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كندا داخل بيًعا الكتاباألكثر

القصصية. غري األدبية لألعمال تايلور تشارلز جائزة عىل حائز
القصصية. غري الكندية لألعمال القومية كولومبيا بريتيتش مؤسسة جائزة عىل حائز

ميل». آند جلوب «ذا صحيفة تصنيف حسب كتاب» «أفضل لقب عىل حاصل
كوست». «ذا صحيفة تصنيف حسب كتاب» «أفضل لقب عىل حاصل

ويكيل». «آي صحيفة تصنيف حسب ل» املفضَّ «الكتاب لقب عىل حاصل





الكتاب عن قيل ما أفضل من

حتى القدر وتشكر وتتساءل، وتتعلم، وتفكِّر، وتتألم، تبكي، الكتاب سيجعلك
النعم. أصغر عىل

برس» فري لندن «ذا صحيفة

شديٍد بوضوٍح ووكر ابنه بها يمرُّ التي اليومية الرصاعات براون إين يحكي
ويرتك ا جدٍّ محريِّ الرحلة لتلك ورسُده … مسهبة وتفاصيل فريدٍة دعابٍة وروِح

عميًقا. أثًرا النفس يف
القصصية غري األدبية لألعمال تايلور تشارلز جائزة تحكيم هيئة إشادة
بالكتاب

حميمية، من عليه تنطوي بما عائلية دراما بني الكتاب هذا يف براون يجمع
يفهمه. ال وما عنها املجتمع يفهمه بما يتعلق فيما اإلعاقة، مسألة يف ل وتأمُّ

سيتيزن» «أوتاوا صحيفة

تجارب تصقله لم رجل اآلن: حتى أصالًة موضوعاته أكثر يصوغ … براون
الصامت البنه استكشاٍف رحلة يف التعب، أنهكه العيوب، من يخلو ال عميقة،
من به يفخر طريقة عن البحث رحلة األقل عىل أو أغواره، سرب يمكنه ال الذي



القمر وجه يف الصبي

والده أن شك ال القمر، وجه عىل املتجسدة الصبي صورة دون فمن … خاللها
الرائع. الكتاب هذا أبًدا ليكتب يكن لم

ميل» آند جلوب «ذا صحيفة

بخوفمريضيمنعك مصابًا تكون أن هو الكتاب هذا قراءة لعدم الوحيد عذرك
أن إال يسعني فال بقراءته، إقناعك أستطع لم وإذا البارعة. األعمال قراءة من

قراءته. عىل ما شخص يجربك أن آمل

(تورونتو) ويكيل» «آي صحيفة

بالنفس، الشديد اعتدادهم عن تعربِّ التي اآلباء ملدونات الحايل الفيض ظل يف
األبوة عن قصًة تقرأ أن الرائع من شديدة، مبالغة فيها التي األمهات ومذكرات

. امِلحكِّ عىل معتاد غري يشء بها

والرس» «ذا مجلة
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إىل الكتاب هذا أهدي

براون شنيلر هنري ووكر

الكثريين. وأصدقائه





وتقدير شكر

أستطيع ال الذين األشخاص من ومختلفة كبرية مجموعة بمساعدة الكتاب هذا أَلَّفُت
لهم أرشح كي الكتاب؛ هذا بشأن معي ثوا تحدَّ َمن إىل فإضافًة هنا، جميًعا أذكرهم أن
التي القيمة للمساَعدة خاص نحٍو عىل باالمتنان أشعر ووكر، حالة وتبعات تعقيدات
تشامرز وسايل لووكر، املعالج األطفال طبيب ساوندرز نورمان الراحل الدكتور يل قدَّمها
والدكتور باير نيسا الدكتورة ابني: رعاية يف خَلفاه اللذان والطبيبان األساسية، مساعدته
األطفال وكتيبة كاساباكس وتينا دوسيت لدايان بالشكر ه أتوجَّ كما تيلتش. جوزيف
وكذلك تورونتو، يف هومز ستيوارت مؤسسة يف وساعدوه ووكر صادقوا الذين والكبار
وآالنا سريفيسز، يوث ديليسل ومنظمة ماكورماك وبول بينروبي وليزا التوسكي مليندا
أشكر كما تورونتو. يف عقليٍّا املعاقني لألطفال العامة بيفريل مدرسة يف ومعلميها جروسمن
الكاثوليكية املقدس القلب جامعة يف الوراثي الطب معهد مدير نريي، جيوفاني الدكتور
مستشفى من جون وجوديث سيناء، جبل مستشفى من كييل إدموند والدكتور روما، يف
والنصائح املستمر للتشجيع الدائم بامتناني أيًضا وأتقدَّم تورونتو. يف املرىض األطفال
مؤسسة فرع من مان، لوي لجان مدين وأنا بارنز. بروس دكتور يل قدَّمها التي السديدة

إيلَّ. قدَّمها التي اللذيذة الفرنسية بالوجبة بكندا، آلرش
أحداثه، معايشة يف طويًال وقتًا أخذنا ألننا طويًال؛ وقتًا الكتاب هذا تأليف استغرق
منحني وقد يقال. ما أقل وهذا كبريًا، ميل» آند جلوب «ذا صحيفة يف زمالئي كرم وكان
عن بعيًدا الكتاب لتأليف وقتًا ستيد سيلفيا ونائبته جرينسبون إدوارد التحرير رئيس
بعض من أولية نسخة بتحرير ويلسون كارل قام وقد الصحيفة. يف املعتادة مسئولياتي
تحرِّر التي — برادبريي كاثرين كانت الصحيفة. يف حلقات عىل نرشها وتم الكتاب، أجزاء
من ووكر عن بالكتابة أقنعني َمن هي — يل صديقة أيًضا وهي طويلة فرتة منذ كتاباتي
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اليقظ التحريري وتقييمها الدقيقة فعينها كتاٍب؛ إىل كتبته ما حوَّلت التي وهي البداية،
محرِّرة كولينز آن أنهته كاثرين، بدأته وما الوقت. ذلك منذ لووكر منارصين أفضل هما
التي املراِجعة التا، أليسون من البارعة باملساعدة كندا، هاوس راندم نرش دار يف كتاباتي
لم عليه والحفاظ للكتاب األسايس الخط إيجاد عىل مساعدتي يف آن ومهارة لها. مثيل ال

له. وراثيٍّ تحليٍل عمَل يستحقُّ كبري صرب وهو صربها، سوى يَُفْقها
يف يرافقونا لم الذين األعزاء، األصدقاء بعض شكر عيلَّ واجب هدوئي، قمة يف وأنا
وجعلوه أصدقاءه أصبحوا أنهم األهم ولكن فقط، ووكر بها مرَّ التي الحرجة اللحظات
مربية — فريا دي أولجا فأمام للفضل. تعريفي هي ِطيبتهم وأصبحت حياتهم، من جزءًا
ماكينزي كولني وزمييل وصديقي الكالم. عن عاجًزا بكلرصاحة أجدني — ووكر ثم هاييل
وأخي ووكر. لرعاية دائم ملكان النهاية يف إيجادنا يف سببًا كانا هاجينز لوري وزوجته
والدته، لحظة منذ لووكر صديقني األمر واقع يف كانا رو، فرانك ورشيكته براون تيموثي
يل ويوفران الوجبات، لنا ويطبخان اإلجازات يف يستضيفاِننا وكانا شك، أو تردُّد أي دون
باربر وجون كروسبي، وتيكا كلينج آالن األزواج: وكان ولدنا. بحقٍّ ويحبان للتأليف، مكانًا
الصيفية، األكواخ يف إجازات يف استضافونا فقد ووكر؛ أصدقاء أعز برادبريي وكاثرين
كلمة منَّا ينتظروا ولم ل، املفضَّ وملجأنا ملجأه وكانوا األسبوع، نهاية عطالت يف وأخذوه
وعاملوا رفيع، ُخلُق عىل جميًعا كانوا باربر وماري وكييل كلينج، ديزي وأبناؤهم: شكر.

ذلك. ألحظ لم أني تظنوا ال لهم. أصغر كأٍخ (دوًما) ووكر
هاييل، البنتي امتناني أصف أن وأحاول املستحيل أفعل أن عيلَّ واجب النهاية، يف
وأعذب يل، الناصحات وأعز الدائمتني، رفيقتَيَّ — وأمه ووكر أخت — جوانا ولزوجتي
وهذا لتني، املفضَّ ووكر ورفيقتَْي ووكر، مع بها مررُت التي الظلماء الليايل يف يل سلوى

نهاية. وال بداية لحبهما يكن ولم تردُّد، أي لووكر حبهما يعرف لم إذ وجيه؛ لسبب
كندا تورونتو،
٢٠٠٩ أبريل ٢٣
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ِبَك؟ حلَّ جنوٍن أي
بعقاٍب حياتك عىل انقضَّ شيطاٍن وأي
له؟ يتحمَّ أن فاٍن لبٍرش يمكن مما أثقل

حتى أستطيع ال كال!
املسكني. املحطَّم أيها إليك، أنظر أن
… أتأمُل أسأُل، ُث، أتحدَّ وَلسوف

كال! استطعُت. إِن
أرتعد. تجعلني أنت

ملًكا» «أوديب سوفوكليس،

وجهة من أبلَه املرءُ يكون ما دائًما لألمانة، لكن رصاحتهم. أحب البلهاء، أحب
ما. شخٍص نظر

جوسيني رينيه





األول الفصل

نفسه الروتني سابقتها. عن ليلة تختلف لم ووكر، حياة من األوىل الثماني السنوات طوال
مصريي. منها وكلٌّ بسيط، منها كلٌّ دقيٍق، ترتيٍب يف متصلة صغرية، تفاصيل يف املتمثِّل
حاولُت حتى تقريبًا، نهاية وبال طويلة، تبدو الثماني السنوات الروتني هذا يجعل

يتغري. لم شيئًا ألن يشء؛ ال إىل َرْت تبخَّ قد وجدتُها عندما بعُد، فيما فيها أفكِّر أن
سخان يف مشكلة ثمَة منتظمة، آلية ضوضاء صوت عىل الظالم يف الليلَة استيقظُت

«خخخخ». «خخخخ»، َف. توقَّ ثم «خخخخ» املياه.
رأسه يلكم وهو ينخر ووكر، ولدي إنه املياه، سخان يف مشكلة هناك ليست لكن

األخرى. بعد مرة يده بقبضة
شديدة وراثية بطفرة ُولِد فقد عمره؛ من العامني بلوغه قبل من هذا يفعل إنه
وهو األعراض. من لخليٍط فني اسم وهو والجلد»، والوجه القلب «متالزمة تسمى الندرة
منها، يعاني التي املشكلَة البتة أعرف ال لذا الكالم؛ يستطيع وال عامٍّ ٍر تأخُّ من يعاني
من يُعانون الذين العالم يف شخص املائة عن بقليل يزيد ما فقط هناك يعرف. أحد وال
ٍد، محدَّ أصٍل أو سبٍب بال خلل وهو عشوائيٍّا، ظهوًرا االضطراب هذا يظهر املتالزمة. هذه

السبب. أو املصدر معلوم غري يبدو ألنه يتيمة؛ متالزمة األطباءُ عليه ويطلق
يتوقَّف أجعله لكي ثانية. كل واحدة حجرته: إىل طريقي س أتحسَّ وأنا النخراِت أعدُّ
السفيل الطابق إىل اصطحابه يعني ما النوم؛ إىل بالعودة أغريه أن عيلَّ نفسه، رضب عن

الرسير. إىل به والعودة حمله ثم له، التغذية زجاجة وإعداد
هذه فبسبب د؛ معقَّ يشء كل ووكر، مع لكن كذلك؟ أليس يسريًا، أمًرا هذا يبدو
وألنه بسهولة. يشء بلَع أو الفم، طريق عن صلٍب طعاٍم تناُوَل ووكر يستطيع ال املتالزمة
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تغذيٍة. نظاِم خالل من الليل أثناء الصناعية األلبان من نوًعا يتناَول فإنه األكل؛ يمكنه ال
وعرب معدني، حامٍل عىل مثبتة ة ومضخَّ غذاء كيس بني ممتد أنبوب يف اللبن هذا ويسري
أحيانًا يُعَرف بطنه، يف مثبَّت الشكل معقد دائم صمام إىل ومنها ووكر نوم رداء يف فتحة
املطبخ إىل به وأنزل الرسير من أحمله ولكي «ميكي». أو البطن طريق عن التغذية بأنبوب
أنبوَب أفصَل أن عيلَّ النوم، إىل بعدها ليعود َروعه من ستهدِّئ التي التغذية زجاجِة إلعداد
يستيقظ ال حتى الظالم (يف املضخة أُغِلَق أن أوًال عيلَّ بهذا، أقوم ولكي ميكي. من التغذية
عىل اللَِّزج الصناعي اللبن فسينسكب األنبوَب، أُغِلق لم وإذا التغذية، أنبوب أُغِلَق ثم تماًما)
صحراء تُشِبه بقع هناك فاتح: أزرق لونها ووكر غرفة يف (السجادة األرضية أو الرسير
ألتفت ولم الصناعي اللبن فيها انسكب سابقٍة مراٍت عن نتََجْت أقدامي، تحت جوبي
أسفل صغرية حمراء بالستيكية أسطوانة عىل بإبهامي أضغط األنبوب، أغلق ولكي إليه).
يمكنني سهٌل األقل، عىل واحد، يشء الروتني؛ من لديَّ ل املفضَّ الجزء هو (هذا منزلق
الحجم، صغري (ووكر واحدة قطعة من املكوَّن نومه رداء سوستة أفتح ثم فيه)، التحكُّم
كلَّ إال أكرب مقاس ذات له جديدًة نوٍم أرديَة أشرتي ال إنني حتى البطء، شديد نموٍّا وينمو
الفتحة من األنبوب وأسحب ميكي، من األنبوب ألفصل الداخل إىل وأصل ونصف)، عام
الغذاء، وكيس املضخة يحمل الذي املعدني الحامل عىل وأعلِّقه نومه رداء يف املوجودة
حوايل وزنه يبلغ الذي ووكر أحمل ذلك، بعد الرداء. سوستة وأغلق ميكي غلَق أعيد ثم
رسير يف ينام زال ما فهو فيه؛ ينام الذي األطفال رسير أعماق من كيلوجراًما عرشين
فبمقدوره ليًال، الرسير يف نُبِقيَه أن بها نستطيع التي الوحيدة الطريقة هي هذه أطفال.

بمفرده. كان إذا املشكالت من كثريًا يُحِدث أن

∗∗∗

مرة ذاَت يل قاَلْت وكما للشكوى، جدوى هناك وليست الشكاوى، من قائمة هذه ليست
أي عىل به.» القيام عليك يجب بما تقوم «أنت نفسها: املتالزمة من يعاني آَخر طفٍل أمُّ
عن اإلجابة محاولة يف الصعب الجزءُ ويتمثَّل املوضوع، من السهَل الجزءَ يمثِّل هذا حال،
تَُعاش حياة حياته؛ مثل حياٍة قيمُة فما حملته. كلما ذهني يف ووكر يطرحها التي األسئلة
فرتة منذ الطبيبات إحدى يل قالت حوله؟ َمن عند حياته قيمة وما ألٍم؟ يف وغالبًا الظل، يف
كنَّا نتجاَهلهم!» املستشفى من خروجهم بعد ولكن إلنقاذهم، دوالر مليوَن «ننفق قصرية:
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يحدث ذلك أرى «ألني قالت: السبب عن سألتها وحني تبكي، وكانت مكتبها يف نجلس
باستمرار.»

ولكنك القمر، يف رجل وجه ترى فأنت القمر؛ إىل النظَر ووكر مشاهدة تشبه أحيانًا
يحمل فلَم له، قيمَة ال ووكر كان إذا ولكن هناك. بالفعل شخص أيُّ يوجد ال أنه تدرك
ما ا حقٍّ معرفته أريد ما كلَّ إنَّ إياه؟ يُِريَني أن يحاِول الذي ما يل؟ األهمية من القدر هذا
يقنعني هذا، عن فيها أتساءل مرة كلَّ ولكن املتعايل، وقلبه الشكل، غريب رأسه يف يدور

بنفيس. أنشغل أن ما نحٍو عىل

∗∗∗

زجاجة تحضري أجل من ووكر مع السفيل الطابق إىل أنزل أن فقبل آَخر؛ إشكال َة ثمَّ لكن،
ودون الحمام، استعمال عىل مدرَّب غري إنه آِخره. عن ممتلئ ِحَفاَضه أنَّ أجد التغذية،
من نتحول وهكذا بقوة؛ وأذنيه رأسه رضب عن ويتوقَّف النوم إىل يخلد لن ِحَفاضجديٍد

الِحَفاض. تغيري روتني إىل التغذية أنبوب روتني
سيتم كيف ذلك: فيها أفعل مرة كلِّ يف وأتساءل البالية، التغيري منضدة إىل أذهُب
تمنعه حتى ذراعيه تُشِبك أن الرس الستني؟ يف أنا وأكون عاًما عرشين يبلغ عندما ذلك
كيلوجراًما، عرشين يزن لولٍد املمتلئ الِحَفاض تغريِّ كيف ولكن بعنف، نفسه رضب من
مؤخرته بها ليحكَّ يديه يُنِزل (األسوأ) أو بعنف رأسه يلكم ال حتى يديه حركة تشلُّ بينما
تنرش الطريقة وبهذه ِحَفاضها، من فجأًة تحررت والتي الربقوق، تشبه التي الصغرية
ال سابًقا، ذكرته ما بسبب قدَميْه، حركة تشلُّ نفسه الوقت يف وبينما مكان؟ كل يف الرباز

أيًضا! الظالم يف يحدث ذلك كل أن اعتبارك يف ضع لثانية. ولو تغفل أن يمكنك
اليمنى يده وأضع اليرسى، بيدي اليرسى يده أُمسك الشأن؛ هذا يف روتيني لديَّ لكن
— امليش مثل فهو وتكراًرا، مراًرا بهذا قمت — الحركة عن أوقفها كي األيرس إبطي تحت
وأؤدِّي االنثناء، من ركبتيه ألمنع األيمن مرفقي باستخدام الخطر منطقة عن كعبَيْه وأُبِعُد
بذلك القيام تستطيع جوانا زوجتي تَُعْد لم اليمنى. بيدي بأكملها الفعلية الكريهة املهمة

تفعل. حينما أبًدا لطيًفا أكون وال ألساعدها، تناديني أحيانًا وهي بمفردها،
خبري يفعل كما بالغة بدقة بها القياُم يتعنيَّ مهمٌة نفسها الِحَفاض تغيري وعملية
جديد ِحَفاض فتُْح ذرية: قنبلة مفعوِل إبطال إىل يسعى بوند لجيمس فيلٍم يف الذخائر
الشك الناعم، الحفاض ورق عىل الخشنة الفيلكرو ألرشطة املميز امللمس وإلباسه، للطفل
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املهمة إنجاز تم … النهاية يف تثبيته إلعادة الغامرة والراحة أبًدا، يصمد الِحَفاضلن أن يف
رداء يف رجَليْه إدخال إعادة ذلك بعد يأتي ثم أخرى! مرة يرام ما عىل يشء كل بنجاح!

النوم.
التغذية. زجاجة إلعداد السفيل الطابق إىل ه للتوجُّ جاهزان نحن اآلن

أثناء الدرج منبسط نوافذ من ننظر ونحن ألسفل، الدَّرج من مجموعات ثالث نهبط
والجو الليلة هذه القمر يطلع لم خفيض. بصوت له الليل أصف لذا ووكر؛ يتحرك نزولنا.

نوفمرب. شهر يف باملعتاد مقارنة رطب
الخفيفة البالستيكية الزجاجة التغذية: زجاجة إعداد بطقوس أقوم املطبخ، يف
ملهاراته ومناسبة كبرية وهي بغيتنا، نجد أن قبل نجرِّبها زجاجة (ثالث ا جدٍّ الوزن
االقتصادية والعبوة يحملها)، كي الكايف بالقدر خفيفٌة أنها إال الضعيفة، الحركية
كبري)، وزنها ألن حملها؛ عىل حجمها يساعد ال (التي إنفاميل الصناعي للَّبن الحجم
من املصنوع بابلوم مسحوق من صغرية ملالعق واحدة بيد تتم التي الدقيقة واملعايرة
األمُر استغرق وقد رئتيه؛ إىل تترسب قد الخفيفة (السوائل الشوفان ودقيق الحبوب
يسهل الذي القواَم لنا ر توفِّ والتي ضبطها، يسهل التي النَِّسب لهذه نصل حتى شهوًرا
ومعدل الطعام، إعداد وأوقات الجرعات األرقام: هذه بمثل ميلء رأيس فيه. التحكُّم
من رقيقٍة طبقٍة لوجود بالضيق اللييل الشعور ذلك التربز/الهرش/الرصاخ/النوم).
والشعور أخرى؟ مرة منظمة بحياة ننعم أن يمكن هل مكان: كل يف بابلوم مسحوق
مصفاة يف البحث، يأتي ثم األول. املقام يف األفكار هذه مثل يف لتفكريي بالخزي، الثاني،
أنبوب مثل: أشياءنا، نغسل ما (دائًما واألزرق األبيض اللونني ذات دائًما املمتلئة األطباق
الزجاجة حلمة عن األدوية)، معايرة كوب أو الطعام، زجاجة أو الرسنجة، أو املصاملدرج،
حتى إكس حرف شكل عىل فتحتها بتوسيع أنا قمت التي هي املناسبة الحلمة (ولكن
عىل الغطاء أضع ثم للحلمة. البالستيكي والغطاء سمًكا)، األكثر السوائل بمرور تسمح
وفرن مكانه، يدخل وهو الحلمة غطاء طقطقة صوت أسمع حني باالرتياح وأشعر الحلمة،

ينبغي. كما يعمل يَُعْد لم الذي امليكروويف
يفعل ملاذا بعنف. رأسه َلْكَم يحاول زال ما ألعىل. الثالث َرج الدَّ مجموعات نصعد
ال — إليها ْلُت توصَّ نظرية آِخر هذه — وألنه يستطيع، ال ولكنه يتكلَّم أن يريد ألنه ذلك؟
عنهم. يختلف أنه كيف يدرك أنه من متأكد أنا يفعلونه. اآلَخرين يرى ما فعل يستطيع
الثالث الدور يف هاييل منه األكرب أخته حجرة يف رسيره إىل شديدة مشقة يف أحمله
مع منَّا األسفل الدور يف هاييل تكون األثناء هذه يف منه. بالقرب أكون حتى أنام، حيث
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الولد هذا فبسبب نتناوب، هكذا النوم. من قسط أخذ من يتمكَّنا حتى نومنا حجرة يف أمها
منذ متواليتني ليلتني نوم من أنا وال جوانا تتمكَّن ولم نومهم. يف البدو مثل حياتنا تحوََّلْت
شعوري أالحظ أَُعْد لم األوىل، الستة األسابيع وبعد بالنهار. يعمل وكالنا سنوات، ثماني

وتشابًها. مرونًة أكثر وليالينا أيامنا أصبحت بالتعب:
ال حتى الوسائد من عدًدا حوله أضع املضخة! نسيُت اللعنة! أوه! الرسير، عىل أضعه
سنتيمرتات ٤ أتذكر األخرى. الحجرة إىل عائًدا أنطلق بينما الرسير، عىل من يقع أو يهرب
(ذات لنفسه إيذائه وتقليل للنوم املوصوف الكلورال، هيدرات من ٦؟) تُراها (أم مكعبة
طردت ولقد املارتيني، رشاب من مزدوجة جرعة تأثري نفس جرعًة: منه أخذُت مرٍة
تشغيل وأُِعيد املضخة تشغيل أُِعيد استخدمه.) ألنه طفل؛ وهو بوروز إس وليام املدرسُة

اللييل. نبضه املألوف؛ املعتدل املتكرِّر األنني
ال وألننا أخرى، مرة رأسه رضب يف يبدأ مني. قريبًا وأسحبه بجانبه أنام النهاية، يف
فيجعله الصغرية؛ اليمنى يده الكبرية اليمنى بيدي أُقيِّد آليٍّا، لتقييده مقبولًة نعرفطريقًة
إيجاد يف عبقري «هو األيام: أحد يف معلمه أخربني األخرى. أذنه إىل اليرسى يده يرفع هذا
يبدأ رأسه. خلف من أمررها التي اليرسى، بيدي اليرسى يده أُمسك نفسه.» إليذاء طرٍق
فأضع أجفل، يجعلني قويٍّ نحٍو عىل األيمن، بكعبه الرِّْجلني بني املساحة يف نفسه ركل يف
َفِخذه عىل اليمنى) بيده (امُلمِسكة اليمنى يدي وأضع الصغرية، رجله فوق الكبرية رجيل
تعطيه الطيور أطراَف تشبه التي فأطرافه يبدو؛ مما أقوى أنه إال يسكن، لجعله اليرسى

أحٌد. يُوِقفه لم إذا أذنيه يحطم أن يمكن أنه لدرجة كبريًة قوًة
رشاب تأثريُ ينعكس آلَخر وقت فمن هذا؛ كل جدوى لعدم احتمال هناك بالطبع
كله بالروتني نقوم أن غريبًا وليس ضاحك. ثَِمٍل شخٍص إىل ويحوِّله الكلورال هيدرات
العام)، يف عرشمرات أو ثماِني يحدث (والذي بالربد يصاب وعندما ساعة. بعد أخرى مرة
ينفع ال لياٍل وتأتي سبب، دون لساعاٍت يرصخ وأحيانًا دقيقة. عرشين كلَّ السعال يُوِقظه
عيلَّ. ويزحف ويلعب يضحك الحال، هذا عىل مستيقًظا فيها يكون ولياٍل يشء، عمل فيها
سواء، كالنا الظالم يف ولكن ضعيف، فبرصه تعب: من أصابني مهما الليايل، بهذه أبايل ال
أيِّ عن يختلف ال طبيعيٍّا طفًال فيها يكون فرتات هناك وبالليل يُسِعده. هذا أن وأعرف

ذلك. لك أقول وأنا أبكي أكاد يجعلني وهذا آَخر، عاديٍّ طفٍل

21



القمر وجه يف الصبي

يتوقَّف دقائق. عرش بعد النوم يف يدخل وهو به أشعر أن أستطيع سعيدة: ليلة الليلة
الصغرية بمؤخرته ويدفع ظهره ويدير التغذية، بزجاجة رفٍق يف ويلعب النخر، عن

النوم. يف يغطُّ ثم اطمئناٍن، كعالمة َوِركي، باتجاه النحيلة
واملرض الشديد القلق من سنوات — اللييل الكابوس هذا كل بسبب رسيًعا. به ألحق
زواجنا َد هدَّ مما حياتنا؛ إىل جلبها التي الشديدة والفوىض النوم من املزمن والحرمان
بجسده أمامي النوم إىل إخالده لحظة إىل أتوق — العقلية وسالمتنا املالية ومواردنا
يل هدية أنه أرى وأحيانًا ، طبيعيٍّ صغرٍي لولٍد أبًا أكون أن أتمنى قصرية، لفرتة الواهن.
قلبي، حبيب حبيبي، ولدي أستاذي، ووكر، وثمينة. نادرة هي كم يل ح توضِّ كي مغلفة؛

واملريض! البائس

∗∗∗

والوجه القلب متالزمة بأنها األوىل للمرة ووكر حالة تشخيص بعد األوىل، السنوات يف
بهذه يصابون الذين البرش من املقدَّر والعدد أشهر، سبعة عمره كان أن وقت والجلد
العدد األقل عىل — الطبي املجال زال وما الطبيب. فيها نزور مرة كل يف يتغري املتالزمة
عن املزيَد يتعلَّم — ماهيتها يعرفون الذين أو املتالزمة، تلك درسوا الذين األطباء من القليل
املتالزمة: أعراض أبرز من خليط عىل إال يشء أي عىل االسم يدل وال مثلنا. املتالزمة هذه
وهو الوجه تشوُّه والوجه؛ القلب. م وتضخُّ والتشوُّهات الدائمة القلبية النفخات القلب؛
جلدية مشكالت والجلد؛ العينني. بني وتباُعد بالجبهة بروز فهناك األعراض، أبرز من
ثمانية هناك إن قال: يل، املتالزمَة الوراثة علم اختصايصُّ وصف التي األوىل املرة يف كثرية.
مجرة إىل بالتأكيد انتقلنا لقد مستحيل! هذا ثمانية! منها. يعانون العالم يف آَخرين أطفال

مجهولة.
تخصُّ معلوماٍت عن بحثًا الطبية املصادر مراجعة األطباء بدأ بعدما عام، خالل لكن
زادت ثم إيطاليا، يف جديدة حاالت ظهرت إذ حالة؛ ٢٠ توجد بأنه أبلغوني املتالزمة، هذه
متخصصون، أطباء فهم األطباء؛ من أسخر األرقام زيادة رسعة (جعلتني حالة. ٤٠ إىل
لهذه حالة ١٠٠ من أكثر وظهرت نعرف.) مما أكثر يعرفوا أن املفرتض من وبالتأكيد
عام يف علنية بصورة عنها واإلعالن أشخاص ثالثة يف مرة ألول اكتشافها منذ املتالزمة
املتالزمة حول يشء كلُّ ويَُعدُّ حالة. ٣٠٠ إىل توصلها التقديرات بعض وهناك ،١٩٧٩
بشدة األعراض تراوحت محدَّد. اسم لها يكن لم ١٩٨٦ عام وقبل معروف، وغري لغًزا
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املصابني من آالف هناك يوجد ربما أنه الباحثني بعض (ويرى ونوُعها، حدتُها حيث من
ال املتالزمة يجعل مما حدًة أقل أعراض لديهم ولكن والجلد، والوجه القلب بمتالزمة
األكثرية ولكن أنفَسهم، املتالزمة بهذه املصابني األطفال بعُض يرضب مالحظتها.) يمكن
عقليٍّا، رون متأخِّ فقط منهم وقليل اإلشارة، أو التحدُّث البعض يستطيع ذلك، يفعلون ال
الخطرية من بالقلب العيوُب وتراوَحِت الشديدة، إىل البسيطة من تراوَحْت ر التأخُّ ودرجة
يعاني جلدهم وكان بسيطة.) قلبية نفخات من ووكر (يعاني اإلطالق. عىل الخطرية غري إىل
بتلك املصابني األطفال من كثري ومثل الشديد. األلم لدرجة اللمس، حساسية من غالبًا
وكان التحدُّث، يستطيع وال بسهولة، بلعه أو الطعام مضَغ يستطيع ال ووكر كان املتالزمة،
وقنوات اآلخر، من أضيق أحدهما ضيقان، البرصيان (عصباه ضعيفني وسمعه برصه
كان أي الجسم؛ وضعيف نحيًال وكان مستمرة)، بصفة للعدوى معرَّضة الضعيفة األذن

الطبية. املصطلحات استخدمت إذا عضالته»، توتر يف «نقص لديه
أي عنده يكن لم تقريبًا، والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني األطفال كلِّ مثل
عن الواحدة متباعدتان وعينان بارزة، وجبهة متناِثر، د مجعَّ شعر لديه وكان حواجب،
أعراض ظهور يزداد غالبًا. جذَّابة متنوعة وشخصية املوضع، منخفضتا وأذنان األخرى،
مثال الصغري ولدي أن افرتضُت السن. يف َكِرب كلما «شذوذًا» أكثر وتصبح املتالزمة، تلك
هذه يف املتوسطة للحالة وجود ال أْن اتضح فقد مخطئًا؛ كنت أني وَظَهر للحالة، متوسط

املتالزمة.
الرعب يصيبني — عرشة الثالثة سن يف وهو فاليوم األعراض؛ هذه تتغري لم كما
سنة بني ما والجسمية العقلية الناحية من عمره يرتاوح — الكلمات هذه أكتب وأنا حتى
املصابني األطفال من كثرٍي من أفضل هو الجسدية، الناحية من تقريبًا. سنوات وثالث
األمعاء)؛ يف قرحة عنده وليَسْت متكرٍِّر، نحٍو عىل مرضية نوبات تصيبه (ال املتالزمة بتلك
العمر. منتصف فرتة إىل يعيش أن يمكن نظرائه. من أقل فهو املعرفية، الناحية من أما

سيئ؟ أم سعيد حظ هذا هل
الطب علم مبلغ — يزال وال — هذا كان حديثًا، مكتَشَفة قليلة وراثية تفاصيل عدا ما
ويعرف د، التوحُّ مثل واسع نطاق تُدَرسعىل لم فهي والجلد؛ والوجه القلب متالزمة بشأن
الذين األطباء يعرفه مما أكثر املرض هذا عن املتالزمة بتلك املصابني األطفال آباء معظم
قويٍّا وال كبريًا والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني مجتمع وليس أطفالهم. يعالجون
أمريكا ألفشخصيف ٣٥٠ من أكثر منها يعاني التي داون، متالزمة مجتمع مثل سياسيٍّا

23



القمر وجه يف الصبي

والوجه القلب متالزمة أما مولود. ٨٠٠ بنيكل من واحًدا طفًال تصيب التي وهي الشمالية،
يف واحدة حالة ربما بل مولود، ألف ٣٠٠ كلِّ بني حالٍة من أكثر يف غالبًا تظهر فال والجلد
األمريكية للصحة القومية للمعاهد التابع النادرة األمراض أبحاث مكتب ووصف املليون.
الخط طرف أقىص عىل يضعها مما للغاية»؛ «نادرة بأنها والجلد والوجه القلب متالزمة
شدياق-هيجايش، متالزمة مثل الوراثي االضطراب حاالت مع جنب إىل جنبًا اإلحصائي،
الدم كرات يف واختالالت الدموية الصفائح يف خلل يسبِّبه نزيف اضطراب عن عبارة وهي
شدياق-هيجايش، متالزمة حاالت من معروفة حالة ٢٠٠ سوى هناك تكن ولم البيضاء.

الحياة. قيد عىل يبقون ما نادًرا بها يُوَلدون الذين أن إىل يرجع — جزئيٍّا — وهذا
أحَد أخرب أن أريد كنُت ما فكثريًا استفهام؛ عالمة طرح مثل ووكر تربية تَُعدُّ
كانت وماذا الشأن هذا يف خضتها التي املغامرُة كانَِت وكيف بالقصة، األشخاص
م يتفهَّ أن يستطيع َمن ولكن الظالم. يف أتحرَّك أكن لم حني الحظته وما تفاصيلها،
وجدنا الذي الوجود من والنادر الغريب الجانب هذا الشاذة، اإلنسانية الحالة هذه مثل

كهذا. شخًصا أقابل أن قبل عاًما عرش أحد مرَّ وقد فيه؟ فجأًة أنفسنا
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الحتياجاته أستجيب عندما العام مزاجي من ن يحسِّ أن يمكن ابني أن علمُت مبكٍر وقٍت يف
كاآلتي: النظام اآلن، وحتى كثرية أيام مدار فعىل املعتادة، غري العاطفية

بل املاضية)، الليلة معه مستيقًظا كنُت ألني (ربما العمل من متعبًا البيت إىل أِصُل
أنها أيًضا اتضح ولكن فقط، الوصول يف بعميل الخاصة السفن إحدى تفشل فلم ومحبًَطا؛
منذ مربيته وهي أولجا، مع ووكر يلعب يتالىش، النهار ضوء وبينما اإلطالق! عىل تبحر لم
من معه عادت قد تكن لم وإذا بأولجا، دائًما نناديها ولكننا فريا، دي عائلتها واسم والدته،
أن أستطيع َمتْه، وَحمَّ الخروج) يحب (هو ساعات ثالث يستغرق الذي املنزل خارج امليش
فتحميمه الوقت، طوال معنا كان حني اآلَخر، بعد يوًما بذلك القيام اعتدُت بذلك. أنا أقوم

نفيس. إىل الروح يعيد
غسيل حجرة إىل املطبخ من بانتظاٍم (يتبعها السفيل الدور يف أولجا من آُخذه مه، أُحمِّ
لحجرة التوجيه ذاتيِة بجوالٍت آلَخر حنٍي من يقوم وهو املطبخ، إىل ثم القبو، يف املالبس
وملدٍة املدينة؛ يف الضيِّق منزلنا وساللم األمامية والرَّدهة والبيانو الطعام وحجرة املعيشة
أحرِّره وبحماسة املفضل)، تسكعه مكان الساللم كانت السادسة، سن بلوغه حتى طويلٍة،
ذراعيه باستخراج الخاصة الهندسية املشكلة وأحل اب والسحَّ األزرار (أفكُّ مالبسه من
األرضبينما عىل السقوط من ومنعه قدَميْه، عىل يقف وجعله مالبسه، ْي ُكمَّ من املتيبِّستني
الحذاء من بدًال فيلكرو بالصقة حذاءً اشرتينا قد كنَّا أننا لو متمنيًا حذائه، لخلع أنحني
بعد واآلن األمر. استدعى إذا ووكر وأنظِّف جانبًا يه وأُنحِّ الِحَفاض أفكُّ ثم برباط)، الذي
السفن حركة مراقبة مثل وأراقبه االستحمام حوض يف وأضعه أرفعه ذلك، من انتهيت أن
االستحمام. حوض يف معه وأقفز لحظة يف مالبيس أخلع بينما املاء، يف يغطس ال حتى
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يكون صدري. العاري ظهره نعومة تالِمس حيث االستحمام حوض يف نتمدَّد ثم
تثري وهي بالضبط، املسمار رأس حجم يف دقيقة صدره وحلمات املياه، بركة مثل هادئًا
ناعمة ظهره وعظام كتَفيْه عظام السبب). تخيل (يمكنني السبب أدري ال ولكني توتري
وجلد السحري، التنجيد من بنوٍع مغطَّاة أنها لو كما عادية غري بطريقة ومرنة ولينة
بطريقٍة ينساب وال للغاية، وخشن باهت وهو أيًضا، مصطنع بأنه يُشِعرك وفخذَيْه ذراَعيْه
للمشكالت املباِرشة النتائج أكثر أحد وهذا البناء، يف تفرط مهتاجة الخاليا وكأنَّ طبيعيٍة،

الحالة. هذه إىل أوصلته التي الوراثية
نالِحظ َكُرب وكلما ه، تغريُّ قدر أنىس ما غالبًا أنني لدرجة شديد ببطء جسمه يتغريَّ
كرشصغرية، اآلن لديه رضيًعا. كان عندما هذا من حذَّرونا أكرب؛ بصورٍة تشوُّهاتجسمه
الحبل، مثل ا جدٍّ نحيًفا كان أصغر، سنٍّ يف كان فحني قبُل؛ من كذلك يكن لم أمر وهو
يف اللفة مثل بوصة، ربع حوايل اللحم من ضئيٌل مقداٌر وسطه حول اآلن يوجد بينما
يسري الزمُن كان لو كما رضيع، وهو عليه كان ا عمَّ ا حقٍّ أنعم اآلن وجلده الجورب، فردة

بالعكس.
درجَة ضبطُت إذا ولكن يُضاِيقه، االستحمام كان صغريًا، طفًال كان حني البداية، يف
ثم كاٍف، نحٍو عىل طويلة لفرتة جواره إىل بهدوء وجلسُت املناسبة، الدرجة إىل املاء حرارة
تغسل حتى باالستحمام، ويستمتع يهدأ فإنه ببطء، الساخن املاءَ البارد باملاء استبدلت
والوجه القلب بمتالزمة املصابون يكره جديدًة: صدمًة الخارجي جسمه تعطي أو شعره
مرور ومع باستمرار. الحساسية شديدُة أعصابهم أن يبدو إذ الجديدَة؛ املثرياِت والجلد
، قويٍّ نحٍو عىل املرتابطة غري أطرافه يحرِّر أنه وبََدا االستحمام، ماءَ يعتاد بدأ الوقت
أعدائه أحد كان املاء أن هنا واملفارقة الجاذبية. عليها تفرضه الذي العبء من ف ويخفِّ
بعَضه استنشق وقد الرَِّحم، يف الحد عن زائد أمنيويس سائل هناك كان فقد األصليني؛
الكبرية مخيخه تجاويف يمأل املخ، يف الحد عن زائد سائل هناك كان وكذلك الوالدة، قبل

الحجم.
ألنه يضحك بأنه االعتقاد إىل أميل بالطبع االستحمام، حوض يف وهو كثريًا يضحك

آَخر. شخص أي مع تقريبًا سيضحك فهو سخف؛ هذا ولكن معي،
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∗∗∗

ندعه بدأنا نائمون. الجميع أن حني يف اإلفطار، وقت قبل صباًحا نستيقظ آَخر. يوم
إىل ووكر برفقة أذهب به. يقوم ما يختار الذي هو أنه إليه لنوحي ذلك يريد حني يستيقظ
القنَّبيط تشبه (أذناه أذنيه بجسمه: للعناية اليومية املهام قائمة بمتابعة وأقوم املطبخ،
العامة. وحالته تسأل)، (ال وأنفه املستمرة)، للعدوى يعرِّضها وهذا لنفسه؛ رضبه من
أولجا. بها تحتفظ التي الغازية املرشوبات علب بعروات ميلء بالستيكي بكيس يلعب
أماكن يف ومخفية وملفوفة محفوظة منها املئات يوجد لكن بها، تحتفظ ملاذا أدري ال
. مستمرٍّ بشكٍل أولجا لها تستعد غريبة كارثة يف استخداِمها بانتظاِر املنزل؛ حول مختلفة
والدة ترعى كانَْت فقد حياتنا؛ أولجا أنقذْت النهائي؟ غيابها الكارثة تكون هل
املربيات مافيا خالل من عليها نحصل أن قبل األخرية حياتها فرتة يف بارٍز رأسمايلٍّ
حول عملت قد أولجا وكانت واحًدا، عاًما العمر من تبلغ حينها هاييل كانت الفلبينيات.
التمريض كلية ترك عىل أُجِربت أن بعد وخادمة لآلَخرين رعاية مقدمة وظيفة يف العالم
اليوم من املشاكل وبداية بعامني ذلك بعد ووكر والدة وبعد أرستها. تعول لكي مانيال يف
إرادة ولديها مكتنزة، فهي أقرص؛ كان ولكنه منها نسخة كان ترعاه. أولجا بدأت األول،
أدويته وتنظم حجرته، وتنظِّف مالبسه، تغسل بدأت انتباهها. تشتيت ويصعب قوية،
النوم؛ قبل له وتغني ٍف، توقُّ دون لساعات للميش وتأخذه مالبسه، له وتغريِّ وطعامه،
لو كما املالبس تغسل وكانت بذلك. القيام يف تساعدنا كانت فقد ذلك، تفعل تكن لم وإذا
ويف الصباح ويف بالليل فقط يوميٍّا. مرتني األقل عىل دقٍة، بكلِّ دينية طقوًسا تمارس أنها
فنصبح البيت، يف األمان بعدم نشعر كنَّا بيتها، إىل تذهب عندما األسبوع نهاية عطالت
مرًضا أم رصاًخا أكان سواء يشء أولجا يزعج وال أولجا. دون من أخرى مرة بمفردنا
وطبيعته، التربُّز مرات عدد بووكر: يتعلَّق ما كلَّ ن تدوِّ كانت وقد كارثة. أم قذارة أم
اليوم، يف مرات أربع عليها يحصل التي والجرعات واألدوية املزاجية، وحالته امليش، ومدة
سلك دفرت يف ذلك كل املختلفة، وجودنا وأماكن الغريبة، والحاالت املرضية، والنوبات

امليكروويف: عىل به تحتفظ

صباًحا نوفمرب ١٩
براون ووكر

كلورال ٣٠ : ١٠
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بيبتامول/كالريتني/ريسبرييدون ٠٠ : ١١
القوام منتظم = الكمية متوسط = نعم = براز

نعم = االستحمام

«أولجز»، هاييل عليها تطلق وقدَميْها. هاييل ظهر تدلِّك كانت ووكر، ترعى تكن لم إذا
ينتهي ال صرب غري ووكر، مثل َدة معقَّ حالتُه ولد لرعاية خاصة مؤهالت لديها ليَسْت وهي
املحمول، للهاتف وحبٍّ املسئولية ل تحمُّ عىل رهيبة وقدرة غريبة، دعابة وروح وخيال
ووكَر فيها يغلب التي النادرة املرات ويف وآَخر. شخٍص حاجات بني يميِّز ال كبري وقلب
سني مثل يف كانت املطبخ. منضدة عىل املنزل يف املوجودة الصحف كل تقرأ كانت النعاُس،
سياحية برحلة الفلبينيات الصديقات من و٤٠ هي تقوم كانت شهرين، كل بالضبط.
أو نيويورك أو شيكاجو أو فيجاس الس أو أورالندو إىل ْهَن ويتوجَّ بالحافلة، شاملة
— ووكر حتى — يشء أي يُعتَرب قد ذلك وبعد أيام. خمسة بعد ويَُعْدَن سيتي أتالنتيك

عطلة. إليها بالنسبة
مصنوٌع بعنف؛ ووكر يرضبه والذي الغازية املرشوبات علب بعروات امليلء الكيس
يديه بني باستمراٍر إياه واضًعا يسحقه، ثم به يمسك ثم يسحبه فهو معدني: لب من
آيلٍّ؛ بإنسان خاصة سلسلة مثل بقرة خارصة من مأخوذة لحم رشيحة تشبهان اللتني
بهذا، يقوم ملاذا أدري ال رانر». «بليد العلمي الخيال فيلم من يشء أنه لو كما يهدئه، يشء
وهي ، لديَّ الوحيدة بالحقيقة ذلك من بدًال راضيًا أكون أن عيلَّ له! الفعل هذا يمثِّل وماذا
مثل لديك طفٍل لوجود الغريبة األشياء أحَد هذا ويَُعدُّ كثريًا. الكيس يلمس أن يحب أنه
ا مهمٍّ مظهًرا له يعطي فهذا الدوام، عىل املجهول وعامله الخاصة، حياته لديه فهو ووكر:
وأشياء بها يقوم أشياء لديه فهو صغريًا، ولًدا يزال ال كان إن حتى بالبالغني، ا خاصٍّ

عليها. يضغط
مما البالستيكي، الكيس نعومة تحت توجد التي الحادة العروات هو السبب هل
البالستيكي الكيُس يكون قد نفسه؟ الوقت يف ومتضادين متساويني شعوَريْن يعطيه
املعادل هي التي السلبية، القدرة مفهوم من ووكر نسخَة الغازية املياه علب بعروات امليلء
الوقت يف العقل يف توجد التي واملتعارضة املتساوية املفاهيم عن كيتس لفكرة املوضوعي
َلْت تحوَّ فكرة هي ربما اآلَخر. عىل واحٍد تفضيل ودون عصبي، انهيار حدوث دون نفسه
فرصة يل يدع ال إنه الحقيقة. إىل الوصول يف أجتهد زلُت ما لعيلِّ أو مادي. يشء إىل
أكون لحظة كل يف مًعا عاملنا — وأنا هو — فنبتكر الطريق، هذا يفرضعيلَّ بل االختيار،

28



الثاني الفصل

الغازية املياه علب عروات كيس ترضب أنت آه، تفعل؟ ماذا ووكي؟ يا حالك «كيف معه.
تريد؟» ما هذا هل ما، مكاٍن يف موسيقى تجد أن وتحاول بعنٍف

الوقت. لقضاء أسوأ طرق هناك

∗∗∗

اليوم، التأثريين. كال له يكون وأحيانًا يرعبني، يكن لم إْن عيلَّ، يضغط به يتعلَّق يشء كلُّ
مرة، كل يف واحدة درجًة ببطء السفيل الدور إىل ننزل أن وقبل حجرته، يف مستيقظ وهو
الوسائد، شجار حدث — أوًال اليرسى بقدمه ينزل ما دائًما هو — بالدرابزين ممسكني
منذ األوىل للمرة ل. التحمُّ عىل قدرته عن أعرفه مما أطول دقيقة، عرشين ملدة هذا واستمرَّ
ومتعة، مفاجأة هذا؟ فاتني كيف بالوسادة. يَُرضب أن يحب أنه أكتشف سنوات، عرش
رسيان يبدأ أن قبل سعيد. ألنه «كلية» سعادة ولكن األمر، عيلَّ يطول حني قليل وملل
يتربز أن يحاول رسيره بجوار يقف يزال ال بينما جسمه، يف الكلورال هيدرات مفعول
يُبِدي ال الذي وجهه عىل هذا ويبدو الفراش)، من القيام بمجرد صباحي، روتيني (عمل
أنبوب موضَع يده بأصابع يفرك ومتضايًقا، َقِلًقا بََدا واضح)، منظره (وبالفعل شعور أيَّ
يعدُّ ما وهو فقط؛ يحكُّه ولكنه الجلد يجرح ال إنه مفتوًحا. منجًما كان لو كما التغذية
وأظن ، الحكِّ من بَِيلَ وقد أبيض جلده كان ووكر. لدى الذات معاقبة بمعايري طفيًفا أمًرا
من آَخر َعَرًضا يعدُّ مما وهو كبري، بألم الشعور عليه يبدو ال أنه من بالرغم مؤلم األمر أن
األمر يبدو إذ معه؛ الساللم نزول أحبُّ األحوال، كل يف منها. يعاني التي املتالزمة أعراض
ذات السجادة وأكره الثالث، الدور يف البايل الرسير وهذا حجرته أكره ق. يتحقَّ ًما تقدُّ وكأنَّ
بابار وملصقات الجدار، إىل الجدار من الغرفة أرضية تغطي التي السماوي األزرق اللون
عىل تقع ما دائًما التي الرخيصة الخشبية األحزمة الة وحمَّ تماًما)، مثله تتغري، ال (التي
النحيل خرصه ليناسب يكفي بما صغريًا يكون قطُّ يناسبه حزام لديه يكن (لم األرض
بعضها والتي املتناسقة، (غري األدراج املتعددة والِخزانات الطويلتني)، ساقيه يعلو الذي
نستطيع ال بمالبس املكدسة إيكيا) رشكة إنتاج من اآلَخر والبعض الخيزران من مصنوع
أمريكي دوالر آالف ١٠ ثمنه البالغ املغطى والرسير منها، التخلُّص عىل أنفسنا نحمل أن
وحامل الهرب، من تمنعه بشبكٍة املغطى املذبح، مثل الجدران أحد عىل يستند الذي
دوالر ١٢٠٠ ثمنه الذي للصدأ املقاوم الصلب من املصنوع األجزاء املتعدد التغذية أكياس
التخلُّصمنه، نستطيع ال (والذي املهمل بريتي العم مثل الحجرة ركن يف املوجود أمريكي،
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لو ماذا إلهي! يا أخرى: مرًة نحتاجه أو الطوارئ، حالة يف نستخدمه أن املمكن من حيث
انكرس والذي طفل، وأنا أمي إياه أعطتني الذي الهزاز والكريس أخرى؟) مرة احتجناه
املهرج رأس املهرج، كالرنس وبالطبع بابني. تربطها التي القليلة األشياء أحد وهو اآلن،
كالرنس يتحدَّث بينما وفم، وأنف، عينني، ِقَطع: إىل يتفكَّك الذي الرهيب البالستيكي
السعيد، أو الحزين، الشكل شكله؛ اختيار مع وجهه، ترتيب بإعادة لك ويسمح إليك،
وجهها ترتيب إعادُة يمكن لعبًة أن يشء، عن يعربِّ هذا هل اإلرهابي. أو التكعيبي، أو
تشغيل يستطيع أنه يستهويه ما هل أم املشوَّه؟ لولدي َلة مفضَّ لعبًة تكون وتشويهه
مثل ألنها حجرته؛ أكره أنت! أخربني صوته؟ عكس عىل وإيقافه، اإللكرتوني الصوت

ولدي. مثل ر، يتطوَّ ما نادًرا مكان الزمن، َعفاه ُمتحف
فيها نشرتي التي العلبة فعًال يشبه مربع، السن: كبري مالكمة العب جسد جسده
صلبة مادة من املصنوعة األنابيب — ذراعيه وعلب قائم. وضٍع يف تكون عندما القميص،
جمجمته يف العلوية باملنطقة رهيبة جروًحا يُحِدث ال حتى مرفَقيْه؛ ثَنْي من تمنعه
قوية عضالت مجموعة لديه ولكن الذراع، أعىل عضالت تقوية من تمنعه — اليوم طوال
مجعد، وشعره يُذكر، ذقن لديه وليس ممتلئان، وخداه ثقيل، السفيل فكه ساعَديْه. يف
الفضاء. رائد ذلك يف يشبه وهو تماًما، شعر يوجد ال حيث حاجبان، لديه ليس لكن
األخرى). السمات من العديد بني (من املتالزمة هذه سمات من وهو عريض وأنفه
عندما «متسعة»، بأنها األطباء وصفها والتي السفىل، الشفة خاصًة غليظة، وشفاهه
ولكن يتناوله، الذي الصناعي اللبن من اصفرَّْت مربعة، أسنانه صغريًا. يزال ال كان
يلبسها التي والخوذة بحجمه، مقارنًة كبرية القفازات، مثل ويداه التسوُّس، يصبها لم
رغوية مادة من مصنوعة األرجواني، إىل مائًال أزرق اآلن لونها وأصبح الوقت معظم
قزح، قوس بلون رباط ولها لرأسه، هها يوجِّ كان التي الرضبات تمتص المعة؛ منزلقة
متحوِّل شخص مثل الخارجي العالم إىل بالنسبة غريب ووكر (هل الشمولية. إىل إشارًة
بالتلويح واآلَخرين نفسه إصابة ويمكنه السؤال.) هذا نفيس أسأل ما أحيانًا جنسيٍّا؟
دون بجرياننا، الخاصة الرتير كلبة جيني، حتى يرضب وهو برأسه؛ والنطح بذراعيه،

دائًما. ذلك يف العذر لووكر ألتمس أيًضا وأنا ذلك، من الكلبة تنزعج ال قصٍد.
مجال كان ملتعلقاته. صة مخصَّ املنزل يف حجرة أرباع وثالثة حجرتان توجد اآلن
ثالث بعد اليوم، إىل حجمها عىل إمرباطوريته زاَلْت ما ولكن بالتدريج، زاد قد نفوذه
أسبوًعا هناك ووكر يقيض عرشة. الحادية سن يف الرعاية، دار إىل املكان ترك من سنوات
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هي، كما ووكر عالم من بنسختنا نحتفظ زلنا ما ولكننا البيت، يف أيام ثالثة ثم ونصًفا
حجرة هناك أراد. إْن حتى يرتكنا، أبًدا ندعه أن يمكن ال بالطبع أننا إىل هذا ويرجع
، قطُّ بها يلعب لم التي لعبه لحفظ َصة مخصَّ نومه، حجرة بجوار الثالث، الدور يف كاملة
تلك أو اللعبة هذه أن املجدي غري العتقادنا األثري التاريخ قط؛ يلبسها لم التي واملالبس
األلعاب تلك جعلته ما ونادًرا انفتاًحا، األكثر عاملنا إىل املنغلق، عامله من تُخِرجه سوف

هذا. يفعل
تحتاج مالبس وهي كهدايا، لووكر غرباء َمها قدَّ التي باملالبس تمتلئ أدراج هناك
جلده تناسب ال أقمشة من مصنوعة مالبس األزرار، تركيب أو اإلصالحات من كثرٍي إىل
يفكِّرون وهم الناس عرشات َْت حريَّ نبيلة نوايا عن تنمُّ هدايا وهي الحساسية، شديد
أيًضا وهناك املحدودة. القدرات ذي الغريب البننا يشرتوه أن يمكنهم الذي ما ويتساءلون
كان إذا الشهر، يف دقائق خمس ملدة وتشغله دوالر مائة تكلفت التي الديناصورات قلعة
التي الدمية وهي وندرُفل، مسرت أيًضا وهناك وجودها. مرمى يف وكان هنا مستيقًظا
التحكُّم جهاَز تأخذ ال ِلَم «حبيبي، الصحيحة: األشياء كل تقول بطنها عىل تضغط عندما
عرشة خمس ملدة انتباهه يلفت وهذا نشاهد.» بما أبايل فال معك، دمت وما بُْعد؟ عن

كثريًا. ذلك بسبب تضحك كانت زوجتي أن من الرغم عىل ثانية،
الزنجبيل كعك من مصنوع قديم منزل «جملون»؛ انتباهه يلفت أخرى، ناحية من
كلما — طويٍل وقٍت منذ لألكل صالًحا يَُعْد ولم َر تحجَّ قد كان — ورقي طبق عىل ُملَصق
ابتكارات من آَخر ابتكار وهو البالستيكي، الكريسماس زينة كيس مع الحال وهكذا يراه.
وكرات وألغاز لوحات الواحد. اليوم يف املرات مئات يده حول يلفه أن يمكنه والذي أولجا،
العلبة عفريت ولعبة نشاط ولوحات وصلصال، األجراس تشبه وألعاب نارية وألعاب
ومالبس؛ محشوَّة، لعبة وحيوانات وُدًمى أفريقيا، مستقبل لتغيري تكفي تربوية وألعاب

البيضاء. الغسيل سالل من مجموعة يف بالذنب الشعور مثل فائدة بال كلها تقبع
وقت لديه (َمن كمخزٍن نستخدمه الذي القديمة الساونا مكان يف القبو، يف توجد
إياها أعارتنا التي ا حقٍّ املخيفة األدوات أكثر، غريبة أشياء ساونا؟) حمام عىل للحصول
حني امُلعاِلجون يستعملها التي املختلفة الحكومية بالجهات االجتماعية الخدمات أقسام
كلما أنه كبري احتمال هناك كان ا، جدٍّ صغريًا طفًال ووكر كان حني املنزل. يزورون
مصنوًعا معطًفا ترتدي عمرها من األربعينيات أو الثالثينيات يف امرأًة أجد منزلنا، دخلُت
خدوده، وتنشط ووكر، عىل تربُِّت معيشتي، غرفة أرضية عىل تجلس الدنيم، قماش من
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مرٍة كل ويف ومرات. مراٍت اإليماءة نفس أو الصوت نفس تكرر صٍرب ويف يديه، وتعالج
حاجٍة يف ابنًا لديَّ بأن يذكرني هذا ألن الحزن؛ ببعض أشعر املرأة هذه مثل وأرى أدخل
ق تحقِّ قد الجلسة هذه ألن بالجميل؛ والعرفان األمل من بموجة وأشعر مساعدتها، إىل
ومعه أراه حني الشعورين بكال أشعر زلُت وما الطبيعية، الحياة إىل تُِعيده كبرية انفراجة

يائس. وغري بالنشاط، مفعم جديد معلم
الصغرية الدِّالء من مجموعة توجد الساونا، مكان يف هذا يومنا حتى املثال، سبيل عىل
أسفلها، يف مختلفة أداة منها كلٍّ ويف بوصات، ثالث منها كلٍّ ارتفاُع البالستيكية، الصفراء
بمقبض أسود يف أبيض لونها دوامة وهي ينيانج، عجلة املثال سبيل عىل إحداها ويف
ألنماط للتناقض، جيدة استجابة يستجيبون الصغار فاألطفال ينيانج؛ عجلة أعرف يلفها.
صوتًا تُحِدث معدنية مسامري تباُديل بشكل العجلة هذه حافة وحول واألسود. األبيض
من هل تبتي. أو نيبايل، غامض يشء دنج! دنج دنج دنج ينيانج. عجلة تحرََّكْت كلما
قاع يف الداخل يف األداة توجد حاٍل، أي عىل الصغري؟ ولدي األداة هذه تفيد أن املفرتض
إلسالة وربما باألصابع، للمسك ربما أيًضا، الدلو قاع يف فتحتان وهناك الصفراء، الدلو
ألحظ ولم تماًما، األداة هذه أستخدم كيف فهم من أتمكَّن لم مًعا. لألمرين ربما أو املياه،
نحتفظ ولكننا ثانيتني، ملدة حتى وال ثانيتني، من ألكثر ووكر انتباه عىل تستحوذ أنها قطُّ
الغريبة األداة السحرية، الدلو ستكون مكتوب) هو (كما هذه ألن ربما حال؛ أي عىل بها
الصغرية للدلو الخارجي الجزء عىل ورقي ملصق وهناك يشء. كلَّ ستغريِّ التي الشكل

يقول: الصفراء

الدقيقة الحركية املهارات لتنمية مواد
وتعلَّْم وأَِدْر حرِّْك

١٠ رقم ساعة كلَّ األجراس دقِّ وحدة

حربي: مطاطي بختم مختومة كتابة ذلك، وأسفل

مرتو برنامج
[رؤية] الخاصة االحتياجات لذوي

ُفتْحتَي أم املالئم، غري األخرق التصميم كآبًة: أكثر جوانبها أي أعلم ال
الكثري من واحدة ،١٠ (رقم البريوقراطية العالمات أم املفهومتني، غري األصابع/الترسيب
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كلَّ األجراُس تدقَّ أن أكثر املالئم من يكن (ألم ساعة كلَّ األجراس دقِّ عالمة أم منها)،
(برنامج األكرب القسم داخل (رؤية) بريوقراطيًة األكثر القسم حتى أم ساعة؟) ربع
والقومية اإلقليمية للربامج استدعائه إىل إضافًة الخاصة)، االحتياجات لذوي مرتو
نصل حتى أصغر نُُظٍم إىل مقسم منها واحد وكلُّ سابًقا، املذكورة والشاملة الكبرية
األخرق املالئم غري الهمجي القبيح الصغري النظام من الركن هذا إىل األقل، عىل النهاية، يف
املؤثِّر، األمل أم للعالج؟ القابل غري لولدي ص املخصَّ الفتحتني ذي األصفر البالستيكي
للطبيعة البُدائي اإلنسان مفهوم امللصق، هذا يعكسه الذي املطلق، اليأس الوقت نفس ويف
وجود إىل يرجع األمر هل أم مفتوح/مغلق)؟ جيد/سيئ، (مثري/استجابة، اإلنسانية
مع ولكن الدلو هذه مثل السفيل، الدور يف أخرى صفراء بالستيكية نشاط دالء أربعة
من وطاقة دوَّاًرا، بابيونًا يرتدي ومهرِّج متحركة، مروحة ذات طائرة اختالفات؟ وجود
جيد نحٍو عىل يستجيبون األطفال ألن كبرية؛ وأكليشيهات متمايلة، سيقان عىل الزهور
تلك كل تشغيل يصعب ووكر. ليس ولكن العاديون، األطفال األقل عىل لألكليشيهات،
يف وقاٌرص وضبابيٌّ غامٌض األطفال مهارات لتطوير َفْهمنا أن بكيف هذا ويذكرنا الدالء،
بعضها وضع يمكن الدالء للتكديس: قابلة ولكنها األمر. عن القليل إال نعلم وال الحقيقة،
منزل يف مهمة هي وكم للتكديس، القابلية أهمية أدرك أنا بذلك. تسمح ألنها بعٍض فوق

األمل. وخيبة املستعملة غري باألشياء ميلء
الساونا مكان يف وضعتُها (وقد الصفراء النشاط دالء إىل فيها أنظر مرة كل يف
ليست وهي الدقيقة، بتفاصيلها ووكر حياة تاريَخ أرى إليها)، النظر إىل أضطر لكيال
املجالس إياها أقرضتنا بعناية، موضوعة ملصقات عليها الشكل غريبة أشياء بضعة سوى
عون ويتوقَّ إياها! أقرضتنا الخاصة؛ العناية ومجموعات الخاصة الرعاية وجهات الرتبوية
األيام، من يوٍم يف ستَُحلُّ املشكلة أن لو كما مشكلتنا! حلِّ بعد إليهم ونردَّها نغسلها أن منَّا
األلعاب أكوام ظلِّ يف أخرى مرًة نجدها أن من سنتمكَّن اليوم هذا يَُحلُّ حني أنه لو كما
اآلن، الوكالة هذه وأين منها، أتَْت العديدة الوكاالت أيِّ من وسنعرف وسطها، نعيش التي
حلم إليهم! نعيدها ونذهب — ووكر معنا يأتي ربما — السيارة يف ونضعها فنغسلها

هذا! يحدث أن شخص أي من أكثر أتمنى إلهي، يا هذا، يحدث أن أتمنى جميل.
تُشِعرني وهي املستخدم، غري الساونا مكان يف الصفراء الدالء توجد ذلك، من بدًال
هناك كان إلنجازها. وقت لديَّ ليس أخرى مهمًة تمثِّل ألنها اليوم؛ هذا حتى بالذنب
الحركية املهارات البرص! حدة لووكر؛ املهارات لتدريس ٌم مصمَّ بوضوٍح له مخطٌَّط نظام
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ا! جدٍّ صعبة فتحة يف اإلصبع وضع عىل القدرة اليد! وحركة الصوت بني الربط األساسية!
َم ُصمِّ السبب ولهذا آَخرون؛ آباء ذلك فعل بالتأكيد النظام؟ هذا وفق العمل أستطع لم ملاذا
عىل النظام هذا تصميم بطريقة أقتنع جعلني ما وهذا بها، ُوِضَع التي بالطريقة النظام

حال. أي
يشء. أيَّ الولد يُعلِّم لم النظام أن يهم ال

ذي الشكل مثلث الصندوُق عندنا؛ وأخفيناها استعرناها التي األدوات أغرب من
أيًضا: عليه مكتوب الصق رشيط الغريب اليشء ولهذا األبيض، يف األحمر اللون

الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال ألعاب
بالستيكي منشور
مفهرس ٥ رقم

بيضاء. وأطرافها اللون، حمراءُ الشكل مثلث للصندوق الطويلة الثالثة األضالع
مختلفة. بطريقة الطفل إلثارة مة مصمَّ الخمسة الجوانب من أربعة

من رقعًة تشبه أنها لدرجة للغاية مخدوشة املرآة وهذه الجوانب، أحد يف مرآة توجد
مرآة. النهاية يف ولكنها الرصيف،

دائرة منتصف يف الضوء ويوجد الضوء، جانبَي عىل زرَّان يوجد آَخر جانب يف
منخفضة.

حمراء أضواء يف يقع مبتسم وجه نمط وفيه ثالٍث، جانٍب يف آَخر انخفاض هناك
دفعها. عند تطقطق ولكنها تتدحرج، ال خشبية بكرة الوجه أسفل ويوجد صغرية،

خربتي ومن الوجه، أنواَر ييضء كان خيط يوجد الغريب اليشء هذا أسفل يف وأخريًا،
الخيَط، الطفُل سَحَب إذا أنه إىل النظرية وتشري . نظريٌّ هذا ولكن ، قطُّ األضواء تعمل لم
الوجه، أسفل البكرة نحو يده يحرِّك أن عىل الطفل ع يشجِّ ما وهذا الوجه، يف األنوار تيضء
والجانب األداة من الهدَف التالية املعادلُة وتمثِّل ضعيًفا. ضوضاء صوَت البكرة وستُحِدث

لعملها: النظري

بالصوت/الضوضاء. االرتباط خالل من الوجه عىل التعرُّف = أضواء + خيط

وأن باألصوات، الوجوه يربط أن ووكر تعليم إىل اللعبة هذه تهدف ذلك، عىل بناءً
عندي، تخمني أفضل هذا األقل عىل يرتبطان. قد والصوت الوجه أن مفهوَم ذهنه يف يضع
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يبتسم الذي ابني، تُعلِّم أن األداة لهذه يمكن ماذا أعرف لكي بامُلصنِّع أتصل أن حاوْلُت
عىل امُلصنِّع اسم يوجد ال ولكن اسمه، وأقول وجهه بجانب وجهي أضع حني يل أحيانًا

للغاية. مشتِّتًا هذا يكون قد اللعبة،
أن فكرَة زوجتي اقرتَحْت حني صغريًا، طفًال ووكر كان حني اليوم، أتذكَّر زلُت ما
أننا وظننُت عبقرية؛ فكرة أنها رأيي وكان املنزل، أدوار من دوٍر كل يف ألعاب سلة نضع
وكاملة، مكدَّسة هي، كما هناك زاَلْت ما السنوات هذه كل مرور بعد ولكن املشكلة، حللنا

الغالب. يف مثلنا تماًما
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لم املستشفى أن بووكر، الخاص األطفال طبيب ساوندرز، نورمان دكتور أزعج ما
قبل ُولَِد مشكالت، من واضٍح بشكٍل يعاني طفًال، جوانا وضَعْت أن بعد مباَرشًة يستدعه
٢٣ كان اليوم. ذلك يف العادة غري عىل يشء هناك كان بالتأكيد أسابيع. بخمسة موعده
أسبوعيٍّا ا عامٍّ إذاعيٍّا برنامًجا أقدِّم العمل يف وكنُت أحد، يوم ،١٩٩٦ عام يونيو شهر من
عىل كانت الربنامج؛ من الثانية الساعة بعد جوانا بي واتصلت ساعات، ثالث يستغرق
مستشًفى إىل بالسيارة أخي أخذها الهادئة. عادته غري عىل صوتها وارتفع الوالدة، وشك
إجازة، يف طبيبتها كانت هناك. وقابلتهما عميل من انتهيت النساء. صحة يف متخصص
تكن لم ليك. اسمه ولطيف طويل رجل وهو طبيبتها زمالء أحد الوالدة عملية عىل وأرشف
حال. أي عىل أبًدا أسامحه لن ولكني بالطبع، الطبيب هذا من خطأ بسبب ووكر حالة

املعتادة الطبيبة غياب إىل إضافًة اليوم، ذلك يف العادة غري عىل آَخر أمر هناك كان
خروجه تَلْت التي اللحظة يف املولِّد الطبيب يد عىل بها نزل التي الطريقة وهو أََال لزوجتي،
بالصفرة، جلده أُِصيب ما. ً خطأ هناك أن لو كما يأس، نظرُة عليه بََدْت إذ أمه؛ َرِحم من
وضعوا حيث منضدة، عىل برسعة املساعدون األطباء ووضعه جيًدا، رئتاه تنفتح ولم
بعد عدة لسنوات أسأل زلُت وما دقائق، لعدة الصغريين وأنفه فمه عىل األكسجني قناع
كما منها؛ يعاني التي ر التأخُّ حاالت يف أسهم قد االضطراري األكسجني هذا كان إن ذلك
إىل يهمس — القامة طويل وكان — املساعدين األطباء أحد سمعُت دائًما. يفعل أن يمكن
كانت تلك نفسه.» من س التنفُّ بدأ أنه سعيد أنا للعجب! «يا قليلة: لحظات بعد زمالئه
حياته. هزيمة … اليوم ذلك منذ ووكر حياة ميََّز الذي القلق واملطِّرد، القليل الذعر، بداية
املهوش، املجعد شعره من غريبة كتلة هناك كانت البداية. منذ هناك بادية العالمات كانت
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قريبة فرتة ومنذ مألوف. غري منظًرا هذا وكان املستطيل، رأسه أعىل رشيط يف متجمعة
فأنا عليه؛ أبصق فكدت به ُولَِد الذي باملستشفى أمرُّ نفيس ووجدُت دراجتي أركب كنت
األمر، تدبُّر بعد ولكن منه. املصنوع األصفر باللون املطيل الطوب حتى املكان، هذا أكره
أحٌد يكتشف (لم الحال. بطبيعة خامًال كان فقد الطبيعي؛ موعده قبل ُولِد أنه أدركنا
فرتات يف أمه ثَْدي ووكر رفض املرحلة.) تلك يف والجلد والوجه القلب بمتالزمة إصابته
ذلك ومع واحدة، عني فتح سوى يستطع ولم خصيتيه، إحدى تنزل ولم املتعاقبة، الغذاء
زاد قد وزنه أن وجد يومني، بعد طبي فحص أوَل ساوندرز الدكتور له أجرى عندما

جرام. ٣٠٠ بمقدار
الطبية ووكر سجالت فحص من اآلن هذا أعرف — األوىل الزيارة هذه يف حتى لكن
مرتفع مكان يف الحنك ابني: سجل يف غريبة تفاصيل تدوين يف ساوندرز دكتور بدأ —
فتحتا أو — صغرية جفنية وشقوق العضالت، توتُّر يف نقص هناك طبيعية، غري بصورة
طفلة هاييل كانت األنف. جرس جلد يف وثنية ومنخفضتان، مستديرتان وأذنان — العني

ألخيها. ا جدٍّ ًسا متحمِّ ساوندرز يكن ولم ومتألِّقة، طبيعية
تكن ولم ا، جدٍّ َقِلقة جوانا وكانت وزن، من زاده ما معظَم ووكر فَقَد يومني، بعد
إىل يحتاج وكان الرضاعة، عىل يبدو فيما قادًرا يكن لم يأكل. تجعله كيف يف إال تفكِّر
وكأنَّ يتقيَّؤها، يتناولها وعندما اللبن، من صغرية كمية يتناول لكي الزمن من ساعة
يف ساوندرز الدكتور إىل الزيارات إحدى صباح ويف الحياة. يف يستمرَّ أن يريد ال جسده
كان أنه واستنتجُت كذلك؟» أليس يعيش، أن بالتأكيد الولد لهذا «نريد بحدة: قال مكتبه،

بالغيٍّا. سؤاًال
دون يعيش أن الولد لهذا يمكن «ال يَُقْله: لم آَخر سؤاًال ساوندرز سؤال َن تضمَّ
مع تتكيَّفوا وأن العادي غري املجهود هذا تبذلوا أن تقبلون هل عادي، غري مجهود بذل
فال نعم. غري ستكون كانت إجابتي أن أتخيَّل ال رصاحًة، السؤال هذا سأل ولو العواقب؟»
يرصخ الذي الطفل اللحظة: ضغوط من تغريِّ أن العالم يف األخالقية النظريات لكل يمكن
املشهد هذا يف يقف ووالده الواضح، الطبيب وقلق املنتفخة، وبطنه الفحص، منضدة عىل

وحاجته. الطفل نداء سماع سوى شيئًا يفعل ال
أجد كي فقط ينام، لجعله لساعاٍت جاهدُت أن بعد ليًال، بمفردي وأنا الحق، وقت يف
والبدائل حياته تكلِّفني فيما بعضاألحيان يف أفكر كنت النوم؛ أستطيع ال نومه بعد نفيس
تنهيها كما ووكر، حياة تنتهي أن أريد كنُت إذا ا عمَّ الطبيب يسألني كان هل املتاحة.

38



الثالث الفصل

املدينة قلب يف يوجد الذي الصغري لبيتنا الخلفية الساللم عىل جلسُت بنفسها؟ الطبيعة
إجرامية، أفكار فيها، للتفكري مجاَل ال أموٍر يف وأفكِّر ن أُدخِّ صباًحا، الرابعة الساعة يف
مرض إذا سيحدث ماذا جهدنا؟ قصارى نبذل لم إذا سيحدث ماذا همجية: األقل عىل أو
هي فيه أفكِّر ما كل ولكن القتل يف أفكِّر ال عالجه؟ يف السعي يف كبرية جهوًدا نبذل ولم
أن أستطيع ال أنني أعلم الخطرية، الخطط تلك يف فكَّْرُت إذا حتى ولكن طبيعية، أمور
يتعلَّق األمر ولكن األخالقية، باألمور يتعلق ال فرتدُّدي بهذا؛ أتفاَخر ال أنا أبًدا. ذها أنفِّ
من والخوف للفشل، معينة طريقة من والخوف وطبيعي، غريزي داخيل، بدافع أكثر
ثور بأني حينها شعرُت فقد حاٍل أي عىل وحاجته. جسده نداء تجاهْلُت إذا القصاص
هو مثلما أمامي، تَُحلُّ وهي الثقيلة املأساوية بالسنوات أشعر أن بإمكاني كان ِنريه، يف
أُجِربُْت مصريٌ هو النهاية، يف بها. ب أرحِّ كنُت لياٍل هناك وكانت السيئ؛ الطقس مع الحال
الشعور وهي صغرية، ضوء نقطة التفكري هذا أثناء تظهر كانت منه. فكاك ال وقدٌر عليه
وسعي يف وليس حياتي، ليايل َ أسوأ تلك كانت ذلك، وخالف للمقدر، لالستسالم بالراحة

ها. أغريِّ لم ملاذا تفسري

∗∗∗

بالطريقة زوجتي مع تحاورُت هاييل، األوىل طفلتنا ميالد وبعد ووكر، يُوَلد أن قبل
أفضل وكانَْت هاييل، أحببُت آَخر. طفًال ننجَب أن يمكننا كان إن بشأن املعتادة العرصية
يكون أن بإمكاننا كان هل متأكًدا أكن لم ولكن اإلطالق، عىل حياتي يف إيل بالنسبة حدٍث
أحببُت إني حتى معنا، املستقبلية معاركها يف حلفاء لهاييل يكون أن أردُت ثانيًا. طفًال لنا
كثري، مال لدينا يكن ولم كاتبني، نعمل وجوانا ولكنني أكرب، أرسة لنا يكون أن فكرة
لزوجتك «قل صديق: يل قال طموحاتي. عن أتخىلَّ لن بأنني نفيس أطمنئ أن أريد وكنُت
فردَّْت فعلتُه، ما وهذا األرسة.» رعاية عىل تقوم البيَت مالزًما أبًا تصبح أن تريد ال إنك
كنت املفرطة: حساسيتي أكثر، يُقِلقني كان ما هي شفافيتي وكانت ذلك.» «أعرف جوانا:
هذا إىل بطفل نأتي أن عيلَّ؛ صعبًا نفسه القرار كان وبالطبع هذه. النظر وجهة من أبله
الحرسة. ذلك؛ من أسوأ أو بالفشل تنتهي أن يمكن الحياة يف مهمة خطوة وهي العالم،
العشاء يتناولون أو الشارع، يف يتشاجرون أزواًجا شاهدُت لطاملا عازبًا، شابٍّا كنُت عندما
فكَّْرُت ذلك؟ يحدث ملاذا مرة. كل يف ساعة نصف ملدة ثوا يتحدَّ أن دون املطاعم يف مًعا
ملاذا وتساءلُت: أطفالهم، يضايقهم أزواًجا رأيُت تزوجُت، بعدما بعُد، وفيما نفيس. يف
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بسبب ليس معاق، طفل لديهما زوجني أرى عندما الرعب يملؤني كان وقد ذلك؟ يفعلون
هو ما ر أتصوَّ أكن ولم عاتقهما. عىل يقع الذي العبء هذا يف التفكري ولكن الطفل منظر

ذلك. من أسوأ
تأخذ الطبيعة ندع الغالب: يف النقاش ينتهي كما الثاني الطفل بشأن النقاش انتهى
ُولِد حني سنوات ثالث العمر من تبلغ وكانت لهاييل، أًخا أنجبنا ما ورسعان مجراها،
منه. أتعلم أن وقدري عقابي، إنه ووكر: إلعاقة اإلطالق عىل يندهش لم مني جزء ووكر.
بيننا، بالرابطة شعرُت ألُطِعمه، الرسير عىل حضني يف فيها أخذتُه التي األوىل الليلة ومن

بها. له مدين أنا والتي مًعا، تجمعنا التي
ولكنه يختفي، قد آَخرين أطفال إنجاب بشأن الحوار أن ظننُت ووكر، ميالد بعد
طفل إىل جديدة حاجة جوانا تجتاح كانت الوقت، ذلك يف زاد. قد ذلك من العكس عىل
التي الوحدة حالة من هاييل تُخِرج وأن َسِويَّة، بحالة ووكر تُتبع أن تريد كانت ثالث،
أو األخ يفعل كما لها صحبًة أبًدا يمثِّل لن والذي شديدة، إعاقة معاق أٍخ مع فيها ترتبَّى
شعرُت الذي والذنب األمر، رفض َمن أنا وكنُت معقول، غري األمر لكن الطبيعيان. األخت

الطقس. مثل محتوًما كان ذلك بعد به

∗∗∗

طعَم يَذُْق ولم كثريًا، يتقيَّأ وكان األول، شهره يف أخرى مرات ثالث الطبيب ووكر زار
زيارة: كل يف ترشيحيًة تفاصيَل ل يسجِّ ساوندرز الدكتور وكان كالشبح، أمه كانت النوم.
أسفل إىل مائلة (عيون للجفون متوسط وضيق املجرفة، مثل بيضاوية اإلبهام أصابع
وكان العينني). بني كبرية مسافة (هناك العينني تباُعد وفرط اليشء)، بعض وصغرية
مع أكرب بدقة يتواَصل حتى وذلك الولد؛ سجل يف علمية مصطلحات دائًما يستخدم
ولًدا كان براون ووكر ولكن للدقة. مهنيٍّا معياًرا تمثِّل علمية كلمات وهي اآلَخرين، األطباء
يمثِّل مما واضحتني، حينها خصيتيه كلتا أصبَحْت أخرى ناحية من معه. الدقُة تصعب

محدوًدا. ًما تقدُّ
بالقلق.» نشعر أن ا جدٍّ املبكر من زال «ما لجوانا: ساوندرز قال

أطباء أفضل من واحًدا كونه أسباب أحد هو وهذا األمهات، طمأنة يف موهبة لديه
(فقد وأنيًقا املظهر حَسَن وكان عمره، من الخمسني لتوِّه بلغ قد كان املدينة. يف األطفال
الالئي األمهات معظم السلس. الحوار مهارة ولديه عنق)، رابطة ارتداء عىل يرصُّ كان
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جرعة إىل أطفالهن يحتاج حني مكتبه إىل الذهاب عند ْلَن يَتَجمَّ وكنَّ به، معجبات أعرفهن
. معنيَّ لقاح من طة منشِّ

املرضية بالحاالت طويلة فرتة منذ اهتماًما املحبب لطبيبهم أن مرضاه يعرفه ال ما
يكن لم الخاصة. االحتياجات لذوي معلمًة لني، زوجته، تعمل اإلنسانية. وعواقبها النادرة
فمعظم األمل؛ يعطيك ولكنه األخرى، التخصصات معظم مثل مجزيًا مجاًال األطفال طب
يستطع لم التي املرات ويف ومؤكَّد، رسيع بإجراء عاَلَجهم يديه عىل شفوا الذين األطفال
(قبل حياتهم. ويف األطفال هؤالء يف بطوليٍّا شيئًا يرى كان ملرضاه، لعالج يصل أن فيها
دعا الستني، سن يف وهو ٢٠٠٧ عام ربيع يف القولون رسطان من قصرٍي بوقٍت يموت أن
املرىضبتورونتو.) األطفال مستشفى يف املعقدة للعناية نورمان ساوندرز مبادرة إلطالق
عرش الثامن القرن يف الربيطانية البحرية بتاريخ شخصية بصورة مهووًسا ساوندرز كان
ذوي لألطفال عالجه يف شطآن بال مياٍه يف ومستكِشًفا اًرا بحَّ ساوندرز فأصبح وأبطالها،

الصعبة. الحاالت
موعدها من البيت إىل تعود فكانت بالجنون، جوانا أصاَب بووكر الشديد اهتمامه لكن
ملحاولة جديدة وأداًة الطفل حقيبَة تحمل وهي الباب من دخولها عند وتجاِهد الطبيب مع
يف نورم؛ من ا جدٍّ متضايقة «أنا وتقول: أولجا إىل تعطيه ثم األطفال، عربة وتجر إطعامه

إليه.» بالنظر يكتفي فهو ووكر مع أما يفعل، ماذا يعرف هو الغالب
دع — الولد مظهر اعتالُل كان إن فهم يحاول كان أنه ساوندرز يفعله كان ما كل
متالزمة عالمات أحَد — طبيعية بصورة النمو عىل قدرته وعدم عضالته ارتخاء عنك
األقل وعىل الطبية، املتالزمات آالف هناك هذه؟ متالزمة فأي كذلك، األمر كان وإذا ما،
بني املساحة من الزائد (الجزء ذاته حدِّ يف الجفون ضيق ويشري نادر. مرض آالف ستة
متالزمة أو إندي-جوبتا، دن فان متالزمة املثال: سبيل عىل منها؛ الكثري إىل ووكر) عيني
جديدة، أداًة زاَلْت ما اإلنرتنت شبكة كانت الوقت، ذلك يف كارنيفال. متالزمة أو أودو،
تشخيص بدوره جعل الذي األمر يوميٍّا، املتالزمات بقوائم يملئونها الوراثة علماء وأخذ
كما األمر فأصبح املايض، يف الحال عليه كان ا عمَّ نفسه الوقت يف وأعقد أسهل متالزمة أية
من أغرب زهرة كل الغريبة، باألزهار مليئٍة حديقٍة يف معيَّنًا نباتًا تجد أن تحاِول أنك لو

األخرى.
بدأ وبينما منتظم. ولكنه بطيئًا مروًرا عمره، من أسبوًعا عرش ستة ووكر عىل مرَّ
عىل ال ما؛ تشخيًصا يحدِّد ساوندرز بدأ الشتاء، ليدخل يتواَرى حياته من خريف أول
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عىل انتباًها، أكثر الطفل أصبح صحيًحا. ليس يشء هناك ولكْن فيه، ما مشكلة توجد أنه
اليشء، بعض الحركة بطيءَ زاَل ما رأسه أن من بالرغم األشياء، تتبُّع يف عيناه بدأَْت األقل

جيدة. مؤرشات أنها الطبيب ورأى يبتسم، وبدأ
األمراض حول الطبية املراجع ح يتصفَّ ساوندرز أخذ بمنزله، وهو الليل يف لكن
ألطفال صور بها بحثية ورقة وَجَد التحديد، وجه عىل وجد. ما يعجبه ولم النادرة،
ومن حديثًا الشاذة الحالة هذه ُوِصفت إذ بالضبط؛ براون ووكر مثل تقريبًا يبدون
من النطاق واسعِة مجموعٍة إىل يؤدِّي عشوائي وراثي اعتالل وهي نادرة، أنها الصادم
يزال ال كان والجلد. والوجه القلب بمتالزمة مجتمعًة تُعَرف التي مًعا املرتبطة األعراض
يزال ال وكان املستقبل، يف سنوات البرشي الجينوم تسلُسل لتحديد العاملية الجهود أمام
تتداخل والحدس. الرصد عىل تقوم الغالب يف لعبة عليه، السابق اإلكلينيكي، الوراثة علم
ا؛ جدٍّ وارًدا التشخيصكان يف والخطأ األخرى، أعراضاملتالزمات مع املتالزمة أعراضتلك
ص يشخِّ أن ساوندرز كاد — شربينتزين متالزمة والجلد والوجه القلب متالزمة فتشبه
بها املصابني لألطفال أن يف تختلف األخرية ولكن — املتالزمة هذه أنها عىل ووكر حالة
وتشرتك والجلد، والوجه القلب متالزمة من أكثر شائعًة نونان متالزمة وتَُعدُّ حاجبني.
بالنمو. املتعلقة الجوانب يف أقل ر تأخُّ إىل العادة يف تؤدِّي ولكنها كثرية، سمات يف معها
لديهم بها املصابني األطفال أن يف االختالف يظهر كوستلو، ديتو متالزمة يخص وفيما
أنواع ببعض لإلصابة أكثر عرضة وهم هذا) يعنيه ما كان (أيٍّا حدًة» «أقل أعراض
الوراثة علماء من كثري ورأى والجلد. والوجه القلب بمتالزمة باملصابني مقاَرنًَة الرسطان
نونان، متالزمة من فقط مختلفان شكالن وكوستلو والجلد والوجه القلب متالزمتَِي أن
يعطينا أن نأمل وزوجتي أنا وظللُت منفصلتان. متالزمتان أنهما آَخرون أرصَّ حني يف
علماءُ عليه اتفق الذي الوحيد اليشء ولكن ولدنا، حالة عن ومفيدًة محدَّدًة معلوماٍت أحٌد

القليل. سوى يعلمون ال أنهم الوراثة

∗∗∗

تقريبًا ووكر عىل ظهر ساوندرز، نورمان رؤية عىل وبناءً ،١٩٩٦ خريفعام أواخر بحلول
يف كصعوبات مخيفًة: املحتملة العواقب وكانت والجلد، والوجه القلب متالزمة عالمات كلُّ
بذكاء الباحثني أحد والَحَظ واللغوية. العقلية القدرات يف وضعف للسمع، وفقدان التعلُّم،
املائة يف ١٠ لدى وينشأ العقلية»، املهارات تتجاوز قد االجتماعي التواُصل «مهارات أن

املراهقة. فرتة يف نفسية اضطرابات الحاالت من

42



الثالث الفصل

يف الوراثة قسم إىل ووكر حالة ساوندرز أحال العام، ذلك من نوفمرب شهر يف
إىل مبترس طفل عىل طبيعي قلق من الوضع َل تحوَّ البيت ويف املرىض، األطفال مستشفى

ولدنا. يف مشكلة هناك الساعة. مدار عىل مستمرٍّ ٍب ترقُّ حالة
قسم إىل يذهب أن فيه منه ُطِلب الذي اليوَم بمتالزمٍة مصاٍب طفٍل والِد أيُّ يتذكَّر
ما حدٍّ إىل صحية مشكلة كان وما للتشخيص. الثانية الَجهنمية الدائرة هي فهذه الوراثة؛
أتذكر زلُت وما الوراثية. الصخرة يف محفورة علمية مشكلة فجأًة أصبح عالجها، يمكن
هذا قبل حادثة حدثت شديد. ببطء يمرُّ كان الذي الوقُت، مرَّ وكيف اليوم، انتهى كيف
مشاِبهة الصدمة كانت العودة. إىل واضطررنا املزدوج؛ الرسيع الطريق يف أميال بُْعد عىل
يمكننا ليسشيئًا هذا استعادته. يمكن وال ضاع، أنه عرفت البحر: يف الزواج خاتم لفقدان
من جزءًا ووكر كان يوم يف النمو. من األوىل باملراحل ومتعلِّق ا جدٍّ قديم فهو إصالحه،
اآلن، الَقَدَر أتفهم ولكني الفكرة، كرهُت ر. التطوُّ يف خطأ أصبح التايل اليوم ويف الحياة،
عقًدا كربت قد بأني وشعرت َف، توقَّ قد يشء كلَّ وكأنَّ بََدا وفجأًة عنه. اليونانيون قاله وما

الزمن. من
فضاء سفينة يشبه املرىض األطفال مستشفى يف الوراثة عيادة به الذي املبنى
عيوب. أو شقوق به توجد وال ونظيف، للصدأ، مقاِوم صلب من مبني فهو مستقبلية؛
ووكر بصحبة زرناها التي والربامج واملعاهد الطوارئ وأقسام العيادات كانت العادة ويف
متعددة بأصوات يرصخون وأطفاًال مكان كل فوىضيف فيها تجد صغرية؛ عقلية مصحات
ألواَح االجتماعية الرعاية اختصاصيُّو ويحمل غضبًا. ينفجرن وأمهات الوقت، نفس يف
صفري وتسمع مشاجرات، يف الدخول تجنُّب الطبيبات، وليس األطباء، ويحاول الورق،

للصفري. مختلفة أصوات عرشة عددت مرة ذات اآلالت؛
وودي فيلم يف املنوية الحيوانات مصنع تشبه الوراثة عيادة كانت اآلَخر، الجانب عىل
ومنظمة نظيفة فهي عنه)»: السؤال عىل تتجرأ (ولم الجنس عن معرفته تريد ما «كل ألني
املكان، يف أحد يوجد فال عجب، وال املكان! الهدوء ويعمُّ مكانه، يف يشء وكل ومهندمة،
(لم قليلة. إجابات عىل فيه تحصل قد قسم اليقني، يسوده قسم يف أنك لو كما تشعر
إىل نصل لم املتكررة، الوراثية االختبارات من وبالرغم هذا يومنا وحتى القليل، إال أعرف
أطباءه أن من بالرغم لووكر، والجلد والوجه القلب متالزمة حالة عن مؤكد تشخيص

حالته.) هي هذه أن من متأكدون
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عمل دورة يف الطلب وسار نوفمرب، شهر يف الوراثة قسم إىل ساوندرز أحاَلنا
الدكتور الوراثة اختصايص مع موعد لنا َد تحدَّ فرباير شهر وبحلول الطبي، النظام
واثق، صوت ذا طويًال رجًال كان أيًضا. وراثة اختصايص ابنه وكان ديفيدسون، رون
من يبلغ ووكر وكان والجلد. والوجه القلب بمتالزمة مصاب ووكر ساوندرز: تخمني وأكََّد
والجلد والوجه القلب ملتالزمة مبكًرا تشخيًصا يمثل هذا وكان أشهر، ثمانية حينها العمر

اليوم. حتى
بعد «اآلن ديفيدسون: دكتور مكتب يف نجلس كنَّا بينما مؤثرة، بلهجة جوانا قالت
تصبح أن تريد وكانت بالطب، مؤمنة كانت نحلها.» كيف سنعرف املشكلة، عرفنا أن
بتلك العضوية والكيمياء الفيزياء تطيح أن قبل عام، ملدة طب بتمهيدي والتحقت طبيبة،

الطموحات.
نموه معالم «تتحقق ووكر: مقابلة بعد تأكيد خطاب يف وكتب مبتهًجا، الطبيب كان
زيارات بعد تأكيد خطابات دائًما هناك (كانت الطبيعي.» النطاق ضمن يدخل بمعدل
متالزمة مظاهر أكثر «من أن الطبيب هذا يرى كان منها.) كبرية مجموعات لدينا األطباء،
يف حتى ولكن التعلم.» يف مشكالت حدوث احتماليَة القلق تثري التي والجلد والوجه القلب
منها عديدة حاالت كانت املسجلة، الحاالت عدد ازدياد ومع أمل، هناك زال ما الشأن هذا

طبيعي. ذكاء ومعدل ا جدٍّ طبيعي تعلُّم سجل ذات
ا، جدٍّ ضئيلة املتالزمة بنفس آَخر طفل إنجاب ففرص بالوراثة؛ تنتقل ال املتالزمة
من «بالرغم املائة. يف ٥٠ تبلغ املتالزمة بتلك ووكر أبناء إصابة احتمال أن من بالرغم
بال هناك وستكون إليها، ْت أدَّ التي والطفرة حالته عن الكثري سنعرف حينها، ويف ذلك،
أعرتف، أن يجب ووكر! زوجة ولزوجته.» له املتاحة الخيارات من متنوعة مجموعة شك

. قطُّ ذلك ر أتصوَّ لم
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مثل خفيًفا فكان جسمه باقي أما زيتونة، شكل وعىل ا جدٍّ كبريًا رضيع وهو رأسه كان
أو بيجل أو بوجل عليه وأطلقت واحدة، بيد أحمله أن بإمكاني كان فقد الخبز؛ رغيف
أصوات يحب كان (فقد باه! أو الصوت)، هذا يُحِدث كان (ألنه الجاالجا أو بي السيد
بها نتحدَّث اللسان بطقطقة خاصة لغة بيننا نشأت العمر، يف تقدُّمه ومع البي). حرف
ألني فقط؛ ولك إليك، أطقطق أنا، إنه «أهًال، نقوله: أننا يبدو كان ما وكلُّ فقط، وهو أنا
«نعم، أظن: ما عىل ذلك، عىل أنا) أردُّ (أو ويردُّ الطقطقة.» بلغة نتحدَّث فقط وأنت أنا
الواقع ويف الخاصة، بلغتنا نتحدث أن وأحبُّ الطقطقة، لك أردُّ وأنا هناك، أراك مرحبًا،

منَّا. لكلٍّ ممتع أمر وهذا ممتًعا.» األمر أجد
أن خاصٍّ نحٍو عىل يحب وكان بالتصفيق؛ عيلَّ يردُّ هو وكان له بيدي ق أصفِّ كنُت
منضبطة صورة التقاط املستحيل من كان بنفسه. يستطيع مما أرسع بيده ق يصفِّ أجعله
وبََدْت نشاطه. قمة يف وهو االبن سيناترا فرانك يشبه كان وحينها باملصادفة، إال له،
اللذيذة الرائحة رأسه من تشع اليوم هذا وحتى دافئ، فرن يف مخبوز يشء كأنه رائحته

والنصف. الثانية سن عند يميش بدأ ولكنه ، قطُّ يزحف لم زاجنت. لحلوى
إن معاٍق لطفل أب وأنت الحياة يف تستمر أن يمكنك فال منظًما، كابوًسا البيت كان
يف األلعاب بها التي الغسيل سالل هناك كانت منظمة. زوجتي وكانت منظًَّما، تكن لم
يف الكرايس ظهر عىل معلََّقة البالستيكية النشاط لوحات وكانت بيتنا، أدوار من دور كل
األدوار يف موجودة التغذية وأنابيب الحقن صينيات وكانت املعيشة، حجرة ويف املطبخ
الباب بجوار خزانٍة يف الحفاضات من مجموعة هناك وكانت السفيل، والدور العلوية
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أسطح وفوق الخزانات يف واملراهم األدوية زجاجات من كبرية أعداد هناك وكانت األمامي،
املناضد.

