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اأم���ا الأب الذي���ن نتح���دث عن���ه يف ه���ذه 
امل�ساح���ة فه���و اأب فوق الع���ادة؛ لأنه اأعطى 
للأبوة تعريًفا ومفهوًما مل تعرفه الب�رشية من 
قب���ل، لأن ق�ست���ه كاأب لي�س لها مثيل اإل يف 

كتب الأدب اليوناين.
اأما يف احلياة فل���م اأعرف اأنا ق�سة مثلها، 
فقد مررت يف احلياة باأنا�س قاموا مبعجزات 
يف جمال الطب، ويف جمال الكيمياء، ويف جمال 
الف�س���اء، ويف جمال الريا�سة، ويف غريها من 
املجالت،ولكنن���ي مل اأم���ر باإن�سان ي�سل اإلى 
حد العظمة والإعجاز يف جمال الأبوة والرتبية 

والت�سحية من اأجل الأبناء.
اأما الأم التي نتح���دث عنها فهي منوذج 
غري ماألوف يف حي���اة الب�رش، فهي ينبوع حنان 
وت�سحية رائع ومنوذج ل���لأم احلقيقية التي 

ت�سحي باأ�سياء كثرية من اأجل اأبنائها.
الأب ه���و ف���وؤاد �سهاب ال���ذي اأثر يف كل 
بحرين���ي وبحريني���ة؛ ب�سب���ب عطائ���ه ال���ذي 
اأ�سب���ح نادًرا يف ع���امل املاديات الذي خل من 
الت�سحيات الكب���رية، وق�سته مع ابنته التي 
ولدت �سماء كاآلف الأطفال الذين يق�سون 

حياتهم �سًما بكًما ل يتكلمون.
واإن اأق�سى م���ا يناله مثل هوؤلء الأطفال 
من اآبائهم واأمهاتهم وجمتمعهم هو العطف 
والتعاط���ف غ���ري املنت���ج اأو غ���ري الإيجاب���ي 
-اإن �س���ح هذا التعب���ري- وم�ساعدتهم على 
خو����س احلياة مبا هم علي���ه من عجز واإعاقة، 
دون �سع���ي حقيقي لعلجهم وحتويلهم اإلى 
اأ�سخا����س اأ�سحاء يتمتعون وي�ستخدمون كل 

حوا�سهم كغريهم من النا�س.
ولكن �سه���اب كان اإن�ساًنا اآخ���ًرا، وكانت 
زوجته هي الأخرى اأًما ا�ستثنائية؛ لأنهما قاما 
بك�رش ه���ذه القاعدة، و�سنعا �سيًئا مل ي�سنعه 
غريهما من النا�س جت���اه هذه البنة، فكّر�سا 

حياتهما من اأجل علجها وتعليمها.
ومن خلل كتابه “ابنتي حبيبتي �سميتها 
مرمي”، يحك���ي لنا �سه���اب باأ�سل���وب اأدبي 
ممتع ق�سته م���ع زوجته وابنت���ه مرمي، وهي 
ق�س���ة ح���ب ثلثية، كم���ا و�سفه���ا يف كتابة 
املمت���ع، عل���ى عك����س ق�س�س احل���ب التي 
عرفه���ا التاريخ الإن�ساين، والت���ي يكون لها 

طرفان فقط.
ويقول من قّدم له���ذا الكتاب، باأ�سلوب 
اأدب���ي رفي���ع، اإن هذا الكت���اب ي����رشد واقًعا 
تاريخًيا بحق، ويدخل القارئ العربي باأحداثه 

يف عامل يت�سامى باإن�سانيته.
اإنها ق�س���ة حب من نوع فريد، ق�سة حب 
�ساء يل الق���در اأن اأعي�س ف�سولها مع اأبطاله 
بكثري من النفع���ال العاطفي، ودفق عفوي 
للم�ساع���ر الفيا�س���ة نحو اأبط���ال لزمتهم يف 
حلظ���ات عا�سوه���ا ممتلئ���ن بالأم���ل و�سط 
خ�سم م���ن الياأ�س، ممتلئ���ن باحلما�سة اإلى 
ح���د التهور عل���ى رغم عوام���ل الإحباط، ولأن 
الق�س���ة حقيقي���ة فه���ي تدخ���ل التاريخ من 
اأو�س���ع اأبواب���ه، فق���د كان اأف�س���ل اأ�سل���وب 
ل�رشده���ا ه���و اأ�سل���وب ال�س���رية الذاتية التي 
يكون بطل الق�سة الذي ل يختبئ وراء اأقنعة 

