
  صحو أم حلم

الى الطابق الرابع، كانت فربدة تقوم بمساعدة جهينة        عندما صعدت أنا وأسماء     

  معها، ودخلت ممرضة تجـر كرسـيا متحركـا         على ارتداء المالبس التي أحضرتها    

كأن في قدمي أثقـاال وأنـا       "واهنة ال تستطيع ساقاها حملها وهمست لي        لنقلها، كانت   

   . وهي تلقي بذراعيها على كتفيناريروأنزلتها وفريدة من الس!" أحركها

تناسب الروب دي شـامبر الـذي       أسرعت فريدة إلخراج بنتوفلة من الحقيبة       

 حتـى موقـف الـسيارة لتوديعنـا         ، ونزلت أسماء معنا في األسانسور     أحضرته لها 

  ..ووعدتني بزيارة قريبة يوم إجازتها

  . قالت جهينة-لم تسأليها عن إمكاني اإلستحمام-

مـع تغطيـة    تستطيعين فعل ذلك    .. ، ونحن نصعد في األسانسور    بلى فعلت -

  .، وتغير لك فريدة كل يوم الضماد، فهي خبيرة بهذه الشؤونمكان القطب بالنايلون

وعما سمعته من حـديث     في تلك الليلة حدثتني جهينة عن معاناتها في المشفى          

  .وأحد أطباء المشفىالطبيبة مع المدير، ثم مع المدير 

.. حي خيالي  من و  ئلم يكن شي  ..  وذاكرتي أصحو وأسترد وعيي   نتنبيلة، ك -

  ..األصوات قريبة مني كأنها آتية من الغرفة المجاورة.. الصورة تتكامل في ذهني

األصوات كانـت تـأتي مـن       ربما   ..أنا مررت بغرفتك في العناية المشددة     -

لها الجـرأة    ف يثرثرن، وربما كانت الطبيبة هي أسماء     المكتب حيث تجلس الممرضات     

 فغرفته في المنعطف في ممر يشرف على        ديرلمما قالت ولعلها كانت تخاطب ا     لتقول  

  ..حديقة المشفى

 فأنا نفسي أشك في نفسي وال أدري أن ما أراه أو            ، يا نبيلة  ربما ال تصدقيني  -

، وأشعر في عقلي الباطن أنه      كان يسيطر علي شبح غانم    .. في يقظة أم في حلم    أسمعه  

 في المخيم، حتى وأنا أنقل الـى الـشاحنة كنـت            التي أصابتني لرصاصة  وراء تلك ا  

فأنا لم أشـعر    ال أعرف متى فقدت وعي      .تحتيوأنا أنزف وأحس جثث القتلى      واعية  

وأمـامي ممـر   أفتح عيني فأرى نفسي في غرفة مظلمـة     .. يت لي ربالعملية التي أج  

 وأمامي غرفة مضيئة وممرضـات يـدخلن اليهـا          وأناس يذهبون ويجيئون  مضيء  

 سـمعت صـوته    ،ت جمعا من األطباء من أمام غرفتي وبينهم غانم         وشاهد ويخرجن



ت الالزمـة   صرف للمرضى وفيه كل الفيتامينـا     يعدهم بوكالة للحليب المجفف الذي ي     

لى الأزال ع ليعرف فيما اذا كنت     ه يالحقني   نكنت أقول لنفسي بأ   . العملياتللحياة أثناء   

عن الوعي ألصحو على صوت ممرضة تعنفنـي ألننـي حاولـت      وأغيبقيد الحياة   

هل علينا أن نـضع لـك        "تربطني ووقعت الى األرض   تي  تحرير نفسي من القيود ال    

يحيطون بـي    على أصوات أطباء   ومرة صحوت    " خاصا كي ال تؤذي نفسك؟     حارسا

لقـد  نعم  "فيجيبه آخر   " ؟اتشتم هيغ وبوش وشارون في هذيانه     أهذه الفتاة التي كانت     "

فيقول غيره  " لدولية من الحليب المجفف المدعوم    تسببت لنا بإنذار يقطع عنا المعونة ا      

" ؟ أيحاسبوننا على هلوسة فتاة في حالة حمـى واضـطراب عقلـي؟            وماذا في األمر  "

  :وبعدها أسمع صوت ممرضة تحذرني وهي تغير لي الحفاضة

مـن   األطباء والممرضـات     فنصف. .إياك أن تشتمي أحدا في هذا المشفى      -

المخابرات، واياك أن تبوحي باسمك، فالمعارضون والفلسطينيون ال يرجعون أبدا الى           

 لتكمل الصورة في ذهني عمـا يجـري فـي           ثم يأتي حديث الطبيبة والمدير    ! بيوتهم

حقيقة  أكانت هذه الصور واألحاديث      وال أعرف حتى اآلن وأنا بكامل وعيي      .. الخفاء

وال يعـاودك   ! يا جهينـة  استريحي اآلن   - .، أم هي مزيج من الحقيقة والوهم      أم وهما 

  . ان كانت حقيقة أو وهمافهي تعيق غريزة الشفاء.  المؤلمةمثل هذه الذكريات

يدعى غانم، في صحوي وغيابي كنت تحت وطأة كابوس    .. أحدثك بمشاعري -

وأن القيـود التـي     . .أو اإلفالت منه   لي وأنا عاجزة عن مقاومته    عن الوعي يتراءى    

 وأعرف كيف أحلها ولكنني ال أعرف السر في فـشلي فعـل             يربطني بها هي واهية   

  ..ذلك
*   *   *  

  
 


