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اجلواز الأخ�رض

�أط�ل��ب م��ن املوظفني املدنيني والع�سكريني وممثليها يف اخل��ارج وم��ن كل
�سلطة �أخ��رى تعمل با�سمها وم��ن ال�سلطات املخت�صة يف ال��دول ال�صديقة �أن
ي�سمحوا حلامل هذا اجلواز بحرية املرور و�أن يقدموا له امل�ساعدة والرعاية .
( جملة مدونة على جواز ال�سفر )
للمرة الأولى �أقرر ال�سفر وحيد ًا ،لطاملا كانت رحالتي املا�ضية ب�صحبة
�آخرين ،لكن �سرعان ما تتباين وجهات نظرنا وتكرث خالفاتنا ،فتتحول الرحلة
من ا�ستجمام وترفيه �إلى م�شا ّدات وخ�صومات ،كنت دوم ًا وحيد ًا حتى و�سط
ال�ضجيج والزحام .حتى حينما �أ�شاركهم ال�سكن تكون الوحدة مطبقة ،فهم
يذهبون للرتفيه متنا�سني وجودي� .إنني �أعذرهم فاالختالف مت�أ�صل ،فهم مل
يح�ضروا هنا من �أجل اال�ستيقاظ يف ال�صباح الباكر والذهاب �إلى دور الثقافة
واملتاحف� ،أو لزيارة الأدباء واملكتبة الوطنية ونحو ذلك.
لذلك؛ وب�سبب هذا كله ،مل �أتردد يف جتربة ال�سفر وحيد ًا ،وعندما كنت
�أجول على املكاتب ال�سياحية مل�شاهدة عرو�ضها واملفا�ضلة بني �أ�سعارها ،مل
يكن لدي �صديق �أ�س�أله ر�أيه �أو وجهة نظره ،كان القرار برمته يعود يل وحدي.
�شددت حقائبي وكانت خططي �أن �أظ��ل يف هذه العا�صمة ملدة �أ�سبوع ،ثم
�أربع �ساعات يف �أبوظبي
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االنتقال بالقطار �إلى املدينة ال�ساحلية ملدة �أ�سبوع �آخر ثم العودة.
يف �صباح اليوم التايل من و�صويل و�إقامتي يف �أحد الفنادق الفاخرة،
ق�ضيته يف جوالت على املراكز القريبة من الفندق ،وعند عودتي ظهر ذلك
اليوم ،مل �أجد حقيبتي وحا�سوبي ال�شخ�صي .وفورا ات�صلت باملدير املناوب
يف الفندق� .أخربته �أنني �س�أ�ضطر لإبالغ ال�شرطة .لكنه �أثبت �أنه لي�س على
قدر امل�س�ؤولية ،فقد �أجابني :عند و�صولك م�ساء البارحة مل ي�شاهدك �أي من
العاملني حتمل �أكرث من حقيبة واح��دة ،هنا ا�ضطررت لالت�صال بال�شرطة
امل�س�ؤولة عن ال�سياحة ،حيث ح�ضر رجل برتبة كبرية ومعه عدد من املرافقني،
و�سرعان ما امتلأ الدور الذي �أ�سكنه برجال الأم��ن ،وقاموا ب�أخذ ب�صمات
جميع العاملني يف الفندق من واقع ك�شوف الرواتب ،ف�ضال عن مت�شيط اجلناح
الذي �سكنته ورفع الب�صمات املوجودة فيه .قدمت يل �ضابطة برتبة نقيب ورقة
لأ�سجل عليها امل�سروقات ،فكتبت تذاكر �سفر بطاقات م�صرفية ،ف�ضال عن
مبلغ  4000دوالر نقدا ،وجهاز حا�سب� ،إلى جانب كامريا فيديو� ،أبلغتها بعد
�أن مل�ست تعاطفها اجلم معي �أنني يف ورطة فعلية ،و�أين مفل�س متاما ،و مل
�أمر مبثل هذا املوقف من قبل ،ثم �إنني ال �أفكر �سوى بالعودة �إلى وطني ،التي
ال �أعرف كيف �ستتم .كان املدير املناوب ي�صر على �أين مل �أح�ضر للفندق �إال
بحقيبة واحدة ،وبدا �أن العقيد قد ح�صل على بع�ض االمتيازات �أو الوعود ،فكان
متعاطف ًا معهم .طلبوا ح�ضوري �صباح اليوم التايل �إلى خمفر ال�شرطة .يف
تلك اللحظات ح�ضر املدير العام للفندق ،حيث �أخربين با�ستيائه مما حدث،
ومتنى �أن �أكون �صادق ًا فيما �أدعية .وقال �إنه مل ي�شاهدك �أي من العاملني يف
الفندق حتمل �أكرث من حقيبة واحدة ،ف�أنت �أي�ضا مل تطلب من عامل احلقائب
م�ساعدتك على حمل ثالث حقائب� ،أكدت �أنني �صادق ول�ست بحاجة التهام
�أحد� ،أو لت�شويه ا�سم الفندق� ،أما عن عامل احلقائب فقد �أ�شفقت عليه ومل
�أحتج خلدمته ،فقال« :تقديرا لو�ضعك �سنلتزم بتوفري ال�سكن لك فقط ملدة
�أ�سبوعني ،كما كنت حاجز ًا على الرغم من عدم دفعك �سوى خلم�سة �أيام»،
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وان�صرف اجلميع وظلت نظرات العاملني يف الفندق م�صوبة باجتاهي� ،أ�شعر
بها يف �صميم عظمي من دون مربر .جل�ست يف بهو الفندق ت�أكلني الأفكار التي
ال �أجد فيها �سوى االجرتار والإفال�س� .أدخلت يدي يف جيب �سرتتي و�أخرجت
ما كان بداخله ،ومل يكن �سوى ورقة نقدية من فئة  100دوالر فقط .قب�ضت
عليها بقوة خوفا من فقدها �أو غ�ضب ًا و�أ�سى .مل �أكن �أملك �سوى هذا املبلغ
الزهيد جد ًا� .صعدت �إلى جناحي يف الدور اخلام�س ،و�أنا �أترنح ميينا و�شماال،
كمن �أثقل يف ال�شراب ،كمن يفر من الواقع ال�صعب �إلى واقع �أكرث �أملا ،كمن
بكى ل�سنوات ومل يعد يجد يف مقلتيه دموع ًا .متددت على ال�سرير الوثري ،يا
للعجب! كان قبل �ساعات مريحا رطبا باردا ،لكنه الآن عبارة عن �أ�شواك تنه�ش
ج�سدي ،تنه�ش روحي ،وكل كياين .نه�ضت �إلى ال�شرفة التي تطل على نهر مائي
كبري ،عجبا! كم كان الهواء عليال قبل �ساعات ورطب ًا وحنون ًا ،كيف حتول اجلو
برمته �إلى االختناق والأتربة واحلر ال�شديد! عجبا كم كانت هذه العا�صمة
بحركتها الدائمة امل�ستمرة وزحامها الرهيب ،والأ��ص��وات التي ال تهد�أ �أو
ت�صمت ،ت�ستهويني و�أطرب لها ،و�أميز �أدق امل�شاهد و�أ�سجلها باعتبارها قيمة
�إن�سانية! الآن �أنظر �إلى كل �شيء ب�سواد كبري� ،أينما جلت بنظري ال �أ�شاهد
�سوى التهافت والق�سوة والتعارك ،بع�ضنا مع بع�ض ،عندها �أدركت �أنني الآن
عربة �إن�سانية ،فدمعت عيني و�أ�صبحت يف حالة قا�سية ،يف هذه اللحظات
�سمعت طرقات خفيفة على باب غرفتي .توجهت نحوه بتثاقل وبطء كبري ،وبعد
فتحه فوجئت بفتاة مم�شوقة القامة نحيفة اخل�صر ،ذات عينني م�ستديرتني
ومالمح ناعمة تقف �أمامي ،قالت :مرحب ًا ..للوهلة الأولى اعتقدتها قد �أخط�أت
العنوان..
�أجبتها( :مرحبتني) ..ثم �ساد �صمت ..كنت �أنتظر اعتذارها ب�أنها قد
�أخط�أت عنوان الغرفة املق�صودة ،لكنها قالت:
 �أمل تعرفني ؟.. ال مل �أعرفك( ..هكذا �أجبتها)�أربع �ساعات يف �أبوظبي
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 �أنا ال�ضابطة منى.. �أعتذر ب�شدة فلم �أعرفك ..مل �أ�شاهدك �سوى بالبذلة الر�سمية� ..أنتالآن خمتلفة متاما� ،أه ًال و�سه ًال تف�ضلي .كانت هي النقيب التي �سجلت لها
ورقة امل�سروقات عندما جل�ست يف ال�صالة .توجهت �إلى البوفيه ،وهناك وجدت
ما ت�ضعه عادة الفنادق الفخمة ،ولي�س بال�ضرورة �أن يكون مالئما ،فحادثة
�سرقني جعلتني بالكاد �أتنف�س ،عدت �إليها .ابت�سمت و�أعدت الرتحيب بها..
ثم عاد و�ساد �صمت للحظات ،لكنه مل يطل كثريا ،فمجرد �أن بد�أ �س�ؤالها الأول
انهال احلديث العفوي:
 هل تنتظر �أحد ًا؟ �أبد ًا �أبد ًا هل هذه �أول مرة تزور فيها بالدنا؟ نعم �إنها �أول مرة. هل �أعجبتك؟ �أمتنى �أن تعجبني! ..لكن الظروف ال يبدو ب�أنها ت�ساعد. جئت لأخربك ب�شيء مهم قد ي�ساعد يف ق�ضيتك ،وقد ي�ساعد يف حتميلالفندق م�س�ؤولية ال�سرقة.
 ما هو؟ �أين جواز �سفرك؟�أح�ضرته لها من جيب املعطف .نظرت فيه لوقت ..ثم قالت:
هل تعلم �أن الكثريين جدا يتمنون احل�صول على اجلواز الأخ�ضر؟
�ضحكت و�أجبتها:
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 هل تعرفني �أحد ه��ؤالء الكرث ممن يرغب ب�شرائه مقابل قيمة تذكرةالعودة للوطن..؟!
 ال ال هذا اجل��واز لي�س رخي�ص ًا �إل��ى هذه الدرجة  ..و�س�أثبت لك هذاقريبا .لكن الآن انظر هنا.
 ماذا؟ هل ت�شاهد ..ختم املطار على دخول جهازك احلا�سب الآيل وكامرياالفيديو ،م�سجل� :شوهد يحمل كمبيوتر ًا �شخ�صي ًا حممو ًال وكامريا فيديو.
 وماذا قد يفيدين هذا؟ يف الغد ،وبعد �أن يوقع م�س�ؤولو الفندق على �أقوالهم ر�سميا ،وعلى نفيهم�أنهم �شاهدوك حتمل كامريا فيديو وجهاز حا�سب �آيل� ،أخرب ال�ضابط بهذه
املعلومة ،فقد ت�ساعدك يف �إثبات �صدق �أقوالك.
 �شكرا منى� ،أمتنى �أن تكون هذه املعلومة ذات فائدة. هل ت�سمح يل ب�س�ؤال �آخر؟ واعذرين على �أ�سئلتي املتوا�صلة.. طبعا طبع ًا ..تف�ضلي من دون �أي اعتذار يبدو يل �أنك مت�أثر من هذه ال�سرقة ،و�أن��ت ت�سكن يف جناح فاخر يففندق خم�س جنوم ،ف�أين �أ�سرتك؟ ملاذا مل تت�صل بهم لتخربهم مبا حدث؟
�أين �إخوتك؟ �أين هم �أ�صدقا�ؤك؟
كان وا�ضح ًا تعرثي يف الإجابة ،وكان وا�ضح ًا عدم معرفتي من �أين �أم�سك
بحبلها ،لذلك ،وبعد �أن َ
علي ،نه�ضت وطلبت
الحظت هذه اللعثمة التي بدت ّ
االن�صراف ،وقالت« :ال ت�شغل بالك كثريا� ،إذا �شعرت برغبة يف الإجابة يف
�أي وقت �ستجدين �أ�ستمع ب�إ�صغاء كبري» ،ثم غادرت� .أت�ساءل الآن« :هل من
املعقول �أنها جاءت فقط لتقول يل هذه املعلومة؟ ثم ملاذا؟ ..قد يكون لديها
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�سبب �آخر �أجهله؟ �إن حادثة �سرقتي جعلتني �شديد احل�سا�سية من الغرباء،
و�أف�سر ت�صرفاتهم جتاهي ب�أنها ت�ضمر �سوء ًا» .يف ال�صباح الباكر فوجئت
بها حت�ضر بزيها الر�سمي وت�أخذين معها .حقيقة ف�إن قدومها بخر كثريا من
خماويف ،لكن بع�ض ت�سا�ؤالتي ما تزال عالقة يف ذهني ،مل �أحتمل �ضغط هذه
الأ�سئلة وذاك ال�صوت اخلافت يف ر�أ�سي الذي يقول�« :أظهر لها خماوفك
ومتعن يف ردة فعلها ،ت�صرف هكذا لكي ال تندم» ،عندها متالكت نف�سي و�أنا
متوتر و�س�ألتها« :ما هو �سر هذه احلفاوة واحلر�ص؟ ..هل علموكم يف كلية
ال�شرطة فنون العالقات االجتماعية مع �ضحايا ال�سرقات؟» ..حقيقة متنيت
لو �أنني �صمت متام ًا ،ذلك �أنه ظهر على وجهها ذهول كبري ،وك�أين قد وجهت
لها �صفعة .جعلت �أقول يف نف�سي« :تب ًا يل حتى �صيغة ال�س�ؤال �سيئة» ،وعندما
عدت لذلك ال�صوت يف ر�أ�سي �أ�سمعه يخلي م�س�ؤوليته« :مل �أقل �أن تبد�أ ت�سا�ؤلك
هكذا» .لكن منى مل جتبني ومل ترد علي يف تلك اللحظة التي ظهر على وجهها
الغ�ضب .توقفت ب�سيارتها وقالت« :ميكنك �أن تنزل الآن» ،وعندما وجدتني
�صامتا رفعت �صوتها مع ابت�سامة« :تف�ضل بالنزول يا �أخي» ،لكنني مل �أجبها.
حقيقة ب�أين كنت �أرغب �أن �أقول لها�« :آ�سف جدا �أنا بحاجة لك» ،لكن كربيائي
مينعني ،و�صوت داخلي �آخر يدفعني �أن �أ�سارع باالعتذار ،و�آخر يدفعني للنزول
و�صفع الباب يف وجهها بغ�ضب .وبينما �أنا �أعي�ش هذه احلالة الداخلية من
التناق�ض ،فوجئت بها تفتح الباب وتنزل من املركبة ،ثم عادت ونظرت �إيل
وقالت:
 �أنا �أت�ضور جوع ًا ،هل ت�صدق �أنني كنت يف زيارة م�ساء البارحة ومل يقدميل ذلك الرجل خاللها حتى كوب ماء! ..يا �أخي يوجد �أنا�س (غريبون) ب�شكل!!
كان وا�ضح ًا �أنها تق�صدين وتريدين �أن �أ�ضحك ،ثم �أ�ضافت :هيا �أال تريد
تناول طعام الإفطار ..ال تخف �إنه على ح�سابي؛ لأنني جائعة �أكرث منك.
عندما نظرت جيدا وجدتها قد توقفت �أمام �أحد املطاعم ال�شعبية .كان
علي االرتباك .قد يكون من �أثر اجلوع �أو ت�شتت الأفكار ،لكنني كنت
وا�ضح ًا ّ
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يف تلك اللحظات �ضائعا متاما ،ويف دوامة عنيفة من التناق�ض وعدم الفهم.
عندما دلفنا �إلى املطعم قدمت للنادل طلبات الإفطار ،وما �إن و�ضع الطعام
�أمامي حتى التهمته يف حلظات .ويف حركة مل �أ�شاهدها �أ�شارت للنادل بطلب
�آخر .عندما �صعدنا �إلى ال�سيارة قالت وهي توجه كالمها نحوي« :هكذا �أف�ضل،
الدنيا ال ت�ستحق الغ�ضب» .كنت مبت�سما�« :إن اجلوع م�ؤمل ،خا�صة �إذا مل تتعود
عليه ،بل �إنه يفقدك حتى الرتكيز والتعاطي ب�إيجابية مع الآخرين» .قد تكون
فهمت هذا ،لذلك مل تعر كلماتي عن �سر حفاوتها بي �أي اهتمام.
�أنزلتني قبل الو�صول �إلى بوابة ق�سم ال�شرطة ،وناولتني ورقة فيها ا�سم
ال�ضابط امل�س�ؤول عن التحقيق وموقع مكتبه ،وورقة نقدية بـ  50دوالر ًا ،وقالت:
«هنا �سنفرتق ،و�سنلتقي بعد الظهر يف الفندق» .رف�ضت �أخذ الـنقود .قالت:
«�إنها للتاك�سي الذي �سرتكبه يف طريق عودتك»� .أخربتها �أن معي بع�ض النقود.
توجهت �إلى مكتب �ضابط التحقيق ،حيث وجدت حمامي ًا ميثل الفندق،
ومل �أمل�س جديدا ،فالفندق ما يزال يرف�ض االعرتاف بال�سرقة ،ويكرر روايته
ب�أنني ح�ضرت �إلى الفندق بحقيبة �صغرية واحدة فح�سب ،ومل �أكن �أحمل �أي
�أغرا�ض �أخرى ،نفذت ن�صيحة منى بدقة ،فقلت بعد توقيع حمامي الفندق
على �أقواله يف حم�ضر التحقيق�« :إنني تذكرت �شيئا قد يفيد يف الق�ضية» ،فقال
ال�ضابط« :ما هو؟»� ،أخرجت جواز �سفري ،وبعد التدقيق يف �صفحاته املختومة
عليها بيانات احلا�سب الآيل والكامريا الفيديو ،قال �ضابط التحقيق وهو ينظر
�إلى حمامي الفندق ويبت�سم�« :إنها �إ�ضافة مميزة».
عدت �إلى الفندق �سري ًا على الأق��دام مل�سافة قد تزيد على ال�سبعة كيلو
مرتاتً  ،ولأول مرة �أ�شعر �أين �ضمن النا�س املهدودة املتعبة .كنت �أ�سري و�سط
الزحام الب�شري وال�سيارات املكتظة� ،سابق ًا كنت �أخاف من مثل هذه اجلوالت،
و�أخ��اف ال�سطو وال�سرقة� ،أخاف االحتكاك به�ؤالء الب�سطاء .اليوم انعدمت
حواجزي وتال�شت خم��اويف ،ذلك لأنني �أ�صبحت مثلهم متاما ،ال �أملك ما
�أخاف عليه� .أهم ما يف املو�ضوع �أين اكت�شفت �سر خويف وخ�شيتي من ه�ؤالء
�أربع �ساعات يف �أبوظبي
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التع�ساء ،املتمثل بعدم اخلوف على حياتي ،بل على ما �أملكه من مال.
كان الطريق طويال جد ًا� ،شعرت خالله بتعب حقيقي ،لكنني و�صلت �إلى
الفندق ،ومبا�شرة �صعدت �إلى جناحي الوثري ،الذي ي�سكنه ،للمرة الأولى،
بائ�س م�سكني مثلي ،يعي�ش ه��ذه احلالة من الإع�ي��اء .وم��ن ف��وري ا�ستلقيت
وا�ستغرقت يف نوم عميق.
مل يوقظني �إال رنني الهاتف .كانت منى على الطرف الآخر .فورا �أخربتها
�أنني ممنت لها ،قلت�« :إن كلمة �شكر ًا قليلة بحقك» .قالت« :ح�سن ًا ما ر�أيك �أن
�أمر عليك هذا امل�ساء لنتناول طعام الع�شاء �سوي ًا؟» ،قلت�« :إن هذا كثريا جد ًا،
و�إين �أ�شعر باخلجل»� .ضحكت وقالت�« :إذ ًا موعدنا بعد الثامنة» .كانت منى
بالن�سبة يل يف تلك اللحظات طوق جناة ،و�أح�س�ست �أن الأمور بدونها �ستكون
�أكرث تعقيدا .بعد تناولنا الع�شاء �سوية وق�ضاء وقت ممتع على �ضفاف النهر
اجلميل� ،أنزلتني عند باب الفندق .قلت« :هل تتف�ضلني بالنزول» .نظرت �إلى
�ساعتها و�أجابت« :اتركها لوقت �آخر� .أرغب بالذهاب مبا�شرة �إلى النوم ،لكن
غدا �إذا و�صلت مكتبي �س�أت�صل بك» .و�أنا �أ�سري باجتاه مدخل الفندق توقفت
وجعلت �أنظر �إليها و�إلى �سيارتها وهي تغادر .يا لها من �إن�سانة على قدر عال
من الأدب واالحرتام.
يف التا�سعة �صباحا كان الهاتف يرن ،وا�ستمتعت ب�صوتها العذب .قالت:
«يوجد مكان مهم ال بد �أن نذهب �إليه» ،و�أبلغتني �أنها يف طريقها �إيل� ،س�ألتها:
«�إل��ى �أي��ن؟»� ،أجابت« :مفاج�أة!» .يف �أثناء انتظاري و�صولها نزلت �إلى بهو
الفندق .عندما تقدم النادل نحوي �س�أل« :ماذا ت�شرب؟» قلت له�« :إنني مفل�س».
�ضحك وقال�« :أهال بك يف نادي الفقراء»� .ضحكت ،لكنه �أعاد ال�س�ؤال وقال:
«اعتربها على ح�ساب �أع�ضاء النادي ،احتفاال بان�ضمام الع�ضو اجلديد».
فقلت« :ال �أريد تخييب ظن �أع�ضاء النادي ،ولذلك اجلب �إبريق �شاي وخم�سة
من (ال�ساندويت�ش)» ،ف�ضحك وق��ال« :حا�ضر» .قلت�« :أرج��وك ملرة واحدة
تخلوا فيها عن برتوكوالت الرثاء عندما تقدمون طعام الإفطار هذا بالذات.
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�أرجوك اجعل �صحني ي�ضج باملربى واجلنب واخلبز املحم�ص»� .ضحك وقال:
«من عيوين» .بعد حلظات عاد وطلب انتقايل �إلى املطعم� ،س�ألته هام�س ًا« :هل
�أنت مت�أكد؟»� ،ضحك وقال« :بكل الت�أكيد» .عند باب املطعم رحب بي �أحدهم
و�أجل�سني على طاولة فيها �إفطار متكامل .كنت �أفكر �أن ال �أقت�صر على تناول
الإفطار وح�سب ،بل �أن �أح�سب ح�ساب الغداء الذي �سيحل بعد �ساعات قليلة،
بل �أي�ضا طعام الع�شاء ،لذلك جعلت �آكل و�آكل .كانت منى تبحث عني عندما
و�صلت �إلى الفندق ،حتى وجدت من �أخربها بوجودي يف املطعم .رفعت ر�أ�سي
ف�إذا هي واقفة ت�ضحك .قالت« :هل تت�صور ب�أين �س�أتركك متوت من اجلوع يا
�أخي ارحم نف�سك ،فقد زاد وزنك منذ و�صولك!»� .أخربتها �أين �أتناول طعام
ثالث وجبات و�سيندم من يف هذا الفندق على تعاطفهم معي»� .أم�سكت بيدي
وقالت�« :إن الوقت �ضيق ،هيا بنا»� .س�ألتها «�إلى �أين؟» �أجابتني�« :ستعرف بعد
قليل و�ستحب هذا املكان» .عندما �صعدت �إلى مركبتها ،رفعت ال�صوت اخلافت
الذي كان ينبعث على ا�ستحياء من امل�سجل ،كان الفنان طالل مداح� ،صوت
الأر�ض ،ي�شدو ب�أغنيته ال�شهرية «�أغراب»....
�أغراب يف رحلة ليايل العمر
�أغراب يف دنيا العيون ال�سمر
�أغراب والفرحة حوالينا
�أغراب والدمعة يف عينينا
ما�شيني يف �سكة الأحباب
ما�شيني ويف كل خطوة عذاب
�أغراب �أغراب
غربتنا غربة ليل يبحث عن جنومه
دمعتنا تروي الليل وتبدد همومه
�أربع �ساعات يف �أبوظبي
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وتبقى الدموع لينا تطفي الأمل فينا
ما�شيني يف �سكة الأحباب ما�شيني ويف كل خطوة عذاب
�أغراب �أغراب
�شاهدت منى ت�أثري البالغ� ،شعرت بيدها تهز كتفي بحنان وهي تقول:
«�أعذرين فلم �أعرف �أنك متلك م�شاعر رقيقة لهذه الدرجة ،هل ن�سيت يا �أ�ستاذ
ما قلته يل �صباح �أم�س بكل ق�سوة :هل يعلمونكم يف كلية ال�شرطة فنون التعاطف
مع �ضحايا ال�سرقات؟»� ،ضحكت وجعلت هي �أي�ضا ت�ضحك وقالت« :هل ميكن
�أن تنزل الآن؟» .رفعت ر�أ�سي ،كانت متوقفة �أمام �سفارة بالدي ،وتلك ال�سارية
التي يرفرف عليها العلم الأخ�ضر امل�سطر عليه كلمة احلب والعاملية� ,صدقت
منى ،لقد �شعرت باحلنني �إلى وطني و�شعرت بالأمان ،و�صلت �إلى نافذة املبنى،
كان هناك موظف ناولته جواز �سفري وطلبت مقابلة ال�سفري ،فقال« :خري �إن
�شاء اهلل ع�سى ما �شر؟»�.أدخلت ر�أ�سي من تلك النافذة ال�صغرية وقلت« :يا
اهلل ما �أجمل هذا ال�صوت ،م�ضى وقت مل �أ�سمع هذه النغمة التي �أعدتها ،لكن
�أرجوك ال تقل راجعنا بكرة !! ..لأنها الكلمة الوحيدة التي لي�س وقتها الآن».
�ضحك وجميع من كان معه من موظفي اال�ستقبال ,وقال يا عزيزي« :ال ميكن
�أن يقول لك �أحد هذه الكلمة و�أنت تقف �أمام منزلك» ،وفتح البوابة ،دلفت
�أنا ومنى �إلى هذا املبنى ال�شامخ ك�أنه فعال منزل كبري .الكل مبت�سم  ,ي�ؤدون
عملهم كالنحل بتفان وطيبة نف�س .عندما و�صلت �إل��ى مكتب ال�سفري طلب
�سكرتريه �أن ننتظر ,بعدها بلحظات �سمح لنا بالدخول على ال�سفري� ،سلمت
عليه بحرارة بالغة حقيقية حتى �إين احت�ضنته� ،شعرت باحلنان والأمان وهو
ي�ضحك ،عندما جل�سنا �سردت عليه تفا�صيل ما حدث يل ,جعل ي�ضحك! ونظر
نحو منى مبت�سم ًا وقال�« :إن مثل هذه الأم��ور حتدث» ,ثم كتب ورقة �صغرية
وناولني �إياها وقال« :اذهب �إلى مكتب اخلطوط ،و�سيتم ق�ص تذكرة جمانية
لك لتعود �إلى الوطن» ،ثم �أخرج من درج املكتب ظرف ًا وقال« :تف�ضل هذا املبلغ
لتي�سري �أم��ورك حتى يحني موعد �سفرك ،و�ستتابع ال�سفارة باقي الق�ضية،
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اطمئن متاما» ،ثم طلب من �سكرتريه �أن �أوقع على �أوراق خا�صة ملن هم يف
مثل حالتي.
عندما خرجت وب�صحبتي منى و�أنا يف �سيارتها ،فتحت الظرف ودمعت
عيناي عندما وجدت �أن يف املغلف مبلغ �ألف دوالر .قالت منى« :هل عرفت
ملاذا الكثري يتمنون احل�صول على اجلواز الأخ�ضر؟!!»
ق�ضيت ثالثة �أيام جميلة بعد لقائي بال�سفري ،يف اليوم الرابع كنت يف �صالة
املغادرة يف املطار ،وكانت منى تودعني .عندما �أخرجت ورقة نقدية من فئة
 100دوالر جعلت ت�ضحك و�أنا �أ�ضحك ب�أ�صوات مرتفعة .الكل �سمعنا ،و�ضحكوا
ل�ضحكنا ،فقد كانت املائة دوالر مهرتئة وممزقة من كرثة لفها وم�سكها باليد.
كانت منى دائما تعلق وتقول« :يا �أخي ارحمها» .يف هذا اليوم ناولتها املائة
دوالر .قلت« :اكتبي عليها �شيئا»� .أخذتها ودونت�« :شكرا للأقدار اجلميلة».
ابت�سمت وقلت« :هل ت�صدقني �إنها فعال كانت حلظات جميلة جد ًا وع�شرة �أيام
رائعة ،ورحلة عجيبة .ا�ستمتعت بتفا�صيل ال ميكن �أن تو�ضع على جدول �أي
رحلة �سياحية يف العامل» .نظرت نحو عينيها وقلت�« :أنت ل�ست بح�سناء! �أنت
ملك من ال�سماء»..
و�أن��ا يف وطني احلبيب �أر�سلت �سفارة ب�لادي جهاز حا�سب �آيل جديد ًا
وكامريا فيديو جميلة ،و�شيك بـ  4000دوالر ت�سلمتها من الفندق الذي ثبت �أن
�أحد عامليه قد قام ب�سرقتي.
مل تنتهي ق�صتي �إال بعد ا�ستيقاظي من النوم ،ويا للهول فقد كان بحق
حلم ًا جمي ًال ،على الرغم من �أنني لطاملا تعودت على الكوابي�س!.
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فـر�صــة!!

