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 فازت الروائـية العـمانيـة جوخـة احلارثي مسـاء الثالثاء في لـندن بجـائزة مـان بوكر الـدولية الـتي تمنح
ألفضل عمل أدبـي مترجم لإلنكلـيزية وذلك عن روايتهـا "سيدات القمـر" التي ترجمتـها مارل بوث إلى
ـرة األولى مـنـذ أنـشـئت (مـان بـوكر اإلنـكـلـيـزيـة بـعـنـوان "سـلـسـتـيـال بـاديـز" (أجـرام سـمـاوية). وهـي ا
الـدولـية) في  2005 الـتي يـفـوز فـيـهـا كـاتب عـربي بـاجلـائـزة. واحلـارثي ( 40عـامـاً) هي أيـضـاً أول روائـيـة
عمـانـية يـتـرجم لهـا عـمل إلى اإلنكـلـيزيـة. وتـروي (سيـدات الـقمـر) حـياة ثالث شـقـيقـات يـشهـدن علـى التـطور
البطيء في اجملـتمع العـماني بعد احلـقبة االسـتعمـارية. وقالت رئـيسة جلنـة التحـكيم بيـتاني هيـوز إنّ (الكتاب
قـدار). وأضافت أنّ (األجرام السماوية يتنـاول القوى التي تقيّدنا وتلك يستولي على العـقول والقلوب بنفس ا
ـالية  50ألف جنيه اسـترليني التي حترّرنـا) مشيـدةً أيضاً بـالترجـمة (الـدقيقـة والشاعـرية). وبلـغت قيمـة اجلائزة ا

ية أمريكية. ) وهي أكاد ( 58 ألف يورو تقريباً) تقاسمتها احلارثي مع مارل بوث ( 64عاماً
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حُ في النفقْ الضوء أ
ال جنم يلمع في الغسقْ

في حيرتي الهوجاء جيش ثعالبٍ 
ومكائدٍ عمياء تَخْتلُ في القلقْ

.....
ليت الغمام احلر يسكبُ غيثَهُ

اء واخلضراءْ ويعيد لألرض بهاء ا
حتماً سيدهشُ بهجة الصحراءْ 
الريحُ تكتمُ سرَّه ونساؤها إماءْ

ياليت أمي لم تلدني  
لم تَلِدْ  أبناءْ

حـــ أنـــحــنـى الــفـــجـــرُ لــهـــا تـــوسّــلت
..... سماءْ

ال بدّ من  فجرٍ نحاسيٍ 
يزيح جوقة احليَّاتْ
قبل انحناءِ النهر 
والندب على ما فاتْ

 بأيّ  وجدٍ أصحب األمواتْ 
أعيدهم للقمع  في أسئلةٍ 

حتبو على األبراجْ 
وراءها احلاوون  في أسحارهم 

 يــنـــاورون  يــصـــلــبـــون الــشـــمس في

ياليتني في غير هذا العصر  
 لم أولد به  زمني ظالم حالك  

وبعض روحي موجة  تنأى  
اذا ما البحر يوماً أزبدا 

يا ليتني صقر حتدّى العصف 
دى  واستقوى بصارية ا

ال الغيم يطوي حزنه  
ال الريح والتحليق يرسم وجهه
ال   السُّخْريَات من الردى
هذا الرذاذ طفولة مقهورة

هدها ورحيقها كبر العويل 
ترتاب ع ال ترى 

في غير صورتها الدموع 
هذي الدموع نسيتها  

فهل تقاوم نخلة عظشاً ?
وعاصفةً تكيد .. 

اآلن تطرق في دمي األبواب  
ال خبر يجيء ..

بتدا ياليتني خبر ولست ا
ليت ألذي شرب السنونو نزفهُ

 يـــأتـي مـــعي  لــــيـــمـــشـط األنـــهـــار  
يغسلها

ا وهبَ الضياء   ليستردَّ دموعه 
ويبلل الرعد اجمللجل بالصدى

ويهدهد الوجع اخلجول  
بحسرت  من الندى 

.....
واتْ ..  تعب ا

ما ال حياةَ  والحياةْ
األَرضُ لم تُزْرَع 

ولم تُعْمَر 
وال يُجرَى عليها  ماجرى ...

