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ال يشء مضمون 

العمل يساعدني في التركيز على األمور التي أعمل عليها. أما إيالت فقد 
أصبحت ذكرى باهتة على الرغم من أن وجودي هناك كان منذ فترة قصيرة 
جدا.  واالنشغال بالعمل يوفر لي البنية التحتية التي أحتاجها وأتمسك بها. 
وهو يساعد في إلهائي عن األفكار المتعلقة بالفحص الذي يجب أن أخضع 
له غدا. أنا مشغول للغاية في إرسال رسائل البريد اإللكتروني، والتحدث إلى 
الزبائن، وإبرام االتفاقات مع الفنانين... ومع ذلك، وعلى الرغم من األمان 
فأنا  الحياة،  الذي أشعر به نتيجة عملي في وظيفة منتظمة في  واالستقرار 
على دراية تامة بحقيقة أنه إذا كان محتوى النتائج أن السرطان قد عاد فإني 
قد ال أتمكن من التمسك بهذه الوظيفة، أو حتى، وهو األسوأ، قد ال أتمكن 
من التحّرك أو أداء واجباتي. وكل ما أشعر به حاليا من أمان سوف ينهار 
مثل أوراق الشدّة، فماذا سيحدث حينذاك؟ سببت لي هذه الفكرة شعوًرا بعدم 
االستقرار. بدأت بحساب كافة األموال التي أنفقتها في إيالت كي أتمكن من 
أنا لست مقتصدا،  أنه مبلغ هائل.  الفترة، واكتشفت  استرجاع روحي لهذه 
وأحاول أن أعيش كل يوم باستمتاع قدر اإلمكان، كما لو كان آخر يوم لي. 
لكني في هذه المرة أشعر ببعض الندم، وال أستطيع التخلص من هذا اإلحساس. 
أنا غاضب على نفسي بسبب كل هذا اإلفراط في اإلنفاق ويدور في ذهني 
هذا الحوار: "أنت شخص غير مسؤول! أنت ال تحسب حساب الغد! ألم يكن 
األفضل أن تتحلى بقدر أكبر من العقل وتدخر هذه األموال مخافة احتياجك لها 
في المستقبل لكي تنقذ حياتك بها؟ ما الذي سيحدث لو أنك احتجت إلى المزيد 
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من األموال للعالج؟ أو لتنجو بحياتك؟" وعلى الرغم من أنّي كنت شاهد عيان 
على أنه في اللحظات الحرجة من الحياة، كان هناك دائما أشخاص طيبون 
يقدمون لي الدعم والرعاية، فإنني ال أتخيل أنني قادر على إقامة حفٍل آخر 
لجمع التبرعات وطلب المساعدة من الناس. ماذا لو احتجت إلى فحوصاٍت 
أخرى وكان يجب أن أسدد تكاليفها بنفسي؟ كيف سأتمكن من سداد قيمتها؟ 
أنا ال أملك أي عقارات وال أي مدخرات. لم أفكر أبدًا بالمستقبل لهذه الدرجة. 
ما هي الضمانات اإلضافية التي أمتلكها ويمكن أن تساعدني في حال عودة 

السرطان، ال سمح الله؟ 

أنـا فـي كل يـوم أشـكر اللـه والكـون وكل شـخص يمكننـي أن أشـكره، لكنـي 
أشـكر أمـي قبـل أي شـيء، ألنهـا كانـت ذكيـة بمـا يكفـي وحصلـت لـي على 
تأميـٍن صحـيٍ خـاص في الوقت الذي كنت أنا فيه شـديد الغبـاء. وهذا األمر، 
بـال شـك، هـو الشـيء األكثـر عقالنيـة الذي فعلتـه لـي )إضافة إلـى إنجازها 
المذهل المتمثل بجلب رجٍل خارق وُمثير مثلي إلى هذا العالم(. فقد ساعدني 
التأميـن علـى البقـاء حيًـا، وعلـى أن أطرح سـؤاال مثـل ما يلـي: "كيف بحق 
السـماء كنـت سـأتمكن من النجـاة بدون هـذا التأميـن؟" فبفضل هـذا التأمين، 
تمكنـُت مـن الحصـول علـى رأي طبيب آخـر، وفحوصات إضافيـة، بل أني 

