لماذا هذا الكتاب؟
نعي يف الغالب �أ َّننا ‘‘على الئحة االنتظار’’ً � ،
أطفال
من�ضي حيا َتنا دون �أن َ
تظهر يف
كبارا ،الئحة انتظار حتتمل العديد من
ك َّنا �أم ً
امل�سميات ،وهي ُ
َّ
تقريبا :يف املدر�سة ننتظر اجلامعة ،ومن اجلامعة يبد�أ
كلِّ مرحلة من عمرنا ً
غي جمرى حياتنا.
التخرج والعمل ،ننتظر ً
خربا من بعيد ،علَّه ُي ِّ ُ
دائما ً
انتظار ُّ
ننتظر لفت ًة من ٍ
حبيب �أو كلم َة �شك ٍر من قريب� ،أو ترقي ًة يف العمل �أو
َّربا ُ
ج�سديا .ذلك االنتظار
روحيا كان �أم
�أو�ضا ًعا
ًّ
معي�شي ًة �أف�ضل ،ننتظر ً
�شفاء ًّ
َّ
ِ
هو ما يجعلُ
حلظات �سعاد ِتنا متوقِّف ًة ،فنن�سى �أحيانًا �أن نعي�ش ،ونن�سى �أن
حمدقني فقط يف الئحة االنتظار!
بالرحلة ِّ
ن�ستمتع ِّ
ٍ
معجزات ما
اخلرب ال�سعيد هو � َّأن ‘‘على الئحة االنتظار’’ هناك
غري � َّأن َ
زالت حتدث!
�شخ�صيا؛ فكلُّ يوم ن�سمع عن
انت�صارا
مل �أوث ِّْق يف هذا الكتاب جترِب ًة �أو
ً
ًّ
ٍ
الق�صة
أهم و�أق�سى َه ًول ،بل كانت َّ
ت�سمعوا هذه َّ
لدي رغب ٌة �أن َ
ق�ص�ص � َّ
أتوا�صلَ معكم ،لي�س من خلف
حمكي ًة م ِّني بكلماتي ،لعلَّها طريق ٌة �أخرى ل َ
َّ
ِ
جتملْنا يبقى َ
آخر
للكلمات َر ٌ
حم�سنات لل�صورة؛ فمهما َّ
ال�شا�شة �أو بوجود ِّ
ونق � ُ
بعيد عن هذا العامل ،لعلَّها ت�صلُ دون ا�س ِت ٍ
مقد ٍ
مات اع َت ُدت ر�ؤيتي
ئذان �أو ِّ
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النهائية.
بها ،فت�أتيكم
طبيعي ًة دون مكياج �أو مل�سات التح�ضريات َّ
�صباحي ًة َّ
َّ
ففقد ابت�سام َته �شي ًئا ف�شي ًئا ،ملن متلأ
ملن كان على و�شك اال�ست�سالم َ
دائما �أف�ضل منه ،و�أكرث
حلمه ،ملن يرى الآخرين ً
قلبه لعدم حتقيقه َ
احل�سرة َ
وا�ستقرارا منه ،لغري القنوعني يف احلياةَّ ،ممنِ اعتادوا لَو َم
وجناحا
�سعاد ًة ً
ً
الأفراد واحلكومات واحلظوظ قبل �أن يلوموا �أنف�سهم ،ملن يعي�شون احلياة
ذاتها ع�شرات ال�سنني ،ملن ال يريدون �أن ي�س َتيقظوا مكذِّ بني الع�صافري التي
خربهم ب�أ َّنه يوم جديد ،ملن َّفكر يف االنتحار ومل يجر�ؤ ،ملن بكى
تغر ُد ل ُت َ
ِّ
غاليا� -أقول لكلِّ ه�ؤالء
ُبحرقة لأ َّنه َ
فقد لذَّ َة � ِّأي �شيء يف حياته ،ملن فقد ً
نعي�شه
ت�شجعوا؛ فما ُ
� ِّإن � ُ
أردت �أن �أوث َِّق حقيق ًة واحدة يف هذا الكتابَّ :
اخلري الآن ،واح�صدوه يف ال�سماء؛ فهي احلياة
لي�س كلَّ احلقيقة .ا�ص َنعوا َ
احلقيقية التي �سنلتقي فيها يو ًما �إذا اج َت َم ْعنا على الإميانُ � .