....
البد من زلزلةٍ تغيّرُ العقولْ 
أو بإنفجار العالم اجملهولْ

فلمْ نُطقْ تغلغل الغيالن في احلقولْ
هذا الظالم الغولْ

مقبرة سوداء تبلعُ ما يجولْ
تَقِيءُ رعباً معتماً  

عقارباً صُفراً وليالً في األسى يطوْل
....

ياوحشةَ الدرب ..متى يستيقظُ 
القدرُ  احملببُ  في  القَدَرْ  ? 

ان انتظار  احللم أعياهُ السهرْ 
يغفو على  جدب الهضاب

طرْ الظامئات الى ا

احلالجْ
يـامـحـنـةً جتـتـرُّ في ظالمـهـا اإلسـراء و

عراج ا
يـــا مــــحـــنـــة الــــبـــحّـــار حـــ يــــعـــتـــلي

األمـــــــواجْ
يـــالــيت لـي في كل جـــرحٍ مــخــلـــبــاً من

عـــاجْ 
يا ليتني أسطيع أن أذكي الدجى

بنوره الوهّاجْ
.....

أين أنا ? 
طرقي على مرمى  النهاية 

آخر الفوضى سأصحبها معي  
نحو زمانٍ آخرٍ   أشمّ فيه الدفءَ 

في برودة اإلحساسْ
فالناس غير الناسْ

غير اخلطى بجزيرةٍ من ماس
لعلّ فيها أستقي من اخضرار اآلسْ

برقاً يضيء  وساوس اخلناسْ
.......

•في القصيدة مزاوجة وتنويع على
مجزوءات بحري الكامل والرجز
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قصة قصيرة   

ة عـندما سـقطت مـني دون قصد ـؤ ا
حـاويــة الـغـاز عـلى ظــهـره وقـصـمـته
حـيــنــمــا كـنت أجــرب عــمل الــعـتالت
ت والبكرات مستفيدا من الغصن ا
والــذي كـــان شــقـــيـــقي يــســـتـــخــدمه
أرجــوحــة ويــلــعب بــهــا مع أخــوتي
نــظــرت إلى مــكـانـه وكـأنــني أراه في
الـلحـظـة يـنـظر بـشـكل شـديـد بـعد أن
كان ينعم بالفئ الرطب البارد قبل أن
يصـاب وبـقي أيـامـا بـليـالـيـهـا وكأنه
ـوت لـيـنـهي يـبـكـي تـوسال من أجل ا
عذابه وبـعـد ذلك أعـطاه جـارنـا حيث
طلبت مـنه أمي قطعة طعـام مسمومة
ظل بـعـدهـا بال حـراك حـتى حـمـلـنـاه
فـي كـيـس ووضــعـنــا مــعه ثــقــاله من
صخـرات عدة ثم قذفنـاه بالكيس إلى
عــمق الـنــهـر وــذكــر شـعــره الـذهـبي

الناعم وغرته البيضاأ
نـــظــرت إلى شـــبــاك الـــبــاب عـــنــدمــا
المـستني رطـوبته ورأيته مـنخوراً إذ
جــعـلــته األرضـة بــغـصــون وأخـاديـد
مـقرفـة في الـشتـاءات القـارصـة كنت
أقف وأنــــــــظـــــــر مـن خالل زجــــــــاجه
ـتـكثـف على ـاء ا الـنـظـيف وأمـسح ا
ســطــحه وأفــرك يــدي بــاألخــرى إلى
احلـائـط الـقـريب الـذي كـنت أسـتـذكـر
دروسي عـلــيه بـقـلم الـطــبـاشـيـر وكل
سرب من النمل األصفر قد خطى إلى
األعـلى وأســفل جـيـئـة وذهـابـا رأيت
الـعبـارة التـي خطـتهـا أخـتي الكـبرى
تبقي من الشواية التي تقع بالفحم ا
في بـاحة الدار وقـرأتها بـصوت عال

