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�أقرر �ل�سفر وحيدً�، لطاملا كانت رحالتي �ملا�سية ب�سحبة   للمرة �الأولى 
�آخرين، لكن �سرعان ما تتباين وجهات نظرنا وتكرث خالفاتنا، فتتحول �لرحلة 
من ��ستجمام وترفيه �إلى م�ساّد�ت وخ�سومات، كنت دومًا وحيدً� حتى و�سط 
�ل�سجيج و�لزحام. حتى حينما �أ�ساركهم �ل�سكن تكون �لوحدة مطبقة، فهم 
يذهبون للرتفيه متنا�سني وجودي. �إنني �أعذرهم فاالختالف متاأ�سل، فهم مل 
يح�سرو� هنا من �أجل �ال�ستيقاظ يف �ل�سباح �لباكر و�لذهاب �إلى دور �لثقافة 

و�ملتاحف، �أو لزيارة �الأدباء و�ملكتبة �لوطنية ونحو ذلك.

لذلك؛ وب�سبب هذ� كله، مل �أتردد يف جتربة �ل�سفر وحيدً�، وعندما كنت 
�أ�سعارها، مل  و�ملفا�سلة بني  مل�ساهدة عرو�سها  �ل�سياحية  �ملكاتب  �أجول على 
يكن لدي �سديق �أ�ساأله ر�أيه �أو وجهة نظره، كان �لقر�ر برمته يعود يل وحدي. 
ثم  �أ�سبوع،  ملدة  �لعا�سمة  هذه  يف  �أظ��ل  �أن  خططي  وكانت  حقائبي  �سددت 

) جملة مدونة على جو�ز �ل�سفر (

كل  وم��ن  اخل����رج  يف  وممثليه�  والع�سكريني  املدنيني  املوظفني  م��ن  اأط��ل��ب 
اأن  ال�سديقة  ال��دول  يف  املخت�سة  ال�سلط�ت  وم��ن  ب��سمه�  تعمل  اأخ��رى  �سلطة 

ي�سمحوا حل�مل هذا اجلواز بحرية املرور واأن يقدموا له امل�س�عدة والرع�ية .

اجلواز الأخ�رض
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�النتقال بالقطار �إلى �ملدينة �ل�ساحلية ملدة �أ�سبوع �آخر ثم �لعودة.

�لفاخرة،  �لفنادق  �أحد  يف  و�إقامتي  و�سويل  من  �لتايل  �ليوم  �سباح  يف   
�لفندق، وعند عودتي ظهر ذلك  �لقريبة من  �ملر�كز  ق�سيته يف جوالت على 
�ملناوب  باملدير  �ت�سلت  وفور�  �ل�سخ�سي.  وحا�سوبي  حقيبتي  �أجد  مل  �ليوم، 
لي�س على  �أنه  �أثبت  لكنه  �ل�سرطة.  الإبالغ  �ساأ�سطر  �أنني  �أخربته  �لفندق.  يف 
قدر �مل�سوؤولية، فقد �أجابني: عند و�سولك م�ساء �لبارحة مل ي�ساهدك �أي من 
بال�سرطة  لالت�سال  ��سطررت  هنا  و�ح��دة،  حقيبة  من  �أكرث  حتمل  �لعاملني 
�مل�سوؤولة عن �ل�سياحة، حيث ح�سر رجل برتبة كبرية ومعه عدد من �ملر�فقني، 
ب�سمات  باأخذ  وقامو�  �الأم��ن،  برجال  �أ�سكنه  �لذي  �لدور  �متالأ  ما  و�سرعان 
جميع �لعاملني يف �لفندق من و�قع ك�سوف �لرو�تب، ف�سال عن مت�سيط �جلناح 
�لذي �سكنته ورفع �لب�سمات �ملوجودة فيه. قدمت يل �سابطة برتبة نقيب ورقة 
�سفر بطاقات م�سرفية، ف�سال عن  تذ�كر  فكتبت  �مل�سروقات،  الأ�سجل عليها 
مبلغ 4000 دوالر نقد�، وجهاز حا�سب، �إلى جانب كامري� فيديو، �أبلغتها بعد 
مل  و  متاما،  مفل�س  و�أين  فعلية،  ورطة  يف  �أنني  معي  تعاطفها �جلم  مل�ست  �أن 
�أمر مبثل هذ� �ملوقف من قبل، ثم �إنني ال �أفكر �سوى بالعودة �إلى وطني، �لتي 
ال �أعرف كيف �ستتم. كان �ملدير �ملناوب ي�سر على �أين مل �أح�سر للفندق �إال 
بحقيبة و�حدة، وبد� �أن �لعقيد قد ح�سل على بع�س �المتياز�ت �أو �لوعود، فكان 
يف  �ل�سرطة.  خمفر  �إلى  �لتايل  �ليوم  �سباح  ح�سوري  طلبو�  معهم.  متعاطفًا 
تلك �للحظات ح�سر �ملدير �لعام للفندق، حيث �أخربين با�ستيائه مما حدث، 
ومتنى �أن �أكون �سادقًا فيما �أدعية. وقال �إنه مل ي�ساهدك �أي من �لعاملني يف 
�لفندق حتمل �أكرث من حقيبة و�حدة، فاأنت �أي�سا مل تطلب من عامل �حلقائب 
�أنني �سادق ول�ست بحاجة التهام  �أكدت  م�ساعدتك على حمل ثالث حقائب، 
�أ�سفقت عليه ومل  �أما عن عامل �حلقائب فقد  �أو لت�سويه ��سم �لفندق،  �أحد، 
�ل�سكن لك فقط ملدة  �أحتج خلدمته، فقال: »تقدير� لو�سعك �سنلتزم بتوفري 
�أيام«،  �لرغم من عدم دفعك �سوى خلم�سة  �أ�سبوعني، كما كنت حاجزً� على 
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و�ن�سرف �جلميع وظلت نظر�ت �لعاملني يف �لفندق م�سوبة باجتاهي، �أ�سعر 
بها يف �سميم عظمي من دون مربر. جل�ست يف بهو �لفندق تاأكلني �الأفكار �لتي 
ال �أجد فيها �سوى �الجرت�ر و�الإفال�س. �أدخلت يدي يف جيب �سرتتي و�أخرجت 
ما كان بد�خله، ومل يكن �سوى ورقة نقدية من فئة 100 دوالر فقط. قب�ست 
�ملبلغ  �سوى هذ�  �أملك  �أكن  و�أ�سى. مل  �أو غ�سبًا  فقدها  بقوة خوفا من  عليها 
�لزهيد جدً�. �سعدت �إلى جناحي يف �لدور �خلام�س، و�أنا �أترنح ميينا و�سماال، 
كمن �أثقل يف �ل�سر�ب، كمن يفر من �لو�قع �ل�سعب �إلى و�قع �أكرث �أملا، كمن 
�ل�سرير �لوثري، يا  بكى ل�سنو�ت ومل يعد يجد يف مقلتيه دموعًا. متددت على 
للعجب! كان قبل �ساعات مريحا رطبا بارد�، لكنه �الآن عبارة عن �أ�سو�ك تنه�س 
ج�سدي، تنه�س روحي، وكل كياين. نه�ست �إلى �ل�سرفة �لتي تطل على نهر مائي 
كبري، عجبا! كم كان �لهو�ء عليال قبل �ساعات ورطبًا وحنونًا، كيف حتول �جلو 
�لعا�سمة  هذه  كانت  كم  عجبا  �ل�سديد!  و�حلر  و�الأتربة  �الختناق  �إلى  برمته 
�أو  تهد�أ  ال  �لتي  و�الأ���س��و�ت  �لرهيب،  وزحامها  �مل�ستمرة  �لد�ئمة  بحركتها 
ت�سمت، ت�ستهويني و�أطرب لها، و�أميز �أدق �مل�ساهد و�أ�سجلها باعتبارها قيمة 
�أ�ساهد  ال  بنظري  �أينما جلت  ب�سو�د كبري،  �سيء  كل  �إلى  �أنظر  �الآن  �إن�سانية! 
�سوى �لتهافت و�لق�سوة و�لتعارك، بع�سنا مع بع�س، عندها �أدركت �أنني �الآن 
�للحظات  هذه  يف  قا�سية،  حالة  يف  و�أ�سبحت  عيني  فدمعت  �إن�سانية،  عربة 
�سمعت طرقات خفيفة على باب غرفتي. توجهت نحوه بتثاقل وبطء كبري، وبعد 
فتحه فوجئت بفتاة مم�سوقة �لقامة نحيفة �خل�سر، ذ�ت عينني م�ستديرتني 
ومالمح ناعمة تقف �أمامي، قالت: مرحبًا.. للوهلة �الأولى �عتقدتها قد �أخطاأت 

�لعنو�ن..

قد  باأنها  �عتذ�رها  �أنتظر  كنت  �سمت..  �ساد  ثم  )مرحبتني(..   �أجبتها: 
�أخطاأت عنو�ن �لغرفة �ملق�سودة، لكنها قالت:

- �أمل تعرفني ؟..

- ال مل �أعرفك.. )هكذ� �أجبتها(
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- �أنا �ل�سابطة منى..

�أنت  �لر�سمية..  بالبذلة  �سوى  �أ�ساهدك  �أعرفك.. مل  فلم  ب�سدة  �أعتذر   -
لها  �لتي �سجلت  �لنقيب  �أهاًل و�سهاًل تف�سلي. كانت هي  �الآن خمتلفة متاما، 
ورقة �مل�سروقات عندما جل�ست يف �ل�سالة. توجهت �إلى �لبوفيه، وهناك وجدت 
فحادثة  يكون مالئما،  �أن  بال�سرورة  ولي�س  �لفخمة،  �لفنادق  عادة  ت�سعه  ما 
بها..  �لرتحيب  و�أعدت  �بت�سمت  �إليها.  �أتنف�س، عدت  بالكاد  �سرقني جعلتني 
ثم عاد و�ساد �سمت للحظات، لكنه مل يطل كثري�، فمجرد �أن بد�أ �سوؤ�لها �الأول 

�نهال �حلديث �لعفوي:

- هل تنتظر �أحدً�؟

- �أبدً� �أبدً�

- هل هذه �أول مرة تزور فيها بالدنا؟

- نعم �إنها �أول مرة.

- هل �أعجبتك؟

- �أمتنى �أن تعجبني!.. لكن �لظروف ال يبدو باأنها ت�ساعد.

- جئت الأخربك ب�سيء مهم قد ي�ساعد يف ق�سيتك، وقد ي�ساعد يف حتميل 
�لفندق م�سوؤولية �ل�سرقة.

- ما هو؟

- �أين جو�ز �سفرك؟

�أح�سرته لها من جيب �ملعطف. نظرت فيه لوقت.. ثم قالت:

هل تعلم �أن �لكثريين جد� يتمنون �حل�سول على �جلو�ز �الأخ�سر؟

�سحكت و�أجبتها:



10 �أربع �ساعات يف �أبوظبي

تذكرة  قيمة  مقابل  ب�سر�ئه  يرغب  ممن  �لكرث  ه��وؤالء  �أحد  تعرفني  - هل 
�لعودة للوطن..؟!

هذ�  لك  و�ساأثبت   .. �لدرجة  هذه  �إل��ى  رخي�سًا  لي�س  �جل��و�ز  هذ�  ال  ال   -
قريبا. لكن �الآن �نظر هنا.

- ماذ�؟

وكامري�  �الآيل  �حلا�سب  جهازك  دخول  على  �ملطار  ختم  ت�ساهد..  - هل 
�لفيديو، م�سجل: �سوهد يحمل كمبيوترً� �سخ�سيًا حممواًل وكامري� فيديو.

- وماذ� قد يفيدين هذ�؟

- يف �لغد، وبعد �أن يوقع م�سوؤولو �لفندق على �أقو�لهم ر�سميا، وعلى نفيهم 
�ل�سابط بهذه  �أخرب  �آيل،  �أنهم �ساهدوك حتمل كامري� فيديو وجهاز حا�سب 

�ملعلومة، فقد ت�ساعدك يف �إثبات �سدق �أقو�لك.

- �سكر� منى، �أمتنى �أن تكون هذه �ملعلومة ذ�ت فائدة.

- هل ت�سمح يل ب�سوؤ�ل �آخر؟ و�عذرين على �أ�سئلتي �ملتو��سلة..

- طبعا طبعًا.. تف�سلي من دون �أي �عتذ�ر

يف  فاخر  جناح  يف  ت�سكن  و�أن��ت  �ل�سرقة،  هذه  من  متاأثر  �أنك  يل  - يبدو 
�أ�سرتك؟ ملاذ� مل تت�سل بهم لتخربهم مبا حدث؟  فندق خم�س جنوم، فاأين 

�أين �إخوتك؟ �أين هم �أ�سدقاوؤك؟

كان و��سحًا تعرثي يف �الإجابة، وكان و��سحًا عدم معرفتي من �أين �أم�سك 
�أن الحَظت هذه �للعثمة �لتي بدت علّي، نه�ست وطلبت  بحبلها، لذلك، وبعد 
يف  �الإجابة  يف  برغبة  �سعرت  �إذ�  كثري�،  بالك  ت�سغل  »ال  وقالت:  �الن�سر�ف، 
»هل من  �الآن:  �أت�ساءل  ثم غادرت.  باإ�سغاء كبري«،  �أ�ستمع  �ستجدين  وقت  �أي 
�أنها جاءت فقط لتقول يل هذه �ملعلومة؟ ثم ملاذ�؟.. قد يكون لديها  �ملعقول 
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�لغرباء،  �سديد �حل�سا�سية من  �سرقتي جعلتني  �إن حادثة  �أجهله؟  �آخر  �سبب 
فوجئت  �لباكر  �ل�سباح  يف  �سوءً�«.  ت�سمر  باأنها  جتاهي  ت�سرفاتهم  و�أف�سر 
بها حت�سر بزيها �لر�سمي وتاأخذين معها. حقيقة فاإن قدومها بخر كثري� من 
خماويف، لكن بع�س ت�ساوؤالتي ما تز�ل عالقة يف ذهني، مل �أحتمل �سغط هذه 
خماوفك  لها  »�أظهر  يقول:  �لذي  ر�أ�سي  يف  �خلافت  �ل�سوت  وذ�ك  �الأ�سئلة 
ومتعن يف ردة فعلها، ت�سرف هكذ� لكي ال تندم«، عندها متالكت نف�سي و�أنا 
كلية  يف  علموكم  هل  و�حلر�س؟..  �حلفاوة  هذه  �سر  هو  »ما  و�ساألتها:  متوتر 
�ل�سرقات؟«.. حقيقة متنيت  �لعالقات �الجتماعية مع �سحايا  �ل�سرطة فنون 
لو �أنني �سمت متامًا، ذلك �أنه ظهر على وجهها ذهول كبري، وكاأين قد وجهت 
لها �سفعة. جعلت �أقول يف نف�سي: »تبًا يل حتى �سيغة �ل�سوؤ�ل �سيئة«، وعندما 
عدت لذلك �ل�سوت يف ر�أ�سي �أ�سمعه يخلي م�سوؤوليته: »مل �أقل �أن تبد�أ ت�ساوؤلك 
هكذ�«. لكن منى مل جتبني ومل ترد علي يف تلك �للحظة �لتي ظهر على وجهها 
وجدتني  وعندما  �الآن«،  تنزل  �أن  »ميكنك  وقالت:  ب�سيارتها  توقفت  �لغ�سب. 
�سامتا رفعت �سوتها مع �بت�سامة: »تف�سل بالنزول يا �أخي«، لكنني مل �أجبها. 
حقيقة باأين كنت �أرغب �أن �أقول لها: »�آ�سف جد� �أنا بحاجة لك«، لكن كربيائي 
مينعني، و�سوت د�خلي �آخر يدفعني �أن �أ�سارع باالعتذ�ر، و�آخر يدفعني للنزول 
من  �لد�خلية  �حلالة  هذه  �أعي�س  �أنا  وبينما  بغ�سب.  وجهها  يف  �لباب  و�سفع 
�إيل  �ملركبة، ثم عادت ونظرت  �لباب وتنزل من  تفتح  بها  �لتناق�س، فوجئت 

وقالت:

- �أنا �أت�سور جوعًا، هل ت�سدق �أنني كنت يف زيارة م�ساء �لبارحة ومل يقدم 
يل ذلك �لرجل خاللها حتى كوب ماء!.. يا �أخي يوجد �أنا�س )غريبون( ب�سكل!!

كان و��سحًا �أنها تق�سدين وتريدين �أن �أ�سحك، ثم �أ�سافت: هيا �أال تريد 
تناول طعام �الإفطار.. ال تخف �إنه على ح�سابي؛ الأنني جائعة �أكرث منك.

 عندما نظرت جيد� وجدتها قد توقفت �أمام �أحد �ملطاعم �ل�سعبية. كان 
و��سحًا علّي �الرتباك. قد يكون من �أثر �جلوع �أو ت�ستت �الأفكار، لكنني كنت 



12 �أربع �ساعات يف �أبوظبي

يف تلك �للحظات �سائعا متاما، ويف دو�مة عنيفة من �لتناق�س وعدم �لفهم. 
�إلى �ملطعم قدمت للنادل طلبات �الإفطار، وما �إن و�سع �لطعام  عندما دلفنا 
�أمامي حتى �لتهمته يف حلظات. ويف حركة مل �أ�ساهدها �أ�سارت للنادل بطلب 
�آخر. عندما �سعدنا �إلى �ل�سيارة قالت وهي توجه كالمها نحوي: »هكذ� �أف�سل، 
�لدنيا ال ت�ستحق �لغ�سب«. كنت مبت�سما: »�إن �جلوع موؤمل، خا�سة �إذ� مل تتعود 
عليه، بل �إنه يفقدك حتى �لرتكيز و�لتعاطي باإيجابية مع �الآخرين«. قد تكون 

فهمت هذ�، لذلك مل تعر كلماتي عن �سر حفاوتها بي �أي �هتمام.

��سم  �ل�سرطة، وناولتني ورقة فيها  بو�بة ق�سم  �إلى  �لو�سول  �أنزلتني قبل   
�ل�سابط �مل�سوؤول عن �لتحقيق وموقع مكتبه، وورقة نقدية ب� 50 دوالرً�، وقالت: 
»هنا �سنفرتق، و�سنلتقي بعد �لظهر يف �لفندق«. رف�ست �أخذ �ل�نقود. قالت: 
»�إنها للتاك�سي �لذي �سرتكبه يف طريق عودتك«. �أخربتها �أن معي بع�س �لنقود.

�لفندق،  �لتحقيق، حيث وجدت حماميًا ميثل  �إلى مكتب �سابط   توجهت 
ومل �أمل�س جديد�، فالفندق ما يز�ل يرف�س �العرت�ف بال�سرقة، ويكرر رو�يته 
باأنني ح�سرت �إلى �لفندق بحقيبة �سغرية و�حدة فح�سب، ومل �أكن �أحمل �أي 
�لفندق  حمامي  توقيع  بعد  فقلت  بدقة،  منى  ن�سيحة  نفذت  �أخرى،  �أغر��س 
على �أقو�له يف حم�سر �لتحقيق: »�إنني تذكرت �سيئا قد يفيد يف �لق�سية«، فقال 
�ل�سابط: »ما هو؟«، �أخرجت جو�ز �سفري، وبعد �لتدقيق يف �سفحاته �ملختومة 
عليها بيانات �حلا�سب �الآيل و�لكامري� �لفيديو، قال �سابط �لتحقيق وهو ينظر 

�إلى حمامي �لفندق ويبت�سم: »�إنها �إ�سافة مميزة«.

كيلو  �ل�سبعة  على  تزيد  قد  مل�سافة  �الأق��د�م  على  �سريً�  �لفندق  �إلى   عدت 
مرت�ًت، والأول مرة �أ�سعر �أين �سمن �لنا�س �ملهدودة �ملتعبة. كنت �أ�سري و�سط 
�لزحام �لب�سري و�ل�سيار�ت �ملكتظة، �سابقًا كنت �أخاف من مثل هذه �جلوالت، 
�نعدمت  �ليوم  �لب�سطاء.  بهوؤالء  �الحتكاك  �أخاف  و�ل�سرقة،  �ل�سطو  و�أخ��اف 
ما  �أملك  ال  متاما،  مثلهم  �أ�سبحت  الأنني  ذلك  خم��اويف،  وتال�ست  حو�جزي 
�كت�سفت �سر خويف وخ�سيتي من هوؤالء  �أين  �ملو�سوع  �أهم ما يف  �أخاف عليه. 
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�لتع�ساء، �ملتمثل بعدم �خلوف على حياتي، بل على ما �أملكه من مال.

 كان �لطريق طويال جدً�، �سعرت خالله بتعب حقيقي، لكنني و�سلت �إلى 
�الأولى،  للمرة  ي�سكنه،  �لذي  �لوثري،  جناحي  �إلى  �سعدت  ومبا�سرة  �لفندق، 
��ستلقيت  ف��وري  وم��ن  �الإع��ي��اء.  من  �حلالة  ه��ذه  يعي�س  مثلي،  م�سكني  بائ�س 

و��ستغرقت يف نوم عميق.

مل يوقظني �إال رنني �لهاتف. كانت منى على �لطرف �الآخر. فور� �أخربتها 
�أنني ممنت لها، قلت: »�إن كلمة �سكرً� قليلة بحقك«. قالت: »ح�سنًا ما ر�أيك �أن 
�أمر عليك هذ� �مل�ساء لنتناول طعام �لع�ساء �سويًا؟«، قلت: »�إن هذ� كثري� جدً�، 
�لثامنة«. كانت منى  »�إذً� موعدنا بعد  �أ�سعر باخلجل«. �سحكت وقالت:  و�إين 
بالن�سبة يل يف تلك �للحظات طوق جناة، و�أح�س�ست �أن �الأمور بدونها �ستكون 
�أكرث تعقيد�. بعد تناولنا �لع�ساء �سوية وق�ساء وقت ممتع على �سفاف �لنهر 
�جلميل، �أنزلتني عند باب �لفندق. قلت: »هل تتف�سلني بالنزول«. نظرت �إلى 
�ساعتها و�أجابت: »�تركها لوقت �آخر. �أرغب بالذهاب مبا�سرة �إلى �لنوم، لكن 
غد� �إذ� و�سلت مكتبي �ساأت�سل بك«. و�أنا �أ�سري باجتاه مدخل �لفندق توقفت 
وجعلت �أنظر �إليها و�إلى �سيارتها وهي تغادر. يا لها من �إن�سانة على قدر عال 

من �الأدب و�الحرت�م.

