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لماذا هذا الكتاب؟

�أطفاًل  ‘‘على لئحة �لنتظار’’،  �أنَّنا  �لغالب   يف 
َ

نعي �أن  من�ضي حياَتنا دون 

يف   
ُ
تظهر وهي  ات، 

َّ
�مل�ضمي من  �لعديد  حتتمل  �نتظار  لئحة   ،�

ً
كبار �أم  ا  كنَّ

ا: يف �ملدر�ضة ننتظر �جلامعة، ومن �جلامعة يبد�أ 
ً
كلِّ مرحلة من عمرنا تقريب

 جمرى حياتنا. 
ُ ِّ
ه يُغي

� من بعيد، علَّ
ً
ا خرب

ً
ج و�لعمل، ننتظر د�ئم

ُّ
�نتظار �لتخر

 لفتًة من حبيٍب �أو كلمَة �ضكٍر من قريب، �أو ترقيًة يف �لعمل �أو 
ُ
ا ننتظر ربَّ

ا. ذلك �لنتظار 
ًّ
ا كان �أم ج�ضدي

ًّ
 روحي

ً
ًة �أف�ضل، ننتظر �ضفاء

َّ
�أو�ضاًعا معي�ضي

فًة، فنن�ضى �أحيانًا �أن نعي�ش، ونن�ضى �أن  هو ما يجعُل حلظاِت �ضعادِتنا متوقِّ

قني فقط يف لئحة �لنتظار! حلة حمدِّ
ِّ
ن�ضتمتع بالر

ما  معجز�ٍت  هناك  �لنتظار’’  لئحة  ‘‘على  �أنَّ  هو  �ل�ضعيد   
َ
�خلرب �أنَّ  غي 

حتدث! ز�لت 

عن  ن�ضمع  يوم  فكلُّ  ا؛ 
ًّ
�ضخ�ضي  �

ً
�نت�ضار �أو  جتِربًة  �لكتاب  هذ�  �أوثِّْق يف  مل 

ة  �لق�ضَّ هذه  عو� 
َ
ت�ضم �أن  رغبٌة  لديَّ  كانت  بل  َهوًل،  و�أق�ضى   

َّ
�أهم ق�ض�ٍش 

َل معكم، لي�ش من خلف  ًة منِّي بكلماتي، لعلَّها طريقٌة �أخرى لأتو��ضَ
َّ
حمكي

 
ُ
ونٌق �آخر

َ
ْلنا يبقى للَكِلمات ر

َّ
نات لل�ضورة؛ فمهما جتم

ِّ
�ل�ضا�ضة �أو بوجود حم�ض

ماٍت �عَتدُت روؤيتي  بعيد عن هذ� �لعامل، لعلَّها ت�ضُل دون ��ضِتئذ�ٍن �أو مقدِّ
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ة.
َّ
�أو مل�ضات �لتح�ضي�ت �لنهائي ًة دون مكياج 

َّ
ًة طبيعي

َّ
بها، فتاأتيكم �ضباحي

متلأ  ملن  ف�ضيًئا،  �ضيًئا  �بت�ضامَته  ففقَد  �ل�ضت�ضلم  و�ضك  على  كان  ملن 

ا �أف�ضل منه، و�أكرث 
ً
ه، ملن يرى �لآخرين د�ئم

َ
ه لعدم حتقيقه حلم

َ
�حل�ضرة قلب

َلوَم  �عتادو�  ممَِّن  �حلياة،  يف  �لقنوعني  لغي  منه،   �
ً
و��ضتقر�ر وجناًحا  �ضعادًة 

�أنف�ضهم، ملن يعي�ضون �حلياة  �أن يلومو�  �لأفر�د و�حلكومات و�حلظوظ قبل 

بني �لع�ضافي �لتي  ذ�تها ع�ضر�ت �ل�ضنني، ملن ل يريدون �أن ي�ضَتيقظو� مكذِّ

يجروؤ، ملن بكى  �لنتحار ومل  ر يف  فكَّ يوم جديد، ملن  باأنَّه  هم 
َ
لُتخرب ُد 

ِّ
تغر

ا- �أقول لكلِّ هوؤلء 
ً
َة �أيِّ �ضيء يف حياته، ملن فقد غالي بُحرقة لأنَّه فقَد لذَّ

عو�؛ فما نعي�ُضه  �إنِّ �أردُت �أن �أوثَِّق حقيقًة و�حدة يف هذ� �لكتاب: ت�ضجَّ

 �لآن، و�ح�ضدوه يف �ل�ضماء؛ فهي �حلياة 
َ
لي�ش كلَّ �حلقيقة. ��ضَنعو� �خلي

ا 
ً
نا على �لإميان. �أقوُل لكم جميع

ْ
ع

َ
ة �لتي �ضنلتقي فيها يوًما �إذ� �جَتم

َّ
�حلقيقي

 كلَّ و�حٍد منكم بخطاياه و�آثامه، و�هلل يريُد �أن 
ُّ

كم، �أجل يحب
ُّ
�إنَّ �هلل ُيحب

�لتي  �لأحو�ل  كانت  )مهما  يفرحكم  ما  �إليكم  �ضل 
ُ

و�ضي َفِرحني،  ير�كم 

ون بها �لآن(.
ُّ
متر

َف هذ�  ُ�ضنَّ
ة، و�آمل �ألَّ ي

َّ
عاِتنا �لعربي

َ
 يف جمَتم

ُ
نظي نا هو �لتَّ

ُ
�ضِجر

ُ
�إنَّ �أكرَث ما ي

ُع  مى �أو يو�ضَ
ُ

�أنَّه جمموعٌة من �ل�ضطور �جلوفاء بل قيمة، في �لكتاب على 

على �لرفِّ وتعلو �لغبار غلفه!

ًا ممَّا هو 
ب
َ
، وَهر

ٌ
ا هو �ضحيح

َّ
نا حياَتنا بحًثا عم

ْ
ع �، و�أ�ضَ

ً
نا، نحن �لعرب، تنظي

ْ
�َضِبع

م، فاآمل �أن يكوَن 
َ
م �أو ُنحر

ِّ
م. مل نوَجْد على هذه �لأر�ش لنحر

َّ
خطاأ �أو حمر
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ظر �إىل  ا نرى به �أخطاءنا بالنَّ
ًّ
هذ� �لكتاب بعيًد� عن هذ� �لقالب، ويكوَن عملي

م�ضاعري، مع �إ�ضقاط تلك �لأخطاء على حياتنا بو�قفها وتقلُّبات م�ضاعرها.

ُل ما هو  ا كثية! �أنا �أمثِّ
ً
م نعم

َ
، غي �أنِّ مل �أُحر

ّ
ما ع�ضُت يوًما يف برٍج عاجي

باع �جلمال و�لذكاء؛ فاأنا �بنُة �حلارة، و�ل�ضفر �ضاعات  بقِة و�لطِّ ط يف �لطَّ
ِّ

متو�ض

 بحلول �لعيد، 
ُ
طويلة باحلدِّ �لأدنى من و�ضائل �لر�حة. �أنا �بنة بب�ضاطة تفرح

َتها �لتي حلمت بها.
َّ
وحتزن �إذ� مل تَنْل هدي

ى منه �حلافَز  لعلَّ هذ� �لكتاب هو ب�ضي�ُش نوٍر و�أمٌل، لو ل�ضخ�ٍش و�حد، يتلقَّ

اِت �ضخ�ش. 
َّ
�إمكاني �أو  �أنَّ �حلياَة ل تقف عند حدود و�ضع �ضعب  درَك 

ُ
لي

 �أحو�يل، 
ُّ

عند تغي
َّ

�: �أنِّ �ضاأتغي
ً
لعلَّه حافٌز لنتخلَّى عن فكرٍة �ضائدٍة كثي

 جمريات �لأمور 
َّ

نا من �لد�خل تتغي
ُّ

غي �أنَّ �لعك�ش هو �ل�ضو�ب؛ فبتغي

 علينا بها دون ��ضِتحقاق.
َ
ا�ٍش من �لربكات �لتي �أُنِعم

َّ
نحو نهر في

 �لقرت�ب 
ُ

� ما نهاب
ً
هذ� �لكتاب هو دعوة للقرت�ب �أكرث نحو ما نريد؛ فكثي

ل  ثبات،  هناك  لي�ش  �لنتظار!  ِت 
َ
�ضئم لأنَّها  ا  منَّ  

َ
فتهرب �أحلمنا،  من 

�إلَّ  �لنجاح  �أو  ِلْلَف�ضل  ثباٌت  لي�ش هناك  للُحزن، كما  �لفرح ول  ِلَلحظاِت 

ْدنا ذلك.
َ
�أر �إذ� 

عفات   بانتقاِد نف�ضي قبل متجيِدها لأقوَل �إنَّنا ملآنون بال�ضَّ
َ
�أردُت �أي�ًضا �أن �أُبِحر

عم �لتي ُتغَدُق علينا ل   بعيدون عن �لكمال، و�لنِّ
َ
و�لأخطاء؛ فنحن �لب�ضر

 
َ
ها، لكنَّ علينا ��ضتغللها فح�ضب على �أح�ضن وجه. حاولُت قدر ن�ضتحقُّ
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نف�ضي  مع  �ضريحًة  �أكوَن  و�أن  تي، 
َّ
�ضخ�ضي ثغر�ِت  عن  �أتكلَّم  �أن  �لإمكان 

ثِقَل   ويُ
ٍّ

ني يف �لغالب، وهذ� غي منطقي
ِّ
ومعكم، لأنَّنا نحاوُل �أن نكوَن مثالي

كاَهلنا با لي�ش لنا من طاقة لحتماله.