املنزل يف نافذة ستارة لكل السفلية الثالث الرشائح كانت لذا األشياء؛ ملس يحب كان
بها؛ يمسكه أن يستطيع فيما يديه، يف يوجد كان ًرا تطوُّ األكثر وعيه أن ويبدو رة، مدمَّ
ضوءًا؛ أو صوتًا يُصِدر يشء وأي املبهرة، الحمام ورق وبكرة العبقري، اإلضاءة كمفتاح

فقط. ملسها يمكنه التي األشياء يعرف كان لذا
البهجة من حالٍة يف وانخراطه الضحك يف انفجاره طريقة هو األمر يف ما أفضل
يْدَعك كان أنه أشك كنُت وهلة (ألول يرونه. َمن يعجب كان ما وهو غامض، ما لسبٍب
ومع األوالد.) كل عند للمتعة تقليديٍّا مصدًرا يَُعدُّ ما وهو فخذيه، بني الذكري عضوه
الطاوالت عىل املوجودة األشياء إلقاء يحب كان إذ مكًرا؛ أكثر أصبح العمر، يف تقدُّمه
يبدو التي الخمر كئوس وراء يسعى كان جيًدا. نة املؤمَّ تلك سيما وال املستوية، واألسطح
ثم ما، ليشء انتباهك يُشتت كان الرزين. الرجل عليه أطلقنا لذا عينيه؛ تبهر كانت أنها
فيها يكون لحظة يف طربًا، برأسه يتمايل ثم ما سطٍح عىل املوجودة باملحتويات يلقي
يكفي بما ذكي أحيانًا أنه لنا ح ليوضِّ الرسي، مرشوعه هذا هل آَخر. إنسان أي من أذكى
يمكنه وال واضحة، غري رغباته كانت هذا. يدهشني يكن لم يخدعنا؟ أن يمكنه بحيث

رغبات. لديه ليس أنه هذا يعني ال ولكن عنها، اإلفصاح
األمسيات: إلحدى رسد ييل وفيما ومحظوًظا، عظيًما متجوًال أصبح

يبدو واالمتالء، القوة من جسمه حاالت أفضل (ويف سنوات. خمس العمر من يبلغ
خاص أنيق منزل ساللم أسفل يف مطوق رواق يف أتركه سنوات.) ثالث العمر من يبلغ أنه
الباب. فتح يمكنه وال الساللم صعود يمكنه ال أنه أعلم العشاء، نتناول بينما يل بصديق
ولكنه الهواء، انكسار صوت جميًال، صوتًا رنني، صوت أسمع دقائق، عرش بعد
نتصوره ال ما َفَعل ووكر، إنه يحدث. ما لرتى تنهض يجعلك بحيث عادي غري صوت
طاولة عىل املوضوعة األخرية السبع الخمر يكرسكئوس واآلن الباب، وفتح الساللم وصعد
األمسية هذه عىل نطلق وأصبحنا عليه، لخدش أثر وال عمد، وعن بفرح النوجوشية القهوة
وبيوت مصالح ضد النازيون ذَها نفَّ التي العمليات إىل إشارة (يف املكسور الزجاج ليلة

.(١٩٣٨ عام نوفمرب من والعارش التاسع بني والنمسا أملانيا يف اليهود
طويلًة مدًة قضيَت إذا ولكنك الخصوص، وجه عىل مضحكة مزحة هذه تكن لم
تغيريًا حياتك بقاؤه غري فقد ذلك ومع يعيش أن املفرتض غري من طفل معاق، طفل مع
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القواعد كرس بإمكانك أنك تشعر — طفلك هو الطفل هذا كان إذا خصوًصا — جذريٍّا
عدم أو وظيفته بشأن شخصمعني تعاسة مشكلة إن العالم. تنظيم يعيد فالولد املتبعة،
كيف مشكلة أمام تتالىش االهتمام؛ من كافيًا قدًرا يراه ما توليه امرأة إيجاد عىل قدرته
يف أكثر رسَت كلما فأكثر أكثر اآلَخرين رأي أهمية تقل رأسه. تحطيم من ووكر نمنع
وهكذا نفسها؛ بالطريقة ويبتسم يحملق االنتباه، األخرق منظره يلفت ولد ومعك الشارع

األخرى. بالرضوريات فجأًة املرء حياة تتحدد
لوصف أبًدا تُستخَدم ال أنها من بالرغم «متأخر» كلمة أستخدُم املثال سبيل عىل
املشاعر تثري ولكنها إنسان، عىل إطالقها عند كافيًا وصًفا تَُعدُّ ال فهي املعاق؛ الشخص
السلوك جوانب من مستعصيًا جانبًا وخاصة فيه، حياة ال تصميًما بها وصفَت إذا
بأنه إليه أتحدث الذي الشخص من وأستشعر ما حفلة يف أستخدمها أحيانًا البريوقراطي.
أنها يفرتض ملا املفاجئ الظهور ملجرد هذا، إدراك صعوبة من بالرغم الخلف، إىل يرتد
ألنه ؛ يردَّ أال يقرِّر ولكنه االستخدام يالحظ أراه السياق، هذا يف لالستخدام تصلح ال كلمة
أن هو يستطيع فإنه ما، شخص استخدمها إذا أنه يعتقد أن عليه معاًقا: ابنًا يل أن يعلم

جديدة. استخدامات لها تكون ألن تحتاج إنها أيًضا. يستخدمها
كان صغري طفل وهو وحتى أفضل. كان أجمل، املرأة كانت وكلما النساء، يحب كان
فيما أو — تقريبًا عاًما بلغ حتى بمفرده الجلوس من يتمكَّن لم — ليُحَمل يديه يرفع
ثم العنق، عند الثوب حافة يف يحملق الحال ويف املرأة حجر يف بنفسه يلقي كان بعُد،
هذا أن الحظن جوانا صديقات ولكن عَريض، أمر هذا أن ظننُت جسمها. يتحسس كان
عليه وأطلق القلقتني. عينيه إىل بأصابعه ويقربه يلمع، ما كل يحب كان قصٍد. عن كان

«الصائغ». أصدقاؤنا
القليلة السنوات يف األقل وعىل — اآلخرون أما املقربني، أصدقائنا عن هنا أتحدث
منه، أخجل أكن لم اإلطالق. عىل ووكر منها يعاني التي الصعوبات لهم أذكر فلم — األوىل

أيًضا. إليه حاجة يف أنه يشعر أن له أُِرد ولم اإلشفاق أُِرد لم ولكن
عقيل. كطلسٍم ولكن للقلق، كمصدٍر أو سلبي، كيشء فقط ليس عقيل، يف ظل
كان ووكر أن حني يف بهاييل، ألحق دائًما كنُت ولكني ابنتي، عىل هذا ينطبق وبالطبع
مكان كل يف وجوده، حقيقة هالته؛ وتظهر وقفته، من مالحظته ويمكن ببطء يتحرك
«البعض الرياضية: األلعاب صالة يف يونج لنيل أغنية كلمات يف متوقعة: غري بصورة
الوحدة/َمن عليهم مكتوب املجد/والبعض لهم مكتوب السعادة/والبعض لهم مكتوب
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أثناء أقرؤه كنُت ميلر لنورمان مقال ثنايا وبني لك؟» مكتوب هو بما يخربك أن يمكنه
املرات إحدى يف اآلَخرين. حوارات يف يظهر وكان تصيبني، التي األرق نوبات من واحدة
أعرفه رجًال سمعت — سنوات ثالث ووكر فيه بلغ الذي الصيف يف — كوكتيل حفلة يف
ابني. الناسمع يتواَصل كيف آَخر لصديق يرشح أن طويل وقت منذ يحاول جيدة معرفة
الغمغمة لغة لديه والده — يده يف مرشوبًا يحمل وكان — ذلك وصف الصعب «من وقال:
يستحسن كان إن أدري ال أخرى.» لغة كأي بالغرض يفي هذا أن ويبدو به، الخاصة
وصفه يمكن ووكر مع به أقوم ما أن فيها أسمع التي األوىل املرة كانت ولكنها ال، أم ذلك

كلغة.
الروابط وأن خيالنا، نتاج ووكر يحرزه الذي التقدُّم كان ما إذا أتساءل كنُت ما غالبًا
تكون حني هيه» «هيه فعًال: يقول كان هل اخرتاعنا. محض هي بها يقوم أنه نرى التي
هل ألقبِّله، وأنحني الخروج عند أودِّعه وحني فقط؟ يتنفس كان أم منه، قريبة هاييل
فعًال «قال قالت: إذ كذلك؛ جوانا وسمعتها فقط؟ يتنفس كان أم «باي»، فعًال: يقول كان
كان الذي اللحظي الشعوري اإلفراط عىل أخرى مرة يدل مما «سأبكي!» قالت: ثم باي!»
يشء؟ بأي هو يشعر كان هل ولكن باألشياء، يشعرون الناس يجعل كان حياتنا. يميز
بركة تحت املتبلِّد، مظهره تحت أراه كنُت الذي الطبيعي الولد تكوين يوجد فعًال هل
محاولتنا بأن كبرية قناعة لديَّ تولََّدْت وحسب؟ أتمناه ما هو هذا أم تماًما؟ الراكدة عقله
املفرط، اإليمان أعمال من عمل هو النمو مكتملة غري جسمه أجزاء من كامل كائن ر لتصوُّ
عن مثًال يختلف ال حماسه؛ يف متطرف شخص أعمال من عمل أي عن يختلف ال والذي
والتي املرات، إحدى يف قابلتها والتي هيوستن يف تليفزيونية برامج يقدِّم الذي الداعية أم
مكانها لها زيَّن قد الرب وأن إليها، ستذهب وأنها حق، الجنة أن مؤكدة بعبارات أخربتني
األمر وكأن ذلك قالت الشخصية. رغباتها وفق وذلك املؤمنني، عباده لكل فعل كما فيها،
ع توقُّ املاء.» أحب ألني باملاء؛ مليئة جنتي «ستكون املفضلة: جنتها تصف وكأنها واقع،
ولكن الجنة؟ بوجود يؤمن أن يريد ال َمن وعني؟ جوانا عن تختلف كيف ولكنها ساذج،

موجودة. أنها يعني ال هذا
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كانت — ال؟ أم يفعل ما يقصد هل — بووكر املتعلقة املستمرة، األسئلة هذه أن غري
للعيش. طريقًة البرشي، العالم به ر نصوِّ إطاًرا نموذًجا، أيًضا

دونه. األوىل الطويلة بإجازتنا قمنا سنة، عرشة اثنتي ووكر فيه بلغ الذي الصيف يف
رضب طلب عىل املرات معظم يف بنجاح يردَّ أن فيه تعلََّم الذي الصيف نفس ذلك كان
العقلية، اإلعاقات لذوي معسكٍر يف تورونتو مدينة يف ووكر كان وبينما عاليًا. بالكف الكف
منطقة يف روكبورت، بلدة يف تيم أخي منزل يف أسبوع لقضاء وهاييل وجوانا أنا ذهبُت
صبيني، كنَّا عندما البلدة يف الصيف فصوَل وتيم أنا نقيض كنَّا بوسطن. شمال آن، كيب
صحيحة، بطريقة الكركند نأكل وأن واإلبحار السباحة هناك وتعلَّمنا وأخواتنا، والدينا مع
وكذلك هناك، حياتنا يف مستقلني أصبحنا البحر. بجوار لوجودنا بالسعادة نشعر وأن

صديقني.
املحيط عىل يطل رائع مربع مبنًى عن عبارة وهو املحيط، عىل يطلُّ املنزل كان
ليس تحوي أنها لدرجة ا جدٍّ خطرية ضحلة منطقة وهي تاترش، جزيرة عند األطلنطي
دائًما يذكرني والذي لديَّ املفضلة األماكن أحد املنزل هذا منارتني. لكن واحدة منارة فقط
فصل أول تيم، يتملكه أن قبل املنزل، هذا يف نقضيه صيف فصل أول يف معنا كان بووكر:
بخمسة الطبيعي والدته موعد قبل يونيو، شهر يف ووكر ُولَِد مًعا. وهو أنا نستأجره صيف
عمر وكان حال، أي عىل أغسطس شهر يف بوسطن إىل بالسيارة سافرنا ولكننا أسابيع،
يبدو كان حني — به مشكلة هناك أن نعرف أن قبل وذلك — أسابيع ستة حوايل ووكر
يشء أي مع التعامل بإمكاننا أن حينئٍذ نرى وكنَّا إطعامه، يف صعب طفل أنه فقط لنا
املستأجر املنزل مطبخ يف كريس عىل تجلس زوجتي كانت أسبوعني وملدة عادية. بصورة
تحملق بينما الغريب، الصغري ابننا فم يف السوائل بعض تُدِخل أن تحاول البحر، بجوار

الشكل. يف املتطابقتني املنارتني يف
أول يف كثريًا الطفل إيل نظْرُت الخيزران. من وأذرع خرضاء وسائد للكريس كان
إطاًرا بعُد فيما زوجتي وصنَعْت املائية، باأللوان لوحًة له ورسمُت حياته من صيف فصل
أول كانت طويلة وملدة جانبي. إىل الرسير من بالقرب نومنا، حجرة حائط عىل وعلَّقتها لها
ولكنني يل، مجاملة تكون أن بذلك زوجتي وقصَدْت الصباح، يف أستيقظ حني أراه يشء

الولد! تنَس ال التنبيه: هو قصدها كان إن أتساءل أن من نفيس أمنع أن أستطيع ال
ولم دونه، من مرة ألول البحر، جوار إىل عدنا وقد عمره؛ من عرشة الثانية يف هو اآلن
عرب وهبطُت الجميع قبل الصباح يف استيقظُت األول اليوم يف أيًضا. موجوًدا الكريس يَُعِد
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الصعب من وكان هائًجا املحيط كان عاريًا. لالستحمام املحيط إىل الجرانيتية الصخور
الدُّش إىل عائًدا طريقي سلكُت ذلك وبعد أخرى. مرة منه والخروج املاء إىل النزول
وقرأُت قهوة، وأعددُت مالبيس، ولبست األمالح، من جسمي ونظفت املنزل خارج املوجود
يف حتى أفكر ولم الجنة، يف كأنني وشعرت بمفردي، كنُت البحر. إىل ونظرُت الصحيفة،
أشعر املاضية. عرشة االثنتي السنوات يف الولد، مع الغرفة تلك يف قضيتها التي الساعات
عليه، بقلقي أشعر أن يمكن ال حيث ما، نوع من مالذ مكان، هناك زال ما ألنه بالسعادة؛
يكون ما ودائًما هذا، يحدث حني دائًما أفتقده لكني مؤقتًا. األقل عىل أنساه أن يمكن حيث
لها يا للبحر. املجاور املطبخ يف رضيع وهو تذكرتُه عندما ذاكرتي يف اآلن أنه كما هناك،
من تفكريك! عىل يلح أو عقلك يف ووكر يكون أال رفاهية القلق! عدم رفاهية رفاهية، من
دٍة، محدَّ بخطواٍت قبُل، من أفعله كنُت كما يشء كل فعل من أتمكَّن قصرية ولفرتة دونه،

معاق. طفل لديك يكون ال حني تتبعها التي بالطريقة
البحر، يف السباحة من عدُت بعدما الصباح1 ذلك يف ووكر. وجدني هناك حتى لكن
لوحات بمعرض املعروضة األعمال عن كتيبًا أتصفح بدأت املنزل، يف أتجول وأخذُت
لوحاته بعض استوحى وقد جلوسرت، بمدينة هنا من بالقرب هوبر عاش هوبر. إدوارد
فرانك السيدة سألت ،١٩٤٧ عام ويف هنا. والرزينة األصيلة املحلية الخلفية من املشهورة
متأثًرا؛ العظيم التمثييل الفنان يكن ولم التجريدي، الفن يف رأيه عن هوبَر ديفيدسون بي
الواقعية، غري أو التجريدية ى تُسمَّ الزيتي للرسم مدرسة «هناك ديفيدسون: للسيدة فقال
فن أي مجرد»؛ «رسم إنشاء حاَوَل الذي سيزان بول أعمال من كبرية بدرجة مستمدة وهي
وارتباطه الحياة يف اإلنسان تجارب عن منفصٍل بشكٍل والتصميم واللون الشكل يستخدم
فنحن ال، أم ذلك أردنا وسواء برش. قه يحقِّ أن يصعب الهدف هذا مثل رأيي يف بالطبيعة.
ومشاعرنا والعني، والقلب العقل وتفاعالت بالحياة بتجاربنا باألرض، مرتبطون جميًعا
أظن الحياة من كبريًا جانبًا نرتك فإننا وبهذا والتصميم؛ واللون الشكل من البتة تتكون ال

األدب.» يف عنه التعبري يمكن ال والذي بالرسم، عنه التعبري املهم من أنه
— اإلفطار وقت قبل هذا كان — الصباح ذلك يف الفقرة هذه فيها أقرأ مرة أول
أحداثًا فيه، ليست أشياءَ فيه أرى أن أحاول ووكر؛ مع تماًما خطئي هو هذا أن اعتقدُت
عىل نُرص بووكر، يتعلق فيما تجريديون فنحن بالطبيعة»، وارتباطي الحياة عن «مستقلة
أحد يستطيع ال — راديكايل شكل يف كانت ولو — مرتابطة فكرة زيتية، لوحة هناك أن
سوى يوجد ال بأنه أكثر أقتنع بدأت قرأتها، وكلما الفقرة، قراءة أعيد أخذت رؤيتها. آَخر
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نحاول كنَّا وما الورق، أو القماش عىل هوبر يرسمه أن يحاول كان ما بني ضئيل فرق
جعلنا وكيف يعني ماذا تحديد نحاول ثم شاهدنا ما نصف كنَّا ووكر: تبلُّد مع نفعله أن

ال. أم حقيقيٍّا كان وهل نشعر،
فيه. التفكري مجرد بسبب هكذا، ساعة تمرَّ أن يمكن

∗∗∗

من كبرية دائرة لووكر كان أولجا، مع لنا املجاورة املنطقة يف جوالته ويف البيت، يف
هذا يشعرني ووكر!» والد «أنت يل: ويقولون اآلن حتى أشخاص مني يقرتب املعارف.
محالت من املالبس أحدث له تشرتي أولجا كانت إذ أيًضا؛ مالبسه يف أنيًقا كان بذكائه.
ما شيئًا له ألشرتي خلسة أذهب كنُت آلَخر حني ومن ميالده، أعياد مناسبات يف جاب
إذ الكبار؛ األوالد يناسب قميص أول له اشرتيت حني سعادتي وصف أستطيع وال بنفيس.
وأول جينز، بنطال أول له واشرتيت برتقالية، تزلج سرتة له واشرتيُت ورائًعا، أنيًقا بََدا
فرو، ياقة ذات طيار وسرتة رياضية، قبعة وأول ريايض، حذاء وأول اللون، كاكي بنطال
من أصغر داخلية فانلة له اشرتيت إليه. أسافر مكان أي من شريت» «تي له أشرتي وكنت
جديدة)، أنها رغم جانبًا كلها (ملقاة وقفازات وقبعة تعجبه، لم شمسية ونظارة يدي،
أن نرغب ما كل العادية، الصبا مرحلة رموز كل بالخرز؛ مطرزة هندية وأحزمة وجوارب
ألشرتي وأخي والدي مع سآخذه األيام من يوم يف هو. فيه يرغب ما وليس لديه، يكون
لُعابه اللتقاط يرتديها التي الصدرية ألن منه؛ جدوى ال هذا أن أعلم عنق. رابطة أول له

إياه. نمنحه أن يمكن الذي الوحيد الذكوري الطقس يكون هذا لعل ولكن ستغطيها،
مالحظاتي: فيه ن أدوِّ كنُت دفرت يف مكتوب

١٩٩٧ عام ديسمرب ٢٧
أن قبل الطبيب مع موعد لديه كان ووكر. بغذاء أكرب اهتماًما أويل أن عيلَّ
األطفال طبيَب وأصابت بنسلفانيا، والية يف هنا بالكريسماس لالحتفال نسافر
يسعى أو يزحف، أو يميش، ال أو امليش، عن عاجًزا يزال ال كونه من الدهشُة
يشء أي وابتالع نفسه إطعام يحاول أو فمه، يف ويضعها األشياء اللتقاط
ووكر أن وجد حني أكرب رعٌب وتملََّكه املكعبات. تكديس أو أجزاء، من ن مكوَّ
السن هذه يف عليه يكون أن ينبغي ما نصَف يعني مما رطًال؛ ٢٠ فقط يزن
الجديد املرعب اليشء األحوال. أفضل يف ثُلثَيْه أو — والنصف العام سن —
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كان ولو حتى العقيل، نموه يف ستؤثِّر الوزن زيادة عىل قدرته عدم أن هو
أصنع كيف معرفة أحاول بعضاليشء طويًال وقتًا استغرقُت لذا مناسبًا؛ وزنه
نزلة أصابته ولكن وزنه، من ستزيد أنها ممرضة رأت التي بالبيض، كاسرتد
تناول بعد يتقيَّأ ما كثريًا أنه يعني مما البلع؛ عىل قدرته يف وضعف شديدة، برد
من وبالرغم وهو، أنا مستقبلنا يف يلوح التغذية أنبوب أرى أن أستطيع الوجبة.
ذلك يدرك أنه أرى بدأُت ومؤخًرا، الوحدة. من األول املقام يف عليه أخىش ذلك
وعي. غري عن ولو آَخر، شخص أي مثل ليس أنه فجأًة يدرك أنه بمعنى أيًضا؛

سأذهب. لذا البكاء، وشك عىل أني يبدو

صفحات. عرش الطبي سجله بلغ الثالث، عامه ووكر بلغ عندما
رئوي، والتهاب الصدر، يف كاعتالل مبكًرا، االعتالالت من مجموعة عليه ظهرت
لطيًفا، طفًال نراه كنا ينام. يكن ولم بالجلد، وتقشري باألذنني، مستمرة وآالم وإمساك،

كثريًا. يبكي كان وإن
وكانت الطبيب، مكتب هو حالته عن فيه أسئلة تطرح أن لك املتاح املكان األقل، عىل
قالت أبًدا. أنواره تيضء لن ملكان طويلة ردهة يف الدخول تشبه ذلك بعد البيت إىل العودة
بالتأكيد أمامنا.» أُسِدَلْت قد للصوت عازلة ستارة أن لو «كما تشعر كانت إنها زوجتي
مبارشة. أمامك هدفك ويكون اهتمامك، فيقل الستارة؛ هذه تسدل طفل أي مع أزمة أي
من سلسلة مثل املستقبل كان ووكر قبل دائًما. ُمسَدلة الستارة أن يف ووكر حالة وتختلف
ناقص). (ربما مجٍد إىل النهاية تفيضيف منها، كلٍّ عىل التغلُّب يمكن الواضحة، التحديات
نفارق حتى االلتزامات من كثريًا ويحمل وحزينًا جامًدا املستقبل أصبح ووكر والدة وبعد

حينئٍذ. له يحدث أن يمكن ملا املتشائمة النظرة يثري ما وهو الحياة؛
بمتالزمة مصابون أطفال لديها التي األرس يف أيًضا شائع األمر وهذا — مبكر وقت يف
بوصفها ووكر عن مسئولًة هاييل تكون أن ينبغي ال أنه اتفقنا — والجلد والوجه القلب
األيام أحد ويف ضيق. ودون هدوءٍ بكل معه تتعامل وكانت حالته تقبََّلْت لكنها بالغًة.
«استطعت فقالت: الثانية؟ سن يف التحدُّث أو امليش يستطع لم ووكر أن ترين ملاذا سألتها:
بعني ُولِد ووكر ولكن مفتوحتني، بعينني ُولِدت ألني واحدة؛ سنة عمري كان عندما امليش

سنوات. أربع حينئٍذ عمرها كان فقط.» مفتوحة واحدة
الوقت، ذلك يف جيًدا والجلد والوجه القلب متالزمة بأنها ووكر حالة تشخيص كان
ساوندرز الدكتور ملحوظات أصبحت ووكر. صحة من ن يُحسِّ لم الحالة توصيف ولكن
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تظهر النمو» ف و«توقُّ األذن» و«التهاب و«يسعل» «محتقن» الكلمات وكانت متكررة؛
وال يتحدَّث، ووكر يكن لم عرش الثامن الشهر ويف مالحظاته. فيها ن يدوِّ مرة كل يف
ذراعيه؛ رفع عدا فيما إيماءات أي عنه تصدر ولم امليش، يستطيع وال كلمات، أي يفهم
يف كبري بخطٍّ النمو» يف ر «تأخُّ ساوندرز كتب آلَخر. آٍن من وابتسامة «ألعىل»، بمعنى
الطعام أجزاء يأخذ حتى ووكر ننتظر ألن يكفي اليوم يف وقت هناك يكن ولم سجله.
يشتد فحتى تغذية. أنبوب تركيب ساوندرز طلب ولذلك بلعها؛ يمكنه التي الصغرية
وقد عوده. يشتد لن لذا األكل؛ يستطيع ال وألنه الطعام، تناول من يتمكَّن لن عوده،
حالة لعالج احتاجها التي األدوية من الطويلة القائمة ووكر إعطاء التغذية أنبوب َل سهَّ
كانت التي الجلدي الطفح وأنواع أعصابه وتوتر واألرق األذن وعدوى أصابته التي االرتجاع
وأزيثروميسنيوكالريثروميسني وأموكسيسيلني وهيدروكورتيزون بلوري بنفسج تصيبه:
وسيسيربايد الحيوي) املضاد قوة يخص فيما شموليًة األكثر تَُعدُّ (والتي وإيريثروميسني
هذه تبدو الكلورال. وهيدرات وكوليس والكتولوز وفالمازين وبيتنوفيت وكيفليكس
اإلمساك حالة ساءت الغريبة. الكائنات من املجرات بني ملؤتمٍر سفراء أسماء مثل األسماء
تحريك تستطيع ال أنها لدرجة للغاية ضعيفة عضالته (كانت منها يعاني التي املزمن
وقد أيًضا، لحالته املطلوب الكلورال هيدرات بتعاطيه طبيعية) بصورة عربها الفضالت
الالكتولوز وهي: واحد، ار عقَّ ال عقاقري ثالثة تناوُل الحالة هذه مع للتعامل مطلوبًا كان
الرشجية واألقماع الديناميت، مثل مادة بوصفه ووكوليس لة، ُمسهِّ سكرية مادة بوصفه
حتى دقائق خمس تستغرق العقاقري تلك كانت وقد النهائي. اإلخراج بعملية تقوم التي

مفعولها. يبدأ
جلدي طفح أصابه األطفال، معظم مثل فمثله طبيعيٍّا؛ كان به متعلق يشء يوجد ال
ا؛ جدٍّ كبرية املشكلة كانت — الطبيعي غري ابني — ووكر هذا ألن لكن الحفاض، بسبب
لدرجة أذنيه يف ا جدٍّ كثري شمع هناك وكان املستشفى. يف يوًما بقاءه استدعى الذي األمر
يف مؤملة بثور عنده ظهرت أشهر، عرشة وملدة الشمع. من متحف عمل به يمكننا أنه
بوصات، ثالث إىل تمتد وكانت بالفعل، مشاكل من يعاني كان الذي مشيه أعاقت قدميه
ال، أم أحذية يرتدي كان وسواء ال، أم جوارب يرتدي كان سواء وتظهر أصفر، ولونها

السبب. األطباء لنا يفرسِّ ولم رسيًعا، ظهرت كما رسيًعا اختفت ولكنها
مزيًدا يعني والجلد والوجه القلب متالزمة أنها عىل ابني حالة تشخيص كان
واختصايص العيون، وطبيب األذن، اختصايص واالختصاصيني: األطباء مع املواعيد من
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واملعالج القدم، وطبيب األعصاب، وطبيب املعدي، واختصايصاالرتجاع األمراضالجلدية،
القلب، وطبيب الوراثة، واختصايص األسنان، وطبيب السلوكي، واملعالج الوظيفي
النتيجة إىل لوا توصَّ وقد اللعاب. سيالن عالج عيادة وحتى والنوم، التغذية وعيادات
طبيب واحتاج لعابه.» يسيل ابنِك براون، «السيدة أقول): فيما ا جدٍّ جاد (وأنا التالية
ا مهمٍّ واألسنان الفم عالج ويَُعدُّ أسنانه. لتنظيف كامًال مخدًرا ووكر إعطاء إىل األسنان
لكنه اإلشارة، لغة إىل تحولنا ثم يتكلم، لم عامني بعد ولكن الكالم، سيتعلم كان إذا
الحركية مهاراته وكانت اإلشارات، لتعلُّم الرضوري بالعني بالتواصل القيام يستطع لم
يَْلُكم بدأ الوقت ذلك ويف حال. أي عىل اللغة تلك تعلُّم عىل يساعد ال مستًوى يف الدقيقة
العيون طبيب يتمكن ولم العالج، استكمال عىل املعالجني هذا يشجع ولم بقوة، رأسه
حالته، عن التعبري ووكر يستطع ولم ووكر، عيون لحالة دقيقة قراءة عىل الحصول من
مكتب إىل زيارة عرشة اإلحدى إىل باإلضافة هذا السمع، إىل بالنسبة نفسه الحال وكذلك
يقوم ووكر وكان الطوارئ، قسم إىل وزيارات بمفرده، ١٩٩٨ عام يف ساوندرز الدكتور

ما. حدٍّ إىل معقولة بصحة يتمتع كان إذا يحدث هذا كان أسبوع. كل طبية بزيارة
فهو األساسية؛ الحركية قدراته تنمية عىل نركِّز أن األفضل من إننا الخرباء لنا قال
بكثري اعتماًدا أقل وسيكون نفسه، وتحفيز بيئته تنويع فيمكنه األقل، عىل امليش، تعلَّم إذا
ذلك، نعلِّمه ولكي حياته.» «لبقية بالتحديد: العبارة وكانت حياته. لبقية اآلَخرين عىل
وتضمنت عامني، ملدة األسبوع يف مرات لثالث ومكلِّف خالص فنزوييل عالج إىل اتجهنا
ص املتخصِّ يعيش طبيعية. غري أوضاع يف رجليه وسحب باملقلوب تعليقه «ميديك» طريقة
منطقة يف منا، بالسيارة دقيقة ٤٥ بُْعد عىل فينك، إيثر املدينة، يف الطريقة هذه يف الوحيد
من كبري عدد بها والتي الحسيديم، ى تُسمَّ يهودية طائفة تسكنها تورونتو شمال مجاورة

منه. جزءًا فجأًة وأصبْحُت آَخر، عالم إنه املعاقني. األطفال
فينك، إيثر عيادة مدخل إىل سحبناه أن لحظة بالرصاخ وبدأ الجلسات، ووكر كره
ى مسمٍّ عىل اسًما يكون أن وباستطاعته ذلك، من تمكَّن األقل عىل امليش، تعلََّم ولكنه
تعلُّمه عىل إرصارنا سبب هو هذا ولعل املايش)، الشخص تعني Walker ووكر (فكلمة

امليش.

∗∗∗

وحده الفعل ردَّ إن حيث ضوء، نقاط بضع َدها تبدِّ أن يمكن الظلمات هذه كل أن الغريب
مسائي. تنري كانت تنتابه بهجة نوبة أو منه فابتسامة ا؛ مهمٍّ كان
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التحق الثالثة سن فببلوغه يوم؛ أول املدرسة إىل ذهب حني فخوًرا كنُت كم أتذكر
العاديني. األطفال مع املعاقني األطفال يدمج رعاية برنامج وهو وتعلَّْم»، «اْلَعْب بربنامج
أذهب كنُت حني املدرسة سيارات ساحة يف املتأخرين األطفال آباء عىل التعرف من تمكنت
لسيارتهم. الخلفي املقعد يف لتوِّها انفجرت قد قنبلة أن لو كما يبدون ووكر؛ توصيل إىل
قابلت األيام، أحد مساء ويف الحقيقة. قول إىل ويتوقون التواُصل إىل الحاجة أَمسِّ يف كانوا
العمر من تبلغ كانت والتي شديدة إعاقًة املعاقة ابنتُها عامني منذ توفيت امرأًة باملصادفة
«مهًال، لزوجي: قلُت الجنازة؟ من عودتي عند فعلته يشء أول تعرف «هل قالت: عاًما. ١٤

بعُد.» فيما طلَقته وقد نتضاجع!» دعنا
ييل: ما وتعلَّم» «اْلَعْب برنامج يف لووكر متابعة بطاقة أول يف ذُِكر

األشياء ويقلِّب بيديه، إمساكها طريق عن األشياء باستكشاف ووكر يستمتع
مًعا. األشياء رضب يف أيًضا وبدأ إليها، ينظر حني أصابعه بني

يزيد املعاقني نظرائهم مع العاديني األطفال دمج أن أساس عىل الربنامج هذا فكرة تقوم
بالتكامل اختصايصعالج بوجود املدرسة وتفتخر املتأخرين، ويُلِهم العاديني حساسية من
بمتالزمة املصابني األطفال إدراك عىل الحواس تسيطر ما (غالبًا كامل بدوام يعمل الحيس
مجرد هذا كان لو حتى معها، يتكيفوا أن يتعنيَّ لذا حولهم؛ ملا والجلد والوجه القلب
األساسية املفاهيَم يُعلِّم وظيفي، واختصايصعالج يلمسجلدهم) اإلحساسبشخصآَخر
أن أدهشني ومما الغداء. وجبة تناول أثناء اآلَخرين مع الجلوس مثل االجتماعي لالندماج
(كلهن التدريس هيئة وكانت باآلَخرين. لالختالط وميًال جرأًة أكثر ببطء يصبح بدأ ووكر
يف أمًال يرين متفائالت وكنَّ للمعاقني، التدريس يف متخصصات مخلصات معلمات نساء)

املتابعة: بطاقات إحدى يف ييل ما ذُِكر يشء. كل

الساكنة الحروف وتركيبات املفتوحة املتحركة الحروف ينطق املجمل، يف
بإضافة — b, n, d, l, y التالية األصوات من أيٍّا تشمل قد والتي — واملتحركة
بأقرانه يستمتع فهو اآلَخرين، مع تواُصًال يبدأ ال أنه من وبالرغم «آه»، الصوت

السعادة. عليه تبدو بيده، أقراِنه أحُد يمسك وحني حوله، من

بجانبه. يقف َمن إىل بحاجة هو األخري؛ بالسطر كبريًا تأثًُّرا تأثَّْرُت
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املناسب، التعليم تقديم عىل حريصة أنها أونتاريو يف املحلية الحكومة تُبدي لكي
األوىل املرة ويف املعايري. يعني كان والتقييم األطفال، لكل تقييم عمل عىل ترصُّ كانت فقد
حقيبة يف متابعة بطاقة ومعه وتعلَّم» «اْلَعْب برنامج من البيت إىل ووكر فيها رجع التي
ن! تحسُّ الحسابية! العمليات الحسابية. العمليات يف ن يتحسَّ أنه عرفنا به، الخاصة الظهر
يساوي واثنان اثنان ووكر! يا «أحسنَْت له: وقلنا قبَّْلنَاه ثم شديًدا ضحًكا ضحكنا حينئٍذ
كنَّا بالطبع، ونادًرا. ممتًعا باعتباره اليشء بهذا وتمسكنا طويلة، ملدة هذا فعلنا أربعة!»
قصة كانت ولكنها نعرفه، الذي الحريف باملعنى حسابية بعمليات يقوم يكن لم أنه ندرك
الستارة خلف من ظَهَر حياته تفاصيل من جزء شخص، أي يقدِّرها أن يمكن بها لنا أتى

للصوت. العازلة
يقوم كان التي الروتينية األعمال تعنيه كانت الذي ما هو أفهمه أن أستطيع ال ما
يف هه يوجِّ املعلم كان حني «يرسم» كان أنه علم هل إليه، بالنسبة الربنامج هذا يف بها
معنى ما يعرف كان هل ولكن جريمي، يُدَعى صديق، له كان الرسم؟ أثناء يديه استخدام
— الخفيفة الوجبات تناول وقِت يف اآلَخرين األطفال مع الطاولة إىل يجلس كان صديق؟
الجلد هذا تحت يحدث كان الذي ما األطفال؟ بصحبة شعر هل ولكن — ذلك أحببُت
أو أخته يضايق أو الكرة يُلِق لم إذا أبايل أكن لم املتضخم؟ القلب هذا وخلف السميك،
كان فعل)، لو هذا سأحب كنُت أني من (بالرغم بنتًا يواِعد أو يمزح أو بجواري يتزلج
هذا يبدو وكان الداخلية. بحياته بنفسه، إحساس لديه كان إن معرفة هو يهمني ما كل

إيل. بالنسبة إلحاًحا األسئلة أكثر أحيانًا

∗∗∗

علينا تمر الليايل كانت يومان، وعمره رضيًعا طفًال البيت إىل املستشفى من مجيئه منذ
شقتها إىل أولجا ل أوصِّ كنُت معه، وتنام ينام تجعله أن جوانا دور كان إذا بصعوبة.
رعاية عىل فيها نعمل نكن لم التي الليايل وكانت التالية. الليلة األدوار نتبادل ثم بالسيارة،
إتمام يف الثقة عدم من بالرغم ذلك، عىل بناءً أسبوعي أخطط كنت مهمة: مناسبات ووكر
يحدث كان أمر وهذا — عمل مهمة يف للسفر مضطرٍّا أحدنا كان أن حدث (إذا الخطة. تلك
األخرى. تلو ليلًة وحَده، ووكر رعاية اآلَخر يتوىلَّ — شهر كل أيام بضعة األقل عىل لكلينا
ِمنَح أنها لو كما فيها، ينام كان التي بالليايل نعتز جعلنا هذا ولكن ُمنِهًكا، أمًرا هذا وكان
شخص ألي ليلٍة نوَم تعني كانت إلينا بالنسبة خالية ساعات فأربع عة؛ متوقَّ وغري رائعة
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ويف أتمىش، أو مرشوبًا، ألتناول فأذهب حرٍّا؛ أُصبح شقتها، إىل أولجا توصيل وبعد آَخر.)
بيدي، الثقيل األمامي الباب مفتاح وأُغلق بهدوء، وأدخل البيت إىل أعود كنُت الوقت معظم
يَلكم أو يرصخ وهو سماعه ودون إيقاظه، دون أنام أن آِمًال الباب، بجوار حذائي تارًكا
خطاب، كتابة أبدأ أو كتابًا أفتح أن بمجرد عقيل إىل التسلل عىل قدرة لديه فهو رأسه،
إذا ولكن املطَِّردة. معاناته صوت ل تحمُّ أستطيع أكن فلم يخطفني؛ أسمعه، أن وبمجرد
ولم بنهم، بذلك أقوم وكنت أقرأ، أن فيمكنني مستيقًظا، أظل أن وأستطيع نائًما كان
الليايل هذه يف أفعل كنُت مما أكثر العقلية وحياتي والوقت والكتب الكلمات قيمة قطُّ أقدِّر
عن روايات والتهتهة، الصمم عن ُكتُب العقيل»، ر التأخُّ «تاريخ كتاب دانتي، امُلختََلسة.
لم أنه كازانوفا (ادعى كازانوفا. ومذكرات دبلوماسيني، ويوميات واألرشار، البقر رعاة
تعرب صغرية، بخارية سفينة عىل موجوًدا كان تكلَّم، عندما ثم الخامسة، سن حتى يتكلم
وبدًال تتحرك!» «األشجار ذاكرتي: تخني لم إذا وقال، فينيسيا. مدينة يف كانال جراند قناة
وصاَحا: لغبائه، الفور عىل بقوٍة عنَّفاه أخريًا، تكلَّم قد ر املتأخِّ ولدهم أن والداه يفرح أن من
املمكن من إذن، «حسنًا الثانية: جملته كازانوفا نطق وحينها تتحرك!» التي هي «السفينة
انفراجة تمنَّيُْت أيام عيلَّ مرَّْت بأنه أِقرُّ الشمس!» حول تدور التي هي األرض تكون أن
البنه، تشسرتفيلد خطابات وقرأت قصًصا.) ع أُجمِّ كنت بالتأكيد لووكر. تحدث مشاِبهة
ليونارد إيلمور فيه: أنا ا عمَّ يرصفني ما وكل لتشسرتتون، الرتيبة البوليسية والروايات
واملقاالت والهوس، املماثلة القصص وتجميع اآلباء عن وكتب وأبديك، وروث وتشاندلر
وبالطبع واملليونريات، الفنانني وحياة الشخصية للحياة املختلفة املوضوعات تتناول التي
ح توضِّ الصحف. عن فضًال والجلد، والوجه القلب متالزمة حول العلمية األبحاث كل
أجلس وأنا حجري يف يجلس وهو ووكَر األيام تلك من لديَّ َلة املفضَّ ووكر صور إحدى
الذي تورونتو، شمال األصدقاء أحد كوخ يف ونحن للبسط، القابل الحديقة كريس عىل
العبوس، عالمات عيلَّ ويبدو صفحاتها، وأفتح الصحيفة، أقرأ ساكنٍة. بحريٍة بجوار يوجد

الوقت. ذلك يف سعيًدا كالنا كان كاملجنون. يضحك صدري، إىل ووكر ويستند

∗∗∗
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وهاييل هو نرتكه نكن لم ًدا. معقَّ كان عنه البُْعد ولكن باإلجازات، نحلم وجوانا أنا كنُت
كانت ذلك: يف نرغب نكن لم ولكننا سنوات، ثالث العمر من بلغ عندما إال أولجا مع بالليل
أخذناه ذلك، من بدًال املزيد. منها نطلب أن الصعب من وكان ينبغي، كما تجتهد أولجا

بنا. الخاصة الصغرية الرعاية قافلة أولجا؛ وغالبًا َوُووكر وهاييل وجوانا أنا معنا:
امليالني طبقة أن والجلد والوجه القلب متالزمة حول املبكرة الدراسات إحدى أشارت
عن زائٍد قدٍر ه توجُّ إىل يؤدِّي مما كافية؛ غري املتالزمة بهذه املصابني األطفال أعصاب حول
املدخالت، يف إفراط لوجود نتيجة لديهم املخرجات قلة كانت مخهم: إىل املعلومات من الحد
ففي نظري؛ يف منطقيٍّا هذا كان والتنظيم. التحكُّم ضعيفة أعصاب شبكة وجود بمعنى
ال وكان الحركة، عن يتوقَّف ال وجعله ووكر، النافذة من النظر أثار الطائرة، أو السيارة
يديه، إىل وينظر ويضحك، النافذة من ينظر كان الطائرة ففي هدوء. يف الجلوس يطيق
ثم ألعىل، ويرفعهما ركبتيه يضم ثم أخرى، مرة ويضحك أخرى، مرة النافذة من وينظر
من ينظر ثم أخرى، مرة الطبيعي للوضع يرجع ثم جانبه، إىل ويميل الكريس، يف يتكتل
عىل نفسه يمد ثم بصخب، ضاحًكا جنبه عىل يقع ثم رأسه، يلكم ثم أخرى، مرة النافذة
مرة هذا بكل قام ثم للتنجيد)، االحتكاك عديم االنزالق يحب (كان األملس الزلق الكريس
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يف التحكُّم يستطيع ال أنه يبدو كان دقيقتني. هذا واستغرق الرصاخ، يف رشع ثم أخرى،
األشياء. تلك من الكثري هناك كان وقد فيه، يؤثِّر كان ما كل

لنوافذ اآليل اإلغالَق وأحبَّ االنتظار، ساحة من سيارتنا وخروج الطائرة إقالَع أََحبَّ
(وهو يراه ال أحًدا أن يظن حني السيارة من األشياء وإلقاءَ الخلفي، املقعد يف وهو السيارة
سرب محاوًال الطعام، حجرة طاولة عىل البيت يف أعمل عندما وأحيانًا كثريًا). يحدث كان ما
الحجرة يدخل كان األعصاب، علم أو الوراثة علم حول الفهم عىل العسرية األبحاث أغوار
وينرصف. ينهض ثواٍن، عرش بعد ثم مني، هزتني أو بهزة ويقبل حجري يف ويجلس
سعيًدا كنُت وإْن حتى هذا؟» سيستمر متى «إىل وأتساءل: املطبخ يف أولجا أسمع كنت
الغريب اإليقاع أخرى: مرة فعله ما ويكرِّر دقائق، عرش بعد يعود كان ثم باملقاطعة.

الغامض. للولد
متعلًِّقا يجلسمعي، كان فقد السعيدة غري األيام يف أما السعيدة، األيام هي تلك كانت
عىل بغزارة يتساقط الثلج كان وحني يبكي. أو ينوح أو يتأوه بجواري، راقًدا أو بذراعي
األرض عىل ويرقد غضبًا، ينفجر كان به، الخاصة األطفال عربة يف الخروج من يمنعه نحٍو

الذاكرة. من الضوضاء لهذه الدقيق الشكل أتذكر برأسه. ويرضبها
صديقينا لدى كان بأنفسنا، لنختيل وزوجتي أنا الوقت نختلس كنا السعيدة األيام يف
عىل مسكوكا، ى تُسمَّ منطقة يف تورونتو، شمال بحرية بجوار قديمة كابينة وجون كاثرين
زوجني مع غالبًا ومرات، مرات هناك للذهاب َدَعَوانا هنا. من بالسيارة ونصف ساعة بُْعد
أن يمكنك األسبوع. نهاية عطالت مالذ لنا، ثاٍن عالم هناك أصبح وآل. تيكا هما آَخرين،
الرائعة. األشجار من لها نهاية ال مساحاٍت جزيرتهم من املياه بطول أميال بُْعد عىل ترى
الرشفة يف معه وجلسْت الولد، رعايَة أولجا تولَّْت وأولجا. وووكر هاييل أخذْنا
تتدىل «هل أغنية لحن طفا البحرية، شاطئ بجوار صغرية لكابينة املسقوفة الخارجية
الحب، نسمات مثل ومرات ومرات مرات املياه عرب الرشفة تلك من وكلماتها ألسفل؟» أذناك
ليس ولكن املاء، يف يجدف قد املساء من متأخر وقت ويف يهزه. نسيم هناك كان وغالبًا
وكان املياه. بجانب يكون عندما أحد بصحبة يكون أن يحب كان ولكنه زائد، بحماس
الحرشة مثل جانبي عىل يديه يجرجر كياك، زورق يف وكأنه حجري إىل ينسلَّ أن يحب
األشجار، ترى «هل قائًال: أذنه يف إليه ثُْت تحدَّ لعاملها. الرطب السطح تتحسس التي
كان فعًال.» ذلك ستحبُّ املائية؟ الزحلوقة ترى هل أو هنا؟ مختلفة الخرضة أن وكيف
أذنه يف أثرثر كنت كذلك. يبدو كان أو كثرية، أشياء يحب وكان إليه، نتحدث أن يحب
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واضحة غري وألسباب منه؛ أقرتب جعلني . قطُّ يرد لم بكونه أهتم أكن لم ولكن باستمرار،
فقد دونه؟ من أذهب أن يل يمكن كان أين إىل دائًما. كذلك وسأكون لذلك، له ممتنٍّا كنت
وأحببُت عامله، هو معه يكون َمن اآلَخرين، عىل يعتمد قوة، وال له حول ال صغريًا، ولًدا كان
نطفو ونحن ذقني بأسفل املجعد شعره يصطدم وكان بذلك. يل سمح إذا عامله، أكون أن

القارب. يف مًعا
الخارجية الرشفة من ثانيًة إلينا ينضمُّ ووكر كان العشاء، تناول بعد املساء، أوقات يف
الجميع إىل يذهب كان أنه وكيف هذا، فعل مرة أول أتذكر فيها. يجلس كان التي املسقوفة
ِسوار إىل ويذهب ينزل ثم كتفها، عىل رأسه واضًعا كاثرين، حجر إىل يصعد قصٍد؛ عن
إىل ثم آل، إىل يصل ثم «الصائغ»)، عليه أطلقت التي هي (كانت به ليعبث الفيض تيكا
أولجا، إىل عائًدا تسلَّل ثم بجوالته، قام وعامله. وأصدقائها وأخته أمه إىل ثم إيلَّ، ثم جون،
لالستمتاع األمامي السلكي الباب فتح أو وأصواته، االسرتيو جهاز أضواء بجوار َل تجوَّ أو
هنا استخدامها يمكنني التي الوحيدة الكلمة هي هذه — أتصور الخارج. يف املساء بوقت
رحلة بوصفها اآلن األيام تلك الكبار أصدقاؤه يستعيد يحبنا. أنه نعرف أن يريد أنه —
الصيف أوقات «كانت مرة: ذات أحدهم يل قال مًعا. جميًعا بها قمنا ومستحيلة فريدة
حينها.» يف كذلك كانت أنها أعرف كنُت أني متأكد غري أنني من بالرغم استثنائية، تلك

والرشب؛ والطهي، والسباحة والحديث القراءة يف أقضيه فكنُت الوقت باقي أما
الفورية لالستفادة ليًال، رعايته يف عيلَّ الدور يكون ال حني بنهٍم الجني أرشب كنُت غالبًا
مثل يل تبدو كانت فيها خاٍل وأنا دقيقة فكل ألضيعه). وقت لدي يكن (فلم اللحظة من
املسئولية؛ أتحمل ال ليسألني الضمري، تأنيب من بوخزة شعرت أنني غري األزرق، الياقوت
الوقت يف نستطيع ما بقدر نسرتخي أن بشدة حاولنا أبًدا. تنتهي ال حاجاته ألن ولكن
يزل لم مرضه وكان يحيا، أن ووكر مثل لطفل يكن لم فقط عاًما ثالثني منذ لنا. املتاح
معه؟ أفعله يفرتضأن فيما أتعجب أالَّ يل كان كيف لنا: لغز هو ما بقدر الطب ملجال لغًزا
يف صغرية غرفة يف ووكر مع ينام أحدنا كان أيًضا، الكوخ يف الليايل وجوانا أنا تبادلُت
يف وحدهم بالليل بالنوم اآلَخرون يستمتع كان بينما الرئييس، اإلقامة األريضملكان الدور
وتناول متأخر، لوقت السهر يف الحرية لديهم كانت حيث املاء؛ بجوار نوم كابينة يف ترف
صوت نسمع كنا العادية. غري الحياة وكأنها تبدو قصرية لفرتة والعيش آَخر، مرشوب

الشاطئ. أقىص يف بالليل بجوارنا تمر وهي القطارات
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ينام ال بأنه غاضبة نظرية لديَّ تكوَّنَْت — ووكر مع عصيبة لليلة التايل الصباح يف
أمه مع فيها يكون التي الليلة يف ساكنًا يحرك أن دون ينام كان ألنه معي؛ أبًدا جيًدا
أولجا خرَجْت بعدما صباًحا العارشة الساعة يف أو النهاية، يف النوم يف دخل وبعدما —
زوجتي أتذكر زلُت ما البحرية. إىل الطريق يف متعثًرا رست رعايته، لتتوىل كابينتها من
وتقرأ جسمها ر تُسمِّ املاء، بجوار بالفعل مستلقية وهي األيام تلك يف الطويلة األرجل ذات
بتأنيب الخاصة الوخزة نفس ولكن منهًكا، وكنت منها، وغضبت أجلها، من سعدت بنهٍم.
معه؟ هي ليست ملاذا «الولد») عليه نطلق (كنا الولد؟ أين حال: أي عىل أصابتني الضمري

داخلنا. ف توقُّ بال ويستمر ف، توقُّ بال يتمُّ هذا كان معه؟ أنا لسُت وملاذا
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حني تنتظر أن املهارة تقتيض لووكر، جيدة صورة تلتقط أن املستحيل شبه من كان
منتظًما يبدو وجسمه هادئًا يكون أن لحظة واحد: وقت يف األقل عىل أشياء ثالثة تتقاطع
يكون أن ولحظة نفسه، يرضب يكن ولم الداخلية معاركه تهدأ أن ولحظة ومسرتخيًا،
تكون أن ويتصادف واحدة تحدث فحني كثريًا، اللحظات هذه تحدث وال ونشيًطا. يقًظا
عىل تحصل فربما اللحظة، تتبخر أن قبل صورة التقاط من وتمكَّنَْت يدك، يف كامريا معك
دليل الحقيقية، كنوزنا كانت تلك عنها. التحول يف ترغب وال إليها، النظر تحب صورة

ورصاخه. بآالمه بوجوده، مقتنعني كنَّا الذي ووكر عىل
يجلسيفحوضاالستحمام. وكان تقريبًا، ثالثسنوات عمره كان هذا حدث مرة أول
اليهودي واملعيار ما. حدٍّ إىل كبريًا البانيو يف هدوءُه كان حياته، من املرحلة هذه بحلول
ووكر يناسب الجالون أرباع وثالثة جالونات ثمانية االستحمام حوض يف للماء القديم
املهارة وتقتيض أخرى. مرة ب يتعصَّ وحينئٍذ صدره، إىل املاء سخونة تصل حتى تقريبًا،

لديه. املحدودة االرتياح منطقة داخل تظل أن
ينظر كان بينما التقاطها تمَّ والتي حظ، رضبة له جيدة صورة أول التقاط كان
وحيتانًا غواصات اشرتيت قد كنت يديه. يف لعبة تقليب من طويلة فرتة بعد لألمام
يسيل أن للماء تسمح التي واملناخل املعايرة أكواب أحبَّ ولكنه لعبة، سباحة وضفادع

عنها. الصادر املاء صوت يحب كان منها.
سنوات سبع سنوات، سبع عمره كان حني التُِقطت شك دون جوانا أَحبَّتْها صور أول

تريده! موضع يف ووكر لوضع محاولٍة يف
يرتدي ال الحارة، األيام يف كعادته ووكر، وكان الصيف، فصل يف حارٍّا الجو كان
التليفزيون، حجرة يف األريكة عىل ظهره عىل مستلقيًا وكان وحفاض، قميص سوى
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رأسه. عىل هاييل وضعتها والتي الشمسية، ونظارتي اللون، برتقايل شريت» «تي مرتديًا
السواء، عىل الشمسية والنظارات العادية للنظارات مدمر ووكر ألن جرأة؛ ذاته حد يف هذا
روبرت مع حواًرا جوانا أجَرْت مؤخًرا عدساتها. ويحطم أذرعها يكرس كان وبرسعة
ولكنه عمره، من السبعينيات يف إيفانز كان الوقت ذلك ويف الراحل، األفالم منتج إيفانز،
العنق، ولفاع ملونة، شمسية نظارة الستينيات: هوليود يف البارز القطب يمثِّل يزال ال كان
إيفانز يوقف لم واملال. التدخني من وهن أنه يبدو وصوت ذراعه، عىل صغرية ونجوم
تطلق بدأت ووكر، صور جوانا شاهدت أن وبمجرد أيًضا، يشء أيُّ يُرِبكه ولم يشء أيُّ
تبدو كانت بجماله. كتذكرة املطبخ، خزانة عىل الصور تلك وعلَّقت إيفانز، ووكر عليه:
تلك إىل أنظر وحني وود. ناتايل يتذكر كان أنه وأتخيل بوجل»، يوقف يشء «ال نظرة عليه
ذلك): بعد يُصِدره يَُعْد (ولم األيام تلك يف يصدره كان الذي الغناء أتذكر اآلن، الصورة
كان حني القصص، رسد يف أسلوبه كان أنه بوضوح يبدو والذي «را-را-را-را-را-را»
شخًصا يغري التليفون، يف متحدثًا يكون أن يمكن كان الكالم. يف الدور عليه أن يعرف
كالًما، ينطق يكن لم إذ الحوار؛ هذا يف أحد يقاطعه ال أنه يبدو وكان مغرية، بصفقة ما

نغمات. مجرد بل
ولم التليفزيون، حجرة يف الحار اليوم ذلك يف معجزة لقطة كانت حال، أي عىل
درو الكوميدي املمثل ولكن إيفانز، الجيدة الصور سلسلة يف التالية الصورة تستدِع
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رايت». إِز برايس «ذا برنامج تقديم يف باركر بوب محلَّ الحني ذلك منذ حلَّ الذي كريي،
لهما يكون أن يف كبرية رغبة لديهما كانت يبدو ما عىل اللذان الرجالن وكاري؛ إيفانز

لتاريخهما. إهانًة يمثِّل ذلك كان إن حتى الرتفيه، صناعة يف مكان
يستمع ولكنه وثقًة، حرًصا أكثر يبدو كريي، مثل فيها يبدو كان التي الصورة يف
تجعلنا أن طبيعية لصورة املمكن من كان الصوت. مسجل عرب التفاهات لبعض حذٍر يف

طبيعي. طفل أنه نتصور
العمر من بلغ فحني له؛ خصوصيًة أكثر لحظات يف التُِقطت التي صوَره ل أُفضِّ
شمال ساعات بضع بُْعد عىل جورجيان، خليج يف جزيرة يف كوًخا استأجرنا عام، حوايل
ويحيط قوارب، َمرىس أقرب من بالقارب دقيقة ٤٠ بُْعد عىل منعزًال مكانًا كان تورونتو.
طريق عن فقط إليه الوصول ويمكن األخرى، الجزر من اآلَخرين األكواخ ساكنو فقط به
يسمع أن خفيفة رياح توجد عندما أخىش كنُت أنني لدرجة ا جدٍّ هادئ مكان وهو املاء،
فهناك َه؛ غريَّ املكان هدوء ولكن صياحي. حتى أو ووكر، رصاخ اآلَخرون األكواخ ساكنو
الغروب أوقات إىل يتطلع كان أحيانًا تشتُّتًا. وأقل بنفسه، ثقًة أكثر وأصبح حاله، َ تغريَّ
عىل يشء رؤية يستطيع كان أنه لو كما النسيم، هبوب مع صاٍف، يوم نهاية يف الربتقالية
يميِّزه ما وعرف املكان، عرف املمتد. الطبيعي املنظر الخليج؛ مياه بجوار ميل ألف بُْعد
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إيضاح من يتمكَّن لم أو التحديد، وجه عىل يوجد أين يعرف يكن لم لو حتى حال، أي عىل
فيها كانت التي الوحيدة املرة وهي أولجا، ذراَعْي بني وهو هناك، له صورًة التقطنا ذلك.
فهي إليه؛ تذهب أن يمكن ال الذي الوحيد املكان كان (فقد سنني سبع خالل هناك معنا
الغريبة األمامية شعره بخصلة الجرس)، ذوات باألفاعي مليئة والجزيرة الثعابني، تكره
بََدا وقد باملعمودية»، «ابن اسم الصورة عىل جوانا أطلقت الشمس، غروب ضوء يف الذهبية
خاصة حياة داخلية، حياة لديه أن فيه أتصور مكان ل أوَّ الجزيرة هذه كانت كذلك. هو
من يوم بعد الجميع َقاَل حني األيام، أحِد ظهرية بعد هناك، فينا. أحد أي عن مستقلة
الزرقاء األريكة عىل وهو صورًة جوانا له التقَطْت — للجنَّة الكندية النسخة — السباحة
النوافذ خالل من ج تتوهَّ الظهرية بعد ما وشمس املعيشة، حجرة يف املوجودة الناعمة

املحيطة.
قبله، جده ومن طفًال، كان حني والده من األصل طبق صورة تماًما، طبيعيٍّا يبدو
النحيفتني، فخذَيْه أرى بيننا. تجمع التي الرابطة عىل دليل فهي أحببتها؛ السبب لهذا وربما
ويرتدي أعىل، إىل وركبتيه يديه، عىل رأسه وضع وقد — البرشة! سمرة — برشته وسمرة
شريت وسويت ترتديها)، تَُعْد لم التي هاييل مالبس من (وهو النقش مربع قصريًا بنطاًال
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إىل أمينة غري وهي عليه، يكون أن يفرتض أنه نعتقد ملا ا جدٍّ قريبة صورة وهذه أزرق.
ما. حدٍّ
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التحق قد وكان سنوات، ست عمره كان الصور، كل بني من لة املفضَّ صورتي ويف
عقليٍّا املعاقني لألطفال العامة بيفريل مدرسة تبعد ن. يتحسَّ وبدأ جديدة، بمدرسة حينها
األيام؛ تلك يف أمتلكه كنُت مكتبصغري بجوار مبارشًة وتقع بيتنا، من بالسيارة عرشدقائق
يف باألرجوحة يلعب وهو إليه، سورها فوق من والنظر بالخارج الوقوف بإمكاني فكان
ونوافذ السقف يف ِبكوَّات َمة ومصمَّ ومفتوحة، كبرية رائعة، مدرسة كانت املدرسة. ملعب
كانت ظهورهم. عىل راقدون وهم يومهم معظم يقضون الذين األطفال تناسب منخفضة

لألطفال. مالئمة مساحة هناك
الحجرة يف ووكر يقف مباَرشًة. باملدرسة ووكر التحق بعدما الصورة التُِقطت
ويداه بي، الخاصة القديمة اليدوية الكاتبة اآللة يف برتكيز يحملق لبيتنا، الشمسية
هو املتململتني راحتيه عىل املفاتيح ملمس كان بالطبع املفاتيح. عىل مبسوطة وأصابعه
يبدو ولكنه اليدين، استخدام عىل بالقدرة والشعور املفاتيح مرونة ذلك، لفعل جذبه ما
كان الكتابة. من رزقهم يتكسبون َمن عىل غريبًا ليس َوْهم وهو تقدًما، يحرز أنه لو كما
اآللة عىل يكتب أن مستعد وهو إياه، أعطيته الذي النقش مربع األحمر القميص يلبس
والديه رأى قد ربما للقول. املتحمس الشخص بريق وبعينيه ليقوله الكثري ولديه الكاتبة،
حب هذا أن لنا ح يوضِّ قد يدري، َمن رائع؛ مشهد وهو الطريقة، بهذه ينحنيان كثريًا
الجمال، د يتبدَّ حتى أرى هكذا أو املضطرب. الرأس هذا يف صفاء لحظة عبقري، استطالع
هكذا أخرى. مرة الصورة إىل النظر أستطيع وال األفول، يف تبدأ عينيَّ حول التي واملساحة
لنقطة تصل عندما الحزن من ملحة هنالك معه، السعادة من لحظة كل إىل بالنسبة الحال
نحٍو عىل األمر هذا للخوضيف حاجة ال لذلك، داعَي ال حسنًا، … ب تذكِّرك فيها، حتمية ما
استغرق لقد تحمله، أستطيع ما أقىص هذا اآلن؛ جانبًا صوره أضع أن عيلَّ ولكن عميٍق،

ثانيًة. تعود أدعها أن أجرؤ وال عني، األفكار هذه أُبعد حتى طويًال وقتًا مني األمر

∗∗∗

املستشفى إىل أسبوع كلَّ ثالثًا أو مرتني وزوجتي أنا نذهب كنا العصيبة، األوقات أثناء
وحاالت التنفس، يف بصعوبة مصحوب برد ونوبات األذنني، يف عدوى منها: كثرية، ألسباب
تُنَىس)، ال مرة يف األقل (عىل وإمساك وجفاف ونزيف، جلدي، وحاالتطفح طويلة، إمساك
األطفال مستشفى إىل ذهبت قد كنت مساء، وذات يتوقف. ال رصاخ وأكثرها باألسنان وآالم
يف وعدت الليل، منتصف حتى وبقيت صباًحا، والنصف عرشة الحادية الساعة املرىضيف

عرشة. الثانية وحتى صباًحا التاسعة الساعة من التايل اليوم صباح
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بدايًة، األطفال. مستشفى يف الطوارئ قسم جحيم يف األبعاد ثالثي يكون الواقع
واحد وكل واحٍد، وقٍت يف يرصخون أطفال ستة الغالب يف يكون املعتاد الضوضاء مستوى
الرصاخ. هذا من أوبرا يؤلِّف أن روسيني املوسيقار وبوسع مختلفتني؛ ودرجة بنربة يرصخ
أخرض لون ذات أردية يف آالت هم األزمة، تلو أزمٍة مع بحيوية املستشفى طاقم يتعامل
املقيمون األطباء سواء األطفال، بصحة للعناية بالكامل وقتهم يكرسون فاتح، وأزرق
ويتسمون العمل يف يتفانون الذين واملمرضون املمرضات أو الحماس، غاية يف الذين
يتأثَّروا أالَّ يحاولون القسم، جنبات كل بني يتنقلون الذين األطباء أو الشديد، بالهدوء
املماثل، الصاخب الصوت هناك وبالطبع الحادث. واأللم والتقيؤ والتبول الرصاخ بسجال
أذنيك، يف زئري كصوت دائًما به تشعر أن تستطيع ولكن تسمعه أن دائًما يمكن ال والذي
األطباء مع بحدة يتحدثون بحيث ا جدٍّ فظٌّ اآلباء هؤالء بعض اآلباء. قلق صوت وهو
مشكلتهم ألن أطفالك؛ قبل أطفالهم ويدفعون شديد، بتوتر يشعرون وهم واملمرضات،
الطوارئ، قسم يف األمهات من فئتان هناك طويلة. فرتة منذ ينتظرون ألنهم أو أكرب،
وسط النهاية يف ألنها نفسها؛ قرارة يف املكان تحب واألخرى املكان، يف وجوَدها تكره األوىل
متكامًال؛ اجتماعيٍّا مهرجانًا الطوارئ قسم ويَُعدُّ أطفالها. حالة يتفهمون أشخاصآَخرين
مرض (بسبب الربيئة أرجلهم عىل غريبة بثور لديهم يوجد الذين األصحاء األطفال نجد إذ
من التغذية سوء من يعانون شاحبني أطفال أربعة ومعهن الوحيدات واألمهات الدم)، يف
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النوم حجرة يف املمتدة العديدة األسالك إىل إضافًة ذهني، يف أتصورها أن أستطيع منازل
يرتدي محتشدة وعائالت متصلة)، أيام أربعة ملدة ١٠٢ فيهم األصغر حرارة (ودرجة
(حادثة العمليات تيل التي لالستشارة الدرامي املشهد يألفون ال وهم أنيقة مالبس أفرادها
الرأس، بالبرصأو إرضار دون البرصي العصب يف محدود تلف الرأس، يف سكني معسكر،

اليرسى). الذراع حركة يف مؤقت خلل حدوث مع ولكن
ويغادرون الصعداء سيتنفسون وَمن سيمكثون َمن املرة؟ هذه املحظوظون َمن

املستشفى؟
برد هو ال، رسطان. هو ال، برد؟ مجرد هو هل يعود: ثم عني يذهب قلقي كان
ويطلبون األسئلة، نفس دائًما يسألون وكانوا األطباءَ تحريِّ ووكر حالة كانت ما دائًما …

ومرات. مرات التفاصيل نفس
البطن.» يف التغذية أنبوب من طعامه كل يأخذ هو «نعم،

الفم.» طريق عن إطعامه حاولنا «نعم،
طبية.» وصفة عىل بناء نعم، الكلورال. «هيدرات

املشكلة أذنيه، بسبب أمس هنا كنُت ألنني ذلك؛ أعرف أذنيه، يف املشكلة «ليست
فيهما.» األلم كان إذا الطريقة هذه بمثل يرصخ ال ألنه أذنيه؛ يف ليست

أفكِّر أن قبل الوقت، طوال يرصخ وهو أيام، خمسة انتظرُت انتظرُت، دكتور يا «نعم
هنا.» إىل إحضاره يف حتى

يف الكائن املتجر يف حيوانات هيئة عىل التي املحشوة اللعب من العديد يوجد كان
ذلك ومع الرائعة! العبقرية املدينة قلب يف املوجود املعروف األطفال مستشفى ردهة
الشك من درجة لديَّ ونشأت ولدي. مساعدة يمكنهم ال الذين باألطباء مليئًا كان فاملكان
أعرفه بيشءٍ التوايل عىل الرابع الطبيب أخربني بعدما يل بََدْت والتي الطب، مجال نحو
كان الذي األمر بعجزهم، بهدوءٍ ويعرتفون معي، ويتفقون شكي يرون أحيانًا مسبًقا.

عني. ويبتعدون إحباطي، يالحظون أخرى أحيان ويف أخرى، مرًة أحبهم يجعلني
تماًما جيًدا، املستشفى أعرف كنت الجيولوجيا. علماء كصرب كبري بصرب تحلَّيُْت
ساحة يف سيارتي لوضع مكان كأنسب أعرفها؛ املكان خبايا كل بيتي، بقبو كمعرفتي
الشمايل)، املصعد من بالقرب األول، يكتمل أن قبل حتى الثاني، (الطابق السيارات انتظار
عىل للحصول الصف يف عنده تقف وقت وأفضل السيارات، موقف تذكرة ختم يمكن وأين
وكيف عرشة)، الحادية الساعة بعد أو الصباح، يف الربع إال الثامنة الساعة (قبل القهوة
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وحفظت األدنى. للحد االنتظار وقت لتقليل الصيدلية يف األدوية رصف طاولة مع تتعامل
األسنان، وقسم املغناطييس الرنني أشعة وقسم الطبيعي العالج قسم إىل أصل كيف
الغريبة، بحاالتهم املرىض األطفال املكان؛ أدوار يف أتجوَّل وأنا أراه أن يمكن ما وعرفت
أحمر لون ذات حديثة وطويلة عميقة جراحية جروح عليها والتي البطيخ بحجم برءوس
وجبائر، العظام لتقويم وأدوات األخرى، األذن إىل األذن من تمتد والتي تخييطها، تمَّ فاقع
يصيب أن يمكن مما وأكرب أعمق ووهن خاضعة، واهنة وعيون للرمادي مائل أصفر وجلد

الكبار.
دون لكن منهم. واحد لكل ابتسامة أبتسم. املواقف: لتلك أستجيب كيف عرفُت
أكن ولم ووكر، إرضاء األشخاص أحد يحاول أن يعني كان ماذا أعرف كنت إذ مبالغة،
العدوانية عن والبُْعد االنفتاح يتطلب كان فاألمر ذلك مع ولكن الخاصة، املعاملة هذه أريد
يف وأسأل أنظر، دائًما كنُت ولكنني ل، التأمُّ أشكال من بشكٍل أشبه األمر كان والخوف.

هناك؟ حدث ماذا صمت:
للراحة مصدٍر بمنزلة الطوارئ قسم كان التوتر، كل ورغم بأخرى، أو بطريقة
وخاٍل الحقائق، عىل وقائم مباِرش هدوء بالهدوء؛ يتسم كان نفسه القسم ألن والهدوء؛
وصل وقد وسطه، يف اآلن أنت ممنوع: القلُق الطوارئ قسم يف هنا القلق. مشاعر من
شخيص بشكٍل يل اعرتفوا أطباء إىل تعرفُت تجتازه. أن وعليك يمكن، ما أسوأ إىل األمر
يفكِّرون ال جعلتهم لدرجٍة ا جدٍّ مشغولون فهم الطوارئ؛ قسم يف لألدوية الخفية بالجاذبية
اآلَخرين، بمشاعر العميق باالهتمام يسمح ال فعملهم كله، املكان عىل يخيِّم الذي الحزن يف

غفلتهم. يف متحررون وهم
ستنظر تنزعج. أن دون كأب، طويل لوقت الهدوء هذا يف وتنتظر تجلس أن يمكن
عجالت، عىل تسري متطورة تقنيات العربات، يف مكان، كل يف التكنولوجيا وستجد حولك،
والصمامات والزجاجات األنابيب ونفس ألخرى، حجرة من الرسير رأس عند األمر ويتكرَّر
البرش نحن ضعفنا أن بسبب بالطبع وذلك وتكراًرا، مراًرا موجودة والنظيفة الجديدة
يمكنها التي الصفراء البالستيكية املخلفات جمع أكياس من له حرص ال عدد يتغري. ال
هذه البالية، األدوية وموزعات الفاسد الدم أكياس تحمل كي املَعدَّة ثقيلة، أشياء حمل
الجسم. أمراض مخلفات من تحقيقها يمكن وأموال اآلِمن!)، (التخلُّص بأكملها صناعة
وأًىس. وخوف وقلق وبراز جديدة وبياضات املافن وحلوى وقيء وقهوة مطهر الروائح:
األيدي، وغسيل الساخن. والرصيف القديمة، األرض مثل جافة، رائحة األسوأ؛ واألخري
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مادة عليها تُفَرد بينما البالستيكية القفازات وصوت اليد، مطهر ورش ومرات، مرات
وصوتطقطقة الرصاخ، من وجوقات والطقساملقدسالخاصبالتعقيم، اللزجة، التعقيم
يأًسا تخفي التي والستائر الضحايا، تزعج التي اإلسعاف سيارات وأضواء النقاالت،
بمدى يشعروا أن يمكن هل هذا؟ من الشفاء يمكن هل املطروحة: واألسئلة مجهوًال.

الطفل؟ هذا من حاًال أحسن طفيل هل الحتمية: واملقارنة قلقي؟
من جلد مثل منك، قريبًا وحرارته لحمه وتحمل طفلك، جسم تحمل سبق، ما كل عرب
الجنس وينزع الطعام، إىل الحاجة تدفعنا الحياة. توجد بحيث تتعلق أن عليك ألن نار؛
إال عليك ما تتعلق، أن إال عليك ما إليه. نحتاج ما أصدق هي املالمسة ولكن الحياء، عنا

تتعلق. أن إال عليك ما تتعلق، أن إال عليك ما تتعلق، أن
بعد بشدة تتعلق أن عليك يكون وال يشء، يتغريَّ ذلك، تلحظ أن ودون وبالتدريج،
يمكن ال كله األمر . تَُحلُّ أو تمرُّ فاألزمة به؛ تتعلق أن يمكن ما هناك يَُعوَد فلن وإال ذلك،

وتكراًرا. مراًرا عنه تتحدث أال املستحيل فمن حني، وبعد ذلك، ومع عنه، الحديث
عندما بالراحة شعور أكرب باملغادرة. وطفلك أنت لك فسيسمحون الحظ حالفك إذا
زال وما الشمس، طلوع قبل الباكر، الصباح يف أخرى مرة النهاية يف املستشفى تغادر
العالم أن ويبدو اآلن. حتى أخرى، مرة سليم وطفلك الندى، من رطبًا الشارع رصيف
الشمايل املصعد من بالقرب الثاني الطابق — لسيارتك تذهب أن وقبل جديد، من سيبدأ

أخرى. مرة خطًطا تضع —

كثريًا. وزوجتي أنا تشاجرنا طبيعي، بنوم استمتاعنا عدم ظل ويف السنوات، هذه طوال
أكثر النوم بشأن كثريًا تشاجرنا والجلد، والوجه القلب بمتالزمة املصابني آباء معظم ومثل
ينام أن استحق وَمِن يتمكَّن، لم وَمن ومتى، النوم من تمكََّن َمن آَخر: موضوع أي من
منتصف يف كالتايل: تجري وهي املناقشة. نفس الغالب يف وهي يستحق، لم وَمن أكثر
يكون حني عينه األمر ويحدث — ووكر مع لتنام جوانا عىل الدور أن من بالرغم الليل،
أجل من املعيشة حجرة إىل السفيل الطابق إىل وأتوجه النوم أستطيع ال — معكوًسا األمر
أسفل عند تظهر دقيقة وبعد ال!» ووكر، «ال، جوانا: أسمع دقائق، خمس وبعد القراءة،
ووكر ظل ومنهكة. يناير) شهر يف (حتى خفيًفا مسمرٍّا جلدها زال وما عارية — الساللم
أن يمكن «هل الضحك: يف وينفجر رأسها يف يلكمها وأخذ ساعات ثالث ملدة مستيقًظا

تأخذه؟»
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ملدة املاضية الليلة معي مستيقًظا «ظلَّ آَخر): خطأ (هذا وأقول خطأ) (هذا د أتنهَّ
الليل.» منتصف يف متصلة ساعات ثالث

ذلك!» لطلب آسفة عليك! ال … األمر «انَس غاضبًة: تقول
مرتاجًعا. ألعىل، أتبعها

متعبة املسكينة زوجتي واآلن بجانبه، وأرقد قبلها ووكر حجرة إىل وأصل أتجاوزها
إىل أدفعها لذا أخرى، مرة تأتي الباب. وأغلق وأرصخ، ترصخ، تذهب. أن وترفض ا جدٍّ
أفتح وحني أعصابي. كامل يف لست بقدمي. وأسنده أخرى، مرة الباب وأغلق الخارج،
لها نهاية ال التي املوسيقية األرسة (لعبة نومنا حجرة يف هاييل، أسمع أخرى، مرة الباب
ولكن كليًة، بإخالٍص ليس أنه مع بشدة، أمها إىل وأعتذر يحدث، ا عمَّ تسأل الولد) لرعاية

بالغرض. يفي قد الرسيعة املعارك هذه يف أحيانًا
نحن الرسير يجمعنا املتواصلة. السعادة من لحظاٌت أيًضا، أخرى أوقات هناك لكن،
كما ملحوظ، يشء ثمة جميًعا. فوقنا يعلو ركبتيه، عىل ووكر سبت، يوم صباح يف األربعة
باليه راقصة فهي هاييل أما سعادته. قمة يف يكون سعيًدا، فيها يكون مرة كل ففي ترى:
القمر يبلغ ووكر االسرتيو، جهاز من املوسيقى أنغام عىل ِبُووكر تتمايل ورقيقة، ماهرة
ولكني عادي، طفل إىل بالنسبة عادية أحداث وهي حياته، من دقائق هذه الفرح. شدة من

الحقيقية. قيمتها أعرف

∗∗∗

القلب متالزمة عن دراسة بإجراء علمنا قليل، بوقت عمره من الثانية ووكر يبلغ أن قبل
واستغرقت هناك إىل السيارة وقدنا لألطفال. املشهور فيالدلفيا مستشفى يف والجلد والوجه
لم بيشء أخربنا طبيبًا أخريًا قابلنا الفحوصات من يوٍم نهاية ويف ساعات، عرش املسافة
األطفال. نمو يف ص متخصِّ أطفال طبيب وهو وانج، بول دكتور اسمه وكان نعلمه، نكن
هادئ وصوت عالية جبهة ذا نحيًفا رجًال وكان االختبارات— من سلسلة وانج أجرى
األرض. عىل ووكر ألقاها ولغًزا. ومصباًحا، الخطية، الرسومات بعض ووكر إىل وقدَّم —

حجري. إىل وتسلل املكان يف ووكر تجول ثم ساعة. بعد مهمته من الطبيب وانتهى
ر التأخُّ أو املعريف، ر التأخُّ من عامة مستويات ثالثة هناك تعلمون، «كما وانج: قال

ا.» حادٍّ ى يُسمَّ أحيانًا والذي وشديد، ومتوسط بسيط عامة؛ بصفٍة
مستًوى؟» ألي تنتمي ووكر «وحالة جوانا: فسألته
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عقيل ر تأخُّ أنها عىل حالته ص نشخِّ فقد الحايل، نموه معدل عىل ووكر استمر «إذا
كبالغ.» متوسط

(لعيل بالفعل تبكي وكانت فمها، عىل يدها ووضعت «متوسط؟!» جوانا: قالت
من يوًما سيتمكن هل بسيًطا، يكون أن أتمنَّى «كنُت وأضاَفْت: األخرى)، يدها أمسكت

سيارة؟» قيادة … أو القراءة؟
وال كارثًة، املتوسط ر التأخُّ زال فما السيئة، األخبار هي تلك كانت ذلك.» يف «أشك
الحياة، مدى رعاية إىل وسيحتاج العمر، يف تقدُّمه مع تسوء لن حالته أن من التأكُّد يمكن
ضئيلة معلومات سوى توجد ال اآلن، «حتى وأضاف: معيشته. أمور ترتيب يف ودعٍم
معدل أن الطبيب وذكر والجلد.» والوجه القلب بمتالزمة املصابني األطفال عن ومحددة
عرشة! أشهٌر العرشة. األشهر عمر يف طبيعي لطفل املعدل نفس هو لووكر العام النمو

أكرب.» نحٍو عىل الفروق ستظهر العمر، يف تقدُّمه مع «بالطبع عمره! نصف من أقل
أسئلة؟» أي لديك «هل وقال: إيلَّ وانج ل تحوَّ

مكان وهو تورونتو، شمال يف مرة، ألول الصيف هذا كوًخا استأجرنا واحد، «سؤال
يهدئه. يغريه، وهذا يحبه. ووكر أن ويبدو أحد، وليسحولنا جزيرة يف جدٍّا وهادئ منعزل
له؟» هذا كل رشح من سأتمكن هل يل. الكثري يعني بها، يهدئه التي والطريقة املكان، هذا
ولكن ذلك، من تتمكن أال واحتمال املنطقية، الناحية من «ليس قائًال: رأسه وانج هزَّ
ثانيًة، سكت ثم بالفعل.» ذلك يفهم أنه «يبدو قال: ثم وفكَّر الكالم، عن توقَّف ثم «…
تنفصل أن هو نقيٍّا، كائنًا تكون أن إىل التنوير، إىل الطريق إن البوذيون: «يقول وأضاف:
بالفعل يعرف ووكر ولكن مبتذًال، أكون أن أحاول ال الخارجي. العالم عن بذهنك تماًما
متوسط، عقيل ر تأخُّ أو النمو، يف ر تأخُّ لديه يكون قد نقي، كائن فهو ذلك؛ يفعل كيف

كبرية.» بمسافة بالفعل معظمنا يسبق الطريقة، بهذه ولكنه
منَّا. أيٍّ لدى ليست موهبة لووكر أن عن أحد فيها يتحدث مرة أول هذه كانت

أصبح وتحفيزه نفسه إيذاء من ومنعه ومراقبته لرعايته املستمر الروتني بينما تدريجيٍّا،
الحياة، تخيل بإمكاني يعد فلم عادية. غري َوحدة إىل حزني َل وتحوَّ خويف، قلَّ مألوًفا،

دونه. من أو معه
ال يوم: كل أرعاه ال أني أتخيَّل أن أستطع لم البدائل، يف التفكري حاولت ما بقدر
مالبسه، ارتداء يف ومساعدته وتنظيفه، الصباح، يف االستيقاظ دون يوٍم ر تصوُّ يمكن
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ونوبات املفاجئ والتغري املتعب، والنحيب البيت، إىل به والعودة للمدرسة، به والذهاب
واألطباء، واملستشفيات واملرح، منه، فائدة ال الذي والتدريس والتغذية، املرشقة، السعادة
مهما النهاية، حتى يوم كلَّ األمور هذه كل نكرِّر اللييل. التجول ومرات املستمر، والقلق
ولم فيه، وضعه تكلفة نتحمل أن يمكن مكان هناك يكن ولم ذلك. حدوث طريقة اختلَفْت

حال. أية عىل فيه نضعه مكان هناك يكن
ذلك حدث دونه، من أسبوع نهاية عطلة يمنحونا أن يأخذوه، أن أصدقاؤنا عرض
الحميمني، أصدقائنا من مختلفني، الزوجان يكون مرة كل ويف عاًما، ١٢ خالل يف مرتني
أمر ووكر فرعاية نوافق؛ أن قبل كثريًة مراٍت ذلك عرضوا مرة. كل واحدة لليلة وذلك
عن ماذا ذلك، عن النظر وبغض به. يقوم أن ما شخٍص من تطلب أن تستطيع ال معقد
يتوقف. ال الذي ورصاخه لنفسه املستمر ورضبه واألدوية، التغذية ومواد التغذية أنابيب
النظرة هذه أن إال ب، وتأهُّ حماس كلها نظرة أعينهم يف أرى كنت إليهم به أذهب حني
استقبل َمن ذهوَل عليهم فأرى الستالمه، أذهب كنت حني ساعة ٣٦ بعد تماًما تختلف
هذا كله، الصحي الرصف نظام فيها انهار أسبوع نهاية عطلة يف منزله يف ضيًفا ١٥٠
يف وبمعجزة بسالم اضطراريٍّا هبطت التي الطائرة ركاب بذهول ذكرني الذي الذهول
مع أسبوع نهاية عطلة بعد أصدقائنا حال هذا كان نعم، أسابيع. بضعة منذ هدسن نهر
إىل يصلوا أن حاولوا حاولوا؛ ألنهم لهم مدينًا دائًما سأظلُّ ولكن كليًة، هذا م أتفهَّ ووكر!
أخربك أن أستطيع ال منها. الخروج يف ومساعدتنا فيها، نعيش التي املظلمة البرئ عمق
أطلب لم إلينا. يصلوا حتى يقطعوها أن عليهم كان التي واملسافة البرئ، هذه عمق بمدى

لجوانا. دائًما أقول كنُت كما به، لهم طاقة ال فاألمر أخرى؛ مرة ذلك يفعلوا أن منهم
أخرى!» مرات أخذه أصدقاؤنا علينا يعرض أن «أتمنى ليلة: ذات قالت

فنوم مباَرشًة، ووكر فيها نام التي النادرة الليايل إحدى يف الفراش، يف نتحدَّث كنا
اإلثارة عىل يبعث أمر وهو الوقت، ذلك يف نادًرا أمًرا يَُعدُّ الظالم يف بعض بجانب بعضنا
نسبيٍّا الجديد باإلحساس كنت سعيًدا جلدي، مقابل الدافئ بجلدها أشعر كنُت أخرى. مرة
بعضنا رؤية معها نستطع لم لدرجٍة مظلمة الحجرة كانت بجواري. كبري شخص لوجود
حديٍث إىل إال بحاجٍة لسَت فأنت حال؛ أي عىل الدامس الظالم هذا يف ثنا تحدَّ ولكننا بعًضا،

إليك. يستمع وشخٍص مخلٍص،
واحدة، لليلة يأخذه أن أرستك أو أرستي من شخٍص أيُّ يعرض لم أنه «أقصد
قالت، ما حقيقة من ليس ُصِدمُت، األمر.» يف ما كل هذا واحدة. مرة ذلك أمي عرضت
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تفكِّر حتى هي َمن ووكر! يأخذ أن أحد من نطلب أن أي إليه؛ أشاَرْت ما جرأة من ولكن
لن أنهما يخشيان ووكر، من خائفني وكانا العمر، من الثمانينيات يف والداي كان هذا! يف
يعيش كان الذي وأخي نائية، مدن يف يعشن أخواتي وكانت معه. يترصفان كيف يعرفا
أرغب أكن لم ولكني الوقت، لبعض ووكر يأخذَا أن عيلَّ عَرَضا فرانك ورشيكته بوسطن يف
كانت للتدمري. مثاليٍّا مكانًا منزلهم ويَُعدُّ أطفال، عندهم فليس عليهما؛ أفرضنفيس أن يف
وال منَّا، بالقرب يعيشون أقارب لنا وليس أنجلوس، لوس يف وتعيش عزباء زوجتي أخت
املشكلة كانت بل هذا، فعل غرينا إىل نطلب أن يف املشكلة تكن لم املدينة. يف كبري مجتمع

هذا. نتصور أن
أطفالهم من واحًدا كان لو كما ليعيشمعهم ووكر املقربون أصدقاؤنا «أخذ لها: قلُت
ذلك.» فعل عليهم وليس منازلهم. يف العشاء وحفالت األكواخ، يف األسابيع هذه كل …

لهم.» ذلك من أكثر سأفعل كنت واحدة؟ لليلة «لكن
معظم ال. هم لكن ووكر. مثل طفل لديِك بهذا، تقومي أن يعني ماذا تعلمني «لكنِك

الرعب.» يصيبهم الناس
السعيد. والحظ التوفيق ونتذكر أجسامنا، وتتالمس الدامس، الليل يف نتحدث كنا

به. لهم طاقة ال األمر
بووكر، ويمسك يتابع واآلَخر يأكل، أحدنا بالتناوب، نأكل كنا العشاء، حفالت يف
عن يخرج نحٍو عىل رأسه يلكم بدأ أو عدوانيٍّا، ويصبح يهتاج بدأ وإذا هادئًا، يظل حتى
ونعود نخرج كنا ونخرج، األطفال عربة يف أربطه أو كتفي عىل أجلسه كنُت السيطرة،
كنَّا بعيًدا. أستبدلها كنت حفاضه، من تخرج رائحًة وجدُت وإذا دقيقة. عرشين بعد
حني يل األصدقاء يقولها بخري.» «هو املعتادة. والعادات الروتني عىل بالحفاظ ملتزمني
اآليل، املنشار صوت يشبه الذي أعرفرصاخه ولكني رشاب، لتناول أو العشاء إىل يدعوننا
ألنهم أخرى؛ مرة يْدعونا أال منهم أريد وال اآلَخرين، إزعاج عن مسئوًال أكون أن أريد وال
كائن أنه أَر ولم يل، انعكاس ووكر أن أرى كنت األيام تلك ويف أصدقاء. من نملك ما كل
حجورهم، إىل زاحًفا آَخر، إىل ضيف من ينتقل كان هادئًا، ووكر يكون وحني منفصل.
تذكرة يمثِّل كان وقمصانهم، بنطلوناتهم عىل لعابه ويسيل وأَْسِوَرتِهم، ساعاتهم يف يلعب
كثريًا الذين شاكلته، عىل هم الذين األطفال كل بوجود ولكن بوجوده، فقط ليس مستمرة
وإذا بعنايٍة. العشاء حفالت ضيوف الختيار سعينا السبب ولهذا ننساهم؛ أن نحاول ما
إىل ودعوني كثريون اعرتََض سآخذه!» يزعجك، ال «حتى أتدخل: كنُت ما، بشخص ارتبط
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األخري، الفريق عيون يف ظ التحفُّ تلحظ أن يمكنك إذ يعرتضوا؛ لم كثريين لكن معهم، تركه
يلومهم؟ أن يمكنه َمن تركه. يقاومون ال ولكنهم الحديث، يف يستمرون وقفتهم: ويف

والتجول به، باالعتناء لآلَخرين سمَحْت املوضوع: هذا يف مني أفضل جوانا كانت
أُِرسع بالفعل كنُت حني يف عليهم، حقنا واجبهم، هذا أن شعرت أنها وبََدا معه، والجلوس
من الرفض من أحميه أن حاولت لذا يرفضه؛ أن ألحد أريد ال فأنا أيديهم، بني من آلخذه
يكفي؛ ما فيه ألن يجرحه، بأن ألحد ألسمح أكن فلم الطريقة؛ بهذه أحميه فأنا البداية،
رفضه من حتى يشء، أي من لحمايته معه املستمر بوجودي براءته أغلِّف أن أحاول لذا
تشاء، كما تهاجمني أن يمكنك اآلَخرون. يعنينا وال وهو، أنا مًعا، فنحن اآلَخرين. ِقبَل من
تتعرض عندما حالك يشبه األمر شكل. بأي به واملساس إليه الوصول تستطيع لن ولكنك
أقل وهذا الهجوم، ف يتوقَّ حتى وتمكث ما، بمكان وتحتمي تختبئ، فأنت شديد: لهجوم

