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إىل زوﺟيت "ﻓريﻳان"
حمﺒهتﺎ وﺗﻌﻀﻴﺪﻫﺎ يل،
اﻟيت ﺑﺪون ّ

تكﺒﺖ ّأاي ﻣﻦ ﻫﺬه ُ
اﻟﻜ ُﺘﺐ.
نكﺖ
ﻣﺎ ُ
ُ
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ﻣﺎذا

ﺗﻔﻌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﻳﻔﺎﺟﺌﻚ ﺻﺪﻳﻘﻚ ﺑﺘﺼﻮﻳﺐ ﻃﻠﻘﺎت ﻣﺴﺪﺳﻪ حنﻮك؟

ﺴﺪﺳﻪ ،وﻗﺎل إﻧﻪ ﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ إﺟﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال هسﻠﺔ ابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮوﺟﺮ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪم ُﻣ ّ

أتﺟﺠﺔ يف
ﻣﺮة ُأﺧﺮىّ ،
ألن ﺣايﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻣﺘألت ﺑﺮﻏﺒﺔ ُﻣ ّ
أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ الﺳﺘﺨﺪﻣﻪ ّ

االﻧﺘﻘﺎم ﻟﻤﻮت اﺑﻨﺘﻪ.

ﻛﺎﻧﺖ اسرة ابخلﺎرج ﺗﺮﻛﺐ دراﺟهتﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺻﺪﻣﻬﺎ اسﺋﻖ مثﻞ وﻣﺎﺗﺖ يف احلﺎل .وﻟﻢ ُ
ﻳﻜﻦ ﻫانك

ﺘﺴﺒﺐ يف ﺗﻠﻚ احلﺎدﺛﺔ ،وﻗﺪ ُأرﺳﻞ اﻟاسﺋﻖ ـ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻜﻦ حيﻤﻞ ُرﺧﺼﺔ
ٌّ
ﺷﻚ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺸﺨﺺ ُ
اﻟﻤ ّ

ﻗايدة اسرﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ إداﻧﺘﻪ اﻟاسﺑﻘﺔ ابﻟﻘايدة وﻫﻮ مثﻞ ـ إىل اﻟﺴﺠﻦ ﺑهتﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎب
ﻛﺎﻓ ً
اي ابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮوﺟﺮ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ُأﻃﻠﻖ رساح اﻟاسﺋﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ اﺳﺘﻌﺎر روﺟﺮ ﻣﺴﺪس وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺘﻌﻤﺪ ًا.
اﻟﺮﺻﺎص ُﻣ ّ

ﺑالء ﺣﺴان ﻋىل
واﻧﻘﻠﺒﺖ األدوار اآلن ،ووﺟﺪ روﺟﺮ ﻧﻔﺴﻪ ُﻣ ّهتﻤ ًﺎ ُمبﺤﺎوﻟﺔ ﻗﺘﻞ ،واﻟﻐﺮﻳﺐ أﻧّﻪ أﺑىل ً
أي
اﻟﻤﺤ ّﻠﻔني اﻟاسﺋﻖ ،اﻟﺬي ﻟﻢ ُﻳ ِ
ﺒﺪ ّ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻪ ﻛﺎن ُحيﺎﻛﻢ ُﺑهتﻤﺔ ُحمﺎوﻟﺔ ﻗﺘﻞ إﻧاسن .ووﺟﺪت ﻫﻴﺌﺔ ُ

أهنﻢ أﺻﺪروا ُﺣﻜﻤﻬﻢ ابإلمجﺎع ﻋىل روﺟﺮ "أبﻧّﻪ ﻟﻴﺲ
ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﺪمُ ،ﻣﺜري ًا ﻟالﺷﻤزئاز ،ﻟﺪرﺟﺔ ّ ُ
ُﻣﺬﻧ ً
ابﻟﺮﺿﺎ ﻋىل اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ جنﺎﺣﻪ يف اإلﻓالت ﻣﻦ ُﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺠﻦ ﻃﻮﻳﻠﺔ.
اب" .إ ّال أن روﺟﺮ ﻟﻢ
ُ
ﻳﺸﻌ ُﺮ ّ
ﺛﺖ ﻣﻌﻪ وﻣﻊ زوﺟﺘﻪ "ﻛﺎيث" ،ﻛﺎن ّ
ﻛﻞ ﻣﺎ ُﻳ ّ
ﻔﻜﺮان ﻓﻴﻪ ﻫﻮ االﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ اسرة،
حتﺪ ُ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ّ

ﺴﺪس ورؤﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ﻳهنﺎر ﻣﻦ األﻟﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ اﻟانر
اﻟﻤ ّ
ﻓأسﻟﺖ روﺟﺮ إن ﻛﺎن اﻟﻀﻐﻂ ﻋىل زاند ُ

أسﺷﻌ ُﺮ ابﻟﺮﺿﺎ ".ﻓأسﻟﺖ ﻛﺎيث ﻋﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺠﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ أبﻧّﻪ أﻓﻀﻞ ،ﻓﻘﺎل "ال .ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺘﻠﻪ
ُ

ﻣاشﻋﺮﻫﺎ جتﺎه ﻫﺬا األﻣﺮ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ" :ﻟﻦ أﻛﻮن ﺳﻌﻴﺪة إن ﻗﺘﻞ روﺟﺮ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ،ألن ﻫﺬا ﻳﻌين أﻧّين ﻟﻦ

ﻣﻴ ً
ات ،وأﻋﻠﻢ أﻧين ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ
أﻗﺘﻠﻪ أان ﺑﻨﻔيس ،ﻓﺄان حبﺎﺟﺔ إىل اﻟﻀﻐﻂ ﻋىل اﻟﺰّاند ﺑﻨﻔيسُّ ،
أود أن أراه ّ

ﻣﻮﺗﻪ".
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א؟
ﺮت ثكري ًا ابحلﺰُ ن اﻟﺬي ﻛرس ﻗﻠﺒهيﻤﺎ وأان ﺟﺎﻟﺲ ﻣﻌﻬﻤﺎ يف ﻣزنﻟﻬﻤﺎ ،وﻟﻢ ُ
ﻳﻜﻦ مبﻘﺪوري أن
أت ّﺛ ُ

أﺗﺼﻮر اﻟﻤﺤﻨﺔ اﻟﺮﻫﻴﺒﺔ اﻟيت ﻛﺎان ُمي ّﺮان هبﺎ ،ﺑﻞ وﺷﻜﻜﺖ يف ﻋﻘيل ﺑﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﻋﻄﻰ ﻗﺎﺗﻞ اسرة
ّ
ﻋﻘﺎ ً
أي ﺷﻌﻮر ابﻟﻨﺪم ﻫﺰَّ ﺑﺪين ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اب ُخم ّﻔﻔ ًﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﺮود اﻟﻘﺎﺗﻞ وﻗﺴﻮة ﻋﻨﺠﻬﻴﺘﻪ وﻋﺪم إﻇﻬﺎره ّ

وﻟﻜين ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ُﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﻮر حبﺰن أﻛرب ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟيت ﻛﺎان ﻳﺘﻌﺎﻣالن هبﺎ ﻣﻊ ﻣﻮت
أﺧﺮى.
ّ

أن ﻋﺪم ُﻗﺪرهتﻤﺎ ﻋىل اﻟﻐُ ﻔﺮان وﻧﺴاين األﻣﺮ
ﺗﺴﺒﺒﺖ يف ﺷﻌﻮرﻫﻤﺎ ابﻟﺘﻌﺎﺳﺔ .وﺑﺪا يل ّ
اﺑﻨهتﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟيت ّ

ﺟﺤﻴﻢ آﺧﺮ .ﻓﻤﻊ ﺻابح ﻛُ ّﻞ ﻳﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣايهتﻤﺎ متﺘﻠﺊ ابﻟﺸﻌﻮر ابﻟﺒﻐﺾ
ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ يف ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ٍ

ﺳرتﻳﺪ ُه ﻟﻮاﻟﺪهيﺎ؛ ذﻟﻚ
واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ،وﻫﻮ أﻣﺮ ُممﻴﺖ ﻣﺜ ُﻠ ُﻪ ﻣﺜﻞ اﻟرسﻃﺎن .ﻫﻞ ﻫﺬا ﺣﻘ ًﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اسرة
ُ
أي أتﺛري ﻋىل اﻟﻘﺎﺗﻞ ﻧﻔﺴﻪ؟!
اجلﺤﻴﻢ
ابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ّ
ﺪﻣﺮ ﺣايهتﻤﺎ ُ
احلﻲ اﻟﺬي ُﻳ ّ
ّ

ُ
ﻟﻬﻤﺎ
ﻫﻞ ﻫانك ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ هبﺎ
أﻣاثل "روﺟﺮ" و "ﻛﺎيث" أن ﻳﺘﻌ ّﻠﻤﺎ اﻟﻐُ ﻔﺮان؟ وﻫﻞ ﻛﺎن ُميﻜﻦ ُ

ﻳﺘﺤﺮرا ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر مبﺮارة اﻟﺒﻐﺾ اﻟﺬي ﻛﺎن ُﻳ ّ
ﻌﺬهبﻤﺎ؟ حيﺎول "ﻳﻮﻫﺎن ركﻳﺴﺘﻮف" يف تكﺎﺑﻪ "ﻟﻤﺎذا
أن
ّ
ﺑﻘﺼﺺ ُأانس وﺟﺪوا ُ
اﻟﻘ ّﻮة ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان
اﻟﻜاتب
ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬه األﺳﺌﻠﺔ .وميﺘﻠﺊ
ﻧﻐﻔﺮ؟" أن ُجيﻴﺐ ﻋﻦ
ٍ
ِ
ُ
إهنﻢ رﺟﺎل
ألوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ أاسءوا إﻟهيﻢ ﻋىل ُ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا ،وﺟﺪوا اﻟﺴالمّ .
وﻧاسء ﻋﺎدﻳني ﻣﺜﻞ "ﺟﻮردون وﻳﻠﺴﻮن" اﻟﺬي ُﻗﺘﻠﺖ اﺑﻨﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ُﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻦ اجلﻴﺶ األﻳﺮﻟﻨﺪي اﻟرسي

ﺳﻦ اﻟاتﺳﻌﺔ ،وﺳﻂ اخلﺮاب
 IRAيف أﻳﻨﻴﺴﻜﻴﻠني ،و "ﻓﺎن يت يكﻢ ﻓﻮك" وﻫﻲ ﻃﻔﻠﺔ ُحمرتﻗﺔ وﻋﺎرﻳﺔ يف ّ

ﺣﺪ بكري مبﺎ ُميﻜﻦ أن
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺮب ﻓﻴﺘانم .وحيﻮي اﻟﻜاتب أﻳﻀ ًﺎ ﻗﺼﺼﺎ ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان ﺷﺒهيﺔ إىل ٍّ
اﻟﺬي ّ

حيﺪث ﻟﺪى جمﺘﻤﻌﺎت نكﻴﺴﺘان اﻟيت ﺗﻌﻴﺶ ﺣاية ﻣﺸرتﻛﺔ :أزواج وزوﺟﺎت ُﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺎر اﻟﻤﺮﻳﺮ ،أو
ﺧﻄﻴﺔ اﻟﺰان ،أو ﻛﺎﻧﻮا ﺿﺤﺎاي الﻋﺘﺪاءات يف ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ.
ارﺗﻜﺒﻮا
ّ

أي ﺣﺎل
ُﻳﻌﻴﺪ "آرﻧﻮﻟﺪ" رسد ﻛُ ّﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺺ ُمبﻨهتﻰ اﻟﻌﻄﻒ واحلانن ودون إداﻧﺔ .وﻫﻲ ﻋىل ّ

ألهنﺎ ّ
حتﺜان ﻋىل ﺳرب أﻏﻮار ﺟﻮاﻧﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘان
ألي ﺷﺨﺺ أن ﻳﻘﺮأﻫﺎ دون أن
ّ
ﻗﺼﺺ ُﻣﺆ ّﺛﺮة وال ُميﻜﻦ ّ
ﻳﺘﻐريّ ،
ُﻘﺪم ﻟان اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟانﺟﺤﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻟﻌﻨﺔ ﻣﺮارة
اﻟيت ﻗﺪ ُهت ّﺪد ﺑﺪﻣﺎران إن ﻟﻢ ُﻧﺮاﺟﻌﻬﺎ.
وﻟﻜهنﺎ أﻳﻀ ًﺎ ﺗ ّ
ّ
ﻫﺎﻣﺔ جلﻤﻴﻌان ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ جيﺪون ﺻﻌﻮﺑﺔ يف أن ﻳﻐﻔﺮوا
ﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜاتب راسﻟﺔ
احلﻘﺪ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔُ .ﻳ ّ
ّ

ﻟآلﺧﺮﻳﻦ أو ﻟﻨﻔﺴان ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ احلﺎل ﻣﻊ ثكريﻳﻦ.

وﻟﻜﻦ ال ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋىل ﻛﻠﻤﺎيت ،ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﺮأ اﻟﻜاتب ﺑﻨﻔﺴﻚ...
ﺳﺘﻴﻒ ﺗاشﻟﻚ Steve Chalke

ﻟﻨﺪن 1997

7

متﻬﻴﺪ
?    
  
ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻌﺐ ،ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧّﻨﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻧُﺸﻔﻰ ﻣﻦ ﺟﺮﻭﺣﻨﺎ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﱂ

ﻧﻐﻔﺮ.

ﺁﻻﻥ ﺑﺎﺗﻮﻥ Alan Paton

يف

نكﺖ ﺟﺎﻟ ً
اﻟﺼﺤﻒ
اس اﺣﺘيس اﻟﻘﻬﻮة وأﻗﺮأ
ﺻابح أﺣﺪ األايم يف ﺳﺒﺘﻤرب  ،1995وﺑﻴﻨﻤﺎ ُ
ُ

اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ارﺗﻌﺒﺖ ﺣني ﻗﺮأت ﻋانوﻳﻦ اجلﺮﻳﺪة اﻟيت ُختربان ابﺧﺘﻄﺎف ﻓاتة ُﻋﻤﺮﻫﺎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات
ّ

األايم اﻟاتﻟﻴﺔ.
يف وﺿﺢ اﻟهنﺎر ،وﻟﻘﺪ اتﺑﻌﺖ اﻟﻘﺼﺔ ﻋﻦ ثكﺐ ﻃﻮال ّ

اﻟﻌ ُﺜﻮر ﻋىل ﺗﻠﻚ اﻟﻔاتة يف ﺧالل أﺳﺒﻮع ﻣﻦ اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﺎُ ،ﻣﻠﻘﺎة يف ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺎابت ﻋىل ُﺑﻌﺪ
ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ُ

أن
ﺣىت اﻟﻤﻮت ،واألﺳﻮأ ﻣﻦ ذﻟﻚ ّ
ايردات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻗﺪ ّ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟالﻏﺘﺼﺎب واﻟرضب ّ
أي أﻧّﻪ ﻛﺎن ﺷﺨﺼﺎ ُميﻜهنﺎ أن
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﻋرتف ابرﺗﻜﺎﺑﻪ ﻟﻠﺠﺮميﺔ ،اﺗّﻀﺢ أﻧّﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ
ِ
ﻣﻌﺎرف اﻟﻄﻔﻠﺔّ ،
ﺗﺜﻖ ﺑﻪ!

ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮت ،وجيﺐ أن ُحيﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺘﻨﺒﺆ ّﺑﺮد ﻓﻌﻞ اجلﻤﻬﻮر ،ﻓﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ
اﻟﻤﻤﻜﻦ
ُّ
ﻛﺎن ﻣﻦ ُ
ُّ

اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻛﺎن ﻗﺪ وﻋﺪ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻌرشون ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻋىل األ ﻛرث
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ
أن ُ
أبﻗىص ﻋﻘﻮﺑﺔ .وﻋىل ُ

ﻋﺪة
يف ُﻣﻘﺎﺑﻞ
جل ّﺜﺔ اﻟﻄﻔﻠﺔ ،إ ّال أﻧّﻪ ﻋﺎد وﻋﺪل ﻋﻦ وﻋﺪه ﺑﻌﺪ ّ
ُ
ﺗابدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟيت ّ
أدت إىل اﻟﻮﺻﻮل ُ

ﻋﺎم يف اترخي
ﺣىت جيﺪ اﻟﻄﻔﻠﺔ ،وإﻧّﻪ أيﻣﻞ أن ُﻳﺼﺒﺢ ّأول انﺋﺐ
أايم ﻗﺎﺋالً إﻧّﻪ ﺗﻌﺎﻫﺪ ﻣﻊ اﻟﺸﻴﻄﺎن ّ
ّ

اﻟﺼ ُﺤﻒ أن ﺗُﻄﻠﻖ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ُﺣﻜﻢ اﻟﻘﺘﻞ يف ﻏُ ﺮﻓﺔ اإلﻋﺪام .وﻗﺪ اﻗرتح ُﺳ ّﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ يف
ُ
ﺣىت "ﻳﺘﻮ ُّﻟﻮا ُﻫﻢ أﻣﺮه".
اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ّ
اﻟﻤﺠﺮم ُ
اﻟﺴﻠﻄﺎت رساح ﻫﺬا ُ
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א؟
وﻋىل اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤاشﻋﺮ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ،إ ّال أﻧّين ﺗاسءﻟﺖ :ﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﻤاشﻋﺮ أتيت

ركاع نكيس،
اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻮﻣﺔ؟! وﻗﺪ ﺷﻌﺮت متﺎﻣ ًﺎ مبﺎ جيﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ رد ﻓﻌيل
ابﻟﻌﺰاء ألرسة
ّ
ٍ
ﻟﻮاﻟﺪي اﻟﻄﻔﻠﺔ ،وﺣﺎوﻟﺖ ﺟﺎﻫﺪ ًا
ﻟﻠﻤاشرﻛﺔ يف اجلانزة ،وأرﺳﻠﺖ اﻟﺰﻫﻮر
ّ
ورﺗّﺒﺖ ُمم ّﺜﻠني ﻣﻦ نكﻴﺴيت ُ

ﻋيل زايرة
أن ﻗﻠيب اﻣﺘأل ابﻟﺜﻘﻞ ،وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أﻧّﻪ
زايرة األرسة
وﻟﻜين ﻟﻢ أمتﻜّ ﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،إ ّال ّ
ّ
ّ
ﺣىت ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ وﺣاش ال أﻋﺮف ﺷﻜﻠﻪ( ،وذﻟﻚ ﻟﻜﻲ ُأواﺟﻬﻪ
اﻟﻘﺎﺗﻞ أﻳﻀﺎ) ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل
ّ
أبﻓﻌﺎﻟﻪ ُ
وأاسﻋﺪه ﻟﻴﺘﻮب ﻋﻦ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﻪ.

نكﺖ
أن اﻟﺒﻌﺾ ﺳﻴﻨﻈﺮون ابﺳﺘﻨﻜﺎر ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺰايرة إن ﻟﻢ ﻳﺴﻴﺌﻮا ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻛُ ّﻠﻴﺔ ،وﻟ ّﻜين ُ
أﻋﻠﻢ ّ

ﻋﺪة أهشﺮ ﺟﺎﻟ ً
اس ُمبﻔﺮدي يف ﺳﺠﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻘﺘﻨﻌ ًﺎ
ّ
أبن ﻫﺬا ﻫﻮ واﺟيب .وﻫﻜﺬا وﺟﺪت ﻧﻔيس ﺑﻌﺪ ّ

ﻋيل
ﺻﻌِ ُ
وﺟﻬ ًﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﺗﻞ ،وﻗﺪ ُ
ﻘﺖ ﻣﻦ األﺛﺮ اﻟﺬي َﺗﺮتكﻪ ﺗﻠﻚ اﻟاسﻋﺎت اﻟيت ﻗﻀﻴهتﺎ ﻣﻌﻪ ّ
وﺗﺮﻛﺖ يف داﺧيل جمﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ األﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ دون إﺟﺎابت ،وﻫﻲ ﺗﻠﻚ األﺳﺌﻠﺔ اﻟيت ﻗﺎدﺗين إىل تكﺎﺑﺔ ﻫﺬا
ْ

ﻐريه اﻟﻐﻔﺮان؟ وﻫﻞ
ﺳﻴ ُّ
ﻋيل أو ﻋىل ّ
أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ أن ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ؟ وﻣﺎ اﻟﺬي ُ
اﻟﻜاتب ،ﻟﻤﺎذا جيﺐ ّ

ﻳﻜﻮن
أي ﺷﻌﻮر ابﻟﻨﺪم ،ﻓﻬﻞ
ُميﻜﻨين أن أﻏﻔﺮ ﻟﻪ إن ﻟﻢ ُﻳ ِ
ُ
أي ﺷﻌﻮر ابﻟﻨﺪم؟ وإن أﺑﺪى ّ
ﺒﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ّ

ّ ً
ﻣﻦ ّ
ﺷﺨﺼاي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ُﻣابرشة(؟!
ﺣﻘﻲ أان أن أﻏﻔﺮ ﻟﻪ )ﻣﻊ أ ّﻧﻪ ﻟﻢ ُﻳﺆذِ ين أان

وﺑﻌﺪ ُﻣيض ّ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺛالﺛﺔ هشﻮر ﻋىل زايريت ﻟﻠﻘﺎﺗﻞ واﺟﻪ أﺧري ًا أرسة اﻟﻀﺤﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻋﺔ
ّ
ﺠﺮد دﺧﻮﻟﻚ إﻟهيﺎ .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻫﻲ
ﺗﻌﺞ ابحلﺎرضﻳﻦ ،و ُمي ُ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ُّ
ﻜﻨﻚ أن ﺗﺸﻌﺮ مباشﻋﺮ اﻟﻌﺪاوة ُمب ّ

ﻟﻠﻤ ّهتﻢ ﻗﺎﺋال ﻟﻪ" :أرﺟﻮ أن ﻳﻜﻮن اجلﺤﻴﻢ اﻟﺬي
اﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪى احلاية واﻟيت ﺗﺒﻌﻬﺎ اﻟﻘﺎيض ﺑﻌابرة ّ
وﺟﻬﻬﺎ ُ

ﺳﺘﻮاﺟﻬﻪ يف األﺑﺪ ّﻳﺔ!"
ﺗﻮاﺟﻬﻪ ّﻫان اآلن يف اﻟﺴﺠﻦ ُجم ّﺮد ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺠﺤﻴﻢ اﻟﺬي ُ

ﻟﻠﻤ ّهتﻢ أن ﻳﺘﻜ ّﻠﻢ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻓﻘﺎل ﺑﺼﻮت ُﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻟﻮاﻟﺪي اﻟﻄﻔﻠﺔ إﻧّﻪ آﺳﻒ ﻓﻌالً
ُ
ّ
وﺳﻤﺢ أﺧري ًا ُ

ﻟﻬﻤﺎ وإﻧّﻪ ُﻳ ّ
ّ ً
اﻟﻬﻤﺲ
ﻳﻮﻣاي ﻃﺎﻟاب ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان ،وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺘرش
ﺼيل
اﻟﻐﺎﺿﺐ ﺑني
ُ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ُ
ُ
ﻋىل األﻟﻢ اﻟﺬي ّ

أسﻟﺖ أان ﻧﻔيس أﺻﻌﺐ ﺳﺆال" :ﻫﻞ ُميﻜﻦ أن ُﻳﻐﻔﺮ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ؟"
اجلﺎﻟﺴني،
ُ

ﻳﻮﻫﺎن ركﻳﺴﺘﻮف آرﻧﻮﻟﺪ
ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜاتب
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اﻟﻔﺼﻞ األول

  
ﻣﻦ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﳚﺐ ﺃﻥ ﳛﻔُﺮ ﻗﱪﻳﻦ.
ﻣﺜﻞ ﺻﻴﲏ

إن
َّ

ّ
ّ ً
ﺧﻔاي
ﻟﻈﻞ
ﻧﺴﻊ التكاشﻓﻪ
اﻟرس اﻟﺬي إن ﻟﻢ
اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺴالم واﻟﺴﻌﺎدة ،وﻫﻮ
َ
ُّ

ﻋ ّ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ
ان .ﻟﻴﺲ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜاتب أن ﻳﻜﻮن مباثﺑﺔ ُﻣﺮﺷﺪ
ﻋﻤيل ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان ،ألﻧّﻪ ﻣﻦ ُ
ّ
وﻟﻜين آﻣﻞ أن ُﻳاسﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﻜاتب يف ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺴﺒﺐ وراء احلﺎﺟﺔ
أن ُخترب ﺷﺨﺼﺎ يكﻒ جيﺐ أن ﻳﻐﻔﺮ،
ّ

إىل اﻟﻐُ ﻔﺮان.

ّ
ُ
ﺣىت
أﻣﺮ ُممﻜﻦ ،وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗُﻈﻬﺮه ﻗﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﻜاتب،
ّ
إن اﻟﻐُ ﻔﺮان ٌ
ﺣﻴﺚ ﺗُﻌﻠﻢ اﻟانس أن ﻳﻐﻔﺮوا ّ
أمتىن أن ُأاسﻋﺪك ﻟﻠﻮﺻﻮل إىل اﻟابب اﻟﺬي ﻳﻘﻮدك إىل ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐُ ﻔﺮان
يف أﺻﻌﺐ اﻟﻈﺮوف .وأان ّ

ﺠﺮد أن ﺗﺼﻞ إىل اﻟابب ،ﻓﺴﺘﻜﻮن أﻧﺖ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن
ﺑرسدي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﺼﺺ ،و ُمب ّ
مبﻘﺪوره أن ﻳﻔﺘﺤﻪ.

اإلﻧاسين ،إذ أﻧّﻪ
ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻌﺪل
ﻣﺎ ﻣﻌىن اﻟﻐُ ﻔﺮان؟ ﻗﺎل يس .أس .ﻟﻮﻳﺲ  C. S. Lewisإﻧّﻪ
ّ
ّ
ﻳﺼﻔﺢ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ األﻣﻮر اﻟيت ال ُميﻜﻦ اﻟﺼﻔﺢ ﻋهنﺎ أﺑﺪ ًا .ﻫﻮ إذن أﻛرب ﻣﻦ جمﺮد أﻟﺘﻤﺎس األﻋﺬار ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ

اﻟﻌﺬر ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ،ﻓﺈﻧّان ﻧﻨﺤﻲ ﺟﺎﻧ ً
وﻟﻜﻨان ﻋﻨﺪﻣﺎ
اب األﺧﻄﺎء اﻟيت ارﺗﻜهبﺎ وال ﻧُﻌﺎﻗﺒ ُﻪ ﻋﻠهيﺎ،
ّ
ﻧﻠﺘﻤﺲ ُ
حنﻦ ُ

ﺟﻴﺪ ًا أن ذﻟﻚ
اﻟﻤ َّ
ﻧﻐﻔﺮ ُ،ﻓﻨﺤﻦ ال ﻧﺘاسحم ﻓﻘﻂ يف اخلﻄﺄ أو جتﺎه اﻟﻔﻌﻞ ُ
ﺘﻌﻤﺪ ﻟﻠرش ّ،وﻟﻜﻨان أﻳﻀﺎ ﻧﻌﻠﻢ ّ
اﻟﺸﺨﺺ ﻫﻮ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اخلﻄﺄ ،وﻧﺴﻌﻰ إىل إﻋﺎدة أتﻫﻴﻠﻪ واﺳﺘﻌﺎدﺗﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى .ﻗﺪ ال ﻳﻜﻮن ﻏُ ﻔﺮاﻧان
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ﺠﺮد أن ﻧابدر ابﻟﻐُ ﻔﺮان ﻓﺴﺘﺼﺒﺢ ﻧﻔﻮﺳان ﻃﺎﻫﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ابﻟﻜﺮاﻫﻴﺔُ .ر ّمبﺎ ﻧﻈﻞ
ﻣﻘﺒﻮال دامئ ًﺎ ،وﻟﻜﻦ ُمب ّ

ِّ
األﻗﻞ ﻟﻦ ﻧﺴﺘﺨﺪم األﻟﻢ اﻟﺬي ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻪ إلﺣﺪاث ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ األﻟﻢ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ.
وﻟﻜﻨان ﻋىل
جمﺮوﺣني،
ّ

ﺣﻘان ،ﻓﺈن
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻣﺮة ُأﺧﺮى ﺗﻠﻚ اﻟﺬركايت
اخلﺎﺻﺔ إباسءة آﺧﺮﻳﻦ يف
ِّ
ّ
ّ
ﻓﻨﺤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺴﺘﻌﻴﺪ ّ

أﻣﺮا ﻛﻬﺬا ﺳﻴﺴﺘﻔﺤﻞ ﻟﻴﺼري ﻇﻨﻮ ً
اﻟﻈﻦ ﺻﺤﻴﺤ ًﺎ أم وﻫﻤ ًﺎ ،إذ أن
هيﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﻫﺬا
ّ
ان ﺳﻴﺌﺔ ،وال ّ

ﺣىت ﻧﻨﻔﺠﺮ
أن
أتﺛري
ّ
ﺠﺮد أن ﻧﺼﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،ﺳﻨﺠﺪ ّ
ُ
اﻟﻈﻦ ﻗﺪ اﺳهتﻠﻚ ُﻗﻮاان ّ
ﻛالﻫﻤﺎ واﺣﺪُ .
ﻓﺒﻤ ّ
وﻧُﻔﺴﺪ ّ
ﻛﻞ يشء ﻣﻦ ﺣﻮﻟان.

ّ
وﻫﻢ
مجﻴﻌان ﻳﻌﺮف أانس ﻳﺸﻌﺮون ابﻟﺒﻐﺾ ،ﻫﺆالء ﻟﺪهيﻢ ذاركة ُﻣﺪﻫﺸﺔ
ألدق اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞُ ،

أهنﻢ ﻳﻮ ّﺛﻘﻮن ﻛُ ّﻞ ُﻇﻠﻢ وﻗﻊ ﻋﻠهيﻢ ،وﻳﻜﻮﻧﻮن
ﻳﻨﻐﻤﺴﻮن يف اﻟﺸﻌﻮر ابﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋىل اﻟﺬات واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ّ ُ
وﻫﻢ ﻗﺪ ﻳﺒﺪون ﻫﺎدﺋني ﻣﻦ اخلﺎرج،
أي ﻣﺪى ُﻫﻢ ﻣأت ّﻟ ُﻤﻮنُ ،
ﻋىل اﺳﺘﻌﺪاد دوﻣﺎ ألن ُﻳﻈﻬﺮوا ﻟآلﺧﺮﻳﻦ إىل ّ
ﻟﻜهنﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن يف واﻗﻊ األﻣﺮ ممﻠﻮﺋني ابﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ.
و ّ

أتﻟﻤﻮا
إهنﻢ ﻗﺪ
ّ
وﻋﺎدة ﻣﺎ ُﻳﺪاﻓﻊ ﻫﺆالء اﻟانس ﻋﻦ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ابﻟﺴﺨﻂ واﻟﻨﻘﻤﺔ ابﺳﺘﻤﺮار ﻗﺎﺋﻠني ّ ُ
ﻟﻜﻦ
ﻟﻬﻮ ﻛﻔﻴﻞ ألن ُﻳﻌﻔهيﻢ ،ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ ،ﻣﻦ ﺣﺎﺟهتﻢ ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان.
ّ
وﻋﺎﻧﻮا ثكري ًا ،وأﻣﺮا ﻛﻬﺬا ـ ّ
حبﺪ ذاﺗﻪ ـ ُ

ﻓﻘﻠﻮهبﻢ يف ﺑﻌﺾ األﺣاين متﺘﻠﺊ
أن ﻫﺆالء اﻟانس حياتﺟﻮن إىل اﻟﻐُ ﻔﺮان أﻛرث ﻣﻦ ﻏريﻫﻢ،
احلﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ّ
ُُ
جتﻌﻠﻬﻢ ﻳﻔﻘﺪون ُ
اﻟﻤﺤﺒﺔ!
اﻟﻘﺪرة ﻋىل
ابﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟيت
ُ
ّ
ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻋرشﻳﻦ ﺳﻨﺔ حتﺪﺛﺖ وأيب ﻟﻮﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻊ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ُحمﺎوﻟني

وﻟﻜهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺳﻴﺔ وﺑال ﻣاشﻋﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺨﺮة ،وﻋﺎﺷﺖ ﺣاية ﺑال ﻟﻮم يف
ُﻣاسﻋﺪهتﺎ ،ﻓﻘﺪ ﻣﺎت زوﺟﻬﺎ
ّ

وﻟﻜهنﺎ
ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪة اﻟرتﺗﻴﺐ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﺗﻌﻤﻞ جبﺪ ،وأﻣﻴﻨﺔ وﻣﻘﺘﺪرة و ُﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠهيﺎ،
ّ

ﻛﺎﻧﺖ ال ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ُحتﺐ .وﺑﻌﺪ هشﻮر ﻣﻦ اﻟرصاع ،اﺗّﻀﺢ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﺷﻌﻮرﻫﺎ ابﻟربودة ،إذ ّأهنﺎ ﻟﻢ

ﺗﻜﻦ ﻗﺎدرة ﻋىل اﻟﻐُ ﻔﺮان ،وﻟﻢ ُ
ﻨﺤﻨﻴﺔ
ﻌني ﺑﻌﻴﻨﻪ حبايهتﺎ،
ّ
ﻳﻜﻦ إبﻣﻜﺎهنﺎ اإلاشرة إىل أﻟﻢ ُﻣ ّ
وﻟﻜهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ُﻣ ّ

حتﺖ ﺛﻘﻞ اآلالف ﻣﻦ اﻟﻈﻨﻮن اﻟﺼﻐرية ُجمﺘﻤﻌﺔ ﻣﻌ ًﺎ.

ﻫﺪاﻣﺔ وهتﺪم اﻟﺸﺨﺺ حبﺪ ذاﺗﻪ
إن ﻣﺮارة اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻫﻲ أﻛرث ﻣﻦ ُجم ّﺮد ﻧﻈﺮة
ّ
ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤاية .ﻓﻬﻲ ّ
ّ

ﺪﻣﺮ ﻋىل ﻧﻔﺴﻚ .إذ
أﻳﻀ ًﺎ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ حتﺘﻔﻆ أﻧﺖ ﻋﻤﺪ ًا ابﻟﻀﻐﻴﻨﺔ جتﺎه ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻟﻬﺬا أتﺛري ُﻣ ّ

ﻌﺮﺿني ألﻓﻜﺎر اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واالﻧﺘﻘﺎم ،ﺑﻞ وألﻓﻜﺎر اﻟﻘﺘﻞ.
أن أﻣﺮا ﻛﻬﺬا ﺳﻴﻔﺘﺢ اﻟابب ﻟﻠرش،
ّ
ُ
وﺳﻴرتنكﺎ ُﻣ ّ
ﻳﺘﺴﺒﺐ يف ﺣﺪوث ُﻗﺮﺣﺔ أو
اﻟﺸﺪ اﻟﻨﻔيس ُميﻜﻦ أن
ﻳﺘﺪﻣﺮ اﻟﻨﻔﺲ واجلﺴﺪ أﻳﻀ ًﺎ .وحنﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن
وهبﺬا
ّ
ّ
ّ

ﻟﻜﻨان ﻋﺎدة خنﻔﻖ يف رؤﻳﺔ اﻟﻌالﻗﺔ ﺑني ﻣﺮارة االﺳﺘايء واألرق ﻋىل ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤاثل .ﻓﻘﺪ
آالم اﻟﺼﺪاع ،و ّ

أﻇﻬﺮت األحبﺎث اﻟﻄ ّﺒﻴﺔ ﻋالﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑني اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻐري حمﻠﻮﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘﻪ ،وﺑني اﻟﻨﻮابت اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ :ﻓﻴﺒﺪو أن

اﻟﺬﻳﻦ حيﺒﺴﻮن اﺳﺘايهئﻢ وﻣﺮارهتﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن أﻛرث ﻋﺮﺿﺔ ﻟإلﺻﺎﺑﺔ ابألﻣﺮاض ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ
هتﺪﺋهتﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﻣاشﻋﺮﻫﻢ.
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ُ ،   ﻃﻠﺐ ﻣين ُﻣاسﻋﺪة اﻣﺮأة اش ّﺑﺔ ﺗُﺪﻋﻰ "ﺑﺮﻧﺪا  "Brendaﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﺿﺤﻴﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻟﺬﻟﻚ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّأهنﺎ وﻣﻦ ﻏري ﺷﻚ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟالﻋﺘﺪاء
اجلﻨيس ﻣﻦ ِّ
ﻋﻤﻬﺎ اﻟﻘﺴﻴﺲ .وﻋىل ُ
ّ
ّ
اﻟﻨﻔيس ،ﻓﻠﻢ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﻞ
اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﺎﺳﻖ واﻟﺮﻫﻴﺐ ،إ ّال أن ﺷﻌﻮرﻫﺎ ابﻟﺒﺆس ﻛﺎن ﻗﺪ ﺻﺎر ُﺟﺰءا ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳهنﺎ
ّ
ﻟﻢ ﺗﻘﺪر ﻋىل جتﻤﻴﻊ ﻗﻮاﻫﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺘﻐﻔﺮ.

إيل ايﺋﺴﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ يف اخلﻮف ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ويف إدﻣﺎن
ورصﺧﺖ "ﺑﺮﻧﺪا" ّ
ﻣﻌﺬهبﺎ ّ -
ِّ
ﻛﻞ ﻳﻮم ﻛﻬﺪااي .اﺟاتزت "ﺑﺮﻧﺪا" ﻣﺸﻮارا ﻃﻮﻳال يف
ﻋﻤﻬﺎ –
اﻟﻜﺤﻮﻟايت اﻟيت ﻛﺎن ّ
ميﺪﻫﺎ هبﺎ ّ
ّ

اﻟﻨﻔﺴﻴني ،وﻛﺎن ﻟﺪهيﺎ ّ
ﻛﻞ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﺎد ّﻳﺔ ميﻜﻦ أن ﺗﺮﻏﺐ ﻓهيﺎ.
ﻏﻤﺎر احلﺼﻮل ﻋىل اﺳﺘاشرات ﻣﻦ األﻃابء
ّ
ﺗﻢ اﻟﻘايم ﺑﻜﻞ
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻐﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ وﻟﺪهيﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ األﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻬﺎ اﻟﺪﻋﻢ ،وﻗﺪ َّ

وابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا ،إ ّال أن
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻄﺎع ﻟﻤاسﻋﺪهتﺎ الﺳﺘﻌﺎدة وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺟﺪوى.
ُ

واﻟﺒﻜﺎء اﻟﺬي ال ُميﻜﻦ إﻳﻘﺎﻓﻪ .وﻛﺎﻧﺖ
ﻣاشﻋﺮﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗأترﺟﺢ ﺑﺼﻮرة بكرية ﻣﺎ ﺑني اﻟﻀﺤﻚ ُ
اﻟﻤﻔﺮط ُ
ﺗﻨﻐﻤﺲ يف اﻟهتﺎم اﻟﻄﻌﺎم يف أﺣﺪ األايمُ ،ﺛ ّﻢ ﺗُرضب ﻋﻨﻪ يف اﻟﻴﻮم اﻟاتيل .وﻛﺎﻧﺖ ﺗرشب زﺟﺎﺟﺔ وراء
اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔُ ،حمﺎوﻟﺔ ﺑﺬﻟﻚ أن ﺗﻨىس ُﻣﺸﻜﻠهتﺎ.
األﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤرشوابت
ّ

رتدد ًا يف
ُر ّمبﺎ ﻛﺎﻧﺖ "ﺑﺮﻧﺪا" واﺣﺪة ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻟانس اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻤاسﻋﺪهتﻢُ .
نك ُ
ُ
ﺖ ُﻣ ّ
ﺳﻌﻴﺖ ُ

ﻴﺪﻫﺎ أن ﺗابدر يف ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﻠهيﺎ
أبي ﺷﻌﻮر ابﻟﺬﻧﺐ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺪا واﺿﺤ ًﺎ يل ّأهنﺎ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟيت ِﺑ ِ
ّ

ُّ
ﺿﺤﻴﺘﻪ .وﻟﻜﻦ
ﺳﺘﻈﻞ ﺗﺸﻌﺮ أبهنﺎ
ﻓﺈهنﺎ
اﻟﺸﻔﺎء .ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻌ ّﻠﻢ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﻋﺘﺪى ﻋﻠهيﺎّ ،
ّ

ﻟألﺳﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ُحمﺎوالﺗان ﻣﻌﻬﺎ ﻓﺎﺷﻠﺔ .ﻓﺎزداد ﺷﻌﻮرﻫﺎ أﻛرث وأﻛرث ابﻟأيس ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻌﻮرﻫﺎ ابﻟﻐﻀﺐ
ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
واحلرية ،وأﺧري ًا ﺣﺎوﻟﺖ أن ختﻨﻖ ﻧﻔهسﺎ وﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ ُ

اجلﻨيس رمبﺎ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺳﻨﻮات ُﻟﺘﺸﻔﻰ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗرتك ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
إن اجلﺮاح اﻟيت ُخي ّﻠﻔﻬﺎ االﻋﺘﺪاء
ّ
ّ
ﻳﺆدي األﻣﺮ إىل اﻟﺸﻌﻮر ابﻟﻌﺬاب ﻣﺪى احلاية أو إىل
اجلﺮوح آاثرا
ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ .وﻟﻜﻦ جيﺐ أال ّ
ُّ

حتﺮر وﺣاية
االﻧﺘﺤﺎر .ويف ﻛُ ّﻞ احلﺎالت اﻟيت ﺗﺘاشﺑﻪ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ "ﺑﺮﻧﺪا"
ُ
وﺟﺪت اﻟﻀﺤﺎاي حيﺼﻠﻮن ﻋىل ّ

ﻟﻠﻤﻐﺘﺼﺐ ،وﻟﻬﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻤﺤﻮا ابﺳﺘﻤﺮار االﻏﺘﺼﺎب أو ﻓﺸﻠﻮا يف رؤﻳﺔ ﻣﺎ
ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻐﻔﺮون ُ
ّ
ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﻳﻘﺎﻓﻪ )وإن ﻛﺎن ﻫﺬا ال ﻳﻌين ابﻟرضورة اﻟﻨﺴاين أو
حيﺪث يف ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،وابﻟاتيل ﻓﻠﻢ

وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌين أن
اﻟﻤﻐﺘﺼﺐ،
ّ
اﻟﺘﻐﺎيض ﻋﻦ األﻣﺮ( .وال ﻳﺘﻮ ّﻗﻒ األﻣﺮ ُﻫان ﻋىل رشط االﻟﺘﻘﺎء وﺟﻬ ًﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ُ

ًّ
ﺗﻘﻮدك إىل يشء ،ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺘرش يف اﻟﺸﺨﺺ
ألن اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻟﻦ
ّﺗﺘﺨﺬ ﻗﺮار ًا
إراداي ابﻟﺘﻮ ُّﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔّ ،
ُ

ُﺪﻣﺮه ابﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﻣﺜﻞ اﻟرسﻃﺎن ﺣىت ﺗ ّ

12

אאא؟
أم ﻣﻦ والﻳﺔ دﻳالوﻳﺮ Delaware
    ﻣﻊ "آن ﻛﻮﻟﻤﺎن  "Anne Colemanوﻫﻲ ُّ

األﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،أﺧربﺗين مبﺎ ﺣﺪث الﺑهنﺎ "داﻧايل" ألﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻐﻔﺮ:

نكﺖ ايﺋﺴﺔ .ﻓﻔﻲ ﺻابح أﺣﺪ األايم ّ
ﻴﺖ ُﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
ﺘﻠﺖ اﺑﻨيت "
ِ
ﻓﺮاﻧزس" يف ﻋﺎم ُ 1985
ﺗﻠﻘ ُ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﻗ ْ
ﻓﺮاﻧزس ﻣﺎﺗﺖ ،ﻓﻘﺪ ُأﻃﻠﻖ ﻋﻠهيﺎ اﻟﺮﺻﺎص"
ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﺑﻨﺔ ُأﺧىت يف ﻟﻮس أجنﻠﻮس ﺗﻘﻮل" :
ِ
ّ
وﺧﻄﻄﺖ ﻟﻠﺬﻫﺎب إىل ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧاي يف
وﻟﻜين ﻓﻌالً رصﺧﺖ.
أﻧين رصﺧﺖ،
وال ُميﻜﻨين أن
ّ
ّ
أﺗﺬرك ّ

ورأﻳﺖ اﻟﺸﺨﺺ
ﻓﻜﺮت ﻓﻌالً أﻧّﻪ إبﻣﻜﺎين أن أﻗﺘﻞ ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ،ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻣﻌﻲ ﺳالح
ُ
احلﺎل ،ويف اﻟﻄﺎﺋﺮة ّ
ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ّ
ﺣﻘﺎ.
ﻟﻜﻨﺖ
اﻟﺬي أﺻﺎهبﺎ،
ُ
ُ

ونكﺖ ﻗﻠﻘﺔ ﻋىل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟيت ُ
أسﻗﺎﺑﻞ هبﺎ إﺑين "داﻧايل" اﻟﺬي
ومبﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻫﺒﻄﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮة ُ

ﺪر ً
اب ﻋىل اﻟﻘﺘﻞ.
وﻣ ّ
رﻛﺐ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﻣﻦ والﻳﺔ ﻫﺎواي ،وﻛﺎن "داﻧايل" ﺿﺎﺑﻄ ًﺎ يف اجلﻴﺶ ُ

وﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠان إىل ﻗﺴﻢ اﻟرشﻃﺔ يف ﺻابح اﻟﻴﻮم اﻟاتيل ،ﻛﺎن اﻟيشء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي أﺧربوان ﺑﻪ ﻫﻮ

أي يشء آﺧﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻان .وﻟألﺳﻒ ﺑﻘﻰ احلﺎل ﻫﻜﺬا ﻃﻮال األايم اﻟيت
جمﺮد أن اﺑﻨﺘان ﻣﺎﺗﺖ ،وأن ّ

ﻗﻀﻴانﻫﺎ يف ﻟﻮس أجنﻠﻮس .وأﺧربين ﺿﺎﺑﻂ رشﻃﺔ اﻟﻤابﺣﺚ أﻧ ّﻪ إن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋىل اجلﺎين يف ﺧالل

ﻓﻨﺤﻦ ﻟﺪﻳان اﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ
ﺛﻢ اﺳﺘﻄﺮد" :
ُ
أهنﻢ ﺳﻴﻘﺒﻀﻮن ﻋﻠﻴﻪ الﺣﻘﺎ! ّ
أرﺑﻌﺔ ّأايم ،ﻓال جيﺐ أن أﺗﻮ ّﻗﻊ ُ
اﻟﻘﺘﻞ يف ﻫﺬه اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،وال ﻧُﻌري ﺟﺮميﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﺳﻮى أرﺑﻌﺔ ّأايم ﻓﻘﻂ!"

ﻬﺘﻢ ﻓﻌالً
أﻏﻀﺐ ذﻟﻚ اﻟﻜالم اﺑين "داﻧايل" ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ اتكﺸﻒ أن ﻗﺴﻢ اﻟرشﻃﺔ ﻏري ُﻣ ّ

ابﻟﻌﺜﻮر ﻋىل ﻗﺎﺗﻞ أﺧﺘﻪ ،أراد أن ﻳﺸرتى راشﺷﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع "ﻋﻮزي  "Uziوحيﺼﺪ اﻟانس ﺣﺼﺪ ًا.

ﺣىت اﻟﻤﻮت يف
ﺳايرهتﺎ .ﻓﻘﺪ ﻧﺰﻓﺖ "
هيﻴﺌان أﺣﺪ ﻟِﻤﺎ رأﻳانه ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻫﺒان
ُ
ِ
وﻟﻢ ّ
ﻓﺮاﻧزس" ّ
ﻟأنﺧﺬ ّ

اﻟرشاين األورﻃﻲ وﻗﻠهبﺎ ورﺋﺘهيﺎ ،وﻗﺪ اﺧﺘﻨﻘﺖ ﺑﺪﻣﻬﺎ .وﻣﺎﺗﺖ يف وﻗﺖ
اﻟﺮﺻﺎﺻﺎت ُ
ﺳايرهتﺎ ،إذ اﺧرتﻗﺖ ُ

ﺳايرهتﺎ يف وﻗﺖ ُﻣأتﺧّ ﺮ ﻣﻦ ﻣاسء ﻳﻮم اﻟﺜالاثء .وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻌﺚ
ُﻣﺒﻜّ ﺮ ﻣﻦ ﺻابح ﻳﻮم األﺣﺪ .وأﺧﺬان ّ

ﺻﻮرة ُممﻜﻨﺔ .ﻓﻘﺪ أراد
اﻟﺴايرة راحئﺔ ﻧﺘِ ﻨﺔ .وﻟﻢ ﺗربح ﺗﻠﻚ اﻟﺮاحئﺔ ذﻫﻦ "داﻧايل" اﻟﺬي أراد االﻧﺘﻘﺎم أبﺑﺸﻊ ُ

ﻓﻌالً أن جيﺪ َﻣﻦ ﻳاسﻋﺪه أبﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ – نكﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻋىل ﻣﻘﺘﻞ أﺧﺘﻪ.

وﻗﻔﺖ ﻳﻮﻣ ًﺎ إىل
رأﻳﺖ "داﻧايل" ﺗﺴﻮء ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺑرسﻋﺔ ،إىل أن
وﻃﻮال اﻟﺴﻨﺘني واﻟﻨﺼﻒ اﻟاتﻟﻴﺘني،
ُ
ُ

ورأﻳﺖ
ﺟﻮار ﻣﻘربة أﺧﺘﻪ أراﻗهبﻢ وﻫﻢ ُﻳ ّزنﻟﻮﻧﻪ اىل األرض ُﻟﻴﺪﻓﻦ ،ﻓﻘﺪ أﺧﺬ ابﻟأثر أﺧري ًا – أﺧﺬه ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ.
ُ

وﺟﺴﺪ ُه!
ُﺪﻣﺮ ذﻫﻦ اإلﻧاسن
ُ
ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ،إذ ّأهنﺎ ﺗ ّ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟاثين

   
ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺃﻥ ﻻ ﺃﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﱪ

ﻟﺬﺍ ﺍﺭﺝُ ﺗﻐﻴﱡﺮًﺍ ﻛﺒﲑًﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﺮ

ﺳﺘﻌﻠﻮ ﻣﻮﺟﺔُ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﱵ

ﻭﺁﻣﻦ ﺑﺄﻥّ ﻫﹸﻨﺎﻙ ﺷﺎﻃﺊ ﺃﺑﻌﺪ

ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺮﺗﺒﻂُ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊُ ﺑﺎﻷﻣﻞ

ﺁﻣﻦ ﺑﺎﳌُﻌﺠﺰﺍﺕ

ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺃﻧﺖ ﺣﻲﱡ ﺍﻵﻥ،

ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ

ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ،

ﳝُﻜﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﻭﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ

ﺳﻴﻤﻮﺯ ﻫﻴﲏ Seamus Heaney

َ
ﻚ
ﺴ
ﻣ
أ
َ
ْ َ
األﻧﻘﺎض .ﻛﺎن ذﻟﻚ يف ﻋﺎم  1987ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن واﺑﻨﺘﻪ "ﻣﺎري" حيرضان ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﻟﺬركى

"ﺟﻮردون وﻳﻠﺴﻮن  "Gordon Wilsonﺑﻴﺪ اﺑﻨﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اِحنرصا حتﺖ أﻛﻮام ﻣﻦ

وﻫانك
ﻣﻌﻴﻨﺔ يف ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻳﻨﺴﻜﻴﻠني يف أﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ األﺟﻮاء ﻫﺎدﺋﺔ ﺟﺪ ًا أﺛانء اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢُ .

اﻧﻔﺠﺮت ُﻗﻨﺒﻠﺔ
وﺳﺘﻮن
إرﻫﺎﺑﻴﺔ .ويف هنﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﻘﺖ "ﻣﺎري" وﺗﺴﻊ ﻣﺪﻧﻴني آﺧﺮﻳﻦ ﻣرصﻋﻬﻢ وﻧُﻘﻞ ﺛالث
ّ
ُّ
آﺧﺮون إىل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ إلﺻﺎﺑهتﻢ جبﺮاح.

إن اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ ال ُميﻜﻦ أن ﺗُﻌﻴﺪ ﻟﻪ اﺑﻨﺘﻪ ،وال أن
واﻟﻐﺮﻳﺐ أن "ﺟﻮردون" رﻓﺾ االﻧﺘﻘﺎم ﻗﺎﺋالً ّ

حتﺪث ﻣﻊ ﻣﺮاﺳﻞ اﻟـ يب .يب .يس ﻗﺎﺋالً :
أتيت ابﻟﺴالم إىل ﺑﻠﺪه .وﺑﻌﺪ اسﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ االﻧﻔﺠﺎر ّ

ﻣﺮة
ﻓﻘﺪت اﺑﻨيت ،وﻃﺒﻌ ًﺎ ﺳﻨﻔﺘﻘﺪﻫﺎ.
ﻟﻘﺪ
ّ
ُّ
وﻟﻜﻨين ﻟﺴﺖ أمحﻞ ﺿﻐﻴﻨﺔ ...وال ﺣﻘﺪا ،ﻓﻬﺬا ﻟﻦ ُﻳﻌﻴﺪﻫﺎ يل ّ
وأن
ﻟﺪي إﺟﺎﺑﺔ.
ُأﺧﺮى ...وال ﺗأسﻟﻮين ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﺐ ...ألﻧّﻪ ﻟﻴﺴﺖ
وﻟﻜين أﻋﻠﻢ أﻧّﻪ ال ُﺑ ّﺪ ّ
ّ
ّ
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وأﻧين ُ
أن ﻣﻮهتﺎ ُﺟﺰءا ﻣﻦ
ُ
أسﻗﺪم ﻋىل االﻧﺘﺤﺎر .إذ ّ
ﻫانك ﻗﺼﺪا ﻣﻦ وراء ﻣﻮهتﺎ .وإن ﻟﻢ ُأﻓﻜّ ﺮ ﻫﻜﺬا ،ﻓال ُﺑ ّﺪ ّ

ﺧﻄﺔ أﻋﻈﻢ ...وﺳﻨﺘﻘ ُ
ّ
ﻣﺮة أﺧﺮى.
ﺎﺑﻞ ﻣﻌ ًﺎ ّ

ﻋرب ﻋﻤﺎ ﻛﺎن
وﻗﺪ ﻗﺎل "ﺟﻮردون" الﺣﻘ ًﺎ ّ
إن ﻛالﻣﻪ ﻟﻴﺲ ﻋابرة ﻋﻦ إﺟﺎﺑﺔ الﻫﻮﺗﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻮت اﺑﻨﺘﻪ .ﻓﻬﻮ جمﺮد ّ

يض ّأايم وهشﻮر ﻋىل االﻧﻔﺠﺎر ،ﺻﺎرع ﻟﻜﻲ حياي حبﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﻜالم .وﻟﻢ ﻳﻜُ ﻦ
خيﺎﻟﺞ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺒﻪ .وﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
أﻣﺮا ﻛﻬﺬا هسالً  ،وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻜالم مباثﺑﺔ يشء ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﻪ ،يشء ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ ّ ً
ﺣاي يف اﻟاسﻋﺎت احلﺎﻟﻜﺔ.

حيﺼ ُﻠﻮا ﻋىل
ﻳﺸﻌ ُﺮوا ابﻟﻨﺪم ،وﻗﺪ أراد أن
اإلرﻫﺎﺑﻴني اﻟﺬﻳﻦ ﻗﻀﻮا ﻋىل ﺣاية اﺑﻨﺘﻪ ﻟﻢ
ﻳﻌﻠﻢ أن
ﻛﺎن
ُ
ُ
ّ
ُ

اﻟﻌﻘﺎب و ُﻳﻮدﻋﻮا يف اﻟﺴﺠﻦ .وﻗﺪ أاسء ثكريون ﻓﻬﻤﻪ ألﻧّﻪ رﻓﺾ أن ﻳﻄ ُﻠﺐ االﻧﺘﻘﺎم حلاية اﺑﻨﺘﻪ .ﻓﻘﺪ

ﻗﺎل:

ﺳﻴﻮاﺟﻬﻮن دﻳﻨﻮﻧﺔ اهلل ،واﻟيت ﻫﻲ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻣﻐﻔﺮيت ﻟﻬﻢ...
ﻫﺆالء اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻮن ﻋﻦ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ ُ
اﻟﻤﺴ ّﻠﺤﻮن وﻣﻦ رضﺑﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ جيﺐ أن
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺧﻄﺄ ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل أن ُأﻋﻄﻲ اﻧﻄابﻋ ًﺎ
ّ
أبن ﻫﺆالء ُ

ﺎﻛﻤهتﻢ ُﻫان ﻋىل األرض ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ُﻳﻄﻠﻖ
رساﺣ ُﻬﻢ ﻟﻴﺴريوا أﺣﺮار ًا يف اﻟﺸﻮارع .وﻟﻜﻦ ...ﺳﻮاء ّمتﺖ ُ
ُ
حم ُ ُ
ُ
أسﺑﺬ ُل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪي بكرش أن ُأﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﻐُ ﻔﺮان ...وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺮار األﺧري ﺳﻴﻜﻮن اهلل.
ﻓﺈﻧين
أم الّ ...

ﺳﻤﺢ ﻏُ ﻔﺮان "ﺟﻮردون" ﻟﻪ أن ﻳأت ّﻗﻠﻢ ﻣﻊ وﻓﺎة اﺑﻨﺘﻪ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ وآاثره اﻟيت اﻣﺘﺪت إىل أﻣﻮر أﺑﻌﺪ ﻣﻨ ُﻪ

ِّ
ّ ً
أﺣﺲ ﻗﺎدةُ اﻟﻤﻠﻴﺸايت
وﻗﺘاي ،ﻛرست ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ دواﻣﺔ اﻟﻘﺘﻞ واالﻧﺘﻘﺎم :ﻓﻘﺪ
األﻗﻞ ،وﻟﻮ
ﻛﺸﺨﺺ .ﻓﻌىل
َّ
ُﺴاتﻧﺘﻴﺔ ابﻟﺬﻧﺐ ﻟﺸﺠﺎﻋﺔ "ﺟﻮردون" ﻣﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﺐ ابالﻧﺘﻘﺎم.
اﻟربوﺗ
ّ

      ﺣﺎﺟﺘان إىل اﻟﻐُ ﻔﺮان ،ﻓﺈﻧّان يف ﺑﻌﺾ األﺣاين ﻧﻨﻐﻮي وﻧ َّﺪﻋﻲ أبﻧّﻪ ﻟﻴﺲ

أن ُ
اﻟﻘﺪرة ﻋىل اﻟﻐُ ﻔﺮان
إبﻣﻜﺎﻧان أن ﻧﻐﻔﺮ .ﻓﻨربر ﻣﻮﻗﻔان أبن األﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﺟﺪ ًا ،وﻣﻮﺟﻊ ﺟﺪ ًا؛ وﻗﺪ ﻧﻈﻦ ّ

ﻳﺘﻢ ﺳﻤﺎع ﺟﺎﻧﺒان ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ ،أو
ّ
ﻳﺘﻤﺘﻊ هبﺎ اﻟﻘﺪﻳﺴﻮن ال حنﻦ .وﻗﺪ ﻧﻌﺘﻘﺪ إﻣﺎ ّ
أﻧان إجنﺮﺣان زايدة ،أو ﻟﻢ ّ
ﻟﻢ ﻳﻘﺪر أﺣﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻣﺮران ﺑﻪ.

أن
ﻟﻘﺪ أت ّﺛﺮ ثكري ﻣﻦ األﻣﺮﻳﻜﻴني ﺑﻘﺼﺔ "ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﺎﻛﺪوانﻟﺪ  "Steven McDonaldوﻟﻜﻦ ﺑﺪا ّ

ﻟﻘﻮة إرادة ﺧﺎرﻗﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .ﻛﺎن
ﻗﻠﻴﻠﻮن ﻓﻘﻂ ُﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻬﻤﻮا ّ
أن ﻏُ ﻔﺮاﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣأسﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻄﻮيل ّ

ﺗﻢ أﻃالق اﻟﺮﺻﺎص ﻋﻠﻴﻪّ ،ممﺎ أﺻﺎﺑﻪ ابﻟﺸﻠﻞ ﻣﻦ
"ﺳﺘﻴﻔﻦ" ﺿﺎﺑﻄ ًﺎ يف اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺣني َّ

اﻟﺮﻗﺒﺔ إىل أﺳﻔﻞ يف ﻋﺎم  1986أﺛانء اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻟﺜالﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸابب يف اﻟﻤﺘزنه اﻟﻤﺮزكي ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ

 .Central Parkوﻟﻢ ﻳﻜُ ﻦ ﻗﺪ ﻣىض ﻋىل زواﺟﻪ ﺣىت ﻋﺎم ،وﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﻪ ﺣﺎﻣالً يف اﻟهشﺮ اﻟاثين.
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ﻛﺎن "اشﻓﻮد ﺟﻮﻧﺲ  ،"Shavod Jonesوﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻫﺎﺟﻢ "ﺳﺘﻴﻔﻦ" ،ﻳﺴﻜﻦ يف أﺣﺪ

ﻣاشرﻳﻊ اإلﺳﻜﺎن اﻟﻔﻘرية يف ﺣﻲ ﻫﺎرﻟﻢ يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،يف ﺣني ﻛﺎن "ﺳﺘﻴﻔﻦ" ﻳﻌﻴﺶ يف ُﻣﻘﺎﻃﻌﺔ
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺼرية ﺑني االﺛﻨني
اناسو
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﻨهتﻲ ُ
اﻟﻐﻨﻴﺔ واﻟيت ﺗﻘﻄهنﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎء .ﻛﺎن ﻣﻦ ُ
ّ

ﻳﺘﻢ إﻃالق رساح "اشﻓﻮد" ﻛﺎن
ابﻟﺴﺠﻦ ألﺣﺪﻫﻤﺎ وابﻟﺸﻌﻮر ابﻟﻨﻘﻤﺔ ﻃﻮال احلاية ﻟآلﺧﺮ .وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ أن ّ

حمﺎو ًال أن جيﻠﺐ اﻟﺴالم وﻣﻌ ً
ان اىل ﺣاية ذﻟﻚ اﻟاشب .ﻓﻴﻜﺘﺐ ﻗﺎﺋال:
"ﺳﺘﻴﻔﻦ" ﻗﺪ ﺑﺪأ يف ُﻣﺮاﺳﻠﺘﻪ ُ

ﻋيل اﻟﺮﺻﺎص؟ وأان ُﻣﻀﻄﺠﻊ يف اﻟﻄﺎﺑﻖ اﻟاسدس ﻣﻦ اجلانح
ﻟﻢ ﻳربح ﻣﻦ ذﻫين اﻟﺴﺆال :ﻟﻤﺎذا ُأﻃﻠﻖ
ّ
وﻟﻜين وﺟﺪت أﻧّﻪ ال ُميﻜﻨين أن أركﻫﻪ ،ﻓﻘﺪ أﺗﺖ ﺑﻪ
اجلﻨﻮيب ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،أﻧﻈﺮ إىل اﻟﺴﻘﻒ ُﻣﺘﺤري ًا،
ّ
اﻟﻈﺮوف إىل ذﻟﻚ اﻟﻤﺘزنه يف ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻬرية ،وﻣﻌﻪ ُﻣﺴﺪ ً
اس ُخيﺒﺌﻪ يف رسواﻟﻪ.

نكﺖ ابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺎم
زي ُمي ّﺜﻞ احلﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻘﺪ ُ
ﻓﻠﻢ أﻛﻦ ﺳﻮى اشرة رشﻃﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺼيب ،أو ّ
ﺖ ُأ ّ
ﻣﺜﻞ يف ﻧﻈﺮه اجلﻬﺔ
اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻤالّ ك ُﻳﻄﺎﻟﺒﻮن إبجيﺎر ُ
اﻟﻤهتﺎﻟﻜﺔ؛ وﻗﺪ ُ
نك ُ
ﻟﻠﺸﻘﻖ احلﻘرية يف اﻟﻤابين ُ

وﺗﻄﺮ ُد ُﺳﻜّ ﺎهنﺎ حبﺠﺔ حتﺴني
اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ يف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟيت ﺗﺘﻮىل أﻣﺮ ﺟرياهنﺎ ﻣﻦ األﺣايء اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻔﻘرية
ُ
نكﺖ أان اﻟﻀﺎﺑﻂ
ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا ُأاناس ُﻣﻠزتﻣني ابﻟﻘﺎﻧﻮن أو ُجمﺮﻣني ،وﻗﺪ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻜﻦ
ّ
ُ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ّ

حميل ورﺣﻞ ُدون أن ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴائ ألﻧّﻪ ﻟﻢ ُ
ﻳﻜﻦ ﻫانك ﺧﺮق ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
األﻳﺮﻟﻨﺪي اﻟﺬي ﻇﻬﺮ يف ﻧﺰاع
ّ
ّ

واﻟﻌﺪو .ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺮين ﻛﺈﻧاسن ،أو
نكﺖ أان بكﺶ اﻟﻔﺪاء،
وابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـ"اشﻓﻮد ﺟﻮﻧﺲ"
ُ
ُّ

ﺗﺮىب ﻋىل ﻧﻈﺮة
ﻛﺸﺨﺺ ﻟﻪ أﺣابﺋﻪ ،أو زكوج ﻟﻪ زوﺟﺔ أو
ﻛﺄب يف اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌﺎﺟﻞ إن اشء اهلل .ﻓﻘﺪ ّ
ّ

ﺿﺪﻫﻢ .ﻛال ،ال
واﻟﻌﻨﻒ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺴ ّﻠﺢ
ابﻟﻌﻨرصﻳﺔ
جمﺘﻤﻌﻪ ﻟﺮﺟﺎل اﻟرشﻃﺔ اﻟﺬﻳﻦ ّﻳﺘﺴﻤﻮن
ّ
ُ
ُ

االﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ
ميﻜﻨين أن أﻟﻮم "ﺟﻮﻧﺲ" .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ – اﻟﺬي ﻳأتﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ واﻟﻬﻴائت
ّ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أن حياي أﺑﻮاه ﻣﻌ ًﺎ  -ﻫﻮ اﻟﺬي أﺧﻔﻖ ﻣﻌﻪ مبﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن
ﻋﻨﻪ واﻟانس اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮا ﻣﻦ ُ

ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ "اشﻓﻮد ﺟﻮﻧﺲ" ﻣﻊ "ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﺎﻛﺪوانﻟﺪ" يف ﻣﺘزنه اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ...

أن
ﻟﺴﺖ ﻋىل ﻣﺎ ُﻳﺮام ،أﺷﻌﺮ ابﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ،
أبﻧين
يف ﺑﻌﺾ األايم ﺣني أﺷﻌﺮ
ُ
وﻟﻜين أدرﻛﺖ ّ
ّ
ّ

وﻟﻜين
ﻋيل اﻟﻨريان،
اﻟﻤﺮاﻫﻖ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ
ّ
اﻟﻐﻀﺐ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﺑال ﻓﺎﺋﺪة .ﻓﺄﺣايان أﺷﻌﺮ ابﻟﻐﻀﺐ جتﺎه ذﻟﻚ ُ
ّ
ّ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻴري ﺣايﺗﻪ ﻟﻜﻲ ُﻳاسﻋﺪ اﻟانس ال ﻟﻜﻲ
ثكري ًا ﻣﺎ أﺷﻌﺮ ابألىس حنﻮه .ورﺟﺎيئ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ أن
ﻳﺆذهيﻢ .ﻓﺄان أﻏﻔﺮ ﻟﻪ ،وآﻣﻞ أن جيﺪ اﻟﺴالم واﻟﻬﺪف حلايﺗﻪ.

ألن
اﻟﻤابدرة ّ
ﻟﻢ ُجيﺐ "اشﻓﻮد" ﻋىل ﺧﻄﺎابت "ﺳﺘﻴﻔﻦ" يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺟﺎب ﻋﻠهيﺎ ﻓﺸﻠﺖ ُ

ﺛﻢ يف أواﺧﺮ ﻋﺎم  1995ﺑﻌﺪ
"ﺳﺘﻴﻔﻦ" رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻤاسﻋﺪﺗﻪ يف احلﺼﻮل ﻋىل إﻃالق رساح ﻣرشوطّ .
ُﻣيض ﺛالﺛﺔ أ ّ
ايم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻃالق رساﺣﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ُﻗﺘِ ﻞ "اشﻓﻮد" يف ﺣﺎدث اﺻﻄﺪام دراﺟﺔ انرﻳﺔ يف
ّ
اشرع ﻣﺎدﻳﺴﻮن.
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ﻠﺖ ﻋىل
ﻋﺪة أهشﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ زرت "ﺳﺘﻴﻔﻦ" يف ﻣزنﻟﻪ جبﺰﻳﺮة  Long Islandيف ﻧﻴﻮﻳﻮرك ُ ،ذ ِﻫ ُ
ﻗﺒﻞ ّ

ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻟﺮﻗﻴﻖ وﻋىل ﻋﻴانه اﻟالﻣﻌاتن اﻟﻤﻔﻌﻤاتن ابحلﻴﻮﻳﺔ وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋىل ﻣﺪى ﻋﺠﺰه اﻟﻜﺒري.

ّ
ﻳﺘﺨىل إﻧاسن ﻋﻦ
ﺣىت اﻟﻌﺠﻮز ،ﻓﻤﺎ ابﻟﻚ أن
ﻓﺎحلاية ﻋىل ُ
ﺘﺤﺮك ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ّ
ﺟﺪ ًا أن ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ّ
يس ُﻣ ّ
رك ّ
حمﺒﻂ .وﻓﻮق ﻫﺬا ﻛ ّﻠﻪ ﻓﻬﻮ
ﺳﻦ اﻟاتﺳﻌﺔ واﻟﻌرشﻳﻦ ﻓﻬﻮ أﻣﺮ ـ ﻣﻦ دون
احلاية
ّ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ يف ّ
ﺷﻚ ـ ُ
ّ

ُّ
ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ ﺑﻮاﺳﻄهتﺎ ،وﻫﻮ ﻏري ﻗﺎدر ﺣىت ﻋىل اﺣﺘﻀﺎن أﺑﻨﻪ ذي اﻟﻌرش
اﺻﻄانﻋﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺼﺒﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ
ّ
أبي ﻏﻀﺐ أو ﺑﻐﺾ يف داﺧﻠﻪ.
أﺷﻌﺮ
ﺳﻨﻮات ،ﻓﻬﺬا ﻫﻮ "ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﺎﻛﺪوانﻟﺪ" وﻟﻜين ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛ ّﻠﻪ ﻟﻢ
ُ
ّ

اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻄﻠﻘﺔ ،دﻓﻌﻪ ﻟﻜﻲ
ﻟﻘﺪ ﻓﺘﺢ ﻗﻠﺒﻪ وﺣﻜﻲ يل هبﺪوء وﻟﻜﻦ حبﺰم ،ورشح يكﻒ أن
ُّ

ﻣهتﺎ:
ُﻳﻌﻴﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺣايﺗﻪ ُﺑﺮ ّ

يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن اﻟﻐﻔﺮان ﺳﺒﻴالً يل ﻟﻠﻤيض يف احلاية ،وأﺳﻠﻮ ً
اب ﻟﻨﺴاين ﻫﺬا احلﺎدث اﻟﻔﻈﻴﻊ .وﻟﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ّ
نكﺖ حبﺎﺟﺔ إىل اﻟﻐُ ﻔﺮان .هبﺬه اﻟﺒاسﻃﺔ وﻣﻦ ﻏري
نكﺖ أﺣاي ﺣاية
أانﻧﻴﺔ ،وأﻧين أان ﻧﻔيس ُ
أﻧين ُ
أدرﻛﺖ ّ
ّ
ﻟﻒ ودوران.
ٍ

ﻳﺘﺤﺪث ابﻧﺘﻈﺎم يف اﻟﻤﺪارس
ووﺟﺪ "ﺳﺘﻴﻔﻦ" ﻫﺪﻓﺎ وﻣﻌىن حلايﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ ﻳﻌ ّﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻐُ ﻔﺮان ،ﻓﻬﻮ
ّ
ﺘﻤﻤﻪ.
االﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟاثﻧﻮﻳﺔ ويف ﺣﻔالت
اﻟﺘﺨﺮج .وﻳﺮى أن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أﻋﻄﺎه ﻟﻪ اهلل ُﻟﻴ ّ
ُّ

وﻓﻴﺔ ﻟﻪ
وﺑﻌﺪ ُﻣيض أﺣﺪ ﻋرش ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻣﻦ إﻃالق اﻟﺮﺻﺎص ﻋىل "ﺳﺘﻴﻔﻦ" ،ﻣﺎ زاﻟﺖ زوﺟﺘﻪ "ابيت" ّ

ّ ً
ﻳﻮﻣاي ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺠﺰه وآاثرﻫﺎ ﻋىل زواﺟﻬﻤﺎ .وثكري ًا ﻣﺎ ُﻳﻘﺎوم
وﻫﻤﺎ ﻳﺼﺎرﻋﺎن
وﺗﻘﻒ إىل ﺟﻮاره.
ُ

أسﻟﺘﻪ إن ﻛﺎن اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻧﻔﺴﻪ رصاﻋ ًﺎ ،ﻗﺎل ال ،إﻧّﻪ
"ﺳﺘﻴﻔﻦ" ﻣاشﻋﺮ اﻟﻜﺂﺑﺔ وأﻓﻜﺎر االﻧﺘﺤﺎر .وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ُ
ﻋﻄﻴﺔ.
ّ

ال ُميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻐُ ﻔﺮان هسالً ﻋﻨﺪﻣﺎ ُجيﺮح اإلﻧاسن
ﻓﺈﻧان
ﺣىت يف احلﺰن اﻟﺸﺪﻳﺪ
ّ
ّ
ﺑﺸﺪة .وﻟﻜﻦ ّ

ﻳﻜﻮن
ﻟﻠﻤﺼﺎحلﺔ أو ﻟالﻧﺘﻘﺎمُ .ر ّمبﺎ
ﻧُﻮاﺟﻪ
ُ
ّ
إﻣﺎ أن ُحنﺐ أو ﻧﻜﺮه ،إﻣﺎ أن ﻧﻐﻔﺮ أو ﻧﺪﻳﻦ ،إﻣﺎ أن ﻧﺴﻌﻰ ُ
اﺧﺘايرّ :

ﺣىت ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ألﻧّﻪ اﺧاتر ﻃﺮﻳﻖ
"ﺳﺘﻴﻔﻦ" ﻗﺪ اﺳﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﺒﻐﺾ واالﻣﺘﻌﺎض،
ّ
ﻐري ﺣاية اﻟﻜﺜريﻳﻦ ّ
وﻟﻜﻨﻪ ُﻳ ّ
اﻟﺴالم واﻟﻤﺼﺎحلﺔ.

وﻣﻦ األﺑﻄﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌزت هبﻢ "ﺳﺘﻴﻔﻦ"" ،ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ نكﺞ" .ﻓﻔﻲ أﺛانء زايريت ﻟﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ

اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ أن أتيت ﻟﻪ مبﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴني واﻟيت ﻗﺮأ ﻣهنﺎ اﻟﺴﻄﺮ
ّ
وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻮﻗﻔ ًﺎ دامئﻲ".
ﻋﺮﺿاي،
ﺗرصﻓﺎ
ّ
اﻟﻤﻔﻀّ ﻞ ﻟﺪﻳﻪ واﻟﺬي ﻳﻘﻮلّ " :
ّ
إن اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻴﺲ ُّ
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ﺻﺒاي يف اﻟﻌﺎرشة
 "Chris Carrier  " ﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﻳﺮﻏﺐ ﻣﻌﻈﻤان يف ﻣﻮﺗﻪ .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن
ّ

ﺗﻌﺮض ﻟالﺧﺘﻄﺎف واالﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﺣﺪ ُﻣ ّ
ﻮﻇﻔﻲ واﻟﺪه اﻟاسﺑﻘني،
ﻣﻦ ﻋﻤﺮه يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣايﻣﻲ األﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ّ

ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑني احلاية واﻟﻤﻮت يف ﻣﺘزنه أﻳﻔﺮﻛﻠﻴﺪز  Evergladesاحلﻜﻮﻣﻲ اﻟﻜﺒري اﻟﻤاسﺣﺔ واﻟﻤيلء

ابﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت يف والﻳﺔ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ،ﻓﻜﺘﺐ ركﻳﺲ ﻗﺎﺋالً :

ًّ
ﻋﺎداي .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن آﺧﺮ ﻳﻮم يف اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺎزة ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴالد
جلﻤﻌﺔ  20دﻳﺴﻤرب  1974ﻳﻮﻣ ًﺎ
ﻟﻢ ﻳﻜُ ﻦ ﻳﻮم ا ُ
اﻟﻤﺤ ّﺪد.
 Christmasوﺧﺮﺟان ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ُﻣﺒﻜّ ﺮ ًا ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ
ُ

ﺗﺮﻛﺖ أﺗﻮﺑﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ يف اﻟاسﻋﺔ  1.15ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ وﺑﺪأت يف اﻟﺴري ُﻣ ّﺘﺠﻬ ًﺎ ﻟﻠﻤزنل .وﺑﺪا أن

ﺑﻌﺪ ﻣزنﻟني ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣزنيل،
رﺟال ﻋﺠﻮزا ﻳﺴري ابجتﺎﻫﻲ ﻋىل اﻟﺮﺻﻴﻒ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻌﺮﻓينُ .
ونك ُ
ﺖ ﻋىل ُ
ُﻫانك ُ

ﻣين ُﻣاسﻋﺪﺗﻪ يف
إيل ﻧﻔﺴﻪ ﻋىل أﻧّﻪ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎء واﻟﺪي .أﺧربين أﻧّﻪ ُﻳ ّ
ّ
ﻌﺪ ﺣﻔﻠﺔ ﻟﻮاﻟﺪي وﻃﻠﺐ ّ
ﻓﻘﺪم ّ
ﺗﺰﻳني اﻟﻤﻜﺎن.

ﺣىت ﻣﺮزك اﻟﺸابب ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻳرتك ﺳايرﺗﻪ )اﻟيت ﻫﻲ
ُ
ﻣﺮة ُأﺧﺮى ّ
واﻓﻘﺖ ورست ﻣﻌﻪ جتﺎه اﻟاشرع ّ

ﺣىت ُأرحي ﻧﻔيس.
ﻣزنل يف ذات اﻟﻮﻗﺖ(ُ .
ﻋين ّ
ﺠﺮد أن ربكﺖ اﻟﺴايرة ﻣﻌﻪ ،وﺿﻌﺖ ُﻣﺘﻌﻠﻘﺎيت ّ
ومب ّ

ألن اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن ّﻳﺘﺠﻪ حنﻮ اﻟﺸﻤﺎل .وأوﻗﻒ اﻟﺴايرة يف
اﺧﺘﻔﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣايﻣﻲ ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻲ ﺑرسﻋﺔ ّ

اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋىل ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،وادﻋﻰ أبﻧّﻪ ﻗﺪ ﻓﺎﺗﺘﻪ االﺳﺘﺪارة .ﻓﺄﻋﻄﺎين
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﺻالت
ّ
ﻣﺪﻋ ً
اي أﻧﻪ "ﺳﻴﺠﻠﺐ ﺷﻴائ ﻣﺎ".
ﻌني ،ﺛﻢ ذﻫﺐ اىل ﻣﺆﺧﺮة اﻟﺴايرة ّ
ﻣين أن أحبﺚ ﻋﻦ رﻗﻢ ُﻣ ّ
ﺧﺮﻳﻄﺔ وﻃﻠﺐ ّ

ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ورايئ ألﺟﺪه حيﻤﻞ
وﻓﻴﻤﺎ أان ُﻣﻨﺘﻈﺮ وأدرس يف اخلﺮﻳﻄﺔ ﺷﻌﺮت ﺑﻠﺴﻌﺔ يف تكﻔﻲ ﺛﻢ ُأﺧﺮى.
ُّ

ﻋيل وأﺧﺬ ﻳﻄﻌﻨين
ﻣﻌﻮل ﻟﻜرس اجلﻠﻴﺪ يف ﻳﺪه .ﺛﻢ ﺳﺤﺒين ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪي ورﻣﺎين ﻋىل األرض .ﻓﺠﻠﺲ ﺑﺮبكﺘﻴﻪ ّ
ُ
ﻣﺮات .ﻓﺮﺟﻮﺗﻪ أن ﻳﺘﻮ ّﻗﻒ ﻋﻦ ﻫﺬا ووﻋﺪﺗﻪ أبﻧّﻪ ﻟﻮ ﺗﺮﻛين وأشين ّ
أي ﺷﺨﺺ
يف ﺻﺪري ّ
ﻓﺈين ﻟﻦ أﺧرب ّ
ﻋﺪة ّ

مبﺎ ﺣﺪث.

ﺳﻴﻜﻠﻢ
ﺳﻴﻠﻘﻲ يب يف ﻣﻜﺎن ﻣﺎ وﺑﻌﺪﻫﺎ ُ
ﻋيل .وأﺧربين أبﻧّﻪ ُ
وﺷﻌﺮت ﺑﺮاﺣﺔ ال ﺗﻮﺻﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎم ﻣﻦ ّ
وﻟﻜين أدرﻛﺖ احلﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ
ﻣﺆﺧﺮة اﻟﺴايرة وﻫﻮ ﻳﻘﻮدﻫﺎ،
وﺳﻴﻌﺮﻓﻪ ﻣﻜﺎين .وﺳﻤﺢ يل أن أﺟﻠﺲ يف
أيب
ّ
ّ
ُّ

ﺗﺴﺒﺐ
أن ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﺳﻴﻄﺮيت .وﻋﻨﺪﻣﺎ أسﻟﺘﻪ ﻟﻤﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﻫﺬا ﻣﻌﻲ ،ﻗﺎل يل ّ
ﻣﻦ ّ
إن أيب " ّ
يف أن ﻳﻔﻘﺪ ﻫﻮ ُﺟﺰء ًا بكريا ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ".

اجتﻪ إىل ﻃﺮﻳﻖ
ُﺮايب ،وأﺧربين أن ﻫﺬا ﻫﻮ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ّ
اﻟاسﻋﺔ أو أﻛرثّ ،
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎد اﻟﺴايرة ﻟﻤﺎ ُ
ﺟﺎﻧيب ﺗ ّ
ّ

إيل أيب ﻟأيﺧﺬين ﻣﻨﻪ .ورسان ﻣﻌ ًﺎ ﺑني األﺣﺮاش وﺟﻠﺴﺖ يف اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي أﺟربين ﻋىل
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﺳأييت ّ
أﺗﺬرك ﻫﻮ رؤﻳﺘﻪ وﻫﻮ مييض يف ﻃﺮﻳﻘﻪ وﻳرتﻛين.
اجلﻠﻮس ﻓﻴﻪ .وآﺧﺮ ﻣﺎ
ّ
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ﺳﺘﺔ ّأايم ،ويف ﻣاسء ﻳﻮم  26دﻳﺴﻤرب وﺟﺪ أﺣﺪ ﺻايدي اﻟﻐﺰالن اﻟﻤﺤﻠﻴني "ركﻳﺲ" .وﻛﺎن
يض ّ
وﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
رأﺳﻪ ﻳزنف وﻋﻴﻨﻴﻪ ﺳﻮداوﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ُأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺻﺎص يف رأﺳﻪ واﺧرتﻗﻪ .وأبﻋﺠﻮﺑﺔ ﻟﻢ ُﻳﺼﺐ ُخمَّﻪ
أن ُﻫانك ﻣﻦ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺻﺎص.
وﻟﻜﻨﻪ ال
أبذى،
ّ
ّ
ﻳﺘﺬرك ّ

ّ ً
أن اﻟﺸﺨﺺ
يف
اﻟهشﻮر اﻟاتﻟﻴﺔ ﻛﺎن "ركﻳﺲ" ُﻳﺼﺎرع
ﻳﻮﻣاي ﻣﻊ ﺷﻌﻮره ﺑﻌﺪم األﻣﺎن ،ألﻧّﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ّ
ُ

ُ
ﺣﻴﺚ ُأﺻﻴﺐ ابﻟﻌﻤﻰ
اﻟﻤرتﺗّﺒﺔ ﻋىل ُﺟﺮﺣﻪ،
اﻟﺬي اﺧﺘﻄﻔﻪ ُﺣ ُّﺮ ﻃﻠﻴﻖ .وﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اآلاثر ُ

يف أﺣﺪ ﻋﻴﻨﻴﻪّ ،ممﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻏري ﻗﺎدر ﻋىل االﺷرتاك يف أ ّﻳﺔ رايﺿﺔ .وﻛﺎن ﻗﻠﻘ ًﺎ ﺑأشن ﻣﻈﻬﺮه ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻴﺸﻌﺮ
ﺑﻪ أي ﻣﺮاﻫﻖ.

وﺗﺬرك يكﻒ أن ﻫﺬه "األﻋﺠﻮﺑﺔ" ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗرتﻛﻪ يف
ﻋﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻪ،
ركه "ركﻳﺲ"
ّ
ُّ
اﻟﺘﺤﺪث ّ

ﺗﻐري ﻋﻨﺪ ﺳﻦ اﻟاثﻟﺜﺔ ﻋرش .ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﻳﺮى ذﻟﻚ اﻟﻜﺎﺑﻮس اﻟﺬي ﺣﺪث
وﺿﻊ ﺗﻌﻴﺲ ﻓﻌالً  .واﻟﻐﺮﻳﺐ أﻧّﻪ ّ

ﻓﺮ ّمبﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ
ﻣﻌﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ خمﺘﻠﻔﺔ .وأدرك ّ
أن ُﺟﺮﺣﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ُ
اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﺳﻮأ ﻣﻦ ﻫﺬا ﺑﻜﺜريُ ،

ُّ
ﻳﻈﻞ ﻏﺎﺿ ً
وﻗﺮر أن ﻳﻨىس ﻫﺬا احلﺎدث،
ﺗﻌﺮض ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻟﻠﻤﻮت .وأدرك أﻳﻀﺎ أﻧّﻪ ال ُميﻜﻨﻪ أن
اب ﻟألﺑﺪّ .
ّ
وﻳﻨىس ﻛﺬﻟﻚ وﻟألﺑﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ يف االﻧﺘﻘﺎم واﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋىل ّ
اﻟﺬات.