يف كلِّ يوم �أقابُل �أ�ضخا�ًضا جَنحو� وعملو� بكدٍّ وقطعو� �أ�ضو�ًطا يف م�ضو�رهم، 

ُط يف م�ضو�ري و�أكافح مع نقاط �ضعفي. غي �أنِّ وجدُت 
َّ
و�أنا ل �أز�ُل �أتخب

تناُوِل  قبل  �هلل  بها  حبان  �لتي  م 
َ
ع �لنِّ ب�ضاأن  َث  لأحتدَّ طريقة  �لأقلِّ  على 

ده  �ضول �أيِّ �ضخ�ش �إىل مق�ضِ
ُ
م�ضكلتي، وب�ضاأن جناحي قبل �إخفاقي؛ فو

ل ياأتي بح�ش �ل�ضدفة، بل تقوُد كلُّ خطوٍة �إىل �أخرى، ولي�ش علينا �ضوى 

�أن ننَه�َش خارج دو�ئر ر�حتنا )�ضو�ء كانت �لبيت �أم �لبلَد حيث نعي�ش �أم 

ًكا بر�حٍة نظنُّ �أنَّها �أف�ضُل ما ميكن �حل�ضول عليه(.
ُّ

ة د�ئرة ناأبى ترَكها مت�ض
َّ
�أي

ا �أنِّ �أ�ضارُككم بع�َش �لتفا�ضيل 
ًّ
مة �لطويلة ن�ضبي ُد يف نهاية هذه �ملقدِّ و�أ�ضدِّ

ة من حياتي، لي�ش لأنِّ �لبطلة �خلارقة �أو لأنَّ �مل�ضكلت �لتي 
َّ
و�ملر�حل �ملهم

بني �لذين يفَتِقدون �إىل  �عرَت�ضت يف حياتي هي �لأكرب؛ فهناك مليني �ملعذَّ

�أكرث بكثي، ول ميلكون �لقدرَة على  مات �حلياِة �لب�ضيطة، ويعانون 
ِّ
 مقو

ِّ
�أهم

�أين  يعرفون  ل  �لذين  �لتائهني  مليني  هناك  حتَّى.  �أنينهم  وِت  �ضَ �إي�ضاِل 

يتَّجهون، فاأنا هنا لأقوَل لكم �لَتِفتو� �إىل �ل�ضماء، من حيُث تاأتي �ملعونة، ومن 

حيُث تن�ضكُب �ملعجز�ت، مهما طاَل مكوثكم ‘‘على لئحة �لنتظار’’!
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البداياُت في الحبِّ والعمل

إلى ‘‘بيت جاال’’

ا تكون مثل باقي  ٌة ربَّ �ضة ترتفُع فيها �لرت�نيم، بد�أت ق�ضَّ يف بلدٍة �ضغيٍة مقدَّ

�أنَّ من �لتفا�ضيل تولد �حلكايات. كم من تفا�ضيَل تغيُب  �لق�ض�ش، غي 

 من �ل�ضطور حكاية ُتبكينا وُتفِرحنا.
َ
 وت�ضنع

َ
عن �أذهاننا �ضنو�ت، لرتجع

ة يف �ملدر�ضة ملَّا كنُت يف �ل�ضفِّ 
َّ
جاءت و�لدتي مع بد�ية �لمتحانات �لنهائي

لزيارة  ة 
َّ
�لغربي ة  �ل�ضفَّ �إىل  ط �لذهاب  ، و�أخربتنا عن خمطَّ

ّ
�لر�بع �لبتد�ئي

د ‘‘بيت جال’’. �أَخَذنا  د �ملحدَّ ة، وكان �ملق�ضِ
َّ
�لأهل هناك يف �لعطلة �ل�ضيفي

كانت  مكاٍن  �أيِّ  �إىل  �ل�ضفر  ففكرة  د�رين؛  �لكربى  و�أختي  �أنا  �حلما�ش 

ة 
َّ
ُتفرحنا، حاُلنا حاُل �أيِّ طفلَتني. �ضيطرت و�لدتي على �لأجو�ء �حلما�ضي

بجملة ‘‘يلَّ �در�ضو� ب�ضرعة ع�ضان نروح ب�ضرعة’’، فحزنُت لأنِّ �ضاأرجع �إىل 

كتبي وجدول �متحاناتي �لتي كنُت �أخ�ضاها.

�إىل  هنا  �جتَّ �لمتحانات،  فرتة  �نق�ضاء  وبعد  1997م،  عام  يف  هذ�  كان 

�إىل  ومنه  �لأردّن،  نهر  َتي  �ضفَّ بني  ما  يف�ضل  �لذي  ح�ضني،  �مللك  ج�ضر 

�لكثي.  عنها  �ضمعُت  �لتي  �لتجربة  هذه  �أترقَّب  وكنُت  ة، 
َّ
�لغربي ة  �ل�ضفَّ
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�أف�ضل من  �أنَّنا حظينا بعاملة  زيارة، لحظُت  تاأ�ضية  لأنَّنا حا�ضلون على 

ة �لذين ي�ضهدون �أنو�ًعا خمتلفة من �لذلِّ يف �أثناء 
َّ
ة �لفل�ضطيني

َّ
حاملي �لُهوي

�ضفرهم. و�ضلنا �إىل هناك، و�ضعرُت باأنَّ ذلك �ملكان ماألوف؛ فطبيعة �لأردنِّ 

�ملعمارّي. و�لطر�ز   
ُ

�لت�ضاري�ش من حيُث  بعيد  �إىل حدٍّ  قريبٌة  وفل�ضطني 

حر ما ز�ل عالًقا يف 
ِّ

�نتاَبني يف �أثناء زيارتي �إىل فل�ضطني �حلبيبة نوٌع من �ل�ض

ام، 
َّ
�أي ة  بعدَّ و�ضولنا  بعد  �للحظة.  حتَّى  �لوحيدة  زيارتي  هي  فتلك  نف�ضي؛ 

�لقيامة  �ملهد يف بيت حلم، وكني�ضة  فيها كني�ضة  ُزرنا  �نطلقنا هناك يف جولٍة 

ة 
َّ
و�مل�ضجد �لأق�ضى يف �لقد�ش، وتدفُعك زيارة تلك �لأماكن بطريقٍة ل�ضعوري

و�أذكر  �ل�ضور،  �لعديد من  �لتَقْطنا هناك  ة �لأجو�ء. 
َّ
�أمام قد�ضي �إىل �لنحناء 

طو�قي  و��ضرَتينا   ،
َ
�أخ�ضر قمي�ًضا  �لقيامة  كني�ضة  زيارة  �أثناء  �رتديُت يف  �أنِّ 

وجتِربتنا  �ضورتنا  ُتكمل  ٌة 
َّ
ُجزئي وهي  �ل�ضيف،  �ضم�ش   

ِّ
حلر �تِّقاءً  �لق�شِّ  من 

لنا يف �ضوق �لقد�ش �لقدمية، وزرنا �أي�ًضا �جلانب �ملحتّل. 
َّ
اًحا. جتو

َّ
بو�ضفنا �ضي

�ت، حاولنا �إدخال �أحد �أقاربنا دون ت�ضريح كما هو مفرو�ش 
َّ
ويف �إحدى �ملر

ة لي�ضتطيَع �لعبور �إىل �جلانب �ملحتّل. وقد 
َّ
ة �لغربي على َمن ي�ضكن يف �ل�ضفَّ

 باللَّعب معها يف 
ُ
جنحنا بذلك عندما جعلناه مُي�ضك �أختي �ل�ضغرى، ويتظاَهر

�أثناء �لتفتي�ش �ل�ضريع للحافلة. وقد جنح �لأمر وقتها؛ ففي عام 1997م كانت 

� و�لإجر�ء�ُت �أقلَّ تعقيًد�، حيث مل تكن ‘‘�لنتفا�ضة 
ً
�لأجو�ُء �أكرَث ��ضتقر�ر

ة 
َّ
‘‘�تِّفاقي �ء 

َّ
جر ‘‘�ل�ضلم’’  بقايا  على  نعي�ش  ا  وكنَّ بعُد،  رت  تفجَّ قد  �لثانية’’ 

ار( 
َّ
 �لر�حل يا�ضر عرفات )�أبو عم

ِّ
�أو�ضلو’’ 1993م وعودة �لزعيم �لفل�ضطيني

ة وبعدها توقيع �تِّفاقية 
َّ
مة �لتحرير، وتاأ�ضي�ش �ل�ضلطة �لفل�ضطيني وقياد�ت منظَّ
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ت �حلال �لآن 
َّ

‘‘و�دي عربة’’ مع �لأردّن، �لتي �ضمحت لنا بروؤية فل�ضطني. تغي

 قبل و�ضويل �إىل هناك �أنِّ كنُت خائفًة من مقابلة 
ُ
وباتت �أكرث تعقيًد�. �أذكر

ني نتيجَة ما �ضمعُته عنهم من �لأخبار ومن ق�ض�ش �لكبار، لكنَّ ما 
ِّ
�لإ�ضر�ئيلي

�أثار ��ضتغر�بي هو مدى تظاُهِرهم باللُّطف، و�إتقانهم هذ� �لتظاهر �إتقانًا بالًغا!