ذلك. أفعل األقل عىل وكنت كوالده، أفعله أن يمكن ما
أسهل: السيارة يف معه التعامل كان السيارة. ويف الطائرات يف معنا، نأخذه كنَّا لهذا
نقسم وكنَّا األمام، يف وجوانا وأنا الخلفي، املقعد يف يجلسون وووكر وأولجا هاييل كان
السيارة، شنطة يف ونضعها نحزمها أن يمكن التي األشياء قسمني: إىل نحتاجه ما كل
عربة املتعلقات: هذه وتشمل ووكر. أجل من منا، قريبة تكون أن يجب التي واملتعلقات
من اثنتني أو وعلبة أطفال، حفاض ٣٦ تحوي كبرية واحدة عبوة األقل وعىل األطفال،
املالبس من وطاقمني لألدوية، صغريًا كوملان ومربد يستخدمه، الذي الصناعي اللبن
يتقيأ) وكان يسيل كان لعابه (ألن واحدة كبرية حقيبة يف عنق ومناديل أطفال وصدريات
األخرى الحقائب بخالف هذا التسلية. وأدوات اللعب من وحقيبة ذاتها، الرحلة أجل من
أشياءَ نأخذ أن فيمكننا السيارة، يف كنَّا وإذا طيه. يمكن الذي اللعب والرسير/قفص
غريب يشء عن عبارة وهي بالستيكية، و«وثَّابة» اللعب من آَخر صندوًقا بالطبع؛ أكثر
املنتصف، يف معلَّق قماش مقعد وبه وأرجواني، وأخرض أصفر لونه للتأرجح بالستيكي
كانت الغريب. اليشء هذا يحب كان الحجرة. يف لألمام نفسه دفع أو الجلوس يمكنه حيث

كثريًا. يقفز ثم عريضة ابتسامة يبتسم كان القفز؟» تحب «هل تسأله: جوانا
ا، حقٍّ صعبًا أمًرا كان بهذا القيام ولكن الجوية، الرحالت يف أيًضا معنا نأخذه كنَّا
جوانا أمَّ — وجيك جوان لنرى فقط به نقوم كنَّا الذي الصعب السفر من نوع وهذا
لعب قفص نضع (كنا الكريسماس بأعياد االحتفال أجل من بنسلفانيا يف — أمها وزوَج
عىل النوافذ فتح مع التدفئة، شديدة الضيوف حجرة يف املتشابهني الرسيرين بني ووكر
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ال حتى نُسِكته أن ونحاول بالليل، مًعا رعايته ونتوىل الشتاء، فصل يف حتى مرصاعيها
(اشرتى العاملي. ديزني والت منتجع لزيارة فلوريدا إىل أيًضا نذهب وكنا اآلَخرين)، نوقظ
املمثِّل بيو، بادري إىل َل وتوسَّ ووكر، باسم غفران صكوك مخلص، كاثوليكي وهو جيك،
يرصخ وتجعله ستستجيب ووكر أذن كانت إن قطُّ ندري نكن ولم للقديسني.) املحيل
إن أو أيًضا)، نحن (وتجعلنا بالجنون يصاب سيجعله الطيارة يف كونه أو صوته، بأعىل
انطبعت وقد السحاب، يف النافذة من ويحملق املقعد يف يرقد أو سينام ذلك من بدًال كان

ذلك. قطُّ ندري نكن لم ابتسامة. وجهه عىل
موجودة غري أولجا تكون فحني أطفال، بجليسات نستعني كنا الطارئة، الظروف يف
وكاالت من أطفال جليسة نستأجر كنا الكبرية، واألعياد رأسالسنة ليلة يف كما إجازة، يف أو
ويف ممتازات، أطفال جليسات ُكنَّ املعاقني. األطفال رعاية يف املتخصصة املؤقتة الرعاية
قليًال يشبه فاألمر تتعامل، َمن مع تعرف أو تقابلهن حتى ولكن ا، جدٍّ هادئات الغالب
أطفال لرعاية متاًحا يكون أن يمكن َمن أقصد، مستأجر. الفقاري حيوان مع طفلك ترك
غريب، شخص يصل كان األطوار. غريبي أشخاًصا منهن كثري كان السنة؟ رأس ليلة يف
ا جدٍّ طبيعيٍّا أمًرا أن أتظاهر وكنُت الباب، عند طبيعي بشكل خجولة عرجاء عمالقة امرأة
أهًال، «آه، ساعات: ست ملدة غريٍب لشخٍص ابنتي) (وغالبًا املعاق ابني أسلِّم أن العالم يف

إين.» أنا تفضيل، ترشفنا، حالك؟ كيف الغريب، الكائن أيها
الوحيد. الرد هي تكون الغريب الكائن من مرعبة وزمجرة

يستطيع ال أنه أعلم بالطبع ووكر؟» يا أهًال، تقول أن يمكن هل ووكر! … لِك «أقدم
متالئمان أنكما يبدو «هنا، أقول؟ أن مني املفرتض من كان ماذا ولكن أهًال، يقول أن
أُِرِك «دعيني قوله: أستطيع كنت الذي الوحيد اليشء أقول كنت ذلك، من بدًال ا.» جدٍّ

حجرته.»
وحفاضاته، ومالبسه، طعامه، هذا ووكر؛ لروتني املعتاد الرشح نبدأ كنَّا ذلك، بعد
يأخذ نفسه: الروتني هاك ثم ورسيره. اللعب، وحجرة وحجرته، املالبس، تبديل وحجرة
من علبتني ثم الوقت، ذلك يف هذا من مكعبة سنتيمرتات و٤ الوقت، ذلك يف الحقنة هذه
اليشء، بذلك اليشء هذا رابطًة هكذا، إياها وتعطينه ساعات، أربع كل الصناعي اللبن

وهكذا. الفتحة، تلك يف األداة وهذه
من البالغة املحبوبة ابنتنا إىل مشريين األمور.» تلك كل هاييل «تعرف نقول: كنا
يف كبري د معقَّ منزل سباكة نظام رشح بمحاولة قليًال أشبه األمر كان سنوات، أربع العمر
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مرسعني نطري أن «نريد» كنَّا بالطبع الباب، خارج مرسعني نطري أن قبل دقائق خمس
الباب. خارج

هؤالء كان ما دائًما حقيبتها؟ حقيبتها. محتويات … الغريبة املرأة تُفرغ ذلك بعد
استنشاق وأجهزة بخاخات غريبة؛ أشياء بها صغرية سفر حقيبة يحملن الجليسات
رغيف املرات إحدى يف ذلك يف (بما خفيفة ووجبات لليد، كريم وزجاجة بهن)، (خاصة
ووجدت بنزهة؟») ستقوم هل نذهب؟ بعدما ستفعل «ماذا جوانا: قالت بأكمله؛ خبز
بعد وعدنا الصعود، صعبة الساللم — عديدة مرات للبيت جاءت والتي — إحداهن
مستيقظ ودائًما جيدة، وبحالة مستيقظ وووكر املعيشة، حجرة يف لنجدها الليل منتصف
املقاطعات منطقة يف القاطنة كاملرأة معينات؛ جليسات ل تفضِّ هاييل وكانت تماًما.
املرأة مثل وأخريات الريف، يف الحياة حول قصًصا تحكي كانت التي الكندية الساحلية
واحدة حلوى، كيس يف املوجودة الحمراء الحلوى كل هاييل تعطيها أن عىل أرصت التي

ووكر. صنع من عالم بنا، خاص عالم يف نعيش كنا األخرى. تلو
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كان لو حتى والد؟ أي به يمر ا عمَّ يختلف به نمر ما هل السؤال: هذا أسألك دعني لكن
مشقًة؛ أكثر ربما تجربتك؟ عن اآلن حتى تختلف حياتنا هل طفل، كأي طبيعيٍّا طفلك

النوع؟ يف فعًال تختلف هل ولكن األحيان، أغلب يف حدًة أكثر نعم،
الذين املعاقني األطفال آباءَ أيًضا، الناس هؤالء قابلت باإلعاقة. يتلذذون ن ممَّ نكن لم
أكره واألفضلية. بالذنب يشعرون اآلخرين وجْعل فيها، هم التي باملعاناة يستمتعون
ذواتهم عىل إشفاقهم بأن وتظاُهرهم الغضب يف بأحقيتهم شعورهم وأكره الناس، هؤالء
فهم مساعدة، طلب أو تقدُّم، أي تحقيق عىل قدرتهم وعدم وشفقة، شجاعٌة يملُّ ال الذي
يف ذلك أصوغ أن أستطيع ما بقدر — حني يف ظروفهم، مع العالم يتكيف أن يريدون
وزوجتي وهاييل ووكر حياة حياتنا؛ بأن العالم يعرتف أن يسريًا؛ طلبًا إال أريد ال — كلمات
أني أدرك واالنشغال. الرتكيز درجة عدا فيما آَخر، شخص أي حياة عن تختلف ال وأنا،
عىل قادًرا تزال ال كيف ذلك؟ فعل من تتمكن «كيف الغالب: يف الناس يسأل واهًما. كنُت
إنسان، أي يتصوره مما أصعب األمر بسيطة: واإلجابة هذا؟» مثل ابن وعندك الضحك،
ألم معكم؟ البيت يف عليه تبقون ملاذا يقولوه: لم وما أيًضا، أكثر وُمجٍز ُمْرٍض ولكنه
الوالدان يتحمل ال حيث الرعاية؟ فيه يجد أن ووكر مثل لطفل يمكن ما مكاٌن هناك يكن
اآلن حالهما ومراعاة والعيش للعمل فيه ليتفرََّغا الوقت بعض لهم ويتيرس كله، العبءَ

املستقبل؟ ويف
مكان يف ووكر يعيش أن يتعنيَّ أنه أدرك كنت أيًضا. السؤالني هذين نفيس سألت
أتناول وكنت سنوات، عدة بعد بالتأكيد هذا ولكن األمر، نهاية يف املعاقني برعاية خاص
أن «علينا اإلفطار: عىل مرة ذات عفوي بشكل قلت البيت. يف حتى عرًضا، املوضوع هذا
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يف وأنا املشكلة يف أفكِّر كنُت ما غالبًا رعاية.» ملكان األجل طويلة انتظار قائمة يف نضعه
بالليل. الفراش

لذلك.» مستعدة لست «أوه، جوانا: ترد كانت ما ودائًما
بعُد.» فيما اآلن، ليس ال، «ال، لها: وأقول

هذا عن يتوقَّف ولم نفسه، ويعض أذنيه يؤذي بدأ الثانية، سن ووكر بلوغ بمجرد
ظهر عكسذلك. واتضح واألذن، األسنان يف ألٍم من يعاني أنه ظننا العام. ونصف عام ملدة
،١٩٩٩ عام مارس شهر يف لووكر الطبي السجل يف مرة ألول الذات» «تشويه مصطلح
كان الرأس. يف نفسه رضب إىل يتحول بدأ وبرسعة قليل. بوقت الثالث ميالده عيد قبل
يف وتبعناها الشديد» «اللكم ذلك عىل هاييل وأطلقت البارع، املالكم يفعل كما نفسه، يلكم

ذلك.
وقيامه بأصابعه، األشياء مسك يف أكرب دقة ما: حدٍّ إىل ًما تقدُّ يحرز كان أنه املفارقة
كريم فاأليس يبلعه، تجعله أن استطعت إذا كريم. األيس يحب (كان قليًال. بنفسه باألكل
تتبع بإمكانه وأصبح نفسه.) الوقت يف — الربودة من — ويعبس يبتسم يجعله كان

املجنون. مثل كثريًا والغمغمة شخص، توديع عند بيده واإلشارة األشياء
معنا. التواصل عن َف توقَّ ثم

مشهورة، تأهيل إعادة لعيادة أخذناه ذلك. من بُْت تعجَّ للذات؟! كراهية السبب هل
إلعادة بلورفيو «مركز اآلن ى تُسمَّ (وهي ماكميالن» بلورفيو األطفال رعاية «مركز ى تُسمَّ
األماكن يف سلوكي. معالج حالته عىل اطلع حيث تورونتو، شمال يف األطفال») تأهيل
دكتور والحظ بطفلنا. نفعل كنا عما يتساءلون الكدمات عليه الناس يرى حني األخرى

التواصل.» يستطيع «ال أنه ساوندرز
أحيان ويف األلم، من ويرصخ بعنف نفسه يرضب حني شديًدا أمًلا ووكر يتألم أحيانًا
كان أنه يعرفنا لكي أو رأسه، بها يريح كطريقة أشد، بصورة يحدث هذا أن بََدا أخرى
نطيقه ال محزن أمر وهذا — أحيانًا الحديث. باستطاعته كان إذا شيئًا يقول أن يمكن
نخمن. أن علينا وكان لنا، يشء أي قول يستطيع ال مباَرشًة. ذلك بعد يضحك كان —
— وظيفي د توحُّ بأنها ووكر تشخيصحالة تَمَّ املتخصصني. من بكثري حياتنا وازدحمت
إصابته إىل إضافًة — بذلك مصاب أنه لو كما يترصف كان ولكنه إكلينيكيٍّا، ًدا توحُّ ليس
والسليكسا، الربوزاك بأدوية ساوندرز دكتور وعالجه والجلد. والوجه القلب بمتالزمة
الفصام؛ مرض عالج يف يُستخَدم النفسية، لالختالالت مضاد دواء (وهو والريسبرييدون
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األدوية. هذه نفًعا تُْجِد لم ولكن األطفال)، عند القهري الوسواس سلوك ف يخفِّ إنه إذ
إجراء من ساعة وبعد مربًحا، رضبًا يده رضب بنسلفانيا، يف نحن وبينما مرة وذات
دوالر ألف ١٤ بقيمة فاتورة (ودفعنا املستشفى يف ليلًة قىض اإلصابة، لعالج ليده جراحة

أمريكي).
سبيل عىل فأكثر. أكثر مرعبة جوانب تسجل ساوندرز الدكتور مالحظات بدأت
نظرة وبخاصة الصباح، ذلك أتذكر أيام.» ٢-٣ ملدة لألذنني الشديد» ««اللكم املثال:
إيلَّ ينظر كان بعنٍف. نفسه رضب حني ووكر وجه عىل حلَّْت التي الشديدة الحزن
ذلك يوقف أن وأراد نفسه، يؤذي أنه وعلم وخاطئ، سيئ أمر هذا أن وأدرك مباَرشًة،
شهر ومنذ وعاليًا. مخيًفا البسيط نحيبه وأصبح أنا؟ أستطيع ال فلماذا يستطع، لم ولكنه
ورسعة تعاسته الطبي سجله يف إدخال كل ذكر ،٢٠٠٣ عام ربيع إىل ٢٠٠١ عام يونيو

انفعاله.
الرؤية؟ عىل قدرته تنخفض هل االنتهاء؟ عىل توشك التعلم يف فرصته أن علم هل
ساوندرز الدكتور خط حتى أيام.» ٥ ملدة بائس وصياح العدواني، السلوك من ساعة ٧٢»
النهار، طوال «رصاخ الصاخبة. الزيارات فوىضتلك وأذهله واضح، وغري دقيق غري أصبح

إيقافه.» مطلوب
أنيقة مالبس يرتدين أمهات من فيها بما الطبيب، عند االنتظار حجرة من أخاف
ووكر مع الدخول عند ولكن طيبني، أناًسا دائًما كانوا جيد. بشكل يترصفون وأطفال
مكوَّنة كفرقة الكنائس إحدى أقتحم وكأني أشعر كنت بعنف، رأسه ويلكم يرصخ وهو
ليس «نعم! أغني: وأنا مؤخرتي يف موجودة النارية األلعاب وإحدى عاٍر واحد رجل من

موز.» لدينا
العام ذلك من ديسمرب شهر من ٢٩ يوم يف ذلك ساوندرز دكتور ن يدوِّ باكية.» «أم

للرعاية.» عاجل «دخول املخيف.
الطبيب عند من عائدين املنزل إىل متجهني السيارة ركبنا أيًضا. اليوم ذلك أتذكر
ينخفض وهو صياحه سمعت نام. حتى والعبناه مناه، وحمَّ أطعمناه، ثم ووكر، ومعنا
من جاءت الليلة تلك يف ولكن ووكر، ينام حني بالراحة جوانا تشعر ما عادًة تدريجيٍّا.

جسمها. حول ذراعيها وتلف باكيًة، السفيل الدور إىل نومه حجرة
تهدئتها. نستطع ولم ذهب؟» أين الصغري، ولدي ذهب لقد … ذهب «لقد وقالت:

مما مخرج عن جديٍّا أبحث التايل اليوم صباح يف بدأت السبب، تفهم قد ولعلك لذا،
خارج ما مكانًا ووكر، فيه يعيش مكانًا أجد أن عيلَّ كان ولكن جوانا، أخرب لم فيه. نحن
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يف فعلتها التي األشياء أكثر إنه سنوات، سبع سيستغرق األمر أن أدرك أكن لم بيتنا،
نهائيٍّا. يفارقني لم واأللم إيالًما، حياتي

∗∗∗

توجد التي الهادئة الجزيرة يف هذا كان لووكر، تقرأ لهاييل صورة العمل يف مكتبي عىل
الذي الكتاب يف ووكر وينظر الرسير، عىل جنب إىل جنبًا يرقدان الصورة، يف الشمال. يف
تقوله مقطع أي يفهم كان إن أدري وال فيه. كلمة بكل مأسور وكأنه هاييل، يدي يف
عليه ويستحوذ معها، لكونه غامرة بسعادة ويشعر صوتها، سماع يمكنه ولكن ال، أم
ال ألنه ووكر؛ اللحظة وأصبحت اللحظة، هو أصبح لقد الذكية. الكبرية أخته حب بوضوح
للحارض النادرة البيئة يف عاشت اإلنسانية الحياة يف تجربة فووكر يكونه. آَخر يشء يوجد

البيئة. تلك يف الحياة قيد عىل يستمرون َمن ا جدٍّ وقليلون الحايل،
مجلة: يف مرة ذات قرأتها التي سولرت جو ماري بقصيدة الصورة تذكِّرني

األيام تلك منَّا أحد يتذكر ال
نظرة أول من املارون الغرباء بنا يعجب كان حني
الشارع. يف امليش أجل من أو الحياة، أجل من فقط
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االبتسامة. منَّا ويستجدون أسمائنا، كل عىل يثنون
حبيبي يا قليل بعد أيًضا أنت

هذا، كل ستفقد
إياها، أمنحك قبلة، تطلب عندما

الحب يتكسب بأن اإلنسان عىل الحب يحكم كيف وتتعلم
عنه. نتحدث أن بمجرد

الكثريون. يحبه ذلك ومع أييشء، يطلب ال إنه هناك، يقلقه ما ووكر ولدي ليسلدى
الصورة. بهذه عليه هينًا األمر يكون أن أشك ولكني

النوم: يف استغراقنا قبل نتحاور الفراش، عىل نرقد وكنَّا الليايل، إحدى يف جوانا قالت
طفيل يف أفرط أن يمكن «ال الوقت: طوال يقولون اآلَخرين املعاقني األطفال آباء «أسمع
ووكر يف سأفرط سأفعل، ولكني يشء.» أي مقابل فيه أفرط أن يمكن «ال ويقولون: «…
املدرسة، يف متوسطة تقديرات عىل يحصل ا جدٍّ عادي طفل عىل الحصول بإمكاني كان إذا
أجله من فيه أفرط ولكني أجلنا، من أو أجيل، من فيه أفرط ال أنا الفور. عىل فيه سأفرط

ا.» جدٍّ ا، جدٍّ صعبة ووكر حياة أن أعتقد هو.
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أردنا إذا أو املعاقني، لرعاية مكان إىل ووكر انتقال عن نتحدث كنَّا سنوات سبع ملدة
املعاقني، لرعاية مكان إىل ووكر انتقال موضوَع بحذر أثري كنُت سنوات سبع ملدة الدقة:
لم ولكننا بذلك، نقوم أن علينا كان لقد االحتمال. هذا يواجه أن منَّا أيٌّ يستطع لم ولكن

فعله. نستطع
سكينر، صندوق يف فرئان ُوِضعت ذلك. قبل عنها قرأت بتجربة املأزق هذا يذكرني
من الهرب من الفأر بها يتمكَّن التي الوحيدة والطريقة الصندوق، أرضية كهربة ْت تمَّ ثم
كان املنصة يستخدم فأر أي لألسف، لكن عالية، منصة إىل القفز هي الكهربائية الصدمة
يحبه ال يشء وهو رشجه؛ فتحة إىل مباَرشًة ا جدٍّ البارد الهواء من حادٍّ تيار بتوجيه يُعاَقب
مفرَّ ال الذي املأزق لهذا تعرَّضت التي الفرئان عىل رسيًعا يظهر وبدأ يبدو، ما عىل الفرئان

الفرئان. شعور جيًدا أدرك تقليدي. فصامي سلوك منه
حجًما، يزداد وكان رطًال، ٦٥ من يقرتب وزنه كان التاسعة، سن ووكر يبلغ أن قبل
أصبحت وفجأة عاًما، ٤١ وجوانا عاًما، ٥٠ العمر من أبلغ كنت العمر. يف نحن نتقدم بينما
القماش من مصنوعة حقيبة َسْحب مثل العلوي الطابق إىل ووكر حمل إن مراهقة. هاييل
أربع وملدة ليلة كل ساعات لثالث النوم بدأ القاع. يف الثَِّقل كلُّ ويتمركز حديدية، كرات بها
حياتي. يف جديًدا مظهًرا العيني النصفي الصداع وأصبح صحتي، عىل يؤثِّر متصلة لياٍل
خاصًة آلَخر، وقٍت من علينا يحلُّ اليأس أن ويبدو الوضع؟ هذا يستمر أن يمكن متى إىل

ووكر. حالة تتدهور عندما
َصة املخصَّ بها املوثوق املساعدة ومراكز املعروفة الرعاية دور أخبار أتابع ظللُت
كعدم مختلفة؛ بحجج املحاولة تفشل أحدها، مع أتواصل مرة كل يف لكن عقليٍّا؛ للمعاقني
الصغار. لألوالد مناسب غري املكان كون أو تمويل، وجود عدم أو شاغر، مكان وجود
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قائمُة املدينة؛ شمال يف تقع التي عقليٍّا باملعاقني الخاصة املشهورة املؤسسات وإلحدى
املعاقني برعاية امَلعنية املحلية الرابطة إىل انضممُت األطفال. تقبل وال عاًما لعرشين انتظاٍر
مبكٍر. وقٍت يف لووكر مكانًا وأجد املنظِّمني إىل بنفيس أتودَّد أن أمل عىل وذويهم، عقليٍّا
املدينة شبكة يف الرعاية ألماكن املتقدم سن متوسط أن املنظمون أبلغني ذلك، من بدًال
كبرية وبحاجة السن كبار من والداه يكون وأن داون بمتالزمة املصاب للشخص عاًما ٤٠
طويل طريق أمامنا يزال ال أنه ُمدِرًكا الحوار هذا من انرصفُت رعاية. بدور أماكن إىل
جدران خارج فاملشهد معنا؛ ووكر نبقي أن أردنا أننا عجب ال املستقبل. يف لنخوضه

لزوال. رواية مثل يبدو اإلعاقة، أشد للمعاقني العامة الرعاية أماكن عالم يف بيتنا،
األيام خالل — سنتان عمره ووكر كان حينما لسنوات. اليائسة الحالة هذه يف عشنا
إنه يل: قيل برجل معاقة ابنٌة له صديٌق عرَّفني — نفسه فيها يَْلُكم بدأ التي البائسة
فهم الناس: هؤالء عن سمعت لقد للمعاقني. محاميًا يعمل كان مشاكيل، يحل أن يمكن
أحد. يراهم ما نادًرا ولكن كثريًا عنهم الناس يتحدَّث التي األسطورية باملخلوقات أشبه
ليس (ولكن محددة قضايا يتوىلَّ شخص الخاص؛ والوكيل باملدير أشبه املحامي كان
املعقدة اإلجراءات بريوقراطية يف يوكله الذي الشخص عن نيابًة ويتدخل قضية)، أي
ما تحديد يف األُرس يساعد املحامي هذا كان الخاصة. االحتياجات بذوي املتعلقة والكبرية
يضغط ثم البريوقراطية، املنظومة عىل للهجوم لهم املناسبة الخطة ووضع يحتاجون،
من مرتب مقابل املحامون يعمل الغالب ويف واملال. والدعم الرعاية عىل الحصول أجل من
وتموِّلها الربح إىل تهدف ال مؤسسات العادة يف هي والتي االجتماعية، الخدمة جمعيات

حكومية. وِمنَح خريية جمعيات
خالله من تسري ا عامٍّ حكوميٍّا نظاًما هناك أن ْرُت تصوَّ املحامي، أقابل أن قبل
بما يترصف واحد «كل املحامي: يل قال إذ مخطئًا؛ كنت اإلعاقة. قضايا من قضية كل
وأضاف: عنق، ورابطة بذلة ويرتدي عمره، من الثالثينيات يف املحامي هذا كان يناسبه.»
عناء بعد التحقوا أطفال عن وأخربني غريك.» عليه يحصل أال يمكن عليه، تحصل «ما
دوالر مليون ويدفعون شققهم لديهم وآَخرين الخاصة، االحتياجات لذوي رعاية بدور
ثم يساوم؟ وكيف يطلب ن وممَّ الفرد يطلب كيف عىل: يعتمد فاألمر الدعم؛ لفريق سنويٍّا

جيد.» وهذا كثرية، احتياجات ِلُووكر «لكن أضاف:
من القليل عىل حصلت إذا ألنك تريد؛ ما عىل تحصل حتى تنتظر أن والحكمة
عىل طفلك حصل إذا اآلَخر، الجانب عىل املزيد. عىل تحصل أن الصعب فمن الحكومة،
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هذا محصلة إن االنتظار. قائمة ذيل إىل فستعود ذلك، ورفضت محرتمة دار يف ما مكان
املعاق الطفل والَدِي يجعل مما بنتائجها؛ التنبؤ يصعب عادلة، غري بلعبة أشبه التفاوض
النهاية. يف عليه يحصالن يشء ألي االمتنان أشد وممتنَّني نفسه، الوقت يف اَعنْي وطمَّ َقِلقني
طوال ووكر عاش فإذا تهاجمني. بالذنب للشعور غرابة وأكثر جديدة أشكال وبدأت
سنويٍّا، األقل عىل أمريكي دوالر ألف ٢٠٠ إىل التكلفة فستصل جيد، رعاية مكان يف الوقت
معي ليس أمريكي. دوالر ماليني ٨ التكلفة إجمايل فسيكون الخمسني، سن إىل عاش ولو
التي الكندية املقاطعة تورونتو، يف نسمة ماليني ٨ يعيش كان ولكن دوالر، ماليني ٨
دوالر؟ عىل منهم شخص كل من يحصل أن يستحق ووكر أن يعني هذا هل فيها. أعيش

بالليل. ذهني تشغل الحسابات هذه كانت
الساعة وبنهاية االجتماعية، الخدمات عالم تفاصيل بكل دراية عىل املحامي كان
ناصية أرفع وأنا له قلت ذلك. له وقلت عبقري، أنه اقتنعت مًعا، قضيناها التي والنصف
متسع لديك وكان هذا، وأردَت هذا، بإمكانك كان إذا ووكر، تمثِّل أن منك «أريد شعري:

آَخر.» لعميل
مجال سأترك فقط: واحد أمر هناك لكن محاٍم، إىل بحاجة هو … ذلك «يرشفني قال:
فقد فجأًة. تتساقط الحجرة جدران أن لو كما األمر بََدا الوزارة.» لدى وسأعمل املحاماة،
االجتماعية الخدمة وكاالت وقدرت املحافظني، حزب من جديدة حكومٌة السلطَة تولَِّت
سنوات عرش ومرت التمويل. جهاز يف املتمرسني موظفيها أحد إىل بحاجة أنها باملقاطعة

مثله. شخًصا قابلت حتى تقريبًا

مالحظاتي: دفرت من جزء ييل فيما

٢٠٠٣ عام نوفمرب ٢٥
كبرية.» مشكلة «تواجهنا املديرة: جروسمن آالنا تقول ووكر. مدرسة من مكاملة
الغريبة. وسلوكياته حركاته إىل إضافة رأسه، لكم إىل عضنفسه من َل تحوَّ فقد
جروسمن، هم: والحضور صباًحا، التاسعة الساعة املدرسة يف نتقابل
إدارة مجلس من نفسية واختصاصية ودين، توماس الشابان؛ ووكر ومعلَما
العلوي جزؤه فستانًا ترتدي الشكليات عىل حريصة حازمة امرأة وهي املدرسة،
وأنا الرتبويني، املساعدين من واثنان النقش، مربع صويف قماش من مصنوع
وتنظيفه ووكر بإيقاظ الخاصة الصباح معركة أثر عليها زال ما والتي وجوانا،
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الستبدال وقت لديها يكن لم وهكذا وتهدئته، وإطعامه مالبسه يرتدي وجعله
واحٍد. بولٍد لالعتناء كامل جيش معطفها. تحت ترتديها كانت والتي بيجامتها
لكمه لسبب توضيًحا وذلك تحفيز»؛ إىل «يحتاج النفسية: االختصاصية قالت
مسألة إىل لرأسه لكمه يتحول أن «نريد ذلك. عرفت كيف أدري ال لرأسه.

اختيار.»
حياته يعرِّض وهو أسبوع. كل مرة ووكر بشأن الناس هؤالء كل يتقابل
ولكنه روتني، اتباع «يمكنه دين: يقول أيام. عرشة من أيام ثمانية كلَّ للخطر

معه.» الحزم يفيد وأحيانًا … عليه ُفِرض إذا يتضايق
أن له نريد نفسه الوقت يف «لكن قائلًة: النفسية االختصاصية تقاطع

يختار.»
أخرى! مهنة تختار أن لها أريد

أصابني السبب ولهذا لشخصيته، الوصف هذا «أرفض جوانا: تقول
معه.» تواُصٍل نظاِم أي توفري عىل قدرتي عدم من اإلحباط

مربع قماشصوف من املصنوع العلوي الجزء ذي الفستان صاحبة تقول
األشياء؟» مسك عىل كليٍّا اعتماًدا يعتمد «هل النقش:

اعتباره ويكره إنسان، أنه يطمنئ أن ووكر يريد يحدث: أراه الذي هذا
الطريقة من تحرمني أن النفسية االختصاصية تريد واآلن ومختلًفا. غريبًا

كذلك. ليس أنه أخربه أن بها أستطيع التي الوحيدة

∗∗∗

رعاية كابوس من الخروج عىل يساعدنا ما يشء حدوث بانتظار ونحن محاٍم، دون من
التي الخاصة الخدمات إىل نعود أنفسنا نجد تناقص، يف قدراتنا بينما تزايٍد يف حاجاته ولد
والتي — املؤقتة الرعاية خدمات هناك ديمومًة. أكثر لحلٍّ ٍت مؤقَّ كبديٍل الحكومة تقدِّمها
أيًضا ولكنها — أسبوع كل مرتني يوم نصف ملدة املعاق الطفل لرعاية بأشخاص ترسل
يشء كل كان حالتنا. عىل املوافقة تتم وأن إليها، نتقدم وأن وراءها، السعي إىل تحتاج
الوقت لديه وَمن عليها؟ نحصل أين ومن استمارة؟ أي استمارة: ملء يتطلب نحتاجه

ننتظر. أن علينا إرسالها، وبمجرد نرسلها؟ أين وإىل عليها؟ للحصول
ذهني يتذكر الطريقة؛ بهذه ووكر بحياة البارعني الجامعيني الطالب من عدد مر
فرتة دراسة يف متخصصة جوين وديل. وإليزابيث جوين فقط منهم السيدات من املشحون
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املكتبة أمينة بنظرة وتتمتع ومبدعة بارعة امرأة وهي تكساس، من وهي الوسطى العصور
متحمسة أقابلها امرأة أول فهي إليزابيث أما ولطيف. ضخم رفيق لها وكان الجذابة،
ملل ودون بذكاء التحدث تستطيع الدماء»: مصايص قاتلة «بايف التليفزيوني للمسلسل
بجدية. الشعبية الثقافة بمواد الناس جانب من االهتمام هذا آخذ أن وعلَّمتني بطلتها، عن
تعليم تدرس وهادئة، أسود شعرها مخلصة، جامعية طالبة وهي األجمل، فهي ديل أما
يَُعْد ولم الكبار، أخواتها كأنهن كلهن هاييل وتعشقهن معاق. لولد أخت وهي األطفال،
السن، يف ا جدٍّ صغريات فهن املزدحمة. الشوارع أحد يزعجهن مما أكثر يزعجهن ووكر
لهن باالمتنان شعوري ويشبه لهن. كبري بامتنان وأشعر كبريين، وحيوية أمل ولديهن

املروج. يف بكثرة تنمو التي الحشائَش
بعض هناك طويًال. معنا منهن أي تمكث ولم الخاصة، حياتها منهن لكلٍّ لكن
بما عامة بصفة ا جدٍّ عاٍل فدخلنا لذا نعمل؛ وجوانا ولكنني املتاحة، الرضيبية التخفيضات
وهناك التقدم. استمارات َملء بعد ذلك اكتشفنا وقد التخفيضات، لتلك مؤهلني يجعلنا ال
إىل باإلضافة األوراق، من كبريًا ا كمٍّ تتطلب ولكنها املساعدة، األجهزة تكلفة لتغطية برامج
عىل الحصول أجل من أتحايل أن يمكن أني ترى الحكومة أن يبدو الشاملة: املراجعات
كان حال، أي عىل بالفعل! دائًما أردته ما وهذا التغذية، ألكياس وحامل بناموسية رسير
وعندما الوقت. كل ووكر ويرعى يعمل كان كلينا ولكن االستمارات؛ هذه يمأل أن أحدنا عىل
— االستمارات جوانا مألت الوقت، يف أكثر مرونة لدينا تكون لكي حر، بشكل نعمل بدأنا
ثَمَّ ومن أقل، ماًال نكسب كنَّا ولكننا — بهذا للقيام أسبوع كل ساعات أربع تقيض كانت
بالكامل النظام ويشبه هذه. الرضيبية التخفيضات عىل للحصول نتقدم أن بإمكاننا كان

ا. جدٍّ د معقَّ بشكل اليسرية باملهام تقوم التي الكرتونية جولدبرج روب آلة
يشء فهي املعاقني، غري بريوقراطية أما للمعاقني، املوجهة البريوقراطية فقط وتلك
لألطفال العامة بيفريل مدرسة إىل الذهاب يف ووكر بدأ الخامسة، سن يف كليًة. مختلف آَخر
لديهم الذين لألطفال بالكامل َصة مخصَّ مشهورة محلية مؤسسة وهي عقليٍّا، املعاقني
مساحة وللمدرسة فقط، واحد إىل ثالثة املعلمني إىل الطالب معدل حيث عقلية، إعاقة
أو العادية النوافذ من النظر يستطيعون ال الذين لألطفال مصممة وجميلة التهوية جيدة
شهر خالل ففي فوريٍّا؛ بنفسه ووكر ثقة يف تأثريها كان املعتاد. الباب عرب بسهولة امليش
بنفسه. امليش إىل املدرسة يف أخرى إىل حجرٍة من يُحَمل أن إىل الحاجة من حالته تقدََّمت
َصة مخصَّ فاملدرسة املدرسة؛ إغالق نيتها عن املحلية الحكومة أعلنت عام، خالل يف لكن
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تتوافق وال — املعاقني تعليم مجال مصطلحات يف «تمييزي»، مكان أي — للمعاقني فقط
يتعلم حيث النفقات)، يف كثريًا (األقل «الشاملة» املدارس دعم يف املقاطعة سياسة مع
منهما كلٌّ ويألف العادي، الطفل مع جنب إىل جنبًا النظرية الناحية من املعاق الطفل
سياسية وطبقة معني جيل لها ويفضِّ الغالب، يف ممتازة تكون الشاملة املدارس اآلَخر.
الجميع، يناسب ال الدمج أن يعرتفون الرتبويون هؤالء حتى ولكن الرتبويني، من معينة
مثل املتأخرين لألطفال إفادًة أكثر تكون أن يمكن للمعاقني صة املخصَّ املؤسسات وأن

ووكر.
أن منها ذلك، من أكرب أخرى ألسباب بيفريل مدرسة ضد املحلية الحكومة لكن
ولكي الطالب. باستيعاب الخاصة التعليم لوزارة الغامضة القواعد مع تتوافق ال املدرسة
أْن املدارس عىل أنه قرََّر باملقاطعة، التعليم ميزانية يف التخفيضات التعليم وزير يربر
هذا ويسمح األرضية، مساحة من مربع قدم لكلِّ الطالب من معينًا عدًدا تستوعب
دعم يوجد حيث الضواحي، يف و«أكفأ» أحدث مدارس ببناء املحافظني حزب لحكومة
يُعدُّون الذين الليرباليون يعيش حيث الكربى، املدن وسط املدارسيف وإغالق لهم، سيايس
طالبها ألن هذه؛ االستيعاب قواعد مع بيفريل مدرسة تتوافق وال لهم. إزعاج مصدر
رغوية وبُُسًطا متحرِّكًة كراَيس يستخدمون ألنهم أكرب، مساحة إىل يحتاجون املعاقني
فاملؤسسة لذا وعرباٍت؛ واألدوية التغذية ألكياس وحوامَل لعب وغرَف تهوية ووحداِت
املدرسة، إغالق عدم عىل الحكومَة الشعبي الغضب أجرب النهاية ويف لإلغالق. َحة مرشَّ
فرديٍّا اهتماًما يستحقون ال لذا يصوِّتون؛ ال املعاقون واضحة: الحكومة أولويات ولكن

خطة. أية الحكومية؛ الخطة تناسبهم وال كبريًا،
وما أولجا، وبمساعدة الصعاب، كانت مهما ووكر احتياجات تلبية جميًعا حاولنا
والوكالة املتخصصة، والربامج الجامعة، وطالب املؤقتة، الرعاية وأماكن نحن، به نقوم
الروتني وأصبح أعوام، عرشة ملدة األمور تسيري من تمكَّنَّا والحظ؛ واملدرسة، الغريبة،
من قدٍر أي توفري يمكننا وال تتوقف، ما نادًرا الضغوط ولكن أكثر، مألوًفا الخاصبووكر
إليه تأخذنا أن يمكن مما أبعد السفر يمكننا وال واقعية، خطط وضع نستطيع وال املال،
أكثر الطائرات يف ووكر مع التعاُمل وأصبح أكرب، ووكر (اآلن األطفال عربة أو السيارة
لو كما نعيش أن نحاول نحن قريب. جيد مستشًفى به يوجد ال مكان أي أو صعوبًة)،
ووكر، مع فيه أنام أن عيلَّ الذي املكان مثل معيق الروتني ولكنَّ طبيعية، كلها األمور أن
عرش واالثنا أولجا، عىل ننفقها التي واألموال املالمح. محدَّد وغري كئيبًا املستقبل ويبدو
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عىل ننفقها التي واألموال وحدها، الصناعية األلبان عىل عام كل ننفقها التي دوالر ألف
إنها بشجاعة هاييل تقول الجامعة. يف هاييل تعليم عىل كلها إنفاقها يمكن الحفاضات؛
فعًال، َقِلقة طفلة ولكنها النفقات، لتوفري دراسية منحة عىل الحصول جاهدة ستحاول
باستمراٍر أحلم انفجار. حدوث دائًما فيه املتوقع من منزٍل يف العيش تداعيات من وهذا
يف النار عيلَّ وتطلق تالحقني الرشطة وبأن ممتلكاتي، يف َف الترصُّ أسأت قد وبأني باملال،

النهاية.

∗∗∗

،٢٠٠٣ عام خريف ففي املظلم؛ املستقبل أفق يف الضوء من بصيص يظهر فجأًة، ثم
أصدقائنا كوخ يف الشكر بعيد احتفاًال األسبوع نهاية عطلة لقضاء أخرى مرة ُدعينا
كلينج آالن الدائمان صاحبانا وهم: آَخرون، ضيوف أيًضا وُدِعي وكاثرين، جون الطيبني
ماكينزي. وكولني هاجينز لوري القديمان صديقانا وهما آَخران وزوجان كروسبي، وتيكا
عن يتوقف لم فهو سيئة، حالة يف كان ووكر ألن كثريًا؛ إليهم التحدُّث نستطع لم لكننا
فردين بل واحد، فرد اهتمام طلب عن يتوقف ولم نفسه، رضب عن يتوقف ولم الرصاخ،

الصعب. كندا خريف يف أيام ثالثة وملدة موجودين)، أفراد خمسة من أربعة (وأحيانًا
بي اتصلت وكاثرين؛ تيكا من كبرية ضغوط وبعد أسبوعني، بعد لوري بي اتصلت
«هناك يل: وقالت وتفتًحا. تعقًال األكثر القلب ذو منا َمن تعلم فلوري جوانا. وليس أنا
مشرية — بليس» «َرسي مركز يف محامية تعمل امرأة وهو تقابله، أن أريدك ما شخص
مساعدتك؛ من تتمكن قد أنها أرى — وعالجه التوحد دراسة متخصصيف محيل معهد إىل

حقيقيٍّا. كابوًسا تَُعدُّ لوري نظر يف فحياتنا ذلك.» إىل بحاجة ألنك
نحن ما وترى ووكر، حالة وتستكشف املنزل، إىل املرأة ستأتي أخرى! مرة محامية،
عالمتَي بني دائًما موضوعة الكلمة هذه — «حاجاتنا» كانت وإذا حياتنا، وترصد فيه،
العالم يف مكان إيجاد يف مساعدتنا فستحاول يكفي، بما كبرية — ذهني يف اقتباس
ولكني حالته، ن وتتحسَّ يعيش أن لووكر يمكن حيث الخاصة، االحتياجات الخاصبذوي

ذلك. عىل كبرية آماًال أعلِّق ال

∗∗∗
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٢٠٠٤ عام أبريل ٤
أول يف وقالت نيدجفيتسكي، مارجي اسمها ووكر، لقضية محامية عندنا اآلن
التقدُّم يف «سنبدأ املايض: العام يف الكريسماس قبل وذلك فيها، نتقابل مرة
أنني عيلَّ بََدا قد أنه بد ال لووكر.» األمد طويلة رعاية تقديم أجل من بطلبات
فيه فكِّْر بل اآلن، القرار هذا تتخذ أن عليك «ليس برسعة: أضافت لذا ُصِدْمُت،

«. برتوٍّ
ولدهشتي، يُقبَل. حتى سنوات هذا مثل طلب أي يستغرق حال أي عىل
قضاء يف اآلَخرين عىل ويعتمد الحركة يستطيع ووكر أن حقيقة فمجرد
من يعانون الذين األطفال لرعاية ُدور هناك معقدة. حالة منه يجعل احتياجاته
سهم، تنفُّ أجهزة ويغلق وهناك هنا ووكر يتحرك قد ولكن شديد، بدني ضعف
أخرى ُدور هناك ثم األزرار. عىل بالضغط به يشعر الذي املرح باب من وذلك
حالة مع التعاُمل يمكنهم ال ولكنهم الشديدة، العقلية اإلعاقة ذوي لألطفال

العمرية. ومرحلته ووكر، منها يعاني التي البدني الضعف
شهر كل ففي شائًعا؛ أمًرا السابقني النوعني من أليٍّ األماكن قلة أصبحت
داًرا ٧٦ يف فيه يعيشون مكان عن معاق ٢٤٠٠ يبحث وحدها، تورونتو يف
ما ونادًرا سنوات، ثماني بعضهم وينتظر الخاصة، االحتياجات ذوي لرعاية

الرقم. هذا يتغريَّ
جديد فرع من مساعدة عىل الحصول هو الرابح رهاننا إن مارجي: تقول
غري «أطفال مع التعامل يف صة متخصِّ اجتماعية خدمة تقدِّم عريقة ملؤسسة

خدمتهم». وتصعب عاديني
شعوري ولكن البيت، غري آَخر مكان أي يف ووكر عيش فكرة يل تروق ال
حتى وحده يكون أن يستطيع ال فهو ف؛ الترصُّ علينا ترًفا. يَُعدُّ اآلن بالذنب
يخرج أن عليه النهاية ويف اليوم، يف ساعة ٢٤ ملساعدٍة يحتاج فهو دقيقة، ملدة
الثامنة سن يف إذ بنقله؛ نُبكِّر أن جيدة فكرة إنها مارجي: تقول املنزل. من

الصعوبة. يف غايًة األمر سيصبح عرشة
يف منَّا أكرب مارجي املعيشة. حجرة يف كانت لبيتنا لها األوىل الزيارة
رمادي وشعرها طويلة وهي عمرها، من الستينيات أوائل يف تكون ربما السن،
وال تتحدث، ما أضعاف عرشة وتستمع تماًما، هادئة وهي كتفيها، حتى ينسدل
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الفور. عىل بها أُعَجب جعلني مما االجتماعية؛ الخدمات مصطلحات تستخدم
بدار ووكر إلحاق عن إليها والتحدُّث معها الجلوس عىل وافقت جوانا وحتى

مفاجأة. ا حقٍّ إنها األمد؛ طويلة للرعاية
مكان إىل يذهب أن ونريد … بالحب ووكر «يستجيب ملارجي: جوانا تقول

بعضه.» وليس كله، يحبونه حيث
اإلطالق. عىل مكان أي إىل يذهب أن تريده ال مثيل وهي ذلك، تقصد ال لكنها

من التسعينيات يف فوالدي تحديده. نستطيع ال يشء ما، يشء يف ووالدي ووكر يتشارك
عرشَة خمَس ملدة رياضية تدريبات يمارس زال وما العمل، إىل يذهب زال وما العمر،
سن يف سيارته قيادة عن َف توقَّ وقد ذلك، ويكره بضعفه يشعر ولكنه صباح، كلَّ دقيقة
مرة سيارته قيادة إىل سيعود أنه يرى زال وما رقبته، يف إصابته بعد والتسعني، الثالثة
امليش يمكنه فال كبرية؛ بدرجة عليه الضغوط ف تخفِّ السيارة ولكن هذا، يحدث لن أخرى.
ماضيه. يف كان الذي الرجل يصبح أن يمكنه بالسيارة ولكن الناس، بعض مثل رسيًعا

ووكر. به ب ألقِّ ما وهو هنري، األوسط واسمه بيرت، اسمه
منزل يف يعيشان فهما واِلَداي، ملساعدة األسبوع نهاية عطالت يف بالسيارة أذهب
أنشطة ذات ضاحية أطراف يف الريف من تبقى ما آِخر نهر، بجوار وحدهما صغري
إىل يذهب كأْن املهام، بعض قضاء أجل من سيارتي ويحتاج إيلَّ أبي يحتاج متنوعة.
متجر أو األشياء، تدوير بإعادة الخاصة املختلفة األماكن أو الخمور، متجر أو الحالق،
عىل السعادة إدخال أو األوردة، ع توسُّ لعالج للمستشفى األسبوعية الزيارات أو البقالة،
هنا ومن الحركة، عىل قادًرا يصبح حتى يستميت فهو اآلن، ُمتََعُه يمثِّل سبق ما كل أمي؛
— الجانب إىل برجليه يميل ثم الباب، يفتح السيارة: من للخروج الثالث الحركات تأتي
عىل أنه لو كما الباب، إطار جانبَْي إىل ذراعيه يبسط ثم — نعم» نعم، ذلك؟ تستطيع «هل
للوراء، الصخرة سيسنا. رشكة طائرات إحدى من بعيدة منطقة إىل باملظلة الهبوط وشك
فعًال تمكََّن هل لألمام! الرمية ملنع معادل ِثَقل انطالق! استعداد! و… جاهز واملنجنيق
يف الفواتري دفع أو اللبن لجلب فقط يُستخَدم البرشي، املقالع مرحى! نعم، الخروج؟ من
ال حتى عاًما، ٩٤ العمر من البالغة وأمي هو يستخدمهما مرصفني أحد وهو املرصف؛

واحد. مكان يف أموالهما كلِّ بوضِع يخاطرا
املقدس. الكتاب نَُسخ إحدى يف املستخَدم البصيل الورق مثل ضعيف والدي جلد
القيام وحاولُت نسيُت إذا يجفل وهو نتقابل، حني كتَفيْه حول ذراعي أضع أن اعتدُت
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بأي الخلع هذا تجنُُّب عيلَّ ويجب مكانه، من ما شيئًا أخلع أن أخىش كنُت ذلك. بعد بهذا
متجر ثم األشياء، تدوير إعادة أماكن ثم املرصف، — الروتني يتغري ال أشكاله. وبكل ثمن،
الطريق؟» هذا يف تسري «ملاذا السيارة: يف وهو يسأل املسار. وال — الرتتيب بهذا البقالة،
املواعيد عن مبكًرا يصل وهو نفسها. الكربون جزيئات وجود يف شكَّكت أنني لو كما
لفمه األيرس الجانب من لعابه به يمسح منديًال ويحمل دقيقة، وأربعني بخمٍس املحدَّدة
شخصيٍّا؛ تزعجه هي بل يكرهه، شيئًا فقط ليست فالشيخوخة أراه، ال أني يعتقد حني
فهو عنه؛ املعروف ظه تحفُّ يقل قواه، تخور وبينما قليًال. الطبع حاد وهو متقلب، فمزاجه
بعض؛ بعضهما ضعَف يدركان أنهما فيبدو ووكر؛ مع يكون عندما إال اآلن، املزاج سيئ

اآلَخر. عىل منهما كلٌّ يصرب ولذلك
ويمسك العجوز، الرجل أمام الولد يقف نفسه: اليشء يحدث فيها يتقابالن مرة كل
يفعله ما والدي ويعرف يبتسمان. ثم بك.» «أهًال ويقول: عينيه يف وينظر بيديه والدي
يتسلل ثم وألخي، يل يقول أن اعتاد كما سنودجراس.» يا بك، «أهًال أحد. يخربه أن دون
يرى ال ألنه كيف أدري وال يعرفه، ووكر دقيقة. عرشين ملدة يتحرك وال حجره إىل ووكر
ال ببساطة فهما يحبانه؛ ال والديَّ أن هو ذلك يف السبب أن صحيًحا ليس كثريًا. جده
ميالده، عيد يف له تهنئة بطاقات يرسالن وهما فيه، يتسبََّب أن يمكن الذي القلق الن يتحمَّ
زرتهما، كلما حالته عن ويسأالن الكريسماس، يف مناسبة هدايا له نشرتي أن منَّا ويطلبان
املباِرش واستهدافه لبيتهما يأتي عندما ووكر فيها يتسبَّب أن يمكن التي الفوىض ولكن
هذا ال، بأمي؛ الخاصة العتيقة األلعاب طاولة عىل موجودة كالسيالريا زهور بها لَزْهريَّة

للجراثيم. املحاِربة أمي بشدة يُغِضب أن فقط ألنفه ويمكن مريًحا، أمًرا ليس
الطبيعة، يف يشء كأي تحبه — سييس اسمها — فهي ذلك؛ يف شك ال تحبه، هي
لو كما حديقتها، سفح يف النهر أو ورودها أو بها الخاص الربي الياسمني نبات مثل
بداخلها، توجد التي الريفية البنت إنها سميك. طبيعي راسب مثل عروقها يف يجري أنه
السمينة — هذه الريفية البنت ولكن هي. كما الطبيعة مع يتعامل الذي الكادح العامل
دوائه، وجرعات أنابيبه العلمية؛ احتياجاته يزعجها — الرشسة وحتى والشجاعة والقوية
عليها سيكون التي اإلعاقة بدرجة فيه أخربتها الذي اليوم ويف أكثر. تؤذيه أن وتخىش
عىل قدرته أن علمنا بعدما فيالدلفيا، يف األطفال مستشفى إىل رحلتنا بعد هذا وكان —
— ثالثًا أو سنتني العمر من بلغ طفل قدرات تتجاوز لن كثرية أخرى أمور وعىل القراءة
ويداها إيلَّ ونظرت الرائع، بيتها يف التليفزيون حجرة يف صغرية أريكة عىل تجلس كانت

وقالت: األريكة، طرف إىل تقدَّمت ثم فعل، رد أيَّ تُبِدي أن دون حجرها، يف
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هو.» كما نحبه أن إال حينها علينا ما «حسنًا،
ووكر جعلها فلربما الطوق: عن أشبُّ كنت حني يفَّ رأت مثلما هبًة ووكر يف تَر لم
«ما — الحريف باملعنى ا ردٍّ هذا يكن لم معجزة)، ولد فهو كذلك، األمر كان (وإذا رفًقا أكثر
وتتمتع االنتظار. يف دائًما، املتاح الوحيد الرد ولكنه — هو.» كما نحبه أن إال حينها علينا

الحقيقة. كبد إصابة بموهبة أمي
وإذا اآلخر. بيد يمسك كالهما ويجلسان حفيده، صديق والدي يَُعدُّ أخرى، ناحية من
رائًدا عمل الذي والدي وكأن اآلن!» ف، «توقَّ وبَْحِريَّة رسيعة عبارة سيسمع ووكر، ر تذمَّ
ويشعر هذا، ينجح ما وغالبًا الخدمة. إىل يعود امللكي البحرية سالح يف لسنوات بحريٍّا
اليشء؟ هذا ما ولكن نفسه؛ اليشء ينتظران وربما مًعا، لالنتظار بالسعادة والحفيد الجد
ووكر. أصبحت الذي وأنا أنا أصبح الذي الرجل هذا تراهما. حني ببالك يجول قد ما هذا

ويل. وللولد، العجوز، للرجل الحرية؛ وتلك د، الرتدُّ وذلك التعثُّر، ذلك
سن يف وهو ١٩١٨ عام داخليٍة مدرسٍة إىل أُرِسل إذ عاطفيٍّا؛ رجًال والدي ليس
آَخر أٌخ وتَرَك ما. عسكريٍة معركٍة يف سفينة متن عىل هارولد، العزيز أخوه ومات الرابعة،
ن يحسِّ ووكر ولكن ذلك. بعد منهما أيٍّ سرية تأِت ولم أخرى، مرة عنه يُسَمع ولم البيت،
ويبدأ املحطَّم، الطفل يرى فهو أكثر؛ هذا يتضح العمر، يف والدي كرب وكلما طباعه، من

يعتقد. كان كما مهمة ليست القوة أن إدراك يف
الخاصة. االحتياجات ذوي لرعاية داٍر يف حفيده أضع ألن أستعدُّ واآلن

∗∗∗

٢٠٠٤ عام أبريل شهر منتصف
تورونتو يف مؤسسة عن عبارة وهو بليس، َرسي مركز يف آَخر اجتماع

سلوكيٌة. معاِلجٌة ووكر حالة عىل تُِرشف حيث د، التوحُّ عالج يف متخصصة
فاتحة وجدران وموكيت، ألعاب، حجرة هي: كما دائًما االجتماعات هذه
الثالثني بني عمرهن مالحظات، لوحات يحملن أنيقات نساء وست اللون،
فضفاًضا جينًزا أو الدنيم قماش من فضفاضة أردية كلهن ويلبسن والخمسني،
مع األرضية عىل العمل تناسب مالبس وهي الخرص؛ عند من ومرنًا باليًا يبدو

لعابهم. يسيل أطفال
جديدة مصطلحات هناك ودائًما لرأسه، ووكر َلْكِم بشأن اليوم اجتماع

نتعلمها.
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داخيل؟» األمر «إذن
الفعل.» هذا من عىليشء يحصل أنه الواضح من داخيل، يشء لذلك «يدفعه

اإلشارة.» لغة يتعلَّم كي يكفي بما بارعة ليست الحركية «مهاراته
الضعيف.» األداء لذوي مفيدة اإلشارة تكون «قد

اإلشارة»؛ «تعليم من عرشجلسات إىل يحتاج باإلشارة، ووكر يتواَصل كي
جديدة. أشكاًال ثَمَّ ومن جديدة، «مدخالت» تتطلب جديدة «أداة» فهي

اإلجراءات إنهاء يف وقتها نصف تقيض أنها املعالجات إحدى أخربتني
األمَل فقدُت َلكنُت الطريق، يُِضْنئَ الالتي النساء هؤالء لوال ولكن البريوقراطية،

سنوات. منذ
منرضب الطفل ملنع «السبيل تقول: أمل. أي السلوكية املعالجة تعطينا ال
األمور.» بتلك يهتم ال ووكر ولكن واأللعاب، الطعام طريق عن يكون نفسه

يشء. أي يعرفون ال أنهم أدركُت «اآلن، سيئة: حالة يف جوانا البيت، يف
ذلك.» أحد باستطاعة ليس ألنه يساعدنا؛ أحد ال اآلن، واضح األمر

∗∗∗

٢٠٠٤ عام أبريل ٢٨
وميندا بينروبي ليزا عىل مارجي، بنا، الخاصة املحامية تُعرِّفنا أشهر. ستة مرَّْت
تعمل ووكر. بقضية املعنيِّ الجديد الفريق يف األساسيني العنرصين التوسكي،

الفريق. رئيسة هي وليزا أشهر، ستة منذ ووكر قضية يف مارجي
قصة إىل واستمعن معيشتنا، غرفة يف وجلسن البيت إىل الثالث حرض
وميندا ليزا تتمتع األطباء، وبعكس نحكيها. كيف نعرف اآلن، حتى ووكر.
تسأل أيًضا. إلينا يستمعن أنهن ويبدو بالعني، التواصل عىل بالقدرة ومارجي
تبكي سنوات؟» عرش ملدة بهذا قمتم «كيف يبدو: ما عىل بالغ باهتمام ميندا؛
وبعد أتمخط، أن عيلَّ أن وأشعر البكاء يف أبدأ االستكمال. تستطيع وال جوانا،

بكيت.» أنك املفيد من «ال، فتقول: مارجي؛ إىل أعتذر ذلك
الجديد الربنامج هذا تطبيق يتم وحتى قضيتنا، عن املسئولة ميندا ستكون
— الدولة وصاية تحت النمو يف املتأخر الطفل يكون أن يجب أونتاريو، يف
االلتحاق يمكنه حتى — األطفال مساعدة لجمعية قانونيٍّا والداه عنه يتنازل
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سنظل الجديد للربنامج ووفًقا الخاصة، االحتياجات ذوي رعاية دور بإحدى
عكس أييشء إن لنا. ومطلبًا ارتياٍح مصدَر يَُعدُّ ما وهو ووكر؛ أمر أولياء نحن
القرارات، كل سنتخذ نفعله. ما خطأ حجم أرى ويجعلني يصدمني، قد ذلك
اإلشارة الجديدة، مخلصتي ميندا، ترفض الجميع. عىل ستتوزع رعايته ولكن
بيتكم «سيكون وتقول: ووكر» «بيت بأنها لووكر محتملة رعاية دار أي إىل

أيًضا.»
من بالتأكيد — أحد يكن لم وجيزة، فرتة فحتى هيكلية؛ الحقيقية املشكلة
يكون أن يمكن الطفل بأن لالعرتاف ا مستعدٍّ — الحكومي التمويل جهاز جانب
حتى ألنه رعايته؛ يف بالغة صعوبة يجدان والديه وأن والديه جانب من محبوبًا
يُكتَب يكن ولم الكبري، الطبي التقدم هذا هناك يكن لم مَضْت، عاًما عرشين
تحتاج البرش من جديدة ساللة وجود الحديث الطب أتاح وقد البقاء، لألطفال
عىل خاصًة الحقيقة، بهذه االعرتاف املجتمع وعىل البرش. طاقة فوق رعاية إىل

العميل. املستوى
تلك. الجديدة البرشية الساللة من للرعاية الحاجة شديَد مثاًال ووكر ويَُعدُّ
تستوعب العادة يف ولكنها الخاصة، الفئات لرعاية الجودة عالية أماكن هناك
رعايٍة ظلِّ يف — اليوم يف دوالًرا ٢٥٠ فبتكلفة فقط. شخًصا ١٢ إىل ١٠ من
محدوًدا التمويل يظل — تنقل ووسائل وغذاء مأًوى وتوفري الساعة، مدار عىل
ا: جدٍّ مكلِّفة وحدها بالرعاية الخاصة الغريبة واألدوات الحاجة، عىل ويعتمد
وخوذة دوالًرا، ٧٢٩ ثمنه الخاصة االحتياجات بذوي الخاص التغذية فمقعد
دوالر. آالف ١٠ ثمنه (لألمان) املغطى والرسير دوالًرا، ١٢٩ ثمنها بريزاليت
الرسير هذا لرشاء الالزم املال لتوفري تقريبًا سنوات ثالث منا األمر استغرق
الوقت يف مارجي. بمساعدة النهاية يف فقط ذلك من وتمكَّنَّا البيت، يف لووكر
عرشين خالل ألفدوالر ٥٠٠ بقيمة رهٍن عىل للحصول أتقدَّم أن أستطيع ذاته،
نتمكَّن حتى املال، يعطونا أن فعًال أريده «ما غادرن: بعدما جوانا قالت دقيقة.

بيتنا.» يف لكن الساعة، مدار عىل يحتاجها التي الرعاية كل توفري من
بيتنا يف له ر مصغَّ مستشًفى عمل أن من متأكًدا فلسُت هذا، عىل أوافق ال

املشكلة. سيحل
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فتقول: ووكر، حالة من لها َف تكشَّ إلهاًما لديها أن تدَّعي جوانا لكن
بني اختيار أحيانًا لكنه والخطأ، الصواب بني اختياًرا األمر يكون ال «أحيانًا
إصالحها.» يمكن ال األمور بعض أن يلهمني هذا وكان سوءًا. واألقل السيئ

رأيها. تُغريِّ قد

بمرض مصاب رجل أنني لو كما األمر بََدا األيام من كثري يف لزواجنا؟ يحدث كان ماذا
يوم. كل العمل إىل يذهب ذلك مع ولكنه ووهنًا، ضعًفا يزداد به، يعلم ال مزمن

«نطلب بيننا: املتباَدلة السيئة املزاجية الحالة حًة موضِّ جوانا يل قالت صباح، ذات
اآلَخَر، منَّا كلٍّ برعاية األمر يتعلَّق حني أما ووكر، رعاية يخصُّ فيما ا جدٍّ الكثري أنفسنا من

يشء.» لنا ى يتبقَّ يَُعْد فلم
٨٠ إىل ٦٠ من معاق طفل رعاية بسبب تفشل التي الزيجات عدد تقديرات ترتاوح
كانت التي تلك هي أخرى، لدراسات وفًقا االستمرار، يف نجحت التي والزيجات املائة، يف
يف السابقتني. النتيجتني من أيٍّ داللة بشأن فكرة لديَّ ليس التحدي. مواجهة يف األقوى
بعضنا تخيل فكرة ولكنَّ يشء، كل فوق الدقيق الغبار مثل االستياء مشاعر توجد حالتنا

مًعا. بذلك قمنا إذا إال ووكر لرعاية سبيل فال اإلطالق؛ عىل واردة غري بعض عن
أرى كنت وزوجة. زوًجا منَّا أكثر السكن زمالء مثل أصبحنا بيننا، الليايل تقسيم مع
إىل الباب من خارجة وتتجه التغذية وأكياس الحفاضات تحمل الصباح، يف املنزل يف جوانا
عىل تهدهده هي بينما أخرى مرة وبالليل نائًما، الولد ذراعيها بني وتحمل املحددة، املواعيد
التغذية، أنبوب يف املوضوع الصناعي اللبن أو املنزيل هاييل واجب عن تبعده أو ركبتيها
خشب من املصنوعة الطاولة إىل تجلس نائًما) يكون حني املمتعة اللحظات (يف أراها أو
أحبذ (ال الصحيفة لقراءة الوقت وتختلس بجانبها، الشاي وكوب املطبخ، يف الصنوبر
نتبادل حني ذلك تحبذ ال هي كما الصحيفة، لقراءة الوقت لديَّ ليس ألني بالطبع؛ ذلك
ال أننا لدرجة محطََّمني كنَّا حني كثريًا هذا يف فكرت بجانبها: الذي الشاي كوب األدوار).
بجوارها وتضعه اليوم، خالل مرة من أكثر تسخينه تعيد أنها وكيف التحدُّث، نستطيع
أعرفجيًدا أصبحُت بواجباتها. القيام عىل يعينها الذي املنشط الدواء أو املرهم مثل دائًما،
والروب معرضاملصنوعات، من لها اشرتيته الذي الطويل الكيمونو ترتديها: التي األرواب
الصيف، يف ترتديه كانت الذي القصري الحريري والروب اللون، فريوزي القصري الياباني
املنزل. عىل الشتاء يهب حني ترتديه كانت الذي األغراض متعدد األسود القطني والروب
أراَدْت أخرى، مرًة املرارة (حلَِّت ووكر. أم طفالي، أم القديمة؛ الكلمة تلك «زوجتي»،
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عىل اللوم إلقاء من يمنعني لم هذا ولكن الحمل، هذا من جزءًا كنُت أني أدرك آَخر. طفًال
املشتتة الزاوية نفس من تراني جوانا كانت للحياة.) ووكر قدوم إىل أدَّى الذي الجسم
لم ولكنها يوم، كل الخروج فرصة لديَّ كانت فال. أنا أما البيت، يف تعمل كانت واملبتالة،
كوكتيل حفلة يف مرة األصدقاء أحد وسمعت عاتقها. عىل امللقاة األعباء من قطُّ تتهرب
من امتعضُت يشء.» كل تفعل «هي يقول: الوضع، هذا يف نترصف كيف سألني بعدما
هناك، كبري حدٍّ وإىل دائًما جوانا كانت صحيحة: غري أنها أعرف كنت ألني الفكرة؛ هذه
أو املرض أو األلم من الحادة فالنوبة أعصابها، عىل يشء كل تأخذ كانت ألنها ولكن
ويف تماًما. حركتها يشل أن هذا لحزنها ويمكن شديد، بحزن تصيبها لووكر التعاسة

االنفعايل. وثباتي الداخلية قوتي عىل نعتمد كنا هذه مثل أوقات
املزاج سيئ وأكون الصباح، يف أحييها أن أستطيع ال أنني لدرجة ُمرَهًقا أكون أحيانًا
وتبتسم تحييه ثم إليه برأسك تومئ الشارع، يف تراه العمل من شخصما مثل وهي غالبًا؛
دخويل يف أتعثر بينما الخري.» «صباح تقول: (كانت حاله. إىل منكما كل يذهب ثم له،
ولكن أحبها، كنت الخري».) «صباح أخرى: مرة هي وتقول التحية. عىل ا ردٍّ وأنخر املطبخ،
ع املتوقَّ غري اللطف أو الَجميل هذا يف واالنزالق املضافة، القيمة اعتبارات سداد الصعب من
عن منَّا كلٌّ يبتعد وأرانا، أراها، كنت يدوم. زواج أي تماُسك عىل يحافظ الذي العريض

يبدو. ما عىل أبًدا يتغري ال هذا ولكن أسوأ، أشياء هناك بعيد: من اآلَخر،
يمكن «هل زوجتي: تسأل تنتهي. ال مستمرة، ووكر املفاوضاتحول تزال، وال كانت،
الطبيعي/أو األسنان/التغذية/العالج الوراثة/ اختصايص مع موعده إىل ووكر تأخذ أن
«حيادية» أكثر أسلوبًا ل أفضِّ ولكني ومباِرشة، منظمة فهي األربعاء؟» يوم كان ما أيٍّا
الطبيعي/أو الوراثة/األسنان/التغذية/العالج اختصايص مع موعد «لووكر لها: وأقول

ضمنيٍّا. يُفَهم طلبي تارًكا غًدا!» كان ما أيٍّا
لديه وَمن أقل، أو أكثر يعمل وَمن السابقة، املرة أخذه وَمن سيأخذه، فيَمن نتجادل
من ويبدو ا، جدٍّ للجدل مثري املال عن والحديث أكثر. يسهم وَمن ما، لعمل نهائي موعد
نفيس يف الزائدة الطاقة أجد أين أدري ال ولكني تفعل، مما أكثر جوانا تسهم أن املستحيل
مثل ا جدٍّ وعاجلة نادرة ولكنها الحميمية، لحظاتنا الخاصة، لحظاتنا لدينا بها. ألساعد

حقيقيني. زوجني لسنا إننا يقول أن ألحد يمكن ال الهالوس.
تحدٍّ مشرتك، مرشوع مًعا؛ األرسة معاق طفل وجود يجمع قد النظرية، الناحية من
بها نتمتع كنَّا خلوة أية من ووكر يحرمنا العملية، الناحية من أما واحدة. رابطة مشرتك،
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من وبدًال والتأمل، للقراءة ومحبني انطوائيني وكنَّا بالخصوصية نتمتع كنا إذ قبُل؛ من
نفسه؛ الوقت يف انعزالنا من ويزيد خصوصيتنا من ويقلِّل يفرقنا، فهو ووكر، يجمعنا أن
ما كثريًا مفاجآت. وال إزعاج، فيه يوجد ال مالذ عىل الحصول أجل من نلهث يجعلنا مما
عن وتخلَّيُْت باستمرار، مشتتًا تركيزي فبََدا أخرى؛ مرة كامًال كتابًا أقرأ لن أني أخىش
أن هو همنا فكلُّ فيه؛ اإلجازات لقضاء منزل أو كوخ امتالك يف كبرية فرتة منذ خططي

الطبية. ملواعيده ووكر يذهب
تتغري ال للتواصل. نضطر ربما نتشاجر، ثم بيننا؛ حقيقي تواُصل دون األسابيع تمرُّ
املشوهة، النوافذ ستائر باملنزل: معاق ولد وجود آثار لووكر، املرهق الوجود عالمات أبًدا
تنترش التي الغسيل من تنتهي ال التي واألكوام باستمرار، أجزائها يف بأصابعه يلعب التي
واملراهم الدواء وجرعات املطبخ، درج يف أسنانه وفرشاة الغابات، نباتات مثل مكان كل يف
التي الفوىض هذه ومع الخزانات. إحدى باب خلف املحشورة والزجاجات والرسنجات

مكانه؟ يف اللبن وضع عيلَّ) (أو عليها الصعب من هل اتجاه، كل من بنا تحيط
أخرى عائالت هناك ذلك. أعتقد كنُت ما غالبًا به، وليس بنا، متعلًقا األمر يكون قد
من يبدو ما عىل تمكَّنوا — اإلنرتنت مواقع يف عنها قرأت ألني موجودة؛ أنها أعرف —
ما وهذا حياتنا، يف الولد ظهور قبل السابق، يف بارعني كنَّا لقد األمر. مع الجيد التكيُّف

األيام. تلك أفتقد يجعلني كان
أريد زلت ما القمحية؛ وبرشتها بجسمها، معجبًا زلُت ما زوجتي، أحب زلُت ما لكني
وتتذكر بارعة، بطريقة قصًصا يل وتحكي عيلَّ، الرسور تُدِخل تزال ال هي أحميها. أن
مشهًدا السينمائية األفالم مشاهد تروي أن وتستطيع قبُل، من سمعتها أغنية أي كلمات
أن بإمكاني يزال وال لهاييل، راعية ا أمٍّ زالت وما ودائمة، عميقة بعاطفة وتتمتع مشهًدا،
املناطق إىل أصل أن يمكنني زال وما آَخر، أحد يستطيعها ال بطريقٍة عليها الرسور أُدِخل
نستطيع حني مًعا الفراش يف ونرقد والزوجة، الزوج فقط يعرفها التي والخاصة الغريبة
االنتصاَر بقوٍة يحاول وهو عقلها سماع أستطيع جنونيٍّا. تالعبًا باأللفاظ نتالعب ذلك،
أغفر لآلَخرين؛ لحبها ليس ولكن الصحف، قراءة يف تقضيه الذي وقتها عىل أحسدها عيلَّ،
كنُت املحطم. البنها حبها يف وجهادها كثرية، مناسبات يف به تشعر الذي األسود خوفها لها
الطريقة وبهذه للذات، السوداء الكراهية تلك عىل للتغلُّب ملساعدتها استعداد عىل دائًما
لآلَخر أحدنا يقدِّمها التي السعادة مقدار ببالك يخطر وال أيًضا. ُكَرماءَ أحيانًا الولُد جعلنا

الطبيب.» إىل سآخذه مشكلة، «ال التالية: الكلمات له يقول عندما
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حانة يف وكنا الكريسماس أعياد وقت كان حفلة، يف كنا الليايل، إحدى يف مثال:
إىل أستنُد الثالثة. سنَّ يتعدَّ لم صغريًا، ووكر يزال ال باملدينة. بعيدة منطقة يف مظلمة
عن يتحدثان وهما أعرفهما زوجني إىل إنصات دون وأستمع املكان، جوانب أحد يف حائط
وهي زوجتي؛ مشاهدة هو ا حقٍّ أفعله ما ولكن الدهشة. يثري الذي األمر الدينية، األصولية
من قليًال تخرج زوجتي أشاهد ألني اللحظة هذه أتذكر األزواج، من لكثرٍي الرسية الهواية
مشهورة وهي معاق. طفل مع البيت يف الرتيبة حياتها من الالنهائية، اْلِتزاماتها رشنقة
تكلفة أعلم ولكني الصعاب، مواجهة يف تُظِهرها التي العالية بروحها أصدقائها وسط
وهي لنا، قديم صديق وهو أعرفه، رجل وبجانبها الحانة يف حشد وسط وهي عليها. ذلك
وجودي. يف األقل عىل هذا، فيها حدث مرة آِخر أتذكر أن أستطيع وال عاٍل، بصوت تضحك
ماء مع فودكا نفسه، املرشوب ويرشبان تتالمسان، كتفاهما حميمية: صورة يف ويبدوان
رشبُت حينها أني أعرتف — مرة ذات سألته أني لدرجة بها، ا جدٍّ ُمغَرم أنه أعلم تونيك.

زوجتي؟ غرام يف واقًعا كان هل — الخمر من كأًسا
كذلك.» أنا «نعم، قال:
مشكلة.» «هذه قلُت:

مشكلة.» ليَسْت «ال، قال:
هذا.» عن ْف توقَّ «حسنًا، قلُت:

لخصوصيتي خصوصيتها يف مساحة هناك بدايًة، فعًال. أمانع ال األمر، يف ما كل هذا
تلك املغازلة، وحتى والحرية الصداقة من اللحظة هذه عىل أحسدها أن يل كيف املمزقة.
جانب من االهتمام بعض عىل أحسدها أن يل وكيف بها؟ مرَّ ما كلِّ بعد الرقيقة، الحميمية
ليس شخص بالنشاط، ومفعم جديد ما لشخص الواضحة العشق نظرة آَخر، شخص
االبتسامة عن تتوقَّف ال هي الراحة؟ لحظات من لحظة كل بشأن معه تتفاوض أن عليها
مانع وال أرسارها، لها أن متأكِّد أنا هذا. لرؤية سعيًدا أجدني حني وأندهش صحبته، يف
مدوَّنة عىل عثرُت مرة ذات فقط. هي بها، تحتفظ تظل وأن عنها، تُفصح أال يف لديَّ
«يعلِّمك يقول: وكتب األمور، هذه مثل فيها يناقش معاق، طفل لوالد اإلنرتنت شبكة عىل
أكون ال حني تفعل ماذا وأتساءل: مرشوبًا، أعد بك.» خاصة قواعد تضع أن املعاق الطفل

عنه. أتساءل ا عمَّ أيًضا تتساءل أنها أعلم موجوًدا؟
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ذلك. نفعل كيف ووكر علَّمنا وقد لآلَخر، منَّا كلٌّ يغفر الغالب، يف

∗∗∗

٢٠٠٥ عام يناير ٢٥
لرعاية مستقلة ربحية مؤسسة وهي هومز، ستيوارت ملؤسسة يل زيارة أول
الخاصة االحتياجات ذوي رعاية جمعية من ٍل بتدخُّ — لديها يكون قد املعاقني،

ووكر. فيه يقيم شاغر مكان —
يتبنى نفسه هو وكان عاًما، ٣٠ منذ ستيوارت آالن املؤسسة هذه س أسَّ

األطفال. بعض
غرفة إىل الدخول شعور أعرف الباب. من الدخول عند الرعب أصابني
والعواء الصياح سيمفونية تدهشني كانت ما دائًما املعاقني، باألطفال خاصة
هذا مختلف؛ أمر هذا ولكن املدرسة، يف ووكر أزور حني تالحقني كانت التي
حجرة يف أطفال خمسة شاهدت خطواته. يحسب أن عليه الذي وأنا مكانهم،
مجرات يف أنهم لو كما ا، تامٍّ بعضانعزاًال عن بعضهم منعزلون ولكنهم واحدة،

شديد. ُحزن عليهم ويبدو منفصلة،
بيت عن عبارة وهو املؤسسة، داخل بيت كل يف أطفال ثمانية هناك
املتحركة والكرايس الطبية للمضخات كافية بصورة يتسع واحد، طابق من
دون تماًما، مستوية فيه واألرضيات واأللعاب، واألدوية التغذية وحامالت
حجمهم، صغر قد كأنهم يبدون واألطفال املتحركة. الكرايس لتناسب سجاد،
شاذة. مخلوقات فيه يعودوا لم الذي املالذ مكانهم، فهذا متزنون؛ ولكنهم
امَلحيل الطبيب ويقوم بالحافلة، دقيقة عرشين تستغرق مسافًة املدرسة تبعد
العمل فريق ضمن وممرضة جيد، مستشًفى وهناك األطفال، حالة بمتابعة
جوانا تحبها ال التي األشياء ومن الحاجة. عند استدعاؤه يتم نفيس وطبيب
املرحاض. برائحة اإلنسانية رائحة فيها تمتزج غريبة مسك رائحة رائحته؛

تتاح «أحيانًا املديرة: دوسيت، دايان لنا تقول مكان. يوجد ال بالطبع
عة.» متوقَّ غري بصورة أماكن
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لالنتظار. مستعد أنا األطفال. يموت عندما تعني أنها أرى

∗∗∗

٢٠٠٥ عام أبريل ٨
بداية من سنوات سبع بعد الخاصة. االحتياجات ذوي رعاية مرشوع مكتب
وجَدْت ووكر، تربية يف ملعاونتنا الخارج من مساعدين عن البحث يف التفكري
تبعد والتي بيكرينج، يف تورونتو، أطراف يف يقع وهو له، مكانًا التوسكي ميندا

بالسيارة. دقيقة ٤٠ عنَّا
العمر من يبلغ الذي كيني بالفعل: هناك الحركة عىل قادران طفالن ة ثمَّ
أن كاد حادثة بسبب املخ يف تلف من يعاني ونحيل، طويل فتًى وهو عاًما، ١٣
باإلشارة نفسه عن والتعبري اآلَخرون يقوله ما فهم يمكنه ولكن بسببها، يغرق
إىل بالنسبة الحجم صغرية وهي وشانتال األصوات. بعض وإصدار بذراعيه
منحنا الغرفة؛ يف ووكر رفيق كيني وسيكون وتفهم، تتحدث وهي الثامنة، سن
املعتادة والبداية للغاية. مثري أمر وهو حقيقي، صبي ولدنا بأن إحساًسا ذلك
البيت يف بالليل معه أولجا بقاء مع التجربة، باب من أربع إىل زيارتني من هي
يف نكون وجوانا أنا بينما معه، التعاُمل ُطُرَق هناك للعاملني ح لتوضِّ الجديد
زيارات، دون من أسبوعان ثم االنتقال.» عملية تتم «ثم ميندا: وتقول العمل.

األمور. لتستقر
وضع بإمكانك أنه تدرك أن قبل أَْشُهٍر عدة «ستمر قائلًة: ميندا تطمئنني
سيعود الوقت ذلك بحلول ولكن ووكر. يوقعه أن تخاف أن دون قهوتك، فنجان
يخص فيما َرة مخدَّ األقل عىل أو مستسلمة، جوانا أن ويبدو هنا.» لزيارتك كثريًا

نفسيٍّا. محطَّم ولكني انتظاره، طال الذي قرارنا
الذي الغامض املصري هذا لحياتي، أعطاه الذي الشكل أن لو كما أشعر
يوجد ال أألنه الشخصية؟ راحتي أجل من ماذا؟ أجل من يتالىش. إليه، َهني وجَّ
جسدي يصبح دونه، من املنزل هذا يف أفكِّر وحني املثايل؟ بالحل يسمى ما

كالكهف.

∗∗∗

105



القمر وجه يف الصبي

نهاية يف ،٢٠٠٥ عام يونيو ٢٥ يوم يف — اآلَخر بيته إىل ووكر انتقال يوم يقرتب بينما
أشتكي الطبيب إىل ذهبت األىس. من بحر أنه اآلن أدرك فيما أغرق كنت الدرايس— العام
«ستارة — األىس يشء. أي تظهر لم يل أجراها التي التحاليل لكن البطن، يف آالم من
األحياء البرش عن يحجبني الذي الستار كان — لويس إس يس يه يسمِّ كما الصمت»
َوْحَشنْي، أننا يروا لم إذا نعيشه: الذي املأزَق أحٌد يفهم أن يل مستحيًال بََدا وقد اآلَخرين،
ووكر مساعدة يف عيلَّ الدور يكن لم التي الليايل يف وأحيانًا أحمقني. يعتربونا أن فعليهم
هو أفعله ما كل كان ولكن بها، أقطن التي املنطقة يف الحانات إىل أذهب كنُت النوم، عىل
محاِوًال الحوارات، إىل وأستمع نفيس مع وأبقى واحد مكان يف وأجلس الخمر، أحتيس أن
— إيلَّ أحد يتحدَّث أن أتمنى كنت الطبيعية. الحوارات من جزء إىل السمع أسرتق أن
القديمة حياتي من جزء استعادة أردُت ولكن — قطُّ ذلك أحد يفعل لم حظي، لحسن

البسيطة.
طريق يف بالليل، هذا أفعل كنت التعرِّي. نوادي إىل أذهب كنُت أحيانًا أني حتى
أحتاج كنت أنني أعتقد شقتها. إىل بالسيارة أولجا املربية توصيل بعد البيت إىل عودتي
ووضاعته، غرابته درجة تكن مهما ووكر، فقدان بخالف يشء أي ما، بيشء الشعور إىل
قريبًا تكون أن يمكنك التعرِّي حانة ويف اليشء. هذا كانت صورها أبسط يف وشهوتي
بالعادات نفسك وتُذكِّر وباملفاجآت، بها الوثوق فيها يمكنك الوقت، من لفرتة رغباتك من

إليه. ْلَت تحوَّ الذي الغريب الشخص لهذا القديمة
املعاقني األطفال آباء أن تصورُت ووكر، فقبل غرابته. هو افتقدتُه يشء أكثر
اآلَخرون ينظر أن احتمال إن أطفالهم: مع الناس أمام الظهور يخشون واملشوَّهني
الحقيقة ولكن إليهم، بالنسبة عذابًا يمثِّل منهم يسخرون وحتى فيهم ويحملقون إليهم
الشارع يف معه أكون أن أحب وكنت األطفال، عربة يف يركب أن يحب كان ووكر أن هي
التي املناظر حول معه وأتحاور األشجار، تكتنفه الذي العريض الشارع يف أتمىشَّ أيًضا؛
وبنت كبري، كلب هذا صغريي! يا هنا «انظر صوتي. نربات إىل يستجيب وكان بها، نمر
يجعله هذا كان القبيل. هذا من وأشياء ترتديها!» التي الفرو القبعة إىل انظر صاحبته.
بالنسبة تعبرياته أفضل هذا كان الغالب؛ يف لالستطالع محبٍّا يبدو ما عادًة وكان يضحك،
وجه يف التحديق من أنفسهم منع يستطيعون ال وعادًة إلينا، ينظرون الناس كان إيلَّ.
يف «الطرق» من عدد ولهم املتشنِّج. املشدود وجسمه الغريبة، ومالمحه املكتَّل، ووكر
شيوًعا، األكثر هذه وكانت بعيًدا، النظر ثم الخاطفة النظرة طريقة فهناك إليه؛ النظر
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عار، وصمة ليس هذا وأن يتقبَّلنا، املجتمع بأن لتطمئننا االبتسامة، ثم النظرة وهناك
يحملقون األطفال وكان واضحة، بصورة الرعب يصيبهم كان الذين الناس بعض وهناك
كنُت أني أعرتف أن وعيلَّ ذلك، فعل عن حتى يزجروهم لم اآلباء وبعض مباِرشة، بصورة

الشارع. يف يسريون أوغاد كحيوانات، إليهم أنظر
بََدأت أنه أظنُّ الالتي اليشء بعض الصغريات النساء أو الحوامل، النساء وأحيانًا
أحدب وكأننا الشارع، يف يثرثرن وهن نحونا يأتني كنَّ اإلنجاب، يف رغبة لديهن تتكون
وجوههن عىل الذعر من مرتسحب وقد يتمتم، الذي وحارسه الغريب كوازيمودو نوتردام
مثل لطفٍل والد بأني توحي قد يفَّ عالمة أية إىل لينظرن وجهي، يتفحصن كنَّ ثم الجميلة،
سحب فكانت طبيعيٍّا، أبدو ولكني األب. هذا مثل تحديد بإمكانهن أن ويعتقدن ووكر،

. عشوائيٍّ نحٍو عىل تظهر ألنها الشذوذ؛ حاالت تجذبنا وتبقى. تعود الذعر
ال الالتي املراهقات، الفتيات بذلك يقوم كان َمن وأسوأ تضايقني، الحملقة كانت
فتيات بإعجاب، فيهن يحملق بأرسه العالم أن من والخوف األمل عن التوقُّف يمكنهن
به يسمح ال مخادع أمر وهو نفسه، الوقت يف املجتمع جانب من والقبول الظهور يردن
ملشاهدة أخذتُه البيسبول، موسم افتتاح يف السنوات، إحدى ربيع يف االثنني. نحن لنا ووكر
َصة املخصَّ تلك الوقت، ذلك يف كلها مدرسته وأتت جايز، بلو تورونتو لفريق مباراة
ويرصخون ويهتفون يصفرون ومحطًَّما، محنيٍّا جسًما ثالثون املعاقني: لألطفال فقط
الرصيف بطول فردي صفٍّ يف ويسريون وعرباتهم، املتحركة كراسيهم عىل أماكنهم من
عندما تفرقنا املشهد. هذا الجميع شاَهَد املدينة. وسط عرب سكنيٍّا مجمًعا عرشين ملسافة

الحشد. هذا خالل البني املتحرك بالكريس ورسُت االستاد، إىل وصلنا
وكان االثنني، من فريًدا ما مزيًجا أو املجانية، املضارب يوم أو دراسيٍّا يوًما كان
العمر من بالغة طويلة بنت نفسه: املماثل الطقُس ثانيًة وتكرََّر باملراهقني، يعج االستاد
وحذاءً بيضاء قصرية وتنورة أزرق أو قرنفيل لونه قصريًا قميًصا تلبس عاًما ١٣ حوايل
يلبسن والالئي أقرصمنها، دائًما يكنَّ فتيات ثالث من صغرية مجموعة قائدة وهي خفيًفا،
ثم مجموعتها. وتهمسإىل فتميل نحوها، قادمني وأنا ووكر أن تالحظ تماًما، املالبس نفس
بأيديهن أفواههن يخفني كنَّ ما وغالبًا منهن، واحدة تضحك وأحيانًا فينا، كلهن يحملقن

املتكلَّف. أدبهنَّ عىل الرصيح الضحَك ل أفضِّ صدمتهن. يخفني بأنهن ويتظاهرن
بكونه أحد، فيه يحملق عندما الشخص به يحس الذي الشعور أعرف أنني الفكرة
إدراك ووكر يستطيع أال أتمنى كرهه. وحتى عليه والشفقة منه الخوف يستحق شيئًا
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نسري كنا األيام هذه يف أيًضا. أتجاهله أن علَّمني وبالتدريج يتجاهله، أنه يبدو وفعًال ذلك؛
مجرد حياتنا يف القواعد من كثريًا أن أدرك ووكر جعلني وقد ملكنا، وكأنها الشوارع يف

مصطنعة. قواعد
كان وعيي. كامل يف أكن لم وكأنني غائم، نحو عىل لرحيله الفعيل اليوم أتذكر
أيام يف عديدة مرات عىل صغرية عربة يف وألعابه مالبسه جوانا نقلت — هناك توصيله
به بَت ورحَّ الرعاية، دار يف كلنا تكدسنا مشمس. إثنني يوم ُظْهر بعد هادئًا، — سابقة
سنوات ثماني العمر من البالغة شانتال الطفلة وأخذته هناك، العامالت الست النساء
الخاصة والتفاصيل والحديقة الدار، وبقية النوم حجرة يف جولة يف وذهبنا مباَرشًة. معها
ملدة هناك مكثنا طمأنتنا. أجل من هذا كل املضخة، تشغيل وتعليمات وتغذيته بأدويته
فعلنا ثم وهاييل، وجوانا وأولجا أنا أخرى، مرة واحتضناه وقبَّلناه احتضنَّاه ثم ساعة،
ومحاولني عاٍل، بصوٍت الجميع مودعني الرحيل، عىل أنفسنا أجربنا ثم أخرى، مرة ذلك
العودة طريق ويف نفعله. كنَّا بما بشدٍة نتأثَّر ال حتى نتوقَّف وأالَّ التحرك، يف نستمر أن
للغاية، متيقظني كنا وإنما الغضب أو بالحزن نشعر نكن لم دونه، من املدينة وسط إىل

غزيرة. أمطار وسط بالسيارة نسري كنا لو كما
تلك يف نخرج ولم لبعضنا، ذلك أكدنا ممتازة. بل جيدة، رعاية دار كانت بالطبع
الهدوء، من بني متعجِّ التليفزيون، وشاهدنا املنزل يف بقينا ذلك من بدًال ولكن الليلة،
يف ستائر وكأنها الزمن من كبرية فرتات فجأًة. لنا متاًحا أصبح الذي الكثري الخايل والوقت
يف ملساعدته نتطلَّع كنَّا الذي والولد، نريده! يشء أي التليفزيون! مشاهدة يمكننا الهواء.
أن تذكَّْرُت ثم غالبًا، يلعبان حيث أولجا، مع السفلية اللعب حجرة يف أنه أظن كنُت النوم،
يَُعْد ولم الرمادية، واألرضية البيضاء الحوائط إال يشء هناك يَُعْد لم فارًغا، أصبح القبو
أنه لو كما ثانيًة، ومرات مرات وخزائنه ورفوفه أركانه يستكشف غريب مغامر ولد هناك
أعماق يف القرصان، الولد عليه. العثور صعوبة تكن مهما كنز، عىل يحتوي أنه يعرف
حالة دون الليلة تلك أتذكر أن أستطيع ال اليوم وحتى موجوًدا. يَُعْد لم الصغري، منزلنا
سماع أستطيع ال حتى أذني، يف أصابعي وضع يف الرغبة دون تتملكني، غريبٍة صمٍت

وثرثرته. ورصاخه، ضحكه،

∗∗∗

عرشة كل ملنزلنا يأتي كان الجديد: بيته يف يعيش ووكر كان الجديد. الروتني عىل اعتدنا
كانت الطويلة. واإلجازات األسبوع نهاية عطالت إىل إضافًة أيام، ثالثة ملدة زيارٍة يف أيام
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إشارة أي من حذٍر عىل وكنت إلينا، بالنسبة األمور سري عىل لتطمنئ كثريًا بنا تتصل ميندا
أنها ر أتصوَّ أن أستطيع وال أُم، نفسها ميندا النهاية، ففي به. قمنا ملا رفضها عىل تدل
هذا ألن أبنائهم؛ رعاية يمكنهم ال الذين اآلباءَ — نفسها يف — اليشء بعض تزدري ال
تقريبًا سنتني بعد األيام أحد ُظْهر فبعد مخطئًا: كنت ولكني بداخيل، يوجد كان التفكري
للمرة فيه زارتنا الذي اليوم ذلك يف منزلنا يف شاهدته قد ما ميندا ذكَرْت ووكر، انتقال من
اجتماعات أحد من عودتنا طريق يف املدينة، ضواحي إحدى يف القهوة نرشب كنَّا األوىل.

