر. «ثاقبة بنظرة رمتين  

.  »جديدة زوجة إجياد على
 يبدو ال هذا. جديد من أحبّ  إن بأس ال أن يعلم أن تريدين: «هلا قلت  

 الشريك منح إىل احملتضر الشريك يسعى ما غالًبا. »اإلطالق على سخيًفا
 قلبك يف أحدهم تبقي أن بأس ال يقول أن الربكة، تلك احلياة قيد على الباقي

.  الشخصني لكال تّتسع احلب على قدرتنا وأن آخر، شخص غرام يف تقع مث
. وحسب بركيت أمنحه أن أريد ال. «برأسها تز وهي جويل أجابت ،»كال  «
. »له تركيت من جزءًا اهلدية تلك تكون أن أريد. زوجة فعلًيا له أجد أن أريد

 ترايدر متجر فكرة جويل اقرتحت عندما كما متاًما الرتّدد، من حبال   شعرت
 أشكال من شكل املازوشية، من درجة على األمر يبدو قد. األوىل للمرّة جوز
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 جويل أن كيف أفّكر أخذت. التعذيب من مزيد ينقصها ال حالة يف التعذيب
 مات فزوجة. هذا حتّمل تستطيع لن باألحرى أو هذا، ترى أن تريد لن

 اجلبال وتتسّلق طويلة مشي رحالت يف ستذهب. أطفاله ستحمل املستقبلّية
 جويل فعلت كما معه، حمموًما جنًسا ومتارس معه وتضحك ستحتضنه. معه
. أيًضا إنسان جويل لكن واحلب، اإليثار يف قّمة ذلك أن يف شك ال. يوًما

.  مات وكذلك
. »اهلديّة؟ هذه مثل يريد أنّه تعتقدين جيعلك الذي وما  «
 السرطان، جمموعة يف امرأة مثّة لكن. هذا أعلم جنوين، األمر: «جويل أجابت  

 أيًضا، حيتضر املفّضلة صديقتها وزوج حتتضر، كانت. بذلك هلا صديقة قامت
 كم تعلم وكانت وحيدين، يكونا أن املفّضلة لصديقتها أو لزوجها تريد تكن ومل

 أمنيتها كانت لذلك،. الزمن من لعقود الصديقني خري سيكونان يّتفقان،
. فعال وهكذا. واحد موعد. الدفن مراسم بعد غرامي موعد يف يلتقيا أن األخرية
 أراها امرأة كل. »عذرًا. «جديد من تبكي جويل بدأت. »خمطوبان مها واآلن
 يف اعتذرت كيف أذكر. دموعها سّيما ال مشاعرها، على تعتذر جتدها تقريًبا
.  دموعهم حبس عرب وقائًيا، الرجال يعتذر رّمبا. أيًضا ويندل عيادة

 أعين «سابًقا، معها تشاركتها قد مجلة تكرار تعيد وهي أضافت جويل لكن  
.  »وحسب حزينة أنا بل عذرًا، ليس
  »…كثريًا ملات ستفتقدين  «
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 لألشياء يتحّمس كيف. فيه ما لكل. حًقا له سأفتقد: «قائلة ناحت  
 وكيف يقّبلين، كيف. كتاب يف سطر أو بالقهوة حليب كوب مثل الصغرية،

 يدفئ كيف. املعتاد من أكثر باكرًا استيقظ إن لتفتحا دقائق لعشر عيناه حتتاج
 ما كل متتّصان عينيه أن لو كما نتكّلم، عندما إيلّ  وينظر السرير يف قدميّ 
 الذي ما أتعلمني. «أنفاسها تلتقط قليًال  جويل توّقفت. »أذنيه كما متاًما أقوله،

. اجلميل الوجه هذا إىل النظر سأفتقد. وجهه آخر؟ أمر أي من أكثر سأفتقده
.  »أمجع العامل يف املفّضل وجهي إنّه
 مات أن لو متّنيت. صوت أي خروج دون حال حنيًبا تنتحب جويل كانت  

.  هذا على وشهد هنا كان
.  »بذلك؟ أخربته هل: «سألتها  
 أو. ليديك سأفتقد له، أقول بيدي، أمسك كّلما. الوقت طوال: «أجابت  

 كم أخربه- ممتاز صافرٌ  هو لإلشارة -املنزل حول يصفر وهو يدور عندما
 ميكنك. هنا زلت ما أنت جول،: «قائًال  عليّ  يردّ  ولطاملا. الصوت هلذا سأفتقد

 جويل صوت بدأ …»اآلن لكن. »صفريي وتسمعي يدي متسكي أن
 واقع يتقّبل بدأ بأنّه أعتقد. »أيًضا سأفتقدك أنا: «يقول بات اآلن. «يتحشرج

.  »املرّة هذه أحتضر أّنين
 أنا شيًئا؟ تسمعي أن تريدين: «قائلة واصلت مث. العليا شفتها جويل مسحت  

 أسعى حيايت قضيت اليت تلك الضعف نقاط كل. لنفسي سأفتقد أيًضا
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 أحب. حبق نفسي فيه أحب مكان إىل لتّوي أصل بدأت قد كنت لتغيريها؟
.  »أيًضا لنفسي سأفتقد لكّنين وألصدقائي، ولعائليت، ملات، سأفتقد. نفسي

 تصاب أن قبل أكثر قّدرتا أّ�ا لو متّنت اليت األشياء كل تسّمي وأخذت  
 اضطّرت أن إىل اإلثارة من قدر على ترامها تكن مل اللذان ثدياها: باملرض
 أّ�ما مع حنيلتني، رأتما ما غالًبا اللذان الصلبان، وساقاها عنهما؛ للتخّلي

 ختشى وكانت اإلصغاء، يف اهلادئة وطريقتها السباقات؛ يف جّيًدا ختدما�ا كانتا
 الصف يف طفل شّبهها اليت املمّيزة لضحكتها ستفتفد. ممّلة البعض جيدها أن

 إىل لسنوات اللدغة كما داخلها به احتفظت تعليق وهو ،»نعيق«بالـ اخلامس
 أن قبل مكتظّة غرفة يف إليها النظر اسرتاق على مات الضحكة تلك محلت أن

.  أمامها نفسه عن ويعّرف إليها ليصل طريقه يشق
 جيب كما أقّدره أكن مل! املريع لكولوين سأفتقد: «تضحك وهي أضافت مث  
 يفتقد نفسه خيال من. أحشائي وتفريغ احلّمام يف اجللوس سأفتقد. السابق يف

.  والغضب القهر دموع - الدموع دور جاء مث. »أحشائه؟ تفريغ
 اختفى، أن إىل حاصًال  حتصيًال  اعتربتَه شيء خسارة على يشهد يوم كل إن  

 بعضهم مع يتعاملون والذين أعاجلهم، الذين األزواج مع حيصل كما متاًما
 أن إىل اآلخر، للشريك حاصل حتصيل هو العالقة يف شريك كل وكأن البعض

 كثريات أخربتين وقد. باال�يار الزواج يبدأ عندما اآلخر ألحدمها باالفتقاد يبدآ
 خلسارتا ينتحنب جلسن لكّنهن الشهرية الدورة ميقنت كنّ  أّ�ن أيًضا النساء من
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 ستفتقد كما متاًما النزف إىل افتقدن. الطمث انقطاع مرحلة إىل وصلن عندما
.  أحشائها تفريغ جويل

 سحًقا، سحًقا، سحًقا،. للحياة سأفتقد: «مهس شبه يف جويل أضافت مث  
. حبّدتا هي لتتفاجأ صوتا نربة ترتفع أن قبل بدوء تقوهلا بدأت!». سحًقا
.  …»أن أقصد مل عذرًا،: «خجلة إيلّ  نظرت

. »مريع األمر سحًقا،. الرأي أوافقك. بأس ال: «فأجبتها  
 مل! سحًقا قول على النفسية معاجليت أمحل أنا ها واآلن: «جويل   ضحكت

 كانت: «رثائي يف يقولوا أن أريد ال. النحو هذا على شتمت أن يل يسبق
 الوقت لكن رثائها، يف يقال أن تريده الذي ما تساءلتُ . »البّحارين مثل تشتم
.  التالية املرّة يف باملوضوع أفاحتها أن فقّررت �ايته، على شارف قد كان
 معي؟ باألمر تقومني هل. الكرّة فلنعد. جّيد لشعور إنّه يبايل، من حسًنا،  «
.  »كذلك؟ أليس متبّقية، واحدة دقيقة لدينا

 النظرة تلك رأيت لكّنين مباذا؟ نقوم - تقوله الذي ما أفهم مل البداية، يف  
.  األمر فاستوعبت جمّدًدا، إليها عادت اليت احلذقة

.  …»أن تريديننا  «
 ومتتثل إّال  قاعدة أو قانونًا تفّوت ال اليت تلك. موافقة برأسها جويل أومأت  

 االستشاريّة، جمموعيت يف مؤّخرًا،. معها بالشتائم أتفّوه أن اآلن مّين  تطلب إليها
 نأمل أن علينا مرضانا، أجل من باألمل للتمّسك نسعى بينما إنّنا أندريا قالت

 قالت ما حبسب جلويل، العمر بطول آمل أن بإمكاين يعد مل إن. األنسب هلم
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 أن أستطيع ال: «آنذاك هلم قلت. آخر بشيء باألمل أمتّسك أن فعليّ  أندريا،
 أحسست اآلن، هنا جالسة نفسي وجدت بينما لكّنين. »تأمل كما أساعدها

.  اليوم أقّله املساعدة، أستطيع رمبا بأّنين
 »جاهزة؟ حسًنا، «أجبتها،  
 سحًقا، سحًقا، سحًقا، سحًقا، سحًقا، سحًقا، سحًقا، «مًعا، صرخنا  

.  مبتهجتَـْني  أنفاسنا، التقطنا انتهينا، وعندما!». سحًقا سحًقا،
 مرضى كان الردهة، يف. وداًعا تعانقين كالعادة، حيث الباب، إىل رافقتها مث  

 عقارب اكتمال من دقائق عشر قبل األبواب فتفتح جلساتم، يغادرون آخرون
 أصواتنا أن من بد ال. جويل غادرت بينما متسائلني زمالئي إيلّ  نظر. الساعة

 تلك. أضحك وبدأت بايب، أغلقت كتفّي، رفعت. املمر إىل وصلت قد
.  أعتقد ما على سابقة،

 - الدموع إىل الضحك من حتّول. عيين يف تكتنز بالدموع أحسست مث  
.  هذا من شخصًيا أعاين وأنا جلويل سأفتقد. احلزن

!».  سحًقا «يصرخ أن إال للمرء يبقى ال أحيانًا،  
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٣٦  
 الحاجة سرعة

 
 تقع الربح تبغي ال عيادة يف التدرّج فرتة بدأت التدريب، من عاًما إجنازي بعد  
 املضاءة األجنحة كانت األعلى، يف. أنيق مكاتب مبىن من السفلي الطابق يف

 لكن أخرى، جهة من وشواطئها جهة، من أجنلوس لوس جبال على تطلّ 
 أشبه صغرية، استشارات قاعات يف. أخرى قّصة كانت السفلى الطوابق

 من عقد من أكثر إىل تارخيها يعود كراسٍ  أثاثها قوام هلا، نوافذ ال بالكهوف،
 مع نتطّور املتدّرجني، حنن كّنا، متهالكة، وكنبات مكسورة، وملبات الزمن،

 عليها، كّلنا نتنافس جتدنا جديدة، حالة وصلت وكّلما. املرضى حجم تضاعف
 ساعات إجناز من واقرتبنا فأكثر أكثر تعّلمنا املرضى، من املزيد عايّنا كّلما إذ

 الوثائق وأكوام السريري، واإلشراف املتالصقة، اجللسات وسط. تدّرجنا
.  األرض حتت نعيش أنّنا لواقع األمهّية من الكثري لنعري نكن مل واملستندات،

 ومبيد املايكروويف يف فوشار: السائدة الرائحة (االسرتاحة قاعة يف جنلس فكّنا  
) املكتب على دائًما يؤكل الغداء طعام (الطعام بعض التهام يف نسرع ،)للنمل

 عامل يف إحبارنا فإن امتعاضنا، من الرغم على لكن. الوقت ضيق من ونتذّمر
 مشرفينا وبفضل احلاد التعليمي املنحىن بنتيجة أوًال . رائًعا بدا النفسي العالج

 فال القدر، بذا تتكّلم كنت إن «سبيل على النصح لنا قّدموا الذين (احلكماء
 سبب هناك: واحد وفم أذنان لديك «ومتغّرياته ،»االستماع حتسن أن يسعك
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 احلظ حلسن هي املرحلة تلك أن نعلم كنا ألنّنا وثانًيا ،)»النسبة هلذه منطقي
.  مؤقّتة

 املهنة، مبزاولة ترخيًصا الطويلة السنوات نفق �اية يف املنبعث النور جتّسد  
 الذي بالعمل القيام عرب الناس حياة حتسني على قادرين أنفسنا خنال بتنا عندما
 ذلك يف نتمركز كّنا وبينما. جنونًا أقل وبوترية منطقّية ساعات يف لكن حنب،
 على االستقبال مواعيد عن ونبحث خمّططاتنا يدويّا نعدّ  السفلي، الطابق

 والسهولة السرعة قوامها ثورة األعلى، يف جتري ما ثورة أن ندرك مل هواتفنا،
 تتطّلب راسخة إّمنا تدرجيّية نتائج -تقدميه على تدرّبنا ما وأن. الفوري واالمتنان

.  نادرة عملة بات- الشاق العمل بعض
 العيادة، يف مرضاي لدى التطّورات هذه على إشارات ورأيت يل سبق لقد  

 يف فشلت أصًال، املتوتّر وجودي على فيه أرّكز كنت الذي الوقت يف لكّنين،
 صعوبة الناس هؤالء جيد بالطبع: وفّكرت. األوسع إطارها يف الصورة إىل النظر

.  للعالج يأتون السبب هلذا. اآلنية اللحظة يف التواجد أو التنّبه أو اإلبطاء يف
 فكّلما. الفرتة تلك خالل أقّله خمتلفة، احلال بطبيعة تكن مل حيايت لكن  

 ابين، مع الوقت من املزيد قضاء من متّكنت كّلما عملي، إجناز يف أسرعت
 إىل اخللود من متّكنت كّلما النوم، إىل اخللود طقوس إجناز يف أسرعت وكّلما
 من يومي إىل وأهرع التايل اليوم يف أستيقظ أن أستطيع حّىت  بنفسي النوم

.  ضبابّية الصورة أضحت إذ رؤيته، ميكنين ما قلّ  احلركة، أسرعت وكّلما. جديد
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 مرحلة أجنز إن ما. قريًبا سينتهي ذلك أن النفس أمّين  انفككت ما لكّنين  
.  احلقيقية حيايت تبدأ حىت التدرّج،

 مرّة فبدأنا يل، زمالء مع االسرتاحة غرفة يف جالسة كنت األيّام، أحد يف  
 حنصل عندما عمرنا سيبلغ كم وحنتسب املطلوبة الساعات عدد حنصي أخرى
 مشرفة دخلت. بالقنوط شعورنا ازداد الرقم، ازداد وكّلما. الرتخيص على أخريًا

.  احلوار مسامعها إىل تناهى قد وكان عمرها من الستينات يف
 أأجنزمت األحوال، كل يف اخلمسني أو األربعني أو الثالثني ستبلغون: «قالت  

 يف ذلك؟ حيدث عندما العمر من تبلغون كم همُّ  ما. تفعلوا مل أم الساعات
.  »اليوم تسرتجعوا لن األحوال، كل
.  اليوم تسرتجعوا لن. صمتنا يف كّلنا غرقنا  
 لنا متّرر أن حتاول علينا املشرفة أن نعلم كّنا. للقشعريرة مثرية فكرة من هلا يا  

.  با لنفّكر الوقت منلك نكن مل لكّننا. األمهّية بالغة فكرة
 كّلما. واجلهد بالتحّمل وثيقة عالقة على أيًضا لكّنها بالزمن، مرتبطة السرعة  

 املقابل، يف. املطلوب اجلهد أو التحّمل وقلّ  التفكري، تالشى السرعة، ازدادت
 أو االستفزاز حتّمل «أنّه على يعّرف وهو. واجلهد التحّملَ  الصربُ  يتطّلب

 الغضب، أو املزاج، فقدان أو شكوى، دون من األمل أو احلظ سوء أو اإلزعاج،
 واإلزعاج االستفزاز على يقوم احلياة أوجه من كثريًا أن يف شك ال. »شابه ما أو

 هذه حتّمل أنّه على الصرب إىل يُنظر قد النفس، علم يف واألمل؛ احلظ وسوء
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 باحلزن فالشعور. َختطّيها أو زواياها بتدوير للمرء تسمح كافية لفرتة الصعوبات
.  عاملك وعن نفسك عن أساسّية معلومات أيًضا مينحك أن ميكن القلق أو
 ذاك على للحصول اخلطى أحثّ  السفلي، الطابق يف قابعة كنت بينما لكن  

 كل ذهب أين «بعنوان ورقة النفس لعلم األمريكّية اجلمعّية نشرت الرتخيص،
. »النفسي؟ العالج

 30 بنسبة تراجع قد نفسية تدّخالت تلّقوا الذين املرضى عدد أن   والحظت
 منذ وأنّه سنوات، عشر قبل الرقم عليه كان مبا مقارنة ،2008 العام يف باملائة

دارة الرعاية صناعة أصبحت التسعينات،
ُ
 منه حّذرنا الذي نفسه النظام -امل

 وخفض الزيارات من متزايد بشكل احلد على تعمل- الطب كّلية أساتذة
 العام يف أنه وأضافت. بالعقاقري العالج ليس ولكن بالكالم العالج تعويضات

 املباشر اإلعالن على دوالر مليار 4.2 األدوية شركات أنفقت وحده، 2005
 ما ضعف من يقرب ما لألطّباء، الرتويج على دوالر مليار 7.2و للمستهلك

. والتطوير البحث على أنفقته
 أعماق يف تغوص أن بدل حّبة تبتلع أن- واألسرع -األسهل من هلو بالطبع  

 ال أّنين إىل هنا اإلشارة جتدر. داخلك الثقيل احلمل هذا عنك وترفع نفسك
 بل ال. بالتحّسن ليشعروا األدوية إىل يلجأون الذين للمرضى ضغينة أي أمحل
 مت ما إذا املذهل األدوية مبفعول املؤمنني أشد من الواقع يف كنت: العكس على

 هذه يف الشعب من باملائة 26 حيتاج هل لكن. الصحيح االجتاه يف استعماهلا
 مل النفسي العالج أن يعين ال هذا النهاية، يف النفسّية؟ لألدوية حًقا البالد
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 امسهم بات الذين اليوم، ملرضى املطلوبة السرعة يف ينجح مل إنّه بل. يفلح
.  »مستهلكني«
 سريع حل على للحصول الناس يسعى. هذا يف املبطّنة السخرية من شيء مثّة  

 الوترية هو مزاجهم لتعّكر الرئيسي السبب كان لو ماذا لكن ملشكالتم،
 التلّذذ من يتمكّنوا كي اآلن اخلطى حيّثون أنفسهم ختّيلوا حياتم؟ يف املتسارعة

 النفسي احملّلل أشار وقد. يأتِ  مل ما غالًبا الحًقا الـ هذا لكن الحًقا، حبياتم
 يعتقد: «قال حيث عاًما، مخسني من أكثر قبل املوضوع هذا إىل فروم إيريك
 غري بسرعة؛ باألشياء يقوم ال عندما- الوقت -ما شيًئا خيسر أنّه املعاصر الرجل

 حمّقا؛ فروم كان. »قتله سوى يكتسبه الذي الوقت يف فاعل هو ما يعلم ال أنّه
 مع للتواصل أو للراحة اكتسبوه الذي اإلضايف الوقت هذا يستخدمون ال فالناس

.  حشًوا حيشوه أن حياولون ذلك، عن عوًضا. العائلة أو األصدقاء
 من املزيد على حنصل أن نرجو املتدّرجني حنن أخذنا بينما األيام، أحد يف  

 علينا املشرفة هّزت أيدينا، بني اليت امللّفات حجم من الرغم على احلاالت
.  نفًيا رأسها

 يتحّرك اليوم،. الضوء سرعة عن الزمان عفا لقد: «القسوة من بشيء قالت مث  
.  »احلاجة بسرعة اجلميع

 يف جنحت مث التدرّج، فرتة أجنزت أن لبثت وما. قُدًما اخلطى حثثت الواقع، يف  
 أمجع العامل على يشرف راقٍ  مكتب إىل األعلى، إىل وانتقلت اللس امتحانات

 جاهزة كنت- الطب وكّلية هوليود -خاطئتني انطالقتني بعد. حويل من
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 منحين السن يف تقّدمي أن كما جتاهها، بالشغف شعرت مهنة يف للشروع
 اللعبة، إىل متأّخرة ووصلت ملتويًا، طريًقا سلكت لقد. والعجلة باإلحلاح شعورًا
 بشق جنيتها اليت تعيب مثار وأقّدر اخلطى أبطئ أن أستطيع اآلن أّنين ومع

 خالل با أعمل كنت اليت نفسها بالسرعة أعمل أزال ال أّنين إّال  النفس،
. بعملي أستمتع كي اإلسراع بضرورة أحسّ  كنت ،-املرّة هذه لكن -تدّرجي
 إىل وسعيت مهنيت عن فيه عّرفت اإللكرتوين الربيد عرب إعالنًا أرسلت وهكذا
 من قليًال  عدًدا أكتسب بدأت قد كنت أشهر، ستة وبعد. العالقات بعض

 كانوا معهم تكّلمت من وكل. يتزحزح ال جامًدا بدا العدد لكن املرضى،
.  نفسه األمر خيتربون

 إحدى ويف اجلدد، النفسّيني للمعاجلني استشاريّة مبجموعة التحقت  
 حال إىل النقاش حتّول نعاجلها، اليت احلاالت ناقشنا قد كّنا أن بعد األمسيات،

 قالت ملعون؟ النفسّيني املعاجلني من جيلنا إن أم أمورًا، نتخّيل حنن هل مهنتنا،
 خمصَّصني التجاريّة، العالمات يف اختصاصّيني عن مسعت إّ�ا إحداهم

 للسرعة الراهنة احلاجة بني الصدع رأب يستطيعون واملهنّيني، النفسّيني للمعاجلني
.  عليه تدريبنا مت وما والسهولة

 كم النفسّيني؟ للمعاجلني التجاريّة العالمات يف اختصاصّيون كّلنا، ضحكنا  
 الذين املؤثّرين النفسّيني املعاجلني قدامى كبار أن من بد ال. للضحك مثري األمر

 نفسي، قرارة يف لكن! قبورهم يف اآلن يتلّوون بإعجاب إليهم ننظر انفككنا ما
.  انتباهي األمر اسرتعى

٤٠٥



 جتاريّة عالمات مستشارة مع أتكّلم اهلاتف على أسبوع بعد نفسي وجدت  
.  النفسّيني للمعاجلني

 بعد العالج جلسات شراء يريد أحد يعد مل: «واقعّية بكل املستشارة يل قالت  
 حول املتمحورة االقرتاحات بعض يل قّدمت. »ملشكلة حلٍّ  شراء يريدون. اليوم

 تقدمي عليّ  اقرتحت إّ�ا حىت -اجلديد العمل سوق يف نفسي عرض كيفّية
.  باإلرباك أصابين برّمته األمر لكن- »النّصية الرسائل عرب عالج«
 من اتصاًال  تلّقيت امليالد، عيد من أسبوع فقبل. حق على كانت ذلك، ومع  

 إذا ما يتصّور أن يريد أنّه يل شرح. للعالج القدوم يريد الثالثينات بداية يف رجل
 »املسألة هذه حلّ  «من نتمّكن أن وأمل صديقته، يتزّوج أن به يفرتض كان

 هلا يقّدم أن عليه أن جّيًدا يعلم وهو األبواب على العشاق عيد ألن سريًعا،
 على أساعده أن أستطيع أّنين له شرحت. هجرته وإّال  التاريخ ذلك يف اخلامت
 حياة مسألة فهذه .الزمين جبدوله ألتزم أن أستطيع ال لكّنين بوضوح، األمور رؤية

.  بعد عنه شيًئا أعلم ال وأنا با، االستهانة ميكن ال
 وجد أنّه ليخربين يب اّتصل جميئه، سبق الذي اليوم يف لكن موعًدا، حّددنا  

 أّ�ما ضمانة له قّدمت لقد. األمور ترتيب على تساعده أخرى معاجلة
 عيد مهلة مع يتوافق الذي األمر أربع، جلسات يف املسألة حل يستطيعان

.  العشاق
 تستعرض كانت أّ�ا شريك، عن جبد تبحث كانت أخرى، مريضة أخربتين  

 مرّات نفسه بالرجل تّتصل جعلتها بسرعة، املواعدة تطبيقات على أشخاًصا
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 ذاك مع القهوة حتتسي ساعات أمضت لقد. والتقيا سبق أّ�ما عليها لريدّ  عّدة
 دون حالت فائقة بسرعة خياراتا تستعرض الواقع يف كانت لكّنها الشخص،

.  تستثنيهم ومن تراهم مبن معرفة على تبقى أن
 واحلاجة -»احلاجة سرعة «املشرفة اعتربته عّما مثاًال  املريضني هذين كال كان  

 مبا خمتلف، بشكل اللفظة تلك معىن عن أتساءل بدأت لكّنين. الرغبة مبعىن
.  العجز أو النقص- آخر نوع من احلاجة إىل يشري

 من للعالج الناس يأيت الذي ما نفسّية، كمعاجلة عملي بدايات يف سألتين لو  
 يقيموا وأن إحباطًا، أو توتـّرًا أقل يكونوا أن يأملون أّ�م أجبت لكنت أجله،

 هو مشرتًكا قامسًا مثة أن يبدو الظروف، كانت أيًا لكن. إشكالّية أقل عالقات
 قّلما. حاجة. آن يف وافتقاده اإلنسانية برابط قوي حسٍّ  إىل تـَْوق الوحدة،
 كّلما حياتم، لتفاصيل فهًما ازددت كّلما لكن النحو، هذا على عنه يعّربون
.  عّدة بأشكال بنفسي به شعرت وقد بذلك، الشعور من أكثر متّكنت

 مريض بني الطويلة املستقطعة األوقات يف اجلديدة، عياديت يف يوم ذات  
 ماساتشوستس معهد يف لباحثة اإلنرتنت على فيديو شريط وجدت وآخر،

 يف إّ�ا قالت. بالوحدة الشعور هذا عن فيه تتكّلم توركل شريي للتكنولوجيا
 على يعمل روبوتًا تشاهد وأخذت للرعاية دار إىل توّجهت التسعينات، أواخر

 بفرو فقمة طفل وكأنّه الروبوت بدا. ابنها فقدت مسّنة وجع من التخفيف
 بالشكل للرد يكفي مبا جّيد بشكل اللغة يستوعب وكان طويلة، ورموش
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 يتتّبع وكأنّه وبدا الروبوت، هلذا كّلها قلبها مبكنونات تسرّ  املرأة كانت. املناسب
.  إليها وينصت عينيها،

 تقّدًما الفقمة الروبوت هذا زمالؤها اعترب بينما إنّه القول توركل واصلت  
.  عميق بإحباط هي شعرت أسهل، الناس حياة جلعل طريقة أو ملحوظًا،

: قائلة واحد يوم قبل يل زميًال  مازحت قد فكنت. بكالمها مقرّة شهقتُ   
 أعلم أكن مل. »بك؟ اخلاص األيفون جهاز يف نفسي معاجل يوجد ال ملاذا«

 تطبيقات الذكّية، اهلواتف النفسّيون املعاجلون سيجتاح ما سرعان أن وقتذاك
 يف …مكان وأي زمان، أي يف «نفسي معاجل مع التواصل عربها تستطيع
 اخليارات تلك حيال شعور ساورين. اآلن أفضل حبال تشعر كي ،»ثوانٍ  غضون

.  الفقمة الروبوت مع املرأة تلك جتاه توركل شعرت كما متاًما
 باالستعانة أساسي بشكل نقوم ملاذا: «الفيديو شريط يف توركل سأَلت  

 على سؤاهلا محلين. »كأشخاص؟ حيّددنا ما على للحصول خارجّية مبصادر
 ال أّ�م أو الوحدة حتّمل يستطيعون ال الناس أن يعين هذا هل: التساؤل

 مع املقهى يف -البالد أحناء مجيع ففي آخرين؟ مع يكونوا أن يستطيعون
 املدرسة، يف الغداء اسرتاحة وخالل العمل، يف االجتماعات ويف األصدقاء،

 ترى- العائلية العشاء مائدة وعلى تارجيت، متجر يف الصندوق وأمام
 يّدعون بينما افرتاضّيا، ويتسّوقون ويغّردون النّصية الرسائل يرسلون األشخاص

.  العناء هذا أنفسهم يكّلفون ال أخرى وأحيانًا النظرات، عرب التواصل أحيانًا
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 املكان، هذا يف التواجد لقاء ماهلم يدفعون الذين املرضى فإن عياديت، يف حىت  
 هم األشخاص هؤالء. (املّتصل من لريوا ترن عندما هواتفهم إىل النظر يسرتقون
 ممارستهم خالل تئز عندما أيًضا هواتفهم إىل ينظرون أّ�م أقّروا الذين نفسهم
 معّقم زجاجة وضعت األمر، معرفيت لدى. احلمام يف جلوسهم لدى أو اجلنس،
 هواتفهم إطفاء عليهم أقرتح كنت االنتباه، تشتيت ولتفادي). مكتيب يف لليدين
 أن قبل أن املرضى الحظت لكّنين كثريًا، نفع الذي األمر اجللسات، خالل
 الرسائل بتصّفح ويبدأون هواتفهم يلتقطون اجللسة، �اية يف الباب إىل يصلوا
 إضافية واحدة دقيقة أنفسهم أعطوا لو هلم األجدى من يكن أمل. الواردة

  اخلارجي؟ العامل إىل للعودة ذهنًيا يستعّدون أو ناقشناه مبا يفّكرون
 املساحة يف عادة بوحدتم، الناس با يشعر اليت اللحظة يف أنّه اكتشفت  

 أو األمحر، الضوء عند أو عالجّية، جلسة يغادرون عندما -األشياء بني الفاصلة
 هذا من ليهربوا أدواتم إىل يلجأون- املصعد يف أو انتظار، خط يف يقفون بينما

 على القدرة يفقدون وكأّ�م يبدو املتواصل، التلّهي من حال ففي. الشعور
.  أنفسهم مع يكونوا أن على القدرة ويفقدون اآلخرين مع التواجد

 جيلس حيث املتبّقية القليلة األماكن تلك من واحدة وكأّ�ا العالج قاعة تبدو  
 فعلى. انقطاع أي يتخّللها ال دقيقة خلمسني مًعا واحدة غرفة يف شخصان

 يكون ما غالًبا األسبوعي الطقس هذا أن إّال  ذاك، املهين الغطاء من الرغم
 العزم عقدت لقد. محيمّية الناس با مير اليت البشريّة اللقاءات أكثر من واحًدا
 هذه عن للتنازل استعداد على أكن مل لكّنين مزدهرة، عيادة تأسيس على
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 على مناسب غري يكن مل إن غريًبا، األمر يبدو قد. ذلك لتحقيق الطقوس
 األمر أن أعرف كنت إّيل، يأتون الذين املرضى ألولئك بالنسبة ولكن اإلطالق،

 قصًصا سنصادف الوقت، وخّصصنا املساحة خلقنا فلو. املطاف �اية يف جمزٍ 
.  حياتنا حتّدد قصًصا االنتظار، تستحق

 واملساحة الوقت هلا أخّصص الواقع يف أكن مل حسًنا، أنا؟ قّصيت عن ماذا  
 وراء لكن. اآلخرين لقصص باإلصغاء منهمكة أصبحت تدرجيًيا، الالزمني،

 واللحظات األطّباء ومواعيد املدرسة، إىل والتوصيل العالجية اجللسات زمحة
 وتثبت السطح عرب خيوطها تتسّرب بدأت قمعها طال حقيقة مثّة العاطفية،
 جلستنا يف شيء، ال من له، أعلنت. ويندل عيادة إىل وصلت حلظة وجودها
 يتلّقف كان. التصريح هذا ويندل فتلّقف مضى، قد عمري نصف أن األوىل،

.  سنوات قبل تدّرجي على املشرفة توّقفت حيث من
.  اليوم تسرتجعي لن  
. سريعة متر واأليام  
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٣٧  
 المخاوف أقصى

 
. قدميّ  أمخص حىت رأسي من مبّللة الصباح هذا ويندل مكتب إىل وصلت  

 ا�مرت العيادة، حيث املبىن إىل السيارات مرأب من القصري عبوري فخالل
 بسرتيت رميت معطف، أو مظّلة أي غياب ويف. استئذان بال األوىل الشتاء مطرة

.  وركضت رأسي فوق القطنّية
 على يسيل ومكياجي أجعد، وشعري مياًها، تقطر سرتيت هي ها واآلن،  

. إحراًجا األماكن أكثر يف العلق مثل جبسدي تلتصق املبّللة وثيايب وجهي،
 قاعة كراسي من بالقرب أنتظر فوقفت اجللوس، على أقوى ال مبتّلة كنت

 فتح عندما عملي، إىل احلال بذه أذهب أن ميكنين كيف أتساءل االنتظار،
. قبل من رأيتها اليت احلسناء السيدة منه وخرجت الداخلي ويندل عيادة باب

 احلاجب أمام سريًعا ومّرت رأسها أحنت. دمعها متسح أخرى مرّة كانت
.  املبىن رواق يف العايل حذائها لطرق أنصت فرحت الورقي،

  مارغو؟  
 مواعيدنا تكون أن لكن ويندل، إىل تأيت أّ�ا الصدفة من يكفي كّال،  

 يقول كما أخرى، مرّة مث. بالبارانويا مبرض أصاب أنا ها متالصقة؟ األسبوعّية
 الفينة بني يرتبط البارانويا مرض أن كيف غريب «ديك،. ك فيليب الكاتب
.  »باحلقيقة واألخرى
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 كي لكن جديد، من الباب ويندل فتح أن إىل املبتل اجلرو كما أرتعش وقفت  
.  املرّة هذه يستقبلين

 غري املعتادة الوسائد أرّتب ب، املوقع يف ومتركزت الكنبة إىل نفسي جررت  
 برفق، الباب ويندل أغلق. عليها اعتدت اليت بالطريقة ظهري وراء املتناسقة

 مث أخرى فوق ساقًا ويشبك موقعه، إىل الفارعة بقامته ليميل الغرفة، يف وسار
.  كلمات بال ترحيب: االفتتاحية طقوسنا بدأنا. جلسته يف يستقر

.  باملياه الكنبة أبّلل اليوم لكّنين  
.  »منشفة؟ تريدين هل: «سألين  

.  »مناشف؟ لديك وهل  «
 جففت. صغريتـَْني  يد منشفَيتْ  يل لريمي اخلزانة، باجتاه و�ض ويندل، ابتسم  

.  أخرى على وجلست بواحدة شعري
.  »شكرًا  «
.  »والسعة الرحب على  «
.  »هنا؟ مناشف تقتين ملاذا  «
 أثاث من جزءًا املناشف كانت لو كما البديهّية، من بشيء فأجابين  

 نفسه، الوقت يف لكّنين الغرابة، يف بالًغا األمر رأيت. »الناس يبتل «املكاتب،
 أن نفسي يف قررت. الورقّية املناديل يل رمى عندما كما الرعاية، هلذه سعدت

.  عياديت يف املناشف أخّزن
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.  جديد من الصامت سالمنا طقوس منارس البعض، بعضنا إىل نظرنا  
. تقريًبا شيء كل من بالقلق أشعر مؤّخرًا كنت. أبدأ أين من أعرف أكن مل  

 لقد. مشلولة جعلتين صغرية بالتزامات القيام مثل الصغرية األمور إن حىت
 يكفي ما ارتكبت ألّنين األخطاء وارتكاب الازفة أخاف حذرة، أصبحت

.  اليوم بعد األخطاء لتصحيح الوقت من مّتسًعا أملك أّال  وأخشى منها،
 الشخصّيات أحد إىل تعّرفت رواية، أقرأ سريري يف أرتاح كنت بينما باألمس،  

 متاًما،. »تنتهي ال حلظة من للهروب ملّحة حاجة «أنّه على الدائم قلقه يصف
 التالية بالثانية ثانية كل ارتبطت املاضية، القليلة األسابيع فخالل. فّكرت كما

 يف ويندل قاله ما بسبب جوهري القلق أن جّيًدا أعلم كنت. القلق بواسطة
 يف حفل إىل للذهاب التايل موعدي إلغاء إىل اضطررت. األخرية جلستنا �اية

 كلمات مع فجلست تاله، الذي األسبوع غائًبا ويندل كان مث ابين، مدرسة
.  املوت مع صراعك: هو صراع؟ أي: أنا. أسابيع لثالثة ويندل

. مناسًبا أمرًا هنا إىل طريقي يف أمطارًا عليّ  انسكبت اليت السماوات يل بدت  
.  املتجّول رمحي عن ويندل وأخربت عميًقا نَفًسا أخذت

 ولو. يائها إىل ألفها من كاملة القّصة هذه أخربت أن يل يسبق مل اليوم، إىل  
 بصوت أقوهلا وأنا أدرك، اليوم أنا ها منها، باخلجل أشعر السابق يف كنت
 من -سابًقا ويندل ذكره الذي احلزن ففوق. منها بالرعب أشعر أّنين كم عاٍل،

 وقت يف جويل، مثل أموت، أن من خوف مثّة- مضى قد عمري نصف أن
 على الصغري ابنها برتك التفكري من أكثر العزباء األم خييف ما يوجد ال. باكر
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 اكتشافه مت لو معاجلته ميكن شيء األطباء فات لو ماذا. دو�ا من األرض هذه
  عالجه؟ من يتمكّنوا مل إّمنا السبب وجدوا لو ماذا الفور؟ على

 الذي الشخص كان لو ماذا إّال؟ ليس خمّيليت يف برّمته األمر كان لو ماذا أو  
 اآلن، معه أجلس الذي الشخص إال هو ما اجلسديّة األعراض معاجلة يستطيع
  ويندل؟

 يا «اهلواء، بعض وينفخ برأسه يهز وهو ويندل قال الكالم، من انتهيت عندما  
.  »قّصة من هلا

  ماذا؟ أم وحش أنت هل ،»قّصة؟ ختاهلا  «
 لكّنها. سنوات بضع منذ معك حيدث خميًفا شيًئا تتناول قّصة إّ�ا. نعم  «

.  »آخر شيًئا تتناول قّصة أيًضا
 مذ له قلته ما كل. التجّنب تتناول قّصة إّ�ا: ويندل سيقوله ما استبقت  

 على دائًما هو التجّنب أن يعلم وكالنا التجّنب، حول متحور للعالج قدمت
 بيين الشاسعة الفروقات تثبت اليت اإلشارات رؤية جتّنب من. باخلوف عالقة
 كتابة عدم حول الكالم وجتّنب. السعادة كتاب كتابة جتّنب إىل. اخلليل وبني

. يكرب ابين أن واقع وجتّنب. يشيخون بأهلي التفكري وجتّنب. السعادة كتاب
 طريقة التجّنب: «تدّرجي فرتة خالل تعّلمته شيًئا أذكر. الغامض مرضي وجتّنب
. »التأقلم إىل احلاجة عدم عرب للتأقلم مبّسطة

.  »كذلك؟ أليس التجّنب، تتناول قصة إّ�ا: «قائلة  فاعرتفت
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 على أوشك كنت أّنين من الرغم على. بأخرى أو بطريقة نعم، حسًنا،  «
.  »اليقني عدم عن قّصة أيًضا إّ�ا. اليقني عدم القول

.  اليقني عدم. بالطبع  
 مًعا؟ ومارغو جون سيبقى هل. مرضاي حالة يف اليقني بعدم فّكرت لطاملا  

 كل بعيدةً  تبدو كثرية أمور اآلن، لكن الكحول؟ تناول عن شارلوت تقلع هل
 سأجد هل ما؟ يوًما جّيدة صّحيت ستكون هل. حيايت يف اليقني عن البعد

 النصف سيبدو كيف ازدهارًا؟ الكتابة يف مهنيت ستشهد هل املناسب؟ الشريك
 أنّه مرّة ويندل أخربت ؟-الكم بذا سأحظى كنت إن -عمري من اآلخر

 حرّة، أكون قد. سريي وجهة أجهل عندما السجن قضبان أمام املرور يصعب
  أسلك؟ اجتاه أي لكن

 ليستقبلها عادي، عمل يوم �اية يف سّيارتا وركنت مرأبا دخلت مريضة أذكر  
 يف علمت، ما حبسب الدخيل، شريك كان. رأسها إىل مسّدًسا يوّجه دخيل
 أحد اّتصل عندما إنقاذهم مت مريعة، معاناة بعد. وجليستهم أطفاهلا مع منزهلا

 بّدد أنّه كان احلادث هذا يف ما أسوأ أن املريضة أخربتين. بالشرطة اجلريان
.  وامهًا كان مهما باألمان، الزائف إحساسها

. الوهم بذا تتمّسك تزال ال كانت ال، أم األمر تعي أكانت ذلك، ومع  
 عندما السؤال هذا طرحت. »اجلديد؟ مرأبك إىل الدخول حلظة ختشني هل«

 اجلرمية، مسرح يف بقائها دون حال ما اهللع من أصابا قد العائلة أن علمت
.  جديد منزل إىل فانتقلت
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 وهل. ال بالطبع: «منطقي غري سؤاًال  أطرح أّنين لو كما متفاجئة، فأجابتين  
.  »ذلك؟ حدوث احتماالت ما مرّتني؟ األمر حيدث أن يعقل

 تفّسرين وكيف: «سألين مث. موافًقا برأسه فأومأ القّصة هذه ويندل أخربت  
.  »رّدها؟

 أتساءل أحيانًا،. نفسّية كمعاجلة عملي شؤون وويندل أنا نتناول ما نادرًا  
 فالعالج. جون أو لريتا يقوله قد الذي ما مرضاي، مع ويندل يتعامل قد كيف

 معاَجلْني  من ما إذ وآخر؛ نفسي معاجل بني االختالف كل خمتلفة جتربة النفسي
 وكأّنين أشعر املهنة، هذه يف بأشواط زمنًيا يسبقين ويندل أن ومبا. متطابَقني

).  7(يودا أمام سكايوالكر لوك. معّلمها أمام طالبة
 طريقتها تلك وكانت منطقّيا، العامل يكون أن نريد أنّنا أعتقد: «له قلت  

 ميكنك ال احلقيقة، تعلم إن فما. يقني انعدام من احلياة تبديه ما على للسيطرة
 املعرفة، تلك من نفسها وحلماية نفسه، الوقت يف لكن تعلمها، أّال  ذاك بعد

 توّقفت. »جديد من نفسه للهجوم أبًدا تتعّرض لن أّ�ا نفسها تقنع أن حتاول
  »االختبار؟ يف جنحت هل. «قليًال 

.  اختبارًا هذا ليس: سيقول ما أعلم كنت لكّنين فمه يفتح ويندل شرع  
 مقابل يقينها تواجه كيف به؟ تفّكر كنت ما هذا هل حسًنا، «قائلة، أردفت  

 »اليقني؟ عدم
.  »يقينك عدم فيها أواجه اليت نفسها بالطريقة. معها فعلتِ  كما «أجابين،  
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 وكتايب، انفصايل،: أمامه طرحتها اليت املخاوف يستعرض ويندل وانطلق  
 أن يبدو. الطفولة مرحلة السريع ابين واجتياز والدي، وصّحة وصّحيت،

 على مسعت «مثل حواراتنا با أنّكه كنت اليت سياقها عن اخلارجة املالحظات
 كل!» السبعينات يف بعد ولدوا قد يكونوا مل اليوم األمريكيني نصف أن الراديو

 قيد على الوقت من يل تبّقى كم. اليقني عدم حول يدور كان به أتفّوه ما
 قادرة سأكون كم مويت؟ قبل املتبقي الوقت ذلك يف سيحصل الذي وما احلياة،

 وجدت مريضيت، كما إّنين يقول، ويندل لكن هذا؟ من أيّ  على السيطرة على
 أن أستطيع حيايت، أفسدت قد كنت فإن. الوضع مع ألتأقلم اخلاص أسلويب
 لكّنين أريده، ما األمر يكون ال قد. تباغتين أتركها أن بدل وفايت أهندس

 خذ. باآلخرين نكاية بنفسي األذى أحلق كنت لو كما. األقل على سأختاره
.  أنت اليقني عدم يا هذه،

 أشكال من كشكل الذايت التخريب: املفارقة هذه حول ألتفَّ  أن حاولت  
. تباغتين أتركها أن بدل وفايت أهندس أن أستطيع حيايت، أفسدت إذا. السيطرة

 اخلوف يف اختبأت إذا املهنّية، مسرييت أفسدت إذا فاشلة، عالقة يف بقيت إذا
 - حّيا موتًا أخلق أن أستطيع جسدي، يف يرام ما على ليس ما مواجهة بدل
.  بنفسي الطلقات فيه أصّوب موت لكّنه

 النفسي العالج عن يالوم إرفني النفسي والطبيب الباحث حتّدث ما غالًبا  
 على النفسّيني املعاجلني حيمل ما وهو الذات، لفهم وجوديّة جتربة باعتباره
 املشكلة مريضان يعاين فقد. املشكلة حبسب وليس الفرد حبسب العالج تصميم
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 لكن- العالقات يف املوقف ضعف يعانيان كالمها املثال، سبيل على - نفسها
 ما ألن الفرديّة شديد واملسار. ختتلف منهما واحد كل مع أنتهجها اليت املقاربة

 يف الوجوديّة املخاوف على التغّلب على الناس ملساعدة أوحد سحري حل من
.  »املخاوف أقصى «»يالوم يسّميه ما أو - مستوياتا أعمق

. والالمعىن واحلرّية واالنعزال املوت حول األربعة القصوى املخاوف تتمحور  
 التزايد إىل مييل لكّنه نقمعه ما غالًبا غريزي خوف هو احلال، بطبيعة واملوت،

 مبعىن بل وحسب احلريف باملعىن املوت خناف ال فنحن. السن يف تقّدمنا كّلما
. مّنا حيويّة واألكثر الشابة النسخة وخسارتنا هويّاتنا، وخسارة أيًضا، اندثارنا
 أحيانًا. نكرب أن نرفض أحيانًا اخلوف؟ هذا أمام أنفسنا عن ندافع   كيف
 يكتب كما لكن. الوشيك موتنا مطلًقا نفًيا ننفي وأحيانًا. فساًدا نعيث أخرى،

 العيش على يساعدنا للموت تقّبلنا فإن الوجودي، النفسي العالج يف يالوم
.  أكثر ال أقل، وبقلق - أفضل بشكل

 مل. اختذتا اليت »الغريبة «املخاطر مع جويل، هو ذلك على مثال أفضل  
 ذلك يف وحّىت  - الطيب الغموض رحلة يف أحبر أن قبل أنا ممايت إىل يوًما ألتفت

 على سواء االنقراض، من خماويف عن التلّهي على اخلليل ساعدين الوقت،
 من وهو العزلة، من خلويف ترياقًا أيًضا يل قّدم لكّنه. الفعلي أم املهين الصعيد
 السجناء يصيب اإلنفرادي احلبس جيعل وجيه سبب هناك. املخاوف أقصى
 والبارانويا، اهلَوسي، والسلوك اهللع، ونوبات اهللوسة، فيعيشون باجلنون؛ حرفّيا

 ما غالًبا سراحهم، يطلق وعندما. االنتحاري والتفكري الرتكيز، وصعوبة واليأس
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 التفاعل على قادرين غري جيعلهم الذي االجتماعي، الضمور الناس هؤالء يعاين
 مع حيدث عّما شّدة أكثر نسخة ببساطة احلالة هذه كانت رّمبا. (اآلخرين مع

).  املتسارعة حياتنا أمناط نتاج وهي ووحدتنا، املتزايدة، رغبتنا
 اليت الوجوديّة الصعوبات وكل احلرّية،: الثالث األقصى اخلوف دور يأيت مث  

 للضحك مثريًا با أمتّتع اليت احلرّية حجم يكون قد السطح، ففي. معها ترتافق
 تربز لكن. القضبان هذه أمام للسري ويندل، أشار كما مستعّدة، كنت إن- 

. القيود من مزيًدا يواجهون السن، يف يتقّدمون عندما الناس أن حقيقة أيًضا
. آخر بشخص الزواج أو أخرى مدينة إىل االنتقال أو املهنة تغيري صعوبة فتزداد
 األوالد لكن. الشباب حلرّية أحيانًا ويشتاقون حتديًدا، أكثر حياتم تصبح

. عاطفّيا - واحد منظور من إّال  فعًال  أحرار يكونون ال األهل، لقواعد اخلاضعني
 بنوبات يصابوا أو يضحكوا أو يبكوا أن الزمن، من لربهة أقّله فيستطيعون،

 برغبات ويشعروا كبرية أحالًما حيلموا أن وميكنهم منطقي؛ غري بشكل غضب
 فقدت ألّنين حرّة أّنين أشعر ال عمري، من كثريين كما لكّنين. مضبوطة غري

 أن أحاول العالج، يف هنا أفعله ما وهذا. العاطفية احلرّية تلك مع االتصال
.  جديد من عاطفّيا نفسي أحّرر

 بدل االنفتاح حول بأخرى، أو بطريقة هذه، العمر منتصف أزمة تتمحور قد  
 قال عندما أذكر. املوت بدل الوالدة وإعادة التقّيد، بدل والتوّسع االنغالق،

 حلل أو إلنقاذي هنا ليس ويندل لكن. إنقاذي يتم أن أريد إّنين ويندل
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 أمتّكن حىت هي، كما حيايت يف لتوجيهي فيه حاضر هو الذي بالقدر مشكاليت
.  املسار هذا طوال بنفسي فساًدا أعيث أن دون من اليقني عدم يقني إدارة من
 مثّة أن يعين بل -األمل فقدان يعين ال اليقني عدم أن لتّوي أدرك بدأت لقد  

 سيرتّتب! افرتاضًيا مثري األمر كم- الحًقا جيري قد الذي ما أعلم ال. إمكانّية
 بغيابه، أو املرض بوجود أملكها، اليت احلياة من أستفيد كيف أكتشف أن عليّ 
.  الزمان قافلة سري عن النظر بغض دونه، من أو شريك مع
: الرابع األقصى اخلوف إىل كثب عن أنظر أن عليّ  سيتعّني  أنّه يعين ما  

.  الالمعىن
 
 

.  النجوم حرب سلسلة أبطال) 7  (
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٣٨  
 ليغوالند

 
: االنتظار قاعة إىل املؤّدي الباب فتحت أن مبجّرد بالقول جون عاجلين  
 دقيقة، عشرة مخس اجللسة موعد على مضى لقد. »تأّخرت؟ ملاذا أتعلمني«

 من ظهر غيابه، بعد رساليت على يرد أن قبل شهر مرّ . يأيت لن أنّه افرتضت وقد
 يظهر، أن قبل أفّكر أخذت لكّنين. يأيت أن وطلب متوّقع غري حنو وعلى جديد

 ركن أن بعد أنّه جون أخربين الرواق، عرب سرينا خالل الواقع، يف. تراجع رّمبا أن
 طلب. يغادر أو يصعد إذا ما يقّرر سّيارته، يف جلس املبىن، مرأب يف سّيارته

 لكن لدقيقة، حيتاج إنّه قال جون لكن السّيارة، مفتاح املرأب موّظف منه
 أبلغه البقاء، جون قّرر وعندما املخرج، باجتاه يتقّدم أن عندئذ سأله املوظف
 يركن مكان إجياد حاول أن إّال  جون من كان فما. امتأل قد املرأب أن املوظف

.  عياديت إىل ليصل مبنيني مسافة يركض مث الشارع، عند سّيارته فيه
 ويستجمع سّيارته يف دقيقة جيلس أن لشخص ميكن أال: «جون سأل  

.  »أفكاره؟
.  حماَصرًا بنفسه يشعر كم أفّكر أخذت املكتب، إىل دخلنا بينما  
  هذا؟ من املنّوم مفعول أين. منَهًكا املعتاد، ترتيبه بعكس اليوم يبدو كان  
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 رأسه وسّوى متّدد مث بعنف، وركله حذاءه ونزع األريكة، على جون استلقى  
 املرّة هذه كانت لذلك أخرى، فوق ساقًا ويضع عادةً  جيلس كان. الوسائد على

.  اليوم طعام من ما أن أيًضا الحظت. فيها يستلقي اليت األوىل
.  »أنتِ  ترحبني حسًنا،: «تنهيدة يف قال  
.  »ماذا؟ أربح: «مستفسرة سألته  

.  »رفقيت متعة  «
.  حاجيبّ  رفعت  

.  »ترحبني أنت - حمظوظة أنت لذا،. قّصيت سأخربك. الغموض شرح  «
.  »هنا أّنك سعيدة لكّنين. نتبارى أنّنا أعلم أكن مل: «قائلة أدرفت  

 مبا فلنقم ذلك؟ ميكنك هل كلمة، كل حتليل من دعينا. اهللا حبق آه،  «
.  »ثانيتني غضون يف أغادر فقد احلال، يف نبدأ مل إن ألنّنا به، القيام يفرتض

 كنا حسًنا، إًذا،: «شديد بدوء للنسيج قال مث األريكة، ظهر ليواجه استدار  
.  »ليغوالند إىل عائلّية رحلة يف نذهب

 مع كاليفورنيا ساحل طول على يقودان ومارغو هو كان جون، حبسب  
 أن يفرتض حيث كارلسباد، يف ليغوالند مالهي مدينة إىل متوّجهني األطفال،

 مّتفقني كانا. بينهما خالف نشب عندما طويلة، أسبوع �اية عطلة يقضوا
.  الوعد بذا كالمها التزم اللحظة، تلك وحّىت  األطفال، أمام الشجار عدم على

 الذي األمر له، تلفزيوين مسلسل أول عن مسؤوًال  جون كان الوقت، ذلك يف  
. أسبوعّية حلقة كل إجناز أجل من �ار ليل اتصاالت يتلّقى كان أنّه يعين
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 نفسه الوقت يف وحتاول صغريين بطفلني تعتين وهي باإلرهاق مارغو شعرت
 بالغني مع يتفاعل جون كان وبينما الغرافيكي، التصميم جمال يف زبائنها مواكبة
 أو تسميتها، هلا حيلو كما »املاما مجهورية «يف إّما مارغو كانت اليوم، طوال
.  املنزل يف حاسوبا على تعمل

 على جيلس كان بينما لكّنه اليوم، �اية يف جون للقاء تتطّلع مارغو كانت  
 كان بنظرات تعاجله وهي اهلاتفّية، اّتصاالته على جييب كان العشاء، مائدة

 يعود أن دون وحال العمل وازداد األمور ساءت وعندما. املوت نظرات يسّميها
 حّىت  للنوم اخللود لدى هاتفه يطفئ أن منه تطلب مارغو كانت للعشاء، جون

 لكن. يعيقهما ما دون من واالسرتاحة فاتما ما حول التواصل من يتمّكنوا
.  السمع عن يغيب أن ميكنه ال أّنه على يصر كان جون

 مث الفرصة، بذه أحظى كي السنوات هذه طوال بكد أعمل مل: «مرّة أجابا  
 مسلسله شهد لقد. حق على كان الواقع ويف. »مسلسلي فشل على أشهد
 حبماسة أثنوا النقاد لكن لآلمال، خمّيبة املشاهدة معّدالت كانت. متعثّرة بداية
. مجهوره جيد حىت الوقت من املزيد منحه على احملطة فوافقت العمل، على الفتة
. الربنامج سيلغى سريًعا، املعّدالت تتحّسن مل إن قصرية؛ كانت املهلة أن غري

 بعض طرد «ذلك يف مبا (التغيريات بعض وأجرى جهوده من جون ضاعف
.  املسلسل فأقلع ،)»األغبياء

.  غاضبة زوجة ميلك جون وبات. مثيًنا صيًدا متلك احملطة باتت  
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 زوجة؟ لديه أن يذكر هل. بالعمل جون ا�ماك ازداد الربنامج، جناح ومع  
 بابا «تصرخ مارغو كانت عندما اللذين، طفليه عن ماذا. يوًما مارغو سألته

 اعتادا أل�ما الباب، إىل يهرعا أن بدل احلاسوب شاشة إىل يركضان كانا!» هنا
. بابا احلاسوب يسّمي بدأ سًنا األصغر إن حىت شاشة؟ عرب بابا مع التكّلم
 األسبوع، �اية عطلة يف معهما الوقت يقضي جون بأن تقرّ  مارغو كانت نعم،
 على حيملهما أو رحالت يف ويأخذمها لساعات العاّمة احلديقة يف معهما يلعب
.  ليفارقه اهلاتف رنني يكن مل اللحظات، تلك يف حّىت  لكن. املنزل يف ظهره

 عندما. املوضوع حول اجللبة هذه كل حتدث مارغو كانت ملاذا جون يفهم مل  
 - متيًنا قويّا طفليه وبني بينه الرابط كان. وآنّيته الرابط بقّوة تفاجأ أبًا، أصبح
 يتوفّاها أن قبل لوالدته يكّنه كان الذي باحلب يذّكره كان. عنيف لكأنّه حّىت 
 هلا يكن أنّه من الرغم على مارغو، مع حّىت  خيتربه مل احلب من نوًعا كان. اهللا
. اختالفاتما عن النظر بغضّ  عميًقا حّبا
 تضحك راقص، حفل يف الغرفة يف تقف كانت فيها، رآها اليت األوىل املرّة    يف
 أن يرى أن جون بإمكان كان بعد، عن حّىت . احلمقى أحد قاله ما شيء على
.  غيب من لك يا يفّكر، إّمنا مهّذب شخص ضحكة تلك

 حبق، تضحك وجعلها مارغو، باّجتاه سار. األوىل النظرة من جون أُغرم  
.  سنة بعد وتزّوجها

 با حيب اليت الطريقة عن ختتلف زوجته با حيب اليت الطريقة فإن ذلك، ومع  
. الربكان كما لطفليه حّبه فإن ودافًئا، رومنسًيا لزوجته حّبه كان فلو. طفليه
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 الربّية األشياء أرادت ملاذا وسأاله ،»الربّية األشياء أين «كتاب هلما قرأ عندما
 بينما يلتهمهما أنّه واّدعى!» كثريًا حتّبه ألّ�ا. «متاًما السبب أدرك الطفل، التهام
 هذا يتفّهم كان. أنفاسهما التقاط يستطيعان عادا ما حىت يقهقهان أخذا
.  الشره احلب

 يقضي كان طفليه؟ مع يكون بينما االتصاالت على أجاب لو يعين فماذا  
 هذا هلم مينح ما النهاية، يف املهين، جناحه وكان ويعشقانه، معهما، الوقت
 جون كان نعم،. أستاَذْين ابن وهو به حظي أنه لو متّىن  الذي املادي األمان
 وصناعة شخصّيات خلق حيب كان لكّنه العمل، يف الضغط من الكثري يعاين
 ضربة األمر أكان. والده إليها طمح اليت نفسها املهنة ككاتب، كاملة عوامل
. آن يف والده وحلم حلمه حّقق قد جون فإن اثنني، من مزًجيا أم موهبة أم حظ
 أن مارغو أخرب لذلك،. نفسها اللحظة يف مكانني يف يكون أن يسعه وال

.  نعمة مبثابة اخللوي اهلاتف
.  »نعمة؟: «مارغو فسألته  
.  واحد آن يف املنزل ويف العمل يف يكون أن له تسمح. نعمة. نعم  
 أن أريدك ال. التحديد وجه على املشكلة هي هذه أن تفّكر مارغو أخذت  

