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1 

مل أرد مغادرة "ابيل" دون أن أقابله. ال أعرف ملاذا. مل أكن مريضا، لطاملا 
هايتها، ـمتتعت بصحة جيدة. استعلمت عن أجره ألن إجازيت تقرتب من ن

حافظة نقودي تكاد تفرغ. مل أعد أجرؤ حىت على إلقاء نظرة على حسايب 
الذين يعرفونه قالوا يل: تعطي املقدار الذي تريده، البنكي عن بعد. األشخاص 

طمأنيت، مع أنين  بتزلقه يف علبة صغرية موضوعة على الرف. حسن، قام هذا 
 إنه عاجلكنت منزعجا من تقدمي مقدار ضئيل من املال للشخص الذي قالوا 

 الوزير الياابين األول. كان صعبا أن أجد منزله، كان خمفيا يف قرية صغرية تبعد
بضع كيلومرتات عن "آبود"، وسط اجلزيرة. ال أعرف ملاذا ال يوجد يف هذه 

وإال البالد إشارات مرور، قراءة خريطة يصبح ممكنا عند وجود نقاط تعلم هبا، 
هاتفا نقاال يف مكان ال توجد به تغطية. يظل احلل  وكأنك حتملاألمر  سيكون

الذين ال يطرح هلم هذا  األسهل طبعا أن تسأل املارة. لطاملا كنت رجال من
األمر إشكاال. أحياان أظن أن معظم الرجال يتصورون أن يف هذا استنقاص 
لرجولتهم. يفضلون أن حييطوا أنفسهم جبدار من الصمت مبا معناه "أعرف"، 

هلم زوجاهتم: أخربتك أبنه  متاما، فتقوليتظاهرون مبعرفتهم لوجهتهم، حىت يتوهوا 
 .جيب أن نسأل شخصا ما
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"نعم". حقا.  ـمل يف "ابيل" هو أن الناس طيبون لدرجة أن جييبوك دائما بامل
ساحرة  اببتسامةمثال لو قلت لفتاة "أجدك مجيلة جدا" سوف تنظر إليك 

درجة  إىلنعم". وعندما تسأهلم عن الطريق، يريدون مساعدتك بشدة وجتيبك "
 يقومونوهكذا ال تتمكن معها أن تقر لنفسك أبهنم ال يستطيعون ذلك. 

 .مكان ما بطريقة عشوائية حتما إىلإبرشادك 

 .لذلك كنت منفعال قليال عندما وجدت نفسي أمام مدخل حديقة منزله
ال أدري ملاذا ختيلت أنه سيكون منزال فخما مثل املنازل اليت نراها أحياان يف 

هندي  وأزهار ايمسني، وأزهار لوتس ة"ابيل"، من اليت تكون هبا مسابح مغطا
. يف وجريءمن خلف ظالهلا أزهار كبرية بيضاء اللون ذات عطر كثيف  تبدو

الواقع، كان املنزل عبارة عن سكن مكون من حجرات متتابعة صغرية دون 
أسوار تتصل إحداها ابألخرى. أما احلديقة فكانت تتسم ابلبساطة، جرداء لكن 

 .دون أن تكون خالية متاما
لسارنغ، شعرها األسود جممع يف ، ملتحفة ابالستقبايلشابة  امرأةقدمت 

بزوااي حادة عند  وعيناها تنتهيانشينيون، بشرهتا ملفحة ابلشمس، أنفها صغري 
األطراف، لطاملا أاثرت استغرايب مالمح هذا الشعب املخفي يف قلب القارة 

 .اآلسيوية
يبدو أن طويل البالغ مائة و  .؟ سألتين إبجنليزية ركيكةمرحبا، ماذا تريد  -

 .شعري األشقر دالها على أصويل الغربية إىلسنتيمرتا إضافة  وتسعني

 ."آه.. املعلم.. "سامتينغ السيد.قدمت لرؤية    -
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سوف أييت اآلن، قالت الشابة قبل أن ختتفي وسط الشجريات واألعمدة   -
 .الصغرية املتتابعة اليت تسند سقف احلجرات

سعادته وحيضر ليستقبل ظللت مندهشا للحظة، واقفا، يف انتظار أن يتنازل 
زائره املتواضع. بعد مضي مخس دقائق، بدت يل طويلة لدرجة دفعتين للتساؤل 
عن مدى صحة وجودي هنا، رأيت رجال يتقدم مين، يبلغ السبعني من العمر 

ذهين هو أنين كنت  إىليف الثمانني. كان أول شيء تبادر  ورمبا كانعلى األقل، 
ه يتسول يف الطريق. غالبا أعطي النقود للعجائز ألقدم له مخسني روبية لو رأيت

كانوا ليستجدوا املعونة   وإال مامن املتسولني، أفكر أبنه ليس لديهم خيار حتما 
يف سنهم هذه. الرجل الذي كان يتقدم مين مل يكن يرتدي أمساال بكل أتكيد، 

 اليت ال تدل على ومن تلك، مناسبة لقياسه وساذجةلكن مالبسه كانت بسيطة 
سن صاحبها. أخجل من االعرتاف أبنين فكرت مباشرة يف أنه مل يكن الشخص 

هو نفسه املعاجل العظيم الذي جتاوزت  هذا الرجلاملنشود، مل أتصور أبدا أن 
مسعته البحار. فإما إن موهبته توازي غياب فطنته حىت أنه ليقبل أن يدفع له 

أو أنه عبقري يف "املاركيتنغ"، الوزير الياابين األول فوال سودانيا بقيمة أجرته 
كليشيه   للكليشيهات، مثليستقطب حرفاء سذجا من الغرب، متحمسني 

معاجل روحاين يعيش يف زهد خال من التعلق ابألشياء املادية، لكنه يقبل يف 
 .هناية حصة املعاجلة أن جيزل له العطاء

اما. كان سليمة مت إبجنليزية، خاطبين بكل لطف واستقبلين بتلقائية ينحيا
هناك بريق يف عينيه تناقض مع التجاعيد اليت غضنت بشرته. كان هناك عيب 

 .أذنه كانت مقطوعة وكأن شحمةصغري يف أذنه اليمىن، بدت 
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كانت هناك أربع أعمدة صغرية تسند   األوىل:احلجرة  إىلدعاين ألن أتبعه 
ا وضع طوله، فيم وميتد علىحائط قدمي  إىلسقفها، كان هنالك رف، يستند 

هناك حصرية. كان الصندوق  وعلى األرضفوقه صندوق من خشب الكافور، 
املفتوح ممتلئا ابلواثئق، من بينها لوحات تربز جتسيما ملا يوجد داخل اجلسم 
البشري كانت الرسوم بعيدة كل البعد عن التجسيم الطيب احلقيقي لدرجة كانت 

 .لتجعلين أموت ضحكا لو كنت يف وضع غري هذا
حذائي قبل أن أدخل، أخذا ابلعادات البالينية. سألين العجوز مما  نزعت 

هنا. ماذا  إىلالسبب الذي دفعين للقدوم  إىلكنت أشكو، أحالين ذلك فجأة 
كنت ألضيع وقت الرجل الذي بدأت أستشعر   مريضا؟أريد ابلضبط إن مل أكن 

ى كفاءته. هل  أمانته، حىت ال أقول استقامته، مع أنين ال زلت ال أملك دليال عل
كان كل ما رغبت به هو أن يلتفت يل شخص ما، يكرتث يل، حيدثين عن 

يكتشف طريقة متكنين من أن أكون أفضل حاال؟ مل أقم  ويستطيع أندواخلي، 
مقابلته  ورغبت يفسوى إبتباع حدس ما، يف النهاية، قالوا يل أنه رجل عظيم، 

 .فقط
 أذهب ند تفكريي أبنين ملامحر وجهي عقدمت إلجراء فحص، قلت له و   -

 .أن ما طلبته للتو كان يف غري حملهملوعد املعاينة السنوية و 
أن يبدي ردا على تفاهة  احلصرية دون إىلأشار استلقي هناك، قال يل و  -
 .طليب
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2 

آمل، آخر حصة تعذيب عرفتها يف حيايت.  وعلى ماأول،  وهكذا بدأت
ظهري، يف اسرتخاء، واثقا بدأ كل شيء بشكل طبيعي: كنت مستلقيا على 

ما، تركته جيس بلطف أجزاء خمتلفة من جسمي، يف البدء  ومستمتعا نوعا
رأسي، مث رقبيت. ذراعاي أبكملهما وصوال إىل أطراف أصابعي. تتبع أماكن 

بطين، أحسست ابلراحة  ومن مثخمتلفة على صدري دقيقة جدا على ما يبدو، 
إىل أعلى فخذي. ركبتاي، ربلتا ساقي،   عندما أدركت أن انتقل مباشرة من بطين

 .كان جيس كل شيء، مل يزعجين هذا إطالقا  ابطنهما:كعبا قدمي، 

  .أخريا، وصل إىل أصابع قدمي
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3 

مل أكن أعرف أنه ابإلمكان جعل شخص ما يتأمل هلذه الدرجة فقط 
كل   وتلويت يف. صرخت والسبابةإبمساك إصبع قدمه الصغري األيسر ابإلهبام 

صيادا حياول أن  وكأنك ترىفوق حصرييت. يبدو األمر عن بعد  اهاتاالجت
. أدرك أنين ومثانني سنتيمرتايثبت يف خطاف صنارته دودة تبلغ من الطول مائة 

 .صبور بطبعي، لكن ما أحسسته فاق يف شدته كل ما شعرت به إىل حد اآلن

 .لست خبري، قال يل -
عد لدي القدرة على الصراخ دون مزاح. مهست "نعم" وسط تنهيدتني. مل ت

نوع من الالمباالة املرحبة. بل على حىت. مل يبدو عليه التأثر ملعاانيت، ظل حمافظا 
 .يب والعالج املنزلأن وجهه كان يعكس طيبة تتناقض 

 .كأنه يضع تشخيصاأنت شخص تعيس، قال، و  -

ن أن أبكي أو أ علىيف تلك اللحظة حتديدا، نعم، كثريا. مل أعرف هل كان 
أضحك يف تلك احلالة اليت كنت عليها. أظن أنين كنت أقوم بكليهما معا. مل 

إبمكاين  إنه كان وأن أقولأحض بقرين يل أبدا كي أكشف عن خطط مماثلة. 
 وأراقب البالينياتمع الصيادين  وأن أتناقشقضاء يومي على الشاطئ، 

 .احلسناوات
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على تعاسة عميقة. إذا  األمل الذي حتس به يف هذه النقطة ابلذات يدل  -
ضغطت بنفس الشدة يف نفس املكان عند شخص آخر، فلن يشعر ابألمل، قال 

 .مؤكدا

 .أبنين أسعد رجل على اإلطالق وشعرت فجأة، ترك قدمي أخريا، وهكذا

 ماذا تعمل ؟ -

 .أان معلم  -
 وكأنين قلت، بوجه مفكر، أو مهموم. أحسست ابتعد أتملين لوهلة، مث

شجرة  اجتاهعلي قوله، أو كأنين ارتكبت محاقة ما. نظر بشرود يف شيئا مل يكن 
قد ابتلعته. ماذا كان  وكأن أفكاره" مزهرة، على بعد خطوات منا. بدا بتغفيلي"

وقد أخرجين من أفكاري  بوجودي؟أسعل كي أذكره  أذهب؟ أفعل؟أن  على
 .عينيه يف عيين وخاطبين مثبتاانحييت. جلس على األرض بقريب  عاد

؟ تتمتع بصحة جيدة للغاية. ذي ال جيري على ما يرام يف حياتكما ال  -
 عائلتك؟ احلب؟ العمل؟ هو؟إذا، ما 

كان سؤاله مباشرا، عيناه مثبتتان فوقي، مل يرتك يل جماال للهرب، مع أن 
مرحبة. شعرت أبنين جمرب على اإلجابة، أن أفصح عن  ونظراته كانتصوته 

 .ذ ساعة خلتنفسي لرجل مل أكن أعرفه من

 .ال أعرف، نعم، ميكن أن أكون أكثر سعادة، مثل اآلخرين  -

 .طلبت منك أن جتيب عن نفسك ال عن اآلخرين، رد هبدوء  -
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يهمه  وهذا البدأ يثري سخطي، هذا الرجل. أستطيع أن أفعل كل ما أريد 
 .إطالقا، فكرت، أحسست ببداية نوبة غضب

 .نت مرتبطالنقل أنين لصرت أكثر سعادة إذا ك  -

أحسست ابلغضب جتاه نفسي. ال أستطيع أن أعارض  هذا؟ملاذا قلت له 
 .طلب أحد. هذا مؤسف

 ؟يف هذه احلالة، ملاذا لست مرتبطا  -
إما أن أقاطعه  عاديت:حسن، اآلن، جيب أن أقرر، مع أن هذا ليس من 

 .، أو ألعب لعبته إىل النهايةوأغادر

 :أجيبهمسعت نفسي 

 .ما امرأة، لكن جيب أن تعجب يب أود ذلك بشدة  -

 ؟و ما الذي مينع هذا -

 .غضبا الواقع، أان حنيف جدا، أردفت وقد اشتعل وجهي محرة و أوه، يف  -
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4 

 :يل، قال وبصوت خافتترك الكلمات تنساب، ببطء 

 .مشكلتك ليست يف جسمك إمنا يف ذهنك  -
ين، أو أن ال، ليست يف ذهين: هذه حقيقة، واقع! يكفي أن تعرف وز   -

 وليس للميزانتقيس حميط صدري، أو عضالت ذراعي. سوف ترى بنفسك. 
دخل يف ذلك. ال أستطيع أن أؤثر فيهما بذهين املختل  وشريط القياس

 .واملتعصب

 .ليس هذا هو املهم، أجابين بصرب، حمافظا على هدوئه الكبري  -

 .هذاسهل أن تقول   -
يف طريقة تصورك لنظرة  مشكلتك ليست يف شكلك اخلارجي، لكن  -

النساء حنوه. يف احلقيقة، مقدار النجاح الذي حنرزه يف التقرب من اجلنس اآلخر 
 .ال عالقة له ابلشكل اخلارجي

كيلوغراما واليت يشبه أنفها   120لو رددت هذا الكالم جلاريت اليت تزن   -
ها الكبري الثالثي، الذي يكون مع راهلامربغحبة بطاطا، سوف تقوم بسحق 

 .خياشيمي إىل الكاتشبسوف تضغط عليه حىت يصعد ى وجهي، و دائما، عل
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ابقة للمقاييس املعتادة للجمال أمل تر من قبل شخصا ذو مالمح غري مط  -
 ؟ويكون مرتبطا بشخص رائع املظهر

 .نعم، ابلتأكيد  -

معظم األشخاص الذين يعانون من مشكلتك تكون مالحمهم غالبا عادية،  -
وب الصغرية اليت يركزون عليها. شفاه رفيعة للغاية، أذانن طويلتان، مع بعض العي

أرداف مكتنزة قليال، ذقن مزدوج خفيف، أنف كبري جدا أو قصري جدا. جيدون 
ويقنعون أنفسهم ضئيلي أو كبريي احلجم، بدينني جدا أو مفرطني يف النحافة، 

حبه، تصري هذه هذا. عندما يلتقون بشخص من املمكن أن يقعوا يف ـب أنفسهم
 تعرف؟هم لن يروقوا له أبدا. أوهل ـالعيوب هاجسا يؤرقهم. هلذا يقتنعون أبن

 ؟ماذا  -
هم حمقون! عندما نرى أنفسنا بشعني فإن اآلخرين أيضا يروننا هكذا.   -

 .أراهن على أن النساء جيدنك حنيفا للغاية

 ...وه أ -

 لديك؟مثلة املفضلة اآلخرون يروننا كما نرى حنن أنفسنا. من هي امل -

 .نيكول كيدمان  -

 ؟كيف جتدها -

 .مثلة ممتازة، من أفضل املمثالت يف جيلها. أحبهاـم  -

 .ال، قصدت شكلها  -
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 .مذهلة، عظيمة، إهنا قنبلة  -
 لـ (eyes wide shut) "تاأان متأكد من أنك شاهدت "آيز وايد ش  -

 "ستانلي كوبريك"؟

؟ هل متلك جهاز استقبال يف هذه هل تشاهد األفالم األمريكية  -
 احلجرات؟

إن كانت ذاكريت سليمة، هناك مشهد نرى فيه نيكول كيدمان عارية   -
 .متاما، صحبة توم كروز

 .ذاكرتك جيدة  -

شاهد "آيز وايد شوت". "كوات"، و - اندي الفيديو الذي بإىل اذهب -
دما تصل هناك كابينات لألشخاص الذين ال ميلكون أجهزة عرض فيديو. عن

 .وأتملها ملياإىل هذا املشهد، أوقف الصورة 

 .هذا ال يتطلب جهدا كبريا  -
 جمهولة،  امرأةها ـها نيكول كيدمان، ختيل أنـعليك أن تنسى للحظات أن  -

 .أتمل جسدها بشكل موضوعيو

 .نعم  -
سوف ترى بنفسك أهنا جيدة، لديها جسم مقبول، لكنه ليس مثاليا.   -

لكن كان ابإلمكان أن تكون ممتلئة أكثر، منحوتة بشكل  مؤخرهتا مجيلة،
أفضل. ثدايها ليسا سيئني، لكنهما كاان ليصبحا أمجل لو كان حجمهما أكرب 
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أو شكلهما أفضل ومشدودان أكثر. سوف ترى أيضا أن مالمح وجهها 
 .منتظمة، رقيقة، لكن ال تعرب عن مجال غري اعتيادي

 ؟ماذا تريد أن تقول -

كيدمان. تراهن كل يوم يف ف من النساء أمجل من نيكول  هناك آال -
 .لكنك ال تنتبه هلن. قوهتا احلقيقية تكمن يف شيء آخر الشارع

 أجل؟ -
نيكول كيدمان مقتنعة متاما أبهنا مذهلة. جيب أن تقنع نفسها أبن كل  -

ها أو يغرن منها. غالبا هي ترى ـالنساء يعجنب ب وأن كلها، ـالرجال يرغبون ب
هذا بشدة حىت أن اجلميع ـها واحدة من أمجل النساء يف العامل. تؤمن بنفس
 .ها هكذاـيرون

، انتخبتها جملة "إيف" الربيطانية واحدة من أمجل مخس 2006سنة  -
 .نساء يف العامل

 .ابلضبط -

 ؟وكيف تفسر هذا -

 ؟نا كما نرى حنن أنفسنانأن اآلخرين يرو  -

 .نعم -
م بتخيل شيء ما للحظات. أي شيء إن  سوف تقوم بتجربة. سوف تقو  -

 ؟كان صحيحا أم خاطئا. فقط أقنع نفسك أبنه صحيح. هل أنت جاهز
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 ؟هنا، اآلن -

 .أجل، اآلن. تستطيع إغماض عينيك إن كان هذا يرحيك أكثر -

 .حسن، أان جاهز -

ختيل أنك ترى نفسك وسيما للغاية. أنت مقتنع أبن لك أتثريا قواي على  -
على الشاطئ، شاطئ "كوات"، وسط األسرتاليات املستمتعات  النساء. تتمشى
 تشعر؟ابإلجازة. كيف 

 .جيد جدا، هذه سعادة حقيقة -

 .صف يل مشيتك، وقفتك. أذكرك أبنك جتد نفسك وسيما جدا -

 .أيضا ابسرتخاءكيف سأعرب عن ذلك.. واثقا نوعا ما، لكن   أمشي. -

 .صف يل وجهك -
تسم على شفيت ابتسامة خفيفة. أان "كوول" رأسي شامخ، أنظر أمامي، تر  -

 .نفسي يف نفس الوقت وواثق من

 .جيد. ختيل كيف أن النساء ينظرن إليك -

 .التأثرينعم، من الواضح أنه لدي نوع من  -

 ؟ما رأيهن يف شكل عضالت ذراعيك وصدرك -

 .هن هلذا يف الواقعـبأيهن ال ـإن. آه -
هو ما يثري إعجاب النساء، فقط. تستطيع أن تفتح عينيك، ما بداخلك  -

مباشرة من الصورة اليت ترمسها لنفسك. عندما نقتنع بفكرة ما عن  وهذا ينبع
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أنفسنا، جيدة كانت أم سيئة، نبدأ يف التصرف بطريقة تعرب عن هذه الفكرة. 
كانت فكرة موجودة فقط بداخلنا، فهي   وحىت إننريها لآلخرين ابستمرار، 

 .اآلخرون، مث حنن حقيقة يراها إىلتتحول 

 .هذا ممكن. أرى هذا بشكل ما مع أن املوضوع ال يزال مبهما قليال -
، أريدك أن تكتشف، من خالل أمثلة يئاسوف تتوضح األمور شيئا فش -

 .خمتلفة، أن كل شيء تعيشه تقريبا انبع مما تفكر به
بدأت أسأل نفسي يف أي موقف وضعت نفسي. مل أظن حينها أن حمادثتنا 

 .تبادلناها سوف تبعثر كل كياين قوال اليتواأل

 .ختيل اآلن، واصل قائال، أنك شخص ممل، يضجر اآلخرون من صحبته -

 .السابقةأفضل اللعبة  -
لن يستغرق هذا سوى دقيقتني. ختيل، أن يضجر اآلخرون منك هو أمر  -

بذلك. هل  االقتناعواقع ابلنسبة لك. حاول أن تشعر مبا ميكن أن خيلفه 
 هذا؟طيع فعل تست

 .للشفقةنعم، هذا مثري  -
نك تتناول اآلن ختيل أالوضعية، حافظ على هذه الفكرة، و ابق يف هذه  -

 .أصدقاء لك. صف يل كيف متر الوجبةالطعام مع زمالء عمل و 

 .زمالئي يتحدثون كثريا، يتحدثون عن إجازاهتم، ال أقول الكثري -
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حتاول أن ختربهم عن جبهد و حلالة، لكن اآلن سوف تقوم ابق يف هذه ا -
 .حادثة صادفتها يف إجازتك

أترك يل قليال من الوقت. إين أختيل املشهد.. حسن ليس هلذا أتثري كبري.  -
 .فعال إىلال أحد يستمع 

هذا طبيعي: مبا أنك مقتنع أبنك لست ممتعا، سوف تتكلم بطريقة جتعل  -
 .خطابك غري مشوق

 .نعم -
غريزي من أن تضجر رفاقك، بدون أن تشعر  ما أنه لديك قلقـمثال، ب -

 هدر وقتهمـسوف تتحدث بطريقة سخيفة، جتعل مداخالتك موجزة، كي ال ت
أردت التحدث  واحلادثة اليتيكون لك أي أتثري،  وهكذا لنال تزعجهم. و  

فاشل يف رواية القصص"  وتقول لنفسك: "أانعنها تصبح اتفهة. حتس بذلك 
رفاقك سوف يواصل  وفورا أحدا أكثر فأكثر، سوف تصبح سيئ ويف النتيجة

هاية الوجبة سوف ينسى اجلميع أنك ـموضوع آخر. يف ن وينتقل إىلاحلديث 
 .تكلمت

 .سيءهذا  -

 .عندما نقتنع بشيء ما، يصبح واقعا، واقعنا -

 .أقلقين هذا التفسري جدا

 ؟هذاـأوه، حسن، لكن كيف ميكن للمرء أن يقنع نفسه ب -
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لتك بدون شك، لكنها مشكلة البعض. كل شخص هذه ليست مشك -
. كي نظل يف نفس وحسبيفكر يف نفسه بطريقة خاصة به. كان هذا مثاال 

، أنك تؤثر عليهم بشكل  اآلخرينالسياق، ختيل العكس اآلن ختيل أنك متتع 
رفاقك ختيل أن مداخلتك  كبري عندما تتحدث. عندما تتناول الطعام مع

، تفاجئهم، أو فقط تستحوذ على همإبضحاكسوف تقوم  ستسحرهم:
ها: ـهذه الفكرة، ختيل اآلن الطريقة اليت ستتحدث بـانتباههم. عليك أن تقتنع ب

حتتاجه للكالم، لتعديل  الذيتصل للدرجة املرجوة من التأثري، أتخذ الوقت 
صوتك. تسمح لنفسك بلحظات صمت يف الوقت املناسب كي ترفع درجة 

 .هم بشفاهكـنظرات التشويق. هل تعرف؟ ستتعلق

 .حسن، أفهم أن ما نؤمن به يتحول إىل حقيقة، لكن لدي سؤال -

 نعم؟ -

 كيف نستطيع أن نقتنع أبشياء عن أنفسنا، إجيابية كانت أم سلبية؟ -
هناك عدة تفسريات. يف البداية، هناك أشياء يقوم اآلخرون بتأكيدها لنا.  -

 .ها أن نصدق ما يقولونه لناهم لسبب أو آلخر، نستطيع حينـإذا كنا نثق ب

 الوالدان، مثال؟ -
ابلطبع هذا يبدأ مع الوالدين أو األشخاص اللذين رعوان. الطفل الصغري  -

، يظل إىل سن معينة يتقبل كل ما يقوالنه وعلى األقليتعلم الكثري من والديه، 
 .ويتقبلهفيه هذا األمر  رله. ينحف

 هل لديك مثال على هذا؟ -
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يكرران قول هذا له ذكي، و الدان مقتنعني أبن ابنهما رائع و إذا كان الو  -
يصبح واثقا من املمكن أن يرى الطفل نفسه هكذا و دون توقف سيكون من 

 .نفسه. مع ذلك لن يكون هلذا آاثر جيدة فقط. ميكن أيضا أن يصبح متغطرسا

 إذا فهي غلطة والدي أن تكون لدي هذه الشكوك جتاه مظهري؟ -
رورة. سوف ترى أن هناك أسباب متعددة ملا نظنه أبنفسنا. ال، ليس ابلض -

بتأثري اآلخر، ليس لألمر عالقة ابألهل فقط. مثال رأي املدرسني  وفيما يتعلق
 .وسلبيافينا له أتثري كبري أحياان، إجيابيا 

أتذكر شيئا ما: كنت جيدا يف الرايضيات يف املدرسة إىل غاية الصف  -
درجة من عشرين. ملا انتقلت للصف  18ى اخلامس. كنت أحصل فيها عل

نت معلمتنا تردد على أمساعنا أننا فاشلون يف كل حصة، أتذكر جيدا،  االرابع، ك
عندما   وقد انتفختاألوردة اليت يف عنقها  وكنا نرىكانت تصرخ دون انقطاع، 

 .درجات 4هاية السنة حتصلت على ـكانت تصرخ يف وجوهنا. حبلول ن

 .تقولها كانت ال بد أنك صدقت م -

 ..درجات مثلي 4رمبا. لكن، ألكون صادقا، رفاقي مل حيصلوا على  -

 .كانوا أقل حتسسا منك بدون شك جتاه رأي املعلمة -

 .ال أدري -
 هناك جتربة أجريت خالل السبعينات، من قبل ابحثني يف جامعة أمريكية. -

 الذكاءمعدل وا بتجميع جمموعة تالميذ من نفس السن متحصلني على نفس أبد

iQ..  مث االختبارإذن كان هلؤالء األطفال نفس مستوى الذكاء حسب هذا .
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وقالوا قاموا بتقسيم هذه اجملموعة إىل قسمني. أحالوا القسم األول إىل مدرس 
: درسهم املنهج املعتاد، لكن ملعلوماتك، يستحسن أن تعرف أن هؤالء له

املعتاد. بينما قيل للمدرس الذي  التالميذ ميتلكون معدل ذكاء أعلى من املعدل
سريعى القسم الثاين: درسهم املنهج املعتاد لكن جيب أن تعلم أن هؤالء التالميذ 
ميتلكون معدل ذكاء أقل من املعدل املعتاد. بعد مضي سنة من الدراسة، أخضع 
الباحثون األطفال الختبار معدل الذكاء مرة أخرى. حتصل تالميذ القسم األول 

 .ذكاء أعلى من تالميذ القسم الثاين على معدل

 .هذا غريب -

 .هذا يف الواقع، يثري اإلعجاب -
يكفي أن جنعل املدرس يؤمن أبن تالمذته أذكياء حىت يزيد من  مذهل! -

 هم أغبياء فهل سيزيد من درجة غبائهم؟ـمستوى ذكائهم، إذا اقتنع أبن

 .هذه جتربة علمية -

 .التجارب على األطفالهم مهووسون إبجراء ـمع ذلك، إن -

 .هذاهناك الكثري من اجلدال خبصوص  -
لكن، يعين، هل من املمكن أن حيصل هذا؟  أقصد، كيف ميكن إلميان  -

 املدرس أبن تالمذته أغبياء أن جيعلهم هكذا فعال؟
هناك تفسريان حمتمالن: أوال، عندا تتوجه ابحلديث إىل شخص بليد  -

 الذهن، كيف ستتحدث معه؟

 .ت سهلة، مجل قصرية، أفكار بسيطةكلما -
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يتم حتفيزها  أن هم حباجة إىل ـمع أطفال أذهان وعندما تتحدثابلضبط.  -
وف تركد عوض أن تتوقد أكثر. هذا هو التفسري األول. هناك سكي تتطور، 

 .دقة وهو أكثرآخر 

 أجل؟ -
لو توجب عليك أن تعتين بطفل تعتقد أبنه غيب، إذن كل شيء فيك  -

يت ستعتمدها فحسب، مثلما لى الدوام أبنه كذلك: ليست الكلمات السينبئه ع
ها، حركات وجهك، نظراتك: ـقلنا، لكن أيضا الطريقة اليت ستتحدث بسبق و 

سوف ينتبه هلذا: ، أو على العكس، ستكون منزعجا، و أتخذك الشفقة به قليال
سيحس نفسه غبيا يف حضورك. ولو كنت شخصا مهما ابلنسبة له، موقعك، 

يشك يف  أالسنك، دورك جيعلونك ذا قيمة يف عينيه، إذن هناك احتمال كبري 
 .ما سيحصل وتعرف بقيةهذا األمر. سوف يبدأ يف االعتقاد أبنه غيب. 

 .هذا مرعب -

 .هذا يثري الشك، يف الواقع -

كنت قلقا مما أدركته للتو. كل هذه األفكار ظلت معلقة يف اهلواء. بقينا 
اليت  االستوائيةاتت ايل رايح خفيفة العطر النفاذ للنب تلللحظات. محصامتني 

 .تنبت حبرية ابلقرب من احلجرات. كنا نسمع صوت السحلية املميز عن بعد

 .هناك شيء أاثر استغرايب -

 أجل؟ -
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ال أريد أن أزعجك، لكن كيف تستطيع احلصول على معلومات مماثلة،  -
 ت املتحدة األمريكية؟أقصد التجارب العلمية اليت جترى يف الوالاي

 .عليك أن تقبل أبن أحتفظ ابلغموض لنفسي -

يف  إنرتنتن ألحل، لكنين وددت لو أعرف. مل أستوعب وجود شبكة كمل أ
، وابألخصمكان مماثل. مل أكن متأكدا حىت من ارتباط البلدة بشبكة هاتف. 

صفحات علمية. أفضل أن أراه  وهو يتفحصمل أستطع أن أتصور معاجلي 
 .قنباالقلهمكا يف التأمل لساعات يف وضعية اللوتس، حتت ظالل شجر من

 قلت أنه توجد أسباب أخرى كي يصدق املرء أشياء عن نفسه؟ -

 .نعم، هناك اخلالصات اليت نستنتجها من جتارب عشناها -

 .أود لو تعطيين مثاال -
 حسن، مثال رسم كاريكاتريي كي يكون التخيل أفضل، ختيل رضيعا أبواه -

ال يكرتاثن ملا يقوم به. يبكي؟ أبواه ال يهتمان. يصرخ؟ يصمتان. يضحك؟ ال 
بعدم أتثريه على احمليط  إحساسهوجود ألي رد فعل. نستطيع أن نفرتض أبن 

سوف ينمو، أبنه ال يستطيع احلصول على أي شيء من اآلخرين. لن يقول 
س، شعور ذلك بطريقة مباشرة طبعا، خصوصا يف سنه هذه. هذا جمرد إحسا

يتشربه. اآلن، كي نبسط العملية إىل أقصى درجة، سنفرتض أنه لن يعايش 
راشدا، سيصبح  وقد صارمعاكسة، نستطيع أن نتخيل اآلن  نتائجهجتارب ذات 

يريد، لن  وأيخذ ماهذا أمرا مقضيا ابلنسبة له، لن يقرتب أبدا من اآلخرين 
ائه يوما ما يف مأزق، مثال يعمل أبدا على تغيري األشياء. إذا وجده أحد أصدق
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يف العمل، لن يرى سوى سلبيته. سوف حياول مع ذلك أن يدفعه ليتحرك، 
ليطرق كل األبواب، ليسيطر على األزمة، ليتصل أبشخاص آخرين، لن يفعل 
أي من هذا. صديقه هذا على األغلب سوف يسأم منه، يف حني أن تصرفاته 

احلصول  وال يستطيعأن يؤثر يف حميطه تنبع من اعتقاده الراسخ أبنه ال يستطيع 
ها. ابلنسبة ـعلى شيء من اآلخرين. لن يكون واعيا حىت للطريقة اليت يفكر ب

 .له، هكذا هي األمور، هكذا هو الواقع، هكذا هو واقعه

 طمئين: ال وجود لوالدين من هذا النوع؟ -
ل ما هذا مثال فقط. يف الواقع، نستطيع ختيل العكس: أبوان مهتمان بك -

يصدر عن طفلهما. إذا بكى يركضان حنوه، إذا ابتسم يبتهجان، إذا ضحك 
 وكي خنتصرابلتأثري يف حميطه،  إحساسهيصبحان سعيدين. سوف يطور الطفل 

، القصة، سوف نتخيل أنه صار شخصا راشدا كثري النشاط، أو حىت جذااب
ماله للحصول على أبدا يف استع ولن يرتددبقوة أتثريه يف اآلخرين  ويكون مقتنعا

هذه الفكرة. ابلنسبة له هذا أمر ـما يريده. لكن لن يكون واعيا هنا أيضا إلميانه ب
بديهي: لديه أتثري على اآلخرين. هكذا. ال يعرف أن السبب وراء هذا هو فكرة 

 .أتصلت لديه عندما كان طفال
، إن ئروفطاشااي  وقدمت لنادخلت املرأة الشابة اليت استقبلتين إىل احلجرة 

، جيب أكله واللزججازت تسمية هذا النوع من العجني الرطب السكري 
إن ابألصابع إذا ما أردان احرتام التقاليد البالينية. هناك مثل ابليين يقول 

املائدة لألكل يشبه ممارسة احلب عن طريق مرتجم. من  تأدوا استعمال
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 ابالستعانةالفم املفرتض أن أنخذ الطعام يف راحة يدان، مث ندفعها داخل 
 .هام. عليك أن تتدرب قليال حىت ال جتد نفسك مثل رضيع دون مريلتهـابإلب

إذن، نبدأ يف اإلميان أبشياء حمددة عن أنفسنا من خالل ما يكرره  -
اآلخرون لنا أو ما نستنتجه بطريقة غري مباشرة من التجارب اليت خنوضها. 