و�لرتتيب  �لنظافة  مدى  ا 
ً
�أدَه�َضنا جميع  ،

ّ
�لإ�ضر�ئيلي �جلانب  دخولنا  عند 

ع، فكيف للأر�ش  و�لنظام وجمال �ملناظر هناك، ممَّا يجعل �لعني جتول وتتمتَّ

و�لهتمام  و�لنظام  �لرتتيب  يف  �ل�ضا�ضعة  �لفجوة  هذه  ت�ضهَد  �أن  ذ�تها 

مع  �إنْها  ‘‘لو  بالَقول:  حينها  معنا  �مل�ضافرين  �أحد  علَّق  وقد  ات؟ 
َّ
باجلمالي

�لعرب كان خربت زمان’’، وو�فق �جلميع بروح منَك�ِضرة جلربوت �لحتلل، 

 �أحٌد �أو ي�ضَتاأ من تلك �لعبارة؛ حيث �إنَّنا  نحن �لعرب مل نَحِم 
ْ
ومل يد�فع

تها. وهكذ� باَتْت 
َّ
�ضة، ول حافظنا عليها ول �أبرزنا جمالي هذه �لأر�َش �ملقدَّ

 ربِّي.
َ
ا على �لدو�م، �إلَّ َمن رحم

ًّ
ًة �إىل �أنف�ضنا، وو�قُعنا �نهز�مي

َّ
نظرُتنا دوني

 �
ً
كان منزل �أقاربنا حيث �أقمنا يف بيت جال منزًل ب�ضيًطا ل يختلف كثي

ان  يف طريقة �لبناء عن �لبيوت يف �لأردّن، لكنَّ ما لفتني فيه هو وجود دكَّ

�ضغي يف �ضاحته، وقد �حتوى على �أنو�ع لذيذة من �ملاأكولت حلوِة �ملذ�ق 

�أدمنُت عليه  �له�ش �لذي  �لويفر  ة �لأوىل، ومنها 
َّ
للمر قها 

َّ
�أتذو �لتي كنُت 

�لعائلة و�لأقارب،  �إىل  ف 
َّ
�أتعر ل، رحُت 

َّ
�ليوم �لأو يف تلك �لإجازة. ومن 

ة  �ب وجريء، كان نحيَل �لبنية ذ� �ضعٍر �أ�ضقر د�كن بَق�ضَّ ولفتني طفل جذَّ

زيحها 
ُ
� من جبينه وعينه �ليمنى، فكان ي

ً
ي جزء َته تغطِّ

َّ
�ضعٍر غريبة جعَلْت ُغر
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ث �ضمن جمموعٍة من �لأقارب  عن وجهه بني �حلني و�لآخر. بد�أنا نتحدَّ

�لطفل  �أنَّ ذلك  �لأطفال برب�ءة خبيثة  �أو�ضى  ، وهناك 
ّ
و للتَّ �لذي عرفُتهم 

ع �أو يخجل، غي �أنَّ  عة �أن يتمنَّ ميلُك �ضوًتا جميًل، فطلبُت منه �لغناء متوقِّ

� وبكلِّ حما�ش!
ً
د ور�ح يغنِّي فور  ده�ضتي؛ �إذ مل يرتدَّ

َ
ما جرى �أثار

ع  �إنَّ هذ� �لطفَل يتمتَّ كم لفَتني عدُم �متناعه عن �لغناء وجر�أُته �لبالغة! 

َب  �إذ قطَّ باإتقان لفت  ز، حتَّى تعابي وجهه تفاعلت مع �لأغنية 
َّ
ب�ضيء ممي

 �ضوته يعلو يف 
َ
يه و�أغم�ش عيَنيه، وبرزت ُعروٌق يف رقبته عندما ر�ح

َ
حاجب

ْت  م على تلك �ل�ضاحة �لتي �كَتظَّ
ِّ
�ملكان. وملَّا كان يغنِّي، كان �ل�ضمُت يخي

ان �للبنانِّ و�ئل  دها هي �أغنية �لفنَّ غار. وكانت �لأغنية �لتي ردَّ بَلعِب �ل�ضِّ

ها 
ُ
�أغنية يذكر د بني رفائي’’، وهي  ‘‘�أنا ر�يح بكر� عاجلي�ش...�جتنَّ كفوري: 

ات. 
َّ
د� جيل �لثمانيني

ِّ
جي

ة.
َّ
 ذلك �لطفل، وعلَق يف ذ�كرتي �لطفولي

ُ
ن �أد�ء

َ
لقد �أبَهر

� ل مُيحى، وف�ضوًل حول ذلك 
ً
�أثر نف�ضي  ترَك يف   خاطًفا وجميًل 

ً
لقاء كان 

بعدها،  عديدة  �ضنو�ٍت  مدى  على   �
ً
حا�ضر �لف�ضول  هذ�  وظلَّ  �ل�ضخ�ش، 

ي ِلَلعِب كرة �لقدم لأُم�ضي وقًتا �أكرَث ب�ضحبته. وقد 
ِّ
حتَّى �إنِّ تظاَهرُت بحب

ينا �ضاعاٍت مثية مع �لأطفال �لآخرين. غي �أنَّ تلك �لأوقات �ل�ضاحرة  �أم�ضَ

ر�يحني  بكر�  �أغر��ضنا.  ّب  ن�ضُ بدنا  يلَّ  ‘‘طون  و�لدته:  نادته  عندما  �نتهت 

ان’’.
َّ
عم على 
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ط �أهل طون  ا �أوىل �ل�ضفعات �خلفيفة من �حلياة؛ حيث خطَّ وهنا بد�أت ربَّ

ْتنا �لأوقات! تركُت كرة 
َ

ان، وهكذ� عاَك�ض
َّ
�أن مُي�ضو� �إجازَة �ل�ضيف يف عم

ها يوًما، وتركت معها فر�ضة �ل�ضتمتاع ب�ضحبته. وهكذ� 
َّ
�لقدم �لتي مل �أحب

ْت فقط عندما كان طون موجوًد�. ومنذ تلك 
َ
�كت�ضَف �لأطفاُل �أنَّ د�نا لعب

 َعلمُته لحًقا منه، 
ٌ
لة �لآخر، وهو �أمر

ِّ
ين �أحُدنا يف خمي

َ
نا حا�ضر

ْ
ر �للحظة �ضِ

حمَله  ما  �ضمن  ��ضتك�ضافها  حلوَة  �ضنتقا�ضم  كثية  �أمور  بني  و�ختباأنا 

ل من جمهول.
َ
�مل�ضتقب

طفولتي تكره الوداع

م�ضقط  �لزرقاء  مدينة  يف  حياتي  يف  �لطفولة  �ضنو�ت  يُت  �أم�ضَ قد  كنُت 

ت 
َّ
��ضُطر ي ومعها خالتي، حيث  تي لأمِّ بيت جدَّ وقد ع�ضُت يف  ر�أ�ضي. 

ة 
َّ
و�لدتي �إىل �لعي�ش مع �أهلها يف �لزرقاء ب�ضبب عمل و�لدي يف �ل�ضعودي

ة، 
َّ
 على فكرة �لعي�ش يف �ل�ضعودي

َ
ْلنا �أن نتاأقلم

َ
ات. ومع �أنَّنا حاو

َّ
يف �لثمانيني

 
َ

فاإنَّ �ضعوبَة �ل�ضتقر�ر هناك جعلتنا نرتك و�لدي ونرجع �إىل �لأردنِّ لنكتفي

بروؤيته فقط با �أُتيح لنا من �إجاز�ت.

كانت �ضنو�ت �لرو�ضة حتَّى �ل�ضفِّ �لر�بع يف مد�ر�ش �لروم �لكاثوليك. 

عن  �لفر�ق  فكرَة  َل 
َّ
لأتقب ا 

ً
ع�ضيب وقًتا  �لرو�ضة  �ضفِّ  يف  و�جهُت  وقد 

�أذكر �أنِّ مل  و�لدتي، وهي م�ضكلة جتلَّت يف �لعديد من �ملو�قف لحًقا. 

َلها، و��ضرتو� �لألعاب 
َ
بو� طرًقا �ضتَّى لأقب

َّ
ل �لرو�ضة، حتَّى �إنَّ �أهلي جر

َّ
�أتقب

اها �ملعلِّمة، لكْن دون جدوى. 
َّ
لٍة منهم خلد�عي عندما ُتهديني �إي

َ
يف حماو
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 ر�ئحَة �لكعك �لطازج باليان�ضون �لتي تنبعُث من 
َّ
د �أن �أ�ضم

َّ
لقد كنُت بجر

 باأوجاع 
ُ
‘‘خمبز جو�د’’ �لذي كان على مقربة من رو�ضتي، حتَّى �أبد�أ �أ�ضعر

و�أدخل  �أهلي،  مع  ر�حتي  د�ئرة  �ضاأترك  �أنِّ  من  �خلوف  نتيجَة  بطني  يف 

�أعرفه.  عامٍل جديٍد ل 
َ
�أ�ضو�ر

ا 
ًّ
ن�ضبي تاأقلمُت  �لرو�ضة.  �إىل  وذهبُت  ًة، 

َ
جُمرب وقتها  �حلياة  ة  نَّ ُ

ل�ض خ�ضعُت 

ت 
َ
وقع �لتي  �لطريفة  �ملو�قف  ومن  ني. 

ُ
ُتعِجب تكْن  مل  ها  لكنَّ �لفكرة،  مع 

قُت �ضاندويت�ش �إحدى 
َّ
�ت يف وقت ‘‘�لفر�ضة’’ �أنِّ تذو

َّ
معي يف �إحدى �ملر

� حتَّى �إنِّ طلبُت من و�لدتي وخالتي  �ضديقاتي، و�أعجبني طعم �جلبنة جدًّ

�أو  �جلبنة  ��ضم هذه  معرفة  َلتا جاهدَتني 
َ
وبالفعل حاو مثلها.  ر� يل  حُت�ضِ �أن 

 منها 
َ
�أ�ضتف�ضر �أن  رُت 

َّ
وق. فقر

ُّ
نا من �لعثور عليها يف �ل�ض نوعها، ومل تتمكَّ

�جلبنة من  وبجيب هاي  ار، 
َّ
طي بي�ضتغل  ‘‘بابا  فقالت يل:  �جلبنة،  نوع  عن 

على  �نفتاحنا  قبل  حمدودًة  �لفرتة  تلك  يف  منتجاُتنا  كانت  ة’’. 
َّ
�ل�ضعودي

�حللُّ  كان  ة، 
َّ
�لتجاري ات 

َّ
�لتِّفاقي يف  للبحث  با  وجتنُّ ة. 

