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1- اختیار هوبسون

1- كانت (میغان) محبوسة في قبو الفحم مرة أخرى والدموع تتساقط من عیناها.  كانت في
الثانیة عشر من عمرها ولم تستطع أن تفهم لماذا قامت أمها بهذا الشيء الفظیع. حدث ذلك لبضع
مرات من قبل ، ولكن لم یكن األمر كما تعتقد ، والدها لم یعرف أي شيء عن ذلك. انها لم تخبره قط

وهي على یقین من أن أمها ما كانت لتقول أي شيء أیضًا
كان هناك اتفاق غیر صریح بینها وبین والدتها بعدم ترك بعضهما البعض ، ولكن ها هي مرة
أخرى ، جالسة في القبو ، في التراب والغبار مع من یعرف ما هي المخلوقات الرهیبة التي تنظر

إلیها.
لم تكن تعرف ان األمر أسودًا و أخذ كل قواها لكي تمنع نفسها من البكاء و تتوسل بوالدتها
لتسمح لها بالخروج لكنها حاولت ذلك في مناسبات اخرى وكانت امها قد وضعت مطالب غیر
معقولة علیها كشروط إطالق سراحها. كانت الشروط التي تعرف أنها ال تستطیع الوفاء بها ، وبذلت

قصارى جهدها.
وفي بعض األحیان ،  أخذت المیثاق على محمل الجد على أنها هي الوحیدة .

على الرغم من نفسها ، بدأت الدموع تتدحرج إلى أسفل خدیها مرة أخرى ، وفاضت أسّرة
النهر غیر المرئیة من خالل الغبار على وجهها ، وغسل غبار الفحم على زیها المدرسي. كان أكثر

من الالزم ، كان حقًا. كیف یمكن لشخص فهمها جیدا أن یتصرف بقسوة تجاه إبنتها الوحیدة ؟
قفزت میغان بشكل ال إرادي بینما عمدًا  والدتها ضربت الباب  بالمكنسة الكهربائیة عند 
مرورها. لم یكن هناك أدنى شریحة من الضوء التي تنعم بشيء من الراحة ، لذلك فعلت ما وجدته

یساعدها أكثر وأشعلت كومة الفحم على الجدار ثم إلى یمینها حتى وجدت الزاویة.
هناك، لّفت تنورتها الطویلة حول ساقیها لوقف أي شيء یزحف تحت مالبسها ودّستها تحتها.
فتحت جمیع األزرار على بلوزتها ، وخلعت جواربیها ، وخلعت سترتها على رأسها وسحبت یدیها
داخل أكمامها. لذا، عرفت میغان بانها آمنة عند حصولها كل شيء كانما تعیش في قبو الفحم. لم تكن
قلقة بشأن األشباح وأشیاء من هذا القبیل ، على الرغم من أن هذه هي المشكلة الحقیقیة ، لكنها لم
تكن تحب الحشرات تزحف علیها ولم تستطع تحمل التفكیر في أن یتم عضها وجعل دمها تمتص.
كانت تكره العناكب أیضًا ، لكنها كانت ملفوفة في شرنقة زیها المدرسي ، كانت تعرف أن هناك
على األكثر بضع بوصات من الجلد فوق جواربها التي یمكن أن یصل إلیها الزاحف المخیف. بضع
بوصات مربعة على الجانبین على وجه الدقة ، ألن ذراعیها احتضنت بین رجلیها بقوة على فخذیها.
َتمّنیْت بأّنها ُیْمِكُن َأْن َتتوقَّف عن الَبكاء. حتى لفترة من الوقت ، لكنها عرفت أنها في نهایة
المطاف في انتظار أن یطلق سراحها. وقالت إنها تعرف متى سیكون ذلك أیضا في حوالي خمسة
وثالثین ، مما یعطیها نصف ساعة للحصول على تنظیف قبل أن یعود والدها إلى المنزل من العمل.
فهمت (میغان) لماذا أمها تفعل ذالك. كان ذلك ألنها كانت خائفة ومیغان لم تكن. كانت والدتها
خائفة على ابنتها لذا أرادت أن تجعلها خائفة كما كانت.  كانت والدتها خائفة على ابنتها لذا أرادت

ً



أن تجعلها خائفة كما كانت. أن مشكلة (میغان) لم تكن خائفة ولم ترى شیئًا لتخاف منه. حاولت أن
تشرح ذلك مئات المرات لوالدتها ، لكنها أخرستها إما مجازیا أو حرفیا مثل اآلن.

