
غيري
 الت

ات
فز

ق

1

عبداللـه بن حممد احل�سني

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

2

عبداللـه بن حممد احل�سني

التغيري
مذّكرات م�سّورة لـ  »مغامر �سعودي «

عبداهلل بن حممد احل�سني

الطبعة الأوىل
2012 م

قفزات

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

3

عبداللـه بن حممد احل�سني

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

4

عبداللـه بن حممد احل�سني

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

5

عبداللـه بن حممد احل�سني

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

6
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اإهداء

اإىل والدّي العزيزين.
اإىل زوجتي الغالية.

اإىل الأهل والأقارب والأ�صدقاء.
اإىل املعهد العائلي الذي ا�صت�صافني.
اإىل املعلمة التي حثتني على الكتابة.

اإىل كل من �صاندين.
اإليكم...
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عبداللـه بن حممد احل�سني

تقدمي

قفزات التغيري...
من  ياأخذك  الإيجابي..  التغيري  خطوات  �رشح  يف  و�صيق,  طريف  اأ�صلوب 
خطوة اإىل اأخرى, دون اأن ت�صعر, معتقداً اأنك تقراأ ق�صة �صاب �صافر ليتعلم اللغة 
الإجنليزية فح�صب.  اإل اأن هذه ق�صة هذا ال�صاب, وما فيه من مفارقات وحلظات 

حتب�س الأنفا�س, جتعلك ل ت�صتطيع التوقف قبل النتهاء من قراءتها.
ميتلئ الكتاب مبواقف تلقي ال�صوء على الختالفات الثقافية, من خالل ما يتعر�س 
له الطالب امل�صافر من عقبات وم�صكالت وكيف يتغلب عليها, تارة بالطريقة العربية 
الثقافة  بتقبل  اأخرى  اإىل املكر واللتفاف حول الأنظمة, وتارة  التي جتنح  املعتادة 

الأخرى وتعلم الطريقة الأمثل للتعامل معها.
بداأ الكتاب بقفزات يف الهواء كانت جمرد اأحالم وترفيه.. ثم انتقل اإىل عامل 
بقفزات حقيقية غريت  انتهى  ثم  ال�صباب..  باملغامرة وطموحات  املختلط  الواقع 
كثرياً يف منهج التفكري وروؤية الآخر.. ف�صاًل عن تعلم لغة القوم والنخراط يف 

جمتمعهم.
الكتاب الأول لالبن عبد الله بن حممد احل�صني, وهو بداية مبدعة, من �صاب 

يتوق اإىل التغيري الإيجابي.. ولكن باأ�صلوبه اخلا�س وهدوئه املهيب... 
 

                                 اأ.د. عبد اهلل بن �سلطان ال�سبيعي
                                 ا�صت�صاري واأ�صتاذ الطب النف�صي

                                  كلية الطب, جامعة امللك �صعود
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عبداللـه بن حممد احل�سني

- اأهال بك معنا �صيد عماد, هل تريد امل�صاركة وخو�س املغامرة ؟ نعم اأنا اأتيت 
قا�صدا امل�صاركة.

اأدنى  حتملنا  عدم  على  والتوقيع  الأوراق,  هذه  تعبئة  منك  اأرجو  ح�صنا   -
م�صوؤولية. واأنك تتحمل جميع ما يحدث لك من اأ�رشار اأو اإ�صابات.

. ماذا! اإخالء م�صوؤولية واإ�صابات, يبدو اأنني ا�صتعجلت يف قراري.
. حامد ما راأيك هل �صتوقع اأنت؟

فقد  املا�صي,  الأ�صبوع  فعلها  عندما  �صمري  لنا  قال  ماذا  ن�صيت  هل  نـعم,   -
ن�صحنا يف التجربة وعدم تفويت الفر�صة, عماد هل اأنت خائف؟

. ل ل�صت خائفًا, يف احلقيقة قد كنت خائفا قبل يومني ومل ا�صتطع النوم جيدا 
عندما اتفقنا على اأن نذهب ولكني اليوم فوجئت اأن هناك اإخالء م�صوؤولية وعدم 

حتمل اأي �صيء, رمبا حتدث لنا م�صيبة.
- هذا �صحيح عماد ولكن يبدو اأن هذه هي �رشوطهم ويجب علينا التوقيع.

. ما راأيك يا مارك؟
- اأفعلها ول ترتدد فاأنا فعلتها يف �صوي�رشا مرة, وهي هنا اأرخ�س بكثري, ولول 
اأن الطبيب ن�صحني بالهتمام بركبتي املك�صورة وعدم اإرهاقها يف اأي جهد لكنت 

يف املقدمة.
. ح�صنا, �صاأقوم بالتوقيع, ولرنى ما هي النتيجة, فمنذ اليوم الأول يل يف 

هذا البلد عاهدت نف�صي اأن اأخو�س كل املغامرات والأخطار.

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj
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عبداللـه بن حممد احل�سني

- ...ياأتي رجل اأ�صقر ح�صن البنية, يبدو اأنك عماد ؟
. نعم هذا �صحيح .

- اأهال بك معنا اأنا » اإكرو« املدرب الذي �صوف يكون معك يف هذه اجلولة, 
ارتفاع  اخرتت  واأنك  املغامرة,  هذه  يف  �صخ�س  اأول  باأنك  اأخربك  اأن  واأحببت 

خم�صة ع�رش األف قدم؛ هل اأنت م�صتعد لذلك ؟
. نعم. م�صتعد واأعلم اأنها �صتكون �صيقة.

- اأمتنى ذلك, اأ�صري معه اإىل الداخل, لو �صمحت جرب هذا اللبا�س هل مقا�صه 
جيد؟

. �صكرا, منا�صب جدا.
- هذا اللبا�س خم�ص�س وفيه اأربعة اأجزاء اأمان كما ترى, كي تكون مربوطا 
اأرجوك  املركز,  خارج  من  املتحرك  بالت�صوير  نبداأ  �صوف  الآن  حمكم.  ب�صكل 

تف�صل معي من هنا نذهب اإىل اخلارج.
. ح�صنا �صيد اإكرو, ولكن اأود اإخبارك اأن لغتي الجنليزية غري جيدة.

- ل باأ�س, فالأمر ب�صيط. 
- 1 2 3 بداأ الت�صوير.

-  لرنى من معنا هنا, اأهال بك معنا يف مدينة » تاوبو« ويف �رشكة » �صكاي 
دايف « للقفز اجلوي يف نيوزيلندا. ما ا�صمك ؟

. عماد.
- ما هي خطتك لهذا اليوم ؟

. ماذا؟
- ماذا �صتفعل؟

. نعم. نعم اأريد اأن اأقوم بالقفز اجلوي.
- هل تق�صد اأنك �صتقفز من طائرة ؟

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj
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عبداللـه بن حممد احل�سني

. نعم.
- هل اأنت جمنون ؟!

. نعم. نعم �صاأجرب.
- ل تقلق, �صوف ن�صاعدك, هل تريد اأن تخرب امل�صاهدين لك يف هذا ال�رشيط 

�صيئا؟
. ل, ل �صيء, فقط اأريد جتربة القفز اجلوي اإنه جيد.

- ممتاز, هيا لنذهب اإىل القفز اجلوي.

...
. يف هذه الأثناء اأجل�س على الكر�صي فتعود بي ذاكرتي اإىل ليلة الرحلة.

- الوالد: يا بني, متى موعد الرحلة؟
. ال�صاعة العا�رشة.

- هل قمت باإعداد حقيبة ال�صفر جيدا ؟
. نعم, والآن �صوف اأنزل لتوديع اأمي والأهل ؟

- الأم: ملاذا تذهب يا ولدي؛ فالغربة كلها خماطر ؟! واأنت ل حتتاج ل�صيء. 
يكفيك العمل مع والدك ؟

. ل تقلقي يا اأمي؛ فلن تطول غربتي؛ هي فقط ثالثة اأ�صهر ومن ثم اأعود.
- ل باأ�س عليك يا ولدي احفظ الله يحفظك, وتنبه لنف�صك ؟

. اإن �صاء الله تعاىل, ل حاجة اإىل الدموع والبكاء, يا اأم عماد ؛ فاأنا رجل 
يعتمد عليه.

- الأهل: وداعا, نتمنى لك التوفيق.
- الوالد: هل تريدين اأن اأو�صلك اإىل املطار ؟

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj
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عبداللـه بن حممد احل�سني

. ل يا اأبي, ل داعي اإىل ذلك, حممد ينتظرين يف اخلارج, ومعه �صامل, 
و�صوف ياأخذاين اإىل املطار.

- ح�صنا بني, ل تن�صى اأين لن اأقبل باأقل من �صنة لتتعلم جيدا ؟
ي�صيبها  اأن  اأخ�صى  فاأنا  بذلك؛  والدتي  علمت  لو  ماذا  ولكن  باأ�س,  ل   .

مكروه.
- ل تخف يا بني, ولكن اأنت قم كل فرتة بالت�صال بها, واأخربها اأنك تريد 

�صهرا اإ�صافيا لتكمل برنامج التعلم.
. �صمعا وطاعة يا اأبت,  فاإىل اللقاء يا اأبا عماد.

- وداعا يا بني, يف حال احتياجك اإىل اأي �صيء فقط ات�صل.
. مع ال�صالمة. اأ�صري للخروج من املنزل.

...
نف�صها من  ما حولها؛ حتى حترر  تفجر  اأن  تريد  رغبة  وبداخلي  م�رشعا  اأم�صي 

قيدها الذي عذبها لفرتة طويلة.

. اأهال حممد. اأهال �صامل.
- حممد: اأهال يا » خواجه « .

- �صامل: جاهز يا �صعادة �صفري نيوزلندا.
. جاهز اإن �صاء الله, يا �صباب » وجهوا للمطار «.

ينتظرنا يف  فهو  �رشور  اإىل  نذهب  �صوف  �صاحبي,  يا  ت�صتعجل  ل  �صامل:   -
الطريق.

. ح�صنا, هيا بنا ؟ يا �صباب هل تعلمون اأين يعرتيني قلق �صديد على اأهلي؛ فهم 
بحاجة اإيّل.

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj
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عبداللـه بن حممد احل�سني

- حممد: ل تخف يا عماد, اأنا �صوف اأتفقد احتياجاتهم كل حني, و�صامل 
�صي�صاعد اأباك يف العمل. ا�صتمتع جيداً ؛ فرمبا لن تتكرر لك مثل هذه الفر�صة.
. نعم, هذا �صحيح. هل تعلمون يا �صباب اأنني يف قمة احلما�س لذلك.

اأننا �صناأتي  تن�صى  يا عماد. لكن ل  اأنت من الأ�صخا�س املحظوظني  - �صامل: 
اإليك يف الإجازة ونق�صي ـ معًا ـ  اأمتع اللحظات, بعيداً عن الديار ؟

. اأنا انتظركم, فمن الآن يجب عليكم جمع تكاليف الرحلة. ن�صري بال�صيارة 
نحو املكان املتفق عليه.

- ا�صاأل �صامل هل �رشور هنا, نعم حممد توقف خلف تلك ال�صيارة.
- ياأتي �رشور نحونا. ال�صالم عليكم يا �صباب » العروبة «.

. اأرد, وعليكم ال�صالم يا فتى » التحلية «. حممد اأرجو اأن ت�صتعجل فالوقت 
متاأخر؟

- حممد: يا عماد هدئ من روعك ل تخف �صن�صل يف الوقت املنا�صب.
. ن�صري يف ال�صيارة على طريق املطار م�رشعني,كالعادة.

- �صامل: حممد, حممد انتبه رادار على اجلهة اليمنى.
- حممد: لقد راأيتهم يا �صامل, وعموما هذا مكانهم الدائم.

ال�رشعة,  بتخفيف  الغر�س  يوؤدي  ل  وجودهم  اأ�صبح  كالمك,  �صحيح   .
ولكنهم ي�صتطيعون تنفيذ طريقة اأف�صل من هذه الطريقة امل�صتفزة. ملاذا ل ي�صعون 
عد�صات مراقبة على طول اخلط, ويكرثون من عالمات التنبيه, وينتهي الأمر. 

نحن يف ع�رش التطور.
. نحن نعلم اأن امل�صئولني حري�صون على �صبط النظام املروري, وهي م�صاألة 

وقت ويتم ت�صحيح وتطوير هذا القطاع. نتوقف عند نقطة التفتي�س.

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj
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عبداللـه بن حممد احل�سني

- اجلندي: اإىل اأين اأنتم ذاهبون يا �صباب ؟
. » للمطار«.

- هل حتملون بطاقات الهوية ؟
. نعم, جميعنا مواطنون.
- اأنتم مل ت�رشعوا �صحيح؟
. �صحيح, ال�رشعة قاتلة.
- ي�صري اجلندي بيده حترك.

. �صاألت �رشوراً كيف هو العمل يف امل�صت�صفى؟
- �رشور: يجيب اأي عمل ؟! كل الوقت مي�صي يف املحادثات, ويف �رشب 
للتغيري  اململكة  مركز  اإىل  توجهنا  ع�رش  احلادية  ال�صاعة  قاربت  واإذا  ال�صاي, 

والتنفي�س.
. وماذا تعمل بك�صف التوقيع والن�رشاف.

- �رشور: اأنا متفق مع ممر�صة لتقوم بالتوقيع يف حال تاأخري.
. ملاذا ل تكون خمل�صا يف عملك؟ فاجلميع بحاجة اإليك ؟

يقدر  من  هناك  يوجد  ل  ولكن  كنت كذلك,  الوظيفة  بداية  �رشور: يف   -
جهودنا؛ ف�رشنا نوزع العمل على الطالب الذين ياأتون للتطبيق. املهم ل عليك, 

اأنت احر�س على تعلم اللغة فهي �رشورية.
. نعم, �صحيح, اأ�صاأل الله اأن يعينني على تعلمها.

- حممد: ها نحن قد و�صلنا.
. ندخل يف املواقف ونتجه اإىل بهو املطار الدويل.

- �صامل: » يا �صاتر « ملاذا هذا الزدحام.
. من الطبيعي اأن ترى ذلك, البلد مليء بالعمالة. لي�س ذلك فقط؛ فالف�صل 
وقلة  الأعمال,  اجناز  بطء  املطار, ويف  العاملني يف  اإىل خدمات  يعود  ـ  اأي�صا  ـ 
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عبداللـه بن حممد احل�سني

عددهم, فهذه �صالة دولية واملفرو�س اأن تكون مليئة.
- �صامل: لي�س هناك م�صكلة املهم اأننا منتلك وقتًا كافيًا, ح�صنا حان وقت دخويل 

اإىل البوابة واجللو�س يف مقاعد النتظار.
- حممد: �صوف افتقدك يا عماد.

. ل تقلق اأخي الغايل �صوف متر الليايل ب�رشعة, ول تن�صى اأنكم �صوف تاأتون 
اإيل.

. اإىل اللقاء يا �صباب دعواتكم يل.
- الله يوفقك يا عماد.

التفتي�س, واأ�صري  اأمر يف جهاز  الداخل عرب مكتب اجلوازات, ثم  اإىل  اأم�صي 
ودموع  حزن  بني  غريب,  ب�صعور  اأ�صعر  الأ�صدقاء  اإىل  األتفت  واأنا  البوابة,  نحو 
الوداع وبني فرحة وبهجة ال�صفر. ثم اأقول نعم, رمبا اأن ال�صفر خري يل من البقاء؛ 
فقد واجهت الكثري من ال�صغط النف�صي وخيبة الأمل, موؤخرا. وهذه الفر�صة قد 
اأتت يف وقتها لكي اأحرر نف�صي من القيود املفرو�صة علي. فاأعرب عن �صادق رغباتي 

وحاجاتي, دون اكرتاث باأحد.
 ...
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عبداللـه بن حممد احل�سني

مقاعد االنتظار
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عبداللـه بن حممد احل�سني

بوقت كاف,  الرحلة  موعد  قبل  اجلميع,  عن  بعيدا  هناك,  جال�س  ذا  اأنا  ها 
مم�صكا جواز ال�صفر وتذاكر �صعود الطائرة, ولأول مرة. يطول بي الوقت ويكاد 
الأمل يف داخلي يع�رشين واأنا ما زلت يف النتظار, يا الله متى يتم فتح البوابات. 
اأريد الفكاك من كل �صيء يربطني بهذا املكان. اأكاد ل اأ�صدق ؛ هل اأنا فعال بعد 
حلظات �صاأكون حرا طليقا واأودع اأحزاين وبوؤ�صي, لأذهب اإىل مكان اآخر, رمبا 
اأجد فيه ال�صعادة والهناء. نعم هي اأول رحلة يل اإىل خارج هذا الوطن, ومبا�رشة 
اإىل اأق�صى مكان يف العامل, اإىل اأول اأر�س ت�رشق فيها ال�صم�س, اإين اإليها مل�صتاق.

اإىل هوجن كوجن )رحلة رقم 107(  املتجهون  الكرام  ال�صادة  التنبيه:  - جر�س 
الرجاء التوجه مبا�رشة اإىل البوابة. و�صكرا.

- جر�س التنبيه.
اأخريا. بعد كل هذا النتظار. اأقوم بحزم اأمتعتي واأم�صي اإىل البوابة املوؤدية اإىل 
الطائرة واأجل�س يف املكان املحبب اإيل, بجانب النافذة, والأمر اجلميل اأن عدد 
الركاب قليل جدا. اأربط احلزام واأغم�س العينني ثم اآخذ نف�صا عميقا, الآن نعم, 
ومع الإقالع اأ�رشخ ب�صوت دفني يف اأعماقي ك�صوت الرمال وهي تتهاوى اإىل قاع 
البحر فهي تنهار ب�صكل مفاجئ وب�رشعة هائلة. اأ�رشخ, نعم اأ�رشخ واأقول الآن 
جاء وقت التحرر من كل القيود يف حياتي. والآن اأحقق املقولة: » اأطلق العنان 
ملخيلتك«  واإن خيايل الآن كاملهر الطليق يف اأر�س ف�صيحة ل ياأتيه اأحد ومل يجروؤ 

كائنًا من كان اأن ي�صع عنانا عليه اأو القرتاب منه ...
- م�صيف الطائرة: عزيزي هال اأفقت يجب عليك اأن تربط احلزام حتى ن�صتعد 

للهبوط.
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قرابة  ق�صيت  حتى  ل�صباتي  العنان  اأطلقت  اأين  يبدو  هبوط.  قلت!  ماذا  عفوا 
اأحب  فاأنا ل  باأ�س علي  اإدراك. على كل حال ل  اأو  بدون وعي  �صاعات  ال�صبع 
اأنزل من الطائرة واأدخل مطار هوجن كوجن كاأنه  الطريان. حمدا لله هبطنا ب�صالم 

ل�صخامته امتداد اإىل �صور ال�صني العظيم.
- موظفة ال�صتقبال: اأهال بك يف هوجن كوجن تف�صل الطريق من هنا.

وكاأنهم  ب�رشعة,  يتحركون  فالنا�س  اأرى  ملا  م�صدق  غري  واأنا  اأم�صي  �صكرا. 
من ح�صن حظي  الأخرى.  رحلتي  بوابة  مكان  اأعرف  اأن  الآن كيف يل  اآلت. 
وجدت �صابا �صعوديا دلني على البوابة, جل�صت يف كر�صي النتظار وفتحت جهازي 
املحمول اأت�صلى به قليال, ثم ات�صلت باأبي العزيز وبلغته و�صويل �صاملا. بجانبي عدد 
ل باأ�س به من ال�صعوديني ونحن ننتظر الرحلة, بقي ما يقارب ال�صاعتني حتى تفتح 
البوابة, ويف هذا الوقت جل�صنا نتحادث ونتناق�س عن نيوزيلندا وكل �صخ�س اإىل 
اأين �صيذهب وبجانبي �صخ�س يدعى �صلمان, قال يل: هل عندك قبول يف اأوكالند ؟

. اأجيبه ل, بل لدي قبول يف مدينة اأخرى.
- �صلمان: اأنا مل اأ�صجل بعد يف اأي معهد, و�صاأبحث هناك عن املعهد املنا�صب. 

ويف احلقيقة ل اأعلم حتديدا اإىل اأين �صاأذهب.
. قلت ل عليك, خذ هذه الورقة فيها اأرقام مكتب �صوف يخدمك.

- �صلمان: اأ�صكرك اأخي عماد.
. العفو. عموما كم املدة التي تريد ق�صاءها هناك ؟

- ل اأدري رمبا ثالثة اأ�صهر. ماذا عنك ؟
. �صنة كحد اأدنى, اإن �صاء الله تعاىل.

 ...- اأ�صاأل الله لك التوفيق.
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رحلة فوق املحيط
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ركبنا الطائرة املتجهة اإىل اأوكالند والتي �صوف يكون معظمها فوق املحيط, 
وما اأثار حريتي وا�صتغرابي, اأن عدد الركاب كبري جدا. فعال, اأمر مده�س, ول 
اأدري ما �رش ذلك. ترددت يف نف�صي ت�صاوؤلت كثرية , هل نيوزيلندا لها �صعبية 

كبرية. اأم اأن ال�صينيني يرغبون يف ق�صاء فرتة ال�صيف هناك. اأم ماذا ؟
كان حظي �صيئا يف هذه الطائرة ؛ فمقعدي يف موؤخرة الطائرة, وبجانبي رجل 
غريب املالمح فهو ل ينتمي اإىل الذكور ول اإىل الإناث, ورائحته عفنة ل تطاق. 
ال�صماء,  الطائرة وحلقت يف  اأقلعت  اأن  بعد  اأنه  هو  املهم  ولكن  مهم,  هذا غري 
اأن  تاأكدت  اأن �صماعة املقعد معطلة طلبت تغيري مكاين دون جدوى.  اكت�صفت 
حظي �صيئ اليوم, فكيف �صاأق�صي قرابة الأربع ع�رشة �صاعة يف مكان واحد دون 
اأنه باإمكاين  حراك. وبدون اأية و�صيلة ترفيه, وبح�صب خربتي املتوا�صعة مل اأعلم 
ا�صتخدام الكمبيوتر املحمول على منت الطائرة » اأول مرة اأ�صافر «. ول�صت من رواد 

القراءة؛ فكلما اأم�صكت بيدي كتابا اأتذكر اجلامعة والدرا�صة, فاأرميه بعيدا.
غارقًا  بجانبي  ال�صيد  راأيت  ملا  وغ�صبي  همي  زاد  ا�صتطع,  فلم  النوم  حاولت 
يف النوم والفلم مل ينته, بعد. وما »زاد الطني بلة« اأين اأكلت وجبة غري جيدة, 
فعكرت مزاجي. حينها بداأت الأفكار املخيفة تراودين. �صاعدت يف ذلك الأجواء 
�صاعة  قربت  يل  تقول  حركة,  كل  مع  الهوائية«  »واملطبات  الرحلة  اأثناء  املتغرية 
اأمامك. �صتهلك ل حمالة,  النهاية, ومفارقة احلياة. فال مفر والعا�صفة الرعدية 
و�صوف تكون ق�صة تروى لالأجيال من بعدك. بل �صوف تن�صى, ولن يبقى لك اأي 

اأثر بني اأمواج املحيط.
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هي اأطول رحلة يف حياتي, وقد ندمت حني ل ينفع الندم بخروجي من بلدي 
الذي ولدت وترعرعت فيه. بداأ ال�صك يت�صلل اإىل خميلتي, ليخربين اأن هذه الرحلة 
لي�صت رحلة التحرر بل جعلني اأجزم اأنها رحلة املوت. فكرت مليا بطريقة عودتي 
�صق  اإع�صار  ما خطفني  و�رشعان  باخرة  الإبحار يف  فكرة  الرحلة, طرحت  اأثناء 
عقلي و اأراين اأمواجا طويلة, �صوداء, ت�رشب الباخرة فتجعلها اأ�صالءا مرتاكمة. 
يف تلك الأثناء ا�صت�صلمت لالأمر الواقع فو�صعت راأ�صي على النافذة اأرقب الظالم 
اأخرى  بلونه الأزرق, تارة يظهر وتارة  ال�صوداء وومي�س الربق اخلاطف  والغيوم 

يتال�صى ور�صات املطر تزيد وتنق�س.
مكثت على هذه احلال فرتة طويلة, كان ي�رشين روؤية القمر عندما تنجلي عنه 
بب�صمة  تت�صكل  التي كانت  اإطاللته  اأحببت  الغيوم واأعود يف حزين عندما تغطيه. 
القمر,  تاأمل  البت�صامة وغرقت يف  تلك  الأبي�س, ع�صقت  نوره  اإيل, عرب  يبثها 

وقد �صامرين طيلة ليلتي.
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بداأ النور ينبعث من الأفق البعيد, وبداأ لون ال�صماء يتغري, من الأزرق الداكن 
اإىل الفاحت واأنا اأرى ال�صماء بعني مودعه لذلك القمر الذي مل يرتكني وحيدا. ابتعد 
القمر ب�رشعة, وخفت �صووؤه, ثم ظهرت حمرة يف الأفق من الناحية الأخرى, 

تف�صل بني اخليطني, ثم اأطلت ال�صم�س وك�صفت وجهها الدافئ.
فقام م�صيف الطائرة بتوزيع بطاقات طلب منا تعبئتها, حتى حان موعد الهبوط 

وبداأت الأر�س اخل�رشاء باأهازيجها وحركة اأ�صجارها, فرحة مبقدمنا �صاملني.

...
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اأول خطوة
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لرب  ال�صجود  اأريد  م�رشعا  وانطلقت  كتفي,  على  املحمول  اجلهاز  حملت 
اأقبل الأر�س من  اأن  اأنعم علي, ورحمني واأو�صلني بخري. كدت  الذي  العاملني 
قرار  اتخذت  و  عميقا  نف�صا  اأخذت  املطار.  يف  يل  خطوة  اأول  يف  الأن�س  �صدة 
مينة  واأ�صاهد  اأرقب  بعيني  بداأت  املرعبة.  الرحلة  ب�صبب  ذلك  كل  الالعودة, 
وي�رشة, وبجولة �رشيعة خاطفة راأيت مدى الختالف يف الهيئة واللبا�س. كنت 
منبهرا من الفروقات يف هذا املجتمع, فما هو را�صخ يف عقلي بني جمتمعاتنا العربية 
يختلف كليا. �صهدت احلفاوة وال�صتقبال الرائع من موظفي املطار ومررت على 
مكتب اجلوازات بي�رش و�صهولة ثم ذهبت م�رشعا لأحمل حقيبتي وانطلقت باحثا 
عن طريق اخلروج. في�صاألني موظف ذو �صعر اأ�صقر طويل القامة هل من م�صكلة. 
قلت ل ولكني ل اأعلم كيف اخرج من هنا. قال اأرجو منك الذهاب اإىل اخلط 
رقم 4 ال�رشيط الأخ�رش على الأر�س » وما اأدراك ما هو اخلط رقم 4 « �رشت على 
هذا اخلط, انتهت احلواجز فاإذا بعدد كبري اغلبهم من العرب »�صعوديني حتديدا« يف 
�صف واحد ينتظرون موعدهم للدخول اإىل �صاحة التفتي�س اأو اجلمارك » اأو اإن كان 
يعجبك ت�صميتها �صاحة التحقيق «. نظرتهم اإليك كعدو يريد التفجري باأي حلظة, 
به  يقومون  الذي  الأمر  لديهم هذا العتقاد, ولكن هذا  اأن يكون  �صيء موؤ�صف 
هو من باب الحرتاز, وهم معذورون فيه. ورمبا اأنهم قد بنوا هذه الفكرة نتيجة 
التفجريات هناك.  التي حت�صل يف منطقة ال�رشق الأو�صط ب�صبب توايل  الأحداث 
لن اأخو�س نقا�صًا �صيا�صيا يجعلني اأبرر فعلهم؛ فل�صت من ذوي الخت�صا�س يف هذا 
املجال, اأرجع اإىل حمور احلديث. وما حمور احلديث. نعم تذكرت » اأنني دائما 
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هكذا اأفقد الرتكيز مبجرد تطرقي اإىل ال�صيا�صة « جاء دوري للم�صائلة؛ فتوجهت اإىل 
طاولة التفتي�س واملوظف الكبري احلجم من خلفها.

- اأهال و�صهال بك اأنا اأ�صمي »جاك« �صوف اأ�صاألك بع�س الأ�صئلة هل متانع ؟
. ل. تف�صل.

- جاك: ما ا�صمك ؟
. عماد.

- جاك: من اأين اأتيت ؟
. من ال�صعودية.

- جاك: ملاذا اأنت هنا حتديدا ؟
. لغر�س الدرا�صة وهذه اأوراق املعهد والقبول.

- جاك: كم املدة التي �صوف تق�صيها هنا ؟
. تقريبا �صنة.

- جاك: هذا جيد.
. فرحت وجاءين اأح�صا�س اأين جنحت يف المتحان.

- جاك: �صيد عماد اأريد تفتي�س حقيبتك ومالب�صك هل متانع ؟
�صتجعلني  ؟! هل  ال�صوؤال  نف�صي مل  » وقلت يف  وال�صعة  الرحب  . ل. على 
اذهب اإن رف�صت اأم اأنك �صوف تقودين اإىل حجرة التحقيق وت�صفريي على اأقرب 

رحلة اإىل ال�صعودية «.
- جاك: اأرجو اأن تخلع » اجلاكيت«.

. ح�صنا.
- جاك: كم متلك من النقود ؟

. األف دولر تقريبا.
- جاك: هل كل �صيء يف حقيبتك ملك لك. وهل قمت برتتيب حقيبتك بيدك ؟
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. كل �صيء هنا ملكي ونعم اأنا من رتب حقيبتي.
- جاك: ح�صنا ل باأ�س, اأرجو اأن تبقى بعيدا عن احلقيبة.

قام باإخراج كل ما يف احلقيبة من اأغرا�س, ومع كل �صيء يخرجه ي�صاأل ما هذا 
ال�صيء. فاأخربه » ا�صتغرب من هذه الطريقة, واأي�صا اأزعجني فعله, فقد ق�صيت 
قبل �صفري يومني كاملني ب�صف الأغرا�س وهو وبكل �صهولة وهدوء يخرج كل 
�صيء منها « اأخذ مني احلذاء وقال �صوف اآخذها للمخترب للتاأكد من عدم احتوائها 

على فريو�صات » �صحكت يف داخلي من هذا الذي ا�صمعه «.
ذهب؛ فتحدثت مع ال�صخ�س الذي بجانبي عن التعقيد الذي يحدث هنا؛ وبينما 
اأنا اأحتدث راأيت الأخ » الفهلوي « الذي ي�صتعر�س مهارته يف اللغة وبكل ثقة يجادل 
لأنها  املمنوعات.  �صمن  من  وهي  اإدخالها  يريد  التي   » الأرجيلة   « مو�صوع  يف 
ت�صتخدم يف احل�صي�س كما يقال, اأي�صا يقنعه اأن كراتني ال�صجائر التي يف احلقيبة 
للبيع. قلت » للفهلوي « ل حتاول ت�صتعر�س عندهم  لغر�س ال�صتخدام ولي�صت 
رد الإجابة على قدر ال�صوؤال فهم ل يريدون الكالم غري املفيد, اأي�صا ل يريدون 
املفاو�صة واجلدال » اللي ي�صمع كالمي يظن اأين مقطع هذا املطار بال�صفرات؛ ولكن 

هي ن�صائح قدمت يل قبل ال�صفر «.
اأتاين املوظف مبتهجا وتبا�صري الفرح متالأ حمياه, فكل �صيء �صليم.

- جاك: اأرجو اأن ترتب اأغرا�صك �صيد عماد, ولكن عندي �صوؤال. هل لك 
�صديق على منت الطائرة؟

. تعجبت من هذا ال�صوؤال, ولكني اأجبت يقينا بال.
- جاك: ح�صنا �صاأترك لك الوقت لالنتهاء من احلقيبة.

. حزمت الأمتعة وكنت جاهزا للمغادرة.
- فاأراين املوظف الورقة التي قدمتها ل�صلمان يف هوجن كوجن وقال هل تعرف 

�صاحب هذه الورقة ؟
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يبدو اأنني �صببت لنف�صي م�صكلة اأنا يف غنى عنها, اأو ت�صببت ل�صلمان مب�صكلة 
اأ�صياء كثرية ومن �صمنها  اأن�صاين  اأثناء الرحلة املخيفة  يف هذه الورقة. فما ح�صل 
الورقة, اأجبت بنعم واعتذرت اأنني ن�صيت ذلك وقلت اأين قدمتها لهذا ال�صخ�س 

حتى يجد معهدا منا�صبا له, ولكني ل اعرفه �صخ�صيا.
- اأخربين املوظف انه ل م�صكلة وميكنني اخلروج فاأنا حر طليق.

. » اأح�ص�صت اأين كنت م�صجونا يف ذلك الوقت, وقد مت العفو عني«.
ل  واأنا  اجلمارك,  ق�صيتهما يف  التي  ال�صاعتني  بعد  املطار,  بهو  اإىل  توجهت 
اأجرة  �صيارة  تريد  هل  وقال:  ال�صن  كبري  �صخ�س  راآين  �صاأذهب.  اأين  اإىل  اأدري 
اأم ماذا تريد بال�صبط. مل افهم ما يهذي به هذا الرجل؛ ولكني قدمت له �صورة 
يف  �رشت  الي�صار,  اإىل  بيده  واأ�صار  املوظفني,  لأحد  اذهب  اأن  فقال  التذكرة. 
اأن تذهب  التذكرة. قالت لبد  التذاكر واأطلعتها على  اإىل موظفة  الجتاه املحدد 
اإىل املطار الداخلي, فهذا املطار الدويل. مل اأفهم بال�صبط ماذا تق�صد. فاأم�صكت 
بيدي و�صحبتني اإىل اخلارج؛ وقالت انتظر هنا واركب » البا�س « الأزرق الذي مير 
كل ع�رش دقائق وهو �صوف يقلك اإىل هناك. اأعجبتني الأجواء يف اخلارج هواء 
منع�س ور�صات املطر اخلفيف تت�صاقط على ج�صدي املنهك, وما هي اإل حلظات 
الداخلي.  املطار  اإىل  و�رشنا  ب�صعوبة  حقائبي  رفعت  املنتظرة.  احلافلة  اأتت  حتى 
دخلت املطار, توجهت اإىل ال�صف لق�س تذكرة ال�صعود » البوردنق « فلما و�صلت 
اأخربتني املوظفة اأن الرحلة فاآتتني منذ �صاعتني. قلت وماذا ميكنني اأن افعل. فقالت 
توجه اإىل مكتب امل�رشفة املناوبة. ذهبت وطرقت الباب وقلت لها ق�صتي. قالت 
امل�رشفة اآ�صفة ل اأ�صتطيع خدمتك فاأنت متاأخر كثريا, كان لك احلق اأن ت�صرتجع 
اأو ت�صتبدل قيمة التذكرة بعد �صاعة من الرحلة. اأردت �رشح اأن �صبب تاأخري هم 
اأن  اإل  اجلمارك. ولكن اللغة مل ت�صعفني كثريا, فما وجدت طريقة ل�رشح ذلك 
قلت: اأنني الآن و�صلت من املطار الدويل, واأنهم هناك يف املطار اخرجوا مالب�صي 
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واأغرا�صي من احلقيبة ثم اأرجعتها وكان عندي م�صكله ب�صيطة معهم. فراأيت يف 
عيني امل�رشفة جتاوبا, واأظنها فهمت اأخريا ما اأريد اإي�صاله. وقامت بتبديل تذكرتي 
اإىل الرحلة التالية. ولكن كما هو معلوم يف جميع الدول, احلمولة الزائدة ودفع 

مبالغ الكيلوات الزائدة.
ا�صتلمت بطاقات �صعود الطائرة وتوجهت اإىل بوابة الدخول. اأخربتني املوظفة 
الرحلة؛  اإعالن  على  دقيقتان  بقيت  فقد  ا�صتغرابي  ذلك  اأثار  النتظار.  علي  اأنه 
فرجعت اإليها مرة اأخرى. فقالت ل تبتئ�س؛ فبمجرد الإعالن �صوف نفتح البوابة 
»اأ�رشرت يف نف�صي يا �صالم على الدقة يف الدقيقة والثانية, على قولة اإخواننا يقطع 

اأبو هيك نظام «.
- جر�س التنبيه.

