رسالتي إلى الحياة
ّأييا القارئ ،
تحية لك من رو ٍح قد غادرت ىذه األرض!
ِ
أمي ال ُيجيد القراءةَ فيرمييا في أقرب سمّة
نصيب ىذه الورقة
أعمم ما
ال
المبممة بالدموع قد يجدىا ٌّ
ُ
ُ
يب فيسخر من ىذه الكممات .قد يجدىا زوجي كارينين فيقرأىا و ينعتني بالكاذبة
ميمالت ،أو قد يجدىا غر ٌ

ييتم ليا ،أو قد يجدىا ابني سيرج فتغرق
والخائنة .قد يجدىا فرونسكي الذي تركني وسط الطريق ،فال ّ
فرد من أفراد العائمة  ،أو ستبقى الكممات صامتةً والورقة ُمغمقة
عيناه بالدموع .قد يجدىا أحد الخدم  ،أو ٌ

تبحت عن قار ٍ
َّ
ستتمزق مثمي تماماً...
فتطير في اليواء .أو
ئ تبو ُح لوُ بأسر ِارىا،
ُ
ُ

سأخبرك ّأييا القارئ المجيول عن قصتي ،وأرجو أن تُ ِ
كم َل القراءة ،فأنا لم أجد أحداً أبوح لوُ بأوجاعي،
ق حمقي وتوجعوُ ،وتعصر قمبي وتنتزعُ روحي...لم أجد أحداً سوى ىذه الورقة...
تخن ُ
فبدأت الكممات ُ

ُ ِ
حررت روحي وتركتيا
لكني اآلن ال أُبالي فأنا قد
لو تعمم ما
ييمكّ ،
ُ
ييمك حديثي أو قد ّ
مررت بو ،قد ال ّ
الرحمة...
تذىب إلى العالم اآلخر ،إلى العالم السعيد البعيد ،عالم ّ
ِّ
الحب ،مريضةٌ من الص ارع ،أتصارع مع نفسي ،مع مشاعري ،ومع اآلخرين.
ّإني امرأةٌ مريضة ،مريضة
أحببت رجالً فيو كل صفات الجمال ّ ،إنو رج ٌل شيم ووسيم  ،لو ترى عيناهٍ ،
آه من عينيو الجميمتين!
ّإني
ُ
ٌ
أعمق نق ٍ
ِ
ِ
ِ
سكن لُ َّ
ب الفؤاد و َّ
طة في
استوطن
َ
ُ
أن ُحَّبوُ
َ
كنت أذوب في كمماتو ،ليتوُ عم َم كم أحببتُوُ ،ليتو عم َم ّأنوُ َ
ِ
إلتقيت ِ
محطة القطار ،ذلك
بو ىنالك ،في
الغرق نجاةً.
قمبي! كانت عيناهُ بح اًر أغرقني فييما ،وكان ذلك
ُ
ُ
الجمي ُل الذي أحرق روحي...
كنت أحتفظُ برسائمو وأخبئيا! أخبئيا في الدرج ،أخبئيا تحت وسادتي ،في قمبي وعقمي .لكننا لم نكن
ُ
ييمو سوى ثرائو و مركزه
متزوجةً من رجل آخر ،رجل مادي ال ُّ
متزوجين؛ أال تعمم لعبة القدر؟ لقد كنت ّ

ٍ
إىتمام لي وإلبننا سيرج.
أي
كنا بالكاد نتكمّمّ .
المرموقّ .
لكنني لن أُنكر ّأنو ّ
طيب القمب ،لكنو ال ُيبدي ّ

مت ِ
أحبوُ .كان أممي الوحيد لمصمود! ليتو يسامحني عمى ِّ
سأشتاق لسيرج! إني ُّ
بو! وأنا أعمم
كم
ُ
كل ما ق ُ
سيشوه
المسافات بيننا ،وآمل أال يسمع ليراء المجتمع الذي
ّأنوُ سيسامحني! سأبقى قُربو ميما َبعدت
ُ
ّ
صورتي أمام عينيو...