 يف �لتا�سعة �سباحا كان �لهاتف يرن، و��ستمتعت ب�سوتها �لعذب. قالت: 
»يوجد مكان مهم ال بد �أن نذهب �إليه«، و�أبلغتني �أنها يف طريقها �إيل، �ساألتها: 
بهو  �إلى  نزلت  و�سولها  �نتظاري  �أثناء  يف  »مفاجاأة!«.  �أجابت:  �أي��ن؟«،  »�إل��ى 
�لفندق. عندما تقدم �لنادل نحوي �ساأل: »ماذ� ت�سرب؟« قلت له: »�إنني مفل�س«. 
�سحك وقال: »�أهال بك يف نادي �لفقر�ء«. �سحكت، لكنه �أعاد �ل�سوؤ�ل وقال: 
�جلديد«.  �لع�سو  بان�سمام  �حتفاال  �لنادي،  �أع�ساء  ح�ساب  على  »�عتربها 
فقلت: »ال �أريد تخييب ظن �أع�ساء �لنادي، ولذلك �جلب �إبريق �ساي وخم�سة 
و�حدة  ملرة  »�أرج��وك  قلت:  »حا�سر«.  وق��ال:  ف�سحك  )�ل�ساندويت�س(«،  من 
تخلو� فيها عن برتوكوالت �لرث�ء عندما تقدمون طعام �الإفطار هذ� بالذ�ت. 
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�أرجوك �جعل �سحني ي�سج باملربى و�جلنب و�خلبز �ملحم�س«. �سحك وقال: 
»من عيوين«. بعد حلظات عاد وطلب �نتقايل �إلى �ملطعم، �ساألته هام�سًا: »هل 
�أنت متاأكد؟«، �سحك وقال: »بكل �لتاأكيد«. عند باب �ملطعم رحب بي �أحدهم 
و�أجل�سني على طاولة فيها �إفطار متكامل. كنت �أفكر �أن ال �أقت�سر على تناول 
�الإفطار وح�سب، بل �أن �أح�سب ح�ساب �لغد�ء �لذي �سيحل بعد �ساعات قليلة، 
بل �أي�سا طعام �لع�ساء، لذلك جعلت �آكل و�آكل. كانت منى تبحث عني عندما 
و�سلت �إلى �لفندق، حتى وجدت من �أخربها بوجودي يف �ملطعم. رفعت ر�أ�سي 
فاإذ� هي و�قفة ت�سحك. قالت: »هل تت�سور باأين �ساأتركك متوت من �جلوع يا 
�أخي �رحم نف�سك، فقد ز�د وزنك منذ و�سولك!«. �أخربتها �أين �أتناول طعام 
ثالث وجبات و�سيندم من يف هذ� �لفندق على تعاطفهم معي«. �أم�سكت بيدي 
وقالت: »�إن �لوقت �سيق، هيا بنا«. �ساألتها »�إلى �أين؟« �أجابتني: »�ستعرف بعد 
قليل و�ستحب هذ� �ملكان«. عندما �سعدت �إلى مركبتها، رفعت �ل�سوت �خلافت 
�لذي كان ينبعث على ��ستحياء من �مل�سجل، كان �لفنان طالل مد�ح، �سوت 

�الأر�س، ي�سدو باأغنيته �ل�سهرية »�أغر�ب«....

�أغر�ب يف رحلة ليايل �لعمر

�أغر�ب يف دنيا �لعيون �ل�سمر

�أغر�ب و�لفرحة حو�لينا

�أغر�ب و�لدمعة يف عينينا

ما�سيني يف �سكة �الأحباب

ما�سيني ويف كل خطوة عذ�ب

�أغر�ب �أغر�ب

غربتنا غربة ليل يبحث عن جنومه

دمعتنا تروي �لليل وتبدد همومه
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وتبقى �لدموع لينا تطفي �الأمل فينا

ما�سيني يف �سكة �الأحباب ما�سيني ويف كل خطوة عذ�ب

�أغر�ب �أغر�ب

تقول:  وهي  بحنان  كتفي  تهز  بيدها  �سعرت  �لبالغ،  تاأثري  منى  �ساهدت   
»�أعذرين فلم �أعرف �أنك متلك م�ساعر رقيقة لهذه �لدرجة، هل ن�سيت يا �أ�ستاذ 
ما قلته يل �سباح �أم�س بكل ق�سوة: هل يعلمونكم يف كلية �ل�سرطة فنون �لتعاطف 
مع �سحايا �ل�سرقات؟«، �سحكت وجعلت هي �أي�سا ت�سحك وقالت: »هل ميكن 
�أن تنزل �الآن؟«. رفعت ر�أ�سي، كانت متوقفة �أمام �سفارة بالدي، وتلك �ل�سارية 
�لتي يرفرف عليها �لعلم �الأخ�سر �مل�سطر عليه كلمة �حلب و�لعاملية، �سدقت 
منى، لقد �سعرت باحلنني �إلى وطني و�سعرت باالأمان، و�سلت �إلى نافذة �ملبنى، 
كان هناك موظف ناولته جو�ز �سفري وطلبت مقابلة �ل�سفري، فقال: »خري �إن 
وقلت: »يا  �ل�سغرية  �لنافذة  تلك  ر�أ�سي من  �ساء �هلل ع�سى ما �سر؟«.�أدخلت 
�هلل ما �أجمل هذ� �ل�سوت، م�سى وقت مل �أ�سمع هذه �لنغمة �لتي �أعدتها، لكن 
�أرجوك ال تقل ر�جعنا بكرة !!.. الأنها �لكلمة �لوحيدة �لتي لي�س وقتها �الآن«. 
�سحك وجميع من كان معه من موظفي �ال�ستقبال، وقال يا عزيزي: »ال ميكن 
�لبو�بة، دلفت  وفتح  �أمام منزلك«،  و�أنت تقف  �لكلمة  �أحد هذه  يقول لك  �أن 
�أنا ومنى �إلى هذ� �ملبنى �ل�سامخ كاأنه فعال منزل كبري. �لكل مبت�سم ، يوؤدون 
طلب  �ل�سفري  مكتب  �إل��ى  و�سلت  عندما  نف�س.  وطيبة  بتفان  كالنحل  عملهم 
�ل�سفري، �سلمت  لنا بالدخول على  �أن ننتظر، بعدها بلحظات �سمح  �سكرتريه 
عليه بحر�رة بالغة حقيقية حتى �إين �حت�سنته، �سعرت باحلنان و�الأمان وهو 
ي�سحك، عندما جل�سنا �سردت عليه تفا�سيل ما حدث يل، جعل ي�سحك! ونظر 
ورقة �سغرية  ثم كتب  �الأم��ور حتدث«،  »�إن مثل هذه  وقال:  نحو منى مبت�سمًا 
وناولني اإياها وقال: »اذهب اإلى مكتب اخلطوط، و�سيتم ق�ص تذكرة جمانية 
لك لتعود �إلى �لوطن«، ثم �أخرج من درج �ملكتب ظرفًا وقال: »تف�سل هذ� �ملبلغ 
�لق�سية،  باقي  �ل�سفارة  و�ستتابع  �سفرك،  موعد  يحني  حتى  �أم��ورك  لتي�سري 
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�أور�ق خا�سة ملن هم يف  �أوقع على  �أن  �طمئن متاما«، ثم طلب من �سكرتريه 
مثل حالتي.

و�أنا يف �سيارتها، فتحت �لظرف ودمعت   عندما خرجت وب�سحبتي منى 
»هل عرفت  منى:  قالت  دوالر.  �ألف  �ملغلف مبلغ  �أن يف  وجدت  عندما  عيناي 

ملاذ� �لكثري يتمنون �حل�سول على �جلو�ز �الأخ�سر؟!!«

 ق�سيت ثالثة �أيام جميلة بعد لقائي بال�سفري، يف �ليوم �لر�بع كنت يف �سالة 
�ملغادرة يف �ملطار، وكانت منى تودعني. عندما �أخرجت ورقة نقدية من فئة 
100 دوالر جعلت ت�سحك و�أنا �أ�سحك باأ�سو�ت مرتفعة. �لكل �سمعنا، و�سحكو� 
ل�سحكنا، فقد كانت �ملائة دوالر مهرتئة وممزقة من كرثة لفها وم�سكها باليد. 
�ملائة  ناولتها  �ليوم  هذ�  �رحمها«. يف  �أخي  »يا  تعلق وتقول:  د�ئما  منى  كانت 
لالأقد�ر �جلميلة«.  »�سكر�  ودونت:  �أخذتها  �سيئا«.  عليها  »�كتبي  قلت:  دوالر. 
�بت�سمت وقلت: »هل ت�سدقني �إنها فعال كانت حلظات جميلة جدً� وع�سرة �أيام 
�أي  جدول  على  تو�سع  �أن  ميكن  ال  بتفا�سيل  ��ستمتعت  عجيبة.  ورحلة  ر�ئعة، 
رحلة �سياحية يف �لعامل«. نظرت نحو عينيها وقلت: »�أنت ل�ست بح�سناء! �أنت 

ملك من �ل�سماء«..

جديدً�  �آيل  حا�سب  جهاز  ب��الدي  �سفارة  �أر�سلت  �حلبيب  وطني  يف  و�أن��ا   
وكامري� فيديو جميلة، و�سيك ب� 4000 دوالر ت�سلمتها من �لفندق �لذي ثبت �أن 

�أحد عامليه قد قام ب�سرقتي.

للهول فقد كان بحق  ويا  �لنوم،  ��ستيقاظي من  بعد  �إال  تنتهي ق�ستي   مل 
حلمًا جمياًل، على �لرغم من �أنني لطاملا تعودت على �لكو�بي�س!.
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كم من الفر�ض تعر�ض نف�سه� علين� ولكنن� ال نلحظه� !!

 �أنطو�ن ت�سيخوف
 من كبار �الأدباء �لرو�س

�أي�سا،  �أعطاها �جلمال  �ملال  وثرية وح�سب، فالذي وهبها  مل تكن منعمة 
لكنها كانت مفعمة برقة بالغة جتاه �الآخرين، وحمملة باإن�سانية و��سحة.

لذلك كانت حتاول �أن تخفف من توتري، وخ�سيتي من �حلياة، و��ستنها�س 
�حلما�سة وهي تقول: »كل �إن�سان، يف �لعامل.. البد �أن متر به فر�سة. �لبع�س 
تاأتيه فر�ستان، و�آخ�رون وهم قلة تاأتيهم �أكرث من ثالث فر�س... لكن البد.. 

البد.. �أن تاأتي للجميع فر�سة و�حدة على �الأقل«.

�إهد�ر  يف  لي�ست  »�مل�سكلة  قائلة:  �حلديث  تعاود  �أن  قبل  قليال  �سمتت  ثم 
�لفر�سة عندما ت�سنح لك، بل �ملع�سلة �لكربى يف �أن �لكثريين ال يعلمون متى 

جاءت؟ وكيف فقدوها؟«.

�الأع�ساب مل ي�سغله قدوم فر�سته نحوه،  بالن�سبة ل�سخ�س مثلي مهرتئ   

فـر�صــة!!



18 �أربع �ساعات يف �أبوظبي

لكن ما �سغل تفكريه، هو ملاذ� �لبع�س، وهو قلة، تاأتيه فر�س متو�لية، و�ملجموع 
�الأكرب من رعاع �لب�سرية تاأتيهم فر�سة و�حدة، و�سحيحة؟ بل ال يعلم يف �أحيان 
�أي�سا  �أم  �ل�سماء؟  هي  هل  �جل��ور،  هذ�  عن  �مل�سوؤول  من  عنها،  حتى  كثرية 

�الإن�سان؟

 منذ �أكرث من �أربعني عاما و�أنا �أنتظر �لفر�سة �أن تاأتي، م�ستغربا �أال �أ�ستحق 
�إال و�حدة، وقد كنت �أظن �أنها �ستتو�لى علي، لكن، وكما يبدو فر�سة وحيدة، 

�أ�سبحت مبرور �الأيام �أمتناها، �أعظمها، ومن ثم �أقد�سها.

�أ�سبحت مطالبي تكرب معها، فعندما حتني �ساأنتهزها لتن�سلني من بوؤرة   
بي  تقذف  فر�سة  و�ل�سعادة،  �لفرحة  حياة  �إل��ى  وتنقلني  و�ل���رتدد،  �ل��رك��ود 
بعيد� عن �أوجه �لبوؤ�س و�لدمار، وتذهب بي �إلى عامل من �الخ�سر�ر و�الأنهار 
�أفر  بل  ملل،  �أو  كلل  دون  من  و�حلبور  �لر�حة  من  ب�سببها  فارتوي  �لرقر�قة، 
مريح  و�حد  عامل  �إلى  ميالدي،  منذ  عو�مل خميفة حتا�سرين  بو�ساطتها من 
�إلى  بي  �ستذهب  �سد�قاته،  وترتيب يف  تعقيد يف عالقاته،  دون  وب�سيط، من 

عامل و�حد من دون هاالت، وبذخ وكذب.

جري،  �سباق  من  لتوه  خرج  كمن  �ألهث  كنت  نحوها  ر�أ�سي  رفعت  عندما 
�ال�ستغر�ب  ملوؤها  �بت�سامة  تبت�سم  وهي  قالت  تهد�أ،  �أنفا�سي  ب��د�أت  عندما 
و�لذهول: »�طمئن �أتوقع �أن تكون �لفر�س و�حلظوظ بالن�سبة لك كثرية، لكن 
وبالقرب  يدور حولك  فيما  و�لتاأمل  �مل�ساهدة،  تتعلم  و�أن  تركز،  �أن  �ملهم  من 
و�أي  تركيز  �أي  �لعقلي،  �لهذيان  �إلى موجة جديدة من  مبا�سرة  منك«. عدت 
م�ساهدة. ماذ� تق�سد بال�سبط ؟!. يف �حلقيقة �إنني دقيق يف كل �أمور �حلياة 
لدرجة �أ�سبح هناك من ي�سفني باملعقد، لكن لي�ست �ملع�سلة تتعلق بالرتكيز، 
�لنادرة  و�لفر�س  �ملجانني،  �إلى جانب  »يكون �حلظ  �ملقولة:  تلك  �أتذكر  �إنني 
بع�س �حلظ  �أ�ستحق  �جلنون حتى  درجة  �إلى  و�سلت  هل  �أعلم  وال  للب�سعني«، 
�جليد، �أم تر�ين ب�سع حتى تزورين و�حدة من �لفر�س �لنادرة، كم يجيد عقلي 
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تعذيبي، �إنه ي�ساألني عن �لب�ساعة، هل هي ب�ساعة �لوجه؟ �أم ب�ساعة �الأخالق؟ 
باأ�س  ال  بدرجة  �أمتتع  �أنني  يف  �ل�سكوك  ت�ساورين  ال  ؟  معًا  �الثنان  تر�هما  �أم 
بها من �لب�ساعة، �سو�ء يف �ملظهر �أو �جلوهر، و�إن كنت �ليوم �أمتنى �أن تكون 

منت�سرة وو��سعة �لوجود يف حياتي حتى تنهال �لفر�س علي.

و�أنا  �بت�سامتها،  تز�ل حتافظ على وهج  ما  �لتي  �ل�سيدة  نظرت نحو هذه 
مدى  �أعرف  »�إنني  لها:  قائال  �لعيون،  تلك  معامل  ل�سو�سية، يف  بكل  �أمتعن، 

حظوظي، �إنها معدومة كقول �ل�ساعر:

�إن حظ�ي كدقيق فوق �سوك نث�روه... ثم قال�و� حلف�اة يوم ري�ح �ج�م�عوه

�سعب �الأمر عليهم ثم قالو� �تركوه... �إن من �أ�سقاه ربه كيف �أنتم ت�سعدوه

ت�ستطيِعني �لقوِل �إن هذ� �لبيت �ل�سعري ينطبق متاما علي«.

متفائال  »كن  قالت:  �إنها  ثم  �ملتبلد،  وجهي  مالمح  يف  بنظر�تها  �سعرت 
�ستح�سل على فر�ستك، من يعلم قد تكون فر�ستك بني يديك �الآن!.. وقد تاأتيك 
يف يوم �لقيامة«.. ثم عادت لل�سمت وهي تبت�سم �بت�سامة �ساحرة، لكن جمالها 
�الأخاذ ور�ئحة عطرها �لفو�ح.. مل متنع ذهني �ملتهالك �أن يعود لل�سخب... 
�سحيح قد �أجد فر�ستي يوم �لقيامة عندما ياأمر �لرب بقذيف يف �لنار، فاأمتكن 
�ملهيبة.. يف  �ل�سر، و�لدخول و�سط �جلموع  �لهروب من بني يدي مالئكة  من 
تلك �للحظات يقب�س �لرب بيده قب�سة من هذه �جلموع ويلقي بها يف �جلنة، 
وقد كنت معهم.. يف تلك �للحظات �سيبت�سم �لرب، �ساأنزل ر�أ�سي، و�أقول لقد 
�حلائرين،  �ملظلومني،  �لفقر�ء،  �ملعذبني،  عن  ماذ�  ولكن  فر�ستي،  �أعطيت 
�لذي  لطفلها،  حتن  وهي  توفيت  �لتي  جارتنا  ح�سن  �أم  عن  ماذ�  و�لهائمني، 
خطفه من بني يديها زوجها بعد �أن طلقها، وهي �ملعدمة �جلائعة، ذ�ت �لعيون 
�حلائرة.. �أنا متاأكد �أنها مل متنح �أي فر�سة لها، و�أخ�سى �أن تذهب للنار، الأنني 
�ساهدتها ت�سرق بع�س �ملالب�س و�لطعام ل�سغارها.. و�أخ�سى �أن ُت�سلى جحيما 
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الأنني �أب�سرتها تبت�سم لرجل غريب وتدخل منزل رجل �آخر بعيد، و�أخ�سى �أن 
تقذف يف زمهرير الأنها معدمة وجمرمة.

 قطع حبل �أفكاري �سوت هذه �ل�سيدة وهي تقطب جبينها وتقول بغ�سب: 
�إنها غادرت  �أنك فقدت �الآن فر�سة من فر�س �حلياة �ل�سحيحة، ثم  »�أعتقد 

�سريعا... �سريعا جد� حتى من دون �أن تودعني«!!.
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�مل�ساء  �أنام، لعل حادثة هذ�  �أجول فيها وال  �أنا هنا يف غرفتي   لكن ملاذ� 
�إنه �لطفل �ل�سغري �لذي كان يعمل نادال يف �ملطعم  �أثرت يف نف�سي، نعم  قد 
�لبحري، �سورته وبر�ءته ال ميكن �أن تغادر� ذهني، ولو ظللت هنا �ساأظل �أجرت 
هذه �الأفكار حتى �ل�سباح. لقد �قرتبت من �ل�سرفة يف �لفندق �جلميل �لذي 
كان يطل على �لبحر، �لهو�ء منع�س جد�، لقد قامت بحجزها �سديقتي �سارة، 
�إنها حتظى باحرت�م هنا، لعل �سبب هذ� كونها حتمل �جلن�سية �الإيطالية، هي 
عربية �الأب �إيطالية �الأم، حتن �إلى وطنها �الأ�سلي لكنها حتب �إيطاليتها، لقد 
ح�سلت على هذه �لغرفة ب�سعر رمزي وبخ�س، و�ل�سبب �أنها تعمل يف �لتلفزيون 
�ليونان،  عن  برنامج  الإع��د�د  �ستح�سر  �أنها  وعدتهم  وقد  �الإيطايل،  �ملحلي 
عندها  كنت  �لتلفزيوين.  �لريبورتاج  خالل  �الأثري  �لفندق  هذ�  �ستربز  و�أنها 
ي�ساألني:  �لفندق،  يف  �لعاملني  �أحد  �قرتب  حيث  �لبهو،  باحة  �إلى  و�سلت  قد 

ن�س�ع�ى اإل�ى اإث��رة ال�س�ك�وك ح�ول ال�ذي�ن ال ن�طي�قه����م!

 فريدريك نيت�سه، كتاب: )اإن�سان مفرط يف اإن�سانيته(

ليلى يف اليونان!
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�إذ� كنت �أرغب �أن يقوم باإيقاف تاك�سي؟ �سكرته وخرجت �إلى �ل�سارع �ملمتد، 
وتوجهت نحو �ل�سفة �الأخرى حيث �لبحر، ومبحاذ�ته ظللت �أ�سري، تع�سف بي 
و�لهو�ء  و�أخرى �سغرية، كان �جلو منع�سًا  كاأمو�ج كبرية  �الأفكار كمد وجزر، 
بارد� با�ستحياء، و�سوت �لبحر كاأنه �سيمفونية عجيبة مل تعزف قط، توقفت 
�أخرى،  �إليه �خلطى مرة  قادتني  �لذي  �لبحري  للمطعم  �لباب �خل�سبي  عند 
دلفت �إليه، �إنني �أحب ع�سري �لليمون، وقد كنت بحاجة �إليه لعله يخفف توتري 
وتعبي و�سهادي، كان �ملطعم خاليا �إال من رجل ب�سحبته �مر�أة �سقر�ء يجل�سان 
�ل�ساعات  يف  وعبري  و�سارة  �أن��ا  عليها  �أجل�س  كنت  �لتي  نف�سها  �لطاولة  على 
�الأولى من هذ� �مل�ساء. كان �لرجل حمتدً� جد�، و�ملر�أة ترد عليه بحدة �أكرب. 
�إنها  �لغد �ساأقوم ب�سر�ء هذه �لطاولة ورميها يف �لبحر،  �سحكت.. قلت: »يف 

�سوؤم على كل من يجل�س عليها !«..