البوابة ودخلت ممرا  اإىل  الرحلة ؛ ف�رشت  مل افهم �صيئا مما �صمعت �صوى رقم 
اإذا بي يف مدرج املطار, ب�صاطة متناهية وغري متكلفة. جل�صت يف املقعد  �صغريا 
ال�صتاء,  منت�صف  من  قادما  كنت  اأنني  وب�صبب  احلرارة.  اإىل  مييل  اجلو  وكان 
وعندهم يكون منت�صف ال�صيف, خلعت �صيئا من املالب�س ال�صتوية. لفت انتباهي 
اأن الطائرة �صغرية جدا, ولها مراوح على الأجنحة, كان ذلك خميفا. وقد بلغ 
بي احلال حد الأرق والتعب, ولكن �صمدت مدة الرحلة الب�صيطة �صاعة تقريبا. بعد 
ذلك فتحت عيني جيدا لأرى مدينتي ال�صغرية اخل�رشاء. �رشرت بروعة املنظر, 
واأح�ص�صت اأنني �صوف اأعي�س يف مزرعة مليئة بالأغنام اأو الأبقار. واأخريا و�صلنا, 

 ...ب�صالم.
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مارغ وديف
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املطار,  ت�صميم  ب�صاطة  من  تعجبت  الأخرية  املدينة  مطار  يف  نزلت  عندما 
,ب�رشة  اأ�صود  )�صعر  املالمح  املختلف  الوحيد  كنت  ال�صغر.  يف  البالغ  وحجمه 
قمحية( والأنظار متجهة نحوي وبينما اأنا يف طريقي اإىل اخلروج, راأيت زوجني 
يف منت�صف العمر يحمالن ورقة مكتوب فيها ا�صمي. فيناديان عماد, بنطق غري 
تاأخري  مع  حتى  اأجلي,  من  املطار  يف  وجودهم  من  ذهلت  لال�صم.  �صحيح 
بالقدوم. مل اأكن اأعلم اأن املعهد يوفر هذه اخلدمة للطالب. �صيء رائع وجميل, 
امل�صت�صيفة يدفع لهم مبالغ مالية مقابل توفري اجلو  فالعائلة  ب�صاطة املو�صوع,  رغم 
املنا�صب للدرا�صة. انتظرت و�صول احلقيبتني الكبريتني حجما, اعتذر الرجل عن 

م�صاعدتي ب�صبب ك�رش يف ظهره. فحملتها رغم ثقلها الذي ق�صم ظهري.
فال  مدعوم يف كل مكان.  النف�س  على  العتماد  مو�صوع  اأن  بالذكر  اجلدير 
يوجد عمالة للم�صاعدة يف املطارات, من الطبيعي اأن جتد عجوزا طاعنة يف ال�صن, 
جتر خلفها حقيبة ثقيلة. ركبت معهم يف ال�صيارة ال�صغرية احلمراء وبدوؤوا احلديث 
يف �صيء مل اأفهمه ولكن ب�صبب تعبي كنت اأهز راأ�صي » م�صوي فاهم «. فقالت 
توجهنا  بنف�صي.  اأنا  عرفت  ثم  ديفيد.  زوجي  وهذا  مارغريت  ا�صمي  اأنا  ال�صيدة 
اإىل مدينة نيبيا وقالت ال�صيدة هذه مدينة �صغرية جدا يبلغ عدد �صكانها 35,000 
ن�صمة تقريبا, تطل على املحيط. واأنا اأ�صعر بالإنهاك, اأثناء توجهنا اإىل البيت األتفت 
اإىل اليمني واإىل الي�صار واأرى روعة الأ�صجار اخل�رشاء العالية, والأر�س املنب�صطة 
الع�صبية, حتى و�صلنا املنزل. دخلت اأمامي مارجريت وقادتني اإىل غرفتي, للوهلة 
الأوىل �رشرت من روعة الغرفة » غرفة �صغرية فيها تلفاز �صغري, ومكتب للدرا�صة, 
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اأيقنت اأين  واألوان فاحتة حتقق الراحة النف�صية, ونافذة مطلة على حديقة �صغرية « 
حمظوظ, وقد وفقت يف العائلة واملنزل. ورغم ب�صاطته اإل اأنه يفي بالغر�س وقد 
مر طيف عابر اأمام عيني يحمل �صورة منزلنا الإ�صمنتي الكبري الذي يجعلنا منعزلني 

عن كل �صيء ميت اإىل الطبيعة ب�صلة. 

ثم اأخذتني ال�صيدة يف جولة �صغرية داخل املنزل, بدءا من املطبخ املطل على 
ال�صارع وبجانبه على اليمني غرفة الطعام, والطاولة يف املنت�صف, واملدخنة التي 
الأوىل  الوهلة  من  قلت  نعم, كما  ال�صيوف,  الطعام وجمل�س  غرفة  بني  تف�صل 
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اأ�صبه بالغرف املتحركة, ولكن اجليد هو اأن كل اخلدمات متوفرة وحجمه  منزل 
اأفهم  » طبعا مل  متعب  اأنك  يبدو  ال�صيدة  قالت  ثم  ال�صغرية.  لالأ�رش  منا�صب جدا 
فقالت  ماذا.  فقلت   » الب�صيط  قامو�صي  فالكلمة غري موجودة يف  عنه  تتحدث  ما 
تريد النوم. فهمت ق�صدها وقلت نعم, تركتني اأذهب اإىل غرفتي فا�صتلقيت على 

فرا�صي مبالب�س ال�صفر وغرقت يف النوم مبا�رشة.
وقعت من ال�رشير اإىل الأر�س, يف منت�صف الليل ال�صاعة احلادية ع�رش تقريبا ل 
اأكاد اأ�صمع اأية حركة اأو �صوت. ترددت يف النهو�س من الفرا�س خوفا من اإزعاج 
العائلة, مكثت �صامتا فرتة طويلة من الوقت, حاولت النوم, بال فائدة. ثم قلت 
من الأف�صل اأن اأنتظر بزوغ الفجر, اأثناء ذلك مر �رشيط الذكريات اأمام عيني حتى 
مللت من تكراره فلدي رغبة كبرية يف التحرر من املا�صي والتفكري فقط فيما اأنا 
فيه. طالت علي الثواين واأنا اأريد النهو�س وتغيري مالب�صي والذهاب اإىل دورة املياه 
اأنا  للو�صوء وق�صاء ما فاتني من �صلوات. اأ�رشرت يف نف�صي ما هذه احلياة وملاذا 
العائلة  اأزعج  اأن ل  اأجل هوؤلء » وقد حذرت من قبل املكتب  اأعذب نف�صي من 

امل�صيفة «.
اأفيق من غفلتي, وازدادت  الثالثة فجرا بدا يل حراك خميف جعلني  ال�صاعة  ويف 
احلركة؛ فخرج �صخ�س خارج البيت. قلت ما هذا ال�صوت يف هذا الوقت املتاأخر, ثم 
تبادر اإىل ذهني اأن هذا اأحد يريد �رشقة البيت. ثم �صمعت �صوت رجلني يتحادثان يف 
اخلارج, جل�صت انتظر حتى نهاية احلديث. وم�صى وقت ي�صري بعد ذلك فقلت يبدو 
وبدلت  ثم رجعت  وتو�صاأت  للخروج من غرفتي. خرجت  منا�صب  الآن  الوقت  اأن 
مالب�صي ثم انتهيت من �صلواتي املرتاكمة, فبداأ النور ياأتي عرب النافذة. ولكن مازال 
الوقت مبكرا وبقيت قرابة الأربع �صاعات على بداية الدوام. خرجت مرة اأخرى من 
غرفتي اأرقب املكان فراأيت ال�صيدة ت�صاهد برناجما ريا�صيا يف التلفاز وتطبق ما ت�صاهده, 

فقلت م�صتغربا �صيدة يف منت�صف العمر ومتارين �صباح!!.
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»الله يذكر املدرب �صالح العري�س باخلري« مل اعتد على مثل ذلك. عدت اإىل الغرفة 
وفتحت التلفاز ال�صغري لأرى ماذا يوجد من قنوات واأنا جائع بدرجة ل اأ�صتطيع حتملها, 
اإليها. األقت التحية  حتى اأتت ال�صيدة وطرقت الباب بهدوء ونادتني با�صمي فخرجت 
وقالت �صباح اخلري كيف حالك اليوم. قلت ل باأ�س. قالت اأم�س ح�رشنا لك الع�صاء 
ولكن خ�صينا اأن نوقظك فاأنت متعب كثريا. اأوماأت براأ�صي فاهما بع�س ما تقول. ثم 
قادتني اإىل املطبخ لرتيني ع�صاء الأم�س فلما راأيت الع�صاء » مكرونة �صبكتي مع اللحم « 
تبادر اإىل ذهني اأن اأر�صيها وذلك لتعبها ليلة اأم�س من اأجلي فقلت �صوف اأتناول ما قمت 
باإعداده يل. قالت ل�صت جمربا على ذلك. قلت بال �صوف اآكله. بينما اأنا م�صتمر يف 
الأكل دخل رجل يف الأربعينيات من عمره ف�صحك مبجرد اأن راآين, وقال »�صبكتي 
على ال�صبح« اأنت الطالب اجلديد. قلت نعم, ومن اأنت. قال اأنا ابنهم الكبري دان. 
بعد اأن فرغت من تناول الفطور قادتني ال�صيدة مارغريت اإىل املطبخ مرة اأخرى لتعطيني 
ماكينة  وو�صعه يف  الأكل,  به  تناولت  الذي  ال�صحن  اأغ�صل  اأن  وهو  الأول  الدر�س 
غ�صيل الأطباق. ثم ذهبنا اإىل املجل�س لرتيني �صور اأحفادها, فهي لها ولد وثالث بنات 
وكلهم متزوجون, ولهم اأولد. اأتى ال�صيد ديفيد من اخلارج وجل�س معنا على طاولة 
الطعام, بداأت مارجريت باحلديث عن نف�صها اعمل يف مكتب حكومي واأحب القراءة 
وغزل ال�صوف والريا�صة »ريا�صة ! «. واأخربين ديفيد اأنه يعمل يف وظيفة ليلة يف �صيانة 

�صكة احلديد, ويحب ركوب الدراجات الهوائية, وترتيب احلديقة » دراجة؟ «.
اأدلك على املعهد  اأنا فقط �صوف  اأنت جاهز للذهاب اإىل املعهد وقال  هيا هل 
الآن والأيام الأخرى �صوف تاأتي م�صيًا على الأقدام » البنزين غايل « فقلت ل باأ�س 

...وكانت ال�صيدة معنا وهي تعمل يف املبنى املجاور للمعهد.
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هذا املوقف الب�صيط » تناول الوجبة « اأعطى ال�صيدة انطباعًا جيداً عني واأنني اأقدر 
واأحرتم كل ما يقومون به من اأجلي. و�صعدت مبعرفة البن دان كان رجال عمليا 

وبارا بوالديه فهو دائم الزيارة لهما, وهذا �صيء غري معتاد يف جمتمع غربي.
 ...
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اأول اأ�سبوع
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اأعطني  اأرجوك  وقالت  بالرتحيب.  ال�صكرترية  وا�صتقبلتني  املعهد  اإىل  دخلت 
القبول وقم بتعبئة هذا النموذج.

- �صاألتني عن �صيء مل اأفهمه. ومن ح�صن احلظ اأن بجانبي �صخ�س �صعودي. 
�صافحته وتعرفت على ا�صمه حامد.

. قلت له ماذا تقول ال�صكرترية ؟
 - قال: تريد منك دفع التاأمني الطبي.

. فاأخربتها اأين دفعت ذلك يف ال�صعودية.
- فقالت: ل م�صكلة �صوف اأتوا�صل مع املكتب يف ال�صعودية. �صكرا.

الألوان  املختلفي  بالطالب  يعج  باملكان  اإذ  الرئي�صة  ال�صالة  اإىل  توجهت 
املقاعد, وجل�صت بجانب جمموعة �صوي�رشية,  والأ�صكال. اخرتت واحدا من 
وبداأت التعرف اإىل اأ�صمائهم. بعد حلظات اأتت مدر�صة نحوي يف منت�صف العمر 
اإىل  واجتهنا  خلفها  و�رشت  فقمت  اتبعني  اأرجوك  عماد  وقالت  و�صقراء.  طويلة 
احد الف�صول. بادرت ب�صوؤايل بع�س الأ�صئلة العامة, حتى تقي�س وحتدد م�صتواي 
كانت  اأنها  حيث  مريح  �صعور  اأتاين  ب�صالم.  املقابلة  وانتهت  الجنليزية  اللغة  يف 
متعاونة و�صخ�صيتها رائعة جدا ثم عدت بعد ذلك اإىل ال�صالة الرئي�صة. فح�رشت 
امل�رشفة على املعهد ووجهتنا اإىل مكان اختبار حتديد امل�صتوى, اأنا مل افهم �صيئا مما 
قالت ولكن بعد اأن حترك الطالب اإىل القاعة تبعتهم. وزعت علينا اأوراق الختبار 
اأدير امل�صجل وبداأ اختبار ال�صتماع,  القوانني وطريقة الختبار.  باإي�صاح  وقامت 
واأنا ل اأدري من اأين اأبداأ. اأخربين طالب بجانبي اأن الختبار يبداأ من هنا. بداأت 
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اأوفق يف  باحلل واأح�ص�صت بحرية وتيه الله اأعلم فيه. واأخريا انتهى الختبار. مل 
امل�صتوى الأول؛ ولكن ما مر بي من رهبة  البداية من  اأريد  اأنا  الختبار, واأ�صا�صا 

�صيء ل ي�صتغرب عند دخويل اأي اختبار.

قامت ال�صكرترية » كي�صي « بجمعنا خارج املعهد, وتعريفنا باأهم املحالت يف 
ثم  ال�رشطة.  ومكتب  العامة,  واملكتبة  الرئي�صة,  الطرق  واجتاهات  املدينة  مركز 
�رشنا حتى و�صلنا اإىل الواجهة ال�صاحرة للمدينة على املحيط, ثم اأ�صارت بيدها نحو 
مقهى يف اأحد الزوايا وقالت �صوف جنتمع هنا بعد نهاية الدوام لنتعرف على الطالب 
اجلدد ونقدم واجب ال�صيافة. عدنا اإىل املعهد فاأخربونا اأننا ن�صتطيع الذهاب لفرتة 
مطعم    اإىل  �صويا  نذهب  اأن  و�صمري  وحامد  اأنا  ال�صعوديون  نحن  فاتفقنا  الغداء, 
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»ماكدونالدز �صيء تعرفه ول �صيء جتهله« يف املركز التجاري خلف املعهد طلبنا 
وجباتنا وجل�صنا يف اإحدى الطاولت, بداأت اأنا احلديث ف�صاألت �صمريا ماذا تعمل 

يف ال�صعودية؟ وما هي املدة التي �صوف تق�صيها هنا ؟
الريا�س,  قريبة من  اأهلية, يف مدينة  اأنا مدير يف جممع مدار�س  فاأجاب:   -

و�صوف اأدر�س ملدة ثالثة اأ�صهر. ماذا عنك؟
العزيز  والدي  وحثني  ن�صحني  وقد  عائلية  موؤ�ص�صة  يف  اأعمل  باأنني  اأخربته   .
على القدوم اإىل هنا ولفرتة تزيد عن ال�صنة؛ حتى اأتقن اللغة. ثم قلت جاء دورك؛ 

حامد.
- فقال: اأنا مهند�س يف �رشكة �صعودية فرن�صية اأتيت للدرا�صة ملدة ثالثة اأ�صهر اأو 

اأكرث بقليل لتطوير لغتي.
الع�رشينيات.  بحر  زلت يف  فما  اأنا  اأما  الثالثينيات  اأوائل  اأعمارهم يف  كانت 
اأ�صبح حامد »اأبو العريف« فينا لتفوقه اللغوي بالن�صبة يل ول�صمري, فرغنا من غدائنا 
اأ�صا�صي للعالقة  بالق�صم وفق قانون  الوفاء  اتفقنا وتعاهدنا على  وحديثنا وبعد ذلك 
فيما بيننا, بذكر الق�صم جاء يف خميلتي الق�صم الذي يوؤديه ال�صباط عند تخرجهم, 
والذي ل يتعدى عند البع�س كونه كالما يطري يف الهواء دومنا وعي اأو تعّقل؛ لكن 
الأكرثية »فيهم الربكة« فهو يكون حم�صو�صا ومطبقا ب�صع �صنني. اأتدري ما فحوى 
هذا الوعد الذي قطعناه, ل داعي لذلك فاأنت تعرفه اأو يعرفه كل من ي�صافر اإىل 

اخلارج لتعلم اللغة, فرمبا وعدت اأنت نف�صك يا من تقراأ هذه ال�صطور.
ن�س القانون »اأن ل نتحادث فيما بيننا باللغة العربية اإل لل�رشورة الق�صوى؛ فنحن 
قد دفعنا مبالغ طائلة لكي ناأتي اإىل هنا, ونتقن هذه اللغة التي نحن بحاجة اإليها يف 

م�صتقبلنا«.
الدخول يف  ترك  « عجزت عن  يابيه  نيله  واأي  اأي طويق  معاهدة طويق»  بعد 
ال�صيا�صة حتى يف الذكريات. نعم بعد تلك التفاقية عدنا اإىل املعهد لرنى )التق�صيمة( 
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اجلديدة » الأخ م�صيع من �صيا�صة لكوره على طول« ما هذه الفو�صى التي اأعي�س فيها 
وبني قو�صني اأرجو اأن ل يعتب علي العرب الذين هم مهتمون بهذا الثنائي املتكامل 
اأو املتفا�صل, ل اأدري ولكن امل�صاألة معادلت يف معادلت, مت و�صعي اأنا و�صمري 
معا يف امل�صتوى الأول ملدة اأ�صبوع حتى يتم تهيئتنا للم�صتوى الثاين, اأما حامد يف 
امل�صتوى الثالث. دخلنا يف ف�صولنا الدرا�صية لنبداأ الدرا�صة وا�صتهل اللقاء الأول, 
بنف�صها قالت  التعريف  ال�صخ�صية يف  املقابلة  التي كانت معي يف  وبداأت الأ�صتاذة 
اأنا » جويل « �صوف اأقوم بتدري�صكم الأ�صبوع الأول, واأنا عادة اأدر�س امل�صتويات 
اثنان  ع�رشة؛  عددنا  كان  جدد  كطالب  بكم  لاللتقاء  جيدة  فر�صة  ولكنها  العليا 
تقريبًا,  �صنة  �صت ع�رشة  اأعمارهم  ثانوية  اليابان طالب  من  والبقية  ال�صعودية  من 
والأ�صباه واحدة كما هو معروف, ما عدا واحدا منهم كان كبري احلجم ومالب�صه 
متميزة؛ فهو من حمبي مالب�س »الهيب هوب« قدم هوؤلء الطالب للدرا�صة ملدة �صهر 
حتى ينتقلوا اإىل املدار�س النيوزيلندية حتت نظام مبادلة الطالب ح�صب التفاقيات 
التجارية والتعليمية بني البلدين. اإنني ل اأذكر مقدار التعب الذي اأح�ص�صت به يف 
الدر�س الأول؛ فما زلت غري معتاد على الغربة بعد, وحيث اأن ال�صيدة جويل كانت 
الدر�س  تب�صيط  معنوية, و�صعت جاهدة يف  دفعة  اأعطتني  مهنتها وقد  متمكنة يف 
واأ�صلوبهم  تاأتاأتهم  �صيئا من  افهم  اليابانيني فاحلقيقة مل  الطالب  اأما ما يخ�س  يل, 
الغريب يف املحادثة. ختمت جويل ذلك اليوم بو�صف مدى �صعادتها يف تعليمنا, 
اأنا  الف�صل  مكثنا يف  الفائدة.  تقدمي  اأجل  من  ت�صتطيع  ما  تبذل كل  �صوف  واأنها 
و�صمري نتناق�س حول الدر�س واملدر�صة, ثم خرجنا وقابلنا حامدا و ذهبنا اإىل موعد 
الجتماع؛ ح�صب ما اأفادتنا ال�صكرترية كي�صي, كانت يف انتظار الطالب, انطلقنا 
نحو املقهى ودخلنا ثم جل�صنا يف املكان املحدد. رحبت بنا كي�صي: اأهاًل و�صهاًل 
اأ�صدقائنا الطالب يف مدينة نيبيا يت�رشف معهد » نيوهورايزون« با�صت�صافتكم وتقدمي 
م�رشوب لكل طالب ح�صب اختياركم واأي م�رشوب ل يعني امل�رشوبات الروحية, 

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

43

عبداللـه بن حممد احل�سني

فنحن ل ن�صاهم يف ت�صويق هذا النوع من املنتجات, ولكن ما اأق�صده اأي �صيء دون 
ذلك.

ب�رشاحة ل اأذكر ما هو امل�رشوب الذي وقع عليه اختياري, ولكن ل يخرج 
هذا الطلب باأية حال من الأحوال عن ال�صاي اأو » ال�صوكولته « ال�صاخنة اإل اأنني 

اأُرّجح م�رشوبي املف�صل ال�صاي.
- بداأت ال�صكرترية بالتعريف بنف�صها اأكرث, وعن تفا�صيل حياتها وقالت اأنها من 
ال�صكان الأ�صليني » املاوريني« وعن حالتها الجتماعية وهواياتها. ثم تركت كل 
طالب يتحدث عن نف�صه, فبداأت الأ�صئلة ترتامى هنا وهناك واجلميع كان متحم�صًا 
ملعرفة الآخر. جاء دوري ولغتي كما تعلمون »و�صع �صدرك« واأنا اأحتدث كانت 
اأحداث الرعب التي واجهتها يف الطيارة متر اأمام عيني لتجعلني اأ�صتبعد فكرة عودتي 

اإىل الديار, كان احلديث ممتعا » بعد ترجمة �صمري «.
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ال�صيد  اإىل املعهد؛ لأن  يتفرقون؛ فعدت م�رشعا  انتهى الجتماع وبداأ الطالب 
ديفيد �صوف ياأتي وياأخذين ح�صب التفاق. راأيته جال�صا يف �صيارته ينتظر؛ فاأتيت 

نحوه م�رشعا, واألقيت عليه التحية.
- �صاألني عن �صعوري يف اأول يوم درا�صي.

مارغريت  ال�صيدة  اإلينا  اأتت  حلظات  بعد  م�صوقا,  يوما  كان  اأنه  له  فقلت   .
خارجة من العمل.

- مارغريت :اأهال عماد. كيف حالك؟
. اأهال مارغريت.

- ديفيد: ح�صنا عماد الآن �صوف نذهب يف جولة حول املدينة لتتعرف على 
الطرق الرئي�صة والأماكن اجليدة؛ لق�صاء اأوقات الفراغ.
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مررنا بجانب املرفاأ البحري واأخرباين اأن املطاعم هنا جيدة جدا, وتعترب مرتعا 
اإذا كان ذلك  ليلية  اإىل ماله  تتحول  واأنها  الأ�صبوع,  نهاية  لل�صباب خ�صو�صا يف 
مركز  من  والقريبة  للمدينة,  الأخرى  البحرية  الواجهة  اإىل  اجتهنا  ثم  يعجبك. 
املدينة, واأطلعوين على النادي الريا�صي وعدد من الأماكن الأخرى ثم عدنا اإىل 

املنزل.
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اأرق  من  اأعاين  زلت  ما  اإنني  حيث  درا�صي  يوم  اأول  بعد  الراحة  اإىل  خلدت 
ال�صفر, وتغري ال�صاعة الزمنية. فلما اأتى وقت الع�صاء » كانت ال�صم�س ل تغيب اإل 
اأنهت حت�صري الوجبة.  الغرفة وقد  ال�صيدة باب  التا�صعة والن�صف « طرقت  ال�صاعة 
على الطاولة طبق و�صوكة و�صكني لكل فرد وطبق رئي�س يحوي خ�صارا مع دجاج 
على  يحتوي  �صغري  وطبق  خ�رشاء  �صلطة  اأ�صا�صي  وطبق  اجلذابة,  البهار  برائحة 
بو�صع  قمت  ثم  �صنا ,  اأكرب  لأنهم  اأطباقهم  تعبئة  يبدوؤا يف  اأن  اأخربتهم  الأرز. 
اأكلت حتى  ثم  اأكلت,  ثم  اأكلت,  الله(  )ب�صم  وبداأت  الأكل يف طبقي  بع�س 
اآخر قطرة, وحمدت الله على ما اأنعم علي, ثم �صكرت ال�صيدة على هذه الوجبة 
ثم  الب�صيطة  الكلمات  بع�س  بتعليمي  ال�صيدة  قليال وقامت  نتحدث  اللذيذة. مكثنا 

ا�صتاأذنت للذهاب, حيث اأنني متعب و�صقطت على فرا�صي كاملغ�صي عليه.

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

47

عبداللـه بن حممد احل�سني

املدر�صني؛  وبني  كطالب  بيننا  الر�صمي  احلاجز  ك�رش  املقهى  يف  الجتماع 
فاأ�صبحنا منذ تلك اللحظات ن�صعر اأننا عائلة واحدة, وقد �صنحت لنا تلك الفر�صة 
باكت�صاب الكثري من الأ�صدقاء من �صوي�رشا واأملانيا وايطاليا وكوريا واليابان والربازيل 
والت�صيك وغريها من الدول. وهذا الأمر �صيء اعتاد املعهد على تكراره كل اأثنني, 
بجمع الطالب للتعريف باأنف�صهم, وعن حياتهم, وعن طموحاتهم وخمططاتهم, 
اأثناء تواجدهم يف نيوزيلندا اأو يف امل�صتقبل بعد انتهاء فرتة الدرا�صة. واجلولة اأي�صا 
كانت ممتعة جدا برفقة هذه الأ�رشة الرائعة, وما اأروع ال�صيدة مارغريت فهي بارعة 

يف حت�صري الأكل.
اأخربت  الع�صاء, وقد  �صابقه, �صوى وقت  التايل كثريا عن  اليوم  مل يختلف 
لذيذة,  وجبة  ح�رشت  ال�صيدة  اأن  مبا  الأطباق  جميع  اأغ�صل  �صوف  اأنني  العائلة 
اأكرث؛ حتى  واأ�صبحت مندجما  ب�رشعة  التاأقلم مع حياتهم  بداأت  ذهلوا من كوين 
مرت   .» مام   « ال�صيدة  اأنادي  و�رشت  اأبنائهم,  من  واحدا  نف�صي  اعتربت  اأين 
الأيام والأ�صبوع الأول اأعلن اخلتام؛ فنحن يف يوم اجلمعة, اأخربتنا مديرة املعهد اأن 
علينا الجتماع يف ال�صالة الرئي�صة لتوديع املتخرجني وتقدمي �صهادات ال�صكر وهذا 
احلفل الذي يزيد من التالحم بني اأفراد املعهد, كنت ا�صتمع لهم وهم يتكلمون, 
م�صاعرهم  ترتجم  اأعينهم  كانت  ولكن  كالمهم,  من  �صيء  فهم  عن  وعجزت 
املعلمني  وبع�س  املعهد,  هذا  الزمن يف  من  فرتة  ق�صوا  الذين  الطالب  توديع  يف 
عجزوا عن اأن يحب�صوا دموعهم يف هذا الوداع. ملا انتهى اجتماع التخريج اأتت اإلينا 
ال�صكرترية كي�صي نحن ال�صعوديون ونوهت اأنه ميكننا اخلروج لأداء �صالة اجلمعة 
واأن هنالك م�صجدا يف املدينة املجاورة » هي�صتنقز » ي�صتغرق  الذهاب قرابة الن�صف 
�صاعة واأخربتنا عن رقم احلافلة الذي يقلنا اإىل هناك. خرجنا وتوجهنا اإىل موقف 
احلافالت املجاور للمعهد وركبنا احلافلة فانطلق بنا يف اأر�س نيوزيلندا اخل�رشاء من 
طريق مدينة » ترادايل «. ا�صتمتعنا بهذه الرحلة الق�صرية ونحن نتوقف كل حلظة 
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حتى يركب اأهل املدينة اأغلبهم من كبار ال�صن و اخلدمة تعترب رائعة جدا ومريحة 
البلدة و�صئلنا عن مكان  نزلنا يف و�صط  البلدة «.  توبي�صات خط  �صلم يل على   «
امل�صجد, بحثنا �رشنا فت�صنا ولكن دون جدوى مل نفلح يف هذا امل�صوار فاتفقنا »اأنا 
بنا نرى مطعما  اإذا  اأحد املطاعم وبينما نحن ن�صري,  اأن ناأكل يف  وحامد و�صمري« 
تركيا على الي�صار وبائعا �صاحب مالمح �رشق اأو�صطية. ا�صتغربنا من وجود املطعم 
يف هذه البلدة ال�صغرية ون�صينا اأننا يف ع�رش القرية ال�صغرية. دخلنا وا�صتف�رشنا عن 
نوع الأكل وهل هو حالل, فا�صتقبلنا �صاحب املطعم بال�صالم فوقعت اأنظارنا على 
» ال�صاورماء « طلبنا ال�صاندويت�صات ومن �صدة اجلوع زدنا الكمية اأكرث من ما نريد. 
فقال لنا �صاحب املحل هذا كثري عليكم. ولكننا مل نقتنع بكالمه, جل�صنا ننتظر 

حتى اأتانا الأكل وامل�رشوبات, ثم قررنا الرحيل والعودة اإىل مدينتنا.
) ل ت�صاألوين عن نكث التفاقية فما زلنا يف البداية (

...
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حامد ورحلة الو�سول
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والدرا�صة.  بال�صفر  املهتمة  املواقع  اأحد  ت�صفح  بعد  اخلطوة  هذه  على  اأقدمت 
قراأت كثريا عن نيوزيلندا وها اأنا يف طريقي اإىل هذه البالد عرب هوجن كوجن رتبت 
رحلتي ليت�صنى يل املكوث فيها بع�س الوقت. وقمت بالتجول يف اأهم الأماكن, 
وزرت عدة اأ�صواق, وركبت يف قارب, وا�صتمتعت برحلة بحرية فيها. �صاهدت 
ما  ويفوق  مثري  �صيء  فعال  العمالقة.  والطرق  البحر  طرف  على  العظيمة  الأبراج 
ميكن تخيله حيث اأنك رمبا ل ترى قطعة اأر�س فارغة ؛ فاملباين متالأ املكان وكل 

�صرب م�صتغل.
 اأكملت رحلتي املتجهة اإىل اأوكالند وقد متت بي�رش و�صهولة, ثم جل�صت ليلة 
اأرغب يف م�صاهدة  نيبيا, كنت  اإىل  انطلقت بعدها راكبا يف حافلة  اأوكالند  يف 
الأر�س اخل�رشاء التي �صمعت عنها. ل اأنكر اأن الرحلة الق�صرية كانت متعبة وكان 
يغلب علي الأرق, ب�صبب الرحالت ال�صابقة والطريان. لكن حققت رغبتي وراأيت 
اجلبال والأنهار واملروج اخل�رشاء, نعم, كانت الطرق �صغرية ووعرة جدا, تارة 
�صعودا لأعايل اجلبال واأخرى نزول عرب املنحدرات. ا�صتغرقت الرحلة قرابة ال�صت 
�صاعات ثم و�صلت اأخريا اإىل و�صط املدينة, وركبت �صيارة الأجرة حتى و�صلت 
منزل العائلة امل�صيفة. طرقت الباب فقدم رجل كبري ال�صن وا�صتقبلني عند الباب 
فلم  غريبة  لهجته  كانت  ولكن  معي  يتكلم  اأخذ  اجلديد.  الطالب  اإنني  له  وقلت 
الدخول.  اإىل  ويدعوين  يرحب  اأنه  فهمت  ولكني  كالمه,  ا�صتيعاب  على  اقدر 
اأفقت من  التايل.  اليوم  اإىل حيث غرفتي ثم منت نوما عميقا حتى �صباح  اأخذين 
النوم وخرجت اإىل املطبخ فقابلتني �صيدة بدا يل من هيئتها اإنها من الهند. فقالت 
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اأنها كانت يف عملها اأثناء قدومي بالأم�س. �صيدة لطيفة جهزت يل وجبة الإفطار 
وتبادلنا احلديث يف اأمور عدة ثم اأخذتني اإىل املعهد. مل يكن هديف التعلم فقط 
رائعة  ال�صعوديني و�رشنا جمموعة  ال�صباب  قابلت  لل�صياحة  عندي  الأولوية  ولكن 
املكان, كانت  هذا  واجهتنا يف  التي  ال�صعوبات  ومتعاونة يف وجه كل  متكاملة 
ال�صيدة مهتمة كثريا, و�صاعدتني يف �رشح بع�س الدرو�س. بلغت قمة راحتي يف 
اأطرافه. كنت اخرج يف  اأية فر�صة للتنقل يف كل  اأريد تفويت  هذا املكان, ول 
كل الأوقات؛ حيث اإنه مل ي�صادفني نهاية اأ�صبوع واأنا جال�س يف املنزل اأو اأن مرات 
جلو�صي تعد على الأ�صابع, كنت مفتونا بالقطع القدمية, مل اأترك حمال يف املدينة 

اأو حولها اإل زرته وفرزت ما فيه من اأثريات.
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حّمام ال�سم�س احلارق
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متر  �رشيعة  لقطات  يف  واأق�صاها  اللحظات,  اأمتع  تعيد  الذكريات  اأجمل  ما 
كانت  املخرتعات.  اأ�رشع  تتحدى  الثانية  باأجزاء  ق�صوى,  ب�رشعة  الإن�صان  اأمام 
ال�صيدة مارغريت خري حمفز يف تعلم مهارة ال�صتماع اإىل اللغة, وكانت متاأنية يف 
احلديث, ول تتوانى يف الإعادة ب�صياغة اأ�صهل؛ حتى اأفهم كل ما قالت. معروف 
عن �صكان نيوزيلندا اأنهم بعيدون عن امل�صاكل ال�صيا�صية, ول يوجد هناك عن�رشية 

�صد اأي �صنف, واإن كان هناك متحيزين فهم قلة.
اأعود اإىل العائلة واأنا يف قمة الإنهاك, رحلة مرهقة تخللت امل�صي لوقت طويل 
ومل نعتد على ذلك يف ديارنا. األقيت التحية على العائلة واأخربتهم ب�صكل �رشيع 
عن اأبرز الأحداث التي واجهتنا يف رحلتنا الق�صرية وعن املطعم الرتكي, ثم ذهبت 
اإىل غرفتي لنيل ق�صط من الراحة. بعد مدة من الزمن ا�صتيقظت على الطرق اخلجول 
اإىل  الع�صاء جاهز. خرجت وتوجهت  اأن  واأخربتني  ال�صيدة مارغريت  املعتاد من 
ال�صيدة  بداأت  وجل�صنا.  الطعام  طاولة  اإىل  الأغرا�س  نقل  يف  مل�صاعدتها  املطبخ 
بالكالم ت�صاألني بع�س الأ�صئلة كالنطباع عن الأ�صبوع الأول, و�صعوبة الدرا�صة. 
غرفة  الأكل وجل�صنا يف  من  فرغنا  والبهجة.  احلما�س  اإىل  تدعو  بداية  لها  فقلت 
التلفاز نتابع الأخبار اأنا وال�صيد ديفيد وذهبت مارغريت لإح�صار القهوة. �رشبناها 
وتناق�صنا يف عدة موا�صيع من �صمنها اأنني جعلتهم ي�صاهدون مقطع �صنق �صدام, 
وتعجبوا من هذا الفعل ال�صنيع. ا�صتاأذنتهم للذهاب اإىل غرفتي وقمت مبكاملة والدي 
واأهلي حتى اأطمئن على اجلميع, واأخربهم اأين بحالة جيدة وم�صتقر نف�صيا, واأن 
العائلة التي ا�صكن معهم رائعني جدا. ا�صتلقيت على فرا�صي وجل�صت اأتاأمل حايل 

واأعي�س املتعة التي بداأت اأ�صعر فيها تدريجيا مع كل يوم مير يف هذا البلد اجلميل.