كـــان مــدخـل  الــبـــاب اخلــارجي
يـصل مباشـرة إلى فضـاء عميق
مــفــروش أرضــيـتـه بـطــابــوقـات
حـمـر تـراصـفت بـشـكـلـها الـبـني
ـلتصق مع بـعض تبدو نـظيفة ا
مـرتــبـة ومــنـســقـة تــنـاهـت عـنـد
اجلــدران الــتي مــازالت مــلــيــئـة
بـرسـومي وخــرابـيش كــتـابـاتي
اجملزأة تارة أرسم دوائر وتارة
أخرى مـثلثـات هي في حقيـقتها
أنصـاف طابوقات مربـعة قطعت
مـــنـــهــا أجـــزاء ألـــصــقـت أســفل
احلــيـطـان في كل أنــحـاء الـبـيت
الـــذي كـــنـــا نـــســكـــنـه تــقـــدمت
الـــدرجــات الــثـالث وأنــا احــدث
نــــفــــسي كم مــــرة انـــزلــــقت ولم
يـــصـــبـــني أذى  أمـي تـــبـــتـــهل
بـــالــــدعــــاء وأبي دائـم الــــدعـــاء
ضـــدي.أيـــام ســـود جـــثـــمت في
مـخـيـلـتي عـابـرا طـفـولـتي الـتي
أغـرقـهـا األلم والـبـعـاد. يـدفـعني
أحــســـاس بــاحلـــنــ لــلـــمــكــان
وحش كان ا وصوال إلى عمق ا
بـــعــد أن كـــان مــهــوال بـــالــنــاس
ومــلـيــئــا بـدقــائق لم تــسـقط من
الــذاكــرة أبــدا مــلــئت أنــفــاسي
رائــحـة كــريـهــة تـزكم األنــفـاس
ــشــهــد ألــوان داكــنــة وتــخــلل ا
كثـيفة لـفضاء الـبيت الذي كانت
تملؤه كراس ومناضد مصنوعة
من سعف النخيل صقيلة وقوية
موزعة بترتيب متغير ومتناسق
ــا حـــسب كـل مـــنـــاســـبـــة وطـــا
حــرصت والـدتـي عـلى عــاداتـهـا
خوفا من انتقادات الزائرين لها
فــهي مــعــروفــة بــحالوة ذوقــهـا
كانت تـضع أورادها الـصـناعـية
فتـبدو وكأن روحا طبـيعية حتل
كان وجتعله يفوح برائحة في ا
زكـيـة وفـي مـرة اجـبـر أبي أمي
كـــعـــادته الـــتي جـــبـل عـــلـــيـــهــا
بــتـصــرفــاته الـقــاسـيــة أن تـأتي
بـقـطــعـة قـمــاش مـلـونــة بـألـوان
الـسـمـاء وجــعـلـهـا تـعـمل نـهـارا
كامال لـتـخفي االسـوداد بـجذوع
الـنــخــيل الــتي تــزين احلــديــقـة
الـتي يعـشقـها والـدي وكان ب
آونـة وأخـرى  يـصـدر قـراراً بأن
يـحل تنـظيف كامـل وشامل على
احلديـقة وال نـعـرف أهي عقـوبة
أم نــظــافـة لــلــمــكــان.اآلن وبــعـد
عــــشــــرات الــــســــنـــ تــــقــــدمت

الدرجـات الثالث الـتي اعرف كـيفـية
اخلــطـو عــلـيــهـا واجــهـتــني قـطــعـة
ـــلــونــة وقــد الــقــمــاش الـــكــبــيــرة ا
ـيل اسـتـحــال لـونـهـا إلـى اخـضـر 
إلى الـسواد وقـد اختـفت السـماوات
الـتي كـانت مــنـقـوش عـلـيـهـا والـتي
كـــــنت احـــــلق بـــــأخــــيـــــلــــتـي عــــلى
ـخـيـلـتي بـالـقد هـا.سـبـحت  أد
بتلك الظهـاري القائظة صمت مريب
قـطعه صـوت دوران مـروحـة الـهواء
ـسـمـار فوالذي كـبـيـر إلى ـثـبـتـة  ا
جذع الـسقف حيث كـنت صغيرا وال
أعـرف كم كنت صـغيـرا حيث مددت
ــاجك األســود يـــدي ألــيــهــا بــقـــلم أ
العريض محـاوال خط مستقيم أثناء
دورانها وسقطت من كرسي السقف
بـعــد أن تـكــسـر حتــتي وبـقي اخلط
حـلـزونـا صـار بـعـدهـا يـأخـذني إلى
عمقه ويـقطعـني أتعابـا مهولـة كلما
حدقت إلـيه أثنـاء استـلقـائي حتتـها
وأكــون قــد أخــذت قــســطــاً من ظــلم