 صحيح؟

 .أجل -

 فقط خالل مرحلة الطفولة؟ -
ال، لكن لنقل أن معظم اعتقاداتنا تتجذر خالل الطفولة، لكن هذا ال  -
تطويرها الحقا، حىت يف سن الرشد. لكن، يف هذه احلالة، سوف  إمكانيةمينع 

 .تكون انجتة عن جتارب ذات أتثري كبري على املستوى العاطفي

 مثال؟ -
، ال تستطيع ختيل أنه، خالل املرة األوىل اليت تلقي فيها خطااب على املأل -

متالك نفسك. تتلعثم، تبحث عن الكلمات، صوتك خيتفي إىل داخل 
ثالث أايم كاملة دون نقطة ماء وسط  وكأنك أمضيتحنجرتك، فمك جاف 

وقد الصحراء. يف القاعة، صوت طنني الذابب فقط الذي يسمع. ترى اجلميع 
ك عليك. بعضهم يبتسمون بسخرية. ترغب يف إعطاء مجيع مدخرات أشفقوا

هذا  وال تعايشللسنة القادمة، فقط كي تكون يف مكان آخر  وعائداتك املالية
. يف هذه احلالة، سوف تستنتج أنك لست وتكرارااملوقف. حتس ابخلجل، مرارا 

مؤهال إللقاء اخلطاابت على املأل. يف احلقيقة، أنت فشلت مرة واحدة، يف ذلك 



 

27 

ن ذهنك قام بتعميم احلدث اليوم، أمام ذلك اجلمهور، حول موضوع معني. لك
 .هائيةـمستخرجا منه نتيجة ن

هيت تناول فطائري، صارت أصابعي اآلن تلتصق ببعضها. احرتت بني ـأن
احلصرية. مل أستطع أن أقرر فبقيت أصابعي معلقة يف  ومسحها علىلعقها 

 .اهلواء. كنت على األغلب أمني فكرة أنين مل أخلق آلكل على الطريقة البالينية
دما تعود يف الغد، سوف نكتشف معا أشياء أخرى تعيقك عن أن عن -

 .تكون سعيدا، قال يل بلطف

 .مل أكن أعرف أنين سأعود يف الغد -

مل جتعلين أعتقد أن مشكلتك تنحصر يف شكوكك حول مظهرك. أان  -
 .حوهلا معا وسوف نتحدثمتأكد من وجود مشاكل أكثر خطورة، 

 .أنت صعب -
اآلخرين على التقدم بقول ما يريدون مساعه، أجاب ال نستطيع مساعدة  -
 .مبتسما

 .اآلالمنتك معاجلا، هتتم فقط ابألمراض و هل تعرف، ظن -
هما ـالذهن. هنا نعتقد أنب، اعتدمت على الفصل بني اجلسد و يف الغر  -

واحدا. سوف جند فرصة أخرى للحديث  ويكوانن عنصرامرتبطان ببعض بشدة 
 .حول هذا

ال أجد راحة يف احلديث عن هذا حىت عندما تكون األشياء سؤال أخري.  -
 تسخره يل؟ ووقتك الذيواضحة، بكم أدين لك مقابل مساعدتك 
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 :أتملين ابنتباه، مث قال يل
 أالأعلم أن مهنتك جتعلك تقوم إبيصال معلومات لآلخرين. يكفيين  -

 .حتتفظ بنفسك ملا سوف تكتشفه

 .هذا وعد -
مغادريت، وضعت ورقة نقدية يف العلبة رغم ذلك عندما حان وقت 

 .املوضوعة على الرف

 .هذا من أجل املداخلة اليت أجريتها على أصابع قدمي -
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5 

الطريق املؤدية إىل "أبود" مجيلة بشكل خاص. مل أحلظ هذا يف رحلة 
الذهاب، كنت منشغال ابلعثور على طريقي. كانت كثرية املنحنيات، متر عرب 

املوز الربية متر عربها بضع جداول ماء. ختضع هذه اجلهة حقول مليئة أبشجار 
، أمطار واألمطاراملغطاة ابلتالل الواقعة وسط اجلزيرة لنوابت من الشمس 

ساخنة مضمخة بروائح الطبيعة. هذا املناخ مالئم متاما النفجار زراعة استوائية 
  .فاخرة

افة احلقل، يف انعطافة منحدر الطريق، رأيت ثالثة رجال ابليني على ح
، والثالثنييبعدون أمتارا قليال عن الطريق. أعمارهم ترتاوح بني العشرين 

. استغربت بشدة لظهورهم املفاجئ. مل أكن وعارية ابلكاملأجسامهم رشيقة، 
على علم بغياب احلشمة عن الثقافة البالينية. هل كانوا يستحمون بعد يوم من 

هدوء ميشون جنبا إىل جنب. التقت ـب العمل املضين يف احلقول؟ كانوا يتحركون
نظراتنا عندما وصلت إىل املستوى الذي كانوا ميشون فيه. مل أجنح يف تفسري 
التعبري الغريب الذي قرأته. هل ارتبكوا لرؤييت يف هذه الطريق غري اآلهلة؟ هل 

 الحظوا دهشيت أمام عريهم؟
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ة. املساكن من "آبود" متر عرب قرى صغري  وعند االقرتابتتواصل طريقي 
. أمام كل ومزهرةتوحي ابلفقر، لكن مع ذلك الطرق كانت دائما أنيقة، نظيفة 

ابب، هناك دائما قرابني موضوعة على األرض، مكونة من األزهار أو من بعض 
. كانت هذه املضفورةاألطباق اليت مجعت فوق قطع من أوراق أشجار املوز 

 .القرابني جتدد ابستمرار طوال اليوم
يعيشون يف جو من القدسية. ال ترتكز داينتهم على ممارسات  نيونالتباي

مقيدة بساعة حمددة، أو أبايم من األسبوع. ال، هم يف تواصل مباشر مع اآلهلة. 
، مسكونني به على الدوام. هم دائما هادئون، طيبون، همـإبميانيبدون مشبعني 

شعب األكثر مبتسمون، هم دون شك، ابإلضافة إىل سكان جزر املوريس، ال
أن  إبمكانهشيء  وكأنه اللطفا على وجه األرض. مزاجهم دائما مستقر، يبدون 

 .يزعجهم. يستقبلون بنفس السكينة كل ما حيصل هلم
هم سيستغربون ملعرفتهم أن ـهم يف اجلنة، واألوكد أنـابيل تشعر كل زوارها أبن

ر الطبيعي لدى هذه الكلمة غري موجودة يف اللغة البالينية. اجلنة هي العنص
أن تصف اجلنة أقل بكثري من  واليت ميكنلديهم  والكلمات اليتالبالينيني، 

 .ها األمساك املياه احمليطة هباـالكلمات اليت تصف ب
فكرت جمددا يف لقائي مع املعاجل، الزلت مسحورا ابحلوار الذي أجريناه، 

طبيعية من داخله.  هذا الرجل، لديه طاقة تنبع بطريقة ـبهناك هالة مميزة حتيط 
كنت متحمسا ملا جعلين أكتشفه، مع أن هذه األمور قامت إبذهايل يف بعض 
األحيان. مل أختيل أبدا أين سأجد نفسي يف الطرف اآلخر للعامل، أستمع إىل 

 ".عجوز ابليين حكيم يعلق على ثديي ومؤخرة "نيكول كيدمان
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. كان اليوم لدى خروجي من "آبود"، استدرت شرقا كي أعود إىل منزيل
تقضية بعض الوقت وحيدا كي أأتمل كل ما  ورغبت يفمفعما ابملشاعر 

اكتشفته. أحتاج أقل من ساعة كي أصل إىل قرية الصيادين الصغرية أين جبانبها 
استأجرت كوخا من القش على حافة شاطئ بري مجيل ذي رمال رمادية. 

جنوب اجلزيرة، حىت لسعاديت، يفضل السائحون الشواطئ ذات الرمال البيضاء 
أنين كنت قليال ما أصادف سواحا على "شاطئي". هناك فقط ثنائي هولندي 
استأجر مكاان غري بعيد عين. مل يكوان سيئني، مل أصادفهما إال اندرا. كوخي 
ملك لعائلة تسكن يف األراضي البعيدة. استأجرته ملدة شهر بسعر جد مناسب 

لوضعيات اليت يكون فيها اجلميع راحبني. ابلنسبة يل، مغر ابلنسبة هلم: أحب ا
أييت بضع أطفال من القرية  وبعد الظهريظل الشاطئ فارغا طيلة فرتة الصباح، 

للعب. فقط الصيادون كانوا ميرون من هناك، أمسعهم أحياان ينزلون للمياه يف 
هم يف اخلامسة صباحا. رافقتهم مرة، على الرغم من أنه كان صعبا أن ـقوارب

 .موافقتهم نظرا ألنين ال أتكلم البالينية وأحصل علىطليب أفهمهم 

 ومل أكنظل هذا أحد أفضل ذكراييت يف ابيل. غادران قبل شروق الشمس، 
أشعر ابألمان يف القارب املهتز، جالسا ابلقرب من املياه، ال أرى شيئا تقريبا يف 

، اختربت ظالم ليلة دون قمر. لكن الصيادين كانوا على دراية جيدة مبهنتهم
اليت  والنسائم النقيةيومها اإلحساس ابلثقة، ثقة عمياء يف الظروف. هدير املياه 

لفحت وجهي كانت العناصر الوحيدة اليت متكنت من إدراكها بواسطة حواسي 
املستيقظة للتو. بعد ثالثة أرابع الساعة، رأيت الشمس تربز ببطء من جهة 

سطح، بضربة واحدة يوجد ديكورا األفق، مثل كشاف ضوئي ينري بقعة فوق ال
وصغر هاية البحر، عظم السماء، ـعظيما، ساحرا. اكتشفت يف مرة واحدة الن
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ليطفو فوق هاوية دون قرار، مثل عود كربيت  وكأنه سحرالذي بدا  القارب
 وشعرت فجأةموضوع فوق احمليط. اكتشفت أيضا ابتسامات الصيادين، 

 .بسعادة ال أعرف سببها

دة، رأينا بضعة دالفني ابلقرب من القارب، أعربت عن رغبيت يف طريق العو 
ابلتفكري األبله لسائح قادم من الغرب  ومشاركتهم السباحةإليهم  االنضماميف 

زار عدة حدائق حيواانت. منعين البالييون، أوضحوا يل أن هذه الدالفني اليت 
رش تطارد تسبح ابلقرب من السطح قد تكون متبوعة يف عمق املياه أبمساك ق

مجيالت  واكتفيت بتأملنفس جمموعة األمساك. قام هذا التربير إبقناعي، 
 .هاـها، حرة يف وجهتها، حرة يف حياتـالطبيعة، حرة يف حركات

توقفت يف الطريق آلكل "الناسيغورنج" يف أحد املتاجر، طبق تقليدي 
أربع  يتكون أساسا من األرز، تقريبا مثل كل األطباق البالينية. بعد مضي

ي شهييت. وصلت إىل كوخي عند حلول ـأسابيع، جمرد رؤييت لألرز صارت تفقدن
الظالم، الوقت املثايل للقيام بنزهة على الشاطئ دون مصادفة أحد. ختلصت من 

وجتولت الشاطئ. مثلما هو متوقع، كان الشاطئ خاليا  وتوجهت حنوحذائي 
 .ىلألعل وبنطايل مرفوععلى طول شريط املياه،  طويال

يف كل  وفكرت جمددابسرعة، عاد ذهين السريع التنقل إىل لقائي مع املعلم، 
ما جعلين أكتشفه. هكذا قام "أان اآلخر" بتطوير معتقدات عن نفسه بسبب 
أتثري اآلخرين يف حميطنا أو بسبب خالصات قمنا ابستنتاجها دون أن نعي 

ة، إىل أي حلالهذا، لكن يف هذه اـذلك من الذي عشناه. وددت أن أعرتف ب
أنفسنا بوسامتنا أو ببشاعتنا،  إقناعاملعتقدات؟ رأينا أنه نستطيع ه مدى متتد هذ
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بذكائنا أو بغبائنا، أن كنا مشوقني أو مملني. نستطيع أن نؤمن بقدرتنا على 
التأثري يف غريان أو العكس، أن نؤمن أبننا نستطيع احلصول على كل ما نطلبه 

أخرى نستطيع أن نطور هذه املعتقدات؟ فهمت  من اآلخرين. يف أي جماالت
املعتقدات سيكون هلا أتثري كبري  وأن هذهأننا نستطيع االعتقاد أبشياء حمددة 

على حياتنا فيما بعد. لكن إىل مىت؟ تساءلت كيف أثرت معتقدايت يف جمرى 
 ، كان ابإلمكان أن أقتنع أبشياءوجتاريب، وفقا لصدفوية لقاءايت ويف ماذاحيايت، 
 .لتعطي وجهة خمتلفة حليايت واليت كانتأخرى 

كان ألسئليت إجابة واحدة حفيف املياه حتت قدمي، ترتافق مع الصمت 
الذي يلف الشاطئ اخلايل. أشجار النخيل اليت حتيطه كانت جامدة، ال وجود 
هلبة نسيم واحدة حترك سعفها الرقيق. اعتدت أن أسبح كل مساء. نزعت 

مياه البحر الدافئة. سبحت طويال دون أن أفكر  قت يفوانزل، وقميصيبنطايل 
 .بشيء، حتت األنظار املرحبة للقمر الوليد
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6 

استيقظت بعد نوم عميق بشكل خاص فوجدت أن الشمس توسطت 
بنزهة  وخرجت ألقومالسماء. تناولت بعض الفواكه كفطور صباح متأخر 

ا مررت ابلقرب من  صباحية يف الغابة الصغرية اليت متتد خلف الشاطئ. عندم
 .كوخ "هانز" و"كلوداي"، الثنائي اهلولندي، ميزت صوتيهما

على صخرة صغرية واضعا   وهو جالسأمل جيهز الطعام بعد؟ قال "هانز"  -
 .كتااب على ركبتيه

 .وشفتاه رفيعتانكان شعره رماداي داكنا، وجهه خال من التعابري، 

 .قريبا عزيزي، يكاد جيهز -
 وحماط بشعر، أربعينية، وجهها ممتلئ وانعمةرأة لطيفة كانت "كلوداي" ام

 .أشقر جمعد مجيل

 .كانت منهمكة يف طهي أسياخ من السمك فوق مكان خمصص للشوي

 .تقومني ابستعمال الكثري من الفحم، إنه ال جيدي نفعا، هذا هدر -
قال هذا دون أن يدرك أنه كان يلومها. ابلنسبة له، كان هذا أمرا واقعا، 

 .فقط



 

35 

 .إذا مل أفعل هذا سيتطلب شواؤها وقتا أطول، قالت مربرة -
يف املرة األخرية اليت صادفتهما، كانت "كلوداي" تنظف الكوخ يف حني كان 
"هانز" يقرأ كتابه اللعني. تساءلت ما الذي يدفع امرأة يف القرن الواحد 

ت قبول لعب دور ربة املنزل. "هانز" مل يكون مفتول العضال والعشرين إىل
ابلشكل الذي نتخيله. ابلنسبة له، كان أمرا عاداي أن تتوىل زوجته كل هذه 
األشغال. مل يطرح هذا السؤال نفسه بينهما إطالقا دون شك. هكذا كانت 

 .األمور ابلنسبة هلما

 .قالت عندما رأتين برؤيتك!مرحبا، "جوليان" اي للسرور  -

 ."مرحبا "جوليان"، قال "هانز -

 .مرحبا -

 ."تود مشاركتنا تناول السمك؟ اقرتحت "كلودايهل  -

 .رفع "هانز" حاجبه ببطء

 .قليلال شكرا، لقد تناولت إفطاري منذ  -

هل استيقظت للتو؟ سأل "هانز". حنن، قمنا بزايرتني هذا الصباح: معبد  -
 ."سوابك" يف "اتاباننومتحف "لوو"  اتانه"

 .هذا جيد، أهنئكما -
 جوايب. "هانز" واحد من األشخاص الذين ينصتون مل ينتبه لنربة السخرية يف

 .للكلمات، لكنهم ال ينتبهون لنربة الصوت أو لتعابري وجه املتكلم



 

36 

 أشعر أنك ال تزور أماكن عدة هنا، أال يثري هذا اهتمامك؟ -
بلى، لكنين أفضل تفحص األجواء هنا، أجتول يف القرى، أتوق للتحدث  -

هم و أرى كيف هو األمر. أحاول أن ـمكانمع السكان، أحاول أن أضع نفسي 
 .هم، هكذاـأفهم حضارت

يفضل "جوليان" اكتشاف احلضارة من الداخل، بينما أنت عزيزي تفضل  -
 ."أن تفهمها من الكتب، قالت "كلوداي

 .مربح للوقت، قال "هانز" بنربة انتصارأجل، هذا أسرع، و  -

 .فهم األمورأذعنت لكالمه. مل اجلدال؟ لدى كل واحد طريقته ل

هل ترغب يف مرافقتنا هذا املساء؟ سألت "كلوداي". سوف نذهب  -
يف "آبود"،  (فرقة تعزف املوسيقى الشعبية) "gamelons" ـملشاهدة عرض لل

وبعدها، عند حلول الليل، سوف نذهب ملشاهدة السالحف على شاطئ 
قريبا. بعدها "بومرتان". إنه موسم فقس بيوضها. يتواصل هذا لليلة أو ليلتني، ت

 .سيكون األوان قد فات لرؤيتها

فكرة إمضاء سهرة مع "هانز" مل حتمسين لدرجة كبرية، لكين كنت رغبت  
كثريا يف رؤية السالحف الوليدة. كما أنين شعرت أن قبويل الدعوة سيدخل 

 .البهجة إىل قلب "كلوداي" بشكل خاص
بعد الظهر حسن، لطف منكما أن تدعواين. كنت سأذهب إىل "أبود"  -

 .على أي حال، إذن سوف أجتمع بكما بعدها مباشرة. أعطياين العنوان لطفا



 

37 

سيقام هذا يف قاعة احلفالت، تعرفها، ابلقرب من السوق الكبري. الساعة  -
 ."السابعة مساءا، قالت "كلوداي

 ."هل أنت ذاهب لزايرة أروقة العرض؟ سأل "هانز -

 .ا أروقة العرض الفنية بوفرةكانت "آبود" مدينة الفنانني، جتد فيه

 .واحدا من املعلمني الروحانيني .لنقل.. .أزور..ال، سوف  -

 حقا؟ ملاذا؟ -
كنت أعرف أن سؤاله كان صادقا. "هانز" كان ذلك النوع من البشر الذي 
يسألك ملاذا تذهب إىل السينما، للكنيسة أو للمقربة، أو حىت ملاذا مل تعد 

لموضة مع أنه ال يزال يف حالة حسنة. حسب رأيه  ترتدي بنطاال غري مواكب ل
 .ي ما هو إال من غرائب الطبيعةـكل ما ال يكون نتاج ختطيط عقالن

، يساعدين على إجياد وبطريقة ماي على فهم بعض األشياء. ـإنه يساعدن -
 .نفسي

 إجياد نفسك؟ -

 .أجل، تقريبا -
 "آبود" لكن، إن أضعت نفسك، ما الذي يضمن لك أنك ستجدها يف -

 ليس يف "نيويورك" أو "أمسرتدام"؟و 
يتعلق ابلبعد  فيمامضحك جدا. هناك فعال أشخاص متصلبو الرأس 

 .الروحاين للحياة
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على األغلب أن تستمتع بقراءته -لست اتئها. إذا ما فتحت معجما  -
سوف ترى أن هناك معان كثرية للفعل "وجد". يف هذا  -فيه وتتقبل العاطفة
أن تفهم نفسك أكثر كي تصبح حياتك أكثر انسجاما مع السياق، يعين 

 .شريكك

 ."اي "جوليان ال تغضب -

 .لست غاضبا، كذبت -
شأنه، قالت "كلوداي". قل يل "جوليان"، هل عزيزي، أترك "جوليان" و  -

 كل يوم؟  صتقوم ابلغو 

 .أجل، تقريبا -
ظني: كان حنن أيضا، قمنا ابلغوص يف اليوم األول، قال "هانز". كنا حمظو  -

. خالل ساعة واحدة، متكنا من رؤية أهم األشياء اليت واملياه صافيةاجلو رائعا 
 .ميكن رؤيتها

شخصيا، أغطس دائما، أستمتع كثريا ابلسباحة وسط األمساك وابالقرتاب  -
 .مسها إذا ما أردتـمنها. خيف وجلها حىت أنك تستطيع ل

 .انتظرت ليسألين مل قد يقوم بذلك

 .األمساك. "جوليان" يلتقي أبصوله املفقودةالرجل سليل 
وأنت، تستعد ألكل أحد أجدادك مشواي على الفحم. هذا رائع. حسن،  -

 .يف الواقع، سأترككم لوجبتكم. ابلعافية، إىل اللقاء يف املساء
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تفقد األمل، الزال هناك مكتب األغراض  وابألخص الحبثا موفقا.  -
 !"املفقودة يف "جاكارات

 ."قالت "كلوداي .قاء مساءاإىل الل -

يف "هانز". تساءلت ما مشكلة هذا الرجل. كان  وأان أفكرواصلت نزهيت 
غريبا بعض الشيء. أحسست أنه ليس شريرا، ال يريد أن جيرحين. كان فقط 

 .متعصبا ضد بعض األشياء
عدت إىل كوخي، جهزت نفسي على عجل، مث قفزت إىل سياريت. بدت 

 .منزل املعلم "سامتينغ" عند الظهر ووصلت أمامملرة، يل اخلريطة أسهل هذه ا



 

40 

7 

إىل احلجرة اليت   وقادتين مباشرةاستقبلتين نفس املرأة الشابة بطريقة رائعة 
طا يكنت فيها البارحة. وجدت هذه املرة فرصة لتأمل املكان براحة. كان بس

ن هذا تنبعث م ومن االنسجامآن. الكثري من السكينة، من السالم  ومجيال يف
املكان الذي بدأت ابلفعل أحبه. أحسست أن مكاان مثل هذا يدفعك لرتك 

العديد من األمور. هنا، ترتك الكثري من مشاغلك على ابب  ىالسيطرة عل
الدخول. توقف الزمن. شعرت أنه إبمكاين البقاء هنا لسنوات دون أن تظهر 

 .على وجهي أي جتاعيد
ال  وأعلمين أنهأحدان اآلخر،  ارائي. حيمل أره قادما. التفت فرأيته واقفا و 

 .يستطيع البقاء معي لوقت طويل اآلن. اي لألسف

 .بت إىل اندي الفيديو يف "كوات"؟ سألينهإذن، هل ذ -

 .، أجبته بقليل من العطفأوه. ال -

  :هام أو للسلطة يف صوتهـقال يل، دون أي أثر لالت
 ستجعلك تتقدم يف إذا كنت ترغب فعال أن أرافقك يف الطريق اليت -

حياتك، من الضروري أن تقوم مبا أطلبه منك ما دمت مل تقم برفضه. إذا 
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ما أقوله، لن حيدث الشيء الكثري. هل أنت  واإلنصات إىل إىلاكتفيت ابجمليء 
 هذا؟ـجاهز ألن تلتزم ب

 .حسن -

 مبا أنين أرغب يف أن تتواصل عالقتنا؟ ،ألدي خيار آخر

 إىل "كوات"؟ قل يل: ملاذا مل تذهب -
حاجة إىل أخذ قسط من  وكنت يفيف الواقع، كنت متعبا ليلة أمس  أوه. -
 .الراحة

 .قال يل بنربة مرحبة

 .عندما تكذب على اآلخرين فعلى األقل ال تكذب على نفسك -

 عفوا؟ -

 .ارتبكت

 مما ختاف؟ -
يف عيين، وصوال إىل  وغرقت عيناهكان هناك الكثري من النعومة يف صوته، 

، مل أشعر أبنه يتطفل علي. كل ما شعرت به هو أن ومع ذلكعماق نفسي. أ
 .شخصا ما يراين. هذا الرجل يقرأ ما بداخلي كأنه يقرأ كتااب

 ؟.. -

 ماذا كنت ستخسر لو ذهبت؟ -



 

42 

هذا الشكل، كي يضغط إبصبعه بدقة على ـماذا يفعل كي يطرح أسئلته ب
 محدد؟ـاملكان ال

  :فسي أجيبهبعد قليل من الصمت، مسعت ن

 .مفضلة سليماـممثليت الـأظن أنين رغبت أن يظل إعجايب ب -

 .كنت خائفا من فقدان أوهامك -
كان هذا غريبا لكنه كان صحيحا. األكثر غرابة من هذا، هو أنين البارحة 

 قاله عنها. إذن، ملاذا أرفض احلقيقة؟ فيماشككت يف أن يكون معه حق 

 .ما، قلت لهـرب -

دي، من طبيعة البشر أن يتعلقوا بشدة بكل ما يؤمنون به. هذا أمر عا -
هم ال يبحثون عن احلقيقة، بل ينشدون فقط شكال من املساواة، يستطيعون ـإن

هم. هذا يقوم بطمأنتهم، ـحماربة عامل متماسك أبكمله انطالقا من معتقدات
 .دون أن يعوا ذلك ويتعلقون به

 ليس حقيقيا؟ لكن ملاذا ال يسلمون أبن ما يعتقدونه -

 .تذكر أن ما نعتقده يتحول إىل حقيقة ابلنسبة لنا -
لست متأكدا من أنين أاتبعك بشكل اتم، أنت تعرف، هذا فلسفي  -

بعض الشيء ابلنسبة يل. مع أنين كنت دائما شخصا حاملا، فأان عقالين أيضا. 
 .ابلنسبة يل، احلقيقة هي احلقيقة
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منك أن تغلق عينيك، وأن تصم  هذا بسيط جدا يف الواقع، إذا طلبت -
أذنيك، مث طلبت منك أن تصف يل بكل دقة احلقيقة املوجودة حولك، لن 
تستطيع أن تصف كل شيء. هذا طبيعي: هذا األمر يتطلب مليارات 

ها كلها، أنت فقط رأيت جزءا من ـتتمكن من استيعاب وأنت ملاملعلومات، 
 .احلقيقة

 هذا يعين؟ -
لبصري، كمية املعلومات املتعلقة ابملكان، هندسة مثال، على املستوى ا -

اجلدران واألعمدة يف خمتلف احلجرات اليت تبدو يف مرمى البصر، األشجار، 
الشجريات والنبااتت املتكونة من ماليني األوراق اليت تتحرك لدى هبوب اهلواء. 
أضف إىل ذلك األاثث، األغراض، الرسوم. كل واحدة من هذه األشياء تتكون 

هة، األلوان أيضا ليست ـن معادن خمتلفة. املواد املستعملة ليست كلها متشابم
متناسقة. هناك أيضا مجلة من املعلومات املتعلقة ابإلانرة اليت تكتنف املكان، 
الظالل، السماء، السحب املتحركة، الشمس. جسمي لوحده يرسل لك ماليني 

بري وجهي اليت تتغري من حلظة املعلومات املتعلقة بوقفيت، حركايت، نظرايت، تعا
يدخل ضمن املعلومات البصرية فقط! زد على هذا املعلومات  وكل هذاألخرى. 

، قريبة كانت أم بعيدة، االنعكاسات واملتنوعةالسمعية األصوات املختلفة 
املختلفة لصويت، درجة ارتفاعه، نربته، نسق كالمي، األصوات الناجتة عن 

، احلشرات اليت تطري، الطيور البعيدة، صوت احتكاك ثيابنا عندما نتحرك
. لكن ليس هذا كل شيء: أنت أيضا غارق يف وهكذاحفيف أوراق األشجار، 

الطقس، رطوبته، روائح النبااتت املختلفة  واملتعلقة حبرارةاملعلومات احلسية 
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احمليطة بنا، اليت ختتلف روائحها ابختالف تيارات اهلواء، اإلحساس بكل النقاط 
 الـــــ... عددة من أجسادان لدى ملسها لألرض،املت

، لقد أقنعتين، قاطعته. أعرتف، مل أكن ألستطيع أبدا مجع  حسن حسن -
 .. هذا صحيحوأذاني مسدوداتن وعيناي مغمضتانكل هذه املعلومات، 

وهذا لسبب بسيط: لست واعيا لوجود كل هذه املعلومات. هناك العديد  -
 . شعوراي. تستوعب جزءا منها لكن ليس كلهابفرزها ال وذهنك يقوممنها، 

 .أجل، دون شك -
األهم هنا هو أن عملية الفرز اليت تتم عندك ختتلف عن اليت تتم عندي.  -

مبا يرونه  ويضعوا الئحةإذا طلبنا من أشخاص آخرين أن يقوموا بنفس التمرين 
بفرز يف حميطهم، لن حنصل أبدا على الئحتني متماثلتني. كل واحد سيقوم 

 .خمتلف عن اآلخر

 .حسن -

 .وهذا الفرز لن حيصل عشوائيا -

 كيف؟ -
ما نراه، ما نسمعه وما  زمعتقداتنا ستدفعنا إىل غربلة احلقيقة، هذا يعين فر  -
 .حنسه

 .ال يزال هذا مبهما قليال ابلنسبة يل -

 .سوف أعطيك مثاال، مثال كاريكاتريي كي نبسط األمور -
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 .حسن -
عر، دون أن تعي هذا، أبن العامل مكان خطري، علينا أن لنتخيل أنك تش -

 خنشاه و أن حنمي أنفسنا منه. سيكون هذا ما تعتقده، اتفقنا؟

 .نعم -
إذا ترسخ هذا االعتقاد بداخلك، إذن، على ماذا سيرتكز انتباهك يف هذه  -

اللحظة ابلذات؟ ما هي املعلومات اليت ستجمعها إن اعتقدت يف قرارة نفسك 
 لعامل مكان خطري؟أبن ا

لنرى..، ال أعرف، أتصور أنين سأبدأ أبن أمحي نفسي منك،  حسن.أوه  -
مبا أنين يف النهاية ال أعرفك! أتصور أنين سأأتمل وجهك ابألخص كي أحاول 
أن أقرأ أفكارك، كي أفهم ما الذي يوجد وراء كلماتك اللطيفة. سأحاول أيضا 

أعرف إن كنت ماهرا أم ال. أيضا أن أحدد أي عدم انسجام يف أقوالك، كي 
وأنه سأراقب ابب احلديقة كي أظل متأكدا على الدوام أنه ال يظل مفتوحا 

املغادرة بسهولة إذا ما وقعت مشكلة. أجل، ماذا أيضا.. لنرى..، رمبا  إبمكاين
أبمر من الروح  ها مثبتةـوكأنسوف أركز انتباهي على ركيزة السقف اليت تبدو 

أن تسقط فوقي يف أي حلظة. سأراقب أيضا السحلية اليت  كنواليت مياملقدسة 
. أخشى وتعضينأمسعها تتجول فوق األعمدة، ألنين أخشى أن تنزل من هناك 

أن  وأنه ميكنهذا النوع من الزواحف. سأالحظ أيضا أبن احلصرية مستعملة 
 .ها إذا مل آخذ حذريـختدشين الشظااي العالقة ب
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وإذا سم على األخطار احملتملة يف كل وضعية. ابلضبط. تركيزك سوف ينق -
، هذه األشياء اليت قمت وعيناك مغمضتانطلب منك أن تصف حالتك  ما

 .بذكرها هي ما سرتد ببالك

 .دون شك -
ذا، تؤمن أبن العامل مكان جيد، وأن  اآلن، ختيل أنك تؤمن مبا يعاكس ه -

كمية وافرة من أن احلياة تقدم لك  كل البشر طيبون، صادقون وودودون، و 
الفكرة متأصلة يف روحك. على ماذا سريتكز  وكأن هذهالطيبات. تصرف 

أن تصفها مغمض العينني مسدود  وهل إبمكانكانتباهك يف هذه احلالة، 
 األذنني؟
أعتقد أنين سأحتدث عن النبااتت، ألهنا مجيلة فعال، سأحتدث عن  -

أنين سأحتدث عن السحلية النسائم البديعة اليت تلطف من حرارة اجلو. أعتقد 
"اي للروعة! هناك سحلية على السقف، على األقل هكذا سوف  أيضا، سأقول:

نتخلص من احلشرات امللتصقة بزوااي الغرفة!" من مث سوف أصف الوجه اهلادئ 
هلذا الرجل اللطيف الذي ساعدين على اكتشاف العديد من األشياء املهمة دون 

 .أن جيعلين أدفع مثنا خلدماته
ابلضبط! ما نعتقده عن الواقع، عن العامل احمليط بنا، يقوم مقام املصفاة،  -

بشكل خاص إىل رؤية  واليت تقودانمثل زوج من النظارات املختارة بعناية 
ها جتعل إمياننا أقوى. إهنا سلسلة مغلقة. ـالتفاصيل املرتبطة مبا نعتقده.. حىت أن

وجه تركيزان إىل كل األخطار عندما نعتقد أن العامل مكان خطري سوف يت
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شعوران شيئا فشيئا أبننا نسكن يف  وسوف ينمواحلقيقية أو احملتملة احلدوث، 
 .مكان حمفوف ابملخاطر

 .هذا منطقي يف النهاية -

لكن هذا ال يتوقف عند هذا احلد. معتقداتنا ستمكننا أيضا من تفسري  -
 .الواقع

 تفسري؟ -
ه التعابري، مثلها مثل حركايت، ميكن أن ذكرت منذ قليل تعابري وجهي. هذ -

تفسر بطرق عديدة. معتقداتك ستساعدك على تفسريها: االبتسامة مثال 
ستكون عالمة صداقة، طيبة، إغواء، سخرية، استهزاء، تكرب. النظرات الثابتة قد 

وكل تكون عالمة اهتمام، أو على العكس، عالمة هجوم، رغبة يف زلزلة اآلخر. 
فسريه. ما تعتقده عن العامل سوف جيعلك تعطي معىن لكل ما سيقتنع بت شخص

 .من معتقداتك مرة أخرى وهذا يدعمري دقيق.. غهو غامض أو 

 .بدأت أفهم اآلن ملاذا قلت أن ما نعتقده يصبح واقعنا -

 .أجل، وخاصة أن هذا ال ينتهي هنا -

 !هذا شيطاين -
، واليت سيكون هلا عندما تؤمن بفكرة ما، جتعلك تتبىن تصرفات معينة -

 .أتثري على تصرفات اآلخرين بطريقة تدفعك هنا أيضا إىل تعزيز ما تؤمن به

 .أوه! هذا فعال مذهل -
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هذا بسيط. لنظل يف نفس الفكرة: أنت مقتنع أبن العامل مكان خطري،  -
 أن حنتاط منه. كيف ستتصرف عندما تلتقي أانسا عاديني؟ وأنه جيب

 .سوف آخذ حذري -

 .وجهك سيكون على األرجح خال من التعابري، غري جذابو أجل،  -

 .ابلتأكيد -
لكن هؤالء األشخاص الذين تقابلهم للمرة األوىل سيالحظون ذلك،  -

 سيشعرون به. كيف سيتصرفون حيالك؟
يف الواقع، هناك احتمال أن يتوجسوا مين وأن ال ينفتحوا على احلديث  -

 .معي
هم، ـستستشعر احلذر يف تصرفاتابلضبط! غري أنك ستالحظ هذا،  -

كيف ستفسر هذا انطالقا من   احزرسيتصرفون بنوع من الغرابة معك. 
 .معتقداتك

 .سوف أقول لنفسي أنين كنت حمقا يف حذري -

 .اعتقاداتك تصبح أقوى -

 .هذا فظيع -
ذا  إيف هذه احلالة نعم. لكن هذا ميكن أن حيصل أيضا يف املثال املعاكس،  -

داخلك بطيبة كل الناس، سوف تتصرف بطريقة ودودة مع  كنت مقتنعا يف
سيدفعهم ألن  وهذا ابلطبعاآلخرين، سوف تبتسم هلم، ستكون منشرحا. 
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لوجودك. سوف تتيقن ال شعوراي أن  وأن يراتحوايكونوا ودودين جتاهك أيضا، 
العامل مكان طيب. اعتقادك سوف يصبح أشد. لكن عليك أن تفهم أن كل 

ري دون وعي. هلذا هي قوية. لن تقول لنفسك يف أي حلظة  هذه العملية جت
كانت "جيد ما كنت أظنه، الناس طيبون فعال" ال. لن تضطر لقول هذا 

هذا واقع.  لنفسك ألنه ابلنسبة لك هذا أمر مسلم. هكذا، الناس طيبون،
بنفس الطريقة، هؤالء الذين يعتقدون أنه جيب أن حيموا أنفسهم من اآلخرين 

وإن ان، سيجدون أن مقابلتهم ألشخاص شريرين أمر عادي، حىت أبي مثن ك
 .ذلك استنكروا

هذا جنوين. يف النهاية، دون أن ندرك ذلك، كل واحد منا يبتكر واقعه  -
يف احلقيقة نتاج ما يؤمن به. هذا فعال جنون. مثري  والذي هواخلاص به، 

 !للهلوسة

 .بدقةالكلمة األخرية اليت قلتها تصف الوضع  -
وامتداد نت لديه شعورا ابلرضا. ال بد أنه الحظ أنين بدأت أعي قوة مخ

النظرية. كنت خمدوعا، شعرت أن كل الكائنات البشرية هم ضحااي  هذه
"معتقداهتم"، كي أعتمد املصطلح الذي ذكره. األفظع من ـــــ ألفكارهم لظنوهنم ول

هم يعتقدون ما ـأنهم ال يعرفون ـهم ال يدركون ما يفعلون. والسبب أنـهذا أن
يعتقدون. ظنوهنم ليست ذات بعد حقيقي يف وعيهم اخلاص. أردت أن أصرخ 
يف األرض أبكملها، أن أشرح لآلخرين أنه عليهم التوقف عن اإلميان بكل 
شيء، رغبت يف أن أقول هلم أن احلياة تعفنت بسبب أشياء ليست حقيقية. 