َّ
�خلارجي �لأ�ضو�ق 

‘‘�ل�ضندويت�ضات’’! نتبادل  �أن  �ملقرتح 

ام �لرو�ضة عندما يكون و�لدي 
َّ
من �ملو�قف �لتي �أحملها معي �أي�ًضا من �أي

ِقلُّني �أحيانًا �إىل �لرو�ضة، ويغنِّي يل عندما ير�ن 
ُ
موجوًد� يف �لأردّن، وكان ي

يف  عندي  رغبَة  ل  �أْن  ا 
ًّ
جلي يبدو  عندما  �أو   ،

ّ
�ل�ضباحي بالن�ضاط  ع  �أمتتَّ ل 

ة كيف بت�ضي’’  ي وقوم بكي و�ضوف �ل�ضحَّ هاب �إىل �لرو�ضة: ‘‘نام بكِّ �لذَّ

ارة، وكنُت �أجاِمُله بابت�ضامة، و�أنزُل ُمرَغمًة 
َّ
د �ل�ضي

َ
مع ‘‘�لتطبيل’’ على ِمقو

�إىل �ضفِّ �لرو�ضة.
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قة. 
ِّ
تي يف �لزرقاء يقع يف �إحدى ‘‘�لزو�ريب’’ �ملنحدرة �ل�ضي كان بيت جدَّ

�ل�ضخمة  ة 
َّ
�لأميكي �لكاپري�ش  ارته 

َّ
ب�ضي و�لدي  يح�ضر  كان  عندما  لذ� 

�ضع للمرور عربها. وعندما �أركُب معه، كنُت  ة �للون، كانت بالكاد تتَّ
َّ
خمري

��ضتغر�ب،  بنظر�ت  يرمقوننا  كانو�  �لذين  �حلارة’’  ‘‘�أولد  �أمام  بها  �أتباهى 

�ش 
َّ
تتعر �أن  �أقلُق  كنُت  ما   �

ً
وكثي �حلارة.  يف  مثلها  ارة 

َّ
�ضي يرو�  مل  كونهم 

 
َ
�أ�ضياء يل  تعني  ارة 

َّ
�ل�ضي تلك  كانت  ‘‘�لز�روبة’’.  �ضيق  نتيجة  للَخْد�ِش 

ا   كلَّ يوم، وكنَّ
َ
ها �أنَّ و�لدي بجانبي، و�أنا معه يف زيار�ٍت وم�ضاوير

ُّ
جميلًة �أهم

قًة بو�لدي وكنُت �أع�ضق �أناقَته  مُن�ضي �أوقاًتا ر�ئعًة يف �لأردّن. كم كنُت متعلِّ

ومن  بي!  و�هتمامه  وحنانه  عطره،  ور�ئحة  بدلته،  �ألو�ن  تفا�ضليها:  بكلِّ 

ارة. 
َّ
�ش’’ فاخرة يف �ل�ضي

َّ
ُ �أنَّه كان يحر�ش على ُوجود علبة ‘‘ملب

جملِة ما �أذكر

 �إجازته ويحني 
َ

ا، �إىل �أن تنتهي
ً
كنُت �أ�ضتمتع بكلِّ �للحظاِت �لتي جتمعنا مع

ة.
َّ
�ل�ضعودي �إىل  وقُت رجوعه 

ا، فكنُت مثًل �أ�ضرتط عند عودتي من 
ً
كان �رتباطي وتعلُّقي بالأ�ضياء غريب

و�ضة، وكان 
َّ
�ملدر�ضة �أن تكون و�لدتي بانتظاري يف مكان وقوِف حافلِة �لر

ا نقطُن يف �إحدى �لزو�ريب �ملنحدرة،  ما �أنَّنا كنَّ َّ
ا نوًعا ما، ل �ضي � �ضاقًّ

ً
هذ� �أمر

ام حملها باأخي ليث. وعندما مل �أكن 
َّ
كما ذكرُت، وز�د �لأمر �ضعوبًة يف �أي

�أحتفظ  ا 
ً
د�ئم كنُت  ة.  ب�ضدَّ و�أعاتبها  �أغ�ضب  كنُت  �نتظاري،  يف  �أجدها 

�ضعرُت  �إليه  نظرُت  وكلَّما  �ملدر�ضة.  �إىل  معي  و�آخذه  اه 
َّ
�إي �أعطتني  بنديل 

ائي.
َّ
قِة �أحب

َ
� ما �ضعرُت بعدم �لأمان عند مفار

ً
بالأمان وكاأنَّها معي؛ فكثي

يف  كنُت  عندما  لط 
َّ

�ل�ض مدينة  يف  و�لدي  بناه  منزٍل  �إىل  لحًقا  �نتقلنا 
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فاأنا  عك�ضي؛  على  بها،  �أُغِرمَ  �لتي  و�لطبيعة  �جلبال  و�ضط  �لثامنة،  �ضنِّ 

و�أميُل  ان، 
َّ
عم من   

َ
�لقرت�ب و�أردُت  �لعا�ضمة،  عن  بعيًد�  �لعي�ش  �أكره 

دٌة عن 
َ
ُمبع باأنِّ   

َ
�أ�ضعر لئلَّ  ة 

َّ
�حليوي �ملناطق  ي�ش يف 

َ
�لع �إىل  ا 

ً
د�ئم بطبعي 

ام �ملدر�ضة و�جلامعة. ومع �أنَّ 
َّ
مو�كبة ما يجري. هناك يف �ل�ضلط �أم�ضينا �أي

ما بعد �إجازة 
َّ
ها كان يزعجني، ل �ضي

َ
�ملنطقَة جميلٌة بطبيعتها، فاإنَّ هدوء

ة عند و�لدي. وكانت �لإجازة ما بني 
َّ
ا مُن�ضيها يف �ل�ضعودي �ل�ضيف �لتي كنَّ

، وهي مدينة تقع يف حمافظة 
َ

�لعا�ضمة �لريا�ش حيث يعمل و�لدي و�خُلرب

ي وعائلُته �لذين 
ِّ
 عم

ُ
ة، حيث يقيم

َّ
ة من �ل�ضعودي

َّ
ام يف �ملنطقة �ل�ضرقي

َّ
�لدم

�أي  �لريا�ش،  �ضاعات من  �أربع  عد 
ُ
ب ة، فكانو� على 

َّ
قوي بهم علقٌة  جتمعنا 

�أثناء ركوبي  لة يف  �ملف�ضَّ لعبتي  �أربع مئة كيلومرت، وكانت  نحو  يعادل  ما 

ية،  ارة يف رحلتنا �إىل �خلرب مر�قبة �للفتات �لتي تو�ضح �مل�ضافة �ملتبقِّ
َّ
�ل�ضي

فة لأقر�أ �لأرقام من حني �إىل �آخر. وحيث �إنِّ كنت  فاأغم�ش عيني متلهِّ

ف�ضيًئا  �ضيًئا  نقرتب  �أنَّنا  ذلك  عنى  فقد  �لآخر،  بعد  كيلومرًت�  تقلُّ  �أر�ها 

ة ر�ئعة، بعيدين عن 
َّ
ا من�ضي �أجو�ء عائلي ي، حيث كنَّ

ِّ
لن�ضَل �إىل بيت عم

 �أو م�ضدِر توتُّر.
ٍّ
�أيِّ هم

ا  ام �لطفولة هي تلك ما بني �لريا�ش و�خلرب، فربَّ
َّ
بون �أنَّ �أجمل �أي لعلَّكم تتعجَّ

ات، 
َّ
ة بتاًتا عندما نكون �أطفاًل بل هموم �أو م�ضوؤولي

َّ
ي

ِّ
ل تكوُن للمكان �أهم

ْق يف طفولتي �أحد �لكبار حني قال  ع �لقليل ونفرح باأقلَّ منه. مل �أ�ضدِّ فنتوقَّ

يل: ‘‘خليكي زغية �أح�ضنلك’’، بل ح�ضبُت �أنَّه ل يفَقه �ضيًئا؛ لأنِّ �أردُت 

�أن �أكرب و�أتقن دوري يف �حلياة �أ�ضدَّ �إتقان.
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� عن طبيعة 
ً
ا عن طبيعة �حلياة يف �ل�ضعوديَّة، فاأقول �إنَّها خمتلفٌة �ختلًفا كبي �أمَّ

ما من 
َّ
�حلياة يف بلد �ل�ضام؛ فهناك ت�ضديد كبي فيما يتعلَّق باحلريَّات، ول �ضي

ة. 
َّ
ة حيث مل يكن �لختلط جزًء� من �لرتكيبة �لجتماعي

َّ
�لناحية �لجتماعي

�لإناث،  ما 
َّ
�ضي ول  �لعاّم،  �لختلط  م�ضاهد  من  تخلو  تكاد  �ل�ضو�رع  كانت 

ف�ضًل عن عامل �جلوِّ حيث كانت درجات �حلر�رة ت�ضُل �أحيانًا يف �أيَّام �ل�ضيف 

�لتي جتعل  �لأنظمة   
ِّ
�أهم من  �لتكييف  نظام  يجعل  ممَّا  مئويَّة،  درجة  �إىل 50 

�حلياة على تلك �لرقعة ممكنًة و�ضاحلًة للَعي�ش. فرتى �حلياة مقت�ضرًة �أكرث على 

�لأماكن �ملغلقة يف �ملولت �لتجاريَّة و�ملطاعم. وحتَّى يف تلك �لأماكن هناك 

ة ‘‘للعو�يل’’ )�لعائلت( و�آخر لل�ضباب �لعازبني.  عزٌل وحتديُد مد�خَل خا�ضَّ

 �
ً
 ت�ضَتوعُب �أنَّ �لإدمان على �ل�ضر�ء و�ل�ضتهلك باَت �أمر

ُ
وجتعُلك هذه �لأمور

ار�ت، �لأمر �لذي 
َّ
ًغا هناك، ف�ضًل عن َمْنع �ملر�أة من قيادة �ل�ضي

َّ
مفهوًما وم�ضو

م ملمو�ش  ُتطاِلُب به جمموعٌة من �ل�ضعوديَّات منذ وقٍت طويل، لكْن دون تقدُّ

�إىل �لآن. كان ينبغي لنا �أي�ًضا �رتد�ء �لعباءة �ل�ضود�ء و�ل�ضال، مع �أنَّ و�لدي 

�أنَّ ذلك  �إقامته. غي  يحمل ‘‘�إقامة لغي �مل�ضلمني’’ كما هو مكتوب يف دفرت 

�ُش للم�ضاءلة 
َّ
ا قد نتعر مل َيعِن �إعفاءنا من �لتز�م هذ� �لأمر. و�إْن مل نفَعْل، كنَّ

د�ت قد  من ‘‘هيئة �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر’’، هذه وغيها من �ملحدِّ

تكون �ل�ضيء �لذي ميكن �أن يجَعُلني ل �أمانع من ود�ع و�لدي وتركه وحيًد� 

يف تلك �لبلد، و�لهرب �ىل �لأردن ملجاأي �حلبيب.