 حنن. العمل يف شركاءك لسنا حنن. واحد آن يف املنزل ويف عملك يف تكون
 قبلة، نصف أو مجلة، نصف خضم يف تكون أن تريد مارغو تكن مل. عائلتك

. الربنامج من تومي أو جاك أو دايف ليعرتضها جون، مع شيء أي نصف أو
.  مساء التاسعة يف منزلنا إىل أدُعهم مل له، تقول كانت
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 كان إن جون من مارغو طلبت ليغوالند، إىل توّجههم سبقت اليت الليلة يف  
 وال للعائلة، خمّصًصا الوقت هذا كان. العطلة خالل هاتفه عن التخّلي ميانع

.  الثالثة األيام يتعّدى
 على جون فهمه الذي األمر -»ميوت من مثّة كان إن إّال : «قائلة مارغو رجته  

.  »الرحلة هذه يف اهلاتف على ترد ال رجاء- «الطوارئ حال يف إال أنّه،
.  جون وافق آخر، جلدال منه تفاديًا  
. ألسابيع ليغوالند إىل الرحلة عن تكّلما تّتسع، ال الطفلني فرحة كانت  

 كم: «دقائق بضع كل يسأالن مقاعدمها، يف يتملمالن أخذا الرحلة، وخالل
.  »نصل؟ كدنا هل«و ،»الوقت؟ من تبّقى

 وأخذ السريع، الطريق بدل مجيل حبري طريق سلوك قّررت قد العائلة كانت  
 احمليط، يف القوارب إحصاء على حّثهما عرب الطفلني يلهيان ومارغو جون

 بإضافة فرد كل يقوم حيث مًعا، مضحكة أغانٍ  اخرتاع على تقوم لعبة ولعب
 كّلهم ينفجروا أن إىل تسبقها اليت الكلمة من للضحك إثارة أكثر كلمة

.  ضحًكا
 منهم وطلب العمل فريق حّذر السابقة، الليلة يف. صامًتا جون هاتف ظل  

.  به االتصال عدم
 حاولوا. «مارغو قالته ما معيًدا ،»ميوت من مثّة كان إن إّال : «قائًال  فأخربهم  

 كان فاملسلسل. أغبياء ليسوا أّ�م نفسه يطمئن وأخذ. »بأنفسكم األمور حل
.  غري ال لعينة أيام ثالثة إّ�ا. يطرأ قد ما مع التعامل ميكنهم. حسًنا يبلي
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.  مارغو إىل بعينه جون طرف مضحكة، أغاينَ  خيرتع كان بينما واآلن،  
 يرها مل. التقيا عندما احلفلة تلك يف معه ضحكت كما تضحك كانت  

 حنيًنا، فذاب عنقه، حول يدها وضعت-. يذكر ال حسًنا -منذ هكذا تضحك
 شعر. اخللف يف يلهوان الطفالن كان. مىت منذ يذكر ال جمّدًدا،- يفعل مل كما
 من أو اجلّنة من إليه تنظر أّمه ختّيل. ذهنه إىل صورة وبرزت الطمأنينة، من بنوع

 الذي ذاك أبنائها، أصغر مع األمور سري حسن على مثنية تبتسم هي، حيث
 تلفزيوين كاتب وطفليه، زوجته مع جون، هو ها. لديها املفّضل بأنّه آمن لطاملا

.  واحلب الضحكات ملؤها سيارة يف ليغوالند إىل يتوّجه ناجح،
 صغريًا، صبّيا كان عندما اخللفي، املقعد يف بدوره جيلس كان كيف تذّكر  

 يقود أبوه املقّدمة، يف وأهله سًنا، األكرب أخويه بني الوسط يف نفسه حيشر
 ملء ويضحكون أغنيات كلمات كّلهم يؤّلفون أّمه، توّجهه بينما السيارة،
 كان عندما سّنا األكرب أشقاءه جياري أن حياول كان كيف تذّكر. صدورهم

.  باأللفاظ لتالعبه تسرّ  أّمه كانت وكيف سطرًا، ليضيف دوره حيني
!».  املبّكر النضوج هلذا يا: «مرّة كل يف تتف فكانت  
 للتعبري فخمة طريقة أّ�ا يفرتض كان. املبكر النضوج معىن يفقه جون يكن مل  

 صبيتها، أغلى كان فقد ألّمه، بالنسبة أنّه يدرك وكان األغلى، الشخص عن
 بسنني يصغرمها أنّه اعتبار على بسببها أخواه ميازحه كان اليت »الغلطة «وليس
 تضع أّمه رأى أنّه يذكر. »خاصة مفاجأة: «أّمه تقول كما كان، لكّنه كثرية،
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 هو سيجد بالتفاؤل؛ شعر. اآلن باملثل تقوم مارغو هي وها أبيه، رقبة على يدها
.  جديد من سبيليهما ومارغو

. جون هاتف رن مث  
 طرف. مارغو وبني بينه التحّكم وحدة على جيلس يرن الذي اهلاتف   كان
 لفريق تعليماته جون تذّكر. تلك املوت بنظرات مارغو ألقت. إليه بعينه جون
 يعلم كان. ميوت من مثّة كان إن إّال  - الطوارئ حال يف إّال  يّتصلوا بأّال  عمله

  األمور؟ ساءت هل. املوقع يف اليوم التصوير أن
.  »تفعل ال: «قائلة مارغو �ته  
.  »املتصل من أحتّقق أن فقط أريد: «جون فأجابا  

.  الطفلني أمام مارغو فيها تشتم اليت األوىل املرّة تلك كانت. »سحًقا  «
.  غاضب مهس شبه يف جون رد ،»تشتميين ال  «
 من أكثر خروجنا على ميضِ  مل «ترتفع، صوتا نربة بدأت وقد مارغو فأردفت  

!».  هذا تفعل أّال  وعدت وقد ساعتني
.  اآليل اليب إىل االّتصال حتّول. اهلاتف وكذلك الطفالن، صمت  
 اّتصل، من وختربه املّتصل هويّة يف تبحث أن مارغو من طلب. جون تنّهد  

 با ليلتقط اليمىن يده جون مد. بعيًدا برأسها وأشاحت نفًيا رأسها فهّزت
.  مباشرة إليهم اّجتهت الدفع رباعية بسّيارة اصطدموا مث. اهلاتف

 البالغ وغايب عمرها من اخلامسة البالغة غرايسي كانت اخللفية املقاعد يف  
 حياة حب. شهرًا عشر اثنا بينهما يفصل بالكاد يفرتقان ال طفالن. السادسة
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 جون وراء جالًسا كان الذي غايب، أما. ومارغو جون مع غرايسي جنت. جون
. الفور على فتويفّ  مباشرة، االصطدام نقطة وعند

 من الشاهدان يفد مل. وقعت اليت املأساة رسم تعيد أن الحًقا الشرطة حاولت  
 عن جنحت الدفع الرباعّية السّيارة إن قال أحدمها. بالكثري الاورة السيارات

 من تغّري  مل جون سيارة إن قال اآلخر. سريًعا املنعطف يف واستدارت اخلط،
 أن الشرطة حّددت. املنعطف تأخذ األخرى السيارة كانت بينما مسارها
 من أعلى الدم يف كحول معدالت أثبتت الدفع الرباعّية السيارة سائق فحوص

 كان. بريء أنّه يشعر مل جون لكن. جرمية. السجن يف وزّجته القانوين، احلد
 أشاح قد كان األخرى، السّيارة فيها انعطفت اليت اللحظة تلك يف أنه يدرك
 على مرّكزًا نظره أبقى أنّه يعتقد كان أنّه مع فعل، رّمبا أو الثانية، من جلزء بنظره

 باجتاههم آتية السّيارة مارغو ترَ  مل. اهلاتف بيده يتحّسس كان بينما الطريق
 أن ترفض وهي غيظًا تستشيط احمليط، حنو نافذتا، من تنظر كانت. أيًضا

.  هاتفه من تتحّقق
 ما على أشرف الذي الوحيد والشخص شيء، تذّكر غرايسي تستطع مل  

 الصرخة تلك كانت ابنه، صوت جون با مسع مرّة آخر. غايب كان حدث
!».  باباااااااا: «واحدة كلمة وفحواها القاتلة

.  خاطًئا اتصاًال  فكرة، على االتصال، كان  
 لعائلته بل وحسب جلون ليس األسى، بالغ حبزن شعرت أستمع، كنت بينما  

 على املستلقي جون، لكن اإلمكان، قدر دموعي أحبس أن حاولت. كاملة
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 متاًما بعيًدا، يبدو كان. اجلافتني عينيه ورأيت اآلن، ليواجهين استدار األريكة،
.  أمه وفاة عن أخربين عندما بدا كما
.  …»هذا جون، آه  «
. اهللا حبق حمزن هذا. هذا أعلم. حمزن هذا نعم، نعم «ساخرة، بنربة فقاطعين  

 تويفّ . احلزن بالغ األمر. أّمي ماتت. األمر حدث عندما اجلميع قاله ما هذا
. ميتني يزاالن ال. شيًئا يغّري  ال هذا لكن. احلال بطبيعة. احلزن بالغ األمر. ابين
 أن كم لسماع أحتاج ال. أخربك مل السبب وهلذا. الناس أخرب ال السبب هلذا

 الغبّية الشفقة نظرة الدرجة، هلذه حتزن الناس وجوه لرؤية أحتاج ال. حمزن األمر
 الليلة حلم راودين أنّه هو األمر إخبارك على محلين الذي الوحيد السبب. تلك

 من أختّلص أن أستطع ومل كذلك؟ أليس األحالم، حتّبون األطّباء أنتم املاضية،
.  …»أفكاري من وال رأسي من ال احللم هذا
.  جلسته يف واستوى الكالم، عن جون توّقف  

 من الرابعة عند أصرخ وأنا استيقظت. املاضية الليلة صراخي مارغو مسعت  «
.  »النوم أعاود أن يسعين وال. اللعني الفجر ذلك

 إنّه بل - اإلطالق على شفقة ليس عيينّ  يف جون يراه ما إن أقول أن أردت  
 وال يلمسه أن ألحد يسمح ال جون لكن. احلب من نوع وحّىت  تعاطف

 فخسارة. ذاتا حبد انعزالّية ظروف يف الوحدة من حال يف جيعله ما العكس،
. اخلاّصة بطريقتك وحدك تعانيه شعور عميقة، فرديّة جتربة هلي حتبه شخص
 عمره من السادسة يف طفل وهو جون با شعر اليت الوحدة حبجم أفّكر أخذت
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 مل لكّنين. السادسة البالغ ابنه تويفّ  عندما كأب، جمّدًدا مث أّمه، توفّيت عندما
 النفسّيون املعاجلون يسّميه مبا يشعر جون إن القول أستطيع. اآلن بذلك له أبح

 يكون وعندما املضاعفة، السرعة من حالة يف العصيب نظامه إن أي الفيضان،
 نفعل هذا. يهدأوا حّىت  االنتظار األفضل فمن الفيضان، من حال يف الناس
 األمل أو الغضب من حال يف الشريكني أحد يكون عندما األزواج، مع عادة

 هذا حيتاج. الصمت أو االنفجار هو فعله على يقوى ما وجل األقصى،
 أي يستوعب أن قبل العصيب جهازه ضبط يعاد حىت معدودة لدقائق الشخص

.  آخر أمر
.  »احللم عن أخربين  «
 اآلن، يقاومين ال جون أن الحظت. ذاتا حبد أعجوبة شّكل ممّا يصّدين، مل  
 وطوى بساطة، بكلّ  جلس. جيبه من حّىت  خيرجه مل. اليوم هاتفه إىل ينظر ومل

.  يتكّلم شرع مث عميًقا، نفًسا أخذ حتته، ساقيه
 عشرة، السادسة يبلغ كان أعين،. عمره من عشرة السادسة يبلغ غايب إًذا،  «
. …»احللم يف
. برأسي أومأت  

 ينتظر كان. القيادة فحص وجيري عمره، من عشرة السادسة يف إنّه حسًنا،  «
 غايب وكان املرأب، يف السّيارة من بالقرب واقفني كّنا. بلغه قد وها اليوم، هذا
 وأتأّمل الزغب، بعض أالحظ وبت ذقنه، حيلق بدأ لقد. نفسه من واثًقا يبدو
.  جون صوت حتشرج. »شابًا أصبح كم
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.  »شابًا؟ تراه وأنت األمر، بدا كيف  «
 أيًضا، لكن. عليه أصبح مبا جّدا فخورًا كنت. بالفخر شعرت. «جون ابتسم  
 من يكفي ما قضيت هل. قريًبا اجلامعة إىل سيغادر أنّه لو كما. حزيًنا أعلم، ال

 ومل- أعين احللم يف -أبكي أّال  أحاول كنت صاحلًا؟ أبًا كنت هل معه؟ الوقت
 يف. يدري من سحًقا …أو الندم أو الفخر دموع تلك كانت إن أدري أكن
. …»األحوال كل
.  اآلن يبكي ال كي يكابد كان. بعيًدا بنظره جون أشاح  

 سيذهب إنّه قال -القيادة اختبار بعد سيفعله الذي ما حول نتكّلم إًذا كنا  «
 اخلمر حيتسي كان إن السّيارة يقود أّال  منه أطلب وكنت- األصدقاء بعض مع
 كما. »غبّيا لست أنا أيب، يا أعلم، «فأجابين،. فعل قد أصدقائه أحد أو

 النّصية الرسائل بإرسال يقوم بأّال  نصحه واصلت مث تعلمني؟ الشباب، جييب
.  »يقود بينما

 مل. »شرلوك؟ يا احللم هذا تفّسرين كيف. «قامتة ضحكة جون ضحك  
.  االنتظار عرب السرد إىل أعدته. أبتسم

 يدنا وغايب أنا ورفعنا حنونا، االختبار مسؤولة توّجهت األحوال، كل يف  «
. صّفه إىل يدخل أن وقبل احلضانة إىل أوصلته عندما كما متاًما البعض، لبعضنا
.  »قلقي أثار االختبار مسؤولة يف ما شيًئا لكن. حسًنا ستبلي أنك سريعة إشارة

  ،»ذلك؟ كيف «فسألت،  
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 تنوي أ�ا لو كما. با أثق ال. مطمئن غري. جتاهها سيئ شعور يراودين كان  «
 إليهما أنظر أخذت األحوال، كل يف. االختبار باجتياز له تسمح ولن أذيّته

 بدأت لذا. جّيد بشكل اليمني حنو األوىل بانعطافته يقوم غايب رأيت. يبتعدان
 تّتصل، تنفك ال أمي إن قالت. اللحظة هذه يف اّتصلت مارغو لكن أرتاح،
 على تزال ال أمي احللم، يف. جتيب أن با يفرتض كان إن تعرف أن تريد وإ�ا
 على جتيب ال ملاذا السؤال، هذا مارغو تسألين ملاذا أعلم وال احلياة، قيد

 تذّكر،: «يل قالت لذا جتيب؟ ال اجلحيم حبق ملاذا. وحسب اللعني االتصال
 اعتقدت وفجأة،. »ميوت؟ من مثّة كان إن إّال  اهلاتف على جتب ال اّتفقنا، لقد
. ستموت أّ�ا. حتتضر أّمي أن يعين فهذا االتصال، على مارغو أجابت لو أنه

.  أمي متوت لن أحد، ميوت فلن مارغو، جتب مل إن لكن
 هذا على جتييب ال لكن تريدين، ما افعلي. حق على أنتِ  هلا، قلت لذا،  «

.  »يرن دعيه. االتصال
 نظرت. االمتحان موقع يف غايب أنتظر أزال ال أنا وكنت اخلط أقفلنا وهكذا  «
 مّرت لقد. دقيقة عشرين غضون يف سيعودون إّ�م قالوا هم؟ أين. ساعيت إىل

 سارت. غايب دون من االختبار عن املسؤولة عادت مث. أربعون. دقيقة ثالثون
.  ففهمت حنوي،

 وهنا. »اخللوي هاتفه على يتكّلم رجل. حادث وقع آسفة، أنا: «يل قالت  
 غايب أن أخربين من هي كانت. أّمي كانت االختبار مسؤولة أن اكتشفت

 أن يوشك أحدهم ألن وتكرارًا، مرارًا مبارغو تّتصل كانت السبب وهلذا. تويفّ 
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 يقوم كان بينما ابين قتل اخللوي هاتفه على األغبياء أحد. غايب كان ميوت،
!».  القيادة باختبار

 إيلّ  فنظرت ،!»سأقتله بالشرطة؟ اّتصلتم هل الرجل؟ هذا هو من: سألتها  «
.  »غايب قتلت أنا. أنا هو الرجل هذا أن أدركت وهنا. أمي
 ومارغو هو أخذ غايب، وفاة بعد. قّصته أكمل مث عميًقا نَفًسا جون أخذ  

 قلت نعمة؟: «جبون مارغو صرخت الطوارئ، غرفة يف. البعض بعضهما يلومان
 أن بعد الحًقا،. »اللعني األمحق أيّها يا النعمة، كان غايب نعمة؟ اهلاتف إن

 كان لكّنه جلون، مارغو اعتذرت خممورًا، كان السائق أن السموم تقرير أثبت
 يف أيًضا يلومها كان ألنّه هذا يعلم كان. أعماقها يف تلومه مارغو أن يدرك

 عنادها متارس مل لو وأّ�ا املسؤولة، هي بأّ�ا يشعر منه جزء كان. أعماقه
 فعله ردة ولكانت املقود على بقيت جون يد لكانت املّتصل، هويّة من وحتّققت

.  مجيًعا أنقذهم ولكان املخمور، السائق أمام سريعة
 قد. الفعلي املسؤول من سيعلم أحد من ما أن األمر يف ما أسوأ إن قال  

 يتلّهيا مل لو تفاديه باإلمكان يكون وقد األحوال، مطلق يف السائق بم يصطدم
.  خبالفهما

. جون يعّذب ما هي هذه الالمعرفة حالة إن  
. خليلك هجرك ملَ  تعرف أّال . مجيًعا تعّذبنا الالمعرفة أن كيف أفّكر   أخذت

. ابنك تنقذ أن بإمكانك كان إن تعرف وأّال . جبسدك اخلطب ما تعرف وأّال 
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 لن أحيانًا،. املعروف وغري الهول مع نتصاحل أن كّلنا علينا يتعّني  ما، حلظة يف
.  أبًدا نعرف

 النقطة، هذه عند األحوال، كل يف: «احللم مستعيًدا جون أضاف مث  
 آخر ،!»باباااااا «صرخت أقول؟ كنت ماذا أتعلمني. أصرخ وأنا استيقظت

 وبدَأت احلمام إىل ركَضت. وجزعت هذا مارغو فسمعت. غايب قاهلا كلمة
.  »تبكي
.  »أيًضا؟ فعلتَ  وهل  «
.  »ماذا؟  «
.  »بكيت؟  «
.  نفًيا رأسه جون هز  

.  »ال؟ ملَ   «
 تتعّرض احلمام يف كانت مارغو ألن. «بديهّية اإلجابة أن لو كما جون تنّهد  

.  »أيًضا؟ أ�ار أفعله؟ الذي ما. ال�يار
 املوضوع يب يؤثّر قد أصرخ، وأنا واستيقظت مماثل حلم راودين إن. أدري ال  «

 وقد. واليأس واحلزن الذنب إىل الغضب من األحاسيس، بشّىت  أشعر قد. كثريًا
 أعلم ال. قليًال  الضغط صّمام أفتح كأن املشاعر، هذه من بعض إلخراج أحتاج

 ال حلالة أيًضا منطقية فعل رّدة وهو أنت، فعلته ما أفعل رّمبا. أفعله قد الذي ما
 أنفجر قد بأّنين أعتقد لكّنين. والتماسك فعلت، ما جتاهل وحماولة اخلدر حتتمل

.  »ما حلظة يف
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: صوته يف معهودة غري وحّدة عيّين، يف نظره يثبت وهو قال مث رأسه جون هزّ   
 صندوق أكون لن. أخذهلما لن. ابنتان لديّ . أب أنا. شيًئا أخربك دعيين«

. ابنهما شبح يسكنهما أهل مع أتركهما لن. طفولتهما وأفسد شكاوى
. حنن خطأنا إنّه. خطأمها ليس حدث ما. هذا من أفضل هو ما تستحّقان
.  »ألجلهما قرفنا حنلّ  وأن أجلهما، من متواجدين نكون أن مسؤوليتنا وتقتضي

 خذل بأنّه يشعر كيف. طفلتيه أجل من قرفه حل عن قاله ما يف أفّكر رحت  
 داخله األمل إبقاء بأن يشعر كيف. اآلن األخريني خيذل أن يريد وال غايب

.  جاك أيب، أخ عن أخربه أن فقّررت. سيحميهما
 والدة توفّيت عندما ذاته السن السادسة، سن بلوغه حني إىل يعتقد، أيب كان  

 مث. ألهله الوحيدان الولدان وشقيقته بأنّه غايب، تويفّ  عندما ذاته والسن جون
 لطفل صور صندوق اكتشف عندما العّلية، يف يوم ذات يعبث والدي كان

.  تقريًبا املدرسة سن حىت ميالده حلظة من صغري،
 سن يف تويفّ  الذي جاك، أيب، أخ الصيب كان. »هذا؟ من: «أباه سأل  

 أيب ولد. قبل من جاك ذكرت أن للعائلة يسبق مل. الرئتني التهاب جرّاء اخلامسة
 ذكر على اإلتيان عدم أن يعتقدون األهل كان. وفاته من قليلة سنوات بعد

 البالغ الطفل لكن. طفليهما أمام جأَشيهما برباطة لالحتفاظ السبيل هو جاك
 مل ملاذا. جاك عن يتكّلم أن أراد. ومرَبًكا مصدوًما بدا عمره من السادسة

 مل ملاذا صوره؟ مع العّلية يف هي هل وألعابه؟ جاك؟ ملالبس حدث ماذا خيرباه؟
- والدي أصبح الذي الصغري الطفل -هو مات لو جاك؟ ذكر على يوًما يأتيا
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  هو؟ ميثّله ما كل ينسيان فهل
 

 أن من جزء رمبا لكن، صاحلًا، أبًا تكون أن على ترّكز أنت: «جلون قلت  
 األحاسيس شّىت  باختبار لنفسك تسمح أن يف يكمن صاحلًا أبًا تكون

. أحيانًا صعبة العيش هذا طبيعة كانت لو حىت حبق، تعيش وأن اإلنسانّية،
 -معي هنا أو مارغو، مع أو انفراد، على تلك مشاعرك عن تعّرب  أن تستطيع
 بك يبعث قد بذلك والقيام- هذه البالغني دائرة يف العنان هلا تطلق أن تستطيع

. جأشك برباطة لالحتفاظ أخرى طريقة تكون قد. طفلتيك مع جديدة حياة
 بالتعبري لنفسك والسماح. غايب ذكر على أبًدا تأتيا مل إن األمر يربكهما وقد
 قابلية أكثر يكون قد األحيان بعض يف اليأس تقّبل أو البكاء أو غضبك عن

 يف بصندوق حتصره ومل أسرتك يف لغايب املساحة بعض خّصصت لو لإلدارة
.  »العّلية

. األمور ألتفه تبكي. مارغو مثل أكون أن أريد ال. «نفًيا رأسه جون هزّ   
. النحو هذا على العيش أستطيع وال البكاء، من تكتفي لن وكأ�ا يبدو أحيانًا،

 قرارًا تّتخذي أن عليك ما، حلظة ويف هلا بالنسبة يتغّري  مل شيًئا وكأن يبدو
.  تفعل فلم مارغو، أما. قدًما املضي اخرتت لقد. قدًما باملضي

 صدرها إىل تضم ويندل، من بالقرب األريكة على جتلس مارغو تصّورت  
 األمر تتحّمل كيف حمنتها، يف وحيدة بنفسها تشعر كم ختربه املفّضلة، وساديت
 ال كم أفّكر أخذت مث. اخلاص عامله يف نفسه على يغلق زوجها بينما مبفردها
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 ال نفسه، الوقت ويف زوجته أمل يراقب وحيًدا، بنفسه يشعر جون أن من بد
.  حتّمله على يقوى

 كان إن أتساءل لكن. النحو هذا على يبدو األمر أن أعلم: «أخريًا قلت  
 هذا طوال رّمبا. دورَْين تؤّدي ألّ�ا هو النحو هذا على مارغو تصّرف من جزء

.  »كليكما عنكما تبكي هي الوقت،
 بضع سالت. ساقَيه على املوضوعتَـْني  يديه إىل نظر مث جون، جبني تقّطب  

 كما غزيرة، ا�مرت مث البداية، يف بطيئة األسود، اجلينز سروال على دموع
. وقعها حتت أخريًا استسلم أن إىل مسحها، على يقوى يعد مل حبيث الشّالل،

.  سنوات ست مدى على حبسها اليت الدموع كانت تلك
 كمجّرد إليه نظرت ما أن ببايل خطر يبكي، كان وبينما .ثالثني رّمبا أو  

 هاتف باقتناء البنتهما السماح حول مارغو مع الشجار -جون مع موضوع
 بكثري عمًقا أكثر هلو- مكتيب يف هاتفه استخدام حول معي واجلدال خلوي،

 استمتعي -الاليكرز مباراة يف ابين بيد أمسك كنت أّنين أذكر. بداية خلته مما
 …ترحبني أنت. «اليوم وصل عندما جون وتعليق- موجود هو طاملا باألمر
 هنا إىل يعود أن اختار النهاية، يف. رفقيت متعة هو ربح رّمبا لكّنه. »رفقيت متعة
.  كّله بذا يل ويبوح اليوم

 عّما يدافع أن عربها للمرء ميكن عّدة أساليب هناك أن كيف أيًضا وفّكرت  
 وختتبئ نفسك، من با مرغوب غري أجزاء تقّسم: هذا إليك. به البوح ميكن ال

 الواقعة هذه وقعت لقد حسًنا، فتقول،. نرجسّية مسات وتطّور كاذبة، ذاتٍ  وراء
٤٣٨



 كان عندما. ممّيزة مفاجأة. ممّيز ألّنين شيء ميّسين لن. خبري لكّنين الكارثّية،
 والدته سرور ذكر يف نفسه حصر على جون أسلوب اقتضى صغريًا، صبّيا جون

 أراح يكون قد. احلياة يف توّقعه ميكن ال ما أسوأ فظاعة من نفسه ليحمي به
 بعد ممّيز هو كم بفكرة يتعّلق بالًغا، أصبح عندما أيًضا، النحو هذا على نفسه
 أنّه هو العامل هذا يف عليه يّتكل أن جلون ميكن الذي الوحيد فاليقني. غايب وفاة

.  بأغبياء حماط ممّيز شخص
 ألن يسعَ  مل وإنّه حصوله، يريد يكن مل ما متاًما هذا إن دموعه، عرب جون قال  

.  باال�يار يصاب كي هنا إىل يأيت
. يتعاىف بل ينهار، ال أنّه طمأنته لكّنين  
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٣٩  
 البشر يتغّير كيف

 
 ترتيبها أن يف شك وال مراحل، على تقسَّم اليت بالنظريّات النفس علم يزخر  

 أيُّ  يكون أن احملتمل ومن. هلا جذب عوامل تشكل توّقعها وإمكانّية ووضوحها
 التطّور مرحلة مناذج إىل تعّرف قد النفس علم إىل املدخل مادة درس شخص

.  وماسلو وبياجيه وإريكسون ويونغ فرويد من كل طرحها اليت
 كل من دقيقة كل يف تقريًبا بايل يف أبقيها واحدة مرحلة منوذج مثة لكْن،  

 توجيه حول يتمحور النفسي العالج كان فلو-. التغيري مراحل وهي -جلسة
 التفكري من لنا بد فال يكونوا، أن يريدون حيث إىل اآلن هم حيث من الناس

  فعلّيا؟ البشر يتغّري  كيف: يلي ما يف
 بروهاسكا، جيمس يدعى نفس عامل طّور املاضي، القرن من الثمانينات يف  

 عام بشكل الناس أن أظهر حبث إىل استناًدا السلوك، لتغيري التغيري نظريّة منوذج
 الرياضية للمالبس نايكي عالمة شعار هو كما ،»وحسب باألمر يقومون «ال
 إىل مييلون ذلك من بدًال  لكّنهم ،)اجلديد العام قرار عليه يبدو قد كما أو(

: يلي كما تبدو اليت املتسلسلة املراحل من سلسلة عرب التقّدم
. التفكري قبل ما مرحلة: األوىل املرحلة  
. التفكري مرحلة: الثانية املرحلة  
. االستعداد مرحلة: الثالثة املرحلة  

٤٤٠



. الفعل مرحلة: الرابعة املرحلة  
.  احملافظة مرحلة: اخلامسة املرحلة  
 أو اجلسدي، التمرين معّدل تزيد أن ما، تغيري إلحداث تسعى أّنك إًذا فلنعترب  

 النقطة، هذه إىل تصل أن قبل. األوىل للمرّة للعالج تلجأ حّىت  أو عالقة، تنهي
 بعد تفّكر مل أّنك يعين ما التفكري، قبل ما مرحلة األوىل، املرحلة يف تكون

 ال أنك يعين ما باإلنكار، األمر هذا النفسّيني املعاجلني بعض يربط قد. بالتغيري
 عرضت األوىل، للمرّة إيلّ  شارلوت قِدَمت عندما. مشكلة تعاين أّنك تدرك

 يف أّ�ا أدركتُ  إّال؛ ليس االجتماعية املناسبات يف اخلمر حتتسي أّ�ا على نفسها
 بالكحول، نفسها ملداواة أمها ميل عن خترب راحت عندما التفكري قبل ما مرحلة

 فاحتتها وعندما. للكحول هي استخدامها فرط مع رابط أي ترى أن غري من
 ويتناولون خيرجون سّين  يف الناس («ثارت مث صمتت، وحتّديتها، باألمر

 إىل تسعى أن قبل ،»يعين ماذا «من سلسلة يف انطلقت مث ،!»)الكحول
 أخرى إشكالّية إثارة عرب نقاشنا موضوع هي اليت املشكلة عن انتباهي تشتيت
). »بذاك؟ رأيك ما كذا، أمر انسي. («كله االختالف خمتلفة

 أن يسعنا فال. باملقنعني احلال بطبيعة ليسوا النفسّيني املعاجلني أن يف شك ال  
 تناول عن باإلقالع مدمًنا نقنع أن يسعنا وال الطعام؛ بتناول للشهية فاقًدا نقنع

 الذايت التدمري ألن الذايت، التدمري ميارسوا أّال  الناس نقنع أن يسعنا ال. الكحول
 فهم على مساعدتم حماولة هو فعله يسعنا ما. اللحظة هذه يف خيدمهم

٤٤١



 إىل أنفسهم، على املناسبة األسئلة طرح كيفّية وإظهار أفضل، بشكل أنفسهم
.  الشخصي االقتناع إىل يدفعهم- خارجي أو داخلي -ما أمر حيدث أن
 الكحول تأثري حتت والقيادة شارلوت له تعّرضت الذي السّيارة حادث كان  
.  التفكري التالية، املرحلة إىل نقلها ما
 على تقوم التفكري قبل ما مرحلة كانت لو. بالتناقضات التفكري مرحلة حتفل  

 باملشكلة، الشخص يقرّ  هنا،. املقاومة تشبه قد التفكري مرحلة فإن اإلنكار،
 ال لكّنه والتحّرك، املبادرة على) نظريّا (يعرتض وال عنها، للتكّلم مستعّدا ويكون
 قيادتا حيال قلق شارلوت ساور بينما وهكذا،. باألمر للقيام بعد الدافع ميلك
 الذي -اإلدمان برنامج يف مشاركة من ذلك يستتبع وما الكحول تأثري حتت

 املناسب، التوقيت يف الدورة حضور يف فشلها بعد مضض على حضرته
 املهلة متديد يتم كي) باهظة كلفة وتكّبد (مبحامٍ  االستعانة إىل واضطرارها

 عادة يطال تغيري أي إلحداث مستعّدة تكن مل أّ�ا إّال - هلا املمنوحة الزمنية
.  لديها الكحول تناول

 تعيش امرأة ذكرت. التفكري مرحلة خالل النفسي العالج الناس يبدأ ما غالًبا  
 هي وتقرّ  مدينتها، إىل انتقاله قرار يؤّجل ينفك ال صديقها أن بعد، عن عالقة

 زوجته أن أحدهم يعلم املقابل، يف. عنه تنفصل ال لكّنها - يفعل، لن رّمبا أنّه
 تواجدها أماكن عن األعذار باختالق يبدأ األمر، نثري عندما لكن عالقة، تقيم

 مياطل هنا،. مواجهتها إىل يضطر ال حّىت  النّصية الرسائل على ترد ال عندما
 لو حىت -عنهم التغيري شبح إلبعاد كطريقة بأنفسهم فساًدا يعيثون أو الناس
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 ما معرفة دون من ما أمر عن التخّلي يف يرتّددون ألّ�م- إجيابًيا تغيريًا كان
 أن يف تكمن املرحلة هذه يف فالعثرة وهكذا. املقابل يف عليه سيحصلون الذي
 اجلنون من الرغم وعلى. اجلديد من والقلق القدمي خسارة على ينطوي التغيري
 عجلة أن إال هذا، على يشهدون وهم والشركاء األصدقاء يصيب قد الذي

 حيتاج املسار؛ من يتجّزأ ال جزء هي هوادة بال وتدور تدور اليت تلك اهلامسرت،
 أن قبل املرّات من مضحك لعدد وتكرارًا مرارًا نفسه باألمر للقيام األشخاص

. للتغيري جاهزين يصبحوا
 كأن الكحول، تناول فرط من »للتخفيف «السعي عن شارلوت   تكّلمت

 املشروبات تناول تتفادى أو ثالث، بدل ليلة كل النبيذ من كأسني حتتسي
 بعد وبالطبع (العشاء عند جمدًدا ستشرب كانت إن النهار خالل الكحولّية

 قلقها كبت على وبتأثريه حياتا، يف اخلمر بدور اإلقرار من متكَّنت). العشاء
 اليت األدوية مع حّىت  مبشاعرها، للتحّكم آخر سبيًال  جتد مل لكّنها وخماوفها،

.  النفسي الطبيب هلا وصفها
 ثانية عالجّية جلسة نضيف أن قّررنا قلقها، حالة مع التعامل على وملساعدتا  
 خالت ولربهة للكحول، تناوهلا حّدة تراجعت الوقت، هذا خالل. األسبوع يف

 للعالج مرّتني القدوم لكن. تشربه مبا التحّكم على يساعدها لكي كافًيا ذلك
- عليّ  مدمنة أّ�ا أخرى مرّة مقتنعة شارلوت باتت -آخر نوع من مشكلة خلق

 حلظة يف أتيت، وعندما. األسبوع يف الواحدة املرّة جدول إىل عادت لذلك
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 املثال سبيل على (اخلارجّيني املرضى لعالج استشفائي برنامج ذكر على مناسبة،
.  مستحيل. نفًيا رأسها هّزت ،)غرامي موعد خالل مثلة وقوعها ذكرت أن بعد
 أن أريد أنا. باملطلق اخلمر احتسائك دون حتول الربامج تلك: «تقول وراحت  

 حماطة تكوين أن اجتماعًيا املعيب فمن. العشاء على الكحول تناول من أمتّكن
.  »ذلك على قادرة غري وأنت اخلمر حيتسون بأشخاص

 نعم،: «قائلة رّدت لكّنها. »تثملي أن أيًضا اجتماعًيا املعيب ومن: «أجبتها  
 تقرأ وكانت. ختّفف كانت: الفرتة تلك يف صحيًحا ذلك وكان. »أخّفف أنا ها

: الثالثة املرحلة إىل نفسها لتنقل اإللكرتونية، املواقع على اإلدمان حول
 بالصراع تعرتف أن عليها الصعب من كان لشارلوت، بالنسبة. االستعداد

 تعامالين أن قبل أيب، ويا أّمي يا أتغّري، لن: «أهلها وبني بينها األمد الطويل
 على تقوم واعية ال باطنّية صفقة عقدت لقد. »با أُعاَمل أن أريد اليت بالطريقة

 إن اجلانبني من خسارة ميثاق وبالتايل عاداتما، والداها غّري  إن عاداتا تغيري
 والديها مع عالقتها تغيري باإلمكان يكن مل الواقع، يف. يُذكر ميثاق من كان
.  العالقة هذه به تغذي جديًدا شيًئا جتد مل طاملا

 ذراع على حقيبتها حمتوى أفرغت راقصة، شارلوت دخلت شهرين، مضي بعد  
 برنامج أي عن علم لديَّ  هل. »سؤال عندي حسًنا،: «وقالت الكنبة

 دخلت لقد اخلارجيني؟ للمرضى الكحول على اإلدمان لعالج استشفائي
.  الفعل: الرابعة املرحلة
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 للعالج برنامج يف األسبوع يف ليال ثالث شارلوت أمضت الفعل، مرحلة يف  
 مث. نفسه التوقيت يف النبيذ الحتساء كبديل الموعة مستخدمة اإلدمان، من

.  كامل بشكل الكحول تناول عن أقلعت
 ما احملافظة، وهي األخرية، اخلامسة املرحلة بلوغ هو احلال، بطبيعة واهلدف  

 يعين ال هذا. ملحوظة لفرتة به والتزم التغيري على حافظ قد الشخص أن يعين
 أو الضغط يؤدي فقد. واحلّية السّلم لعبة يف كما ينزلقون، ال األشخاص أن

 يف سابق شريك من اتصال أو معّني، مطعم (القدمي السلوك حمّفزات بعض
 من درجة على املرحلة هذه أن يف شك ال. االنتكاس إىل) الكحول تناول

 عيشهم؛ نسيج يف متالصقة لتغيريها الناس يسعى اليت السلوكّيات ألن الصعوبة،
 أو مادة على إدمانًا أكان (إدمان مشكالت يعانون الذين األشخاص مييل

 مع التسّكع إىل ،)كانت نوع أي من ا�زامية وسائل أو سلبّية ممارسة أو دراما،
 إىل العودة العادة يف ميكنه احملافظة، مرحلة املرء يبلغ وعندما. آخرين مدمنني
.  املناسب الدعم له توّفر حال يف السليم املسار

: أفضل بشكل الرتكيز من الفودكا أو النبيذ تأثري دون من شارلوت متّكنت  
 يف فتسّجلت. لديها التحفيز وبزيادة التعب برتاجع وشعرت ذاكرتا، حتّسنت
. املوضوع وعشقت باحليوانات تعىن خرييّة منّظمة مع عملت كما. اجلامعة
 حياتا، يف األوىل للمرّة أمامي والدتا مع الصعبة العالقة إثارة من أيًضا متّكنت
 »األصدقاء «عن وابتعدت. حّدة وأقل هدوءًا أكثر بطريقة معها تتفاعل وبدأت
 تبلغني ال إذ «ميالدها، بعيد احتفاًال  واحد مشروب لتناول دعوها الذين
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 ذلك، عن عوًضا. »كذلك؟ أليس واحدة، مرة إّال  عمرك من والعشرين السابعة
 طبقها هلا قّدموا األصدقاء من جديدة جمموعة مع ميالدها عيد أمسية قضت
.  الكحولّية غري االحتفالّية املشروبات من مبتكرة مبجموعة خنبها وشربوا املفّضل

.  املتأّنق: منه التخلص من تتمّكن مل جديد إدمان برز لكن  
 شارلوت مع وعبثه خداعه إىل تبّجحه من. املتأّنق يعجبين ال: كامل اعرتاف  
 يقضي. التايل األسبوع يف ويرتكها صديقته، مع أسبوًعا يقضي. وجمازيًا حرفًيا- 

 لنظرايت أردت هكذا. عليك عيين. التايل الشهر يف ليرتكها شارلوت، مع شهرًا
. شارلوت من بالقرب جالًسا ورأيته االنتظار، قاعة باب فتحت عندما توحي أن

 عن اإلعالن يف القيادة مقعد يف الكلبة األم كما احلماية، بغريزة شعرت
.  املعركة خارج بقيت لكّنين. السيارة

 مث: «الكالم آخر تسرد بينما اهلواء يف بإبامها تز شارلوت كانت ما غالًبا  
. …»قلت أنا مث «،…»أن حاول هنا «،…»قلت

 وعندما. متفاجئة سألتها ،»النّصية؟ الرسائل عرب بينكما احلوار هذا دار هل«  
 أن يسعك ال -مقّيًدا يكون قد النّصية الرسائل عرب عالقتهما مناقشة أن ذكرتُ 
 أّنك مع تطمينات له لتقّدمي بيده متسكي أو الشخص عيين يف تنظري

.  »أيًضا) emojis (الرموز نستخدم ال، آه «أجابت،- منزعجة
 اخلليل برغبة علمت عندما أصابتين اليت والرجفة القاتل بالصمت أفّكر أخذت  

 الليلة، تلك األفالم بطاقات حول الرسائل لبعضنا نرسل كّنا لو باالنفصال؛
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 أبدو أّنين أعلم كنت شارلوت، مع لكن. البحصة يبق أن قبل أشهرًا انتظر لرّمبا
.  العصر أواكب كي أنا أتغّري  أن يب األحرى لذا يتغّري، لن جيلها قدمية؛ موضة

 إىل عاد املتأنق أن إنستغرام تطبيق عرب اكتشَفت. حممرّتان شارلوت عينا اليوم،  
.  املفرتضة السابقة صديقته

 هل. هذا حيصل مث يتغّري، أن يريد إنّه يقول ينفك ال: «تنهيدتني بني قالت  
.  »يوًما؟ سيتغّري  أنّه تعتقدين

- املتأّنق يكون رّمبا وحيث شارلوت، تقع حيث -التغّري  مراحل يف أفّكر رحت  
 عليها يصعب. املتأّنق مع اآلن يتكّرر ما وهو املتكّرر، شارلوت والد اختفاء ويف
.  اآلخرون يفعل ال قد هي، تتغّري  قد بينما أّ�ا تتقّبل أن

. »كذلك؟ أليس يتغّري، لن  «
 بالنسبة نفسه األمر يكون وقد. التغيري عن يبحث ال قد «،:برفق أجبتها  

.  »لوالدك
 بعد. قبل من هلا خيطر مل باحتمال تفّكر أّ�ا لو كما شفتيها، شارلوت زّمت  

 ال تريد، كما حّبها على الرجال هؤالء حتمل كي بذلتها اليت اجلهود كل
 العالج يف مألوف سيناريو إنّه. التغّري  يريدون ال ألّ�م تغّريهم أن تستطيع
 احلشيش تدخني عن اإلقالع يريد ال املريضات إحدى صديق. النفسي

 يريد ال املرضى أحد ابن. األسبوع �اية عطلة يف اإللكرتونية األلعاب ومشاهدة
 أن يريد ال مريضة زوج. املوسيقي عمله حساب على لالمتحان جيّدا يدرس أن
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 اآلخر الشخص يف تريده الذي التغّري  يكون ال أحيانًا. عمله أسفار من يقّلل
.  ذلك عكس لك قال وإن أعماله، جدول على

.  …»لكن «توّقفت مث تعرتض، شرعت  
.  داخلها التحّول أستشعر وأنا أراقبها، كنت  
.  »للتغّري  ألدفعهم أسعى أنفك ال: «نفسها حتّدث وكأ�ا أضافت  
.  تفعل أن فعليها يتغّري، لن. برأسي أومأت  
 ،)يرتاجع/ يتقّدم (الراقصة خبطواته املتأنق يقوم. رقصة مبثابة هي عالقة كل  

 تُغّري  إن ما لكن. يرقصان هكذا). تتأّذى/ تتقّدم (خبطواتا شارلوت وتقوم
 خطواته تغيري على املتأّنق سُيجرب: أمرين أحد حيدث حّىت  خطواتا، شارلوت

 شريكة قدمي وجيد الرقص، حلبة من بساطة بكل خيرج أو ويقع، يتعثّر ال حىت
.  عليهما يدوس أخرى

 الكحول تناول عن االمتناع من أشهر أربعة بعد األّوىل شارلوت كأس كان  
 لكّنه املدينة، يف ويالقيها يسافر أن بوالدها يفرتض كان عندما األب، عيد يوم

 تلك حتب مل. أشهر ثالثة قبل ذلك كان. األخرية اللحظة يف رحلته ألغى
.  الليلة تلك منذ كأس أي تتناول ومل. خطواتا من فغّريت الرقصة،

.  »املتأّنق رؤية عن أقلع أن عليّ : «اآلن تقول هي وها  
.  هذا مسعت أن يل سبق: القول وددت لو كما ابتسمت  

٤٤٨



 تلك كانت. »املرة هذه جادة أنا …حًقا كّال  «تبتسم، وهي أردفت لكّنها  
 موعد تغيري أستطيع هل: «سألتين. االستعداد مرحلة خالل ألشهر ترنيمتها
.  للفعل جاهزة هي اآلن ،»جلسيت؟

 إىل شارلوت تضطر ال حىت ذلك واقرتحت سبق أّنين أذكر. »بالطبع  «
 مستعّدة تكن مل شارلوت لكن أسبوع، كل االنتظار قاعة يف املتأنق مع اجللوس
 املوعد فسّجلت خمتلفني، وتوقيًتا يوًما عليها عرضت. باألمر للتفكري وقتذاك

.  هاتفها على
 مث، الباب، حنو وسارت املتفّرقة، أغراضها شارلوت مجعت جلستنا، �اية يف  

 املتأّنق، على نقطة سّجلت بأّ�ا تشعر وهي مهست مث. تتلّكأ توّقفت كالعادة،
 املوعد يف اخلميس يوم شارلوت تظهر مل ملاذا األرجح على سيتساءل الذي

!  فليتساءل. »االثنني أراك حسًنا «املعتاد،
 أنا فألقينا جلسته، من املتأّنق خرج الرواق، يف تسري شارلوت كانت وبينما  

.  تعلومها تعابري ال جامدان ووجهانا التحية، بعضنا على ومايك
 ميله عن يتحّدثان اجللسة وقضيا صديقته، عن مايك املتأّنق أخرب رّمبا  

.  وخيانتهم وتضليلهم بالناس للتالعب
 نفسه األمر فعل أن بعد مرّة شارلوت قالت ،»قّصته هي هذه حسًنا، آه،  («
. للتغّري  مستعًدا ليس رّمبا. هذا من أيًا ملايك املتأّنق يذكر مل رّمبا أو). مرّتني معها

. التغيري أنواع من نوع بأي مهتًما ليس هو رّمبا أو
 

٤٤٩



 قائًال  يان عّلق التايل، اليوم يف االستشارية جمموعيت يف املوضوع أثرت عندما  
.  »ليس مريضك: كلمتان لوري،: «ببساطة

.  أيًضا املتأنِّق أعتق أن عليّ  يتعّني  أنّه شارلوت، كما عندئذ، أدركت  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٥٠



٤٠  
 آباء

 
 املرء يّتخذها اليت القرارات سياق يف إّال  حتدث ال متأّخرة ترتيب جولة خالل  

 النمساوي النفسي للطبيب دراسة كتاب على وقعت اجلديدة، السنة رأس عند
.  مالحظايت أراجع بينما القّصة فتذّكرت. فرانكل فيكتور

 بعلم الفًتا اهتماًما أبدى غالًما، كان وعندما ،1905 العام يف فرانكل ولد  
 بالطب ختّصص مث. فرويد يراسل بدأ الثانويّة، املرحلة بلوغه لدى. النفس
 من باملعىن، العالج يسّميه ما أو والفلسفة، النفس علم بني ما التقاطع ودراسة
 بدافع يتصّرفون الناس بأن يؤمن فرويد كان وبينما. للكلمة اليوناين األصل
 فرانكل رأى ،)اخرتعه الذي الشهري اللذة مبدأ (األمل وتفادي املتعة عن البحث

 معىن إجياد حنو بل اللّذة حنو موّجًها ليس لألشخاص األساسي الدافع أن
.  حلياتم

 الثانية، العاملية احلرب اندلعت عندما عمره من الثالثينات يف فرانكل كان  
 املّتحدة الواليات إىل اهلجرة فرانكل على ُعرض. للخطر اليهودي، هو فعّرضته،

 النازيّون أجرب سنة، وبعد أهله، عن يتخّلى ال كي العرض رفض لكّنه األمريكية،
 آخرين أفراد مع ترحيله مت أشهر، غضون يف. محلها إجهاض على فرانكل زوجة

 سنوات، ثالث بعد فرانكل حتّرر وعندما االعتقال، معسكرات إىل عائلته من
.  ووالديه وأخاه زوجته، قتلوا النازّيني أن اكتشف

٤٥١



 تالشى النهاية، يف. اليأس إىل تقود الظروف هذه مثل يف احلرّية كانت رّمبا  
 قُتل لقد حتريرهم، بعد اآلخرون واملعتقلون فرانكل به يتمّسك كان الذي األمل

 حتّول ما كتب فرانكل لكن. وأصدقاؤهم عائالتم وأبيدت ألمرهم، يهتّمون من
 اإلنكليزية باللغة ُعرف وما الروحي، واخلالص املقاومة يف استثنائّية أطروحة إىل
 العالج حول نظريّته شارك األطروحة، هذه يف. »املعىن عن يبحث اإلنسان «بـ

 الدنيويّة بالصراعات بل االعتقال، معسكرات بفظائع يتعّلق ما يف ليس باملعىن،
.  أيًضا العاديّة

 هو واحد، شيء إّال  اإلنسان من يؤخذ أن ميكن شيء كل: «يقول كتب  
.  »الظروف من ظرف أي يف موقفه املرء خيتار أن اإلنسانّية، احلرّيات آخر

 حول وحاضر بغزارة، ونشر ابنة، وأجنب جديد، من فرانكل تزّوج وبالفعل،  
.  والتسعني الثانية بعمر املنّية وافته أن إىل العامل

.  ويندل مع بنقاشايت أفّكر أخذت املالحظات، تلك قراءة أعدت عندما  
 االنعكاسي = الرد مقابل الفعل رد تذكر الدراسي كتّييب يف خربشات وجدت  

 ظل يف حّىت  ردودنا خنتار أن نستطيع: يقول فرانكل كان. االختياري مقابل
 جويل، ومرض وابنه، والدته جون خسارة على ينطبق نفسه األمر. املوت شبح

 ال واحد مبريض أفّكر أن أستطع مل. شارلوت ونشأة املؤسف، ريتا وماضي
 بتفاعل أو شديدة بصدمة يتعّلق األمر أكان سواء فرانكل، أفكار عليه تنطبق

 إّنين يقول ويندل هو ها عاًما، سّتني من أكثر مضي بعد. صعب قريب مع
.  اجلانبني من مفتوحة السجن زنزانة وأن أيًضا، أختار أن أستطيع

٤٥٢



 مساحة مثّة: «اخلصوص وجه على فرانكل كتاب من السطر هذا أحببت لقد  
 يكمن رّدنا ويف. رّدنا اختيار يف قّوتنا تكمن املساحة، هذه يف. والرد احلافز بني
.  »وحرّيتنا منّونا
 اجللسات، مواعيد حتديد مبسألة يتعّلق ما يف إّال  ويندل راسلت أن يل يسبق مل  

 فأخذت. معه مشاركتها على محلين ما املقاربة بذه الذهول من أصابين لكن
 يف تكمن احليلة بأن أعتقد. نناقشه كّنا ما هذا اإللكرتونية، رساليت يف أطبع
.  املراِوغة »املساحة «تلك إجياد

.  قليلة ساعات بعد أجابين  
.  األربعاء يوم أراك. مجيل اقتباس. فرانكل قّدرت لطاملا  
 العالج أن إىل العبارة بصريح يشري لكّنه وصادق، دافئ - ويندل هو هذا  

 تقريًبا، شيًئا يقل مل عندما األّول، اهلاتفي اّتصالنا تذّكرت. لوجه وجًها حيصل
.  التقينا إن ما بتفاعله فاجأين وكيف

 أرسل أن يل ميكن كان. األسبوع طوال رأسي يف يدور رّده أخذ ذلك، ومع  
 مل ذلك لكن أيًضا، ليقّدروا كانوا الذين األصدقاء خمتلف إىل االقتباس هذا
 كما يراين حيث منفصل عامل يف نتواجد وأنا فويندل. نفسه الوقع ليخّلف يكن

 يرون وأصدقائي عائليت أن يف أيًضا شك ال. مّين  املقرّبني أقرب حّىت  يراين ال
 وراء ما يفهم أن يستطيع من مثّة ليس لكن يراها، أن ويندل يسع ال مّين  أوجًها
.  ويندل يفهمها قد كما اإللكرتونية رساليت

 
٤٥٣



 تشارك أنّه أخربين. اإللكرتونية الرسالة موضوع ويندل أثار التايل، األربعاء يوم  
 له يسبق مل. ستلقيها حماضرة يف ستستخدمه إّ�ا قالت اليت زوجته مع االقتباس

 تعّقبه يف انغماسي نتيجة حياتا تفاصيل كل أعرف أّنين مع زوجته ذكر أن
.  الزمن من فرتة قبل جوجل حمّرك على

 الذي ما: «»إن لينكد «موقع على ملّفها أتصّفح مل أّنين لو كما سألت  
.  اخلريية باألعمال تتم أّ�ا فأخربين. »زوجتك؟ تفعله
 من أعلى بنربة مصطنعة، بدت االهتمام كلمة لكن ،»لالهتمام مثري هذا آه  «

.  املعتاد
. املوضوع تغيري إىل فسارعت يراقبين ويندل كان  

. هنا املعاجلة أنا كنت لو ألفعله كنت ما يف أفّكر أخذت الثانية، من   جلزء
 أن أعلم لكّنين النحو، هذا على ذلك فعلت كنت ملا أقول، أن أريد أحيانًا
 أكون أن جيب. القيادة واّدعاء السّيارة من اخللفي املقعد يف اجللوس يشبه األمر

 املريض أن يبدو قد. التحّكم عن أختّلى أن عليّ  يتعّني  أنّه يعين ما املريضة،
. املوضوع أو األعمال جدول وحيّدد حيجبه، أو يقوله ما يقّرر باجللسة، يتحّكم

 ال ما أو نقوله ما يف هلم، حيلو وكما سرّا، يتحّكمون النفسّيني املعاجلني لكن
 أو انتباهنا يسرتعي ما ويف الحق، لوقت به حنتفظ ما أو عليه نردّ  ما ويف نقوله،

.  نتجاهله قد ما
 أنه ويندل أخربت. والدي عن أتكّلم اجللسة من الحق وقت يف أخذت  

 أّنين إّال  اآلن، خبري أنّه ومع قلبه، ضعف بسبب جديد من املستشفى أُدخل
٤٥٤



 أستوعب وبدأت هش، هو كم خمتلفة بطريقة واعية بتّ  لقد. أفقده أن أخشى
.  لألبد هنا يكون لن أنّه حقيقة

 ميكنين ال أنه أختّيل أن أستطيع ال. دونه من العامل أختّيل أن أستطيع ال  «
 وجدناه أمر حول مًعا الضحك أو بنصيحته، األخذ أو صوته ومساع به االّتصال
 مع الضحك يضاهي العامل هذا يف شيء ال أن كيف أفّكر ورحت. »مضحًكا

 كامًال  حًبا حيّبين وكم املوضوع، كان أيّا خيتزنه الذي املعرفة بَكمّ  فّكرت. أيب
 الناس يقوله ما أّول ليس. اجلميع مع بل وحسب، معي ليس لطيف، هو وكم
 هو كم: «يقولونه ما أول بل. مًعا االثنان أنّه مع مرح، أو فطن هو كم أيب عن

.  »لطيف
 الشرقي، الساحل على اجلامعة يف فيها كنت اليت املرحلة عن لويندل حتّدثت  

 يف األمل أيب مسع. العودة أم هناك البقاء أريد أكنت إن أدري ال املنزل أفتقد
 حديقة يف مقعد على معي ليجلس ميل آالف ثالثة وسافر طائرة فاستقلّ  صويت
 واستمع. إّال  ليس إيلّ  ويستمع القارس، الشتاء طقس يف مسكين، مقابل عامة
 بذا أفّكر مل. أدراجه فعاد أفضل، حبال شعرت أن إىل إضافّيني، ليومني إيلّ 

.  سنوات منذ األمر
 بينما. البين السّلة كرة مباراة بعد الفائت األسبوع عطلة حدث ما أذكر كما  

 يوم قبل حضر أنّه وأخربين جانًبا أيب أخذين بنصرهم، حيتفلون الصبية ذهب
 الصديق ذاك ابنة إىل توّجه الدفن، مراسم بعد أن يل شرح. صديق جنازة واحد
 يف. بكِ  فخورًا والدك كان«: هلا وقال عمرها من الثالثينات يف أصبحت اليت

٤٥٥



 ما كل عن وخيربين ،»بكريستينا فخور أنا: «يقول كان بيننا، يدور حديث كل
 أصيبت كريستينا لكن باملئة، مئة صحيًحا كّله هذا كان!». به تقومني
.  بصدمة

 تنّبه مث باإلرباك أيب شعر. »بذا يوًما خيربين مل: «باكية تنفجر وهي قالت مث  
 بواجبه، قام هل. حيايل بشعوره وأخربين له سبق قد كان إن يدري ال أنّه إىل
  به؟ قام ما يكفي هل
 أنا كم أخربتك أّنين من أتأّكد أن أردت إذا،: «النادي خارج قائًال  أردف  

 يبدو وكان بالغ، حبياء ذلك قال. »بذلك ثقة على تكوين أن أريد. بك فخور
 لكن لآلخرين االستماع معتاًدا كان التفاعل؛ من النوع هذا من اإلرباك عليه

.  وحده له مشاعره بعامل االحتفاظ
 وال تُعد ال بوسائل فخره عن يل عّرب  أن أليب سبق إذ ،»ذلك أعلم: «أجبته  

. أكو�ا أن يب يفرتض كان اليت اجلّيدة املستمعة دائًما أكن مل أّنين مع حتصى،
 وقت يف حيني قد أجلي: السطور بني ما أفهم أن إّال  يسعين مل اليوم، ذاك لكن
 حولنا من املاّرون بينما ونبكي، نتعانق كالنا، هناك، وقفنا. املتوّقع من أقرب

.  الوداع بداية تلك أن نعي كّنا ألنّنا بنا، حيّدقوا ال كي جهًدا يبذلون
 احلقيقة هلذه يا. »عيناه تغمض عيناك، تتفّتح بينما: «قائًال  ويندل تدّخل  

.  املناسبة اللحظة يف حتدث يقظيت. احلقيقة لكّنها. آن يف واملرّة احللوة

٤٥٦



 ميوت أن أريده ال. معىن ذا وقًتا يكون وأن معه الوقت بذا أحظى أن يسّرين  «
 نفهم أن قبل طويًال  انتظرت وأّنين فات، قد األوان بأن فأشعر غرّة، حني على

.  »جّيًدا بعضنا
 تويفّ  ويندل والد أن فجأة تذّكرت. باإلحراج شعرت لكّنين برأسه، ويندل أومأ  

 أن بعد والده نعي على عثرت جوجل، عرب حبثي يف. أعوام عشرة قبل فجأة
 ويندل والد كان يبدو، ما على. أّمه أجرتا اليت املقابلة يف موته قّصة قرأت

 عن كالمي كان إن أتساءل رحت. العشاء على ا�ار عندما ممتازة بصّحة
 إن أيًضا خشيت لكّنين. بأخرى أو بطريقة يؤمله النحو هذا على والدي

 متجاهلة فرتاجعت،. حبوزيت اليت املعلومات َكمّ  أفضح أن الكالم، يف استفضت
.  املرضى يقوله ال ما إىل االستماع على مدرّبون النفسّيني املعاجلني أن واقع

 قلته ما كل إخضاع إىل عمدت أّنين يبدو بأنّه ويندل عّلق قليلة، أسابيع بعد  
 اقتباس له أرسلت أن منذ مضيًفا تنقيح، لعملية املاضية القليلة اجللسات يف