لووكر. الرعاية تخطيط
يحبان وأم أب هناك كان شبحني، مجرد وجوانا أنت كنَت البدنية، الناحية «من قالت:
أيًضا. أخرى طفلة ولديهما أيًضا، يعمالن وكانا املستطاع، بقدر رعايته حاَوَال طفلهما،
العاطفة كانت أيًضا؟ هاييل تعاني أن أيجب مستقبلية: بنظرة األمر يف تفكِّران كنتما
الحد إىل وصلتما لقد تتحمالنه؛ كنتما الذي واأللم فيكما أراه كنُت الذي والكفاح واضحة،

املعاناة.» من األقىص
أخرى. مرة القهوة كوب ومألت الحديث، عن َفْت توقَّ

حالتها لها أرسة فكل خيالية؛ شكواكما تكن «لم قائلًة: كالمها ميندا واصلت ثم
واستجابتها األمر مع التكيُّف عىل األرسة بقدرة ويتعلَّق مستويات، مجرد فاألمر الخاصة،
يعني إذ تماًما، آَخر يشء وطلبها يشء إليها الحاجة ألن املساعدة؛ تطلبا أن وعليكما له،
إن ذلك: بعد يقول َمن ذلك. من أكثر بمفردكما باألمر النهوض تستطيعان ال أنكما هذا

تربيته؟!» تستطيعا لم طفًال لديكما

∗∗∗

٢٠٠٦ عام فرباير ٢٦
شانتال، صديقتان: بل واحدة صديقة لديه ليس أنه يبدو ووكر، آلخذ ذهبت
الفقري للعمود الجانبي االنحناء مرض بسبب ظهٍر حزاَم اآلن ترتدي التي
عمرها من عرشة الرابعة يف جميلة بنت وهي يل، وكريستا منه، تعاني الذي
وتدفع تسلًُّطا أكثر شانتال بشدة. بها معَجب وووكر متحرِّك، كريسٍّ تجلسعىل
يذهب كان لذا يل؛ كريستا تنتظر بينما ووكر، بها يكون التي املنطقة يف بنفسها

إليها.
يعملون الذين والنساء الرجال كتيبة أفراد أحد وهي — كاتي ابتكَرْت
الخوذة إىل اللجوء دون نفسه، رضب من ووكر ملنع طريقًة — الرعاية دار يف
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مدعومة فارغة، برينجلز علب باستخدام وذلك يكرهها؛ التي الفوم من املصنوعة
الكهربائي، يستعمله الذي الالصق والرشيط الطبية اللسان خفض بأدوات
املطاط، ببعض محشوَّة الداخلية واألطراف اللون، زاهي بقماش ومغطَّاة
ورفع ذراعيه ثني من هذا فيمنعه كتفيه؛ حتى ذراعيه، عىل العلب وتوضع
يكلِّف ال ابتكاٍر يف الحل يأتي العذاب، من سنوات وبعد رأسه. لَلْكم قبضتيه

سنتات. بضعة سوى
يرون يعودوا لم ملاذا الناس يسأل حني نفيس من بالخجل أشعر زلُت ما
جوانا ولكن الوقت، معظم هنا يعيش إنه لهم أقول أن يمكنني وال كثريًا، ووكر
الرتتيب هذا عىل اآلن واَفَقِت ولكنها مغادرته، قاومت فقد مني؛ ثباتًا أكثر
تستمتع وهي املطبخ طاولة أمام نجلس كنَّا بينما األيام، أحد ويف وتؤيِّده.
يخصنا.» كما اآلن، يخصاآلَخرين أنه لو كما «أشعر يل: قالت الصحيفة بقراءة
مثل غريبًا أمًرا يَُعدُّ النشاط هذا بمثل للقيام الوقت امتالك بأن أشعر زلُت (وما
فرتة منذ هناك. املكان عىل يتعوَّد بدأ قد بالتأكيد وهو فيجاس.) الس زيارة
كما «هناك»، إىل بالسيارة ووكر لتوصيل وجوانا أولجا ذهبَْت طويلة ليست
ووكر دخل البيت. يف هنا األسبوع نهاية عطلة قضاء بعد املكان، هذا عىل أُطِلق
املسئولة تريش، صدر يف برأسه وألقى املهمالت سلة يف وتعثََّر الزاهدين، دخول
إىل اصطحبهما بحزم ولكن وبرفق يدها، من ُكالٍّ وأولجا جوانا أخذ ثم الليلية،

التحرُّر! من غريبة نوبة يغادرا. أن منهما وأراد األمامي، الباب
االرتجاع، لعالج جديًدا اًرا وعقَّ الريسبرييدون من جديدة جرعة اآلن يأخذ
فالعيش االنفعالية؛ ثقته يف كبرية زيادة هناك أن بَيَْد أفضل. حالة يف ومزاجه
العطالت قضاء منزل يف لكن مكان، كل يف عيوبه يرى يجعله كان عاملنا يف فقط
وأتمنى غريه. مثل صلبًا وأصبح بأقرانه، محاًطا كان فيه، يعيش الذي الجديد

له. قدمناها التي الهدية هو الرعاية دار يف تْركه يكون أن

∗∗∗

إىل العودة أتذكر حالنا. من ن يحسِّ أن يمكن يشء أي نجرب كنَّا معنوياتنا، أدنى يف
وكاثرين؛ تيكا إىل مطولة حكاية وتحكي النبيذ، ترشب زوجتي ألجد األيام أحد يف البيت

ووكر. مأساة من مرحلة كل عارصتا اللتني الصديقتني
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الجلسة، نهاية ويف أنيتا، وتُدَعى بي، الخاصة اليدوية املعالجة عند «كنُت جوانا: قالت
مجنونة أنيتا، عبارة هي هذه — جدٍّا مجنونة فكرة هي ووكر. بشأن فكرة «لديَّ يل: قالت
ووكر حالة من ا جدٍّ يائسة حينها كنُت محيل؟» عرَّاف عرَّاف؟ إىل تأخذينه ال ملاذا — جدٍّا

العرَّاف.» للقاء ذهبنا أسبوعني بعد ولذا «بالتأكيد.» لها: قلت أنني لدرجة
الثالثة؟» أنتم دهاكم «ماذا كاثرين: قالت

حجرة يشبه كان وصفه، يمكن ال غريب مبنًى يف محيل عالج مركز إىل ذهبنا «نعم،
الشبيه الصناعي الخشب من مصنوعة بألواح مغطاة وجدران صناعية، سجادة الرتفيه؛
ولكن الطبيعية، غري بأفعاله العرَّاف قدرات يحطِّم قد ووكر أن خشيت الصنوبر. بخشب
بعض وجد أنه يبدو كان الغرابة، شديد أمر وهذا تماًما، هادئًا أصبح العرَّافة، دخلت حني

الداخيل. السالم
تلك عىل تجلس العرَّافة كانت املكان. هذا أرضية وسط يف بطانية هناك كانت
بعض تعطيها أن وعليك العرَّافة، تقوله ما ح يوضِّ شاب مرتجم، هناك وكان البطانية،
عىل سجائر علبة ووضعت دوالًرا خمسني أعطيتها لذا املقابل؛ يف السجائر وبعض املال

البطانية.»
يفعل؟» ووكر كان «ماذا

يبالوا لم ولكنهم متوترة، كنت واملرتجم. وأنيتا وبيني العرَّافة بني يجري ووكر «كان
باألمر. أبايل ال بدأت لذا بذلك؛

تعويذة تالوة يف وبدأت املريمية، أعشاب بعض وأشعلت البايب، العرافة أشعَلِت
عىل ونادت براون» شنيلر هنري «ووكر بالكامل: ووكر اسم وذكرت مطوَّلة، تمهيدية
كثيف دخان هناك أصبح الوقت، ذلك يف ووكر. ثم األخرى، الرياح كل ثم الرشقية، الرياح
املرتجم: قال ثم البوابة.» «تظهر العرافة: قالت ثم فظيع، بصداع وأُِصبت الحجرة، يف

الظهور.» يف تبدأ «نعم،
حية، وأخرى ميتة، منها أجزاء وجديدة، قديمة وهي شجرة، «أرى العرَّافة: قالت
األخرى الناحية ويف املغردة. بالطيور مليئة الشجرة وكانت الشجرة، عىل مصباح وهناك
وأنا تقول، ما املرتجم ويرتجم هذا، كل تغني العرافة كانت حفرة.» أو برئ البوابة، من
من كثريًا وأرى بصعوبة، فيها املاء ترى بحيث ا جدٍّ عميقة برئًا «أرى قالت: ثم ألخصه،

السن.» كبار
يحدث. ملا أنصت السرتة، مرتدية املكان يف أزال ال كنت
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لعلهم املعتاد، من أكرب عدد هناك ووكر. لريوا جاءوا قد السن كبار «إن العرافة: قالت
أنهم إال تحدد. أن تستطيع ال السن. يف كبري ووكر لعل منهم، واحد ووكر ولعل يعرفونه،

حال».» أي عىل يبدو، ما عىل يعرفونه
السن؟» يف كبري ووكر إن قالت: العرافة «هل قائلًة: تيكا تعجبت

والطيور ووكر، حياة هي الشجرة إن املرتجم: قال الطقوس، وبعد متأكدة. تكن «لم
الحياة، يف غايته ووكر وضالة ووكر، ضالة هي البرئ وكانت جميًعا. كلنا هي فيها املغردة

البرئ.» قاع يف املاء يف انعكاسه رؤية يستطيع كان إن معرفة محاولة هو
يعقل.» «ال قلت:

رؤية بإمكانه كان إن لريى لنفسه، اختاره الذي الطريق هو «هذا قالته: ما «هذا
أسئلة لديَّ كان إن املرتجم سألني ثم ضالته.» هو هذا ولكن يرى، ال أو يرى قد انعكاسه.
مفيدة هي هل بها، التحَق التي الجديدة الرعاية دار عن وماذا نعم، فقلت: للعرافة، معينة

هناك؟ يذهب بأن له السماح عيلَّ يتعنيَّ هل له؟
سألتها: ثم فيه.» يسري أن وعليه محدد. مساره ولكن مساره، «ستغريِّ العرافة: قالت
انعكاسه شكَل يجد أن يحاول بأنه العرافة فردت نفسه؟ يرضب ملاذا نفسه، يؤذي ملاذا

البرئ.» يف
املكان. أرضية عىل أرقد أن أردت

ال الوحيدة، املرة مرة، ألول ألنه يل؛ كبرية راحة مصدر يُمثِّل األمر «كان جوانا: قالت
وهذا خوف، أو عليه حكم يوجد وال وصفه، يحاولون كانوا فقط فهم عالجه، أحد يحاول
عالج محاولة من فبدًال إيلَّ؛ بالنسبة ٍل تحوُّ نقطة يَُعدُّ كان هذا أن وأرى ا، جدٍّ مقبول أمر
عىل فقط يقترص األمر كان أسبابها، عن البحث أو تشخيصها أو حالته تحسني أو ووكر
لقد مأساة، أو نًرصا األمر يكن لم يفعله. ما هو وهذا الحياة، يف هدفه وما هو َمن تحديد

كان.» كما كان
قد كنت فما السن، كبري أنه علمت قد كنُت إذا «حسنًا، كاثرين: قالت الصمت. عمَّ
لقد حجري. إىل فيها يتسلل كان التي املرات هذه كل بلوزتي فتحة يف بالنظر له سمحت

سافل.» عجوز رجل أنه اتضح
سافلة.» عجوز عرَّافة «بل تيكا: عليها تردُّ
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ركوب قرَّْرُت الرعاية، دار يف يعيش وهو عرشة، الحادية ووكر فيه بلغ الذي الصيف يف
قد فإنها أدق، تكون قد منجذب أن من بالرغم — مدفوع أني شعرت بها، والسري سيارتي
العالم. هذا يف حالته بنفس املصابني اآلخرين األشخاص بعض أجد لكي — غريبة تبدو
وبريطانيا والدنمارك أسرتاليا العالم: أنحاء كل يف منترشون وهم فقط، مثله مائة يوجد
يف ميل ألف تبعد عنها سمعت كندية حالة وأقرب األمريكية، املتحدة والواليات واليابان
ولو حتى بولدي، التعلق كان دافعي أن أرى اآلن، األمر هذا يف أفكر عندما ساسكاتشون.

للرعاية. لدار باالنتقال له سمحنا قد كنا
تمانع جوانا تكن لم أسبوعني. األمر واستغرق كاليفورنيا، كانت محطاتي أوىل
وكان ووكر، من أكثر االقرتاب عىل العمل أحاول حني طريقي يف قطُّ تقف فلم غيابي؛
عنها وتحملته بالخوف، تشعر وكانت صغريًا كان حني األوىل األيام منذ املعتاد، األمر ذلك
كما ربما، أو الوقت، من سعة أعطاني ما وهذا تحبه، بدأت حتى الصعبة، األيام تلك يف
فسأراه مثله، آَخرين أطفاًال رأيُت وإذا كووكر، لووكر «أنظر األمسيات: إحدى يف قالت
له أريد وكنت نوعه، من الوحيد باعتباره تراه أن ل تفضِّ كانت بمتالزمة.» مصاب كطفل
يف هذا أدرك أكن لم أنني من بالرغم بالعكس، العكس أو العالم؛ يف غريه مثل يكون أن

حينه.

∗∗∗

والوجه القلب بمتالزمة شخصمصاب أول كانت كروز. سانتا إيمييل نسيان الصعب من
حياتي. يف أشاهده — ووكر بخالف — والجلد
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باللونني املطيل بيتهم يفرشفة ُمويل، أمها أحضان يف وكانت سنوات، تسع عمرها كان
أرويو وتقع كاليفورنيا. ساحل إىل الطريق منتصف يف جراند، أرويو يف واألزرق األبيض
األكثر الساحل إىل الحار الجاف ساليناس لوادي الصناعية املزارع تنحدر حيث جراند
رحمًة. أكثر جديد جوٍّ إىل الدخول مثل كان هناك إىل والوصول الهادئ. واملحيط برودًة
شأنها والجلد، والوجه القلب بمتالزمة املصابني عن شكلها يف تختلف ال إيمييل كانت
وجلدها العقد، كثرية يدها وأصابع مائلتان، وعيناها أسود، مجعد فشعرها ووكر؛ شأن
وال نحيلة، كانت ووكر، فمثل شكلها. يف التحديق عن ف التوقُّ أستطع لم بني، سميك
شعرت منه. خجًال أقل وهي منه، أكثر بعينيها الرتكيز يمكنها ولكن التحدُّث، تستطيع
املتالزمة بروز مدى رأيت عندما ُصِدمت ولكني ولدي، مثل أحًدا وجدُت عندما باالرتياح
التي «البنت أجد أن إىل حاجة وال بإيمييل، عاطفي ارتباط أيُّ حينها لديَّ يكن فلم فيها؛
صغرية طفلة فقط؛ موجود هو ما رأيت ولذا عليه، هي ما بغري أراها أن أو بداخلها»
بدائي شكل مرضها. يميزها أيًضا ولكنها مريضة تنتفض، فضولية عادية غري محنية

السيارة. رفرف مثل عريضة وابتسامة داكنة، بنية عيون البرش، من
قدر وهو بوصة، ١٨ ارتفاع حتى إخالؤه جرى سطح فكل بيتنا، يشبه بيتهم حتى
عىل باألشياء تلقي أن تحب كانت ووكر، مثل إيمييل. إليه تصل أن تستطيع كانت ما

الصباحي. نشاطها نتيجة املعيشة، حجرة يف منترشة األلعاب كانت األرض.
ثْنا تحدَّ البني، صور رؤية وطلبت بيتها دخول إىل كروز سانتا مويل دعتني أن بعد
— األشياء بعض يف ووكر من حظٍّا أكثر إيمييل كانت ف. توقُّ دون ساعات ثماني ملدة
عىل معلَّقة قائمة فهناك أخرى؛ أشياء يف حظٍّا وأقل — بنفسها األكل تستطيع كانت فقد
صفحات لعدة تمتد كانت وقد لها، تتعرض التي املرضية النوبات فيها ل تُسجَّ الثالجة

يومي. بشكل البيانات فيها ن وتُدوَّ فيها، األسطر بني كبرية مسافة توجد وال
ما، لعبة إىل لتنظر بجوارنا أربٍع عىل وتنحني كرسيها إيمييل ترتك كانت أحيانًا
ونفس اإلثارة، رصاخ نفس بأصابعها. الحائط من جزءًا تخدش كانت أخرى أحيان ويف

ووكر. يصدرها التي الرغبة عن املعربة األصوات
أن دون النوم تحب إيمييل كانت إيلَّ؛ بالنسبة مألوًفا كان ُمويل به أخربتني ما كل
قالت مرات. ثالث ليلة كل تستيقظ كانت األوىل، الثالث السنوات ويف ببطانية، تُغطَّى
أو الثالثة الساعة يف االستيقاظ يحبون عصبية إعاقة لديهم الذين األطفال أن «أرى مويل:
الوظيفي العالج اختصايص الطبية: املواعيد حياتهم تحكم كانت وقد صباًحا.» الرابعة
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ستة إىل ثالثة كل العظام جراحة واختصايص أسبوعيٍّا، مرتني التخاطب واختصايص
األعصاب وطبيب السنة، يف مرتني العيون وطبيب سنويٍّا، مرة القلب وطبيب أسابيع،

السنة. يف مرات أربع
نتيجة حياتها، يف منظمة بطريقة تسري وكانت عاًما، ٤٥ العمر من تبلغ مويل كانت
األرسة مطعم يف املساء يف والعمل اليوم، طوال إيمييل رعاية يف قضتها التي التسع السنوات
اختصايص يعمل كان وقد عاًما، ٥٦ إرني زوجها عمر وكان القريبة. نيبومو منطقة يف
اإلطارات. ثقوب رتق عىل يعمل الذي «سليم»، منتج تصنع التي بالرشكة لوجستية خدمات

عاًما. ١٨ العمر من تبلغ ليان الكبرية إيمييل أخت وكانت
وجهي من بالقرب وجهها ووضعت تحبني، إيمييل بدأت حديثنا، من ساعة بعد
تسعل، وبدأت الصورة إىل فنظرت لها صورًة رسمُت دفرتي؛ َصْت وتفحَّ بوصتني بحوايل
الفقري وعمودها ونحيًال، نحيًفا كان ظهرها: عىل بيدي مررت سعالها. عىل ضحكت ثم
حياًة يكتشفوا أن البرش استطاع أِن حدث إذا ابني. مثل رفيعة، ظهر سلسلة عن عبارة
التي الطريقة بنفس شعروا إذا أندهش فلن األخرى، الكواكب عىل وطبيعية متعاونة
ووكر قريبة إيمييل، مقابلة بعد كاليفورنيا يف النسيم ِمْلؤه يوٍم ظهر بعد بها شعرت
لم فولدي قبُل، ذي عن انعزاًال أقل صار عامله أن شعرت يسري؛ األمر أن وأرى بالوراثة.
يف وتبدأ أخرى مرة كرسيها إىل وتصعد تصفق إيمييل كانت العالم. هذا يف وحيًدا يَُعْد
من رشاقًة أكثر وكانت أنا، أراه مما مرًحا أكثر تعتربه كانت بشفتيها، معني إحداثصوت
الوصول يصعب التي الخاصة األماكن نفس إىل تتسلَّل كانت آلَخر حني من ولكنها ووكر،

اآلَخرين. إىل تتحدث مثلما إليها تتحدث مويل وكانت إليها.
تفهمك؟» أنها تظنني «هل مويل: سألُت

مع املدرسة، يف وبخاصة تفهم، بدأت ولكنها كثريًا، تفهم أنها أظن «ال مويل: قالت
يوم.» كل روتني

عىل بدت ذلك، مويل ذكرت وحني أسبوع، بعد وذلك البدء وشك عىل الدراسة كانت
للنوم. فرصة توافر يعني املدرسة إىل إيمييل فذهاب متعطشة؛ نظرة وجهها

مصاب طفل رعاية عن الناتجة املستمرة اليقظة تتملكك حني أنه الغريب اليشء
زوج — كروز سانتا إرني الحظ تذهب. أن الصعب فمن والجلد، والوجه القلب بمتالزمة
كان حني إيمييل، عن بعيًدا أسبوع نهاية عطلة أول ومويل هو قىض حني هذا — مويل
١٥ يبعد مكان يف تعيش التي — كيت — مويل أخت مع تركاها سنوات. خمس عمرها
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بعض ساللة من ينحدران اللذين والديها عن بعيًدا ليس ساليناس، وادي عن دقيقة
بالقرب كبري فندق يف حجرة إرني وحجز كاليفورنيا، يف استقروا الذين األوائل ين املبرشِّ
عطلة أول هذه وتَُعدُّ الروعة. غاية يف املكان كان وقد سربينجز، هوت أفيال منتجع من

سنوات. خمس منذ لهما أسبوع نهاية
تنتابه دقائق، بضع فكل إيمييل. إرني؛ بال يشغل وحيد يشء هناك كان ذلك، رغم
حجرة يف األرفف عىل من الكتب تزيح هي هل اآلن؟ إيمييل تفعل ماذا األسئلة: نفس

حجرتها؟ يف بمفردها هي أم املعيشة؟
بجامعة والتحق نيكسون، ريتشارد موطن كاليفورنيا، يف ويتري، مدينة يف إرني نشأ
سالح يف وخدم البدنية، الرتبية يف جامعية درجة عىل للحصول تشيكو مدينة يف الوالية
أرويو مدرسة يف للبنات الطائرة الكرة فريَق يدرِّب وكان وفيتنام، اليابان يف البحرية
ُفْزَن وقد الفريق، ضمَن الكربى ابنتُه ليان وكانت يوم، كل ُظْهر بعد الثانوية جراند
الكليات، بعض تدريب عليه وُعِرض مرة. ١٦ الدوري وببطولة مرتني، اإلقليمية بالبطولة

ا. جدٍّ مثابر شخص فهو إيمييل، عن بعيًدا يسافر أن يريد ال ولكنه
كريس وبجوارها قديمة، سقيفة توجد كانت جراند أرويو يف الخلفي منزلهم ِفناء يف
(قالت املكان. تصف التي الكلمات إحدى هذه حال، أي عىل إرني. معتزل وبجواره قديم،
وواثقًة مرتبكًة وبََدْت هويته.» يمثِّل إنه «يقول املنزل: يف جولة يف تأخذني وهي مويل
الضفادع وبعض بالستيكية، سيارة املكان».) هذا ل يفضِّ إنه «يقول الوقت. نفس يف
كورونا، جعة ودلو الصبار، بنبات مليئة لحم ومفرمة اللعبة، دنكي وسيارات املطاطية،
أصابع موضع عىل مرسوم بإيمييل خاصة قديمة رياضية وأحذية املايا، أقنعة وبعض
نباتات إىل وتتسلل الِفناء حول تسري األثناء، تلك يف إيمييل، كانت قلوب. فيها القدم
بينما الكريس عىل الجلوس يحبُّ إرني وكان وه!» وه! «به! وتقول: وتشمها الُخزاَمى
وهي إيمييل ويشاهد معتزله يف هناك الجلوس ويمكنه الخلفي، الِفناء يف إيمييل تلعب

طبيعتها. عىل تترصف
اإلرهاق أن «أرى مويل: قالت الطائرة. كرة تدريب يف له عام آِخر بالتأكيد هذا كان
بدار إيمييل إلحاق فكرة دائًما يستبعدان ومويل إرني وكان اليشء.» بعض عليه يظهر بدأ
إننا نقول: ما «دائًما مويل: قالت . يتغريَّ بدأ هذا ولكن الخاصة، االحتياجات لذوي رعاية

نستطيع.» ما بقدر معنا سنبقيها
العشاء لتناول متَِّجهني سيارتها، يف كنَّا األشياء، هذه مثل عن الحديث يف تبدأ أن قبل
اآليل الري ماكينات بدأت وقد عديدة. سنوات منذ والداها يمتلكه كان الذي املطعم يف
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مساء، كل عادتها هي كما الرسيع، الطريق بجوار الكبرية املزارع يف العمل يف الطويلة
الشاردة: األفكار مثل األفق يف الحقول فوق رسيًعا املاء وينترش

العام إيمييل مع أفضل األمر سيكون نقول، ما دائًما كنَّا ذلك. يف نفكِّر بدأنا «لكننا
قط.» يحدث لم هذا ولكن القادم،

∗∗∗

هي يل، اتضح كما والجلد، والوجه القلب بمتالزمة املصابني مجتمع يخص فيما املشكلة
قابلت املثال، سبيل عىل فيهم. واحد كل يعرف أنه رغم اآلَخرين، عن منعزل منهم كالٍّ أن
بريندا. يعرف الجميع وكان كونجر، بريندا خالل من كلوز سانتا وإيمييل وإرني مويل

وابنة كليف، يُدَعى زوج كونجر لربيندا كان والثالثني، الرابعة سن ويف ١٩٩٢ عام يف
وظيفة يف تعمل بريندا وكانت بيج، اسمها جيدة، صحية حالة يف عامني العمر من تبلغ
حملت ثم نيويورك. وسط جنوب يف بينجمتن، مدينة يف الخاصة االحتياجات لذوي معلمة

أخرى. مرة
ميعاده قبل كليفي ابنها ُولِد فقد يرام؛ ما عىل األمور تِرس لم املرة، هذه
اختالالت أي لديه يظهر لم الوقت، ذلك يف املتاحة للتكنولوجيا ووفًقا أسابيع، بثمانية
يستطيع يكن لم املثال: سبيل عىل أكرب. مشكالت من يعاني كان ولكنه كروموسومية،
املركزة. العناية وحدة يف تنفسصناعي جهاز عىل حياته من يوًما ٦٣ وقىضأول التنفس،
يكون أن الخاصة، االحتياجات لذوي كمعلمة ينتابني هاجس أسوأ «كان بريندا: تقول
امليش من يتمكَّن فلن عاش، لو وحتى الولد، يعيش أال األطباء َع وتوقَّ معاق.» طفل لديَّ
موضوع ولكن تصيل، بدأت شديدًة. معاناًة يمثِّل األمر كان بريندا، إىل بالنسبة الكالم. أو
نفسها: يف تهمس كانت بل بالخالص، الخاص املعتاد املوضوع يكن لم املرة هذه صالتها

وبرسعة.» عندك، الطفل هذا «خذ
وهو طفلهما متابعة بعد النهاية، ويف تماًما. واضحة غري والرؤية والليايل األيام مرت
نَْزع واألطباء كونجر الزوجان قرََّر شهرين، من ألكثر الصناعي التنفس جهاز يتنفسعىل
أنه «ويبدو بعُد: فيما املحلية الصحيفة بريندا أخربت كليفي. عن الصناعي التنفس جهاز
الرب من ا جدٍّ غاضبة كنت بمفرده. يتنفس بدأ اليوم ذلك يف ألنه حارس؛ مالك هناك كان
َمن هو كليفي أن عرفت اليوم ذلك يف ولكن الخطة، من جزءًا ذلك يكن فلم اليوم؛ ذلك يف

األول.» اليوم من فعًال بذلك يقوم كان َمن وهو الخطة، يقود كان

117



القمر وجه يف الصبي

وفجأة معاق، طفل لديها ألرسة اليومية الحياة تفاصيل يف كونجر الزوجان انخرط
وأنا املتوسطة، الطبقة إىل ننتمي «نحن بريندا: قالت مالهما. وقلَّ وقت لديهما يَُعْد لم
التزلُّج ألدوات محالٍّ يملك الذي — زوجي ل يتحصَّ فلن الثلوج، تتساقط لم وإذا معلمة،
ولم لحالته، األطباء تشخيص قبل سنوات ثالث الطفل وبلغ مال.» عىل — الثلوج عىل
بمتالزمة املصابة الحاالت من ٢٢ رقم الحالة سوى كليفي يكن لم التشخيصكثريًا: يفرس

الطبية. املراجع يف تجدها أن بريندا استطاعت التي والجلد والوجه القلب
ترتبط أنها بََدا التي األعراض من الواسعة املجموعة األقل عىل أو — املتالزمة ُوِصفت
مارش ملؤسسة مؤتمٍر يف مرة ألول علنية بصورة — كليفي حالة مثل محدَّد بدني بمظهر
عقيل ر تأخُّ «متالزمة بعنوان: تقديمي عرض يف ،١٩٧٩ عام يف فانكوفر يف دايمز أوف
العرض هذا تقديم إن .« سويٍّ غري وشعر والجلد الوجه يف باضطرابات تتميز جديدة
املسئولون اإلكلينيكية الوراثة علماء فريق كان إذ صغرية؛ معجزة كأنه بََدا التقديمي
الغالب يف واجتمعوا األمريكية، املتحدة الواليات أنحاء عىل موزَّعني املتالزمة تحديد عن
قام أسطوري وراثة عالم وهو أوبتز، جون الفريق أعضاء ضمن من وكان باملصادفة.
أول شاَهَد أنه أوبتز َعى ادَّ وتسميتها. املتالزمات من جديدة أنواع ستة باكتشاف بالفعل
من وبالرغم العرشين، القرن ستينيات منتصف يف والجلد والوجه القلب ملتالزمة حالة
بحثية ورقة ١٢ سوى كونجر تجد ولم .١٩٨٦ عام يف إال املتالزمة تسمية تتم لم ذلك
وكانت حديثًا، اكتُِشفت لحاالٍت مخترصة تقارير مجرد كان معظمها املتالزمة، ذكرت

غامًضا. وأمًرا لغًزا املتالزمة
للحمرة مائًال أشقر شعرها وتجد نحيلة تجدها تراها، عندما كونجر. هذا يوقف لم
بكل الوقت؛ طوال ذهنها يف ثالث أو قائمتني بوجود انطباًعا وتعطي َقِلقتني، وعينيها
انتَحَر كليفي، حالة فيه صت ُشخِّ الذي العام ويف الغروب. قبل أداؤها عليها التي األشياء
يل األمَر بريندا ورشحت املأساة. تلك عىل غطت ولدها مع معاناتها لكن كارل، أخوها
بمتالزمة مصاب طفل مع تعاميل يف محظوظة «أنا قائلًة: عاًما ١١ بعد قابلتها عندما

عالجي.» هي املتالزمة فهذه والجلد، والوجه القلب
«إكسيبشنال مجلة يف إعالن وجود الحَظْت التشخيص، من ساعة ٢٤ خالل يف
وبحلول والجلد». والوجه القلب بمتالزمة املصابني أرس «شبكة ى يُسمَّ يشء عن بريَنت»
من فقط معروفة حالًة خمسون هناك يزال ال وكان تُِديرها، بريندا كانت ،١٩٩٩ عام
اإلعالنات عىل ردَّ أو إليها كتب َمن لكلِّ إخبارية رسالة أرسَلْت بريندا ولكن املتالزمة، حاالت

بريَنت.» «إكسيبشنال مجلة يف
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والوجه القلب بمتالزمة املصابني ألَُرس نوعه من ٍع تجمُّ أوَل نظََّمْت ،٢٠٠٠ عام يف
وحرضت أوبتز، جون من قريبًا يكون حتى سيتي ليك سولت مدينة يف ُعِقد والذي والجلد،
حينها: نفيس يف «قلت قائلًة: ذلك مويل تتذكر إيمييل. مصطحبًة أيًضا، كروز سانتا مويل
مقابلة من أفضل يوجد ال رائًعا، هذا كان نعم، ابنتي!» يشبهون األطفال هؤالء إلهي! «يا

الهموم.» نفس يشاطرني ما شخص
بأمر علموا وحني بريندا، شبكة إدارة مجلس يف عضوة بريندا أصبَحْت بعُد فيما
القلب متالزمة تدرس كانت روين، كيت تُدَعى فرانسيسكو، سان من وراثة لعاملة بحث
روين، الدكتورة من وبتشجيع الشبكة. ملقر الحضوَر مويل منها طلبَْت والجلد، والوجه
الشبكة، مؤتمرات يف دم عينات ألخذ الدم عينات آِخذي من بِفَرق ومويل بريندا استعانَْت
جمعوه الذي الحمضالنووي خالل ومن ،٢٠٠٥ عام ويف عامني. كل حينها تتم كانت التي
والجلد، والوجه القلب بمتالزمة املرتبطة الجينات النهاية يف روين َدْت حدَّ فرًدا، ٢٣ من
يُعَلن التي فقط الثالثة املرة وهي االكتشاف، هذا يف لها رشكاء ومويل بريندا أن وأعلنت
لذلك، (نتيجًة الجينات. أحد اكتشاف يف باالشرتاك العلماء غري أشخاصمن قيام عن فيها
القلب بمتالزمة املعنيَّة الدولية املجموعة اسمها أصبح والتي — بريندا لشبكة سيكون
ملشاركتها نتيجًة تطويرها؛ يتم مستقبلية اخرتاع براءات أية يف نصيب — والجلد والوجه

الجينات.) تلك اكتشاف يف
املكاتب من والجلد والوجه القلب متالزمة عاَلَم األيام هذه كونجر بريندا تدير
تقبع غرفة من وذلك — والجلد والوجه القلب بمتالزمة املعنيَّة الدولية للمجموعة املزدحمة
اإلنرتنت، موقع عىل تُِرشف فهي ذلك عىل عالوة منزلها. من الثاني الدور ساللم خلف
والوجه القلب بمتالزمة مصاٌب أبنائهم أحُد الذين العالم أنحاء كل من اآلباء يناقش حيث
حسن مع حتى والذي ع، املتوقَّ العمر متوسط إىل النوبات عالج من بدءًا األمور كلَّ والجلد،

العمر. منتصف يتجاوز لن الحظ
غري وأنا السن يف تكرب أن ملويل أريد ال ألني إيلَّ؛ بالنسبة جيد «وهذا يل: مويل قالت

معها.» موجودة
هو األول؟ ميالده عيد قبل سيموت إنه األطباء: قال الذي كونجر، كليفي عن وماذا
جرَّار. قيادة ويمكنه ويتحدث ويقرأ املدرسة إىل ويذهب عاًما، ١٧ اآلن العمر من يبلغ

∗∗∗
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اكتشاف مثل كان والجلد والوجه القلب بمتالزمة مصاب آَخر طفل مع لقاء أقرص حتى
جدٍّا صغرية شقة يف فايس، وابنتها توليويل كوليجا تعيش كانت جديد. كيميائي عنرص
العمر من تبلغ فايس وكانت بكاليفورنيا، ستوكتن، مدينة يف بالجرائم مشهور حي يف
كانت فايس، والدة عند املستشفى. يف عمرها من املائة يف ٨٠ وقَضْت العام، ونصف عامني
وتدفع وظيفتها، ترك إىل واضطرت سنوات، ثماني عمره ابن لديها وحيدة ا أمٍّ كوليجا
٨٫٢٥ اإلعاقة) بحاالت يتعلَّق فيما تقدُّميًة، واليًة (باعتبارها اآلن كاليفورنيا والية إليها
ويوصل األخرى، التكاليف بقيَة الصحي التأمني ويتوىلَّ ابنتها، لرتعى الساعة يف دوالرات
الوالية كلَّفتها التي املمرضة كنت، لوري أخربتني مباَرشًة. بيتها باب إىل الصناعي اللبن
من يكون كثرية، طبية احتياجات ذي طفل وجود حالة يف «أحيانًا املعاقة: البنت برعاية

ُمفِلًسا!» تكون أن األفضل

∗∗∗

املعيشة. غرفة يف نظارته وإلقاء الصياح هو قابلني حني هيس دانيال فعله يشء أول كان
من يزورانه كانا اللذين وجدته، جده مع إفطاره قاطْعُت فقد مفهوًما؛ فعل رد هذا كان
حيث شيكاجو، غرب يف غنية ضاحية وهي إلني، جلني يف هذا وكان نيويورك. مدينة

ولورا. سارا الصغريتني وأختيه ستيف، ووالده إيمي، أمه مع دانيال يعيش
من يبلغ وكان والجلد، والوجه القلب بمتالزمة املصابني أحد املعجزة دانيال كان
مستوى يف القراءة ويمكنه املدرسة يف وكان الكالم، يستطيع وكان سنوات، ست العمر
بنفسه؛ مالبسه يرتدي أن بإمكانه كان وكذلك زمالئه، معظم من أفضل نحٍو عىل مرحلته
اآلالم ليخفي قابلته، حني ضفدعة شكل عىل جدٍّا رائًعا الرقبة أخرضعايل حذاء يرتدي كان
ا؛ جدٍّ ليسمحظوًظا فهو األيض، بعملية يتعلَّق فيما لكن الكاحل، يف منها يعاني كان التي
مستمر وارتجاع املناعة يف ومشكالت شديدة وحساسية األمعاء يف قرح من يعاني فهو

ونوبات.
من كتلة عن عبارة األربعني، عامها يف الدخول وشك عىل كانت التي إيمي، كانت
تنظيًما امرأة أكثر أمها) ِعي تدَّ (كما تَُعدُّ وربما أشقر، شعر ذات وكانت العزم يف الثبات
مديًرا والدها وعمل هيوستن، مدينة ويف بإلينوي، فورست ليك يف نشأت وقد شيكاجو، يف
واألنثروبولوجيا االقتصاد يف جامعية درجة عىل وحصلت التأمني، رشكات بإحدى تنفيذيٍّا
وخططت ،١٩٩٩ عام وتزوَّجت ،١٩٩٠ عام فيها وتخرجت لورانس، سانت جامعة من
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إليه ملكيتها انتقَلْت مباٍن، عدة يمتلك كان ستيف وزوجها اإلعالنات. مجال يف للعمل
بالوراثة.

الرضاعة يستطع ولم أسابيع، بأربعة والدته ميعاد قبل دانيال ُولِد ،٢٠٠١ عام يف
ساعات ثالث ينام كان تعرف؟ أن لها كان فكيف األول؛ طفلها كان ولكنه إيمي، ثدي من
كوستلو، متالزمة بأنها حالته صت وُشخِّ الوقت، طوال ويتقيَّأ التنفس يف ويعاني بالليل،
األعراضواملظاهر؛ من كثرٍي يف والجلد والوجه القلب متالزمة مع تشرتك جينية طفرة وهي
تأثرياتهما أن من بالرغم املتالزمتني، بني خلط يحدث ما عادًة أنه لدرجة بالفعل، ا جدٍّ كثري
أقل، عقيل ر وتأخُّ الوجه أعراضأخفيف كوستلو ملتالزمة يكون ما (غالبًا تماًما. تختلف قد
والوجه القلب متالزمة يف نجده ال الذي األمر الرسطان، ببعضأشكال أيًضا ترتبط أنها إال
أيًضا.) كوستلو بمتالزمة املرتبطة الجينات آَخرون وعلماء روين كيت اكتشفت والجلد.
الحالة تشخيص ألن وذلك شديد؛ بوضوح حالته فيه صت ُشخِّ الذي اليوم إيمي تذكرت
مع تتناسب ال دانيال يف أشياء هناك كانت رأيها ففي فاجأها، كوستلو متالزمة أنها عىل
تخطِّط وكانت وقتها، الوحيد التشخيص هو هذا كان ذلك من وبالرغم كوستلو، متالزمة

اليوم. ذلك ظهر بعد التبعات لبحث بالفعل
الشارع، يف دانيال بيد تمسك وهي الطبيب، عند من البيت إىل العودة طريق يف لكن
املرأة ونظرت مًعا، التطوعي عملهما خالل من تعرفها، كانت امرأة باملصادفة إيمي التقت
وأرسلت تماًما.» ابنَك يشبه ابنُها صديقًة «أعرف وقالت: وجهها، لون َ وتغريَّ دانيال إىل
فاتصلت البيت، إىل وصولها لحظة صديقتها صديقة إىل بالفاكس دانيال صورة إيمي
إعادة من وبدًال والجلد.» والوجه القلب بمتالزمة مصاب «ابنك وقالت: الفور عىل املرأة
ليست املساء. ذلك يف كونجر بربيندا بالتليفون إيمي اتصلت كوستلو، متالزمة عن البحث

والجلد. والوجه القلب متالزمة عالم يف غريبة قصة هذه
القلب بمتالزمة مصابًا دانيال كان صواب؛ عىل هيس إيمي صديقة صديقة كانت
دانيال لحالة الصحيح التشخيُص ِف يخفِّ لم املشوهة. الجينات ذلك ويثبت والجلد، والوجه
طفرة عن ناتجة بمتالزمة مصاب ابنها أن معرفة ولكن إيمي، عاتق عىل امللَقى العبءَ
شعوري عني «أزال قالت: أخرى. بطرق ساَعَدها الحمل، لحظة يف تقريبًا عفوية، جينية
قبيل: من أسئلة تشغلني كانت تعلم، كما هكذا. يعاني طفل تكوين يف للتسبُّب بالذنب
التي األبخرة فتسبَّبَِت حامل، وأنا أظافر طالء وضعت ألني هل خطأً؟ فعلته الذي «ما
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أعرف أن قبل القفزات ببعض وقمت باملظالت أقفز كنت ألني هل هذا؟ يف منه خرَجْت
التشخيص.» هذا كثريًا أراحني لذا األكسجني؟» نقص من عانَى وهكذا حامل، أني

والد به يشعر أن يمكن الذي باالرتياح الشعور من قريب بيشء شعرت األقل عىل أو
الذي بالذنب القديم اإلحساس يزيل أن يمكن ال الدقيق التشخيص حتى ألنه معاق؛ طفل
الغريبة الفكرة السنني؛ آالف منذ حدثت التي هذه العشوائية الجينية لألحداث يرجع
وبالتايل عقاب، وأنه اإلعاقة، هذه مثل لحدوث سبب هناك يكون ما دائًما أنه العالقة
هذه واإلعاقة التشوه حاالت عرش السادس القرن يف األوروبيون األطباء عزا مستَحق. فهو
وأرصَّ املايض). العقد يف الشمالية أمريكا يف املحافظون السياسيون فعل (كما الفقر إىل
معقول. بجمال يتمتعون أشخاصال من الزواج إىل يرجع التشوُّه سبب أن عىل هريودوت
أقرباء هم واملشوهني املتأخرين أن ُخْرٍق، يف كثريًا يترصف كان الذي لوثر، مارتن ورأى
هيس إيمي كانت نغرقهم. أن يجب ولذا الخاطئ؛ املكان يف مولودة كائنات الشيطان،
مجراه يف ساَر القديم بالذنب اإلحساس ولكن والتقدُّم، لعرصالعلم ومستنريًا مثقًفا نتاًجا

حال. أي عىل
ا. جدٍّ ا جدٍّ سعيدة حياة أحيا «كنت شيكاجو: يف مرشق يوم صباح يف إيمي يل قالت
قد أنه وأرى رائعة، ومدارس ممتازة، ووظائف حميمات، وصديقات رائعان، والدان لديَّ

دوري.» جاء
وتحوَّلت وظيفتها تركت وقد بالبحث. كافحت دانيال حظ ولحسن محاربة، أم إيمي
وَصَل حتى العالجات؛ من عديدة ألنواع وأخضعته كامل، بدوام تعمل طبية باحثة إىل
سن بلغ وحتى واحًدا شهًرا عمره كان أن منذ — أسبوع كل عالجية جلسات لعرش األمر
لألطفال املبكِّر ل التدخُّ برنامج خالل من الغالب يف تكلفتها تدفع الدولة كانت — الثالثة
له أُِرْد لم له، تتاح فرصة أي إىل بحاجٍة «إنه قالت: املائة. يف ٣٠ عن تزيد بنسبٍة املتأخرين
ووكر فيها يخضع فرتات هناك كانت عمره.» مراحل من كهذه مهمة مرحلة يف يتعلم أال
التغذية. كريس عىل أم نائًما أكان سواء اليوم، مدار عىل الطبيعي العالج أشكال من لشكل
تعليمه محاولة أوًال الغالب يف سيتمُّ الكالم عىل القدرة عدم لخطر املعرَّض الطفل
حتى بالعني التواُصِل يف راغبًا يكون أن الطفل عىل اللغة، هذه يتعلم ولكي اإلشارة، لغة
يف املتخصصون دانيال معالجو تعاَمَل اآلَخرين. عن الصادرة اإلشارات رؤية من يتمكََّن
يتخلَّوا أن قبل دانيال، إليهم ينظر أن قبل أشهر أربعة ملدة معه باإلشارة والتخاطب اللغة
ابنها، حرضه طبي موعد لكلِّ مفصلة بسجالت تحتفظ إيمي كانت النهاية. يف األمر عن
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ولكن املفاجآت، من كثرٍي عىل والجلد والوجه القلب متالزمة تنطوي تناَوَله. دواء وكل
املشابهة، واملتالزمات املتالزمة هذه مع التعاُمل لكيفية نموذًجا يَُعدُّ إليمي املنظم االهتمام

الزائد. االهتمام من رضر فال الخدمات، عىل الحصول يخص وفيما
انتباهه كان وإن ويضحك؛ التليفزيون مشاهدة دانيال يستطيع واضحة، النتائج
يركب أن يستطيع ولكنه ابني، مثل العقد كثريتي الركبتني نفس له بالتأكيد. يتشتت
له يسمح الذي للنظر الالفت املكاني باإلحساس مسلًحا — له ويقول والده مع السيارة
عاش ماما؟» طريق أم طريقك، يف «أنذهب باملقلوب: املقطعة الصور تركيب ألعاب بحلِّ
التي إيمي تلتزم حني يف الخلفية، الطرق يأخذ ما ودائًما حياته، طوال إلني جلني يف ستيف
َ وعربَّ دانيال، ذلك الَحَظ الرسيعة. الطرق باستخدام الضاحية، تلك عىل جديدة وافدًة تَُعدُّ
— التليفزيون يشاهد وكان متطفًال، كنُت — قطُّ إيلَّ مباَرشًة يتحدث لم بالكالم. ذلك عن
كان العزيز، البني تمنيتها التي األمنيات كل بني ومن جميعهم. اآلخرين مع ثرثََر ولكنه
مشية تشبه التي مشيته أحب تتحقق. أن أريدها أمنية أول هو كلمات ببضع التحدُُّث
خلل. من فيهما ما بسبب إيلَّ بالنسبة عزيزتان وهما الضعيفتني، ويديه فرانكنشتاين،
«هاييل!» قائًال: وواضح عاٍل بصوت أخته عىل ينادي اسمه؟ ينطق سمعته لو ماذا ولكن
ملجرد قلبي ينبض أحبك.» «ماما، يقول: آلَخر؟ حني من يقولها التي «هاااا» من بدًال

إيلَّ. بالنسبة جيتسربج خطاب مثل سيكون بابا!» يا لك، «تبًا األمر. يف التفكري
والوجه القلب بمتالزمة املصابني األطفال فلغة الكلمات؛ تعنيه ما بسبب هذا ليس
شعور باهت، مصطنع أو مفتعل طابع لها تكون ما غالبًا الكالم يمكنهم الذين والجلد
انطباع املرء لدى ن يتكوَّ أحيانًا ولكن يقولون، ما يعنون فهم الحقيقي؛ الشعور من أدنى
منتجة منها أكثر مستعارة لغتهم وأن قولهم، يف آَخر شخص كلمات يستخدمون بأنهم
أن يمكن أنهم عىل وبرهان الداخلية، الحياة عىل ودليل لغة، هي األقل عىل ولكن ذاتيٍّا.
يحبني، أنه ألعلم «أحبك» ووكر: يل يقول أن إىل أحتاج ال رغبات. لهم وأن السياق، يدركوا
وأن يقوله، أن يريد وأنه ليقوله، شيئًا لديه أن عىل دليًال فسيَُعدُّ بكلمة، تحدََّث إذا ولكنه

أمل. والقصد قصد، والرغبة لقوله، مغًزى هناك
طاولة أمام زوجتي بجوار جلست شهًرا، ١٨ ووكر فيه بلغ الذي العام خريف يف
صفحات. ثماني من يتكوَّن وكان االتصال، لنمو ماكارث مقياس نموذج ومألنا املطبخ
فمك»، و«افتح بالجوع؟» تشعر «هل منها: كلمة، ١١٥ يفهم ووكر كان للمقياس، وفًقا
«سعيد»، ليسمنها ولكن و«جيد»، و«قمر»، و«إفطار» و«أنت» و«مقزز» و«مبلل»، «قبلة»
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مألنا وجوانا أنني ذكر املفيد من بالطبع «سماء». كلمة حتى وال «مكسور»، وال و«مظلم»
وهاييل جوانا تحلم شيئًا. يَُقْل لم الواقع يف ولكنه مكان، كل يف براعته رأينا فقد النموذج؛
األيام، تلك ويف محكمة. قاعة يف محاٍم مثل يتكلم أن فيه ووكر يستطيع الذي باليوم كثريًا
يف ولكن توقف، بال وهو أنا ندردش ذهني، يف باإلثارة. مفعمتني منتشيتني تستيقظان

الكالم. عن عاجًزا كان الواقعية، الحياة
أستطع لم الرائع والتنظيم الجميل املوقع ذي هيس منزل يف أوقات هناك كانت لذا
سيارتي ركوب يف أرغب كنت وحينها والحزن، الحسد بسبب أيًضا، أنا الكالم فيها
يف ل التدخُّ وكان أفضل، رعاية بربامج التحق قد كان لو ووكر. إىل مباَرشًة وأطري فالطائرة
أب لديه وكان أكثر، أموال لدينا وكانت أشهر)، ثالثة بلغ عندما (بدأنا أكثر مبكًرا حالته
بخمسة ميعاده قبل ُولِد قد يكن لم ولو — نفيس يف قلُت هكذا — وإخالًصا نشاًطا أكثر
َف التوقُّ أحدنا اختار لو يحدث ماذا دانيال. مثل محظوًظا اليوم ووكر كان ربما أسابيع؛

الوقت؟ طوال لإلعاقة ومقاِوًما والًدا يكون لكي البيت يف وبقي تماًما، العمل عن
ولم له، املصاحب بالذنب والشعور الخفي، الحسد هذا معاٍق طفل كلِّ والُد يعرف
من أكثر البيت يف يبقى أن الوالد عىل بأن القول ترصعىل أن املنطقي) (أو املعقول من يَُعْد
قمُت لقد منزلها. خارج للعمل بالخروج االلتزام هيس إيمي عىل بأن القول عىل إرصارك
كنَّا ذلك. من وأكثر بل الطبية، والتقارير األطباء إليه أشار يشء كل بفعل وزوجتي أنا
إلعادة بلورفيو ومركز بتورونتو املرىض األطفال مستشفى أطباء علينا به يشري ما نتبع
العالم. يف األطفال طب يف املتخصصة املؤسسات أفضل من اثنان وهما األطفال، تأهيل
يستخدم وبدأ أشهر، ثالثة العمر من بلغ حني املبكر ل للتدخُّ بربامج ووكر ألحقنا وقد
الطبيعة كانت فقد تأثري؛ أيُّ هذا من أليٍّ يكن لم ولكن أشهر، الستة سن عند اإلشارة لغة

أقوى. — بها ُولَِد التي الحالة —
القلب ملتالزمة املسبِّب الجني عىل روين كيت تعرُّف يعني العلمية، الناحية من
يف وهو للجنني والجلد والوجه القلب متالزمة اختبار إجراء يمكن أنه والجلد والوجه
ذلك (ومع اآلالم. هذه كل تجنُّب يمكن وهكذا بها، إصابته تأكَّد إذا وإجهاضه الرَِّحم
يف حتى هيس إيمي تفكِّر لن ماليٍّا.) عبئًا يمثِّل االختبار هذا يجعل مما ا جدٍّ نادر فاملرض
تريد ال بأنها تقرُّ عليها، نضغط حني ولكن دانيال.» يف ألفرط أكن «لم قائلًة: وترص ذلك
«ألنه الخاصة االحتياجات ذوي من آَخر طفًال تتبنَّى ربما يعانون، آَخرين أطفال إنجاب
للعالم.» وإخراجه الطفل هذا مثل بإنجاب الذنب، عقدة لديها تكون لن حينها األقل عىل
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التي للطريقة العالم عىل باللوم تلقي وال البنها، إنجابها عىل نفسها تلوم زالت ما فهي
بها. معه يتعاَمل

الشارع يف الغرباء إىل يتقرب ما فكثريًا أكرب؛ بحرية دانيال يتمتع ذلك، من بالرغم
تحبونني؟» هل «أهًال، ويقول:
الحقيقي. السؤال هو هذا

∗∗∗

متالزمة موقع خالل من وآَخرين هيس ودانيال كروز سانتا إيمييل قابلُت بعدما وأخريًا،
نفسها. كونجر بريندا ملقابلة الفرصة يل سنحت كونجر، لربيندا والجلد والوجه القلب
ينتظر كليفي ابنها كان وأرستها، تعيشكونجر حيث بنيويورك، فيستال إىل وصلُت وحني
لكنه نظارة، ويلبس مجعد فشعره ووكر؛ من مرًضا وأقل لطًفا، أكثر نسخًة وبََدا بالباب،
الالبرادور، العائلة كلبا نحوه اندفع الباب طرقت وحني كوارد. نويل يشبه وأطول، أنحف

وجاكسون. هنري
وضحك. الكالب.» هذه «ستؤذيك كليفي: قال

والجلد. والوجه القلب بمتالزمة مصاب شخص مع يل محادثة أول هذه كانت
تطرية يف أمه ملساعدة ذهب ثم لووكر، صوٍر رؤيَة كليفي أراد آَخر، يشء أي قبل
تعرض املعيشة حجرة يف العريضة التليفزيون شاشة كانت للعشاء. تعده الذي الدجاج
ذلك يف البطيء. اإليقاع ذي الشهري، التليفزيوني األطفال برنامج مقدِّم روجرز، السيد
عالمات هناك كانت روجرز. السيد يشاهد مراهق عاًما؛ ١٥ كليفي عمر كان الوقت
عليه كان ثم عرشرضبات، الدجاج يرضب أن استطاع إشارات. مجرد هذه، مثل صغرية
وكيف نحيفتني، ذراعاه كانت كم الحظت الوقت، هذا يف اإلنهاك. أصابه أن بعد يتوقف، أن

منتظم. غري انتباهه كان
الثاني. الطابق ل يفضِّ كان أنه ويبدو البيت، يف جولة يف اصطحبني

املصابني حياة تغيري خالله من كونجر بريندا استطاعت الذي الركن إىل أشار
ماما.» مكتب) (يقصد مكب «هذا قائًال: والجلد والوجه القلب بمتالزمة
والده. أضافه الذي املكتب إىل مشريًا الجديدة»، الغرفة هي «هذه

هذه!» تفتح «ال وقال: إليه، بالنسبة األهم الدش وستارة والدش، الحمام، إىل أشار
الردهة. حتى الجولة يف ورسنا
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ابنتي.» حجرة «هذه قائًال: كليفي أومأ
أختك.» تقصد «ابنتك؟

«تمام.»
كما العارض، املفكَّك الطابع بهذا لغته وتتميز «الراء»، حرف نطق يف مشكلة لديه
خالصًة كانت ذهنه أجزاء بعض ذهنه. يف احتماالت قائمة من أو الذاكرة، من يتلو أنه لو
وقد املعارض، أحد من ُمسبَق بشكٍل َعًة مجمَّ اشرتاها أنه لو كما بََدْت األخرى واألجزاء له،
املخطَّط املجتمعي النشاط أي الطبيعي، العقل يف امللمح هذا نفس األعصاب أطباء وصف

عمله. طريقة مالحظة ويمكنك بطيء، كليفي حال يف ولكنه — مسبًقا له
يهتمُّ التي دير، جون لجرارات برسومات مزيَّنة كانت الخاص، مالذه نومه، حجرة
عليها مرسوم األرضية عىل سجادة وهناك وقوية. ومفيدة، مهندمة، فهي اهتمام؛ أيَّما بها
مفتاح عن فضًال الرسير، وغطاء والستائر الحائط ورق وكذلك دير، جون جرار صورة
مروحة تدير التي السلسلة طرف حتى املهمالت، وسلة الورقية املناديل وعلبة الكهرباء

دير. جون جرار صورة يحمل كان السقف
كليفيحدِّثني والده وكان العشاء، إعداد تنهي بريندا كانت بينما البيت، خارج مشينا
يشء، أي عنها أحد أي يعرف أن قبل والجلد، والوجه القلب متالزمة مع املعاناة أيام عن
وهو املبتدئني، لتزلُّج ص املخصَّ التل عىل امليش طريق عن التزلُّج كليفي علََّم أنه وكيف
الزالجة، يجرِّب لكي الكايف باالرتياح كليفي يشعر أن قبل عامني ملدة التزلج حذاء يلبس
يف للعمل ص املخصَّ دير جون جرار إىل كليفي تسلَّل مشغولني، الكبار نحن كنَّا وبينما
انتهى وحني الفناء، حول به وتحرَّك سقيفته، خارج الجرار وقاد املحرِّك فأدار الفناء،

كبرية. برباعة بهذا قام وقد السقيفة. إىل وبمقطورته به عاد
وهو لووكر صورة بذهني جالت وفجأًة ذلك.» فعل باستطاعتي «ليس لوالده: قلُت

العنب! قطف ووكر يستطيع ربما العنب. يقطف
١٨ العمر من بالغ شاب أيِّ من للَمْرَكبَات الدقيق الركن يف أبرع «هو كليف: قال
بدأ وقد الجرار، قيادة ابنه يعلِّم كي سنوات أربع منه األمر استغرق رخصة.» يحمل عاًما

ذراعيه. عىل الولد يحمل وهو الحشائش بجز األمر كليف
له: وقالت التليفزيون، عن كليفي بريندا أبعدت الليلة، تلك يف ٤٧ : ١٠ الساعة يف

النوم.» وقت حان «كليفي،
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ال «ملاذا هذه. الصوت نربة يف ر التأخُّ عىل يدل يشء أي هناك يكن لم «ماما.» قال:
مراِهق.» فأنا أسهر؟

منه ُطِلب وما به يشعر كان ما وبني بإتقاٍن. الحياتية الروتينية باألعمال يقوم كان
السمات من هذا هل يتشكَّل. يزال ال كان الذي الحقيقي، الولد بوجود شعرت به يشعر أن
يتشكَّل وال دائًما يتشكَّل يظل أن والجلد؛ والوجه القلب بمتالزمة املصاب للطفل املميزة

أبًدا؟
وكليفي كليف وجدُت التايل، اليوم صباح يف اإلفطار طعام لتناول نزلُت حني
اآلحاد. بأيام الخاصة األومليت أطباق ان يُِعدَّ صباًحا، السابعة الساعة منذ مستيقظني
ضوء وكان متثاقًال، يميش وكان بوب، سبونج صورة عليها بيجامة يرتدي كليفي كان

النافذة. من ينفذ الخافت الصباح
األومليت؟» يف غراب عيش أتريد براون، «سيد

بإين.» ناِدني «إين. قلُت:
عيش «أتريد تهم. ال فاألسماء إليه، بالنسبة األمر وانتهى مباالة، بال قالها «إين.»

غراب؟»
الغراب؟» عيش محبِّي من أنت «هل سألته:

«نعم.»
أيًضا!» «وأنا

«هو قائًال: والده عىل فنادى ووكر. من هذه الفرح صيحة أعلم «نعم!» قائًال: صاح
الغراب!» عيش محبِّي من

املخلالت؟» عن «ماذا قال: ثم كليفي َف توقَّ
املخلالت.» أحب ال «ال، قلُت:

املعتقدات يعارض لشخٍص بها تنظر التي النظرة ب، تعجُّ نظرة إيلَّ نظر «ماذا؟!»
السائدة.

للمخلالت؟» محب أنت «هل سألته:
الحماسة. بنفس أخرى مرة قالها «نعم!»

بأننا يشعر كان حني أيًضا؛ اليشء لنفس ووكر فعل وراء السبب هو هذا لعل
الطريقة. بنفس نفكِّر األقل عىل أو متساويان،
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ولغته. لغتي يتحدث ولًدا مرتِجًما، نحتاجه ما كل كان

∗∗∗

وقتهم معظم يقضون والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني آباء من كثريًا أن اكتشفُت
والجلد، والوجه القلب بمتالزمة املعنيَّة الدولية املجموعة عرب فيتقابلون اإلنرتنت، شبكة عىل
الذين اآلباء وكان بريدية. قائمة عرب أو كونجر، لربيندا اإللكرتونية الدردشة غرفة وعرب
غرفة إىل يندفعون والجلد والوجه القلب بمتالزمة مصاب حديثًا املولود طفلهم أن اكتشفوا
الصحراء، يف التيه من سنوات بعد واحة وجدوا الذين املرتنحني املسافرين مثل الدردشة
ملدة افتقدوهم الذين أقاربهم يودِّعون أنهم لو كما الدردشة غرفة من يخرجون وكانوا

طويلة:

حبي خالص مع
٤ إيمي ٧ جيمس ٩ لويس إىل مام مالكوم زوجة
والجلد والوجه القلب بمتالزمة اإلصابة تأكدت

«تأكدت عبارة وتعني نفسها، بالطريقة الدردشة غرفة من يخرجون كانوا ما دائًما
متالزمة حالة إثبات من التأكُّد درجات أعىل وهي الوراثية، الناحية من التأكد اإلصابة»
ملتالزمة الوراثي االختبار أصبح — باملتالزمة إصابتك تأكََّدْت وإذا والجلد. والوجه القلب
النووي الحمض تضمني يمكن — ٢٠٠٦ عام ربيع بحلول متاًحا والجلد والوجه القلب
باملتالزمة؛ اإلصابة من للتأكُّد يتوقون اآلباء كان البحثية. الدراسات يف بك الخاص
أو كوستلو بمتالزمة مصابون بأنهم إكلينيكيٍّا حاالتهم تشخيص تمَّ األطفال فبعض
بعد اتضح ولكن والجلد، والوجه القلب متالزمة من عديدة مظاهر يف القريبتني نونان
أطفال وهناك والجلد، والوجه القلب بمتالزمة مصابون أنهم الوراثية الناحية من ذلك
ثم والجلد والوجه القلب بمتالزمة مصابون أنهم إكلينيكيٍّا تشخيصهم أظَهَر آَخرون
قليل عدد (يرى الوراثي. االختبار خالل من كوستلو أو نونان بمتالزمة إصابتهم تبيَّنَت
متالزمتني ليستا كوستلو ومتالزمة والجلد والوجه القلب متالزمة أن الوراثة علماء من
شيوًعا.) األكثر نونان، متالزمة من مختلفة أشكال مجرد ولكنهما اإلطالق، عىل منفصلتني
مصابني غري أنهم وظهر حالتهم تشخيص أُِعيَد الذين األطفال من أيٍّا كونجر تُخِرج ولم
الغالب يف كان الجديد التشخيص هذا ولكن شبكتها، من والجلد والوجه القلب بمتالزمة

األطفال. هؤالء آلباء صادًما
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القلب بمتالزمة املعنيَّة الدولية املجموعة موقع إنشاء قبل الخامسة سن ووكر بلغ
املصابني األطفال آباء أنشأ العارشة سن يبلغ أن وقبل اإلنرتنت، عىل والجلد والوجه
القائمة يف الرسائل متابعة وتَُعدُّ اإلنرتنت. عىل مجتمًعا والجلد والوجه القلب بمتالزمة
صغرية بلدة بمشاهدة أشبه عديدة سنوات مدار عىل والجلد والوجه القلب ملتالزمة الربيدية
ثم آَخر ضوءًا ثم يومض، ضوءًا فتشاِهد عمالقة؛ مجرة ظالم من النور إىل تظهر وهي
القلب متالزمة حاالت تظهر وبدأت قرية. األضواء تستحيل ا جدٍّ وببطء وببطء، آَخر،
يف ثانية وحالة وهولندا، ولبنان أسرتاليا يف العالم؛ من أخرى أماكن يف والجلد والوجه

تورونتو. يف ثانية وحالة بل الربيطانية، كولومبيا
روايًة تقرأ كأنك تشعر والجلد والوجه القلب ملتالزمة الربيدية القائمة قراءة عند
بانفعاالتهم املشهد، إىل يندفعون الجدد الوافدون كان رسائل. شكل عىل مكتوبة طويلًة
أحٌد يذكره لم ما ويطمئنونهم. بهم بون يرحِّ القدامى وكان يقدِّمونها، التي واملعلومات
تغيري، دون لسنوات هي كما تظل كانت الشكاوى وأن تتشابه، القصص أن كيف هو
يعرف كان والتي ستزول، أنها الجدد لآلباء األطباءُ أكََّد التي املقلقة كاألشياء عالج؛ ودون
سمات عاطفية بلغة وصَفْت كيت اسمها امرأًة أتذكَّر تزول. لن األغلب يف أنها معظمنا
بمتالزمة إصابته من لتوِّه تأكَّد والذي سنوات، ثماني العمر من البالغ الصغري، ابنها
كان إن فكرة لديَّ وليست الكالم، ابني يستطيع «ال تقول: فكتبت والجلد، والوجه القلب
فيعض باإلحباط يصاب أحيانًا … يريده عما بطريقته يعربِّ ولكنه ال، أم ذلك من سيتمكن
لألمانة ولكن حياتنا، إىل املرح يجلب وهو شخصيته، هذه بعنف. رأسه يلكم أو يديه
أضن وال أيًضا، الرعاية مقدمة أو املمرضة وليس فقط أمه أكون أن أتمنى أوقات هناك
األحيان.» بعض يف صعبة أوقاتًا تشهد ولكنها أفضل، حياته جعل يف يساعد يشء بأي

خربة لديه والجلد والوجه القلب بمتالزمة مصاب طفل والد أي يعرفها كما املشكلة،
كبرية. بدرجة حياته ن يحسِّ أن يمكن يشء يوجد ال أنه رسالتها، يقرأ الشأن هذا يف طويلة
تكن ولم مقارنات، إجراء إىل حتًما تؤدِّي الربيدية القائمة رسائل قراءة كانت
اسمها ابنة ماساتشوستس، من زوجان وهما وكريس، لسارة . قطُّ جيدة فكرة املقارنات

ييل: كما حالتها يصفان وهما العام، ونصف عامني العمر من تبلغ ريجان

الليلة، كريم» «أيس قالت أنها أعتقد اإلشارة. لغة وتستخدم ريجان تتحدث
ع توسِّ ولكنها تأكل، ما تختار وهي تجربته، يف أبًدا ترغب لن أنها من بالرغم
«مممممم»، وتقول: طعامنا أطباق إىل تشري وهي بالتدريج. تأكله ما دائرة من
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ومهارتها النمو يف رة متأخِّ ريجان … لها نقدِّمه ما معظم ترفض ولكنها
ومهارات الدقيقة الحركية املهارات من بكثرٍي ًرا تأخُّ أكثر األساسية الحركية
ولكن اآلن، حتى الجلوس وضع يف االستقرار أو امليش تستطيع ال التواُصل.
فقط األخرية الفرتة ويف مقعدتها، عىل الزحف ويمكنها الوقوف، ل تحمُّ يمكنها

الوقوف. وضع إىل الجلوس وضع من نفسها سحَب استطاعت

أفضل هو الذي ووكر حالة أم التواصل، يف أفضل هي التي ريجان حالة األفضل: َمن
كانت تجيب. أن املستحيل ومن السؤال، هذا نفسك تسأل أال املستحيل من الحركة؟ يف
املبكر ل للتدخُّ إجبارية حكومية برامج توفري إىل بجدية تسعى األمريكية املتحدة الواليات
مثل تكن لم عليها. للحصول الحاجة عليه وتظهر أشهر ثالثة العمر من بلغ طفل ألي
كندا، يف كثرية مناطق يف نادرة زالت وما صغريًا، طفًال ووكر كان حني متاحة الربامج هذه
لالحتياجات، وفًقا املعيشية الرتتيبات بتوفري يتعلَّق فيما السبق الربيطانية لكولومبيا وكان
يسهل برنامج وجود هو يتوافر لم وما املؤقتة. الرعاية خدمات بتقديم أونتاريو وتميََّزْت
املعاقني األطفال ورعاية للمساعدة ومتسًقا منه وموثوًقا مضمونًا ويكون إليه االنضمام
األطفال، هؤالء تجاهل يف يرغبون كانوا األصحاء أن استنتاج الصعب من يكن ولم خلقيٍّا.

بهم. أحٌد يذكرهم أالَّ األقل عىل أو
والوجه القلب بمتالزمة املعنيَّة الدولية املجموعة إىل متأخرين اآلباء بعض انضم
حاالتهم كانت أخرى. متالزمات من يعانون أبناءهم أن ظنهم من سنوات بعد والجلد،
تقرأ حني أنك النتيجة وتكون متداخلة. أعراض وجود ظلِّ يف تعقيًدا، األكثر الغالب يف
قصص فهناك نحوه. بالقلق تشعر تماًما جديًدا شيئًا تصادف قد الربيدية القائمة رسائل
خريف يف أورليانز نيو مدينة إعصار من ريني تُدَعى امرأة أُنِقذَِت مثًال عجيبة، درامية
من تصارع كانت والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابة هاريل ابنتها بينما ،٢٠٠٨ عام
تصف اإلنرتنت عرب باملستجدات ريني أرسلت املستشفى. يف الحياة قيد عىل البقاء أجل

قائلة: الجميع، ابنة هاريل أن لو كما حالتها فيها

ولست املرة، هذه للكتابة دقائق بضع سوى لديَّ ليس أرستي. يا بكم، أهًال
الذي املأوى يف املمرضات ولكن ال، أم قبُل من هذا ذكرُت قد كنُت إذا متأكدًة
جهاز مصدره اليرسى لرئتها الداخَل الهواء أن يل ذكرَن هاريل فيه تُعاَلج
ويمكن الليلة، الخروج يمكنها إنها املمرضات: وقالت … فقط املساعد التنفس
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كما أخرى مرة األمر عىل تتغلب أن لهاريل ويمكن أيام، خمسة أو أربعة بعد
ذلك؛ من ستتمكن أنها يعتقدن ال أنهن يبدو ولكن السابقة، املرات كل يف فعلت

الرب! فليبارككم بالدعاء. وإيانا تنسوها ال ا. حقٍّ سيئة حالة يف فهاريل

املصابني اآلَخرين األطفال آباء وظلَّ ،٢٠٠٩ مارسعام هاريليفشهر ماتت النهاية يف
به يثنون ما ذلك بعد ألسابيع كونجر موقع إىل يكتبون والجلد والوجه القلب بمتالزمة
فهي عنها؛ الكثريَ علمت ولكني هاريل، أقابل لم ومثلهم ذكراها. ويحيون كفاحها عىل

األخرى. ابني أرسة أعضاء من آَخر عضو
املناقشات الربيدية: القائمة لرسائل اليومية املحورية املوضوعات هناك كانت ثم
وعالج الصوديوم، ومستويات التغذية، ومسائل األذن، وشمع األذن قنوات حول املعتادة
وظهور بالهرمونات، العالج خالل من تأخريه وعيوب ومزايا البلوغ ومشكالت النوبات،
ولكنها منخفضة (النسبة والجلد والوجه القلب متالزمة أعراض ضمن د املعقَّ د التوحُّ
فعله يمكن الذي وما يستطيع، ال وَمن امليش يستطيع وَمن التغذية، وأنابيب تزايد)، يف
وَمن ذلك، حيال فعله يمكن الذي وما يستطيع ال وَمن الكالم يستطيع وَمن ذلك، حيال
األطفاَل، نَْشَغُل وكيف يريد، ال وَمن يتعرَّى أن يريد وَمن لديه، ليس وَمن شعر لديه
يعرفن كنَّ — هيس إيمي مثل — األمهات بعض ينامون. يجعلهم أن يمكن الذي وما
والفنية. الطبية املساعدة أجل من يُسترشن ما كثريًا كنَّ ولذلك، طبيب، أي من أكثر
ملرات يظهر الغليظة، األمعاء يف َخلقي عيب عن عبارة وهو هريشربنج، مرض ذكر كان
(بمعنى ُعَقِدية خاليا دون الغليظة األمعاء من جزء فيه يصبح إذ مخيفة؛ ولكنها قليلة
الذي األمر األمعاء)، حركة عىل تساِعد التي الطبيعية املعوية األعصاب تفتقد األمعاء أن
دائٍم ٍم تضخُّ إىل يؤدِّي أيًضا بدوره والذي األمعاء، يف انسداد حدوث إىل بدوره يؤدي
بشكل منها. فكاك ال مرعبة دوامة مثل األمر يبدو القولون. م بتضخُّ يُعَرف األمعاء يف
العالجات أسماء إىل إضافًة مناَقشًة، املوضوعات أكثر األكل واضطرابات التربز يَُعدُّ عام،
الخفيفة التجارية وأسمائها ودولكوالكس، ووكريستالوز كمريالالكس لإلمساك، املضادة

املشهورات. املغنيات األخوات من أرسة مثل والعجيبة،
يف روزان ى تُسمَّ امرأة اعرتَفِت فحني ؛ التبرصُّ من ومضات هناك كانت آلَخر حنٍي من
عليها ردَّْت طبيعيٍّا، طفلها يكون أن تمنِّيها بسبب والخزي باليأس بشعورها كولورادو

قائلًة: وعطف بوضوح ستاييس، تُدَعى أخرى، امرأة
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والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني آباء كل شأن ذلك يف شأني — م أتفهَّ
أصعب أن وأعتقد الخاصة، االحتياجات ذوي أطفالنا تواِجه التي التحديات —
ص تُشخَّ لم طبيعية. أرسة يف العيش حلم عن َ التخيلِّ كان إيلَّ بالنسبة يشء
لنفيس: أردِّد األولني العامني طيلة وظللُت الخامسة، سن بلغ حتى لوجان حالة
ستكون «هذا» عالج بعد طبيعية، حالته ستكون «هذا» عالج بعد «حسنًا،
اآلخرين. األطفال بقية مثل سيكون أنه بأمل أتعلَّق وظللُت طبيعية!» حالته
كنُت أشياء من يشتكني الجدد األمهات أسمع حني الضيق يصيبني وكان
الوزن، وزيادة متاح، يشء كل (كأكل فيه وآمل بها أحلم أن فقط أستطيع
عرفت عندما شديد» «هوس أصابني إلخ). … مكان كل يف حويل والجري
جراحات إىل يحتاج ابن لديَّ كان فقد منها؛ يعاني كان التي املشكالت بنفيس
أي يكن ولم اليوم، يف مرات خمَس يتناوله» ما «كلَّ ويتقيَّأ يأكل، وال متعددة،
لم أنني شعروا البداية يف به. أمرُّ كنُت ما م يتفهَّ أو لشكواي يستمع طبيب
مهووسة أني أدركت عامني بلغ حني األيام أحد يف ثم ينبغي، كما أرعاه أكن
أكن لم أنني لدرجة بنفيس املعركة هذه وبخوض مشكلته عن بالبحث ا جدٍّ
«طبيعي» [إنسان] بوجود حلمي أن بسبب ا جدٍّ منفطر قلبي ألن … أحبه
فيما أفكِّر أَُعْد ولم هو، كما لوجان تقبَُّل هنا من بدأت لذا تماًما؛ تحطََّم قد
من وبالرغم فعًال. عليه «كان» فيما ولكن عليه، يكون أن يستطيع أو ينبغي
الحياة هذه أصبحت واآلن «جميلة»، أيام هناك كانت والتحديات، الصعبة األيام

املستقبل. يف أيرس تكون أن وأتمنى طبيعية، إيلَّ بالنسبة
وأرستِك أنِت أنساِك ولن سعيًدا، حظٍّا

ستاييس

أطفالهم، صحة تقلُّب مع ويذهبون الربيدية القائمة يف املنتظمون املساهمون يأتي
التسلُّط من الرسائل بعض غضبت فرد. كل حالة يف خطري، بمعدل تتقلب كانت والتي
أو الشكوى يف عامة بصفة ملحوظة رغبة عدم هناك وكانت محله، يف يكن لم الذي والذعر
لألطفال الحازمات األمهات تطلقه الذي االسم فقط»، املعذب «أنا مدرسة أصحاب اليأس؛
بوصفها الشكوى رافضات الشكوى، معتادي عىل والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني
يف الدينية األمور من الكثري هناك نفسه، الوقت ويف األنانية. من ونوًعا منه فائدة ال أمًرا
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وجود يف الباطنة «ِنَعمه» عىل الربَّ شخٌص يشكر أن دون يوم يمر ما فنادًرا املزيج؛ هذا
الرب أن عىل آَخر شخٌص يرصَّ أن ودون والجلد، والوجه القلب بمتالزمة مصاب «مالٍك»

املختلفني.» اآلباء إىل املختلفني األطفاَل «يََهب
معنًى، أعطاها وربما شكًال، حياتي ووكر أعطى ذلك: وراء من القصد أتفهم كنت
عن الساذج العاطفي الوعظ يبدو كان الجحيم أيام ويف جحيم. إىل حوَّلها أيًضا ولكنه
الالتي القلقات الفتيات بعمل أشبه الذات، خداع من واضًحا نوًعا واالختالف املالئكة
السياسة عن اإلعاقة تختلف ال ساخرة. ثانوية مدرسة أمام به يقمن ما تربير إىل يسعني
تجربة محوِّلًة حاجتهم، وفق وتُسيِّسهم الناَس م تقسِّ فهي الجامعية؛ القدم كرة حتى أو
تكذِّب ووكر حياة تفاصيل ولكن ومطمنئ، ثابت موقف إىل معها للتعامل سبيل ال سيئة

كهذا. مسار أي
منذ والجلد والوجه القلب بمتالزمة الخاصة كونجر بريندا شبكة مع جوانا تواَصَلْت
نصائح عىل للحصول شديدة بحاجة حينها كانت لكنها اإلنرتنت. ظهور قبل مبكر، وقت
وأخربتني مباِرش، تأثري لها يكون التي والعالجات الجلد كريمات عن ومعلومات محددة،
األطفال واعتبار واملالئكة الرب موضوع حول كثري كالم هناك «كان بأنه: سنوات بعد
ساديٍّا الرب كان إذا إال الرب، من هبًة ووكر اعتبار الصعب من وكان هللا.» من هبات
ورسنا الشبكة، مع تتواصل جوانا تَُعْد لم ذلك وبعد الصغري! الولد شخص يف منَّا ينتقم

بمفردنا. الطريق يف

∗∗∗

عىل حالتهم صت ُشخِّ أطفال خمسة من واحدة وهي فيليبس، جايمي والدة فيليبس النا
عرش جايمي عمر كان الوقت ذلك ويف ،١٩٨٦ عام يف والجلد والوجه القلب متالزمة أنها
ظهور قبل تقريبًا عاًما ٢٥ ملدة واملحطمة املريضة الطفلة نفس مع النا وتعاملت سنوات،
دور ذات والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني دعم شبكات من شبكة أي أو اإلنرتنت،
فيها الطبية الخدمة تكن لم والتي أيداهو، ويندول، مدينة من بالقرب هذا وكان حقيقي؛

حينها. متقدمة
مرشق. يوم نرضيف يشء مثل ونقي واضح صوت لها التليفون؛ عرب النا عىل تعرَّْفُت
من مشكلة وجود األطباء أدرك وقد الحياة، قيد عىل زالت ما جايمي بأن ممتنة النا كانت
وأشارت تأكل. تكن لم فهي املشكلة. تحديد يستطيعوا لم ولكنهم الطفلة، والدة لحظة
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إىل بالنسبة هضمه يسُهل فكالهما — الحلوة والبطاطا املاعز بلبن النا عىل الجارات إحدى
وحلبتها ماعًزا النا اشرتت لذا — جارتنا قالت هكذا أو إرضاؤهم، يصعب الذين األطفال
أكثر وأصبحت هذا، أحبَّْت جايمي أن ففوجئْت الحلوة؛ البطاطا من كبرية كميات وطهت
مايك، وزوجها النا ذهبت فقد نجاًحا؛ أقل فكانت تتكلم، جايمي جعل محاولة أما قوًة.
املراكز أحد يف فحصجايمي يتم أنجلوسكي لوس إىل بالسيارة تأمني، رشكة يمتلك الذي
دكتور عىل عرضها رضورة إىل هناك األطباء وأشار كاليفورنيا؛ لجامعة التابعة الطبية
أشهر، بضعة بعد البنت فحص وحني ويسكونسن، يف الشهري، الوراثة عالم أوبتز، جون
حياتهم. يف جايمي حالة مثل أخرى حالًة الغالب يف يروا لن أنهم الحارضين األطباءُ أخرب
متالزمة تحدِّد التي املبتكرة البحثية ورقتهم وفريقه أوبتز ينرش أن قبل سنتان مرت
هذه النا فيه قرأَْت الذي واليوم ومتميزة. جديدة متالزمة بوصفها والجلد والوجه القلب
والوجه القلب بمتالزمة مصاٍب آَخر طفٍل صورة فيها ترى مرة أول كان البحثية الورقة
من فيض ظهور إىل سيؤدِّي هذه البحثية الورقة نرش أن فكرة النا لدى فتولََّدْت والجلد؛
مع تتواصل سيجعلونها العلماء وأن والجلد، والوجه القلب ملتالزمة املوثََّقة غري الحاالت
لهم أعطت إنها حتى صحيح، والعكس املتالزمة، بهذه املصابني اآلخرين األطفال آباء
الوراثة علماء واحتفظ يشء، يحدث لم لكن وعنوانها. اسمها مشاركة عىل كتابيًة مواَفقًة
باملرىض. الخاصة املعلومات رسية عىل بالحفاظ تتعلَّق ألسباب ألنفسهم؛ املعلومات بهذه
والوجه القلب متالزمة مثل معروف وغري نادر بمرض مصاب طفل لديك يكون حني لكن
فأنت وبطفلك؛ بك الخاصة املعلومات رسية هو فيه تفكِّر قد يشء «آِخر» فإن والجلد،
بها تجعلك التي للكيفية مثال هذا ولكن عليها. الحصول يمكنك مساعدة أي إىل تحتاج

الغري. عن منعزًال نادرة بمتالزمة مصاب طفل مع الحياة
املتالزمة أن لو كما األمر وبََدا املوضوع، عن يشء أيَّ النا تسمع لم سنوات، أربع ملدة
الوحيد اليشءَ فعَلِت فقد لذا النسيان؛ طي ذهبت ثم اسًما، وإعطاؤها تحديدها تمَّ قد
وفحص املنشور، التقرير قراءة إعادة يف ساعات قَضْت أْن وهو به، القيام يمكنها الذي
أن النا واعتقدت األعراض، بأشد مصابة ابنتها أن لها وبََدا ومرات، مرات نفسها الصور

جايمي. مقابلة يريد أحَد ال أنه هو بها يتصل لم أحًدا أن يف السبب
ستارت»، «هيد برنامج ضمن للعمل النا اتجهت سنة، عرشة أربع جايمي تبلغ أن قبل
يف وعملت ومحرومة، مستقرة غري خلفيات من لألطفال ُمَعدٌّ قومي تعليمي برنامج وهو
جديدة طفلة هناك بأن اإلدارة من رسالة وصلت األيام أحد ويف املحلية، العامة املدرسة

تماًما. جايمي مثل الرابعة؛ سن بلغت حتى امليش تبدأ لم وأنها فصلها، إىل ستنضمُّ
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إىل الطفلة هذه دخَلْت «حني النا: يل قالت الجديدة. البنت النا قابلت يومني، بعد
هذه إن لقلُت: الوراثة، يف عاملًة كنُت لو نفيس: يف قلت الفور وعىل ، عينيَّ أصدِّق لم الفصل،
ممكن، وقت أقرب يف والجلد.» والوجه القلب متالزمة جايمي، بمتالزمة مصابة الطفلة
والوجه القلب بمتالزمة مصابة بأنها أيًضا حالتها صت ُشخِّ وقد البنت بأم النا اتصلت
باله عىل يخطر لم والذي جايمي، حالة َص شخَّ الذي األطفال طبيب نفس ِقبَل من والجلد
نمط يوجد (ال رها تصوُّ يمكن ال مصادفة ويف ذلك، من بدًال لالنا. املعلومة ينقل أن قط
مكاٍن ويف والجلد)، والوجه القلب بمتالزمة اإلصابة حاالت لحدوث إحصائيٍّا دالٌّ جغرايف
والوجه القلب بمتالزمة مصابة طفلٌة دخَلْت األمريكية، املتحدة الواليات يف جغرافيٍّا ناءٍ
بينهما يفصل التي املتالزمة بتلك املصابة الوحيدة الطفلة لديها امرأة فصل إىل والجلد
غريها. أو اإلحصائية الناحية من املعجزة، يشبه يشء هذا أن النا واعتربت األميال. آالف

يشء «هناك النا: قالت لها. كبري ارتياح مصدر املصادفة هذه كانت النا، إىل بالنسبة
األخرى األرس مع والتواصل الحال تلك عىل طفلك كون سبب معرفة بشأن وُمرٍض قوي
بكثري ًما تقدُّ أكثر الجديدة الطفلة كانت ذلك من وبالرغم طفلك.» مثل طفل لديهم الذين
وهي جايمي، مقابلة من تتضايق قد أمها أن النا وخشيت النمو، ناحية من جايمي من

للمستقبل. شؤم نذيَر يَُعدُّ مما صعوبًة، أكثر تحديات وتواجه بكثري أكرب شخص
والوجه القلب بمتالزمة املصابة األخرى الطفلة أم قطُّ تعربِّ لم متوقع، هو وكما
النا: يل قالت إقامتها. محل األرسة ِت غريَّ ما ورسعان معها، التواصل يف رغبتها عن والجلد

حقيقية.» متالزمة حالة هذه أن ورأيت الطفلة، مع تعاملت «لكني
عىل كبريًا عبئًا تمثِّل رعايتها كانت عمرها، من عرشة الحادية جايمي تبلغ أن قبل
رعاية دور إحدى يف لتعيش وذهبت آَخرين)، أطفال ثالثة لديهما أن (خاصة وزوجها النا
النا: قالت أيداهو. يف األمريكية، املتحدة الواليات يف املتميزة الخاصة االحتياجات ذوي
يف أحدثته ثقب مثل هذا كان إذ حياتي؛ يف عيلَّ واألصعب يفَّ تأثريًا األكثر األمر هذا «كان
التواُصل محاولة إعادة يف فكَّْرُت حني واجهتني التي الصعوبة من جزء أنه وأرى قلبي،
اآلباء بأن باستمراٍر يذكِّرني كان ما وهو والجلد.» والوجه القلب متالزمة مجتمع مع
التعامل ويمكنهم والجلد، والوجه القلب بمتالزمة املصابني أطفالهم مع يعيشون اآلَخرين

املتالزمة. مشكالت مع
ترى وكانت الثالثني، سن بلغت حتى عاًما، ١٩ ملدة الرعاية دار يف جايمي عاشت
ساعات ثالث يبعد مكاٍن يف يعيشان أنهما من بالرغم األسبوع، نهاية عطلة كل والَديْها
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من د معقَّ بخليط أُِصيبت جايمي؛ مرضت النا، مع التواُصل من عام قبل لكن بالسيارة.
وحدة يف أشهر ألربعة املوت فراش عىل طرحها اللمفاوية والوذمة اإلِنْتاِنيِّ الرئوي االلتهاب
حينها العمر من بلَغا وقد — ومايك النا أخرجها النهاية، يف تعافت وحني املركزة، العناية
معهما، لتعيش البيت إىل بها وعادا الرعاية، دار من — التوايل عىل عاًما و٦٢ عاًما ٦١
ومايك الدولُة لهما وتدفع كامٍل، بدواٍم تعمالن اللتني الرعاية مقدِّمات من اثنتني بمساعدة
تقريبًا يل األمر بََدا املركزة، الرعاية عنرب «يف النا: يل قالت التأمني. رشكة من أرباحه من
تحمي أن أرادت الشعور.» هذا أحب لم أني وأظن غريب، شخص إىل أنظر أني لو كما
شخٍص لتخدير تكفي املورفني من كمية جايمي أعطوا املركزة، العناية وحدة ويف ابنتها.
أنابيب خلعت لذا ساعتني؛ بعد انتهى املورفني مفعول ولكن كامل، ليوم رطًال ٢٢٥ يزن
ولم رطًال، ٩٦ وتزن بوصات وتسع أقدام أربع الطول من تبلغ كانت الطبية. املحاليل
إرادة تمتلك كانت ولكن الحمام، استعمال عىل كامًال تدريبًا تتدرب ولم الكالم تستطع

حديدية.
جديدة. نظرة النا رعاية دار يف تقريبًا الزمن من عقدين بعد جايمي عودة أعطت
طوال البيت يف جايمي واآلن قبل.» كذي الخوف منطلق من أعيشحياتي أعد «لم يل: قالت
لكلماتها لة مفضَّ إشارات فلديها يظنان؛ كانا مما أكثر تفهم أنها والنا مايك وأدرك الوقت،
هما الكلمتني هاتني أن يبدو لكن السبب أحد يدري وال و«أكثر». «حذاء» ک لة، املفضَّ
قالت فيه. ترغب ويشء يوم، كل ترتديه يشء الغريبة، حياتها يف إشباًعا األكثر املفهومان
«عقلية» لديها التي — وجايمي «أكثر»!» إشارة من ا جدٍّ كثرية نتائج عىل «تحصل النا:
الرجال، تحب — عامني إىل شهًرا ١٨ من العمر من يبلغ شخٍص النا) عليها تطلق (كما
تجري سنٍّا، أكرب رجًال أو يعجبها، املظهر حسن شابٍّا ترى عندما مثًال، الكنيسة «ففي
يل حَكْت عندما عاًما ٣٣ العمر من تبلغ جايمي كانت وتقهقه.» بذراعه وتمسك نحوه

القصة. هذه أمها
طاملا الذي الشخَص أصبحت بأنني اآلن «أشعر وقالت: هذا. يف تمانع ال النا لكن
والتعاطف الصرب وتعلَّمت الصغار، األطفال مع أتعاَمل فأنا الحياة؛ يف أكون أن أردت
َفْت وتوقَّ جايمي.» بسبب هذا كل وكان شكلهم، عن النظر بغض الناس مع للتواصل
عليه يُطِلق ا عمَّ تتحدث وأخذت مخلصة، مورمونية هي الحديث. واصلت ثم تفكِّر برهة
لها سيكون ما، «يوًما الرب. وعدالة والجنة اآلخرة»، الحياة يف «الخلود طائفتها أعضاء

كامل.» وعقل كامل جسم
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النا حياة َْت غريَّ طفل، بعقل كبرية امرأة فجايمي بذلك؟ اإليمان يريد ال منَّا َمن
النا تتذكر كما — التغيري هذا بدأ وقد دونها، من سعيدة حياتها عاشت أنها من بالرغم
قالت: والجلد. والوجه القلب بمتالزمة مصابة أخرى طفلٌة الفصل يف عليها دخَلْت يوَم —

ا.» جدٍّ ا مهمٍّ اللقاء هذا كان إيلَّ، «بالنسبة
مثل الكلمات وبعض الخلود فكرُة يل تَُرْق لم ما، حدٍّ إىل تقليديٍّا ملحًدا باعتباري
رعاية يتولَّون الذين الناس من كثري حياة يف مهم بدور تقوم أنها يبدو ولكن «معجزة»،
الستيعاب سبيًال بعنايته اشتملهم الرب أن فكرة يف يجدون وهم اإلعاقة، ذوي من أطفال

كاهلهم. عىل ألقي الذي العبء ذلك
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يف والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني األطفال بآباء تليفونيٍّا لالتصال أميل كنت
وكنت بطيئًا، يمر اليوم بينما لذلك واالستعداد شجاعتي استجماع إىل بحاجة كنت املساء،
اآلباء هؤالء أن أو ووكر، من حظٍّا أكثر الطفل هذا أن أسمع كأْن سأسمعه؛ مما أخىش
حظٍّا أكثر أحد يكن فلم هذا؛ قطُّ يحدث لم ذلك ومع مني، أبنائهم خدمة يف تفانيًا أكثر
الشديدة، اإلعاقة لذوي الغريب العالم هذا يف بميزة يتمتع ما شخص كان وإذا ووكر. من
قاسية، اآلباء هؤالء ظروف كانت نادرة: كانت األوهام آَخر. أمٍر يف ما عيبًا لديه أن بد فال

نادرة. جاذبية وللوضوح واضحة، كانت ولكنها
يل يحكون فكانوا ملقابلتهم، إليهم أسافر كنت وأحيانًا تليفونيٍّا، بهم أتصل كنُت لذا

أحداثها. بأهم ويخربونني حياتهم، قصة

∗∗∗

أوكالهوما لكنات بإحدى وتتحدث سيتي، أوكالهوما مدينة يف تعيش جرينهاو شييل كانت
سنوات، خمس العمر من تبلغ كينيل تُدَعى إحداهما لفتاتني أمٌّ وهي العديدة. بة املتشعِّ
أربع العمر من تبلغ كامدين تُدَعى واألخرى والجلد، والوجه القلب بمتالزمة مصابة وهي
فكرة أذهلتني د. التوحُّ طيف اضطرابات من لشييل يبدو ما عىل تعاني وكانت سنوات،
من كثرٍي يف مذهلة بشخصية تتمتع كانت شييل ولكن البيت، يف معاقني طفلني وجود
األيرس الجانب يف كمداِفعة باللعب («بدأت بالجامعة السوفتبول فريق يف لعبت الجوانب.
كذلك وحصَلْت للكرة»)، ماسكة أصبحت الثالثة، السنة يف أصبحت عندما ولكن للملعب،
،١٩٩٥ عام يف أمريكا يف املراهقات جمال ملكة مسابقة يف اللطف جمال ملكة لقب عىل
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لدى لتعمل ذهبت الجامعية، لدراستها إنهائها وبعد فقط، التسلية باب من دخلتها والتي
لم مختلفة نوعية شييل كانت املبيعات. قسم يف فيها تعمل زالت ما أدوية، لتوريد رشكة

معاق. طفل لهن الالتي األمهات من عها أتوقَّ أكن
الحالة؟» هذه عىل بنتني وجود مع ذلك، حيال تترصفني «كيف سألتها:

أنها وشعَرْت أسوأ، حالة يف أطفاًال رأت لقد آَخر.» خيار لديَّ ليس أْن أرى «أحيانًا
مسيحية كانت التحدُّث.» تستطيع وأخرى امليش، تستطيع «طفلة لديها أن محظوظة
ال األيام وهذه عصيبة، بأيام أيًضا مرَّْت بأنها أَقرَّْت ثم قولها. حدِّ عىل ساَعَدها، وهذا

الطيبة. األيام عن فصلها يمكن
بنتان أنهما وأعرف حياتي، عىل الرسور من كثريًا تُدِخالن أنهما «أدرك قالت:
عقولنا يف كذلك تبدوان أحيانًا وراثيٍّا. خطأ ليستا أنهما فعًال وأعتقد الداخل، من كاملتان
طفرات لدينا جميًعا أننا أرى ولكنى البرش، نحن نضعها التي املصطنعة الحدود بسبب
من البنتان هاتان ت غريَّ وقد اإلكلينيكي. شكلنا يف تماًما واضحة ليست لكنها جينية،
هذه تقدِّر كانت الناس.» مع وتعاُميل اآلَخرين مع تواُصيل طريقة َتَا غريَّ حياتي؛ أسلوب
أنها أخربتني املجهول.» من أخاف وال الحياة، تخيفني تَُعْد «لم أضافت: ثم التغيريات.
تجري أن تريد فإنها اآلن، ق تسوُّ مركز يف متحرك كريس عىل يجلس شخًصا تقابل عندما
ال قيمة إنها ا حقٍّ النهاية. حتى األمر هذا يف االستمرار عىل مة مصمِّ «أنا وتعانقه. إليه

الناس.» من كثريٌ يقدِّرها
بعض يف منها اليأس لتملُّك سببًا فعًال تعرف ال إنها قالت ثم للحظة، فت توقَّ
ويف ذلك ومع النفس، وطيبة لإليثار أعرفه مثال أروع الصغريتان «بنتاي اللحظات.
عن هذا أفصل أن أستطيع وال أجلهما، من بالضياع عميق شعور لديَّ نفسه الوقت
القدر نفس عىل تحصالن ال قد وأنهما تتبدَّد، قد آمالهما بعض وأن بالضياع، أنا شعوري

عليه.» حصلت كالذي املجتمعي القبول من
وحول حولهما يحوم الذي والظالم حياتها، يف بنتاها أدخله الذي النور إن قالت
اليشء يكن ولم اآلَخر. دون أحدهما يوجد أن يمكن ال جنب، إىل جنبًا يسريان مستقبلهما،
— تدرك لم كونها وإنما طفلتاها، تواجهها التي املصاعب إليها بالنسبة قبوله يف األصعب
نفسه الوقت ويف كئيبة أنها وكيف معقدة، الحياة أن كيف — معاق بطفل ُرزقت حتى
االعرتاض، أشكال من شكًال يَُعدُّ أدركُت) كما ووكر، (وكذلك كينيل وجود ومجرد غنية.