ل �ضكَّ �أنِّ كنت بو�ضفي طفلة بريئة- ل تفهم بعد �أمور �لدين وملاذ� يقوم 

لدى  معدتي  يف  �ملغ�ش  ببع�ش  �أحيانًا  �أ�ضعر  ذلك-  بثل  �لرجال  هوؤلء 
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 حتَّى يف 
َ
ون �ل�ضوء عني’’ �لذين كنت �أ�ضعر باأنَّهم يظنُّ

ِّ
روؤيتي لهوؤلء ‘‘�ملطو

 عليها ملمح �لأنوثة بعد، فيلحقون و�لدي لإجباره �أن نرتدَي 
ْ
فتاة مل تظَهر

ال   على و�لدتي �إرفاقه بال�ضَّ
ُ

�ش
َ
�لو�ضاح �لأ�ضود نحن �لأطفال، كما كان ُيفر

�ت �أنَّ �أحَدُهم 
َّ
ثْتني و�لدتي يف �إحدى �ملر لتغطية �ل�ضعر، و�أحيانًا �لوجه. حدَّ

� من 
ً
كان مي�ضك ع�ًضا من �خليزر�ن و�ضرب بها كعب رجلها لأنَّه كان ظاهر

ما 
َّ
�لعباءة، ما جعلني �أحمل هذ� �ل�ضعور �ملوجع يف د�خلي نحوهم، ل �ضي

 وعدم �حرت�م، بل هو موقف 
ٌ
ث مع و�لدي؛ ففي ذ�ك �مل�ضَهد ظلم عند �لتحدُّ

 من �لإهانة �أو نوٌع من �ل�ضتجو�ب لَذنب مل يقرتْفه. 
ٌ
��ضت�ضعاٍف وفيه مقد�ر

�إذ�  �أو حتَّى  ُيزِعُجهم يف مظهرنا،  ما  �ضيًئا  هناك  �أنَّ  ِد 
َّ
ملجر يوِقفونه  كانو�  لقد 

كان و�لدي مي�ضي يف �ل�ضارع يف �أوقات �ل�ضلة؛ فاملفرَت�ش �ألَّ ُيجاِهر بعدم 

ر �لأمر �إىل حدِّ �إلقاء �لقب�ِش عليه 
َّ
ة، وكان ميكن �أن يتطو

َّ
تاأدية �ل�ضعائر �لديني

، كاأنَّه �رتكَب جرمية.
ِّ

و�قتياده �إىل �ملرَكز �لأمني

عندما  حتَّى  �أو  روؤيتهم،  من  مرتبكة  ير�ن  عندما  ئني  ُيهدِّ و�لدي  كان 

�أملحهم من بعيد، فيقول يل: ‘‘ما تخايف! هدول بوك�ش وبطيو�’’. مل يكن 

 ‘‘تنكيد’’ و��ضح لنا 
ُ
�أنَّهم م�ضدر د  �أمامنا، لكنَّ �ملوؤكَّ يخ�ضاهم على �لأقلِّ 

�ت 
َّ
ا. ويف �ل�ضياق نف�ضه، ل يغيب عن ذهني موقٌف �أنَّه يف �إحدى �ملر

ً
جميع

�إللِّي  �لن�ضاء  �أخي،  ‘‘يا  قائلني:  و�أخربوه  �ملولت،  �أحد  يف  بو�لدي  حلقو� 

ا حيث قال: ‘‘ل هدول حلوين 
ًّ
 و�لدي ذكي

ُ
جات’’، فكان جو�ب

ِّ
معك مترب

ني مكياج’’. من �هلل. م�ش حاطِّ
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ة ومن 
َّ
ا مع عائلِة مدير و�لدي، وهو �ضعوديُّ �جلن�ضي �ت �أي�ًضا كنَّ

َّ
يف �إحدى �ملر

ا نتناول وجبَة �لع�ضاء معهم، ونحن  ا. كنَّ
ً
�ألَطِف �لنا�ش و�أرقاهم تعاُمًل وعلم

ي و�أخي، بينما جنل�ش   يجل�ش مع و�لدي وعمِّ
َ
اأكيد، �أي �أنَّ �ملدير لون بالتَّ ُمنَف�ضِ

م ‘‘�ضيزلينغ’’، 
ْ
ف ِبا�ض

َ
ا ُيعر

ًّ
 �لنادُل طبًقا �ضيني

َ
نحن مع زوجته وبناته، و�أح�ضر

 خروجه من �لفرن. فانبعث من خلف 
َ
ُز بحر�رته وُوجوِب �إح�ضاره فور

َّ
وهو يتمي

 خلفه ُدخان من �لطبق، فما كان من �أع�ضاء من �لهيئة �إلَّ 
ُ

�حلاجز �لذي جنل�ش

 روؤيتهم �لدخان، �إذ كانو� ير�قبوننا من بعيد. وملا �قتحمو� �لقاطع 
َ
�أن دخلو� فور

 �إىل �ضجاٍر ما بني 
ُ
َل �لأمر

َّ
و� �أنَّ �لن�ضاء يدِخنَّ �ل�ضجائر، حتو ة �أنَّهم ظنُّ عنوًة بُحجَّ

مدير و�لدي عبد�لرحمن و�لذين دخلو� من �لهيئة. فانْهاَل عليهم بال�ضياح 

ف زوجته �أمامهم. يبدو �أنَّ  ة تك�ضُّ
َّ
ا على �نِتهاكم حرمَة �ملكان، و�حتمالي حمتجًّ

لو� �أفعاَل تلك �لهيئة.
َّ
بع�ًضا من �ل�ضعوديِّني �أنف�ضهم مل يتقب

 يف �لأردّن، مع 
َّ

ا �لتعاي�َش �لديني
ً
لقد جعَلْتني كلُّ هذه �ملو�قف �أحرتم د�ئم

ذ كلمة تعاي�ش؛ لأنَّها حتتمل �أنَّنا مفرو�ضون بع�ضنا على بع�ش، 
ِّ
�أنِّ ل �أحب

ا، 
ً
�ضنا هذ� �لبلد وتعبنا لن�ضتمتع به بو�ضفنا مو�طنني مع

َّ
بل بالعك�ش فقد �أ�ض

ة �لوحيدة يف 
َّ
ما �أنِّ �أم�ضيُت �ضنو�ِت �ملدر�ضة وكنُت �لطالبَة �مل�ضيحي

َّ
ل �ضي

فِرقة. �ل�ضّف، ومل �أ�ضعر بالتَّ

�ضّك،  دون  �لبيت  يف  هر، 
َّ

بال�ض �ل�ضيف  �إجازة  من�ضي  ا  كنَّ ذلك  عن  عد� 

�لن�ضاَط  كونه  هناك  �لكثيين  حياة  �أ�ضلوب  وهو  �ملولت،  �إىل  و�لذهاب 

ا ن�ضتمتُع بوجبات ‘‘�لكب�ضة’’ و‘‘�ملندي’’  ما للن�ضاء. كنَّ
َّ
�لأكرث رو�ًجا ل �ضي
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تلك  �ضهَدْت  وقد  �لأ�ضماك،  من  ٍة 
َّ
�ضهي �أنو�ٍع  على  علوًة  و‘‘�لربو�ضتد’’، 

�ملغرتبني  من  �لعديد  �أنَّ  و�أعتقد  قلق.  دون  بالَغني  وفرًحا  متعًة  �لأوقات 

�لغربة. ة  غ�ضَّ وجود  مع  باٍل  ر�حُة  هو   
َ
�خلليج �إنَّ  ُقلُت  �إْن  �ضيوؤيِّدونني 

كنُت �أ�ضتمتع بتلك �لإجاز�ت مع و�لدي �إىل �أن تاأتي حلظة �لود�ع و�لعودة 

�لعالق على  ن�ضماٍت من عطره   
َ
�آخر  

ُّ
و�أ�ضتم �ملطار،  فاأعانُقه يف  �إىل �لأردّن. 

 �أنَّ �أكرَث ما ُي�ضاِيُقه هو �أن 
ُ
قمي�ضه، وكنُت �أغالُب دموعي؛ لأنِّ كنُت �أعلم

ام �لطفولة. 
َّ
م يف دموعي �أي ُن من �لتحكُّ � ما كنُت �أمتكَّ

ً
ير�نا نبكي. ولكْن نادر

ل يف  يت�ضكَّ بد�أ  �لذي  حدة 
َ
�لو  

َّ
هم  

ُ
ر
َّ
و�أت�ضو بعيد،  من   

َ
�لنظر �أ�ضرتُق  كنُت 

�للعب و�ل�ضحكات  �آثار  فيه  ْكنا 
َ
َتر ا قد  فارٍغ كنَّ بيٍت  �إىل  �إذ يرجُع  لته 

ِّ
خمي

يجمُع  ما  عادة  لأنَّه  حقيبتنا؛  يف  ها 
َ
وي�ضع ها 

َ
يجمع �أن  ن�ضي  �لتي  و�لدمى 

ي�ضمُن  وبهذ�  �ملنزل،  ذ�ك  فقط يف  ه  يخ�ضُّ ما  ليبقى  بنا  متعلِّق  �ضيء  كلَّ 

�ء ُدمية 
َّ
 معها رباطة جاأ�ضه جر

ُ
�ألَّ تخونَه حلظُة �ضعٍف يخ�ضر  �مل�ضتطاع 

َ
قدر

ة، وما ز�ل هناك 
َّ
 حتَّى �للحظة �أنَّ حياَته طبيعي

ُ
ة. ل يز�ُل �أبي يتظاهر

َّ
حم�ضو

ا من كلمة حياة. هو من �أطيب �لأ�ضخا�ش، 
ًّ
ًكا بحياته مع �أنَّها تخلو فعلي

ِّ
متم�ض

 �أن يعي�َش لَغيه ل لنف�ضه.
َ
ر
َّ
نا لأنَّه قر

ُ
يبة وتظلم  �لطِّ

ُ
ا نظلم

ً
نا د�ئم ولعلَّ

�أنَّه �عتاَد تناُوَل وجباِته وحده،  ُحني تفا�ضيُل �ضورٍة حا�ضرٍة يف ذهني 
َ
جتر

ة �لوجبة �أو ملوحة نكهتها �أو حتَّى �نعد�م �لطعم  فلي�ش هناك َمن ي�ضاركه لذَّ

ا رجوعي �إىل �لأردنِّ فكاَن بغي�ًضا ومثَّل �أوقاًتا �أكرُهها؛ �إذ كنُت 
َّ
و�ملذ�ق! �أم