أقول لكم جمي ًعا
َّ
ٍ
يريد �أن
يحب كلَّ واحد منكم بخطاياه و�آثامه ،واهلل ُ
حبكم� ،أجل ُّ
� َّإن اهلل ُي ُّ
و�سي�سل �إليكم ما يفرحكم (مهما كانت الأحوال التي
يراكم َفرِحنيُ ،
ُّمترون بها الآن).
� َّإن �أك َرث ما ُي ِ
العربية ،و�آمل � َّأل ُي�ص َّن َف هذا
�ضج ُرنا هو ال َّت ُ
نظري يف جم َت َمعا ِتنا َّ
يو�ض ُع
الكتاب على �أ َّنه جمموع ٌة من ال�سطور اجلوفاء بال قيمةُ ،فيمى �أو َ
الرف وتعلو الغبار غالفه!
على ِّ
�صحيح ،و َه َربًا َّمما هو
عما هو
ٌ
تنظريا ،و� َأ�ض ْعنا حيا َتنا بح ًثا َّ
َ�ش ِب ْعنا ،نحن العربً ،
حرم ،ف�آمل �أن يكونَ
حمرم .مل َ
نوج ْد على هذه الأر�ض ِّ
لنحرم �أو ُن َ
خط�أ �أو َّ
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عمليا نرى به �أخطاءنا بال َّنظر �إىل
هذا الكتاب بعي ًدا عن هذا القالب ،ويكونَ ًّ
م�شاعري ،مع �إ�سقاط تلك الأخطاء على حياتنا مبواقفها وتقلُّبات م�شاعرها.
نعما كثرية! �أنا �أم ِّثلُ ما هو
ما ُ
ع�شت يو ًما يف ٍ
حرم ً
عاجي ،غري � ِّأن مل �أُ َ
برج ّ
متو�سط يف الطَّ بق ِة ِّ
والطباع اجلمال والذكاء؛ ف�أنا ابن ُة احلارة ،وال�سفر �ساعات
ِّ
تفرح بحلول العيد،
طويلة ِّ
باحلد الأدنى من و�سائل الراحة� .أنا ابنة بب�ساطة ُ
هدي َتها التي حلمت بها.
وحتزن �إذا مل ت َنلْ َّ
ٍ
ل�شخ�ص واحد ،يتل َّقى منه احلاف َز
ب�صي�ص نو ٍر و�أملٌ  ،لو
لعلَّ هذا الكتاب هو ُ
إمكاني ِات �شخ�ص.
ُليدركَ � َّأن احليا َة ال تقف عند حدود و�ضع �صعب �أو � َّ
تغي �أحوايل،
لعلَّه حاف ٌز لنتخلَّى عن فكر ٍة �سائد ٍة ً
كثرياِّ � :أن �س� َّ
أتغيعند ُّ
تتغي جمريات الأمور
فبتغينا من الداخل َّ
غري � َّأن العك�س هو ال�صواب؛ ُّ
نحو نهر َّفي ٍ
ا�ض من الربكات التي �أُن ِع َم علينا بها دون ا�س ِتحقاق.
نهاب االقرتاب
فكثريا ما ُ
هذا الكتاب هو دعوة لالقرتاب �أكرث نحو ما نريد؛ ً
�سئم ِت االنتظار! لي�س هناك ثبات ،ال
من �أحالمنا،
َ
فتهرب م َّنا لأ َّنها َ
ِلل ِ
ثبات ِل ْل َف�شل �أو النجاح � َّإل
للحزن ،كما لي�س هناك ٌ
َحظات الفرح وال ُ
�إذا � َأر ْدنا ذلك.
أي�ضا �أن �أُ ِبح َر بانتقا ِد نف�سي قبل ِ
بال�ضعفات
أردت � ً
متجيدها لأقولَ �إ َّننا ملآنون َّ
� ُ
غدقُ علينا ال
الب�شر بعيدون عن الكمال ،وال ِّنعم التي ُت َ
والأخطاء؛ فنحن َ
قدر
لكن علينا ا�ستغاللها فح�سب على �أح�سن وجه.
ُ
ن�ستح ُّقهاَّ ،
حاولت َ
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الإمكان �أن �أتكلَّم عن ِ
أكون �صريح ًة مع نف�سي
ثغرات
�شخ�صيتي ،و�أن � َ
َّ
ومعكم ،لأ َّننا ُ
منطقي و ُيث ِقلَ
نحاول �أن َ
نكون ِّ
مثاليني يف الغالب ،وهذا غري ٍّ
كا َهلنا مبا لي�س لنا من طاقة الحتماله.