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

54

عبداللـه بن حممد احل�سني

الن�صاط وال�رشور. خرجت من  التايل ا�صتيقظت واأنا يف قمة  اليوم  يف �صباح 
الغرفة و�رشت نحو املطبخ واأعددت لنف�صي الإفطار اخلفيف, ثم خرجت اأجتول يف 

ال�صارع الذي حول البيت واكت�صف بع�س الأماكن اجلديدة.
عدت اإىل البيت واخربين ال�صيد ديفيد اأنه يوجد عندهم دراجة قدمية لفتاة كانت 
ت�صكن معهم يف ال�صابق وميكنني اأن ا�صتخدمها للتنقل يف املدينة » مل اأدرك ما الفرق 
بني دراجة الفتيات وال�صباب «  اأعجبتني الفكرة حيث اأنني قمت بالبحث عن دراجة 
اأغلى  الدراجات  اإحدى  �صعر  اإن  اأ�صعارها كانت خيالية, حتى  ال�صابق ولكن  يف 
الدراجات واأي�صا  اإىل كرثة م�صتخدمي  امل�صتعملة. وهذا رمبا يعود  ال�صيارات  من 
ببع�س  حقيبتي  وجهزت  الدراجة  واأخذت  تردد  بال  قبلت  الدراجة.  موا�صفات 
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الدراجة  قيادة  بداأت  املدينة.  يف  البحري  املرفاأ  لروؤية  انطلقت  ثم  واملاء  الفاكهة 
بحذر لب�صت »اخلوذة« على راأ�صي واأنا ا�صحك من �صكلي وتذكرت الأطفال وهم 
يركبونها يف بلدي. اأدركت خطورة ال�صري يف ال�صارع بالدراجة, وما زاد الأمر 
اأقدامي  اأن اجتاه القيادة عك�س ما كنت معتادا عليه. فتارة انزل واأ�صري على  رهبة 

وتارة اأخرى اأركب الدراجة واأكرث �صيء كان يخيفني جتاوز ال�صاحنات.

و�صلت ب�صالم اإىل املرفاأ ال�صاحر وجتولت فيه واأنا يف قمة ده�صتي من منظر املراكب 
اأ�صت�صعر الرياح  ال�رشاعية و الغيوم املرتاكمة, والقريبة من الأر�س. فجل�صت يف نهايته 
بهذه  ال�صتمتاع  عليه  يبدو  والكل  حويل,  من  النا�س  و�صوت  املراكب  حركة  واأتاأمل 
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الأجواء الدافئة, و�صوت املوج وهو ي�رشب على الياب�صة. الأطفال عن مييني يلعبون, 
اإىل  املراكب  بالقفز من فوق  املراهقني يقومون  ي�صاري بع�س  اأهلهم وعن  وميرحون مع 
وا�صتك�صف  امل�صوار  لأكمل  الدراجة  الفخمة, ركبت  واملقاهي  املطاعم  املاء, وخلفي 
اأنا�س  فيه  �صغري  �صاطئ  ال�صفن؛  مرفاأ  عن  ببعيد  لي�س  مكان  ويف  الأخرى,  الأطراف 
واآخرون   , الرمال  على  م�صتلق  والبع�س  جهة  يف  عائلة  اأو  �صخ�صني  كل  متفرقون. 
يطعمون اأولدهم من البوظة. راأيت �صابا يقراأ كتابا, ورجال كبريا يلعب مع كلبه ويرمي 
له كرات الإ�صفنج يف البحر والكلب يجري م�رشعا للتقاطها. قررت اأخذ حمام �صم�صي 
فقد ا�صتقت اإىل الدفء. بدا يل اأن ال�صم�س رائعة واجلّو مذهال, اأنزلت حقيبتي واأخرجت 
الفاكهة وتناولتها و�رشعت بعر�س ال�صور يف اجلوال وبع�س املقاطع. ثم لب�صت مالب�س 
ال�صباحة ونزلت اإىل �صاطئ املحيط اعتقدت اأين ذلك ال�صباح املاهر الذي ل يخ�صى اأمواج 
املحيط, وما هي اإل حلظات واإذا باملاء يجرين وكاأنه م�صتاق ل�صطحابي يف جولة اإىل 
الأعماق. رمبا لكت�صاف كنوزه التي مل يتو�صل اإليها خملوق اأو كائن حي , مل اأدرك 
مدى اخلطورة بعد ولكن يبدو اأن موجة قوية دفعتني قليال نحو ال�صاطئ ثم اأعادتني بعيدا 
عن الأنظار. وملعرفتي مبدى مقدرتي على ال�صباحة غو�صا بداأت بتحريك اأطرايف ب�رشعة 
وبداأ يت�صلل اخلوف يف داخلي والقلب بداأ يخفق م�رشعا. والأنفا�س بداأت ت�صيق , فتحت 
اأكاد اأرى �صيئا. فاجنذبت رجلي نحو �صجريات مائية,  عيني لأ�صعر بحرارة �صديدة ل 
وعلقت فيها ثم اأر�صلت اإىل عقلي اإ�صارة تنبيه �صديدة اللهجة تقول جنوت من املوت يف 
ال�صماء, ولكنك �صتموت يف اأح�صان املحيط كرهت نف�صي والغربة وما قادين اإليها. ثم 

تال�صت تلك الأفكار ال�صوداوية, بلحظة, وقلت مل يحن بعد اأجلي, 
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عرب  النباتات  تلك  فاأدركت  دائري  ب�صكل  ميكن  ما  باأ�رشع  رجلي  حركت 
الإ�صارات الع�صبية اأنها غري مرغوب فيها واأبعدت ورقاتها واأغ�صانها عني بعد موجة 
اأخرى. اأ�رشعت بعودتي اإىل ال�صطح و�صبحت بكل ما اأوتيت من قوة نحو ال�صاطئ 
حتى و�صلت ب�صالم, اأخذت نف�صا عميقا. مل يعلم النا�س من حويل ما جرى يل, 
بدا ذلك من حركاتهم واإمياءاتهم, �رشت نحو مكاين ثم ا�صتلقيت وع�صالتي تنب�س 
بقوة. كان الرمل اأ�صد حرارة مما توقعت اأح�ص�صت اأن ال�صم�س قد اأحرقت وجهي 
واأطرايف. فحملت اأ�صيائي ورجعت اإىل البيت, اجتهت اإىل املراآة اإذا بوجهي اأ�صبح 
الفرا�س وع�صالتي  ال�صم�س. ثم دخلت غرفتي و�صقطت على  حممرا من حرارة 

م�صدودة ولياقتي مل تخدمني يف هذه املرة.
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ال�صم�س.  اأ�صعة  مل تكن خربتي جيدة يف ا�صتخدام الكرميات اخلا�صة لتجنب 
ثم اإن نيوزيلندا تقع قريبة من ثقب الأوزون وهذا بدوره م�رش جدا باجللد, عرفت 
ذلك لحقا. بعد اأن اأ�صبح لونا وجهي واأطرايف داكنني ملدة اأ�صبوع, وقد �صببت 

احلرارة حكة يف اجللد.

...
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اندماج مع االغرتاب
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ا�صتيقظت مبكرا كالعادة واأعددت  الثاين  بداية الأ�صبوع  اليوم هو يوم الثنني 
فر�صي  لأمتطي  امل�صتودع  اإىل  وخرجت  املدر�صية  حقيبتي  حزمت  ثم  الإفطار. 
اأ�صعر ب�صيء خمتلف نعم �صوف  لب�صت » اخلوذة « واأنا  اأق�صد دراجتي  اجلديدة, 
يقارن  الذي ل  قليل من الزدحام  بالدراجة. كان يف طريقي  املعهد  اإىل  اأذهب 
اإطالقا باملدن الكبرية. كلما واجهتني �صعوبة اأو زحام نزلت من الدراجة و�رشت 
على ر�صيف امل�صاة و�صلت اإىل املعهد وركنت الدراجة يف املكان املخ�ص�س لها 
ال�صالة  اإىل  التحية على كي�صي ثم �رشت  واألقيت  املعهد  بالقفل. دخلت  وربطتها 
الرئي�صة اأعددت كوبا من القهوة وجل�صت يف اإحدى الكرا�صي. بداأ يجتمع الطالب 
حتى جاءت مديرة املعهد » كري�صتني « املرحة. وقالت اأهال بكم من جديد ح�صل 
عدة تغيريات يف املعهد. غادرت جمموعة وقدمت جمموعة جديدة واأعيد ترتيب 
امل�صتويات واأعلنت الأ�صماء والرتتيبات اجلديدة. ثم انتقلنا اإىل امل�صتوى اجلديد مع 
املعلمة »كيت« كما حتب اأن ن�صميها , ا�صتغربت من ردود اأفعال الطالب اليابانيني 
غريبة.  باأ�صوات  الده�صة  واأ�صلوبهم يف  اجلديدة  للمعلومات  ا�صتجاباتهم  وطريقة 
ورغم �صغر �صنهم اإل اأنهم متفوقون علينا مبراحل متعددة, يف ر�صيد الكلمات, 
من  انتهينا  وال�صتماع.  باملحادثة  عليهم  نتفوق  نحن  ولكن  الكتابة,  �رشعة  ويف 
مليئا  اجلو  اجلدد كان  بالطالب  للرتحيب  املقهى  اإىل  اليوم وتوجهنا  لهذا  الدرا�صة 

باملتعة وبداأنا ن�صعر بتقاربنا كطالب اأكرث من الأ�صبوع الأول.
ما لحظته اأنا وحامد اأن اأغلبية القادمني من اأوروبا ياأتون كمجموعات لي�صتفيدوا 
من خ�صم املعهد وقد ا�صتغلوا القدوم يف ال�صياحة اأي�صا, حيث اأنها اأرخ�س بكثري 
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من ديارهم. اقرتح اأحد الطالب من �صوي�رشا تغيري املقهى. وافق بع�صنا والبع�س 
الآخر غادروا اإىل بيوتهم, �صمري قرر املغادرة واأنا وحامد رافقنا البقية. بداأ الطالب 
ال�صاي. بداأت  يطلبون م�رشوباتهم واأنا وحامد نتفرج عليهم ثم طلبنا كوبني من 
الكحول  تاأثري  بداأ  فقد  اجلميع؛  على  ن�صحك  وحامد  واأنا  الطالب  بني  التعليقات 
اإىل  يتبادر  �صيء  اأي  يف  ب�رشاحة  يتحدثون  �صاروا  احلياء.  وغاب  عقولهم  على 
اأذهانهم, مل يعجبنا ما هم عليه فخرجنا بطاولة م�صتقلة يف اخلارج. كنا نتفرج على 
فلم  الدخول؛  ي�صتطيعون  فهم ل  علينا  بالتعليقات  ويرمون  ياأتون  واملراهقني  املارة 
ي�صلوا اإىل العمر القانوين. قلت حلامد هيا لنذهب, �رشنا نحو منزل حامد ودخلت 

و�صافحت العائلة. واأراين غرفته وبيته ثم ركبت دراجتي وعدت اإىل البيت.
قدم يوم اجلمعة ومت تخريج دفعة من الطالب, وهذا الأ�صبوع اأ�صبحت افهم 
بع�س ما يقولون , لي�س جميع الكلمات ولكن جممل احلديث. غادرت وركبت 
غرفة  اإىل  خرجت  ثم  الراحة.  من  ق�صطا  اأخذت  املنزل  اإىل  وتوجهت  دراجتي 
الطعام وجدت ال�صيد ديفيد جال�صا قال ما راأيك اأن نعد الع�صاء فمارغريت خرجت 
هي و�صاحبتها جلولة ريا�صية ورمبا تتاأخر. اأعجبتني الفكرة وذهبنا اإىل املطبخ قال 
البطاط�س. وقام  اإيل تق�صري  البطاط�س املهرو�صة واأوكل  �صوف جنهز »ال�صجق« و 
هو ب�صلق ال�صجق واأخربين اأن هذا ال�صجق بقري حتى ل يعرتيني �صك يف الأكل. 
اأكمل ت�صخني »الباربكيو« ثم قام بو�صع البطاط�س يف اإناء ل�صلقه يف املاء وامللح, 
ثم اأخرجها وقام بهر�صها و�صكب عليها القليل من احلليب والزبد, يف هذه الأثناء 
جل�صنا  بالطعام.  ديفيد  ال�صيد  اأتى  الطعام.  طاولة  على  فو�صعتهما  طبقني  اأخذت 
نت�صلى ونتحدث يف بع�س الأمور وناأكل من هذا الطبق اخلفيف, فلما انتهينا من 
املجل�س  وجل�صنا يف  ولل�صيد,  القهوة يل  واأعددت  الأطباق  بغ�صل  قمت  الأكل 
احلديقة  يف  وامل�صي  للخروج  ديفيد  من  ا�صتاأذنت  اليومية.  والأخبار  التلفاز  نتابع 
املجاورة, خرجت اإىل احلديقة واأنا اأغم�س عيني ل�صت�صعر الن�صيم املنع�س واأ�صوات 
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و�صلت  حتى  فيها  �رشت  الع�صافري,  تغريد  مع  وترتاق�س  تتحرك  وهي  الأ�صجار 
ذهابا  احلديقة  يف  اأدور  ومكثت  مهرول  رجعت  ثم  الآخر,  الطرف  يف  نهايتها 
واإيابا, حتى اأرعبني نباح كلب قدم نحوي م�رشعا, واأنا ل اأدري ما ق�صته ومل 
اعتد بعد على الكالب. كانت خلفه امراأة يف منت�صف العمر جتري نحوه وتناديه 
با�صمه. وتقول يل ل تخف ل تخف لن يوؤذيك. �رشت اأرقب بحذر حتى �صكنت 
معتادة,  رع�صة غري  يرتع�س  زال  ما  ولكن ج�صدي  قلبي,  نب�س  وهداأ  اأنفا�صي, 
البيت �صوى  اأغادر  للبيت. كانت نهاية الأ�صبوع تلك, هادئة جداً مل  ثم عدت 
فرتة الظهرية يوم ال�صبت ذهبت اإىل و�صط البلدة, و�صاهدت جميع الأهايل وهم 
يت�صوقون ويجل�صون يف املقاهي واملطاعم, ثم ذهبت اإىل الواجهة البحرية القريبة 
من و�صط املدينة, و�صاهدت العديد من املجموعات ال�صبابية ميرحون ويتحادثون 
ويت�صابقون, وبعد ذلك اأكلت يف مطعم »�صب وي« ثم رجعت اإىل البيت, قمت 
مبراجعة درو�صي ال�صابقة وجمعت الكلمات ال�رشورية وكتبت الواجبات املطلوبة 

ثم اأخلدت اإىل النوم ا�صتعدادا لأ�صبوع اآخر يف هذه الديار.
تطورت مهارة ال�صتماع عندي وقد �صاعد يف ذلك متابعة الأخبار والأن�صطة 
التعليم  قاعة  اجل�س يف  اأن  املعلمة جويل  ن�صيحة  اإىل  �صماعي  اأي�صا,  املعهد.  يف 
الذاتي عندما قدمت اإيل جمموعة كتب مع الأ�رشطة للم�صتوى الذي اأدر�س فيه. 
وقالت علي اأن اأقوم بتتبع ما اأ�صمع من ال�رشيط يف الكتاب , كانت الكتب عبارة 
يف  لندماجي  رمبا  جدا  كبرية  ب�رشعة  الأ�صبوع  هذا  انتهى  ق�صرية.  ق�ص�س  عن 
اأجواء الغربة وقد بداأت يف التاأقلم مع طريقة العي�س هنا �صيئا ف�صيئا. املعلمة كيت 
كانت مرحة وجيدة يف تعليم املرحلة الأوىل, وحيث اأن املرحلة حتتاج اإىل كثري 
الدرا�صة علينا. ومل  تب�صيط  الأن�صطة اخلفيفة وامل�صابقات فقد حاولت جاهدة  من 
تكرث علينا الطلبات والواجبات املنزلية, وعلمتنا القواعد البدائية يف اللغة والكثري 

من الكلمات التي نحتاجها.
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 ال�سالل العمالق
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من  �صبقه  الأ�صبوع كما  ذلك  و�صار  واأتى طالب جدد,  اأ�صبوع جديد,  بداأ 
اأ�صابيع مل يتغري �صيء ي�صتحق الذكر, اإل اأن حامدا اأ�صار علي اأن ن�صجل اأ�صماءنا 
يف رحلة نهاية الأ�صبوع. لروؤية �صالل عمالق بالقرب من املدينة, اأعجبتني الفكرة 
ال�صوبر ماركت « حيث كانت   « بقرب  ال�صبت  التقينا �صباح  وا�صرتكت معهم. 
احلافلة هناك وال�صيد » كورت « بانتظارنا. ركبنا ومكثنا بع�س الوقت لنتظار حامد 
فقد تاأخر قليال, ثم انطلقنا وبعد ن�صف �صاعة توقف كورت يف ا�صرتاحة بالطريق. 
وقال من يريد �رشاء بع�س الأكل اأو امل�رشوبات عليه النزول. اجلميع كان حمتاطا 

لتلك الرحلة, عدا حامد فقد ذهب اإىل املحل وا�صرتى ما يلزمه ثم عاد. 
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اأكملنا الطريق ودخلنا مع بوابة متهالكة خ�صبية يبدو اأنها مدخل مزرعة ثم اكلمنا 
ال�صري يف طريق زراعي حتى و�صلنا اإىل املكان املراد. حمل كل واحد منا حقيبته 
وانطلقنا جميعا داخل املنتزه ) اأو احلديقة اأو املحمية اأو ال�صالل ( احرتت يف ت�صميتها 
ففيها كل �صيء ميكن تخيله من جمال وطبيعة. املهم �رشنا كمجموعة تتكون من 
ع�رشة اأفراد, فوجدنا لوحة خ�صبية تقودنا اإىل ال�صالل مكتوب عليها وقت الو�صول 

�صاعة » مثل عندنا « غابة حماطة باجلبال والأ�صجار الكثيفة.

فوق  وج�صور  خ�صبية  ممرات  الأوىل؛  الدرجة  من  �صياحية  بتجهيزات  جمهزة 
الن�صف �صاعة بداأنا ن�صمع �صوت  اإر�صادية. وبعد قرابة  جماري الأنهار ولوحات 

ال�صالل, دعانا ذلك اإىل الإ�رشاع نحوه, والأ�صجار فوق روؤو�صنا.
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اقرتبنا من ال�صالل وتال�صت الأ�صجار من حولنا؛ فراأينا اجلبل ال�صخم الذي يكاد 
يغطي ال�صماء من طوله, وال�صالل الذي يجري من مكان مرتفع اإىل البحرية يف 
الأ�صفل. تعجز الكلمات و�صف مدى روعته ومدى �صحره لأعيننا, وقد حارت 
العقول من هذا امل�صهد. �صدنا الف�صول اإىل القرتاب اأكرث حتى �رشنا اأ�صفله ورذاذ 

املاء املتطاير يالم�س اأج�صادنا متعة ل ي�صاهيها �صيء.
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واملر�صد  ال�صخور  بني  القفز  حامد يف  �رشع  ال�صور  يلتقط  منا  واحد  كل  بداأ 
النزلق  بعد  حتذيره,  مت  ملاذا  عرف  ولكنه  بداية  ي�صتمع  مل  ذلك.  من  يحذره 
باملاء ثم  امتالأت مالب�صه  اأن  التي كان عليها مادة زيتية, وبعد  ال�صخور  اأحد  من 
و�صط  اإىل  املاء  عرب  الذهاب  قرر  تبللت.  قد  مالب�صه  راأى  وملا  اأخرى  مرة  �صعد 
ال�صخرة  فرجع و�صعد  املاء  برودة  يحتمل  ال�صور ومل  بع�س  له  اأخذت  البحرية. 
وقام بت�صويري, ثم بداأنا نتحدث مع الأ�صدقاء ون�صتمتع بهذا املنظر الذي راق لنا 

كثريا.
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ثم قال املر�صد يجب اأن نعود اإىل ت�صلق جبل قريب من هذا املكان, يطل على 
بحرية اأخرى ت�صتحق امل�صاهدة. لقد ت�صلل التعب اإلينا؛ فكان طريق العودة مرهقا 
ومل نكن نعلم اأن ت�صلق اجلبل �صياأخذ وقتا طويال فما عدنا نتحكم من خطواتنا. 

اأخريا وبعد مدة و�صلنا فركبنا ال�صيارة وتوجهنا اإىل املكان الآخر.
نزلنا وبداأنا بتناول الفطور, ثم قام ال�صوي�رشيون بدهن اأج�صادهم �صد ال�صم�س, 
مل اأن�س ما ح�صل يل �صابقا من حرارة ال�صم�س فاأخذت منهم » امللطف « وو�صعته 
على الظاهر من ج�صدي. ا�صتلقيت على الأر�س للراحة بعد عناء امل�صي والدم يغلي 

يف اأقدامي.
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اإحدى  للت�صلق, مررنا خالل  ينادينا  بال�صيد كورت  واإذا  اإل حلظات  وما هي 
احلقول الع�صبية وراأينا الألوان املختلفة والأحجام املتباينة لالأ�صجار, ثم اقرتبنا من 

البحرية املائية.
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ف�صاهدنا اأنواعا متعددة من البط, وقد انت�رشت الغيوم يف ال�صماء, وبداأ املنظر 
مليئة  مزرعة  عرب  اجلبل  ب�صعود  بداأنا  ثم  اخليال.  من  �صيئا  نراه  ما  وكاأن  بالتقلب 
اأعد قادرا على رفعها من الأر�س, ولكن  بالأغنام. كانت خطواتي متثاقلة ومل 
ل اأريد اأن ي�صمت بي الأ�صدقاء مل اأوفق يف اختيار )اخلفني(, فقد اأتعبتني كثريا 
وهي لي�صت خم�ص�صة للم�صي؛ بل هي لكرة ال�صلة » ل احد ي�صحك « ق�صينا ن�صف 
لأننا  وذلك  حامد,  وبحال  بحايل  �صفقة  قليال  ن�صرتيح  املر�صد  فرتكنا  امل�صافة, 
ال�صعود ومررنا  الكثري من الأبقار يف  اآخر �صخ�صني يف املجموعة. راأينا  اأ�صبحنا 

بالكثري من الزهور الفاتنة.
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ثم اأكلمنا امل�صري واأخريا بعد مرور قرابة �صاعتني من الزمن و�صلنا اإىل الأعلى. 
بينهما جزء  يف�صل  �صاهقة  جبال خ�رشاء  بني  بحريتان  العناء,  ي�صتحق  مكان  اإىل 

ب�صيط من الأ�صجار �صبحان الله اخلالق املبدع.

مكان يدعو اإىل التاأمل مكان جعلنا نتحدى ال�صعاب, فال نياأ�س يف تعبنا اأثناء 
التي هي مراد كل واحد, فمهما  القمة  اإىل  الأخري  الت�صلق لأننا �صوف ن�صل يف 

طالت الدروب و�صعبت الظروف �صنظل �صامدين حتى ن�صل اإىل اأهدافنا.
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�سمري واالإبداعات
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قدومي  متحم�صا يف  قبلي, كنت  زارها  ما  بعد  اآتي  اأن  قدمي  ن�صحني �صديق 
اإىل هنا. �صكنت يف بيت قريب من �صكة احلديد, ومعي يف ال�صكن طالبان من 
والطيبة,  الرقة  غاية  وال�صيدة يف  املنزل  و�صاحب  �صوي�رشا.  من  املعهد,  طالب 
نكون يف حالة ا�صتنفار كل ما مر القطار بقربنا. رفاقي يف املعهد كانوا مفيدين يل 
جدا؛ خ�صو�صا يف الأيام الأوىل, ومن ح�صن حظي ) اأو رمبا ل�صوء حظي ( كان 
يف املعهد طالبني من ال�صعودية يف املدينة نف�صها ومل اأتوقع حدوث ذلك فقد ظننت 
اأن هذه املدينة ل يعرفها غريي. فرغبتي يف تعلم اللغة جيدا وحر�صي على اأن ل 
ا�صتخدم العربية اإطالقا, ولكن هيهات هيهات ل مفر من ال�صعوديني ول العرب 

فهم يف كل واد ويف كل هجرة.
بداأت الدرا�صة وكنت اأنا وعماد يف القاعة نف�صها, كان طموحا جدا ومبت�صما 
يف كل حلظاته. هو من يجعل الدر�س مير ب�رشعة يف مداخالته وتعليقاته فلم يفوت 
اأي فر�صة ليتحدث فيها. كان دائما ما يتكلم عن الوطن ودائم املقارنة بني العادات 
والثقافات. اأما اأنا فكل ما كان يهمني التعلم ولي�س �صيئا �صوى التعلم. هذه اللغة 
نطق  املحادثة و�صعوبة  يكمن �صعفي يف  اإيل,  بالن�صبة  عائقا كبريا  ت�صكل  كانت 
الكثري من الكلمات بال�صكل ال�صحيح. مرت الأ�صابيع الأوىل ب�رشعة كبرية, ويف 
قرابة  تبعد  التي  تاوبو؛  اإىل مدينة  اأحد الإجازات ذهبت مع رفقة يل من �صوي�رشا 

ال�صاعتني يف اجلهة ال�صمالية الغربية بالن�صبة لنيبيا.

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

78

عبداللـه بن حممد احل�سني

 و�صلنا اإىل بحرية كبرية على طرف املدينة, وانطلقنا يف جولة بحرية ورحلة 
القارب  اإيقاف  ال�صائق  من  فطلب  ال�صباحة  �صتيف  �صديقي  اأراد  لالأ�صماك.  �صيد 
اأ�صاهده وهو ي�صبح, كان عمره يقارب الأربعني �صنة؛  وقفز يف البحرية جل�صت 
�صخ�س هادئ ب�صيط و�صجاع, ملا بداأ ي�صعر بالتعب اقرتبنا منه ثم ركب وجل�صنا 
ن�صطاد بع�س ال�صمك, ثم قمنا ب�صوائه يف القارب واأكلناه, ثم عدنا اإىل املدينة. 
اأكملنا التنقل يف املدينة وذهبنا اإىل مراكز القفز اجلوي و�صجلنا يف اإحداها وقفزنا 
من فوق الطائرة ال�رشاعية, ريا�صة كانت مرعبة وممتعة يف الوقت نف�صه. بعد ذلك 

عدنا اإىل مدينتنا نيبيا واأكملنا الدرا�صة. 
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القفز اجلوي
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اليوم اخلمي�س وغدا نهاية الأ�صبوع الرابع كانت الأمور ت�صري ب�صكلها الطبيعي 
مع قليل من ال�صغط واجلهد يف التعلم. قدم اإيل حامد, وقال يل: هل تريد مرافقتي 
اأنا ومارك يف رحلة قريبة فنخو�س �صويا جتربة الطريان والقفز اجلوي. مل تعجبني 
لي�صت �صعبه, بل هي م�صوقة,  اأنها  البداية حتى جاء �صمري واأخربين  الفكرة يف 
للذهاب, وجتربة  اأوافق  اأن  اإىل  اأجربها. دفعني كالم �صمري  اإن مل  اأندم  و�صوف 
القفز, وقد قال يل اأنها مكلفة جدا ولكنها ت�صتحق. انتهى الدوام فخرجنا وجاءين 
اأحد الطالب من �صوي�رشا. وقال ما راأيك اأن ن�صري معا. قلت له ل باأ�س. تبادلنا 
احلديث اأثناء عودتنا هو يعمل ممر�صا يف بالده واأتى هنا لل�صياحة والدرا�صة. و�صلنا 
اإىل بيته فدعاين اإىل حفلة ال�صواء التي �صيقيمها الطالب غدا. قلت فر�صة رائعة وقبلت 
بدون تردد. اأكملت ال�صري نحو البيت واأنا اأفكر يف القفز اجلوي والرهبة متالأين, 
بل اإين اأرتعد وترتاق�س اأطرايف ملجرد تخيل املنظر. و�صلت املنزل قبل اأن اأتخذ قرار 
الرتاجع عن الرحلة. قابلني ال�صيد ديفيد بالرتحيب والبت�صامة واحلر�س, وكذلك 
ال�صيدة مارغريت. ذهبت اإىل غرفتي وبدلت مالب�صي ثم ا�صتلقيت على ال�رشير وما 
زال يعرتيني اخلوف من املغامرة التي �صاأخو�صها, راودتني بع�س الكوابي�س املرعبة 
الع�صاء. خرجت  وقت  ويقول  للباب  ديف  على طرق  اأفقت  قيلولتي. حتى  يف 
فغ�صلت وجهي واليدين ثم حملت الأواين وو�صعتها على الطاولة, جل�صنا فاأخربتهم 
عن اأبرز ما مت يف هذا اليوم, واأنني اأنوي الذهاب اإىل القفز اجلوي. فقالوا هل اأنت 
جاد اإنها ريا�صة خطرية. ابت�صمت وقلت رغم تخويف الداخلي اإل اأنني قدمت اإىل 
ال�صيدة  ابت�صمت  اأجرب.  اأن  هنا وحتملت الأخطار حتى و�صلت فلي�صت م�صكلة 
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مارغ وقالت نعم ولن نقلق عليك فاأنت اأهل للتحدي. فرغنا من الطعام وغ�صلت 
ي�صبح جديا  الأمر  بداأ  الرهبة,  قمة  واأنا يف  اإىل غرفتي  ثم عدت  الأطباق  جميع 
وراودتني  املذاكرة  اأ�صتطع  ومل  اإيل,  التوتر  ت�صلل  للمغامرة.  التنازيل  العد  وبداأ 
بع�س امل�صاهد املرعبة فطردتها, وقمت بحل الواجبات ثم خرجت م�رشعا لأتنا�صى 
ثم  امل�صل�صالت مع مارغ  اإحدى  اأتابع  القهوة وجل�صت  اأعددت كوبا من  الأمر. 

غمرين النعا�س فعدت اإىل الغرفة ودخلت يف �صبات عميق.
�صباح م�رشق و�صباح جميل اليوم هو يوم اجلمعة اآخر الأ�صبوع, انتهى اليوم 
الدرا�صي ب�رشعة ويف نهاية الدوام اتفقنا اأنا وحامد ومارك على اأن وقت النطالق 
غدا �صباحا. فقال مارك اأنا �صوف اأذهب ل�صتئجار �صيارة و�صنتقابل الليلة يف حفلة 
ال�صواء. عدت اإىل البيت وقمت بتغيري مالب�صي ثم خرجت اإىل حمل �صغري قريب, 
مكان  نحو  ب�صاعة �رشت  الغروب  وقبيل  لل�صواء.  نحتاج  ما  بع�س  ب�رشاء  وقمت 
ال�صواء, ا�صتغرقت وقتا طويال يف البحث عن املنزل ثم ات�صلت باأحد الأ�صدقاء. 
فبحث عني حتى راأيته ثم �رشنا اإىل البيت. كان عدد احل�صور جيدا فنحن قرابة 
جتهيز  الكل يف  �صارك  م�صتمتعون.  واجلميع  �صوي�رشا  من  والأغلبية  ع�رش  خم�صة 
التعليقات وهذه الجتماعات زادت  التعليقات بني الطالب, هذه  الطعام وبداأت 
حامد  مدة ح�رش  وبعد  املزاح  من  وقتنا  يخل  مل  اأكرث.  بيننا  وقربت  الألفة  روح 
رحلتنا  مو�صوع  فت�صاورنا يف  املنزل.  امل�صتاأجرة وركناها خارج  بال�صيارة  ومارك 
وما هي التجهيزات وكم املبلغ املطلوب. ثم تناولنا الع�صاء وبداأ الطالب م�رشوعهم 
باحت�صاء ال�رشاب واأنا وحامد نرقب ذلك ويعرتينا اخلوف فغادرت املكان اأنا وحامد 
الأوىل والنوم مبكرا.  التهور  لرحلة  منازلنا لال�صتعداد  اإىل  ثم عدنا  ال�صالة  لأداء 
عجزت عن النوم قلق �صديد يعرتيني ومل ا�صتطع اجلزم مبا اأ�صعر به فاإح�صا�س يدفعني 
وي�صدين اإىل املغامرة يخالطه خوف من حدوث كارثة ما. باتت تراودين رحلتي 
ال�صابقة يف الطائرة فلم تكن جتربة رائعة ومل اأفكر حتى الآن بالعودة اإىل الديار حتى 
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ل اأعي�س يف رعب م�صتمر, ومع طول التفكري ورمبا احلنني وال�صوق لالأهل ت�صلل 
النوم اإيل بهدوء فنمت نوما هنيئا حتى الفجر. ا�صتيقظت و�صليت ثم قمت باإعداد 
الفطور حتى جاءين مارك. و�صعت الأغرا�س يف احلقيبة ثم ركبت وتوجهنا اإىل 

بيت حامد.
« عا�صمة  نيبيا   « فيها عن  اأبتعد  التي  الأوىل  املرة  « كانت  تاوبو   « اإىل  انطلقنا 
ال�صم�س. الطريق كانت وعرة, وال�صماء ممطرة والأنهار جتري تارة من حتتنا وتارة 
عن مييننا وتارة اأخرى عن �صمالنا والأ�صجار العمالقة تتمايل مع الرياح. وبعد قرابة 

الثالث �صاعات 
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و�صلنا ب�صالم وانطلقنا اإىل مركز املعلومات يف املدينة. فاأخذنا اخلريطة ال�صياحية 
للمدينة وقطعنا تذاكر القفز اجلوي واجتهنا نحو �صاللت » هوكا « القريبة من و�صط 
املدينة. كانت تلك ال�صاللت حم�صورة يف م�صيق جبلي ولون املاء متميز جدا مييل 
اإىل الدرجات اخل�رشاء, و�صوت جريان املاء مرتفع والأ�صجار منت�رشة يف اأطرافه. 
عدد الزوار كبري, والكامريات تتباهى بومي�صها والأوجه مبت�صمة. مع جو متقلب 
تارة �صحو وال�صم�س دافئة واأخرى غيوم تغطي الأفق مع ر�صات من املطر املنع�صة.