ف 
ِّ
�ملكي �ضوِت  وجوِد  لعدم  �لنوم  عند حلظة  ما 

َّ
�ضي ل  ب�ضهولة،   

ُ
�أتاأقلم ل 
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رن بكلِّ �ضيء مل �أُِرِد �لتفكي  �لذي �عَتدُته هناك، فكان هذ� �لهدوء يذكِّ

هاب �إىل �ملدر�ضة.  ا للذَّ فيه، وكان �ل�ضتيقاظ يف �ليوم �لتايل �ضاقًّ

َنني  ان. فمكَّ
َّ
كانت �ملدر�ضة �لتي �نتقلنا �إليها بعد رحيلنا �إىل �ل�ضلط يف عم

ان، و�لذي يُعدُّ من 
َّ
لط- عم

َّ
 �أن �أحَفَظ تفا�ضيَل طريق �ل�ض

ُّ
م�ضو�رنا �ليومي

�حلني،  ذلك  يف  �لأردنِّ  يف  �لعري�ضة  �لقليلة  و�ملد�خل  �ل�ضو�رع  �أجمل 

ل �ملنظر، فكما قد 
ِّ
ي �لطريق جُتم

َ
 �ل�ضرو �ملزروعة على جانب

ُ
وكانت �أ�ضجار

يكوُن معلوًما �أنَّ �ملنطقَة ُت�ضَتَهر بهذه �لأ�ضجار. مل نتاأقلم ب�ضهولة �أنا و�أختي 

�لكربى د�رين معها، فاأيُّ نقلٍة �ضو�ء �إىل مدر�ضة �أم جامعة �أم بيًتا هي حالٌة 

ما يف �لبد�ية.
َّ
من عدم �لر�حة للمرء، ل �ضي

ومن �أجمل ذكريات �ملدر�ضة هي تلك �ل�ضد�قات �لتي ظلَّْت �إىل يومنا هذ�، 

ي 
ِّ
�أي�ًضا حب  

ُ
و�أذكر و�أجمل.  �أقوى  �ملدر�ضة  باأنَّ �ضد�قات  �ملوؤمنني  فاأنا من 

رون ملَّا  ا ل�ضديقاتي: ‘‘ر�ح تتزكَّ
ً
ة، وَقويل د�ئم

َّ
للم�ضاركة يف �لإذ�عة �ملدر�ضي

�أ�ضي م�ضهورة’’، فكانت �ضحكاُتهم تعلو يف �ملقابل! وهنا يح�ضرن موقف 

 لإذ�عة �ملدر�ضة تلوة 
ِّ

ة. كان من �ضمن �لربنامج �ليومي
َّ
يف �لإذ�عة �ملدر�ضي

ام 
َّ
�ضورة ‘‘�لفاحتة’’، وكانت توَكُل هذه �لِفقرة �إىل َغيي، لكْن يف �أحد �لأي

 �ضديٌد لأنِّ 
ٌ
ها، فاأ�ضابني �إحر�ج

َ
 �أن �أتلو

َّ
مل يح�ضر �أحٌد لتلوتها وكان علي

رها، ومل �أ�ضَتطع �إكمالها. مل �أتذكَّ

بكة  ة و�إتقان للدَّ
َّ
�أحمل يف ثنايا ذ�كرتي �أي�ًضا �لرحلت و�لأن�ضطة �ملو�ضيقي

و�مل�ضاركة يف �حلفلت.  وكم يزد�د �قتناعي يوًما بعد يوم �أنَّ هذه �لأن�ضطة 



28

على الئحة االنتظار

�لطالب،  � يف حياة 
ً
تاأثي �لأكرث  �ملنهج  ة’’ هي 

َّ
‘‘لمنهجي عليها  نطلق  �لتي 

 
ُّ

 �لطالَب من �ملجتمع وممَّا يحب
ُ

ب
ِّ
 �لذي يقر

ُّ
 و�لعملي

ُّ
وهي �ملنَهج �لو�قعي

فاإنِّ  �لي�ضي،  �لنزر  �إلَّ  و�لكتب  �ملناهج  من  ر  �أتذكَّ ل  وبينما  يحّب.  ول 

و�ملعلِّمني  �ملعلِّمات  من  عة  �مل�ضجِّ ة 
َّ
�ل�ضخ�ضي و�ملو�قَف  �لكلماِت  ر  �أتذكَّ

 
َ
ن�ضع �ألَّ  لدينا  �لتعليم  �أ�ضلوب  يف  نحتاج  كم  �لكتاب.  حدود   

َ
خارج

ة يف ت�ضكيل �لأجيال، 
َّ
حدَة �لأ�ضا�ضي

َ
�لو �أن يكوَن  �لهام�ش ما ميكُن  على 

وت�ضييق  �لعلمة  ُع�ضر  على  باملحا�ضبة  حمكومًة  �إليهم  نظرتنا  تكون  و�ألَّ 

تفكيهم بحجم �لكتاب؛ فعقول �لطلبة وطاقتهم �أكرب من ذلك. علينا �أن 

.
ّ

�لوهمي باملعدل  يبهرونا  �أن  قبل  ناجحًة   
َ

مناذج بو�ضفهم  نقبَلهم 

ة 
َّ
م�ضوؤولي وهي  تن�ضئتنا،  يف   

ٌّ
�أ�ضا�ضي  

ٌ
َدور وخالتي  ي  لأمِّ كان  لة  �ملح�ضِّ يف 

ا؛ فكانت و�لدتي �ملر�ضد و�ملربِّي �لذي يتابع  ثقيلة ثقَل �حتياجات كلٍّ منَّ

على  �ضيطرت  �أنَّها  لها  ا  حقًّ ر  �أُقدِّ و�أنا  ة، 
َّ
و�خلارجي ة 

َّ
�لد�خلي �لبيت  �ضوؤون 

�أكمل وجه. ها على 
َ
َدور  

ْ
ت �أدَّ �أنَّها  و�أعتقد  عليها،  وتغلَّبت  �ل�ضعاب 

‘‘حبُّ الطفولة’’...هل سيكبر؟

ة طون من جديد، وذلك بعد مرور �ضتِّ �ضنو�ت  ام و��ضتيَقَظْت ق�ضَّ
َّ
ت �لأي

َّ
مر

ل يف �ضاحة �لبيت يف بيت جال. كنُت نائمة بعد �لغد�ء، �أو  منذ �للقاء �لأوَّ

�لتي  �أبي، جاءت زوجة خايل  تعلَّمُتها من  ‘‘�لَقيلولة’’ وهي عادٌة  ى 
َّ
ُي�ضم ما 

�جلميع   
َ
و�أبهر �لتوجيهي،  يف  جنح  �أنَّه  و�أخربْتني  بطون،  قر�بٍة  �ضلُة  تربُطها 

 بقدر 
ِّ

ني بالتح�ضيل �لأكادميي ب �ملهتمِّ بنتيجة 96%، لأنَّه مل يكن من �لطلَّ
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ه �أده�ضا �جلميع. فرحُت له دون 
َ
ه وت�ضميم

َ
ة، غي �أنَّ ذكاء

َّ
ي �هتمامه بيوله �لفنِّ

 �لو�ضيم �لذي جمَعْتني به لقاء�ت خاطفة حني 
َّ

رت ذ�ك �ل�ضاب �ضّك، وتذكَّ

نا مل نتكلَّم منذ لعبة �لكرة تلك. كان ياأتي �إىل �لأردّن، لكنَّ

ة 
َّ
�جلن�ضي يحمل  كونه  �لأف�ضل  �خليار  وهو  �لأردّن،  �إىل  �لقدوم   طون 

َ
ر
َّ
قر

 �
ً
م�ضي جزء

ُ
ًد�، حيث كان ياأتي كلَّ �ضيف لي

ِّ
ة، ويعرف �لردنَّ جي

َّ
�لأردني

ة يف مادبا عند �أقاربه. ومع �أنَّه ح�ضل على منحة لدر��ضة 
َّ
من عطلته �ل�ضيفي

ها  ة، فقد رف�ضَ
َّ
قه، كونه كان يدر�ش يف مدر�ضة �أملاني

ُّ
�لطبِّ يف �أملانيا ب�ضبب تفو

باحرت�ف  حلمه  عن  يتخلَّى  �أن  ِرْد  يُ مل  لأنَّه  �لأردنِّ  يف  �لدر��ضة  ل  وف�ضَّ

حوُل دون حتقيق هذ� �حللم.
َ
�لغناء، ولأنَّ �ضفره �إىل �أوروپا قد ي

 هنا �لإ�ضادة بَدور �أهل طون و�نفتاحهم على فكرة طون للغناء، 
ِّ
من �ملهم

ة �لنجاح 
َّ
حتَّى �إنَّ طون كان قد طلب من و�لَديه بعد جناحه �أن تكوَن هدي

لها يف  و�ضجَّ ذلك،  على  �أهله  و�فَق  وقد  كتبها،  قد  كان  �أغنيًة  َل  ي�ضجِّ �أن 

ل 
َّ
�أحد �ل�ضتوديوهات يف فل�ضطني، وقد �أدمنُت �ضماَعها بعَدما �ضمعُتها �أو

ة تطمنيني عن 
َّ
ة: ‘‘علَّقتيني من نظرة ما بيخطر ببالك...حتكي معي مر

َّ
مر

ها يل(.
ْ
حالك’’ )ل! مل يكتب

�فِتعال  من  و�لإكثار  �لإعجاب،  ة  ق�ضَّ وبد�أت  و�لتقينا،  ان 
َّ
عم �إىل  َقِدَم 