متيقًظا. تكون أن األقل عىل أو النظر، ق تعمِّ بأن لك وتذكرة
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ومن عاملي! يف مني عاملهما يف أسعد ليستا إنهما يقول فيَمن وأفكر ، بنتيَّ إىل «أنظر
أخذَْت بعاملهما.» ليس عالٍم بمعايري عليهما الحكم أحاول ألني عليهما؛ بالحزن أشعر هنا
«أصابتني آَخر. طفًال إنجابها عن زوجها إىل وتتحدث السابقة، الليلة الوقت لبعض تبكي
هناك فاحرتس. تأتيني حني ولكن الغالب، يف النوبات هذه تأتيني وال طويلة، بكاء نوبة
إنجاب إمكانية يف أفكر حني الجنون؟ أصابك هل اإلنجاب. فكرة بشدة أرفض كنت أيام
كثريًا أكرمني الرب أن كيف أفكر حينها ولكني الخاصة. االحتياجات ذوي من آخر طفل
أعىل. نداء إىل أُستدَعى ولعيل أكرب، كرًما يمثِّل أن يمكن آَخر طفًال ولعل البنتني، بهاتني

الروليت. لعب مثل األمر كأن إلهي! يا فيها، أفكر أيام هناك تكون ثم
من بالرغم سعيدة، حياة أحيا كيف منها جهد دون علَّمتني كينيل أن أرى اآلن
وأن الالزم، من أكثر الغد من أقلق وأال بحكمة، وقتي أستخدم وأن القاسية، الظروف
كما للحياة، رؤيتي تكوين يف وساعدت التافهة، باألشياء أهتم أال وعلمتني باليوم، أستمتع
أكرب من يتعلمه ويشء به، يسهم أن يمكن يشء لديه شخص كل أن إدراك يف ساعدتني
بنفيس أهتم أال وعلمتني ودينهم. وعرقهم قدرتهم عن النظر بغض الناس، من ممكن عدد
معتمدون أننا أيًضا منها تعلمت قد أنني أعتقد مني. أكرب الحياة أن أدرك وأن فقط،
هما الذي نفسه بالقدر البنتني هاتني إىل بحاجة وأني كبرية، بدرجة بعض عىل بعضنا

به.» إيلَّ بحاجة

∗∗∗

من يبلغ روني ابنها وكان كارولينا، بنورث ويلمينجتن، يف تعيش زيونَن ديانا كانت
كونجر بريندا شبكة يف كبريًا تأخًرا املتأخرين األطفال أحد وهو عاًما، عرش ثالثة العمر
حياته وأصبحت بنفسه، يأكل أن األيام تلك يف هدفه كان والجلد. والوجه القلب ملتالزمة
مطلبًا بََدا — بنفسه األكل عىل القدرة — الطلب هذا لكن عادي، غري يشء طلب تنحرصيف
وأنجبت سابقة، زوجة من طفالن سيارات، ميكانيكي وهو ديانا، زوج لدى كان يسريًا.
كانت فقد لذا فصلها؛ بعد املنوية القناة لربط نتاج «هو ديانا: يل قالت روني. منه ديانا

إنجابه.» يف شديدة رغبة هناك
مشدودة تارة تكون أطرافه أن وجدوا روني، ُولِد حني ولكن عادية، حمل بفرتة مرَّْت
ديانا تصدق لم دماغي. شلل بأنها حالته األطباء َص وشخَّ الجييل، مثل أو ساكنة وتارة
اآلخرين األطفال مثل بالعني، تواصًال يُجري أو يتدحرج يكن لم أنه «صحيح األمر،
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للتأكُّد وراثة اختبار هناك ليس وبالطبع مثلهم، يكن لم ولكنه الدماغي، بالشلل املصابني
«ملاذا تتساءل: جعلتها لها حَرص ال طبية مشكالت من عانَى ذلك، غضون ويف ذلك.» من
واألمراض الهضمي الجهاز أمراض يف صني متخصِّ أطباء إىل ذهبنا يبكي؟ ملاذا يرصخ؟
بمرض مصاب أنه لو كما الوقت، طوال نفسه يرضب كان يشء.» إىل نصل ولم الجلدية
ألطفال صور بها بحثية ورقة عىل ديانا اطََّلعت عمره، من الرابعة روني بلغ وحني د، التوحُّ
بمتالزمة مصاب روني أن بمفردها تعرف أن الطريقة بهذه فاستطاعت تماًما؛ يشبهونه
هذا يعني ماذا وأعلم بامللعقة.» نُطِعمه زلنا «ما ديانا: يل قالت والجلد. والوجه القلب
ذكرنا (كما جانبه» من تواصًال يعني هذا كان إيلَّ، بالنسبة نفسه. يرضب زال «ما األمر.
إن أدري ال ولكني يعرفني، إنه يل ويقولون ُمعِدية، ضحكته إن الناس: «يقول قبُل). من
كلمة تريد دائًما «أنت (صحيح). يعرفني» ال أنه فكرة ويحزنني ال! أم صحيًحا هذا كان

(صحيح). هذه» «ماما»

∗∗∗

يبعث أمًرا والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني اآلَخرين األطفال آباء إىل الحديث يَُعدُّ
ترى أن مثبِّط؛ أيًضا ولكنه — الوضع يعرف آَخر شخًصا هناك بأن — الطمأنينة عىل
والعزلة الوحدة من محكمة شبكة هناك وكأن آخر، شخص إىل بالتدريج، ينتقل، قلقك

منها. الفكاك نستطيع وال فيها، جميًعا وقعنا قد
أطراف عىل الربيطانية، بكولومبيا برينبي، يف يعيشان ماكان وبرنيس فريجس كان
بحثية أوراق أي نرش قبل ،١٩٨٥ عام يف ميليسا ُولِدت ميليسا. ابنتهما مع فانكوفر،
الثانية سن ويف لنا، املعروف والجلد والوجه القلب متالزمة مجتمع ويف املتالزمة، حول
يوًما ٤٧ الوالدة بعد قضت وقد باملتالزمة، القدماء املصابني من واحدة كانت والعرشين،
عىل البقاء يمكنها أنها لتثبت يوًما ٤٧ البيت! إىل بالذهاب لها يسمحوا أن قبل انة الحضَّ يف
إبقائها بكيفية املتعلق الغريب اللغز إىل إضافًة أبويها، إىل تسليمها يتم أن قبل الحياة قيد
الطبي النظام يف ميليسا حالة عىل سابقة حالة هناك تكن لم بأنفسهم. الحياة قيد عىل
أو الوظيفي للعالج إحالتها عدم إىل البداية يف أدَّى مما مقاطعتها؛ يف البريوقراطية شديد

الطبيعي. العالج
الرعاية من ُحِرمنا ما وكثريًا هذا، الِقيَم فقدان من كثريًا «رأينا فريجس: قال
اكتشافها تمَّ متالزمة مجرد والجلد والوجه القلب متالزمة كانت الوقت، ذلك ويف الطبية.

وذاك».» هذا تتضمن هي حسنًا، «أوه، تعلم: كما وتوصيفها.
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ثالث؛ أو سنتان عنده َمن ذكاء بمستوى تترصف كانت ولكنها بالغة، ميليسا كانت
ترتدي أن يمكنها ال ولكن األكل، ويمكنها الثالجة، من لبن كوب إحضار مثًال فيمكنها
أمها تخرب أن تستطيع كانت باإلحباط. تشعر حني يديها تعض وكانت بنفسها، مالبسها
وغالبًا الحياتية. األمور يف نفسها عىل االعتماد يمكنها ال لكن املحمول، التليفون يوجد أين
أورام — دموية وحمات ولديها تقريبًا، صلعاء فهي ميليسا؛ من يخافون الغرباء كان ما
يف بإزالتها، والديها عىل األطباء بعض (أشار عينيها. بني — اللون خمرية وعائية جلدية

هي.) كما برتكها آَخرون أشار حني
تتحدث ميليسا، مع يبدو ما عىل املطبخ يف برنيس كانت التليفون؛ عرب نتحدَّث كنا
حجرة يف تليفون وصلة عرب يتحدَّث فريجس كان بينما التليفون، صوت مكرب خالل من
لشخٍص املتاحة الطبية الرعاية عن كبري حدٍّ إىل راضني غري أننا «أرى برنيس: قالت أخرى.
طبيب يستطيع «ال ثقيًال. حمًال تحمل كانت لو كما منهًكا، صوتها وبََدا ميليسا.» مثل
هل نفسه: السؤال يسألنا وظل ذلك، وراء من كبريًة فائدًة يرى وال معنا، العمل األطفال
بالتأكيد كان ولكنه ال. الطويل؟ املدى عىل أو القصري، املدى عىل ميليسا حياة يشء أيُّ َ غريَّ
فضولهم يشبعون الطب مجال يف العاملني أن لنا بََدا إلينا، بالنسبة ا. ومهتمٍّ فضوليٍّا
وحضورها املستقلة، بشخصيتها تتمتع كانت ولكنها عيِّنة، تمثل ميليسا كانت فحسب.»
وكان طفلة، وهي تعلَّمتها التي إشارة ٣٠ ال تستخدم تزل فلم املدهشة؛ وذاكرتها البارز
ترتديه. فيما خصوًصا تكرهها، وأخرى تحبها واضحة أشياء لديها وكان االختيار، يمكنها
تختلف ال وهي ترتديه.» لن ولكنها اليشء، هذا إىل نظرت أنها حتى يبدو «ال أمها: قالت

املراهقة. سن يف األخريات البنات من كثري عن هذا يف
الناس، مع كبري بشكل ميليسا «تتعاطف التليفون: وصلة عرب حينها، فريجس قال
كثريًا أحزن إذ ؛ لديَّ مألوفة أصبحت بطريقة أخرى مرة ُصِدْمُت والحيوانات.» الكالب ومع
يقولها لطيفة أشياء عن للبحث يسعى الطريقة، بهذه ابنته عن يتحدَّث أبًا أسمع حني
من لدهشته سحبها سمكة مثل األليفة، الحيوانات مع تعاُطفها ذكر إىل األمر به فينتهي
كل وكانت حال، أي عىل يحزنني كان هذا ولكن مه، أتفهَّ صدِّقني هذا، ُم أتفهَّ رسيع. نهر
والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني اآلَخرين األطفال آباء مع أجريتها التي الحوارات

هذا. مثل
له يُسَمح لم ميليسا، بسبب أنه هو خاص بشكل للجنون فريجس يدفع كان ما
طموحات تمتلك كونك ألن العالم؛ بقية مثل نفسها والرغبات الدوافع لديه تكون بأن
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عىل يستحوذ الذي طفلك قبل للحظات، ولو أوًال، نفسك تضع أنك يعني لحياتك عادية
حياتك. كل

عليكما؟» ذلك عاقبة «ما سألتهما:
مألوًفا. حواًرا بالفعل هذا كان حبيبي.» يا «استمر برنيس: فقالت

يغريِّ أن منَّا أيٌّ يتمكَّن فلم املهنية؛ حياتنا أمام عاقبة هناك أن «أرى فريجس: قال
لم ولكني املهنية، حياتي مسار تحسني بالتأكيد حاولت أكثر. تعليم عىل ويحصل عمله،

األسبوع.» يف ساعة ٧٠ ملدة العمل أستطع
ولدينا أن صحيح املنزل. هذا يف كثريًا نضحك «وال قائلة: الحوار إىل برنيس انضمت
عاًما. ٢٢ واآلَخر عاًما ٢٠ العمر من أحدهما يبلغ سعيدين. ليسا ولكنهما يضحكان،
عاًما ١٨ يبلغ فتًى أي مليليسا. الحيض حفاضات يغريان كانا عاًما، ١٨ عمر يف كانا وحني
فقد أطفال؛ إلنجاب يخطِّط ال أنه عالنية أخويها أحد أعلن األقل عىل ذلك؟ يفعل أن يمكن

أخته.» مع الطريقة، بهذه حياته مسار بالفعل حدد
أصابها قد كان إذا نفيس يف وتساءلت قليًال، تنئُّ ميليسا أسمع كنت الخلفية يف

الحرج.
وشك عىل وليسا هنا، ليسا هما «نعم، أخويها: إىل مشريًة البنتها برنيس قالت

املجيء.»
فعىل معاق، طفل لديك يكون حني أنه املقاطعة يف نظامنا «يرى فريجس: قال ثم
يكون ما ودائًما مادي، دعم أي عىل الحصول يصعبون فهم املسئولية، تتوىل أن أرستك
كل طلبات جميع تلبية يمكننا ال «حسنًا، الحكومة: فرتدُّ طلبات، املعاقني األطفال أو لآلباء
السبب إن االجتماعية.» الرعاية نظام مع متشابك بالكامل الدعم نظام إن رأيي يف فرد.»
تتشكَّك الناس أن فريجس يرى ولكن املعيبة، الجينات من سلسلة هو ميليسا إعاقة يف
والفقراء، للعاطلني االجتماعية الرعاية تقديم يف يتشكَّكون مثلما املعاقني رعاية تكلفة يف
ب تصعِّ أنها (بما الحكومة ذلك يف بما يرون، الناس بعض أن لو كما يبدو األمر وكان
جحيم وسط الرغبة، أو الوقت لفريجس يتوافر أن يمكن أنه النقدي)، الدعم عىل الحصول
ودافعي الحكومة عىل االحتيال يف اإلعاقة هذه استغالل محاولة يف معاق، طفل رعاية

الرضائب.
رعاية يف االعتماد عىل يقوم الذي — الوالية حكومة وفرته الذي البديل ينجح لم
إذ املمتدة؛ العائالت هذه من واحدة ماكان وعائلة املمتدة، العائالت عىل املعاقني األطفال
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أحد يعرض ولم فريجس، طرف من أعضاء و٨ برنيس، طرف من عضًوا ٤٤ من تتكوَّن
املرء شعور عن النظر وبغض األسبوع. نهاية عطلة يف ميليسا أخذ اإلطالق عىل منهم
ليس عاًما».) ٢١ خالل مساعدة أيَّ يقدِّموا «لم قليًال: غاضبًة برنيس (بََدْت ذلك حيال
فالعدل أرستك، تحتاجه ما تلبِّي أن الحكومة «عىل فريجس: قال عامة. لسياسة أساًسا هذا

مختلفة.» احتياجات شخص فلكل الجميع؛ بني املساواة معناه ليس
استحقاقك ومقدار تستحقه، وما تطلبه أن يمكن ما بني الدقيق فالتوازن ذلك، مع
أن عىل الربيطانية كولومبيا حكومة توافق لم ماكان. عائلة أولويات من دائًما كان له،
فريجس ل توسُّ بعد إال ماكان، عائلة مع للعيش اليومية الرعاية موظفي من الثنني تدفع
الوقت، لبعض األمر ذلك جربا وقد طويلة. لفرتة وذلك ملسئوليها، وتملُّقهما إليها وبرنيس
مساء ويف ترتيبه، تغريَّ قد األثاث أن لتجد البيت إىل برنيس وصلت األيام أحد يف ولكن
تكون ال حتى القليل ميليسا رأس شعر حلَقا قد الرعاية موظََّفي أن اكتشفت آَخر يوم
املزيد؛ تطلب لم أنها تعجبت أنا حتى الحكايات، بهذه برنيس أخربتني وحني للنظر. الفتًة
لإلقامة خارجي ملساعد تدفع أن تريد كانت والحكومة شديدة، إعاقة معاق طفل فلديها
بعض إظهار بها يجدر ربما يشء. ال من أفضل يشء الطفلة: هذه لرعاية منزلهم يف
أحٌد يعترب أن يمكن كيف إذ ضعيفة؛ الحجة تبدو األمر، هذا يف أفكِّر كلما ولكن االمتنان!
تحت منحًة ابنك لرعاية منزلك إىل متسلِّط غريب شخص حضور لتكلفة الحكومة َل تحمُّ

ظرف؟ أي
تجيد ال املقلقة الشاذة والحاالت مقلقة، شاذة حالة شاذة، حالة ميليسا كانت
الراسخ الشخص لشعور تحديًا املعاقون يمثِّل معها. التعامل السياسية البريوقراطيات
منَّا يطلبون فهم الواضحة؛ فبحاجتهم بوجوههم، يكن لم إن يخيفوننا، فهم بالنظام:
مشكلة ذاتها حدِّ يف ميليسا إعاقة طبيعة وتَُعدُّ نكون. أن نتصور مما أكرب نكون أن
للجميع، يصلح دائم واحد حل يوجد ال والفشل، الضعف عىل وعالمة عالجها، يمكن ال
التمويل اليومية! الرعاية مسئولو وكريمة. عملية تكون أن البريوقراطية حاولت مهما
األفكار هذه كل الخاصة! االحتياجات ذوي رعاية دور مؤسسة! لكل املربعة القدم حسب
حلوًال، كلنا أردنا بالطبع شخصما. إىل بالنسبة حتًما، الفشل، عليها مكتوب وكلها جيدة،
الحقيقة مواجهة من أنفسنا نحرِّر أن كلنا أردنا سواء؛ حدٍّ عىل واآلباء البريوقراطيات
للعالج». قابلة «غري وربما وفريدٌة، شخصيٌة حالٌة هي إعاقٍة كلَّ أن وهي سوءًا، األكثر

يل، كثرية أشياءَ يمثِّل فهو حياته؛ طيلة عليه هو ما عىل وسيكون حقيقة، ووكر
عقيل، داخل يف بإخفاقاتي، االعرتاف يمكنني وخويف. بضعفي يذكِّرني أنه أقلها ليس
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الذي الحل يصبح ذلك من بدًال لذا بإخفاقها؛ االعرتاف البريوقراطية تستطيع ال ولكن
هو هذا الحاالت. لخصوصية نظر دون يُطبَّق الذي األوحد، الحل هو البريوقراطية تقدِّمه
عىل عاًما خمسني بعد السواء. عىل النفيس واملرض العقيل ر للتأخُّ منه مفرَّ ال الذي التاريخ
املصحات ظهور إىل أدَّى والذي ،١٨٠١ عام يف الجنون» حول «بحث بينيل فيليب تأليف
من واحدة يف الوقت بعض يقضون باريس قاطني من عرشة كل من واحد كان النفسية،
العرص. ذلك يف الجميع يناسب الذي األوحد الحلَّ النفسية املصحات وكانت املصحات، تلك
الخصوصية. ولكن املساعدة، أو املال ليس وبرنيس فريجس يفتقده كان ما أهم لكن
من املحاربة عىل وأجربتهما الحكومي، الرعاية لنظام االنضمام إىل ميليسا دفعتهما فقد
برنيس بدورها أعاقت رعايتها ولكن معاقة ميليسا كانت تحتاجه. ما عىل الحصول أجل
بنفس حولك يسري العالم ترى فلن معاق، طفل لديك كان «إذا فريجس: قال وفريجس.
عىل الحصول أجل من تحارب فأنت طبيعي؛ طفل لديك كان إذا بها يسري التي الطريقة
نكون أن يف الحق فقدنا وقد الكثري. وتفقد تلك، املحرجة املواقف يف نفسك وتضع تريد، ما

فيها.» بالخصوصية نتمتع وأن أرسة
وضعا وقد موتهما، بعد مليليسا يحدث سوف ملا َقِلقان وبرنيس فريجس أن شك ال
لها يقدِّمن شابات ثالث وجود مع بيتها يف تعيش أن مليليسا يمكن بمقتضاها خطة
دوالر. ألف ٥٧٣ بتكلفة تقريبًا، بيتهما حجم ضعف جميًال، بيتًا لها اشرتيا وقد املساعدة.
تتحمل برامج الحكومة ولدى عاًما».) ٢٥ ملدة ادخرته ما كل لألسف «هذا فريجس: (قال
فيه يشرتك إدارة مجلس البيت إدارة عىل ويرشف ميليسا، ملساعدة مرافقني توفري تكلفة

ميليسا. شقيقا
حياتها إىل الجديد، بيتها إىل ميليسا «ينقالن» كانا برنيسوفريجس، إىل تحدَّثت حني
إال البيت سيخلو وفجأة كذلك، أخواها سينتقل باملشهد. تستمتع أنها ويبدو الخاصة،
ولكنهم الرسعة، بهذه هذا يحدث أن ع نتوقَّ نكن «لم فريجس: قال وبرنيس. فريجس من
هو بمفرده العيش إىل التوق من سنوات وبعد الفور.» عىل بذلك يقوموا أن جميًعا قرَّروا
يشعر كان أنه املدهش لكن قريبًا، ذلك من سيتمكن ذلك، يمكنه ال كان عندما وزوجته

بالكآبة!
يمكن ال تريد.» ما عىل حصلت لقد «حسنًا، لفريجس: يقول أن يريد مني جزء كان
ثم للحظة، بنفسه االختالء من لسنوات يئس عاديون أطفال لديه عادي ألب هذا أقول أن
العالم إشعار أرادا وبرنيس فريجس ولكن عنه، الرحيل يف بدءوا حني أطفاله يفتقد أصبح
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يعانيان؛ أراهما أن أردت أفضل، بشكل األمر يستوعب الذي أنا، حتى ابنتهما. بمحنة
بمعاناتهما. أشعر جعالني ألنهما

∗∗∗

وأنا — ما شخص حياة صعوبة من وبالرغم سابقتها. تفوق أخرى قصة دائًما هناك
للظهور ا جدٍّ قويٍّا لديَّ الدافع ويكون الشكوى، عىل الناس تشجيع عيلَّ يكون ما غالبًا

أصعب. الحياة يجد آَخر ما شخص الدوام عىل فهناك — املتأثر عدم بمظهر
تبلغ كانت كونيتيكت. يف فيها نشأت التي البلدة يف تعيش ليديكسن أنجي زالت ما
العمر من يبلغ إريك ولدان؛ لديها كان أسنان. لعيادة مديرة وتعمل عاًما ٤٢ العمر من
والوجه القلب بمتالزمة مصاب وهو سنوات، ثماني العمر من يبلغ ولوك سنوات، عرش
إجهاض حاالت بثالث مرت فقد أرسة؛ لتكوين «تتوق» كانت األول، ابنها والدة قبل والجلد.
تماًما رسيًعا به حملت لوك، ابنها حالة ويف الخصوبة. زيادة أدوية إىل لجأت النهاية ويف
يف حملها وكان العمر.» يف متقاربني يكونا أن «أردت يل: قالت أرادته. الذي الوقت يف
َر قدَّ بأسبوعني موعدها قبل الوالدة غرفة إىل ذهبت عندما حتى ممتاز»، من «أكثر لوك
الوصول هي الحمل مرات مع مشكلتي كانت ما «دائًما قالت: للوضع. جاهزة أنها األطباء
ستبدأ.» كاملة أخرى حياة أن ع أتوقَّ أكن لم لوك، والدة اقرتبت حني لذا بسالم؛ لنهايتها

للمثابرة. غريبة مكافأة
املعاناة. بدأت الحياة، إىل فيها خرج التي اللحظة «من لحظة. يف حياتها َلْت تبدَّ
فهو فيه؛ ما مشكلًة هناك أن وزوجي أنا علمت حضني، يف ووضعوه خرج أن فبمجرد
الوالدة، لحديثي املركزة العناية وحدة إىل الرسعة وجه عىل أخذوه معنا.» يتواصل ال
مرت وحني عليها، وأُغِمَي باملستشفى غرفتها يف بشدة تنزف أمه بدأت األثناء تلك ويف
لوك حالة تحدَّْت يشء. كل يف مشهود، يوم هذا األخرى. هي عليها أُغِمَي املمرضة، عليها
يف األطفال مستشفى إىل أنجي وأخذته ِعلَّته، تشخيص من منهم أحد يتمكَّن ولم األطباء،
أن قبل سنوات ثالث ملدة كونيتيكت يف الصحية الرعاية مراكز من العديد وإىل بوسطن
بعض مع التشخيص فتقبَّلت كوستلو، متالزمة بأنها حالته االختصاصيني أحد ص يشخِّ
كبرية، بدرجة املتالزمة بهذه املصابني اآلَخرين األطفال يشبه أنه تََر لم فهي التحفظات؛
وحني زوجتي، كتبته املقال هذا أن واتضح «روزي»، مجلة يف مقاًال قرأت ذلك بعد ثم
وسألت: األطفال طبيب إىل الفور عىل واملجلة لوك أخذت لووكر، جوانا وصف أنجي قرأت
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متالزمة وليس والجلد والوجه القلب بمتالزمة مصابًا لوك يكون أن محتمًال كان هل
وقال: أحبه، وأن البيت إىل آخذه أن مني «طلب قالت: باًال. يُلِق لم الطبيب ولكن كوستلو؟

ثانيًة.» الطبيب لهذا أذهب لم لذا عليه.» هو ما عىل «تقبليه
جون لقاء وحاولت أدق، لتشخيص الوصول أجل من ومضٍن طويل بحث يف رشعت
مدينة يف قابلته النهاية ويف «عام!» عام. بعد إال لوك يََر ولم مشغوًال كان ولكنه أوبتز،
كانت إذ والجلد؛ والوجه القلب بمتالزمة مصاب لوك أن يقرِّر لم ولكنه سيتي، ليك سولت
ذلك أنجي (الحَظْت بها مصاب طفل أي من «أقل» بصورة املتالزمة أعراض عليه تبدو
الذين األطفال من املائة يف ٩٥ إن إذ حاجبان»؛ لديه لوك أن حقيقة له تَُرْق و«لم بنفسها)،
مصابون أنهم يتضح حواجب، ولهم والجلد والوجه القلب متالزمة أعراض عليهم تظهر

تخمينات. األحكام هذه تبدو ليديكسن، إىل بالنسبة كوستلو. بمتالزمة
كوستلو، بمتالزمة املصابني لألطفال السنوي املؤتمر إىل بابنها كبرية مشقة يف انتقَلْت
،٢٠٠٥ عام الثانية، الزيارة ويف املتالزمة. بتلك ليسمصابًا أنه ترى تزال ال كانت أنها رغم
الجينات عزل إىل يسعى كان فرانسيسكو سان يف الشامل الرسطان مركز من باحثًا قابلت
الختبار لوك أخضع وحني والجلد، والوجه والقلب كوستلو متالزمتَْي من كلٍّ عن املسئولة
«مدمرة ليديكسن وكانت املتالزمة. بهذه مصابًا ليس أنه بالفعل اتضح كوستلو، متالزمة
إىل رجعنا فقد ذلك من بدًال تشخيصمحدَّد، عىل نستقرَّ أن ملحة بصورة نريد كنَّا تماًما.
عاملة روين لكيت الرائدة األبحاث من وكجزء أشهر، بضعة وبعد أخرى.» مرة املجهول
أسوأ كان ولكنه والجلد، والوجه القلب بمتالزمة لوك إصابة تأكََّدْت كاليفورنيا، يف الوراثة
يكن لم فهو والجلد، والوجه القلب بمتالزمة املصابني اآلَخرين األطفال معظم من حاًال
قدرته من متأكدة تكن ولم ا»)، جدٍّ جيد «سمعه أن عىل ليديكسن تأكيد من (بالرغم يتكلم
بضع بُْعد عىل من التليفزيون يف الصغار األطفال برامج يشاهد كان (فقد الرؤية عىل
الزحف، ل ويفضِّ هناك، أو هنا ليذهب اية مشَّ إىل يحتاج هذا يومنا وحتى فقط)، بوصات
ولكنه نادر مظهر (وهو مبكر، بلوغ مرحلة يف دخل حيث فجأًة يكرب بدأ الثالثة سن ويف
ال للمتالزمة املعتادة املظاهر أن لو كما والجلد؛ والوجه القلب متالزمة مظاهر من ملحوظ
ثالثة كل النخامية بالغدة خاصة عالجية جرعة عىل الحصول لوك عىل يكفي. بما ترهقه
املصابني معظم عكس وعىل السن). يف يكرب أن إىل الهرمونات مستوى لضبط أسابيع،
خمس طوله كان التاسعة، سن ففي طويل؛ لوك فإن والجلد، والوجه القلب بمتالزمة
(مثل ولكنه ووكر)، (مثل القلبية مشكالته حدة وانخفضت بوصة، عرشة وإحدى أقدام
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وإخوته وأبيه أمه عىل لوك تعرَّف نوبات. تصيبه بدأت السن، يف َكِرب كلما أيًضا) ووكر
ووكر). (مثل الخامسة سن بلغ حتى يبدأ لم هذا أن من بالرغم ا، جدٍّ ودود فهو وجدته؛
عمره إن أقول: أن «يمكن أنجي: قالت وحده. البقاء ل يفضِّ كان ووكر) (مثل ذلك وقبل
العقلية، الناحية من الثانية سن من أقل بالتأكيد هو شهًرا. و١٨ ١٥ بني يرتاوح العقيل
األلعاب.» من بكثري يلعب ال ولكنه ويلعب، يضحك هو اإلطالق، عىل لفظيٍّا يتواصل وال
قالت يلبسها. يجعله أن يحاول َمن وإحراج ومرات، مرات قبعته خلع أحب ووكر، ومثل
رأيي ويف لسبب، يبكي ما عادًة فهو يبكي، وحني سعيد. األغلب يف لوك أن «أرى أنجي:
األغلب ويف الصغري، الخاص عامله يف سعيد أنه وأرى غالبًا؛ جيدة الحياة من النوعية هذه
الخاصالصغري. عامله يف محصور ألنه قلبك؛ األمر هذا يفطر أحيانًا سعيد. ألنه سعيدة أنا
للنوم يذهب ألنه — وأحيانًا هناك، جيًدا الوضع يكن لم إن أتساءل أخرى أحيان يف ولكن
لالعتقاد أميل الوقت. طوال سعيد بأنه لالعتقاد أميل — بابتسامة ويستيقظ بابتسامة

كذلك.» بأنه
وما والجلد، والوجه القلب بمتالزمة املصابني األطفال آباء بني مشرتك اعتقاد هذا
مايو شهر يف وذلك أشهر، بستة هذا عن يل تعربِّ أن قبل أنه ليديكسن أنجي يف بارًزا جعله
بالنسبة أهميًة أقل كانت صحتها ولكن الرئة، برسطان مصابة أنها لها تأكََّد ،٢٠٠٧ عام

العالم. إىل بالنسبة ابنها قيمة من إليها
وهبنا لقد إلهي! «يا املوت: مشارف عىل أنها علمْت حني اليوم، ذلك يف أخربتني
أن إما يمكنك تكون. حسبما معها ونتعامل هي، كما الحياة نتقبَّل كيف وعلمنا الكثري،
يكون ما أفضل عىل الحياة يف وتسري قواك تستجمع أو عليك، املفروض للروتني تستسلم
فاشرتينا تماًما، الحياة يف طريقنا نا غريَّ لوك]، ميالد [بعد الوقت ذلك يف تستطيع. ما بقدر
علَّمنا التي املهمة األشياء ومن ذلك. يحب ألنه تخييم؛ رحالت يف نذهب وكنَّا تخييم سيارة
ونحن عليه كنَّا ا عمَّ تماًما يختلف وهذا منه، نخاف وأالَّ اختالفه، قبول هو لوك إياها
ولوك معهم.» الجميع يلعب اليوم ولكن املعاقني، األطفال عن نبتعد دائًما كنا إذ أطفال؛
فأنا فعله ما فعل يمكنه كان إذا أفكِّر، كنت الوقت «وطوال بالعمدة، مدرسته يف معروف
منه، تعاني كانت الذي مرضالرسطان مع تعاملها تقصد وهي هذا.» فعل أستطيع أيًضا
يَنَْم لم طفلها أن األخريات األمهات تشتكي وحني نصابها. يف األمور يضع لوك أن ويبدو
منذ الليل خالل أَنَْم لم إلهي! يا الليل! خالل «النوم تضحك. أالَّ تحاول كانت الليل، خالل

سنوات.» تسع
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محلها يحلَّ لن أحًدا أن خشيت املرض أصابها وحني لألبد، معه تكون أن أرادت
هو الطويل املدى «عىل ذلك. عكس تفكِّر األخرية اآلونة يف بدأت ولكنها لوك، حياة يف
أنجي: قالت بالفعل. لوك إعاقة أظهرته ما فقط العضال مرضها وعزَّز جيًدا.» يتكيَّف
كما عيلَّ، فيبدو اآلن أما الدنيا. متاع من املادية باألمور أكثر اهتممت َلكنت دونه «من
من ولديك بالصحة تتمتع دمت فما أحتاجها. ال أنا عنها. االستغناء يمكنني كأنه تعلم،

«… يكفي فهذا وأرستك تحبهم
يف الظروف بتقلُّبات مرَّ أب أي مع الحديث مثل ليديكسن أنجي مع الحديث كان
والكربياء والهم، الخوف من نوبات تقطعه الذي املطرد املنخفض القلق لطفل؛ تربيته
للشعور تستسلم لم أنها ليديسكن حالة يف والجديد والرسور. الشديد واإلرهاق واإلحباط،
الذي الوحيد الشخص أنه منهما كلٌّ يرى األم أو األب يجعل قد الذي بالعزلة فيه املغاىل
الشكوى.» أحب ال «أنا التليفون: يف اليوم ذلك يف ليديكسن أنجي أخربتني هذا. له يحدث
لوك يزال وال عاًما، ٤٢ عمرها وكان التايل، الربيع يف الرئة برسطان أنجي ماتت

أبيه. مع يعيش

∗∗∗

(وإخاليص املضطربة لحياته فيه يكون قد والذي ووكر، لفهم سياق عن أبحث دائًما كنت
اآلَخرين األطفال حياة يف أجده قد أني وظننت أكرب. وهدف معنًى لها) منه مفر ال الذي
األمر كان بينما ولدهشتي، آبائهم. حالة ويف والجلد، والوجه القلب بمتالزمة املصابني
وحدي، لست وأني أكرب، مجتمع من جزء أنه أدرك عندما الطمأنينة عىل أحيانًا يبعث
ويسعون األكرب، العالم يف مرئيني غري وآباؤهم، طفل مائة — املجتمع هذا طبيعة فإن
الرغم عىل االستطاعة قدر طبيعية حياة عيش ويحاولون آالمهم، تخفيف أجل من حثيثًا
مقلقة هي وأحيانًا تبدو، مما تعقيًدا أكثر — بها يمرون التي الطبيعية غري الظروف من
فريدة. ليست جوانا، تصفها كما وطرقه»، «ووكر أن أدرك واآلن مطمئنة. هي ما بقدر
العلم، إىل اتجهت ولذا عليه؛ هو الذي الحال وراء «السبب» هو اآلن حتى عليه أعثر لم وما

ووكر. ابني حالة تفسري يمكنه املعمل كان إن ألرى

150



العارش الفصل

كما والجلد»، والوجه القلب متالزمة فهم عىل «تساعد التي املرسدية املصطلحات ييل فيما
بالواليات للطب القومية للمكتبة التابع الوراثة بعلم الخاص الويب موقع يف مذكور هو

األمريكية: املتحدة

قلبي، رسطان، سائدة، جسدية وراثة جسدي، أذيني، املربمج، الخاليا موت
القلب، صمام جني، النمو، يف فشل تمايز، جلدي، خلية، القلب، عضلة اعتالل
كرب تقرن، حدوث، معدل السماك، مرض التوتر، نقص متضخم، تباعد، فرط
جديدة، جينية طفرة طفرة، العضالت، توتر عقيل، تأخر تشوه، الرأس، حجم
رئوي، ضيق الجفن، تديل بروتني، تكاثر، جفني، شق العينني، تباعد فرط نواة،
تضيق، قامة، اإلشارة، القامة، قرص حاجزي، عيب نوبة، ،RAS وبروتينات

نسيج. متالزمة، َعَرض،

جديدة كلمات ابتُِكرت الغريبة. ووكر حالة بها توصف التي اللغة أرستني لقد
تدل املسميات كل أن لو كما العلمية، للتسمية الظاهرية بالدقة مفعمة جديد، ملخلوق
الرضوري التعقيد ذلك أرسني نسبيٍّا. ذلك عىل تدل بالطبع وهي ونافع، مفيد يشء عىل
لوصف السابق يف علمية كانت التي القديمة الكلمة استخدمنا إذا أبله، شخص لوصف
من كثري يف وكنُت آَخر، يشء بسبب د معقَّ بووكر متعلِّق يشء كل إن الشخص. هذا مثل
وأحيانًا بشأنه. للتفكري املزيد يل ويقدِّم أكرب، تميًُّزا له يضيف كان حني ذلك، أقدِّر األحيان

بشأنه. للتفكري متاح هو ما كل هذا كان
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أعمل التي الكبرية اليومية الجريدة ميل»، آند جلوب «ذا مقر يف مكتبي يف جالًسا كنت
كيت الوراثة عاملة أن إىل يشري الذي العلمي البحث فيه قرأُت الذي اليوم صباح يف فيها،
يف ذلك كان والجلد. والوجه القلب بمتالزمة مرتبطة جينات ثالثة يف طفرًة اكتشفت روين
يختلف ال مكان وهو مفتوح، مكان يف مكتبي يقع .٢٠٠٧ عام أبريل شهر من ثالثاء يوم
وأخرج أنهض أن عيلَّ كان الصباح ذلك يف ولكن يشء. يف املجازر عن للكتابة مالءمته يف
القلب متالزمة حدوث يف السبب هو جني هناك أنفايس. التقاط بإمكاني يكن ولم ألتمىش،
ولكنها مثرية، الفكرة أجد عاًما، ١١ ملدة ووكر لغز مع التعايش بعد والجلد. والوجه
معايرينا وفق نعمل كنَّا وخاصة؛ شخصية بووكر عالقتي كانت يشء، كل فرغم مرعبة.
بنقر إيلَّ و«يتحدَّث» إليه «أتحدث» كنت بيننا. الظروف به تسمح كانت وما الخاصة،
يستمع موجود كالنا وأن بعض، إىل ننتبه أننا بعضنا نُعرف حتى وإيابًا ذهابًا ألسنتنا
يؤثر أن يمكن كيف مرضه. يف السبب هو موضوعي، علمي سبب جني، هناك اآلن لآلَخر.
أستطيع زلت ما هل الخفية؟ ابني قدرات بشأن أعتقده ا ممَّ يغريِّ أن يمكن هل هذا؟ يفَّ
الجني قال إذا الحرص— ال املثال سبيل عىل — بنا الخاصة الطقطقة لغة يف راحة أجد أن
اقتسام إىل فعًال مضطر أنا اآلن حتى قدراته؟ يتجاوز االتصال هذا وأن منها، فائدة ال إنها

املعمل؟ مع أقتسمه أن اآلن عيلَّ هل الرعاية. دار مع ابني
املسبِّب الجيني الخطأ علمت فإذا االكتشاف، هذا يف كبري أمل يوجد ال إنه أقول ال أنا
فسيكون عالًجا، لها أجد قد وربما بدقة، املتاعب تلك تحديد الستطعت ووكر، ملتاعب
ملموسة حقيقة عالجه؛ يمكن ويشء بالالئمة عليه يُلَقى يشء به، ومسلَّم أكيد سبب هناك

وحياتنا. حياته، يشكِّل كان الذي والغموض التخمينات بحر يف صغرية
ويف روين، الدكتورة ملقابلة فرانسيسكو سان إىل بالطائرة سافرُت أسبوعني بعد
مرة أول وكانت العاملي، املواقع تحديد بنظام خاصة وحدة ذات سيارة استأجرت املطار
وأحب الخرائط، أحب فأنا الخرائط؛ أستخدم دائًما كنت الحني ذلك فحتى بذلك، فيها أقوم
بشكل مألوف، وغري جديد ما مكان عىل عامة نظرة إلقاء لك تتيح التي عرضها طريقة

لتجنُّبه. سبيل وال ا جدٍّ قريبًا ويصبح لتفاصيل، املكان ل يتحوَّ أن قبل تخطيطي،
املكان إىل أنتقل أن بسهولة أستطيع العاملي، املواقع تحديد نظام وحدة باستخدام
وأُدِخل سيارة أستأجر الظالم، حلول بعد ومربكة ومعقدة كبرية مدينة يف أريده الذي
باحة من الخروج إىل الوحدة فتوجهني إليه، أتوجه أن املفرتض من الذي املكان عنواَن
عرب للقيادة الفور عىل ترشدني ثم استأجرتها، التي السيارة بها توجد التي االنتظار
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تظل برسعة، ضوء نقطة عليها تتحرك شاشة خالل من الرسيعة، الطرق من سلسلة
ألحد السيارات انتظار باحة إىل أصل عندما النهاية يف تتوقف حتى طويلة ملدة تتحرك
وكان أختاره، الذي املكان إىل برسعة أذهب بأني أشعر الوحدة هذه جعلتني الفنادق.
حيث إىل الوحدة هذه تأخذك الكلية. الصورة يف مكاني قطُّ أدري أكن لم أنني فيها العيب
الجني مثل أنها يل خطر وقد فاعليًة، األقل الجانبية التنقالت وتخترص تذهب، أن تريد

تماًما. والجلد والوجه القلب ملتالزمة املسبِّب

∗∗∗

تعمل حيث فرانسيسكو، سان يف الشامل الرسطان مركز يف الوراثية البحثية املعامل كانت
الطبية املراجع منظمة غري بطريقة فيها ومكدسة الثالجة، كإضاءة مضاءًة روين، كيت
العلمية األبحاث وتحمل الدقيقة. املصفوفات وماسحات واملقاييس والسدادات واألنابيب
مفهومة غري عناوين — عامة بصفة لبعض بعضهم يكتبها — الوراثة علماء يكتبها التي
الحاِجِبيَّة، ِبيَُّة التَّنَدُّ الشعِرية/الُحَماَمى الجريبات «تقرن مثل املتخصص، غري للشخص
السبب؟» LAMA1 جني يكون أن املمكن من هل :١٨ كروموسوم يف الجيني والحذف
من للتوِّ الخارجني الجنود مثل الرَّوع بعض أنفسهم الوراثة علماء وجوه عىل يبدو وكان
عاًما. عرشين منذ انتهت فيها يحاربون كانوا التي الحرب بأن ليفاجئوا املتشابكة، األدغال
عىل برشية؛ غري صوًرا تعرض غريبة بالكمبيوتر خاصة توقُّف بشاشات ُمغَرمون وهم
جذوع من مصنوع صغري كوخ عن عبارة قطط بيت يف نائمة قطة صورة املثال: سبيل
كان العمل، من خارجني شباب وراثة بعلماء مليئًا مصعًدا ركبت مرة (ذات األشجار.
قرون ترتديان املصعد يف الوراثة عاملات من اثنتان وكانت القديسني، عيد عشية يف ذلك
رأسيهما هزَّتَا الليلة؟» ستخرجان «هل لهما: الشباب أحد قال رأسيهما. عىل شيطان

هذا.) من اندهشت إنني أقول أن يمكن ال الرفض. عن تعبريًا
تضع إستيب، آن زميلتها، وجدُت روين، معمل إىل فيه دخلُت الذي اليوم صباح يف
تسع من نسخ عىل تحتوي برتي أطباق كانت برتي. أطباق يف سائًال تغذية وسيَط
ألفراٍد النووي الحمض من وروين إستيب عزلته واحد لجني مختلفة طفرة وعرشين
ذلك يف العمل إىل حرضت قد روين تكن ولم والجلد، والوجه القلب بمتالزمة مصابني
عمرها، من الثالثينيات يف أشقر، شعر ذات جذَّابة امرأة وهي — إستيب تولت لذا الوقت؛
ملتالزمة املعقدة الوراثية الجوانب رشح تحدي — املعميل للعمل بحبها عالنيًة رصحت

يل. والجلد والوجه القلب
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بيولوجيا سمو عىل دليًال بوصفها علمية، نظر وجهة من ككل العملية ترى كانت
الحمل؛ أثناء خاطئ نحو عىل تحدث أن يمكن ا جدٍّ كثرية أشياء «هناك قالت: اإلنسان.
فهذه الحمل؛ من ا جدٍّ ا جدٍّ مبكر وقت يف أو فوري بشكل تُجَهض الحمل حاالت فغالبية
تُوَلد، وعندما مدته. نهاية حتى باالستمرار فقط الجيد للحمل للسماح الطبيعة طريقة
كثرية أشياء تسري أن إىل احتاجت التي ا جدٍّ القليلة الحمل حاالت إحدى نتاج بالفعل فأنت

مدتها.» نهاية إىل تصل حتى يرام ما عىل ا جدٍّ
فهو تماًما، محطَّم أنه نعترب أن من فبدًال ووكر؛ لفهم جديدة طريقة هذه كانت
متجر يف بخصٍم يباع الذي األحذية زوج مثل ما، حدٍّ إىل بسيط عيب به كان ببساطة
«تكوين عن عبارة زال ما فهو تماًما. للبس صالح ولكنه الكربى التجارية املراكز بأحد
ع تنوُّ هناك لذا يتنفس؛ حي كائن فهو الحياة، مع «يتالءم إستيب، تعبري حدِّ عىل جيني»
العواطف؛ من مجموعة له ومعظمهم ورجالن، ذراعان لديهم األطفال هؤالء وجميع كبري،
أول كروز؛ سانتا إيمييل إىل تعرََّفْت قد إستيب كانت بأسبوعني، أقابلها أن قبل برش.» فهم
يف طبٍق يف تدرسها التي والجلد والوجه القلب متالزمة لجينات حي تجسيد مع لها لقاء
كما — اندهشت أنها من بالرغم ا»، جدٍّ «مؤثًرا اللقاء ووجدت أشهر، ثمانية ملدة املعمل
إىل بالنسبة فحتى منها.» تعاني كانت التي ر التأخُّ حاالت حدة «من — هدوء يف يل قالت
والحياة املعمل، يف تدرسها كانت التي الحياة بني فجوة هناك إستيب، مثل متفانية عاملة

نفسها.

∗∗∗

لها كان ا. جدٍّ نشيطة شقراء، قصرية، عمرها، من األربعينيات أوائل يف روين كيت كانت
آَخر مكتب إىل إضافة فرانسيسكو، سان يف كاليفورنيا جامعة أطفال مستشفى يف مكتب
الحًقا يل قالت َدة. املعقَّ الوراثية العمليات توضيح يف بارعة وهي الشامل، الرسطان مركز يف
الكروموسوم هو «هذا الخلية: تعمل كيف ح لتوضِّ ورقة عىل دوائر ترسم بينما مساء، ذات
الحمضالنووي ويف الخاصبك، الحمضالنووي يوجد الكروموسوم هذا ويف الخاصبك،
الريبي، الحمضالنووي منها الجني يصنع ما. نحٍو عىل بعًضا بعضها يجاور جينات هناك
هناك بالعمل.» وتقوم الخلية يف تتحرك التي هي والربوتينات بروتينًا، بدوره يُنتج والذي
تلتف منظِّم. جني ألف و٣٥ البرشي، الجينوم يف للربوتينات منتج جني ألف ٢٥ تقريبًا
ن وتكوِّ الوراثية) الشفرة من تعليمات وفق أخرى، (مرة معقدة أنماط يف بعضالربوتينات
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مديري بمنزلة أخرى بروتينات تعمل حني يف البرشي. النسيج ن تكوِّ بدورها والتي خاليا،
وعائلة مكان!) كل يف موجودة (البريوقراطية األخرى. اإلنزيمات يف فتتحكم مجموعات،
اللحمي «الورم تعني التي rat sarcoma ل اختصار هو RAS) RAS وإنزيمات بروتينات
التحديد، وجه عىل املديرون؛ هم اكتشافها) بها تمَّ التي الطريقة يعكس والذي للفرئان»،
تربط التي اإلشارات مسارات من مجموعة إيقاف أو لبدء جزيئية مفاتيح عن عبارة هي
هي «النواة قائلًة: ذلك روين َحْت وضَّ الخلية. نمو يف للتحكم ونواتها، الخلية غشاء بني
الخلية. خارج من تأتي تعليمات بها ى تتلقَّ التي الوحيدة والطريقة للخلية املدبِّر العقل
بعض، مع بعضها الجزيئات تحدُّث أو اإلشارة، نقل عملية شكل يف التعليمات وتأتي
لعبة مثل بأكملها العملية وتسري تفعله.» بما املطاف نهاية يف بالفعل الخلية تخرب والتي
منها ويطلب للخلية، الخارجي الجدار من بروتني أو إنزيم يقرتب إذ الَخِرب؛ التليفون
أخرى سلسلة إىل التعليمات الخلية جدار من اآلَخر الجانب عىل إنزيم فيمرِّر ما؛ يشء فعل
النواة؛ إىل الرسالة تصل حتى الخلية جسم عرب وهكذا الخلية، داخل اإلنزيمات نظم من

منها. ُطِلب أنه تعتقد بما تقوم التي
الربوتني كينازات مثل األخرى، الفرعية اإلشارة نظَم بدورها RAS بروتينات ط تُنشِّ
وتَُعدُّ للخاليا. تحديًدا األكثر الوظائف بعض يف حتى تتحكَّم التي بامليتوجني املنشطة
املائة يف ٣٠ تُظهر إذ الطب؛ مجال يف الباحثني بني السمعة سيئ مساًرا RAS بروتينات
نمو يخرج حيث الربوتينات، هذه يف االنتظام عدم من ما شكًال الرسطانية األورام من
إشارة نقل أو خاطئ أمر بسبب الخلية، موت عملية ف تتوقَّ أو السيطرة عن الخلية

خاطئة.
املرىض أفحص فقط أنا بلهاء. عجوز طبية وراثة عاملة مجرد «أنا روين: يل قالت
الذين األذكياء الحيوية الكيمياء اختصاصيي مع أكون وعندما تشخيصحالتهم، وأحاول
يوم يف إلهي! يا وفكَّرت: املسارات تلك إىل نظرت أنني أتذكر اإلشارة، نقل عملية درسوا
اإلشارات، بنقل الخاصة املسارات هذه يف املتضمنة الوراثية املتالزمات اكتشاف سيتم ما

املشوَّش.» الكل من جزءًا تمثل التي
بروتينات مسار يف دوًرا نونان بمتالزمة املرتبطة الجينات ألحد أن بالفعل اكتُِشف
املظاهر تتشابه العصبية. الليفية باألورام مرتبط جني إىل بالنسبة الحال وهكذا ،RAS
النقصان—بصورة أو بالزيادة اختالفبعضالتفاصيل املتالزمتني—مع لكلتا الجسمية
معقوًال يبدو وكان والجلد. والوجه القلب ومتالزمة كوستلو أعراضمتالزمة مع ملحوظة
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لها يكون قد والجلد والوجه القلب ملتالزمة الجينية الطفرات عن املسئولة الجينات أن
.RAS مسار يف أيًضا دور

مستوى شخصعىل ٣٠٠ تصيب قد متالزمة عن دراسة تمويل فإن ذلك، من بالرغم
RAS ملسار أن — روين إىل بالنسبة األقل عىل — الحظ حسن من أخرى. مسألة يَُعدُّ العالم
وتؤدي توقف. بال الخاليا نمو عن تنتج التي الرسطانية، األورام تكوين يف معروًفا دوًرا
متالزمة أما أورام، تكون إىل كلها العصبية الليفية واألورام ونونان كوستلو متالزمات
بحثية؛ فرصة املعروفة الحقائق هذه بََدْت روين، إىل بالنسبة فال. والجلد، والوجه القلب
أما برسطان، اإلصابة إىل تؤدِّي الخلوي املسار نفس يف موجودة أربع من متالزمات فثالث
أن املعلومة لهذه يمكن وهل الوراثية؟ الناحية من مختلفة جعلها الذي ما فال. الرابعة
نفس يف يعيشون طفل ١٠٠ أن افرتض للتبسيط، األورام؟ ن تكوُّ سبب عىل دالئل ر توفِّ
اليشء تحديد استطعت إذا عليه بناءً الرسطان، نوع بنفس منهم ٧٥ أُصيب ولكن الشارع،
لتحديد مؤرشِّ لديك يكون فقد بالرسطان، يَُصابوا لم الذين اآلَخرين ٢٥ ال يف املختلف

والعالج. بالرسطان اإلصابة سبب
أحد جعل ما هو هذا «كان بقولها: املنطقية رحلتها مختتمة كالمها، روين أكملت
٣٠٠ فقط تصيب طفرة تفحص روين تَُعْد فلم منحة.» تعطيني القومية الصحة معاهد
الجينية املؤرشات خالل من للرسطان، محتمًال سببًا تفحص أصبحت بل تعيس، طفل
كيف وسنتعلم األطفال، هؤالء من الكثري نتعلم «سوف يل: وقالت بهم. الخاصة املفيدة
الرسطان عالج عن الكثري وسنتعلم … جيناتهم معرفة عىل بناءً أفضل بصورة نعالجهم

متعددة.» مستويات عىل كبريًا اكتشاًفا هذا يجعل مما األطفال؛ هؤالء من
فقد أخرى؛ مسألة فهو العميل، الجانب أما النظري. الجانب هذا كان حال أي عىل
ساعيًة والجلد، والوجه والقلب كوستلو متالزمتَْي عىل واحد وقت يف تعمل روين كانت
متالزمة بكلِّ مصابني ثالثنيشخًصا إىل بحاجٍة وكانت عنهما، املسئولة الجينات الكتشاف
تجميع فاستغرق منهم؛ لكلٍّ النووي الحمض من وعينة موافقتهم عىل والحصول منهما،
البحث فيه أصبح الذي الوقت ويف سنوات. خمس كوستلو بمتالزمة مصابًا شخًصا ثالثني
سبقها — RAS مسار يف َعتْه، توقَّ الذي املكان يف كوستلو جني وكان — االنتهاء وشك عىل
جامعة من أوكي يوكو بقيادة اليابانيني الباحثني من فريٌق النتيجة نفس إىل بشهٍر

اليابان. يف سينداي، يف توهوكو
جمعتها التي الدم عينات بفضل والجلد، والوجه القلب متالزمة مع أوفر حظُّها كان
بهما الخاصة والجلد والوجه القلب متالزمة مؤتمرات يف كروز سانتا ومويل كونجر بريندا

156



العارش الفصل

استغرق كوستلو تجارب يف سنوات خمس عليه الحصول استغرق وما ،٢٠٠٠ عام منذ
أتراب مجموعة يُْت «تلقَّ والجلد. والوجه القلب متالزمة إىل بالنسبة أسابيع مجرد فقط
عىل وحصلت «أيام»، يف أجل أيام، يف والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني األفراد من

مذهًال!» أمًرا كان األسبوع. هذا خالل النووي الحمض عينات
والوجه القلب متالزمة عن اإلعالن من عقود ثالثة بعد ،٢٠٠٦ عام يناير شهر يف
املرتبطة الطفرات أن ومنها إليها، َلْت توصَّ التي نتائجها كيت نرشت مرة، ألول والجلد
أضاف وقد .MEK2و MEK1و BRAF هي: جينات، ثالثة يف األقل عىل تحدث باملتالزمة
،HRASجني يف طفرات كوستلو متالزمة أظهرت وقد آَخر. جينًا اليابان يف املستقل البحث
،RAS مسار يف موجودة وكلها ،PTPN11 جني يف طفرات نونان متالزمة أظهرت بينما

وموتها. الخاليا نمو يف تؤثِّر وكلها
مثل الكيميائي) برتكيبها معظمها (يتعلَّق َدة املعقَّ واختصاراتها الجينات يل بََدْت
أي تواجهني لم ولكن ذاته، الوراثة علم مثل وغريبة ة محريِّ حديثًا، ُمكتَشَفة كواكب
ووكر. يف توجد التي باملشكلة يتعلَّق فيما تعتقده ما أوضحت حني روين فهم يف مشكلة
سان يغطي مكتبها نوافذ خارج الرائع الغروب لون وكان تقرتب، العشاء ساعة كانت

فرانسيسكو.
اتحادها وإعادة اتحادها عند التي النيوكليوتيدات من أزواج أربعة تتابع طول يبلغ
حرًفا. نيوكليوتيد كل ويمثِّل القواعد، أزواج من مليارات ثالثة اإلنسان؛ جينات تكوِّن
تغريُّ هي الطفرة تلك «إن والجلد: والوجه القلب متالزمة يسبِّب ما إىل مشريًة روين قالت
أمينيٍّا حمًضا يغريِّ والذي كله، الجني يف واحد حرف نعم، كله. الجني يف واحد حرف يف
القلب متالزمة يسبب ما هذا كله. الربوتني من صغري مكون واحد، أميني حمض واحًدا!
حياته. يف ووكر منها يعاني كان التي الكبرية املشكالت سبب بدوره وهذا والجلد.» والوجه

الحرف؟» يتغريَّ ملاذا أحد أي يعرف «هل سألتها:
ليس ولكن التناسخ، هذا يحدث واضح؟ النووي. للحمض تناُسخ «يحدث ردَّت:
واضح؟ الطريقة. بنفس كلنا فسنبدو خطأ، أي دون التناسخ حدث فإذا ا، جدٍّ عالية بدقة
كل مرة يتم هذا فإن خطأ، حدث إذا أنه هو الوقت نفس يف السار وغري السار واليشء
أنواع كل تحاول واآلن، خطأ. فيه يحدث قاعدة زوج مليون كل من واحد مرة. مليون
من كثري هناك لذا وإصالحه؛ الخطأ هذا إيجاد األخرى واملواد واإلنزيمات الربوتينات
الخطأ، ح يُصحَّ ال وحني الخطأ، تصحيح يتم ال أحيانًا ولكن تعرفها، ال التي األخطاء
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وقد أفضل، املناعي النظاَم هذا الربوتني سلوك يجعل وقد الربوتني؛ يف ًا تغريُّ يسبِّب فإنه
ولكن لألصلح. البقاء تعلم، كما التطور. ى تُسمَّ مفيدة آثار له تكون وقد عضالتنا، يقوِّي
يف ثقبًا يسبِّب أن يمكن حيث ضار، تأثري إىل يؤدِّي الجينات يف ًا تغريُّ أيًضا لك يحدث قد

ضار.» تأثري له يكون وقد نافع، تأثري له يكون قد املناعي. جهازك يُضِعف القلب،
خارج الشارع وعربت مكتبها، وغادرت قصري بوقت ذلك بعد روين كيت شكرت
للطفرة التطوري، للنجاح العلمي التعريف قالت. فيما أفكِّر مقعد عىل وجلست املبنى،
كانت ما وحدها الطبيعة ويتكاثر. يعيش أن للكائن يسمح ما هو الناجحة، العشوائية

الحياة. قيد عىل بالبقاء البني لتسمح
للطبيعة. الضار» «التأثري نتاج ووكر يُعتَرب الوراثة، عاملة تقدير عىل بناءً

أيًضا بقاؤه وكان الحياة، قيد عىل ظلَّ فقد وحدها؛ الطبيعة نتاج ليس ابني لكن
واألدوية األنابيب طريق عن للتغذية نتيجة البرشي؛ واالهتمام الطبية التكنولوجيا نتاج
وجهودهم، جهده يستحق معه تفاُعلهم بأن اقتنعوا البرش من لِفَرق املستمر واالهتمام
للتفاخر، كبرية مدعاة ووكر يكن ولم قياسها. يصعب األمر هذا نتائج كانت لو حتى
القلب بمتالزمة املصابني األطفال من كثري مثل ولكن البدنية، أو العقلية الناحية من
قها عمَّ فقد آَخر؛ أحد أي من أكثر حياتي غريَّ آَخرين، برش حياة َغريَّ فقد والجلد، والوجه
نظرة ومنحني األخالقية، الناحية من وائتمانًا ًال، وتحمُّ تسامًحا أكثر وجعلني ووسعها،
بالرغم إيجابي، أخالقي تطور أيًضا، التطور أشكال من شكل كأنه هذا بََدا للحياة. أشمل

الحديث. الجينوم علم يقيسها أن يمكن التي النوعية من ليس أنه من
«بغضِّ ى يُسمَّ الشارع، يف نحتي عمل أمام أجلس أني واكتشفت أعىل إىل نظرت ثم
الربونز من مصنوًعا نحتًا كان وودرو. بيل اسمه إنجليزي ات نحَّ نحته التاريخ» عن النظر
مكتملة وغري أوراق، وبال تالفة رفيعة، شجرة عن عبارة وهو أقدام، سبع ارتفاعه يبلغ

تنمو. ولكنها صخرة! من وتنمو النمو،

∗∗∗

للبحث محاولتنا جديد من وبدأت خريًفا، الصيف أصبح تورونتو. إىل عائًدا الطائرة ركبت
ووكر. لحالة أفضل فهم عن

الرعاية دار مديرة كاساباكس، تينا قابلت أكتوبر، شهر من أربعاء يوم صباح يف
ووكر وكان املرىضبتورونتو، األطفال ملستشفى الوراثة عيادة يف ووكر، فيها يعيش التي
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ومن تورونتو. وسط يف ملبنى الخامس الدور يف ركنًا الوراثة عيادة تشغل أيًضا. هناك
لبنك الرئييس املقر السابق يف وكان كبري، شفاه أحمر إصبع مثل يبدو املبنى كان الواجهة،
بتحية يحييني وكأنه املدخل يف مكتب إىل الجالس األمن موظف برأسه إيلَّ أومأ سويرسي.
ومشيت الخامس الدور حتى املصعد ركبت ثم أمثايل. من الكثري رأى أنه بد ال الصباح.
اضطررت التي تماًما النظيفة االنتظار غرفة نفس يف وجلست الوراثة عيادة إىل الردهة يف
بمتالزمة بإصابته ووكر حالة صت ُشخِّ حني عاًما، ١٢ من يقرب ما منذ فيها لالنتظار
فعلُت كما االنتظار، عيلَّ وكان وووكر، تينا قبل مبكًرا، وصلُت والجلد. والوجه القلب
كنت فأنا ذلك؛ يف مانع لديَّ يكن ولم األمامي، املكتب إىل ما شخص يصل حتى حينها،
أخرى، مرة وتنفسُت دُت تنهَّ صباًحا. التاسعة الساعة قبل للعيادة املريح الهدوء أحب
الوحيدون بأننا املعتاد العابر الوهم ظل يف الخاوية، للممرات رائحة بال الساكن الهواء
طفرات. به توجد ال عاَلم أو نقي، عاَلم يف طريَقها ضلَّْت نادرة كساللة هنا، إىل أتينا الذين
التفاُعل من األدنى الحد لضمان املواعيد بني معقول زمني فاصل يوجد الوراثة عيادة (يف

الصعبة.) الحاالت مع
القلب بمتالزمة مصاب بأنه إكلينيكي بتشخيص عاًما ١١ ملدة ووكر عاش أن بعد
نفقة عىل للعالج الكندي النظام ووفق وراثة. اختبار اآلن له سيُجرى والجلد، والوجه
ثالثة أشهر: ستة االنتظار يتطلَّب والجلد والوجه القلب ملتالزمة الوراثة فاختبار الدولة،
أشهر وثالثة االختبار، تكلفة عىل للموافقة املقاطعة يف الصحية الرعاية لبريوقراطية أشهر
العينة وإرسال الالزمة، األوراق وملء لووكر، الحمضالنووي من عينة للرتتيبألخذ أخرى

النتائج. وإرسال اختبارها ثم االختبار، معمل إىل
أنحاء يف األلعاب يبعثر ووكر كان فبينما الحاالت. هذه مثل يف املعتاد الروتني بدأ
يحرض (وأحيانًا وراثة استشاري برسعة عيلَّ قرأ يرتكه، ثم حجري إىل ويأتي اللعب، غرفة
سيجدون أنهم ضمان هناك فليس املسئولية؛ بإخالء الخاصة املعيارية النقاط اثنان)
وإذا والجلد، والوجه القلب بمتالزمة مصاب غري أنه هذا يعني ال ولكن جيناته، يف انحراًفا
للبحث ذلك، من أبعد هو ملا التطرُّق فسيتم سلبية، الثالثة الجينات اختبارات نتائج كانت
ليس فالتشخيص ذلك، من وبالرغم أعىل). اختباراتها تكلفة (والتي ندرًة أكثر جينات يف
كانت التكنولوجيا لكن رسيًعا، يتطوَّر كان الوراثية األبحاث مجال أن صحيح عالًجا.
يؤكِّد ال أو يؤكِّد فقد نتائج. من التكنولوجيا تلك تُظِهره ملا علمي فهم أي من ًما تقدُّ أكثر
يفعل لم إذا حتى ولكن والجلد، والوجه القلب بمتالزمة ووكر إصابَة الوراثي التشخيص
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هذا كل رسد وشك عىل كنت أسئلة؟ أي لدينا هل نفسه. الولد ووكر، زال ما فهو ذلك،
االختباَر أُجِري شكسبري: مرسحيات إحدى من للنفس مناجاة مثل الذاكرة، من الحديث
الوراثة، أبحاث وأحالم خرباء تجاهل البال أيريح املسألة. هي تلك االختبار؟ أُجِري ال أم
اختباًرا تُجِري أن االختبار؟ إجراء يف الحل هل لإلنسان؟ شفرته ُفكت جني كل فحص أم
العديدة الطبيعية والصدمات األلم سينُهي هذا أن وتدَِّعي االختبارات، من مزيًدا تُجِري ثم

ق! تتحقَّ أن قلوبنا من نتمنَّى كمال مرحلة فإنها الضعيف؛ جسمه لها املعرَّض
لووكر الحمضالنووي من عينة أخذ تمَّ الوراثية. املادة جمع الصعب: الجزء يأتي ثم
يُظِهر لم االختبار أن املدهش (ومن صغريًا طفًال كان حني الكروموسومات الختبار وأُِعدَّ
سيأخذ الصباح هذا يف ولكن الطبي، ملفه يف االختبار هذا نتائج زاَلْت وما شذوذ)، أي
رد من يخشون كانوا األطباء حتى أعرفدوري. كنت فقط. لالحتياط جديدًة، عينًة األطباء
الروتني من ليس هذا ألن فقط يضايقه؛ وما يؤذيه ما بني التفرقة يمكنهم وال ووكر، فعل
يف ًها موجَّ وَجْعله رأسه، يف للتحكُّم صدره عىل اليرسى ويدي بقوة، احتضنته له. املعتاد
رحالت صياد مثل الخلف يف يقف كان الطبيب بينما مفتوًحا، فمه وَجْعل االتجاه نفس
السيطرة وتلك بقوة، أمسكه كيف أعرف كنت العينة. أخذ بانتظار املحنك، السفاري
ما بقدر رأيناهم، الذين األطباء معظم أدهشت الكاملة سيطرتي ولكن السبيل، هي كانت
قوي رجل به، املوثوق حارسه ابني، إىل وأقرب مفيد، بأني أشعر هذا وجعلني أعجبتهم،
بما فمه داخل الطبيب فمسح — «اآلن!» — الفتح عملية تأتي ثم أبًدا. يؤذيه أن يمكن ال

األمر. وانتهى بالستيكي، أنبوب يف املاسحة أدخل ثم ا، جدٍّ طويلة قطن ماسحة يشبه
عادة ووكر عند نشأت للثلوج. كثيف تساُقط مع بارًدا الجو وكان الشتاء، حل
تشارلز راي إىل بالسيارة منها وأرجعه الرعاية دار إىل أوصله كنُت حني معي الدندنة
الرطب الهواء يتكثف كان وأحيانًا حلم»، و«لديَّ أنت؟» الرجال من نوع «أي يغني وهو
وهي ووكر أصابع سماعرصير أستطيع فكنت الداخل؛ من النوافذ عىل السيارة يف املوجود
أغاني نغني ورشًقا، شماًال بالسيارة نسري ونحن الضباب، مسحه أثناء الزجاج عىل تتحرك
أولجا نعطي ولكي األيام، بعض ويف الخلفي. املقعد يف ووكر مع أولجا وتضحك البلوز،
يف جلوسه فرصة يستغل كان فقد صعبًا؛ كان األمر ولكن بنفيس، به أعود كنت راحة،
لكن املندفع. الرسيع الطريق هواء يف خرائطي فتطري النوافذ زجاج ويُنِزل األمامي، املقعد
كان ولكنه األمامي، املقعد يف تجلس امللتوية البهجة من كرة أصبح فقد اآلن؛ اختلف األمر
الرسيع الطريق عىل برسعة نسري ونحن — باألحرى معه أنا أدردش — الدردشة يحب
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املرحة! الجوالت هذه يف أعشقه كنت كيف يف التفكري يحزنني كم ربي، يا الجميل. الواسع
جوالت أيًضا كانت ولكنها ذلك؟ من أفضل يشء هناك هل بالسيارة؛ يسريان وابنه أب
معنا، جوانا تكون ال حني ما حدٍّ إىل وعي بال أتضايق، كنت ما كثريًا ألنني رفيق؛ غري من
معنى ال ألنه بالسيارة؛ توصيله يف األدوار نتبادل فكنَّا ينبغي، كما باألمر نقوم كنَّا ولكننا

توصيله. سوى به يقومان يشء أي بال السيارة يف ساعتني شخصني لقضاء
اتصلت األمامية. الحديقة يف زرعتها التي الرتيليوم زهور تنمو وبدأت الربيع، جاء
أْن وهي غريبة، بأخبار لتبلغني هارتيل جيسيكا اسمها شابة وراثة استشارية تليفونيٍّا بي
BRAF — والجلد والوجه القلب بمتالزمة املرتبطة الجينات من أيٍّ يف طفرة هناك ليست

لووكر. النووي الحمض يف — MEK2و MEK1و
إصبع يشبه كان الذي املبنى إىل وتينا وووكر أنا ثانيًة وذهبنا آَخر، موعًدا أخذُت
وليس بذلك أقوم أن واجبي من كان لذا فكرتي؛ الوراثي االختبار كان إذ الشفاه؛ أحمر

جوانا.
الخربة. من كبرية درجة عىل تكون أن يمكن ال بحيث السن يف ا جدٍّ هارتيلصغرية بدت
إىل وانضمت ما. نحو عىل القوطيني يشبه وتربجها لبسها وأسلوب أسود، شعرها كان
تشيتايا، ديفيد يُدعى العمر منتصف يف نحيف عالم وهو رؤسائها، أحد من بطلٍب موعدنا
إيلَّ بالنسبة الكثري تعني تكن ولم املرىض. األطفال مستشفى يف كبري وراثة عالم وهو
تظهر لم ووكر لدى والجلد والوجه القلب بمتالزمة املرتبطة الثالثة الجينات أن حقيقُة
دفاعية: بنربة هارتيل قالت ذلك. عىل التأكيد عىل حرصاالستشاريون وقد طفرات، أية بها
والجلد. والوجه القلب بمتالزمة مصاب غري أنه بالرضورة هذا يعني فال شيئًا، نجد لم «إذا
االحتمال بالتأكيد هي املتالزمة فتلك إعادتها؛ فيمكننا سلبية، كلها االختبارات كانت وإذا
طفرات عن أيًضا سنبحث املرة وهذه االختبار، بإعادة ونصحت إليه.» بالنسبة األقرب

وكوستلو. نونان بمتالزمتَْي الخاصة تلك سيما وال أخرى،
منها، القريبة واملتالزمات والجلد والوجه القلب ملتالزمة فهمهم ر يتطوَّ كان بينما
ونونان والجلد، والوجه القلب متالزمات ثانيًة يرون الباحثني من متزايد عدد كان
«RAS مسار يف «اضطرابات هي ببعض؛ بعضها مرتبط متالزمات باعتبارها وكوستلو
وبدأ ببطء، الغامضة بأرساره يبوح الجينوم أخذ وقد نونان.» طيف يف «اضطرابات أو
مصحوبة كانت إذا سيما وال — العقيل ر التأخُّ اضطرابات من أكرب مجموعة َعْزو العلماء
وال الخاليا. داخل اإلشارات مسارات يف مشكالت إىل — بالقلب وأمراض الوجه يف بتشوُّه

ذلك. عن تتوقف ومتى الخاليا، تبني متى تدرك كانت األطفال هؤالء أجسام أن يبدو
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املجال. هذا يف طويل بتاريخ ويتمتع كبري باحرتام يحظى وراثة عالم تشيتايا كان
رحم يف ووكر حياة من األولني األسبوعني يف حدثت أنها املفرتض من الطفرة إن قال:
والوجه القلب بمتالزمة املرتبطة املختلفة الجينات من جني كل أن املفرتض ومن أمه،
االتصال «تتايل» من مختلفة مرحلة يف وإغالقها اإلشارة فتح يف بوظيفته يقوم والجلد
حدثت (أو التأثري يف طفرة به حدثت الذي BRAF جني بدأ الخلية: داخل يحدث الذي
أهميًة أكثر مستًوى عند للخلية الرسائل إرسال عملية أفسد ثَمَّ ومن مبكًرا، له) فسفرة
مما أيًضا؛ ألنفسها راجعة تغذية بتقديم قامت املسارات ولكن .MEK جينات فعَلْت مما
جرَّاء والجلد والوجه القلب بمتالزمة املصابني األطفال بأن (املحتملة) النتيجة إىل أدَّى
إحدى تلك كانت أقل. املعرفية مشكالتهم ولكن أضعف، أجسام جنيMEKلديهم يف طفرة
علماء كشف لقد عميلٍّ. بشكل جوانبها» «كل من التحقق يتم ولم حال، أي عىل النظريات،
ازداد كلما أنه الغالب يف يبدو ولكن البرشي، األعضاء وظائف علم يف كثرية جوانب الوراثة

ببعض. بعضها التفاصيل ربط كيفية فهم عىل قدرتهم قلَّْت األمر، لطبيعة كشفهم
مجاالت يف يعملون كانوا روين وكيت تشيتايا وديفيد هارتيل جيسيكا أن صحيح
لالختبار، وقابلة معروفة حيوية كيميائية تفاعالت عىل افرتاضاتهم سوا وأسَّ دقيقة، علمية
التطهري طقوس عن كثريًا مختلفة إيلَّ بالنسبة استنتاجاتهم فيها تبُد لم أوقات هناك لكن
املدخنة وسخام القهوة كانت حني عرش، والثامن عرش السابع القرنني يف فرنسا يف الطبية
دم من قليٍل مقداٍر بسحب السوداء عالج يمكن وكان الجنون، لعالج ثقة بكل يُوَصفان
إلينا بالنسبة يشء «أهم تشيتايا: أضاف حال، أي عىل به. عجل دم واستبدال الشخص

يسريًا.» ليس الحالة تلك تشخيص ولكن لحالته، تشخيًصا نحدِّد أن هو
اختبار إعادة علينا كان إذ واضحة؛ التالية الخطوات أصبَحِت الحديث، من ساعة بعد
اختباٍر وإجراء كاذبة، نتيجة عىل نحصل لم أننا للتأكُّد والجلد، والوجه القلب متالزمة
إىل إضافًة وكوستلو، نونان بمتالزمتَْي املرتبطة الجينات يف طفرات حدثت إذا ما لتحديد
إذا .RAS مسار يف اضطرابات وجود فيها املتسبِّب الشبيهة األخرى املتالزمات من العديد
الحمض من دقيقة مصفوفة بمسح فسنقوم أيًضا، سلبية االختبارات هذه نتائج كانت
دقًة أكثر للكروموسومات الدقيقة املصفوفات مسح ويَُعدُّ لووكر. الكروموسومي النووي
صغريًا. طفًال كان حني لووكر أُجِرَي الذي الكروموسومات اختبار من كبرٍي نحٍو عىل
الناقصة األجزاء عن البحث إىل الدقيقة املصفوفة «تسعى قائًال: األمر تشيتايا ويوضح
يف — لحياته الوراثية الجملة يف الناقصة الكلمات أي — الكروموسومات يف الزائدة أو
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ووكر كان وإذا أيًضا.» الهجائية األخطاء عن البحث إىل الجيني االختبار يسعى حني
فقد الكروموسومات، يف اضطراب إىل وأدَّى بعُد يُكتَشف لم جني يف طفرة له حدثت قد
ركنت أنك قولك يشبه األمر الجينوم. يف االضطراب هذا وقع أين الدقيقة املصفوفة تُظِهر

فيها! مدينة أي يف تتذكر ال ولكنك أونتاريو، يف سيارتك
كندا، يف الدقيقة) املصفوفة املثال سبيل (عىل الجديدة االختبارات بعض إجراء يمكن
األمريكية. املتحدة الواليات يف املعتمدة املعامل بعض يف فقط الباقي إجراء يمكن ولكن
وحتى والجلد، والوجه القلب متالزمة بأنها ووكر حالة تشخيص االختبارات تؤكِّد وحتى
تأتي أن يجب كان العلمية، الدراسات يف به الخاصة النووي الحمض عينة استخدام يمكن
١٥٠٠ من االختبارات تلك من اختبار كل ويتكلف معتمد، معمل من التشخيص نتيجة
حساب عىل ستُجَرى كانت إذا املقاطعة موافقة إىل جميعها وتحتاج دوالر؛ ٢٠٠٠ إىل
أكثر، األمريكية املتحدة الواليات يف االختبارات تتكلف بها. الخاص الصحي التأمني نظام
باملقاطعة الخاص الصحي التأمني نظام كان إذا رصامًة أكثر وموافقًة مراجعًة وتتطلب
إىل الحاجة عىل مبنية االختبارات، إلجراء منطقية دوافع األطباء قدَّم وقد قيمتها. سيدفع
قد الدقيق التشخيص إن إذ ا؛ جدٍّ معقول طلب وهو ووكر؛ لحالة جيني تشخيص تحديد
نحصل أن املرة هذه توقعنا له. أفضل عالجات وتوفري الحتياجاته، أفضل فهم إىل يؤدي

أشهر. تسعة إىل سبعة من غضون يف نتائج عىل
جسم من صغريًا جزءًا أن لو كما األمر وبََدا االنتظار، إال علينا كان ما األثناء، هذه يف
كان فأيٍّا أمرنا؛ من عجلة يف نكن لم أخرى. مرة يعود أن ويحاول العالم، إىل أُرِسَل ووكر

ووكر. حالة من يغريِّ لن فهو حالته، تشخيص

∗∗∗

توجد التي الوراثة عيادة إىل ثانيًة ذهبت .٢٠٠٨ عام خريف يف النتائج وصلت النهاية يف
ولكن أخرى، مرة هناك جيسيكا وكانت الشفاه، أحمر إصبع شكل عىل كان الذي املبنى يف
وقد العصبية، الوراثة يف متخصصة وهي يون، جريس الدكتورة هناك كانت املرة هذه
الفريق مع عملها إىل والجلد والوجه القلب ملتالزمة العصبية اآلثار حول أبحاثها أدَّت
وكانت حديثًا، متزوجة عمرها، من الثالثينيات يف جميلة امرأة وهي روين. لكيت البحثي

الحديث. يف وحريصة دقيقة بطريقة تتمتع
فما ووكر، حالة لغز من الوراثية االختبارات جوالت من جولة أحدث قت عمَّ لألسف،
وهي سلبية، MEK2و MEK1و BRAF جينات بطفرات الخاصة االختبارات نتائج زالت
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،KRAS جني إىل بالنسبة الحال وهكذا والجلد. والوجه القلب بمتالزمة املرتبطة الجينات
بتكون املرتبط ،PTPN11يفجني يظهر ولم نونان. متالزمة أو كوستلو، متالزمة جني وهو
،BRAF1و SOS1 الجينني إىل بالنسبة الحال وهكذا طفرات، أية العصبية، الليفية األورام

والجلد. والوجه القلب بمتالزمة مرتبطان أنهما يُعتَقد حديثًا اكتُِشَفا جينان وهما
قائلًة: العيادة يف الصغرية االستشارة غرف إحدى يف يون الدكتورُة األمَر أوضحت
نعلمها ال جينات فهناك والجلد؛ والوجه القلب بمتالزمة مصاب غري أنه هذا يعني «ال
أعرفه. ال اللحظة هذه حتى ولكن جيني، باضطراب مصابًا كونه يف لديَّ شك ال اآلن. حتى
هذا رأيي ويف والجلد، والوجه القلب متالزمة باعتبارها حالتَه قبُل من األطباء َص شخَّ لقد
املصابني من فقط املائة يف ٦٥ يف االختبارات تُظِهر املثال سبيل عىل استنتاج.» أفضل

باملتالزمة. املرتبط «الصحيح» الجني يف طفرة وجود نونان بمتالزمة
واليابان األمريكية املتحدة الواليات يف الباحثون وجد األخرية اآلونة يف أنه يون أضافت
إن «لألمانة، قائلًة: يون وأقرت العصبية، الليفية واألورام SPRED1 الجني بني ارتباًطا
قولها وكرَّرت بكثري.» أفضل الوراثي االضطراب من النوع بهذا املصابني املرىض حالة
يكون قد معقولية.» واألكثر األقرب االستنتاج «هي والجلد والوجه القلب متالزمة بأن
والوجه القلب متالزمة من نادر طفري شكل فهو وبالتايل حدًة، أكثر مظاهر ووكر لدى
لوجهه الفوتوغرافية الصور بعض التقطت زمالئها. مع التشاور أرادت ولكنها والجلد،
أكرب كانت (والتي عينيه بني املسافة وقاست بدنيٍّا، فحًصا وفحصته ويديه، وقدَميْه
مظاهَره والحظت والجلد)، والوجه القلب بمتالزمة املصابني األطفال بمعظم مقارنًة
تلك أذنيه؛ حول السميك والجلد أكثر، املألوفة األنفية الجفنية الثنيات إىل إضافًة الحادَّة
إىل اإللكرتوني بالربيد والبيانات الصور سرتسل إنها قالت املألوفة. األعراض مجموعة هي

رأيهم. الستطالع الدويل، فريقها
الذي الشعور بنفس وشعرُت الوقت، من ملزيد االنتظار علينا كان األثناء هذه يف
ما، يشء حدث به: حلمت مما البداية يف شيئًا أتذكر وال حلم من أستيقظ حني به أشعر

ما. حدٍّ إىل مزعج الحلم من جزء هو تذكُّره أستطيع ما كل أن بَيَْد
بتكنولوجيا الخاصة القدرات عن متأخرة «معرفتنا بحريتي: شاعرة يون، قالت
القدرات عىل الوراثية الطفرة تأثريات يف يتمثَّل خربتها مجال كان الوراثة.» اختبارات
واحد جانب يف ليس الطبي، البحث حدود أقىص تستكشف كانت فقد ثم ومن املعرفية؛
معروفة. غري زالت ما التي املعرفية والجوانب بالكاد املعروفة الجينات هما جانبني، يف بل
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لألمور. فهمهم عدم زاد أكثر، الباحثون اكتشف كلما فيه، تعمل كانت الذي املجال ويف
حقيقيٍّا فرًقا أحدثت الطب يف أشياء ثالثة سوى يوجد «ال اللقاء: نهاية يف يون قالت
تُدَرج ولم الحيوية.» واملضادات واللقاحات النظيف املاء وهي البرشية، الحياة نوعية يف

القائمة. تلك يف اآلن حتى الجينات

∗∗∗

الفريوس مثل بداخيل ترسي جدٍّا النظيفة الوراثة عيادة يف الكثرية مواعيدي ذكريات كانت
ويف يعرفونه، ما بقلة اعرتفوا َمن أول كانوا فهم الوراثة: علماء أكره أكن لم املتوسط.
الطافرة للجينات روين كيت عزل ا حقٍّ أسهم وقد املستقبل. أمَل شك بال كانوا نفسه الوقت
عىل باملتالزمة املصابني األطفال رعاية زيادة يف والجلد والوجه القلب ملتالزمة الرئيسية
للحاالت املبكر التشخيص يسمح وبذا حالتهم؛ تشخيص تيسري خالل من كبري نحو
مسار واكتشاف املتالزمة. آثار لتقليل املتاحة العالجات عىل للحصول املبكر بالتسجيل
إىل إضافًة النمو، يف ر التأخُّ من كبرية مجموعة عن املسئول الرئييس املتهم بوصفه RAS

ا. مهمٍّ اكتشاًفا يَُعدُّ العقيل، ر التأخُّ حاالت من كاملة عائلة
إىل تصل لم أنها تبني حتى األقل عىل معنوياتي؛ الواعدة األبحاث من كثري رفع
نرش من عامني بعد املثال، سبيل عىل أخرى. مرة تنخفض معنوياتي كانت وحينها يشء،
وهو — السيمفاستاتني لدواء يمكن أنه روتردام يف الباحثون اكتشف لنتائجها، روين
األورام تسبِّبها التي املعرفية املشكالت يعالج أن — الكوليسرتول لخفضنسبة شائع دواء
(علمُت االنتباه. واضطرابات املكاني التعلُّم مشكالت سيما وال الفرئان، يف العصبية الليفية
الذي النمو صيف املتخصِّ األطفال طبيب وانج، بول الدكتور فجأًة بي اتصل حني بالدراسة
يتعلَّق فيما أنه أخربني الذي الطبيب وهو فيالدلفيا؛ يف الثانية سن يف وهو ووكر حالة قيََّم
نفس تثبت لم الحظ، ولسوء كبرية.) بمسافة ووكر يسبقنا العالم، يف بوجودنا بمعرفتنا
حقيقًة، الوراثة أبحاث ِم تقدُّ تعثُُّر كان البرش. عىل الفرئان يف ثبتت التي املذهلة النتائج
إىل بالنسبة ا حقٍّ للعزيمة مثبًطا كان ما العزيمة. تثبيط إىل يدعو سببًا قطُّ يكن لم لكنه
هو وراثيٍّا، اضطرابًا بوصفها والجلد والوجه القلب متالزمة يدرس معميل وراثة عاِلم
قواعد يف تصحيحه يمكن ال هجائيٍّا خطأ اضطرابًا، كذلك: فقط املتالزمة يرى كان أنه
اضطرابًا ووكر حالة فاعتبار كذلك؛ كرهته ولكني الوضع، هذا أدرك كنُت اإلنسانية. لغة
بمعنى وراثي، «انتظام» اسمه شيئًا هناك أن لتذكُّر إيلَّ بالنسبة أكيدة طريقة فقط وراثيٍّا
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أي ويف وراثيٍّا. األصحاء األطفال من ماليني هناك ووكر، مثل شخص كل مقابل يف أنه
أكثر يشء وال والتطور، للطبيعة الضار للتأثري نتاًجا الدوام عىل ووكر سيَُعدُّ وراثة، معمل

هذا. من

∗∗∗

صناعة كانت ،٢٠٠٨ عام خريف يف املعمل من ووكر اختبار نتائج وصلت عندما
رشكة أعلنت ديسمرب، ففي فيها. كبرية طفرة لحدوث تستعدُّ الوراثية االختبارات
الوالدة قبل وراثي اختبار عن دييجو، سان يف حيوية تكنولوجيا رشكة وهي سيكونوم،
وقد .٢٠٠٩ عام يونيو شهر من بدايًة اإلنرتنت عىل يباع بدأ جراحيٍّا، إجراءً يستلزم ال
وستانفورد. أكسفورد جامعتي يف تطويرها تم التي الطبية اإلجراءات االختبار رخص

التي الحامل للمرأة متوافر واحد طبي خيار هناك كان سيكونوم، اختبار ظهور قبل
عيب من يعاني طفل والدة احتمال بشأن يعرتيها القلق يجعل ما األسباب من لديها
االختبار هذا القيايس. الدم مصل فحص الختبار تخضع أن يمكنها كان إذ متالزمة؛ أو
ففي زائفة؛ إيجابية نتائج يعطي ما وكثريًا نتائجه، عىل االعتماد يمكن ال يزال) (وال كان
داون، ملتالزمة إيجابيًة ١٩٩ بني من امرأة ١٣٦ اختباِر نتيجُة ظهرت الدراسات، إحدى
من تقريبًا املائة يف ٢ إن داون. بمتالزمة مصابًا طفًال منهن فقط نساء ست أنجبت ولكن
لجأ حني يف الجنني، أجهضن املرحلة تلك يف إيجابية اختبارهن نتيجة كانت الالتي النساء
جراحيٍّا؛ ًال تدخُّ يتطلَّب ولكنه بكثري، أدق إجراء وهو األمنيويس، السائل فحص إىل الباقي
بعض حدوث احتمال مع األمنيويس، الكيس يف املوجود السائل من بعًضا يسحب ألنه

آلَخر. آٍن من املضاعفات
يتطلب ال دم اختبار وهو األم؛ دم يف الجنني خاليا لسيكونوم الجديد االختبار يقيس
أسابيع عرشة بعد إجراؤه ويمكن األمنيويس، فحصالسائل دقة بمثل وهو جراحيٍّا، ًال تدخُّ
إصابة مدى ويحدِّد الجنني نوع يحدِّد أن االختبار لهذا يمكن اآلن وحتى الحمل. من فقط
يف زائدة (مادة ١٣ الكروموسوم تثلُّث هما: أخريني، وحالتني داون بمتالزمة الجنني
مثل: «أحداث» عنها ينتج أن يمكن باتو، بمتالزمة مرتبطة عرش، الثالث الكروموسوم
وعدم بالقلب، وعيوب الحاد، العقيل ر والتأخُّ اليد، أصابع عدد وزيادة املشقوق، الحنك
وكذلك بالقلب، وعيوب اليدين، أصابع (تراكب ١٨ الكروموسوم وتثلُّث الخصيتني)، نزول
الصدر، عظم وِقَرص الخصيتني، نزول وعدم العقيل، ر والتأخُّ الوالدة، عند الوزن قلة
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ليشمل االختبار قدرات زيادة الرشكة وتنوي البطن).1 جدار يف العضالت وتشوُّهات
هذا كل إن ومرضتاي-ساكس. امِلنَْجِيلِّ الدم وفقر الكييس التليُّف مثل أخرى اضطرابات
النساء (أو منهن سنٍّا األكرب سيما وال الحامل، للمرأة بالقلق الشعور تقليل عىل يساعد
الوالدة قبل تعرُّضأطفالهن خطُر كبري بشكل يزيد الالئي السن) يف كبار أزواجهن الالتي

وراثية. باضطرابات لإلصابة
ندرًة األكثر الحاالت عن يكشف ال فهو تماًما؛ دقيًقا أو شامًال االختبار هذا يُعتَرب ال
داون، بمتالزمة املصابني األطفال غالبية من بكثري أسوأ حالته الذي ووكر، حالة مثل
حدة يقيس ال وهو معقولة. بصورة ومنتجة طبيعية، حياًة منهم كثريٌ يعيش والذين
والوجه القلب بمتالزمة املصابني األطفال نطاق داخل حتى املثال، سبيل عىل املتالزمة.
ولكن التواُصل، أو الكالم يستطيع ال فووكر القدرة؛ يف شاسعة فروق هناك والجلد،
رشكة َرْت طوَّ إذا لكن طبيعية. شبه حياة يحيا أن املرجح ومن ذلك، يمكنه كونجر كليفي
عنده ستظهر َمن هو كليفي أن فسنجد والجلد، والوجه القلب ملتالزمة اختباًرا سيكونوم
القدرات، يف األعىل الطفل كليفي، ووكر. وليس االختبار؛ هذا يف حالته وستُكتَشف الطفرة
الجانب وهذا لإلجهاض، ًحا مرشَّ يكون أن يمكن الذي هو ذاته، عىل االعتماد يمكنه والذي
الدعائية. موادها يف الوراثية االختبارات تقدِّم التي الرشكاُت عليه تركِّز ال االختبار من

املقام يف اتخاذه يمكن للحياة كهذا طفٍل قدوم بتجنُّب فالقرار ذلك، من الرغم عىل
األمريكية، املتحدة الواليات يف األمر، واقع يف للحمل.2 األوىل العرشة األسابيع يف األول
بمتالزمة جنينهن إصابة تظهر الالتي — النساء من املائة يف ٩٥ إىل ٨٠ بني ما يجهض
ذلك؟ نتيجة ما النسبة. تلك الجديد األدق الدم اختبار سيزيد شك وبال حملهن، — داون
شخص ألف ٧٠ هناك األثناء هذه ويف لالختفاء. طريقهم يف داون بمتالزمة املصابون
— امِلنَْجِيلِّ الدم بفقر املصابني األشخاص وبعض الكييس، بالتليُّف مصابون العالم يف
أن يمكنهم — بالجني مصابون الكربى الصحراء جنوب يف األفريقية الدول ساكني ثلث
االنتظار قائمة عىل املرضني كال سيكونوم رشكة وتضع تقريبًا. الخمسني سن إىل يعيشوا
الوراثية االختبارات وتَُعدُّ الوراثي. اختبارها يف إدخالها يمكن التي األمراض إىل بالنسبة
ووكر كان حني الشذوذ. لهذا املصاحبة واملعاناة اآلالم وكلِّ الشذوذ، من للتخلُّص وسيلًة
اليومية حياتي من جزءًا قضيُت وذاكرتي، وعقيل قلبي يف يسكن أن قبل صغريًا، طفًال
يف اختيار لدينا يكون أن آمل وكنت اختبار، إجراء إمكانية لدينا كان لو أن بشدة أتمنَّى
أنه بالراحة أشعر بووكر، تعلَّقت أن بعد واآلن كذلك. أجلنا ومن أجله من وجوده؛ مسألة
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التي األخالقية املعضلة مواجهة إىل مضطرٍّا لسُت وأني االختبار، هذا مثل يوجد يكن لم
اليشء يقدِّمه أن يمكن ما عىل دليًال يكون السعيدة أيامه يف ووكر ألن يل؛ رسيًعا تظهر قد
تكون أن تحاول وأن إنسانًا، تكون لكي عديدة طرًقا هناك بأن تذكرة والضعيف؛ الشاذ
بها. تشعر أن دون تمر ال حتى الحياة يف عابرة ذرة كل تستغل وأن اإلمكان، قدر سعيًدا