اأثناء �صرينا بالقرب من ال�صالل راأيت مكانا مرتفعا وفيه �صجرة مائلة فجذبتني اإىل 
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ت�صلقها وكاأنها تعلم اأين اأحب الت�صلق. حتى قرب وقت القفز وبداأ القلب يخفق 
ب�صدة. توجهنا اإىل ال�صيارة و�رشنا باجتاه مركز الطريان فتوقفنا عنده, ونزلنا.

...
- املدرب » اإكرو « : عماد �صوف اأقوم بت�صويرك بالفيديو واأنت يف طريقك اإىل 
الطائرة, وعند بوابة الطائرة توقف للتقاط بع�س ال�صور ال�صوئية معي حتى تكون 

م�صهورا, ي�صحك املدرب.
هذه  من  باأطرايف  اأ�صعر  ل  اأنني  اأو  ميالأين  واحلما�س  جمامال  اأنا  ابت�صمت   .

املغامرة.
- اإكرو : ح�صنا فلنبداأ الت�صوير.

اأن  يبدو  الثانية  اإىل اجلهة  يده  املدرب  الطائرة ويحرك  اإىل  اأ�صري يف طريقي   .
قدمي ت�صري دون اإرادتي ف�صحذت همتي ورجعت نحو البوابة من اجلهة الأخرى.

- املدرب : الآن جاء وقت الت�صوير. وقف بجانبي فقامت امل�صورة بالتقاط 
بع�س ال�صور. وقال اإكرو اأنت م�صهور الآن وحمظوظ فاأنت اأول املنتحرين هذا 

اليوم.
بجانبي  حامد  فاأتى  جاهزيتي.  واأعلنت  الهزيل  واأ�صلوبه  مزاحه  من  �صحكت 
ثم اأتى اخلم�صة الآخرون, انتظرنا بقية امل�صاركني حتى ركبوا الطائرة ثم الراكب 
قبل الأخري حامد. قاربت حلظة النطالق, ركبت اأنا وكانت الطائرة �صغرية من 
اأنني  ومبا  مدربه  معه  �صخ�س  اأر�صيتها. كل  على  جال�صون  فنحن جميعا  الداخل 

الأخري فاأنا بجانب الباب البال�صتيكي مبا�رشة واأرى الأر�س حتتي.
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�صيئا  ال�رشعة  وازدادت  املدرج,  طرف  اإىل  و�رشنا  املحركات  الكابنت  اأدار 
الطائرة ت�رشخ وتو�صك على الك�رش. واأنا يف قمة حما�صي  ف�صيئا وكل قطعة يف 
�صدة خوف,  اأم  اأدري هل هو حما�س,  ل�صت   ( لنحلق  هيا  لنطري,  هيا  اأ�رشخ 
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الغيوم و�صلنا  الآن فوق  الأر�س ونحن  ارتفعنا عن  للعودة (.  اأنه ل جمال  املهم 
الرتفاع املحدد واملكان املحدد. لب�صت » خوذة « الراأ�س والنظارات واجلو يزداد 
ل  اأن  اأمرين  الباب  وفتح  للخروج  الإ�صارة  املدرب  اأعطاين  الأعلى.  يف  برودة 
افعل �صيئا غري اخلروج على الطرف واأن ام�صك باحلزام على �صدري وعند القفز 
اأكون ب�صكل مقو�س كاملوزة )ح�صب تعبريه( وهو �صيتوىل املهمة. اأخرجت اجلزء 
ال�صفلي من ج�صمي واأنا بني م�صدق ومكذب هل اأنا اأحلم اأم ل. والرياح تدفعني 
داخل  بالعودة  اإكرو  اأمرين  الأ�صفل.  يف  بعيدة  والغيوم  الطائرة  جناح  نحو  بقوة 
الطائرة وطلب من القائد تغيري الجتاه بعك�س الهواء. مرت دقائق, وفتح املدرب 
يف  حلتفي  ا�صت�صلمت  فقد  الأول.  خروجي  يف  كما  اأرتعد  ومل  خرجت  الباب 
حتتويها  ما  بكل  حياتي  عن  �رشيعة  لقطات  عيني  اأمام  مرت  القليلة  اللحظات  هذه 
وذكرياتي ال�صابقة. فرتكت ج�صدي مرنا يتحرك بحركة الرياح مي�صكني املدرب 
اأ�صعر  الت�صوير وبيده الأخرى مقيا�س الرتفاع.  بيده كامريا  ونقفز معا. املدرب 
اأنني طائر يهوي مرغما طردت التخيالت وركزت النظر اإىل الأ�صفل. �رشعتنا يف 
النزول ت�صل مائتني كيلومرتا يف ال�صاعة والهواء ي�رشب يف وجهي, اأح�ص�صت اأن 
رئتي �صتنفجر واأنا كامت الأنفا�س. �رشبني املدرب على كتفي اإ�صارة لأطلق اليدين 
وا�صبح يف ال�صماء. مل ا�صتوعب ب�رشعة. فاأعاد �رشب كتفي. فاأطلقتها وحركتها 
كما ترفرف الطيور. واملدرب ي�صحك وي�صتعر�س بحركاته البهلوانية واأنا يف قمة 
ن�صوتي اأح�صا�س ل ميكن و�صفه ومتعة ل ت�صابهها متعة. و�صلنا الغيوم فدخلنا فيها 
واخرتقناها ثم قام املدرب بفتح » الرب�صوت « املنطاد. ارتفعنا مرة اأخرى اإىل اأعلى 
و�صعرت باملاء ينزل من العينني والأذنني, وهو �صيء طبيعي ب�صبب ال�صغط اجلوي.
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الآن بلغنا قمة ال�صتمتاع وزال اخلطر, واأنا اأرقب العامل من حتتي والبحرية التي 
كانت كبرية حني كنت بالأ�صفل �صارت �صغرية. والبيوت ل تكاد ترى ثم راأيت 

حامدا عن مييني ي�صبقني يف النزول ب�صبب وزنه الثقيل.
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- املدرب: ي�صاأل ما راأيك يف املغامرة. هل ت�صتحق التجربة ؟ 
. اأجيبه يف غاية الروعة. ومير الوقت �رشيعا واأنا اأ�صاهد �صحر الطبيعة, واأ�صتمتع 

بالأجواء املنع�صة ثم قاربنا على الهبوط اإىل الأر�س.
- املدرب : كن م�صتعدا للجري.
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توقفت.  ثم  ثالثا  اأو  خطوتني  رك�صت  ثم  ال�رشعة  املدرب  وخف�س  هبطنا 
ا�صحك كثريا ويعرتيني �صعور غريب اأح�س اأنني اإن�صان اآخر خمتلف عن ال�صابق. 
التفت اإىل املدرب واأقول �صاأعاود الكرة مرة اأخرى بل رمبا مرات عديدة لحقا. 
على  تعليقك  » و�س  مبت�صم  هو  فيقول حامد  امل�صور  في�صورنا  بجانبي  ياأتي حامد 
ول  »خرايف«  �صيء  القفز  اأجيب  �صديد  وفرح  بن�صوة  اأ�صعر  زلت  ما  اأنا  القفز«. 
اأ�صتطيع و�صف مدى اإعجابي بهذه التجربة. ا�صمت قليال واأ�صاأل نف�صي هل كنت 
يف حلم ثم الآن اأفقت. اأنا فعال خمتلف وقوة داخلية تدفعني اإىل خو�س اأية مغامرة 
داخل  اإىل  حامد  معي  وي�صري  �صموخ  واأنا كلي  فاأ�صري  التحديات.  وملواجهة كل 
اخلا�صة  الفيديو  اأ�رشطة  جتهيز  يتم  حتى  النتظار  علينا  اأن  املدرب  يخربنا  املركز. 
اأنا م�رشورا  اأبادر  واألبوم ال�صور. ياأتي مارك ويقول هل كل �صيء على ما يرام. 

ومبتهجا, بل اإن كل �صيء كان خياليا.
- حامد: اأنا مل اأحتمل �رشعة الهواء اأح�ص�صت اأن الرئة �صتنفجر ف�صددت اأنفي 

بيدي؟ ولكن التجربة رائعة جدا.
العر�س. ندخل  اإىل غرفة  الدخول  منا  امل�صئول ويطلب  ياأتي  بعد فرتة ق�صرية 
جميعا ن�صاهد قفزاتنا, يعلق حامد على حركاتي وتعليقاتي واأنا اأ�صحك. ومارك 
اأي�صا يرى العر�س وبعد ذلك يعر�س مقطع حامد ي�رشخ مارك وي�صحك ب�صوت 
عال, فمنظر حامد م�صحك وهو ي�صد اأنفه. ي�صلمنا املدرب الأ�رشطة والبت�صامة 
متالأ حمياه ثم يودعنا وي�صكرنا على الثقة مبركزهم ويدعونا اإىل القدوم مرة اأخرى. 
املزاح.  نتبادل  ال�صيارة نركب ونحن  اإىل  ن�صري  ثم  بعدي حامد  اأنا ومن  اأ�صافحه 

يقود مارك ال�صيارة ومن�صي يف طريقنا اإىل اإكمال رحلتنا.
تعلمت اليوم اأمرا جديدا, هو اأنني عندما اأ�صعر بالياأ�س والف�صل اأو امللل اأو خيبة 
اأجدد  اخلطورة, حتى  �صيء من  فيها  لعبة  اأو  مغامرة,  ا�صرتك يف  اأن  الأمل علي 

ن�صاطي واأ�صعل طموحي لينري م�صريتي القادمة.
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 احلديقة الربكانية
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مزدحم  الطريق  تاوبو  مدينة  �صمال  »روتوروا«  باجتاه  الطريق  على  الآن  نحن 
ن�صري ببطء ثم ندخل يف الطريق ال�رشيع. اأنا مبحر يف النظر اإىل املزارع عن مييني 
اأ�صعر بلذة القفزة تعاودين كل  وم�صتمتع بالأجواء, وغارق يف التفكري. مازلت 
طائرة  يف  حايل  على  و�صحكت  امل�صتقبلية  الظروف  لكل  التحدي  اأعلنت  حلظة 
القدوم لهذه البلدة واملعاناة ال�صابقة. ق�صينا قرابة ال�صاعتني يف الطريق ثم و�صلنا اإىل 
روتوروا. اأ�صار حامد بيده اإىل مركز املعلومات على الي�صار فتوقفنا عنده. ذهب 
اإيل؛  وعادوا  واخلريطة  ال�صداد  اإي�صال  وا�صتلموا  �صغرية  �صقة  ومارك حلجز  حامد 
ف�رشنا بال�صيارة. مارك يبحث ميينا و�صمال ويقلب اخلريطة ينعطف يف ال�صيارة اإىل 
الي�صار فنمر بجانب بحرية. فطلب حامد من مارك ركن ال�صيارة. نزلنا واقرتبنا من 
نف�صي  اأحدث   ( الربكانية  املياه  يت�صاعد منها. تهور حامد ومل�س  البحرية والبخار 
فيقول  اأرقبه.  واأنا  يده  يخرج  امل�صوية(  كالنقانق  يده  اأ�صابع  ت�صبح  ل  اأن  اأرجوا 
عماد تعال جرب. و�صعت يدي يف املاء ال�صاخن ) جاكوزي طبيعي (. فنعود 
اإىل ال�صيارة لنكمل البحث عن �صقتنا حتى وجدناها يف مكان غري بعيد. حمل كل 
واحد منا حقيبته ودخلنا ال�صقة وو�صعنا احلقائب يف الغرفة؛ ثم تو�صاأت اأنا وحامد 
اأنا ومارك باجلوع. فقال مارك ما راأيك اأن نخرج لناأكل �صيئًا؟  و�صلينا. �صعرت 

قلت ح�صنا لنذهب. وقال حامد اأما اأنا فمتعب واأريد الراحة.
خرجت اأنا ومارك �صريا على الأقدام وراأينا مطعما قريبا فدخلنا وطلبت اأنا بع�س 
يبدو  مارك عماد  قال  البطاط�س.  اأكل  اأنا يف  الأكل و�رشعت  بداأنا  ملا  ال�صجق. 
اأن الوجبة التي طلبتها حلم خنزير فاللحم اأبي�س. اأقول اأنا هل اأنت متاأكد. فيقول 
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نعم. طلبت الطباخ لأ�صاأله عن نوع اللحم. فقال الطباخ نعم هذه مكونة من حلم 
لالأ�صف ل يوجد  الطباخ  قال  البائع.  بقري من  اأنا قد طلبت حلم  اخلنزير. قلت 
نقوده.  له  اأعد  للبائع  وقال  الأخرى  الأطباق  وترك  ال�صجق  فاأخذ  هذا  لدينا غري 
ثم عاد نحوي وهو يقول متتع بالوجبة املجانية ونعتذر عن عدم خدمتك بال�صكل 
املطلوب. �صعرت بالذهول لوهلة ف�رشعة ردة الفعل مل تكن متوقعة كانت �صيئا غري 
معقول بالن�صبة يل. �صحك مارك وهو يقول حمظوظ اأنت بهذه الوجبة املجانية. 
عدنا اإىل ال�صقة وكان حامد يطل علينا من اأعلى البناية. �صعدنا اإليه وجل�صنا نناق�س 
كيف �صتكون خطة الغد واإىل اأين �صنذهب. ثم �صلينا املغرب والع�صاء وكل واحد 
اأنا اأحلم اأم اأن عقلي  توجه اإىل �رشيره للنوم. واأنا اأتقلب على الفرا�س واأردد هل 
قد طار وحلق يف امل�صاء يوم اأن قفزنا, هل اأنا جمنون اأم قد اأ�صابني م�س. هل اأنا 
فعال عماد ذلك ال�صاب النهزامي احلزين النطوائي. اأم اأنه قد اآن اأن اأحلق عاليا 

يف �صماء التاألق والإبداع.
ا�صتغرقت يف نومك كثريا. وما تلك الكلمات  اأنه�س فقد  حامد : عماد هيا 
اأ�صتيقظ على هم�صاتك واأنت حتدث  بها يف نومك, كل فرتة  التي كنت تهذي 
نف�صك. قلت اأنت متزح يا حامد. قال ل فعال, ملا املزاح. قلت هذه اأول مرة اأقوم 
بالتحدث واأنا نائم فلم ي�صبق يل اأن حتدثت يف النوم. قال حامد اأ�صف هذه احلركة 
اإىل التغريات التي تقول لنا عنها. فاأنت كل يوم تتغري منذ قدومنا اإىل هذه البالد. 
هيا يا عماد لناأكل �صيئا قبل الذهاب اإىل احلديقة الربكانية. نه�صت ثم خرجنا اإىل 
املطعم نف�صه الذي اأتيناه بالأم�س, فاأكلنا وجبة اإفطار خفيفة. ثم انطلقنا اإىل املكان 

الذي نريده وا�صرتينا التذاكر ودخلنا اإىل احلديقة.
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راأينا الأبخرة املت�صاعدة وقد مالأت ال�صماء ورائحة الكربيت تفوح, مل تعجبنا 
الرائحة ولكن مالنا اإل اأن ندخل. بداأنا مب�صاكن »املاوريني« امل�صنوعة من اخل�صب 
وهي عبارة عن اأكواخ �صغرية. الغريب فيها اأن ن�صفها داخل الأر�س, ثم �رشنا 

بجانب املعبد, والتقطنا بع�س ال�صور.
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بعد ذلك توجهنا اإىل مكان الأبخرة والفوهات الربكانية, راأينا اأحد املر�صدين 
ال�صياحيني فتبعناه. قام ي�رشح لنا عن ثقافة ال�صكان الأ�صليني وكيف اأنهم يقومون 
بو�صع الأكل يف �صالل م�صنوعة من ورق الأ�صجار ويرتكونها داخل هذه املنابع 
ال�صاخنة حتى ال�صتواء ويتناولونها كوجبة �صاخنة. ثم عربنا اإحدى ال�صالمل اخل�صبية 

ملغادرة احلديقة, وركبنا ال�صيارة وعدنا من حيث اأتينا.
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...
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مهرجان الزخرفة
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والفرح  تغمرين  التحدي  فروح  اأيام؛  من  �صبقها  بداية جديدة خمتلفة عما  مع 
وال�رشور ظاهر لكل من هم حويل من العائلة واملدر�صني والأ�صدقاء. كنت اأحتدث 
يف كل فر�صة عن جتربتي يف القفز وكان اجلميع من�صتا يل مع ال�صعور باأهمية هذا 
الأمر, وعظم ما قمت به. فح�صب قولهم اأن هذه املغامرة م�صدر فخر واعتزاز 

يحق يل اأن اأتباهى بها اأينما كنت.
�صنوية  تعترب  م�صابقة  يقيم  �صوف  املعهد  اأن  كي�صي  اأفادتنا  الإفطار  وقت  يف 
لأف�صل لبا�س مبنا�صبة مهرجان الزخرفة يف املدينة واأن املدينة, �صت�صهد احتفالت 
وم�رشحيات ومالب�س و�صيارات تراثية و�صتكون حمط اأنظار كل مدن نيوزيلندا. 
تفاعل اجلميع وبداأنا التفكري يف ماذا ميكننا لب�صه يف م�صابقة املعهد. قامت املديرة 
كري�صتني بتقدمي بع�س املالب�س الرتاثية ملن ل ي�صتطيع احل�صول على مالب�س وبا�رش 
عن  العائلة  واأخربت  البيت  اإىل  اأنا  عدت  الرتاث.  حمالت  يف  البحث  اجلميع 
املنا�صبة فقام ال�صيد ديف بتقدمي قبعته اخلا�صة يل. لب�صت اأنا مالب�س ر�صمية �صوداء 
وجهزت نف�صي للخروج بعد اأن قمت بالت�صال بحامد لأخربه اأن جنتمع يف و�صط 
الزوار  وبداأ  البلدة  اأهايل  املهرجان. خرج  فعاليات  لروؤية  يعرتينا  فالف�صول  املدينة 
يتوافدون وتزداد اأعدادهم وانت�رشوا يف كل جهة من و�صط املدينة. اأقيمت العديد 
من الرق�صات ال�صتعرا�صية املحلية واحلفالت املو�صيقية وكان املهرجون ي�رشحون 

وميرحون
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لي�صحكوا الأطفال الذين هم اأي�صا يلب�صون املالب�س الرتاثية. حامد كان يلب�س 
ن�صري  اأنظار اجلميع كنا  امل�صهورين وقبعة طويلة فكان حمط  بي�صاء لأحد  مالب�س 
جنبا اإىل جنب. اأثناء تنقلنا يف مركز املدينة طلب الأهايل الت�صوير معنا من اأطفال 
و�صباب وم�صنني. اأدركنا اأنها فر�صة لتوثيق هذا املهرجان والحتفاظ بال�صور فكل 
ما علينا هو ا�صتئذان كل من نريد الت�صوير معه. بداأنا نت�صابق على كل �صخ�س مميز 
وقابلنا اأنا�س كرث, وحتدثنا مع عدد كبري منهم. كانت فر�صة ثمينة لنتدرب على 

املحادثة مع ال�صكان وال�صياح.
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ثم �رشنا نحو ال�صاطئ وقد بداأ ا�صتعرا�س الطريان على الواجهة البحرية. ويف 
البحرية  الواجهة  على  م�صفوفة  القدمية,  ال�صيارات  من  كبريا  عددا  راأينا  طريقنا 
و�رشنا  الغربة,  اأجواء  اأن�صتنا  فريدة  و�صداقات  جيدة  عالقات  اكت�صبنا  للمدينة. 
البيت  اإىل  فعدت  املذاكرة  اإىل  العودة  قررنا  الغروب  ومع  بلدنا.  يف  اأننا  ن�صعر 
وتناولت وجبة الع�صاء وحتدثت مع مارغ وديف ثم �رشبنا القهوة معا. ذهبت اإىل 
غرفتي للمذاكرة واأنا اأرقب النافذة اخل�صبية ول �صيء يوازي �صعادتي وراحتي يف 

تلك البلد وذلك املنزل وهذه العائلة الفريدة.
ومع خيوط الفجر املنع�س ا�صتيقظت وتو�صاأت, ثم �صليت وخرجت كالعادة 
البيت. تنف�صت كما يتنف�س ال�صباح املنع�س املحفز, ثم رجعت اإىل  لل�صري حول 
ال�صباحي.  وال�صاي  الفطور  لتح�صري  املطبخ  اإىل  وذهبت  احلقيبة  البيت وجهزت 
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وبعد اأن فرغت من الطعام خرجت وركبت الدراجة واجتهت اإىل املعهد, وبعد 
املعهد خرجت للدوران يف و�صط املدينة واأعجبتني بع�س ال�صتعرا�صات فجل�صت 
على اإحدى الكرا�صي وتابعت العرو�س. وبينما اأنا على تلك احلال لحظت اأحد 
امل�صورين املحرتفني يوجه الكامريا نحوي ويلتقط ال�صور. وعندما كنت اأتاأمل يف 
احل�صور اأخجلتني اأحدى كبريات ال�صن وهي تطلب مني ال�صري معها. اعتذرت عن 
ذلك فم�صكت يدي واأخذتني اإىل و�صط العرو�س. تغري لون وجهي اإىل الأحمر 
اإىل  اأن ترتك يدي وعدت  منها  الأعلى. فطلبت  اإىل  بيدي وترفعها  وهي مم�صكة 
اأتى امل�صور نحوي وطلب ا�صمي. فقلت له  مكاين ومن حويل ي�صفق ويبت�صم. 
اأ�صمي قام بتدوينه يف ورقة �صغرية ثم غادر املكان. قدمت نحوي ال�صيدة امل�صنة 
مرة اأخرى ولكنها هذه املرة تريد التحدث معي. �صاألتني من اأين اأنا. وماذا اأعمل 
اختيار  �صجاعتي يف  على  بتهنئتي  وقامت  الدرا�صة  اجلد يف  على  و�صجعتني  هنا. 

الغربة حيث اأنها لي�صت بالأمر الهني.
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يف �صباح يوم امل�صابقة يف املعهد كان اجلميع يلب�س املالب�س الرتاثية وكلنا نتوق 
اإىل الفوز باجلائزة. تخلل ذلك بع�س الألعاب ويف الأخري قام كل واحد منا باملرور 
حليف  الفوز  كان  �صيفوز.  من  النهاية  يف  نرى  حتى  للت�صويت.  الطالب  اأمام 
اأهم هواياته.  الأمر من  املكلفة وهذا  الرتاثية  القطع  الكثري من  ا�صرتى  فقد  حامد 
اأمتع  بالت�صوير اجلماعي ثم غادرنا لنجوب املدينة ونق�صي  امل�صابقة قمنا  انتهاء  بعد 
الأوقات. �صنحت لنا الفر�صة للتعرف على رجل من العراق ا�صمه �صعد �صاحب 
وتبادلنا  ف�صكرناه  عربا.  لكوننا  اخلا�س  على ح�صابه  اأكرمنا  وقد  املدينة  مطعم يف 
الأرقام ليت�صنى لنا الجتماع يف اأي وقت منا�صب, عر�س علينا خدماته ومل يبخل 
باأي �صيء ي�صتطيعه. يف �صباح اليوم التايل قدم اإيل احد الطالب واخربين اأنه راأى 

�صورتي يف اإحدى املجالت يف مركز املدينة. فذهبت م�رشعا وا�صرتيت املجلة.
والهتمام  العطف  ا�صت�صعر مدى  ممتعة وكنت  العائلة  مع  كانت كل حلظاتي 
الذي اأتلقاه منهم. بداأت اأنادي ال�صيدة مارغ » مام « لأن ذلك يعجبها وهي دوما 
كانت تقول اأنت ابن لنا كنت اأجد راحتي معهم يف البيت وكنت اأخربهم عن كل 
�صيء يواجهني وكانت مارغ �صبورة عندما اأحتدث بلغتي الركيكة. علم املعهد باأمر 
اأعلى  �صتكون دوما يف  اأنها  احلائط وقالوا  بتعليقها على  فقاموا  املجلة  �صورتي يف 

 ...اللوحة.
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التيارات الباردة
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مع �صباح يوم جديد تك�رش التيارات الباردة عن اأنيابها بزئري الرياح ثم ابتدائها 
وبني  احلمرة  بني  الألوان,  املتمازجة  الأر�س  اجلميلة,  الأر�س  على  الهجوم 
ال�صفرة. تبداأ الأ�صجار بالتخلي عن اأوراقها البائ�صة لتكون فري�صة للرياح التي تقذف 
بها بعيدا. والأنهار جتري جمنونة بقيادة الرياح فتزيل كل ما يعرت�س طريقها من 
العقبات. وج�صدي النحيل قد جف وخف وزنه حتى قارب على الطريان ورغبتي 
اجلارفة تقودين اإىل النطالق ملكان غري معلوم ورغم ذلك فاإين اأت�صبث باحلقيقة التي 
ت�صدين لأ�صتقر يف مكاين. هذه احلقيقة التي تقوي �صربي وت�صقل مهاراتي لبلوغ 

ال�صماء فلم اأتقن الطريان بعد ومل ي�صتد ج�صدي ويقوى.
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فتت�صلل  املعهد.  اإىل  متجها  دراجتي  ممتطيا  واأنطلق  م�رشعا  اإفطاري  اأتناول   
التيارات الباردة حول رقبتي ) يا ربي ما هذه ال�صكاكني احلادة ( هذه هي البداية 
فكيف �صتكون الأيام القادمة. اأتوقف لألف على عنقي » ال�صال « جيدا ثم اأتابع 
امل�صري والرياح ال�صباحية ت�صتد برودة. و�صلت اإىل املعهد وقد بداأت اأفكر جديا يف 

ال�صتاء القادم وكيف �صاأقاومه واأنا على هذه الدراجة.
- حامد: ملاذا ل ت�صرتي �صيارة فال�صيارات رخي�صة جدا.

. �صمري: لكن البنزين تكلفته عالية.
- حامد: لن ي�صتهلك الكثري من الوقود لأن ال�صيارة �صتكون فقط للمعهد.

وتياراته  ال�صبح  م�صاهد  تعود  عيني  واأمام  يعرتيني,  وال�صمت  اأ�صتمع  اأنا   .
الباردة. ينتهي الدوام ثم اأخرج متجها اإىل معر�س ال�صيارات على الطريق فوجدت 
اأي ما يقرب  األف وخم�صمائة دولر نيوزيلندي )  �صيارة قدمية ورخي�صة وقيمتها 
الثالثة األف و�صبعمائة ريال �صعودي ( اأعجبتني كثريا ولكن اخرتت اأن اذهب اإىل 

البيت لأ�صت�صري ال�صيد ديف.
- ديف : هيا يا بني ماذا تنتظر. ما راأيك اأن نذهب لنجرب ال�صيارة.

. ردة فعل »ديف« كانت رائعة واأعجبتني كثريا. هيا لنذهب �صيدي.
املفتاح.  اأخذ  ثم  ال�صيارة,  عن  و�صاأله  البائع  مع  ديف  وتكلم  املعر�س  دخلنا 

ركبنا ال�صيارة فقاد بنا ديف واجته اإىل اأعلى التل لختبار اأدائها يف املرتفع.
- ديف : هذه اأف�صل �صيارة مقابل هذا املبلغ من املال. خذها ول ترتدد.

عدنا اإىل املعر�س وا�صرتط ال�صيد ديف على البائع اأن يجدد فح�س ال�صيارة, 
وينقلها با�صمي. فقبل البائع و توجهنا اإىل املنزل.

دخلت الغرفة واأخذت ق�صطا من الراحة. بعد ذلك قلت يلزمني الآن حمادثة 
اجلوال  اأخرجت  ال�صيارة  ل�رشاء  النقود  لدي  فلي�س  بالأمر  واإخباره  والدي, 

وات�صلت.
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- والدي: مرحبا.
. ال�صالم عليكم يا اأبي العزيز. كيف حالك ؟

�صيء  بك عماد. كيف حالك. وهل كل  اأهال  ال�صالم  وعليكم  والدي:   -
على ما يرام ؟

. احلمد لله باأف�صل حال. اأخربين عن اأمي والأهل جميعا ؟
- والدي: اجلميع بخري وي�صاألون عن اأحوالك. خذ والدتك فهي بجانبي.

. ال�صالم عليكم كيف حالك يا اأماه؟
- والدتي: وعليكم ال�صالم عماد ) ب�صوتها احلزين وعرباتها النقية( كيف حالك 

ومتى �صتعود.
. بخري يا والدتي الغالية والعودة قريبا بعون الله.
- والدتي: اأهتم ب�صحتك جيدا ول تتاأخر كثريا.

. اأريد والدي يا اأماه.
- خذ والدك.

. اأهال اأبي اأريد اإخبارك باأمر. اجلو اأ�صبح باردا الآن ول اأ�صتطيع قيادة الدراجة. 
فاأنا اأحتاج �رشاء �صيارة وقد اخرتت �صيارة جيدة ب�صعر رائع.

- والدي: ل م�صكلة يا بني ولكن كيف هو م�صتواك يف اللغة. هل متكنت منها 
اأو اأنك ما زلت مهمال كما اأعرفك.

. ل يا اأبي ل�صت ولدك املهمل فالأمور تغريت هنا وثقافة املكان جعلت حلياتي 
قيمة كبرية. فاإن مل اأتعلم واأ�صتغل وقتي ما الفائدة من غربتي.

- والدي: كم هو مبلغ التحويل؟
. املبلغ ) 1500 ( دولر نيوزلندي.

- والدي: يف الغد �صي�صلك املبلغ بحول الله وقوته. املهم اأن تكون حري�صا 
على نف�صك ودرا�صتك.
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اليوم التايل اذهب اإىل املعهد وبعد املعهد انطلق اإىل املعر�س ل�صتالم ال�صيارة. 
�صعرت بتخوف قليل اأثناء القيادة ولكن ما �صاعدين اأنني من خالل قيادة الدراجة 
بال�صيارة ترددت  التايل انطلقت اإىل املعهد  اليوم  تعلمت الأنظمة املرورية. �صباح 
يف دخول الطرق الرئي�صة يف املدينة ولكني توكلت على الله و�رشت حتى و�صلت 
الوقوف بجانب املعهد ثم دخلت والوقت مازال مبكرا فلم  ب�صالم. دفعت قيمة 
يبداأ الدوام بعد. جل�صت يف ال�صالة الرئي�صة وقمت بتجهيز كوب من ال�صاي فاأتى 
بع�س الرفاق واألقوا التحية, وحتدثنا يف اأمور عديدة ؛ منها الدرا�صة ومنها املواقف 

الطريفة, �صحكنا ودخلنا القاعات الدرا�صية.
- املعلمة » روث «: كيف حالك عماد؟ هل اأنت جاهز ليوم �صاق جديد يف 

التعلم؟
. نعم ولي�س �صاقا معك فاأنت قادرة على اإي�صال املعلومة بو�صوح.

- �صمري يدخل متاأخرا: مرحبا يا �صباب كيف حالكم؟
. نرد عليه جميعا.

- �صمري: مربوك ال�صيارة اجلديدة يا عماد.
. �صكرا �صمري, اأنت مدعو لنتجول بعد الدرا�صة اأنا وحامد.

- �صمري: ل م�صكلة واأي�صا �صوف نقوم با�صطحاب احد الأ�صدقاء اجلدد من 
ال�صعودية يدر�س يف املعهد الآخر يف املدينة.

. ل م�صكلة, اأنا جاهز.
. كل �صاعة اأنزل اإىل ال�صيارة لت�صديد قيمة الوقوف.

ينتهي الدوام ونزلنا اإىل ال�صيارة واتفقنا اأن نذهب للراحة, وبعد �صاعة جنتمع, 
العائلة ودخلت الغرفة للراحة حتى قام  اجتهت اإىل املنزل لق�صاء بع�س الوقت مع 

حامد بالت�صال.
- حامد: هيا لنجتمع عماد اأنا يف انتظارك يف املنزل.
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بيت  اإىل  ثم  بيت حامد  اإىل  ( وخرجت و�رشت  مارغ   ( ال�صيدة  ا�صتاأذنت   .
�صمري.

- �صمري: يا �صباب دقائق لأقوم بالت�صال مباهر واأعرف اأين ي�صكن.
 . قلت له خذ وقتك.

- �صمري: اأهال ماهر. كيف حالك ؟ اأرجو منك تو�صيف البيت.
- ماهر عرب مكرب ال�صوت: البيت رقم )278( طريق » كيندي «.

اجتهنا اإىل طريق »كيندي« فقام �صمري وحامد بالبحث يف الأرقام على كل بيت 
يف الطريق وبعد م�صينا م�صافة طويلة و�صلنا اإىل املكان املراد, وكان جممعا �صكنيا 

ولي�س منزل واحدا.
- �صمري: نعم انظر اإنها عبارة عن وحدات �صكنية �صغرية.

- حامد: ات�صل مباهر واخربه اأننا يف اخلارج.
يخرج ماهر من البيت يف اآخر هذا املجمع يبدو اأنه بيت مالك املوقع فهو كبري 

ويحتوي على طابقني خالف الوحدات الأخرى ننزل من ال�صيارة.
- ماهر: ال�صالم عليكم يا �صباب. ي�صلم علينا جميعا و�صمري يعرفنا على بع�س, 

ثم نركب ال�صيارة ونقوم بجولة �رشيعة على املدينة.
- �صمري: احلمد لله على ال�صالمة يا ماهر كيف كانت رحلتك اإىل هنا.

- ماهر: الرحلة متعبة جدا وما زلت مرهقا ب�صببها حتى الآن.
ثم  وال�صاطئ,  البحري  املدينة, كامليناء  الأماكن يف  اأهم  على  باملرور  قمت 
على و�صط املدينة؛ لريى ماهر املدينة. ثم توقفت عند املقهى يف املرفاأ ل�صت�صافته 

فاحت�صينا بع�س القهوة.
- ماهر: ما اأروع املكان. جميل جدا هذا املرفاأ.

- حامد: مل تر �صيئا حتى الآن.
- �صمري: يجب اأن ن�صطحب ماهر نهاية الأ�صبوع اإىل ال�صاطئ وتناول الغداء فيه.
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اأخربنا ماهر عن مغامراتنا ال�صابقة وعن املدينة ومزاياها ثم اأعدتهم اإىل منازلهم 
فالدرا�صة اأول كانت �صعارنا. وح�صب املوعد اجتمعنا نهاية الأ�صبوع وتناولنا الغداء 
و�رشنا مبحاذاة ال�صاطئ. كانت الرياح �صديدة؛ فاقرتح �صمري الذهاب اإىل املقهى 
املطل على املرفاأ البحري. اتفقنا على ذلك و�رشنا نحوه, ثم طلبنا ال�صاي وق�صينا 
الوقت ونحن ن�صتمتع معا يف احلديث. اأكرث ما �صد انتباه العاملني ورمبا اأثار غ�صبهم 
ارتفاع اأ�صواتنا ) ل اأدري ملاذا تكون اأ�صواتنا عالية يف املقاهي ( وا�صتهالكنا كمية 

كبرية من ال�صكر.