�أن  البد  يزورنا  �لذي  »�إن  مك�سرة:  بلغة  وقال  �لعاملني  �أحد  مني  �قرتب   
يعود لنا، لكننا مل نتوقعك بهذه �ل�سرعة«. �سحكت و�سرت خلفه، حيث م�سى 
نحو �لبحر مبا�سرة. �أدرك جميع من يف هذ� �ملطعم �أنني �ع�سق �لبحر، بعدما 
حدث يف بد�ية هذ� �مل�ساء. عندما جل�ست طلبت ع�سري ليمون. قال: »�ساأنظر 
�إن كان موجود�، فالوقت متاأخر �الآن!«. هززت ر�أ�سي من دون �أن �أجيبه، فقد 
كانت نظر�تي م�سوبة نحو �لنادل �ل�سغري، حيث كان مي�سح بع�س �لطاوالت 
�إلى  بذ�كرتي  رجعت  �ملطعم.  من  �الأخ��رى  �لز�وية  يف  وغ�سلها  تنظيفها  بعد 
على  �لع�ساء  لتناول  وعبري  �سارة  ب�سحبة  ح�سرت  عندما  �مل�ساء،  هذ�  بد�ية 

تلك �لطاولة قادمني من �ملطار.

- قالت �سارة: �أين جنل�س؟

- قلت: �إنه من �جلميل �أن جنل�س بجانب �لبحر..

- ردت عبري: �أنا �أقرتح �أن جنل�س هنا، فاملكان �أخ�سر وبجانب �لنا�س.

- قالت �سارة: نعم �سحيح.. ما ر�أيك؟
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- �أجبت: �إنني �أف�سل �أن جنل�س هناك بجانب �لبحر..

 كان �لنادل �ل�سغري مم�سكًا ب�قائمة �لطلبات، فقال: »نعم �سحيح �سيدتي، 
�إن �ملكان هنا ممتع جد�«. وكان يتجاهلني بوقاحة متناهية..

�ملميتة،  وعو�دمها  �ل�سيار�ت  �سخب  من  قريب  هنا  �ملكان  بهدوء:  فقلت 
�تركونا نقرتب من �لبحر وهو�ئه �لعليل �لنقي.

�ملكان نظيف جد�  �أبدً� هنا  نحوي:  �لنظر  دون حتى  �ل�سغري،  �لنادل  رد 
و�الأ�سجار جميلة، ولن ت�سمح لعو�دم �ل�سيار�ت بالو�سول �إليكم.

؟!، هل  بالتحديد  ما هي وظيفتك هنا  �أنت  به:  و�سرخت  ��ستطت غ�سبا 
ترغب �أن �أخربك ؟! ح�سنا.. �أنا �أخربك، �أنت جمرد عامل حقري، تقدم طلبات 
�غرب عن  هيا  به،  لك  �ساأن  ال  مو�سوع  بالتحدث يف  لك  ي�سمح  ال  حم��ددة.. 

وجهي.

بعد م�سي بع�س  �أ�سابتهما حرية كبرية،  �سارة وعبري كانتا م�سدوهتني.. 
من �لوقت قلت: »�إنني �أرجو �أن ال �أكون قد �سببت لكم �إزعاجا«، لكن �ل�سمت 
كان مطبقا يف �الأرجاء، �سوى من ب�سماتي �ليتيمة، قطع هذ� �ل�سمت �سوت 
�سارة وهي تقول �إنها مرهقة وال ت�سعر بجوع، ثم �بت�سمت قائلة: »�إننا جميعا 

ن�سعر بالتعب، وهذ� �ليوم �الأول لو�سولنا«.

قالت عبري موجهة كالمها نحوي: ال تن�سي �أننا �نتظرناك يف �ملطار الأكرث 
من �أربع �ساعات...

 كانت �سارة قد و�سلت من روما، وعبري جاءت من لندن، و�أنا قدمت من 
كانت  ممتاز،  ب�سكل  �ملو�عيد  وحددنا  �لرحلة،  لهذه  جيد�  ن�سقنا  �لريا�س. 
لكننا  �ل�سكن،  لتوفري م�ساريف  لندن  �ل�سيف يف  نق�سي  �أن  ترغب يف  عبري 
رف�سنا، كنا نحب �أن نغري �الأماكن ون�ساهد �سيئا جديد�، وكنا جميعا مل ن�ساهد 
�ملطار  �ساحة  يف  تقف  كانت  �لطائرة  �سلم  من  نزويل  عند  قبل.  من  �ليونان 
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بقرب �سلم �لطائرة جمموعة من �ل�سيار�ت �لفارهة، ت�ستقبل بع�سًا من ركاب 
�لدرجة �الأولى، عندما وطاأت �أر�س هذه �لبالد �جلميلة فوجئت بعبري و�قفة 
نظار�ت  ت�سع  معها  و�سارة  �سغرية،  خ�سر�ء  �سيارة  �أم��ام  �ملم�سوقة  بقامتها 
تف�سدي  ال  »�أرج��وك  وقالت:  نحو عبري  توجهت  �ل�سيارة.  باجتاه مقود  �سود�ء 
�إلى  وتقودين  مع�سمي  مت�سك  بها  فوجئت  �سارة،  باجتاه  نظرت  �لربتوكول«. 
�ملرتبة �خللفية، كانت �ل�سيارة بال �أبو�ب خلفيه )�سيارة �سبور(، فكان �حليز 
وركبت  �ل�سيارة،  ب�سقف  ر�أ�سي  و�رتطم  بقوة  فدفعتني  �سعودي،  مينع  �سيقا 

عبري يف �الأمام. قالت �سارة: »�أهال و�سهال، �أخريً� و�سلت؟«.

�أننا  �أبلغيهم  �ل�سعودية،  بال�سفارة  »�ت�سلي  قائلة:  �جلو�ل  عبري  ناولتني 
نختطفك، ال بد �أن يدفعو� فدية مليون دوالر، و�أن يتم قبول �سقيقتي بجامعة 
�مللك �سعود«. �أما �سارة فقد قالت: »عليهم �أن ي�سمحو� يل بزيارة �ململكة من 
دون حمرم«. �سحكت من �أعماق قلبي، كانت مفاجاأة كبرية جد�. مل تتح يل 
�لفر�سة ملعرفة كيف متكنو� من �إدخال �ل�سيارة �ل�سغرية �ملهرتئة �إلى �ساحة 

�ملطار، لكن بكل تاأكيد �أن �الأور�ق ذ�ت �للون �الأخ�سر لها مفعول �سحري!

 توجهنا نحو �ملطعم لتناول �لع�ساء، ولن�سمع �أخبار بع�سنا، لكنهما �عتذرتا 
عن �إكمال طعامهما، وغادرنا باجتاه �لفندق، حيث ذهبت كل منا �إلى غرفتها. 
لقد ف�سرتا ت�سريف نحو �لنادل �ل�سغري بكونه تعاليًا وتكربً�. كنت غارقة يف 
�الأفكار، حاولت �أن ��سرح لهم �أن �الإن�سان مير بحالة من �ل�سعف �الأخالقي، 
لكن هذ� ال يعني كونه �سيئا دوما. حاولت �أن �أقول لهما �إنكما �أكرث �لنا�س معرفة 
�ل�سمت  ور�ء  تختفي  ما  �سرعان  �سفر�ء  �بت�سامات  �إجاباتهما  كانت  ب��ي!.. 
�لعجيب. كنت غارقة يف �الأفكار، وحزينة جد�.. مل يقطع تلك �للحظات �لتي 
ع�ست فيها �سردً� ذهنيًا عقليًا م�سنيًا لتفا�سيل ما حدث �سوى �سوت �لنادل 
ما  �سرعان  لكنه  �لليمون«،  ع�سري  لك  وجدنا  »لقد  يل:  يقول  نف�سه  �ل�سغري 
�أ�ساف قائال: »ماذ� بك؟ هل تعانني من �أمل؟«. �أجبته: »ال.. ال..«. و�سعت يدي 

على جبيني.. كنت �ساخنة جد�.. ويت�سبب �لعرق مني..
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- ما هو ��سمك ؟.. كان هذ� هو �سوؤ�يل �الأول نحوه.

ينظر  الأجده  نحوه  ر�أ�سي  �أتذكره. رفعت  �عد  �فهمه ومل  ��سما مل  قال يل 
بذهول نحو �لكامري� �لفيديو �لتي كنت �أحملها.

- هل �أعجبتك ؟.. )هكذ� �ساألته ثانية(..

 - �إنها خر�فية.. كم ثمنها؟

- تقريبا: 900 دوالر

- هل تعلمني كم �أحتاج من �لزمن ل�سر�ء مثل هذه �لكامري� ؟

- كم ؟

- لي�س �أقل من ثالثة �أعو�م، على �أن ال ��سرف من مرتبي فل�سًا و�حدً�.

كنت خالل هذ� �حلو�ر �لبطيء �ل�سعب، �أ�سعر باإعياء وتعب، لكنني قلت 
له: »هل �أطلب منك خدمة؟«

- نعم تف�سلي.. )هكذ� �أجابني(

- �أرغب �أن تقوم بت�سويري �أمام �لبحر.

- هذ� ي�سعدين خا�سة وقد علمنا جميعا �أنك تع�سقني �لبحر بجنون، لكنني 
مع �الأ�سف ال �أجيد ��ستخد�م هذه �لكامري� �لثمينة.

 بد�أت �أ�سرح له طريقة �لت�سوير ووظيفة كل زر من �أزر�رها �لعديدة، ثم 
�لت�سوير و�قرتب مني قائال:  �أوقف  لكنه  �لع�سري،  �أ�سرب  و�أنا  بد�أ ي�سورين 
تفا�سيل  نحو  �أنظر  كنت  باإرهاق«.  ت�سعرين  لعلك  يت�سبب عرقا،  »�إن وجهك 
�ملتو��سل،  �لعمل  �آث��ار  من  �ملتعب  �ملنهك  �لوجه  ذلك  بعمق،  �لطفويل  وجهه 
�أت�ساءل كيف ترت�سم تلك �البت�سامة �لبي�ساء �خلالبة وت�سرق و�سط ت�سققات 
�الآالم �لكبرية يف ثنايا وجهه، وكيف ال نرى مثل هذ� �لهم �لفا�سح �أمام �أعيننا!
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�لكامري�  و�سع  تكرمت«.  �إذ�  �أج��رة  �سيارة  �أوق��ف  »�إذً�  ل��ه:  قلت  عندها 
�لطاولة قائال: »يف �حلال«. بعدها بلحظات كان يحاول م�ساعدتي على  على 
قال:  �سابة«.  �أز�ل  ال  »�إنني  له:  قلت  بكتفي.. �سحكت.  وهو مم�سك  �لنهو�س 
»�إن حمى هو�ء �لبحر ال حتفل بال�سن، لكنني متاأكد �أنها ال ت�سيب �إال �أ�سحاب 
�أفهم  هل  �ل�سغري،  �لنبيل  »�أيها  له:  قائلة  بتثاقل  �سحكت  �جلميلة«.  �لقلوب 
�أنك قد �ساحمتني؟«. �متالأت عيونه بالدموع وقال: »نعم بكل تاأكيد �أ�ساحمك«. 
غادرت باجتاه �سيارة �الأجرة، لكنه ما لبث �أن حلق بي قائال: »�لكامري�.. لقد 
ن�سيت �لكامري�«. قلت له: »�إن �سورتي بها �أال تذكر! البد �أن يبقى معك تذكار«. 
ده�س متاما وفتح فاه وعينيه با�ستغر�ب كبري، و�أردفت: »�إنها هديه �أقدمها لك 

يا �سغريي �لعزيز!!«

�أما �الآن فاإن �لنادل مل يتمالك نف�سه، حيث �سرع بالتعبري عن حاله بالبكاء. 
�الأطفال يف جميع �أرجاء �لعامل ي�سرتكون يف هذه �للغة. طلبت من �سائق �الأجرة 
�أن  لقد طلبت  �لفندق.  �إلى غرفتي يف  �أ�سعد  ف��ورً�. مل  �ملطار  نحو  �أن يذهب 
يتم �إنز�ل حقيبتي، و�سددت فاتورتي و�أنا جال�سة يف �ملرتبة �خللفية للتاك�سي، 
�أكون  �أن  ثم و�سعت ر�سالة ق�سرية من ن�سختني ل�سديقتّي: »لي�س بال�سرورة 
�سيئة بهذ� �لقدر!.. كانت �ليونان جميلة، لكننا مل نكن كذلك، لقد تعرثت منذ 

�لبد�ية ووقعت وحيدة كما كنت دوما«..

 عندما و�سلت �ملطار كانت �ل�سم�س بد�أت يف �ل�سروق. طلبت من موظف 
�حلجز �أول رحلة متوجهة �إلى �لريا�س.

- �أجابني: ال يوجد �سوى م�ساء �لغد..

- ح�سنا �أول رحلة الأي عا�سمة خليجية.. )جعل ينظر يف جهازه(.

- توجد رحلة تغادر بعد نحو �أربع �ساعات �إلى �لعا�سمة �لعمانية م�سقط.

وتوجهت  �لتذكرة  قطعت  مكاين  ومن  عليها«،  �حجز  �أرج��وك  »ح�سنا.   -
�إلى �سالة �ملغادرة، و�أنا �أجر �خلطى بتثاقل كبري، �أترنح يف كل �جتاه. و�سعت 



�أربع �ساعات يف �أبوظبي27

�ملعطف �لذي كنت �أحمله على �لكر�سي، وو�سعت حقيبتي وجهازي �لكمبيوتر 
�ل�سخ�سي كو�سادة، ثم �أ�سندت ر�أ�سي �إليها الأ�ستغرق يف �لنوم. كانت �الأحالم بل 
�لكو�بي�س تنتابني كاأنها فيلم ممل طويل. �ساهدت �لنادل �ل�سغري �سعيٌد جدً� 
بالكامري�. لقد باعها بثالثمئة دوالر. كنت �أ�سعل بكرثة، �قرتب مني �أحدهم، 
�أ�سمعه برقة لي�ست غريبة علي يقول: »تبًا لك هل توقعت �أن تفري بهذه �ل�سرعة 
؟! �ألغينا �ملليون دوالر لكن على �الأقل �قبلو� �سقيقتي يف �جلامعة«.. كنت مرهقة 
من �حلمى �لتي د�همتني بحما�سة. �سمعت �سوتا �أنثويا �آخر يقول: »لن تفلِت 
حتى تتحقق مطالبي باإعطائي تاأ�سرية دخول �إلى �ل�سعودية«. كنت �أ�سعر بيد 
�سارة على جبيني، ويد عبري يف يدي، كنت مبت�سمة، فتحت عيني بتثاقل كبري 
�لكئيبة وجدت ف�ساء كبري�، وهدوء�  وجلت بنظر�ت ز�ئغة و�سائعة. �ل�سالة 

�آخر مميتا، كنت للحظات ق�سرية �أعي�س حلما... وال �سيء �آخر!
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1 

ذهلنا من خ�سام �الأبناء، كل يريد �أن يرعى �الأب �لعجوز وي�ست�سيفه، كل 
كان يتحدث ب�سغف وحب وحنان... ذهلنا من ثروة �الأب وعقار�ته!

2

�لفعلية  �مل�سكلة  وتعالينا..  م�ساعرنا،  وجمود  ق�سوتنا،  يف  �مل�سكلة  لي�ست 
عندما ندعي �أننا نتمتع بح�س �إن�ساين!

3

بالنظر�ت  �كتفينا  �لتقينا  و��ستفهام، وعندما  ت�ساوؤل  �ألف  كان يف عيوننا 
�خلاطئ  �لفهم  من  �آخ��ر  طويل  طريق  يف  منا  كل  م�سى  ثم  و�ال�ستغر�ب، 

و�لقر�ر�ت �لظاملة. كم يف �لعمر من �ل�سنو�ت لعالج �للحظة �الأولى.

احليــــــاة
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4 

ت�ساأله  يكرب  عندما  بكل جو�رحه.  ي�سدقك  �لطفل، وجتيبه  ي�ساأل  عندما 
�إجاباتك  كانت  هل  ي�ستجيب.  فال  تناديه  يعطيك،  فال  تطلبه  يجيبك،  فال 

�ملا�سية له خاطئة؟!!

5

من  م�سى  �أن��ه  الأكت�سف  �ل�سباح؛  هذ�  يف  ��ستيقظت  مقدمات  دون  من 
عمري عتيا، مل ت�ساعدين ذ�كرتي يف معرفة كيف م�سى عمري بهذه �ل�سرعة؟ 
وب�سدة  �آملني  �لذي  �لوحيد  �ل�سيء  لكن  بكل هذه �خلفة؟  �الأيام  �سارت  وكيف 
عدم تذكري �آخر مرة �ن�سكبت فيها دموعي. لكنها �ليوم، و�أنا �أحت�س�سها على 
وجنتي، �أ�سعرتني �أنها تقوم بوظيفة نبيلة جتاهي، حيث غ�سلت قلبي، و�أيقظت 

�الأمل و�أ�سعلت �حلياة.
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1

مل �أبك ب�سبب قوة �ل�سفعة �لتي تلقاها خدي، لكن ب�سبب �أمل �لق�سوة �لتي 
ظهرت يف عيون رفيقي!

2

طالق، طالق، طالق.. �نتهت ق�سة �ل�سرب و�خلوف و�ل�سمت، لتبد�أ ق�سة 
�ل�سك و�حلب�س و�الإغالق...

3

و�أ�سكله،  �ألونه  و�أن  �أفكر يف فار�س �الأحالم،  �أن  �أظفاري تعلمت  يف نعومة 
ثم �أمتناه، كربت قليال ثم تعلمت �أن �أ�سجد لفار�س �الأحالم و�أقد�سه و�أجمده. 

�أ�سبحت يافعة فتعلمت �ل�سرب على �سفعاته وركالته.

امراأة ل تبكي
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4

�الأ�سباح  تعازي  �أتلقى  م�ساء  كل  و�أنا موجود، يف  تبكي  لن  يقول:  �أبي  كان 
و�الأوهام. و�أ�سمع �ل�سياطني ت�سحك وتقول: ال يوجد �إن�سان ال ميوت!

5

حتت  تال�ست  �لتي  �لرجل  قوة  بو�ساطة  �مل��ر�أة  ��ستعبدت  �لعامل  جميع  يف 
�سطوة �لعلم. هنا ��ستعبدت �ملر�أة بو�ساطة �لعاد�ت، �لتقاليد وقوة �لرجل... 

حتت �سطوة �جلهل.

6

لدرجة  ومكرمة  معززة  فهي  �ل�سعودية،  �ملر�أة  �أغبط  غربية:  �مر�أة  قالت 
�أنها ال تقود �ل�سيارة، �إنهم يعتربونها جوهرة ثمينة.. ليتك ملرة و�حدة تتذوقي 
تكرمي �لرجل �لذي يبد�أ نهاره باللكمات و�ل�سفع و�لركل، ويف منت�سف �ليوم 
ينهال بال�سباب و�ل�ستائم، ويف �مل�ساء ميار�س �جلن�س بذ�كرة مثقوبة و�أنفا�س 

قذرة.. ليتك جتربني هذ� �لتكرمي.

7

�أنه جمرم �سابق ومدمن حاليا، وعاطل عن  �أطفايل، ومل ي�سفع يل  �سرق 
�لعمل. مل ينظر �إلى �سهادة �لدكتور�ه وثمانية ع�سر عاما يف حقل �لتعليم. فقد 
قال �لقا�سي وهو يتجنب روؤيتي: �الأطفال مع �الأب!! حتى �ليوم ال �أعلم هل غ�س 

ب�سره عن م�ساهدتي تورعا وخوفا من �لفتنة، �أم خجال و�نزو�ء...
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8

�أو �أ�سو�أ  �مر�أة ال تبكي، لن جتدوها يف �أي مكان حتى يف �أجمل �أحالمكم 
كو�بي�سكم، بل لن ت�ساهدوها حتى يف يوم �لقيامة!

9

جديدة  مالب�س  �مل��ر�أة  �أم��ام  »�سع  قالو�:  عندما  كذبتهم  و�سدقو�  كذبو� 
و�سدقو�  كذبو�  حياتها«.  و�ستعطيك  وم��ر�آة،  �لتجميل  م�ساحيق  من  وبع�سا 
للمرة  وكذبو�  �لرجل«.  دون  �سيئا من  ت�ساوي  ال  »�ملر�أة  قالو�:  كذبتهم عندما 
�ملليون عندما قالو�: باأنها ناق�سة تفكري وفهم... وال ز�لو� يكذبون، و�سيظلون 

يكذبون..
10

لدينا هل تفكر �ملر�أة ملاذ� تلب�س عباءة �سود�ء؟ ليتها ت�ساأل عن �لن�س �لذي 
لكن  �أ�سود.  برد�ء  يلزمها  �لذي  �ل�سريف  �حلديث  �أو  �لكرمي،  �لقر�آن  ورد يف 
ما فائدة �لتفكري �إذ� كان �سامتا؟ وما فائدة �لت�ساوؤل �إذ� كانت �الإجابة حذ�ء 

يد�عب وجنتيها!!
11

بيننا من يردد �أن �ملر�أة متاع؟ ولك �أن تف�سر مفردة »متاع » وفق ما تريد، 
فتكون حينا كاأي و�سادة �أو �سرير �أو كنبة �أو �سيارة �أو در�جة. و�إذ� �أرت فيمكنك 
عن  وتبحث  تلقيها  ثم  متل،  حتى  وتلهو  بها،  نف�سك  تب�سط  باملتعة  تف�سريها 

�أخرى ر�سيت �أن تكون متاعًا!!