كم من الفر�ص تعر�ض نف�سها علينا ولكننا ال نلحظها !!
�أنطوان ت�شيخوف
من كبار الأدباء الرو�س

مل تكن منعمة وثرية وح�سب ،فالذي وهبها املال �أعطاها اجلمال �أي�ضا،
لكنها كانت مفعمة برقة بالغة جتاه الآخرين ،وحمملة ب�إن�سانية وا�ضحة.
لذلك كانت حتاول �أن تخفف من توتري ،وخ�شيتي من احلياة ،وا�ستنها�ض
احلما�سة وهي تقول« :كل �إن�سان ،يف العامل ..البد �أن متر به فر�صة .البع�ض
ت�أتيه فر�صتان ،و�آخـرون وهم قلة ت�أتيهم �أكرث من ثالث فر�ص ...لكن البد..
البد� ..أن ت�أتي للجميع فر�صة واحدة على الأقل».
ثم �صمتت قليال قبل �أن تعاود احلديث قائلة« :امل�شكلة لي�ست يف �إهدار
الفر�صة عندما ت�سنح لك ،بل املع�ضلة الكربى يف �أن الكثريين ال يعلمون متى
جاءت؟ وكيف فقدوها؟».
بالن�سبة ل�شخ�ص مثلي مهرتئ الأع�صاب مل ي�شغله قدوم فر�صته نحوه،
17

�أربع �ساعات يف �أبوظبي

لكن ما �شغل تفكريه ,هو ملاذا البع�ض ،وهو قلة ،ت�أتيه فر�ص متوالية ،واملجموع
الأكرب من رعاع الب�شرية ت�أتيهم فر�صة واحدة ،و�شحيحة؟ بل ال يعلم يف �أحيان
كثرية حتى عنها ،من امل�س�ؤول عن هذا اجل��ور ،هل هي ال�سماء؟ �أم �أي�ضا
الإن�سان؟
منذ �أكرث من �أربعني عاما و�أنا �أنتظر الفر�صة �أن ت�أتي ،م�ستغربا �أال �أ�ستحق
�إال واحدة ،وقد كنت �أظن �أنها �ستتوالى علي ،لكن ،وكما يبدو فر�صة وحيدة،
�أ�صبحت مبرور الأيام �أمتناها� ،أعظمها ،ومن ثم �أقد�سها.
�أ�صبحت مطالبي تكرب معها ،فعندما حتني �س�أنتهزها لتن�شلني من ب�ؤرة
ال��رك��ود وال�ت�ردد ،وتنقلني �إل��ى حياة الفرحة وال�سعادة ،فر�صة تقذف بي
بعيدا عن �أوجه الب�ؤ�س والدمار ،وتذهب بي �إلى عامل من االخ�ضرار والأنهار
الرقراقة ،فارتوي ب�سببها من الراحة واحلبور من دون كلل �أو ملل ،بل �أفر
بو�ساطتها من عوامل خميفة حتا�صرين منذ ميالدي� ،إلى عامل واحد مريح
وب�سيط ،من دون تعقيد يف عالقاته ،وترتيب يف �صداقاته� ،ستذهب بي �إلى
عامل واحد من دون هاالت ،وبذخ وكذب.
عندما رفعت ر�أ�سي نحوها كنت �ألهث كمن خرج لتوه من �سباق جري،
عندما ب��د�أت �أنفا�سي تهد�أ ،قالت وهي تبت�سم ابت�سامة مل�ؤها اال�ستغراب
والذهول« :اطمئن �أتوقع �أن تكون الفر�ص واحلظوظ بالن�سبة لك كثرية ،لكن
من املهم �أن تركز ،و�أن تتعلم امل�شاهدة ،والت�أمل فيما يدور حولك وبالقرب
منك» .عدت مبا�شرة �إلى موجة جديدة من الهذيان العقلي� ،أي تركيز و�أي
م�شاهدة .ماذا تق�صد بال�ضبط ؟! .يف احلقيقة �إنني دقيق يف كل �أمور احلياة
لدرجة �أ�صبح هناك من ي�صفني باملعقد ،لكن لي�ست املع�ضلة تتعلق بالرتكيز،
�إنني �أتذكر تلك املقولة« :يكون احلظ �إلى جانب املجانني ،والفر�ص النادرة
للب�شعني» ،وال �أعلم هل و�صلت �إلى درجة اجلنون حتى �أ�ستحق بع�ض احلظ
اجليد� ،أم تراين ب�شع حتى تزورين واحدة من الفر�ص النادرة ،كم يجيد عقلي
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تعذيبي� ،إنه ي�س�ألني عن الب�شاعة ،هل هي ب�شاعة الوجه؟ �أم ب�شاعة الأخالق؟
�أم تراهما االثنان مع ًا ؟ ال ت�ساورين ال�شكوك يف �أنني �أمتتع بدرجة ال ب�أ�س
بها من الب�شاعة� ،سواء يف املظهر �أو اجلوهر ،و�إن كنت اليوم �أمتنى �أن تكون
منت�شرة ووا�سعة الوجود يف حياتي حتى تنهال الفر�ص علي.
نظرت نحو هذه ال�سيدة التي ما تزال حتافظ على وهج ابت�سامتها ،و�أنا
�أمتعن ،بكل ل�صو�صية ،يف معامل تلك العيون ،قائال لها�« :إنني �أعرف مدى
حظوظي� ،إنها معدومة كقول ال�شاعر:
�إن حظـي كدقيق فوق �شوك نثـروه ...ثم قالـوا حلفـاة يوم ريـح اجـمـعوه
�صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه� ...إن من �أ�شقاه ربه كيف �أنتم ت�سعدوه
القول �إن هذا البيت ال�شعري ينطبق متاما علي».
ت�ستطي ِعني ِ
�شعرت بنظراتها يف مالمح وجهي املتبلد ،ثم �إنها قالت« :كن متفائال
�ستح�صل على فر�صتك ،من يعلم قد تكون فر�صتك بني يديك الآن! ..وقد ت�أتيك
يف يوم القيامة» ..ثم عادت لل�صمت وهي تبت�سم ابت�سامة �ساحرة ،لكن جمالها
الأخاذ ورائحة عطرها الفواح ..مل متنع ذهني املتهالك �أن يعود لل�صخب...
�صحيح قد �أجد فر�صتي يوم القيامة عندما ي�أمر الرب بقذيف يف النار ،ف�أمتكن
من الهروب من بني يدي مالئكة ال�شر ،والدخول و�سط اجلموع املهيبة ..يف
تلك اللحظات يقب�ض الرب بيده قب�ضة من هذه اجلموع ويلقي بها يف اجلنة،
وقد كنت معهم ..يف تلك اللحظات �سيبت�سم الرب� ،س�أنزل ر�أ�سي ،و�أقول لقد
�أعطيت فر�صتي ،ولكن ماذا عن املعذبني ،الفقراء ،املظلومني ،احلائرين،
والهائمني ،ماذا عن �أم ح�سن جارتنا التي توفيت وهي حتن لطفلها ،الذي
خطفه من بني يديها زوجها بعد �أن طلقها ،وهي املعدمة اجلائعة ،ذات العيون
احلائرة� ..أنا مت�أكد �أنها مل متنح �أي فر�صة لها ،و�أخ�شى �أن تذهب للنار ،لأنني
�شاهدتها ت�سرق بع�ض املالب�س والطعام ل�صغارها ..و�أخ�شى �أن ُت�صلى جحيما
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لأنني �أب�صرتها تبت�سم لرجل غريب وتدخل منزل رجل �آخر بعيد ،و�أخ�شى �أن
تقذف يف زمهرير لأنها معدمة وجمرمة.
قطع حبل �أفكاري �صوت هذه ال�سيدة وهي تقطب جبينها وتقول بغ�ضب:
«�أعتقد �أنك فقدت الآن فر�صة من فر�ص احلياة ال�شحيحة ،ثم �إنها غادرت
�سريعا� ...سريعا جدا حتى من دون �أن تودعني»!!.

�أربع �ساعات يف �أبوظبي
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ليلى يف اليونان!

