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Monodose

ّ
«زبال»
في
نيويورك
و«رجل
أبيض»
في
لبنان
ُيقال إن راتب عامل النظافة في
اليابان يصل إلى حدود الثمانية
آالف دوالر شهريًا
النظرة الدونية إلى عامل النظافة،
يومًا نظرة
في لبنان ،لم تكن ّ
إنسانية .فهنا ،هو «الزبال» ،ال
مهندس النظافة

محمد نزال
ربـ ـم ــا يـ ـك ــون «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب» ال ـل ـب ـنــانــي
ه ــو الــوح ـيــد ـ ع ـلــى م ـس ـتــوى الـعــالــم
ـ ال ـ ــذي ي ـق ــوم أشـ ـخ ــاص آخـ ـ ــرون من
ج ـن ـس ـيــات أخ ـ ــرى ،ب ـج ـمــع ن ـفــايــاتــه.
هذه «الفرادة» تجعله أرفع من مهنة
«جمع النفايات» ...في بالده حصرًا،
لكونها ال تناسب «البرستيج» .لكن،
مـ ــاذا ل ــو س ــاف ــر إل ــى خـ ــارج ال ـح ــدود
الـلـبـنــانـيــة وتـسـكــع ه ـنــاك ب ــا عـمــل؟
رب ـ ـمـ ــا ،سـ ـتـ ـج ــده ح ـي ـن ـه ــا مـ ــن أم ـه ــر
ّ
«الزبالني» .املهم أال تقع عني لبناني
آخر عليه .ال تعود املهنة «وضيعة»،
س ــواء مـســح صـحــون األوروب ـي ــن أو
ارتدى «روب» ّ
عمال النظافة ،أو حتى
غــاص في مجاري الصرف الصحي.
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل هـ ـ ـن ـ ــاك «ش ـ ـ ــري ـ ـ ــف» أمـ ـ ـ ــا فــي
بــاده ف ــ« ...يــا عيبو»! يــدرك أن رؤية

األجانب له ،أثناء كدحه ،تختلف عما
هــي فــي بـ ــاده .األجـنـبــي «ذو نزعة
إن ـســان ـيــة» (ن ـظـ ّ
ـريــة ال ــرج ــل األبـيــض
التي تبهر اللبنانيني) ،وتاليًا ،اللقب
هـنــاك لــن يـكــون «ال ـ ّ
ـزب ــال» ،بــل عامل
نـظــافــة ،يتمتع بـكــرامـتــه اإلنـســانـيــة،
ك ــأي مــواطــن آخ ــر ،لــه ح ـقــوق وعليه
واج ـ ـبـ ــات» .وت ـل ــك «ث ـق ــاف ــة» ،خـبــرهــا
كمال ،يوم تاه في أوروبا ،وراح يتنقل
ً
بــن دول اتـحــادهــا متسلال الـحــدود.
سنوات كثيرة ،ورأى كيف
عاش فيها
ٍ
أن بعض اللبنانيني ـ العاملون في
النظافة تـحــديـدًا ـ يتحاشون عيون
ال ـل ـب ـنــان ـيــن أم ـث ــال ـه ــم أثـ ـن ــاء الـعـمــل
ّ
وأحيانًا ُيغطون وجوههم بالثياب
أو يـشـيـحــون بمالمحهم جــانـبــا ،إن
ب ــاغ ـت ـه ــم أح ـ ــد ع ـل ــى حـ ــن غ ـف ـل ــة .مــا
س ــر تـضـخــم «إي ـغ ــو» الـلـبـنــانــي؟ من
ال ــذي أقنعه بــأنــه «مـتـفـ ّـوق» بإمكانه

«ال ـت ــرف ــع» ع ــن ال ـع ـم ــل؟ ال تـ ــزال هــذه
امل ـع ــادل ــة ،ف ــي ن ـظــر ك ـم ــال ،الـلـبـنــانــي
األربعيني ،غير مفهومة.
فـ ـ ــي بـ ـ ـ ــاد أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـ ـثـ ــل ال ـ ـيـ ــابـ ــان،
ُ
تـ ـق ــام ل ــ«م ـه ـن ــدس ال ـن ـظ ــاف ــة» (ك ـمــا
يـسـ ّـمــونــه ه ـنــاك) تـمــاثـيــل مــن ذهــب.
ُي ـ ـ ـقـ ـ ــال إن رات ـ ـ ـبـ ـ ــه ال ـ ـش ـ ـهـ ــري ي ـصــل
إلـ ــى ح ـ ــدود ال ـث ـمــان ـيــة آالف دوالر.
يـ ـع ــرف ال ـي ــاب ــان ـي ــون ،أن ـ ــه ل ـ ــوال ذاك
الـعــامــل لـغــرقــت ال ـبــاد فــي الـقـمــامــة،
ومل ــا اس ـت ـطــاعــوا ال ـع ـيــش م ــن دون ــه،
وبــال ـتــالــي يـصـبــح هـنــا ف ــي منفعته
منافسًا للرئيس والــوزيــر والنائب
وال ـق ــاض ــي وال ـض ــاب ــط واملـ ــديـ ــر .هو
«وج ــود ال ـض ــرورة» عـنــدهــم ،وهـكــذا
ً
فضال ّ
عما
وجــود يوجب االح ـتــرام،
لــه مــن حــق االح ـتــرام لكونه إنسانًا.
ً
مهال ،أين اللبناني (مش هينة تكون
ّ
ل ـب ـنــانــي) م ــن ك ــل هـ ــذا؟ أي ــن «مـســبــع

الكارات» من هذه الثقافة؟
كـيــف أص ـبــح «ال ـغ ــري ــب» ه ــو املـنــوط
بــه جمع القمامة ،فــي لـبـنــان ،ال أحد
يـ ـع ــرف .س ـ ــؤال آخ ـ ــر :ك ـي ــف ت ـحـ ّـولــت
إمـبــراطــوريــة «ســوكـلــن» إل ــى ساحة
للعمال األجــانــب ـ ـ واألجــانــب هنا ال
تشمل «الــرجــل األبـيــض» حتمًا ـ ـ في
حــن يـغـيــب الـعــامــل الـلـبـنــانــي عنها
إال نـ ـ ــادرًا؟ الـ ـج ــواب :ال م ـكــان ألب ـنــاء
ً
«وط ـ ــن الـ ـنـ ـج ــوم» هـ ـن ــا .ل ـك ــن م ـه ــا،
سابقًا لــم يكن هـنــاك «ســوكـلــن» وال
ســواهــا مــن شــركــات أعـمــال النظافة،
تحديدًا قبل مرحلة الحرب األهلية،
فمن كان يؤدي املهمة؟ كثيرون اليوم
لــم يسمعوا ع ـبــارة «إج ــت الـبـلــديــة».
ظلت هذه العبارة لسنوات طوال هي
اإلشارة إلى تلك الشاحنة ،التي كانت
غالبًا صفراء الـلــون ،ال خـضــراء ،ولم
يكن عليها أي كـتــابــات الســم شركة