 لفظة دون من املعاجلون يفعله الذي ما (تساءل. زوجته وذكر فرانكل فيكتور
 أن زوجته لذكر ميكن كيف). حّساس؟ موضوع على لالنقضاض »تساءل«

.  يب أثّر قد يكون
 على أرّكز كنت صحيًحا، هذا وكان. »باملوضوع كثريًا أفّكر مل: «أجبته  

.  االنرتنت شبكة عرب حبثي إخفاء
 رفعت عندما. زرقاوان اليوم جرابا. ويندل قدميّ  إىل مث قدميَّ، إىل نظرت  

 الذي ما أدركت  مث.األمين حاجبه يرفع وهو إيلّ  ينظر ويندل أن وجدت رأسي،
٤٥٧



 هذا! لنفسي كّله أريده وأّنين زوجته، من أغار بأّنين يعتقد. ويندل إليه يلّمح
 لكن. معاجليهم جتاه املرضى لدى شائع فعل رد وهو املشاعر، انتقال يسّمى

.  للضحك مثرية فكرة هلي بويندل معجبة أكون أن فكرة جمّرد
 غري وجاربَيه الزييت ولو�ا البيج الصوف سرتته يف ويندل، إىل نظرت  

 أتأّمل أخذت الثانية، من لربهة. يب حتّدقان اخلضروان عيناه بينما التقليديني،
 يف كانا ولزوجته، له وجدتا صورة يف. ويندل من الزواج حال تكون قد كيف
 وكان رمسّية، مالبس ويرتديان اآلخر، ذراع منهما كل يتأّبط خريي، حفل
 بشيء شعرت أّنين أذكر. بعشق زوجته إليه تنظر بينما للكامريا يبتسم ويندل

 يبدوان أل�ما بل زوجته، من أغار ألّنين ليس الصورة، رأيت عندما احلسد من
 كّلما لكن. آخر شخص مع لنفسي، أريدها اليت العالقة يعيشان وكأّ�ما
 أكثر مّياًال  وكان ويندل، شكوك ازدادت ّكلما بيننا، املشاعر انتقال أنكرت

.  إنكارها من تكثر السّيدة هذه. تصديقي لعدم
 بإيقاع أشعر أن بإمكاين كان -دقيقة العشرين حواىل اجللسة انتهاء على تبّقى  

 هلذه ميكن ال أنه جّيًدا أدرك وكنت- املرضى ضّفة يف كنت وإن حّىت  الساعة
.  به أقوم أن ميكنين غري ال واحد شيء. �اية ال ما إىل تدوم أن املواجهة

 عن توّقفت. جوجل حمّرك على عنك حبثت «بعيًدا، بنظري أشيح وأنا قلت  
 كلّ  أعلم كنت زوجتك، ذكرت عندما. أنت بتتّبعك وانتهيت اخلليل تتّبع

 قرأت لقد. «قلته ممّا األخري اجلزء راعين وقد توّقفت. »أّمك وعن. عنها تفصيل
.  »أّمك مع املطّولة املقابلة تلك
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 ويغّري  بالغرفة يعصف إعصار. األسوأ لوقوع. أدري ال …لـ أستعد أخذت  
 يتحّول أن انتظرت. إصالحها حّىت  ميكن وال ملموسة، غري بطريقة بيننا الرابط

 حدث ذلك، عن عوًضا لكن. متغيّـرًا خمتلًفا، بعيًدا، ليصبح بيننا ما كل
 مل لكّنها الغرفة، عربت هنا، من مّرت قد العاصفة تلك وكأن يبدو. العكس

.  منقشعة صافية مساءً  بل ركاًما وراءها ترتك
 قد. كاهلي يثقل كان محل من ختّلصت أّنين لو كما خفيفة، بنفسي شعرت  

 على جمزيًا يكون أن من بد ال لكنه مكلًفا صعبة حقائق عن اإلفصاح يكون
.  اخلجل من ُحترِّرنا احلقيقة. احلرّية لنا فيقّدم: سواء حد
 يكن مل. آسفة أنا: أنا. صامت حوار بيننا يدور وجلسنا برأسه، ويندل أومأ  

. بأس ال: هو. خصوصّيتك على تعّديت لقد. بذا أقوم أن يب يفرتض
 عائلة كنف يف تعيش أن يسعدين: أنا. طبيعي شعور الفضول. أتفّهمك
.  ما يوًما لنفسك السعيدة العائلة حلم حتّققي أن آمل. شكرًا: هو. سعيدة

 ملاذا. فضويل عن تكّلمنا كما. نفسه احلوار من صوتّية نسخة إىل انتقلنا مث  
 الكم هذا أعرف وأن السر بذا أحتفظ أن شعوري كان ما. سرّا األمر أبقيت

 شعوري وما به، اعرتفت لو بيننا حيصل قد ختّيلته الذي ما. عنه املعلومات من
 وأريد مريضة ألّنين رّمبا أو -نفسّية معاجلة أّنين ومبا. باألمر اعرتفت أن بعد اآلن
 ما وجدتُ  أتراين. أتتّبعه كنت أّنين يعلم أن شعوره ما سألته- وحسب أعلم أن

  حولنا؟ أو حويل، خمتلف شعور يراوده هل أعلمه؟ أال يفّضل كان
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 مل! والدته مع املقابلة تلك رأى أن له يسبق مل: إجاباته إحدى إّال  يصدمين مل  
 أجرت قد أّمه أن يعلم كان. اإللكرتونّية املواقع على بوجودها حّىت  يعلم يكن

. الداخلي اجلمعّية ألرشيف بأّ�ا آنذاك اعتقد لكّنه اجلمعّية، تلك مع مقابلة
 وأخذ جلسته يف فاستوى املقابلة، آخرون مرضى جيد أن خيشى كان إن سألته
.  جبينه يقّطب رأيته األوىل، للمرّة. عميًقا نفًسا

 اقتباس ببايل خطر. »باألمر أفّكر أن عليّ  رّمبا. أدري ال: «برهة بعد أجابين  
.  حرّيته خيتار كي والرد احلافز بني مساحة يفرض إنّه. جديد من فرانكل

.  و�ض دائًما يفعل كما ساقه على ويندل فرّبت اجللسة، وقت انتهى  
.  العتبة عند توّقفت لكّنين الباب، إىل توّجهنا  

.  كاملة القّصة يعلم بات. القناع أزيل النهاية، يف. »لوالدك جرى ما يؤسفين  «
.  »شكرًا: «ويندل ابتسم  

.  »تفتقده؟ هل  «
.  »فيه أفتقده ال يوم مير ال. يوم كل  «
.  »أيًضا أيب فيه أفتقد لن يوم مير لن  «
 الباب، يل ليفتح تراجع عندما. مًعا بوالدينا نفّكر هناك، فوقفنا برأسه، أومأ  

.  عينيه يف دمع رقرقة من بعًضا حملت
 داخلي بسالم يشعر هل. عليه طرحها أستطيع لو أود اليت األسئلة هي كثرية  

 التوّقعات تتشابك كيف أفّكر أخذت ينهار والده؟ عندما كما األمور جتاه
 له قال أن لوالده سبق هل. التقّبل مرحلة إىل وصوًال  والبنني اآلباء بني واألمنيات
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 بل بنفسه، طريقه وشّقه العائلة أعمال رفضه من الرغم على ليس به، فخور إنّه
  ذاك؟ قراره اختاذه بسبب

 يف لكن ويندل، والد عن املعلومات من مزيد على احلصول أستطيع لن  
 خالل ومن. والدي حول مطّولة نقاشات بيننا ستدور التالية، واألشهر األسابيع

 معاجل إىل لّلجوء سعيي يف أّنين إيل بالنسبة الواضح من بات النقاشات، تلك
 يف لكّنين االنفصال، حول موضوعي رأي على أحصل أن آمل كنت ذكر،

. والدي من نسخة على حصلت الواقع،
 . رائع بشكل مرئّية أكون أن يبدو كيف يل أظهر أيًضا والدي ألن  
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٤١  
 اليأس مقابل النزاهة

 
 يل تقّدم املريح وحذائها الفضفاض بسرواهلا يل، املقابلة اجلهة يف ريتا جتلس  

. منها ميؤوًسا حياتا اعتبار إىل يدعوها الذي السبب عن مفّصًال  شرًحا
 يزيد الذي األمر احلزين، باللحن أشبه هي جلساتا، معظم كما هذه، جلستها

 ها حياتا، يف يوًما يتغّري  لن شيًئا أن على اإلصرار نوبات بني إذ إرباًكا، احلالة
.  آن يف وجّبارة طفيفة تغيريات حتدث هي
 دخول سبقت اليت الفرتة يف صداقة، عالقة على ومريون هي كانت عندما  

 فّنها فهرسة من تتمّكن حىت إلكرتونًيا موقًعا لريتا مريون أنشأ اخلط، على راندي
 بالرتتيب بأعماهلا حتتفظ أن تستطيع أخربها، ما حبسب هكذا،. اإلنرتنت عرب

. اإللكرتوين املوقع إىل حباجة أ�ا ترى تكن مل ريتا لكن. آخرين مع وتتشاركها
  »إليه؟ سينظر من: «فسألت

 موقعها لريتا كان أسابيع، ثالثة بعد. »سأفعل أنا: «وقتذاك مريون أجابا  
 من بد ال كان إن اثنان، حسًنا،. والكمال بالتمام واحد زائر مع اإللكرتوين
 تلك يف. االحرتافّية بالغ بدا. أحّبته يقال، واحلق اليت، أيًضا، ريتا احتساب
 هلا ختطر موقعها، على تنقر يوم كل ساعات تقضي كانت األوىل، األسابيع

 تراجعت محاستها لكن. عرضها كيفية فتتخّيل جديدة، مشاريع حول أفكار
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 تكن مل اآلن؟ جديد أي إضافة عناء تكّبد ملاذا. راندي يواعد مريون بدأ عندما
.  اللعني املوقع تدير كيف تعلم األحوال كل يف
 بعضهما بيديّ  ميسكان وراندي مبريون ريتا التقت األيام، أحد ظهر بعد مث  

 توّجهت أفضل، حبال الشعور على نفسها تساعد ولكي املبىن، ردهة يف البعض
 إىل تبّضعته ما محلت مث. مواد من هلا حال ما واشرتت الفن أدوات متجر إىل

 أكياس. أمامها تدري ال حيث من ظهرتا بطفلتني اصطدمت لكّنها شّقتها،
 سقطت كّلها - الصلصال وكراتني الرسم وقماش والغواش واألكريليك الفرش

.  انتشالها قوّيني ساعدين األخرية اللحظة يف وجدت اليت ريتا، من
 ثقب عرب عدة مرّات ريتا رأته الذي كايل، األطفال، والد يدي اليدان كانت  

 »عائليت مرحًبا «شقة عائلة والد كان. به التقت أن هلا يسبق مل لكن الباب،
.  الورك يف حمتمل كسر من جارته أنقذ وقد هلا، املقابِلة

 ومها انتباههما لعدم ريتا من االعتذار الطفلتني من كايل طلب أن بعد  
. شّقتها إىل محلها على ويساعدو�ا ريتا أغراض جيمعون كّلهم أخذوا متشيان،
 كانت اليت ريتا أعمال رأوا رسم، حمرتف إىل حتّولت اليت املعيشة غرفة يف هناك،
 بالقرب سرياميك حوامل، على وجتريديّة تصويريّة لوحات كاملة، املساحة تغطي

 شعرت. اجلدار على لوحة من يتدّىل  التنفيذ قيد بالفحم رسم خزاف، عجلة من
 أنتِ . موهوبة من لك يا. مشدوًها فبدا كايل، أما. اجلّنة يف كأ�ما الطفلتان

.  األعمال هذه تبيعي أن عليك. موهوبة حًقا
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 إىل قصري وقت بعد كايل، زوجة آنا، وصلت وعندما شّقتهم، إىل عادوا  
 معيشة غرفة لرؤية معهما تذهب أن الطفلتان رجتها ،!»)عائليت مرحًبا («املنزل

 الطرق لكن الباب، ثقب عند متموضعة كالعادة، ريتا، كانت. »الفن سّيدة«
 مث مخسة إىل عّدت. اخللف إىل الرتاجع من تتمّكن أن قبل وقع الباب على

.  مصطنع بتفاجؤ بم ورّحبت. »الطارق؟ من: «سألت
 اخلامسة البالغتني وأليس، لصوفيا الفن يف دروًسا تعطي ريتا بدأت ما سرعان  

 يف. العشاء مائدة لتشاركهم املرحبا عائلة إىل تنضم كانت ما وغالًبا والسابعة،
 وأليس، لصوفيا!» عائليت مرحًبا: «وصرخت املنزل إىل آنا وصلت األيام، أحد

!» مرحًبا: «الفتاتان فصرخت. ريتا معيشة غرفة يف ترمسان كانتا اللتني
.  التحّية أّمها ألقت عندما جتب مل ملاذا وسألتها ريتا إىل أليس واستدارت

 أليس لتبادرها ،»عائلتكم أفراد من فرًدا لست: «تلقائية بكل ريتا أجابت  
!». كاليفورنيا يف جّدتنا أنت. عائلتنا من فرد بالطبع أنت: «الفور على بالقول

 معظم يف يزورو�م. وبورتالند تشارلستون يف يعيشون الفتاتني أجداد كان
.  تقريًبا يوم كل ترامها ريتا لكن األوقات،

 يف الكنبة فوق ريتا رسومات إحدى عّلقت قد آنا كانت ذلك، غضون يف  
 راقصة الطفلتني، لغرفة خاّصتني لوحتني ريتا رمست كما. العائلة معيشة غرفة

 أن آنا حاولت. توصف ال الفتاتني فرحة كانت. ألليس القرن ووحيد لصوفيا
 يف. هديّة اللوحات أن مصرّة رفضت، ريتا لكن عملها، مقابل لريتا املال تدفع

 ميزة بإدخال ريتا إقناع من حواسيب، مربمج يعمل الذي كايل متّكن النهاية،
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 إلكرتونًيا بريًدا أرسل. اإللكرتوين للبيع متجرًا ليصبح اإللكرتوين موقعها على
 إلعداد طلبات تستقبل ريتا بدأت ما وسرعان وأليس، صوفيا رفاق ألهل

.  الطعام لغرفة سرياميك قطع إحداهن اشرتت كما. لألطفال زيتّية لوحات
 تستعيد كانت. التطّورات هذه لكل نظرًا ريتا، نفسّية تتحّسن أن توّقعت  

 كانت أّ�ا كما. يوم كل معه تتكّلم من جتد وكانت. قيود بال وتعيش حياتا،
 نفسها بالطريقة مرئية غري تعد مل. با معَجبني آخرين مع الفّنية موهبتها تتشارك

 أو السرور فإن ذلك، مع لكن. األوىل للمرّة لرتاين أتت عندما عليها كانت اليت
 أكثر كان ،»أعتقد ما على لطيف، أمر إنّه («به تشعر ما كان أيّا أو الفرحة

). قوله على تقوى ما
 حًقا مريون عىن »لو «الـ من متواصل ابتهال مظلمة، سحابة وراء قابًعا   كان

 األول، املقام يف املقيتة راندي بدل ريتا واعد لكان النادي، مرأب يف قاله ما
 وستموت فعًال، عائلتها ليسوا النهاية يف فهم املرحبا، عائلة لطافة بلغت ومهما
.  املطاف �اية يف وحيدة

.  اليأس إريكسون إريك النفس عامل يسّميه ما يف عالقة بدت  
 النفسي للنمو مراحل تسع إريكسون ابتدع العشرين، القرن منتصف يف  

 فرويد مراحل بعكس. الساعة حىت يّتبعونه اليوم معاجلو يزال ال االجتماعي،
 على وترّكز البلوغ مرحلة مع تنتهي اليت اجلنسي، النفسي النمو على القائمة
 يف الشخصّية منو على ترّكز االجتماعية النفسية إريكسون مراحل فإن اهلويّة،
 بعضهم جتاه بالثقة حّسا األطفال تطوير كيفّية مثل (االجتماعي سياقها
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 أن على املرء، حياة طوال إريكسون مراحل تتواصل ذلك، من واألهم). البعض
 من يتمّكن كي ختطّيها املرء على يتعّني  أزمة متداخلة مرحلة كل تتضّمن
:  النحو هذا على تبدو وهي. التالية املرحلة إىل االنتقال

. الثقة عدم مقابل األساسية الثقة)- األمل (الرضاعة  
. والشك اخلجل مقابل االستقاللية)- اإلرادة (املبكرة الطفولة  
. الذنب مقابل املبادرة)- الغاية (املدرسة قبل ما مرحلة  
. الدونية مقابل اجلد)- الكفاءة (املدرسة مرحلة  
. احلياة يف الدور فهم يف التشّوش مقابل اهلوية)- اإلخالص (املراهقة مرحلة  
. االنطوائية مقابل العشرة)- احلب (املبكر البلوغ مرحلة  
. الركود مقابل اإلبداع)- الرعاية (املتأّخر البلوغ مرحلة  
.  اليأس مقابل الشخصية تكامل)- احلكمة (النضوج مرحلة  
 إريكسون شّدد. الثامنة املرحلة يف أنفسهم عادة ريتا عمر من األشخاص جيد  

 حياة عشنا بأنّنا نؤمن كنا إن بالنزاهة حّسا خنترب املتقّدمة، السنوات يف أنّنا على
 بشكل يساعدنا مبا بالكمال إحساًسا مينحنا هذا النزاهة وحسّ . معىن ذات

 يف حملولة غري ندم حلظات وسط عشنا لو لكن. الوشيك موتنا تقّبل على أفضل
 أهداف حتقيق يف فشلنا أو خاطئة خيارات اّختذنا بأنّنا نعتقد كّنا إن -املاضي
.  اليأس إىل يقودنا الذي األمر األمل، وفقدان باالكتئاب فسنشعر- مهّمة

 قدمي، بيأس مرتبطة مريون جتاه حالًيا ريتا تعيشها اليت اليأس حال أن يل بدا  
 فقد. حياتا يف احلالّية األمور مبجريات تستمتع أن عليها يصعب السبب هلذا
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 هجينة السعادة بدت لذلك، ونتيجة العاجز، موقع من العامل ترى أن اعتادت
 كيف حّقا تعي كنت ولو عنك، بالتخّلي الشعور اعتدتَ  فلو. إليها بالنسبة
 شعورًا يكون ال قد حسًنا، يرفضونك، أو أملك خيّيبون عندما الناس يشعر
 فيه ترعرعتَ  الذي املكان تقاليد تعرف فأنت مفاجآت؛ من ما أقّله لكن جيًدا،

 أشخاص مع وقًتا قضيت إن -غريبة أرًضا قدمك تطأ إن ما لكن. وعاداته
. والتشّوش بالقلق تشعر قد- لالهتمام ومثريًا جذابًا جيدونك ثقة أصحاب

 وكل تتبعها، إشارات وال تعرفها، معامل ال. باملألوف حسٍّ  أي تفقد فجأة،
 الذي املكان يكون ال قد. الرياح أدراج ذهب قد العامل يف اعتدته الذي التوّقع
 ما جّيًدا تعرف كنت لكّنك- مريًعا يكون قد الواقع، يف -عظيًما منه أتيت
).  واالنتقاد والعزلة، والفوضى، األمل، خيبة (ستجنيه الذي

 غري تكون لئّال  حياتا من طويلة لفرتة سعت أّ�ا كيف موضوع ريتا مع أثرتُ   
 جريا�ا، مع عالقتها يف اآلن، حيصل بدأ األمر إن وها اآلخرون، يراها أن مرئية،

 هؤالء. با العاطفي اهتمامه عن مريون إعالن ويف فّنها، اشرتوا الذين الناس ويف
 يبدو ذلك، ومع ويرو�ا، با، ويرغبون با، ويعَجبون برفقتها، يستمتعون الناس

.  إجيايب تغيري أي حبدوث اإلقرار على قادرة غري أ�ا
. »التالية؟ املصيبة بانتظار جتلسني هل «سألتها،  
 واألشخاص. السعادة رهاب: الفرح من الالمنطقي اخلوف جتّسد عبارة مثّة  

 إذ السعادة، خيص ما يف التيفلون مقايل يشبهون السعادة رهاب يعانون الذين
 غري سطح أّ�م لو كما لصًقا بم يلتصق احلزن أن مع (عنهم زلًقا تنزلق
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 الكوارث وقوع باملصائب احلافل التاريخ أصحاب يتوّقع أن الشائع من). مدهون
 يصبحون أمامهم، يظهر الذي اخلري إىل يّتجهوا أن وعوض. خطوة خطوا كّلما

 إىل ريتا يدفع ما هذا يكون قد. سوء وقوع دوًما ينتظرون اليقظة، يف مفرطني
 مناديل علبة بوجود تعلم أّ�ا مع حقيبتها، يف مستعملة مناديل عن التفتيش

 أو مناديل، علبة وجود تعتاد أّال  با فحريّ . املنضدة على أمامها نظيفة ورقية
 يقّبلها به حتلم الذي الرجل أو فّنها، يشرتون أشخاص أو هلا، جماورة بديلة عائلة
 تتسّلل حلظة! أختاه يا نفسك ختدعي ال. السيارات موقف يف جاحمة قبلة

 متعة؛ ليس الفرح لريتا، بالنسبة. شيء كل يتالشى- َبحّ  -مساّمك إىل الراحة
.  استباقي أمل إنه
. »األخرى تلو الواحدة تأيت املصائب. متاًما: «برأسها مومئة ريتا إيلّ  نظرت  

 وعندما الكحول، على مدمًنا وتزّوَجت اجلامعة، يف كانت عندما حصل هكذا
. الرياح أدراج كّلها وذهبت احلب يف ثانيتان فرصتان هلا سنحت
 مع عالقة بناء!- أخريًا -أخريًا وبدأت والدها تويفّ  عندما حصل   وهكذا
 ترّتب أن إال ريتا من كان فما ألزهامير، مبرض أصيبت والدتا لكن والدتا،

.  سنة عشرة اثنيت طوال تعرفها عادت ما اليت املرأة بتلك االعتناء عليها
 السنوات، تلك طوال شّقتها إىل والدتا إلحضار بالطبع مضطرّة ريتا تكن مل  
 بباهلا خيطر مل. بآخر أو بنوع تفيدها كانت مأساتا ألن ذلك اختارت بل

 بأّمها، تعتين أن عليها يفرض األخالقي الواجب كان إن تتساءل أن حينذاك
 أكثر نفسها على تطرح مل. نشأتا خالل با أّمها فيه تعنتِ  مل الذي الوقت يف
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 ميكن كان به؟ يل يدينان الذي وما لوالدّي، به أدين الذي ما: الشائكة األسئلة
 منها طلب لو إنّه ريتا قالت باألمر، تفكري بعد. بوالدتا يعتين من تؤّمن أن هلا
.  جديد من نفسه األمر فعلت لكانت الكرّة، تعيد أن

 تدمري كّلها، جرائمها على املأساة تلك تستحق. »أستحّقه ما جزاء نلت  «
 وعدم الثاين، زوجها أسى جتاه بالتعاطف حس ألي وافتقادها أوالدها، حياة

 احلالية السعادة ومضات كان يريعها ما أكثر. حياتا شتات جتميع من متّكنها
 لكنه اليانصيب، ورقة ربح كشخص واالحتيال، بالغش شعور يراودها. تلك
 على حياتا مؤّخرًا دخلوا الذين الناس عرفها لو. التذكرة سرق قد كان

 ذاتا هي! التالل أعلى إىل راكضني هلرعوا. منها باالمشئزاز لشعروا حقيقتها،
 لفرتة بأخرى أو بطريقة ختدعهم كانت لو وحىت. نفسها من باالمشئزاز تشعر

 وهي سعيدة تكون أن هلا كيف يدري، من لسنة، أو قليلة، وألشهر الزمن، من
 أليس عادًال، ذلك يبدو ال هي؟ وبسببها تعيسون، أوالدها أن جّيًدا تعلم

  احلب؟ من مزيًدا يطلب أن السوء بذا فعًال  فعل ملن ميكن كيف كذلك؟
. يدها يف املنديل من صغرية كرة صنعت. هلا أمل ال أن تعترب السبب هلذا  
.  »األخطاء من كثريًا ارتكبت. الكثري حصل«
 منتفختان، وجنتاها: هذا تقول وهي يافعة تبدو كم والحظت ريتا إىل نظرت  

 فيه قضت الذي املنزل يف صغرية فتاة ختّيلتها. صدرها على مشبوكتان وذراعاها
 بُعد يف السبب كانت إن تتساءل الوراء، إىل معقود األمحر وشعرها طفولتها،

 هل مّين؟ غاضبان مها هل. غرفتها يف وحيدة تلك أفكارها جترت عنها، أهلها
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 ُرزقا حىت طويًال  انتظرا لقد يب؟ اكرتاثهما عدم ويسّبب يزعجهما، مبا قمت
  توّقعاه؟ ما قدر على تكن أمل بطفل؛

 يف ممتًعا يكون قد الذي احملامي، بوالدهم،. األربعة ريتا بأوالد أيًضا فّكرت  
 ختتلق اليت املشّتتة، ريتا، بوالدتم،. تليها اليت اللحظة يف قذرًا ومثًال  حلظة،

 كم. أكاذيب أّ�ا جّيًدا يعلمون وهم عنه بدًال  الوعود وتقّدم لوالدهم، األعذار
 ال كيف. اآلن غاضبون أّ�م من بد ال كم. ومرّوعة مرعبة طفولتهم كانت
 كما إليهم، هي أتت وإن حىت والدتم مع بالتعامل يرغبون ال أّ�م يف شك

 تسعى ما كان أيًا. شحًذا العالقة منهم وتشحذ تبكي السنوات، عرب فعلت
 دائًما اخلاصة، ملصلحتها: أوحد واحد لسبب تفعله أّ�ا فسيخالون إليه،

 يستطيعون ال ألّ�م معها الكالم يريدون ال ريتا أوالد أن أفرتض. هي ملصلحتها
 بشكل يوًما تطلبه مل أّ�ا مع إليه، تسعى أّ�ا يبدو الذي الوحيد الشيء منحها
.  املغفرة: مباشر

 ألوالدها، محايتها دون حال الذي السبب يف تناقشنا أن وريتا أنا لنا سبق  
 كرة تلعب أو ترسم أو تقرأ وقتها قضت وملاذا يضربم، أن لزوجها مسحت ملاذا

 الشروحات ختطّينا إن وما. ألجلهم حاضرة تكون أن بدل الربيدج أو املضرب
 مدركة ريتا تكن مل نقطة إىل وصلنا حّىت  السنني، مر على لنفسها أعطتها اليت
.  أوالدها من تغار ريتا: هلا
 من تتحّدر اليت األم حالة املثال سبيل على خذ. هنا النافرة احلالة ليست وريتا  

 حذاء له اشرتت كّلما طفلها على باللوم فتجدها تلقي فيها، املال شحَّ  أسرة
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 مغّلفة هديّة إ�ا. »حمظوظ؟ أنت كم تعي أال: «فتقول جديدة لعبة أو جديًدا
 احملتملة اجلامعات إىل زيارة يف ابنه يأخذ الذي األب مثال خذ أو. باالنتقاد
 ال منها، رُفض لكنه بارتيادها حلم اليت اجلامعة يف با يقوم اليت اجلولة وطوال
 فال الطلبة، ومساكن الدراسّية واملناهج املرشد، على سلبًيا التعليق عن يتوّقف

.  أيًضا قبوله فرص يقّوض رّمبا بل وحسب، ابنه حيرج
 وعلى طفولتهم، على أطفاهلم حيسدون ما غالًبا بذلك؟ األهل يقوم ملاذا  

 وواقع هلم؛ األهل يؤّمنه الذي والعاطفي املادي واالستقرار ميلكو�ا؛ اليت الفرص
 بالنسبة املاضي من بات زمين مسار أمامهم، كامل مبستقبل حيظون أوالدهم أن

 ينتهي قد لكن منه، ُحرموا ما كل أوالدهم ملنح يتوقون جتدهم لذلك. إليهم
 حسن على أوالدهم ميقتون وهم يدركوا، أن دون من أحيانًا، املطاف بم

.  حظهم
 الذي منزهلم يف املرحية طفولتهم وعلى إخوتم، على أوالدها حسدت ريتا  

 املتاحف إىل بالذهاب هلم تسنح كانت اليت والفرصة سباحة، محّام على حيتوي
 احلسد هذا وكان. املتحّمسني الشباب أهلهم على حتسدهم كانت. والسفر

 تسمح أن دون حال ما هو- كّله هذا ظلم من غضبها -منه جبزء الالواعي،
 أرادت كما إنقاذهم من منعها وما با، هي حتظَ  مل سعيدة طفولة بقضاء هلم
.  صغرية كانت عندما إنقاذها يتم أن
 اخلارجي مظهرها من الرغم على. االستشاريّة جمموعيت يف ريتا عن تكّلمت  

 لالهتمام، ومثرية دافئة كانت أّ�ا زمالئي أخربت املستسلم، اليائس املتشائم
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 أن بإمكاين كان أوالدها، مع جيمعها الذي بالتاريخ متوّرطة لست أّنين ومبا
 هل لكن. حبق أحّبها كنت. صديق والدة مع أفعل قد كما ريتا برفقة أستمتع
 هلا؟ يغفروا أن أوالدها من حًقا نتوّقع أن بنا يفرتض

 لّرد بالغثيان وأحسست بابين فّكرت. الموعة سألتين أنا؟ هلا غفرت هل  
.  هذا حبصول السماح لّرد أو يضربه، قد مبن التفكري

.  متأكدة لست  
. االعتذار كما متاًما شائكة، مسألة املغفرة  
 يشعر ذلك ألن أو أفضل حبال يشعرك ذلك ألن تعتذر هل: فالسؤال  

 بكل حتاول أّنك أو فعلت ملا آسف أنت هل أفضل؟ حبال اآلخر الشخص
 الفعل على تعتذر أن عليك أّنك يعتقد الذي اآلخر الشخص اسرتضاء بساطة
  االعتذار؟ ملن كامًال؟ تربيرًا له وجتد عليه أقدمت الذي

 األشخاص يشعر. القسريّة املغفرة: النفسي العالج يف نستخدمه مصطلح مثة  
 هلم تسّبب ملن يغفروا أن ما، صدمة يتخّطوا كي عليهم، يتعّني  أنّه أحيانًا
 سرق الذي اللص أو جنسّيا، عليهم اعتدى الذي الوالدين أحد - باألذيّة
 أن احلسنة النيات ذوو أقنعهم لقد. ابنهم قتل الذي العصابة عضو أو منزهلم،

 قد وهكذا،. املغفرة على يقووا أن إىل يبارحهم، لن الداخلي الغضب ذلك
 من حبّقك، أخطأ الذي للشخص تغفر إّنك إذ قويّا، حتّررًا للبعض املغفرة تشكل

 ما غالًبا لكن. قدًما املضي على يساعدك الذي األمر أفعاله، عن التغاضي دون
 بأّ�م االعتقاد إىل املطاف بم وينتهي الصفح أجل من بالضغط الناس يشعر
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 من كافية درجة على ليسوا إّ�م أي املرحلة، تلك بلوغ يف فشلوا إن ضالل على
.  التعاطف أو القّوة أو التنّور

. تسامح أن غري من تعاطفك عن تعّرب  أن تستطيع: التايل هو أقوله ما لذلك  
.  أحدها ليس معّني  حنو على بالشعور االّدعاء لكن قدًما، للمضي عّدة طرق مثة
 الوالد، وكان. والده مع إشكالّية عالقة يعاين كان دايف امسه مريض مرّة زارين  

 صغرمها منذ ابنيه عنه أبعد. بنفسه ومعتًدا وناقًدا مهيًنا، متنّمرًا، وصفه، حبسب
 وبات الوالد شاخ عندما. كربا عندما معهما وشائكة متباعدة عالقة وبىن

 جيد وكان له، بأبناء وُرزق تزّوج وقد عمره، من اخلمسني يف دايف كان حيتضر،
 أنه أخربين مث صادقًا؟ يبدو قد الذي ما. والده رثاء يف سيقوله ما يف صعوبة
: له قائًال  فجأة، ابنه، بيد ليمسك يده مدّ  املوت، فراش على والده كان بينما

.  »وغًدا كنت لقد. أفضل بشكل عاملتك أّنين لو أمتّىن  كنت«
 زمن إنّ  األجل؟ ساعة عند اآلن، الغفران والده يتوّقع هل دايف، وجه شحب  

 وليس بكثري، األرض هذه تغادر أن قبل حيني أن يُفرتض كان باإلصالح القيام
 ختتم أن حّىت  يسعك وال املغفرة تكسب أن تلقائًيا ميكنك ال رحيلك؛ عشية
.  املوت فراش على من اعرتاف مبجّرد امللف هذا
 على نفسه كره. »أساحمك ال: «لوالده قال بل ال ذلك، على دايف يقوَ  مل  
 أبيه، بسبب أمل من عاناه ما كل بعد لكن. به تفّوه حلظة عليه وندم قاله، ما

 قد جّيدة، كرمية حياة ولعائلته لنفسه خيلق كي تكّبده الذي اجلهد كل وبعد
 طفولته أمضى لقد. منمَّقة بكذبة والده جماملة حاول لو ملعونًا بنفسه حيسّ 
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 األشخاص من نوع أي دايف، تساءل ذلك، ومع. به يشعر ما حول يكذب
  املوت؟ فراش على ألبيه ذلك يقول

 ملا مكانك، كنت لو. أفهمك: «قائًال  قاطعه أباه لكن يعتذر، دايف بدأ  
 ما حبسب اإلطالق، على شيء أغرب وقع  مث.»أيًضا نفسي ساحمت كنت
 شعر،. أبيه بيد ميسك هناك جالس وهو بتحّول دايف شعر. دايف أخربين
. التعاطف بل التسامح، ليس. احلقيقي بالتعاطف حياته، يف األوىل للمرّة

ا داخله حيمل كان أنّه من بد ال والذي حيتضر، الذي الرجل مع تعاطف
ً
 أمل

 يف صدق بكل بالتكّلم لدايف مسح الذي هو التعاطف هذا وكان. به خاّصا
.  والده جنازة

 لست. ريتا مساعدة على أيًضا، أنا ساعدين، الذي هو التعاطف هذا كان  
 دايف، والد مع احلال كانت كما. بأطفاهلا فعلته ما على أساحمها أن مضطرّة

 صفح على للحصول نسعى قد. األمر بذا بنفسها هي تقرّ  أن ريتا على
 اآلخرين صفح نطلب حنن الذات؛ إشباع من نوع من ينبع ذلك لكن اآلخرين،

.  أنفسنا عن نصفح أن مشّقة نتفادى كي
 اليت املؤسفة األخطاء الئحة ذكرت أن بعد ويندل يل قاله أمر يف فّكرت  

 أن يفرتض برأيك كم: «عليها نفسي معاقبة يف كربى لّذة ووجدت ارتكبتها
 يعّذبون مّنا كثريون. »عشرًا؟ مخًسا؟ سنة؟ اجلرمية؟ هذه على العقوبة مّدة تكون

 صدق بكل حياولوا أن بعد حّىت  الزمن، من لعقود ارتكبوها أخطاء على أنفسهم
  منطقّية؟ تبدو عقوبة فرتة أي. عنها التعويض
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 بفعل ملحوظ بشكل تأثّرت قد أوالدها حياة فإن ريتا، حالة يف أنّه صحيح  
 أال لكن املشرتك، املاضي بأمل يشعرون وأوالدها هي تنفك فلن. الوالدين فشل

 كّله االضطهاد هذا ريتا تستحق هل اخلالص؟ من نوع عن البحث با يفرتض
 البالغة الندوب وأقّدر واقعّية أكون أن أردت أخرى؟ بعد وسنة يوم، بعد يوًما
.  ريتا جّالدة أكون أن أرغب مل لكّنين كّلهم، يعانو�ا اليت
 مرحًبا«الـ فتيات مع املتطّورة عالقتها يف التفكري عن أقلع أن يسعين مل  

 تقّدمه ما األربعة ألوالدها تقّدم أن من متّكنت لو ماذا الاور؛ املنزل يف »عائليت
  اآلن؟ للفتيات

 أبواب على وأنت عقوبتك، تكون أن يفرتض ما: «ريتا على السؤال طرحت  
 أو العشرين يف كنت عندما ارتكبتها اليت اجلرائم على عمرك، من السبعني
 شعرت لكّنك. ذلك يف شك ال كربى، جرائم كانت عمرك؟ من الثالثني
 أن اآلن يفرتض أال. إصالحها وحاولت مضت، عقود مدى على عليها بالندم
 عادًال  حكًما ترينه الذي ما بشروط؟ عنك اإلفراج يتم أقّله أو سراحك، يُطلق
  جرائم؟ من ارتكبِته ما على

.  »مؤبّد: «جتيب أن قبل الزمن، من لربهة رأسها يف السؤال تلوك ريتا أخذت  
 اليت احلكم جلنة أن من متأّكدة لست لكّنين. عليه حصلتِ  ما هذا حسًنا،  «

.  »الرأي يوافقونك »عائليت مرحًبا«الـ أفراد أو مريون أعضائها بني تضم
 أنا، أوالدي آخر، شيء أي من أكثر ألمرهم أهتم الذين األشخاص لكنّ   «
. »يوًما يساحموين لن
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 شكل بأي ينفع ال لكن. عليه سيقدمون الذي ما نعلم ال. «برأسي أومأت  
 يف يؤّخر أو يقّدم لن هذا فبؤسك. بائسة حياتك تقضي أن األشكال من

 تصطلح ال. داخلك يف عنهم محلتها إن مأساتم من ختّففي لن …وضعهم
 يف أفضل أًما تكوين أن تساعدك أن ميكن طرق مثّة. النحو هذا على األمور
 ليس حياتك على املؤبّد حكم إطالق أن غري. حياتك من اللحظة هذه

. »أحدها
 أمجع العامل هذا يف واحد شخص. «ريتا انتباه اسرتعى قلته ما أن الحظت  

.  »حياتك يف شيء بأي تستمتعني ال كونك من يستفيد
.  »من؟. «أفقية خطوط سلسلة إىل ريتا جبني حتّول  

.  »أنتِ   «
 من حال يف فبقاؤها هلا؛ محاية يشّكل أن ميكن األمل أن كيف هلا شرحت  

 وال أملها، قوقعة داخل باألمان تشعر. االجتناب أشكال من شكل هو اإلحباط
 تتعّرض قد حيث العامل، إىل للخروج وال شيء، أي ملواجهة مضطرّة تكون
 إجراء أي الختاذ مضطرّة لستُ : جّيًدا خيدمها الذايت انتقادها. جديد من لألذيّة

 أذهان يف حّية تبقى أّ�ا تشعر قد: بؤسها من أخرى فائدة ومثة. يل قيمة ال إذ
 سليب، حنو على وإن فيها، يفّكر من مثة أقّله. مبعاناتا استمتعوا هم إن أوالدها
.  كامل بشكل منسّية ليست وهكذا،

 األمل إىل تنظر أّ�ا لو كما يدها، يف حتمله الذي املنديل عن نظرها رفعت  
 ريتا أن يبدو األوىل، للمرّة رّمبا. كّلّيا خمتلفة بطريقة الزمن من لعقود محلته الذي
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 النزاهة إريكسون إريك يسّميه ما بني معركة خضّمها، يف كانت اليت األزمة ترى
.  واليأس

  ستختار؟ أيّهما  
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٤٢  
 الروح روح

 
.  كارولني زميليت مع الغداء طعام لتناول توّجهت  
 إن كارولني سألتين عندما عملنا، إىل وتطّرقنا احلديث، أطراف نتبادل كنا  

 اهلاتفّية مكاملتنا إن قالت. صديقي نفع قد عليّ  اقرتحته الذي ويندل اسم كان
 هلما زميلة كانت. اجلامعة يف ويندل مع كانت يوم إىل بالذكرى با عادت
 يواعد الواقع يف ويندل وبدأ نفسها، املشاعر يبادهلا مل لكّنه بويندل، متّيمة
  …أخرى

 يل كانت اإلحالة أن اعرتفت. هذا إىل اإلنصات أستطيع ال. أوقفتها! إهلي يا  
 ونفخت ضاحكة انفجرت مث الزمن، من لربهة مصدومة كارولني إيلّ  نظرت. أنا

 لكّنين. «باملنديل وجهها متسح وهي قالت ،»عذرًا. «أنفها من املثلج الشاي
 مع أنتِ  أختّيلك أن بساطة بكل يسعين ال. متزّوج لرجل امسه أعطيك خلتين
 يداويه مريًضا تعرفه شخًصا تتخّيل أن يصعب. تعنيه ما فهمت. »ويندل

. الدراسة سين من الشخص ذاك تعرف كنت إن سّيما ال تعرفه، آخر شخص
.  كليهما عن الكثري تعرف

 ومن انفصايل، من اخلجل -الفرتة تلك يف باخلجل أشعر كنت كم أخربتا  
 من هي تعانيه مبا يل فاعرتفت- الصّحية مشكاليت ومن كتايب، إخفاق

 على تشرف جلستنا كادت عندما. آخر طفل إلجناب تسعى وهي مشكالت
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 فكرة أدىن متلك تكن مل وكيف تواجهها، صعبة مريضة عن أخربتين �ايتها،
 وقحة صعبة، املريضة هذه ستكون كم األوىل االستشاريّة اجللسة خالل

.  ومتطّلبة
 الوقت، مع لكن. نفسه الصنف من مريض لدي: «ببايل خيطر وجون أجبت  

.  »أعماقي عمق من ألمره أهتم بدأت املشاعر، بعض له أكن بدأت
: الزمن من برهة بعد أردَفت مث. »النحو هذا على األمر يب خيلص أن أمتّىن   «

 من مّتسع لديك هل إليك؟ إرساهلا أستطيع هل األمر، ينجح مل إن لكن«
. ما حد إىل جاّدة، أّ�ا صوتا نربة من أستشفَّ  أن بإمكاين كان. »الوقت؟

 البالغ واعتداده جون عن االستشاريّة جمموعيت إىل سابًقا حتّدثت أّنين أذكر
 األمر ينجح مل إن حسًنا،: «قائًال  إيان ردّ  هنا. حوله ملن الدائم وحتطيمه بنفسه
.  »حبق متقتينه شخص إىل إحالته من تأّكدي معك،

.  »إيلّ  ترسليها ال. أرجوك ال: «برأسي أهز وأنا فأجبتها  
.  ضحكاتنا يف وغرقنا!». إًذا ويندل إىل سأرسلها  «
 تناولنا: «له فقلت بكارولني، لقائي عن ويندل أخربت التايل، األربعاء صبيحة  

.  »الفائت األسبوع مًعا الغداء
 شعور عن أخربته. يب حتّدقان برحتا ما الثاقبتني عينيه لكن صامًتا، ظل  

 وكيف مرضاي، بعض حيال نفسه باألمر أشعر وكيف مريضتها حيال كارولني
 األمر أن له أسرّيت ذلك، مع لكن نفسي، معاجل كل به يشعر ما هذا

 من كافًيا مقدارًا منلك أال بقسوة؟ الناس على حنكم حنن هل. يزعجين
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 هذه حيال غريب شعور ساورين لكن السبب، أحّدد أن أستطيع ال التعاطف؟
 تناول خالل قبل من به أحس مل بانزعاج أحسست. األسبوع طوال احملادثة
.  …»مث الغداء،

.  أفكاري حببل يلحق أن حياول أنّه لو كما حاجبيه، ويندل عقد  
 أن نستطيع ال كمهنة، أعتقد،: «به أفّكر ما إليضاح مّين  حماولة يف فأردفت،  

.»  …نفسه الوقت يف لكن داخلنا، يف كامًال  باألمر نبقي
.  »علّي؟ حمّدًدا سؤاًال  تطرحي أن تريدين هل: «ليسأل ويندل فقاطعين  
 يثري هل: األسئلة من عددٌ  بل ال. سؤاًال  عليه أطرح أن أريد أّنين أدركت  

 كما جتاهي يشعر يزال ال هل الغداء؟ مائدة إىل زمالئه مع موضوعي ويندل
 استقباهلا؟ عن أتوّقف أن قبل بيكا مريضيت جتاه أشعر كنت

 أسئلة طرح تريدين هل: «يقل فلم املفرد، صيغة استخدم ويندل أن غري  
 يل بد ال وهنا. »علّي؟ حمّدًدا سؤاًال  تطرحي أن تريدين هل: «قال بل ،»علّي؟

 واحد بسؤال تتلّخص كّلها أسئليت ألن الصيغة هذه استخدم بأنّه أقرّ  أن من
. فمي مبلء به البوح عن ألعجزنّ  حّىت  ومعىن معىن بألف حمّمل سؤال أساسي،

  أُعجبك؟ هل أحدهم، سؤال من أكرب بشاشة نشعر جيعلنا ما مثّة هل
 ويندل على أرد ال كي الكافية املناعة ُيكسبين مل نفسّية معاجلة كوين أن يبدو  

 يف أكون عندما باالستياء أصاب ما فغالًبا. عليّ  مرضاي با يرد اليت بالطريقة
 أّنين مع (مريضة كنت إن ألغيتها جلسة مثن تكبيدي يتم أن أمقت. حضرته

 به، أخربه أن يب يفرتض ما بكل دائًما أخربه ال). نفسها اإللغاء سياسة أتّبع
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 ويندل، أن افرتضت لطاملا). قصد عن أو (قصد غري عن يقوله ما بتشويه وأقوم
 املساحة نفسه مينح كي بذلك يقوم فهو جلساتنا، خالل عينيه يغمض عندما
 كان إن أتساءل أجدين اآلن لكن. ما أمر وحتليل أفكاره الستجماع الالزمة
 يقول رّمبا. أّوله من للوضع اإلعادة مفتاح على يضغط وكأنّه ذلك، يفعل

 حضرة يف لنفسي أقول كنت كما لتتعاطف، لتتعاطف، فلتتعاطف، لنفسه،
.  جون

 االحرتام، يل يكنّ  وأن برفقيت، معاجلي يستمتع أن أردت مرضاي، معظم وكما  
 من مثّة بأن أعماقك عمق يف تشعر فأن. ألمري يهتمّ  أن أردت النهاية، يف لكن
. الناجح العالج يف اخليمياء من جزءًا يشكل ألمرك يهتم
 حول املتمحور العالج أمساه ما مارس روجرز كارل اإلنساين النفس عامل

 عكس وقد. املشروطة غري اإلجيابّية املراعاة على املركزي مبدأه ويقوم العميل،
 األشخاص جتاه موقفه العميل مصطلح إىل املريض مصطلح استخدام من انتقاله
 النفسي املعاجل بني اإلجيابّية العالقة أن روجرز رأى فقد. معهم عمل الذين

 وهو غاية، لتحقيق وسيلة جمّرد وليس العالج، من أساسًيا جزءًا تشّكل واملريض
.  العشرين القرن منتصف يف قّدمه عندما كربى ضّجة أحدث مفهوم

 النفسي املعاجل أن بالضرورة تعين ال املشروطة غري اإلجيابّية املراعاة لكن  
 عليه، حيكم وال جتاهه بالود يشعر النفسي املعاجل أن تعين بل. باملريض معجب
 بيئة يف احتضانه مت إن النمو على العميل بقدرة بصدق يؤمن ذلك، من واألهم

 »مصريه تقرير يف الشخص حق «لتقييم إطارًا يشّكل ما وهذا. ومتقّبلة مشّجعة
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 غري اإلجيابّية فاملراعاة. خياراتك مع خياراته تعارضت لو حىت واحرتامه،
.  شعورًا وليست موقف هي املشروطة

 أن أريده أنا املشروطة؛ غري اإلجيابّية ويندل مراعاة من أكثر هو ملا أسعى وأنا  
 يهتم ويندل كان إن اكتشايف على يقتصر ال سؤايل أن يبدو وهكذا. يب يعَجبَ 
.  ألمره أهتم أنا كم اإلقرار على ينطوي بل. ال أو ألمري

 ما أعين،. والغرابة الشفقة من بشيء فمي من خرج سؤال ،»أعجبك؟ هل  «
 الصاع يل يردّ  فقد أعجبه، أكن مل إن حّىت . ال يقول لن جييبه؟ أن ميكن الذي

 هذا عليّ  تطرحني ملاذا أتساءل: «يقول أو ،»تعتقدين؟ ماذا: «ويسألين صاعني
 عليّ  طرح لو جلون ألقوله كنت ما يقول أن يستطيع أو ،»اآلن؟ السؤال
 إن تعين ال وتلك جتربيت، حول بصدق أجبته لكنت. فرتة قبل نفسه السؤال
 مكنونات إىل والولوج عليه التعّرف مشّقة تتناول ما بقدر ال أو به معجبة كنت
.  منه مسافة على يبقيين الذي الوقت يف نفسه

.  هذا من أيّا يفعل مل ويندل لكن  
 تبدُ  مل. معناها بصدق أشعر جعلين حنو على قاهلا. »بك معجب أنا نعم،  «
 بفعل متوّقعة غري درجة إىل بسيطة، عبارة كانت. مبهرجة وال مبتذلة ال

.  بك معجب أنا نعم،. بساطتها
.  ويندل فابتسم ،»بك معجبة وأنا: «فأجبته  
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 مضحكة، أو فطنة لكوين اإلعجاب أثري أن أريد بينما إّنين قائًال  ويندل شرح  
. لذلك عربيّة لفظة مستخدًما ،)8(الروح بروح اإلعجاب هو يقصده ما أن إّال 

.  الفور على رأسي يف املفهوم انطبع
 نفسية، كمعاجلة العمل يف تفّكر حديثًا، ختّرجت خّرجية عن ويندل أخربت  

 النفسّيون املعاجلون يقضي النهاية، يف ألن مرضاي، أحب كنت إن سألتين
 يرتدون قد املرضى أن فأجبتها. مرضاهم مع يوم كل وقتهم من األكرب اجلزء

 من آخرين وبني بيين عليهم ختتلط الصورة ألن ذلك معيّـًنا، وجًها ظاهريًا
 هلذه قلت ذلك، ومع. با أنا أراهم اليت نفسها بالطريقة يرو�م ال قد ماضيهم

 مواطن الوقت، طوال كّلهم مرضاي جتاه صادقة بعاطفة أشعر إّنين الشابة
.  ويندل يراها كما الروح روح جتاه. وأرواحهم وشجاعتهم، ضعفهم،

 فأدركت بإصرار، الشابة سألت ،»كذلك؟ أليس مهين، منظور من لكن  «
 وبصفيت. أيًضا أفهم مل مبرضاي، ألتقي أن قبل ألّنين تفهم، مل أّ�ا عندئذ
.  لتّوه ذّكرين ويندل لكن. ذلك تذّكر يف صعوبة أجد أيًضا، مريضة

 
 

 اللغوي املرادف وهي العربيّة Neshama لفظة ويندل استخدم) 8  (
.  »النفس «أو" الروح"لـ
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٤٣  
 يحتضر لمن قوله يفترض ال ما

 
 تعّرضت هلا زميلة عن تتكّلم كانت!». شيًئا ليس هذا: «قائلة جويل صرخت  

 قامت أخرى زميلة وعن- جوز ترايدر متجر يف صندوق عاملة -إلجهاض
 يكن مل احلمل هذا ببساطة،. ما لسبب حيدث شيء كل: «قائلة مبواساتا
.  »احلياة له مكتوبًا

 مثّة ليس! شيًئا ليس هذا. »ما لسبب حيدث شيء كل: «اجلملة وكّررت  
 ،!»جمنون يد على طفلك قتل أو بسرطان اإلصابة أو اإلجهاض يف إهلّية خطّة

 مصيبة، حتل عندما حمّلها غري يف بتعليقات يتفّوهون فالناس. تعنيه ما فهمت
: حيتضر ملن قوله يفرتض ال ما عنوان حيمل كتاب طرح يف تفّكر جويل هي وها

. النّية حسن كان ولو للجاهل دليل
: با التفّوه يفرتض ال اليت والتساؤالت العبارات بعض إليك جويل، حبسب  

 ما. قّويًا كن آخر؟ رأيًا استشرت هل األخرية؟ أيّامك يف أّنك واثق أنت هل
 يكمن املوضوع لب. والتوتر الضغط عوامل من ختّفف أن عليك النجاة؟ فرص

 تناول أحدهم أعرف! هذا على تتغّلب أن تستطيع. تتّخذه الذي املوقف يف
 - األورام قّلصَ  الذي اجلديد العالج ذلك حول قرأت. متاًما وشفي ك الفيتامني

 لو (املرض؟ هلذا عائلتك يف سوابق أّال  واثق أنت هل. يكن وإن الفئران، عند
 بأمان السؤال يطرح الذي الشخص لشعر جويل، عائلة يف سوابق من كان
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: جلويل أحدهم قال اليوم، ذاك!) اجلينية باملوروثات احلالة تفسري ميكن إذ أكرب؛
 كنت: «جويل فسألت. »نفسه السرطان نوع تعاين امرأة أعرف كنت«

 لقد آه، الواقع، يف. نعم مهمم،: «اخلجل من بنوع اآلخر فرد. »تعرف؟
.  »توفّيت

 با، التفّوه يفرتض ال اليت العبارات الئحة تستعرض جويل راحت وبينما  
 خمتلف يف الناس يقوهلا تعليقات من اشتكوا آخرين مرضى يف أفّكر أخذت

 يف إّ�ا. طويلة حياة عاش أقّله. آخر طفل إجناب تستطيعني: الصعبة األوقات
 لقد. آخر كلب على احلصول ميكنك جاهزًا، تصبح عندما. اآلن أفضل مكان

.  قدًما ومتضي الصفحة لتقلب الوقت حان: عام مر
 لكّنها الراحة، من بعًضا اآلخر منح هو التعليقات هذه من اهلدف أن املؤّكد  

 الوضعّية تثريها اليت املزعجة املشاعر تلك من يقوهلا من محاية إىل أيًضا تدف
 أكثر يبدو الرهيب الظرف جتعل املماثلة فالعبارات. اآلخرون يعانيها اليت السّيئة
 ثقل حتت يرزح الذي الشخص ترتك لكّنها الكلمات، تلك يقول ملن تقّبًال 

.  والوحدة الغضب من حال يف الشّدة
 أحتضر، أّنين ذكروا لو بأّ�م الناس يعتقد: «برأسها تز وهي جويل أضافت  

 هذا على شهدت لقد. »واقع بالفعل هو الذي الوقت يف واقًعا األمر فسيتحّول
 أقل جيعلّنه ال أمر إىل التطّرق فعدم. وحسب املوت على وليس قبل، من األمر
 الصمت، هو األمور أسوأ فإن جلويل، بالنسبة. رعًبا أكثر جيعله بل. واقعّية
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 والتفّوه معها احلديث أطراف تبادل إىل يضطّروا ال حّىت  يتفادو�ا الذين والناس
.  التجاهل على الغرابة ختتار وهي. األول املقام يف الغريبة األمور بذه

.  »الناس؟ لك يقوله أن ترغبني الذي ما: «سألتها  
 يستطيعون. للغاية آسف أنا القول، يستطيعون: «قالت مث قليًال  فكرت  

 أهتم لكّنين الفائدة عدمية بأّنين أشعر القول، أو نساعدك؟ أن لنا كيف القول،
.  »ألمرك

 قبل ثيابا، ميأل أن يسعه ال وجسدها األريكة، على جلستها يف تنحنحت مث  
 أعرف ال: «مقرّة واحدة اعرتفت. صادقني يكونوا أن ميكنهم: «قائلة تواصل أن

 أن قبل إّنين هلا قلت! كبرية براحة فشعرت ،»هنا قوله يفرتض ما أقول كيف
 عندما اجلامعة، ويف. قوله يب يفرتض ما أيًضا أعرف أكن مل باملرض، أصاب
 من سنفعل ماذا: «القول على كّلهم اجتمعوا طّاليب، مسامع إىل اخلرب تناهى

 قال. جتاهي شعورهم عن تعبريًا كان ألنّه أيًضا، األمر أراحين وقد »دونك؟
 اخلروج لّرد أو للكالم احتجت إن يب تتصلي أن يكفي«و ،!»الاااااا «آخرون،
 صديقتهم زلت ما أّنين - أنا زلت ما أّنين يذكرون. »عنك خيّفف قد مبا والقيام
 وعن عالقاتم عن معي يتكّلموا أن ويستطيعون سرطان، مريضة جمّرد ولست
).  9(»العروش صراع «من األخرية احللقة وعن عملهم

 كم حتتضر، نفسها تشاهد وهي حياتا يف جويل فاجأت اليت األمور من  
 مبظهر يظهر بات حاصًال  حتصيًال  تعتربه كانت ما فكل. حيويّا عاملها أصبح

 من: األطعمة مذاق. جديد من طفلة كانت لو كما جديد، استكشاف
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 بالزبدة حلوى قطعة إىل ذقنها؛ على يسيل الذي وعصريها فريز، حّبة حالوة
 زميلة، عطر أو معشوشبة، حديقة مقّدمة يف األزهار: والروائح. فمها يف تذوب

. ليًال  املتعّرق مات جسم أو الشاطئ، رماها اليت البحريّة األعشاب أو
. قريب طفل وضحكة سّيارة، مكابح إىل التشيللو، أوتار من: واألصوات
 ستاربكس، يف الناس مشاهدة إىل ميالد، عيد حفل يف الرقص من: والتجارب

 هلا يشّكل بات عاديّا، كان أيًا كّله، هذا. الربيد فتح أو ظريف، فستان وشراء
. وعي من أوتيت ما بكل حاضرة أصبحت لقد. متناهية ال سعادة مصدر

 من أرادوه ما كل ميلكون أّ�م معتقدين أنفسهم الناس خيدع عندما أنّه الحظت
 أن حز�ا، خضم يف اللّذة هذه ختترب أن تتوّقع تكن مل .كساىل يصبحون وقت،
 أن إّال  احتضارها، من الرغم على أّ�ا أدركت لكّنها. ما بطريقة منعشة تراها
. تويرت تتصفح تزال ال فهي جسدها، جيتاح السرطان كان وإن تستمر، احلياة

 أتصّفح وأنا وقيت من دقائق عشر ولو أضّيع قد ملَ  تفّكر، أخذت البداية، يف
 يف التفكري يف تسهب أّال  حاولت كما! تويرت أحب أنا ال؟ ملَ  رأت، مث تويرت؟

 سيزداد األمر لكن اآلن، جّيًدا أتنّفس أن أستطيع: «تقول فكانت. ختسره ما
.  »اآلن أتنّفس زلت ما احلني، ذلك وحّىت . عليه وسأحزن صعوبة،

. حتتضر أّ�ا الناس خترب عندما يساعدها عّما األمثلة من املزيد جويل أعطتين مث  
 إيلّ  بالنسبة املفّضل القول لكن. »أحبك«لـ بالنسبة األمر كذلك. رائع العناق«

.  »إضافات أي بال »أحّبك: «هو
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 عندما. فعل مات أن أجابتين. »أحدهم؟ ذلك لك قال هل: «فسألتها  
 أو ،!»هذا سنحارب «األوىل كلماته تكن مل السرطان، تعاين أّ�ا اكتشفا

.  اآلن حتتاجه ما كل هو وهذا. »كثريًا أحّبك جول، «بل ،!»سحًقا«
 فرتة تتناول مرّة جويل با أخربتين قّصة إىل إشارة يف أجبتها ،»ينتصر احلب  «

 كانت عندما أيّام مخسة ملّدة انفصال حيث أهلها، عالقة عرب اختربَتا عصيبة،
 قد كانا األسبوع، �اية عطلة حلول مع لكن. عمرها من عشرة الثانية يف جويل

 إىل والدها نظر السبب، عن وأختها هي سألت وعندما جديد، من اجتمعا
 ذلك تذّكرا. ينتصر احلب املطاف، �اية يف ألن: «وقال احلنان ببالغ والدتا
.  »فتيات يا دائًما،