ملستعملة يف الرتويج أللعاب رأيت نفسي أجوب العامل يف واحدة من الشاحنات ا
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 السريك، أصرخ يف مكرب الصوت الذي يوزع صويت املتضخم من مدينة ألخرى:
"سيدايت وساديت، عليكم أن تتوقفوا حاال عن اإلميان مبا تؤمنون به. أنتم تعذبون 
أنفسكم، صدقوين" ثالثة أايم بعدها تكفي ألن حيضر الرجال يف البزات البيضاء 

وين قميص اجملانني. سيكون يل السريك اخلاص يب وأببواب للبحث عين ويلبس
 .مبطنة أيضا

حسن، هناك شيء آخر: هذه املعتقدات اليت لدينا، أي جماالت ختص؟  -
 أين متتد حتديدا؟

كلنا قد طوران أفكارا تتعلق بنا، تتعلق ابآلخرين وبعالقاتنا معهم، تتعلق  -
من قدرتنا على النجاح يف دراستنا  ابلعامل احمليط بنا وبكل شيء تقريبا، بداية

وصوال إىل دراسة أبنائنا، مرورا عرب تقدمنا املهين وعالقاتنا اخلاصة. كل واحد منا 
بتوجيه دفة  وهي تقومحيمل بداخله كوكبة من االعتقادات. ال نستطيع حصرها، 

 .حياتنا

 وبعض هذه املعتقدات إجيايب، البعض اآلخر سليب أليس كذلك؟ -

متاما. ال نستطيع أن حنكم على أفكاران. الشيء الوحيد الذي  ال، ليس -
ها ال تعرب عن احلقيقة. األهم من هذا، يف املقابل، هو أن ـنستطيع أتكيده هو أن

. وأخرى حمدودة إجيابيةها. كل فكرة ميكنها أن ختلف يف آن آاثرا ـنفهم أتثريات
بية مقارنة ابلنتائج لكنين اآلن أعرف أن هناك أفكارا ختلف عدة نتائج إجيا

 .األخرى



 

51 

أجل، يبدو يل أننا منيل إىل االعتقاد أبن العامل مكان جيد، صحيح؟  -
عالوة على ذلك، ال أرى كيف أن اعتقادان أبن العامل مكان خطري ميكن أن 

 .حيدث آاثرا إجيابية

بلى، ذلك ممكن. اعتقاد كهذا سيدفعك ابلطبع إىل أن حتمي نفسك  -
لى نفسك بعض متع احلياة ابلطبع، لكن احلال هو، إذا جيدا، سوف تفوت ع

ما صادفت يوما ما خطرا حقيقيا، سوف تكون حمميا أكثر من الشخص الذي 
 .يظن أن كل شيء يسري بطريقة جيدة يف أكثر العوامل أمنا

 .أجل -

ها جمرد ـلذلك جيب علينا أن منعن النظر يف كل ما نؤمن به، مث أن نعي أن -
نهاية أن نكتشف آاثرها على حياتنا. هذا سوف يساعدان على يف الأفكار، و 

 ...فهم ما نعيشه بطريقة أفضل
خبصوص هذا، البارحة قلت يل أننا سنستعرض ما يعيقين عن أن أكون  -
 .سعيدا

صحيح، لكنين سأجعلك تعمل لوحدك يف البداية: لدي مهمتان لك،  -
 ."أن تعود "فوونما أن ننهي حصتنا، لننتظر  إجنازمهاسوف تبدأ يف 

 .حسن -

 .املهمة األوىل تتمثل يف أن حتلم وأنت مستيقظ -

 .أعتقد أنين أستطيع فعل هذا -
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إذن سوف حتلم أنك تعيش يف عامل حيث كل شيء ممكن. ختيل أنه ال  -
. تصور أنك متتلك شهادات يف مجيع اجملاالت إجنازهتوجد حدود ملا إبمكانك 

اخلصال اجليدة، ذكاء ال مثيل له، حس متطور يف املوجودة يف العامل، لديك كل 
جمال العالقات العامة، مظهر مذهل..، كل ما ترغب به. كل شيء ممكن 

 .ابلنسبة لك

 .أشعر أنين سأحب هذا احللم -
بعدها، ستتخيل كيف هي حياتك يف هذه الظروف: ماذا ستفعل،  -

ن كل شيء ها، كيف تقضي وقتك. تذكر أـمهنتك، األشياء اليت تستمتع ب
 .وحتضره يلممكن. مث ستدون هذا 

 .جيد جدا -

 .تقتضي مهمتك الثانية أن جتري بعض األحباث -

 أحباث؟ -
أجل، أريدك أن جتمع نتائج التجارب العلمية اليت أجريت يف الوالايت  -

 .املتحدة األمريكية، عن أتثريات العالج ابلوهم. سوف نتحدث عن هذا الحقا

 ذا؟لكن أين سأجد كل ه -
ها ـيف الوالايت املتحدة، كل املختربات الصيدالنية جتري هذه األحباث ألن -

جمربة على هذا، ليس لديها احلق يف طرح دواء جديد يف األسواق دون أن تثبت 
علميا أن أتثريه أقوى من أتثري دواء ومهي، أقصد هبذا مستحضرا غري فعال. يقوم 



 

53 

ية يف الدقة عن مدى جناعته. سوف هذا مبنحنا بطريقة غري مباشرة درجات غا
 .جتد ما تبحث عنه

 هل تعرفه أنت؟ -

 .ابلطبع -
لكن، يف هذه احلالة، ملاذا تريد مين أن أحبث عنه؟ سوف نربح وقتا  -

مضاعفا إذا ما حتدثنا عنه مباشرة. ألنين سآخذ الطائرة يوم السبت ألعود إىل 
  ء.بالدي، لن يرتك لنا هذا فرصا عديدة لاللتقا

ألن اإلنصات إىل شخص ما وهو يقدم لك سلسة من املعلومات خيتلف  -
 .عنها بنفسك عن البحثمتاما 

 .اعذرين، لكين ال أرى الفرق -
ومبا إذا ما حدثتك عنه، فرمبا ستشك يف صحة األرقام اليت سأقدمها لك.  -

صرت أعرفك قليال، فهذا أمر ستقوم بفعله ابلتأكيد! رمبا ليس مباشرة،  أنين
، ليس بسماع اآلخرين يتحدثون نقوم بتطوير أنفسنا. إمنا وهكذان الحقا.. لك

 .وبعيش التجاربابلعمل 
لكن، من أين سأمتكن من مجع هذه املعلومات؟ ال أقطن يف أحد  -

أبدا مقاهي  ومل أر، اإلنرتنتالفنادق. ال أمتلك وسيلة متكنين من ولوج شبكة 
 .يف اجلزيرة إنرتنت
أول مطب يصادفه يوقفه لن يذهب بعيدا جدا يف الشخص الذي يدع  -

 .حياته. هيا. أثق بك
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 شيء أخري: يف أي ساعة علي أن أحضر غدا كي أجدك متفرغا متاما؟ -
للحظات مبتسما. تساءلت إن كنت قد تفوهت جمددا مبا ال جيدر  إىلنظر 

 .يب قوله. قمت إبحصائها اليوم

يل. الوقت الذي سوف ابألخص، عليك أن ال تؤمن أبنك يف حاجة إ -
 .أقضيه معك عندما أتيت سيكون كافيا
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8 

هذا ـعندما عدت إىل سياريت تساءلت كيف ميكن هلذا الرجل أن يظل ب
املرحبة اليت لديه، مع أنه يقول أحياان أشياء ال  وتلك النظرات، والسكينةاهلدوء 

 .تتضمن بتاات ما أرغب يف مساعه
ملعرفته   وتواصل استغرايب، ال يشبه البقية. كان ابلفعل كائنا مليئا ابملفاجآت

كل هذه املعلومات عن الغرب، معرفته هذه تتعارض مع شخصيته. أستطيع أن 
أقسم أنه مل يغادر بلدته إطالقا، كان صعبا أن أقتنع أبن هذا العجوز القادم من 
الطرف اآلخر للعامل متكن من استخالص حكمته من األحباث اجملرات يف 

 .بالغرب. غري
"آبود" خالل قليل من  وصرت يفبدأت أعرف الطريق بشكل أفضل 

قد حل عندما ركنت  وكان الليلالوقت. غابت الشمس سريعا وراء األفق، 
سياريت ابلقرب من السوق الكبري. انبعثت روائح البخور من حديقة مطعم 

ضعه يف صغري. غالبا ما يستعمل البالينيون البخور إلبعاد البعوض. غالبا ما يتم و 
شكل أعواد تشتعل فوق أكواب مرصفة يف احلدائق أو يف مدخل املنازل. هذا 

 ."يساهم يف خلق األجواء اخلالبة لليايل "آبود



 

56 

مشوية. كانت  وطلبت مسكةدخلت إىل املطعم، جلست حتت شجرة، 
هناك مشوع موضوعة على الطاوالت اليت يف احلديقة، أضيفت هلا بعض املشاعل 

املكان إانرة لطيفة  وتبعث يفألعشاب، كانت تشتعل ببطء املغروسة بني ا
يف الشارع،  وهناك ابستمرار. كانت هناك بعض األصوات الصاخبة هنا ودافئة

ويعرضون هم دون شك بعض البالينيني الذين يستميلون األجانب من املارة 
خدمات سيارات األجرة املرجتلة. كانت أمامي ساعة أخرى حىت يبدأ  عليهم

ض املوسيقي. ابيل هي املكان الوحيد يف العامل الذي ال ألقي فيه نظرة على العر 
ساعة يدي كل نصف ساعة. هنا، ليس للوقت أمهية. لتكن أي ساعة كانت، 
ببساطة. مثل الطقس: ال أحد يسأل عن الساعة. على أي حال، كل يوم 

كل ما هطل األمطار بقدر ما تشرق الشمس هنا. هكذا. البالينيون يقبلون  ـت
 .تقدمه هلم اآلهلة دون أن يطرحوا أسئلة حمرجة

فكرت يف طلب احلكيم، أن أحلم حبياة مثالية أكون فيها سعيدا. أحتاج 
قليال من الوقت لكي أضع نفسي مكان شخص يستطيع احلصول على كل 

هذا ـشيء مث أختيل كيف ستصبح حيايت. لسنا معتادين على النظر لألمور ب
د أالحظ كل يوم ما الذي جيري بطريقة سيئة يف حيايت، عالشكل. شخصيا، مل أ

 ..دعك من أن أختيل الطريقة اليت أرغب يف أن تكون عليها
عندما مسحت لنفسي أبن أحلم، كان أول شيء خطر ببايل، لو كان كل 

، ومقدسةشيء ممكنا، أن أغري مهنيت. كنت مدرسا، ابلتأكيد هي مهنة نبيلة 
الغالب تكون مملة.   واليت يفدة لتالميذ ال يقدروهنا لكنين اكتفيت من تدريس ما

كنت أعرف طبعا أننا إذا تعاملنا معهم بطرق خمتلفة سوف نقوم بتحفيز رغبتهم 
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وأن أن نلهمهم، لكنين كنت ملزما بتطبيق املنهج حرفيا  ويف النهايةيف التعلم 
دا مع طالب ابألساليب البيداغوجية يف قاعة الدرس، أساليب ال تتوافق أب أتقيد

 ومما يتطلبههذا اجليل. مل أعد أحتمل أن يتم حصري من طرف اإلدارة من جهة 
الواقع من جهة أخرى، كاان طرفني خمتلفني متاما. كنت راغبا يف القليل من اهلواء 

نفسي يف جمال فين. كنت  وأن أثبتالنقي، يف أن أغري مهنيت بطريقة جذرية، 
التصوير الفوتوغرايف. كنت  شغفي كانو أحلم أبن أجعل من شغفي مهنيت، 

أحب أن أمجع كل تعابري الوجه يف لوحات تربز شخصية الشخص الذي 
أصوره، مشاعره، حاالته الروحانية. حىت تصوير حفالت الزفاف كان جيذبين. لو  

خاصا يب. لن يكون مثل هذه  ستوديوكان كل شيء ممكنا، كنت ألفتتح 
ون معىن، ال، سيكون ستوديو خمتصا يف التقاط املصانع اليت تبيع صورا جاهزة، د

. صوري وطبائع صاحبهاالصور يف اللحظة نفسها، صور حيوية، جتمع تعابري 
صاحبها، سوف تقوم  وفيما يفكرتروي قصصا. عندما تراها، تفهم ماذا يشعر 

، نظرات األخت الكربى اليت وخماوف أصهاركبتوضيح مشاعر اآلابء، آمال 
دورها، نظرات املطلقني الذين يقولون ألنفسهم أن العرسان  تتساءل مىت سيحني

اجلدد يؤمنون بوجود اباب نويل. أريد أيضا أن أخلد سعادة األشخاص، حىت 
يتمكنوا طوال حياهتم من إلقاء نظرة جتعلهم يغوصون جمددا يف أجواء ذلك اليوم 

جحة حتكي أخرى ابملشاعر اليت انتابتهم حينها. صورة ان ويشعرون مرةالكبري 
 .أكثر ما حيكى يف حوار طويل

مسعة خاصة. اجملالت  وستكون لهسيكون للستوديو خاصيت جناح كبري 
. سوف أعرف أخريا بفضل موهبيت. إجنازايتاملهتمة أبعمايل ستنشر البعض من 

أجل، سيكون هذا رائعا. سوف أجعل األسعار معقولة حىت يتسىن جلمهور 
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سوف أمتكن من جين ضعف أو حىت ثالثة  عريض التمتع خبدمايت. مع ذلك،
أضعاف الراتب الذي أتقاضاه كمدرس. سأمتكن أخريا من أن أشرتي منزال 
لنفسي. منزل مجيل سأقوم بتصميمه بنفسي حىت يتم إنشاؤه. سوف تكون يل 
حديقة سأطالع الكتب فيها خالل هناايت األسبوع، مستلقيا على كرسي طويل 

، رائحة وآخذ قيلوليتوف أستلقي على العشب حتت ظالل شجرة الزيزفون. س
. هذا وأحبهامع امرأة حتبين  وابلطبع سأكوناألقحوان تدغدغ خياشيمي. أيضا 

سيحدث من تلقاء نفسه.. سوف أتعلم أيضا العزف على البيانو. لطاملا رغبت 
أعزف  ومث سوفيف اللعب على هذه اآللة! هذه املرة، سأقوم بذلك. 

، يف صالوين الكبري، بينما تشتعل األخشاب يف املدفأة. مقطوعات شوابن، ليال
 .من وقت آلخر. سوف تكون سعاديت معدية وأعزف هلمسوف أدعو أصدقائي 

 .مسكتك سيدي -

 أوه، عفوا؟ -

 هل تريد قطع ليمون أم صلصة حريقة؟ -

 .ليمون، شكرا -
ها مصوبة ـأن نظرت إىلكانت السمكة أبكملها موضوعة يف طبقي، خيل 

وي. أحسست ابلذنب حللمي ابلسعادة بينما ماتت هذه السمكة ألجلي. حن
 .ها حنويـهذا بتصويب نظراتـإهنا تذكرين ب

كنت متفاجئا ألن حلمي مل خيرج عن املقاييس العادية. مل أكن يف حاجة 
أكون جنم روك أو رجل سياسة  وال ألنألن أصبح ميليارديرا حىت أصري سعيدا، 
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ويها يبدوان بعيدي تاحللم البسيط والسعادة اليت حيمشهور. ومع ذلك، هذا 
املنال. أدين للمعلم بفتح ابب يريين كيف ميكن أن تكون حيايت. ابب ما أن 

الشاسع بني  وأرى الفرقيغلق سيرتك خلفه طعما مرا عندما أعود إىل وعيي 
 .واحللماحلقيقة 

. يف رتنتاإلنبقيت يل املهمة األخرى. تساءلت أين إبمكاين ولوج شبكة 
أحد الفنادق دون شك، على شرط أن يكون فاخرا كفاية حىت يكون ملحقا 

كنتيجة لذلك. لكن هناك احتمال أن ال يسمحوا يل ابستعمال   إنرتنتبشبكة 
شبكتهم مبا أنين لست نزيال عندهم. حسن، سأحاول غدا. سأجرب حظي يف 

 .على ذلك بناءاوسأتصرف أحد الفنادق الفخمة القريبة. سوف أخرتع كذبة ما 
. كانت وتلومينمل تبدو السمكة موافقة على الفكرة. ظلت تراقبين بعينها 

شهييت لألكل منعدمة، طلبت احلساب أخريا، اتركا طبقي ممتلئا للنصف. آسف 
 .عزيزيت، لقد قتلت هدرا

يف اخلارج، كان اجلو يبعث على االسرتخاء. عثرت على "هانز" و "كلوداي" 
شطائر مل تكن  وعلى عجل ومها واقفاناالت. كاان أيكالن أمام قاعة االحتف

تبدو شهية على اإلطالق. أمر طبيعي: ملاذا نستمتع ابألكل؟ سنربح املزيد من 
تكلفة. ابختصار: أمر عقالين  وهذا أقلالوقت إذا ما تناولنا طعامنا وقوفا، 

 !أكثر

 .سيقيةهما يف جوقة مو ـمساء اخلري "جوليان"! قاال بصوت واحد كأن -

 ما بعد الظهر؟ـمساء اخلري لكما! إذن، كم معبدا زرت -
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 ."لنقل أننا استثمران يومنا جيدا، أجاب "هانز -

 ."العرض سيبدأ بعد قليل، هتفت "كلوداي -
كانت قاعة احلفالت عبارة عن مدرج يف اهلواء الطلق. كان املدرج ممتلئا 

يف وسطها. مبا أنين كنت  تقريبا، جلسنا يف اخللف، يف املدرجات العليا لكن
ـــ يتعلق ابملوسيقى، كانت لدي بعض املآخذ جتاه ال فيمامتطلبا جدا 

نوع من الكسيليفون كبري احلجم مصنوع من خشب البامبو يصدر  -"نغاميال"
جمموعة حمددة من األصوات غري رقيقة. هذا املساء، كان هناك على األقل مثانية 

دى قوة الصوت الذي ارتفع يف مب فوجئترض، الع وملا بدأمنها على املسرح، 
املدرج. كان الصوت يف البداية يصم اآلذان بل كان عبارة عن نشاز، لكن نوعا 

أن أعرتف أبنه كان هناك شيء من السحر  علىبعد.  فيمامن االنسجام ظهر 
يكتنف هذه املوسيقى القليلة التناسق ابلنسبة لشخص قادم من الغرب. خالل 

األحلان يبدأ يف ختديرك، جتد نفسك يف حالة أخرى حمموال على  حلظات، تكرار
. انبعثت رائحة خبور قوية يف املدرج، يف ومتلكت فكركأنغام استحوذت عليك 

 دقيقة، ألنين. بعد مضي عشر أو رمبا عشرين وأحاطت ابجلمهورأماكن عدة 
فقدت اإلحساس ابلوقت، ظهرت الراقصات على املسرح، مرتدايت مالبسهن 
التقليدية الغنية ابأللوان اجلذابة. كانت تسرحياهتن راقية متثلت يف شينيون مزين 

هن الراقصة كانت دقيقة، انعمة. كل حركة  ـ. خطواتوابألشرطة الرقيقةابجلواهر 
مثيل هلا. من بعيد متكنت من رؤية أعينهن، كانت  ونعومة الكانت حتمل أنوثة 
، كنا اتيمنتشيء: لقد كن واحدة فهمت كل ش ويف حلظةنصف مشمئزة، 

. كان مذهال أن تراهن يف هذه احلالة من احلركات املثالية وهن منوماتيرقصن 
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اجلمهور.   ونقلتها إىلهن ـاملتناسقة مع أصوات الطبول اليت حافظت على نشوت
هن يف الفضاء حمسوبة، متاثلهن مذهل. كانت أيديهن تلعب دورا ـكانت تنقالت

حرك يف سلسلة من احلركات الدقيقة، منظمة للغاية مهما يف الرقص. كانت تت
تساوت فيها األانقة مع الدقة. كان اجلمهور مأخوذا ابلعرض، أحسست أن 
املشاهدين يتحركون ابنسجام مع الراقصات. سحرتنا روائح البخور. كان "هانز" 
الوحيد الذي يلقي نظره على ساعة يده من حني آلخر. كانت "كلوداي" 

 .لعرضخاضعة لسحر ا
عليها أن جتذب انتباه كان ها، ظاهرة  ـخيل يل أن روحها سرتتفع من مكان

زوجها حمب التحليل العلمي. تسارع النسق شيئا فشيئا، والصوت املتصاعد 
روحي واليت مل تعد ملكي.  وسيطر علىعقلي  واستحوذ علىللطبول صار أقوى 

املسرح  خيط من روحي. أضواء وأغرقت كلرائحة البخور سكنت جسمي 
هتز ـبدأت تدور داخل رأسي يف حني أن كل خلية من خالاي جسمي أخذت ت

 .وفق اإليقاع
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صعب أن تقود السيارة ليال بعد أن تشهد حفال مماثال. حلسن احلظ، كان  
كافيا أن أتبع سيارة اهلولنديني دون أن أشغل ابيل ابلتفكري يف الطريق. كنت 

: لقد حافظ على كل مداركه العقلية "هانز"-أعرف أنه إبمكاين الوثوق ب
بدت يل الطريق طويلة للغاية.  ومع ذلكسليمة. قدت سياريت بطريقة آلية، 

عربها كي ال  وحنن منرأن أنتبه  علىحتصى كان  وقرى الاجتزان غاابت، حقوال 
أدهس أحد املارة الذين مازالوا يف اخلارج. األصعب من هذا كان أن أتفادى 

ري يف كل اجتاه، يف أغلب األحيان كانت أضواءها ال تعمل. السيارات اليت تس
ال خيشون املوت.  وهلذا هميؤمن البالينييون أبن األرواح تعود يف أشكال أخرى 

هذا جعلهم يصبحون أقل حذرا، إن كانوا مرتجلني أو وراء مقود السيارة.. 
 .القاتل املسكني الذي كنته كان عليه أن يضاعف من حذره

يقارب منتصف الليل عندما وصلنا إىل شاطئ "مبيرتان". كان كان الوقت 
الظالم حالكا، لكن النقاط املضيئة كانت تدل على وجود عدة أشخاص يف 
أماكن خمتلفة من الشاطئ. كان القمر يتخلص للحظات من السحب اليت 

األبيض البارد على األمواج الصغرية اليت تالمس  ويسلط نورهحتاول حجبه 
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دان أنفسنا حنن الثالثة أمام عامل ينظم عمليات الدخول إىل الرمال. وج
 .الشاطئ

 ."طاب مساؤك، قدمنا ملشاهدة السالحف، قال "هانز -

مساء اخلري. لديكم احلق يف الدخول إىل الشاطئ إذا ما اتبعتم التعليمات:  -
عليكم أن ال تقرتبوا من السالحف الكبرية ملسافة تقل عن مرتين اثنني. يتوجب 

ليكم أيضا أن ختفضوا أصواتكم. كذلك عليكم أن تظلوا يف طرف اليابسة ع
 .ليس لديكم حق التواجد يف املساحة اليت تفصل السالحف عن البحر

 .حسن -

 .أمتىن لكم سهرة طيبة -
خطوان الشاطئ يف صمت، شاعرين ابهلواء الساخن املفعم ابلروائح البحرية 

داكنة موزعة على الشاطئ: سالحف تبلغ املختلفة. متكنا من متييز كتل كبرية 
. كانت تبدو وعشرين كيلوغراما وتزن مائة وعشرة سنتيمرتاتمن الطول مرتا 

ها انئمة على الشاطئ. الضوء الباهت الذي كان يسلط عليها ـجامدة، كأن
بطريقة جزئية، مثل نور مساوي، جعلها تبدو مثل كائنات ما قبل التاريخ مثرية 

بتمنع، لوقت طويل. مل نكن لنفسد هدوؤها أبدا. كانت  للقلق. أتملناها،
تستعد إلمتام أمجل عمل يف العامل يف صمت مقدس، خدشه ابلكاد هدير 

هاية، حماطني ابلسكينة، خمدرين ـاألمواج اخلافت. كنا غارقني يف كون من الالن
 .بسحر هذه اللحظة النادرة، كنا نشعر ابلنبض الصامت لقلوبنا يضج أعماقنا
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ت عدة دقائق على هذه احلالة، دون أن ننطق بكلمة واحدة، مث مض
توجهنا حنو جمموعة من األشخاص متجمعني يف مكان غري بعيد عنا. كانوا 
ينتمون جلمعية تعىن حبماية الطبيعة، أسرعوا على الفور حلضور احلدث. كانوا 

 يف انتظار أن تفقس، ألنه ما أن خترج ويراقبون البيوضحيمون السالحف 
هم ـها وحيدة على الرمال. أوضحوا لنا أنـالسالحف الصغرية حىت ترتكها أمهات

ميلكون دفرت للوالدات السنوية كي يتابعوا اإلحصاءات كل سنة. كان الصيادون 
يطاردون السالحف على مدى قرون، لكن احلكومات املستاءة من اهلجوم 

إىل منع هذا النشاط. املكثف املؤدي إىل اختفاء أنواع من احليواانت، انتهت 
يف  وكان العاملون، وساقمنذ ذلك الوقت أصبح الصيد الغري شرعي على قدم 

جمال البيئة يبذلون بعض اجلهود ملراقبة الشواطئ النادرة املعنية خالل موسم 
  .اإلابضة القصري: ليلة أو ليلتان كل السنة

ئ، منذ ولدت السالحف، اليت ستبيض الليلة، هنا، على نفس هذا الشاط
ما يزيد عن مخسني سنة. سافرت كل هذه السنوات، اجتازت عشرات آالف 

يف نفس املكان الذي ولدت فيه منذ نصف قرن.  وعادت لتبيضالكيلومرتات، 
وكان مل يعرف أحد السبب، مل يقدر أي عامل على تفسري هذا. هكذا ببساطة، 

 .مؤثرا هذا
ل حكمة جمهولة. ملاذا أتملت السالحف الصامتة، حترس سرا ألفيا، حتم

عادت إىل هنا؟ كيف متكنت من تذكر هذا املكان؟ كيف متكنت من أن تتوجه 
عرب احمليطات لتعود إىل هنا، يف املكان الذي ولدت فيه؟ ما هو املغزى من هذا؟ 

 .العديد من األسئلة اليت ظلت دون إجابة
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يون متسعة انتظران تفقيس البيوض ملا يقارب الثالث ساعات، مث أتملنا بع
السالحف الرضيعة تتوجه حنو البحر، جتتاز دون تردد األمتار  ،وجسةمتوقلوب 

القليلة اليت تفصلها عن املياه. أخربوان أن معظم هذه السالحف سوف متوت 
: أمساك ومن ضمنهمخالل الساعات القادمة، سوف تلتهمها كائنات مفرتسة 

بحر تكون فرصتها يف النجاة من الوصول إىل أعماق ال تكمنالقرش. تلك اليت 
أكرب. حسب اإلحصاءات، من بني كل مواليد هذه الليلة، واحد فقط سيعيش 

 .للنهاية

 .احلياة مثل لعبة اليانصيب، قالت "كلوداي" خائبة الظن -

احلياة سباق متواصل، رد عليها زوجها حبزم. السريعون فقط هم من  -
يهتمون ابمللذات سيموتون.  سينجون. أولئك الذين يرتاخون، يتكاسلون أو

 .جيب دائما أن تكون يف املقدمة
مسعته على حد السواء.  وابلكالم الذيكنت منبهرا، ابلسالحف الوليدة 

هذا مذهل: قام كل شخص بتلخيص نظرته للحياة يف بضع كلمات. آخر 
جملموعة  وأعطت معىنقطعة من األحجية اهلولندية وضعت يف مكاهنا الصحيح، 

ليت شهدهتا. فهمت اآلن ملاذا قبلت "كلوداي" لعب دور ربة املنزل املشاهد ا
الذي فرضه عليها زوجها، لقد قامت ابختيار الرقم اخلاطئ. عندما خنسر فإننا 
خنسر، ال يوجد شيء لفعله حيال ذلك. ال نقدم حججا عندما خنسر يف 

ولة تغيريها. الكازينو أو يف اللوتو. تظل األشياء كما هي، ال فائدة ترجى من حما
على التمتع  وعدم قدرته"هانز" فهمت بشكل أفضل هوسه ابحلركة ــــ ابلنسبة ل

 .ببعض حلظات الراحة
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ن كانت لدى السالحف أيضا معتقدات حول احلياة، أو رمبا إتساءلت 
 .ها هو ما ميكنها يف النهاية من العيش يف وائم مع بعضها البعضـالعكس، غياب

وتساءلت تتوجه بسالم حنو مكاهنا الطبيعي،  أتملت السالحف الرضيعة
ستعيش لتعود هنا جمددا، بعد مخسني سنة، عندما تبلغ بدورها السن اليت  أيها

 .هب فيها احلياةـت
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عدت إىل شاطئي بسالم، مث أخذت محامي اليومي وتساءلت كيف 
، ستكون رحليت إذا ما كنت سلحفاة رضيعة. مبا أنين كنت بطبعي فريسة للرتدد

 .تساءلت إن كان التعبري "آتكله الشك" مل حيمل معىن خاصا يف هذا السياق
يف الغد، استيقظت مبكرا بعد قسط قليل من النوم. أردت أن أجد فرصة 

 .للقيام ابألحباث اليت طلبها املعلم قبل أن أذهب للقائه أبسرع وقت ممكن

يت. بعد سيار  وقفزت إىلعينت بواسطة دليلي السياحي أقرب فندق إيل 
مضي عشرين دقيقة، أبطأت يف سرعيت أمام مدخل "أمنكيال"، بدون شك هو 

محيمية. ابتلعت لعايب عندما وصلت  وأيضا أكثرهاأحد أفخم الفنادق يف العامل 
إىل مدخل احلديقة، وراء مقود سياريت املستأجرة بسعر خبس، تنبهت للتو 

ن االستكشاف على الطرقات ها بعد أايم مـمنفر الذي أبرزته قذارتـلشكلها ال
املغربة للجزيرة. أنقصت سرعيت لدى عبوري املدخل احملاط بوفرة من األزهار، 

أبعد ما كان ممكنا عن جهة  وركنت سياريتأصدر ضجيجا،  أالآمال 
االستقبال. اتبعت املسار اجلميل املؤدي إىل مدخل الفندق، كان يتعرج عرب 