كما يحدث يف جميع اأنواع ال�رشد.
وهكذا انطل���ق املوؤلف �سهاب يحكي لنا 
ق�سة احل���ب الثلثي���ة كما ي�سفه���ا، والتي 
تتحدث عن ثالوث من الأحبة، وذلك الثالوث 
املتح���اب املتكرر يف حياتنا، على رغم اأننا ل 
نلتف���ت اإليه على اأية حال، وهو احلب الأ�رشي 
“الأب، الأم، الأبن���اء”، وال���ذي كم���ا قال عنه 
بديهة من البديهيات الت���ي اعتدنا األ نراها 

اإل عندما تختل وت�سطرب.
وي�س���ف املوؤل���ف ه���ذا الن���وع البديهي 
من احل���ب و�سفا رائًعا ودقيًق���ا، ويقول اإن 
املاأل���وف يف الثالوث الأ����رشي املتحاب برود 
النفع���الت من ط���رف، و�سخونتها من طرف 
اآخر، مبعن���ى اأن احلب بكمه وكيفه قد يكون 

�سعيًفا يف جتاه، وقوي يف جتاه اآخر.
اإن ق�س���ة احلب التي يق���دم لها املوؤلف 
يف هذا الكتاب تنطوي على �رشطن مهمن، 
هما امل�سقة الفائقة واملغامرة اخلطرة التي 
ت�سيدت منه���ا ق�سة احلب ال�سهابي املثلث 
الأطراف، اأ�رشة �سعيدة تتلذذ مبمار�سة احلياة 
ممار�سة م�سني���ة تت�سم بامل�سقة واملغامرة، 
واملخاوف الغامرة التي تذوب يف رجاء واأمل.

والذي يتابع ق�سة �سهاب وزوجته نادية 
وابنته م���رمي يع���رف اأن هذه اللغ���ة الأدبية 

الرفيع���ة التي ا�ستخدمت يف ����رشد الق�سة اأو 
التعليق عليها من الأحبة لي�ست �سوى تعبرًيا 
�سادًق���ا وحقيقًي���ا عن تفا�سي���ل رحلة حياة 
هذه الأ�رشة ومعاناته���ا الطويلة، وانت�سارها 
يف نهاي���ة املط���اف عل���ى رغ���م ال�سعوب���ات 

والحباطات التي واجهتها.
اأ����رشة ت�سم ثلث���ة، وهم: ف���وؤاد وزوجته 
نادي���ة وابنتهم���ا م���رمي، اأ����رشة �سعيدة جتد 
نف�سها فج���اأة يف ماأزق متع���دد الوجوه، فقد 
تاأخ���رت م���رمي ع���ن النط���ق عل���ى الرغم من 
اأنها جتاوزت الت�سع���ة ع�رش �سهًرا من عمرها، 
فتل�س���ت ال�سع���ادة الأ�رشية مع م���رور الزمن 

واإحلاح املجتمع املحيط ملعرفة ال�سبب.
وكالع���ادة، كان ولب���د م���ن اللج���وء اإلى 
الأطب���اء يف وق���ت كان الع���امل العربي فيه ل 
ي���زال يحبو يف ه���ذا الفرع من ف���روع الطب، 
وه���و ال�سمع والنط���ق اخلا����س بالأطفال يف 

هذه ال�سن.
واحت���اج الأطب���اء اإلى اأ�سه���ر طويلة لكي 
يق���رروا اأن م���رمي ولدت �سم���اء، وكان ذلك 
�سدم���ة للوالدي���ن يف ذلك املجتم���ع الذي ل 
يفرق ب���ن ال�سمم وب���ن التخّل���ف العقلي 