بكد وقطعوا �أ�شواطًا يف م�شوارهم،
أ�شخا�صا جنَحوا وعملوا ٍّ
يف كلِّ يوم �أقابلُ � ً
و�أنا ال � ُ
وجدت
أتخب ُط يف م�شواري و�أكافح مع نقاط �ضعفي .غري � ِّأن
ُ
أزال � َّ
أحتد َث ب�ش�أن ال ِّن َعم التي حباين بها اهلل قبل تنا ُو ِل
على الأقلِّ طريقة ل َّ
م�شكالتي ،وب�ش�أن جناحي قبل �إخفاقي؛ ُفو�صول � ِّأي �شخ�ص �إىل ِ
مق�صده
ال ي�أتي مبح�ض ال�صدفة ،بل تقو ُد كلُّ خطو ٍة �إىل �أخرى ،ولي�س علينا �سوى
البلد حيث نعي�ش �أم
�أن نن َه َ�ض خارج دوائر راحتنا (�سواء كانت البيت �أم َ
نظن �أ َّنها �أف�ضلُ ما ميكن احل�صول عليه).
مت�س ًكا براح ٍة ُّ
� َّأية دائرة ن�أبى تركَها ُّ
بع�ض التفا�صيل
ن�سبيا � ِّأن �أ�شاركُ كم َ
أ�شد ُد يف نهاية هذه ِّ
و� ِّ
املقدمة الطويلة ًّ
املهمة من حياتي ،لي�س ل ِّأن البطلة اخلارقة �أو ل َّأن امل�شكالت التي
واملراحل َّ
اع َرت�ضت يف حياتي هي الأكرب؛ فهناك ماليني املعذَّ بني الذين يف َت ِقدون �إىل
أهم مق ِّومات احليا ِة الب�سيطة ،ويعانون �أكرث بكثري ،وال ميلكون القدر َة على
� ِّ
� ِ
إي�صال َ�ص ِ
وت �أنينهم ح َّتى .هناك ماليني التائهني الذين ال يعرفون �أين
ي َّتجهون ،ف�أنا هنا ل َ
حيث ت�أتي املعونة ،ومن
أقول لكم ال َت ِفتوا �إىل ال�سماء ،من ُ
تن�سكب املعجزات ،مهما َ
طال مكوثكم ‘‘على الئحة االنتظار’’!
حيث
ُ
ُ
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الحب والعمل
البدايات في
ُ
ِّ
إلى ‘‘بيت جاال’’

ق�ص ٌة َّربا تكون مثل باقي
يف بلد ٍة �صغري ٍة َّ
مقد�سة ترتف ُع فيها الرتانيم ،بد�أت َّ
تغيب
الق�ص�ص ،غري � َّأن من التفا�صيل تولد احلكايات .كم من تفا�صيلَ ُ
عن �أذهاننا �سنوات ،لرتج َع وت�صن َع من ال�سطور حكاية ُتبكينا و ُتفرِحنا.
ال�صف
كنت يف ِّ
النهائية يف املدر�سة ملَّا ُ
جاءت والدتي مع بداية االمتحانات َّ
الغربية لزيارة
الرابع
االبتدائي ،و�أخربتنا عن خمطَّ ط الذهاب �إىل ال�ض َّفة َّ
ّ
ال�صيفية ،وكان ِ
املحدد ‘‘بيت جاال’’َ � .أخذَ نا
الأهل هناك يف العطلة
املق�صد َّ
َّ
احلما�س �أنا و�أختي الكربى دارين؛ ففكرة ال�سفر �إىل � ِّأي ٍ
مكان كانت
ُتفرحنا ,حا ُلنا ُ
احلما�سية
حال � ِّأي طفل َتني� .سيطرت والدتي على الأجواء
َّ
فحزنت ل ِّأن �س�أرجع �إىل
بجملة ‘‘ َّيل ادر�سوا ب�سرعة ع�شان نروح ب�سرعة’’ُ ،
كنت �أخ�شاها.
كتبي وجدول امتحاناتي التي ُ
كان هذا يف عام 1997م ،وبعد انق�ضاء فرتة االمتحاناتَّ ،اتهنا �إىل
أردن ،ومنه �إىل
ج�سر امللك ح�سني ،الذي يف�صل ما بني �ض َّف َتي نهر ال ّ
�سمعت عنها الكثري.
