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قلت هلا أعـرف ذلـك ولكنهـا     ,ء واحدةاهلاتف بها :قالت لي والدتي

, وعـدت ملواصـلة احلـديث معهـا     تقف يف حلقي حينما أحاول نطقها

يا بين  :وقد راجع أهل احلي أكثر من أربعني مرة, قالت لي :قائاًل

أين حي القدس هذا من األحياء األخر  اليت يوجد بها اهلاتف قلـت  

عـين حـي   أق الريـاض  نا القديم اال شرأنت تعرفني يا أماه حيَّ :هلا

الروضة و حنن جبواره ومالصقني حلـي األنـدلس, اجلـوهرة سـابًقا     

ــر مــن        ــاه أكث ــا يف بعــ  زواي ــدات اهلــاتف عــن حين وال تبتعــد ندي

عشرين مرًتا عرض الشارع الذي يفصل حينا عن احلي اآلخر, ومع 

ذلك فإن عطوفة االتصاالت مل ت به لنا س لتين الوالدة لعل سـكان  

دها وماهلـا  ن, وبالتـالي ال تسـتطيع الـوزارة أن تضـيع جهـ     احلي قليلو

قلت هلا: بل أن سكان احلي  الف األسر, ألجل قلة من السكان, 

وفيــه العديــد مــن املــدارس, ونوعيــة ســكانه مــن املــوظفني ورجــال    

ــين أال حتــا      ــا ب ــت ي ــال وأصــحاب املصــاحل واالتصــاالت قال ول األعم

ــا أو)   ــوزير برقًي ــة إىل ال ــه شــفوًيا أو    (فاكســًياالكتاب أو االتصــال ب

بواســطة أو بــ ي طريقــة, وحتــح لــو طلبــت هــاتف ســيَّار وصــرفت         

أمورك مؤقًتا, قلـت يـا أمـي احلبيـة, واهلل لقـد كتبـت قبـل أكثـر         

من شهرين برقية ملعالي وزير الربق شرحت فيهـا ظـروف أهـل احلـي     

وظــرويف وطلبــت منــه املســاعدة بــ ي وســيلة ولــو حتــح بهــاتف ســيَّار    

لــذي تعرفينــهووو ورمبــا أخــربك بكــم حصــلت عليــه حينمــا بالســعر ا
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كنــت يف أمريكــا, إن مل يكــن هــذا اخلــرب يغضــب االتصــاالت,   

وواصلت احلديث معي, دعنا من حكاية األسعار املهـم مـاذا كـان    

الصــمت, قالــت مــا ذا تعــين بالصــمت ؟؟  :جــواب برقيتــك, قلــت هلــا

ــي مل أ :قلـــت ــع ومل أعـــين إنـ ــواب أمسـ ــرأ ومل أر  أي جـ ــربقييت قـ لـ

يا أمي واهلل لقـد   :قلت ,لعلك مل تضع لك عنواًنا :قالت ,املذكورة

ــوان ووضــعته واضــًحا وكتبــت   رقــم اهلــاتف يف العمــل,   كتــب العن

أخي الذي تعرفني إنـين قـد اسـتعرته ألن الـرقم      (بيجروكتبت رقم)

الذي طلبته منذ أكثر من سنة ونصف مل خيرج حتح اآلن وال أظنه 

نعـم والـدليل    :قلـت  ,هل أنت مت كـد مـن ذلـك    :قالت ,خيرج قريًبا

أنــين لكثــرة األرقــام يف الربقيــة قــد دفعــت أكثــر مــن مــائيت ريــال   

بعثت من يس ل وعلمت  :قلت ,لعلك مل تس ل عنها :قيمة هلا, قالت

أنهــم يف الــوزارة ال يكلفــون أنفســهم جمــرد الــرد علــح مثــل هــذه         

تف خـاص ولـو   ست والدتي من حصولي علـح هـا  ئالربقيةووو بعد أن ي

هناك حـل  خـر وال تعتـذر,     :سيَّار وب ي مثن كما قلت إذا بها تقول

أخشـح أن يكـون معسـر علـي وعلـح       :وهو ميسر لك ولغريك, قلـت 

لعلـــك  بـــل أكملتـــه أنـــا قـــائاًلغـــريي, ومل أدعهـــا تواصـــل حـــديثها 

ــت     ــذي يف الشــارع, قال ــة ال ــاك    :تقصــدين هــاتف العمل ــذا مت ــم فه نع