ن�سـعـى �إلـى �إثـارة ال�شـكـوك حـول الـذيـن ال نـطيـقهــــم!
فريدريك نيت�شه ،كتاب�( :إن�سان مفرط يف �إن�سانيته)

لكن ملاذا �أنا هنا يف غرفتي �أجول فيها وال �أنام ،لعل حادثة هذا امل�ساء
قد �أثرت يف نف�سي ،نعم �إنه الطفل ال�صغري الذي كان يعمل نادال يف املطعم
البحري� ,صورته وبراءته ال ميكن �أن تغادرا ذهني ،ولو ظللت هنا �س�أظل �أجرت
هذه الأفكار حتى ال�صباح .لقد اقرتبت من ال�شرفة يف الفندق اجلميل الذي
كان يطل على البحر ,الهواء منع�ش جدا ،لقد قامت بحجزها �صديقتي �سارة،
�إنها حتظى باحرتام هنا ،لعل �سبب هذا كونها حتمل اجلن�سية الإيطالية ،هي
عربية الأب �إيطالية الأم ,حتن �إلى وطنها الأ�صلي لكنها حتب �إيطاليتها ،لقد
ح�صلت على هذه الغرفة ب�سعر رمزي وبخ�س ،وال�سبب �أنها تعمل يف التلفزيون
املحلي الإيطايل ,وقد وعدتهم �أنها �ستح�ضر لإع��داد برنامج عن اليونان,
و�أنها �ستربز هذا الفندق الأثري خالل الريبورتاج التلفزيوين .كنت عندها
قد و�صلت �إلى باحة البهو ،حيث اقرتب �أحد العاملني يف الفندق ،ي�س�ألني:
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�إذا كنت �أرغب �أن يقوم ب�إيقاف تاك�سي؟ �شكرته وخرجت �إلى ال�شارع املمتد،
وتوجهت نحو ال�ضفة الأخرى حيث البحر ,ومبحاذاته ظللت �أ�سري ،تع�صف بي
الأفكار كمد وجزر ،ك�أمواج كبرية و�أخرى �صغرية ،كان اجلو منع�ش ًا والهواء
باردا با�ستحياء ،و�صوت البحر ك�أنه �سيمفونية عجيبة مل تعزف قط ،توقفت
عند الباب اخل�شبي للمطعم البحري الذي قادتني �إليه اخلطى مرة �أخرى،
دلفت �إليه� ،إنني �أحب ع�صري الليمون ،وقد كنت بحاجة �إليه لعله يخفف توتري
وتعبي و�سهادي ،كان املطعم خاليا �إال من رجل ب�صحبته امر�أة �شقراء يجل�سان
على الطاولة نف�سها التي كنت �أجل�س عليها �أن��ا و�سارة وعبري يف ال�ساعات
الأولى من هذا امل�ساء .كان الرجل حمتد ًا جدا ،واملر�أة ترد عليه بحدة �أكرب.
�ضحكت ..قلت« :يف الغد �س�أقوم ب�شراء هذه الطاولة ورميها يف البحر� ،إنها
�ش�ؤم على كل من يجل�س عليها !»..
اقرتب مني �أحد العاملني وقال بلغة مك�سرة�« :إن الذي يزورنا البد �أن
يعود لنا ،لكننا مل نتوقعك بهذه ال�سرعة»� .ضحكت و�سرت خلفه ،حيث م�ضى
نحو البحر مبا�شرة� .أدرك جميع من يف هذا املطعم �أنني اع�شق البحر ،بعدما
حدث يف بداية هذا امل�ساء .عندما جل�ست طلبت ع�صري ليمون .قال�« :س�أنظر
�إن كان موجودا ,فالوقت مت�أخر الآن!» .هززت ر�أ�سي من دون �أن �أجيبه ،فقد
كانت نظراتي م�صوبة نحو النادل ال�صغري ,حيث كان مي�سح بع�ض الطاوالت
بعد تنظيفها وغ�سلها يف الزاوية الأخ��رى من املطعم .رجعت بذاكرتي �إلى
بداية هذا امل�ساء ،عندما ح�ضرت ب�صحبة �سارة وعبري لتناول الع�شاء على
تلك الطاولة قادمني من املطار.
 قالت �سارة� :أين جنل�س؟ قلت� :إنه من اجلميل �أن جنل�س بجانب البحر.. ردت عبري� :أنا �أقرتح �أن جنل�س هنا ,فاملكان �أخ�ضر وبجانب النا�س. قالت �سارة :نعم �صحيح ..ما ر�أيك؟�أربع �ساعات يف �أبوظبي
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 �أجبت� :إنني �أف�ضل �أن جنل�س هناك بجانب البحر..كان النادل ال�صغري مم�سك ًا بـقائمة الطلبات ،فقال« :نعم �صحيح �سيدتي،
�إن املكان هنا ممتع جدا» .وكان يتجاهلني بوقاحة متناهية..
فقلت بهدوء :املكان هنا قريب من �صخب ال�سيارات وعوادمها املميتة،
اتركونا نقرتب من البحر وهوائه العليل النقي.
رد النادل ال�صغري ،دون حتى النظر نحوي� :أبد ًا هنا املكان نظيف جدا
والأ�شجار جميلة ،ولن ت�سمح لعوادم ال�سيارات بالو�صول �إليكم.
ا�شتطت غ�ضبا و�صرخت به� :أنت ما هي وظيفتك هنا بالتحديد ؟! ،هل
ترغب �أن �أخربك ؟! ح�سنا� ..أنا �أخربك� ،أنت جمرد عامل حقري ،تقدم طلبات
حم��ددة ..ال ي�سمح لك بالتحدث يف مو�ضوع ال �ش�أن لك به ،هيا اغرب عن
وجهي.
�سارة وعبري كانتا م�شدوهتني� ..أ�صابتهما حرية كبرية ,بعد م�ضي بع�ض
من الوقت قلت�« :إنني �أرجو �أن ال �أكون قد �سببت لكم �إزعاجا» ،لكن ال�صمت
كان مطبقا يف الأرجاء� ،سوى من ب�سماتي اليتيمة ،قطع هذا ال�صمت �صوت
�سارة وهي تقول �إنها مرهقة وال ت�شعر بجوع ،ثم ابت�سمت قائلة�« :إننا جميعا
ن�شعر بالتعب ،وهذا اليوم الأول لو�صولنا».
قالت عبري موجهة كالمها نحوي :ال تن�سي �أننا انتظرناك يف املطار لأكرث
من �أربع �ساعات...
كانت �سارة قد و�صلت من روما ،وعبري جاءت من لندن ،و�أنا قدمت من
الريا�ض .ن�سقنا جيدا لهذه الرحلة ،وحددنا املواعيد ب�شكل ممتاز ،كانت
عبري ترغب يف �أن نق�ضي ال�صيف يف لندن لتوفري م�صاريف ال�سكن ،لكننا
رف�ضنا ,كنا نحب �أن نغري الأماكن ون�شاهد �شيئا جديدا ،وكنا جميعا مل ن�شاهد
اليونان من قبل .عند نزويل من �سلم الطائرة كانت تقف يف �ساحة املطار
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بقرب �سلم الطائرة جمموعة من ال�سيارات الفارهة ،ت�ستقبل بع�ض ًا من ركاب
الدرجة الأولى ،عندما وط�أت �أر�ض هذه البالد اجلميلة فوجئت بعبري واقفة
بقامتها املم�شوقة �أم��ام �سيارة خ�ضراء �صغرية ,و�سارة معها ت�ضع نظارات
�سوداء باجتاه مقود ال�سيارة .توجهت نحو عبري وقالت�« :أرج��وك ال تف�سدي
الربتوكول» .نظرت باجتاه �سارة ،فوجئت بها مت�سك مع�صمي وتقودين �إلى
املرتبة اخللفية ،كانت ال�سيارة بال �أبواب خلفيه (�سيارة �سبور) ،فكان احليز
�ضيقا مينع �صعودي ،فدفعتني بقوة وارتطم ر�أ�سي ب�سقف ال�سيارة ،وركبت
عبري يف الأمام .قالت �سارة�« :أهال و�سهال� ،أخري ًا و�صلت؟».
ناولتني عبري اجلوال قائلة« :ات�صلي بال�سفارة ال�سعودية� ،أبلغيهم �أننا
نختطفك ،ال بد �أن يدفعوا فدية مليون دوالر ،و�أن يتم قبول �شقيقتي بجامعة
امللك �سعود»� .أما �سارة فقد قالت« :عليهم �أن ي�سمحوا يل بزيارة اململكة من
دون حمرم»� .ضحكت من �أعماق قلبي ،كانت مفاج�أة كبرية جدا .مل تتح يل
الفر�صة ملعرفة كيف متكنوا من �إدخال ال�سيارة ال�صغرية املهرتئة �إلى �ساحة
املطار ،لكن بكل ت�أكيد �أن الأوراق ذات اللون الأخ�ضر لها مفعول �سحري!
توجهنا نحو املطعم لتناول الع�شاء ،ولن�سمع �أخبار بع�ضنا ،لكنهما اعتذرتا
عن �إكمال طعامهما ،وغادرنا باجتاه الفندق ,حيث ذهبت كل منا �إلى غرفتها.
لقد ف�سرتا ت�صريف نحو النادل ال�صغري بكونه تعالي ًا وتكرب ًا .كنت غارقة يف
الأفكار ،حاولت �أن ا�شرح لهم �أن الإن�سان مير بحالة من ال�ضعف الأخالقي،
لكن هذا ال يعني كونه �سيئا دوما .حاولت �أن �أقول لهما �إنكما �أكرث النا�س معرفة
ب��ي! ..كانت �إجاباتهما ابت�سامات �صفراء �سرعان ما تختفي وراء ال�صمت
العجيب .كنت غارقة يف الأفكار ،وحزينة جدا ..مل يقطع تلك اللحظات التي
ع�شت فيها �سرد ًا ذهني ًا عقلي ًا م�ضني ًا لتفا�صيل ما حدث �سوى �صوت النادل
ال�صغري نف�سه يقول يل« :لقد وجدنا لك ع�صري الليمون» ،لكنه �سرعان ما
�أ�ضاف قائال« :ماذا بك؟ هل تعانني من �أمل؟»� .أجبته« :ال ..ال .»..و�ضعت يدي
على جبيني ..كنت �ساخنة جدا ..ويت�صبب العرق مني..
�أربع �ساعات يف �أبوظبي
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 ما هو ا�سمك ؟ ..كان هذا هو �س�ؤايل الأول نحوه.قال يل ا�سما مل افهمه ومل اعد �أتذكره .رفعت ر�أ�سي نحوه لأجده ينظر
بذهول نحو الكامريا الفيديو التي كنت �أحملها.
 هل �أعجبتك ؟( ..هكذا �س�ألته ثانية).. �إنها خرافية ..كم ثمنها؟ تقريبا 900 :دوالر هل تعلمني كم �أحتاج من الزمن ل�شراء مثل هذه الكامريا ؟ كم ؟ لي�س �أقل من ثالثة �أعوام ,على �أن ال ا�صرف من مرتبي فل�س ًا واحد ًا.كنت خالل هذا احلوار البطيء ال�صعب� ،أ�شعر ب�إعياء وتعب ,لكنني قلت
له« :هل �أطلب منك خدمة؟»
 نعم تف�ضلي( ..هكذا �أجابني) �أرغب �أن تقوم بت�صويري �أمام البحر. هذا ي�سعدين خا�صة وقد علمنا جميعا �أنك تع�شقني البحر بجنون ,لكننيمع الأ�سف ال �أجيد ا�ستخدام هذه الكامريا الثمينة.
بد�أت �أ�شرح له طريقة الت�صوير ووظيفة كل زر من �أزرارها العديدة ،ثم
بد�أ ي�صورين و�أنا �أ�شرب الع�صري ،لكنه �أوقف الت�صوير واقرتب مني قائال:
«�إن وجهك يت�صبب عرقا ،لعلك ت�شعرين ب�إرهاق» .كنت �أنظر نحو تفا�صيل
وجهه الطفويل بعمق ،ذلك الوجه املنهك املتعب من �آث��ار العمل املتوا�صل،
�أت�ساءل كيف ترت�سم تلك االبت�سامة البي�ضاء اخلالبة وت�شرق و�سط ت�شققات
الآالم الكبرية يف ثنايا وجهه ،وكيف ال نرى مثل هذا الهم الفا�ضح �أمام �أعيننا!
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عندها قلت ل��ه�« :إذ ًا �أوق��ف �سيارة �أج��رة �إذا تكرمت» .و�ضع الكامريا
على الطاولة قائال« :يف احلال» .بعدها بلحظات كان يحاول م�ساعدتي على
النهو�ض وهو مم�سك بكتفي� ..ضحكت .قلت له�« :إنني ال �أزال �شابة» .قال:
«�إن حمى هواء البحر ال حتفل بال�سن ،لكنني مت�أكد �أنها ال ت�صيب �إال �أ�صحاب
القلوب اجلميلة»� .ضحكت بتثاقل قائلة له�« :أيها النبيل ال�صغري ،هل �أفهم
�أنك قد �ساحمتني؟» .امتلأت عيونه بالدموع وقال« :نعم بكل ت�أكيد �أ�ساحمك».
غادرت باجتاه �سيارة الأجرة ،لكنه ما لبث �أن حلق بي قائال« :الكامريا ..لقد
ن�سيت الكامريا» .قلت له�« :إن �صورتي بها �أال تذكر! البد �أن يبقى معك تذكار».
ده�ش متاما وفتح فاه وعينيه با�ستغراب كبري ،و�أردفت�« :إنها هديه �أقدمها لك
يا �صغريي العزيز!!»
�أما الآن ف�إن النادل مل يتمالك نف�سه ،حيث �شرع بالتعبري عن حاله بالبكاء.
الأطفال يف جميع �أرجاء العامل ي�شرتكون يف هذه اللغة .طلبت من �سائق الأجرة
�أن يذهب نحو املطار ف��ور ًا .مل �أ�صعد �إلى غرفتي يف الفندق .لقد طلبت �أن
يتم �إنزال حقيبتي ,و�سددت فاتورتي و�أنا جال�سة يف املرتبة اخللفية للتاك�سي،
ل�صديقتي« :لي�س بال�ضرورة �أن �أكون
ثم و�ضعت ر�سالة ق�صرية من ن�سختني
ّ
�سيئة بهذا القدر! ..كانت اليونان جميلة ،لكننا مل نكن كذلك ,لقد تعرثت منذ
البداية ووقعت وحيدة كما كنت دوما»..
عندما و�صلت املطار كانت ال�شم�س بد�أت يف ال�شروق .طلبت من موظف
احلجز �أول رحلة متوجهة �إلى الريا�ض.
 �أجابني :ال يوجد �سوى م�ساء الغد.. ح�سنا �أول رحلة لأي عا�صمة خليجية( ..جعل ينظر يف جهازه). توجد رحلة تغادر بعد نحو �أربع �ساعات �إلى العا�صمة العمانية م�سقط. «ح�سنا� .أرج��وك احجز عليها» ،ومن مكاين قطعت التذكرة وتوجهت�إلى �صالة املغادرة ،و�أنا �أجر اخلطى بتثاقل كبري� ،أترنح يف كل اجتاه .و�ضعت
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املعطف الذي كنت �أحمله على الكر�سي ،وو�ضعت حقيبتي وجهازي الكمبيوتر
ال�شخ�صي كو�سادة ،ثم �أ�سندت ر�أ�سي �إليها لأ�ستغرق يف النوم .كانت الأحالم بل
الكوابي�س تنتابني ك�أنها فيلم ممل طويل� .شاهدت النادل ال�صغري �سعي ٌد جد ًا
بالكامريا .لقد باعها بثالثمئة دوالر .كنت �أ�سعل بكرثة ،اقرتب مني �أحدهم،
�أ�سمعه برقة لي�ست غريبة علي يقول« :تب ًا لك هل توقعت �أن تفري بهذه ال�سرعة
؟! �ألغينا املليون دوالر لكن على الأقل اقبلوا �شقيقتي يف اجلامعة» ..كنت مرهقة
تفلت
من احلمى التي داهمتني بحما�سة� .سمعت �صوتا �أنثويا �آخر يقول« :لن ِ
حتى تتحقق مطالبي ب�إعطائي ت�أ�شرية دخول �إلى ال�سعودية» .كنت �أ�شعر بيد
�سارة على جبيني ،ويد عبري يف يدي ،كنت مبت�سمة ،فتحت عيني بتثاقل كبري
وجلت بنظرات زائغة و�ضائعة .ال�صالة الكئيبة وجدت ف�ضاء كبريا ،وهدوءا
�آخر مميتا ،كنت للحظات ق�صرية �أعي�ش حلما ...وال �شيء �آخر!
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احليــــــاة

1

ذهلنا من خ�صام الأبناء ،كل يريد �أن يرعى الأب العجوز وي�ست�ضيفه ،كل
كان يتحدث ب�شغف وحب وحنان ...ذهلنا من ثروة الأب وعقاراته!
2

لي�ست امل�شكلة يف ق�سوتنا ،وجمود م�شاعرنا ،وتعالينا ..امل�شكلة الفعلية
عندما ندعي �أننا نتمتع بح�س �إن�ساين!
3

كان يف عيوننا �ألف ت�سا�ؤل وا�ستفهام ،وعندما التقينا اكتفينا بالنظرات
واال�ستغراب ،ثم م�ضى كل منا يف طريق طويل �آخ��ر من الفهم اخلاطئ
والقرارات الظاملة .كم يف العمر من ال�سنوات لعالج اللحظة الأولى.
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4

عندما ي�س�أل الطفل ،وجتيبه ي�صدقك بكل جوارحه .عندما يكرب ت�س�أله
فال يجيبك ،تطلبه فال يعطيك ،تناديه فال ي�ستجيب .هل كانت �إجاباتك
املا�ضية له خاطئة؟!!
5

من دون مقدمات ا�ستيقظت يف هذا ال�صباح؛ لأكت�شف �أن��ه م�ضى من
عمري عتيا ،مل ت�ساعدين ذاكرتي يف معرفة كيف م�ضى عمري بهذه ال�سرعة؟
وكيف �سارت الأيام بكل هذه اخلفة؟ لكن ال�شيء الوحيد الذي �آملني وب�شدة
عدم تذكري �آخر مرة ان�سكبت فيها دموعي .لكنها اليوم ،و�أنا �أحت�س�سها على
وجنتي� ،أ�شعرتني �أنها تقوم بوظيفة نبيلة جتاهي ،حيث غ�سلت قلبي ،و�أيقظت
الأمل و�أ�شعلت احلياة.
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امر�أة ال تبكي

1

مل �أبك ب�سبب قوة ال�صفعة التي تلقاها خدي ،لكن ب�سبب �أمل الق�سوة التي
ظهرت يف عيون رفيقي!
2

طالق ،طالق ،طالق ..انتهت ق�صة ال�صرب واخلوف وال�صمت ،لتبد�أ ق�صة
ال�شك واحلب�س والإغالق...
3

يف نعومة �أظفاري تعلمت �أن �أفكر يف فار�س الأحالم ،و�أن �ألونه و�أ�شكله،
ثم �أمتناه ،كربت قليال ثم تعلمت �أن �أ�سجد لفار�س الأحالم و�أقد�سه و�أجمده.
�أ�صبحت يافعة فتعلمت ال�صرب على �صفعاته وركالته.
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4

كان �أبي يقول :لن تبكي و�أنا موجود ،يف كل م�ساء �أتلقى تعازي الأ�شباح
والأوهام .و�أ�سمع ال�شياطني ت�ضحك وتقول :ال يوجد �إن�سان ال ميوت!
5

يف جميع العامل ا�ستعبدت امل��ر�أة بو�ساطة قوة الرجل التي تال�شت حتت
�سطوة العلم .هنا ا�ستعبدت املر�أة بو�ساطة العادات ،التقاليد وقوة الرجل...
حتت �سطوة اجلهل.
6

قالت امر�أة غربية� :أغبط املر�أة ال�سعودية ،فهي معززة ومكرمة لدرجة
�أنها ال تقود ال�سيارة� ،إنهم يعتربونها جوهرة ثمينة ..ليتك ملرة واحدة تتذوقي
تكرمي الرجل الذي يبد�أ نهاره باللكمات وال�صفع والركل ،ويف منت�صف اليوم
ينهال بال�سباب وال�شتائم ،ويف امل�ساء ميار�س اجلن�س بذاكرة مثقوبة و�أنفا�س
قذرة ..ليتك جتربني هذا التكرمي.
7

�سرق �أطفايل ،ومل ي�شفع يل �أنه جمرم �سابق ومدمن حاليا ،وعاطل عن
العمل .مل ينظر �إلى �شهادة الدكتوراه وثمانية ع�شر عاما يف حقل التعليم .فقد
قال القا�ضي وهو يتجنب ر�ؤيتي :الأطفال مع الأب!! حتى اليوم ال �أعلم هل غ�ض
ب�صره عن م�شاهدتي تورعا وخوفا من الفتنة� ،أم خجال وانزواء...
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8

امر�أة ال تبكي ،لن جتدوها يف �أي مكان حتى يف �أجمل �أحالمكم �أو �أ�سو�أ
كوابي�سكم ،بل لن ت�شاهدوها حتى يف يوم القيامة!
9

كذبوا و�صدقوا كذبتهم عندما قالوا�« :ضع �أم��ام امل��ر�أة مالب�س جديدة
وبع�ضا من م�ساحيق التجميل وم��ر�آة ،و�ستعطيك حياتها» .كذبوا و�صدقوا
كذبتهم عندما قالوا« :املر�أة ال ت�ساوي �شيئا من دون الرجل» .وكذبوا للمرة
املليون عندما قالوا :ب�أنها ناق�صة تفكري وفهم ...وال زالوا يكذبون ،و�سيظلون
يكذبون..
10

لدينا هل تفكر املر�أة ملاذا تلب�س عباءة �سوداء؟ ليتها ت�س�أل عن الن�ص الذي
ورد يف القر�آن الكرمي� ،أو احلديث ال�شريف الذي يلزمها برداء �أ�سود .لكن
ما فائدة التفكري �إذا كان �صامتا؟ وما فائدة الت�سا�ؤل �إذا كانت الإجابة حذاء
يداعب وجنتيها!!
11