والدي.
قـال أبـي مـرة يـهــمس بـأذن أمي في
ـــــــكــــــان "لـــــــوال جنــــــاحـه في ذلـك ا
ا قررت أخذه البكالوريـا االبتدائية 
ـرة مــعــنــا إلى بــيت خــالــته" تــلـك ا
األولى الــــتـي خــــفــــفت فــــيــــهــــا من
فـضـاضــة طـبـعي وحــراكي الـعـبـثي
ــدالة من تــركت عـــنــاقــيــد الــعــنب ا
الكومة العالية التي توسطت ساحة
الـــــدار تــــنــــضج ولـم ادع أحــــدا من
ـسـهـا ولم اعـبث بـالورود إخـوتي 
الـتي تــزين احلـديـقـة الـتي كـان أبي
يـعـشـقـهـا ويـتـسـلى بـهـا في حـديـقة
الــدار  كـــنـت مــتـــحـــمـــســا الن ارى
(غـيــداء) بـنت خــالـتي الــتي قـال لي
ـدرسـة "نـيـالك احـد أصـدقــائي في ا
عندك أحلى بنت خالة"  جمرات من
الــوجــد تـــشي بــالــتـــذكــر حــســرات
ـعتـمـرة من لـيالي الـغـربة األمـاني ا
جـعـلــتـني أقـف مـبـتــسـمــا كـأني في
حــلـمي ذلـك وفـرحي الــطـفـولي واذا
بـنـتف مـن أحـجـار تـنــاثـرت عـلى أم
رأسي جـــعــلـــتـــني اســـعل بـــصــوت
كــاجلــلــجــلــة كــأنه صــوت أبي ذاته
كان  ومن دون أن أشعر يرعد في ا
بـدت عينـاي حذرت ومطـرقت إلى
األرض حتـمل معـهمـا خوفـا وجرحا
ـا ال يـنـدمل خــوفـا من مـحـتـمل قـد
وجود أبي وآخـر من أفـاع تـلـدغني
انتقـاما مني بعـد أن كنت ال ارحمها
أيــــام ذاك الـــزمـــان أكــــوام صـــحف