ويف  3ﺳﺒﺘﻤرب ّ 1996
ﻣﺮة ُأﺧﺮى .ﻓﻘﺪ اﺗّﺼﻞ ﺑﻪ
ﺗﻠﻘﻰ "ركﻳﺲ" ُﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
ﻏريت ﺣايﺗﻪ ّ
ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ ّ
ّ

رﺟال ُﻳﺪﻋﻰ "داﻓﻴﺪ ﻣﺎك أﻟﻴﺴرت" ﻗﺪ
رشﻃﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮرال ﺟﺎﺑﻠِ ﺲ ُﻟﻴﺨربه ّ
أن ُﻫانك ُ
ُحم ّﻘ ٌﻖ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ ُ

ﻤﺮض ﻣاسﻋﺪ ﻟﻌﻢ "ركﻳﺲ" اﻟﻌﺠﻮز ،وﻗﺪ
اﻋرتف أبﻧّﻪ اﺧﺘﻄﻔﻪ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن "داﻓﻴﺪ" ﻳﻌﻤﻞ يف اﻟاسﺑﻖ ُ
ﻛﻤ ّ
ُﻃﺮد ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ إدﻣﺎﻧﻪ ﻟﻠﺨﻤﺮ .ﻓﻘﺎم "ركﻳﺲ" ﺑﺰايرة "داﻓﻴﺪ" يف اﻟﻴﻮم اﻟاتيل .ﻳﻘﻮل ركﻳﺲ:

ﻳﻌﺪ "داﻓﻴﺪ ﻣﺎك أﻟﻴﺴرت" ﻫﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺨﺺ
ﻋﻨﺪﻣﺎ زُ رﺗﻪ يف ﺗﻠﻚ اﻟﻈﻬرية
ُ
ﺷﻌﺮت ابﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻠﻢ ُ
رﺟال ﻋﺠﻮز يف اﻟاسﺑﻌﺔ واﻟﺴﺒﻌني ﻣﻦ ُﻋﻤﺮه وﻛﺎن وزﻧﻪ أﻛرث ﺑﻘﻠﻴﻞ
اﻟﻤﺮﻋﺐ اﻟﺬي اﺧﺘﻄﻔين،
ّ
وﻟﻜﻨﻪ أﺻﺒﺢ ُ

ﺳﺘني رﻃال .وﻗﺪ أﺻﺒﺢ أﻋﻤﻰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤايه اﻟﺰرﻗﺎء ،وﻗﺪ ﺗُﻠِ ﻒ ﺟﺴﺪه ﺑﺴﺒﺐ اخلﻤﻮر واﻟﺘﺪﺧني .وﻟﻢ
ﻣﻦ ّ
رﺟال ُﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻮت ﺑﻨﺪم ﺷﺪﻳﺪ.
ُ
ﻳﻌﺪ ﻟﻪ أﺻﺪﻗﺎء أو ﻋﺎﺋﻠﺔ .ابإلمجﺎل ،ﻛﺎن ُ

أحتﺪث ﻣﻊ "داﻓﻴﺪ" ﻛﺎن ﻗﺎﺳ ً
نكﺖ ﺿﺎﺑﻂ ُرشﻃﺔ اثين ،ﻓأسﻟﻪ
ﻓﺮ ّمبﺎ أﻋﺘﻘﺪ أﻧّين
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت
ُ
ّ
ايُ ،

أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎيئ اﻟﺬي راﻓﻘين ﺑﻌﺾ األﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻮده ﻟالﻋرتاف أبﻧّﻪ اﺧﺘﻄﻔين ،ﻗﺎﺋالً " :أال ﺗﺮﻏﺐ

أمتىن ﻟﻮ ﻛﺎن
يف أن خترب ذﻟﻚ
اﻟﺼيب اﻟﺼﻐري أﻧّﻚ ﻧﺪﻣﺖ ﻋىل ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻌﻪ؟" ﻓﺄﺟﺎب "داﻓﻴﺪ" ﻣﺆُ ﻛّ ﺪ ًاّ " :
ّ
ﻫﺬا إبﻣﻜﺎين".

ﻣﺖ ﻧﻔيس ﻟﻪ ،وﻋىل اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ رؤﻳيت ،أ ّال أﻧّﻪ أﻣﺴﻚ ﺑﻴﺪي وأﺧربين أبﻧّﻪ
ﻗﺪ ُ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ّ

ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺪاﻗيت وأﺧرب ُﺗ ُﻪ أبﻧّين ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻪ.
آﺳﻒ ﻋىل ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻣﻌﻲ .وابﻟﻤﻘﺎﺑﻞ
ُ
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وﻟﻜﻦ واسﺋﻞ اإلﻋالم ﻟﻢ ﺗﻔﻬﻢ ﻟﻤﺎذا ﻏﻔﺮ ﻟﻪ أو يكﻒ
ﻳﻘﻮل "ركﻳﺲ" إﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺻﻌاب ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻐﻔﺮ،
ّ
ﺣﺪث ﻫﺬا .ﻟﻘﺪ ُأﻋﺠﺒﺖ واسﺋﻞ اإلﻋالم ُ
وﻟﻜهنﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗُﺪرك ﻣﺎ اﻟﺬي
ﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋىل اﻟﻐُ ﻔﺮان،
ّ
ﻗﺼﺔ
دﻓﻌﻪ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻐُ ﻔﺮان .ﻓﻮاسﺋﻞ اإلﻋالم ال ﺗﻌﻲ ﻋﺎدة ﻣﻌىن اﻟﻐُ ﻔﺮان ،ﻓﻴﺒﺪو ّأهنﺎ ُﺗﺮ ّ
زك ﻋىل ّ

أﻣﺎ "ركﻳﺲ" ﻓﻴﻘﻮل:
االﺧﺘﻄﺎف وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐّ ،

ﻗﻮي ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ُخيﻄﺊ اآلﺧﺮون يف ّ
ﺣﻘانُ ،ميﻜﻨان أن ﻧﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻫﺬا األﻣﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘني،
ُﻫانك ﺳﺒﺐ
ُّ

إﻣﺎ أن ﻧﺴﻌﻰ ﻟالﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺧﻄﺄ يف ّ
ﺣﻘان ،أو أن ﻧﻐﻔﺮ ﻟﻪ .وإن اﺧرتان االﻧﺘﻘﺎم ،ﺳﻴﻄﺮ
ّ

ألن اﻟأثر ُﻳﺴﻠﺒان ﺣايﺗان ،إذ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧُﺮيض ﻣاشﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ اﻟيت يف
اﻟﻐﻀﺐ ﻋىل ﺣايﺗانّ ،

ابﻟﺘﻘﺪم ﻟألﻣﺎم.
داﺧﻠان وﻗﺪ ﻧﺼﺎب ابإلدﻣﺎن ﻋﻠﻴﻪ ،إ ّال أن اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻳﺴﻤﺢ ﻟان
ُّ

ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻄﻴﺔ
ﻋﻄﻴﺔ – أﻧﻪ رمحﺔ .إهنﺎ
وﻫانك ﺳﺒﺐ آﺧﺮ ﻳﺪﻓﻊ اإلﻧاسن ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان ،ﻓﺎﻟﻐُ ﻔﺮان ﻫﻮ
ُ
ّ
ّ
ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ .ويف ﻛُ ّﻞ احلﺎالت أﺷﻌﺮ ابﻟﺮﺿﺎ اﻟاتم.
ﻋﻠهيﺎ ُ
وميﻜﻨين أن ُأ ّ

األايم اﻟاتﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا االﺟﺘﻤﺎع ﺑﺪأ "ركﻳﺲ" يف زايرة "داﻓﻴﺪ" ﺑﺼﻔﺔ ُﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ واﺑﻨﺘﻴﻪ .وﻗىض
ويف ّ

اﻟﺮﺟالن اسﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻌﺎ يف احلﺪﻳﺚ وذاﺑﺖ ﻗﺴﻮة اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﺠﻮز ابﻟﺘﺪرجي .ويف أﺣﺪ األُﻣﺴايت ﺑﻌﺪ

ﺛالﺛﺔ أاسﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ احلﺎدﺛﺔ ،وﺑﻌﺪ أن أودع "ركﻳﺲ" ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻤﺮﻳﺾ إىل اﻟﻔﺮاش ﻟﻴانم ،ﻣﺎت

"داﻓﻴﺪ".

اﻟرس اﻟﺬي ﻧُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ "اﻟﻐُ ﻔﺮان".
ﺗُﻈﻬﺮ ﻟان ﻗﺼﺺ "ﺟﻮردون" و"ركﻳﺲ" و"ﺳﻴﺘﻔني" اﻟﺘان ُﻗﺾ يف
ِّ

ﻓريى اﻟﻜﺜريون ﻣ ّ
ّ
ﻧﺘﺨىل ﺣىت ﻋﻦ اﻟﻀﻐﺎﺋﻦ اﻟﺼﻐرية .وﻟﻜﻦ ﻫﺆالء اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺜالﺛﺔ
ان أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن
ور ّمبﺎ ال ﻳﻜﻮن ﻫﺬا
اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻮا أﻛرث ﺑﻜﺜري ﻣﻦ أﺳﻮأ ﻛﻮاﺑﻴهسﻢ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن ﻳﻐﻔﺮوا ﺑهسﻮﻟﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔُ .

اﺳﺘﻤﺪ ﻫﺆالء اﻟﺮﺟﺎل ُﻗ ّﻮ ُهتﻢ ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان ﻣﻦ
ﻣهنﻢ .ويف اﻟهنﺎﻳﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌهتﻢ،
ّ
ّ
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﺟﻊ إىل ُﻗ ّﻮة أﻛرب ُ
إميﺎهنﻢ ابهلل ،ال ﻣﻦ حبهثﻢ ﻋﻦ اﻟﺴالم ﻓﻘﻂ.
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ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﳎﺮﺩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﱰﻓﻮﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻳﺮﺓ ﰲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﲔ ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺇﺫﻥ ﻋﺰﳍﻢ ﻋﻨّﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻢ .ﺇﻻﹼ ﺃﻥّ ﺍﳋﻂ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳋﲑ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﻠﺐ
ﻛﻞّ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨـّﺎ .ﻓ َﻤﻦْ ﻣِﻨّﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﺭﺍﻏﺐ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﺰ ٍﺀ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ؟

ﺃﻟﻜﺴﻨﺪﺭ ﺳﻮﻟﺰﻫﻴﻨﻴﺘﺴﲔ Aleksander Solzhenitsyn

ﻟﻘﺪ

ﻣان ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻌ ّﻠﻤان ﻛﺄﻃﻔﺎل اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ يف اﻟﺼالة اﻟﺮابﻧﻴ ّﺔ واﻟيت ﺗُﻌﺰّي ثكريﻳﻦ ّ
ني
يف األوﻗﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ أو أوﻗﺎت األزﻣﺎتَ " :وٱﻏْ ﻔِ ْﺮ َﻟ َان ُذﻧُﻮ َﺑ َان َﻛ َﻤﺎ ﻧَﻐْ ﻔِ ُﺮ َ ْحن ُﻦ َأ ْﻳﻀ ًﺎ ِﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺬﻧ ِِﺒ َ

ِإ َﻟ ْﻴ َان ".وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﺪى اجلﺪ ّﻳﺔ اﻟيت ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ هبﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺮاسﻟﺔ اﻟيت حتﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت :أبن جنﺪ

ُ
اﻟﻘ ّﻮة ﻟﻨﻐﻔﺮ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧُﺪرك اﺣﺘايﺟان اﻟﺸﺨيص ﻟﻐُ ﻔﺮان ذﻧﻮﺑان؟ وال أييت ﻟان ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اإلدراك ﺑهسﻮﻟﺔ.
ﺑربان
ﻓﻘﺪ ﻳﺒﺪو أﻧّﻪ ﻣﻦ األﺳﻠﻢ أن
اﻟﺬايت!
ّ
ﻧﺘﻤﺴﻚ ّ
ّ

اﻟﺮابﻧﻴﺔ:
ابﻟﻘﺼﺔ اﻟاتﻟﻴﺔ ُﻟﻴﻮﺿّ ﺢ ﻟان ﻣﻌىن ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت يف اﻟﺼالة
أﺧربان ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ
ّ
ّ

رشةِ آ َال ِف َو ْزﻧَﺔٍ َ .و ِإ ْذ َﻟ ْﻢ
ﺎﺳ َﺒﺔِ ُﻗ ِّﺪ َم ِإ َﻟ ْﻴﻪِ َو ِ
اد َﻣﻠِ ﻜ ًﺎ َأ ْن ُ َحي ِ
ﺐ َﻋ ِﺒ َ
اﺣ ٌﺪ َﻣ ْﺪ ُﻳ ٌ
َأ َر َ
ﻴﺪ ُهَ .ﻓ َﻠ َّﻤﺎ ا ْﺑ َﺘ َﺪ َأ ِيف ا ْﻟ ُﻤ َﺤ َ
ﻮن ِﺑ َﻌ ْ َ
ﺎﺳ َ
ﻮيف َأ َﻣ َﺮ َﺳ ِّﻴ ُﺪ ُه َأ ْن ُﻳ َاب َع ُﻫﻮ َواﻣ َﺮ َأ ُﺗ ُﻪ َو َأو َال ُد ُه َوﻛُ ُّﻞ َﻣﺎ َﻟ ُﻪ َو ُﻳ َ
اﻟﺪ ْﻳ ُﻦَ .ﻓ َﺨ َّﺮ ا ْﻟ َﻌ ْﺒ ُﺪ َو َﺳ َﺠ َﺪ َﻟ ُﻪ َﻗﺎﺋِالً :
ﻮىف َّ
َﻳ ُﻜ ْﻦ َﻟ ُﻪ َﻣﺎ ُﻳ ِ
ْ
َ ْ

َ ْ َ
ِﻚ ا ْﻟ َﻌ ْﺒ ِﺪ َو َأ ْﻃ َﻠ َﻘ ُﻪ َوﺗ ََﺮ َ
ِﻚ
اﻟﺪ ْﻳ َﻦَ .و َﻟ َّﻤﺎ َﺧ َﺮ َج َذﻟ َ
نن َﺳ ِّﻴ ُﺪ َذﻟ َ
يل َﻓ ُﺄوﻓِ َﻴ َ
ﻴﻊَ .ﻓ َﺘ َﺤ َّ َ
ك َﻟ ُﻪ َّ
اجلﻤِ َ
ﻚ َْ
َاي َﺳ ِّﻴ ُﺪ َمت َّﻬﻞ َﻋ َّ
ﺎن َﻣ ْﺪ ُﻳﻮ ً
ان َﻟ ُﻪ ِ ِمب َﺌﺔِ دِ َﻳان ٍر َﻓ َﺄ ْﻣ َﺴ َﻜ ُﻪ َو َأ َﺧ َﺬ ِﺑ ُﻌ ُﻨﻘِ ﻪِ َﻗﺎﺋِالً َ :أ ْوﻓِ ِين َﻣﺎ ِيل
اﺣﺪ ًا ﻣِ َﻦ ا ْﻟ َﻌ ِﺒ ِ
ا ْﻟ َﻌ ْﺒ ُﺪ َو َﺟ َﺪ َو ِ
ﻴﺪ ُر َﻓ َﻘﺎﺋِﻪِ ﻛَ َ
ﻴﻘ ُﻪ َﻋ َىل َﻗ َﺪ َﻣ ْﻴﻪِ َو َﻃ َﻠ َ َ
َ ْ َ
ﻚَ .ﻓ َﺨ َّﺮ ا ْﻟ َﻌ ْﺒ ُﺪ َرﻓِ ُ
ىض
يل َﻓ ُﺄوﻓِ َﻴ َ
َﻋ َﻠ ْﻴ َ
اجلﻤِ َ
ﻚ َْ
ﻴﻊَ .ﻓ َﻠ ْﻢ ُﻳ ِﺮ ْد َﺑ ْﻞ َﻣ َ
ﺐ ِإﻟ ْﻴﻪِ َﻗﺎﺋِالً َ :مت َّﻬﻞ َﻋ َّ
َ
َ
ﺼﻮا َﻋ َىل َﺳ ِّﻴ ِﺪ ِﻫ ْﻢ
ﻴﺪ ُر َﻓ َﻘﺎؤُ ُه َﻣﺎ ﻛَ َ
اﻟﺪ ْﻳ َﻦَ .ﻓ َﻠ َّﻤﺎ َر َأى ا ْﻟ َﻌ ِﺒ ُ
ﻮيف َّ
ﺎن َﺣ ِﺰﻧُﻮا ِﺟ ّﺪ ًاَ .وأﺗ َْﻮا َو َﻗ ُّ
َوأ ْﻟ َﻘﺎ ُه ِيف ِﺳ ْﺠ ٍﻦ َﺣ َّىت ُﻳ ِ َ
َ
َّﻚ َﻃ َﻠ ْﺒ َ َ
ﻛُ َّﻞ َﻣﺎ َﺟ َﺮىَ .ﻓ َﺪ َﻋﺎ ُه ِﺣ َﻴﻨﺌِ ٍﺬ َﺳ ِّﻴ ُﺪ ُه َو َﻗ َ
يل.
ﻚ ألَﻧ َ
تك ُﻪ َﻟ َ
اﻟرش ُﻳﺮ ﻛُ ُّﻞ َذﻟ َ
اﻟﺪ ْﻳ ِﻦ ﺗ ََﺮ ْ ُ
ِﻚ َّ
ﺎل َﻟ ُﻪ :أ ُّ َهيﺎ ا ْﻟ َﻌ ْﺒ ُﺪ ِّ ِّ
ﺖ ِإ َّ
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ْﺖ َأ ْﻳﻀ ًﺎ ﺗ َْﺮ َﺣ ُﻢ ا ْﻟ َﻌ ْﺒ َﺪ َرﻓِ َ
ني
مح ُﺘ َ
ﻴﻘ َ
ﺎن َﻳ ْﻨ َﺒﻐِ ﻲ َأﻧ َ
ﻚ َأ َان؟َ .وﻏَ ِ
ﺐ َﺳ ِّﻴ ُﺪ ُه َو َﺳ َّﻠ َﻤ ُﻪ ِإ َىل ا ْﻟ ُﻤ َﻌ ِّﺬ ِﺑ َ
َّﻚ َأﻧ َ
َأ َﻓ َﻤﺎ ﻛَ َ
ﻚ ﻛَ َﻤﺎ َر ِ ْ
ﻀ َ
ﺎن َﻟ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴﻪِ )ﻣىت .(34-23 :18
ﻮيف ﻛُ َّﻞ َﻣﺎ ﻛَ َ
َﺣ َّىت ُﻳ ِ َ

ﻣﻦ أﻗﻮى اﻟﺪواﻓﻊ ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان ﻫﻮ جتﺮﺑﺘان اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُﻳﻐﻔﺮ ﻟان ،وإدرانكﺎ حلﺎﺟﺘان إىل اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻋﻦ
ﺣﻖ اآلﺧﺮﻳﻦ.
األﺧﻄﺎء اﻟيت ارﺗﻜﺒاتﻫﺎ يف ّ

أﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﻦ والﻳﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ األﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ
 "Jared " أﺣﺪ ﻃﻠﺒﺔ اجلﺎﻣﻌﺔ وﻫﻮ
ّ
ُّ
ﺑﻘﺼﺔ رصاﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻗﺎﺋال:
ّ
اﻟﻌﻨرص ّﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ُدﻓﻊ يب ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ اآلﻣﻨﺔ يف
ُ
نكﺖ يف اﻟاسدﺳﺔ ﻣﻦ ُﻋﻤﺮي ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﻣﻊ ﺣﻘﻴﻘﺔ ُ
االﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟيت ﺗﻘﻊ ﻋىل ﻗﺎرﻋﺔ اﻟاشرع اﻟﺬي أﻗﻄﻦ ﻓﻴﻪ .ذﻫﺒﺖ ﻟﺘﻠﻚ
ﻣزنيل إىل اﻟﻌﺎﻟﻢ يف اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ّ

ﻋيل االﻧﺘﻘﺎل إىل ﻣﺪرﺳﺔ ُأﺧﺮى يف اجلﻬﺔ اﻟاثﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ّ
ﻟﻤﺪة هشﺮ ﻗﺒﻞ أن ﺗُﺼﺪر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮان ُحي ّﺘﻢ ّ

أﺑﻮاي هبﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻓﻘﺪ أرادا يل اﻟﺬﻫﺎب إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟيت أﻛﻮن ﻓهيﺎ ﻣﻌﺮوﻓ ًﺎ
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .وﻟﻢ ﻳﺴﻌﺪ
ّ

وحمﺒﻮ ً
اب .وﻛﺎان ميﺘﻠﻜﺎن ﻣﺰرﻋﺔ يف اﻟﻘﺮﻳﺔ ،ﻟﻬﺬا اﻧﺘﻘﻠان إﻟهيﺎ...

ﺐ
ﻛﺎن واﻟﺪي ُﻣانﺿالً يف ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ احلﻘﻮق
ّ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟألﻓﺎرﻗﺔ األﻣﺮﻳﻜﺎن ،وﻋﻠّـﻤان أن ُحن ّ
ﺖ اﻟﻄﻔﻞ
اﻟﻌ
ﻨرصيُ .
ونك ُ
اجلﻤﻴﻊ وحنرتﻣﻬﻢ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﺑﻴﻀ ًﺎ أم ُﺳﻮدا .ﻟﻢ ُأدرك يف ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟرصاع ُ
ّ

اﻟﻮﺣﻴﺪ األﺳﻮد يف اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ثكريﻳﻦ ﻣﻦ األﻃﻔﺎل اآلﺧﺮﻳﻦ ﺗﻌ ّﻠﻤﻮا أن ﻳﻜﺮﻫﻮا.

ﺑﺴﺆال
ﻓﺎألﻃﻔﺎل ُميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ُﻗاسة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ابﻟﻔﺮوق اﻟيت ُﻳالﺣﻈﻮهنﺎ ﺑﻴهنﻢ وﺑني اآلﺧﺮﻳﻦ .ﻓﻴﺒﺪءون ُ

اﻟﺒ ّﻨﻴﺔ يشء ُخمﺘﻠﻒ إىل
ﺑﺮيء :ﻟﻤﺎذا ُ
ألهنﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن ّ
ين؟ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻀﺤﻜﻮن وﻳﺴﺨﺮون ّ
أن اﻟﺒرشة ُ
ﻟﻮن ﺑرشﺗﻚ ُﺑ ّ

ﻃﺒﻴﻌاي".
أن ﻫﺬا اﻟﻠﻮن ﻟﻴﺲ "
ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﻓﻔﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻌ ّﻠﻤﻮا ّ
ّ
ّ

ّ
وﻛﺄين ﺳﻤﻜﺔ ختﺮج ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺆالء األﻃﻔﺎل
أبﻧين ﻟﺴﺖ يف اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺴﻠﻴﻢ.
ﺷﻌﺮت
ّ

يف ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻓﻔﻲ أﺣﺪ األايم ،ﻋﻨﺪﻣﺎ
وأﺗﺬرك ﺑﺼﻔﺔ
ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ.
ّ
ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎدﺛﺔ أ ّﺛﺮت ّ
ﻣﺖ ﺻﺪﻳﻘﺎ أﺑﻴﻀﺎ يل ﻟﺼﺪﻳﻖ أﺑﻴﺾ آﺧﺮ يف األﺗﻮﺑﻴﺲ ،ﺻﺎرا ﻫﺬان اﻟﺼﺪﻳﻘﺎن ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﻌ ًﺎ
ﻗﺪ ُ
ّ
وﺗﺮﻛﺎين.

ّ
اﻟﺼﻒ اﻟاسﺑﻊ يف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﻛﺎن ُﻫانك ﻃﻔﻞ واﺣﺪ أﺑﻴﺾ يف ﻓﺼيل ُﻳﺪﻋﻰ
ﺛﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ نكﺖ يف

"ﺷﻮن" وﻫﻮ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ األﺑﻴﺾ يف اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻛُ ّﻠﻬﺎُ .
ونكﺎ ﻧﺴﺨﺮ ﻣﻨﻪ وﻧﻠﻘﺒﻪ
ﻓﻜ ّان ﻧُﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺎﻟﻤﻨﺒﻮذ
ّ
ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻋﻨرصﻳﺔ ﻏري الﺋﻘﺔ وﻧﻌﺘﺪي ﻋﻠﻴﻪ ابﻟرضب .إذ ﻧﺘﺨ ّﻠﺺ ﻣﻦ ﻣاشﻋﺮ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟيت حنﻤﻠﻬﺎ حنﻮ
نك ّﺎ ﻧﺸﻌﺮ ابﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﺪﻳﺪ جتﺎﻫﻪ.
أي يشء ﻟان ،إ ّال أﻧّان ُ
اﻟﺒﻴﺾ يف "ﺷﻮن" .وابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ّ

ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ُمي ّﺜﻞ ّ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺾ واترخيﻬﻢ إلذالل ﺷﻌﺒان ،واﻟﻘﺘﻞ واإلﺟﺮام وجتﺎرة اﻟﻌﺒﻴﺪ ،ﻓﺄﺧﺮﺟان
ّ
ﻛﻞ اﻟﺒﻐﺾ واﻟﻐﻀﺐ ﻋىل ﻫﺬا اﻟﺼيب.
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نكﺎ هبﺬا ُﻋﻨرص ّﻳني ،وﻫﻮ اﻟيشء
أن ﻣﺎ ﻓﻌﻠانه يف "ﺷﻮن" ﻛﺎن ﺧﻄﺄ .وﻗﺪ ُ ّ
واآلن ،أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أرى ّ

ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻟـ "ﺷﻮن".
ﺣىت ﻫﺬا اﻟﻴﻮم أﻃﻠﺐ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻋﻦ األﻟﻢ اﻟﺬي
ُ
اﻟﺬي ركﻫانه يف اﻟﺒﻴﺾ .وﻣﺎ زﻟﺖ ّ

وأﻃﻠﺐ أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻬﺆالء األﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﻗﻠﻮهبﻢ يكﻒ ُحي ّﺒﻮﻧين ﻋﻨﺪﻣﺎ نكﺖ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ
األﺳﻮد يف وﺳﻄﻬﻢ.

هيﻮدي،
" "Hela Ehrlich  واﺣﺪة ﻣﻦ أﻓﺮاد مجﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي وﻫﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ
ّ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟاثﻧﻴﺔ ﺑﻮﻗﺖ ﻗﻠﻴﻞ،
ﻧأشت يف أﻟﻤﺎﻧاي اﻟانزﻳﺔ .وجنﺤﺖ ﻋﺎﺋﻠهتﺎ يف اﻟﻬﺠﺮة ﻗﺒﻞ اﻧﺪالع احلﺮب
ّ
ﻣﺮوا ابﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻤاتﻋﺐ .ﻓﻘﺪ ّ
ﺗﻮيف واﻟﺪﻫﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
وابﻟاتيل جنﺖ ﻣﻦ ُﻣﻌﺘﻘالت اﻟﻤﻮت.
ّ
وﻟﻜهنﻢ ّ

ﻋﻤﺮه ﺳﻮى  42ﻋﺎﻣ ًﺎ وﻓﻘﺪت "ﻫﻴال" ّ
ﻛﻞ أﺟﺪادﻫﺎ ﻣﻦ انﺣﻴيت األب واألم ،ابإلﺿﺎﻓﺔ إىل مجﻴﻊ أﺻﺪﻗﺎء

اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ يف اﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ )حمﺎرق اﻟهيﻮد يف أﻟﻤﺎﻧاي(.

ﺴﺘﻤﺮة يف اﻟﻐُ ﻔﺮان ،واﻟيت َﻓ َﻄ َﻨﺖ ﻟﻪ
اﻟﻤ
وحتﻜﻲ رصاﻋﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻐﺾ واالﺳﺘايء وﻋﺪم رﻏﺒهتﺎ ُ
ّ

يف أﺣﺪ األ ّ
أﺣﺴﺖ ﺑﻪ إﺛانء ذﻟﻚ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي .ﻓﺄﺳﻤﻌﻮﻫﺎ ﺗﻘﻮل ﻣﺎ
ّ
ايم أﺛانء اﺟﺘﻤﺎع ﺿﻢ مجﻴﻊ أﻓﺮاد ُ
االﺟﺘﻤﺎع:

ﺟﻠﺴﺖ ُﻣﺮﺗﻌﺪة ،وأﺛانء ﺟﻠﻮيس جتىل األﻣﺮ يل أبﻧين ﻟﻮ ﻧﻈﺮت إىل ﻗﻠيب ﻟﻮﺟﺪت ﺑﺬور اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻓﻴﻪ أﻳﻀ ًﺎ.
ُ

أن ﺑﺬور اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة يف ّ
ﻛﻞ إﻧاسن .ﻓﺄﻓﻜﺎر االﻧﺘﻘﺎم وﻣاشﻋﺮ اﻟﺴﺨﻂ وﺑﺮود اﻟﻘﻠﺐ حنﻮ
وأدرﻛﺖ ّ

اآلﺧﺮﻳﻦ و واﻟﻐﻀﺐ واحلﺴﺪ وﺣىت ﻋﺪم اال ﻛرتاث آبالم اآلﺧﺮﻳﻦ – ﻫﻲ ابحلﻘﻴﻘﺔ اجلﺬور ﻧﻔهسﺎ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻤﺎﺳﺔ
أي وﻗﺖ ﻣىض ،ﺣﺎﺟيت
اﻟﻤﺠﺎزر اﻟيت ﺣﺪﺛﺖ يف أﻟﻤﺎﻧاي اﻟانز ّﻳﺔ .وﻫان
ُ
ّ
ﻣﺮة ،أﻛرث ﻣﻦ ّ
وألول ّ
أدرﻛﺖ ّ

ابﻟﺘﺤﺮر اﻟﻜﺎﻣﻞ.
إىل اﻟﻐُ ﻔﺮان وأﺧري ًا ﺷﻌﺮت
ّ

" "Josef Ben-Eliezer   وﻫﻮ ﻓﺮد آﺧﺮ يف جمﺘﻤﻌان األﺧﻮي وﻫﻮ ﻣﻦ ُأرسة هيﻮدﻳ ّﺔ ُوﻟﺪ

يف ﻋﺎم  1929يف ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت أبﻟﻤﺎﻧاي ﻣﻦ أﺑﻮﻳﻦ هيﻮدﻳني ﻣﻦ أوراب اﻟرشﻗﻴﺔ .وﻗﺪ ﻫﺎﺟﺮ واﻟﺪاه ﻣﻦ ﺑﻮﻟﻨﺪا
ﻣهنﻤﺎ .ﻓﻴﻘﻮل ﺟﻮزﻳﻒ:
ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ آالف آﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ االﺿﻄﻬﺎد واﻟﻔﻘﺮ .إال ّّأهنﻢ ﻟﻢ ُﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ّ
ُ
أي ُ

نكﺖ يف اﻟاثﻟﺜﺔ ﻣﻦ ُﻋﻤﺮي أﺛانء ُﻣﺮاﻗﺒﺘان ﻟﺮﺗﻞ ﻣﻦ ﺷابب
ألول ﻣﺮةّ ﻣﻊ ُﻣﻌﺎدﻳﻦ
اﻟاسﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُ
ُ
ّ
ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ ّ
ﻐﻨﻮن ُأﻏﻨﻴﺔ ﺣىت أان
وﻫﻢ ُﻳ ُّ
وﻫﻢ ُمي ُّﺮون ﻣﻦ أﻣﺎم انﻓﺬة ﻣزنﻟان يف اﻟاشرع اﻟرشيق ُ Ostendstrasse
ﻫﺘﻠﺮ ُ

ﻓﻬﻤﺖ ﻣﻌانﻫﺎ يف ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ .ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮل "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻴﻞ دﻣﺎء اﻟهيﻮد ﻣﻦ ﺧانﺟﺮان ،".....وﻣﺎ زﻟﺖ
واﻟﺪاي.
اﻟﺮﻋﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻈﻬﺮ ﻋىل وﺟﻪ
َّ
أذرك ُ
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ﻗﺮرت ﻋﺎﺋﻠﺘان ﺗﺮك اﻟﺒﻠﺪ .ويف هنﺎﻳﺔ ﻋﺎم ُ 1933ﻋﺪان اثﻧﻴﺔ إىل ﻣﺪﻳﻨﺔ روزﻓﺎدوف يف
ورسﻋﺎن ﻣﺎ ّ

وجنﺎرﻳﻦ
اﻟﻤﻄﻠﺔ ﻋىل هنﺮ اسن .وﻛﺎن ُﻣﻌﻈﻢ ُﺳﻜّ ﺎهنﺎ ﻣﻦ اﻟهيﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻛﺤﺮﻓﻴني،
وﺧايﻃنيّ ،
ﺑﻮﻟﻨﺪا ُ
ّ
نكﺎ ﻧُﻌﺘرب ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﻴﺴﻮرة،
ﺷﺪﻳﺪ وﻟﻜﻦ
ﻓﻘﺮ
ابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ ُ ّ
ٌ
ُّ
ُ
وجتﺎر .وﻛﺎن ﻫانك ٌ

اﻟﺴﺘﺔ أﻋﻮام اﻟاتﻟﻴﺔ.
وﻋﺸان يف روزﻓﺎدوف ﻃﻮال
ّ

ويف ﻋﺎم  1939ﺑﺪأت احلﺮب ،ويف ﻏﻀﻮن أاسﺑﻴﻊ دﺧﻞ األﻟﻤﺎن إىل ﻣﺪﻳﻨﺘان .واﺧﺘأب أيب وأﺧﻲ

أبهنﻤﺎ ﻟﻴاس ابﻟﻤزنل.
اﻟﻌ ّﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠايّ ُ ،
األ ﻛرب يف ُ
ونكﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﺮع أﺣﺪ ﻋىل اﻟابب وﻳأسل ﻋهنﻤﺎ ُخنربه ّ ُ

ّ ّ
ﻴيس ابﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.
وﺟﺎء اإلﻋالن اﻟﻌﺎم اﻟﺮﻫﻴﺐ
أبن ﻛﻞ اﻟهيﻮد ﻋﻠهيﻢ أن جيﺘﻤﻌﻮا يف اﻟﻤﻴﺪان اﻟﺮﺋ ّ
ُ
رصة ﻟﻨﺘﻤﻜّ ﻦ ﻣﻦ
وأﻋﻄﻴﺖ ﻟان ُﻣﻬﻠﺔ اسﻋﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ .ﻓﺄﺧﺬان ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌان محﻠﻪ – جمﺮد وﺿﻌانه يف ُ ّ

محﻠﻪ ﻋىل ﻇﻬﻮران .وﻣﻦ اﻟﻤﻴﺪان أﺟربان ﺟﻨﻮد ﻗﻮات اﻟـ  SSﻟﻠﺴري ﻋىل األﻗﺪام إبجتﺎه هنﺮ اسن ،واﻟﺬي

ُ
اﻟﺪراﺟﺎت
اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻳﺮبكﻮن
اﻟﺰي
ﺠﻨﺪﻳﻦ ﻳﺮﺗﺪون
ﻛﺎن ﻳﺒﻌﺪ ﻋﺪة أﻣايل ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ .وﻛﺎن
اﻟﻤ ّ
ّ
اﻟﺮﺟﺎل ُ
ّ
ّ

ﺗﻮﺟﻪ انﺣﻴﺔ
ﺟﺎﻧيب اﻟﻄﺮﻳﻖ .وﻟﻦ أﻧىس يكﻒ ﺗﻮ ّﻗﻒ
اﻟﺒﺨﺎر ّﻳﺔ ﻣﻦ ﻋىل
ُ
أﺣﺪﻫﻢ ورصخ ﻓﻴان ﻟﻜﻲ ﻧُرسع ،ﺛﻢ ّ
ُ
ّ
واﻟﺪي ورضﺑﻪ.
ﺿﻔﺔ اﻟهنﺮ ،ﻛﺎن ُﻫانك ﺟﻨﻮد آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺰ ّهيﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮوﻧان .ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﺘﻔﺘﻴﺸان حب ً
ّ
اث ﻋﻦ
وﻋﻨﺪ
ّ
األﺷايء اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل أو ُجمﻮﻫﺮات أو اسﻋﺎت) .وﻟﻢ جيﺪوا اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﺧﻔﺎه واﻟﺪي يف ﻣالﺑﺲ ُأﺧيت

ﻧﻌرب اﻟهنﺮ إىل أرض ﻟﻴﺲ ﻓهيﺎ إﻧاسن .وﻟﻢ ُخيربان أﺣﺪ مبﺎ جيﺐ أن ﻧﻔﻌﻠﻪ ،ﻟﻬﺬا
اﻟﺼﻐرية( .ﺛﻢ أﻣﺮوان أن ُ
وﺟﺪان ﻣﺄوى يف ﻗﺮﻳﺔ ﻋرب اﻟهنﺮ.

أن ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﺤﺘ ّﻠﻬﺎ األﻟﻤﺎن أﻳﻀ ًﺎ .ﻓﺎﻧاتﺑان ُ
اﻟﺬﻋﺮ واﺷرتى
ﻋﺪة ّأايم ﺳﻤﻌان ﻓﺠﺄة ّ
وﺑﻌﺪ ّ

واﻟﺪي ابألﻣﻮال اﻟيت أﺧﻔﻮﻫﺎ وﻣﺘاشرﻛني ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘني أو ﺛالﺛﺔ ُﺣﺼﺎان وﻋﺮﺑﺔ ﻟﻜﻲ حتﻤﻞ األﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر
ّ
واألﺷايء اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟيت محﻠانﻫﺎ ﻋىل ﻇﻬﻮران.

وﻟﻜﻨان وﺟﺪان ُ
أﻧﻔﺴان يف
واجتﻬان رشﻗ ًﺎ إىل روﺳاي أﻣالً يف اﻟﻮﺻﻮل إىل احلﺪود ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﻈالم،
ّ

ﺣﻞ اﻟﻈالم .وﻫانك ﻫﺎمجان رﺟﺎل ﻣﺴ ّﻠﺤﻮن وﻃﻠﺒﻮا أن ﻧُﻌﻄهيﻢ ّ
ﻏﺎﺑﺔ بكرية ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ﻛﻞ ﻣﺎ منﻠﻚ .ﻛﺎﻧﺖ

ﻟﻤﻘﺎوﻣهتﻢ .ويف
حلﻈﺎت ُﻣﺮﻋﺒﺔ وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻫانك ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺟﺎل يف جمﻤﻮﻋﺘان ّممﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪهيﻢ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ُ
دراﺟﺔ وأﺷايء ُأﺧﺮى ﺻﻐرية.
اﻟهنﺎﻳﺔ رﺣﻞ اﻟﺮﺟﺎل آﺧﺬﻳﻦ ّ

ﻗﻀﺖ أرسة "ﺟﻮزﻳﻒ" ﺳﻨﻮات احلﺮب يف ﺳﻴﺒرياي .وجنﺢ "ﺟﻮزﻳﻒ" أبﻋﺠﻮﺑﺔ يف اﻟﻬﺮوب إىل ﻓﻠﺴﻄني ﻋﺎم
 ،1943وﺑﻌﺪ احلﺮب ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ هيﻮد جنﻮا ﻣﻦ ُﻣﻌﺴﻜﺮات اإلابدة .ﻳﻘﻮل ﺟﻮزﻳﻒ:

ﺗﻢ حتﺮﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮي اإلابدة  Bergen-Belsenو
ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﺪﻓﻌﺎت األوىل ﻣﻦ األﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ َّ

وارﺗﻌﺒﺖ ّممﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺆالء
 Buchen-waldاألﻟﻤﺎﻧﻴني يف اﻟﻮﺻﻮل إىل ﻓﻠﺴﻄني يف ﻋﺎم .1945
ُ
أهنﻢ
أهنﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوزوا ّ
ﺳﻦ اﻟاثﻧﻴﺔ ﻋرشة أو اﻟاثﻟﺜﺔ ﻋرشة أو اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋرشة ،إ ّال ّ ُ
اﻟﺼﺒاين اﻟﺬﻳﻦ ابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ ُ

وﺷﻌﺮت ابالﺷﻤزئاز واإلﺣابط.
ﻣﺮوا أبﺣﺪاث رﻫﻴﺒﺔ .وﻛﺎن ﻣﻈﻬﺮﻫﻢ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﺠﺰة.
ُ
ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ّ
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ﺻﺎرﻋﺖ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع االﺣﺘالل اﻟربﻳﻄﺎين ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻃﻮال اﻟﺜالث ﺳﻨﻮات اﻟاتﻟﻴﺔ .واﻣﺘألت ابﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ

وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﺪءوا يف وﺿﻊ ﻗﻴﻮد ﻋىل ﻫﺠﺮة اﻟانﺟني ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ إىل ﻓﻠﺴﻄني.
حنﻮ اﻟربﻳﻄﺎﻧﻴني
ّ
ﺿﺎر .وﺷﻌﺮان
ﻣﺮة ُأﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻐﻨﻢ ﻟﻠﺬحب ،ﻋىل األﻗﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﺪون ﻗاتل
ٍ
و ُﻗﻠان إﻧّان حنﻦ اﻟهيﻮد ﻟﻦ ﻧﺴري ّ

ﺣىت ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن حناي يف اﻟﻌﺎﻟﻢ.
أﻧّان ﻧﻌﻴﺶ يف ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﻮش ،وأﻧّان جيﺐ أن ﻧﻜﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺣﻮش ّ

وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧهتﺖ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟربﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋىل ﻓﻠﺴﻄني ،دارت ﺣﺮوب أﻛرث ﺑني اﻟهيﻮد واﻟﻌﺮب ﻣﻦ أﺟﻞ

األرض .واﻟﺘﺤﻘﺖ ابجلﻴﺶ ّ
نكﺖ ُﻣﻘﺘﻨﻌ ًﺎ أﻧّﻪ ال ميﻜﻦ أن أﺳﻤﺢ ﻟﻨﻔيس ابالﺳﺘﻤﺮار أبن ُأﺳﺤﻖ
ألين ُ

ابألﻗﺪام...

ﻳرتﻛﻮا ﺑﻴﻮهتﻢ ﺧالل اسﻋﺎت .وﻟﻢ
وأﺛانء محالﺗان ﻋىل رام اهلل واﻟﻠﺪ ،أﻣﺮت تكﻴﺒيت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني أن ُ

وﻋﺎﻣﻠانﻫﻢ ﺑﻘﺴﻮة .وﻟﻘﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ
وﻟﻜﻨان ﺳﻜﺒان ﻏﻀﺒان ﻋﻠهيﻢ .ﻓرضﺑانﻫﻢ
ﻧﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ أن ﻳﺮﺣﻠﻮا ﺑﺴالم
ّ
ُ

ﺣﺘﻔﻪ .وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳان أواﻣﺮ ﺑﻔﻌﻞ ﻫﺬا،
وﻟﻜﻨان ﻓﻌﻠان ﻫﺬا ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴان .ﻓﻘﺪ أﻃﻠﻘان اﻟﻌانن ألدىن
ّ
ﻏﺰاﺋﺰان.

ﻋﻴين ﻃﻔﻮﻟيت يف وﻗﺖ احلﺮب يف ﺑﻮﻟﻨﺪا .واﺳﺘﻌﺪت يف ذﻫين ﺧربيت ﻛﻄﻔﻞ يف
وﻓﺠﺄة ،ﻟﻤﻌﺖ أﻣﺎم
ّ
ﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺑﻠﺪﺗﻪ .واآلن أﻣﺎﻣﻲ ﻫﺆالء اﻟانس  -رﺟﺎل وﻧاسء وأﻃﻔﺎل  -هيﺮﺑﻮن ّ
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
اﻟﻌﺎرشة ﻣﻦ ُﻋﻤﺮه ُﻳ َ

أبﻟﻢ ﻋﻤﻴﻖ ،وﻟﻜﻨين نكﺖ حتﺖ
ﺟﻴﺪ ًا .ﺷﻌﺮت
ٍ
ُميﻜهنﻢ أن حيﻤﻠﻮه .واخلﻮف يف ﻋﻴﻮهنﻢ ،ﺧﻮف أﻋﺮﻓﻪ أان ّ
وﻟﻜين اآلن أﻣﻠﻚ اﻟﻘﻮة
ﺿﺤﻴﺔ،
أﻋﺪ
ﻗﻴﻤﺔ .وﻋﻠﻤﺖ أﻧّين ﻟﻢ ُ
ّ
ّ
األواﻣﺮ ،واﺳﺘﻤﺮرت يف اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺷايء ّ
واﻟﻨﻔﻮذ.

وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ زال ﻏري ﺳﻌﻴﺪ .ﺗﺮك اﻟهيﻮد ّﻳﺔ ،وﺗﺮك اﻟﺪﻳﻦ ُﺑﺮ ّﻣﺘﻪ ،وﺣﺎول أن ﻳﻌﻄﻰ
ﺗﺮك "ﺟﻮزﺑﻒ" اجلﻴﺶ
ّ

وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ األﻣﺮ ﻣﻌﻪ .ويف هنﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﺟﺎء اىل
ﻣﻌىن ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧالل ﺗﻔﺴري رشوره ابﻟﻤﻨﻄﻖ.
ّ
مجﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي ،ﻓﻘﺎل:

اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ألول ﻣﺮة ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻐُ ﻔﺮان .وأأسل ﻧﻔيس" :يكﻒ ال ُمي ُ
ﻜﻨين أن أﻏﻔﺮ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ ﻋىل ُ
ﻫان اﺧﺘربت ّ

أﻧّين أان ﻧﻔيس حبﺎﺟﺔ إىل اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى؟" وﻓﻮق ﻛﻞ يشء ،ﻓﺈين ﻛيل أﻣﻞ أبﻧّﻪ يف ﻳﻮم
األايم ﺳﻴﻤﺘﻠﺊ اﻟانس يف ﻛﺎﻓﺔ أحنﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺮوح اﻟيت ﺧﻠﺼﺘين.
ﻣﻦ ّ

 "" "" ""  أﺳاباب ُﻣﻘﻨﻌﺔ ﻟﻌﺪم اﻟﻐُ ﻔﺮان ألﻋﺪاهئﻢ .ﻓﻤﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ
  
ركاﻫﻴهتﻢ
اﻟﺒرش ّﻳﺔ ﻛﺎﻧﻮا أﺑﺮايء .إذ ﻛﺎﻧﺖ األﻋابء اﻟيت حيﻤﻠﻮهنﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اآلﺧﺮﻳﻦ ﻟﻬﻢ وﻟﻴﺲ
ّ

ﻟﻬﻢ ﻛُ ّﻞ احلﻖ يف أن ﻳﺸﻌﺮوا ابﻟﻤاشﻋﺮ اﻟيت ﺷﻌﺮوا هبﺎ.
ﻟآلﺧﺮﻳﻦ .وﻟﻬﺬا ﻛﺎن ُ
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ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻬﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ذحبﻮا ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻚ
إن اﻟﻐُ ﻔﺮان هسﻞ
ال أﺣﺎول ﻟﻠﺤﻈﺔ أن أﻗﻮل ّ
ّ

إن ﻫﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ال ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻐﻔﺮوا
وﺟرياﻧﻚ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧربيت
ﻛﻤﺸري أن أﻗﻮل ّ
ركاع نكيس و ُ
ٍ
ُّ
اجلﺴﺪي.
ﺳﻴﻈﻞ ُﻣﻀﻄﻬﺪهيﻢ ﺿﺤﺎاي ﻟﻬﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﻨهتﻲ اخلﻄﺮ أو األﻟﻢ
ّ
ﺟريد" و"ﻫﻴال" و"ﺟﻮزﻳﻒ" أن ُﻳهنﻮا دواﻣﺔ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ابﻟﻐُ ﻔﺮان
واأل ﻛرث ﻣﻦ ذﻟﻚ أن إبﻣﻜﺎن " َ

اﻟﺮﻋﺐ اﻟيت اﻧاتهبﻢ يف اﻟﻤﺎيض.
ابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّأهنﻢ أﻧﻔهسﻢ ﻋﺎﻧﻮا ثكري ًا .ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﻮا أن
ﻳﺘﺤﺮروا ﻣﻦ ﻣاشﻋﺮ ُ
ّ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ

  
ﻳﻘﻒ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺣﲑﺓ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ – ﺑﺎﻷﺧﺺ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺎ ﻧﺸﻬﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﻳﺎ

ﺍﻟﺒﺸﺮ ‐ ﻭﻳﺘﺴﺎﺀﻝ :ﻫﻞ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺃﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟ ُﻘﻮﹼﺓ ﺃﻡ ﺍﶈﺒّﺔ ﺍﳌُﺘﻮﺍﺿﻌﺔ؟  ...ﻗﺮﱢﺭ ﺩﺍﺋﻤًﺎ

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﶈﺒﺔ ﺍﳌُﺘﻮﺍﺿﻌﺔ!  ...ﻭﺇﻥ ﺻﻤّﻤﺖ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺮّﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻟﻸﺑﺪ ،ﻓ ُﺮﺑّﻤﺎ

ﺳﺘُﺨﻀﻊ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﻟﻚ .ﻓﺎﶈﺒّﺔ ﺍﳌُﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻗﻮﻳﹼﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻭﻣﻦ ﺃﻗﻮﻯ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ،ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ

ﺷﻲﺀ ﻣﺜﻠﻬﺎ.
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َ
ﺎل
َﻗ
وﻟﻜﻨﻪ ﻣﺒﺪأ أﻇﻬﺮه ﻳﺴﻮع
جيﺐ أن "ﻧُابرك" اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﻬﺪوﻧان .وﻟﻢ ﺗﻜُ ﻦ ﻫﺬه ُجم ّﺮد ﻧﻈﺮ ّﻳﺔ،
ّ
ﺐ أﻋﺪاءان – وابحلﻘﻴﻘﺔ أﻧﻪ ﻗﺎل إﻧّﻪ
ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ يف اﻟﻤﻮﻋﻈﺔ ﻋىل اجلﺒﻞ إﻧّﻪ جيﺐ أن ُحن ّ

ﻮن َﻣ َ
ّ
وﺻىل
ﻮن".
ﺎذا َﻳ ْﻔ َﻌ ُﻠ َ
ﺑﻮﺿﻮح يف ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻋىل اﻟﺼﻠﻴﺐ ﺣني ﻗﺎلَ " :اي َأ َﺑ َات ُه اﻏْ ﻔِ ْﺮ َﻟ ُﻬ ْﻢ ألَ َّ ُهن ْﻢ َال َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻤ َ

ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺣايﺗﻪ ﻟهنﺎﻳﺔ ﻣﺄاسو ّﻳﺔ إذ ﻗﺎل:
اﺳﻄﻴﻔﺎﻧﻮس أ ّول هشﻴﺪ يف
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺻالة ُﻣاشهبﺔ ﻟﻬﺬه ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ّ

اخلﻄﻴﺌ َﺔ!".
ﻫﺬ ِه
ﺐ ﻋ َﻠ ِهيﻢ ِ
َ
" اي َر ُّ
ب ،ال َحت ُﺴ ْ

ﺪﻣﺮة ﻟﻠﻨﻔﺲ .ﻓﻜﻴﻒ ﻟان أن ﻧُابرك ﻫﺆالء
ﻳﺴﺨﺮ ثكريون ﻣﻦ ﻫﺬه األﻓﻌﺎل وﻳﻌﺘربوﻫﺎ محﺎﻗﺔ ُﻣ ّ

اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻮن إلﻳﺬاﺋان أو وﺿﻊ هنﺎﻳﺔ حلايﺗان؟ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻋﻄﻴﺖ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜاتب ﻗﺒﻞ ﻃابﻋﺘﻪ

ﻟﺼﺪﻳﻘﻲ "ﻣﻮﻣاي أﺑﻮ مجﺎل  "Mumia Abu-Jamalوﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ االﻧﺘﻘﺎدات اﻟالذﻋﺔ ﻣﻦ األﻣرييكني

رد ﻓﻌﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻳيل:
األﻓﺎرﻗﺔ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اإلﻋﺪام يف والﻳﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧاي األﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻛﺎن ُّ
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اجلﻨﺔ أن ﻳﻌﻈﻮا ﻋﻦ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪهيﻢ ﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟهسﻞ ﻋىل اﻟانس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن يف ﻣﻜﺎن ﻳﺸﺒﻪ ّ
ﻳﻜﻔهيﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﺰارع واألرايض واﻟﺒﻴﻮت اجلﻤﻴﻠﺔ واﻟﻤرشوﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎر ّﻳﺔ وﻣﺎ إىل ذﻟﻚ .وﻟﻜﻦ ﻫﻞ

ﻬﺪدﻳﻦ مبﻮت وﺷﻴﻚ ﺑﺴﺒﺐ اجلﻮع
ﻣانﻟﻌﺪل أن ﻧﻘﻮل ّ
وﻣ ّ
إن ﻣﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن يف ُﺟﺤﻮر ﻣﻦ اجلﺤﻴﻢ  -ﺑال وﻇﻴﻔﺔ ُ

 أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ وﺻﻔﻬﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ "ﻓﺮاﻧﺰ ﻓﺎﻧﻮن  "Frantz Fanonيف تكﺎﺑﻪ "ﺗﻌاسء األرض Theﺟﻴﺪة وﻳﺪﻟﻮن أبﺻﻮاهتﻢ
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن
 ،"wretched of the earthأن ﻳﻐﻔﺮوا ﻟﻤالﻳني اﻟانس اﻟﺬﻳﻦ ّ
ّ
ﺑﺼﺤﺔ ّ

ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ؟ أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ احلﺮب؟ أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ إلﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﺠﻮن؟ أو اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ
أﺟﻞ إﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻤﻊ ﺿﺪﻫﻢ؟ ﻫﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻨﻮن ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﻮهبﻢ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ُوﻟِﺪوا يف ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ
أﺻالً ؟ ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻐﻔﺮون ﻟﻬﻢ ﻋىل اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻘﺎدم يف اﻟﻄﺮﻳﻖ؟ وﻋىل اإلابدة اجلﻤﺎﻋﻴﺔ اآلﺗﻴﺔ؟

أهنﻢ جيﺐ أن ﻳﻐﻔﺮوا ﻛﺎن "ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ نكﺞ "Martin Luther King, Jr.
ﻣﻦ األﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ رأوا ّ ُ
أتﻣ ُﺮان أن
ﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ
وﺻﻴﺔ ﻣﻦ وﺻﺎاي ﻳﺴﻮع
اﻟﺬي ﻗﺎلُ ":ر ّمبﺎ ال ﺗُﻮﺟﺪ
ُ
ﻳﺼﻌ ُ
ّ
ّ
اﻟﻮﺻﻴﺔ اﻟيت ُ
ﺐ أﻋﺪاءان ".وﻗﺪ تكﺐ ﻫﺬا يف تكﺎﺑﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻜﺘﺐ ﺑﻴﻌ ًﺎ يف ﻋﺎم  1963ﺑﻌﻨﻮان
ُحن ّ

" ُ
اﻟﻘ ّﻮة ُﻟﻨ ِﺤﺐ".

ﺐ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
ﻟﻘﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﻟانس ّ
أن ُ
ّ
ّ
ﻟﻤﺤﺒﺔ األﻋﺪاء ﻏري ممﻜﻨﺔ .ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن إﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟهسﻞ أن ُحت ّ
ﺐ ﻫﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠ ً
ان وﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻜﺮ ﻳﺴﻌﻮن ألن
ﻫﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ُحي ُّﺒﻮﻧﻚ ،وﻟﻜﻦ يكﻒ ُميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء أن ُحي ّ

هيﺰﻣﻮﻧﻪ...؟

وﺣﺎاش ﻟﻮﺻﻴﺔ حمﺒﺔ األﻋﺪاء أن ﺗﻜﻮن وﺻﻴﺔ ﺣﺎﻟﻢ ﻣﺘﺪ ّﻳﻦ ﻣاثيل ،ﺑﻞ ﻫﻲ رضورة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎﺋان.

ﻓﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﺣىت ألﻋﺪاﺋان ﺗُﻌﺘرب ُﻣﻔاتﺣﺎ ّ
إن ﻳﺴﻮع ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺺ ﻣاثيل ﻏري ﻋﻤيل؛
حلﻞ ُﻣﺸﻜالت ﻋﺎﻟﻤانَّ .
ّ
إﻧﻪ واﻗﻌﻲ وﻋﻤيل...

ﺧﺎل
ّ
إن اﻟﺮد ﻋىل اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ابﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ُﻳﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ،و ُﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻮاد اﻟﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺳﻠﻔ ًﺎ ٍ

ﻣﻦ اﻟﻨﺠﻮم .ﻓﺎﻟﻈالم ال ﻳﻘﺪر ﻋىل ﻃﺮد اﻟﻈالم؛ ﻓﺎﻟﻨﻮر وﺣﺪه اﻟﻘﺎدر ﻋىل ذﻟﻚ .واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ال ﺗﻘﺪر ﻋىل ﻃﺮد
ﻓﺎﻟﻤﺤﺒﺔ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻘﺎدرة ﻋىل ذﻟﻚ .ﻓﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ،واﻟﻌﻨﻒ ﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻨﻒ،
اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ؛
ّ

واﻟﻘﺴﻮة ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻘﺴﻮة يف دواﻣﺔ ﺟﺎرﻓﺔ ﻋىل ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻣﺎر...

اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻫﻲ ُ
اﻟﻘ ّﻮة اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻘﺎدرة ﻋىل حتﻮﻳﻞ
اﻟﻌﺪو إيل ﺻﺪﻳﻖ .ﻓال ُميﻜﻦ أن ﻧﺘﺨ ّﻠﺺ ﻣﻦ
إن
ّ
ّ

أﻋﺪاﺋان ﻋﻨﺪﻣﺎ ُ
وﻟﻜﻨان ﻧﺘﺨ ّﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو ابﻟﺘﺨ ُّﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاوة .ﻓﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
ﻧﻘﺎﺑﻞ ركاﻫﻴهتﻢ ﺑﻜﺮاﻫﻴﺔ؛
ّ
ﺗﻐري اآلﺧﺮﻳﻦ ﺑﻘﻮة اشﻓﻴﺔ.
أﻣﺎ
ﺪﻣﺮة ُ
اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌهتﺎ ﻓﺘﺨﻠﻖ وﺗﺒين .ﻓﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ّ
ّ
ومم ِﺰﻗﺔ؛ ّ
ﺑﻄﺒﻴﻌهتﺎ ُﻣ ّ

اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ
ﺳاييس انﺑﻊ ﻣﻦ إميﺎﻧﻪ
ابﻟﻤﺤﺒﺔ واختﺎذﻫﺎ ﻛﺴالح
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟزتام "نكﺞ"
ّ
ّ
ّ
أﻳﻀ ًﺎ ﻧﺰﻋﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ يف ﺗﻔﻜريه .ﻓﻘﺪ َﻋﻠِ ﻢ أﻧّﻪ وﻛﻞ زﻣالﺋﻪ األﻣﺮﻳﻜﻴني األﻓﺎرﻗﺔ ﻛﺎن ﻋﻠهيﻢ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻨاتجئ
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واﻟﻌﻴﺶ ﻟﻌﻘﻮد اتﻟﻴﺔ يف ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟيت ﻛﺎﻧﻮا ُﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓهيﺎ محالهتﻢ ﻟالﻋرتاف حبﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،واﻟيت

ﺣﺮﻣﻮا ﻣهنﺎ ﻟﻤﺎﺋيت ﻋﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻮن ﺑرشهتﻢ ،ال ﻏري .ﻓﻠﻮ ﺳﻤﺤﻮا ألﻧﻔهسﻢ ابﻟﺸﻌﻮر ابﻟﺒﻐﺾ ﻋﻦ
ُ
ﻓﺴﻴﺘﺤﻮل األﻣﺮ إىل ُﻋﻨﻒ وﻫﺬا ﻣﻦ أشﻧﻪ أن ﻳﺆدي ﺑﺒاسﻃﺔ إىل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻐﺾ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟيت ﺗﻠﻘﻮهنﺎ،
ّ

واالﺳﺘايء يف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .وﺑﺪ ًال ﻣﻦ هتﺪﻳﻢ ﺟﺪران احلﻘﺪ اﻟﻌﻨرصي ،ﻓﺴﻴﺼري ﺑانءه أﻋىل .إن اﻟﻤﻐﻔﺮة

ﻟﻈﺎﻟﻤهيﻢ ﻫﻲ اﻟﻜﻔﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ األﻣﺮﻳﻜﻴني األﻓﺎرﻗﺔ – وأﻳﻀ ًﺎ األﻣﺮﻳﻜﻴني اﻟﺒﻴﺾ  -ﻣﻦ "اﻟﺪواﻣﺔ
اجلﺎرﻓﺔ حنﻮ اﻟﺪﻣﺎر" .ﻓﺎﻟﻐُ ﻔﺮان وﺣﺪه اﻟﻘﺎدر ﻋىل أن ﻳﺸري اىل اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟيت ﻧﻘﻮدان إىل ُﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻛرث
إرشاﻗ ًﺎ.

ُﻨﻤﻲ ُﻗﺪرﺗان ﻋىل اﻟﻐُ ﻔﺮان ُ
وحنﺎﻓﻆ ﻋﻠهيﺎ .ﻓﻤﻦ خيﻠﻮ ﻣﻦ ُﻗ ّﻮة اﻟﻐُ ﻔﺮان ،خيﻠﻮ ﻣﻦ ُﻗ ّﻮة اﻟﻤﺤﺒﺔ .وﻣﻦ
جيﺐ أن ﻧ ّ

ﻣﺴﺒﻖ ﺑرضورة اﻟﻐُ ﻔﺮان وﻣاسحمﺔ اﻟﺬﻳﻦ
حمﺒﺔ أﻋﺪاﺋﻪ دون ﻗﺒﻮل
ّ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﺒﺪأ اﻟﺸﺨﺺ ﺣىت يف ّ

أن اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻫﻮ ﻓﻌﻞ جيﺐ أن
ميﺎرﺳﻮن ،اﻟرش واﻟرضر ﻋﻠﻴان يف ﻛﻞ ﻣﺮة .وﻣﻦ اﻟرضوري أﻳﻀ ًﺎ أن ﻧﺪرك ّ

اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻟيت ﺗُﻌﺎين ﻣﻦ ﺟﺮح بكري ،أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ ُﻇﻠﻤ ًﺎ ﻓﻈﻴﻌ ًﺎ ،أو
ﻳﺒﺪأه اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻈﻠﻮم ،أو
ّ

ور ّمبﺎ أيﺗﻮن ﺑﻨﻔهسﻢ ،ﻣﺜﻞ
حتﻤﻞ اﺿﻄﻬﺎد ًا ﺷﻨﻴﻌ ًﺎ .ورمبﺎ ﻳأسﻟﻜﻢ اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻟﺘﻐﻔﺮون ﻟﻪُ .
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ّ

اﻟﻤ َﺒ ّﺬر )االﺑﻦ اﻟﻀﺎل( ،ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤيلء ابﻟﻀايع ،وﻗﻠﻮهبﻢ ختﻔﻖ ﻋﻄ ً
اش ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋىل اﻟﻐُ ﻔﺮان.
االﺑﻦ ُ
وﻟﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺠﺮوح واألب اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ يف اﻟﺒﻴﺖ ﻫﻮ وﺣﺪه اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﻜﺐ ﻣايه اﻟﻐُ ﻔﺮان
ّ

اﻟﺪاﻓﺌﺔ.

وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌين ابألﺣﺮى أبن
ﺗﻢ اﻗرتاﻓﻪ أو إﻋﻄﺎء ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻟﻌﻤﻞ رشﻳﺮ.
واﻟﻐُ ﻔﺮان ال ﻳﻌين
ّ
ُ
جتﺎﻫﻞ ﻣﺎ َّ

ّ
اﻟﻤﺤﻔﺰ اﻟﺬي خيﻠﻖ اﻟﻤانخ اﻟالزم ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﻟرش ال ﻳﻌﻮد ﻳﺒﻘﻰ ﻛﻌﺎﺋﻖ يف اﻟﻌالﻗﺔ .ﻓﺎﻟﻐُ ﻔﺮان ﻫﻮ
ّ
وﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة...

ﺳﻨﻘﺎﺑﻞ ُﻗﺪرﺗﻜﻢ ﻋىل ﺗﻌﺬﻳﺒان ُ
اﻟﻤﻌﺎانة.
ﻧﻘﻮل أل ﻛرث ﺧﺼﻮﻣان اﻟﻤﺮﻳﺮﻳﻦُ " :
حتﻤﻞ ُ
ﺑﻘﺪرﺗان ﻋىل ُّ

ُّ
حنﺒ ُﻜﻢ .وال
وﻟﻜﻨان
وﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋىل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﻮﺗﻜﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﺮوح .ﻓﺎﻓﻌﻠﻮا ﻓﻴان ﻣﺎ ﺗاشءون،
ّ
ﺳﻨﻈﻞ َّ

أﺧالﻗﻴﺔ متﺎﻣ ًﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ
اﻟرش رضورة
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ألن ﻋﺪم
ُميﻜﻨان أن ﻧُﻄﻴﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻜﻢ اﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﺑﻀﻤري ﺻﺎﻟﺢّ ،
ّ
ّ
ُ
ُّ
ّ
اﻟﻤﻠﺜﻤني إىل ُجمﺘﻤﻌان يف
ﺳﻨﻈﻞ ُحن ّﺒﻜﻢ .أرﺳﻠﻮا اجلانة
وﻟﻜﻨان
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اخلري .أﻟﻘﻮا ﺑان يف اﻟﺴﺠﻮن،
ّ

ُّ
ﺳﻨﻈﻞ ُحن ُّﺒﻜﻢ .وﻟﻜﻦ ﻛُ ﻮﻧﻮا ُﻣأتﻛّ ﺪﻳﻦ ﻣﻦ أﻧﻜﻢ
وﻟﻜﻨان
ﻣﻴﺘني،
ّ
ُﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ ،ارضﺑﻮان واﺗﺮﻛﻮان ﻧﺼﻒ ّ
حتﻤﻞ األﻟﻢ .ﻓﻔﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ األايم ﺳﻨﻜﺴﺐ ُﺣﺮ ّﻳﺘان ،وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ألﺟﻠان
ﺳﺘهنﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺮاء ُﻗﺪرﺗان ﻋىل ُّ

ﻓﻘﻂ .ﻓﺴﻨانﺷﺪ ثكري ًا ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ وﺿﻤﺎﺋﺮﻛﻢ حبﻴﺚ أﻧان ﺳﻨﻜﺴﺒﻜﻢ يف ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،واﻧﺘﺼﺎران ﺳﻴﻜﻮن ﻧرصا
ﻣﺰدوﺟﺎ".
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   ﻣﻊ "ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ نكﺞ" يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرﻳﻮن ﺑﻮالﻳﺔ أالابﻟﻤﺎ ،ألهشﺪ
 1965   

حمﺒﺘﻪ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ وﺗﻮاﺿﻌﻪ يف ﻣﻮاﺟﻬﺔ ُ
اﻟﻈﻠﻢ اﻟﻔﻈﻴﻊ.
ﺑﺼﻮرة ﻣابرشة ّ

ُﺴﻜﺠﻲ  Tuskegeeيف والﻳﺔ أالابﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌان مبﻮت
نكﺖ أزور أﺻﺪﻗﺎء ﻗﺪﻣﺎء يف ﻣﻌﻬﺪ ﺗ ِ
ُ
اشب ُأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺻﺎص ُﻣ ُ
ﻨﺬ مثﺎﻧﻴﺔ ّأايم ﻣﻀﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺧرتق رﺟﺎل
"ﺟﻴﻤﻲ يل ﺟﺎﻛﺴﻮن" وﻫﻮ
ُّ
اﻟرشﻃﺔ ُﻣﻈﺎﻫﺮة يف إﺣﺪى اﻟﻜانﺋﺲ يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرﻳﻮن .واﻧﺪﻓﻌﺖ ﻗﻮات اﻟرشﻃﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ أحنﺎء

ابﻟﻌيص أﺛانء ﺗﺪﻓﻘﻬﻢ ابﻟﺸﻮارع.
اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
ﻣﺮزك والﻳﺔ أالابﻟﻤﺎ ﻟﺘﺠﺘﻤﻊ يف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ورضﺑﺖ ُ
ّ

اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﺘﻔﺮﺟﻮن اﻟﻤهشﺪ أبﻧّﻪ ﻛﺎن ﻓﻮىض اتﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﻟانس
ُ
وﻗﺪ وﺻﻒ ُ
اﻟﻤ ّ

اﻟرشﻃﺔ
ﻳﺘﻔﺮﺟﻮن ﺑﺘﺤﻄﻴﻢ ﻛﺎﻣريات اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻛرس ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺸﻮارع ،يف اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ُﻗ ّﻮات ُ

واﺳﺘﻤﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ يف اﻟﺮﻛﻮع واﻟﺼالة ﻋىل درج نكﻴﺴهتﻢ .وﻛﺎﻧﺖ ﺟﺮميﺔ
ﺑﻮﺣﺸﻴﺔ،
هتﺎﺟﻢ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨاسء
ّ
ّ

ﻳﺘﻢ إﻃالق
"ﺟﻴﻤﻲ" أﻧّﻪ اﻋرتض ﺿﺎﺑﻂ اﻟرشﻃﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳرضب واﻟﺪﺗﻪ ﺑال رمحﺔ .وﻛﺎن ﻋﻘﺎ ُﺑﻪ أن ّ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺮﺻﺎص ﻋﻠﻴﻪ يف ﻣﻌﺪﺗﻪ وﻳﻠﻘﻰ رضﺑﺔ ابﻟﻌﺼﺎ ﻋىل رأﺳﻪ ﻟﻴﻮﺷﻚ ﻋىل اﻟﻤﻮت .ورﻓﻀﺖ ُ

اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ دﺧﻮﻟﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧُﻘﻞ إىل ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺳﻴﻠﻤﺔ  "Selmaيف والﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧاي ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع أن ُخيرب
ّ
ﻋﺪة ّأايم.
اﻟﺼﺤﻔﻴني
ﺑﻘﺼﺘﻪ .وﻗﺪ ﻣﺎت ﺑﻌﺪ ّ
ّ

اﻟﻤ ّ
ﺼىل
وﻓﻮر ﺳﻤﺎﻋان مبﻮت "ﺟﻴﻤﻲ" ذﻫﺒان إىل ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺳﻴﻠﻤﺔ" .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻔﻘﻴﺪ يف ُ

أن اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﺑﺬل
اﻟﺼﻐري ﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮاون ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟاتﺑﻮت ﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎ وﻟﻜﻦ ﻋىل اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ

ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪه ﻟﻜﻲ ُخيﻔﻲ ﺟﺮوح ﺟﻴﻤﻲ إ ّال أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ إﺧﻔﺎء اجلﺮوح اﻟيت يف رأﺳﻪ :ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫانك

ﺛالث رضابت ﻗﺎﺗﻠﺔّ ،
ميﺮ ﻓﻮق ُأذﻧﻪ واألﺧﺮى يف ﻗﺎع
ﻛﻞ ﻣهنﺎ ﺑﻌﺮض ﺑﻮﺻﺔ وﺑﻄﻮل ﺛالث ﺑﻮﺻﺎت أﺣﺪﻫﺎ ُّ
جلﻤﺠﻤﺔ واألﺧرية يف أﻋىل رأﺳﻪ.
ا ُ

ﺑﺸﺪة ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ األوىل ﻣﻦ ﺟانزﺗني .وﻛﺎﻧﺖ
وﺣرضان اجلانزة ﻫانك ﺑﻌﺪﻣﺎ أت ّﺛﺮان ابﻟﻤﻮﻗﻒ
ّ

ﺗﻌﺞ حبﻮايل ﺛالﺛﺔ آالف ﺷﺨﺺ )ثكريون ﻏريﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻔﻮن ابخلﺎرج( ،أﻣﺎ حنﻦ ﻓﺠﻠﺴان ﻋىل ﻋﺘﺒﺔ
اﻟﻘﺎﻋﺔ ُّ

ُﺷ ّابك يف اخلﻠﻒ .ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ أي ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﻐﻀﺐ أو االﻧﺘﻘﺎم يف ﺗﻠﻚ اجلانزة ،ﺑﻞ اﻧﺘرشت روح

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺑني احلﺎرضﻳﻦ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ّرمنﻮا ﺗﺮﻧﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﻴﺪ اﻟﻘﺪميﺔ" :ﻟﻦ أﺳﻤﺢ ﻟﺸﺨﺺ أن ُﻳﺒﻌﺪين

ﻋﻤﺎ أرﻳﺪ ".Aint gonna let nobody turn me round

اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ )ﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴني  (Methodistsيف
اﻟاسﺋﺪ يف نكﻴﺴﺔ ﺻﻬﻴﻮن
اجلﻮ
ُ
ّ
وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻛﺎن ُّ

ُّ
ﺻﻒ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ ُﻗﻮات اﻟرشﻃﺔ
ﻣﺎرﻳﻮن أﻛرث ﻫﺪوء ًا وﺑﻜﻞ ﻣﺎ يف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﻌىن .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫانك
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻳﻘﻔﻮن يف اسﺣﺔ حمﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ يف اجلﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ اﻟاشرع ،وأﻳﺪهيﻢ متﺴﻚ ﺑﻌيص وﻣﺮزكﻳﻦ

ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻋﻠﻴان .ﻛﺎﻧﻮا ُﻫﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺎمجﻮا اﻟﺴﻮد يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرﻳﻮن ﻣﻨﺬ ﻋﺪة أايم ﻗﻠﻴﻠﺔ .وجتﻤﻊ
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مجﻬﻮر اﻟﺒﻴﺾ يف ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒىن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ّ
أﻗﻞ ُرﻋ ً
اب .وﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا مبﺴﺢ ﻛﺎﻣﻞ

ﺗﻢ وﺿﻊ ﻋالﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ابﻟﻨﻮاﻇري واﻟﻜﺎﻣريات وﺻﻮروان ابﻟﻜﺎﻣﻞ حبﻴﺚ ﺷﻌﺮ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣان أبﻧﻪ َّ

واﻟﻤﺤﺒﺔ .وانﺷﺪ ﺷﻌﺒﻪ أن ُﻳﺼﻠﻮا ﻣﻦ أﺟﻞ رﺟﺎل
وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘربة ،حتﺪث "نكﺞ" ﻋﻦ اﻟﻐُ ﻔﺮان
ّ

اﻟرشﻃﺔ ،وأن ﻳﻐﻔﺮوا ﻟﻠﻘﺘﻠﺔ ،وأن ﻳﻐﻔﺮوا ﻟﻬﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﻬﺪوهنﻢ .ﺛﻢ أﻣﺴﻜان ﺑﻌﻀان أبﻳﺪي ﺑﻌﺾ

حلﻈﺎت ال ُميﻜﻦ ﻧﺴايهنﺎ .ﻓﺈن ﻛﺎن ﻫانك ﻣﻜﺎن يف
ورمنان "ﺳﻨﻐﻠﺐ  ."We shall overcomeﻛﺎﻧﺖ
ٌ

حنﺲ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺑيشء ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻪ مجﻴﻊ اﻟﺪواﻋﻲ ﻟﻴﺤﻘﺪ وﻳﻨﺘﻘﻢ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن .ﻏري أﻧان ﻟﻢ
ّ
اﻟﻘﺒﻴﻞ وال ﺣىت ﻣﻦ ﻃﺮف أﻫﻞ "ﺟﻴﻤﻲ".

ﻛﺎن اﻟﺬﻫﺎب إىل "ﺳﻴﻠﻤﺔ" حمﻔﻮﻓ ًﺎ ابﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﺒﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أايم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اجلانزة ﺗﻮاﺟﻬﺖ اﻟرشﻃﺔ

اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻣﻮع ﺣﻴﺚ
اخلايﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا يف ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ اىل ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻮﻧﺘﺠﻤﺮي واﺳﺘﻌﻤﻠﻮا اﻟﻐﺎزات ُ
ّ

ً
يض ﻳﻮﻣني ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻧﺪﻓﻌﻮا خبﻴﻠﻬﻢ حنﻮ اﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وأﺳﻘﻄﻮﻫﻢ أرﺿﺎ ورضﺑﻮﻫﻢ ﺑال رمحﺔ .وﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
ﺗﻌﺮض ﻗﺴﻴﺲ أﺑﻴﺾ "ﺟﻴﻤﺲ رﻳﺐ" ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ ﻟﻠرضب يف ﻣﺮزك ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺳﻴﻠﻤﺔ"،
احلﺎدث ّ

ﺳﻴﺪة ﺑﻴﻀﺎء
وﻣﺎت ُﻣأت ّﺛﺮ ًا جبﺮاﺣﻪ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣني .وﺧالل اﻟﺜالﺛﺔ أاسﺑﻴﻊ اﻟاتﻟﻴﺔ ﻟﻘﺖ "ﻓﻴﻮال ﻟﻴﻮزو" وﻫﻲ ّ

انري ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ ُّ
ُﻘﻞ رﺟالً أﺳﻮد ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮة) .ﻟﻘﺪ ﻓﻌﻠان حنﻦ
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻳرتوﻳﺖ ﻣرصﻋﻬﺎ ﺑﻄﻠﻖ
ّ
أﻳﻀ ًﺎ األﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ احلﺎدﺛﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أوﺻﻠان ﺛالﺛﺔ ﺳﻴﺪات ﻛُ ّﻦ حبﺎﺟﺔ إىل
ُﻘﻠﻬﻢ إىل ﻣﺎرﻳﻮن(.
وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮاﺻالت ﺗ ُّ

ﺑﺸﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮأت ﻋﻦ ﻏُ ﻔﺮان أوالد ﻣﺪارس "ﺳﻴﻠﻤﺔ" يف ﻧﻔﺲ ﺗﻠﻚ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات أت ّﺛﺮت
ّ
ﺑﻌﺪ ّ

ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧهتﺎء دوام اﻟﻤﺪرﺳﺔ وإذا مبﺄﻣﻮر
األايم ﻣﻦ ﻓرباﻳﺮ وﻣﺎرس  .1965ﻓﻘﺪ ﻧﻈﻢ اﻟﺘالﻣﻴﺬ ﻣﺴرية
ّ
ُ
ﺟرب اﻟﺘالﻣﻴﺬ
اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺴﻴﺊ اﻟﺴﻤﻌﺔ "ﻛالرك" ﻳﺼﻞ .وﺑﺪأ ﻫﻮ واتﺑﻌﻴﻪ يف دﻓﻊ اﻟﺘالﻣﻴﺬ وخنهسﻢ ،وﺣﺎ ًال أ ِ

اﻟرشﻃﺔ ﻳﺪﻓﻌﻮهنﻢ إىل ﺗﻮﻗﻴﻒ
أن رﺟﺎل ُ
ﻋىل اﻟﺮﻛﺾ ابجتﺎه ﻣﻌني .ﻓﺎﻋﺘﻘﺪ اﻟﻔﺘاين واﻟﻔﺘايت يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ّ

أهنﻢ ُﻣ ّﺘﺠﻬني إىل ُﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺴﺠﻦ ﻋىل ُﺑﻌﺪ مخﺴﺔ أﻣايل ﻣﻦ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ حلﺠﺰﻫﻢ،
ّ
وﻟﻜهنﻢ رسﻋﺎن ﻣﺎ اتكﺸﻔﻮا ّ ُ

ادﻋﺖ اﻟرشﻃﺔ ّأهنﺎ أرادت أن
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .وﻟﻢ هيﺪأ رﺟﺎل اﻟرشﻃﺔ إ ّال ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧﺬ األوالد ابﻟﺘﻘﻴﺆ .وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ّ

ﺗهنﻚ " ُمحﻰ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات" يف "ﺳﻴﻠﻤﺔ" ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣهنﺎ ﻟألﺑﺪ.

ﻋﺪة ّأايم ﻣﻦ ﺗﻠﻚ احلﺎدﺛﺔ ﻧُﻘﻞ اﻟﻤﺄﻣﻮر "ﻛالرك" إىل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺘﻪ آبالم يف
ﺑﻌﺪ ّ

اﻟﺼﺪر .واألﻣﺮ اﻟﺬي ال ُميﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻫﻮ أن أوالد اﻟﻤﺪارس يف "ﺳﻴﻠﻤﺔ" ّ
ﻧﻈﻤﻮا ُﻣﻈﺎﻫﺮة اثﻧﻴﺔ ﺧﺎرج

اﻟﻤﺮة ﻣﺮﺗﻠني اﻟﺼﻠﻮات وراﻓﻌني الﻓاتت ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ.
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻫﺬه ّ
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ﻧﻔيس ﻟألﻃﻔﺎل ﻣهشﻮر يف أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺘاسحم
 "Robert Coles  " وﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ
ّ
اﻟﻌﺠﻴﺐ ذاﺗﻪ ﻟﺪى األوالد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻤﻞ يف ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻧﻴﻮ أورﻟايﻧﺰ يف ﻋﺎم  .1960ﻓﻘﺪ ﻋﺎرض األﻫﺎيل

اﻟﺒﻴﺾ ﻋﻠ ً
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اخلﺎص إبﻟﺰام ﻣﺪارس اﻟﻤﺪن إهنﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨرصي ﻓهيﺎ ،وﻟﻢ
ان ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ّ
ﻳﻜﺘﻔﻮا ﺑﺴﺤﺐ أوالدﻫﻢ ﻣﻦ أ ّﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد ﻃﺎﻟﺐ أﺳﻮد ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺣىت ﺻﺎروا ﻳﺮاﺑﻀﻮن
ﻟﻴﻤﻨﻌﻮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﻟهيﺎ.
أﻣﺎم اﻟﻤﺪارس
ُ

ﻛﺎﻧﺖ ُﻫانك ﻃﻔﻠﺔ يف اﻟاسدﺳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺗﺪﻋﻰ "رويب ﺑﺮﻳﺪج" وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة

أﻓﺮﻳﻘﻲ يف ﻣﺪرﺳهتﺎ .وألاسﺑﻴﻊ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎن ﻋﻠهيﺎ دﺧﻮل اﻟﻤﺪرﺳﺔ يف ﺣﺮاﺳﺔ احلﺮس
األﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ
ّ
ّ
اﻟﻤﻌ ّﻠﻤﺔ وﻫﻲ ﺗُﺘﻤﺘﻢ ﺑﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﻓﻤﻬﺎ ﺣني ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌرب ﺻﻔﻮف اآلابء
اﻟﻔﻴﺪرايل .ويف أﺣﺪ ّ
األايم رأهتﺎ ُ
ّ

ﺪرﺳﺔ ذﻟﻚ أﻣﺎم "ﻛﻮﻟﺲ" اﻧاتﺑﻪ ُ
اﻟﻔﻀﻮل ﻗﺎﺋالً ":ﻣﺎ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤ ّ
اﻟﺒﻴﺾ اﻟﻐﺎﺿﺒني ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ذركت ُ
ﺗﻘﻮﻟﻪ؟"

وﻋﻨﺪﻣﺎ أسﻟﻬﺎ أﺟﺎﺑﺖ "رويب" ّأهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗ ّ
ُﺼيل ﻣﻦ أﺟﻞ اآلابء اﻟﺒﻴﺾ ،ﻓﺎﻧﺪﻫﺶ "ﻛﻮﻟﺲ"

ألهنﻢ حبﺎﺟﺔ ﻟﻤﻦ ُﻳ ّ
ﺼيل ألﺟﻠﻬﻢ" ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻌﺖ يف
وأسﻟﻬﺎ ابﺳﺘﻐﺮاب" :وﻟﻤﺎذا ﺗُﺼ ّﻠني ُ
ﻟﻬﻢ؟" ﻓﺄﺟﺎﺑﺖُ ّ " :

ألهنﻢ ال ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﺎذا
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻳﺴﻮع وﻫﻮ
ُ
ﻟﻬﻢ ّ
ميﻮت ﻋىل اﻟﺼﻠﻴﺐ ﻗﺎﺋالً " :اي أﺑاته اﻏﻔﺮ ُ
ﻳﻔﻌﻠﻮن "،وﻗﺪ اﺧرتﻗﺖ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﻠهبﺎ .رأى "ﻛﻮﻟﺲ" "رويب ﺑﺮﻳﺪﺟﺰ" وﻣﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋىل ّأهنﺎ ﺑﺬور

والدة أﻣﺮﻳﻜﺎ اجلﺪﻳﺪة.