بيننا من يردد �أن املر�أة متاع؟ ولك �أن تف�سر مفردة «متاع « وفق ما تريد،
فتكون حينا ك�أي و�سادة �أو �سرير �أو كنبة �أو �سيارة �أو دراجة .و�إذا �أرت فيمكنك
تف�سريها باملتعة تب�سط نف�سك بها ،وتلهو حتى متل ،ثم تلقيها وتبحث عن
�أخرى ر�ضيت �أن تكون متاع ًا!!
قال اهلل تعالى} :ويف ال�سماء رزقكم وما توعدون{
�سورة الذاريات � ,آية 22
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مل �أتخيل ،يف يوم من الأيام� ،أن تكون نهاية الإخال�ص والتفاين يف العمل
بهذه ال�صورة ال�سيئة امل�ؤملة ،ومل �أكن �أتوقع ،يف �أي يوم من الأيام� ،أن يغمر قلبي
كل هذا احلزن والإحباط ،كما مل يكن قرار طردي من عملي يحمل �أي م�سوغ
ومربر ،فقد كنت مثابرا �أقوم بعملي ب�إخال�ص وجدية ،مل �أعلم ال�سبب الذي
جعل رئي�سي يتخلى عني بكل هذه الب�ساطة ،ومن دون اهتمام بحايل وظرويف
وهو �أكرث من يعلم بحاجتي املادية لهذا العمل.
خم�سة �أعوام منذ �أن تخرجت يف املعهد التعليمي ،فني كهرباء متخ�ص�ص ًا
يف الو�صالت والنقاط الكهربائية ،كنت كل يوم اكت�سب املزيد من اخلربة
واملعرفة ،وكان يفرت�ض �أن يتم ا�ستقطابي ومنحي املزيد من العالوات ال �أن
يتم �إنهاء عقدي وطردي من دون �أي مربر!
�أنق�ضت �أربعة �أ�شهر بالتمام والكمال ،وجلنة الف�صل يف الق�ضايا العمالية
يف املحكمة ما تزال تنظر يف ق�ضيتي من دون �أي تقدم يذكر ،كلما ذهبت �إليهم
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�أ�ضج من الزحام واالختناقات مع العمالة الآ�سيوية التي متلأ املكان وت�ضيق
بهم املمرات� ،أربعة �أ�شهر و�أنا مل �أجد �أي كلمة تعيد �إيل ولو حق ًا ب�سيط ًا وهو
تنفيذ بنود العقد املوقع بيننا.
اليوم �أي�ضا كان �شقيقي الذي ي�صغرين قد عاد من �أمريكا ،حامال �شهادة
متخ�ص�صة يف هند�سة الطاقة ،والذي �أثار ده�شتي وا�ستغرابي� ،أنه قدم يل
مبلغ ًا من املال وهو يقول« :حتتاج �أن ت�سافر� ،أرجوك اذهب رتب رحلة �سياحية،
املهم �أن تغادر البلد ب�ضعة �أيام ،و�أن تن�سى هذه الأج��واء املحبطة»� .س�ألته:
«من �أين لك املال ف�أنت للتو �أنهيت حياتك التعليمية� ,إنك جمرد طالب حديث
التخرج؟» قال�« :صحيح كالمك لكنني متكنت من ا�ستغالل وقتي اال�ستغالل
الأمثل ،خا�صة �أن �أنظمة اجلامعة كانت مرنة وحيوية ,فبعد عدة �أ�شهر من
التحاقي بها ان�ضممت �إلى جمموعة طالبية علمية �أ�س�سها �أحد الأكادمييني
�أطلق عليها م�سمى (�أ�صدقاء املخترب) ،من خالل هذه املجموعة كنت �أقوم
مب�ساعدته و�أرافقه طوال اليوم تقريبا ،وتدريجيا بد�أ يعتمد علي ويوكل �إيل
عدة مهام ،ب��د�أت من تنظيف املعامل وترتيبها حتى و�صلت لأك��ون م�ساعده
الأول ،وهذا مل يكن جماني ًا بل كانت اجلامعة تدفع مكاف�أة ماليه ت�شجيعية،
يتم الدفع املايل كمكاف�أة غري ثابتة ،وبعد فرتة من الزمن حتولت هذه املكاف�أة
�إلى �شبه راتب منتظم» .وا�صل �شقيقي حديثه قائال« :هل تعلم �أن وظيفتي
متاحة الآن وبراتب كبري جدا؟ وال�سبب �أنني كنت من �أوائل املتفوقني ،هذا
ف�ض ًال عن املميزات الأخرى ،مثل ال�سكن والعالج ونحوهما ,لي�س هذا وح�سب،
بل توجد عدة �شركات عر�ضت �أن التحق بالعمل لديها قبل �أن �أنهي درا�ستي
اجلامعية».
كنت �سعيد ًا و�أنا ا�ستمع �إلى �شقيقي الذي ي�صغرين وهو يتحدث بجدية،
خا�صة و�أن��ا �أتذكر جيدا تلك ال�سنوات التي م�ضت قبل �سفره �إلى اخلارج,
فقد كان عدمي الفائدة يفتقر لأدن��ى ح�س بامل�س�ؤولية ،ف�ض ًال عن ا�ستهتاره
وكرثة م�شاكله .هذا التحول املاثل �أمامي الآن وهذه املعرفة باحلياة جتعلني
�أربع �ساعات يف �أبوظبي
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احرتمه و�أنظر �إليه بكل تقدير .ان�شغل بهاتفه اجلوال الذي كان ال يكف عن
الرنني ،ثم غادر املكان ،فعدت غارقا يف دوامة من الأفكار واحلرية� ،أ�س�أل
�أين اخلط�أ الذي وقعت فيه؟ عندما �أراجع م�سريتي التعليمية ال �أعلم العيب
فيها ،فقد �أنهيت املرحلة الثانوية بتقدير ممتاز ،ثم متكنت من تطوير لغتي
الإجنليزية ،مع بخل وا�ضح من جهة عملي يف �إر�سايل �إلى �أي دورة تدريبية
متخ�ص�صة .ما زلت �أتذكر بو�ضوح �شديد و�أمل بالغ ت�صريحات امل�س�ؤولني
عندما قالوا�« :إن امل�ستقبل للمعاهد التعليمية وخلريجيها الفنيني يف جمال
الكهرباء والإلكرتونيات واحلوا�سيب» ،بل ت�أكيدهم ب�أن خريجي هذه املعاهد
�سيتخطفهم �أرباب العمل وال�شركات الكربى ،و�سيح�صلون على مرتبات عالية،
عندما �أتذكر تلك احلملة الإعالمية الكاذبة التي زجت بي يف هذا الوحل،
�أ�شعر �أن هناك من تالعب مب�ستقبلي وبحياتي ،وحطم �آمايل وحرمني من �أن
�أعي�ش حياة كرمية عزيزة.
ما �أ�صعب �أن ت�شعر �أنك تعي�ش على هام�ش حياة ال قيمة �أو فائدة لك فيها،
و�أن العامل من حولك تت�سارع خطواته و�أن��ت يف مكانك من دون ح��راك ،ما
�أق�سى �أن ت�شاهد �أقرانك الذين كنت �أكرث تفوق ًا وجدية منهم و�أكرث مثابرة
وعم ًال ،وقد تقلدوا منا�صب ووظائف مبرتبات كبرية ،لي�س ل�سبب �سوى �أنهم
من �أ�سر خمملية معروفة� ،أو لأن �آباءهم يحتلون منا�صب عليا.
كم هو حمل ثقيل عندما ت�شــــعر �أنك يف وطن ي�سري وفق «ابن من �أنت؟
ومن �أي �أ�سرة تكون؟» ،ولي�س ما حققته و�أجنزته ،وطن ي�سري وفق ذهنية
املنافع املتبادلة وانعدام حق تكــــاف�ؤ الفر�ص ،وطن تنعدم فيه الرحمة وتنمو
الق�سوة وتنت�شر..
املكان ي�ضيق بي ،حتى الطعام مل يعد له م��ذاق ورائحة ،ك��أين عندما
�أرت�شف املاء �أ�سكب لهيب ًا يف جويف .ال �أحد يعلم ما يعانيه من يفقد لقمة عي�شه،
من يفقد الأمان النف�سي والفكري يف وطنه وبني �أهله ،من ي�شعر �أن لديه طاقة
و�أفكار ًا وخطط ًا ليتطور ،فتتحطم كل هذه على �صخرة الظلم والعن�صرية وعدم
35
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امل�ساواة ،والقوانني الظاملة التي ال تن�صف �سوى الأقوياء و�أ�صحاب ال�شركات
الكربى ،وح َملة الأ�سهم ور�ؤ�ساء جمال�س الإدارات والتجار .نعم؛ العن�صرية
التي عرفناها كانت يف �أ�سو�أ �أنواعها� ،إنها تلك التي تقتل و�أنت تنظر من دون
حراك.
يف اليوم التايل كنت �أجل�س �أمام �أحد موظفي مكاتب ال�سفر وال�سياحة.
�أبلغته �أنني �أريد ال�سفر �إلى �أي مكان ،لكن ميزانية رحلتي حمدودة جد ًا� .أول
تر�شيح و�ضعه �أمامي كان نحو البحرين ,قال« :حتم ًا �ستجد ما ي�سليك ويرفه
عنك هناك» .وافقت لكنه مل يجد �أي حجز ،ثم �إنه ذهب نحو خيار �آخر وهو
ال�سفر �إلى دبي .قال�« :ستعجبك� ،إنها �أكرث من رائعة يف هذا الوقت من العام».
وافقت لكنه عاد يبلغني �أنه مل يجد �أي �إمكانية حجز لرحلة طريان تغادر اليوم
�أو غد ًا ،لقد كنت يف �شغف بالغ �أن �أ�سافر ب�أ�سرع وقت .بعد حلظات من البحث
على الكمبيوتر نظر �إيل وقال« :ملاذا ال تذهب �إلى �أبو ظبي ،فهي مدينة هادئة
وجميلة» .ظللــــت �صامت ًا ثم �أ�ضـــاف�« :ستجد فيها مواقع متنوعة ،وهي عموم ًا
متلك مميزات كبرية تختلف عن دبي �أو البحرين» .ال �أعلم ولكني يف تلك
اللحظات �شعرت �أن موظف احلجز قد �ضاق ذرعا بي ويريد التخل�ص مني.
غني عن القول �أنني وافقت قائال« :ال ب�أ�س ،هل توجد رحلة اليوم �أو غد ًا؟».
نظر نحوي ووجهه يتهلل فرحا« :نعم توجد رحلة فجر اليوم»� .أجبته�« :أرجوك
احجز عليها ب�أ�ســرع ما ميكن� .أري��د اخل��روج من هذا ال�سجن امل�ضحك �أو
املبكي»� .إن قيمة التذكرة ذهاب ًا و�إيابا كانت �أقل من �سعر تذكرة ال�سفر بني
بع�ض مدن وطني احلبيب� .ســـ�أكذب �إن قلت �إنني مل �أ�شعر باحلما�سة ،فقد
عدت �إلى املنزل �سريع ًا �أرتب �أغرا�ضي وم�ستلزمات ال�سفر بكل ن�شوة و�سعادة،
ومل ت�أت ال�ساعة الواحدة �صباح ًا �إال و�أنا يف املطــــار ,بينما رحلتي تقلع ال�ساعة
اخلام�سة .هذا الوقت الطويل يف انتظار الإقــــالع جل�ست خالله �أت�أمل حركة
الطائرات واملركبات يف �ساحة املطار ،والفجــــر لتـــوه ين�شــــر �ضوءه اخلافت
على ا�ســــتحياء ،كان العاملـــون يف حركة دائبة من دون توقف ،ال يعنيهم
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حلول حلظات مهمة من عمر الإن�سان ،وهو التحول من الليل �إل��ى النهار.
كنت �أغبطهم لأنهم ين�شغلون عن همومهم وعن �آالمهم ويغو�صون يف العمل,
يبتعدون حتى عن التفكري .مل ت�صل ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا �إال والطائرة
لتوها تالم�س مطار �أبو ظبـــي .لقـــد كانت هذه املرة الأولـــى يف حياتي التي
�أركب فيها الطائرة ،وقد كانت جتربة ع�صيبة بكل ما تعني الكلمة .اجتاحتني
م�شاعر من اخلوف والقلق و�أنا و�ســــط حـالة من االرتبـــاك النف�سي .جعلت
ا�ضحك و�أقول« :لو ق ّدر وحتطمت الطائرة �أو هوت ما هي �أكرب خ�سارة؟ �أمل
�أمتنى املوت واعتربته راحة؟».
�أنهيت �إج� ��راءات اجل ��وازات واجل �م��ارك ،وتوجهت �إل��ى مكتب ت�أجري
ال�سيارات وا�ستلمت �سيارة �سويديه �صغرية ال�صنع ,ثم خرجت �إلى العا�صمة
التي توقعتها مكتظة ومزدحمة .هل كان توقيت و�صويل هو اخلط�أ �أم هي
املدينة هكذا من دون زحام ،على الرغم من �أنها الآن �ساعة ذهاب النا�س
�إلى �أعمالهم؟! ال�س�ؤال امللح كان �أين �أجد فندق ًا منا�سب ًا للإقامة؟ بعد عدة
انعطافات و�ضياع وا�ضح �شاهدت مطعم ًا يطل على البحر ،فقررت التوقف
عنده لتناول الإفطار .متيز بهدوئه وقلة ازدحامه ,بل كان �شبه خال ،تنت�شر
يف �أرجائه مو�سيقى ناعمة با�ستحياء .وجدتها فر�صة لو�ضع ر�أ�سي والتحليق يف
ف�ضاء من الأفكار ،وا�سرتجاع الذكريات حلوها ومرها ،اجلميل منها والقبيح،
ال�سعيد واحلزين .عندما تقرر فتح نافذة على املا�ضي ال ميكن �أن تتحكم مبا
�سيت�سرب �إليك من هذه النافذة ,وامل��ؤمل بحق �أنني مل �أتلق �إال ن�سمات من
الذكريات امل�ؤملة احلزينة عن مر�ض والدي ،ثم وفاته الدرامية ،فقد تراق�صت
�أمامي �صورته وهو يلفظ �أنفا�سه الأخرية يف ممر �أحد امل�ست�شفيات احلكومية،
بحجة عدم وجود �سرير ,ثم �شتات وفرقة عائلتنا ،ثم الوحدة واملر�ض الذي
عانته �أمي قبل وفاته هي �أي�ضا� .أتذكر �أن �أبي رحل عن الدنيا وهو ي�شعر مبرارة
وظلم بالغني ب�سبب خديعة تعر�ض لها ،حيث قام �أحد امل�س�ؤولني ب�إقناعه �أن
يبيع �أر�ضه مببلغ كبري ,وبعد بيعها فوجئ �أبي �أنها كانت من �ضمن خمطط
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تريد احلكومة نزع ملكيتها ,وغني عن القول �أن �أبي خ�سر ع�شرات �أ�ضعاف
الذي دفع له .توجه �إلى الق�ضاء من دون طائل .كان يقول دوم ًا« :الذي ي�ؤملني
�أن هذا امل�س�ؤول مليونري ومل يكن بحاجة للخديعة ليزيد ماليينه ,وقد حرمني
و�أطفايل �أن ن�شعر بالراحة وال�سعادة يف احلياة» .بكيت بل انهرت متام ًا،
وجعلت �أغ�سل بدموعي تلك العوالق املزرية املرت�سبة يف قلبي ،و�أحاول �أن �أعيد
لنف�سي التوازن ،وحلياتي قيمتها ،ولوقتي ثمنه.
يف تلك اللحظات �سمعت �صوت ًا �أنثوي ًا يدوي يف ر�أ�سي ويقول« :ع�سى ما �شر،
�إذا فيه �شي ن�ساعدك به حا�ضرين ،النا�س للنا�س والكل باهلل».
نعم �إن عقلي اخرتع و�سيله مل�ساعدتي ولتخفيف توتري ,لكنني ا�ستغرب
اختياره لل�صوت الأنثوي� ,أنا مل �أ�سمع من قبل �أي عر�ض بامل�ساعدة� ،أيا كان
نوعها من ع�شرات بل مئات ,و�إذا �أردت �آالف الرجال الذين مررت بهم طوال
حمنتي وحتى هذا اليوم ،فكيف بامر�أة .و�أن��ا يف جلة هذا التحليل العميق
�شاهدت يد ًا بي�ضاء متتد لتقدمي منديل .رفعت ر�أ�سي ف�شاهدت �سيدة تقف
�أمامي وهي مت�سك بيدها الأخرى طف ًال� .أعدت النظر نحو يدها التي مت�سك
بها املنديل وتناولته منها وكلي خجل وحرية ,ثم قالت« :ع�سى ما �شر؟ هل يوجد
�شيء �أ�ستطيع �أن �أ�ساعدك به؟» .وقفت و�شكرتها يف حماولة للتربير وللتغطية
على كم الإح��راج الذي يغطيني� .أبلغتها �أنني و�صلت لت ّوي وقد �أ�ضعت حمل
�إقامتي ,و�أن �أجواء الفندق مع هذه الإطاللة على البحر جعلتني �أ�ستعيد بع�ض
الذكريات عن والدي الذي تويف� .أجابتني قائلة« :رحمه اهلل ،هذا م�صرينا
جميع ًا� ،شد حيلك� ،إذ ًا �أنت قادم لت ّوك ول�ست من هنا؟»...
نعم...
�أهال و�سهال وحياك اهلل ,لكن يجب يكون عندك �إميان بالق�ضاء والقدر،
و�أن ال تكون ردة فعلك هكذا ،املوت م�صرينا جميع ًا وهذه حال الدنيا.
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ال ..والدي تويف منذ نحو عامني� ،أنا تعر�ضت لف�صل تع�سفي من جهة عملي
منذ نحو �أربعة �أ�شهر ،وهذا كان له بالغ الأثر على نف�سي وعلى حياتي برمتها،
وو�سط هذه ال�ضغوط و�أمام هذه الأجواء اجلميلة والبحر ،كانت الأفكار ت�أتي
وتذهب ،فع�شت هذه احلالة.
ب�سيطة ،العمل كثري ،املهم �أن تكون عندك العزمية والإ�صرار ،ال حتمل ه ّم ًّا
الآن �س�أت�صل ب�أخي وحتما �سيجد لك وظيفة تتنا�سب مع م�ؤهالتك.
كنت مذهو ًال من كلماتها ولزمت ال�صمت ،بل ما زلت �أعي�ش يف دوامة
�صدمتها الأولى فكيف بو�ضعي الآن .و�أنا و�سط هذه احلالة بادرتني ت�س�أل« :ما
هو م�ؤهلك الدرا�سي وخرباتك؟».
�أنا حا�صل على دبلوم فني يف جمال الكهرباء ،و�أم�ضيت يف العمل نحو
خم�سة �أعوام.
ما �شاء اهلل� ،إذ ًا �أنت م�ساعد مهند�س؟
م�ساعد مهند�س  -يا �سالم على رف��ع املعنويات� ،أول م��رة �أ�سمع بهذا
الت�صنيف الوظيفي اجلميل ،الذي يف�سح املجال �أمامك للنظر �إلى امل�ستقبل
 هكذا كنت �أكلم نف�سي ,لكنني عدت وقلت لها امل�سمى الوظيفي ال�صحيح(فني كهرباء).
مل ترد لأنها كانت م�شغولة باحلديث عرب هاتفها اجل��وال ،فقد �سمعتها
تقول�« :سلطان �أنا الآن يف املطعم البحري� ،أقف مع �شاب لديه �شهادة م�ساعد
مهند�س يف جمال الكهرباء ،وهو ابن نا�س وحمرتم ويهمني �أمره ،و�أنتم ما �شاء
اهلل عندكم مئات الوظائف ،وموظفوكم من كل مكان يف العامل؛ لذا ال �أريد �أن
�أ�سمع منك �أي عذر� ،أريدك �أن توظفه خا�صة �أن عنده خربة يف جمال عمله».
ثم وا�صلت تقول« :خال�ص تعال �أنا انتظرك يف املطعم» .يف هذه اللحظات
�أح�ضر النادل طلبي من الطعام ,قالت�« :أكمل فطورك ،ن�صف �ساعة و�سي�صل
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�أخ��ي �سلطان ويتفاهم معك» .ثم ان�صرفت نحو طاولة طعامها حيث بقية
�أطفالها و�أفراد �أ�سرتها.
ظللت منده�شا ,ال�صمت ي�سيطر متام ًا على جوارحي كافة ،حتى مراكز
احلركة يف ج�سدي �أ�صابها ال�سكون والتبلد .مل �أمتكن من �أن �أ�ضع يف فمي لقمة
واحدة� ،أنا مل اطلب منها وظيفة! ثم �إن الوظائف ال ت�أتي بهذه الطريقة� ،إنها
امر�أة ,قد ي�س�أل �أخوها من �أين �أعرفها؟ مباذا �أجيبه؟ ما هذه امل�شكلة التي
�أوقعت نف�سي يف و�سطها؟..
م�ضى بع�ض الوقت و�أنا ما زلت غارقا يف حريتي وذهويل� ,أفكر �أن �أتوجه
لها و�أعتذر ثم �أن�صرف ،و�أحيانا �أفكر يف دفع فاتورة طعامي ومغادرة املكان،
و�أنا و�سط هذا املد واجلزر من الأفكار ،وجدتها مرة �أخرى تقف �أمامي ،وهذه
امل��رة يرافقها �شخ�ص قدمته يل قائلة�« :أخ��ي �سلطان» .نه�ضت و�أن��ا �أجيب
بحما�سة و�أحييه ،ثم �إنه جل�س بجانبي وب��د�أ ي�س�ألني عن نوع ال�شهادة التي
�أحملها ،ومن �أين ح�صلت عليها ،وعن ال�شركة التي عملت فيها ،وعن طبيعة
عملي .كذلك �س�أل عن امل�شكلة التي ت�سببت بطردي من العمل ،و�س�أل �أخريا عن
املرتب الذي كنت �أقب�ضه .وبعد �أن �أخربته �أنه ال يتجاوز ال�ستة �أالف ،نظر �إلى
�أخته با�ستغراب وقال�« :أين �أوراقك و�شهادتك» ،فقاطعته �شقيقته وهي تقول:
«�أوراق ماذا؟ هو جاء هنا لتناول طعام الإفطار» ،ف�ضحك و�أعطاين كرته،
وقال�« :إذا انتهيت من طعامك �إحلق بي على هذا العنوان» ،ثم غادر وحلقت
به �شقيقته ،وبقيت يف دوام��ة من الذهول التام .ال �شك يف �أنني �أحلم ،و�أن
ما يحدث �أمامي �ضرب من �ضروب اخليال ،م�ستحيل �أن يكون هذا حقيقي ًا.
�ألقيت نظرة على الكرت ال�صغري وقب�ضت عليه بقوة ،ثم غادرت املطعم ،و�أنا
�أقود ال�سيارة بكل حما�سة ،ملتم�س ًا الطريق ال�صحيح نحو مقر عمل �سلطان.
كنت �أعي�ش حالة حقيقية من املد واجلزر من الأفكار التي تتالعب بي وتتالطم
يف ر�أ�سي .هل من املعقول �أن يتم توظيف النا�س بهذه الطريقة الب�سيطة
جدا والعفوية؟ ثم �ضحكت وقلت« :حتى ولو حدث هذا ف�إنه �سيتم �إعطائي
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مرتب ًا قلي ًال ،و�سيتم القذف بي �إلى �أحد املواقع النائية البعيدة» .بعد �ضياعي
التام تركت ال�سيارة بالقرب من �أحد مراكز الت�سوق ،وا�ستقللت �سيارة �أجرة
لتو�صلني �إلى مقر ال�شركة ،كان املبنى بالقرب من املطعم البحري ,وقد و�صلته
يف وقت ق�صري .عندما هممت بالدخول �أوقفني رجل �أمن ي�س�ألني عما �أريده.
�أجبته�« :إنني على موعد مع ال�سيد �سلطان» .طلب مني االنتظار قليال ،وبعد
حلظات جاء موظف وا�صطحبني �إلى الأدوار العلوية من املبنى ،ثم �أدخلني
غرفة االنتظار ،حيث مت تقدمي امل�شروبات ال�ساخنة والباردة.
بعد م�ضي بع�ض الوقت جاء موظف �آخر ورافقني �إلى مكتب ال�سيد �سلطان،
حيث ا�ستقبلني بحفاوة ،و�س�أل هل ميكن �أن يتم �إر�سال �أوراقي عرب الفاك�س؟
ات�صلت مبا�شرة ب�أخي وطلبت �أن ير�سل �صورة من �أوراق��ي وزودت��ه بالرقم،
و�أثناء االنتظار �شعرت �أنني �أ�شكل ثق ًال وعبئا على �شخ�ص يجاملني لدرجة
�أنه ال يعرفني جيدا ،فقلت له« :ميكنني �أن �أنتظر خارج املكتب» .ابت�سم ونه�ض
من مقعده وجل�س �أمامي وقال�« :س�أعطيك نبذة عن الوظيفة اخت�صارا للوقت،
يف انتظار و�صول الفاك�س� ،ستعمل يف تخ�ص�صك نف�سه هنا يف مبنى ال�شركة
الرئي�سي يف �أبو ظبي ،و�ست�شرف على عدد من الفنيني من العمالة الآ�سيوية,
و�أنت تعرف ما املطلوب منك� ،سيكون مرتبك ال�شهري بداية � 25ألف درهم،
و�سيتم منحك بدل �سكن ثالثة �أ�شهر ،ف�ضال عن توفري العالج لك ولأ�سرتك,
كذلك �سنزودك ب�سيارة جديدة �ستكون �أحدث طراز ،هذا و�سنقوم ب�إحلاقك
بدورة تدريبية كلما مل�سنا منك متيز ًا و�إبداع ًا وان�ضباط ًا ،كما �أننا �سنوفر لك
ال�سكن �أول �سنة من ال�شركة تقدير ًا لظروفك حتى تتمكن من تي�سري �أمورك
وتنتقل ب�سال�سة ومن دون م�شقة ،و�س�أمنحك �إجازة ملدة �أ�سبوعني لتعود �إلى
بلدك وترتب �أو�ضاعك وحت�ضر �أي�ضا �أوراقك الأ�سا�سية ،و�سيكون بداية ال�شهر
البداية الفعلية ال�ستالم عملك» .كان يتحدث و�أنا �أعي�ش حالة من املفاج�أة
التي �صعقتني عن ال�ك�لام ،و�أجل�م��ت ل�ساين عن احل��دي��ث ,وكانت الدموع
متلأ عيوين� ،أما قلبي فقد �أعت�صره �أمل بالغ ،كنت كمن يريد �أن يطري من
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الفرح ،وعلى الرغم من هذا يريد البكاء وال�صراخ ،لكن �سيل املفاج�آت مل
يتوقف بل �أخرج ظرف ًا وقال« :هنا مبلغ من ال�شركة اعتربه �سلفة تردها مع
�أول راتب لك» ،و�سلمني الظرف .قاطع حديثه دخول �أحد موظفيه �إلى املكتب
وهو يحمل بع�ض الأوراق ،وبعد �أن تناولها منه �ألقى عليها نظرة ثم قال ،وهو
الزال ينظر يف الأوراق« :هذا عقدك ،فيه تفا�صيل �إ�ضافية يو�ضح لك حقوقك
وحقوق ال�شركة ،وطبيعة العمل و�أوقاته ،والإجازات وجميع التفا�صيل ،ثم رفع
ر�أ�سه نحوي قائال« :خذه معك �إلى الفندق وراجعه� ،إذا كانت عندك طلبات
�أو �أي �شروط تريد �أن ن�ضيفها بلغني!» ،نظرت �إليه وقلت« :ال طلبات ،فقط �أنا
مذهول ب�شكل تام وال �أعرف ماذا �أقول لك ،حتى الفاك�س مل ي�صل �إلى الآن».
�ضحك وهو ينه�ض ورد قائال« :وقع وقول ب�سم اهلل».
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هذا املجتمع وح�سب