قال �هلل تعالى: {ويف �ل�سماء رزقكم وما توعدون}  
 �سورة �لذ�ريات ، �آية 22
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 مل �أتخيل، يف يوم من �الأيام، �أن تكون نهاية �الإخال�س و�لتفاين يف �لعمل 
بهذه �ل�سورة �ل�سيئة �ملوؤملة، ومل �أكن �أتوقع، يف �أي يوم من �الأيام، �أن يغمر قلبي 
كل هذا احلزن والإحباط، كما مل يكن قرار طردي من عملي يحمل اأي م�سوغ 
ومربر، فقد كنت مثابر� �أقوم بعملي باإخال�س وجدية، مل �أعلم �ل�سبب �لذي 
جعل رئي�سي يتخلى عني بكل هذه �لب�ساطة، ومن دون �هتمام بحايل وظرويف 

وهو �أكرث من يعلم بحاجتي �ملادية لهذ� �لعمل.

 خم�سة �أعو�م منذ �أن تخرجت يف �ملعهد �لتعليمي، فني كهرباء متخ�س�سًا 
اخلربة  من  املزيد  اكت�سب  يوم  كل  كنت  الكهربائية،  والنقاط  الو�سالت  يف 
�أن  �أن يتم ��ستقطابي ومنحي �ملزيد من �لعالو�ت ال  و�ملعرفة، وكان يفرت�س 

يتم �إنهاء عقدي وطردي من دون �أي مربر!

 �أنق�ست �أربعة �أ�سهر بالتمام و�لكمال، وجلنة �لف�سل يف �لق�سايا �لعمالية 
يف �ملحكمة ما تز�ل تنظر يف ق�سيتي من دون �أي تقدم يذكر، كلما ذهبت �إليهم 

اأربع �صاعات يف اأبوظبي!
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�الآ�سيوية �لتي متالأ �ملكان وت�سيق  �لعمالة  �أ�سج من �لزحام و�الختناقات مع 
بهم �ملمر�ت، �أربعة �أ�سهر و�أنا مل �أجد �أي كلمة تعيد �إيل ولو حقًا ب�سيطًا وهو 

تنفيذ بنود �لعقد �ملوقع بيننا.

 �ليوم �أي�سا كان �سقيقي �لذي ي�سغرين قد عاد من �أمريكا، حامال �سهادة 
�أنه قدم يل  و��ستغر�بي،  �أثار ده�ستي  و�لذي  �لطاقة،  متخ�س�سة يف هند�سة 
مبلغًا من �ملال وهو يقول: »حتتاج �أن ت�سافر، �أرجوك �ذهب رتب رحلة �سياحية، 
�ساألته:  �ملحبطة«.  �الأج��و�ء  هذه  تن�سى  و�أن  �أيام،  ب�سعة  �لبلد  تغادر  �أن  �ملهم 
»من �أين لك �ملال فاأنت للتو �أنهيت حياتك �لتعليمية، �إنك جمرد طالب حديث 
�لتخرج؟« قال: »�سحيح كالمك لكنني متكنت من ��ستغالل وقتي �ال�ستغالل 
�أ�سهر من  فبعد عدة  كانت مرنة وحيوية،  �أنظمة �جلامعة  �أن  �الأمثل، خا�سة 
�الأكادمييني  �أحد  �أ�س�سها  علمية  �إلى جمموعة طالبية  �ن�سممت  بها  �لتحاقي 
�أقوم  كنت  �ملجموعة  �ملخترب(، من خالل هذه  )�أ�سدقاء  م�سمى  عليها  �أطلق 
�إيل  ويوكل  علي  يعتمد  بد�أ  وتدريجيا  تقريبا،  �ليوم  و�أر�فقه طو�ل  مب�ساعدته 
م�ساعده  الأك��ون  و�سلت  حتى  وترتيبها  �ملعامل  تنظيف  من  ب��د�أت  مهام،  عدة 
�الأول، وهذ� مل يكن جمانيًا بل كانت �جلامعة تدفع مكافاأة ماليه ت�سجيعية، 
يتم �لدفع �ملايل كمكافاأة غري ثابتة، وبعد فرتة من �لزمن حتولت هذه �ملكافاأة 
وظيفتي  �أن  تعلم  »هل  قائال:  حديثه  �سقيقي  و��سل  منتظم«.  ر�تب  �سبه  �إلى 
�ملتفوقني، هذ�  �أو�ئل  كنت من  �أنني  و�ل�سبب  وبر�تب كبري جد�؟  �الآن  متاحة 
ف�ساًل عن �ملميز�ت �الأخرى، مثل �ل�سكن و�لعالج ونحوهما، لي�س هذ� وح�سب، 
�أنهي در��ستي  بل توجد عدة �سركات عر�ست �أن �لتحق بالعمل لديها قبل �أن 

�جلامعية«.

 كنت �سعيدً� و�أنا ��ستمع �إلى �سقيقي �لذي ي�سغرين وهو يتحدث بجدية، 
�خلارج،  �إلى  �سفره  قبل  م�ست  �لتي  �ل�سنو�ت  تلك  جيد�  �أتذكر  و�أن��ا  خا�سة 
��ستهتاره  عن  ف�ساًل  بامل�سوؤولية،  ح�س  الأدن��ى  يفتقر  �لفائدة  عدمي  كان  فقد 
�الآن وهذه �ملعرفة باحلياة جتعلني  �أمامي  �ملاثل  �لتحول  وكرثة م�ساكله. هذ� 
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�إليه بكل تقدير. �ن�سغل بهاتفه �جلو�ل �لذي كان ال يكف عن  �حرتمه و�أنظر 
�أ�ساأل  و�حلرية،  �الأفكار  من  دو�مة  يف  غارقا  فعدت  �ملكان،  غادر  ثم  �لرنني، 
�لعيب  �أعلم  �لتعليمية ال  �أر�جع م�سريتي  �لذي وقعت فيه؟ عندما  �أين �خلطاأ 
�أنهيت �ملرحلة �لثانوية بتقدير ممتاز، ثم متكنت من تطوير لغتي  فيها، فقد 
�أي دورة تدريبية  �إلى  �إر�سايل  �الإجنليزية، مع بخل و��سح من جهة عملي يف 
�مل�سوؤولني  ت�سريحات  بالغ  و�أمل  �سديد  بو�سوح  �أتذكر  زلت  ما  متخ�س�سة. 
جمال  يف  �لفنيني  وخلريجيها  �لتعليمية  للمعاهد  �مل�ستقبل  »�إن  قالو�:  عندما 
�ملعاهد  باأن خريجي هذه  تاأكيدهم  بل  و�الإلكرتونيات و�حلو��سيب«،  �لكهرباء 
�سيتخطفهم �أرباب �لعمل و�ل�سركات �لكربى، و�سيح�سلون على مرتبات عالية، 
�لوحل،  هذ�  يف  بي  زجت  �لتي  �لكاذبة  �الإعالمية  �حلملة  تلك  �أتذكر  عندما 
�أ�سعر �أن هناك من تالعب مب�ستقبلي وبحياتي، وحطم �آمايل وحرمني من �أن 

�أعي�س حياة كرمية عزيزة.

ما �أ�سعب �أن ت�سعر �أنك تعي�س على هام�س حياة ال قيمة �أو فائدة لك فيها، 
ما  ح��ر�ك،  دون  مكانك من  و�أن��ت يف  تت�سارع خطو�ته  �لعامل من حولك  و�أن 
مثابرة  و�أكرث  تفوقًا وجدية منهم  �أكرث  �لذين كنت  �أقر�نك  ت�ساهد  �أن  �أق�سى 
وعماًل، وقد تقلدو� منا�سب ووظائف مبرتبات كبرية، لي�س ل�سبب �سوى �أنهم 

من �أ�سر خمملية معروفة، �أو الأن �آباءهم يحتلون منا�سب عليا.

 كم هو حمل ثقيل عندما ت�س����عر �أنك يف وطن ي�سري وفق »�بن من �أنت؟ 
ذهنية  وفق  ي�سري  وطن  و�أجنزته،  حققته  ما  ولي�س  تكون؟«،  �أ�سرة  �أي  ومن 
�ملنافع �ملتبادلة و�نعد�م حق تك����افوؤ �لفر�س، وطن تنعدم فيه �لرحمة وتنمو 

�لق�سوة وتنت�سر..

عندما  ك��اأين  ور�ئحة،  م��ذ�ق  له  يعد  مل  �لطعام  حتى  بي،  ي�سيق  �ملكان   
�أرت�سف �ملاء �أ�سكب لهيبًا يف جويف. ال �أحد يعلم ما يعانيه من يفقد لقمة عي�سه، 
من يفقد �الأمان �لنف�سي و�لفكري يف وطنه وبني �أهله، من ي�سعر �أن لديه طاقة 
و�أفكارً� وخططًا ليتطور، فتتحطم كل هذه على �سخرة �لظلم و�لعن�سرية وعدم 
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�مل�ساو�ة، و�لقو�نني �لظاملة �لتي ال تن�سف �سوى �الأقوياء و�أ�سحاب �ل�سركات 
�لعن�سرية  نعم؛  و�لتجار.  �الإد�ر�ت  جمال�س  وروؤ�ساء  �الأ�سهم  وحَملة  �لكربى، 
�لتي عرفناها كانت يف �أ�سو�أ �أنو�عها، �إنها تلك �لتي تقتل و�أنت تنظر من دون 

حر�ك.

�أمام �أحد موظفي مكاتب �ل�سفر و�ل�سياحة.  �أجل�س   يف �ليوم �لتايل كنت 
�أبلغته �أنني �أريد �ل�سفر �إلى �أي مكان، لكن ميز�نية رحلتي حمدودة جدً�. �أول 
تر�سيح و�سعه �أمامي كان نحو �لبحرين، قال: »حتمًا �ستجد ما ي�سليك ويرفه 
عنك هناك«. و�فقت لكنه مل يجد �أي حجز، ثم �إنه ذهب نحو خيار �آخر وهو 
�ل�سفر �إلى دبي. قال: »�ستعجبك، �إنها �أكرث من ر�ئعة يف هذ� �لوقت من �لعام«. 
و�فقت لكنه عاد يبلغني �أنه مل يجد �أي �إمكانية حجز لرحلة طري�ن تغادر �ليوم 
�أو غدً�، لقد كنت يف �سغف بالغ �أن �أ�سافر باأ�سرع وقت. بعد حلظات من �لبحث 
على �لكمبيوتر نظر �إيل وقال: »ملاذ� ال تذهب �إلى �أبو ظبي، فهي مدينة هادئة 
وجميلة«. ظلل����ت �سامتًا ثم �أ�س���اف: »�ستجد فيها مو�قع متنوعة، وهي عمومًا 
تلك  يف  ولكني  �أعلم  ال  �لبحرين«.  �أو  دبي  عن  تختلف  كبرية  مميز�ت  متلك 
�أن موظف �حلجز قد �ساق ذرعا بي ويريد �لتخل�س مني.  �للحظات �سعرت 
غني عن �لقول �أنني و�فقت قائال: »ال باأ�س، هل توجد رحلة �ليوم �أو غدً�؟«. 
نظر نحوي ووجهه يتهلل فرحا: »نعم توجد رحلة فجر �ليوم«. �أجبته: »�أرجوك 
�أو  �مل�سحك  �ل�سجن  هذ�  من  �خل��روج  �أري��د  ميكن.  ما  باأ�س��رع  عليها  �حجز 
�أقل من �سعر تذكرة �ل�سفر بني  �إن قيمة �لتذكرة ذهابًا و�إيابا كانت  �ملبكي«. 
�أ�سعر باحلما�سة، فقد  �إنني مل  �إن قلت  �س���اأكذب  بع�س مدن وطني �حلبيب. 
عدت �إلى �ملنزل �سريعًا �أرتب �أغر��سي وم�ستلزمات �ل�سفر بكل ن�سوة و�سعادة، 
ومل تاأت �ل�ساعة �لو�حدة �سباحًا �إال و�أنا يف �ملط����ار، بينما رحلتي تقلع �ل�ساعة 
�خلام�سة. هذ� �لوقت �لطويل يف �نتظار �الإق����الع جل�ست خالله �أتاأمل حركة 
لت���وه ين�س����ر �سوءه �خلافت  �لطائر�ت و�ملركبات يف �ساحة �ملطار، و�لفج����ر 
يعنيهم  ال  توقف،  دون  من  د�ئبة  حركة  يف  �لعامل���ون  كان  ��س����تحياء،  على 
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�لنهار.  �إل��ى  �لليل  من  �لتحول  وهو  �الإن�سان،  عمر  من  مهمة  حلظات  حلول 
كنت �أغبطهم الأنهم ين�سغلون عن همومهم وعن �آالمهم ويغو�سون يف �لعمل، 
و�لطائرة  �إال  �سباحًا  �ل�سابعة  �ل�ساعة  ت�سل  مل  �لتفكري.  عن  حتى  يبتعدون 
�لتي  لق���د كانت هذه �ملرة �الأول���ى يف حياتي  �أبو ظب���ي.  لتوها تالم�س مطار 
�أركب فيها �لطائرة، وقد كانت جتربة ع�سيبة بكل ما تعني �لكلمة. �جتاحتني 
�لنف�سي. جعلت  �الرتب���اك  ح�الة من  و�س����ط  و�أنا  و�لقلق  م�ساعر من �خلوف 
�أو هوت ما هي �أكرب خ�سارة؟ �أمل  ��سحك و�أقول: »لو قّدر وحتطمت �لطائرة 

�أمتنى �ملوت و�عتربته ر�حة؟«.

تاأجري  مكتب  �إل��ى  وتوجهت  و�جل��م��ارك،  �جل����و�ز�ت  �إج����ر�ء�ت  �أنهيت   
�ل�سيار�ت و��ستلمت �سيارة �سويديه �سغرية �ل�سنع، ثم خرجت �إلى �لعا�سمة 
هي  �أم  �خلطاأ  هو  و�سويل  توقيت  كان  هل  ومزدحمة.  مكتظة  توقعتها  �لتي 
�لنا�س  ذهاب  �ساعة  �الآن  �أنها  من  �لرغم  على  زحام،  دون  من  هكذ�  �ملدينة 
بعد عدة  �أجد فندقًا منا�سبًا لالإقامة؟  �أين  �مللح كان  �ل�سوؤ�ل  �أعمالهم؟!  �إلى 
�لتوقف  فقررت  �لبحر،  على  يطل  مطعمًا  �ساهدت  و��سح  و�سياع  �نعطافات 
عنده لتناول �الإفطار. متيز بهدوئه وقلة �زدحامه، بل كان �سبه خال، تنت�سر 
يف �أرجائه مو�سيقى ناعمة با�ستحياء. وجدتها فر�سة لو�سع ر�أ�سي و�لتحليق يف 
ف�ساء من �الأفكار، و��سرتجاع �لذكريات حلوها ومرها، �جلميل منها و�لقبيح، 
�ل�سعيد و�حلزين. عندما تقرر فتح نافذة على �ملا�سي ال ميكن �أن تتحكم مبا 
من  ن�سمات  �إال  �أتلق  مل  �أنني  بحق  و�مل��وؤمل  �لنافذة،  هذه  من  �إليك  �سيت�سرب 
�لذكريات �ملوؤملة �حلزينة عن مر�س و�لدي، ثم وفاته �لدر�مية، فقد تر�ق�ست 
�أمامي �سورته وهو يلفظ �أنفا�سه �الأخرية يف ممر �أحد �مل�ست�سفيات �حلكومية، 
بحجة عدم وجود �سرير، ثم �ستات وفرقة عائلتنا، ثم �لوحدة و�ملر�س �لذي 
عانته �أمي قبل وفاته هي �أي�سا. �أتذكر �أن �أبي رحل عن �لدنيا وهو ي�سعر مبر�رة 
�أن  باإقناعه  �مل�سوؤولني  �أحد  وظلم بالغني ب�سبب خديعة تعر�س لها، حيث قام 
�أنها كانت من �سمن خمطط  �أبي  بيعها فوجئ  وبعد  �أر�سه مببلغ كبري،  يبيع 
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�أ�سعاف  �أبي خ�سر ع�سر�ت  �أن  �لقول  نزع ملكيتها، وغني عن  تريد �حلكومة 
�لذي دفع له. توجه �إلى �لق�ساء من دون طائل. كان يقول دومًا: »�لذي يوؤملني 
�أن هذ� �مل�سوؤول مليونري ومل يكن بحاجة للخديعة ليزيد ماليينه، وقد حرمني 
متامًا،  �نهرت  بل  بكيت  �حلياة«.  يف  و�ل�سعادة  بالر�حة  ن�سعر  �أن  و�أطفايل 
وجعلت �أغ�سل بدموعي تلك �لعو�لق �ملزرية �ملرت�سبة يف قلبي، و�أحاول �أن �أعيد 

لنف�سي �لتو�زن، وحلياتي قيمتها، ولوقتي ثمنه.

يف تلك �للحظات �سمعت �سوتًا �أنثويًا يدوي يف ر�أ�سي ويقول: »ع�سى ما �سر، 
�إذ� فيه �سي ن�ساعدك به حا�سرين، �لنا�س للنا�س و�لكل باهلل«.

��ستغرب  لكنني  توتري،  ولتخفيف  مل�ساعدتي  و�سيله  �خرتع  عقلي  �إن  نعم 
�أيا كان  �أنا مل �أ�سمع من قبل �أي عر�س بامل�ساعدة،  �ختياره لل�سوت �الأنثوي، 
نوعها من ع�سر�ت بل مئات، و�إذ� �أردت �آالف �لرجال �لذين مررت بهم طو�ل 
�لعميق  �لتحليل  هذ�  جلة  يف  و�أن��ا  بامر�أة.  فكيف  �ليوم،  هذ�  وحتى  حمنتي 
تقف  �سيدة  ف�ساهدت  ر�أ�سي  رفعت  منديل.  لتقدمي  بي�ساء متتد  يدً�  �ساهدت 
�أمامي وهي مت�سك بيدها �الأخرى طفاًل. �أعدت �لنظر نحو يدها �لتي مت�سك 
بها �ملنديل وتناولته منها وكلي خجل وحرية، ثم قالت: »ع�سى ما �سر؟ هل يوجد 
�سيء �أ�ستطيع �أن �أ�ساعدك به؟«. وقفت و�سكرتها يف حماولة للتربير وللتغطية 
�أ�سعت حمل  وقد  لتّوي  �أنني و�سلت  �أبلغتها  يغطيني.  �لذي  �الإح��ر�ج  على كم 
�إقامتي، و�أن �أجو�ء �لفندق مع هذه �الإطاللة على �لبحر جعلتني �أ�ستعيد بع�س 
�هلل، هذ� م�سرينا  »رحمه  قائلة:  �أجابتني  تويف.  �لذي  و�لدي  �لذكريات عن 

جميعًا، �سد حيلك، �إذً� �أنت قادم لتّوك ول�ست من هنا؟«...

نعم...

�أهال و�سهال وحياك �هلل، لكن يجب يكون عندك �إميان بالق�ساء و�لقدر، 
و�أن ال تكون ردة فعلك هكذ�، �ملوت م�سرينا جميعًا وهذه حال �لدنيا.
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ال.. و�لدي تويف منذ نحو عامني، �أنا تعر�ست لف�سل تع�سفي من جهة عملي 
منذ نحو �أربعة �أ�سهر، وهذ� كان له بالغ �الأثر على نف�سي وعلى حياتي برمتها، 
وو�سط هذه ال�سغوط واأمام هذه الأجواء اجلميلة والبحر، كانت الأفكار تاأتي 

وتذهب، فع�ست هذه �حلالة.

ب�سيطة، �لعمل كثري، �ملهم �أن تكون عندك �لعزمية و�الإ�سر�ر، ال حتمل هّماًّ 
�الآن �ساأت�سل باأخي وحتما �سيجد لك وظيفة تتنا�سب مع موؤهالتك.

دو�مة  يف  �أعي�س  زلت  ما  بل  �ل�سمت،  ولزمت  كلماتها  من  مذهواًل  كنت 
�سدمتها �الأولى فكيف بو�سعي �الآن. و�أنا و�سط هذه �حلالة بادرتني ت�ساأل: »ما 

هو موؤهلك �لدر��سي وخرب�تك؟«.

نحو  �لعمل  يف  و�أم�سيت  �لكهرباء،  جمال  يف  فني  دبلوم  على  حا�سل  �أنا 
خم�سة �أعو�م.

ما �ساء �هلل، �إذً� �أنت م�ساعد مهند�س؟

بهذ�  �أ�سمع  م��رة  �أول  �ملعنويات،  رف��ع  على  �سالم  يا   - مهند�س  م�ساعد 
�مل�ستقبل  �إلى  للنظر  �أمامك  �لذي يف�سح �ملجال  �لوظيفي �جلميل،  �لت�سنيف 
�ل�سحيح  �لوظيفي  �مل�سمى  لها  وقلت  لكنني عدت  نف�سي،  �أكلم  كنت  - هكذ� 

)فني كهرباء(.

�سمعتها  فقد  �جل��و�ل،  هاتفها  عرب  باحلديث  م�سغولة  كانت  الأنها  ترد  مل 
تقول: »�سلطان �أنا �الآن يف �ملطعم �لبحري، �أقف مع �ساب لديه �سهادة م�ساعد 
مهند�س يف جمال �لكهرباء، وهو �بن نا�س وحمرتم ويهمني �أمره، و�أنتم ما �ساء 
�هلل عندكم مئات �لوظائف، وموظفوكم من كل مكان يف �لعامل؛ لذ� ال �أريد �أن 
�أ�سمع منك �أي عذر، �أريدك �أن توظفه خا�سة �أن عنده خربة يف جمال عمله«. 
�للحظات  هذه  يف  �ملطعم«.  يف  �نتظرك  �أنا  تعال  »خال�س  تقول:  و��سلت  ثم 
�أح�سر �لنادل طلبي من �لطعام، قالت: »�أكمل فطورك، ن�سف �ساعة و�سي�سل 
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بقية  حيث  طعامها  طاولة  نحو  �ن�سرفت  ثم  معك«.  ويتفاهم  �سلطان  �أخ��ي 
�أطفالها و�أفر�د �أ�سرتها.