 "James Christensen   "    وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻌﺎريف اﻟﺬي ﻫﻮ
 

ﻗﺼﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻐُ ﻔﺮان.
رﺋﻴﺲ دﻳﺮ " "Trappist monasteryاﻟﺬﻳﻦ ميﺘﻨﻌﻮن ﻋﻦ اﻟﻜالم يف روﻣﺎّ ،
ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  1996اﺧﺘﻄﻔﺖ جمﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤني األُ
ﺻﻮﻟﻴني يف اجلﺰاﺋﺮ  -اجلﻤﺎﻋﺔ اإلﺳالﻣﻴﺔ اﻟﻤﺴ ّﻠﺤﺔ
ُ
ّ

ﺣىت
 - G.I.Aﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ زﻣالء "ﺟﻴﻤﺲ" اﻟﺮﻫابن يف ﺟابل أﻃﻠﺲ و ّ
ﻫﺪدت أبن حتﺘﺠﺰﻫﻢ ركﻫﺎﺋﻦ ّ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ذحبﺖ ﺗﻠﻚ اجلﻤﺎﻋﺔ
حلﻜﻮﻣﺔ
ّ
ﺗُﻄﻠﻖ ﻓﺮﻧاس ﻋﺪد ًا ﻣﻦ رﻓﺎﻗﻬﻢ اﻟﻤﺴﺠﻮﻧني .وﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻀﺖ ا ُ
اﻟﺮﻫابن.
ُ

ارﺗﻌﺒﺖ ﻓﺮﻧاس ﻛُ ّﻠﻬﺎ نكﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،وأﻃﻠﻘﺖ ّ
ﻛﻞ نكﺎﺋﺲ ﻓﺮﻧاس
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ  -وﻋﺪدﻫﺎ 40000
ّ

يف ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺄاسة يشء
نكﻴﺴﺔ  -أﺟﺮاهسﺎ يف ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ذركى ﻟﻬﺆالء اﻟﺮﻫابن .إال َّ
أن ﻣﺎ أﺛﺮ ﻓﻌالً ّ
ﺲ "ركﻳﺴﺘاين دي ﺗرشﺟﻲ
ُخمﺘﻠﻒ متﺎﻣ ًﺎ وﻗﻌﺖ ﻇالﻟﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣني ،ﻓﻘﺒﻞ اﻟﻤﺬحبﺔ اجلﺰاﺋﺮ ّﻳﺔ َﻫ َﺠ َ
اس ﻏﺮﻳ ً
ﺲ ﻫﺎﺟ ً
اب ﻣﻦ أﻧّﻪ ﺳﻴﻤﻮت
 ،"Christian de Chorgeوﻫﻮ رﺋﻴﺲ دﻳﺮ اﻟﺮﻫابن اجلﺰاﺋﺮيَ ،ﻫ َﺠ َ
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ﻟﻤﻐاتﻟﻴﻪ ُﻣﺴﺒﻘ ًﺎ .وﺧﺘﻢ اخلﻄﺎب وﺗﺮﻛﻪ ﻣﻊ واﻟﺪﺗﻪ يف ﻓﺮﻧاس .وﻟﻢ
ﻣﻴﺘﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ،وتكﺐ ﺧﻄﺎب ﻏُ ﻔﺮان ُ
ُﻳﻜﺘﺸﻒ اخلﻄﺎب إ ّال ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳيل ﺟﺰء ﻣﻨﻪ:

ﺿﺤﻴﺔ ﻟإلرﻫﺎب اﻟﺬي ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻳﺴهتﺪف ّ
ﻛﻞ
ورمبﺎ اﻟﻴﻮم -
إن ﻛﺎن
األايم ّ ُ -
ﻋيل أن أﺻﺒﺢ يف ﻳﻮم ﻣﻦ ّ
ّ
ّ
أن
ﻓﺄود أن
األﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن يف اجلﺰاﺋﺮ،
ّ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي أﻋﻴﺶ ﻓﻴﻪ ونكﻴﺴيت وﻋﺎﺋﻠيت ّ
ُّ
ﻳﺘﺬرك ُ

ﺣاييت ﻗﺪ ﻗﺪﻣهتﺎ هلل وﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ؛ وأن ُﻳﺴ ِّﻠﻤﻮا أبن ﺳﻴﺪ احلاية اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺎﻓالً ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺣﻴﻞ
اﻟﻔﻈﻴﻊ.

أود أن ﺗُاتح يل ُ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻲ أﻃﻠﺐ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻣﻦ اهلل يل وألﺗابﻋﻲ يف اﻟﺒرش ّﻳﺔ،
ﻋﻨﺪﻣﺎ أييت اﻟﻮﻗﺖ ُّ

وألن أﻏﻔﺮ ﻣﻦ ّ
ﻛﻞ ﻗﻠيب ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﺘﻠين.

ﻟﻢ أرﻏﺐ يف ﻣﻴﺘﺔ ﻛﻬﺬه .ﻓﻴﺒﺪو يل أﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟرضوري أن اذرك ذﻟﻚ  -ﻓﻜﻴﻒ أسﻓﺮح إذا ُاهتﻢ

أﺣﺒﻪ ﺑﻘﺘيل؟
اﻟﺸﻌﺐ
ّ
اجلﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ُّ

أﺷﻜﺮ اهلل ﻋىل ﻫﺬه احلاية اﻟﻤﻔﻘﻮدة اﻟيت أﺑﺬﻟﻬﺎ يف ﺳﺒﻴﻞ اآلﺧﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ أوﺻﺎان ،ويف ﺷﻜﺮي ﻫﺬا،

واﻟﺬي أﻗﺪﻣﻪ ّ
أود أن أﺷﻤﻠﻚ ُﻫان يف
ﻟﻜﻞ يشء حيﺪث يف ﺣاييت ﻣﻦ اآلن ﻓﺼﺎﻋﺪ ًا ،ﻓﺄان ابﻟأتيكﺪُّ ...

ﺻاليت اي ﺻﺪﻳﻖ حلﻈﺎيت األﺧرية ألﻧّﻚ ال ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ...و ُاﺳ ّﻠﻤﻚ هلل اﻟﺬي أراك يف وﺟﻬﻪ .وﻟﻌﻞ
ﺑﻌﻀان جيﺪ ﺑﻌﻀﺎ ،اي أهيﺎ "اﻟﻠﺼﻮص اﻟﻄﻴﺒني" اﻟﻔﺮﺣني يف اﻟﺴﻤﺎء ،إن ﻛﺎن ﻫﺬا ُﻳﺴﻌﺪ اهلل ،أابان أمجﻌني.

أن رﺋﻴﺲ اﻟﺪﻳﺮ ﻫﺬا ﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻪ اﻟﺮﻫابن ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا جمﺮد رﺟﺎل ُﺷﺠﻌﺎن ﻟﻴﻘﺒﻠﻮا ﻣﺜﻞ ﻫﺬا
وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ّ

حمﺒﺔ ﻏُ ﻔﺮاﻧﻴﺔ واﻟيت
اﻟﻤﻮت .ﻓﻬانك ثكريون ﻣﻦ أﻣاثﻟﻬﻢ .إذ اﻣﺘأل ﻫﺆالء اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺮوح اﻟﺘﻮاﺿُ ﻊ اﻟاندرة و ُّ

أبهنﺎ ُﻣاشهبﺔ ﻟﺮوح اﻟﻤﺴﻴﺢ.
ال ُميﻜﻦ أن ﻧﺼﻔﻬﺎ إال ّ

ألول ﻣﺮة
      إىل اﻟﻤﺼﺎحلﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ إرساﺋﻴﻞ .يف ﻋﺎم  1988اسﻓﺮت ّ
إىل ﺗﻠﻚ األرض اﻟيت ﻣﺰّﻗهتﺎ احلﺮوب ﺣﻴﺚ ﻗﺎﺑﻠﺖ إﻟايس ﺷﻘﻮر وﻫﻮ ﻛﺎﻫﻦ ﻣﻠﻜﻲ )ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴني

واﺳﺘﻤﺮت ﺻﺪاﻗﺘان
ﻓﻠﺴﻄﻴين ﻋﻤﻞ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺑال ﻛﻠﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴالم.
اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴني( وانﺷﻂ
ّ
ُّ
ﻣﺮﺗني.
ّ
ﺣىت ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ،وﻗﺪ زار أﻟايس جمﺘﻤﻌﺎﺗان األﺧﻮﻳﺔ ّ

ميﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﻜﺜريون وﻳربروا اﻣﺘالء ﺻﺪره ابﻟﺒﻐﺾ واحلﻘﺪ .ﻓﻬﻮ "إﻧاسن ﺑال ﺑﻠﺪ" ﻓﻤﻨﺬ أن

وحتﻤﻞ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻘﺴﻮة واالﻋﺘﺪاء ﻋىل
ﻣﺮة
ّ
ُد ّﻣﺮت ﻗﺮﻳﺘﻪ يف ﻋﺎم  ،1947ودﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ أل ﻛرث ﻣﻦ ّ

اإلرساﺋﻴﻠﻴﺔ.
أﻳﺪي احلﻜﻮﻣﺔ
وﻟﻜﻨﻪ واﺣﺪا ﻣﻦ أﻛرث اﻟانس اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓهتﻢ ممﻠﻮءﻳﻦ ابحلﺮارة واﻟﺘﻮاﺿُ ﻊ
ّ
ّ

رشد إ ّال أﻧّﻪ ﻣﺎ زال ُﻣﻘﺘﻨﻌ ًﺎ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻔﻜﺮة" ،أن اﻟهيﻮد
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻪ
واحلانن .ﻓﻌىل ُ
ﻓﻠﺴﻄﻴين ُﻣ ّ
ّ
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ألهنﻢ ﺑرش ".ويف زايرﺗﻪ األﺧرية ﻟﻤﺠﺘﻤﻌان األﺧﻮي "دارﻓﻞ
ُّ
ألهنﻢ هيﻮد ،وﻟﻜﻦ ّ ُ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن وﻃان ،ال ّ ُ

ذركان ﻗﺎﺋالً :
 "Darvellيف ﺑﺮﻳﻄﺎﻧاي ّ

إن اﻣﺘأل ﻗﻠيب ابﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻠهيﻮد وﻟﻠﺼﻬﻴﻮﻧﻴني ،وﻟﻠﺠﻨﻮد اﻟﺬي ﻛرسوا ﻋﻈﺎم أﺧﻲ وﺳﺠﻨﻮا أيب  -ﺳﻴﻜﻮن

ٌ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
مبﻘﺪوري وﻗهتﺎ اﻟﺬﻫﺎب إىل ذﻟﻚ اﻟهيﻮدي ألُﺧربه
ّ
ﺣﺒﻪ ،ﻋىل ُ
ابحلﻖ وﺟﻬ ًﺎ ﻟﻮﺟﻪ ،وﺳﻴﺸﻌﺮ ّأين أ ُّ
ّأين أركه ُﻇﻠﻤﻪ ...وأسﻓﻀﻞ أن أدﻋﻮه إىل االﻫﺘﺪاء ﺑﺪ ًال ﻣﻦ ﺗﻐﻴري األدوار وأﺻري أان اﻟﻈﺎﻟﻢ – ﺣﺎاش!

     ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺪراﺋﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺟﻮرج يف اﻟﻘﺪس ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺮة ﻧﻔهسﺎ.
ﻓﻘﺪ ﺗﻌ ّﻠﻢ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻣﻦ أﺑﻴﻪ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ّ
ﻛﻞ يشء ﺑﺴﺒﺐ اجلﻴﺶ اإلرساﺋﻴيل يف ﻋﺎم  .1948ﻓﻴﻘﻮل:

ﻋﻨﺪﻣﺎ حيﻘﺪ اﻟانس ﻋىل اآلﺧﺮﻳﻦ ،ﺗﺒﺘﻠﻌﻬﻢ ﻗﻮة احلﻘﺪ وﺗﺴهتﻠﻜﻬﻢ ابﻟﻜﺎﻣﻞ ...ﻟﺬﻟﻚ واﺻﻞ ُﻣﻘﺎوﻣﺔ

اﻟﻌﻠاي ،وأﺣاي ً
اﻟﺸﻌﻮر ابﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واحلﻘﺪ .ﻓﺄﺣاي ً
ان ُأﺧﺮى ﺳﺘﺸﻌﺮ أبﻧّﻚ اهنﺰﻣﺖ.
ان ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻚ اﻟﻴﺪ ُ

أن ﻫﺬا أﻣﺮا ﺻﻌاب ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻟﻜﻦ ال ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻜﺮاﻫﻴﺔ أن ﺗﺘﻐ ّﻠﺐ ﻋﻠﻴﻚ...
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ
وﻋىل ُ
ال ُ
اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻐُ ﻔﺮان.
ﺑﻮﺻﻴﺔ
ﺗﻜ ّﻒ ﻋﻦ ُحمﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻴﺶ
ّ
ّ

اﻟﻘﻮة اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ يف راسﻟﺔ ﻳﺴﻮع :ﻓال ﺗﺘﺠﻨهبﺎ ،وال ﺗرصف اﻟﻨﻈﺮ ﻋهنﺎ ﻋىل ّأهنﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻏري
وال ختﻔﻒ ﻣﻦ ّ

إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ يف احلاية
ُﻜﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ وﺿﻌﻚ ُحمﺎو ًال أن جتﻌﻠﻬﺎ أﻛرث
واﻗﻌﻴﺔ وﻏري
ّ
ﻋﻤﻠﻴﺔ .وال ُحتﺎول أن ﺗ ّ
ّ

وﺗﺸﻮق ﻟﻬﺎ ،واﻋﻤﻞ ﻣﻊ اهلل
ﺗﻐريﻫﺎ ﻟﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗانﺳﺒﻚ .ﻟﻜﻦ اﺣﺘﻔﻆ هبﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ،وﺗﻠﻬﻒ ﻋﻠهيﺎ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .ال ّ
ّ
ّ

ﻣﻦ أﺟﻞ حتﻘﻴﻘﻬﺎ.

     يف ﺟﻬيت اﻟرصاع اﻟﻌﺮيب – اإلرساﺋﻴيل ،ﻗﺪ انل ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ.
وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻌﺎريف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني .ﻓﻘﺪ أﺧربين ﺣﺪﻳ ً
اث ﻋﻦ رصاﻋﻪ اﻟﺬي اﺳﺘﻤﺮ ﻃﻮال ﺣايﺗﻪ ﻟﻴﻐﻔﺮ:

واﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨني اﻟهيﻮد
يف ﻋﺎم  1948ﻣﺎت آالف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴني يف احلﺮب اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ اﻟيت ﻗﺎﻣﺖ ﺑني اﻟﻌﺮب
ُ
وﺗرشد اﻟﻜﺜريون .وﻟﻢ ﺗﺴﻠﻢ ﻋﺎﺋﻠﺘان ﻣﻦ ﻫﺬه احلﺮب .ﻓﻘﺪ ُﻗﺘﻞ واﻟﺪي ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ ﻃﺎﺋﺸﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ُﻫانك
ّ

ﻳرتﻛﻮا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﻮﻓ ًﺎ ﻣﻦ أن ﻳﺼﻴهبﻢ اﻟﺮﻣﻲ ﻣﻦ ﻛال
ٌ
ﻣﻜﺎن ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺪﻓﻨﻪ .ﻓﺎجلﻤﻴﻊ ﻛﺎن خيﺸﻮن أن ُ
ﻗﺲ ُﻟﻴ ّ
ﻘﺪس ودﻓﻦ
اﻟﻤ ّ
اجلﺎﻧﺒني ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫانك ﻛﺎﻫﻦ أو ُّ
ﺼيل ﻋﻠﻴﻪ .ﻟﻬﺬا ﻗﺮأت ﻟان أﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻜاتب ُ
اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ أيب يف اسﺣﺔ اﻟﺪار .ﻓﻠﻢ ُ
ﺗﻜﻦ ﻫانك وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﻲ أيﺧﺬوه إىل اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ

اﻟﻌﺎد ّﻳﺔ يف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

34

אאא؟
ونكﺖ يف ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ يف
ﺳﻦ اﻟاتﺳﻌﺔ واﻟﻌرشﻳﻦ ،وﻟﺪهيﺎ ﺳﺒﻌﺔ أﻃﻔﺎلُ ُ .
وأﺻﺒﺤﺖ ُأﻣﻲ أرﻣﻠﺔ يف ّ

ﻧرتك ﻏُ ﺮﻓﺔ اﻟرسداب .ويف إﺣﺪى
اﻟاتﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮي.
ّ
وﻟﻌﺪة أاسﺑﻴﻊ ﺣﺎرصﺗان اﻟﻨريان وﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ أن ُ

ُّ
اﻟﻤﺮة األﺧرية اﻟيت رأﻳﺖ ﻓهيﺎ
ﻟﻠﻬﺮوب إىل اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪميﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻫﻲ
اﻟﻠاييل دﻓﻌان اجلﻴﺶ
األردين ُ
ّ
ﻣزنﻟان وأاثﺛان .وﻫﺮﺑان مبالﺑﺴان ﻋىل ﻇﻬﻮران وﻛﺎن ﺑﻌﻀان ﻳﺮﺗﺪي ﻣالﺑﺲ اﻟﻨﻮم ﻓﻘﻂ...

نكﺎ الﺟﺌني .ﻓﻮﺿﻌﻮان يف خمﺰن ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺑال أاثث .وأﻋﻄﺘان ُأرسة ُﻣﺴﻠﻤﺔ
ويف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪميﺔ ُ ّ

ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻄﺎﻧايت وﺷﻴ ً
نكﺎ
ائ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم .ﻛﺎﻧﺖ احلاية ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؛ وﻣﺎ زﻟﺖ
أﺗﺬرك اﻟﻠاييل اﻟيت ُ ّ
ّ
ﻧﺬﻫﺐ ﻓهيﺎ ﻟﻠﻨﻮم ﺑال أﻛﻞ.

وأﺧﺬت ُأﻣﻲ ﺗﺪرس اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ،وﺣﺼﻠﺖ ﻋىل وﻇﻴﻔﺔ يف اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ مبﺒﻠﻎ  25دوالر ًا يف اﻟهشﺮ.

وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ يف اﻟﻠﻴﻞ وﺗﺴﺘﻜﻤﻞ دراﺳهتﺎ أﺛانء اﻟهنﺎر ،وﺗﻢ وﺿﻌان حنﻦ األﻃﻔﺎل يف اﻟﻤﻴﺘﻢ .وﻗﺒﻠﺖ ﻣﺪرﺳﺔ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ .وﻛﺎن ﻫﺬا ﻛﺎرﺛﺔ
ُﻣﺴﻠﻤﺔ أﺧﻮايت اﻟﺒانت أﻣﺎ حنﻦ اﻟﺼﺒاين ﻓﻘﺪ ﺗﻢ وﺿﻌان يف ﻣزنل ﺳﻴﺪة
ّ
ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل ﻓﻘﺪ ﻓﻘﺪت واﻟﺪي واآلن ُآﺧﺬت ﻣﻦ أﻣﻲ وﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠيت.
اﺳﺘﻤﺮت
ﻟﻤ ّﺪة اﺛىن ﻋرش ﻋﺎﻣ ًﺎ.
ﻣﺮة يف اﻟهشﺮ ،وﻣﻜﺜان يف ﺑﻴﺖ اﻟﺒﻨني ُ
ّ
ﻛﺎن ُﻳﺴﻤﺢ ﻟان ﺑﺰايرة اﻟﻤزنل ّ

ﺳﻴ ً
ُﻣﻌﺎانيت وإﺧﻮيت ومثﺎﻧني وﻟﺪا آﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻠﻢ ُ
ائ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ،
ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳان ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم ،وﻛﺎن اﻟﻄﻌﺎم ّ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ ُ

ﻣﺮة
اﻟﻤ ّﺘﺤﺪة وأﺻﺒﺢ ُﻣﻮاﻃان
ذﻫﺐ ﺑاشرة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ إىل اجلﺎﻣﻌﺔ يف اﻟﻮالايت ُ
أﻣﺮﻳﻜاي .وﻋﺎد ّ
ّ

ُ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺬرك اﻟﺴﻨني اﻟاسﺑﻘﺔ
ﻛﻤﻌ ّﻠﻢ يف ﻣﺪرﺳﺔ
أﺧﺮى إيل إرساﺋﻴﻞ وﺣﺼﻞ ﻋىل وﻇﻴﻔﺔ ُ
ّ
ﻳﻘﻮل:

أي يشء ،وﺷﻌﺮت ابﻟﻬﺰميﺔ ...ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫانك ﺟﺒﻞ ﻣﻦ
األوىل
ُ
ﺷﻌﺮت ابإلﺣابط ،ﻓﻠﻢ أجنﺰ ّ
يف اﻟﺴﻨﺔ ُ

اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ يف داﺧيل ﺿﺪ اﻟهيﻮد اﻟﻈﺎﻟﻤني :ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ّ
ﻛﻞ ﺗالﻣﻴﺬي ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴني ،ومجﻴﻌﻬﻢ ﻋﺎﻧﻮا ﺑﻨﻔﺲ

اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟيت ﻋﺎﻧﻴﺖ هبﺎ ...وﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ ُﻣاسﻋﺪة ﺗالﻣﻴﺬي ﺑﺴﺒﺐ ﻣاشﻋﺮ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﻧﻔهسﺎ اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺪاﺧيل ﻓﻘﺪ أﺿﻤﺮهتﺎ يف ﻧﻔيس ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟيت ﺣىت ﻣﻦ دون أن أدري هبﺎ.

ويف ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺻ ّﻠﻴﺖ إىل اهلل ﺑﺪﻣﻮع .وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨ ُﻪ أن ﻳﻐﻔﺮ ركاﻫﻴيت ﻟﻠهيﻮد ّ
نكﺖ ﻗﺪ
ألين ُ

ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻠﻜﺮاﻫﻴﺔ أن ﺗُﺴﻴﻄﺮ ﻋىل ﺣاييت .ﻓﺄﺧﺬ اهلل يف ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣاشﻋﺮ اإلﺣابط واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ و ُﻓﻘﺪان
اﻟﻤﺤﺒﺔ.
األﻣﻞ ووﺿﻊ ﻣﻜﺎهنﺎ
ّ
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جتﻨﺐ
    
   ﻋىل رضورة احلﻔﺎظ ﻋىل اﻟﺬات وﻋىل ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﺮداﻧﻴﺔ ،جيﺮي ّ

ﻓﻴﻨﻈﺮ إﻟهيﺎ ﻛﻀﻌﻒ؛ ﻟﻘﺪ ﺗﻌ ّﻠﻤان أن ﻧُﻄﺎﻟﺐ حبﻘﻮﻗان وحنﻤهيﺎ
ﻳﺘﻢ االزدراء هبﺎُ .
أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻐﻔﺮة ﻓﻴﻪ ،إن ﻟﻢ ّ

ال أن ﻧﺘانزل ﻋهنﺎ.

إن ﻳﺴﻮع ﻗﻠﺐ
اﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ حلﻘﻮق اإلﻧاسن رﺟﺎء ﺷﺪﻳﺪ ﺗ َُﻔ ِّﻨﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا وﺗﻘﻮل ّ
ﻏري َّ
أن ُ
ّ

ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻖ رأ ً
اس ﻋىل ﻋﻘﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﻋﺎ اﻟانس إىل اﻟﻐُ ﻔﺮان ألﻋﺪاهئﻢ .ﻓﺘﻘﻮل:

ُ
واﻟﻘﺪرة ﻋىل
حتﻤﻞ ُممﺎرﺳﺔ اﻟﻐُ ﻔﺮان اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻘﻮة .ﻓﻬﻲ أتيكﺪ ﻋىل ركاﻣﺔ اإلﻧاسن ألﻧّﻪ ميﻠﻚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ

اﻟﻤاثﻟﻴﺔ أﻋﺘﻘﺪ إﻧّﻪ إن ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻐُ ﻔﺮانُ ...ر ّمبﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﻔﻬﻢ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ
ّ
ُﻫانك رﻏﺒﺔ يف إﺣالل اﻟﺴالم ﻫان ﻓال ُﺑ ّﺪ أن ﻳﻜﻮن ُﻫانك ﻏُ ﻔﺮان ...ﻓﻴﺠﺐ أن ﻧﻐﻔﺮ ﻟإلرساﺋﻴﻠﻴني ﻣﺎ

ﻓﻌﻠﻮه ﻓﻴان.

ﻘﻮي ﺣايﺗان وﻋﻤﻠان .ﻓﻬﻮ جيﻠﺐ هنﺎﻳﺔ
وﺣﺎاش ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان أن جيﻌﻠان ﺿﻌﻔﺎء أو ﻋﺮﺿﺔ ﻟالﻋﺘﺪاء ،ﺑﻞ إﻧّﻪ ُﻳ ّ

اإلﻧاسﻧﻴﺔ
إﻧاسﻧﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ألﺻﻌﺐ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ،وذﻟﻚ ألﻧّﻪ ﻳﺴﻤﺢ ﻟان أن ﻧرتك ﺟﺎﻧاب ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ّ

ﻓﻬﻮ ُﻳ ّ
ﻮﻇﻒ ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻟرش ابﻟرش ،وأن خنﺘرب اﻟﺴالم
وا ُﻟ ُﻤﺠﺎزاة ﻋﻦ
احلﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﻠﺐ .واأل ﻛرث ﻣﻦ ذﻟﻚُ ،
ّ
ّ
اإلجيﺎﺑﻴﺔ اﻟيت أتيت ﺑﺜﻤﺎر اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟآلﺧﺮﻳﻦ أﻳﻀﺎ.
ﻣﻦ ردود األﻓﻌﺎل
ّ
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ﺍﳊﻖﱡ ﺑﻼ ﳏﺒّﺔ ﻳﻘﺘُﻞ ،ﻭﺍﶈﺒّﺔ ﺑﻼ ﺣﻖّ ﻛﺬﺏ.
ﺃﺑﺮﻫﺎﺭﺩ ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ Eberhard Arnold

َﱪ
َ
أﺧﺘ

"اشؤول دورﻛﺎم  ،"Joel Dorkamوﻫﻮ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻦ يكﺒﻮﺗﺲ "ﺗﺴﻮاب" يف إرساﺋﻴﻞ،

ﻗﺼﺘهيﻤﺎ
ﻣﺮ هبﺎ ﻛال ﻣﻦ "ﻫﻴال" و"ﺟﻮزﻳﻒ" اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗانوﻟان ّ
ﻣﺼﺎﻋﺐ ُﻣاشهبﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟيت ّ

يف اﻟﻔﺼﻞ اﻟاثﻟﺚّ ،
ﺣﺪ ﻣﺎ .ﻓﻘﺪ اﻋرتف "دورﻛﺎم" ابحلﺎﺟﺔ إىل اﻟﻐُ ﻔﺮان
وﻟﻜﻨﻪ ُﻳﻀﻴﻒ ﻧﻈﺮة خمﺘﻠﻔﺔ إىل ّ
اﻟﻤﺘابدﻟﺔ يف اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرص ﻟﻠرصاع اإلرساﺋﻴيل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴين ،وابﻋﺘابره هيﻮدي ﻓﻘﺪ
اﻟﻤﺘابدل واﻟﺜﻘﺔ ُ
ُ

أن اﻟﻌﺬاب ﻳﺘﻤﻠﻜﻪ
حتﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻜﻲ ُﻳﻘﻴﻢ ﻋالﻗﺎت ﺻﺪاﻗﺔ ُﻣ
ﺴﺘﻤﺮة ﻣﻊ اﻟانس األﻟﻤﺎﻧﻴني اﻟﻌﺎدﻳني .إ ّال ّ
ّ
ّ

ﻗﺼﺘﻪ ﺳﺆاال
دﻣﺮوا ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ وذحبﻮا أﺑانء ﻗﻮﻣﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟهيﻮد .وﺗُﺜري ّ
ﺣني ﻳﻔﻜﺮ ابﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻠانز ّﻳني اﻟﺬﻳﻦ ّ

ّ
اﻟﺴﺆال ﻫﻮ":ﻫﻞ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﺑال
ﻗﺪميﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺗﻔﺮﺿﻪ األﺟايل اﻟيت ﻋﺎﻧﺖ ﻋىل ﻣﺮ اﻟاترخي
اإلﻧاسين ،وﻫﺬا ُ
ﺣﺪود"؟ ﻓﻠﻨﺴﻤﻌﻪ حيﻜﻲ ﻟان إﺧﺘابراﺗﻪ:

اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟيت ﻛﺎن ﻟﻬﺎ آاثرﻫﺎ احلﺎﺳﻤﺔ
ﻟﺪت يف ﻛﺎﺳﻞ أبﻟﻤﺎﻧاي يف ﻋﺎم  1929وﻫﻲ ﺳﻨﺔ األزﻣﺔ االﻗﺘﺼﺎد ّﻳﺔ
ُو ُ
ّ
ﺻ ّ ً
ﺤﻔاي
ﻋىل اﻟﺸﺆون
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي أىت ابﻟانزﻳني إىل ُ
اﻟﺴﻠﻄﺔ يف أﻟﻤﺎﻧاي .ﻛﺎن أيب ﻳﻌﻤﻞ ُ
ّ
ُ
اﻟﺘﻌﺼﺐ يف
ﺣىت ﺑﺪأت ُﺳ ُﺤﺐ
وأ ّﻣﻲ ُﻣﻌ ّﻠﻤﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘان ﻣﻴﺴﻮرة احلﺎلّ ُ ،
ونكﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﺣاية ﺳﻌﻴﺪةّ ،
ُّ

اﻟﻈﻬﻮر.
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جبﺪﻳﺔ يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟهيﻮد يف ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﻟﺒﻠﺪ.
ﻟﻢ أيﺧﺬ أيب ﻣأسﻟﺔ اﻟانزﻳني ّ

وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ "ﻫﺘﻠﺮ" رﺋﻴ ً
ُ
اس ﻟﻠﻮزراء
األﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ يف ﻫﺬا اﻟﻬﺮاء؟
ﺗﺴﻘﻂ احلﻀﺎرة
ﻓﻜﻴﻒ ُميﻜﻦ أن
ّ
ّ
ﻧﺼﺢ أﺻﺪﻗﺎء أيب ذوو اﻟﻨﻮااي احلﺴﻨﺔ ﺑرتك أﻟﻤﺎﻧاي.

ﻳرتك أﻟﻤﺎﻧاي ﺑﻠﺪه اﻟﻤﺤﺒﻮب ﺣﻴﺚ ُوﻟﺪ وﻧأش ،واﻟيت ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺎرب ألﺟﻠﻬﺎ
وﻫﻜﺬا ﻛﺎن ﻋىل أيب أن ُ

يف احلﺮب
ومجﻊ ﺷﻤﻠان اثﻧﻴﺔ يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳرتاﺳﺒﻮرج
األوىل .وﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﻗﺼرية
حلﻘﺖ ﺑﻪ أان وأﻣﻲِ ُ ،
ُ
ّ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ُ

نكﺎ ﻗﺪ أﺧﺬان ﻣﻌان اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺟﺪ ًا ﻣﻦ ُممﺘﻠﻜﺎﺗان .وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه هنﺎﻳﺔ ﻟﻠﺤاية
 Strasbourgاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔّ ُ .
ﺟﻨﺴﻴﺔ وﺑال ﺣﻘﻮق.
رﺣﺎﻟﺔ ﺑال
رشدﻳﻦ ّ
ّ
ّ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟيت اﻋﺘﺪان ﻋﻠهيﺎ ،ورصان هيﻮد ُﻣ ّ

ﻛﺎن وﻗ ً
ﻤﺖ رسﻳﻌ ًﺎ
ات ﻣﺜري ًا ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل ﻛﻄﻔﻞ يف اﻟاثﻟﺜﺔ ﻣﻦ ُﻋﻤﺮه وﻣيلء حبﺐ االﺳﺘﻄالع .ﻓﻘﺪ ﺗﻌ ّﻠ ُ

ﻋﺎدات ﺟﺪﻳﺪة و ُﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪةّ ،
ﻣﺮة
واختﺬت يل أﺻﺪﻗﺎء ﺟﺪد .وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
يض ﻋﺎم ﻛﺎن ﻋﻠﻴان اﻟﺮﺣﻴﻞ ّ

أﺧﺮى ﻛالﺟﺌني أﻟﻤﺎن ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘربوﻧان مباثﺑﺔ هتﺪﻳﺪ ﻟألﻣﻦ يف اﻟﻤانﻃﻖ احلﺪودﻳﺔ .وذﻫﺒان إىل ﻗﺮﻳﺔ يف

اﻟﻔﻮﺳﺠﺰ  "Vosgesاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻛﺎن ﻫﺬا ﺗﻐﻴريا ﺟﺪﻳﺪا آﺧﺮ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋىل أﻫيل أن ﻳﺘﻌ ّﻠﻤﺎ
ﺟابل "
ِ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪ ًا ،ﻋىل ﻋﻜﺲ ﺳﺒﻞ اﻟﺮاﺣﺔ
وﻳﻜﺘﺴاب ﻣﻬﺎرات ﺟﺪﻳﺪة و ُﻟﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ُ
ُّ

ألﺳﻠﻮب ﺣايهتﻢ اﻟاسﺑﻘﺔ – وﻋالوة ﻋىل ذﻟﻚ ،ﻛﺎن ﻋﻠهيﻢ أن ﻳﻜﺴﺒﻮا رزﻗﻬﻢ يف ﻇﻞ ﺗﻠﻚ ُ
اﻟﻈﺮوف
اﻟﺼﻌﺒﺔ...

اﻟﻤﺮة إىل
وﺑﻌﺪ ﻋﺎم اﺣرتق اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ُأ ّﻣﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻪّ ،ممﺎ أوﺟﺐ ﻋﻠﻴان االﻧﺘﻘﺎل ﻫﺬه
ّ

وﻣﺮة أﺧﺮى ﺣﺎول أﺑﻮاي اﻟأتﻗ ُﻠﻢ ﻣﻊ احلاية ،وﻛﺎن ﻟﻬﻢ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎرﺳﻴﻠاي  Marseilleاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻜﺒريةّ .
ُ
ﻏري اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ُﻐري اﻟﻤزنل اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪّ ،ممﺎ ﻳﻌين أﻧّين نكﺖ ُﻣ
وﺟﻮد ًا ﻣﻘﻠﻘال .ﻓﻜﺜري ًا ﻣﺎ ُ ّ
ﻀﻄﺮأ ألن أ ّ
نكﺎ ﻧ ّ
ّ
ﺴﺘﻤﺮة...
واألﺻﺪﻗﺎء ،ﻓﻠﻢ ﺗُﺘﺢ يل ﻓﺮﺻﺔ ﻗﻂ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋالﻗﺎت ُﻣ
ّ

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟاثﻧﻴﺔ واهنﺎر ّ
ﻣﺮة ُأﺧﺮى ،ﺑﻞ أﺟﻨﺒ ً
وأﺻﺒﺤﺖ ﻏﺮﻳ ً
اي...
ﻛﻞ يشء.
ﺑﻌﺪﺋﺬ ﻗﺎﻣﺖ احلﺮب
ُ
ّ
اب ّ

األﻟﻤﺎين ﻓﺮﻧاس واﺣﺘ ّﻠﻬﺎ ،ورسﻳﻌ ًﺎ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺟﻬﺎز "اجلﺴاتﺑﻮ" )اﻟرشﻃﺔ اﻟانزﻳﺔ اﻟرسﻳﺔ( حبﻤالت
وﻏﺰا اجلﻴﺶ
ّ
ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋىل اﻟهيﻮد ...و ّمتﺖ ُﻣﺼﺎدرة ّ
وﻟﻜﻨان اﺧﺘأبان ﺑﻔﻀﻞ ُﻣاسﻋﺪة أﺻﺪﻗﺎﺋان
ﺷﻘﺘان وﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻠان
ّ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴني.

أن األﻣﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ يف جنﺎﺗان ﻫﻮ يف اﻟﻬﺮب ﻋرب احلﺪود إىل أﺳابﻧاي .يف ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ
ﻗﺮر
أﺑﻮاي ّ
ّ
وأﺧري ًا ّ

حتﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴري ﻋرب ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟابل
ﺗﻮه ﻳﺘﻌﺎىف ﻣﻦ ﻧﻮﺑﺔ ﺟﺮاء ﻣﺮض اﻟهتﺎب اﻟﻤﻔﺎﺻﻞ ،إال أﻧﻪ ّ
ﻛﺎن أيب ّ
ائ ﻋىل ُﻋﻜﺎز ّﻳﻦ ،وأﺣاي ً
اﻟﺒريﻧﻴزي ُ Pyreneesﻣ ّﺘﻜ ً
اﻟﻤ َﻬ ّﺮب حيﻤﻠﻪ ﻋىل ﻇﻬﺮه...
ان ﻛﺎن ُ

وﺗﻮﺳالت أيب ﻟان أبن ﻧرتﻛﻪ ومنيض حنﻦ يف
اﻟﻤﻐﻄﺎة ابﻟﺜﻠﻮج،
ُّ
وﺑﻌﺪ ﻣﺴرية ﺛالﺛﺔ ّأايم يف اجلابل ُ

حلﺴﻦ ّ
احلﻆ ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺤﻮا ﻟان ابﻟﻌﺒﻮر ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮا
ﻃﺮﻳﻘان ،أﻣﺴﻚ ﺑان اﻟﺪرك األﺳابين ،Guardia Civilو ُ

رشﻋﻴﺔ إىل أﺳابﻧاي ،ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮان وﻗﺎﻣﻮا
هيﻮدي آﺧﺮ ﻋربوا احلﺪود ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري
ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ 10000
ّ
ّ
ﻣﺮة أﺧﺮى إىل ﻓﺮﻧاس ﻟﻜُ ّان ﺣﺘﻤﺎ ُﻣﺘان...
إبرﺟﺎﻋان ّ
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ﺗﻔﺮﻗان ﻛﻤﺎ ﻫﻮ احلﺎل دامئ ًﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺮزك رشﻃﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺟﺮﻧﺪة  Geronaاألﺳاب ّﻧﻴﺔ .ﻓﺘﻢ إراسل أيب
ّ
إىل ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣرياﻧﺪا دﻳﻞ إﻳربو ُ ،Miranda-del-Ebro
اﻟﻤﺤيل .وﺗﺮﻛﻮين
رﺳﻠﺖ ُأ ّﻣﻲ إىل اﻟﺴﺠﻦ
وأ
ْ
ُ
ّ
ﺘﺠﻤﺪ ًا يف زﻧﺰاﻧﺔُ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ًا أﻧّين ﻓﻘﺪت أﺑﻮاي ﻟألﺑﺪ .ويف
أان ُمبﻔﺮدي .ﻓﻘﻀﻴﺖ أﺳﻮأ ﻟﻴﻠﺔ يف ﺣاييت وﺣﻴﺪ ًا ُﻣ ّ

حتﺴ ً
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .وﻫانك
ان ﻃﻔﻴﻔ ًﺎ يف ﺣﺎﻟيت
اﻟﻴﻮم اﻟاتيل أودﻋﻮين ﻟﻤﻠﺠﺄ األﻳاتم اﻟاتﺑﻊ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ّممﺎ أﺣﺪث ُّ
ّ

ﻳﺘﻢ ﻓهيﺎ ﻗﺒﻮل اﻟﺬﻛﻮر حبﺴﺐ ﻃﻘﻮس دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ bar-
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻦ اﻟاثﻟﺜﺔ ﻋرشة ،وﻫﻲ اﻟﺴﻦ اﻟيت ّ

 mitzvahإىل نكﻴﺴﺖ اجلﻤﺎﻋﺔ اﻟهيﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ.

وﻫﺪأين يف ّ
أﻣﺮ هبﺎ.
ﻇﻞ
أﺧﺬين ﻛﺎﻫﻦ ﻃﻴﺐ اﻟﻘﻠﺐ حتﺖ رﻋﺎﻳﺘﻪ
ّ
ّ
أﺷﺪ اسﻋﺎيت اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ اﻟيت نكﺖ ّ

وﻗﺪ اسﻋﺪين أﻳﻀ ًﺎ يف هتﺮﻳﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎل اﻟﺬي نكﺖ ﻗﺪ ﺧأبﺗﻪ ﻣﻌﻲ ﻣﻨﺬ ﺧﺮوﺟان ﻣﻦ ﻓﺮﻧاس ﻟﺘﻮﺻﻴﻠﻪ
ألُ ّﻣﻲ يف اﻟﺴﺠﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺼﻒ ﻣﻴﺘﺔ ﺟﺮاء ﻣﺮض اﻟﺪﻳﺰﻧرتاي )إهسﺎل ﺷﺪﻳﺪ( ،وﻏري ﻗﺎدرة ﻋىل رشاء

ور ّمبﺎ أﻧﻘﺬ ﻫﺬا اﻟﻤﺎل ﺣايهتﺎ.
ﻃﻌﺎم
ﺻﺤﻲ ٍ
ﻛﺎفُ .
ّ

ُ
ونكﺖ اﻟﺬرك
ﻋﺪة
وﺗﻢ ﻧﻘﻠان إىل ﺳﺠﻦ اﻟﻨاسء يف ﻣﺪرﻳﺪُ .
وﺑﻌﺪ ّ
ﻣﻲَّ ،
ُ
أهشﺮ أرﺳﻠﻮين ألحلﻖ أب ّ
اﻟﻮﺣﻴﺪ يف ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ،وﻛﺎن ﻋىل أﻣﻲ أن ﺗُﺮاﻗﺒين ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ .ﻛﺎن ﻟان زﻧﺰاﻧﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ،يف ﺣني ﻛﺎﻧﺖ
ونكﺎ ﻧﻨﻀﻢ إىل اﻟﻨاسء يف
هبﻦ يف ﻋانﺑﺮ ﺗﺴﻊ ﻣﻦ ﻋرشﻳﻦ إىل ﺛالﺛني رسﻳﺮاّ ُ .
اﻟﻤﺴﺠﻮانت األُﺧﺮايت ُﻳﺰج ّ

منﺮ ﻋىل زﻧﺰاانت
أﺛانء اﻟهنﺎر يف ﺗﻠﻚ اﻟﻐُ ﺮف اﻟﻜﺒرية ،ﺛﻢ ﻧﺬﻫﺐ إىل زﻧﺰاﻧﺘان
اخلﺎﺻﺔ يف اﻟﻤاسءّ ُ ،
ّ
ونكﺎ ُّ
اﻟﻤﻮت ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻨاسء ُﺣﻜﻢ اإلﻋﺪام ،وﻧﺴﻤﻊ يف اﻟﻠﻴﻞ ﺻﻮت ﻃﻠﻘﺎت اﻟﺮﺻﺎص.

ُ
ﻣﺮة ُأﺧﺮى يف ﻣﺪرﻳﺪ .وﻗﺎﻣﺖ "جلﻨﺔ اخلﺪﻣﺎت االﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟهيﻮد ّﻳﺔ
ﻟﻢ ﺷﻤﻞ األرسة ّ
وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻢ ّ

اﻟﻤﺸرتﻛﺔ" ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻌﻴﺸﺘان ،وﻟﻜﻦ أىت وﻗﺖ ﻛﺎن ﻋﻠﻴان أن خناتر اﻟﻤﻜﺎن اﻟاتيل اﻟﺬي ﺳهنﺎﺟﺮ
ُ

إﻟﻴﻪ ،وﻓﻀّ ﻠان اﻟﺬﻫﺎب إىل ﻓﻠﺴﻄني.

ﻛﺎن ذﻟﻚ يف ﻋﺎم ُ 1944ﻗﺮب هنﺎﻳﺔ احلﺮب ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻈﺮوف يف ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ اجلﺪﻳﺪ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

ﻣﻬﻨﻴﺔ يف "يكﺒﻮﺗﺲ ايﺟﻮر Kibbutz
ﻋﻤيت يف ﺷﻘﺔ ﺻﻐرية ،واﻟﺘﺤﻘﺖ مبﺪرﺳﺔ
ّ
ﻓﺘاشرنكﺎ ﻣﻊ أرسة ّ

وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺼ ِّﻠﺤ ًﺎ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜ ً
ﻟﻠﺴايرات .ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺑانء
اي
) "Yagurيكﺒﻮﺗﺲ ﻫﻲ جمﺘﻤﻌﺎت هيﻮدﻳﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ(
ُ
ّ
ﻫﺬه اﻟﻤﺪرﺳﺔ ألوالد اﻟهيﻮد األﻟﻤﺎن اﻟﺬﻳﻦ جنﻮا ﻣﻦ أوراب ،وﻟﻜﻦ يف اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ

ﻫانك ﻣﻦ جنﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ُﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘالﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن يف ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  -واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮن ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ

ونكﺖ ﻏﺮﻳ ً
ﺧﻠﻔﻴيت
وخمﺘﻠﻔ ًﺎ ﻋهنﻢ ﻫان أﻳﻀ ًﺎ ﺑﺴﺒﺐ
اب ُ
"ﺻرب ) "Sabrasأي ﻛﻞ هيﻮدي وﻟﺪ يف أرساﺋﻴﻞ( ُ -
ّ

اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠهيﻮد ّﻳﺔ ﻋىل اﻟﻨﻤﻂ األﻟﻤﺎين ﻣﻦ انﺣﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓيت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ابﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟهيﻮدﻳﺔ ﻣﻦ انﺣﻴﺔ

أﺧﺮى...

وﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﺪأت أﺷﻌﺮ ابألﻟﻔﺔ يف ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ اجلﺪﻳﺪ ،وأﻳﻀ ًﺎ يف اﻟﻜﻴﺒﻮﺗﺲ .وﻛﺎن يل أﺻﺪﻗﺎء

ُ
وﻟﻜين ﻟﻢ اﺳﺘﻄﻊ حتﻘﻴﻖ
اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ.
اﻟﻌﻄﻞ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ مجﻊ اﻟﻌﻨﺐ
ّ
واﻟﺬرة أﺛانء ُ
واﺷرتﻛﺖ يف األﻧﺸﻄﺔ ُ
ّ

واالﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫانك ﻓﺠﻮات ثكرية يف أﺳﻠﻮب
واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎيت
ّ
ّ
ّ

39

אאאאא؟
أﺑﻮاي .وابﻟﺘﺪرجي ﺑﺪأت ُأ ّﻣﻲ ﺗُﻌ ّﻠﻢ ﻧﻔهسﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرب ّﻳﺔ ووﺟﺪت ﻋﻤالً يف
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ .وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن احلﺎل ﻣﻊ
ّ

ﻣﺪرﺳﺔ زراﻋﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ،وﻟﻜﻦ أيب ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ أﺑﺪ ًا يف ﺗﻌ ُّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اجلﺪﻳﺪة.

ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ إىل ﺣﺪ ﻣﺎ .ﻓﺄهنﻴﺖ اﻟﻤﺪرﺳﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ﻋﻀﻮ ًا يف
ومبﺠﺮد اﻧهتﺎء احلﺮب أﺻﺒﺤﺖ احلاية
ّ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻬﺠﺎﻧﺔ اﻟرس ّﻳﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ  Haganahوﺣﺎرﺑﺖ يف ﺣﺮب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ،ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑـ ﺗﺴﻮاب Tsuba
إرساﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﻟﺪ
)وﻫﻮ يكﺒﻮﺗﺲ ﻗﺮب أورﺷﻠﻴﻢ( ﻣﻊ زوﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اسرة ذات اﻟﺸﻌﺮ األمحﺮ ،وﻫﻲ
ّ

 .Sabraوأﺧﺬت ﻋىل ﻧﻔيس ﻋﻬﺪ ًا ﻣﻘﺪ ً
ﻣﺮة أﺧﺮى ،ﻓﺴﻴﻈﻞ ﻫﺬا ﺑﻠﺪي ﻣﺪى احلاية،
اس أب ّال أرﺣﻞ ّ
اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺮوا
وأسﻋﻴﺶ ﻫان وأﻋﻤﻞ وأريب أوالدي ﻛﺄﺣﺪ أﻓﺮاد اجلﻤﺎﻋﺔ ،وأسﺣﺎول ﻣاسﻋﺪة ُ

ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ.

ﻣﺪﺗين ﺑﺒﻌﺾ
ور ّمبﺎ ّ
واآلن ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺬرك ﻃﻔﻮﻟيتُ ،أدرك ّأهنﺎ ّ
اﻟﻤﻔﻴﺪةُ ،
ﻗﺪﻣﺖ يل اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اخلربات ُ

أﻫﻤﻴﺔ
احلﻜﻤﺔ .ﻓﻘﺪ أدرﻛﺖ أﻫﻤﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟانس ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋىل ﺑﻌﺾ ،والﺳﻴﻤﺎ يف اﻟﺸﺪاﺋﺪ .واتكﺸﻔﺖ
ّ

ُﻣاسﻋﺪة اآلﺧﺮﻳﻦ وﻛﻠﻤﺎت اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ .وأدرﻛﺖ أن ﺑني اﻟانس ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ وﻳﻮﺟﺪ اﻟﻄﺎﻟﺢ يف ﻛﻞ ﻣﻜﺎن،
وأﻧّان أﻧﻔﺴان ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اخلري واﻟرش.

أين ﻣﺎ زﻟﺖ أﺷﻌﺮ ﺑﺼﻠيت ﻣﻊ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛُ ّﻞ ُ
وﻋىل ُ
اﻟﻤﻌﺎانة اﻟيت ّ
ﺗﺴﺒﺐ ﻓهيﺎ األﻟﻤﺎن يل وألرسيت ،إال ّ

اترخيﻬﻢ وﺣﻀﺎرهتﻢ اﻟيت اﺳﺘﻘﻴهتﺎ ﻣﻦ أﻫيل .وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪي إلﻋﺎدة ﺧﻠﻖ ﻋالﻗﺎت ﻣﻊ
أﺷﺨﺎص أﻟﻤﺎﻧﻴني حمرتﻣني.

يف اﻟﺴﺘﻴﻨايت اندﻳﺖ ابﻟرتﺣﻴﺐ ابﻟﺸابب األﻟﻤﺎن اﻟﺬﻳﻦ أيﺗﻮن ﻟﻠﻌﻤﻞ يف جمﺘﻤﻌان )يكﺒﻮﺗﺲ(

ﺘﻄﻮﻋني وأﻳﻀ ًﺎ اﺳﺘﻀﺎﻓهتﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ األُرس اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌان ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻋىل دراﻳﺔ ابﻟاترخي احلﺪﻳﺚ،
ُ
ﻛﻤ ّ

أي ﻧﻮع ﻣﻦ االﺗﺼﺎل ﻣﻊ األﻟﻤﺎن.
وذﻟﻚ ﻋىل ﻋﻜﺲ اﻟﺴايﺳﺔ اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ اسﺋﺪة يف ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ رﻓﺾ ّ

ﺘﻄﻮﻋني وﻣﺎ زﻟان ﻧﺘابدل ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺰايرات .وحنﺮص ﻋىل احلﻮار
ﻛﻤﺎ ّ
أﺳﺴان ﺻﺪاﻗﺎت ﻣﻊ ﻫﺆالء ُ
اﻟﻤ ّ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،وﻧﻔﻌﻞ ّ
اإلجيﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﻔﺎﺷﻴﺔ يف أوراب اﻟيت ﺗُانﻫﺾ
ي اﻟﻌانرص
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌان ّ
ُ
ﺣىت ﻧُﻘﻮ ّ
ّ
ُ
اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ.
وحتﺎرب ﺣﺮﻛﺎت
ّ
هيﻮدي  -مبﺎ ﻓهيﻢ  1.5ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻔﻞ ﺑﺮئ – اﻟﺬﻳﻦ
اﻟﺴﺘﺔ ﻣالﻳني
ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ احلﺎل ،ال ُميﻜﻦ أﺑﺪ ًا أن ﻧﻨىس
ّ
ّ

ﻗﺪ ّ
وﻣﻌﺎوﻧهيﻢُ .ر ّمبﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧُﺼﺎﻟﺢ أﻧﻔﺴان ﻣﻊ أﻟﻤﺎﻧاي احلﺪﻳﺜﺔ اﻟﻴﻮم،
ﺗﻌﺬﺑﻮا وﻣﺎﺗﻮا ﻋىل أﻳﺪي اﻟانزﻳني ُ

ونكﺎ مبﻔﺮدان
وﻟﻜﻦ يكﻒ ُ
ميﻜﻨان أن ﻧﻨىس اﻟاسﻋﺎت احلﺎﻟﻜﺔ اﻟﻈالم يف اﻟاترخي ،ويف أوﻗﺎت أيﺳان اﻟﻜﺒريّ ُ ،

ﻧُﻌﺎين ومنﻮت ،ﺑال ﻣاسﻋﺪة ﻣﻦ اجلﻬﺎت اﻟيت ﻳﺴﻤﻮهنﺎ "اﻟﻘﻮى اﻟﺪوﻟﻴﺔ"؟ وﺣىت إن اسحمان ﻫﺆالء اﻟﺬﻳﻦ

ﻳﻌﻴﺸﻮن يف أﻟﻤﺎﻧاي اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﺎذا ﻋﻦ ﻫﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ّ
ﻋﺬﺑﻮا اﻟهيﻮد وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎاي وﻗﺘﻠﻮﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ

احلﻘﺪ اﻟانزي؟

ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻣﻌانه ﻧﺒﺬ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ اﻟﻌﻤايء وﻣاشﻋﺮ االﻧﺘﻘﺎم  -ﻧﻌﻢ ﻓﻬﺬا ُممﻜﻦ .وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬا

اﻟﻮﺣﻮش اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا أﺑﺸﻊ اﻟﻤﺠﺎزر يف اترخي اﻟﺒرش ّﻳﺔ؟
ﻳﻘيض ابﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ُ
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ُر ّمبﺎ أﻏﻔﺮ ﻟﻬﺆالء اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻔﻮا جبﺎﻧيب ﻏري ﻗﺎدرﻳﻦ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ﺷﻴائ ،أو ﻟﻬﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ جيﺮؤوا ﻋىل

اﻟﺴﻠﻄﺎت وﺗُﻌﺎرض ذﻟﻚ
اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺟﻬﺮ ًا .ﻓﺄان أﻋﻠﻢ ﻣﻘﺪار اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ اﻟيت حياتﺟﻬﺎ األﻣﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ُ

وﻟﻜين أﻋﻠﻢ أﻳﻀ ًﺎ أن اآلالف ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺒني ﺧﺎﻃﺮوا حبايهتﻢ ﻟﻴاسﻋﺪوا وخيﻔﻮن
اﻟﺮﻋﺐ اﻟﺬي ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟانز ّﻳني.
ّ
ُ

ﻌﺮﺿﻮن ﺑﺬﻟﻚ ُ
أﻧﻔهسﻢ وﻋﺎﺋالهتﻢ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
اﻟهيﻮد ،ﻋﺎﻟﻤني ّ
أهنﻢ ُﻳ ّ
ﺟﻴﺪ ًا ّ ُ

حل ّﺮاس ُﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻤﻮت؟ وآلﻣﺮي ﻗﻮات اﻟـ  SSوﺟﻨﻮدﻫﺎ؟
ﻫﻞ ميﻜﻦ أن ﻧﻐﻔﺮ ﻟﻬﺘﻠﺮ وزﻣﺮﺗﻪ؟ و ُ

وﻟﻠﻌﺎﻣﻠني ﻣﻊ ﻫﺘﻠﺮ يف اجلﺴاتﺑﻮ ) Gestapoاﻟرشﻃﺔ اﻟرس ّﻳﺔ اﻟانزﻳﺔ(؟ ﻫﻞ ميﻜﻦ أن ﻧﻐﻔﺮ ﻟﻤﻨﻔﺬي

اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﺘﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﻋىل جتﻮﻳﻊ واﻟﺮش ابﻟﺮاشاشت واخلﻨﻖ ابﻟﻐﺎزات اﻟاسﻣﺔ ﻟﻤائت آالف ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨاسء واألﻃﻔﺎل اﻟﻌﺰّ ل؟

ﺣىت ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ دواﻓﻌﻬﻢ ﺧﺎﻃﺌﺔ ...ميﻜﻨين أن
ُ
ميﻜﻨين أن أﻏﻔﺮ ﻟﻠﺠﻨﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎرﺑﻮا ّ
ﺿﺪان يف احلﺮوب ّ

ﺣﺪود
ﺗﻢ ﺗﻀﻠﻴﻠﻬﻢ .وﻟﻜﻦ أال ﺗُﻮﺟﺪ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ حبﻘﻮﻗﻬﻢّ ،
ٌ
أﻏﻔﺮ ﻟﻤﻦ ﺣﺎرﺑﻮا ﻟﻴﺤﻤﻮا أﻧﻔهسﻢ أو ُ
ﺣىت ﻟﻮ َّ
ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان؟

ﺳﺘﺔ ﻣالﻳني ﻣﻦ
اﻋﺘﻘﺪ أﻧان ﻧﻔﻬﻢ اﻟﺪاﻓﻊ وراء رﻓﺾ اشؤول ألن ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻠانزﻳني اﻟﺬﻳﻦ ذحبﻮا ﺑال رمحﺔ ّ

أن
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨاسء واألﻃﻔﺎل اﻟهيﻮد ﻋىل أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﻨﻘﻤﺔ أو اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺪاﻓﻊ اخلﻮف ﻣﻦ ّ

اﻟﻐُ ﻔﺮان ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺮادﻓ ًﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗربﺋهتﻢ ﻣﻦ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ .وﺷﺨﺺ ﻣﺜﻞ "اشؤول" اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺼﻤﻢ ﻋىل

ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اثﻧﻴﺔ يف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻐﻔﺮ إذا ﻛﺎن األﻣﺮ ﻳﺘﻀﻤﻦ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ أن حمﺎرق اﻟهيﻮد يف أﻟﻤﺎﻧاي – اﻟﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ – ﻟﻢ حتﺪث ﻗﻂ ،أو أن اﻟانس اﻟﻤﺴﺌﻮﻟني ﻋهنﺎ

رش ًا ﻣﺘﻌﻤﺪ ًا وﻗﺎﺳ ً
ﻳﻘﺮ اﻟﻔﻌﻠﺔ ﺑﺸانﻋﺔ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ وﻳﻄﻠﺒﻮا
ﻟﻢ ﻳﻘرتﻓﻮا ابحلﻘﻴﻘﺔ ّ
اي ز ايدة ﻋﻦ اﻟﻠﺰوم .ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ّ
اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﻮه ﻣﻦ ﻓﻈﺎﺋﻊ ﻟﻦ ﻳﻐﻔﺮ اشؤول ﻟﻬﻢ.

ﻃﺒﻌ ًﺎ ﺳﻨﺠﺮح ﺑﺸﺪة ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﻋﺎﺋﻠﺔ أو أﺻﺪﻗﺎء يف ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻤﻮت إذا اﻗرتﺣان أن ﻧﻌﺬر

أﺧاليق.
أﻓﻌﺎل اﻟانزﻳني اﻟرشﻳﺮة أو ال ﻧﻠﻘﻲ ابﻟالمئﺔ ﻋﻠهيﻢ ﻣابرشة .وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا ﺳﻴﻜﻮن ﺷﻴائ ﻏري
ّ
ﻟﻜﻦ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﺧﺘالق األﻋﺬار ﻟﻠانس أو إﻋﻔﺎءﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻮم.
ّ

اﻟﺮﻋﺐ اﻟﻜﺎﻣﻞ
تكﺐ "يس أس ﻟﻮﻳﺲ  "C. S. Lewisيف ﻋﺎم  1947ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ﻣﻈﺎﻫﺮ ُ

اتﻣﺔ أبﺧﻄﺎر ﺗربﻳﺮ أﻓﻌﺎل
ﻟﻠﻬﻮﻟﻮﻛﻮﺳﺖ )حمﺎرق اﻟهيﻮد يف أﻟﻤﺎﻧاي( ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻠﻌاين ألﻧّﻪ ﻛﺎن ﻋىل دراﻳﺔ ّ
إن ُﻣﻌﻈﻢ اﻟانس
اﻟانس اﻟرشﻳﺮة .ﻓﻜﺘﺐ ﻳﻘﻮلُ " :ﻫانك ﻓﺮق بكري ﺑني اﻟﻐﻔﺮان واﺧﺘالق األﻋﺬار ".وﻗﺎل ّ

وحيﺎوﻟﻮن أن جيﻌﻠﻮا
ﻓﻬﻢ ُﻳ ّربرون أﻓﻌﺎﻟﻬﻢُ .
أبهنﻢ ﻗﺪ ارﺗﻜﺒﻮا ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ُ
ال ﻳﺮﻏﺒﻮن يف االﻋرتاف ّ ُ

وﻳﺘﻔﻘﻮن ﻣﻌﻬﻢ ﺣىت ال ﻳﻠﻘﻮن اﻟﻠﻮم ﻋﻠهيﻢ ﺑﺪ ًال ﻣﻦ أن ﻳﻄﻠﺒﻮا
اآلﺧﺮﻳﻦ ﻳﻘﺒﻠﻮن أﻋﺬارﻫﻢ وﻳﻠﻄﻔﻮن األﺟﻮاء ّ

ﻳﺴﺘﺤﻖ
ﻣهنﻢ اﻟﻐُ ﻔﺮان .و ُﻳﻜﻤﻞ ﻟﻮﻳﺲ ﻗﺎﺋالً " :إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫانك ﺷﺨﺺ جيﺐ أن ُﻳالم ،ﻓال ﻳﻮﺟﺪ يشء
ُّ
ُ
أن اﻟﻐُ ﻔﺮان واﺧﺘالق األﻋﺬار ﻧﻘﻴﻀﺎن ".وﻗﺎل:
اﻟﻐُ ﻔﺮان ،وﻫﺬا ﻣﻌانه ّ
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ﻟﻠﺨﻄﻴﺔ ،ﺗﻠﻚ اخلﻄﻴﺔ اﻟيت ﻇ ّﻠﺖ ابﻗﻴﺔ ﺑال ﻋﺬر ،رﻏﻢ ﺷىت
احلﻘﻴﻘﻲ ﻣﻌانه أن ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺜابت
إن اﻟﻐُ ﻔﺮان
ّ
ّ
أﻧﻮاع احلﺠﺞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻘﺔ ,وأن ﺗﺮاﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رﻋﺐ وﻗﺬارة وﺧﺒﺚ وﺣﻘﺪ ،وﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ أن ﺗﺘﺼﺎﻟﺢ

ابﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺧﻄﺄت يف ﺣﻘﻪ .ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻐُ ﻔﺮان وﻟﻴﺲ ﺳﻮاه.

 "Bill Chadwick  " ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ابﺗﻮن روج يف والﻳﺔ ﻟﻮﻳﺰايان ﺑني اﻟﻐُ ﻔﺮان واﺧﺘالق

ﻠﺤﺔ إىل رؤﻳﺔ
األﻋﺬار ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻨﺪﻣﺎ تكﺐ ﻋﻦ ﻣﻮت اﺑﻨﻪ "ﻣﺎﻳﻜﻞ  ."Michaelﻟﻘﺪ ﺷﻌﺮ "ﺑﻴﻞ" حبﺎﺟﺔ ُﻣ ّ

أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻧﻔهسﺎ ال ُميﻜﻦ أن أتيت
اﻟﻌﺪاﻟﺔ أتﺧﺬ جمﺮاﻫﺎ يف ﺣﺎدث ﻣﻘﺘﻞ اﺑﻨﻪ،
ّ
وﻟﻜﻨﻪ يف اﻟهنﺎﻳﺔ اتكﺸﻒ ّ

ﻟﻪ ابﻟﺮﺿﺎ واﻟﺴالم اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠهيﻤﺎ.ﻓﻘﺪ ﻗﺎل:

ﺳايرة وﻫﻮ يف احلﺎدﻳﺔ واﻟﻌرشﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه يف 23
ﻟﻘﺪ ُﻗﺘﻞ اﺑين "ﻣﺎﻳﻜﻞ" يف احلﺎل يف ﺣﺎدث اِﺻﻄﺪام ّ
ﻘﺮب ﻟﻪ واﻟﺬي ﻛﺎن جيﻠﺲ يف اﻟﻤﻘﻌﺪ اخلﻠﻔﻲ ﻣرصﻋﻪ أﻳﻀ ًﺎ .واﻟاسﺋﻖ
أتكﻮﺑﺮ  ،1993وﻟﻘﻲ ﺻﺪﻳﻘﻪ ُ
اﻟﻤ ّ

ﺗﻢ اِهتﺎﻣﻪ الﺣﻘ ًﺎ جبﺮمييت
اﻟﺬي ﻛﺎن مثالً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻳﺴري ﺑرسﻋﺔ ﺟﻨﻮﻧﻴﺔ ﻟﻢ ُﻳﺼﺐ ﺳﻮى جبﺮوح ﻃﻔﻴﻔﺔ؛ وﻗﺪ َّ

ﻗﺘﻞ ﻣﺮوري .وﻛﺎﻧﺖ ُﻫانك آاثرا ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﺨﻤﺮ يف دم "ﻣﺎﻳﻜﻞ" وﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ أي آاثر يف دم ﺻﺪﻳﻘﻪ
اﻟﻤﻘﺮب.
ّ

ودارت ﻋﺠالت اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺒﻂء .وﻗﺪ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أﻛرث ﻣﻦ ﻋﺎم ﻟﻜﻲ ﺗُﻌﺪ اﻟﻘﻀّ ﻴﺔ ﺿﺪ

اﻟاسﺋﻖ .وﺣرضان ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع وراء األﺧﺮى ،ويف ّ
ﻳﺘﻢ أتﺟﻴﻞ اﻟﻘﻀّ ﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻫانك ُحمﺎوﻟﺔ
ﻛﻞ ّ
ﻣﺮة ﻛﺎن ّ

وﻟﻜهنﺎ ابءت ابﻟﻔﺸﻞ .وأﺧري ًا أﻟﺘﻤﺲ
اﻟﻤ ّهتﻢ ابﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ابﺧﺘابرات اﻟﻜﺤﻮل يف اﻟﺪم.
ّ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ُ
حمﺎﻣﻲ ُ
اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم أبن حيﻜﻢ اﻟﻤهتﻢ ابﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات ﻋىل ﻛﻞ ﺟﺮميﺔ ،ﻋىل أن ﺗﻨﻔﺬ يف آن واﺣﺪ.

أن خيﻮض اﻟﻤﺬﻧﺐ ﺑﺮانجم يف ُﻣﻌﺴﻜﺮات
اﻗرتﺣان ﻋىل "داﺋﺮة ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮابت ﻋىل األﺣﺪاث" ّ

وﻟﻜﻨان رأﻳان أﻧّﻪ حبﺎﺟﺔ ألن ﻳﺪﻓﻊ ﺟﺰاء ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ.
ﻧﻮد أن ﻧُﺆذﻳﻪ،
ّ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻜُ ﻮن انﻓﻌ ًﺎ ﻟﻪ  -ﻓﻠﻢ ﻧﻜﻦ ُّ

ﺗﻠﻘﻴان ﺧﻄﺎ ً
وﻟﻜﻨان ّ
ﻟﻠﺤﻜﻢ أبﻗىص ُﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋىل
ّ
اب ﻗﺒﻴﺤ ًﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ واﻟﺪﺗﻪ ُختربان ﻓﻴﻪ أبﻧّان دﻓﻌان اﻟﻘﺎيض ُ
اﺑهنﺎ .وﻗﺎﻟﺖ إﻧّﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن اﺑهنﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻣﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻗايدة "ﻣﺎﻳﻜﻞ" ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺤﻤﻞ يف ﻗﻠهبﺎ ﺿﻐﻴﻨﺔ

ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻔﻌﻠﻪ أو ﻟﻦ ﺗﻔﻌﻠﻪ.
ﻣﻴﺖ ابﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈهنﺎ جيﺐ أ ّال ﺗﺘﻜ ّﻠﻢ ّ
انﺣﻴﺘﻪ .وﻗﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺮى اِﺑهنﺎ ّ

اﻟﺴﺖ ُﻣﻄﻠﻖ
ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮات
ﺳﺘﺔ أهشﺮ يف ُﻣﻌﺴﻜﺮ
ﻟﻤ ّﺪة ّ
ّ
وﺗﻢ ﺣﺒﺲ اﺑهنﺎ ُ
ﺗﺪرﻳيب ﻋىل أن ﻳﻘيض ّ
ّ
اﻟرساح اﻟﻤرشوط .وﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أهشﺮ ﻋﺎد اِﺑهنﺎ ،أﻣﺎ اِﺑﻨان ﻓﻠﻢ َﻳ ُﻌ ْﺪ.
اﻋﺘﻘﺪ أﻧين نكﺖ ﻣﺆﻣ ً
أن األﻣﻮر ﺳﺘﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪﻣﺎ َﻣـ َـﺜﻞ
أن ﻫﺬا ﻫﻮ
اﻟﻤﺠﺮم أﻣﺎم اﻟﻌﺪاﻟﺔ .وأﻋﺘﻘﺪ ّ
ان ّ
ُ

ﻓﻨﻈﻦ أﻧان إن وﺟﺪان ﻣﻦ ﻧُﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻮم
ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻋﻦ "ﺣﺴﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ".
ﻣﺎ ﻳﻘﺼﺪه اﻟانس ﻋﻨﺪﻣﺎ
ُّ
ّ
ﻟﺸﻌﺮان ابﻟﺮاﺣﺔ .ثكريون ﻳﻌﺘﻘﺪون أﻧّﻪ ﻟﻮ اﺳﺘﻄﻌان إجيﺎد ﻣﻨﻄﻖ ألﻣﺮ أو إن انل اجلﺎين ﺟﺰاءه ،ﻓﺴزتول
آالﻣان أﺧري ًا .وﻗﺪ رأﻳان ﺣﻜﺎايت ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻦ ُأانس ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻘﺼﺎص ،وﻗﺪ رأﻳهتﻢ ﺣىت
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اﻟﻤﺠﺮم ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻮﺗﻪ
يف اﻟرباجم اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮين اﻟهشري "أوﺑﺮا ُ Oprah Winfrey "Showﻳﻄﺎﻟﺒﻮن مبﻮت ُ
ﺳﻴاسﻋﺪﻫﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺎ وخيﻔﻒ ﻋهنﻢ
ُ

وﻟﻜين ﻏﺎﺿﺐ ﻣﻦ "ﻣﺎﻳﻜﻞ" أﻳﻀ ًﺎ .ﻓﻘﺪ ّاختﺬ ﻗﺮارات ﺧﺎﻃﺌﺔ يف
ﺷﻚ أﻧّين ﻏﺎﺿﺐ ﻣﻦ اﻟاسﺋﻖ،
ال
ّ
ّ

ﺣىت ّ
وﻟﻜين ﻟﻢ
اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻣاشﻋﺮي.
أمتﻜﻦ ﻣﻦ
ّ
ﻋﺮض ﺣايﺗﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ .ﺷﻌﺮت هبﺬا اﻟﻐﻀﺐ ّ
ُّ
ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ،ممﺎ ّ

ﺣىت ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل ذﻟﻚ اﻟاسﺋﻖ ﻋىل اﻟﻌﻘﻮﺑﺔُّ .
ﻛﻞ ﻣﺎ وﺟﺪﺗﻪ ﻫﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻜﺒرية يف
أﺷﻌﺮ ابﻟﺮاﺣﺔ ّ

داﺧيل ،وﻟﻢ ُ
ﻳﺴﺪﻫﺎ.
ألي يشء أن
ّ
ﻳﻜﻦ ُممﻜان ّ

ﻋﺪة أهشﺮ ،ﺧﺒﻄين ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻐُ ﻔﺮان؛ ﻓﻤﺎ ﻟﻢ أﻏﻔﺮ ﻟﻠاسﺋﻖ ﻓﻠﻦ أﺟﺪ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟيت أﻧﺸﺪﻫﺎ.
وﺑﻌﺪ ّ

ﻓﺎﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻪ خيﺘﻠﻒ متﺎﻣ ًﺎ ﻋﻦ ﺗربﺋﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ .ﻓﻤﺎ زال اﻟاسﺋﻖ ﻣﺴﺌﻮ ًال ﻋﻦ ﻣﻮت "ﻣﺎﻳﻜﻞ" ،وﻟﻜﻦ

ﻋيل أن أﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ أن أدع احلﺪث وأشﻧﻪ .ﻓال ﻳﻮﺟﺪ أﺑﺪ ًا أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ،وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻤﻬﺎ ،ﻗﺎدرة ﻋىل
ّ
وﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺟﻌﻞ ﻛﻔيت اﻟﻤزيان ﻣﺘﻌﺎدﻟﺔ .ﻓﻜﺎن ﻳﻠﺰﻣين أن أﻛﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪ ًا ألﻏﻔﺮ ﺑﺪون أن ﺗﺘﻌﺎدل ﻛﻔيت اﻟﻤزيان.
ّ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓالﺑﺪ
أﻣﺮ ﻣﻦ ﺧالل ﺗﻠﻚ
اﻟﻐﻔﺮان ﻫﺬه ال ﺗﺘﻌ ّﻠﻖ ابﻟاسﺋﻖ،
ّ
ّ
ﻋيل أن ّ
وﻟﻜهنﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ يب .ﻓﻜﺎن جيﺐ ّ
ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ.
أﺗﻐري،
ّ
أن ّ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ّ

ﻋيل أن أﻏﻔﺮ
ﻛﺎن ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻃﻮﻳال وﻣﺆﻟﻤﺎ .وﻛﺎن ﻳﻠﺰﻣين أن أﻏﻔﺮ آلﺧﺮﻳﻦ ﻏري اﻟاسﺋﻖ .ﻛﺎن جيﺐ ّ

ﺷﻚ أن ﻋﺪم ُﻗﺪريت ﻋىل اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻨﻔيس
ألﺑين "ﻣﺎﻳﻜﻞ" ،وهلل )اﻟﺬي ﺳﻤﺢ حبﺪوث ﻫﺬا( ،وﻟﻨﻔيس .وال
ّ

ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻌﺐ يشء .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫانك أوﻗﺎت ثكرية يف ﺣاييت ُﻗﻤﺖ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ "ﻣﺎﻳﻜﻞ" ﻓهيﺎ إىل أﻣﺎﻛﻦ

اﻟﻜﺤﻮﻟايت .وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻔاتﺣﻲ ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان  -أن أﻏﻔﺮ ّأوال
نكﺖ أان ﻧﻔيس حتﺖ أتﺛري
ﻋﺪﻳﺪة ﺣني ُ
ّ

ﻟﻨﻔيس .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻏﻀيب ﻋىل اآلﺧﺮﻳﻦ ﻫﻮ جمﺮد اِﻧﻌﻜﺎس ﻟﻤﺨﺎويف اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .ﻓﺄﻟﻘﻴﺖ خبﻄيئ ﻋىل اآلﺧﺮﻳﻦ –
حيﺪث ﻫانك
ﺣىت ال أﺿﻄﺮ ﻟﻠﻨﻈﺮ إىل ﻧﻔيس ..وﻟﻢ ُ
ﻋىل اﻟاسﺋﻖ وﻋىل اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻋىل اهلل وﻋىل "ﻣﺎﻳﻜﻞ" ّ -

أﺧﻄﺄت ﻓﻴﻪ أان ﺷﺨﺼ ً
ﺗﻐﻴري يف ﻧﻈﺮيت ﻟآلﺧﺮﻳﻦ إىل أن ّ
اي.
متﻜﻨﺖ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اجلﺰء اﻟﺬي
ُ

وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻌ ّﻠﻤﺘﻪ :إن اﻟﺮاﺣﺔ اﻟيت ﻧﻨﺸﺪﻫﺎ ﺗﻮاﻓﻴان ﻣﻦ اﻟﻐُ ﻔﺮان .وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻴان ﻛﻠ ً
اي ،ألن

اﻟﻘﻮة اﻟالزﻣﺔ ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان ال ﺗﻜﻤﻦ ﺧﺎرﺟان ﺑﻞ داﺧﻞ ﻧﻔﻮﺳان.

ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺪرس
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟرضوري أن
ﻟﻘﺪ ﺗﻌ ّﻠﻢ واﻟﺪ "ﻣﺎﻳﻜﻞ" أﻛرث اﻟﺪروس اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﻟﻜﻞ أب وأم.
ّ
ّ

ﻣان أﻳﻀ ًﺎ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن وﺿﻌان يف احلاية .ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻴﺾ ﻗﻠﻮﺑان ابﻟﻐُ ﻔﺮان ألوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻴﺌﻮن إﻟﻴان،
ﻛُ ّﻞ ّ

احلﻖ اﻟﺬي ﻧُﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ.
ﻓﺈﻧّان ﻟﻦ جنﺪ اﻟﺴالم ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن
ُّ

ﻣﺴﺘﺤﺒﺔ .وﺗﺪرجي ً
أﻣﺎ يف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ ﻋىل االﻧﺘﻘﺎم ،ﻓابﻟﻜﺎد أن ﺗﺼري اﻟﻤﻐﻔﺮة ﻓﻜﺮة
اي
ّ

ﺻﺎرت ﺣىت اﻟﻌﻘﻮابت اﻟيت ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻏري ﻛﺎﻓﻴﺔ وال ﺗﺸﻔﻲ اﻟﻐﻠﻴﻞ؛ ﻓريﻳﺪ اﻟانس أن ﻳﺸرتﻛﻮا

ﺷﺨﺼ ً
اﻟﻤيسء إﻟهيﻢ .وﻗﺪ أﺧﺬت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮالايت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
اي يف ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺰال اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ابﻟﺸﺨﺺ ُ

ﺗرشﻳﻌﺎت ﺗﻌﺮض ﻋىل أرس اﻟﻀﺤﺎاي ﺣﻖ احلﻀﻮر واﻟﺘﻔﺮج ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اإلﻋﺪام .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﻈﻬﺮ أن

ﺗﻠﻚ األرس ال حتﺼﻞ أﺑﺪ ًا ﻋىل اﻟﺴالم اﻟﺬي ﺗﻨﺸﺪه .وﻋﻄهشﻢ ﻟﺮؤﻳﺔ اآلﺧﺮﻳﻦ ﻳأتﻟﻤﻮن ابﻟﻌﻨﻒ ﻧﻔﺴﻪ
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اﻟﺬي آذاﻫﻢ ﺷﺨﺼ ً
ﺸﻮﺷني
اي ال ﻳﺮﺗﻮي أﺑﺪ ًا .وﺑﺪ ًال ﻣﻦ ﺷﻔﺎء ﺟﺮوﺣﻬﻢّ ،
ﻓﺈن رﻏﺒهتﻢ يف االﻧﺘﻘﺎم ﺗرتﻛﻬﻢ ُﻣ ّ

وممﻠﻮءﻳﻦ ﺳﺨﻄ ًﺎ.

إن اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻴﺲ ﻫﻮ اﻟﺘﻐﺎيض ﻋﻦ اخلﻄﺄ .ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ احلﺎالت ﻳﻜﻮن "اﻟﻐُ ﻔﺮان واﻟﻨﺴاين" ﻟﻴﺲ
ّ

ألي ﺷﺨﺺ أن ﻳﻨىس اﺑﻨﻪ؟
وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺷﻴائ ﻏري
ﻓﻘﻂ ُﻣﺴﺘﺤﻴالً ﻓﺤﺴﺐ،
ّ
أﺧاليق .ﻓﻜﻴﻒ ُميﻜﻦ ّ
ّ
وميﻜﻨان أن ﻧﻔﻬﻢ ﺟﻴﺪ ًا ﺳﺒﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮء ﻋىل ﻣاشﻋﺮ األﻟﻢ واﻟﺴﺨﻂ واﻟﻐﻀﺐ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن رضور ّﻳﺔ
اﻟﻤﺼﺎحلﺔ.
أﻳﻀ ًﺎ ،وﻟﻜﻦ جيﺐ أن ﺗﺜﻤﺮ ﻫﺬه اﻟﻤاشﻋﺮ االﺷﺘايق إىل ُ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟاسدس

    
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻓﺾ ﺍﳌُﺴﺎﳏﺔ ﺃﺳﻮﺃ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻘـﺘﻞ ،ﻷﻥّ ﺍﻟﻘـﺘﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﺍﻓﻊ ﳊﻈﺎﺕ ﻣﻦ
ﺳﻌـﲑ ﺍﻟﻐﻀﺐ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﳌُﺴﺎﳏﺔ ﻫﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﺎﺭﺩ ﻭﻣﱰﻭﱟ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ.

ﺟﻮﺭﺝ ﻣﺎﻛﺪﻭﻧﺎﻟﺪ George Macdonald

ﻋﻨﺪﻣﺎ

اﺧﺘﻄﻔﺖ اﺑﻨﺔ "ﻣﺎرﻳﻴات ﺟﻴﻜﺮ  "Marietta Jaegerاﻟابﻟﻐﺔ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺧﻴﻤهتﻢ
ُ

األول ﻫﻮ اﻟﻐﻀﺐ .ﻓﻘﺎﻟﺖ:
أﺛانء رﺣﻠﺔ ختﻴﻴﻢ يف والﻳﺔ ﻣﻮﻧاتان ﻛﺎن ُّ
رد ﻓﻌﻠﻬﺎ ّ

ﺟﻴﺪة
ﺣﻴﺔ وحبﺎﻟﺔ
نكﺖ أﻏيل ﻣﻦ احلﻘﺪ وﻣﺴﺘﻤﻴﺘﺔ ﻋىل االﻧﺘﻘﺎم.
ُ
ّ
ّ
ﺗﻢ إرﺟﺎع ﺑﻨيت "ﺳﻮزي" اآلن ّ
ﻓﺤىت ﻟﻮ َّ
ﻟﻘﺘﻠﺖ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ يف احلﺎل ﻋىل ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ُ
أبرسيت "،ﻫﺬا ﻣﺎ ُﻗﻠﺘﻪ ﻟﺰوﺟﻲ وﻣﺎ نكﺖ أﻋﻨﻴﻪ ﻓﻌالً ّ
ﺑﻜﻞ ُﺟﺰء

ﻣﻦ يكﺎين.