1

�إذا �سمعت بخلط ودمج بني الدين والعادات والتقاليد ،ف�أنت هنا!
2

ي�سافر لتم�ضية �إجازة ال�صيف مبباركة الأم والأب ،ويجلب لهم الإيدز،
وتنتهي حياة �شقيقته لأنها �صدقت عابر ًا قال� :إنه �سيتزوجها.
3

يقول� :إن من الدين �أن ال تخرج املر�أة �إال من بيت �أبيها �إلى بيت زوجها،
ومن بيت زوجها �إلى القرب ..هل تعرفون �أي دين يتحدث عنه؟!...
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4

تتمثل لدينا �أعظم �صور امل�ساواة عندما ت�شاهد الطبيب واملمر�ض والعامل
واملري�ض يقفون بجانب بع�ض �أمام باب امل�ست�شفى ،يدخنون يف �صورة تنم عن
احتاد قوى ال�شعب و�إلغاء الطبقية العمالية!
5

من �ضمن ابتكاراتنا العظيمة التي �أثرت الإن�سانية ،تعريف الوطنية ب�أنها:
مدح امل�س�ؤول الكذاب ،والإ�شادة مبنجزات مل تتم ،وتخوين املخل�صني ،و�أن
الوطن لفئة ،و�أن الآخرين عابرون .و�إذا مل ت�صدقني ف�أنت وطني!
6

بلغت العدالة لدينا مرحلة متقدمة .ال توجد يف �أي �أمة من �أمم الأر�ض،
من �صورها امل�شرقة ،احلكم على �سارق �شاة ،ب�سبب الفقر واجلوع ،بال�سجن
�ستة �أعوام مع اجللد ،واحلكم على خمتلـــ�س ومرتـ�ش بالرباءة لأنه م�سحور
وتلب�سه جني.
7

 100%نحن م�سلمون ،ون�صلي خم�سة فرو�ض يوميا ،ون�صوم رم�ضان
ونزكي ونحج ،وعلى الرغم هذا لدينا وزارة لل�ش�ؤون الإ�سالمية ،وهيئة للأمر
باملعروف والنهي عن املنكر ،ويف كل وزارة وم�صلحة �إدارة لل�ش�ؤون الإ�سالمية،
ولدينا جامعات �إ�سالمية ،وجامعات �أخرى فيها كليات للدرا�سات الإ�سالمية،
ف�ضال عن مئات اجلمعيات وامل�ؤ�س�سات التي تعنى بالتوعية الدينية ،هل هي
و�صاية وخوف وعدم ثقة يف �إميان النا�س؟!
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8

�أتذكر حديث ر�سولنا الكرمي� ،صلى اهلل عليه و�سلم�« :إمنا �أهلك الذين
قبلكم �أنهم كانوا �إذا �سرق فيهم ال�شريف تركوه ،و�إذا �سرق فيهم ال�ضعيف
�أقاموا عليه احلد ،و�أمي اهلل ،لو �أن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت يدها»،
�أتذكر هذا احلديث ال�شريف كلما �سمعت بق�صة تتكرر على م�سامعنا يوميا
عن �أنا�س قتلوا ،وللهروب من الق�صا�ص تغدق عائالتهم وقبائلهم بالهدايا
والأم��وال على �أولياء الدم ،بل يحدث �إجراء وت�أجيل لتنفيذ الق�صا�ص ،لعل
قلوب �أهل الدم تلني وتن�سى ،فتقبل بالعطايا والأموال ,بينما بائ�س فقري قتل
خط�أ �أو دفاعا �أو رد �أذى ،ينفذ فيه الق�صا�ص خالل �أ�شهر معدودة.
9

يقولون� :إن الإ�سالم يدعو للم�ساواة ،وعدم الطبقية ،وجميعنا �سوا�سية
ك�أ�سنان امل�شط ،وهم يق�سمون النا�س �إلى فئات وطبقات ،فئة العلماء وثانية
طلبة العلم ،وثالثة تخ�ص �أولياء الأمر� ،أما الفئة الأو�سع انت�شارا وت�ضم ال�سواد
الأعظم فهم الرعاع ،الذين يطلق عليهم م�سمى العامة...
10

مواطن ي�ستجدي �أحد م�س�ؤويل ال�صحة للموافقة على عالج طفله ،وامل�س�ؤول
يرد« :لن �أجتاوز الأنظمة!»� ..أتراه يطلب عالج ًا �أم �إر�ساء عطاء م�شروع عليه؟.
كان ظني �أن النفو�س كبار فوجدت النفو�س �شيئ ًا حقري ًا
لوثته احلياة مت ا�ستمرت تبزر العامل العري�ض �شرور ًا
�أبو القا�سم ال�شابي
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طفل يف زمن الأقزام!

مع بزوغ الفجر دبت احلركة للتو يف �أرجاء احلي الفقري ,هذا عامل يغ�سل
مدخل املقهى ال�شعبي ،وبائع الفول يجهز عربته ،واخلباز �أمام التنور ينهر
العامل �أن ي�سرع يف ترتيب اخلبز من �أجل الزبائن الذين �سيتوافدون بعد قليل،
ي�صرخ به قائال« :كل يوم ت�أتي �إلى هنا والك�سل يغطيك� ،أال تنام مبكر ًا؟»
�أحد املنازل املتهالكة املتوا�ضعة ،من خارجه تظهر عالمات الب�ؤ�س الذي
يغطي امل�ك��ان ،مع �صوت ال�ق��ر�آن الكرمي ال��ذي يت�صاعد من مذياع املقهى
ال�شعبي ،يف داخل املنزل املتهالك الفقري ،رجل كبري يف ال�سن يرفع �صوته:
«�أحمد� ،أحمد� ،أمل ت�ستيقظ بعد؟» ،ال �أحد يجيبه ،والعجوز ي�صب اهتمامه
على جتهيز طعام الفطور وال�شاي ،يظهر طفل يف الثامنة من العمر ،ويقول:
«نعم يا �أبي �إنني م�ستيقظ منذ فرتة ,هل تريد �أن �أ�ساعدك ب�شيء؟».
الأب يجيبه :ال يا �صغريي ،لقد �أنهيت ما يف ي��دي ،هل جهزت حقيبة
املدر�سة؟
الطفل �أحمد يدلف �إلى املطبخ حيث يعد �أبوه الطعام ،ويتناول �صحن ًا لي�ضع

�أربع �ساعات يف �أبوظبي

46

فيه �إبريق ال�شاي والأكواب وهو يقول« :نعم لقد جهزتها من امل�ساء ،هل تعلم
يا �أبي ب�أين �أ�شعر �أن ما نتعلمه �سخيف جدا! �إنه ال يحتاج حتى لال�ستذكار! �إن
الدرا�سة �سهلة جدا»..
الأب ي�ضحك ،وهو يحمل �صحن ًا �آخر فيه بع�ض اخلبز والبي�ض والفول،
ويهم باخلروج من املطبخ ،يجيب طفله قائال�« :إن��ه ل�شيء مفرح �أن تكون
الدرو�س �سهلة ،خا�صة و�أنني ال �أجيد القراءة والكتابة لكي �أ�ساعدك ،و�أي�ضا
ال جتد من ي�ساعدك ،لكن ال تكن ثقتك مفرطة جدا فتكون النتائج عك�سية
و�سلبية» ،في�ضحك الطفل و�أبوه..
يف ال�شارع
بد�أت احلركة تدب يف املدينة املزدحمة وال�سيارات تتحرك ببطء ،وال�شارع
الذي بدا خاليا قبل دقائق �أ�صبح مكتظ ًا بالنا�س وامل��ارة ،والفوال ي�صطف
�أمامه عدد من امل��ارة� ،أما املخبز فقد جتمع النا�س �أمامه يف طابور طويل،
واملقهى ال�شعبي ممتلئ باملرتادين الذين يرت�شفون القهوة ويتبادلون الأحاديث
�أو قراءة ال�صحف .والأب العجوز وطفله خارجان لتوهما من منزلهما� ،أحمد
يحمل على كتفيه حقيبته املدر�سية ،والعجوز مير بال�شارع ي�سلم على هذا
ويتحدث مرة مع اجل��زار ،ومرة �أخرى مع بائع اخل�ضروات ،خالل م�سريته
يتوقف عند بوفيه ويطلب �ساندويت�شات فيقول �أحمد�« :أبي �إنني غري جائع».
يجيبه« :الآن ال ت�شعر باجلوع ،لكن يف الظهرية �ستح�س بوخزه ،ثم �إنني �أنا
�أي�ضا �س�آخذ واحد ًا».
يتناول الأب ال�ساندويت�شات من البائع ويد�س واحدة منها يف حقيبة �أحمد..
وين�صرفان.
عند بوابة املدر�سة اخلارجية يودع الأب طفله الذي يدلف م�سرع ًا ،بينما
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ظل يراقبه حتى اختفى ثم ان�صرف متوجها �إلى العمل.
كانت الفو�ضى يف الف�صل الدرا�سي ،حيث �صراخ الطالب يغطي املكان،
عدد منهم كانوا يتهكمون على مالب�س �أحمد الرثة ،وهو غري مبال ،و�إمنا يرفع
ر�أ�سه وهو يبت�سم جال�س ًا على كر�سيه ويف يديه كتاب وقلم.
الأب العجوز لتوه ي�صل �إلى امل�صنع ،حيث ي�سلم عليه العمال وميازحونه،
توجه مبا�شرة �إلى مكينة تقوم بخياطة اجللود التي ت�صله من �أق�سام الدباغة،
وبد�أ العمل مبا�شرة ،حتى زمال�ؤه كانوا ميازحونه« :ملاذا العجلة؟ هل تتوقع �أن
الآلة فقدت؟!».
يف الف�صل الدرا�سي كان املعلم ي�شرح در�س ًا يف م��ادة الريا�ضيات ،ثم
�س�أل الطالب عنها فلم يجب �أحد .رفع �أحمد يده وبد�أ بالإجابة و�شرحها،
ذهل املعلم وبد�أ يكيل املديح لأحمد ويهنئه على ذكائه ونبوغه ،ثم �س�أله« :هل
والدتك ت�ساعدك على اال�ستذكار؟» ،هز ر�أ�سه بالنفي ،وقال�« :أمي متوفاة»،
فقال املعلم وهو يربت على كتفيه�« :إذ ًا والدك هو من يقف خلفك» ،رفع احمد
ر�أ�سه وهو يبت�سم« :نعم �إنه �أبي».
يف امل�صنع تعالى �صوت �ضجيج الآالت وحركة العمال الدائبة ،والأب العجوز
منهمك يعمل على تلك الآلة ،ويف غمرة االنهماك ،قام �أحد العمال بت�شغيل �آلة
دبغ اجللود ،بينما كانت يد العجوز داخل اجللد يقوم بت�سويته ،فه�شمت عظام
اثنني من �أ�صابع يده .توقف العمل وجتمع العمال عند العجوز يخففون عنه،
ك ٌل يريد تقدمي امل�ساعدة ،وهو ي�صرخ من الأمل بينهم .م�ضت حلظات عندما
بد�أ العمال يف�سحون املجال ل�شخ�ص اقرتب من العجوز وهو يقول« :هذا ما
كان ينق�صنا ،ف�أنت ت�ؤخر دائما الإنتاج ،لقد كربت و�أ�صبحت خرف ًا» .يتحامل
العجوز على نف�سه ،ويحاول التما�سك والعرق يت�صبب من جبينه ،ويقول:
«كال �إنه جرح ب�سيط جد ًا» .يقرتب عامل ويقول�« :إن �أبا �أحمد عامل خمل�ص
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ويعمل بانتظام منذ �سنوات هنا ،والإ�صابات حت��دث»� .صاحب امل�صنع وهو
يتذمر ي�صرخ باجلميع« :ملاذا ترتكون �أعمالكم ،هيا ان�صرفوا» .يتفرق العمال
ويقرتب من العجوز ويقول له« :اذهب �إنك بهذه احلالة �ستعطلنا» .ثم ي�شري
�إلى عامل �آخر �أن يحل مكانه.
يغادر العجوز املكان ،يقرتب �أحد عمال امل�صنع منه ويقول« :هل ترغب �أن
�أو�صلـــــك؟» .يرد العـجـــوز« :كــال� ،شــكرا لك» .يغادر امل�صنع وهو يعاين من
�أمل بالـــغ.
ب ��د�أ الأطفـــ ��ال يف اخلروج م ��ن املدر�ســ ��ة ،وال�صغري �أحم ��د متوقف عند
بوابته ��ا الرئي�سية ينتظر �أبيه كعادته كل ي ��وم لكنه ت�أخر� .أحد الأطفال يقرتب
من ��ه ي�شـــتم ��ه ويو�ســعه �ضربا� .أم ��ا الأب فقــد كان نائما يهــ ��ذي ب�ســـبب الآالم
التي يعــانيها.
يف املدر�سة وعند بوابتها مل يعد هناك �أثر للنا�س ،بل حتى ال�شارع بات
هادئا متام ًا ،لكن بالقرب من البوابة الرئي�سية املو�صدة للمدر�سة جل�س
ال�صغري �أحمد ،وهو يتلمــ�س اجلـــروح التي �أ�صابته ب�سبب ال�ضرب الذي تعر�ض
له .ينهــــ�ض ويحمل حقيبته ويبد�أ بامل�سري باجتـــاه املنـــزل .وهو يف طريقه
ي�شعر باخلوف من ال�سيارات وزحام النا�س ،هذا يدفعه ،وهذا ينهره ،ثم �إنه
�أخذ يف الرك�ض ب�شكل متوا�صل حتى و�صل �إلى املنزل وقد تبللت وات�سخت
مالب�سه ،واجلروح متلأ وجهه .قام يركل الباب بقدميه وي�ضربه بيديه وهو
ي�صرخ ويبكي�« :أبي �أب��ي» ،نه�ض العجوز من نومه �أو من �إغماءته على دوي
البـــاب و�صـــراخ ابنه ،فتح البـــاب ..لريمتي �أحمـــد يف ح�ضنه وي�ضمه الأب
�إلى �صدره وهو يقول�« :آ�سف �آ�سف يا �صغريي لقد منت ،كان هذا رغم ًا عني
�إنني �آ�سف».
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�سكون املدينة
غفت املدينة تقريب ًا وحترك ال�سكون لل�شارع ال�شعبي ،وبد�أت خطوات املارة
تقل� .أحمد يف املطبخ يعد طعام الع�شاء .يوقظ �أبيه بلطف وهدوء ،ويقرب منه
بع�ض الكمادات وهي عبارة عن قطع من القما�ش ،ي�ضعها الأب على �إ�صبعيه،
و�أحمد يقول« :الطعام».
الأب العجوز :ما �شاء اهلل يا �أحمد لقد كربت و�أ�صبحت رج ًال.
�أحمد :تعال يا �أبي لن�أكل.
الأب العجوز� :صغريي العزيز �إنني ال �أ�شعر باجلوع.
�أحمد :ملاذا مل تذهب �إلى امل�ست�شفى؟
الأب� :إنه جمرد جرح ب�سيط ،هيا اذهب لتناول طعامك واخلد للنوم.
�أحمد يتناول طعام الع�شاء الذي يتكون من اخلبز والزيت واملاء.
عند ال�صيديل
م�ضت �أيام �أخرى ،العجوز يتحامل على �إ�صابته .توجه �إلى �صيدلية يف
احلي ون�صحه ال�صيديل �أن يذهب فورا �إلى امل�ست�شفى.
قال العجوز :من ي�ستطيع حتمل فاتورة العالج؟ ومن ي�ستطيع �إيجاد الوقت؟
ال�صيديل :يا �أبو احمد� ،إن هذه �إ�صابة عمل ،ويفرت�ض �أن يقوم امل�صنع
الذي تعمل فيه بعالجك.
العجوز :احلمد هلل �أنهم مل يف�صلوين حتى الآن ،كيف بعالجي؟
ال�صيديل� :إن هذا حقك والقانون معك.
العجوز :القانون مل ي�سن لأمثايل .ثم من ميلك الوقت واملال لريفع دعوى
وق�ضية على �صاحب امل�صنع ليعو�ضني� .إن هذه الإ�صابة طفيفة.
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ال�صيديل� :إنها لي�ست كذلك ،و�أخ�شى �أن تتطور حالتك� .أن�صحك بعالجها
فورا ،وهذا مطهر للجرح و�ضمادات وم�سكن للأمل� .إن عظام �إ�صبعيك مه�شمه
متاما .يا رجل �أال ت�شعر بالآالم؟!....
العجوز :كم ثمنها؟
ال�صيديل :مئة و�ستون...
العجوز :مئة و�ستون! �إنه مبلغ كبري ال �أملكه.
ال�صيديل :يا �أبو �أحمد واهلل لو �أين �أملك هذا املحل ملا طلبت منك نقودا،
ح�سنا خذ الأدوية و�أنا �س�أجعلهم يخ�صمونها من مرتبي.
العجوز :كال� ...أنا �أ�شكرك� ،إنني �أعرف ظروفك� .أطفالك �أكرث حاجة
لهذه النقود مني .اطمئن �س�أتدبر �أمري( .ويغادر ال�صيدلية).
�أما يف املنزل فقد كان �أحمد ي�ستذكر درو�سه ،وعندما و�صل �أبوه نه�ض
واقرتب منه ،وقال له :ال بد �أن تذهب �إلى امل�ست�شفى.
الأب العجوز� :أعتقد �أن��ه فعال ال بد �أن �أذه��ب ف��الآالم يا �أحمد مل �أعد
�أحتملها.
يف امل�ست�شفى
كان امل�ست�شفى يكتظ بالنا�س .العجوز يجل�س على كر�سي �أمام مكتب �أحد
الأطباء ،والطبيب ينظر يف امللف الذي �أمامه ،ثم يرفع ر�أ�سه نحو العجوز
ويقول له« :منذ متى هذه الإ�صابة؟».
العجوز :منذ ما يقارب الثالثة �أ�شهر والن�صف تقريبا.
الطبيب :ملاذا ت�أخرت كل هذا الوقت؟
العجوز� :إنها ظروف عملي ،و�شح املال؟