كان والداها كالهما كاثولیكیان ، ولكن والدتها كانت كاثولیكیة صارمة للغایة ووالدها أقل من
ذلك إلى حد ما. كانت والدتها خائفة من الحیاة اآلخرة ، لذلك قالت ، ولكن لیس لنفسها ، ألنها تعتبر
نفسها كاثولیكیة جیدة وكانت مقتنعة بأن مكانها في السماء كانت مطمئنة بالفعل ، طالما أنها استمرت
في أداء واجبها. والمشكلة ، فیما یتعلق بمیغان ، كانت أن أمها تعتقد أن جزءًا من واجبها هو حبس

ابنتها في قبو الفحم ، وهذا هو السبب في أنها كانت هناك اآلن.
وقد ُولد والدها ایضا كاثولیكیا ، لكنه لم یكن صارمًا كأمها.  اعرب عن اعتقاده اذا اراد الناس
ان یخافوا االدانة االبدیة ، فعندئذ یكون ذلك لهم. كان یهتم بروحه وحیاة الذین أحبهم ، لكنه یؤمن

بقیمة حریة االختیار ، حتى بالنسبة للفتیات الصغیرات.
احببت میغان والدیها رغم ما فعلته لها امها ، ألنها ، على الرغم من انها كانت شابة فحسب ،
ادركت ان امها لدیها افضل مصلحه لقلبها. حتى انها حاولت ان تحّبهما على حدًا سواء ، لكنَّ
المشكلة ، في رأي میغان ، كانت ان امها إما لم یكن لدیها معلَّمون جیدون او كانوا خائفین جدا من

تصدیق اعینهم او آذانهم او حواسها.
لم تكن واثقة تمامًا عن ماهیتهم ، كانت تعرف فقط أن لدیها قلق من نفسها وكذلك من اآلخرین ،
لكن والدتها لم تعترف لهم ، ولذلك لم تكن والدتها ترید أن تصدق أن اآلخرین لدیهم أیضًا. قالت لها
والدتها: "بعد كل شيء ، أنا في الرابعة والثالثین من عمري وأنِت في الثانیة عشرة فقط. درسٌت في

مدرسة كاثولیكیة ، في حین كانت تذهب إلى المدرسة الشاملة المشتركة.
ویبدو أن والدتها لم تكن لدیها أي مشاكل مع النظام المدرسي الشامل ، ولكنها أبدت كلمة "بین
الطوائف". لم تفهم(میغان) المشكلة أبدًا. وقد التقت بالجیدین والسیئین على حد سواء ، واالذكیاء  

مدركة وغیر مدركة من جانب معظم األدیان.
وقعت أّمها في صمیم قلبي موصفاتها الذكیة و الواعیة بالكامل.

كان والدها جیدًا، ذكیا ومدركا إلى حد ما.
حكمت (میغان) على نفسها بأنها طیبة ، ذكیة بشكل معقول ومدركة جدًا.

َكانْت تلك مشكلَتها. هذا هو السبب هو كانت محجوه في زاویة ثقب الفحم النفاث األسود مع كل
أنواع األشیاء وربما حصولها على جمیع أنحاء الحقوق لها بالدرجة الثانیة. ارتجفت من الفكرة ،

لكن توقف البكاء اآلن ألنها عرفت أنه في النهایة.
عرفت أن لدیها خیارین

وقالت إنها یمكن أن تقول لوالدها ما یحدث لها وراء ظهره وتتسبب في خالف مع امها، مما قد
یؤدي إلى الطالق أو أخذها في الرعایة أو أنها یمكن أن تدعي أنها لیست على علم ، كما كانت تشیر

عادتَا إلى ذلك.
تعلمت (میغان) أن أفضل شيء تفعله عندما كانت محبوسة في القبو ، هو التفكیر في شيء آخر
والموضوع الذي تحب أن تفكر فیه أكثر شيء هو أصدقائها. لم یكن لدیها الكثیر من األصدقاء لكنهم