ألي ﻣﻘﺪار
ميﻜﻨان أن ﻧﻔﻬﻢ وﻧﻌﺬر "ﻣﺎرﻳﻴات" ﻋىل رد ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻫﺬا ،إال أهنﺎ رسﻋﺎن ﻣﺎ أدرﻛﺖ أﻧّﻪ ال ُميﻜﻦ ّ

ﺴﺘﻌﺪة ألن ﺗﻐﻔﺮ خلﺎﻃﻒ ﺑﻨهتﺎ :ﻓﻘﺪ ﻇ ّﻠﺖ ﺗﺆﻛّ ﺪ ﻟﻨﻔهسﺎ ﻟﻔرتة
ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ أن ُﻳﻌﻴﺪ ﻟﻬﺎ ﺑﻨهتﺎ .ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ٌﻣ
ّ

وﻟﻜهنﺎ ﺷﻌﺮت يف أﻋﻤﺎق
ﻃﻮﻳﻠﺔّ ،أهنﺎ ﻟﻮ ﻏﻔﺮت ﻟﻪ ﻓﻬﺬا ﻣﻌانه ﺧايﻧﺔ ﻟﺒﻨهتﺎ وﺻﻔﺢ ﻋﻦ أﻓﻌﺎل اخلﺎﻃﻒ.
ّ
أبن ﻏُ ﻔﺮاهنﺎ ﻟﻪ ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺪارك اﻟﻤﻮﻗﻒ يف ﻇﻞ ﻓﻘﺪاهنﺎ ﻟﺒﻨهتﺎ.
ﻧﻔهسﺎ ّ

ويف ﺣﺎﻟﺔ اﻟأيس ﻫﺬه ،ﺑﺪأت ﺗ ّ
ُﺼيل ،ال ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻮدة ﺑﻨهتﺎ اسﻟﻤﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ

اخلﺎﻃﻒ .وﻃﻮال األاسﺑﻴﻊ واﻟهشﻮر اﻟيت ﺗﻠﺖ االﺧﺘﻄﺎف أﺻﺒﺤﺖ ﺻﻠﻮاهتﺎ ألﺟﻞ ﻋﻮدة "ﺳﻮزي" أﺻﻌﺐ

وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ أن ﺻﻠﻮاهتﺎ ﻟﻠﺨﺎﻃﻒ أﺻﺒﺤﺖ أهسﻞ وأﻛرث ﺟﺪ ّﻳﺔ .ﻓﻬﻲ ﺑﺒاسﻃﺔ أرادت أن
وأﺻﻌﺐ؛
ّ

اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻌﻪ وﺟﻬ ًﺎ ﻟﻮﺟﻪ.
ﺗﺘﻌﺮف ﻋىل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي أﺧﺬ ﻃﻔﻠهتﺎ اﻟﻤﺤﺒﻮﺑﺔ .وﺷﻌﺮت ﺑﺮﻏﺒﺔ بكرية يف
ُّ
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يض ﻋﺎم ابﻟﻀﺒﻂ )وﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ( ﻋىل اﺧﺘﻄﺎف ﺑﻨهتﺎ ـ ّ
ﺗﻠﻘﺖ
ويف أﺣﺪى اﻟﻠاييل ـ ﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
اﻟﻤﺨﺘﻄﻒ .وﺷﻌﺮت "ﻣﺎرﻳﻴات" ابخلﻮف -
"ﻣﺎرﻳﻴات" ُﻣﻜﺎﻟﻤﺔ
ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴﺔ .وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﻮ ُ
ّ
وﻟﻜهنﺎ وﻟﻜهنﺎ ﺗﻌﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﻧﻔهسﺎ يكﻒ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻣاشﻋﺮ ﺷﻔﻘﺔ
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺻﻮﺗﻪ ﺑﻐﻴﻈ ًﺎ وخمﻴﻔ ًﺎ ﻛﺎﻟﻠﺺ -
ّ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ يف اجلﻬﺔ اﻟاثﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻟﺘﻠﻔﻮن .والﺣﻈﺖ أبﻧﻪ ﺻﺎر هيﺪأ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺻﺎرت ﻫﻲ

ﻟﻤ ّﺪة اسﻋﺔ.
هتﺪأ.
ّ
وحتﺪاث ﻣﻌ ًﺎ ُ

يض هشﻮر ﻋىل ُّ
ﺗﻌﻘﺐ
حلﺴﻦ احلﻆ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ "ﻣﺎرﻳﻴات" أن ﺗ ّ
و ُ
ٌﺴﺠﻞ ُ
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺔ .وﻋىل ُ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ُﻣ ّ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻪ وﻗﺒﻀﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ،إال ّأهنﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻋﻠﻤﺖ أن "ﺳﻮزي" ﻟﻦ ﺗﺮﺟﻊ
ُ
اﻟﻤ ّ
اﻟﻤﺨﺘﻄﻒ
ﺤﻘﻘﻮن ﻋىل ﻋﻈﺎم ﻇﻬﺮ ﻃﻔﻠﺔ ﺻﻐرية ﺑني ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ُ
ﻣﺮة أﺧﺮى .ﻓﻘﺪ ﻋرث ُ
اﻟﺒﻴﺖ ّ

اِﻗرتح ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻮالﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ اإلﻋﺪام ،إ ّال أن "ﻣﺎرﻳﻴات" ﻟﻢ ﺗﺮﻏﺐ يف االﻧﺘﻘﺎم .ﻓﻜﺘﺒﺖ" :يف ذﻟﻚ

اﻟﻮﻗﺖ نكﺖ ﻗﺪ أدرﻛﺖ أﺧري ًا أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ال ﺗﺪور ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع إﻧﺰال اﻟﻌﻘﻮابت ﺑﻞ ﺣﻮل اإلﺻالح

ﻘﺪم ﻟﻘﺎﺗﻞ "ﺳﻮزي" ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ابﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ
واﻟﺸﻔﺎء ".وﻃﺎﻟﺒﺖ ﻋﻮﺿ ًﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ أبن ُﻳ َ

اﻟﻤ ّ
وﻟﻜهنﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺪم ﻗﻂ ﻋىل ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻌﺬب أﻗﺪم ﻋىل االﻧﺘﺤﺎر
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺐ
ﻧﻔيس .إال ّ
ّ
أن ذﻟﻚ اﻟاشب ُ
ّ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤاسﻋﺪة ﻟﻪ .وﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴالم ﻫانك .واﻟﻴﻮم ،ﻫﻲ ﻋﻀﻮ يف جمﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﻤﻞ
ﻟﻠﻤﺼﺎحلﺔ ﺑني اﻟﻘﺘﻠﺔ وﻋﺎﺋالت اﻟﻀﺤﺎاي .وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺳﻠﻮب ﺷﻔﺎهئﺎ ،وﺷﻔﺎء اآلﺧﺮﻳﻦ.
ُ

ّ
ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ُﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻓﺤىت ﻋﻨﺪﻣﺎ
أن ﻛﻞ اﻟﻘﺼﺺ ال ﺗﻨهتﻲ هنﺎﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة.
ﺗُﻈﻬﺮ ﻟان جتﺮﺑﺔ "ﻣﺎرﻳﻴات" ّ
ّ

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي جيﺐ أن ﻧﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻓﺮمبﺎ ﻫﻮ ال ﻳﺸﻌﺮ ابﻟﻨﺪم ﻋىل ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ .ويف ﺑﻌﺾ األﺣاين ﻗﺪ ال ﻳﺘﻢ

اﻟﻌﺜﻮر ﻋىل اﻟﻘﺎﺗﻞ ،أو ﻗﺪ ال ﻳﻌﻮد رشﻳﻚ احلاية اﻟﺬي ﻫﺮب ،ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻮن اﻟﻐُ ﻔﺮان يف ﻫﺬه احلﺎالت ُممﻜ ً
ان

أﻳﻀ ًﺎ؟

 "Daniel Coleman  " ﻣﻦ ﺣايﺗﻪ ألﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻌﺎ ُﻳﺶ ﻣﻊ ﻓﻜﺮة ﻣﻘﺘﻞ أﺧﺘﻪ

ُﻘﺪم "آن"
"
ِ
ﻓﺮاﻧﺴﺲ" .إال ّ
ﻏريت ﺣاية األم "آن  ."Anneﻓﺎﻟﻴﻮم ﺗاسﻋﺪ وﺗ ّ
اﻟﻤﺰدوﺟﺔ ّ
أن ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺄاسة ُ
اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﺮﺟﺎل اﻟﻤﺤﻜُ ﻮم ﻋﻠهيﻢ ابإلﻋﺪام يف والﻳﺔ دﻳالوﻳﺮ  .Delawareوﺑﺪأ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ

ﺳﻴﺪة ُﺣﻜﻢ ﻋىل اﺑهنﺎ ابإلﻋﺪام .وﺑﻌﺪ زايرهتﺎ ﻣﻊ "ﺑﺮابرة" إلﺑﻦ
ألول ّ
ﻣﺮة ﻣﻊ "ﺑﺮابرة ﻟﻮﻳﺲ" وﻫﻲ ّ
ّ

"ﺑﺮابرة" اﻟﻤﺴﺠﻮن ﺑﺪأات ﻣﻌ ًﺎ يف زايرة اﻟﺴﺠانء اآلﺧﺮﻳﻦ أﻳﻀ ًﺎ .ﻓﺘﻘﻮل:

ﻫﻜﺬا ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ ﻣﻊ "ﺑﻴيل" .ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻫانك ﻣﻦ ﻳﺰوره ،وﻛﺎن وﺣﻴﺪ ًا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .وأﺑﻜﻲ دامئ ًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺬرك يكﻒ

ّ
ﻟﻤ ّﺪة مخﺲ ﻋرشة دﻗﻴﻘﺔ اﻧﺘﻈﺎر ًا
ﻋﻠﻘﻮه؛ ويكﻒ و ّﻗﻔﻮه ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﻨﻘﺔ يف وﺳﻂ اﻟﻌﻮاﺻﻒ ﻋىل
األﻗﻞ ُ

ﻟﻮﺻﻮل اﻟهشﻮد .وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻢ إﻋﺪاﻣﻪ ،ﺧﺎرت ﻋﺰمييت وﻗﻠﺖ ﻣﻊ ﻧﻔيس" :ال أﻗﻮى ﻋىل االﺳﺘﻤﺮار ﺑﻌﺪ".
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ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋىل ﺻيب ﺻﻐري ُﻳﺪﻋﻰ ﻣﺮﻗﺲ ،ﻛﺎن أﺑﻮه ﻗﺪ ُﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ابإلﻋﺪام أﻳﻀ ًﺎ .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ أم
ﺛﻢ ّ

وﻛﺎن ﻗﺪ ﻓﻘﺪ أﺧﺘﻴﻪ أﻳﻀ ًﺎ ،وﻛﺎن ُﻳﻌﺎين ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﺑﻴﺲ ألﻧﻪ ﻋىل وﺷﻚ أن ﻳﻔﻘﺪ واﻟﺪه أﻳﻀ ًﺎ.

أان أﻋﻠﻢ أبﻧين إذا ركﻫﺖ ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻌﻴﺪ ذﻟﻚ اﺑﻨيت إيل .وﺣﺎﻟ ً
اي ،ﻟﺴﺖ ﻣأتﻛﺪة ﻣﻦ أﻧين
ّ
أن اﻟﻤﺮء حبﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إىل إجيﺎد ﺷﻔﺎء ﻣﺎ ،وأان وﺟﺪﺗﻪ وﻫﻮ ﻋﻦ
أسﺟﺪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﺎ .ﻏري َّ

ﻃﺮﻳﻖ ﻣاسﻋﺪة ﻛﻞ اﻟانس يف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸهبﻮن "ﺑﺮابرة" و "ﻣﺮﻗﺲ" .إذ أن ُﻣاسﻋﺪهتﻢ أﻋﻄﺘين
أختﻴﻞ.
ﺎء أﻛرث ّممﺎ ُ
نكﺖ ّ
ﺷﻔ ً

 ،"Jennifer " وﻫﻲ أﺣﺪى ﻣﻌﺎريف ﻣﻦ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ  -ﺧﻄﻴهبﺎ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋرشة أايم

أن ﻋالﻗهتﻤﺎ ﻋﺎﻧﺖ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ
ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ زﻓﺎﻓﻬﻤﺎ وﻟﻢ ﺗﺮه اثﻧﻴﺔ أﺑﺪ ًا .ﻛﺎان خمﻄﻮﺑني أل ﻛرث ﻣﻦ ﻋﺎم ،وﻋىل ُ
أهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ واﺛﻘﺔ ﻣﻦ أﻧّﻪ ﺳأييت اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺘﻨﺠﺢ ﻓﻴﻪ ﻋالﻗهتﻤﺎ.
ﻣﻦ اﺿﻄﺮاابت ﻣﻦ وﻗﺖ آلﺧﺮ ،إ ّال ّ
ختﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻛُ ّﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ ،واشرﻓﺖ ﻋىل
ﻓﻘﺪ أﺣﺒﺘﻪ ثكري ًا ،وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺣﺎﻧﺔ ﺟﺪ ًا .وﻛﺎﻧﺖ وﻗﺘﺌﺬ ﻗﺪ ّ
االﻧهتﺎء ﻣﻦ إﻋﺪاد ﺛﻮب اﻟﺰﻓﺎف .ﻋﻨﺪﺋﺬ ّ
حتﻄﻢ ﻛُ ّﻞ يشء .ﻓﺎﺳﻤﻌﻮﻫﺎ ﺗﻘﻮل:

ﻛﺸﻒ يل ﺧﻄﻴيب أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜُ ﻦ أﻣﻴ ً
ﺗﻌﻮق زواﺟان .واألﺳﻮأ
ان ﻣﻌﻲّ ،
وأن ﻫانك أﺷايء ﻣﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﻣﺎ زاﻟﺖ ّ

ﻓﺘﺤﻄﻤﺖ .وﺑﻜﻴﺖ ألايم ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أﻧّﻪ أراد أن هيﺮب ﻣﻦ ﻛُ ّﻞ يشء ﺑﺪ ًال ﻣﻦ ُﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎﺿﻴﻪ .أﻣﺎ أان
ُ
واﻧﺴﺤﻖ ﻗﻠيب ﻟﺴﻨني .و ُﻟﻤﺖ ﻧﻔيس ﻋىل ﻋﺪم أﻣﺎﻧﺘﻪ ،وﺷﻌﺮت ابﻟﺒﻐﺾ واالﺳﺘايء.

وﻟﻜهنﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺸﻌﺮ ابﻟﺒﻐﺾ .وﻗﺪ.ﻏﻔﺮت خلﻄﻴهبﺎ
يض ﺛالﺛني ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ "ﺟﻴﻨﻴﻔﺮ" ﻋﺎزﺑﺔ،
ّ
وﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠهبﺎ ابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أهنﺎ ﻏري ﻗﺎدرة ﻋىل إﺧابره ﺑﺬﻟﻚ ألهنﺎ ال ﺗﻌﻠﻢ أﻳﻦ ﻫﻮ .وﻋىل
حلﺐ
وﺣﺰان ﻋىل ا ُ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّأهنﺎ يف ﺑﻌﺾ األﺣاين ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺸﻌﺮ ابألﻟﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺰواج اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻢُ ،

وﺟﺪت إﺷابﻋ ًﺎ ﺣﻘﻴﻘ ً
اي يف ﻣاسﻋﺪة وﺧﺪﻣﺔ اآلﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ بكﺎر اﻟﺴﻦ واﻟﻤﺮىض
اﻟﺬي ﺿﺎع ،ﻓﻘﺪ
ْ

ﻫﻤﺔ ﻧﺮاﻫﺎ
واحلﻮاﻣﻞ واألﻃﻔﺎل
ُ
اﻟﻤﻌﺎﻗني .ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎهئﺎ مبﺎﺿهيﺎ .وﻟﻜﻮهنﺎ ﻓﺮﺣﺎﻧﺔ وﻣﻠﻴﺌﺔ ّ

ﺟﺪ ًا وال متﻠﻚ يف ﻗﻠهبﺎ أي ﺷﻔﻘﺔ ﻋىل اﻟﺬات .ﻓﺘﻘﻮل:
ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ ّ

ابﻋﺘابري ﻋﺎزﺑﺔ ،أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﻮم ابﻟﻜﺜري ﻣﻦ األﻣﻮر اﻟيت ال ﺗﻘﺪر أﺑﺪ ًا ﻋﻠهيﺎ اﻟﺰوﺟﺔ اﻟﻤﺸﻐﻮﻟﺔ أو األم.
أي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن .وﻗﺪ ﺻﺎر ﺑﻮﺳﻌﻲ رﻋﺎﻳﺔ
ﻓﺄان ُميﻜﻨين أن ُأ ّ
ﻗﺪم ﺧﺪﻣﺎيت أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫانك ﺣﺎﺟﺔ يل ويف ّ
نكﺖ ﻣزتوﺟﺔ.
وحمﺒﺔ أﻃﻔﺎل أﻛرث ﺑﻜﺜري ممﺎ ﻟﻮ
ُ
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واﺟﻬﺖ زوﺟﻬﺎ
 "Julie " ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ وأوالدﻫﺎ جمﺘﻤﻊ نكﻴﺴﺘان – اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي  -ﺑﻌﺪﻣﺎ
ْ
ﺑﺘﺤﺮﺷﻪ ابﺑﻨهتﻤﺎ .وابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟيت أﺻﺎﺑهتﺎ وأﻳﻀ ًﺎ اﻟﻬﻠﻊ ،ﺟﺮاء ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ إال أهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ال ﺗﺰال

حتﺒﻪ وأتﻣﻞ يف أن ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺑانء ﻋالﻗهتﻢ ﻛﺄرسة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎرج جمﺘﻤﻌان .وﻟألﺳﻒ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ
األﻣﻮر هبﺬا األﺳﻠﻮب ،ﻓﺘﻘﻮل:

نكﺖ ُﻣهنﺎرة وﻋىل ﻣاشرف اﻟأيس .ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ زوﺟﻲ ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻏﺮﻳ ً
ﻋين ،وﻟﻢ ّ
أمتﻜﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
ُ
اب ّ

اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻌﻪ ألن احلاية حتﻮﻟﺖ إىل ﺟﺤﻴﻢ ،ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻴان ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻛﺎﻣالً ﺑﻌﻴﺪ ًا ﻋﻦ جمﺘﻤﻌان األﺧﻮي ،آﻣﻠني أن
َ

ﻧُﻨﻘﺬ زواﺟان وأرسﺗان وﻟﻜﻦ ﺑال ﻓﺎﺋﺪة ،ﻓﻘﺪ ﺿﺎع ﻛُ ّﻞ يشء.

ﺪت إىل جمﺘﻤﻌان األﺧﻮي ،ﻏﺎﺿﺒﺔ وجمﺮوﺣﺔ وﻛﺎرﻫﺔ وﻣﺮﻓﻮﺿﺔ وايﺋﺴﺔ وﻣﻬﺎﻧﺔ وﻣﺬﻟﻮﻟﺔ -
ُ
وﻋ ُ
ﻓرتتكﻪ ُ

ﻋﻤﺎ ﺷﻌﺮت ﺑﻪ وﻗﺘﺌﺬ .واِ ﺿﻄﺮﻣﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ يف ﻗﻠيب .وأردت أن أﻏﻔﺮ،
وال ميﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت أن ﺗ ّ
ُﻌرب ّ

ﺗﺬركت زوﺟﺘﻪ اجلﺪﻳﺪة )ﻓﻘﺪ
ﻟﻜين يف اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ نكﺖ أرﻳﺪ أن أوﺟﻪ ﻟﻪ رضابت االﻧﺘﻘﺎم ،وﻛﻠﻤﺎ
ُ

ﻃ ّﻠﻘين وﺗﺰوج ﻣﻦ أﺧﺮى( ﻛﺎﻧﺖ ﻣاشﻋﺮي ﺗﺸﺘﻌﻞ ابﻟﻐﻀﺐ جتﺎﻫﻪ .ﻟﻢ ُ
ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮﻛﺔ هسﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال

ُﻣﺴﺘﻤﺮة ،يف اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أهشﺪ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اآلاثر اﻟﺴﻴﺌﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋىل أوالدان اخلﻤﺲ ﺟﺮاء إاسءة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
وﺟﺮاء االﻧﻔﺼﺎل.

نكﺖ ابحلﻘﻴﻘﺔ راﻏﺒﺔ ألﻏﻔﺮ ﻟﻪ :ﻓﻘﺪ أردت ﻓﻌالً أن أﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻛيت ﻫﻲ أﻧين
ُ

أي ﻧﺪم؟ وﻣﺎذا
ﻗﻠيب .ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ّ
أن ﻫﺬا ﻫﻮ واﺟيب .وﻟﻜﻦ يكﻒ ُميﻜﻨين أن أﻏﻔﺮ ﻟﻪ وﻫﻮ ال ُﻳﺒﺪي ّ
اﻟﻌﻤيل ﻟﻐُ ﻔﺮاين؟
ﺳﻴﻜﻮن ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻌﺒري
ّ

ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ أب ّﻳﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ،وﻗﺪ أﺧربﺗﻪ أﻧّﻪ ال ُميﻜﻨين أن أﺳﻤﺢ ألوالدي أن ﻳﻈ ّﻠﻮا
ﻟﻢ أرﻏﺐ يف اﻟﺘﻐﺎيض ّ

أن أﻛرث إﺟﺮاء ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺴﻌين ﻋﻤﻠﻪ وﻗﺘﺬاك ﻛﺎن ﻗﺒﻮل اﻟﻄالق.
ﻣﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،وﻟﻜين ﻗﺮرت ّ

وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ احلني اتكﺸﻔﺖ أن ﻏُ ﻔﺮاين ﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ يشء أﻋﻤﻠﻪ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ .إذ ﻛﺎن جيﺐ أن

وﻣﺮات .وأﺣاي ً
أﻧين ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻪ ﻓﻌالً  ،وأﺻﺎرع ﻣﻊ ﻫﺬا األﻣﺮ أﻳﻀ ًﺎ،
ان أﺷﻚ يف ّ
ﻣﺮة ّ
أؤﻛّ ﺪ ﻋىل ﻏُ ﻔﺮاين ّ
أن ّ
ﻛﻞ األﺧﻄﺎء اﻟيت ارﺗﻜهبﺎ زوﺟﻲ يف ّ
ُﺪﻣﺮين.
ﺣﻘﻲ ال
ّ
ُ
وﻟﻜﻨين ،ويف هنﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ،أﻋﻠﻢ ّ
ميﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗ ّ

أي ﺷﻌﻮر ابﻟﻨﺪم ،إ ّال أهنﺎ
ﺗﻮﺿﺢ ﻗﺼﺔ "ﺟﻮيل" ﻧﻘﻄﺔ ﻫﺎﻣﺔ أال وﻫﻲ أﻧّﻪ رﻏﻢ ّ
أن زوﺟﻬﺎ اﻟاسﺑﻖ ﻟﻢ ُﻳﻈﻬﺮ ّ

ُّ
ﻓﺴﺘﻈﻞ ﻫﻲ ُﻣﻘﻴﺪة مباشﻋﺮ اﻟﺒﻐﺾ حنﻮه ،وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻫﻮ يف اﻟأتﺛري ﻋىل
ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻪ .وإن ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻞ
ُّ
وﺳﺘﻈﻞ جمﺮوﺣﺔ مبﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﻬﺎ وألوالدﻫﺎ ُﻃﻮال احلاية .وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧالل ﻃﺮح ﻏﻀهبﺎ
أﻓﻜﺎرﻫﺎ وﻣاشﻋﺮﻫﺎ.

وﺣﻘﺪﻫﺎ ﺧﺎرﺟ ًﺎ ،وﻣﻦ ﺧالل إدراﻛﻬﺎ أبن اﻟﺘﻠﻀﺾ ابﻟﺒﻐﺾ ﻣﺎ ﻫﻮ إال ﻃﺎﻗﺔ ﻣﻬﺪورة ،وﺟﺪت آﻧﺬاك

ﻗﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺪاوم يف حمﺒﺔ أوالدﻫﺎ وﺧﺪﻣهتﻢ وأﻳﻀ ًﺎ ﻗﻮة ﺗﻘﻮهيﺎ ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ يف احلاية.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟاسﺑﻊ

   
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻠﻌﺖ ﺇﱃ ﻭﺟﻪ

ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﻠﻤﺖُ ﺃﻥّ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ

ﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﳌﺘﻮﰱ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﺧﲑﺓ

ﻟُﻜﻞّ ﺟﺮﻭﺣﻨﺎ

ﻭﺑﻼ ﺍﺑﺘﺴﺎﻣﺎﺕ

ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﻋﺪ

ﻗﺎﻟﺖ ُﺃﻣّﻲ ﺑﻼ ﺩﻣﻮﻉ

ﻫﻮ ﺍﻟﻐُﻔﺮﺍﻥ

ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻠُﻄﻒ:

ﺭﺟﻮﻋﻨﺎ

"ﻋﻤﺖ ﻣﺴﺎ ًﺀ ﻳﺎ "ﻭﻳﻠﻲ ﱄ".

ﰲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

ﺳﺄﺭﺍﻙ ﰲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ".

َﻗ ّﺪ

ﺃﻟﻴﺲ ﻭﻭﻛﺮ Alice Walker

ﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ﺟﻨيس .وﻟﻜﻨﻨان ﻧﻮاﺟﻪ
ﻣان أﺑﺪ ًا ﻣﻮﻗﻔ ًﺎ ّ
ال ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻜﺜري ّ
حيﺘﻢ ﻋﻠﻴان أن ﻧﻐﻔﺮ ﻟﻘﺎﺗﻞ أو ُ

مجﻴﻌ ًﺎ ﻳﻮﻣ ً
اي ﺣﺎﺟﺘان ألن ﻧﻐﻔﺮ ﻟرشﻳﻚ ﺣاية أو ألﺣﺪ األﺑانء أو ﻟﺼﺪﻳﻖ أو ﻟﺰﻣﻴﻞ ﻋﻤﻞ  -ورمبﺎ

اﻟﻤﺮات يف ﻳﻮم واﺣﺪ .وﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ أﻗﻞ أش ً
ان.
ﻋرشات ّ

اﻟﺴﻢ" يكﻒ أن أﺻﻐﺮ ﺿﻐﻴﻨﺔ ُميﻜﻦ
ُﻳﻈﻬﺮ "وﻟايم ﺑﻠﻴﻚ  "William Blakeيف ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ "ﺷﺠﺮة
ّ

ﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﻤﻮ وﺗُﺰﻫﺮ وحتﻤﻞ مثﺎرا ﻗﺎﺗﻠﺔ.
ﻏﻀﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ:

وأﺧربﺗُﻪ ﺑﻐﻀيب ،ﻓﺰال ﻏﻀيب.

ﻋﺪوي:
ﻏﻀﺒﺖ ﻣﻦ
ّ

وﻟﻢ أﺧربه ،ﻓﻜرب اﻟﻐﻀﺐ.
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وﻏﺬﻳﺘﻪ ابخلﻮف،

وﻣاسء ...ﺑﺪﻣﻮﻋﻲ؛
ﺻابﺣ ًﺎ
ً
وراﻋﻴﺘﻪ ابالﺑﺘاسﻣﺎت،
وابخلﺪاع اﻟانﻋﻢ.

ﻓﻨﻤﺎ هنﺎر ًا وﻟﻴالً ،

ﺣىت أمثﺮ ﺗ ُّﻔﺎﺣﺔ الﻣﻌﺔ؛
ﻋﺪوي ﺗﻠﻤﻊ،
ورآﻫﺎ
ّ
وﻋﻠﻢ أهنﺎ يل.

وﻋﻨﺪﻣﺎ أرﺧﻰ اﻟﻠﻴﻞ ﺳﺪوﻟﻪ،

دﺧﻞ إىل ﺣﺪﻳﻘيت ورسﻗﻬﺎ:

ﻋﺪوي
يف اﻟﺼابح أرى
ُّ
ُﻣﺘﻨﻌﻤ ًﺎ حتﺖ اﻟﺸﺠﺮة.

اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺬور ﺷﺠﺮة اﻟاشﻋﺮ "ﺑﻠﻴﻚ" .ﻓﻠﻮ ﺳﻘﻄﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺬور يف
إن اﻟﻈﻨﻮن اﻟﺼﻐرية يف احلاية
ّ
ّ

ﻓﺈهنﺎ ﺳﺘﻨﻤﻮ ،وإذا ﻛﺎن ﻫانك ﻣﻦ ﻳﺮﻋﺎﻫﺎ و ُﻳ ّ
ﻐﺬهيﺎ ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺣايهتﺎ اخلﺎﺻﺔُ .ر ّمبﺎ ﺗﻜﻮن
ﻗﻠﻮب ﺧﺼﺒﺔّ ،

ﺻﻐرية وﺗﺒﺪو ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اتﻓﻬﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻋىل اﻟﻤﺮء أن ﻳﺮاﻫﺎ يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ جيﺐ اﻟﻘﻀﺎء

ﻋﻠهيﺎُ .ﻳﻈﻬﺮ ﻟان "ﺑﻠﻴﻚ" يف ّأول ﺳﻄﺮﻳﻦ هسﻮﻟﺔ اﻟﻘايم ﺑﺬﻟﻚ :ﻓﺎﻟﺬي حناتﺟﻪ ﻫﻮ أن ﻧُﻮاﺟﻪ ﻣاشﻋﺮ
اﻟﻐﻀﺐ ﻟﺪﻳان يف احلﺎل وﻧﻘﻠﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺬورﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﻤﻮ.

ﻋيل ﺗﻌ ُّﻠﻢ أ ّال أمحﻞ ﺿﻐﻴﻨﺔ يف ﺣاييت ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎري .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻔﻮﻟيت ﺳﻌﻴﺪة يف
ﻛﺎن
َّ
نكﺖ ﻃﻔالً ﻣﺮﻳﻀ ًﺎ .ﻓﻘﺪ أﺧرب األﻃابء
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ وﻟﻜﻦ ﻛﺎن يل ﻧﺼﻴيب أﻳﻀ ًﺎ يف اخلربات
اﻟﺴﻴﺌﺔ .ﻟﻘﺪ ُ
ّ
ُ
اﻟﻤﺦ( وﻟﻦ ّ
أمتﻜﻦ ﻣﻦ
واﻟﺪيت ﺑﻌﺪﻣﺎ ُو ُ
ﻟﺪت ﺑﻔرتة ﻗﺼرية أﻧين أﻋﺎين ﻣﻦ ﻣﺮض "اﺳﺘﺴﻘﺎء اﻟﺮأس" )ﻣﺎء ﻋىل ُ

ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ  -ﻓﺒﺪأت اﻟﻤيش ﻋﻨﺪ ﺳﻦ اﻟاثﻧﻴﺔ
ﺗﺜﺒﺖ
اﻟﺴري ﻋىل
ّ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻪ ﻟﻢ ُ
ﻗﺪﻣﻲ أﺑﺪ ًا .وﻋىل ُّ
ّ
ﻋيل أان
وﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬا يف أﻟﻢ بكري
أن ﺗﺴﻤﻴﺔ "أﺑﻮ رأس اﻟﻤﺎء" اِﻟﺘﺼﻘﺖ يب.
واﻟﻨﺼﻒ  -إ ّال ّ
َ
ﻟﻮاﻟﺪي ّ
ّ
وأﺛﺮ ّ
أﻳﻀ ًﺎ.
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اﻟﺼيب اﻟﻮﺣﻴﺪ .ابإلﺿﺎﻓﺔ
نكﺖ
نكﺖ وﺣﻴﺪ ًا .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫانك ﺳﺒﻌﺔ أﻃﻔﺎل يف ﻋﺎﺋﻠﺘان ﻏري أﻧّين
ُ
ُ
ّ

ﻋان ﻟﻤﺪة ﺛالث ﺳﻨﻮات وأان نكﺖ ﻣﺎ أزال يف ﻋﻤﺮ مخﺲ ﺳﻨﻮات .ﻟﻬﺬا نكﺖ
إىل أن واﻟﺪي ﻛﺎن ﺑﻌﻴﺪ ًا ّ
أﺗﻮق ﻟألﺻﺪﻗﺎء.

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟاسدﺳﺔ ،ﻛﺎن جيﺐ أن ُأزﻳﻞ ورﻣ ًﺎ بكري ًا ﻣﻦ اسيق .وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ّأول ﻋﻤﻠﻴﺔ

ّ
وﻇﻞ ﺧﻄﺮ
ﻟﻤ ّﺪة اسﻋﺘني،
ﻣﻦ ﻋﻤﻠايت ثكرية أﺟﺮﻳهتﺎ ﺧالل اﻟﺜالﺛﺔ ﻋﻘﻮد اﻟيت ﺗﻠﺖ.
واﺳﺘﻤﺮت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ُ
ّ

نكﺎ ﻧﻌﻴﺶ
اإلﺻﺎﺑﺔ
ﻀﺎدات احلﻴﻮ ّﻳﺔ ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺪ ،ﺣﻴﺚ ُ ّ
اﻟﻤ ّ
أبي ﻣﻴﻜﺮوب ﻳﺪاﻫﻤين ألايم إذ ﻟﻢ ﺗﻜُ ﻦ ُ
ّ

يف اﻟﻐﺎابت اﻟانﺋﻴﺔ يف دوﻟﺔ ابراﺟﻮاي .وﺑﻌﺪ ﺗﻘﻄﻴﺐ اجلﺮح اﻟﺬي ﻛﺎن يف اسيقُ ،ﻋﺪت ﻣابرشة إىل ﻣزنيل
ﻘﺪم أﺣﺪ يل أﻳﺔ ﻋﻜﺎزه أو ﻣﺎ إىل ذﻟﻚ ،وال ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ابﻟﻄﺒﻊ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺳري ًا ﻋىل األﻗﺪام .وﻟﻢ ُﻳ ّ

ﻤﺼﺪوم ﻋﻨﺪﻣﺎ
دﺧﻠﺖ إىل اﻟﻤزنل ﺑﻌﺮﺟﻲ ،ﻋىل
ﻋﺮﺑﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴيل إىل اﻟﺒﻴﺖ .وال أزال أرى وﺟﻪ واﻟﺪي اﻟ
ُ
ُ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ.

وﺣﺎﻟﻬﻤﺎ ﺣﺎل أي واﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن واﻟﺪاي ﻳﺼﺎرﻋﺎن يف ﻣاشﻋﺮﻫﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻌﺮض حنﻦ األوالد إىل

أن اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ
وﻟﻜهنﻤﺎ
أﻳﺔ إاسءة يف اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ ﻣﻌﻠﻢ أو أي ﺷﺨﺺ ابﻟﻎ آﺧﺮ.
أرصا ﻋىل ّ
ّ
ُّ
ﻟﻠﺘﻐ ُّﻠﺐ ﻋىل ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اإلﻫﺎانت اﻟﺼﻐرية يف احلاية ﻫﻮ اﻟﻐُ ﻔﺮان.

وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋرشة ،اﻧﺘﻘﻠان إىل اﻟﻮالايت اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻛﺎن اﻟﺘﻐﻴري ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ يف ﺑﺮاري

أﻣﺮﻳﻜﺎ اجلﻨﻮﺑﻴﺔ إىل ﻣﺪرﺳﺔ اثﻧﻮﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ يف والﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻫﺎﺋالً  .ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اإلجنﻠزيﻳﺔ ابﻟأتيكﺪ ﻋﺎﺋﻘ ًﺎ

نكﺖ ﺧﺠﻮ ًال أﻳﻀ ًﺎ ألﻧّين ﺷﻌﺮت أبﻧّين أﺧﺮق وﻣﺘﺨﻠﻒ .ﻓﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﻌﻰ ﻟﻴﻜﺴﺐ
ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل ،و ّ
ﻟﻜﻨين ُ
ﺣﺎوﻟﺖ ايﺋ ً
اس
ﺗﻘﺪﻳﺮ زﻣﻴﻠﻪ أو زﻣﻴﻠﺘﻪ – وﻟﻢ ﻳﺮد أﺣﺪ أن ﻳﻜﻮن وﺣﻴﺪ ًا – وﻟﻢ أﻛﻦ أان خمﺘﻠﻒ ﻋهنﻢ .ﻓﻘﺪ
ُ

ﺗﻢ االﺳهتﺰاء يب وﺑﺼﻔﺔ
أن أﻛﻮن ﻣﻘﺒﻮ ًال ﺑﻴهنﻢ ،وﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻃﻮري ألريض زﻣاليئ اجلﺪد .ويف اﻟﺒﺪاﻳﺔ َّ

أرد ﻋﻠﻴﻪ ابﻟﻌﺪاء ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﻞ أﺻﺪﻗﺎيئ ُﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺻيب ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻪ أﻧّﻪ ﺷﻘﻲ.
ُ
ﻓﺄﺧﺬت ّ
ّ
ﻧﺘﺤﺪث ابألﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨان ألﻧّان ﻧﻌﻠﻢ أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜُ ﻦ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻠﻤﺔ
ونكﺎ
ﻣﺜيل ﺑﺪأان ﻧﺴﺨﺮ ﻣﻨ ُﻪ ﺑال رمحﺔّ ُ ،
ّ
واﺣﺪة ﻣهنﺎ .وﻗﺎدﺗان اﻟﻌﺪاوة إىل أﻛرث ﻣﻦ جمﺮد أﻧﻮف ﺗﺪﻣﻲ.

ﻋيل أن أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺮة اثﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﻣاشﻋﺮ رﻓﺾ وإﻗﺼﺎء اآلﺧﺮﻳﻦ .ﻓﻘﺪ
ويف اﻟﻌرشﻳانت ﻣﻦ ُﻋﻤﺮي ﺻﺎر ّ

ﺗﻌﻤﻘﺖ ﻋالﻗيت ﺑاش ّﺑﺔ وﺧﻄﺒهتﺎ وﻟﻜﻦ ﻓﺠﺄة ويف أﺣﺪ األايم ﺟﺎﻓﺘين وﺗﺮتكين .ﺻﺎرﻋﺖ يف داﺧيل ألﻏﻔﺮ
ّ

ﻟﻬﺎ ،وألﻏﻔﺮ ﻟﻨﻔيس أﻳﻀ ًﺎ ،والﺳﻴﻤﺎ ألﻧين ﻟﻢ ُ
ﺗﻜﻦ
ﻟﺪي أ ّﻳﺔ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﺳﺒﺐ إهنﺎءﻫﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻌالﻗﺔ ﺑﻴﻨان.
ّ
أن األﻣﻮر اسءت ﺑﻴﻨان ﺑﺴﺒيبّ ،
ألين ﺷﻌﺮت أبﻧّين ﻏري ُﻣانﺳﺐ ﻟﻬﺎ ﻋىل اإلﻃالق (.وﺑﻌﺪ
)أﻗﻨﻌﺖ ﻧﻔيس ّ

ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ّ
ﻋﺪة هشﻮر .ﻓﺄهنﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
حتﻄﻤﺖ آﻣﺎيل اثﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ أهنﺖ اش ّﺑﺔ أﺧﺮى ﻋالﻗهتﺎ يب ﺑﻌﺪ ّ
ّ

ﺣﻮيل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ أن أﻓﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﺣﺪوث ذﻟﻚ .ﻣﺎ اخلﻄﺄ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺘﻪ؟
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وﻟﻜﻦ أيب
ﻣين وﻗات ﻃﻮﻳال ﻟﻜﻲ أﺗﻐ ّﻠﺐ ﻋىل ُﺟﺮﺣﻲ ،وأﻋﻴﺪ ﺑانء ﺛﻘيت يف ﻧﻔيس.
ّ
واﺳﺘﻐﺮق األﻣﺮ ّ

وﺟﺪت
ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﻟﻤانﺳﺒﺔ ،وﻗﺪ ﺛﺒﺖ
ُ
ّ
اﻟﻤانﺳﺐ أسﻋرث ﻋىل اإلﻧاسﻧﺔ ُ
أﻛّ ﺪ يل أﻧّﻪ يف اﻟﻮﻗﺖ ُ

ﻋﺪة ﺳﻨﻮات.
زوﺟيت "ﻓريﻳان" ﺑﻌﺪ ّ

     ﻋﻦ أن ﻧﻐﻔﺮ ﻟﺸﺨﺺ ﻧﻌﺮﻓﻪ وﻧﺜﻖ ﻓﻴﻪ .وﻫﺬا ﻣﺎ جيﻌﻞ األﻣﺮ ﻋﺴري ًا ﺟﺪ ًا يف

ﻓﻬﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن أﻓﻜﺎران
أن ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻤﺮء يف ختﻄﻲ حمﻨﺔ ﺧايﻧﺔ وﻏﺪر أﺻﺪﻗﺎء ﻋﺰﻳﺰﻳﻦ ﻟﻪ أو زﻣالء ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺮﺑنيُ .

ﻣﺮ
وﻫﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻘﻠﺒﻮن ﻋﻠﻴان ﻓﺈﻧّان ﻣﻦ دون
ّ
وﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔان وﺻﻔﺎﺗان ُ -
ﺷﻚ ﺳﻨﺪوخ وﻧﺘﻌﺬب .ﻟﻘﺪ ّ

"ﺑـﻴرت  ،"Peteوﻫﻮ ﺻﺪﻳﻖ يل ﻣﻦ ﻓريﺟﻴﻨاي ،ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ممﺎﺛﻠﺔ ،ﻓﻴﻘﻮل:

ﻟﻤ ّﺪة ﻋرش ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ االﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮالﻳﺔ أﺧﺮى وﺗﺮك
ﻋيل ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣاسابيت ﻣﻊ رشﻳﻜﻲ اﻟﺬي اشرتكﻪ ُ
ﻛﺎن َّ
نكﺎ أﺻﺪﻗﺎء ﻋىل
ﻣين؛ ﻓﻘﺪ ُ ّ
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤيل .ﻛﺎن األﻣﺮ ﻋﺴري ًا ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧّﻪ وزوﺟﺘﻪ ﻛﺎان ﻗﺮﻳﺒني ﺟﺪ ًا ّ
ﻣﺪار اخلﻤﺴﺔ ﻋرشة ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.

اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ اﻟيت نكﺖ أﻧﻮي ﻓهيﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺣﺼﺺ ﻣﺼﻠﺤﺘان .ﻓﻠﻢ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻮﺳﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺘﺨﻴﻞ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ُ

ً
أﺑﻎ أن ﻳﻜﻮن ﻫانك يشء ﻣﺎ ﻋﺎﻟﻖ يف ﺿﻤريي.
أﻛﻦ أﺑﻐﻲ أن أﻛﻮن ﻋﺎدال وﺣﺴﺐ ،ﺑﻞ وركميﺎ أﻳﻀﺎ .ﻓﻠﻢ ِ
ﻓﺄﺗﻴﺖ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ ُﻳﻌﻄين ﻧﺼﻒ األرابح ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﺮﻛﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ،وﺗﺮﻛﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﻨﺼﻒ اآلﺧﺮ،

ﻣﻊ مجﻴﻊ األﺷﻐﺎل اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎمئﺔ آﻧﺬاك ،وﻣﻊ مجﻴﻊ األهسﻢ ومجﻴﻊ أﻣﻨاييت اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺪوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ يف

اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي
أن ﻛﻠهيﻤﺎ رأى األﻣﺮ ﻛُ ّﻠﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ُخمﺘﻠﻔﺔ ،وﺗﻮ ّﻗﻔﺎ ﻋﻦ
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .ﺑﻴﺪ ّ
ُّ

نكﺖ ﻗﺪ أﺧﻄﺮهتﻤﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ هشﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﺬي اﺗﺴﻢ أبﻧّﻪ
أﺧﻄﺮهتﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ .وﻟﺴﻮء احلﻆ ُ
ُ

ﻃﻮﻳﻞ وﺻﺎﻣﺖ ووﺣﻴﺪ ﺗﺘﺨﻠﻠﻪ ﻛﻠﻤﺎت وﻋابرات اﻟﻐﻀﺐ ﻓﻘﻂ.

وﻟﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ أﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣىت ﻋﻨﺪ ﻗﺪوم ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺮﻛﻲ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻓﻘﺪ أىت ّ
مبﺤﺎم ممﺎ
ﻣان
ﻛﻞ ّ
ٍ

ُ
ﻟﻴﺤﻜﻢ يف اﻟﻌﺮض اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ،
ﻋﻜّ ﺮ اﻟﻤايه ﺑﻴﻨان .أﻣﺎ أان ﻓﻜﻨﺖ أود أن ﻳﻜﻮن ﻫانك ﻣﺼﺪر ﺧﺎرﺟﻲ

ﻟﻤ ّﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات .وال أﻋﻠﻢ ﻣﺎذا ﺟﺮى،
ّ
اﻟﻤﺤﻜّ ﻢ وﻃﻠﺒﻮا اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻣﻦ ُ
حمﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠان ﻣﻌﻪ ُ
وﻟﻜهنﻢ أﺑﻌﺪوا ُ

ﺿﺪي.
ّ
وﻟﻜﻨﻪ رسﻋﺎن ﻣﺎ ﻓﻘﺪ ﺣايدﻳﺘﻪ وﺑﺪأ ﻳﻌﻤﻞ ّ

أرصوا ﻋىل أهنﻢ ال
ﻀﺎدة،
اﻟﻤ ّ
ﺗﻄ ّﻠﺐ األﻣﺮ ثكريا ﻣﻦ ُ
اﻟﻌﺮوض واﻟﻌﺮوض ُ
ﺣىت ﻧﺼﻞ إىل اﺗﻔﺎق .وﻗﺪ ّ
ّ
ﺗﻢ اختﺎذ اﻟﻘﺮار ﻋىل دﻓﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ
ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ إراسل اﻟﺸﻴﻚ يل ابﻟربﻳﺪ ﻗﺒﻞ  31دﻳﺴﻤرب ﻋىل ُّ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ّ

اﺳﺘﺤﻖ ﺳﻮى ﻧﺼﻒ ﻣﻜﺎﺳﺒان ﻋﻦ
يف ﺑﺪاﻳﺔ هشﺮ دﻳﺴﻤرب .وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﺖ أن ﻫﺬا اﻟأتﺧري ﺟﻌﻠين ال
ُّ

أﺗﻠﻖ ﻧﺼﻴيب ﻣﻦ األرابح إال يف هشﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ .واﻧهتﻰ يب األﻣﺮ أبﻧين دﻓﻌﺖ ﻣﺒﻠﻎ
اﻟﺴﻨﺔ ﻛ ّﻠﻬﺎ ُّ -رﻏﻢ أﻧين ﻟﻢ
ّ

نكﺖ ﻏﺎﺿاب ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻟﻢ ّ
أبن ﺻﺪﻳﻘﻲ
ﺷﻌﺮت
ألايم .ﻓﻘﺪ
 50000دوالر ﻟﻠرضاﺋﺐُ .
ُ
ّ
أمتﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ّ
واﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﻗﺪ ﺧﺎانين ﻛﻠ ً
ﻋيل ﻟﻴﺴﺤﻘﻮين.
ُ
اي .وﺷﻌﺮت ُّ
أبهنﻤﺎ ﻗﺪ آتﻣﺮا ّ
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وﻟﻜين وﺟﺪت ُ
أﻧين
ﻟﻬﻢ،
ﻛﺎن
اﻟﻘ ّﻮة ألﻓﻌﻞ ذﻟﻚ .ﺛﻢ أدرﻛﺖ ّ
ّ
ﻋيل أن أﺑﺬل جمﻬﻮدا بكريا ّ
ﺣىت أﻏﻔﺮ ُ
ّ
ﻣهنﻤﺎ اﻟﻐُ ﻔﺮان أﻳﻀ ًﺎ .وﺷﻌﺮت ﺑﺮاﺣﺔ بكرية ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻏﻠﻘﺖ اﻟﻈﺮف
حبﺎﺟﺔ إىل اﻟﻜاتﺑﺔ إﻟهيﻤﺎ ألﻃﻠﺐ ُ
ردﻫﻤﺎ.
حلﺮ ّﻳﺔ ﻣﻦ ﻣاشﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ
ّ
ووﺿﻌﺖ اخلﻄﺎب يف اﻟربﻳﺪ .ﻟﻘﺪ ُ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ّ
نكﺖ حبﺎﺟﺔ إىل ا ُ

يض هشﺮ اﺗّﺼﻠﺖ يب ﺻﺪﻳﻘﺔ ّممﻦ ﻧﺼﺤﺘين ﺑرضورة ُﻣاسحمهتﻢ ﻟﺘأسﻟين إذا نكﺖ ﻗﺪ ّ
متﻜﻨﺖ
وﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا أم ال .ﻓﺄﺧربهتﺎ مبﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ" :ﻟﻘﺪ أﺣﺴﺴﺖ أبﻧّﻚ اسحمﺘﻪ؛ إذ أﻧّين ﻗﺪ الﺣﻈﺖ
وﻛﺄن محالً ﺛﻘﻴالً ﻗﺪ ُأزﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌالً ".
ﻋﻠﻴﻪ )ﻋىل اﻟﻄﺮف اآلﺧﺮ( ﻛﺬﻟﻚ
ّ

   أو اﻟﺰﻣالء أﻣﺮ ﻣﻌﺮوف يف ﻛﻞ األواسط .ﻛﺎن أيب ﻣﻌﺮوﻓ ًﺎ ُﺑﻘﺪرﺗﻪ ﻋىل
 
  

اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ واﻟﻨﺼﺢ ﺑﺼﻔﺘﻪ راﻋﻲ نكيس يف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي )اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﻤﻰ اسﺑﻘ ًﺎ جمﺘﻤﻊ ﺑﺮودرﻫﻮف

اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻌﻪ .ﻓﻜﺎن ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣهنﻢ أﻋابء ﺛﻘﻴﻠﺔ يف
ﻳﻮدون
ُّ
 .(Bruderhofﻓﺄﻳﻨﻤﺎ ذﻫﺐ ﻛﺎن اﻟانس ُّ
ﺻﺪورﻫﻢ ﻳﺒﻐﻮن ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻋهنﻢ ،يف ﺣني أﺣاتج ﻏريﻫﻢ إىل ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟهيﻢ ﻟﻴﺲ إال .وﻟﻜﻦ ﻧﻔﺲ ﺗﻠﻚ

األﺷايء اﻟيت ﺟﻌﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟانس ُحي ُّﺒﻮﻧﻪ ،ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﻠﻘﻲ ﺑﺬور احلﺴﺪ يف ﻗﻠﻮب اآلﺧﺮﻳﻦ جتﺎﻫﻪ.

ﻟﺪت ﻓهيﺎ ،وزادت ﻫﺬه اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻣﻪ يف
ﻟﻘﺪ ﻋﺎىن أيب ﻣﻦ ُﻣﺸﻜﻠﺔ يف ﻛﻠﻴﺘﻪ يف اﻟﻔرتة اﻟيت ُو ُ

وأدت اﻟﺘﻮﺗﺮات يف جمﺘﻤﻊ نكﻴﺴﺘان
اﻟﻌﻤﺮ .ﻓﺎحلاية يف دوﻟﺔ ابرﺟﻮاي ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﺳﻴﺔ؛ إذ اﻧﺘرشت األﻣﺮاضّ ،
إىل ﺟﻌﻞ اﻟرصاع ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء أﺻﻌﺐ .وﻗﺪ ﺛﻘﻠﺖ ﻋىل أيب أمحﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘايدة ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ

األﻃابء أﻧّﻪ ﻟﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ،أﺧربه
اسﺑﻖ .ﻓﻔﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺮات ،وﺑﻌﺪ ّﻋﺪة أاسﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ
اجلﺴﺪي ُ
ّ
ّ

ﻳﻌﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻮى أرﺑﻌني اسﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﻌﻴهشﺎ .وحتﺴ ً
اب ﻣﻦ ﺣﺪوث ﻣﺎ ﻫﻮ أﺳﻮأ ،اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ُ

ﺣىت ﻳﻈ ُّﻠﻮا أﻗﻮايء واثﺑﺘني أﻣﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف
وﺷﺠﻌﻬﻢ
األﺧﻮي ﻛ ّﻠﻪ إىل ﺟﻮاره ﻋىل ﻓﺮاش اﻟﻤﺮض،
ّ
ّ
اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟيت ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓهيﺎ .وﺳ ّﻠﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟايﺗﻪ ﻛﺸﻴﺦ نكﻴﺴﺔ إىل ﺛالﺛﺔ رﺟﺎل ،وﻛﺎن أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻫﻮ زوج

أﺧﺘﻪ.

متﺎﺛﻞ أيب ﻟﻠﺸﻔﺎء وﺗﻐريت األﻣﻮر وﺑﺪ ًال ﻣﻦ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺜالﺛﺔ ﻗايدة اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻟﻪ أﺧربوه أن ّأايم

حتﻤﻞ
ﻗايدﺗﻪ ﻗﺪ
اﻧهتﺖ وو ّﻟ ْ
ْ
ﺖ؛ إذ ﻗﺪ أﻋﻠﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ أن ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪ ًا وال ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ُّ

اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ" اﻟﺬي
اﻟﺮﺋﻴيس وراء ذﻟﻚ ﻫﻮ "ﻋﺪم االﺳﺘﻘﺮار
إبن اﻟﺴﺒﺐ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻛﻬﺬه .وﻗﺎﻟﻮا ّ
ّ
ّ
أﻇﻬﺮه يف أوج ﻣﺮﺿﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻠﻢ أبﺣالم ﻏﺮﻳﺒﺔ وﻫﻠﻮاست.

واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،ألﻧّﻪ
إراسﻟﻴﺘان اﻟﺼﻐرية يف اﻟﻤﺪرﺳﺔ
ﻗﺮر أيب أ ّال ُحيﺎرب ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،وﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ يف
ّ
ُ
ّ

ﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻔﺮض إرادﺗﻪ ﻋىل اآلﺧﺮﻳﻦ.
اﻟﻤ
ّ
ﺑﺒاسﻃﺔ ﻟﻢ ﻳﻜُ ﻦ ﻗﻂ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎة ُ

53

אאאאא؟
ﺘﻐري يف األﺣﺪاث ﻟﻢ ُ
ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ابب
أن
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ
واﻟﺪاي ﻟﻢ ُﻳﺪرﻛﺎ األﻣﺮ يف وﻗﺘﻪ ،إ ّال أن ﻫﺬا اﻟ ُّ
ّ
وﻋىل ُّ

ركس ﺣايﺗﻪ ﻟﻪ .يف اﻟﻮاﻗﻊ،
اﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ .ﻓﻘﺪ ﺟﺮى إﻋﺪادﻫﺎ يف حمﺎوﻟﺔ ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻟﺘﻨﺤﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺬي ّ
ﻏريوا ﻛالﻣﻪ
ﻛﺎن اﻗرتاح اﻟﻄﺒﻴﺐ أن أيﺧﺬ واﻟﺪي راﺣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺠﺮد ﺑﻀﻌﺔ أاسﺑﻴﻊ،
ّ
وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎدة ا ُ
جلﺪد ّ

خلﺪﻣﺔ أﻫﺪاﻓﻬﻢ) .وﻟﻢ ﻧﻌﺮف اﻟﺴﺒﺐ احلﻘﻴﻘﻲ وراء اﻟﻬﻠﻮاست اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ حتﺪث أليب إال ﺑﻌﺪ ﻣيض

ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻌالج اﻟربوﻣﻴﺪ
ﺛالﺛني ﻋﺎﻣ ًﺎ ﺣني اتكﺸﻒ األﻣﺮ ﻃﺒﻴﺐ آﺧﺮ ،ورشح ﻟان ّأهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ حتﺪث ﻛﺂاثر
ّ
اﻟﺒﺪايئ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ (.وﻟﻢ ﻧﺸﻌﺮ أﺑﺪ ًا حنﻦ أوالده أب ّﻳﺔ ﻣﺮارة ﺑﻐﺾ أو اِﻣﺘﻌﺎض ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ.

واﻟﺪاي ﺻﻮهتﻤﺎ
ﺿﻢ
ميﺮ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺣىت ﻇﻬﺮ ْ
َ
وﻟﻢ ّ
ت ُﻣﺸﻜالت ﺟﺪﻳﺪة يف جمﺘﻤﻊ نكﻴﺴﺘان .ﻓﻘﺪ ّ

أن
إىل أﺻﻮات ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اإلﺧﻮة واألﺧﻮات اآلﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎوﻟﻮا أن حيﺬروا جمﺘﻤﻊ نكﻴﺴﺘان أبرسه ﻣﻦ ّ

أن ﻛالﻣﻬﻢ أيسء ﻓﻬﻤﻪ .ﻓﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ
اﻟﺮمحﺔ األﺻﻴﻠﺔ ﻗﺪ ﺧﻨﻘهتﺎ جمﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ُ
اﻟﻨ ُﻈﻢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ،إال ّ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّأن واﻟﺪي ﻛﺎن
أهنﻢ حيﺎوﻟﻮن ﻋﻤﻞ اﻧﻘاسم ﻣﺘﻌﻤﺪ يف اجلﻤﺎﻋﺔ .وﻋىل ُّ
ﻣهنﻢ ،ﺑﻀﻤهنﻢ أيبُ ،ﺑهتﻤﺔ ّ ُ
ُ

أي ﻧﻮع
ُﻣﺰارﻋﺎ ﻣﺎﻫﺮ ًا )ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﺪ درس اﻟﺰراﻋﺔ يف زﻳﻮرخي( ،إ ّال أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ احلﺼﻮل ﻋىل ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ّ
ﻛﺎن .ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻮن األﻟﻤﺎن يف ابرﺟﻮاي اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ميﻴﻠﻮن إىل اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ اﻟانزﻳني ،ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ

اجلﻨﺴﻴﺔ .وأﺧري ًا وﺟﺪ ﻋﻤﻞ
ﺑﺸﻚ ،أﻣﺎ اﻟربﻳﻄﺎﻧﻴﻮن واألﻣﺮﻳﻜﺎن اﻟﻤﻐرتﺑﻮن ﻓﻜﺎﻧﻮا خيﺸﻮﻧﻪ ألﻧّﻪ جمﺮد أﻟﻤﺎين
ّ
ّ

ﻟﻠﺠﺬام.
ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﺔ يف
ﻣﺼﺤﺔ ُ
ّ
ُ

ﻌﺪ ﻋﻤالً ﻛﻬﺬا
يف أواﺋﻞ األرﺑﻌﻴﻨايت ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ُﻫانك ﻋالج ﻟﻤﺮض اﻟربص ،وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎن ُﻳ ُّ

ﺧﻄري ًا ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .وﻟﻘﺪ ّ
أن ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺬا ﻗﺪ حيﺮﻣﻪ
ﺣﺬر اﻟﻜﺜريون واﻟﺪي ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى وأﺧربه أﻛرث ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ ّ

ﻣﺮ ﺑﻪ ﻳﻔﻮق اﻟﻮﺻﻒ.
ﻣﺮة أﺧﺮى .ﻓﺎﻟﻌﺬاب اﻟﺬي ّ
ﻣﻦ رؤﻳﺔ أوالده وزوﺟﺘﻪ ّ

جلﺬام ﻫﺬه .ﻓﻠﻘﺪ ﻗﻔﺰت ﻋىل
ﻟﻦ أﻧىس ﻣﺪى ﻓﺮﺣيت يف اﻟﻴﻮم اﻟﺬي رﺟﻊ ﻓﻴﻪ واﻟﺪي ﻣﻦ
ّ
ﻣﺼﺤﺔ ا ُ

وﺻﺤﺖ" :ﻋﺎد أيب!" ّ
أن اجلﻤﻴﻊ ﻗﺎﺑﻠﻮان ﺑﻨﻈﺮات
تكﻔﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ
ُ
ميﺮ ﺑان ،إ ّال ّ
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ُّ

ﺟﺎﻣﺪة.

احلﻘﻴﻘﻲ وراء رﺣﻴﻞ أيب :ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮ أن اﻟﺮﻋﺎة اﻟﻜﻨﺴﻴني
وﻣﻀﺖ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ أن أتكﺸﻒ اﻟﺴﺒﺐ
ّ
ﺴﺘﺒﺪﻳﻦ ﺟﺪ ًا ،وﻗﻤﻌﻴني ،وابردي اﻟﻘﻠﺐ .وﻟﻤﺎ ﻃﺎﻟهبﻢ أبن ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻫﻢ أﻛرث رمحﺔ
جلﻤﺎﻋﺘان ﺻﺎروا ُﻣ
ّ
ﻳﻜﻦ أيب ﻟﻬﻢ أ ّﻳﺔ ﺑﻐﺾ أو ركاﻫﻴﺔ.
وأوﺳﻊ ﺻﺪر ًاّ ،اهتﻤﻮه أبﻧّﻪ "
ﻋﺎﻃﻔﻲ" .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ّ
ّ

يف اﻟﻌرشﻳانت ﻣﻦ ﻋﻤﺮي ﺳﻤﻌﺖ ألول ﻣﺮة ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺺ واألﺣﺪاث ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎء أيب

ﺗﻢ ﺗﻨﺤﻴيت ﺟﺎﻧ ً
ُ
اب ﺑال ﻣربر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻﺪﻗﺎيئ
اﻟﻘﺪاﻣﻰ .ﻓﺎرﺗﻌﺒﺖ .وﺗاسءﻟﺖ" :ﻣﺎذا ﺳﻴﻜﻮن ُّ
رد ﻓﻌيل إذا َّ
وزﻣاليئ اﻟﺬﻳﻦ أﺛﻖ ﻓهيﻢ؟"

أﺗﻨﺤﻰ ﻋﻦ دوري ﻛﺸﻴﺦ
جمﺘﻤﻊ مجﺎﻋﺘان ﻓﺠﺄة أن
ويف ﻋﺎم 1980
ُ
ّ
ﻋﺮﻓﺖ اجلﻮاب .ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﻣين ُ

ﻟﻤ ّﺪة ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻋرش ﺳﻨﻮات .وﻟﻐﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻟﺴﺖ
نكيس ،وﻫﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟيت ﻋﻤﻠﺖ هبﺎ ُ
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اﻟﻤ َﻘ ّﺴﻢ اﻟﺬي آذى أﻫيل ﻗﺒﻞ أرﺑﻌني
ﻣأتﻛﺪ ًا متﺎﻣ ًﺎ ممﺎ ﺣﺪث .ابﻟأتيكﺪ ﻛﺎن ﻫانك ﻧﻔﺲ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻐرية ُ
ﺿﺪي ﻋىل
اﻟﻤﺮة ﻛﺎن أﺻﺪﻗﺎيئ وزﻣاليئ وأﺧﻮاين ﻣﻦ أيب وأﻣﻲ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻘﻠﺒﻮا
ﻋﺎﻣ ًﺎ ،وﻟﻜﻦ يف ﻫﺬه
ّ
ّ
األ ﻛرث .ﻓﺎﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا دامئ ًﺎ ميﺪﺣﻮﻧين
وﻳﺸﺠﻌﻮﻧين ﺻﺎروا ﻓﺠﺄة ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ أﺧﻄﺎء يف ﻛُ ّﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ.
ّ

ونكﺘﻴﺠﺔ ﻟﺸﻌﻮري ابحلرية واﻟﻐﻀﺐ ،ﺻﺎرت ﻟﺪي دواﻓﻊ ﻟﻠﺮد ﻋىل اﻟرش ابﻟرش .وﻟﻜﻦ ﻫﺬا

ﺳﻴﺊ ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل :إذ ﺗﻮ ّﻓﺖ واﻟﺪيت مبﺮض اﻟرسﻃﺎن جمﺮد ﻗﺒﻞ أاسﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ،
اﻟﺘﺤﻮل ﺣﺪث يف وﻗﺖ ّ
ُّ

أي وﻗﺖ ﻣىض .وأردت
ابإلﺿﺎﻓﺔ إىل أﻧين ﺷﻌﺮت يف ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ّ
أن جمﺘﻤﻊ نكﻴﺴﺘان حياتﺟين أﻛرث ﻣﻦ ّ
ايﺋ ً
ﺪﻋﻤين يف
اس حتﺴني ﻣﺎ أﻗﻮم ﺑﻪ واﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻜﺎﻧيت "اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ" .وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ احلﺎل ،ﻓﻘﺪ رﻓﺾ أيب أن ُﻳ ّ

ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اآلﺧﺮون ﺑان -
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ّ
ﺷﻦ ﺣﺮب ُﻣ ّ
ﻀﺎدة ﻋىل ُ
وذركين أﻧّﻪ يف اﻟهنﺎﻳﺔ حنﻦ ﻟﺴان ﻣﺴﺌﻮﻟني ّ
ﻋﻤﺎ ﻧﻔﻌﻠﻪ حنﻦ هبﻢ.
ّ
وﻟﻜﻨان ﻣﺴﺌﻮﻟني ﻓﻘﻂ ّ

ﻧﻘ ً
ﻧﺘﺤﺪث ،ﺑﺪأت أدرك أﻧّين ﻟﻢ أﻛُ ﻦ ّ
اي وﺑال ﻟﻮم ﻛﻤﺎ نكﺖ أﻋﺘﻘﺪ .ﻓﻔﻲ أﻋﻤﺎيق
نكﺎ
وﺑﻴﻨﻤﺎ ّ
ّ

ً
ﻋيل أن أﻃﻠﺐ ﻣهنﻢ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﺑﺪال
ُ
نكﺖ أمحﻞ ﺿﻐﻴﻨﺔ جتﺎه أﻓﺮادا ُﻣﻌﻴﻨني يف جمﺘﻤﻊ نكﻴﺴﺘان .وﻛﺎن جيﺐ ّ
أبن ﻫانك
ﺠﺮد أن ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا ،اختﺬ رصاﻋﻲ ﻣﻌىن ﺟﺪﻳﺪ ًا .ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮت
ّ
ﻣﻦ ُحمﺎوﻟﺔ ﺗربﻳﺮ ﻧﻔيس .و ُمب ّ
ﺳﺪا اﻧﻔﺠﺮ يف ﻣﻜﺎن ﻣﺎ يف أﻋﻤﺎق ﻓﺆادي .ﻓﻜﻞ األذﻳﺔ اﻟيت نكﺖ أﺷﻌﺮ هبﺎ اسﺑﻘ ًﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ختﺪش

ﻛرباييئ واﻧﺘﻔﺎﺧﻲ؛ أﻣﺎ اآلن ،ﻓﺘﺤﺮرت وﺻﺎر مبﻘﺪوري أن أأسل ﻧﻔيس :ﻣﺎ ﻓﺎﺋﺪة ذﻟﻚ ﻋىل اﻟﻤﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ؟

وحتﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺸﻨﺠﺎت اﻟيت
وﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻋىل ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣاسر األﺷايء
ُّ
أبﻧان آذﻳانﻫﻢ يف اﻟﻤﺎيض وﻃﻠﺒان ﻣهنﻢ اﻟﺴﻤﺎح .وﺑﻴﻨﻤﺎ نكﺎ
ﺣﺪﺛﺖ ،ذﻫﺒﺖ وزوﺟيت إىل ُأانس ﺷﻌﺮان
ّ
أبن محال أﺧﺬ ﻳزناح ﻋﻦ ﻗﻠﻮﺑان ﺗﺪرجي ً
اي.
ﻧﺬﻫﺐ ﻣﻦ واﺣﺪ آلﺧﺮ ﺷﻌﺮان ّ

وﻟﻜهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ ﺳﻨﺔ ُﻣﺆﻟﻤﺔ ﺟﺪ ًا ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل وﻟﺰوﺟيت،
ﻫﺎﻣﺔ أﻳﻀ ًﺎ .إذ ّأهنﺎ
ّ
ّ

ﺣﺲ ﻣﺮﻫﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠان ﻣﻊ اآلﺧﺮﻳﻦ.
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟايت اﻟيت حنﻤﻠﻬﺎ اآلن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺼﻮﻟان ﻋىل
أﻫﻠﺘان
ّ
ٍّ
ّ

وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻬﻢ
هيﻢ إن أاسء اﻟانس ﻓﻬﻤﻚ أو اهتﻤﻮك ﻇﻠﻤ ًﺎ؛
ّ
ﻛﻤﺎ ﻋ ّﻠﻤﺘان درواس ﻟﻦ ﻧﻨاسﻫﺎ أﺑﺪ ًاّ .أو ًال ،ال ُّ

ﻫﻮ أ ّال ﺗُيسء أﻧﺖ ﻓﻬﻢ اآلﺧﺮﻳﻦ أو ّﺗهتﻤﻬﻢ ﻇﻠﻤ ًﺎ .اثﻧ ً
اي ،ﺻﺤﻴﺢ أن ﻗﺮار اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ ذﻧﻮب اآلﺧﺮﻳﻦ جيﺐ

ﻧﺘﻐري وﻧﻘﻮم هبﺬه اخلﻄﻮة ﺑﻔﻀﻞ ﻗﻮﺗان اﻟﺒرشﻳﺔ
أن ﻳﻜﻮن دامئ ًﺎ انﺑﻌ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ،إال أﻧان ال ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ّ

ُ
أبن ﻫانك ﻣﻦ ﻏﻔﺮ ﻟان.
اﻟﺬاﺗﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻘﺪرة ﻋىل اﻟﻐُ ﻔﺮان ال أتيت ّ
ﻣان ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ جتﺮﺑﺘان اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ّ

 "Jim and Carolyn Weeks    "  أبوﻗﺎت ﻋﺴرية يف اﻟﺴﻨﺔ ﻧﻔهسﺎ .ﻓﻘﺪ
ﻟﻠﻤﺼﺎحلﺔ .وﺗﻜﺘﺐ "ﻛﺎروﻟني" ﻗﺎﺋﻠﺔ:
وﺟﺪا أﻳﻀ ًﺎ ّ
أن اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ُ
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ﻣﺮ ﻋىل إﻗﺎﻣﺘان يف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي )جمﺘﻤﻊ ﺑﺮودرﻫﻮف( مخﺴﺔ ﺳﻨﻮات ،وﻛﺎن
يف ﻋﺎم  1980ﻛﺎن ﻗﺪ ّ

ﻃﻤﻮﺣان أن ﻧﺼري أﻋﻀﺎء ﻛﺎﻣﻠني يف اجلﻤﺎﻋﺔ األﺧﻮﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اِﺗّﺴﻢ ابﻟﻔﻮىض واﻟﺘﺸﻮﻳﺶ،
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ ﻓﻬﻢ األﻣﻮر ،ﺗﻀﺎﻳﻘان ﺑرسﻋﺔ واﻧهتﻰ ﺑان األﻣﺮ أبن ﻧرتاﺟﻊ وﻧزنوي ﺟﺎﻧ ً
اب.

ﻟﻌﺪة أاسﺑﻴﻊ ﻟﻴﺘﺴىن ﻟان اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻗﻒ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي
ّ
ﻗﺮران أن ﻧﻄﻠﺐ ﺗﺮك ُ
وأﺧري ًا ّ

احلﻆ أاسء اﻟانس ﻓﻬﻢ ﻃﻠﺒان ،واﻧهتﻰ ﺑان األﻣﺮ هبﺠﺮ اجلﻤﺎﻋﺔ ﻛﻠ ً
ّ
اي
ﻛﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ جنﺪ ﺳالﻣ ًﺎ .وﻟﺴﻮء

وﻛﺄﻧﻪ رﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﻏري رﺟﻌﺔ .ﻓﻠﻦ أﻧىس يكﻒ ربكان اﻟﺴايرة وﻏﺎدران .وﺟﺎء ﺑﻌﺾ األﺻﺪﻗﺎء ﻟﺘﻮدﻳﻌان
أبي يشء ﺳﻮى ﺑﻔﺮاغ ﻋﻈﻴﻢ.
وﻟﻜين ﻟﻢ أﺷﻌﺮ يف داﺧيل
ّ
ّ

نكﺎ ﻣأتﻛﺪﻳﻦ أبﻧان ﺳﻨﺼﺒﺢ أﻋﻀﺎء دامئني يف ُجمﺘﻤﻊ ﺑﺮودرﻫﻮف األﺧﻮي،
ﻓﻘﺒﻞ أاسﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ ُ ّ

ﺿﺤﻴان ّ
حتﻄﻤﺖ ّ
أﻣﺎ اآلن ،ﻓﻘﺪ ّ
ﺑﻜﻞ يشء ﻟﻜﻲ ﻧﻨﻀﻢ ﻟﻬﺬا األﺳﻠﻮب ﻣﻦ احلاية.
ﻛﻞ أﺣالﻣان .إذ أﻧان ﻗﺪ
ّ
نكﺎ ﻋﺎﺋﻠﺔ اشﺑﺔ ﻣزتوﺟﺔ ﺣﺪﻳ ً
اث ﻓﻘﺪ ﺟﻠﺒان ﻣﻌان ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻣﻦ ﻫﺪااي زواﺟان اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال
وﻛﻮﻧان ّ

ونكﺎ ﻗﺪ ﺳﻠﻤان ﺳايرﺗان وﻛﻞ ﻣﺎ منﻠﻚ إىل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي.
آﻧﺬاك ﻣﻐﻠﻔﺔ ﺑﻮرق اﻟﻬﺪااي.
ّ

ﻟﻘﺪ ﺟﻬﺰان اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي ﺑاشﺣﻨﺔ ممﻠﻮءة ابألاثث وﺣىت ﺑاسﺋﻖ ﺧﺎص ﻟﺘﻮﺻﻴﻠان إىل اﻟﺒﻴﺖ

ﻋان .ﻟﻘﺪ
نكﺎ ﻣﺎ ﻧﺰال ﻧﺼﺎرع ﻣﻊ أﺣﺎﺳﻴﺲ رﻓﻀﻬﻢ وختﻠهيﻢ ّ
اجلﺪﻳﺪ يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻟﺘﻴﻤﻮر ،إال أﻧّان وﻣﻊ ذﻟﻚ ّ

ﺷﻌﺮان أبﻧان ﻓﺎﺷﻠﻮن ﺟﺪ ًا .وﺣﺎوﻟان أن ﻧﻨىس ﻛﻞ ذركايﺗان ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي – ﻛﺎﻧﺖ ﻫانك أوﻗﺎ ً
ات
ﺳﻌﻴﺪة ثكرية – وﻧﺮﻣﻲ أﻧﻔﺴان ﺑﻜﻞ ﺛﻘﻠﻬﺎ إىل ﺣايﺗان اجلﺪﻳﺪة يف ﺑﻮﻟﺘﻴﻤﻮر وﺑﻌﻴﺪ ًا ﻋﻦ اجلﻤﺎﻋﺔ األﺧﻮﻳﺔ.

ﺣىت ﺗﻌﺎﻓﻴان ﻣﺎد ً
اي ،وذﻟﻚ ُمباسﻋﺪة بكرية ﻣﻦ األﻫﻞ
ﻣان
واﺳﺘﻐﺮق ّ
األﻣﺮ مثﺎين ﺳﻨﻮات ّ
ّ

واألﺻﺪﻗﺎء .يف ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ رﺿﻴان ابﻟﻨﺼﻴﺐ وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ّ
ﺣﻞ ﺑان .وﺣﺼﻞ ﻛالان ﻋىل وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة،
ﺟﻴﺪة ،وﻛﺎن ﻟﺪهيﻢ ثكري ﻣﻦ األﺻﺪﻗﺎء ,وﺑﻘﻲ ﻟان جمﺮد ﺑﻀﻌﺔ ﺳﻨني إلﻃﻔﺎء دﻳﻦ
وداوم األوالد يف ﻣﺪارس ّ

وحتﺪﺛان ﻣﺒﺪﺋ ً
رﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎر .أﻣﺎ داﺧﻠ ً
اي ﻋﻦ
ﻓﻜان ﻓﺎرﻏني ووﺣﻴﺪﻳﻦ ،وﻋﻠﻤان أبﻧان ﻧﻔﺘﻘﺮ إىل يشء ﻣﻬﻢ.
اي ّ
ّ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات خت ّﻠﻴان ﻋﻦ ﻫﺬا األﻣﻞ ابﻟﻜﺎﻣﻞ .ﻟﻢ
ُحمﺎوﻟﺔ اﻟﻌﻮدة إىل جمﺘﻤﻊ ﺑﺮودرﻫﻮف األﺧﻮي
ّ
وﻟﻜﻨان ﺑﻌﺪ ّ
نكﺎ ابحلﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ ﺑﻨﻴان ﺟﺪارا ﺿﺨﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻐﺾ واالﻣﺘﻌﺎض يف ﻗﻠﻮﺑان.
ﻧُﺪرك وﻗهتﺎ أﻧّان ُ ّ

رن ﺟﺮس اﻟﺘﻠﻴﻔﻮن يف
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻋرشة أﻋﻮام ﻋىل رﺣﻴﻠانّ ،
يض ﻣﺎ ُ
يف ﺻابح أﺣﺪ األايم وﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
ذات اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي رﻛﺐ ﻓﻴﻪ أوالدان أﺗﻮﺑﻴﺲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋىل اخلﻂ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي
وﻟﻜﻨان ُﻗﻤان ﺑﺪﻋﻮهتﻤﺎ ﻋىل اﻟﻌاشء.
نكﺎ ﺧﺎﺋﻔني،
ّ
ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮﻣﺌﺬ يف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وأرادت زايرﺗان .يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ُ ّ

نكﺎ ﻧﻌﻠﻢ أﻧّان ﻧﺸﻌﺮ جبﺮح ﻋﻤﻴﻖ يف داﺧﻠان.
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧّان ﻟﻢ
ﻧﺴﻮي مجﻴﻊ ﻣاشﻋﺮان ،ﻓﻠﻘﺪ ُ ّ
وﻋىل ُّ
ّ
ﻟﻤﺠ ّﺮد
ﻣﺮة أﺧﺮى إ ّال ﺑﻌﺪ ﻣيض ّ
ﻋﺪة هشﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ زُ رانﻫﺎ ُ
وﻏﺎدرت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻟﻢ ﻧﺮ ّ
أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ األﺧﻮﻳﺔ ّ
زايرة "يف ﻋﻄﻠﺔ هنﺎﻳﺔ األﺳﺒﻮع".

وإذا ﺑان ﻧﻌﺎود اﻟﺰايرة أﺛانء ﻋﻄﻠﺔ هنﺎﻳﺔ أﺳﺒﻮع اثﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ ُدﻋﻴان إىل اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎص ابألﻋﻀﺎء

ﺟﻴﺪ وﻟﻜﻦ يف
ﻟرشح ﻣﻮﻗﻔان وﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻪ ﻟﻜﻲ ﻧﺒﻘﻰ ﻋىل األﻗﻞ أﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .وﺑﺪأ االﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﻜﻞ ّ

ﺑﺸﺪة ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻤان ﺟﻴﺪ ًا .وﻫﻮ
ﺻﺪﻣان ﻣﻦ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي وﺛﻘان ﻓﻴﻪ
ّ
هنﺎﻳﺘﻪ ُ
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أﻣﺮ ﻣﺆﻟﻢ .وﺑﻌﺪ االﺟﺘﻤﺎع ﺷﻌﺮان أبﻧّﻪ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻫانك رﻏﺒﺔ يف داﺧﻠان ﻟﻨﻜﻮن أﺻﺪﻗﺎء ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
األﺧﻮي وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ أﻛرث ﻣﻦ ذﻟﻚ.

ﻟﻤ ّﺪة
وﻟﻚ أن
ﺗﺘﺨﻴﻞ دﻫﺸﺘان ،ﻓﻔﻲ ﺻابح اﻟﻴﻮم اﻟاتيل ﻗﺎد ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ وزوﺟﺘﻪ ﺳايرهتﻤﺎ ُ
ّ

أهنﻤﺎ أﺗاي ،ﻟﻢ ﻧﻜُ ﻦ راﻏﺒني يف رؤﻳهتﻤﺎ يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ؛ ﻓﻘﺪ
اسﻋﺘني ﻟريوان وﻟﻴأسﻟﻮا اﻟﻌﻔﻮ ّ
ﻣان ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻤﻌان ُ

ﻣﻌﻬﻤﺎ .وﻟﺪﻫﺸﺘان ﻓﻘﺪ ﻗﺎﺑالان أبذرع
اﻟﺘﺤﺪث
نكﺎ ﺧﺎﺋﻔني ممﺎ ﺳﻨﻘﻮﻟﻪ .ﺛﻢ واﻓﻘان ﻋىل ﻣﻀﺾ ﻋىل
ُّ
ُّ
ُ

ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﺤﺔ ﻛﻌالﻣﺔ ﻟﺘﺤﻴﺔ اﻟﺴالم.
متألﻫﺎ اﻟﺪﻣﻮع .وﻗﺎال أبهنﻤﺎ آﺳﻔﺎن،
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ وﻋﻴﻮن
ُ
ّ
وﻣﺪا ﻟان أايدهيﻤﺎ ُ

اي ﻟﻬﺎ ﻣﻦ حلﻈﺔ! ﻓﺒﻌﺪ ّ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌال ﺑان ،وﺑﻌﺪ ﻋرشة ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻜﻮاﺑﻴﺲ ،وﺑﻌﺪ ﻛُ ّﻞ ﻣﺎ ﻣﺮران ﺑﻪ ،يكﻒ
وﻟﻜﻨان ﻟﻢ ﻧﺴﺘﻄﻊ .ﻓﺎﻣﺘﺪت أايدﻳان ﻟﻬﻤﺎ
اﻟرتاﺟﻊ
ُميﻜﻨان اي ﺗﺮى أن ﻧﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ؟ ﺣﺎوﻟان
ّ
ُ
واسحمانﻫﻤﺎ ...ويف ﻏﻀﻮن هشﻮر ﻗﻠﻴﻠﺔ رﺟﻌان إىل جمﺘﻤﻊ ﺑﺮودرﻫﻮف األﺧﻮي.

ﺣىت ﺷﻌﺮا
ﺠﺮد ﻋﻮدة " ِﺟﻢ" و"ﻛﺎروﻟني" إىل ﺑﻴهتﻤﺎ )أي مجﺎﻋﺔ احلاية اﻟﻤﺸرتﻛﺔ( ﻟﻢ ميﺾ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ّ
و ُمب ّ

أهنﻤﺎ أﻳﻀ ًﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮان ﺧﺎﻟﻴني ﻣﻦ اﻟﺬﻧﺐ .ﻓﺘﻜﺘﺐ "ﻛﺎروﻟني":
ُّ

اﻟﻘﺼﺔ  -وﻫﻮ إﻧّان ﺷﺨﺼ ً
ﺘﺸﺒﺜني ﺑﺮأﻳان .وﻛﺎن
ﻛﺎن ﻋﻠﻴان أن ﻧﺮى اجلﺎﻧﺐ اآلﺧﺮ ﻣﻦ
اي ُ ّ
ّ
نكﺎ ﻋﻨﻴﺪﻳﻦ و ُﻣ ّ
اﻟﻤﺼﺎحلﺔ.
ﻛربايؤان ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ُ

إن اخلالﻓﺎت اﻟيت ﻳﻜﻮن ﻓهيﺎ ﻃﺮف واﺣﺪ ﻋىل ﺣﻖ ﻫﻲ ﻣﻌﺪودة ﺟﺪ ًا .ﻓﻔﻲ ﻛربايﺋان ال ﻧﺮى ﻏري أﺧﻄﺎء

اآلﺧﺮﻳﻦ وﻧﺘﻌﺎﻣﻰ ﻋﻦ أﺧﻄﺎءان .وإن ﻟﻢ ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ اﻟﺘﻮاﺿُ ﻊ ،ﻓال ﻧﻘﺪر أن ﻧﻐﻔﺮ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ أو أن ُﻳﻐﻔﺮ ﻟان .ﻧﻌﻢ،
وﻟﻜﻨﻪ ﺟﺰء حمﺘﻮم وال ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ يف احلاية .ﻓﺎﻟﻤﻐﻔﺮة متﻜﻨان ﻋىل جتﺎوز ﻋﻘﺒﺔ األﻟﻢ ،ﺣىت ﻟﻮ
ﻫﺬا ﻣﺆﻟﻢ،
ّ

اِﻋرتﻓان ابألﻟﻢ ،وأتﺧﺬان إىل اﻟﻔﺮح اﻟانجت ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ .ﻳﻜﺘﺐ "م .ﺳﻜﻮت ِﺑﻚ :"M. Scott Peck

ال ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺒﻴالً ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺣاية ﻧﻔﻴﺴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ُ
ﻧﻜﻦ راﻏﺒني ﻟﻨأتﻟﻢ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى ،وﻧﺘﺬوق اﻟﻜﺂﺑﺔ واﻟأيس،

واخلﻮف واﻟﺬﻋﺮ ،واألىس واحلﺰن ،واﻟﻐﻀﺐ ،وﻋﺬاب اﻟﻤﻐﻔﺮة ,واحلرية واﻟﺸﻚ ،واالﻧﺘﻘﺎد واﻟﺮﻓﺾ .ﻓﺎحلاية

اخلﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺰّ ق ابﻟﻤاشﻋﺮ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن جمﺪﻳﺔ ﻟان ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ أﻳﻀ ًﺎ .ﻓال ميﻜﻨان أن ﻧﺸﻔﻲ اآلﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺪون االﺳﺘﻌﺪاد ألن جيﺮﺣان اآلﺧﺮﻳﻦ.

ﻣان أن ُﻳ َﻌ ّﺮي ﺑﻌﻀان روﺣﻪ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
احلﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واألﺻﺪﻗﺎء واﻟﺰﻣالء ﻳﺘﻄﻠﺐ ّ
ّ
إن ُ
ّ
ﻟﺒﻌﺾ .ومييض "يس أس ﻟﻮﻳﺲ" إىل ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻴﻘﻮل" :ﻣﻌىن أن حتﺐ ،ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑالً

ﻟإلجنﺮاح .ﻓﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺧﺎرج اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺬي ُميﻜﻨﻚ ﻓﻴﻪ أن ﺗﻜﻮن آﻣ ً
ان متﺎﻣ ًﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ األﺧﻄﺎر

اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻫﻮ اجلﺤﻴﻢ".
واإلزﻋﺎﺟﺎت اﻟانمجﺔ ﻋﻦ
ّ
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أن مبﻘﺪور اﻟﻐﻔﺮان أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟانس ﺑﻌﻀﻬﻢ إىل ﺑﻌﺾ .وميﻜﻦ
ﺗُﻈﻬﺮ ﻟان ﻗﺼﺔ " ِﺟﻢ" و"ﻛﺎروﻟني" ّ

ﺗﻢ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠهيﺎ ،أن ﺗﺆدي إىل حمﺒﺔ أﻋﻈﻢ .ﻓﻬﻲ مبﻘﺪورﻫﺎ أن ﺗﻘﻮي وال ﺗﻀﻌﻒ
ﻟألوﻗﺎت اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ،إذا ّ

راﺑﻄﺔ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﻮائم.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟاثﻣﻦ

  
ﻳﺴﺄﻟﲏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﻧﺼﻴﺤﱵ ﻟﺰﻭﺟﲔ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣُﺸﻜﻼﺕ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻤﺎ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺃﺟﻴﺐ :ﺻﻠﱡﻮﺍ

ﻭﺍﻏﻔﺮﻭﺍ .ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺕ ﻛﺜُﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ :ﺻﻠﱡﻮﺍ ﻭﺍﻏﻔﺮﻭﺍ .ﻭﻣﺮّﺓ ﺃﺧﺮﻯ

ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻞّ ﺃﻡّ ﺗﻌﻴﺶ ﲟﻔﺮﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱﹼ ﺩﻋﻢ ﻋﺎﺋﻠﻲ :ﺻﻠﻲﹼ ﻭﺍﻏﻔﺮﻱ.

ﺍﻷﻡ ﺗﺮﻳﺰﺍ Mother Teresa

إن
ّ

ّ ً
ﺳﻴﺘﺤﻮل اﻟﺰواج إىل ﺟﺤﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،وﻫﺬا ﻣﺎ رأﻳﺘﻪ دامئ ًﺎ
ﻳﻮﻣاي
ﻟﻢ ﻳﻐﻔﺮ اﻟﺰوج واﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ
ّ

زتوﺟني .ورأﻳﺖ أﻳﻀ ًﺎ أﻧّﻪ ُميﻜﻦ ّ
ﺣﻞ
ﺧالل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟيت ﻗﻀﻴهتﺎ يف اﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻜﻨﺴﻴﺔ ُ
ﻟﻠﻤ ّ

أﻋﻘﺪ اﻟﻤﺸﻜالت ﺑﻜﻠﻤﺘني ﺑﺴﻴﻄﺘني أال وﻫﻤﺎ" :أان آﺳﻒ".

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋىل اﻟرشﻳﻚ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ رشﻳﻚ ﺣايﺗﻪ اﻟﺴﻤﺎح .إذ ﻳﺘﻄ ّﻠﺐ اﻟﻤﻮﺿﻮع

ﻨﺠﺢ اﻟﺰواج وميﻨﺤﻪ اﻟﺼﺤﺔ :إذ ﻳﻌﻴﺶ ﻛال اﻟرشﻳﻜني
إﺗّﻀﺎﻋ ًﺎ واﻋرتاﻓ ًﺎ ابﻟﻀﻌﻒ واخلﻄﺄ .وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ُﻳ ّ

يف اِﺗّﻀﺎع ُﻣﺘابدل ُﻣﺪرﻛني متﺎﻣ ًﺎ اﻋﺘﻤﺎدﻫﻤﺎ اﻟﺪاﺧيل ﻋىل ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ.