عن  ا  منَّ �أيٌّ   
ْ
يف�ضح مل  ولكن  بع�ًضا،  نا  بع�ضُ لرنى  و�لزيار�ت  �ملنا�ضبات 

مكنونات قلبه للآخر. �أخربن عن طموحه بالغناء، و�ضحكنا بكلِّ �ضر�حة 

 يف �لأردنِّ وقت ذ�ك �ضعيًفا من خمتلِف 
ُّ

ي على حلمه! فقد كاَن �ملجال �لفنِّ
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ي �لإبد�ع و�ملو�ضيقا، وكان  ٌّ يُغذِّ
�لنو�حي، ومل يكن هناك جنوم ودم �ضبابي

�ل�ضائد، ف�ضًل  ار 
َّ
�لتي ي مع 

َّ
ة و�ل�ض

َّ
�لوطني يقت�ضر �لأمر على طرح �لأغان 

 �لنا�ش ل يعطون 
َ
�ش �ضناعة �لنجم. و�ل�ضائُد �أنَّ معظم

ُ
عن �فتقارنا �إىل �أُ�ض

�أو على  ا، 
ًّ
ي دَعموهم مادِّ

َ
ي �أن  مون عليهم بدل من  انني قيمَتهم، ويتهكَّ �لفنَّ

اتهم.
َّ
�أن يرفعو� معنوي �لأقلِّ 

، ومل 
ّ

ي ُف �إىل �أ�ضخا�ش يعملون يف �لو�ضط �لفنِّ
َّ
�ش طريَقه ويتعر

َّ
بد�أ طون يتلم

’’، وطرَق 
ّ

‘‘برتوح وتغيب علي به  ة  �أغنية خا�ضَّ �ألََّف  مي�ِش وقٌت طويٌل حتَّى 

�َش 
َ
ها �أي�ًضا على طريقة �لڤيديو كليپ لُتعر

َ
ر
َّ
كلَّ �لأبو�ب لت�ضجيلها، بل �ضو

يكن  مل  حيث  ان،  �لفنَّ لنت�ضار  ا 
ً
�أ�ضا�ض تعدُّ  �لتي  ة، 

َّ
�لغنائي �لقنو�ت  على 

 ومقد�ٌم وقويُّ �لعزمية، 
ٌ
‘‘�ليوتيوب’’ موجوًد� يف ذلك �لوقت. �إنَّ طون جريء

ه �أحٌد يف �لبد�ية، وتلك �ضفاٌت �أُِكنُّ لها كلَّ �لحرت�م يف قلبي.
ْ
ومل يدَعم

�لأ�ضعب  ‘‘�لتوجيهي’’  مرحلة  بد�أُت  قد  وكنُت  �لأغنية  طرح  بعد  ز�رنا 

له، وقال يل  �أغنية  ل 
َّ
�أو باإطلق  باحلما�ش  . كان ملآنًا 

ّ
�لتعليمي نظامنا  يف 

ر �لدنيا’’ و�أنا م�ضتعجبٌة يف د�خلي: ‘‘كيف له �أن 
ِّ

باحلرف: ‘‘�دعيلي تك�ض

ينجح من �أغنية؟’’ كان �إمياننا بالفنِّ يف �لأردنِّ �ضبه معدوم. علمت بعدها 

ن حينذ�ك، 
َّ
ِرْد �أن يخربن ب�ضاعره و�إعجابه بي �لذي كان قد تكو �أنَّه مل يُ

با�ضرت�ق  مكَتِفيا  ه، 
َ
م�ضاعر  

َ
وكتم منزلنا،  �إىل  زيار�ته  تكر�ر  ر 

ِّ
يف�ض ما  وهو 

�لنظر�ت نحوي. مل يكْن يريُد ت�ضوي�ضي كون كنُت يف مرحلة �لتوجيهي، 

 �أنَّ تلك �ل�ضنة كانت �لأجمل يف حياتي.
َ
غي �أنِّ �أذُكر
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ل  �ضكِّ
ُ
ْف قليًل عند عام 2004م. مل �أعلم �أنَّ در��ضة ما �أرغب فيه �ضي َفلأَتوقَّ

قة 
ِّ
ا )حيث كنُت �أي�ًضا متفو

ً
ي ل حتدِّ  �ضكَّ

ِّ
�ش �لأدبي متعة، فاختياري للتخ�ضُّ

 
ً
�َش هم �لأقلُّ ذكاء  هذ� �لتخ�ضُّ

ُ
ا �أنَّ َمن يختار

ً
ة(؛ �إذ كان �ضائع

َّ
يف �ملو�دِّ �لعلمي

�لقر�ر�ت �لتي مل  ل 
َّ
�أو �أحد  . كان هذ� 

ّ
�أو قدرة على �لتح�ضيل �لأكادميي

ْق و�لدي، وبرهْنُت به �أنِّ خمتلفٌة يف �ختيار�تي! كانت متعة �لتوجيهي 
ُ
َتر

 ي�ضعب حتقيقه يف عر�ك �حلياة؛ 
ٌ
تكمن يف وجود هدف و��ضح، و�لهدف �أمر

قنا يف معناها لر�أينا �أنَّ 
َّ
فكلمة هدف �ضهلة �أو حتَّى م�ضتهلكة، لكْن لو تعم

هناك هدف،  كان  و�إن  و��ضًحا حلياتهم.  هدًفا  ميلكون  �لنا�ش ل  من   �
ً
كثي

فتحقيقه لي�ش بالأمر �ل�ضهل، وهكذ� يهيمون على وجوهم بحًثا عنه. فكم 

ا �أنَّنا نريدها. ا نبحث عن �أموٍر ظننَّ من �أهد�ٍف �أ�ضعناها بينما كنَّ

 متعة، هو ذ�ك �لهاتف �لأحمر نوع ‘‘نوكيا’’، و�لذي كان �ضلة 
َ
وما ز�د �لأمر

�ملكاملات  �أو  ة 
َّ
ي �لن�ضِّ �لر�ضائل  فكانت  طون،  وبني  بيني  ة 

َّ
�لعذري �لتو��ضل 

ًة على وجهي، فبد�أت علقتنا بر�ضائَل وحمادثاٍت كانت 
َّ
 �بت�ضامًة �ضقي

ُ
تر�ضم

ح 
َّ
ا لأنَّها مل تكن و��ضحة. �أرى �أنَّ �لإعجاب �لذي مل ُي�ضر ل يومي ربَّ

ِّ
جتم

عنه هو �أجمل �ملر�حل )على �لأقلِّ عندي(. كان هناك وقٌت يف �لنهار يف 

ة �لرتابة، وهو �نتظاري لبثِّ �أغنية طون، و�لتي  �أثناء �لدر��ضة �ململَّة يك�ضر حدَّ

ات   �ملحطَّ
ِّ
ة ‘‘ميلودي’’ �لتي كانت من �أ�ضهر و�أهم كان قد �أطلقها على حمطَّ

 �
ً
ر توتُّ بالتوتُّر يف د�خلي، وكان   

ُ
�أ�ضعر بينما  �أتابُعها  انني، وكنت  �لفنَّ لنت�ضار 

ا بفرح و�ضعور جميل. كانت تلك بد�ية طون �لذي نعرفه �ليوم.
ً
م�ضحوب
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�نتظرت   .� فرحُت جدًّ وقد  ل %94،  �لتوجيهي وح�ضلُت على معدَّ �نتهى 

ل �ضدفٍة بعد �لنتائج عاتبته. 
َّ
ْتنا �أو

َ
ع

َ
ه مل يتَّ�ضل! وعندما َجم �لتهنئة منه، لكنَّ

م�ضرتًكا  حديًثا  هناك  �أنَّ  �هتمامي  بقدر  لذلك  غ 
ِّ
م�ضو بوجود   

َّ
�أهتم ومل 

وبد�أت ولدة �ضيء جديد.  �لأحد�ث  ت�ضارعت  باأ�ضابيع  وبعدها  ُعنا. 
َ
يجم

�ضعرُت  �لقاعة،  دخويل  وعند  �ضديقاتي،  لإحدى  زفاٍف  دعوَة  يُت  تلقَّ

ًطا  ا خمطَّ
ًّ
�ضيفي ف�ضتانًا  مرتدية  كنُت  �لكربى.  فرحتي  هو  �لعر�ش  هذ�  �أنَّ 

من  وطويل  �لأمام  من   
ٌ
ق�ضي ة 

َّ
ع�ضري ٍة  بَق�ضَّ و�لأ�ضفر،  �لأ�ضود  باللوننَي 

�ضعري  ة  ق�ضَّ كانت  �إْن  �أدري  ل  زة، 
َّ
ممي باأنَّني  حينها  �أ�ضعر  كنُت  �خللف. 