51

�أربع �ساعات يف �أبوظبي

الطبيب :ظروف عملك! �إن من ي�سمعك يقول �إنك تعمل عم ًال مهم ًا ال ميكن
تركه حتى ال تتعطل م�صالح النا�س ،وماذا عن �شح املال� ،أمل يعد هذا ال�شح
موجود ًا الآن؟
العجوز :جمعت بع�ض النقود خالل هذه الفرتة واقرت�ضت بع�ضها الآخر،
و�أرجوا �أن تكفي.
الطبيب بحدة� :إننا م�ضطرون �أن نبرت الإ�صبعني ،فقد �أ�صيبت بالغرغرينا.
العجوز بذهول وخوف :ماذا؟
الطبيب� :أمل ت�سمع؟ �أال تعرف الغرغرينا ،ال بد �أن يتم برت هذين الإ�صبعني
ب�أ�سرع ما ميكن ،هل كالمي وا�ضح؟
العجوز :وهو ينظر نحو �إ�صبعيه امل�صابني ،والدموع تت�ساقط من عينيه:
«�أال توجد و�سيلة �أخرى لعالجها؟
الطبيب :ال توجد ،والبد �أن يتم هذا �سريعا.
العجوز :لكنني �س�أفقد عملي!
الطبيب� :أ�سمعني جيدا ،لقد ت�أخرت كثريا يف مراجعة امل�ست�شفى ،فاجلرح
بات ملوث ًا وهو ملتهب كما يظهر� ،إن قرار برتهما �إمنا هو مرحلة �أولى من
العالج ،ال �أخفي عليك ،ال بد �أن يتم هذا ب�سرعة ،ولو حدث ت�أخر فقد تنتقل
الغرغرينا �إلى بقية اليد .هل كالمي وا�ضح؟
العجوز :ينه�ض ،وهو يتمتم :نعم �إنه وا�ضح..
ي�صل �أحمد �إلى املنزل حامال حقيبته ،ي�شاهد �أبيه ويتقدم منه ويقبل يده،
فيقول الأب�« :أعتذر يا �صغريي مل �أمتكن من احل�ضور لأخذك من املدر�سة».
�أحمد :ال ب�أ�س لقد اعتدت الآن ،ومل يعد هناك ما يدعو حل�ضورك من �أجل
�أخذي مثل ال�سابق ،مل �أعد خائفا من الطرقات والنا�س ،اطمئن متام ًا.
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الأب ،وهو مي�سح على ر�أ�س طفله �أحمد :لقد كربت ،ليت �أمك ت�شاهدك
الآن� ،ستكون فخورة بك كثريا جدا.
�أحمد وهو ينظر �إلى يد �أبيه :ماذا قال الطبيب؟
الأب ينظر �إلى طفله �أحمد ،ثم ينظر �إلى يده وهو يقول بح�سرة� :إنه يلح �أن
يتم برت هذين الإ�صبعني.
�أحمد :ماذا ...برت!...
الأب العجوز :نعم يقول �إنها م�صابة بالغرغرينا وال ينفع معها الدواء �أبد ًا
�سوى البرت ،وال بد �أن يتم هذا �سريعا.
ال�صمت يغطي املكان ،يقطعه �صوت الأب العجوز وهو يقول� :إنني ل�ست
خائف ًا من برت هذين الإ�صبعني ،لكنني �أعرف ب�أنها �ستكون فر�صة لي�ستغني
امل�صنع عني ،وهذا ما ي�ؤرقني ويقلقني.
�أحمد :ال يا �أبي ال جتعل هذا يقلقك �أبد ًا ،ف�أنا موجود و�س�أقف بجانبك،
ثق من هذا.
الأب العجوز مل يتمالك �أع�صابه ف�أخذ يجه�ش بالبكاء ،وهو ي�ضم ابنه �إلى
�صدره.
�شعر �أحمد بامل�س�ؤولية ،خا�صة بعد عدم متكن �أبيه من احل�ضور �إلى
املدر�سة لأخذه .منذ ذلك احلني بد�أ �أحمد يفكر يف جوانب �أخرى من احلياة،
بد�أ ينظر جيدا �إلى ما يحيط به وما يعي�شه هو و�أبوه من وحدة وفقر وعوز.
عندما كان عائد ًا من املدر�سة يف اليوم التايل مل يتوجه مبا�شرة �إلى املنزل،
�أخذ ي�سري يف ال�شوارع بني ال�سيارات ،وعلى ال�شاطئ بجانب البحر ،وهو يحمل
على كتفيه حقيبة املدر�سة ،كان ي�شاهد عددا من الأطفال يرتاك�ضون بني
ال�سيارات لبيع املناديل ،وثانيا يبيع الفل ،والبع�ض يحمل �أقفا�صا داخلها عدد
من الطيور يعر�ضها للبيع ،وطفال ثالثا يبيع بع�ض الأقم�شة واحللويات واملاء.
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عاد �أحمد �إلى منزلهم وهو مط�أطئ ر�أ�سه .عندما دلف للمنزل �سمع نحيب
والده و�آهاته من الأمل� ،أقرتب منه وقال� :أبي هل �أنت بخري؟
الأب العجوز� :أهال يا طفلي ال�صغري ..نعم �إنني بخري.
ال�صغري �أحمد� :أبي هل ذهبت �إلى امل�ست�شفى؟
الأب العجوز :نعم.
ال�صغري �أحمد :ماذا قالوا لك؟ �أين العالجات؟
الأب العجوز �صامت! فقط �آهات خافته حين ًا ومرتفعة حين ًا �آخر..
ال�صغري �أحمد يلتقط ورقة مدون ًا فيها و�صفة الأدوي��ة ،ي�أخذ يف الهرولة
�إلى اخلارج ،ويتوقف �أمام ال�صيدلية يطلب الأدوية ،يح�ضرها البائع ثم يطلب
النقود.
ال�صغري �أحمد :ال �أملك نقود ًا!
البائع ي�ستعيد الأدوية ويقول� :إذا �أح�ضرت النقود ميكن �أخذ ما ت�شاء من
الدواء (وهو ي�ضحك).
ال�صغري �أحمد� :إن �أبي يت�أمل وهو بحاجة �إلى الدواء.
البائع ال يعريه �أي اهتمام.
يخرج �أحمد من ال�صيدلية وهو مط�أطئ ر�أ�سه ،يظل يفكر عند مدخل
ال�صيدلية ،ثم �أخذ يف الهرولة والرك�ض حتى غاب و�سط الظالم الذي بد�أ يلف
املكان ،اجته �إلى �شارع منزو حيث ينت�شر الهدوء والليل ميتد ويغطي احلياة،
توقف �أحمد� ،أعياه التعب والرك�ض املتوا�صل� ،أنفا�سه مت�صاعدة ولهاثه ال
يتوقف ،وبجانب ر�صيف و�ضع ر�أ�سه لأول مرة بعيدا عن منزله ،وبعيدا عن
يدي �أبيه ،وم�ضى يف نوم عميق .ا�ستيقظ على �أ�صوات عدد من �أقرانه من
الأطفال الذين بد�ؤوا ينت�شرون يف املكان ك�أنهم �أ�شباح ت�سابق �شروق ال�شم�س.
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كانوا يت�أهبون جلولة جديدة من العمل .يجهزون ب�ضائعهم الزهيدة ،ويرتبونها
لبدء بيعها .كلما ا�شتد بزوغ ال�شم�س تزايدت حركة �سري املركبات وت�صاعدت
ال�ضو�ضاء يف املدينة ،وكانت حركة الأطفال بني املركبات �أك�ثر ورك�ضهم
متوا�ص ًال ،ومن بينهم �أحمد الذي �أحمر وجه من �شدة احلر ،هناك يف املنزل
كانت تقبع حقيبة املدر�سة ،و�أبوه طريح الفرا�ش .كان �أقرانه الأكرث حظ ًا ما
زالوا يف ف�صلهم الدرا�سي يتلقون تعليمهم� ،أما �أحمد فقد وجد زمالء و�أ�صدقاء
جددا يخو�ض معهم غمار حياة جديدة .كان اليوم طويال ومتعب ًا ،حتى �أ�شفقت
ال�شم�س على الطفولة فقررت �أن تذهب للمغيب .انق�ضى يوم رهيب من عمل
�شاق م�ؤمل ،وو�سط الظالم الذي ان�سكب يف الأرجاء كان ال�صغري �أحمد بني
�أقرانه اجلدد� ،أحدهم كان يدخن �سيجارة ،والآخ��ر كان يوزع الأرب��اح على
الأطفال الآخرين ،يعر�ض �أحدهم �سيجارة على �أحمد فريف�ضها ،ويقب�ض
النقود ،ثم ي�أخذ يف الهرولة .ينادي عليه الأطفال« :موعدنا يف الغد ال تن�س!».
بعد رك�ض متوا�صل كان ال�صغري �أحمد يتوقف عند ال�صيدلية ،حيث قام ب�شراء
الأدوية ،لكن النقود مل تكف ،فيقول �أحمد لل�صيديل�« :س�أح�ضر الباقي غد ًا»،
فيهز ال�صيديل ر�أ�سه وي�سلمه الأدوية.
يهرول باجتاه املنزل ،وما �إن يدلف حتى يفاج�أ �أن �أباه غري موجود .يرمي
الأدوية على فرا�ش �أبيه ،ويخرج لكنه يف حرية ال يدري ما العمل ،ظل واقفا
عند الباب يف انتظار عودة �أبيه� ،شاهده رجل واقرتب منه وهو ي�س�أل�« :أحمد
ماذا تنتظر هنا؟».
ال�صغري �أحمد :انتظر �أبي �أن يعود.
الرجل� :إنه يف امل�ست�شفى منذ ال�صباح.
ال�صغري �أحمد :ماذا� ..أبي يف امل�ست�شفى؟!»
الرجل :نعم فقد ا�شتد عليه املر�ض و�آالم يده ،وطلب من الفوال �أن يو�صله
�إلى امل�ست�شفى� ،أمل تكن موجودا؟
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ال�صغري �أحمد ي�أخذ بالرك�ض والهرولة.
والرجل ي�صرخ به وينادي�« :أحمد� ..أحمد» ،لكن ال�صغري كان م�سرع ًا،
تركه الرجل وان�صرف� .أما �أحمد فقد كان يجول يف ال�شوارع والهواء يلفحه.
ي�سري ودموعه تتفرق على وجنتيه ،وبعد �أن �أعياه التعب توقف عند �أحد املحالت
التجارية� .س�أل البائع�« :أين �أجد امل�ست�شفى؟»
البائع من دون �أن يرفع نظره� :إنه بعيد من هنا ،هل لديك �سيارة؟
هز �أحمد ر�أ�سه بالنفي ،رفع البائع ر�أ�سه ،وجد طف ًال يقف �أمامه!
البائع :ماذا تريد من امل�ست�شفى؟
�أحمد يجيب :ذهب �إليه �أبي �صباح اليوم.
البائع وقد �شغل بالبيع مع زبون ،يعود لأحمد قائال :ال �أعرف �أين امل�ست�شفى
هيا ان�صرف.
يخرج وعالمات الذهول وال�ضياع حتيط به ،لكن البائع حلق به وقال:
«ميكنني �أن �أو�صلك بعد �ساعة �إلى امل�ست�شفى� ،إذا رغبت ميكنك االنتظار
هنا» ،هز �أحمد ر�أ�سه باملوافقة والفرح يتطاير من بني عينيه.
ان�شغل البائع بامل�شرتين ،وبينما كان ي�سلم ام��ر�أة م�شرتياتها ثقل عليها
حمل الأكيا�س ،فقالت للبائع« :هل ميكنك م�ساعدتي لإي�صال هذه الأكيا�س �إلى
ال�سيارة؟» ،فقال« :بالطبع» ،و�صرخ ب�أحمد« :هيا انه�ض �أو�صل هذه الأكيا�س
�إلى �سيارة هذه ال�سيدة» .نه�ض ال�صغري م�سرع ًا وحمل بع�ض الأكيا�س و�أو�صلها،
ثم عاد وحمل دفعة �أخرى من ب�ضائع ال�سيدة املتبقية .وبعد �أن فرغ عاد وجل�س.
بعد برهة من الزمن تقدم من البائع وقال�« :أمل يحن الوقت لتو�صلني �إلى
امل�ست�شفى؟»� .صرخ به البائع« :تب ًا لك هيا اغرب عن وجهي ،لن �أو�صلك �أيها
اللعني» .خرج �أحمد م�سرعا �إلى ال�شارع.
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بعد �سري طويل جل�س بجانب �شاطئ البحر ،كان �أحد العاملني يقوم ب�شواء
بع�ض اللحم و�إع��داد الفطائر وبيعها للنا�س .كان �أحمد ينظر نحو ال�شواء
با�ستمرار .توجه نحوه العامل ومد له ببع�ض الطعام.
�أحمد :كال �شكرا� ،إنني �أريد الذهاب �إلى امل�ست�شفى.
العامل :امل�ست�شفى ملاذا؟ هل ت�شعر �أنك مري�ض؟
�أحمد� :إن �أبي قد �أدخل �إليه و�أريد الذهاب لر�ؤيته.
العامل وقد جل�س بجانب �أحمد :هيا تناول هذه الفطرية ،و�س�أفكر لك
بطريقه �أو�صلك بها �إلى امل�ست�شفى.
�أحمد� :صحيح؟
العامل :نعم �صحيح.
بعد م�ضي بع�ض الوقت قام العامل ب�إغالق حمله ال�صغري ،و�أم�سك بيد
�أحمد وذهب به �إلى �أحد ال�شوارع الرئي�سية ،حيث قام ب�إيقاف �سيارة �أجرة،
وقال ل�سائقها« :هذا الطفل يريد الذهاب �إلى امل�ست�شفى من �أجل ر�ؤية والده
الذي �أدخل هناك اليوم ،فهل ميكنك �أن تو�صله؟».
�سائق التاك�سي :نعم
العامل :كم �ست�أخذ منه؟
�سائق التاك�سي ينظر نحو �أحمد وي�س�أل :كم معك من النقود �أيها ال�صغري؟
�أحمد يهز ر�أ�سه بالنفي.
العامل يتدخل� :أنا من �سيدفع لك �أجرة �إي�صاله �إلى امل�ست�شفى.
�سائق التاك�سي ي�ضحك ب�صوت مرتفع ويقول« :هل حت�سب نف�سك �أكرم
مني؟ �أيها الطفل اركب ال�سيارة» .قام العامل بحمل �أحمد وو�ضعه يف التاك�سي.
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وقال« :اطمئن �إن �أباك بخري ،اطمئن» .هز �أحمد ر�أ�سه بالإيجاب ،و�ضع العامل
يف جيب �أحمد ع�شرة رياالت.
يف الطريق �س�أل �سائق التاك�سي :منذ متى ووالدك يف امل�ست�شفى؟
�أحمد :منذ �صباح اليوم ،جئت من املدر�سة ومل �أجده.
�سائق التاك�سي :ح�سن ًا وملاذا لي�ست �أمك �أو �أحد �إخوتك الكبار من يو�صلك؟.
�أحمد� :أمي متوفاة ولي�س لدي �إخوة� ،أنا و�أبي فقط.
�سائق التاك�سي :ينظر �إلى �أحمد ويهز ر�أ�سه بت�أثر.
عند مدخل امل�ست�شفى توقف ،ونزل �أحمد مهرو ًال نحو املدخل ،وترك باب
ال�سيارة مفتوح ًا ،نزل ال�سائق ليغلق الباب وهو ويقول« :اهلل يطمئنك �أيها
ال�صغري».
كان الهدوء يعم �أرج��اء امل�ست�شفى ،و�سرعان ما قام �أح��د رج��ال الأمن
ب�إيقاف �أحمد ،الذي بادره قائال� :إن �أبي هنا و�أريد ر�ؤيته.
رجل الأمن :هل �أبوك يعمل هنا؟
�أحمد :ال �إنه مري�ض.
الرجل :مري�ض؟
�أحمد :نعم مري�ض.
رجل الأمن :تريد زيارته؟
�أحمد :نعم نعم.
رجل الأمن :هذا لي�س موعدا للزيارة ،اذهب �إلى املنزل وتعال يف الغد يف
موعد الزيارة ،ورمبا �أتركك تدخل على الرغم من �صغر �سنك.
�أحمد� :أريد ر�ؤية �أبي( ،ثم بكى).
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رجل الأمن� :أين �أمك؟
�أحمد� :أمي متوفاة ،ولي�س يل �إال �أبي� ،أريد �أن �أراه فقط.
رجل الأمن :ح�سنا ما هو ا�سم �أبيك؟
�أحمد يخربه باال�سم.
الرجل ي�أخذ �أحمد �إلى مكتب ويبحث عن اال�سم ،ثم ي�صعد به �إلى الدور
التا�سع ويدخله �إلى �إحدى الغرف ،حيث كان يجل�س فيها عدد من املر�ضى.
�شاهد �أحمد �أباه وهو نائم ،ف�ألقى بنف�سه على �صدره ،وا�ستيقظ الأب وهو
يقول�« :صغريي �أحمد ،احلمد هلل �أنني �شاهدتك� .أ�أنت بخري يا �صغريي؟ لقد
كنت �أحلم بك� ،آ�سف يا �صغريي� ،آ�سف جدا»..
�أحمد مي�سح دموعه ويجيب �أباه :اطمئن يا �أبي �إنني بخري.
�إحدى املمر�ضات تقرتب من رجل الأمن وتقول له :هل هذا هو ابنه؟
رجل الأمن :نعم ...كما يبدو
املمر�ضة :لقد كان يهذي وينادي�« :صغريي �أحمد �سي�ضيع� ..أريد �أحمد»،
منذ ال�صباح.
رجل الأمن يهز ر�أ�سه� :إنه �أحمد� ...إذ ًا!
مل ُي�سمح لأحمد �أن ميكث مع �أبيه ،فغادر وبقي بجانب امل�ست�شفى ،حيث
التف على نف�سه وجعل يبكي حتى نام.
بد�أت �أ�شعة ال�شم�س بال�شروق ،متد �أنوارها على الأرج��اء ،نه�ض �أحمد،
وتوجه �إلى امل�ست�شفى ،حيث ا�ستوقفه رجل �أمن �آخر ،ومنعه من الدخول ب�صلف
وعنف .مالب�س �أحمد مت�سخة وخداه مت�سخان .كان �أحمد يقول�« :إن �أبي هنا
�أريد االطمئنان عليه» ،فلم يرد عليه رجل الأمن� ،أو حتى يلتفت �إليه.
بقي �أمام املدخل الرئي�سي للم�ست�شفى ،ينظر �إليه من بعيد ،ثم جاء مهرو ًال
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م�سرع ًا متوجه ًا �إلى داخل امل�ست�شفى ،وحار�س الأمن ي�صرخ به�« :أيها ال�شقي
عد �إلى هنا» ،و�أحمد يعدو بني �أق�سام امل�ست�شفى ،ثم ي�صعد الدرج حتى الدور
التا�سع� ،أعياه التعب متاما ،وعندما و�صل �إلى الغرفة املوجود فيها والده ،ده�ش
عندما وجد ال�سرير خالي ًا! قال �أحد املر�ضى ممن كان ي�شارك �أباه الغرفة:
«هل �أنت ابنه؟»
هز �أحمد ر�أ�سه بالإيجاب وهو واقف �أمام �سرير والده.
املري�ض :لقد �أخ��ذوا �أب��اك �إل��ى غرفة العمليات� ،إنها امل��رة الثانية التي
يجرون له عملية.
اقرتب منه �أحمد و�س�أل :العملية الثانية؟
املري�ض :نعم فقد برتت �أ�صابعه ،ثم اكت�شفوا �أن الغرغرينا امتدت �إلى
�ساعد اليد كله.
مري�ض �آخر قال :لي�ست هذه امل�شكلة� ،إن �أبا �أحمد م�صاب بال�سكري ،ومل
ينتبهوا ،وقد �أجروا العملية له من دون مراعاة �أنه مري�ض بال�سكر!
�أحمد ان�سكبت دموعه ،خرج بهدوء وانك�سار من الغرفة ،ا�صطدمت به
�إح��دى املمر�ضات ،ف�صرخت« :من الذي �سمح لهذا املتطفل بالو�صول �إلى
هنا؟» .وت�سمك بيده وت�ؤنبه وت�شتمه.
يف هذه الأثناء و�صل رجل الأمن وقال� :أخريا وقعت يف يدي �أيها اللعني
ال�شقي.
�أم�سكه وجره بيده وهو ي�سحبه� ،شاهدت طبيبة طريقة تعامل رجل الأمن
القا�سية ،ف�صرخت يف وجهه :ماذا تفعل �إنه طفل هيا اتركه.
رجل الأمن� :إنه هارب ودخل �إلى امل�ست�شفى عنوة ،من �أجل الطعام كما
تعلمني ،وكما يفعل ع�شرات الأطفال امل�شردين.
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�أحمد يهز ر�أ�سه بالنفي والدموع تن�سكب على خديه.
الطبيبة تقرتب منه ومت�سح دموعه وت�س�أله :هل �أن��ت جائع؟ هل تريد
طعام ًا؟
�أحمد :كال� ...أريد ر�ؤية �أبي.
الطبيبة وهي تنظر �إلى رجل الأمن :و�أين هو �أبوك �أيها ال�صغري الو�سيم؟
�أحمد :لقد كان يف تلك الغرفة.
الطبيبة تفتح عينيها بذهول وت�س�أل :هل ا�سمك �أحمد؟
�أحمد كان مي�سح دموعه وهو يقول :نعم( .بتعب و�إرهاق).
الطبيبة تنظر �إلى رجل الأمن وتقول :هل تريد �شيئا؟ هيا ان�صرف .ثم
مت�سك بيد ال�صغري �أحمد وتدخله �إلى مكتبها وتطلب منه اجللو�س واالنتظار.
�أحمد :هل �ستح�ضرين �أبي؟
الطبية تنظر نحو �أحمد وتبت�سم ..وتن�صرف وهي تقول� :س�أح�ضر لك
طعام ًا �أريدك �أن تتناوله �أوال ،مفهوم؟
�أحمد يهز ر�أ�سه بالإيجاب.
تخرج الطبيبة م�سرعة .يلتقيها �أحد الأطباء ويقول لها« :طبيبة �سهام
�صباح اخلري ..ماذا هناك ،ملاذا تبدين متوترة؟».
الطبيبة �سهام� :صباح اخلري دكتور خالد� ،أرجوك تعال معي فور ًا.
الدكتور خالد :خري �إن �شاء اهلل!...
الطبيبة �سهام وهي ت�سري ومعها الدكتور خالد تدخل �إلى مكتب مدير عام
امل�ست�شفى ،وتقول وهي تخاطب مدير امل�ست�شفى :هناك �أمر ملح يا �سعادة
الدكتور ،يجب �أن تطلع عليه فورا.
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مدير امل�ست�شفى :ماذا هناك؟
الطبيبة �سهام :الرجل امل�سن ال��ذي �أجرينا له عملية يف وق��ت مت�أخر
البارحة.
مدير امل�ست�شفى :من هذا الرجل؟ ال �أذكره؟
الدكتور خالد :هل تق�صدين الرجل الذي عانى من الغرغرينا وم�ضاعفات
ال�سكر �أثناء العملية؟.
الطبيبة �سهام :نعم هو..
مدير امل�ست�شفى :نعم نعم ،تذكرته...
الطبيبة �سهام� :سيدي ابنه هنا وي�س�أل عن �أبيه!
الدكتور خالد :ماذا؟ ابنه!
قلت له؟
مدير امل�ست�شفى :ابنه؟ ...وماذا ِ
الطبيبة �سهام :مل �أقل �شيئا ..ماذا ع�ساي �أن �أقول!...
الدكتور خالد :هذه م�شكلة...
مدير امل�ست�شفى :ال تقويل له �أي �شيء حتى يح�ضر امل�ست�شار القانوين
للم�ست�شفى ،ويكون معكم �أثناء احلديث ،هل كالمي وا�ضح؟ ال �أريد �أن يلتقي
باملر�ضى الآخرين الذين كانوا مع �أبيه يف الغرفة نف�سها ،بل حتى مع العاملني
يف امل�ست�شفى ،ال �أريده �أن يلتقي ب�أحد.
الطبيبة �سهام ت�ضحك با�ستهزاء وهي تقول� :سيدي �إن هذا االبن  -الذي
ي�س�أل عن �أبيه  -جمرد طفل مل يتجاوز الثامنة من العمر.
الدكتور خالد :ماذا ..طفل؟!
مدير امل�ست�شفى :طفل يف الثامنة ؟! وي�ضحك �ضحكة مدوية ..جميل ..هذا
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اخلوف كله من �أجل طفل!
الطبيبة �سهام� :سيدي ماذا �أقول له؟ �إنه ينتظر ر�ؤية �أبيه.
مدير امل�ست�شفى� :أخربيه �أن �أباه ذهب �إلى اجلحيم ..ماذا تقولني! قويل �إن
�أباه تويف ،و�إننا �سنقوم بتحمل تكاليف دفنه ،تقديرا لظروفهم املادية ال�صعبة.