.  ينتصر احلب: برأسها جويل أومأت  
 اليت الردود أفضل إن أقول رّمبا الكتاب، هذا كتابة من متّكنت لو قالت، مث  

 ونظرت. »يقولونه ما ينّقحوا مل صادقني أشخاص من كانت عليها حصلت
.  »أنتِ  مثلك: «إيلّ 
 شعرت أّنين أذكر. حتتضر أّ�ا جويل أخربتين عندما قلته ما أذكر أو حاولت،  

 إن جويل سألت. الثانية املرّة يف الصدمة وببالغ األوىل، املرّة يف االرتياح بعدم
.  قلته ما تذكر كانت

 أتوّقع أكن مل ألّنين أنساها، ولن نفسها، اجلملة املرّتني يف قلتِ . «ابتسمت  
.  »نفسّية معاجلة من ذلك

  ماذا؟ تتوّقعني. رأسي هززت  
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 اإلجابة تلك وكانت-»جويل آه «احلزينة، اهلادئة النربة بتلك تلقائًيا قلتِ   «
 وأحسست دمعك، سال لقد. تقوليه مل ما هو أكثر يل عىن ما لكن املثالّية،
.  »شيًئا لك أقل فلم هذا، أرى أن تريدينين ال بأّنك

 وكان دموعي، رأيتِ  أّنك يسّرين. «مؤملة حّية الذكرى، تلك اجتاحتين  
.  »فصاعًدا اآلن من تفعلي أن آمل. شيًئا تقويل أن بإمكانك

 أّنين أعتقد مرثّييت، بكتابة مًعا اآلن قمنا أنّنا مبا أعين،. اآلن سأفعل حسًنا،  «
.  »مفتوًحا كتابًا بتّ 
 بالغة أحاديث خضم يف كنا. مرثّيتها كتابة أسابيع، بضعة قبل جويل، أجنزت  

 معها؟ تريد كانت من. املوت يف رغبتها كيفّية نتناول الوقت، ذلك يف األمهّية
 من نوع أي ختشاه؟ الذي ما يرحيها؟ أن ميكن الذي ما تكون؟ أن تريد أين

  ومىت؟ يعرفوه أن للناس تريد كانت الذي ما تريد؟ اجلنازة
 إصابتها تشخيص متّ  مذ شخصّيتها من خمفّية جوانب باكتشافها حّىت   

 الصميم، يف تزال، ال كانت أّ�ا إّال - واملرونة التلقائية من مزيد -بالسرطان
 من هلا بد فال املبكر، اإلعدام حكم مع للتعامل تضطر أن هلا كان ولو خمّططة،

.  هي تريد كما حتّدده أن
 املهين جناحها. هلا يعين ما أكثر يف نتناقش أخذنا مرثّيتها، يف التفكري لدى  

 جوز، ترايدر متجر يف السبت أيام صبيحة. ولطّالبا لألحباث وعشقها
 يف جويل مساعدة بفضل متّكنت اليت إميا،. هناك وجدته الذي احلرّية وإحساس

 جوز ترايدر يف عملها ساعات ختفيض من مالية، مساعدة طلب تقدمي عملّية
٤٨٩



 معهم، الركض سباقات يف شاركت الذين األصدقاء. اجلامعة ارتياد تستطيع حىت
 زوجها الالئحة رأس وعلى. برفقتهم الكتاب نادي حضرت الذين وأولئك

 أن ميكنك من أفضل أيًضا لكن معه، احلياة هذه تعيش أن ميكنك من أفضل(«
 املولودة شقيقتها وبنت شقيقتها، وابن وشقيقتها،) »معه املوت جتربة تعيش
).  عرّابتهما جويل كانت (حديثًا

 متوت كيف يفهموا أن يستطيعوا مل وكّلهم األربعة، وأجدادها أيًضا وأهلها  
.  كبارها يشيخ عائلة يف شبابا ريعان يف جويل

 بالعالج قمنا أنّنا لو كما: «قائلة التقينا مذ بيننا دار ما كل جويل ّخلصت مث  
 علينا. املنّشطات على زواجنا نعيش أنّنا ومات أنا نقول كما. املنّشطات حبقن

 تتكّلم كانت بينما أدركت جويل لكن. »ميكننا ما بأسرع أمكننا مبا حنشوها أن
 حياتا، فرتة قصر من منزعجة كانت إن أّ�ا حياتا، حلظات كل حشو عن
.  جوارحها مبلء حياتا عاشت أل�ا

 جويل قّررت واملراجعات، املسّودات من عدد وبعد النهاية، يف السبب، هلذا  
 اخلمس سنيها أيّام من يوم لكل: «يقال أن فأرادت. بسيطة مرثّيتها تبقي أن

.  »حمبوبة بلو كاالهان جويل عاشت والثالثني،
.  ينتصر احلب  

 »والنار اجلليد أغنية «رواية عن مقتبس وشهري، ضخم تلفزيوين مسلسل) 9  (
 دار منشورات فهمي، هشام: ترمجة. العربية إىل الرواية تُرمجت وقد ،)أجزاء 5(

.  التنوير
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٤٤  
 اإللكترونية الخليل رسالة

 
 فصل تفريغ يف أكدح السعادة، كتاب على أعمل مكتيب، إىل جالسة كنت  

 يف فسأكتب الكتاب، هذا أجنزت لو: التالية بالفكرة نفسي وأحفِّز منه، آخر
 من متّكنت كّلما إجنازه، يف أسرعت وكّلما). يكن أيّا (يهّمين شيًئا املقبلة املرّة

 وها. اليقني عدم إىل أجلأ أنا ها). االنطالقة تلك تكن أيّا (جديد من االنطالق
.  فعلّيا الكتاب أكتب أنا
 عن جتهله كانت ما مؤّخرًا أخربتا. أجب مل لكّنين جني صديقيت يب اّتصلت  

 ويندل، كما متاًما كبٍري، قدرٍ  على يل مساعدتا وكانت الصّحية، مشكاليت
 أي غياب مع التأقلم على مبساعديت بل لألمر، تشخيص إجياد عرب ليس

 ويف كامل، بشكل خبري لست وأنا خبري، أكون كيف أتعّلم كنت. تشخيص
 حممل على حاليت يأخذون قد الختصاصّيني لزيارات أعدّ  كنت نفسه، الوقت
.  املتجّول الرحم ألطباء اآلن بعد جمال ال. اجلد

 أطبع. للكتابة ساعتني كّرست لقد الفصل، هذا أجنز أن عليّ  اآلن، لكن  
 بعجلة أعمل كنت. األخرى تلو الصفحة متأل شاشيت، على فتظهر الكلمات،

 يكد عامل وكأنّه شاقة، مدرسية واجبات مع ابين يفعل كما الفصل، على
 مث الفصل، من األخري السطر بلغت أن إىل العمل وواصلت. ما غاية لتحقيق
! جبني وأّتصل اإللكرتوين بريدي من أحتّقق أن أستطيع: نفسي أكافئ أن قّررت
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 النهاية. التايل الفصل إىل أنتقل أن قبل دقيقة عشرة مخس ملّدة اسرتاحة سآخذ
.  غري ال أخري جزء تبّقى األفق، يف
. شهقت عندما اإللكرتوين الربيد بنظرايت أمسح بينما جني مع أحتّدث كنت  

 اخلليل من خرب أي أمسع مل: ُصعقت بل ال. الكربى باألحرف اخلليل اسم ظهر
 من صفحات وأحضرت إجابات على أحصل أن حاولت منذ أشهر، مثانية منذ

.  ويندل مكتب إىل االّتصاالت تلك من املالحظات
 باسم أحّدق برحت ما لكّنين أخربتا، عندما جني قالت ،!»افتحيها  «

 عندما السابق، من خمتلف حنو على إّمنا معديت، أعصاب انعصرت. اخلليل
 نوًعا اخترب إنّه القول أراد لو حّىت  ألن انعصرت. رأيه يغّري  أن آمل أزال ال كنت

. ال: ترّدد أي بال أنا، فسأقول جديد، من مًعا نكون أن ويريد التجّلي من
 ما ذكرى وأنّ  اليوم، بعد معه أكون أن أريد ال أّنين بأمرين، خيربين حدسي
 قد سيقوله، ما كان أيّا. توجع تزال ال الوقت، مرور من الرغم على حدث،
 هذا أجنز أن عليّ . اآلن تركيزي يشّتت أن لذلك أريد وال األمر، يزعجين
. شيء كل يل يعين كتاب كتابة أستطيع حىت شيًئا يل يعين ال الذي الكتاب

 كتابة أجنزت قد أكون أن بعد جني، أخربت ما حبسب اخلليل، رسالة أقرأ رّمبا
.  آخر فصل

 جتعليين أن يسعك ال. أنا وسأقرأها إيلّ  أرسليها إًذا: «الفور على أجابتين  
!».  هكذا أنتظر

.  »أنت أجلك من سأفتحها. حسًنا. «ضحكت  
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.  آن يف ومتوّقعة صادمة اإللكرتونّية الرسالة كانت  
.  بالشركة لتّوها التحقت لقد! الي. اليوم التقيت مبن تصّدقي لن  
 حدة، على كل واخلليل أنا نعرفه شخًصا الي كانت. جلني الرسالة قرأت  

 هذه ليشاركين بالطبع لكان نتواعد، نزال ال كّنا لو مزعجة؛ كالنا وجندها
 مبا إقرار أي من كامل بشكل وختلو السياق، خارج إّ�ا اآلن؟ لكن. املعلومة
 يف مطمورًا يزال ال اخلليل رأس وكأن يبدو. نقاشنا توّقف حيث ومن بيننا حدث
.  منها أخرج لتّوي أنا بدأت بينما الرمال،

.  »ليقوله؟ األطفال كاره وجد ما كل هذا شيء؟ كل هذا: «جني سأَلت  
: األمر على أسيطر أن أستطع مل. فعلي رّدة تنتظر صمتها، يف غرقت مث  

 لتشّكل اإللكرتونّية رسالته جاءت إّيل، بالنسبة. تغمرين بنشوة أحسست
 مكتب يف االجتناب حول اكتشفته ما كل عن ومطمئًنا مجيًال  شاعريّا ملّخًصا
! مفاعل فعول مفاعيل، فعول: موزون شعر كبيت بدت إّ�ا حّىت . ويندل

!  الي. اليوم التقيت مبن تصّدقي لن  
. بالشركة لتّوها التحقت لقد  
 يف دوري عن أخربتا فمهما. غاضبة كانت بل مسرورة؛ تبدُ  مل جني لكن  

 نفسه مع صراحة أكثر يكون أن للخليل ميكن كان بينما -االنفصال هذا
 ومعه نفسي مع صراحة أكثر أكون أن أيًضا أنا ميكنين كان البداية، منذ ومعي
- البعض لبضعنا مناسبني النهاية يف كّنا إذا وما عنه، أخفيه وما أريده، ما حول
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 وغد؛ اخلليل أن ويندل أقنع أن حاولت أّنين أذكر. وغًدا تراه تزال ال كانت
.  كذلك ليس أنّه اجلميع أقنع أن أحاول نفسي أجد اليوم

 هل. »حالك؟ كيف «عن وماذا هذا؟ يعين ماذا. «الرسالة عن جني تستفسر  
.  »العاطفي؟ بالنقص الدرجة هذه إىل مصاب هو
 حتليلها، حماولة من جدوى ال. »معىن بال رسالة. شيًئا تعين ال: «أجبتها  

 عن عوًضا. اكرتاثي لعدم أفاجأ مل لكّنين جني، ثائرة ثارت. معىن وإعطائها
.  معديت عقدة وانفّكت. بالراحة شعرت ذلك،

 لكّنين. »ذلك آمل الرسالة، هذه على ترّدي لن: «للتأكيد جني سارعت  
 من املزيد إضاعة عدم وعلى االنفصال على أشكره كدت عليه، أرد كدت

 تلك أتلّقى أن يل عىن قد أقّله أو معىن، من بعض تلك لرسالته رّمبا. وقيت
 أعود أن عليّ  إنّه جلني  قلت.اخلصوص وجه على اليوم هذا يف الرسالة

 رسالة على أجبت وال. فعلته ما هذا ليس اخلط، أقفلنا أن وبعد لكتابايت،
 كتابًا أكتب أن أريد ال هلا، معىن ال عالقة يف أكون أن أريد ال فكما. اخلليل

 والالمعىن املوت كان إن. أرباعه ثالثة اآلن أجنزت أّنين مع له، معىن ال
 أهتم بالكاد الذي الكتاب هذا يكون أن املنطقي من »القصوى املخاوف«

 الزي األبّوة كتاب رفضت قد أكون وأن. الكارثة كما عليّ  حلّ  قد ألمره
 احلني، ذلك يف الواهن جبسدي أعرتف مل أّنين من الرغم وعلى. ذلك قبل ماديّا

 زمين أن وعي على أصبحت أّنين من بد ال خالياي، من ما مكان يف أّنين إّال 
 يف وخطرت جويل، مع حديثي تذّكرت. قضاءه أحسن أن املهم من لذا حمدود،
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 رسالة يشبه ما ورائي أخّلف أن أريد ال أموت، عندما: أخرى خاطرة بايل
.  السخيفة اخلليل

 تعين كانت السجن، قضبان حول االلتفاف أن الزمن من لفرتة أعتقد كنت  
 فرصة على وأحصل يل املقّدمة بالعالوة االحتفاظ أستطيع حّىت  الكتاب إجناز

 ال كنت إن أتساءل جعلتين اإللكرتونية اخلليل رسالة لكن. أخرى مرّة الكتابة
 أن فكرة عن التخّلي على ويندل ساعدين لقد. نفسها القضبان تلك أهزّ  أزال

 بالفكرة للتمّسك داعي وال اخلليل، تزّوجت لو عندي لتستوي كانت األمور
 إيلّ  بالنسبة كّلها األمور ليحسِّن كان األبّوة كتاب أن على القائمة املوازية
 يف لكن. لتتغّري  كانت األمور بعض أن يف شك ال. خيال حمض فكالمها أيًضا،

 اآلن، أنا كما. عمًقا أكثر شيء عن معىن، عن أحبث أزال ال كنت النهاية،
 األسباب لشّىت  أجنزه أن وكيلي يطلب الذي هذا، السخيف السعادة كتاب مع

.  العملّية
 يتعّني  ال الواقع، يف لو، ماذا أيًضا؟ خاطئة الفكرة هذه كانت لو ماذا لكن  

 أعتقد، كارثة؟ أواجه وإّال  وكيلي عليّ  يفرض كما الكتاب هذا أكتب أن عليّ 
 غرّة، حني وعلى اآلن، لكّنين مّدة، منذ جوابه أعرف كنت بأّنين ما، بطريقة

. التغيري ومراحل شارلوت على تفكريي يف عّرجت مث. خمتلف حنو على أراه بتّ 
.  »للفعل «جاهزة أّنين أقّرر أنا ها
 أكتب كي املرّة هذه لكن جديد، من املفاتيح لوحة على أصابعي وضعت  

.  العقد إلغاء أريد: للناشر رسالة
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 اإلرسال، زر على ضغطت مث عميًقا، نفًسا أخذت الرتّدد، من شيء بعد  
 . االفرتاضي العامل عرب تندفع أخريًا، حقيقيت،. كان وهكذا
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 ويندل لحية

 
 يف سّياريت أركن وأنا جّيد مزاج يف وكنت أجنلوس لوس يف مشمًسا يوًما كان  

 جلسات أيّام جّيد مزاج يف أكون أن أمقت أكاد. ويندل عيادة مقابل الشارع
  احلالة؟ هذه يف أخربه الذي فما - العالج

 اليت العالجّية اجللسات أن اّتضح فقد. أخربه الذي ما جّيًدا أعلم الواقع، يف  
 األكثر تكون أعمال، جدول أو مسبقة، أزمة أي دون من املرضى حيضرها
 املواقع أكثر إىل تأخذنا للتجّول، مساحة عقولنا مننح فعندما. وتفريًغا إنتاجّية

 مبىن إىل املرأب من الطريق أجتاز كنت وبينما. إثارة وأكثرها املتوّقعة غري
 أوج يف «دراجونز إمياجني لفرقة أحدهم سّيارة من تصدح أغنية مسعت ويندل،
 - أمههمها شرعت ويندل، مكتب إىل املؤّدي املمر أعرب كنت وبينما. »النجاح

.  مربكة صمّت، حّىت  االنتظار، غرفة باب فتحت إن ما لكن
 ففتحت أخذتين قد األغنية كانت. ويندل انتظار غرفة ليست هذه! إهلي يا  

.  خطأي على ضحكت! آخر بابًا
 حتّققت. طريقي عن أحبث حويل من نظرت مث ورائي، الباب وأغلقت خرجت  

 مرّة. الصحيح املكان يف الواقع، يف أّنين، يؤّكد الذي الباب، على االسم من
 على أعرفها اليت الغرفة يشبه يكن مل رأيته ما لكن الباب، فتحت أخرى،

 أنا؟ أين: حلم يف أّنين لو كما بالذعر، للحظة شعرت. اإلطالق
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 جديدة، وأرضّية جديد، طالء. بالكامل ويندل انتظار غرفة تغيري مت لقد  
 ما اختفت. واألسود باألبيض الفتة صور جديدة، ولوحات جديد، وأثاث

 بأزهارها املزهريّة اختفت. أهله منزل من أحضرها قدمية أغراض أ�ا افرتضت
 آلة هو املتبقي الوحيد الشيء. مياه وأكواب خزيفّ  إناء حمّلها وحلّ  االصطناعية،

. اجلدار من األخرى اجلهة يف يقال ما أحدهم يسمع أّال  تضمن اليت الضوضاء
 حيث املنازل، حتسني برامج أحد يف شارك مكان عتبة وطئت وكأّنين شعرت
 أن أردت. قبل من عليه كان مبا مقارنة عليه للتعّرف قابل غري املكان يصبح

 هذه خالل املالكون يفعل كما ،»أوه«و »آه: «مثل بعبارات تفاجئي أعّربعن
.  ويندل كما الشيء، بعض وغريًبا ومرتـًّبا، بسيطًا مجيًال، املكان يبدو. الربامج

 احلديديّة القوائم ذات اجلديدة األرائك إحدى على فجلست كرسّيي، اختفى  
 أنّه افرتضت - ألسبوعني ويندل رأيت قد أكن مل. اجللدي والظهر العصريّة

 مع طفولته فيه يقضي كان الذي الكوخ يف رّمبا عطلة، ميضي العيادة خارج
 الشبكة عرب اكتشفتهم الذين إخوته وبنات وأبناء أقرباءه ختّيلت. الكربى عائلته

 اجلعة حيتسي أو أوالده مع يلعب معهم، ويندل أختّيل أن وحاولت العنكبوتية
.  البحرية ضفاف على

 مزاجي بدأ. وساق قدم على جاريًا كان التجديد ذلك أن اآلن أدركت لكّنين  
 هروبًا «أخترب كنت أو حقيقّية قناعيت كانت إن أتساءل وأنا يتالشى، اجلّيد

 يقنع ظاهرة اجلّيدة الصّحة إىل فاهلروب. ويندل غياب يف »اجلّيدة الصّحة إىل

٤٩٨



 ال علمهم، وبغري ألّ�م، مشكالتم، فجأة ختّطوا أّ�م أنفسهم املرضى فيها
.  املشكالت هذه على العمل يسّببه الذي التوتّر حتّمل يستطيعون

 يأيت مث الطفولة، مرحلة يف صدمة تتناول صعبة جللسة املرضى أحد خيضع قد  
! ممتازة حبال بأّنين أشعر. اليوم بعد للعالج داعي ال أن ليعلن التايل األسبوع
 الصحة إىل اهلروب رحلة حاالت وتزداد! الشافية اجللسةَ  اجللسة تلك كانت
 فتستحكم عطلة، يأخذ أو الزمن من لفرتة املريض أو املعاجل يغيب عندما اجلّيدة

 أعتقد ال. املاضية القليلة األسابيع يف حسًنا أبليت لقد. به الشخص دفاعات
 يف لكن. صادقًا التغيري هذا يكون قد أحيانًا،! اليوم بعد للعالج حباجة بأّنين

.  حني بعد ليعودوا - فجأة املرضى يغادر أخرى، أحيان
 الرغم على. الضياع من بشيء أشعر أنا ها ال، أم اجلّيدة الصحة إىل هروب  

 كما متاًما القدمي، البايل لألثاث أفتقد أّنين إّال  كبري، بشكل الغرفة حتّسن من
 هو ويندل كان. أختربها كنت اليت الداخلية التغّريات حيال شعوري كان

 أّنين من الرغم وعلى داخلّية، جتديد عملّية عندي أطلق الذي التحسني برنامج
 التحسني، مرحلة »خالل «يف وذلك بكثري، أفضل حبال بأّنين اآلن أشعر كنت

 إىل »بعد ما «من برامج، من شابه وما الديكور جتديد أعمال عكس على إذ-
.  الغريب النوع من حبنني »قبل ما«بالـ أحيانًا أفّكر لكّنين - منوت أن
.  لتذّكره ممتّنة لكّنين يعود، أن أريده ال  
 بينما اجلديدة األرضّية على خطواته وقع مث ويندل عيادة باب قرقعة مسعت  

 قليل قبل أتعّرف مل. ملّيا وحّدقت نظري رفعت. الستقبايل حنوي يسري كان
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 يل حيضِّر أحدهم وكأن. ويندل على أتعّرف ال أكاد واآلن، االنتظار، غرفة على
! أمزح أنا! مفاجأة. مقلًبا

. للحيته العنان ويندل أطلق أسبوعني، فرتة على امتد الذي الغياب ذاك يف  
 حبذاء القدمي حذاءه واستبدل بأزرار، أخرى بسرتة الصوف سرتة استبدل كما

.  بالكامل خمتلًفا شخًصا بدا وقد. جون ينتعله الذي ذاته هو عصري
. عادته على جريًا قال ،»مرحًبا  «
 أّشرت مث. املفروض من أعلى بصوت هتفت. »التغيريات من كثري! إهلي يا«  
 يف أقف، بينما ممازحة وأضفت. بلحيته أحّدق كنت لكّنين االنتظار، غرفة إىل

 تكن مل الواقع، يف. »كمعاجل حّقا تبدو اآلن: «صدميت على للتعتيم مّين  حماولة
 النفسّيون املعاجلون يرخيها اليت القدمية اللحى تلك من أيًا تشبه ويندل حلية

. آن يف وأنيقة. شعثاء. مرتّبة غري. عصرية كانت بل. الشهريون
  جّذابًا؟ …يبدو كان  
 ما بقدر صادقة، كنت وقد. معه عاطفي انتقال ألي املسبق إنكاري تذّكرت  
 كان هل اآلن؟ العميق االنزعاج هذا بكل أشعر ملاذا لكن. لذلك واعية أنا

  علمي؟ غري من ويندل مع غرامّية عالقة يقيم عندي الالوعي
 العالج غرفة جّدد لقد. الباب عتبة عند توّقفت لكّنين عيادته، حنو تقّدمت  

 L رسم على متعامد بشكل الكنبات وضع -نفسه التصميم يزال ال. أيًضا
 واألرضية، الطالء لكن- املناديل مع والطاولة الكتب ورف واخلزانة، واملكتب
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. مذهلة! رائعة بدت. تغّريت كّلها والوسائد والكنبات، واللوحات، والسّجادة
.  رائًعا املكتب يبدو. املكتب أعين. مجيلة

. األمر ختّيلت. إجيابًا فأجاب. »للديكور؟ مصّمًما استخدمت هل: «سألته  
 بذا قام اختصاصّيا أنّ  يف شك فال يديه، صنع من السابق األثاث كان لو

 املتهندم، ويندل. اجلديد ويندل. مثايل بشكل ويندل يناسب ذلك، ومع. كله
.  املتواضع إّمنا
 وراء أرتّبها أن قبل اجلديدة، الوسائد وتفّحصت ب، املوقع إىل توّجهت  

 جلست عندما األوىل املرّة يف توتّرت كم أذكر. اجلديدة األريكة على ظهري
 أشعر اآلن. وباالنكشاف بالقرب أحسست كيف ويندل، من املقربة هذه على

  لويندل؟ باالجنذاب أشعر كنت لو ماذا. نفسه باألمر
 يشعرون الناس كان إن النهاية، ففي. شائع غري هذا اجنذايب يكون لن  

 الرجال من متنّوعة جمموعة أو رفاقهم، أزواج أو هلم، زمالء حيال باالجنذاب
 باالجنذاب يشعرون ال فلمَ  النهار، خالل بم يلتقون أو يرو�م الذين والنساء
. التحديد وجه على النفسيني معاجليهم حيال بل ال النفسّيني؟ معاجليهم حيال

 بني اخللط يسهل إذ ال؟ وكيف النفسي، العالج يف تكثر اجلنسّية فاملشاعر
 أحدهم بكون املتمثّلة احلميمة التجربة مع اجلنس أو احلميمة العاطفّية التجربة

 من ويدعمك أنت، كما ويتقّبلك حياتك، تفاصيل أدىن إىل دقيق بشكل يتنّبه
 إن حّىت . كثب عن أعماقك عمق ويعرف األجندات، يف تضارب أي دون

 يف مدركني يكونوا أن غري من علين، بشكل الغزل عن يتوانون ال املرضى بعض
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 عن االبتعاد أو النفسي؛ املعاجل توازن زعزعة (اخلفّية للدوافع األحيان معظم
 مكافأة أو بالعجز، الشعور حال يف السلطة استعادة أو الشائكة؛ املواضيع

 مرضى ومثّة). ماضيها أو ملاضيه نظرًا املريض يعرفها اليت الوحيدة بالطريقة املعاجل
 الذي جون مثل اجنذاب، أي اإلنكار أشد ينكرون إّمنا الغزل ميارسون ال آخرون

 يقصد ال. (له عشيقة خيتارهن قد اللوايت النساء نوع من لست إّنين يل قال
). املهانة

 »حقيقية كعشيقة اآلن تبدين: «ملظهري يتنّبه كان ما غالًبا جون لكن  
 إىل البعض ينظر قد انتبهي، «؛)شعري يف اخلصل بعض صبغت عندما(

 املضاجعة حذاء هذا هل «؛)الصدر عند مفتوحة بلوزة ارتديت عندما (»املستور
 أن أحاول كنت مرّة، كل ويف). عالًيا كعًبا انتعلت عندما (»العمل؟ بعد ملا

.  وراءها الكامنة واملشاعر تلك »فكاهته «إىل أتطّرق
 هذه كانت إن سألين. ببالهة وأبتسم لويندل غبّية بتفاهة أتفّوه أنا، ها واآلن،  

.  حليته على فعلي رّدة
 أو. »عليها حتافظ أن عليك. تناسبك لكّنها. عليها معتادة ببساطة لست  «
.  انتباه بتشّتت سأشعر أعين …باجنذ سأشعر رّمبا! ذلك بك يفرتض ال رّمبا
 هل ملعانًا؟ أكثر. اليوم خمتلفتني تبدوان عينيه أن فالحظت األمين، حاجبه رفع  

 عليّ  الرد كيفية ألن أسألك «جيري؟ الذي ما دائًما؟ موجودة احلّبة تلك كانت
. …»الرجال على رّدك بكيفية متعّلقة

.  ضاحكة قاطعته ،»رجًال  لستَ   «
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.  »رجًال؟ لستُ   «
!».  كال  «
.  …»األمر من حتّققت مرّة آخر حسًنا،. «املفاجأة ويندل اّدعى  

 أنت. ذكرًا لست. رجًال  - رجًال  لست أنتَ . أعين ما تعلم أنتَ  حسًنا،  «
.  جون مثل أبدو أّنين هلويل أدركت وهنا. »نفسي معاجل

 بسبب زفاف حفل يف أرقص كي أكابد نفسي وجدت قليلة، أشهر قبل  
 جلسة ويف. الغامضة الطبّية حاليت نتيجة اليسرى قدمي عضلة يف الوهن بعض

. يرقص اجلميع أراقب وأنا تعيسة، كنت كم ويندل أخربت التايل، األسبوع
 هو ينقصين ما وكل السليمة، قدمي على الرقص أستطيع أزال ال أّنين أجابين
.  إال ليس شريك

 املقام يف إليك قادين ما الشريك خسارة أليست حسًنا،: «قائلة فأردفت  
.  »األول؟

 كان أيًا أسأل أن باستطاعيت إن قال. عاطفّيا شريًكا يعنِ  مل ويندل لكن  
 الرقص يف أكان للدعم، احتجت لو الناس إىل االستناد أستطيع وأّنين الرقص،

.  غريه يف أو
.  »كان أيّا أسأل أن ميكنين ال: «مصرّة بقيت لكّنين  

. »ال؟ ملَ   «
.  عيناي جحظت  
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 مث. »أتعلمني؟ ماهر، راقص أنا. تسأليين أن ميكنك. «مباالة بال علي ردّ   
 .شبابه مرحلة يف الرقص تعّلم أنّه أضاف

 أن حاولت. ميزح كان إن أعرف أكن مل. »الرقص؟ من نوع أي حّقا؟«  
.  ويتعثّر الرقص يف يندمج ختّيلته. يرقص األطوار الغريب ويندل أختّيل
.  خجل أي دون من أجابين ،»باليه  «
 باليه؟  
 من نوع أي أرقص أن أستطيع لكنين: «صدميت أمام يبتسم وهو أضاف مث  

.  »الرقص؟ توّدين هل. أيًضا العصري الرقص أرقص. الرقص
.  »النفسي معاجلي مع أرقص لن. مستحيل  «
 فكنت عرضه؛ يف مشني شيء أو جنسي إحياء مثّة يكون أن أخشى أكن مل  

 الوقت أستخدم أن أريد أكن مل لكّنين. النوع هذا من نيات ال أن من واثقة
 مثل أخرى، أمور عن أتكّلم أن عليّ  كان. النحو هذا على لعالجي املخّصص

 إّال  ليس هذا أن جيًدا يعي كان مّين  جزءًا لكن. الطبّية حاليت مع تأقلمي كيفّية
 قد الرقص حركة وأن مفيًدا، يكون قد التدّخل هذا وأن لنفسي، أعطيه عذرًا

. ذلك عن الكلمات تعجز عندما أحاسيسنا عن بالتعبري ألجسادنا تسمح
 وقد عقولنا، بدل أجسادنا عرب فنتكّلم الدفينة، مشاعرنا عن نعّرب  نرقص، فعندما

. الوعي من جديد مستوى إىل واالنتقال عقلنا من التحّرر على ذلك يساعدنا
 بعض إليها يلجأ أخرى تقنّية فهذه. بالرقص العالج جزئًيا يتناوله ما هذا

.  املعاجلني
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.  ال ذلك، ومع  
 ،»نفسه الوقت يف وذكر النفسي معاجلك أنا: «يقول اليوم ويندل هو وها  

 قد خمتلفة أمور حبسب خمتلفة بطرق اآلخرين مع كّلنا نتفاعل أنّنا مضيًفا
 عاطفًيا نتجاهل أن يسعنا ال الصوابّية، عن النظر فبصرف. فيهم نلحظها
. االنتقال يعمل فهكذا. والعمر والِعرق واجلندر وامللبس املظهر مثل صفات
 تعاملي كيفّية على ترتكز فعلي رّدة لكانت امرأة، معاجلي كان لو أن أضاف

 الطول قليل أنّه على معه لتعاملت الطول، قليل ويندل كان ولو. النساء مع
  …لو. طويًال  وليس

 أحاول ،»اجلديد «بشخصه التحديق عن أقلع أن يسعين مل يتكّلم، راح بينما  
 جتاه باجنذاب أشعر مل أّنين يعين ال األمر أن ببايل خطر مث. التعديل أضبط أن

 حزن، حالة يف كنت. كان أي جتاه اجنذاب بأي أشعر مل بل. مسبًقا ويندل
 العامل حنو باالجنذاب أشعر بدأت احلالة، هذه من التدرجيي خروجي ومع

.  اخلارجي
 »هنا؟ إىل جلبك الذي ما: «أسأل ال جديد، مريض يدخل عندما أحيانًا،  

 قّررت ملاذا. األساس هي فاآلن. »اآلن؟ هنا إىل جلبك الذي ما «بل وحسب،
 االنفصال أن يبدو وحتّدثين؟ تأيت أن اليوم، هذا أو الشهر، هذا أو السنة، هذه

 حزين مع عالقة أّنين شعوري دّونه ما لكن ،»اآلن؟ ملاذا «على إجابيت شّكل
.  الدفني
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: بشري إطفاء صنبور نفسي أرى كنت عندما لويندل، سابق وقت يف قلت  
!».  البكاء عن التوّقف أستطيع ليتين يا«
 أشعر، كي اإلذن أعطاين لقد. خمتلف حنو على األمر رأى ويندل لكن  

 فأخاهلا منها أقّلل فرتاين مشاعري، يف أخطئ كنت كثريين، كما أّنين، وذّكرين
 عدم ويف الالواعية، السلوكّيات يف خترج إّ�ا. هنا تزال ال املشاعر لكن. أفضل
 يف أو الشهّية غياب يف التايل، للتلّهي يتوق عقل يف االستكانة، على القدرة
 يف- اخلليل حالة يف -أو غاضبة، مزاجّية حالة ويف الشهّية، مجاح لكبح الصراع

 يكتنز علينا خيّيم ثقيل وصمت جنلس، كنا بينما املالءات، حتت ترتعش قدم
.  أنا يكن فلم يريده، ما كان أيًا: الزمن من ألشهر لنفسه أبقاه شعورًا داخله

 أخربتين أسبوع، فقبل. مشاعرهم قمع حياولون الناس ينفك ال ذلك، ومع  
 يشتغل، وهو وتنام التلفاز، جهاز تدير أن دون من متر مل واحدة ليلة أنّ  مريضة

. »أمسييت؟ ذهبت أين: «قباليت جالسة وهي سألتين. ساعات بعد لتستيقظ
  مشاعرها؟ ذهبت أين كان احلقيقي سؤاهلا لكن

 كنت لو األمجل من يكن أمل: «مؤّخرًا تنتحب راحت أخرى مريضة ومثّة  
 إال، ليس القافلة مع يسريون بل التفكري، يف يفرطون ال الذين أولئك من واحدة

 التمحيص بني فارقًا مثّة إن قلت أّنين أذكر. »البسيطة؟ احلياة «ويعيشون
 فال وحسب، سطحها على نبحر مشاعرنا، عن انفصلنا ما إذا وإنّنا والتثبيت،

.  إال ليس املوت بل الفرح، أو السالم نبلغ

٥٠٦



 ليس أخريًا أالحظه بتّ  أّنين فواقع. بويندل مغرمة أّنين إًذا يعين ال هذا  
 مًعا عملنا أن على بسيطًا دليًال  يشّكل كرجل بل نفسي، معاجل كمجّرد
 من باالجنذاب اشعر أنا ها. البشري باجلنس جديد من االلتحاق على ساعدين

.  املياه من أناملي أقّرب باملواعدة، بدأت إّنين حّىت . جديد
 . يف ما يتعلق بالتجديد،»ملاذا اآلن ؟ «قبل أن أغادر، أردت أن أسأل:

:  فسألت وبلحيته،
.  »كّله؟ بذا القيام على محلك الذي ما  «
 حللقها؛ داعٍ  من جيد فلم عيادته، عن بعده من نتجت اللحية أن أجابين  

 املكان، بتجديد يتعّلق ما يف أّما. تعجبه أّ�ا قّرر العودة، وقت حان وعندما
.  »وقته حان لقد: «ببساطة فقال
 أّنك يبدو. «التايل سؤايل أمنّق أن أحاول وأنا سألت ،»اآلن؟ ملاذا لكن  «

.  »طويلة؟ فرتة …حسًنا منذ، األثاث هذا متلك كنت
 يكون هكذا أحيانًا،. «املبّطن املعىن إخفاء أحسن مل. ويندل ضحك  

.  »التغيري
 اخلروج يفصل جديد عصري حاجب أمام مررت االنتظار، غرفة إىل بالعودة  

 وبينما الرصيف، على احلرارة سراب ارتفع اخلارج، يف. االنتظار مكان عن
. جديد من رأسي دراغون إمياجني فرقة أغاين عربت املرور، إشارة أنتظر وقفت
. الزمن من لفرتة داخلي أحبسها فيها، أبتسم اليت اللحظة تلك أنتظر كنت

 إىل أذهب مل اليوم لكن املرأب، إىل مّتجهة عربت أخضر، الضوء حتّول وعندما
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 - زجاجّية واجهة بلغت أن إىل الشارع يف املشي واصلت. مباشرة السّيارة
.  صالون

 ذاك -قميصي ألسوي فتوّقفت الزجاج، على صوريت انعكاس إىل نظرت  
 إىل اخلطى وأسرعت- الليلة ملوعد اخرتته الذي أنرتوبولوجيا، متجر من الذي

.  الداخل
. الشعر إزالة ملوعد املناسب الوقت يف وصلت لقد  
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 الرابع القسم

 
 لن داخلنا، يف حنمله مل ما لكّننا اجلمال، عن حبثًا أمجع العامل جنوب أنّنا مع 

.  يوًما جنده
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٤٦  
 النحل

 
.  والديت من رسالة وصلتين شارلوت، موعد من واحدة دقيقة قبل  
 النوع، هذا من نصّية رسائل عادة والديت يل ترسل ال.يب اّتصلي رجاء  

.  الفور على اخللوي باتفها فاّتصلت
.  األوىل الرنّة عند أجابت  

.  »املستشفى يف أباكِ  لكن. «حّلت قد مصيبة أن دائًما يعين ما ،»جتزعي ال  «
.  اهلاتف على يدي قبضة اشتّدت  
 الذين أولئك: هلا أقول فكدت. »جّيدة حبال إنّه: «القول إىل وسارَعتْ   

 ماذا: «ذلك عن عوًضا سألتها لكّنين. املستشفى يف ميكثون ال جّيدة حالتهم
.  »حصل؟

 الغداء طعام يتناول كان والدي أن وشرحت. بعد يعرفون ال أّ�م أخربتين  
 يف صعوبة وجيد يرتعش بدأ مث. يرام ما على ليس بأنّه حيس إنّه قال عندما

 إن يعرفون ال لكّنهم التهابًا يعاين أنّه يبدو. املستشفى يف اآلن مها وها التنّفس،
. خبري سيكون. خبري إنّه تكّرر، تنفك مل. آخر بشيء أو بقلبه عالقة لألمر كان

 بل ال -نريد كالنا. لنفسها تقوله ما بقدر يل ذلك تقول كانت بأّ�ا أعتقد
.  خبري والدي يكون أن- حنتاج
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 شيًئا تمهم مسعتها. »بنفسك تري أن ميكنك حسًنا حًقا،: «يل تؤّكد أخذ مث  
.  اهلاتف تعطيه أن قبل لوالدي

 نَفسه أمسع أن بوسعي كان لكن املرحبا، عن عوًضا قال ،»خبري أنا  «
 خبري، أنّه الشعور عدم مث الغداء، تناول وحنن نفسها القّصة أخربين. الالهث
 حبسب الغد، يف خيرج رّمبا. التنّفس يف والصعوبة باالرتعاش املتعّلق اجلزء مستثنًيا

 عندما وأمي أنا تساءلنا أنّنا مع احليويّة، املضادات مفعول يبدأ إن ما قال، ما
 عندما الليلة، تلك الحًقا. (خطورة أكثر األمر كان إن اهلاتف، منه أخَذت
 منتفخ بطنه -احلامل كاملرأة يبدو والدي كان املستشفى، إىل توّجهت
 جرثومًيا التهابًا ألن احليويّة املضادات من خمتلًفا عدًدا يتناول وكان- بالسوائل

 الزمن، من ألسبوع املستشفى يف سيبقى. جسمه يف وانتشر به فتك قد حاًدا
).  قلبه ضربات وتنظيم رئتيه، حول من السوائل شفط يتم أن على

 عشرة اثنيت تأّخرت أّنين الحظت أهلي، مع اخلط أقفلت بينما اآلن، لكن  
.  االنتظار غرفة إىل وتوّجهت تركيزي أنقل أن حاولت. شارلوت موعد عن دقيقة

 اعتقدت. أخريًا آه: «وقالت الباب فتحت عندما مقعدها من شارلوت قفزت  
 رّمبا أّنين فّكرت مث األسبوعي، موعدي هذا لكن الوقت، يف أخطأت رّمبا أّنين

 مث- «التاريخ لرتيين هاتفها وأمسكت -»االثنني إنّه ال، لكن اليوم، يف أخطأت
.  »أنتِ  ها لكن أعلم، ال رّمبا، فّكرتُ 

 وعربت ،»مرحًبا األحوال، كل يف. «طويلة واحدة مجلة يف كّله هذا جاء  
.  العيادة إىل متوّجهة أمامي
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 كثريون يشعر النفسّيون، املعاجلون يتأّخر عندما لكن مفاجًئا، األمر يبدو قد  
 معاجل كل أن إّال  ذلك، لتفادي جاهدين نسعى أنّنا ومع. باإلرباك املرضى من

 األمر يستنهض قد ذلك، نفعل وعندما. ما حلظة يف له مريًضا خذل قد أعرفه
 من متتد متضاربة مشاعر املرضى فتساور اهلجر، أو الثقة عدم من قدمية جتارب

.  العارم الغضب إىل املزعج االرتباك
 طارئًا، اتصاًال  أجري كنت أّنين هلا شرحت العيادة، داخل أصبحنا عندما  

.  التأخري على واعتذرت
 غري على تبدو كانت. »بأس ال: «الالمباالة من بشي شارلوت أجابت  

 متاًما. خبري أنا يل قال. أيب مع االتصال بعد حايل هذه كانت رّمبا أو. عادتا
 يف تتحّرك شارلوت أخذت خبري؟ كالمها هل. بأس ال شارلوت قالت كما

 على أساعدها أن حاولت. الغرفة يف حوهلا من وتنظر بشعرها، تلعب كرسّيها،
 إىل النافذة من تنقلهما كانت لكّنها عينيها، يف النظر عرب هدوئها استعادة

 فوق ساقًا وضَعت. ساقيها على أبقتها لطاملا اليت الوسادة إىل اجلدار على صورة
.  اهلواء يف الساق بتلك دفعت ما وسرعان أخرى،

 تذّكرت. »أنا أين جتهلني وأنت إحساسك، كان ما أتساءل: «قائلة عاجلتها  
 يف جالسة كنت عندما قليلة، أشهر قبل ذاته، املوقف يف نفسي وجدت أّنين
 أمّرر أن أحاول وأنا الحظت. هو أين أتساءل ويندل، عند االنتظار غرفة

 خطر دقائق، عشر بعد. مثاينَ  مث دقائق، أربع تأخر أنّه هاتفي، بواسطة الوقت
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 غرفة يف حالًيا وهو مرض، أصابه أو حلادث تعّرض قد يكون رّمبا أنّه ببايل
.  الطوارئ

. متأّكدة لست ماذا، ألقول (رسالة وأترك به أّتصل إذا ما يف أفّكر ورحت  
 اآلخر اجلانب من هنا، أنت هل. االنتظار قاعة يف أجلس أنا. لوري أنا مرحًبا،
 ويف). حتتضر؟ هل نسيتين؟ هل سريعة؟ وجبة تأكل مالحظاتك؟ تدّون للباب،
 يعاجلين كي جديد، معاجل عن للبحث احلاجة يف فيها أفّكر كنت اليت اللحظة

 منتصف يف ثنائي منه وخرج. ويندل مكتب باب فُتح القدمي، معاجلي موت من
 إّ�ا. خجولة ابتسامة املرأة ابتسمت بينما لويندل، »شكرًا «الرجل ليقول العمر،

 تطول اجللسات تلك. غرامّية عالقة اكتشاف أو. األوىل اجللسة األرجح على
.  وتطول

.  عمودي بشكل ألقابله مكاين وأخذت ويندل أمام من مررت  
 ال. أحيانًا تطول جلسايت. بأس ال: «أجبته التأخري، عن اعتذر وعندما  

 أن حماولِةً  حاجيب فرفعت. األيسر حاجبه رفع وقد إّيل، ويندل  نظر.»بأس
 قد النفسي معاجلي أن لّرد جأشي، رباطة أفقد أنا،. كراميت على أحافظ
 يعلم كان كالنا. خانتين الدموع بعض لكن ضاحكة، وانفجرت. هّيا تأّخر،

 الدقائق تلك. يل بالنسبة مهّما بات وكم رأيته عندما باالرتياح أحسست كم
.  اإلطالق على »بأس ال «ليست خبري كان إن والتساؤل العشر

 تتعّرض أّ�ا لو كما تتخّبط وساقها وجهها، على مصطنعة بابتسامة -واآلن  
.  انتظرتين أّ�ا بأس ال أن تعيد شارلوت أخذت- لنوبة
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.  أحضر مل عندما حدث قد خالته الذي ما شارلوت سألت  
.  القلق عن شيًئا أذكر مل أّنين مع ،»قلق بأي أشعر مل: «شارلوت رّدت  
 زوج كان. اجلدار وسع على متتد اليت النافذة عرب شيء انتباهي اسرتعى مث  

 خطوات بعد على مذهلة سريعة دوائر يف حيوم جّدا الناشط الطّنان النحل من
 من عدد علو على نافذيت، خارج حنًال  رأيت أن يل يسبق مل. شارلوت رأس من

 تكون رّمبا. األمفيتامني تتعاطيان وكأّ�ما النحلتان هاتان بدت وقد الطوابق،
 يئز النحل من سربًا رأيت قليلة، ثوانٍ  غضون ويف آخر، حنل برز مث. تزاوج رقصة

 بدأ قد النحل بعض كان. ضخم زجاج لوح سوى عنها يفصلنا ال دوائر، يف
.  حوهلا من ويزحف النافذة عند يهبط

 النحل، بوجود يبدو، ما على تدري أن غري من أخبارها، تتلو شارلوت بدأت  
.  »العالج عن وأتوّقف اسرتاحة آخذ أن أريد حسًنا، لكن، ستقتلينين،«
 اليوم، ذلك أتوّقع أكن مل. شارلوت إىل وعدت النحل عن بنظري أشحت  

 الكثري أن سّيما ال به، لتّوها تفّوهت ما أستوعب كي حلظات بضع ولزمين
 اآلن عددهم وصل لقد. حصرًا عليها أرّكز أن يسعين وال نظري حميط يف يدور
 الواحدة النحل يتكّدس بينما الظلمة، يف تغرق العيادة كادت حّىت  املئات، إىل

.  كّله النحل هذا يأيت أين من. الغيمة كما الضوء حتجب حىت األخرى، فوق
 حنو برأسها أدارت. جيري ما شارلوت فالحظت ظلمة، يف الغرفة باتت  

. بالنحل التحديق على إّال  نقوى ال شيًئا، نقول ال هنا، فجلسنا النافذة،
.  با مذهولة بدت لكّنها ستزعجها، النحل رؤية كانت إن تساءلت
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 الذي نفسه الوقت يف املراهقة ابنتها مع عائلة يستقبل مايك زميلي كان  
 كنا دقيقة، العشرين حواىل مرور بعد أسبوع، كل. زوًجا فيه أستقبل كنت
 تبدأ املراهقة كانت حيث مايك، عيادة من ثورة اندالع الثنائي وهذا أنا نسمع

 الوالدين صراخ يبدأ مث وراءها؛ الباب وتصفق خترج أن قبل أهلها، على بالصراخ
 ويعمل بالعودة، مايك يقنعها مث!». ال «تصرخ وهي بالعودة؛ يطالبا�ا اللذين
.  اجلميع تدئة على

 سيزعج األمر أن فّكرت احلادثة، تلك فيها وقعت اليت األوىل القليلة املرّات يف  
 حبسب حنن، لسنا أقّله. أفضل حبال شعرا أّ�ما اتضح لكن عياديت، يف الثنائي

.  قاال ما
 اآلن أكره كما متاًما. تركيزي على أثَّر فلطاملا اإلزعاج، ذلك أكره كنت لكّنين  

 هذا هل. مّين  مبانٍ  عشرة بعد على يرقد الذي بأيب، أفّكر أخذت. النحل هذا
  الفأل؟ من نوع هو هل إشارة؟ النحل

 مرّة فّكرت: «بيننا الصمت جدار لكسر منها حماولة يف تقول، بشارلوت وإذا  
 رغبتها من يل مفاجأة أقل كان قالته ما أن غري ،»النحل تربية يف أعمل أن يف

 باحلبال، القفز من - اإلثارة بالغة املرعبة املواقف جتد فهي. العالج عن بالتخّلي
 عن ختربين كانت وبينما. القرش أمساك مع والسباحة باملظالت، القفز إىل

 الوظيفة تلك: األناقة البالغة االستعارة تلك يف أفّكر رحت ّحنالة، العمل حلمها
 كي قدميها أمخص حىت رأسها من حتميها مالبس ترتدي أن منها تتطّلب اليت
 اليت نفسها املخلوقات تلك على العمل بإتقان هلا وتسمح حنلة، أيّ  تلسعها ال
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 النوع بذا التحّكم جاذبية أتفّهم. املطاف �اية يف حالوتا لتحصد تؤذيها، قد
.  ُمعَدم بأنك تشعر وأنت نشأتَ  ما إذا سّيما ال اخلطر، على السيطرة من
 غرفة يف ُترتَك عندما العالج عن ستتخّلى تقول أن غواية ختّيل أستطيع كما  

 هذه إن أم للرحيل، لتخّطط شارلوت كانت هل. عذر أي دون من االنتظار
 إن تساءلت معدودة؟ دقائق قبل به شعرت أساسي خوف على تلقائّية فعل رّدة

 ألنّه العالج من االنسحاب الناس يقّرر أحيانًا،. الكحول تناول إىل عادت
 اخليانة، أو الشرب عاودوا فلو. يريدو�ا ال اليت اللحظة يف املساءلة أمام يضعهم

 يفّضلون فقد باخلزي، اآلن هلم يتسّبب بشيء القيام يف فشلوا أو قاموا، لو أو
 هو العالج أن ينسونه ما لكن). أنفسهم وعن (معاجليهم عن األمر خيفوا أن

 جيدون عندما لكن. خجلهم عن التعبري ميكنهم حيث أمانًا األماكن أكثر أحد
 خيتارون قد خجلهم، مواجهة أو اإلنكار عرب الكذب إما خيارَين، أمام أنفسهم

.  املشكالت من أيًا احلال، بطبيعة حيل، ال ما وهذا. االنسحاب
 الشرب، عن مقلعة أزال ال. خبري أّنين أشعر. هنا إىل آيت أن قبل قّررت بل  «

 حّىت  - املتأنق مع أخرج وال السابق، يف كما أّمي مع أتشاجر وال جّيد، وعملي
 .»غاضبة؟ أنت هل: «تكمل أن قبل قليًال  توّقفت. »هاتفي من حذفته أّنين
 من خوفها ختّطت خلتها لقد -متفاجئة أّنين يف شك ال غاضبة؟ أنا هل

 إال هو ما اإلحباط بأن لنفسي أقرّ  أن وعليّ  حمبطة، أّنين كما- عليّ  اإلدمان
 أكثر رّمبا عليها، خويف يربز الغضب، وراء ما لكن. الغضب عن ملّطف تعبري
 أن وإىل صّحية، عالقة عيش يف متمّرسة تصبح أن إىل أّ�ا أخشى. الالزم من
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 موجود غري أنّه االدعاء بني تتأرجح أن بدل أبيها، مع عالقتها يف السالم جتد
 وتفتقد تعاين تنفك لن جديد، من خيتفي مث يظهر عندما الكامل اال�يار أو

 عمرها، من العشرينات يف وهي األمور هذه تعاجل أن أريدها. تريده مما الكثري
 بالذعر تصاب أن أريدها ال. وقتها تدر أن أريدها ال الثالثينات؛ تبلغ أن قبل
 عزميتها أحبط أن أريد ال ذلك، ومع. مضى قد عمري نصف وتصرخ ما، يوًما
 يعمل ما، يوًما يرتكوهم كي أوالدهم األهل يرّيب  فكما. االستقالل على

.  بم االحتفاظ وليس مرضاهم، خسارة على النفسّيون املعاجلون
 بالنسبة اخلطورة بالغ ولرّمبا القرار، ذلك يف مستعجًال  يبدو ما مثّة ذلك، ومع  

.  مظّلة دون من الطائرة من قفز أنّه لو كما إليها،
 املاضي من شيء عن اللثام مييطوا كي للعالج يأتون أّ�م الناس خيال  

 حنثّ  حيث احلاضر، على العمل هو املعاجلون يفعله ما جلّ  لكن عنه، ويتكّلموا
 يسهل هل. اليومية حياتم يف وقلوبم األشخاص أذهان يف يدور ما وعي على

 التواصل يتفادون هل املالمون؟ أ�م يشعرون ما غالًبا هل بم؟ األذى إحلاق
 نأخذ هلا؟ معىن ال خماوف أنّه يبدو ما على تركيزهم يصّبون هل بالعني؟

 العامل يف تطبيقها على التمّرن على مرضانا ونشّجع األسئلة هذه على اإلجابات
 يف الناس يفعله ما: «النحو هذا على املوضوع عن مرّة ويندل عّرب  وقد. احلقيقي
 لكن. ضروري األمر. افرتاضّية سّلة يف إلدخاهلا لوح على الكرة رمي هو العالج

.  »فعلّية مباراة يف واملشاركة التوّجه هو به القيام بم يفرتض ما
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 مرور بعد حقيقّية، عالقة تعيش شارلوت فيها كادت اليت الوحيدة املرّة يف  
 رفضت لكّنها الشاب، ذلك مواعدة عن فجأة توّقفت العالج، على تقريًبا سنة
 حصل ما يهّمين مل. األمر عن تتكّلم أن ترفض ملَ  ختربين ومل. السبب ختربين أن

 عن با أخربتين اليت األمور كل بني من لذلك، الدافع يهّمين كان ما بقدر
 تغادر كانت إن اليوم، أتساءل. مناقشته ميكن ال الذي الوحيد الشيء نفسها،
.  نفسه للسبب

. »ال«بـ طليب على تردّ  أن الشيء، بذا تتمّسك أن أرادت كيف أذكر  
 فأجبتها. »هنا أمتّرن أنا لذا ال، أقول أن عليّ  يصعب: «قائلة وقتذاك شرحت

 جتد أّ�ا فأرى ال، أم االنفصال بكالمها تعين كانت إذا عّما النظر بغض أنّه
 جبزئها تتعّلق »ال «قول على القدرة فعدم. »نعم«بـ اإلجابة يف موازية صعوبة
 فلن ال، قالوا لو أّ�م الناس يتخّيل إذ املوافقة، على للحصول بالسعي األكرب
 احلميمة، للعالقة -،»نعم «قول على القدرة عدم أّما. اآلخرين حب يكسبوا
. بالنفس الثقة انعدام أكثر فيتناول- اإلدمان مكافحة وبرنامج العمل، وفرصة

 أبقى أن األفضل من أليس سيئة؟ النتيجة ستكون هل هنا؟ األمر سأفسد هل
  أنا؟ حيث

- »ال «بقول -حد وضع أنّه يبدو ما أحيانًا،. املوضوع يف منعطًفا مثّة لكنَّ   
 يكمن. »نعم «قول لتفادي معكوسة طريقة أو انسحاب، الواقع يف هو

 للعالج ليس ،»نعم «وقول خماوفها ختّطي يف لشارلوت بالنسبة التحّدي
.  أيًضا لنفسها بل وحسب،
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 والدي إىل بتفكريي وجنحت الزجاج، على املكتظ النحل إىل بعيين طرفت  
 أن حتاول كانت يل قريبة من اشتكيت عندما يوًما، يل قال وكيف جديد من

 قبول عليك أن يعين ال بالذنب إشارات لك ترسل أّ�ا لّرد: «بالذنب تشعرين
 تشعر أن أريدها ال. شارلوت حال على القول هذا أسقطت. »استالمها
 هلا أشرح أن هو فعله أستطيع ما جل. خذلتين بأّ�ا تشعر وأن للرحيل، بالذنب
 وجهة إىل وأستمع نظري وجهة أشاركها أنا احلالتني، كلتا يف هنا أّنين بوضوح
.  به ترغب ما تفعل كي وأحّررها نظرها،

 الرأي أوافقك أنا تعلمني،: «يتبعثر بدأ الذي النحل أراقب وأنا أقول بدأت  
 إىل تصلي كي جبهد عملت حياتك، وأّنك يف تتحّسن بدأت األمور أن على
 مثّة وأن الناس، من التقّرب يف صعوبة جتدين زلت ما بأّنك أشعر أّنين كما. هنا

 عن واحلديث والدك، -الشعور بذا عالقة على تكون قد حياتك يف أمورًا
 أردت ما إذا تتأّلمني تزالني ال- حياتك يف يكون أن تريدين ال الذي الشاب
 تستطيعني أّنك منك جزء يف تعتقدين قد إثارتا، بعدم لكّنك. عنها الكالم

. هذا تفكريك يف الوحيدة ولست - مغايرة األمور تكون أن بأمل االحتفاظ
 أّ�م يرى من يسمعه لكي سبيل إجياد على العالج يساعده أن يأمل فالبعض
 الشخص ويصبح احلقيقة القريب أو احلبيب ذاك يرى قد وهنا حبّقه، أخطأوا
 حلظة ففي. النحو هذا على األمر حيصل ما نادرًا لكن. البداية منذ أراده الذي
 واقع وتتقّبلي حياتك جمريات مسؤولية تتحّملي أن يعين راشدة تكوين أن ما،
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 وتتحّويل األول الصف إىل تتقّدمي أن عليك. خياراتك عن مسؤولة اآلن أّنك
.  »السّيارة يف األم الكلبة إىل
 نظرة اسرتقت لكّنها أتكّلم، بينما حضنها على عينيها تثبت شارلوت كانت  
 أن والحظت إشعاًعا، أكثر اآلن الغرفة أصبحت. األخري اجلزء هذا خالل إيلّ 

 والبعض الزجاج، على بعضها تتلّكأ، تزال ال قليلة قّلة. رحل قد النحل غالبّية
.  بعيًدا الطريان قبل البعض بعضها حول حيوم اآلخر

 األمل عن التخّلي إىل تضطرّين قد العالج، يف بقيتِ  إن «برفق، أضفت  
 تتمّكين كي حتصينك هو ذلك من اهلدف لكن أفضل، طفولة على باحلصول

.  »أفضل بلوغ مرحلة خلق من
 مًعا جلسنا. »أعلم: «تردّ  أن قبل طويل، لوقت األسفل إىل شارلوت نظرت  

.  صامتتَـْني 
 يف شاب عن تتكّلم كانت. »جاري ضاجعتُ  «جعبتها يف ما أفرغت أخريًا،  

 يسعى ال أنّه واضًحا كان لكّنه فرتة، منذ حوهلا حيوم كان فيه تقطن الذي املبىن
 الرجال إّال  تواعد أّال  قرارها اّختذت قد كانت املقابل، يف. جّدية عالقة إىل

 النسخ مواعدة عن تقلع أن أرادت. هلم جّدية صديقة عن يبحثون الذين
 ال تقول أن أرادت. كوالدتا التصّرف عن تتوّقف أن أرادت. ألبيها العاطفية

 أن تريد الذي الشخص لتصبح بل والَديها تكون لئّال  ونعم األمور لتلك
.  تستكشفه

.  »مضاجعته أواصل أن فأستطيع العالج، تركت لو أّنين خلت  «
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. »خارجه أم العالج خضم يف أكنت تريدين، ما تفعلي أن تستطيعني  «
 وختّلت الكحول إدمان عن أقلعت لقد نعم،. جّيًدا تعرفه ما إىل تنصت راقبتها

 ال التغيري مراحل لكن أيًضا، أّمها مع املشكالت حّدة وتراجعت املتأنِّق، عن
 حتّررها ذلك، عن عوًضا. نفسها اللحظة يف كّلها دفاعاتك عن التخّلي تتناول