كانوا ممیزون لها. وكان أصدقاؤها المفضلون هو جدها، و(وشینینشا) وقطتها األلیفة.
أغمضت عینیها، وحاولت االسترخاء وحاولت تصورهم واقفین أمامها أو جالسین بجانبها. هذا
یعطیها دائما شعورا دافئا وهكذا فعلت ذلك كلما كانت مستاءة. كانت واحدة من خدعها الصغیرة



للتغلب علیها عندما بداءت الحیاة الغیر العادلة.
اعتقدت(میغان) بأنها شعرت فراشة على فخذها وسمعت ضوضاء منخفضة كانت تحت

سترتها.

 
تجمدت للحظة.

(المحتویات)
2- رفع مستوى الوعي

لقد بدأ كل شيء عندما كانت طفلة صغیرة. وقالت إنها تركت مع جدتها األم أثناء النهار ، ألن
والدیها كالهما یعمالن. وكان والد امي من النوع التقلیدي ، حیث خرج الزوج الى العمل وبقیت

الزوجة في البیت ، وفعلت كل ما في وسعها في بیت حیث كان االوالد قد تزوجوا وغادروا البیت.
السیدة (وایت) لم یكن لها أصدقاء. كل من كانت تعرفه كان صدیقًا أو زوجة صدیق لزوجها،

وعندما توفي، لم یكن للسیدة (وایت) أي أصدقاء على اإلطالق.
عدة مرات ، ضنت السیدة (وایت) أنها یمكن أن تشعر بالجنون من الملل والوحدة.

لذلك كان وجود میغان لالعتناء بها في النهار وأحیانا لیال هو ایضا هبة من اهللا. كانت السیدة
(وایت) ترید أن تخبر الكثیر من الناس أنها منعتها من الجنون و الملل ، لكن بعد سنوات ، تساءلت

(میغان) في كثیر من األحیان عما إذا كانت قد وصلت متأخرة جدًا إلیقاف العملیة.
أول دلیل على أن هناك خطبًا ما كان عندما, كانت (میغان) طفلة. بدأت میغان التقاط األلعاب
واألشیاء مع یدها الیسرى ، والتي كانت عالمة سیئة جدا للسیدة (وایت). في البدایة ، كانت السیدة

وایت ببساطة تنقل البند إلى الید الیمنى لمیغان وتقول ، "الید الیسرى سیئة ، الید الیمنى جیدة" ،
ولكن بعد عدة أسابیع ، عندما كانت میغان لم تتعلم "الطریقة الصحیحة للقیام باألشیاء ، تلقت

صنبور بالید الیسرى أیضا فضال عن االعتراف بأن الید الیسرى سیئة.
كما أن أي طفل في هذا العمر، یدرب التدریب الصارم بافلوفیان، تعلمت میغان الستخدام یدها
الیمنى. كانت جدتها مسرورة جًدا في كیفیة استجابة میغان لتدریبها ، لذلك في یوم من األیام أعلنت

عن الخبر السار منتصًرا البنتها ، التي لم تالحظها ، أن میغان تستخدم اآلن یدها الیمنى حصرًیا
اللتقاط األشیاء ، في حین كانت في السابق تفضل الیسار.

سوزان ، والدة میغان ، لم تفكر في ذلك. َعرفْت بأّن أمَّها َكاَن ِعْنَدها َبْعض "الطرِق الَصغیرِة
الغریبِة" ، وَسمَحت لها لالنَغمُّاس بهم. ومع ذلك ، ما ال یمكن أن ها تذكرأن والدتها قد مارست

علیها أیضا ، وأنها لو لم تكن كذلك ، لكانت من نوع مختلف من األشخاص. منذ البدایة ، تركت الید
الیسرى.

لم تخبر (سوزان) زوجها (روبرت) أن میغان ولدت مع اهتمامها باستخدام یدها الیسرى، ولكن  
"ُضرب یده" للخروج منها، ألنه، لییسر لنفسه والكثیر أكثر تسامحا من هذه الخرافات القدیمة، وقال

انه لم یكن موافق. ومن بین األسباب التي دعت إلى ما یلي: لم یوافق روبرت على ذلك ، إال انها
رأت انه قد فات االوان على انقاذ روحه.
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