واخلواء الذهني.
ولكن رغم �سخرية املجتمع من اإ�رشارهما 
عل���ى فع���ل �سيء م���ن اأج���ل ابنتهم���ا، اإل اأن 
الوالدي���ن احلنونن مل يزدادا اإل اإ�رشاًرا على 

علجها مهما اقت�سى الأمر من ت�سحيات.
لتوجيه���ات  ونادي���ة  ف���وؤاد  ي�ستم���ع  مل 
واأح���كام جمتم���ع داأب عل���ى تدم���ري املئات 
ورمبا الآلف من اأمثال مرمي، رف�سا اأن يودعا 
ابنتهما اأحد املعاهد اأو املراكز اخلريية التي 

ترعى املتخلفن عقلًيا،
وواج���ه الوال���دان كل جيو����س التخل���ف 

واجلهل امل�سلحة بذخائر ثقافية طاملا اأدت 
اإل���ى تخلفنا، ومتكنا من اإثبات حقيقة مهمة، 
وه���ي اأن اأزمة كل فرد ه���ي يف احلقيقة اأزمة 
جمتمعية، واأن الأف���راد لو طبقوا ما تو�سلوا 
اإلي���ه م���ن حل���ول لأزماته���م الفردي���ة عل���ى 
جمتمعه���م خلرج���ت جمتمعاتنا م���ن ظلمات 

اجلهل اإلى العلم والتح�رش.

ذكاء مرمي فوق العادة:
اأ�س���ّم الوال���دان اآذانهم���ا اأم���ام �سللت 
وخزعب���لت املجتمع، وقام���ا برحلة اإلى لندن 
برعاي���ة رجل الأعمال امل����رشي حممد الفايد؛ 
ليعر�س���ا مرمي عل���ى طبيب اإجنلي���زي كبري 
بتو�سية من الفايد لقيا�س ذكاء مرمي، فاإذا 

بالطبيب يق���رر اأن ذكاء مرمي فوق املعتاد، 
وبالت���ايل فتح ب���اب الأمل وا�سًع���ا اأمام هذه 
الأ����رشة، وثبته���ا اأك���ر واأك���ر عل���ى طريق 
كفاحه���ا، واأبطل نظري���ات التخلف واجلهالة 
التي اأ�ساعت املئات ورمب���ا الآلف من قبل 

مرمي ومن بعدها.

يف القاهرة
وخ���لل رحل���ة بح���ث الأ����رشة ع���ن برامج 
خمت�س���ة بالتكل���م عن���د اأ�سح���اب الإعاق���ة 
ال�سمعية، وقع اختيار الوالدين على القاهرة 

التي تتوفر بها معاهد للتكلم.
وبداأت الرحلة ال�ساقة يف حياة هذه الأ�رشة 
ال�سهابي���ة بغرب���ة الأم الت���ي كان���ت يف تلك 
اللحظ���ة قد اأ�سبحت اأما لطفل اآخر )�سالح(، 
لرتعى يف غربته���ا طفلن، رعاية غري عادية 

ملرمي، ورعاية �ساقة ل�سالح.
وكان على الأب اأن يقوم برحلت مكوكية 
اإلى القاهرة كل اأ�سبوعن، مبا يت�سمنه ذلك 
من اأعب���اء مادية ومعنوي���ة، وعذابات الفراق 
ليطمئ���ن على اأ�رشت���ه يف القاه���رة، ثم يعود 

جمددا اإلى وحدته يف البحرين.
وكان عل���ى نادية اأن ت�سح���ب مرمي اإلى 
املعهد الذي التحقت به كل �سباح، ثم تعود 
يف نهاي���ة الي���وم الدرا�س���ي لت�سطحبها اإلى 
البيت، ثم ت�سطحبها م���رة اأخرى اإلى طبيب 