.  وخجلها حز�ا،: الصميم من فأكثر أكثر لتقرتب طبقات، طبقات
 نفسي ألجد اآلن من سنوات مخس بعد أستيقظ أن أريد ال. «رأسها هّزت  

 يف كثريات تكون ال اآلن، من سنوات مخس بعد. العالقات من نوع أي خارج
 أو االنتظار، غرفة يف شاب مع خترج اليت الوحيدة الفتاة وسأكون عازبات، سّين 
 لو كما. أخرى مغامرة كانت لو كما حفل يف القّصة تلك خترب مث جارها، مع
.  »يعنيين ال األمر أن

 مع متشي بل مشاعر أو حاجات أي متلك ال اليت تلك املرحة، الفتاة أي  «
.  »املشاعر متلكني لكّنك إّال؟ ليس القافلة

 من بذا اعرتفت أن هلا يسبق مل. »املرحة الفتاة لكوين بالقذارة أشعر. نعم  «
.  »بالقذارة؟ شعور: «سألتها. النحل مرّيب  بزة عنها تنزع بدأت. قبل
.  »طبًعا  «
 ذلك، عن عوًضا. املرّة هذه شارلوت تغادر مل. أخريًا البداية، هي هذه كانت  

 يف طريقها جتد بنفسها، سّيارتا تقود أن تعّلمت أن إىل العالج على واظبت
 االنعطافات من الكثري تأخذ اجلانبني، إىل تنظر أكرب، بأمان العامل أرجاء

.  حبق تذهب أن تريد حيث إىل دائًما، طريقها، جتد ما سرعان لكّنها اخلاطئة،
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٤٧  
 كينيا

 
. الناشر مع الكتاب عقد إلغائي عن كوري وأخرب شعري ألقص جلست  

 أحصل ال وقد ماله، للناشر أسّدد كي اآلن لسنوات أحتاج قد أّنين شرحت
 الطويلة، الفرتة تلك بعد الكتاب ذاك عن الرتاجع بعد آخر لكتاب عقد على

.  كاهلي عن أزيح قد ثقيًال  محًال  وكأن أشعر لكّنين
.  املرآة يف املوشومة ذراعه عضلة من يتحّقق رأيته. الرأي كوري وافَقين  

. »الصباح؟ هذا فعلته الذي ما أتعلمني  «
.  »ماذا؟  «
 شريطًا شاهدت. «متساوية أّ�ا ليتأّكد شعري، من األمامّية اخلصل مّشط  

 ميوتون، إ�م. النظيفة املياه على حيصلون ال الذين الكينيني عن وثائقّيا
 منازهلم من للطرد ويتعّرضون واملرض، احلرب بفعل بالصدمة مصاب ومعظمهم

 أي يذهب ال. تقتلهم ال للشرب نظيفة مياه عن حبثًا خارًجا جيولون. وقراهم
 هذا: «يضيف أن قبل قليًال  توّقف. »ماًال  ناشره من يستدين أو للعالج منهم

.  »الصباح هذا فعلته ما
 بدأنا مث املرآة، يف البعض بعضنا عيون عن وكوري أنا حبثنا. ثقيًال  صمًتا كان  

.  نضحك فشيًئا شيًئا
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 الناس تصنيف كيفّية على أيًضا أضحك وكنت أنا، عليّ  يضحك كالنا كنا  
 لكن ،»بالسرطان مصابة لست أقّله: «لتقول كانت. جويل يف فّكرت. ألملهم
 كيف أذكر. معاناتم وقع من خيّففوا كي األصّحاء يستخدمها مجلة أيًضا تلك
 كنت أّنين وكيف جويل، موعد بعد األمر، بداية يف حمّدًدا، كان جون موعد أن

 ال. لألمل تراتبّية ال: تدرييب مرحلة يف الدروس أهم أحد أتذّكر كي جهًدا أبذل
 ممّا ذلك، األزواج ينسى ما غالًبا. مباراة ليس األمل ألن األمل، تصنيف يفرتض

 من تطّلًبا أكثر وظيفيت. اليوم طوال باألوالد أهتم كنت معاناتم، من يزيد
  خيسر؟ أو - يربح َمنْ  أمل. منك وحدة أكثر أنا. وظيفتك

 باخلجل وشعوري لويندل، باعتذاري أنا، فعلته ما هذا. األمل هو األمل لكن  
 مرتبة إىل يرقى ال انفصال جمّرد وهو النحو، هذا على املوضوع إثاريت من

 عن النامجة واملهنّية املالّية التبعات بفعل التوتّر معانايت من باعتذاري الطالق؛
 قريب من وال بعيد من ال تقارب ال تبعات وهي كتاب، عقد ببنود وفائي عدم

 لتناويل اعتذرت إّنين حّىت . كينيا يف الناس مثًال  يعانيها اليت اخلطرية املشكالت
 مبا أعلم ومل رجفاين املرضى أحد الحظ عندما كما -الصّحية مشكاليت

 حّىت  أحظَ  مل إن السوء، من معانايت تبلغ كم النهاية، يف ألن،- أجيب
 سلم على »املرتفع «خانة يف وضعه يتم تشخيص من بأقل بل وال بتشخيص،

 مل. حتديدها يتم مل مشكلة هي مشكليت ؟»معاناتا ميكن اليت املشكالت«
 على دّقوا -مصابة أكن مل. بباركنسون- اخلشب على دّقوا -مصابة أكن

.  بالسرطان- اخلشب
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 على أحكم كنت مشكاليت، شأن من بالتقليل أّنين يل شرح ويندل لكن  
 سّلم على دنيا مرتبة يف مشكالتم وضعت الذين اآلخرين كل وعلى نفسي
 عرب أملك جتتازين. شأنه من بالتقليل أملي أجتاز أن يسعين ال أنّه وذّكرين. األمل

 تقّللي أو تنكرينه ما تغّريي أن ميكنك ال. به فعله ميكنك ما يف والتفكري قبوله،
 على دليًال  يشّكل عَرضّية خماوف وكأنه يبدو ما غالًبا احلال، وبطبيعة. شأنه من

.  عمًقا أكثر خماوف
.  »تيندر؟ تطبيق بواسطة نفسك تعاجل تزال أال: «كوري سألت  
.  »طبًعا. «بشعري املساحيق بعض فرك  
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٤٨  
 النفسي المناعي الجهاز

 
 بينما بالقول، جون عاجلين هكذا. »اليوم بعد عشيقيت تعودي مل مربوك،  «
. غدائنا كيس حامًال  يدخل كان

 يف العالج يوقف أن قّرر هل. الوداع يف أسلوبه ذلك كان إن تساءلت  
  فعلّيا؟ بدأناه اليت اللحظة

 أن قبل الصامت وضعّية يف هاتفه جعل كيفّية واستعرض األريكة حنو سار  
. يب اخلاّصة الصينّية السَلطة وأعطاين الطعام كيس فتح مث. كرسي على يلقيه
: يسأل أن قبل رفعها األكل عيدان بعض منه وأخرج جمّدًدا، الكيس يف غاص
.  شكرًا: برأسي فأومأت هذه؟ تريدين

 حسًنا،: «قدمه على يرّبت برتّقب، إيلّ  نظر حّىت  جلستنا، يف استقرّينا إن ما  
.  »عشيقيت؟ تعودي مل ملاذا تعريف أن تريدين أال
.  هذه لعبته يف أجاريه لن. بنظرايت رميته  
 ألّنين اليوم بعد عشيقيت لستِ . سأخربك. بأس ال حسًنا،: «قائًال  تنّهد  

 به، اخلاّصة السلطة من لقمة تناول. »أراكِ  أّنين تعلم هي. ملارغو اعرتفت
.  »فعلت؟ ماذا أتعلمني: «قائًال  يواصل أن قبل ومضغها

.  نفًيا رأسي هززت  
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 من امسها؟ ما األمر؟ على مضى كم سرّا؟ بذا حتتفظ ملاذا! جنو�ا جن  «
. »القبيل؟ هذا من شيء أو جنسّية عالقة يف وأنت أنا أتتصّوريننا أيًضا؟ يعرف

.  هجيًنا االحتمال هذا يرى كم يل ليثبت حماولة يف جون وضحك
 أّنك مارغو تشعر. النحو هذا على األمر يبدو قد إليها، بالنسبة: «أجبته  

. آخر شخص مع أسرارك تشاطر أّنك منك تسمع واآلن حياتك، من استثنيتها
.  »معك التقارب هلذا تتوق هي
 املزيد تناول. طعامه يقضم وهو أفكاره يف غارقًا بدا وقد جون رد ،»صحيح  «
 داخله يف يدور ما كان لو كما جبينه فرك األرض، إىل نظر مث السلطة، من

.  أخريًا حنوي نظر مث. يستنزفه
 ووحشّي، قاسٍ  متقّطع عويل يبكي، وبدأ. »غايب عن تكّلمنا «بدوء، أكمل  

 عندما الطوارئ غرفة يف مسعته الذي الصوت إنّه. الفور على األمر فأدركت
 عشق أغنية هي. غرق الذي الطفل والَديّ  من الطب كّلية يف أزال ال كنت
.  احلبيب البنه

 يبلغ ابين كان اليت الليلة يف الطوارئ، غرفة من أخرى صورة ذهين يف مّرت مث  
 أن بعد املستشفى إىل اإلسعاف بسّيارة نقله إىل واضطررت واحًدا، عاًما فيها

 املسعفني بوصول. نوبة يف ودخل 40 إىل حرارته درجة ووصلت حبمى أصيب
 يستجيب ال وبات عينيه، وأغمضت كّله، ارختى قد جسمه كان منزيل، إىل

 الرعب بذلك جسدي يف جديد من شعرت جون، مع جلست وبينما. لصويت
 صدري، على وهو النّقالة على وأنا حياة، بال ابين رأيت عندما اجتاحين الذي
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. سرّيالية تصويريّة موسيقى يف تدوي اإلنقاذ وصّفارات بنا، حتيط اإلنقاذ وفرق
 جيربونه السينية، األشّعة جهاز على يربطونه وهم عّين  حبثًا يعوي صوته مسعت
 به، أمسك أن يتوّسلين مرعوبًا، وبات عيناه، شخصت وقد التحّرك، عدم على
 يشبه حبّدته، اللحظة، تلك يف صراخه. إيلّ  يصل كي بعنف يتلّوى أخذ بينما
 طفًال  بدا ما رأيت أّنين أذكر املستشفى، ردهة يف ما مكان يف. اآلن جون عويل
 أن ميكن كان إن فّكرت. عجل على إدخاله يتم- ميًتا أو -الوعي عن غائًبا
 كان. الصباح حبلول حنن، نكون أن ميكن كان. اللحظة تلك يف حنن، نكون
.  أيًضا النحو، هذا على املكان هذا نغادر أن ميكن

.  اجلميل ابين مع منزيل إىل العودة من متّكنت. حنن نكن مل لكّننا  
. »األسف غاية يف أنا. آسف أنا آسف، أنا: «دموعه عرب يقول جون مسعت  
.  هذا انفجاره على أنا، يل أو لوالدته، أو ملارغو أو لغايب يعتذر كان إن أعلم مل
 يستطيع ال ألنّه آسف هو األهم، لكن. ذكرت ما كل على آسف أنّه شرح  
 وحلظة واملستشفى احلادث -فهمه عليه يتعّذر ما حيجب أن أراد. يتذّكر أن

 مستعد هو الذي ما. سبيًال  ذلك إىل يستطع مل لكّنه- تويفّ  غايب أن علم
 وجون كالمها، يبعدمها مارغو وشقيق ابنه، جثة معانقة ينسى أن مقابل لتقدميه
 أن ابنته أخرب حلظة صورة ميحو لو يودّ  كم!». ابين أترك لن «صارًخا، يضربه
 األرض، على مارغو وا�يار املقربة، إىل العائلة وصول وحلظة توّيف، أخاها

 سليمة، حّية تبقى احلظ، لسوء الذكريات، تلك لكن املشي، عن وعجزها
.  لكوابيسه ماّدة تشّكل
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 يف التوأم سريره يف غايب. اجلميلة الذكريات هو ضبابّية األكثر أن أضاف لكّنه  
 عيد هدايا فتح أن بعد اهلدايا ورق يف يتدحرج). »بابا ضّمين، («بامتان بيجامة
 كما احلضانة، صف إىل الفتة بثقة األوىل خطواته غايب خطا كيف. ميالده
. صوته. سريعة قبلة وأرسل الباب إىل وصل عندما إّال  يلتفت ومل كبري، طفل

 موسيقى. ليقّبله ينحين جون كان عندما رأسه رائحة. الدين قد أحّبك أحّبك
 لونه أو املفّضل حيوانه أو املفّضل طعامه. املتحرّكة وجهه تعابري. قهقهاته
 كل أن يبدو). يتوّىف؟ أن قبل »القزح قوس «بألوان أو أزرق كان هل (املفّضل

 غايب، تفاصيل يفقد بأنّه يشعر جلون، بالنسبة بعيًدا، تتالشى الذكريات، تلك
 التفاصيل هذه كّلهم األهل ينسى .با يتمّسك لو يود كان الذي بالقدر
 أنه الفارق لكن. أيًضا اخلسارة هذه وينتحبون يكربون، بينما بأوالدهم اخلاّصة

 جلون، بالنسبة لكن. أمامهم احلاضر يظهر ذكراياتم، يف املاضي يرتاجع بينما
 حبلول أنه جون أخربين وهكذا. غايب خسارة من أكثر تقرّبه ذكرياته خسارة فإن

 األفالم يشاهد أو يعمل أنّه تفرتض وهي تغلي، مارغو كانت بينما الليل،
 هذه أن كيف يفّكر لغايب، أفالًما يشاهد حاسوبه، مع خيتبئ كان اإلباحّية،

 الذكريات هي جون ميلكها اليت فالذكريات البنه، ميلك ما كل هي األفالم
 قد وبينما. الذكريات من املزيد لصناعة جمال ال. عنه با سيحتفظ اليت الوحيدة
 حضر أنه جون أخربين. حاهلا على تبقى األفالم فإن ضبابّية، الذكريات تتحّول

 الفعلّية ذكرياته بني يفّرق أن يستطيع يعد ومل املرّات مئات الفيديوات هذه
.  »ذهنه يف حّيا غايب يبقي كي «بَوس، مشاهدتا يواصل بل. واألفالم
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.  »عنه التخّلي لعدم طريقتك هي ذهنك يف حّيا إبقاءه إن: «قائلة قاطعته  
 الوقت؛ طوال احلياة قيد على غايب يتخّيل إنّه قال. موافًقا برأسه جون أومأ  

 يرى يزال ال اهتماماته؟ تكون قد وما طوله؟ يبلغ وكم شكله؟ سيكون كيف
 املدرسة يف اآلن يرافقهم ويتخّيله غايب أصدقاء كانوا الذين اجلريان أبناء

 غايب يدخل أن احتمال يتّخيل كما. ذقنه حبلق ويبدأ بفتيات، يغرم املتوّسطة،
 من يشتكون اآلخرين األهل جون يسمع وعندما جون، مع صدام مرحلة يف

 يتأفف أن فرصة له سنحت لو به ليحظى كان الذي بالرتف يفّكر مراهقيهم،
 يقوم وهو عليه يقبض أو غرفته، يف احلشيشة جيد أو املدرسّية، غايب فروض من
 مالقاة من يوًما يتمّكن لن. الشباب يرتكبها قد اليت املريبة األمور تلك من بأي
 األشخاص وهم حياتم، من خمتلفة مراحل يف اآلخرون األهايل يفعل كما ابنه

.  آن يف وحمزن مثري حنو على املختلفون نفسهم
.  »ومارغو؟ أنت عنه حتّدثتما الذي ما سألته،  

. السبب تعرف أن أرادت عالجي، حول تستجوبين مارغو كانت عندما  «
 مل أّنين فأخربتا غايب؟ عن تكّلمت هل بغايب؟ عالقة لألمر هل. هنا أنا ملاذا
 ليس ومضغوطًا متوتـّرًا كنت ألّنين بل. غايب عن أتكّلم كي العالج إىل آتِ 
 على غايب عن تتكّلم مل إًذا. «تشكيكها وواصلت. تستسلم مل لكنها. إّال 

 أن ميكنين أال أعين،. خاص شأنٌ  هو عنه حتّدثت ما أن فأخربتا. »اإلطالق؟
.  »العالج؟ شرطة هي، من اخلاصة؟ عالجي جلسة يف أريد عّما أتكّلم

.  »غايب؟ عن تتكّلم أن يهّمها بأنّه تعتقد ملاذا  «
٥٢٩



 عن أتكّلم أن مارغو أرادت غايب، وفاة بعد أن أذكر. «باألمر يفّكر أخذ  
 الشواء حفالت إىل أذهب أن ميكنين كيف تفهم مل. أستطع مل لكّنين غايب،

 يف كنت األوىل السنة تلك لكن طبيعي، كشخص وأبدو الاليكرز ومباريات
 السنة يف لكن. تقف ال السري، فلتواصل لنفسي، قلت. خمّدر. صدمة حال

 لكّنين وجهي قناع على حافظت. أموت أن أردت استيقظت، عندما التالية،
 مارغو أجل من قويّا أكون أن أردت تفهمني؟ الداخل، من أنزف كنت

 أن بإمكاين يكن مل لذلك يأويهم، سقفٍ  على أحافظ أن وأردت وغرايسي،
.  كان أليٍّ  النزف ذاك أظهر
 أكن مل إهلي، يا أعين،. حسًنا سحًقا، فقلت آخر، طفًال  مارغو أرادت مث  «

 ترتك أن تريد ال أ�ا أصّرت مارغو لكن جديد، من أبًا أكون كي جاهزًا
 غرايسي خسرت بل. طفًال  خسارتنا على األمر يقتصر ال. وحيدة تكرب غرايسي
. فيه يلهوان طفلني بوجود عليه كان عّما خمتلًفا املنزل بدا وقد. الوحيد شقيقها

.  »خسرناه مبا يذّكرنا فيه السكون. لألوالد منزًال  يبدو يعد مل
 الغرفة عرب با ألقى مث السلطة، على الغطاء ووضع جلسته، يف جون استقام  

 جّيًدا احلمل بدا األحوال، كل يف. «دائًما اهلدف يصيب. القمامة سّلة داخل
 يستطيع أحد من ما أن أفّكر أنفك مل. أنا ليس لكن. احلياة إىل أعادها. ملارغو

.  »أيًضا؟ هذا قتلت لو ماذا ذلك، عن فضًال . غايب استبدال
 أنّه من واثًقا كان والدته، بوفاة األوىل للمرّة مسع عندما أنّه جون أخربين  

 العودة تسرع أن رجاها قد كان الليلة، تلك التدريب إىل تغادر أن فقبل. قتلها
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 العودة تستعجل وهي توفّيت أّ�ا من بد ال. سريره يف تعانقه كي املنزل إىل
 أحد عن األذى تبعد أن حتاول وهي توفّيت أّ�ا بالطبع والدها أخربه. بسّيارتا
 ومل. مشاعره حلماية خمتلقة قّصة تلك أن من واثًقا كان جون لكن طّالبا،
 صحيفة يف العنوان رأى عندما إّال  أّمه، يقتل مل وأنّه األمر، حقيقة من يتأّكد
 مستعّدة كانت أّ�ا أيًضا يعلم كان لكّنه. لتّوه القراءة تعّلم قد كان حمّلية،

 غرايس أو غايب أجل من ليفعل كان كما متاًما حلظة، يف سبيله يف للموت
 له؟ األمر تفعل هل. واثًقا ليس ملارغو؟ نفسه األمر يفعل هل لكن. رويب واآلن
.  أيًضا واثًقأ ليس

 يزداد واو،. «التوتّر حّدة لكسر حماولة يف يتهّكم أخذ مث قليًال، جون توّقف  
 حيشر أن وحاول األريكة، على متّدد مث. »سأستلقي بأّنين أعتقد. ثقًال  الوضع
 هي ما: «قائًال  اشتكى أن له سبق. (سخطه عن معبّـرًا رأسه، وراء وسادة
 حنو على أخشى، كنت: «الكالم واصل  مث).»كرتون؟ الوسادة؟ هذه حشوة
. غايب أخون أّنين لو كما. الالزم من أكثر اجلديد الطفل أحب أن غريب،
 أن أستطيع أّنين أعتقد ال. آخر صبّيا ليس أنّه علمت عندما سررت ولكم
 اإلطفاء سّيارات أحب لو ماذا بغايب، يذّكرين أن دون من آخر صبّيا أحتّمل
 وذاك موجعة، ذكرى إىل ليتحّول كان شيء كل غايب؟ أحّبها اليت نفسها

 حول حبثًا أجريت أّنين حّىت  الشأن بذا للغاية قلًقا كنت. للطفل ظلًما سيكون
 هذه إىل تطّرقت وقد أنثى، إلجناب فرصة أفضل على للحصول الامعة توقيت
. »املسلسل يف القّصة
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 ما على الثالث، املوسم يف لثنائي فرعّية حبكة يف ذلك كان. برأسي أومأت  
 ال كان أحدمها ألن دائًما، اخلاطئ التوقيت يف اجلنس ميارسان كانا. أعتقد
 مل. مضحًكا األمر كان كم أذكر. واالنتظار نفسه على السيطرة على يقوى
.  املشهد ذلك أهلم الذي الوجع أفهم أكن
 اجلنس ممارسة على حريًصا كنت بل. مارغو أخرب مل أّنين هنا املوضوع  «

 بانتظار قلًقا أتعّرق أخذت مث. أنثى إجناب فرص فيه تكثر الذي اليوم يف حصرًا
: ومارغو أنا صرخنا طفلة، أّ�ا يبدو إنه الطبيبة قالت وعندما. الصوتية الصورة

 وكان صبّيا ترّيب  أن حتب كانت أل�ا صبّيا مارغو أرادت. »واثقة؟ أنت هل«
 من صيبّ  تربية من أمتّكن لن. «األوىل الليلة يف أُحبطت لذلك ابنة، لدينا

 أفضل أبًا أكون قد بأّنين شعرت! توصف ال فرحة يف كنت لكنين. »جديد
 حلظة لكن. بالذعر سأصاب وخلتين رويب، ولدت مث. للظروف نظرًا البنة،
.  »غرامها يف وقعت إليها، نظرت

.  فتوّقف جون صوت حتشرج  
.  »حلزنك؟ حصل وماذا  «
 أكثر حبال غريبة، بطريقة جعلين، الذي األمر البداية، يف حتّسن حسًنا،  «

.  »سوءًا
.  »بغايب؟ يربطك احلزن ألن  «
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 احلزن أن لو كما. نعم. شرلوك يا بك بأس ال. «متفاجًئا إيلّ  جون نظر  
. غايب عن أختلى أّنين يعين فهذا عنه، ختّليت وإن لغايب، حّيب  على دليًال  يشّكل

.  »يل مهّما يعد مل كأنّه
.  »أيًضا تعيًسا تكون أن ميكنك فال سعيًدا، كنت إن أّنك يعين هذا  «
.  »النحو هذا على أشعر أزال ال. «بعيًدا بنظره أشاح. »متاًما  «
 ما هو- وحزنك -تعاستك كانت لو ماذا مًعا؟ االثنني األمر كان لو ماذا  «
 للمرّة عليها عيناك وقعت عندما الفرح من القدر بذا رويب حتب أن لك مسح

.  »األوىل؟
 بعد أحدهم غرام يف وقعت عندما. تويفّ  قد زوجها كان عاجلتها امرأة تذّكرت  

 حكم ختشى كانت- لزوجها خسارتا نتيجة الرّقة يف غاية غراًما وكان -سنة
 يف) عاًما؟ ثالثني مدى على زوجك حتّيب  أمل السرعة؟ بذه. (عليها اآلخرين
 بل حلكمهم، تصغي تكن مل. هلا باحلماسة وعائلتها أصدقاؤها شعر الواقع،

 كي وقًتا استغرقت زوجها؟ لذكرى إهانة سعادتا شّكلت لو ماذا. هي حلكمها
.  له تكرميًا تعترب بل لزوجها، حّبها من تقّلل ال سعادتا أن ترى
 الكالم يريد من هي مارغو تكون أن مبكان السخرية من جيد أنّه جون أخربين  

 ذكر على جون أتى لو الحًقا، جون؛ عكس على الفرتة، تلك طوال غايب عن
 مسكونة عائلتهما ستبقى هل. سخطها عن تعّرب  مارغو كانت عَرًضا، غايب
 مبا اآلخر أحدنا نذّكر رّمبا «رمحتها؟ حتت زواجه سيبقى هل املأساة؟ بذه

.  »املرضّية التذكارات أشكال من شكل هو وجودنا جمّرد أن لو كما - حدث
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.  »اخلتام من نوع هو حنتاجه ما: «إيلّ  ينظر وهو قائًال  وأضاف  
 نوع »اخلتام «أن اعتقدت لطاملا ذلك، ومع جون، يعنيه ما أعرف. اخلتام آه،  

 إليزابيث وضعتها اليت املألوفة احلزن مراحل أن كثريون يفقه ال. الوهم أنواع من
 تصّورها مت قد- والقبول واالكتئاب واملساومة الغضب مث اإلنكار -روس كوبلر

 هذا استخدام يتم ومل. موتم يتقّبلوا لكي حيتضرون الذين املرضى سياق يف
 فأن. الزمن من عقود مرور بعد إّال  عام بشكل احلزن مسار على النموذج

 وأن شيء، الراهن الوقت يف جويل تناضل كما اخلاصة، حياتك �اية »تتقّبل«
 إن إذ آخر، شيء يتقّبلوا أن احلياة قيد على يزالون ال الذين أولئك من تطلب

 أدري ال «؛»اآلن هذا أجتاوز أن يفرتض كان («بالئهم من يزيد قد القبول هذا
 عن فضًال ). »السنوات هذه كل بعد واألخرى الفينة بني أبكي أزال ال ملَ 

 واحدة؟ جند أن حًقا نريد هل واخلسارة؟ للحب خامتة وضع ميكن كيف ذلك،
 هديّة أيًضا، هديّة مبثابة لكّنها - العمق بذا هو الشعور العميقة احملّبة فثمن
.  موتنا على حنزن أن علينا أن يعين فهذا نشعر، نعد مل إن. احلياة

 األسئلة هذه االعتبار يف ووردن ويليام باحلزن املتخّصص النفس عامل يأخذ  
 دمج يف اهلدف يكمن الرابعة، املهّمة ويف. احلداد مبهمات املراحل استبدال عرب

 نفسه الوقت ويف املتوّيف، الشخص مع متواصل رابط وخلق حياتك يف اخلسارة
. حياتك يف لالستمرار سبيل إجياد

 لكن. أشعر أّال  على ساعديين. ختام وراء سعًيا العالج إىل يأتون كثريين لكن  
 شعورًا أو انفعاًال  تكتم أن يسعك ال أنّه هو املطاف �اية يف يكتشفونه ما
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 الفرح ستكتم األمل؟ تكتم أن تريد. األخرى املشاعر تكتم أن غري من واحًدا
.  أيًضا
.  »فرحكما ويف …أملكما يف وحيدان كالكما  «
 وكلبته، ابنتاه،: حياته يف الفرح حلظات بعض إىل جون أملح جلساتنا، خالل  

 مع شباب ورحلة أخرى؛ إميي جبائزة والفوز ناجح؛ جديد مسلسل وكتابة روزي؛
 مقتل بعد. بالفرح الشعور يستطيع أنّه يصّدق ال إنّه جون قال أحيانًا،. إخوته
 ومع. الشبح كما سيستمر أنّه اعتقد. احملنة اجتياز يستطيع لن اعتقد غايب،
 واحدة ولثانية غرايسي مع يلعب كان غايب، وفاة على واحد أسبوع بعد ذلك،

 لّرد كبري بذهول شعر وقد معها، وضحك ابتسم. خبري بأنّه شعر- اثنتني أو-
 يصدر الصوت هذا هل. إّال  ليس واحد أسبوع قبل ابنه تويفّ  لقد. ضحك أنّه

  منه؟ حّقا
 جهازك يساعد فكما. النفسي املناعي باجلهاز يُعرف عّما جون أخربت  

 دماغك يساعدك جسدي، هجوم من الشفاء على جسمك اجلسدي املناعي
 يف الباحث أعّدها أحباث سلسلة أظهرت وقد. نفسي هجوم من الشفاء على

 ممّا أفضل حنو وعلى حسن بشكل يبلون الناس أن جيلربت دانيل هارفرد جامعة
 اإلصابة (تدمريًا األكثرها من احلياة يف صعبة ألحداث االستجابة لدى يتوّقعونه
). مرض أو طالق (صعوبة األكثرها إىل ،)األحّبة أحد فقدان أو بإعاقة،

 لن بأّ�م يعتقدون. يفعلون لكّنهم املأساة، بعد يضحكوا لن بأّ�م يعتقدون
 األفالم وحلضور البقالة لشراء يذهبون. يفعلون لكّنهم اللحظة، تلك بعد حيّبوا
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 عيد يف األكل يف ويفرطون األعراس؛ يف ويرقصون اجلنس ميارسون السينما؛ يف
 حياتم إىل يعودون اجلديدة، السنة مطلع يف الغذائية احلمية ويلتزمون الشكر

 اعتيادية؛ غري غرايسي مع يلعب وهو جون فعل رّدة تكن مل. يوم بعد يوًما
.  املعيار كانت

 أحيانًا، الناس يعتقد. الدوام عدم: جون مع تشاركته صلة ذو آخر مفهوم مثّة  
 هي املشاعر لكن. �اية ال ما إىل سيدوم العذاب ذلك أن أملهم، أوج يف وهم
 يف باحلزن تشعر أّنك فلمجّرد. وتنطفئ تنفجر الطقس، بأنظمة أشبه الواقع يف

 نفسه الشعور ستشعر أّنك يعين ال اليوم هذا أو الساعة هذه أو الدقيقة هذه
 توتّر من -به تشعر ما كل. املقبل األسبوع أو الظهر بعد أو دقائق عشر بعد

 بعيًدا األمل يكون لن جلون، بالنسبة. جديد من وينطفئ ينفجر- وأمل وغبطة
. اخللفي الفناء يف الركض لّرد أو األعياد، بعض يف أو غايب، ميالد عيد يف عنه
 يف إغراقه إىل ما، حلظة استذكاره أو السيارة، يف معّينة ألغنية مساعه يؤدي وقد

 بعد له تستحضر قد أخرى وذكرى أخرى، أغنية لكن. توصف ال يأس حلظات
.  يوصف ال فرًحا ساعات، أو دقائق

 يظن كان ماذا سألته مارغو؟ مع املشرتك جون فرح أين أتساءل أخذت  
 يكون أن لزواجهما ميكن كان كيف. احلادث حيصل مل لو مارغو مع سيحصل

  اليوم؟
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 مث. »املاضي؟ كتابة إعادة أستطيع أّنين تعتقدين اآلن إهلي، يا آه،: «أجابين  
 على يستلقي أن قبل نزعه الذي حذائه وإىل الساعة، وإىل النافذة، خارج نظر

.  إيلَّ  نظر النهاية، يف. األريكة
 كنا كيف أفّكر أحيانًا،. األخرية اآلونة يف كثريًا باألمر أفّكر الواقع، يف  «

 باألوالد تتم مارغو وكانت انطالقتها، أوج يف مهنيت وكانت شابّة، عائلة
 بعضنا بني االتصال هذا فقدنا وكيف أعماهلا، تدير أن عينه الوقت يف وحتاول

 تلك يف األزواج بني قائًما يكون أن الطبيعي من الذي االتصال ذاك البعض،
 دخل حلظة تغّريت قد تكون أن لألمور ميكن كيف أفّكر. حياتم من املرحلة

 ورّمبا. طبيعتها إىل احلياة تعود رّمبا تعرفني،. أعمالنا يف وتقّدمنا املدرسة الطفالن
 املناسب الشخص وأّنين يل املناسب الشخص أّ�ا مطلقة ثقة على كنت. ال

 مىت أتذّكر أن يسعين وال اآلخر، بتعاسة يتسّبب مّنا كل اآلن حنن ها لكّننا هلا،
 الناس يقول. اآلن لننفصل كّنا رّمبا. بعينها خطأ هو به أقوم ما كل. ذلك بدأ
. »لغايب حصل ما بسبب مًعا بقينا رّمبا لكن طفل، وفاة بعد تنهار الزجيات إن

 ألن مًعا بقيتما رّمبا أو. رّمبا« له، قلت. »زواجنا غايب أنقذ رّمبا. «يضحك أخذ
 ماتت أ�ا يبدو اليت داخلكما األجزاء تلك استكشاف إعادة تريدان كالكما

 جديد، من بعًضا بعضكما جتدا أن بإمكانكما أنّه يعتقد كالكما رّمبا. غايب مع
. »األوىل للمرّة أو

 يفعلون ماذا. الطوارئ قسم يف الغريقة الطفلة عائلة إىل بتفكريي    جنحت
 يتم كان الذي ذلك اآلخر، طفلهم أن من بد ال آخر؟ بطفل رزقوا هل اآلن؟
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 املرحلة بلغ قد وغرقت، خارًجا ركضت أعوام الثالثة ابنة بينما حفاضه تغيري
 مع منهما كل ويعيش زمن منذ انفصل قد الثنائي هذا ورّمبا. اآلن اجلامعّية
 بنزهة يقومان رّمبا آخر، شيء أي من أقوى مًعا، يزاالن ال رّمبا أو. آخر شريك

 سان جنوب يف جزيرة شبه يف منزهلم من بالقرب اخلّالبة املسارات يف
.  احملبوبة ابنتهما إىل باحلنني ويعودان املاضي، يتذّكران فرانسيسكو،

. نفسه الوقت يف غايب عن للتكّلم جاهزان كالنا بأن أعتقد. مضحك األمر  «
 نفسي أرى زلت ما أنا أعين،. أفضل حبال بأّنين أشعر املرحلة، هذه بلوغنا ومع
 بالسوء األمر يعد مل. قصدي تفهمني كنت إن بأس، ال لكن هلا، يرثى حبال
.  »ختّيلته الذي

 بعدم مقارنة عليه كان الذي بالسوء األمر يعد مل: «قائلة عليه اقرتحت  
.  »غايب ذكر على اإلتيان

 ومل نفسه قاطع. ابتسامة تبادلنا …»شرلـ يا جّيدة أنتِ  وقلُت، سبق كما  «
 املسافة على ليحافظ الكاريكاتورية الصورة تلك يستخدم ومل شرلوك، يدُعين

 أكثر اآلخرين جبعل له يسمح بات حياته يف حقيقية أكثر غايب جعل إن. بيننا
.  أيًضا حقيقية

 حذاءه انتعل وبينما. �ايتها على جلستنا أشرفت يتململ؛ وبدأ جون جلس  
 خبضوعه مارغو إخبار عن سابًقا قاله ما اسرتجعت هاتفه، ليسحب ووقف

.  نفسه األمر أخربين ما غالًبا أنّه وكيف الضغط نتيجة عالج جللسات
.  »الضغط؟ بسبب هنا إىل جئت أّنك حًقا تعتقد هل جون،  «
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. وغايب مارغو عن ألتكّلم هنا إىل جئت. «بعينه وغمزين. »غبّية؟ أنِت، ما  «
.  »أحيانًا مضجرة أنتِ  كم إهلي، يا
 أن تستطيعني. «»عاهرته«لـ النقدية األموال من حزمة يغادر، وهو يرتك، مل  

 . »شرعّية باتت عالقتنا. اليوم بعد للمراوغة داعي ال. الفاتورة يل ترسلي
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٤٩  
 العالج مقابل االستشارة

 
 ،»عالج؟ أم استشارة عن تبحثني أنتِ  هل: «اليوم جلسة بعد ويندل سألين  

 أّنين جّيًدا يعلم هو. مهنًيا سؤاًال  عليه أطرح أن أريد إّنين له قلت أن بعد وذلك
 أحبث أنا هل. السابق يف مرّتني املهين التوجيه عرض أن له سبق إذ الفرق أفهم
 ؟)عالج (ذايت فهم أو) استشارة (نصيحة عن
 عن أتكّلم كنت مماثًال، سؤاًال  ويندل على فيها طرحت اليت األوىل املرّة يف  

 املتمّثل املعّمق العمل على ويفّضلونه السريع احلل خيتارون أشخاص من إحباطي
 أشعر كنت الشيء، بعض جديدة نفسّية معاجلة فبصفيت. النفسي بالعالج

 هذه يف- ويندل سّيما وال -متمّرس شخص تعامل كيفّية حيال بالفضول
. آلخر وقت من لكن سّنا، األكرب الزمالء يقوله ما تسمع أن يفيد فقد. احلالة

.  مهنتنا إحباطات مع ويندل يتعامل كيف أتساءل أن إّال  يسعين مل
 على سيعرب بل - مباشر بشكل سؤايل عن سيجيب أنّه يف أشك كنت  

 جّيًدا أعرف كنت الواقع، يف. فيه أجدين الذي املأزق مع تعاطفه عن األرجح
 أنفسهم النفسّيون املعاجلون جيد ما غالًبا الذي الكالسيكي املأزق يف أضعه أّنين
 بالعجز، وأشعر الغضب فسيعرتيين أريد، ما منحتين إن لكن تعاطًفا، أريد فيه؛
 أنّه أفّكر كنت إًذا؟ نفعك فما احلقيقية، مشكليت حيلّ  لن وحده التعاطف ألن
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 هو عاطفي لغم فتيل لنزع طريقة أفضل إذ (املأزق هذا حول حّىت  شيًئا يقول قد
).  كشفه

.  »عملّيا؟ اقرتاًحا تفّضلني هل: «وسألين إيلّ  نظر ذلك، عن عوًضا  
 معاجلي إن هل مّين؟ تسخر هل عملي؟ اقرتاح. جّيًدا مسعته أّنين واثقة أكن مل  

  ملموسة؟ نصيحة يل يقّدم أن وشك على النفسي
.  أكثر اقرتبت  
 بعد أكن مل ،»أعمال رجل والدي كان: «الفت بدوء ويندل أخربين عندما  
 هذه أمسع أّنين مّدعية برأسي، فأومأت جوجل، حمّرك على بتعّقبه له اعرتفت قد

 يقّدم أن والده عليه اقرتح عمله، بداية يف أنّه أخربين. األوىل للمرّة املعلومة
 أّال  اختاروا وإن واحدة، جلسة جيرّبوا أن ميكنهم: احملتملني للمرضى عرًضا

 كثريين أن ومبا. ّجمانية اجللسة هذه فتكون ويندل، مع العالج حضور يواصلوا
 الانّية اجللسة هذه ستعطيهم بالعالج، البدء حيال بالتوتّر يشعرون الناس من

.  يساعدهم أن لويندل ميكن وكيف العالج على للتعّرف الفرصة
 قد اليت الفرحة ختّيلت. والده مع احلوار ذاك جيري ويندل أتصّور أن حاولت  

 يكن مل. البنه املهين النصح تسديد من أخريًا لتمّكنه الوالد اعرتت تكون
 ينظرون ال النفسّيني املعاجلني لكن األعمال، عامل يف نوعها من سابقة اقرتاحه

 ندير حنن ذلك، ومع. األعمال منظور من به نقوم ما إىل األحيان معظم يف
 ختّليه من الرغم على ابنه، أن أدرك قد ويندل والد أن من بد وال صغرية، أعماًال 

 يف كثريًا استمتع رّمبا. أعمال رجل الواقع يف أصبح قد أنّه إّال  العائلة، شركة عن
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 تلك ينقل أن قّرر حّىت  لويندل، كثريًا األمر عىن ورّمبا. ابنه مع الرابط هذا إقامة
.  أنا مثلي آخرين نفسّيني معاجلني إىل احلكمة

 ازدادت حىت العرض، هذا طّبقت إن ما. فطًنا والده كان األحوال، كل يف  
.  أعمايل

. فشلت- عليها أصرّيت إّمنا وحسب، أطلبها مل اليت -التالية نصيحته لكن  
 وأضغط ويندل أالحق كنت السعادة، كتاب معضلة مع أتصارع كنت فبينما
 ويندل استسلم حّىت  وبإصرار، بقّوة أضغط وكنت. أفعل ماذا يل يقول كي عليه
 إحدى �اية يف) النشر أعمال من بأي بالطبع إملام على يكن لو وهو (تقريًبا

: قائًال  نفسه املوضوع حول والثمانني السابع استفساري عن فأجاب. اجللسات
 جتدي أن عليك أن يبدو. املوضوع هذا حول قوله ميكنين ما أدري ال حسًنا،«

 انتهاء معلًنا مرّتني، ساقه على رّبت مث. »املقبلة املرّة يف تريدينه ما لتكتيب طريقة
.  اجللسة

 يريد الذي العارض أو »املشكلة توصيف«بـ قصد وعن أحيانًا املعاجل يقوم قد  
 ينفك ال الذي للشاب العالج جلسة يف يُقال فقد. له حًال  جيد أن املريض
 يُطلب وقد وظيفة؛ عن البحث يستطيع ال أنّه وظيفة عن البحث عملّية يؤّجل

. شهر لفرتة ملمارسته تبادر أّال  شريكها مع اجلنس ممارسة إىل تبادر ال امرأة من
 أّال  مرضاه من املعاجل طلب على تقوم اليت العالج يف االسرتاتيجية هذه تسّمى
 األخالقية لالعتبارات نظرًا لكن. املتناقض التدخل فعًال  به يقومون ال مبا يقوموا

 كيفّية يف متمّرًسا يكون أن املعاجل على التدخل، هذا عليها ينطوي اليت
٥٤٢



 ورائها من األساسّية الفكرة إن إذ وتوقيتها، املتناقضة التوجيهات تلك استخدام
 عن خارًجا أصبح قد ما عارًضا أو سلوًكا أن اعتقدوا إن املرضى أن يف تكمن

 ميكنهم أمر وهو إلرادتم، خاضًعا وجعله السلوك هذا تطويع فإن سيطرتم،
 أّ�م املرضى يدرك إن وما. للمساءلة عرضة جيعله عدمه، من به القيام اختيار
 الالواعية املنافع الثانوية، املكاسب يف التدقيق إىل يعمدوا حّىت  سلوًكا، خيتارون

 يفعل يكن مل ويندل  لكن).املساعدة وطلب والتمّرد، االجتناب، (يقدّمها اليت
 وال عنها له أعّرب  كنت اليت الكثرية الشكاوى مع إّال  ليس يتفاعل كان. ذلك
 بأي القيام ميكنين ال أنّه أخرى مرّة أصرّ  وكيلي ألن ممتعضة جئته فإن. تنتهي
 آخر، كتاب بعقد للفوز جمال ال وإّال  الكتاب، هذا أكتب أن عليّ  وأن شيء

 ال أنّه له فأشرح- آخر وكيل أو - آخر رأي على أحصل ال ملَ  ويندل لسألين
 اليت الفوضى غري هلم أقّدمه ما لدي ليس ألن آخر وكيل عن أحبث أن ميكنين

 إىل احلديث، من النوع هذا ويندل وبني بيين دار ما غالًبا. فيها نفسي أقحمت
 واصلت وهكذا. الكتابة أواصل أن: غري ال واحًدا خمرًجا مثّة أن كَلْينا أقنعت أن

 مل وبالطبع،. مصايب على أيًضا ألومه بل وحسب، نفسي ألوم ال متثاقلة، خبطى
 من أسبوع بعد العلن إىل ظهر استيائي لكن ويندل، ألوم كنت أّنين أدرك

 كنت. الكتاب أجنز لن أّنين فيها أبلغه ناشري، إىل إلكرتونّية رسالة إرسايل
.  معه اإلجناز هذا مشاركة من أمتّكن ومل اجللسة، طوال منفعلة

 وإذا. »مّين؟ غاضبة أنتِ  هل: «ختّبطي الحظ أن بعد فجأة، ويندل سألين  
. أجبته هكذا منك، غاضبة أنا! نعم: مقّدمات أي بال أمامي تّتضح بالصورة

٥٤٣



! وتبعاته املال على اهللا لعنة الكتاب، عقد ألغيت لقد ماذا، ّمخن وأضفت،
 إىل التحديد وجه على وبالنظر،! تلك السجن قضبان حول أمشي كنت

 استخدامي من واثقة أكون أن أردت البالغ، وإرهاقي الغامض الطيب وضعي
 إّ�ا مرّة جويل يل قالت. مفيدة بطريقة يل متوفـّرًا يزال ال الذي »اجلّيد «الوقت
 مبثابة حرفّيا هي حياتنا: »الضائع الوقت يف العيش «عبارة معىن أخريًا فهمت
 هذا ترف ميلك ال مّنا أيّا أن إّال  شبابنا، يف به نفّكر ممّا الرغم على. لنا إعارة

 أبقي ال كي حيايت أعّري بدأت جويل، كما أنين، ويندل وأخربت. كّله الوقت
 أسرتيح أن مّين  ليطلب هو فمن عاجزة، غافلة أسري أن بدل الضروريات، إّال 

 حصل عندما لكن أخطاء، يرتكبون كّلهم املعاجلون الكتاب؟ ذاك وأكتب
.  احلسبان تفوق خليانة تعّرضت وكأّنين شعرت ويندل، مع األمر

 كان أنّه مع دفاع، محلة يبدأ مل. ملّيا إيلّ  نظر الكالم، من انتهيت عندما  
 كان مهّما شيًئا أن رؤية يف فشل إنّه قال. إّال  ليس اعتذر بل. ذلك فعل ميكنه
 عالق بأنّه يشعر تركته عالقة، كنت كم إلقناعه سعيي معرض يف. بيننا يدور

 الطريق اختار إحباطي، يف كما إحباطه، ويف. املتّخيل سجين يف سجني أيًضا،
.  اللعني الكتاب أجنزي عليك، قضيَ  لقد حسًنا، سهولة األكثر

.  »مريًضا تتناول اليوم أريدها اليت االستشارة: «اآلن قائلة أردفت  
 مرّة كل يف وأّنين عنده، للعالج زوجته ختضع مريًضا لدي أن ويندل أخربت  

. عيادته من خترج أراها اليت املرأة نفسها هي كانت إن أتساءل هنا، إىل آيت
 مرضاه من أي حول تفصيل أي عن يفصح أن له حيق ال أنّه أعلم أّنين أقرّيت

٥٤٤



- أنا أي -زوجها معاجلة اسم ذكرت قد كانت إن أتساءل ذلك مع لكّنين يل،
 ما أقول أن أستطيع مريضة، بصفيت الصدفة؟ هذه نعاجل أن لنا وكيف. أمامه
 مريضته عالج على أؤثّر أن أريد ال لكّنين حيايت، أوجه من وجه أي حول أريد

.  بزوجها اخلاصة مبعرفيت
.  »تريدينها؟ اليت االستشارة هي هذه هل: «ويندل سألين  
 احلذر بالغ سيكون ختّيلته سبق، الذي الذريع للفشل بالنظر. برأسي أومأت  
.  املرّة هذه رّده كيفّية يف

. »باملنفعة؟ عليك ويعود به أخربك أن ميكنين الذي ما  «
 موعد كان إذا عّما سؤايل على جييب أن يستطيع ال. باألمر أفّكر أخذت  

 خيربين أن ميكنه ال. مارغو عن نتكّلم أنّنا يعي أنّه إىل يلمح حّىت  أو قبلي مارغو
 كان أنّه أو إليه، بالنسبة جديدة معلومة مريضته زوج معاجلة أّنين واقع كان إن

 قالته قد مارغو تكون أن ميكن ما خيربين أن ميكنه ال. البداية منذ ذلك يعلم
 لكان جون، عن تفصيل أي ألخرب كنت لو أّنين أعلم وأنا. تقله مل أو عّين 

 أريد رّمبا. احلد هذا عند انتهى األمر ولكان مهنّية، بكل األمر مع تعامل ويندل
.  الوضع بإخباره الصائب باألمر قمت إذا عّما استشارته

 نفسّية معاجلة كنت إن تتساءل أن لك حيدث هل: «ذلك عن عوًضا سألته  
 هل: «سابًقا سألته ما أذكر. »هنا؟ رأيته ما كل إىل بالنظر أعين، جّيدة؟

 أسأل، كنت السابق، يف. خمتلف أمر عن أسأل أنا املرّة، هذه لكن ،»أُعجبك؟
 أن ميكنك هل أسأل، فأنا اآلن، أما روحي؟ روح حتب هل كطفلة، حتّبين هل

٥٤٥



 أمارس رآين أن لويندل يسبق مل بالطبع، ماهرة؟ بالغة أو راشدة، تتخّيلين
 حول فكرة يكّون أن له ميكن كيف. عملي على أشرف أن له يسبق ومل مهنيت،

:  قائًال  اعرتضين لكنه ذلك، عن أعّرب  شرعت املوضوع؟
.  »ماهرة أنك أعرف  «
 إًذا! آه …ما إىل استناًدا ماهرة؟ معاجلة أّنين يعلم هو. البداية يف أفهم مل  

.  جون مع اآلن أفضل باتت األمور أن مارغو تعتقد
.  به يبوح أن ميكنه ال ما نعلم كالنا. وابتسمتُ . ويندل ابتسم  

 وطأة من خنّفف أن لنا ميكن كيف للوضع، نظرًا. آخر سؤال لديّ   «
.  »اإلحراج؟

. »لتّوك بذلك قمتِ  لقد  «
 بني الفارق عن املعاجلون يتكّلم األزواج، عالج ففي. حق على   وكان

 ،)الصّحية العالقات يف اجلميع حيتاجها اليت النفس يف املساحات (اخلصوصّية
 يونغ كارل أطلق لقد). مدّمرة تكون ألن ومتيل اخلجل من تنبع اليت (والسرّية

 مبنأى أسرار من به احتفظت ما كل وبعد ،»النفسي السم «عبارة األسرار على
.  العلن إىل السر هذا أخريًا خيرج أن اجلّيد من ويندل، عن
 كان ويندل إن يقال احلق ألن باالستشارة، خاص آخر سؤال أي أطرح مل  

 با، القيام عرب حترتفها مهنة العالج أن مبعىن األول، اليوم منذ املشورة يل يقّدم
 لذلك،. املريض دور أيًضا أنت تؤّدي عندما إّمنا كمعاجل، العمل جمّرد وليست

 ال املعاجلني بأن تفيد اليت املقولة يفّسر ما مزودًجا، مهنّيا تدريًبا األمر يبدو
٥٤٦



 هناك. (اخلاصة حياتم يف بلغوا هم حيث إىل إّال  مرضاهم يقودوا أن يسعهم
 بلغوا مرضى رأيت لقد زمالئي، مثل الفكرة، هذه حول اجلدل من الكثري

 أّنين املستغرب من ليس ذلك، ومع. لبلوغها أطمح أن إّال  يسعين ال مستويات
).  اآلخرين شفاء يف مهارة أكثر أصبح الداخل، من أشفى بينما

.  مباشرة عياديت إىل ويندل دروس نقلت أيًضا، العملي املستوى على  
 يهز سجيًنا تتناول متحرّكة رسوًما اآلن أستحضر: «جلون مرّة قلت  

 كان الذي »الغيب «أن رؤية على ملساعدته بائسة حماولة يف ،…»القضبان
.  النهاية يف سّجانه ليس اليوم ذاك عنه يتكّلم

 جون ابتسم- اجلهتني من مفتوحة القضبان -القصيد بيت إىل وصلت وعندما  
 يصّدق هل. ارمحيين آه،. «سريًعا ارتدّ  مث منه، إقرارًا بدا ما يف الثانية من لربهة

 اآلخرين مع األمر جنح فقد. هنا النشاز هو كان لكّنه ،»هذا؟ اآلخرون املرضى
.  كّلهم

 على احملافظة كيفّية هي ويندل من تعّلمتها كفاءة أهم فإن ذلك، ومع  
 أركل هل. اجللسة يف شخصّييت استحضار من الرغم على االسرتاتيجي اجلانب
 أكن مل لكن. متأّكدة لست أغّين؟ هل. ال رّمبا نظري؟ وجهة أثبت كي مريًضا
. معي سجّيته على يتصّرف ويندل أشاهد مل لو جويل مع!» سحًقا «ألصرخ
 نظريّا، بالعالج القيام كيفّية النفسّيون املعاجلون يتعّلم التدرّج، فرتات خالل

 على يعزف عندما املوسيقّية السالمل العازف يتقن كما األساسّيات فيتقنون
 االرجتال احلالتني كلتا يف تستطيع حىت األساسّيات، تتقن إن وما. البيانو

٥٤٧



 وحنن قواعد، توجد بل ال. »قواعد ال «ببساطة ويندل قاعدة تكن مل. مبهارة
 االلتفاف يتم عندما أنّه كيف يل أثبت لكّنه. وجيه لسبب هلا االمتثال نتعّلم
 ماهّية تعريف أفق اتساع إىل ذلك يؤدي مدروسة، بنّية القواعد تلك حول

.  الفاعل العالج
 أسابيع، مرور بعد لكن جمّدًدا، مارغو أو جون موضوع وويندل أنا نُِثر مل  

 ومسعت ويندل باب فتح االنتظار، قاعة يف كرسّيي يف أجلس كنت وبينما
.  »املقبل؟ األسبوع التوقيت، هذا يف إًذا،. «رجل صوت

. الباب أغلق مث. »الحًقا أراك نعم،: «ويندل فأجاب  
 رّمبا. فّكرت ما حبسب ملفت،. بزة يرتدي شاب احلاجب أمام من انسحب  

 املوعد ويندل بّدل وقد مارغو، كانت رّمبا أو عالجها، أ�ت قبلي اليت السيدة
 يف سؤال، أي أطرح مل. املوضوع مارغو فهمت حال يف خصوصّييت حيمي كي
.  أمهّية أي لألمر يعد مل إذ األحوال، كل
 السم وُحلَّ  السر، إفشاء مت. اإلحراج تالشى لقد: حق على ويندل كان  

.  النفسي
 عالًجا؟ هذا كان أو - استشارته من أردته ما على حصلت لقد  
 
 
 
 

٥٤٨



٥٠  
 زيّال -موت

 
 املاحلة املقرمشات بعض أتناول أنا وها جويل، جلسة تبدأ أن قبل عشر دقائق  
 أفّكر تأّخرت، إن. لنا األخرية اجللسة ستكون مىت أدري ال. مكاتبنا مطبخ يف

 إن لتّتصل أتركها أو اجللسات بني عنها أسأل أن يب يفرتض هل. باألسوأ
 حبدود يفرتض هل ؟)املساعدة طلب يف صعوبة جتد أّ�ا العلم مع (إيلّ  احتاجت
 آخر يعيشون الذين املرضى مع- مرونة أكثر -خمتلفة تكون أن املعاجلني
  أيّامهم؟

 يف مرتّددة كنت جوز، ترايدر متجر يف جويل فيها رأيت اليت األوىل املرّة يف  
 وتكون فيها أذهب مرّة كل يف صادف لو ذلك، بعد لكن صّفها، يف الوقوف
 كان ولو. صدر رحابة بكل وأنتظر أذهب وكنت إيلّ  تشري جويل كانت هناك،

. باليد خاص وسالم امللصقات من إضافّية ورقة على حيصل كان معي، ابين
.  هناك موجودة جويل تعد مل عندما الحظ وقد
 يعين ال. نقرتب كّنا بينما الصناديق بنظره ميسح وهمَّ . »جويل؟ أين: «سأل  

 بعد يل طفولة صديقة توفّيت فقد- معه املوت عن التكّلم أرد مل أّنين األمر
 حول الكاملة احلقيقة زاك فأخربت قليلة، سنوات قبل بالسرطان إصابتها
 بفعل جويل بوضع يتعّلق ما يف املزيد عن أفصح أن أستطع مل لكّنين. مرضها
.  ختطّيها أستطيع ال حدود إىل آخر، إىل يقود قد سؤال فأي. السرّية

٥٤٩



 يف عملها خالل من أعرفها كنت لو كما ،»عملها أيّام غّريت رّمبا: «فأجبته  
.  »أخرى وظيفة وجدت رّمبا أو. «إّال  ليس املتجر

 الصيب حّىت ! إجابته صدمتين!». وظيفتها حتب إّ�ا. أخرى وظيفة جتد لن  «
.  املالحظة يستطيع الصغري

 حتمل أن اقرتحت اليت السّيدة - إميا خط يف نقف بتنا جويل، غياب بعد  
.  اإلضافّية امللصقات أيًضا تعطيه إميا باتت. جويل طفل

 زاك سؤال أطرح وجدتين جويل، وصول بانتظار عياديت، إىل بالعودة لكن  
.  »جويل؟ أين: «نفسه

 يف الفتة اللفظة وجدت لطاملا. اإل�اء: العالج �اية يف نستخدمه مصطلح مثّة  
 متاًما وتأثريها، ومرارتا حبالوتا دافئة جتربة من تعكسه أن يفرتض ملا نظرًا قسوتا

 إىل العمل ينتقل خواتيمه، من عام بشكل العالج يقرتب عندما. التخرّج كما
 واملريض أنا نعّزز اجللسات، تلك يف. للوداع التحضري وهي األخرية، املرحلة

 مفيًدا كان الذي ما. »والتقّدم املسار «عن التكّلم عرب حصلت اليت التغيريات
 عن تعّلَمته الذي ما يكن؟ مل وما اآلن؟ الشخص بات حيث إىل الوصول يف

 هي وما- ورواياتا الداخلّية وبراجمها وحتّدياتا، قّوتا مواطن -نفسها
 عندما معها تأخذها أن تستطيع اليت األجنع احلياة وسبل التأقلم اسرتاتيجيات

  وداًعا؟ نقول كيف احلال، بطبيعة كّله، هذا ووراء تغادر؟
 يف حنصل وال احلقيقّية، الوداعات جتربة مّنا كثريون خيترب ال اليومي، عيشنا يف  

 لشخص تسمح اإل�اء عملّية فإن لذلك،. وداع حلظات على األحيان بعض
٥٥٠



 أكثر هو ما يقّدم أن شائكة حياتّية مسألة على العمل يف با بأس ال فرتة قضى
 أن األحباث أظهرت وقد!». الحًقا أراك - جديد من شكرًا حسًنا، «جمّرد من

 يشّكل لذلك، انتهائها، كيفّية إىل استناًدا التجارب تذّكر إىل مييلون األشخاص
 ميكن كان ما يف اإلجيابية اخلامتة جتربة مينحهم ألنّه العالج يف قويّة مرحلة اإل�اء

.  احمللولة غري أو الفارغة، أو السلبّية، النهايات ملؤها حياة يكون أن
 أن يعلم كالنا كان. آخر نوع من إل�اء العّدة نعد كّنا وجويل أنا لكّننا  

 وباتت. الوعد هذا هلا قطعت قد كنت وفاتا؛ حلظة إّال  ينتهي لن عالجها
 أن نتفادى ألنّنا ليس الصمت، حلظات من مزيد عن عبارة مؤّخرًا جلساتنا

 صمتنا فلحظات. البعض بعضنا نواجه بصراحة، هكذا، ألن بل شيًئا، نقول
 إىل أيًضا تؤّشر تلك الصمت حلظات لكن. اهلواء يف تعصف وعواطفنا غنّية،

 لكن. جمِهًدا ثقيًال  الكالم ليتحّول للطاقة، تفتقد أضحت. املرتاجعة حالتها
 باتت وإن اخلارج، من جّيدة حبال تبدو كانت جويل أن آن، يف واملزعج الالفت
 من األخرية اللحظات يف أّ�ا للتصديق كثريين لدى صعوبة سّبب ما حنيلة،
 أو بطريقة ختدم صمتنا، حلظات أن كما. أيًضا صعوبة أجد أحيانًا. حياتا

 دقيقة مخسني مدى فعلى. الوقت إيقاف وْهم متنحنا إّ�ا: آخر هدفًا بأخرى،
 تشعر أّ�ا أخربتين. اخلارجي العامل عن مستقطعة فرتة على كالنا حنصل هانئة،

 بالقلق يشعرون أشخاص حيال بالقلق للشعور تضطر أن غري من هنا، باألمان
.  »اخلاصة مشاعرهم عن ويعّربون عليها،

