
 23I07I2008א – אא
 

I07<I2008>23א

 )22( אא−327

 خربة شخصية حديثة

وعدت ىف يومية أمس أن أعرض بقية اخلربة الشخصية الىت
مررت هبا مؤخرا وأنا منشغل مبلف احلب والكره، وآانت نشرة
أمس عن مشاعر الكره الىت غمرتىن، والىت أدت إىل أن أغامر

 :بالتمييز بني الكره والكراهية وأيت النشر بتساؤل يقول

اك ماوالكراهية، فهل هن" الكره"إذا آان هذا عن 
أو(يقابله بالنسبة للحب؟ ووعدت بأن أحكى مراجعاتى 

من واقع خربتى احلالية بعيدا عن األلعاب والتنظري) تراجعى
 .مجيعا

خربتى هذه تبدأ ببداية تكوين عالقة مع صغرى حفيداتى
من ولدين(وأنا ىل تسعة أحفاد وحفيدات  –) عامني" (نور"

 ).وبنتني

وأنه) بل ثالثني عامًاق(منذ عثرت على تعريف للحب 
"الرؤية"، مث أضفت إليه بعد ذلك "الرعاية واملسئولية"
، وأنا فرح هبذا التعريف أتباهى"حتمل االختالف"، و)الشوفان(

به، وأرفض ما هو دونه، وآنت أشعر أنىن بذلك ألقن الناس
رحت –لألمانة  –دروسا ىف نوع ناضج موضوعى من احلب، لكن 

حني اآتشفت أنىن بذلك أآاد أحرم احملبنيدا، أتراجع رويدا روي
من العمى اللذيذ، والكيمياء اخلفية، والطزاجة الغامضة،
واللذائذ املسروقة، ومع ذلك مل أتراجع ولكنىن أيضا مل

 .أمتادى

مث إىن بعد أن فتحت ملف احلب والكراهية ىف هذه النشرات،
بالتواصل بني البشر يوميةوراجعت ما جاء ىف النشرة اخلاصة 

عن احلب" سر اللعبة"مث قفذت إلينا ألعاب  ،26-9-2007
به ما وصلىن وماوالكراهية، انسحبت إىل واقع جديد أقيس 

أدعى، وما أروج له، وآان اال األساسى ىف هذه اخلربة
الشخصية هو فرصة لعىب مع أحفادى وحوارى مع بعضهم خالل

إذا آان -أمس–األسابيع القليلة املاضية، بدأت ىف التساؤل 
الكره طبيعة بشرية آما زعم الفرض فلماذا ال نرصده ىف

م أقرب إىل الطبيعة البشرية؟األطفال بشكل واضح يناسب أ 
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امتد هذا التساؤل إىل إعادة النظر ىف التعريف السابق
"إخل...إذا آان احلب رعاية ومسئولية: "للحب، فرحت أتساءل

فكيف ينطبق ذلك على األطفال، وهل ميكن لطفل عمره سنتان أن
 يرعى من؟ ويكون مسئوال آيف؟" مسئوال؟"يرَعى ويكون 

    ما آان وإليكم مقدمة بعض

نور مصطفى حييى الرخاوى طفلة شديدة الذآاء الالمع،... 
والنشاط اجلميل، والتلقائية املفاجئة، وهى صديقة محيمة

"ُأمِّى"جلدهتا، تناديها آما مسعت أوالدى وبناتى ينادينها بـ 
"جّدى"وقد جنحت جدهتا أن تعلمها أخريا أنىن ") ِمى"وتنطقها (
 ،")ِددِّى"تنطقها (

آيف باهللا عليكم أنكر على نور أا حتب جدهتا آما 
أشاهدمها معا، أحيانا وأنا مشغول عن البحث والتنظري،