63

�أربع �ساعات يف �أبوظبي

الـــحــــب

1

ال ��ذي جمعن ��ا هو كل �ش ��يء ..التقينا ،حتدثن ��ا ،نظرنا� ،ضحكن ��ا� ،شربنا،
ث ��م ذهبنــا ..لكن احل ��ب �أخط�أ املكــــان .لأن احلـــب خمتل ��ف عن جميــع هــذه
الألــ ��وان ،جمعتنا رغبة ..لهف ��ة ..جموح ..واندفاع ...كل من ��ا اعتقد �أنه وجد
�ضالت ��ه ،ويف احلقيقـــ ��ة مل نكـــ ��ن �إال كائنات حزينة ،تائهــة ،تنظ ��ر �إلى الأيام
ومرورهــ ��ا بقل ��ق وخوف وتردد .كن ��ا يف انتظار طويل �أن جن ��د مكانا جميال �أو
م�ساح ��ة ق�صي ��ة �أو �سفح ��ا �صغري ًا منزوي� � ًا� ،أو وادي� � ًا عميق ًا �سحيق� � ًا� ،أن جند
احلب ..ظننا �أنه يولد هكذا .قلنا �إنه ي�أتي بعفوية� .أق�سمنا �أنه يغمرنا ،بكينا..
�صرخن ��ا ..ت�أملنا ..مرة �أخ ��رى مل يكن احلب منذ حقبة� .أ�س� ��أل ما احلب �إذ ًا؟
تنهم ��ر الإجاب ��ات ،وتتع ��دد الآراء ،وتكرث الكلم ��ات والأ�شع ��ار ،و�أبقى من دون
معرفة بال�سبب! متاما كما �أبدو اليوم وحيدا ،م�سكونا باخلوف ،والأمل والرتدد،
و�أي�ضا الرهاب!...
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2

قالت بثقة �إنها حتبني ..كانت عالمات التعجب تت�ساقط على ر�أ�سي
كاملطر ..لكنها �أق�سمت� ..صدقتها ..ثم اختفت!
3

هل ت�ؤمنون باحلب من �أول نظرة؟ �أمل ي�صبح كالأ�سطورة اخلرافية ،التي
ن�سمعها وتعجبنا ون�صدقها ،لكننا يف قرارات �أنف�سنا ندرك �أنها كذبة ..ال �أكرث.
4

على الرغم من حبي لها� ،إال �أنها ع�شقت �آخر! امل�شكلة �أين عندما قررت
االبتعاد عنها ،ذهب �صغاري معها ..فبقيت وحيدا.
5

يف احلب ت�صبح امل�سافات مت�ساوية ،يف احلب عدالة مطلقة ،ال نحتاج
حلقوق امل��ر�أة �أو الرجل ،وال نحتاج لت�شريعات تنظم العالقة العاطفية ،وال
للعالقة املادية ،يف احلب كل �شيء م�شاع ،وكل �شيء رخي�ص �إال احلبيب.
6

يف احلب احلاجة متبادلة ،ويف اللحظة نف�سها ال حاجة للإف�صاح عنها..
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ال�سقوط املريع !!

مب��اذا يفكر ذلك الإن�سان ال��ذي و�صل يف معاناته ح َّد م�سابقة القطط
على مزابل املدينة؟! ..ومناف�ستها على حاويات القمامة املنت�شرة يف الأرجاء
والطرق؟!
مباذا يفكر هذا املهموم املعدم؟ ..و�أي��ن يقف بطموحه وغاياته؟ ..وما
تطلعاته للم�ستقبل؟ ..وكيف ينظر للحياة؟ ..بل ما فل�سفته عن الوجود؟ ..كيف
يرى نف�سه والآخرين؟� ..أتراه غا�ضب ًا حزين ًا؟ ..خائف ًا �أم مري�ض ًا؟
ماذا لو اقرتبنا منه فوجدناه يبت�سم! ..فنت�ساءل هل تعك�س هذه االبت�سامة
�سعادته؟ ...ثم ما نلبث �أن نكت�شف �سر هذه االبت�سامة ال�صفراء ،و�أنها جمرد
متهيد ب�سيط ومتوا�ضع قبل �أن يبد�أ يف ا�ستجداء بع�ض النقود منك!
ثم يتوا�صل نزف ت�سا�ؤالتك مرة �أخ��رى ..مل��اذا و�صل الإن�سان �إل��ى هذه
�أربع �ساعات يف �أبوظبي
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القيمة الدونية؟! بل كيف تدرج يف ال�سقوط املريع حتى و�صل �إلى هذا املكان
املهني؟! الذي فيه ي�شارك القطط والكالب والفئران �سبل عي�شها وطرقها؟!
عندما ن�شاهد �إن�سانا ينقب يف القمامة بحثا عن طعام ال بد �أن نحرتمه ،ال
بد �أن يدعونا هذا امل�شهد لنتذكر كم هي ثمينة احلياة ،فالإن�سان يبذل جهده
للمحافظة عليها مهما كلفه الأمر ،من كرامته و�أنفته� ،إنه الهروب حتى عن
تلك اللحظات التي ن�شعر خاللها بنغزات اجلوع واحلاجة للطعام.
�أما كيف �أو ملاذا ..يعي�ش الإن�سان مثل هذه احلياة الو�ضيعة؟ فهو ال�س�ؤال
الذي �سن�ضيع يف �أتونه بالتربير والتف�سري والتعليل ،ثم �سنختلف على التقييم
والنتائج ،و�سرنمي �أي�ضا هذا الإن�سان بجميع الأ�سباب �أو معظمها! ..لكن
اخت�صارا لهذه احلالة املتوح�شة ميكن �أن ن�س�أل قلوبنا� ،إذا كانت ما تزال
تنب�ض باحلياة واحلب؟ ن�س�أل �ضمائرنا �إذا كانت ما تزال على قيد احلياة؟
ن�س�أل �أرواحنا �إذا كانت ما تزال حتلق يف ف�ضاء من الطهر واخل�ير؟ لعلها
�أ�صدق� ..أبلغ ..و�أو�ضح ....يف الإجابة!! ..بقي فقط �س�ؤال �أخري وب�سيط ..يا
ُترى َمن املعذبون يف الأر�ض؟ �أهم �أولئك املتكد�سون يف الطرقات ،املنت�شرون
يف الزوايا والأماكن املهملة؟� ..أم هم ال�سائرون ب�أنانية وقلوب ال ت�صغي؟!
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ميـــــــالد

عند ميالد «روزفلت» قالت �أمه �صارخة�« :سيكون رئي�س الأمة» ..وعندما
دوت �صرخات الطفل «ريجان» قال الأب هاتفا�« :سيكون رئي�س ًا لل�شعب»..
عند ميالد طفل �آخر يف مكان �آخر� ،أ�سمى �أمنية �أن جند قوته ..عالجه..
وتعليمه ..ثم «وا�سطة» لقبوله يف اجلامعة ..ثم املجد العظيم وظيفة بثالثة
�آالف ريال!!
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ُ
ويـــــــل

وي ٌل للموت املختال على �أحزاننا الدفينة
وللكراهية املرتب�صة بقلوبنا اخلائفة..
بل لعذابات الإن�سان و�أوجاعه
لأنينه و�أمله
خلوفه وتردده..
ولليل يكتنف املعذبني
ول�شم�س تلهب امل�ساكني..
ويل لكل الأمور ال�سوداء
للآالم املروية بدماء الأبرياء
ولدموع الكهولة والطفولة على حد ال�سواء
وللأر�ض التي تنبت الأ�شواك وتنام فيها الورود!
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كـيـف !!

خرج الأمل يف يوم وت�أخر يف العودة ..فذهبت ال�سعادة لتبحث عنه ،لكنها
هي �أي�ضا مل تعد .عندها مل يتمكن احلب من �أن يظل منتظرا معي فهاجر.
مت�أكد ب�أنني �أو�صدت الأبواب ،و�أغلقت النوافذ ،و�أطف�أت الأنوار ،و�أحكمت
املكان يف يدي ..وعلى الرغم من هذا ل�ست مت�أكدا كيف �أمنع الروح من اللحاق
بهم!!
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العلقم املرير !

جاءت �إلى هذا املكان بعد �صراع داخل نف�سها� ،إثر املخاوف املرتاكمة يف
وجدانها امل�ضطرب من نظرة املجتمع وما �سيقال عنها ،وبني حقها يف البقاء،
كونها �إن�سانة تناهى �إلى �سمعها يف يوم من الأيام �أن لها حقوقا ال تختلف عن
�أي كائن �آخر ينعم وي�سعد يف هذا املجتمع ،ن�سيت لربهة من الزمن �أن موانعه
�صممت وفق تفوق العرق املذكر.
كانت ،وهي تقف �أمام رجل الأمن ،م�ضطربة وخائفة و�صوتها يرجتف،
والوجل يغطي م�ساحات وجودها امل�ؤلـم .تقول�« :أري��د �أن �أ�شكو زوج��ي؟!»..
ت�شجعت �أي�ضا وقامت ترفع ر�أ�سها لتجد الذهول قد متلك رجل الأمن الذي رد
عليها بحدة« :زوجك !!» ،ثـم �أخذ يف ال�ضحك وهو ي�س�ألها« :ما الذي �أخرجك
من منزلك يف هذه ال�ساعة املت�أخرة من الليل؟».
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كانت تكافح عادات ا�ست�سالمها الطويلة ،وال�سنوات املديدة من خفوت
�صوتها ،وهي تهم برفعه لتجيب مق�سمة برب الأرباب ،ومكور الليل على النهار،
وخالق اجلن والإن�سان� ،إنها ما خرجت �إال لأنها �شعرت �أن زوجها جتاوز مرحلة
الإهانة وال�شتم والتحقري وال�ضرب امل�ستمر لها� ،إلى حماولة قتلها ..و�إنها ما
خرجت �إال خوفا من «املوت» ،لأنه هو العلقم املرير الذي مل تتذوقه حتى الآن!
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جمرد دكتورة!