تمكنـت مـن إرسـال عينة مـن الورم إلـى الخارج.
هناك شيٌء ما يتعلق بالتأمين يوفر لك إحساًسا كاذبًا باألمان. ففي األوقات 
الصعبـة، سـوف تجـد شـخًصا يرعـاك، وينقـذك عندما تشـعر أنـك فقدت كل 
شـيء. كنـت طـوال حياتي أفتـش عن شـخص يمنحني إجابـات، ويعدني بأن 
كل شـيء سـيكون علـى مـا يرام، ويوفـر لي مـا أحتاجه من أمـان ويطمئنني 
بـأن كل شـيء في الحيـاة قابل ألن يكون بكل خيـر. والتأمين يوفر لك إجابة. 
وللتلخيـص: نحـُن جميعـا نبحـث عـن األمـان في هـذه الحياة، وال شـيء سـيقنعك 

بأنـه ال يوجـد تأمين سـيمنع حدوث أي حادث، إال التأمين نفسـه!
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بشــكل رســمي، وبــدون أي شــك، أنــا هــو الكابــوس األكبــر، وأســوأ أنــواع 
القلــق، "العفريــت" الــذي تتمنــى كافــة شــركات التأميــن الخاصــة أال يطــرق 
أبوابهــا أبــدا: المريــض التسلســلي. وإليكــم القليــل مــن األمثلــة البســيطة على 

مــا عانيــت منــه خــالل حياتــي.

عندمــا بلغــُت العشــرين مــن عمــري، تعرضــُت لحــادث دراجــة   .1
ناريــة. حدثــت كســور فــي مجموعــة مــن العظــام فــي ظهــري 
وصــدري، وتهشــمت إحــدى يــداي )ال تقلقــوا، فلــم تكــن تلك يدي 
اليمنــى القويــة، تلــك التي اســتخدمها فــي... ال داعي لإلســهاب(، 

وإن لــم يكــن ذلــك كافيــا، فقــد انهــار طحالــي أيضــا.
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عندمــا وصلــُت إلــى الخامســة والعشــرين مــن عمــري، تــم   .2
فــي فخــذي.  تشــخيص وجــود ورم 

عندمــا وصلــت إلــى الســابعة والعشــرين مــن عمــري،  تمــزق   .3
أحــد أربطــة ركبتــي خــالل لعــب كــرة القــدم وخضعــُت لجراحــة 
إلعــادة بنائهــا. )لــكل مــن يتســاءل منكــم، فقــد كانــت هــذه هــي 
ــة التــي أنهــت مســتقبلي الواعــد كالعــب كــرة  ــة القاضي الضرب

ــداء(. ــس الصع ــو ميســي، تســتطيع اآلن أن تتنف ــدم. لي ق
عندمــا وصلــت الواحــدة والثالثيــن مــن عمــري، تــم تشــخيص   .4
الســرطان عنــدي. )أعــرف أن ذلــك هــو أكثــر مــا أدهشــكم(.
وكجزء من عالج الســرطان، خضعــُت لعمليتين إلزالة األورام،   .5
وخــالل تلــك العمليات، قــام األطباء أيًضــا -فقط احتياًطــا- بإزالة 
مجموعــة مــن األعضــاء كانــت كافيــة فــي حد ذاتهــا لبناء إنســان 

آخر.

تعرضـُت لمجموعـة قليلـة إضافيـة مـن الحـوادث فـي حياتي، وهـي حوادث 
أنـا لسـت متأكـدا ممـا إذا كان يجـب أن أذكرهـا أم ال، مثل:

عندمـا بلغـت الثالثة من عمري، فقدت واحدًا من أسـناني )وعلى   –
الرغـم مـن أنـي وضعته تحت وسـادتي، فإنـي حتى هـذا اليوم لم 
أقابـل الديناصـور الطائـر الـذي وعدونـي بأني سـأحصل عليه(.

عندمـا بلغـت الثامنـة مـن عمـري، ارتطمـت أنفـي بحائـط وتـم   –
نقلـي إلـى المستشـفى. انتهـت هـذه الحادثة بمجموعة مـن الغرز. 
ونظـرا لحجـم أنفي، لم يحَظ الحائط بنفس الحظ السـعيد وتعرض 

لالنهيـار. رحمـه الله.

باختصار، ال يوجد أي جزء من جسـدي لم يتعرض لإلصابة. وألني عرفت 
الجسـم البشـري بشـكل تـام: فقـد أصبحـت متخصصـا على نحـو ما. أنـا ُحلم 
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كل أّم كادحـة، ومـع أنـي لـم أدرس الطـب أبـدا، أصبحُت قادرا علـى إعطاء 
االستشـارات الطبيـة. وأحيانًـا يقـوم صنـدوق المرضـى بإحالـة المرضـى 