ناية. كان العشب ممتدا على أرض وعرة. بع ونبااتت قدتحديقة مليئة أبشجار 
رأيت فوقه رجلني جالسني على ركبهما حيمل كل واحد منهم مقصا يف يده،  
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كاان يقلمان العشب ابهتمام. يف أماكن مثل هذه، كان ممنوعا استعمال آلة جز 
نها تزعج راحة النزالء بضجيجها. لبثت جامدا بضع حلظات قبل أن ـالعشب أل

نيا أن اتبع مشية طبيعية كي أبدو مثل بقية النزالء. كان أواصل طريقي، متم
صعبا أن أواصل على هذا النسق عندما رأيت مجال املشهد الذي يوفره املوقع،  

 وجزئيا دونكادت أنفاسي تنقطع لرؤيته. سلسلة من املباين دون أرضيات 
ب من أنواع اخلش نشاؤهاإجدران، مجعت على الطراز االستعماري املعاصر، مت 

وكانت هب للناظر تدرجات لطيفة بلون الكرميا، ـاجلميلة ت ومن األحجارالنادر 
على جهة البحر. أمامها توجد ثالث مسابح مذهلة ترتفع على ثالث  تفتح

مستوايت. كان املسبح األول ممتلئا إىل حافته ابملياه اليت كانت تنزلق بصمت 
املياه  وبدوره كانتاألول، حنو املسبح الثاين، الذي كان يف ارتفاع أخفض من 

تنزلق منه حنو املسبح الثالث. يشكل حموري، عن بعد، كان املشهد مندجما مع 
البحر بلونه األزرق املماثل للون املسابح. كانت املسابح مدرجة بطريقة ساحرة 

وفوقها لون ابألزرق عن عمد ليتماشى معها.  وكأن البحرمع املشهد حىت بدا 
وبعض الالمتناهي للسماء. انتشرت بضع أشجار جوز اهلند  اللون األزرق انتشر

. شعرت أبنه وروعة املكانبطريقة منظمة كي تزيد من مجال  االستوائية األشجار
ال شيء ميكن أن يضاف أو حيذف دون أن يؤذي هذا اجلمال. هدوء اتم خييم 
على املكان، ال وجود حلضور بشري. األرجح أن النزالء يفضلون اخلصوصية 
اليت توفرها هلم املسابح اخلاصة أمام كل جناح، احملاطة حبدائق أنيقة حتميهم من 

 همـوصمت ببدالتالنظرات املتطفلة. قلة من العاملني كانوا يظهرون يف هدوء 
ذات اللون املوحد مع اجلدران، كانوا يسريون كاألشباح بني أعمدة املباين 

 إحساسيبسوء أكرب لعدم  املبعثرة. واصلت طريقي حنو االستقبال، شعرت



 

69 

ابلراحة للتواجد يف هذا املكان. استقبلين رجل مميز، يرتدي بدلة من لون واحد 
 .ومبتسمهو أيضا، لطيف 

 .أخذت نفسا عميقا

 .لو مسحت اإلنرتنتمرحبا، أرغب يف استعمال جهاز متصل بشبكة  -

 هل تقطن هنا اي سيدي؟ -
بكل أتكيد أنين لست نزيال  ملاذا قام بطرح هذا السؤال علي؟ إنه يعرف

عندهم. قرأت يف دليلي السياحي أن الفندق يوظف مائيت شخص كي يعتنوا 
ها ـويستعملونبسبعني نزيال. العاملون حيفظون أمساء القاطنني هنا عن ظهر قلب 

كل مرة يصادفون أحدهم فيها. "كيف حالك سيد مسيث؟" "إنه يوم مجيل   يف
 "يف صحة جيدة سيد كينغسيدة غرين أليس كذلك؟" "تبدو 

ال، أنزل يف فندق "ليجيان"، كذبت و ذكرت فندقا يقع يف جهة أخرى  -
أن أتصفح  وأحتاج بشدةمن اجلزيرة. لدي بعض األشغال يف اجلهة الشرقية 

 .لبضع دقائق اإلنرتنتشبكة 

 .اتبعين من فضلك سيدي -
قبايل. كانت قادين إىل قاعة أنيقة جمهزة جبهاز كمبيوتر شغال، جاهز الست

الغرفة أكثر اتساعا من شقيت اليت أقطن فيها يف الداير، كانت القاعة مفروشة 
أبانقة، سجاد مسيك على األرض، زينة مشغولة من اخلشب االستوائي على 

وعلى اجلدران، ابب من البلور مقسم يف مربعات صغرية مبقبض منحوت أبانقة 
 .يفوق سعره سعر تذكرة طائريت األغلب
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النتائج اليت عرضها حمرك البحث ملدة ربع ساعة تقريبا قبل أن  تفحصت
 .أدخل إىل صفحة تتضمن املعلومات اليت أريدها

ما قرأته أكد يل ما حتدث عنه املعلم إبجياز: جتمع خمابر الصيدلة املرضى 
املتطوعني، املصابني مبرض معني. يوزعون على نصفهم الدواء اجلديد الذي 

 وهو عبارةالنصف اآلخر دواء ومهيا،  ويوزعون علىا املرض يفرتض أنه يعاجل هذ
، ليس هلا أي أتثري على اجلسم، لكنها تشبه وغري مضرةعن مادة غري فعالة 

هم يتناولون ـالدواء يف كيفية تقدميها. هؤالء املرضى بطبيعة احلال ال يعرفون أن
يقوم الباحثون دواء ومهيا: لديهم اعتقاد أن هذا العالج سيشفيهم من آالمهم. 

مدى  ولكي يثبتوابعد بتقييم النتائج املتحصل عليها من جمموعيت املرضى.  فيما
جناعة الدواء اجلديد، جيب أن تكون نسب حتسن أولئك الذين تناولوه أعلى من 

 .نسب حتسن الذين تناولوا الدواء الومهي
ذا هكذا اكتشفت أن لدى الدواء الومهي أتثري معني على املرضى، كان ه

مثريا للدهشة، مبا أن املرض كان حقيقيا يف حني أن الدواء الومهي كان جمرد 
حملول عدمي الفائدة. التأثري الوحيد لديه كان على املستوى النفسي: ظن املرضى 

استغرايب ابلفعل،  والذي أاثرهذا اعتقدوا أنه سيشفيهم.  وبناءا علىأبنه دواء 
لشفاء فيها كفيال لعالج املرضى. بلغت هو عدد احلاالت اليت كان االعتقاد اب

% تقريبا! حىت اآلالم أمكنها أن ختتفي! الدواء الومهي 30نسبة هذه احلاالت 
% من احلاالت! كان املرضى يشعرون ابألمل، 50أكثر فاعلية من املورفني يف 

صغرية مصنوعة من السكر أو من أي مادة أخرى غري  وتناول حبةيعانون، 
 ..ابلقضاء على آالمهم. يكفي أن يؤمنوا بذلك مؤثرة كان كفيال
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هة املتعلقة أبمراض متنوعة. ـواصلت البحث، مذهوال من كمية األرقام املشاب
ي، شعرت بلزوجة أصابعي على لوحة املفاتيح: مت ـي يف مكانـمث رأيت رقما مسرن

جمموعة من املرضى دواء ومهيا على أنه يعتمد يف العالج الكيمياوي  إعطاء
الشاشة. هؤالء املرضى ابتلعوا  م% منهم فقدوا شعرهم. فغرت فمي أما33و

قرصا من السكر معتقدين أنه دواء يسبب فقدان الشعر كأحد األعراض 
شعرهم! لكنهم مل يتناولوا شيئا آخر أبدا سوى هذه  وفقدوا ابلفعلاجلانبية، 

 القطع الصغرية من السكر، رابه! كنت مرعواب، مذهوال بسبب قوة هذه
االعتقادات اليت أحل عليها املعلم. كان هذا ببساطة أمرا ال يصدق. مع ذلك  
كانت األرقام حقيقية، نشرت من طرف خمتربات معروفة بتخصصها يف العالج 
الكيمياوي. يف اللحظة اليت تلت ذلك، كنت اثئرا بعض الشيء، ملاذا ال يتم 

عالم؟ سوف يفتح هذا ها لإلـالكشف عن هذه النتائج للعموم؟ ملاذا ال يعهد ب
اجملال ملناظرات تقود للتشكيك يف صحة العلم. إذا كانت الظواهر النفسية 

، ملاذا نركز األحباث على وعلى األمراضتستطيع إحداث أتثري مماثل على اجلسم 
أبدا من التأثريات اجلانبية؟ ملاذا ال نركز  وال ختلواكتشاف أدوية مرتفعة الثمن 

 اض عن طريق العالج النفسي؟أكثر على شفاء األمر 
تركت الكمبيوتر مفتوحا على الصفحة اليت تقدم  وعن عمدتركت الغرفة 

هذه األرقام. مع قليل من احلظ، سيرتأس النزيل الذي يدخل هنا مؤمترا صحافيا  
 .كبريا. ليس ممنوعا أن حنلم
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قمت بتحية عامل االستقبال بشيء من اإلمهال عندما غادرت، ابلطبع 
أهتم لدفع مثن الوقت الذي قضيته أمام الكمبيوتر: سيبدو هذا غريبا دون أن 

   .على واحد من السكان
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11  

 .صباح اخلري! قلت للمرأة الشابة اليت جاءت الستقبايل كالعادة -
آيت إىل هنا من فندق " أمنكيال". رؤية  ونصف كياحتجت ساعة 

رق فورا يف حالة عميقة من ها كانت كافية جلعلي أغـب واحلديقة احمليطةاحلجرات 
الراحة، كأنين صرت فوق سحابة صغرية، أو مثل اإلحساس الذي ينتابك عندما 

وراحته تعيد فتح أنبوب كرمي الوقاية من الشمس الباقي منذ السنة املاضية 
 .للحظات إىل املكان الذي قضيت به إجازتك األخرية ترجعك

 .املعلم "سامتينغ" ليس هنا اليوم -

 عفوا؟ -
يبدوان يل  وهذا املنزلأعادين كالمها بعنف إىل األرض. ليس هنا؟ املعلم 

 .ملتصقان ببعضهما لدرجة أنين مل أستطع ختيل أنه ميكنه أن يغادر املكان

 رمبا هو غائب، لكنه سيعود صحيح؟ -

 .سوف أنتظره
مدت يل ورقة ابهتة اللون مطوية ، طلب مين أن أعطيك هذا، قالت و ال -

 .إىل أربع
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ذا أراد أن يفسر غيابه، ملاذا ببساطة مل يقم بتبليغ املرأة إترك يل رسالة؟ 
 :وجودها وقرأت متناسيارسالته شفواي لتقوهلا يل؟ فتحت الورقة 

 :قبل حلول لقائنا القادم

 .دون كل ما مينعك من حتقيق حلمك يف العيش بسعادة -

 ."وو اصعد إىل قمة جبل "سكو -

 سامتينغ
وو"؟! لكن هذا ميثل على األقل أربع أو مخس  ل "سكوأصعد إىل قمة جب
 !احلر! ملاذا مل خيرت جبل "آانبريان"؟ ويف هذاساعات من التسلق! 

 .راقبتين مبتسمة، مل تكن مهتمة أبدا مبشاغلي

 هل قال شيئا ما عندما سلم إليك الورقة؟ هل أضاف تعليقا؟ سألتها؟و  -

 تفهم؟ قال إنك سوفو ال شيء مهم. طلب مين أن أعطيها إايك  -
فهمت خاصة أنه مل يكن هنا الستقبايل، أان الذي الزال أمامي ثالث أايم 

 .فقط قبل رحيلي. كنت حمبطا للغاية

 هل تعرفني إن كان سيكون هنا غدا؟ -

 .ها ال تعرف شيئاـبدون شك، أجابت بنربة تدل على األغلب أن -
عليه غدا صباحا، و إين إذا صادفته، أتكدي من أن تقويل له أبنين سأمر  -

 .أن أراه ابلتأكيد علىأعتمد عليه. جيب 

 .قدمي وأان أجرسياريت  وعدت إىلها ـغادرت
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 أال علىوو"، مشال اجلزيرة، دون محاس. جيب  توجهت حنو جبل "سكو
 .حلول الليل ونزوال قبلأأتخر إذا ما أردت أن أتسلقه صعودا 

افة الطريق. مثان أو عشر بعد بضع كيلومرتات، رأيت طفال يسري على ح
ن رأى إسنوات، ال أعرف: مل أكن ماهرا أبدا يف تقدير أعمار األطفال. ما 

. مل يكن لدي أي سبب مينعين من أن هامهـورفع إبسياريت حىت توقف عن السري 
 .أقله. صعد إىل جانيب اببتسامة متباهية

 ما امسك؟ -

 ."كيتوت" -

أربع أمساء ابلينية يف الطائفة  مل يكن هذا مفاجئا: مل يكن يوجد سوى
األكثر شيوعا. عندما نلتقي شخصا ال نعرفه هناك إذن احتمال من أربعة أن 

 ."يكون امسه "كيتوت

 أال توجد دروس اليوم؟ -

 .ال، ليس اليوم -

 هل أنت ذاهب إىل والديك؟ -

 .والداي متوفيان -
أيت أنه مت نفسي على محاقيت عندما ر ـابتلعت لعايب، مث سرعان ما ل

 .حافظ على ابتسامته

 .هو ال يزال يبتسمسبوع املاضي، قال موضحا و توفيا يف حادث سيارة األ -
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ارتبكت قليال، مع أنين كنت أعرف أن عالقة البالينيني ابملوت ختتلف عن 
عالقتنا به. اعتقادهم بعودة الروح دفعهم إلعطائه معىن آخر خمتلفا متاما عن 

لنسبة هلم، هذا ليس أمرا حمزان. أتملت الطفل املبتسم، املعىن الذي نعطيه له. اب
تغرس يف  وأنتمي حلضارة، اعرتفت لنفسي أبنين أود لو كنت ابلينيا وللمرة األوىل

معتقدات إجيابية كهذه. للحظات طويلة تساءلت كيف كانت حيايت لتصبح إذا 
 .ما كان تصوري ملويت خمتلفا

 .ت طريقيوواصلوضعت الطفل يف القرية التالية 

 .ال وجود لغيمة واحدة كي ختفف من حدة الشمس

بدا الصعود إىل قمة اجلبل متعبا. بدأت فعال أتساءل إن كنت سأجد اجلرأة 
حال مل أر ما الفائدة اليت  وعلى أيللقيام بذلك. مل تكن لدي الرغبة بصراحة، 

؟ ما هذه املهمة؟ ما اهلدف منهاـب إىلمن وراء ذلك. ملاذا عهد  يلإستعود 
عالقتها ابحلوار الذي أجريناه، برغبيت يف العيش بسعادة؟ ال عالقة هلا. إذن، 

نه لدي مهمة أخرى ذات صلة ابملوضوع. تلك املهمة. من األفضل إملاذا؟ مث 
 .أن أتفرغ هلا

كلما تقدمت حنو اجلبل كلما وجدت أعذارا أخرى كي ال أتسلقه. ال جيب 
م. حسن إذن، يف احلقيقة ال رغبة لدي أن أكذب على نفسي، هكذا قال املعل

إطالقا يف تسلق اجلبل. مل أكن يف حاجة ألن أدعم قراري أبسباب عقالنية. 
من املفرتض أن أكتشف شيئا يف هذا  وإن كانسوف أقول احلقيقة للمعلم إذا. 

 .املكان، سوف أكتفي أبن خيربين إايها. أان قادر على فهم ما يتم شرحه يل
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حة لقراري، كأنين حتررت من وطأة جسم ثقيل. استدرت شعرت فجأة ابلرا
 !وحنو شاطئيسياريت  ومألت خزانيف التقاطع املوايل 

كلوداي" عندما  وصادفت "هاية الظهرية. ركنت سياريت ـوصلت هناك يف ن
 .كنت أسري حنو كوخي

 مرحبا "كلوداي". يوم مجيل أليس كذلك؟ -

 .لك غدا، قالت مبتعدةأجل، الطقس رائع اليوم، سوف ندفع مثن ذ -
العبارات اخلالية من املعىن اليت تقبلتها دائما دون أن أفكر فيها بدأت 

فيه كانت  واألشياء اجليدة" كان أقرب إىل التعاسة، عامل: كلودايتدغدغ مسعي. 
أمامها إحداها، تنظر  وعندما تظهرها ال تستحقها، ـإذا زائفة. رمبا تعتقد أن
 .عاجال أم آجال "كلوداي" أن تدفع مثنها
الرمال، مستندا بظهري إىل جذع  وجلست على، وبقلمتسلحت بدفرت 

خنلة، مغتنما ظلها اخلفيف. كان الشاطئ خاليا، كان هنالك مركب صيد يف 
 .وبني األفقعرض البحر، الدال الوحيد على وجود بشري بيين 

كتب أنين أ إىلبدأت بتدوين كل ما خطر ببايل البارحة يف املطعم. خيل 
 .سوف يقرأ ورثيت عن احلياة اليت رغبت بعيشها -وصية سعاديت. إذا ما مت

احلياة املشتهاة؟ صعب أن أجيب بطريقة  هما الذي مينعين من عيش هذ
ها ـأن أغوص يف التفاصيل. تذكرت النقاط اليت قمت إباثرت علىشاملة. جيب 

يت متنعين من من السهل أن أجد األسباب ال ولألسف كانواحدة تلو األخرى، 
 .ولوجي لعامل السعادة ويف النهايةحتقيق أحالمي، مشاريعي، أفكاري 
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بعد الليل  فيما، كان حزينا أن أراقب وأان أكتبقضيت ما يقارب الساعة 
شخص، عشت أوقاات سعيدة، لكن كان  كلالذي يسقط فوق البحر. مثل  

سعادة حكرا ما كانت الـلدي شعور أبنين مل أخلق ألعيش سعادة مطلقة. رب
 .على بعض األشخاص، بعض املختارين الذين مل أكن من ضمنهم

 .حان وقت سباحيت الليلية، سبحت بصمت لوقت طويل، طويل جدا
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 .استيقاظي املبكر صباحا سوف ينتهي أبن يصبح عادة لدي
كنت أرغب بشدة يف رؤية املعلم اليوم، كنت أشعر ببعض القلق بسبب 

سياريت دون أن أنسى أخذ  وقفزت إىلنفسي على عجل  غيابه البارحة. جهزت
يف دهس  وفكرت ابستمتاعاملالحظات اليت دونتها. زدت يف سرعة سياريت 

واحد أو اثنني من املارة كي أهب هلما فرصة العودة من جديد أبكر مما كان 
 .متوقعا

شعرت ابلراحة لدى مساعي املرأة اليت حضرت الستقبايل يف مدخل املنزل 
املعطر للحديقة،  واستنشقت اهلواءل "اتبعين من فضلك". اسرتخيت تقو 

 .حييت املعلم "سامتينغ" عندما التحق يب وببهجة صادقة

 .كنت حمبطا للغاية لعدم التمكن من رؤيتك ابألمس، اعرتفت له -

 هل أحرزت تقدما يف تفكريك حول حياتك؟ -

 .أجل -

 .مبتسما إيل لدرجة كبرية، قال ةأترى: لست يف حاج  -

 .جلسنا على األرض، فوق احلصرية، كالعادة
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 .إذن، هل وجدت معلومات مهمة حول األدوية الومهية؟ سألين -
أجل، و ما قرأته قد أّذهلين، قلت له. حدثته عن نتائج حبثي البارحة يف  -

 :"فندق "امنكيال

ب ظننت أنين سأجد أدلة على أتثري األدوية الومهية على اآلالم اليت يلع -
ها دورا مهما، مثل مشاكل النوم، مثال. لكنين تفاجأت فعال ـاجلانب النفسي ب

اليت ميكن  وحىت التأثريات"عضوية"، -عندما اكتشفت أتثريه على األمراض ال
 .أن يسببها للجسم. هذا مثري لإلعجاب، قلت له

 .نعم، هذا صحيح -

اد طرق قلت لنفسي أنه أمر مؤسف أننا ال جنري أحباث إضافية إلجي -
 .عالج تعتمد على قوة اإلميان لعالج البشر

أجل، خاصة أن هذه الطريقة ليست حديثة: منذ ألفي سنة قام يسوع  -
 .املسيح ابستعماهلا

 أستمحيك عذرا؟ -

ال نتحدث أبدا عن هذا املوضوع، لكن يسوع كان يعتمد على إميان  -
 .األشخاص ليعاجلهم

 ء الثاين من "شفرة دي فينشي"؟هل هذه مزحة؟ هل تنوي كتابة اجلز  -
دون أن يعلق، احنىن فوق الصندوق الصغري املصنوع من خشب الكافور، 

 .الستغرايب، أخرج منه كتاب إجنيل



 

81 

 !أنت مسيحي؟ -

 .ال، لكن هذا ليس سببا مينعين من االهتمام ابإلجنيل -

 .هدوء، مث قرأ على مسامعي مقطعاـتصفحه ب

(: "قال 28،9مىت،إجنيل جونه ليعاجلهم )يسوع جييب مكفوفني كانوا يرت  -
هلم يسوع: هل تعتقدون أنين قادر على فعل هذا؟ أجابوه: أجل اي معلمنا. فقام 

 "بتمرير يده على أعينهم قائال: ليكن لكم ما آمنتم به

 هل قال هذا فعال؟ -
"أان يسوع  مد يل اإلجنيل املفتوح. الحظ أنه مل يقل:اقرأ بنفسك، قال و  -

أمتلك القوة جلعلكم تشفون" ال، سأهلم إن كانوا يؤمنون بقدرته على  العظيم،
 .هم سيحصلون على ما آمنوا به. هذا خمتلف متاماـالقيام بذلك، مث قال هلم أن

مل أعقب على كالمه. قرأت بسرعة هذا املقطع من "تفسري مىت". هذا 
لقرن مذهل. كيف متكن يسوع من معرفة ما ال يعرفه تقريبا أي شخص يف ا

أن أعرتف  على؟ كيف متكن من فهم أعماق النفس البشرية؟ والعشريناحلادي 
 .أبنين كنت مضطراب من الذي اكتشفته للتو

 .أخرجين صوت املعلم من ذهويل
هناك ابحث أمريكي أجرى مؤخرا حبثا حول جناعة كل أساليب العالج  -

نتائج سجلت املعتمدة يف عصران لعالج مرض السرطان. ارتكز يف عمله على 
عند جمموعة من املرضى. هذه النتائج كانت متفاوتة جدا، دفعه هذا للمضي 
قدما يف حبثه. انتهى أخريا إىل أنه يف هذه اجملموعة، املرضى الذين شفوا عوجلوا 
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أبساليب خمتلفة، لكن يف النهاية، كان هنالك شيء مشرتك مجع بني كل هؤالء 
 .املرضى

 ما هو؟ -

من املرض، كانوا على يقني مطلق أبن العالج الذي كل الذين شفوا  -
 همـويف اختياراتيتبعونه سوف يشفيهم. كانت لديهم ثقة اتمة يف أطبائهم 

 .للعالج. ابلنسبة هلم، الشفاء ينبع من الداخل

 إذن، ليس مهما نوع العالج، املهم هو أن نؤمن به؟ -

 .تقريبا -

من إصابتنا به  طيع التحققونستهذا جنون. السرطان ليس مرضا نفسيا.  -
 .بوسائل حمسوسة

ال نعرف إىل حد اآلن كل األسباب املسببة هلذا املرض. هناك ابلطبع  -
عامل وراثي، أسباب تتعلق ابحمليط، التلوث، النظام الغذائي، إخل. لكن يف بعض 

 .احلاالت، من احملتمل وجود بعد نفسي غري معروف بطريقة جيدة

 كيف؟ -

 .دث أمر حمري مل نستطع تفسريهمنذ سنوات، ح -

 ما هو؟ -
كانت هناك امرأة تشكو من أعراض سرطان الدم، "لوكيميا"، قصدت  -

قسم اإلسعاف يف أحد املستشفيات األمريكية. قاموا على الفور أبخذ عينة من 
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دمها لتحليلها، طابقت هذه العينة الرتكيبة الدموية ملرض اللوكيميا. يف هذه 
تشفى يفرض إجراء حتليل عينة اثنية لتأكيد النتيجة املتحصل نظام املس احلالة

عليها. لكن العينة الثانية طابقت تركيبة دموية عادية. لدهشتهم، طلب األطباء 
، كانت النتائج مطابقة للعينة األوىل، أي وهناأخذ عينة أخرى من دم املرأة. 

وأن ليل العينة الثانية . ظن األطباء حصول خطأ ما أثناء إجراء حتللوكيميااملوافقة 
خاطئة. كي يتأكدوا بشكل قاطع، طلبوا حتليل عينة رابعة من الدم. إال  نتائجها

. علموا الحقا وابالرتباكأن النتائج كانت مطابقة للعينة الثانية. شعروا ابلذهول 
أن املريضة تعاين أيضا من ازدواجية يف الشخصية. كانت قادرة على تغيري 

.. إحدى وأخرىكان حيدث بني كل عينة دم   وهذا التغيري. شخصيتها كل حلظة
 .الشخصيتني كانت مصابة بسرطان الدم، أما األخرى فال

   !لكنها نفس املرأة -

 .أجل -

 !هذا مثري للدهشة -

 .إنه لغز. مل نتمكن أبدا من شرحه -
، االجتاهمتحمسا لفكرة توجيه األحباث يف هذا  ومرة أخرىكنت مذهوال، 

 .ح آفاقا جديدة يف ميدان الطبسوف نفت
كي نغلق موضوع الصحة، قال يل، جيب أن تعلم أن األشخاص الذي  -

يؤمنون بوجود هللا و ميارسون شعائرهم الدينية مهما كانت، بطريقة منتظمة، أمل 
 .%29 -احلياة لديهم يكون يفوق النسبة اليت لدى غريهم ب
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 !هل تعرف، مل يعد شيء يثري استغرايب اآلن -
مثلما قلت لك املرة الفارطة، ال نستطيع أن حنكم على مدى صحة  -

ها. كما حيدث مع هللا، ال أحد ـاملعتقدات، لكننا نستطيع أن ندرس أتثريات
وجوده، لكننا نعرف أن أحد أتثريات اإلميان به هي زايدة أمل  إثباتيستطيع 

 .احلياة

 !أوه حسن، رمبا سأعود إىل الكنيسة يوم األحد -
 ت متأكدا أن ذلك سيكون له أتثري: اإلميان هو الذي يهم، و ليسسل -

الكهنة يعلمون ذلك جيدا، الطقوس الشعائرية حتافظ على التصرفات، مع أنه، و 
 على فكرة، ما هذه املدالة اليت ترتديها؟ اإلميان.

 .هذه؟ قلت مشريا إىل الصليب الصغري اهلوغونويت املعلق حول رقبيت -

 .أجل -
يل أيب عندما كان ال يزال على قيد احلياة "كي جتلب يل احلظ".  قدمها -

 .ها هدية منهـها كثريا ألنـقال يل. أان متعلق ب

هم يرفضون ـهم اجلالبة للحظ حىت أنـالكثري من األشخاص يؤمنون بقالدات -
 ..هذاـها. يف الواقع، أان ال أنصح بـاخلروج من دون

راقبت املرأة الشابة جتلب الطبق، اببتسامة اليوم أيضا، قدم يل الطعام اللزج. 
 .صفراء، مفكرا كيف سأخلص نفسي من هذا الوضع دون أن أحرج أحدا

هذا لطف منك أن تقدمي يل الطعام، لكنين ال أرغب يف اإلساءة إىل  -
 .حسن ضيافتك



 

85 

 .شرف لنا أن نقدم لك هذا، هكذا أجابتين، لسوء حظي -

 .شعرت أنين جمرب على القبول

 .ن، سأتناول القليل فقط، ألنين أفرطت يف األكل هذا الصباححس -

لمعلم "سامتينغ"، مث اختفت. الحظ هذا األخري ل آخرقدمت يل طبقا، و 
 .إحراجي وابتسم ابتسامة واسعة. كان مستمتعا كثريا

  ملاذا كذبت مرة أخرى؟ -
 . يف الواقع، هذا ال يفيد بشيء: هذا الرجلوأواصل كذبيتمل أكن ألنكر 

 .يقرأ أفكاري

أكره األكل على الطريقة جرحك بقويل إنين ال أحب طعامكم و كي ال أ -
 .لزجةالبالينية الذي جيعل األصابع 

 .ليست مشكلتكإذا مل أتفهم هذا، وإذا آذاين كالمك، هذه مشكليت و  -

 !عفوا؟ -
ليس مضمون الكالم ما جيرح، بل طريقة قوله، طريقة إيصاله. إذا ما  -

اآلخر على نواايه الطيبة، لن جنرحه.  وحنن نشكريقة جيدة، مثال صغناه بطر 
وليست كان هو شديد احلساسية، إذن بطريقة ما هذه مشكلته هو   وإال أن

 .مشكلتك

 .هذا ألنه أسهل من شرح احلقيقةـهل تعرف، أعتقد أنين قمت ب -
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 هنا، أنت ختدع نفسك. عندما ال تقول احلقيقة لآلخرين، متنحهم الفرصة -
الستغالل ذرائعك، هذا سوف يدفعك للكذب من جديد. يف الواقع هذا ما 

ها، مثل ـهاية املطاف سوف جتد نفسك تقوم أبشياء ال ترغب بـحصل. يف ن
 .تناول طبق ال حتبه.. أنت إذن أخطأت مرتني

 مرتني؟ -
أجل، ألن الكذب قبل كل شيء أمر غري مفيد لك. يقوم بنشر طاقة  -

وستشعر لك. جرب قول احلقيقة: سوف ترى، إنه أمر حمرر، بداخ سلبية جتمعها
 .يف مرة واحدة ابخلفة

 .اخلفة كلمة مقنعة، أمر مرغوب فيه عندما تتصارع مع فطائر متخمة
 يف ما يتعلق ابلصدق، مل أتبع تعليماتك ابألمس: مل أتسلق جبل "سكو -

 ."وو

 .لست متفاجئا -

 .مل تكن لدي رغبة، لذلك مل أتسلقه -

 أي أتثري حيدثه هذا، قولك للحقيقة ببساطة أقصد؟و  -

 .أعرتف أن هذا مجيل. إنه إحساس انعم

 هذا أفضل. هل أجنزت بقية املهام اليت طلبتها منك؟ -
أجل، وضعت على الورق رؤييت حلياة مثالية، مث دونت كل ما مينعين من  -
 .حتقيقها
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ها. أنصت ـبكيف وصفت احلياة اليت أحلم   وقرأت لهأخرجت مالحظايت 
يل يف صمت، كان من الرائع أن تشعر بشخص يبدي انتباها لرغباتك، دون أن 
يعلق عليها، دون أن يتدخل لريدعك، أو ليقرتح عليك أشياء أخرى أفضل 

"لو   حسب رأيه. لطاملا أنصت إىل خمريب األحالم، هؤالء الذين يقولون لك:
هؤالء الذين  ..."، أو األسوأ من ذلك،-كنت مكانك، كنت ألقوم ب
 ".."إذا فعلت هذا، سوف حيصل يتوقعون نتائج سيئة من أفكارك:

 :عندما أكملت القراءة، سألين ببساطة بعد قليل من الصمت

 كيف عرفت أن هذه احلياة ستجعلك سعيدا؟ -

كنت أشعر بنفس   وكل مرةأشعر بذلك بقوة. ختيلتها عديد املرات،  -
أختيل نفسي أعيش على هذا الشكل، اإلحساس، نفس الرضا. ابألخص عندما 

 .ال تظل لدي أي رغبات أخرى
عندما ترى نفسك تعيش هذه احلياة، هل توجد أشياء من املمكن أن و  -

 ختسرها ابلنسبة لوضعك احلايل؟

 .ال شيء، بكل أتكيد، ال شيء -
ممتاز. قبل أن نتعرض إىل التفاصيل، أرغب فقط يف معرفة موقفك من  -

تعيش حياتك هذه بدل اليت قمت بوصفها. ما الذي  كالسبب الذي جعل
 جعل طريقك خيتلف عن الذي أردت اتباعه؟

أعتقد أنين ال أمتتع حبظ كبري عموما. كي تنجح يف حياتك، حتتاج إىل  -
 ..حمظوظا جدا ولست شخصااحلظ، 
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كنت تقول، منذ قليل، أنك لست متدينا، قال ضاحكا، لكن يبدو أنك  -
 ال أومن ابحلظ. أومن أبن كل واحد منا يصادف يف حياته تؤمن ابخلرافات! أان

والبعض حيسن استغالهلا،  وأن البعضعددا من الفرص من كل األصناف، 
 .ال اآلخر

 .ماـرب -
هناك جتربة طريفة، حدثت يف أورواب مؤخرا، إن كانت ذاكريت جيدة. تقوم 

هم ـإنلون على إخضاع جمموعة من املتطوعني إىل اختبار، البعض منهم يقو 
أن يعدوا الصور  وطلب منهم. قدمت لكل منهم صحيفة والبعض ال حمظوظون

املنشورة بداخلها. بعد بضع صفحات، ظهرت نشرة وسط الصحيفة تقول خبط  
صورة يف الصحيفة" األشخاص  46داعي ألن تواصل العد: هناك  كبري: "ال

ه الرسالة. أغلقوا هن حمظوظون توقفوا عن العد عن قراءة هذـالذين يتصورون أن
حسب رأيك، ماذا فعل  صورة." 46"هناك  :وقالوا للباحثالصحيفة 

 هم غري حمظوظني؟ـاألشخاص الذين قالوا أبن

إىل النهاية كي  وواصلوا العدهم اعتقدوا أنه فخ، ـأظن أن أعرف.ال  -
 يتأكدوا، قبل أن يقدموا النتيجة اليت حصلوا عليها؟

هاية الصحيفة، لكن عندما سألوا ملاذا ـعد إىل نهم واصلوا الـال. صحيح أن -
 !مل يهتموا ابإلشارة كانت إجابتهم واحدة: "إشارة؟ أية إشارة؟" مل يرها أي منهم

 .الواقعهذا مثري لالهتمام يف  -
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أجل، أان متأكد أنك حمظوظ مثل أي شخص آخر، لكنك رمبا ال تنتبه  -
 .للفرص اليت تصادفك

 .هذا ممكن -

األمور لتجري  وكيف كانتها يف حيايت، ـاليت أهدرت الفرصحول تساءلت 
 .واغتنمتهالو أنين انتبهت هلا 