.  »أيًضا املشاعر لك أكن لكّنين: «بذا أقّرت يوم هلا قلت أّنين غري  
٥٥١



. »هذا أعرف: «بساطة بكل أجابت مث الثانية من لربهة باألمر فّكرت  
.  »املشاعر؟ تلك على تتعّريف أن توّدين هل: «فسألتها

 بالطبع نتبادل كّنا. صمتنا إىل عدنا مث. »أيًضا هذا أعرف. «جويل ابتسمت  
 تفّكر أّ�ا يل أسّرت مؤّخرًا،. احلديث أطراف تلك، الصمت حلظات بني

 كان. أحّبته اقتباًسا وشاركتين إذاعي برنامج يف عنه مسعت. الزمان يف بالسفر
 يزال ال اليت الكوارث من ضخمة موسوعة«كـ للماضي وصًفا االقتباس
 مث. أضحكتها ألّ�ا اجلملة تلك حفظت إّ�ا قالت. »إصالحها بإمكانك

 اليت الكوارث من الالئحة تلك تراكم كي يكفي ما تعيش لن ألّ�ا .أبكتها
 سبل عن يبحثون عالقات متقّدمة، سّنا بلوغهم مع با مّروا قد اآلخرون يكون

 للعودة فسعوا ارتكبوها، أخطاء أو سلكوها، لو متّنوا مهنّية مسارات أو لرتقيعها،
.  املرّة هذه »تفادوها«و بالزمن

 من تعيش كي املاضي إىل بالزمان تسافر جويل كانت ذلك، عن عوًضا  
 صغرية، وهي امليالد عيد حفالت: با استمتعت حياتا يف حلظات جديد

 هلا حوار وأّول هلا، منشور حبث وأّول األّول، وحّبها أجدادها، مع والعطالت
ا الفجر حىت استمرّ  حوار مات، مع

ّ
 بصّحة كانت لو حّىت  لكن. بعد ينتهِ  ومل

 تكن مل. املستقبل إىل تسافر أن يوًما لرتيد تكن مل قالت، ما حسب جّيدة،
 لّذة يفسد الذي الشريط إىل تستمع وأن الفيلم، حبكة تكشف أن لرتيد

.  االنتظار
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 ما تعرفني كنتِ  إن األمل منك أين لكن. األمل هو املستقبل: «قالت بل  
.  »إليه؟ تتطّلعني الذي ما إًذا؟ تعيشني ملاذا سيحصل؟ الذي

 والكهولة، الشباب بني وريتا، جويل بني الفارق إىل الفور على تفكريي أخذين  
. مباضيها سعيدة لكّنها مستقبل، أي متلك ال الشابة، جويل،. اآلية انقلبت إّمنا
.  مباضيها ابتليت إّمنا مستقبل، فلديها الكهلة، ريتا، أّما
 قليلة، لدقائق غفت. األوىل للمرّة اجللسة يف جويل نامت اليوم، ذلك يف  

 قائلة إحراجها، من ختّفف كي مازحتين، حصل، ما وأيقنت استيقظت وعندما
.  آخر مكان يف أّنين لو أمتّىن  نائمة، وهي الزمان يف سافرت قد أّنين من بد ال
 الربنامج أنّه يفرتض ما إىل استمعت أّنين تذّكرت. »هذا أمتّىن  ال «أّنين أجبتها  

 كّلنا نسافر إنّنا: «احللقة بنهاية ذكرت مبالحظة أفّكر وأخذت نفسه، اإلذاعي
. »الساعة يف دقيقة سّتون: حتديًدا نفسه باملعّدل املستقبل إىل بالزمان

.  »هنا بالزمان السفر يف زمالء أنّنا أعتقد إًذا: «قائلة جويل أردفت  
.  »الراحة من قسطًا تأخذين عندما حّىت  كذلك، فعًال  حنن  «
 خاهلا مات أن لتخربين الصمت حاجز جويل كسرت أخرى، جلسة يف  

 كما موتا، حلفل التخطيط على تعمل وهي جنون مّسها إذ)- 10(زيّال -موت
 استأجرت إّ�ا حّىت . زفافهن حلفالت حتضريهن خالل العرائس بعض تتحّول
 يف يومي، إنّه (التأبني حلفل تصّورها تنفيذ على ليساعدها للحفالت خمطِّطًا
 اآلن أصبح مات أن إّال  األمر، بداية يف انزعاجه من الرغم وعلى ،!»)النهاية
.  التخطيط عملية يف متوّرطًا
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 أن جويل يل أسّرت. »مًعا للتأبني خنّطط حنن وها مًعا، للزفاف خّططنا لقد  «
 عميًقا حّبا تفوح حياتما، يف محيمّية التجارب أكثر من واحدة كانت التجربة
ا وتعبق

ً
 اليوم ذلك تريد كيف سألتها عندما. بالفكاهة حسّ  يتخّللها عميًقا أمل

 لكن ،»اليوم ذلك ميتة أكن مل لو أفّضل كنت حسًنا،: «أّوًال  قالت يكون، أن
 االحتفاء «فكرة أحّبت. بيًجا ورديّا تريده تكن مل املوضوع، الستحالة نظرًا

 مل لكّنها حالًيا، املوضة صيحات آخر أّ�ا احلفالت خمطِّط أخربها اليت »باحلياة
.  يكتنفها اليت املبطّنة الرسالة حتب
 أريد يقولون، السرطان جمموعة يف األشخاص هؤالء كل! اهللا حبق مأمت إنّه  «
 ملَ  «أفّكر، وأجدين. مأمتي يف تعساء الناس يكون أن أريد ال! الناس حيتفل أن
!».  خمبول يا متّ  لقد. اجلحيم حبق ال
 أن وتالًيا الناس، على أثّرت قد تكوين أن تريدين: «قائلة انفعاهلا على عّلقت  

.  »باهلم عن تغييب وأّال  هؤالء، يتذّكرك وأن. بوفاتك يتأثّروا
 عن أغيب ال كما متاًما الناس، بال عن تغيب أّال  تريد إّ�ا: «جويل أخربتين  

.  »اجللسات بني باهلا
 فأمسع ما، لسبب بالذعر أصاب سّياريت، أقود بينما: «تقول وشرحت  

.  »يل قلِتهِ  شيًئا وأتذّكر. صوتك
 استوعبت كيف ويندل، مع هذا تطبيقي كيفّية إىل بتفكريي انتقلت وهكذا،  

 حّىت  كونّية، جتربة إّ�ا. وصوته املواقف، صياغة إعادة يف وطريقته استجوابه،
 يقوم »اإل�اء«لـ مستعدة املريضة كانت إذا ما ملعرفة حقيقّيا واحًدا اختبارًا لكأن
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 قاله ما وتطّبق ذهبت، أينما رأسها يف املعاجل صوت تسمع كانت إذا ما على
 أحد يقول قد. للعالج حاجة أي أساسي بشكل وتبطل معّينة، حاالت يف

 لقد. »املاضي الشهر يل قلِته ما يف فّكرت مث باإلحباط، أشعر بدأت «املرضى
.  معي جويل فعلت كذلك ويندل، مع ذهين يف مطّولة حوارات أجريت

 أموت، أن بعد صوتك إىل سأستمع أّنين أعلم لكّنين جنونّيا، األمر يبدو قد  «
.  »ذهبت أينما سأمسعك

 أصّرت وقد املوت، بعد ما احلياة يف تفّكر بدأت أّ�ا قبل من جويل أخربتين  
. »ولعلّ  عسى «به، التفكري من ضري فال ذلك ومع بالكامل، با تؤمن ال أّ�ا
 من احلياة، قيد على زالوا ما حتّبهم من كل خائفة؟ وحدها؟ ستكون هل

 يسّليها من. أختها وابنة اختها وابن وأختها، وأجدادها، أهلها، إىل زوجها،
 يكونون قد السابقة اإلجهاضات من أجّنتها أن أّوهلما: ألمرين تنّبهت مث هناك؟
 بطريقة ستسمع، أّ�ا تؤمن باتت أّ�ا وثانًيا، ،»هناك«الـ ذاك يكن أيّا هناك،

 أكن مل «ظاهر، خبجل أردفت مث .حتّبهم الذين أولئك أصوات جمهولة، روحانّية
 أعلم. أحب من الئحة ضمن أدرجتك لكّنين. أحتضر أكن مل لو ذلك ألقول
 للناس أقول عندما لكّنين خميًفا، األمر تري أّال  آمل لذلك النفسية، معاجليت أّنك
.  »معاجليت أحب أّنين حّقا أعين فأنا النفسية، معاجليت أحب إّنين
 مل أّنين إّال  السنني، مر على مرضاي من عدًدا أحببت قد أّنين من الرغم على  

 التدرّج مرحلة يف تعّلمنا فقد. منهم أي مع العبارة هذه استخدمت أن يل يسبق
 أساليب ومثّة. تفسريها سوء نتفادى كي كلماتنا استخدام يف حذرين نكون أن

٥٥٥



 دون من بم اهتمامك عمق مدى عن للمرضى تعّرب  أن خالهلا من ميكن عّدة
 على أحدها ليست »أحّبك «أن يف شك وال. مشبوهة مناطق إىل تنزلق أن

 ستارة خلف اللحظة هذه يف أختبئ ولن حتّبين، إّ�ا قالت جويل لكن. اإلطالق
.  خمّفًفا منمًقا رّدا عليها وأرد مهنّييت

 وأغمضت ابتسمت،. اليوم ذاك أجبتها هكذا ،»جويل يا أيًضا أحّبك أنا  «
.  جديد من وغفت عينيها،

 احلديث بذاك أفّكر أخذت جويل، أنتظر املطبخ يف وقفت بينما واآلن،  
 يف سّيما ال اآلخرة، الدنيا إىل رحيلها بعد جديد، من صوتا سأمسع أّنين وبيقيين
 كومة أطوي عندما أو جوز، ترايدر متجر يف مثًال  أتسّوق عندما حمّددة، أوقات
. ستاي-نام إشارة حتمل اليت البيجاما تلك على وأعثر السرير على الغسيل

.  جويل إىل لتحملين بل اخلليل، ألتذّكر ال البيجاما بتلك سأحتفظ
 إىل سارعت. األخضر إىل الضوء حتّول عندما املقرمشات أمضغ أزال ال كنت  

.  الصعداء وتنّفست يديَّ، غسلت مث أخرى، واحدة تناول
.  احلياة قيد على تزال ال. اليوم باكرًا جويل وصلت  
 
 

 يف ظهر خيايل عمالق وحش وهو غودزيّال، اسم من مستوحاة اللفظة) 10  (
.  »غودزيال «نفسه االسم حتمل اليت اليابانية األفالم سلسلة
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  ٥١  
 ميرون عزيزي

 
 من مبقابض كبرية سوداء حقيبة عن عبارة وهي فّنان، حمفظة ريتا حتمل  

 يف الفن بتدريس بدأت لقد. الواحد املرت عن يقل ال ما طوهلا يبلغ النايلون
 واليوم لتتزّوج، ترتكها مل لو منها ستتخرّج كانت اليت تلك احملّلية، اجلامعة

. طّالبا مع ملشاركته اخلاص عملها أحضرت
 موقعها على تبيعها اليت للمطبوعات رسومات على حمفظتها حتتوي  

 إّ�ا وحّىت  بصريّا كوميديّة الصور. اخلاّصة حياتا تروي سلسلة وهي اإللكرتوين،
- الثمانني بعمر واجلنس والوقت، واإلذالل، الندم، -مواضيعها لكن كرتونّية،
 من الرسومات هذه يل عرضت أن هلا سبق لقد. وعمقها ظلمتها عن تكشف

: آخر شيًئا أخرجت حمفظتها، داخل تبحث أخذت بينما اآلن ولكن قبل،
. صفراء كرّاسة

 كانت الواقع يف شهرين، من أكثر قبل القبلة تلك منذ مريون مع تتكّلم مل  
 باتت (بابا على طرقاته وتتجاهل النادي، يف خمتلف صف إىل فتذهب تتفاداه،
 املرحبا عائلة على للتجّسس وليس اآلن، املسح ألغراض الباب ثقب تستخدم
 وقًتا استغرقت لقد. املبىن يف تنتقل عندما متخّفية املرور إىل وتسعى ،)وحسب

 إن تدري ال أّ�ا أخربتين. تكتبه سطر كل يف ملّيا تفّكر رسالتها، تكتب وهي
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 تعد مل الصباح، هذا جمّدًدا قراءتا بعد وأّ�ا اآلن، بعد نفع أي لكلماتا كان
.  اإلطالق على إرساهلا جبدوى مقتنعة

.  »خمبولة؟ جمّرد إىل نفسي أحّول أن قبل لك أقرأها أن أستطيع هل: «سألتين  
.  حضنها يف الصفراء الكرّاسة فوضعت. »بالطبع  «
 األحرف ليس - جالسة كنت حيث من يدها خط أرى أن بإمكاين كان  

 بينها ما يف مّتصلة أحرف. فّنانة خط أنّه يف شك ال. اخلط إّمنا بالتحديد،
 لزمها. إضافّية ملسة تزيّنها مثايل حنو على احللقات تتشّكل حيث بالغة، بكياسة

 أن قبل تبدأ، وكادت تنّهدت، مث زفرت، مث شهقت،. تبدأ كي دقيقة من أكثر
.  رسالتها يف انطلقت أخريًا،. وتتنّهد جديد من تشهق

 - الرمسّية يف أبالغ هل. «إيلّ  نظرت مث الصفحة، عن قرأت ،»مريون عزيزي  «
 جمّرد أو ؟»مرحبا «مبجّرد أبدأ أن يفرتض أنّه تعتقدين هل احلميمّية؟ يف رّمبا أو
  ؟»مريون«

 بشكل الكربى الصورة تفوتك وقد التفاصيل، عند كثريًا تتوّقفني أّنك أعتقد  «
 يف االفتتاحّية جمّرد أعين ال أّنين جّيًدا تعلم هي. بامتعاض ريتا إيلَّ  نظرت. »عام

.  رسالتها
 قلًما، أخذت مث. »إًذا حسًنا: «كرّاستها إىل تركيزها أعادت وقد قالت مث  

.  جديد من وبدأت عميًقا نفًسا وأخذت عزيزي، كلمة وحذفت
 على مربّر غري كان. املرأب يف يغتفر ال الذي سلوكي على أعتذر. مريون  «

. واحًدا وتستحق بتفسري، لك أدين بالطبع وأنا. باعتذار لك وأدين اإلطالق،
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 ستحلّ  األمور أن من واثقة أنا وهكذا، هنا، به لك أدين ما سأمنحك لذلك
.  »بيننا
 نظرها رفعت ريتا ألن مسموعة، إراديّة ال مههمة أصدرت أّنين من بد ال  

.  »أبالغ؟ هل ماذا؟: «وسألت
 بنظام يلتزم مريون أن تفرتضني أّنك الحظت. السجن جبملة أفّكر أنا  «

.  القراءة وواصلت ما، عبارة حذفت مث قليًال، باألمر ريتا فّكرت. »نفسه العقاب
 كنت أّنين السبب خلت. صفعتك ملَ  أعلم مل البداية يف مريون، صراحة  «

 لكن. بكثري دونك بصراحة، هي، اليت املرأة تلك تواعد ألنك منك غاضبة
 ملاذا - أشهر طوال كثنائي نتصّرف كّنا ملَ  أفهم أن أستطع مل ذلك، من األهم

 أعلم. عّين  تتخّلى أن قبل النحو هذا على الوضع فهم أسيء أن يل مسحت
 ساءت لو ألن معي عاطفّية عالقة تبدأ أن ختشى كنت. أسبابك عرضت أّنك

 فسنشعر األمر، ينجح مل إذا أنه ختشى كنت. صداقتنا فستخسر بيننا، األمور
 مع أراك أن إحراًجا يكفيين ال أنّه لو كما نفسه، املبىن يف نعيش وحنن باإلحراج

 صوت مع حّىت  مّين، طابقني بعد على صوتا أمسع كنت اليت املرأة، تلك
.  »التلفاز

.  مجلة حذَفت. رأسي فهززت حاجًبا، ترفع وهي متسائلة إّيل، ريتا نظرت  
 بتلك جديرة إّنين تقول. للمخاطرة مستعد إّنك تقول مريون، اآلن، لكن  «

 تصّدق، ال أو صّدق ألّنين، هربتُ  املرأب، يف هذا قلتَ  وعندما. املخاطرة
 عن فكرة أدىن متلك ال ألنك عليك باألسف شعرت. عليك باألسف شعرت
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 ختاطر أدعك أن العدل من يكون لن. معي تتوّرط وأنت ختاطرها اليت املخاطرة
.  »احلقيقة يف أنا من أخربك أن دون من النحو هذا على

 حمفظتها، يف جيب إىل فسارعت أخرى، تبعتها ريتا، وجه على دمعة انزلقت  
 احملارم علبة كانت العادة، هي وكما. املناديل بعض وضعت قد كانت حيث

 متد ال عندما جنوين تثري تزال ال ذلك ومع منها، سنتمرتات بعد على موضوعة
 إىل املستعملة املناديل وأعادت قليلة، للحظات بكت. منها منديًال  لتأخذ يدها
.  كرّاستها إىل جديد من نظرت مث حمفظتها، جيب
 اليت واملدن وأعمارهم، أوالدي وأمساء زجيايت. ماضيّ  تعرف نفسك ختال  «

 بالعبارة ليست كثريًا أراهم ال حسًنا،. كثريًا أراهم ال وأّنين فيها، يعيشون
 ألّ�م ملاذا؟. اإلطالق على أراهم ال إّنين أقول أن يب يفرتض كان. الدقيقة

.  »يكرهونين
. وأكملت جأشها رباطة استعادت مث بدموعها، ريتا اختنقت  
 وزوجي الثاين زوجي حّىت  بالكامل يعرفه ال ما -مريون يا تعرفه ال ما«  

 تناول على مدمًنا كان ريتشارد، األّول، زوجي أباهم، أن هو- الثالث
 بالكلمات، أحيانًا- أوالدي أوالده، يؤذي كان يشرب، كان وعندما. الكحول
 وكنت. هنا عنها أكتب أن يسعين ال بطريقة يؤذيهم كان. بيديه أخرى وأحيانًا
 أنا يؤذيين خممورًا، كان وإن علّي، فيصرخ أتوّسله، يتوّقف، كي أصرخ أشرع
 كنت الذي ما أتعلم. أتوّقف فكنت ذلك، األوالد يرى أن أريد أكن ومل أيًضا،
 يا هذا قرأت هل. األخرى الغرفة إىل أتوّجه كنت ذلك؟ عن عوًضا أفعله
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 وكنت! األخرى الغرفة إىل أتوّجه وكنت أوالدي، يؤذي زوجي كان مريون؟
 وكنت إصالحه، ميكن ال مبا تؤذيهم األبد، إىل تدّمرهم أنتَ  بزوجي، أفّكر،
.  »حركة بأيّ  آيت وال أبكي وكنت أيًضا، أؤذيهم أّنين أعلم

 وهي تبكي كانت. الكالم تستطيع أن دون حالت حبرقة تبكي ريتا كانت  
 جديد، من احملفظة جيب فتحت هدأت، وعندما يديها، بني وجهها تضع

 إصبعها، ولعقت وجهها، با ومسحت املّتسخة، املناديل كومة منها وسحبت
.  الكرّاسة على الصفحة قلبت مث

 ذلك يف معي؟ األوالد وآخذ أغادر مل ملاذا. الشرطة أخرب مل ملَ  تتساءل، قد  «
 مهنة على واحلصول األوالد ولرعاية للبقاء، سبيل ال إن لنفسي قلت الوقت،
 يف الوظائف إعالنات يف يوم كل أحبث كنت. جامعّية شهادة دون من حمرتمة

 أو سر أمينة أو نادلة أعمل أن أستطيع أّنين نفسي، قرارة يف وأفّكر الصحيفة،
 أوالدي يأخذ من واألجر؟ العمل ساعات بني التوفيق ميكنين هل لكن حماسبة،

 احلقيقة لكن ذلك، ملعرفة يوًما أّتصل مل العشاء؟ طعام هلم يعدّ  من املدرسة؟ من
 أن أريد أكن مل أّنين هي احلقيقة- مريون يا هذا تسمع أن وعليك -هي

.  »أريد أكن مل. صحيح هذا. أعرف
 اجلزء ذلك كان أنا؟ وحش أي أرأيتِ  أرأيِت؟ لتقول، كما ريتا إيلّ  نظرت  

 تستجمع حّىت  أنتظر كي يل إشارة يف -إصبًعا رفَعت. أيًضا أنا عليّ  جديًدا
.  القراءة أكملت مث- قواها
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 جمّرد بل بالعذر، ليس بالطبع وهذا -صغري يف قاتلة بوحدة شعرت لقد  «
 ساعات مثاين وأعمل أوالد أربعة مع وحيدة أكون أن فكرة لباتت حّىت - شرح
 أن يل سبق. حتّملها ببساطة أستطع مل فكرة فيها، أمل ال وظيفة يف يوم كل

 باجلذام، مصابات كنّ  لو كما نبذهن يتم كيف باملطّلقات، حل ماذا رأيت
 أّنين ذلك، من واألسوأ أكّلمهم، بالغني أجد لن أّنين ختّيلت. شكرًا ال ففّكرت،

 الرسم، على املاّدية القدرة وال الوقت ال أملك لن. الوحيد خالصي سأفقد
 بقائي بّررت. حليايت حّدا أضع قد جمتمعة، الظروف هلذه نظرًا أن وخشيت
 إليك لكن. ألوالدي بالنسبة امليتة األم من أفضل احملبطة األم أن بالتفكري
.  »ريتشارد أخسر أن أريد أكن مل: مريون يا أخرى حقيقة

 املّتسخة باملناديل عينيها مسحت. الدموع تلته ريتا، من قامت صوت صدر  
.  نفسها

 مل عندما أحببته باألحرى، أو أيًضا، أحببته لكّنين نعم، كرهته،. ريتشارد  «
 على كنت أّنين إّال  غريًبا، األمر يبدو ما وبقدر وذكّيا، عبقريّا كان. مثًال  يكن
 قضاء من أخشى كنت ذلك، عن فضًال . لرفقته سأفتقد كنت أّنين من يقني

 كنت لذلك، ولِطباعه، إلدمانه نظرًا ريتشارد، مع مبفردهم الوقت األوالد
 يف كّله اليوم يقضي كان أنّه ومبا الوقت، طوال معي يبقوا كي سأحارب

 لكن. ليوافق كان عشاء، سهرات بسبب متأخرّا يعود ما غالًبا مث العمل،
.  »رهيب باستياء أشعر جعلين السهولة بذه عّين  سيتخّلى أنّه يف التفكري
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 علقت، الصفحة لكن جديد، من الصفحة لتقلب اصبعها ريتا لعقت  
.  الباقي عن الورقة فسخ من تتمّكن أن قبل عّدة مبحاوالت للقيام فاضطّرت

. سأتركه إّنين له قلت الشجاعة، بفائق شعرت عندما املرّات، إحدى يف  «
 فأخربته. كفى أن قراري اّختذت. عبث عن تديًدا يكن مل مريون، أعين،

 ارتسمت مث. أعتقد ما على البداية، يف مذهوًال  ببساطة، إيلّ  فنظر بذلك،
 وبشكل ببطء، وقال حيايت، يف رأيتها ابتسامة أبشع وجهه، على ابتسامة
 حتصلي لن غادرتين، إن «اهلدير، كما إّال  وصفه أستطيع ال وبصوت متعّمد،

 بدأ مث!». غادري ريتا، يا هّيا لذا،. شيء على األوالد حيصل لن. شيء على
. غبّية الفكرة كانت كم حينئذ فأدركت بالسم، معجونة ضحكة يضحك،

 نفسي أخربت الوضع، مع أتعايش وكي أبقى، كي لكن. سأبقى أّنين عرفت
 عن سيتوّقف ريتشارد إن. سيتوّقف أنّه نفسي أخربت. األكاذيب أنواع شّىت 

 خمبأه، أجد كنت لكّنين. الزمن من لفرتة أقّله أحيانًا، ذلك فعل وقد. الشرب
 ملفوفة أو العّلية، يف الرف على القانون كتب وراء من تطلّ  زجاجات

.  جحيمنا إىل ونعود األطفال، خزائن يف بالبطانيات
 هذا. الضحّية أّنين أّدعي. أعذارًا أختلق أّنين تظنّ  اآلن، فيه تفّكر ما أختّيل  «
 وشيًئا شيًئا يكون أن لشخص ميكن كيف ملّيا فّكرت لكّنين. صحيح كّله

 ممّا الرغم على أوالدي أحببت كم يف ملّيا فّكرت. نفسه الوقت يف آخر،
 .أيًضا أحّبهم- تصّدق ال أو صّدق -ريتشارد أن وكيف بم، ّحيل أن مسحت
 معنا، ويضحك حيّبنا ذلك ومع ويؤذيين، يؤذيهم أن له ميكن كان كيف فّكرت
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 ويقّدم الصغري، الرياضي فريقهم ويدّرب املدرسّية، فروضهم يف الصغار ويساعد
 يقول كان ريتشارد أن كيف فّكرت. رفاقهم مع يتشاجرون عنما النصح هلم

 طويلة، لفرتة ليس أقّله يتغّري، مل ذلك مع وكم التغّري، هذا أراد وكم سيتغّري،
.  كذبًا كان قاله ّما كل كّله، هذا من الرغم على أنّه وكيف

 يبكي رأيته أن يل يسبق مل. ريتشارد بكى املطاف، �اية يف غادرت عندما  «
 جينحون مراهقني، غدوا الذين أوالدي، رأيت لكّنين. أبقى أن رجاين. قبل من
 يقضي أن ابين كاد. مثلي ميوتوا أن يريدون أنفسهم، ويؤذون املخّدرات عامل إىل
 الفقر، ال -شيء ال. كفى لنفسي، وقلت انقالبًا فشهدت زائدة، جبرعة حنبه
 ال- حيايت أيام لسائر وحيدة أصبح أن من اخلوف وال فّين، عن التخّلي وال

 فيه أخربت الذي املساء صباح. والرحيل أوالدي أخذ من سيمنعين شيء
 وتقّدمت املصريف، حسابنا من املال سحبت قد كنت سأرحل، أّنين ريتشارد
 واألخرى والبنيت، يل واحدة نوم، غرفيت من شقة واستأجرت وظيفة، بطلب

َية، .  وغادرت للصِّبـْ
 يكرهونين، كانوا. هلا يرثى حالة يف األوالد كان. فات قد كان األوان لكن  «

 ريتشارد أصبح حّىت  رحلنا، إن ما. لريتشارد يعودوا أن أرادوا أّ�م والغريب
 ابنيت مدرسة إىل حيضر فكان. املاّدي الدعم هلم يقّدم وصار حال، بأفضل

 يذكرونه األوالد بدأ ما وسرعان. فاخرة وجبات لتناول رفاقها مع ويأخذها
 لقد. معه الكرة للعب يفتقد كان الذي سّنا، األصغرهم سّيما ال مغايرة، بطريقة
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. بنفسي أشّكك وبدأت. للرحيل بالذنب أشعر وكنت. أبقى أن الصغري رجاين
. »صائًبا؟ قراري كان هل
 الصفحات، من عدًدا قّلبت. »كنت أين أضعت لقد حلظة،. «ريتا توّقفت  
.  توّقفت حيث من واصلت مث
 حياتم من أوالدي أخرجين النهاية، يف مريون، األحوال كل يف: «تقرأ تابعت  

 تواصل على بقوا. يل احرتامهم فقدوا إّ�م قالوا الثاين، طالقي وحبلول. بالكامل
 توّيف، عندما لكن املال، هلم يرسل وكان واألخرى، الفينة بني ريتشارد مع

 فجنَّ  مال، من ميلكه كان ما كل على ما بطريقة اجلديدة زوجته استحوذت
 مل لكّنهم بم، فعله ما أكرب بوضوح تذّكروا وفجأة! إّال  ليس غضب. األوالد
. حدث ما حبدوث لسماحي عليّ  حانقني يزالون ال كانوا بل عليه، يثوروا
 كانت أخبارهم، فيها أمسع كنت اليت الوحيدة واملرّة معي، صلة أي قطعوا
 للمال واحتاجت أحدهم مع سّيئة عالقة ابنيت أقامت. ورطة يف يقعون عندما

 املال يل أرسلي قالت،. تفصيل أي إعطائي عن امتنعت لكّنها ترتكه، كي
. الطعام وتشرتي شقة تستأجر كي املال هلا أرسلت. فعلت وهكذا وحسب،
 احتاج مث. الرجل ذاك مع تزال ال هي علمي، حد وعلى تغادر، مل وبالطبع،

.  »بزيارته يل يسمح مل لكّنه التأهيل، إعادة لربنامج للمال ابين
.  برأسي فأومأت ،»االنتهاء على أوشكت. «الساعة إىل بعينها ريتا طرفت  

 أكون أن أستطيع ال إّنين قلت. آخر بشأن مريون، يا عليك كذبت كما  «
. ماهرة العبة كنت لكّنين اللعب، أجيد ال ألّنين الربيدج لعبة يف شريكتك
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 ما إخبارك إىل فيها سأضطر وضعّية يف نفسي ختّيلت ألّنين عرضك رفضت
 يقطن حيث مدينة يف مباريات يف للمشاركة للسفر نضطر أن اآلن، به أخربك
 خارج إ�م أقول كأن ما، عذرًا فأختلق نزورهم، ال ملَ  فتسأل أوالدي أحد

 ذلك أن يف ريب ال. مرّة كل يف لينجح يكن مل ذلك لكن مرضى، أو البلدة،
 األمر ستكتشف أّنك من يقني على كنتُ  آجًال، أم وعاجًال  شكوكك، يثري قد

 آه،: «وستقول لنفسك. اإلطالق على يرام ما على ليس ما شيًئا أن وتدرك
!».  عليه تبدو كما أبًدا ليست أواعدها اليت املرأة هذه

.  األخري اجلزء تقرأ أن حتاول بينما تكّسر، مث ريتا، صوت ارتعش  
.  مساعه من متّكنت بالكاد خافت بصوت قرأَتا. »مريون يا أنا هذه إًذا  «
.  »النادي مرأب يف قّبلتها اليت املرأة هي هذه  «
 بكل متّكنت كم صدمين يديها، بني الرسالة إىل تنظر ريتا أخذت وبينما  

 األوىل، للمرّة إيلّ  قِدمت فعندما. ماضيها يف التناقضات إىل اإلشارة من وضوح
 ابنتها إن قالت. رهيب بشكل تفتقدها اليت بابنتها، تفّكر أجعلها أّنين ذكرت
 مث للعالج، مركز يف للعمل وتطّوعت نفسّية، طبيبة تصبح أن ما حلظة يف أرادت
.  املتقّلبة عالقاتا نتيجة احنرفت

 ال هذا. بأّمي تذّكرين بأخرى، أو بطريقة كانت، أّ�ا لريتا أقله مل ما لكن  
 ريتا، حياة األشكال من شكل بأي تشبه كانت صباها يف أّمي حياة أن يعين
 األزواج أكثر من واحد وأيب وحمّبا، مستقرًا طويًال، زواًجا أهلي عاش فقد- 

 أمي والد تويفّ  فقد. ووحيدة صعبة طفولة عاشتا وأّمي ريتا من كًال  لكنّ . طيبة
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 لرتبيها وسعها يف ما بذلت والدتا أن ومع عمرها، من التاسعة يف كانت عندما
 وقد. كثريًا عانت أّمي أن إّال  عمرها، من الثامنة يف كانت اليت وأختها، هي

.  ابنتيها مع با تفاعلت اليت الطريقة على معاناتا أثّرت
 أن ومع. حيايت من أّمي فيها أخرجتُ  مرحلة يف مررت ريتا، أوالد كما إًذا  

 قّصتها، إىل أستمع ريتا مع جلست بينما أّنين إّال  طويل، زمن منذ حدث ذلك
 فّكرت ما فبقدر. أّمي أمل على بل أملي، على ليس بالبكاء، رغبة متّلكتين
 كما جتربتها االعتبار يف يوًما آخذ مل أّنين إّال  السنني، خالل أّمي مع بعالقيت
 بفرصة البالغون حيظى أن ضرورة على تقوم فكرة ببايل ختطر. اآلن فعلت

 على ويصبحون جعبتهم، يف ما يفرغون- آباءهم ليسوا -آباء إىل االستماع
 ال ذلك، برؤية ألن للحوادث، نظرهم وجهة ويقّدمون اهلشاشة، من درجة

.  الوضع كان أيّا أهلك، حلياة جديًدا إدراًكا تكّون أن إّال  يسعك
 كنت بل وحسب؛ كلماتا إىل أستمع أكن مل رسالتها، تقرأ ريتا كانت بينما  

 أحيانًا ترتعش وكيف نفسها، على أحيانًا تنقبض كيف أيًضا، جسدها أراقب
 عندما ثقلها تنقل وكيف صوتا، ويرتعش ساقاها وتتز شفتيها وتزم يداها أخرى
 أن إّال  تعاسة، من عليه تبدو وما أيًضا، اآلن جسدها أراقب كنت. تتوّقف

 تستعيد الوسادة، على مالت. راحة يف أقّله سالم، يف يكن مل إن بدا، جسدها
.  القراءة إرهاق من نشاطها

.  احلسبان يف يكن مل ما حدث مث  
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 جديًدا منديًال  وأخذت املنضدة على املوضوعة املناديل علبة حنو يدها مّدت  
 ومسحت العلبة، من آخر منديًال  أخذت مث أنفها، ومسحت فتحته،! نظيًفا
.  هلا أصّفق لئّال  نفسي أمتالك أن حاولت. جديد من أنفها
.  »الرسالة؟ هذه أرسل أن يب يفرتض بأنّه تعتقدين هل إًذا،  «
 األب هو فعله، رّدة ستكون كيف تساءلت. ريتا رسالة يقرأ مريون ختّيلت  

 من آخر صنف األرجح على وهي مبرينا، متزّوًجا كان الذي والشخص واجلد،
 هذه أن أو ريتا؟ عليه هي ما النهاية يف سيقبل هل. البالغني ألوالدهم األّمهات
 أن يستطيع ال شيًئا االحتمال، على قدرته من أكثر ستكون املعلومات
  يتخطّاه؟

 هذه هل - بالفضول أشعر لكّنين. تّتخذيه أن وحدك لك قرار ذلك ريتا،  «
. »ألوالدك؟ أو ملريون الرسالة

 برأسها، وأومأت إيلّ  نظرت مث. السقف يف حتّدق وأخذت لربهة ريتا توّقفت  
. مًعا لالثنني: هي اإلجابة أن يعلم كالنا ألن بكلمة، تتفّوه أن غري من
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٥٢  
 أّمهات

 
 فطلبت أصدقاء، مع متأّخر عشاء من عائدين كّنا «أنّنا ويندل أخرب كنت  

 الغد يف ألن منعه على فشّددت يلعب، أن أراد لكّنه يستحم، أن زاك من
 أنت: «قائًال  ينوح وأخذ با مبالًغا فعل رّدة أظهر أن إّال  منه كان فما. مدرسة
 اإلطالق على إليه بالنسبة معهوًدا تصرفًا ليس وهذا!» -شرّا األكثر أنت! شرّيرة

.  أيًضا أنا داخلي يغلي بدأ قد الغضب ذلك لكن- 
 املقبلة، املرّة يف رّمبا حسًنا، حّقا؟ آه، «الشيء، بعض وضيعة إجابة فأجبته  «
 الدرجة هذه على كنت إن العشاء، إىل رفاقك مع أصطحبك أن يب جيدر ال

 باب وأغلق ،!»عظيم «فردّ . عمري من اخلامسة يف أّنين لو كما. »الشر من
 أمام أنا وجلست استحمّ  مث- قبل من ذلك فعل أن له يسبق مل -بعنف غرفته

 عن عوًضا لكن اإللكرتونية، الرسائل بعض على أجيب أن قّررت وقد حاسويب
 إن ما لتحديد حماولة يف نفسي مع احلديث هذا أتبادل نفسي وجدت ذلك،
 البالغة أنا النهاية، يف الطريقة؟ بذه عليه أجيب أن يل كيف. شرّيرة كنت

.  »هنا
 هذا أّمي مع أجريتها قد كنت مشحونة هاتّفية حمادثة فجأة تذّكرت مث  «

 إّ�ا. أّمي من غاضبة أنا. زاك من غاضبة أكن مل أنا. األمر واستوعبت الصباح،
.  »التقليدية اإلزاحة
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 نستخدم كّلنا كذلك؟ أليس عاهرة، اإلزاحة ليقول، وكأن ويندل ابتسم  
 لكن املقبولة، غري االندفاعات أو اإلحباط أو القلق مع للتعامل دفاعّية آلّيات
 هو ذلك على الشائع واملثال. نفسها اللحظة يف حقيقتها نعي ال أنّنا فيها املثري

 الطقس مرّده عنده التنّفس ضيق أن ليثبت بوسعه ما مّدخن يبذل قد -اإلنكار
 شيء تربير (الرتشيد إىل آخر شخص يلجأ وقد. السجائر تدخني وليس احلار
 من الوظيفة هذه يريد يكن مل إنّه ما وظيفة من طرد أن بعد يقول كأن)- خمزٍ 

 غري االندفاعات أو املشاعر عن التعبري يتم الفعل، ردود تشكيل يف. األصل
 جمهود بذل إىل جاره ميقت الذي الشخص فيلجأ معكوس، حنو على املقبولة
 الشتائم يكيل للرجال ينجذب إجنيلي مسيحي أو مصادقته، أجل من إضايف
.  للمثلّيني املعادية

 يف. نضوًجا أكثر أخرى تكون بينما بدائّية، الدفاعّية اآللّيات بعض تعترب  
 شيء إىل ضارّا حمتمًال  دافًعا شخص حيّول عندما التسامي، يقع األخرية الموعة

 حّىت  أو ،)املالكمة رياضة عدائية اندفاعات يظهر رجل ميارس كأن (ضررًا أقل
 ينقذ جرّاًحا يصبح الناس أعناق بقطع رغبة لديه الذي ذلك (بّناء أمر إىل

).  أرواًحا
 عصبّيا، دفاًعا تعترب) أمانًا أكثر بديل إىل شخص جتاه شعور نقل (واإلزاحة  
 ستتعّرض أل�ا وصمتت مديرها عليها صرخ اليت فاملوّظفة. ناضًجا وال بدائّيا ال

 على بالصراخ وتبدأ منزهلا إىل تتوّجه عليه، صرخت املقابل يف هي إن للطرد
.  ابنها إىل الغضب هذا تنقل اهلاتف، عرب أّمها من غضبت اليت املرأة أو. كلبها
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 استحمامه، بعد منه، ألعتذر زاك غرفة إىل توّجهت عندما أّنين ويندل أخربت  
 فرتة خالل األوالد بعض طرد فقد إّيل، غضبه ينقل كان أيًضا هو أنّه اكتشفت
 ضرورة على الناظرة شّددت وعندما. السّلة كرة ملعب من ورفاقه زاك االسرتاحة

 يبدو ما على قيلت وقد لرفاقه، أو لزاك الكرة الصبية ميّرر مل اجلميع، يلعب أن
 أكرب سهولة وجد لكنه الصبية، من غاضًبا زاك كان. »الشرّيرة «العبارات بعض

.  يستحم أن منه طلبت اليت أّمه إىل غضبه نقل يف
 غضبه جام صبّ  قد كالنا أن يف تكمن القّصة سخرية إن: «قائلة واصلت  

.  »اخلطأ اهلدف على
 العالقات فيها تتطّور اليت الطرق ويندل مع أتناول آلخر، وقت من كنت  

 حتّمل إىل أهلهم مالمة من األشخاص ينتقل عندما العمر، منتصف يف األبويّة
 فبينما. »احلارس تبديل «ويندل يسّميه ما وهذا. حياتم يف كاملة املسؤولّية

 أهلهم يتصّرف ال ملَ  يفهموا كي العالج إىل شبابم مراحل يف األشخاص يلجأ
 يتعاملون كيف يتفّهموا كي الحقة، مرحلة يف يأتون يريدونه، الذي النحو على
 أتغّري  ال ملَ  «إىل ،»تتغّري؟ ال ملَ  «من أّمي حول سؤايل انتقل وهكذا. األمر مع
 عمري، من األربعينات يف وأنا حىت أّنين حيدث، كيف ويندل، فسألت ،»أنا

  أّمي؟ مع هاتفي باّتصال الدرجة هذه إىل أتأثّر أجدين
 األشخاص إن يل ليقول ويندل حيتاج فال. فعلّية إجابة عن أحبث أكن مل  

 ما سرعان لكّنك أحرزته، الذي التقّدم نتيجة بالذهول تشعر وقد يرتاجعون؛
.  القدمية أدوارك صريع تسقط
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 أخربت قد مرّة كنت. موافًقا برأسه ويندل فأومأ. »البيض بقّصة شبيه األمر  «
 مثل نكون باهلشاشة، نشعر عندما أنّنا فرتة منذ يل قال مايك زميلي أن ويندل
 املرونة، من أكرب قدرًا نطّور عندما لكن. سقطنا إذا ونتناثر نتشّقق الينء، البيض
 لن لكّننا سقطنا، ما إذا ونتصدّع صوتًا حندث قد املسلوق، البيض كما نصبح
 كوين من حتّولت السنوات، ومع. املكان أرجاء يف نتناثر ولن بالكامل نتشّقق
 .داخلي الينء البيض يربز أحيانًا لكن أّمي، مع مسلوقة بيضة إىل نّيئة بيضة

. املوضوع وحللنا الليلة، تلك الحًقا مّين  اعتذرت أّمي أن أيًضا ويندل أخربت
 أقوم أن تريدين هي القدمي، تقليدنا يف انغمست قد كنت ذلك، قبل لكن

 ينظر ورّمبا. أريدها اليت بالطريقة به أقوم أن أريد وأنا تريدها، اليت بالطريقة بشيء
 بأمور القيام على إجباره عرب عليه أسيطر أن أحاول النحو، هذا على زاك إيلّ 

. أيًضا أريدها اليت بالطريقة
 يهم ال. ألوالدنا األفضل لضمان السعي معرض ويف احلب، باسم كّله هذا  

 وبشكل أحيانًا أحتّول لكّنين أّمي، عن كبري بشكل خمتلفة أنين أّدعي كم
.  عنها مطابقة نسخة إىل مريب،

 مبا ويندل إخبار عناء نفسي أكّلف مل اهلاتفية، املكاملة إىل بالعودة واآلن،  
 لن فهو. القصيد بيت ليس هذا أن جّيًدا أعي ألّنين أنا قلته مبا وال أّمي قالته

 رّمبا سنوات، قبل. اجلّالد وأّمي الضحّية أّنين اعتبار على جانيب إىل يصطف
 أليست ترى؟ أال: مأزقي مع تعاطفه لكسب حماولة يف مسارنا، ألخّرب كنت

.  للراحة مبعثًا وضوًحا األكثر مقاربته أجد اآلن، لكن صعبة؟
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 حاسويب، على اهلاتفّية أّمي برسائل أحتفظ بدأت أّنين اليوم ويندل أخربت  
 ابين يرغب قد واليت إليها، باالستماع سأرغب اليت احلنونة الدافئة الرسائل تلك

 قد نكون عندما الحًقا، أو سّين، يبلغ عندما جّدته صوت إىل إليها، باالستماع
 أجل من ليس كأم أمارسه الذي اإلزعاج أن الحظت أّنين أخربته. كالنا رحلنا
 ما، يوًما سيرتكين أنّه وعيي عن إهلاء مبثابة إنّه أنا؛ أجلي من هو ما بقدر زاك

 يسّمى ما صّحي بشكل ميارس أن يف رغبيت من الرغم على حزين، وعن
.  »والتفّرد االنفصال«
 املراهقة، سن يف أّمي معي تعاملت كيف أذكر. شابّا زاك أختّيل أن حاولت  

. ما يوًما زاك أجد أن يل ميكن كما الفضائي بالكائن أشبه جتدين كانت كيف
 جّيدة، بصّحة أهلي وكان احلضانة، يف كان مذ طويل وقت ميضِ  مل أنّه يبدو

 بعد مساء كل اخلارج يف يلعبون اجلريان أوالد وكان جّيدة، بصّحة أنا وكنت
 ستكون األمور أن املستقبل عن كّونتها قد كنت اليت الوحيدة والصورة العشاء،

 مبا يوًما أفّكر مل. أكثر نوم وساعات أكرب، مرونة وسأكسب سهولة، أكثر
.  سأخسره

 فما - كّله هذا سيستحضر أّمي مع واحًدا هاتفّيا اّتصاًال  أن ليعلم كان من  
 ألن حنني بل ترحل، أن يف رغبة مثّة ليس واالبنة األم بني القدمي اإلحباط دون
.  �اية ال ما إىل تبقى

 التغيري هي احلياة طبيعة إن: «يوًما ويندل يل قاهلا أخرى فكرة ببايل جالت  
 ولقي قرأه لشيء صياغة إعادة كانت. »التغيري مقاومة هي الناس وطبيعة
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 ألنّه أخربين، ما حبسب نفسي، وكمعاجل الشخصي الصعيد على عنده صدى
. تقريًبا شخص كل معاناة على جييب موضوع

 بضعف أصبت أّنين أخربين العيون طبيب كان واحد، بيوم بذا خيربين أن قبل  
. عمرهم من األربعينات يف الناس معظم تصيب حالة وهي الشيخوخي، النظر
 ينظرون أو يقرأونه ما كان أيّا حيملوا أن الناس على يصبح العمر، تقّدم فمع
 النظر ضعف حيدث رّمبا لكن. بوضوح يروا كي منهم مسافة بعد على إليه

 يروا كي الناس يرتاجع حيث أيًضا، نفسها السن هذه يف العاطفي الشيخوخي
.  منه اشتكوا وإن ميلكون، ما يفقدوا أن خيشون كم: كاملة الصورة

 وهي مكتيب، يف اليوم ذلك من الحق وقت يف جويل صاحت!». وأّمي  «
 إن قالت. عليها كثريًا صعب األمر. «أّمها مع الصباحي حديثها تستذكر
 اآلن لكّنها العامل، هذا تغادر عندما أوالدها سالمة من تتأّكد أن كأم وظيفتها

 كانت عندما أّ�ا جويل أخربتين. »بسالم العامل هذا أغادر أّنين تتأّكد هي ها
 أن األم رأت. جويل صديق حول أّمها وبني بينها خالف نشب اجلامعة، يف

 يف املخّططات إلغاء -الصديق سلوك وأن الطبيعّية بجتها فقدت قد جويل
 أن على واإلحلاح أحباثه، تصّحح كي جويل على والضغط األخرية، اللحظة
 والدة واقرتحت. السبب هو- أهلها مع وليس معه العطل أيام جويل تقضي
 باملوضوع للتحّدث اجلامعي احلرم يف االستشارات مركز مبراجعة تقوم أن جويل

 من ليس: «قائلة أّمها وجه يف وصرخت جويل فانفجرت حمايد، طرف مع
 وليس عنك، فسأتكّلم االستشاري، املركز إىل ذهبت وإن! عالقتنا يف خطب
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 أشهر فبعد. فعلت أّ�ا لو متّنت اآلن أّ�ا مع املركز، إىل تذهب ومل ،!»عنه
 سبق هلا تقول ال كي يكفي مبا حتّبها أّمها وكانت. صديقها هجرها قليلة،

 عرب أّمها هّدأتا باكية، جويل اّتصلت عندما ذلك، عن عوًضا. وحّذرتك
.  بساطة بكل إليها وأصغت اهلاتف

.  »عّين  تتكّلم كي نفسي معاجل إىل تذهب أن أّمي على يتعّني  واآلن،  «
 سجوجرن، مبتالزمة تشخيصي ومت إجيابّية اختبارايت أحد نتيجة جاءت مؤّخرًا،  

 ولكن األربعني، فوق النساء بني شيوًعا األكثر الذاتّية املناعة أمراض أحد وهو
 من أيّا أعاين ال ألنّين  املرض بذا إصابيت من واثقني أطبائي يكن مل ذلك، مع

 ،»عاديّة غري احلالة تكون أن ميكن «أنه األطباء أحد فأوضح. الرئيسّية أعراضه
 رمبا أو آخر، وبشيء سجوجرن مبتالزمة مصابة أكون قد إّنين ليقول تابع مث

 مرض تشخيص الصعب من أنّه تبّني  وقد. اآلن حىت حتديده يتم مل آخر شيء
 فريوس عن نامجًا أو بيئًيا أو وراثًيا يكون فقد .أسبابه يعرف أحد وال سجوجرن،

. العوامل هذه من مزًجيا أو بكترييا أو
 احتمالّية أصابتين وبينما ،»كّلها اإلجابات منلك ال «الطبيب هذا أضاف  

 أيّا: «بتشخيصه آخر طبيب أبلغين عندما فرائصي ارتعدت باهللع، معرفيت عدم
 من ويندل أخربت األسبوع، ذاك. »املطاف �اية يف فسينكشف مرضك، يكن

 أمام أّنين ويندل فأجابين أّمه، دون من زاك أترك أن خماويف كربى أن جديد
 أو أم، دون من تركه حيال دائًما قلًقا تعيش أّما زاك أمنح أن أستطيع: خيارين
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 ألمهّية وعًيا أكثر املؤّكد غري الصّحي وضعها جيعلها أّما أمنحه أن أستطيع
.  مًعا طيًبا وقًتا قضائهما

.  »أقل؟ بشكل يقلقك أيّهما: «تلقائي بشكل فسألين  
 إن سألتين عندما األمر بداية يف ترّددت وكيف جبويل التفكري إىل سؤاله محلين  

 السبب خربيت قّلة تكن مل. مماتا قبل األخرية اللحظات حّىت  سأواكبها كنت
 جويل أن السبب بل الحًقا، أدركت ما حبسب الرتّدد، على محلين الذي الوحيد

 بعد وحّىت . له مستعّدة أكن مل ما وهو أنا، ممايت إىل النظر على ستجربين
 عرب العالقة تلك يف آمن مكان يف نفسي أبقي كنت طلبها، على موافقيت
ا أحد يضع مل النهاية، يف. هي وموتا أنا مويت بني املقارنة عن االمتناع  زمنّيا حدَّ
 وما عليه هي ما مع تعيش أن تعّلمت جويل لكن. نفسها بالطريقة لعمري
 من فكثري. به القيام كّلنا علينا يتعّني  وما ساعدها ما جوهره يف وهو متلك،
 املستقبل، يل خيّبئه مبا معرفيت عدم مع أتأقلم أن يب يفرتض. جمهوًال  يبقى حياتنا
 أسديه نصًحا يكون أن هلذا ميكن ال. اآلن العيش على وأرّكز خماويف أضبط
.  اخلاص دوائي بتناول أبدأ أن وقت حان لقد. وحسب جلويل

 تراجع كّلما بضعفك، الرتحيب أحسنت كّلما: «سابًقا ويندل قال  
.  »باخلوف إحساسك

 سن يف نكون عندما عربها احلياة إىل للنظر منيل اليت الطريقة هذه ليست  
 يف لكن. القرار من ونوع والوسط البداية منطلق من تفّكر الشابّة فذاتنا. أصغر
 مع يعيش مّنا واحد كل أن ندرك- الوسط يف رّمبا -الطريق طول على ما مكان
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 مهّمتنا فتتمحور القرار، يكون أن من بد ال الوسط وأن. تستوي ال قد أمور
 أستطيع وال يفوتين، وكأنّه يبدو الوقت أن من الرغم وعلى. املعىن إعطائه حول

 هلذا. تركيزي من مرضي زاد لقد: أيًضا أخرى حقيقة مثّة أن إّال  به، اللحاق
 هلذا. جديد من أواعد السبب هلذا. اخلطأ الكتاب كتابة أستطع مل السبب
 وهلذا. طويلة لفرتة بلوغه يف أجنح مل بسخاء إليها وأنظر والديت يف أغرق السبب
. ما يوًما زاك يف سأتركها اليت األمومة يف التدقيق على ويندل يساعدين السبب

 من َحيب وأن ِحيب أن يستطيع مّنا أيّا أن اآلن اعتباري يف أضع أصبحت لقد
.  والرعب املعرفة بني شاسع الفارق لكن ما، خسارة احتمال دون

 قد الذي ما تساءلت العالج، جلسات يف أّمها تتخّيل جويل كانت بينما  
.  يكرب عندما عّين  النفسي للمعاجل زاك يقوله

. ويندل جيد أن أمتّىن : فّكرت مث  
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٥٣  
 معانقة

 
 أليسون، مع- منزيل يف املعيشة غرفة أريكة -األريكة على مستلقية كنت  

 وكّنا. األوسط الغرب من آتية للمدينة بزيارة تقوم اليت اجلامعة أيّام من صديقيت
 متلك تكن مل. جون مسلسل على استقرّينا أن إىل العشاء بعد احملطّات نقّلب

 مسلسل عن حبثًا احملطّات، تقليب واصلتُ . أعاينه مريض جون أن فكرة أي
. نشاهده مسلٍّ  خفيف

.  مسلسله حتب أّ�ا اكتشفتُ !». ارجعي انتظري،: «أليسون يب فصاحت  
 فرتة، منذ املسلسل شاهدت قد أكن مل. بعد عن املشّغل أزرار على نقرت  

 تبّدلت الشخصّيات؛ بعض تغّريت. جرى ما أفهم أن حاولت لذلك،
.  القدمية صديقيت مع أسرتخي والنوم، املشاهدة بني أترّدد كنت. العالقات

. »كذلك؟ أليس رائعة، إّ�ا: «بالقول أليسون عّلقت  
.  »هي؟ من: «غافية شبه وأنا فسألتها  

.  »النفسّية املعاِجلة شخصّية  «
 مسراء املعاجلة. نفسّية معاجلة عيادة أنّه يبدو ما يف متواجد البطل. عيينّ  فتحت  

 فهي النموذجّية، هوليوود معايري وفق لكن طّبية، نظّارات ترتدي القامة قصرية
 الذي النساء صنف هو هذا رّمبا. فكريّة مالمح من تعكسه ما حيث من مذهلة
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 إىل ترافقه. مضطربًا يبدو. للمغادرة البطل يستعد. له عشيقة جون فيه يرى
.  الباب

.  »ملعانقة حباجة وكأّنك تبدين: «للمعاجلة البطل يقول  
 وتتماسك جأشها رباطة تستعيد مث الزمن، من لربهة النفسّية املعاجلة تتفاجأ  

.  »ملعانقة؟ حباجة إّنك يل تقول أن حتاول هل: «تسأله وهي
 عناقًا إّمنا جنسًيا، عناقًا يكن مل. ويعانقها مييل مث. للحظة صمتٌ . »كال  «
 يضع. تفرّ  دمعة لكن مغمضتان، عيناه: البطل وجه إىل الكامريا تنتقل. قويّا

 املعاجلة، وجه إىل الكامريا تنتقل مث. سالم حالة يف ويبدو كتفها على رأسه
 تشبه. قبضته من للتهّرب تسعى أّ�ا لو كما املنتفختني، الشاخصتني، بعينيها

 فيشعر اجلنس، شخصان ميارس عندما الكوميديّة املسلسالت يف املشاهد تلك
.  تام ذعر حالة يف اآلخر يبدو بينما املطلق بالنعيم ذلك إثر أحدمها

 يشعر كالنا أن أعتقد «ليغادر، ويستدير قبضته يفلت وهو البطل قال مث  
: تقول وكأّ�ا املعاجلة تعابري على املشهد لينتهي بعيًدا، مشى. »اآلن أفضل حبال

 اجلحيم؟ حبق للتو حصل الذي ما
 باإلرباك أصبت لكّنين تضحك، أليسون وأخذت مضحكة، حلظة كانت  

 هو هل جتاهي؟ بعاطفته جون يقرّ  هل. املسلسل يف املعاِجلة أصاب الذي
 ُتكَتب اآلخرين؟ على باحتياجاته إلقائه طريقة ومن نفسه، من يسخر

 أن له ميكن كم آنذاك دراية على كان هل. أشهر قبل التلفزيونّية املسلسالت
  اآلن؟ هذا يعلم هل بغيًضا؟ يكون

٥٧٩



 معاجلني يضم بات املسلسالت من الكثري «،:ختربين أليسون اسرتسلت مث  
 يف لديها املفّضلني املعاجلني عن تتكّلم وبدأت. »األخرية اآلونة يف نفسّيني

: مسلسل من فونك وطوبيا السوبرانوز، مسلسل من ميلفي جنيفر: املسلسالت
 من كراين ونايل ،Arrested Development االعتقال تطورات
.  السيمبسونز برنامج من مونرو مارفن وحّىت  فرايزر، مسلسل

 يف «مسلسل يف برين غابرييل شخصّية شاهدت أن لك سبق هل: «فسألتها  
 ؟»العالج

.  »واقعّية أكثر الشخصّية هذه لكن. كثريًا أحببته طبًعا، آه: «قالت  
 على أو أنا عليّ  مبنّية الشخصّية كانت إن أتساءل وأخذت. »حّقا؟  «

 على يعمل ما غالًبا. قبلي جون إليها توّجه اليت »الغبّية إّمنا اللطيفة «املعاِجلة
 احللقات، من عدد على منهم كلّ  يعمل الذين الكّتاب عشرات املسلسالت

.  آخر كاتب ابتكار من الشخصّية هذه تكون أن املمكن من لذلك
 ممّا متأّكدة كنت أّنين مع اإلعداد، فريق أمساء أقرأ كي املشاهدة واصلت  

.  جون كتابة من احللقة كانت. سأقرأ
 األسبوع مسلسلك شاهدت: «احللقة تلت لنا جلسة أول يف أخربته  

.  »املاضي
.  وميضغ لقمة، يتناول األكل، بعيدان السلطة خيلط وأخذ رأسه، جون هزّ   

.  برأسي فأومأت. »احللقة تلك أكتب جعلوين! لعينة حمطّة  «
.  »النفسّيني املعاجلني حيبّ  اجلميع إن قالوا: «أضاف  
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.  حسًنا. تنّهدت  
.  »حذوه اجلميع حيذو معاجلًا، مسلسل عرض إن. كالغنم هم: «واصل لكّنه  
.  »ترفض؟ أن تستطيع أال. مسلسلك إنّه «سألته،  
.  »وغًدا أكون أن أرد مل لكّنين حسًنا،. «باملوضوع قليًال  جون فّكر  
.  وغًدا يكون أن يريد يكن مل. ابتسمت  

.  »منها أختّلص أن يوًما أستطيع لن املشاهدات، أرقام بفعل واآلن،  «
.  »األرقام بفعل. معها عالق أنت  «
 لكن. «العيدان يلعن وراح أخرى، لقمة تناول مث. »لعينة حمطّة. «يكّرر فأخذ  

. »املقبل للموسم جّيدة أفكار ولدينا. أتقّبلها بدأت. يرام ما على سيكون األمر
.  أراقبه كنت. اليمىن الزاوية مث البداية، يف اليسرى الزاوية مبنديله، فمه مسح
.  سألين ،»ماذا؟  «
.  حاجيبّ  رفعت  
 -»رابطًا «مثّة أن تفّكرين. تفّكرين مبَ  أعلم. ال ال، ال، آه،: «يعرتض فشرع  

. وبينك املعاجلة بني- «رابط كلمة حول اهلواء يف بيديه االقتباس إشارة صنع
.  »واضح؟ خيال، حمض هذا
. »كّله؟  «
 جتري اليت احلوارات من أيّا نقلت لو إهلي، يا. مسلسل قّصة، إّ�ا! بالطبع«  

.  »احلال بطبيعة أنتِ  لستِ  ال، لذلك،. املشاهدات أرقام فستقتل هنا،
.  »احلقيقة من شيء فيها رّمبا. احلوار منه أكثر باملشاعر أفّكر أنا  «
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.  »مسلسل إنّه  «
.  حتدٍّ  نظرة جون إىل نظرت  