ﻟﻘﺪ اِﻋاتد "دﻳرتﻳﺶ ﺑﻮهنﻮﻓﺮ  "Ditrich Bonhoefferوﻫﻮ اﻟﻘﺲ األﻟﻤﺎين اﻟهشري اﻟﺬي ﺳﺠﻨﻪ

ﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ أﻋﻀﺎء
ﻫﺘﻠﺮ يف اﻟﺜالﺛﻴﻨايت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎيض ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟانزي -اِﻋاتد أن
ّ

اجلﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻐرية اﻟيت ﻛّ ﻮهنﺎ ﻋﻦ ﺟاسﻣﺔ احلﺎﺟﺔ إىل "ﻋﻴﺶ ﻣﺸرتك يف ِﻇ ّﻞ اﻟﻐُ ﻔﺮان "،ألّﻧﻪ ﺑﺪون اﻟﻐُ ﻔﺮان
ُرصوا ﻋىل ﺣﻘﻮﻗﻜﻢ ) (...وال
ﻣﺮة ﻳﻘﻮل" :ال ﺗ ّ
ال ُميﻜﻦ أن ﺗﻨﺠﺢ أ ّﻳﺔ رشﻛﺔ إﻧاسﻧﻴﺔ والﺳﻴﻤﺎ اﻟﺰواج .وتكﺐ ّ

ﻳﺘﺼﻴﺪ ﺑﻌﻀﻜﻢ أﺧﻄﺎء ﺑﻌﺾ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻠﻴﻘﺒﻞ
ﻳﻠﻮم ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀ ًﺎ ،وال حيﻜﻢ أو ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀ ًﺎ ،وال
ّ
ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺣﺎل ﺑﻌﺾ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ،وﻟﻴاسحم ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀ ًﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم وﻣﻦ أﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻪ".
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اﺳﺘﻤﺮت ﺛالﺛﺔ ومخﺴني ﻋﺎﻣ ًﺎ إىل أﻳﺔ ُﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان.
ﻟﻢ ﻧﻔﺘﻘﺮ أان و"ﻓريﻳان" ﻃﻮال ﻓرتة زواﺟان اﻟيت
ّ

يض أﺳﺒﻮع ﻋىل زﻓﺎﻓان ﺗﻘﺎﺑﻠان ﻣﻊ ّأول أزﻣﺔ يف ﺣايﺗان .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﺧيت ﻗﺪ ﺻﻨﻌﺖ يل ،وﻫﻲ
ﻓﺒﻌﺪ ُﻣ ّ
واﻟﺪي وأﺧﻮايت ﻋىل اﻟﻌاشء يف ّ
ونكﺖ أان
ﺷﻘﺘان اجلﺪﻳﺪة،
ﻓانﻧﺔ ،جمﻤﻮﻋﺔ مجﻴﻠﺔ ﻣﻦ األﻃابق ،ودﻋﻮان
ّ
ُ
ّ
وﻗﻤﺖ أان إبﻋﺪاد ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻄﻌﺎم
و"ﻓريﻳان" ﻗﺪ ﻗﻀﻴان ﻃﻮال ﻓرتة ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ يف إﻋﺪاد اﻟﻄﻌﺎم،
ً

ﻃﺮيف
ُﻣﺴﺘﺨﺪﻣ ًﺎ األﻃابق اﻟيت ﺻﻨﻌهتﺎ أﺧيت .ووﺻﻞ أﻫيل وﺟﻠﺴان ﻟأنﻛﻞ ﻣﻌ ًﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻓﺠﺄة أهنﺎر
ّ
ّ
وﻏﻄﻰ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺼﺤﻮن اﻟﻤﻜﺴﻮرة
اﻟﻤﻨﻀﺪة) ،ﻓﻌىل ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أﻧّين ﻟﻢ أ ُﻗﻢ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻤﻨﻀﺪة ﺟﻴﺪ ًا(،

ّ
ﺗﺘﻤﻜﻦ زوﺟيت
حلﺠﺮة واﻟﺪﻣﻮع متأل ﻋﻴﻨهيﺎ .وﻣﻀﺖ اسﻋﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺒﻞ أن
رﺿﻴﺔ ،وﺧﺮﺟﺖ زوﺟيت ﻣﻦ ا ُ
األ ّ

ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻣﻦ أن ﺗﻐﻔﺮ يل ﻓﻌﻠيت ﻫﺬه ،وﻫﻲ اآلن ﺗﻀﺤﻚ ﻋىل ﺗﻠﻚ احلﺎدﺛﺔ اﻟيت ﺻﺎرت ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻧُﻜﺘﺔ
ّ

ﻣﻌﺮوﻓﺔ.

ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ أﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳان مثﺎﻧﻴﺔ أﻃﻔﺎل ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫانك أﺳابب ثكرية ﻟﻠﺨالﻓﺎت ،ويف ّ
ﻛﻞ ﻣاسء

ﺛﻢ ﻳﻨﺘﻈﺮوين ﻋىل اﻟﻜﻨﺒﺔ ﻣﻊ
ﻛﺎﻧﺖ "ﻓريﻳان" ﺗﻘﻮم إبﻋﻄﺎء ّ
محﺎم ﻟألﻃﻔﺎل وإﻟابهسﻢ ﺑﻴﺠﺎﻣﺎت ﻧﻈﻴﻔﺔّ ،
ونكﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ أرﺟﻊ ﻣﻦ ﻋﻤيل إىل اﻟﻤزنل ،ﻳﺮﻏﺐ األوالد يف اﻟﻠﻌﺐ ﻣﻌﻲ ،وﻳﻨهتﻲ ﺑان
ُُ
اﻟﻤﻔﻀّ ﻠﺔُ .
تكهبﻢ ُ

ﺗﺘﺬرك
األﻣﺮ يف ﺑﻌﺾ األﺣاين ﺑﻘﺼﻒ ﺑﻌﻀان اﻟﺒﻌﺾ ابحلاشﺋﺶ يف احلﺪﻳﻘﺔ ،وﻣﺎ زاﻟﺖ "ﻓريﻳان"
ّ
اﻟاسﻋﺎت اﻟيت ﻗﻀهتﺎ ُﻟزتﻳﻞ ُﺑﻘﻊ احلﺸﻴﺶ واﻟﻄني ﻣﻊ يشء ﻣﻦ اﻟﺘﺬﻣﺮ!

ﻋﺎىن ُﻣﻌﻈﻢ أﻃﻔﺎﻟان ﻣﻦ اﻟﺮﺑﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺻﻐﺎر ًا ،وثكري ًا ﻣﺎ أﻳﻘﻈﻮان ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳ ً
اب ﺑﺴﺒﺐ

ﻛُ ّﺤهتﻢ وأزﻳﺰ ُّ
ﺗﻨﻔهسﻢ ،وﻫﺬا ﻛﺎن ﺳﺒاب يف ثكري ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜالت ﺑﻴﻨان
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ"ﻓريﻳان:
ّ
ألﻃﻤنئ ﻋﻠهيﻢ.
ﻋيل أﺣايان أن أﺗﺮك اﻟﻨﻮم واﻟﺬﻫﺎب إﻟهيﻢ متﺎﻣ ًﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ
ﺗ ّ
ّ
ُﺬركين أﻧّﻪ ّ

نكﺖ أﻗيض أايم ﻃﻮﻳﻠﺔ يف
نكﺎ خنﺘﻠﻒ ثكري ًا ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي
ُّ
نكﺖ أﻗﻮم ﺑﻪ أﻳﻀ ًﺎ .إذ ُ
ً

ُ
وألن دار اﻟﻨرش ﻛﺎﻧﺖ ﺗ ّ
ُﻐﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ بكرية يف
اﻟﻄ ُﺮق ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤيل ﻛﻤﻨﺪوب ﻣﺒﻴﻌﺎت ﻟﺪار ﻧرش منﻠﻜُ ﻬﺎ،
ّ

ﺳﺘﺔ إىل مثﺎﻧﻴﺔ
نكﺖ أﻗيض ﻣﺎ ﺑني ّ
ﻏﺮب والﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻣﺜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻔﻠﻮ وروﺗﺸﻴﺴرت وﺳريايكﻮس ،ﻓﻠﻘﺪ ُ

اي نكﺴ ً
أﺻﺒﺤﺖ راﻋ ً
اي جلﻤﺎﻋﺘان – اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي ،ﺻﺎر
اسﻋﺎت يف ﻗايدة اﻟﺴايرة .الﺣﻘ ًﺎ ،وﺑﻌﺪ أن
ً
نكﺖ أداﻓﻊ ﻋﻦ ﺳﻔﺮي إىل ﺗﻠﻚ
ﻋيل اﻟﺬﻫﺎب ثكري ًا إىل نكﺪا وأوراب وﺣىت إﻓﺮﻳﻘاي .وثكري ًا ﻣﺎ
ُ
ّ
ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ".ﻫﺬا اﻟأتيكﺪ ﻟﻢ ُ
ﻳﻜﻦ ُهيﺪئ ثكري ًا ﻣﻦ روع زوﺟيت اﻟيت
اﻟﻤانﻃﻖ ﻗﺎﺋالً إن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻔﺮة " ّ
اﻟﻤﻜﺜﻒ ،وﻏﺎﻟ ً
ّ
اب ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻘﻰ يف اﻟﺒﻴﺖ
واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺟﺪول أﻋﻤﺎيل
ﻛﺎن ﻋﻠهيﺎ إﻋﺪاد ﺣﻘﺎﺋﺐ اﻟﺴﻔﺮ
ُّ

ﻣﻊ األوالد.

ﺛﻢ أييت وﻗﺖ ﺟﺮﻳﺪة اﻟـ "ﻧﻴﻮﻳﻮرك اتميﺰ" .ﻓﺒﻌﺪ ﻗﻀﺎء ﻳﻮم اشق يف اﻟﺴايﻗﺔ ،ﻟﻢ أرى اﻟرضر يف

ونكﺖ
ﺣﻮايل ﻓﺮﺣني،
االﺿﻄﺠﺎع وﻗﺮاءة اجلﺮﻳﺪة ﻟﺒﻀﻊ دﻗﺎﺋﻖ يف اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن أوالدي ﻳﻠﻌﺒﻮن
ُ
ّ
ﺑﻘﻮة .وﻟﻢ ﻳﺴﻌين رؤﻳﺔ أانﻧﻴيت ﻫﺬه إال ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
ّ
أﺷﺪد ﻋىل ﻫﺬا اﻟﺮأي ّ
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وﻏﺎﻟ ً
اب ﻣﺎ أﻓﻜﺮ ﻣﺘاسﺋالً " :يكﻒ ﻛﺎن ﺳﻴﻨهتﻲ األﻣﺮ ﺑﺰواﺟان إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﻀان ﻣاسحمﺔ ﺑﻌﺾ

ﻛﻞ ﻳﻮم وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ؟" وحنﻦ ﻧﻌﻠﻢ أبن ثكري ﻣﻦ األزواج ﻳانﻣﻮن ﻣﻌ ًﺎ يف ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺮاش وﻳﻌﻴﺸﻮن يف
ّ
ّ ً
ألهنﻢ ﻗﺪ ﺑﻨﻮا ﺟﺪارا ﻣﻦ
ﻳﻈﻞ
أن ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻴﺖ ،إال ّ
ﻧﻔﺴاي ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻟﻤاسﻓﺔ أﻣايلُ ّ ،

ﺑﻴهنﻢ .ﻗﺪ ﺗﻜﻮن احلﺠﺎرة اﻟيت ُﺑين هبﺎ ﻫﺬا اجلﺪار ﺻﻐرية ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ  -ﻧﺴاين ﻋﻴﺪ اﻟﺰواج ﻋىل ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ُ

أن مبﻘﺪور
ﺗﻘﺪم ﻋىل ﻧُﺰﻫﺔ
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻃﺎل اِﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ .ﻏري ّ
اﻟﻤاثل ،أو جمﺮد ُﺳﻮء ﻓﻬﻢ ﺑﺴﻴﻂ ،أو اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻤﻞ ّ
ّ
االﻧﻘاسم اﻟانجت اﻟﺬي ﺻﻨﻌﻮه أن ﻳﺆدي إىل ﻛﺎرﺛﺔ.

أبن اﻟانس ﻏري ﻛﺎﻣﻠني .ﻓﻜﺜري ًا ﻣﺎ ﻳﻔرتض
إبﻣﻜﺎﻧان إﻧﻘﺎذ ثكري ﻣﻦ اﻟﺰجيﺎت ﻟﻮ أدرنكﺎ ﻓﻘﻂ
ّ

اجلﻴﺪة" ﻫﻲ اﻟﻌالﻗﺔ اﻟيت ﺗﻜﻮن ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اجلﺪال واالﺧﺘالﻓﺎت .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺠﺰون ﻋﻦ
اﻟﺰوﺟﺎن ّ
أن اﻟﻌالﻗﺔ " ّ

حتﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﻐري واﻗﻌﻴﺔ ،ختﻴﺐ آﻣﺎﻟﻬﻢ ،وال متيض ﻓرتة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣىت ﺗﺮاﻫﻢ ﻳﻨﻔﺼﻠﻮن ﻋىل

أاسس "ﻋﺪم اﻟﻤالمئﺔ".

أﺧﻄﺎء وﺳﻴﺠﺮح ﺑﻌﻀان ﺑﻌﻀ ًﺎ مبﻌﺮﻓﺔ أو ﺑﻐري
إن اﻟﻨﻘﺺ اﻟﺒرشي وﻋﺪم ﻛﻤﺎﻟﻪ ﻳﻌين أﻧان ﺳرنﺗﻜﺐ
ّ
ً

ﻣﻌﺮﻓﺔ .وﻗﺪ ﻟﻤﺴﺖ يف ﺣاييت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أبن احلﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ واآلﻣﻦ إلﺧﻔﺎﻗﺎﺗان ﻫﻮ اﻟﻤﻐﻔﺮة ،وﺳﺒﻌني ﻣﺮة
يف اﻟﻴﻮم إن ﻟﺰم األﻣﺮ .ﻳﻜﺘﺐ "يس أس ﻟﻮﻳﺲ  "C. S. Lewisﻗﺎﺋال:

اﻟﻤﺘﺴ ّﻠﻄﺔ واﻟﺰوج اآلﻣﺮ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،وأن
يكﻒ ُميﻜﻨان أن ﻧﻐﻔﺮ اﺳﺘﻔﺰازات احلاية
ﻧﺴﺘﻤﺮ يف اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻠﺤﻤﺎة ُ
ّ
ّ

أن ﻧﺘﺬرك
ﺘﺬﻣﺮة واالﺑﻨﺔ
أن اجلﻮاب ﻛﺎﻣﻦ يف أﻧﻪ ﻋﻠﻴان ّ
األانﻧﻴﺔ واالﺑﻦ اﻟﻤﺨﺎدع؟ أﻋﺘﻘﺪ ّ
واﻟﺰوﺟﺔ ُ
ّ
اﻟﻤ ّ

ابﺳﺘﻤﺮار ﻧﻮع اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪ اختﺎذه يف ﺣايﺗان ،وأﻳﻀ ًﺎ أن ﻧﻌين ﻣﺎ ﻧﺮدده يف ﺻالﺗان ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ" ،أﻏﻔﺮ

ﻟان ﺧﻄﺎايان ﻛﻤﺎ حنﻦ أﻳﻀ ًﺎ ﻧﻐﻔﺮ ﻟﻤﻦ أﺧﻄﺄ إﻟﻴان".

      ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺼﻮرة راﺋﻌﺔ يف ﻗﺼﺔ أﻫﻞ زوﺟيت "ﻫﺎﻧﺰ و ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ


وﺗﺴﺒﺐ ﻋانده يف
ﻣﺎﻳﺮ  ."Hans and Margrit Meierﻓﻘﺪ ﻛﺎن "ﻫﺎﻧﺰ" رﺟال ﺻﻠﺐ اإلرادة
ّ
يض هشﻮر ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋىل زواﺟﻬﻤﺎ يف ﻋﺎم
اﻓرتاﻗﻬﻤﺎ يف ﻋالﻗهتﻤﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ وأل ﻛرث ﻣﻦ ّ
ﻣﺮة .ﻓﻘﺪ ُﺳﺠﻦ ﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
 1929ألﻧّﻪ رﻓﺾ االﻟﺘﺤﺎق ابجلﻴﺶ
اﻟﻤﻀﺎد ﻟﻠﺤﺮب
اﻟﺴﻮﻳرسي وذﻟﻚ ألﻧّﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺤﻤﺴني ﻟﻠﻤﺒﺪأ
ّ
ّ
واجلﻴﺶ.

أن "ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ" ﻗﺪ
وﺑﻌﺪ إﻃالق رساﺣﻪ ﺑﻔرتة ﻗﺼرية اِﻓرتق اﻟﺰوﺟﺎن اثﻧﻴﺔ .وﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻳﻌﻮد إىل ّ

اتكﺸﻔﺖ مجﺎﻋﺘان اﻟيت ﺗﻌﻴﺶ ﺣاية ﻣﺸرتﻛﺔ وأرادت االﻧﻀﻤﺎم إﻟهيﺎ .أﻣﺎ "ﻫﺎﻧﺰ" ذو اﻟﺘاير اﻟﺪﻳين

واالﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻪ أﻓﻜﺎر ُخمﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ احلاية اﻟﻤﺸرتﻛﺔ ﻟﻢ ﻳﺮﻏﺐ يف االﻧﻀﻤﺎم .ﻛﺎﻧﺖ "ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ"
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األول ُ
وﺗﻮﺳﻠﺖ إﻟﻴﻪ االﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي وﻟﻜ ّﻦ "ﻫﺎﻧﺰ" ﻟﻴﺲ
ﻣﻨﺬ ﻓرتة ﻗﺼرية
ّ
ﻗﺪ وﻟﺪت ﻃﻔﻠﻬﻤﺎ ّ

وﻣﺮت هشﻮر ﻋﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﻠﺢ يف إﻗانﻋﻪ ابﻟﻤﺠﻲء.
ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﻠني ﻋﻮده ﺑهسﻮﻟﺔّ .

اﻟﻤﺮة ﻛﺎان ﻳﻌﻴاشن يف
ﻣﺮة أﺧﺮى .يف ﻫﺬه
ّ
يض ﺛالﺛني ﻋﺎﻣ ًﺎ وإجنﺎب أﺣﺪ ﻋرش ﻃﻔﻞ ،اِﻓرتﻗﺎ ّ
وﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
اجلﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﻛﺎن ذﻟﻚ يف ﻋﺎم  ،1961وﻫﻮ وﻗﺖ اِﺗﺴﻢ جباسﻣﺔ احلرية واجلﻴاشن اﻟﺪاﺧيل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
أﻣﺮﻳﻜﺎ
ّ
األﺧﻮي .وأﺻﺒﺢ "ﻫﺎﻧﺰ" يف ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ وﻋﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ألﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ رؤﻳﺔ أﺧﻄﺎﺋﻪ وال ُﻣاسحمﺔ
اآلﺧﺮﻳﻦ ﻋىل أﺧﻄﺎهئﻢ يف ّ
ﺣﻘﻪ .وﻣﻦ ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ "ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ" واألﻃﻔﺎل إىل جمﺘﻤﻌان األﺧﻮي يف اﻟﻮالايت

آﻳﺮس وﺑﻘﻰ ﻓهيﺎ ﻃﻮال األﺣﺪ ﻋرش ﻋﺎﻣ ًﺎ اﻟاتﻟﻴﺔ.
أﻣﺎ "ﻫﺎﻧﺰ" ﻓﺎﺷﺘﻐﻞ واﺳﺘﻘﺮ يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻳﻨِ ﺲ ِ
اﻟﻤﺘﺤﺪةّ .

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﻳﺸري ﻋىل أﻧّﻪ حيﻤﻞ ﺿﻐﻴﻨﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫانك أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺎ ﻳﺸري ﻋىل ﺷﻔﺎءه.

وﺗﺪرجي ً
ﺟﺖ ﻣﻦ
ﺗﺰو ُ
اي ﻧأش ﺟﺪار ﻣﻦ اﻟﺒﻐﺾ واالﻣﺘﻌﺎض ﺑﻴهنﻤﺎ وﺻﺎر هيﺪد ابالﻧﻔﺼﺎل اﻟﻤﺪﻳﺪ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ّ

ﺟﺪ ﻣﻦ
"ﻓريﻳان" يف ﻋﺎم  ،1966ﻟﻢ حيرض "ﻫﺎﻧﺰ" واﻟﺪﻫﺎ ﺣىت ﺣﻔﻞ اﻟﺰّﻓﺎف ،وﺑﺪأ أﻃﻔﺎﻟان ﻳﻜربون ﺑﺪون ّ

أﻣﻬﻢ.
ﻃﺮف ّ

يف ﻋﺎم 1972
آﻳﺮس ﻣﻊ "أﻧﺪرايس" أﺧﻲ "ﻓريﻳان" يف ُحمﺎوﻟﺔ ﻟﻨﺘﺼﺎﻟﺢ
ُ
اسﻓﺮت إىل ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﻳﻨِ ﺲ ِ

ﺒﺪ اﻫﺘﻤﺎﻣ ًﺎ ﺑﺬﻟﻚ – الﺳﻴﻤﺎ يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ .وﻟﻢ َﻳ ِﺮ ْد ﺷﻴ ً
ائ ﺳﻮى أن
ﺑﺸﻜﻞ أو آبﺧﺮ ﻣﻊ "ﻫﺎﻧﺰ"،
وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ُﻳ ِ
ّ

ﺗﻌﺮض ﻓهيﺎ ﻟألذى .ويف اﻟﻴﻮم
ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪد
خيﺼﻪ ﻣﻦ
حيﻜﻲ ﻟان ﻣﺎ
ّ
ّ
اﻟﻤﺮات اﻟيت ّ
ّ
اﻟﻘﺼﺔ ،وأن ُﻳﻌﻠﻤان ّ
وأرص ﻋىل أن زايرﺗﻪ ﺳﺘﻜﻮن
األﺧري ﻣﻦ رﺣﻠﺘان ﺣﺪث ﺗﻐﻴري .إذ أﻋﻠﻦ أﻧّﻪ ﺳزيوران يف اﻟﻮالايت اﻟﻤﺘﺤﺪة،
ّ

ﻟﻤ ّﺪة أﺳﺒﻮﻋني ﻓﻘﻂ ،ال أﻛرث ،وأﻛّ ﺪ ﻋىل ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧّﻪ ﺳﻴﺸرتي ﺗﺬركة ﻋﻮدة ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬه ابحلﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ُ
اﻟﺒﺪاﻳﺔ.

نكﺎ
وﻋﻨﺪﻣﺎ حتﻘﻘﺖ اﻟﺰايرة ﻓﻌالً  ،ﺧﺎب ُّ
أن "ﻫﺎﻧﺰ" ﺑﺒاسﻃﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻐﻔﺮ .ﻓﻘﺪ ّ
ﻇﻨان .إذ ّ

أدت إىل ﻏُ ﺮﺑﺘﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ،
ﻗﺪ ﺑﺬﻟان ﻛﻞ اجلﻬﻮد ُﻟزنﻳﻞ ﺻﻌﻮابت اﻟﻤﺎيض واﻋرتﻓان ﺑﺬﻧﺒان يف األﺣﺪاث اﻟيت ّ
وﻟﻜﻨان ﻟﻢ ﻧﺼﻞ ﻟيشء .ﻓﻔﻲ ﻗﺮار ﻓﻜﺮه ،ﻋﺮف "ﻫﺎﻧﺰ" أن اﻟيشء اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨان وﺑﻴﻨﻪ ﻫﻮ
ّ

ﻋﺪم ُﻗﺪرﺗﻪ ﻋىل اﻟﻐُ ﻔﺮان ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺪر ﻋﻠهيﺎ

ﻋﻤﻲ "ﻫﺎﻧﺰ ﻫريﻣﺎن" ،اﻟﺬي
ﺛﻢ أﺗﺖ ﻧُﻘﻄﺔ
اﻟﺘﺤﻮل .ﻓﻔﻲ وﺳﻂ أﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت األﺧﻮﻳﺔ ،اﺳﺘﺠﻤﻊ ّ
ُّ
ﻛﺎن ﻋىل ﻣاشرف اﻟﻤﻮت ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑرسﻃﺎن يف اﻟﺮﺋﺔّ ،
ﻛﻞ ُﻗﻮﺗّﻪ ،وﻗﺎم وا ّجتﻪ حنﻮ "ﻫﺎﻧﺰ" ،وﻗﺮع ﻋىل

ﺻﺪر "ﻫﺎﻧﺰ" ﻗﺎﺋالً " :اي "ﻫﺎﻧﺰ" ،اﻟﺘﻐﻴري جيﺐ أن حيﺪث ﻫان!" وﻗﺪ ﻛ ّﻠﻔﺖ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت "ﻫﺎﻧﺰ ﻫريﻣﺎن"

ﺟﻬﺪ ًا ﺑﻠﻴﻐ ًﺎ ألﻧّﻪ ﻛﺎن حيﺼﻞ ﻋىل أوﻛﺴﺠني أﺿﺎيف ﻣﻦ ﺧالل ﻓﺘﺤيت األﻧﻒ وابﻟﻜﺎد ﻛﺎن ﻗﺎدر ًا ﻋىل اﻟﺘﻜﻠﻢ.
وﻗﺮر وﻗﺘﺌﺬ ﻫانك أن ﻳﻐﻔﺮ – وﻳﻌﻮد .وﺑﻌﺪ أن اسﻓﺮ إىل
ﻫان ﺻﺎر "ﻫﺎﻧﺰ" أﺟﺮد متﺎﻣ ًﺎ .ﻓﺬاﺑﺖ ﺑﺮودﺗﻪّ ،

األرﺟﻨﺘني ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ﻋﺎد آﻧﺬاك ﻟﻴﻨﻀﻢ إىل زوﺟﺘﻪ "ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ" وإىل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي ،ورسﻋﺎن ﻣﺎ

ﻋﺪة ﻋﻘﻮد ﻣﻀﺖ.
هشﺪان أبﻧّﻪ ﻋﺎد إىل ﻧﻔﺲ
اﻟﻬﻤﺔ األﺧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﻧﻴﺔ واحلﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﺬ ّ
ّ
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ميﺲ "ﻫﺎﻧﺰ" ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اﻟيت ﻗﻀﺎﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪ ًا أﻳﺔ اﻣﺮأة أﺧﺮى .وأﺛانء ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
ﻟﻢ ّ

ﻛﺎﻧﺖ"ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ" ﺗ ّ
ُﺼيل ﻳﻮﻣ ً
ﻛالﻫﻤﺎ ،واﺳﺘﻐﺮق
اي ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻮدة زوﺟﻬﺎ .وﻋىل ﻛﻞ ﺣﺎل ،ﻓﻘﺪ أجنﺮح
ُ

أبهنﻤﺎ
األﻣﺮ وﻗات ﻃﻮﻳال إلﻋﺎدة ﺑانء ﺛﻘﺔ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ يف ﺑﻌﺾ .وﺑﺼﻔيت زوج اﺑﻨهتﻤﺎ ،ال ﻳﺴﻌين إال أن أهشﺪ ّ ُ

ﺗﻮﻓﺖ "ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ"
حمﺒﺔ وﻓﺮح وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ أوالدﻫﻤﺎ وأﺣﻔﺎدﻫﻤﺎ إىل أن
ْ
جنﺤﺎ أﺧريا؛ ﻓﻘﺪ ﻋﺎاش ﻣﻌﺎ يف ّ
ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﻋرشة ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ.

اﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ أبﻧان ﺣىت ﻟﻮ ﻏﻔﺮان ﻟ َِﻤﻦ ﻗﺪ ﺟﺮﺣان ثكري ًا ،أﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن

ّ
ﻧﻈﻞ انﻗﻤني ﺟﺮاء اﻟﺬي ﻓﻌﻠﻮه ﺑان؟ ﻫﺬا ﺳﺆال ﺻﻌﺐ ،وﻟﻜﻦ رمبﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﻮﺿﻮع مبﺸﻜﻠﺘان ﻣﻦ أﻧان

ﻧﺘﺨﺬ ﻧﻈﺮة ﺑرشﻳﺔ إزاء اﻟﻌﺪاﻟﺔ أﻛرث ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة .ﻓﺎﻟﻐُ ﻔﺮان أﻛرث ﻣﻦ ُجم ّﺮد ﻋﺪاﻟﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ وﺟﺪه "ﻫﺎﻧﺰ" و

وﻏيب ابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ال ُميﻜهنﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ.
ﻋﻄﻴﺔ .وﻫﺬا ﻗﺪ ﻳﺒﺪو أﻣﺮا ﻏري
ﻣﻨﻄﻘﻲ
"ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ" .إﻧﻪ
ّ
ّ
ّ

ﺗُﻈﻬﺮ ﻟان ﻗﺼﺔ أﻫﻞ زوﺟيت أﻧّﻪ ميﻜﻦ ﺷﻔﺎء ﺣىت اﻟﻔﺮاق اﻟﻄﻮﻳﻞ .وﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰواج

ﻳﺘﻢ إﺻالﺣﻪ وﺷﻔﺎءه ابﻟﻜﺎﻣﻞ؟ ﻣﻦ اﻟهسﻞ أن ﻧﻘﻮل
اﻟﺬي دﻣﺮﺗﻪ اخلايﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﺣيش أن ّ

ﻣﻌﻈﻢ اﻟانس ،إذا أﻋﻄﻴانﻫﻢ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎيف ،واﻟﺘﺤﻔزي ،واﻟﺪﻋﻢ.
ال ،وﻟﻜﻦ وﻓﻘ ًﺎ خلربيت ُميﻜﻦ أن
ﻳﺘﻐري ُ
ّ

أن احلﺐ اﻟﻮيف ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻓﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﺗُﺼﺎﻟﺢ وﺗﻐﻔﺮ.
وﺣىت ﻟﻮ ّ
ﺣﺘﻤﺖ اﻟﻈﺮوف اﻧﻔﺼﺎال ﻣﺆ ّﻗات إ ّال ّ
ّ
ّ

ﻓﻬﻢ ُﻳﻐﻠﻘﻮن ﺑﺬﻟﻚ اﻟابب
وﻟﻢ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ُﻳﻄ ِّﻠﻘﻮن وﻳزتوﺟﻮن اثﻧﻴﺔُ ،
ﻟﻠﺸﻔﺎء ّ
ﻟﻠﻤﺼﺎحلﺔ يف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
أﻣﺎم أ ّﻳﺔ ُﻓﺮﺻﺔ ُ

ﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺸﻔﺎء ابﻟأتيكﺪ .يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
     ﺑﺴﺒﺐ اخلايﻧﺔ ا
ّ

ﺘﺨﺼﺼني ،أو ﻣاسﻋﺪة أﻗﻞ
وحيﺼال ﻋىل ﻣﺸﻮرة ﻣﻦ ُﻣ
ﻬﻢ ابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺰوﺟني أن ﻳﻌﻴاش ُﻣﻨﻔﺼﻠني،
ُ
ّ
ﻣﻦ ُ
اﻟﻤ ّ
رﺳﻤﻴﺔ ،ويف ّ
ﻇﻞ إراشد ﺷﺨﺺ ﻳﺜﻖ
راﻏﺒني يف اﻟﻌﻤﻞ ﻋىل إﻋﺎدة ﺑانء ﺛﻘهتﻤﺎ
ُ
ﻛالﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ .والﺑﺪ أن ﻳﻜﻮان َ

ﺣىت ﻳﺴﺘﻌﻴﺪا زواﺟﻬﻤﺎ.
ّ

ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﺑﺪاﻳﺔ تكﺎﺑيت ﻟﻬﺬا اﻟﻜاتب ﻣﻊ ﺗﻘﺪميﻲ ﻟﻠﻤﺸﻮرة ﻟﺰوﺟني اهنﺎر زواﺟﻬﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ اخلايﻧﺔ

اﻟﺰوﺟﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﺗﺰوج "أﻳﺪ و ﻛﺎرول  "Ed and Carolﻣﻨﺬ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات .وﻗﺪ ﻋﺎىن"أﻳﺪ" ﻣﻦ ٌﻣﺸﻜالت

ﺗﺴﺒﺐ يف ثكري ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات يف زواﺟﻬﻤﺎ ُﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ .وﻋىل
يف إدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮﻟايت
ﺣىت ﻗﺒﻞ زواﺟﻪّ ،ممﺎ ّ
ّ
أهنﻤﺎ ﻛﺎان ﻳﻌﻴاشن حتﺖ ﺳﻘﻒ واﺣﺪ ،إال أن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪ ﻧﻔﺴ ً
اي ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﻛرث ﻓﺄﻛرث.
ُّ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ ُ
وﺑﺪأ "أﻳﺪ" ﻋالﻗﺔ رس ّﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﺎرﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣيض ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ زواﺟﻬﻤﺎ .ووﺟﺪت "ﻛﺎرول" ﻧﻔهسﺎ ﺗﺸﻌﺮ

ابﻟﻐﻢ واﻟﻜﺂﺑﺔ أﻛرث ﻓﺄﻛرث ،ﻏري ّأهنﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ.
ِّ
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ﻛﺎن"أﻳﺪ" و"ﻛﺎرول" ﻗﺪ اﻧﻀﻤﺎ إىل جمﺘﻤﻊ ﺑﺮودرﻫﻮف ﻟﻠﺤاية اﻟﻤﺸرتﻛﺔ يف اﻟﺘﺴﻌﻴﻨايت .وﺑﻌﺪ ّأايم

اﻟﻤﺬﻧﺐ اﻟﺸﻌﻮر
ﻣﻌﺪودة ﻣﻦ جمﻴهئﻤﺎ أﺧرب "أﻳﺪ" زوﺟﺘﻪ ﺑﻌالﻗﺘﻪ ﻣﻊ ﺟﺎرهتﻤﺎ .ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺢ ﻟﻪ ﺿﻤريه ُ

ابﻟﺴالم ،ووﺟﺪ ﻧﻔﺴﻪ ال ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺧﻔﺎء ﻫﺬا اﻟرس أﻛرث ﻣﻦ ذﻟﻚ .أﻣﺎ "ﻛﺎرول" ﻓﺎﻧﺼﻘﻌﺖ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن يف

داﺧﻠﻬﺎ ﺷﻌﻮر ّ
وﻟﻜهنﺎ ﻟﻢ ُ
خمﺪوﻋﺔ هبﺬا
ﺗﻜﻦ
أبن ُﻫانك ﺷﻴائ ﻣﺎ ﺧﻄﺄ ُﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻃﻮﻳﻞ،
ﺗﺘﺨﻴﻞ أن ﺗﻜﻮن ُ
ّ
ّ
أن زواﺟﻬﻤﺎ اﻧهتﻰ وﻟﻦ ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻪ أﺑﺪ ًا.
اﻟﺸﻜﻞ .واﺧربت "أﻳﺪ" يف اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎ  -اﻟﻤﻔﻬﻮم ّ -

ُ
ّ
ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
وﻟﻜين ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أﻧّﻪ إن ﻟﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ ﻣاشﻋﺮﻫﺎ،
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
ّ

ﻤﺖ
اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟـ ـ "أﻳﺪ" ﻓﻠﻦ ﺗُﺸﻔﻰ ﺟﺮاﺣﺎهتﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟيت ﺗﺴﺒﺐ "أﻳﺪ" ﻓهيﺎ .واﻗرتﺣﺖ ﻋﻠهيﺎ أهنﺎ إذا ﺳ ّﻠ ْ
ﻧﻔهسﺎ ﻓﺮﻳﺴﺔ إىل دواﻣﺔ اﻟﺸﻌﻮر ابﻟﻬﺰميﺔ واالخنﺪاع ،ﻓﺴﻴﺆدي ذﻟﻚ ﺑﺪوره إىل َﺟ ِّﺮ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﻴﺪ ًا ﻋﻦ

ﺑﻌﺾ أﻛرث ﻓﺄﻛرث ،وأﻳﻀ ًﺎ ﺳﻴﺆدي إىل اﺳﺘﺒﻌﺎد إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﺟﻌهتﻤﺎ اثﻧﻴﺔ ﻣﻌ ًﺎ وإىل األﺑﺪ.

اﻟﻔﻮري ﻣﻊ ﺿﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻜال اﻟﻄﺮﻓني .ﻓﻬﺬا
ﻧﺼﺤهتﻤﺎ ابﻟﻔﺮاق
ويف اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ
ُ
ّ

االﻧﻔﺼﺎل ﺳﻴاسﻋﺪ "أﻳﺪ" و"ﻛﺎرول" ﻋىل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣاشﻋﺮﻫﻤﺎ وﺗﺼﻔﻴهتﺎ ﻛﻞ ﻋىل ِﺣﺪة .ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ

أن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ُﻣﺆﻟﻤﺔ وﺗﺘﻄ ّﻠﺐ وﻗات ﻃﻮﻳال .وﻳﻠﺰﻣان ﻫان ﺑانء اﻟﻌالﻗﺔ
ﻫانك أي "إﺻالح رسﻳﻊ "،إذ ّ

ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻣﻦ اﻟﻘﺎع إىل اﻟﺴﻄﺢ.

ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻋﺠﻴ ً
اب يف ﻋالﻗهتﻤﺎ أﺛانء ﻫﺬه
ﻟﻌﺪة هشﻮر،
وﺗﻔﺎرق "أﻳﺪ" و"ﻛﺎرول"
وﻟﻜهنﻤﺎ ﻛﺎان ُحيﺮزان ُّ
ّ
ُّ

اﻟﻤﺪة .ﻓرشﻋﻮا يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ابالﺗﺼﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴهنﻤﺎ ابﻟﺘﻠﻔﻮن ﻓﻘﻂ .أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﺄﺧﺬت ﻣﻜﺎﻟﻤهتﻤﺎ ﺗﻨﻤﻮ

وﺗﻄﻮل وﻳﻄﻐﻲ ﻋﻠهيﺎ ﻃﺎﺑﻊ االرﺗايح اﻟﻨﻔيس ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪءا ﺣىت ﺑﺘابدل اﻟﺰايرات .ﻛﻤﺎ ﺗﻮ ّﻗﻒ "أﻳﺪ" ﻋﻦ

اي ﺻﺎر اﻟﻔﺮح واﻟﺘﺤﺮر اﻟﻠﺬان ﻳﺘﺒﻌﺎن ﻋﺎدة االﻋرتاف ابﻟﺬﻧﺐ ّ
رشب اخلﻤﻮر ،وﺗﺪرجي ً
حيﻞ حمﻞ ﻋﺬاب هشﻮر

وﻟﻜهنﺎ
ﻣﺮت أبوﻗﺎت ﻋﺴرية وﺻﺎرﻋﺖ ﻓهيﺎ،
ّ
ﻗﻀﺎﻫﺎ وﺣﻴﺪ ًا يف ّ
ﺗﻔﺤﺺ روﺣﻪ وﻗﻠﺒﻪ .أﻣﺎ "ﻛﺎرول" ﻓﻘﺪ ّ

ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻐﻮﻓﺔ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ  -ال ﻓﻘﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ أوالدﻫﺎ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻘﻮا ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﺣﻞ "أﻳﺪ" ﻣﻦ
اﻟﻤزنل ،وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ّ
أﺟﻞ ﻧﻔهسﺎ ﻫﻲ أﻳﻀ ًﺎ.

أهنﺎ رﻏﺒﺖ يف أن ﺗاسحمﻪ ﻛﻠ ً
اي.
حبﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟ ـ "أﻳﺪ".
وﺑﺪأت ﺗﺸﻌﺮ
ْ
ّ
ُّ
واألﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻫﻮ ّ
ﺠﺮد أن أدرﻛﺖ ّأهنﺎ أﺧﻄﺄت أﻳﻀ ًﺎ يف ﻫﺬا األﻣﺮ ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ "أﻳﺪ" ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى.
و ُمب ّ
ﻣﺮة ُأﺧﺮى .ويف اﺟﺘﻤﺎع ﻋابدة ﺧﺎص
واآلن وﺑﻌﺪ ُﻣيض ﻋرشة هشﻮر ،اﺟﺘﻤﻊ ﺷﻤﻞ "أﻳﺪ" و"ﻛﺎرول" ّ

ُﻋﻘِ َﺪ ﻟالﺣﺘﻔﺎل إبﻋﺎدة اتكاشف زواﺟﻬﻤﺎ ،أﻋﻠان ﺟﻬﺎر ًا ،أﻣﺎم اجلﻤﺎﻋﺔ األﺧﻮﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻋﻦ ﻣﻐﻔﺮهتﻤﺎ

أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟآلﺧﺮ .ﺑﻌﺪﺋﺬ ،وﺑﻮﺟﻬني ابﺳﻤني ،ﺗابدال ﺧﺎمتﻲ زواج ﺟﺪﻳﺪﻳﻦ.

ﻣﺮوا ﻣﻦ ﺧالل آالم
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ "أﻳﺪ" و "ﻛﺎرول" ّأول زوﺟني أﻗﻮم ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ّ

ور ّمبﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮان آﺧﺮ زوﺟني .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺄان ﻋىل ﻳﻘني ﻣﻦ أن ﻏريﻫﻤﺎ ﻣﻦ األزواج
اخلايﻧﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔُ ،
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راﻏﺒني يف اﻟﺴﻌﻲ إىل جتﺪﻳﺪ
اآلﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺠﺪون اﻟﻘﻮة ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋىل ﻫﺬه اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ،ﻣﺎدام ﻛال اﻟﺰوﺟني
َ
اﻟﻌالﻗﺔ ﺑﻴهنﻤﺎ ﻋىل أاسس اﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻤﺘابدﻟﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟاتﺳﻊ

  -   -  
 
ﻳﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﲢﺮّﺭ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺪﺭﻙ ﻋﺪﻡ ﺣﺎﺟﺘﻨﺎ ﻷﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﳌﺎﺿﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻵﻥ ،ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ

ﺧﻄﻮﺓ ﺃﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻫﺬﻩ ...ﺇﻧﻬﺎ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ .ﻓﺎﳌﻐﻔﺮﺓ ﻫﻲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﶈﺒﺔ

ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺎﺱ ﻳﻔﺘﻘﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺍﶈﺒﺔ .ﺇﻧﻬﺎ ﲢﺮّﺭﻧﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﺮﲡﻲ ﺷﻴﺌًﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ.

ﻫﻨﺮﻱ ﺝ .ﻡ .ﻧﻮﻭﻳﻦ Henri J. M. Nouwen

ُﻳﺼﺎرع

ثكريون اﻟﻴﻮم ﻟﻜﻲ جيﺪوا
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻧﻔﻮس ال ﺣرص ﻟﻬﺎ
ﺷﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺎﺿهيﻢ اﻟﻔﻈﻴﻊ .ﻓﻘﺪ ّ
ً
ﻧﻔﺴﻴﺔ أو
جلﺮوح ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ إاسءة ُﻣﻌﺎﻣﻠهتﻢ وﻫﻢ ﺻﻐﺎر ًا ،ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اإلاسءة
ّ

ﺗﺒني ذﻟﻚ وﺗﺘﺪاول اﻟﻤﺠالت واﻟﺼﺤﻒ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ
ﺑﺪﻧﻴﺔ أو  -أﺳﻮأﻫﺎ -
ﺟﻨﺴﻴﺔ .ﻓﺎﻟرباجم اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ّ
ّ
ّ

ﻓﻴﻌﺮض ﺑﺮانجم ﺗﻠﻮ اآلﺧﺮ وﻣﻦ ﺧالﻟﻪ ﻧُاشﻫﺪ اﻟانﺟني ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اإلاسءات حيﻜﻮن
ﻋىل ﺻﻌﻴﺪ ﻳﻮﻣﻲُ ،

اﻟﻤابﻟﻴﺔ مبﺎ حيﺪث ﻣﻌﻬﻢ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻳﺒﺪو أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ
اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫري اﻟﻤهنﻜﺔ واﻟﻐري ُ
ﻗﺼﺼﻬﻢ ُ

ﻜهنﻢ أن حيﺼﻠﻮا ﻋىل
ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺷﻔﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻓال جتﻠﺐ ﻟﻬﻢ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺧﻮﻧﻪ .ﻓﻜﻴﻒ اي ﺗﺮى ُمي ُ ُ
اﻟﺸﻔﺎء؟

ﻧأش "روانﻟﺪ  "Ronaldيف ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳالﺳﻞ ﺟابل "األﺑالش" يف ﻣﺰرﻋﺔ ﺑﻐﺮيب والﻳﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧاي.

وﻛﺎن ﻳﺴﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ أرﺑﻌني ﻓﺮدا ﻣﻦ األﻫﻞ واألﻗﺎرب يف ﻣزنل واﺣﺪ ،حمﺎوﻟني اﻧزتاع ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﻴﺶ ﻋﻦ

ﻃﺮﻳﻖ زراﻋﺔ أرﺿﻬﻢ .واِ ﺗﺴﻤﺖ ُﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ابﻟﻮﺣﺸﻴﺔ .ﻓﻜﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ أوالد أﻋﻤﺎﻣﻪ اﻟﺬي ﺣﺎول ﺑﻌﻀﻬﻢ
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ﺟﺪة أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺮة ﻋايرا ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺢ اﻟﺼﺨﺮي ﻋىل األوالد اﻟﻐري ﻣﻄﻴﻌني ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﻌﺾ ،وﻋﻦ ّ

ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ.

ذيك ًﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺮك اﻟﻤﺰرﻋﺔ ﻣﻊ أوالده ورﺣﻞ إىل ﺟﺰﻳﺮة ﻟﻮﻧﻚ
وﻛﺎن واﻟﺪ "روانﻟﺪ" ﺷﺨﺼ ًﺎ
ّ

ﺗﺘﺤﺴﻦ ﻋالﻗﺎﺗﻪ .ﻓﻘﺪ
وحتﺴﻨﺖ أﺣﻮاﻟﻪ اﻟﻤﺎد ّﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ
أﻳالﻧﺪ يف والﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺣﻴﺚ وﺟﺪ ﻋﻤالً .
ّ
ّ
ﺴﺘﻤﺮة ويف ﺑﻌﺾ األﺣاين ﺑﻘﺴﻮة .ﻋﺎش "روانﻟﺪ" يف ﺧﻮف
ﺗﺮتكﻪ زوﺟﺘﻪ ،وﺻﺎر ﻳرضب أوالده ﺑﺼﻔﺔ ُﻣ
ّ

اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮه ّ
ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ إىل اﻟﺒﻴﺖ.
داﺋﻢ ﻣﻦ ُ

ويف أﺣﺪ األايم ﺗﻌﺮض واﻟﺪه حلﺎدث ﺳايرة ُ
ﻓﺄﺻﻴﺐ إبﺻﺎابت ابﻟﻐﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛُ رست رﻗﺒﺘﻪ
ّ
ّ

ُ
وأﺻﻴﺐ ابﻟﺸﻠﻞ ﻣﻦ رﻗﺒﺘﻪ إىل أﺳﻔﻞ .وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﺎﻏﻴﺔ يف اﻟﺒﻴﺖ ،أﺻﺒﺢ ُﻣﻘﻌﺪ ًا ﻛﺴﻴﺤ ًﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ابﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋىل ﻋانﻳﺔ اآلﺧﺮﻳﻦ يف اﺣﺘايﺟﺎﺗﻪ
ّ

احلﻖ يف ﻫﺠﺮ أابه .ﻓﻤﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه ،ﻟﻤﺎذا
ومبﻘﺎﻳﻴﺲ اشب ﻟﻢ ﻳﻨﻀﺞ متﺎﻣﺎ ،ﻛﺎن ﻟ ـ "روانﻟﺪ" ﻛُ ُّﻞ
ّ

ﻛﺎن جيﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ وﻳﻌﺘين ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻓﺴﺪ ﺣايﺗﻪ؟
وﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﺣﺼﻞ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳربح
ّ

ﻣﻦ ﺟﻮاره ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ،وﻋىل اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮا ُﻓﺮ اﻟﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﺎمئني ﻋىل اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واألﻃابء حلﺎﻟﺔ واﻟﺪه اﻟﻌﺎﺟﺰ،

ﺴﺪد اﺣﺘايﺟﺎت
إ ّال ّ
أن "روانﻟﺪ" أﺧﺬ ﻋىل ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌانﻳﺔ أبﻏﻠﺐ اﺣﺘايﺟﺎت واﻟﺪه .ﻓﻜﺎن ُﻳ ّ

اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﺴﻴﻞ وﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣالﺑﺲ وﻣاسﻋﺪﺗﻪ يف أداء اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ألﻃﺮاﻓﻪ اﻟﻌﺎﺟﺰة اﻟيت رضﺑﺘﻪ اسﺑﻘ ًﺎ
واﻟﺪه
ّ

ان إىل درﺟﺔ اإلﻏﻤﺎء .وﻏﺎﻟ ً
ﺑال رمحﺔ وأﺣاي ً
اب ﻣﺎ ﻛﺎن أيﺧﺬه ﻟﻠﺨﺎرج ﻋىل ُ
وﻳﺘﺤﺪاثن ﻣﻌ ًﺎ
ﺘﺤﺮك
ّ
ﺮيس ُ
اﻟﻤ ّ
اﻟﻜ ّ
َ
ﻣﺮ ﻛالﻫﻤﺎ هبﺎ،
واﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاال خيﻮﺿﺎهنﺎ.
ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟيت ّ

ﻓﻤﺎ زاﻟﺖ أﺷابح اﻟﻤﺎيض ُهتﺎﺟﻢ "روانﻟﺪ" ﻣﻦ وﻗﺖ آلﺧﺮ ،وﻟﻜ ّﻨﻪ ﻳﻘﻮل إﻧّﻪ أﺧري ًا وﺟﺪ ﻣﻘﺪار ًا ﻣﻦ

احلﺒﻴﺔ ﺗهشﺪ ﻋﻦ
اﻟﺴالم اﻟﺬي اﻓﺘﻘﺪه
ّ
ﺑﺸﺪة يف ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ .واألﻫﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ يشء آﺧﺮ ،ﻫﻮ أن ﺧﺪﻣﺘﻪ ّ

اﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﺸﻔﺎء َ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴاشهنﺎ ﻛﻞ ﻣهنﻤﺎ اآلن.

) ،"Karl Keiderling  " اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﺮد ًا ﻣﻦ أﻓﺮاد مجﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي ﻟﻠﺤاية
أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸرتﻛﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻮيف ﻋﺎم  ،(1993ﻣﻦ ُﻃﻔﻮﻟﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن االﺑﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
ّ

األوىل واﻟﺪﻣﺎر
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ .واسدت ﺳﻨﻮاﺗﻪ األوىل ُﺳ ُﺤﺐ احلﺮب
االﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺒﻌﻬﺎ.
ّ
ّ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ُ
أﻣﻪ ﺣني ﻛﺎن يف اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،والﺣﻘ ًﺎ ﻣﺎﺗﺖ زوﺟﺔ أﺑﻴﻪ ﺣني ﻛﺎن يف اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋرشة .وﺑﻌﺪ
ﺛﻢ ﻣﺎﺗﺖ ّ

ﻣﻮهتﺎ وﺿﻊ األب إﻋالان يف إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ ﻣﺴﺘﺜﻨ ً
اي ﻓﻴﻪ اﺑﻨﻪ "ﻛﺎرل" ﻋﻤﺪ ًا ،ﻗﺎﺋال" :أرﻣﻞ ﻟﺪﻳﻪ ﺛالث
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺰواج ﻣهنﺎ يف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
ﺑانت ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ُﻣﺪ ّﺑﺮة ﻣزنل ﻣﻊ
ّ
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ﻗﺮرت إﺣﺪاﻫﻦ أن ﺗﺒﻘﻰ .وﻟﻢ ﺗﻜﺘﺸﻒ وﺟﻮد اﻟﺼيب
ّ
ﺗﻘﺪم ﻋﺪد بكري ﻣﻦ اﻟﻨاسء ﻟﻪ ،ويف اﻟهنﺎﻳﺔ ّ

يف اﻟﺒﻴﺖ إال ﺑﻌﺪ ﺣني ،ﻓﻠﻢ ﺗﻐﻔﺮ متﺎﻣ ًﺎ ﻟﻮاﻟﺪ "ﻛﺎرل" إﺧﻔﺎﺋﻪ ﻫﺬا األﻣﺮ ﻋهنﺎ .أﻣﺎ ﻃﻌﺎم "ﻛﺎرل" ﻓﻜﺎن دامئ ًﺎ
ّ
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻃﻌﺎم ﺑﻘﻴ ّﺔ أﻓﺮاد األرسة ،وثكري ًا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺸﻜﻰ ﻣﻨﻪ.

وﻛﺎن واﻟﺪ "ﻛﺎرل" ﺻﺎﻣ ً
أي يشء
ات يف وﺟﻪ ﻗﺴﻮة زوﺟﺘﻪ اجلﺪﻳﺪة وﺳﻠﻮﻛﻬﺎ اﻟﻮﺣيش ،وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ّ

ُﻟﻴﺪاﻓﻊ ﺑﻪ ﻋﻦ اﺑﻨﻪ .وابحلﻘﻴﻘﺔ ،ﻓﻘﺪ اﻧﻀﻢ إﻟهيﺎ يف ﻋﻤﻠﻴﺔ إاسءة ُﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﺑﻨﻪ ،وثكري ًا ﻣﺎ ﻛﺎن ُﻳرضﺑﻪ
اﻟﻨﺤﺎيس .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن "ﻛﺎرل" حيﺎول أن حيﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻛﺎن جيﺪ
ابحلﺰام اجلﻠﺪي ﻣﺴﺘﺨﺪﻣ ًﺎ انﺣﻴﺔ اﻟﻘﻔﻞ ُ

أﺑﻴﻪ ﻳﺰداد ﻏﻀ ً
اب وﻳرضﺑﻪ ﻋىل رأﺳﻪ وﻋىل وﺟﻬﻪ.

اﻟﻔﺮﺻﺔ .وﺑﻌﺪ أن أجنﺬب إىل احلﺮﻛﺔ اﻟﺸابﺑﻴﺔ اﻟيت
ﺠﺮد أن ُأﺗﻴﺤﺖ ﻟ ُﻪ
ُ
ﺗﺮك "ﻛﺎرل" اﻟﻤزنل ُمب ّ

اﻟاسﻋني إلﻟﻐﺎء احلﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻤﻠﺤﺪﻳﻦ ،واﻟﻔﻮﺿﻮﻳني ) ّ
اﺟاتﺣﺖ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻌﺪ ﺳﻨني احلﺮب ،اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺼﻔﻮف ُ
أﺣﺴﻮا ﺑرضورة ﺗﻐﻴري اﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﻨﻀﺎل ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﻋﻮدة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋىل
واالﺳﺘﺒﺪاد( ،وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ّ

ﺣىت وﺟﺪ جمﺘﻤﻊ ﺑﺮودرﻫﻮف ﻟﻠﺤاية األﺧﻮﻳﺔ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ أﺑﺪ ًا .وﺻﺎر
ّ
ﻳﺘﺠﻮل يف أرﺟﺎء أﻟﻤﺎﻧاي ّ
وﻗﺮر أن ﻳﺒﻘﻰ هبﺎ .واﻧﺪجم متﺎﻣﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺸرتﻛﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺪﻓﺔ ،ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺷﻌﺮ يف احلﺎل أﻧّﻪ ﺑني أﻫﻠﻪّ ،

وﻟﻜﻦ ﺧربات اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻟﻢ ﺗرتﻛﻪ ﺑﺴالم .ﻓﻘﺪ ّ
ﻠﺖ ركاﻫﻴﺘﻪ ألﺑﻴﻪ
احلﻤﺎس واﻟﻐرية يف ﺣاية اجلﻤﺎﻋﺔ،
ّ
ﺷﻜ ْ

اي روﺣ ً
ﺟﺪي أﺑﺮﻫﺎرد آرﻧﻮﻟﺪ )اﻟﺬي ﻛﺎن راﻋ ً
اي
ﻗﺮر أﺧري ًا اﻟﺬﻫﺎب إىل ّ
محالً ﺛﻘﻴالً ﻋىل ﻗﻠﺒﻪ .ﻟﺬﻟﻚ ّ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي آﻧﺬاك( ،ﻟﻴﻔيض أﻣﺎﻣﻪ مبﻜﻨﻮانت ﺻﺪره ﻣﻦ ﻣاشﻋﺮ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ.

ﻛﺎن ﺟﻮاﺑﻪ ﻋﺠﻴ ً
ﻣهنﻤﺎ اﻟﻌﻔﻮ
اب :ﻓﻘﺪ اﻗرتح ﺟﺪي ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ راسﻟﺔ وﻳﻄﻠﺐ ُ

ﺳﺒﺐ ﻓهيﺎ ُﺣﺰهنﻤﺎ .ﻛﻤﺎ أﺧرب
واﻟﻐﻔﺮان ،ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ األوﻗﺎت اﻟيت آذى ﻓهيﺎ ﻫﻮ ﻣاشﻋﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﺪ ،أو ّ

"ﻛﺎرل" ﻟﻴﻨﻈﺮ ﻓﻘﻂ إىل ذﻧﻮﺑﻪ ﻫﻮ حبﻖ اآلﺧﺮﻳﻦ ،ال إىل ذﻧﻮب اآلﺧﺮﻳﻦ حبﻘﻪ .ﺗﻔﺎﺟﺄ "ﻛﺎرل" ﻣﻦ ﺟﻮاﺑﻪ يف
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ أﻧﺘﺼﺢ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ ﺟﺪي أﺧري ًا .واﺳﺘﻠﻢ ابﻟﻔﻌﻞ واﻟﺪ "ﻛﺎرل" اﻟﺮاسﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ ابﻟﺮﻏُّ ﻢ ﻣﻦ أﻧّﻪ

ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺬر ﺷﺨﺼ ً
أن األمحﺎل اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺜﻘﻞ
اي ﻋﻦ األﺧﻄﺎء اﻟﻔﻈﻴﻌﺔ اﻟيت ارﺗﻜهبﺎ حبﻖ اﺑﻨﻪ "ﻛﺎرل" ،إ ّال ّ

ﻣﺮة يف ﺣايﺗﻪ وﺟﺪ اﻟﺴالم واﻟﺮاﺣﺔ ،وأهنﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺆُ ﻟﻢ ﻣﻦ ﺣايﺗﻪ،
وألول ّ
ﻗﻠﺐ "ﻛﺎرل" زاﻟﺖّ .
ﻳﻌﺪ ﻳﺸﺘﻜﻲ اثﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ أﺑﺪ ًا.
وﻟﻢ ُ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ممﺎﺛﻠﺔ،
 "Mary " وﻫﻲ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋىل ذركايت ُﻣﺆﻟﻤﺔ ﻣﻦ إاسءة ُ

ﻓﺘﻘﻮل:
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أﻋﻤﺎر ُﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إىل ﺗﺴﻌﺔ
أﻣﻲ يف ﺳﻦ اﻟاثﻧﻴﺔ واألرﺑﻌني اترﻛﺔ وراءﻫﺎ أيب ومثﺎﻧﻴﺔ أﻃﻔﺎل ﺗرتاوح
ْ
ُ
ﺗﻮﻓﻴﺖ ّ
ّ ً
نكﺎ ﻓﻴﻪ أبﺷﺪ
ﻋرش .ﻛﺎن ﻓﻘﺪاهنﺎ ذا وﻗﻊ ﻣﺄاسوي ﻋىل ﻋﺎﺋﻠﺘان ،ﻓﻘﺪ أهنﺎر أيب
ﻧﻔﺴاي يف اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ُ ّ

ﻓﺒﺪأت أﻣﻘﺖ وﺟﻮده وركﻫﺘﻪ.
اﻟﺘﺤﺮش يب وأبﺧيت،
احلﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ .وﺣﺎول
ُ
ُّ

ﻟﻤ ّﺪة ﺳﺒﻌﺔ
اﻧﺘﻘﻞ واﻟﺪي إىل ﻣزنل آﺧﺮ ،أﻣﺎ أان ﻓﺬﻫﺒﺖ إىل ﻣﺪرﺳﺔ يف أورواب وﻟﻢ أره اثﻧﻴﺔ ُ

متﺴﻜﺖ مباشﻋﺮ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ حنﻮه ،وﺻﺎرت ﺗﻠﻚ اﻟﻤاشﻋﺮ ﺗﺴﺘﻔﺤﻞ يف داﺧيل.
ﺳﻨﻮات .إال أﻧين
ُ

ﻋﻨﺪﻣﺎ رﺟﻌﺖ إىل أﻣﺮﻳﻜﺎ اجلﻨﻮﺑﻴﺔُ ،ﺧﻄﺒﺖ ﻟاشب أﺣﺒﺒﺘﻪ ،ﻛﺎن ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ .وﻃﻠﺐ ﻣين

أرص ﻋىل أن ُأﻗﺎﺑﻞ
أيب أن أﻗﺎﺑﻠﻪ،
ّ
وﻟﻜين رﻓﻀﺖ .ﻓﻠﻢ أﻛُ ﻦ أرﻏﺐ يف ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻋىل اإلﻃالق .أﻣﺎ ﺧﻄﻴيب ﻓﻘﺪ ّ
اﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﺷﺘايق واﻟﺪي
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ،وأﻧّﻪ جيﺐ
واﻟﺪي .وﻗﺎل إﻧّﻪ ﻟﻴﺲ إبﻣﻜﺎين رﻓﺾ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ ُ
ُ

ﺳﺒﺐ يل أﻣﺮا ﻛﻬﺬا رصاﻋ ًﺎ ﺣﻘﻴﻘ ً
اي ،ويف اﻟهنﺎﻳﺔ واﻓﻘﺖ.
ُ
ﻟﻠﻤﺼﺎحلﺔ .وﻗﺪ ّ

ﺗﻮﺟﻪ أيب حنﻮي وﻃﻠﺐ ﻣين اﻟﻐُ ﻔﺮان واﻟﺴﻤﺎح
أي يشء ّ
وﺗﻘﺎﺑﻠان ﻣﻊ أيب يف ﻣﻘﻬﻰ .وﻗﺒﻞ أن أﻗﻮل ّ

ﺑﻜﺮاﻫﻴيت أليب أﻛرث ﻣﻦ ذﻟﻚ.
اﻟﺘﻤﺴﻚ
وﻫﻮ ﻣﻜﺴﻮر اخلﺎﻃﺮ .ﻓأت ّﺛﺮت ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وأدرﻛﺖ أﻧين ال ُميﻜﻨين
ُّ
ّ

ﻓﺎﻟﻀﺤﻴﺔ دامئ ًﺎ ﻫﻮ ﻃﻔﻞ
ﻌﺪ االﻋﺘﺪاء ﻋىل األﻃﻔﺎل ﻣﻦ أﺻﻌﺐ األﺷايء اﻟيت ُميﻜﻦ ﻏُ ﻔﺮاهنﺎ يف اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ُﻳ ُّ
ّ

اﻟﻤﻌﺘﺪي – دامئ ًﺎ ﺷﺨﺺ ابﻟﻎ – ُﻣﺬﻧﺐ ﻛﻠ ً
اي .ﻓﻠﻤﺎذا ﻳﻐﻔﺮ اﻟربيء
ﺑﺮئ ﺑﺮاءة ﻛﺎﻣﻠﺔ ،يف ﺣني ّ
أن ُ
ً
ﻟﻠﻤﺬﻧﺐ؟ ﻳﻈﻦ
ﺧﻄﺄ أﻃﻔﺎل ثكريون ﻣﻦ ﺿﺤﺎاي إاسءة اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أبن ﻟﻬﻢ ﺣﺼﺔ يف اﻟﺬﻧﺐ :وأبهنﻢ
ُ

ﺗﻘﺮﻳ ً
اب ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﺿﻠﻌ ًﺎ يف ﺗﺴﺒﺐ ﻫﺬه اإلاسءة أو ﺣىت أهنﻢ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮهنﺎ .ويف اﻟﻮاﻗﻊ أتيت ُ
اﻟﻘ ّﻮة اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ

ﺣىت
اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻋىل ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺿﺤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻀﻠﻞ ﺟﺪ ًا ﻟالﺷرتاك يف اجلﺮميﺔّ ،
اﻟيت ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ُ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ُّﻗﻒ االﻋﺘﺪاء ا
ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻟﺒﺪين ﻧﻔﺴﻪ .إن ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻌﻞ اآلﺧﺮﻳﻦ ﺿﺤﺎاي .وﻟﻜﻦ ،أال
ّ
ّ

اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺘﺪي ﻟﻮم اﻟﻀﺤﺎاي ﻋىل ُﺟﺰء ﻣﻦ احلﺪث؟

ألن ّ
ﻛال ﻣﻦ
احلﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ .ﻓﺎﻟﻐُ ﻔﺮان
أﺑﻌﺪ ﻋﻦ
ابﻟﻄﺒﻊ ال ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ
ّ
رضوري ﺑﺒاسﻃﺔ ّ
ُ
ّ

اﻟﻀﺤﻴﺔ واﻟﻤﻌﺘﺪي  -اﻟﻠﺬان ﻳﻌﺮﻓﺎن ﺑﻀﻌﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ يف ُﻣﻌﻈﻢ احلﺎالت ُ -ﻫﻢ أرسى ُ
ﻟﻈﻠﻤﺔ ُﻣﺸرتﻛﺔ.
ّ

وﺳﻴﻈﻞ ﻛالﻫﻤﺎ يف ﺗﻠﻚ ُ
إن اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺨﺮوج
ﺣىت ﻳﻔﺘﺢ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ اﻟاببّ .
اﻟﻈﻠﻤﺔ ّ

اﻟﻤﻌﺘﺪي أن ّ
ﻧﺘﻤﺴﻚ حنﻦ أﻳﻀ ًﺎ ابﻟﻈالم.
ﻳﻈﻞ يف اﻟﻈالم ،ﻓال جيﺐ أن
ّ
اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻓﺈذا اﺧاتر ُ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ُ
ﻓﺮ ّمبﺎ ﺳﻴﺘﺒﻌان اﻟﻤﻌﺘﺪي )أو اﻟﻤﻌﺘﺪﻳﺔ( وخيﺮج إىل اﻟﻨﻮر.
ّ
وﻟﻜﻨان إن ﺗﺮنكﺎ اﻟابب ﻣﻔﺘﻮﺣ ًﺎُ ،

ﺟﺪة اآلن يف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي )جمﺘﻤﻊ احلاية اﻟﻤﺸرتﻛﺔ( إىل ﺳﻮء
  "Kate " وﻫﻲ ّ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻔﻠﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ أرسهتﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي .إال َّأهنﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ واﺟﻬﺖ ﺷﺨﺼ ً
اي
ُ

ﺗﻐري ﻗﻠهبﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻬﺎﻫﻲ ﺗﻘﻮل:
ﻣاشﻋﺮﻫﺎ وأﺣﺎﺳﻴهسﺎ ،وﺟﺪت أهنﺎ ُميﻜهنﺎ
ُ
أﻣﻬﺎ اﻟيت ّ
اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ ّ
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ونكﺖ أﻛرب ﻃﻔﻠﺔ يف ﻋﺎﺋﻠﺘان
اﻟاثﻧﻴﺔ ﺑﻔرتة ﻗﺼرية،
وﻟﺪت يف ﻣﺪﻳﻨﺔ نكﺪ ّﻳﺔ ﺻﻐرية ﺑﻌﺪ احلﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ّﺔ
ُ
ُ
ّ
نكﺎ ﻧﻌﻴﺶ وﺳﻂ جمﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ ذات أﺻﻞ رويس وﺗﻨﺘﻤﻲ إىل ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻤﻴﻨﻮانﻳﺖّ ُ .Menonite.
ﺑﺪاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
اإلﻣﻜﺎﻧايت اﻟيت ﻧﻌﻴﺶ هبﺎ
اﻟﻔالﺣني يف ﻗﺮﻳﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ
ّ
ّ

ّ ً
وﺑﻌﺪﻣﺎ ابع أيب ﻣﺰرﻋﺘان ،ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺬﻫﺐ إىل اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻳﻮﻣاي ﻟﻴﻌﻤﻞ .وﻛﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺒانء

اﻟﺬي ﻳﻘﻮم هبﺎ أيب ﺗﺒﻌﺪ مخﺴﺔ وﻋرشﻳﻦ ﻣﻴالً  ،وﺑﻌﺪ اﺛﻨيت ﻋرش اسﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن
ﻳﻌﻤﻞ أﻳﻀ ًﺎ يف ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺻﻐرية ﺑﻘﺖ ﻣﻠﻜ ًﺎ ﻟان.

وﻟﻜﻨان ﻟﻢ ﻧﻜُ ﻦ ﻧﻔﻬﻢ
نكﺎ أرﺑﻌﺔ أﻃﻔﺎل ,ﻛُ ُّﻠان ﺑانت .وﻛﺎﻧﺖ ُﻫانك ﺗﻮﺗﺮات ﻣﺒﻄﻨﺔ يف ﻋﺎﺋﻠﺘان،
ّ
ُ

أﺳابهبﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ ُوﻟﺪ أﺧﻲ ﺑﻌﺪي ﺑﺘﺴﻌﺔ ﺳﻨﻮات ،اسءت األﻣﻮر .ﻓﻘﺪ أﺧﺬت أﻣﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ يف اﻟﺒﻴﺖ
ﺑﺼﻮرة أﻗﻞ ﻓﺄﻗﻞ .وﻟﻢ ﻧﻔﻄﻦ ﻋىل األﻣﺮ وﻗﺘﺌﺬ إال أهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺗرشب اﻟﻜﺤﻮﻟايت.

ﻟﻢ ميﺾ وﻗ ً
ﺣىت ﺑﺪأت واﻟﺪة "يكﺖ" ﺗﻌﻮد إىل اﻟﻤزنل مثﻠﺔ ،واﻧﻔﺼﻞ اﻟﻮاﻟﺪان الﺣﻘ ًﺎ .وﻟﻢ ُ
ﺗﻜﻦ
ات ﻃﻮﻳالً ّ
ﻳﺘﻢ ﻏﺴﻞ اﻟﻤالﺑﺲ ﻗﻂ .وﺻﺎر ﻛﻞ يشء
ُﻫانك ﺣاية أﻳﺔ
ّ
ﺗﻢ إﻫﻤﺎل ،وﻟﻢ ّ
ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺮة ابﻟﺬرك؛ ﻓﻘﺪ َّ

ﻣﻠﻘﻰ ﻋىل ﻋﺎﺗﻖ "يكﺖ" ،اﻟﻔاتة ذات اﻟﺜالﺛﺔ ﻋرش ﻋﺎﻣ ًﺎ .ﻓرتدف ﻗﺎﺋﻠﺔ:

أﻣﻲ ابﻟﻜﺎد ﺗﺘﻮاﺟﺪ يف اﻟﻤزنل .وﻟﻢ أمتﻜﻦ ﻗﻂ ﻣﻦ اجنﺎز
ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ أﺧﻲ اﻟﺼﻐري ﺟﻴﻤﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ ّ

ﻣﺮة
ﻓﺮاﺋيض اﻟﻤﺪرﺳﻴ ّﺔ يف اﻟﺒﻴﺖ ،وﻟﻢ أﺗﻌ ّﻠﻢ اﻟﻜﺜري .ورﺳﺒﺖ يف اﻟﺼﻒ اﻟاتﺳﻊ وﻛﺎن
ﻋيل إﻋﺎدة اﻟﺴﻨﺔ ّ
ّ
ُأﺧﺮى.

وأﺟﺮا ﻣﻌ ًﺎ ّ
ﺷﻘﺔ يف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ .ﻏري أﻧين
ﺗﺮﻛﺖ أﺧاتي األﺻﻐﺮ ﻣين اﻟﺒﻴﺖ ،وﺣﺼﻠات ﻋىل وﻇﻴﻔﺔّ ،

ﺑﻘﻴﺖ يف اﻟﻤزنل .ﻓﻜﺎن ال ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻟﻴﻌﺘين ابﻟﺼﻐﺎر .وابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ رداءة ﻛﻔﺎءيت يف اﻟﺘﺪﺑري

اﻟﻤزنيل ،إال أهنﻢ متﻜﻨﻮا ﻋىل األﻗﻞ ﻣﻦ احلﺼﻮل ﻋىل يشء أيﻛﻠﻮﻧﻪ.

ّ ً
ابﻟﻤﻌﺎﻗني ذﻫﻨ ّ ً
وﺑﺪﻧاي ،وﺑﺪأت احلﻜﻮﻣﺔ يف إﻃالق
اي
ازدمحﺖ يف ﻣﺪﻳﻨﺘان اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اخلﺎﺻﺔ
ُ

اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .وﻛﺎن ﻫﺬا ُمي ّﺜﻞ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ
اﻟﻤﻌﺎﻗني اﻟﺬي ال حياتﺟﻮن إىل رﻋﺎﻳﺔ ﻛﻞ اﻟﻮﻗﺖ ﻟرتﻋﺎﻫﻢ اﻟﻌﺎﺋالت
ُ
ّ

رﺟﻠني بكﺎر اﻟﺴﻦ وﺳﻴﺪة ﻟرتﻋﺎﻫﻢ.
ﺟﻴﺪ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘان ،وأﺧﺬت أﻣﻲ ُ
ّ

اﻟﺴﻴﺪة يف رسﻳﺮ ﻣﺰُدوج ،وﻟﻢ ُ
ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ
وﻣاشرﻛﺔ
وﻛﺎن
ّ
ﻋيل اﻟﺘﺨيل ﻋﻦ رسﻳﺮي ألﺣﺪ اﻟﺮﺟﺎل ُ
ّ
وأﻧين أرﻳﺪﻫﺎ أن ﺗُﻌﻴﺪﻫﺎ إىل
أﻣﻲ أﻧّين ال أﺳﺘﻄﻴﻊ حتﻤﻞ اﻟﻮﺿﻊ
ّ
ّ
اﻟﺴﻴﺪة ﺗﺬوق اﻟﻨﻮم .وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧربت ّ

ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟرتﻋﺎﻫﺎ ﻟﻢ ﺗُﻮاﻓﻖ أﻣﻲ .ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻧﺖ حتﺼﻞ ﻋىل ﺻﻚ ﻣﺎيل أييت ﻟان ّ
ﻛﻞ هشﺮ.
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ّ

إهنﺎ ﺳأتيت إىل اﻟﻤزنل يف اﻟﻤاسء ُﻟﺘاسﻋﺪين .وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻌالً  ،وﻟﻜﻦ ّأميﺎ جمﻲء! ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ ّإهنﺎ
وﻗﺎﻟﺖ ّ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺶ يف ﻫﺬه اﻟﻔﻮىض ﺑﺴﺒيب أان.

أﻣﻲ
وﻟﻜين ﻋﻠﻤﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن
يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻢ أﻓﻬﻢ ﻣﻌىن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﺘﻪ،
واﻟﺪي ُأرﻏﻤﺎ ﻋىل اﻟﺰواج ّ
ّ
ًّ
ألن ّ

ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺒىل يب .وأﺣاي ً
ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗرضﺑين
ﻋﻤﻦ ﻓﻌﻞ ﻫﺬا
ّ
ﺑﺸﺪة ،ويف ﺻابح اﻟﻴﻮم اﻟاتيل ﻛﺎﻧﺖ ﺗأسﻟين ّ
نكﺖ ُأﺟﻴهبﺎ ّأهنﺎ ﻫﻲ اﻟيت ﻓﻌﻠﺖ ،إذا هبﺎ ّﺗهتﻤين ابﻟﻜﺬب.
ﺑﻮﺟﻬﻲ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ُ
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ُﻜﺮس ﺣايهتﺎ ابﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
وﺗﻮﻗﻔﺖ "يكﺖ" ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺎب إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ يف ﺳﻦ اﻟاسدﺳﺔ ﻋرش ﻟﻜﻲ ﺗ ّ

ﺗﺘﺬرك
وﻟﻜهنﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ
إﺧﻮهتﺎ .يف ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ ﻣﻊ "ﺗﻮم" زوج اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﺰوﺟﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣني،
ّ
ّ

أﻣﻬﺎ ُﻣ ّهتﻤﺔ إايﻫﺎ" :ﻣﻦ اﻟﺬي ﺳﻴﻘﻮم ابﻟﻌﻤﻞ ﻫان يف اﻟﻤزنل؟"،
اﻟﺬﻧﺐ اﻟﺬي ﺷﻌﺮت ﺑﻪ ﺣني أسﻟهتﺎ ّ

أن "يكﺖ" ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻫﺎ أﻳﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﻞ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻤزنل ،ورسﻋﺎن ﻣﺎ ﻛّ ﻮﻧﺖ ﻣﻊ ﺗﻮم ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ هبﻤﺎ.
ﻏري َّ

ﻓﺘﻘﻮل:

أﻣﻲ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ يل ﻋﺎﺋﻠيت اﻟﺼﻐرية ،ﻓﻀالً ﻋﻦ ﺑﻴﺖ أﻫﻞ "ﺗﻮم".اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ُ
أردت أن أﻧىس ّ

وﻟﻜين ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ األﻋﺬار ﻟﻜﻲ ال أزورﻫﺎ.
أﻣﻲ االﺗﺼﺎل يب،
ﻛﺎﻧﻮا ُحي ُّﺒﻮن أﻃﻔﺎيل ّ
ّ
ﺟﺪ ًا .وﻓﺠﺄة أرادت ّ
ﻏري أﻧين ﺣﺼﻠﺖ ﻋىل ﺷﻴ ً
ألرد ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻌﻲ.
ائ ﻣﻦ اﻟأبس واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ّ

واﻟﺪاي هنﺎﺋ ً
أن ﺿﻐﻂ
ﻋﻨﺪ ذاك ﺻﺎر ﻃالق
ألهنﺎ أدرﻛﺖ ّ
أﻣﻲ أﺧري ًا ﻋﻦ ُرشب اخلﻤﺮّ ،
ّ
اي .وﺗﻮ ّﻗﻔﺖ ّ

اﻟﺪم واخلﻤﺮ ﺳﻴﻘﻀاين ﻋﻠهيﺎ ال حمﺎﻟﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ نكﺖ ﻣرتددة وﻏري راﻏﺒﺔ يف االﺗّﺼﺎل هبﺎ .ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﻲ أﻧين ﻟﻢ أﻗﺪر أن أﺛﻖ هبﺎ.

ﻋﺪة ﺳﻨﻮات اﻧﻀﻢ ﻫﺬان اﻟﺰوﺟﺎن إىل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي ﻟﻠﺤاية اﻟﻤﺸرتﻛﺔ .وﻛﺎﻧﺖ "يكﺖ"
وﺑﻌﺪ ّ

ابﻧﺘﻈﺎر ﻃﻔﻞ آﺧﺮ ،ودﻋﺎ "ﺗﻮم" واﻟﺪهتﺎ ًﻟﺘاشرﻛﻬﺎ ﻣﻴالد اﻟﻄﻔﻞ اجلﺪﻳﺪ .ﻓﺘاتﺑﻊ اﻟﻘﻮل:

أبﻧين ﻛﺎﻟﻤﺠﻨﻮﻧﺔ وﻟﻢ أﻋﺮف ﻣﺎذا جيﺐ أن أﻓﻌﻞ جتﺎه ﻫﺬا األﻣﺮ .ﻓﻘﻠﺖ ﻟ ـ "ﺗﻮم"" :ﻋﻠﻴﻚ أن ّﺗﺘﺼﻞ
ﺷﻌﺮت
ُ
ّ

نكﺖ ﺧﺸﻨﺔ
هبﺎ وختربﻫﺎ أ ّال أتيت؛ ُﻗﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺗاشء .ﻫﺬا ﻃﻔيل أان ،وال أرﻏﺐ أن ﺗاشرﻛين ﻫﻲ ﺑﻪُ ".
جمﺘﻤﻊ نكﻴﺴﺘان وﻗﻌﺪان ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮع.
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ويف اﻟهنﺎﻳﺔ ذﻫﺒﺖ إىل أﺣﺪ ُ
اﻟﺮﻋﺎة اﻟﺮوﺣﻴني يف ُ
إيل هبﺪوء ﺛﻢ ﻗﺎل" :جيﺐ أن ﺗﺘﻮﺻيل إىل ﺳالم ﻣﻊ واﻟﺪﺗﻚ".
ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ ّ
أﻣﻲ".
ﻓﻘﻠﺖ" :أﻧﺖ ال ﺗﻌﺮف ّ

ﻓﺄﺟﺎب" :ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻋالﻗﺔ ابألﻣﺮ".

أﻣﻲ .وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋىل ﻣﺎ ﻳﺮام ﺣني وﺻﻠﺖ وﻛﺎﻧﺖ يف ﺣﺎﺟﺔ إىل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎ ّﻳﺔ .وﻟﻢ
يف اﻟهنﺎﻳﺔ أﺗﺖ ّ

ُ
ًّ
ﺳﻮاي .ﺑﻌﺪﺋﺬ ويف أﺛانء زايرهتﺎ األﺧرية وﻗﺒﻞ أن
ﻧﺘﺤﺪث
وﻟﻜﻨان يف اﻟهنﺎﻳﺔ اﺳﺘﻄﻌان أن
هسﻞ األﻣﺮ ﻋﻠهيﺎ،
ّ
ّ
أ ّ
أهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ راﻏﺒﺔ يف االﺳﺘﻤﺎع
ﺗﺬﻫﺐ إىل ﺑﻴهتﺎ،
ُ
ﺷﻌﺮت ّ
أن ُﻫانك ﻣﺎ ُّ
ﺗﻮد ﻫﻲ أن ُختربين ﺑﻪ .واأل ﻛرث ﻣﻦ ﻫﺬا ّ

ﺼﻤﻤﺔ
إىل ﻣﺎ أﻗﻮﻟﻪ ﻟﻬﺎ .ﻟﻘﺪ أرادت ﻋالﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة – ُ
ونكﺖ أﻟﻬﻒ ﻋﻠهيﺎ أان أﻳﻀ ًﺎ وﻗﺘﺌﺬ  -وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ُﻣ ّ

ُﺪر ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋىل إزاﻟﺔ أ ّﻳﺔ ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻘﻒ يف ﻃﺮﻳﻖ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﻌالﻗﺔ .وﻋﻨﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ُ
أدرﻛﺖ ّأهنﺎ ﻟﻢ ﺗ ِ

اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﻏـﻔﺮ ﻟﻬـﺎ ُﺷـﻔـﻴـان مجﻴﻌـ ًﺎ.
ﺗﻔﻌﻠﻪ يف اﻟاسﺑﻖ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ
ُ

ﺐ ﻋﺎﺷﺖ "يكﺖ" يف ﺳالم ﻣﻊ واﻟﺪهتﺎ .ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗاسحمﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﺮاح
ﺟﻮ ﺑﻴهتﺎ ُ
اﻟﻤ ِﺤ ُّ
يف ّ

أن أﻣﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﺣﺪﻫﺎ اﻟيت اﻓﺘﻘﺮت إىل
اﻟﻤﺎيض اﻟﺒﻠﻴﻐﺔ،
وﻟﻜهنﺎ أدرﻛﺖ أﻣﺮ ًا ﻫﺎﻣ ًﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻔﺎدهّ :
ّ
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اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺑﺮودﻫﺎ ﻫﻲ ﺷﺨﺼ ً
اي ﻟﻌﺐ أﻳﻀ ًﺎ دور ًا يف اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ اﻟيت داﻣﺖ ﺑﻴهنﻤﺎ ﺳﻨﻮات

ﻋﺪﻳﺪة.

ﻓﻬانك
     ﺑني أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ وأﺣﺪ األﺑانء ّﺑﻴﻨﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪُ .

ﻗﺼﺔ "ﺳﻮزان" وﻫﻲ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧاي أتيت ﻣﻦ ﻇﺮوف ُخمﺘﻠﻔﺔ متﺎﻣ ًﺎ .ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﻋﺎﻧﺖ ﻗﻂ ﻣﻦ
ّ
وﻟﻜهنﺎ ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ "يكﺖ" ،ﻛﺎﻧﺖ حتﻤﻞ ﺑﻐﻀ ًﺎ وركاﻫﻴﺔ جتﺎه
إاسءة ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻈﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻫﻠﻬﺎ،
ّ

واﻟﺪهتﺎ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺪأت جتﺪ اﻟﺸﻔﺎء يف ﻋالﻗهتﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﻐﻔﺮ ﻟﻬﺎ.

ﻓﻬﺎﻫﻲ ﺗﻘﻮل:

نكﺖ أﺧىش ﻣﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﻏﻀهبﺎ وﻣﻦ
أبﻣﻲ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ُﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ إدراﻛﻲ ﻛﻄﻔﻠﺔ .ﻓﻘﺪ ُ
ﻛﺎﻧﺖ ﻋالﻗيت ّ

ﻟاسهنﺎ اﻟالذع واالﺳهتﺰايئ ،وﻟﻢ أﻛُ ﻦ أﺳﺘﻄﻴﻊ إرﺿﺎءﻫﺎ أﺑﺪ ًا .ونكﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،نكﺖ أﺷﻌﺮ ابﻟﻐﻀﺐ
ً
وخمأب يف ﺻﺪري ﺟﻌﻠين أﻧﻐﻠﻖ ﻧﻔﺴ ً
اب ﻏﺎﺋﺮ ًا وﻣﻜﺒﻮ ً
جتﺎﻫﻬﺎ – ﻛﺎن ﻏﻀ ً
وأﺧﺬت أمتﺴﻚ آبالم
اي ﻋهنﺎ.
ات
ُ

رصت أﺗﺬركه ﻣﻦ أايم ﻃﻔﻮﻟيت ،وأﻳﻀ ًﺎ اﻟﻜالم اخلﺸﻦ ،وﺑﻌﺾ اﻟرضابت )اﻟيت ال ُﻳﺴﺘﺤﺴﻦ
اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي
ُ
أﺣﺲ أبﻧين ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ
أﺗﺪﻣﺮ ﺑﺸﻜﻞ ال ﻳﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﻴﺨﻬﺎ يل ،ورسﻋﺎن ﻣﺎ نكﺖ
أﺻﺒﺤﺖ
ﺗﺬركﻫﺎ( .ﻟﺬا
ّ
ُ
ّ
ّ

ﻣﻦ ﻗِ َﺒﻠِ ﻬﺎ.

وﺑﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳان ﻋالﻗﺔ رصحيﺔ ﻟﻴﻔﺘﺢ ﺑﻌﻀان ﻗﻠهبﻢ ﻟﺒﻌﺾ .ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪأت أﺗﻄ ّﻠﻊ إىل

وﻟﻜهنﺎ ﻟﻢ جتﺪ
ابﻟﻤﺪرﺳني
أﻣﻲ ﺗﻌ ُّﻠﻘﻲ
ﺪرﺳني.
اﻟﻜابر اآلﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ يف ﺣاييت وﺑﺼﻔﺔ
ْ
ّ
اﻟﻤ ّ
ّ
ُ
ﺧﺎﺻﺔ ُ
وركﻫﺖ ّ

ﺪرﺳني .وأﺗﺬرك
اﻟﻤ
وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌرب هبﺎ ﻋﻦ ذﻟﻚ.
أﻧين متﻨﻴﺖ االﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻋﺎﺋﻠيت وأن ّ
ّ
وأﺗﺬرك ّ
ّ
ﻳﺘﺒانين أﺣﺪ ُ

ﺑﺸﺪة.
أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻤاشﻋﺮ اﻟﻘﻮﻳ ّﺔ ﺑﻌﺪم االﻧﺘﻤﺎء ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟيت ﻛﺎﻧﺖ جتاتﺣين
ّ

ات "ﺻﺎحلﺔ" ُ
ﺣﺎوﻟﺖ أن أﻛﻮن ﺑﻨ ً
وأﺧﻔﻲ ﻣاشﻋﺮي
وﺑﺴﺒﺐ ﻟﻬﻔيت ﻋىل أن أﺣﻈﻰ ﺑﺮﺿﺎ أﻫيل،
ُ

ﻓﺈن األﻣﺮ ﻟﻢ ﻳاسﻋﺪين ثكري ًا ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ُﻳﺴﻤﺢ ﻟألوالد ابﻟﺮد ﻋىل اﻟﻜابر أو
احلﻘﻴﻘ ّﻴﺔ .وﺣﺴﺒﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺄﻟﻮﻓ ًﺎ ّ
اإلﺟﺎﺑﺔ ﺑ ـ "ال" ﻟﻄﻠﺐ األﻫﻞ أو اﻟﻜابر ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ .إذ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻴان حنﻦ اﻟﺼﻐﺎر أن ﻧﻜﻮن

ﻣﺮﺋﻴني ال ﻣﺴﻤﻮﻋني.