منه. السيئة أو الجيدة األشياء سواء ذلك، كلَّ االختباُر يتجنَّب
خوًفا أقل أصبحنا وإذا للمعاقني، الرعاية لتقديم أكفأ نظام هناك كان إذا ولكن
إذا بالرعاية؛ يقومون َمن حياة تدمري عىل تعمل ال املعاق الطفل رعاية كانت وإذا منهم،

كهذا؟ اختبار إىل أصًال نحتاج فهل البدائل، هذه مثل لدينا كان

∗∗∗

األطباق. أغسل لكي وذهبُت الصحيفة يف الجديد االختبار حول الخرب قراءة من انتهيُت
االختبار؟» هذا مثل يف رأيك «ما لها: فقلُت كوب، سالطة تُِعدُّ جوانا كانت

حامًال كنُت حني اختبار هناك كان «لو قالت: ثم اإلجابة، يف طويًال وقتًا استغرَقْت
اإلجهاض.» اخرتت لكنُت ووكر، حالة عليه ستكون ما ص يشخِّ أن يمكن

وأحاول الصباح، هذا من مبكر وقت يف شوكوالتة كيكة أعددُت قد كنت شيئًا. أَُقْل لم
استعملتها. التي املضارب من الصلبة الشوكوالتة كشط اآلن

أمامنا وكان زواجنا، بعد الفور عىل وحملُت صغاًرا، «كنَّا قائلًة: حديثها واصَلْت
حني البنتنا حليف لهاييل، طبيعي أخ طبيعي.» طفل آَخر، طفل لدينا ليكون فرصكثرية

ملواجهتنا. تحتاجه
ووكر.» إنجاب عدم يف سرتغبني كنِت الوقت ذلك يف «ولكن قلُت:

واضًحا هذا وبََدا تتهرب، كانت أرسع. نحٍو عىل املطبخ حول التحرُّك يف جوانا بدأت
شيئًا أفعل أن يمكن أكان ووكر، عرفت بعدما القول، يمكنك «ال قالت: النهاية ويف عليها،
تقتل أنت أخرى ناحيٍة ومن لك، مجهوًال جنينًا تجهض أنت ناحيٍة فمن منه؟ للتخلُّص

ووكر.» ليكون كان ما والجنني ووكر.
أقصد مثله، أطفال دون من ووكر؛ أمثال من أناس دون من برأيك العالم شكل «ما
يف الحادث التقدُّم عىل بناءً مستحيًال، احتماًال ليس وهذا إعاقات؟» لديهم الذين األطفال

الوالدة. قبل ما اختبارات مجال
عاَلًما يكون ولن إسربطة، مثل سيكون الكون حكَّام سوى به يوجد ال «عاَلم

قاسيًا.» مكانًا سيكون بل متساِمًحا،
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شيئًا.» علََّمَك فقد «إذن
كيف الوقت؛ معظم يف أغلبنا جيدة، بصحة لتمتُّعنا محظوظون أننا أدرك «جعلني

بحاله.» مقاَرنًة مشكالت، لدينا ليس الواقع يف أننا بَيَْد مشكالت، لدينا أن ندرك أننا
عن يُسأَل أن يجب الذي الشخص لست «لكني قالت: ثم والتقطيع، الفرك من كثري

شخصصالح.» أني أرى ال أنا هذا.
ا.» جدٍّ رائعة إنسانة أنِت تقصدين؟ «ماذا

مشاعر لديَّ زاَلْت وما معنا، وجوده فكرة مع كامل نحو عىل التكيُّف أستطع «لم
أفعله.» لم يشء وكل فعلته، يشء كل بشأن مختلطة

وهبن الالئي األمهات من ليست وهي تنقذه. لم ولكنها أمه، فهي يشء، كل رغم
لتحسني ُسبٍُل عن البحث عن فن يتوقَّ ولم الوقت، طوال املعاقني أطفالهن لرعاية أنفسهن
البيت يف باملكوث التزامها كان هل حقوقهم. عىل يحصلوا حتى عنهم والدفاع حاالتهم
جزءًا تكون وأن بالعمل التزام ولديها البيت يف مكثت أخرى أم من أكرب ر متأخِّ طفل مع
عليها ينبغي بما وقامت رائعة، ا أمٍّ جوانا كانت ذلك. أرى ال «الطبيعي»؟ املجتمع من
أن صحيح كافيًا. يكن لم هذا أن مقتنعًة كانت ولكنها وجه، أحسن عىل به وقامت فعله،
من كثري تشعر أيًضا. تماًما بريئة نفسها ترى يجعلها لم ولكنه محنتها، تجاَهَل العالم
املثال، سبيل عىل الشعور. بنفس والجلد والوجه القلب بمتالزمة أبناؤهن املصاب األمهات
عجلة إلدارة البيت يف بقني وقد الشعور، بنفس كروز سانتا ومويل هيس إيمي شعرت
من مفر ال ولكن معرفتي، وفَق وأنشَطهن معاقني ألطفاٍل أمهاٍت أروَع وأصبحن الحياة،
خرج الذي اإلنسان ووكر، أم جوانا كانت عميًقا. بداخلهن، يعيش فهو بالذنب؛ الشعور
وتسبب الشديدة، إصابته يف تفكِّر أن تستطيع تكن لم هذا. واملتألم املعيب الجسم منه
تفعله أن يمكن كان ما وأفضل أيًضا. تجاهله تستطيع وال داخلها، شديد حزن يف هذا
أسئلًة نفسها تسأل أن دون رعايته وتتوىل وتتحرك، نفسها وتشغل هادئة، تظل أن هو
حديدية شبكة فوق عاٍل بكعب السري محاولة تشبه دقيقة، حيلة هذه املعتاد. من أكثر

األبدي. والعذاب جهنم فوق تمر الشبكة تلك أن عدا فيما الرصيف، عىل
أني متأكدة ولست للعالم، ووكر قيمة ما أدري «ال قالت: أخرى، مرًة ثَْت تحدَّ حني
مثل تكون أن كلها حياته عىل وأن الناس، إحساس من يرهف أن األبدية قيمته أن أتفق
أن ينبغي حياته أن أرى وال أفضل، بشكل أنفسهم بقيمة يشعرون الناس يجعل غاندي،
حياته تكون أن يجب رأيي يف بحياتهم. رًضا أكثر اآلَخرين جعل يف فقط أهميتها تكمن

ذاتها.» حد يف قيمة لها
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ولكن الطريقة، بهذه تفكر الناس يجعل قد هو أيًضا. هذا أعني ال أنا «ال، قلُت:
ذلك.» عن النظر بغض ذاتها، حد يف قيمة لها حياته

دور يخص فيما مشكلة لديَّ «ليست أرسع: بطريقة تتحدث وهي جوانا، قالت
تظهر حياته مع يل الوحيدة املشكلة إنما اآلن، بها يعيش التي بالطريقة عيشه أو الرعاية

النوم.» من يمنعه يطاق، ال ألم أطيقه. وال هذا، أتحمل ال األلم؛ به يحل عندما
بمفردنا.» األمر مع للتعاُمل وسيلة أمامنا ليست تعرفني، «كما قائًال: عليها رددُت
البيت يف لكان له، حقيقية ا أمٍّ كنُت لو أنني أرى زلُت ما العاطفية، الناحية «من
أَُعْد «لم ستحدث. أنها أعرف كنت التي االنهيار، حالة حدثت ثم الكالم، عن توقفْت اآلن.»
من ذلك أعرف كنُت تبكي، كانت اآلن.» إليه يلجأ الذي الشخص أَُعِد فلم أمه، أني أشعر

بنا. تُخسف املنزل أرضية أن لو كما االنهيار، يف تبدأ بها أشعر إليها. أنظر أن غري
فعله. أستطيع كنُت ما كل هو هذا كان آَخرين.» إىل اآلن يلجأ «هو

َمن يعنيني فال يوم، كل يرعاه َمن هناك دام «ما األمر. هو هذا تومئ، كانت نعم، نعم،
والشديدة. الرسيعة النشيج نوبات إحدى يف النشيج، يف اآلن بدأت الشخص.» هذا يكون
قبُل، من هنا معنا كان لقد . قطُّ ليختفي يكن لم حياتنا يف ثقبًا فجوة، يمثِّل كان
خيار أي لنا وهل ال. أفضل؟ تجعلنا يوم كل الجرح مواجهة فهل هنا، معنا ليس هو واآلن

أدري. ال يشء؟ أي هذا يغريِّ وهل نعم. الجرح؟ نتذكر هذا يجعلنا وهل ال. آَخر؟
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يوم.» كل يرعاه َمن هناك دام «ما
السؤال. هو هذا الشخص؟ هذا َمن

بإلحاق الخاصة املرعبة بالفكرة ٍد برتدُّ بَا رحَّ اللذين كروز سانتا وإرني مويل مثل
والد زوجة مع تجاَدَال عندما كونجر وكليف بريندا ومثل املعاقني، لرعاية بدار ابنتهما
نَظَرا حني ماكان وبرنيس فريجس ومثل لكليفي، بريندا والد منزل لتخصيص بريندا
مثلهم املنزل؛ هذا يشاركها أن يمكن ن عمَّ وتساءََال مليليسا اشرتياه الذي الكبري املنزل إىل
كنُت الحارض، الوقت يف لووكر رعاية أفضل تقديم كيفية يف أفكر كنُت ما بقدر جميًعا،

مماتنا؟ بعد ووكر سريعى َمن املستقبل، يف أكثر أفكِّر
شأن من تقليًال هذا ليس ووكر. «سرتث» هاييل أن بفكرة أنا وال جوانا ب ترحِّ لم
ولم هذا، تضمن نحوه فعاطفتها حياتها؛ طوال بأخيها ستهتم كانت أنها شك ال هاييل،
فهي يشء، أي عن النظر وبغض التزام. أي من يتملص أن يمكن الذي النوع من تكن
لحاجة غالبًا الوحيد الظل يف معيشتها بسنوات جديتها وزادت وجادة للواجب، عارفة

لأليتام.) منازل بناء يف أفريقيا، يف تعمل أن أراَدْت عرشة، الخامسة سن (يف ووكر.
فرد عىل مستحيل أنه وكم ووكر، لرعاية املطلوب الجهد مقدار أعرف كنُت لكنني
هو ما بكل للقيام مالئم، نحو عىل برعايته القياُم أربعة حتى أو ثالثة أو فردين أو
وهذه بها، الخاصة حياتها فلهاييل نوع. أي من التزام فيها منتجة، حياة ويحيا مطلوب،
املهمة تلك ِنري تحت ترزح أجعلها أن ورفضُت إياها، نعطيها أن أردنا منحة األقل عىل
التي العائالت من كثري يفعله الذي األمر وهو بالذنب، الشعور عىل تقوم التي الثقيلة،
اإلعاقة بشأن االجتماعي التفكري أصاب الالعقالنية من مستنقع معاقون؛ أطفال لديها
واحد، (بالتحديد آَخرين أطفال إنجاب بشأن كثريًا زوجتي مع وتناقشُت السنني. آلالف
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أيًضا ولكن العالم، من ليحموه حلفاء — وووكر لهاييل وأخوات إخوة — اثنني) وأحيانًا
هذا تستغل بأكملها حكومات وحتى سياسية طوائف وهناك بالذنب. شعورنا نُبِعد لكي

املعاقني. رعاية ملشكلة الوحيد الحقيقي الحل هي األرس أن وتقرتح بالذنب، الشعور
حال بأي كاملة ليست وهي موحدة، أو متسقة ليست اإلعاقات، مثل األرس، ولكن
— لذلك نتيجًة تستمر. ال كثرية أحيان ويف إليها، االنضمام أحد يطلب وال األحوال، من
ذوي رعاية يكفل لنظام نموذًجا ليست التقليدية فاألرسة — نظري وجهة هذه كانت
األرسة وسيلة خالل من الحياة مدى ووكر رعاية فعًال قررُت إذا وحتى الشديدة، اإلعاقة
املكان نفس يف حياتهم كل يعيشون أطفال ستة إىل األقل عىل أحتاج — الكبرية التقليدية
عالم يف واقعيٍّا)، كونه عنك (دع مسئول اختيار هذا فهل — مالئم نحو عىل رعايته لتويلِّ

باملشكالت؟ ومثقل مزدحم،
ألغام. حقل يف تدور التي الجيب السيارة مثل ذهني يف األفكار هذه تسارعت

يتملكني. القلق كان لووكر متوافرة خارجية رعاية أفضل تقديم مع حتى أنه الحقيقة
ماذا ولكن نوعها، من األفضل زالت وما كانت بها يقيم التي الرعاية دار أن صحيح
لووكر أن وحقيقة لووكر؟ املتوافرة األماكن أفضل هي وهل تمويلها؟ َف توقَّ إذا سيحدث
تحسينه يف الرغبة عن يمنعني لم عليها نقدر ال بطرٍق الرعاية له يقدِّم آَخر مكانًا
بأي يفقد أن خشية الحقيقة، تلك ذكر من حتى َحِذًرا كنُت أنني من الرغم عىل (وهذا
ابن له أب كل يصيب القلق من جديد نوع وهو رعاية؛ من اه يتلقَّ ما األشكال من شكل
رعايًة تقدِّم منظمٌة ووكر فيها يعيش التي الرعاية داَر تدير رعاية). عىل يحصل معاق
إىل الدار تلك ل تتحوَّ أن يمكن كيف ولكن كامل. احرتايف بمستًوى للمعاقني صًة متخصِّ
استخدمنا إذا حدود، بال متسامحون الناس حيث بالتعاطف ميلء مكان أيًضا؛ عائلة بيت
أيًضا؟ له أرسة يمثلون هم هل لكن فيه، الرعاية يجد مكان لووكر تريزا؟ األم تعبري
من مجموعة يسكنه بيته، مثل أيًضا سيكون موتنا بعد الرعاية فيه يجد الذي املكان وهل

لسكانه؟ الجماعية الداخلية الحياة وفق ويسري األصدقاء
مجموعة هناك كان ووكر، فيه يعيش أن أريد كنُت الذي األماكن نوع هو هذا كان
عليه يُطَلق ما لواء تحت منضوين الربيطانية كولومبيا يف املتطور الفكر أصحاب من
واألصدقاء االتصال جهات من شبكات طورت التي الحياة»، مدى املنظم الدعم «مبادرة
من — تتطلب وكانت وبعيدة، جديدة الفكرة هذه كانت لكن املعاقني. عات تجمُّ حول
سيحصلون كانوا كيف أدري ال تمويٍل، عىل الحصول أجل من معركًة — نظري وجهة
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الصعب من أنه وجدُت فقد بالقلق؛ شعوري أواجه أن عيلَّ كان موضوعنا، إىل عودًة عليه.
إليه. بالنسبة كأرسة ويكون ابني رعاية عىل يعمل مكانًا أجد أن

اسمه رجل من خطابًا يُْت تلقَّ ووكر، عن خربًا نرشُت بعدما ،٢٠٠٨ عام ربيع يف ولكن
التي «آلرش»، الدولية للمؤسسة الكندي للفرع االتصاالت مدير يعمل وكان مان، لوي جان
كانت والتي عقليٍّا، املعاقني لرعاية مجتمًعا ١٣٥ من مكوَّنًة سلسلًة وتدير فرنسا يف توجد
الخيارات أحد املجتمعات تلك أحد إىل االنضمام يكن لم الكويت. إىل تورونتو من تمتد
فقط، البالغني قبول يتم وكان سنة، عرشين إىل تمتدُّ كانت االنتظار فقائمة لووكر؛ املتاحة
وهي فريدان، يف سابقة كنيسة قاعة يف وهناك مونرتيال، يف أزوره أن أراد مان أن بَيَْد
حياتي يف مرة ألول رأيت للمدينة، الجنوبي الحد يف العاملة الطبقة إىل ينتمي مجتمع

الغريب. «أنا» كنُت املجتمع هذا يف عنه، أبحث كنُت الذي الخيايل للمجتمع نموذًجا

∗∗∗

مؤسسة أنشأ وقد فريدان، يف آلرش مؤسسة لفرع اإلداري املركز هي الكنيسة قاعة كانت
عام فرنسا يف منزله يف الشهري، الكندي الدبلومايس فانيه جورج ابن فانيه، جان آلرش
ال الكاثوليكي، الالهوت وعلم الفلسفة يدرس حياته طوال ظلَّ الذي جان، كان .١٩٦٤
مع األيام معظم يف الغداء طعام يتناول كان حيث ترويل-برويل، قرية يف يعيش يزال

املعاقني. أصدقائه
حني الكنيسة قاعة قبو يف القداس يقام كان مونرتيال، ويف فرنسا. يف ذلك كان
لها لرفيض آَخر سببًا هذا (كان الكاثوليكية التعاليم عىل آلرش مؤسسة تأسست وصلُت.
ذلك منذ الروحية أُُسِسها من َعْت وسَّ قد املؤسسة أن من الرغم عىل ووكر، لرعاية كمكاٍن
كان اإلطالق؛ عىل آلفه لم شيئًا كان الكنيسة قبو يف مقاًما كان الذي القداس لكن الحني).
قداس ذلك ويتخلَّل صخب، وحوله طعام حول حانة يف مقام قروي، ع بتجمُّ أشبه يبدو

الرتفيه. أجل من للكنيسة
بالكنيسة االجتماعات حجرة وتبدو الجدار، مع الدَّرج فيه يتقابل ركن يف املذبح يقع
تماًما معهودة غري بطريقة القداس يدير كان مكتبية. بفواصل محاطة مساحة عن عبارة
بداية للقداس تبدو تكن ولم ملوَّنًا، أبيضووشاًحا كهنوتيٍّا رداءً يرتدي أسود طويٌل كاهٌن
ويتحدَّث واإلنجليزية، الفرنسية اللغتني بني يجمع حديثه يف الكاهن وكان محددة، نهاية أو

الحارضين. أحد عنه ويجيب سؤاًال، يسأل كان آلَخر حنٍي ومن وأتباعه، املسيح عن
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راٍع؟» املسيح إن نقول: «ملاذا الكاهن: قال
يف رجل رد هو هذا كان صحيٌح؟» أقوله ما هل الغنم، مثل يتبعونه، أتباع «للمسيح
أسود قميًصا يرتدي وكان املصلني، جماعة يف الخلف يف يقف كان عمره من الثالثينيات
ه، ردِّ وبعد األحمر. باللون الخلف يف مكتوبة «كندا» كلمة وعليه الهوكي، بلعبة ا خاصٍّ

الغنم. حول عديدة ِنكات ُسِمعت
من وكان البالغني، من كلهم فرًدا، ٢١ الكنيسة قبو ركن يف الحارضين عدد بلغ
دخلت؛ حني أنا َمن ملعرفة منهم ثالثة حويل والتفَّ املعاقني، من معظمهم أن الواضح
أن ينتظرون كانوا ماذا أدري أكن ولم يدي، مسك أو مصافحتي إىل منهم اثنان وساَرَع

أكون.
راعيًا؟» املسيح كون عن الكلمات، هذه سمعنا أخرى، مناسبة أي «يف الكاهن: سأل

املسيح؟» تعميد تعم… «تعم… قائًال: ما شخص تمتم
أكرب. بتصفيق التصفيق واستحسان كبري، تصفيق «مرحى!» الكاهن: قال

من منتظمة بجوقة مصحوبة العزف، يف — وطبَّال جيتار عاِزَفا — الفرقة بدأت
كانت امرأة نظرت السل. مرىض عنرب يف القداس هذا يجري وكأنما والتنحنُح؛ السعال
بشكل مفتوًحا كان وفمها عمرها، من الستينيات يف ومنحنية قصرية كانت — أمامي
أصيل «أنا وقال: آخر رجل عيلَّ وأقبل عاٍل، بصوت وشهقت عنقي رابطة إىل — دائم
الفرنسية، باللغة سأل املساعدة. سأطلب بأنني شعرت أنني أعرتف أن يجب أجلك.» من
وأمسكت يدها عنقي برابطة املعجبة العالية الشهقة صاحبة مدت اسمك؟» «ما مستدرًكا:
هذان أراد وقد الجراثيم. هو باختصاٍر أخشاه كنُت ما كل تركها. تريد تكن ولم بيدي،

يل. صديقني يكونا أن الشخصان
أن ذلك بعد علمُت (والذي الهوكي قميص يرتدي كان الذي الرجل وضع أمامي،
كان منه، صلًعا وأكثر السن، يف منه أكرب رجل وهو ريتشارد، حول ذراعه ريكي) اسمه
من سميًكا ورباًطا مربعات ذا وقميًصا سوداء سرتة يرتدي ريتشارد وكان بجواره. يقف
َد فتنهَّ أذنه، يف بيشء وهمس بشدة، صديقه عىل ريكي مال نظارته. لحمل األسود املطاط

أيًضا.» أحبك وأنا «أوووه! قال: ثم الكبري الرجل
وكان نزيَلنْي، لكلِّ واحد الجمع، يف آلرش مؤسسة يف املساعدين من سبعة هناك كان
األصليني، كندا سكان إىل تنتمي كانت التي — املساعدات إحدى َهْت وجَّ كافيًا. هذا يبدو
داون بمتالزمة مصاب رجل وجه مقابل وجهها — عمرها من العرشينيات يف وكانت
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مان، لوي جان مضيفي، يتعرَّف كان آلَخر، حني ومن بإصبعها. جبهته وملست بجوارها،
الشخص. هذا بحالة يعرفني ثم إليه، أنتبه كي بمرفقه ويَِكزني الجمع يف ما شخٍص عىل
٢٠ منذ هنا إىل وصل «حني أخرض: قميًصا يرتدي وهادئ طويل لرجل برأسه مومئًا قال
الرجل يبدو كان واآلن مقبوضتني.» دائًما كانتا يديه أن لدرجة ا جدٍّ عصبيٍّا كان عاًما،
آلَخر. آٍن من شفتيه بلعق قيامه مع تنتابه، كانت التي القلق مشاعر بالتخلُّصمن سعيًدا
مجموعة عن عبارة كانت التي قبعاتهم، يلبسون الناس وبدأ فجأًة، القداس انتهى
لألذن وأغطية كبرية مقدمات لها قبعات الكالسيكية؛ الكندية الرأس أغطية من مذهلة

رءوسهم. حجم من َقزََّمْت السيارات، محركات وأغطية إطارات داليات مثل
فرقعة صوت يُحِدث ريتشارد كان ريتشارد؛ ذراع يف وذراعه نحوي ريكي تقدَّم
وكنَّا فيه، كنُت الذي اإليواء» «مركز يف معي كان ريتشارد، «هذا يل: ريكي قال بشفتيه.
فيه، يعيشان كانا الذي آلرش مؤسسة فرع يف نفسها الغرفة يف يقصد كان مًعا.» ننام
كلمة من مأخوذ اإلنجليزي املقابل foyers؛ إيواء» «مراكز مقراتها عىل آلرش وتطلق

بمدفأة. املحيط الدافئ املكان تعني فرنسية
شخصياتهم وجود مع هوجو، حتى أو بلزاك روايات إحدى يف مشهًدا يشبه األمر كان
السن بكبار محاًطا فيها أكون حياتي يف مرة أول يف مكان. كل يف تُنَىس، ال التي الغريبة

َقِلًقا. أكن لم أنني فجأًة أدركُت لتوي، قابلتهم قد الذين عقليٍّا املعاقني من

∗∗∗

مونرتيال؛ جنوب يف فريدان، شوارع عرب لوي جان قادني عندما إيلَّ القلق مشاعر عادت
آلرشللمعاقني مؤسسة صه تخصِّ كانت التي الخمسة، املقرات أحد يف العشاء إىل ُدِعينا فقد
كانت املساء ويف السابق، اليوم يف عنيفة جليدية لعاصفة املدينة تعرَّضت فقد املنطقة. يف
أعلم أكن ولم الخاصة، سياراتهم ممرات من الجليد يُِزيلون الذين بالناس مليئة الشوارع
جميل منزل أمام فنا توقَّ النهاية ويف مني. املتوقع وما أتوقع، وماذا ذاهبون، نحن أين إىل
الجسم وممتلئ قصري رجل وهو الباب؛ عند ديفيدسون جيمي وَحيَّانا طابقني، من مكوَّن
مصنوع البيجامة بنطلون — بيجامة يلبس كان داون. بمتالزمة ومصاب أحمر وشعره
— معه يتماىش شريت وتي رينجرز، باور صور عليه أزرق ولونه الفالنيلة، قماش من

عاًما. ٤٥ عمره وكان صافحني، ثم التام.» باالسرتخاء «أشعر جيمي: قال وشبشبًا.
األيقونات من نوع وهي الحائط، عىل معلََّقة للمسيح األخري للعشاء هناكصورة كانت
صفراء، وخزانات إعالنات، لوحة وكذلك الدفاع، موقف يف الدوام عىل تجعلني التي
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يف الرعاية (مقدِّمو الدار يف الثالثة املساعدين إىل وإضافًة للعيش. مكان فهو ونباتات؛
(وهو آَخرون نزالء أربعة هناك وجيمي، مساعدون) دائًما عليهم يُطَلق آلرش رعاية دور
املطبخ طاولة أمام العشاء عىل معنا يجلسون كانوا آلرش) املعاقنييف عىل يُطَلق الذي االسم
االبتسام كثري العمر، منتصف يف رجل وهو مارك، وهم: الصنوبر، خشب من املصنوعة
من الستينيات يف امرأة وهي ويدفيجا، أيًضا؛ تتحدث تكن لم التي وسيلفي، الكالم؛ قليل
الوجوه؛ من كثريًا تتذكَّر ال ولكن األرقام، تذكُّر ويمكنها الوجبة، أعدت التي وهي عمرها،
دماغي. بشلل مصابة أنها وواضح متحرك، بكريس تتحرك هادئة شابة وهي وإيزابيل،
تغيري أو رجَليْها أو ذراَعيْها تحريك تستطيع تكن ولم الطاولة، نهاية يف إيزابيل جلست
املحادثات، ذلك يف بما بعينيها، األمور كل تتابع كانت ولكنها الكالم؛ أو رأسها زاوية

حولها. يدور ملا بلطٍف تبتسم كانت ما وكثريًا
كان الذي جيمي ألن ذلك؛ يف للتفكري وقت لديَّ يكن لم ولكن شديد، بارتباك أُِصبُت
يُمِطرني كان — الطاولة رأس عند الرشف موضع يف أجلس كنُت — بجواري يجلس
املقابل ويف أفضل، ليس وأيها أفضل رينجرز باور شخصيات من أيٍّ بشأن كثرية بأسئلة

الدار. هذه يف قضاها التي املدة عن سألته كثرية؛ بأسئلة أمطرتُه
الدار.» يف «سنتني أجاب:

ذلك؟» قبل تعيش كنَت «أين
كانت أمي.» «مع قال: ثم أممممممم.» «مع، أجاب: ولكنه التذكُّر، جيمي يستطع لم

عنها. يتحدَّث حني جادة نربة تصبح الحديث يف نربته وكانت أسبوع، كل أمه تزوره
ميبل تورونتو فريق ع يشجِّ جيمي كان — لحياته املختلفة التفاصيل يف نخوض كنا
يف طويلة امرأة وهي ناتايل، وصلت حني — مونرتيال يف الشعبية قليل فريق وهو ليفس،
وشاح رقبتها ويلف وات، بثالثمائة تُقدَّر ا جدٍّ عريضة ابتسامتها عمرها، من الثالثينيات
مادلني، تزور — املديرة — الدار عن املسئولة ناتايل كانت مونرتيال. أهل طريقة عىل أنيق

ساقها. يف بكرس إلصابتها املستشفى يف كانت الدار، يف أخرى نزيلة
أن كثريًا يحدث لم لها. وأمسكه لناتايل، كرسيٍّا وأحرض مفاجئ بشكل جيمي قام
ناتايل قالت الكبرية. السعادة هذه بمثل تُقابَل املنزل إىل اليوم نهاية شخصيف عودة رأيت

جيمي.» سيما وال للجميع، سالمها مادلني «ترسل الفرنسية: باللغة
عريضة. ابتسامة متحرك، بكريس تتحرك كانت التي الشابة وهي إيزابيل، ابتسمت
هو «هذا يل: الرشح من كنوع مضيًفا داف!» سيئة، فتاة من لها «يا جيمي: قال

داك.» لدايف األول االسم
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السمك حساء بنهم وتناولنا الشكر، صالة تلونا ثم بعض، بأيدي بعضنا أمسك ثم
بهم. خاصًة وجباٍت النزالء لبعض أن يل بََدا أنه من الرغم عىل اللذيذ،

يعمل فرنسا من اختصايصنفيس وهو ألني، وهم: آَخرون، ضيوف ثالثة هناك كان
راهبة وهي وسيجولني، فلسطني؛ من مساعدة وهي وكاتي، أشهر؛ بضعة منذ الدار يف

بمستقبلها. تتعلَّق بأمور اهتمامها إىل إضافًة الدار يف تعمل فرنسا من
يف معلِّمة املهنية حياتها بدأت فقد األوىل.» وأرستي األول، بيتي هو «هذا ناتايل: قالت
عرش أحد منذ هناك تعمل وهي ها، غريَّ آلرش مؤسسة يف العمل ولكن الحكومية، املدارس
الداخيل.» باالرتياح فيها أشعر مرة أول كانت املعاقني مع أعمل مرة «أول قالت: عاًما.
ولديها لبقة، ومتحدثة واجتماعية، جذَّابة، فهي ذلك؛ تقول سمعتها عندما واندهشُت
أكثر وأصبح خجيل من أتخلَّص القائدة، فأنا معهم ولكن خجولة، «كنت بالنفس. ثقة
فرصة منحها قد بالدين، مرتبًطا عملها من جانبًا هناك بأن تعتقد كانت بنفيس.» ثقًة
أمر الدين ولكن أيًضا.» ذلك وأذكر اآلَخرين. حياة ويف حياتي، يف الرب عىل أتعرف «لكي
مع أكون أن يف يل تحدٍّ أكرب «يتمثَّل قالت: أحد. عىل تفرضه أن تريد تكن ولم شخيص،
تقوم حني إيزابيل. مع أيرس واألمر أتقبَّلهم، أن أكثر عيلَّ ويصعب املعاقني، غري الناس
ال ولكني إعاقة. لديهما ألن هذا أوه، نفيس: يف أقول غريبة، بأشياء جيمي أو إيزابيل
بأشياء يقومون حني إعاقات، لديهم ليس الذين الطبيعيني لألشخاص العذر هذا ألتمس

غريبة.»
هل غريبة؟ بأشياء يقومون الذين «الناس لجيمي: برأسه مشريًا لوي جان قال

هناك؟» الجالس الشاب هذا تقصدين
أن جيمي، يا تعلم، «أنت مزحة. هذه كانت ال.» أخرى أيام ويف نعم، األيام بعض «يف

إيزابيل.» أم يعرف لوي جان
ذلك.» إيزابيل تعرف «ال جيمي: يردُّ

ذلك.» تعرف لكنك «ال،
«أجل.»

«مممممم.» ناتايل: قالت
يقال، ما تراِقب الوديع، النجم مثل تسطع كانت الطاولة، نهاية يف الساكنة إيزابيل،
للداللة ألعىل، عينيها تحرِّك كانت فقد التواصل؛ طرق من طريقتني سوى لديها يكن ولم
مداعبة بهدف االثنتني، بني تخلط كانت وأحيانًا الرفض، عىل للداللة وألسفل املوافقة، عىل
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أدائها. يف نجحت وقد أداءها، تستطيع كانت التي القليلة املداعبات من هذه كانت اآلَخرين.
مثل ولكنها الحرشات، عاِلم يجمعها التي العينات مثل املتحرك الكريس يف مسمرة كانت
وإلباسها إيزابيل رعاية بأن الزائرة، الراهبة سيجولني، أخربتني جميلة. كانت الفراشة
الشعر ذات املثابرة سيجولني إن تحبها. هي كم تدرك جعلها ومصاحبتها، وتحميمها
وقد باريس. يف القدس أخوية يف راهبٌة عمرها من الثالثينيات أوائل يف كانت والتي األسود
إىل العودة تريد كانت إذا ا عمَّ نفسها تسأل آلرش مؤسسة يف إيزابيل مع التعامل جعلها
عندما «أحيانًا قالت: العالم. هذا يف جيد نحٍو عىل وقتها تستغل كانت إذا وفيما األخوية،
هذا ألن أجلها؛ من ذلك أفعل أن وأريد وحبها، رعايتها يف رغبة لديَّ تتولَّد إيزابيل، أرى
أجل من بهذا أقوم ألن عقيدتي تدعوني ولكن آَخر، سبٍب أليِّ فعلتُه إذا نفًعا يجدي ال
وما سيجولني إيمان إيزابيل هزت ولقد املسيح.» أجل من إيزابيل أحب أن أريد وال املسيح.
الخارجي العالم إىل تنضمَّ لكي الكنيسة يف املعتاد العمل سيجولني تركت ولقد ا، مهمٍّ تراه

الكالم. أو الحركة تستطيع ال شابة بسبب
نفسية، مصحة يف بإعاقٍة مصابًا شخًصا فيها أقابل مرة أول هذه «كانت وأضافت:
حنان، من بداخيل ما استدعى أنه أدهشني ومما ا، جدٍّ ورقيًقا الشخصضعيًفا هذا وكان
يشء من يخرج ا، جدٍّ هائًال كان الذي الحنان، هذا أن أرى الشخص. هذا بسبب مني خرج
إليه، حاجة يف فإيزابيل الحنان. ذلك اللحظة، تلك هنا، أبقى جعلني ما هذا مني. أكرب
وبني االختيار نستطيع الذين نحن بيننا الفرق علَّمتني التي هي هنا. هي السبب ولهذا
إيزابيل وتعلمنا ا. حقٍّ قديسة إيلَّ بالنسبة أنها وأعتقد يختار. أن يستطيع ال الذي الشخص

ذلك.» مع منسجمة وهي ذلك، تفعل نفسها إيزابيل ألن أنفسنا؛ نكون أن
جذب يحاولون الذين الناس إىل الحديث يف حياتي معظم أقيض صحفيٍّا، بوصفي
بالحوار يحيط اللحظات، تلك ويف هذا، أشخاصيستحقون هناك يكون ما ونادًرا انتباهي،
الشخص صحبة يف أكون حيث آخر، مكان يف أكون أن يف رغبة أي لديَّ وليس سكون،
عيلَّ حلَّْت التي السكينة هو فريدان يف الدار هذه بشأن امللحوظ واليشء معه. أتحدث الذي

االنرصاف. يف أرغب أكن لم طويلٍة وملدٍة واحدة، أمسية يف كثريًا
يتساقط الجليد كان لوي. وجان أنا وودعناهم ذلك، إىل اضطررنا النهاية يف ولكن
النهار. يف للجليد إزالة أعمال من الناس به قام ما ماحيًا فريدان، شوارع يف الخارج يف
ووكر يكون أن املمكن من كان هل أفكِّر: وظللت سيجولني، قالته ما نسيان أستطع لم
بالنسبة إيزابيل بمنزلة يكون أن يمكن وهل آَخر؟ شخص إىل بالنسبة إيزابيل بمنزلة
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أجعله أن مقدوري يف كان فلو خيار. له فليس ووكر، غري يكون أن لووكر يمكن ال إيلَّ؟
فعلت لربما يكون، أن يفرتض كما أجعله أن فكرة من وأتخلص طبيعته، عىل ف يترصَّ

نفسه. اليشء
الجليد. فيه يتساقط ليٍل يف شاردة أفكار هذه كانت

∗∗∗

باريس، رشق شمال كيلومرتًا تسعني تبعد قرية وهي كويز-ال-موت، يف أسابيع، ستة بعد
لووكر. محتمل ملستقبل أدق ًرا تصوُّ رأيت

وحدة تمثِّل بآلرش، خاصة مجتمعات بها قًرى أربع من واحدة كويز-ال-موت تَُعدُّ
تَُعدُّ والتي وكومبني، وترويل-برويل بيربفو هي: األخرى الثالث القرى بيكاردي. يف واحدة
٣٦ مساحتها غابة املنطقة تلك وسط ويف فيها. جامعة إقامة تمَّ بحيث كبرية مساحة ذات
سابقة غابة بالصيد، فيها املسموح الشهرية الفرنسية املحميات إحدى وهي فدان، ألف
وهي ،١٤٣٠ عام كومبني يف أرسها قبل الغابة هذه يف دارك جان اختبأت وقد للملك.
الحلفاء عن نيابًة األملان مع هدنة فوشعىل فرديناند املارشال فيها َع َوقَّ التي نفسها الغابة
عىل رسميٍّا فرنسا هتلر أدولف فيه أرغم الذي املكان ونفس ،١٩١٨ عام نوفمرب ١١ يف
يمثِّل أحدهما إن يقال: املنطقة، يف كبريان قرصان هناك عاًما. ٢٢ بعد للنازيني االستسالم
تَذْكر ولم ديزني، والت أنتجه الذي النائم» «الجمال املتحركة الرسوم فيلم يف للقلعة إلهاًما
يمشون فيها يعيشون الذين الناس أن من الرغم عىل آلرش، مجتمعات السياحية الالفتات

العاديني. املواطنني مثل الشوارع يف
العقلية الناحية من ا، جدٍّ الشديدة اإلعاقة ذوي من آلرش رعاية دور نزالء كان
الغابة تعني والتي — فورستيري» «ال تسمى صة متخصِّ رعاية دار يف يعيشون والبدنية،
باللغة البذرة تعني والتي — سيمانس» «ال أما ترويل-برويل. يف — الفرنسية باللغة
يستطيعون ال كانوا الغالب يف األشخاصالذين رعاية دار فكانت ذهبُت، —حيث الفرنسية
عن التعبري ويستطيعون حولهم بما الوعي ولديهم بصعوبة، يتحركون ولكنهم الكالم،
كنت املحدد. املدى نهاية يف ووكر، يناسب كان املكان وهذا بمفردهم. ليس ولكن وعيهم،
وخارج أشخاص، أربعة تََسع غرفة يف الوحيد الشخص الضيوف، نوم غرفة يف أجلس
يانعة. وخزامى الجبل إكليل وشجريات مزهرة ماجنوليا شجرة هناك كانت الغرفة نافذة

أبريل. شهر يف كنَّا

179



القمر وجه يف الصبي

إىل ووصلُت الصباح، هذا يف باريس إىل بي الخاصة الطريان رحلة وصلْت
تعمل كيف لرؤية أيام، لبضعة البقاء خطتي نَْت وتضمَّ الغداء، وقت قبيل كويز-ال-موت
فيما العالم يف املفكرين أوائل من واحد وهو فانيه، جان إىل وللتحدُّث آلرش، مؤسسة
ومحرتمة ُمرضية حياة يمثِّل فيما نظره وجهة معرفة أردُت إذ اإلعاقة؛ بموضوع يتعلَّق
بأن يؤمن فانيه كان مختلفة. ووجدتها فانيه، كتب بعض قرأت لقد لووكر. وعادلة
أرسهم عن بعيًدا العيش يريدون ما عادة وأنهم بهم، ا خاصٍّ مكانًا يستحقون املعاقني
يمكن أنني ظننُت فكرة هذه وكانت كافية، بصورة داعمة بيئة لهم توافرت إذا وآبائهم
أكثر أشياءَ األصحاء تعليم عىل قادرون املعاقني أن أكََّد فقد ذلك عىل عالوًة أدعمها. أن
نفيس لوم عيلَّ فليس صواب، عىل فانيه كان وإذا إياها، تعليمهم األصحاء يستطيع مما
إىل ذهبت ما، نحٍو عىل ما. بدرجٍة األقل عىل بمفرده، حياته يحيا بأن لووكر للسماح
حقائبي محتويات فرَّغت ال. أم ولدي نحو ينبغي بما أقوم كنُت إن ألكتشف املكان هذا
فانيه عىل سأطرحها التي األسئلة ألراجع الصغري غرفتي مطبخ يف الطاولة إىل وجلست
عىل َطْرًقا سمعت حني املالحظات من صفحتني أو صفحة كتبُت قد كنُت الظهر. بعد
بعض إيلَّ َم قدَّ الفور وعىل حمراء، وسرتة لحية ذا طويًال رجًال ألجد الباب فتحت الباب،

املطبخ. طاولة أمام مقعد عىل يجلس أن منه وطلبت للدخول، ودعوته قبلت، املاء.
أنه ومع ويب، جاري اسمه عاًما. ٥٠ عمره كأن يبدو ولكنه عاًما، ٦٤ عمره كان
آلرش مؤسسة مدير يعمل ويب كان سيمانس». «ال رعاية دار يف يعيش فهو معاًقا، ليس
خمسة فيها اصطحب بالربتغال قضاها رحلة من لتوه عاد وقد الخاصة، للمرشوعات
عرشة. الثامنة سن يف املنزل وترك فانكوفر، يف ويب نشأ وقد آلرش. نزالء من نزيًال عرش
لم ولكنه آلرش، مؤسسة يف للعمل جاء كيف سألته ثقافتي.» «ليست برصاحة: يل وقال
وجوٌد، … حياٌة «هذه وقال: عمًال، به يقوم ما يعترب أن يرفض كان ألنه ذلك؛ يعجبه
أولويتنا. هي العالقات فإقامة بسببها، يتغريَّ هنا إىل يأتي َمن وكلُّ منها، جزء والعمُل
كان قاله ما كل إن سجيتنا.» عىل الترصف خالل من نفعل بما الناس نعرِّف ونحن
الطريقة هذه ولكن بشدة. منفعًال وجعلني بالحيوية، ومفعًما ومتحرًرا لالهتمام مثريًا
كانوا أنهم يبدو يكن فلم آلرش، مؤسسة يف الناس مع الحوارات بداية طريقَة غالبًا كانت
يرشعون كانوا معاقني، غري أم معاقني أكانوا فسواء نعاني؛ كما الذاتي الوعي من يعانون
ُمقِلقة، حماستهم ووجدت قابلوهم. متى يقابلونهم، َمن كلِّ مع «عالقة» إقامة يف فوًرا
أي عىل يهتمون بما الطيبة؟ يدخنون كانوا هل املخدرات؟ يتعاطون أو ثملني كانوا فهل
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تقليد يف رغبة لديَّ تكن فلم املدن، يف تربَّى ن ممَّ لكوني ولكن انفتاحهم، أعجبني حاٍل؟!
انتابني العرشين، القرن رأسمالية ظل يف تربَّوا ن ممَّ لكوني ولكن كرمهم، قدرت ذلك؛
بأناس سيحاط فهل املكان، هذا مثل يف يعيش أن لووكر َر ُقدِّ فإذا إخالصهم. مدى يف شك
يكون أن لووكر أريد ال دينية؟ طائفة يف ألنهم به يعتنون أناس أم أجله، من به يعتنون

دينية. طائفة يف
الطوائف إلحدى تابع َدير يف سنوات سبع وقىض يسوعيٍّا، كنسيٍّا تدريبًا ويب تلقى
خيارات لديه كانت حياته. تقييم إلعادة بالرحيل إذنًا يأخذ أن قبل الرومانية الكاثوليكية
فنَّاننَْي، والداه وكان الجامعة، يف النفس وعلم الالهوت وعلم الفلسفة درس فقد عديدة؛
متطلبات لديه وكانت ُمَمثًِّال، أخرى أوقات ويف جزئي، بدوام اتًا نحَّ يعمل نفسه ويب وكان
مع عمل، عن مسئوًال يكون وأن جديد، مجتمع يف ينشأ أن فعليه الجديد؛ ملساره صارمة
يكون أن يريد يكن (فلم العالم بقية عن العمل هذا يحجبه وأال يشابههم، من أو الفقراء
يكون وأن الطويل، املدى عىل التزاًما عمله يمثل أن ويجب أخرى)، مرة َدير يف محصوًرا
حكى شخص». كل «روحانية يحرتم مجتمع يف يتم أن يتعني أنه ذلك، من وأهم شموليٍّا،
أن طلبت ثم أيام، ثالثة أبقى أن «طلبت فقال: آلرش مؤسسة فيها زار مرة أول عن يل

عاًما.» ثم أشهر، ثالثة ثم أسابيع، ثالثة أبقى
اللحظة هذه يف ولكن وقت، أي يف آلرشممالٍّ العيشيف كان إذا سؤاله وشك عىل كنت
ترويل-برويل، املجاورة للقرية طريقه يف وهو بي، للرتحيب فقط جاء أنه ويب أوضح

أسبوعني. كل مرة يتقابالن كانَا حيث بيته، يف فانيه جان يزور لكي
ثان؟» تتحدَّ «فيَم
«عنَّا.» ويب: قال

آلرش؟» يف األحوال عن «أَوليس
يف مفاجئ نحٍو عىل بالخوف أشعر زلت ما ملاذا أموري؛ عن … عنا ال، إلهي! «يا
مقطوع الديك مثل محموم بشكل وهناك هنا يجري زال ما وملاذا العالم؟ مع تعامالتي

الرأس.»
أناسال مع الحديث احتمال ملجرد قليًال أنفعل بأني اعرتفت للقيام، يستعد كان بينما
معلمونا، هم آلرش نزالء رأيي «يف قائًال: بيده ح ولوَّ ويب مني فسخر الكالم، يستطيعون
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عرشة الثانية الساعة الغداء معك. يرام ما عىل األمور فستكون معهم، تواصلَت وإذا
انرصف. ثم والنصف.»

∗∗∗

األيام معهم أعيش أن املفرتض من الذين الناس قابلُت الطعام، غرفة ويف ساعة، بعد
التالية. الثالثة

أنه بَيَْد بصعوبة، ولكن الكالم يستطيع كان عمره، من الخمسينيات يف جريارد كان
يذهب كان أنه عنه ومعروف قصًصا، يحكي أن يحب وكان صهيل، أصوات يُحِدث كان
ُولَِد ألنه بلورينزو؛ أيًضا يُعَرف كان (والذي لورينت أما جعة. زجاجات لرشاء البلدة إىل
وكان خفيًفا، أننٍي صوَت يُصِدر كان يأكل، كان حني وأنيًقا؛ مهندًما فكان إيطاليا) يف
وهي ليدي، قالت طويلة. لفرتات حركة بال ساكنًا يقف ثم حجرة أية إىل يدخل أن يحب
كتب ولديه القطارات، لورينت «يحب للورينت: مساعدة كانت فرنسا جنوب من شابة

القطارات.» عن متنوعة
منه. سمعتها التي الوحيدة الكلمة وكانت «قطار!» الفرنسية: باللغة لورينت قال

«نعم.» الفرنسية: باللغة ليدي ْت ردَّ
استعداًدا أطفال، صدريات عىلشكل كبرية، عنق مناديل يرتدون النزالء من كثري كان
ال كانت دماغي، بشلل إصابتها وبسبب متحرك؛ كريس عىل فرانسني كانت الغداء. لطعام
تهتم وكانت األصوات، بعض إصدار تستطيع كانت أنها من الرغم عىل الكالم، تستطيع
بنفسه التنقل يمكنه كان كلود، جان يُدَعى آَخر نزيل هناك حولها. بَمن شديًدا اهتماًما
ال ولكن اآلَخرون، يقوله ما سماع يمكنه وكان الكونياك، يحب وكان املتحرك، بالكريس
محشو، راكون حيوان هيئة عىل لعبة وهو لديه، ل املفضَّ اليشء يحمل وكان الرد، يمكنه
متالزمة من حاد بشكل مصابة أنها فيبدو سابينا أما سني. نفس يف كان وقد ذهب، أينما

املتحرك. الكريس عىل صامتة وقتها تقيضمعظم وكانت داون،
ويَِقظ الظهر، ومحني الحجم، صغري رجل هو أكثر انتباهي لفت الذي الشخص
تشابه من بينهما ما وأذهلني بووكر، يذكرني وكان عاًما، ٤٦ عمره كان جيجي. يُدَعى
يكن لم فهو الدائمة، ووحدته يتوقف، ال الذي جيجي فضول مالحظة أستطيع كنت كبري؛
يجعله كان وقد مائل، ورأسه ومكر، باهتمام حوله ما يالحظ كان أنه بَيَْد ، قطُّ يتكلم
نصف كان إذ غريبة، بطريقة ويميش بفمه، فرقعة أصوات يُحِدث وكان يبتسم، الغناء
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يفعل كان كما تماًما آَخر، شخٍص يَدْي كانت لو كما يديه يف الحملقة عادته ومن منحٍن،
ووكر.

دور يف العاملون أحيانًا بها يتحدَّث التي الطريقة الدمج، آلرشعن يف أحد يتحدث لم
أحد ِعي يدَّ يكن ولم للمعاقني الدار هذه أُنِشئَْت للمعاقني؛ صة املخصَّ التقليدية الرعاية
أمثايل فالناس «العادي»، املجتمع من جزءًا املطاف نهاية يف سيكونون نزالءها أن فيها
دون عليه، هم ما عىل أهمية ولحياتهم األفراد، من ومجتمع وبناء روتني هناك هنا. غرباء
أدوية حافظات وُوِضعت الشكر، صالة وتالوة املائدة، إعداد تمَّ مضافة. قيمة ألي الحاجة
الهضم؛ عىل املساعدة األدوية إىل إضافًة املائدة، عىل نزيل كل أمام بعناية حمراء جلدية
يأكلوا أن النزالء لبعض يمكن وكان ماء. كوب كل بجوار صغرية منظمة أدوية صيدلية
كنَّا وبينما بامللعقة. إطعامهم يف مساعدة إىل يحتاجون كانوا منهم كثريًا ولكن بأنفسهم،
النزالء ويرد برعايتهم، يقومون كانوا الذين النزالء مع يتحدثون املساعدون كان نأكل،
املائدة عىل الوحيَد النزيَل جريارد وكان الزقزقة، أو األنني أو الضحك أو النخر بصوت إما
لم هذا أن بَيَْد محادثة، وكأنه الخارجي العالم من لشخٍص يبدو كان ما بَدءُ يمكنه الذي
ترتك أن إال عليك ما ولكن الحديث، أشكال من شكًال هذا كان التحاور. من يمنعهم يكن

منتهاه. إىل يأخذك الحديث
حليٍّا ورشآلرشويصنعون يف يعملون كانوا الذين النزالءُ العمل إىل عاد الغداء، بعد
ذلك، يف جدال وال للمعاقني، مجتمع فهو للميش. اآلَخرون وذهب ومجوهرات، صغرية
متساوون أنهم عىل — أنفسهم إىل ينظرون وهم — إليهم يُنَظر كان املعاقني ألن ولكن
عاملنا، وليس عاملهم، هذا كان ا». «خاصٍّ ترتيبًا هناك بأن للشعور مجال فال اآلَخرين، مع
صحيح أيرس. نفسها والحياة أبطأ، الحياة حركة كانت معايرينا. وليست معايريهم، وهذه
ا، حقٍّ رائًعا مكانًا كان لقد ذلك. يتقبَّل كان الجميع ولكن ومشكالت، ر تأخُّ هناك كان أنه

ذلك. غري تكون أن ينبغي الحياة بأن مطلًقا يوحي ولم

∗∗∗

من يل صديٌق سخر تورونتو، يف أُِقيمت حفلة ويف آلرش، ملؤسسة زيارتي من شهرين بعد
يف وفرصه بذكائه يتمتع شخًصا أن تتقبَّل أن ا جدٍّ الصعب «من فقال: فانيه، جان ورع
األذكى أنه من دوًما يتأكَّد أن يريد ربما ولكن … الناس هؤالء مع يعيش أن يريد الحياة
عىل عليها لضحك فانيه سمعها لو رهيبة، مزحة كان صديقي استنتجه ما املكان.» يف

الفور.

183



القمر وجه يف الصبي

كرََّسها لحياٍة نتيجة كبرية، سمعة لفانيه إذ املزحة؛ إىل يدعو يشء هناك كان ولكن
نوبل جائزة عىل للحصول دائًما ًحا مرشَّ كان وقد آلرش، مؤسسة س أسَّ فقد لإلنجاز؛
عىل بيًعا األكثر الكتاب ذلك يف بما والكتب، الكتيبات من العرشات كتب وقد للسالم،

إنسانًا». تصبح «كيف العاملي: املستوى
يعيش الذي املنزل — فمنزله مهيبًا؛ شخًصا فانيه كان الشخيص، املستوى عىل ولكن
كوخ عن عبارة كان — آلرش مؤسسة أجل من العالم عرب سفر عىل يكون ال حني فيه
مكتبضيق وخلف وبداخله الرئييسلرتويل-برويل. الشارع خلف يقع ا جدٍّ حجريصغري
يلبس بيضاء، لحية ذا متواضًعا خجوًال طويًال رجًال وجدت متواِضع، مطبخ من بالقرب

فاتح. أزرق لونها سرتة
كان بينما ،١٩٢٩ عام سبتمرب من العارش يف بسويرسا، جنيف يف فانيه جان ُولِد
مهمة يف هناك — الكندي الجيش يف متقاعد جنرال وهو — فانيه فيليس جورج والده
ذهب الثانية العاملية الحرب بداية يف ولكن إنجلرتا، يف باملدرسة فانيه التحق دبلوماسية.
اآلَخرين. اإلنجليز األطفال من كثري فعل كما األمان باب من كندا، يف إخوته مع ليعيش

لكندا الخاص املبعوث كان والده أن وبما والده، لقاء طلب ،١٩٤١ عام أواخر يف
الحاكم أصبح بعُد (وفيما املنفى يف الحرة الفرنسية الحكومة ويف أوروبية دول ست يف
بالبحرية االلتحاق يريد جان كان موعٍد. تحديَد هذا تطلََّب لكندا)؛ عرش التاسع العام
الخطرية املياه يعرب أن عليه وكان إنجلرتا، يف امللكية البحرية الكلية طريق عن الربيطانية،
قال آَخر. رأي لوالده كان ولكن بشدة، أمه رفضتها التي الفكرة وهي األطلنطي، للمحيط
هذا فانيه وتذكََّر بك.» أثق فأنا فاذهب. ا، حقٍّ تريده ما هذا كان «إذا البنه: فانيه جورج

حياته. يف فارقة لحظة باعتباره الحًقا الحوار
ويف باريس، تحرير شهد ولكنه الفعلية، الحرب يف يشارك لم أنه لدرجة صغريًا كان
أماكن ويف داكو يف االعتقال معسكرات من الناجني إعادة عملية يف ساَعَد التالية السنوات

كندا. يف األكرب الطائرات بحاملة التحق ١٩٥٠ عام وبحلول أخرى.
يصيل وبدأ البحرية؟ يف يكون أن فعًال يريد كان هل يسأل فانيه بدأ البحر، يف
بعنوان الفرنسية باللغة املنشور كتابه يف كتب والحًقا محدَّد، قرار إىل الوصول أجل من
بأنه يشعر بدأ أنه الروحي، استدعائه قصة فيه ذكر والذي مقدسة»، قصة شخص «كل
تالوة يف إخالًصا أكثر وكان والحرية.» السالم أجل من أخرى بطريقة للعمل «مدعوٌّ
غضون ويف يناديه، الرب بأن وشعر الليلية، الحراسة من الكاثوليكية الساعات صلوات
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لدراسة بباريس الكاثوليكي باملعهد واْلتحق البحرية املهمة من استقال سنوات بضع
من صغرية جمعية وهي فيف، لو جمعية إىل انضمَّ ذلك عىل عالوًة والالهوت. الفلسفة
بري الفرنيس، الدومينيكي الكاهن بقيادة وامليتافيزيقا للصالة أنفسهم امُلكرِّسني الطالب
فانيه من وُطِلَب توماس، بري مرض قصرية، بفرتة فانيه وصول وبعد فيليب. توماس

سنوات. ست ملدة وأدارها الجمعية، إدارة
كنُت أنني «أعتقد الشاي: من فنجانًا نرشب ونحن فانيه أخربني األيام، أحد مساء يف
إىل وانضممت البحرية تركُت ثم البحرية، يف ضابًطا عملت فقد كثرية؛ أماكن بني ل أتنقَّ
ما التحديد وجه عىل أعرف أكن ولم البحث، مرحلة يف كنت باريس. من بالقرب جمعية
وتقوم تأتي أن يمكن هل تورونتو: يف مايكل سانت كلية من خطابًا يُْت تلقَّ ثم فعله، عيلَّ
ناَقَش والثالثني، الرابعة سن ويف ١٩٦٣ عام وبحلول ا.» مهمٍّ أمًرا هذا كان بالتدريس؟
األخالق مبادئ «السعادة: بعنوان: كانت (والتي تورونتو بجامعة الدكتوراه رسالة فانيه
الصداقة. بأخالقيات أكاديمي اهتمام له مشهوًرا معيًدا وكان وأهدافها») األرسطية
وجود إىل يدعوني بداخيل يشء هناك وكان يناسبني، ال التدريس أن أدركت «ولكني
مختلفة مناطق يزور طويًال وقتًا وقىض األفكار.» وليس الناس، تجاه جانبي من التزام
السجن نزالء مع الصالة اعتاد حيث أوتاوا، من القريبة السجون أبرزها املجتمع؛ من
قائًال: ذلك بعد وكتب السجون، يف العاملني النفسيني واالختصاصيني والحرَّاسواملسئولني
وكانت الحارس.» َمن أو السجني َمن الصالة] فرتات [أثناء يعرف أحد يكن لم فرتٍة، «وبعد
ستكون ملا أوليٍّا نموذًجا يمثِّل كان ما وهو يس؛ املؤسَّ النظام خارج الحياة يف له تجربة أول
متساوين. جنٍب إىل جنبًا واملساعدون النزالء فيها يعيش والتي الحًقا، آلرش مؤسسة عليه
غري املجتمع كان فقد حربية، وكلية بروتوكويل دبلومايس مجتمع يف تربَّى قد إنه وحيث

إليه. بالنسبة كشًفا الطبقي
أستاذه فانيه زار تورونتو، يف الدرايس العام انتهاء وبعد ،١٩٦٣ عام صيف يف
بينه نشب خالف عقب التدريس عن تقاَعَد قد توماس كان توماس. بري العجوز الروحي
مؤسسة وهي فلوري، فال لو بمؤسسة ملحًقا كاهنًا حينها عمل قد وكان الفاتيكان، وبني
قال الصغرية. ترويل-برويل قرية يف بالنمو خاصة بإعاقات املصابني للرجال صغرية
أناس مع تتعامل كيف حسنًا، … ألن اليشء؛ بعض خائًفا «كنُت األوىل: زيارته عن فانيه

بصعوبة؟» يتكلمون أو يتكلمون، ال
«ما قال: مخيفة. تكن لم ترويل يف عقلية إعاقة لديهم الذين الرجال مع لقاءاته لكن
تكون أن تقبل وهل تحبني؟ «هل بأخرى: أو بطريقة يقول، كان منهم واحد كل أن يفَّ أثََّر
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خالصة يريدون طالبي كان بالجامعة. طالبي عن كثريًا مختلفني وجدتهم صديقي؟»
األمر هنا ولكن أرسة، ويكوِّنون املال، وعىل وظيفة عىل ويحصلون يغادرون ثم عقيل،
كثرية أشياءَ أثار صديقي؟» تكون أن تقبل «هل قولهم: فإن رأيي ويف تماًما؛ مختلف

اآلَخرين.» تجاه التزام فيه لديَّ يصبح كهذا مكاٍن عن أبحث كنت أني وأرى بداخيل،
يحرِّر أن أراد والذي كينج، لوثر مارتن وقت يف هذا «كان قائًال: األمر فانيه أوضح
أنه وأرى العالم، هذا يف اضطهاًدا الناس أكثر بني من املعاقني أن رأيي ويف املضطَهدين.

تحريرهم. يف التحرير، يف الرغبة آلرش مؤسسة إنشاء أهداف صميم من
أونتاريو يف للمعاقني مؤسسة عرشون كندا يف كان الفرتة تلك يف بديهيٍّا. األمر بدا
هناك يوجد كان حيث قبُل من املؤسسات هذه زرت وقد األمر، نفس فرنسا يف وهنا فقط؛
صائبًا، إحسايس كان لذا ذلك. معنى يف فكرت مًعا. موضوعون كلهم املعاقني من ألف
سيحدث. ما وأرى املعاقني؟ من اثنني فيها أستضيف ال ولَم للرعاية؟ داًرا أنشئ ال ملاذا
مع السذاجة وضعت وإذا املخاطرة، أحب أني وأظن اليشء، بعض ساذج أنا ما، نحٍو عىل

آلرش.»1 مؤسسة فستنشئ مًعا، املخاطرة
كان منزل وهو فانيه، واشرتاه للبيع، ترويل-برويل وسط يف صغري منزل ُعرض
،١٩٦٤ عام أغسطس شهر من السادس ويف حمام. بداخله يكن لم أنه لدرجة ا جدٍّ بدائيٍّا
تتجاوز رعايته أن رسيًعا ثبت (أحدهم عقليٍّا معاقون رجال ثالثة ومعه املنزل إىل انتقل
وفيليب. رافايل الباقيني، الرجلني من أيٌّ يتكلم يكن ولم الفور)، عىل وأُخرج فانيه، قدرات
هو بها يطوف كان األعطال، كثرية رينو سيارة هو فانيه لدى كان الذي الوحيد األصل

الريف. أرجاء يف وأصحابه
فكان طفًال، رجعت بأنني شعرت بدأت، أن بمجرد إنني القول: «يمكنني فانيه: قال
كنُت لقد ونلهو. املائدة أمام نجلس وكنَّا مرًحا، وقتًا نقيض أن ويمكننا الضحك، يمكنني
ا، جدٍّ ا جادٍّ تكون أن عليك فإن البحرية، يف ضابًطا فبوصفك الوقت. هذا حتى جدٍّا ا جادٍّ
كان إذ الشديدة؛ بالجدية أتحىلَّ كنُت التدريس، بدأت وحني اآلَخرين. تقود كيف وتدرك

تدرِّسها.» التي األشياء عن الكثري تعرف أنك تُظِهر أن عليك
املرح. لغة هي املعاقني لغة ألن اللهو يمكننا إذ مختلف؛ هنا األمر «لكنَّ أضاف: ثم
واجعْل بالحياة، استمتْع الالزم. من أكثر ا جادٍّ تكن فال ووكر؛ مع هذا تعرف أنك أعتقد
فانيه قبول فانيه: لدى الجوانب ثالثي العميق القبول طقس َر تطوَّ للمرح.» مكانًا هناك
األقل الجديد، دوره يف لنفسه فانيه قبول هو األهم وربما له، وقبولهما املعاَقنْي، لرفيَقيْه

املجتمع. يف السائد لالتجاه واملعاكس طموًحا،
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تشبيًها السفينة، تعني التي الفرنسية الكلمة وفق آلرش، الرعاية دار عىل فانيه أَطلَق
التالية، السنوات يف االهتمام جذب املرشوع أن بالدهشة أصابه ومما نوح. بسفينة لها

ع. بالتوسُّ له سمح مما الحكومي؛ والتمويَل التربعاِت الوقت مع أيًضا وجذب
بالفكرة متمسًكا يزال ال فانيه كان البداية «يف التقينا: حني مان لوي جان يل قال
الفكر؛ هذا َ تغريَّ ذلك بعد لكن الفقراء، مساعدة أجل من الخري بعمل الخاصة التقليدية
ورسعان له، صوَت ال َمن صوَت يكون أن فانيه أراد ذلك وبعد يستفيد. كان أنه أدرك إذ
الرضا.» عىل تبعث حياٌة وفيليب، رافييل مع العيش البسيطة، الحياة أن اكتشف ما
مما فعله؛ ما إىل العالم أنحاء كل من الشباب وانجذب فانيه أخبار انترشت وبالتدريج،
أو عامني أو عام ملدة املعاقني بخدمة ليقوموا آلرش مؤسسة إىل الحضور إىل دعاهم
يف يعملون ظلُّوا ْن ممَّ الكثري وهناك ويب، وجاري مان لوي جان هؤالء ضمن (ومن أكثر.
عىل آلرش مؤسسة عت توسَّ ،١٩٧١ عام وبحلول الحقة.) سنة ثالثني مدار عىل املؤسسة
لم الذين اآلباء من سيما وال كبري، بشكل بها االلتحاق عىل الطلب وزاد الدويل، الصعيد
ومجتمعات مقرات بناء املؤسسة تستطع ولم الكبار. أطفالهم رعاية عىل قادرين يعودوا
ماثيو، ماري-هايلني ى تُسمَّ له زميلة وبمساعدة العام، ذلك يف ولكن جميًعا، هؤالء لخدمة
املمتدة الدعم مجموعات من شبكة عن عبارة وهي اليت»، آند «فيث مؤسسة فانيه أنشأ
هناك واليوَم آلرش. مؤسسة مقرات أحد يف كامل بشكل اإلقامة يمكنهم ال الذين لألفراد
وآباءهم املعاقني تخدم دولة ٧٨ يف اليت آند فيث مؤسسة شبكات من شبكة ١٥٠٠ حوايل
راجع وهو فانيه، يل قال إذ األمر؛ بداية يف فانيه له ْح يسَرتِ لم ر تطوُّ وهو سواء، حدٍّ عىل
األمر واستغرق بهم، أهتم أكن لم البداية «يف مكتبه: يف كرسيه عىل الوراء إىل بظهره
الذين املعاقني معظم ألن اآلباء؛ مطالب إىل فعًال اإلصغاء بدأت حتى طويلة فرتة مني
وهكذا صغار. أطفال وهم هجروهم أو أمواتًا آباؤهم كان البداية، يف إلينا يأتون كانوا
بعض لديَّ كان إذ الشعور؛ هذا ْمُت تفهَّ اآلباء.» من الضيق بعض البداية يف بداخيل كان
كان هذا أن من الرغم عىل آَخر، مكان يف يعيش بأن لووكر لسماحي نفيس من الضيق
ذلك مع ولكنهم أطفالهم يرتكوا لم الذين اآلباء من كثريًا فانيه قابََل عندما لكن رضوريٍّا.
والذنب األلم قدر بشدة فيه وأثََّر االعتدال، يف املتشددة أفكاره بدأت رعايتهم، يمكنهم ال

معه. التعامل املعاقني األطفال آباء من الكثري يحاول كان الذي الكبريين
كثريًا ألن باأللم؛ شعوًرا الناس أكثر يَُعدُّون ككلٍّ املعاقني آباء إن الذنب. «الذنب،
أحد يف وتجد يل؟ هذا حدث ملاذا الرهيب: السؤال ذلك يسألون فهم بالذنب، يشعرون منهم
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عىل سؤالهم وكان أعمى، ُولَِد الذي والرجل وحواريِّه املسيح قصة يوحنا إنجيل فصول
كهذا؟ طفل لك يُوَلد ملاذا خطيئة؟ والداه أو هو ارتكَب هل هذا؟ َمن خطأ ملاذا؟ الفور:
وستجد املوضوع هذا بشأن فكرك زناد اقدْح كهذا؟ طفل آخر شخص لدى ليس وملاذا
الذي الصحيح والسؤال الخاطئة. األسئلة طرح يف طويًال وقتًا تقيض أن املمكن من أنك
هذا هل هو: الخطأ والسؤال أسعد؟ ليكون ابني مساعدة يمكنني كيف تطرحه: أن يجب

خطئي؟»
نذكِّرهم أن الناس يحب ال ملاذا قويٍّا. االجتماعي الرفض زال ما «لكن له: قلُت

باملعاقني؟»
قد الرؤية فهذه املعاقني؛ رؤية عند بالذعر الناس يصاب رأيي «يف فانيه: أجاب
كلنا تعلم، فأنت معاقني. ويصبحون حادثة لهم تحدث قد األيام أحد يف بأنه إليهم توحي
دار يف يموت شخص أول حكاية يحكي بدأ ثم املوت.» عىل عالمة واملعاقون املوت، نخىش
قرََّر النزالء، وسط الخرب انتشار ولحظة فرانسوا. اسمه مساعد وهو ترويل، آلرشيف رعاية
جثمان فيها يرقد كان التي الغرفة إىل آَخر مساعد فقادهما فرانسوا، رؤية منهم اثنان
جان أحُدهما، سأل عليه. الوداع نظرة يُلِقي أن أراد مَلن وذلك مفتوح، تابوت يف فرانسوا
من مانع ال إنه املساعد له فقال الوداع، قبلة فرانسوا تقبيُل ممكنًا كان إن املساعَد لوي،
وسمع غاَدَر، ثم بارد!» جسده «اللعنة! قائًال: َب تعجَّ لكنه امليَت، فرانسوا جاُن َقبََّل هذا.
قبَّْلُت أنني من بشدة الجميع ب «سيتعجَّ الغرفة: من خارج وهو يقول وهو جاَن املساعد

ميتًا!» شخًصا
أشعرني ومما حدث؟» «ماذا قال: ثم كتفيه، وهزَّ إيلَّ ونظر الحديث، عن فانيه ف توقَّ
«أعتقد قال: بنفسه. سيجيب كان ففانيه ؛ أردَّ أن مني املفرتض من يكن لم أنه باالرتياح
للموت.» الشخص قبول طرق من طريقة هو املعاقني قبول فإن لذا إعاقته؛ يقبِّل كان أنه
بضيق أشعر كنت عندما أني كيف ووكر؛ تحميم حكاية لفانيه أرسد وجدتني فجأًة
هذا ألن ووكر؛ أحمم حني ن بتحسُّ أشعر أن بإمكاني كان يشء، أي يُجِد يكن ولم شديد

أيًضا. يريحه كان
أنت.» إعاقتك م تحمِّ فأنت لك؟ األمر اتضح «هل فانيه: سأل

بهذا. أقرُّ قبُل، من أصادفها لم نظر وجهة هذه
ما؟» لشخٍص قلبك تفتح يجعلك الذي «ما فانيه: سأل

ردٌّ. لديَّ يكن ولم فيه، حملقُت

188



عرش الحادي الفصل

إذا إليك.» بحاجة أنا لك: يقول شخًصا تجد أن ضعيًفا، الشخص «كون فانيه: رد
اآلباء مع غالبًا الحال هو كما تلبيتها، تستطيع ال أنك لدرجة كبرية الشخص حاجة كانت
والكارثة، الذنب هي فالنتيجة بمفردهم، شديدة إعاقًة معاق طفل رعاية يتولَّون الذين
ووكر مع ويجلسون يأتون شباب يوجد حيث قريٍة، يف يعيشون الذين اآلباء «ولكن
املوت. هو فهذا بمفردك، ولكن الحياة، ستتغري إذن ذلك؛ شابََه ما وكل للميش، ويأخذونه
العارشة، سن يف بعضنا سيموت سنموت، أننا جميًعا نعلم فنحن جنون؛ هذا أن أقصد
ضعاًفا ونصبح نكرب ثم بضعف، تبدأ فحياتنا والثمانني؛ الخامسة سن يف بعضنا وسيموت
هي البرشية للعملية الكلية فاملسألة لذا ثانيًة؛ الضعف يف نبدأ ثم نفسه، الوقت يف وأقوياء
ذاته، األمر لك حدث ووكر؛ مع ضعفك عن تتحدث أنت الضعف. مع القوة ندمج كيف
فأنت كلية؛ بصورة األمر هذا يتفهموا لن بها مررت التي بالتجربة يمروا لم الذين وكل
فعله. عيلَّ ما أعرف ال تقول: أن استطعت ألنك ضعَفك؛ بتقبُِّلَك إنسانًا تصبح أن استطعت
انطلقنا إذا ولكن الوقت. طوال نفعله أن يجب ماذا معرفة فيه علينا مجتمع يف نحن
إىل بحاجة أننا الناس نخرب وحني سيحدث؟ فماذا ذلك، من بدًال ضعفنا موضع من

هنا.» حدث ما وهذا مجتمًعا. ننشئ بذلك فإننا مساعدتهم،
أصفر الخارج يف الضوء أصبح املساء وبحلول ونصف، ساعة ملدة الحديث استمرَّ
عىل يقوم مجتمع إىل التنافس عىل يقوم مجتمع من نتحول لم «ما فانيه: وقال المًعا،
ما كل هو وهذا بالقوة، هوسنا من أبًدا نتخلَّص فلن القرية، إىل الناس بعودة الرتحيب
وهذا بالحياة، ونحتفل مًعا فيها نتقابل قرية فهي ما؛ حدٍّ إىل آلرش مؤسسة إليه تسعى
تحتفل فإنك قويٍّا، تكون وحني الضعفاء. مع يحتفلون الناس؛ هؤالء به يقوم ما هو

بالويسكي.»
،١٩٦٠ عام «يف قال: ثم رأسه، خلف يديه أصابع وشبك قصرية، لفرتة فانيه َف توقَّ
تيس ماو مجتمع هو هل نريده؟ الذي املجتمع نوع ما هو: فرنسا يف املهم السؤال كان
منَّا أيٌّ يسأل ال واآلن، الشيوعية؟ عن قليًال يختلف وهل روسيا؟ مجتمع هو هل تونج؟
املجتمع؟ هذا يف النجاح يمكنني كيف فقط: اآلتي السؤال منَّا كلٌّ يطرح بل السؤال، هذا
ما لكن مال. من تستطيع ما اجمع تستطيع، ما أقىص افعل فقط. بنفسه يهتم الجميع
رمًزا؛ تكون أن رغبة هناك آلرش، مؤسسة رسالة من ما جانٍب يف توجهنا؟ التي الرؤية
فهناك بهذا، نقوم الذين الوحيدين لسنا وبالطبع ممكنة، أخرى رؤية هناك أن يعني رمًزا

الصغرية.» املؤسسات من كثري
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يمكن كيف عن للسؤال نموذًجا بوصفه املعاقني من مجتمع وجود أن أرى كنت
ذلك إىل إضافة لكن أيًضا. ا جدٍّ وعظيمة جديدة، فكرة أكرب، بفاعلية يتعايش أن للعالم
حالة يف تراودنا التي الجميلة األفكار نوعية مثل تماًما؛ واقعية غري فكرة أراها كنُت

فانيه. ذلك يف بما املثايل، الشخص بها سيعجب والتي االسرتخاء،
والناس الطريقة، بهذه يسري ال العالم أن بَيَْد جميلة، فكرة هذه رأيي «يف له: قلُت لذا
املجزرة إيقاف نحاول أن قبل رواندا يف فرد ألف ٨٠٠ مات فلقد الشكل؛ بهذا تترصف ال
عنك دع وضوًحا؛ األشد املآيس نمنع كي نعمل ال أننا ويبدو هناك، تحدث كانت التي
يُنَظر أن يجب ووكر بأن العالم إقناع يف آمل أن يمكن فكيف منها. والفردية الصغرية
لديه يكون قد كإنساٍن ولكن بالفعل، كذلك ألنه فقط، معاٍق كإنسان ليس كإنسان، إليه
من أتمنى كنُت أنني أعنيه كنت ما نجدها؟» أن ع نتوقَّ التي املواهب فقط ليس مواهب،
أيًضا ولكن كثرية، شائعة صفات دون ولًدا باعتباره فقط ليس ووكر يرى أن العالم
قلُت: فيه. ُمباَلًغا يكون قد هذا حدوث ع توقُّ أن بَيَْد عادية. غري صفات لديه ولًدا بوصفه

كهذا.» مكانًا ليس العالم أن «الحقيقُة
شخص سأله كينج. لوثر مارتن عن مأثور نصجميل «هناك د: تردُّ دون فانيه، قال
من التخلُّص ويريد دوًما الناس الشخُص يحتقر أن كذلك؛ دائًما سيظل األمر هل ما:
فينا حقري هو ما وحبَّ وتقبَُّل تحديَد جميًعا نتعلََّم حتى نعم، قائًال: عليه فردَّ اآلخرين؟
حياتنا، عىل كاملة سيطرة لدينا ليس وأْن لنموت، ُولِدنا أننا الحقري؟ اليشء هذا ما جميًعا.
وهو كذلك، آَخر ليشء مخلوقون أننا اكتشاَف علينا أن بَيَْد تكويننا، من جزء هذا وأن
األفضل نكون كي الحاجة هذه نوقف أن نحاول أن علينا وأن البعض، بعضنا من القرب
تحدث التي تلك مثل أقل حاالت فيه تحدث عاَلم بناء يمكننا فقط وحينها بالفعل. ونوقفها

أخرى.» وأماكن رواندا يف
للسفر يستعد وكان اليوم، هذا يف الحوار من وانتهينا بقليل، ذلك بعد فانيه تركُت
الشارع يف ومشيت رسيًعا، ترويل يف الضيق الحجري املنزل من وخرجت قريبًا. كينيا إىل
فأفكاره ال؛ أم قاله بما ُفِتنُْت أو بُِهتُّ كنُت إن تحديد أستطع ولم حقًال، ثم حارة فدخلت
من العديد وتُرِجمت بيًعا، الكتب أكثر من كتِبه من كتابان كان الناس: تستهوي كانت
فئة إىل وانضمَّ فرنسا، يف الرشف جوقة وسام عىل وحصل تقريبًا، لغة ثالثني إىل كتبه
السالُم يَُعِد ولم قوة، الضعف منها: راديكالية، أفكار لديه كانت وقد الكنديني. املَكرَّمني
هذا سيسري كيف أتساءل: بالضعف. املتباَدل االعرتاف يف ولكن االختالف، قبول يف يكمن
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حزب من بخوفها — املثال سبيل عىل — إرسائيل اعرتَفْت إذا األوسط؛ الرشق منطقة يف
أي من التخلُّص عىل اإلرصار من بدًال الفلسطينيني، مساعدة وطلبت أمامه، وضعفها هللا
ضعيفة، حلقة ووكر يكن لم فانيه، عالم ويف إرسائيل؟ ألمن التهديد مصادر من مصدر

ا. جدٍّ قوية بل
يمكن الغريب الصغري ابني أن يف مني جزء كل يثق بهذا. أومن أْن أردُت الواقع، يف

أخرى. قصة فتلك هذا، حدوث إمكانية عن أما نفسه. عن شيئًا منا كالٍّ يُعلِّم أن
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يفعل مثلما ذهني إىل يقفز ما غالبًا فجأًة. هناك ووكر ظهر العشاء، وقت قبل حجرتي يف
ماذا نفيس سألت ذاكرتي. باب فاتًحا فجأًة، وأتذكره طويلة مدة منذ أره لم الذي الصديق

املحيط. عرب األميال آالف عني يبعد الذي وهو يريد، كان
عن عبارة وهي له، عرش الثاني الكريسماس بمناسبة سحرية كرة له اشرتيت
أوصلته إن واملوسيقى، والصوت للمس ويستجيب بلورية كرة يشبه للغد» زينة «مصباح
الكرة، داخل تتصارع الربق ومضات مثل ومضات فستجد الزجاج، وملست بالكهرباء
القرنفلية األشعة جانب إىل هذا بأصابعك، ملسَت حيث تقريبًا ومتوهجة وبيضاء كثيفة
بمجرد بالفعل، أَحبَّها وقد سيحبها، ووكر أن أدركُت الكرة. مركز من املنبعثة واألرجوانية
والتي وأخرض، أحمر لونني ذات معدني، قرشها سمكة شكل عىل التي الزينة من ملَّ أن

التوايل. عىل يومني ملدة بيديه بها ولعب الكريسماس شجرة من نزعها قد كان
ساعتني. ملدة بها يلعب ظلَّ السحرية، الكرة إىل انتباهه هاييل َهْت وجَّ حني النهاية يف
عىل مستنًدا بيديه الكرة أحاط بنوبة.) إلصابته تُؤدِّي قد أنها من القلق ينتابني (بدأ
من واقرتب الواحدة، املرة يف دقائق خمس ملدة يتحرك ولم للذراعني، الواقي الغطاء
من األرض تفجري يحاول صغري زيوس مثل بجسارة، رسيع بشكل املتحركة األضواء

كثيف. واحد بشعاع تحته
األلعاب من مجموعة له أحرضت إذ آَخر؛ منًحى الكريسماس هذا يف جوانا اتخذت
كثرية الخشب من مصنوعة ثلٍج َرُجِل وقبعة متأللئ، بسائل مليئة كرة منها: الصغرية،

هديتها وكانت ف. توقُّ دون ساعات لعدة ما يوًما يديه يف يلفها قد ومستديرة، الخطوط
مثلث وهي بوصات، ست وطولها اللباد، من مصنوعة كانت فقد فعًال؛ غريبة األخرية
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من بارزة وزرقاء خرضاء سيقان وأربع خرضاء، مزغبة زينة كرة أطرافه أحد يف برتقايل
أصغر، أخرض بمثلث تجريدي ولكنه وجاد رزين وجٌه وِخيَط كأَْرُجل، وتعمل قاعدتها
كبرية، مفاتيح سلسلة الظاهر يف كلُّه الغريب اليشء وكان أكرب. برتقايل بمثلث بدوره ِخيَط

غريب. وكائن ومشط جزرة من مزيًجا ويشبه
الباب. من دخولها لحظة يل يها لُرتِ كيسها من الهدية أخرَجِت هذا؟» «ما لها: قلُت
أدري «ال الدفع: ماكينة عند الذي للشاب وقلُت فعًال، فكرة لديَّ وليس أدري، «ال
الكثري؟» منه تبيع هل «فعًال، وقلُت: ذلك.» يقولون «الجميع عيلَّ: فردَّ هذا!» أشرتي ملاذا

اليشء. بهذا ا جدٍّ سعيدة كانت اليوم».» «طوال قال:
يدي. يف اليشء هذا َقلَّبُت تماًما.» غريب ولكنه جذَّاب، «إنه

رشائه.» عىل يُقِبلون الناس ويجعل يميِّزه أنه صانعوه يرى ما هذا أن «أعتقد قالت:
تمام أعرفها نظرة وهي اإلدراك، من فارغة لحظة مختلفة، نظرة وجهها عىل بََدْت ثم

املعرفة.
فهمه.» يصعب ولكن جذَّاب، بووكر: يذكِّرني ألنه اشرتيته؛ أنني «أظن

∗∗∗

ضعيًفا الفرنسية اللغة يف مستواي كان سيمانس. ال رعاية دار يف اليوم محور الَعشاء كان
أغلب يف قادر غري مثلهم، أبكم شبه كنُت فقد يهمُّ؛ هذا يكن لم الدار هذه يف ولكن ا، جدٍّ

أقول. ما توضيح عىل األحيان
املنضدة، عىل ورد هناك كان جدية. بطريقة العشاء يأخذ سيمانس ال يف الجميع كان
الطواجن تُقدَّم حيث بجدية؛ الطعام مع يتعاملون فرنسيني، باعتبارهم املساعدون، وكان
وكان شهيٍّا، كان وجميعها جذَّابة، تقديم أطباق يف املائدة عىل والسالطات الحساء وأنواع
يكون ما كثريًا بذلك. يسمح العالجي نظامهم كان إذا للنزالء، حتى دائًما، الخمر يُقدَّم
بطقس الوجبات دائًما تبدأ وكانت نخبهم. ويَُرشب بهم ب مرحَّ وهم (مثيل)، ضيوف هناك
حد يف العمل هذا وكان الشكر، صالة ونتلو البعض بأيدي بعضنا يمسك كان إذ معني؛
أشعر كنُت إيلَّ؛ بالنسبة القلق من طويلة لحظة البعض، أصابع بعضنا إمساك ذاته،
واأليدي! باالرتباك. لشعوري سخيًفا وأبدو أعرفه، ال شخص بيد أمسك وأنا باالرتباك
يف عميقة أو رخوة أو رطبة أو جافة أو الشكل غريبة أو بدينة أو متيبسة كانت سواء
كلُّ كانت فقد هناك؛ ذاتي وعي هناك ليس بعًضا. بعضها يمسك كلها كانت اليد، راحة

ذاتها. حدِّ يف عاَلًما يٍد
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قبضته عىل اليمنى يدي بأصابع أضغط أن عيلَّ وكان صغرية، جيجي يد كانت
قبضته ولكن ويمسكها، يدي يأخذ وهو ضحك ثم يده كلود جان وفتح الصغرية، اليرسى
بشأن متسامًحا أكون أن حاولت بذراعيه. مرتبطة يديه أن نيس أنه لو كما ضعيفة، كانت

أيًضا. يدي يرتك أن ينىس كان ما وأحيانًا هذا،
الخرضاء العصيدة من سلطانيات املساعدون َم َقدَّ الشكر، صالة انتهت أن بمجرد
بقيتنا أما والفيتامينات، األلياف من الليلية جرعتهم وهي األكل، يف صعوبة لديهم مَلن
بيجامة كلود جان يرتدي بيجامات: يرتدون الجميع كان صالبًة. أكثر خرضاوات فتناولوا
قرنفليٍّا. روبًا املتحرك كرسيها فرانسنيعىل وترتدي مخطًطا، وبريٍّا روبًا وفوقها مخططة،
حول أصغر مخطًَّطا حمام وبرنس دينتنز، دكتور ماركة بأقدام بيجامة جيجي ويرتدي
منسية. مهمة مثل الحزام خلفه ويجر دائًما، الربط محكم غري ولكنه ، املحنيِّ جسمه
رشيط ذا رائًعا روبًا يلبس كان يتكلم، ال الذي اإليطايل القطارات محب لورينزو، وبالطبع
املثري الرتف أشكال من شكل األكمام، عىل مضفرة وأرشطة الثياب حوايش لتزيني حريري
ممتدة، وأذرعه حراك، بال الحجرة، وسط يف ساكنًا بقي وقد عقلية، إعاقة ذي لرجل
رأيي، ويف ملعرفته. سبيل ال الذي اليشء ينتظر؟ كان ماذا ولكن كالعادة. بًا مرتقِّ ينتظر
مرسح، إىل الرعاية دار يف الحياة النزالء ل َحوَّ الطريقة وبهذه منَّا. أيٍّ عن يختلف ال كان
فيما وتفكِّر باهتمام، تشاهد أن هو األداء، بعمق تعجب حتى فعله، عليك كان ما وكل

تشاهده.
باستمرار، يفعله كان ما وهو كلود، جان َ أ تجشَّ حني املائدة: عىل الحوار تعاَقَب
كلود جان أن ويبدو املعنى، بهذا صوتًا أصدر األقل عىل أو ومزح، ويب جاري امتعض
تناول وقت ويف سابق. كممثل قدراته مستخدًما اللحظة، هذه يف جاري ارتجل ذلك. أعجبه
شارب له أصبح أن إىل بجيجي األمر انتهى — وصوصالشوكوالتة األيسكريم — التحلية
أنت هل سيدي، أهًال شارب! لديك «آه، الحديث: جاري بدأ الفور وعىل الشوكوالتة. من
عاش الذي الفرنيس املرسحي الكاتب كورني بيري يقصد (كان كورني؟» أنت هل غراب؟
املهاجمني أحد «لعلك وعنفقة.) مميَّز داكن شارب له كان والذي عرش، السابع القرن يف
مسدس شكل عىل يده أصابع جاري وجعل املواجهة!» فيلم سانشو! نعم، املكسيكيني!
إىل ينظرون وهم املائدة، حول كان َمن كلُّ فضحك جيجي. عىل النار يطلق بأنه وتظاَهَر
بدأ شديد بهدوء ثم يتحرك، لم ووجهه جاري، يف يحملق جيجي كان املزحة. مثار جيجي

يضحك! كان البالون. من ب املترسِّ الهواء مثل ضوضاء يُحِدث
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صديقان يفعله ا عمَّ تختلف تكن لم جيجي جاري بها يغيظ كان التي الطريقة
جاري بني ارتباط هناك كان بالشوكوالتة. وجهه لطََّخ أو أحدهما أ تجشَّ إذا معاَقني غري
كان ما ودائًما معه، ومزح وأطعمه، عالجه وأعطاه الطعام، صدرية له ربط وجيجي:
السخريَة املساعدين بعض يرى كان النوم. عىل ويساعده ويحممه، جواره، إىل يجلس
وأحبوا ا، جدٍّ بها يستمتعون كانوا النزالء ولكن صحيح، غري أمًرا النزالء عادات من املهذَّبة
كانوا التي الطريقة بشأن أوهام أي لديهم يكن لم واملرح: االهتمام موضع يكونوا أن

«. لديَّ ما كلَّ «أقدِّم جاري: قال فعله. يستطيعون ال كانوا وما عليها، يبدون
أتصور بدأت معه جلستي ويف عاًما، ٦١ الَعشاء، عىل رفيقي كلود، جان ُعمر كان
قائمة ولكن ذلك. من أسوأ أموٍر تخيَُّل أستطيع كنُت مماتي؛ بعد لووكر الحياة هذه
فرنسا يف ا عمَّ بكثرٍي أقل أماكن تتوافر حيث — كندا يف آلرش مؤسسة لدخول االنتظار
وأنا رآني كراستي؛ يف كلود لجان صورًة رسمت بالفعل. سنة عرشين ملدة تمتد كانت —
ثقته الكتساب طريًقا اكتشفت أنني وبََدا السعادة، من فانفجر يراها، جعلته لذا أرسمه،
ع؛ أتوقَّ كنُت ا عمَّ النزالء مع بهذا القيام يف أسهل األمر وكان عامله. إىل والدخول وصحبته
قيمة بأعىل متاح، هو ما وفق تسري أنت بل محدَّدة، مسارات وال قواعد، هناك ليست إذ

فهمها.1 يمكنك إنسانية
فإن ترويل-برويل، يف قضيتها التي والنصف األيام الثالثة يف حتى يشء: أغرب وهذا

كثرية. أموًرا علَّموني قد املحطمني والنساء الرجال هؤالء
مشيًا دقائق خمس حوايل يبعد مخبز القرية، يف رائع مخبز هناك املثال، سبيل عىل
وتناُول فرنيس خبز لرشاء متتاليني يومني صباح يف ذهبت فيه. أقيم كنُت الذي املكان من
األلم مقدار وصف الصعب من املخبز. أدخل وال هذا عن أعدل كنت ولكني قهوة، فنجان
وكان الجيد، باملستوى ليست الفرنسية فلغتي البسيط؛ الفشل هذا يل سبَّبَه الذي النفيس
خائف يشء؛ كل من خائف أني أدركُت ككل. األمر أرهبني مني: يسخرون هذا سيجعلهم
(بحلول اإلفطار. طعام لتناول النزول من وخائف الجميع، إيقاظ خشيَة االستحمام، من
وأصوات وطويلة، عالية أنني أصوات باألصوات؛ يعج املنزل كان صباًحا التاسعة الساعة
تصفيق.) وأصوات والصدمة التعجب عىل تدل وأصوات القطارات، صوت تشبه صياح

ففي األمر؛ عيلَّ َن َهوَّ الرعاية دار يف للحياة املتواضعة الطبيعة بشأن ما شيئًا لكنَّ
يوجد الذي الحمام يف واستحممت مبكًرا استيقظت سيمانس، ال يف يل الثالث اليوم صباح
حمام يف — أيام ثالثة منذ يل استحمام أول هذا كان حجرتي. من الردهة نهاية يف
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ساعتها أدركت الرفاهية. قمة هذا بََدا ذلك ومع ا، جدٍّ متواضع والدُّش مرحاض، به صغري
من منتظمة جرعة وووكر؛ وجيجي، ولورينت وجريارد كلود لجان االستحمام يعني كم
بدنيٍّا شكًال الراهن الوقت يف يمتلكون بأنهم املضطربة أجسامهم يف والشعور السعادة،

منتظًما.
كانت إذ صغري؛ بناء موقع عرب القرية، يف ومشيت مالبيس ارتديت االستحمام بعد
اآلونة (يف لها. جديدين مقرين إىل قديمني مبنيني محوِّلة جديدين، مقرين تقيم آلرش
أصبح وقد املعاقني، إىل بالنسبة البناء متطلبات من الفرنسية الحكومة عدلت األخرية،
كانت الربيع؛ فصل بداية يف كنا صعبًا.) ماليٍّا يًا تحدِّ يمثل املتطلبات تلك مع التوافق
جاري يل أوضح تنعب. بومة وكانت األشجار، عىل ا جدٍّ صغرية قدم كرات حجم يف الرباعم
به ويذهب املخبز، من لألكل يشء الشخصبرشاء يبدأ أن هو املكان هذا يف روتني أفضل أن
«أيها ُقْل: تدخل «حني تذكره، عليك يشء وهناك قهوة. فنجان لتناول املجاور الفندق إىل
فظٍّا سائًحا يعتربوك لن األقل عىل الطريقة بهذه الفرنسية)؛ (باللغة والسادة» السيدات
الحافالت محطة يف الشباب بعض هناك وكان قواي، أستجمع امليدان، يف جلست تماًما.»
ثًا متحدِّ الخبز رشاء االستحمام، يشء؟ كل من أخاف أصبحت كيف نون. يدخِّ بجواري
عىل قادر غري متأخًرا، أبدو أن أخاف صغري؛ ريفي فندق إىل والدخول الفرنسية، باللغة

الناس. بي يَُظن قد مما أخاف اللغة، استخدام
ذلك. من أيٍّ من أبًدا القلق ووكر يساور ال

عاٍل صوتها نحيفة شابة آلرش، نزيالت إحدى بالفعل هناك وكانت املخبز، دخلت
ذلك ومع عقلها، مع قطُّ يتكافأ أن له كان ما جسمها أن لو كما تأتأة؛ من وتعاني متباطئ،
الفرنسية، لغتي وبسبب املعركة، دخلُت كلها. الرعاية لدار اإلفطار طعام رشاء يف نجحت
أريد أني البائعة َظنَِّت الخبز! من ألكله أحتاج كنُت ما ضعف رشاء إىل األمر بي انتهى
طعام تناُول األقل عىل استطعت ولكني ذلك، عن أَثِنيها كيف أعرف ولم رغيفني، رشاء
الباب، عتبة من أدخل وأنا الفندق، إىل املؤدِّي الشارع إىل الخبز ومعي انطلقت اإلفطار.
رجالن البار عىل يجلس وكان والسادة.» السيدات أيها الخري، «صباح بالفرنسية: قلت