وكنت �أترقَّب هذه التجربة التي
ُ
الغربيةُ ،
ال�ض َّفة َّ
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الحظت �أ َّننا حظينا مبعاملة �أف�ضل من
لأ َّننا حا�صلون على ت�أ�شرية زيارة،
ُ
الفل�سطينية الذين ي�شهدون �أنوا ًعا خمتلفة من ِّ
الذل يف �أثناء
حاملي ال ُه َّوية
َّ
�سفرهم .و�صلنا �إىل هناك،
و�شعرت ب� َّأن ذلك املكان م�ألوف؛ فطبيعة الأردنِّ
ُ
املعماري.
الت�ضاري�س والطراز
حيث
حد بعيد من ُ
وفل�سطني قريب ٌة �إىل ٍّ
ّ
ُ
ال�سحر ما زال عال ًقا يف
انتا َبني يف �أثناء زيارتي �إىل فل�سطني احلبيبة ٌ
نوع من ِّ
بعدة �أ َّيام،
نف�سي؛ فتلك هي زيارتي الوحيدة ح َّتى اللحظة .بعد و�صولنا َّ
انطلقنا هناك يف جول ٍة ُزرنا فيها كني�سة املهد يف بيت حلم ،وكني�سة القيامة
وامل�سجد الأق�صى يف القد�س ،وتدف ُعك زيارة تلك الأماكن بطريق ٍة ال�شعور َّية
قد�سية الأجواء .الت َقطْنا هناك العديد من ال�صور ،و�أذكر
�إىل االنحناء �أمام َّ
وا�شتينا طواقي
� ِّأن
ُ
أخ�ضرَ ،
ارتديت يف �أثناء زيارة كني�سة القيامة ً
قمي�صا � َ
زئي ٌة ُتكمل �صورتنا وجترِبتنا
من ِّ
الق�ش ا ِّتقا ًء ِّ
حلر �شم�س ال�صيف ،وهي ُج َّ
جتولنا يف �سوق القد�س القدمية ،وزرنا �أي�ضً ا اجلانب املحتلّ .
�سي ًاحاَّ .
بو�صفنا َّ
املرات ،حاولنا �إدخال �أحد �أقاربنا دون ت�صريح كما هو مفرو�ض
ويف �إحدى َّ
الغربية لي�ستطي َع العبور �إىل اجلانب املحتلّ  .وقد
على َمن ي�سكن يف ال�ض َّفة َّ
جنحنا بذلك عندما جعلناه ُي�سك �أختي ال�صغرى ،ويتظا َه ُر بال َّلعب معها يف
�أثناء التفتي�ش ال�سريع للحافلة .وقد جنح الأمر وقتها؛ ففي عام 1997م كانت
إجراءات �أقلَّ تعقي ًدا ،حيث مل تكن ‘‘االنتفا�ضة
الأجوا ُء �أك َرث
ا�ستقرارا وال
ُ
ً
فاقية
تفجرت ُ
الثانية’’ قد َّ
جراء ‘‘ا ِّت َّ
بعد ،وك َّنا نعي�ش على بقايا ‘‘ال�سالم’’ َّ
عمار)
�أو�سلو’’ 1993م وعودة الزعيم
الفل�سطيني الراحل يا�سر عرفات (�أبو َّ
ِّ
وقيادات َّ
الفل�سطينية وبعدها توقيع ا ِّتفاقية
منظمة التحرير ،وت�أ�سي�س ال�سلطة
َّ
16

البدايات في الحب والعمل

تغيت احلال الآن
‘‘وادي عربة’’ مع الأردنّ  ،التي �سمحت لنا بر�ؤية فل�سطنيَّ .
كنت خائف ًة من مقابلة
أذكر قبل و�صويل �إىل هناك � ِّأن ُ
وباتت �أكرث تعقي ًداُ � .
لكن ما
إ�سرائيليني نتيج َة ما �سمع ُته عنهم من الأخبار ومن ق�ص�ص الكبارَّ ،
ال ِّ
�أثار ا�ستغرابي هو مدى تظا ُهرِهم باللُّطف ،و�إتقانهم هذا التظاهر �إتقانًا بال ًغا!