كافة، حتى مر�كز  ي�سيطر متامًا على جو�رحي  �ل�سمت  ظللت منده�سا، 
�حلركة يف ج�سدي �أ�سابها �ل�سكون و�لتبلد. مل �أمتكن من �أن �أ�سع يف فمي لقمة 
و�حدة، �أنا مل �طلب منها وظيفة! ثم �إن �لوظائف ال تاأتي بهذه �لطريقة، �إنها 
�أين �أعرفها؟ مباذ� �أجيبه؟ ما هذه �مل�سكلة �لتي  �مر�أة، قد ي�ساأل �أخوها من 

�أوقعت نف�سي يف و�سطها؟..

 م�سى بع�س �لوقت و�أنا ما زلت غارقا يف حريتي وذهويل، �أفكر �أن �أتوجه 
لها و�أعتذر ثم �أن�سرف، و�أحيانا �أفكر يف دفع فاتورة طعامي ومغادرة �ملكان، 
و�أنا و�سط هذ� �ملد و�جلزر من �الأفكار، وجدتها مرة �أخرى تقف �أمامي، وهذه 
�أجيب  و�أن��ا  نه�ست  �سلطان«.  »�أخ��ي  قائلة:  يل  قدمته  �سخ�س  ير�فقها  �مل��رة 
�لتي  �ل�سهادة  نوع  عن  ي�ساألني  وب��د�أ  بجانبي  جل�س  �إنه  ثم  و�أحييه،  بحما�سة 
�أحملها، ومن �أين ح�سلت عليها، وعن �ل�سركة �لتي عملت فيها، وعن طبيعة 
عملي. كذلك �ساأل عن �مل�سكلة �لتي ت�سببت بطردي من �لعمل، و�ساأل �أخري� عن 
�ملرتب �لذي كنت �أقب�سه. وبعد �أن �أخربته �أنه ال يتجاوز �ل�ستة �أالف، نظر �إلى 
�أخته با�ستغر�ب وقال: »�أين �أور�قك و�سهادتك«، فقاطعته �سقيقته وهي تقول: 
كرته،  و�أعطاين  ف�سحك  �الإفطار«،  طعام  لتناول  هنا  جاء  هو  ماذ�؟  »�أور�ق 
وقال: »�إذ� �نتهيت من طعامك �إحلق بي على هذ� �لعنو�ن«، ثم غادر وحلقت 
و�أن  �أحلم،  �أنني  �سك يف  ال  �لتام.  �لذهول  من  دو�م��ة  وبقيت يف  �سقيقته،  به 
ما يحدث �أمامي �سرب من �سروب �خليال، م�ستحيل �أن يكون هذ� حقيقيًا. 
�ألقيت نظرة على �لكرت �ل�سغري وقب�ست عليه بقوة، ثم غادرت �ملطعم، و�أنا 
�أقود �ل�سيارة بكل حما�سة، ملتم�سًا �لطريق �ل�سحيح نحو مقر عمل �سلطان. 
كنت �أعي�س حالة حقيقية من �ملد و�جلزر من �الأفكار �لتي تتالعب بي وتتالطم 
�لب�سيطة  �لطريقة  بهذه  �لنا�س  توظيف  يتم  �أن  �ملعقول  من  هل  ر�أ�سي.  يف 
�إعطائي  �سيتم  فاإنه  هذ�  حدث  ولو  »حتى  وقلت:  �سحكت  ثم  و�لعفوية؟  جد� 
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مرتبًا قلياًل، و�سيتم �لقذف بي �إلى �أحد �ملو�قع �لنائية �لبعيدة«. بعد �سياعي 
�لتام تركت �ل�سيارة بالقرب من �أحد مر�كز �لت�سوق، و��ستقللت �سيارة �أجرة 
لتو�سلني �إلى مقر �ل�سركة، كان �ملبنى بالقرب من �ملطعم �لبحري، وقد و�سلته 
يف وقت ق�سري. عندما هممت بالدخول �أوقفني رجل �أمن ي�ساألني عما �أريده. 
�أجبته: »�إنني على موعد مع �ل�سيد �سلطان«. طلب مني �النتظار قليال، وبعد 
�أدخلني  ثم  �ملبنى،  �لعلوية من  �الأدو�ر  �إلى  و��سطحبني  حلظات جاء موظف 

غرفة �النتظار، حيث مت تقدمي �مل�سروبات �ل�ساخنة و�لباردة. 

بعد م�سي بع�س �لوقت جاء موظف �آخر ور�فقني �إلى مكتب �ل�سيد �سلطان، 
حيث ��ستقبلني بحفاوة، و�ساأل هل ميكن �أن يتم �إر�سال �أور�قي عرب �لفاك�س؟ 
بالرقم،  وزودت��ه  �أور�ق��ي  من  �سورة  ير�سل  �أن  وطلبت  باأخي  مبا�سرة  �ت�سلت 
لدرجة  يجاملني  �سخ�س  وعبئا على  ثقاًل  �أ�سكل  �أنني  �سعرت  �النتظار  و�أثناء 
�أنه ال يعرفني جيد�، فقلت له: »ميكنني �أن �أنتظر خارج �ملكتب«. �بت�سم ونه�س 
من مقعده وجل�س �أمامي وقال: »�ساأعطيك نبذة عن �لوظيفة �خت�سار� للوقت، 
يف �نتظار و�سول �لفاك�س، �ستعمل يف تخ�س�سك نف�سه هنا يف مبنى �ل�سركة 
�لرئي�سي يف �أبو ظبي، و�ست�سرف على عدد من �لفنيني من �لعمالة �الآ�سيوية، 
و�أنت تعرف ما �ملطلوب منك، �سيكون مرتبك �ل�سهري بد�ية 25 �ألف درهم، 
و�سيتم منحك بدل �سكن ثالثة �أ�سهر، ف�سال عن توفري �لعالج لك والأ�سرتك، 
كذلك �سنزودك ب�سيارة جديدة �ستكون �أحدث طر�ز، هذ� و�سنقوم باإحلاقك 
بدورة تدريبية كلما مل�سنا منك متيزً� و�إبد�عًا و�ن�سباطًا، كما �أننا �سنوفر لك 
�ل�سكن �أول �سنة من �ل�سركة تقديرً� لظروفك حتى تتمكن من تي�سري �أمورك 
�إلى  لتعود  �أ�سبوعني  �إجازة ملدة  وتنتقل ب�سال�سة ومن دون م�سقة، و�ساأمنحك 
بلدك وترتب �أو�ساعك وحت�سر �أي�سا �أور�قك �الأ�سا�سية، و�سيكون بد�ية �ل�سهر 
�ملفاجاأة  من  حالة  �أعي�س  و�أنا  يتحدث  كان  عملك«.  ال�ستالم  �لفعلية  �لبد�ية 
�لدموع  وكانت  �حل��دي��ث،  عن  ل�ساين  و�أجل��م��ت  �ل��ك��الم،  عن  �سعقتني  �لتي 
من  يطري  �أن  يريد  كمن  كنت  بالغ،  �أمل  �أعت�سره  فقد  قلبي  �أما  عيوين،  متالأ 
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�ملفاجاآت مل  �سيل  لكن  و�ل�سر�خ،  �لبكاء  يريد  �لرغم من هذ�  وعلى  �لفرح، 
تردها مع  �سلفة  �ل�سركة �عتربه  وقال: »هنا مبلغ من  �أخرج ظرفًا  بل  يتوقف 
�أول ر�تب لك«، و�سلمني �لظرف. قاطع حديثه دخول �أحد موظفيه �إلى �ملكتب 
وهو يحمل بع�س �الأور�ق، وبعد �أن تناولها منه �ألقى عليها نظرة ثم قال، وهو 
الز�ل ينظر يف �الأور�ق: »هذ� عقدك، فيه تفا�سيل �إ�سافية يو�سح لك حقوقك 
وحقوق �ل�سركة، وطبيعة �لعمل و�أوقاته، و�الإجاز�ت وجميع �لتفا�سيل، ثم رفع 
�إلى �لفندق ور�جعه، �إذ� كانت عندك طلبات  ر�أ�سه نحوي قائال: »خذه معك 
اأو اأي �سروط تريد اأن ن�سيفها بلغني!«، نظرت اإليه وقلت: »ل طلبات، فقط اأنا 
مذهول ب�سكل تام وال �أعرف ماذ� �أقول لك، حتى �لفاك�س مل ي�سل �إلى �الآن«. 

�سحك وهو ينه�س ورد قائال: »وقع وقول ب�سم �هلل«.
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1

�إذ� �سمعت بخلط ودمج بني �لدين و�لعاد�ت و�لتقاليد، فاأنت هنا!

2

�الإيدز،  لهم  ويجلب  و�الأب،  �الأم  مبباركة  �ل�سيف  �إجازة  لتم�سية  ي�سافر 
وتنتهي حياة �سقيقته الأنها �سدقت عابرً� قال: �إنه �سيتزوجها.

3

يقول: �إن من �لدين �أن ال تخرج �ملر�أة �إال من بيت �أبيها �إلى بيت زوجها، 
ومن بيت زوجها �إلى �لقرب.. هل تعرفون �أي دين يتحدث عنه؟!...

هذا املجتمع وح�صب
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4

تتمثل لدينا �أعظم �سور �مل�ساو�ة عندما ت�ساهد �لطبيب و�ملمر�س و�لعامل 
و�ملري�س يقفون بجانب بع�س �أمام باب �مل�ست�سفى، يدخنون يف �سورة تنم عن 

�حتاد قوى �ل�سعب و�إلغاء �لطبقية �لعمالية!

5

من �سمن �بتكار�تنا �لعظيمة �لتي �أثرت �الإن�سانية، تعريف �لوطنية باأنها: 
و�أن  �ملخل�سني،  وتخوين  تتم،  مل  مبنجز�ت  و�الإ�سادة  �لكذ�ب،  �مل�سوؤول  مدح 

�لوطن لفئة، و�أن �الآخرين عابرون. و�إذ� مل ت�سدقني فاأنت وطني!

6

�أمم �الأر�س،  �أمة من  �أي  بلغت �لعد�لة لدينا مرحلة متقدمة. ال توجد يف 
من �سورها �مل�سرقة، �حلكم على �سارق �ساة، ب�سبب �لفقر و�جلوع، بال�سجن 
م�سحور  الأنه  بالرب�ءة  ومرت��س  على خمتل����س  و�حلكم  �جللد،  مع  �أعو�م  �ستة 

وتلب�سه جني.

7

رم�سان  ون�سوم  يوميا،  فرو�س  خم�سة  ون�سلي  م�سلمون،  نحن   100%  
ونزكي ونحج، وعلى �لرغم هذ� لدينا وز�رة لل�سوؤون �الإ�سالمية، وهيئة لالأمر 
باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، ويف كل وز�رة وم�سلحة �إد�رة لل�سوؤون �الإ�سالمية، 
ولدينا جامعات �إ�سالمية، وجامعات �أخرى فيها كليات للدر��سات �الإ�سالمية، 
�لدينية، هل هي  بالتوعية  �لتي تعنى  و�ملوؤ�س�سات  ف�سال عن مئات �جلمعيات 

و�ساية وخوف وعدم ثقة يف �إميان �لنا�س؟!
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8

�لذين  �أهلك  »�إمنا  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لكرمي،  ر�سولنا  حديث  �أتذكر 
�ل�سعيف  فيهم  �سرق  و�إذ�  تركوه،  �ل�سريف  فيهم  �سرق  �إذ�  كانو�  �أنهم  قبلكم 
�أقامو� عليه �حلد، و�أمي �هلل، لو �أن فاطمة بنت حممد �سرقت لقطعت يدها«، 
يوميا  م�سامعنا  على  تتكرر  بق�سة  �سمعت  كلما  �ل�سريف  �أتذكر هذ� �حلديث 
بالهد�يا  وقبائلهم  عائالتهم  تغدق  �لق�سا�س  من  وللهروب  قتلو�،  �أنا�س  عن 
لعل  �لق�سا�س،  لتنفيذ  وتاأجيل  �إجر�ء  يحدث  بل  �لدم،  �أولياء  على  و�الأم��و�ل 
قلوب �أهل �لدم تلني وتن�سى، فتقبل بالعطايا و�الأمو�ل، بينما بائ�س فقري قتل 

خطاأ �أو دفاعا �أو رد �أذى، ينفذ فيه �لق�سا�س خالل �أ�سهر معدودة.

9

�سو��سية  وجميعنا  �لطبقية،  وعدم  للم�ساو�ة،  يدعو  �الإ�سالم  �إن  يقولون: 
وثانية  �لعلماء  �إلى فئات وطبقات، فئة  �لنا�س  يق�سمون  �مل�سط، وهم  كاأ�سنان 
طلبة �لعلم، وثالثة تخ�س �أولياء �الأمر، �أما �لفئة �الأو�سع �نت�سار� وت�سم �ل�سو�د 

�الأعظم فهم �لرعاع، �لذين يطلق عليهم م�سمى �لعامة...

10

مو�طن ي�ستجدي �أحد م�سوؤويل �ل�سحة للمو�فقة على عالج طفله، و�مل�سوؤول 
يرد: »لن �أجتاوز �الأنظمة!«.. �أتر�ه يطلب عالجًا �أم �إر�ساء عطاء م�سروع عليه؟.

كان ظني �أن �لنفو�س كبار فوجدت �لنفو�س �سيئًا حقريً�

لوثته �حلياة مت ��ستمرت تبزر �لعامل �لعري�س �سرورً�

�أبو �لقا�سم �ل�سابي
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 مع بزوغ �لفجر دبت �حلركة للتو يف �أرجاء �حلي �لفقري، هذ� عامل يغ�سل 
ينهر  �لتنور  �أمام  و�خلباز  عربته،  يجهز  �لفول  وبائع  �ل�سعبي،  �ملقهى  مدخل 
�لعامل �أن ي�سرع يف ترتيب �خلبز من �أجل �لزبائن �لذين �سيتو�فدون بعد قليل، 

ي�سرخ به قائال: »كل يوم تاأتي �إلى هنا و�لك�سل يغطيك، �أال تنام مبكرً�؟«

 �أحد �ملنازل �ملتهالكة �ملتو��سعة، من خارجه تظهر عالمات �لبوؤ�س �لذي 
�ملقهى  مذياع  من  يت�ساعد  �ل��ذي  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن  �سوت  مع  �مل��ك��ان،  يغطي 
�سوته:  يرفع  �ل�سن  كبري يف  رجل  �لفقري،  �ملتهالك  �ملنزل  د�خل  �ل�سعبي، يف 
�هتمامه  ي�سب  و�لعجوز  يجيبه،  �أحد  ال  بعد؟«،  ت�ستيقظ  �أمل  �أحمد،  »�أحمد، 
على جتهيز طعام �لفطور و�ل�ساي، يظهر طفل يف �لثامنة من �لعمر، ويقول: 

»نعم يا �أبي �إنني م�ستيقظ منذ فرتة، هل تريد �أن �أ�ساعدك ب�سيء؟«.

حقيبة  جهزت  هل  ي��دي،  يف  ما  �أنهيت  لقد  �سغريي،  يا  ال  يجيبه:  �الأب 
�ملدر�سة؟

�لطفل �أحمد يدلف �إلى �ملطبخ حيث يعد �أبوه �لطعام، ويتناول �سحنًا لي�سع 

طفل يف زمن الأقزام!
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فيه �إبريق �ل�ساي و�الأكو�ب وهو يقول: »نعم لقد جهزتها من �مل�ساء، هل تعلم 
يا �أبي باأين �أ�سعر �أن ما نتعلمه �سخيف جد�! �إنه ال يحتاج حتى لال�ستذكار! �إن 

�لدر��سة �سهلة جد�«..

و�لفول،  و�لبي�س  �خلبز  بع�س  فيه  �آخر  �سحنًا  يحمل  وهو  ي�سحك،  �الأب 
تكون  �أن  مفرح  ل�سيء  »�إن��ه  قائال:  طفله  يجيب  �ملطبخ،  من  باخلروج  ويهم 
�لدرو�س �سهلة، خا�سة و�أنني ال �أجيد �لقر�ءة و�لكتابة لكي �أ�ساعدك، و�أي�سا 
�لنتائج عك�سية  فتكون  ثقتك مفرطة جد�  تكن  ال  لكن  ي�ساعدك،  ال جتد من 

و�سلبية«، في�سحك �لطفل و�أبوه..

يف ال�سارع

 بد�أت �حلركة تدب يف �ملدينة �ملزدحمة و�ل�سيار�ت تتحرك ببطء، و�ل�سارع 
ي�سطف  و�لفو�ل  و�مل��ارة،  بالنا�س  مكتظًا  �أ�سبح  دقائق  قبل  خاليا  بد�  �لذي 
�أمامه يف طابور طويل،  �لنا�س  فقد جتمع  �ملخبز  �أما  �مل��ارة،  �أمامه عدد من 
و�ملقهى �ل�سعبي ممتلئ باملرتادين �لذين يرت�سفون �لقهوة ويتبادلون �الأحاديث 
�أو قر�ءة �ل�سحف. و�الأب �لعجوز وطفله خارجان لتوهما من منزلهما، �أحمد 
هذ�  على  ي�سلم  بال�سارع  مير  و�لعجوز  �ملدر�سية،  حقيبته  كتفيه  على  يحمل 
م�سريته  بائع �خل�سرو�ت، خالل  مع  �أخرى  ومرة  �جل��ز�ر،  مع  مرة  ويتحدث 

يتوقف عند بوفيه ويطلب �ساندويت�سات فيقول �أحمد: »�أبي �إنني غري جائع«.

يجيبه: »�الآن ال ت�سعر باجلوع، لكن يف �لظهرية �ستح�س بوخزه، ثم �إنني �أنا 
�أي�سا �ساآخذ و�حدً�«.

يتناول �الأب �ل�ساندويت�سات من �لبائع ويد�س و�حدة منها يف حقيبة �أحمد.. 
وين�سرفان.

عند بو�بة �ملدر�سة �خلارجية يودع �الأب طفله �لذي يدلف م�سرعًا، بينما 



48 �أربع �ساعات يف �أبوظبي

ظل ير�قبه حتى �ختفى ثم �ن�سرف متوجها �إلى �لعمل.

 كانت �لفو�سى يف �لف�سل �لدر��سي، حيث �سر�خ �لطالب يغطي �ملكان، 
عدد منهم كانو� يتهكمون على مالب�س �أحمد �لرثة، وهو غري مبال، و�إمنا يرفع 

ر�أ�سه وهو يبت�سم جال�سًا على كر�سيه ويف يديه كتاب وقلم.

�الأب �لعجوز لتوه ي�سل �إلى �مل�سنع، حيث ي�سلم عليه �لعمال وميازحونه، 
توجه مبا�سرة �إلى مكينة تقوم بخياطة �جللود �لتي ت�سله من �أق�سام �لدباغة، 
وبد�أ �لعمل مبا�سرة، حتى زمالوؤه كانو� ميازحونه: »ملاذ� �لعجلة؟ هل تتوقع �أن 

�الآلة فقدت؟!«.

ثم  �لريا�سيات،  م��ادة  يف  در�سًا  ي�سرح  �ملعلم  كان  �لدر��سي  �لف�سل  يف   
و�سرحها،  باالإجابة  وبد�أ  يده  �أحمد  رفع  �أحد.  يجب  فلم  عنها  �لطالب  �ساأل 
ذهل �ملعلم وبد�أ يكيل �ملديح الأحمد ويهنئه على ذكائه ونبوغه، ثم �ساأله: »هل 
»�أمي متوفاة«،  بالنفي، وقال:  ر�أ�سه  �ال�ستذكار؟«، هز  ت�ساعدك على  و�لدتك 
فقال �ملعلم وهو يربت على كتفيه: »�إذً� و�لدك هو من يقف خلفك«، رفع �حمد 

ر�أ�سه وهو يبت�سم: »نعم �إنه �أبي«.

يف �مل�سنع تعالى �سوت �سجيج �الآالت وحركة �لعمال �لد�ئبة، و�الأب �لعجوز 
منهمك يعمل على تلك �الآلة، ويف غمرة �النهماك، قام �أحد �لعمال بت�سغيل �آلة 
دبغ �جللود، بينما كانت يد �لعجوز د�خل �جللد يقوم بت�سويته، فه�سمت عظام 
�ثنني من �أ�سابع يده. توقف �لعمل وجتمع �لعمال عند �لعجوز يخففون عنه، 
كٌل يريد تقدمي �مل�ساعدة، وهو ي�سرخ من �الأمل بينهم. م�ست حلظات عندما 
يقول: »هذ� ما  �لعجوز وهو  ل�سخ�س �قرتب من  �ملجال  يف�سحون  �لعمال  بد�أ 
كان ينق�سنا، فاأنت توؤخر د�ئما �الإنتاج، لقد كربت و�أ�سبحت خرفًا«. يتحامل 
ويقول:  جبينه،  من  يت�سبب  و�لعرق  �لتما�سك  ويحاول  نف�سه،  على  �لعجوز 
»كال �إنه جرح ب�سيط جدً�«. يقرتب عامل ويقول: »�إن �أبا �أحمد عامل خمل�س 
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وهو  �مل�سنع  �ساحب  حت��دث«.  و�الإ�سابات  هنا،  �سنو�ت  منذ  بانتظام  ويعمل 
يتذمر ي�سرخ باجلميع: »ملاذ� ترتكون �أعمالكم، هيا �ن�سرفو�«. يتفرق �لعمال 
�إنك بهذه �حلالة �ستعطلنا«. ثم ي�سري  ويقرتب من �لعجوز ويقول له: »�ذهب 

�إلى عامل �آخر �أن يحل مكانه.

يغادر �لعجوز �ملكان، يقرتب �أحد عمال �مل�سنع منه ويقول: »هل ترغب �أن 
�أو�سل�����ك؟«. يرد �لع�ج���وز: »ك��ال، �س��كر� لك«. يغادر �مل�سنع وهو يعاين من 

�أمل بال���غ.