 وأحيانا وأنا أناقش أفكارى من واقع احلال حوىل ومعى؟

بدأت  املهم، أتاح ىل الصيف واملصيف أن أتأآد أن نور قد
تهاىف عمل عالقة ىب ومعى، ليست عالقة حبرارة ومحيمية عالق

.جبدهتا، لكنىن رحت أرصد العالقة وهى تتكون معى مباشرة
 وتصورت أنىن هكذا استطيع أن أحكم وأراجع، بشكل أفضل، 

هل نور تستطيع أن: ىف أول األمر رددت على تساؤىل األول
، وآانت جدهتا حتكى ىل آيف أا"مسئولة"وأن تكون " ترعى"

ا إىل حيث تريد،متسك بيدها مبجرد أن هتم بالقيام، وتصحبه
آما شاهدت أعمامها وعماهتا وشخصى أحيانا نفعل ذلك، وآانت
جدهتا تفرح بذلك وتسري جبوارها وآأا تعتمد عليها، أو
لعلها فعال تعتمد عليها، وحني رأيت املنظر بعد أن حكوا ىل
عنه مل أصدق، ال جدال أا حتب جدهتا، الىت تبادهلا نفس املشاعر

ميع، لكنىن شعرت فعال أا مسئولة حقيقة عنآما يتجلى للج
جدهتا، وأا ميكن أن يكون ىف تصرفها هذا رؤية آافية آما
الحظت أا حني ترى جدهتا وهى تستعد للصالة تسرع بإحضار

هلا دون أن تطلب جدهتا، لست متأآدا إن آنت أغار" الغطفة"
ما جدا،من هذه العالقة أم ال، لكنىن متأآد أنىن آنت أفرح هب

وأشعر أن رسالة إجيابية تصلىن عن حقيقة العالقة الىت
 .بينهما، وبصراحة آنت آمل ىف مثلها، أو ىف شىء قريب منها

مث بدأت عالقىت بنور تتكون مباشرة بيىن وبينها مبا يسمح ىل
 أن أخترب بعض ما جاء ىف فروضى السابقة، 

 .وإليكم بعض ما جرى

**** 

دق هاتفى احملمول بعد عودتى إىل القاهرة، وإذا... 
،"نور عايزة تكلمك: "تقول ىل) أم نور وزوجة ابىن(بريهام 

تعجبت ومل أتساءل آيف طلبت ذلك وحصيلة أجبديتها ال تسمح
بذلك، مث آيف عرفت أمها رغبتها تلك؟ لكن خربتى السابقة من

 فون، وتذآر اسم حكاوى جدهتا أفهمتىن أا تذهب ناحية التلي
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من تتذآره وتريده، وتشري إىل التليفون، يبدو أن هذا ما
 حدث مع أمها الىت استنتجت رغبتها ىف مهاتفىت، فطلبتىن،

، ها!)الفرحة(مجيلة ورائعة . فرحت بصراحة فرحة خمتلفة 
وهى تشري إىل التليفون وتنطق  هى نور تتذآرىن وتْذآرىن وتسعى

،"ِدّدى"أفهم شيئا أو مل امسع إال  بامسى، آلمُتها فرحا ومل
.، فعرفت أا تذآر لعىب معها ىف البحر")حبر"تقصد " (َبْح"

وبضع مقاطع" حاضر"وانتهت املكاملة بندائى امسها، وأن 
 .متناثرة، وخالص

طلبت) بعيدا عن مصيفها بعض الشىء(حني وصلت إىل املصيف 
األوالد علىوأىن أنتظر (أمها على هاتفها ألخربهم بوصوىل 

فإذا بريهام بدال من أن ترد مباشرة، وقد عرفت) الشاطىء
أن الطالب هو أنا من رقم اهلاتف، إذا هبا تناول نور اهلاتف

بعد أن تبادلنا نور وأنا". آّلْم نور األول: "وهى تقول
آلمات غامضة انقلبت إىل مههمات لصعوبة مسعى وصعوبة نطقها،