صــارت أوراقـهــا صــفــرا ومـتــهــرئـة
ومـكـومـة في الـركن الـذي كـنـا نـضع
عنده جهاز الراديو الكبير ذا اإلطار
ـوشى بــالـلــون الـذهـبي اخلـشــبي ا
بــركــة من أوســاخ كــأنــهــا أتت قــبل
وصــولي بـالـضــبط قـفـزت مـثل ذاك
الـولــد الـذي كـانت حتـمــله الـنـسـمـة
بــالـهــواء وال تـمــله فـيــطـيــر مـعــهـا
وكــنت أصـحـو عــلى حـبل أبي وهـو
يـوثقني إلى الـشجرة الـغليـظة التي
زرعـــهــا والـــده وظـــلت وارفــة عـــنــد
ـغـرب تعـود لـهـا الـعـصـافـيـر التي ا
بـنت أعشـاشها بـ أعواد الـغصون
تشابكة وكنت من ضمن ذكرياتي ا
اصــــعـــد إلى أعــــلى غـــصـن ألمـــسك
بصـغار احلمـام الفاخت وأدجنه مع
طيـور أبي الـبـيض ومـا كـنت أنسى
ــغــردة فــمــا أن أعــشــاش الــبـالبل ا
تــفـقس حـتى انــزلـهـا واربـيــهـا كـمـا
ـاء من يـفــعل أبـواه كـنت اشـربـهـا ا
حـــلـــقي وألـــقـــمــــهـــا نـــتف اخلـــبـــز
الصـغـيـرة وأعلـمـها نـظـامـا لتـعـيده
علي بـصوتـهـا الشـجي وما أن تـبلغ
ـبلـغ يـأتيـني الـعـام حـتى أبـيـعـهـا 
بـعــلـبـة ســكـائـر مــطـعــمـة بـنــكـهـات
مــخـتــلـفـة كي أدخــنـهـا عــلى سـطح
الدار أو ب األزقـة أثناء عودتي من
ــمــر مــتــمــلــيـا ــدرســة. خـطــوت ا ا
ـتـمـركزة فـي حديـقـة الدار الـشـجر ا
أوراق مـتناثـرة ملـئت الساقـية التي
حـــفـــرهـــا جـــدي لـــتــــدخل من حتت
ــاء وتـســقي األشــجـار الـســيــاج بـا
الـتي بـقى منـهـا  هيـاكـلهـا الـيابـسة
ة متـهرئة وعلب صفيح مالبس قد
صـــدأ بــرك رصــاصــيــة تــنق مــنــهــا
الـــضــفـــادع وأصـــوات صـــراصــر ال
تــنـــقـــطع تـــزاحم ذكـــريـــات صــوتي
الــبــاكي حـــيث كــان أبي يــجــعــلــني
برح أتوسل إليه من شـدة الضرب ا
بــأي شـئ كــان بـــيــده بـــيــنـــمــا أمي
حتاول مـنـعه كان يـدفعـهـا لتـقول له
(يـالك من أب قـاس) وكـان هـو يـقول
لـهـا الهــجـا بـهـسـتـيـريـة (هـذا لـيس
أبني) أعده أن ال أفـعل ما فعلت مرة
أخـرى لـكنه يـزيـد بـضربي فـتـعودت
على الـسكوت مهـما ظل يضرب بي
مــرة لم يــكــتف بــضــربي وتــأنـيــبي
وحسب بل تـركني  طوال لـيلة حتى
الصـباح مـوثوقا إلـى جذع الـشجرة
وكان البرد يصل في العظام حاولت
ــــفـــــضي إلى فــــتـح كــــرة الــــبــــاب ا
احلــديـقــة فـلم أفــلح بـعــد أن هـززته
بــقــوة جــســدي الــسـتــيــني الــواهن
فـتـركـته مـكـتـفـيـا بـالـنـظـر من فـتـحة
ــنـكــسـر ورأيـت تـصــاعـد الـزجــاج ا
األدغـــال وأعــــمـــدة الـــقــــصب حـــول
الـشـجـرة فـلم أتـمـكن مـن رؤيـة ساق
تيـنة احملزوزة بالسلسلة الشجرة ا
احلــديــديـة الــتي كــانت تــقــيــد كـلب
جـدي  أتذكـر شعـره الذهـبي الناعم
وغرته البـيضاء حد الرقـبة ونهايته
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 "(SEE IN THE WORLDكـن
أنت الـتغـيـيـر الـذي أريد أن أراه في
الـــعـــالم" كـــنت فـي وقــتـــهـــا أحـــفظ
صــورتـهــا وأعـيـد كــتـابــتـهـا دون أن
أعي معناها وعندما علمتها تمنيت
أن أكــتـــبــهــا ألبي تـــســارعت دقــات
قـلـبي عـنـدمـا سـمـعـت أقـدام وصوت
ــكـان أوقـفـت نـفـسي أتـى من عـمق ا
تحـشرج ال أمـيز الـصوت انـتظرت ا
حلـظــات دون أن أسـمع شـيـئـاً أخـر
وفي حلـظـات مـتـسـارعـة فـهـمت أني
يــجب أن أهم بــاخلــروج من الــبــيت
اخلـرب الــذي أصـبح أيالً لـلـسـقـوط
احلـيـطـان بـاتت قـريـبـة من بـعـضـها
وكأنـهـا ليـست كمـا في الـسابق رغم
أني قـد تـركـت ذكـريـاتي في كل جـزء
مـنه أخـذت الـهمـهـمـات تقـتـرب أكـثر
غلقة حتى صارت تأتي من الغرفة ا
الـتي لم أفـكـر بـالـتـقـرب مـنـهـا ألنـهـا
ـتـوفـاة خـصـت شـقـيـقـتي الــكـبـرى ا
ـــا حتــوي من وأغـــلـــقـــهــا والـــدي 
أشـــيـــاء وكـــتـب (بـــقـــيت مع غـــرفـــة
االستـقـبال الـتي لم يـسقط سـقفـها)
أنظـر إلى الـبيت واألخـطـار في يدي
بـهـدم البـيت وكـان قـد وصلـني لـيـلة
الـبــارحـة وعـلي الـبت بـاألمـر عـاجالً
حيث يبدو أنـني الوحيد الذي بقيت
من تـلك الـعـائـلة فـبـعـد وفـاة والدتي
وكثـيراً مـا كـنت أجتنب الـسؤال عن
أبي وكـان أخوتي بـ بنت مـتزوجة