ليتك ّأييا القارئ تعمم ما أشعر بو ،و لكنك لن تعمم  ،فأنت ال تستطيع قراءة البكاء في رسالتي ،ال
َ
ىمتي! ليت الناس يعممون َّ
التمزق ،صرت
أن الوجع لبسني وصرت أنا
ضحية ّ
ّ
تستطيع قراءة ّ
توجعي و قمّة ّ

المرات ،وكي أتحرر منيم قتمت
ورقة في يد مقص الحياة .أنا ضعيفةٌ وىم زادوا ضعفي ،قتموني آالف ّ
نفسي.
الزائف .سأقتل روحي وأحررىا
سأقتل نفسي و أحررىا من وحوش ذاك المجتمع ،ذاك المجتمع السطحي ّ
مستحيل وموجع ،سأحررىا من ٍ
ٍ
من ٍّ
تعبت
اسم لطخوه بتراب القذارة و الخيانة  ،سأحررىا ألجمي  ،فأنا
حب
ُ

األيام ،لم أعد أحتمل تمك الكممات الجارحة  ،كممات كالحجارة  ،يراشقونني بيا  ،و
ولم أعد أحتمل قسوة ّ
أنا ال أممك وسيمةً لمدفاع عن نفسي.
أنا ىنا في غرفتي ،أل ُّ
الروح  ،ال
تف عمى بعضي ،و ّ
أغني لذاتي وقد أحتضنني ر ٌ
عب و وجعٌ أزلي ينتاب ّ
عمي ّأال ِّ
أستطيع ّأال ِّ
أفكر بشيء .أغمض
عمي إطفاء تمك اآللة المجنونة التي يسمونيا الدماغَّ ،
أفكرَّ ،

النوم ،أرى الجميع أمامي  :زوجي الذي يكرىني  ،ابني المنكسر قمبو ،فرونسكي الخائن،
َّ
عيني أحاول ّ
أميا ...ىل أنا ظالمة أم مظمومة...
ابنتي التي يتمتُيا دون أن تشعر بحنان َّ
ىم ال يعممون أنني مكسورة ،زجاجةُ روحي مكسورة ،إنني أحتضن دماري وأصمي وأُناجي المّو :أنا مكسورةٌ
جبار...
في داخمي  ،أجبرني يا ّ
قمت بو ال ُيصمَّ ُح َّ
أعمم َّ
لكن اهلل سيساعدني و يسامحني ...أنا أعمم ذلك ...أنا واقعةٌ في الحفرة،
أن ما ُ
والحفرةُ التي سقطت فييا موجودةٌ في داخمي ،الحفرة ىي أنا ،السقوط ىو أنا و السقوط ال ينتيي...
ٍ
ٍ
شيء و مات  ،انتيى الحب  ،و اختفت السعادة ،لقد مات ُّ
لقد انتيى ُّ
شيء ّإال أنا  ،ال سند لي
كل
كل

في ىذا العالم  ،و ماذا عساي أن أفعل؟ أنا ُمتعبة من كوني ّأنا ،كوني ّأنا المغرمة ،لم يسمح لي كارينين
لكنني
أن أكون أنا ،وال المجتمع سمح لي ،وأنا ال أستطيع ّأال أكون أنا.
إخترت المحاربة ألجل فرونسكيّ ،
ُ
بت العالم حاربنيَ ،من ِم ْن
ُمحاربةٌ ضعيفة مطعونة ،طعنني َم ْن ِمن أجمو
طعنت كرامتي ،من من أجمو حار ُ
ُ
أجمِ ِو َّ
مت المستحيل تركني معمّقةً عمى حبل الخيبة...
قد ُ
أجمس وأفكر بما فعمت ،أحاول إخماد تمك النار المنبعثة من داخمي ،أسمع ذلك الصوت المئيم الذي ينبثق
من داخمي
إخرس ّأييا
يقومون ِ
بو
يعممون.

وىو يردد :ما كان عميك أن تُخطئي ،أنت خائنةٌّ ،أم غير ُمضحية ،أال تخجمين من نفسك؟
صدى لصوت ألسنة المجتمع ،ولكن ليتيم يعممون َّ
أن ما
الصوت المئيم ،ذلك الصوت ليس ّإال ً
أسوأ مما أقوم ِ
لست خائنة وال أخفي ما أشعر بو خوفاً عمى مكانتي ...ولكنيم ال
بو ،أنا
ُ

عمي أن أثق ِ
بو ولكن
عمي أن أعمم أن حكايتي مع فرونسكي انتيت قبل أن تبدأ .ما كان يجت َّ
كان يجب َّ

البدايات الجميمة خادعة .ما عساي أقول سوى ّأني أسفة ونادمة لكل ما فعمتُو  ...آسفة .أعتذر منك يا

ولدي المذين يتمتيما ،أعتذر من فرونسكي ألنني وثقت
قمبي ،أعتذر من روحي التي أحرقتيا ،أعتذر من
ّ
بو ،من كارينين ألنني خنتو ،أعتذر من عمري ألنني سأنييو كي أعاقب الجميع ،فيم سبب وصولي إلى
النياية.
و في الختام أشكرك يا قارئ ىذه الرسالة إذا وصمت إلى نيايتيا ،فأنت الحكم ،وأنا الجالد والضحية.
ناديا العتر
.الثانوي األول-ث