مل �أعلم ،و�أنا �أمللم �أغرا�ضي وحاجات �أطفايل بتلك ال�سرعة الق�صوى،
خوفا من تعر�ضي ملزيد من ال�ضرب على يد زوجي ،مل �أعلم يف تلك ال�ساعة
املت�أخرة من الليل �أن م�أ�ساتي مل تكن لتنتهي بخروجي من املنزل ،بل �إنها
لتوها بد�أت.
لكن املرعب كان جهلي بحقيقة و�ضعي كامر�أة و�سط جمتمعي ،فعلى الرغم
من �أنني �أعي�ش حبورا لو�ضع لقب دكتورة �أمام ا�سمي� ،إال �إنني جهلت متاما
جوانب �أخرى حمزنة جدا!
ففي تلك اللحظات الع�صيبة ،مل يكن ه ٌمي الث�أر لكرامتي من هذا الزوج
الذي اعتدى علي� ،أو التفكري يف الطريقة املثلى لرفع دعوى ق�ضائية تن�صفني
وتع ٌو�ضني عن كرامتي التي �أريقت ،و�إن�سانيتي التي طحنت.
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ك�لا ..ك�لا ..مل يكن ه��ذا مبلغ علمي �أو حد تفكريي ،بل كنت م�شغولة
التفكري يف �أين �أذهب و�أ�سرتي ت�سكن مدينة �أخرى؟ وملن �أجل�أ خالل �ساعات
هذا الليل! كانت مطالبي ب�سيطة جدا ،تتلخ�ص مبكان يحتويني و�أطفايل حتى
انبالج �أ�ضواء ال�صباح ،ف�أنا �أعلم �أن �أق�سام ال�شرطة جميعها ت�ضج بالرجال،
و�أنها غري مهي�أة ملبيتي و�صغاري ،وكذلك لن يتم �إ�سكاين يف �أي فندق �أو �شقة
مفرو�شة من دون �إذن هذا الرجل الذي قذف بي �إلى ال�شارع.
وقبل هذا وبعده� ،أعلم �أنني لو ذهبت �إلى �أي ق�سم �شرطة ف�إنه �سيعرف
ا�سمي وا�سم عائلتي ومن�صبي الوظيفي ،وهو ما �أحاول �أن �أتالفاه ،فقد ن�ش�أت
�أ�سرية اخلوف من كالم النا�س ،ثم �أي�ضا ماذا قد يحدث يف ق�سم ال�شرطة؟
�سيتم االت�صال بهيئة الأمر باملعروف� ،أو بزوجي ،ويتم �أخذ تعهد عليه ب�أن
يرتكني �أنام تلك الليلة يف منزيل من دون �أن ي�ؤذيني.
يف تلك اللحظات �شعرت �أنني بت م�شكلة يف جمتمعي ،بل وعبئا ثقيال!
�أنا مل �أحدثكم عن احتماالت �أن �أتعر�ض خالل هذه الدراما لكلمة نابية
من �إن�سان غبي� ،أو حركة طائ�شة من �إن�سان �أحمق ،لكنني ما �أزال �أذكر تلك
اللحظات املحملة باخلوف والأمل ،مل ي�شتتها وي�سكب االطمئنان يف عروقي
�إال عندما بد�أت الأ�صوات تتعالى لتقطع �صمت القلوب و�سكون املكان ،وعتمة
الظالم تنادي ل�صالة الفجر .يف تلك اللحظة بالتحديد رفعت ر�أ�سي �إلى
ال�سماء بكل اعتزاز وثقة ،وقلت« :اللهم �إنني �أ�شكو �إليك �ضعف قوتي وقلة
حيلتي وهواين على النا�س».
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مهانون جائعون!

تعودنا على اجلوع ،تعودنا على �أ�صوات البطن اخلايل من الطعام ،تعودنا
على قر�صات اجلوع ونغزاته و�آالمه ،كنا نبكي ونحن �صغار ،لكننا اليوم �أقوى،
�أعتدنا على الطعام القليل ،وتدربت �أبداننا على هذه احلال.
ك��ان يغطينا احل��زن ،كربنا �أك�ث�ر� ..أ�صبحنا �أ�صلب ..ومل تعد تع�صف
بر�ؤو�سنا الأوجاع ،مل تعد عيوننا تتوه يف رحاب املكان.
كربنا ومل يهدنا اجلوع ،ومل ن�شعر بالفقر ،مل نفكر يف �أي يوم �أننا �سنموت
ب�سبب �شح الطعام.
اجلوع بالن�سبة لنا :حال اعتدناه ..وقدر ع�شناه ..و�أمل �ألفناه ..فلم نراهن
على نزاهة الأوق��ات� ..أو نبحث عن �أخ�لاق الإن�سان� ..صحيح �أننا �أ�صبحنا
م�شدوهني �أكرث بالبحث امل�ضني عن لقمة العي�ش� ،أم�ست �أكرب همومنا م�شاهدة
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�صغارنا يتلوون �أمل��ا ،و�سماع �صراخهم .وعلى الرغم من هذا ف�إن اجلوع مل
يك�سر يف قلوبنا حبها و�أملها ،ومل يقو على حتطيم عقولنا و�أرواحنا .اجلوع
بالن�سبة لنا كان حالة �سرمدية اعتيادية .طبيعي �أن تكون �إن�سانا جائعا ،ومن
غري املعقول �أن يوجد �إن�سان ميلأ بطنه بالطعام والغذاء ،حتى التفكري بوجود
�إن�سان ي�أكل حتى يتخم كان تفكريا جنونيا .تعاي�شنا مع حافة واهنة قريبة من
املوت ،لكننا مل منت! ..كنا ن�ضحك ..نبت�سم ..ونعمل...
حتى ظهر �شيئ جيد يف عاملنا ،وهو �أن تكون م�شابها للحيوانات! هو �أن
تقرتب من طبيعة احليوانات ،هبوط نحو درجة ارتقاها الإن�سان منذ الع�صر
احلجري.
هي حالة عنيفة تدك ف��ؤادك ،ت�ضرب �إح�سا�سك .تدمر روحك .الإهانة
التي حتط بك �إلى القاع ..تنهار ..تبكي� ،إنه �أخ��وك الذي ارت�ضى بجوعك
بالأم�س يهينك اليوم .ت�صرخ ذهوال ..ا�ستغرابا ..تقول« :مهانون جائعون..
مهانون وجائعون ..مهانون جائعون».
كلما زاد فقر الإن�سان زادت حاجته لالحرتام...
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قمة العدالة !

ما تزال كثري من احلقائق يف دنيانا مل تعرتف بالطبقية والتفا�ضل بني
الب�شر ،الذي �أ�س�سنا له ،وبالتايل �ألغينا قيمنا ومفاهيمنا اجلميلة عن الإن�سان
الواحد.
�أقول �إنه ما تزال هناك حقائق ثابتة مل تتغري �أو مل تتبدل يف عاملنا املعا�صر،
ولهذا كانت بعيدة عن نزقنا وعن �أنانيتنا .هذه احلقائق التي ال متيز بني الب�شر
وال تف�ضل جن�سا على �آخر� ،أو حتب لون ًا �أكرث من لون.
لعل من �أب��رز هذه احلقائق و�أهمها :حقيقة امل��وت ..ونزفه ..وعمقه..
وقوته ،فاملوت جامد من دون م�شاعر ،فهو ال يت�أثر بالعظيم ،وال يتعاطف مع
الو�ضيع ،وال ي�شفق على الفقري ،وال يرجو ر�ضا الغني �أو الأمري ،فاملوت ق�صة
قدمية موجعة يف م�سرية الإن�سان� ،إال �أنه ،وعلى الرغم من هذا ،عادل ي�صفع
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كل �إن�سان بال هوادة ،فال يجامل �أو ي�ؤجل قراراته �أو يبطئ م�سريه� ،أو ي�ؤخر
مهمته ،فهو ينظر �إلينا نحن الب�شر  -كل الب�شر -نظرة واحدة ،بال متييز �أو
تعقيد �أو تدقيق ،فهو يقوم مبهمته ب�سهولة وبب�ساطة متناهية� ،سواء �أكان الذي
بني يديه نبيال �أم م�سكين ًا� ،أم كان الذي بني يديه �شريفا �أو حقري ًا� ،أو كان الذي
بني يديه كبري ًا �أو �صغري ًا.
ويف املوت ،تتمثل لنا قمة امل�ساواة وقمة العدالة ،فالإن�سان املري�ض قبل دنو
حلظاته ،يهرول يف �سعي حثيث حقيقي بعيدا منه ،فهو يطلب العالج يف كربى
امل�ست�شفيات ،ويف �أي مكان وموقع ،وتت�ساوى يف هذا ال�سعي جميع الطبقات
الإن�سانية ،وال��ذي ي�ؤ�سف له ويجلب احل��زن �أن��ه ي�شوب هذا ال�سعي تفا�ضل
ومتييز ،ف�أ�شخا�ص يلقون عالجا مميزا ،و�آخرون يلقون �إهماال غريبا ،والبع�ض
ال يلقون �شيئا نهائيا ،ولكن حقيقة الأمل عن املر�ض بالغة وال ترحم اجلميع،
وحلظات الأج��ل املحتوم �أي�ضا حقيقة �شاملة ال ينفع معها م�سكن ل�ل�أمل� ،أو
م�ؤجل للوجع ..واجلميع ي�سلك الطريق احلتمي.
ليتنا على الأقل نتخلى عن حم�سوبيتنا ووا�سطاتنا يف امل�ست�شفيات ،ليت
بع�ضنا يعامل بع�ضنا الآخر ،على الأقل ،يف تلك املواقع مب�ساواة وعدالة مطلقة،
لأن اجلميع يف ذلك املكان طلبوا �شيئا واحدا فقط!
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�أيــــــــام

م�ضى يوم
ثم جاء الآخر
و�سار الثالث بتثاقل
و�أرهقني يوم منت�صف الأ�سبوع
ثم �شربت علقم االنتظار يف اليوم اخلام�س
وبكيت ..بكيت ..اليوم ال�ساد�س
وهذا �أنا �أهذي يف ال�سابع املوح�ش.
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بيد ال�شيطان !!

كنت �أحمل بني يدي �صغريتي �سارة ،و�أ�شعر �أنني م�شتت االنتباه والت�صرف،
كل ما يحيط بي �ضجيج املدرعات ،و�أزيز الطائرات و�أ�صوات الطلقات .مل يبق
من منزيل �سوى هذه الغرفة التي ت�صدعت جدرانها .كانت �سارة تبكي ب�شدة
بعد �أن و�ضعتها على الأريكة احلمراء املهرتئة ،القابعة يف زاوية الغرفة املهددة
باالنهيار .جعلت �أنظر من فتحة يف احلائط �إثر قذيفة اخرتقته ،ف�شاهدت
جموعا من اجلند يف حركة دائبة متوا�صلة يحيطون مبنزيل ،وقد غدا جز�ؤه
الأكرب ركاما بعد عني ،واملدرعات ما تزال توا�صل ت�صويب فوهاتها اللعينة
باجتاهي .مل �أعرف �سببا لق�سوتهم!� ..أو كيف �أت�صرف لإفهامهم �أنني �إن�سان
م�سامل جدا جدا! ..ال�صور امل�ؤملة ترتاق�ص يف خميلتي .ذهني يكاد ينفجر من
التفكري ال�سريع ،فال �أعلم ما هو م�صري زوجتي احلبيبة وابني الكبري قي�س،
وطفلي ال�صغري �أجمد! وهل متكنوا من الفرار قبل هدم �أرك��ان املنزل على
�أربع �ساعات يف �أبوظبي
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ر�ؤو�سهم وهم نيام؟ ..هل كان حظهم �أف�ضل حاال مني ومن �سارة؟� ..أم �إين
وطفلتي املحظوظان حتى الآن ،على الرغم من احل�صار الذي يحيط بنا منذ
�ساعات؟
يعود يغطي هدير �صوت طائرة حربية لعينة الأجواء ،ف�أ�شعر �أن الأر�ض
متيد بي ،و�أ�سمع �صراخ �صغريتي �سارة يتعالى� .أقطع تفكريي الرتيب احلزين
املليء باملخاوف والظنون ،و�أحملها لأ�ضمها �إلى �صدري بحنان بالغ .لعلي كنت
�أن�شد بني �أ�ضالعها الرطبة بع�ض الأمن وال�سالم .اجتهت �إلى الباب ،فتحته
بوهن وتردد كبريين ..ميلتئ قلبي باخلوف ..ف�أتوقف� ..إن قدمي ال تقوى على
احلركة من �شدة هلعي� ,شعرت بيد �صغريتي �سارة وهي تتلم�س وجهي� ..أنزلت
نظراتي نحوها ..لأجد وجها طفولي ًا بريئا ي�شع منه البيا�ض و�ضحكات طاهرة
تغطي �أرجاء �ضو�ضاء ال�سالح ،وك�أنها حوت يف تلك اللحظات �سعادة الدنيا
ب�أ�سرها.
رجعت �أ�ضمها �إلى �صدري الالهث املت�صاعدة منه زفرات �ساخنة .رفعت
ر�أ�سي ونظرت باجتاه اليمني ،ف�شاهدت م��ر�آة كانت معلقة باحلائط وقد
ت�ساقطت �أجزا�ؤها ،ومل تتبق �إال قطعة �صغرية منها .ر�أيت وجهي من خاللها،
فازداد هلعي ،فقد كانت عيوين مت�سعة ،والعرق يت�صبب من جبيني .عندها
�أرجعت �صغريتي احلبيبة �سارة عند تلك الزاوية ،حيث �أجل�ستها على الأريكة،
وتقدمت باجتاه الباب مرة �أخرى ،فعادت ال�صغرية للبكاء وال�صراخ .نظرت
�إليها و�أنا �أقف على عتبات الباب اخلارجية ،فقطع هذه النظرات املتوا�صلة
املحملة باخل�شية عليها واحلب� ،صوت بلغة مك�سرة�« :أرفخ» �أرفع يديك وتقدم..
وا�صلت امل�سري وقد غطاين اخلوف على �صغريتي ،وم�صري عائلتي ،وحالة الذل
والهوان التي تك�سوين� .صوبت نظراتي �إلى �سارة مرة �أخرى ،وكان �شوقي لها
يتزايد يف كل اللحظات ،فوجدتها ما تزال تبكي بحرقة وقد احمر وجهها،
والدموع تغطي هذا الوجه الطفويل� .أعدت نظري نحو جمموعة من املدرعات
التي تقف �أمامي ,.لكنني �سمعت طلقة نارية .وللحظات �شعرت بربودة جتتاح
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�صدري وتنت�شر نحو كامل كياين .نظرت �إلى الأر�ض ،ويا للهول! كنت متجها
لها ,فج�أة وجدتني �أهبط جاثيا على ركبتي وغبار املكان يتطاير من حويل،
رفعت ر�أ�سي �أحاول �أن �ألوي عنقي مل�شاهدة �صغريتي �سارة .مل �أ�ستطع� .شعرت
ب�شيء �ساخن على فمي .رفعت يدي �أتلم�سه ف�شعرت بلزوجته ال�ساخنة ،لكنني
مل �أميز لونه .كل الألوان تداخلت يف عيوين ،ولأول مرة �أجد الوجود جتتاحه
القتامة بهذه ال�سرعة .كان ال�ضوء يرتاجع ويتال�شى ،والظلمة تنت�شر ب�سرعة.
�أنزلت ر�أ�سي للأ�سفل قليال ف�شاهدت �صدري وقد غطي بالدماء .حاولت مرة
�أخرى �أن �أنظر �إلى اخللف لأ�شاهد �صغريتي احلبيبة �سارة ..لآخر مرة ..لآخر
مرة ..كان مطلبي ب�سيطا ..متوا�ضعا ..وكنت حزينا بحجم �شوقها املت�صاعد
يف بقية �أنفا�سي .كنت كئيبا بحجم حبي لها ال��ذي يغطي م�ساحة روحي
املتوثبة لل�صعود واالنعتاق من ج�سدي املنتهك بر�صا�صة قيمتها �أقل من ثالثة
دوالرات ..ويف فو�ضى حوا�سي ..يف �شرودي ويقظتي ..يف هذياين وتعقلي..
وجدتها �أمامي كطيف جميل مالئكي ..بيدها دميتها العتيقة ..تلب�س رداء
�أبي�ض كالثلج ..وتك�سوها ابت�سامة م�شرقة ..و�ضعت يدي على �صدري ..قلت
لها و�أنا �أبت�سم« :حبيبتي ال�صغرية �سارة ،لو كنت هنا لأ�صابتك الر�صا�صة التي
ال متيز �أبدا يا �صغريتي».
مل �أعد �أ�شعر ب�أمل منذ تلك اللحظات ..يف ال�سماء روحي ودموعي و�أحزاين
بيد اهلل..
�أما يف الأر�ض امللتهبة حقدا وكراهية فج�سد �سارة بيد الأ�شرار ..وهناك..
هناك ..بجانب البحر ،قلوب مل حتزن ..وعقول خانت ..و�أج�ساد تلعب بيد
ال�شيطان!
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الكالب �أرحم

الكالب متلأ الأرجاء بنباحها املزعج ..تغدو يف مملكتها و�سط اخلرائب
واملدافن واملز ابل ..ال �أحد ينازعها املكان ..وال �أحد مهتم بهذا احليز املن�سي
و�سط وهج احل�ضارة و�صخب املدينة.
لكن الكالب بد�أت تك�شر عن �أنيابها ..بد�أت ت�صبح م�سعور ًة متوح�ش ًة..
الدخالء �إلى مملكتها �أ�صبحوا كرثا ..واملزعجون لها يف عاملها يتزايدون..
ك�أن ل�سان حال هذه الكالب يقول� :إن هذا الإن�سان دخيل ..وحياته �أنانية..
وعمره غرور ..لو اتخذنا القمر لنا وطنا الجتاحه� ..إنه ي�ضيق �أن يرانا  -نحن
احليوانات  -ننعم مبكان ..ننام فيه ..نعي�ش على �أر�ض.
قررت الكالب حماربة الدخالء اجل��دد ..قررت �إرهابهم ..طردهم...
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افرتا�سهم فالأر�ض ال تت�سع للجميع ..وم�صادر الأكل قليلة ..ال حتتمل عبث
الإن�سان وتفتي�شه ونب�شه.
لكنها � -أي الكالب  -تراجعت ..ق��ررت ف�سح املجال ل�صديقها الأزيل
الإن�سان ..لأنها لأول مرة ت�شاهده م�سكين ًا ..بائ�س ًا ..وجائع ًا ..لأول مرة تراه
جمردا من كربيائه ..وقوته ..لأول مرة جتده �ضعيف ًا ..مطرود ًا ..دا�سته �أرجل
�أخيه الإن�سان ..لأول مرة يكون بهذه احلالة املزرية من الب�ؤ�س والإفال�س..
لأول مرة...

�أربع �ساعات يف �أبوظبي

84

�أذلآء

عندما رفعت ر�أ�سي �إلى ال�سماء يف تلك الوهلة بالتحديد ،اكت�شفت �أن
نف�سي كانت من�ساقة بعفوية واندفاع للتمتع مبنظرها اخلالب ،ورونقها البهي
ال��ذي يغطي الآف��اق ،وم�شاهدة تلك ال�سحب البي�ضاء املبعرثة على اللوحة
العلوية الزرقاء.
يف تلك اللحظة بالتحديد ،بد�أت �أحاول ا�ستعادة الذاكرة لآخر مرة رفعت
فيها ر�أ�سي للأعلى ..لكن عقلي اخلائف دوما مل ي�سعفني ..لعلها مرة �ضاربة
يف عمق الزمن املا�ضي ال�سحيق ،تلك التي جتر�أت فيها ورفعت ر�أ�سي قليال..
�صمت �أ�سريا للقمة العي�ش� ..أو خوفا من ال�سجن وال�صراخ..
لطاملا ُّ
لطاملا �سرت وركبت
منت ونه�ضت
فرحت وبكيت
و�أنا مط�أطئ ر�أ�سي نحو الأر�ض
لطاملا ,,لطاملا
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اخلروج

مارغريت تات�شر حكمت بريطانيا �أربعة ع�شر عاما ..يف ال�سلم واحلرب..
تزوجت� ..أجنبت ..و�أجادت الطهو...
م�سرية امر�أة �أخرى ..تبد�أ باخلروج الأول :امليالد...
ثم اخلروج الثاين ال�سعيد :الزواج...
ثم اخلروج الثالث احلزين :القرب..
حتى املخارج �شحيحة!
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