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

113

عبداللـه بن حممد احل�سني

هروب اإجباري
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احلياة ل ت�صفو لأحد, ول تدوم الأحوال كما نريد, رغم الأوقات اجلميلة 
التي نق�صيها ون�صتمتع بكل تفا�صيلها. ورغم رغبتنا باإيقاف الزمن على ما يعجبنا, 
اأو حتريك عقاربه اإىل الأمام لجتياز امل�صاعب اأو الأ�صخا�س ال�صيئني يف طريقنا؛ 

فهي جتربنا على التحمل وال�صمود, واإن اخرتنا الهرب قليال.
عيد  �صعوديني؛  ثالثة  بينهم  من  جدد  طالب  وكالعادة  يبداأ,  جديد  اأ�صبوع 
وفار�س و�صعد كل له �صفة متيزه عن الآخر. فار�س كان يف امل�صتوى الأدنى؛ فهو 
يحتاج اإىل تاأهيل يف اللغة كان �صابا يحب املرح والكت�صاف, ل ميتنع عن جتربة 
اأي جديد ؛ لذلك مييل اأحيانا اإىل التهور. اأما عيد و�صعد فقد ان�صما اإىل امل�صتوى 
الذي ادر�س فيه و�صار عددنا اأربعة من ال�صعودية, واأربعة من اليابانيني وواحدا من 
�صوي�رشا. مل اقدر على حتمل مزاح عيد وت�رشفاته املزعجة واملعلمة »روث« بداأت 
تتذمر منه منذ اليومني الأولني. ف�صاقت بي الأر�س ومل اأعد اأحتمل املكوث يف 
املعهد,  املحددة يل يف  املدة  على  اأ�صبوعان  بقي  فيه,  يكون  الذي  نف�صه  املكان 
وحتتاج اإىل متديد, ولكن بعد هذا املوقف فكرت بتغيري املعهد. مرت هذه الفرتة 
ببطء �صديد واختناقي كل يوم يزداد؛ فتحاول املعلمة تهدئتي وت�صجيعي وحثي على 
الجتهاد وال�صرب. تطرقت روث اإىل مو�صوع عن كبرية �صن يف العقد الثامن من 
فلم مينعها  بالغا  منها حققت جناحا  انتهت  لها وملا  حياتها �رشعت يف كتابة رواية 

عمرها عن حتقيق طموحات جديدة يف هذه احلياة.
فاأنا  �صيئا ما.  اأن يكتب  يتوجب على اجلميع  اأنه  املعلمة احلديث:  - وختمت 

اأكتب مذكرات يومية يف كتابي وادعوا اجلميع اإىل مثل ذلك.
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عن  يوما  �صاأكتب  رمبا  نف�صي  وقلت يف  الزمن,  من  برهة  الأفكار  بي  تاهت 
عيد.  مع  املرة  احلقيقة  اإىل  اخليال  هذا  تال�صى  ما  و�رشعان  اجلميل,  البلد  هذا 
انتهى الأ�صبوع ب�رشعة ومل يتبقى يل �صوى اأ�صبوع واحد لفراق هذا املكان. اتفقنا 
وجمموعة من الطالب واملدر�صني على الجتماع هذا امل�صاء يف مزرعة عائلة تكفلوا 
بالتجهيز حلفل �صغري توديعا للطالب من اأملانيا الذي ي�صكن معهم. بعد ذلك عدت 
اإىل البيت للراحة, فدارت عقارب ال�صاعة �رشيعا وحان وقت الجتماع خرجت 

متجها اإىل منزل حامد ل�صطحبه معي.
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- يركب حامد: م�صاء اخلري عماد.
. م�صاء النور وال�رشور.

- حامد: هل تعرف الطريق ؟
. لي�س جيدا. ولكن اعرف انه يقع يف الطريق نف�صه املوؤدي اإىل منزل �صمري. 
يت�صل حامد ب�صمري وي�صاأل عن مكان املزرعة ويدلني اإىل املوقع. ننزل من ال�صيارة 
وندخل املزرعة فنجد عددا ل باأ�س به من الطالب واملدر�صني, نلقي التحية, ثم 
جنل�س وقد اأح�رشنا ال�صاي والقهوة لتناولها. فندعو البع�س لتجربة القهوة العربية؛ 
اأحدهم ميتنع واآخر يجرب على ا�صتحياء. ثم نتحدث يف كل الأمور ونخرج قليال 
يتحداين  ثم  املزاح  نبداأ  املزرعة.  على  واملطلة  املنزل  بجانب  املفتوحة  ال�صاحة  يف 
اأحدهم يف القفز على لوح مطاطي. فذهبت وبداأت القفز بحذر وبعد مرور القليل 
من الوقت بالغت يف القفز وكاأنني اأحلق عاليا. ومع احلما�س الزائد فقدت التوازن 
ونزلت على قدم واحدة ب�صكل مائل وكنت �صاأ�صبب لنف�صي ال�رشر فلدي العديد 

من الإ�صابات القدمية يف القدم.
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ال�صباب  اإىل  انزل مع قليل من الأمل خري من امل�صي بعكاز عدت  اأن   اخرتت 
واأكملنا ما بداأنا ثم اأت�صل �صمري.

- �صمري: عماد اأريدك اأن تاأتي لتقلني من املنزل اإىل املزرعة.
مع  اأم�صيتنا  اأكملنا  ثم  �رشيعا  لإح�صاره  خرجت  قادم.  اأنا  �صمري  ح�صنا   .
اإىل  وما  بالجنازات,  وتفاخر  وجتارب  ومزاح  �صحك  ذلك  تخلل  املجموعة, 
العقول  اأن  راأينا  امل�رشوبات.  بتناول  الطالب  بع�س  بداأ  الع�صاء  تناولنا  ثم  ذلك. 
بداأت تخف وتزداد الأ�صوات, و�صار املكان ل ينا�صبنا, فحزمنا اأمتعتنا وخرجنا. 
اأو�صلت �صمريا وحامدا اإىل منازلهم, ثم عدت اإىل منزيل لرتاح بعد هذا اليوم 

اجلميل.
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يبداأ اأ�صبوع جديد يف املعهد, نكمل الدرا�صة, وكالعادة طالب جدد قادمون 
مقهى  اإىل  واجتهنا  ال�صاق  الدوام  انتهى  ال�صعودية,  من  وطالبان  مكان  كل  من 
وخططهم  ال�صابق,  تاريخهم  وعن  امل�صتجدين,  على  بالتعرف  وبداأنا  الثنني, 

امل�صتقبلية, و�صبب قدومهم اإىل نيوزلندا.
- ال�صعودي الأول: ا�صمي �صعيد من ال�صعودية ا�صكن يف العا�صمة الريا�س عمري 
20 �صنة واأدر�س يف كلية التقنية. هذه هي الزيارة الثانية اإىل هذا املعهد, فال�صنة 

املا�صية كنت هنا. واأنا اأف�صل احل�صور اأثناء الإجازات الر�صمية لدرا�صة اللغة.
- ال�صعودي الثاين: ا�صمي فهد من ال�صعودية ومنطقتي الق�صيم عمري 22 �صنة 
تخرجت حديثا من اجلامعة واأنوي اإكمال املاج�صتري. اخرتت هذا املعهد بناءا على 

البحث يف النرتنت و�صوف اجل�س هنا قرابة اخلم�صة ا�صهر.
تبادلنا الن�صائح واملزاح, ثم كان لزاما على ال�صابقني اإعادة ذكر القانون العتيد 

لل�صعوديني اأو ما اأطلقنا عليه »معاهدة طويق« التي تنتهك كل حلظة.
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اأعلن الأ�صبوع الأخري ختامه باجتماع جميل وخطبة ع�صماء من �صمري اأ�صحكت 
الرائع  املعهد  لهذا  ال�صكر  مقال  اإلقاء  يف  دوري  اأتى  ثم  واملدر�صني.  الطالب 
اهتمام. ويف ك�رش  وح�صن  الدار�صني  للطالب  وحتفيز  اإ�صهامات  من  يقدمه  فيما 
حواجز اخلوف التي ت�صيب املغرتبني. بعد ذلك قدمت باقات الورد اإىل الإداريني 
املتعلقة.  الإجراءات  كل  وت�صهيل  تعاونهم  على  ال�صتقبال,  وطاقم  واملدر�صني 
وبعد حفل التخرج التقطنا ال�صور لالحتفاظ بها يف كتب الذكريات اجلميلة. ثم 
قرر احد املدر�صني انطالق م�صابقة اليوم الأخ�رش ت�صاركنا اللعب وال�صباق والتناف�س 

حتى انتهى الوقت لذلك اليوم.
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مر الوقت �رشيعا على جميئي اإىل هذا املكان وكاأنه اأ�صبوع واحد. لقد اأح�صن 
املعهد يف طريقته ويف تعامله معنا, كنا ن�صعر اأننا اأ�رشة واحدة, نحزن معا, ونفرح 
معا نت�صارك يف كل �صيء مزيج بني الرتفيه وبني اجلدية يف التعليم. اجتمعنا نهاية 
الأ�صبوع يف بيت �صمري لتوديعه, فقد انتهت رحلته الدرا�صية, وتناولنا الع�صاء مع 

العائلة امل�صت�صيفة. وقام فهد بدعوتنا يف الغد اإىل تناول الغداء بهذه املنا�صبة.
 ...
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 املعهد اجلديد
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تاأتي  لن  مارغ  ال�صيدة  اأن  واخربين  ديف  ال�صيد  بي  فرحب  املنزل  اإىل  ذهبت 
ب�صعود درج  �صتقومان  امل�صي مع �صديقتها ,  ريا�صة  مبكرا. فهي خارجة لأداء 

التل يف و�صط املدينة.
- ديف: ما راأيك اأن نعد الع�صاء معا.

. مل ل يا ديف. ن�صري نحو املطبخ فيقوم ديف باإخراج الفا�صوليا والبطاط�س ثم 
جهزنا الأكل.

- ديف : هذا اأف�صل واأ�رشع طبق ميكن اأن يعده الرجل. خذ يا عماد طبقك 
ولنذهب اإىل التلفاز فموعد الأخبار قارب على البداية.

. ننعم بطبق �رشيع وننهيه بوقت اأ�رشع من اإعداده ثم اأذهب اإىل املطبخ لأعد 
كوبني من القهوة. واأعود فنتابع الأخبار ثم اأغادر متجها اإىل غرفتي للراحة, بعد 

هذا اليوم ال�صاق.
ق�صيت نهاية اأ�صبوع هادئة, وقليلة الأحداث, م�صرتخيا, وقمت بتمديد هذا 

ال�صرتخاء اأ�صبوعا اإ�صافيا للراحة من عناء الدرا�صة. 
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كنت اأثناء تلك الأيام اأخرج اإىل و�صط املدينة واأ�صرتي الغداء ثم اأذهب لتناوله 
اأ�صري مبحاذاة  ثم  لت�صاركني الأكل.  ال�صغرية  الع�صافري  فتاأتي  البحرية  الواجهة  يف 
ال�صاطئ م�صافة طويلة, كنت ا�صتن�صق الهواء النقي, واأتوقف عندما ا�صعر بالتعب, 
اأجل�س واألعب باحل�صى. كنت اأطلق �صمعي يف كل الجتاهات تارة اأ�صمع اأ�صوات 
حويل  متاأمال  ب�رشي  واأطلق  املوج  �رشبات  اأ�صمع  اأخرى  وتارة  النور�س  طيور 
لأرى جمال الطبيعة وجمال املباين. ثم قمت بال�صتعداد لبداية متفائلة يف الكلية 
القاعة  اإىل  ال�صتقبال  موظفة  فاأر�صلتني  الت�صجيل.  اإجراءات  واأنهيت  اجلديدة, 

اجلديدة و�رشعت يف مرحلة اأخرى يف م�صرية التعلم.
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بل  العائلي  واجلو  التعامل  الأريحية يف  من حيث  املعهد ك�صابقه  هذا  يكن  مل 
اجلديد  املعهد  مييز  ما  بحت.  اأكادميي  تعليمي  واجلو  قليال  ر�صمية  املعاملة  كانت 
من جميع  فيه  التي حتيط  اخل�رشاء  واملروج  اخلارجية  والباحات  املباين  القدمي  عن 
ت�صتهر  الكيويني «.)   « النيوزلنديني  الطالب  الكليات وكرثة  الجتاهات. وكرثة 
نيوزلندا بفاكهة الكيوي وبطائر الكيوي الذي ل يطري, ولذلك اأطلق على ال�صعب 

هذا ال�صم (.
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دخلت �رشيعا يف جو الدرا�صة؛ فهديف وا�صح ولن توقفني العراقيل اللحظية. 
القاعة نحن خم�صة طالب من كوريا واليابان وال�صني وماليزيا  قليل داخل  العدد 
وال�صعودية. يف املعهد يوجد �صعودي اآخر �صاحبي ماهر؛ فهو يف م�صتوى متقدم 

من اللغة ,كونا ثنائيا متكامال يف متثيل ال�صعوديني.

انتهى الأ�صبوع الأول �رشيعا ويف نهايته اأخذنا امل�صئول عن ال�صياحة اإىل مزرعة 
ولون  املو�صم,  نهاية  يف  الذرة  من  حقل  عن  عبارة  هي  الذرة.  متاهة  اأو  الذرة 
اأ�صجاره �صفراء مق�صو�صة بطريقة احرتافية. وقد قام �صاكنو املزرعة بو�صع طريقني 
للدخول؛ احدهما ي�صتغرق ربع �صاعة حتى نهايته, والآخر قرابة ال�صاعة. وهنالك 
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اأختام يف كل تقاطع لبد من ا�صتخدامها حتى ت�صمن اأنك يف امل�صار ال�صحيح. 
اأنا  املزاح والتحدي نكون  نتبادل فيها  اإر�صال  اأجهزة  اإىل جمموعتني ومعنا  ننق�صم 
وماهر يف املقدمة. ب�صيطة هذه اللعبة بفكرتها ولكنها حتقق دخال جيدا للعائلة املالكة 
املزرعة كل �صنة بطريقة خمتلفة. وقد �صجلوا مزرعتهم يف مركز  فهم يجهزون 
املالكني  نتحدث مع  امل�صلية. وجل�صنا  املغامرة  انتهينا من هذه  املدينة  ال�صياحة يف 
فاأخربونا اأنهم �صيقيمون اأن�صطة م�صائية مرحة اإن اأحببنا م�صاركتهم, ولكننا اخرتنا 

العودة والكتفاء باملغامرة النهارية.
يف بداية الأ�صبوع الثالث انتقلت اأنا ورفاقي اإىل امل�صتوى الأعلى فازداد العدد 
اإىل 9 طالب؛ اجلدد ثالثة يابانيون وواحدة من بولندا, م�صت الأيام ب�رشعة اإىل 
اأن حدثت يل م�صكلة مل اأتوقع حدوثها, فهي جمرد جتن. واأنا مل اأفعل اأية حماقة 
يف املعهد, ولكن وافق ذلك عن�رشية اإحدى امل�صئولت يف الإدارة, فهي تبغ�س 
العرب. ول اأدري ما �صبب ذلك فتوقعت اأنها من خطط لتلك املكيدة, تقدمت 
كانت  معها.  التعامل  يف  جافة  طريقتي  اأن  وتقول  �صدي  ب�صكوى  يابانية  طالبة 
ال�صاهدة يف ال�صكوى الطالبة من بولندا فا�صتغربت من هذا الأمر. اأنا رجل وا�صح 
يف التعامل فكل ما هنالك ما يحدث من اأن�صطة داخل ال�صف ومل اأرتكب اأية حماقة 
بتدخل من ماهر يف  الأمر كثريا ولكن  اإىل حدوث م�صكلة. �صدمني هذا  تدعو 
الدفاع عني بف�صل لغته اجليدة. وقبل ذلك طريقتي املعتدلة واحلذرة يف التعامل مع 
بدون  ذلك جتن,  اأن  واإثبات  امل�صئولة  مع  اجتماعنا  بعد  الأمر  الآخرين. جتاوزنا 

دليل, فما كان منها اإل اأن تخاذلت و�صحبت ال�صكوى.
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م�صامل,  اإن�صان  ولكنني  حدث.  بالذي  ب�صكوى  اأتقدم  اأن  ماهر  علي  اأقرتح 
ال�صتمرار يف  ف�صلت  لذلك  امل�صاكل.  براحة ومبعزل عن  العي�س  اأريده  ما  وكل 
الدرا�صة ولكن ب�صيء من ال�صيق. فالتعامل بعن�رشية هو من اأبغ�س الأمور لدي, 
وكنت جمربا على ال�صرب. هذا املوقف جعلني اأعيد النظر يف املعهد القدمي حيث اأين 
كنت متوا�صال معهم واأح�رش يف اجتماعاتهم كل يوم بعد الدوام لألتقي بال�صباب 

ال�صعوديني هناك.

...
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العا�سمة ولينقتون
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للذهاب  قد خططا  وفهد  اأنه  واخربين  الأ�صبوع  نهاية  وحامد يف  اأنا  اجتمعت 
يف رحلة اإىل مدينة » باملر�صتون نورث » وهي تقع يف اجلنوب قليال, وبعدها اإىل 
التكلفة  يف  �صنت�صارك  وقال  قليال.  الرتفيه  يريدون  احلكومية  العا�صمة  »ولينقتون« 
كثريا  ب�صيارتي  اأثق  اأكن  مل  دولية.  رخ�صة  واأحمل  �صيارة  لدي  لأن  ويريدين 
ولكن اقرتحت اأن ن�صتاأجر �صيارة فوافقوين على ذلك واتفقنا اأن اأفراد الرحلة اأربعة 
)فهد وحامد واأنا وماهر(. فلما اأن جاء اليوم املوعود جهزنا حقائبنا وانطلقنا اإىل 
منحدرات  وفيه  و�صيقا  الوعورة  بالغ  الطريق  كان  م�صاءا.   » نورث  باملر�صتون   «
اأثناء ال�صري حادث انقالب �صاحنة كبرية, ولفت انتباهنا التواجد  خطرة. واجهنا 
الطرق غري  الزحام. كانت  الطريق ويحدث  يتعرث  العمل حتى ل  الأمني و�رشعة 
العمل, يقومون بواجباتهم على  جمهزة جيدا, ولكن هناك رجال خمل�صون يف 
اأكمل وجه. ن�صتمر يف الطريق حتى و�صلنا �صاملني. اجتهنا نحو ال�صقة لرنتاح بعد 
عناء ال�صري فقد كانت امل�صافة قرابة الثالث مائة كيلو. ات�صلنا بهاتف ال�صكن ملعرفة 
موقعه, ثم و�صعنا احلقائب يف ال�صقة وخرجنا لتناول الع�صاء يف اأحد املطاعم يف 
فيها  وتكرث  الألوان  جميع  من  طالب  فيها  ال�صكان  اأغلب  �صغرية  مدينة  املدينة. 
احلانات الليلية ) وهذا غري م�صتغرب يف مدينة اأغلب �صكانها طالب(, وفيها جامعة 
م�صنفة ت�صنيفا جيدا ا�صمها »مي�صي«. تناولنا الع�صاء يف مطعم »ماكدونالدز« ثم قمنا 
�صورنا  املدينة  و�صط  حديقة  من  بالقرب  وتوقفنا  ل�صتك�صافها  املدينة  حول  بجولة 

بع�س ال�صور ثم عدنا اإىل ال�صقة للنوم.
املنع�صة, وتناولنا الإفطار يف  الطيور والأجواء  اأهازيج  ال�صباح قمنا على  ويف 
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ال�صكن ثم خرجنا بعد اأن حزمنا احلقائب. كان هناك مهرجانا يف و�صط املدينة؛ 
يف احلديقة التي زرناها بالأم�س. وقد مت و�صع الكثري من القواطع بع�صها مطاعم 

وبع�صها معرو�صات من املالب�س وغريها.

عن  من�صورات  بتوزيع  يقومون  الإمارات  من  �صبابا  الأركان  اأحد  يف  وجدنا 
الإ�صالم ون�صخ من امل�صحف. كانت الب�صمة مرت�صمة على وجوههم والنور ي�صع 
يف  التجول  وا�صلنا  ثم  قليال,  معهم  وحتدثنا  ال�صالم  عليهم  األقينا  جباههم.  من 
اأنا�صيد ب�صوت اأطفال عرب باللغتني العربية والجنليزية. كانوا  املهرجان؛ ف�صمعنا 
يتحدثون عما يح�صل يف لبنان وفل�صطني من اأحداث وقتل �رش�س ثم قاموا بالإعالن 
عن حملة للتربع لأطفال لبنان. وبعد ذلك خرجنا من املدينة باجتاه اجلنوب قا�صدين 

العا�صمة » ولينقتون «.
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كانت تبعد قرابة املائتني كيلو مرت طريق اأغلبه جبلي ومير الطريق مبحاذاة املحيط 
توقفنا يف اأعلى نقطة جبلية ونزلنا لت�صوير بع�س ال�صور. فاملكان قمة يف اجلمال؛ 
النهر يجري بني جبلني بالغني يف الرتفاع, ثم نكمل الطريق بني هذه اجلبال التي 

تغطيها الأ�صجار.
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الوهلة  منذ  التطور  عالمات  وظهرت  العا�صمة  اأطراف  تك�صفت  ذلك  بعد 
والبيوت  الكهربائية  والقطارات  ال�صخمة  والإن�صاءات  الكبرية  الطرق  الأوىل, 
املنت�رشة على قمم اجلبال والبنايات ال�صخمة احلديثة منها والقدمية. توقفنا يف و�صط 
املدينة, وبحثنا عن مركز املعلومات لكي نحجز �صقة لهذا اليوم. اأنهينا احلجز ثم 
جتولنا قليال, يكاد ل يخلو مكان يف طريقنا من املهرجانات والفعاليات املتنوعة. 
واجتهنا اإىل ال�صكن ودخلنا ال�صقة ثم قمنا بتبديل املالب�س وخرجنا لتناول الع�صاء قبل 
غياب ال�صم�س. وبعد ذلك عدنا وطلب مني حامد اأن اأجهز ال�صاي ثم بداأنا لعبة 
الكروت » البلوت « فقد مت اطالق التحدي يف هذه اللعبة بيننا. وجددنا التذكري 
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بالتفاقية العريقة » ميثاق طويق « اأكملنا حديثنا باللغة الجنليزية اإىل اأجل غري بعيد. 
حديقة  هناك  وكان  امل�صاء. خرجنا  املدينة يف  لنكت�صف  نخرج  اأن  حامد  فاقرتح 
وراأينا  املدينة,  و�صط  نحو  �رشنا  ثم  �رشيعا  خاللها  مررنا  ال�صكن  بجانب  جميلة 
�صارعا طويال مليئا باحلانات؛ فهو يحوي قرابة املائة حانة, اأو تزيد, واملكان يعج 
بال�صباب من خمتلف اجلن�صيات, واملطاعم يف كل اجتاه �رشنا مبحاذاة هذا ال�صارع 
قرابة ال�صاعتني اأو تزيد. توقفنا يف مطعم عراقي لتناول وجبة خفيفة, وق�صينا وقتا 
جيدا مع الأحبة من العراق. بعد ذلك �رشنا عائدين اإىل ال�صقة ويف الطريق راأينا 
لعبة فيها التحدي والإثارة فقال ماهر ما راأيك يا عماد اأن نركب �صويا. وافقت 

على التجربة. 
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كانت اللعبة عبارة عن ثالثة كرا�صي لها مثبتات واأحزمة خا�صة ومربوطة بحبل 
قام  ثم  ركبنا  املحيطة.  البنايات  ارتفاعهما  يتعدى  طويلني  عمودين  بني  مطاطي 
امل�صئول بالتاأكد من ربط الأحزمة وبداأ العد التنازيل ثم مت قذفنا اإىل ال�صماء بقوة. 

وبداأت  وال�صحك,  ال�رشاخ  بداأنا  �صواريخ  قاذفة  من  رمينا  اأننا  اأح�ص�صت 
الكرا�صي تدور ب�صكل مقلوب. كان م�رشف اللعبة ي�صد احلبال, ويطلقها لتزداد 
وبعدها  الأ�صفل,  اإىل  بنا  عاليا وعادت  بنا  ا�صتقرت  ثم  ونزول,  �صعودا  حركتنا 

اأكملنا طريقنا اإىل ال�صكن للنوم.
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اجلزيرة  اإىل  باخرة  بوا�صطة  يذهب  �صوف  فحامد  امليناء  اإىل  ذهبنا  ال�صباح  يف 
منها  اأكت�صفها الجنليز ودخلوا  اأول مدينة   (  » ت�صريت�س  قا�صدا » كراي�س  اجلنوبية 
اإىل الأر�س اخل�رشاء(. ثم عدنا اإىل و�صط املدينة وق�صمنا وقتنا اإىل جزاأين. الأول 
اأن ن�صعد اجلبل العايل و�صط املدينة عرب القطار الكهربائي, والثاين اأن نذهب اإىل 
ميالن  بدرجة  ال�صعود  وبداأنا  القطار  وركبنا  اجلبل  اإىل  فانطلقنا  الكبري.  املتحف 
�صديدة اإىل اأعلى, كان يتوقف يف كل فرتة لينزل �صكان البيوت التي على اجلبل 

ويركب غريهم حتى و�صلنا اإىل القمة. 
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كان هناك حديقة وجامعة �صغرية يف الأعلى, وعلى �رشفة اجلبل مكثنا طويال 
تعرب  التي  البواخر  م�صاهدة  التاريخية, ويف  واملباين  بالتطور  الطبيعة  امتزاج  نتاأمل 
ال�صغرية على اجلبل  البيوت  العامل. راأينا  اإىل اجلزيرة اجلنوبية, واإىل كل  املحيط 
وامللعب  كروي,  لفريق  مقر  اجلبل  و�صط  يف  كان  ال�صكل.  يف  تباينها  ومدى 
م�صمم بطريقة مميزة فهو مطل على البحر, قمنا مب�صاهدة كل الزوايا يف اجلبل وقد 

اأمتعتنا تلك امل�صاهد التي لي�س لها مثيل.
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املتحف  فراأينا يف  ي�صري.  بر�صم  ودخلنا  املتحف,  اإىل  واجتهنا  نزلنا  ذلك  بعد 
تراثية, وبع�صها مراكب �رشاعية و�صفن  �صيارات  بع�صها عبارة عن  زوايا متعددة 

قدمية. وزوايا اأخرى ت�رشح احلروب التي متت بدخول الجنليز اإىل نيوزلندا.
الطيور  فيها  واأخرى  القدميني.  لل�صكان  واملالب�س  الرتاثيات  تعر�س  وزوايا 
واحليوانات الربية, والبحرية ب�صتى الأنواع. ثم توقفنا يف اجلزء الأخري عند الفرعون 
املحنط اأو ما يطلق عليه » املومياء امل�رشي « وقراأنا عنه الكثري من املعلومات. ثم 

خرجنا لتناول الغداء, وغادرنا ولينقتون عائدين اإىل مدينتنا الغالية.
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القائد فهد:
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ورمبا  اهتماماتك,  من  يغري كثريا  �صوف  فاإنه  مميز  �صديق  على  تتعرف  عندما 
حتركاتك خا�صة اإن كان ذا �صخ�صية موؤثرة وقيادية, وكم نحن بحاجة يف هذا 
�صادقني  ويكونوا  و�صعادتنا,  جناحنا  وي�صاهموا يف  ي�صاندوننا  اأ�صدقاء  اإىل  الزمان 

معنا, دوما.
نعود اإىل اجلو الدرا�صي ويغادر حامد �صاحب الأثريات بعد �صحن الكثري من القطع 
الثمينة اإىل الديار. ويف نهاية الأ�صبوع اأخربتنا » كي�صي « بقدوم اأجازة ر�صمية مدتها 
اتفقنا على ذلك  اأوكالند.  اإىل  بالذهاب  الفرتة  ن�صتغل هذه  اأن  اأيام فاقرتح فهد  اأربعة 

وبرفقتنا ماهر؛ فاعددنا لتلك الرحلة, وجهزنا ما يلزمنا وقمنا بحجز ال�صكن.
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فلما جاء يوم النطالق حزمنا الأمتعة وانطلقنا مرورا بتاوبو ثم املدينة ال�صغرية 
»كامربيدج« ثم قمنا بتن�صيب فهد قائدا ومر�صدا؛ لرحلتنا بجانبي ومعه اخلريطة. 
وما علي �صوى اأن اأنفذ ما يقول. اأثناء �صرينا راأينا متنزها حماذيا للطريق ال�رشيع, 
فتوقفنا مل�صاهدته, وقد لفت انتباهنا العدد الكبري من املتنزهني الذي اأح�رشوا معهم 

الدبابات واملراكب البحرية, قمنا بالت�صوير ثم اأكملنا الطريق.
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توقفنا يف هاملتون للراحة, وجتولنا فيها, ثم تناولنا الغداء واأكملنا الطريق اإىل 
اأن هناك  يبدو  الطرق مزدحمة,  اأوكالند ولكن مداخل  اأوكالند. قاربنا دخول 
حادثا قد عطل حركة املرور فالطريق يحتوي خم�صة م�صارات, وبعد انتظار دام 
قرابة اخلم�س ع�رشة دقيقة جتاوزنا مكان الزدحام. ثم مررنا يجانب حديقة كبرية؛ 

فقال لنا القائد ما راأيكم اأن نتوقف لرنى احلديقة.
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ركنت ال�صيارة, وجتولنا يف داخلها, وراأينا حدائق متنوعة م�صممة كحدائق 
من  فيها  والزوار  م�صاحة كبرية  احلديقة يف  تقع   ( واحل�صارات  الدول  من  الكثري 
كل اجلن�صيات(. ثم وا�صلنا �صرينا ودخلنا قلب العا�صمة التجارية اأوكالند, مدينة 
حتتوي كل ما ميكن توقعه, وتعمل فيها املحالت كامل اليوم. عدد ال�صكان فيها 
يقارب املليون ن�صمة وهي اأكرب املدن النيوزلندية كثافة �صكانية. و�صلنا اإىل ال�صكن 
بناية كبرية حتتوي غرفا  الباكبيكرز « )عبارة عن  الرحالة »  ا�صم  اأطلق عليه  الذي 
فيها اأ�رشة م�صرتكة ي�صكنها الرحالة الذين يبحثون عن ال�صكن الرخي�س؛ فال داعي 
لل�صقق املكلفة, وهذا النوع من ال�صكن ينا�صب ال�صباب وهو منت�رش يف جميع مدن 
نيوزلندا( كنا نحر�س على هذا النوع لرغبتنا؛ يف حمادثة ال�صباب يف كل الأوقات. 
الأول  اليوم  اأوكالند؛  يف  �صنق�صيها  التي  لالأيام  ال�صياحية  اخلطة  باإعداد  فهد  قام 
�صعود برج ال�صماء »�صكاي تاور« ثم الذهاب اإىل ال�صاطئ ال�صمايل للمدينة, ويف 
اليوم الثاين رحلة جلزيرة » الواهيكي « واليوم الثالث احلديقة الكبرية يف منت�صف 
الليلة م�صيا على الأقدام؛  اأوكالند, وباقي الأوقات تكون بالتفاق. ق�صينا تلك 
ال�صياحية يف  الأماكن  جميع  من  قريبا  موقعنا  كان  منا,  القريبة  املعامل  لنكت�صف 
مركز البلد, ولي�س بعيدا عن امليناء البحري, وبعد تناول الع�صاء يف املطاعم الواقعة 

على امليناء, عدنا اإىل ال�صكن لننعم بنوم هادئ.
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مع بزوغ الفجر يتفانى القائد الفذ يف انت�صايل وماهرا من ال�صبات العميق الذي 
غرقنا يف وحله, وحثنا على اأن ن�صتغل كل الأوقات فا�صتيقظنا جمربين على طاعة 
القائد. ثم خرجنا لتناول الإفطار يف اأحد املقاهي القريبة, وبعد ذلك �رشنا نحو برج 
ال�صماء, واأخذنا تذاكر الدخول و�صعدنا اإىل الأعلى؛ بارتفاع مائتني وع�رشين مرت. 
يك�صف الربج جميع اأطراف املدينة ق�صينا فيه فرتة طويلة بني التحدث وامل�صاهدة 
والت�صوير, ثم اأمرنا القائد باخلروج للذهاب اإىل ال�صاطئ الرملي ال�صمايل. ركبنا 
ال�صيارة وانطلقنا اإىل حيث نريد, تناولنا الغداء يف املطعم املحاذي لل�صاطئ, ثم 
�رشنا على طرف ال�صاطئ وجل�صنا فيه. بعد فرتة من الزمن تراكمت ال�صحب يف 
ال�صماء وبداأ املطر بالهطول, فعدنا اإىل ال�صيارة ثم رجعنا من حيث اأتينا, وقد تقرر 
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للمدينة.  البحرية  اجلهة  يف  امل�صائي  الربنامج  لإكمال  الراحة  من  ق�صطا  ناأخذ  اأن 
بعد �صاعتني من الراحة انطلقنا جنوب املدينة كان عدد ال�صياح كثريا جدا فال تكاد 
ترى اأحدا من النيوزلنديني وكانت الأغلبية من الآ�صيويني. دخلنا بع�س املجمعات 
ال�صينما  فيلم يف  مل�صاهدة  الدخول  ماهر  فاقرتح  الألعاب,  بع�س  وجربنا  التجارية 
الفلم  العر�س, وبعد  اإىل قاعة  اأحد الأفالم؛ ثم اجتهنا  وافقنا على ذلك, واختار 

خرجنا للع�صاء ثم اإىل ال�صكن.
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جزيرة  اإىل  املتجهة  العبارة  لركوب  امليناء  اإىل  م�رشعني  �رشنا  الثاين  اليوم  يف 
الواهيكي كان اجلو غائما والرياح �صديدة وبعد ن�صف ال�صاعة و�صلنا اإىل اجلزيرة. 
وركبنا اإحدى احلافالت ال�صياحية؛ فتجولنا يف اأطراف اجلزيرة. كان املر�صد يخربنا 

عن كل جهة منر بالقرب منها.
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بالعبارات  �صياراتهم  نقل  يتم  نيوزلندا  اأغنياء  من  اجلزيرة  هذه  �صكان  اأغلب 
وتتميز  ومطاعم,  مركزيا  و�صوقا  مزارع  اجلزيرة  حتتوي  التكلفة.  غالية  والبيوت 
بطبيعتها اخلالبة و�صواطئها الذهبية. انتهت اجلولة بالتوقف يف و�صط املدينة؛ فدخلنا 
ال�صاطئ كنا نحمل حقائب �صغرية فيها  باجتاه  الغداء ثم �رشنا  لتناول  اأحد املطاعم 
مالب�س ال�صباحة. كانت الأجواء جيدة فرتة الظهرية؛  فبدلنا املالب�س وبداأنا ال�صباحة 

يف املحيط, ثم عدنا وقمنا بال�صتلقاء على ال�صاطئ بع�س الوقت. 
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ثم �رشنا اإىل مقهى قريب من ال�صاطئ, و�رشبنا ال�صاي, واجتهنا بعد ذلك اإىل 
اإىل  اأقلتنا احلافلة  اليوم.  اآخر عبارة لهذا  مكان توقف احلافالت؛ فقد قرب موعد 
املرفاأ وانتظرنا العبارة حتى و�صلت, ثم ركبناها وعدنا اإىل اأوكالند. تزامن وقت 
عودتنا مع الغروب, فقمنا بالت�صوير فمثل هذه اللحظات رمبا ل ترى مرة اأخرى. 