 .حسن، اآلن، لنحدد األقسام املختلفة حللمك -
تصوير فوتوغرايف خاص  ستوديوالعنصر األساسي هو أن أفتتح لنفسي  -

 .حبفالت الزفاف

 ممتاز، أخربين إذن: ما الذي مينعك؟ -
يف قدريت على القيام بذلك، مع أن هذا املشروع جيذبين  يف احلقيقة، أشك -

 .جدا

 ؟إجنازهكيف عرفت أنك لن تكون قادرا على  -
أشعر بذلك: إنه خيتلف متاما عن مهنيت احلالية، عما اعتدت على القيام  -

 .إجنازه ولن أستطيعبه. رمبا هذا مهم جدا كتغيري 
، إذن أنت ال تستطيع حسبارتكزت يف حتليلك على األحاسيس و إذا ما  -

 .أن تعرف إن كان هذا حقيقيا أو جمرد تصور حمدود لألمور

 .ماـرب -
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هل تعرف كيف جنعل أنفسنا نصدق أننا لسنا قادرين على القيام بشيء  -
 ما؟

 .ال -

 .ال منلك إجابة لهاك سؤال، غالبا غري مصاغ جيدا، و عندما يكون هن -

 .ال أفهمك -
جابة على السؤال "كيف سأمتكن من إجناز هذا مثال: إذا ال تستطيع اإل -

الذي هو حمض ر "لست قادرا على هذا"، و املشروع؟"، هناك احتمال أن تفك
إذن، سأطرح عليك السؤال التايل: ماذا ستفعل كي جتعل  حمدود.تصور 

 مشروعك يرى النور؟

 .ال أعرف -
هل ترى! مبا أنك مل جتب على هذا السؤال، سوف تشعر أبنك غري قادر  -

 .على حتقيق حلمك

 .لقد فهمت -

كي جتيب عليه، عليك أن تغوص أكثر يف التفاصيل، ألنك ما دمت  -
حتتفظ بفكرة شاملة عن املشروع، سوف تراه على أنه فكرة عويصة، إذن صعبة 

 .التحقيق
لدي خمطط دقيق للعمل.  هذا صحيح، لدي أحاسيس لكن ليس -

أحاسيس إجيابية عندما أفكر يف النتيجة، سلبية عندما أفكر يف املضي حنو 
 ..العمل
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هذا هو. سوف تفك غموض هذا املشروع عندما حتدد بدقة كل ما  -
واألخرى عليك فعله إلجنازه، مث ستدون جبانب كل مرحلة األشياء اليت جتيدها 

بعد أن جتد طريقة لتعلم  فيماكون كافيا ال جتيدها إىل حد اآلن. سي اليت
 .املهارات اليت تنقصك

اليت أجهلها حاليا، مثال، أن تعلمها و هناك العديد من األشياء علي أن أ -
أتعلم إدارة ما هو، بطريقة ما، مؤسسة صغرية، أو املهارات التجارية، مبا أنه 

هنا هو أنين  أن أبيع خدمايت. اململأن أجعل نفسي معروفا يف الوسط و  جيب
 .املالية ألخذ دورات تدريبية وال املواردلن أملك ال الوقت 

بقدراتك اإلبداعية: ليس من الضروري أن  االستعانةحسن، تستطيع  -
أتخذ دورات تدريبية دائما كي تتعلم شيئا ما! هل هناك مثال يف حميطك 

 تلقينك همـوإبمكانهم ميلكون املهارات اليت تنقصك ـأشخاص من احملتمل أن
 إايها؟

 .مديري يف العمل ميلك البعض، لكن من املستحيل أن أحدثه عن هذا -

 من غريه إذن؟ -

 .مديري السابق، يف املكان الذي كنت أدرس قبل -

 .ممتاز، سوف تتمكن من طلب مساعدته -

 .ال -

 ما املانع؟ -

 .بذلكال أشعر  -



 

92 

 ملاذا؟ -

 .ال أعرف، ال أريد أن أزعجه بشؤوين -
للتو أنين  وكأنين أخربتهف عرفت أنه سينزعج؟ سألين املعلم، مستغراب، كي -

 .عراف قادر على معرفة ما يفكر به اآلخرون مسبقا
بدون شك لن يرغب يف هدر وقته يف مساعدة شخص ليس على عالقة  -

 .وطيدة معه أو ليس من أقرابئه
إن كنت أنت مكانه، ألن تقوم مبساعدة شخص طلب نصيحة تتعلق  -

 مبهنتك؟

 .أجل، أجل، ابلطبع -

 .نظر إيل يف عيين

 .مما ختاف إذن؟ سألين بنعومة ال متناهية -
شعرت مرة أخرى أنه وضع إصبعه على املكان الصحيح، حىت أنه ال حيتاج 
للضغط بقوة أكرب ليحدث أتثريا. كلمة "خوف" كان هلا وقع خاص على 

صدري، جرس ظل مسامعي. للحظات رنت الكلمة كاجلرس داخل قفصي ال
رنينه ينزل بعمق يف دوائر داخل نفسي. الذي طفا على السطح بدا يل كأنه 

 .حقيقة

 .أخشى أن يردعين، لذلك أفضل أن ال أقوم ابملخاطرة -
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مل أفكر بشيء سوى هذا، شعرت ابخلجل الذي سيتملكين إذا ما طردين 
 .مديري السابق

رفض طلب و التباس، يتأرجح بني رفض لل خوفك هذا صادر عن -
 .للشخص. رفض التماس منك ال يعين أننا ال حنبك أو ال نقدرك

 .ماـرب -
من جهة أخرى، أنت ال تعرف أبدا إن كان ردة فعله ستكون سلبية. ال  -

نستطيع أن جنيب عوضا عن اآلخرين. عندما تطرح السؤال، وقتها فقط سوف 
 .تعرف

 .دون شك لست ماسوشيا لدرجة كبرية -
 االلتفاتا هي من اخرتاع أذهاننا. رمبا ال تفهم هذا، لكن معظم خماوفن -

حنو اآلخر لطلب املساعدة هو من طبيعة البشر. كل البشر الذين ينجحون يف 
 .هم ميتلكون هذه الصفةـحيات

 .لديما لدي صفات أخرى تعوض اليت ليست ـرب -

تعن عليك حتما أن متتلكها. ال نستطيع فعل الكثري يف احلياة إذا مل نس -
منهم معروفا، دفعا حنتاجه، مساعدة، نصيحة، معارف هلم.  ومل نطلبابآلخرين 

 .قبل أن نفرتق، لدي لك مهمة كي تتقدم يف هذا املوضوع
يطلب مين جمددا تسلق جبال أخرى أو شق عرض البحر  أالوافقت آمال 

 .وسط أمساك القرش
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أن يسبب  خبصوص ما علي أن أتعلمه إلجناز مشروعي، هناك أمر ميكن -
 .يل مشكلة

 ما هو؟ -

من املستحيل أن أهتم ابلستوديو وحدي، خصوصا عندما أكون يف  -
. االتصاالتجييب على يظل هناك أحد ليستقبل الزابئن و  ساحة العمل، لن

 .إذن أن أوظف شخصا أو اثنني. هذه هي املشكلة على

 ماذا تقصد؟ -
هو بث احلماس يف يف احلقيقة، إن كان هناك شيء ال أجيده أبدا ف -

 .اآلخرين

 .كيف عرفت هذا؟ سألين املعلم ابستمتاع -
طلب مين أن أحل يف إحدى املرات، و اضطر مديري للتغيب عن العمل  -

عمدا. توعك  وكأنه حصلبعدها بدا  وما جرىحمله إذا ما اقتضت احلاجة. 
أن أقسم طالبه على بقية الصفوف. لكن   وكان علىأحد زمالئي يف العمل، 

على الطالب الذي سأوزعهم على  وكان جيبان لكل صف أوقات حمددة، ك
املدرسني أن يبقوا يف صفهم حىت الوقت احملدد. اعرتض بعض املدرسني، رفضوا 

ها مسبقا. حاولت أن أتفاوض مع  ـأن يدرسوا ساعات إضافية مل يتم إعالمهم ب
ل الطالب كل واحد منهم دون فائدة. انتهى األمر بكابوس: انتهيت جبمع ك

صغريا للغاية الستقبال هذا العدد الكبري. بدأ البعض يف  والذي كانيف صفي، 
من يدي. يف الغد،   وأفلتت األمورالبكاء. مل أعد أستطيع السيطرة على الوضع 



 

95 

كان االزدراء واضحا على وجه مديري. قلت لنفسي أنين لن أقوم أبدا بتحفيز 
 .اآلخرين
 هذا اجملال فانتهيت إىل أنك مل ختلق واجهت صعوابت ملرة واحدة يف -

 للقيام بذلك؟

 .مل تكن صعوابت: كان فشال -

  مل حتاول أن جترب من جديد؟ -

 .محيت نفسي من ذلك -

 أمل ترى يف حياتك طفال يتعلم املشي؟ -

 .أشكرك على املقارنة -
لدى األطفال أشياء عديدة لنتعلمها منهم. أتمل طفال يتعلم املشي: هل  -
! يسقط. هذا فشل وهوبأنه سينجح من املرة األوىل؟ حياول أن يقف تظن 

يسقط! يسقط و يقوم مبحاولة أخرى فورا. يقف من جديد  ورغم ذلكذريع، 
 .الطفل مبعدل ألفي مرة قبل أن يتقن املشي

 :ابتسم مث أضاف

 .لو كان كل األطفال مثلك، المتألت املدن أبشخاص حيبون على أربع -
تقول يل أنين مرة أخرى هزمت من قبل فكرة حمدودة ابختصار، أنت  -

 .مرتكزة على أمر فاشل قمت به

 .عليك حتما أن أتخذ دورة تدريبية يف إدارة األعمالأجل، و  -
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ال ذاك مثلما قلت لك، هذا يتطلب وقتا ونقودا، وليس لدي ال هذا و  -
 .بوفرة

 ."ال أعتقد أن هذا يتطلب أكثر ما تتطلبه إجازة يف "ابيل -

 .ال بنهاايت األسبوع. العطل ابلنسبة يل مقدسةال أحب العبث إبجازايت و  -
يعود إليك أن تقرر ما األهم ابلنسبة لك: حتقيق حلمك، أو االستمتاع  -

 .إبجازاتك، قال يل بنربة حمايدة متاما جعلتين حرا يف اختاذ قراري

 !أريد حتقيق حلمي، لكن سيكون لدي مشكلة يف متضية اإلجازات -

 قلت أن حتقيق حلمك سيجعلك سعيدا. هل جتعلك اإلجازات كذلك؟ -

 .هاـب وأان متعلقأستمتع،  ها جتعلينـإنهذا كثري. لنقل  -
مر ـهناك ظروف تدفعنا للقيام ابختيارات، يعين لرفض أشياء نريدها كي ن -

 .إىل أخرى أقرب إىل قلوبنا، قال ببساطة شديدة

 .أمقت التخلي عن أي شيء كان -
عن  وعندما نتخلىذا مل تتخلى عن األشياء، ستتخلى عن االختيار. إ

 .االختيار، نتخلى عي احلياة اليت نود عيشها
هدوء، بنظرة مليئة ابلطيبة. أان الذي لطاملا جتنبت القيام ـقال هذا ب

نفسي  قة ذلك، شعرت أبنين سامهت يف جعلمش وأجنب نفسيابالختيارات 
 .تعيسا
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أبن ال أتخذ املزيد من  إقناعكاملعلم، لست بصدد  افهمين جيدا، واصل -
قيق أحالمنا ما مل نبذل أريدك فقط أن تعي أننا ال نستطيع حت -اإلجازات
 .بعض التضحيات إذا اقتضى األمرجهدا، و 

بدا هذا فعال ذو معىن جيد، مع ذلك ال نستطيع مبجرد أخذان للقرار، أن 
.. كان لدي شعور أبن بعض حياتوالقيام ابلتضنصبح قادرين على بذل اجلهد 

ها مل تكن ـاألشخاص ولدوا هكذا، مؤهلني لفعل هذا. كان من الواضح أن
 .حاليت
أن تتبع طريقك حىت تستطيع فيما بعد حتقيق الكثري، يشبه أحياان تسلق  -

ما أننا مل نقم بذلك، فنحن جنهل أن اجلهد الذي يتطلبه األمر يساوي ـاجلبال: ب
ذي حنسه لدى وصولنا. كلما ما كرب اجلهد املبذول، كلما الشعور ابلرضا ال

 .أتثريها بنا وكلما ازدادازدادت السعادة اليت سنحسها قوة، 
بطريقة مبطنة عن عدم تسلقي ذلك  ووصلين تعليقهفهمت الرسالة جيدا. 

 .اجلبل

أجعلك تقدر  كأنه حيدث نفسه، حىتعلي أن أجد طريقة ما، قال و  -
 .التضحيةو االختيارات، العمل 

كنت حمظوظا الهتمام هذا الرجل يب لدرجة تفكريه يف طرق جتعلين أفهم 
أتكمن رغم كل شيء من تعلم ما جيب  وهذا لكينقائصي جتاه مسؤوليايت، 

 !أن أتعلمه على
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حىت الغد، أريدك ليوم، واصل قائال، لكن من اآلن و سوف نركز على هذا ا -
ممت تعلم كل الكفاءات ـتخيال أنك أتأن تركز أفكارك على األشهر القادمة، م

اليت تنقصك حاليا. أريدك أن تتخيل نفسك مكان أحد املصورين 
 .ماذا شعرتـيل ب وأن تقولالفوتوغرافيني، 

 .حسنا -
شيء أخري: أخربتك أبنين سأوكل إليك مهمة، حىت تتخلص من هذا  -

 .اخلوف من طلب املساعدة من اآلخرين، هذا اخلوف من أن يتم رفضك

 .أجل -

وف تتوجه حنو منذ اآلن سحسن، تفضل: سوف نرى بعضنا غدا، و  -
تطلب منهم أشياء، مهما كانت، لكن لديك هدف أشخاص من اختيارك و 

 .لتحققه

 أي هدف؟ -

 .أن تتلقى ردا سلبيا من طرفهم -

 عفوا؟ -
لقد مسعتين جيدا: عليك أن جتعل األشخاص الذين ستطلب منهم معروفا  -

بشكل أكثر دقة، عليك أن جتعلهم يقولون لك بكل وضوح  يرفضون طلبك.
ي احلصول على مخسة "ال" ه"ال". عليهم أن يقولوا هذه الكلمة. مهمتك 

 .أمامك وقت حىت الغد

 .للغايةلن يكون هذا صعبا  -
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دالة على  وأبدى حركةإذن استمتع جيدا. أنتظرك هنا صباح الغد، قال  -
 .رغبته يف املغادرة

 .آخر: سوف أغادر "ابيل" يوم السبت كي أعود إىل دايريهناك شيء  -

 .مبكرا؟ خططت ألن نرى بعضنا ثالث أو أربع مرات أخرى -
ي تقلع بعد الظهر. ـيوم اجلمعة، لكن يوم السبت، طائرتهذا ممكن غدا و  -

 هل نستطيع أن نلتقي صباحا؟

 .يوم السبت، لست متاحا يف الصباح -

 !ال يوجد حظ لألسف. -

بت، يكفي أن تغري تذكرة ترغب يف أن نلتقي ملرة أخرية يوم الس إذا -
 .حتصيل احلاصل وكأنه منتعود لدايرك يوم األحد! قال هذا طائرتك و 

هذه البساطة: نوع التذكرة اليت لدي حيتاج مبلغا كبريا من ـاألمور ليست ب -
لرحلة طويلة نين أعود للعمل يوم االثنني. اإاملال كي أستطيع تغيري اترخيها. مث 

 ..للصف مباشرة من املطار. أفضل أن أجتنب سأضطر للذهابجدا حىت أنين 

إن كان زال أمامك أشياء مهمة لتكتشفها و سوف نرى غدا إن كان ال ت -
 .من الضروري فعال أن نلتقي يوم السبت
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13  

 ورغبت يفتنبهت فجأة للوقت القليل الذي ال يزال أمامي قبل الرحيل، 
ل فورا. فهمت خالل هذه احلصة أن املهام املوكلة إيل بني كل لقاء مباشرة العم

مم املهام اليت أمالها ـمن كل قليب أن أت ورغبت اآلنتكن دون فائدة،  وآخر مل
 .اليوم على

وأطلب مل أكن متحمسا أبدا لفكرة القيام مبا أمقته: أن أتوجه حنو اآلخرين 
املطاف أاثر فضويل مبا أنين كنت  هايةـمعروفا، لكن ما سيحدثه هذا يف ن منهم

 .مقتنعا أبن كل ما يقوم به املعلم حيمل معىن ما
ذهبت إىل "آبود"، مبا أنين أحتاج مكاان ميكنين أن أجد فيه أانسا من 
الغرب، ال فائدة ترجى من طليب للمساعدة من أحد البالينيني: هؤالء 

 ."األشخاص ال يستطيعون قول "ال

أن أقوم بصياغة طلبات بطريقة جتعلها مرفوضة.  يلعأن أبدأ؟  علىمباذا 
، أبذل عناية  أن أجهز نفسي ألنتهي إىل النتيجة اليت، عادة يعلابختصار، 

كنت إذن سأمسع مخس مرات تكرار كلمة "ال" دون ذكر كبرية كي أجتنبها.  
 .رفض األشخاص يل. عظيم
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وف أخفي كان الطريق الرئيسي مفعما ابحلركة خالل الظهرية. ممتاز: س
 .بسهولة إخفاقايت املتتالية

 !اتكسي! اتكسي -

 .كان البالينيون يصرخون يف السياح يف كل مكان تقريبا

 .توجه واحد منهم حنوي
ال أملك نقودا: هل تستطيع أن تقلين إىل "كوات" جماان؟ تقدمت حنوه  -

 .ضاحكا
امة هذا خبمسني ألف روبية، سوف تدفع يف طريق العودة، قال يل اببتس -
 .عريضة

 ال، ال أملك نقودا، هل تستطيع أن تقدم يل اخلدمة جماان؟ -

 .حسن، أنت لطيف، سأجعلها ثالثني ألف روبية من أجلك -

  .ال، جماان، مهداة -

 .حسن أللفي روبية -

 .ال، ال أستطيع -
سوف نناقش السعر معا، سوف نتفق. حسن، لنذهب إىل "كوات"، و  -

 !هيا، اصعد
ا، سأذهب إىل مكان آخر، شكرا. قل شعوري ابلراحة شيئا ال، ليس مهم -
 .فشيئا
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 !هيا، اصعد، قلت لك أننا سوف نتفق -

 .ال عليك، شكرا، شكرا جزيال -

 !هيا، تعال -

 .ال، شكرا، غريت رأيي، مل أعد أرغب يف الذهاب إىل "كوات". إىل اللقاء -
ريبو األطوار هؤالء ، ابستمتاع، لسان حاله يقول "كم هم غوأان أبتعدراقبين 

 "املغاربة
حسن، حماولة فاشلة. مسعت جيدا مخسة "ال"، لكنين أان من قلتها! ملاذا 
قمت أصال ابلتحدث مع ابليين يف حني أنين قررت أنه سيكون دون جدوى؟ 

 وجيعلونين أشعردون شك بسبب سهولته: البالينيون لطفاء جدا، طيبون للغاية، 
أن أعود إىل الواقع: كنت  على. هني هلمـملشابوابراحة أكثر من سكان بلدي 

خائفا للغاية من أن أرفض لذلك فضلت أن أزيد صعوبة التمرين على أن أواجه 
خويف. يف النهاية، سأستجمع شجاعيت، أواجه رهبيت، أستقبل مخسة "ال" 

  .بشاطئي املنعزل وأذهب ألحتميبسرعة 

ألرصفة املستقيمة للشارع نظرت حويل. كثر كان املارة الذين يسريون على ا
للمقاهي  وآخرون يدخلونالرئيسي. كان بعضهم خيرج من معارض للفنون 

اجلميلة بتصميمها الذي ما بعد االستعمار مدروس بعناية من أجل املغاربة. كان 
 .الناس يسريون حبذر كي ال يدوسوا على القرابني املوضوعة على األرض

عن طلب أشياء سخيفة من أي  وأن أكفأن أشرع يف العمل،  علىجيب 
شخص. رأيت أمامي امرأة بدينة أمريكية شقراء، ترتدي تنورة فريوزية اللون 
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مشرقا يربز ظاهر ثدييها الكبريين. خرجت من حمل لبيع املثلجات  وقميصا زهراي
 .كبري مليء ابلكرميا املثلجة  وبيدها خمروط

 .مثلجاتك تبدو رائعة! قلت هلا -

 .بشهية وعينياها تلمعانبتين طيب املذاق! أجا -

 .شفتاها املمتلئتان كانتا تلعقان املثلجات اليت جتاوزت حميطهما

 .هل ميكن أن أتذوقها؟ أجربت نفسي على أن أسأهلا -

 .أوه، هكذا إذن، أنت وقح! قالت يل، عيناها تلمعان، مبتسمة بشراهة -
تلعقها  ها ستدعين أضع شفيت على املثلجات اليتـقرأت يف عينيها أن

 .سيكلفين تقبيلها من شفتيها

 هل يعين هذا نعم أم ال؟ -

 .ابلطبع نعم اي عزيزي، أجابتين و اقرتبت مين و نظرت إيل بشراهة -

 .ال، كنت أمزح، كنت أمزح، قلت جمربا نفسي على الضحك -

 .ال ختف، تستطيع تذوقها. هيا -

قاء، تذوقا طيبا هيا، إىل الل .سبب..دون  .هكذا..ال، شكرا، قلت هذا  -
 !لك

ها ختشبت ـتركتها مثبتة هناك، ذاهلة، وسط الرصيف، يدها جامدة كأن
 .ببطء على أصابعها املنتفخة واملثلجات تسيلحول املخروط 
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. كنت أمحر كالفاوانيا، وشعرت ابلسوء وخبسائر ضمنيةفشلت مرة أخرى. 
صادفين ألنين رمبا جرحت شخصا ما. عجلت اخلطى وانعطفت يف أول طريق 

على اليسار. دست األرض املنهزمة للحظات ومجعت أفكاري. تساءلت ماذا 
سيكون طليب التايل عندما رأيت على بوابة خشبية الفتة تقول "برينغا جويتا". 

خالل األشجار الكثيفة األكواخ القليلة لفندق خمفي حتت  ورأيت منتقدمت 
 .ن إىل البوابةاألشجار. اقرتبت عندما رأيت اثنني من السياح يصال

 عذرا، قلت هلما، هل تنزالن هنا؟ -

 .أجل -

قبل الغد.  إصالحهاأان أنزل شرق اجلزيرة. تعطلت سياريت للتو، لن يتم  -
ليس معي نقود كي أقضي الليلة يف الفندق. أعرف أن طليب غري مالئم، لكن 

 .هل تقبالن أن أقضي الليلة يف غرفتكما؟ ال أريد قضاء الليل يف اخلارج

 :تبادال النظرات للحظة، متفاجئني، مث قال واحد منهما

 سيارتك معطلة؟ -

 .أجل -

 أمل تطلب من امليكانيكي أن يستضيفك عنده؟ -

 .ال -
الناس يرحبون ابلغرابء هنا، رمبا سيستقبلك عنده أو عند أحد جريانه. أود  -

ارة أن أستضيفك عندان، لكن غرفتنا صغرية للغاية. هل تريد أن أسأل إد
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يعرفوننا بشكل جيد. أعرف أن كل  بدأواالفندق؟ حنن هنا منذ مثانية أايم، 
 .غرفهم حمجوزة لكن من األكيد أهنم يعرفون شخصا ميكنه إيواء صديق حرفائهم

 .ال، سوف أحل األمر بنفسي، شكرا، هذا لطيف للغاية -

 .مثلما تريد -

 .أشكرك رغم هذا -

 .حظا جيدا -

 .شكرا. إىل اللقاء -
اي إالهي. أال يستطيعون قول "ال" ببساطة؟ راقبتهما خيتفيان يف طرف 

 .الشارع، بدأت أشعر أن مهميت ستكون أصعب مما ختيلت
ألكرر طليب،  وجهزت نفسيغادر سائح آخر الفندق يف تلك اللحظة، 

يف  والقرط الذيرؤية مشيته الشبيهة مبشية القطة، طراز مالبسه، نعومة مالحمه 
 ..اندفاعي: خشيت أن يقبل اقرتاحي أذنه، أوقفت

 .عدت أدراجي إىل الطريق الرئيسية

حتما أن أجد شيئا غريبا جيعل الناس  العديد من األشخاص كالعادة. عليّ 
جمربين على الرفض. لنرى.. لنرى، لنرى.. املال. أجل، هذا هو، املال. ما أن 

 .أكثر دينويصبحون جانقرتب من حافظات نقودهم حىت أيخذ الناس حذرهم 
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أول شخص خرج منه. امرأة  وتوجهت حنومررت أمام مدخل مركز الربيد 
مخسينية، شعرها رمادي يف تسرحية قصرية للغاية، بطريقة رجولية، من النوع 

 .الواثق الذي ال ميانع يف قول "ال": الضحية املثالية. أحببتها منذ اآلن

صاال للخارج. ليس ، لكنين يف حاجة ألن أجري اتإزعاجكاعذريين على  -
لدي نقود. هل تتفضلني إبعطائي مخسمائة روبية كي أستطيع استعمال كابينة 

 اهلاتف اليت يف مركز الربيد؟

 .ستجري اتصاال عاجال؟ سألتين بنربة مباشرة -

 .أجل -

 ستتصل أبي بلد؟ -

 .مباشرة يف عيين عاقدة حاجبيها نظرت إيلي 

 .الوالايت املتحدة -

 التليفون؟ سوف تتأخر على -

 .شعرت أنين يف استجواب بوليسي

 .أجل، مخس دقائق، رمبا ستة -
اتبعين إىل فندقي، أمرتين. إنه ابلقرب من هنا. أان، أستعمل كابينة الفندق  -

بواسطة كارت مسبق الدفع يكلفين ثالث مرات أقل. تستطيع أن تستعمله 
 .لثالث دقائق فقط، ال أكثر

 . هل تقبلني أن أستعمله لست دقائق؟لألسف، هذا لن يكون كافيا -
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مل أعد أعرف نفسي. مل أكن أجرؤ على طلب هذا يف السابق، ابألخص 
 ...من سيدة طيبة لدرجة منح ثالث دقائق من كارهتا اهلاتفي ملساعدة جمهول

حديثك يف ثالث دقائق، هيا! قالت  إهناءأان متأكدة من أنك تستطيع  -
هب حنو األمور اهلامة. هذا ضروري جدا يف . سوف تتعلم أن تذوقادتين معها

 !احلياة

 .يتعلق حبيايت فيماإبصرار، اجلميع يريدون إسداء النصائح يل 
هتمي هلذا، سوف ـال أريد إزعاجك ابلذهاب إىل فندقك. ال ت لكن.ال،  -

 .أجد حال

 .هذا ال يزعجين، أكدت يل، بنربة فوقية، مواصلة سريها مشرية حنو الطريق -
وف حتتاجني الكارت دون شك. ال أريد أن أستهلك رصيدك لكن س -
 .اهلاتفي
ما ـهيا، كف عن طرح أسئلة ميتافيزيقية. إن كان هذا يسبب مشكلة يل، ل -

 .اقرتحت عليك األمر

بعد مضي عشر دقائق، اتصلت برقمي اخلاص يف املنزل، كي أحتدث بنربة 
 .مستعجلة مع جمييب اآليل. أغلقت اخلط خالل دقيقتني

 .كنت على حق: دقيقتان كانتا كافيتني -
ها مراقب األعمال ـممتاز! حسن، هل عاجلت مشكلتك؟ سألتين كأن -
 .املنتهية
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 .أجل، ال أعرف كيف سأشكرك -

 !يف هذه احلالة، ال تشكرين -

 !وداعا، أمتىن لك إجازة سعيدة حسن. -

 !اهلدف تذكر: يف احلياة، عليك أن تتعلم أن تسري مباشرة حنووداعا و  -
عندما التفت بعد أن صرت بعيدا عنها مسافة عشر أمتار، راقبتين أبتعد و 

من أن  وبعيدة متاماها كانت مسرورة من نفسها.. ـابتسمت يل، من اجللي أن
 .تصرفت بشكل معاكس ملا ظننت أنـهاتشك 

دخلت منهزما إىل أول مقهى صادفين كي أنعش نفسي. حسب هذا 
مال كي أمجع اخلمسة "ال" خاصيت. هذا حمبط. النسق، سأحتاج أسبوعا كا

عندما جتاوزت الباب، تناقض هدوء الـ "يوغي" فجأة مع الضجر الذي أشعر به 
بنوع من السكينة. كانت اإلانرة خمففة بواسطة مظالت فينيقية من  ولفين فورا

اخلشب، املقاعد منخفضة، الطاوالت أيضا، موسيقى "شعبان حيىي" تنبعث يف 
بصوت خافت، احلرفاء يتحدثون بصوت غري مسموع: املكان املثايل األرجاء 

أحد  وجلست فوق. طلبت شااي مثلجا وأستجمع قوايألسرتيح فيه عدة دقائق 
املقاعد، اتركا الضغط املتجمع ينزاح من فوقي. أغمضت عيين للحظات 

يت أنين نس إىلاملتجمع داخل رئيت يف تنهيدة طويلة صامتة. خيل  وأفرغت اهلواء
تغيريه منذ ما يزيد عن الساعة. اهلواء اجلديد الذي استنشقته أنعش خياشيمي، 

الشاي املختلطة ابلبخور هدهدتين. بعثت السكينة يف داخلي  وعذوبة رائحة
جمتازة شعب رئيت وصوال إىل أصغر الفروع. لبثت حلظات يف هذه احلال، فاقدا 

 .لوزين، أفرغ ذهين
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أيت، مثل رؤاي، امرأة شابة جالسة على عندما فتحت عيين من جديد، ر 
مقعد صغري يبعد عين أمتارا قليلة. أكاد أقسم أهنا مل تكن هناك عندما دخلت، 
أو أهنا كانت جالسة هناك لكن ذهين املبعثر جعلها غري مرئية إىل أن اسرتخيت 

، ما رأيته جانبيا، أبرز احنناءة طبيعية وظهرها مستقيمقليال. كانت ضئيلة احلجم 
مرتفعة. شعرها الطويل الكستنائي كان مشدودا أعلى رقبتها بشكل كاف مكنين 

ويدها من أتمل رقتها. كانت منشغلة بكتاب موضوع على الطاولة املنخفضة، 
تدير امللعقة الصغرية يف كوب الشاي املدخن بطريقة آلية. أتملتها طويال،  اليمىن

مل كوب الشاي إىل أعجبت برقتها الطبيعية. قطعت جلستها تلك كي حت
شفتيها، شفتان مجيلتان ممتلئتان جعلتاين أفكر حببات التوت. وضعت الكوب 

، تنبهت وكأهنا علىبرقة يف اجتاهي، وقع نظرها  وأدارت رأسهاعلى الطاولة 
 ومل ترتكهمالوجودي، انتظرت اللحظة املرجوة كي تنتبه يل. التقت عيناها بعيين 

ة بنظراهتا حىت أنين مل أجرؤ على أن صقيت ملتلوقت بدا يل أبداي. كانت نظرا
اليت تفصل بيننا تضاءلت حتت أتثري الزووم  وكأن املسافةأطرف جفوين. بدا يل 

حييط بنا أصبح ضبابيا أو اختفى. كنت حماطا ابلفراغ  وكل ماالذي نقوم به، 
أمام عاصفة من اجلمال اليت امتصتين، مثل ثقب أسود. املوسيقى بدت بعيدة، 

الوقت، كانت تبدو كأهنا تنبعث من داخلي. املرأة الشابة مل تبتسم،   نفسويف
جامدا متاما. أنفها الرقيق كان يتحرك بطريقة ال مرئية حسب نسق  ووجهها كان

تنفسها. من العبث حماولة قراءة أفكارها، أو فهم ما تعنيه نظراهتا. ما كنا بصدد 
ز الفهم. كانت روحها تتحدث عيشه كان يفوق الوصف، يتجاوز اللغة، يتجاو 

جمداي البحث عن  ومل يكنإىل روحي، اليت كانت جتيبها. مل يعن هذا سواها، 
معىن ملا يتجاوزان. يف احلقيقة، مل أكن أرغب يف شيء، مل أكن يف حاجة لشيء. 
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ما وصلت، للحظات، ذلك البعد الذي ـمل أعد أان، جتاوزت ما أان عليه. رب
 .أن تتكلم خاطب دونوتتتلتقي فيه الكائنات 

ما عشته قام بتشويه الزمن فلم أعد قادرا على تقدير الوقت الذي مضى 
واستأثر هذه احلالة. قطع جميء النادل تواصلنا، أحضر يل احلساب  وحنن على

. بعد أن قضيت وقتا يف إجابة النادل، البحث عن النقود، دفع ابحلوار
هرت. شعرت أنه سيكون من احلساب.. مل تعد هناك. اختفت فجأة مثلما ظ

العبث البحث عنها، أن أسرع للخارج، أستجوب املوجودين. أن أجدها، أدخل 
روحانيا  والذي كانمعها يف عالقة، أحدثها، كل هذا سيعيد لألرض ما عشناه 

أكثر. مث أننا ال نستطيع إضافة شيء إىل الكمال دون أن نتسبب يف إفساده، 
حال، الكمال ال ينفع إلقامة  وعلى أيلنهاية. ا وخنسره يفدون أن نبتعد عنه 

عالقة. ال حنارب من أجل حتقيق شيء هكذا. احلياة هي كل شيء دون 
 .الكمال

وأمضيت بقيت لبعض الوقت يف "يوغي" قبل أن أتذكر مهميت. خرجت 
املوالية يف التوجه حنو العديد من األشخاص كي أصوغ طلبات خمتلفة،  الساعة

يف الالمقبول. مع ذلك، مل أمتكن أبدا من أحتصل على فأكثر  ومضيت أكثر
. إما أن يوافق الناس جزئيا على طليب أو يبحثون عن صيغة وواضحة"ال" صرحية 

هي اليوم خبيبة أمل كبرية، أان الذي عقدت العزم على أن ـما إلجابة طليب. سأن
يف أجنز هذه املهمة على أكمل وجه. حلسن احلظ، الشخص الذي رأيته فجأة 