إ�سرائيلي� ،أد َه َ�شنا جمي ًعا مدى النظافة والرتتيب
عند دخولنا اجلانب ال
ّ
والنظام وجمال املناظر هناكَّ ،مما يجعل العني جتول وتتم َّتع ،فكيف للأر�ض
ت�شهد هذه الفجوة ال�شا�سعة يف الرتتيب والنظام واالهتمام
ذاتها �أن َ
باجلماليات؟ وقد علَّق �أحد امل�سافرين معنا حينها بال َقول‘‘ :لو �إ ْنها مع
َّ
ِ
العرب كان خربت زمان’’ ،ووافق اجلميع بروح َ
منك�سرة جلربوت االحتالل،
حم
يدافع � ٌ
أحد �أو ي�س َت�أ من تلك العبارة؛ حيث �إ َّننا نحن العرب مل نَ ِ
ومل ْ
جماليتها .وهكذا با َت ْت
هذه ال َ
أر�ض َّ
املقد�سة ،وال حافظنا عليها وال �أبرزنا َّ
رحم ر ِّبي.
دوني ًة �إىل �أنف�سنا ،وواق ُعنا
انهزاميا على الدوامَّ � ،إل َمن َ
ًّ
نظر ُتنا َّ
كان منزل �أقاربنا حيث �أقمنا يف بيت جاال ً
كثريا
منزل ب�سيطًا ال يختلف ً
لكن ما لفتني فيه هو وجود دكَّ ان
يف طريقة البناء عن البيوت يف ال ّ
أردنَّ ،
�صغري يف �ساحته ،وقد احتوى على �أنواع لذيذة من امل�أكوالت حلو ِة املذاق
أدمنت عليه
للمرة الأوىل ،ومنها الويفر اله�ش الذي � ُ
التي ُ
كنت �أتذ َّوقها َّ
أتعرف �إىل العائلة والأقارب،
يف تلك الإجازة .ومن اليوم الأ َّولُ ،
رحت � َّ
ولفتني طفل جذَّ اب وجريء ،كان نحيلَ البنية ذا �شع ٍر �أ�شقر داكن ب َق َّ�صة
�شع ٍر غريبة جعل َْت غُ َّر َته ِّ
جزءا من جبينه وعينه اليمنى ،فكان ُيزيحها
تغطي ً
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نتحدث �ضمن جمموع ٍة من الأقارب
عن وجهه بني احلني والآخر .بد�أنا َّ
الذي عرف ُتهم لل َّت ّو ،وهناك �أو�شى الأطفال برباءة خبيثة � َّأن ذلك الطفل
ُ
فطلبت منه الغناء متوقِّعة �أن يتم َّنع �أو يخجل ،غري � َّأن
ميلك �صو ًتا ً
جميلُ ،
فورا وبكلِّ حما�س!
أثار ده�شتي؛ �إذ مل يرت َّدد وراح يغ ِّني ً
ما جرى � َ
كم لف َتني عد ُم امتناعه عن الغناء وجر�أ ُته البالغة! � َّإن هذا الطفلَ يتم َّتع
ب�شيء َّمميز ،ح َّتى تعابري وجهه تفاعلت مع الأغنية ب�إتقان الفت �إذ قطَّ َب
راح �صوته يعلو يف
حاجبيه و�أغم�ض عي َنيه ،وبرزت ُعروقٌ يف رقبته عندما َ
َ
يخيم على تلك ال�ساحة التي اك َتظَّ ْت
املكان .وملَّا كان يغ ِّني ،كان
ُ
ال�صمت ِّ
بل ِ
اللبناين وائل
ال�صغار .وكانت الأغنية التي ر َّددها هي �أغنية الف َّنان
ِّ
َعب ِّ
يذكرها
كفوري�‘‘ :أنا رايح بكرا عاجلي�ش...اجت َّند بني رفائي’’ ،وهي �أغنية ُ
الثمانينيات.
جيدا جيل
ِّ
َّ
الطفولية.
وعلق يف ذاكرتي
لقد �أب َه َرين �أدا ُء ذلك الطفلَ ،
َّ
ً
وجميل َ
ً
وف�ضول حول ذلك
ترك يف نف�سي � ًأثرا ال ُيحى،
كان لقا ًء خاط ًفا
ٍ
�سنوات عديدة بعدها،
حا�ضرا على مدى
ال�شخ�ص ،وظلَّ هذا الف�ضول
ً
بحبي ِل َل ِ
عب كرة القدم لأُم�ضي وق ًتا �أك َرث ب�صحبته .وقد
ح َّتى � ِّإن تظا َه ُ
رت ِّ
�أم�ضَ ينا ٍ
�ساعات مثرية مع الأطفال الآخرين .غري �أنَّ تلك الأوقات ال�ساحرة
انتهت عندما نادته والدته‘‘ :طوين َّيل بدنا ُن�ض ّب �أغرا�ضنا .بكرا رايحني
عمان’’.