وملا و�صلنا اتفقنا على تناول الع�صاء ثم النوم مبكرا بعد عناء هذا اليوم ال�صاحر.
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املعار�س  بع�س  ودخلنا  املدينة,  و�صط  يف  جتولنا  الثالث  اليوم  �صباح  ويف 
اإىل حديقة كبرية يف منت�صف املدينة تقع على  واملتاحف, ويف فرتة الع�رش ذهبنا 

مرتفع يك�صف اأطراف العا�صمة التجارية, وق�صينا فيها وقتا ممتعا.

اليوم الرابع موعد عودتنا اإىل نيبيا, ولكن راأينا اأن نذهب لروؤية املدينة الثلجية 
يف جزيرة قريبة, قطعنا اجل�رش الوا�صل بني اأوكالند وهذه اجلزيرة بال�صيارة وبعد اأن 

راأيناها عدنا �رشيعا لنغادر؛ فامل�صافة لي�صت ق�صرية اإىل مدينتنا.
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االحرتاف الكروي
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ا�صتجدت بع�س الأمور يف اأو�صاعنا, واملجموعة تغريت قليال, ومل يكن اجلميع 
على قلب رجل واحد, وهذا غري مهم, بل املهم هو التح�صيل اللغوي واجلدية يف 

الدرا�صة. قمنا باخت�صار الكثري من اللقاءات وزيادة الرتكيز يف املذاكرة.
يف بداية اأحد الأ�صابيع اأتى �صاب �صعودي اإىل املعهد القدمي ا�صمه �صالح, لي�س 
كبريا ولكنه متميز يف لعب كرة القدم, وميتلك مهارات عالية يف املناورة. �صجعنا 
ذلك لنلعب الكرة يف حديقة قريبة من منزل فهد. كنا اأربعة اأفراد؛ اأنا وفهد وماهر 
و�صالح, ناأتي تقريبا يومني يف الأ�صبوع ونلعب, اأما ال�صباب الآخرون قد كونوا 
املدينة. يف  الرتكي, و�صط  املطعم  الجتماع يف  واعتادوا  اخلا�صة,  جمموعتهم 
الكرة ف�صاهد �صالح كرة عالقة يف �صجرة  للعب  اإىل احلديقة  الأيام ذهبنا  اإحدى 
ثم رمى قطع �صغرية  ال�صجرة  الكرة على  برمي  قام  اإنزالها.  واأ�رش على  كبرية, 
من اخل�صب عليها. و�صاركنا معه الرمي فجاء معنا عدد من ال�صبان »الكيويني«, 
امتالأ املكان بورق واأغ�صان ال�صجرة. جاء م�رشف احلديقة وقال ملاذا اأحدثتم هذه 
الفو�صى. قلنا له ل تقلق �صوف ننظف املكان  فقط نريد الكرة فاأتى رجل �صخم 
يحمل بيده كرتني لي�صاعدنا وبداأ بركل الكرة على ال�صجرة واأعطانا واحدة لرميها. 
علقت كرة هذا الرجل اأي�صا فالتفتنا اإىل �صالح وقلنا اأحرجتنا يف هذا املوقف, بداأ 
اإحدى الأحذية معلقة, وما هو  الكرتني وبقيت  اأنزلنا  �صالح برمي الأحذية حتى 
اأ�صفنجية. قدم الرجل �صاحب الكرة  اأن الكرة املتعلقة الأوىل كانت  خمجل هنا 
واألقى التحية علي قال اأ�صمي »دان« ثم بداأ ي�صاألنا هل نحن مقيمون يف املدينة, وهل 
نحن نعمل اأم ندر�س, ثم قال هل تريدون اللعب معنا يف ناد ريا�صي. فقلت مل ل 
و�صجلت رقم هاتفه اخللوي, ثم اتفقنا على احل�صور يف وقت التمرين. بعد يومني 
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�صمعت الهاتف يرن رقم دان ظاهر على ال�صا�صة.
- دان: مرحبا عماد اليوم ال�صاعة ال�صاد�صة موعد التمرين.

. قلت له ح�صنا �صوف اأجمع ال�صباب وناأتي, ولكن اأين مكان النادي؟
- دان: على طريق املطار يف قرية �صغرية ا�صمها » بي فيو «.

. جمعت ال�صباب واأخذتهم, معي ثم اجتهنا اإىل النادي.
كان فريق الفتيات يلعب يف امللعب الرئي�صي, فقال لنا املدرب اأن مترين الفريق 
الن�صائي يف اأول الع�رش اأما نحن يف املغرب ولكن اليوم هناك مترين اإ�صايف للفتيات, 
لذا �صنلعب يف امللعب اجلانبي. بداأنا متارين الإحماء وبعد ذلك اجلري حول امللعب 
نيوزلندا  القدم يف  اأكرث �صهرة من كرة  الركبي  فريا�صة  »الركبي«  با�صتخدام كرة 
واأج�صامهم ت�صاعد على هذه الريا�صة فمنتخبهم ي�صنف من اأقوى املنتخبات. يقوم 
املدرب بتق�صيمنا اإىل فريقني؛ كل فريق يحدد اأماكن لعبيه, نبداأ باللعب, ومن 
ال�رشوط اأن ل منرر الكرة بحركتني ومن مي�صها اأكرث من ذلك تنتقل الكرة للفريق 
الآخر, بدا وا�صحا على لعبي الفريق عدم الرتكيز والت�صتت يف اللعب, ميتلكون 
قوة بدنية ولكن بدون مهارة. بعد نهاية التمرين حدد املدرب موعد التمرين القادم, 
واأخربنا اأن لدينا مباراة ر�صمية يوم ال�صبت يف مدينة قريبة ا�صمها » ج�صبورن« )تعترب 
ثاين اأجمل مدينة ت�رشق عليها ال�صم�س يف العامل وياأتيها امل�صورون من كل اأرجاء 
املعمورة(. علمنا اأن الفريق بحاجة اإىل لعبني لإكمال العدد, وطلب منا املدرب 
�صورا من اجلوازات لت�صجيلنا يف الفريق كمحرتفني ب�صكل ر�صمي, ثم عدنا اإىل 
دعانا  ولكن  ال�صابق,  لي�س خمتلفا عن  الثاين  التمرين  يومني ح�رشنا  بعد  منازلنا. 
معكم  نذهب  �صوف  قلنا  امليناء.  على  ومقهى  مطعم  اإىل  الذهاب  اإىل  الالعبون 
ولكننا لن نتاأخر, فعندنا الكثري من الدرو�س يلزمنا مراجعتها. ذهبنا معهم ولكن 
بداأ الالعبون ي�رشبون بع�س الكحول, وقالوا اطلبوا ما تريدون على ح�صابنا. قلنا 
ل داعي لذلك فنحن ل ن�رشب, بداأت اأنا وال�صباب باحلديث باللغة العربية, وقلت 
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يبدو اأن الفريق » م�رشوب « �صيء, وبعد دقائق قررنا املغادرة حتى موعد املباراة.
يف يوم اجلمعة اجتمعنا يف املطعم الرتكي, وتناولنا الع�صاء, ثم ذهبنا اإىل مقهى 
بيته ؛ فبقي  اإىل  اأمور متعددة. واأو�صلت فهدا  ال�صاي وتناق�صنا يف  الثنني وطلبنا 
املدينة.  حول  بالدوران  تقوم  اأن  واأرجوا  بال�صيق   اأ�صعر  اأنا  يل  وقال  ماهر  معي 
اأريد الرتفيه قليال, فقمنا بجولة يف املدينة ويف طريق الرجوع �صلكنا اإحدى الطرق 
للعودة. قال يل ماهر عماد ل تذهب من هذا الطريق فهو خطر. قلت له ل تت�صايق 
فنحن وحدنا فيه ول داعي للخوف, وما هي اإل حلظات حتى راأيت �صيارة م�رشعة 
بطريقة جنونية خلفي تتبعها �صيارة ال�رشطة. حاولت زيادة ال�رشعة حتى ل ترتطم 
بي فلم اأوفق. وا�صطدمت ال�صيارة ب�صيارتي بقوة حتى قفزنا اإىل الطريق املعاك�س. 
قليلة  الطريق  هذا  �رشعة  اأن  بحكم  ولكن  نحونا,  قادمة  �صاحنة  ذلك  و�صادف 
متكنت من التوقف قبل الو�صول اإلينا. توقعت اأنا وماهر اأن هذه الليلة هي نهايتنا 
اأ�صابها �رشر كبري من  فقد  ال�صيارة  اأما  اإي مكروه.  ي�صبنا  الله ومل  �صلمنا  ولكن 
اخللف, اأكمل ذلك الرجل الهروب ولكن �رشعان ما تعطلت �صيارته يف مكان غري 
بعيد. اأو�صد ال�رشطي يدي ال�صاب واأخذه اإىل ال�صجن, ثم قدم �رشطي اآخر نحونا 
حتى يطماأن على حالنا. قلنا مل ي�صبنا مكروه. فاأخربنا اأن ذلك الرجل معه كمية 
من » املاريجوانا « املخدرة, والآن �صوف نقلكم اإىل منازلكم. وعلينا احل�صور يوم 
الثنني ملتابعة الأمر يف ال�رشطة. مل ا�صتطع النوم بعد احلادث, وامل�صكلة الأخرى 
اأن لدينا مباراة يف الغد. ق�صيت بع�س الوقت يف تاأمل موقفنا يف هذا احلادث ثم 

اأخلدت اإىل النوم.
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اأفقت على ات�صال دان واأجبت الهاتف. فقال يجب علينا الجتماع يف ال�صاحة 
اأنت  باأمر احلادث. فقال هل  اأخربته  النادي.  و�صط املدينة حتى ننطلق يف حافلة 
بخري. قلت نعم مل ي�صبني مكروه. فقال �صوف اآتي واأو�صلك اإىل مكان الجتماع 
وعليك مكاملة البقية. قمت بالت�صال بفهد فاعتذر عن احل�صور لأن لديه موعدا 
اإىل  هيا  لدان  فقلت  يرد.  ومل  �صالح  على  ات�صلت  ثم  خ�صو�صي,  مدر�س  مع 
بيت �صالح, ملا و�صلنا قفزت من فوق ال�صور ال�صغري وبداأ الكلب املربوط النباح 
ركب  ثم  ا�صتيقظ,  حتى  النافذة  وطرقت  اخللفي  الفناء  اإىل  وذهبت  فتجاهلته 
وانطلقنا اإىل مكان الجتماع. ركب اجلميع ولكن ل يكتمل العدد فنحن ع�رشة 
لعبني مع حار�س املرمى وحتى ل يتاأخر الوقت غادرنا اإىل مكان املباراة. توقفنا 
يف منت�صف الطريق لتناول الإفطار, ثم ركبنا احلافلة وطلب دان من املدرب اأن 
ندخل هذه املدينة. راأيتهم يتجهون نحو اإحدى البيوت, فتوقعت اأنهم �صياأخذون 
اأحدا ليلعب معنا اأو �صيئا من ذلك, ولكن ح�صل ما مل يكن اأحد يتوقعه. فقد كان 
هذا الرجل ي�صنع النبيذ يف منزله, وهم يريدون �رشاء قارورة منه ل�رشبها يف طريقنا 

اإىل »ج�صبورن«.
ملا  واإل  الكحول  �رشب  غري  يتقن  ل  الفريق  هذا  اأن  اأدركنا  املوقف  هذا  بعد 
اختارونا لنلعب معهم كمحرتفني, وبدا لنا اأن القادم �صيكون اأدهى واأمر. اأكملنا 
الآخر, حتى عر�صوا  تلو  واحد  امل�رشوب  يت�صابقون لحت�صاء  والالعبون  الطريق 
القارورة  رائحة  ن�صم  لأن  دفعنا  ف�صولنا  ولكن  ال�رشب  فرف�صنا  م�صاركتهم  علينا 
بكاأ�س  امل�رشوب  لنا هذا  قدم  فلو  اأحمر,  امل�رشوب  التوت ولون  كانت كرائحة 

لظننا اأنه ع�صري طبيعي, ولكن نحن بالغو احلذر, يف مثل تلك الأمور.
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و�صلنا اإىل مقر النادي وكان هناك ملعبني للكرة, اأحدهما يجري فيه النا�صئون 
مباراة ر�صمية والآخر �صوف نلعب فيه نحن اجلو غائم ور�صات املطر تهطل على 
متارين  مكرتثني يف  غري  املقامة  املباراة  مل�صاهدة  الالعبني  جميع  ذهب  ا�صتحياء, 
اأمرنا املدرب بالذهاب لتبديل املالب�س. مل يكن معي  الإحماء. ملا انتهت املباراة 
�صوى حذاء عادي ولي�س خم�ص�صا للمالعب الع�صبية, والفريق ل يوجد عندهم 
حذاء ينا�صبني. بداأ لعبو فريقنا بت�صديد الكرة نحو املرمى, وركلها من الأطراف 
ل�رشبها بالراأ�س, وبعد مدة قدم املدرب وجمعنا يف املنت�صف فاأمتمنا بع�س التمارين 
اخلفيفة. كان املدرب م�صابا يف قدمه, وقد اأراد م�صاركتنا اللعب لإكمال العدد؛ 

لول الإ�صابة.
اأتى حكم املباراة اإىل ار�س امللعب, واأمرنا اأن ن�صتعد لبدء املباراة. وطلب رجل 
اخلط من الالعبني رفع الأحذية ليتاأكد من عدم وجود قطع حادة يف اأ�صفلها, ثم 
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توجه كل لعب اإىل مركزه ) �صالح راأ�س حربة واأنا ظهري اأي�رش (. اأطلق احلكم 
بالنابل والالعبون  احلابل  اختلط  ثم  بينهم  فيما  بالتمرير  الالعبون  بداأ  البداية  �صافرة 
اأنا يف اخللف,  يف فريقنا تقدموا يف منت�صف امللعب, وتركوا مراكزهم. بقيت 
و�رشت األعب كقلب دفاع, ارتدت الكرة هجمة مرتدة و�رشت اأنا وبنيتي ال�صعيفة 
مقابل لعب كبري احلجم. حاولت قطع الكرة ولكن اأبى ذلك ال�رش�س؛ فارتطمت 
الأر�س  على  هويت  فاأ�س.  ب�رشبة  اأ�صبه  ارتطامه  وكان  فخذي  ع�صلة  ركبته يف 
ال�رشبة  تلك  اأن  امل�صكلة  ولكن  ل�صاحلي  خطاأ  احلكم  فاحت�صب  يعت�رشين  والأمل 
والأهداف  علينا,  تتواىل  الهجمات  ا�صتمرت  بديل.  يوجد  ول  حركتي  اأعاقت 
تنهمر من كل الجتاهات وفريقنا قد اأعياه التعب؛ فتوقفوا يف املنت�صف حتى اأ�صفق 

علينا احلكم, واأنهى ال�صوط الأول بنتيجة اأربعة اإىل �صفر للفريق املقابل.
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من  الكثري  يحت�صب  ل  واحلكم  اللعب,  يف  خ�صونتهم  و�صالح  اأنا  لحظنا 
الأخطاء. يبدو اأنهم معتادون على لعب الركبي, اأو اأن بنيتنا �صعيفة جدا, مقابل 
املباراة ولكنه يجربين  اإكمال  اأ�صتطيع  اأنني لن  اأخربت املدرب  القوية.  اأج�صامهم 
على اللعب, اأعطانا الن�صائح لل�صوط الثاين ويغري بع�س اخلانات ثم نعود للملعب 
وقبيل بداية ال�صوط الثاين يهطل املطر وبعد دقائق معدودة يعلن احلكم بداية الن�صف 
الثاين من املباراة, ي�صتميت فريقنا للو�صول اإىل مرمى الفريق الآخر دون جدوى  
ويف كل مرة تقطع الكرة, وياأتون نحوي واأنا اأتالفى ال�صرتاك معهم والأمل يزداد 
في�صيف املناف�صون ثالثة اأهداف اأخرى, ويف نهاية املباراة ينطلق احد لعبي فريقنا 
وي�صدد الكرة من م�صافة بعيدة لي�صجل هدفا يحفظ ماء وجهنا؛ فينهي احلكم اللقاء 
املالب�س,  تغيري  غرفة  اإىل  نخرج  ثم  بالفوز  ونهنئهم  امل�صت�صيف,  الفريق  ن�صافح 
اأنا  اأما  معا  لال�صتحمام  ذهبوا  ثم  مالب�صهم  خلعوا  قد  بالالعبني  واإذا  دقائق  مكثنا 
و�صالح فتوجهنا اإىل غرف اأخرى م�صتقلة لتغيري اللبا�س, عدنا اإىل ال�صالة الرئي�صة 
فوجدنا علب �رشاب ال�صعري بالكحول بيد كل لعب, ما هذا احلظ ال�صيئ الذي 
ا�صت�صافتنا يف  النادي على  اإداريو  اأ�رش  فلما خرجنا  املدمنني,  بنا مع هوؤلء  رمى 
مطعم النادي وافق املدرب على ذلك وتبعناهم اإىل املقر, كنت اأجر قدمي على 
الأر�س, وقد بلغ الأمل منتهاه, اأ�صعر اأنني يف اأية حلظة �صاأفقد الوعي دخلنا وتناولنا 
املاأكولت التي لي�س فيها ريبة اأو �صكا, ون�صاأل عن كل �صنف نريد تذوقه, تكفل 
النادي مب�رشوب جماين لكل لعب, فلم جند اأنا �صالح غري املاء فبقية امل�رشوبات 
تدفع  م�صغرة  مي�رش  لعبة  النادي  اأقام  الطعام  من  فرغنا  اأن  بعد  الكحول,  حتتوي 
على  يتوقف  لوح خ�صبي حتى  بتدوير  �صغري  يقوم طفل  ثم  رقم  على  رمزيا  مبلغا 
تلك  اأثناء  النتظار,  اإل  بيدنا حيلة  ما  ولكن  الأمر  يعجبنا  يفوز, مل  الذي  الرقم 
اللعبة اجلميع ي�رشب الكحول اأما فريقنا فمقابل كل واحد عدد كبري من زجاجات 

ال�رشاب, انتهت اللعبة واأنا و�صالح غري م�صدقني بالفرج ثم خرجنا اإىل احلافلة.
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ركبنا وغادرنا املكان فطلب احد الالعبني التوقف يف ال�صوق املركزي ل�رشاء 
ننتظره حتى يعود ملا عاد  امل�رشوبات قبل املدرب ذلك, ونزل ومكثنا يف احلافلة 
حممال بالكراتني من امل�رشوبات ذهلت اأنا و�صالح واأيقنا اأننا هالكون ل حمالة هذه 
الليلة, ا�صتغرق طريق العودة ثمان �صاعات بني توقف للتدخني, و ق�صاء احلاجة, 
والكوؤو�س تقرع يف كل حلظة اأما اأنا و�صالح يف موؤخرة احلافلة نبتهل اإىل الله اأن 
ل يعاقبنا فتكون نهايتنا مع هوؤلء القوم كان اجلو باردا جدا واأنا ا�صتكي من الأمل 
التوقف يف  الالعبون  يقرر  ب�صالم,  الو�صول  هو  به  نحلم  ما  فخذي, وكل  يف 
منت�صف الطريق للدخول يف اإحدى احلانات ليكملوا ال�رشب؛ فقد فرغت الكراتني 
الرحلة  تلك  ا�صمينا  احلافلة  ننتظرهم يف  جل�صنا  و�صالح  واأنا  احلانة  دخلوا  فيها  مما 
»رحلة التعذيب « اأثناء الطريق كنا نعد العلب التي ي�رشبها احدهم وقد بلغت خم�صا 
وع�رشين علبة وما زال م�صتمرا ويف نهاية الطريق ثمل اأحد الالعبني وطلب اإيقاف  
لهذا  خ�صارتنا  �صبب  اأنت  وقال  املدرب  وجه  يف  و�رشخ  فنزل   , بالقوة  احلافلة 
اليوم فاأنت مدرب فا�صل نزل املدرب اإليه وقام بالرد عليه ب�صوت عال, ظننا اأنهم 
اأكملنا �صرينا  اأن عقل الالعب قد عاد, وركب ثم  �صيت�صاجرون هنا ولكن يبدو 
حتى البيت الذي ا�صكن فيه كان �صالح خائفا حينها فاختار النزول معي. مل ا�صتطع 
النوم تلك الليلة من �صدة الأمل, و�صدة الربد, حتى طلع النور و�صعرت بالدفء 

قليال, ثم غرقت يف نوم عميق.
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رحلتنا  عن  وحدثتهم  الليايل  اإحدى  يف  ال�صعوديني  الطالب  مع  اجتمعت   
املتهورة مع النادي, ثم افرتقنا وق�صينا نهاية اأ�صبوع هادئة. يف �صباح يوم الثنني 
ا�صتيقظ مبكرا » امتطيت فر�صي « اأق�صد ركبت دراجتي اإىل بيت ماهر؛ فقد اتفقنا 
على الذهاب معا بالدراجات, �رشنا اإىل املعهد قرابة اخلم�س واأربعني دقيقة, دخلنا 
اإىل القاعات واأكملنا درا�صتنا ثم خرجنا لنذهب اإىل ق�صم ال�رشطة, لكي ننهي اأمر 
ال�صيارة. اأثناء خروجنا كان املطر ينهمر؛ ب�صدة فا�صطررنا اإىل ركوب الدراجات 
وال�صري ب�رشعة. ترطبت مالب�صنا من املطر الغزير, وكنا يف مواجهة قوية مع الهواء 
ال�صديد, ونحن نت�صابق, وكل واحد ي�صجع الآخر باللهجة العامية » ل يوقف, 
ل يوقف «. راأيت �صيارة معرو�صة للبيع على الطريق فدونت الرقم ثم وا�صلنا ال�صري 
حتى و�صلنا, ودخلنا ق�صم ال�رشطة. فقالوا لنا يجب اأن نراجع �رشكة التاأمني فهم 
امل�صئولون عن الأمر, وال�صجني قد اأطلق �رشاحه حتى موعد املحاكمة, فقد كان 
ل يحمل رخ�صة قيادة ولي�س على �صيارته تاأمني, وعليه ق�صايا �صابقة. خرجنا, 
واجتهنا اإىل �رشكة التاأمني. فقالوا الأمر �صيطول ونحن نقرتح اأن تبيعوا لنا ال�صيارة 
بن�صف القيمة ونحن �صنتابع الق�صية. ت�صاورت اأنا وماهر ثم ر�صينا مكرهني بذلك, 
قمت بحفظ املبلغ مع م�رشويف ال�صهري يف امل�رشف وطلبت من والدي حتويل 
بع�س النقود حيث اأنني بحاجة ما�صة, ثم ا�صرتيت �صيارة رخي�صة اأخرى فاملكوث 

هنا ي�صتحيل بدون �صيارة.
لعبنا مع الفريق مباراتني يف املدينة نف�صها, ثم اأخربنا اأحد املدر�صني اأن �صمعة 
الفريق �صيئة جدا وبع�س الالعبني فيه يتعاطون املخدرات. فقررنا الن�صحاب من 

الفريق حتى ل تنتهي رحلتنا الدرا�صية يف �صجون نيوزلندا.
 ...

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

167

عبداللـه بن حممد احل�سني

رحلة توديع ماهر
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يف يوم من الأيام قال يل ماهر �صاأنهي رحلتي واأعود اإىل الديار, ولكن قبل 
ذلك اأريد اأن نذهب معا يف رحلة ق�صرية ون�صطحب فهدا و�صاحلا. مل اأمانع رغم 
ال�صغوط املالية ولكنها فر�صة قد ل تتكرر. حددنا تاريخ النطالق وحجزنا ال�صكن 

قبل ثالثة اأ�صابيع منه حتى ن�صتطيع توفري مبلغ مايل ي�صاعدنا يف رحلتنا.
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يف اليوم املتفق عليه مت النطالق اإىل »تاوبو« القائد فهد بجانبي و�صالح وماهر 
اخلرائط  بع�س  يريد  فالقائد  املعلومات,  مركز  اإىل  اجتهنا  ثم  و�صلنا  اخللف  يف 
لتخطيط رحلتنا, ثم ذهبنا اإىل ال�صاللت واختار فهد الركوب يف مركب التعريف 
بال�صالل. رافقته اأنا و�صالح اأما ماهر فلم يركب معنا, لأنه يريد القيام باأمر اآخر, 

وانتظرنا حتى عدنا.

ثم �رشنا اإىل �رشفة مطلة على اأحد الأنهار يف املدينة, فماهر يريد جتربة القفز من 
ج�رش معلق على جبل بعلو ت�صع واأربعني مرتا. قمت بت�صويره من مكان امل�صاهدة 
وانتظرنا ماهر حتى قفز وهو مربوط بحبل مطاطي, تردد فيه �صعودا ونزول, حتى 
ا�صتقر يف النهر. ثم ركب يف قارب �صغري وانتظرنا عودته على املمر. ملا و�صل قام 
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�صالح بتهنئته على ال�صجاعة ونعتنا باجلبناء لعدم ال�صرتاك مع ماهر يف هذه الفعالية. 
كان ماهر �صديد ال�صعادة حينها وي�صحك بطريقة ه�صتريية ويقول »اإبداع ل تفوتكم 
اإن�صان  اأنه  ب�صعوره  ويخربنا  ال�صعود  الهرولة يف  بعد  اأنفا�صه  وي�صتجمع  �صباب«  يا 
خمتلف بعد هذه القفزة, بل اإن دخوله يف املاء والرجوع اإىل الأعلى هو اخلرايف يف 
هذه التجربة. فتذكرت اأثناء كالمه اأول �صهر يل يف نيوزلندا عندما جربت مغامرة 
ت�صاعدين يف حتدي  اأعطاين دفعة قوية  القفزة هي من  تلك  الطائرة واأن  القفز من 

ال�صعوبات وطموحا اأقوى لإجناز وحتقيق الأهداف.
على  اتفقنا  الإفطار  وبعد  اأفطرنا  ثم  مبكرا  �صحونا  الرحلة  من  الثاين  اليوم  يف 
زيارة جزيرة يف روتوروا. ذهبنا بال�صيارة اإىل املركز امل�صئول عن اجلزيرة, ودخلنا 
ثم ا�صرتينا التذاكر. �صعدنا اإىل املركب وانتقلنا اإىل اجلهة الأخرى من النهر اإىل 
التذاكر  مع  قدموها  التي  اخلريطة  م�صتخدمني  الكت�صاف  رحلة  بداأنا  اجلزيرة. 
ومررنا يف البداية, بجانب البيوت امل�صنوعة من اخل�صب, اأو ما ت�صمى » الأكواخ«  

التي كان ن�صفها مدفون كما ذكرت �صابقا.
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ثم انطلقنا لكت�صاف باقي الأطراف, وم�صينا فوق بحرية تت�صاعد منها الأبخرة 
عليها  اأطلق  �صخرة  وجدنا  ثم  البحرية,  �صطح  يالم�س  يكاد  خ�صبي  ج�رش  عرب 
�صخرة الفيل, وهي مت�صكلة ب�صكل الفيل. وا�صلنا ال�صري حتى راأينا مغارة كبرية 
يف و�صط اجلزيرة فنزلنا اإىل اأ�صفلها, باردة جدا ومظلمة اإل من ال�صوء القادم عرب 
مدخل املغارة, ثم عدنا واأكملنا امل�صي حتى �صاهدنا كل اأجزاء اجلزيرة. كانت 
املكان,  على  غالب  والهدوء  مذهلة  فيها  الطبيعة  اخل�رشة وكانت  بالغة  الأ�صجار 
اإل من �صوت �صاللت املاء و�صوت غليانه يف احلفر الربكانية. ثم �صلكنا طريق 

الرجوع اإىل املرفاأ وانتظرنا حتى اأتانا املركب وعاد بنا.
خرجنا عائدين اإىل تاوبو ويف الطريق راأينا لوحة تدل على مكان تقام فيه طقو�س            
» املاوريني« فتوقفنا ودخلنا. اأخربونا اأنه من الأف�صل لنا اأن ناأتي م�صاءا؛ لأن الحتفالت 
تكون ليال. ولكن قلنا لهم اأننا نريد روؤية املكان, دخلنا وراأينا بع�س طيور الطاوو�س 
�صغري.  مائي  جدول  وخلفها  ماء  بركة  وجدنا  حتى  امل�صي  يف  اأ�رشعنا  والوعول, 

فجل�صنا على الع�صب لرنتاح ولعبنا » البلوت « بجانب اجلدول ثم خرجنا. 
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بعد ذلك اخرتنا الذهاب اإىل مركز األعاب يف املدينة ولعبنا فيه » حرب ال�صوارع« 
بع�س  يطلق  اإلكرتوين  جهاز  فيه  خا�صا  لبا�صا  فيها  األب�صونا  �صغرية.  بناية  داخل 
الأ�صوات, ومعنا اأ�صلحة ر�صا�صة م�صحونة بعدد من الطلقات ويجب علينا اأن ن�صيب 
اأهدافا حمددة, وبعد نهاية اللعبة ناأخذ النتيجة لرنى من هو اأف�صل رام, انق�صمنا اإىل 
فريقني, وانت�رشنا داخل البناية ننتقل بني الغرف وخلف ال�صيارات نختبئ حتى ل 
ي�صيبنا الفريق املناف�س وقد حدثت انقالبات اأثناء اللعب, ثم خرجنا منهكني متعبني 
لرنى من هو اأف�صل رام بيننا. كان الفائز هو ماهر؛ فخرجنا من املركز وقد حان 

وقت الغروب فقررنا العودة اإىل ال�صكن لننام باكرا.
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يف �صباح اليوم الثالث ق�صدنا مزرعة للخيول فجميعنا نريد ركوبها يف الغابة. 
دخلنا مزرعة اخليول واجتهنا نحو مكتب ال�صتقبال و�صددنا الر�صوم وقام املدرب 
بتوزيع القبعات اخلا�صة بالركوب ثم اختار لكل واحد خيال ينا�صبه, وقام بتعليمنا 
كيفية التعامل مع اخليول يف اللتفاف والإ�رشاع والتوقف. بلغ عدد املجموعة التي 
تريد النطالق اإىل الغابة خم�س ع�رشة خيال. اأعطانا املدرب التعليمات الأ�صا�صية, 
واأنه �صيكون يف املقدمة, وم�صاعدة املدرب �صتكون يف اآخر املجموعة, واأمرنا اأن 
ن�صري خلفه ب�صف واحد, فال يتجاوز احدنا الآخر, اأو ي�صري بجانبه حتى ل نفقد 

ال�صيطرة على اخليول.
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اأطلق املدرب ال�صافرة وانطلق ونحن خلفه, �صالح كان ميتلك فر�صا يف الديار 
الريا�صة فبداأ بال�صتعرا�س ببع�س احلركات ولكنه عجز عن  وهو متمكن من هذه 
تطويع الفر�س كما يريد فهي مدربة على متابعة املدرب فقط. كل واحد منا يحمل 
» كامريته « اخلا�صة واتفقنا على اأن ن�صور بع�صنا ثم نتبادل ال�صور, لحقا. اأكملنا 
املفاجئة  القفزات  بع�س  رحلتنا  وتخلل  التل  اأعلى  اإىل  �صعودا  الغابة  داخل  الرحلة 
لالأ�صجار, التي كانت تعرت�صنا, ثم انق�صمنا اإىل ق�صمني: ن�صف يعود اإىل املزرعة 
اأنا وفهد  اأما  الغابة. اختار ماهر العودة,  ون�صف اآخر �صيقوم ب�صباق �رشعة داخل 
و�صالح فانطلقنا لل�صباق كاد فهد اأن يقع من اخليل واأنا كذلك ولكن لطف بنا الله 

ومتا�صكنا حتى انتهت الرحلة ب�صالم.

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

178

عبداللـه بن حممد احل�سني

اإىل  فيه  ال�صخونة  درجة  ت�صل  �صاخن  ن�صفه  نهر  اإىل  وانطلقنا  ال�صيارة  ركبنا 
اأنا,   ( الثالثة  نحن  فقررنا  الربودة  بالغ  الآخر  والن�صف  مئوية,  درجة  اخلم�صني 
فهد و�صالح ( ال�صباحة. اأما ماهر فاكتفى بامل�صاهدة, وملا فرغنا �رشنا اإىل ال�صيارة 

وانطلقنا قا�صدين العودة اإىل مدينتنا اجلميلة نيبيا.
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نيوزلندا فقد قررت  الكلية, وملاهر يف  هذا الأ�صبوع هو الأخري يل يف معهد 
العودة اإىل املعهد ال�صابق ولكن اإىل م�صتوى اأعلى هذه املرة لوحدي؛ فالآخرين يف 
امل�صتوى الأدنى. ماهر بداأ برتتيب احلقيبة و�رشاء الهدايا لأهله. ويف نهاية الأ�صبوع 
اأوكالند كهدية منهم له واأي�صا هم يريدون ق�صاء يومني يف  �صافر مع العائلة اإىل 

اأوكالند.

...
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احتفاالت ووالئم عربية
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عدت اإىل معهد » نيو هورايزون« اأو املعهد العائلي كما اأحب ت�صميته واعتذرت 
�صتبقى  البيت, فم�صاعري  اإىل هذا  اأنتمي  اأنني  ال�صابق واأخربتهم  لهم عن رحيلي 
منقو�صة على القلب دوما. بداأت الدرا�صة بحما�س وبراحة لي�س لها مثيل, و�رشت 
فردا فاعال يف املعهد. جتدين م�صاعدا جلميع الطالب ومرحبا بكل طالب جديد. 
اأردت اأن اأكون موؤثرا وزرعت اليجابية والنظرة املتفائلة يف الطالب الذين ي�صعرون 
بالغربة, و�صعيت جاهدا لتح�صني �صورة ال�صعوديني واإعطاء انطباع جميل عن بلدنا 

الإ�صالمي.
ويف اأ�صبوع جديد كنت جال�صا يف ال�صالة الرئي�صة, راأيت طالبني جدد.   
اأنا عماد من ال�صعودية  دفعني الف�صول للذهاب عندهم والرتحيب بهم وقلت لهم 
فمن اأنتم. ومن اأين اأتيتم؟ فاأجاباين اأنهما جورج و�صميث من جمهورية الت�صيك 
�صلمت  �صغري.  عمره  ال�صعودية  من  يدعى حممد  اآخر  طالب  دخل  ثم  ال�صعبية. 
يذهب  حتى  التحفيز  ر�صائل  وبع�س  الن�صائح  بع�س  لهم  قدمت  ثم  وجل�س  عليه 
الفزع الوا�صح عليهم, وقد مررت بذلك ال�صعور من قبل. حدثت بع�س الأمور 
يف املعهد اإحداها اأن فار�س �صار ي�رشب الكحول وتعرف على اأ�صدقاء نيوزلنديني 
بع�س  وبداأ  للزواج.  طلبها  وينوي  �رشيف  ق�صده  فكان  الفتيات  اإحدى  واأحب 
وبع�س  الليلية.  املقاهي  ويرتادون   » املاريجوانا   « يتعاطون  �صوي�رشا  من  الطالب 
املراهقني من ال�صعودية دفعهم الف�صول لزيارة اأماكن  م�صبوهة ول اأدري ما الدافع 
اأما جمموعتنا فقد ظلت حمافظة على الأ�ص�س ال�صليمة يف جتنب هدر  اإىل ذلك. 
الأوقات فيما ل حتمد عقباه. ولكي نتغلب على الروتني �رشنا نتواعد يف اإحدى 
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املقاهي و�صط املدينة ونلعب البلياردو واأحيانا الورق » البلوت « وبع�س الأيام ندخل 
معا اإىل ال�صينما مل�صاهدة اآخر الأفالم.