 .العودة إىل مكاين خايل الوفاض منعين منـويطرف الشارع سيحمي شريف 
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هانز"! "هانز"! انديته من بعيد. "هانز"، هل تستطيع أن تقرضين القليل " -
 من املال؟
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عدت إىل كوخي مبتهجا للنصر الذي حققته. كانت هذه املرة األوىل يف 
ييت لوجه رافض، نظرات متجمدة، ي لدى رؤ ـحيايت اليت أشعر فيها ابلفرح يغمرن

 .شفتني مزمومتنيو فوق األنف،  ةجتعيدما ـهما رسـحاجبني متغضنني حىت أن
شعرت أبن املشهد حدث ببطء شديد، بطء مكنين من أن أبتهج يف جزء 

ها حصلت ابألمس: ـمن أجزاء الثانية، لقطة بلقطة، أذكر كل واحدة منها كأن
تعد فيها لسانه عن احلنك، أطلق تنفسه صوات يف اللحظة اليت ابأرى فمه يفتح و 

ها فرقعة سوط، مشكال كلمة الرفض السحرية، هذه ـأصدر فرقعة يف اهلواء كأن
الكلمة اليت حبثت عنها ايئسا طول فرتة ما بعد الظهر. كم رغبت يف تصوير 

 .مراتـاملشهد حىت أشاهده فيما بعد ل
 وأسقط علىإىل السماء  وأرفع عيينأن أشرع ذراعي يف اهلواء  عليي كان 

ركبيت، مثلما يفعل بطل تنس فاز بفضل الرمية األخرية يف املباراة النهائية 
وأقبله إلحدى البطوالت األربع الكربى. كان إبمكاين أيضا أن أقفز إىل عنقه 

بصمت، منتظرا متعة رؤيته يفسر موقفه  وأنظر إليه. اكتفيت أبن أبتسم ابمتنان
هية أو مبثل رخيص. عندما قلت له أن هذه جمرد مزحة، هذا إبحدى حججه الوا
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أكن يف حاجة إىل النقود، ضحك، ضحكة متصنعة لشخص تنفس  وأنين مل
 .الصعداء لكنه ظل يشعر ابلتوتر الذي سببه له طليب

فخورا بنصري، أحرزت نقطة أخرى لدى اتصايل بوكالة األسفار اليت يف 
ن ممكنا أن أغري اتريخ تذكريت دون أن "كوات"، أين قيل يل بوضوح "ال"، مل يك

 .مثل هذه السعادةـدوالر. مل أستقبل أبدا خربا سيئا كهذا ب 600أدفع 
يف محاس اللحظة، جعلين الغرور أتصل مبديري السابق يف العمل. مل 

أخرجته من الفراش: كان صوته شبه انئم،  وأحسست أبنينأحسب فرق الوقت 
 ونشرع يفها عندما أيتينا اتصال منتصف الليل ـمع النربة القلقة اليت نتحدث ب

التساؤل أي شيء فظيع حدث حىت يتصلوا يب يف ساعة مماثلة. حدثته حبماس 
يف  والنعاس الباديعن مشروعي دون أن أبدي اهتماما للتناقض بني محاسي 

إن كان إبمكانه أن  وعندما سألتهصوته. استمع يل دون أن يغلق السماعة، 
من خربته الشخصية، رضخ يل، من الوقت كي يعلمين جوانب  مينحين القليل

موت جدته أو انفجار مدرسته ـمل أتصل ألعلمه ب ألنينشاعرا ابلراحة  كدون ش
 .يـإرهابهجوم  إثر

اثنان من مخسة كانت يف النهاية نتيجة حمرتمة ابلنسبة لشخص كاثوليكي، 
كرست سهريت   انطلقت حنو شاطئي أين وشعور ابلسكينةالنفس  وبثقة يف

ملهميت الثانية: أن أختيل نفسي مكان مصور فوتوغرايف، أن أتوجه لسماع 
 .أحاسيسي حول هذه اهلوية املهنية اجلديدة

محامي الليلي كان وقتا لذيذا متكنت فيه من التخلص من الضغوط، 
   .، بعد هذا اليوم املتعب لكن املربحوالشعور ابلسعادةاالسرتخاء 
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 ها، جتميع الـ "ال"؟ـن األمر ابلسهولة اليت تصورتإذن، هل كا -

 .اي إالهي، ال، اعرتفت -
حصريته يف وضعية اللوتس. أتملته، فرحا لوجودي مرة  وجلس علىابتسم 

أخرى أمامه. أحببت وجهه اهلادئ، رابط اجلأش. وجه شخص ال ينتظر شيئا 
أبن  من احلياة، ال يطمع يف شيء، ال رغبات خاصة لديه. شخص يكتفي

 .به إذا ما أردان االقتداءاحلالة لآلخرين، مثل مثال نستطيع  ويهب هذه"يكون" 
األشخاص الذين خيافون الرفض، واصل قائال، بعيدون عن معرفة أنه من  -

النادر أن ترفض من طرف اآلخرين. صعب أن ميتلكوا هذا املفهوم. الناس، يف 
ا ظنك، يقومون مبا تنتظر منهم. اجململ، مييلون لتقدمي املساعدة، كي ال خييبو 

 وهذا حسبحنن ننتهي أبن يتم رفضنا حتديدا عندما يتملكنا اخلوف من ذلك، 
 .آلية االعتقاد اليت أصبحت تعرفها اآلن

 .هذا صحيح -
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عندما نتعلم أن نتجه حنو اآلخرين كي نطلب منهم ما حنن حباجة إليه،  -
 وليس االنغالقفتاح على اآلخرين، ما أبكمله. احلياة، هي االنـهب أنفسنا عالـن

 .مكننا من التواصل مع اآلخرين هو شيء إجيايبـعلى الذات. كل ما ي

 ..فكرت جمددا يف حواري مع "هانز" البارحة
مطاف، كنت أعرف أنه ـال هايةـويف نمتعا، ـرغم كل شيء، قضيت وقتا م

 .ابحتقاري ولن يقومسيتذمر 

 .أظن أنك على حق -

 ت من تصور نفسك مكان من تريد أن تصريه؟مكنـإذن، هل ت -

هذا ـأوه حسن، ابلضبط، كنت سأحتدث حول هذا: لدي مشكلة تتعلق ب -
 .املوضوع

 .مشروعكجيد أنك انتبهت لوجودها قبل أن تنطلق يف  -

 .أفضلأجل، ابلتأكيد، هكذا  -

 ما الذي سبب لك مشكلة؟ -

هذا فناان، ال أشعر ـبعندما أختيل نفسي مكان مصور فوتوغرايف، و أقصد  -
 .بنفسي مراتحا هلذه الفكرة على اإلطالق

 .ما الذي يزعجك حتديدا؟ سألين بنربة توحي ابلسرية -
من عائلة ال تقدر سوى املهن  ؟.كيف سأفسر هذا  .من..حسن، أان  -

الرفيعة. دفعين والداي ملواصلة الدراسات العليا. مل يكن لدي خيار. يف عائليت، 
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ام ما دمت عاملا أو مدرسا، فقط تقريبا. املهن األخرى تعترب غري ابالحرت  ىحتض
 ..، مصوركجدية. لذل

هلم احلرية يف أن يكون هلم هذا الرأي، و أنت لديك احلرية يف أن تفعل ما  -
 .تريد حبياتك

لتفسري هلم، على اابلطبع، و من الواضح أنين يف سين هذه لست جمربا  -
 .أخشى أن حيزنوا إليهم!لنسبة لكن هذا سيكون مبثابة صدمة اب

هل يشعرون ابحلزن حاليا، ملعرفة أنك مل تقطع أشواطا يف مهنتك هذه؟  -
 هل جاءوا إليك كي جيعلوك تشعر ابلراحة؟

 .ماماـال، ليس ت -
إن كانوا حيبونك، ما الذي سيفضلونه حسب رأيك: أن تكون مدرسا  -

 تعيسا أو مصورا سعيدا؟

 ...هكذاإن كان األمر  -
إن كنت حتب اآلخرين فقط عندما يتصرفون  هذا الشكل:ـعليك أن تراه ب -

هلذا أعتقد أنه ال يوجد ما ختشاه  .حبا..بطريقة تتالءم مع أفكاران، فهذا ليس 
من جانب الذين حيبونك. حىت وسط عائلة متحابة، على كل واحد أن يعيش 

على اآلخرين حىت ال  حياته. من اجليد أن أنخذ بعني االعتبار نتائج ما نفعله
الطريقة  وبشكل أقلهم دائما، ـهم، يف املقابل، ال نستطيع أن نراعي رغباتـنضر ب

ها أفعالنا. كل واحد مسؤول عن تقديره اخلاص به. لست مسؤوال ـاليت يقدرون ب
 .عن آراء اآلخرين
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 .كان على حق، بدون شك، مع ذلك مل خيتفي انزعاجي
ى أي مقياس مل تصبين عائليت ابلعدوى: مع يف احلقيقة، كنت أتساءل عل -

مشروع، لست مراتحا متاما لفكرة مغادرة خميم العلماء ـأنين متحمس هلذا ال
 !ألنضم إىل خميم الفنانني

 أعتقد أنه ليس من املالئم حتليل األمور استنادا إىل فكرة املخيمات،  -
ك ليس جمرد ترك ابألخص فكرة االنتماء إىل هذه املخيمات. الوضع ابلنسبة لو 

 .آخر، بل حتقيق مشروع حتلم به واالنضمام إىلمعسكر 
لبثت مفكرا، متأثرا ابلتأكيد بكالمه، لكنين أظن أنه شعر أنين الزلت عالقا 

 .يف نفس احلالة
ها، انتبهت ـانتصب واقفا ببطء. ابلطريقة اليت حترك بتعال معي، قال يل و  -

بث أن خيتفي ما أن يشرع يف التحدث، يلال ألول مرة، لسنه الكبرية، انطباع 
 .وصفاءلشدة ما ينطق األفعال بدقة 

. طاف حول األبنية املختلفة اليت تكون املنزل، مث وتبعتههنضت بدوري 
سلك دراب يتعرج بني األشجار، كانت األشجار كثيفة لدرجة ال تستطيع معها 

اء اآلخر، مث ينا لدقائق عديدة يف صمت، واحد ور شأن متيز حدود احلديقة. م
اتسع الطريق فمشيت حىت صرت يف مستواه. كانت هناك قطع أرض صغرية 

، ترعى بعناية: على األغلب حتوي نبااتت طبية، كانت فوق وهناكمغروسة هنا 
بعضها زهور صغرية للغاية صفراء أو زرقاء. بعد أن جتاوزان غيضة صغرية من 

وحماطني ، غارقني يف الشفق برائحة اخلضرة العمالقة املتخمةأشجار البامبو 
ابردة، انفتح الدرب فجأة على إفريز مطل على واد يصيبك ابلدوار.   برطوبة
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كنت أعرف أن القرية منشأة يف قمة أحد املرتفعات، لكين مل أتصور أبدا أن 
أعماق حديقة املعلم "سامتينغ" تسيطر إىل هذا احلد على الوادي الذي ميتد 

مرت على األقل. هذا املنظر العميق املفعم  300 أو 200ملسافة كيلومرتات، 
تناقض متاما مع بقية احلديقة، أين كانت   -كنا كأننا معلقان يف الفراغ   -ابهلواء 

كثافة األشجار متنع كل رؤية ممكنة. جلسنا جنبا إىل جنب على صخرة، أرجلنا 
يم الذي لعدة دقائق، نتأمل هذا املشهد العظ وبقينا صامتنيمعلقة يف الفراغ، 

 .واملرحبجعلين أشعر مبدى ضآليت. قطع املعلم الصمت بصوته اهلادئ 

 ما الذي تراه يف حقول األرز؟ -

رأينا من بعيد، يف األسفل، عشرات املزارعني، أرجلهم تغوص يف املياه إىل 
 .اتت األرزاحنو نب واليدان ممدوداتنمنتصف ربلة الساق، الظهر منحن 

 .يشتغلون يف احلقولأرى جمموعة من العمال  -

 .ال، ليسوا جمموعة من العمال -

 .فريق من املزارعني، إذا أردت -

 .ال جمموعةال، ليسوا فريقا و  -

 .سيبدأ ابللعب ابلكلمات إذن، قلت لنفسي

 هل تعرف؟ قال يل، كم عدد البشر املوجودين على سطح األرض؟ -

 .مليارات 7و  6ما بني  -

 كل كائن بشري؟  هل تعرف من كم جينة يتكونو  -
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 ال أعرف، بضع ماليني؟ -
كل هذه الستة مليارات من البشر ال   ومن بنيألفا.  30أقل بقليل من  -

يوجد اثنان حيمالن نفس اجلينات. اثنان! هل فهمت هذا؟ من بني ستة 
 !هانـمليارات من البشر ال يوجد اثنان متشاب

 .أجل، كل واحد منا فريد من نوعه -
البعض ميتهنون نفس املهنة، يف نفس املكان، يف نفس  ومع أنابلضبط!  -

اللحظة، ال نستطيع أن نعتربهم جمموعة أو فريقا، ألنه مهما كانت النقاط 
املشرتكة بينهما، ستظل هناك دائما بينهما نقاط اختالف أكثر من النقاط 

 !مهنتهماـاملشرتكة املرتبطة ب

 .فهمت ما أردت قوله -
ألمور حسب الفئات اليت تنتمي إليها، العتبار أن منيل أحياان لتحليل ا -

الناس يتشاهبون داخل فئة ما، يف حني أنه يف الواقع، يف هذا احلقل املمتد 
ابألسفل، هناك عشرات األشخاص الذين ميلك كل واحد منهم هوية خاصة، 
قصة خاصة، شخصية منفردة، أذواق فريدة. أكثر من نصفهم يعيشون يف 

عملهم، ترى عدة  إلجنازفقط مبجرد النظر إىل محاسهم  .وأعرفهمالقرية، 
اختالفات. األول يقوم به ألنه حيب أن يكون ابلقرب من املاء، يف حني أن 

به ألن هذا العمل يرحبه  والثالث يقوميعمل،  وعليه أنجاره ليس لديه خيار 
حيب  يساعد والده. اخلامس ألنه والرابع كينقودا أكثر بقليل من عمله السابق، 

تنمو. السادس ميارس هذا العمل ألنه تقليد يف  وحيب رؤيتهااالعتناء ابلنبااتت 
خيطر بباله أن يقوم بشيء آخر. عندما نفكر مقسمني الناس  وألنه ملعائلتهم 
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 وإسهامات كلإىل جمموعات، فرق، معسكرات، نقوم إبزالة خصوصيات، قيمة 
. نتحدث عن عمال، موالتعمييف البساطة  ونسقط بسهولةواحد منهم، 

هزم ـموظفني، علماء، فالحني، فنانني، مهاجرين، بورجوازيني، رابت بيوت. ن
النظرايت اليت ختدم معتقداتنا. ليس فقط أن معظم هذه النظرايت خاطئة، بل 

 .هم عليهـهي تدفع الناس ليصبحوا ما تزعم النظرية أن

 .فهمت -
 عميم ما خيص اآلخرين، خنطو خطوة كبرية يف احلياة عندما نكف عن ت -

هتم بكل شخص بشكل فردي، حىت إن كان مع ذلك جزءا من كل ـأن نو 
 .يفوقه، اإلنسانية واألكثر من ذلك، الكون

نظرت إىل الوادي البعيد املمتد لعدة كيلومرتات. أمامنا، من اجلهة األخرى 
 للفراغ، رمست التضاريس هضبة أخرى، ابألحرى جبال، ارتفع أكثر من اجلبل

فيما بينهما. كانت  اصغري  االذي كنا فوقه، تفصل بينهما مئات األمتار، كوان واد
وكأننا بعض السحب منخفضة أكثر منا، بينما األخرى كانت تعلوان، كنا نبدو 

بني عاملني. هواء خفيف كان يهب بشكل منتظم خفض من شدة  نطفو
ن كمـأت واليت ملمن بعيد  والروائح القادمةأمواج من العطور،  ومحلنا فوقاحلرارة، 

 .مييزهاـمن ت

 .حسن، لنعد حنو خرفاننا، قال املعلم -

 .من فضلك، ارسم يل واحدا -

 !عفوا -
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 .أمزحال، ال شيء، كنت  -
ىل فئة من عندما ستنجز مشروعك، مبا أنه عزيز على قلبك، لن تنضم إ -

 .حسب، تعرب عن مواهبك، ابنسجام مع قيمكالناس، سوف تكون أنت و 

 .هذا صحيح، علي أن أبقي هذا يف ذهين -

 .أجل -
هل تعرف، حتدثت قليال عن هذا املشروع مع شخصني من حميطي، علي  -

 .هما مل حيمساينـأن أقول أن

 ملاذا؟ -

نفسي  إثباتاألول قال يل أبن هذا امليدان مغلق وأنين لن أمتكن أبدا من  -
 ال ينإنر عارضين قائال أان منهزم هكذا، دون شهادة أو عالقات. اآلخفيه و 

أن يكون يل زابئن عندما  وأخرى دونستطيع نيل شهرة يف هذا العمل بني ليلة أ
 .يل أي فرصة للنجاح وأنه ليسأبدأ الشغل، 

مشروع ما يواجهون بعض  إجنازكل األشخاص الذين يفكرون يف  -
 .الصعوابت

 هذا يعين؟ -
ثالث أنواع من  عندما تتحدث عن مشروع ما يف حميطك، سوف تردك -

هدف ـردود الفعل السلبية و اليت تايدة، ردود الفعل املشجعة و ردود األفعال: احمل
 .إىل ردعك
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 .واضحهذا  -
سيقومون هم ـجيب عليك أبي مثن أن تبتعد عن األشخاص الذين تشعر أن -

 .. على أي حال، ال تصارحهم مبشاريعكإبحباطك

فيدا أن يقوم اآلخرون أجل، لكن، من جهة معينة، سيكون هذا م -
 .بتنبيهك إن كنت تسري يف االجتاه اخلاطئ

من أجل هذا، توجه فقط حنو املختصني يف اجملال الذي يهمك. لكن  -
تثق ابألشخاص الذين يريدون إحباطك فقط من أجل إشباع  أالعليك 

حاجاهتم النفسية. مثال، هناك أشخاص يشعرون براحة أكرب عندما يرونك يف 
بكل شيء كي ال تتحسن! أو آخرون يكرهون  والذين يقومونوضع سيء، 

هم الشجاعة لتحقيق أحالمهم ـرؤيتك حتقق أحالمك ألن هذا يذكرهم بفقدان
اخلاصة. هناك أيضا أشخاص يشعرون ابألمهية عندما متر بصعوابت ألن هذا 
مينحهم الفرصة ملساعدتك. يف هذه احلالة، املشاريع اليت أتيت من طرفك سوف 

بكل ما يستطيعونه بغية عرقلتك. هم يقومون  وسوف يقومونعهم عن هذا، متن
تشاركهم  أالهذا دون وعي لذلك من العبث أن تنبههم. لكن من األفضل ـب

ما حتدثنا ـخططك. سوف جيعلونك تفقد ثقتك بنفسك. هل تذكر ابألمس ل
 املتواصل؟ إخفاقهأبدا، رغم  وال ينهزمعن الطفل الذي يتعلم املشي 

 .أجل -
 ينتهي أبن ينجح، هذا أيضا ألنه ال يوجد يف العامل والد يشكإنه يثابر و  -

ال يوجد شخص يف العامل سيحاول أن يثنيه عن يف قدرة ابنه على تعلم املشي، و 
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حماوالته. يف حني أنه عندما يكرب، كثر هم األشخاص الذين سيحاولون منعه 
 .من حتقيق أحالمه

 .أكيدهذا  -

من املناسب أن تبتعد عن هؤالء األشخاص أو أن ال حتدثهم هلذا سيكون  -
ستنضم إىل ماليني الناس الذين ال يعيشون احلياة اليت  وإال فإنكعن مشاريعك. 

 .هاـيريدون

 .فهمت -
يف املقابل، من اإلجيايب أن يتواجد يف حميطك شخص أو اثنان يؤمنان  -

 .بك

 يؤمنان يب؟ -
ذي ميثل نوعا من التحدي، مثال عندما العندما ننطلق يف مشروع ما و  -

أخرى سيئة. نؤمن بذلك،  مهنتنا، سوف نعيش مواقف جيدة و ننوي تغيري
نرغب به، مث مرة واحدة تنتابنا الشكوك، نكف عن اإلميان به، نشعر أبننا غري 

، خناف من التغيري، من اجملهول. لو كنا لوحدان يف حلظات  إجنازهقادرين على 
ل كبري أن نتوقف، أن هنجر املشروع. إن كان هناك يف كهذه، هناك احتما

 وجيعلك تشعراملشروع  إجناز ىحميطك شخص يؤمن بك، يؤمن بقدرتك عل
خوفك، كالسحر. الثقة  وسوف خيتفيهبذا عندما تراه، هذا سيقلب شكوكك، 

بك اليت يبديها لك هذا الشخص ستكون معدية. سوف تبعث فيك القوة على 
قادرة على إزاحة اجلبال. نصبح أقوى أضعاف املرات من  ةوتعطيك طاقالنجاح 
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ملا نكون لوحدان مع مشروعنا. لكن افهمين جيدا: ليس من الضروري أن 
يساعدك هذا الشخص أو يسدي لك النصائح. ال، املهم قبل كل شيء، أن 
يؤمن بك فقط. يف احلقيقة، ستدهش ملعرفة عدد املشاهري الذين استفادوا من 

 .يةمساعدة أول

 .حاليالست متأكدا من أنه لدي شخص كهذا  -
يف هذه احلالة، فكر يف شخص أبعد، رمبا جد أو صديق طفولة، حىت إن  -

مل تكن تراه كل الوقت. إذا مل جتد أحدا فعال، تستطيع أن تفكر يف شخص مل 
وقل يعد موجودا، شخص أحببته عندما كان ال يزال على قيد احلياة. فكر به 

أ يف هذا املشروع، ف أنه، يف املكان الذي يوجد فيه، إن رآين أبد:" أعر لنفسك
بتشجيعك ألنه يعرف  وختيله يقومن تنتابك الشكوك، فكر به إسيثق يب." ما 

 .أنك سوف تنجح
ها فخورة يب. عندما حيصل ـإذن، سأختار جديت. لطاملا رأيت يف عينيها أن -

اي يؤنبانين، لكن هي،  أن أحتصل على درجات سيئة يف املدرسة، كان والد
كانت تقول يل:" هذا ليس مهما، أعرف أنك ستحصل على درجة جيدة املرة 

 "القادمة
القوة  ويستمدون منههذا مثال جيد. هناك أيضا أشخاص يؤمنون ابهلل  -

على العمل. كان "انبليون" مقتنعا أن جنمه جيد. خالل معظم املعارك اليت 
يئة، ظل مقتنعا أبنه سينتصر، مبساعدة جنمه خاضها، حىت اليت انتهت بطريقة س

اليت كانت حامسة يف معظم  ومده ابلشجاعةاجليد. قام هذا بتحميسه كثريا 
 .احلاالت
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ها ـعندما كنت صغريا، كانت لدي صديقة حتب قطها، كانت تقول أن -
. عندما  وابردينزرها يف كل الظروف. كان أبواها قاسيني ؤاترى يف عينيه أنه ي

عر ابحلزن، مل يكوان أبدا ليواسياها. لذلك كانت تذهب لرؤية قطها، كانت تش
 وبنظراته العميقةها. كان ينظر إليها يف عينيها مغرغرا، ـأحزان وحتدثه عنتداعبه 
 .، كان يعيد هلا ثقتها يف نفسهاواملرحبة
وتستطيع هذا ممكن جدا. احليواانت متتلك غالبا حبا ال مشروطا لسيدها،  -

حبوث عن  إجراءذا احلب دائما. هل تعرف، بدأ الباحثون مؤخرا يف حتمل ه أن
مذهلة. يف إحدى اجلامعات األمريكية، فكر بعض  واكتشفوا نتائجاحلب، 
جبلب طلبة للوالايت  -الذين يرعون خالاي سرطانية يف طبق برتي  -العلماء

تجميعهم املتحدة، كان هؤالء غالبا ما ميثلون حقل جتارب يف خمابرهم. قاموا ب
أن يرسلوا احلب للخالاي السرطانية. قام الطلبة مبا  وطلبوا منهمحول األطباق 
أن اخلالاي بدأت تضمر. مل يكونوا قادرين على  والحظ العلماءطلب منهم، 

حبهم حنو  إرسالفهم كيف متكن الطلبة من  وال علىتفسري هذه احلادثة، 
  .للنقاش: ضمرت اخلالاي وغري قابلةاخلالاي لكن النتيجة كانت موجودة 

 .هذا غري معقول -
أجل، للحب بدون أدىن شك نتائج عديدة بدأان ابكتشافها للتو. لكن  -

أغلبية العلماء ال يصدقون هبذا النوع من التجارب ألهنم ميقتون أن ينتهوا لنتائج 
ال يستطيعون تفسريها فيما بعد. جيب أن نعلم أن هذا حمبط، إن ما وضعنا 

اهنم. أان، الذي يف عتبة حيايت اآلن، أصبحت مقتنعا أن احلب هو أنفسنا مك
احلل ملعظم املشاكل اليت يواجهها البشر يف حياهتم. قد يبدو هذا جمرد فكرة 
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تقريبا ال أحد يعتمدها، ألنه يف الغالب من  ومع ذلكها، ـبسيطة، مسلما ب
 .الصعب أن حتب

لدي انطباع أن بعض لنقل أنه يوجد أشخاص ال نرغب يف أن حنبهم.  -
 !األشخاص يفعلون املستحيل حىت ال حنبهم

البعض أشرار ألهنم ال يتمكنون من حب أنفسهم. آخرون صعبو املراس  -
تدفع كل البشرية مثن ذلك. البعض ألهنم أتذوا  ويريدون أنألهنم عانوا الكثري 

ب أنفسهم من خالل تصرفات غري لطيفة. البعض خي ويريدون محاية الناسمن 
اآلخرون أملهم لدرجة أغلقوا معها قلوهبم قائلني ألنفسهم أهنم لن يتعرضوا 

آخرون أاننيون  خليبات أمل يف املستقبل إذا ما عزلوا أنفسهم عن احمليطني هبم.
سيكونون أكثر سعادة  ويظنون أهنمجدا ألهنم مقتنعون أبن كل العامل كذلك، 

ني كل هؤالء األشخاص هي، إن كنت إذا ما استبقوا اآلخرين. النقطة املشرتكة ب
حتبهم، فسوف تفاجئهم، ألهنم لن ينتظروك. األغلبية يف الواقع، يرفضون تصديق 
مشاعر احلب يف البداية، لشدة ما يبدو هذا غري طبيعي ابلنسبة هلم. لكن إن 

حبك، مثال يف اخلدمات اجملانية، سوف يقلب هذا طريقة  وأثبت هلماثبرت 
 .بك يضا عالقتهموأرؤيتهم للعامل، 

هذا، لكن ليس من السهل أن تذهب حنو اآلخرين ـكم أود االعرتاف ب -
 .هكذا حامال مشاعر إجيابية حنوهم

سيكون أسهل إن عرفت نقطة أخرى مشرتكة بني كل هؤالء الناس وهي  -
وجود النية احلسنة وراء كل تصرف من تصرفاهتم، يتصورون أن ما يقومون به هو 

الوحيدة املمكنة. هلذا، مع أن ما يقومون به غري جيد إال ريقة الطاألفضل، بل 
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أن الدافع وراء تصرفاهتم غالبا ما يكون مفهوما. كي حتب شخصا كهذا، تعرف 
إليه من تصرفاته. قل لنفسك، أنه رغم تصرفاته الكريهة، هناك يف مكان ما، يف 

بعض الطيبة.  يدرك هو ذلك، هناك ودون أنأعماقه، رمبا خمفية بطريقة جيدة 
، سوف تقود هذا الشخص وأحببتهإذا ما متكنت من رؤية هذا الشيء القليل 

للتواصل مع هذا اجلزء الصغري منه. هل تعرف، احلب هو أفضل وسيلة 
على ما  وأنت تلومهإلحداث تغيري لدى اآلخر. إن توجهت حنو شخص ما 

أبنه مرفوض يستمع إليك. سيشعر  وأالفعل، ستدفعه ألن يثبت على موقفه 
أبنه، رغم أن  وأنت مقتنعتوجهت حنوه إن على العكس، و . وسريفض أفكارك

حسنة  وكانت نيتهما فعله أو قاله كارثي، فهو، يف قرارة نفسه، شخص جيد 
ما تود قوله له. هذه هي  وينفتح علىعندما قام بذلك، سوف جتعله يسرتخي 
 .الطريقة الوحيدة لتهديه طريقة يتغري عربها

ا يذكرين بشيء مسعته يف الراديو، منذ بضع سنوات. حدث هذا يف هذ -
فرنسا. كانت هناك امرأة متت مالحقها حىت منزهلا من قبل مغتصب متسلسل. 

نفسيهما يف الشقة. كان  ابلدخول حاجزاما أن فتحت ابب منزهلا حىت أسرع 
 ومل تستطع، مبا أنه مل يكن معها شيء تدافع به عن نفسها وهيمسلحا، 

الصراخ حتت هتديد سالحه، فكرت يف أن تتحدث معه. أجربت نفسها على 
أربكه  إن هذاالتحاور معه، حماولة دون جدوى جعله يعرب عن نفسه. قالت 

قليال، ألنه مل يكن ينتظر تصرفا مشاهبا من طرف ضحيته. واصلت التحدث،  
ة ما، ، خمفية الرعب الذي متلكها. يف حلظوجتيب عليهاكانت تطرح األسئلة 

"لكنين  :وقالت لهليأسها الشديد، تبادر إىل ذهنها شيء من البداهة السليمة 
ال أفهم ملاذا تقوم هبذا يف حني أنك تبدو شخصا جيدا" قالت بعدها 
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، من بني دموعه، عن حياته وحدثهاللصحافيني أن مهامجها انفجر ابكيا، 
واصلة إخفاء هلعها. التعيسة، بينما حاولت هي أن جترب نفسها على االستماع م

 .يف النهاية متكنت من جعله يرحل بنفسه

لقد ذكرت حالة شاذة، لكن صحيح أن الناس مييلون للتصرف ابلطريقة  -
اليت نراهم عليها، لالنتماء ملا نراه فيهم. علينا أن نفهم أن كل واحد منا لديه 

 ، الصفات اليت نركز عليها يصبح مداها أكرب،وأخرى سيئةصفات جيدة 
. إذا ما سلطت الضوء عل خصال شخص ما، حىت إن كانت قليلة، وتتسع

املهم أن يكون يف حميطك  وهلذا من. وتصبح مسيطرةسوف تكرب، تتطور 
 .ويف قدراتكأشخاص يؤمنون بك، يف خصالك 
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16  

هل هناك جانب آخر من املشروع جيعلك ترتدد، أو يشعرك أبنك لن  -
 هيته؟ـنفسك قد أنتتفق جيدا مع نفسك عندما تتخيل 

 .أجل، هناك نقطة أخرية -

 ما هي؟ -
حال ليشرتي يل يف احللم، أان أجين الكثري من املال، مال كاف على أي  -

يف احلقيقة لست مراتحا متاما هلذه الفكرة. لست متأكدا من  منزال مع حديقة، و 
ل كوين من النوع الذي جيين املال بسهولة، أو الذي يرغب يف النقود يف داخ

 .نفسه. ابختصار، هناك شيء حيزنين حول هذه النقطة

 !ها قد وصلنا -

 أستمحيك عذرا؟ -

 .كنت أعرف أننا سنصل إىل هذه النقطة عاجال أم آجال
النقود تبلور كل اخلياالت، كل التصورات، اخلوف، الكراهية، الرغبة،  -

دة. هذا أشياء أخرى عديلشعور ابلنقص، الشعور ابلتفوق، و الغرية، مركبات ا
 .مفاجئ أننا مل نستعرض هذه النقطة إال اآلن
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 !مل أعرف أن كلمة صغرية كهذه ختفي العديد من األشياء -

 هيا إذن، قل يل: ما سر القلق الذي تسببه لك النقود؟ -
حافظ على نربة صوته املرحبة، لكنين الحظت فيها نوعا من االستمتاع،  

مل يعد ليستغرب من املشكلة اليت كأنه قام بطرح كل األسئلة املمكنة حىت 
 .سأطرحها عليه، مهما كانت

اك جزء مين لنقل أنين مل أستقر على رأي فيما خيص هذا املوضوع: هن -
 .جيده أمرا مقرفايرغب يف جين املال، وجزء آخر ال يرغب يف ذلك و 

 إذن السؤال املطروح هنا هو: كيف توفق بني هذين الرأيني، أليس كذلك؟ -

 .ميل أن تقوم بصياغة املشكلة هبذا الشكل، لكن تقريبا هو هذامن اجل -

 إذن قل يل، يف البداية، ماذا يريد اجلزء الذي يرغب يف النقود حتديدا؟ -
شعور أبننا كلما ازددان  أعتقد أن النقود ستوفر يل نوعا من الراحة: لدي -
تنا، يف قلت حاجتنا لآلخرين، كلما صران نتحكم حبرية أكرب يف وقثراء، و 

 .ضطر لتفسري شيء ألي كاننأنشطتنا، دون أن 

 هذا ليس خاطئا متاما، ماذا أيضا؟ -
أوه حسن، أن أضمن لنفسي نوعا من الراحة املادية. أشعر ابلضعف  -

لتفكريي أنه من األسهل أن جتد السعادة يف منزل مجيل، هادئ، على أن جتدها 
 .يف شقة صغرية مزعجة يف حي صاخب ملوث



 

131 

صحيح أن النقود تقوم ، و هناك سوء يف البحث عن الراحة املاديةليس  -
بتسهيل احلياة. ألكون دقيقا أكثر، الراحة املادية ال تصنع السعادة، يف املقابل 

 .ها ميكنه أحياان أن يشوش راحتناـغياب

 .يبدو هذا واضحا ابلنسبة يل -
من مع ذلك، أشدد على واقع أن النقود ال تصنع السعادة. كثري  -

إثبااتت قوية عليها، على  وأحياان يقدموناألشخاص يتفقون على هذه الفكرة، 
الرغم من هذا، دون وعي منهم، يف داخلهم، يعتقدون أن املال سيجعلهم 
سعداء. لذلك ينكرون تصرفات األشخاص الذين يبدون ثراءهم لكن هذا 