بـنـصـيب تــعس وأخـوة بـ مـفـقـود
ومهاجـر وقفت في الفضاء مـتنفساً
بــعـــمق حــيـث ال أحــد بــقـي في تــلك
الــــدار الــــتي قــــررت هي أيــــضـــاً أن
تــذهب وقــفت وكــأني أحــمل كــتـبي
ودفـــاتــري مــســتــعــدا لــلــذهــاب إلى
ـدرسـة أخـذت أسـمـع صـوتـا تـبـ ا
بـعــدهــا أنه وقع خــطـوات تــأتي من
ظالم الـشارع الـعمـيق وبعـد حلظات
تـبيـنـتهـا لصـبي بـصحـبة رجل هـما
أن يـــدخال الــبـــيت ويـــبـــدو أنــهـــمــا
ـكــثـان خـلــسـة فـيـه شـاهـداني ثم
هرب الرجل وخلفه الصبي متخط
الـــدرجـــات الـــثالث بــقـــفـــزة واحــدة
فـتـذكـرت الـلـيـلـة الـتي طـردني فـيـهـا

والدي إلى األبد.
وقفت وأنا حامل رسالتي ألبي التي
كـتـبـتـهـا مـنذ سـنـ ولم أجـرؤ عـلى
توصـيلـها له ومـعي كل ما تـلتـهجه
روحي ونفـسي خالل سنـوات عمري
الـــــتـي حـــــتـى بت ال أعــــــرف كـــــيف
أحـصيـها. دخـلت وأنا لم أنـس يوماً
أن احـمل رسالتي الـتي كتبـتها اليك
ا أجـتـهـدت على قـراءتـها والـتي طـا
مـــرات ومـــرات لـــقــــد كـــتـــبت الـــيك
رســالــتـي يـا أبـي وأنــا أعــرف أنــهـا
رسـالــة نـاقــصــة ومـتــأخـرة أيــضـا
ألنـهــا ال حتــمل أي مــشـاعــر حب لك
ومـتأخرة ألنـها مـكتوبـة مذ خروجي
من منـزلك يا أبي.ألنـني عـندمـا كنت
أمــرض أشـعـر أني أحـتـاجك فـتـقـرع
بــداخـلي نــاقـوس الـوشــيـجــة بـيـني
وبـــيــــنك والـــتـي جتـــعـــلــــني أحسّ
بالـزمن وهو يختـرق جسدي الهزيل
ــرض أكــتب ألــيـك أيــهـا من شــدة ا
األب الـــذي لم أقـــدر أن أعـــرف مـــنه
يــومـا الـكـره أو احلب وكـأنّ الـدنـيـا
عــنـده قــائـمــة عــلى شـفــا حــفـرة من
الـنـار كـثـيــراً كـنت أنـظـر إلى اآلبـاء
وال أفـقـه أن أكـتب عن مــآثـرهم الـتي
قـد نـديـن بـهـا لـهم وال عن سـوءاتـهم
الـتي حــطـمـتــنـا بــتـعـامــلـهم مــعـنـا
لـكـنـني أعـرف أن تـلك اجلـدران التي
كـنـت أعـيـش بـداخــلــهــا هي جــحـيم
أرضي إذ قـــد تــتــراءى لي أحــيــانــاً
بأنها جحـيم ال يُحتمل ملقى بصلفٍ
في أبعـد القـارات وأكثـرها تـصحراً
وأحـيـانـاً قـد تبـدو بـعـ مـن عـيون
الـفـردوس لــكـنه غـائــر ومـخـتـزن في
جـرح دف أو في ضـحـكـة معـتـوهة
نطـلقهـا أنا وأخوتي لـنعدي أزمة أو
موقـفـا بيـننـا وإيـاك..أحيـيك يا أبي
فــأني عــلى يــقــ أنــني فـي األعـوام
التـي قضـيـتـهـا بـعـيداً عـن بيـتك عن
مـــســـقط رأسي حـــيث ولـــدت وحــ
كان أو قررت أنت نهايـة عالقتي با
كنت حـينذاك أتذكـر كلماتك الـغليظة
الــتي كـــنت تــخــبـــرني إيــاهــا وأنت

تتلقفها ب أسنانك.
أمــا آن لك أن تـنـهض من غــيـبـوبـتك
لـقد كـبـرنا كـثـيراً يـا أبي لـقد كـتبت