 ب���د�أ �الأطف������ال يف �خلروج م���ن �ملدر�س�����ة، و�ل�سغري �أحم���د متوقف عند 
بو�بته���ا �لرئي�سية ينتظر �أبيه كعادته كل ي���وم لكنه تاأخر. �أحد �الأطفال يقرتب 
من���ه ي�س���تم���ه ويو�س��عه �سربا. �أم���ا �الأب فق��د كان نائما يه�����ذي ب�س���بب �الآالم 

�لتي يع��انيها.

بات  �ل�سارع  بل حتى  للنا�س،  �أثر  يعد هناك  بو�بتها مل  وعند  �ملدر�سة  يف 
جل�س  للمدر�سة  �ملو�سدة  �لرئي�سية  �لبو�بة  من  بالقرب  لكن  متامًا،  هادئا 
�ل�سغري �أحمد، وهو يتلم���س �جل���روح �لتي �أ�سابته ب�سبب �ل�سرب �لذي تعر�س 
طريقه  يف  وهو  �ملن���زل.  باجت���اه  بامل�سري  ويبد�أ  حقيبته  ويحمل  ينه�����س  له. 
ي�سعر باخلوف من �ل�سيار�ت وزحام �لنا�س، هذ� يدفعه، وهذ� ينهره، ثم �إنه 
و�ت�سخت  تبللت  وقد  �ملنزل  �إلى  و�سل  حتى  متو��سل  ب�سكل  �لرك�س  يف  �أخذ 
وهو  بيديه  وي�سربه  بقدميه  �لباب  يركل  قام  مالب�سه، و�جلروح متالأ وجهه. 
�إغماءته على دوي  �أو من  نومه  �لعجوز من  نه�س  �أب��ي«،  »�أبي  ويبكي:  ي�سرخ 
�الأب  وي�سمه  �أحم���د يف ح�سنه  �لب���اب.. لريمتي  فتح  �بنه،  و�س���ر�خ  �لب���اب 
�إلى �سدره وهو يقول: »�آ�سف �آ�سف يا �سغريي لقد منت، كان هذ� رغمًا عني 

�إنني �آ�سف«.
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�سكون املدينة

 غفت �ملدينة تقريبًا وحترك �ل�سكون لل�سارع �ل�سعبي، وبد�أت خطو�ت �ملارة 
تقل. �أحمد يف �ملطبخ يعد طعام �لع�ساء. يوقظ �أبيه بلطف وهدوء، ويقرب منه 
بع�س �لكماد�ت وهي عبارة عن قطع من �لقما�س، ي�سعها �الأب على �إ�سبعيه، 

و�أحمد يقول: »�لطعام«.

�الأب �لعجوز: ما �ساء �هلل يا �أحمد لقد كربت و�أ�سبحت رجاًل.

�أحمد: تعال يا �أبي لناأكل.

�الأب �لعجوز: �سغريي �لعزيز �إنني ال �أ�سعر باجلوع.

�أحمد: ملاذ� مل تذهب �إلى �مل�ست�سفى؟

�الأب: �إنه جمرد جرح ب�سيط، هيا �ذهب لتناول طعامك و�خلد للنوم.

�أحمد يتناول طعام �لع�ساء �لذي يتكون من �خلبز و�لزيت و�ملاء.

عند �ل�سيديل

�سيدلية يف  �إلى  توجه  �إ�سابته.  على  يتحامل  �لعجوز  �أخرى،  �أيام   م�ست 
�حلي ون�سحه �ل�سيديل �أن يذهب فور� �إلى �مل�ست�سفى.

قال �لعجوز: من ي�ستطيع حتمل فاتورة �لعالج؟ ومن ي�ستطيع �إيجاد �لوقت؟

�مل�سنع  يقوم  �أن  �إ�سابة عمل، ويفرت�س  �إن هذه  �أبو �حمد،  يا  �ل�سيديل: 
�لذي تعمل فيه بعالجك.

�لعجوز: �حلمد هلل �أنهم مل يف�سلوين حتى �الآن، كيف بعالجي؟

�ل�سيديل: �إن هذ� حقك و�لقانون معك.

�لعجوز: �لقانون مل ي�سن الأمثايل. ثم من ميلك �لوقت و�ملال لريفع دعوى 
وق�سية على �ساحب �مل�سنع ليعو�سني. �إن هذه �الإ�سابة طفيفة.
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�ل�سيديل: �إنها لي�ست كذلك، و�أخ�سى �أن تتطور حالتك. �أن�سحك بعالجها 
فور�، وهذ� مطهر للجرح و�سماد�ت وم�سكن لالأمل. �إن عظام �إ�سبعيك مه�سمه 

متاما. يا رجل �أال ت�سعر باالآالم؟!....

�لعجوز: كم ثمنها؟

�ل�سيديل: مئة و�ستون...

�لعجوز: مئة و�ستون! �إنه مبلغ كبري ال �أملكه.

�ل�سيديل: يا �أبو �أحمد و�هلل لو �أين �أملك هذ� �ملحل ملا طلبت منك نقود�، 
ح�سنا خذ �الأدوية و�أنا �ساأجعلهم يخ�سمونها من مرتبي.

حاجة  �أكرث  �أطفالك  ظروفك.  �أعرف  �إنني  �أ�سكرك،  �أنا  كال...  �لعجوز: 
لهذه �لنقود مني. �طمئن �ساأتدبر �أمري. )ويغادر �ل�سيدلية(.

�أبوه نه�س  ي�ستذكر درو�سه، وعندما و�سل  �أحمد  �أما يف �ملنزل فقد كان   
و�قرتب منه، وقال له: ال بد �أن تذهب �إلى �مل�ست�سفى.

�أعد  مل  �أحمد  يا  ف��االآالم  �أذه��ب  �أن  بد  ال  فعال  �أن��ه  �أعتقد  �لعجوز:  �الأب 
�أحتملها.

يف امل�ست�سفى

 كان �مل�ست�سفى يكتظ بالنا�س. �لعجوز يجل�س على كر�سي �أمام مكتب �أحد 
�لعجوز  نحو  ر�أ�سه  يرفع  ثم  �أمامه،  �لذي  �مللف  يف  ينظر  و�لطبيب  �الأطباء، 

ويقول له: »منذ متى هذه �الإ�سابة؟«.

�لعجوز: منذ ما يقارب �لثالثة �أ�سهر و�لن�سف تقريبا.

�لطبيب: ملاذ� تاأخرت كل هذ� �لوقت؟

�لعجوز: �إنها ظروف عملي، و�سح �ملال؟
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�لطبيب: ظروف عملك! �إن من ي�سمعك يقول �إنك تعمل عماًل مهمًا ال ميكن 
تركه حتى ال تتعطل م�سالح �لنا�س، وماذ� عن �سح �ملال، �أمل يعد هذ� �ل�سح 

موجودً� �الآن؟

�لعجوز: جمعت بع�س �لنقود خالل هذه �لفرتة و�قرت�ست بع�سها �الآخر، 
و�أرجو� �أن تكفي.

�لطبيب بحدة: �إننا م�سطرون �أن نبرت �الإ�سبعني، فقد �أ�سيبت بالغرغرينا.

�لعجوز بذهول وخوف: ماذ�؟

�لطبيب: �أمل ت�سمع؟ �أال تعرف �لغرغرينا، ال بد �أن يتم برت هذين �الإ�سبعني 
باأ�سرع ما ميكن، هل كالمي و��سح؟

عينيه:  تت�ساقط من  و�لدموع  �مل�سابني،  �إ�سبعيه  نحو  ينظر  وهو  �لعجوز: 
»�أال توجد و�سيلة �أخرى لعالجها؟

�لطبيب: ال توجد، والبد �أن يتم هذ� �سريعا.

�لعجوز: لكنني �ساأفقد عملي!

�لطبيب: �أ�سمعني جيد�، لقد تاأخرت كثري� يف مر�جعة �مل�ست�سفى، فاجلرح 
�أولى من  هو مرحلة  �إمنا  قر�ر برتهما  �إن  يظهر،  كما  ملتهب  وهو  ملوثًا  بات 
�لعالج، ال �أخفي عليك، ال بد �أن يتم هذ� ب�سرعة، ولو حدث تاأخر فقد تنتقل 

�لغرغرينا �إلى بقية �ليد. هل كالمي و��سح؟

�لعجوز: ينه�س، وهو يتمتم: نعم �إنه و��سح..

ي�سل �أحمد �إلى �ملنزل حامال حقيبته، ي�ساهد �أبيه ويتقدم منه ويقبل يده، 
فيقول �الأب: »�أعتذر يا �سغريي مل �أمتكن من �حل�سور الأخذك من �ملدر�سة«.

�أحمد: ال باأ�س لقد �عتدت �الآن، ومل يعد هناك ما يدعو حل�سورك من �أجل 
�أخذي مثل �ل�سابق، مل �أعد خائفا من �لطرقات و�لنا�س، �طمئن متامًا.
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�أمك ت�ساهدك  �أحمد: لقد كربت، ليت  �الأب، وهو مي�سح على ر�أ�س طفله 
�الآن، �ستكون فخورة بك كثري� جد�.

�أحمد وهو ينظر �إلى يد �أبيه: ماذ� قال �لطبيب؟

�الأب ينظر �إلى طفله �أحمد، ثم ينظر �إلى يده وهو يقول بح�سرة: �إنه يلح �أن 
يتم برت هذين �الإ�سبعني.

�أحمد: ماذ�... برت...!

�الأب �لعجوز: نعم يقول �إنها م�سابة بالغرغرينا وال ينفع معها �لدو�ء �أبدً� 
�سوى �لبرت، وال بد �أن يتم هذ� �سريعا.

ل�ست  �إنني  يقول:  وهو  �لعجوز  �الأب  �سوت  يقطعه  �ملكان،  يغطي  �ل�سمت 
لي�ستغني  �ستكون فر�سة  باأنها  �أعرف  لكنني  �الإ�سبعني،  خائفًا من برت هذين 

�مل�سنع عني، وهذ� ما يوؤرقني ويقلقني.

�أبدً�، فاأنا موجود و�ساأقف بجانبك،  �أبي ال جتعل هذ� يقلقك  �أحمد: ال يا 
ثق من هذ�.

�الأب �لعجوز مل يتمالك �أع�سابه فاأخذ يجه�س بالبكاء، وهو ي�سم �بنه �إلى 
�سدره.

�إلى  �حل�سور  من  �أبيه  متكن  عدم  بعد  خا�سة  بامل�سوؤولية،  �أحمد  �سعر   
�ملدر�سة الأخذه. منذ ذلك �حلني بد�أ �أحمد يفكر يف جو�نب �أخرى من �حلياة، 
و�أبوه من وحدة وفقر وعوز.  �إلى ما يحيط به وما يعي�سه هو  بد�أ ينظر جيد� 
عندما كان عائدً� من �ملدر�سة يف �ليوم �لتايل مل يتوجه مبا�سرة �إلى �ملنزل، 
�أخذ ي�سري يف �ل�سو�رع بني �ل�سيار�ت، وعلى �ل�ساطئ بجانب �لبحر، وهو يحمل 
بني  يرت�ك�سون  �الأطفال  من  عدد�  ي�ساهد  كان  �ملدر�سة،  حقيبة  كتفيه  على 
�ل�سيار�ت لبيع �ملناديل، وثانيا يبيع �لفل، و�لبع�س يحمل �أقفا�سا د�خلها عدد 
من �لطيور يعر�سها للبيع، وطفال ثالثا يبيع بع�س �الأقم�سة و�حللويات و�ملاء. 
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للمنزل �سمع نحيب  ر�أ�سه. عندما دلف  �إلى منزلهم وهو مطاأطئ  �أحمد  عاد 
و�لده و�آهاته من �الأمل، �أقرتب منه وقال: �أبي هل �أنت بخري؟

�الأب �لعجوز: �أهال يا طفلي �ل�سغري.. نعم �إنني بخري.

�ل�سغري �أحمد: �أبي هل ذهبت �إلى �مل�ست�سفى؟

�الأب �لعجوز: نعم.

�ل�سغري �أحمد: ماذ� قالو� لك؟ �أين �لعالجات؟

�الأب �لعجوز �سامت! فقط �آهات خافته حينًا ومرتفعة حينًا �آخر..

�لهرولة  ياأخذ يف  �الأدوي��ة،  و�سفة  فيها  ورقة مدونًا  يلتقط  �أحمد  �ل�سغري 
�إلى �خلارج، ويتوقف �أمام �ل�سيدلية يطلب �الأدوية، يح�سرها �لبائع ثم يطلب 

�لنقود.

�ل�سغري �أحمد: ال �أملك نقودً�!

�لبائع ي�ستعيد �الأدوية ويقول: �إذ� �أح�سرت �لنقود ميكن �أخذ ما ت�ساء من 
�لدو�ء )وهو ي�سحك(.

�ل�سغري �أحمد: �إن �أبي يتاأمل وهو بحاجة �إلى �لدو�ء.

�لبائع ال يعريه �أي �هتمام.

مدخل  عند  يفكر  يظل  ر�أ�سه،  مطاأطئ  وهو  �ل�سيدلية  من  �أحمد  يخرج 
�ل�سيدلية، ثم �أخذ يف �لهرولة و�لرك�س حتى غاب و�سط �لظالم �لذي بد�أ يلف 
�ملكان، �جته �إلى �سارع منزو حيث ينت�سر �لهدوء و�لليل ميتد ويغطي �حلياة، 
ال  ولهاثه  مت�ساعدة  �أنفا�سه  �ملتو��سل،  و�لرك�س  �لتعب  �أعياه  �أحمد،  توقف 
عن  وبعيد�  منزله،  عن  بعيد�  مرة  الأول  ر�أ�سه  و�سع  ر�سيف  وبجانب  يتوقف، 
من  �أقر�نه  من  عدد  �أ�سو�ت  على  ��ستيقظ  عميق.  نوم  يف  وم�سى  �أبيه،  يدي 
�الأطفال �لذين بدوؤو� ينت�سرون يف �ملكان كاأنهم �أ�سباح ت�سابق �سروق �ل�سم�س. 
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كانو� يتاأهبون جلولة جديدة من �لعمل. يجهزون ب�سائعهم �لزهيدة، ويرتبونها 
لبدء بيعها. كلما ��ستد بزوغ �ل�سم�س تز�يدت حركة �سري �ملركبات وت�ساعدت 
ورك�سهم  �أك��رث  �ملركبات  بني  �الأطفال  حركة  وكانت  �ملدينة،  يف  �ل�سو�ساء 
متو��ساًل، ومن بينهم �أحمد �لذي �أحمر وجه من �سدة �حلر، هناك يف �ملنزل 
�أقر�نه �الأكرث حظًا ما  كانت تقبع حقيبة �ملدر�سة، و�أبوه طريح �لفر��س. كان 
ز�لو� يف ف�سلهم �لدر��سي يتلقون تعليمهم، �أما �أحمد فقد وجد زمالء و�أ�سدقاء 
جدد� يخو�س معهم غمار حياة جديدة. كان �ليوم طويال ومتعبًا، حتى �أ�سفقت 
�ل�سم�س على �لطفولة فقررت �أن تذهب للمغيب. �نق�سى يوم رهيب من عمل 
�أحمد بني  �ل�سغري  �الأرجاء كان  �ن�سكب يف  �لذي  �ساق موؤمل، وو�سط �لظالم 
على  �الأرب��اح  يوزع  كان  و�الآخ��ر  �سيجارة،  يدخن  كان  �أحدهم  �جلدد،  �أقر�نه 
ويقب�س  فريف�سها،  �أحمد  على  �سيجارة  �أحدهم  يعر�س  �الآخرين،  �الأطفال 
�لنقود، ثم ياأخذ يف �لهرولة. ينادي عليه �الأطفال: »موعدنا يف �لغد ال تن�س!«. 
بعد رك�س متو��سل كان �ل�سغري �أحمد يتوقف عند �ل�سيدلية، حيث قام ب�سر�ء 
�الأدوية، لكن �لنقود مل تكف، فيقول �أحمد لل�سيديل: »�ساأح�سر �لباقي غدً�«، 

فيهز �ل�سيديل ر�أ�سه وي�سلمه �الأدوية.

يهرول باجتاه �ملنزل، وما �إن يدلف حتى يفاجاأ �أن �أباه غري موجود. يرمي 
�أبيه، ويخرج لكنه يف حرية ال يدري ما �لعمل، ظل و�قفا  �الأدوية على فر��س 
عند �لباب يف �نتظار عودة �أبيه، �ساهده رجل و�قرتب منه وهو ي�ساأل: »�أحمد 

ماذ� تنتظر هنا؟«.

�ل�سغري �أحمد: �نتظر �أبي �أن يعود.

�لرجل: �إنه يف �مل�ست�سفى منذ �ل�سباح.

�ل�سغري �أحمد: ماذ�.. �أبي يف �مل�ست�سفى؟!«

�لرجل: نعم فقد ��ستد عليه �ملر�س و�آالم يده، وطلب من �لفو�ل �أن يو�سله 
�إلى �مل�ست�سفى، �أمل تكن موجود�؟
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�ل�سغري �أحمد ياأخذ بالرك�س و�لهرولة.

م�سرعًا،  كان  �ل�سغري  لكن  �أحمد«،  »�أحمد..  وينادي:  به  ي�سرخ  و�لرجل 
تركه �لرجل و�ن�سرف. �أما �أحمد فقد كان يجول يف �ل�سو�رع و�لهو�ء يلفحه. 
ي�سري ودموعه تتفرق على وجنتيه، وبعد �أن �أعياه �لتعب توقف عند �أحد �ملحالت 

�لتجارية. �ساأل �لبائع: »�أين �أجد �مل�ست�سفى؟«

�لبائع من دون �أن يرفع نظره: �إنه بعيد من هنا، هل لديك �سيارة؟

هز �أحمد ر�أ�سه بالنفي، رفع �لبائع ر�أ�سه، وجد طفاًل يقف �أمامه!

�لبائع: ماذ� تريد من �مل�ست�سفى؟

�أحمد يجيب: ذهب �إليه �أبي �سباح �ليوم.

�لبائع وقد �سغل بالبيع مع زبون، يعود الأحمد قائال: ال �أعرف �أين �مل�ست�سفى 
هيا �ن�سرف.

وقال:  به  حلق  �لبائع  لكن  به،  حتيط  و�ل�سياع  �لذهول  وعالمات  يخرج 
�النتظار  ميكنك  رغبت  �إذ�  �مل�ست�سفى،  �إلى  �ساعة  بعد  �أو�سلك  �أن  »ميكنني 

هنا«، هز �أحمد ر�أ�سه باملو�فقة و�لفرح يتطاير من بني عينيه.

عليها  ثقل  م�سرتياتها  �م��ر�أة  ي�سلم  كان  وبينما  بامل�سرتين،  �لبائع  �ن�سغل 
حمل �الأكيا�س، فقالت للبائع: »هل ميكنك م�ساعدتي الإي�سال هذه �الأكيا�س �إلى 
�أو�سل هذه �الأكيا�س  �ل�سيارة؟«، فقال: »بالطبع«، و�سرخ باأحمد: »هيا �نه�س 
�إلى �سيارة هذه �ل�سيدة«. نه�س �ل�سغري م�سرعًا وحمل بع�س �الأكيا�س و�أو�سلها، 
ثم عاد وحمل دفعة �أخرى من ب�سائع �ل�سيدة �ملتبقية. وبعد �أن فرغ عاد وجل�س.

بعد برهة من �لزمن تقدم من �لبائع وقال: »�أمل يحن �لوقت لتو�سلني �إلى 
�مل�ست�سفى؟«. �سرخ به �لبائع: »تبًا لك هيا �غرب عن وجهي، لن �أو�سلك �أيها 

�للعني«. خرج �أحمد م�سرعا �إلى �ل�سارع.
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بعد �سري طويل جل�س بجانب �ساطئ �لبحر، كان �أحد �لعاملني يقوم ب�سو�ء 
�ل�سو�ء  نحو  ينظر  �أحمد  كان  للنا�س.  وبيعها  �لفطائر  و�إع��د�د  �للحم  بع�س 

با�ستمر�ر. توجه نحوه �لعامل ومد له ببع�س �لطعام.

�أحمد: كال �سكر�، �إنني �أريد �لذهاب �إلى �مل�ست�سفى.

�لعامل: �مل�ست�سفى ملاذ�؟ هل ت�سعر �أنك مري�س؟

�أحمد: �إن �أبي قد �أدخل �إليه و�أريد �لذهاب لروؤيته.

لك  و�ساأفكر  �لفطرية،  هذه  تناول  هيا  �أحمد:  بجانب  جل�س  وقد  �لعامل 
بطريقه �أو�سلك بها �إلى �مل�ست�سفى.

�أحمد: �سحيح؟

�لعامل: نعم �سحيح.

بيد  و�أم�سك  �ل�سغري،  حمله  باإغالق  �لعامل  قام  �لوقت  بع�س  م�سي  بعد 
�أحمد وذهب به �إلى �أحد �ل�سو�رع �لرئي�سية، حيث قام باإيقاف �سيارة �أجرة، 
وقال ل�سائقها: »هذ� �لطفل يريد �لذهاب �إلى �مل�ست�سفى من �أجل روؤية و�لده 

�لذي �أدخل هناك �ليوم، فهل ميكنك �أن تو�سله؟«.

�سائق �لتاك�سي: نعم

�لعامل: كم �ستاأخذ منه؟

�سائق �لتاك�سي ينظر نحو �أحمد وي�ساأل: كم معك من �لنقود �أيها �ل�سغري؟

�أحمد يهز ر�أ�سه بالنفي.

�لعامل يتدخل: �أنا من �سيدفع لك �أجرة �إي�ساله �إلى �مل�ست�سفى.

�أكرم  نف�سك  حت�سب  »هل  ويقول:  مرتفع  ب�سوت  ي�سحك  �لتاك�سي  �سائق 
مني؟ �أيها �لطفل �ركب �ل�سيارة«. قام �لعامل بحمل �أحمد وو�سعه يف �لتاك�سي. 
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وقال: »�طمئن �إن �أباك بخري، �طمئن«. هز �أحمد ر�أ�سه باالإيجاب، و�سع �لعامل 
يف جيب �أحمد ع�سرة رياالت.