عابر. مجنون أنني لو كما إيلَّ فنَظَرا جلدية، سرتات يرتديان ضخمان فرنسيان
يشء. يحدث ولم بسالم، املوقف انتهى لكن
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إنسان يطلب هني: أمر أنه وكيف يبدو، ما عىل له قيمة ال األمر هذا أن كيف أدرك
علَّموني َمن هم ووكر، وابني كلود، وجان جيجي ولكن الفرنسية! باللغة قهوة فنجان
عىل الصغري باإلنجاز هذا وليس بالخجل، أشعر أال وعلَّموني اليسري، األمر بهذا أقوم كيف

املوضوع: هذا عن قصيدة أَلََّف بريي ويندول املقاالت كاتب إن حتى اإلطالق،

ما ليلٍة يف ستميش
منزلك لِفناء املريح الظالم يف
عظيم ضوء سيسطع وفجأًة

وسيكون حولك،
قبُل. من تََره لم جدار خلفك

فجأًة لك وسيتضح
الهروب، وشك عىل أنك

قراءة يف أخطأَت مذنب: وأنك
لسَت أنَت َدة، املعقَّ التعليمات
العضوية بطاقة فقدَت عضًوا،

وستعلم واحدة. لديك تكن لم أو
الوقت، طوال هناك كانوا أنهم

وكتبك، حروفك عىل مسلَّطة وأعينهم
جيوبك، يف وأيديهم

رسيرك. إىل تصل وآذانهم
مخزيًا، أمًرا تفعل لم أنك من الرغم عىل

بالخزي. تشعر أن لك يريدون
وتبكي تركع أن لك يريدون

مثلهم! أكون ليتني يا تقول: وأن
بالخزي، تشعر إنك تقول ولحظة
لك، يعطونها التي الصفحة وتقرأ

صنعته الذي الضوء فإن
سيرتكك حياتك يف

تتبُِّعك. إىل بحاجة فليسوا
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الصفح طالبًا تتبعهم، سوف
عنك. يصفحوا ولن

أمامهم، تقف قوة توجد ال
عنهم، بمعزل الصدق فقط

الجرأة، الداخيل، الوضوح فقط
ا. مستعدٍّ كن أمامه. الوقوف يستطيعون ال ما هو

ضوءهم إليك يصل حني
عليهم: ُردَّ أسئلتهم، ويطرحون

أُُفًقا هناك أن ستجد بالخزي.» أشعر «ال
التل. قمة من املسائية طريانه رحلة البلشون طائر وسيبدأ حولك، سيُفتَح

∗∗∗

الجوائز عىل ظه تحفُّ وأبدى حياته، صفحة ليطوي يستعد فانيه كان الثمانني، سن يف
أريد «ال يل: قال التايل، اليوم صباح يف خبري. بلقب ب يُلقَّ أن يريد يكن ولم والتكريم،
يشعر أن يريد يكن لم ذلك.» من أقل أكون أن وأريد بالفعل، عليه أنا مما أكثر مكانة
للقوة»، فقدانهم بسبب بالضيق «يشعرون الذين السن كبار من كثري يفعل كما باملرارة،
يعتقدوا أن بأخرى، أو بطريقة فوا يترصَّ أن املفرتض من أنهم يفكِّرون الناس ويظل
«عيلَّ محو عليك شيئًا. تفعل أن عليك «ليس ولكن بآَخر، أو بإله يؤمنوا أن بآَخر، أو بيشء
يخشاه خوف وأعظم سيحدث. مكتوب هو وما تسري، الحياَة ودَِع أنت، كما ُكْن «… أن
مذنبني. نكون أن الذنب. من الخوف الفشل، من الخوف القوة، من الخوف هو اإلنسان

نعلم.» ال قانون؟ أي ولكن القانون. مخالفة ماذا؟ من
منه!» مفر ال بالذنب فالشعور لذا «أوه، قلُت:

أقدم من واحد وهو التكوين، ِسْفر يف ا حقٍّ مهم نص هناك املشكلة. هي هذه «نعم،
وتتبعهم الرب، عن وحواء آدم انفصل ما مرحلٍة يف البرشية. بدايات عن لدينا التي الكتب
يقل لم فيكما.» فائدة «ال يقل: ولم أنتما؟» أين الرب. أنا، إنه أنتما؟ «أين وقال: الرب

أنتما؟» «أين سوى:
واختباء. وتعرٍّ خوف هناك بالتايل، فاختبأت.» عاريًا؛ كنُت ألني «ِخفت آدم: أجاب
نتحكم َمن لسنا ال، أم هذا لنا راَق سواء فانية، كائنات أننا معناه التعرِّي؟ هذا معنى ما

هي.» كما النفس قبول هي للبرش الكلية فالحقيقة لذا، األمور. يف

199



القمر وجه يف الصبي

طريق عن وهي معه، بها أتواصل لغة لديَّ الكالم. يستطيع ال «ووكر، فجأة: قلُت
اللغة. هذه من قليًال استعرضُت يستجيب.» وأحيانًا يعرفها، وهو الطقطقة،

واألفكار. للمشاعر مشاركة هذا وأسمي تطقطق، وأنت يطقطق، «هو فانيه: قال
الطقطقة! فقط. معه أنت له، بيشء تقوم ال وأنت إليك، بحاجة وهو إليه، بحاجة أنت
لآلَخر، ممتنٌّ منكما فكلٌّ بالطقطقة، وتقومان ووكر مع تكون عندما لذا التعبري؛ هذا أحب
إليك، ينظر ألنه له؛ ممتنٌّ وأنت إليه. وتنظر أبوه ألنك لك؛ ممتنٌّ هو كم تتخيََّل أن ولك
بل آَخر، أو يشء أفضل كتََب ما شخًصا بوصفك إليك ينظر وال بداخلك، الذي الطفل إىل

كينونتك.» أعماق يف فعًال أنت كما إليك ينظر
هو فانيه لكن شديدة، إعاقة معاق ولد لفهم الوحيدة الطريقة هي هذه أن أقصد ال
خاصة أفكاًرا تبدو كانت أخرى أحيان ويف معقولة، أجدها أحيانًا األشياء. هذه قال َمن

فيها. أشاركه ال راسخة دينية بعقيدة يتمتع برجل
محاولة يف بذلته الذي الجهد أن بَيَْد ووكر، قيمة بشأن فانيه لكالم باالرتياح شعرت

ا. شاقٍّ األحيان بعض يف كان به اإليمان

∗∗∗

فرانسني، باملصادفة قابلُت املخبز، من الرشاء يف نجاحي يوم اليوم، ذلك من الحق وقت ويف
ال من املؤدي املسار يف تنتظر وكانت املتحرك، كرسيها عىل للشمس تتعرض كانت والتي
عىل فرنسا، جنوب من الجميلة املساعدة ليدي، تقف كانت حني يف الطريق، إىل سيمانس
حالك؟» «كيف الفرنسية): (باللغة لفرانسني قلُت الحديقة. تكنس قدًما، عرش خمسة بُْعد
وقد قوية، كانت فقد ذراعي؛ ثم يدي، تمسك وجدتها أتركها أن وقبل كتفها، وملسُت
مفتوًحا، كان فمها ولكن تشنجي، بشلل مصابة أنها صحيح وجهها. إىل وجهي جذبت
أذني، من فمها واقرتب فأكثر، أكثر تعلو نربتها أخذت ثم زمجرٍة، أصواَت يصدر وكان
ولم تعضني، أن وشك عىل أنها وظننت كبرية، وفجوات تشوهات بها كانت وأسنانها
فقلُت تراقبنا، ليدي وجدُت أعىل، إىل نظرُت وحني وقبَّْلتُها. عانقتها لذا أفعل؛ ماذا أعرف

ضايقتها!» لعيل «آسف، الرديئة: الفرنسية بلغتي
األشجار. أوراق كنس إىل عادْت ثم الرجال.» تحب فهي جيد، هذا «ال، ليدي: قالت

∗∗∗
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املوت؛ يف أيًضا التفكري دون فيه أفكِّر كنت ما نادًرا الثاني، عامه ووكر يبلغ أن قبل
إذا الليل منتصف يف أو نام، «إذا» ينام، بعدما بالليل موته. أحيانًا ولكن الغالب، يف موتي
كانت ما إذا أتساءل كنت تتغري. ال أمامنا ممتدة السنوات أرى هو، ونام مستيقًظا كنت
ستؤدِّي ووكر رعاية كانت ما إذا أتساءل رعايته؛ غري يشء أي لفعل الفرصة يل ستتاح
واألشياء قلقي، مشاعر كل ذهبت أين أتصور كنُت النهاية. يف لزوجتي حبي ومحو لتآُكل

عنها. تنتج كانت التي الحزينة
لرتتيب الفرصة يل تتاح أن قبل برسعة، الرحيل من املوت؛ األسايسمن قلقي كان لكن
ارتياح مصدر سيكون موته كان إذا تساءلت ذلك. بعد له سيحدث ماذا ومعرفة املستقبل،
املستمر، قلقي مصدر املال كان أيًضا. له ذلك سيمثِّل أيًضا موتي كان وإذا إيل، بالنسبة
رعاية يف املتمثل املزدوج العبء تتحمل أن لجوانا أريد ال ألني عميق؛ ضيق بواٍد كأني
تأمني بوليصة اشرتيت قبلها، وفاتي حالة يف بمفردها لألرسة دخل وتوفري وحدها ووكر
واأللبان أولجا راتب يصل كان وقد شهر، كل دوالر ٥٠٠ دفع هذا يعني وكان رهني،
تبلغ كانت عدة (ولسنوات سنويٍّا. دوالر ألف ٤٠ من أكثر إىل بووكر الخاصة الصناعية
الصناعية األلبان تكلفة أضعاف أربعة يساوي بما شهريٍّا، دوالر ٨٠٠ األلبان تلك فاتورة
فالطعام عميل؛ يف املزايا تغطيه تكن لم مبلغ وهو العادي، الطفل عليها يحصل التي
كنَّا التي البقالة عىل شهريٍّا أخرى دوالر ٨٠٠ أنفق كنت تغطيته. تتم ال األمر نهاية يف
لووكر الصناعية األلبان تكلفة وتبلغ تماًما. تكفينا كانت والتي العائلة، لبقية نشرتيها
لألطفال الهضم» «سابقة مصنعها، وصف وفق األلبان، تلك ألن شهريٍّا؛ دوالر ١٢٠٠ اآلن
السيارة انتظار رسوم وحتى الطبية واألدوات األدوية وتكلفة االرتجاع.) من يعانون الذين
تضاف كلها هناك) فيها نكون مرة كل دوالرات ٩ األقل املرىض(عىل األطفال مستشفى يف
متى متابعة دائًما املفيد ومن الصحية. الخطة إىل األرس تضيفها التي املعتادة األعباء إىل
أن من سنتمكن هل أو أغسطس؟ شهر منتصف يف مستوياتها: أقىص إىل مزايانا ترتفع
الرعاية، دار إىل ووكر انتقال من سنوات ثالث بعد العام؟ هذا سبتمرب شهر يف هذا يحدث

به. املتعلِّقة الديون د أسدِّ زلت ما
الغالب يف أو بشدة، السماء أمطرت إذا أو الخصوص، وجه عىل العصيبة الليايل يف
وقد — آلَخر حني من زوجتي وبني بيني تحدث كانت التي العنيفة الجدال مرات بعد
— الغريب الولد هذا مع فشلنا بسبب أنفسنا من بالخجل وشعورنا القليل النوم أرهقنا
لم أنني صحيح مًعا؟ ووكر وحياة حياتي أقيضعىل أن األشجع أليس نفيس: أسأل كنت
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املستقبل، يف الحياة من اليأس ولكن املشاكل، من للهروب كوسيلة باالنتحار مقتنًعا أكن
أو الكلورال هيدرات بتناول االنتحار يمكنني فيه. أفكِّر يجعلني أن يمكن ووكر، ورعاية
بإلقاء أو مرتفعة، أماكن من بالسيارة بالقفز أيًضا ويمكن كبرية، بجرعات أخرى أدوية

بحرية. يف نفيس
األطفال لحمل ظهر حقيبة يف ووكر أضع أن الرسية املوت خياالت إحدى كانت
األماكن أحد وهو الشتاء، يف كندا جنوب جبال أعىل إىل وآخذه سناجيل، ماركة من أمتلكها،
هناك حياتنا تنتهي وهكذا جليدي، منحدر عند ونرقد األرض، وجه عىل لديَّ لة املفضَّ
بتفاصيلها املغامرة رُت تصوَّ الجسم. حرارة درجة يف الشديد االنخفاض بسبب بهدوء
من أُخِرجه وكيف املدرسة، يف وهاييل السينما يف جوانا وجود لحظة أختار وكيف الكاملة،
مجرُد أخرج الحظ، لسوء لكن التزلج. أدوات وكل أشيائه كل مع املطار، إىل ثم املنزل
إىل والوصول اللعني، الكابوس هذا تنفيذ يف نجحت إذا مساره؛ عن التخيَُّل ذلك التفكري
يكن لم نفيس. بقتل يل حاجة وال يموت، أحًدا أَدَع فلن التزلج، وأدوات ووكر ومعي املطار
األرواح، من كثريًا ينقذ االنتحار يف التفكري إن قال: حني نيتشه يعنيه كان ما بالضبط هذا

حالتي. يف يفعل أن يمكن ولكنه
وبسببي، جوانا وبسبب هاييل، بسبب ذلك؛ فعل باستطاعتي يكن لم حال، أي عىل
قدوة يريدون كانوا وألنهم معهم، أستمر أن مني يريدون كانوا ألنهم أيًضا؛ ووكر وبسبب

الطوية. سليم ألب األساسية األنشودة حسنة؛
تماًما أستغرق أن يمكنني تطرًُّفا: أكثر فكرة ذهني عىل تطرأ كانت آلَخر، حني من
خانق محتوم شعور وهو اليشء، بعض الفكرة هذه تستهويني كانت ووكر. رعاية يف
تلك أذهانهن عىل تطرأ الوحيدات، األمهات سيما وال األمهات، من كثريًا أن وأعتقد ومريح،
األقل عىل بساطة. بكل االستسالم وإنما التشاؤم، أو التفاؤل من نوًعا هذا ليس الفكرة؛
الخاصة املخيفة التبديل عمليات من باالستياء الشعور تجنُّب يمكنني كان الطريقة بهذه
األمر؛ نهاية يف عنه بالكامل مسئوًال أحدنا سيصبح وكان زوجتي، وبني بيني ووكر برعاية
أرعاه أكن لم الذي الوقت طوال أنني لدرجة ووقت، جهد كل تستنزف كانت ووكر فرعاية
الروتينية واألعمال واملهام والعمل كالنوم األخرى؛ حياتي بمهام أقوم أن عيلَّ كان فيه،
املتعلقة والطارئة الرضورية األمور عنَك دَْع التليفونية، املكاملات عىل والرد الرضائب ودفع
االضطرار بحكم اآلَخر فالشخص ووكر، رعاية يتوىلَّ كان ْن عمَّ النظر وبغض برعايته.
وهذا وحدك، بهذا تقوم أنك لو كما دائًما تشعر ولذا األخرى؛ الحياتية باملهام يقوم كان

باالستياء. تشعر يجعلك
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كان أحًدا أن يف أشك الصعبة الليايل تلك يف كنُت األمر؟ هذا عن يشء أيَّ تعرف هل
الصعب من بمفردنا. كنَّا أننا من نُْت تيقَّ معاناتنا؛ بوطأة يشعر أو لنا يجري بما يعرف
حتى أو ل التبوُّ أو األكل أو الكالم أو النوم ووكر تعليم يف فشلنا عند شعورنا توضيح
ولكننا معقول، غري هذا أن أدرك الفشل؟ هذا حجم تتخيَّل أن يمكن هل إلينا؛ النظر
الرشفة يف الليل منتصف يف مشاعرك، يف التحكُّم تستطيع ال أنت عنه. باملسئولية شعرنا
الضوء الخلفي ِفنائه يف يسطع والذي املدينة، وسط يف القديم الصغري للمنزل الخلفية
لنا املجاور املنزل يف تسكن التي الصينية األرسة مطبخ من القادم الفلورسنتي األبيض
يف نائم نفسه الصغري وفرانكنشتاين اعتقال، معسكر يف الغامرة اإلضاءة كشاف مثل
مرَّْت الليايل. بعض يف إليه الوصول يف إيفرست قمة يشبه الذي الدور ذاك الثالث، الدور
أرشع كنت والتي والضعف، واإلنهاك، واإلرهاق، التعب، حاالت أشد يف فيها كنُت لياٍل
دقائق لعدة الضحك يف أستمر وكنت الردهة، عرب بتثاقل أميش كنت بينما الضحك يف فيها
أنه يدرك جيًدا مدرَّب كلب مثل بأنني وشعرت مجنون، شخص كأني الواحدة، املرة يف
رفع جيًدا أتذكر تماًما: متعب أنا إلهي! يا األخرية. الجديدة املهارة هذه تعلُّم يمكنه ال
شجرة ِجذَْال كبريتان، خشب قطعتا أنهما لو كما األخرى، تلو الواحدة اليرسى، بيدي رجيل
القوة. عىل الحصول أجل من اليمنى بيدي الدرابزين إىل وأستند السلم، أصعد وأنا ثقيالن،
عمري كان ذلك.» من أكثر بهذا القيام أستطيع أعد «لم حينها: فيه أفكِّر كنُت ما أتذكر

سنة. ٤٤ حينئٍذ
وووكر لَّم السُّ َدَرج عىل من سقطت أني لدرجة ا جدٍّ ُمنَهًكا كنُت األمسيات إحدى يف
ظهري، عىل فوقعت السلم، درج من درجة حافة عىل من كعبي انزلق حيث ذراعي؛ بني
بذراعي بقوٍة أحْطتُه وعندئٍذ أنفايس، أحبس وجعلني ووكر عىل الخوف مني تملََّك حينها
يف بيشء اصطدمنا حتى صدري، عىل وهو ألسفل وانطلقنا مزلجة، نفيس من وجعلت
املخرَج كان ما وكثريًا للمتاعب، مصدًرا كان كذلك. وأنا ذلك، وأحب ضحَك السلم. نهاية

أيًضا. منها

∗∗∗

اليومية فللحياة هناك، املعتاد لروتينها الحياة غادرتآلرشوعادت ونصف، أيام ثالثة بعد
للتفكري. كبري وقت أمامي كان . تقليديٍّ غري بََدا مهما محدد، ه وتوجُّ منتظم إيقاع هناك

ومريحة معقولة وسيلة هناك كانت إن أعرف أن أريد كنُت ألنني فرنسا؛ إىل ذهبت
بيت إيجاد فقط ليس املمكن من كان إن بنفيس ألرى العالم، هذا يف يحيا ووكر لجعل

203



القمر وجه يف الصبي

أن يمكن وأرسة مجتمع إيجاد أيًضا ولكن لحاجاته، خاصٍّ حلٍّ أو مماتي، بعد يأويه
األكثر الفكرة هي وهذه عنَّا. واالستقالل للتحرر وسيلة حتى أو منهما، جزءًا نفسه يعترب

تطرًُّفا.
العاطفة تكن لم التكلفة؟ تربير يمكن كان فكيف ممكنًا، املجتمع هذا مثل كان وإذا
فائدة أيًضا ر يوفِّ أن املجتمع من النوع هذا مثل لوجود يمكن وهل تاريخيٍّا. كافيًا سببًا
قيمة، ووكر لحياة كانت إن معرفة أردت املعاقني؟ غري نحن — جميًعا لنا وكبرية ملموسة

ذلك. فانيه وأكَّد بالفعل، قيمة لها أن يل واتضح
باألدلة. ذلك وأثبت الشأن، هذا يف لألمام خطوة كاردينال» لو «جيل سبق

∗∗∗

كومبني جامعة يف واملعلومات االتصاالت لدراسات متفرًِّغا أستاذًا كاردينال لو يعمل
املهنية حياته بدأ أنه بَيَْد فرنسا، يف القيمة اإلدارة كتب من العديَد ألََّف وقد للتكنولوجيا،
القرار باتخاذ خاصة روبوتية برامج م يصمِّ االصطناعي، الذكاء يف كمبيوتر مهندَس
أحد يف الغداء إىل زوجته يصطحب كان أربعاء، يوم وكل النفط. عن التنقيب لصناعة

تعمل. كانت حيث كومبني يف آلرش مقرات
جيًدا، مساِعًدا أكن «لم بيته: يف العشاء عىل الليايل إحدى يف كاردينال» «لو يل قال
طريقة كاردينال؛ لو آلرش ملجتمع الظاهرة العفويُة أدهَشِت جيًدا.» مستمًعا كنت ولكني
لو ويرى مختلفة. قدرات لديهم الذين الناس من متنوعة مجموعة لطموحات تحقيقها
تعلََّمها «أشياء إىل يرجع نُُظم ومحلَِّل كاتبًا بوصفه نجاح من َقه حقَّ ما كل أن كاردينال

آلرش.» يف
ثم لها، املكوِّنة أجزائها إىل َدة معقَّ عملية تحليل وظيفته شخص من ع متوقَّ هو كما
فأَعدَّ آلرش، مؤسسة تحليل يف كاردينال لو بدأ اإلجراءات، هذه لتكرار اآلالت إحدى توجيه
لهم الذين واآلباء واملديرين واملساعدين النزالء لها؛ مقر أي يف «املساهمني» بكل قائمة
وجهات إىل ومدخالتهم حاجاتهم فرز ثم الناتج، يف حصة ولهم الحياة نوعية عىل تأثري
وأضاف هذه، النظر وجهات بني االلتقاء نقاط وفق فرعي بشكل مها َقسَّ ثم واضحة، نظر
وأي وتوقعاتهم ومخاوفهم منهم كلٍّ آمال من تمييزه استطاع ما املنهجي الفهم هذا إىل

نتائج. من إليه ل توصَّ ما درس ثم النظام، لتدمري لديهم إغراءات
آلرش مؤسسة أن وجد حيث إليها؛ َل توصَّ التي النتيجة من كاردينال لو اندهش
إىل واملعاقني األسوياء بني التفاعل أدَّى إذ أجزائها؛ مجموع من أكرب جماعيٍّا ذكاءً قدمت
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ال يف القصرية إقامتي إىل وبالنظر حدة. عىل منهما أيٍّ من تعقيًدا أكثر نظر وجهات ظهور
للشعور فاقًدا جيجي بََدا مثًال الواقع، أرض عىل الديناميكية تلك رؤية أستطيع سيمانس،
تحفز استجابته وكانت جاري، ُعروض عىل يضحك وجدته إني حتى بآَخر، أو بشكل
قابلُت وحني النزالء. مع جيدة عالقة إقامة أجل من أكثر االجتهاد إىل وتدفعه جاري،
وجهها، من وجهي وقرَّبَْت بذراعي وأمسكْت مصادفًة املتحرك كرسيها عىل فرانسني
فرانسني أن ظننُت الرجال. تحب كانت أنها وملحت وتقبيلها، بمعانقتها عليها رددت
من بقليل رغبتها أُشِبع أن بإمكاني كان إذ ذلك؛ عكس يل واتضح احتياجات، لها ليست
تحتاج حني تريد ا عمَّ َْت عربَّ إذا بالراحة، تشعر أن يمكن أنها فرانسني واكتشَفْت العطف.
بوصفنا اللحظة تلك يف مًعا تعاَمْلنَا حني إال منَّا كلٍّ إىل بالنسبة هذا يتضح ولم إليه.

متساويني.
العقل، أن من متأكد أنا … التعقيد نموذج هو مدهًشا وجدته «ما كاردينال: لو يل قال
وليس التعقيد. من تنتج لها مخطَّط غري جديدة سمة هي التعقيد؛ من جزء النشط، العقل
باملثل، الناس. بها يتفاعل التي العملية يف ذاته، التعقيد يف ولكنه أجزائه، يف النظام ذكاء
املتبادل االعتماد مثل املنفصلة، أجزائه يف ليست جديدة سمات آلرش يف مجتمع أيُّ يقدِّم
األشخاص أذكى بني واملتباَدل الكامل االحرتام الجديدة السمات هذه ومن التامة. واملساواة

إعاقًة.» وأكثرهم
منطقي.» غري هذا يبدو معاق؟ عقل يف تعقيًدا تجد أن يمكن «هل سألتُه:

الخبز من قطعة والتقط مجتمع.» لديك كان إذا ذلك، يمكن «نعم كاردينال: لو رد
الخبز.» قطعة فستنكرس الزبد، بسط أرْدُت «إذا قال: ثم سكني، عىل الزبد وبعض املرقق،
تدعم كي خبز قطعتَْي استخدمت إذا «ولكن قال. كما الخبز قطعة فانكرست ذلك، وفعل
فعكس والهشاشة، الضعف بني الفرق اكتشفُت لقد تنكرسا. فلن األخرى، منهما كلٌّ
ليسوا فهم املعاقني؛ قضية هو الضعف فليس الصالبة. الهشاشة وعكس القوة، الضعف

بالتعاون.» عالجه يمكن أمر وهو آَخر، موضوع الهشاشة لكن اإلطالق، عىل ضعفاء
قام التي وهي لإلدارة، وراديكالية جديدة نظرية إىل َل توصَّ أنه كاردينال لو أدرك
يطبِّق الثقة»، «ديناميكيات كتابه ويف الحني. ذلك منذ املشهورة الكتب من العديد عليها
ملاذا فيها يحدِّد نظريًة ليضع املعاقني مع التعامل من تعلََّمها التي الدروس كاردينال لو
ساَعَد وقد بالنفس. الثقة بناء يمكن وكيف غريهم، من أكرب ثقة الناس بعض يمتلك
سليجمان، مارتن الجديد العلم روَّاد أحد ومن للثقة. العلمية للدراسة التأسيس يف الكتاب
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يف املكتَسب العجز عن دراساته من شهرته بدأت والذي كاليفورنيا، من النفس عالم
العرشين. القرن سبعينيات

«هل املعاقون: يقول ما دائًما … تماًما جديًدا كان نتعلَّمه كنَّا «ما كاردينال: لو قال
الثقة، مشكلة حل ولحظة املحوري. سؤالهم هو وهذا إليك؟» حاجتي بقدر بك أثق أن يل

وإنجازه.» تعلُّمه يمكنهم ماذا واكتشاف املعاقني عالم يف الدخول السهل من يصبح
بشأن آلرش يف إليها ل توصَّ التي االكتشافات يطبِّق كاردينال لو أخذ الحني ذلك منذ
ينبعان والتعلُّم الثقة أن عىل القائمة فكرته — مجموعة بأية الثقة وبناء الخطر، تقييم
سنوات ست ملدة وعمل األخرى. املشكالت عىل — املتباَدل باالحتياج املتباَدل االعرتاف من
املقيمات النساء لتعليم فاعليًة الطرق أرسع عن البحث إليه ُطِلب حيث البيضاء، روسيا يف
يبدو كان مما أصعب األمر وبََدا . ألُرسهنَّ ا مشعٍّ لبنًا يقدمن أال تشرينوبل من بالقرب
بلبن يتعلَّق األمر كان إذا سيما وال — رئييس طعام تناول من الناس تمنع كيف إذ عليه؛
حكومة كانت عاًما؟ ثالثني منذ وقعت كارثٍة بسبب — مزارعهن يف تكلفة بال ينتجنه

نفًعا. األمر يجِد لم ولكن اللبن، رشب َمنْع جرَّبت قد البيضاء روسيا
ستطور كانت التي الرعاية» «ثقافة توفري يف ورشع واحدة، امرأة مع كاردينال لو بدأ
مؤسسة من املستَمدَّة الثقة بناء أساليب استخدم ثم الخاصبها، بالخطر» الذاتي «الوعي
كاردينال لو بدأ وحني املجتمع. يف النساء بقية إىل اختارها التي املرأة تلك تأثري ملدِّ آلرش
تناُوله عند فيها الطفل يحصل كان طفًال، شخصو٣٥٠ ١٢٠٠ يقطنها بلدة يف املرشوع،
مستوى (ويُعتَرب اإلشعاعي. التلوُّث من بيكريل وحدة ألَفْي عىل املتوسط يف اللبن من إلناءٍ
كاردينال لو َقلََّل سنوات، ست وبعد ضار.) غري األقل عىل أو مقبوًال، بيكريل وحدة ١٠٠
طفل. لكل بيكريل وحدة ٥٠ عىل تحتوي جرعة إىل اللبن من الجرعة متوسط وفريقه

شخص. ألف ٦٠٠ من أكثر حماية ليشمل الحني ذلك منذ املرشوع ع وتوسَّ
يمكنني أنه يخربني أن أراد بل نفسه، ليمدح العشاء إىل كاردينال لو يَْدُعني لم لكن
عقلية بإعاقة شخصمصاب وهو ووكر، إىل «بالنسبة ووكر. مع نفسها املبادئ استخدام
نستطيع املناطق بعض ففي للتعلُّم». منطقة «أقرب إيجاد يف الصعوبة تكمن شديدة،
بعض بذل مع التعلُّم يمكنك حيث قريبة منطقة هناك ثم جديدة، أشياء تعلُّم بسهولٍة
املنطقة إيجاد الصعب من لذلك مطلًقا؛ فيها التعلُّم يمكنك ال أخرى منطقة وهناك الجهد،
صحيٍح، نحٍو عىل املوقف مع تعاَمْلَت لو ولكن والثالثة، الثانية املنطقتني بني األقرب
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بعض ووكر تعليم أستطيع فلعيل املنطقة، تلك إيجاد من تمكَّنُْت وإذا تحديدها.» يمكنك
املهمة. املهارات

سبيل عىل — ووكر به يهتم يشء تحديد يف تكمن املسألة إن كاردينال: لو قال
تسمح التي األدوات توفري ثم — آَخر يشء أي من أكثر يحبه الذي للتنزُّه، الخروج املثال،
د، محدَّ رمز «باكتشاف أضاف: رمز. أو إشارة إىل بحاجٍة كنَّا الرغبة. هذه بإيضاح له
حول أنفسهم عن وا يعربِّ أن للمعاقني املمكن من املفاهيم، أيرس يوصل كان ولو حتى
ووكر وبني بينك يكون أن واحدة، إشارة أو بكلمة فجأًة، يمكن لذلك تهمهم؛ موضوعات
وبينه؛ بينك تناُغم يحدث أن يمكن فال كلمة، ألف وجود مع أما وتقارب. حميمية تناُغم؛

الالزم.» من أكثر خيارات هناك ألن
التالية الخطوة وكانت املتطلبات. أول تجاوزنا فقد لذا بالفعل؛ بي يثق ووكر كان
يمكنه ال يشء وهو بال؛ أو بنعم اإلشارة بتعليمه له األقرب التعلُّم منطقة تحديد يف تتمثَّل

اآلن. حتى فعله
«كان إذ له؛ األيرس تكون قد «ال» ب اإلشارة كيفية تعلَُّم أن كاردينال للو أوضحُت
عىل تدل التي اإليماءة — «نعم» ولكن جانبيٍّا، يحركه زال وما رأسه، هز عىل معتاًدا

عليه.» تستعيص زالت ما — االندماج عىل أو املوافقة،
«صحيح وملحة. جادة نربته وكانت اليشء.» هذا تجد أن «عليك كاردينال: لو قال
ومهم حيوي ولكنه عاًما، األمر هذا يستغرق وقد دائًما، ممكن ولكنه صعب، هذا أن
فقط؛ زوجتك أو أنت ليس يقرأها، أن أحد ألي يمكن قوية إشارة وجود من بد وال ا، جدٍّ
تريد هل فقط: الربتقال؟ أم التفاح تحب هل ليس: يحب. ا عمَّ للتعبري األوىل فرصته ألنها
له األوىل الخطوة حرٍّا، ليكون له األوىل الخطوة هي الحرية، إنها نعم. تفاًحا؟ ال. برتقاًال؟
ملستقبله، السبيل فهو قليًال؛ ذكاؤه كان لو حتى ذكاءه، يستخدم لكي مدخله هذا ليختار.

رضوري.» وهو
عن الكالم يستطيعون ال معاقني أطفاًال فيها سأل تجارب كاردينال لو أجرى
األغلبية قالتها التي شيوًعا األكثر اإلجابة ما لونها. يفضِّ التي التكنولوجية األجهزة أكثر
كرسيٍّا هو األوالد يريده الذي اليشء كان بل بود، اآلي وال الكمبيوتر، تكن لم الساحقة؟
االقرتاب من أتمكَّن بذلك «ألني قالوه: ما ناقًال كاردينال لو قال ملاذا؟ كهربائيٍّا. متحرًكا
تولِّد والرغبة الرغبة، تولِّد فالثقة أحبهم.» ال ن عمَّ بعيًدا واالبتعاد أحبهم، الذين الناس من
املسئولية بعض يتحمل فإنه ما، شيئًا ووكر اختار لو الكرامة. تولِّد والفطنة الفطنة،
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وال العادي. اإلنسان إىل أقرب يصبح وأن مصريه، من جزء يف التحكم ويمكنه نفسه، عن
شكل له يكون أن فقط يكفي بل لالختيار، الحقيقي باملعنى اختياًرا يكون أن حتى يجب

االختيار.
يل سمحَت إذا اإلشارة، يتعلَّم وحني حريته، لووكر تعطي أن «عليك كاردينال: لو قال
اإللكرتوني الربيد عنواَن وسأعطيك ا، جدٍّ سيرسني ا، جدٍّ سيرسني ذلك فإن ذلك، بمعرفة

تبلغني.» لكي بي الخاص
عام. من أكثر منذ أي اليوم، ذلك منذ «نعم» ب الخاصة اإلشارة ووكر تعليم أحاول

ن. يتحسَّ بأنه أشعر وأحيانًا

∗∗∗

كومبني، يف بيته يف إليه والحديث كاردينال لو جيل مع جلويس طويل لزمن أتذكر سوف
وكنا دومينيك. زوجته لنا أعدتها التي بساطتها، رغم اللذيذة الكاسويل يخنة نتناول ونحن
يعرف يكن لم التي الكنوز، أحد خريطة بشأن نتحدث رسي مكان يف نجلس أننا لو كما
نشأت وكونها تُنَىس. ال جعلها ما الروعة من أفكاره وكانت اآلن. حتى شيئًا غرينا أحد عنها
ألنها «ثوريًة»؛ كانت لو حتى تُنَىس، أن الصعب من جعلها ووكر أشخاصمثل من بوحي
ولكن فقط، للمعاقني ليس وناجح، مثمر يشء إىل يتحوَّل أن لضعفنا يمكن بكيف تتعلَّق
أخفي أال يل ينبغي أنه أخربوني حني املعاقني، من اكتشفته يشء وهذا أيًضا، املعاقني لغري

بداخيل. التي العيوب
عالم يف ألنه هذا؛ َني غريَّ «وقد الكالم: عن قصرية توقُّف فرتة بعد كاردينال، لو قال
ما شخص سيحاول إذ خطأ؛ أو ضعف من لديك ما تخفي أن عليك التنافس، عىل قائم
العبان يلعب فحني الضعف. يستغل أن سيحاول الضعف، هذا يكتشف حني يهاجمك أن
املعاقون فيه يختلف ال ما وهذا اآلَخر، هزيمة منهما كلٌّ سيحاول مختلفني، فريقني يف
وال حاجته، خالل من ينكشف فاملرء املتبادلة.» ضعفنا نقاط يحرتمون فهم مطلًقا؛ عنهم

هذا. إخفاء ملحاولة داعي
الدبلومايس — بوربون-بوسيه دو جاك وهو كاردينال، لو أمثال من آَخر بطل هناك
عن َ عربَّ — كاتبًا ليصبح السياسة عن ابتعد الذي الفرنسية األكاديمية ورئيس الفرنيس
صديًقا كان بوربون-بوسيه ودو بالذات.» االعتزاُز الحبِّ «عدوُّ بقوله: بوضوح ذلك
بأمر علٍم عىل الرجلني كال وكان فانيه، جان والد فانيه، جورج كان كما ديجول، لشارل
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ديجول عن معروًفا وكان داون. بمتالزمة مصابة وهي ُولِدت التي آن، املعاقة ديجول ابنة
العرشين. سن يف ١٩٤٨ عام آن ماتت وقد آن. مع تعامله عدا فيما ظ، متحفِّ رجل أنه
هي «اآلن، قائًال: آن قرب عن بعيًدا يغادران وهما زوجته الرئيس واىس جنازتها، وبعد
أن َعى ادَّ إنه حتى ذلك، بعد ذهب أينما آن صورة يحمل ديجول وكان اآلَخرين.» مثل
الصورة، إطاُر أوقفها ١٩٦٢ عام الفاشلة االغتيال محاولة يف عليه أُطِلقت التي الرصاصة
عرشين وبعد لسيارته. الخلفية النافذة رف عىل باملصادفة اليوم ذلك يف مسندة كانت التي

كبرية. بدرجة للحزن مثريًا أجده أمر وهو ابنته، بجوار ديجول ُدِفن سنة،
تعربِّ فهي كافية، ليست أو املناسبة، الكلمة ليست «محزن» كلمة أن من الرغم عىل
يف املتبادلة غري املتواصلة رغبته فكرة األمر؛ تجاه شعوري عن بسيط نحو عىل ولو
لوحدتنا والهزيل الكئيب الشكل النهاية: يف محتوم بشكل قت تحقَّ والتي إليها، الوصول

الضعيفة. طفلته عنه كشفت وقد اإلنساني وتوقنا
ووكر. جوهر ومن فانيه، وجان كاردينال، لو جيل خالل من هذا، كل تعلمت

مرشوعنا يف هدًفا ووكر لوجود أن ما، يوم يف اعتقدت، ألني تسامحني ربما لذا
يبدو ما عىل — فكَّرُت وألني ع، والتنوُّ للطفرة فاشلة محاولة من أكرب يشء وأنه التطوري،
(صغرية خطوة يكون فقد نموذجه، و«انتخبنا» ونسخنا الحظنا إذا أنه — جدوى بال أنه
وقد البرشي، الجنس من قليلني أفراد يف تنوًُّعا وأكثر َمِرن أخالقي ٍر» «تطوُّ نحو ا) جدٍّ
لنظرية الصارخ العقم من يحرِّرونا أن ووكر مثل عقليٍّا املعاقني وجود من الهدف يكون

لألصلح. البقاء
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الثالثة: يف ووكر كان حني ،١٩٩٩ عام ديسمرب ٨ يف دفرتي، من

كون ديزني، عالم يف هنا ديزني، منتجعات أحد اليخوت، نادي فندق يف نحن
أختها أيًضا هنا وكان جوان، وأمها جوانا، أم زوج جيك لرعاية جئنا ديزني.

وأطفالهم. وأزواجهما وأخوها
آالمه من يعاني ووكر أوًال الغريبة. األشياء من ا جدٍّ الكثري بل الكثري، حدث
فعىل ويترصَّ كثريًا، مخاًطا أنفه من ويُخِرج ويرصخ، باستمرار رأسه فيرضب
بسبب هذا أن وظننت معروف. غري والسبب باستمرار يتألم طبيعي؛ غري نحٍو
ُمقِنع ولكنه دليل، بال هذا أن وأخىش—صحيح ُمْفِرط، تنبيه أو األسنان يف ألم
لديه. ما مشكلة هناك أن يدرك وأنه قصد، عن نفسه يؤذي أنه — حال أي عىل
األمر العظام؛ رسطان بسبب ببطء االحتضار يف اآلخذ جيك، أمر يأتي ثم
بها ل يتنقَّ صغرية بخارية دراجة ولديه األمر. يذكر أحد ال ولكن للغاية، محزن
الرشاب. من قليل بعد إليه ننضم وأحيانًا األطفال، إليه وينضمُّ وهناك، هنا

للتجانس. العظيمة األمريكية الواحة نفسه، ديزني عالم بالطبع يأتي ثم
هل اآلن؛ من السنني آالف بعد ديزني عالم اآلثار علماء سريى كيف أتعجب
األنغام تتسلل ذلك. من ا جدٍّ متأكد أنا بل ذلك، أتصور دينيٍّا؟ مزاًرا بوصفه
صدرت وقد السعادة. من أثب يجعلني مما الشجريات، بني من ديزني بمدينة
االهتمام أولويتهم تكون وأن بلطف، الضيوف يعاملوا أن للموظفني تعليمات
يف والتكييف التربيد شبكة يُصِلحون الذين العمال إن حتى األمر، كان أيٍّا بهم،
واٍق بغطاء بالسجاد املفروشة ا جدٍّ الكثرية املمرات غطوا الذين الفندق، مداخل
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عملهم كلهم يوقفون لألتربة؛ مانع محكم بالستيكي نوع وهو رجراب، نوع من
يف متجولني نسري وووكر أنا بينما اليوم؟» حالكما كيف «مرحبًا! لنا: ويقولون
إىل ويرجعني الحلم هذا من يفيقني َمن إىل أتوق هذا يجعلني الفندق. ردهة

الحقيقة.
يظل إذ هنا؛ وصلُت أن منذ هكذا أصبحت سيئة». مزاجية «حالة يف أنا

لها. معنى ال الحياة بأن يذكِّرني ووكر
بهدف، تفعله أن فعليك بيشء، القيام أردَت إذا ديزني، عالم عدا فيما
الصباح: هذا هاييل يل قالت أن عجب وال صغرية، بخارية بدرَّاجة ل ويُفضَّ
أحد ال أبي! يا كذلك لست وأنت أضافت: قد ولعلها أبي!» يا حقيقي «ميكي
لبطاقة الكيل الرصيد من ببساطة تُخَصم فنفقاتنا هناك؛ النقود يستخدم
مملوك يشء كل ألن مكان؛ أي يف بالطبع استخدامها يمكن والتي ديزني،
وجود عىل فكرتها وتقوم ماونتن، بليزرد اسمها مائية مالٍه هناك لديزني.
التزحلق جوالت من بدًال ولكن فلوريدا، وسط يف يذوب عمالق جليدي نهر
ما أفضل وهذا السباحة، بمالبس الزحلوقات عرب ألسفل تنزلق فأنت ألسفل،
السحر ومملكة املائية املالهي أمس ودخلنا إيبكوت، ندخل اليوم املالهي. يف
الجراحي؛ املخ استبدال مملكة ندخل ربما يعلم! َمن وغًدا الكريسماس، لحفلة
سري عن أو املألوف، عن للخروج وال انحراف، ألي مجال ال يضايقني: ما وهذا
هنا، مستقالٍّ شخًصا لسَت فأنت الفرئان؛ مملكة أعضاء توحد عن أو الزيارة،
هذا تسمي وأظنك أيًضا، وووكر املمتدة. اآللية الفرئان عائلة من عضو أنت بل
للدمج؛ الرسمية السياسة مع املشكلة هي هذه ولكن الدمج، أشكال من شكًال
بنفس ديزني عالم يف أشعر أني وأظن فعًال، عليه أنت ما تكون أن يمكنك ال
يف ولكننا فيه، سحر َمواطن هناك أن صحيح الحقيقي: العالم يف ووكر شعور

معه. االنسجام نستطيع ال الغالب
ففي أيًضا؛ الكيل األخالقي الدرس مع للحياة الكلية الدمج نسخة تأتي
كانت عاًما، ٦٢ العمر من تبلغ امرأة بجوار جلست هنا إىل الطريان رحلة
تركبها الطائرة، فيها تركب مرة وأول ا. حقٍّ حياتها. يف مرة ألول الطائرة تركب
نيويورك، والية من الشمايل الجزء سكان بلكنة تتكلم كانت ديزني! عالم إىل
ما، ليلة يف باألرسة. ا حقٍّ يؤمن «ابني كتابي: يف بالقراءة هممت حني وقالت
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يمكنهما وإنه الليايل، إحدى يف باألطفال أهتم سوف إنني ولزوجته له قلُت
ابني زوجة لكن األطفال.» إجازة هذه «ال، فقال: مًعا، العشاء لتناول الخروج
إجازتنا ستحل حبيبتي، يا «ال ابني: رد أيًضا.» إجازتي هذه «حسنًا، قالت:
هذا «ُخذْ له: أقول حتى الطائرة يف ابنها عن البحث أردُت أوالدنا».» يكرب حني
بحياتك للتضحية حينئٍذ استعدادك مدى ْد وحدِّ ساعات، لبضع الكارثي الولد
يكون إذ فاشل؛ أب أنني لو كما يُشِعرني غبي شخص فهو زوجتك!» وحياة
ووكر مع وأنا عيلَّ يمران النهار أو الليل يجعل الذي الوحيد اليشء أحيانًا
الدراجة وأركب أخرج أو أقرأ عنه، بعيًدا ساعات بضع أقيض أن احتمالية هو
الرئييس. املكون بوصفه البابلوم مسحوق عىل يحتوي ال ما شيئًا أطهو أو
القراءة، أجل من لجناحنا املعيشة حجرة إىل ذهبُت نام بعدما املاضية والليلة
واإلشارات والحركات الضعيفة األصوات إىل االستماع هو فعلته ما كل ولكن
بإيثار أتمتع ال أنا االستيقاظ. وشك عىل كان ووكر بأن توحي التي األخرى
مثله. التفاني بصفة أتمتع ال وبالتأكيد عاًما، ٦٢ العمر من البالغة السيدة ابن
مصريي وبالتايل ووكر، مصري قبول عىل قدرتي عدم أجل من العالم يوبخني

وكسيل. غروري عىل يوبخني أنا؛
أخرى، مرة اليوم هذا وحدث أيًضا. هذا الذات للوم مضاد ووكر أن غري
اسمها، كان أيٍّا ديزني، عالم يف الكون مؤتمر أو األمم ساحة يف نسري كنا بينما
أعالم سواري من غابة فيها متناثرة، ومسطحة غامضة ساحة عن عبارة وهي
طقس يعجبه ال (فهو بعنف آذانه ويرضب يرصخ ووكر أخذ عديدة. دول
كنت إن ألرى الهادئة بأنشودتي وأتمتم إليه، أتحدث وكنُت الرطب) فلوريدا
أمسك بينما بَوِركي األطفال عربة دافًعا فيه، هو ا عمَّ انتباهه منرصف سأتمكَّن
ملدة حينذاك معه كنت نفسه. رضب من ألمنعه رأسه، أعىل إياها رافًعا يديه
حتى الخارج يف للميش واصطحبته مبكًرا استيقظ بعدما متصلة، ساعات ثالث
كنت املجاورة). الغرفة يف آن، خالتها مع هاييل (تنام النوم من جوانا تتمكَّن
وتحت ساعة، ملدة ف يتوقَّ لم فرصاخه يل؛ تحمُّ وقوة صربي أفقد أن وشك عىل
لدرجة يدور، رأيس جعل يف تسببرصاخه الحرارة شديدة فلوريدا شمس قيظ
هي كانت يمثلها، كان التي الوجودية والعزلة واإلزاحة اإلنسانية املعاناة أن
رؤيتها: حتى أو فيها التفكري أو سماعها أستطيع كنُت التي الوحيدة األشياء
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كل عمل أوقفت التي السمعية، الجلوكوما مثل املتواصل رصاخه أصبح لقد
فيها؟» أكرهك أوقاتًا هناك أن بني، يا «أتَْعَلم، نفيس: يف قلُت األخرى. الحواس
مرة، ألول الطائرة تركب كانت التي العجوز ابن ملوقف مضاد موقف وهو
وحتى — ووكر وأرغمني الحالية، اللحظة عن حقيقيٌّ تعبري األقل عىل ولكنه
عىل يذكِّرني وسوف الكاذب، للوعي مضاد فهو بذلك، أعرتف أن — يل سمح

ا. حقٍّ عليه نحن بما الدوام
نجونا ألننا أو لعناده، الشديد الضوء بسبب ربما — بأخرى أو وبطريقة
قوة مجال حولنا تََكوَّن — الفوىض مع آَخر لقاء آَخر، خطري انهيار من
َف توقَّ دات، التنهُّ وأخريًا الرسيعة واألنفاس الدموع خالل ومن التكيُّف، من
ولم األطفال، عربة يف بسالسة معي وتحرَّك واسرتخى الرصاخ، عن بالتدريج

به. نمرُّ الذي العالم تفاصيل متابعة سوى يشء أي لعمل قوة لديه تَُعْد

∗∗∗

يقع الكوخ يشبه واحد طابق من أبيض منزل عن عبارة ابني فيه يعيش الذي املكان إن
املدينة. حافة عىل

أن منذ الوقت طوال فيه وأفكر ذهني، يف املكان ر تصوُّ أستطيع هناك، أكون ال حني
سنوات. ثالث من إليه انتقل

من ومنحدر طوله، من أكرب عرضه الريفي، النمط عىل واحد طابق من أبيض منزل
بها يلعب التي األلعاب وتوجد املدخل، يف سيارتني األقل عىل تجد ما ودائًما الباب، ناحية
ومركز الركن، يف تجاري مركز يوجد كما الخلف، يف رميل صندوق ويوجد املنزل خارج
الِفناء. باب زجاج عىل مطبوعة األطفال وأسماء التقاطع، من اآلَخر الجانب عىل اجتماعي
حركة تعوق (ألنها سجاجيد توجد ال املطبخ. يف الطبية والسجالت التخطيطات وتوجد

كثرية. حركة به واملنزل واملشايات)، املتحركة الكرايس
فيه والعاملون جيًدا، تنظيًما منظَّم فهو املتميزة؛ املعاقني رعاية دور إحدى يَُعدُّ وهو
الساعة، مدار عىل ووكر يحتاجها كان التي الرعاية (يقدِّمون الكفاءة من عالية درجة عىل
أطفال سبعة مع هناك يعيش وهو مهمة. فالنظافة ونظيف؛ ومستقر، نائم) وهو حتى

آخرين. معاقني
ولكنها أخرى، نافذة إىل تحتاج وخرضاء، زرقاء جدرانها قلب: ظهر عن غرفته أحفظ
القدم كرة لكرات وملصقات أصفر، دهانها لون أدراج ذات خشبية خزانة وهناك منظمة.
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يف ويشرتك ناسكار! سباق سيارات صور عليها للرسير ومفارش الحوائط، عىل معلقة
بالحيوية)، مفعم ولكنه وَقِلق عقليٍّا ومتأخر (أصم ماركوس وهم: أطفال، ثالثة الغرفة
وهادئ لطيف وهو خائرة هيكلية قوة وله عقليٍّا، ومتأخر ا جدٍّ ونحيف (طويل ويوسف

العقلية. الناحية من ًرا تأخُّ الثالثة أكثر وووكر دائًما)، ويصافحني
وصورتي. أمه، وصورة أولجا، وصورة هاييل، صورة توجد الحائط عىل

والبنطلونات للقمصان ملصقات وعليها مصنفة والصناديق للغاية، منظََّمة الخزانة
قفازات من وزوج ثلج لرجل صورة وهناك اإلضافية. الذراع وأنابيب التحتية والرساويالت
دائًما وهو آذانه، إىل لكماٍت ه يوجِّ ولد وصورة اللون، أرجواني ورق عىل مرسومة املالكمة،
قدرة ولديه وخشن، قوي ولكنه صغريًا، جسمه يكون قد قوي: شخص مالكم، كذلك.
غري عىل والدته بعد أُِقيم الذي — ووكر بمقدم االحتفاء حفل ويف األلم. ل تحمُّ عىل هائلة
لجورج للوحة صورًة صديق لنا َم قدَّ — أسابيع بخمسة ميعاده َقبَْل ُولِد َُّه ِألَن املعتاد؛
وهناك املقاتل». الكلب مارتني: «بييل شهري، صغري بولدوج كلب فيها مرسوم ستابز

فعًال. له مناسبة أنها اتضح التي الهدايا بعض
إلحضاره الدرايس اليوم انتهاء بعد األيام أحد مساء هناك إىل وذهبت سيارتي قدت
لدرجة كثريًا هناك إىل أذهب اآلن.) هناك يعيش هو أخربتك؟ (هل أيام. لبضعة البيت إىل
ذهابي عند بالسيارة أُرسع أن إىل أميل هناك. إىل الطريق يف شرب كل تذكُّر يمكنني أنه
ثالث بعد حتى الطريق. يف أرسع ال لذا ًسا؛ متحمِّ أجدني ال به أعود وحني إلحضاره،
ثم أخرية، مرة وتقبيله احتضانه ثم مرة، من أكثر لتوديعه (تقبيله فالرحيل سنوات،
عرب والسري خلفي، أوتوماتيكيٍّا يُغَلق الذي للمنزل األمامي الباب وإغالق ُمِرسًعا الخروج
الشمس أن لو كما وأشعر قتًال، تقتلني أحداث كلها السيارة) إىل املتحركة الكرايس منحدر

يحدث. ا جدٍّ وغريبًا رشيًرا شيئًا أن لو كما ببطء، تغرب
املنزل وكان املطبخ، يف وانتظرت املدرسة، من ووكر يعود أن قبل اليوم وصلُت
املنزل نزالء وهم املعيشة، غرفة يف أشخاص سبعة هناك وكان تماًما، ومظلًما صامتًا
حركات يقرأ (الذي وماركوس وكارين وسيندي وثارسيكا ويوسف وكولني جاسمني —
لهم. صوت يُسَمع ال أنه كما الصوت؛ تشغيل دون التليفزيون يشاهدون كانوا — الشفاه)
املتحركة وكراسيهم خوذاتهم يف تائهون فهم يتكلم، فيهم أحد فال صحيح؛ هذا بالطبع
باتجاه ووجوههم مرة، من أكثر ويقفزون الهواء. يف بأيديهم يخدشون الخاصة، وعقولهم
املنعزلة. القلقة ملعاناتهم عرًضا أو اإليمائي، األداء فن يف عرًضا هذا يكون قد الحائط،
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فأرسعت املدخل، أمام يتوقف وهو الصغري األصفر ووكر أتوبيس صوت سمعت ثم
كل يف ذراعي. بني قفز أنه أدهشني، ومما بيجل!» يا «أهًال، قائًال: به ورحبت ملقابلته
أنه من تماًما متأكًدا أكن لم البيت، ترك أن منذ هنا من آلخذه فيها أحرض التي املرات

اإلطالق. عىل ذلك من واثًقا أكن لم ولكني يتذكَّرني، الدوام عىل هو سيتذكرني.
ذلك. عىل ا ردٍّ كبريًا حضنًا حضنته

واألدوية الصناعية واأللبان املضخة مثل — متعلقاته نجمع كنَّا بينما ذلك، بعد ثم
عربة (نسيت الرغوية وخوذته ذراعيه وعلب العسكرية الظهر وحقيبة التزلج وبنطلون

املعيشة. حجرة يف يتجول كان — األطفال)
ذلك قول يستطيع اآلخر هو يكن لم حينها لكنه أهًال، له النزالء من أحد يقل لم
ص لتفحُّ املتأنية، بطريقته الكريسماس، شجرة إىل مباَرشًة ذهب ذلك من وبدًال أيًضا،
أستطع لم الربيق. إىل ينجذب الذي فقط هو كان هذا، األبدي الصمت مقر يف بها. الزينة

ذلك. نسيان
ورأسه، أذنيه عىل الطلق والهواء والخالء، الجليد، أثر ووكر يحب برسعة. غادرنا

إنجازات. يحبها التي لألشياء اكتشايف أعترب إيل. بالنسبة مهم يحبه ما وكل
هي الباليه. حفالت إىل أصطحبها بدأت عمرها، من عرشة الرابعة هاييل بلغت حني
التي األماكن أفضل الباليه حفالت وتعدُّ الثالثة، بلغت أن منذ باليه راقصة كانت نفسها
أي عن وتخربني فستانًا، هي وترتدي بابيونًا ألبس وفيها بها، األمسيات قضاء أحب
يمكن وكيف ما، رقصة تعنيه ما ونناقش ذلك، تمثِّل ال وأيها لها صعوبة تمثِّل الحركات
اللطيفة، ابنتي مع األمسيات هذه ويف معيَّنَة. أشياء يف يفكِّر العقل تجعل أن الجسم لحركة
يف صادفت ألنني باالمتنان؛ أشعر املرسح، خشبة من القريبة املقاعد يف فيها نجلس والتي

والبهجة. السعيد الحظ بعض حياتي
باليه تقدِّم كانت التي للباليه الكندية القومية الفرقة ملشاهدة ذهبنا الليايل إحدى يف
وكانت جالس، فيليب موسيقى عىل روبينز جريوم رقصاته صمم الذي بيسس»، «جالس
املرسح خشبة ترقصعىل متساوية مسافات بينها التي والراقصات الراقصني من صفوف
مًعا يَا ليؤدِّ وراقصة راقص يتقدَّم كان آلَخر حني ومن جالس. السيد موسيقى إيقاع عىل

الصفوف. إىل الفور عىل يعودان ثم ما، حركًة
باألشياء يقومون الناس من بمجموعة عظيمة مدينة حياة عن باليه آَخر، بمعنًى
ينفصل عندما إال هذا عن يشذُّون ال نفسها، اإليقاعات عىل نفسه الرتيب املكان يف نفسها
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أن علينا يتعنيَّ كما الرسعة، وجه عىل مكانهما إىل يعودان ثم املجموعة عن راقصوراقصة
منغمس وأنت حتى لوجودك، الهش الشكل بمشاهدة لك يسمح أدبي عمل جميًعا. نفعل
معيَّنًا منظوًرا لك تعطي هبة باألمل، ومفعمة كريمة ملحة األفق. ضيقة الرتيبة حياتك يف

. عينيَّ من تنسال الغزيرة الدموع يجعل هذا كان للحياة.
يف يحدث وهو وقت، أي يف هذا يحدث أن ويمكن أيًضا، تبكي الناس ووكر يجعل
ْلُت توصَّ الشفقة. أو الضياع دموع ليست ولكنها يقابله، شخص ألي تقريبًا األمر واقع

االمتنان. دموع األوقات معظم يف أنها مفادها نتيجة إىل
يمكن كيف عقليٍّا، واملعاقون شديدة بدنية إعاقة املعاقون سيما وال املعاقون، يذكِّرنا
لنتجه ظالم من ُولِدنا فقد املعاقني. حياة فقط وليس حياة، كل مظلمة؛ حياتنا تصبح أن
بيكيت صامويل وصف هذا بينهما: فيما فقط ضوء ومضة وجود مع آَخر ظالم إىل فوًرا
محدودة، حركتهم أو أرجل بال بيكيت شخصيات فمعظم املطاف؛ نهاية يف اإلنسان لرحلة

معاقون. فهم لألمل؛ الدافع فاقدون أو
والعزلة، األلم جانب إىل هدًفا لحياته أن إىل يشري يشء أي ووكر يفعل عندما لذا
شجرة عىل املعلََّقة فالزينة ووكر، مثل ولد إىل وبالنسبة كبري. بشكل شجاًعا أمًرا هذا يبدو
شذرات وتنعكس انتباهه، وتلفت تلمع العهد: تابوت مثل تكون أن يمكن الكريسماس
آَخر شخص أي إىل أو إيلَّ، مها مصمِّ من صنعها يف دخلت التي والخيال والتفصيل العناية
إذا هذا، يف للتفكري وجلست أطول لفرتة انتباهي ركَّزُت وإذا ووكر. خالل من إليها، ينظر
تعليق فكرة فإن لالنتباه، تشتيتًا أو «فائدًة» أكثر نشاط إىل أتحول ال بحيث جريئًا كنُت
فووكر أخرى. مرة تربز قديم، وثني طقس أو شجرة، فرع عىل تذكار أو شجرة، عىل زينة
ويجعلني وضوًحا، أكثر خاللها من العالَم ترى — بذلك أقر غريب، شكل ذات — عدسة
أن يمكن ما عىل أراها يجعلني أنه ذلك، من وأفضل عليها؛ هي ما عىل الزينة أرى ووكر
ما كل ينقصك. ما انظر بابا، هنا «انظر يقول: وكأنه عليه. تكون قد ما عىل عليه، تكون

هذا.» يكون كيف لك أوضح دعني تتمهل. أن هو فعله عليك
الحزن وأصابه منه أكرب األمر وجد وفجأًة لأللم، يستسلم أال يحاول ابني كان إذا
أبكي هذا فسيجعلني وأعمق، أكرب رصاخ موجة داخله من وانفجَرْت لهزيمته، الشديد
أبكي يجعلني ما أن وأظن أمله، يغضبني ال، ذلك؟ مشاهدة املؤلم من ألنه هل ملاذا؟ أيًضا.
األلم، هذا هزيمة يف األمل يحدوه كان األقل عىل األزمة، هذه يف حتى الخفي التفاؤل هو
فيما يوم، ذات وينبيج مدينة من يل صديٍق قول حدِّ وعىل يختفي. قد أنه ع يتوقَّ وكان

للمنترص. رشاب من كأس دائًما هناك اليوم، نهاية يف آَخر: بموضوع يتعلق
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يمكن إذ عيلَّ؛ الباليه تأثري نفس فلووكر املضطرد، بكائي يف السبب هو هذا رأيي يف
األمل. فيها يوجد التي الربك إحدى فهو للعالم، األكرب الشكل إظهار لكليهما

واملعنى شديدة، إعاقة املعاق للطفل املحتملة القيمة عن يتساءل شخص ألي لذا
كانت لو ماذا االحتماالت. أحد هذا فإن ألم، يف أكثرها يف تمر التي الناقصة للحياة املحتمل
بأن هذا يقنعك أن يمكن هل جماعيٍّا؟ فنيٍّا عمًال أو اإلنشاء؛ قيد أدبيٍّا عمًال ووكر حياة

يل؟ رعايته تتوىل

∗∗∗

بينما صباًحا الربع إال السابعة الساعة يف اإلفطار، طعام قبل يوم كل مرة ألول فيه أفكِّر
الخلفية الخزانة يف تغذيته أدوات وأصادف املدرسة، يف تتناوله كي البنتي الغداء طعام أعدُّ
أُْحِرض وأنا متشابكة تزال ال وهي األمامي الباب عوارضستائر ألحظ حني أو املطبخ، يف
مالبيس، أرتدي حني مكتبي وعىل الحبوب، خزانة وعىل الثالجة عىل صوره أرى الصحيفة.
رسيره ويدعوني الثالجة. عىل املوضوعة بها مغرم هو التي املغناطيسية القطع وهناك
رعايته، مواصلة يف ننجح لم أننا أتذكر بايل عىل يخطر وكلما الساللم، أعىل من الفارغ
ينبغي بما نفيس أُذَكُِّر ثانية؛ سأراه ومتى مرة آِخر رأيته متى وأفكِّر صدري، وينقبض
ترك التي األيام عدد وأحسب االختبارات؟) التأمني؟ (الطبيب؟ القادمة املرة فعله عيلَّ
لو عينيه، يف وأفكر رأسه، شكل يف وأفكِّر العدد، هذا أستنكر ال أو وأستنكر البيت، فيها
بالسيارة، آلخذه ألذهب الوقت لديَّ سيتوافر األسبوع من يوم أي يف وأحسب يتكلم! أنه
يف وأفكر أولجا، أمور ترتيب يف وأفكِّر إرهاًقا؟ أقل املرور سيكون اليوم من وقت أي ويف
أفكِّر مرة كل يف تقريبًا ذهني عىل يطرأ ما هذا العالم. هذا يف بمفردها معه وهي هاييل

كثريًا. أفكِّر يجعلني فإنه ا، جدٍّ صغرية الحياة يف أهميتُه ولٌد أنه وبرغم فيه،

∗∗∗

هذا وقول نومه، إيقاعات بالتدريج نسيُت الجديد، مقره إىل ووكر انتقل بعدما لكن
مرة النهوض عىل سيعينه الذي وما الكبري؟ الحد هذا إىل خذلته كيف أبكي: يجعلني
البيت يأتي حتى برأيس، ورأسه والحائط رأسه رضب عىل إرصاره طريقة نسيت أخرى؟
وببطء وبعناد، بالتدريج يستيقظ كيف ونسيت أخرى. مرة ذلك بكل ويذكِّرني لزيارٍة
نفس أو رأسه َلْكم نفسطريقة مكرًِّرا لوعيه، اسرتداده احتمال مع بجانبه يرقد َمن معذِّبًا
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يف ينجح حتى األنني، أو الهمهمة ونفس أقوى)، يشء مقابل (بقوة، بيده الخدش طريقة
الحائط رضب يستطيع كيف ونسيت سعيًدا. يكون أن دون وغالبًا االستيقاظ، يف النهاية
وكيف عينيه، فتح دون دقيقة، عرشين ملدة الدقيقة، يف خمًسا أو مرات أربع باستمرار،
استيقاظه، عند هادئًا كان كيف نسيت ذلك ومع لينام. عليه للتغلُّب رسيًعا إجراءً أتخذ
جميًال الصغري املحني ابني يبدو كان وكم جبينه! ونعومة جفونه، تناسق كان وكيف
به أشعر كنت الذي الغيظ مدى ونسيت الكاذب! هدوءه مقنع هو وكم الهدوء، وشديد
شاطئ عىل يقع الذي البعيد أصدقائنا كوخ يف املايض، الصيف يف إرادتي. يتحدَّى حني
أجعله أن البداية يف حاولت وقد صباًحا، الربع إال الثالثة حتى مستيقًظا ظل البحرية،
فقد أولجا، من تأخذه أن «عليك جوانا: قالت حني الربع، إال عرشة الحادية الساعة يف ينام

اليوم.» صعب بيوم مرت
إىل الثقيل حمله ورفعت خوذته، ونزعت صدري، يف املعتادة االستياء موجة كتمت
التي الوحيدة األغاني كانت األغاني؛ من أحفظ ما له وغنيت بجواره، وارتميت الرسير،
تأليفي)، من أحدها مقاطع، (أربعة العجيب» «الفضل هي: كلماتها تذكُّر بالفعل أستطيع
«الفضل تكرار إىل إضافة العجوز»، الرجل و«نهر الليلة؟» هذه وحيد أنت و«هل و«الحب»،
باليند فرقة تغنيها كما الساطعة» الشمس «منزل أغنية إيقاع عىل املرة هذه العجيب»،
وداعبته، له، وطقطقت والطفته، هذا. يؤثِّر ولم مرتني، الغناء بهذا وقمت أالباما. من بويز
قمت وظهره. رأسه عىل وربتُّ أذنيه، يف وهمست الرسير، عىل ووضعته معه، وضحكت
ثالثني بذلك أقصد — متكرِّر بشكل حاَوَل ذلك عىل ا وردٍّ الشأن، هذا يف أعرفه يشء بكل
٤٠ بنسبة نجح وقد يستطيع، ما بأقىس برأسه رأيس يرضب أن َمريض، وبحماس — مرة

املائة. يف
لالستماع هذا خالل مرتني الفراش من قام أن وبعد ساعات، أربع وبعد النهاية، يف
ألنفي، َهها وجَّ التي الرضبة وبعد معي، وقتها املهجورة املسقوفة الرشفة ومراقبة الليل إىل
«حسنًا ًرا: متذمِّ له وقلت وسببته، مؤخرته عىل خفيفة إىل متوسطة من رضبة رضبته
عىل يجب حيث الخطرية املنطقة دخلت أني أعلم كنت هذا!» يكفي الصغري، اللعني أيها
ُمضيفي، أو جوانا إيقاظ يف لربهة وفكَّرت والنصح. اإلرشاد لكتب وفًقا فوًرا الرتاجع املرء
وكان اليوم، خالل وصعبة كثرية بأعمال قامت فقد أولجا؛ إيقاظ أرد (لم املساعدة. طالبًا
هذا ولكن ذلك، أفعل ما ونادًرا أحًدا، بالطبع أوقظ لم بالليل.) مسئوليته ل تحمُّ علينا
ليقدِّم أحد يوجد أن ودون بمفردي، ألحدهم. ألجأ أن يمكنني كان يل؛ متاًحا كان الخيار

البديل. هذا يف أفكِّر لم هذا، موقفي يف العون يد إيلَّ
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عىل ومال جانبه، عىل نام وحينئٍذ يتأدَّب، أن وأمرته الرضبة له ْهُت وجَّ ذلك، من بدًال
وتقلَّب «ها!» قائًال: عالية صيحة وأطلق بريل، ميلتون أنه لو كما وجهي يف ونظر مرفقه،
كلِّ ملواجهة استعداٍد عىل وأنه أمامي، الصمود اآلن يمكنه أنه يعرِّفني أن فقط أراد ونام.
مثله عرشة الثانية سن يف العاديون اآلَخرون األوالد ف يترصَّ كيف أدري ال مني. يبدر ما
لديه ما استخدم فقد معي، ووكر به تعامل ما هو هذا أن بَيَْد آبائهم، مع اللحظة تلك يف

قدرات. من
أنك تعرف كيف إليك؟ يوصله أن يحاول ما تعرف أن لك كيف لكن سائل: يسأل قد
أنك تعرف أن لك فكيف الكالم، يستطيع يكن لم وإذا بينكما؟ الرسائل هذه كل تتخيَّل ال
كثري يف يعرف ال أيًضا العادي األب ولكن أدري. ال واإلجابة: خيالك؟ من هذا تصطنع ال
عالقة ألي إطار فيوجد ال. أم بينهم الرابطة يصطنعون وأوالده هو كان إن األوقات من
خالف يدَِّعي وال عليه، هو ما خالَف يشءٌ أحيانًا ويبدو الكلمات، من ستار خلف إنسانية
ارتباكنا بني نخلط أنا وال ووكر فال اإلحباط. يهوى شخص أو أحمق، شخص إال ذلك

األصوات. ل نفضِّ فحن والكلمات،

∗∗∗

كنت وأنا الجديد بيته يف رأيته به، حلمت عامني، ملدة اآلَخر بيته يف ووكر عاش بعدما
يشء كل يفهم كان أنه بَيَْد الكالم، يستطيع ال يزال ال كان ا، جدٍّ ا جدٍّ مرسوًرا وكان أزوره،
إىل أوصلني الزيارة، وبعد الهمهمة. خالل من الفور عىل قوله يريد ما كل إيصال ويمكنه
صديقته أو — شانتال البيت يف وزميلته مبتسًما، هناك ووقف يودِّعني، حتى بيته باب
هذا: ني َرسَّ رفيقته. أنها الواضح ومن وراءه، تقف كانت — االثنتان أو يل كريستا األخرى
بالطريقة فقط ليس أَحبَّه، شخًصا هناك وأن يحبه شخًصا وجد قد النهاية يف أنه أدركُت
أخريًا، الخاص، حبه سواه؛ يفهمها ال بطريقٍة ولكن ووكر، الجميع بها يحب التي املعتادة
وأومأ عيني، يف مباَرشًة ونظر ودعته حني وابتسم هذا. كالنا يدرك وكان ويأخذ، يعطي أن

حلم. مجرد النهاية يف هذا كان ولكن يشء، كل يل غفر فقد وباركني؛ برأسه يل

∗∗∗

لم يشء وهو به، الخاصة حياته يعيش اآلخر. منزله يف هناك، مختلًفا ولًدا يصبح إنه
يذكرني فهو كذلك؛ يظل وسوف صغري، طفل هو العقلية، الناحية ومن له. يوًما أتوقعه
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يتغري أجده أبًدا، يتغري لن ووكر أن أعتقد بينما ولكن رضيًعا. أجالسطفًال وأنا بشعوري
الوقت. طوال

ملدة إيلَّ االنتباه رفض منه، طلبته يشء أي فعل رفض البيت إىل األخرية رحلته يف
أنه لو كما يترصف كان أولجا. مع ولعب امليكروويف وفحص الطاولة فرضب يومني؛
مرة، ثالثني إيلَّ يأتي أن منه طلبت بعدما التايل، اليوم مساء ويف الكبار. يعاند مراهق،
خفيفة، ابتسامة يل ابتسم شديد وببطء إيلَّ، ونظر ركبتي عىل فجلس يرضيني، أن حاول
ذهني، عىل طرأت «يدرك» كلمة إن أقول: أن وعيلَّ التايل. مقصده إىل ينظر كان بينما
الذي العجوز، الرجل اسرتضاء «وقت يفعله: كان ما الدقة وجه عىل يدرك أنه يبدو وكان

العجوز؟» الرجل أيها كذلك، أليس االسرتضاء، إىل فعًال يحتاج
هذا ولكن به، الخاصة حياته له تكون وأن باالستقالل، يتمتع أراه أن قطُّ أتوقع لم
حافلة، «حافلة، يصيح: أنه بالدار، العاملون أخربني كما ٍر، تطوُّ وأحدُث بالفعل. حدث
أيًضا، أخرى تحوالت هناك ولكن ذلك، تصديق عيلَّ يصعب الحافلة. تصل حني حافلة!»

أحواله. يف مهمة ات تغريُّ
— الكالم لهذا كتابتي من أشهر ستة منذ — نوفمرب شهر أمسيات من أمسية هناك
توقفت وحني بيتنا، إىل ووكر آلخذ السادسة الساعة يف وصلت إذ كبري؛ بوضوح أتذكرها
نومه غرفة نافذة من يحملق الدار، يف األكرب الولد كولني وجدت املدخل، يف بسيارتي
وتتكثَّف النافذة، بزجاج ملتصًقا وجهه كان املغلق. األمامي الباب يمني عىل تقع التي
وكولني ليفس. ميبل تورونتو بفريق الخاص ملصقه من بالقرب النافذة، عىل أنفاسه
أدهشني أمر (وهو عاًما وعرشون خمسة وعمره ونحيًفا، الحجم صغري خجوًال ولًدا كان
ذا وكان الدوام، عىل مقطبًا جبينه وكان عاًما)، عرش ستة عمره أن يبدو كان إذ كثريًا؛
كان فقد ا؛ جدٍّ ومهذَّبًا الفيديو بألعاب مغرًما يتكلم، وال يفهم محني، وجسم مشوَّه، وجه
وينتظر الفيديو، ألعاب تُعَرض حيث التليفزيون شاشة وبني بينه يقف أن لووكر يسمح
عىل وأربِّت عليه وأمرُّ كولني، أحيِّي كنُت ما دائًما ووكر. ينرصف حتى شديد ِحْلٍم يف
حيث فعله؛ أستطيع ما كل هو هذا كان والقائد. الدار يف األكرب بوصفه وأعامله ظهره،
يقوم كان ما ونادًرا أحمق، أبدو أن دون معه للتواصل هذه غري طريقة هناك تكن لم
يبتسم الدوام عىل أنه أالحظ كنت ولكني رأسه. دائًما يخفض وكان بالعني، باالتصال
أفعل كنت كما أغادر، وأنا اسمه أذكر كنت وحني اسمه؛ أنطق عندما هادئًة ابتسامًة
لالختباء، ومحاولته فخجله، خلسًة. إيلَّ لينظر ألعىل رأسه ويرفع ثانيًة، يبتسم كان دائًما،
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تلك يف ظاهًرا يبدو كان ذلك كل وشوقه، وانعزاله، وامتنانه، وسعادته، بالخزي، وشعوره
اللحظات.

بي اتصلت ديسمرب، شهر من إثنني يوم من متأخر وقت ويف أسابيع، بضعة مرت
أمًرا هذا كان املحمول. تليفوني عىل ووكر، رعاية عن الليلية املسئولة بريسن، تريش
الحظت إذ املوت؛ مشارف عىل كولني أن تعرف أن تريد ربما أنك «ظننت قالت: غريبًا.
بدأت وقد — بذلك علم لديَّ يكن لم — واحدة رئة له كانت وبينه.» بينك رابطة وجود
مات. ثم أيام، ثالثة ملدة هذه حالته عىل كولني بقي أقوله. ما أجد لم اآلن. تتدهور حالتها

للتليفزيون. مشاهدته أمام ووكر وقف إذا يمانع ال أو يمانع أحد ال اآلن
أولجا وأخربْت العمل من عائًدا البيت دخلُت وحني أسبوع، بعد بيتنا إىل ووكر أتى
وكان ذلك، يفعل ال عادًة إذ عادي؛ غري أمر وهذا بي، لريحب جاء عدُت، قد أني ووكر
يكون أن املمكن من كان وإذا مرتقبًا، كان ولكنه حزينًا، يبدو يكن لم عليه. أنادي أن عيلَّ

إليه. أرمي ما تفهم لعلك هذا، لكان يشغله، أمر هناك
من أيٍّا أن تعتقد تريش كانت ذلك؟ الَحَظ هل كولني. له أذكر هل أدري أكن لم

ذلك. من متأكًدا لسُت ولكني كولني، موت يدرك لم النزالء
موضع يف ، ذراعيَّ بني وظلَّ بجانبي، كان حال. أي عىل شيئًا سأقول نفيس: يف قلت
حتى الدوام، عىل أقوله ما هذا أن باعتبار بيجل.» «أهًال، له: قلُت له. األسايس الراحة
يف رأيس وجعلُت كعادتي، برفق كتفيه عىل وربَّتُّ حالك؟» «كيف كالمي، يف متسًقا أكون
أالي، «أالي، وقلت: (برفق)، خوذة عليه الذي رأسه العاري برأيس ورضبت عينيه، مستوى
من قريبًا فمي ووضعت أكثر مني قرَّبته ثم دائًما، أقوله ما هذا أن باعتبار أالي.» أالي،
«شعرت وقلت: طوبة، إىل أتحدث كأنني أيًضا بََدا ولكنه مهم، يشء كأنه األمر بََدا أذنه.
الكريس ذلك عىل محني وهو التليفزيون، بجوار تفتقده و«هل كولني!» أصاب ملا بالحزن
أمام تقف أن لك يسمح و«هو صديقني»، كنتما أنكما و«أعلم ظهر؟» بال الذي الصغري
تعرف، كما ما، شخص تجاه تفعله لطيف يشء هذا رؤيته. مجال وتعرتض التليفزيون
أحد، إىل كولني ينظر يكن و«لم للتليفزيون؟» رؤيتك مجال اعرتض إذا تمانع أََال لكن
أنك دائًما يعلم و«كان كذلك؟» أليس ما، شخص هناك يوجد متى دائًما يعلم كان ولكنه
قليًال: أعىل بصوت فقلُت مباَرشًة، إيلَّ ينظر كان وووكر وانتظرت، ْفُت توقَّ ثم هناك.» تقف
ا»، جدٍّ مريًضا وكان األلم، من بكثري يشعر كان فقد اآلن، له األفضل من هذا يكون «قد
مرحبًا، له نقول أو باسمه نناديه كنَّا حني قطُّ علينا يرد يكن لم أنه كيف تتذكر و«هل
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امتنانه؟» عن تعبريًا ويبتسم، ينظر ذلك، بعد إلينا ينظر كان أنه دائًما نالحظ كنَّا ولكن
تفتقده، أنك من متأكد و«أنا بصداقتك»، يسعد و«كان ووكي»، يا محرتًما، شابٍّا و«كان
وقلت بالحزن.» للشعور مضطرٍّا تكون فأحيانًا عليك، ال لكن محزن، أمر هذا أن وأعلم
ال ولكن اآلن، هو أين أدري «ال له: قلُت النهاية، ويف اآلن. تذكُّرها أستطيع ال أخرى أشياءَ
ربَّتُّ ثم صديقك.» ملوت بالحزن أشعر صغريي، يا حال أي عىل وأنا تتذكره. أالَّ هذا يعني
قد — جانبي من ا جدٍّ شخيص تصوُّر هذا أن أعرتف — أنه وبََدا أخرى، مرًة ظهره عىل
يكون أن يمكن هل سه. تنفُّ وهدأ عينيه، يف رقَّ يشء هناك اليشء. بعض باالرتياح شعر

إيلَّ؟ يوصله أن أراد ما هذا
كنُت ولكني عقيل، فقدت قد أني وتظن أولجا تسمع ال حتى بهدوء، هذا كل قلُت
أنني أعتقد ولكني هذا! قلت ملاذا أدري ال زلت وما حال. أي عىل سمعتني أنها متأكًدا

له. حدث ما وفهم كولني، بموت سمع أنه حال يف وذلك فعلت؛ خريًا

∗∗∗

من شابة وهي — تانيا تنتظرنا وكانت الرعاية، دار إىل أخرى مرًة أخذته يومني بعد
عرشة الحادية حتى الظهر بعد الرابعة من ووكر رعاية تتوىل كانت الكاريبي منطقة
وكانت األخرى. هي الليلية، العاملة تريش، تنتظرنا كانت كما الدار، دخلنا حني — مساءً
كان فرتات عليه مرَّْت إذ كبرية؛ مدة وهي اآلن، حتى أشهر ستة منذ ووكر ترعى تانيا
باليأس يشعر أن قبل أسبوعني ملدة املعاون معه يبقى وكان املساعدين، بني فيها يتنقل
القاعدة، خارج أيًضا تريش وكانت رأسه. َلْكم كثرة أو الرصاخ كثرة بسبب عنه ويتخىلَّ
ثالث منذ الدار، إىل مرة ألول انتقل حني بالليل ووكر رعاية تتوىل أن منها ُطِلب فلقد
بعد تريش رعايته تتوىل ليلة وكل طفلها، األم تعرف كما ووكر تعرف كانت وقد سنوات،
تينا، تدخل كانت الصباح ويف رينجرز. باور صورة عليها التي بيجامته تانيا تلبسه أنه
قبل املرحاض عىل يجلس كان بينما دقيقة، عرشين ملدة معه بالغناء وتقوم الدار، مديرة
ممدودة). (يد «اْلَعْب» بكلمة الخاصة اإلشارة تعليمه تحاول وكانت املدرسة، إىل الذهاب
حاولُت بيتنا ويف املحاولة. يف استمرت ولكنها تعلُّمها، يف تقدُّم أي يُظِهر لم أنه صحيح
(القبضة و«نعم» األخرى) اليد عىل بيٍد قاطعة (رضبة «توقَّف» ل لة معدَّ إشارات تعليمه
(ملسة و«صديق» القلب) عىل (اليد و«حب» ًة) ويَْرسَ يَْمنًَة الرأس (هز و«ال» وألسفل) ألعىل
بارًعا يكن ولم الستخدامها، يحتاج قد التي الكلمات هي تلك أن يبدو وكان الصدر). عىل
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له ح أوضِّ عندما صاِخٍب بشكٍل يضحك وكان إياه. تعليمها يف كذلك أكن ولم تعلُّمها، يف
أهم. بأمر مشغوًال دائًما يبدو شخص لدى العمل مثل األمر فكان يتجاهلني؛ ثم اإلشارة،
«الحديث» هي اإلشارة لغة دروس أثناء ووكر انتباه لَلْفِت الوحيدة فالطريقة ذلك ومع
معاونيه إىل به ينجذب كان الذي نفسه للسبب هذا يحب وكان . ويديَّ ذراَعيَّ أحرك بينما
ووكر وكان يتكلم، النزالء من أي يكن فلم الدار: يف اآلخرين لألطفال يفعل مما أكثر

بتمكٍُّن. ينتجه أن يستطيع ال الذي البرشي، الصوت إىل ينجذب
املعاقني حتى األطفال أن العلماء بعض يرى اإلشارة؟ لغة تعلَُّم يستطع لم ملاذا
بما شعوًرا لديهم أن بمعنى التعلُّم، يف تقدُّمهم إيقاع يضبطون شديدة إعاقة منهم
داريس يل قالت ذلك. عىل بناءً أنفسهم ويكيِّفون تعلُّمه، يمكنهم ال وما تعلُّمه يمكنهم
إلعادة بلورفيو مركز يف تعمل كانت التي النمو، يف صة املتخصِّ األطفال طبيبة فايلنجز،
وذلك رضيًعا، طفًال كان حني ووكر حالة عاينت والتي تورونتو، يف الشهري األطفال تأهيل
من البيئَة االستطاعة قدر بطريقتهم يدركون األطفال أن بالتأكيد «أرى األيام: أحد مساء
االرتياح له ر توفِّ التي تلك وهي يتعلََّمها، أن لووكر يمكن أنماط هناك رأيي، ويف حولهم.
فإذا بالفعل؛ الستيعابه مستعدٌّ هو ما إال استيعاب يستطيع يكن لم ولكنه والنظام.»
فلن بالعني، باالتصال للقيام ا مستعدٍّ يكن ولم بسهولة، مفرط بشكل تنبيهه يتم كان
تذكََّرِت أخرى، ناحية من عنده. وليست عندي فاملشكلة اإلشارة؛ لغة لتعلُّم ا مستعدٍّ يكون
وقالت: كبري. بحماس صغري، ولد وهو الزحلوقة، من يهبط وهو ووكر فايلنجز الدكتورة

إليه.» بالنسبة معنًى ذي كتكرار الزحلوقة «تَُعدُّ
ألطول االستيقاظ وهو إليه، بالنسبة معنًى له أن الواضح من كان آَخر يشء هناك
كان ولو — قدر لديه دام ما اإلمكان قدر نشاطه عىل واملحافظة استطاعته، قدر مدة
وهو الجديد، املنزل يف وحتى يشء». «أي يفوته أن يريد يكن فلم الطاقة؛ من — بسيًطا
كان كاملة، ليلة ينام كان وحني نادًرا، أمًرا كاملة ليلة نوم كان مراهًقا، ليصبح ببطء يكرب
مزاجية حالة يف يكون الحني ذلك يف ألنه شديدة؛ بنشوة يشعرون رعايته عىل القائمون
وإذا الرسير، عىل يقفز سعيًدا، فيها يكون التي األيام «يف ما: يوًما يل تريش قالت معتدلة.
إىل يذهب — الوقوع من تحفظه والتي املغطَّى، رسيره يف التي الشبكة — الشبكة أغلقت
نهاية عطالت ويف مسلِّيًا.» الفعل هذا يرى فهو األرض؛ عىل بنفسه ويرمي الشبكة طرف
متحدثًة وقالت للتمشية. تأخذه كانت االجتماعي، املركز يف للسباحة يذهب بعدما األسبوع
نأخذ ثم ووكر!» «مرحبًا له: كلهم ويقولون سوبيز، يف «يعرفونه القريب: البقالة محل عن
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وعلب املكرونة أكياس سحب يحب كان نجلس.» ثم يشء، كل تحطيم هو ويحاول قهوة،
األرض. عىل وإلقاءها األرفف عىل من الحساء

مع ذلك يفعل وال ذراعه، بعلب الرعاية دار يف املساعدات رضب إىل يميل كان
ترضب ال «ووكر، له: ويقْلَن يَِصْحَن ألنهن فقط البنات «يرضب تانيا: وقالت املساعدين.
التزاوج؟» رقصة هذه «هل وتقول: إليه تنظر كانت هه.» هه، هه، فيضحك: مؤخرتي!»
مقام يف والتغيري الصوت نربة املزحة. وقع من بها تتحدث التي الكاريبية لهجتها ف وتخفِّ

اللفظية. غري اللغة يتقن كان فقد هذا؛ كل فهَم الضمني، واملعنى الصوت

∗∗∗

ال ووكر عن أشياءَ تعرف تريش أصبحت البني، الليلية الرعاية من سنوات ثالث بعد
وأتأملها. ألشاهدها أمامي وتضعها اكتشافاتها، من شذرات عيلَّ ترسد وهي أعرفها،

املرىض األطفال مستشفى يف تريشوووكر فيه أقابل أن عيلَّ كان الذي اليوم مثًال خذ
يف له عملية إلجراء املحدَّد الفحص وقت صباًحا، والنصف السادسة الساعة يف بتورونتو
ليست لهما. سمع اختبار إجراء ثم أذنيه وغسل أسنانه، تنظيف أجل من التاسعة الساعة
تخديًرا العملية تطلَّبت وأذنيه، ووكر بأسنان يتعلَّق األمر ألنَّ ولكْن مهمة؛ أموًرا هذه
ساكنًا ووكر يبقى فلن اإلجراءات، تلك من أيٍّ إجراء يمكن ال عام تخدير دون فمن ا؛ عامٍّ
الوحيد (والشخص فمه. يف أسنان فرشاة حتى أو أذنه، داخل مسباًرا الطبيب يضع حني
أنينًا فقط ويُصِدر تماًما، لها يخضع فهو مربيته؛ أولجا هي أسنانه غسل يمكنه الذي
االنتظار املستشفى: يف املعتاد التأخري من نعاني الغاطسة.) املضخة مثل ومنتظًما هادئًا
التخدير، طبيب مع املعتادة املقابلة إىل إضافًة وساعتني، ساعة بني يرتاوح الذي املعتاد
كان إْن يعرف أن ويريد فقط، عمره من العرشينيات يف أنه يبدو هندي شاب اليوم وهو
أقول الدقة. وجه عىل القلبية النفخة ومكان الحساسية، من أنواع أي من يعاني ووكر
أن يبدو فال بوصات، ست السجل ُسْمك ألن ولكن سجله.» يف واضح «األمر كالعادة:
من خطابات أرى الشاب: الطبيب يتصفحه واآلن عليه. االطالع عناء نفسه يكلِّف أحًدا
الحصول محاولة مثل منها نَُسخ عىل الحصول ولكنَّ قبُل، من أقرأها لم أعصاب أطباء
كثرية مرات ووكر األطباء من العديد يفحص عليها. االطالع محظور حكومية أرسار عىل
وسمعنا اإلنرتنت. عىل يُوَضع عاملي لسجل مثاليٍّا مريًضا يكون أن يصلح فهو عام؛ كل
وأن سنوات، منذ رقمية سجالت إىل املرىض سجالت تحويل عن يتحدث املستشفى أن
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األوىل الدفعة هم السكر مرىض وسيكون الغرض، لهذا دوالر مليار حوايل تنفق الحكومة
الرسية بشأن املخاوف من الرغم عىل رقمية، سجالت إىل الطبية سجالتها ستتحول التي
ال طفل هناك كان إذا ذلك، من الرغم وعىل التكلفة. عنَك دَْع األمر، ذلك تعوق قد التي
فهذا العاملي، املستوى عىل الطبي سجله نرش إىل كبرية بحاجة وهو الرسية، كثريًا تعنيه
زيارة سياق يف عديدة مرات األمر هذا حول حوارات يف عادًة أدخل ووكر. هو الطفل

املستشفى. إىل فقط واحدة
ستُخدِّره؟» «كيف أسأل:

حساسية، لديه كانت إذا ولكن الوريد، عرب املخدر بحقن وربما بالقناع، «ربما
احتقان؟» لديه هل القناع. فسأستخدم

هذا عىل تسري األمور ولكن السؤال، هذا مثل طرح يف قليًال ر تأخَّ أنه سأظن كنُت
فقط. أعرفه أن أريد ما يل ُقْل قاعدة: عىل بناءً الخارجي، العالج طب يف النحو

حساسية.» لديه االحتقان. من يعاني ما «كثريًا تريش: تردُّ
لألزيثرومايسن؟» حساسية رئوي؟ «التهاب

مثل قوي ووكر أن له وأؤكد يطمنئ، لكي التخدير عملية عن تفاصيل منه طلبت
— الطبيب واندهش كبريًا. اهتماًما ورعايته بصحته مهتم والده وأن اآلخرين، األطفال
التي املخدرة املواد عن الحديث بفرصة َسِعَد ولكنه — بالتفاصيل اآلباء معظم يهتم ال
املورفني)، تشبه مهدئة (مادة الفينتانيل ومادة السيفوفلوران، كمادة عمله، يف يستخدمها
يفيق.» حني تايلنول قمع له نعطي «قد الوريد. طريق عن تُعَطى التي الربوبوفول ومادة
أرجوك، الليلة، هذه «ليس الولد؟ يعانيه الذي للعذاب نهاية توجد أََال تايلنول؟ قمع
«يتم املستشفى. يف هنا الدوام، عىل مرهًقا األمر ليس املزحة. وتخبو تؤملني!» فمؤخرتي
األنبوب، هذا خالل من املخدر نعطيه قد كذلك؟ أليس التغذية، أنبوب طريقة عن تغذيته
كريسمتحرِّك أجلسيف ووكر، انتباه أرصف ولكي االنتظار. إىل ونعود األقماع.» عنَك ودَْع
لكن أستطيع، ما بقدر أُِرسع أن وأحاول الطابق، ويف العنرب يف وأسري حجري يف وأضعه
قيايس رقم السعادة، غاية يف الولد ظل دقيقة عرشين وملدة يبدو. كما يسريًا األمر ليس
إىل وينظر االنتظار صالة فوق املمتد الجرس عبور يحب واملدعمة. املتبادلة للسعادة جديد
من املفتوحة العليا املنطقة يف املعلَّقة واألقمار والخنازير لألبقار الضخمة امللوَّنة األشكال

باألمر. تريش أخربت وقد ابتهاجه، أدهشني املبنى.
سرتتها، تخلع واآلن به.» والسري الكريس ركوب يحب هو «أوه، مبارش: بشكل تقول
يَُرى أن رجل أي يرغب فعًال ليس فهذا صدرها، فتحة إىل النظر من نفيس أمنع أن وعيلَّ
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اآلَخرون يلحظه أن ترغب الذي اليشء ليس الخصوص وجه عىل ولكنه به، يقوم وهو
كريس عىل به تجري وأنت عقليٍّا املعاق طفلك ومعك أطفال، مستشفى يف العملية ُقبيل

تسامحني. أو تتجاهلني، تريش ولكن متحرك.
حجرها.» عىل املتحرك، كرسيها عىل يل كريستا مع الوقت طوال يركب أن «اعتاد

األطفال معظم كان حيث ووكر، فيها كان التي األوىل الرعاية دار من يل، كريستا
فقد النجم؛ الولد املكان، هذا يف امللك الفأر ووكر كان شديدة. حركية إعاقات من يعانون
يعيش كان عندما بالثقة. شعوره يف نًا تحسُّ الحظنا أسابيع خالل ويف امليش، يستطيع كان
أول — يعاني كيني كان حرٍّا. متجوًِّال كان فقد هناك أما قدرًة، أقلَّنا دائًما كان معنا،
يستطيع يَُعْد ولم بسببها، يغرق أن كاد حادثة جرَّاء املخ يف تلف من — لووكر غرفة زميل
ويضحك. بيديه ق ويصفِّ ينفعل كيني جعلت ووكر حركة ولكن بسهولة، بمفرده الحركة
يمكنه كان ولكن جسمه، يف كيل بشكل التحكُّم أو كلمات تكوين يستطيع كيني يكن ولم
وال واألصوات، اإلشارات من مجموعة خالل من لآلخرين يريد ما وتوصيل والفهم السمع
هذا يف شعرت مثلما مكان أي يف بالحب أشعر لم جميل. ولد فهو الزوَّار؛ حضور يف سيما

املرىض. األطفال هؤالء بمثل محاًطا كنُت عندما املكان،
وقد ضعيًفا، كان عقلها ولكن متحرك، بكريس تسري جميلة بنتًا يل كريستا كانت
ذراع ويستخدم حجرها عىل يصعد «أحيانًا تريش: قالت حال. أي عىل ووكر بها أُعِجَب
هو تفعله يل كريستا كانت ما وكل بالكريس، به تسري ويجعلها اآليل املتحرك الكريس
يَُعْد ولم َكِرب وحني ذلك، يف شك ال ذلك.» يحب كان لقد تفعل؟» ماذا «ووكر! تقول: أن
وقد أميال، بضعة يبعد كان الذي الثاني، املكان إىل انتقل الدار، تلك يف البقاء له مناسبًا

األخرية. الدقيقة حتى انتقاله أخباَر يل كريستا عن املساعدون أخفى
عليها. بصمته منهم كلٌّ وترك ووكر، حياة من جزءًا اآلن الغرباء هؤالء كل أصبح
ضاحيٍة يف املدينة من الرشقية الشمالية الناحية يف وابنتها زوجها مع تعيش تريش كانت
وهي الثانية، العاملية الحرب أثناء للذخرية مصنٍع حول أُنِشئت بلدة وهي أجاكس، ى تُسمَّ
ومراكز بمستويني ومنازل واحد طابق من منازل وبها برسعٍة، تتطوَّر كبرية بلدة اآلن
السيئة)، وآثارها (املحرمات الطريق عىل الفتات املواعظيف عن وكنائستعلن كبرية تجارية
ويخرجن فمهن طرف يف ويضعنها السجائر نَّ يدخِّ املتزوجات النساء فيه ترى مكان وهو
ويذهبون هوكي، ِعِيصُّ ومعهم خوذات يلبسون واألوالد تدويرها، إعادة املطلوب األشياء

البيسبول. مالعب بعرض عريضة الطرق تقاطعات حيث التزلُّج، ألواح عىل البيت إىل
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عنه يل وقالت كوري، اسمه سنٍّا منها أكرب نحيف، رجل من متزوجة تريش كانت
يل؛ مفاجأًة كان األمر هذا أن أعرتف املرق.» مكعبات يصنع «إنه األيام: أحد مساء يف
بد ال أنه من الرغم عىل املرق، مكعبات صناعة عمله شخًصا هناك أن يوًما أفكِّر فلم
صاحب تريش زوج كان تريش. زوج بينهم ومن بذلك يقومون أشخاًصا هناك أن من
كان الذي املرق بصناعة مرشوعه بدأ وقد طويلة، لساعات يعمل وكان الخاص، مرشوعه
والصلصات النكهات مجال إىل هذا من انطلق ثم واملرشوبات، املأكوالت بيع لعربات يبيعه

عمله. عن الحكايات من كثريًا منها وسمعت والتوابل،
قابلت عندما االسم بهذا تريش سمتها — هاييل اسمها صغرية، بنت وكوري لرتيش
يشرتونها كانوا التي واألكواخ املنازل بني لون يتنقَّ وكانوا — باالسم وأُعِجبت هاييل ابنتي
تريش تُِرْد ولم ذلك، يف النجاح بعض قوا وحقَّ مرتني، هذا فعلوا وقد أعىل، بسعٍر ليبيعوها
لوقت البيت يف البقاء يمكنه حتى كوري، عمل إىل أقرب بيتًا يجدوا حتى ثاٍن طفل إنجاَب
كانت فقد القول؛ بهذا صدمتني ووكر.» بوجود طفلني لديَّ بأن أشعر الرب! «نشكر أكرب.