ﻗﻤﺖ إبجيﺎد ﺳﺒالً ﻣﺎركة أﻛرث ﻓﺄﻛرث ألﻋرب هبﺎ
واسء األﻣﺮ أﻛرث ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻠﺖ ﺳﻦ اﻟﻤﺮاﻫﻘﺔ .ﻓﻘﺪ
ُ

ﻋﻦ ﻏﻀيب وأﻓﻌﻞ ﻣﺎ أاشءه .ﻛﻤﺎ وﺟﺪت أﻳﻀﺎ ﻃﺮﻗ ًﺎ ﻣﻠﺘﻮﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻊ أﻣﻲ ،واﻟيت ﻛﺎﻧﺖ ابحلﻘﻴﻘﺔ مباثﺑﺔ
وأدت أاسﻟﻴيب ﻫﺬه ﺑﺪرﺟﺔ بكرية إىل ﺗﻮرﻃﻲ ﺑﻌالﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻫﻦ أﺑﺮﺷﻴﺘان اﻟﺬي ﻛﺎن
"إﻧﺘﻘﺎم" ﻓهيﺎّ .
ﻟﻪ ﻋالﻗﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ أﻫيل.

أن
وﻟﻜين
ﺟﺖ ﻣﻦ رﺟﻞ آﺧﺮ،
أﺧري ًا اﻧهتﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌالﻗﺔ،
وﺗﺰو ُ
اﺳﺘﻤﺮ ﻳﺖ يف ﺧﺼﺎﻣﻲ ﻣﻊ أﻣﻲ .إال َّ
ّ
ّ
ّ

اﻟﻌالﻗﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻓﻌالً  ،ألين نكﺖ ﻣﺎ أزال ﻣﺴﺘﻤﻴﺘﺔ ﻋىل إرﺿﺎهئﺎ.
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واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋىل ﻣﺪار ّ
وﻟﻜين
ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات،
أﻣﻲ ﺑﻔرتات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ األزﻣﺎت اجلﺴﺪ ّﻳﺔ
ّ
ّ
ّ
وﻣﺮت ّ

ُ
أﺑﺪﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻄﻔ ًﺎ وﺷﻔﻘﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻌﻬﺎ أو إﻇﻬﺎر االﻫﺘﻤﺎم مبﺎ حيﺪث ﻟﻬﺎ .وأﺧري ًا ﺟﺎء ﻳﻮم
اﺳﺘﺼﻌﺒﺖ
ُ
ُ

ﻜﻮان ﻣﻦ اﺛﻨيت ﻋرشة ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨ ُّﻠﺺ ﻣﻦ إدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮل .وﻗﻀﻴان
ﻋﻠهيﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ختﻮض ﺑﺮانجمﺎ ُﻣ ّ

وﻟﻤهتﺎ ﻋىل ﻫﺬا،
ت ﺑﻴﻨان ﺑﻌﺪﺋﺬ.
أن األﺑﻮاب رسﻋﺎن ﻣﺎ ُو ِ
أﺳﺒﻮﻋﺎ راﺋﻌﺎ ﻣﻌ ًﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺎحتﺔ اﻟﻘﻠﻮب ،ﻏري َّ
ﺻ َﺪ ْ
ُ
وال أﻋﺮف اآلن ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ.

يف اﻟهنﺎﻳﺔ ،جتىل يل األﻣﺮ أبن ﺷﺨﺼﻴهتﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ اﻟيت ﺗﺒﺪو ﻗﻮﻳﺔ وواﺛﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ وﻣﺴﻴﻄﺮة ﻛﺎﻧﺖ

ّ ً
ﻧﻔﺴاي ﺗﻨﻘﺼﻪ اﻟﺜﻘﺔ ابﻟﻨﻔﺲ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ حتﻤﻞ أوﺟﺎﻋ ًﺎ ثكرية ﻣﻦ ﻃﻔﻮﻟهتﺎ
جمﺮد ﻏﻄﺎء ًا ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺰﻋﺰع

ﻣان
اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ اآلﺧﺮ أبﺳﻠﻮﺑﻪ اﻟﺸﺨيص،
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻐري آﻣﻨﺔ )اﻟيت اﻓﺘﻘﺮت إىل اﻟﻤﺤﺒﺔ( .وﻗﺪ ﺣﺎول ﻛﻞ ّ
ّ
أن ﻛِ الان ﻛﺎن خيىش ﻣﻦ رﻓﺾ اآلﺧﺮ ﻟﻪ ،ﻟﺬﻟﻚ أﻣﺴﺖ ﺟﻬﻮدان ﺳﻄﺤﻴﺔ ،ﺣىت يف أﺣﺴﻦ أﺣﻮاﻟﻬﺎ .وأان
ﻏري َّ

ﻣﺴﺘﺤﻴﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻔيس ألﻗﻮل أﻧين اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻜالم ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋني.

أن اب ً
اب ُﻓﺘِ َﺢ يل ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات الﺣﻘﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻇ ّﻠﺖ ﺗالﺣﻘين ألﺳﻤﻊ ﺑﻌﺾ األرشﻃﺔ
ﻏري َّ

نكﺖ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّأين ﻟﻢ اﺳﻤﻊ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،
وﻟﻜين ُ
خلﻄﺎابت ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻰ "ﺟﺎرﻟﺲ ﺳاتﻧيل" .وﻋىل ُّ
ّ
أحبﺚ ﻋﻦ إﺟﺎابت ﻟﻜﺜري ﻣﻦ ﺗاسؤاليت يف احلاية ،ﻟﻬﺬا اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ يشء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻔﻆ .وال أﺗﺬرك ﻣﺎ
ﺗﺘﻔﺘﺢ
ﻗﺎﻟﻪ ابﻟﻀﺒﻂ،
نكﺖ أﺣاتج إىل ﺳﻤﺎﻋﻪ يف ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ .ﻓﺒﺪأت ﻋﻴاني ّ
وﻟﻜين ﺳﻤﻌﺖ متﺎﻣ ًﺎ ﻣﺎ ُ
ّ
اﻟﻤﺎﺳﺔ ألأسل اﻟﻌﻔﻮ واﻟﻐﻔﺮان ﻣهنﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
ﻟرتى ﺣﺼيت ﻣﻦ اﻟﺬﻧﺐ واﻟﺘﻘﺼري يف ﻋالﻗﺘان ،وﺣﺎﺟيت
ّ

وأﻳﻀ ًﺎ ﺗﻘﺪميﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اجلﻬﺔ األﺧﺮى.

أﻣﻲ ﻃﻠﺒﺖ ﻣهنﺎ أن ﺗﻐﻔﺮ يل
متﺮ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺣىت زُ رت أﻫيل .وﻋﻨﺪﻣﺎ ُ
وﻟﻢ ّ
نكﺖ ُمبﻔﺮدي ﻣﻊ ّ

نكﺖ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣهنﺎ
ﺗرصﻓﺎيت يف اﻟﻤﺎيض ،وأﺧربهتﺎ
أﻧين ُ
أبﻧين ﻣﻦ ﺟﻬيت ﻗﺪ اسحمهتﺎ أﻳﻀ ًﺎ .ﻛﻤﺎ اﻋرتﻓﺖ ّ
ّ
ُّ

ُﻃﻮال ﺣاييت ،ﺣىت ﻟﻮ ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﺮف ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ .ﻟﻢ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻏﻀيب ﻣهنﺎ ،إ ّال ّأهنﺎ اﻋﺘﺬرت أﻳﻀ ًﺎ

ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ يل .وﻗﺎﻟﺖ" :ﻣﺎ ﺣﺪث ﻗﺪ ﺣﺪث ،وال ُميﻜﻨان ﺗﻐﻴريه؛ وﻟﻜﻦ جيﺐ ﻋﻠﻴان اآلن
ﻋﻦ األذى اﻟﺬي
ّ

ات ﻟﺸﻔﺎء ّ
أن ﻧﻌﻴﺶ ﻳﻮﻣان وﻧﺘﻄﻠﻊ إىل اﻟﻐﺪ ".ﻛﺎن وﻗ ً
ﻣان .وﺳﻤﺢ يل أن أﻧﻔﺘﺢ ﻣﻌﻬﺎ ،وأﻛﻮن ﺻﺎدﻗﺔ،
ﻛﻞ ّ
اﻟﻤﺤﺒﺔ ،وأن أﻛﻮن حمﺒﻮﺑﺔ ﻋىل ﻣﺎ أان ﻋﻠﻴﻪ وﻟﻴﺲ ﻋىل اﻟﺬي نكﺖ اﻋﺘﻘﺪه أﻧين
وأﻋرب ﻋﻦ رﻏابت ﻗﻠيب يف
ّ
ّ

ابﺳﺘﻄﺎﻋيت ﺗﻘﺪميﻪ.

و ُمبﺠ ّـﺮد أهنﻤﺎ واﺟﻬات ﻣﺸـﺎﻋﺮ اﻟﻐﻀـﺐ يف أﺣاشء ﻛﻞ ﻣهنﻤﺎ ،ﻓﻘﺪ متﻜﻨﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ "ﺳـﻮزان" وأﻣﻬﺎ ﻣﻦ

اﻟﻘﺼـﺔ
وﻫانك اﻟﻌـﺪﻳﺪ ّممﻦ ﻟـﻬﻢ ﻗﺼﺺ ُﻣﺸـﺎهبﺔ ﻟﺘـﻠﻚ
اﻟرشوع يف ﺑانء ﻋالﻗـهتﻤﺎ ﻣﻦ ﺟـﺪﻳـﺪُ .
ّ
ابﻟﻤﻌـﺎانة ﺑﺴـﺒﺐ ﻋـﺪم ُﻗـﺪرة األﻃﺮاف ﻋىل اﻟـﻐُ ـﻔـﺮان .ﻓـال هيﻢ ﻣـﻦ ﻧـﻜـﻮن أو ﻣﺎﻫﻴﺔ
وﻣﺴـﺘﻤﺮ ّﻳـﻦ
ُ
ُ

ـﻬﻢ أن ﻧـﺘـﻌـ ّﻠﻢ اﻟـﻐُ ـﻔـﺮان .وﻋـﻨﺪﺋﺬ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻟألﻋﺎﺟﻴﺐ أن حتﺪث .وﺳهتﻴﺞ ﻋﻠﻴان
ﺧﻠﻔايﺗان .ﻓﺎﻟﻤ ُّ
ـﻜﻨان ال ُميﻜﻨان وﻟألﺑـﺪ أن ﻧﺴـﻤﺢ ﻟﻬـﺎ أبن
اﻟـﺬﻛـﺮايت اﻟﻤـﺆﻟـﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴـﻦ آلﺧـﺮ ُﻟﺘﻌ ّـﻜﺮ ﺻـﻔﻮ اﻟﻌـالﻗـﺎت ،وﻟ ّ
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ﺆﻣﻦ
ﺗُﻐﻴّـﻢ ﺳـﻤﺎء ﻣﺎ ﻧﺮﺗـﺌﻴﻪ حلايﺗان .وﺣ ّـىت ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳ ُ
ـﻜﻮن اﻟﻨﺴـاين ُﻣﺴﺘﺤـﻴالً )وﻫﺬا ﻃـﺒﻴﻌﻲ( ،ﻓﻴﺠـﺐ أن ﻧُـ ّ
ً
ـﻘﻲ.
أبن اﻟﻐُ ﻔـﺮان ﻟﻴـﺲ ﻓﻘـﻂ ُممﻜانً ،ﺑـﻞ ورضور ّ ً
ّ
اي أﻳﻀـﺎ .وﺣﻴﻨﻤـﺎ ﻧـﻐـﻔـﺮ ،ﻓﺈﻧّان جنـﺪ اﻟﺸـﻔـﺎء احلﻘـﻴ ّ
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ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺬﻭﻕ ﺍﳌﻐﻔﺮﺓ ﺷﺨﺼﻴﺎً ،ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺭ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺳﻴﺌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﱵ ﺍﻗﱰﻓﻨﺎﻫﺎ ،ﺳﺘﻈﻞّ ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻣﻜﺒّﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﺌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﱂ ﻧﻘﺪﺭ ﺃﻥ ﻧﺸﻔﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻂ؛ ﻭﺳﻨﺒﻘﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ

ﻋﻘﺒﺎﺗﻬﺎ ﻟﻸﺑﺪ ،ﻭﻻ ﳔﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑ ًﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺳﺎﺣﺮ،

ﰲ ﻗﺼﺔ "ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺍﻟﺴﺎﺣﺮ  ،"Sorcerer`s apprenticeﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻮﺻﻔﺔ ﺍﻟﺴﺤﺮﻳﺔ

ﺍﻟﱵ ﺗﻔﻚّ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺴﺤﺮ.

ﺣ ﹼﺘﻰ

ﻫﺎﻧﺎ ﺁﺭﻳﻨﺖ Hannah Arendt

ّ
ﻳﺘﻌﺬﺑﻮن
ﻜﻨان أن ﻧﻐﻔﺮ ألﻧﻔﺴان؟ ﻫانك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟانس اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻮ ﻏﻔﺮ ﻟان اآلﺧﺮون ،ﻫﻞ ُمي ُ

ثكري ًا ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮه ﺷﺨﺼ ً
ﺣىت
اي ،ﻟﺪرﺟﺔ ُّأهنﻢ ال ُﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻌﺪ
إبﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻔﺎهئﻢ ،وﻟﻜﻦ ّ
ّ

ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻮس اﻟﻤﻬﻤﻮﻣﺔ ﻟﻬﺎ أن جتﺪ اﻟﺮﺟﺎء.

حتﺮر "دﻳﻠﻒ ﻓﺮاﻧاشم  ،"Delf Franshamوﻫﻮ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﻴني  Quakersاﻟﻜﻨﺪﻳني،
ﻟﻘﺪ ّ

ﻣﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ رشع ﻳﻘﻮم أبﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻟﻪ ،ﺑﺼﻮرة ﻏري ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﻣﺄاسة

ﻗﺼﺘﻪ ُخمﺘﻠﻔﺔ إىل
ﻏريت جمﺮى ﺣايﺗﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ثكريﻳﻦ ّممﻦ ذركان ﻗﺼﺼﻬﻢ ﻫان يف ﻫﺬا اﻟﻜاتب .إ ّال أن
ّ
ّ

ﺣﺪ ﻣﺎ :ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي جيﺐ أن ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻪ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ.
ّ

نكﺖ يف اﻟاثﻟﺜﺔ ﻋرشة ﻣﻦ ُﻋﻤﺮي .ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻘﻞ إىل ُجمﺘﻤﻊ
ﻣﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ
ُ
ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ ﻣﻊ "دﻳﻠﻒ" ّأول ّ

اجلﻨﻮﺑﻴﺔ ،وﺑﺪأ ُﻳﻌ ّﻠﻢ يف ﻣﺪرﺳﺘان .وﻛﺎن ﻫانك أﺣﺪ ﻋرش ﻃﺎﻟ ً
اب يف ﻓﺼيل
ﺣايﺗان اﻟﻤﺸرتﻛﺔ يف أﻣﺮﻳﻜﺎ
ّ
ﺘﻮﺣﺸني ،وﺑﻌﺪ اايم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺻﻮﻟﻪ ﻗﺮران أن ﻧﻀﻌﻪ حتﺖ االﺧﺘابر.
ُ
ونكﺎ ُﻣ ّ
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ﻋﺎدي يف ابرﺟﻮاي ﺣﻴﺚ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واحلﺮارة ﺣﻮايل  100درﺟﺔ ﻓﻬﺮهنﺎﻳﺘﻴﺔ ﻋﺮﺿان
ويف ﻳﻮم
ّ

ﻋﻠﻴﻪ أن أنﺧﺬه يف ﻧﺰﻫﺔ ﻟرنى ﻣﺪى ﺻالﺑﺘﻪ .وﺑﻌﺪ أن ﻣﺸﻴان ﻣﻌﻪ ﻟﻤاسﻓﺔ ﻋرشة يكﻠﻮﻣرتات ﻋىل األﻗﻞ

ﺠﺮد رﺟﻮﻋﻪ إىل اﻟﺒﻴﺖ ُﻣﺼﺎ ً
اب
يف وﺳﻂ األدﻏﺎل واﻟرباري واﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎت ،وأﺧريا رﺟﻌان .ﻏري أﻧّﻪ ﺳﻘﻂ ُمب ّ

ﺑرضﺑﺔ ﺷﻤﺲ.

ﻟﻌﺪة أ ّ
وﻟﻜﻨان ﻟﻢ ﻧﻌأب ﺑﻪ .ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻠان ابﻟﻀﺒﻂ ﻋىل ﻣﺎ نكﺎ ﻧﺮﻣﻲ
ايم،
ّ
ﻇﻞ "دﻳﻠﻒ" يف اﻟرسﻳﺮ ّ

وﻟﻜﻨان اﻧﺪﻫﺸان .ﻓﻔﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي رﺟﻊ ﻓﻴﻪ إىل اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻗﺎل" :أهيﺎ اﻟﻄالب،
إﻟﻴﻪ :ﻓﺄﺛﺒﺘان أﻧّﻪ "ﺟابن"،
ّ

ﻣﺮة أﺧﺮى وﻟﻜﻨﻪ ،وﻣﻦ
ﻣﺮة أﺧﺮى ".وﻟﻢ ﻧ ّ
دﻋﻮان ُجن ّﺮب ﺗﻠﻚ اﻟزنﻫﺔ ّ
ُﺼﺪق ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ! ﻓﺴﻠﻜان ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ّ
ﻏري رﻳﺐ ،ﻟﻢ ميﺮض ﻫﺬه اﻟﻤﺮة .وﻓﺎز "دﻳﻠﻒ" ابﺣرتاﻣان ودﺧﻞ ﻗﻠﻮﺑان ووﺛﻘان ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ

راييض ﻣﻮﻫﻮب .وأﺣﺒﺒان ﻟﻌﺐ
جلنب ﻓﻬﻮ الﻋﺐ
ﻓﺼﺎﻋﺪ ًا .ورسﻳﻌ ًﺎ ﻣﺎ اتكﺸﻔان أﻧّﻪ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ ا ُ
ّ
ركة اﻟﻘﺪم ﻣﻌﻪ.

حمﺒﺘﻪ وﻃﺎﻗﺘﻪ يف
ﻋﺪة ﻋﻘﻮد
ُ
وﺑﻌﺪ ّ
اتكﺸﻔﺖ ابﻟﺼﺪﻓﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ "دﻳﻠﻒ" ﻳﺴﻜﺐ ّ

ﺗﺒني أﻧ ّﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻓﻘﺪ اﺑﻨﻪ "ﻧﻴﻜﻮالس" يف ﻇﺮوف ﻣﺄاسو ّﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻓﻘﺪ وﻟﺪ
ﻋﻤﻠﻪ مبﺪرﺳﺘان .إذ ّ

"ﻧﻴﻜﻮالس" يف أﺑﺮﻳﻞ  1951ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أرسة "ﻓﺮاﻧاشم" ﺗﻌﻴﺶ يف ﺟﻮرﺟاي .وﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴالد ﻋﺎم

 1952ﺑﻔرتة ﻗﺼرية ،ﻛﺎن "ﻧﻴﻜﻮالس" ﻳﻠﻌﺐ ﺧﺎرج اﻟﻤزنل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺮى حنﻮ اﻟاشﺣﻨﺔ اﻟيت ﻛﺎن واﻟﺪه

حمﻤﻠﺔ خبﺸﺐ ﻟﻠﻮﻗﻮد .وﻟﻢ ّﻳﺮ
"دﻳﻠﻒ" ﻳﻘﻮدﻫﺎ راﺟﻌ ًﺎ هبﺎ إىل اخلﻠﻒ حنﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟاشﺣﻨﺔ ّ
"دﻳﻠﻒ" اﺑﻨﻪ إ ّال ﺑﻌﺪ ﻓﻮات األوان.

ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﻪ "ﻛﺎيت" ﺗﺘﺤﺪث آﻧﺬاك ﻣﻊ ﺟﺎرهتﺎ داﺧﻞ اﻟﻤزنل ،ﻓﺈذا ﺑ ـ "دﻳﻠﻒ" ﻳﺪﺧﻞ واﺑهنﻤﺎ ُﻣﻠﻘﻰ

ﻓﺘﺘﺬرك ﻗﺎﺋﻠﺔ:
ذراﻋ ّﻴﻪ.
ﻋىل
ّ
َ

ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻃﻮري واﺣﺘﺪﻣﺖ ﻏﻀ ً
أن "دﻳﻠﻒ" أﺧﺬ هيﺪﺋين .وأﺧﺬان ﻃﻔﻠان إىل اﻟﻄﺒﻴﺐ يف
ﻟﻘﺪ
ُ
اب ،إ ّال ّ

ﻛالرﻛﺴﻔﻴﻞ ،واﻟﺬي ﻛﺎن أﻳﻀ ًﺎ اﻟﻤﺤﻘﻖ يف أﺳابب اﻟﻮﻓايت اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ هبﺎ ،ورشﺣان ﻟﻪ ﻣﺎ ﺣﺪث ...وﻣﻦ

انﺣﻴيت ﻟﻢ خيﻄﺮ ﺑابيل ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ أﻳﺔ ﺷﻜﻮك ألﻏﻔﺮ ﻟﺰوﺟﻲ ،ألين ﻋﻠﻤﺖ أبﻧين
ﻣﻘرصة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر .وﺣىت أﻧﻪ
ِّ
ﻟﻢ ﻳ ُﻠﻤين ،ﺑﻞ الم ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﻂ .ووﻗﻔان ﻣﻌ ًﺎ ﺟﻨ ً
اب إىل ﺟﻨﺐ يف ُﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﻨﺔ اﻟﻤﺤﺰﻧﺔ.

ﻏري
وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ "دﻳﻠﻒ" أن ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،وﻇ ّﻠﺖ ﺗﻠﻚ احلﺎدﺛﺔ ﺗُالﺣﻘﻪ ﻟﺴﻨﻮات .وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ َّ

أﺳﻠﻮﺑﻪ يف احلاية ﻟﻴﺨﺼﺺ وﻗ ً
ﻳﻘﻀﻪ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻣﻊ اﺑﻨﻪ اﻟﺬي ﻗﺘﻠﻪ.
ات ﻟألﻃﻔﺎل  -ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻟﻢ
ِ

نكﺖ أﺟﺪ ﻋﻴﻨﻴﻪ ثكري ًا ﻣﺎ ﺗﺘألأل ابﻟﺪﻣﻮع ،وﻟﺪي إﺣاسس ﻗﻮي اآلن أبﻧﻪ
وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺬرك ،أرى يكﻒ ُ

ﻛﺎن ﻳﺮى اﺑﻨﻪ ﻓﻴان حنﻦ اﻟﻄالب ،أو ﻳﺘﺨﻴﻠﻪ وﻫﻮ ﻳﻜرب .وﻛﺎن ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋىل ﺑﺬل ﻧﻔﺴﻪ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ ﻫﻮ
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أن ﻫﺬا األﺳﻠﻮب
ﺳﺒهبﺎ ﺑال ﻗﺼﺪ .أان ُﻣﻘﺘﻨﻊ ّ
األﺳﻠﻮب اﻟﺬي اﻋﺘﻨﻘﻪ ﻟﻠﺘﻜﻔري ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺄاسة اﻟيت ّ
ﺣﻔﻈﻪ ﻣﻦ االﺳﺘﺴالم ﻟﻠﺸﻌﻮر ابﻟﺬﻧﺐ ،وﻗﺪ اﺳﺘﻌﺎد ﺑﻪ ﺣايﺗﻪ وأﺧري ًا ﺷﻌﻮره ابﻟﺴالم.

 "David Harvey  " اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ اآلن اﻟﺜﻤﺎﻧني ﻣﻦ ُﻋﻤﺮه ﺗﻘﺮﻳ ً
اب ابجلﻴﺶ ﺣني ﻛﺎن يف

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺳﻦ اﻟاسدﺳﺔ ﻋرشة ﻗﺒﻞ اﻧهتﺎء احلﺮب
ﺑﻘﻴﺔ ﺳﻨﻮات احلﺮب يف اﻟﺘﺪرﻳﺐ،
ِّ
ّ
ّ
اﻟاثﻧﻴﺔ .وﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻗىض ّ

ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻪ إىل أﻓﺮﻳﻘاي ﺛﻢ أﻟﻤﺎﻧاي ﺛﻢ إﻳﻄﺎﻟاي وﻫﻮﻧﻚ ﻛﻮﻧﻚ واﻟﺼني واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﺳﺘﻤﺘﻊ

وﻟﻜﻦ ﺷﻴائ
ﺧﺎﺻﺔ ابﻟﺼﺪاﻗﺎت احلﻤﻴﻤﺔ اﻟيت ﺷﻌﺮ هبﺎ جتﺎه أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻣﻦ اجلﻨﻮد،
ﺑﻮﻗﺘﻪ يف اجلﻴﺶ وﺑﺼﻔﺔ
ّ
ّ

ﻣﺎ ﻗﺪ ﺣﺪث وﻏﻴّـﺮ ﺣايﺗﻪ ﻟألﺑﺪ .ﻓﻴﻘﻮل:

ُّ
ونكﺖ أﻗيض
وﺗﻌﻘﺐ "اإلرﻫﺎﺑﻴني".
ﻗﻀﻴﺖ ُﺟﺰء ًا ﻣﻦ ﺧﺪﻣيت يف يكﻨاي ألﻗﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎم اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ
ُ
ُ

وﻗﻌﺖ يف ﺣﺎدث
ُﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ يف اﻟﻘايم ﺑﺪورايت يف ﻣانﻃﻖ األدﻏﺎل .وأﺛانء إﺣﺪى ﻫﺬه اﻟﺪورايت
ُ
ﻓﻈﻴﻊ.

اإلرﻫﺎﺑﻴني ،ﺗﻌﺮﺿان حنﻦ أﻧﻔﺴان إىل ﻛﻤني
وﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻦ وﺻﻮل ﻋﺼﺎﺑﺔ ﻣﻦ
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ّ
ّ
نكﺎ ﻣﻨﺒﻄﺤني أرﺿ ًﺎ ُ

ﻣﻀﺎد .ﻓﺼﺎر ثكري ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻲ اﻟﺬي ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ اﻟﻔﻮىض واالرﺗابك وأﻳﻀ ًﺎ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ﻟألواﻣﺮ .واﻧﻘﺴﻤﺖ

اﻟﺪورﻳﺔ إىل ﻧﺼﻔني .ﻓاسر اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺬي نكﺖ ﻓﻴﻪ ،يف ٍّ
ﺧﻂ ُﻣﺴﺘﻘﻴﻢ يف ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴري ﻓهيﺎ احلﻴﻮاانت ،يف

ﺣني ﻛﺎن اﻟﻨﺼﻒ اﻟاثين ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻤﺸﻴﻂ األﺣﺮاش يف ﻛال اجلﺎﻧﺒني .ﺑﻌﺪﺋﺬ اﺟاتز اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺬي ﻛﺎن يف
األﺣﺮاش مجﺎﻋيت ،ونكﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ أﺧﺬ ﺑﻌﻀان ﻳﻄﻠﻖ اﻟﻨريان ﻋىل ﺑﻌﺾ .ورأﻳﺖ األﺣﺮاش ﺗﻨﻔﺮج ابجلﻬﺔ
اﻟﻤﺼﺎب ﻋىل
اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ يل متﺎﻣ ًﺎ،
ُ
ﻬﻤﺘان ومحﻠان ُ
ﻓﺄﻃﻠﻘﺖ اﻟانر ،وأﺻﺒﺖ آﻣﺮ اﻟﺪورﻳﺔ يف رأﺳﻪ .وﺗﺮنكﺎ ُﻣ ّ

ﻧﻘﺎﻟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻳﺪو ً
ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ ﻋرشة اسﻋﺔ ﻋرب األدﻏﺎل ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋىل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اي ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اخلزيران ّ

اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﺬي ﻛﺎن يف أﻣﺲ احلﺎﺟﺔ إﻟهيﺎ.
ّ

ﺪت ﺟﻠﺴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ يف احلﺎدث ،إال أﻧين ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺮﻳ ً
ائ متﺎﻣ ًﺎ ﻣﻦ أي
ويف اﻟهنﺎﻳﺔ ُﻋﻘِ ْ

ذﻧﺐ .أﻣﺎ ﺿﻤريي ،ﻓﻠﻢ هيﺒين ﺳالﻣ ًﺎ وال راﺣﺔ ابلّ ،
ألين ﻟﻢ اﺳﺘﻄﻊ أن أﻋﺮف ﻣﺎذا ﺣﺪث ﻟآلﻣﺮ اﻟﺪورﻳﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ.
ابﻟﻀﺒﻂ .وﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ ﺳﻨﻮات اﻧهتﺖ ُﻣ ّﺪة ﺧﺪﻣيت يف اجلﻴﺶ ورﺟﻌﺖ ﻟﻠﺤاية
ّ

َّ ً
ﻣﺪراب ﻋىل
ﺖ
يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ
وﺟﺪت أﻧّﻪ أﻣﺮ ﺻﻌﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻓﻔﻲ اجلﻴﺶ ﻛﺎن يل رﻗﻢ ال اﺳﻢُ ،
ونك ُ
ُ

أي يشء ُﻳﻄﻠﺐ ﻣين ﻓﻬﻮ ﺳﻠﻴﻢ ،األﻣﺮ اﻟﺬي ال ﻳﺘﻤﺎىش
اإلذﻋﺎن ﻟألواﻣﺮ دون ُﻣانﻗﺸﺔ ،ونكﺖ أﻋﺘﻘﺪ أن ّ

اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻋﺎدت األﻣﻮر ﻟﻄﺒﻴﻌهتﺎ ﺗﺪرجي ً
ّ
ألﻓﻜﺮ يف ذركايت ﻋﻤيل
ﻟﺪي اﻟﻮﻗﺖ
اي ،وﻛﺎن
ﻣﻊ احلاية
ّ
ّ

اﻟﻌﺴﻜﺮي ،وﻛﺎن أول ﻣﺎ خيﻄﺮ يف ابيل ﻫﻮ أﻧّين أﻃﻠﻘﺖ اﻟانر ﻋىل ﺻﺪﻳﻘﻲ .أﻳﻦ ﻫﻮ اي ﺗﺮى؟ ويكﻒ ﻛﺎن

ﺣﺎﻟﻪ؟ ﻫﻞ جنﺎ؟
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وﻟﻜين ﻟﻢ أﺻﻞ ﻟيشء.
ﺻﺤﺘﻪ،
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﺑﺪأت اﺳﺘﻔرس
وﺑﻌﺪ ّ
ّ
وأحتﺮى ﺑﻨﻔيس ﻋﻦ ﻣﻜﺎن زﻣﻴيل و ّ
ّ

وﺟﺪت
ﻋيل ﻗﺼﺼﺎ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻟﻪ .ويف ﻋﺎم 1996
ﻗﺼﻮا
ْ
وﺗﻘﺎﺑﻠﺖ ﻣﻊ زﻣاليئ اﻟاسﺑﻘني اﻟﺬﻳﻦ ّ
ّ
زوﺟيت "ﻣﺎرﻳﻮن" تكﺎب ﻳﺬرك ﺗﻠﻚ احلﺎدﺛﺔ ابﻟﺬات .ﻓﺎﺗُﺼﻠﺖ ابﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺬي ذرك أﻧّﻪ ابحلﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ

وﻟﻜﻨﻪ ﺳﻤﻊ أﻧّﻪ ﻳﻌﻴﺶ يف ﻟﻨﺪن.
ﻳﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻊ زﻣﻴيل آﻣﺮ اﻟﺪورﻳﺔ ابﻟﻔرتة األﺧرية،
ّ

وﻗﺮرت ايﺋ ً
اﻟﺼ ُﺤﻒ
اس أن أﻃﻠﺐ ُﻣاسﻋﺪة
وأدرﻛﺖ أﻧّين وﺻﻠﺖ إىل ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود آﺧﺮ.
ُ
ّ

ﺗﻠﻘﻴﺖ ُﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻣﻦ
أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺼﺤﻴﻔهتﻢ ،ويف ﻏﻀﻮن  48اسﻋﺔ
ﻗﺼيت وﺻﻮريت يف ﻃﺒﻌﺔ
ُ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻓﻨرشوا ّ
ّ
ّ
نكﺖ أحبﺚ ﻋﻨﻪ ﻟﺴﻨﻮات.
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي
ُ

ﻛﺎن األﻣﺮ ﺻﻌ ً
رﺗﺒان أن ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻣﻌ ًﺎ يف ﻣزنيل .ويف اﻟﻮﻗﺖ
اب
ﻋيل .ﻓﺒﻌﺪ ّ
ﻋﺪة ُ
حمﺎداثت ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻴ ّﺔّ ،
َّ
ﻤال ابﻟﻬﺪااي ...ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻃﻠﻖ اﻟﺮﺻﺎص ﻋﻠﻴﻪ! ﻓﺒﺴﺒيب ﻛﺎن ﻗﺪ أﺻﻴﺐ ﺑﺸﻠﻞ ﻧﺼﻔﻲ،
اﻟﻤﺤﺪد أىت ُحم ّ ً
ّ

ﺻﻌﻮﺑﺔ يف اﻟﻤيش ويف حتﺮﻳﻚ ذراﻋﻪ .ﻓأسﻟﺘﻪ" :ﻫﻞ ميﻜﻨﻚ أن ﺗﻐﻔﺮ يل؟" ﻓﺎﺣﺘﻀﻨين .إذ ﻛﺎن ﻗﺪ
وﻛﺎن جيﺪ ُ
ﻏﻔﺮ يل ﺳﻠﻔ ًﺎ.

 "John Plummer  " ﺣاية ﻫﺎدﺋﺔ ﻛﻘﺴﻴﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻤﻴﺜﻮدﻳﺔ Methodist

األايم ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻜُ ﻦ األﻣﻮر دامئ ًﺎ ﻫﻜﺬا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ
يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓريﺟﻴﻨاي اﻟانمئﺔ واﻟﻬﺎﻧﺌﺔ ﻫﺬه ّ
"ﺟﻮن" ﻛﻄاير ﻟﻄﺎﺋﺮة ﻫﻠﻴﻜﻮﺑرت أﺛانء ﺣﺮب ﻓﻴﺘانم ،وﻗﺪ اسﻋﺪ ﻋىل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﺎرة ﺑﻘانﺑﻞ اﻟانابﻟﻢ ﻋىل

ﻗﺮﻳﺔ )ﺗﺮاجن ابجن( يف ﻋﺎم  – 1972وﻫﻮ اﻟﻘﺼﻒ اﻟﺬي خت ّﻠﺪ الﺣﻘ ًﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮرة اﻟيت ﻓﺎزت جبﺎﺋﺰة،
اﻟﻔﻴﺘانﻣﻴﺔ "ﻓﺎن اتي يكﻢ َﻓﻚ".
وﻫﻲ ﺻﻮرة إلﺣﺪى ﺿﺤﺎاي ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﻒ أال وﻫﻲ اﻟﻔاتة
ّ

اﻟﺼﻮرة اﻟيت ابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜريﻳﻦ
وﻇ ّﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮرة ﺗُﻄﺎرد "ﺟﻮن" ّ
ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ وﻋرشﻳﻦ ﺳﻨﺔ ،ﻓﻬﻲ ُ

حمرتﻗﺔ ﺗرصخ وﻫﻲ ﻓﺎحتﺔ ذراﻋهيﺎ
ﺗُﻈﻬﺮ ﻣﻀﻤﻮن احلﺮب :ﻓهيﺎ ﻧﺮى ﻓاتة ﺗﺒﻠﻎ اﻟاتﺳﻌﺔ ﻣﻦ ُﻋﻤﺮﻫﺎ ﻋﺎرﻳﺔ و ُ
اﻟﺪ ّﺧﺎن اﻟﺴﻮداء ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ يف اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻬﺎ.
وجتﺮي حنﻮ اﻟﻜﺎﻣريا ،ويف اﻟﺼﻮرة ﺗﻈﻬﺮ ُﺳ ُﺤﺐ ُ

ّ
ﺿﻤريه ُﻳ ّ
ﻟﻤﺪة أرﺑﻊ وﻋرشﻳﻦ ﻋﺎﻣ ًﺎ .واﺳﺘﻤﺎت ﻋىل يشء واﺣﺪ وﻫﻮ أن جيﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻔاتة
ﻇﻞ
ﻌﺬﺑﻪ ّ
ُ

وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ إجيﺎدﻫﺎ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﺘانم بكﻠﺪ ابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﺼال ﻗﺪ اﻧهتﻰ
ﻟﻜﻲ ُخيربﻫﺎ أبﺳﻔﻪ -
ّ

ﻣﺮة ُأﺧﺮى .ﺣﺎول أﺻﺪﻗﺎؤه هتﺪﺋﺘﻪ ،ألﻧّﻪ ﻛﺎن
ﻣﻦ ﺣايﺗﻪ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ُﻳﻘﻨﻊ ﻧﻔﺴﻪ ابﻟﺬﻫﺎب إىل ُﻫانك ّ
وﻟﻜﻨﻪ وﻣﻊ
اﻟﻤﺪﻧﻴني،
ﻗﺪ ﻓﻌﻞ وﻗﺘﺌﺬ ﻛُ ّﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻮﺳﻌﻪ ﻟﻴأتﻛﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ متﺎﻣ ًﺎ ﻣﻦ
ّ
ّ
زواﺟﻪ وأدﻣﻦ ﻋىل اخلُﻤﻮر.
ﻓﺄﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻓﺸﻞ
ُ
ذﻟﻚ ﻟﻢ حيﺼﻞ ﻋىل اﻟﺴالمّ .

ويف ُﻣﺼﺎدﻓﺔ ال ُميﻜﻦ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ،ﺗﻘﺎﺑﻞ "ﺟﻮن" ﻣﻊ "يكﻢ" يف ﻳﻮم اﻟﻤﺤﺎرﺑني اﻟﺴﻨﻮي ﻋﺎم 1996

ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﺼﺐ اﻟﺘﺬﻛﺎري اﻟﻔﺨﻢ حلﺮب ﻓﻴﺘانم .ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت "يكﻢ" إىل واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻊ إﻛﻠﻴال ﻣﻦ

اﻟﻄايرﻳﻦ اﻟاسﺑﻘني اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ال ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ
اﻟﺰّﻫﻮر ﻟﻠﺴالم ،يف ﺣني ﺟﺎء "ﺟﻮن" ﻣﻊ جمﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ّ
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اﻟﺮﻏﻢ
حتﺮ ٍر ﻣﻦ اﻟﻤﺎيض .ويف اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟيت أﻟﻘهتﺎ "يكﻢ" أﻣﺎم اجلﻤﻮع ﻗﺎﻟﺖ ّإهنﺎ ال ﺗﺸﻌﺮ ابالﺳﺘايء .وﻋىل ُّ
ّ

ﻟﻜهنﺎ أرادت أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟانس أن ﻫانك
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎّ ،
ﻣﻦ ّأهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗُﻌﺎين ثكري ًا ﻣﻦ احلﺮوق اﻟيت ّ
آﺧﺮﻳﻦ ﻏريﻫﺎ ﻋﺎﻧﻮا أﻛرث ﻣهنﺎ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ" :ﺧﻠﻔﻲ يف ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ،ﻛﺎن ُﻫانك آالف وآالف ﻣﻦ اﻟانس

ﻟﻬﻢ".
اﻟﺬﻳﻦ ...ﻣﺎﺗﻮا .وﻓﻘﺪوا أﺟﺰاء ﻣﻦ أﺟاسدﻫﻢُ .
ود ّﻣﺮت ﺣايهتﻢ ابﻟﻜﺎﻣﻞ ،وﻟﻢ ﻳﻠﺘﻘﻂ أﺣﺪ ﺻﻮرا ُ

ُ
ابﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﻋىل ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮﻳﺔ،
اﺳﺘﻤﺮت "يكﻢ" يف ﻛﻠﻤهتﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ أبهنﺎ ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻠﺮﺟﻞ اﻟﺬي أﻟﻘﻰ
ّ

اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّأهنﺎ ال ُميﻜهنﺎ ﺗﻐﻴري اﻟﻤﺎيض ،إال ّّأهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ُﺗﺮ ﻳﺪ "ﺗﺮوجي اﻟﺴالم" .أﻣﺎ "ﺟﻮن" ،اﻟﺬي ﻟﻢ
وﻋىل ُّ
ﻳﺼﺪق ﻋﻴﻨﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺎول االﻧﺪﻓﺎع ﻟألﻣﺎم واﺧرتاق اجلﻤﻮع ومتﻜﻦ ﻣﻦ ﻟﻔﺖ اﻧﺘابﻫﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻐﺎدر
اﻟﻄاير اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ إﻟﻘﺎء ﺗﻠﻚ ُ
ﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋىل أﻧّﻪ
اﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﻋىل
ّ
اﻟﻤﻜﺎن ﻛﺎﻟربق ﻣﻊ محﺎﻳﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ .ﻓ ّ

ﻳﺘﺤﺪاث ﻣﻌ ًﺎ ﻟﺪﻗﻴﻘﺘني ﻗﺼريﺗني .ﻓﻴﺨربان "ﺣﻮن":
ﻗﺮﻳهتﺎ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ وﻋرشﻳﻦ ﻋﺎﻣ ًﺎ ،واﺳﺘﻄﺎﻋﺎ أن
ّ

رأت "يكﻢ" ُﺣﺰين وأﻟﻤﻲ وركيب ...ﻓﻔﺘﺤﺖ ذراﻋهيﺎ يل وﻋﺎﻧﻘﺘين .وﻟﻢ ّ
إﻧين
أي يشء ﺳﻮى " ّ
أمتﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﻮل ّ

إﻧين آﺳﻒ" -ﻋﺪة ﻣﺮات .ويف ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮل يل" :ﺣﺴ ً
ان ،ﻛُ ُّﻞ يشء ﻋىل ﻣﺎ ُﻳﺮام ،أﻏﻔﺮ
آﺳﻒّ ،
ﻟﻚ".

ﻣﺮة أﺧﺮى يف ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم ،وأﻛﺪت يكﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ّأهنﺎ ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﻟﻪ .وﻟﻘﺪ
ﺗﻘﺎﺑﻞ "ﺟﻮن" و "يكﻢ" ّ
ﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺻﺪﻳﻘني محﻴﻤني ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺒﻌﺾ ﺗﻠﻔﻮﻧ ً
أﺻﺒﺤﺎ ُﻣ ُ
اي ابﺳﺘﻤﺮار.

أن
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ
ﻫﻞ وﺟﺪ "ﺟﻮن" اﻟﺴالم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﺸﺪه؟ ﻳﻘﻮل "ﺟﻮن" ﻧﻌﻢ وﺟﺪﺗﻪ! وﻋىل ُّ

ﻣاشﻋﺮه ال زاﻟﺖ ُﻣأت ّﺛﺮة ﺑﺬركايت احلﺮب ،إ ّال أﻧّﻪ ﻳﺸﻌﺮ أﻧّﻪ اآلن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ وأن ﻳﻀﻊ ﻫﺬا
احلﺪث ﺧﻠﻔﻪ.

ﺟﻮن أبن ﻟﻘﺎءه ﻣﻊ "يكﻢ" وﺟﻬ ًﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﺑﻌﺚ ﻓﻴﻪ احلاية ﺣﻴﻨﻤﺎ متﻜﻦ أن خيربﻫﺎ أبﻧﻪ ّ
ﺗﻌﺬب
وﻳﻘﻮل " ّ

إن اﻟﻐُ ﻔﺮان اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻫﻮ إال ّ
ﻋﻄﻴﺔ جمﺎﻧﻴﺔ
ﺣﻘ ًﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﺮاﺣﺎهتﺎ .ﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺆﻛﺪ ﻋىل ّ

ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ  -وﻟﻴﺲ يشء ُميﻜﻦ اتكاسﺑﻪ ُ
ُّ
رس ﻋﺠﻴﺐ :ﻓﻬﻮ ال
ﺑﻘﺪرﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻧّﻪ ال
ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ .وإمجﺎ ًال ،ﻓﺈﻧّﻪ ُّ

ﻟﻤ ّﺪة دﻗﻴﻘﺘني ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗُﺰﻳﻞ اﻟﻜﺎﺑﻮس اﻟﺬي
أن ُحمﺎدﺛﺔ
اﺳﺘﻤﺮ ُ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻢ حلﺪ اآلن يكﻒ ّ
ت ُ
ّ
ﻟﻤ ّﺪة أرﺑﻌﺔ وﻋرشون ﻋﺎﻣ ًﺎ ﻣﻌﻪ.
اﺳﺘﻤﺮ ُ
ّ

"    "Richard ﻣﻦ ﺣﺮب ﻓﻴﺘانم ،رﺟﻞ ودﻳﻊ وﻫﺎدئ حيﺐ األﻃﻔﺎل واخلﻴﻞ،
ّ
ﻳﺘﻌﺬب ﺑﺴﺒﺐ األﺣﺪاث اﻟيت ﻛﺎن ﻗﺪ
وﻟﻜﻨﻪ ،ﻃﻮال اﻟﺴﻨﻮات اخلﻤﺲ اﻟيت ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻓهيﺎ ،الﺣﻈﺖ أﻧّﻪ ﻛﺎن
ّ

ﻣﺮ هبﺎ ﻣﻨﺬ أﻛرث ﻣﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ .اﺳﻤﻌﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل:
ّ
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ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ – واﻟﻤﻮت اﻟﺬي أراده
ُﻫانك أﺣﺪاث ﻣﻮت ثكرية متأل ذﻫين .ﻓﺎﻟﻤﻮت اﻟﺬي
ّ
ﺣىت ُأﺧﻔﻲ
اآلﺧﺮﻳﻦ يل  -ال ُﻳﻔﺎرﻗين أﺑﺪ ًا! وأﻣﺰح ثكري ًا ﻣﻊ ﻣﻦ أﻋﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ .ﻓﻴﺠﺐ
ﻋيل أن أﻓﻌﻞ ذﻟﻚّ ،
ّ
األﻟﻢ ،وأﺑﻌﺪ ذﻫين ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜري يف ﻫﺬا األﻣﺮ .ﻓﺄان حبﺎﺟﺔ ألﺿﺤﻚ .ﻓﺎﻟﻀﺤﻚ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﻜﺂﺑﺔ.
ﻣﻔﻘﻮد ﻣﻦ روﺣﻲ ،وﻳﺒﺪو أﻧّين ﻟﻦ أﺳﺘﻌﻴﺪه
ﻟﺴﺖ ﻗﺎدر ًا ﻋىل حمﺒﺔ اآلﺧﺮﻳﻦ .ﻓﻴﻮﺟﺪ ُﺟﺰء
ﻏري أﻧَّين
ُ
ٌ

أﺑﺪ ًا .وال أﻋﺮف إن ﻛﺎن ﺳﻴﻜﻮن مبﻘﺪوري يف ﻳﻮم ﻣﻦ األايم أن أﻏﻔﺮ ﻟﻨﻔيس ﻛُ ّﻞ األﺧﻄﺎء اﻟيت ارﺗﻜﺒهتﺎ.

أﻋﻴﺶ ﻳﻮم ﺑﻴﻮم ،وﻟﻜين أﺷﻌﺮ ابإلﻋايء ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ – دامئ ًﺎ ﻣهنﻚ .ﻓﻬﻞ ﺳﻴﻨهتﻲ ﻫﺬا ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﺎ؟ ال أﻋﺮف

يكﻒ؟ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻌﻲ ﻃﻮال اخلﻤﺴﺔ وﻋرشﻳﻦ ﻋﺎﻣ ًﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ".

ﻏﺎﻟ ً
ّ
رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة.
ﺣﺚ أﺷﺨﺎص أﻣاثل "رﻳﺘاشرد" مبﺮاﺟﻌﺔ ﺟﻬﺎت إﻋﺎﻧﺔ
ﻳﺘﻢ
اب ﻣﺎ
ّ
ّ

ﻣﺮوا ﺑﺘﺠﺎرب ممﺎﺛﻠﺔ ،أو االﻧﻀﻤﺎم إىل جمﺎﻣﻴﻊ ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ وﺗاسﻋﺪﻫﻢ
ﻓﻴﻨﺼﺤﻮﻫﻢ ﻣﺜالً إلجيﺎد ﻏريﻫﻢ ممﻦ ّ
اي ،أو اﻟﺪوام ﻋىل ﺣﻀﻮر ﺟﻠاست ﻣﻌﺎجلﺔ مجﺎﻋﻴﺔ .وﻗﺪ ﻓﻌﻞ "رﻳﺘاشرد" ّ
ﻣﻌﻨﻮ ً
ﻛﻞ ذﻟﻚ؛ وزار أﻛرث ﻣﻦ
ﻟﻤ ّﺪة ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞّ ،
حيﺼﻞ ﻋىل اﻟﺴالم
وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ
ُﻣﺸري وذﻫﺐ إىل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت جمﻤﻮﻋﺔ
ُ
ُ
اﻟﻤﺤﺎرﺑني يف ﻓﻴﺘانم ُ
ﺑﻌﺪ.

وﻟﻜهنﺎ يف ﺑﻌﺾ األﺣاين ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻞ ﻳﺪوم
ﻗﺪ ﺗُاسﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﻮاسﺋﻞ يف اﻟﻌالج،
ّ

ﺸﺠﻌﻚ ﻋىل اإلﻓﺼﺎح ﻋﻦ األمحﺎل اﻟيت ﺗُﻌﺎين ﻣهنﺎ ﻣﻦ
ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ
اﻟﻨﻔيس اﻟانﺟﺢ أن ُﻳ ّ
ﻟﻔرتة ﻃﻮﻳﻠﺔُ .
ّ
ُ
االﻋرتاف
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إىل اﻟﻐُ ﻔﺮان ،ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن
اﻟﻤﺎيض ،وﻟﻜﻦ إن ﻟﻢ ﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬا ﻧﺪم واﻋرتاف ابحلﺎﺟﺔ
ّ

ُجمﺪ ً
اي.

ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻊ "آن ﻓﺮوﻳﺪ".
ﻳﺘﺬرك "روﺑﺮت ﻛﻮﻟﺲ" اﻟﻄﺒﻴﺐ
اﻟﻨﻔيس ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد اﻟهشرية ُحمﺎدﺛﺔ ّ
ّ

حتﺪﺛان ﻋﻦ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻳﻮع ﺻﻴﺖ واﻟﺪﻫﺎ ،إ ّال ّأهنﺎ ﻫﻲ أﻳﻀ ًﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﺒﺔ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣهشﻮرة .وﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ّ
ﻓﻌىل ُّ
ﺴانت ،ﻓﺈذا هبﺎ ختﺮج ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ:
اﻟﻤ ّ
اﻟاترخي اﻟﻨﻔيس اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻤيلء ابﻟﻤاتﻋﺐ إلﺣﺪى اﻟﺴﻴﺪات ُ

أسﻗﻮل ﻟﻚ ﺷﻴ ً
ﻮدع ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺪة ،حناتج أن ﻧأسل أﻧﻔﺴان ،ﻟﻴﺲ ﻋﻦ :ﻣﺎذا ﻧﻌﺘﻘﺪ ﻋﻦ
ائ؛ يف ﻛﻞ ﻣﺮة ،ﻧ ّ

ﺣﺎﻟهتﺎ؟ ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ دامئ ًﺎ! – ﺑﻞ :ﻣﺎذا حبﻖ اﻟﺴﻤﺎء ﻧﺮﻳﺪ حتﻘﻴﻘﻪ ﻟﻬﺎ؟ آه ،أان ال أﻗﺼﺪ جمﺎل اﻟﻌالج
إن اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔيس حياتج إىل ﺳﻨني ﻳﻘﻀهيﺎ يف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔيس أﻛرث
اﻟﻨﻔيس! ﻓﻠﻘﺪ
أﺧﺬت ﻛﻔﺎﻳهتﺎ ﻣﻨﻪّ .
ْ
ّ
ﺣىت وإن ﻟﻢ ﺗُﺪرك ﻫﻲ ذﻟﻚ… ﻓﻤﺎ
ﺑﻜﺜري ممﺎ هيﺒﻪ اﻟﺮب اﻟﺼﺎﻟﺢ
ّ
واحلانن ﻟﻬﺎ ...ال ،ﻟﻘﺪ ﻓﺎض ﻛﺄهسﺎ ﺑانّ ،
ﺳالم ﻣﻊ ﻧﻔهسﺎ ،وﻟﻴﺲ اﻟرتﻛزي ﻋىل ذﻫهنﺎ
حتاتﺟﻪ ابحلﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ ...اﻟﻐُ ﻔﺮان .ﻓﻬﻲ حبﺎﺟﺔ ألن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ
ٌ

ﺷﻚ
وﻋﻘﻠﻬﺎ .ﻓالﺑﺪ وأن ﻳﻜﻮن ﻫانك إﻟﻪ يف ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻗﺎدر أن ُﻳاسﻋﺪﻫﺎ وﻳﺴﻤﻌﻬﺎ وﻳﺸﻔهيﺎ… وال ﻳﻮﺟﺪ
ٌّ

ّ
اﻟﻤﺠﺎل!
ﻟﻤاسﻋﺪهتﺎ يف ﻫﺬا
يف أﻧّان ﻏري ُﻣ ّ
ﺆﻫﻠني ُ
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ﻫﺎم ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ :ﻓال ُميﻜﻨان أن جنﺪ اﻟﺴالم واﻟﺸﻔﺎء إن ﻟﻢ ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ ُﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺧﻄﺎﺋان .واالﻋرتاف
اي ﻟﻪ ﻣﻦ أﻣﺮ
ّ

ابﻟﺬﻧﺐ وﺣﺪه ال ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻜﻲ حنﺼﻞ ﻋىل اﻟﻐُ ﻔﺮان .ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ األﺣاين ﻗﺪ ال ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي

أﺧﻄﺄان يف ّ
ﺣﻘﻪ أن ﻳﻐﻔﺮ ﻟان .ويف أﺣاين أﺧﺮى ﻗﺪ ال ﻧﺮﻏﺐ حنﻦ أو ﻗﺪ ال ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻐﻔﺮ ألﻧﻔﺴان.
ﻛﻌﻄﻴﺔ
اﻟﻤاسﻋﺪة ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻗرتﺣﺘﻪ "آن ﻓﺮوﻳﺪ" .ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻘﺒﻞ اﻟﻐُ ﻔﺮان
وﻋﻨﺪﺋﺬ جيﺐ أن ﻧﻠﺠﺄ هلل ﻟﻄﻠﺐ ُ
ّ

حمﺒﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻴان متﺎﻣ ًﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟيت ﻧﺸﻌﺮ ﻓهيﺎ ﺑﻌﺪم اﺳﺘﺤﻘﺎﻗان الﺳﺘالﻣﻬﺎ .ﻓﺒﻔﻀﻞ ﻫﺬه
ّ
ﺳﻨﺘﺤﺮر ﻟﺘﺠﻌﻠان ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋىل ﻣاسحمﺔ اآلﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﻮﺑان وﻛﺬﻟﻚ ﻋىل إﻟﺰام
اﻟﻨﻌﻤﺔ وﺣﺪﻫﺎ
ّ

ابﻟﺘﻐري واﻟﺘﻮﺑﺔ.
أﻧﻔﺴان
ّ
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺪﱄ ﻭﻧﻌﱰﻑ ﲞﻄﺎﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺴﻴﻤﻮﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﱘ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺩﺍﺧﻠﻨﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﻣﻮﺟﻌﺔ

ﻭﳐﺰﻳﺔ ﻭﻣﺸﻴﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺃﺥ ﻣﺆﻣﻦ .ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺫﻻﻝ ﻋﺴﲑًﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻓﱰﺍﻧﺎ ﺩﺍﺋﻤًﺎ

ﳓﺎﻭﻝ ﲡﻨﺒﻪ .ﻏﲑ ﺃﻧﱠﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻻﻡ ﺍﳉﺴﺪﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﻮﺟﻌﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺬُﻝّ ﻭﺍﳍﻮﺍﻥ

ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﺥ ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻨﺸﻬﺪ ...ﳒﺎﺗﻨﺎ ﻭﺧﻼﺻﻨﺎ.

ﺩﻳﱰﻳﺶ ﺑﻮﻥ ﻫﻮﻓﺮ Dietrich Bonhoeffer

ِﻣﻦ

جم ّﺮد إدراك
اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻧﻐﻔﺮ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ إن ﻟﻢ ﻧُﺪرك ﺣﺎﺟﺘان إىل اﻟﻐُ ﻔﺮان .ﻓﻔﻲ اﻟﻮاﻗﻊّ ،
إن ُ
ُ

اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻴﺲ ﻛﺎﻓ ً
اي ،إذ جيﺐ أن ﻧﻌرتف أبﺧﻄﺎﺋان ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ.

ﻳرصف ﺑﻌﺾ اﻟانس ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع "االﻋرتاف ابخلﻄﺎاي" حبﺠﺔ أﻧﻪ ﻃﻘﺲ ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻏﺮﻳﺐ

أن
أبن االﻋرتاف  -ﺳﻮاء أﻛﺎن
ﻟﻤﺸري – ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪ ًا ،إال َّ
ﻘﺮ آﺧﺮون ّ
ّ
ﻟﻘﺲ أو ﻟﺼﺪﻳﻖ أو ُ
وﻋﻘﻴﻢ .وﻳ ّ

ﻓﺈن ﺳالم ﻫﺆالء اﻟانس
اﻟﻤﺮء ميﻜﻨﻪ أن ﻳانل ﺳالم اﻟﻘﻠﺐ ابﻟهسﻮﻟﺔ ﻧﻔهسﺎ ﺑﺪون االﻋرتاف .وﻣﻊ ذﻟﻚّ ،

ﻣﻮت ﻟﻠﺮوح".
ﻟﻴﺲ أﻛرث ّممﺎ وﺻﻔﻪ "ﺗﻮﻟﺴﺘﻮي" ﺣني ﻗﺎل" :إﻧّﻪ
ٌ

إن اﻟـﺬﻧـﺐ ﻳُـﻘـرتف يف اخلـﻔـﺎء ،وﻳـﻔـﻘـﺪ ُﻗ ّـﻮﺗـﻪ ُمبﺠ ّـﺮد اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻪ ابخلـﺮوج إىل اﻟﻨـﻮر .وﻏﺎﻟ ً
اب ﻣﺎ ﻧﻮد

إﻇﻬﺎر ﺷﺨﺼﻴﺘان أبهنﺎ ﻗﻮﻳﺔ وﻓﺎﺿﻠﺔ األﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إىل ﻣﻨﻌان ﻣﻦ اإلﻗﺮار ﻟآلﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻗﺪ إﻗرتﻓانه ﻣﻦ

ﺳﻴائتُ :
وحنـﺎول ﻋـﻮﺿ ًﺎ ﻋـﻦ ذﻟﻚ أن منﺤـﻮ ﺗـﻠﻚ األﺧـﻄﺎء ﻣـﻦ اﻟـﺬا ﻛـﺮة ،وﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻧﻔﺸـﻞ يف ﻫـﺬا األﻣـﺮ،

جتﺪان ُحنـﺎول أن خنـﺒﺌـﻬـﺎ ال ﻏري .وﺑﻔﻌﻠﺘان ﻫﺬه ﻓﺈﻧّان ال ﻧﻘﻮم إال ﺑﺘﻜﺪﻳﺲ ذﻧـﺐ ﻋىل ذﻧـﺐ .ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ﻧﻌرتف

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘـان ﻋهنﺎ ،ﻓﺴﻴﻄﻔﺢ يف داﺧﻠان اﻟﺸـﻌﻮر ابﻟﺬﻧـﺐ
ﺘﺤﻤـﻞ
مبﺎ ﻗﺪ اﻗرتﻓانه ﻣﻦ ﺳﻴائت وﻧ ّ
ّ
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ﻋﻤـﺎ ارﺗـﻜﺒانه ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌـﺬﻳـﺐ اﻟﻨﻔـﺲ .ﻓﺈذا رصان ﻧﻨﻈﺮ إىل
ﻓـال ﻋالﻗـﺔ ﻟﺸﻌﻮران ابألﺳـﻒ ّ

ومبﺠ ّـﺮد أن
أﻧﻔﺴان وﺿﻌﻔان اﻟﺒرشي ﻓﻘﻂ ،ﻓﺴﻴﻜﻮن ﺣﻠﻴﻔان ابﻟأتيكﺪ ﻫﻮ اﻟأيس واﻟﺪﻣﺎر ،وﻟـﻜﻦ ُ

ﻧﺼـﺮخ ﺑﺪﻣـﻮع اﻟﻨـﺪم ،ﻓﻴﻠﺰﻣان ﻋﻨﺪﺋﺬ أن ﻧﺮﺟﻊ ﻟﻠﻮراء وﺗﺮك األﻣﺮ )ﻟﺼﺎﺣﺐ األﻣﺮ( ﻟﻨﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤايه اﻟﻌﻜﺮة
ّ
اﻟيت ﻣالءت ﻗﻠﻮﺑان
ﺗﺘﺼﻔﻰ .وإ ّال ﻓﻠﻦ ﻳﺴـﻌان أﺑـﺪ ًا رؤﻳـﺔ اﻟﺮواﺳﺐ اﻟﺪﻓﻴﻨﺔ يف أي ﻣﻜﺎن يف داﺧﻠان.

اﻟﺴﺘﻴانت
 "Steve " وﻫﻮ ﺻﺪﻳﻖ ﻗﺪﻳﻢ يل ﻧأش يف ﺿﻮاﺣﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ يف
ّ

ﻗﺎﺋال:

اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺳﻌ ً
وﻟﻜين ﻟﻢ أﺟﺪ
اي وراء اﻟﺴالم واﻟﻜﻤﺎل،
ﻟﻘﺪ ﺳﻌﻴﺖ إىل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪايانت واﻟﺪرااست
ّ
ّ
أدرﻛﺖ آﻧﺬاك
رأﻳﺖ أﺧري ًا ﻣﺪى ﺟاسﻣﺔ اﻟﻐﻠﻂ يف ﺣاييت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،
ﺰﺋﻴﺔ ...وإىل أن
ُ
ُ
ﺳﻮى إﺟﺎابت ُﺟ ّ

اﻟﺘﻐري واﻟﺘﻮﺑﺔ.
اﻟﻤﻠِ ّﺤﺔ وﺣﺎﺟيت إىل
ّ
اﻟرضورة ُ

ﻏريت ﻣﻮﻗﻔﻲ ﺑﻐري ﺗﻮ ُّﻗﻊ يف أﺣﺪ أايم ﻋﺎم  1983ﻋﻨﺪﻣﺎ أدرﻛﺖ
وﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟيت ّ

ﻋين ﺑﺴﺒﺐ
ألول ﻣﺮة ﻣﺪى ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻴﻮل ﻣﻦ اﻟﺴﻴائت اﻟيت ﻗﺪ ارﺗﻜﺒهتﺎ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ احلﻘﻴﻘﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ّ
اﻟﺼﻮر واﻟﺬركايت ﺗﻨاسب ﻣين ﻣﺜﻞ
ت
ﻛرباييئ ورﻏﺒيت يف أن أﺑﺪو ﺻﺎحل ًﺎ أﻣﺎم اآلﺧﺮﻳﻦ ،وﻟﻜﻦ اآلن أﺧﺬ ْ
ُّ

هنﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺮارة واﻟﻌﻠﻘﻢ.

ﻣﺘﺤﺮر ًا ﻣهنﺎ ،وأ ّال ﺳﻴﻜﻮن يف داﺧيل يشء ُﻣﻈﻠﻢ أو خمﺘﺒﺊ يف
ﻓﻜﻞ ﻣﺎ نكﺖ أﺑﻐﻴﻪ ﻫﻮ أن أﻛﻮن
ّ
ﺻﺤﺢ أﺧﻄﺎيئ ﻋىل ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋيت ،ﻓﻠﻢ َﻳ ُﻌ ْﺪ ﻟﺪي ﺣﺠﺠ ًﺎ ﻟﺘربﻳﺮ ذايت إبﻟﻘﺎء اﻟالمئﺔ ﻋىل
أﻋﻤﺎيق،
ُّ
وأردت أن ُأ ّ

ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺸابب أو اﻟﻈﺮوف أو أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺴﻮء .ﻓﻘﺪ ُ
نكﺖ ﻣﺴﺌﻮ ًال ّ

وﺑﺪأت أﻣﺴﻚ ورﻗﺔ ﺑﻌﺪ ورﻗﺔ وأﺳﻜﺐ ﻓهيﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪي ﻣﻦ اشﺋانت وﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ.
ُ

وتكﺒﺖ ﻋرشات اخلﻄﺎابت
وأﺣﺴﺴﺖ وﻛﺄن ﻣالك اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻳرضب ﻗﻠيب ﺑﺴﻴﻔﻪ ،ﻓﻬﻜﺬا ﻛﺎﻧﺖ اآلالم.
ُ
وﻣﺆﺳاست حتﺎﻳﻠﺖ ﻋﻠهيﺎ ،أو رسﻗﺖ ﻣهنﺎ أو ﻛﺬﺑﺖ ﻋﻠهيﺎ ...وأﺧري ًا ﺷﻌﺮت ّ
أبين ﻗﺪ رصت ُﺣﺮا
ألﻓﺮاد ُ

ﺣﻘ ًﺎ.

ﻗﺼﺘﻪ اﻟيت حتﻤﻞ ﻋﻨﻮان "األﺧﻮة ﻛﺎراﻣﺎزوف" ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﻜﺮ ﻋﻦ
تكﺐ اﻟﺮوايئ اﻟﺮويس اﻟهشري "دوﺳﺘﻮﻳﻔﺴﻜﻲ" يف ّ
ﻣﺮة ُﻣﻨﺬ
ألول ّ
رﺟﻞ اﻋرتف جبﺮميﺔ ﻗﺘﻞ أﺧﻔﺎﻫﺎ ﻟﻌﻘﻮد ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺪ اﻋرتاﻓﻪ" :أﺷﻌﺮ ابﻟﻔﺮح واﻟﺴالم ّ
ـﻴﻠﻬﻢ".
حمﺒﺔ أوالدي وﺗﻘﺒ ُ
ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﺎﻟﺴﻤﺎء يف داﺧﻞ ﻗﻠيب ...واآلن ُميﻜﻨين أن أﺟﺮؤ ﻋىل ّ
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    ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آلﺧﺮ ،وﻫﻮ ﻟﻪ ُ
اﻟﻘﺪرة ﻋىل اتكاسح جمﺘﻤﻊ أو ﻣﺪﻳﻨﺔ أو

ﻣﻨﻄﻘﺔ أبﻛﻤﻠﻬﺎ.

هش َﺪ ُﺳ ّﻜﺎن ﻗﺮﻳﺔ "ﻣﻮﺗﻠِ ﻨﺠﻦ  "Möttlingenوﻫﻲ إﺣﺪى ُ
اﻟﻘﺮى اﻟاتﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ "ﺑالك ﻓﻮرﺳﺖ
ﻓﻘﺪ َ ِ

إن
ـﺒﺖ ﺣايﺗـﻬﻢ رأﺳـ ًﺎ ﻋىل ﻋﻘـﺐّ .
هش َﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﻛﻬﺬه يف ﻋﺎم  ،1844واﻟيت ﻗﻠ ْ
 "Black Forestأبﻟﻤﺎﻧايِ َ ،

ﻗﺮﻳﺔ ﻣﻮﺗﻠِ ﻨﺠﻦ اﻟﻴﻮم ﻫﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﺎدﻳﺔ وﻟﻢ ختﺘﻠﻒ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اسﺑﻘ ًﺎ ﻗﺒﻞ ﺣﺪوث اﻟﺼﺤﻮة ﻓهيﺎ.
ﺄن راﻋﻲ نكﻴﺴهتﻢ آﻧﺬاك "ركﻳﺴﺘﻮف ﺑﻠﻮﻣﻬﺎرت  "Christoph Blumhardtاﻟﺬي
وابألﺣﺮى ،ﻓ ّ

اﺷهتﺮ ابﻟﻤﺪة األﺧرية ،ثكري ًا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘ ّـهنﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﻌﻮر ابﻟال ُﻣابالة واﻟﻔﺘﻮر اﻟﺬي ﻛﺎن ُﻳ ّ
ﻐﻄﻰ أﺑﺮﺷـﻴﺘﻪ

ﺧﺸيب ألﺣﺪ اﻟﻤانزل اﻟﻘﺪميﺔ ،ﺗهشﺪ ﻋﻦ
أن ﻟﻮﺣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ُﻣﻌ ّﻠﻘﺔ ﻋىل ﺟﺪار
ﻣﺜﻞ ﺑﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻀابب .ﻏري ّ
ّ
ﺻﺤﺔ ﻫﺬه األﺣـﺪاث اﻟﻌﺠـﻴـﺒﺔ اﻟيت اتكﺴﺤﺖ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻳﻮﻣﻬﺎ .ﻓﻘﺪ وﺟﺪوا ﻣﻜﺘﻮ ً
اب ﻋﻠهيﺎ اﻟﻌابرات
ّ
اﻟاتﻟﻴﺔ:

" أهيﺎ اإلﻧاسن :ﻓﻜﺮ ابآلﺧﺮة
ال هتﺰأ ﺑﺰﻣﻦ اﻟﺮمحﺔ

ألن ﻳﻮم احلاسب ﻗﺮﻳﺐ".
وﺑﺪأت "اﻟﺼﺤﻮة" ،واﻟيت ﻏﺎﻟ ً
اشب
اب ﻣﺎ ﻳﺸري إﻟهيﺎ اﻟانس اﻟﻴﻮم ،يف ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  ،1843ﻋﻨﺪﻣﺎ أىت
ُّ

ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﻪ أﻧّﻪ ُﻣﺪﻣﻦ مخﺮ وﻋﺼيب اﻟﻤﺰاج إىل ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺲ .وﺑﻌﺪ أن أﻟﺘﻤﺲ راﺟ ً
اي ُﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻘﺲُ ،ﺳ ِﻤﺢ
ّ
ّ
ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ُﻃﻮال األﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎيض،
ﻟﻪ ابﻟﺪﺧﻮل .وأﺧرب ذﻟﻚ اﻟاشب اﻟﻘﺲ "ﺑﻠﻮﻣﻬﺎرت" أﻧّﻪ ﻟﻢ
ّ
ﺣﺪ ﻣﺎ ،ﺑﻴﺪ أﻧّﻪ ﺑﺪأ
وأﻧّﻪ خيىش أن ميﻮت إن ﻟﻢ ُﻳﺒﺢ مبﺎ يف ﺿﻤريه.
وﻇﻞ "ﺑﻠﻮﻣﻬﺎرت" ﻣﺘﺤﻔﻈ ًﺎ ُ
وحمرتز ًا إىل ّ

ﻳﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ رأى يكﻒ واﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب اﻟﻜﺒرية واﻟﺼﻐرية أﺧﺬ ﻳهنﻤﺮ ﻛﺎﻟﺴﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ.

ﺳﺘﺔ ﻋرش
وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺪأت ﻣﻮﺟﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺪم واﻟﺘﻮﺑﺔ .ﻓﻤﻊ ﺣﻠﻮل  27ﻳانﻳﺮ  1844ﺟﺎء ّ

ً
يض ﺛالﺛﺔ ّأايم ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد ﻟﻴﺼﻞ إىل
ﺷﺨﺼﺎ إىل ﺑﻴﺖ اﻟﻘﺲ ﻟزيحيﻮا ﻋﻦ ﻗﻠﻮهبﻢ محﻞ اخلﻄﻴﺔ .وﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
مخﺴﺔ وﺛالﺛني .وﺑﻌﺪ ﻋرشة أايم وﺻﻞ إىل أﻛرث ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ومخﺴني ﺷﺨﺺ .ﻓﺼﺎر اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨاسء ﻣﻦ ِّ
ﻛﻞ
ُ
اﻟﻘﺮى اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﻳﺘﺪﻓﻘﻮن إىل ﻣﻮﺗﻠِـﻨﺠﻦ.

اﻟﺮوﺣﻴﺔ ،وال أ ّﻳﺔ ُﻣابﻟﻐﺔ يف
اجلايﺷﺔ اﻟيت ﺗﺼﺎﺣﺐ "اﻟهنﻀﺎت"
ّ
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺬا أ ّﻳﺔ ﻋالﻗﺔ ابﻟﻤاشﻋﺮ ّ

اﻟرشور اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ارﺗُﻜﺒﺖ يف اﻟﻤﺎيض أو يف اﻟﻤﺠﺎﻫﺮة ابﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠ ً
إن ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺤﻮة ﻛﺎﻧﺖ أﻛرث
انّ .
وﻗﺎر ًا وﺟﺪ ّﻳﺔ ابﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻫﺬه األﻣﻮر .وأﻳﻀ ًﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎاست يف احلاية اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أﻋﻤﻖ .ﻓﻘﺪ

ﺰَت ﻗﻠﻮهبﻢ ،وﻓﺠﺄة جت ّﻠﺖ ﻟﻬﻢ ﻗابﺣﺔ
ﺷﻌﺮ اﻟانس يف داﺧﻠﻬﻢ ﺑرضورة ﻗﻄﻊ ﻋالﻗهتﻢ ابﻟﻤﺎيض :ﻓﻘﺪ ُو ِﺧ ْ

ﺣﺎﻟﻬﻢ .وﺣﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺒﺸﻌﻮا األﻣﺮ ،رأوا ،وﻣﻦ ﻏري ّ
ﻟﻒ ودوران ،ﺑﻮﺟﻮب اﻟﺘﺨيل ﻋﻦ ﻃﺮﻗﻬﻢ اﻟﻘﺪميﺔ.
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ﺣﺪ اﻟﻜالم واﻟﻤاشﻋﺮ وأﻓﺮزت
وأﻫﻢ ﻣﺎ يف اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻫﻮ ّ
أن ﺣﺮﻛﺔ أت ُّﺛﺮ اﻟﻘﻠﻮب ﻫﺬه ﻗﺪ جتﺎوزت ّ

ﺗﻐﻴريات ﺣايﺗﻴﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ وﻣﻨﻈﻮرة ﺗﻌﺒري ًا ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻟﻤﻐﻔﺮة .ﻓﻌﺎدت اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﻤرسوﻗﺔ ،وﺗﺼﺎﻟﺢ
واﻟأتﻣﺖ اﻟﺰجيﺎت
وﺗﻢ االﻋرتاف ابخلايانت اﻟﺰوﺟﻴﺔ واجلﺮاﺋﻢ )ﻣﻦ ﺿﻤهنﺎ وأد ﻟألﻃﻔﺎل(،
األﻋﺪاء،
ْ
َّ

ﺣىت ُﻣﺪﻣين اخلﻤﻮر يف اﻟﺒﻠﺪة ﻋﻦ احلﺎانت!
اﻟﻤﻔﻜﻜﺔ .ﻛﻤﺎ اﺑﺘﻌﺪ ّ

إن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻜﻮن يف ﻣﺪى أﺻﺎﻟﺔ.اﻟﺼﺤﻮة اﻟيت وﻗﻌﺖ يف ﻣﻮﺗﻠِ ﻨﺠﻦ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﻓﻘﻂ أن ﻳﻨﻈﺮوا إىل
ّ
أن ﻛُ ّﻞ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ُﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟانس يف اﻟﺒﻠﺪات األُﺧﺮى ،إ ّال ّ
ﻧاتجئﻬﺎ ﻟﻴﺪرﻛﻮا أبهنﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ َو ْﻫﻢ ُخم َْﺘ َﻠﻖ .وﻋىل ُّ

اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أت ّﺛﺮت ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﺤﻮة .و ُﻳﺬرك أﻧّﻪ يف ﻋﺎم  1883أي ﺑﻌﺪ ﺣﻮايل  40ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻟﺼﺤﻮة ،تكﺐ "ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ زﻧﺪل ) "Friedrich Zündelوﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ ﺳرية ﺑﻠﻮﻣﻬﺎرت( ﻣﺎﻳيل ":إﻧّان ﻟﻢ

ﺤىت أﻃﻔﺎل أوﻟﺌﻚ اﻟاتﺋﺒـني ال ﻳﺰاﻟﻮن
ﻋﻢ ﺗﻠﻚ
ﻧﻨﺲ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺣﺪث  -ﻓ ّ
ُّ
ﻳﺸﻌﻮن اﻟﻔﺮح اﻟﻐﺎﻣﺮ اﻟﺬي ّ

اسﻓﺮت ﺧالل اﻟﺜالﺛني ﻋﺎﻣﺎ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ثكري ًا إىل أﻟﻤﺎﻧاي
اﻟﺒﻠﺪة ".أﻣﺎ أان – ﻛﺎﺗﺐ ﻫﺬا اﻟﻜاتب  -ﻓﻘﺪ
ُ

ﺗﻴﻤ ً
وميﻜﻨين أن
ﻟﻜﻲ أزور ﺣﻔﻴﺪات "ﺑﻠﻮﻣﻬﺎرت") .ﻓﻘﺪ أتﺛﺮ
ان ﺑﻪُ (.
ّ
واﻟﺪي ﺑﻜاتابﺗﻪ وﺳﻤايين ِﺑﺴﻤﻪِ ّ
أهشﺪ أن ﻫانك ﺷﻴائ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺮوح اﻟﺬي اتكﺴﺢ اﻟﺒﻠﺪة آﻧﺬاك ّ
ﺣىت اﻟﻴﻮم.
ﻇﻞ ﻋىل ﺣﺎﻟﻪ ّ

ﻳﺘﻜﺮر؟
ﺣﺪث ُﻣﻨﻔﺼﻞ؟ وﻫﻞ ُميﻜﻦ حلﺪث ﻛﻬﺬا أن
ﻫﻞ ﺗُﻌﺘرب اﻟﺼﺤﻮة اﻟيت ﺣﺪﺛﺖ يف ﻣﻮﺗﻠِ ﻨﺠﻦ
ٌ
ّ

ﻛﺎن ﻟﺪى "ﺑﻠﻮﻣﻬﺎرت" إميﺎ ً
ان جيﻴﺐ ﻗﺎﺋالً " :ممﻜﻦ"؛ ﻓﻌـىل أ ّﻳـﺔ ﺣـﺎل ،إن األﻣـﺮ ﻛُ ّﻠـﻪ ﺑـﺪأ ﺑﺮﺟـﻞ واﺣـﺪ اندم
ﻓﻘـﻂ.

ُ ،   ميﻜﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ اخلﻄﺄ جمﺮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﺬار ﺑﺴﻴﻂ – ﻣﺜالً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﻘﺪ ﺻربان ﻣﻊ

أن أﻓﻌﺎ ًال ﻣﺘﻌﻤﺪة ﻣﺜﻞ
ﺷﺨﺺ ﻣﺎ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠان إىل اﻟﺮأﻓﺔ .وﻗﺪ وﺟﺪت ﻣﻦ ﺧالل ﺧربيت ّ

ﻳﺘﻢ االﻋرتاف هبﺎ ﻓﻘﻂ ،وإمنﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻮاﻗهبﺎ أﻳﻀ ًﺎ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫانك رﻏﺒﺔ يف
اﻟﻐﺶ أو اﻟرسﻗﺔ جيﺐ أال ّ

اﻟرضوري ﻋﻤﻞ أﺷايء أﻛرث ﻣﻦ جمﺮد االﻋرتاف
حتﺮر ﻛﺎﻣﻞ .ﻓﻬانك ﺣﺎالت ﻳﻜﻮن ﻓهيﺎ ﻣﻦ
ّ
احلﺼﻮل ﻋىل ّ
اﻟﺸﺨيص.

أي ُجمﺘﻤﻊ ﻳﻌﻴﺶ ﺣاية
ﻫﺎورﻓﺎز " :"Stanley Hauerwasال ميﻜﻦ ألﻓﺮاد ّ
ﻓﻜﻤﺎ ﻳﻜﺘﺐ "ﺳاتﻧيل َ

أن اخلﻄﻴﺔ ُمتﺜﻞ هتﺪﻳﺪ ًا ﻟﻠ ُﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي
ألهنﻢ ﺗﻌ ّﻠﻤﻮا ّ
أﺧﻮﻳﺔ ﻣﺸرتﻛﺔ أن ﻳﺘﻐﺎىض ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻦ ﺧﻄﺎاي ﺑﻌﺾ ّ

اﻟﺘﺴرت ﻋىل االﻣﺘﻌﺎض اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﻪ
اﻟﻤﺘﺤﺪ أبن
ُّ
ﻳﺮﻣﻲ إىل اﻟﺴالم ".ﻓال ﻳﻌﻮد ﻳﺮى أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي ّ

ذﻧﻮهبﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋىل أﻧﻪ ﻣﺸﻜﻠهتﻢ وﺣﺪﻫﻢ .وﻳﺮدف ﻗﺎﺋالً " :ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧ ّ
ُﻔﻜﺮ يف أﺧﻴان أو أﺧﺘان اﻟيت أﺧﻄﺄت

ﺿﺪ اجلﻤﺎﻋﺔ األﺧﻮﻳﺔ ﻛ ّﻠﻬﺎ".
ﺿﺪان حنﻦ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ّ
حنﻮان ،ﻓﺈن إﻫﺎﻧﺔ ﻛﻬﺬه ﻟﻢ ُﺗﺮﺗﻜﺐ ّ
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אא؟
وﻫﻤﺎ ﺻﺪﻳﻘني يل ﻳﻌﻴاشن اآلن يف ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧاي ،اﺧﺘربا
اﺧﺘرب "ﻣﺎرك و ديب ُ ،"Mark & Debbie

ﻟﻠﻤﺮة األُوىل يف اجلﻤﺎﻋﺔ األﺧﻮﻳﺔ اﻟﺼﻐرية اﻟيت ﻛﺎان ﻳﻨﺘﻤاين إﻟهيﺎ ﺑﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧاي يف أواﺧﺮ
ﻫﺬا األﻣﺮ
ّ
اﻟﺜﻤﺎﻧﻴانت:

نكﺎ ﻧﻌﻴﺶ
اﻟﻤرتﺗّﺒﺔ ﻋﻦ
رس ًاّ ُ .
ُ
ﺪﻣﺮة ُ
ﻣﺮ اﻟﺴﻨﻮات ،رأﻳان اﻟﻨاتجئ ُ
جتﺎﻫﻠان ﻟألﺧﻄﺎء أو ُحمﺎوﻟﺔ إﺧﻔﺎهئﺎ ّ
ﻋىل ّ
اﻟﻤ ّ

ﺐ ﺳﻴﺪة
ﺿﻤﻦ ُجمﺘﻤﻊ ﻣﺘاشرك ﺻﻐري يف اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟانس ،أﺣﺪﻫﻢ ﻛﺎن ُ
رﺟال أﻋﺰب وﻗﻊ يف ُﺣ ّ
ﻗﺼهتﻤﺎ اﻟﻐﺮاﻣﻴﺔ.
زتوﺟﺔ ﻣﻦ مجﺎﻋﺘان .وﺣﺎول ﺑﻌﻀُ ان ُﻣﻌﺎجلﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌالﻗﺔ ﻣﻦ ﺧالل
ُّ
اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻋﻦ ّ
ُﻣ ّ
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫانك ﻓﻌالً أ ّﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ إلﻣﻜﺎﻧﻴﺔ "ﻃﺮح اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠانً".

أن
داين أو ﻗﺎيس اﻟﻘﻠﺐ ،اﺧرتان أن ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ األﻣﺮ ابﻋﺘابر ّ
وخلﺸﻴﺘان ﻣﻦ أن ﻧﺒﺪو يف ﻣﻮﻗﻒ ّ

ﺗﻠﻚ اﻟﻌالﻗﺔ ﻟﻢ ُ
ﺗﻜﻦ ﻋالﻗﺔ ﺧﻄرية ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،أو ﻋىل األﻗﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻄرية ابﻟﺪرﺟﺔ اﻟيت ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ إاثرهتﺎ

ان .أال ﻳﺮﺗﻜﺐ مجﻴﻌ ً
ﻋﻠ ً
اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺳزتﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻌﻮرﻫﻤﺎ
ان أﺧﻄﺎء؟ ﻓﻤﻦ حنﻦ ﻟﻨﺪﻳهنﻢ؟ أﻗﻨﻌان أﻧﻔﺴان ّ
أن ُ

ابﻟﻌﺎر وأﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ إداﻧهتﻤﺎ ﻟﻨﻔﺴهيﻤﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺘﺪﻳﻢ دواﻣﺔ اﻟﻔﺸﻞ وﺳﺘﻐﺮﻗﻬﻤﺎ أﻛرث .ﻟﻬﺬا ﻓﻠﻘﺪ جتﻨﺒان
أبن ﻣﺎ ﻛﺎن ُﻳﺪﻋﻰ "ﻋﻄﻔ ًﺎ"ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ
أبم أﻋﻴﻨان ّ
األﻣﺮ ّ
ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن وابء .واآلن ،وﺑﻌﺪ ﺣني ،ﻧﺮى ّ
ﻋىل دميﻮﻣﺔ ﻓﺸﻠﻬﻤﺎ.

زوﺟﻬﺎ.

وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮك اﻟﺮﺟﻞ جمﺘﻤﻊ مجﺎﻋﺘان أﺧري ًا .وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘني ،ﺗﺮﻛﺖ اﻟﻤﺮأة أﻳﻀ ًﺎ  -وﻃ ّﻠﻘﺖ

ألن اجلﻤـﻴﻊ
ﻣﺮا هبﺎ "ﻣﺎرك" و "ديب" ﻟﻴﺴـﺖ ﻓﺮ ﻳـﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋـﻬﺎ ﺣﺘﻤـ ًﺎ .ﻓﻘﺪ اﻧﻔﺴﺨﺖ زجيﺔ ّ
ّ
أن اﻟﺘﺠﺮ ﺑـﺔ اﻟيت ّ

ّ
اﻟﻤﻮاﺟﻬـﺔ أﺣايانً ﺗﻜﻮن رضور ﻳـﺔ إذا أردان احلـﺼﻮل ﻋىل
ﺣـﺎوﻟﻮا أن ﻳ
ﺴﺘﺨﻔﻮا مبﺎ ﻛـﺎن حيـﺪث ﻓﻌـالً ّ .
إن ُ

أي ﺷﺨـﺺ ﻣ ّ
ان وﺟﻬـ ًﺎ ﻟﻮﺟـﻪ مبـﺎ ﻗﺪ ﻓﻌـﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎاي ،ﻓﺈﻧّﻪ ﺳﻮف ال ﻳﺴـﻌﻰ
اﻟﻐُ ﻔـﺮان ،ألﻧﻪ ﻣﺎ ﻟـﻢ ﻳﺘﻮاﺟـﻪ ّ
ﺑﺘﺬوﻗﻪ .أﻣﺎ اإلﺣﺠﺎم ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ َﻣ ْﻦ ﻳﺆذي اآلﺧﺮﻳﻦ  -ألﻧّان ﻧُﻘﻨـﻊ أﻧﻔﺴـان
ﺣىت ﻳﻨﻌـﻢ
ﻟﻄـﻠﺐ اﻟﻐُ ﻔـﺮان وال ّ
ّ

أبن ﻫـﺬا األﻣـﺮ ﻟﻴـﺲ ﻣـﻦ أشﻧان ،ﻋىل ﺳﺒـﻴﻞ اﻟﻤاثل  -ﻳـﻜﻮن أﺣايانً ﺳﺒﻴالً ﻟﻨﻌﺬرﻫﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ
ّ

ـﺾ ﻟﻐُ ﻔـﺮاهنﺎ.
اشﺋانت .وﻛﻤﺎ رأﻳان ﺳـﻠﻔ ًﺎ ،ﻓﺄن اﻟﺘﻐﺎيض ﻋﻦ اﻟاشﺋانت ﻧﻘﻴ ٌ

أﻓﺮﻳﻘﻲ ُحمرتم ﻣﻦ أﺻﻞ
ﻗﺼﺘﻪ "ﻓﺎت اﻟﻮﻗﺖ أهيﺎ اﻟﻄﺎﺋﺮ" ﻋﻦ رﺟﻞ
 "Alan Paton  " يف ّ
ّ
أورويب )أي أﺑﻴﺾ اﻟﺒرشة( ،يف زﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴزي اﻟﻌﻨرصي يف دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘاي ،ﻛﺎن ﻗﺪ اﻗرتف ﺧﻄﻴﺌﺔ "ال

وﻟﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﺗﻠﻚ اخلﻄﻴﺔ يف اﻟﻨﻮر ،اهنﺎرت أرسﺗﻪ .وﺗﺮﻛﻪ
ﺗﻐﺘﻔﺮ" أ ّال وﻫﻲ :اﻟﺰّان ﻣﻊ اﻣﺮأة أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ األﺻﻞّ .

أن أﺣﺪ ﺟرياﻧﻪ ﻋرب ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻪ
أﺻﺪﻗﺎؤه ،واﺣﺘﻘﺮه ورﻓﻀﻪ أﻗﺮابؤه ،وﻣﺎت واﻟﺪه ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﻌﻮره ابﻟﻌﺎر .إ ّال ّ
ﻟﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻘﺎل:
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אא؟
أﺷﺪ اجلﺮاﺋﻢ...ﻓﺈن أﺧﺬ
ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻳﻌﺘرب ﻣﻦ
ّ
اﻟﻤﺬﻧﺐ...وﻟﻜﻦ أن ﻧﻌﺎﻗﺐ وال ﻧﺼﻠﺢ ،ﻓﻬﺬا يف ّ
ُميﻜﻦ ُﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ُ
اإلﻧاسن ﻋىل ﻋﺎﺗﻘﻪ اﻟﻘايم ﺑﺪور اهلل يف اﻟﻌﻘﺎب ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﻳﻀ ًﺎ أن أيﺧﺬ ﻋىل ﻋﺎﺗﻘﻪ حتﻘﻴﻖ وﻋﺪ اهلل

اﻟﻤﺬﻧﺐ
إبﺻالح اﻟﺸﺨﺺ ُ

واﻟﻤﺼﺎحلﺔ .وﺑﺪوﻧﻪ ُّ
ﻧﻈﻞ ُﻣﻨﻐﻠﻘني متﺎﻣ ًﺎ يف ﻛربايﺋان ،وﻳﺼﺒﺢ
إن االﻋرتاف ابخلﻄﺎاي ُمي ّﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻐُ ﻔﺮان
َّ
ُ
اﻟﻐﻔﺮان ﻟﻴﺲ ممﻜ ً
ان .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد واﻟﺪ زوﺟيت "ﻫﺎﻧﺰ  "Hansإىل جمﺘﻤﻊ مجﺎﻋﺘان ﻟﻠﺤاية األﺧﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸرتﻛﺔ

ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ألﺣﺪ ﻋرش ﻋﺎﻣ ًﺎ ﺑﻌﻴﺪ ًا ﻋهنﺎ ،تكﺐ ﻣﺎ ﻳيل:

ﻌﺖ أن ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮين ابحلﺠﺎرة ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ حيﺪث أي يشء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ .ﻓﻘﺪ أﺗﻴﺤﺖ يل ُّ
ﻛﻞ ُ
اﻟﻔﺮص
ﺗﻮ ّﻗ ُ

أﻋرب هبﺎ ﻋﻦ أﺳﺌﻠيت وﻫﻮاﺟيس ﻋﻠ ً
وحتﺪث اجلﻤﻴﻊ ﻣﻌﻲ ابﻧﻔاتح ورصاﺣﺔ .واحلﻘﻴﻘﺔ
ان أﻣﺎم اجلﻤﺎﻋﺔ،
ّ
ﻟﻜﻲ ّ

أن ﻗﻠيب ﻟﻢ ُ
اﻟﻤﺤ ّﺒﺔ ﺑﻴهنﻢ واﻟيت ﺗﻘﺎﺳﻤﻮا ﺑﻔﻀﻠﻬﺎ
ﻳﺬب ﻣﻦ اﻟرصاﺣﺔ ﻓﻘﻂ؛ وﻟﻜﻦ ابألﺣﺮى ،ﻣﻦ
ﻫﻲ ّ
ّ
ألهنﺎ ﻫﻲ ﻧﻔهسﺎ اﺧﺘربت اﻟﻐُ ﻔﺮان.
حمﺒﺔ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﻐﻔﺮّ ،
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ واالﻟزتام  -وﻫﻲ ّ

وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫانك يشء ﻟﻴﺘانزع ﻋﻠﻴﻪ اﻟانس ﺳﻮى اﻟيشء اﻟﺬي ﻓﺼﻠان .ابﺧﺘﺼﺎر ﺟﻠﺲ ّ
ﻣان
ﻛﻞ ّ

نكﺎ ﺳﻮاﺳﻴﺔ وﻟان اﻟرصاع اﻟﺮوﺣﻲ ﻧﻔﺴﻪ .وﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻋىل ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻘﻌﺪ ،مبﻌىن أﻧان مجﻴﻌان ّ

ﺗﻢ األﺧﺬ ﺑﻨﻈﺮ االﻋﺘابر ﺣىت أﻛرث احلﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ حبﺴﺐ ﻧﻮر
األﻣﻮر مباشﻋﺮ اإلﻃﺮاء واﻟﻤﺪاﻫانت ،ﺑﻞ َّ

اﻟﻤﺤﺒﺔ.

أن اﻟيشء اﻟﺬي أﻃﺎح ﺑﻌانده وﺗﺼﻠﺒﻪ ﻛﺎن اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ يف ﻃﻠﺐ
أت ّﺛﺮ "ﻫﺎﻧﺰ" ﺟﺪ ًا
حبﺐ جمﺘﻤﻌﻪ ﻟﻪ ،إال َّ
ّ

اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ األﻣﻮر اﻟيت أﺧﻄﺌﻮا ﻓهيﺎ حبﻘﻪ.

ﺤﺮر اﻟﺬﻳﻦ ﻏﻤﺮاﻫﺎ
وﺗﻜﺘﺐ
ّ
اسرة ،وﻫﻲ ﻋﻀﻮ آﺧﺮ يف جمﺘﻤﻌان األﺧﻮي اﻟﻤﺘاشرك ،ﻋﻦ اﻟﻔﺮح واﻟﺘ ّ

ﻗﺮرت أن ﺗﻨﻈﻒ ﺳﺠالهتﺎ وﺗﺒﺪأ ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻗﺎﺋﻠﺔ:
ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ

أﺻﺤﺢ األﻣﻮر!
ﻟﻢ أذق ﻃﻌﻢ اﻟﻨﻮم واﻟﺮاﺣﺔ يف اﻟﻠﻴﻞ .ﻓﻜﺎن ﻫانك يشء ﻳﻄﺮق يف ابيل :ﻛﺎن ﻳﻠﺰﻣين أن
ّ
ﻟﺪي ﺛﻘﺔ ﻓهيﻢ ،وأﺧربهتﻢ ﺑﻜﻞ يشء .وﻗﺪ اسﻋﺪين ﻫﺬا ثكري ًا
ﻓﺬﻫﺒﺖ إىل ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎيئ اﻟﺬﻳﻦ
ّ
ﺑﺪأت أﺷايء
األايم اﻟيت ﺗﻠﺖ،
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ّ
ْ
يل أن اﻋرتف ﺑﻪ ﻫﻮ ُﻣ َﻘﺰِّ ز ًا ﻟﻠﻨﻔﺲ .ويف ّ
ﺟﺪ ًا ،ﻋىل ُّ
أن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋ ّ
رﻛﻀﺖ إﻟهيﻢ ﻟﻜﻲ أدﻟﻮ هبﺎ.
وأﺗﺬرك ﺣﻴﻨﻤﺎ
أﺧﺮى ﺗﺘﻮارد إىل ذﻫين ،وﻫانك أﻳﻀ ًﺎ ﻟﻢ أمتﻜّ ﻦ ﻣﻦ االﻧﺘﻈﺎر.
ّ
ُ
وحتﺲ ﺑرضورة
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ مجﻴﻊ دﻓﺎﺗﺮك وﺳﺠالﺗﻚ ،ﺗﺼري ﺣىت أﺻﻐﺮ وأدق األﺷايء ﻣﻬﻤﺔ
ّ
ﻋيل أن أختﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻞ يشء ﺻﻐري ﻳﺘابدر إىل ذﻫين .ﻓﻠﻢ اﺳﺘﻄﻊ االﻧﺘﻈﺎر.
اإلدالء هبﺎ .ﻓﻜﺎن جيﺐ ّ

وﻟﻢ أﻛُ ﻦ أﻋﻠﻢ ﻗﻂ أﻧّين أسﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮح يف االﻋرتاف واﻟﺘﻮﺑﺔ ،ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻗﻠيب ﺧﻔﻴﻒ ﻣﺜﻞ

اﻟﺮﻳﺸﺔ أﻛرث وأﻛرث.
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اسرة" ،ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اآلﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻤﻤﻮا ﻋىل ُﻣﻮاﺟﻬﺔ ذﻧﻮهبﻢ وﻃﻠﺐ اﻟﻐُ ﻔﺮان ،اتكﺸﻔﺖ
اتكﺸﻔﺖ " ّ
اﻟﺘﺤﺮر واﻟﺮاﺣﺔ .وﻗﺪ ﺗﻮ ّﻗﻌﺖ أن ﻳﺮﻓﻀﻬﺎ وﻳﻨﺘﻘﺪﻫﺎ األﻋﻀﺎء اآلﺧﺮﻳﻦ يف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺷﻌﻮرا راﺋﻌﺎ ﻣﻦ
ّ
ﺠﺮد أن حتﻜﻲ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﺣﺪث،
األﺧﻮي ﺑﺸﺪة ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ارﺗﻜﺒﺘﻪ يف اﻟﻤﺎيض ،وأن
ّ
ﻳﺘﺠﻨﺒﻮﻫﺎ ابﻟﻜﺎﻣﻞ ُمب ّ

مبﺴﺆوﻟﻴهتﺎ ﻋﻦ
ﺮﺣﺒﻮن أبﻣﺎﻧهتﺎ وﻳﻘﺒﻠﻮهنﺎ ﻣﻊ ﺑﻜﻞ ﺿﻌﻔﻬﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋرتﻓﺖ
وﻟﻜﻦ ﻟﺪﻫﺸهتﺎ وﺟﺪهتﻢ ُﻳ ّ
ّ

أﺧﻄﺎء اﻟﻤﺎيض وأﻋﻠﻨﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋىل اﻟﻘايم ﺑﺒﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﺟﺪت "اسرة" – ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻘﺪر ﻋىل إجيﺎده

ﻣﻬﺪ ﻫﺬا االﻋرتاف اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﻛﻞ واﺣﺪ ّ
ﻣان – أبن االﻋرتاف ميﻬﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻠﻤﺼﺎحلﺔ ،.ﻓﻠﻘﺪ ّ
اﻟﻤﺼﺎحلﺔ.
ُ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋىل ُ
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ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤًﺎ ﻻ ﺃﻥ ﺗُﺤﺎﻭﻝ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻛﻞّ ﺍﻵﻻﻡ ،ﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪًﺍ ﺑﺮﺑﺎﻃﺔ ﺟﺄﺵ .ﻓﺎﳌُﻌﺎﻧﺎﺓ
ﻳﹸﻤﻜﻦ ﺗﺴﺨﲑﻫﺎ ﻭﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﺨﲑ .ﻭﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ َﻓﺮﹺﺣﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻴﺴﺔ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ

ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﳓﻮﻫﺎ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ

ﺃﺑﺮﻫﺎﺭﺩ ﺁﺭﻧﻮﻟﺪ Eberhard Arnold

ﻧﺘﺤ ّﺪث ﻋﻦ اﻟﻐُ ﻔﺮان ،ﻓﺈﻧّان ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻧﻘﺼﺪ األذى اﻟﺬي ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻌﻀان ﻓﻴﻪ ﻟﺒﻌﺾ،

وﻟﻜﻦ يف ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮات ﻳﺒﺪو أﻧّﻪ ال ُﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﻧﻠﻮﻣﻪ .وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤاشﻋﺮ واالﻧﻔﻌﺎالت

اﻟيت ﻫﻴﺞ ﻟﺪﻳان يف ﻫﺬه اﻟﻤﺮات ﺗاشﺑﻪ ثكري ًا ﺗﻠﻚ اﻟيت حتﺪث يف احلﺎالت اﻟيت ﻓهيﺎ ﻃﺮف ﻣﺬﻧﺐ ،ﻓﻴﻤﻴﻞ

ﻣان – حبﻖ أو ﺑﻐري ﺣﻖ – إىل وﺿﻊ اﻟ ّﻠﻮم ﻋىل اهلل ألﻧﻪ ﺟﻌﻠان ﻧﺘﻌﺬب ﺑﺪون أي ﺳﺒﺐ واﺿﺢ أو
ثكريون ّ

ﻣربر .وﻋﻨﺪﻫﺎ منﺘﻠﺊ ابﻟﻐﻀﺐ واألﻟﻢ ُﻣﺘاسﺋﻠني" :يكﻒ ُميﻜﻦ إلﻟﻪ رﺣﻴﻢ أن ﻳﺴﻤﺢ هبﺬا؟" ﻓﻬﻞ ﺗﺮاان
ﻧﻘﺪر أن "ﻧﻐﻔﺮ" هلل؟

ال أﻧﻮي اﻟﺒﺤﺚ يف ﻣأسﻟﺔ" :ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل أن ﻧﻠﻮم اهلل يف ّ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف أم ال؟" ﻓﻤﻦ

نكﺎ ال ﻧُﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻌالً ﺑﺪ ًال ﻣﻦ أن ﻧﻮاﺟﻪ اﺣﺘﻤﺎل أﻧّﻪ ال ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ
ﺣىت ﻟﻮ ُ ّ
اﻟهسﻞ أن ﻧﻠﻮم اهلل وﻧﻐﻔﺮ ﻟﻪ ّ

ﺣىت ﻋﻨﺪﻣﺎ ال ﻳﻜﻮن ﻫانك ﻫﺪف واﺿﺢ ﻟﻨﻮﺟﻪ حنﻮه
حلﺰن
ﻧﻠﻮﻣﻪ .ﻓﺎﻟﻐﻀﺐ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣرشوﻋﺔ ﻣﻦ ا ُ
ّ
نكﺎ ﻧﺮﻏﺐ يف احلﺼﻮل ﻋىل ُ
اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻏﻀﺒان .ﻓﻨﺤﻦ حبﺎﺟﺔ إىل اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ ﻏﻀﺒان واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ،إن ُ ّ
واﻟﺘﻘﺪم ﻟألﻣﺎم.
اﻟﻤانﺳﺒﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎء
ُّ
ُ

ﻫﻞ ُميﻜﻦ أن ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ إذن أن ﻧﻐﻔﺮ هلل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮاه ﻣﺴﺌﻮ ًال ﻋﻦ األﻟﻢ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻟان ،متﺎﻣ ًﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ

إن احلﻞ ﻳﻜﻤﻦ يف ﺗﻨﻤﻴﺔ رﻏﺒﺘان يف اﻟﺘﻌ ُّﻠﻢ ﻣﻦ
أبهنﻢ ﺟﺮﺣﻮان؟ َّ
ﺗﻌ ّﻠﻤان أن ﻧﻐﻔﺮ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺸﻌﺮ ّ ُ
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ﺳﻠيب يف ﺣايﺗان .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪو أﻧّﻪ ال
أن األﻣﺮ ﻛ ّﻠﻪ
جتﺎرﺑان ﻟﻨﻨﻤﻮ وﻟﻜﻲ ﻳﻨﺘﺞ ﻣهنﺎ يشء إجيﺎيب ،وإ ّال ﺳﻴﺒﺪو ّ
ّ

ﻳﻮﺟﺪ ﺳﺒﺐ آل الﻣان ،جيﺐ أن جنﺪ ﺳﺒ ً
اب .ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟرضوري أن ﺗﻜﻮن اﻟﺰﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﺎرﺛﺔ؛ ﻓﻴﻤﻜهنﺎ أن
ﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ أﻳﻀ ًﺎ.

 ،"Zohar Chamberlain   " وﻫﻲ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻣﻦ يكﺒﻮﺗﺲ يكﺸﻮر يف إرساﺋﻴﻞ
ﻓﻘﺪت اسﻗﻬﺎ يف ﺣﺎدﺛﺔ
)يكﺒﻮﺗﺲ ﻫﻮ جمﻤﻊ ﺗﻌﺎوين ﺳﻜين وﻋﻤيل ﻣﺘاشرك يف اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ(،
ْ

اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن "زوﻫﺎر" ﻟﻢ جتﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﻟﺘﻠﻮﻣﻪ ﻋىل ﻣﺎ
ﺣني ﻛﺎﻧﺖ يف اﻟاسﺑﻌﺔ ﻋرش ﻣﻦ ُﻋﻤﺮﻫﺎ .وﻋىل ُّ
ّ ً
ﻧﻔﺴاي
ﺗﺪﻣﺮت
ﺣﺪث ،وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻢ جتﺪ ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻟﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ال ﺗﺰال ﻏﺎﺿﺒﺔ ﺑأشن ﺣﺎﻟﻬﺎ وﻗﺪ
ّ

ثكري ًا ألهنﺎ ﻓﺠﺄة ﺻﺎر ﻋﻠهيﺎ أن ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋىل يكﻔﻴﺔ اﻟﻘايم ابﻟﻜﺜري ﻣﻦ األﻣﻮر اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ يف
اﻟاسﺑﻖ ال ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ وﻣﻀﺔ ﻋني ألداهئﺎ .ﻓﺘﻘﻮل:

ﺗﻄﻮﻋﺖ ﻟﻠﻌﻤﻞ
نكﺖ يف اﻟاسﺑﻌﺔ ﻋرش ﻣﻦ ُﻋﻤﺮيُ ،
ﺣﺪث ذﻟﻚ يف ﺻﻴﻒ ﻋﺎم  1987ﻋﻨﺪﻣﺎ ُ
ونكﺖ ﻗﺪ ّ
ﻛﻤﺮﺷﺪة ﻣﻊ ُﻣ ّ
ﻋيل االجتﺎه إىل
ﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺸابب يف أورﺷﻠﻴﻢ .وﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ ّأايم ﻣﻦ ﻋﻤيل ﻛﺎن
ﻟﻤ ّﺪة ﻋﺎم ُ
ُ
ّ
اﻟﺸﻤﺎل ،ﻟﻬﺬا أﺧﺬت ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ ّ
حمﻄﺔ ﺣﺎﻓالت أورﺷﻠﻴﻢ اﻟﻤﺮزك ّﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻫﺬا أﻓﻀﻞ أﺳﻠﻮب ﻟﻠﻮﺻﻮل

اﻟﻤﺎرة ،أو اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة أبي
إىل اﻟﺸﻤﺎل .وﻟﻢ أﺣﺎول أﺳﻠﻮب اﻟﺮﻛﻮب اﻟﻤﺠﺎين ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻮحي ﻟﻠﺴايرات
ّ

ﻛﻤاسﻓﺮة ﻋﺎد ّﻳﺔ.
ﺧﻄﺮ آﺧﺮ .وإمنﺎ ذﻫﺒﺖ ُ

ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻐﺮق األﻣﺮ ﺳﻮى دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودة ﻟﻜﻲ ّﺗﺘﺠﻪ احلﺎﻓﻠﺔ إىل اشرع "ايرﻣايﻫﻮ" ،وﻟﻢ ُ
ﺗﻜﻦ ﻫانك

وﻟﻜﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺎن ﻣﻠﻴ ً
ائ ابﻟﻤايه واﻟﺼﺎﺑﻮن اآلﺗﻴﺔ ﻣﻦ
ﺣىت أدىن ﻓﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﻟاسﺋﻖ ﻟﻴرسع يف ﺳايﻗﺘﻪ،
ّ
أن اﻟاسﺋﻖ ارﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ وأﻏﻠﻖ اﻟﻔﺮاﻣﻞ .ﻓﻈ ّﻠﺖ احلﺎﻓﻠﺔ
ﺗﻨﻈﻴﻒ أﺣﺪ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ ﻋىل ﺟﺎﻧيب اﻟﻄﺮﻳﻖ .وﻳﺒﺪو ّ
ﺗزنﻟﻖ حنﻮ اشﺣﻨﺔ واﻗﻔﺔ ﺟﺎﻧ ً
اب .ﻓﺄﺻﻴﺐ مثﺎين ﻋرش ﺷﺨﺼﺎ جبﺮوح ،وﻟﻘﻲ ﺟﻨﺪي وﻓاتة يف اخلﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ

ُﻋﻤﺮﻫﺎ ﻣرصﻋﻬﻤﺎ.

اﻟﻤﺴﻌﻒ اﻟﺬي رشع إبﺳﻌﺎيف ﻋىل اﻟﻔﻮر ﻗﺎل
وال
ّ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ َّ
أن ُ
أﺗﺬرك ّ
أي يشء ﻋﻦ احلﺎدث ،ﻋىل ُّ

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﺜﻞ إﻋﻄﺎيئ ﻟﺮﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗيت
أبﻧين ﺑﻘﻴﺖ ﻋىل وﻋيي.
ّ
وأﺗﺬرك ﺑﻌﺾ األﺣﺪاث اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ يف ُ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وأرﻗﺎم اﻟﺘﻠﻴﻔﻮانت ﻟﻜﻲ ُخيربوا
أﻣﻲ ﻛﺬﻟﻚ وﻫﻲ
واﻟﺪي ،وأﻳﻀ ًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ّ
ّ
ّ
ﻗﺼﻮا ﻣالﺑيس؛ وأﺗﺬرك ّ

ﺮزكة.
اﻟﻤ ّ
يف ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ اإلﻓﺎﻗﺔ إىل وﺣﺪة اﻟﻌانﻳﺔ ُ

أﻣﻲ إىل رسﻳﺮي وأسﻟﺘين إن نكﺖ أﻋﻠﻢ
وﻟﻢ خيربوﻧين أبين
ُ
ﺧرست اسيق إال ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻴﻮم .ﻓﺠﺎءت ّ

وﻟﻜين ال أﺳﺘﻄﻴﻊ رؤﻳهتﻤﺎ ّ
ألين نكﺖ انمئﺔ ﻋىل ﻇﻬﺮي.
رﺟيل،
ﻣﺎ ﺣﺪث ،ﻓﺄﺧربهتﺎ أﻧّﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻄﺐ ﻣﺎ يف
ّ
ّ
ُ
ﺟﺮاهئﺎ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ أتﺛري ﺷىت أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﻜانت ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
وال
ّ
أﺗﺬرك أﻧّين أﺻﺒﺖ ﺑﺼﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ ّ

ﻟﻤ ّﺪة اﺛين ﻋرش ﻳﻮﻣ ًﺎ .وﺷﻌﺮت ابالﻃﻤﺌانن يف ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ﻋىل
األﻟﻢ.
اﻟﻤ ّ
ُ
ﺮزكة ُ
وﺑﻘﻴﺖ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻌانﻳﺔ ُ
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ونكﺖ أﻋﺎين ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع يف
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آالﻣﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪة ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧّين ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ رﻓﻊ رأيس ﻣﻦ ﻋىل واسديتُ ،
ُّ

ﻋيل
درﺟﺔ احلﺮارة ُﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ .ﻓﻘﺪ َّمتﺖ رﻋﺎﻳيت ﺑﺼﻮرة ﺟﻴﺪة ،وﻟﻢ خيﻄﺮ ﺑابيل وﻗﺘﺬاك أبﻧﻪ ﺳﻴرتﺗﺐ
ّ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ يشء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ،ونكﺖ حمﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ اﻟيت نكﺖ أمتانﻫﺎ.

وﻗﺮروا ﻋﻨﺪ
اﻟهيﻮدي اجلﺪﻳﺪ ،اﻧﺘﻘﻠﺖ إىل اجلانح اخلﺎص ﺑﻌالج
ﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﻌﺎم
ّ
اﻟﺘﺸﻮﻫﺎتّ .
ُّ

ﻋيل إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اثﻧﻴﺔ ﻟﺒرت
اﻟﻴﻤىن ،وأﺧربوين أﻧّﻪ جيﺐ
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋىل ربكيت ُ
ذاك أﻧّﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ يف اإلﻣﻜﺎن ُ
ّ
ت أﺣﺪ
اﻟﺮبكﺔ ُﻣابرشة .وﻛﺎن ﻫﺬا أﺻﻌﺐ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎيل ،واﻧﻔﺠﺮت يف اﻟﺒﻜﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺧرب ُ
رﺟيل ﻓﻮق ُ
أﺻﺪﻗﺎيئ اﻟﺬي أىت ﻟﺰايريت.

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ اجلﺮاﺣﺔ اﻟاثﻧﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻧﻴﺖ ثكري ًا والﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ آالم وﻫﻤﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ
ّ

يف اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﻔﻘﻮدة  .Phantom pain-وﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻮﻗﻒ أﺳﻮأ.ﻫﻮ حمﺎوﻟﺔ األﻃابء إﻗانﻋﻲ أبن ﻣﺜﻞ
نكﺖ
ﻫﺬه اآلالم ﻏري ﻣﻮﺟﻮدة ابألاسس .وﻛﺎﻧﺖ ﻓرتة األرﺑﻌﺔ أاسﺑﻴﻊ ﻫﺬه ،ﻓرتة ﻋﺠﺰ ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل .ﻓﻘﺪ ُ

ُﻣﺪرﻛﺔ ﻟﻀﻌﻔﻲ وﻋﺪم ﻣﻘﺪريت ﻋىل رﻋﺎﻳﺔ ﻧﻔيس ّممﺎ ﺟﻌﻠين ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ )ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠيت وأﺻﺪﻗﺎيئ جبﻮاري

نكﺖ
ﻣﺮة أﺧﺮى .وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ( .ﻓﻘﺪ ُ
ّ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ُﻣﺴﺘﻘﻠﺔ متﺎﻣ ًﺎ ،وﻓﺠﺄة رﺟﻌﺖ ﻣﺜﻞ ﻃﻔﻠﺔ ﺻﻐرية ّ

ﻗﻮاي ﻟﻔﻌﻞ األﺷايء اﻟيت اﻋﺘﺪت ﻋﻠهيﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ واﻟيت ﻟﻢ أﻗﻠﻖ ﺑأشهنﺎ ﻗﻂ يف
ﻣﻦ اﻟهسﻞ أن اﺳﺘﺠﻤﻊ
ّ
اﻟاسﺑﻖ ألهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻮر ﻣﺴ ّﻠﻢ هبﺎ ،أﻣﺎ اآلن ﻓﺼﺎرت ﺗﺒﺪو ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ.

وﻟﻜين
ال أﻋﻠﻢ يكﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺸﺨﺼﻴيت أن ﺗﻜﻮن ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺼﺒين ﻫﺬا احلﺎدث وﻣﻦ ﺛﻢ أﺧﻮض ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ،
ّ

أﻋﺘﻘﺪ أبﻧﻪ ﺟﻌﻠين أﻗﻮى .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ أدرﻛﺖ ﺣﺎﺟيت ﻟآلﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻮيل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وأﻳﻀ ًﺎ رضورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ

ﺖ يل ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻮﺿﻮح أﻫﻤﻴﺔ دور ﺣاية اجلﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﻀﺎﻓﺮة ﻣﻦ ﺣﻮيل .ﻓﺒﺪ ًال ﻣﻦ
ﻣﻮﻗﻔﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى جت ّﻠ ْ

أبين ﻋﺪميﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة ّ
أن أﺷﻌﺮ ّ
ﻌﻴﻨﺔ ،وﺟﺪت أﻧّين ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋرتف حبﺎﺟيت إىل
ألين ال اﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘايم أبﻣﻮر ُﻣ ّ
ﻓﺈن ﻫﺬا جيﻌﻠين ﺷﺨﺼﺎ ﻛﺎﻣالّ أﻛرث وأﻛرث .نكﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻣﻴﻞ إىل االﺳﺘﻌالء ﻋىل ﻫﺆالء
اﻟﻤاسﻋﺪةّ ،
ُ
وﻟﻜين اآلن ﺗﻌ ّﻠﻤﺖ دراس ﺟﻴﺪ ًا يف ﻗﺒﻮل اآلﺧﺮﻳﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ال ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻮﻓﺎء ُمبﺘﻄ ّﻠابت احلاية ُمبﻔﺮدﻫﻢ،
ّ

اﻟﻤاسﻋﺪة.
ﻛﻤﺎ ُﻫﻢ ﻣﻦ ﺧالل ﺗﻌ ُّﻠﻢ ﻃﻠﺐ ُ

ﻋيل ابﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺎالت ﻣﻦ اإلﺣابط ونكﺖ
 –   ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺆﻟﻒ  -ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺘﻢ ّ
أﻗﻮم أﺣاي ً
نكﺖ يف رﺣﻠﺔ ﺻﻴﺪ ﺳﻤﻚ يف والﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ان إبﻟﻘﺎء اﻟالمئﺔ ﻋىل اهلل ،ﻓﻔﻲ إﺣﺪى
اﻟﻤﺮات ُ
ّ

وﻟﻜهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ُﻓﺮﺻﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ ﺿﻐُ ﻮط اﻟﻌﻤﻞ
 وﻛﺎﻧﺖ رﺣﻠﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ابﻟﺼﻴﺪ،ّ
ﻟﺒﻀﻌﺔ ّأايم.

ويف ﻃﺮﻳﻘﻲ إىل اﻟﻤزنل ،الﺣﻈﺖ أﻧّين ﺑﺪأت أﻓﻘﺪ ﺻﻮيت .ﻓﺘﺠﺎﻫﻠﺖ األﻣﺮ يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﺘﻮ ّﻗﻌﺎ أﻧّﻪ

ﻳﺘﺤﺴﻦ .ﻓﺬﻫﺒﺖ إىل األﺧﺼﺎيئ اﻟﺬي ﺷﺨّ ﺺ األﻣﺮ ﻋىل أﻧّﻪ ﺷﻠﻞ
وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ
ﺳﻴﺘﺤﺴﻦ ﺧالل ﺑﻀﻌﺔ ّأايم،
ّ
ّ
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أي ﺗﻐﻴري.
يف احلابل
ﻣﺮت أاسﺑﻴﻊ وهشﻮر وﻟﻢ حيﺪث ّ
اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ .وأﻛّ ﺪ يل ّأين أسﺳرتد ﺻﻮيت الﺣﻘﺎ ،وﻟﻜﻦ ّ
ّ
وﺗاسءﻟﺖ" :ﻫﻞ ﺗﺮاين أسﺗﻜﻠﻢ
ﺣىت ابﻟﻬﻤﺲ.
ُ
اتﻣﺔ ﻟﻠﺼﻮت ،وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﻤﻮﺣ ًﺎ يل ّ
وﻗﺪ وﺻﻒ يل راﺣﺔ ّ

اثﻧﻴﺔ؟"

ﻣﺎﺳﺔ إىل ﻗايدة ﻗﻮ ّﻳﺔ يف ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ .ﻓﻘﺪ
أن ُجمﺘﻤﻊ مجﺎﻋﺘان ﻛﺎن يف ﺣﺎﺟﺔ
وممﺎ زاد األﻣﺮ ﺳﻮءّ ،
ّ
ّ

نكﺎ يف ﺧﻀﻢ أزﻣﺔ  -إذ ّإهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓرتة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺘﻔﺤﺺ اﻟﻨﻔﻮس  -وﺧالل ﺗﻠﻚ األاسﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش
ُّ

اب ﺻﺎﻣ ً
ان ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﻟﻢ أﻗﺪر ﺳﻮى اجلﻠﻮس ﺟﺎﻧ ً
اﻟاسﺧﻦ وأﺣاي ً
ات.

ﻣﺮة ُأدرك
ﻛﺎن ﻳﻠهتﺐ ﺻﺪري ﻟﻬﻔ ًﺎ ﻋىل االﺷرتاك يف ﺗﻠﻚ االﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،وﻟﻜﻨين ﻟﻢ أﻗﺪر؛
ﻓألول ّ
ّ

ﺣﻘ ًﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻄﻴﺔ اﻟﻜالم .ويف وﺳﻂ إﺣابﻃﻲ وﺧﻮر ﻋﺰمييت ﻟﻢ ﻳﺴﻌين ﺣىت اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ زوﺟيت وأوالدي ،ﺑﻞ

ﻛﺎن ﻋيل أن أتكﺐ ّ
نكﺖ ﻏﺎﺿ ً
اب ﺑرصاﺣﺔ .وابﻋﺘابري راع ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ نكﻴﺴﺘان،
ﻛﻞ يشء ﻟﻬﻢ.
ُ
ّ
ﻟﻢ أﺳﺘﻄﻊ أن أﻓﻬﻢ أرﺟﺤﻴﻪ إﺳﻜﺎت اهلل يل يف زﻣﻦ ﻛﺎن حياتﺟين ﺑﺼﻮرة ّﺑﻴﻨﺔ.

ّ ً
اﻧﺲ
ﻃﺒﻴﻌاي،
يض مخﺲ ﺳﻨﻮات أﺻﺒﺢ
ّ
وﻟﻜين ﻟﻢ َ
وﺑﻌﺪ ﺛالﺛﺔ أهشﺮ ،ﺑﺪأ ﺻﻮيت ﻳﻌﻮد ،وﺑﻌﺪ ُﻣ ّ
أن ﻋﺠﺰي ﻋﻦ
ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺗﻠﻚ األاسﺑﻴﻊ أالﺛين ﻋرش .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ أﻋﻮد ﺑﺬاركيت إىل اﻟﻤﺎيضُ ،ميﻜﻨين أن أرى ّ

وﺗﻌﻠﻤﺖ ﺗﺪرجي ً
اي ﻋىل إﻧﻌﺎم اﻟﻨﻈﺮ يف
وﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻋﻦ احلاية.
ُ
اﻟﻜالم اسﻋﺪين أﻛرث ﻋىل ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮة ﻣﺮﻧﺔ ُ

إﺧﻔﺎﻗﺎيت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وأﻳﻀ ًﺎ االﺳﺘﻔﺎدة اإلجيﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ أي ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﻴﺐ .وﻳﻘﺮع ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ دامئ ًﺎ

يف ﺿﻤريي ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﻣﺮة أدﻧﻮ ألﻟﻮم اهلل يف حلﻈﺎت األزﻣﺎت واإلﺣابط.

ﺳﻴﺪة يف ُجمﺘﻤﻌان األﺧﻮي اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﺣاية ﻣﺸرتﻛﺔ،
 ، "Andrea " وﻫﻲ ّ

ﺻﺎرﻋﺖ ﻟﻘﺒﻮل ﻇﺮوف خمﺘﻠﻔﺔ متﺎﻣ ًﺎ :ﻓﻘﺪ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺛالث إﺳﻘﺎﻃﺎت يف احلﻤﻞ ﻗﺒﻞ ُﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋىل ﻃﻔﻞ
ْ

أن أﻋابهئﺎ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﺟﺪ ًا ال ميﻜهنﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟﻬﺎ .ﻓﺘﻘﻮل:
ﺳﻠﻴﻢ .ويف ﺑﻌﺾ األﺣاين وﺟﺪت ّ

ﺳﺘﺔ أهشﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ زواﺟان،
ﻏﻤﺮﺗان اﻟﺴﻌﺎدة أان وزوﺟﻲ"ﻧﻴﻞ" ﻋﻨﺪﻣﺎ اتكﺸﻔان أب ّﻧين ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﻮايل ّ

ﺷﻌﺮت ّ
ﺳﻮءا ﺑرسﻋﺔ .وأراد
ﺣﺎد ازداد
أبﻟﻢ
وﻟﻜﻦ يف إﺣﺪى اﻟﻠاييل ﻗﺒﻞ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴالد Christmas
ُ
ّ
ً

ﻤﺮﺿﺔ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻣﻌﻲ إىل أن ذﻫﺒان إىل اﻟﺒﻠﺪة.
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ،وﺟﺎءت ﺟﺎريت ُ
ﻃﺒﻴﺐ أﺧﻮﻳﺘان أن ُﻳﺮﺳﻠين إىل ُ
اﻟﻤ ّ
نكﺖ أﺧاشه  -وﻫﻮ أﻧّين ﻗﺪ أﻓﻘﺪ ﻃﻔيل .وﻛﺎن األﻟﻢ اﻟﻨﻔيس ﻗﺎﺳ ً
اي متﺎﻣ ًﺎ ﻛﺎألﻟﻢ
ﺪت اﻟﻤﻤﺮﺿﺔ يل ﻣﺎ ُ
وأﻛّ ْ
ّ
اجلﺴﺪي اﻟﺬي ﺷﻌﺮت ﺑﻪ .ﻟﻤﺎذا اي اهلل؟ ﻟﻤﺎذا أان؟ ﻟﻤﺎذا ﺳأتﺧﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺼﻐرية هبﺬه اﻟرسﻋﺔ؟
ّ

ﻣﺎ اﻟﺬﻧﺐ اﻟﺬي ارﺗﻜﺒﺘﻪ؟

وﻓﻘﺪت اﻟﻄﻔﻞ ،وﻗﻀﻴﺖ أاسﺑﻴﻊ الﺳرتد ﻋﺎﻓﻴيت.
حتﺘﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ.
وﻟﻐﺮض إﻧﻘﺎذ ﺣاييتّ ،
ُ

اي ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻴﺪ ﻣﻴالد خمﺘﻠﻒ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة!

92

אא؟
ونكﺎ ﻧﻌﺎين وﺣﺪان ﻣﻦ أﻟﻤان ﻫﺬا .وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل ﻟان أﺣﺪ
وﺗﻌﺬﺑان ثكري ًا ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اخلاسرة،
ّ

أﻗﺎرﺑان" :اﺑهتﺠﺎ! ﻓﺴﻴﻜﻮن ُّ
اﻟﻤﺮة اﻟاتﻟﻴﺔ "،ﺷﻌﺮت وﻛﺄﻧين ﺗﻠﻘﻴﺖ ﺻﻔﻌﺔ ﻋىل وﺟﻬﻲ.
ﺣﻈﻜﻤﺎ أﻓﻀﻞ يف
ّ

ﺣﻆ؟ ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪان ﻃﻔالً ﻟﺘﻮان! إﻧاسن ﺣﻘﻴﻘﻲ! ﻃﻔﻠان!

دﻣﺮين
اﻟﺮب أيﺧﺬ ،ﻣابرك اﺳﻢ اﻟﺮب " ﻏري َّ
اﻟﺮب ﻳﻌﻄﻲ ،و ُّ
أرﺳﻞ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ يل ﺗﻘﻮلُّ " :
أن ﻫﺬا ّ

ﻓﻌالً  .ﻓﻜﻴﻒ يل أن أﺷﻜﺮ اهلل ﻋىل ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ واﻟﻔﻈﻴﻌﺔ؟ ﻓﻠﻢ أﻗﺪر .وﻟﻢ أمتﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
ابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓيت ابﻟﺴﺒﺐ.
أن اهلل ﻛﺎن ُﻳﻌﺎﻗﺒين ابحلﻘﻴﻘﺔ،
اﻟﺘﻔﻜري يف ّ
ُّ

اﻟﻤﺤﺒﺔ ،وﻟﻴﺲ إﻟﻪ اﻟﻌﻘﺎب ،وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻟﻴﺨﻔﻒ ﻋﻦ
وﻋﺰّ اين راﻋﻴان اﻟﺮوﺣﻲ ﻗﺎﺋالً " :اهلل إﻟﻪ
ّ

أبي يشء ﻟﻴﺼﻞ ﺑﻪ إىل اﻟاشﻃﺊ .أﻣﺎ اﻟﺪﻋﻢ
ﻳﺘﻤﺴﻚ اإلﻧاسن اﻟﻐﺎرق
ﻓﺘﻤﺴﻜﺖ ﺑﻜﻠﻤﺎﺗﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ
آالﻣان".
ّ
ّ
ّ

أن األﻟﻢ ﻗﺪ رﺑﻄان ﻣﻌ ًﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
احلﻤﻴﻢ ﻟﺰوﺟﻲ "ﻧﻴﻞ" ﻓﺒﺪا وﻛﺄﻧﻪ ﻋالﻣﺔ ﻣﺮﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺒﺔ اهلل ﻫﺬه ،واتكﺸﻔان ّ

ﺟﺪﻳﺪة .واﻟﻌابرة اﻟاتﻟﻴﺔ" :ﺳﻴﺪوم اﻟﺒﻜﺎء ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮح ﻗﺎدم يف اﻟﺼابح "،ﻋﺰﺗّين ثكري ًا ،ﺣىت
أﺣﺲ ﺑﻘﺪوم ذﻟﻚ اﻟﻔﺮح ،وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﺪو أبن اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻦ ﻳزبغ.
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ
ّ

وﺗﺪرجي ً
اي ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ وابﻟﻤﻌﻮﻧﺔ احلﻤﻴﻤﺔ ﻟﻬﺆالء اﻟﺬﻳﻦ حيﻴﻄﻮن يب ﻣﻦ أﺧﻮة وأﺧﻮات ﻣﻦ جمﺘﻤﻌان

هيﺘﻢ ُمبﻌﺎانة
حمﺒﺔ اهلل ،اﻟﺬي
األﺧﻮي ،اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﺷﻌﺮ ّ
أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ُ
اﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﻗﺪ أﻋﻄﺘين ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ّ
ُّ

ّ ً
ﺣﻘﻴﻘاي ،أﻛرث
اﻟانس ،واﻟﺬي ﻛﺎن – وأان ﻋىل ﻳﻘني اتم – ﻣﻮﺟﻮد ًا ﺑﻘﺮيب يف آالﻣﻲ .وأﺻﺒﺢ اهلل واﻗﻌ ًﺎ
حمﺒﺘﻪ.
وأﻛرث ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل ،وﺑﺪأت أﺛﻖ يف ّ

نكﺖ ﺣﺎﻣالً يف ﻃﻔﻞ آﺧﺮ ،وأﺗﻄ ّﻠﻊ ﺑﺸﻮق ألن ﺗﺴري األﻣﻮر ﻋىل
وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻋ ّﺪة هشﻮر الﺣﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُ

اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ،
ﻣﺎ ُﻳﺮام ﻫﺬه
ﻣﺮة أﺧﺮى .أﻟﻢ ُّ
ﺣﺎد ،ورﺣﻠﺔ يف ﺳايرة اإلﺳﻌﺎف إىل ُ
اﻟﻤﺮة ،ﺣﺪث ﻧﻔﺲ اﻟيشء ّ
ّ
وﻋﻤﻠﻴﺔ إلﻧﻘﺎذ ﺣاييت .وﻫان ﻣﺮة اثﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺪان أﻧاس ً
ان ﺻﻐري ًا وﻋﺰﻳﺰ ًا ﻓﻮر ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ .وﻣﺰّ ق األﻟﻢ ﻗﻠيب.
وتكﺒﺖ يف ﻣﺬركايت" :ال ﻳﺴﻌين أن أﻓﻬﻢ اﻟﺴﺒﺐ؛ ورمبﺎ ﻟﻦ أﻓﻬﻢ أﺑﺪ ًا .أرﻳﺪ االﻃﻤﺌانن اﻟﺬي ُﻳﻨﻌﻢ ﺑﻪ
ﻚ!"
مح ُﺘ َ
اإلميﺎن – ر َ

وﻗﻒ "ﻧﻴﻞ" ﻣﻌﻲ ﺟﻨ ً
ﻋﺪة
اب إىل ﺟﻨﺐ وﺑﻜﻞ وﻓﺎء ،إذ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻓﻘﺪ أﺧﺘﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟرسﻃﺎن ﻣﻨﺬ ّ

ﺳﻨﻮات ،وﻛﺎن ﻣﺎ تكﺒﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺼﺪر ﺗﺸﺠﻴﻊ بكري يل" :إﻧّان ُﻣﻨﻔﺼﻠﻮن ﻋﻦ اهلل ﻓﻘﻂ ﻋىل

ﻜﺖ هبﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ّ
ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻤاسﻓﺔ اجلﺴﺪﻳﺔ ،ورمبﺎ ﻗﺪ ال ﺗﻜﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻤاسﻓﺔ بكرية".
ﺑﻜﻞ ُﻗ ّﻮيت.
ومتﺴ ُ
ّ

وﺗﻀﺎءﻟﺖ ﺗﺪرجي ً
ﻣﺮ األاسﺑﻴﻊ واألهشﺮ اﻟيت ﺗﻠﺖ ،أوﺟﺎﻋان وأﺣﺰاﻧان ،ابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أهنﺎ ﻟﻢ
ْ
اي ،وﻋىل ّ

ﺗﻔﺎرﻗان ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﺑﺼﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ .وﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳ ً
ﻳﻠﺪ ﺑﻌﺪ .وﻫان أﻳﻀ ًﺎ ،أتكﻨﻒ
اب ﻓﻘﺪان ﻣﺮة أﺧﺮى ﻃﻔالً ﻟﻢ ْ

ﻗﻠيب أﻟﻤ ًﺎ ابﻟﻐ ًﺎ ،وﻟﻜﻨين ﻟﻢ أﻗﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﺮة أبﻳﺔ حمﺎوالت ايﺋﺴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺒﺐ.

ّ ً
ﻧﻔﺴاي وﻳﻨاتهبﺎ ﻓﻴﺾ ﻣﻦ
ﺗﺘﺪﻣﺮ
أم ﻟﻄﻔﻠﺔ مجﻴﻠﺔ ُﻋﻤﺮﻫﺎ مثﺎين ﺳﻨﻮات .وابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أهنﺎ
ّ
واﻟﻴﻮم "أﻧﺪﻳﺮا" ُّ
ﺧﺎل ﻣﻦ أي اﺳﺘايءُ .
وحتﺎول أن ﺗﺮى اجلﺎﻧﺐ
اﻟﻤاشﻋﺮ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺬرك ﺣﺎالت احلﻤﻞ اﻟﺜالث ،إال َّ
أن ﻗﻠهبﺎ ٍ

أبهنﺎ ،وﺑﻔﻀﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎانة ,ﺻﺎرت حتﺐ زوﺟﻬﺎ ﺑﺼﻮرة أﻛرث وﺟﺪاﻧﻴﺔ
اإلجيﺎيب ﻣﻦ ُﻣﻌﺎانهتﺎ ،وﺗﺸﻌﺮ ّ
ّ
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ﺗﺜﻤﻦ اﺑﻨهتﺎ ﺑﺼﻮرة أﻛرب
ﻓﻀالً ﻋﻦ أهنﺎ ﺟﺎزت يف اجلﺤﻴﻢ وﻋﺎدت ﻣﻨﻪ ﺳﻮﻳﺔ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ ،ﻓرتاﻫﺎ ﺻﺎرت أﻳﻀ ًﺎ ّ
متﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ.
ممﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ّ

 "Jonathan Rhoads  " ﻣﻦ "ﺟﺮﻳﺘﺸﻦ  "Gretchenيف ﻋﺎم  ،1995ﻟﻴﺆﺳاس
أرسة اشﺑﺔ يف جمﺘﻤﻌان األﺧﻮي اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﺣاية ﻣﺸرتﻛﺔ .وﻣﺜﻠﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ أﻳﺔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻈﺮا

ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳالﺣﻆ األﺑﻮﻳﻦ
ﻟﻬﻤﺎ .ووﻟﺪ "آالن  "Alanﺑﻌﺪ ﻓرتة محﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو
ﺑﺸﻐﻒ ﻣﻴالد ّأول ﻃﻔﻞ ُ
ّ

وﺟﻮد أﺷايء ﻏري ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋىل "آالن" إال ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرهتﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻰ .ﻓﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ أيﻛﻞ ﺟﻴﺪ ًا،

حتﻜﻤﻪ يف ﻋﻀالﺗﻪ ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔ ًﺎ ،وﻛﺎن ﻳﺒﻘﻰ يف ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑال ﺣﺮاك ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ّ
أن ُّ
ﻳﺘﻨﻔﺲ،
ابإلﺿﺎﻓﺔ إىل ّ

ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻣﺮات ﺻﻮت ﻗﺮﻗﺮة ﻏﺮﻳﺒﺔ .وﺟﺮى ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻋىل اﻟﻔﻮر يف إﺣﺪى اﻟﻤﺴﺘﺸﻔايت اجلﺎﻣﻌﻴﺔ

ﻣان ،وﻟﻜﻦ ﻣاشﻛﻠﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻀﺢ ﻟألﻫﻞ إال ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﺜالﺛﺔ أهشﺮ؛ ﻓﻘﺪ ال ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ّ

ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ يف اﻟﻮرك ،واﻟﺪﻣﺎغ
اﻟﻤيش واﻟﺘﻜﻠﻢ أﺑﺪ ًا ،وﻛﺎن ﻣﻜﻔﻮﻓ ًﺎ؛ وﻛﺎﻧﺖ ﻫانك أﻣﻮر ًا واﺿﺤﺔ وﻏري
ّ
واألذﻧني واﻟﻤﻌﺪة.

ّ ً
ﻳﺸ ّﻜﺎن يف وﺟﻮد ﻋ ّﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ يف ﻃﻔﻠﻬﻤﺎ،
واﻟﺪي "آالن" ﻓﺘﺤﻄﻤﻮا
أﻣﺎ
ﻧﻔﺴاي ،ﻓﻘﺪ ﻇالّ ﻟﻔرتة ﻃﻮﻳﻠﺔ ُ
ّ

ميﺮ وﻗﺖ
وﻟﻜهنﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮ ّﻗﻌﺎ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ أن ﻳﻜﻮن األﻣﺮ هبﺬا اﻟﺴﻮء .وﻗﺪ ﺑﺪآ ﻋىل اﻟﻔﻮر يف اهتﺎم ﻧﻔﺴهيﻤﺎ ،وﻟﻢ ّ
ُّ

ﻃﻮﻳﻞ ﺣىت ﺑﺪآ يف اهتﺎم اهلل ﻗﺎﺋﻠني" :ﻟﻤﺎذا حنﻦ؟"

اﻟﻤﺮات أﻧّﻪ ﻛﺎن ﻏﺎﺿاب ،وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﻣاسءﻟﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ُحي ّﺪد
وأﺧربين "ﺟﻮاناثن" يف أﺣﺪ
ّ

األﻃابء؟ أم اهلل؟ ﻧﻌﻢ ،رمبﺎ اهلل .إال
ﻮﺟﻪ ﻟﻪ ﻏﻀﺒﻪ .ﻫﻞ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ؟ أم زوﺟﺘﻪ؟ أم
ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ُﻳ ّ
ّ

أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﺴﺒﺐ .ﻓﻘﺪ ﻗﺎل:

ﺑرسﻋﺔ ﻫﻲ أ ّال ﺗُﻘﺎرن ﻃﻔﻠﻚ أبﻃﻔﺎل اآلﺧﺮﻳﻦ .ﻓﻄﻔﻞ ﺟﺎران يف ﺣﺠﻢ "آالن"
ﻣﻦ األﺷايء اﻟيت ﺗﺘﻌ ّﻠﻤﻬﺎ ُ
أﻣﺎ
ّ
وﻟﻜﻨﻪ يف ُﺛﻠﺚ ُﻋﻤﺮه .وﻫﻮ ال جيﺪ أ ّﻳﺔ ُﻣﺸﻜﻠﺔ يف ُرشب احلﻠﻴﺐ ﻣﻦ زﺟﺎﺟﺘﻪ ﺧالل مخﺲ ﻋرش دﻗﻴﻘﺔّ .

حنﻦ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳرشب "آالن"ﺳﻨﺘﻴﻤرتا واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺰُﺟﺎﺟﺔ ،ﻓﺈﻧّان ﻧﺸﻌﺮ ابﻧﺘﺼﺎر بكري .ﻟﻤﺎذا؟ ال ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ

أن ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ أراده اهلل ﻓﻌالً ﻟﻄﻔﻠان "آالن ".وﻗﺪ ال ﻧﻌﺮف أﺑﺪ ًا اﻟﺴﺒﺐ،
أن اهلل
ُ
ﻳﻜﺮﻫان ،أو ّ
ﻓﺈﻣﺎ ّ
ﻧﻘﻮﻟﻪّ .
واﺳﺘايء ،ﻓﺴﻮف ﻧﻘﺘﻞ ﻛﻞ األﻓﺮاح اﻟيت ﻗﺪ ﻧانﻟﻬﺎ.
وﻟﻜﻦ إن اﻣﺘألت أﺣاشؤان ﺑﻐﻀ ًﺎ
ً

أبي
ﻣﺴﺌﻮﻟني -
أهنﻤﺎ ﻟﻴاس
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎءا يل ابﺣﺘايﺟﻬﻤﺎ ،أﻛّ ُ
ّ
ّ
ﺪت ﻟﻜﻞ ﻣﻦ "ﺟﻮاناثن" و "ﺟﺮﻳﺘﺸﻦ" ﻋىل ّ ُ

أن ّ
وأن "آالن" ُر ّمبﺎ ﻳﻜﻮن
ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻫﻮ
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر  -ﻋﻦ ُﻣﻌﺎانة اﺑهنﻤﺎ.
ﻋﻄﻴﺔ ﻣﻦ اهللّ ،
وأﺧربهتﻤﺎ ّ
ّ
ُُ
اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺬركان ابألُﻣﻮر
ﻋﻄﻴﺔ
ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼرب واحلانن .ﻓﻬﻮ ُﻳ ّ
ّ
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ألﻧّان ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺘﻌ ّﻠﻢ درواس ّ
ّ
ّ

يف احلاية ،وﻳﻨﺸﻠان ﻣﻦ ﺳابق اجلﺮذان )مبﻌىن اﻟﺘانﻓﺲ اﻟﻌﻨﻴﻒ األمحﻖ يف احلاية( ،و ُﻳاسﻋﺪان ﻋىل
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اخلﺎﺻﺔ .ﻓﺎألﻃﻔﺎل أﻣاثل
أوﻟﻮايﺗان ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ،ﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ ﻛُ ﻞ األﻃﻔﺎل ذوي االﺣﺘايﺟﺎت
ﺗﺮﺗﻴﺐ
ّ
ّ

"آالن" ﻟﻬﻢ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋىل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎ ﻫﻮ األﻓﻀﻞ يف داﺧﻠان ،وﻳﻌﻴﺪون اﺗﺼﺎﻟان ﻣﻊ إﻧاسﻧان اﻟﺪاﺧيل
احلﻘﻴﻘﻲ.

وﻣﺎ زال واﻟﺪي "آالن" جيﺎﻫﺪان ألن ﻳﻐﻔﺮوا .ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ أﻣﺮ ًا هسال .ﻓﻬانك أوﻗﺎت ﻳﺮﻏابن ﻓهيﺎ يف

ّ
ﻘﺪم ﻟﻬﻤﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻄﻒ ﺑال ﻣﻌىن.
اﻟﻬﺮوب ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ال
ﻳﺘﻤﻜان ﻣﻦ ُﻣﻮاﺟﻬﺔ زاﺋﺮ آﺧﺮ ُﻳ ّ

ﻓﺈن واﻟﺪﻳﻪ ُﻳﻮاﺟﻬﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒالً جمﻬﻮ ًال .وﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ
األول،
ّ
وإذ ﻳﻘرتب "آالن" ﻣﻦ ﻋﻴﺪ ﻣﻴالده ّ

اﻟﺘﻄﻮرات أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ُﻳﺮﻛّ ﺐ ﺧﺮاﻃﻴﻢ ﻟﻠﺘﻨﻔﺲ االﺻﻄانﻋﻲ وأانﺑﻴﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻃﻌﺎﻣﻪ ،وﻓﻮق ّ
ﻛﻞ

ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺑﻌﺪ؟
ذﻟﻚ ،ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺰاﺋﺪةّ  .ﻓﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاابت ﻳﻠﺰﻣﻪ أن
ّ

اﻟﻤ ّ
ﻣﻨﻤﻖ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ
ويف ﻋﺎﻟﻤان اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ إىل "اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ُ
ﺒﻜﺮ" )و "إهنﺎء احلﻤﻞ" وﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ّ

واﻟﺪي "آالن" ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اجلﻮﻫﺮ ّﻳﺔ
ﺸﻮﻫني ،ﻳهشﺪ
ّ
ﻛﻠﻤﺔ إﺟﻬﺎض( ﻛﺈﺟﺮاء ﻟﺘﻔﺎدي ﺣﺎالت األﻃﻔﺎل ُ
اﻟﻤ ّ

ّ
ورايثّ ،
وإمنﺎ ﻫﻮ إﻧاسن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻜﺜري ﻟﻴﻘﻮﻟﻪ
ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ يف اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻳﻘﻮﻟﻮن أبن "آالن" ﻟﻴﺲ ﻣأسﻟﺔ ﺷﺬوذ
ّ
وإهنﻤﺎ ﻟﻴاس ﻋىل اﺳﺘﻌﺪاد ألن ﻳﺴﻤﺤﺎ ﻟﻪ أن ميﻮت .وﺗﻜﺘﺐ األم "ﺟﺮﻳﺘﺸﻦ" ﻗﺎﺋﻠﺔ:
ﻟانُ ّ ،

متﺘﺪ ﻳﺪه اﻟﺼﻐرية ﻟﺘﺼﻌﺪ ﻋرب األﺳالك اﻟﻤﺘاشﺑﻜﺔ حب ً
اث ﻋﻦ ﺧﺪي .وﻋﻨﺪﻣﺎ احنين ألرﻓﻌﻪ ﻣﻦ رسﻳﺮه،
ﺗﺘﺤﺮك ُﺟﻔﻮﻧﻪ ﻗﻠﻴالً و ُﻳﻌﻄﻴين اﺑﺘاسﻣﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ...ويف ﺧالل األﺣﺪ ﻋرش هشﺮا األوىل ﺑﻌﺪ والدﺗﻪ،
ّ
ﻧﻌﺪ ُحنﺼهيﺎ ﺑﻌﺪ .ويف ّ
ﻛﻞ
أﻣﺎ ﻋﺪد زايرات اﻟﻌايدات ﻓﻠﻢ ُ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ّ
ﻛﺎن "آالن" ﻗﺪ دﺧﻞ ُ
مخﺴﺔ ّ
ﻣﺮات؛ ّ

نكﺎ ﻧﻌﻮد ﻓهيﺎ إىل اﻟﻤزنل ،ﻳﻜﻮن يف داﺧﻠان اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ األﺳﺌﻠﺔ واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ األﺟﻮﺑﺔ؛ وﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ
ﻣﺮة ُ
ّ
اﻟﺪﻣﻮع ،وﻳﻘﻴ ً
ﺐ االﺳﺘﻄالع ،ﻓﻘﺪ
ان أﻗﻞ .وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ
ّ
ﻳﺸﺪ ﻧﻔﺴﻪ ابجتﺎﻫﻲ وﻳﻨﻈﺮ ﺣﻮاﻟﻴﻪ ُحب ّ

ﻋيل َﺑﻠﺴﻤ ًﺎ ﻟﻘﻠيب.
ﻛﺎن ﻳﺒﺘﺴﻢ .ورﺿﺎه ّ

ﺗﻨﺘﻈﺮان؟ ﻟﺴان ﻧﻌﻠﻢ
ﻣﺎ ﻣﺪى األﻟﻢ اﻟﺬي ُميﻜﻦ أن حيﺘﻤﻠﻪ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻘابت اجلﺪﻳﺪة اﻟيت
ُ

ابﻟﺘﺤﺪﻳﺪ .ﻓﻘﺪ أزال ﺧﺮﻃﻮم اﻟﺘﻨﻔﺲ االﺻﻄانﻋﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻐﺎﻣﺮات اﻟﺼﻐرية اﻟيت نكﺎ ﻧﺘﻄ ّﻠﻊ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ
ﺣىت
ﺣىت ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻌﺎم
ﺗﻌﺪ ﻫانك ﻗﺮﻗﺮات ﺿﺤﻚ ﻣﻨﻪ ،وال ّ
اﻟﻘﻮي .ﻓﻠﻢ ُ
األ ﻛﻞ ﺑﻘﻨﻴﻨﺔ احلﻠﻴﺐ أو ّ
ّ

رصﺧﺎت ﺑﻜﺎء اإلﺣابط.

ﻣﺰﻗﺖ ﻫﺬه
األﻃابء أﻧّﻪ ﻟﻮ ﻋﺎش ،ﻓﻘﺪ ال حياتج إىل ﺗﻠﻚ اخلﺮاﻃﻴﻢ .ﻫﺬا "ﻟﻮ ﻋﺎش!".
وخيربان
ُ
ْ
ّ
وﻟﻜﻦ اﺑﺘاسﻣﺘﻪ ال ُ
ﺗﺰال ﺗُﻌﻄﻴان أﻣال .ﻓﻬﻮ ُﻳﻌ ِّﻠﻤان اﻟﻘﺒﻮل – وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻐُ ﻔﺮان  -ﻛُ ّﻞ ﻳﻮم.
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﺆادﻳان،
ّ
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ﻣﻔْﺰﹺﻉ ﺑﺎﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﶈﺒﺔ ﺍﳊﺎﳌﺔ .ﻓﻤﺤﺒﺔ ﺍﻷﺣﻼﻡ ﻃﻤّﺎﻋﺔ،
ﺱ ﻭُ
ﺇﻥﱠ ﺍﶈﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻣﺮ ﻗﺎ ﹴ

ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻤﻊ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻮﺭﻱ ،ﻭﺃﺩﺍﺀ ﻋﺎﺟﹺﻞ ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﳉﻤﻴﻊ .ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﺒﺬﻝ

ﻄﻞْ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﶈﻨﺔ...ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﻭﺗﺼﻔﻴﻖ ﺍﳉﻤﻴﻊ .ﺃﻣﺎ ﺍﶈﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺇﻥ ﱂ ﻳ ُ
ﻭﺍﻟﻨﺸِﻄﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﻣﺒﺬﻭﻟﺔ ﻭﺻﱪ ﻭﺛﺒﺎﺕ.

ﻓﻴﻮﺩﻭﺭ ﺩﻭﺳﺘﻮﻳﻔﺴﻜﻲ Fyodor Dostoevsky

ﻟﺴﻨﻮات

ﻋﺪﻳﺪة ،وﻛﻠﻤﺎ أﺳﻤﻊ أﺳﻢ اﻟﺒﻠﺪ رواﻧﺪا ﻳﻜﻮن رد ﻓﻌيل ﻓﻮري .ﻓﺘﺨﻄﺮ ﻋىل ابيل

ﻴﺖ ﻗﺮى أبﻛﻤﻠﻬﺎ
اﻟﻤﺬاحب اجلﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻣﻌﻬﺎ ﺻﻮر ﻣﺮوﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺎم  1994ﻋﻨﺪﻣﺎ ُ ِحم ْ

ﻋﻦ اﻟﻮﺟﻮد يف جمﺰر ﺗ َُﻌ ُﺪ ﻣﻦ أﺳﻮأ اﻟﻤﺠﺎزر يف اﻟأترخي اﻟﻤﻌﺎرص .أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﻴﺨﻄﺮ ﻋىل ابيل أﻣﺮ خمﺘﻠﻒ متﺎﻣ ًﺎ
ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋﻲ هبﺬا اﻟﺒﻠﺪ .إهنﺎ اﻟﻤﻐﻔﺮة وﻗﺪرهتﺎ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻋىل ﺷﻔﺎء ﺣىت أﻛرث ﻓﺼﻮل اﻟأترخي اإلﻧاسين

واﻟﺘﻐري يف رد ﻓﻌيل ﺟﺎء يف ﻋﺎم  2008ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ "ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺲ اسﻣﺒﻮﺗﻮ Jean-Paul
ﻇﻠﻤﺔ.
ّ

ّ ً
ﻣﻮﺳﻴﻘاي ﻋىل ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ وذو ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﻜﺜﻒ ،وﻛﺎن
 ."Samputuﻓﻘﺪ ﻛﺎن "ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺲ"
ﺑﺪء ﻣﻦ أرايف أﻓﺮﻳﻘاي
ُﻳ َﺸ َّﺒﻪ ابﻟﻤﻐين اﻟهشري "ﺑﻮﻟﺲ اسميﻮن  ،"Paul Simonوﻗﺪ ّ
ﻏىن يف ﻛﻞ ﻣﻜﺎنً ،
واﻧهتﺎء مبﺮزك "ﻟﻨﻜﻮﻟﻦ  "Lincoln Centreﻟﻠﻔﻨﻮن يف ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك .وﻗﺪ ﻓﺎز ابﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اجلﻮاﺋﺰ
ً

اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ،ﻣهنﺎ ﺟﺎﺋﺰة "ﻛﻮرا  "Kora Awardاﻟﺬاﺋﻌﺔ اﻟﺼﻴﺖ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻟﻔﺖ اﻧﺘابﻫﻲ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ

ﻣﻮﺳﻴﻘﺎه ،وإمنﺎ رﺣﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ واحلﻘﺪ إىل اﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﻔﺮح ...ﻓﻬﺎ ﻫﻮ حيﻜﻲ ﻟان:
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أتﻣﻠﻮا ﻫﺬا ،ﻟﻘﺪ ﺟﺮى َﻗ ْﺘ ُﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺼ ًﺎ يف ﻏﻀﻮن ﺗﺴﻌني ﻳﻮﻣ ًﺎ! َ
ﻓﻘ َﺘ َﻞ األﺻﺪﻗﺎء أﺻﺪﻗﺎهئﻢ ،واإلﺧﻮة
إﺧﻮهتﻢ ،واألﺧﻮات أﺧﻮاهتﻦ ،واألوالد أﻫﺎﻟهيﻢ ،واألزواج زوﺟﺎهتﻢ...

ويف ﺧﻀﻢ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ،نكﺖ أجتﻮل يف دوﻟﺔ ﺑﻮروﻧﺪي وأوﻏﻨﺪا – وألين نكﺖ هشري ًا يف رواﻧﺪا،

رﺟﻌﺖ إىل ﺑﻠﺪي يف هشﺮ متﻮز ﻣﻦ ﻋﺎم  1994ﻋﻨﺪ هنﺎﻳﺔ اﻟﻤﺬاحب.
ﻧﺼﺤين أيب ابﻟﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ ،وﻟﻜﻨين
ُ

ونكﺖ أﻋﻠﻢ ﺳﻠﻔ ًﺎ أبن واﻟﺪاي ﻗﺪ ﻟﻘاي ﻣرصﻋﻬﻤﺎ – ﻓﻜﺎان ﻗﺪ ُﻗﺘال يف هشﺮ أاير يف ﻗﺮﻳﺘان "ﺑﻮﺗري

 "Butareاﻟيت ﺗﻘﻊ ﺟﻨﻮيب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ .ﻛﻤﺎ ُﻗﺘﻞ ﺛالﺛﺔ ﻣﻦ أﺧﻮاين ،وأﺧيت اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻤﺮ  34ﺳﻨﺔ .ﻓﻘﺪ
ﻛﺎن األﻣﺮ ﻓﻈﻴﻌ ًﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﺋﻠيت ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ "ﺗﻮﺗيس  ،"Tutsiوﻛﺎن ﺟرياﻧان ﻗﺪ رشﻋﻮا يف ﻗﺘﻞ أﺑانء ﻗﺒﻴﻠﺘان .ونكﺖ

جتﺮ
أﻋﺘﻘﺪ أبن أﺧيت أبﻣﺎن ألهنﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣزتوﺟﺔ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ "ﻫﻮﺗﻮ  ،"Hutuوﻟﻜﻦ ابحلﻘﻴﻘﺔ ﻟﻢ ِ
ائ ﻓﺸﻴ ً
اﻋﺘﻘﺪت .ﻓﻘﺪ ﻗﺘﻠﻮﻫﺎ ﺷﻴ ً
ائ ،وﻟﻤﺪة ﺛالﺛﺔ أايم .ﻫانك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ األﻣﻮر اﻟيت ال أﻗﻮى
األﻣﻮر ﻛﻤﺎ
ُ
ﻋىل احلﺪﻳﺚ ﻋهنﺎ...

حبﺜﺖ
اسﻓﺮت إىل ﻗﺮﻳﺔ "ﺑﻮﺗري" ،وذﻫﺒﺖ إىل ﻣزنل واﻟﺪي .ﻛﺎن ﻓﺎرﻏ ًﺎ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ رﺟﻌﺖ إىل رواﻧﺪا،
ُ
ُ

ﻋرثت ﻋىل ﺑﻌﺾ اﻟانﺟني،
وأي راحئﺔ! أﺧري ًا
ُ
ﻋﻦ اجلريان .ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫانك أﺣﺪ .ﻛﺎﻧﺖ اجلﺜﺚ يف ﻛﻞ ﻣﻜﺎنّ .

وﻋﺮﻓﺖ َﻣ ْﻦ َﻗﺘﻞ واﻟﺪاي .ﻛﺎن أﻓﻀﻞ أﺻﺪﻗﺎء اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ" ،ﻓﻴﻨﺴﻨﺖ  ."Vincentﻓﻘﺪ ﺗﺮﻋﺮﻋان ﺳﻮﻳﺔ،
ُ

َّ
ﻓﺄﻧﺸﻞ ﻟاسين؛ ﻓﻘﺪ دﻣﺮﺗين األﺣﺪاث ﻛﻠ ً
اي.
وﻟﻌﺒان اﻟﻜﺮة ﺳﻮﻳﺔ.

يف اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺗﻮﺗيس ﻓﺮد ًا ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ يف ﻋﺎم  ،1994وﻟﻜﻦ مبﺠﺮد اﻟﺘﻔﻜري

أبن واﻟﺪاي ﻗﺪ ٌﻗﺘِ ﻠﻮا ﻋىل ﻳﺪ أﻋﺰّ أﺻﺪﻗﺎيئ!...
ﻓﻘﺪت ﺻﻮايب .وﺑﺪأت أﺗﻌﺎﻃﻰ اﻟﻜﺤﻮل واﻟﻤﺨﺪرات.
ُ

رصت أرشب ﻗﻨﻴﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اجلﻦ األﻓﺮﻳﻘﻲ "واراﺟﻲ  "Waragiﻛﻞ ﻳﻮم .ونكﺖ أﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ
َﻓ
ُ
ﻋﺪم ﻣﻮيت ﻣﻦ ﺟﺮاهئﺎ .أﻣﺎ اآلن ﻓﺄان أﻋﺮف اﻟﺴﺒﺐ.

أدوا إىل دﻣﺎر
ويف اﻟﺴﻨني اﻟﺘﺴﻊ اﻟيت ﺗﻠﺖ ،نكﺖ أﻋﻴﺶ ﻣﺬﻫﻮ ًال .ﻓﺎﻟﻐﻀﺐ واألﻟﻢ واالﺳﺘايء ّ

اشﻣﻞ يل .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫانك ﺣﺮب ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ يف داﺧيل ،ومتﺰﻗين .وﻟﻢ أﻋﺪ ﺑﻌﺪ ﻗﺎدر ًا ﻋىل اﻟﻐانء ،ألﻧين نكﺖ

مثالً ابﺳﺘﻤﺮار .ﻓﻠﻢ أﻗﺪر ﻋىل إﺟﺮاء اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ؛ وﻟﻢ أﻛﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ًا ﻟﻠﻤﺜﻮل ﻋىل اﻟﻤرسح اﻟﻐانيئ.

ذﻫﺒﺖ إىل أوﻏﻨﺪا ،وﺣﺎول األﺻﺪﻗﺎء ﻣاسﻋﺪيت .ﻓﺠﺎءوا يب إىل ﻃﺒﻴﺐ اسﺣﺮ ،اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻌﺪ اآلﺧﺮ،

وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﺪين يشء .ونكﺖ ﻏﺎﺿ ً
نكﺖ اي اهلل؟" ورصت أأسﻟﻪ وأأسﻟﻪ
اب ﻋىل ﻧﻔيس وﻋىل اهلل" .أﻳﻦ
َ

ﻣﺮات وﻣﺮات" .يكﻒ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬه األﻣﻮر أن حتﺪث؟"

ﻣﻌﻮﻗﺔ ﺟﺪ ًا .األﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠين
ﻛﺎﻧﺖ زوﺟيت "ﻛﻠﻮداي" ﺣﺎﻣالً آﻧﺬاك .واﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟيت ﺟﺎءﺗان ﻛﺎﻧﺖ
ّ

ﺗﺪﻣﺮان ﻛالان ،أان وزوﺟيت ،وأﺧﺬ
اﻟﻤﻌﻮﻗﺔ
ﻋﺼﺒﻴﺔ .وأﺧﺬت أﻟﻮم اهلل .وحبﺼﻮﻟان ﻋىل ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻔﻠﺔ
أﻛرث
ّ
ّ
ّ
ﺑﻌﻀان ﻳهتﻢ ﺑﻌﻀ ًﺎ...
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اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ "اسﻣﺒﻮﺗﻮ" إىل نكﺪا يف ﻋﺎم  .1998واﺳﺘﻘﺮت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ يف ﻣﻮﻧرتايل ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻄهنﺎ
ْ

ﺟﺎﻟﻴﺔ بكرية ﻣﻦ اﻟﺮواﻧﺪﻳني اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﺛﻢ ﺟﺎءﻫﻢ ﻃﻔالً آﺧﺮ ًا .ويف ﻋﺎم  2000ﺗﻄ ّﻠﻖ اﻟﺰوﺟﺎن .وﻋﺎد

"ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺲ" إىل أﻓﺮﻳﻘاي .ﻓريدف ﻗﺎﺋالً :

وأﻗﻤﺖ ﻋﺮﺿ ًﺎ ﻏانﺋ ً
ذﻫﺒﺖ إىل أوﻏﻨﺪا – نكﺖ جنﻤ ًﺎ ﻏانﺋ ً
اي بكري ًا ﻫانك .وﻛﺴﺒﺖ ﻣﺎ ًال
اي ﻫانك –
ُ
ُ

ﻓرصت
ثكري ًا ﻣﺮة اثﻧﻴﺔ .وﺑﺴﺒﺐ إدﻣﺎين ﻋىل اﻟرشب واﻟﻤﺨﺪرات ،ﻛﺎن األﻣﺮ ﻳﻨهتﻲ يب دامئ ًﺎ يف اﻟﺴﺠﻦ.
ُ

أدﺧﻞ وأﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن ،ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى .واآلن أﻋﺮف مجﻴﻊ اﻟﺴﺠﻮن ﻫانك؛ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻴﺖ ﻓرتة يف ﻛﻞ
ﻣهنﺎ.

أﺧري ًا ،دﻓﻊ أﺧﻲ ﻣﺒﻠﻐ ًﺎ ﺿﺨﻤ ًﺎ إلﻃالق رساﺣﻲ ،وذﻫﺒﺖ ﻣﻌﻪ إىل يكﻨاي ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻜﻦ .وﺑﻴﻨﻤﺎ أان

ﻫانك ،زاران ﺻﺪﻳﻖ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ زوﺟﺘﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن إجنﻴيل وﻳﺪﻋﻰ ﻣﻮىس .وﻗﺎل أبﻧﻪ ﺟﺎء ﻣﻦ أﺟيل – وأبن اهلل

أوﻋﺰ إﻟﻴﻪ ﻟﻴﺠﺪين وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺼيل ﻣﻦ أﺟيل.

ﻋيل .وﺑرصاﺣﺔ ،نكﺖ
ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻪ أبن ﻳﺼيل
نكﺖ ﻣرتدد ًا ،وﻟﻜﻨين أﺻﻐﻴﺖ إﻟﻴﻪ ،وﺑﻌﺪﺋﺬ
ُ
َّ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ًا ألي يشء وﻗﺘﺬاك ،ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ يل أي ﺧاير آﺧﺮ .إذ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ أي يشء آﺧﺮ ﻣﻌﻲ.

ﻛﺎﻧﺖ ﺻالة ﻣﻮىس ﺟابرة .ﻓﻘﺪ أﻋﺎﻧين ﻋىل اﻟﺘﻐ ّﻠﺐ ﻋىل إدﻣﺎن اﻟﻜﺤﻮل واﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻣﺮ

أﺣﺲ
اﻟﺸايﻃني مبﻐﺎدريت .ﻓﺼىل ﻫﻜﺬا" :اﺧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻪ ،ﺑﺴﻢ ﻳﺴﻮع ".وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺬرك أﺳﻢ ﻳﺴﻮع نكﺖ
ّ

ﺑيشء ﻏﺮﻳﺐ .ﻓﻜﻨﺖ ﻏﺎﻟاب ﻣﺎ أﺳﻘﻂ أرﺿ ًﺎ ،وأﺣاي ً
ان نكﺖ ﺣىت أﺗﻘأي .ﻓﻤﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن أوﺻﻒ

اﻟﻤﻮﻗﻒ .ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻌين ﻗﻮﻟﻪ ﻫﻮ أﻧﻪ يف ﻛﻞ ﻣﺮة ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺼيل ،ﻛﺎﻧﺖ ﺻالﺗﻪ ﺟابرة ﺑﺸﻜﻞ ال

ﺼ ّﺪق.
ُﻳ َ

يف اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ" :إﻧﻚ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻃﺒﻴﺐ اسﺣﺮ ﻋﺮﻓﺘﻪ) ".ﻓﻜﺎن ﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ

أرص ﻋىل أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ أبي
اﻟﻤﻮﺿﻮع( ﻓﻀﺤﻚ وﻗﺎل" :ﻛال ،أان ﻟﺴﺖ ﺑﻄﺒﻴﺐ اسﺣﺮ ".وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻜﺮﺗﻪ،
ّ

يشء ﺳﻮى اﻟﺼالة" .ال ﺗﺸﻜﺮين أان ،ﻓﺄان ﻟﺴﺖ اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﺬي ﺷﻔﺎك .إﻧﻪ ﻳﺴﻮع ".وﻋىل اﻟﻔﻮر ﺻﺎر
ﻗﻠيب ّﻳﺘﻘﺪ ﺷﻮﻗ ًﺎ ﻟﻴﺴﻮع .وأردت ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻨﻪ ،وﻣﻦ ﻛﺎن .ﺑﻌﺪ ﺛالﺛﺔ أهشﺮ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟرشب،
واﻧﻘﻄﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺪرات.

ﻓﻌﻠﺖ
تكﺒﺖ ﻛﻞ اﻟﺼﺤﻒ ﻋين ،ﻣﺜﻠﻤﺎ
ذﻫﺒﺖ إىل أوﻏﻨﺪا يف ﻋﺎم  .2003واآلن أان ﻣﺴﻴﺤﻲ ،وﻗﺪ
ْ
ْ

ﻏري ﺣايﺗﻪ" ".اسﻣﺒﻮﺗﻮ ﻳﺆﻣﻦ ابﻟﺼالة".
اسﺑﻘ ًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ُ
ذﻫﺒﺖ إىل اﻟﺴﺠﻦ .ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻗﺼﺔ بكرية" :اسﻣﺒﻮﺗﻮ ّ

أﻣﺎ أان ﻓﺬﻫﺒﺖ إىل ﺟﺒﻞ "ﺳﻴﺠﻮﻛﻮ  "Ssegukuوﻫﻮ أهشﺮ ﺟﺒﻞ يف أوﻏﻨﺪا ﻟﻠﺼالة .ﻓﺎﻟانس ﻳﻘﺼﺪوﻧﻪ

ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺪب وﺻﻮب ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﻊ اهلل .وﻗﻀﻴﺖ ﺛالﺛﺔ أهشﺮ حمﺎو ًال أجيﺎد ﻳﺴﻮع.

وﺻﻠﻴﺖ ثكري ُا ﻋىل ﺟﺒﻞ "ﺳﻴﺠﻮﻛﻮ" ،وأسﻟﺖ اهلل مجﻴﻊ أﺳﺌﻠيت .نكﺖ أﺗﻠﻘﻰ اجلﻮاب
ﺻﻠﻴﺖ
ُ
ُ

إيل يف األﺣالم ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻮت وﻛﺄين نكﺖ أحتﺪث ﻣﻌﻪ .وﺣﺪث ﻫﺬا اﻟيشء
ﻧﻔﺴﻪ .ﻓﻜﺎن اجلﻮاب أييت ّ
ﻟﻴﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻠﺔ ،واﻟﺮاسﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ دامئ ًﺎ ذاهتﺎ" :جيﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻐﻔﺮ".
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نكﺖ أذﻫﺐ إىل اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻫانك ﻋىل اجلﺒﻞ ،ونكﺖ أﺳﻤﻌﻬﻢ ﻳﻮﻋﻈﻮن ابﻟﻤﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ .وأان

ﺷﺨﺼ ً
اي ﻟﻢ أرد أن أﺳﻤﻌﻪ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫانك أي ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ .ورصت أﺳﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺼﻮت ﻣﺮات وﻣﺮات

اتﺑﻌﺖ اﻟﻌاند واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ أﺧﺮى
يف ﻧﻮﻣﻲ ﻳﻘﻮل يل" :ﺳﺘﺸﻔﻰ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻐﻔﺮ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ ".ﻏري َّأين
ُ
يف األﻗﻞ.

وﻫان أﻳﻀ ًﺎ ،ﻓابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧين نكﺖ ﻣﺴﻴﺤ ً
َ
أﺗﻌﺎط اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﻌﺪ ،إال أﻧين
وﺗﺮﻛﺖ اﻟرشب وﻟﻢ
اي
ُ

اﺳﺘايء يف ﺻﻤﻴﻢ
ﺷﻔﻴﺖ ابﻟﻜﺎﻣﻞ .نكﺖ "ﻋىل ﻣﺎ ﻳﺮام" ،وﻟﻜﻦ ﻣﺎ زال ﻛﺎن ﻫانك
رت أو
ُ
حتﺮ ُ
ﻟﻢ أﻛﻦ ﻗﺪ ّ
ً
يكﺎين .ﻓﻬﺬه ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ألﻧﻪ ال ﻳﻜﻔﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﻴﺤ ً
اي ،أو ﺣىت أن حتﻔﻆ اﻟﻜاتب اﻟﻤﻘﺪس ﻛﻠﻪ.
ﻓﻬﺬا جمﺮد ﻧﺼﻒ اﻟربانجم .ﻓﻤﺎ هيﻢ ﻫﻮ أن ﺗﻌﻴﺶ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎﺋ ً
اب – أي أن ﺗﻌﻴﺶ احلﻖ.

ﻛﺎن ﻳﻌين ﻫﺬا ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل أﻣﺮ واﺣﺪ ال ﻏريه وﻫﻮ أن أذﻫﺐ وأﺳﺪد دﻳﻮين يف ﻛﻞ ﻣﻜﺎن .ﻓﻜﺎن

ﻳﻠﺰﻣين أن أﻃﻠﺐ اﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﻌﻔﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ أأست إىل اآلﺧﺮﻳﻦ .ﻛﺎن ﻳﻠﺰﻣين أن أﻏﻔﺮ ﻟ ـ "ﻓﻨﺴﻨﺖ" ،وأن

أﻏﻔﺮ ﻟﺰوﺟيت.