نا واألحياء اجملاورة مـا دمـت   حاهلا يف حّي إذن امسعي :للجميع, قلت

قد حبثتيها, صحيح أنه يوجد لدينا يف دائرة قطرها مخسـة كيلـو   
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ــة, ولكــن هــذه اهلواتــ      ــة  فمــرتات حــوالي مخســة هواتــف عمل مليئ

بالطوابري ف نت لكي تتصل من واحد منها عليك أن ت تي مبكًرا, 

ــاعة أحيا   ــابور نصـــف سـ ــوف يف الطـ ــتعًدا للوقـ ــون مسـ ــا, وأن تكـ ًنـ

وعليك أن تكون مستعًدا للمشاحنات اليت جتـري عنـدها حيـث أن    

 هبع  الناس وال يالمون يف ذلك ميسك دليله اهلاتفي لينجز ما لديـ 

مــــن مكاملــــات, وبالتــــالي يعطــــل اآلخــــرين وحتصــــل املشــــاكل, 

وبصــراحة يــا أمــي كــم مــرة ذهبــت وعــدت دون أن اتصــل حيــث أن  

حينــا إال إذا كانــت قــد    الطــوابري ال ختفــي مــن هواتــف العملــة يف    

مــتألت اهلواتــف بالعملــة وتعطلــت فيرتكهــا النــاس وكنــت اســتغل  ا

مثــل هــذه الفرصــة التصــل ب مريكــا وغريهــا مــن البلــدان لــو شــئت   

عجيب يا بين تتصل ب مريكا بسهولة واهلاتف ال يقبـل عملـة    :قالت

نعــم أســتطيع أن اتصـــل منهــا إىل هنـــاك وال     :وال تتصــل بنــا, قلـــت  

ــتطيع االأ ــام   سـ ــاك نظـ ــم ألن هنـ ــال بكـ ــدي collect call)تصـ ( ولـ

(calling card     الذي وصلت خدمته هلـم عنـدنا, ومل مـدم أنفسـنا )

ورمبـا لـن تفهميهـا, فـردت      :بعد, قالت أمـي هـذه مل أفهمهـا, قلـت    

احلــال مــن بعضــها, فلــدينا  :ولكــن مــا هــي حــال جريانكــم, قلــت

اهلـاتف وعـن    دورية أسبوعية يف احلارة, احلديث الرئيسي فيها عن

إجنازاتــه الــيت عجــزت عــن الوصــول إلينــا يف عصــر الســرعة قالــت    

ال أسـتطيع ووو سـكتت أمـي     :حبث عن غري اهلاتف السـعودي قلـت  أ
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احلــل أن تــرتك هــذا احلــي إىل حــي   :بعــد ذلــك عــن الكــالم وقالــت 

امسعــي مــين هــذه احلكايــة بعــ  اآلبــاء الــذين لــديهم  : خـر, قلــت 

اتف يرحتلـون إىل هـذا احلـي لريتـاحوا     أبناء يعاكسون الناس يف اهل

من معاكستهم لعدم وصول اهلاتف إليه سكتت أمي عـن املناقشـة   

معلنة عجزها عن إقامة احلجة علي, وتذكرت حينهـا كلمـة أحـد    

ــا خــارجني مــن املســجد فقــال     ــد   :اجلــريان حينمــا كن ــو كــان عن ل

ا ذرينـا ألنهـم هـم املسـتفيدين قلـت مـا      اهلاتف اهتمام ألوصلوه لنا ولغ

تعين بهذا ؟ فقال: إذا أوصلوه لنا فهم ي خذون علح كالمنا نقوًدا, 

وأنت تعلم كم يـدفع النـاس يف فـواتري اهلـاتف قلـت لـه لعـل عنـدهم         

ولكن الـذي نعرفـه مـن خـالل مـا عشـناه        :مشاكل ال نعرفها, قال

إننا أهالي حي القدس بالعاصـمة احلبيبـة حباجـة إىل اهلـاتف ومللنـا      

ول لنــا وال قــوة إال بــاهلل وحــده. ولــي لقــاء  خــر مــن مواعيــدهم وال حــ

معكــم بــإذن اهلل حــول جريانــي وأنــا واهلــاتف إن مل يســكتين أو       

 مينعين هاتف أو وسيلة من وسائل االتصاالت السعودية.

 

       

 

 