الوقت. من لجزءٍ األقل عىل ابنها، ووكر أن ترى
املحلية املناجم يف والدها يعمل كان حيث بنيوفنلند، فولز جراند يف تريش نشأت
وكانت مربًعا، وفكُّها جميًال ووجهها وعملية، ورصيحة طويلة كانت الورق. ومصنع
مصابًا شخًصا ترعى كانت البداية يف طبيعتها. عىل وتترصف منبسطة شخصية ذات
ست عمرها وكان ديالن، اسمها دماغي، بشلل مصابة بنتًا كان الشخص هذا بإعاقة،
بالرب؛ إيمانها عن بوضوٍح وتتحدث األحد، مدرسة يف تدرس تريش وكانت سنة. عرشة
وهي العلمانية. شديد العلماني منزلنا يف فقط تربى إذا لووكر لتتاح كانت ما خربٌة وهي
كبرية لدرجة أكاديميٍّا يَُعدُّ َص التخصُّ ولكن املبكر، التعليم يف جامعية درجة عىل حاصلة
الواقع. أرض عىل وحاجاتهم األطفال مشكالت مع التعامل ل تفضِّ فهي بميولها؛ مقاَرنًة
معها تعاَقَدْت وقد األطفال، هؤالء مشكالت حل يف واملساهمة عميلٍّ، تحدٍّ يف الدخول أرادت
الخصوص، وجه عىل ووكر ترعى كي ووكر بها التي الرعاية دار تدير التي املؤسسُة
كانت صعبًة. حالًة الجميع يعتربه كان ولٍد مع كبرية إنجازات قت حقَّ بأنها تفخر وكانت
التايل، األسبوع يف لياٍل وأربع أسبوع، كل لياٍل ثالث ساعة، ٧٢ امتداد عىل بالليل، ترعاه
كان الطريقة بهذه بذلك؛ ب ترحِّ كانت تريش ولكن لها، ُمرِهًقا جدوًال يمثِّل كان ما وهو
وتتمتع للبيت، منها الرجوع وبعد لحضانتها الذهاب قبل ابنتها مع تكون أن بإمكانها
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واقعة عدا فيما كراهبة، إليها أنظر كنت األخرى. املزايا من والعديد الصحية بالرعاية
هذه. الصدر فتحة

واألب األم تمثل كانت فأولجا أولجا؛ أَحبَّ مثلما تقريبًا بشدة تريش ووكر أَحبَّ
وتستطيع معها، مكان أي إىل يذهب أجلها، من يشء أي يفعل كان فقد لووكر؛ الثاني
«عجالت أغنية غناء طريق عن فقط كاملجنون، ويبتسم املكان يف يدور تجعله أن أولجا
وهو معه. تكون حني يوم كلَّ املرات عرشات له تغنيها أغنية وهي وتدور»، تدور الحافلة
إجازة)، يف تريش تكون حني الرعاية يتوىلَّ (الذي اآلَخر اللييل املساعد بويل، كذلك مغرم
يف الشديد بالهدوء يتمتع ويل وكان عمره، من العرشينيات يف ومهذَّب طويل شاب وهو
يعشق ووكر وكان بشدة. يحبه ووكر كان ولكن الثرثرة، تحب كانت التي تريش مقابل

عامني. من ألكثر معه ظلَّ الذي بالنهار، يرعاه كان الذي املساعد جريمني،
ضفائر له وكانت بوصات، وأربع أقدام ستَّ طوله وكان جاميكا، من جريمني كان
بُْعد عىل يمر قطاًرا أن لو كما يهتز صدري يجعل ا جدٍّ املنخفض صوته وكان شعر،
إذا لألطفال: محبٍّا كان فقد قليًال؛ به معجبة زوجتي وكانت سكنية، مربعات بضعة
تبلغ ابنته وكانت البيت.» يف «اثنان، يقول: كان لديه، األطفال عدد كم جريمني سألت
تريش: يل وقالت لتقوده. يده ويعطيها إليها يذهب ووكر كان سنوات، عرش العمر من
تقابََال، مرة أول ويف برسعة. عليه ووكر واعتاد عائلته، من فرد كأنه ووكر جريمني «يعامل
صديقني «ستصبحان لجريمني: قلُت وحينها األسود، جريمني بنطال يف أنفه ووكر مسح
يحدث هذا كان وإن السلة، كرة مًعا يلعبان كانا فقد بالفعل؛ هكذا وأصبحا حميمني.»
ووكر وكان نذهب.» دعنا «ووكر، له: يقول جريمني كان أخوين. مثل وكانا بصعوبة،

الرجال.» إىل ينجذب ووكر كان األيام، هذه يف «هه!» يقول:
مربعات ذات قمصانًا فألبسه أرتديها؛ التي املالبس نوعية نفس من أُلِبسووكر كنت
يقص بدأ ووكر، حياة يف جريمني ظهر وبعدما وسرتة. جينز بنطلون أو مخمليٍّا، وبنطلونًا
القصرية السلة كرة بنطلونات ويرتدي فقط، العلوي الشعر ترك مع تماًما شعره ووكر
جيه). (الدي األغنيات منسقي مثل البيسبول، وقبعات الرياضية والقمصان الحريرية
اإليقاع كان ما دائًما السيارة؛ راديو من الريجي موسيقى إىل يستمع بدأ جريمني وبسبب
يحكي وكان أجنبية، دولة يف بعيًدا كان لو كما األمر وبََدا يبتسم، يجعله الصاخب الثابت

هناك. وتذوََّقه وسمعه رآه ما يل
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كان مثلما ابنهم، كان بل وجريمني وتانيا وتريش ويل مع مختلًفا ولًدا فقط يكن لم
نوعية من كان ألنه جميًعا؛ إلينا فأكثر أكثر ينتمي كان فقد أولجا، وابن جوانا وابن ابني

وعجائبها. الحياة ثمن هو هذا يرعاهم. أن بمفرده شخص يستطيع ال الذين األوالد
الذي أنا دوالبه، يف هناك املطوية مالبسه «كل األيام: أحد مساء يل تريش قالت
قالت مهله. عىل يستيقظ حتى ترتكه كانت تريش لكن نوقظه، كنَّا البيت يف له.» جلبتها
األرض قطعة عىل البناء يتم كان شهور مدار وعىل فكرته.» أنها يعتقد أن «يحب ذلك: عن
إىل ننظر «هيا له: أقوُل وكنت … ذلك يحب «كان تريش: قالت ووكر. رعاية لدار املجاورة
لووكر». «الهامسة العمل يف عيلَّ ويطلقون ا، جدٍّ وأحبه منه، ا جدٍّ قريبة أنا الشاحنات!»
ويكمن أييشء.» يفوته أن يريد ال ولكنه متعبًا، يكون أو الدار، يرتك حني هذا بوقع أشعر
رعايته، تتوىل أن استطاعت فهي ووكر؛ أم تكن لم أنها يف تريش وبني بيننا االختالف
عاطفية. أقلَّ نحٍو عىل بوضوٍح، تراه أن عنه، نفسها تفصل أن استطاعت أيًضا ولكنها

املعاقني. لرعاية داٍر إىل ووكر بنقل قرارنا صحة يف قطُّ تشكِّك لم أنها تريش زعمت
هذه بأن مقتنًعا (كنت الذراعني وعلب خوذة يرتدي أن قبل مرة، ألول ووكر قابلت وعندما
بقبضتيه، مباَرشًة جلده يحك يزال ال كان وعندما الجنون)، درجة إىل ستحبطه القيود
من كرصخة كان هنا إياه جلبكم أن «أعلم قالت: ملنعه، املستمرة جهودنا من الرغم عىل
ذهبت وحني الطويلة. الفرتة لتلك األمر مع تتعاملون كنتم كيف أعلم ال املساعدة. أجل
أن وعليكم ال. أم معه التعامل من سأتمكَّن كنُت إن أعرف أكن لم األوىل، للمرة هناك إىل
رضبًا يرضبكم حني ربما وأنه سيئة، أشياءَ ليست ورصاخه ورضبه عناده أن جيًدا تعلموا
تريش كانت أيًضا».» تحبوه أن وعليكم الشعور، هذا «أحب الغالب يف يعني فهذا شديًدا،
علب من األصيل النموذج م ُصمِّ فقد ووكر، ذراعي علب ابتكرن اللواتي النساء من واحدة
املساعدون أَدَخَل التي األوىل املرة تريش تذكََّرْت وقد الفارغة، برينجلز بطاطس رقائق
فقالت: ذلك، بعد نفسه رضب يستطيع ال أنه واكتشَف ووكر، ذراعي إىل العلَب فيها
عقله. مسار تريش َْت غريَّ بها.» ولعب لعبة التقط ثم أخرى، مرة َد تنهَّ ثم َد، تنهَّ «حينها
استخدام اقرتحت التي وهي خوذة، ووكر يلبس أن اقرتحت َمن هي تريش كانت
نحو عىل البدني بشكله واعيًا تجعله حتى به)، مخيطة أثقال به (قماش ثقيلة بطانية
يفعل «أحيانًا قالت: إذ لنفسه؛ رضبه يف السبب حول مختلفة أفكار ولديها تأكيًدا، أكثر
ثالثة أحيان ويف بالوحدة، شعوره بسبب أخرى أحيان ويف باإلحباط، شعوره بسبب هذا
الحرارة درجات من يتضايق طفل فهو — حار الجو أن هو السبب يكون فقد أعرف. ال
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موعد أن أو أخرى، مرة عليها الحصول يستطيع وال منه وقعت لعبته أن أو — املرتفعة
العسري فمن أالحظه؛ ال أخرى أحيان ويف منه، هذا أالحظ أحيانًا حل؛ قد لألدوية تناوله
رضبة خذ وحزينًا. متجهًما يكون عندما فقط، واحدة رضبة بمجرد يكتفي أحيانًا فهمه.

اليشء؟» بعض رؤيته ن يحسِّ هذا هل واحدة.
يل، تبدو كانت مما وأشمل أكرب قيمة ذات اآلخرين إىل بالنسبة تبدو ووكر حياة كانت
ميكاتو. كراميل بقهوتي، مهووس فهو قهوتي، رائحة «يُحبُّ تريش: يل قالت والده. أنا

الجبل.» وإكليل الصنوبر صالبًة؛ األكثر األشياء يحبُّ فهو أقل؛ بالزهور واهتمامه
من العديد يُفلح لم ولهذا اآلخرون: يتصوره أن يمكن مما أصعب يكون قد كما
«يأتي تريش. تقدير حسب األقل عىل عرشين عددهم وبلغ معه، العمل يف املساعدين
فهو معه.» التعامل أستطيع «ال منهم: كل ويقول أسبوعني ملدة ويبقون الجدد املساعدون
بكلٍّ ويتمتع عنيًدا، كان فقد كذلك.» أنه هو والسبب ال؛ أو األوىل اللحظة من يحبك أن إما
يقول «أحيانًا تريش: وقالت التوايل. عىل ووالدته، والده مثل الدعابة، وروح العصبية من
مزحة بل معقدة، مزحة تكن لم ألنها سيضحك؛ أنه أجزم وأكاد نكتة األشخاص أحد
فأقول وجهي، يف بكتابه يُلِقي ما، يشء بفعل آمره فحني ؛ يَُسبُّ أنه أعتقد أنني كما عادية.
متأكدة أنا «هه!» فيقول: وأحرضه.» اذهب وجهي، يف كتابك تَرِم ال «ووكر، الفور: عىل له
فقد بهذا، أتى أين من أدري ال بالطبع، املرأة»!» أيتها اللعنة «عليِك مثل: يشء ؛ يسبُّ أنه

يشء. أي بفعل أحد يأمره أن يكره كان
والتي هذا»، و«اترْك ْف» و«توقَّ و«تعاَل» «التِقْط» الكلمات يفهم كان أنه استنتجْت
ووكر رأيي «يف تريش: يل قالت معنا. فيها عاش التي السنوات يف علَّمته مما أكثر كانت
التعامل يجعل ووكر يف املجهول ولكن معهم، تعاملت الذين األطفال بعض من ألطف
ما، نحٍو عىل حوار يف يدخل أن يمكنه عالقة؛ يف يدخل أن لووكر فيمكن أصعب، معه
يستجيب، ال وَمن الحوار، يف معه يستمر أن يمكن َمن يعلم كان بذاته.» إحساس فلديه
ال فأنت مشكلة، حدثت إذا ووكر، مع «ولكن معه. لطيًفا يكون َمن مع لطيًفا كان فقد

تحلها.» كيف تعرف
هذا أن باالرتياح أشعر جعلني ومما ووكر، مستقبل عن تصوُّر لرتيش أيًضا كان
قالت شيئًا. فيه يروا أن يمكن اآلخرين أن إىل ويشري التفاؤل، عىل يبعث كان التصور
املعيشة غرفة يف نجلس كنَّا وظيفة.» عىل أبًدا ووكر يحصل «لن األيام: أحد مساء تريش
تُستخَدم كانت أنها عليها يبدو يكن لم غرفة وهي باملدينة، ضاحية يف لبيتها الرئيسية
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له الفرصة إتاحة ودون ووكر، مع تتغريَّ األمور ولكن مرتب. عىل يحصل «ولن كثريًا.
واآلن يصدرها، التي األصوات ذلك عىل ويدلَُّك يتعلم، إنه يتقدَّم. فلن جديدة، أشياء لرؤية
مهم رأيي ويف مهم، أمر هذا ذلك. يفعل فإنه عاليًا، بكفه كفك يرضب أن منه تطلب حني
ما كل باستمرار، يستمُع فهو بالنمو؛ يتعلَّق األقىصفيما الحد إىل وصل أنه أرى وال ا، جدٍّ

الستيعابه.» أطول وقتًا منه يستغرق األمر أن هنالك
وكوري هي مزرعة وجدت فقد سارة؛ غري أخباًرا تريش أخربتنا أشهر، بضعة بعد
نفس يف ويعمل يعيش أن كوري بإمكان أصبح واآلن عمله، من بالقرب املدينة شمال يف
طويًال وقتًا يضيع وال أطول، لفرتة البيت يف يبقى أن يمكن أنه يعني هذا وكان املنطقة،
وإنجاب األرسية، أمورهما تدبري بإمكانهما أصبح وأنه منه، والعودة العمل إىل الذهاب يف
بعض عدا فيما ووكر، رعاية عن تريش ستتوقف الكريسماس، وبعد البنتهما. أخت أو أخ
خطرية إلصابة تعرََّض (الذي جريمني بعد أخرى، خسارة هذه كانت الخاصة. املناسبات
هناك وسيكون هناك، يزال ال كان ويل ولكن طفًال)، وضَعْت (التي وتانيا ظهره)، يف

لووكر. املستمر املجتمع لنكون معه، ونحن جديد شخص
وكان — الليايل إحدى يف إليه وصلُت «عندما األمر: يتجاوز سوف أنه تريش أكََّدْت
سعيًدا يكون حني العالم يف طفل أجمل يكون ولكنه ويرصخ، يركل كان — سبت يوم
البلهاء، الصغرية االبتسامة هذه يرق. قلبك تجعل فابتسامته يبتسم، وحني وراضيًا،
إىل تحتاجني «هل ويسألونني: معي وهو الناس يوقفني وأحيانًا الجانبية. النظرة تلك
رأيت إذا ألنك ا؛ مهمٍّ ليس هذا تعرفها؟ هل العطف، نظرة عىل منهم وأحصل مساعدة؟»

الشفقة.» نظرة إليه تنظر فلن السعيدة، نظرته
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أيشخص مثل املايض، نتاج لكنه خياًرا. يل يرتك ال فهو الحارض؛ يف أعيش ووكر يجعلني
آَخر.

ما مع رصاعنا الالمعقول، مع معاناتنا قصة هو عقليٍّا املتأخرين رعاية تاريخ إن
كان نياندرتال إنسان أن عىل أثري دليل وهناك نواِجهه، ما عىل للتغلُّب سعينا يخيفنا،
ذلك يف ملحوًظا يكن لم العقيل ر التأخُّ أن (أظن بدنيٍّا املعاقني من قبيلته أفراد يرعى
فشعارنا ، املتحرضِّ اإلنسان تاريخ مسار يف ريب بال نادرة اللحظات تلك أن بَيَْد الوقت)،
إىل املعاق الطفل وأُْد وَصَل القلب.» عن بعيد العني، عن «البعيد هو أكثر نألفه الذي
وكان ونفوذها، أثينا مجد ذروة يف مستوياتها؛ أدنى يف لذلك الحاجة كانت عندما ذروته
والدتهم بعد املشوَّهني قتل إىلرضورة أشاَرا من هما مختلفة) (ألسباب وأرسطو أفالطون
وكان الضعيف. طفله حياة يُنِهي أن األب حق من كان إسربطة يف األثناء هذه ويف مباَرشًة.
األقل عىل لهم، عالج هذا أن يعتقدون كانوا إذ روما؛ يف الظالم يف يُربَّون عقليٍّا املعاقون
يكون ال كيف كهذا، (باسم سورانوس الروماني الجرَّاح املمارسة تلك عىل اعرتض حتى
أن عىل أكََّد فقد ذلك عىل عالوًة األطفال. وطب النساء أمراض لطب الروحي األب طبيبًا؟)

لشفائهم. يؤدي لن الُجلنرسين ونبات الزعرت بزيت عقليٍّا املعاقني رأس دهن
ملعرفته؛ سبيل ال أو منعزًال شخًصا idios كلمة تعني القديمة، اليونانية اللغة يف
عرشين لحوايل كانت والتي «أبله»، تعني التي اإلنجليزية idiot كلمة جاءت هنا ومن
مقبوًال مصطلًحا الشمالية؛ أمريكا يف العرشين القرن من الثالثينيات أواخر وحتى قرنًا،
imbecile الكلمة مقابل يف امليالد، منذ شديدة عقلية بإعاقات املصاب الشخص عىل يُطَلق
بعد عقلية بإعاقة أُِصيب ولكنه طبيعية، بصورة املولود الشخص إىل تشري التي «مخبول»
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صحيح «أبله»: يكون أن له تؤهِّ صفات ووكر لدى وكان مرضه. من يُشَفى قد والذي ذلك،
سبيل وال مخفيٍّا كان لكنه الناس، من جماعة تربيته يف وشاَرَك للناس، ظاهًرا كان أنه
يكون ووكر مثل شخًصا أن فكرة املسيحية َمِت قدَّ منعزل. فهو لذا أيًضا؛ عنده ما ملعرفة
شجعت ولكن .(٤٦ :٩ (لوقا ِفيِهْم» أَْعَظَم يَُكوَن أَْن َعَىس َمْن ِفْكٌر «َوَداَخَلُهْم للرب: أقرب
الشيطان، عليهم يسيطر أو َسَحَرة، واملجانني املعاقني أن فكرة أيًضا املسيحية الكنيسة
لعاَمْي بريطانيا يف الفقراء قانون ويشري آبائهم. لخطايا العقاب أشكال من شكل هم أو
املعاق كان عرش التاسع القرن يف ولكن املعاقني، رعاية الدولة عىل أنه إىل و١٦٠١ ١٥٦٣
كبري. منزل ويف له وُمِحبَّة ثرية أرسة وسط وجوده عند فقط حاًال أفضل عقليٍّا ر املتأخِّ أو

اليوم. الشمالية أمريكا من كثرية مناطق يف حتى قائًما، الوضع هذا يزال ال
سالف الغريب — لوثر مارتن كره فيه. يعيش الذي املكان عىل يعتمد الكثري كان
يُعنيَّ كان فرانكفورت يف ولكن الشيطان، أقارب بوصفهم ونبذهم املعاقني — الذكر
للمعاقني يُسَمح كان ما) فرتٍة يف األقل (عىل نورمربج ويف مرافقون، عقليٍّا للمعاقني
تيكو واتخذ ويرعوهم. الجريان يطعمهم وأن أحد، يمسهم أن دون الشوارع يف بالتجوُّل
عقيل ر تأخُّ لديه قزًما كبلر) الشهري الفلك عالم (وأستاذ معارص فلك عالم أول براهي،
كان بروسيا يف ولكن سماوي. وحي أنها لو كما همهماته إىل يستمع وكان له، كرفيق
طريقة تحديد يبدو ما عىل املجتمع يستطع فلم يُسَجنون. أو يُحَرقون ما عادًة املجانني
القرن مطلع يف العقلية واإلعاقة الجنون بني التفرقة (بدأت العقلية اإلعاقة مع التعاُمل
للنظر، الفتًا الفوىضاإلنسانية مشهد كان فقد فقط): فردية بصورة ولكن السادسعرش،
فوكو ميشيل يؤكدها كما — والنتيجة طويلة، ملدة نشاهده حني أيًضا للغاية مرعب ولكنه
الجنون، فكرة أيًضا بل الجنون قمع هي — الجنون» «تاريخ للجدل واملثري الرائع كتابه يف
عن وبعيدة سيطرتنا تحت وجعلها املشكلة، الحتواء طريقة والعزل العزل، وسيلة بابتكار
األقل؛ عىل العقل عرص بداية منذ العقلية اإلعاقة و«نحل» ونصنف ننظم زلنا ما األنظار.
ولكن موجود. بأنه واالعتقاد التفكري عىل قادر عقله ألن فقط موجود أنه ديكارت قرََّر حني
املجتمع نجح فقد وحلها، باحتوائها بالتظاهر تختفي كأنها تبدو املشكلة جعل سياق يف
يَُعدُّ وكان معها. البدني التفاعل إمكانية من رعبنا وحرصه، اإلعاقة من خوفه احتواء يف
عىل الجنون إىل يُنَظر فكان وجوديًة؛ حاالٍت الفدامُة وأيًضا الشديد العقيل ُر والتأخُّ الجنوُن
يتعلَّق «ال فوكو، يقول كما فالجنون، عالج؛ إىل يحتاج ليسكمرٍض ولكن للعقل، نظري أنه
إدراكها.» يمكنه التي بنفسه املتعلِّقة والحقيقة باإلنسان يتعلَّق ولكنه العالم، يف بالحقيقة
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إمكانياتي، حدود فقط ليس العديدة، حاجاته — أراه أن أريد أكن لم ما أراني فووكر
عىل كقدرته لواله؛ أراه أكن لم ما وأيًضا — والعطف فيها الكامنة القدرات أيًضا ولكن
أن منَّا أحد يريد ال أهميتها. تقدير عىل وقدرتي تُنَىس، ال ذكرى بنا تمرُّ لحظة أية جعل
طريًقا بوصفها حياتنا، يف الجنون حاالت لوجود عديدة أهداف هناك ولكْن مجنونًا، يكون
كان حني ورسفانتس، شكسبري عرص العلم، قبل ما عالم ففي الصعب. الذاتي ل للتأمُّ
الجنون كان املكانة، نفس والخربة السماوي والوحي واملنطق والخيمياء الفن من لكلٍّ
… ليواِجه فقط والحزن، لأللم ُولِد الذي اإلنسان اإلنساني. الوجود ظالم يف مباِرش كرمح
يتطلَّب كان منه الغرض ُل تأمُّ وحتى الوجود؟ كابوس يعني أن يمكن كان ماذا املوت!
هذا عرب مرسعة كسيارات كانا العقيل واملرض فالجنون عميقة، نظر ووجهة خاصًة رؤيًة
تقليدية؛ غري بطريقة وتفكِّر غريبًا، تكون حتى مربًرا العقيل االتزان عدم وكان النفق،
بالحديث الحمقى، سفينة يف املجانني أو شكسبري، مرسحيات يف للحمقى يُسَمح كان فقد
الرصيحة اإلنكار وحاالت اليومية حياتنا أهداف تفاهة وبإظهار عقولهم يف يدور ا عمَّ
عقليٍّا. متخلِّفون ألنهم ذلك إخفاء يستطيعون ال فهم اليومية؛ حياتنا يف فيها نعيش التي
خارج العيش عىل وجوههم عىل الهائمون املجانني أُجِربَ الوسطى العصور يف أوروبا ويف
شكل عن يكشفوا لكي السكان؛ لتسلية آلَخر آٍن من يُدَعون كانوا ولكنهم املدن، أسوار
املدينة ضواحي يف املوجودة ووكر رعاية دار فيها ُل أتأمَّ كنُت أوقات هناك املواطنني. حياة

ا. جدٍّ مختلًفا ليس األمر نفيس: يف وأقول فيها، أعيش التي
فوكو، يؤكِّد كما االجتماعي، النظام يَتََحدَّون كانوا عقليٍّا واملتأخرين املجانني لكنَّ
(«تعاَمَل َقَمَعُهْم ثم «فهمهم») يمكن أنه يعني ما (وهو ذلك عىل بناءً املجتمُع وقيََّمهم
محركني بوصفهما والحضارة للتاريخ فوكو رؤية ني تحريِّ كانت أحيانًا وعَزَلهم). معهم»
أخريًا: نظره وجهة فهمت ولكني كبرية، مبالغة فيها أرى كنُت ما وعادًة اإلنساني، للقمع
أن عىل إجباري مجرد من ووكر، مع وجودي مجرد من كبري إشباع عىل حصلت فإذا
عىل تقوم التي الغربية للرأسمالية املحموم السباق يف أقل بشكل سأسهم أنا، كما أكون
تحقيق عىل والرتكيز اآلَخرين، معايري وفق والسري ثمن، بأي والنجاح القطيع اتِّبَاع ِقيَم
فوكو ويؤكِّد .٢٠٠٨ عام يف العاملية املالية األزمة إىل املثال، سبيل عىل أدَّى، الذي النتائج

الجنون. «مواجهة» أو «عالج» إىل نسعى لذا الراهن؛ الوضع ل نفضِّ أننا
مرة: ألول العقلية لإلعاقة كمي توصيف ُوضع عرش السادس القرن أواخر بحلول
وال أباه، أو أمه يعرف وال بنًسا، عرشين عدَّ يستطيع ال كان من هو األبله فالشخص
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األسس النفيس، للطب الروحي األب بينيل، فيليب وضع ،١٨٠١ عام ويف مصلحته. يعقل
املتخلفني عالج يف كبري أمل هناك يكن لم إنه فحيث عقليٍّا؛ املعاقني مع بالتعامل الخاصة
بني (من لهم. املجتمع يقدِّمه ما أقل وهذا الجسدية، بمتطلباتهم الوفاء وَجَب عقليٍّا،
حوايل ،١٧٧٧ إىل ١٧٧١ عام من بباريس اللقطاء األطفال إيواء دار دخلوا طفًال ٣١٩٥١
العمل َل فضَّ إذ تقليديٍّا؛ بينيل يكن ولم عام.) خالل ماتوا منهم، املائة يف ٨٠ أو ألًفا، ٢٥
أن بَيَْد بالجنون، له حميم صديق أُِصيب بعدما الكنيسة، يف العمل عىل الطب مجال يف
أحوالهم وتنظيم سلوكهم تفسري محاولة خالل من عقليٍّا املختلني األفراد مساعدة يف رغبته
تاريخ يف اإلنسانية غري الظروف أكثر من بعٍض إىل أيًضا أدَّت ترصفاتهم عىل والسيطرة
كانت بينيل، يديرها كان التي باريس يف املشهورة العقلية املصحة سالباتري، ففي أوروبا.
منهن خمس كلُّ وتنام الخيش، من مصنوعة فضفاضة سرتات امرأة آالف خمسة تلبس
اللحم من وأوقية العصيدة من قدح عن عبارة اليومي طعامهنَّ وكان واحد، رسير يف
جناح يف العقل» ألفشخص«ضعيفي عىل يزيد ما يعيش وكان الخبز، من رشائح وثالث
كان فظاعًة، أكثر لكنها باريس يف أخرى عقلية مصحة وهي بيكاتر، ويف بمفردهم. واحد
وغالبًا عقليٍّا، املعاقني مع جنب إىل جنبًا املجرمون يعيش كان أيًضا، بينيل عليها يرشف
يف الرؤية هذه أن غري وجوههم. يف والسالح الرضورة، بحكم الطعام، لهم يُقدَّم كان ما
السجون إنشاء بها طمأََن التي الطريقة بنفس األوروبيني، طمأَنَِت الجنون مع التعامل
وآمن منظَّم مجتمعهم بأن املاضية، الثالثني السنوات خالل األمريكيني الناخبني من كثريًا
من مواطن مائة كل من واحد فقىض الشائع؛ هو عقليٍّا املعاقني عزل وأصبح وعادل،

عقلية. مصحة يف الوقت بعض باريس مواطني
املصحات يف األفراد عدد زاد ١٨٩٠ عام فبحلول فرنسا، يف بينيل عىل األمر يتوقف لم
جعل مما جديد فاصل حدٌّ «ظهر فوكو: يقول الضعف. من أكثر إىل األوروبية العقلية
العاقل الجنون أو املعقول، غري العقل — النهضة عرص يف جدٍّا مألوفًة كانت التي التجربة
أدرُك ولكني رومانسية، بطريقة العقلية اإلعاقة تصوير يف أرغب ال أنا مستحيلة.» —
ونفيس، ووكر فهم ملحاولة طريقة فهو املتناقضة؛ الكلمات بني الجمع هذا يعنيه ما

معروف. اتجاه له ليس ولد وراء بالسري الكالم، يستطيع ال ولد إىل باالستماع
كانت التي العاقلة املؤسسات رؤية مع تتعاَرُض لإلعاقة بديلة رؤية ببطء تبزغ بدأت
منع إيطاليا، ففي عقليٍّا. املعاقني عىل السيطرة يف والرغبة والبريوقراطية العزل عىل تقوم
ذلك يفعل أن قبل العقلية املصحات نزالء مع السالسل استخدام كياروجي فينتشنزو
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بوصفه بالجنون املصاب الفرد «احرتام يقول: كياروجي وكتب عقد، من يقرب بما بينيل
معاملة — هذا تحقيق أجل من والسعي ساميًا.» أخالقيٍّا وواجبًا طبيٍّا التزاًما يَُعدُّ إنسانًا
مثلهم، فيه ومساهمني املجتمع أعضاء بقية مع متساوين أفراًدا، بوصفهم عقليٍّا املعاقني
— اإلسهام ذلك ماهية فهم يف رغبتنا عدم وعن إسهامهم، دقة أو قلة عن النظر بغضِّ
يتمُّ الذي الكبري َم التقدُّ أحٌد ينكر ال العقلية. اإلعاقة تاريخ يف يكتمل لم الذي السعي هو
املادية النواحي يف كبريًا نًا تحسُّ وحدها املاضية عاًما والخمسون املائة شهدت فقد إحرازه؛
وأشعة كوري وماري املرض، جرثومية ونظرية وليسرت فباستري ووكر. مثل أناس لحياة
التطور، ونظرية وداروين الوراثة، عن مندل جريجور ودراسات وخالياه، وفريكو إكس،
كما عقليٍّا، املعاقني فهم يف هذا كل أسهم الجينات؛ علم وحتى الباطن، والعقل وفرويد
كريمة حياة توفري يف املعاقني حق حول الحديثة القانونية والتعديالت العام التعليم فعل
وما اإلنساني، للنجاح املؤكد الوحيد املقياس هي «النتائج» أن نرى زلنا ما أننا بَيَْد لهم.
،١٩٦٤ عام قريب، وقت ففي نتائج. ق نحقِّ أننا وهِم عىل نحافظ حتى األخطاء نرتكب زلنا
العقلية املصحات يف الظروف ألن عقليٍّا املعاقني من لرجلني صغريًا بيتًا فانيه جان اشرتى
عىل بروسني ليندا قابلت فقط عام ومنذ باالنزعاج. أصابته الغريب) هو وهذا فرنسا، (يف
وعقليٍّا بدنيٍّا املتأخرة كارولني أختها أن كيف يل ورشَحْت تورونتو، يف األيام أحد يف الغداء
من يبلغان اللذين والَديْها، مع البيت يف تعيش تزال ال عمرها، من الثالثينيات يف والتي
خاللها من تحيا طريقة إيجاد أجل من يسعيان يزاالن وال عاًما، وستني أربعة اآلن العمر
فيلم ملشاهدة الرتتيب فإن بروسني، والَدْي إىل وبالنسبة دونهما. من سعيدة حياة كارولني
أسبوعني. ملدة إجازٍة يف للذهاب التخطيط مثل ًدا معقَّ أمًرا يَُعدُّ الجمعة ليلة يف السينما يف
إىل تشري والفكرة الدمج، فكرة عىل يقوم اآلن املطروح «النموذج بروسني: قالت
قادرة تكون لن أختي ألن معني؛ حدٍّ عند هذا سيتوقَّف ولكن املجتمع، يف املعاق دمج
من مختلفة أنها ا جدٍّ الواضح من املثال، سبيل عىل املجتمع. من جزءًا تكون أن عىل أبًدا
نظرات الناس إليها فسينظر الشعر، تصفيف صالون إىل أخذتها فإذا البدنية، الناحية
عىل تحصل أن لها ع نتوقَّ أن املعقول من أليس إليها؟ بالنسبة عادل هذا فهل استغراٍب،
محاولة يف عاًما عرش ثمانية قضينا الغريبة؟» النظرات تلك دون تريدها التي الشعر ة َقصَّ
إىل يصلون حني عرشة، الثامنة سن يف ثم العامة، املدارس يف ووكر مثل أشخاص دمج
من ووكر سينجو الدمج. عن شيئًا يعرف ال مجتمٍع إىل نخرجهم الثانوية، املرحلة نهاية

املجتمع. يف «للدمج» األساس من صالًحا ليس ألنه املصري؛ هذا
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مدينة يف قليلة للمعاقني صة املخصَّ الطبية الخدمات زالت وما كثرية، األخطاء هذه
عرشين العمر من البالغة وودزورث، جوليا عىل كان إنه حتى بساسكاتشوان، ساسكتون
إريك؛ وأبيها بام أمها مع تعيش والتي والجلد والوجه القلب بمتالزمة واملصابة عاًما
بام قالت أسنانها. لعالج األسنان عيادة مع موعد لتحديد سنوات» «ثالث مدة االنتظار
الرواد، نحن نكون أن علينا كأن جوليا حياة مراحل من مرحلة كل يف «أشعر وودزورث:
ساسكتون تبعد باملعاقني.» الخاصة الخيارات بعض يف حقيقيٍّا ًرا تطوُّ ألحظ لم ولكني
ابنته ١٩٩٣ عام التمري روبرت خنق حيث بساسكاتشوان، ويلكي رشق فقط ميل مائة
يتحمل يَُعْد لم ألنه عاًما؛ عرش اثني العمر من والبالغة الرباعي بالشلل املصابة ترييس،
وقالت الثانية. الدرجة من قتًال الرتكابه املؤبَّد بالسجن عليه وُحِكم تعاني، وهي رؤيتها
مرشوط: رساح إطالق عىل التمري فيه يحصل لم الذي اليوم نفس يف يل وودزورث بام
مرشوًطا رساح إطالق وُمِنح الحكم (وأُلِغي التمري.» آل مع كثريًا كأرسة، نتعاطف، «إننا
تُحاَكم ال ملاذا هو: ذهني يف يدور زال ما الذي الكبري «السؤال وأضافت: شهور.) بعد
عىل تحصل تكن لم األرسة فتلك باليأس، شعوره بسبب كان األب هذا فعله ما مقاطعتنا؟
موت يف ساهمنا قد مدني، مجتمع يف أعضاء بصفتنا جميًعا، أننا أعتقد املطلوب. الدعم

ترييس.»
الذي املكان يف الصحية الرعاية نظام يديرون الذين أونتاريو، يف املسئولون اآلن
فرتات عىل للقضاء وسعهم يف أقىصما يبذلون كأنهم يبدون أن عىل حريصون فيه، أعيش
بصورة التزلُّج من أتمكََّن حتى جديدة ركبة تركيب أردُت فإذا الجراحات؛ إلجراء االنتظار
املناسب، الطبيب عرفت وإذا أشهر، ستة غضون يف عليها الحصول يمكنني أفضل،
من سنني سبع األمر يستغرق إذن فلماذا أسبوعني؛ غضون يف الجراحة إجراء يمكنني
مناسبة، رعاية فيه ابني يجد محرتم مكان إيجاد أجل من واالستجداء والطلب البحث

بإنسانيته؟ فيه ويشعر
يعيشون وأمثاله ووكر أن أرى حيث أتخيَّله؛ ما كثريًا يقظة حلم هناك األيام، تلك يف
بقعة يف جميل مكان وهو املساعدين، بمعاونة آلرش مؤسسة مجتمعات مثل مجتمع يف
َمن هم ماديٍّا القادرون فقط ليس املكان، هذا يف ألنه الجبال، أو البحر عىل تطل جميلة
الجمال إىل يحتاجون قد الذين أيًضا ولكن بة، الخالَّ املشاهد هذه إىل النظر يستطيعون
املعاقون، ويسكنها القرية هذه يمتلك حلمي، ويف حياتهم. يف منه كثريًا فقدوا ألنهم أكثر؛
واأللفة الصداقة ولكن النتائج، أو املال ليس للنجاح؛ ومعايريهم وإيقاعهم لرؤيتهم وفًقا
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مجتمعهم، يف «يندمجوا» أن عليهم يجب من — الطبيعيني — نحن حلمي، ويف والصحبة.
إىل العودة يمكنني املجتمع، هذا ترك يمكنني ومكانهم. حياتهم إيقاع مع يتكيفوا وأن
للعيش العودة أيًضا يمكنني ولكن إثارًة، األكثر وحتى وطموًحا ضغوًطا األكثر حياتي
طبيعته. عىل يعيش أن غري أخرى مساٍع أي ودون ببطء ووكر؛ يعيش كما ووكر، مع

والطالب، والفنانون، والُكتَّاب، امللحنون، الناس— من الكثري «يرغب» حلمي يف وألنه
درجة عىل الحصول يحاولون الذين األعمال إدارة يف املاجستري درجة عىل والحاصلون
يف — طويلة إجازة يف هم الذين واملديرون والباحثون ص، التخصُّ نفس يف الدكتوراه
أيًضا نحن يمكننا الواحدة. املرة يف ممتدة زمنية لفرتات فيه والعيش ووكر مجتمع زيارة
غرف يف الواحدة، املرة يف شهور أو أسابيع لبضعة ووكر قرية العيشيف برفاهية االستمتاع
سيكون الوحيد والتزامنا ودراساتنا. وفننا عملنا إنجاز عىل يساعدنا املناخ حيث جميلة
يف مرًة أحدهم وبتحميم معهم، والعشاء الغداء بتناول املعاقني عالم يف االندماج محاولَة
املوسيقي والتأليف والرسم والكتابة التفكري نستطيع وقت، من ى يتبقَّ وفيما األسبوع.
أهدافهم، قوا وحقَّ عملهم، أنجزوا قد املعاقون سيكون عندئٍذ ولكن والحساب، والتحليل
لن ولكنهم أفدناهم، مما بكثري أكثر منهم استفدنا قد وسنكون العالم، إىل نظرتنا وا وغريَّ
قلُت، كما هناك. كونه بمجرد للمجتمع، مساهمته قدََّم قد ووكر وسيكون ذلك. يمانعوا

حلم. هذا

∗∗∗

عن أتوقَّف أن قبل به الخاصة الوراثية لالختبارات ووكر إجراء بعد أشهر عدة مرت
والوجه القلب بمتالزمة املرتبطة للجينات فعزلها روين، كيت أكره لم الوراثة. علم كراهية
أن يمكن املبكِّر العالجي ل التدخُّ يف البدء أن يعني مما املتالزمة؛ تشخيص ل يُسهِّ والجلد
تبعدنا املتالزمة ألعراضتلك وراثي عالج إيجاد أن حقيقة أكره ولم وقت. أقرب يف يحدث
جني أن وأكَّدت قابلتُها التي الوحيدة هي كانت روين الدكتورة أن حتى أو أجياًال، عنه

الرسطان. مرض عالج يف دور له سيكون املتالزمة تلك
طولها حروف سلسلة من حرف يف ً خطأ اختُِزَلْت ابني حياة أن فكرة هو كرهته ما
علم بها يتسم التي الحتمية تلك وكانت صغري. واحد نيوكليوتيد يف حرف، مليارات ثالثة
كتب الشعور. نفس لديهم كان بارزين وراثة علماء قابلت وقد يضايقني، ما هي الوراثة
األشخاص وأحد البرشي، الجينوم مرشوع إنشاء يف ساَعَد الذي األعمال رائد فينرت، كريج
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كامٍل، نحٍو عىل به الخاص التسلُسل لتحديد بهم الخاص الجينوم خضع الذين القالئل
الجينات، تصنعنا «لم حياة»: شفرة «فك بعنوان التي الذاتية سريته يف الشأن هذا يف يقول

وعقًال.» جسًدا
كتاب مؤلِّف — نوبل دينيس اسمه شهري وراثة عالم هناك أكسفورد، جامعة يف
من إنه قال إذ ذلك؛ من أبعد ذهب — الجينوم» وراء فيما األحياء علم الحياة: «موسيقى
َلْت توصَّ كما ما، طفرة بحدوث ٍ معنيَّ جنٍي ارتباَط د نحدِّ أن التجريبية الناحية من املمكن
أنه األمر هذا خالل من الناس ر تصوَّ إذا ذلك، خالف «لكن الباحثني، من وزمالؤها روين
أن اتضح لقد صحيحة.» غري نتيجة إىل قفزة فهذه الجني، ذلك وظيفة تحديد باإلمكان
— البرش يف الجينات وظائف علم ولكن ع، املتوقَّ من بكثري أبسط البرشي الجينوم تركيب

أحد. أي ره يتصوَّ مما كبرية بدرجة تعقيًدا أكثر — الفعلية الجينات عمل طريقة
من وحدها، الجينات نتاج بوصفهم البرش فهم أن نوبل، يؤكِّد كما أهمية، واألكثر
أكسفورد جامعة من بالتليفون أخربني لألمور. تسخيًفا يَُعدُّ فوق، فما النيوكليوتيدات
نتاج مجرد أنه عىل اإلنسان لفهم واألخالقية االجتماعية التداعيات «تَُعدُّ صباح: ذات
يل «يبدو وأضاف: الفتة. فصيحة إنجليزية بلكنة يتحدَّث كان عميقة.» فوق فما للجينات
وما الجينات نتاج اإلنسان كون فكرة لجاذبية نتيجًة ظهرت التي األساسية اآلثار أحد أن
من يجرِّده فهو البرشي، الجسم أرسار يكشف كما أنه هو الوراثة، بعلم الخاصة فوق

إنسانيته.»
ولدي، جسم يف عنه أبحث كنُت الذي الغريب الدقيق اليشء — العقل يخص فيما
له عالقَة ال أنه نوبل دكتور أكََّد فقد — املشتتة املعلومات بعض عىل فقط ألحصل
«عىل قائًال: وأوضح عليها، ا مرصٍّ كان نوبل ولكن خالفية، نظر وجهة وهي بالجينات،
ال فأنت بها؛ عالقة أية له ليس فالعقل بها، املرتبطة والجزيئات العصبية الخاليا مستوى
ودون فيها، نوجد التي االجتماعية الشبكات فهم دون القصدية فكرة فهم حتى يمكنك
الشبكات يف الجسم، خارج يقع العقل أن سنجد إننا رأيي ويف بعض. مع بعضنا تواصل
الذين والطاويني، «البوذيني رؤية يتبنَّى وكان والثقافية.» االجتماعية للحياة العصبية

عملية.» بل شيئًا، ليس العقل أن فكرَة يعتنقون
لكنه رائع مخزن البرشي «الجينوم األيام: أحد مساء ماكينيس روديريك يل قال
لألبحاث الكندية املعاهد يف الوراثة قسم رئيس يعمل ماكينيس كان للمعلومات.» ي رسِّ
بالبحوث للسقف ميلء ومكتبه بني، شعر رأسه ويمأل وودود، طويل رجل وهو الطبية،
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جديد أبحاث ملركز العلوي الدور يف الذي مكتبه، وخارج أرسته. وصور والكتب العلمية
الكمبيوتر. أجهزة عىل الوراثة باحثي من عرشات يَنكبُّ كان تورونتو، مدينة وسط يف
«الوراثة وكتاب العلمية واملجالت األبحاث يف ينظر كان يتحدَّث، ماكينيس كان وبينما
يف شاَرَك والذي املجال، هذا يف الرئيسية املراجع أحد وهو السابعة)، (الطبعة الطب» يف
أن رصاحًة اعرتََف ولكنه له، كتاب إىل يرجع طبيبًا أن العادة غري عىل وأدهشني تأليفه،
من يجعل أمٌر املعلومات، تلك إليه تشري ما د وتعقُّ املعلومات، بها ر تتطوَّ التي الرسعة
وأشار نادًرا. العالجي املجال يف التقدُّم ويجعل إجماله، عىل املجال استيعاب املستحيل
هذا ويعود العلماء، عرفه «جيني») (أو جزيئي مرض أول هو امِلنَْجِيل الدم فقر أن إىل
الوراثة علماء ويتفق بعُد. عالج له يُكتَشف لم مضت، سنة ستني وبعد .١٩٤٩ عام إىل
تبلغ والتي — البرشي الجينوم يف للربوتينات املشفرة الجينات عدد بشأن عامة بصفة
أخرى جينات ه يوجِّ ر ُمشفَّ غري آَخر جني ألف ٣٢ األقل عىل هناك لكن — تقريبًا ألًفا ٢٥
وهناك الراجعة، التغذية نُُظم ضمن الراجعة للتغذية نُُظم فهناك تفعله؛ أن ينبغي ما إىل
تسلسله العلماء د يحدِّ لم نفسه الجينوم وحتى يوم. كل تُنَرش جديدة وبيانات اكتشافات

َدة.» معقَّ ألنها تسلُسِلها؛ تحديد نستطيع ال مناطق هناك تزال «ال قال: بالكامل.
طبيعة مع ولكنها الوراثة، علم مع ليست مشكلتي أن بالتدريج ماكينيس أقنعني
الدائمة الطبيعة وهو واألطفال، الوراثي باملرض يتعلَّق أمر «هناك وقال: الوراثي، املرض
األمراض أما منه. تُشَفى لن به، تَُصاَب أن فلحظَة بالطفرات؛ املرتبطة واملشاعر له،
ما هي الوراثي للمرض العنيدة الطبيعة أن وأرى الحياة، مدى معك تدوم فال األخرى،
«فهو وأضاف: لربهة ف توقَّ ثم الوراثي.» املرض خطة وتتغري االنتباه. يسرتعي تجعله
يبدو الوراثي املرض وكان به.» املصابني لألفراد يحدث الذي التغيري عىل بناءً يتغريَّ
أسبوع بعد «أراك يقولون: كانوا ووكر أطباء فمعظم القدر؛ أشكال من ا جدٍّ قاٍس كشكٍل

سنتني.» بعد «أراك يتابعه: الذي الوراثة اختصايص يقول بينما أسبوعني.» أو
قال الوراثة. علم نظر وجهة من لإلصالح، قابل غري هو ووكر؟ عقل عن وماذا
ألَف عصبية خلية كل وتُجري عصبية، خلية مليار ٢٠ عىل املخ «يحتوي ماكينيس:
مستوى عىل املخ نفهم أن املحتمل غري ومن أخرى، خلية آالف عرشة بها ويتصل اتصال،
الفلكية الفيزياء علماء بطريقة إليه النظر علينا سيتعنيَّ وربما الفردية، العصبية الخاليا

نجم.» مليار فهم محاولتهم عند
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يف وأحملق يشء، عىل متكئًا للوراء بظهري أرجع غريب. نحٍو عىل مريًحا هذا أجد
ل. وأتأمَّ ووكر لعقل العشوائية الومضات

ووكر. إىل الحديث أواصل بيضاء، نقط به الذي األسود الفضاء إىل الحديث أواصل
يحتاج الذي فأنا أتكلم، وأنا إيلَّ السماع مواصلة إىل بحاجة َمن وحده ووكر ليس وبالطبع

ذلك. عن ْفُت توقَّ إذا سيحدث مما وأخىش ووكر، إىل الحديث مواصلة إىل

∗∗∗

رنني أشعة لعمل فتقدَّمت عقله، استكشاف أخرية مرة حاولت بعُد، فيما اتضح كما
الحضوَر منَّا طلبوا أشهر ستة وبعد ملخه، عميقة صورة وهي مخه، عىل مغناطييس
املرىضبتورونتو، األطفال مستشفى املغناطييسيف الرنني قسم إىل صباًحا الثامنة الساعة
نهاية يف للمستشفى، الواسع القبو يف املغناطييس الرنني قسم يقع لنا. املألوف املكان
جميع حوائط مثل فاتًحا، أزرق أو أصفر أو بيج الحوائط لون وكان ا، جدٍّ طويلة ردهة

املستشفيات.
بعد أي والنصف، عرشة الحادية الساعة وبحلول الحارضين، أول وووكر أنا كنُت
بالسخط املرء يشعر العادية األحوال يف الطبيب. بانتظار نزال ال كنَّا ونصف، ساعات ثالث
إن حتى وذلك سلًفا، محدَّد املوعد أن مع ونصف ساعات ثالث ملدة الطبيب ينتظر حني
لطفل والرضب الحاد الرصاخ من ونصف ساعات ثالث لكن طبيعي. طفل لديه كان
الفهم هذا يصل لم ولكن االستقبال، موظَِّفي وجه يف يصيحون اآلباء تجعل تجربة معاق

البالد. يف أطفال مستشفى أفضل حتى املستشفيات، مسئويل عقول إىل بعُد
امللكي األزرق الطبي اللباس ترتدي كانت شابة تخدير طبيبة حَرضْت النهاية يف
إجراء قبل ووكر يعالج الذي القلب طبيب من حديثًا تقريًرا تريد أنها وأبلغتني املعتاد،

املغناطييس. الرنني أشعة إلجراء له املطلوب العام التخدير
سنوات، منذ قلبه نفخة اختَفْت حال، أي وعىل ذلك. مني أحٌد يطلب «لم بداهًة: قلُت

فعليٍّا.» موجودة غري وهي
حديث.» تقرير إىل أحتاج زلُت «ما قالت:

بإمكانك الوقت؛ ذلك يف بتخديره وقاموا أسنانه، لتنظيف شهر منذ هنا كان «ولكنه
سجله.» يف ذلك عن البحث

كاٍف.» غري «هذا
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أنه متأكِّد وأنا املستشفى، يف هنا طبيب فهو األسنان، بطبيب االتصال «بإمكانك
األمر.» ح سيوضِّ

األسنان.» بطبيب االتصال أستطيع «ال
آَخر موعد لتحديد أسابيع سبعة أو ستة أو خمسة وانتظرنا البيت، إىل ذهبنا لذا
موجودة استمارة من نسخة عىل حصلُت األثناء هذه ويف املغناطييس، الرنني أشعة إلجراء
ويعرفه بالفعل، أعرفه كنُت ما كلَّ القلب طبيب فيها َن َدوَّ استمارة وهي ملفه، يف بالفعل
مفادها نتيجة إىل ْلُت توصَّ وحينئٍذ لها، تأثري ال ووكر قلب نفخة أن أيًضا، آَخر طبيب كل
ولم أفزعها الشكل؛ غريب الصغري ابني إىل النظر مجرد أخافها الشابة التخدير طبيبة أن

طبيعي. غري هو درجة أي إىل تَْدِر
املرة، هذه ازدحاًما أكثر كانت االنتظار وحجرة أخرى، مرة ساعات ثالث انتظرنا
نسخة من عاٍل بصوٍت سنوات خمس العمر من تبلغ كفيفة بنت تقرأ للنظر: لفتًا وأكثر
أنا ممرضة أدخلتنا النهاية، ويف األمثال. ِسْفر من اإلنجيل، من برايل بطريقة مكتوبة
خدَّروه النهاية ويف أخرى، حجرة إىل ثم أخرى، حجرة إىل ثم أخرى، حجرة إىل وووكر

املغناطييس. الرنني أشعة له وأجَروا
وجد، ماذا يخربني بأن وأعصاب أشعة طبيب إقناع من تمكَّنُْت أسابيع ثالثة بعد
عاداته من وكانت ودقيق، وأنيق مسمرَّة برشته فرنيس، رجل وهو رايبود، اسمه كان
األعصاب علم يف ص املتخصِّ غري تُرِبك عادٌة وهي قليلة، كلمات يف كثرية معلومات إجمال
مغناطييس. رنني أشعة إجراء إىل أيًضا بحاجة أنني تدريجيٍّا أفكِّر بدأت أني لدرجة مثيل،
لخالياه كاٍف مياليني غمد لديه وكان عصبي، ليفي بورم مصابًا ووكر يكن لم
الفسيولوجي.» وليس الوظيفي، املستوى عىل مشكالته «توجد الطبيب: وقال العصبية،
هذا (يرجع املخ فسيولوجيا عن الكثري األعصاب أطباء يعلم بينما أنه يف املشكلة تكمن
كيفية عن ا جدٍّ القليل يعرفون يزالون ال فإنهم املغناطييس)، الرنني أشعة إىل كبري حدٍّ إىل

الكيميائية. العصبية الناحية من املخ عمل
مخه؟» يف طبيعية غري أمور أي هناك «هل سألُت:

الكثري.» «نعم،
هذا؟» تأثري ما تعرف «هل

الطبيعي غري املخ يعني وقد طبيعي، غري مخ أو طبيعي مخ لديك إما فأنت «ال،
شديًدا.» ًرا تأخُّ أو كبرية موهبة
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السخرية. باب من هذا قلت أني أقرُّ بشدة؟» موهوب ووكر «هل قلُت:
«ال.» بجدية: رايبود الدكتور عيل ردَّ

ولكن كذلك، ومتعاِونًا لطيًفا، رجًال كان فرايبود النحو. هذا عىل املحادثة استمرت
ربما الشديدة، بالَحرفية يلتزم كان الذي مخه فتح فيها أريد كنُت أوقات هناك كانت
وال يعلم، كان بما االلتزام فقط يريد كان فهو خطأه؛ هذا يكن لم بالطبع بفأسصغرية.

ووكر. مخ غور سرب يصعب كان التخمني، دون أنه بَيَْد التخمني، إىل يلجأ أن يريد
بابني. الخاصة املغناطييس الرنني ألشعة صورًة عيلَّ عَرَض ثم

بني تربط بيضاء مادة من شبكة وهو ؛ الثََّفِنيِّ للجسم وأسود أبيض صورة وهي
من كثريًا نسمعها عبارة هذه — األعصاب أطباء ويعرف للمخ، واأليمن األيرس النصفني
ويمكن ، الثََّفِنيِّ الجسم عن نسبيٍّا القليَل — بالشجاعة يتَِّسمون علماء وهم األعصاب، أطباء
طبيعية بطريقة يعيشون البرش أن ثبت وقد الجزء، هذا دون من الجرابيات تعيش أن
رايبود: وأضاف إليه. تحتاج الثدييات عامة بصفة ولكن تركيبه، يف كبري تلف وجود مع
التي العصبية األلياَف العصبية املحاور من حزٌم تَُكوِّن — عصبية محاور من يتكوَّن «هو
عصبي، محور مليار مائة — العصبية الخلية جسم عن بعيًدا الكهربية النبضات ل توصِّ
األصابع.» وأطراف بالرؤية الخاصني الجزأين عدا ما املخ، أجزاء من جزء بكل ويرتبط
فيه بََدا طبيعي؛ ثََفِنيٍّ عريضلجسم لقطاع جانبيٍّا منظًرا الطبيب أمامي عرض البداية يف
حيوان شكل عىل طويل بالون أو الشكل، هاللية بحرية مثَل رؤيته استطعت الذي الجزءُ

أبيض. سهل يف
مثل يبدو يكن لم والذي ، الثََّفِنيِّ للجسم مشريًا لووكر أشعة صورة عيلَّ عرَض ثم
صغرية بركة به لتيار رفيًعا مجًرى يشبه كان بل دشهند، كلب شكل عىل بالون أو بحرية
الثََّفِنيِّ َعْرضالجسم من جزء إنه البازالء. نبات من وحيًدا برعًما أو محالًقا، أو نهايته، يف

الطبيعي.
هذا «إذن قليًال. ألهث أني وأدركت عيلَّ، والرسيع السيئ تأثريها وصف الصعب من
تنسيق يف هذا يؤثِّر التحديد وجه عىل ابنك، مخ يف االتصال يف نقًصا هناك أن يعني
خدمة يف مشِرتك ووكر فمخ املخ؛ إنرتنت هو الثََّفِنيُّ والجسم املخ.» نصَفي بني الوظائف
ال نحٍو عىل منظَّم غري فعقله الرسائل، توصيل يف وتخطئ تتعطل، ما دائًما رديئة إنرتنت

إصالحه. يف أمل
والحلق واللوزتني لسانه املغناطييس؛ الرنني أشعة يف يشء كل رؤية استطعُت
صورته هي هذه كانت املكتمل. غري الضعيف مخه وظالل الصغرية وجمجمته والفقرات
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واالستدالل، باالستنتاج مباِرشة، غري بصورة ولكن كانت، كما عقله، حالة أراني إذ تماًما؛
رؤيته أستطيع ولد الضوء. حجب ملا املتبقية الظالل فيه، املفقودة األشياء يل ًحا موضِّ
يشء كل ومثل أحيانًا، الحب مثل فقط. منه ى تبقَّ ما فيه أرى هدوء، حالة يف الغالب يف
غريبة قديمة خريطة خريطة، إىل النظر ومثل مهم، أنه لدهشته فرتة بعد للمرء يتضح
فقط لألسف، كنز يوجد ال أخرى. زمنية فرتة من ذلك؛ من أبعد حتى أو أخرى، حقبة من

ملخ. مغناطييس رنني أشعة يف تساؤالت،
وأسماء يتحدَّث، كان رايبود أن أدركُت وبالتدريج األشعة، صور يف تهت أني بد ال
فمه من بيُْرسٍ تنساب كانت الوسطى العصور إىل ترجع أنها تبدو كانت التي املخ أجزاء
كبرية، نخاعية دماغية تجاويف فلووكر ووكر، لرأس أخرى صوًرا يعرض كان بينما
لديه وليس بيضاء، مادة املخ من املائة يف «خمسون الطبيعي. النطاق داخل ولكنها
سيما وال وللُحَصني، ما.» حدٍّ إىل صغري األمامي املخ إن أقول: أن ويمكن ذلك، من أكثر
هذه، للمخ الرمادية املادة إن للغاية. قليلة تجاعيد أو أخاديد ، اإلِنِْيسُّ الصدغي الفص
بها نقوم التي واالرتباطات أفكارنا محتوى فيه ينشأ الذي املكان هو املجعد، السطح
ووكر لوجه الذهنية والصورة الصناعي، اللبن مسحوق برائحة الخاصة الذكرى (مثل
اللبن مسحوق رائحة (تجعلني وهناك هنا املحتوى البيضاء املادة ل وتوصِّ يبكي)، وهو
مادة ووكر لدى أن رايبود أوضح ذلك، عىل عالوة مخيلتي). يف ووكر أرى الصناعي
عنده، سليًما املعلومات توصيل نظام كان لو فحتى لذا الناس؛ معظم من أقل رمادية
قال أنه رايبود اعرتف — «فاملخ األساس. من بدائيٍّا محتواه يكون أن ا جدٍّ املرجح فمن
للغاية.» صغري — يصفه كان الذي الطفل وبني بينه مسافة هناك تكون لكي «املخ» عنه
التي الفسيولوجية املشكالت كل فرغم املشكلة؛ وصف الصعب من كان ذلك، عدا وفيما
الكهربائي ونشاطه ووكر مخ يف الوظيفية فاملشكلة املغناطييس، الرنني أشعة أظهرتها

مرئيني. غري كانا املهدر،
يكن لم ولكن يل، ووكر يكشف قد أنه أمل عىل النهاية، إىل ووكر مخ فحص ْلُت أجَّ
بنفيس. عرفته مما أكثر العالم، له يبدو وكيف ووكر هو عمن يل يقوله ما مخه لدى
صحبته، يف دقائق عرش يف معرفته أستطيع مما أقل املتقدمة األشعة صور يل وأفصحت
واٍف فني تقرير فهي دقيقة. تفاصيل تبني أو متقدمة معرفة أي الصور هذه تعطنا ولم
عىل رايبود، قال يكفي. بما معمقة غري أنها لنا فائدتها عدم منبع وليس املخ، أجزاء عن
بالكامل.» اإلنرتنت شبكة إيقاف يف تتسبَّب أن فقط واحدة ملشكلة «يمكن القياس: سبيل
كلب. مخ بصور — هذا أختلق ال أنا — الكمبيوتر شاشة عىل املوجودة الصور وقاَرن
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تشغيل يستطيع ال ولكنه لديك، اللذان االنفعايل الذكاء ونفس الذاكرة نفس «للكلب
هذه للكالب فليس جيًدا؛ السياق فهم أو الحسابية العمليات إجراء يمكنه وال كمبيوتر،

األمامية.» الجبهية الفصوص
الفصوص.» تلك لديه ووكر «ولكن له: قلت

مسار هو السبب يكون أن ويحتمل جيًدا.» اتصاًال مًعا متصلة تكون ال قد «ولكنها
تُنَقل أن املفرتض من يكن لم أماكن إىل املخ من صغرية أجزاء نقل إىل يؤدِّي الذي ،RAS
طائل. بال أخرى أماكن يف البناء وتقلِّل داٍع، بال ما أماكن يف الخاليا بناء يف فتفرط إليها،
واألجزاء الحويف، الجهاز األجزاء: كل ووكر فعند األعضاء؛ باكتمال مرتبط غري أمر وهذا
األجزاء حتى ولديه ع، والتوقُّ املعالجة وأجزاء الثانوية، األجزاء ولديه الجسدية، الحسية
وأطباق اليشء، بعض ضعفها من بالرغم باملخ، الخاصة االرتباط بعمليات تقوم التي
تضع لكي — هذا بكل تفعل ماذا تعرف لكي «ولكن بالذكاء. عادًة املرتبطة الرادار
لديه وهو الوظائف، من ثالثة طبقة إىل تحتاج — الصحيحني واملكان الوقت يف األشكال

املناسب.» بالشكل تعمل ال ولكنها الوظائف، تلك كل
يعالج كان الذي األعصاب طبيب مان، روبرت الدكتور من أسابيع عدة بعد علمُت
املستوى عىل العصبية، الخاليا يف الغالب يف موجودًة كانت لووكر العقلية العيوب أن ووكر،
فهمه. عن ناهيك إليه، ل التوصُّ العلم يستطع لم الذي املستوى أي الكيميائي؛ العصبي
لديهم الذين األطفال بعض أن إىل تشري التي الجديدة األدلة بعض هناك إن مان: وقال
آلية يف مشكلة حدوث عنه ينتج مما طبيعية، غري مخية جذوع لديهم مشوَّهة وجوه
عملية عليهم ب يُصعِّ وربما بالسعادة، الشعور عليهم ب يُصعِّ مما امتصاصالسريوتونني؛
— أخرى مرة العبارة هذه تكرَّرت — املخ عن الكثري نعلم ال «لكننا مان: وقال التعلُّم.
العصبية ات التغريُّ من كثرية أنواع وهناك بسهولة. العصبية املسارات رؤية نستطيع فال
املخ طبيعة إن نسلكه.» أن علينا الذي التايل املسار هو وهذا ووكر، مخ يف الكيميائية
الجييل مثل ا جدٍّ لزجة املخ مادة أن مان أوضح حوله. تُجَرى التي العلمية األبحاث تعوق
قابًال تجعله التي الكيميائية املواد أن كما الطبيعية، حالته يف ترشيحه يستحيل بحيث
ال للجسم، الدموي املخي الحاجز وبسبب داخله. الكيميائية العصبية املواد تغريِّ للتجزئة
وهو الشوكي، النخاع سائل وحتى الدم. عينات يف الكيميائية العصبية املواد هذه تظهر
الرضوري التخدير ه يغريِّ املخ، يف الكيميائية العصبية املواد لدراسة محتملة أخرى طريقة
للدراسة. يخضع أن يريد ال ووكر مخ أن لو كما األمر يبدو األول. املقام يف السائل لسحب
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وكان عمره، من األربعينيات يف الشباب عالمات عليه تبدو رجًال مان دكتور كان
دار عن ا جدٍّ بعيًدا يكن لم املدينة، حافة عىل مكتب ولديه رسمية، غري مالبس يرتدي
كثري كان فقد الدار؛ تلك إىل يُستدَعى كان ما وكثريًا ووكر، فيها يعيش كان التي الرعاية
ولكنَّ النوبات، هذه من ووكر يعاني يكن لم الغالب يف نوبات. من يعانون النزالء من
ما، شعوٍر إلحداث ملحة حاجة يمثِّل إنه رأيي «يف مان: قال لغًزا. يمثِّل كان لنفسه إيذاءَه
كان ولكن باإلحباط.» شعوره عىل عالمات هناك أن أرى سار، غري أم سارٍّا أكان سواء

تخمينًا. هذا
منها.» ميئوس حالة أنه «يبدو قلُت:

بكريسٍّ يسري طفًال قابلَت فإذا إيلَّ؛ بالنسبة منها ميئوس حالة توجد «ال مان: قال
بطًال.» تكون أن منك مطلوبًا وليس رائع. بعمل قمَت قد فأنت يبتسم، وجعلته متحرك
لدراسة اآلن نفسه َكرََّس وقد زواجهما، بداية يف بالرسطان ماتت قد زوجته كانت

أخرى. إىل لها حلَّ ال مسألة من حياته فانتقلت املعاقني. األطفال مخ

∗∗∗

فهمه، باإلمكان يكن لم وإذا فهمه؟ يمكن ولًدا ووكر كان هل فهمه، يمكن مخ دون من
أقصده. ما تلحظ لم جوانا ولكن البيت، يف الوقت طوال ذلك عن أتحدَّث كنت قيمته؟ فما
طوال البيت يف ووكر وجود دون ومن أمه. هي وكانت وحسب، عليه هو ما عىل ووكر كان
أكثر واالهتمام أخرى، مرة الكتابة جوانا بدأت حياتها، من دقيقة كل يستنفد الوقت،
عقلها، يف املفتقد الولد تركه الذي التأثري عن أتساءل كنت لذا الرياضة؛ وممارسة بهاييل،
وأحجية إيدج، وبرين والسودوكو، املتقاطعة، الكلمات إىل اضطراريٍّا لجأِت جسدها. ويف
تسلية أي «الرصخة»، مونخ للوحة قطعة ألَفْي من املكوَّنة الضخمة املقطوعة الصور
أشاهدها وكنت الجنون»، «تاريخ فوكو كتاب قراءة أنا وحاولُت شديًدا. انتباًها تتطلَّب

بامللل. تشعر كانت هل نفيس يف وأتساءل املقابلة، الغرفة من خفيًة
حني الحياة قيد عىل للبقاء طفولته يف ووكر مساعدة من جدوى هناك كانت هل
عىل . قطُّ ذلك يذكروا لم فإنهم كذلك، األمر كان وإذا حياته؟ صعوبة مدى األطباء أدرك
يجاِهد كان حني ووكر، حياة من األوىل األيام يف األمر، واقع ففي تماًما؛ ذلك من العكس
بذل عىل التشجيع سوى األطباء من أتلقَّ لم الحياة، قيد عىل والبقاء وزنه زيادة أجل من
«نريد آذاني: يف ترن ساوندرز، نورمان األطفال، طبيب كلمات زالت وما الجهد، من املزيد
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أنني من الرغم عىل ذلك، نريد فعًال أننا واتضح كذلك؟» أليس يعيش، أن الولد لهذا فعًال
الوقت. ذلك يف ذلك من متأكًِّدا أكن لم

متالزمة حالة صوا شخَّ َمن أول الوراثة أطباء فريق عضو بلومربج، بروس دكتور
مدار عىل مشاِبهة وراثية مشكالت بشأن اآلباء إىل استشارات يقدِّم والجلد، والوجه القلب
بأن ويقرُّ بكاليفورنيا، أوكالند يف بريمننت كايزر مستشفى يف معظمهم عاًما، ثالثني
الجزع شديد الوالد كاآلتي: املشهد معي ر تصوَّ ملهنته. االفرتايض املوقف هو التفاؤل
الخوف، منه وتملَّك الليل طوال اإلنرتنت شبكة يف البحث أنهكه شديدة، إعاقة معاق لطفل
«يف بلومربج: يل قال بعُد. مصريها يتحدَّد لم ومعلَّقة مستقرة غري الصغري الطفل وحياة
يكون وأن اآلباء، إىل متفائلة نظرة نقل إىل أحتاج توازن، نقطة ق أحقِّ لكي األحيان، أغلب
تبتسم. أن لك وأيرس النظرة، تلك تنقل أن لك وأيرس باألمل. متعلِّقني نفسه الوقت يف اآلباء
سياسة األطباء يختار رأيي يف لذا صعب؛ أمر فهذا املرىض. مع األمور هذه عيلَّ ومرت
األقل فعىل املشكلة، حلَّ الطبيب يستطع لم فإذا أحيانًا.» بالحقيقة املصارحة من الهروب
هذا مثل مع االستمرار عىل اآلباء بلومربج حثَّ إذا لكن ويطمئنهم. اآلباء عىل األمر ُن يُهوِّ

جحيم. يف الدائم بالعيش عليهم بالحكم يخاِطر فإنه الطفل،
يف مكتبه يف الصباح ذلك يف بلومربج يل قال أيًضا. مصطنعة املعضلة هذه لكن
لها املعاق الطفل حياة أن لقبول استعدادنا عدم يف تكمن الحقيقية املشكلة إن أوكالند:
الطرق. بشتى عنها تبحث أن القيمة هذه تطلَّبَْت إذا سيما ال هي؛ كما حقيقية قيمة
التي الصعوبات من الرغم عىل نعمة، معاق طفل تربيَة األرس تجد ما «كثريًا وأضاف:
فكرة عن تتخىلَّ أن املهم جديدة، قدرات وتُظِهر جديدة، عالقات تُنِشئ فهي تالقيها.

الحايل.» بالطفل وتقبل املفرتض الطفل
صغري، ولد وهو بالعمى عينيه إحدى أُِصيبت فلقد الطبية؛ باملأساة علم عىل بلومربج
أعىل عىل ويحصل طبيبًا يصبح لكي وكافح األسمدة، رش يف والده يساعد كان بينما
نفرتض أن منَّا لتكربُّ «إنه قال: العالم. يف الجامعات أفضل بعض من العلمية الدرجات
إعاقة تَُعدُّ فهذه ،٦٠ ذكائك ُمعامل كان فإذا الطبيعية. الحالة من أدنى الحاالت هذه أن
هذا بل به، بأس ال فهذا املهاجرين، من مزرعة عامل كنت إذا ولكن مجتمعنا، يف كبرية
حالة هي ابنك، يف تصفها التي اللفظية غري النشوة حالة بأن إذن يقول َمْن أيًضا. كثري
عىل القدرة أن نرى أن كبري منَّا لتكربُّ إنه هذا؟ يقول َمْن الطبيعية؟ الحالة من أدنى
قادرة ليست السكويا فشجرة يهم، ما كل هي فليست يشء؛ أهم هي حولنا بما الوعي
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األمر يتطلَّب وال هذا، من أروع هناك وليس أهميتها، لها ولكن حولها، بما اإلحساس عىل
الطفل تربية صعوبة من أقلِّل أن أريد ال أنا أمامها. مشدوًها أقف حتى فيها التفكري مني
هذا عىل ترصفنا يخلق حيث كمجتمع، إليه وصلنا الذي الوضع إىل يشري هذا لكن املعاق،
«أقل» أنهم عىل فيهم التفكري تماًما الخطأ من ولكن املواقف. هذه يف خطرية إعاقة النحو
يتعلَّق األمر فليس عنا، مختلفون فقط هم اآلخر. من أهمية أقل أحد هناك فليس منَّا،

أيًضا.» العظيمة باألرواح ولكن فقط، الكبرية بالعقول

∗∗∗

يسألنا فإنه شديدة، بإعاقة مصابًا ما شخًصا نقابل مرة كل يف أننا فانيه جان يعتقد
أماكنهم، يف املعاقني قابلنا كلما أننا فانيه ويرى تحبني؟ هل إنسانًا؟ تراني هل سؤالني:
بشأنهم، الشفقة إىل نتحول ثم وسلوكهم، مظهرهم من نخاف البداية يف إجاباتنا. تتطور
يف نمر حتى منَّا؛ أقل نراهم نزال ال ولكننا واحرتامهم، مساعدتهم مرحلة إىل ننتقل ثم
وإقامة املعاقني من االقرتاب خالل من و«نكتشف، والشكر»، ب «التعجُّ بخربة النهاية

وننا.» يغريِّ أنهم معهم، حقيقية عالقة
املعاق؛ داخل الرب وجه «نرى فانيه، يصفها التي للوعي والعليا األخرية املرحلة يف
وَمْن واملتكربين األقوياء ليخزي «الحمقى اختار الذي الرب، عالمات من عالمة فوجودهم
قيمًة األكثر الواقع يف هم شني ومهمَّ ضعفاء نراهم وَمْن عامِلنا». حكماءَ أنفسهم ون يُسمُّ

الرب.» من أكثر يقربوننا فهم بيننا؛ وقوًة
ووكر، يف القادر الرب وجه أرى ال أني الحقيقة أن بَيَْد فانيه. برب أومن ليتني
ووكر فليس نفسه. الوقت يف ومشوًَّها جميًال برشي، هو ما أرى ولدي، وجه أرى بل
أحاول أن يمكنني ولكن يوم، كل نفسه يرضب أراه أن ل أتحمَّ وال كذلك، أنا وال قديًسا
يف رغبتي قلَّت أبًا، بوصفي قصوري مواجهة يف اجتهدت وكلما ذلك. يفعل ملاذا أفهم أن
فقط وليس مهم، ولكنه بسيط يشء وهي مادية، رابطة بيننا ألن فقط ليس فيه، التفريط
آخذ يجعلني ألنه فقط وليس الشكوى، ومجرد الحقيقية املشكلة بني الفرق علَّمني ألنه
الجميلة األشياء وكل وأصدقائي، وزوجتي وهاييل الوقت أقدِّر ويجعلني بجدية، األمور
ذلك، عىل قادر أني اكتشفُت ألني هو؛ كما فقط أحبه بدأُت لقد ما. يوًما ستزول التي
الوقت يف اعتذار، أو تغيري دون معاًقا، وابنًا متعبًا أبًا نحن: كما نكون أن يمكننا وألننا
يوجد فال يدهشني، العالقة هذه مثل عن ينتج الذي باالرتياح الشعور زال وما الحارض.
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لعملية مشوًَّها أثًرا هو يكون وقد ذهب. أينما معه أذهب فأنا الولد، هذا مع تخطيط
ما تطوير يستطيع ال بحيث قليلني أقرانًا له ولكنَّ الوراثة، عالم نظر وجهة من ر التطوُّ
االجتماعية «الغرائز ل التطوريَة امليزاِت اإلنسان» «أصل كتابه يف نفسه داروين عليه أطلق
من أضعف اإلنسان أن إىل داروين معارضو أشار املهمة.» التعاطف وعاطفة والحب، …
البقاء نتيجَة يكون أن املمكن من إنه تقول منطقية طريقة هناك ليست وبالتايل القرود،
أن … «علينا قال: ذلك. تتجاوز التطور عملية بأن عليهم ردَّ داروين أن بَيَْد لألصلح،
يمكنه — الغوريال مثل — الذي الكبرية، والرشاسة والقوة الحجم ذا الحيوان أن نتذكَّر
هذا يضمن أن يمكن كان اجتماعيٍّا: يكون لن ربما األعداء، كل أمام نفسه عن يدافع أن
تَُعدُّ قد لذا األقران؛ وحب التعاطف مثل الغالب، يف العليا العقلية القدرات اكتساب فعليٍّا

نسبيٍّا.» ضعيف مخلوق من ينشأ أن لإلنسان كبرية ميزة
أتعرف وأن أفهمه، أن وأحاِول آلَخر حنٍي من ووكر عالم إىل أدخَل أن متواضعة: آمايل
وأن حياتي)، باقتحام لهم بالسماح االكتفاء من (بدًال عقليٍّا املعاقني من قليل عدد عىل
إنقاذهم، حتى أو لعالجهم ليس «اآلخرين»؛ يل يمثِّلون الذين املعاقني من خويف أواجه
وبناءً منهم. خوًفا والهروب تركهم يف رغبتي عن أتوقَف حتى معهم أكون أن ملجرد ولكن
رُه تََصوَّ ما نحو قليلة خطوات األمور هذه تمثل أن آمل هذه، والواثقة املتفائلة رؤيتي عىل
التطورية» «األخالقيات املشهور مقاله كتب حني هاكسيل جوليان التطورية األحياء عالم
بًرشا بوصفنا لنا الجلية األخالقية الرؤية إن يقول: هاكسيل كتب حيث ١٩٤٣؛ عام يف
واملعاناة الِخْلقي، كالتشوُّه الكون؛ يد عىل ظلم أنه نشعر بما املعاناة من «تمنعنا لن
عناد الكوني الظلم هذا مثل ويمثِّل لألحباب، املبكر واملوت املادية، والكوارث املربرة، غري
نلغيه لن ولكنَّا مقداره بالتدريج نقلِّل قد فنحن البرشية؛ الحياة يف أخالقيته وعدم الحظ

شهيده. أيًضا ولكنه التطور، وريث هو فاإلنسان بالتأكيد،
الذي العامل أيًضا فهو الحارض؛ وضحية املايض وريث فقط اإلنسان ليس لكن
قلب يف أخالقه وضع فيمكنه … األخرى احتماالته عن ر التطوُّ لنا يكشف قد خالله من

ر.» التطوُّ
خياراتي. ذلك يف بما الكثري، تعكس بمرآة، شبًها أكثر ووكر بل ال آسف، الرب! وجه
بني من بها، أراه أن يمكن اتساًقا أكثرها ذلك ومع طريقة أعظم هذا يمثِّل — إيلَّ بالنسبة
يسيل الذي الحركة مفرط واملجنون البيجل، وكلب الرأس، كضارب كلها: األخرى الطرق
ووكر — الحزين الجميل والولد متقطعة، لفرتات الفضويل والولد بقبقة، صوت مع لعابه

ستيفنز: واالس عنه كتب الذي الربطمان مثل
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تينييس، يف برطمانًا وضعت
تل. أعىل مستديًرا، كان والذي
الفوضوية الربية جعلت وقد

التل. بهذا تحيط
إليه، الربية انتقلت

مقفًرا. يَُعْد ولم حوله، وامتدت
األرض، عىل موضوًعا مستديًرا الربطمان وكان

للهواء، وبفتحة وطويًال
كله. املكان عىل وهيمن

وفارًغا، رماديٍّا الربطمان كان
شجرية، أو طائًرا يرِو ولم

تينييس. يف له مثيل ال

يخفت بدأ لنا. ينري الضوء من كثري هناك يَُعْد لم الكثري، هناك يَُعْد لم أنه أُْدِرك
وسعي. يف ما أقىص هذا ولكن بوضوح،

∗∗∗

املغناطييس الرنني أشعة إلجراء الثانية للجولة عدنا حني أخرى مرة لساعات انتظرنا
وهبوًطا صعوًدا الفاخرة الحمراء األطفال عربة يف ووكر آخذ أخرى ومرة ووكر، ملخ
طاولة إىل وأذهب وأعود، األطول الردهة إىل الباب وخارج وهبوًطا صعوًدا الردهات، عرب

ساعات. ثالث ومرَّْت وأعود، القهوة
املصقول الطوبي الحائط إىل ظهري سانًدا وجلسُت األطفال، عربة تركت النهاية ويف
يتحوَّل حيث مني، قدمني بُْعد عىل يقف ووكر وكان االنتظار. لغرفة املجاورة الردهة يف

خلفه. ما مكاٍن يف أولجا وكانت ركن، إىل الحائط
ويحاول ينظر ورأيته املنزلقة، األطباق كومة مثل ذراَعيَّ بني ووقع عليه أُغِمَي فجأًة
قصًصا سمعت لقد نوبة، من يعاني كان يحدث؛ كان فيما شك يوجد ال نفسه. رضب
ظنَّ وقد والجلد، والوجه القلب بمتالزمة مصابون آخرون أطفال بها أُِصيب نوبات عن
لنوبة تعرَّض قد يكون ربما أنه مرتني يف بها يقيم كان التي الرعاية دار يف املساعدون
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ترتعشان عيناه بدأت ووكر. يخص فيما ، قطُّ هذا مثل شيئًا أََر لم ولكني بسيطة،
كنت الذي وقلبه قليًال، التشنُّج يف ذراعاه وبدأ اإليقاع، بندول مثل وإيابًا ذهابًا وتتحركان
وكان الحناء، أبي طائر قلب مثل برسعة ينبض كان أرجيل، عرب به أشعر أن أستطيع

مرعوبًا. بََدا ، عينيَّ إىل النظر يحاول
ولكني مساعدة؟» إىل تحتاج «هل قائًال: املساعدة الرواق من اآلباء أحد عيلَّ عرض
الضعيف جسمه هدهدة عيلَّ كان أترصف، كيف أعرف كنت بالرفض. برأيس أومأت
عيناه تجدني حني معه أكون وأن الرعشة، تمر حتى معه واالنتظار القوي، جسمي داخل
وُمطَلق عشوائي انطالق قبُل. من هذا يحدث لم دقيقتان، ومرت أخرى. مرة القلقتان

للنوبة. الطبي التفسري هو هذا العصبية: للخاليا
استطعت، ما قدر بهدوءٍ ذراعيَّ بني حملته بايل، يشغل كان ما هذا يكن لم لكن
لم النحو. هذا عىل الوضع سيكون مات، إذا النحو هذا عىل سيكون الوضع أن وفكرت
بقدر منه بالفعل قريبًا كنت فقد ذلك؛ أخىش أكن ولم أفعله، أن يمكن يشء هناك يكن
وال أمل، خيبة أو ع توقُّ وال هواء، وال فجوة ال ابني، وبني بيني فاصل يوجد ال املستطاع؛
وابني. أحيانًا، الضاحك الصامت ورفيقي عليه، املغمى الولد هو، فقط نجاح، أو فشل
ذراعي، بني الجمال هذا أحمل كنت هذا. يعلم كان أنه أعرف وكنت أحبه، أني أعرف كنت

مًعا. انتظرنا ذلك. بعد يحدث أن يمكن يشء أي وانتظرت
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األوىل، الصفحة يف خربًا تايمز» نيويورك «ذا صحيفة نرشت الصباح، ذلك يف (1)
يبحثون الذين األزواج عن الخرب وكان املرىض»، ألرس األنفاس اللتقاط «فرصة بعنوان
ماليني ١٠ حوايل يتوىلَّ واملرىض. املسنني آبائهم رعاية من مؤقت بشكل للراحة فرصة عن
من آَخر شكل أو ألزهايمر بمرض مصاب ما شخص رعاية الشمالية أمريكا من شخص
االكتئاب منها: خطرية، معاق شخص رعاية عواقب أن إىل الخرب ويشري الَخَرف. أشكال
أي ويف و«الوفاة». القلب وأمراض النوم واضطرابات السكر ومرض املرتفع الدم وضغط
أغلبهم يكون (والذين لألبناء يمكن اليوم، يف أمريكي دوالر ٢٠٠ إىل ١٢٠ مقابل مكان
واألبناء املؤقتة. للرعاية مركز كنف يف املرىض آبائهم تْرُك عمرهم) من الخمسينيات يف
من بالرغم معجزات، أنها لو كما هذه الراحة فرتات عن تحدَّثوا الخرب يف ذُِكروا الذين
السيدات إحدى قالت الخدمة. هذه إىل لحاجتهم بالذنب بالشعور اعرتفوا جميًعا أنهم
أنانية، بأني وأشعر أيام. أربعة ملدة أمي أترك حتى جاحدة ابنة «أنا الخرب: يف ذُِكرت التي

جيًدا. الشعور هذا أعرف أوه، عنها؟» بعيدة الوقت هذا إىل أحتاج فلماذا

العارش الفصل

والوجه القلب متالزمات بني األعراضمشرتك هذه من كبريًا عدًدا أن كيف الِحظ (1)
بأسباب ارتباطها من الرغم عىل الحرص)، ال الذكر سبيل (عىل ونونان وكوستلو والجلد،
تصيبني هذه التشابه أَْوُجه يف أفكِّر وعندما كبري، بشكل مختلفة ووراثية كروموسومية
كل فإن الوراثة، علماء طرحه الذي املشهور للنموذج ووفًقا التشتُّت. من حالة الغالب يف



القمر وجه يف الصبي

األمراض بني الوراثة علماء بها يربط التي الطريقة هي هذه مختلٍف؛ تأثرٍي إىل يؤدِّي جني
عدد يف تشرتك املختلفة الوراثية املتالزمات أنواع كل أن بَيَْد املختلفة. والجينات املختلفة
يمكن كيف الوجه. وتشوُّه العقيل ر والتأخُّ القلب أمراض منها والشائع التأثريات، من
من ا جدٍّ كثريًا (وأستغرب التأثريات؟ نفس إىل تؤدِّي أن البرشي الجينوم يف بعيدة ملواقع
أحد العقيل ر التأخُّ يكون حني سيما وال وراثية، عيوب لديهم الذين األطفال تشابُه مدى
اكتشافاته عن الكشف يف الوراثة علم يستخدمه الذي النموذج أن الواضح من األعراض.)
حدوث كيفية يفرس أن من بكثري سذاجة أكثر — ب! الحالة يسبِّب أ الجني مثًال، —
يظهر التي للكيفية الساذج النموذج هل اآلن: السؤال الواقع. يف املعقدة الوراثية التفاعالت

اإلنسان؟ لتكوين ساذج آَخر نموذج إىل سيؤدِّي الوجود إىل اإلنسان بها
داون متالزمة اختبار إطالق أن سيكونوم أعلنترشكة ،٢٠٠٩ عام أبريل ٢٩ يف (2)
والنتائج». البيانات مع التعاُمل يف لديها العاملني دقة «لعدم نظًرا ر؛ سيتأخَّ بها الخاص
الرابع يف أياٍم خمسة وبعد ،٤٫٦٩ إىل دوالًرا ١٤٫٩١ من الرشكة سهم سعر وانخفض
املحلية املحكمة يف األسهم حاميل من جماعية دعوى ُرِفعت ،٢٠٠٩ عام مايو شهر من
هناك كانت لكن ومضلِّلة»، كاذبة «بيانات لتقديمهم ومسئوليها الرشكة ضد لكاليفورنيا

مماثلة. اختبارات ر تطوِّ أنها ِعي تدَّ أخرى رشكات

الحاديعرش الفصل

طاقة عىل وتعرَّفوا صادفوا ْن ممَّ أقابلهم الذين الناس عدد يدهشني ما دائًما (1)
فرتة منذ املثال، سبيل عىل يكتنفها. الذي واإلرباك الطاقة هذه كانتصعوبة مهما املعاقني،
أقف الجبن، صينية عند نفيس وجدُت الكريسماس، أعياد حفالت إحدى يف ببعيدة، ليست
الحاكم كالركسن، أدريان وزوجته، العام، واملفكِّر الكاتب سول، رولستن جون بجوار
اإلعاقة، عن كتب قد سول أن حينها ا جدٍّ وجيزة فرتة منذ علمُت وقد لكندا، السابق العام
إىل مهيبة شخصية وهو — سول يل فأوضح املوضوع، هذا يف للكتابة دفعه عما فسألته
قطعة لتناول يده يمد وهو يل وقال عقليٍّا، معاًقا أًخا له أن — األحوال أفضل يف كبري حدٍّ

حياتي.» يف تأثريًا األكثر الشخص بالتأكيد «كان هفارتي: جبن
عنه: الرد كالركسن تولَّْت حتى يفكِّر، وأخذ إيلَّ بالنظر اكتفى لكنه «ملاذا؟» سألته:
احتواءه اإلخوة كل وحاَوَل معه، التواُصل دائًما يحاولون كانوا وإخوته جون «ألن
وكل إليه. الوصول دوًما يحاولون جعلهم مما ذلك؛ يف فشلوا ولكنهم املجتمع، يف ودمجه
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األمور تسري أن ويمكن األمر.» هذا بسبب تتطور أخذت جون حياة يف األخرى األمور
داون، بمتالزمة املصاب ابنه ميلر آرثر املرسحي الكاتب يتقبَّل لم إذ أيًضا؛ ذلك عكس
ككاتب ميلر تدهور بداية كان األمر هذا أن اد النقَّ من عدد وذكر وجوده، أنَكَر إنه حتى

مرسحي.

الثانيعرش الفصل

املساعدين، عىل فقط األمر يقترص وال آلرش، مؤسسة يف أخالء هناك دائما (1)
النزالء إىل يمتد ولكن طويل، يوم عمل بعد البلدة يف للرقص يذهبون كانوا ما كثريًا الذين
يف متقدِّمة للمعاقني رعاية ُدور هناك هولندا، يف متزوجني. كانوا بعضهم إن بل أيًضا.
يحدث وال محرتفني، للجنس بمدلكني منتظمة بصفة االستعانة فيها يتم الجانب، هذا
بدنية، إعاقة معاًقا كنَت إذا «هنا، جاري: قال فرنسا. يف أو آلرش مؤسسة أفرع يف هذا
يكون أن الفرنيس للنظام أراد مالك.» فأنت بدنية؛ أو جنسية احتياجات لديك فليست
جديد: يشء أي من أُصدم أن عادتي من ولكن البداية، يف ُصِدمت بأني أُقرُّ مرونًة. أكثر
ينبغي ملاذا لكن الفزع. أصابني ما، يوًما ج يتزوَّ قد ووكر أن بعضهم إيلَّ أشار مرة أول
ُمتعة من حرمانه يتعنيَّ فلماذا بالفعل، ا جدٍّ كثرية ُمتَع من تمنعه فظروفه يتزوج؟ أالَّ له

حياته؟ تشاركه أن تريد دائمة رفيقة هناك كان إذا دائمة، رفيقة له تكون أن

255