أرد ال .ال! واﺳﺘﻐﺮق األﻣﺮ هشﻮر ًا .إىل أن ﺟﺎء ﻳﻮم ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺻﻌﺒﺔ .ﻓﻜﻨﺖ دامئ ًﺎ ّ

ﻋيل أن أﺗانزل ،وأﻗﻮل ﻧﻌﻢ .ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻨﻔيس" :أان ﺟﺎﻫﺰ ،اآلن،
أﺣﺴﺴﺖ ﻓﻴﻪ أبين ال أﺣﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ .ﻓﻜﺎن
ُ
ّ
وﺗﻢ ﻛرس ﻗﻴﻮد ﻛﻞ يشء
رت –
ُ
حتﺮ ُ
ويف احلﺎل ،ألﻏﻔﺮ ﻟ ـ ’ﻓﻨﺴﻨﺖ’ ".وﻟﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ّ
وﺷﻔﻴﺖ ابﻟﻜﺎﻣﻞَّ ،

ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ.
ﻣﻦ اﻟﻤﺎيض .ودﺧﻞ اﻟﺴالم إىل ﻗﻠيب .وﺣﺪث ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻮايب ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺼﻮت ﻋﻨﺪﻣﺎ
ُ

اﺗﺼﻠﺖ ﺗﻠﻔﻮﻧ ً
اي ﻣﻊ زوﺟيت .وذﻫﺒﺖ ألحبﺚ ﻋﻦ "ﻓﻨﺴﻨﺖ" .ﻛﺎن يف اﻟﺴﺠﻦ ،وﻟﻜين وﺟﺪت زوﺟﺘﻪ
ُ

ﻏﻔﺮت ﻟﻪ...
" َرﺟﻴﻨﺔ" ،وﻃﻠﺒﺖ ﻣهنﺎ أن ﺗﻘﻮل ﻟﺰوﺟﻬﺎ "ﻓﻨﺴﻨﺖ" أبﻧين ﻗﺪ
ُ

ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ "ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺲ" حتﺪﻳﺪ ابﻟﻀﺒﻂ األﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻟﻴﻐﻔﺮ ﻟﺼﺪﻳﻘﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ،ﻗﺎل أبﻧﻪ ﺑﺪأ
ﻋﻨﺪﻣﺎ
ُ
ﻳﻘﻠﻖ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻫﻮ ﺷﺨﺼ ً
ﻳﺘﺤﻮل إىل ﻗﺎﺗﻞ .ﻛﻤﺎ ﻣﺒني ﻓﻴﻤﺎ ﻳيل:
اي ﺻﺎر
ّ

أمحﺪ اهلل ﻋىل أﻧين ﻟﻢ أﺟﺪ "ﻓﻨﺴﻨﺖ" ﻗﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ .أان ﺷﺨﺼ ً
اي ﻟﻢ آذي أﺣﺪ ًا ﻃﻮال ﻋﻤﺮي ،إال أﻧين

نكﺖ ،ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺬاحب ،ﻋﺎﻗﺪ اﻟﻨﻴﺔ ﻋىل أذﻳﺔ "ﻓﻨﺴﻨﺖ" يف ﻗﺮار ﻓﻜﺮي .ﻓﻜﻨﺖ يف ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻟﻘﺘﻠﻪ .وﺣىت
ُ

ﻟﻮ ﻟﻢ أﻛﻦ ﻗﺎدر ًا ﻋىل ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺑﻨﻔيس ،نكﺖ انو ً
اي ﻋىل أن أﻃﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪﻫﻢ ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ .ﻓﻬﺬا ﻣﺎ أيﺧﺬان

احلﻘﺪ إﻟﻴﻪ :ﺣﻴﺚ ﻳﻨهتﻲ األﻣﺮ ﺑﻚ ﻟﺘﺼري ﻗﺎﺗالً أﻧﺖ ﻧﻔﺴﻚ ،ﺣىت ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ أﻳﺔ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ يكﻔﻴﺔ
اﻟﻘﺘﻞ.

ﻏﻔﺮت ﻟـ "ﻓﻨﺴﻨﺖ" ابﻟﻔﻌﻞ ،أﺳﺘﺼﻌﺐ "ﻓﻨﺴﻨﺖ" ﺗﺼﺪﻳﻖ األﻣﺮ .ﻓﻘﺎل ﻟﺰوﺟﺘﻪ:
وأﺧري ًا ﻋﻨﺪﻣﺎ
ُ

"يكﻒ ﻟﻪ حبﻖ اﻟﺴﻤﺎء أن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ؟ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﺬي ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻌﻪ؟" وﻛﺎن ﻣأتﻛﺪ ًا أبهنﺎ ﺧﺪﻋﺔ ,جمﺮد ﺣﻴﻠﺔ
أن زوﺟﺘﻪ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ" :ﻟﻘﺪ ﺗﻜﻠﻤﺖ ﻣﻊ ’اسﻣﺒﻮﺗﻮ’ .وإن ﻟﻢ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻐﻔﺮﺗﻪ ،ﻓﻬﺬه ﻣﺸﻜﻠﺘﻚ،
ﺳايﺳﻴﺔ .إال َّ

إن اﻟﺬي ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻚ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ’اسﻣﺒﻮﺗﻮ’ ﺑﻞ اهللّ .إهنﺎ اﻟﻨﻌﻤﺔ".
وﻟﻜﻦ دﻋين أن أﻗﻮل ﻟﻚ أﻣﺮ ًاّ ،
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ائ ﻋﺠﻴ ً
ﺻ َّﺪ َﻗين "ﻓﻨﺴﻨﺖ" أﺧري ًا ،وﺧﻠﻖ ﻫﺬا األﻣﺮ ﺷﻴ ً
اب .ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﻪ اسﺑﻘ ًﺎ ال ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ
َ

ابﻟﺮﺟﻮع إىل اﻟﺒﻴﺖ .ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺪر أن ﺗﺮى ﻧﻔهسﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻗﺎﺗﻞ ﻏري اتﺋﺐ .أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺒﻞ "ﻓﻨﺴﻨﺖ"
ﻣﻐﻔﺮيت ﻟﻪ )إذ ﻗﺪ رأى أبن اهلل ﻓﻌالً ﻛﺎن وراء ﻛﻞ يشء( ﺻﺎر مبﻘﺪوره اﻟﺘﻮﺑﺔ وﻣاسحمﺔ ذاﺗﻪ .ﺑﻌﺪ ذاك،

ً
ﻋيل أان أﻳﻀ ًﺎ
ﻏﻔﺮت ﻟﻪ زوﺟﺘﻪ " َرﺟﻴﻨﺔ" أﻳﻀﺎ .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ" :إن ﻏﻔﺮ اهلل ﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ’اسﻣﺒﻮﺗﻮ’ ،ﻓﻴﺠﺐ ّ
أن أﻏﻔﺮ ﻟﻚ ".ﻛﻤﺎ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ أﻳﻀ ًﺎ مجﻴﻊ أوالده .وﻫﻮ اآلن ﻳﻨﻌﻢ يف ﺑﻴﺘﻪ .وأرسﺗﻪ مجﻴﻌﻬﺎ ﻣﻌ ًﺎ .وﻋﻨﺪﻣﺎ أزورﻫﻢ

ﻗﻮة اﻟﻤﻐﻔﺮة.
أﺗانول اﻟﻄﻌﺎم ﺳﻮﻳﺔ ﻣﻌﻬﻢ .ﻓﻬﻜﺬا ﺗﻌﻤﻞ ّ

مجﻌﺖ أرسﺗﻪ ﻛﺬﻟﻚ .ﻓﻘﺪ ﻋﺎد "ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺲ" إىل أرسﺗﻪ
واﻟﺘﻐريات اﻟيت ﻃﺮأت ﻋىل ﺣاية "ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺲ" ّ
ّ

يف نكﺪا يف ﻋﺎم  .2005ﻓﺎﺳﻤﻌﻮه ﻳﻘﻮل:

وﺑﻴﻨﺖ
ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﺠﺎﺋﺐ ثكرية يف ﺣاييت .ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻠﻢ اهلل ﻟان ﺑﻔﻢ ﻣﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺘان
اﻟﻤﻌﻮﻗﺔّ ،
ّ
ﻟان أبهنﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨﺖ ﻛﺴﻴﺤﺔ وإمنﺎ ﻣالك .ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟان" :ﻟﻘﺪ ﺧﻠﻖ اهلل ﺑﻨﺘﻜﻢ "ﻛﻠﻮداي" ،ويف ﻧﻈﺮه ال
ﻳﻮﺟﺪ أي ﻋﻄﺐ ﻓهيﺎ .وأﻧﺘﻤﺎ ﺗﺸﻌﺮان ابﻟﻐﻢ ﻣﻦ ﻃﻔﻠﺔ ﻛﻬﺬه .ﺣىت أﻧﻜﻤﺎ ال ﺗﺮﻳﺪان اﻟﻨﻈﺮ إﻟهيﺎ .واألوىل ﺑﻜﻢ
أن ﺗﻔﺘﺨﺮوا هبﺎ".

ويف اﻟﻤﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟيت ذﻫﺒﺖ ﻓهيﺎ ﻟﺰايرة "ﻛﻠﻮداي" )ﻓﻬﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎدرة ﻋىل اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻌان ،ﺑﻞ

ﺑﻜﻴﺖ ،واشﻫﺪين أﺑين أﺑﻜﻲ .ﻓأسﻟين" :ﻟﻤﺎذا ﺗﺒﻜﻲ؟" ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﻠﻴان
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻜﻦ يف ﻗﺴﻢ ﺧﺎص(
ُ

ﻋيل اهلل هبﺬه اﻟﻄﻔﻠﺔ".
ﻣﻌﻬﺎ .وأﺧري ًا
ُ
متﻜﻨﺖ ﻣﻦ أن ّ
أﻗﺮ وأﻗﻮل" :ﻟﻘﺪ أﻧﻌﻢ ّ

أﺣﺲ أبن اهلل ابحلﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ ابرﻛين ﻋﻨﺪﻣﺎ ُر ِزﻗان مبﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﺖ.
ﺑﺪأت
وﺑﻔﻀﻞ ﻣﺮﺑﻴﺔ "ﻛﻠﻮداي"
ُ
ّ

واﻟﻴﻮم ،وﺑﺪ ًال ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟهتﻢ ﺑﻌﻀان ﻋىل ﺑﻌﺾ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎل اﺑﻨﺘان ،أدرنكﺎ أان وزوﺟيت أبن اﺑﻨﺘان ﻫﻲ ﻛزن

ال ﻳﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ .وأﻋﻠﻢ اآلن ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻣﻮيت ﻋﻨﺪﻣﺎ نكﺖ أﺣﺎول ﻗﺘﻞ ﻧﻔيس ابﻟﻤﺨﺪرات واﻟرشب .ﻓﻘﺪ

ﺣﻔﻈين اهلل أل ﻛﻮن واﻟﺪ ًا ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ.

) " "   ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ مجﻴﻊ ﻗﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﻜاتب( ،ﻓﺈن اﻟﻐُ ﻔﺮان ُﻳﻌﺘرب ﻣأسﻟﺔ

ﺷﻔﺎء داﺧﻠ ً
اي ،أباسﻟﻴﺒان اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ويف زﻣﺎﻧان اﻟﺬي
ﻣان جيﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن جيﺪ
ﺷﺨﺼﻴﺔ حبﺘﺔ .ﻓﻜﻞ ّ
ً

ﻓﺈن اﻟﻐﻔﺮان ﻫﻮ أﻛرث ﻣﻦ ذﻟﻚ .ﻓﺤىت ﻟﻮ ﻛﺎن مبﻘﺪوره أن ﻳﺮﺑﻂ اﻟانس
ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ .أﻣﺎ ﻋىل ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮَّ ،

أن أتﺛريه ﻳﺸﺒﻪ "أتﺛري اﻟﻤﻮﺟﺔ" اﻟﺬي ميﻜﻦ أن ﻧﻠﻤﺴﻪ ﻋىل ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ ﺑﻜﺜري .ويف
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ،إال َّ

وﻳﻘﻮي
ﻳﻐري
احلﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ ،ميﻜﻦ ﻟﻠﻐﻔﺮان أن ﻳﻜﻮن ﻗﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻘﺘﺪرة ،ﻓﻬﻮ ﻟﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋىل أن ّ
ّ
مجﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟانس أبﻛﻤﻠﻬﺎ.
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ﻋىل ﻣاسر اﻟأترخي ،ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻦ دور "ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ ِنكﺞ" يف ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اإلﻧاسن يف

اﻟﻮالايت اﻟﻤﺘﺤﺪة األﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ودور "ﻏﺎﻧﺪي" يف رصاع اﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ االﺳﺘﻘالل ،ﻫﻤﺎ اﻟﻤاثالن األ ﻛرث

ﻣﻌﺮوﻓني يف ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ،وﻟﻜﻦ ﻫانك اﻟﻜﺜري ﻏريﻫﺎ .ﻓﻴﻤﻜﻨان تكﺎﺑﺔ جمﻠﺪات ﻋﻦ دور "ﻫﻴﺌﺔ احلﻘﻴﻘﺔ

واﻟﻤﺼﺎحلﺔ" يف دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘاي ،وﻋﻦ مجﻴﻊ ﺟﻠاست اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟيت ﻋﻘﺪهتﺎ يف أواﺳﻂ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨايت.
وحتﺖ رﻋﺎﻳهتﺎ وإراشدﻫﺎ ،ﺻﺎرت اﻟﻤائت ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎاي وأﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜيب ﺟﺮاﺋﻢ ﺳايﺳﺔ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ
َ

اﻟﻌﻨرصﻳﺔ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ،ﺻﺎرت ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺎيض اﻟﻤﺮﻳﺮ ،أﻣالً يف ﺷﻔﺎهئﺎ وﺑانء جمﺘﻤﻌ ًﺎ أﻛرث

اﺳﺘﻘﺮارا.

اسﻓﺮت ﻣﻊ زوﺟيت إىل أﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺸرتﻛني يف رﺣﻠﺔ
يف ﻋﺎم  1999وﻛﺬﻟﻚ يف ﻋﺎم ،2000
ُ

ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴالم وﻗﺎﺑﻠان اﻟﻤائت ﻣﻦ اﻟانس – وﺣىت اﻟﻤائت ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا أﻛرث محﺎﺳﺔ
– اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻛﻠﻬﻢ ﻟﻴﺸﻔﻮا ﺟﺮاح ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟيت ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻤﻮهنﺎ "ﻣاشﻛﻞ" ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮوجي احلﻮار

واﻟﻤﺼﺎحلﺔ ﻣﺎ ﺑني اﻟﻤﻮاﻃﻨني اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ واﻟربوﺗﺴاتﻧﺖ.

ﺑﻌﺪ ﺣﻮايل ﻋرشة أﻋﻮام ،ﺣﺪث اﻟيشء ذاﺗﻪ يف رواﻧﺪا .ﺧﺬوا ﻋىل ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤاثل ﺑﻠﺪة "ﻧايﻣﺎات

 "Nyamataاﻟيت ﺗﻘﻊ ﺟﻨﻮيب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ يكﻐﺎيل .ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت اﻟﻤﺬاحب اجلﻤﺎﻋﻴﺔ يف رﺑﻴﻊ ﻋﺎم ،1994

وﺟﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ "ﻣﻮﻛﺎﻣﺎان" –ﻓاتة ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺗﻮﺗيس – و "أزﻳﺮي" – ﻣﺰارع ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻫﻮﺗﻮ – وﺟﺪا
ﻧﻔﺴهيﻤﺎ يف ﻣﻌﺴﻜﺮات
ﻣﺘﻀﺎدة.
ّ

ﻓﻔﻲ أﺣﺪ أايم اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎدت "ﻣﻮﻛﺎﻣﺎان" إىل اﻟﺒﻴﺖ راﺟﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒرئ جلﻠﺐ اﻟﻤﺎء ،وﺟﺪت

اب أر ً
ﺗﻢ ﻗﺘﻠﻬﺎ وﺗﻘﻄﻴﻌﻬﺎ أر ً
احلﺶ( .ﻓﺎﺧﺘأبت أبﺣﺪ احلﻘﻮل ،وﻣﻦ
اب ابﻟﻤﺪﻳﺔ )آﻟﺔ
ّ
أبن ﻋﺎﺋﻠهتﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺪ َّ

ﻓﺮت إىل دوﻟﺔ ﺑﻮروﻧﺪي اﻟﻤﺠﺎورة.
ﺛﻢ ّ

و "أزﻳﺮي" اﻟﻤﺰارع ﻟﻢ ﻳﺸرتك يف ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺰرة ابﻟﺬات ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ اﻋرتف الﺣﻘ ًﺎ ﺑﻘﺘﻞ آﺧﺮﻳﻦ يف

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔهسﺎ.

أﻣﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻴﻌﻴﺶ االﺛانن ﻛﺎجلريان ،ﺣىت أهنﻤﺎ ﻳﺬﻫابن إىل اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻧﻔهسﺎ أايم اآلﺣﺎد .وﻗﺎل

"أزﻳﺮي" ألﺣﺪ اﻟﺼﺤﻔﻴني ﻣﻦ  IRINوﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اإلﻧاسﻧﻴﺔ اﻟاتﺑﻌﺔ ﻟألﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة" :إن

ﺑﻌﻀان ﻳاسﻋﺪ ﺑﻌﻀ ًﺎ ".ﻛﻤﺎ أﺿﺎف ﻗﺎﺋالً " :ﺣﻴﻨﻤﺎ ميﺮض واﺣﺪ ﻣﻦ ﺟرياﻧان ،ﻧﺰوره يف اﻟﺒﻴﺖ ".ﺣىت أﻧﻪ
ﻳﺸري إىل يشء أﻛرث أﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﺋالً " :وأوالدان أﺻﺪﻗﺎء".

وﻳﻌﻴﺶ ﻛﻞ ﻣﻦ "ﻣﻮﻛﺎﻣﺎان" و "أزﻳﺮي" ﻣﻊ ﺣﻮايل أرﺑﻌني أرسة أﺧﺮى يف جمﺘﻤﻊ ﻳأتﻟﻒ ﻣﻦ اﻟانﺟني

إﻣ ُﺪﺟﻮدو
اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟيت أﻃﻠﻘﻮا ﻋﻠهيﺎ أﺳﻢ " ِ
ﻣﻦ اﻟﻤﺬاحب وﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒهيﺎ ْ
ممﻦ اﻋرتﻓﻮا ﺑﺬﻧهبﻢ .واﻟﻘﺮﻳﺔ ُ

) "Imidugudoوﻣﻌانﻫﺎ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﻤﺼﺎحلﺔ( ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﺪأﻫﺎ ﻗﺴﻴﺲ أجنﻠﻴﻜﺎين )ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ األ جنﻠﻴﻜﺎﻧﻴﺔ(
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وﻳﺪﻋﻰ "ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﺎﻫﻴﺠﻲ  ،"Steven Gahigiاﻟﺬي ﻛﺎن ﻛﻞ أابه وأﻣﻪ وإﺧﻮﺗﻪ ﻗﺪ ٌﻗﺘِ ﻠﻮا يف ﻋﺎم

.1994

ﻇﻦ أبﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﻘﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻋىل اﻟﻐﻔﺮان ،ﻓﻘﺎل" :داوﻣﺖ ﻋىل اﻟﺼالة إىل أن
ﻛﺎن "ﻛﺎﻫﻴﺠﻲ" ﻗﺪ َّ

وأتﻣﻠﺖ يكﻒ ﻫﻮ ﻏﻔﺮ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ،
رأﻳﺖ يف إﺣﺪى اﻟﻠاييل ﺻﻮرة ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋىل اﻟﺼﻠﻴﺐ...
ُ

ﻓﻌﻠﻤﺖ أبﻧين وﻏريي ﻣﻦ اﻟانس ﻧﻘﺪر أن ﻧﻐﻔﺮ أﻳﻀ ًﺎ ".وﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ اﻣﺘأل "ﻛﺎﻫﻴﺠﻲ" إﻟﻬﺎﻣ ًﺎ
ُ
وﻋﺰميﺔ وأﺧﺬ ﻳﻌﻆ ابﻟﻐﻔﺮان وحيﻜﻲ ﻟﻠانس ﻋﻨﻪ .وﻟﻢ ُ
ﻳﻘ ْﻢ ﺑﺬﻟﻚ يف ﺑﻠﺪة "ﻧايﻣﺎات" ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ أﻳﻀ ًﺎ
ﻋﻨﺪ زايرﺗﻪ ﻟﻠﺴﺠﻮن ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻜيب اجلﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻫﻮﺗﻮ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺘﻈﺮون حمﺎﻛﻤﺎهتﻢ) .ﻋﻠﻤ ًﺎ
أن احلﻜﻮﻣﺔ يف ﻋﺎم  2003ﻗﺪ أﺧﻠﺖ ﺳﺒﻴﻞ اآلالف ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺷﺪة اﻟﺰﺣﺎم(.

ﻫﻴ ً
أﻗﺮت "ﻣﻮﻛﺎﻣﺎان" ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺎﺋﻠﺔ:
ان ،ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻘﺮوﻳﻮن ،ﻓﻘﺪ ّ
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻌ ّﻠﻢ اﻟﻤﻐﻔﺮة أﻣﺮ ًا ّ

"ﻟﻔرتة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻟﻢ أﻛﻦ أﻋﺘﻘﺪ ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ أبﻧين أسﻗﺪر أن أﻏﻔﺮ ﻟآلﺧﺮﻳﻦ ،".وﻟﻜﻦ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟانس

ألﺷايء ﻋﺠﻴﺒﺔ أن حتﺪث.
وﺳﻴﺘﻴرس
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎﺿهيﻢ أبﻣﺎﻧﺔ ،ﺳﺘﺸﻔﻰ اجلﺮاح اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻘﺪميﺔ،
ّ
ً

إﻣ ُﺪﺟﻮدو" ،ﺣﻴﺚ حيﻜﻲ ﻓهيﺎ اﻟانس
وﻳﺒﺪو أن ﻫﺬا األﻣﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻐﻔﺮة ممﻜﻨﺔ يف ﻗﺮﻳﺔ " ِ

ألوالدﻫﻢ ﻋﻦ دورﻫﻢ يف ﻋﺎم  .1994وﻳﻘﻮل "ﺧﺎﻓﻴري انﻣﺎي  "Xavier Namayوﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺮﺗﻜيب

إن ﻟﻤﺬاحب اإلابدة اجلﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎ آاثر وﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻋىل
أﻗﺮوا ﺑﺸانﻋﺔ ذﻧهبﻢَّ " :
اﻟﻤﺬاحب ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ّ

ﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﻗرتﻓﻮﻫﺎ واﻟﺬﻳﻦ جنﻮا ﻣهنﺎ ".وﻳﺮدف ﻗﺎﺋالً " :جيﺐ أن ﻳﻌﺮف أوالدي اﻟيشء اﻟﺬي اﻗرتﻓﺘﻪ ﻟﻜﻲ
ﻳﺒﻨﻮا ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ".

ويف اﻟﺴﻨني األﺧرية ﻧﺮى ﻇﻬﻮر ﻣابدرات ممﺎﺛﻠﺔ يف ﻣانﻃﻖ أﺧﺮى يف أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻣﺜالً يف إرساﺋﻴﻞ

واﻧﺪوﻧﻴﺴاي وﺑﻐﺪاد ودول اﻟﺒﻠﻘﺎن وجمﻤﻮﻋﺎت ﻣﺜﻞ "ﻓﺮق ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴالم اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ Christian

 ،"Peacemaker teamsوﻫﻴﺌﺔ ﺧﺪﻣﺎت األﻣﺮﻳﻜﻴني األﺻﺪﻗﺎء American Friends Service
 ،"Committeeوﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻐري ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﻟيت ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋىل ﺗﺮوجي اﻟﻤﺼﺎحلﺔ ﻋىل

اﻋﺘابرﻫﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋىل اﻟزناﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ .ويف أﻏﻠﺐ احلﺎالت حيﻘﻘﻮن إجنﺎزات ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ،

إذا أﺧﺬان ﺑﻨﻈﺮ االﻋﺘابر ﻛرب ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟيت ﻳﺘانوﻟﻮهنﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ أﺑﻌﺎدﻫﺎ .وﻏﺎﻟ ً
اب ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻊ اﻧﺘﺼﺎراهتﻢ
ﻋﺮاﻗﻴﻞ واهتﺎﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ جيﺪوا ﺗﻔﺎؤ ًال وأﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤاثﻟﻴني .ﻓﻔﻲ رواﻧﺪا ﻋىل

ﺣرضت ﻣﺆمتﺮ ًا ﻋﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﺘاسحم يف ﺷابط ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2009ﻗﺎﺑﻠﺖ ﻫانك
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤاثل ،ﺣﻴﺚ
ُ

اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻃﺎﻗﺎهتﻢ ﻟﺒانء جمﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒين ﻋىل اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺜﻘﺔ .وﻟﻜﻦ ﻫانك وحلﺪ اآلن

ﻳﺮوﺟﻮن ﻋﻠ ً
ان
أﻋﺪاد ًا أﻛرث ﻣهنﻢ ممﻦ ﻳﺪﻋﻮن أبن اﻟﻤﺼﺎحلﺔ ﻫﻲ ﺣﻠﻢ ﻓﺎرغ .وﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺆالء ّ

أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟايت وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺪميﺔ ﻣﻦ اﻟيت ﺗﺆدي إىل ﻣﺬاحب اإلابدة اجلﻤﺎﻋﻴﺔ .ويف ﻣﻮاﺟﻬﺔ واﻗﻊ ﻛﻬﺬا ﻓﺈن

ﻌﺘ َرب ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ .ﻓﻴﻘﻮل:
"ﺟﺎن ﺑﻮﻟﺲ" ُﻳ َ
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ﺻﺤﻴﺢ أن دواﻣﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺗﺒﺪو ﻏﺎﻟ ً
أن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ أو ﻛﻞ
اب ﺑال هنﺎﻳﺔ .ﻓﻜﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣهنﺎ ﺗﺴﺘﺪرج أﺧﺮى .إذ َّ
مجﺎﻋﺔ ﻟﻬﻢ ﻋﺪوﻫﻢ اﻟﺸﺨيص ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو األﻣﺮ .وممﺎ ﻳﺜري اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺆالء "األﻋﺪاء" ﻏﺎﻟ ً
اب ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻏري

ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺣﻮاﻟﻴان ﺑﻌﺪ .ويف ﺣﺎالت ثكرية ﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻮدوا ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﺣىت ﻋىل ﻗﻴﺪ احلاية .أﻣﺎ ابﻟﻨﺴﺒﺔ يل،

ﻓﺈن اﻟﻌﺪو احلﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ذاك اﻟﺬي ﻧﻮاﺟﻬﻪ ﻛﻠان ،أال وﻫﻮ :اﻟﻐﻀﺐ واالﺳﺘايء اﻟﺬﻳﻦ حنﻤﻠﻬﻤﺎ ﻣﻌان ﺧالل
اﻟﻴﻮم وأﻳﻨﻤﺎ ذﻫﺒان؛ وﻛﺬﻟﻚ اخلﻮف واﻟﻘﻠﻖ واﻟﻮﺳﻮاس اﻟﺬﻳﻦ ﻧانم ﻣﻌﻬﻢ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ .ﻓال حناتج إىل انس

آﺧﺮﻳﻦ! ﻓﺈﻧان ﻧﻘﺘﻞ أﻧﻔﺴان.

ﻣﺎ زال اﻟانس ﻣﺄﺳﻮرﻳﻦ :ابخلﻮف ،واﻟﻐﻀﺐ ،وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ،واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ،واالﻧﺘﻘﺎم .وال ﺗﺰال ﻫانك

ُﺪرس يف
ﻣﺮارة اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واالﺳﺘايء ،وال ﺗﺰال ﻧﻈﺮايت اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻨرصﻳﺔ اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ وراء اﻟﻤﺬاحب اجلﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗ ّ

ﻣﺪارﺳان .واﻟانس اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﻀﻮا ﺳﻨﻴ ً
ﻗﺎﺑﻠﺖ أﺣﺪﻫﻢ –
ان وراء اﻟﻘﻀابن ﻳﻌﻮدون اآلن إىل ﺑﻴﻮهتﻢ ،وإذا
َ
نكﺖ
وﺗﻜﻠﻤﺖ ﻣﻌﻪ – ﻓال ﻳﺴﻌﻚ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ ﻣﺜﻠﻤﺎ
ﻗﺎﺑﻠﺖ َﻣ ْﻦ ﻗﺘﻞ إﺑﻦ ﻋﻤﻚ أو ﻋﻤﻚ أو أﻣﻚ،
إذا
َ
َ
َ
ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻣﻌﻪ اسﺑﻘ ًﺎ .ﻓﺎألﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﺪون حمﺒﺔ .ﻓﺎﻟﻤﺤﺒﺔ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﻘﺎدرة ﻋىل إﻋاتﻗان وحتﺮﻳﺮان ﻣﻦ ﻗﻴﻮد
األﺣﻘﺎد اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وأﻳﻀ ًﺎ وﺣﺪﻫﺎ اﻟيت ﺗﻮاﻓﻴان ابﻟﺸﻔﺎء احلﻘﻴﻘﻲ.

وﻳﺘﻌﺬب اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟانس يف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻫﺬا ،ﻓﺎألﻣﺮ ﻟﻴﺲ حمﺼﻮر ًا يف رواﻧﺪا ﻓﻘﻂ .وممﺎ ﻳﺰﻳﺪ

اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ،ﻫﻮ أهنﻢ ﻳﺘرصﻓﻮن ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫانك أي
خمﺮج ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺄزق .وﻳﻘﻮﻟﻮن" :إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
ِ
األﻣﻮر حتﺪث .ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺗﺴري ﻋﻠهيﺎ احلاية" ،وﻟﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا ﻋﻦ ّ
احلﻞ ،اﻟﺬي ﻫﻮ اﻟﻐﻔﺮان .ﻏري

أن ﺗﻘﻠﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة ﻫﻮ وﺣﺪه اﻟﻜﻔﻴﻞ إبﻳﻘﺎف دواﻣﺔ اﻟﻌﻨﻒ واﻟأيس وحيﺮك ﻋﻮﺿ ًﺎ ﻋهنﺎ دواﻣﺎت
َّ

ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ األﻣﻞ واﻟﻤﺤﺒﺔ.

وﻟﻦ ﻫﺬا حيﺪث ﺑني ﻟﻴﻠﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ ،ألن اﻟﻐﻔﺮان ﻫﻲ ﻣأسﻟﺔ اﺧﺘاير ﺷﺨيص حبﺖ .ﻓﺎﻟﻐﻔﺮان
ْ

ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺪواﻋﻲ
ﻳﺴﺘﻘيض ﻣﻦ اﻟﻤﺮء أن جيﺮي
ّ
ﺗﻔﺤﺼ ًﺎ ﻛﺎﻣالً ﻟﺮوﺣﻪ ويكﺎﻧﻪ .وحياتج اﻟانس إىل أن ّ
واألﺳابب ﻟﻬﻢ خلﻮض ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﻌانء .وحياتﺟﻮن إىل ﺳﻤﺎع ﻗﺼﺼ ًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﻔﺮان ،ﻟﻜﻲ ﻳأتﺛﺮوا.

ﻛﻤﺎ حياتﺟﻮن إىل رؤﻳﺔ اشﻣﻠﺔ ﻋﻦ يكﻔﻴﺔ ﺳري األﻣﻮر إذا ﺳﻤﺤﻮا ﻟﻠﻐﻔﺮان أن ﻳﻘﻮدﻫﻢ ،ﺣىت حيﺼﻠﻮا ﻋىل
األﻣﻞ واالﻧﺪﻓﺎع.

إن رؤﻳﺔ ﻛﻬﺬه ﺗﺸﺒﻪ ﻓﺤﻮى أﻏﻨﻴﺔ ﻗﺪميﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎح ﻣﻦ أﺟﻞ احلﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺘﻴﻨايت ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮل:
"ال ﺗﻘﻮى ﻳﺪ َر ُﺟ ٍﻞ واﺣﺪ ﻋىل ﻛرس اﻟﺴﺠﻦ
وال ﺗﻘﻮى أﻳﺪي رﺟﻠني ﻋىل ﻛرس اﻟﺴﺠﻦ

وﻟﻜﻦ إن ﻛﺎن اﺛانن ﻣﻊ اﺛانن ﻣﻊ مخﺴني ﻳﻨﺘﺠﻮن ﻣﻠﻴﻮ ً
ان

ﻓﺴرنى ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻳﺘﺤﻘﻖ"...
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ﻓﻬﺬا ﻫﻮ األﻣﻞ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﻀﺤﺎاي وﻣﺮﺗﻜيب ﺟﺮاﺋﻢ "اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ" يف ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮى يف ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ
ﻟﻴﺘﺠﻤﻌﻮا وحيﺮﺛﻮا ﺗﺮﺑﺔ اﻟﻤﺰارع اﻟﻤﺸرتﻛﺔ؛ وﻫﻮ اﻟيشء ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟانﺟني اﻟﻤﺴﻴﺤﻴني ﺟﺮاء
ّ
اﺿﻄﻬﺎد اﻟﻤﺴﻠﻤني يف ﻋﺎﻣﻲ  1999 – 1998يف ﺟﺰر "ﻣﺎﻟﻮﻛﺎ  "Maluka Islandsاألﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ

ﻟﻴﻐﻔﺮوا إىل ﻣﻦ ﺣﺮق ﻣانزﻟﻬﻢ واﻏﺘﺼﺐ زوﺟﺎهتﻢ وﺑانهتﻢ.

وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻛﺬﻟﻚ إبﻟﻬﺎم ﻧاشﻃﺎت إﺑﺪاﻋﻴﺔ أﺧﺮى يف ﻛﺎﻓﺔ أحنﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤرشوع اﻟﻤرسﺣﻲ

مجﻊ ﻓﻴﻪ هيﻮد ًا
اﻟﺬي أﻗﻴﻢ يف ﻣﺪﻳﻨﺔ "ﺑﻴﺘﺴربج  "Pittsburghاألﻣﺮﻳﻜﻴﺔ يف ﺻﻴﻒ ﻋﺎم  2008اﻟﺬي ّ

إرساﺋﻴﻠﻴني وﻣﺴﻠﻤني ﻋﺮب وﻣﺴﻴﺤﻴني أﻣﺮﻳﻜﺎن ،ﻣﻦ أﺟﻞ جمﺘﻤﻌ ًﺎ إﻧاسﻧ ً
اي .وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﻮا أﺳﻠﻮب

ﺗﻢ دﻋﻮة اخلﺼﻮم ﺑﻌﺪﺋﺬ ﻟﺘابدل
اﻟﻤاشﻫﺪ اﻟﻤرسﺣﻴﺔ اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ حتﻜﻲ ﻗﺼﺺ اﻟﻤﻌﺎانة ﻟﻜال اﻟﻄﺮﻓني ،و َّ

األدوار ﻟﻴﺘﺨﻴﻠﻮا أﻧﻔهسﻢ وﻫﻢ يف ﻣﻜﺎن وﻇﺮوف ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ،وﻳانﻗﺸﻮا ﺣﻠﻮ ًال ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻮﺿ ًﺎ ﻋﻦ جمﺮد ﺗﻜﺮار

ﺻﻤﻢ اﻟﻤاشرﻛﻮن أن أيﺧﺬوا ﻣﻌﻬﻢ إىل ﺑالدﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮه ﻫانك,
إﻋﺎدة اﻟﻤاشﻛﻞ اﻟﻘﺪميﺔ) .ﺑﻌﺪﺋﺬّ ،
الﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﺄداة ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺴالم(.

وﻳﻘﻮل ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤرشوع "روين أوﺳﺘﻔﻴﻠﺪ " :"Roni Ostfieldﻫانك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎوف وﺳﻮء

اﻟﻔﻬﻢ واجلﺮوح ﻟﺪى مجﻴﻊ األﻃﺮاف ".وﻳﺮدف ﻗﺎﺋالً " :إﻧﻪ أﻟﻢ ﺣﻘﻴﻘﻲ ،وﻟﻜﻨان دامئ ًﺎ أنﻣﻞ أبﻧﻪ إذا ﻓﺘﺢ

ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎداثت ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اآلﺧﺮ ،رمبﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋىل ﻋرشة أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻬﺎ أن

ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﻫانك".

وﻟِﻤﺎ ال؟ ﻓﻘﺪ اﻧهتﺮت يف إﺣﺪى اﻟﻤﺮات األﺧﺼﺎﺋﻴﺔ يف ﻋﻠﻢ اإلﻧاسن "ﻣﺎرﺟﺮﻳﺖ ﻣﻴﺪ Margaret

 "Meadﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ يف ﻗﺪرات اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﺼﻐرية ،ﻗﺎﺋﻠﺔ" :جيﺐ ﻋﻠﻴان ّأال ﻧﺸﻚ أﺑﺪ ًا يف ﻗﺪرة
أﻳﺔ مجﺎﻋﺔ ﺻﻐرية ﻣﻦ األﻓﺮاد اﻟﻤﻠزتﻣني ﻋىل ﺗﻐﻴري اﻟﻌﺎﻟﻢ ...ابحلﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ ،أن أﻣاثل ﻫﺆالء ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ

ﻗﺪ أ ّﺛﺮوا يف اﻟﻌﺎﻟﻢ ".وﺻﺪﻗﺖ ﻛﻠﻤﺎهتﺎ جمﺪد ًا ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺳﺘﻴﻘﻈان ﻋىل ﺣﺎدﺛﺔ جمﺰرة

آﻣﺶ .Amish
ﻣﺪرﺳﺔ مجﺎﻋﺔ اﻟ ـ ِ

 ،2006       دﺧﻞ اسﺋﻖ اشﺣﻨﺔ ﻟﺒﻴﻊ احلﻠﻴﺐ واﺳﻤﻪ "ﺗاشرﻟﺲ

آﻣﺶ
روﺑﺮﺗﺲ  "Charles Robertsوﻣﻦ دون إﻋالم ﻣﺴﺒﻖ ،دﺧﻞ إىل أﺣﺪ ﺻﻔﻮف ﻣﺪرﺳﺔ مجﺎﻋﺔ اﻟ ـ ِ

اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﺳﻜانه يف رشق والﻳﺔ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧاي ،وأﻣﺮ اﻟﻔﺘاين واﻟﻤﻌﻠﻤني ﺑرتك اﻟﻤﺪرﺳﺔ.
وﺑﻌﺪ رﺑﻄﻪ ألﻗﺪام اﻟﻔﺘايت اﻟﻤﺘﺒﻘايت ،اﺳﺘﻌﺪ "روﺑﺮﺗﺲ" ﻟﺮﻣهيﻦ أبﺳﻠﻮب اإلﻋﺪام ،وﺑﺒﻨﺪﻗﻴﺔ راشﺷﺔ

وﻣﻌﻪ  400إﻃالﻗﻪ ﻣﻦ اﻟﻌاتد اﻟﺬي ﺟﻠﺒﻪ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻬﻤﺔ.
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ﻋيل
ْ
ﺗﻮﺳﻠﺖ إﻟﻴﻪ أﻛرب ﻓاتة ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻫانك ،اﻟيت ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻤﺮ  13ﺳﻨﺔ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ" :أﻃﻠﻖ اﻟانر ّ
أو ًال ود ْع اﻟﺼﻐريات ﻳﺬﻫنب ".وﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﺾ ﻋﺮﺿﻬﺎ ،أﻃﻠﻖ اﻟانر ﻋىل مجﻴﻌﻬﻦ ،ﻗﺎﺗالً مخﺲ ﻣهنﻦ واترﻛ ًﺎ

األﺧﺮايت جبﺮاح ﺧﻄرية .وﻣﻦ ﺛﻢ أﻃﻠﻖ اﻟانر ﻋىل ﻧﻔﺴﻪ أﺛانء اﻧﻘﻀﺎض ﻗﻮات اﻟرشﻃﺔ ﻋىل اﻟﻤﺒىن.

ال ﻳﻌﻠﻢ أﺣﺪ ًا دواﻓﻌﻪ احلﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺧرب اﻟﻔﺘايت يف اﻟﻤﺪرﺳﺔ أبﻧﻪ ﻛﺎن ﻏﺎﺿ ً
اب ﻋىل

اهلل ألﻧﻪ أﺧﺬ أﺑﻨﺘﻪ اﻟﺼﻐرية ﻣﻨﻪ ،اﻟيت ﻣﺎﺗﺖ ﻛﻄﻔﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات.

وﻣﺎ ﻫﻲ إال اسﻋﺎت ﺣىت اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ ﻋىل واسﺋﻞ اإلﻋالم يف اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻋﻨﺪ اﻟﻤاسء،

ﻣألت اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺼﻐرية اﻟﻤﺴﻤﺎة "ﻧِﻜﻞ ﻣﺎﻳزن  ."Nickel Minesوﺑﻘﻮا ﻫانك
ﺗﻢ دﻓﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ واﻟﻀﺤﺎاي.
ﺣﻮايل أﺳﺒﻮﻋ ًﺎ ﻛﺎﻣالً  ،إىل أن َّ

وﻋىل ﺑاشﻋهتﺎ ،ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺰرة حبﺪ ذاهتﺎ ﻗﺪ ﻃﻐﻰ ﻋﻠهيﺎ ﻓﺼﻞ اثين ﻋﺠﻴﺐ أﺿﻴﻒ إىل اﻟﻘﺼﺔ أال

َّ
ﺟﻒ ﻋىل أرﺿﻴﺔ
وﻫﻮ :اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻐﻔﻮر ﻟألرس اﻟيت ﻓﻘﺪت ﺑانهتﺎ .يف اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻛﺎن اﻟﺪم ابﻟﻜﺎد ﻗﺪ
اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ذﻫﺐ أﻓﺮاد ًا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اجلﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺪﻳﻨﺔ ﺟﺪ ًا ﻟزيوروا أﻫﻞ وأرﻣﻠﺔ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻤﺴ ّﻠﺢ

آﻣﺶ"
ﻟﻴﻘﺪﻣﻮا ﻟﻬﻢ ﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ وﻟﻴأسﻟﻮا ﻋﻦ أﺣﻮاﻟﻬﻢ .وﺗﻌﺪى ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ اﻟﻜالم – ﻓﻘﺪ أﻗﺎﻣﺖ مجﺎﻋﺔ اﻟ ـ " ِ
ﺻﻨﺪوﻗ ًﺎ ﻣﺎﻟ ً
اي جلﻤﻊ اﻟﺘربﻋﺎت ألرﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺗﻞ وأوالدﻫﺎ .ﻛﻤﺎ مجﻌﻮا اﻟﻄﻌﺎم ألرسة اﻟﻘﺎﺗﻞ .وﻗﺪ ﺻﺎدف أﺣﺪ

آﻣﺶ" جيﻮب ﺣﻘﻮ ًال ﻋﺪﻳﺪة وجيﻤﻊ اﻟﺘربﻋﺎت ،يف ﻳﻮم اﻟﻤﺠﺰرة ﻧﻔﺴﻪ .واألﻣﺮ
اﻟﺼﺤﻔﻴني رﺟالً ﻣﻦ اﻟ ـ " ِ

األ ﻛرث ﻋﺠ ً
اب ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﺪد أرس اﻟﻀﺤﺎاي احلﺰﻳﻨﺔ ﺣﻮايل ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎءوا إىل ﻣﺮاﺳﻴﻢ دﻓﻦ
اﻟﻘﺎﺗﻞ ،وﻫانك أﻳﻀ ًﺎ أﺑﺪوا ﻣاشﻋﺮ اﻟﻤﺤﺒﺔ اثﻧﻴﺔ ألرﻣﻠﺘﻪ" ،ﻣﺎري" ،وألوالدﻫﺎ اﻟﺜالﺛﺔ.

آﻣﺶ" ،ﻟﻜﻦ يف ﻫﺬه احلﺎدﺛﺔ ،رأى اﻟﻜﺜريون أبن رد ﻓﻌﻠﻬﻢ
حيﺐ أﻏﻠﺐ ﻋﺎﻣﺔ اﻟانس مجﺎﻋﺔ اﻟ ـ " ِ
ُ

ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺘﻞ أﻣﺮ ال ﻳﺼﺪق .ﻛﻤﺎ أاشر إىل ذﻟﻚ أﺣﺪ ﻣﺬﻳﻌﻲ األﺧابر ،اﻟﻌﺮﻳﻖ اخلﺪﻣﺔ ،يف ﻧرشﺗﻪ

آﻣﺶ"
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ" :ﻛﻞ األداين ﺗﻌ ّﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻐﻔﺮان ،وﻟﻜﻦ ال أﺣﺪ ﻳﻌﻤﻞ هبﺎ ﻓﻌالً ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ مجﺎﻋﺔ اﻟ ـ " ِ

ﻋىل ﻓﻌﻠﻪ .ﻓﻤﺎ اﻟﻔﺮق اي ﺗﺮى؟"

آﻣﺶ" ﻟﻴﻐﻔﺮوا .ﻓﺄان ﺷﺨﺼ ً
ﻫﻴ ً
اي أﻋﺮف اﻟﻜﺜري
ان ابﻟﻨﺴﺒﺔ جلﻤﺎﻋﺔ اﻟ ـ " ِ
ال أﻋﺘﻘﺪ أبن األﻣﺮ ﻛﺎن ّ

ﻣهنﻢ ،وﻟﺪي أﺻﺪﻗﺎء ممﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻋﺪد ًا ﻣﻦ األرس اﻟﻤﺒﺘﻠﻴﺔ .ﻓﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا أﻛرث ﻗﺪاﺳﺔ ﻣﻦ ﻏريﻫﻢ:

ابحلﻘﻴﻘﺔ ،ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻐﻔﺮان ابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ األﻣﺮ ابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺜريﻳﻦ ،ﻣأسﻟﺔ ﻗﺮار ﻳﺘﺨﺬه اﻟﻤﺮء
ﻟﻤﺠﺮد ﻣﺮة واﺣﺪة يف اﻟﻌﻤﺮ .ﻓﻘﺪ أﻗﺘىض األﻣﺮ رصاﻋ ًﺎ وجتﺪﻳﺪ االﻟزتام ،وﻋىل ﺻﻌﻴﺪ ﻳﻮﻣﻲ أﺣاي ً
ان.

وﺳﻴﺤﺘﺠﻦ إىل رﻋﺎﻳﺔ
ﻓﻘﺪ ﻗﻀﺖ إﺣﺪى اﻟﻀﺤﺎاي أهشﺮ ًا يف ﻏﻴﺒﻮﺑﺔ؛ يف ﺣني ﺗُﻠِ َﻒ دﻣﺎغ أﺧﺮايت،
ّ

ﺗﺪرس أوالدﻫﺎ يف اﻟﺒﻴﺖ .وﻛﻞ َﻣ ْﻦ
ﻃﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ابﺳﺘﻤﺮار .وﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺋﻞ ﺧﺎﺋﻔﺔ ﺟﺪ ًا حبﻴﺚ أهنﺎ ال ﺗﺰال ّ

ﻣﺴﻪ ذﻟﻚ اﻟﺼابح اﻟﺮﻫﻴﺐ ﺳﻴﻈﻞ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻃﻴﻠﺔ ﺣايﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺮواﺳﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻪ.
َّ
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ﻟﻴﺴرياﻧان ﺟﻬﺎر ًا ،األﻣﺮ اﻟﺬي أﻣﺴﻜﺖ ﻋﻨﻪ مجﺎﻋﺔ اﻟ ـ
أﻣﺎ إذا أﻃﻠﻘان اﻟﻌانن ﻟﻠﻐﻀﺐ واﻟﻌﺪاء
ّ

ﻫﺪر ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟيت ﺳﺘﺴﺘﺤﻮذ ﻋىل ﻧﻔﻮهسﻢ
آﻣﺶ" ﻟﻘﺮون ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻓﺴﻴﻜﻮن األﻣﺮ
ﻣﺪﻣﺮ ًا – إﻧﻪ
" ِ
ٌ
ِّ

وﺗﺘﺨﺬﻫﻢ ركﻫﺎﺋﻦ وﺗﻘﺘﻠﻬﻢ يف اﻟهنﺎﻳﺔ ،متﺎﻣ ًﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺧﺬت ﺑانهتﻢ ركﻫﺎﺋﻦ و ُﻗﺘِ ﻠﻦ ﻣﻦ ﻗِ َﺒ ِﻞ ﻏﻀﺐ أﺣﺪ

األﺷﺨﺎص .وابﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﻠﺼني ﻣﻦ أﺗابع ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻓﺈن اخلاير اﻟﻮﺣﻴﺪ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي

ﻮن َﻣ َ
ﻮن".
ﺎذا َﻳ ْﻔ َﻌ ُﻠ َ
ﻗﺪﻣﻪ ﻟان ﻋىل ﺧﺸﺒﺔ اﻟﺼﻠﻴﺐ ،ﺣني ﻗﺎلَ " :اي َأ َﺑ َات ُه اﻏْ ﻔِ ْﺮ َﻟ ُﻬ ْﻢ ألَ َّ ُهن ْﻢ َال َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻤ َ

ﻣان ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻴﺲ ﻣﻮﻗﻔ ًﺎ حمﺒﻮ ً
اب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ األ ﻛرثﻳﺔ وال ﻟﻪ ﺷﻌﺒﻴﺔ
إن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪه ّ

ﻳﺘﻢ ﺗﺮوجي ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻐﻔﺮة
واﺳﻌﺔ يف ﻳﻮﻣان احلﺎرض ،ﺣىت يف األواسط اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ويف ﺣﺎالت اندرة ﺣﻴﺚ ّ

ان ،ﻧﺮى أبن رد ﻓﻌﻞ اﻟانس ﻏﺎﻟ ً
ﻋﻠ ً
اب ﻳﺮﻣﻲ إىل زرع اﻟﺸﻜﻮك يف اﻟﻤﻮﺿﻮع ،أو ﻳﺴﺨﺮ ﻣﻨﻪ ﺳﺨﺮﻳﺔ حمﻀﺔ.

ﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ يف ﻋﺎم  2005ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺎﺟﺄت اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ األرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ اﻟرصﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒني ﻋرب أورواب ﺑﻄﻠهبﺎ
ﻟﻨﻈﺎم "ﻣﻴﻠﻮﺳﻔﻴﺞ  ."Milosevicوﺟﺎء يف االﻓﺘاتﺣﻴﺔ ﻟﺒاين رﺳﻤﻲ أﺻﺪرﺗﻪ ﻣﺎ ﻳيل" :حنﻦ ﻧﻌﺮض

إبﺧالص اﻟﻤﺼﺎحلﺔ واﻟﻤﻐﻔﺮة اﻟﻤﺘابدﻟﺔ ألﺷﻘﺎﺋان اﻟﻤﻮاﻃﻨني األﻟابن".

وﻗ ّﻠﻠﺖ االﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ أشن االﻋﺘﺬار ﻋىل أﻧﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺳايﺳﻴﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻫانك آﺧﺮﻳﻦ ممﻦ

اﺣﺘﻀﻨﻮا ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺘﺢ احلﻮار .ﻓﻘﺪ أاشروا إىل أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن أتﺛريﻫﺎ ،إال أهنﺎ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ األوىل

ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ اﻟيت متزيت ﺑﺘﺸﺨﻴﺺ األﺣﻘﺎد ﺑﻜﻞ أﻣﺎﻧﺔ ،ﺗﻠﻚ األﺣﻘﺎد اﻟيت أدت إىل وﺣﺸﻴﺔ ﺗﻠﻮ األﺧﺮى يف
أرﺟﺎء اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﻋىل ﻣﺪى أﻏﻠﺐ ﺳين اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎيض.

وﻋىل اﻟﻤﻨﻮال ﻧﻔﺴﻪ ّ
ﺷﻜﻚ اﻟﻤﺘاشمئﻮن مبﺼﺪاﻗﻴﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء األﺳرتايل "يكﻔﻦ رود Kevin

وﺟﻪ اﻋﺘﺬار ًا رﺳﻤ ً
اي إىل ﺳﻜﺎن اﻟﺒﻠﺪ األﺻﻠﻴني – األﺑﻮرجيني –
 "Ruddﻋﻨﺪﻣﺎ ،ويف ﺑﺪاايت ﻋﺎم ّ ،2008
واﻟﺘﺸﺪد يف ﺣرصﻫﻢ وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ
ﻋﻦ ﺳاياست احلﻜﻮﻣﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ األﻣﺪ يف اﻟﺘﻤﻴزي اﻟﻌﻨرصي،
ّ

ﺐ آﺧﺮون هبﺬا اخلﻄﺎب.
ابالﻧﺘاشر ،وأﻳﻀ ًﺎ ﻋﻦ االﻋﺘﺪاءات اﻟيت حتﺼﻞ ﻋىل أرض اﻟﻮاﻗﻊ .يف ﺣني ّ
رﺣ َ

وﻛﺎن أﺣﺪﻫﻢ ﻗﺴﻴ ً
اس ﻣﻦ دوﻟﺔ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘاي ،وﻫﻮ األب "ﻣﺎﻳﻜﻞ الﺑﺴيل "Micheal Lapsley

ﻓﻘﺎل:

ممﺎ الﺷﻚ ﻓﻴﻪ ،أن االﻋﺘﺬار ال ﻳﺰﻳﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻈﻠﻢ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻗرتاﻓﻪ وال األﻟﻢ اﻟﺬي ال ﻳﺰال ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ أﺟايل

ﺷﻚ ﻣﻦ أن اﻋرتاف رﺳﻤﻲ
أي
ّ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن األﺳرتاﻟﻴني األﺻﻠﻴني .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻟﻴﺲ ﻫانك ّ
حتﻮل ابجتﺎه رﺣﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ إﻋﺎدة إراسء
ﻛﻬﺬا ...ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻫﻤ ًﺎ ﻟﻠﺠﺮوح ،وﻫﻮ ﺧﻄﻮة بكرية وﻧﻘﻄﺔ ّ

أرﻛﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﻔﺎء ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ...

نكﺖ أﺳﻤﻌﻜﻢ ﻋىل ﻣﺪى اﻟﺴﻨني ﺗﺘﻜﻠﻤﻮن ﻋﻦ إﺣاسﺳﻜﻢ اﻟﺸﺨيص ابﻟﺬﻧﺐ واخلﺰي ﻋىل ﻣﺎ
ُ

ﺟﺮى يف أترخي ﺑﻠﺪﻛﻢ .وأان ﻣأتﻛﺪ اﻟﻴﻮم أبن اﻟﻜﺜري ﻣﻨﻜﻢ أذرﻓﻮا دﻣﻮع اﻟﻔﺮح ﻟﻘﺪوم ﻫﺬا اﻟﻴﻮم وأبﺳﻠﻮب

ﻣرشف ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑرصاﺣﺔ اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اﻟيت ﺣﺪﺛﺖ يف اﻟﻤﺎيض وﻟﺒﺪء رﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ّ
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ﺗﻢ اﺿﻄﻬﺎده ﻋىل ﻳﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘاي
رد األب "الﺑﺴيل" جمﺮد ّ
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ّ
رد أﺣﺪ اﻟﻤﺮاﻗﺒني .ﻓﻘﺪ َّ

ﺿﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻤﻴزي اﻟﻌﻨرصي اﻟﺬي ﻛﺎن يف اﻟﺒﻠﺪ ،وﻗﺪ ُﺣ ِﺮ َم ﻫﺬا اﻟانﺷﻂ اﻟﻤﻌﺮوف دوﻟ ً
اي ﺑﺪﻓﺎﻋﻪ
ﻟﻨﻀﺎﻟﻪ ّ

"ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ" ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺒﻠﺪ ،والﺣﻘ ًﺎ َﻓ َﻘ َﺪ ﻛﻠات ﻳﺪﻳﻪ وإﺣﺪى ﻋﻴﻨﻴﻪ ابﻧﻔﺠﺎر ﻃﺮد ﻣﻔﺨﺦ .وﻣﻨﺬ

ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺿﺤﺎاي اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وأﺳﺲ مجﻌﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ "يكﺐ اتون" ﻟﺸﻔﺎء اﻟﺬركايت،

ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻤاسﻋﺪة إىل ﻣائت اﻟانﺟني ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ .وﻗﺪ ﺗﻌ ّﻠﻢ أبن االﻋﺘﺬار – ﻣﻬﻤﺎ

ﻛﺎن ﺷﻜﻠﻪ – ﻫﻮ ابﻟﻎ األﻫﻤﻴﺔ ألﻧﻪ يف ثكري ﻣﻦ األﺣاين ميﺜﻞ اخلﻄﻮة األوىل احلﺎﺳﻤﺔ اﻟيت ﺑﺪوﻧﻪ ال ميﻜﻦ
ألي ﺣﻮار أن خيﻄﻮ أﻳﺔ ﺧﻄﻮة ،ﺣىت ﻟﻮ ﻟﻢ ﻧﺘﻄﺮق إىل ﻣﻮﺿﻮع ﻣاسحمﺔ ﺑﻌﻀان ﻟﺒﻌﺾ.
ّ

إن ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻞ األب "الﺑﺴيل" يف ﻣﺪﻳﻨﺔ "يكﺐ اتون" ال ﻳﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ وﻫﻮ ﻳﺘﻌﺪى ﺣﺪود اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ،

ألﻧﻪ ﻳﺮﻳان ﻣﺪى وﻋﻮرة اﻟﺴري يف ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺼﺎحلﺔ وﺷﻜﻞ درﺑﻪ احلﻘﻴﻘﻲ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﻤﺎ خيﺺ األذى

اﻟﺸﺨيص اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺎه ،ﺑﻞ أﻳﻀ ًﺎ ﺑني اﻟانس األﺻﺤﺎء ﺟﺴﺪ ً
اي ممﻦ ﻟﻬﻢ أترخي ًﺎ ﻃﻮﻳالً وﻟﻘﺮون ﻣﻦ احلﺮوب

واحلﻘﺪ اﻟﻤرتاﻛﻢ.

ابﺧﺘﺼﺎر ،ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻤالً ﻛﻬﺬا االﺳﺘﻤﺎع إىل اﻟانس اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ،ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜيب

اجلﺮاﺋﻢ أم ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎاي ،ابإلﺿﺎﻓﺔ إىل ﻣاسﻋﺪهتﻢ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣاشﻋﺮﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﻀﺐ واﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ

واﻟﺸﻌﻮر ابﻟﺬﻧﺐ .أﻧﻪ ﻳﻌين ﺗﻮﺟهيﻬﻢ حنﻮ اﻟﻤﺼﺎحلﺔ ،وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻐﻔﺮان .وﻳﺘﻄ ّﻠﺐ األﻣﺮ اﺣرتام
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻋىل ﻛﻮبكان ،واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أبن مجﻴﻊ اﻟانس ﻫﻢ ﻛﺎﺋانت

روﺣﻴﺔ وﻟﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ .وأﺧري ًا ،ﻳﺮﻳان اﻟﻤﻮﺿﻮع أبﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫانك أي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﺘﻮح ﺑﺪون اﺳﺘﻌﺪاد

ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺎيض ﻣﻌ ًﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻮﻋﻲ أبن ﻛﻞ إﻧاسن ميﻜﻨﻪ أن ﻳﻜﻮن
مجﻴﻊ األﻋﺪاء اﻟاسﺑﻘني
ّ

ﺿﺤﻴﺔ وﻣﻌﺘﺪي.

أن ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺬات هبﺬا األﺳﻠﻮب – أي أن ﺗﺮى يف داﺧﻞ ﻧﻔﺴﻚ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﺼري أﻧﺖ ﺑﻨﻔﺴﻚ

ﺗﺒﻴﻨﻪ ﻓﺼﻮل ﻫﺬا اﻟﻜاتب
ﻣﻦ ّ
أﻟﺪ أﻋﺪاﺋﻚ – إمنﺎ ﻫﻮ متﺮﻳﻦ ﺻﻌﺐ .إال أﻧَّﻪ ّ
حيﺮران أﻳﻀ ًﺎ .ألﻧﻪ وحبﺴﺐ ﻣﺎ ّ
ﺷﻔﺎء ﺑﺪون وﺟﻊ .ﻓﻠﻴﺲ ﻫانك
ﺑﻜﻞ وﺿﻮح ال ﺗﻮﺟﺪ ﻧرصة ﺑﺪون رصاع ،وال ﺧالﺻ ًﺎ ﺑﺪون ﻧﺪم ،وال
ً
رﺑﻴﻌ ًﺎ ﺑﺪون ﺷاتء أو ﻣﺎ إىل ذﻟﻚ .ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ُمتﺖ اﻟﺒﺬرة وﺗﺪﻓﻦ ،ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫانك أﻳﺔ ﺣﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻛﻤﺎ
ﻳﺼﻔﻬﺎ اإلجنﻴﻞ.

اﻟﻤﻨاسق ابإلاثرة اﻟرسﻳﻌﺔ اإلﻳﻘﺎع وأﻳﻀ ًﺎ ﺑﺪرﺟﺔ بكرية ﻣﻦ االرﺗايب ،ﻓﺈن ﻧأب ﻋﻦ
يف ﻋﺎﻟﻤان ُ

اﻟﻌﻤﻞ اﻟاشق واﻟﻄﻮﻳﻞ األﻣﺪ ﻟﺒانء ﻗﺮﻳﺔ دﻣﺮهتﺎ اﻟﻤﺬاحب اندر ًا ﻣﺎ ﻧﺮاه يف اﻟﻨرشة اإلﺧابرﻳﺔ اﻟﻤاسﺋﻴﺔ.

وأرى ﺷﻴ ً
ائ ممﺎﺛالً حيﺪث يف ﻋﻤيل ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﻔﺮة يف اﻟﻤﺪارس اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺿﻤﻦ ﺑﺮانجم إﻳﻘﺎف

اﻟﺪواﻣﺔ  ،(Breaking the Cycleﻓال ﻳﻨﺠﺬب اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن أﺑﺪ ًا إىل اﻧﻌﻘﺎد جمﻠﺲ ﻣﺪريس ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع
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ﺗﺘﺸﻮه ﺳﻤﻌﺔ أﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ يف احلﺎل وﻋىل ﻃﻮل إذا ﺗﻌﺮﺿﺖ إىل إﻃالق انر ،وﻟﻜﻦ ،ﻟﻤﺎذا
اﻟالﻋﻨﻒ ،يف ﺣني
ّ

جيﺐ أن ُﻳﻘﺎس اﻟﻨﺠﺎح ابﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اإلﻋالﻣﻴﺔ أو ﻣﻘﺪار ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ؟

ﻋﻤﻠﺖ ﻟﻌﻘﻮد
ﻗﺎﻟﺖ "دورويث داي  ،"Dorothy Dayوﻫﻲ ﻣﻦ أﺣﺪى ﻣﻌﺎريف اﻟﻘﺪﻣﺎء ،واﻟيت
ْ

يف ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻘﺮاء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﻗﺎﻟﺖ أبﻧان ﻋﻨﺪﻣﺎ حنﺎول ﺗﻐﻴري اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓال ﻳﻜﻤﻦ اﻟﻌﺎﺋﻖ األ ﻛرب يف

اﻟانس اآلﺧﺮﻳﻦ أو يف اﻟﻤﺆﺳاست األﺧﺮى ،ﺑﻞ يف ﻣاشﻋﺮان حنﻦ ،أال وﻫﻲ ﻣاشﻋﺮ ﻓﺘﻮر اﻟﻌﺰميﺔ

اﻧهتﺮت يف أﺣﺪى اﻟﻤﻘﺎالت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ" :حنﻦ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻴري
واإلﺣاسس ﺑﻌﺪم اجلﺪوى .وﻗﺪ
ْ

ّ
ﻧﺘﻴﻘﻦ أبن اﻧﺘاشر ﻣﻮﺟﺎهتﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إىل ﺣﺪ ﻣﻌني .ﻓﻴﻤﻜﻨان رﻣﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ احلﺠﺮ إىل اﻟﺒﺤرية وﻣﻦ ﺛﻢ

اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟيت ﺗﺴﺘﻤﺮ ابالﺗاسع ﺳﺘﺼﻞ إىل ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ".

إﻧين ﻣأتﻛﺪ أبن ﻫانك يف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺼﺼ ًﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻐُ ﻔﺮان أﻛرث ﻣﻦ ﻗﺼﺺ احلﻘﺪ واالﻧﺘﻘﺎم.

ﻓﻜﻢ ﺳﺘﻨﺘﻈﺮ أﻧﺖ إىل أن جتﻌﻞ ﻗﺼﺘﻚ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ؟ ﻣىت ﺳرتﻣﻲ حبﺠﺮك إىل اﻟﺒﺤرية ﻟﺘﺒﺪأ يف ﺻﻨﻊ
اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ؟

108

ﺧﺎمتﺔ

    
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﱡﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧّﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﺇﻻﹼ ﺃﻧّﻨﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻧُﻔﻜّﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﺇﻧّﻪ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻻ

ﻳﹸﻤﻜﻦ ﻷﻱﹼ ﻣّﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﻯ ﺍﳋﻼﺹ ،ﻭﻟﻜﻨّﻨﺎ ﻧُﺼﻠﻲ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﺮﲪﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﲝﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗُﻌﻠّﻤﻨﺎ

ﻛﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﲪﺔ

ﻭﻟﻴﻢ ﺷﻜﺴﺒﲑ William Shakespeare

إن
ّ
ﻐري اﻟﻐُ ﻔﺮان اﻟﻌﺎﻟﻢ ،إن ﺳﻤﺤان
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻐﻔﺮ واﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ .يف اﻟﻮاﻗﻊُ ،ميﻜﻦ أن ُﻳ ّ
وميﻜﻨﻪ أن ﻳﺸﻔﻲ
ﻓﻬﻮ ُحي ّﺮران ﻣﻦ ﻣﺎﺿﻴان ،وﺑﻪ ﻧﺘﻐ ّﻠﺐ ﻋىل اﻟرشُ .
اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻫﻮ ُﻗﻮة ﻗﺎدرةُ .

ﻟﻨﻌﻮﻗﻪ وال جنﺮوء ﻋىل
اﻟﻤﺮات جتﺪان ﻧﻘﻒ يف ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﻟﻪ أن ﻳﺘﺪ ّﻓﻖ ﻣﻦ ﺧالﻟان ﺑال رادع .وﻟﻜﻦ ﻛﻢ ﻣﻦ
ّ
ّ

ﻓﻨﺤﻦ ُمنﺴﻚ مبﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻔﺮان يف أﻳﺪﻳان ،وﻟﻜﻦ جيﺐ ﻋﻠﻴان أن خناتر" :ﻫﻞ
إﻃالق اﻟﻌانن ﻟ ُﻘ ّﻮﺗﻪ!
ُ
ﺳﻨﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ّ
ﻛﻞ ﻳﻮم أم ال؟"

يف اﻟﺴﻨﺔ
نكﺘِ َﻜﺖ ،وﻫﻮ "ﻣﺎﻳﻜﻞ
حلﻜﻢ إبﻋﺪاﻣﻪ يف والﻳﺔ َ َ
ﻣﺮﺗني ﻣﻊ رﺟﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ ا ُ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ ّ
ّ

ﺧﺮجي ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻮرﻧﻴﻞ اﻟهشرية .وﻫﻮ ّ
وﻣﻐﺘﺼﺐ
روس" يف اﻟاسﺑﻌﺔ واﻟﺜالﺛني ﻣﻦ ُﻋﻤﺮه ،وﻫﻮ ّ
ﺳﻔﺎح ُ

ألﺣﺪ أن ﻳﺘﺠﺎرس ﻟﻴﺘﻜﻠﻢ ابﻟﻨايﺑﺔ
ٍ
ألﺣﺪ أن ُﻳﻨﻜﺮ ﻓﻈﺎﻋﺔ ﺟﺮامئﻪ ،وال ُميﻜﻦ
ٍ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺤﺎاي .وال ُميﻜﻦ
اﻟﻤﻌﺎانة واألﻟﻢ اﻟﺬي ﻣﺎ زاﻟﻮا
ﻋﻦ ُأرس ﺿﺤﺎايه ،ألﻧّﻪ إن ﻓﻌﻞ ،ﺳﻴﺴﺘﺼﻐﺮ ﺑﻞ
ّ
وﺳﻴﺘﺴرت ﻋىل ﺟاسﻣﺔ ُ

حيﺘﻤﻠﻮﻧﻪ .وﻟﻜﻨان ﻣﻦ انﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴان أال ﻧﺘﻐﺎىض ﻋﻦ رؤﻳﺔ اﺷﺘايق "ﻣﺎﻳﻜﻞ" ﻧﻔﺴﻪ إىل

اﻟﻤﻐﻔﺮة واﻟﺸﻔﺎء ﻛﺬﻟﻚ .ﻓﺎﺳﻤﻌﻮه ﻳﻘﻮل:
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אאאא؟
أﺷﻌﺮ إبﺣاسس ﻋﻤﻴﻖ ابﻟﺬﻧﺐ .ﻧﻌﻢ ،ﻓﺄان أﺷﻌﺮ ابﻟﺬﻧﺐ ﻳﻐﻤﺮين ،ﻟﺪرﺟﺔ أﻧّﻪ ُحيﻴﻂ ﻧﻔيس ابﻟﻈالم،
اﻟﻤ ِّ
أي يشء آﺧﺮ.
ُ
ﻌﺬﺑﺔ ،واﻟﻨﺪم واألىس ...ﻓﺄان أﺗﻮق إىل ُ
وﺑﺴ ُﺤﺐ ركاﻫﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲ ُ
اﻟﻤﺼﺎحلﺔ أﻛرث ﻣﻦ ّ
اﻟﻤﺼﺎحلﺔ ﻣﻊ ﻧﻔيس وﻣﻊ اهلل.
اﻟﻤﺼﺎحلﺔ ﻣﻊ أرواح
ﺿﺤﺎايي ،وﻣﻊ ﻋﺎﺋالهتﻢ وأﺻﺪﻗﺎهئﻢ ،وأﺧري ًا أﺗﻮق إىل ُ
ُ
ّ

ﺗﺴﺒﺐ
ﻫﻞ حيﻖ ﻟان أن ﻧﺪﻳﺮ ﻇﻬﻮران ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ؟ أﻟﻴﺲ ﻣﻦ األﻓﻀﻞ أن ﻧُﻮاﺟﻬﻪ ﺑﻜُ ّﻞ ُ
اﻟﺮﻋﺐ اﻟﺬي ّ

واﻟﻤﻮﺟﻊ وﻣﻦ ﺛﻢ
ﻓﻴﻪ ابﻋﺘابره أخ ﻟان يف اﻟﺒرش ّﻳﺔ؟ ﻟﻴﺸﻔﻰ ﻫﻮ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﻠان حياتج إىل اﻟﻜالم اﻟرصحي
ِ
اﻟﺸﻔﺎء؟

يف ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻜاتب
ميﻜﻦ
وأسﻟﺖ" :ﻫﻞ
تكﺒﺖ ﻋﻦ رﺟﻞ ﻗﺘﻞ ﻓاتة ﺗﺒﻠﻎ اﻟاسﺑﻌﺔ ﻣﻦ ُﻋﻤﺮﻫﺎ.
ُ
ُ
ُ

الﺣﻈﺖ ﺗﻐﻴري ًا ﻋﺠﻴ ً
اب ﻟﺪى ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺧالل األهشﺮ اﻟيت ﺗﻠﺖ أول ﻟﻘﺎء
اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﺮﺟﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا؟" ﻟﻘﺪ
ُ

يل ﻣﻌﻪ .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ابﻟﺒﺪاﻳﺔ أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻣاشﻋﺮه َﺧ ِﺪرة وﻛﺎن ﻳﺮى ﺟﺮميﺘﻪ ﻋىل أهنﺎ ،ابﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ

ّ
ﻳﺘﻌﺬب ﻣﻦ
ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪﺋﺬ .وأﺧﺬ
ﺑاشﻋهتﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ألﻣﺮاض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،إال أﻧَّﻪ ﺑﺪأ
ّ

ﺣﺎﺟﺘﻪ اﻟﻤﺎﺳﺔ إىل اﻟﺘﻮﺑﺔ وإىل اﻟﻤﻐﻔﺮة – وأﻳﻀ ًﺎ ﺑﻜﻰ ألﺟﻞ اآلﺧﺮﻳﻦ أﻛرث ﻣﻦ ﺑﻜﺎﺋﻪ ﻋىل ﻧﻔﺴﻪ .ويف

ﻣﻘﺎﺑاليت ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ،رأﻳﺘﻪ جيﺎﺑﻪ اﻟرش اﻟﻘﺎﺑﻊ يف ﺟﺮميﺘﻪ وأﺧﺬ ﺗﺪرجي ً
ﻳﻘﺮ مبﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ وأﻳﻀ ًﺎ ﻳﺘﻨﺪم.
اي ّ

ﻘﻮة اﻟﻐُ ﻔﺮان اﻟﻘﺪﻳﺮة ﻋىل ﺗﻐﻴري اﻟانس،
ﻫﻞ
ميﻜﻦ اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﺮﺟﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا؟ إن ُّ ّ
ُ
نكﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺣﻘ ًﺎ ﺑ ّ

ﻓﺴﻴﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴان األميﺎن أبن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ميﻜﻨﻪ أن ﻳانل اﻟﻐﻔﺮان ﻛﺬﻟﻚ .وﻃﺒﻌ ًﺎ جيﺐ ﻋﻠﻴان أ ّال ﻧُﻘ ّﻠﻞ

ﻣﻄﻠﻘ ًﺎ ﻣﻦ أشن ﺟﺮميﺘﻪ اﻟيت ارﺗﻜهبﺎ أو إﻏﻤﺎض اﻟﻌني ﻋهنﺎ .ويف ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،جيﺐ ﻋﻠﻴان أﻳﻀ ًﺎ أ ّال حنﺮﻣﻪ

إن اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻟﻪ ُ
اﻟﻘﺪرة ﻋىل ﺗﻐﻴري اﻟﻌﺪو ُﻟﻴﺼﺒﺢ
ﻣﻦ ُﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻐﻴري .ﻓﻜﻤﺎ ﻗﺎل "ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ ِنكﺞ"ّ " :
ﻏري
ﺻﺪﻳﻘﺎ ".واحلﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ ّ
أن اﻟﻐُ ﻔﺮان ّ
ﻏري ﺣاية ﻫﺆالء اﻟﺬﻳﻦ ذركان ﻗﺼﺼﻬﻢ يف ﻫﺬا اﻟﻜاتب .ﻛﻤﺎ ّ
اﻟﺒﻠﺪة اﻟﺼﻐرية اﻟيت ﺗُﺪﻋﻰ "ﻣﻮﺗﻠِ ﻨﺠﻦ" يف األرﺑﻌﻴﻨايت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟاتﺳﻊ ﻋرش .ﻟﺬﻟﻚ جيﺐ ﻋﻠﻴان أن

أن اﻟﻐُ ﻔﺮان ﻗﺎدر ﻋىل ﺗﻐﻴري اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛ ّﻠﻪ اﻟﻴﻮم.
ﻧُﺆﻣﻦ ّ
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وﺻﻠﺖ
ْ

ﻣﺒﻴﻌﺎت تكﺐ اﻟﻤﺆﻟﻒ "ﻳﻮﻫﺎن ركﻳﺴﺘﻮف آرﻧﻮﻟﺪ

Johann Christoph

 "Arnoldيف ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﻨﺸﺌﺔ األوالد واﻟﺰواج واﻟﻤﻮت وﺻﻨﻊ اﻟﺴالم واﻟﻐُ ﻔﺮان إىل

أثكري ﻣﻦ  400،000ﻧﺴﺨﺔ ﻓﻀالً ﻋﻦ اﻟﻨﺴﺦ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ابﻟﻠﻐﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻓﻬﻮ ﻛﺎﺗﺐ ذو جتﺎرب ﻏﻨﻴﺔ

ﺑﺼﻮرة ﻏري ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ وذو ﺑﺼرية ﺷﺨﺼﻴﺔ .وﻫﻮ ﻗﺴﻴ ً
اس أﻳﻀ ًﺎ ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻗﺪم اﻟﻤﺸﻮرة واﻟﻨﺼﺢ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ

"ﻓريﻳان  "Verenaﻟآلالف ﻣﻦ األﺷﺨﺎص ﺧالل اﻟﺜالﺛني اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣزتوﺟني وأﻃﻔﺎل

وﻣﺮاﻫﻘني؛ وﻣﺪﻣﻨني وﻧﺰالء اﻟﺴﺠﻮن وﺿابط اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ؛ وﻣﻌﻠﻤني وﻃالب؛ واﻟﻤﺮﻳﻀني أبﻣﺮاض

ﻣﺰﻣﻨﺔ.

و ﻏﺎﻟ ً
اب ﻣﺎ جيﺮي دﻋﻮة "آرﻧﻮﻟﺪ" ﻛﻀﻴﻒ يف اﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وﻟﻪ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ ﻛﻤﺘﺤﺪث يف اﻟﻤﺪارس

واﻟﻤﺆمتﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ خيﺺ دور اﻟﻐُ ﻔﺮان يف ﻣﻌﺎجلﺔ اﻟرصاﻋﺎت ابﻟالﻋﻨﻒ ،وأﻫﻤﻴﺔ دوره ﻛﺨﻄﻮة يف

ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺼﺎحلﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻳﺮ ﺑﺮانجمﻪ اخلﺎص اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺴﻢ "إهنﺎء اﻟﺪواﻣﺔ  "Breaking the Cycleيف

جمﺎﻟﺲ اﻟﻤﺪارس واﻟﺬي ﻳﺘﺨﺼﺺ يف ﻣﻌﺎجلﺔ اﻧﺘاشر اﻟﻌﻨﻒ يف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺮوجي اﻟﻤﻐﻔﺮة ﺑني ﺻﻔﻮف

اﻟﻄالب واﻟﻤﻮاﻃﻨني .وابﻋﺘابره انﻗﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻘﺪ اﺷرتك يف ﻣابدرات إلﺣالل اﻟﺴالم واﻟﻌﺪل يف

ﻣانﻃﻖ خمﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻗﺪ أﺧﺬﺗﻪ رﺣالﺗﻪ يف اﻟﻤﺪة األﺧرية إىل أورواب واﻟرشق األوﺳﻂ وأﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺟﻨﻮب رشق آﺳاي وأﻓﺮﻳﻘاي – وإىل ﻣﺪارهسﺎ وﻣﺴﺘﺸﻔايهتﺎ وﺳﺠﻮهنﺎ وﻣﻌﺴﻜﺮات الﺟﺌهيﺎ.

وﻟﺪى "آرﻧﻮﻟﺪ" وزوﺟﺘﻪ وﻟﺪﻳﻦ وﺳﺖ ﺑانت وﺣﻮايل مخﺴني ﺣﻔﻴﺪ ًا ،وﻳﺴﻜﻨﻮن يف ﺷﻤﺎل والﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.

111

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ مجﺎﻋﺔ

 

Church Communities International

إن
ّ

ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻠزتﻣﺔ حباية اﻟﺒاسﻃﺔ واحلاية اﻟﻤﺸرتﻛﺔ
مجﺎﻋﺔ "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي" ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ دوﻟﻴﺔ
ّ

وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ .وﻋىل ﻏﺮار اﻟﻤﺴﻴﺤﻴني األواﺋﻞ وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ احلﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﻋرب اﻟأترخي،

ﻘﺪم اﻟانس
ﻠﻜﻴﺔ اخلﺎﺻﺔ ﻣﻔﻀّ ﻠني ﺻﻴﻎ متﻠﻚ ﻣﺸرتﻛﺔ أﻛرث وأﻛرث .وال ُﻳ ّ
ﻓﻘﺪ ﺗﺮك أﻓﺮاد ﻫﺬه احلﺮﻛﺔ ُ
اﻟﻤ ّ

وممﺘﻠﻜﺎهتﻢ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻳﻀ ًﺎ وﻗهتﻢ وﻣﻮاﻫهبﻢ أﻳﻀ ًﺎ ،وﺑﺼﻮرة ﻃﻮﻋﻴﺔ .وحمﻮر اﻟزتاﻣﻬﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﻓهيﺎ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ُ
وحمﺒﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،واألﻣﺎﻧﺔ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻳﺴﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ.
ﺗﻜﺮﻳﺲ ذاهتﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ واﻟﺘﻔﺎينّ ،

أﺳﺲ ﻫﺬه احلﺮﻛﺔ اﻟﻌالﻣﺔ اﻟالﻫﻮيت "أﺑﺮﻫﺎرد آرﻧﻮﻟﺪ  "Eberhard Arnoldيف أﻟﻤﺎﻧاي يف
وﻗﺪ ّ

ﻓﺖ اسﺑﻘ ًﺎ ﺑﺴﻢ "ﺑﺮودرﻫﻮف" ،وﻫﻲ ﺗﺴﻤﻴﺔ أﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌين ﻣﻜﺎن األﺧﻮة ،واﻟيت ﻳﺮﺟﻊ أرهثﺎ
وﻋ ِﺮ ْ
ﻋﺎم ُ .1920

اإلميﺎين إىل ﺣﺮﻛﺔ اﻟ ـ أانابﺑﺪﺳﺖ  Anabaptistوﺣﺮﻛﺔ األﺧﻮة اﻟﻬﻮﺗﺮﻳني  Hutterianيف اﻟﻘﺮن
اﻟاسدس ﻋرش يف أورواب ﻋﻨﺪ زﻣﻦ اإلﺻالح .وﺑﻌﺪ أن أﺟربﻫﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟانزي ﻋىل ﻣﻐﺎدرة أﻟﻤﺎﻧاي يف ﻋﺎم

 ،1937اﻟﺘﺠﺌﻮا إىل جمﺘﻤﻌﻬﻢ األﺧﻮي اﻟﺸﻘﻴﻖ يف إﻧﻜﻠرتا واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺪم أﻛرث ﻣﻦ  5ﺳﻨﻮات .ﺑﻌﺪﺋﺬ

اﺿﻄﺮت اجلﻤﺎﻋﺔ أبرسﻫﺎ وﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف احلﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟاثﻧﻴﺔ إىل اﻟﺮﺣﻴﻞ إىل أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟالﺗﻴﻨﻴﺔ .أﻣﺎ ﻋﻦ
أول جمﺘﻤﻊ ﻟﻬﻢ يف اﻟﻮالايت اﻟﻤﺘﺤﺪة األﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻜﺎن يف ﻋﺎم  .1954واﻧﺘﻘﻞ يف ﻋﺎم  1960مجﻴﻊ األﻋﻀﺎء

ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول إىل جمﺘﻤﻌﺎهتﻢ ﻟﻠﺤاية اﻟﻤﺸرتﻛﺔ يف أﻣﺮﻳﻜﺎ واﻧﻜﻠرتا.

واآلن ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟيت ﺗﻌﻴﺶ ﺣاية أﺧﻮﻳﺔ ﻣﺸرتﻛﺔ يف ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ

ﻘﺪر ﻋﺪد ﻧﻔﻮهسﺎ ﺣﻮايل .3000
اﻟﻮالايت اﻟﻤﺘﺤﺪة األﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻧﻜﻠرتا وأﻟﻤﺎﻧاي واﺳرتاﻟاي وابراﺟﻮاي ،و ُﻳ ّ

ﺑﺪء ﻣﻦ
ﺗﺸرتك احلﺮﻛﺔ يف ﻋﺪد بكري ﻣﻦ اخلﺪﻣﺎت االﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟايت وأﺣﺪاث جمﺘﻤﻊ اﻟﺒﻠﺪً ،

واﻧهتﺎء ابﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻤرشدﻳﻦ يف اﻟﺸﻮارع .وﺗﻌﺎرض اجلﻤﺎﻋﺔ ﺑﺸﺪة ﻋﻘﻮﺑﺔ اإلﻋﺪام ،وﻟﻬﺎ
زايرة اﻟﺴﺠﻮن
ً
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أترخي ﻃﻮﻳﻞ يف ﺗﺮوجي اﻟﻌﺪل واﻟﺴالم واﻟﻤﺼﺎحلﺔ ﻋىل ﺻﻌﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴايﺳﺔ واحلاية اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﻟﻠانس ،والﺳﻴﻤﺎ يف جمﺎل ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻌالﻗﺎت ﺑني األﺟانس اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻳﻀ ًﺎ ﺣﻮار األداين.

ﻳﺼﻤﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ أﺣﻔﺎد احلﺮﻛﺔ األﺻﻠﻴني أن ﻳﻨﻀﻤﻮا إىل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ األﺧﻮي ،إال
ويف اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ّ

أن اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﻟﻜﻞ ابﻟﻎ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣاية أاسهسﺎ اإلميﺎن وﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺒاسﻃﺔ واخلﺪﻣﺔ.
َّ
وﻳﺸﺘﻐﻞ مجﻴﻊ أﻋﻀﺎهئﺎ ﺑﺪون أﺟﻮر ،وابﻟزتام اﻟﻌِ َّﻔﺔ يف ﻋالﻗﺎهتﻢ ﻣﻊ زﻣالهئﻢ يف اﻟﻌﻤﻞ .واﻟﻀﻴﻮف ﻣﺮﺣﺐ

هبﻢ ،ﻓﺎحلﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ آالﻓ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺰوار يف جمﺘﻤﻌﺎهتﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋىل ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ،وﻣﻦ خمﺘﻠﻒ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
واخلﻠﻔايت.

ﻗﻢ ﺑﺰايرة ﻣﻮﻗﻌان يف ﺷﺒﻜﺔ اإلﻧرتﻧﻴﺖ ﻋىل اﻟﻌﻨﻮان:
وﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتُ ،
http://www.ploughbooks.co.uk/arabic/index.html

أو أتكﺐ ﻟان ﻋىل اﻟﻌانوﻳﻦ اﻟاتﻟﻴﺔ:

Beech Grove
Sandwich Road
Nonington, Kent
CT15 4HH England

Danthonia
Glen Innes Road
Inverell NSW 2360
Australia

Platclove
Elka Park, NY 12427 USA

Villa Primavera
Waldino Lovera 6035
Ascuncion
Paraguay South America

Sannerz
Lindenstrasse 13
D-36391 Sinntal - Sannerz
Germany

Woodgate
104 Clova Road
London E7 9AF
UK
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