فسألتها ملاذا طلبت مىن أن أآّلم أخذت أمها التليفون منها،
ألا أول ما مسعت اهلاتف جرت حنوه وهى تقول: نور أوال، فقالت
إيش عرفها: قلت لريهام  ؟؟،..."ِددِّى، ِددِّى"قبل أن ترد 

أنه أنا الذى على اهلاتف؟ وأنا نادرا ما أطلبكم؟ قالت
لست أدرى لكن هذا ما حدث، فسألتها وهل جرت قبل ذلك على

فأآدت أمها أن هذا" ِددِّى"رنني سابق وهى تكرر نفس النداء، 
 .مل حيدث

وال حىت أن أآمل، لكنىن عدت.. ال أريد أن أعلق اآلن
 : أتساءل

 ما هذا؟ 

 ماذا امسى آل ذلك؟

 أهذا هو احلب الذى أعنيه وأآتب عنه؟ 

نور جلدهتاوإذا آنت قد رصدت ولو جتاوزا رعاية  
فأين ذلك من هذه العالقة الىت تتكون. ومسئوليتها عنها

 هكذا معى، وآيف عرفت أنىن أنا الذى على اهلاتف؟

–وأنا أزعم ) سنوات 4(، وآرمي )سنوات 8(حسن : لنور أخوان
أحبهم حبا"أنىن أحبهم حبا مجا، لكن ما معىن  –لنفسى على األقل

؟، العجيب أنىن وأنا"رهاحلب والك"بعد أن فتحنا ملف " مجا
أتأمل نفسى وأراجع جتليات احلب وأنواعه، اآتشفت أن َثم اختالف
اختالف نوعيا حلىب لكل واحد من الثالثة على حدة، املبدأ موجود،

 ، لكن، املشاعر جد خمتلفة،"احلب"وامسه التقريىب 

منذ والدته حىت األن أشبه باملشى ىف حديقة حلسنحىب  
ا أغلبه أبيض وحشائشها شديدة اخلضرة،مفتوحة، ورده

 .والطزاجة تتألأل ىف الشمس وىف ضوء القمر الفضى على حد سواء

، حييطىن برائحة وطقطقه أبو فروة على صاج ساخنلكرميحىب 
 حوله ناس طيبون ىف ليلة باردة،
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أشبه برائحة السماء وأنا خارج من البحر لنورحىب 
 . وأمواجه تداعبىن

هذه املشاعر خمتلفة عن بعضها البعض، وأاأنا متأآد أن 
ليس هلا أية عالقة بالرعاية واملسئولية آما يزعم تعريف احلب

 .الذى فرحت به هرا

 ما احلكاية ؟ 

 آيف نسمى مشاعر بكل هذا االختالف بنفس االسم؟

خطر ىل أن السبيل األمثل لتناول هذه العاطفة املسماة
 ااحلب، هو أال نتناوهلا أو نسميه

**** 

مضطر أنا للتوقف لطارئ مفاجئ وأن أؤجل تفاصيل أآثر
 عن هذه اخلربة الشخصية

وقبل أن أى هذه املقدمة أآتفى بأن أؤآد أن آل هذه 
اخلربات مل تستطع أن تستجلب جبوارها أية آراهية، أو أى

 " . آره"رائحة ملا هو 

 إذن ماذا؟

وآذلك هل مشاعرنا حنو األطفال هى عواطف من نوع خاص
 مشاعرهم؟

هل يصح أن نسميها بنفس االسم الذى نسمى به مشاعرنا حنو
 بعضنا آبار وآبريات؟

 ؟)مرة أخرى(وأين الكره من آل هذا؟ 

 وأى منطقة تلعب فيها األلعاب اخلاصة بالكره والكراهية؟

**** 

 .حدث طارئ أوقفىن أن أآمل: فجأة 

 هل استسمحكم وتنتظروىن لألسبوع القادم؟
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