من  جوا  ت�صيف  التي  الال�صفية  الأن�صطة  بع�س  و�صع  يف  ا�صتمر  املعهد   
املرح على الطالب. وقد حددوا موعدا لإقامة ع�صاء جماعي للطالب مع العوائل 
امل�صت�صيفة, بحيث يقوم كل طالب باإعداد طبق خا�س. كنا نتناف�س مع الآخرين 
يف الإعداد, وبالن�صبة يل اأنا ا�صتفدت كثريا من هذه الأمور؛ فقد اأتقنت اإعداد بع�س 

الطبخات ال�صعودية.
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ويف اإحدى الليايل تواعدت اأنا و�صالح وفهد على اللتقاء يف و�صط املدينة ذهبنا 
اإىل ال�صاطئ وراأينا حركة الأمواج ال�صديدة التي ت�رشب ـ بقوة ـ على ال�صفة وكاأنها 
تريد اأن تلتهم كل من يقرتب منها. عدنا اإىل ال�صارع الرئي�س ومررنا مبطعم �صعد 
ثم خرج �صعد معنا وت�صاركنا احلديث  العراقي وقمنا بطلب وجبات خفيفة منه. 
يف  اجتمعنا  كرمه.  من  حمرجني  قبلنا  الأ�صبوع,  نهاية  الغداء  اإىل  بدعوتنا  فقام 
لنا  واأعد  البحرية,  الواجهة  على  الواقع  �صاحبه  بيت  اإىل  وذهبنا  الأ�صبوع  نهاية 
»املقلوبة« الكب�صة العراقية فق�صينا ذلك النهار ن�رشب ال�صاي ونتعارف اأكرث ثم عدنا 
ابنتها الكبرية �صتزورها  اأن  اإىل بيوتنا. ويف الأ�صبوع الذي يليه اأخربتني » مارغ « 
نهاية الأ�صبوع القادم وعلي اأن ابحث عن �صكن بديل ملدة اأ�صبوع. ثم اأخربتني يف 
اليوم التايل اأنه ل داعي لرحيلي فاأنا �رشت واحدا من اأفراد الأ�رشة وبهذه املنا�صبة 
ذهبت اإىل ال�صوق املركزي يف املدينة وا�صرتيت باقة من الورد الطبيعي, وقمت 
ب�رشاء الدجاج لتح�صري وليمة خا�صة با�صتقبالها. يف يوم و�صولها جهزت الأكل 
اأعجب اجلميع مبا قدمت واأكلوا  لياأكلوا,  وو�صعته على طاولة الطعام ودعوتهم 
كثريا تلك الليلة و�صكرتني مارغ كثريا على ما قدمت. مكثت ابنتهم عندنا قرابة 
الأ�صبوع ثم رحلت فهي ت�صكن يف » كراي�صت ت�صريت�س « وكان برفقتها ابن �صغري 

يبلغ ال�صنتني, وبنت عمرها �صبع �صنوات, وقد لعبت كثريا مع ابنها املرح.
ويف الأ�صبوع التايل دعاين اأحد ال�صباب ال�صعوديني اجلدد كان ا�صمه وليد اإىل 
�صعدت  زرته  فلما  الأمور  بع�س  اأ�صاعده يف  واأن  عائلته  على  اأتعرف  اأن  يريد  بيته 
العائلة بوجودي معهم وكان لديهم ولد طيب ا�صمه » �صتيفن « مبدع يف الت�صميم 
ومرح جدا, يدر�س يف كلية الر�صم والت�صميم. اأعطيته رقم هاتفي حتى نلتقي يف 

املدينة 
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�صعودية  وليمة  اأعد  لكي  موعد  حتديد  العائلة  اأفراد  قرر  معه  التحدث  واأثناء 
لهم. ويف املوعد اأتيت اإليهم فوجدت جميع الأغرا�س موجودة يف املطبخ فبداأت 
اأين  اأح�ص�صت  الأكل.  وبدوؤوا  الطعام  انتهيت و�صعته على طاولة  وملا  الإعداد, 
اأن يجدوه جاهزا  اأنهم ياأكلون اأي �صيء املهم  »حريف طبخ « ومن ح�صن احلظ 
وان�صم  جمموعتنا  عدد  وازداد  جدد  بطالب  التقينا  تعب.  بدون  الطاولة  على 
كررنا  �صالح,  اإىل  مقرب  �صديق  عمر  ا�صمه  جديد  وطالب  وليد  املجموعة  اإىل 
املباريات  اإحدى  اأكرث من مرة ولعبنا الكرة مع طالب يف املعهد ويف  التجمعات 
وقاموا   » هي�صتنقز   « امل�صت�صفى يف  اإىل  عيد  فاأخذه  قدمه؛  بكدمة يف  عمر  اأ�صيب 

بتجبريها واأعطوه عكازا ي�صتند عليها يف امل�صي.
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الأيام  اإحدى  ويف  والدار�صة,  الجتماع  يف  م�صتمرون  ونحن  الأيام  مررت 
اأتاين فهد واخربين اأنه و�صالح و�صعد يرغبون يف الغياب من املعهد والذهاب اإىل 
باملر�صتون نورث للت�صجيل يف جامعة » مي�صي «. وافقت على ذلك. وقبل يوم من 
ال�صفر اأتى اإيل �صعد وقال: عماد ملاذا ل جتهز اأوراقك وت�صجل معنا ف�صوف ابحث 
عن �صفاعة لك حتى يلحقونك يف البعثة. فقلت له لي�س الآن فهذه اخلطوة �صتكون 

بعد ثالث �صنوات اأما الآن فاأنا اأرغب يف تعلم اللغة الجنليزية.
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اجتهنا  و�صلنا  فلما  نورث  باملر�صتون  اإىل  مبكرين  وانطلقنا  املعهد  من  اعتذرنا 
مبا�رشة اإىل اجلامعة. قام الطالب بت�صجيل بياناتهم وجتميع الأوراق املطلوبة, ثم 
القبول والت�صجيل, وخرجنا لالإفطار وبعد ذلك دخلنا كلية  اإىل م�صئولة  �صلموها 
تبعني  ثم  اجلانبية  الردهة  اإىل  اأنا  القاعات. خرجت  على  لالإطالع  الأعمال  اإدارة 
البقية, وغادرنا اجلامعة ثم توقفنا يف حديقة �صغرية على الطريق, وقمنا بت�صوير 

بع�س اللقطات ثم �رشنا عائدين.
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ت�صتمر الأيام ونتعلم الكثري من الأمور يتقن بع�صنا اللغة ونزداد معرفة يف مدن 
�صبب  ويتنا�صون  املتعة,  عن  بحثا  الأر�س  يف  فيهيمون  الآخرون  اأما  نيوزلندا. 
معنا طالب  منزل �صديقته. كان  اإىل  لينتقل  الدرا�صة  فار�س  يرتك  هنا.  وجودهم 
اأو  اأديان  هناك  اأن  ا�صدق  ل  اأنا   « يقول  وكان  ت�رشفاته  يف  غريب  حمد  يدعى 
اإله؛ فهذه كذبة كبرية, ودائما ما ي�صنف نف�صه اأنه ليربايل « مل ميكث طويال يف 
املدينة. رحل اإىل هاميلتون فقد تعرف على جمموعة من الطالب الأجانب الذين ل 
تعني لهم الدرا�صة كثريا, فجل اهتمامهم من�صب على احلفالت والكحول والرق�س 
وحتديات ال�صيارات, مع املراهقني وبداأ بتعاطي املاريجوانا. اأتتنا اأخبار عن طالب 
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�صعودي مراهق يدخل ال�صجن لبتزازه فتاة عن طريق النرتنت واآخر ير�صل جمموعة 
من املاوريني لتك�صري ناد ليلي يف اأوكالند انتقاما لأنهم طردوه و�صاب �صعودي يف 
الع�رشينات يقتل ويرمى يف اأحد الأنهار لأ�صباب حمرية. ولكن ما هو غالب اأن 

الأو�صاع جيدة والأكرثية من الطالب جمتهدون يف حت�صيلهم العلمي.
 ...
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مدينة الكرمندل

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

191

عبداللـه بن حممد احل�سني

ولعبنا  املعتاد  املقهى  يف  و�صعد  و�صالح  وفهد  اأنا  اجتمعت  الأيام  اإحدى  يف 
تدعى  ال�رشقي  ال�صمال  يف  مدينة  اإىل  بالذهاب  يرغب  اأنه  �صعد  لنا  فقال  البلياردو 
»الكرمندل«. وافقه الراأي فهد وقال اأنها مدينة م�صهورة بجمال طبيعتها؛ فهي عبارة 
عن جزر متفرقة. وقال اأن فيها بحران خمتلفا اللون, فواحد مييل اإىل الزرقة والآخر 
ال�صكن هناك,  املعتاد فهد برتتيب  القائد  اتفقنا على زيارتها وتكفل  اإىل اخل�رشة. 
ويف املوعد املحدد انطلقنا باجتاه تاوبو ثم مررنا مبحاذاة روتوروا. بعد ذلك �رشنا 
�صمال حتى و�صلنا اإىل تقاطع اليمني يقودنا اإىل »الكرمندل« وال�صمال اإىل هاميلتون 

اأكملنا طريقنا الطويل اإىل »الكرمندل« فهي بعيدة جدا وطريقها �صديدة الوعورة.
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من  واأخفت  ال�صماء,  مالأت  كبرية  �صوداء  �صحابة  اعرت�صتنا  �صرينا  واأثناء 
�صخامتها ن�صف جبل عمالق ثم هطل املطر بغزارة �صديدة, وا�صتد جريان الأنهار 
اأعيننا  اأمتع  الذي  اجلميل؛  ب�صكله  الطيف  املطر وظهر  توقف  اخلالق.  الله  �صبحان 
واأبهر عقولنا على ال�صاطئ ال�صاحر. و�صلنا يف �صاعة متاأخرة من الليل اإىل ال�صكن 

ثم دخلنا اإىل ال�صقة وغرقنا يف �صبات عميق.
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�صفراء  وعيون  نحيل  فاتن  وج�صد  بي�صاء,  م�رشقة  بروح  ال�صباح  علينا  اأطل 
الرياح  الع�صافري, وحركة  اأهازيج جميلة من حناجر  مع  بالدفء  اأ�صعرتنا  م�صيئة 
املدينة ح�صب  اإىل مركز معلومات  الإفطار ثم خرجنا  تناولنا  الأ�صجار.  وحفيف 
تعليمات القائد. فهو يريد بع�س اخلرائط وبع�س املعلومات عن الأماكن ال�صياحية 
اخلا�صة غري م�صتغن عن  بطريقته  يرتبها وينظم رحلتنا  الزيارة. حتى  ت�صتحق  التي 
م�صورتنا واأخذ راأينا. و�صع جدول الرحلة, ثم قال الآن �صوف نذهب يف جولة 
�رشيعة اإىل املدينة, و�صنتوقف يف بع�س ال�صواطئ على الطريق, وبعدها �صنعود اإىل 

امليناء البحري ومنه اإىل اجلبل, يف طرف املدينة لرنكب القطار.
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�رشنا م�رشعني ل�صتغالل هذا اليوم كانت املدينة �صغرية جدا جتولنا فيها ب�رشعة 
ثم اأكملنا طريقنا اإىل ال�صواطئ الرملية, توقفنا يف اإحدى ال�صواطئ ال�صاحرة وم�صينا 
مبحاذاته فرتة لي�صت ق�صرية, التقطنا فيه الكثري من ال�صور وت�صاركنا املرح واملزاح 
مليئة  ا�صتوقفتنا جزيرة عجيبة  البحري ويف طريقنا نحوه  امليناء  اإىل  معا, ثم عدنا 
بالبيوت من النوع الفاخر, وقد كان العجيب يف الأمر اأن لكل بيت موقفا للمركب 
ومرفاأ م�صتقال. ثم اأكملنا امل�صري اإىل امليناء الذي امتالأ بالقوارب املتعددة الأ�صكال 

والألوان, �صيء قدمي و�صيء حديث ثم �رشنا اإىل اجلبل يف طرف املدينة.
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وركبنا القطار البخاري الذي حلق بنا �صعودا اإىل هذا اجلبل الكبري. اأخربنا قائد 
القطار عن كيفية اإن�صاء هذا القطار, ومن الذي قام بذلك, وكم عدد الأ�صجار 
فيه. فلما و�صلنا القمة اجته كل واحد منا اإىل ناحية للتقاط ال�صور, ثم عدنا اإىل 
ال�صكن للراحة, وخرجنا لتناول الع�صاء ثم رجعنا لننام مبكرين, فغدا لدينا برنامج 

حافل باملغامرات ال�صيقة.
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ويف ال�صباح اتفقنا على الذهاب يف رحلة بحرية مع فريق الزوارق ال�صغرية. 
ذهبنا اإىل مركز املعلومات وا�صرتينا التذاكر ثم ق�صينا بع�س الوقت يف لعب الكرة 
على ال�صاطئ املزروع, حتى قرب موعد الرحلة البحرية, فركبنا ال�صيارة قا�صدين 
اإىل  اجتهنا  ثم  املحدد,  املوعد  يف  و�صلنا  فيه.  الزوارق  �صرنكب  الذي  ال�صاطئ 
بتدريبنا على عدد من  املدرب  الزوارق جمهزة وقام  الفريق. كانت  مكان جتمع 
اثنني يف  الزوارق كل  ثم ركبنا يف  للتجديف.  اأف�صل طريقة  ملعرفة  احلركات, 
زورق ولب�صنا املالب�س اخلا�صة, وقمنا بو�صع حقائبنا يف املكان املخ�ص�س داخل 
الزورق. ركبنا البحر ب�صبعة زوارق نحن الأربعة من ال�صعودية وبقية الع�رشة من 

اأمريكا واأوروبا.

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

201

عبداللـه بن حممد احل�سني

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

202

عبداللـه بن حممد احل�سني

جل�صت اأنا يف املقعد اخللفي والتحكم كان عن طريقي ف�صعد قد رف�س الركوب 
يف اخللف مع اأن وزنه اأثقل. بداأنا بالتجديف وكانت العملية �صعبة, وحتتاج اإىل 
جمهود كبري ابتعد الفريق عنا م�صافة بعيدة ثم توقفوا لنتظارنا. ملا و�صلنا بداأ املدرب 
التي  اجلزر  اكت�صف  من  اأول  وعن  املكان,  هذا  عن  التاريخية  املعلومات  بتقدمي 
ال�صخور,  بني  ببطء حتى جتاوزنا م�صيقا �صغريا  التجديف ولكن  اأكملنا  اأمامنا. 
واملدرب يقدم لنا معلومات عن عمق كل مكان منر فوقه, وبع�س املعلومات العامة 
لرنى  الطريق  املدرب يف  وا�صتوقفنا  �صغرية  جزيرة  نحو  توجهنا  ثم  املكان.  عن 
الن�صور التي تدور فوق روؤو�صنا وتنق�س م�رشعة فتغو�س فرتة طويلة لت�صطاد ال�صمك 
وح�صب قول املدرب فاإنها تغو�س م�صافة عميقة, ثم تعاود الطريان حمملة ب�صيد 
هنا  نزل,  اأول رجل  با�صم  املدرب  فاخربنا  اجلزيرة  اإىل  التجديف  وا�صلنا  ثمني. 
�صغري  كهف  نحو  نتجه  �صوف  الآن  قال  ثم  فيها.  الأ�صجار  بع�س  بزراعة  وقام 
لندخل فيه بع�س الوقت, �رشنا خلفه ودخلنا الكهف. وبعد ذلك قال لنا املدرب 
الذي  ال�صاخن  لكل واحد م�رشوبه  لأقدم  قليال  �صنتوقف  ال�صاطئ  اإىل  معي  تعالوا 
يف�صله. فطلب من كل �صخ�س اأن يختار نوعا من امل�رشوبات. اعتقدنا اأنه ميزح 
ولكن ما اإن و�صلنا اإل راأيناه يخرج من حقيبته عدة خم�ص�صة فاأخرج منها الأكواب 
�صاعة,  الربع  قرابة  التجهيز  ي�صتغرق  �صوف  وقال  امل�رشوبات.  جتهيز  يف  و�رشع 
وعليكم اأن تتجولوا يف هذا ال�صاطئ, وت�صوروا ال�صور التذكارية فهذا املكان من 

اأجمل الأماكن يف نيوزلندا.
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اأخرج �صالح من زورقه كرة قدم ثم �رشنا والتقطنا عددا ل باأ�س به من ال�صور 
وجل�صنا على ال�صاطئ حتى اأتى نحونا �صابان نيوزلنديان ودعوانا لنعلب معهم الكرة. 
قام فهد بت�صويرنا ونحن نلعب ثم عدنا لتناول م�رشوباتنا. �رشبنا على عجالة وقد 
كان اغلب الفريق يف البحر بانتظارنا » عادي و�صع �صدرك «. وملا فرغنا انطلق 
الفريق عائدا, وركبت الزورق ب�رشعة اأنا و�صعد ثم قمت بالتجديف وحدي؛ لأن 
�صعدا يقول اأنه متعب. تاأخرنا كثريا يف طريق العودة, ومن ح�صن احلظ اأن فهدا 
جل�س يتحدث مع املدرب فكان ي�صيع الوقت حتى و�صلنا ب�صالم وقد خارت قواي 

من التجديف.
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اأن  راأيكم  ما  فهد  لنا  قال  ثم  وتناولنا وجبة خفيفة,  املدينة,  اإىل و�صط  عدنا 
نذهب لروؤية حديقة فيها �صالل �صغري ثم نعود. قبلنا راأيه وذهبنا اإىل تلك احلديقة مل 
تكن قريبة ولكننا اأردنا ا�صتغالل الوقت. بعد خروجنا منها قال لنا فهد انظروا معي 
اخلريطة فهناك طريق خمت�رش يعود بنا اإىل املدينة. قلت له اأنت القائد فماذا ترى. 
قال لننطلق. اأدرت املحرك و�رشنا اإىل الطريق املخت�رش. لحظت اأن الطريق �صيق 
ولكنني اأكملت امل�صري, بداأ الطريق يرتفع �صعودا على طرف جبل �صغري وقابلتني 
بنا  امل�صري.انقطع  اأكملت  ثم  متر,  حتى  الوقوف  اإىل  فا�صطررت  كبرية  �صاحنة 
الإ�صفلت وبداأ الطريق يزداد وعورة والقائد يقول ا�صتمر فقد قاربنا على الو�صول.

فنحن  �صيطول  الطريق  اأن  يبدو  وقلت  الأول,  من  اأكرب  اآخر,  جبل  �صادفنا 
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يف منطقة جبلية والت�صاري�س رمبا غري ظاهرة على اخلريطة. يرد اأظن اأننا قريبون. 
ننزل من اجلبل ومن�صي يف طريقنا, والأ�صجار العمالقة تغطي الطريق, فدخلنا غابة 
كبرية نكاد ل نرى اأثرا فيها لإن�صان؛ ثم راأينا املحيط اأمامنا. وقلنا ما العمل الآن هل 
نعود اأم نوا�صل. ف�رشخ �صالح ب�صوت عال » اآه عماد «. عالمة نفاد الوقود م�صيئة 
هذا ما كان ينق�صنا يف غابة خميفة والبحر اأمامنا وبدون وقود. فقال فهد » �صكلنا 
يحدث  لن  واأقول  مرتفع  ب�صوت  اأ�صحك  مفرت�س.  حيوان  فكي  بني   » هنا  بننام 
�صيء, وكل ما علينا فعله اإذا توقفت ال�صيارة النوم داخلها. بعد مدة راأينا بيتا خ�صبيا 
فقلت ل تخافوا يوجد �صكان يف هذه الغابة. ثم �رشنا فرتة فراأينا رجال يهرول على 
الطريق توقفنا عنده. وقلنا نحن نريد معرفة كم امل�صافة املتبقية اأمامنا للو�صول اإىل 
اأننا الآن يف منت�صف الطريق. �صاألته هل يوجد يف طريقنا حمطة  املدينة. فاخربنا 
للوقود. قال تقريبا بعد ع�رشين كيلو. وا�صلنا طريقنا ومررنا بنهر �صغري عرب ج�رش 
من األواح خ�صبية قدمية. كان اجل�رش �صيقا جدا ولكنني وا�صلت ال�صري ببطء حتى 
اجتزته ب�صالم. ثم عربنا حقال كبريا مليئا بالأغنام وجدنا �صيارة قدمية ت�صري معها. 
ملا راآنا الراعي انعطف نحونا. األقينا التحية وقلنا الوقود �صينفذ فهل اقرتبنا من حمطة 
الوقود. قال اأحمل معي قليال من الوقود اإن اأردمت ذلك. ولكن ميكنكم الو�صول 
اإىل حمطة قريبة. عليكم الإ�رشاع فمع الغروب �صوف تقفل. �رشنا م�رشعني نحوها 
الداخل  يف  موجود  �صاحبها  لعل  النوافذ  طرقنا  اأقفلت.  قد  وجدناها  و�صلنا  وملا 
ولكن ما من جميب. والآن لي�س لنا اإل ال�صتمرار يف طريقنا, وقد ا�صتد �صواد 
اأ�صري دخلنا مدينة �صغرية. ف�صحك فهد وقال ها هي مدينتنا.  اأنا  بينما  ال�صماء. 
اإليها نف�س طريق البارحة. قال بلى ولكننا  قلنا ل لي�صت كذلك فلم يكن الطريق 
الآن ندخلها من اجلهة الأخرى. توقفنا يف حمطة الوقود وقمت بتعبئته ثم اجتهنا 
نحو مطعم قريب فنحن نت�صور جوعا بعد هذه املغامرة. اأكلنا الع�صاء ثم رجعنا اإىل 

ال�صكن منهكني بعد عناء هذا اليوم ال�صاق.
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الرياح  و�صوت  بغزارة,  املطر  هطول  مع  ال�صباح  يف  العميق  �صباتنا  من  اأفقنا 
وحزمنا الأمتعة ثم تناولنا الإفطار يف ال�صالة الرئي�صة و�صلمنا مفاتيح ال�صقة وانطلقنا 
قبل  بها  �صنقوم  فعالية  اآخر  لنا  ليختار  ال�صفحات  يقلب  كان  وفهد  املدينة  جنوب 
من  ا�صتف�رشنا  اإليها,  توجهنا  املائية,  احلديقة  على  الختيار  فوقع  املدينة  مغادرتنا 
تروا  اأن  يجب  لنا  فقالوا  الداخل  يف  يوجد  وماذا  احلديقة  عن  ال�صتقبال  مكتب 

باأنف�صكم فقيمة الدخول رمزية, ر�صينا مبا قالوا ودخلنا فيها.
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يف املدخل كان هناك بع�س املج�صمات امل�صنوعة من الفخار لعمال املناجم وهم 
يحت�صون امل�رشوبات الكحولية ويف مقدمة املدخل يوجد لوحة مكتوب عليها »خطر 
م�صينا لكت�صاف  ال�صغل «.  �صلم يل على   « فهد  « �صحكنا وقال  يعملون  رجال 
اأعمال مائية وجدنا يف طريقنا دراجة هوائية تتحرك بوا�صطة  ما حتويه احلديقة من 
قطرات املاء ثم راأينا �صاعة م�صبوطة ح�صب التوقيت املحلي والعقارب تتحرك عن 
طريق ر�صات املاء عرب �صمام �صغري. وق�صينا يف احلديقة وقتا جيدا ثم لعبنا األعابا 

خفيفة وخرجنا قا�صدين نيبيا الغالية.

...
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اجلبل الثلجي
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انق�صع الظالم وبان النور من جديد؛ ليبداأ ف�صل جديد من احلكايات. يف �صباح 
موعد الرحلة بقيادة امل�رشف ال�صوي�رشي ونحن اأع�صاء الرحلة �صبعة �صعوديني وميني 
يف تاريخ مميز و�صتاء �صديد. اجتمعنا يف و�صط املدينة ثم ركبنا احلافلة واجتهنا اإىل 
التحدي  اأعلنا  ال�صباح وقد  اإ�رشاقة �صم�س  الأ�صجار مع  املكان املحدد. �رشنا بني 
لبلوغ القمة. رحلة نريد فيها املتعة واملغامرة وكل ذلك يف �صيبل روؤية الثلج يغطي 

اجلبل العايل. الكل تاأكد من جاهزيته واكتمال اأمتعته.
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حان النطالق �صريا على الأقدام, بداأنا �صويا, ولكن دفعني احلما�س لال�صتعجال 
بال�صري وما هي اإل حلظات فاأجدين بعيدا عن اجلميع؛ رغبة و�صوقا لبلوغ القمة. مل 
اأعلم مدى �صعوبة املغامرة بني الأ�صجار املرتفعة التي حتجب ال�صماء. بداأت بالهرولة 

لتجاوز اأكرب م�صافة اأ�صتطيعها ولكن هيهات فما زال الطريق يف البداية.

بداأ بيا�س الثلج بالظهور على الأطراف؛ فتوقفت لت�صوير بع�س ال�صور وجل�صت 
وانتظرت  املرتاكم,  الثلج  على  اأكتب  بداأت  ثم  الطويل.  ال�صري  بعد  للراحة 
اإيل  ي�صل  ال�صوي�رشي  بامل�رشف  اإذا  انتظر  اأنا  وبينما  تاأخروا  ولكنهم  الأ�صحاب, 
ويجتازين. فقد عزمت على انتظار اأي �صديق اأ�صاركه احلديث حتى نقطع امل�صافة 
ال�صري حتى راأينا  اأكملنا  العزيز فهد وارتاح قليال ثم  املتبقية �صويا. و�صل �صاحبي 
بالثلج. وراأينا املاء قد بلل الأوراق والأغ�صان  البالغ اخل�رشة وهو مغطى  ال�صجر 

ف�صبحنا الله على خلقه البديع, وقمنا بالت�صوير. 

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

212

عبداللـه بن حممد احل�سني

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

213

عبداللـه بن حممد احل�سني

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

214

عبداللـه بن حممد احل�سني

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

215

عبداللـه بن حممد احل�سني

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

216

عبداللـه بن حممد احل�سني

اأ�صيق واأ�صبح  اأ�صبحت  اأكملنا ال�صري حتى ازدادت �صعوبة ال�صعود واملمرات 
الثلج يغطيها. ثم ازداد خطرها حتى عجزنا عن ال�صمود واقفني وخارت قوانا فما 
فحما�صي  فهدا.  وتركت  وحدي  انطلقت  ثم  قليال  ا�صرتحنا  ال�صري.  نطيق  عدنا 
فوجدت  القمة  بلغت  حتى  و�صربت  ال�صعاب  وحتديت  جديد,  من  يدفعني  بداأ 

»كورت« ينتظرنا, وقلت له اأن فهدا خلفي مبا�رشة, فقال: ح�صنا, �صننتظره.
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قادنا كورت اإىل بيت �صغري, وقال اإذا كنتما تريدان التدفئة فادخال اإىل البيت, 
وقوما بتجفيف جواربكما حتى اأقوم بتجهيز كوبني من ال�صاي لكما. كانت القمة 
يف غاية الروعة وي�صعب علي و�صف مدى روعتها. وكان الثلج يغطي قمة اجلبل 

والأ�صجار البي�صاء والغيوم تراها يف الأ�صفل.

...
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مل يكن �صرينا ملدة تزيد عن الأربع �صاعات؛ خ�صارة فعندما راأينا جمال الطبيعة 
ن�صينا التعب, ولعبنا بالثلج مع امل�رشف. و�صل اثنان اآخران و�رشنا اأربعة اأع�صاء 
من الفريق؛ اأنا وفهد وحممد و�صعيد, وبقي يف الأ�صفل اأربعة اأفراد, عجزوا عن 
ال�صمود. مغامرة كانت �صيقة وقمة كانت هدف اجلميع. واأخريا لن اأحكي عن 

كيفية الرجوع اإىل الأ�صفل فال�صعود قد كان اأ�صهل.
 ...

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

221

عبداللـه بن حممد احل�سني

كهوف وايتومو
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يف يوم الثنني وكما هي العادة, بعد املعهد, اجتمعنا باملقهى للرتحيب بالطالب 
اجلدد وحتدثنا يف كثري من الأمور. ثم جل�صت مع جورج و�صميث الأ�صدقاء من 
الت�صيك وقاما ب�صوؤايل هل الأف�صل اأن ي�صرتيا �صيارة يتنقالن فيها لل�صياحة ثم يبيعاها 
اأم ي�صتاأجرا. فقلت لهما مبا اأنكما لن متكثا مدة طويلة فاإين اقرتح اأن تبحثوا عن اأحد 
الطالب الذين لديهم �صيارة وتتفقان معه على زيارة الأماكن ال�صياحية وامل�صاركة 
يف التكاليف. ثم عر�صت عليهما اإن كانا يريداين اأن ا�صطحبهما فلن اأمانع, واإنه 
ملن دواعي �رشوري. قبال مرافقتي وقال نريد اأن نذهب الأ�صبوع املقبل اإىل مدينة 
معنا �صديقي  �صيكون  اعرت�س وقلت  بالكهوف. مل  « م�صهورة  وايتومو   « تدعى 
املعلومات  مركز  اإىل  الغد  نذهب يف  اأن  واتفقنا  م�صكلة.  ل  فقال جورج  فهد. 
�صكنا  وحجزنا  املعلومات  مركز  اإىل  جميعا  ذهبنا  املعهد  وبعد  ال�صكن.  لنحجز 
لأربعة اأ�صخا�س ودفعت اأنا التكاليف. فقال هل ندفع الآن قلت ل ف�صوف اأدون 
كل التكاليف ونق�صمها بيننا. اعتذر فهد عن مرافقتنا وقال اأنه يريد املذاكرة فلديه 
امتحان جتريبي يف املعهد, فراأيت اأن اختار وليدا لريافقنا, فقال: ح�صنا, ولكن 

�صيكون معنا �صتيفن قلت ل م�صكلة.
ويف يوم اجلمعة م�صاءا اجتمعنا والطالب يف املقهى وعلمنا اأن غدا وبعد غد   
�صتقام يف املدينة فعاليات مهرجان الزخرفة املو�صم ال�صتوي. قلت جلورج و�صميث 
هل ما زلتما تريدان ال�صفر اأم نوؤجله اإىل وقت اأخر. فقال ل �صننطلق غدا �صباحا. 
قلت ممتاز اإذن, احزموا احلقائب هذه الليلة لأننا �صننطلق مبكرين. ويف اآخر الليل 
قال يل وليد اأنه لن يذهب معنا ولكن �صتيفن �صريافقنا قلت ح�صنا. يف فجر اليوم 
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التايل نه�صت من الفرا�س مبكرا وحملت اأمتعتي وخرجت اإىل بيت �صتيفن فركب 
وانطلقنا اإىل بيت جورج و�صميث و�صعنا احلقائب يف ال�صيارة. ثم اجتهنا اإىل تاوبو 
فهذه املدينة تقع يف منت�صف اجلزيرة ال�صمالية ونيبيا على ال�صاطئ ال�رشقي ونحن نريد 
الجتاه اإىل الغرب. ملا و�صلنا اإىل تاوبو توقفنا قليال, وقلت لهم اأنني اأرغب يف القفز 
من �صفح اجلبل. اأخذتهم اإىل املركز فقالوا يبدو اأنك متزح ولكنني كنت م�رشا على 
خو�س التجربة. حما�س يدفعني اإىل القفز منذ اأن قفز ماهر. دخلت املركز ودفعت 
اأقدامي باحلبل املطاطي  القفز. قام امل�رشفون بربط  اإىل من�صة  الر�صوم, ثم دخلت 
جيدا ثم قالوا يل هل تريد تقدمي ر�صالة يف ال�رشيط. قلت نعم هذه القفزة اإهداء اإىل 
الأهل والأ�صدقاء يف ال�صعودية. �صجلت ر�صالتي ثم وقفت على احلد وراأيت النهر 
حتتي مبا�رشة �صعرت بقليل من الرهبة ثم رفعت راأ�صي اإىل كامريا الت�صوير لاللتقاط 
ال�صورة وقفزت اإىل النهر. كدت اأن اأمل�صه بيدي ولكن احلبل اأعادين اإىل اأعلى. 
ثم بداأت بالرتداد �صعودا ونزول واأنا يف قمة الإثارة واأ�صيح ببع�س الأهازيج التي 
احفظها. كان ل�صوتي �صدى ينتقل عرب اجلبال املحيطة, وكنت يف �صعادة ومتعة 
القفزة ل ميكن  تلك  اأثناء  ال�صعور  ولكن  ق�صريا  الوقت  كان  نعم  مثيل.  لها  لي�س 
قيا�صه بالوقت. عدت اإىل الأعلى مهرول وملا و�صلت ا�صتقبلني الأ�صحاب بالت�صفيق 
ودخلت اإىل املركز. اأعطوين �صهادة �صجاعة وال�صور ومقطع الفيديو, ثم غادرنا 
تاوبو متجهني اإىل وايتومو. و�صلنا وكانت اخلريطة مع جورج ثم بحثنا عن ال�صكن 
حتى وجدناه عبارة عن بيت ريفي يقع يف و�صط مزرعة بني جبال �صاهقة. دخلنا 
اإىل مكتب ال�صتقبال ثم اأعطانا املوظف املفتاح واأدخلنا اإىل ال�صكن. وقال لنا حتى 
الآن ل يوجد غريكم هنا, فافعلوا ما تريدون ودلنا على غرفة النوم التي حجزناها 

وفيها اأربعة اأ�رشة.
اأنزلنا احلقائب ثم خرجنا ل�صتك�صاف املنطقة. ركبنا ال�صيارة واجتهنا اإىل   
و�صط البلدة وجدنا مركز معلومات �صغري ودخلنا فيه. وقلنا نريد بع�س املعلومات 
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عن الأماكن ال�صياحية هنا. ونريد الذهاب اإىل الكهوف. فقال املوظف هذه البلدة 
�صغرية جدا. فعدد �صاكنيها قرابة املائة فرد, وبيوتهم عبارة عن مزارع منت�رشة على 
الطريق ال�رشيع بني اجلبال. وهناك ثالثة كهوف يف املدينة كل واحد له �صفات 
متيزه عن الآخر. الآن ميكنكم الذهاب اإىل كهف �صغري. لن ي�صتغرق ذلك وقتا 
طويال ف�صوف يغلق مبكرا. ويف الغد ميكننا اأخذكم اإىل الكهفني الآخرين معا. 
وافقنا وا�صرتينا التذاكر وقد تكفلت بدفع قيمة تذكرة �صتيفن ثم دخلنا وقام املر�صد 
نرى  لكي  الداخل  اإىل  انتقلنا  ثم  التاريخية,  املعلومات  بع�س  بتقدمي  الكهف  يف 
بينما نحن جال�صون  ال�صكن.  اإىل  فيه, ثم عدنا  ال�صور  الكهف, والتقطنا بع�س 
يف ال�صكن قال �صميث ما راأيكم اأن نذهب اإىل مطعم قريب حتى نتناول الع�صاء. 
قلت موافقني ب�صدة فجميعنا جائعون. خرجنا نبحث عن مطعم ومل جند اأي حمل 
مفتوح عدا حانة على الطريق ال�رشيع. نزل جورج و�صاأل عن اقرب مكان ميكننا 
اأن نذهب اإليه. فقال له العامل توجد بلدة �صغرية تبعد قرابة الثالثون كيال من هنا 
فيها �صوق مركزي. انطلقنا م�رشعني والظالم والهدوء يعم املكان فاجلبال العالية 
حتد الطريق من اليمني وال�صمال كان لونها اأ�صودا قامتا وهي مليئة بالأ�صجار. ول 
تكاد ت�صمع اإل �صوت الرياح ونحن ن�صري وحدنا. و�صلنا ودخلنا ال�صوق املركزي 
وقام كل واحد بالت�صوق. قمت اأنا ب�رشاء الكثري من الفواكه » والبيتزا « وعدد من 
ال�صحك  و�صاركه  ال�صداد �صحك جورج  مكان  اجتمعنا يف  عندما  املاأكولت. 
�صميث وقال ملا كل هذا الطعام يا عماد. قلت لنا جميعا. قال �صميث ل اأرجوك اأن 
ت�صرتي ما تريد اأنت فقط. قلت ل عليكم اأريد اأنا هذه الأغرا�س. عدنا اإىل ال�صكن 
وقام كل واحد منا باإعداد ع�صائه. قمت بتجهيز البيتزا يل اأنا و�صتيفن اأما جورج 
و�صميث فقاما باإعداد » مكرونة �صبكتي «. اجتمعنا على طاولة الطعام قام جورج 
بتذوق ع�صائه فلم يعجبه ورماه. قال له �صميث انظر ماذا فعلت جعلتنا ن�صرتي هذه 
املكرونة ورميتها, الآن ماذا �صناأكل. ابت�صمت وقلت ل تكرتثا فقد جلبت الكثري 
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اأنت جاد. قلت نعم وبكل �رشور. خجال من  لنا جميعا. قال: هل  من الأكل 
ت�رشيف معهم رغم اأنني مل اأقدم لهم �صيئا يذكر. اأكلنا معا واأح�رشت الفواكه مع 
الأكل وبعد اأن فرغنا من الع�صاء قمنا برتتيب املكان ثم جل�صنا يف ال�صالة الرئي�صة 
نتحدث بكثري من املوا�صيع. كان �صميث يعلم بع�س املعلومات عن العرب ملا راأيته 
مهتما جلبت الكمبيوتر وفتحت له بع�س املقاطع من » اليوتيوب « وبع�س ال�صور 
املوجودة لدي عن ال�صعودية. بداأنا ن�صعر بالربد, خرج جورج من الباب اخللفي 
يقطع  بداأ  ثم  فاأ�س  عن  بحث  قليال  كبرية  ولكنها  احلطب  من  قطعا  فوجد  للبيت 
احلطب ويقول اأحب تقطيع احلطب فقد اعتدت على ذلك يف الديار. ثم جلب لنا 
القطع وو�صعها يف املوقد وحاول اأن ي�صعلها بدون فائدة. قلت ما راأيكم اأن ننام. 