التكلم ملدة 40 دقيقة.
اأ�سبح���ت نادية خبرية تكل���م من الدرجة 
الأول���ى، كما �س���ار ف���وؤاد خب���رًيا يف الإعاقة 
ال�سمعية، فلم يرتك م�س���دًرا علمًيا يتحدث 
عنه اإل وق���راأه، لكن املعجزة املذهلة هي اأن 
م���رمي قد اأقبلت على التعلم بنهم، وانتقلت 
من املعهد اإل���ى رو�سة الأطف���ال؛ لتوا�سل 
تعلمها و�س���ط �سعاب كثرية واجهتها متثل 
بع�سه���ا يف الحتجاج املتك���رر لبع�س اأولياء 
الأم���ور امل�سكون���ن بنف����س الثقافة ونف�س 
املعتقدات التي اأّخ���رت جمتمعاتنا العربية، 
حي���ث كانوا يخ�سون عل���ى اأبنائهم من وجود 
م���رمي بينهم، معتقدي���ن اأن التخلف العقلي 

ميكن اأن ينتقل بالعدوى �ساأن الأنفلونزا.

وتكّلمت مرمي
مل مت����س �سن���وات قليلة حت���ى تكلمت 

مرمي، واكت�سب اأبواها خربة اإن�سانية ل تقدر 
بثم���ن، مل تتكلم مرمي فق���ط، ولكنها اأحبت 
الكلم، وكاأنه���ا تريد تعوي�س ما فاتها منه، 
واأجادت بلغة احلوار، وفرح الأبوان ومل يبقى 

اأمامهما اإل العودة اإلى الوطن البحرين.
وعادت الأ�رشة املظفرة باأفرادها الأربعة 
و�سط ذهول اجلميع، وخجلهم من بلغة مرمي 
واأملعيته���ا الت���ي جت���اوزت �سنه���ا، وب�سبب 

مواقفهم املحبطة �سابًقا.
وكان الأب���وان ي�سع���ران بالفخر لنت�سار 
العلم على اجله���ل والتخلف، ول�سان حالهما 
“�س���وف  ينط���ق بعب���ارة املهامت���ا غان���دي 
ث���م  علي���ك،  ي�سحك���ون  ث���م  يتجاهلون���ك، 

يحاربونك ثم تنت�رش”.
هذا هو ما حدث بال�سبط مع فوؤاد ونادية، 
فاملجتمع ذاته كان عقب���ة، وكان من عوامل 
الإحب���اط التي واجهت الوال���دان ال�شابان يف 

رحلتهما ال�ساقة.

اأ�سئلة مهمة حول املجتمع
وبع���د ه���ذه الرحل���ة العجيبة، وبع���د اأن 
رّجح���ت كفة فوؤاد ونادية على كفة املجتمع، 
كان ولب���د اأن ي�س���األ الوال���دان لأنف�سهم���ا 
بع�س الأ�سئلة ح���ول املجتمع الذي يعي�سان 
في���ه، فهل يرتكان ه���ذا املجتمع على جهله 
املتاأ�س���ل حول الإعاقة ال�سمعية اأو اأي اإعاقة 
اأخ���رى؟ وهل م���ن العدل األ يع���رف املجتمع 
باأ����رشه املعجزة املرميي���ة؟ اأم هل من العدل 
اأن يرتك���وا الأ�رش على جهلها مث���ل ما عا�ساه 
عندم���ا مل يتمكنا م���ن ت�سخي�س ه���ذا النوع 
اخلطري من الإعاقة، وال���ذي ينبغي اأن ميلك 
كل الأزواج ال�سبل والأدوات وما ميكنهم من 
القيام به؟ وهل م���ن العدل اأن يحرم املعاق 

�سمعًيا من التعليم فيتحطم م�ستقبله؟
وكانت الإجاب���ة الوحيدة له���ذه الأ�سئلة 
ه���ي اأن يقوما بنقل تفا�سي���ل هذه التجربة 
الإن�ساني���ة الت���ي ل تق���ل ع���ن اأي اخرتاع من 
الخرتاعات التي ت�سعد الب�رشية وتخرجها من 
الظ���لم؛ لك���ي ي�ستفيد ه���ذا املجتمع،وكاأن 
اهلل ق���د خ�سهما بهذه التجرب���ة ليكونا عوًنا 
للنا����س م���ن بعده���م يف مواجهة مث���ل هذه 

البليا.