. الرئيسّية الشخصّية تعنيين ال ما بقدر تعنيكِ  ال الشخصّية تلك. ذلك أعين  «
 خلت أقّله. فكاهته على ضحك. »بالطبع الوسيم، اخلارجي مظهره باستثناء

.  فكاهة األمر
 على املعّلقة اللوحات - الغرفة إىل بعينه يطرف جون وأخذ صمت يف جلسنا  

 أن قبل ثالثة، اثنان، واحد،: يعدّ  راح عندما أذكر. ويديه واألرضية، اجلدران،
.  يتكّلم شرع معدودة، دقائق بعد. االنتظار من صربه يعيل

 أحظى أن أستطيع هل: «بتهّكم يضيف أن قبل ،»شيًئا أريك أن أريد: «قال  
.  »هاتفي؟ ألستخدم بإذن

 ميّرره أن قبل شاشته، حمتوى يف يقّلب وراح هاتفه، أخذ. موافقة برأسي أومأت  
 تكادان وفتاتان مجيلة شقراء صورة الشاشة على ظهرت. »عائليت هذه. «يل

 أن اكتشفت. (ورويب وغرايسي مارغو أّمهما، وراء تقفان ومها ضحًكا تغرقان
 الكلبة روزي، تقف رويب جانب إىل). ويندل عند قبلي املريضة ليست مارغو
 هن ها. املبّقع رأسها على زهريّة بربطة احلب، كل جون هلا يكنّ  اليت البشعة
 عن أتوّقف أن يسعين مل. الفتة لوحة يف عنهن، الكثري مسعت أن بعد أمامي،

.  بن التحديق
.  »حمظوظ أنا كم أنسى أحيانًا،: «الفت بدوء قال  
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. معي الصورة هذه مبشاركته تأثّري مدى عن أخربته. »مجيلة عائلة لديك  «
.  أوقفين جون لكن اهلاتف، له أعيد كدت

.  »ابين هذا لكن. فتيايت هؤالء. انتظري  «
 كنت إن أعلم مل. غايب يريين أن وشك على إنّه. حلقي يف بغّصة شعرت  

.  لصيب األم أنا أبكي، أن دون من الصورة إىل أنظر أن أستطيع
 أن لشعرت حّىت  رائع صيب. غايب: هو ها الصور، بعض يف يقّلب جون أخذ  

 كان. الزرقاوان مارغو وعينا املمّوج، جون شعر لديه. نصفني ينشطر قد قليب
 يده، يف كرة حيمل وكان دودجريز، لفريق مباراة يف جون حضن يف جيلس

 أخربين. العامل ببطولة فاز وكأنّه توحي وجهه على ونظرة وجنتيه، ميأل واخلردل
. توصف ال غايب فرحة وكانت لتّومها الكرة التقطا أّ�ما جون
 أخربين. اليوم ذاك غايب قال ،!»األرض وجه على حمظوظ إنسان أكثر أنا  «

 ملارغو الكرة وأظهر البيت إىل وصل عندما نفسها اجلملة قال غايب أن جون
 إنسان أكثر أنا. «النوم وقت جون يعانق كان بينما أعادها مث وغرايسي،

!».  كّله الكون يف بل ال أمجع، العامل يف حمظوظ
 آه،. «»اليوم ذاك حظّا األوفر كان: «بالدموع تغرورقان بعيينّ  أشعر وأنا قلت  

 إليه، حباجة كنت ما هذا: «بعيًدا جون ونظر. »بالبكاء تبدئي ال اهللا، حبق
.  »تبكي نفسّية معاجلة

 وراح مّين، اهلاتف جون أخذ. »حزننا؟ عن تعبريًا نبكي ال وملَ : «حبّدة أجبته  
.  عليه يكتب

٥٨٣



 رأيت لقد. »آخر شيًئا أريك أن أريد هاتفي، باستخدام يل مسحت أّنك مبا  «
  معه؟ أتشاركه أن يريدين يزال ال الذي فما املتوّيف، وابنه وكلبته، وابنتيه، زوجته،

 موقع إىل وتعّرفت اهلاتف أخذت. باّجتاهي ذراعه ميدّ  وهو قال ،»هنا  «
 مسلسل من اجلديد للموسم مراجعة الصحيفة أوردت. تاميز النيويورك صحيفة

.  جون
.  »األخري املقطع اقرئي هاك،  «
 يقّدم الصحايف كان حيث األخري، املقطع إىل وصلت حىت بالنص دفعت  

 يشارك بدأ البطل إن يقول فكتب. املسلسل سلكه الذي لالجتاه شاعريّا وصًفا
 إثارة أكثر جيعله الذي األمر حّدته، يفقد أن دون من إنسانّيته من شذرات

 ما أكثر كان ولو. خاصة ملسة تضيف تعاطفه حلظات وأن سّيما ال لالهتمام،
 نستطيع ال أنّنا الصحايف يؤّكد لآلخرين، احرتامه قّلة هو إليه املشاهدين جيذب

 يقع وما الشخصية تلك بني للتوفيق يصارع وهو حالّيا مشاهدته عن اإلقالع
 واصل إن سنكتشفه الذي ما: سؤال بطرح وخيلص. الكتمان طيّ  حتتها

  نفسه؟ عن اإلفصاح
 الذي السؤال خاّصة. موافقة أنا. «جلون وابتسمت اهلاتف عن عيينّ  رفعت  

.  »النهاية يف طرحه
.  »كذلك؟ أليس مجيلة، مراجعة: «قائًال  فعّلق  

.  »وأكثر …كذلك فعًال  إّ�ا  «
.  »الشخصّية عن يتكّلم إنّه. عّين  يتكّلم وكأنّه باإلحياء تبدئي ال. ال ال، ال،  «
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.  »حسًنا  «
.  »مّتفقان إًذا. جّيد  «
.  »املقالة؟ أقرأ أن أردتين ملَ : «جون عيينّ  إىل نظرت  
 حبق تاميز النيويورك إّ�ا! رائعة مراجعة ألّ�ا. «غبّية وكأّنين النظرات بادلين  

!».  اجلحيم
.  »التحديد؟ وجه على املقطع هذا ملاذا لكن  «
 هذا على حسًنا املوسم أبلى إن. البث حقوق سنبيع أنّنا يعين هذا ألن  «

.  »معنا الكرّة تعيد أّال  للمحطّة ميكن فال النحو،
 باخلجل حينئذ يشعر كم. هّشا يكون أن جون على يصعب كم فّكرت  

.  الرابط هذا خيشى كم. والعوز
 االقتباس إشارة بيديّ  وصنعت -»البطل «سيصل أين ملعرفة أتطّلع حسًنا،  «
 كثري على مفتوح املستقبل أن أعتقد. املقبل املوسم يف- جون فعل كما متاًما
. »االحتماالت من

 اكتشف عندما خجله وازداد. خجًال  امحرّ  جون؛ جسد من الفعل رّدة   جاءت
 ال كي جهًدا وبذل عينانا، فالتقت ابتسمت. »شكرًا. «خجله الحظت أّنين
 وهو مهس مث. قدمه إىل نظره حيّول أن قبل ثانية، العشرين حلواىل عّين  بنظره حييد
 الكلمة عن يبحث كان -»تعلمني …على شكرًا «األسفل، إىل ينظر

.  »شيء كل على- «املناسبة
.  »والسعة الرحب على. «جديد من عيناي اغرورقت  
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: األريكة على فيهما املعتىن قدمّيه وميد يتنحنح، وهو قائًال  جون فأردف  
 . »اليوم؟ اهللا حبق عنه سنتحّدث الذي ما املقّدمات، من انتهينا أنّنا مبا حسًنا،«
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٥٤  
 األمر تفسدي ال

 
. باالنتحار التفكري على حيملهما ما اإلحباط من يبلغان الناس من صنفان مثّة  

 هذه أختّطى أن استطعت وإن مجيلة، حياة عشت أنا يعتقد، األول الصنف
 أتطّلع ما سأجد أّنين يف شك فال- ممتّدة بطالة أو حمبوب، موت-الرهيبة األزمة

 حيايت الثاين، الصنف يعتقد سبيًال؟ ذلك إىل أستطع مل إن ماذا لكن. إليه
.  إليه أتطّلع ما مثّة وليس قاحلة،

.  الثاين الصنف يف نفسها ريتا وجدت  
 تكون ال قد العالج إىل املريضة معها حتضرها اليت القّصة أن يف شك ال  

 وما اآلن، ُيكتب قد البداية يف السرد يف تضمينه مت فما. با تغادر اليت القّصة
 الشخصّيات بعض تصبح وقد. مركزية حبكة نقطة يصبح قد استبعاده مت

 يتغّري  قد كما. الثانويّة الشخصّيات بعض جنم يسطع قد بينما ثانويّة، الرئيسّية
. بطل إىل ضحّية ومن زعيم، إىل صغري العب من أيًضا، املريض دور
. االعتياديّة جلستها إىل حضرت عمرها، من السبعني ريتا بلوغ من أيّام قبل  

.  هديّة يل أحضرت االنتحار، عن حبديثها املناسبة تتناول أن وبدل
.  »لك ميالدي عيد هديّة إّ�ا  «
 كانت. أمامها أفتحها أن مّين  وطلبت أنيق، بشكل ملفوفة ريتا هديّة كانت  

 املفّضل الشاي نوع زجاجات. حتتوي ماذا أتصّور أن فحاولت ثقيلة، العلبة
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 من جمموعة ضخم؟ كتاب مكتيب؟ يف عليها وعّلقت شاهدتا اليت لدي
 أمتّىن  كنت (اإللكرتوين؟ موقعها على بيعها بدأت اليت السوداء اهلزلّية األكواب

).  هذه تكون أن
 لكن ،!)أكواب (السرياميك يشبه بشيء فشعرت األوراق بني أحبث أخذت  

 مناديل علبة غطاء كانت. وابتسمت ريتا إىل نظرت الشيء، رفعت بينما
 آن، يف ومتواضًعا جريًئا التصميم كان. األمر تفسدي ال: ريتا: عليها مكتوب

 ينتهي لن: التجارية عالمتها شعار والحظت العلبة قلبت. ريتا هي كما متاًما
.  أوانه قبل األمر

.  قاطعتين لكّنها أشكرها، شرعت  
 ريتا يل شرحت. »منديل أي تناويل عدم من وحتديًدا حواراتنا من استوحيته  «

 بال ما أفّكر، كنت. «مبفردي احلروف على النقاط أضع لن وكأّنين السبب
 أفهم مل أستخدمها؟ اليت املناديل وتر على تضرب تنفك ال املعاجلة، هذه

 عائلة فتايت إحدى بذلك وعنت -»الفتاتني إحدى رأتين أن إىل املوضوع
 بنا جيدر ال تقول أّمي! مقّزز هذا: «وقالت حقيبيت، من منديًال  آخذ- املرحبا

 ملعاجليت بالنسبة األمر كذلك ففّكرت،!». مّتسخة مناديل نستخدم أن أبًدا
 غطاء إليها نضيف ال ملا. جديدة مناديل علبة عن إًذا يبحث اجلميع. النفسية
.  بصوتا تغمز وهي أنيق كلمة ولفظت. »أنيًقا؟

 أّ�ا بواقع العالج جناح قستُ  وال عالجها، �اية هنا اليوم ريتا وجود يعين ال  
 يف نفسها تقتل أّال  ريتا اختارت لو ماذا النهاية، يف. احلياة قيد على زالت ما
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 حضورها ليس اليوم به حنتفي ما حمَبطة؟ زالت ما لكّنها السبعني عيدها
 جازفت اليت املخاطر العاطفي؛ إحيائها إعادة هو ما بقدر املتواصل اجلسدي
 إىل الذات جلد ومن االنفتاح، إىل التصّلب حالة من تنتقل وهي عليها وأقدمت

.  الذايت القبول إىل يكون ما أقرب شيء
 ألن سيتواصل ريتا عالج أن إّال  اليوم، بالكثري احتفالنا من الرغم وعلى  

 وألن. خيتفي ال لكّنه يرتاجع األمل وألن. بصعوبة متوت القدمية العادات
 ومتعّمًدا، حّساًسا تقاربًا تتطّلب) أوالدها ومع ذاتا مع (املقطوعة العالقات

 ريتا كانت إن. تزدهر كي الذايت والوعي للدعم حتتاج اجلديدة والعالقات
 توّقعاتا، إىل أفضل بشكل تتعّرف أن فعليها مريون، مع عالقة يف ستدخل

 التايل، الزواج هذا يكون حّىت  املاضية، وجرائمها وأملها ورغباتا، وخماوفها،
.  األوىل العظيمة احلب وقّصة األخري الزواج الرابع،

 كانت. كامل ألسبوع ريتا رسالة على يرد مل مريون فإن يبدو، ما على لكن  
 يف املعدنّية الصناديق جانب إىل شق عرب ومّررتا يدها خبط رسالتها كتبت قد

 توّقع حتاول وهي بالغة صعوبة وجدت البداية ويف لربيده، املخّصص الصندوق
 مفاصلها والتهاب السابق، يف كان كما جّيًدا نظرها يعد مل. حصل قد ما

 هل. الشيء بعض الصدئة الفتحة خالل من بالرسالة تدفع أن دون حال
 يا املرحبا؟ عائلة خيص الذي ذاك الاور، الصندوق يف باخلطأ الرسالة وضعت

 تعّذب كامل، ألسبوع االحتمال هذا يف بوس تفّكر أخذت! الكارثة هلول
.  مريون من رسالة وصلتها أن إىل كارثّية، أعتربها دّوامة يف نفسها
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 أن أريد. يل به حبت ما على أشكرك ريتا،: «الرسالة ريتا يل قرأت عياديت، يف  
 بك أّتصل. الوقت لبعض وأحتاج ألستوعبه، الكثري مثّة لكن معِك، أتكّلم
..  »م قريًبا،

 من يل يا يستوعبه، أن يريد الذي ما أعلم! ألستوعبه الكثري: «ريتا صرخت  
 هو ها احلقيقة، علم وقد واآلن! جبلده النفاد من لتمّكنه ممنت هو وكم متوّحشة
!».  املرأب يف يب حتّرش عندما قاله ما كل يسحب أن ميكنه كيف يستوعب

 حتّولت وكم عنها، ختّلى مريون أن تصّورها نتيجة باملهانة تشعر كم الحظت  
. حتّرش إىل سريًعا الرومانسّية القبلة تلك

 نفسك خّبأت بأنك يفيد آخر تفسريٌ  مثّة لكنْ . تفسري هذا: «قائلة    تدّخلتُ 
 هذه يستوعب كي الوقت لبعض حيتاج بات حىت جّدا، طويلة لفرتة عمًدا عنه

 وأنت قلبك، يف قلبه من شيًئا وسكب املرأب، يف قّبلك لقد. اجلديدة الصورة
.  »ليستوعبه كثري هذا. الرسالة هذه يتلّقى واآلن. اللحظة تلك منذ جتّنبته

: قلت ممّا كلمة تسمع مل وكأّ�ا أكملت مث. »أفهمك: «رأسها ريتا هّزت  
.  »املسافة بعض على أحافظ أن يب األجدى السبب هلذا«
 يدقّ  من كل أي ما، عالقة يف يتأذى أن خيشى من لكل أقوله ما لريتا قلت  

 ومهما أحيانًا، لألذيّة ستتعّرضني العالقات، أفضل يف حّىت  أن هلا شرحت. قلبه
 تريدين ألّنك ليس الشخص، هذا أحيانًا ستؤذين ما، شخًصا حتّبني كنت
 وأوالدك، وأهلك، شريكك، شك بال ستؤذين. إنسان ألنك بل ذلك،
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 على للحصول بطلب تقّدمت ما إذا ألّنك- وسيؤذونك -املقّرب وصديقك
.  الصفقة تلك من يتجزأ ال جزء األذى فإحلاق احلميمّية، بعض

 إمكانّية هو احملّبة احلميمة العالقة يف رائع هو ما أن شارحة تابعت لكّنين  
 وإن واإلصالح، التشرذم عبارة العملّية هذه على املعاجلون يطلق. فيها اإلصالح

 وعّلموك مسؤولّيتها، ويتحّملون بأخطائهم، يقّرون الذين أولئك من أهلك كان
 شديًدا تشرذًما تعاين فلن أيًضا، منها وتتعّلمي بأخطائك تعرتيف أن صغرية وأنت

 عملّيات مع الطفولة تشرذمات ترتافق مل إن لكن. البلوغ مرحلة يف عالقاتك يف
 هذا حتّمل تستطيعي كي التدريب لبعض حباجة فستكونني ِحمّب، إصالح

 تثقي وكي النهاية، إىل يؤّشر تشرذم كل بأن االعتقاد عن تقلعي وكي التشرذم،
.  أيًضا التشرذم هذا فستتخّطني ما، عالقة تنجح مل لو حّىت  أن
 هي مليئة أخرى عالقة يف وتنخرطني بنفسك، نفسك وتصلحني ستشفني  

 بذه نفسك تفتحي أن مثالياً، األمر ليس. وإصالحاتا بتشرذماتا أيًضا
 العالقة يف جمزٍ  هو عّما تبحثني كنت إذا لكن جانباً، درعك وتضعي الطريقة،
. لذلك آخر سبيل فال احلميمة،

. بعد عليها يردّ  مل مريون أن لتخربين يوم كل يب تّتصل ريتا كانت ذلك، ومع  
 أن قبل ،»مطبق صمت «مفادها اآليل اليب على رسالة يل ترتك فكانت
.  »يستوعب يزال ال أنّه من بد ال «بتهّكم، تضيف

 من الرغم على حياتا، يف جّيد هو ما كل مع تواصل على البقاء على حثثتها  
 تكون ال كي ما، أمل نتيجة اليأس يف تنكفئ ال كي مريون، موضوع من توتّرها
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: ويقول مرّة، الربنامج عن خيرج لكّنه غذائية، محية يّتبع الذي الشخص مثل
 أيّام لسائر األكل يف يفرط مث ،»أبًدا وزين أخسر لن! املوضوع فلننسَ «

 وتسّجل يب تّتصل أن مّنها طلبت. مرّات عشر مضاعف بسوء فيشعر األسبوع،
 طعام تناولت أّ�ا ختربين ريتا كانت وهكذا يوم، كل تفعله ما اآليل اليب على

 وأخذت اجلامعي، لصّفها الربنامج ووضعت املرحبا، عائلة مع العشاء
 على للطلبات واستجابت فنون، صف يف املتحف إىل- الفتاتني -»األحفاد«

 بعبارة تسجيلها تنهي كانت شك، أدىن دون من لكن. اإللكرتوين موقعها
.  مريون فيها تقصد الذعة

 طلبها ويلّيب  املسؤولّية، قدر على مريون يكون أن أيًضا، سرّا آمل، كنت  
 ومل أمامه، نفسها عرَّت عندما نفسها على ريتا تفّوقت لقد. آجًال  وليس عاجًال 

 يستحق ال شخص أّ�ا الراسخ إميا�ا على تؤّكد أن التجربة هلذه أريد أكن
 من إشارة انتظار يف ريتا يلتهمان واالنفعال التوتر بات األيّام، مرور ومع. احلب

.  إيل بالنسبة األمر كان كذلك مريون،
 فوجئ لقد الواقع، يف. تكّلما ومريون ريتا أن ملعرفة سررت التالية، جلستنا يف  

 كانت من. كّله القدر هذا أخفت أّ�ا وبواقع ريتا، به شاركته ما بكل بالفعل
 هي واحلنونة اللطيفة اإلنسانة هذه هل الشكل؟ بذا إليها اجنذب اليت املرأة تلك

 تكون أن ميكن هل أطفاهلا؟ يؤذي زوجها كان بينما خوفًا هربت اليت نفسها
 هذه هل أوالدها؟ أمهلت اليت نفسها هي املرحبا عائلة بأوالد تتم اليت املرأة هذه
 من غيمة يف أيّامها أضاعت اليت نفسها هي والفطنة الفّنانة املضحكة، املرأة
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 بل وحسب، مريون على ليس تأثريه ما هذا؟ يعين ماذا احلالة، هذه ويف إحباط؟
 فسيدخل سيواعده، الذي الشخص كان أيّا النهاية، يف وأحفاده؟ أوالده على

.  املقرّبة عائلته نسيج يف
 مرينا، مع تكّلم أنّه لريتا، مريون اعرتف هذا، »االستيعاب «أسبوع خالل  

 واآلن، معها، يتكّلم يزال ال هو. نصيحتها إىل استند لطاملا اليت املتوفّاة، زوجته
 النهاية، يف. منفتًحا إّمنا حذرًا يكون وأن األحكام، يطلق أّال  منه تطلب كانت

 يف لتفعل كانت ماذا يدري من رائع، وبزوج حمّبني بأهل عليها اهللا ينعم مل إن
 عن أخربتا هل: «سأله الذي الشرق يف بأخيه اّتصل كما الظروف؟ هذه مثل

 وفاة بعد العميقة والدنا كآبة عن حّدثتها هل بذلك، يعين وهو ،»أبينا؟
 وفاة بعد نفسه املصاب بك حيل أن ختشى كنت أنك أخربتا هل والدتنا؟
 مرينا؟
 قبل مريون لقّصة فائقة بعناية أصغى الذي الطفولة، بصديق اّتصل النهاية،   يف
 سّننا، يف. املرأة هذه عن الكالم هو تفعله ما كل صديقي، يا: «عليه يردّ  أن
 لديك عيوب؟ أي بال نفسك أختال طائرة؟ بإسقاط كفيل محل مع يأيت ال من

. أحد يذكرها ال املهمالت سّلة يف وعّمة يوم، كل معها تتكّلم متوفّاة زوجة
.  »األحالم؟ أمري نفسك؟ ختال من. هّيا إّمنا لقطة، أنت

 داخلي، صوت له قال. نفسه حّدث مريون أن ذلك، من األهم لكن  
 جيعلها ما هو به مّرت ما رّمبا. صورة لنا يقّدم إّمنا يعّرفنا ال ماضينا رّمبا. جازف

.  اآلن واحلنونة لالهتمام، املثرية املرأة هذه
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 يسبق مل «مريون، مع احلوار تتذّكر بينما تتلّوى وهي عياديت، يف ريتا قالت  
.  »ومتطّلبة أنانّية اعُتِربت لطاملا. باحلنونة نعتين أن ألحد
.  »مريون مع كذلك لست لكّنك  «
.  »كذلك لست ال،: «ببطء أجابت مث قليًال، باألمر ريتا فّكرت  
 يف ينفطر قد ما بقدر السبعني يف ينفطر قد القلب أن ذّكرتين ريتا مع جلسيت  

 وتعمل موجودة كّلها مشاعر -والعشق واحلنني، فاهلشاشة،. عشرة السابعة
 بالضيق، شعورك مدى عن النظر بغضّ . عمرًا احلب يف الوقوع يعرف ال-. بقّوة
 باألمل تشعر أن إّال  يسعك فال احلب، لك سّببها اليت املعاناة مقدار يكن وأيّا

 رّمبا لكن. األوىل املرّة يف كما متاًما جديد، حب بابك يطرق عندما وباحليويّة
 وأصبحت التجارب، من يكفي ما اكتسبت فقد -متاسًكا أكثر املرّة هذه تكون
 قلبك لكن- الوقت من يكفي ما متلك تعد مل أّنك تدرك وبتّ  حكمة، أكثر

 على يظهر رقمه رأيت أو حتب من صوت مسعت كّلما مكانه من يقفز يزال ال
 كرميًا، متساًحما، بكونه يتمّيز احلياة يف متأّخرًا يأيت الذي احلب. هاتفك شاشة

.  اعتبار أي قبل وملّحا وحّساًسا،
 مسّته مبا واستمتعت مًعا، اجلنس مارسا مريون، مع حديثها بعد أن ريتا أخربتين  
. اجلائع جسدها إليه يتوق كان ما متاًما ،»الرعشة من متواصلة ساعات مثاين«
 الكثرية للرعشات بعَظمته مشابًا ذلك وكان البعض، بعضنا أحضان يف مننا«

 يف شريكني إىل ومريون ريتا حتّولت املاضية، القليلة األشهر خالل. »سبقته اليت
 تعتين تزال ال. مًعا إليها سافرا بطولة بأول فازا الربيدج؛ لعبة يف وشريكني احلياة
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 غريها أحدهم ألن بل قدميها، بتدليك االستمتاع لّرد ليس قدميها، بأظافر
.  قدميها أصابع يرى بات

 تكون وأحيانًا تفعل، بل داخلية؛ صراعات تعاين ال ريتا أن يعين ال هذا  
 ضروريّة كانت ألوانًا حياتا يف التغيريات أضفت فبينما. ضارية صراعات
 بينما أوالدها على حزن: »قرصات «تسّميه ما ختترب ريتا تزال ال أليّامها،
 ماضيها بعد ثقة ذات عالقة حداثة عن ناجم توتّر أو أوالده؛ مع مريون تشاهد
.  املتّقلب

 بشكل مريون قاله شيًئا تفّسر أن وشك على مرّة، من ألكثر ريتا، كانت  
 أو سعادتا على نفسها معاقبة تستطيع حّىت  عالقتها ختّرب أن يعين ما سليب،

 جّبارًا جمهوًدا تبذل كانت مرّة، كل يف لكن. املألوفة الوحدة أمان إىل تنسحب
 رمستها اليت اجلملة لنفسها لرتّدد حواراتنا حتّلل وكانت التصّرف؛ قبل تفّكر كي
 كم عن أخربتا. »بنت يا األمر تفسدي ال «املناديل، علبة غطاء على

 أن من مرعوبًا بساطة بكل كان الطرفني أحد ألن تنفجر رأيتها اليت العالقات
 يدفع كي بوسعه ما بكل يقوم كان لذلك اآلخر، الطرف عنه يتخّلى

 من الذايت التخريب جيعل ما أن تدرك بدأت. عنه بعيًدا اآلخر بالشخص
 خلق عرب) اهلجر من القلق ختفيف (مشكلة حل حياول أنّه هو مبكان الصعوبة
). اهلجر هلذا يسعى شريكها جعل (أخرى مشكلة
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 ال أّنين مع مرّة، مسعتها جبملة ذّكرتين حياتا من املرحلة هذه يف ريتا مقابلة  
 بعشر أفضل تكون طريقي تعرتض مجيلة حلظة أو ضحكة كل إن: أين أذكر
.  »احلزن هذا مثل أخترب أن قبل عليه كنت ممّا مرّات

 * * *
 حتظى عاًما، أربعني منذ األوىل للمرّة أّ�ا هديّتها، فتحتُ  أن بعد ريتا أخربتين  

 أّ�ا افرتضت بل. حفًال  تتوّقع أّ�ا كانت يعين ال هذا. ميالد عيد حبفل
 وجدت املطعم، ذلك إىل دخلت عندما لكن مريون، مع بدوء ستحتفل
! مفاجأة - بانتظارها األشخاص من جمموعة

 بذلك تقومي أن ميكنك ال: «الذكرى بتلك تستمتع وهي اليوم، ريتا قالت  
.  »قلبّية بسكتة أصاب كدت. سبعينّية مع
 وأليس وصوفيا وكايل آنا وتضحك، تصّفق املرحبا عائلة اجلموع، بني من كان  
 الذين (وأوالدمها وابنته مريون وابن ؛)لريتا كهدايا لوحات الفتاتان رمست(

 من قليل وعدد ؛)الفخرّيني األحفاد من أخرى جمموعة فشيًئا شيًئا أصبحوا
 جتري أن أردت إن: «طّالبا أحد هلا قال (اجلامعة يف تدّرسهم الذي الطّالب

 بعض حضر كما). »السن يف متقّدم شخص مع بالكالم فعليك ممتًعا، حديثًا
 االنضمام على أخريًا موافقتها بعد (البناية إدارة جملس من الزمالء األعضاء

 وبعض) الصدئة الربيد صناديق الستبدال طارئًا اجتماًعا ريتا ترّأست إليهم،
 حواىل قدم. مؤّخرًا ومريون هي عليهم تعّرفا الذين الربيدج جمموعة من األصدقاء
.  صديق أي واحد عام قبل متلك ال كانت بامرأة حيتفلوا كي شخًصا العشرين
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 من إلكرتونًيا بريًدا ريتا تلّقت عندما الصباح، هذا حّلت الكربى املفاجأة لكن  
 من كل إىل حمكمة رسالة ريتا أرسلت مريون، إىل الرسالة كتابتها بعد. ابنتها

 من رسالة وصلتها اليوم، ذلك لكن. املعتادة الّالإجابة عليها تلّقت أبنائها،
.  اجللسة يف ريتا يل قرأتا روبني،

 تطلبني ال أّنك سعيدة وأنا أساحمك، ال حق، على أنتِ  حسًنا،: أّمي  
 بأّ�ا اعتقد ألّنين أقرأها أن غري من رسالتك أحمو كدت بصراحة،. السماح
 منذ تواصل على نكن مل ألنّنا رّمبا -ملاذا أدري ال مث،. املعتادة الرتّهات ستكون

 تراسلينين ال أّنك ألتأّكد أفتحها أن أقّله أستطيع خلتين- الزمن من فرتة
. القبيل هذا من شيء أي أتوّقع أكن مل لكّنين. املوت فراش على أّنك لتخربيين
  أّمي؟ فعًال  هذه هل أفّكر، وأخذت

 العالج أتلّقى نعم، -النفسّية معاجليت إىل رسالتك محلت األحوال، كل يف  
 على املطاف يب ينتهي أن أريد ال: «هلا وقلت- بعد روجر أهجر مل وال، اآلن؛
 ال كي األعذار أختلق مسيئة عالقة يف عالقة أبقى أن أريد ال. »احلال هذه

 اهللا أو جديد من أبدأ أن أستطيع ال أّنين أو فات قد األوان أن فأقّرر أغادر،
 أخربت. جديد من استعاديت روجر حياول عندما لنفسي أقوله ما يعلم وحده

 صّحية عالقة إجياد من املطاف �اية يف متّكنت لو أّنك النفسية معاجليت
 أبلغ حّىت  أنتظر أن أريد وال ذلك، أفعل أن أيًضا أنا فأستطيع با، تستمتعني
 إنّه منه؟ أراسلك الذي الربيدي العنوان الحظت هل. عمري من السبعني
.  وظيفة عن بواسطته أحبث الذي السّري بريدي
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.  القراءة واصلت مث الزمن، من لربهة ريتا بكت  
 إن سألتين معاجليت، على رسالتك قرأت أن بعد أمي؟ يا املضحك ما أتعلمني  

 مث. منها أيّا أذكر أن يسعين ومل طفوليت، من إجيابّية ذكريات بأي أحتفظ كنت
 استيقظت، وعندما باليه حفل إىل ذهبت أّنين حلمت. أحالم تراودين بدأت
 عندما فتذّكرت املعّلمة، أنتِ  وكنتِ  احللم، يف البالريينا راقصة كنت أّنين أدركت
 أتوق كنت باليه صف إىل وأخذتين عمري من التاسعة أو الثامنة يف كنت

 أبكي، فبدأت اخلربة، من يكفي ما أملك ال إّنين قالوا لكّنهم إليه، للذهاب
 رقص واّدعينا شاغر مكان إىل ذهبنا مث. »سأعّلمك أنا هيا،: «وقلتِ  فحضنتين

 أن لو ومتّنيت ورقصت ضحكت أّنين أذكر. ساعات دام أنّه يبدو لوقتٍ  الباليه
 أعادت أحالًما مشابة، أخرى أحالًما وحلمت. �اية ال ما إىل تدوم حلظة كل
.  األصل يف موجودة كانت أّ�ا أعلم مل ذكريات طفوليت، عن مجيلة ذكريات يل
 أي لبناء أو للكالم بعد جاهزة لست إّنين لك أقوله أن أحاول ما بأن أعتقد  

 يف تذّكرتك أّنين تعلمي أن أردتك لكن املطلق، يف رّمبا أو اآلن، العالقة من نوع
 واحلق إذ. ذاته حبد إجناز لكّنه كاٍف، غري ذلك أن أعلم حاالتك، أفضل
 ننبِ  مل لو حّىت  أن على واّتفقنا عنها كّلنا تكّلمنا. برسالتك كّلنا صدمنا يُقال،
 أنتِ  إن قلت، كما ألن، حياتنا شتات مللمة من بد ال أنّنا إّال  معك، عالقة

 مللمة أريد ال رّمبا أّنين معاجليت قالت. نستطيع أنّنا من بد فال ذلك، استطعت
 أعتقد لكّنين عنته، ما وقتذاك أفهم مل. أنتِ  تفوزين احلالة تلك يف ألن حيايت
.  أفهم بدأت أو. اآلن فهمت بأّنين
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.  خبري وأنتِ  عيد كل األحوال، كل يف  
 روبني: املرسل  
. مجيل إلكرتوين موقع: مالحظة  
 أن لو متّنت. به القيام يفرتض ممّا واثقة تكن مل. الرسالة عن نظرها ريتا رفعت  

 اليت روبني ألمر. كّلهم أوالدها ألمر حّقا تتم ألّ�ا أيًضا، عليها رّدوا قد أبناءها
َية، وألمر. بعد روجر تجر مل  وآخر إدمان، مشاكل يعاين يزال ال واحد الصِّبـْ

 ،»احلمل باّدعائها با للزواج خدعته سّيئة بغيضة امرأة «من الثانية للمرّة تطّلق
 وظيفة من احلني مذاك يقفز وتراه تعّلمية، صعوبات بسبب اجلامعة ترك وثالث

 وفضًال  معها، الكالم رفضوا لكّنهم املساعدة، حاولت إّ�ا ريتا قالت .أخرى إىل
 هلم قّدمت لقد األحوال؟ كل يف اآلن هلم تقّدمه أن ميكنها الذي ما ذلك، عن

.  وبينهم بينها االّتصال عليه يقتصر ما هذا طلبوا، عندما املاّدي الدعم
.  »الوقت طوال عليهم أخشى. عليهم أخشى  «
 ما فجل. حتّبيهم أن تستطيعني عليهم، اخلشية بدل رّمبا،: «قائلة تدّخلتُ   

 وليس منك حيتاجونه ما اآلن فاملوضوع حلّبهم، سبيل إجياد هو فعله تستطيعني
.  »منهم حتتاجينه ما
 عن ختربهم أن ريتا أرادت لقد. أبنائها على الرسالة تلك بوقع أفّكر أخذتُ   

 األمومة جانب يرون جتعلهم أن تغّريت، أ�ا هلم تبثت أن املرحبا، بعائلة عالقتها
 املوضوع هذا تؤّجل أن اقرتحت لكّنين. أيًضا إيّاه منحهم يف ترغب الذي احملب
 الذي والده عن أخربين الذي املريض كما بالنفور، سيشعرون ختّيلتهم. اآلن
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 سريع األب كان. منها أوالًدا وأجنب سّنا أصغر امرأة وتزّوج عائلته هجر
: العام أب على حصلوا اثنني رقم العائلة يف األطفال لكن احلس، عدمي االنفعال

 يف وتطوّع فيها، عزفوا اليت البيانو حفالت وحضر القدم، لكرة فريقهم دّرب
 شعر. رفاقهم أمساء وحفظ العطلة، أيام رحلة يف معهم وذهب مدارسهم،

 أصيب، وقد اثنني، رقم العائلة يف به مرغوب غري زائر دخيل، وكأنّه مريضي
 لطاملا الذي األب رأى عندما بالغ جبرح نفسها، القّصة يشاركونه كثريون كما

.  آخرين ألوالدٍ  أبًا أراده،
.  »بداية إّ�ا: «الرسالة على عّلقتُ   
 حياة يف األوىل للمرّة. مبريون والتقيا بريتا األبناء من اثنان اّتصل النهاية، يف  

 بقي سّنا األصغر لكن. ثقة وذات حمّبة أب صورة مع عالقة يبنيان بدآ الصبية،
 هذه أقّله بأس، ال لكن وبعيدين، غاضبني كانوا كّلهم أوالدها. غضبه يف غارقًا
 الفعل برد تتسّلح أن دون من إليهم اإلصغاء على قادرة ريتا أصبحت لقد. املرّة

 إداريّة وظيفة على وحصلت صغرية شّقة إىل روبني انتقلت. بالدموع أو الدفاعي
 منها قريبة تكون كي غربًا االنتقال على ريتا شّجعتها. العقلّية للصّحة عيادة يف

 حياتا بناء فيها تريد اليت الفرتة تلك يف باملعارف حماطة تكون كي مريون، ومن
 شّككت أو (النفسّية معاجلتها عن تتخّلى أن رفضت روبني لكن روجر، بعد
.  اآلن ليس). بروجر عالقة على األمر يكون أن ريتا
 تستمتع ريتا كانت. عائلة لكّنها فعلّية، عائلة حّىت  أو مثالّية، عائلة تكن مل  

.  إصالحه عن تعجز ما كل بسبب بالوجع تقرّ  لكّنها با،
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 بعض لتضيف الوقت جتد كانت أّ�ا إّال  ممتلئة، أصبحت ريتا أيّام أن ومع  
 ميكن ترحيب إشارة املنتجات هذه أحد. اإللكرتوين ملوقعها اجلديدة املنتجات
 الكبرية، باألحرف كتبتا كلمتني من اإلشارة تتأّلف. املنزل مدخل عند تعليقها

 مرحًبا «اإلشارة تقرأ. غريبة كّلها تبدو كاريكاتوريّة شخصّيات با حتيط
!».  عائليت

 على العبارة رأت معّلمة، وهي مريون، البنة أعّدتا مطبوعة كان الثاين املنتج  
 منها فّنية نسخة إنتاج باإلمكان كان إن وسألتها ريتا، مكتب فوق ملصق
.  »البشر حياة من جزء الفشل: «العبارة تقول. املرونة األطفال تعّلم كي لصّفها

.  »قاهلا من أذكر ال لكّنين ما، مكان يف قرأتا أّنين من بد ال  «
 ال أّ�ا أمانع ال لكّنين جلساتنا، إحدى يف أنا هلا قلتها عبارة كانت الواقع، يف  

 أن بكثري األفضل من: «يقول يالوم إيرفني العيادي النفس عامل كتب. تتذّكر
 وهو (املعاكس االحتمال بدل عنه حتّدثنا ما ينسى] لكن تقّدًما املريض حيرز[

 ال ولكن عنه احلديث مت ما بدقة يتذّكر أن ؛)املرضى لدى شيوًعا أكثر خيار
.  »تغيري أي حيرز

 شخصني جتريديّا تصّور صغرية مطبوعة عن عبارة الثالثة ريتا إضافة كانت  
 يا: كرتونّية تعّجبات بما حتيط يتحرّكان، متالمحان جسدامها رمادي، بشعر
: األجساد فوق أنيق منّمق خط يف كتبت! قليب …خّفف! ظهري …إهلي
.  أيًضا اجلنس ميارسون السن كبار

.  اللحظة تلك حّىت  جمموعتها يف مبيًعا األكثر القطعة إّ�ا  
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٥٥  
 ذلك أردت لو البكاء وتستطيع حفلي إنّه

 
 إّ�ا العنوان يقرأ. املفاتيح على أناملي فتجّمدت اإللكرتوين، الربيد وصل  

 قبل الرسالة أقرأ أّال  قّررت. جويل زوج مات، هو املرسل! األسود ارتدِ  …حفلة
 أن قبل جويل مأمت إىل الدعوة أفتح أن أريد ال. لليوم مريض آخر من أنتهي أن

.  املرضى أحد جلسة أدخل
 سأجد ختّيلتين جويل، أستقبل بدأت عندما. األمل برمّية جمّدًدا أفّكر أخذت  

 أعتقد «إىل وأورامها الشعاعّية صورها نتائج إىل اإلصغاء من االنتقال يف صعوبة
.  »اجلنس؟ يف أبادر أن دائًما عليّ  ملاذا«و ،»مّين  تسرقه اجلليسة أن
  مشكلة؟ تعانني أّنك تعتقدين: التايل السؤال رأسي يف يدور أن خفت  
 املرضى فمشكالت. تعاطًفا أكثر جعلين جويل مع تواجدي أن اّتضح لكن  

 بطفلهم؛ للعناية به وثقوا شخص قبل من للخيانة تعّرضهم: أيًضا تم اآلخرين
 هذه حتت. الشريك يرفضهم حني تعرتيهم اليت والفراغ اخلزي مشاعر أو

 كيف: ملواجهتها جويل اضطّرت اليت نفسها اجلوهريّة األسئلة تكمن التفاصيل
 رؤية دفعتين لقد أتواصل؟ كيف اليقني؟ انعدام يسوده عامل يف باألمان أشعر
 تم ساعة كل. اآلخرين مرضاي جتاه باملسؤولّية أكرب حسٍّ  امتالك إىل جويل
 اليت العالج ساعة خالل بالكامل حاضرة أكون أن وأريد مّنا، واحد لكل

.  منهم واحد كل مع أقضيها
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 أن قبل أماطل مالحظايت، الفت بتباطؤ دّونت مرضاي، آخر مغادرة بعد  
 فيها تشرح جويل من مالحظة الدعوة تتضّمن. اإللكرتونّية الرسالة أخريًا أفتح
 أن وتأمل ،»العيون ملء وبكاء وداع حفل «حيضروا أن الناس من تريد أّ�ا

 يف اآلخر نصفك قابلت إن ألنك «التجّمع من العازبون أصدقاؤها يستفيد
 كما. »األمور صغائر عن وستتخّلى واحلياة، احلب أمهّية يوًما تنسى فلن مأمت،
.  مكتيب يف جويل صاغتها اليت للمرثّية رابط على الرسالة حتتوي

 جويل أن إىل أشار آخر بريًدا واحدة، دقيقة بعد وتلّقيت ملات، تعازيّ  أرسلت  
 إّنك قلتِ . املوضوع صلب يف وسأدخل أراوغ لن ميتة، ألّنين: يقول. يل تركته

 جانب إىل تكوين أن تذّكري. تأتِ  مل إن سأعلم. وداعي حفل ستحضرين
. القّصة تعرفني حسًنا، …دائًما اليت تلك أيلني، العّمة عن وتعزليها أخيت

.  كّلها قصصي تعرفني
.  معنا كوين رجاء: مات من مالحظة مثّة  
 تبعات االعتبار يف أخذت أن يل سبق وقد هناك، أكون أن طبًعا أريد  

 نفسي معاجل كل يقوم ال. باحلضور جلويل أتعّهد أن قبل احملتملة تواجدي
 وإذ. حدود أبعد إىل يتوّرط كأن اخلط، جيتاز أن البعض خيشى. نفسه باخليار

 مهنة يف املستهجن من أنّه إّال  احلاالت، بعض يف صحيًحا ذلك يكون قد
 عندما إنسانّيتهم جتزئة النفسّيني املعاجلني من يُتوقَّع أن اإلنسانّية، احلالة قوامها
: الفرد حياة يف األخرى املهن على ينطبق ال هذا. مرضاهم بوفاة األمر يتعّلق

 إليهم يشري لن. األورام وأخّصائي اليدويّة، باملعاجلة اخلبري إىل جويل، حمامي من
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 أن النفسّيني باملعاجلني يفرتض أنّه غري. اجلنازة حضروا هم إن باإلصبع أحد
 بالراحة يبعث هناك تواجدهم كان لو ماذا لكن. معّينة مسافة على حيافظوا
  أنفسهم؟ املعاجلني يريح كان لو وماذا املريض؟ عائلة ألفراد

 ذا من. انفراد على مرضاهم وفاة على املعاجلون حيزن األحيان، معظم يف  
 أو االستشاريّة جمموعيت يف زمالئي غري جويل وفاة عن أحّدثه أن أستطيع الذي

 عائلتها تعرفها كما أو أنا، عرفتها كما منهم أي يعرفها مل فعلت، وإن ويندل؟
.  وحيًدا حيزن كي املعاجل ويُرتك). مًعا حيزنوا أن يستطيعون الذين (وأصدقاؤها

 أخذها من بد ال وسرّيّة خصوصّية اعتبارات مثّة اجلنازة، خالل حّىت   
 على تّتصل، قد. موتم عند مرضانا سرّيّة حبماية واجبنا ينتهي فال. باحلسبان

 بعض عن حبثًا النفسي، مبعاجله االنتحار، على زوجها أقدم زوجةُ  املثال، سبيل
 فتلك. القسم بذلك احلنث يسعهم ال النفسّيني املعاجلني لكن اإلجابات،

 املرضى أحد جنازة حضرت لو وهكذا،. حممّية التفاعالت وتلك امللّفات
 املعاجلة أّنين أجيب أن أستطيع ال املرحوم، أعرف كنت كيف أحدهم وسألين
 -التحديد وجه على املتوّقعة غري الوفّيات يف تطرأ املسائل وتلك. النفسّية

 من أكثر- سّيارة حادث أو قلبّية ذحبة أو زائدة، جبرعة املوت أو االنتحار،
 مع خمتلفة أمورًا نناقش حنن النهاية، يف. جويل وفاة مثل املتوّقعة احلاالت
 أحضر أن يف رغبتها يف وجويل أنا تناقشنا وقد. معاجلني بصفتنا املرضى،
.  جنازتا
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 ال. النهاية حىت معي تبقي أن وعدتِ  لقد: «يل قالت وفاتا من شهر قبل  
. »كذلك؟ أليس اخلاصة، جنازيت يف عّين  تتخّلي أن تستطيعني

 عائلتها وداع يف رغبتها كيفّية عن نتحّدث أخذنا جويل، أسابيع آخر يف  
 يرتكوه أن منهم تريدين الذي ما هلم؟ ترتكيه أن تريدين الذي ما. وأصدقائها

 معك؟
 يف هي فتلك حتوّال، حتدث اليت املوت فراش حوارات عن أحتّدث أكن مل  

 لكن والشفاء، والتفّهم والوضوح، للسالم الناس يسعى قد. ختّيالت الظن غالب
 واإلرباك واخلوف العقاقري من خليط عن عبارة ذاته حبد يكون قد املوت فراش

 أن نريد الذين األشخاص نكون أن التحديد وجه على املهم من هلذا .والوهن
 فسيبقى. ذلك أمكننا طاملا واّتساًعا انفتاًحا أكثر نصبح وأن اآلن، نكو�م
 من سنوات بعد تواصل مريًضا، أذكر. طويًال  انتظرنا ما إذا إجابة أي بال الكثري
 حتّطم لكنّ  معه، عالقة لبناء يسعى كان الذي البيولوجي، والده مع الرتّدد،
.  أسبوع بعد مات وقد غيبوبة، يف للوعي، فاقًدا كان والده أن علم عندما فؤاده

 هلا فنسمح األخرية، اللحظات تلك على منها فائدة ال ضغوطًا منارس كما  
 خضم يف وتوفّيت مرضاي أحد زوجة ا�ارت. قبلها حدث ما كل بتجاوز
 وهي ماتت. «الغسيل يف بدوره قيامه عدم عن يدافع كان بينما بينهما، نقاش

 حيّبان وكانا ناجًحا، زواجهما كان الواقع، يف. »وغد بأّنين تعتقد مّين، غاضبة
 أنّه اعتبار على مكّرًسا بات اجلدال ذلك أن مبا لكن. بصدق البعض بعضهما
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 حالة أي يف هلا مكانًا لتجد تكن مل أمهّية اكتسب تبادالها، اليت الكلمات آخر
.  مغايرة

 الوقت كان ولو جلساتنا، معظم يف تنام جويل كانت النهاية، اقرتاب مع  
 على بروفة وكأنه اآلن بدا أنّه إّال  لرتاين، تأيت كانت عندما السابق يف ليتوّقف
 كانت لو فيما الرعب دو�ا لكن السكون حالة شعور »جتّرب «كانت مماتا؛
.  وحيدة

 كذلك؟ أليس األصعب، دائًما هي بالكاد فكرة: «األيام أحد عصر قالت  
 الصورة نتيجة تكون تكاد. بطفل سأرزق بالكاد. شيء على أحصل أكاد

 كثريين أن كيف أفّكر أخذت. »اليوم بعد بالسرطان أصاب ال أكاد. إجيابية
 من تقرتب أن إليك بالنسبة يكون قد ألنّه احلياة، يف إليها يتوقون أمورًا يتفادون
.  األساس من جتازف أّال  من إيالًما أكثر تنجزه أن غري من هدفك

 يف متوت أن تريد أّ�ا جويل أخربتين اهلدوء، املرتفة اجللسات تلك خالل  
 بصور سريرها أحاطت. هناك أراها كنت األخرية، القليلة اجللسات ويف منزهلا،
 العازب مسلسل إعادات وتشاهد السكرابل تلعب وكانت أحّبتهم، من لكل

.  الزّوار وتستقبل املفّضلة، ملوسيقاها وتستمع
 جويل فأسّرت. صعًبا اجلميلة اللحظات بتلك االستمتاع بات النهاية، يف لكن  

 ففهموا ،»النحو هذا على أعيش أن أريد ال لكّنين أعيش، أن أريد: «لعائلتها
 األحوال أي يف قادرة تكن مل. الطعام تناول عن ستتوّقف أّ�ا معناه ذلك أن

 يكن مل حياة من هلا تبّقى ما أن قّررت وعندما. األطعمة معظم تناول على
٦٠٦



 طبيعي، بشكل جسدها استجاب احلياة، من تريده الذي للمقدار كافًيا
.  أيّام غضون يف ورحلت

 بل. األخرية جلستنا تسّمي أن جلويل حيلو كان كما »عظيمة خبامتة «حنظَ  مل  
 بالكاد بصوت فقالت. الستيك شرائح حول يل األخرية كلماتا متحورت
! ستيك شرحية مقابل شيء بكل للتضحية مستعّدة أنا كم إهلي، يا: «مسموًعا
. عميق سبات يف رقدت مث. »ذاهبة أنا حيث الستيك يقّدموا أن بم األجدى

 »الوقت انتهى «من الرغم على حيث جلساتنا، �اية تشبه ال �اية كانت
.  لقوله املزيد مثّة أن شعور دائًما يربز الوداعات، أفضل يف. احلديث يطول

 حفل يف الغفرية احلشود بفعل- املستغرب من ليس أنّه مع -بالذهول أصبت  
 أصدقاء: حياتا مشارب كل من هنا األشخاص مئات اجتمع. جويل تأبني

 على التدريب من وأصدقاؤها الصيفّية، املخّيمات من وأصدقاؤها طفولتها،
 املدرسة، من وأصدقاؤها القراءة، نوادي من وأصدقاؤها الركض، سباقات

 ومن اجلامعة من (العمل يف وزمالؤها وأصدقاؤها اجلامعة، أيّام من وأصدقاؤها
 وأهل اجلانبني، من وأجدادها وأهلها، ،)سواء حد على جوز ترايدر متجر
 هذه من أفراًدا ألن األشخاص هؤالء هم من عرفت. وأنسباؤهم مات،

 عنت وما عنها قصًصا وخيربون جويل، عن يتكّلمون وراحوا وقفوا الموعات
.  هلم
 الصف يف أنا وجلست مبني، صمت يف اجلميع دخل مات، دور جاء عندما  

 حفلي، إنّه: مكتوبعليه. يدي يف واملنديل املثلج الشاي كوب إىل أنظر اخللفي،
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 مكتوب كربى يافطة السابق يف الحظت! ذلك أردت لو البكاء وتستطيع
.  »ذاك وال هذا ال أختار: «عليها

 فعل، وعندما. يتكّلم أن قبل نفسه يلملم كي الوقت لبعض مات احتاج  
 رحيلها بعد به ليحتفظ له كتابًا كتبت اليت جويل عن فكاهة اجلميع أخرب

 فقد. واخلسارة احلب عن ملحمّية رواية: حب قّصة أطول أقصر: وعنونته
.  القراءة وواصل فشيًئا شيًئا جأشه رباطة استعاد مث هنا، قليًال  السيطرة

 كتبت- قّصتهما �اية -�ايته من اقرتب عندما الكتاب يف تفاجأ أنّه شرح  
 شّجعته. مات حياة دائًما احلب ميأل أن يف أملها عن فيه عّربت فصًال  جويل
 صديقات ؛»احلزن يف صديقاته «أمستهن من مع وعطوفًا صادقًا يكون أن على

 ال: له تقول كتبت. شفائه رحلة يف سيواعدهن اللوايت أولئك النهوض،
 مواعدة مبلف ذلك وأتبعت. البعض بعضكما من شيًئا تكسبان رّمبا. تضّللهن
 مث احلزن، يف صديقاته إلجياد استخدامه مات يستطيع آن يف وطريف ساحر
 مواعدة ملف شكل على موجعة حب رسالة أمجل كتبت. جّدية أكثر حتّولت

. حياته معها سيكمل اليت الشريكة جيد كي استخدامه مات يستطيع آخر
 اليت الرائعة والعائلة املّتقدة، اجلنسّية وعالقتهما وتفانيه، نزواته، عن تكّلمت

. رائًعا والًدا سيكون وكم ،)اجلديدة املرأة هذه ترثها أن يفرتض واليت (ورثتها
 مًعا، أبوين يكونا أن الفرصة هلما سنحت فقد هذا، من يقني على أّ�ا    كتبت

.  إّال  ليس قليلة وألشهر جلنني كان وإن

٦٠٨



 بكاء حالة من ينتقلون املعّزون احلشود كان القراءة، من مات انتهى عندما  
 حب ملحمة يعيش أن فرد كل على: قائلة جويل ختمت. ضحك حالة إىل

. بفرصتني نفوز فقد حمظوظني، كّنا إن. أنا منها نصييب نلت. حياته يف واحدة
.  أخرى ملحمية حب قّصة لك أمتّىن 

 إّال  بالعدل يشعر لن أنّه أعلن مات لكن ههنا، انتهت األمور أن كّلنا خلنا  
 هذا من قال، لذا،. أيًضا ذهبت أينما احلب من حّصتها جويل نالت إذا

.  اجلّنة يف مواعدة ملف هلا كتب املنطلق،
 مرتّددة جاءت أّ�ا مع مكتومة، قليلة ضحكات احلاضرين مسامع إىل تناهت  
 كانت ما متاًما هذا ال، لكن املوت؟ عتمة من كثري األمر يف هل. البداية يف

 مريح غري اجلميع، على يسيطر واحد جوٌّ . أعتقد ما على جويل، إليه لتسعى
 كتب. رادع أي بال ويبكون اجلميع سيضحك ما وسرعان وحزين، ومضحك

 أي هلا تقّدم ال الفطر، تكره أّ�ا من حيّذره اجلّنة، يف املنتظر حبيبها إىل مات
 عن لك وعّربت جوز، ترايدر متجر هناك ُوجد وإن. الفطر على حيتوي طبق

.  ممتازة خصومات على وستحصل. فادعمها هناك، العمل يف رغبتها
 يف لكن عّدة، بأساليب املوت على جويل انتفضت كيف ليذكر انتقل مث  

 العامل فرتكت لآلخرين، »اإلحسان «تسميته مات حيسن كان ما يف األساس
 ومتلّقو هي، ما أعلم كنت لكّنين حسناتا، يعّدد مل. وجدته ممّا أفضل مكانًا
.  األحوال كل يف شرًحا استفاضوا األفعال تلك
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 جانًبا أيًضا ورأيت جلويل بوعدي وفيت أّنين وأسعدين حضرت، أّنين أسعدين  
 خارج حياتم تبدو كيف مرضاي، من أي عن به أعلم أن يسعين ال منها

 إّمنا العمق، يف املعاجلون يغوص الثنائّية، اللقاءات ففي. النفسي العالج حدود
 كوين من الرغم وعلى. توضيحّية رسوم دون من كلمات أفقّيا، الصورة يرون ال

 هذه بني هنا دخيلة أّنين إّال  ومشاعرها، جويل أفكار على النهائية املطّلعة
 حدث لو إنّه املعاجلني، حنن لنا، قيل. جويل تعرف إّمنا أعرفها ال اليت اجلموع
 مع التفاعل نتفادى وأن جانًبا، نبقى أن فعلينا لنا، مريض جنازة وحضرنا
 لطيف ثنائي بدأ املغادرة، وشك على كنت بينما لكّنين فعلته، ما هذا. احلضور
 قبل غرامي موعد يف مجعتهما زواجهما، عن مسؤولة جويل إن قاال. حيادثين
 قبل لكن معتذرة، أنسحب أن حاولت مث لقّصتهما، ابتسمت. سنوات مخس

.  »جويل؟ تعرفني وكيف: «السّيدة سألتين أجنح، أن
 اللحظة يف لكن ،»صديقة كانت: «بالسرّية نفسي أذكر وأنا تلقائّيا فأجبتها  

.  حقيقّية أّ�ا أدركت اجلملة، هذه فيها قلت اليت
 خمتلف إىل تدخل أن قبل ،»يب؟ ستفّكرين هل: «تسألين جويل كانت  

 وكانت. سأفعل أّنين أجيبها دائًما وكنت إليها، خضعت اليت اجلراحية العملّيات
 من وقلقها خماوفها وسط الرتكيز على وتساعدها ترحيها التطمينات هذه

.  اجلراحة ملبضع خضوعها
 معىن السؤال هذا ارتدى حتتضر، جويل أن واضًحا بدا عندما مؤخرّا، لكن  

  فيك؟ حّيا مّين  جزء سيبقى هل: آخر
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 ويف جناحه، حتت متوت ألّ�ا مريعة حبال تشعر إ�ا ملات مؤّخرًا جويل قالت  
 »املوسيقّية املسرحّية من غنائّية قصيدة مع رسالة مات هلا أرسل التايل، اليوم

 كان إن املفجوع زوجها احملبوبة الزوجة شبح فيها يسأل. »السرّية احلديقة
 طريقة جتد«و قلبه، يف با حيتفظ أن بإمكانه كان وإن هلا، يغفر أن بإمكانه
 أن يصّدق ال أنّه وأضاف. نعم مات، كتب. »افرتقنا وقد اآلن لتحّبين، جديدة
.  اآلبدين أبد إىل حييا داخلنا يف شيًئا مثّة لكن خيتفون، الناس

: أذين يف يدور جويل سؤال مسعت اليوم، ذاك سّياريت إىل مّتجهة كنت بينما  
  يب؟ ستفّكرين هل
.  أفعل أزال ال السنوات، هذه كل بعد
.  الصمت حلظات يف غرقت كّلما أذكرها أزال ال  
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٥٦  
 أحيانًا تكون السعادة

 
 طعامنا، وجبة على حيتوي الذي الكيس يده من يضع وهو جون سألين  
 اليوم جلسة إىل معه أحضر. »حقري؟ أّنين تعتقدين هل. جتاملينين ال بصراحة،«

 جون، حضن يف جلست- املدينة خارج ومارغو مريضة جليستها إذ -روزي
 الالمعتني، روزي عيين كما اآلن، عليّ  جون عينا. الطعام علب تتشمَّم وراحت

.  إجابيت ينتظران كالمها وكأن
 أود ما وآخر جون، أؤذي فقد بنعم، أجبت إن. غرّة حني على سؤاله أخذين  

 حقارة سلوكّياته أكثر عن أتغاضى أكون فقد بكّال، أجبت وإن. أذيّته هو فعله
. جون إّمعة أكون أن هو به القيام أود ما وآخر. لديه الوعي أخلق أن بدل

: آخر أمر يهّمين ما لكن حقري؟ أّنك تعتقد هل: عليه السؤال أقلب أن أستطيع
  اآلن؟ وملاذا- يسأل ملاذا
 احنىن الكنبة، على القرفصاء جيلس أن بدل لكن قدميه، من حذاءه جون نزع  
 األرض، على ومتوضعت روزي قفزت. ركبتيه على كوعيه ووضع األمام، إىل

.  »الصغرية أمرييت يا إليك. «صغرية قطعة أعطاها. جون إىل تنظر وأخذت
 ليالٍ  قبل ملارغو مؤسف بتعليق تفّوهت مهم، لكّنين، حصل، ما تصّدقي لن  «
 فقلت لألزواج، معاجل إىل نذهب أن أوصاها النفسي معاجلها إن قالت. قليلة
. الغيبّ  معاجلها باقرتاح بالضرورة أثق ال ألّنين أنتِ  تنصحيين أن أريد إّنين
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 اختيار يف أحاذر أن يب يفرتض كان أنّه فمي من الكلمة خرجت حلظة وأدركت
 معاجلي «فسألتين. عليّ  مارغو وانقّضت فات، قد األوان كان لكن ألفاظي،