يف �لطريق �ساأل �سائق �لتاك�سي: منذ متى وو�لدك يف �مل�ست�سفى؟

�أحمد: منذ �سباح �ليوم، جئت من �ملدر�سة ومل �أجده.

�سائق �لتاك�سي: ح�سنًا وملاذ� لي�ست �أمك �أو �أحد �إخوتك �لكبار من يو�سلك؟.

�أحمد: �أمي متوفاة ولي�س لدي �إخوة، �أنا و�أبي فقط.

�سائق �لتاك�سي: ينظر �إلى �أحمد ويهز ر�أ�سه بتاأثر.

عند مدخل �مل�ست�سفى توقف، ونزل �أحمد مهرواًل نحو �ملدخل، وترك باب 
�أيها  يطمئنك  »�هلل  ويقول:  وهو  �لباب  ليغلق  �ل�سائق  نزل  مفتوحًا،  �ل�سيارة 

�ل�سغري«.

�الأمن  رج��ال  �أح��د  قام  ما  و�سرعان  �مل�ست�سفى،  �أرج��اء  يعم  �لهدوء  كان 
باإيقاف �أحمد، �لذي بادره قائال: �إن �أبي هنا و�أريد روؤيته.

رجل �الأمن: هل �أبوك يعمل هنا؟

�أحمد: ال �إنه مري�س.

�لرجل: مري�س؟

�أحمد: نعم مري�س.

رجل �الأمن: تريد زيارته؟

�أحمد: نعم نعم.

رجل �الأمن: هذ� لي�س موعد� للزيارة، �ذهب �إلى �ملنزل وتعال يف �لغد يف 
موعد �لزيارة، ورمبا �أتركك تدخل على �لرغم من �سغر �سنك.

�أحمد: �أريد روؤية �أبي، )ثم بكى(.
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رجل �الأمن: �أين �أمك؟

�أحمد: �أمي متوفاة، ولي�س يل �إال �أبي، �أريد �أن �أر�ه فقط.

رجل �الأمن: ح�سنا ما هو ��سم �أبيك؟

�أحمد يخربه باال�سم.

�لرجل ياأخذ �أحمد �إلى مكتب ويبحث عن �ال�سم، ثم ي�سعد به �إلى �لدور 
�ملر�سى.  فيها عدد من  يجل�س  كان  �لغرف، حيث  �إحدى  �إلى  ويدخله  �لتا�سع 
وهو  �الأب  و��ستيقظ  �سدره،  على  بنف�سه  فاألقى  نائم،  وهو  �أباه  �أحمد  �ساهد 
يقول: »�سغريي �أحمد، �حلمد هلل �أنني �ساهدتك. �أ�أنت بخري يا �سغريي؟ لقد 

كنت �أحلم بك، �آ�سف يا �سغريي، �آ�سف جد�«..

�أحمد مي�سح دموعه ويجيب �أباه: �طمئن يا �أبي �إنني بخري.

�إحدى �ملمر�سات تقرتب من رجل �الأمن وتقول له: هل هذ� هو �بنه؟

رجل �الأمن: نعم... كما يبدو

�ملمر�سة: لقد كان يهذي وينادي: »�سغريي �أحمد �سي�سيع.. �أريد �أحمد«، 
منذ �ل�سباح.

رجل �الأمن يهز ر�أ�سه: �إنه �أحمد... �إذً�!

�مل�ست�سفى، حيث  �أبيه، فغادر وبقي بجانب  �أن ميكث مع  ُي�سمح الأحمد  مل 
�لتف على نف�سه وجعل يبكي حتى نام.

�أحمد،  نه�س  �الأرج��اء،  �أنو�رها على  بال�سروق، متد  �ل�سم�س  �أ�سعة  بد�أت   
وتوجه �إلى �مل�ست�سفى، حيث ��ستوقفه رجل �أمن �آخر، ومنعه من �لدخول ب�سلف 
وعنف. مالب�س �أحمد مت�سخة وخد�ه مت�سخان. كان �أحمد يقول: »�إن �أبي هنا 

�أريد �الطمئنان عليه«، فلم يرد عليه رجل �الأمن، �أو حتى يلتفت �إليه.

بقي �أمام �ملدخل �لرئي�سي للم�ست�سفى، ينظر �إليه من بعيد، ثم جاء مهرواًل 
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م�سرعًا متوجهًا �إلى د�خل �مل�ست�سفى، وحار�س �الأمن ي�سرخ به: »�أيها �ل�سقي 
عد �إلى هنا«، و�أحمد يعدو بني �أق�سام �مل�ست�سفى، ثم ي�سعد �لدرج حتى �لدور 
�لتا�سع، �أعياه �لتعب متاما، وعندما و�سل �إلى �لغرفة �ملوجود فيها و�لده، ده�س 
�لغرفة:  �أباه  ي�سارك  �أحد �ملر�سى ممن كان  �ل�سرير خاليًا! قال  عندما وجد 

»هل �أنت �بنه؟«

هز �أحمد ر�أ�سه باالإيجاب وهو و�قف �أمام �سرير و�لده.

�لتي  �لثانية  �مل��رة  �إنها  �لعمليات،  غرفة  �إل��ى  �أب��اك  �أخ��ذو�  لقد  �ملري�س: 
يجرون له عملية.

�قرتب منه �أحمد و�ساأل: �لعملية �لثانية؟

�إلى  �متدت  �لغرغرينا  �أن  �كت�سفو�  ثم  �أ�سابعه،  برتت  فقد  نعم  �ملري�س: 
�ساعد �ليد كله.

مري�س �آخر قال: لي�ست هذه �مل�سكلة، �إن �أبا �أحمد م�ساب بال�سكري، ومل 
ينتبهو�، وقد �أجرو� �لعملية له من دون مر�عاة �أنه مري�س بال�سكر!

به  ��سطدمت  �لغرفة،  من  و�نك�سار  بهدوء  خرج  دموعه،  �ن�سكبت  �أحمد 
�إلى  بالو�سول  �ملتطفل  لهذ�  �سمح  �لذي  »من  ف�سرخت:  �ملمر�سات،  �إح��دى 

هنا؟«. وت�سمك بيده وتوؤنبه وت�ستمه.

�للعني  �أيها  يدي  وقعت يف  �أخري�  وقال:  �الأمن  رجل  و�سل  �الأثناء  يف هذه 
�ل�سقي.

�أم�سكه وجره بيده وهو ي�سحبه، �ساهدت طبيبة طريقة تعامل رجل �الأمن 
�لقا�سية، ف�سرخت يف وجهه: ماذ� تفعل �إنه طفل هيا �تركه.

كما  �لطعام  �أجل  �مل�ست�سفى عنوة، من  �إلى  ودخل  �إنه هارب  �الأمن:  رجل 
تعلمني، وكما يفعل ع�سر�ت �الأطفال �مل�سردين.
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�أحمد يهز ر�أ�سه بالنفي و�لدموع تن�سكب على خديه.

تريد  هل  جائع؟  �أن��ت  هل  وت�ساأله:  دموعه  ومت�سح  منه  تقرتب  �لطبيبة 
طعامًا؟

�أحمد: كال... �أريد روؤية �أبي.

�لطبيبة وهي تنظر �إلى رجل �الأمن: و�أين هو �أبوك �أيها �ل�سغري �لو�سيم؟

�أحمد: لقد كان يف تلك �لغرفة.

�لطبيبة تفتح عينيها بذهول وت�ساأل: هل ��سمك �أحمد؟

�أحمد كان مي�سح دموعه وهو يقول: نعم. )بتعب و�إرهاق(.

ثم  �ن�سرف.  �سيئا؟ هيا  تريد  وتقول: هل  �الأمن  �إلى رجل  تنظر  �لطبيبة 
مت�سك بيد �ل�سغري �أحمد وتدخله �إلى مكتبها وتطلب منه �جللو�س و�النتظار.

�أحمد: هل �ستح�سرين �أبي؟

لك  �ساأح�سر  تقول:  وهي  وتن�سرف  وتبت�سم..  �أحمد  نحو  تنظر  �لطبية 
طعامًا �أريدك �أن تتناوله �أوال، مفهوم؟

 �أحمد يهز ر�أ�سه باالإيجاب.

�سهام  »طبيبة  لها:  ويقول  �الأطباء  �أحد  يلتقيها  م�سرعة.  �لطبيبة  تخرج 
�سباح �خلري.. ماذ� هناك، ملاذ� تبدين متوترة؟«.

�لطبيبة �سهام: �سباح �خلري دكتور خالد، �أرجوك تعال معي فورً�.

�لدكتور خالد: خري �إن �ساء �هلل...!

�لطبيبة �سهام وهي ت�سري ومعها �لدكتور خالد تدخل �إلى مكتب مدير عام 
�سعادة  يا  ملح  �أمر  هناك  �مل�ست�سفى:  مدير  تخاطب  وهي  وتقول  �مل�ست�سفى، 

�لدكتور، يجب �أن تطلع عليه فور�.
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مدير �مل�ست�سفى: ماذ� هناك؟

متاأخر  وق��ت  يف  عملية  له  �أجرينا  �ل��ذي  �مل�سن  �لرجل  �سهام:  �لطبيبة 
�لبارحة.

مدير �مل�ست�سفى: من هذ� �لرجل؟ ال �أذكره؟

�لدكتور خالد: هل تق�سدين �لرجل �لذي عانى من �لغرغرينا وم�ساعفات 
�ل�سكر �أثناء �لعملية؟.

�لطبيبة �سهام: نعم هو..

مدير �مل�ست�سفى: نعم نعم، تذكرته...

�لطبيبة �سهام: �سيدي �بنه هنا وي�ساأل عن �أبيه!

�لدكتور خالد: ماذ�؟ �بنه!

مدير �مل�ست�سفى: �بنه؟... وماذ� قلِت له؟

�لطبيبة �سهام: مل �أقل �سيئا.. ماذ� ع�ساي �أن �أقول...!

�لدكتور خالد: هذه م�سكلة...

�لقانوين  �مل�ست�سار  يح�سر  حتى  �سيء  �أي  له  تقويل  ال  �مل�ست�سفى:  مدير 
للم�ست�سفى، ويكون معكم �أثناء �حلديث، هل كالمي و��سح؟ ال �أريد �أن يلتقي 
باملر�سى �الآخرين �لذين كانو� مع �أبيه يف �لغرفة نف�سها، بل حتى مع �لعاملني 

يف �مل�ست�سفى، ال �أريده �أن يلتقي باأحد.

�لطبيبة �سهام ت�سحك با�ستهز�ء وهي تقول: �سيدي �إن هذ� �البن - �لذي 
ي�ساأل عن �أبيه - جمرد طفل مل يتجاوز �لثامنة من �لعمر.

�لدكتور خالد: ماذ�.. طفل؟!

مدير �مل�ست�سفى: طفل يف �لثامنة ؟! وي�سحك �سحكة مدوية.. جميل.. هذ� 
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�خلوف كله من �أجل طفل!

�لطبيبة �سهام: �سيدي ماذ� �أقول له؟ �إنه ينتظر روؤية �أبيه.

مدير �مل�ست�سفى: �أخربيه �أن �أباه ذهب �إلى �جلحيم.. ماذ� تقولني! قويل �إن 
�أباه تويف، و�إننا �سنقوم بتحمل تكاليف دفنه، تقدير� لظروفهم �ملادية �ل�سعبة.
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1

�ل���ذي جمعن���ا هو كل �س���يء.. �لتقينا، حتدثن���ا، نظرنا، �سحكن���ا، �سربنا، 
ث���م ذهبن��ا.. لكن �حل���ب �أخطاأ �ملك����ان. الأن �حل���ب خمتل���ف عن جمي��ع ه��ذه 
�الأل�����و�ن، جمعتنا رغبة.. لهف���ة.. جموح.. و�ندفاع... كل من���ا �عتقد �أنه وجد 
�سالت���ه، ويف �حلقيق������ة مل نك������ن �إال كائنات حزينة، تائه��ة، تنظ���ر �إلى �الأيام 
ومروره�����ا بقل���ق وخوف وتردد. كن���ا يف �نتظار طويل �أن جن���د مكانا جميال �أو 
م�ساح���ة ق�سي���ة �أو �سفح���ا �سغريً� منزوي���ًا، �أو و�دي���ًا عميقًا �سحيق���ًا، �أن جند 
�حلب.. ظننا �أنه يولد هكذ�. قلنا �إنه ياأتي بعفوية. �أق�سمنا �أنه يغمرنا، بكينا.. 
�سرخن���ا.. تاأملنا.. مرة �أخ���رى مل يكن �حلب منذ حقبة. �أ�س���األ ما �حلب �إذً�؟ 
تنهم���ر �الإجاب���ات، وتتع���دد �الآر�ء، وتكرث �لكلم���ات و�الأ�سع���ار، و�أبقى من دون 
معرفة بال�سبب! متاما كما �أبدو �ليوم وحيد�، م�سكونا باخلوف، و�الأمل و�لرتدد، 

و�أي�سا �لرهاب!...

الـــحــــب
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2

ر�أ�سي  على  تت�ساقط  �لتعجب  عالمات  كانت  حتبني..  �إنها  بثقة  قالت 
كاملطر.. لكنها �أق�سمت.. �سدقتها.. ثم �ختفت!

3

هل توؤمنون باحلب من �أول نظرة؟ �أمل ي�سبح كاالأ�سطورة �خلر�فية، �لتي 
ن�سمعها وتعجبنا ون�سدقها، لكننا يف قر�ر�ت �أنف�سنا ندرك �أنها كذبة.. ال �أكرث.

4

على �لرغم من حبي لها، �إال �أنها ع�سقت �آخر! �مل�سكلة �أين عندما قررت 
�البتعاد عنها، ذهب �سغاري معها.. فبقيت وحيد�.

5

نحتاج  ال  مطلقة،  عد�لة  �حلب  يف  مت�ساوية،  �مل�سافات  ت�سبح  �حلب  يف 
وال  �لعاطفية،  �لعالقة  تنظم  لت�سريعات  نحتاج  وال  �لرجل،  �أو  �مل��ر�أة  حلقوق 

للعالقة �ملادية، يف �حلب كل �سيء م�ساع، وكل �سيء رخي�س �إال �حلبيب.

6

يف �حلب �حلاجة متبادلة، ويف �للحظة نف�سها ال حاجة لالإف�ساح عنها..
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�لقطط  م�سابقة  حدَّ  معاناته  يف  و�سل  �ل��ذي  �الإن�سان  ذلك  يفكر  مب��اذ�   
على مز�بل �ملدينة؟!.. ومناف�ستها على حاويات �لقمامة �ملنت�سرة يف �الأرجاء 

و�لطرق؟!

وما  وغاياته؟..  بطموحه  يقف  و�أي��ن  �ملعدم؟..  �ملهموم  هذ�  يفكر  مباذ� 
تطلعاته للم�ستقبل؟.. وكيف ينظر للحياة؟.. بل ما فل�سفته عن �لوجود؟.. كيف 

يرى نف�سه و�الآخرين؟.. �أتر�ه غا�سبًا حزينًا؟.. خائفًا �أم مري�سًا؟

ماذ� لو �قرتبنا منه فوجدناه يبت�سم!.. فنت�ساءل هل تعك�س هذه �البت�سامة 
�سعادته؟... ثم ما نلبث �أن نكت�سف �سر هذه �البت�سامة �ل�سفر�ء، و�أنها جمرد 

متهيد ب�سيط ومتو��سع قبل �أن يبد�أ يف ��ستجد�ء بع�س �لنقود منك!

هذه  �إل��ى  �الإن�سان  و�سل  مل��اذ�  �أخ��رى..  مرة  ت�ساوؤالتك  نزف  يتو��سل  ثم 

ال�صقوط املريع !!
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القيمة الدونية؟! بل كيف تدرج يف ال�سقوط املريع حتى و�سل اإلى هذا املكان 
�ملهني؟! �لذي فيه ي�سارك �لقطط و�لكالب و�لفئر�ن �سبل عي�سها وطرقها؟!

 عندما ن�ساهد �إن�سانا ينقب يف �لقمامة بحثا عن طعام ال بد �أن نحرتمه، ال 
بد �أن يدعونا هذ� �مل�سهد لنتذكر كم هي ثمينة �حلياة، فاالإن�سان يبذل جهده 
�لهروب حتى عن  �إنه  و�أنفته،  للمحافظة عليها مهما كلفه �الأمر، من كر�مته 

تلك �للحظات �لتي ن�سعر خاللها بنغز�ت �جلوع و�حلاجة للطعام.

�أما كيف �أو ملاذ�.. يعي�س �الإن�سان مثل هذه �حلياة �لو�سيعة؟ فهو �ل�سوؤ�ل 
�لذي �سن�سيع يف �أتونه بالتربير و�لتف�سري و�لتعليل، ثم �سنختلف على �لتقييم 
لكن  معظمها!..  �أو  �الأ�سباب  بجميع  �الإن�سان  هذ�  �أي�سا  و�سرنمي  و�لنتائج، 
تز�ل  ما  كانت  �إذ�  قلوبنا،  ن�ساأل  �أن  ميكن  �ملتوح�سة  �حلالة  لهذه  �خت�سار� 
�إذ� كانت ما تز�ل على قيد �حلياة؟  ن�ساأل �سمائرنا  تنب�س باحلياة و�حلب؟ 
لعلها  و�خل��ري؟  �لطهر  من  ف�ساء  يف  حتلق  تز�ل  ما  كانت  �إذ�  �أرو�حنا  ن�ساأل 
�أ�سدق.. �أبلغ.. و�أو�سح.... يف �الإجابة!!.. بقي فقط �سوؤ�ل �أخري وب�سيط.. يا 
ُترى َمن �ملعذبون يف �الأر�س؟ �أهم �أولئك �ملتكد�سون يف �لطرقات، �ملنت�سرون 

يف �لزو�يا و�الأماكن �ملهملة؟.. �أم هم �ل�سائرون باأنانية وقلوب ال ت�سغي؟!
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 عند ميالد »روزفلت« قالت �أمه �سارخة: »�سيكون رئي�س �الأمة«.. وعندما 
دوت �سرخات �لطفل »ريجان« قال �الأب هاتفا: »�سيكون رئي�سًا لل�سعب«..

 عند ميالد طفل �آخر يف مكان �آخر، �أ�سمى �أمنية �أن جند قوته.. عالجه.. 
بثالثة  وظيفة  �لعظيم  �ملجد  ثم  لقبوله يف �جلامعة..  »و��سطة«  ثم  وتعليمه.. 

�آالف ريال!!

ميـــــــالد
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ويٌل للموت �ملختال على �أحز�ننا �لدفينة

وللكر�هية �ملرتب�سة بقلوبنا �خلائفة..

بل لعذ�بات �الإن�سان و�أوجاعه

الأنينه و�أمله

خلوفه وتردده..

ولليل يكتنف �ملعذبني

ول�سم�س تلهب �مل�ساكني..

ويل لكل �الأمور �ل�سود�ء

لالآالم �ملروية بدماء �الأبرياء

ولدموع �لكهولة و�لطفولة على حد �ل�سو�ء

ولالأر�س �لتي تنبت �الأ�سو�ك وتنام فيها �لورود!

ويـــــــُل
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خرج �الأمل يف يوم وتاأخر يف �لعودة.. فذهبت �ل�سعادة لتبحث عنه، لكنها 
هي �أي�سا مل تعد. عندها مل يتمكن �حلب من �أن يظل منتظر� معي فهاجر.

 متاأكد باأنني �أو�سدت �الأبو�ب، و�أغلقت �لنو�فذ، و�أطفاأت �الأنو�ر، و�أحكمت 
�ملكان يف يدي.. وعلى �لرغم من هذ� ل�ست متاأكد� كيف �أمنع �لروح من �للحاق 

بهم!!

كـيـف !!
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 جاءت �إلى هذ� �ملكان بعد �سر�ع د�خل نف�سها، �إثر �ملخاوف �ملرت�كمة يف 
وجد�نها �مل�سطرب من نظرة �ملجتمع وما �سيقال عنها، وبني حقها يف �لبقاء، 
كونها �إن�سانة تناهى �إلى �سمعها يف يوم من �الأيام �أن لها حقوقا ال تختلف عن 
�أي كائن �آخر ينعم وي�سعد يف هذ� �ملجتمع، ن�سيت لربهة من �لزمن �أن مو�نعه 

�سممت وفق تفوق �لعرق �ملذكر.

�الأمن، م�سطربة وخائفة و�سوتها يرجتف،  �أمام رجل   كانت، وهي تقف 
زوج��ي؟!«..  �أ�سكو  �أن  »�أري��د  تقول:  �ملوؤل�م.  وجودها  م�ساحات  يغطي  و�لوجل 
ت�سجعت �أي�سا وقامت ترفع ر�أ�سها لتجد �لذهول قد متلك رجل �الأمن �لذي رد 
عليها بحدة: »زوجك !!«، ث�م �أخذ يف �ل�سحك وهو ي�ساألها: »ما �لذي �أخرجك 

من منزلك يف هذه �ل�ساعة �ملتاأخرة من �لليل؟«.

العلقم املرير !
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خفوت  من  �ملديدة  و�ل�سنو�ت  �لطويلة،  ��ست�سالمها  عاد�ت  تكافح  كانت   
�سوتها، وهي تهم برفعه لتجيب مق�سمة برب �الأرباب، ومكور �لليل على �لنهار، 
وخالق �جلن و�الإن�سان، �إنها ما خرجت �إال الأنها �سعرت �أن زوجها جتاوز مرحلة 
�الإهانة و�ل�ستم و�لتحقري و�ل�سرب �مل�ستمر لها، �إلى حماولة قتلها.. و�إنها ما 
خرجت �إال خوفا من »�ملوت«، الأنه هو �لعلقم �ملرير �لذي مل تتذوقه حتى �الآن!
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�لق�سوى،  �ل�سرعة  بتلك  �أطفايل  وحاجات  �أغر��سي  �أمللم  و�أنا  �أعلم،  مل   
خوفا من تعر�سي ملزيد من �ل�سرب على يد زوجي، مل �أعلم يف تلك �ل�ساعة 
�إنها  بل  �ملنزل،  من  بخروجي  لتنتهي  تكن  مل  ماأ�ساتي  �أن  �لليل  من  �ملتاأخرة 

لتوها بد�أت.