ما لديهم ـالنكران يكون يف احلقيقة مغلفا ابلغرية ألن جزءا منهم يرغب ب
هم أكثر سعادة منهم. هذا االعتقاد منتشر بشكل كبري، ـأن جعلهم يعتقدونـوي

 .الناس الذين يبدون عكس هذا ويضم أيضا

 .أجل، هذا ممكن -
يفكرون ابملال،  وكل الذينفكرت يف صديقة يل، تنتقد بشدة األثرايء 

ثري الشديد هم يدل دون شك على التأـ. اهتمامها الشديد بهم حقراءـوتقول إن
 .على األغلب مضرا والذي كانها ـالذي حتدثه أمواهلم ب

يف احلقيقة، هذا التصور ابلذات هو ما جيعل املرء تعيسا، مبا أنه يدفع  -
سيارة، مالبس، أو أي شيء  الناس حنو سباق بال هناية: نرغب يف شيء ما،

ابالكتمال. نبدأ يف االعتقاد أن امتالكنا هلذا الشيء سيجعلنا نشعر آخر، و 
ونصب ، إذا ما حصلنا عليه، ننساه بسرعة ويف النهايةنشتهيه، نرغب به، 

، سيجعلنا نشعر ابالكتمال إذا ما وبدون شكعلى شيء آخر،  اهتمامنا
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هاية هلذا البحث. الناس ال يدركون أهنم يركبون سيارة ـامتلكناه. ال توجد ن
 طائرة خاصة، يقتنعون ويسافرون على منت ةهوليووديفراري، يسكنون يف شقة 

هم إن امتلكوا خيتا سيصبحون سعداء. ابلطبع، اآلخرون الذين ال ميتلكون ـأبن
أبن يصبحوا أكثر  هم سيكتفونـوسيقولون إنسيارة فراري سيصدمون ملعرفة هذا 

، وحسبدية، ال، لكن شقة أكثر اتساعا يوو بقليل. ال يرغبون يف شقة هول اثراء
جعلهم راضني ولن يرغبوا بشيء آخر أبدا. هنا أبن هذا سي وهم مقتنعون

ابلضبط خيطئون: مهما كان املستوى املادي الذي نرغب به، سنرغب ابملزيد ما 
 .هايةـإن نصل إليه. إنه ابلفعل سباق بال ن

كان لكالمه وقع خاص على مسامعي، ألهنا تذكرين أبغاين امليالد يف 
 نويل، مرفقة بالئحة األلعاب طفوليت. كنت متحمسا عندما كتبت رساليت لبااب

اليت متنيتها. فكرت هبا ألسابيع، انتظرت بشوق اليوم الذي سأحصل فيه عليها. 
بلغ محاسي ذروته عشية امليالد: مل تربح عيناي شجرة التنوب، اليت حتتها كنت 
أنتظر بشوق سعادة يوم غد. خلدت إىل النوم متخيال أن الليلة ستكون دون 

ملعرفة الساعة يف الصباح الباكر. حل اليوم املهم أخريا! عندما  هناية، كنت ممتنا
اهلدااي امللونة حتت شجرة التنوب  واكتشفت علبدفعت ابب غرفة املعيشة 

املضيئة، شعرت بسعادة غامرة. أفرغت كل العلب، الهثا من شدة احلماس، مث 
أمضيت معظم النهار ألعب مبا حصلت عليه من لعب، متمكنا دائما من 
التهرب من الوجبات العائلة اليت ال تنتهي، اتركا البالغني حلواراهتم اململة. لكنين 

الشمس، شعرت بسعاديت  وبداية غروبأذكر أنين، عند اقرتاب حلول املساء، 
ختبو تدرجييا. مل تعد ألعايب اجلديدة تبعث يف نفس البهجة. حسدت نفسي 

يشه جمددا. أذكر أنين قلت على احلماس الذي شعرت به البارحة. أردت أن أع



 

133 

يف إحدى السنوات، أن حلمي ابحلصول على األلعاب كان يسعدين أكثر من 
 .األلعاب نفسها. االنتظار أكثر تشويقا من عدم وجوده

 :ذكرت هذا للمعلم الذي قال يل مبتسما

أكرب كذبة يقوهلا الوالدان ألطفاهلما ال تتعلق بوجود اباب نويل، لكن  -
 .أن هذه اهلدااي سوف تسعدهم ابلوعد الضمين

كانت تقاليدهم جتعلهم أيضا، مرة   وتساءلت إنأتملت املزارعني يف الوادي 
 .إدخال السعادة على قلوب أطفاهلم إبغراقهم ابهلدااي املادية نيف السنة، حياولو 

حدثتين، واصل املعلم، عن األسباب اليت حتفز هذا اجلزء منك، الذي  -
 . اآلن عن اجلزء الذي يرفض هذه الفكرةيرغب يف النقود. حدثين

مئز قليال. أشعر أحياان أن هذا ـها جتعلين أشـأعتقد أن النقود يف حد ذات -
 .فقط ما يهم يف العامل، أن تصبح النقود حمور اهتمام الناس

 .نشهد احنرافا نوعيا، يف احلقيقة، هذا مؤسف ألن النقود اخرتاع مجيل -

 ملاذا تقول هذا؟ -

ا ما ننسى أنه يف األصل كانت النقود وسيلة لتسهيل عمليات التبادل غالب -
بني البشر: تبادل األغراض القيمة لكن أيضا تبادل اخلربات، اخلدمات، 
النصائح. قبل اكتشاف النقود، كانت هناك عمليات املقايضة. من حيتاج شيئا 

خصصة ما كان جمربا على العثور على شخص مهتم ابألشياء اليت لديه امل
للمقايضة. مل يكن هذا سهال.. يف حني أن اخرتاع النقود مكننا من تقدير قيمة 

من قبل الشخص الذي قدم مقابلها  والنقود اجملمعةاألغراض القيمة، اخلدمات، 
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. وخدمات أخرىفيما بعد من احلصول على أغراض  وأغراض يتمكنخدمات 
ازدادت النقود  إنه كلماال يوجد سوء يف هذا. بطريقة أخرى نستطيع أن نقول 

 ..هذا وهذا أفضلاملتبادلة، كلما كثرت عمليات التبادل بني البشر، 

 !ما أنه هكذا، هذا مذهلـب -
هذا ما جيب أن تكون عليه األمور. أن نضع يف خدمة اآلخرين ما ميكننا  -

م املقابل على ما يستطيع اآلخرون القيا وحنصل يفالقيام به، مثرة عملنا، خرباتنا، 
. النقود يف احلقيقة ليست شيئا علينا مجعه، بل علينا استعماله. إن وهكذابه، 

انطلقنا كلنا من هذا املبدأ، ستختفي البطالة، ألنه ليس هناك حدود للخدمات 
اليت ميكن أن يقدمها الكائن البشري ابلتبادل. يكفي أن نؤيد إبداعات اآلخرين 

 .على تنفيذ مشاريعهم وأن نشجعهم

 ماذا أصبحت النقود شيئا سيئا يف عصران هذا؟ـلإذن  -
ة شيئني اثنني: كيف جنين كي تفهم ذلك، عليك يف البداية أن تفهم أمهي -
كيف ننفقه. النقود جيدة إذا ما أتت نتيجة لعملنا، لبذلنا ملا يف وسعنا. املال و 

متنح إذن راحة كبرية للذي جينيها. لكن إن حتصلنا عليها من خالل استغالل 
ان، إذن هذا حيدث ما نسميه بطريقة رمزية طاقة ؤ اآلخرين، مثال زابئننا أو زمال

"هوشا" جتذب اجلميع حنو ـــ وهذه ال -"اهلوشا"-الشامان يسمونه ال -سلبية 
األسفل، تلوث أذهاهنم، ويف النهاية، جتعلهم تعساء، من سلب ومن سلبه. هذا 

"هوشا" ــــ جيمع يف نفسه هذه ال األخري ميكن أن يشعر أبنه فاز بشيء ما، لكنه
اليت متنعه شيئا فشيئا من أن يصبح سعيدا. هذا يرى على األوجه عندما نتقدم 
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يف السن، مهما كان مقدار الثروة اليت مجعناها.. يف حني أن من جيين املال 
 .إبعطائه ألفضل ما لديه حمرتما اآلخرين ميكن أن تزدهر ثروته

كري يف "صورة دوراين غراي"، هذه الرواية مل أستطع منع نفسي من التف
"أوسكار وايلد" اليت تصور رجال حقريا، ما أن يقوم أبي فعل شرير -العظيمة ل

حىت يدون على وجه إحدى الشخصيات املرسومة على اللوحة، كانت األفعال 
 .الشريرة ترتك عالمات على وجهه حىت صار قبيحا للغاية

 .مهمةنقود قلت أيضا أن طريقة إنفاقنا لل -
أجل، إن استعملنا النقود ملنح اآلخرين فرصة إبراز مواهبهم، خرباهتم،  -

مستعينني خبدماهتم، سوف تنتج النقود طاقة إجيابية. على عكس ذلك، إن 
اكتفينا جبمع األغراض املادية، سوف تفرغ احلياة من معناها. سوف جنف شيئا 

هم يف اجلمع دون أن يعطوا ـفشيئا. أنظر حولك: األشخاص الذين أمضوا حيات
هم ليسوا يف تواصل مع اآلخرين. ليست لديهم أي عالقات إنسانية حقيقية. مل 

، وصدقيناحلب.  وال علىيعودوا قادرين ال على االهتمام بشخص ما بصدق، 
 !عندما نصل إىل هذه النقطة، فلن نكون سعداء

من العامل، ألتقي هذا طريف، عندما أفكر يف األمر: أان يف الطرف اآلخر  -
 !معلما روحيا، كي نتحدث عن النقود

 .يف احلقيقة، حنن ال نتحدث عن النقود -

 كيف؟ -
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حنن نتحدث عن احلدود اليت تضعها لنفسك يف حياتك. النقود ليست  -
 .سوى استعارة لإلمكاانت اليت لديك

الفضاء الشاسع املفتوح أمامي.  وأتملت هذاأرجحت ساقي فوق الفراغ 
اهلواء اخلفيف احلار واصل مداعبة أنفي ابلروائح العطرة اليت حيملها هامسا تيار 

 .ابألسرار يف أذين
لن أضطر جلمع املزيد. ع مقدارا كافيا من املال اليوم و يف النهاية، رمبا سأمج -

 ما أنك مراتح لفكرة مجع النقود، ملاذا لست ثراي؟ـلكن، قل يل، ب

 :ابتسم، قبل أن جييبين

 .ست يف حاجة إليهاألنين ل -

 إذن ملاذا تقوم مبساعديت على تقبل فكرة جين املال؟ -
ألنه جيب عليك رمبا أن جتمع مقدارا معينا منها قبل أن تنفصل عن  -
 .الفكرة

 ماذا إن كنت منفصال عنها أصال؟ -

 :بعد صمت قصري، قال يل

 .هذا ليس انفصاال، إنه رفض -

 .وته ختلد يف شكل ذبذابتترددت كلماته بداخلي، شعرت أن صدى ص

 .أن أعرتف، مرة أخرى، أنه على حق علي
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هذا ، نعترب جين املال هدفا انفعا، و يف الفلسفة اهلندوسية، واصل قائال -
وأن جنعلها تعيقنا عن التقدم،  أاليتطابق مع إحدى مراحل الوجود. علينا فقط 

 .يف شيء جيد كي ننجح يف حياتنا نوجهها

 .اجحة؟ سألته بنوع من السذاجةما هي احلياة الن -
احلياة الناجحة هي حياة عشنا فيها ما متنيناه، ابلتوافق دائما مع القيم اليت  -

لدينا، مقدمني دائما أفضل ما لدينا يف كل ما نقوم بفعله، منسجمني مع ما 
فسنا، لالهتمام بشيء آخر حنن عليه، هي حياة أعطتنا فرصة للتفوق على أن

يء ما للبشرية، حىت إن كان متواضعا، حىت إن كان قليال. إلضافة شغريان و 
 .ريشة عصفور صغرية تطري مع الرايح. ابتسامة نقدمها لآلخرين

 .هذا يفرض أن نعرف ما نريده يف احلياة -

 .أجل -

 كيف سنتأكد أننا نتصرف وفق قيمنا؟و  -
حسب ما نشعر به: إن كان ما نقوم به ال حيرتم مبادئنا، سوف نشعر  -

النزعاج، بعدم الراحة، أو شعور ابلذنب. هذه عالمة عليها أن تقودك ألن اب
تسأل نفسك إن كانت أفعالك تتناقض مع ما هو مهم ابلنسبة لك. تستطيع 
أيضا أن تسأل نفسك يف آخر النهار، إن كنت فخورا مبا قمت به، حىت إن  

حنافظ  أن والكانت أشياء بسيطة. هذا مهم جدا: ال نستطيع أن نتطور كبشر، 
 .ومبادئناعلى صحة جيدة، عندما نقوم أبشياء تتعارض 
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طريف أن تربط هذا ابلصحة، ألنين أذكر أنه، عندما كنت طالبا، عملت  -
خالل الصيف كمندوب عرب اهلاتف لشركة أتمينات. كان علي أن أتصل ابلناس 

أبن ينظموا إلحدى برامج الضمان الصحي. كانت الشركة تعرف  وأن أنصحهم
أن ثالثة أرابع األشخاص الذين نتصل هبم يتمتعون أساسا، دون أن يعلموا 
ذلك، هبذا الضمان الصحي كإحدى اخلدمات املقدمة هلم مع بطاقاهتم البنكية. 

ابقرتاح هذا الربانمج جلميع  وكنا نقومأذكر هذا،  أالابألخص  عليلكن كان 
" ـــ "أكزميا حيايت بالذين نتصل هبم. يف ذلك الصيف، أصبت للمرة األوىل يف

األدوية اليت وصفها بشيء،  ومل تنفعحادة. مل يتمكن الطبيب من حتديد سببها، 
" وانتهيت برتك العمل ألنين أكزميا"ـــــ لذلك تركت تناوهلا. تطورت حالة ال

خجلت من أن أظهر يف املكتب على تلك احلالة. بعد ذلك بثمانية أايم، 
 .اختفى كل أثر هلا

طيع التأكد من ذلك، لكن رمبا كانت رسالة لك من جسمك كي ال نست -
 ينبهك ألنك تعمل يشكل يناقض مبادئك، احرتامك لآلخر، صدقك 

 .استقامتكو 

 .صحيح، هذه قيم أساسية ابلنسبة يل -

 .كنت متأكدا من ذلك -

 ا أن نقدم أفضل ما عندان عندما نقوم بشيء ما؟نقلت أيضا أنه علي -
مفاتيح السعادة. تعرف أن اإلنسان دائم التذمر،  أجل، هذا من أحد -

تلبية حاجاته اخلاصة. ابلفعل عندما نركز على ما نقوم للكنه يفعل كل شيء 
مرة على حتد جديد، سنشعر  وننتصر كلبفعله كي نضع خرباتنا قيد التطبيق، 
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أننا سعداء. هذا صحيح ابلنسبة جلميع األشخاص، مهما كانت مهنتنا أو 
إذا ما جلب عملنا النفع لآلخرين، حىت إن كان  وسعادتنا تزدادتنا. مستوى خرب 

 .هذا بطريقة مباشرة، أو متواضعة

يف تلك اللحظة ابلذات، أرجعتين ذاكريت أربع سنوات للخلف. كنت يف 
املغرب، يف مراكش. كنت أتنزه يف ساحة جامع الفناء يف هناية النهار. أغرق 

كثرية للوجبات اخلفيفة أوقدت انر األفران   الليل الساحة يف جو خالب. حمالت
اليت كانت تشوي فوقها اللحم. سلطت النريان هليبها على املارة، أانرت الوجوه 

املتفاوتة ترقص. تداخلت روائح السجق املشوي مع عبق أطباق  وجعلت الظالل
الكسكسي املدخن. الباعة كانوا يف كل مكان. بعضهم كان يعرض أغراضا من 

جت للتو من حمالت الدابغة اجملاورة، اليت كانت ال تزال تبعث رائحتها اجللد خر 
القوية القاسية. آخرون كانوا يبيعون أطباقا كبرية من النحاس املنقوش كانت 

. واجلالبياتتعكس ضوء النريان، موزعة ظالال ذهبية فوق الوجوه، العمائم 
حلاوي. مشيت، ا وأنغام انياألصوات الصاخبة اختلطت مع أصوات الطبول 

فاحتا عيناي على اتساعهما، مسحورا هبذا اجلو املذهل، الروائح العبقة ابلعطور، 
الصور، األصوات، عندما استوقفين رجل ضئيل احلجم، يبدو يف اخلمسينيات 
من العمر، مبتسما، وجهه قد لفحته مشس اجلنوب. كان جالسا فوق صندوق 

فخارية.  واتجر أوانالت خفيفة موضوع مباشرة على األرض، حماطا ببائع أك
أبن أجلس  علىحنو املقعد الذي أشار  وصوبت نظريابتسمت له بدوري 

 وتصلبت يففوقه. وقتها فهمت ما هي حرفته. ماسح أحذية. جتمدت ابتساميت 
مكاين تدرجييا. مل أشعر أبدا ابلراحة لدى تفكريي ابحلرف اليت تدفع الذين 

للسأم. مسح األحذية كانت رمبا حرفة أتقبلها  يشتغلوهنا للقيام أبشياء مثرية



 

140 

بصعوبة شديدة، ألن احلريف يعمل حبضور زبونه، أمامه، فوقه. حىت أن وقفة كل 
منهما كانت تزعجين: الزبون جالس على مقعد مرتفع، مسيطرا على الوضع، 
املاسح حتته، منحن، جالس، أو فوق ركبتيه على األرض. مل أطلب أبدا 

 .خدمات كهذه
د الرجل دعوته وأصر بلطف، ابتسامته املشرقة. مبا أنين كنت سائحا جد

قادما من الغرب فإنين مثلت ابلنسبة له الزبون املثايل. لكن موقعي كسائح زاد 
: ال أريد أن أعطي أبناء بلده فرصة رؤية سائح أجنيب ابالنزعاجمن شعوري 

. إحدى ميسح حذائه من قبل واحد منهم، يف وضعية كنت أراها مهينة
االستعمارية. مل أعرف إن الحظ انزعاجي أو أنه فسره على أنه  تالكليشيها

نوع من الرتدد. رمبا االهتمام الذي أبديته لعرضه أعطاه األمل ليقنعين. هنض من 
مكانه، مبتسما كالعادة، واقرتب مين. مل يكن لدي الوقت ألعرب عن رفضي: 

له ووعده أبن يعيد له شبابه. أصبح فوقي ماسحا حذائي املتسخ مكوان حتلي
الصعوبة اليت لدي يف رفض رغبات اآلخرين تفسر دون شك ملاذا وجدت 
نفسي رغما عين، جالسا على املقعد الذي أتملته منذ قليل ابزدراء. مل أستطع 
أن أنظر حويل خمافة أن ألتقي بنظرات حتمل االهتام. كان منكبا على حذائي. 

ا اجللد املتهالك بنشاط. يف احلالة اليت كنت أخرج نصف حبة ليمون وفرك هب
أظن أنه هرس حبة موز على كعيب  فيها، مل يكن هناك شيء يدهشين بعد.

حذائي، ومل أكن ألستغرب أكثر من هذه الدرجة. كان يعمل حبماس. واثقا من 
نفسه، كان متحكما يف حركاته، مراوحا بني حبة الليمون وأنواعا خمتلفة من 

عد، صوت اني احلاوي كان خيلد املراثة دون انقطاع. بدأت الفراشي. عن ب
أختلص من تصليب. تبادلنا بضع عبارات، لكنه ظل مركزا على عمله، حمافظا 
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صغرية،  إسفنجةعلى ابتسامته. وضع نوعا من اجلال األسود وطبقه ابستعمال 
ما مدلكا اجللد حىت ميتص املادة. اهنمك يف تلميعه بفرشاة صغرية رشيقة، وكل

ازداد حذائي ملعاان، كلما اتسعت ابتسامته، كاشفا عن أسنان انصعة البياض 
تناقض لوهنا مع بشرته السمراء. عندما صار حذائي المعا وانعما مثل اليوم 
األول، ملعت عيناه فخرا. نسيت متاما انزعاجي السابق. كانت هبجته معدية، 

 أكن أعرفه قبل ربع وشعرت بنفسي فجأة قريبا جدا من هذا الرجل الذي مل
ساعة. شعرت بكثري من التعاطف حنوه، مثل موجة من الصداقة. طلب مين 
مبلغا معقوال دفعته عن طيب خاطر، ويف محاس اللحظة أصر على أن يضيفين 
شااي ابلنعناع يف كوب معدين صغري، متقامسا هبجته هكذا موطدا العالقة فيما 

حقيقة، حقيقة مؤملة: كان هذا الرجل  بيننا. تنبهت فجأة إىل شيء بدا يل مثل
أكثر سعادة مين، أان الذي أنعم مبهنة ذات قيمة ومع قلة مواردي كنت ألف مرة 
أكثر ثراء منه. هذا الرجل كان يستنشق السعادة بواسطة كل املسام اليت يف 

 .بشرته، وهذه السعادة كانت تشرق من حوله

سنوات، أحسست بعيين وقد  جملرد تذكر هذه احلادثة اليت حصلت منذ أربع
 .صارات رطبتني

ملاذا حتدثت عن فائدة وجود حتدايت نتجاوزها حىت نشعر ابلسعادة وحنن  -
 .نستغل خرباتنا؟ سألته

ألن التحدي حيفز تركيزان، ويدفعنا للعمل وحنن نبذل جهدان، حىت نستمد  -
 .منه فيما بعد راحة حقيقية. هذا شرط كي نندفع يف أفعالنا
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حن ـأيضا أن احلياة تكون انجحة عندما نعمل ابنسجام مع ما نقلت  -
 عليه. لكن كيف سنعرف إن كانت هذه هي احلال؟

موت هذا املساء، وأنك تعرف هذا منذ أسبوع. من  ـختيل أنك سوف ت -
كل ما قمت بفعله خالل األسبوع، ما الذي كنت لتحافظ عليه مثلما هو، مع 

 العلم أنك ستموت؟

 !بهذا سؤال صع -

 .أجل -
لنقل أن هذا األسبوع كان خاصا نوعا ما، إن أخذان بعني االعتبار  -

 .لقاءان. مل أكن ألغري الشيء الكثري

 ."إذن، فكر يف األسبوع الذي سبق جميئك إىل "ابيل -

 .لنرى .حسن.. .لنقل.. .حسن.. ،أوه -
حاولت أن أتذكر ما الذي حصل خالل ذلك األسبوع. أجربت نفسي  

ر أفعايل ساعة بساعة، ولكل واحدة منها، تساءلت إن كنت سأقوم على تذك
هاية األسبوع. تطلب مين األمر عدة ـها فعال مع علمي أبنين سأموت يف نـب

 :دقائق حىت أجبته يف النهاية

 .هناك تقريبا ثالثون ابملائة من أفعايل كنت ألحافظ عليها عموما -
ن كنت تعرف أنك إقمت به،  ابملائة مما 70أنت تقول أنك كنت لتغري  -

 ستموت؟
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 .نعم -
أشياء دون معىن، لكن  ةهذا كثري، كثري جدا. من الطبيعي أن تنجز بضع -

يف نسب حمدودة. يف احلقيقة، عليك أن تتمكن من قلب النسب: أن تستطيع 
ابملائة مما  70، مع علمك مبوتك القريب، سوف تواصل تطبيق كأن تثبت أن

 .تكون هذه عالمة على أن أفعالك منسجمة مع شخصكتقوم به يف العادة. س

 .فهمت -
وتالحظ أن األمر ال يتعلق بصعوبة األعمال املنجزة، لكن ببساطة ابملعىن  -

 .الذي تعنيه لنا

جيد جدا، أتفق مع كل هذا يف املطلق، لكن يف مستوى التطبيق ليس من  -
 .ما نريدهـاملمكن دائما أن نقوم ب

 .الدينا اخليار دائم -

 .عمليال، إذا مل أقم مبا يتعارض معي أحياان قد أفقد  -

 .لديك اخليار إذن يف أن تفقد أو أن حتافظ على هذا العمل -

ولن  رحبالكن هذه ستكون خماطرة، من املمكن أن أجد عمال بعدها أقل  -
 !أمتكن من دفع إجيار السكن

كها حنو مكان سيكون لديك اخليار إذن يف احلفاظ على هذه الشقة أو تر  -
 .أقل مثنا، رمبا سيكون أبعد عن مكان عملك

 .أصدقائي سوف حيزنون إذا ما ابتعدتعائليت و  -
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 .سيكون لديك اخليار إذن يف أن ترضيهم أو أن ختذهلم -

 ...هكذاما أن األمر ـب -
أريد أن أفهمك أن اخليارات تنتمي إلينا. يف بعض اللحظات يف احلياة،  -

عديد من اخليارات، ورمبا كان بعضها مؤملا، لكنها تظل لن يكون أمامنا ال
ومن أنت من ستختار ماذا ستعيش: أمامك خيار دائما،  ويف النهايةموجودة، 

 .أن تبقي هذه الفكرة يف ذهنك اجليد

 .لدي انطباع أحياان أن اآلخرين يقومون ابالختيار عوضا عين -

 .يقررون عوضا عنك إذن، الذي اخرتته يف هذه احلالة هو أن ترتكهم -

 .أجد أيضا أحياان أن هناك أشخاصا يتمتعون خبيارات أكثر من غريهم -
متعنا ـكلما تلصنا من األفكار اليت تقيدان، و كلما تقدمنا يف احلياة كلما خت -

 .احلرية واخليار هوخبيارات أكثر. 
أتملت الفضاء الواسع أمامي، هذا الفضاء الذي يصيب املرء ابلدوار، 

ابحلرية، غابت نظرايت يف األفق، مستنشقا بعمق هذا اهلواء املشبع  ت أحلموأخذ
 .هايةـبرائحة الالن

هل تعرف، واصل املعلم، ال نستطيع أن نكون سعداء إذا ما رأينا أنفسنا  -
ضحااي لآلخرين. من الضروري أن تفهم أنك أنت دائما صاحب القرار يف 

ألقل شأان يف مكان عملك، أنت حياتك، مهما كانت. حىت إن كنت العامل ا
 .هو املدير يف حياتك. أنت هو من ميسك بزمام األمور. أنت سيد قدرك

 .أجل -
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ال جيب أن خييفك هذا: سوف تكتشف أنه حتديدا عندما متنح نفسك و  -
فرصة اختيار األعمال اليت تنسجم معك، اليت حترتم قيمك و تربز قدراتك، 

ستفتح األبواب من تلقاء نفسها. كل شيء  سوف تصبح قيما ابلنسبة اآلخرين.
 .من الضروري أن تقاتل حىت تتقدم ولن يعوديصبح أكثر سهولة، 

 :الصمت وقلت قاطعاهض من مكانه ـلبثنا صامتني لوقت طويل. مث ن
لقد استفسرت حول تذكرة طائريت. ال أستطيع أن أغريها دون أن أدفع  -

أن أكتشفها  علىأشياء مهمة زايدة كبرية. كنت ستقول يل إن كان هناك 
 .نلتقي غدا وتتطلب أن

 .أظن أنه مازال أمامك شيء رئيسي لتتعلمه -

 غدا، لست متفرغا صباحا؟ -

 .ال -
مكن من ـاعذرين على اإلحلاح، لكن أال تستطيع أن تتفرغ يل حىت أت -
 على رحليت بعد الظهر؟ اإلبقاء

 .ال -
أن أرفض آخر لقاء  علىل ليس هناك حظ. كنت أمام اختيار تراجيدي: ه

ما سيمكنين من أن أستيقظ لنفسي، أو أن أدفع مبلغا ضخما كي أغري ـمعه رب
 اتريخ رحليت؟

 ما الذي كنت ستفعله لو كنت مكاين؟ هل كنت ستغري الرحلة؟ -
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االختيار لك، قال اببتسامة رضى على شفتيه، مثبتا عينيه املليئة ابلطيبة  -
 .على عيين املتسائلتني

 .كس اجملهول يف حدقتيهانع

نظري حني  واختفى عن، واهلادئةابتعد يف اجتاه احلجرات، خبطواته البطيئة 
 .غاص يف غيضة أشجار البامبو
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17  

دوالر! هذا املبلغ يساوي تقريبا سعر تذكرة العودة! صعب أن أقبل..    600
اآلن.  سوء وضعه الذي يثري يف الدوار منذ ويزيد منهذا سيضر حبسايب البنكي 

سوف تتأثر عالقيت مبحاسيب لوقت طويل.. دون ذكر أن السفر يوم األحد 
أابشر العمل بعد ذلك ببضع  وعلي أنسيجعلين أعود للمنزل مرهقا للغاية، 

ساعات. وجهة نظر غري مبهجة. يف نفس الوقت، ال تسنح لنا الفرصة للقاء 
ادثة غاليا! شخص مثل املعلم "سامتينغ" كل يوم. حسن، ستكلفين هذه احمل

مكن ـبصدق، ال أعرف ما الذي علي فعله. كل خيار يبدو يل صعبا، ولن أت
 .من اختاذ قرار

"آبود". علي أن أقرر اآلن ألنه، كي أغري  واقرتبت منكنت وراء املقود 
تذكريت علي أن أذهب إىل وكالة األسفار اليت يف "كوات" قبل أن تغلق. اقرتبت 

 .ن أختار فيه الطريق اليت سأتبعهامن املكان الذي كان علي أ

 .حاولت أن أرجح بني اخليارين، دون فائدة
كلتا احلالتني. اختيار مستحيل. مل يكن اختاذ   وسأخسر يفكنت سأربح 

، لن يكون هذا والنقش اآلنالقرارات أحد نقاط قويت أبدا! مل أكن أللعب الطرة 
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قادرا على االختيار  عظيما: بعد مخسة أايم من تطوير الذات، علي أن أكون
 !بكامل وعيي

وأنين يف النهاية انتهى وعيي إىل القول أبنه علي أن أعود إىل دايري بسرعة 
يوما ما من اكتشاف اجلزء الذي ينقصين. بعد مضي ستة أشهر أو  سأمتكن

سنة سوف أنسى هذه املرحلة متاما. يف حني أنه ميكنين أن أستفيد من املعارف 
ما طوال حيايت. ـها املعلم على املدى الطويل، ربـ بالشخصية اليت سيمدين

حنو "كوات". مثلما قال "أوسكار  واجتهت جنوابوصلت إىل مفرتق الطرق 
 !وايلد" اجلنون هو الشيء الوحيد الذي ال نندم عليه أبدا

تذكرت تعليق الوزير األول للمكسيك يف الفرتة اليت كانت خالهلا بالده 
سأله أحد الصحفيني إن كان هذا يسبب له أرقا. أجابه ها اجملحفة. ـتدفع ديون

دوالر مينعك عن النوم ليال، يف حني أن   1000ب أبن: كشف حساب 
مليار دوالر، حماسبك هو الذي لن يستطيع النوم.  100ب كشف حساب 

 .استخلصت أن ديوين مازالت بدون شك قليلة

 ."استغرقت ساعة للوصول إىل "كوات
ابلنسبة يل "كوات" ليست "ابيل". هناك كنا جند أعلى  مل أحب هذا املكان.

نسبة سياح، إضافة إىل العيب ركمجة من أسرتاليا. يف الليل، تتحول املدينة إىل 
علبة ليلية عمالقة. كان من املستحيل أن تسري لثالث خطوات يف الشارع دون 

ت. املخدرات أو إحدى العاهرا ويعرض عليكأن يعرتض طريقك أحد اجلاويني 
لك أن ختتار. يف السبعينات، كانت "كوات" واحدة من مناطق احلج اليت ال مفر 

، 2002منها للهيبيني يف سلسلة حرف الكاف: كوات، كامتندو، كابل. سنة 
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القاعدة لتخلد تنظيم "كوات" رمز الفساد يف الغرب، مت اختيارها من طرف 
 .إحدى حماوالت االغتيال األكثر دموية

يف هناية الظهرية. وكالة  ووصلت هناكوقتا أطول مما ختيلت، استغرق الطريق 
األسفار ستغلق أبواهبا خالل عشر دقائق. توجهت حبماس يف الطريق ذات 

الواحد أين يقع مكتبها. إهنا معجزة، كان هناك مكان لركن السيارة  االجتاه
 أمامها ابلضبط. عندما وصلت حذوه، جتاوزته قليال حىت يتسىن يل أن أدخل
سياريت بطريقة عكسية. تنبهت حينها إىل أن السيارة اليت كانت ورائي مل تتوقف 
عن السري، مع أن نييت يف ركن سياريت كانت واضحة: مل أكتف إبانرة الضوء 
اجلانيب مسبقا فحسب، لكن، قمت ابحنرافة صغرية أمام املوقف مظهرا هكذا 

ك، مانعا إايي من السري أنين أنوي ركن سياريت هناك. ال، لقد تبعين رغم ذل
اجلانيب املومض  وعلى الضوءخلفيا ابلسيارة. حافظت على احنراف سياريت 

للحظة حىت أجعله يفهم ما كنت بصدد القيام به، لكنه مل يفعل شيئا: مل يعد 
طالبا منه أن يعود قليال للخلف حىت  وأخرجت رأسيأدراجه. فتحت انفذيت 

ك سيارة أخرى وراءه، كان هذا سهال. كان أمتكن من ركن سياريت. مل تكن هنا
جليا أنه فهم قصدي، خاصة أنين أصاحب كلمايت حبركات مفسرة من يدي. 
دون جدوى. كان قادما من الغرب، يف أواخر اخلمسينيات، كان وجهه أمحر 
قرمزي، من عوارض الشقر الذين يتعرضون للشمس أو يشربون الكحول بكثرة. 