ة  ى َق�ضَّ
َّ
بعد �لتوجيهي هي �لتي منَحْتني هذ� �ل�ضعور، و�لتي كانت ت�ضم

ز بنح �ل�ضعر كثافة، مع ‘‘تنفي�ضه’’ بامل�ضط لزيادة حجمه، 
َّ
‘‘�لأ�ضد’’ �لتي تتمي

ا  ’’، �أو ربَّ
ّ

ة ‘‘فال خي علي ا كانت تلك �لَق�ضَّ ت �ل�ضعر عليه. ربَّ
ِّ
ع مثب �ضْ َ

وو

حينها   
ُ
�أ�ضعر كنُت  �أنِّ   

ُّ
�ملهم حينها.  بي  طون  باإعجاب  رن  تذكِّ كانت 

وجمايل.  �أنوثتي  بكامل 

يُت ر�ضالًة على ذ�ك  بينما كنُت يف �حلفل، �أتت حلظة لن �أن�ضاها حني تلقَّ

وعلى   
ّ

وعلي ك 
ِّ
بحب �أنا  ‘‘��ضمعي،  فيها:  وجاء  �لأحمر،  �ملحمول  �لهاتف 

 طون 
َ
زة، وها قد باح

َّ
 يخربن باأنَّها حلظتي �ملمي

ٌ
�أعد�ئي’’. وكان هناك �ضعور

� ب�ضاعره نحوي بعد مرور �ضنة على �ضد�قتنا. قالها باحلرف، فوقفُت يف 
ً
�أخي

منت�ضف �لقاعة مع �ضديقتي �ضلوى �لتي ر�فقتني �إىل �حلفل، وبد�أنا ن�ضيح 

للحركة  و�نتظاري  بيننا،  �لإعجاب  ق�ض�َش  �أ�ضاركها  كنُت  لأنِّ  فرحَتني 
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ا  �لأوىل منه. �أ�ضتاق �إىل ‘‘د�نا’’ تلك �لتي كان �ضوتها وجنونها ميلأ �ملكان. ربَّ

 وي�ضغر ذلك �لطفل يف د�خلنا.
َ
ا ُفِر�َش علينا �أن نكرب ل �أز�ُل كذلك، �أو ربَّ

ما زلت �أذكر تلك �لفرحة بالتف�ضيل، و�أح�ضبها من �أجمل حلظات �لفرح 

ا 
ً
ر د�ئم و�أنقاها. كان هذ� �ل�ضيف 2004م من �أجمل �ضنو�ت عمري. �أتذكَّ

فرحَته �لتي كانت خمتلفًة وخاليًة من هموم �حلياة، فبد� �أنَّ �حلياَة كانت 

ات مل منلك 
َّ
ب بنا من �أو�ضع �أبو�بها. يف هذ� �لعمر قبل بلوغ �لع�ضريني ترحِّ

منها  قنا  حقَّ قد  نكن  ومل  �لأحلم،  وملحاِت  �لطموح  �أطياِف  �ضوى  �ضيًئا 

 ير�وُدن.
َ
ا �أ�ضعَد با ل يُقا�ش. ملاذ�؟ �ضوؤ�ل ما برح �ضيًئا، غي �أنَّنا كنَّ

ا يُجمع عليها �لب�ضر:   بعد هذ� �لعرت�ف حالٌة غريبة عندي- حالة ربَّ
ْ

بد�أت

�أنَّنا نهوى �لأ�ضياء �لتي ل منلكها، وعندما منلكها نفقد �لرغبَة فيها و�ل�ضعور 

 فيها طون بكنونات م�ضاعره نحوي 
َ
بقيمتها. كانت تلك �لر�ضالة �لتي باح

اها؛ فبعد هذ� �لعرت�ف كان عيد ميلدي 
َّ
�إي ة ومنَحني 

َّ
ه �لقو

َ
هي ما �ضلب

طون  ومعهنَّ  �ضديقاتي  من  بع�ًضا  د�رين  �أختي  فدعت  �لأبو�ب،  على 

ين ��ضتغلَّ �لفر�ضة )وهو بارٌع يف 
ِّ
و�ضقيقه �أ�ضامة. وكون طون �أحد �ملدعو

�ش للحتفال،  �ملخ�ضَّ �ملكان  �إىل  ا 
ً
مع نذهَب  �أن  يودُّ  باأنَّه  و�أخربن  ذلك( 

�إىل  فجاء  يوَمني.  قبل  �أر�ضَلها  �لتي  ‘‘�مل�ضج’’  حول  للنقا�ش  فر�ضة  وهي 

ا قبل �لذهاب �إىل عيد �مليلد. كنُت بجانبه بابت�ضامتي 
ً
�ملنزل وجل�ضنا مع

 ،
َّ

�لنظر يف عيني ن من  بالكاد متكَّ �أنَّه  �إليه، غي  ناظرًة  �مل�ضاك�ضة  ة  �ملت�ضَتِفزَّ

َتني، وتكلَّم  فبد� تائًها ما بني �خلجل وقلَّة �حليلة، حتَّى �إنَّ �ضفَتيه كانتا جافَّ
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ب�ضوت منخف�ش مت�ضائًل: ‘‘�ضو د�نا’’، فاأجبته ‘‘�ضو على �ضو؟’’ وبعد مماطلة 

ر يف �لردِّ  ام �لقليلة �ملا�ضية �أفكِّ
َّ
م�ضطنعة لبدء �حلو�ر؛ وبعد �أن �أم�ضيُت �لأي

ة 
َّ

ة زغية، وما بقتنع ببد�أ �مل�ضاحبة. ل�ض
َّ

ة: ‘‘�أنا ل�ض
َّ
�ملنا�ضب، قلُت له بعقلني

ي  اتنا زغار، و�أي �إ�ضي بدِّ
َّ

ما بديت حياتي ول �ضفت �إ�ضي، يعني طون ل�ض

ي و�أكيد هاد مو وقته’’. وهكذ� بد�  �أدخل فيه رح يكون هدفه �لرتباط �جلدِّ

ا �أنَّ جو�بي هو �لرف�ش- رف�ُش بدء �أيِّ �ضيء.
ًّ
جلي

ّد، و�ضاألني �إْن كان 
َّ
ر ملمح �ل�ضعف وخيبة �لأمل على وجهه بعد هذ� �لر �أتذكَّ

يف حياتي �ضخ�ٌش �آخر. ماطلُت باجلو�ب للتَّلُعِب باأع�ضابه �أكرث، وو��ضلُت 

حَك و‘‘�لدلع’’؛ لأنِّ مل �أدرْك مر�رَة �للحظة له، وقد ذقُتها ذ�تها يف ما  �ل�ضَّ

 يف حياتي. 
ُ
بعد. بعدها خ�ضعُت للإجابة باأْن لي�ش هناك �ضخ�ٌش �آخر

وما منحني �لثقة بقر�ري هو �أنَّ طون ر�ح يعي�ُش حاَل �لعا�ضِق �لذي �أنهَكه 

ًد�. كان   �إليه جمدَّ
َ

�ل�ضّد، ومل ميلك �لثقة بنف�ضه حينها �أنِّ ميكن �أن �أجنِذب

و�ثقًة  جعَلني  بل  هذ�،  يعجبني  مل  ويلِحُقني،  �جلل�ضات  يف  بي  ُق  يحدِّ

�أنَّه  غي  يتزعزع،  به  �إعجابي   
َ
ور�ح �ملنا�ضَب،  �ل�ضخ�َش  لي�ش  �أنَّه  بقر�ري 

رة عندما �أر�ه، ول تز�ل هذه �لفرحُة 
َّ

ا فرحٌة غي مف�ض
ً
كانت يف د�خلي د�ئم

حا�ضرًة �إىل يومنا هذ�.

امي كل ولدنة...’’ 
َّ
ن...لو ع�ضتا لو مية �ضني...�أي ‘‘من دونك �ضو بت�ضوى �لدِّ

ام، وكتبها و�ضارت 
َّ
اها يف تلك �لأي

َّ
َفها يل، و�أهد�ن �إي �أوىل �لكلمات �لتي �ألَّ

ع، �تَّخَذ طون  ا من �ل�ضدِّ و�لتمنُّ
ً
�أغنية م�ضهورًة لحًقا. وبعد مرور �ضنة تقريب
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ففي  يوًما!  ذ�تها  �مل�ضاعر  �ضاأبادُله  باأنِّ  �لأمل  فقَد  �أن  بعد  بالبتعاد  قر�ره 

 بيني وبني نف�ضي 
ِّ

اهه و�لعرت�ف �ل�ضمني �لوقت �لذي بد�أت به باحلنني �جتِّ

� �ضهًل. 
ً
ة ، مل يكن �لعرت�ف �أمر  خا�ضَّ

َ
�أنِّ �أكنُّ له م�ضاعر

رُت فيها �إخباره بالأمر، و�ضَلتني ر�ضالٌة منه 
َّ
ام �لتي قر

َّ
ويف �ضباح �أحد �لأي

َجه. وحمَلْت تلك �لر�ضالة  على ذلك �لهاتف ‘‘�لأحمر’’ �لذي بد�أ يفقد توهُّ

َب يل ذ�ك 
َّ
كلًما خمتلًفا عن كلم �حلبِّ و�لَغَزل �لذي �عتدُته منه، و�ضب

َف �إىل �إحدى �لفتيات، و�ضار 
َّ
ِت �لر�ضالُة �أنَّه تعر

َ
�لكلُم حزنًا ل�ضنو�ت. ذكر

ما بعدما كنُت 
َّ
بة بها. وقال ما كنُت �أخ�ضى �ضماعه، ل �ضي

َّ
على علقة مقر

�إنِت  ‘‘د�نا،  ًد� 
ِّ
جي �لر�ضالة  تلك  كلمات  ر  �أتذكَّ بعيد.  من  �أخباره  ى  �أتق�ضَّ

زة بالن�ضبة �إيل، ب�ش �ضكله ما 
َّ
�ضخ�ش عزيز كتي على قلبي، ورح ت�ضلِّي ممي

فت على بنت كتي منيحة بتحبني، وم�ضتعدة تعمل كل 
َّ
ا. �أنا تعر يف �أمل بينَّ

�ضي ع�ضان، �هلل يوفقك’’. �ضمعت �لعديد من �لأحاديث �أنَّه على علقة 

حُت 
ُ
 حقيقًة جارحة، فر

َ
�أن ي�ضي �أح�ض�ضُت بالأمر قبل  باإحد�هّن. وهكذ� 

ه بالنهيار.
َ
�أبكي بُحرقة حلظَة قر�ءِة هذه �لكلمات، وكانت حالتي �أ�ضب

�أنَّه مل يُكْن فعًل قد بد�أ تلك �لعلقة، وكانت ر�ضالُته هي  علمُت لحًقا 

اأكيد مل   ب�ضاعري، �إْن كان هناك �أيُّ م�ضاعر. وبالتَّ
َ
فر�ضتي �لأخية لأبوح

نت �آخر 
َّ
�أعرتْف ب�ضيء، وكان �حلفاظ على كر�متي هو جلَّ �هتمامي. ت�ضم

ر�ضالة بعثتها �إليه: ‘‘�هلل يوفقك، �إنت بت�ضتاهل بنت �أح�ضن منِّي’’.