لكن �ملرعب كان جهلي بحقيقة و�سعي كامر�أة و�سط جمتمعي، فعلى �لرغم 
�إنني جهلت متاما  �إال  �أمام ��سمي،  �أعي�س حبور� لو�سع لقب دكتورة  �أنني  من 

جو�نب �أخرى حمزنة جد�!

ففي تلك �للحظات �لع�سيبة، مل يكن هٌمي �لثاأر لكر�متي من هذ� �لزوج 
�لذي �عتدى علي، �أو �لتفكري يف �لطريقة �ملثلى لرفع دعوى ق�سائية تن�سفني 

وتعٌو�سني عن كر�متي �لتي �أريقت، و�إن�سانيتي �لتي طحنت.

جمرد دكتورة!
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م�سغولة  كنت  بل  تفكريي،  حد  �أو  علمي  مبلغ  ه��ذ�  يكن  مل  ك��ال..  ك��ال.. 
�لتفكري يف �أين �أذهب و�أ�سرتي ت�سكن مدينة �أخرى؟ وملن �أجلاأ خالل �ساعات 
هذ� �لليل! كانت مطالبي ب�سيطة جد�، تتلخ�س مبكان يحتويني و�أطفايل حتى 
�نبالج �أ�سو�ء �ل�سباح، فاأنا �أعلم �أن �أق�سام �ل�سرطة جميعها ت�سج بالرجال، 
و�أنها غري مهياأة ملبيتي و�سغاري، وكذلك لن يتم �إ�سكاين يف �أي فندق �أو �سقة 

مفرو�سة من دون �إذن هذ� �لرجل �لذي قذف بي �إلى �ل�سارع.

فاإنه �سيعرف  �أي ق�سم �سرطة  �إلى  لو ذهبت  �أنني  �أعلم  وقبل هذ� وبعده، 
��سمي و��سم عائلتي ومن�سبي �لوظيفي، وهو ما �أحاول �أن �أتالفاه، فقد ن�ساأت 
�أ�سرية �خلوف من كالم �لنا�س، ثم �أي�سا ماذ� قد يحدث يف ق�سم �ل�سرطة؟ 
باأن  عليه  تعهد  �أخذ  ويتم  بزوجي،  �أو  باملعروف،  �الأمر  بهيئة  �الت�سال  �سيتم 

يرتكني �أنام تلك �لليلة يف منزيل من دون �أن يوؤذيني.

يف تلك �للحظات �سعرت �أنني بت م�سكلة يف جمتمعي، بل وعبئا ثقيال!

نابية  لكلمة  �لدر�ما  �أتعر�س خالل هذه  �أن  �أحدثكم عن �حتماالت  �أنا مل 
من �إن�سان غبي، �أو حركة طائ�سة من �إن�سان �أحمق، لكنني ما �أز�ل �أذكر تلك 
عروقي  يف  �الطمئنان  وي�سكب  ي�ستتها  مل  و�الأمل،  باخلوف  �ملحملة  �للحظات 
�إال عندما بد�أت �الأ�سو�ت تتعالى لتقطع �سمت �لقلوب و�سكون �ملكان، وعتمة 
�إلى  ر�أ�سي  رفعت  بالتحديد  �للحظة  تلك  يف  �لفجر.  ل�سالة  تنادي  �لظالم 
وقلة  قوتي  �سعف  �إليك  �أ�سكو  �إنني  »�للهم  وقلت:  وثقة،  �عتز�ز  بكل  �ل�سماء 

حيلتي وهو�ين على �لنا�س«.
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 تعودنا على �جلوع، تعودنا على �أ�سو�ت �لبطن �خلايل من �لطعام، تعودنا 
على قر�سات �جلوع ونغز�ته و�آالمه، كنا نبكي ونحن �سغار، لكننا �ليوم �أقوى، 

�أعتدنا على �لطعام �لقليل، وتدربت �أبد�ننا على هذه �حلال.

تع�سف  تعد  ومل  �أ�سلب..  �أ�سبحنا  �أك���رث..  كربنا  �حل��زن،  يغطينا  ك��ان 
بروؤو�سنا �الأوجاع، مل تعد عيوننا تتوه يف رحاب �ملكان.

كربنا ومل يهدنا �جلوع، ومل ن�سعر بالفقر، مل نفكر يف �أي يوم �أننا �سنموت 
ب�سبب �سح �لطعام.

�جلوع بالن�سبة لنا: حال �عتدناه.. وقدر ع�سناه.. و�أمل �ألفناه.. فلم نر�هن 
�أ�سبحنا  �أننا  �سحيح  �الإن�سان..  �أخ��الق  عن  نبحث  �أو  �الأوق��ات..  نز�هة  على 
م�سدوهني �أكرث بالبحث �مل�سني عن لقمة �لعي�س، �أم�ست �أكرب همومنا م�ساهدة 

مهانون جائعون!
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مل  �جلوع  فاإن  هذ�  من  �لرغم  وعلى  �سر�خهم.  و�سماع  �أمل��ا،  يتلوون  �سغارنا 
و�أرو�حنا. �جلوع  عقولنا  على حتطيم  يقو  ومل  و�أملها،  قلوبنا حبها  يك�سر يف 
بالن�سبة لنا كان حالة �سرمدية �عتيادية. طبيعي �أن تكون �إن�سانا جائعا، ومن 
غري �ملعقول �أن يوجد �إن�سان ميالأ بطنه بالطعام و�لغذ�ء، حتى �لتفكري بوجود 
�إن�سان ياأكل حتى يتخم كان تفكري� جنونيا. تعاي�سنا مع حافة و�هنة قريبة من 

�ملوت، لكننا مل منت!.. كنا ن�سحك.. نبت�سم.. ونعمل...

�أن  هو  للحيو�نات!  م�سابها  تكون  �أن  وهو  عاملنا،  �سيئ جيد يف  حتى ظهر 
تقرتب من طبيعة احليوانات، هبوط نحو درجة ارتقاها الإن�سان منذ الع�سر 

�حلجري.

�الإهانة  روحك.  تدمر  �إح�سا�سك.  ت�سرب  ف��وؤ�دك،  تدك  عنيفة  حالة  هي 
بجوعك  �رت�سى  �لذي  �أخ��وك  �إنه  تبكي،  تنهار..  �لقاع..  �إلى  بك  حتط  �لتي 
جائعون..  »مهانون  تقول:  ��ستغر�با..  ذهوال..  ت�سرخ  �ليوم.  يهينك  باالأم�س 

مهانون وجائعون.. مهانون جائعون«.

 كلما ز�د فقر �الإن�سان ز�دت حاجته لالحرت�م...
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 ما تز�ل كثري من �حلقائق يف دنيانا مل تعرتف بالطبقية و�لتفا�سل بني 
�لب�سر، �لذي �أ�س�سنا له، وبالتايل �ألغينا قيمنا ومفاهيمنا �جلميلة عن �الإن�سان 

�لو�حد.

�أقول �إنه ما تز�ل هناك حقائق ثابتة مل تتغري �أو مل تتبدل يف عاملنا �ملعا�سر، 
ولهذ� كانت بعيدة عن نزقنا وعن �أنانيتنا. هذه �حلقائق �لتي ال متيز بني �لب�سر 

وال تف�سل جن�سا على �آخر، �أو حتب لونًا �أكرث من لون.

وعمقه..  ونزفه..  �مل��وت..  حقيقة  و�أهمها:  �حلقائق  هذه  �أب��رز  من  لعل 
وقوته، فاملوت جامد من دون م�ساعر، فهو ال يتاأثر بالعظيم، وال يتعاطف مع 
�لو�سيع، وال ي�سفق على �لفقري، وال يرجو ر�سا �لغني �أو �الأمري، فاملوت ق�سة 
قدمية موجعة يف م�سرية �الإن�سان، �إال �أنه، وعلى �لرغم من هذ�، عادل ي�سفع 

قمة العدالة !
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كل �إن�سان بال هو�دة، فال يجامل �أو يوؤجل قر�ر�ته �أو يبطئ م�سريه، �أو يوؤخر 
مهمته، فهو ينظر �إلينا نحن �لب�سر - كل �لب�سر- نظرة و�حدة، بال متييز �أو 
تعقيد �أو تدقيق، فهو يقوم مبهمته ب�سهولة وبب�ساطة متناهية، �سو�ء �أكان �لذي 
بني يديه نبيال �أم م�سكينًا، �أم كان �لذي بني يديه �سريفا �أو حقريً�، �أو كان �لذي 

بني يديه كبريً� �أو �سغريً�.

ويف �ملوت، تتمثل لنا قمة �مل�ساو�ة وقمة �لعد�لة، فاالإن�سان �ملري�س قبل دنو 
حلظاته، يهرول يف �سعي حثيث حقيقي بعيد� منه، فهو يطلب �لعالج يف كربى 
�لطبقات  جميع  �ل�سعي  هذ�  يف  وتت�ساوى  وموقع،  مكان  �أي  ويف  �مل�ست�سفيات، 
تفا�سل  �ل�سعي  هذ�  ي�سوب  �أن��ه  �حل��زن  ويجلب  له  يوؤ�سف  و�ل��ذي  �الإن�سانية، 
ومتييز، فاأ�سخا�س يلقون عالجا مميز�، و�آخرون يلقون �إهماال غريبا، و�لبع�س 
ال يلقون �سيئا نهائيا، ولكن حقيقة �الأمل عن �ملر�س بالغة وال ترحم �جلميع، 
�أو  ل��الأمل،  م�سكن  معها  ينفع  ال  �ساملة  حقيقة  �أي�سا  �ملحتوم  �الأج��ل  وحلظات 

موؤجل للوجع.. و�جلميع ي�سلك �لطريق �حلتمي.

ليت  �مل�ست�سفيات،  يف  وو��سطاتنا  حم�سوبيتنا  عن  نتخلى  �الأقل  على  ليتنا 
بع�سنا يعامل بع�سنا �الآخر، على �الأقل، يف تلك �ملو�قع مب�ساو�ة وعد�لة مطلقة، 

الأن �جلميع يف ذلك �ملكان طلبو� �سيئا و�حد� فقط!
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م�سى يوم

ثم جاء �الآخر

و�سار �لثالث بتثاقل

و�أرهقني يوم منت�سف �الأ�سبوع

ثم �سربت علقم �النتظار يف �ليوم �خلام�س

وبكيت.. بكيت.. �ليوم �ل�ساد�س

وهذ� �أنا �أهذي يف �ل�سابع �ملوح�س.

اأيــــــــام
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 كنت �أحمل بني يدي �سغريتي �سارة، و�أ�سعر �أنني م�ستت �النتباه و�لت�سرف، 
كل ما يحيط بي �سجيج �ملدرعات، و�أزيز �لطائر�ت و�أ�سو�ت �لطلقات. مل يبق 
من منزيل �سوى هذه �لغرفة �لتي ت�سدعت جدر�نها. كانت �سارة تبكي ب�سدة 
بعد �أن و�سعتها على �الأريكة �حلمر�ء �ملهرتئة، �لقابعة يف ز�وية �لغرفة �ملهددة 
ف�ساهدت  �خرتقته،  قذيفة  �إثر  �حلائط  يف  فتحة  من  �أنظر  جعلت  باالنهيار. 
جموعا من �جلند يف حركة د�ئبة متو��سلة يحيطون مبنزيل، وقد غد� جزوؤه 
�للعينة  فوهاتها  ت�سويب  تو��سل  تز�ل  ما  و�ملدرعات  عني،  بعد  ركاما  �الأكرب 
باجتاهي. مل �أعرف �سببا لق�سوتهم!.. �أو كيف �أت�سرف الإفهامهم �أنني �إن�سان 
م�سامل جد� جد�!.. �ل�سور �ملوؤملة ترت�ق�س يف خميلتي. ذهني يكاد ينفجر من 
�لتفكري �ل�سريع، فال �أعلم ما هو م�سري زوجتي �حلبيبة و�بني �لكبري قي�س، 
على  �ملنزل  �أرك��ان  هدم  قبل  �لفر�ر  من  متكنو�  وهل  �أجمد!  �ل�سغري  وطفلي 

بيد ال�صيطان !!
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روؤو�سهم وهم نيام؟.. هل كان حظهم �أف�سل حاال مني ومن �سارة؟.. �أم �إين 
وطفلتي �ملحظوظان حتى �الآن، على �لرغم من �حل�سار �لذي يحيط بنا منذ 

�ساعات؟

�أن �الأر�س   يعود يغطي هدير �سوت طائرة حربية لعينة �الأجو�ء، فاأ�سعر 
متيد بي، و�أ�سمع �سر�خ �سغريتي �سارة يتعالى. �أقطع تفكريي �لرتيب �حلزين 
�ملليء باملخاوف و�لظنون، و�أحملها الأ�سمها �إلى �سدري بحنان بالغ. لعلي كنت 
�أن�سد بني �أ�سالعها �لرطبة بع�س �الأمن و�ل�سالم. �جتهت �إلى �لباب، فتحته 
بوهن وتردد كبريين.. ميلتئ قلبي باخلوف.. فاأتوقف.. �إن قدمي ال تقوى على 
�حلركة من �سدة هلعي، �سعرت بيد �سغريتي �سارة وهي تتلم�س وجهي.. �أنزلت 
نظر�تي نحوها.. الأجد وجها طفوليًا بريئا ي�سع منه �لبيا�س و�سحكات طاهرة 
�لدنيا  �سعادة  �للحظات  تلك  وكاأنها حوت يف  �ل�سالح،  �أرجاء �سو�ساء  تغطي 

باأ�سرها.

رجعت �أ�سمها �إلى �سدري �لالهث �ملت�ساعدة منه زفر�ت �ساخنة. رفعت 
وقد  باحلائط  معلقة  كانت  م��ر�آة  ف�ساهدت  �ليمني،  باجتاه  ونظرت  ر�أ�سي 
ت�ساقطت �أجز�وؤها، ومل تتبق �إال قطعة �سغرية منها. ر�أيت وجهي من خاللها، 
فازد�د هلعي، فقد كانت عيوين مت�سعة، و�لعرق يت�سبب من جبيني. عندها 
�أرجعت �سغريتي �حلبيبة �سارة عند تلك �لز�وية، حيث �أجل�ستها على �الأريكة، 
وتقدمت باجتاه �لباب مرة �أخرى، فعادت �ل�سغرية للبكاء و�ل�سر�خ. نظرت 
�ملتو��سلة  �لنظر�ت  �لباب �خلارجية، فقطع هذه  �أقف على عتبات  و�أنا  �إليها 
�ملحملة باخل�سية عليها و�حلب، �سوت بلغة مك�سرة: »�أرفخ« �أرفع يديك وتقدم.. 
و��سلت �مل�سري وقد غطاين �خلوف على �سغريتي، وم�سري عائلتي، وحالة �لذل 
و�لهو�ن �لتي تك�سوين. �سوبت نظر�تي �إلى �سارة مرة �أخرى، وكان �سوقي لها 
وجهها،  �حمر  وقد  بحرقة  تبكي  تز�ل  ما  فوجدتها  �للحظات،  كل  يف  يتز�يد 
و�لدموع تغطي هذ� �لوجه �لطفويل. �أعدت نظري نحو جمموعة من �ملدرعات 
�لتي تقف �أمامي.، لكنني �سمعت طلقة نارية. وللحظات �سعرت بربودة جتتاح 
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�إلى �الأر�س، ويا للهول! كنت متجها  �سدري وتنت�سر نحو كامل كياين. نظرت 
�أهبط جاثيا على ركبتي وغبار �ملكان يتطاير من حويل،  لها، فجاأة وجدتني 
رفعت ر�أ�سي �أحاول �أن �ألوي عنقي مل�ساهدة �سغريتي �سارة. مل �أ�ستطع. �سعرت 
ب�سيء �ساخن على فمي. رفعت يدي �أتلم�سه ف�سعرت بلزوجته �ل�ساخنة، لكنني 
مل �أميز لونه. كل �الألو�ن تد�خلت يف عيوين، والأول مرة �أجد �لوجود جتتاحه 
�لقتامة بهذه �ل�سرعة. كان �ل�سوء يرت�جع ويتال�سى، و�لظلمة تنت�سر ب�سرعة. 
�أنزلت ر�أ�سي لالأ�سفل قليال ف�ساهدت �سدري وقد غطي بالدماء. حاولت مرة 
�أخرى �أن �أنظر �إلى �خللف الأ�ساهد �سغريتي �حلبيبة �سارة.. الآخر مرة.. الآخر 
مرة.. كان مطلبي ب�سيطا.. متو��سعا.. وكنت حزينا بحجم �سوقها �ملت�ساعد 
روحي  م�ساحة  يغطي  �ل��ذي  لها  حبي  بحجم  كئيبا  كنت  �أنفا�سي.  بقية  يف 
�ملتوثبة لل�سعود و�النعتاق من ج�سدي �ملنتهك بر�سا�سة قيمتها �أقل من ثالثة 
وتعقلي..  هذياين  يف  ويقظتي..  �سرودي  يف  حو��سي..  فو�سى  ويف  دوالر�ت.. 
رد�ء  تلب�س  �لعتيقة..  دميتها  بيدها  مالئكي..  جميل  كطيف  �أمامي  وجدتها 
قلت  يدي على �سدري..  �بت�سامة م�سرقة.. و�سعت  وتك�سوها  كالثلج..  �أبي�س 
لها و�أنا �أبت�سم: »حبيبتي �ل�سغرية �سارة، لو كنت هنا الأ�سابتك �لر�سا�سة �لتي 

ال متيز �أبد� يا �سغريتي«.

مل �أعد �أ�سعر باأمل منذ تلك �للحظات.. يف �ل�سماء روحي ودموعي و�أحز�ين 
بيد �هلل..

�أما يف �الأر�س �مللتهبة حقد� وكر�هية فج�سد �سارة بيد �الأ�سر�ر.. وهناك.. 
بيد  تلعب  و�أج�ساد  خانت..  وعقول  حتزن..  مل  قلوب  �لبحر،  بجانب  هناك.. 

�ل�سيطان!
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�لكالب متالأ �الأرجاء بنباحها �ملزعج.. تغدو يف مملكتها و�سط �خلر�ئب 
و�ملد�فن و�ملز �بل.. ال �أحد ينازعها �ملكان.. وال �أحد مهتم بهذ� �حليز �ملن�سي 

و�سط وهج �حل�سارة و�سخب �ملدينة.

متوح�سًة..  م�سعورًة  ت�سبح  بد�أت  �أنيابها..  عن  تك�سر  بد�أت  �لكالب  لكن 
يتز�يدون..  عاملها  يف  لها  و�ملزعجون  كرث�..  �أ�سبحو�  مملكتها  �إلى  �لدخالء 
�أنانية..  �الإن�سان دخيل.. وحياته  �إن هذ�  يقول:  �لكالب  ل�سان حال هذه  كاأن 
وعمره غرور.. لو �تخذنا �لقمر لنا وطنا الجتاحه.. �إنه ي�سيق �أن ير�نا - نحن 

�حليو�نات - ننعم مبكان.. ننام فيه.. نعي�س على �أر�س.

طردهم...  �إرهابهم..  قررت  �جل��دد..  �لدخالء  حماربة  �لكالب  قررت 

الكالب اأرحم
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عبث  ال حتتمل  قليلة..  �الأكل  وم�سادر  للجميع..  تت�سع  ال  فاالأر�س  �فرت��سهم 
�الإن�سان وتفتي�سه ونب�سه.

�الأزيل  ل�سديقها  �ملجال  ف�سح  ق��ررت  تر�جعت..   - �لكالب  �أي   - لكنها 
�الإن�سان.. الأنها الأول مرة ت�ساهده م�سكينًا.. بائ�سًا.. وجائعًا.. الأول مرة تر�ه 
جمرد� من كربيائه.. وقوته.. الأول مرة جتده �سعيفًا.. مطرودً�.. د��سته �أرجل 
و�الإفال�س..  �لبوؤ�س  من  �ملزرية  �حلالة  بهذه  يكون  مرة  الأول  �الإن�سان..  �أخيه 

الأول مرة...
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�أن  �كت�سفت  بالتحديد،  �لوهلة  تلك  يف  �ل�سماء  �إلى  ر�أ�سي  رفعت  عندما 
نف�سي كانت من�ساقة بعفوية و�ندفاع للتمتع مبنظرها �خلالب، ورونقها �لبهي 
�للوحة  على  �ملبعرثة  �لبي�ساء  �ل�سحب  تلك  وم�ساهدة  �الآف��اق،  يغطي  �ل��ذي 

�لعلوية �لزرقاء.
يف تلك �للحظة بالتحديد، بد�أت �أحاول ��ستعادة �لذ�كرة الآخر مرة رفعت 
فيها ر�أ�سي لالأعلى.. لكن عقلي �خلائف دوما مل ي�سعفني.. لعلها مرة �ساربة 
يف عمق �لزمن �ملا�سي �ل�سحيق، تلك �لتي جتر�أت فيها ورفعت ر�أ�سي قليال.. 

لطاملا �سمتُّ �أ�سري� للقمة �لعي�س.. �أو خوفا من �ل�سجن و�ل�سر�خ..
لطاملا �سرت وركبت

منت ونه�ست
فرحت وبكيت

و�أنا مطاأطئ ر�أ�سي نحو �الأر�س

لطاملا،، لطاملا

اأذلآء
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مارغريت تات�سر حكمت بريطانيا �أربعة ع�سر عاما.. يف �ل�سلم و�حلرب..

تزوجت.. �أجنبت.. و�أجادت �لطهو...

م�سرية �مر�أة �أخرى.. تبد�أ باخلروج �الأول: �مليالد...

ثم �خلروج �لثاين �ل�سعيد: �لزو�ج...

ثم �خلروج �لثالث �حلزين: �لقرب..

حتى �ملخارج �سحيحة!

اخلروج
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