سري الثاين. كان يبدو أنه واحد من أولئك األشخاص يف حالته تلك، ختريت التف
يرتكوا أي أن  أبدا  وال يريدونالذين ال يتمتعون أبي نوع من الليونة يف التفكري 

شيء كان. قوة هائلة من اجلمود كانت تبدو يف هيئته. كان يبدو ثقيال أيضا 
جه . ال شيء. و وأقوايلأثقل من سيارته، راسخا حتت سقفها. جددت حركايت 
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بليد، أكتاف متصلبة، ذراعان جامداتن، يدان متحجراتن فوق املقود: كل 
جسمه كان يعرب على أنه لن يتنازل. ألن التنازل ابلنسبة له كان أن يعود 

: يف حياته، عالقته ابآلخرين ال وكأنه حقيقةللخلف مسافة مرتين. بدا يل ذلك 
بة طلب شخص ما يظن أن إجا ودون شكبد أهنا حمكومة بنسب من القوة، 

. بلى، أجل، هو هذا! ال بد أنه حيمل وتبدي ضعفهتعود للتنازل عن حقه، 
اعتقادا من نوع:" يف احلياة، ال جيب عليك أن تنهزم، ال تتنازل عن أي شيء" 
يف ظروف خمتلفة، كنت ألرى أن هذا مضحك جدا، حىت إن كان جيب على 

كالة األسفار ستغلق بعد الذين حييطون به أن ال يضحكوا كل الوقت. لكن و 
مخس دقائق. مل يكن لدي خيار، علي أن آخذ هذا املكان، ليس لدي الوقت 
للبحث عن مكان آخر. عادت إيل كلمات احلكيم كالصدى: لدينا دائما 
خيار. كررت لنفسي القول أبنين أستطيع حماربة هذا اجلمود. قطعت التواصل، 

، مغلقا هبا الشارع. ركضت الطريقوسط  وتركت سياريتوضعت الفرامل اليدوية 
 إغالقللموظف الذي كان قد بدأ يف  وقدمت تذكريتحنو مكتب األسفار 

األضواء. أصدرت أزرار لوحة مفاتيح كمبيوتره أصواات، طغى عليها بعد قليل 
صوت زمور سيارة متواصل. قدمت له بطاقيت املصرفية، شاعرا ابلقليل من 

ء من طرف مركز الدفع. تطلبت العملية القلق، صليت كي ال يرفض اإلجرا
بعض الوقت، بدا هذا يل نذيرا سيئا، لكن، يف النهاية، علمت أن النظام وافق 

 .على جعلي فقريا أكثر مما أان عليه

صارت حمفظة نقودي خفيفة هكذا، التذكرة اجلديدة يف جييب، عدت إىل 
مور سيارته سياريت. كان السائق قد جن من الغضب. كانت يده تضغط على ز 

يكف عن ذلك إال ليسمعين سيال من الشتائم. وجهت  ومل يكندون توقف، 
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من غضبه، انطلقت، تبعين عن قرب  والذي ضاعفإليه أمجل ابتسامة لدي، 
شديد حىت ظننت أنه سيدهسين. كان هذا سخيفا ابلفعل. فهمت بطريقة 

هذا السائق،   اليت حتدث عنها املعلم. الغريب جدا لدى االختياراتأفضل قصة 
شخصيته. مل يكن قادرا ال على  هب خيارات التصرف اليت متليها عليكان غيا

. مل يكن يستطيع سوى االنتظارالعودة إىل اخللف، ال على التفاهم، ال على 
املرور بقوة. مل يكن هذا الرجل حرا. كان على العكس، مأخوذا ابعتقاداته. كان 

"اي له من أمحق!" اليوم،  قول ببساطة:يوما قبل اآلن، كنت أل 15هذا جليا. 
 .عرفت أن الذكاء مل يكن على عالقة بتصرفاته الشاذة

تفاجأت لتفهمي لتصرفات كنت ألرفضها يف احلاضر القريب مع نوع، دون 
، متلكتين رغبة يف وهذا التعاطفهذا التفهم ـشك، من عدم الغفران. مأخوذا ب

اكتشاف املعتقدات اليت تقبع  أحاولوأن هلم أكثر  وأن أنصتأن أراقب الناس 
 .وراء هذه التصرفات

ساحة حمل مجيل لبيع القهوة  وتوقفت أماموجدت نفسي قريبا من البحر 
النقود يف حماولة مين ملواساة نفسي يف ضائقايت  إنفاق. لدي عادة واملثلجات

 .املالية
وجلست ، مزيج غريب لكنه لذيذ، وأفوكادوطلبت كوكتيل شوكوال 

على أحد األرائك املصنوعة من خشب الساج، مقابل البحر. ال بد  خاءابسرت 
أن الرايح تنفخ بقوة ألن األمواج كانت عالية. الشمس اآلخذة يف الغروب 

. كان الشاطئ واألوجهأشبعت الساحل بضوئها الربتقايل احلار، مداعبة املنازل 
ئا. من اجليد أن تكون ميتد أمام ساحة املقهى، الذي كان ميتأل ابلزابئن شيئا فشي
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وحدك دون أن تكون وحيدا متاما، أن تستمتع ابجلو الذي ينمو دون أن تضطر 
 .للمشاركة يف خلقه

 .على الطاولة اجملاورة، كان هناك شخصان شاابن يتناقشان

، عابسة قليال، وعيناها زرقاوان، شعرها كستنائي ومجيلةهي، رقيقة للغاية 
بين قصري وشعره قوي البنية، رقبته غليظة  هو، مل يكن ضخما لكنه دون شك

للغاية، كانت تناديه "ديك". كانت حتدثه عن عرض الظالل الصينية الذي 
هرها. كان يستمع إليها ابنتباه، مع أنه ـأنه أب والذي يبدوحضرته مساء البارحة 

بدا واضحا يل، أن بعض الظالل، حىت إن كانت فنية، مل تكن لتشد انتباهه. 
هما مل يكوان حبيبني، لكنها حتس ـه الرقة اليت كانت تبديها. شعرت أنرمبا مست

قادر على  وكنت غريحنوه مبشاعر مل تفصح عنها بعد. كان يناديها "دوريس"، 
معرفة شعوره حنوها. كان "ديك" واحدا من الرجال الذين يتمتعون بفحولة كبرية 

وينهم كيف ت لواألحاسيس تدخال نستطيع معها معرفة إن كانت املشاعر 
الطبيعي أم ال. استمتعت بتخيله كأحد رجال الكهوف جارا رفيقته من شعرها  

 .كي أيخذها إىل فراشه
على الطاولة اجملاورة هلما، جلس راكب أمواج يف عمر املراهقة، ال هو 

، يرتشف ويسكي خملوطا ابلكوال. كان يتأمل "دوريس" وال ابملتفاخرابلعابث 
ها كانت لتثري فيه ـأبن أي فتاة أخرى مكان إحساس ابهتمام، لكن كان لدي

: مل تغب عنا كلمة واحدة من وهو أاننفس االهتمام. كان لدينا نقطة مشرتكة 
 .احلوار الذي جيري جبانبنا
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"دوريس" فتاة يف مثل سنهما مضي ربع ساعة، انضمت إىل "ديك" وبعد 
 .مصحوبة بشخص ال يعرفانه على ما يبدو

 ."صاح "ديكمرحبا "كايت"!  -

 ."مرحبا "ديك" مرحبا "دوريس -
ها ـ"دوريس" تنغلق تدرجييا. بدت منزعجة. كان من الواضح أن-شعرت ب

 مثل إحدامها لألخرى؟ـمل تكن حتبها. ماذا كانت ت
مسراء، أنيقة بشكل مفرط، بدت "كايت" مثرية أكثر منه مجيلة. كانت 

وأعلى اطئ، تنورة قصرية جدا ترتدي كعبا عاليا جدا ابلنسبة ملكان يقع على الش
ظاهر للعيان. مل يكن ثدايها كبريين لكن يبدو أن القديسة "واندربرا"  ثدييها

من هناك.  ت)اسم ماركة حلماالت الصدر تعطي حجما زائفا للثديني( مر 
ه كان رائعا. حىت أن راكب األمواج مل يشح انظريه عن فتحة تأحدث والتأثري الذي

تتحدث مبتسمة، لتبدو رائعة للغاية يف وضعها كفتاة  قميصها الواسعة. كانت
 .شابة

م ـلت مالبسي لدى رجوعي من الشاطئ و أان آسفة، لقد أتخرت: غري  -
 .أمتكن من العثور على أغراضي. مل أستطع أن أجد سروايل الداخلي

املراهق أراد معرفة إن كانت وجدت سرواهلا  األمواجكان واضحا أن راكب 
نزل نظره من فتحة القميص املفتوحة حنو التنورة القصرية جدا الداخلي أم ال: 

عليها بشدة، منتظرا اللحظة املناسبة اليت سيحصل فيها على  وثبت عينيه
 .اإلجابة. شعرت "دوريس" بسخطها قد ارتفع درجة. "كايت" كانت راضية
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ندخن  االثنانأقدم لكما "جينز"، التقينا على الشاطئ. هل تعرفان: حنن  -
 ."ائر مالبورو اخلفيفة بنكهة النعناع، هذا رائع! قالت "كايتسج

هزيل للغاية، خداه للداخل، ابتسامته هزيلة، عرف "جينز" بنفسه على أنه 
قادم من بلد أورويب صغري، "الدمنارك" حتديدا. شدة اتساع صلعه دفعته حلالقة 

نت لديه يف رأسه ابلكامل، طريقة ذكية جلعلها خمفية حتت أنظار اآلخرين. كا
املقابل حلية شقراء داكنة كثيفة. كأنه أراد أن ميأل بلحيته الفراغ الذي خلفه 
الصلع يف رأسه. كان صوته انعما، لدرجة كان عليك معها أن ترهف السمع 
حىت تتمكن من فهم كالمه. كان جييب عن األسئلة اليت طرحها البقية بنوع من 

عتذر إلزعاجهم. نظر إليه "ديك" عاقدا املهانة تفقد املرء قيمته، بدا كأنه ي
حاجبيه، كأنه يتساءل ألي فصيلة حيواانت ينتمي هذا الكائن. ابلنسبة له، مل 

 أاليكون الرجل مسحوقا هلذه الدرجة. كان "جينز" حياول  أنيكن عاداي 
. بعد مضي مخس دقائق، وكأنه شفافه بدا أنحيدث صداما يف الوسط حىت 

 .وجودانسيه اجلميع، مل يعد م

هذه الطريقة؟ ما الذي يؤمن به ليقوم ـما الذي يدفع شخصا للتصرف ب
جعلت نفسي ال مرئيا"؟  وشأين إنهذا؟ هل هي من نوع "سيرتكين اآلخرون ـب

نوع: هذه، من ـعلى أية حال، كنت مقتنعا أن "ديك" يؤمن فكرة معاكسة ل
 "!حيرتمين اآلخرون إن كنت قواي ف"سو 

إىل "كايت"، اليت مل تلق عليه نظرة واحدة منذ كان "جينز" ينظر حبب 
قدمته إىل اآلخرين. جتاهلته متاما. ملاذا أدخلته إىل اجملموعة؟ للمتعة اليت حيققها 
الظهور مع أحد املعجبني الذي سيثبت شدة إغرائها؟ كي تغيض "ديك"؟ بدا 
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 ها كانت حتاول لفت انتباهه. ال بد أن "دوريس" شعرتـيل يف احلقيقة، أن
 .ها املستاءة كانت تبعث ومضات حلظية من الكرهـبذلك بدورها ألن نظرات

 .سجل النادل الطلبات

 ."الغوين أزرق، طلبت "كايت -

 ."مياه غازية، قالت "دوريس -

 ."ماذا تود أن تشرب؟ سأل "ديك" "جينز -

 .أي شيء -

 !خذ قرارا -

 .حسن، سأشرب ما تشربه -

 ."اثنان من اجلعة، طلب "ديك -

 .ان "ديك" يبدو راضيا من سري يومهك
كانت هناك أمواج حقرية اليوم، كان هذا عظيما. يف النهاية كان يوما مل  -

 ."يتسبب يف انزعاجي، قال "ديك

 ."كان رائعا أن نرى ثورة الطبيعة، أضافت "دوريس -

 ."هذا صحيح، مهس "جينز -
ن مل يكفا عن أوه ال، كان اليوم متعبا، قالت "كايت". كان هناك شااب -

 .وشأينمغازليت. سئمت هذا. مل يرتكاين 
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ها "ديك". يف املاء، الشبان ال يرون ـما عليك سوى ركوب األمواج، أجاب -
 .األمواجسوى 
أشعر  مكن أنـويهم يقعون كل الوقت، ـآه ال! ال أحب ركوب األمواج، إن -

 .ابألمل يف ثديي إذا ما وقعت على بطين
انتقلت نظرات راكب األمواج املراهق من التنورة  على الطاولة اجملاورة،

 .القصرية جدا إىل فتحة القميص الواسعة
قررت "دوريس" عدم احملاربة. برقتها اليت تشبه رقة بتالت األزهار، كانت 

ها طورت فكرة ـمن األشخاص الذين يرغبون يف أن حيبوا ملا هم عليه، لدرجة أن
ما ـوإنآلخرين، فلن حيبوها ملا هي عليها ها إن قامت ببعض اجلهد كي تروق لـأن
 .تبدو عليه ملا

هل تعرفون ملاذا يقذف الرجل على مراحل؟ صرخت "كايت" يف  -
 .اجملموعة، خالقة نوعا من الصمت الغاضب املنتظر ملا سيحصل بعد ذلك

"ديك" وانتظر اإلجابة. عكس وجه "دوريس" ـــ بدا كأن السؤال قد راق ل
 .السؤال. ابتسم "جينز" بتملق امشئزازها من بذاءة

 ."ألن املرأة تبتلع على دفعات، أضافت مشجعة نظرات "ديك -

  .ضحك "جينز" ببالهة، "ديك" بصخب. "دوريس" كانت مذعورة
مل يفق راكب األمواج املراهق من صدمته. مل يكن يعرف بوجود فتيات  

ها ـ بد أنه فكر أبنبعينيه. ال التهمهاكهذه. فغر فاه. نظراته كانت معلقة عليها، 
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رائعة يف الفراش. مل أكن متأكدا من هذا كثريا: حسب رأيي، كانت مهتمة 
 .ابلتأثري الذي حتدثه على الرجال أكثر منه ابلرجال أنفسهم

ما الذي يدفع فتاة للتظاهر ابإلاثرة لدرجة جتعلها حتكي قصصا فاحشة 
؟ دون شك كانت خرينوابآلعلى املأل؟ ما الذي تريده؟ ما الذي تظنه بنفسها 

لديها حاجة ماسة لإلغواء، لتبث لدى اآلخر رغبة جنسية. بدأت أتصور بعض 
"أان مغرية إذن أان موجودة" أو رمبا "تصبح لدي قيمة إذا ما  املعتقدات املمكنة:

جنحت يف جذب الرجال". على أيه حال، شعرت أبن إغراءها القاسي مل يكن 
 .ة اليت كانت تستعبدهاخيارا حقيقيا، كانت جتيب احلاج

هم، لكن كلما ـبدأت أستمع حلديث اآلخرين حىت أستمتع بتخمني معتقدات
اكتشفتها كلما ازددت حزان ملعرفة أن البشر ليسوا أحرارا. غياب هذه احلرية مل 
يكن بسبب ديكتاتور فظيع، لكن نتيجة ملا يعتقده كل واحد عن نفسه، عن 

 .وعن العاملاآلخرين 
كان هنالك أهال ينظمون ألعااب شاطئية ألطفاهلم. راقبتهم   على الرمال،

حيثون أطفاهلم على التنافس مع اآلخرين. ال يكفي  واستغربت لسماعهملوهلة، 
أن ينجحوا يف األنشطة اليت يقومون هبا، لكن عليهم أيضا أن يهزموا رفاقهم، أن 

ا قيمة إال يصبحوا أفضل منهم. ما الذي يعتقده هؤالء األهل؟ أنه ليست لن
عندما نتفوق على اآلخرين؟ أن النتيجة ال تعترب جيدة إال عندما تكون أفضل 
من نتائج زمالئنا؟ شعوري كان أن املنافسة الوحيدة املمكنة هي اليت ميكن أن 
خنوضها مع أنفسنا. أن نتفوق على أنفسنا عوض أن نتفوق على اآلخرين. قال 

اعتقاد ما إال من خالل النتيجة اليت يل املعلم أننا ال نستطيع احلكم على 
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حيدثها. ما هي النتائج املمكنة يف هذه احلالة؟ نوع من التحفيز؟ ابلتأكيد. 
تشجيع على التقدم. لكن ما هي نتائجها على العالقة مع اآلخرين؟ هل 
سنستطيع عيش صداقة، عشق، عندما تكون عندان عادة مقارنة أنفسنا 

؟ عدم االهتمام والدونيةحساس ابلفوقية ابآلخرين؟ هل سنتأرجح بني اإل
؟ هؤالء األهل مل يكونوا على إدراك ملا يغرسونه يف والغرية؟ الشفقة واالهتمام

هم، ـهم االجتماعية. دوافعهم، تصرفاتـيف حيات والذي سيتحكمأطفاهلم، 
مشاعرهم ستكون مطبوعة ببعض املعتقدات املختزلة يف سن كانوا فيها يتقبلون 

 .ملقرتحة عليهم من قبل احمليطاألمثلة ا

كيف متكن األهايل أصال من تطوير هذه املعتقدات؟ هل حفظوها بدورهم 
قد أهينوا، هل  همـوشعروا أبنهة أشخاص تنافسيني ـعن أهاليهم، أم قاموا مبجاب

هم؟ يف هذه احلالة، أين كان ـيعيش أطفاهلم نفس املوقف الذي أثر ب أالأرادوا 
 ابخلضوع لدور املذنب؟ خيارهم؟ أمل يكتفوا

 .طاولة أخرى إىل جانيب وفرت يل فرجة أخرى

رجل من نوع "أعرف كل شيء" كان يتناقش مع سيدة كانت تبدي له 
بلباقة إعجاهبا مبعارفه الواسعة يف حني أهنا يف احلقيقة كانت حتاول إخفاء مللها. 

بعض  معارفه. بل عاتبها على إبرازحول كل موضوع، كان جيرب نفسه على 
اندرا نظرا لضيق اجملال الذي  والذي كانالتداخل يف كالمها ملا كانت تتحدث، 

يرتكه. فكرت ما الذي يثري التذمر أكثر يف هذه الوضعية، لشدة ما بدا يل يف 
حاجة ماسة ألن يبدو مبظهر العارف. كان هذا ضرورة ابلنسبة له. رمبا يظن أنه 

خيشى أن يبدو جاهال أو أمحق؟ أو رمبا ال وجود له دون معارفه هذه؟ رمبا كان 
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يظن أنه لن يكون حمبواب إن مل يظهر سعة اطالعه؟ أهلذا جيد نفسه جمربا على أن 
 يفعل هذا؟

النقطة املشرتكة بني كل هؤالء األشخاص كانت احلرية القليلة اليت يتمتعون 
 .هاـب

م كانت حتدد هل  هم هذهـومعتقداتهم، ـكانوا يبدون مأخوذين مبعتقدات
هم. أصبحت مدركا هلذا بشكل أفضل. يكفيين ـتصرفات ومتلي عليهمهم ـاختيارات

الوقت أحد الغرابء كي أعرف املعتقدات اليت  وأراقب لبعضاآلن أن أمسع 
 .تسيطر على تصرفاته

فانسيت" يف "الغزاة". أقوم بتعيني الكائنات الفضائية  دافيدكنت "
غزو الكوكب. كوكيب  وا منـمكنوتل مكان أبصابعهم الصغرية اجملعدة، كانوا يف ك

 .همـم غزوه من طرف معتقدات الناس. كانت يف كل مكان حتكم تصرفاتـأان ت
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وأجواؤها ها ـي، غري حزين ملغادرة "كوات" كانت حاانتـعدت إىل سيارت
محامي اليومي  وبدا يلفيها. وصلت إىل كوخي يف الليل املظلم احلار،  مبالغا

 .مقدسا

 .هايةـن ما ال إىلمتدة ـ صبيحة يوم السبت ميل تبد
الصيادين، حتت  والقادم منأمضيتها على الشاطئ مراقبا القلة من الرائح 

ظل خنلة. انتظرت حلول الظهرية بفارغ الصرب. تساءلت ما هي هذه املعرفة 
األخري. يف احلقيقة تقبلت بصعوبة فكرة أن  املعلم للقائناها ـالكبرية اليت احتفظ ب

منها جعلتين أنتبه  وكل واحدةيكون هذا لقاءان األخري. اعتدت على حماداثتنا، 
 .ها سوف تنتهيـما أان عليه لذلك مل يكن من السهل أن استوعب أنـل

ملاذا قررت من البداية لقاء هذا املعاجل؟ ما هذه الصدفة العجيبة اليت جعلتين 
مقتنعا أنين لست يف  مع أنين كنت وأذهب لرؤيتهأمسع الناس يتحدثون عنه 

حاجة إليه؟ كم هي طريفة احلياة، هناك أحياان قرارات تبدو اتفهة لكن نتائجها 
نتساءل كيف كانت حياتنا لتجري لو مل نتخذ  وبعد سنواتتغري سري حياتنا. 

يف ذلك الوقت ذلك القرار التافه إمنا قرارا آخر.. كم مناسبة من هذا النوع 
ون أن أنتبه هلا؟ كم من مرة يف ماليني االلتفافات تركتها تضيع من بني يدي د
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الصغرية يف حيايت، قمت ابلتصويت للخيار األسهل، يف حني أن اخليار اآلخر  
 كان ليحدث نتائج عظيمة؟

تناولت غداء سريعا يف ساعة مبكرة. أردت أن ألتقي ابملعلم يف بداية فرتة 
الستفادة من هذا الظهرية حىت أمتكن من قضاء وقت أطول معه. محاسي ل

أن أعرتف، بسبب ما كلفين  أيضا علياللقاء ازداد بكونه اللقاء األخري، لكن 
إايه. الصدفة يف احلقيقة هي من أرادت أن أصل إىل منزله حتديدا يف الساعة اليت  

ها يف أول ـكان من املفرتض أن تقلع عليها طائريت. كانت احلديقة مثلما وجدت
أحدا  ومل أرلرائحة الرقيقة لألزهار النادرة. تقدمت ، مع اومجيلةيوم، بسيطة 

للوهلة األوىل. احلجرة أين اعتاد استقبايل يف العادة كانت فارغة. ما من صوت 
حوهلا. رمبا جئت مبكرا جدا. درت حول املنزل: ال وجود لكائن حي. جلست 

. الصمت املسيطر على املكان  وانتظرتعلى سياج صغري ابلقرب من املدخل 
للسحلية  والصيحات املعهودةن يقطع فقط أبصوات حفيف أوراق األشجار كا

وللمرة بدون شك ختتبئ يف أحد اهلياكل. صمت كهذا كان ممهدا للسكينة، 
، قلت لنفسي أن العيش يف املدن الكبرية ال يناسبين. مضت عشرون األوىل

، مخنت دقيقة كاملة قبل أن أملح املرأة الشابة ذات الشنيون. تقدمت حنوها
 .سؤايل

 .املعلم "سامتينغ" ليس متفرغا اليوم، قالت يل -
بلى، أعرف أنه كان مشغوال هذا الصباح، لكنه خطط الستقبايل يف فرتة  -

 هذا. هل إبمكانك إعالمه مبجيئي؟ـالظهرية. رمبا مل خيربك ب

 .لكنه ليس هنا -
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حسن، بدون شك سوف يتأخر. يف هذه احلالة، سوف أنتظره يف  -
 .املشي وشرعت يفجرة، قلت احل

 .ال، لن أييت اليوم، قال يل عندما غادر أنين سأراه غدا -

ال بد أنك خمطئة، أكدت هلا، أؤكد لك أنه لدي موعد معه اليوم، من  -
 .املستحيل أن ينسى

 .مل ينس، لكنه ليس هنا، و نت لن تراه -

 .تكلمت بنفس عفويتها املعهودة، غري مهتمة جلزعي

 .ينسى؟ قلت هلا، شاعرا بغضيب يتصاعدكيف، مل  -

 .يف الواقع ظهرية اليوم ستجيئال، قال يل أبنك  -
ما هذه القصة؟ انفجرت قائال. غريت تذكرة طائريت بناء على طلبه، عن  -

 عمد كي أراه. علي أن أراه. أين هو؟

 .ال أعرف -

 .فاق الوضع احلد املعقول. شعرت أبنين أعيش كابوسا

 تنقلي يل رسالة؟ هل طلب منك أن -

 أمل ترى الرسالة اليت تركها لك؟ -

 أين؟ -

 .يف احلجرة -
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ركضت إىل هناك، مشمئزا من طريقة سري األحداث. ملاذا فعل هذا يل؟  
كان يعرف ما الذي سيكلفين إايه تغيري موعد الرحلة. ما العذر الذي سوف 

 يقدمه يل؟

الكافور. ورقة كانت الرسالة موضوعة على الصندوق املصنوع من خشب 
 :واملتعرجمصفرة، مطوية على أربع. فتحتها. ميزت خطه اخلفيف 

الذي ستشعر به عندما تشرع يف قراءة هذه  ورمبا الغضباخلذالن، اجلزع 
الرسالة، سريافق حتولك حنو بعد جديد لوجودك اإلنساين، وجود مل يعد يف 

 .حاجة يل ليواصل تقدمه

وم، تعلمت الشيء األهم، بتطويرك ملهارة أبخذك لقرار اجمليء إىل هنا الي 
شيء  وإذن رفضتبدو لك خاطئة اليوم: القدرة على القيام خبيار يكلفك غاليا، 

آخر يف املقابل، بكلمات أخرى القيام ابلتضحيات لتتقدم يف طريقك. لقد 
هذا الشكل. تتمتع اآلن بقوة ـتعلمت هذا، العائق األخري أمام ازدهارك حتطم ب

ك يف كل حياتك. الطريق املؤدية إىل السعادة تتطلب أحياان رفض سوف ترافق
 .احللول السهلة، كي تتبع رغباتك العميقة

 .رحلة طيبة، سامتينغ
بقيت صامتا لوقت طويل. مررت من الغضب حنو الصدمة، من الصدمة 
حنو الشك، من الشك حنو الفهم، من الفهم حنو التقبل، من التقبل حنو الشعور 

 .، من االمتنان حنو اإلعجابابالمتنان
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كانت لدى هذا الرجل اجلرأة ليجعلين أجتاز اختبارا، مع علمه أبنين سألوم 
، أو وحسبحه. فعل هذا ألنه يعلم أنه ليس من الكايف أن أفهم ـأسام ورمبا لن

أتقبل فكرة ما كي أتقدم. كان علي أن أعيش جتربة صعبة، مؤثرة على املستوى 
 .ي إايهـانأهد وهذا ماالشخصي، 

هذه ـوبما قدمه يل.  وامتناين لكلبغيابه، اختار أن يرفض وداعي، شكري 
 .، وضح يل بنفسه كل ما علمين إايه، مدعما هكذا قوة رسالته. فن عظيماحلركة

بقيت وحدي لبعض الوقت، أتشبع للمرة األخرية اجلو املميز هلذا املكان 
اليت يف شكل  جذبت القالدةو املفعم ابلروائح، مث توجهت يداي حنو رقبيت 

العلبة الصغرية،  ووضعتها يفأرتديها. أخذهتا برفق كنت اليت   بروستاتيتصليب 
 .العلبة الصغرية املوضوعة على الرف
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واصلت طريقي وبعد أن توقفت لبعض الوقت يف القرية كي أمأل حقيبة 
رابط  املؤونة، توجهت مشاال بسرعة. بعد نصف ساعة، ركنت سياريت، شددت

املسالك. بعد مضي بضع  واتبعت أحدحذائي، وضعت حقيبيت على ظهري 
يتصبب على جبيين.  وأخذ العرقدقائق من املشي، أحسست حبر شديد، 

رفعت عيين، يدي تظللهما كي أمحيهما من أشعة الشمس. مهيمنا علي 
 .وو" أمامي ، كان جبل "سكووال يتزحزحابرتفاعه، مثل عمالق عظيم، جامد 

 ويف بعضب مين تسلقه أربع ساعات. أربع ساعات من اجلهد، تطل
قادرا على التنفس.  ومل أكناللحظات من املعاانة. كان االحندار شديدا أحياان، 

من آن آلخر كان املسلك يرافق اجلبل على نفس االرتفاع، فكنت أتزود ابهلواء 
لما تقدمت املشبع برائحة الشجريات االستوائية اليت كنت أجهل أمساءها. ك

 .أكثر صعودا كلما صار املنظر مذهال
وصلت إىل القمة جمهدا، مرهقا، لكن شاعرا برضا كبري. متكنت من التغلب 

واآلن ، أن أسري يف قراري إىل النهاية، وقويتعلى كسلي، أن أحتكم يف شجاعيت 
أبنين قوي، واقفا فوق اجلبل، مثل قبطان يف مقدمة مركبه، مسيطرا على  أشعر
 .، النسيم املصفر يف أذين، أحاطين برائحة املغامرةوالغاابتض، حقول األرز األر 
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فصاعدا ستكون حيايت، مثرة  ومن اآلنابلنسبة يل، حياة جديدة قد بدأت، 
قرارايت، اختيارايت، رغبيت. الوداع أيتها الشكوك، أيها اخلوف من أن حيكم علي، 

حلظة بوعي، يف انسجام أكون حمبواب. سوف أعيش كل  أالمن أن أفشل، من 
أول هدية أقدمها  متذكرا أن. سأظل متواضعا، لكن ومع مبادئيمع نفسي 

ها اختبارات علي جتاوزها، ـلآلخرين هي توازين. سوف أتقبل الصعوابت على أن
هدااي من احلياة كي أتعلم ما علي تعلمه كي أتقدم إىل األمام. لن أكون ضحية 

واليت عبة اليت سأكتشف قواعدها شيئا فشيئا، لألحداث بعد اآلن، لكن بطل الل
 .هايتها حتتفظ بشيء من الغموضـن ستظل

كي أجلس جبانب البحرية يف سفح   وقمت ابلتفافةكان النزول سريعا، 
حتكمها آهلة املياه. مكان ساحر، مشبع ابجلمال. الشمس  واليت كانتاجلبل، 

د حلظات لترتك املكان اليت تغيب على سطح البحرية اخلايل، كانت ستختفي بع
للسحر يكتنفه. بقعة واسعة من املياه املظلمة حتت سيطرة الظل الضخم جلبل 

وو". ال وجود ألي عمران على مدى البصر. ال وجود ألي كائن حي. -"سكو
هيكل بوذي كان يبدو يف شكل ـاملسقوف ب واملعبد األسودصمت شامل. 

سطح البحرية. بقيت جالسا ظالل صينية على انعكاس السحب البيضاء، على 
 .واجلماللوقت طويل، أتشرب سكون املكان، أتشبع اهلدوء 

عدت ليال إىل كوخي، منتبها إىل الطريق كي أجتنب السيارات البالينية 
 .األضواءالعديدة اليت تسري كلها مطفأة 
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يف نفس الوقت. ذهبت إىل البحر. كان القمر  وشاعرا ابخلفةوصلت متعبا 
 جو خالب. ال يوجد أحد. عائالت الصيادين تركت املكان يغرق شاطئي يف
 .منذ وقت طويل

املاء الدافئ عاراي متاما. سبحت بصمت،  وغطست يفنزعت كافة مالبسي 
، شاعرا ابملاء ينساب على جسمي. شعرت أبنين أهتز بفعل وحرامسرتخيا 

 توغطست حتحركات األمواج اخلفيفة وأذوي يف احمليط. أخذت نفسا عميقا 
املاء ساحبا حنو األعماق. أمسكت حجرا كان فوق الرمال. وزنه مكنين من 

يف األعماق.  ومل أسقطالبقاء بني مستويني من املياه، مل أجنذب حنو السطح 
تقوقعت حول نفسي ضاما ركبيت إىل صدري ماسكا احلجر بني يدي. بقيت 

، شاعرا عمةوالنالبعض الوقت هكذا أحتدى اجلاذبية، وسك املياه الدافئة 
 .ابألصوات املكتومة لألمواج على السطح
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20  

استيقظت فوق الرمال. كانت الشمس ساطعة، مل أكن أذكر أنين منت على 
ها مل تكن األمواج هي اليت محلتين إىل ـالشاطئ. كنت أرتدي ثيايب، هذا يعين أن

من يت، مالئا رئيت ابهلواء القادم طهنا، خالل سباحيت املسائية. وقفت ومت
 .العمق. شعرت بنفسي رجال جديدا

ها، منارة ابلضوء العمودي للصباح. ـكانت مراكب الصيادين يف طريق عودت
خطوت بضع خطوات يف املاء، حنتت قدماي آاثرا حمكومة أبن متحى من قبل 
املوجة القادمة يف هدير خفيف للزبد. يف العمق، كانت هناك ابخرة متخر عباب 

 ."برين الكتشاف "سيالب"، "جافا" أو "بورنيواملاء، حتمل مئات العا
حملت طفلة، وحيدة على الشاطئ، بدون شك طفلة أحد السياح الندر 

اخلامسة أو السادسة من  تبدو يفالذين يقدمون الكتشاف هذا املكان. كانت 
عمرها. ماسكة بعصا، كانت ترسم حبماس شيئا ما على الرمل. رأتين أقرتب، 

 .رمسها وعادت فورا إىلبتسمت يل ابتسامة سريعة، حذوها، ا وعندما وصلت

 .ما هذا؟ سألتها -

 .سفينة ابلطبع، أجابت بنربة استياء، مواصلة الرسم -
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 هل حتبني السفن؟ -

 .أجل، يف السابق كنت أرغب يف أن أصبح قبطان سفينة -

 غريت رأيك؟ -

 .أجل، ألن هذا صعب جدا ابلنسبة يل -

 .قالت هذا بشيء من الندم

 كيف تستطيعني معرفة هذا؟ -

 .وليست للبناتجدي قال هذا يل. قال أبن هذه مهنة لألوالد  -

 .مها، مظهرة موهبة فنية ذاب هلا قليبـكانت تصقل رس

 مك؟ـما اس -

 ."آندي" -

 .امسعي اي "آندي" انظري إيل -
إيل. جلست على ركبيت فوق الرمل كي أصبح يف  والتفتتأفلتت العصا 

 .نفس مستواها

يريد لك اخلري. لكنين سأخربك شيئا. ان متأكد من أن جدك حيبك كثريا و أ -
 مثل سر ستحتفظني به لألبد. هل تودين هذا؟

 .أجل -



 

170 

خربك أبنك لست قادرة على القيام أبمر ـآندي"، ال تدعي أحدا أبدا ي" -
 .حياتك وأن تعيشيما. لك أنت أن ختتاري 
جيا ـ اختفى مظهرها اجلدي تدريلوهلة. مث ولبثت منتبهةنظرت إيل يف عيين 

ها موجهة ـاتركا املكان البتسامة أانرت وجهها. ابتعدت يف مشية واثقة، نظرات
 .حنو البحر، حيث كانت الباخرة تشق طريقها حنو األفق

 

 متت
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