مركز الأمري �سلطان                  
لتنمية النطق وال�سمع

ب���داأت م���رمي مراحل تعليمه���ا باللتحاق 
باملدر�س���ة البتدائي���ة ب���ن اأقرانه���ا عل���ى 
اأر�س الوطن، وبداأ فوؤاد يطرح على اجلمعية 
البحريني���ة لتنمي���ة الطفول���ة م����رشوع مركز 
لتنمي���ة النط���ق وال�سمع، وه���و املركز الذي 
يحم���ل الآن ا�س���م “الأم���ري �سلط���ان لتنمية 
النطق وال�سم���ع”، وال���ذي كان مبثابة �رشبة 
قا�سي���ة للمعتق���دات البالية ح���ول الإعاقة 

ال�سمعية.
وتخ���ّرج م���ن املرك���ز حت���ى الآن ح���وايل 
ت�سعون طف���ًل، كلهم اأمّت���وا تعليمهم مثلما 
اأمّت���ت م���رمي تعليمه���ا وتزوج���ت، واأجنبت 

“يا�سمن”.

يف اخلتام 
ه���ذا الكتاب الذي ب���ن اأيدينا “حبيبتي 
ابنت���ي �سميتها م���رمي”، ه���و خل�سة جتربة 
اإن�ساني���ة نادرة، ع���رّب فيه �سه���اب باأ�سلوب 
اأدبي رفيع امل�ستوى، يف تعابريه ومفرداته، 
وعن تفا�سيل ه���ذه التجربة التي اأثمرت يف 
النهاية بنقل���ة اجتماعي���ة وثقافية للمجتمع 
الذي نعي�س في���ه، يف جمال يف غاية الأهمية، 
وه���و جم���ال الإعاق���ة ال�سمعية، وم���ا يرتتب 

عليها من اإعاقات اأخرى و�سياع تام.
هذا الكت���اب هو مبثابة وثيق���ة بحرينية 
وعربية لبد اأن يقتنيها ويقراأها كل اإن�سان، 
ولي�س فقط الأزواج اأو املقبلن على الزواج، 
فه���و خل�س���ة جاهزة ودر�ًس���ا رائًع���ا وموؤثًرا 
يف الت�سحي���ة، بع���د اأن اأثب���ت ف���وؤاد وزوجته 
نادي���ة اأنهما كانا كنخلت���ن، يرميهم النا�س 

باحلجارة في�سقطون لهم خري الثمار.

    بثينة خليفة قا�سم

كم من اأب ترك اأبناءه وبناته الذين ولدوا كاملني اأ�سحاء فتحطموا و�ساعوا، �سعًيا وراء مال اأو �سهوة اأو حتى �سعًيا للنجاح ال�سخ�سي يف �ساأن من ال�سوؤون، وكم من اأم �سحت باأولدها وتركت 
بيتها؛ لأنها لي�ست على ا�ستعداد للت�سحية من اأجل غريها ف�ساهمت يف �سياع اأبنائها؟ وكم من اأب بيولوجي يق�سي حياته مثل البنك بالن�سبة لأولده الذين اأجنبهم، كل مهمته اأن مينحهم 

املال دون اأن يعرف لنف�سه اأي دور تربوي اأو تقوميي، ويرتكهم يخو�سون احلياة دون ر�سيد اأخالقي اأو ثقايف فيكونوا كالري�سة يف مهب الريح؟
وك���م م���ن اأم بيولوجي���ة ل متار�س �سيئا �سوى الذهاب اإلى اجلي���م اأو اإلى حالق الن�ساء، وتتابع اأخبار املو�سة، ومتار�س دور ال�سم�سار بني زوجه���ا واأبنائها، فتاأخذ منه املال بح�ساب وبغري 

ح�ساب، وتعطيه لهم دون اأن تعرف �سيئا عن حياتهم اليومية فينحرفوا وي�سيعوا؟
وكم مليوًنا من ال�سباب اأ�سبح اأباهم الذي يتحاورون معه ويتعلمون منه هو “الفي�س بوك”؟ اأما الأب القدمي فقد انتهى ودخل يف متحف التاريخ، وحّل حمله الأب البيولوجي اأو الأب البنك.

“حبيبتي ابنتي... �سميتها... مرمي”


