
 

لقد ملئ المنزل بالمقاعد  االفغاني كل ماله على منزله الجديد. لقد صرف  صباح الخير. "
كيف سنقوم  نعم هذا مارأيته البارحة في منامي.  لو كان مارأيته صحيحا!  والطاوالت. 

يظن انه يحصل  ربما بدفع إجار منزله وفواتير الكهرباء والماء وكيف سيشتري األكل؟
زميلتي  . وضعت"الفرق بين عشرة يورو والخمسينربما عليه تعلم ى المال حد الترف. عل
.يديها بين شعرها   
 حقا ان حالته يرثي لها, سوف نساعده قدر المستطاع وأتمنى ان نستطيع تقديم ما يحتاجه" 

 زميلتي االخرى ردت. "الى ان يستطيع االعتماد على نفسه اولكن أظن بأننا سنحتاج وقت
.بإستياء  

و يرشف القهوة التي امامه في عملنا هذا كثيرا مايضع الزائر كرسيه في مقهى تفكيرنا وه
زوار من جنسيات مختلفة, لكل واحدا . والتي ربما ان يطول بشربها ثالثة أشهر علي أمل
ولكن في النهاية كلهم ضحايا  ,قصيدةلخرى آو البعض منها تصلح لرواية ,منهم قصة

األرهاب, المرض, المجتمع(.  )الحرب, الكوارث, الجوع والفقر,   
في الثانية ظهرا تم ترتيب كل شيء بما يليق بالزوار المقيمين هنا بين خوف الرمي في 
الشارع وأمل العيش في سكن يضبط حالة التوتر بالالاستقرار لديهم. على طاولة جانبية 

قرب باب الغرفة تم تجهيز القهوة والشاي وكاسات مطرزة بشعار كاريتاس وبعض 
الحلوة.  في وسط الغرفة خمسة طاوالت بشكل دائري وعلى كل طاولة ينتظر متطوع وراء 

الحاسوب سعيدا للمساعدة. النظام االجتماعي في هذه الغرفة يشبه نظام النملة االجتماعي 
التي نعتبرها ادنى الحشرات ولكنها تعلم االنسان فن التضحية في سبيل الصالح العام. كل 

زائرا محتاج بالفعل لشخص يرشده ويرتب له حياته بما يليق بدولة طمع البؤساء بأنسانيتها. 
 فحاجز اللغة وحدها تكفي ان تجعل الالجىء محتارا ومهزوما.

يه وهو واضعا في كل مرة يداه الموحيتان بالشقاء على ركبت جلس قرب احد المتطوعين,
فقط يريد ان  ,راض بكل مأوى يقول نعم لكل سؤال ينسأل,  الشاشة التي امامه.  الى ينظر

قت الذي لم المه وغطاء يغطي جسده البارد في الوينام بهدوء في غرفة صغيرة بحجم أح
.حتضنه ارض الوطنتحميه سماء وطنه ولم ت  

تشرح له زميلتي طريقة عملنا وتسأل بلطف عن طلبه, وبإمكانه ان ياخذ فنجان قهوة أو 
كأسا   من الشاي. اليثير أنتباهه نوعية البيت والحي. ان مايثير انتباهه هو طريقة التعامل 

وا فهمه. صفن قليال وهو  وا التعامل وأساو  اللطيفة معه وكأنه عاش عمرا مع اشخاص أساو 
يرشف القهوة مرة كحياته وقال بخجل أريد العيش في مدينة أنتويربن وكأنه يريد أن يقتحم 

 ضجيج المجتمع ليغرق في أحزانه الصامتة.
كيف اتى هذا االفغاني الى أوربا؟ وبكم دولة مر؟ وماذا كان يدور في خلده على حدود هذه 

الم الدول؟ أكان يفكر يوما بالخروج خارج الحي الذي يقطن فيها وينشغل دماغه بالع
تنظيميا؟ أكان ينظر الى السماء ويتمنى ان تكون هذه لغويا,  الخارجي المختلف عنه ثقافيا,

 األرض كالسماء موحدة دون ان يعلم إن للسماء ايضا حدود وخرائط! ؟
.في اعيننا هذا العالم فكيرنا فوضويا وتسقطتربما تقوم بجعل أسئلة   



 

 وسروررأيت زميالتي كيف حملن بروح التعاون  لمهم هو اآلن هنا وعثر على مأوى.ا
. نظر بأندهاج الى تلك بذلك االبتسامه على وجهه الكئيب ت لمنزله ورسمواالحاجيا

.الف الهداياآمحاطا ب فجأة كصدمة طفال وجد نفسهالحاجيات   
قدموا له زميالتي الحاجيات وكأنهن يهربن قدر المستطاع من ذاك النص اإلنجيلي " الذي 

يملك قليال سيفقده واللذي يملك كثيرا سيملك أكثر". لم ننتهي بعد ولم يستقر تفكيره  بعد عن 
 التخبط.

القانون هنا أين  يعي حدود فماذال لألفغاني عائلة في الوطن يأمل ان يأتوا اليه دون ان -
 يبدأ وأين ينتهي. يحلم, لكن ليس للحلم قانون وال للخيال رقيب.

ان  عيناه المريضتانال يسعفه ترونية ووماذال ال يستطيع ان يستخدم بطاقة البنك االلك -
.يتعلم استخدامها والتي ربما ان يحرر ضياعهما من اية معاناة شنيعة  

فيضع بطاقة  يذهب الى موظف البنك ويطلب منه في كل مرة ان يسحب له مبلغا من المال. 
البنك مع الرقم السري في جعبة والعملة الورقية في جعبة جانبية محكمة فلقد علمه القسات 

أحدا وال يثق بالمواد المنبهة في جهازه العصبي العاجز امام الكحول. االدمان ان ال يثق ب
 من ربما او الذي عرفنا منه الحقا عندما قال ذات يوم بإصرار أنه يريد أن يشفى منه

ماضيه البائس, ولد في افغانستان) اي ارض االفغان وكثيرا ما االسماء تخون  نفسها( 
بتاريخ ميالد ربما مكتوبا على أيقاع موسيقي في بلدة تعج بأصوات الصغار, في زمن 

االنقالبات العسكرية. ترعرع في ظل الحرب االهلية والتطرف والتعصب. في وطن سرق 
منه الطفولة كما قام شخصان بسرقة ماله عندما جاءنا ذات صباح بوجه غائم واضعا 

قميصه بلطف تحت بنطاله حزينا كشجرة الصفصاف يتساقط أوراقه عند الخريف وعينان 
مليئتان بالدموع مستنجدا بنا على امل ان يرجع القانون حقه الضائع هنا.  كادت زميلتي ان 
تجهش بالبكاء معه قبل ان تعي ان لها واجب االتصال بالشرطة اوال, فتم تحديد موعدا ألخذ 

االجراءات. غادر المكتب وفي عينيه عالمات الرضى و االمل بأن حقه لن يضيع واثقا 
 بقدرة القانون هنا.
 "صباح الخير".

كنا سنعود إلى عملنا، طرق على الباب. زائر جديد، قصة جديدة. وجهه يضيء من الفرح 

والفخر. انه يبحث عن منزل. لديه تصريح إقامة، كما يقول، وكومة من األوراق في يديه 

فخر الصحيفة التي من شأنها أن تثبت أن المافيا تالحقه. إلثبات ذلك. انه يظهر لنا بكل  

العديد  رويتتأكيد ليس عنه. كومة من األوراق ومع ذلك، فإن صحيفته ال تذكر المافيا وبال

.تصريح اإلقامةمن من القصص، ولكن ال شيء   

.لم يكن صباحا جيدا  