الـكــثــيــر من الــرسـائـل رغم عــلـمي أن
رســـائـــلي إلـــيك ال تــصـل أبــداً أيـــهــا
احلـبـيب أيـعـقل أن أنـاديك كـذلك مـرة
ــاذا تـزعم أنك لـقــد سـألــتك ذات مـرة 
تـكـرهــني دائـمـا وأنك خـائف مـني في
ستقبل هكـذا كان احلديث يجمعنا ا
ـلــمـة شـتـات احلـديث واآلن بـوسـعي 
مـعـك ولـو جــزئـيــاً من خالل رســالـتي
وحيث أنك تسـكن العالم اآلخر.وإنني
إذ أحاول هـنا أن أجيـبك خطياً ورغم
يـقـيـني أن شـيـئـا لن يـصـلك مـني وإن
كل ما أقوم به لن يكون سوى محاولة
مـبتـورة أنـا يـا أبـتي لـم أنـكر فـضـلك
يومـاً أنك كنت شريـكاً في والدتي غير
أني أخــطّـئ مــلــحـــوظــتك تـــلك أنك لم
حتــسن احلـفـاظ عـلـيّ.لـقـد ورثت عـنك
الـكثيـر من القـسوة ولكن عـلى نفسي
أظن دوماً بـأن الذنب ذنبك. لـقد تركتَ
مـا تركت من أثـر عـليَّ تمـامـاً كمـا كان
يــنـبــغي عـلـيـك أن تـتـرك أو كــمـا كـنت
تــتــصــور لم أكـن عــنــدك ســوى طــفل
ــكن أن أصـدق شــديــد اخلــوف ولم 
سـة وديعة من يدك أن كلـمة حنان أو 
أو نــظــرة عــطف لم يــكن بــوســعي أن
أنـالهـا مـنك رغم أني كـنت أكـسب من
أمي الـكــثـيـر من الـرحــمـة كـمـا أنه لم
يــكن بـوسـعك أن تـتــعـامل مع طـفل إال
وفق نــشـأتك الـتي جــبـلت عـلــيـهـا من
الــقـــســوة والــصـــراخ واحلــدة وكــان
يــبــدو لك أن هــذه احلـــالــة مــنــاســبــة
لــلــغـــايــة لـــيس بــوســـعي يــا أبي أن
أستوعـب رسائلك التربـوية التي كنت
تبعثـها لي أريد أن أخبرك يا أبي عن
وســائل تــربــيــتـك لي ومــا تــركــته من
آثار. فـبعدك أصبـحتُ وحيداً ال أعرف
أن أخـــالط الـــنـــاس وبـي شـــيـــئـــاً من
التـنمر ومـرات مذعـناً مـطيـعاً إلى حد
بـعـيد غـيـر أني بـذلك كـنت قـد أصبت
بـعـطب داخـلي. لم يـكن بـاسـتـطـاعـتي
أفــرق بــاألشــيــاء بـ مــفــهــوم طــلـبي
الـعــبـثـي لـلــمـاء وبــ الـرعب الــهـائل
ــــتــــأتـي من تــــركـك لي وحــــيــــداً في ا
اخلارج بعدها بسنوات صرتُ أعاني
من تصـورات مـضنـيـة مفـادها أن ذلك
الـرجل الـضخم والـدي مثـلي األعلى
كـان بـإمـكـانه أن يــجـرني من الـسـريـر
ـضي بي نـحـو الـشـرفـة ويـرمـيـني و
من هنـالك وأنني لم أكن بالنـسبة إليه
سـوى نكرة. لم يـكن ذاك حينـئذ سوى
البداية غيـر أن ذلك الشعور بالدونية
والالشيء والـــذي يـــســتـــحـــوذ عــليّ
كـثــيـراً  لـيـس إال نـتـاجــاً ألثـرك عـليّ
لـعل مــا كـان يـعـوزني هــو الـقـلـيل من
التـشجـيع القـليل من احلـنان الـقليل
من إيـضـاح مـعالم طـريـقي لـكـنك بدالً
من ذلك رحت تــصـور لي أنه يــتـوجب
عــليّ سـلــوك طـريق آخــر وكـثــيـرا مـا
كــنت تــشــعــرني  أني لم أكـن صــاحلـاً

للقيام بأي أمر.
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