 شك فال حقري، أنا كم رؤية من معاجليت تتمّكن مل إن قالت مث. »أنا؟ الغّيب؟
 النفسي معاجلها لنعيت فاعتذرتُ . الغبّية املعاجلة إىل يذهب من أنا أّنين يف

 كانت مىت أذكر وال مًعا، ضحكنا مث بالغبّية، معاجليت لنعتها واعتذَرت بالغّيب،
 فحضرتا الفتاتان ومسعتنا التوّقف، نستطع مل. مًعا فيها ضحكنا اليت األخرية املرّة

 من سألتا ،»املضحك؟ ما. «الانني من زوج أنّنا لو كما إلينا تنظران وأخذتا
 يف املضحك ما ندرك كّنا بأنّنا أعتقد ال. شرح أي تقدمي من نتمّكن أن دون
.  األمر

 من متّكننا عدم على نضحك كّلنا وبتنا أيًضا، بالضحك الفتاتان بدأت مث  
 نفسها، على تتدحرج وبدأت األرض على رويب ومتّددت. الضحك عن التوقف
 األرض، إىل ونزلنا البعض بعضنا إىل ومارغو أنا نظرنا مث غرايسي، فعلت كذلك
 روزي ركضت مث. ونضحك نومنا غرفة أرضّية على نتدحرج األربعة حنن وبدأنا
 يف جتّمدت األرض، على نتدحرج رأتنا وعندما كّلها، اجللبة هذه سبب ما لرتى

 ال البشر، أنتم: تقول أّ�ا لو كما برأسها تز وقفت. الباب عند هناك مكا�ا،
 كنت وبينما. روزي على فضحكنا. بعيًدا ركضت مث. عليكم يفهم أحد

 الثانية، الغرفة من علينا تنبح والكلبة وبنايت زوجيت مع األرض على أتدحرج
 يف فيه وأعيش أراقبه أّنين لو كما علو، من لو كما املشهد، هذا أتأمل رحت

.  »عائليت أحب كم وفّكرت، واحد، آن
٦١٣



.  يكمل أن قبل لثانية الفكرة هذه عند توّقف  
 أنا قضينا ماذا؟ وتعلمني. طويل زمن منذ با أشعر مل بسعادة شعرت  «

 يسود الذي التوتّر من كبري جزء اختفى. ذلك بعد مًعا مجيلة حّقا ليلة ومارغو
. حصل ما أعرف ال ذلك، بعد لكن. «الذكرى لتلك جون ابتسم. »بيننا عادة
 يف أفّكر لساعات يقظًا بقيت الليلة تلك يف لكّنين كثريًا، حتّسن قد نومي كان

 أعلم ألّنين. تفكريي من أنزعها أن أستطع مل. حقري أّنين عن مارغو قالته ما
 حلظة، فّكرت، مث. حتّبينين أّنك الواضح من أعين،. حقري أّنين تعتقدين ال أّنك
 رؤية عن عاجزة وأنت حقريًا كنت لو ماذا حق؟ على مارغو كانت لو ماذا

  غبّية؟ أنتِ  أم حقري، أنا هل - باختصار إَذا. غبّية معاجلة حّقا فتكونني ذلك؟
 ببايل خطرت. غبّية أّنين أّدعي أو حقري إنّه أقول إّما. مأزق من له يا فّكرت،  

 وال هذا ال أختار: الثانوية كتاب يف أصدقاؤها هلا كتبها اليت واجلملة جويل
.  ذاك
.  »ثالث احتمال مثّة رّمبا: «قائلة عليه فاقرتحت  

 التغيري أن مرّة ذات املرشدين أحد الحظ. بإصرار أجابين ،»احلقيقة أريد  «
 على األمر ينطبق وقد ،»مفاجئ بشكل مث تدرجيّيا، «العالج يف حيصل ما غالًبا
 النوم، على يقوى ال سريره، يف ويسرة مينة يتّقلب جون ختّيلت. أيًضا جون
 بدأ قد أغبياء حوله من اجلميع أن كيف وقوامه لنفسه بناه الذي الزجاج وبيت
 آخر شخص أي من أفضل لست. حقري أنا: احلطام إّال  أمامه جيد ومل ينهار،

.  خمطئة كانت أّمي. ممّيز- 
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 على النرجسي الدفاع ا�يار ببساطة إّ�ا. أيًضا احلقيقة هذه ليست لكن  
 »السيئ وأنت اجلّيد أنا «معتقد من انطالقًا جون بدأ. به مباَلغ تصحيح شكل

 من أيّا لكنّ . »السيئ وأنا اجليد أنت - «عقب على رأًسا ينقلب اآلن هو وها
.  صحيح هذا
 إّنك بل حقري، أّنك أو غبّية أّنين ليست أراها، كما احلقيقة: «بصدق فأجبته  

.  »نفسك محاية بدف حبقارة، تتصّرف أحيانًا
 أن وشك على وكأنّه وبدا عميًقا نفًسا أخذ. جون فعل رّدة أراقب كنت  

.  غفت اليت روزي يتأّمل الدقيقة، حلواىل صامًتا ظل. عنه عدل مث شيًئا يقول
. »أحيانًا: «مضيًفا ابتسم مث. »كحقري أتصّرف أنا صحيح،  «

 اللفظة تلك أن كيف أحيانًا، لفظة مجالّية موضوع مؤّخرًا وجون أنا   تناولنا
 الطيف، طريف أحد من نتدّىل  أن بدل املريح الوسط يف وتبقينا تسّطحنا،

 أو باألبيض التفكري طغيان من اهلروب على تساعدنا. العزيزة باحلياة نتشّبث
 أن يرى كان ومهنته، زواجه ضغوط يعاين كان بينما أنّه جون اعرتف. األسود

 تلك فقد أنّه ففّكر غايب، تويفّ  مث سعيًدا، فيها يكون حلظة وجود من بدّ  ال
 أو،/ إما ليس األمر بأن شعور على بات إنّه يقول واآلن،. األبد إىل السعادة

.  أبًدا أو دائًما ال، أو نعم
 تكون السعادة رّمبا: «جديد من األريكة ظهر إىل يستند وهو أضاف مث  

 معاجل جتربة يف ضيم ال بأن أعتقد. «الراحة بعض له جتلب فكرة إّ�ا. »أحيانًا
. ويندل يبدو ما على اقرتحه الذي املعاجل إىل يشري وهو جون قال ،»األزواج
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 بعد اجللسات من عدًدا وحضرا لألزواج، معاجل إىل ذهبا قد ومارغو جون كان
 على باللوم تباًعا يلقيان -واخلجل الغضب من كالمها كان لكن غايب، وفاة

 التشريح «مسّاه مبا يهتم مل جون أن لدرجة- نفسيهما وعلى البعض بعضهما
 كعامل املخمور، السائق عن الشرطة تقرير املعاجل أحضر عندما »الدي غري

 يرى ال لكّنه لذلك، جاهز فهو العالج، مارغو أرادت إن. احلادث يف مساهم
.  أسبوع كل ساعة عذابه إلطالة سبب أي
 وابنه، أّمه، -الكثري خسر ألنّه األزواج عالج على موافق أنّه اآلن يشرح لكّنه  

.  األوان يفوت أن قبل مبارغو حيتفظ كي حيارب أن ويريد- نفسه ورّمبا
 غايب، عن الكالم- وبرويّة برتّدد -مؤّخرًا ومارغو هو بدأ املنطلق، هذا من  

 حياتما من املرحلة هذه يف مها من يتعّلمان كانا. أيًضا كثرية أخرى أمور وعن
 احملّصلة، كانت أيَّا أن جون، يربّر وأخذ. قدًما السري أرادا ما إذا ذلك يعين وما
.  األزواج معاجل يساعد قد
.  فقاطعته- »غبّيا الرجل كان إن لكن: «يقول شرع مث  

 املستطاع قدر تتشّبث أن حتاول أن فأنصحك الشعور، هذا تكّون بدأت إن  «
 بك يبعث فقد مفيًدا، املعاجل كان ولو. املعلومات من مزيد على حتصل حىت

 دعنا. االنزعاج هذا هنا نناقش أن وميكننا االرتياح، بعدم شعورًا العالج مسار
 اليت اللحظات أسرتجع أخذت. »عليه حكمك تصدر أن قبل مًعا نفهمه

 الذي ما تساءلت أّنين أذكر. عليه انزعاجي ألقيت عندما بويندل، با شككت
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 أحيانًا مبتذًال  وجدته أّنين أذكر. حزين عن األوىل للمرّة تكّلم عندما يدّخنه كان
.  أخرى أحيانًا كفاءته يف وشككت

.  تسري حّقا األمور ندع أن قبل وللمساءلة، لالنتقاد، للشك، كّلنا حنتاج رّمبا  
. بطفولته يفّكر بدأ الليلة، تلك النوم يف صعوبة وجد عندما أنّه جون أخربين  

 تكن مل عائلته لكن طبيًبا، يصبح أن أراد صغريًا، صبّيا كان أن منذ إنّه قال
.  الطب كلّية إىل لرتسله املال من يكفي ما متلك
.  »اختصاص؟ أيّ . ذلك أعلم أكن مل  «
 طبيب جون،. »نفسي طبيب. «بديهّية اإلجابة أن لو كما جون إيلّ  نظر  

!  غبّية من هلا يا هذا؟ قالت محاتك: مرضاه مع جون أتصّور أن حاولت! نفسي
.  »نفسي؟ طبيب ملاذا  «
 أن وأريد احلال، بطبيعة أّمه، فقد طفًال  كنت ألّنين. «بغضب جون إيلّ  نظر  

 هلذا. «قليًال  توّقف. »القبيل هذا من شيء أي أو نفسي أنقذ أو أنقذها
.  »جرّاًحا أكون أن أستطيع ال كسول وألّنين السبب

.  بفكاهة هشاشته يغّطي كان وإن الذايت، وعيه أذهلين  
 احلصول أمل على الطب كّلية يف تسّجل األحوال، كل يف أنّه خيربين وواصل  

 لكّنه باهظًا، َديـًْنا مديونًا سيتخرّج أنّه يقني على كان. قّيمة ماّدية مساعدة على
 اجلامعة، يف صنيًعا أحسن. الطبيب راتب من دينه يسّدد أن يستطيع أنّه ختّيل

 يف ساعة عشرين للعمل مضطرًا كان لكّنه البيولوجيا، ختّصص يف وحتديًدا
 تكن ومل. املرجّوة باجلودة نتائجه تأتِ  فلم اجلامعّية، أقساطه يدفع كي األسبوع
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 يسهرون كانوا الذين التحضرييّة، السنوات يف زمالئه سائر كما مرتفعة بالتأكيد
 إىل االنتقال من متّكنهم اليت النتائج أعلى على للحصول ويتنافسون الليل طوال

.  بالطب التخّصص
 أن املؤّكد أن غري. الكّليات من عدد يف مقابالت على حصل ذلك، ومع  

 كتبه ما عظمة مبديح يبدأ كأن الناعمة الضربات بعض له يسّدد كان املسؤول
 غري إّمنا اجلّيد ملعّدله نظرًا توّقعاته، ضبط على يعمل أن قبل الطلب يف

 على ،!»كاتًبا تكون أن عليك: «قائًال  مسؤول من أكثر عّلق وقد. االستثنائي
 كان أنّه طلبه من يروا أن يستطيعون أال. جون ثائرة ثارت. ال أو املزاح سبيل
 تفانيه؟ هذا يُظهر أال التحضرييّة؟ السنوات برنامج يتابع بينما وظيفة يف يعمل

 من حفنة أن يروا أن ميكنهم أال قدًما؟ املضي على وقدرته العمل؟ يف وأخالقه
 بل قدرته على مؤّشرًا ليست اللعينة املتوّسطة العالمة وتلك اجلّيدة العالمات

 الصف يف يبقى كي أو يدرس، كي الكايف بالوقت يوًما حيظَ  مل أنّه واقع على
 املخترب؟ حصص طالت ما إذا

 حيصل مل لكّنه الطب، كّليات إحدى إىل الدخول من جون متّكن النهاية،   يف
 لن أنّه جّيًدا يدرك كان أنّه ومبا. يستمر كي املاّدية املساعدة من يكفي ما على

 التحضرييّة، السنوات خالل فعل كما الطب كّلية يف أمره يتدبّر أن يستطيع
 الذي والده، اقرتح. مستقبله يبكي التلفاز، شاشة حول وتسّمر العرض رفض
 مل جون لكن علوم، أستاذ جون يصبح أن الراحلة، والدته كما استاًذا، كان

 يصبحون الفعل، يستطيعون ال الذين أولئك: «الشهري القول يستعيد ينفكّ 
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 املواد يف ينجح أن يستطيع أنّه يعلم كان -الفعل يستطيع وجون. »معّلمني
 أمام جالًسا كان وبينما. إّال  ليس للمال حيتاج هو- الطب كّلية يف العلمّية
.  فكرة بباله خطرت العاثر، حظّه يلعن التلفاز

.  نفسه وبني بينه فّكر اهلراء، هذا أكتب أن أستطيع  
 حلقة كتب مث السيناريوات، كتابة كيفّية يعّلم كتابًا جون أحضر باختصار،  

 يف الكّتاب فريق ضمن توظيفه فتم دليل، يف امسه وجد وكيل إىل وأرسلها
 كانت خطّته لكن ،»مطلقة تفاهة «كان املسلسل إن قال. تلفزيوين مسلسل
 االنتساب يعيد مث املال، من يكفي ما وجيين سنوات، لثالث يكتب أن تقتضي

 أفضل مسلسل يف وظيفة على حصل واحد، عام بعد لكن. الطب كّلية إىل
 الذي الوقت ويف. األّول الطراز من مسلسل إىل انتقل التالية، السنة ويف بكثري،

 قد كان الطب، كّلية يف نفسه يسّجل كي املال من يكفي ما جون فيه جىن
 من الطب كّلية يدخل أّال  قّرر. الصغرية شّقته يف له إميي جائزة أول عرض
 جيين أن أراد ذلك، عن فضًال  املرّة؟ هذه الكّليات عن ابتعد لو ماذا. جديد
 يف أطفاله يكون حىت- هوليوود يف جينيه أن يستطيع الذي اجلنوين املال -املال

 وتستطيع املال، من الكثري ميلك إنّه يقول اآلن،. واجهه عّما مبنأى املستقبل
.  هلما حيلو كما الطب كّلية ارتياد ابنتاه

 مث تنّهدت، عينيها، روزي فتحت. ساقـَْيه تسوية وأعاد ذراعيه، جون مّدد  
 املسرح على واقًفا كان عندما يذكر إنّه قائًال  أكمل. جديد من أغمضتهما

 أن تستطيعون! أوغاد يا هذا، إليكم يفّكر، العمل فريق مع اجلائزة لتسّلم
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 جائزة على حصلت لقد! مؤّخراتكم يف وحتشروها تلك رفضكم رسائل تستعيدوا
! اللعينة إميي
 إحساس جون يتمّلك اجلوائز، من املزيد مسلسله حيصد بينما سنة، كل يف  

 فيه مبا جّيد أنّه يؤمنوا مل الذين األشخاص أولئك كل يتذّكر. بالرضا عنيد
 ميتلك اإلميي، جوائز فيه تكتظ مكتب يف اآلن، هنا هو ها لكن الكفاية،
 لن فيفّكر، التقاعد، بصناديق مليئة وحمفظة النقد، فيه يكثر مصرفّيا حسابًا

.  مّين  هذا يأخذوا أن يستطيعوا
.  منه أّمه أخذ من متّكنوا »هم «كيف إىل بفكري جنحت  

. »جون؟ يا »هم«الـ من  «
 جناحه وراء الدافع أن واضًحا كان. »الطب كّلية يف اللعينون املسؤولون  «
 إليه بالنسبة »هم«الـ يكون قد من تساءلت. الشغف هو ما بقدر االنتقام كان
 كما ليس أقّله يشاهد، أحد يكن مل وإن اجلمهور، بني »هم «ملعظمنا. اآلن

 يبالون ال- حبق يشاهدوننا الذين األشخاص -يشاهدوننا الذين فأولئك. خناهلم
  جلون؟ بالنسبة الناس هؤالء َمنْ . هلم نقّدمه الذي بالعرض وال الزائفة، بالنفس

.  »نقّدمه الذي بالعرض يهتم اجلميع. هّيا آه،  «
.  »حّقا؟ ذلك تعتقد هل  «
.  »معاجليت أنت: «جون تنّهد  
  إًذا؟  
.  األريكة على جبسده جون أرخى  
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. فكرة أغرب ببايل خطرت عائليت، مع األرض على أتدحرج كنت عندما  «
 أحسست ألّنين اللحظة تلك يف تريين أن أردتك. ترينا أن تستطيعني لو متّنيت

 قّمة تعلمني، كما املكان، هذا يف فهنا. بالفعل تعرفينه ال شخًصا كنت أّنين
 متلكني رّمبا. تعلم رّمبا فّكرت، اليوم، سّياريت أقود كنت بينما لكّنين. الكآبة
 إن واثًقا لست -ألّنين. النفسّيني باملعاجلني اخلاصة السادسة احلاّسة من نوًعا
- فيه تغرقينين الذي السادي الصمت أو تلك، املزعجة أسئلتك السبب كان

 رأسك، يف تكرب أن للخّسة أريد ال كذلك؟ أليس تفهمينين، بأّنك أشعر لكّنين
 عن متكاملة صورة متلكني قد أّنك لكّنين فّكرت القبيل، هذا من شيء أي أو

.  »حيايت يف آخر شخص أي عين ميلكه ما تفوق كينونيت
 يب، أثّر كم جون أخرب أن أردت. أتكّلم أن أستطع مل حبيث التأثر من كنت  

 ال أن أخربه أن أردت. باألمر ليخربين استعداده لكن وحسب، شعوره ليس
: قائًال  جون صرخ صويت، أستعيد أن قبل لكن اللحظة، تلك سأنسى أحسبين

.  »أمامي اللعني بكاءك تبدئي ال اهللا، حبق آه،«
 أن دون حالت بغّصة شعرت أّنين أخربته مث. جون فعل وكذلك قهقهت،  

 فيها قال سابقة، جلسة تذّكرت. اآلن اغرورقتا جون عينا. دقيقة قبل أتّكلم
 مبهمات تقوم كانت مارغو أن فكرة فراودتين البكاء، دائمة مارغو إن جون
 ورّمبا تبكي، مارغو ترتك أن تستطيع رّمبا فاقرتحت. كالمها عن تبكي اثنني،

 للسماح جاهزًا يكن مل جون لكن. أيًضا تبكي أن لنفسك تسمح أن تستطيع
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 من باألمل شعرت بذلك، يل مسح أنّه مبا لكن. بعد ليس. يبكي برؤيته ملارغو
.  سيبدآنه الذي األزواج عالج

.  »رائع هذا: «فأجبته. »اللعينة إنسانّييت أرأيت؟: «دموعه إىل جون أشار  
.  اليوم بعد بيننا للطعام حباجة نعد مل. الطعام كيس نفتح مل  
. الطفل كما أزعق منزيل، يف الكنبة على مستلقية كنت قليلة، أسابيع بعد  

 حتّول الذي اجتماعّيا املعتّلة الشخصّية ذو والبطل جون، مسلسل أشاهد كنت
 حلقات قبل بوجوده ندري نكن مل شخص شقيقه، مع يتكّلم كان ليونة أكثر
 من اجلمهور ويفهم متباعدين، كانا وشقيقه البطل فإن يبدو، ما على. قليلة

 على اجتماعّيا املعتلّ  أخاه يلوم الشقيق: التباعد هذا سبب املسرتجعة اللقطات
.  ابنه موت

 طبيًبا يصبح أن جون طفولة حبلم أفّكر رحت. األنفاس يقطع مؤمل مشهد إنّه  
 كانت هل. رهيًبا كاتًبا منه جيعل ما هو احلقيقي األمل متّلكه أن وكيف نفسّيا
 تبادهلا اليت العالقات تركة هي أو غايب؟ والحًقا أّمه وفاة أمل خّلفها هديّة تلك

  احلياة؟ قيد على كانا عندما معهما
  أّوًال؟ يأيت أيّهما. والربح اخلسارة. واخلسارة الربح  
 عنها وتكّلما مارغو مع احللقة تلك حضر أنّه جون أخربين التالية، جلستنا يف  
 غبّيا ليس «أنّه اللحظة تلك حّىت  يبدو الذي النفسي، معاجلهما مع جلسة يف

 يف ومارغو هو جلس احللقة، بداية مع أنّه جون أخربين. »التحديد وجه على
 اللقطات مشهد بدأ عندما لكن األريكة، طرف على كل املعتادين، مكانـَْيهما
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 لكن مًعا، االثنني أو احلب أو الغريزة بداعي أكان ملاذا، يفهم مل املسرتجعة،
 فأحاطها ساقامها، تالمست حىت منها بالقرب واجللوس للنهوض دفعه ما شيًئا

 بعيًدا جلست كم فّكرت هذا، أخربين وبينما. مًعا ينتحبان أخذا بينما بساقيه
 من يكفي مبا شعرت أن إىل وقت من استغرقين وكم األّول، اليوم يف ويندل عن

 ففي. حق على كنت إّنين اجللسة تلك يف جون قال. أكثر أقرتب كي الراحة
 الدموع، من حبر يف مًعا يغرقا أن وبدل مارغو، مع البكاء من بأس ال الواقع،

.  بأمان اليابسة إىل القارب بما عاد
 حول املشاهدين وماليني ومارغو، وجون نفسي، ختّيلت قاله، ما قال عندما  

 جون، أن كيف ففّكرت،. كلماته بفعل بدلونا نديل كنباتنا، على نتمّدد العامل
 . مقبوًال  فعًال  أمجعني، لنا البكاء، جعل
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٥٧  
 ويندل

 
 يل بد ال وهنا. »ويندل يا بك االتصال أحاول كنت: «النفسي ملعاجلي قلت  

.  ويندل ليس احلقيقي امسه بأن االعرتاف من
 فريد كتاب جديد، من أكتب بدأت: جلستنا يف مهم بإعالن لتّوي قمت  

.  فيه بارزًا دورًا يؤّدي- »ويندل «اآلن أمسيته الذي معاجلي، -وهو نوعه، من
 يشّدين بشيء شعرت أسبوع، قبل. بذلك القيام أنوي أكن مل أّنين له شرحت  
 جديًدا، ملّفا وفتحت احلاسوب، فشّغلت جاذبة، قّوة بدا ما يف مكتيب إىل

 من بنفسي أحسست. مياهه ففاضت انفجر سّدا أن لو كما لساعات، وكتبت
 وكنت- حياة وأكثر راحة، وأكثر حرّية، أكثر -خمتلف حنو على لكن جديد،
 مل. »التدّفق «تشيكسينتميهاي ميهاي اهلنغاري النفس عامل يسّميه ما أخترب

. السرير إىل وصعدت للوقت، فتنّبهت أتثاءب، نفسي وجدت عندما إّال  أتّوقف
 جاهزة أصبحت وقد الفت، بنشاط أحس نفسه، الوقت يف لكن متعبة، كنت
.  املطوَّلة يقظيت بعد للراحة

 الغامضة القّوة شّدتين الليلة، تلك ويف منتعشة، التايل الصباح يف استيقظت  
 بالنسبة. نفسّيا طبيًبا ليصبح جون خمّطط يف فّكرت. حاسويب إىل جديد من

 ما حد إىل يشبه ومشاعرهم أفكارهم أعماق عمق يف الغوص فإن لكثريين،
 الناس يلجأ لذلك،. مبفردهم إليه يذهبوا أن يريدون ال داكن نفق يف الدخول
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 للسبب جون مسلسل الناس ويتابع هناك، إىل أحد يرافقهم كي العالج إىل
 أنفسهم من نسخة يروا أن هلم ويسمح أقل، بوحدة يشعرون جيعلهم: نفسه

.  الشاشة على احلياة يف تتخّبط
 يف شجاعته أهلمتين ورّمبا لكثريين، نفسي طبيب هو املنطلق، هذا من رّمبا  

.  خساريت عن ألكتب خسارته عن الكتابة
 احتمال وعن النفسي، معاجلي وعن انفصايل، عن األسبوع طوال كتبت  

 واملستقبل للماضي ميكن وكيف حياتنا، مسؤولّية حتّمل من خوفنا وعن مويت،
 وعن اإلحجام عن كتبت. كامل بشكل حيجباه أن إىل احلاضر، يقّوضا أن

 نصب احلريّة تكن مل إن حّىت  السجن قضبان ختّطي يصعب كيف وعن التفريغ
 ترف منلك أنّنا كيف كتبت. أذهاننا يف أيًضا، داخلنا بل وحسب، أعيننا

 النظر وبغضّ  اخلارجية، ظروفنا عن النظر بغضّ  حنياها، أن نود اليت احلياة اختيار
 ينتهي لن األمر، ريتا وصفت فكما عمرنا، يبلغ وكم خسرناه، وما جرى، عّما

 حنتاج لكّننا أفضل، حلياة املفتاح أحيانًا منتلك أنّنا كيف كتبت. أوانه قبل األمر
 كان كيف عن كتبت. اللعني املفتاح ذاك تركنا حيث إىل يرشدنا كي ألحدهم

.  آلخرين بالنسبة الشخص هذا أنا وكنت ويندل، إّيل، بالنسبة الشخص هذا
 إن ما لريى خيتربه أنّه لو كما االسم، وقع جيّرب ويندل أخذ. …»ويندل  «
 أتعلم،). 11(األربعاء يوم هنا إىل آيت ألّنين: «قائلة له فشرحت. يناسبه كان
 كذلك؟ أليس االسم، وقع حتب. ويندل مع األربعاء أيام العنوان، يكون قد

 ممتازة حبال أشعر. إّال  ليس أنا يل إّ�ا. للنشر ليست شخصّية قّصة تلك لكن
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 أوىل إىل إشارة يف ،»معىن له به تقومني ما: «فأجابين. »جديد من أكتب ألّنين
 أحبث أكن مل ألّنين السعادة كتاب أكتب أن أستطع مل صحيح، هذا. حواراتنا

 اإلجناز، منه يتأّتى الذي املعىن، عن أحبث كنت. السعادة عن الواقع يف
 الكتاب عقد إلغاء على نفسي أمحل أن أستطع ومل. األحيان بعض يف والسعادة

 - سندي عن أختّلى أن يب يفرتض لكان فعلت، لو ألّنين الطويلة، الفرتة هلذه
 يف التدقيق من محتين اليت »األبّوة كتاب أكتب أن يب يفرتض كان«الـ ترنيمة

 كم أفّكر وبدأت ألسابيع بالندم شعرت العقد، إلغائي بعد وحّىت . آخر أمر أي
 ريتا، كما. هذا الكتاب كتابة من متّكنت لو سهولة أكثر لتكون حيايت كانت
 فقضيت للنصر، واملساحة األخضر الضوء إعطاء على أقوى ال مرتّددة كنت
.  نفسي حّررت كيف أفّكر أن بدل خبساريت أفّكر وقيت

 مع نتكّلم أنّنا إىل مرّة ويندل أشار فقد. أيًضا ثانية بفرصة حظيت لكّنين  
 ال هذه كلماتنا لكن حياتنا، يف آخر شخص أي مع نتكّلم ممّا أكثر أنفسنا
 نقوله ما فجلّ . حمرتمة حّىت  أو مساِعدة، أو صادقة، أو لطيفة، دائًما تكون

 أو أصدقائنا مثل ألمرهم، �تم أو حنب ملن أبًدا قوله على نقوى ال ألنفسنا
 يف األصوات لتلك خاّصا انتباًها نعري أن نتعّلم النفسي، العالج يف. أوالدنا

.  أنفسنا مع أفضل تواصل طريقة نتقن حّىت  رؤوسنا،
 أنّه فهمت ،»معىن له به تقومني ما: «ويندل اليوم يل قال عندما وهكذا،  

 ما غالًبا. مًعا نقضيه الذي الوقت ،»حنن لنا «أيًضا يقصد هو »به «باستخدامه
 ملاذا املثال، سبيل على -تفسري وراء سعًيا للعالج يذهبون أنفسهم الناس خيال
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 وجودهم وراء احلقيقي السبب لكن- باإلحباط أصيبوا ملاذا أو اخلليل، رحل
 الوقت مرور مع شخصني بني ُخيلق فريد شيء عن جتربة، عن حبثهم هو هناك
 املعىن بإجياد يل مسح ما هو التجربة هذه معىن كان. أسبوع كل الساعة حلواىل
.  أخرى بطرق

 قضيتها اليت املتأّخرة اجللسات تلك حتويل فكرة تستقر أن قبل أشهر مّرت  
 اخلاصة جتربيت أستخدم أن أقّرر أن قبل فعلي، كتاب إىل احلاسوب أمام

 الشجاعة امتلكت إن وما. أيًضا حياتم يف املعىن إجياد على اآلخرين ملساعدة
 تقرأونه الذي الكتاب: هو كما أصبح حّىت  النحو، هذا على نفسي لعرض

 .اآلن
 قّصة هناك لكن. »أحّبه ويندل،: «االسم استيعاب حياول وهو جمّدًدا، قال 

.  روايتها من بد ال إضافية أخرى
 أنا: «أيًضا له بل وحسب، يل تكن مل مفاجأة يف أسابيع، قبل لويندل قلت  

 قليلة، أشهر قبل ويندل به رماين الذي بالتعليق مطّوًال  فّكرت. »للرقص جاهزة
 حفل يف الرقص حلبة على جسدي قبل من باخليانة شعرت أّنين أخربته أن بعد

 أّنين يل ليثبت نرقص، أن عليّ  عرض. قّوتا فقدت اليت قدمي قبل ومن الزفاف،
 الحًقا أدركت بذلك، قيامه ويف واحد، آن يف وأجازف العون أطلب أن أستطيع

 مرضاهم، ملصلحة الوقت طوال النفسّيون املعاجلون جيازف. أيًضا هو جازف أنّه
 حتمل املخاطر هذه أن افرتاض على الثانية من عشر يف عبثّية قرارات فيّتخذون

 تلوين عملية ليس النفسي فالعالج. السيئات يفوق ما احلسنات من طّياتا يف
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 ختّطي على املرضى ملساعدة الوحيد احلل يكون قد وأحيانًا، األرقام، إىل استناًدا
 الراحة منطقة من اخلروج عرب الغرفة، داخل الازفة يف فيها، العالقني النقطة
.  باالقتداء التدريس إىل النفسي باملعاجل اخلاصة

. قليًال  ويندل توّقف. »قائًما زال ما العرض كان إن أعين: «أضفت  
.  انقلبت األدوار وكأن بدا. ابتسمت

 األغنية ما. قائًما يزال ال: «الزمن من هنيهة يبلغ مل ترّدد بعد ويندل، أجاب  
  »أنغامها؟ على الرقص توّدين اليت
 على البيتلز فرقة أحلان أعزف كنت ؟»فليكن «بأغنية رأيك ما: «اقرتحت  

 أغنية ليست أّ�ا إىل أتنّبه أن قبل رأسي يف األغنية تلك فخطرت مؤّخرًا، البيانو
 وأخذ �ض ويندل لكن بيونسيه، أو لربينس بأغنية استبداهلا يف فّكرت. للرقص
 دقيقة غضون يف األسطوري اللحن فصدح مكتبه، يف درج من الذكي هاتفه
 أتعثّر فأخذت الفور، على متّلكين اخلوف لكن وقفت،. الغرفة أرجاء يف واحدة

  …مثل شيء للرقص، قابلّية أكثر للحن حباجة أنّنا ويندل ألقنع بكلمايت،
- فليكن فليكن، فليكن، فليكن، -يقول الغنائية اجلوقة صوت تعاىل هنا،  

 يف يبالغ صارخ، روك حفل يف مراهًقا كان لو كما يتأرجح ويندل وبدأ
 وما اهلواء يف الغيتار يعزف الرمسّية، مبالبسه ويندل إنّه. بذهول راقبته. احلركات

.  شابه
 مفطوري حول تأثريًا واألعمق هدوءًا األكثر الثاين مقطعها إىل األغنية حتّولت  

 اللعنة ليقول، كان لو كما ويتأرجح، يرقص يزال ال كان ويندل لكن القلوب،
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 على أتفرّج أخذت. مثالّية احلياة تكون ألن ضرورة ال. بيونسيه أو برينس على
 خالل من يظهر الذي اخللفي والفناء الغرفة، عرب ترتاقص النحيلة الطويلة قامته

 يف فّكرت. فليكن وحسًنا، أفكاري من أحتّرر أن أحاول بينما وراءه، النوافذ
  ؟»وحسب أنا أكون «أن ميكن هل. كوري شعري مصفف

 أحناء يف أرقص فجأة، نفسي، ووجدت جديد، من الغناء اجلوقة استعادت  
 بينما نفسي حول أدور مث األمر، بادئ يف ذايت بإدراك أضحك أيًضا، الغرفة
 األمر ليس رّمبا أو جلّية، كانت الرقص يف ملكته لكن. جنونًا ويندل يزداد
 منّمقة؛ خطوة بأي يقوم يكن مل. لنفسه وعيه حول هو ما بقدر ملكته حول

 من الرغم على: حق على وكان. شخصه يف متكامًال  كامًال  يبدو كان بل
 كل يف وأرقص الرقص، حلبة إىل أتوّجه ألن حباجة كنت قدمي، يف املشكالت

.  األحوال
 نرّدد- كاحلة ليلة يف يسطع الذي النور -صوتنا بأعلى ونغّين  مًعا نرقص بدأنا  

 الغرفة نفس يف نرقص كاراأوكي، حانة يف كّنا لو كما جوارحنا مبلء الكلمات
.  اليأس صريعة سابًقا فيها سقطت اليت
.  فليكن إجابة، ستجد  
 مع أحيانًا حيدث كما متاًما أتوّقع، كنت ممّا أقصر وقت يف املوسيقى انتهت  

 جمزيًا شيًئا وجدت الوقت، من ملزيد حباجة بأّنين أشعر أن بدل لكن. جلساتنا
.  مًعا قضيناه الذي الوقت يف
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 احتمال يف أفّكر بدأت أّنين ويندل أخربت قد كنت قصري، بوقت ذلك فقبل  
 أّنين أشعر أكن ومل السنة، هذه خالل الكثري تغّري  لقد. العالج عن التوّقف
 أشعر كنت بل وحسب، وشكوكها احلياة حتّديات ملواجهة استعداًدا أفضل
 رأيتها اليت نفسها االبتسامة كانت -ويندل آنذاك ابتسم. أيًضا داخلي بسالم
 نتناول أن ينبغي كان إن سألين مث- أجلك من مسرور أّنين وتعين مؤّخرًا

.  اإل�اء موضوع
.  بعد ليس. جفلت  
 موقعه إىل ويعود الدرج يف مكانه إىل هاتفه يعيد ويندل كان بينما اآلن، لكن  

 أَْنتَ  تـَْعَلمُ  َلْستَ : «تقول اإلجنيل يف آية مثّة. مناسًبا الوقت بدا الكنبة، على
 وتقفز تتجّرأ أن عليك أحيانًا،. »بـَْعدُ  َما ِيف  َستَـْفَهمُ  َولِكنَّكَ  َأْصَنُع، أَنَا َما اآلنَ 
 عن التخّلي عن فاحلديث. معناه لك يّتضح أن قبل شيًئا وختترب اإلميان بفعل
 لقد. آخر شيء النحو هذا على التقييد عن والتوّقف شيء، مقّيدة عقلّية
 هذه أنقل أن إىل أتوق بذلك، القيام وحرّية أفعال، إىل الكلمات نقل جعلين
.  اخلاصة حيايت إىل العالج، غرفة خارج األفعال

.  لإل�اء موعًدا ألحّدد جاهزة أصبحت اآلن،  
 
 

.  اإلنكليزية اللغة يف متشابتان Wednesdayو Wendel لفظتا) 11  (
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  ٥٨  
 الحديث في مستقطعة وقفة

 
 مًعا وقتنا أن بإدراك يبدأ. �اية فلك يف يدور أنّه هو العالج يف ما أغرب  

 أهدافهم إىل املرضى يصل أن يف تكون الناجحة النتيجة أن إىل وخيلص حمدود،
 مرضاهم مع املعاجلون ويتناول آلخر، شخص من األهداف ختتلف. ويغادرون

 أن العالقات؟ سري حتّسن القلق؟ معاناة من التخفيف. األهداف هذه ماهّية
.  املريض على النهاية نقطة تعتمد نفسك؟ مع لطًفا أكثر تكون

 لكّننا به، للقيام املزيد مثّة يكون قد. أساسّية األحوال أفضل يف النهاية تبدو  
 ليونة وأكثر مرونة أكثر بأنّه بالراحة، املريض يشعر. يكفي ما فعلنا الكثري، أجنزنا
 على ساعدناهم لقد. اليومّية احلياتّية أموره مع التعامل على قدرة وأكثر

 ماذا أنا؟ من: يطرحو�ا أّ�م يدركون حىت يكونوا مل اليت لألسئلة اإلنصات
  طريقي؟ يف عثرة يقف الذي ما أريد؟

 من شكل تكوين أيًضا يتناول العالج أن إنكار السخافة من يبدو قد لكن  
.  وداعهم مث باألشخاص العميق التعّلق أشكال

 يف املرضى عاد إن الحًقا، حصل ما النفسّيون املعاجلون يكتشف أحيانًا،  
 يبلون؟ كيف التساؤل، غري جند ال أخرى، أحيان ويف. حياتم من الحق وقت
 أواخر يف وهو بشذوذه واعرتف زوجته عن ختّلى أن بعد سعيد أوستني إن هل

 قيد على األلزهامير يعاين الذي جانيت زوج يزال ال هل عمره؟ من الثالثينات
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 غري ُترتك اليت القصص هي كثرية زواجها؟ على ستيفاين حافظت هل احلياة؟
.  جديد من أراهم ال لكّنين فيهم، أفّكر من هم كثريون منجزة،

 على حكرًا يكن مل السؤال لكن. »ستذكرينين؟ هل: «مرّة جويل سألتين  
.  حالتها

 لكن، أسابيع، مدى على الوداع هذا تناولنا. لويندل وداًعا أقول أنا ها واليوم،  
 تعّلمت متدرّبة، كنت عندما. أشكره كيف أدري ال اآلن، حلظته حانت وقد
.  الشاق بالعمل قاموا من هم أّ�م تذكريهم من بدّ  ال املرضى، يشكرنا عندما أنه
 فواقع. ما حنو على صحيح وهذا. إّال  ليس أرشدتك أنا. أنت هذا فنقول،  

 هو أسبوع، كل األمور فكفكة مث العالج، إىل القدوم وقّرروا اهلاتف تناولوا أّ�م
.  عنهم بالنيابة به يقوم أن آخر شخص ألي ميكن ال شيء

 من الساعات آالف ننجز أن قبل حّقا نفهمه ال آخر شيًئا أيًضا تعّلمنا لكن  
 صوت لسماع حيتاج مّنا كلّ . اآلخرين مع التواصل عرب ننمو حنن: العالج

 تراها ال قد إمكانّيات أرى أن أستطيع. بك أؤمن أنا يقول، اآلخر الشخص
 يف. بأخرى أو بطريقة حيصل، قد خمتلًفا شيًئا أن أختّيل. الراهن الوقت يف

.  قّصتك فلننّقح نقول، العالج
 ومغلقة مفتوحة قضّية رأيي يف وهو اخلليل، عن أتكّلم كنت عندما البداية، يف  
 تريدين: «ويندل يل قال ،»هنا الروح الربيء الطرف أنا «حول تتمحور آن يف

 أّنين مع (الرأي يوافقين أن منه أريد ال أّنين فأجبته. »الرأي أوافقك أن مّين 
 أفّصل شرعت مث إّال، ليس أختربها اليت بالصدمة يشعر أن أردته ،!)ذلك أردت
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 إّنين قال اللحظة، تلك يف. بذلك يقوم أن أريده كيف اململ بالتفصيل له
 قد سجّييت على الوضع لتطويع حماواليت وأن ،»العالج على أسيطر «أن أحاول
 أن ويندل يرد مل. حقيقته على اخلليل رؤية من متّكين عدم يف دوره أّدى يكون
 منزلّية ببيئة يرضى أن اخلليل يرِد مل. أنا أردته الذي النحو على بالعالج يقوم

 يعد مل أن إىل يستوعبين أن اخلليل حاول. يفعل أن أنا أردته اليت بالطريقة
 يهدر أن يريد يكن مل النحو؛ هذا على وقيت يضّيع لن أنّه ويندل شرح. حيتمل

.  ذلك أفعل أن ميكنين ال أعتذر،. اخلليل فعل كما عامني،
 األمر يشبه. هذا قال عندما آن يف وكرهته ويندل أحببت أّنين كيف أذكر  

 عينه الوقت يف فتشعر مشكلة تعاين أّنك وخيربك أخريًا أحدهم يتجّرأ عندما
 باألمر لك باح الشخص ذلك ألن ترتاح لكّنك نفسك عن تدافع أن تريد أّنك
. النفسّيون املعاجلون به يقوم الذي احلّساس العمل هو هذا. النحو هذا على

 ميكن ال. مبفردي أنا أكن مل. مًعا عليه وعملنا. سجين على وويندل أنا عملنا
.  مشرتًكا سعًيا يكن مل ما ينجح أن للعالج

 إنقاذ على ساعدين لكّنه ويندل، ينقذين مل. مرّة ويندل قال أحد، ينقذك لن  
.  نفسي

.  مبتذل بتواضع اإلطراء يتجاهل مل له، امتناين عن عّربت عندما لذلك،  
.  »سروري دواعي من هذا: «قال بل  
 يشعرون مشاهديه جيعل الناجح التلفزيوين املسلسل أن جون الحظ مؤّخرًا،  

. القّصة يف اسرتاحة إال هو ما األسبوعّية احللقات بني الفاصل الوقت وكأن
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 حمادثة تكن مل جلساتنا من كّال  أن مشابه، حنو على يدرك، بدأ أنّه أضاف
 وقفة جمّرد هو اجللسات بني الفاصل الوقت وأن متواصٌل، حديثٌ  بل منفصلة

 اليت األخرية اللحظات يف الفكرة تلك ويندل شاركت. زمًنا وليس مستقطعة،
 يف مستقطعة وقفة هذا فلنعترب: «له وقلت. األخرية جلستنا ختام سبقت
.  »أطول لفرتة إّمنا أسبوع، كل كما. احلديث

 أزمنة يف ويعودون الناس يغادر صحيح؛ هذا ألن ما، يوًما أعود قد أّنين أخربته  
 يف جيلس هنا، يزال ال املعاجل يكون يفعلون، وعندما. حياتم من خمتلفة

. مًعا تاريخ من تشاركتموه ما كل جعبته يف حيمل نفسه، الكرسي
 األكثر اجلزء أضاف مث ،»مستقطعة وقفة نعتربها أن ميكننا: «ويندل   أجابين
.  »جديد من نلتقِ  مل وإن «صعوبة

 بالفعل، تنتهي ال احلياة يف فالعالقات. يعنيه ما حتديًدا أدرك وأنا ابتسمت،  
 يف يعيش منه قريًبا كنت شخص فكل. جديد من الشخص ذاك ترَ  مل وإن

 واألشخاص وأصدقاؤك، وأهلك، السابقون، عّشاقك. داخلك ما مكان
 واعًيا أكنت ذكريات، لك حيملون كّلهم) - فعلّيا أو رمزيّا (واألموات األحياء
 جتري أحيانًا،. وباآلخرين بنفسك ترتبط كيف يفيدونك ما وغالًبا. ال أم لذلك

.  سباتك يف معك يتكّلمون أخرى، وأحيانًا ذهنك؛ يف معهم حوارات
 يف. العالج عن بتوّقفي أحلم كنت اجللسة، تلك إىل قادت اليت األسابيع يف  

 شخص مع يقف كان. املؤمترات أحد يف ويندل مقابلة ختّيلت األحالم، أحد
 كل وبني بيننا تفصل كبرية مبسافة شعرت. رآين أنّه من واثقة أكن ومل أعرفه، ال
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 أومأ. برأسي أومأت. رأسه رفع: أنتظره كنت ما حدث مث. مًعا عشناه ما
.  أراها أن استطعت وحدي ابتسامة طيف. برأسه

 من واضًحا ليس -العالجية عيادتا يف يل صديقة أزور كنت آخر، حلم ويف  
 ويندل رأيت طابقها، يف املصعد من أخرج كنت وبينما- الصديقة هذه كانت
 أو. استشاريّة جمموعة يف له زمالء لرؤية هناك كان إن تساءلت. املكتب يغادر

 هل! النفسي ويندل معاجل: بالذهول أصبت. العالجّية جلسته لتّوه غادر رّمبا
 يف ويندل؟ معاجلة صديقيت هل ويندل؟ معاجل النفسّيني املعاجلني هؤالء أحد
 باحلرارة فأجبته خارج، وهو حبرارة حّياين. لألمر هو يتنّبه مل األحوال، كل

.  أدخل وأنا نفسها
 عندما نفسّية كمعاجلة باحلرج أشعر لطاملا. األحالم تلك تعين ماذا تساءلت  
. أيًضا تعنيه ما يفهم مل. ويندل أمام أثرتا. أحالمي أفهم أن أستطيع ال

 شعوري عن تكّلمنا. أحدمها أحالم حيّلالن نفسّيان معاجلان بنظريّات، فخلصنا
 للمضي آن يف ومتحّمسة متوتّرة - اآلن شعوري عن تكّلمنا. األحالم هذه يف

.  الوداع مث التعّلق صعوبة مدى عن تكّلمنا. قدًما
.  ويندل عيادة يف اآلن أقول نفسي وجدت ،»مستقطعة وقفة حسًنا،  «
 خمّيليت يف اللحظة تلك أطبع أن فحاولت متبّقية، واحدة دقيقة لدينا كان  

 وحذائه األنيقة، وسرتته الطول، الفارعي املتشابكني بساقيه ويندل. وأحفظها
 الفضويل، وجهه. خمّططة مبربّعات جوارب مع اليوم ينتعله الذي األنيق األزرق
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. بيننا املناديل مع املنضدة. الرمادي اللون يتخللها اليت حليته. احلاضر املتعاطف،
.  آخر شيء وال حاسوبه دائًما عليه يضع الذي واملكتب الكتب، ورف اخلزانة،

 وصل عندما املعتادة مجلته يقل مل لكّنه ووقف مرّتني ساقيه على ويندل ضرب  
.  »املقبل األسبوع أراكِ : «الباب إىل
.  »وداًعا: «عنه بدًال  أنا فقلت  

.  يصافحين يده ومدّ  ،»وداًعا  «
 العصريّة بالكراسي االنتظار غرفة حنو ومشيت استدرت يده، تركت عندما  

 وصوًال  املمر إىل توّجهت مث الطّنانة، الضوضاء وآلة واألسود باألبيض والصور
 من امرأة دخلت الرئيسي، الباب من أقرتب كنت وبينما. املبىن خمرج إىل

 باليد تفتحه بالباب وتدفع بيد، أذ�ا على هاتفها حتمل كانت. الشارع
.  األخرى

 أن ميكن هل. اخلط أقفل أن عليّ : «اهلاتف عرب معها للمتحّدث قالت  
. الردهة يف تسري أراقبها وأنا ورائي، الباب أغلقت. »ساعة؟ بعد بك أّتصل
 تساءلت. سيناقشانه الذي ما تساءلت. ويندل عيادة باب احلال بطبيعة فتحت

.  يوًما سريقصان كانا إن
.  املستقطعة الوقفة تلك ستدوم كم أتساءل حبديثنا، أفّكر أخذت  
 يف ينتظرونين مرضى لديّ . سّياريت حنو مّتجهة خطاي حثثت اخلارج، يف  

 اإلشارة. عندنا ما أفضل نبلغ كي جهدنا نبذل كّلنا مثلي، أشخاص عياديت،
 الحظت مث با، أحلق كي فركضت تتغّري، أن وشك على الشارع زاوية عند
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 أغوص الشمس، حنو برأسي أحين االنعطافة، عند فتوّقفت بشريت، على احلرارة
.  للعامل عيينَّ  أرفع فيها،

. الوقت كل لديّ  الواقع، يف  
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 وتقدير شكر كلمة
 

 يف األشخاص عن البداية يف مرضاي سؤال على حيملين وجيه سبب مثّة  
 أقوله أن استعداد على أنا مرّة، ألف األمر هذا قلت أن يل سبق لو حياتم،

 تنمو الكتب أن يبدو. اآلخرين مع التواصل عرب ننمو حنن. ومرّة مرّة ألف
:  أمساؤهم التالية لألشخاص جّدا ممتّنة أنا لذلك،. نفسها بالطريقة

 القيام على حيملين الذي السبب هم مرضاي فإن آخر، شيء أي وقبل أوّال،  
 بقّوة بأنفسهم يدفعون أسبوع، كل. حّدا يعرف ال بم وإعجايب به، أقوم مبا

. املسار هذا من جزءًا أكون أن يل لشرف وإنّه األوملبّيني، الرياضّيني قّوة تتخّطى
. الصفحات هذه يف حياتم وكّرمت حّقها، قصصهم وفيت قد أكون أن أمتّىن 

.  الكثري يعّلمونين
 اليت األوقات يف) وخاصة (حّىت  روحي، روح رؤية على لك شكرًا ويندل،  

 األمر بأن حمظوظة إّنين أقول عندما بك أستهني أنا. رؤيتها عن أنا فيها عجزت
.  عيادتك يف يب انتهى

. السنني مر على شحذها مت حرفة ذلك يف مبا كثرية، أمور عن عبارة العالج  
 يونغ هارولد ساعدين. األفضل يد على أتتلمذ أن األكرب الشرف يل كان لقد

 لوري كانت. البداية منذ دن وريتشارد كارين ولوري روز ولورين شوارتز وأسرتيد
 بني سريعة الستشارة حاضرة دائًما سخّية، وداعمة حكيمة مرشدة جريبس
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 اجلاد بالعمل للقيام دعًما األكثر املكان االستشارية جمموعيت منحتين. اجللسات
.  مرضاي وفحص نفسي فحص يف املتمّثل

 لورين القديرة أحضان بني ودفعتين ممكناً، كّله املشروع هذا روس جيل جعلت  
 ابن زوجة أ�ا صادف أنّه أحدها عديدة، ألسباب صدفة جاء تطابق يف وين،
 يف به القيام أحاول كنت ما بالضبط فهمت لذلك النفسّيني، املعاجلني أحد
 األمور جعل الذي اإلهلام كان »مع حديث يف «فتعليقها. الصفحات هذه

 ال حبماسة املشروع هذا وّجهت من هي كانت هلا، حصر ال وبطرق ترتابط،
 تشجيع كل قّدما آرتشر وإلني نيكولز بروس. با حيلموا أن إّال  املؤّلفون يسع
 هذا داعمني املراتب، أعلى بلغت أن إىل البداية من ورافقاين رائع حنو على

 أمتّىن  الكواليس؛ وراء الساحرة براون جارسيا بيالر كانت. خطوة خطوة املشروع
 كما حتدث األمور جعل يف وقدرتا كفاءتا نصف مبقدار كفؤة قادرة كنت لو

 أستطع مل ،HMH من العمل فريق بقية مع للعمل الوقت حان عندما. هي
 إىل اجلزيل بالشكر أتوّجه. واحد سقف حتت التمعة املوهبة مقدار تصديق

 وهانا أندرسون وليز ميجليو وليلى رويدر وتارين جورمان وماير جالزر لوري
 مارثا. وإبداعهم تألقهم أذهلين. إيسنربغ ولورين إجنل ودييب جلوفر وليزا هارلو

 على لك شكرًا (ماونت وآرثر) الرائع الغالف تصميم على لك شكرًا (كينيدي
.  واخلارج الداخل من مجيًال  يبدو الكتاب جعال) للمكتب التوضيحّية الرسوم

 من) ّقرائي وأنقذت (أنقذتين متطّلبة حمّررة جمّرد رو تريسي الدكتورة تكن مل  
 من الكثري أيًضا اكتشفنا. وحسب النحويّة الكوارث من حيصى ال عدد

٦٣٩



 ممتعة العملّية هذه اهلوامش يف املضحكة تعليقاتا وجعلت املوازية، التجارب
 يف مرضاها إىل العودة إىل الضمائر استخدام يف تراخيَّ  دفعها رّمبا يل؛ بالنسبة(

 إلصداراتنا الدولّية الوثائق متاهة إدارة يف كاي دارا ساعدت). الطوارئ غرفة
 وينر وميشيل بالوستني أوليفيا رعاية كانت أجنلوس، لوس يف وهنا األجنبّية،

.  الرحلة هلذه التتويج مبثابة
 كلمة استخدم تروكس، أليس عن مرة ألّول ستوسيل سكوت أخربين عندما  
 وحكمتها وإرشادها وضوحها إن الواقع، يف. حق على وكان ،»أسطوريّة«

 أجابت أنا؛ حّىت  أَرها مل مرضاي وحياة حيايت بني روابط رأت لقد. أسطوري
 بارعة، وكمعاجلة الليل؛ يف الساعة كانت أيّا اإللكرتوين الربيد رسائل على

 نفسي عن اإلفصاح على وشّجعتين أكثر، للتعّمق ودفعتين فطنة، أسئلة طرحت
 بساطة، بكل أليس،. عنه اإلفصاح أنوي كنت ما يتخّطى كامل بشكل
.  �ايته حّىت  أّوله من الكتاب هذا يف موجودة

 جيش تطوّع مريعة، صفحة 600 عن عبارة األوىل مسّوديت كانت عندما  
 واحد كل ساعد. املالحظات لتقدمي للغاية والسخّية الصادقة النفوس من صغري
 توزيع على القدرة لدي كانت وإن كبري، بشكل الكتاب حتسني يف منهم

 كارلسون، كارولني أورباخ، كيلي: هلم فسأمنحها احلياة، مدى اجلّيدة الكارما
 بيسل، بريت نيومان، جوديث هومشان، ديفيد هيبوال، سارة فورتيين، أماندا
. تراجيزر وميفن مسيث، كايل سالتمان، بيثاين رينسني، ديفيد فيليبس، كيت
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 دوم، وميغان أكنر،-بروديسري وتايف بلوم، وإميي بارون، أنات من كل قّدم  
 سايل، وفيث أورنستني، وبيجي ناليبوف، وباري نالبوف،-كودر وراتشيل
 جنونّية أفكارًا أو/ و وعملًيا أخالقًيا دعًما تورجون، وهيذر شتاين، وجويل
 بقنابل تايف ألقت كما). أريكتك؟ أم أريكيت األريكة؛ تلك حتت غبار (للعنوان
 ليفني جيم الرائع شّجعين. إليها احلاجة أمس يف كنت عندما طريقي يف احلقيقة

 مباركتها كينجسلي بريل إميلي منحتين. الكثري دعمه يل وعىن حامسة، حلظة يف
 يف »هولندا يف بكم مرحًبا «اجلميل مقاهلا طباعة إعادة طلبت عندما الكرمية

. واستمعت …واستمعت …برونشتاين كارولني استمعت. الصفحات هذه
 إىل تصل أن قبل طويًال  وقًتا تستغرق كتاب، كتابة صدد يف تكون   عندما

 موجودون فقرّاؤك أسبوعية، مقالة تكتب عندما لكن القرّاء، مع التواصل شرف
 أتالنتيك ذي جملة وألفراد ،»املعاجل عزيزي «لقرّاء جزيًال  شكرًا. لك حاضرون
 وبيكا الفران، وأدريان جوليان، وكيت ستوسيل، وسكوت غولدبرغ، جيفري
 الشجعان القرّاء مع صرحية حمادثات إلجراء يب وللوثوق الفرصة إلعطائي روزين
 بشّىت  األحالم حمّرر بينسكر، جلو شكرًا. الصراحة تلك عن حبثًا يكتبون الذين

 ملن إنّه. بكثري أفضل ويبدو منطقًيا يبدو أكتبه ما أن من للتحّقق الطرق،
. مجيًعا معكم العمل دائًما سروري دواعي

 أنتم: إّال  ليس األسبوع يف مرّة يراين ويندل كان. لعائليت األكرب شكري يبقى  
 تشّكرات. شيء كل يل يعين وتفّهمكم ودعمكم، حّبكم،. الدوام على ترونين
 على اليومي السحر ذلك إلضفائه زاك، ،»الكاملة احلزمة«لـ إضافّية خاّصة
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. كتايب أعنون وكيف األسبوعية مقاليت يف أقوله ما حول النّرية وألفكارك حياتنا،
. كاتبة أّمك تكون أن سهًال  وليس نفسّية، معاجلة أّمك تكون أن سهًال  ليس
 أنت. مذهلة بكياسة املوضوع مع وتعاملت ،.ج.ز مضاعفة، جرعة تلّقيت لقد

 قّوة أبد «إىل أحّبك وأبًدا، دائًما العادة، هي وكما معىن، لكلمة املعىن تعطي
.  »األبد

 
  

 telegram @t_pdf  مكتبة

 
 

 
 

٦٤٢



 الفهرس
  2كلمة الغالف 

 4مالحظة الكاتبة 
 5القسم األول 

 6 أغبياء 1
 19 لو كان للملكة خصيتان 2
 29 مساحة حطوة ـ 3
 37 الذكية أم املثرية 4
 45 نام-ستاي يف سريرك 5
 55 البحث عن ويندل 6
 67 بداية املعرفة 7
 79 روزي 8
 90 لقطات عن أنفسنا 9

 93 املستقبل هو احلاضر أيضاً 10
 107 وداعاً هوليوود 11
 116 مرحبا بكم يف هولندا 12
كيف يتعامل األطفال مع احلزن 13

  127ــــــــــــــــــــ 
 132 هارولد ومود 14

 141 من دون مايونيز 15
 158 كامل مكمل  16
 174 من دون ذاكرة وال رغبة 17

 187القسم الثاني 
 188 أيام اجلمعة عند الرابعة 18
 200 ما حنلم به 19
 206 االعرتاف األول 20
 عالج نفسي بالواقي الذكري 21
 215ــــــــــــــ 
 235 السجن 22
 247 متجر ترايدر جوز 23
 254 مرحباً عائليت 24
 273 شاب ال(يو يب إس) 25
 279 لقاءات عامة حمرجة 26
 290 والدة ويندل 27
 301 إدمان 28
 313 املغتصب 29
 329 على الساعة 30

 



 329القسم الثالث 
 340 رمحي املتجول 31
 352 جلسة طارئة 32
 363 كارما 33
 374 كن أنت وحسب 34
 378 هل تفضل ؟ 35
 400 سرعة احلاجة 36
 411 أقصى املخاوف 37
 421 ليغوالند 38
 440 كيف يتغري البشر 39
 451 آباء 40
 462 النزاهة قبل اليأس 41
 478 روح الروح 42
 ما ال يُفرتض قوله ملن حيتضر 43
 484ــــــــــــــ 
 491 رسالة اخلليل اإللكرتونية 44
 497 حلية ويندل 45

 509القسم الرابع 
 510 النحل 46

 522 كينيا 47
 525 اجلهاز املناعي النفسي 48
 540 االستشارة مقابل العالج 49
 549 موت-زيال 50
 557 عزيزي مريون 51
 569 آمهات 52
 578 معانقة 53
 587 ال تفسدي االمر 54
 إنه حفلي وتستطيع البكاء لو 55

 602أردت 
 612 السعادة تكون أحياناً 56
 624 ويندل 57
 وقفة مستقطعة يف احلديث 58

  631ـــــــــــــــــــــــ 
 638كلمة شكر وتقدير 

 


	3
	ب