قالوا: راأي جيد. فخلدنا اإىل النوم جميعا.
ويف الفجر ا�صتيقظت وجهزت فطوري, وقامت البقية بعدي واأعدت اإفطارها 
ثم خرجنا. اجتهنا اإىل مركز املعلومات يف البلدة, وانتظرنا حتى و�صلت احلافلة. 
ركبنا ورحب بنا املر�صد ال�صياحي اأثناء ال�صري, و�صاأل عن اأ�صمائنا وبع�س املعلومات 

الأخرى حتى و�صلنا.
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نزلنا من احلافلة ثم قادنا امل�رشف اإىل مبنى حجري, واأمرنا بالدخول, بعد اأن 
فتح الباب وقال: الآن �صوف ننزل بعمق اثنا ع�رش مرتا, ثم ندخل اإىل الكهف. 
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باأ�صكال  مت�صكلة  الكهف  اأطراف  الأحجار اجلريية على  تر�صبات  دخلنا وراأينا 
وزخارف يف غاية اجلمال ) �صبحان الله (. تعجبنا من طريقة تعليق اجل�صور ومن 
قال  الكهف.  على جمالية  توؤثر  ل  بحيث  باحرتاف,  املو�صوعة  اخلافتة  الإ�صاءة 
اآلف  منذ  املحيط  يف  مغمورا  كان  املكان  هذا  اأن  تقول  الدرا�صات  اأن  املر�صد 
ال�صنني, واأ�صاف الكثري من املعلومات اجليولوجية والتاريخية. ثم انتقلنا اإىل جزء 
اآخر فيه كائنات حية, ت�صبه الديدان ملت�صقة يف �صقف الكهف ت�صيء اإ�صاءة زرقاء 
وكلما توقفنا عن احلديث وجدناها تزداد اإ�صاءة وبريقا و�صكلها قريب من ال�رشج 
الليلية, وجنوم ال�صماء. كان ال�صكون يغلب على املكان, فال تكاد ت�صمع �صوى 

قطرات املاء و�صداها.
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اأكملنا �صرينا واأخذنا املر�صد اإىل مكان اآخر يف الكهف؛ فيه حفرة عميقة جدا, 
بعد  ونزلنا  الرعد.  كاأ�صوات  واأ�صوات  اجلوفية  املياه  جريان  �صوت  ن�صمع  لكي 
ذلك من خالل �صالمل خا�صة وبوابات كهربائية, حتى و�صلنا اإىل نبع مائي اأ�صفل 
الكهف.  اإىل عدد من اجلهات داخل  الكهف. ركبنا يف مركب �صغري وانتقلنا 
اأن  املر�صد  فاخربنا  الخ�رشار,  بالغة  اأ�صجار  فيه  تطل على خمرج  اإحداها كانت 
من  ممرات  عرب  و�رشنا  واملغامرات.  الأخرى  الأن�صطة  بع�س  تقام  اجلهة  تلك  يف 
واأطفاأ  املر�صد  فتوقف  الو�صط؛  اإىل  و�صلنا  الكهف حتى  اأطراف  »الكري�صتال« يف 
املركب. ثم قال علينا ال�صمت قليال حتى نرى ال�رشج امل�صيئة مرة اأخرى, وقال 
من يريد الت�صوير فعليه اأن ي�صور بدون ومي�س » فال�س « لأنه يقتل هذه الكائنات. 
ق�صينا قرابة الأربع �صاعات بني هذه الكهوف العجيبة والتي اعتربها من اأعجب ما 

راأيت, ثم خرجنا وانطلقنا عائدين اإىل نيبيا, منتهني من هذه الرحلة الق�صرية.
 

...
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قفزات التغيري
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حياتنا حتتاج اإىل قفزات ونقالت تك�رش اجلمود واخلمول وامللل, وتق�صي على 
الروتني القاتل. نريد قفزات للتجديد والتغيري, واأخرى للتطوير, فاإىل متى ونحن 
نر�صى باحلياة الب�صيطة. ملاذا ل ن�صبح عالمة فارقة يف جمتمعنا. ملاذا ل نكون قدوة 
يقتدي بنا ال�صباب. يجب علينا خو�س املغامرات والتحديات؛ لنبلغ ال�صماء. نريد 
القيام بقفزات تدفعنا اإىل الجناز وت�صعل فينا الطموح والإ�رشار, وتقوي عزائمنا 
وهممنا؛ كي نرتبع على قمم املجد. وذلك لي�س �صيئا خارقا بل �صهل جدا. فكل 
ما يلزمنا هو اأن نتاأمل يف و�صعنا احلايل واأمانينا ثم ندمج بني الثنني؛ بحيث نكتب 
ن�صع  ذلك  بعد  النطالق.  نقطة  تكون  ور�صالة  نريده  الذي  امل�صتقبل  اإىل  روؤيتنا 
نر�صم  ثم  للتحدي.  تدفعنا  واأهدافا عظمى  احلالية,  ظروفنا  تالئم  التي  الأهداف 
هذه  مع  لتتنا�صب  واأوقاتنا  اأعمالنا  وتنظيم  الطريق  علينا  ت�صهل  �صوف  التي  اخلطة 
التي  املخاطر  ونكتب  املرحلة,  هذه  نقيم  اإىل كل هدف  ن�صل  اأن  وبعد  اخلطة. 
مبعاجلة  فنقوم  �صعفنا.  ونقاط  قوتنا,  ونقاط  �صاعدتنا,  التي  والفر�س  واجهتنا, 
�رشيعة وتعديل خلطة الهدف التايل, وهكذا. ل حتتقر اأي هدف تريده مهما كان, 
وتاأكد اأنك ت�صري يف الطريق ال�صحيح, تكيف مع الظروف اخلارجية, وتوقف اإن 
واجهتك عقبات تعيق طريقك. واأن�صحك حينها بالتفاوؤل والبت�صام, فما وجدت 
التحديات اإىل لتخترب �صرب الأقوياء. فهل �صت�صمد اأم �صرت�صى باخلنوع وال�صعف. 
العقبات, ول تكرتث  حاول معاجلة الأمر وت�صخري كل جهد حتى تتجاوز تلك 

بكالم املثبطني؛ فلن يعطوك املجد, ولن يكونوا معك عندما تريدهم.
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ال�صالة  ذهبت للدرا�صة يف بداية الأ�صبوع, وقابلني �صميث وجورج يف   
لذلك  داعي  ل  قلت  املطلوب.  املبلغ  كم  وقالوا  الرحلة  على  و�صكراين  الرئي�صة 
نقبل  اأن  م�صتحيل  وقالوا  رف�صوا  �صداقة.  كهدية  الرحلة  تلك  تتقبلوا  اأن  فاأرجو 
اأما  بذلك. فقلت ح�صنا ادفعوا يل قيمة ال�صكن مقداره خم�صون » دولر « فقط 
التكاليف الأخرى فلي�س لها داع. قبلوا ذلك وقالوا يل اأما نحن فندعوك يف الت�صيك 

يف اأي وقت تريد الزيارة فقط ات�صل و�صنكون بانتظارك.
امل�صتوى  اإىل  لالنتقال  جاهز  اأنني  راأيت  ثم  فرتة  درا�صتي  يف  اجتهدت   
حتى  املعهد  هي  واأخربت  ت�صتطيع  نعم  قالت  بذلك.  املعلمة  فاأخربت  الأعلى, 
ينقلوين اإىل امل�صتوى املتقدم. قفزت اإىل امل�صتوى الأعلى بدون اإجراء الختبار. 
فقد  ال�صعوبة.  بالغ  وكان  اجلديد,  امل�صتوى  يف  جدا  �صاق  الأول  اليوم  كان 
والقواعد  قبل,  من  ا�صمعها  مل  التي  اجلديدة  الكلمات  من  هائال  كما  �صمعت 
فاأنا  عماد  يا  حتزن  ل  قالت   » ليندزي   « الرائعة  املعلمة  ولكن  واملتقدمة.  املعقدة 
اأكن طالبا ك�صول ول مهمال,  معك و�صاأ�صاندك واأعيد الدر�س حتى تتعلم. مل 
قمت بتاأدية الكثري من الواجبات وحاولت جمع كل كلمة جديدة. اأذكر اأنني يف 
امل�صتوى ال�صابق كنت اأدون قرابة اخلم�س كلمات جديدة, اأما يف امل�صتوى اجلديد 
اأ�صتطع  الثالثني كلمة يوميا. مل  ال�صعف, حتى جتاوز  اأكرث من  العدد  فت�صاعف 
مواجهة هذا اجلهد. قالت يل املعلمة ل داعي لأن تعرف كل كلمة جديدة, ولكن 
الأمر �صتعتاد عليه مع املمار�صة. امل�صكلة التي واجهتني تواجه اجلميع وهي رغبتنا 
يف معرفة املعاين بعد الرتجمة ولكن اأثناء فرتة درا�صتي للغة تعلمت اأن هذه العملية 
الذاكرة.  من  �صتمحى  ق�صرية  فرتة  ا�صتخدامها  عدم  فبمجرد  كثريا؛  جتدي  لن 
والذي يجعل الكلمات تر�صخ يف الذهن معرفة املعنى باللغة الجنليزية واأي�صا معرفة 

ا�صتخداماتها, ومعرفة املرتادفات وامل�صادات لها.
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اأ�صبوع هادئة, كانت عبارة عن  نهاية  ب�صالم وق�صيت  الأول  الأ�صبوع  انتهى 
ذهبت  الثنني  يوم  �صباح  يف  الن�صاط.  وا�صتعادة  للراحة,  خم�ص�صني  يومني 
ال�صبورة  على  العربية  باللغة   » اأهال   « كتبت  ثم  القاعة  ودخلت  مبكرا  املعهد  اإىل 
وحتتها » welcome« وملعرفة كيفية نطقها يف العربية كتبتها باحلروف الجنليزية 
الذي كتب  الكلمة و�صحكت وقالت من  املعلمة قراأت  »Ahlan« ملا ح�رشت 

هذه العبارة.

قلت اأنا.
اللغة  اأعلمك  واأنا  العربية  تعلمني  اأن  اجلميل  من  وقالت  ابت�صمت  -املعلمة: 

الجنليزية.
فقلت ل باأ�س؛ فكل يوم يل هنا �صاأكتب لك كلمة اأو عبارة جديدة.

مررت الأ�صابيع ب�رشعة وح�رش معي يف امل�صتوى نف�صه طالب جديد يدعى را�صد 
الدرا�صة وكنت  اأكملنا  اللغة.  يريد تقوية م�صتواه يف  ال�صعودية يدر�س الطب  من 
اأرى حما�صه الزائد يف التعلم فقد كان عجيبا يف م�صاركاته ال�رشيعة ومداخالته يف 
الدرو�س وذلك �صبب تذمر بع�س الطالب. فل�صان حالهم يقول: الوقت لنا جميعا 
يف الدر�س, ولي�س له وحده. اأم�صكت به ذات يوم وقلت له اأن�صحك باأن ترتوى 
وحدك  لك  لي�س  القاعة  يف  الوقت  ولكن  للتعلم,  متحم�س  اأنك  اأعرف  قليال, 
فاجلميع دفعوا مبالغ عالية للقدوم اإىل هنا, واأرجو اأن تقبل ن�صيحتي كاأخ لك. 

فقال �صكرا على اهتمامك و�صوف اأكون كما تريد.
قد  يل  عزيزا  �صديقا  فافتقدت  الديار  اإىل  عائدا  فهد  وغادر  الأيام  بنا  م�صت 
�صاندين يف التعلم, وقد ق�صيت برفقته اأجمل واأمتع الأوقات. لكنها الدنيا هكذا 

ت�صري, بني لقاء ووداع.
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ا�صتقت كثريا اإىل القفز من طائرة ولكن منعني عن ذلك تكلفتها العالية. مل اأجد 
�صيئا يغنيني عن هذا ال�صتياق �صوى القفز من �صفح اجلبل. يف اإحدى الأيام قلت 
لرا�صد ووليد ما راأيكم اأن تذهبوا معي لنقفز من قمة جبل يف تاوبو. قالوا نعم نريد 

الذهاب اإىل اأي مكان تريد فنحن مل نرى غري نيبيا.
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حتى  �صاللتها  اإىل  اجتهت  و�صلنا,  وملا  تاوبو  اإىل  انطلقنا  الأ�صبوع  نهاية  يف 
يراها وليد ورا�صد, ثم ذهبنا اإىل املركز امل�صئول عن القفز. اأقنعت را�صدا اأن يقفز 
معي فدخلنا اإىل من�صة القفز يف هذه املرة اأردت القفز اإىل اخللف. كان الإح�صا�س 
خمتلفا عن املرة ال�صابقة �صعور ي�صعب و�صفه وقفز بعدي را�صد. ملا عدنا �صاهد وليد 
مدى �صعادتنا وابتهاجنا مبا قمنا به, بعد اأن راأى مقطع الفيديو املعرو�س يف ال�صا�صة 
قال اأريد التجربة. دخلنا اإىل املركز مرة اأخرى ثم �صدد الر�صوم وذهب اإىل من�صة 
وليد  بت�صوير  اأقوم  اجلبل حتى  اأ�صفل  اإىل  الأثناء رك�صت م�رشعا  القفز. يف هذه 

Twitter: @a111fjTwitter: @a111fj



غيري
 الت

ات
فز

ق

237

عبداللـه بن حممد احل�سني

ملا و�صلت �صمعت �صوته وهو على طرف اجل�رش يت�صهد ويقول للم�رشفة ادفعيني 
»دفيني« و�صدى �صوته يرتدد بني اجلبال ثم قفز واأنا ا�صحك بقوة, كان امل�صهد 
طريفا جدا. ثم ركب القارب واأتى نحوي وهو كاملجنون يقول رائع مذهل �صعور 
ل يو�صف ويطلب مني اأن اأعريه بع�س النقود فهو يريد القفز مرة اأخرى. وفعال 
قفز ولكن الثانية تردد فيها عن القفز فكل مرة ينوي القفز مي�صك بطرف اجل�رش حتى 

قامت امل�رشفة مب�صك يديه ثم دفعته.
ثم عدنا اإىل نيبيا ويف طريقنا قال وليد �صاحكا والآن ما الفائدة من تبذير   
هذه املبلغ من املال يف مثل هذه الأمور. فقلت اأنا ل اأراه تبذيرا بل هي قفزات تولد 
الدافعية لديك حتى تتغلب على ال�صعوبات التي تواجهك يف احلياة, هي قفزات 
تغري نظرتك اإىل م�صتقبلك, هي قفزات جتعلك تعيد النظر يف ما�صيك, هي قفزات 
التغيري,  يف  ناجعة  اأجدها  و�صيلة  هي  زمن,  منذ  املكبوتة  م�صاعرك  تفرغ  جتعلك 

وحافزا على النطالق؛ لذلك اأنا ل اأعتربها تبذيرا.
ومع العودة يف الأجواء الدرا�صية جعلت من القفز ريا�صة ا�صتخدمها يف   
كل مكان كالقفز من ال�صجر والقفز يف املنتزهات باأي طريقة. ويف كل مرة اأقوم 
بها بالقفز اأ�صعر ب�صعادة وبر�صا عن ما اأنا فيه. يف اإحدى الأ�صابيع جاء اإيل �صميث 
وقال هذا هو الأ�صبوع الأخري يل هنا وبعدها �صاأعود اإىل الت�صيك فاأريد اأرقام هاتفك 
باللبا�س  اأتيت يف يوم تخرجه  له  اأعطيته الأرقام وكمفاجئة  وبريدك اللكرتوين. 
ال�صعودي الر�صمي حتى يلتقط ال�صور ويحتفظ بها للذكرى. عاد فار�س اإىل املعهد 
من جديد, وهو نادم على اأيامه املا�صية, وكيف اأن ف�صوله واإعجابه الأعمى بثقافة 
احلرية املغلوط دفعه اإىل ارتكاب احلماقات. عاد اإىل ر�صده ليكمل الهدف الذي 

قدم من اأجله.
 ...
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رحلة �سباحية
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ما  ابعد  ريفي  مكان  للتنزه يف  وتخرج  مبكرا  ت�صتيقظ  ال�صباح حني  اأجمله  ما 
اأبواق �صيارات جتعلك  يكون عن الزدحام, فال هواء ملوث يعكر مزاجك ول 
بنف�صك  باإعداد فطورك  ال�صباح عندما تقوم  اأجمله  متوترا م�صدود الأع�صاب. ما 
ي�صريون  الأطفال  وترى  الطريق  على  مطلة  نافذة  اأمام  م�صرتخيا  ال�صاي  وت�رشب 
اإىل املدار�س يف يوم ماطر, وهم يحملون مظالت املطر. ممتع هو ال�صباح عندما 

تذهب اإىل عملك اأو جامعتك ما�صيا على القدمني.
القريبة من  الأنهار  بع�س  نذهب يف رحلة �صباحية لرنى  اأن  وليد  اقرتح   
املدينة. اتفقنا على الذهاب يف نهاية الأ�صبوع وا�صطحبنا را�صدا وعمرا. انطلقت 
عدد  عربنا  قبل.  من  الطريق  بهذا  مررت  اأن  ي�صبق يل  ال�رشقي مل  اجلنوب  باجتاه 
نتجول  نحن  وبينما  احلقول,  بني  قدمية  ريفية  بطرق  و�رشنا  ال�صيقة  اجل�صور  من 
�صمعنا �صوت جريان املاء, �صوت جاذب ي�صعرك بالنتعا�س دون روؤيته. توقفنا 
على جانب الطريق وم�صينا نحو ال�صوت, فراأينا جدول مائيا �صاحرا �صغريا مليئا 
قام  �صناعيا  �صالل  نهايته  راأينا يف  ثم  اخل�رشة.  بالغ  فيه  الع�صب  ولون  بالأ�صجار 
اأهل القرية بتجهيزه بطريقة ب�صيطة ومتقنة, فعندما تراه من اأول مره تظن اأنه �صالل 
باملنظر  وا�صتمتعنا  النقي  الهواء  وا�صتن�صقنا  اجلدول  هذا  على طرف  �رشنا  طبيعي. 
اأت�صلق الأ�صجار واأتعلق فيها واأقفز من اأي  اأمار�س ريا�صتي املف�صلة  البهي. كنت 

مكان مرتفع واألتقط ال�صور للمكان ورا�صد ي�صور حركاتي امل�صحكة.
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عدنا اإىل ال�صيارة واأكملنا اجلولة فراأينا بيتا ريفيا كبريا يعر�س جلود البقر للبيع. 
فقال عمر لنتوقف يف هذه املزرعة, ونرى ما لديهم من م�صغولت يدوية. دخلنا 
املزرعة ونزلنا لن�صاهد املعرو�صات, كان لديهم عدد من الأعمال ولكن اأ�صعارها 
مرتفعة, جدا, وخ�صو�صا جلود البقر. ملا راأينا ذلك ركبنا وخرجنا من املزرعة. 
راأيت اإحدى البوابات اخل�صبية فقلت لرا�صد تعال معي اأريد الت�صوير واأنا يف الهواء. 
القفزة.  اإىل ثالثة واقفز واأنت عليك ت�صوير  اأعد  البوابة وقلت له �صوف  ت�صلقت 
بال�صعادة  فال�صعور  ال�صورة كثريا  اأعجبتني  اأردت.  الهواء كما  بت�صويري يف  قام 
وا�صحا على وجهي ثم اأكملنا �صرينا. يف الطريق راأيت اجلبل الكبري الفا�صل بني 
نيبيا وهي�صتنقز فقلت �صوف نذهب اإىل القمة. مل يبدوا اأي اعرتا�س؛ فاجتهت اإليه, 
املدينتني,  مل�صاهدة  نزلنا  ثم  واملنحدرات خطرية, و�صلنا  الطريق وعرة,  كانت 

و�صورنا الكثري من ال�صور, ثم عدنا اأدراجنا.
 ...
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الوداع احلزين
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تتبدل  فالظروف  اأبدية؛  ب�صعادة  العي�س  وي�صتحيل  نريد,  كما  تدوم  ل  الأيام 
والأقدار تتحول. قد نخطط حلياتنا ون�صري وفق اخلطة ولكن ل ميكننا اجلزم بدوام 
الأحوال. هناك متغريات وهناك عوامل موؤثرة, واحلياة عبارة عن حمطات, فيها 
اإن مل نخطاأ يخطئ غرينا, ونكون نحن ال�صحايا  الت�صحيات.  البتالءات وفيها 
فلي�س من العقل العرتا�س على ذلك وال�صت�صالم. لكن علينا ال�صرب, األي�س ال�صرب 
من �صيم الأقوياء. ال�صرب هو اأول احللول ثم بعده يجب علينا التكيف مع ما قد تغري 
واإعادة ترتيب الأوراق. لو كنت �صاحب م�رشوع هل تتوقع الربح الدائم طبعا, 
وهذا م�صتحيل. اإذن الأيام دول. تخيل اأنك تعي�س يف حياة خالية من اأية م�صاعر 
بقول  �صتوافقني  اأنك  اأجزم  هانئة.  عي�صة  �صتكون  اأنها  تظن  هل  ال�صعادة,  �صوى 
ل. اإذن ملاذا تكون يائ�صا وملاذا تر�صى بالف�صل اأفال حتاول وتكرر املحاولة. اأم تريد 
الهرب من واقعك اإىل الأحالم والأمنيات, فاإما اأن تعاين املر�س اأو تعان الإدمان. 
ل تهرب بل واجه التحديات اأمامك حتى تهرم, ول تتوقف اأبدا. وتاأكد اأن يوم 
توقفك هو اأول خطوة لتجهيز مرا�صم دفنك. هل �صرت�صى باملوت دون اأن تق�صي 
حاجاتك, وحتقق رغباتك اأو دون اأن تقدم �صيئا لتقدر فيه ذاتك اأو اأن تذكر ب�صيء 
مميز, يردده حمبوك واأقربائك يف كل اجتماع لهم. ثق متاما اأننا جميعنا مررنا مبثل 
ما قد مررت اأنت فيه. وقد عانينا من الأمل والهم, عانينا من احلزن, عانينا من 
الف�صل يف جتارب كثرية. ولكننا ل ن�صت�صلم اأبدا, و�صن�صرب حتى يبزغ فجر جديد 

يعيدنا اإىل احلياة, ويعيد لنا الأمل والرغبة يف البقاء, وجتاوز العقبات.
اأبي  اليوم هو اليوم املوعود هو يوم تخرجي من املعهد فقد جاءين ات�صال من 
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اأجربين على اإنهاء هذه الرحلة ال�صيقة. قامت املديرة » كري�صتني « بالتحدث عني 
وعن املدة التي ق�صيتها يف املعهد ثم قدمت يل �صهادة التخرج. ثم حتدثت بعدها 
الر�صائل  على  و�صكرتني  التعلم  اأثناء  بذلته  الذي  اجلهد  عن   » ليندزي   « املعلمة 
اليومية التي كنت اكتبها على ال�صبورة وقالت اأعلم اأنك �صتعود لتحمل الكثري من 
امل�صئوليات, ولكن اأرجو اأن ل ترهق نف�صك, واأمتنى اأن تذكرنا دوما واأن تعود 
لزيارتنا يوما ما. كانت موؤثرة جدا بكلماتها, فجاء دوري يف التحدث وكنت قد 
اأعددت نف�صي هذه املرة لالرجتال يف البداية �صكرت والدي العزيز على دعمه يل 
للح�صور هنا, ثم �صكرت اإدارة ومن�صوبي املعهد جميعا على م�صاعرهم و�صكرت 
الطالب ال�صعوديني على دعمهم يل. قلت اأنها من اأجمل الفر�س اأن اأتعرف على 
اأ�صدقاء جدد, من كل مكان, عن طريق هذا املعهد الذي اعتربته بيتا يل فقد؛ 
حتملنا املعلمون كثريا, وقد �صاندونا يف اأحزاننا واأفراحنا, ولكن احلياة جتربنا على 
قبول اأحكامها. ورغم ذلك فهي لن تتحكم يف ذكرياتنا ولن متنعنا عن التوا�صل 
حتى واإن رحلنا. كم كنت اأمتنى املكوث هنا اأطول فرتة ممكنة وكم مرة نويت 
اأكملت  الديار ولكن حان دوري لتحمل الأعباء الأ�رشية. فقد  اإىل  العودة  عدم 
اإىل  اللغة والآن وقت حتقيق رغبات الأهل والنتقال  لتعلم  جزءا جيدا من هديف 
فنيا  عمال  الإدارة  اإىل  قدمت  ثم   .» احلياة  �رشيكة  عن  البحث   « التايل  الهدف 
قمت بر�صمه يف اأوقات فراغي وقدمت ن�صخة للمعلمة ال�صابقة, وقدمت ت�صميمني 
والجنليزية  العربية  باللغة  مكتوبة  حتفيزية  جمل  عن  عبارة  كانت  ليندزي  للمعلمة 
منها  ي�صتفيد  وحتى  تن�صاين  ل  حتى  ال�صف  يف  لت�صعهما  نف�صها  املعتادة  بطريقتي 
الطالب الآخرين. واأخريا قدمت احللوى اإىل جميع الطالب ف�صفقوا يل بحرارة, 

ثم قام الطالب بتهنئتي و�صكري على الهدايا الب�صيطة.
ي�صحكون  وهم  الغداء  لتناول  املعهد  من  ال�صعوديون  والطالب  اأنا  خرجت 
اأنك  توقعنا  وقالوا:  التخرج  يف  قلتها  التي  املقالة  على  واملزاح  بالتعليق  ويقومون 
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يلومني  ولن  موؤثرة  م�صاعر  هي  قلت  ذلك.  يحدث  مل  اأنه  جميل  ولكن  �صتبكي 
بها  التي قمت  اأروع الأمور  التجربة من  اأرى هذه  فاأنا  اأن بكيت  البكاء  اأحد على 
يف حياتي. ويف امل�صاء عدت اإىل البيت واأخربت ديف ومارغ عن تفا�صيل حفل 
من  ق�صط  لأخذ  فرا�صي  على  وا�صتلقيت  غرفتي  اإىل  ذهبت  ذلك  بعد  التخرج. 
اأحداث, وذكريات, ثم  اأفكر يف املدة ال�صابقة مبا مر فيها من  الراحة. جل�صت 
تذكرت اتفاقية »طريف« والق�صم الذي رددناه كثريا حتى انتهت فرتة » حمكوميتنا« 
اأق�صد درا�صتنا. و�صاألت نف�صي ملا مل نقدر على الوفاء بهذا الق�صم هل هو ل�صعوبة 
الق�صم اأم لعدم جديتنا؟ مل اأتو�صل اإىل اإجابة وما ا�صتطعت تف�صري ذلك فدخلت يف 

�صبات عميق.
اإليك.  فاأنا يف حاجة  اإيل  تاأتي  اأن  اأرجو  عماد  قال  �صتيفن  من  ات�صال  جاءين 
خرجت م�رشعا اإىل بيته ملا راأيته اأح�ص�صت انه لي�س بحالة جيدة. قال يل اأريد الذهاب 
معك. قلت له اركب وعالمات ال�صتفهام حتا�رشين فالذي اأمامي لي�س يف و�صع 
طبيعي. اعرتف يل مبا�رشة اأنه تعاطى الكثري من » املاريجوانا «. �صعقت من كالمه 
فكيف تبدل حاله بهذه ال�رشعة ؟ ظننت اأنه يبالغ يف الو�صف. ولكنه اق�صم اأن ذلك 
�صحيح. �صاألته ما الذي اأجربك على التعاطي. فاخربين اأن الوالدين يف البيت لي�صا 
والديه! واإمنا هم عائلة تبنوه ليقوم بخدمتهم. ا�صتغربت من اإجاباته فهي حمرية ومل 
اأحلظ ذلك من قبل. ق�صوت عليه ب�صبب ا�صتخدام املخدر. فقال واعرتف اأنه لي�س 
معتادا عليه ولكنه اليوم كان حزينا جدا, واحتاج اإىل الراحة. اأ�رشرت يف نف�صي 
»اأي راحة تتحدث عنها« ذهبت به قرب البحر وقمت بن�صحه وتركته يعيد ح�صاباته 
اأعجبتني برقي تعاملك,  اإنك  يتعاون معي. وقال  بداأ  اأنه  يف حياته حتى وجدت 
واأ�صلوبك الفريد, وقد اأعدت الفرح اإىل قلبي املنهك, ومل اأن�س اأين ق�صيت معك 
اأوقاتا ممتعة, وكنت ا�صعد يف كل مرة تاأتيني, وت�صطحبني فيها اإىل اأ�صحابك يف 
املقهى, ويف ال�صينما ويف كل مكان. مل اأجد �صيئا لقوله فعدت اإىل منزله وتركته 
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ينام ثم تواعدت مع الأ�صدقاء ويف داخلي اأ�صئلة مرتاكمة. وحرية كبرية يف حال 
�صتيفن, وكيف اأ�صتطيع اإخراجه من هذه الدوامة التي هو قابع فيها.

يف الغد ذهبت اإىل �صتيفن مبكرا واأخذته معي اإىل تاوبو وقلت اأريدك اأن تغري 
قد ح�صل يف  ما  عن  هو  اعتذر  به.  بالقيام  اآمرك  ما  وتفعل  الأف�صل  اإىل  حياتك 
اأبناء اليوم, فاعزم على  الأم�س. فقلت ما كان يف الأم�س انتهى بالأم�س ونحن 
التغيري, وعدم العودة اأبدا, ملثل هذه الت�رشفات غري امل�صئولة. و�صلنا اإىل مركز 
القفز فقلت: الآن �صاأدفع لك تذكرة القفز اأريدك اأن جتعل القفزة يف بداية النطالقة 
لتغيري حياتك اإىل الأف�صل, واأريدك اأن ت�رشخ بكل طاقتك اأثناء القفز حتى تتحرر 
من القيود التي متنعك من العي�س ب�صالم. �صار �صتيفن اإىل داخل املن�صة. واأنا انتظره 
التي يعاين  امل�صكلة  اأكون قد �صاعدته يف جتاوز  اأن  لعلي  القفزة ؛  ينهي هذه  حتى 

منها.

- املدرب: عماد هيا ا�صتيقظ؛ فقد حان دورك للقفز.
. قفز! اأي قفز. وما الذي اأتى بي اإىل هنا؟ واأين اأنا ؟

- املدرب: اأن�صيت اأنك وقعت على القفز من الطائرة.
. حلظة من ف�صلك دعني اأتذكر, اآه تذكرت يبدو اأنني منت فرتة طويلة ؛ فقد 

حلمت باأمور عديدة, هيا يا مدرب اأفتح الباب...
 ...
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توقيعات

 ) مل يكن القفز من الطائرة ومن قمة اجلبل يف »تاوبو« اإل البدايات لقفزات اأهم 
يف حياة ال�صاب الطموح عبدالله حممد احل�صني , حيث مل يكتف بالو�صول اإىل 

قمة الرتفاع حتى تبعها بقفزات اإىل ف�صاءات اأرحب 
وما هذا العمل اجلميل الذي ت�صور فيه الكلمة , وتتكلم فيه ال�صورة اإل اإحدى 
هذه القفزات التي �صت�صتمر باإذن الله .. اإن التغيري رحلة ممتعة يف حياة الناجحني 
ي�صريونها بخطوات ثابتة, وقلة من النا�س من ي�صلكونها قفزات ومنهم �صاحب هذا 

العمل املميز ..

املدرب: عبدالله بن حممد القا�سم
)مدرب التنمية الب�رشية( 

 

...
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مديرة املعهد

I can remember when you came to study here at New 
Horizon. You were such a kind and gently young man and every-
one loved you as a friend and as a student. your beautiful posters 
are still on the classroom walls here at our school. When you got 
married we had a party here in your honor. You always joined 
in with the activities and we can remember when you went up 
to the snow with Kurt. It was so cold for everyone and the snow 
soaked through everyone>s shoes. The photos you brought back 
from Taupo when you went sky diving were very funny and we 
all enjoyed looking at them. You were a wonderful handsome 
Art Deco man with your cap and pipe in February. It has been 
our great pleasure to spend time with you and to keep in touch 
even today. I wish you all the best for your future happiness and 
remain your friend and Principal.

Christine Schmidli
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