للحصـول علـى المشـورة مني.
أنـا متأكـد مـن أنـه يجـب وضـع صـورة كبيـرة لـي علـى حائـط مكاتـب 
شـركات التأميـن فـي إسـرائيل، إلى جـوار الالفتة التـي تقول: أبـدًا ال تتصل  
بهـذا الرجـل تحـت أي ظـرف! يتم تنبيـه المتدربين فـي شـركات التأمين من 
تكـرار الخطـأ المسـمى "خطأ إيال الطويل" مع الزبائـن اآلخرين. لقد توقفوا 
عـن الـرد علـى اتصاالتـي، وعندمـا أحتـاج إلى التواصـل معهـم، أتصل من 

رقـم مجهول.
وعندمـا أفّكـر فـي األمـر، فإنـي فـي الحقيقـة ألتمـس لهـم العـذر. إن هدف 
شـركات التأمين هو كسـب المال، واألشـخاص المرضى لن يساعدوهم على 
تحقيق هذه الغاية. عندما يرغبون في بيع بوليصة تأمين لك، فسوف ينزلون 
إلى أي مسـتوى للحصول على أموالك: سـيقولون لك أنك قد  تصاب بجراح 
وأنـك يمكـن أن تموت )وكأني حين أشـتري بوليصة تأميـن، لن أموت أبدًا(؛ 
يقولـون أنـك سـوف تكبـر في العمر، وسـوف تعانـي حتى نهايـة حياتك ما لم 
تشـتري جميـع اشـتراكات التأميـن التـي يبيعونهـا: بوليصة الرعايـة الطبية، 
ورعاية الشيخوخة، واإلضافات "أ" و "باء" و "تاء"، والتأمين ضد الهراء، 
والتأميـن قبـل الهـراء، تأميـن ضـد هـراء التأميـن... وحتـى مـع ذلـك، فإنـك 
سـوف تصـل علـى األرجـح إلى مرحلـة الهراء، بمـا في ذلك الديـون الكبيرة 

التـي تدين بهـا للبنك.
لكنـك لـو كنـت، ال سـمح اللـه، ترغـب فـي اسـتخدام خدماتهـم وتأمـل أن 
تتمكـن مـن حـل مشـكالتك، وأثنـاء فعـل ذلـك، تسـببت بالفعـل في خسـارتهم 

لبعـض المـال، فـإن ذلـك بـكل تأكيـد لـن يناسـب منطقهـم.
سـوف يجـدون كل طريقـة ممكنـة لمنعك مـن الحصول على تلـك األموال 
أو، إذا لـم يفلحـوا فـي ذلـك، يعطـوك جـزًءا منهـا فقط. سـوف يطلقـون على 
ذلـك تسـمية لطيفـة مناسـبة وهـي "مسـاهمة شـخصية"... بحيـث يبـدو ذلـك 

لطيفـا أكثـر مـن تعريفـه الحقيقـي وهـو: النصـب عليك. 



128     إيال الطويل

إنـه أمـر سـخيف أن تضطـر إلـى دفع أمـوال للتأميـن، واألكثـر غرابة أنه 
عندمـا يحـدث لـك شـيء مـا، يرغموك علـى أن تقاسـمهم األمـوال التي كنت 
قـد دفعتهـا أصـاًل. وفـي حال أننـي لم أصب أبـدا بجراح ولم أضطـر أبدا إلى 
اسـتخدام أمـوال التأميـن، أليس من المفترض أن أتلقى "مسـاهمة شـخصية" 

منهـم عـن كل هذه األمـوال التـي دفعتها لهم؟
لكن األهم هو أن تقوم بشراء بوليصة تأمين وأنت ال تزال معافى! 

المثال، أردت أن اشتري تأمين حياة بعد أن تعافيت من  أنا، على سبيل 
السرطان، لكن طلبي قوبل برفض قاطع، مع االدعاء بأنه )هذه الجملة قيلت 
لي حرفيًا على الهاتف، لم أغير فيها شيئا(: "نظرا لما تعرضَت له في اآلونة 
األخيرة، فإننا ال نستطيع منحك التأمين. نحن آسفون، لكننا ال نقوم إال بتأمين 
األشخاص األصّحاء. حاول أن تتصل بنا مجددا بعد خمس سنوات، عندما 
تكون قد تعافيت من المرض". ماذا؟ أال يتعارض هذا بشكل ما مع منهجكم؟
شـركة التأميـن لـن تقـدم لـك تغطيـة تأمينية أبـدا بعد أن تصـاب بمرض أو 
بإصابة ألنك تسـتحق أن يخصصوا لك وقتًا فقط عندما تكون معافى. سـوف 
يبحثـون عـن أي وسـيلة ممكنـة لمنعـك مـن االسـتفادة مـن بوليصـة التأميـن 
الخاصة بك؛ وسوف يقومون أيضا بالتحري الدقيق عن كل تفاصيل تاريخك 
الطبي، وأي شـيء سـوف يوفر لهم عذرا مناسـبا لكي يتجنبوا منحك التأمين. 

"من فضلك، ما هذا؟" هم: 
"هذا خدش في ساقي". أنت: 

"هل هو ناتج عن جراحة خضعت لها في الماضي؟" هم: 
ــة  ــدش نتيج ــُت للخ ــد تعرض ــد. لق ــدث بالتأكي ــم يح ــذا ل "ال، ه أنت: 

احتكاكــي بشــجيرة".
ــي  ــك... هــل خضعــت هــذه الشــجيرة لجراحــة ف نحــن نفهــم ذل هم: 

الماضــي؟"
أنت:   "ماذا؟ كيف يمكن لي أن أعرف ذلك؟"

"هل هذه الشجيرة من أقربائك المباشرين؟" هم: 
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"ال، هي مجرد شجيرة احتككت بها في الشارع!" أنت: 
"حســنا. نحــن فقــط بحاجــة إلــى التأكد ممــا إذا كان لهذه الشــجيرة  هم: 
عائلــة لهــا تاريــخ مــن الخــدوش، وســوف نتصــل بــك بعــد ذلــك 

خــالل فتــرة لــن تزيــد عــن عاميــن".

تنظــر شــركات التأميــن إلــى الشــخص المريــض كمــا لو أنــه ســيارة أصيبت 
بضربــة فــي الهيــكل فانخفضــت قيمتهــا، وأنــه ال يســتحق أن يتــم االســتثمار 
فيــه. هــو ال يســتحق التعــب مــن أجلــه. وبالنســبة لهــم ، يمكنــك حتــى أن تبيــع 

نفســك في ســوق الخــردة. 
ــي عــادةً مــا تفكــر فيهــا عندمــا يحــدث شــيء )إال  هــذه هــي األشــياء الّت
إذا كنــَت أحــد أبنــاء أّمــي، لكــن هــذا ليــس معقــوال، فلــم أالحــظ وجــود أي 

أشــقاء لــي(.
عندما كنُت صغيرا، لم أفكر أبدا في الحصول على تأمين حياة، ألنك عندما 
الموت، حيث تكون مشغواًل جدًا بغزو  تكون صغيرا، فإنك ال تخاف من 
العالم، وإنكار المستقبل، والتصرف بحماقة، والتسبب في األذى، واالستمتاع 
أنه لن يحدث لك أي شيء سيئ وأنك ستعيش  بالحياة، وتكون متأكدا من 
أنا أعلن، هنا واآلن، أن هذا ليس صحيحا، ألنه إذا كان  إلى األبد. حسنا، 
كريستوفر "سوبرمان" – بطل طفولتنا الذي كان يستطيع في نظرنا التغلب 
على كل شيء – قد أنهى حياته الواقعية كمشلول، فإن ذلك قد يحدث لك أنت 
أيضا. )هذا صحيح! ابحث عنه في جوجل!( هو كان سوبرمان! هو الشخص 
الذي أنقذ العالم، والذي كان يطير بين القارات، ويحارب جميع األشرار ثم 
ينتصر بكل سهولة. وبعدها امتطى صهوة جواده، وسقط عنه فانكسر عموده 
الفقري، وأصبح مشلوال. فإذا كان سوبرمان نفسه بحاجة إلى التأمين، فإننا 

جميعا نحتاج إليه.
التأميــن الخــاص ليــس زهيــد الثمــن، وال يســتطيع الجميع الحصــول عليه. 
التأميــن الخــاص باهــظ التكلفة جــدا لدرجة أن األمر ال يســتحق أن تظل معافى. إنه 
يســتحق أن تصــاب بمــرٍض مــا كي تتمكــن من االســتفادة مما اســتثمرته فيه.
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مــرة، بعــد أن خضعــُت لتصويــر باألشــعة المقطعيــة، قــال لــي الطبيــب: 
"يســعدني أن أخبــرك أن فحوصاتــك كانــت جيــدة!"

"هــل أنــت متأكــد؟" ســألته. "دعنــا نتأكد مرة أخــرى، فربما خالل األشــعة 
التاليــة تتســبب اإلشــعاعات في إحــداث ضرر ما."

أنــت عــادة تشــتري بوليصــة التأميــن لكــي تشــعر أنــك بأمــان، لكــن األمــر 
المؤكــد الوحيــد بشــأن التأميــن هــو أنــه ســوف يتســبب فــي إفالســك. 