على َّ
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وهنا بد�أت َّربا �أوىل ال�صفعات اخلفيفة من احلياة؛ حيث خطَّ ط �أهل طوين
تركت كرة
عمان ،وهكذا عاك ََ�س ْتنا الأوقات! ُ
�أن ُي�ضوا �إجاز َة ال�صيف يف َّ
أحبها يو ًما ،وتركت معها فر�صة اال�ستمتاع ب�صحبته .وهكذا
القدم التي مل � َّ
اكت�شف ال ُ
لعب ْت فقط عندما كان طوين موجو ًدا .ومنذ تلك
َ
أطفال � َّأن دانا َ
خميلة الآخر ،وهو � ٌأمر َعلم ُته الح ًقا منه،
حا�ضرين � ُ
أحدنا يف ِّ
اللحظة ِ�ص ْرنا َ
واختب�أنا بني �أمور كثرية �سنتقا�سم حالو َة ا�ستك�شافها �ضمن ما حملَه
امل�ستقبل من جمهول.
َ
طفولتي تكره الوداع

يت �سنوات الطفولة يف حياتي يف مدينة الزرقاء م�سقط
كنت قد � َ
أم�ض ُ
ُ
جدتي لأ ِّمي ومعها خالتي ،حيث ُ
ا�ضط َّرت
ع�شت يف بيت َّ
ر�أ�سي .وقد ُ
ال�سعودية
والدتي �إىل العي�ش مع �أهلها يف الزرقاء ب�سبب عمل والدي يف
َّ
ال�سعودية،
أقلم على فكرة العي�ش يف
يف
َّ
الثمانينيات .ومع �أ َّننا حا َولْنا �أن نت� َ
َّ
لنكتفي
ف� َّإن �صعوب َة اال�ستقرار هناك جعلتنا نرتك والدي ونرجع �إىل الأردنِّ
َ
بر�ؤيته فقط مبا �أُتيح لنا من �إجازات.
ال�صف الرابع يف مدار�س الروم الكاثوليك.
كانت �سنوات الرو�ضة ح َّتى ِّ
أتقبلَ فكر َة الفراق عن
�صف الرو�ضة وق ًتا
وقد
واجهت يف ِّ
ُ
ً
ع�صيبا ل َّ
والدتي ،وهي م�شكلة جتلَّت يف العديد من املواقف الح ًقا� .أذكر � ِّأن مل
جربوا طرقًا �ش َّتى ل َأقبلَها ،وا�شرتوا الألعاب
� َّ
أتقبل الرو�ضة ،ح َّتى � َّإن �أهلي َّ
لكن دون جدوى.
يف حما َول ٍة منهم خلداعي عندما ُتهديني � َّإياها املع ِّلمةْ ،
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تنبعث من
أ�شم رائح َة الكعك الطازج باليان�سون التي ُ
لقد ُ
مبجرد �أن � َّ
كنت َّ
أ�شعر ب�أوجاع
‘‘خمبز جواد’’ الذي كان على مقربة من رو�ضتي ،ح َّتى �أبد�أ � ُ
يف بطني نتيج َة اخلوف من � ِّأن �س�أترك دائرة راحتي مع �أهلي ،و�أدخل
أ�سوار عا ٍمل ٍ
جديد ال �أعرفه.
� َ
ن�سبيا
خ�ضعت ُل�س َّنة احلياة وقتها ُم َب ًة،
وذهبت �إىل الرو�ضة .ت� ُ
ُ
ُ
أقلمت ًّ
تكن ُت ِ
عج ُبني .ومن املواقف الطريفة التي وق َعت
مع الفكرة ،لك َّنها مل ْ
قت �ساندويت�ش �إحدى
املرات يف وقت ‘‘الفر�صة’’ � ِّأن تذ َّو ُ
معي يف �إحدى َّ
طلبت من والدتي وخالتي
�صديقاتي ،و�أعجبني طعم اجلبنة ًّ
جدا ح َّتى � ِّإن ُ
�أن ُت ِ�ضرا يل مثلها .وبالفعل حا َولَتا جاهد َتني معرفة ا�سم هذه اجلبنة �أو
نوعها ،ومل َّ
أ�ستف�سر منها
رت �أن �
فقر ُ
تتمكنا من العثور عليها يف ُّ
َ
ال�سوقَّ .
عن نوع اجلبنة ،فقالت يل‘‘ :بابا بي�شتغل َّطيار ،وبجيب هاي اجلبنة من
ال�سعودية’’ .كانت منتجا ُتنا يف تلك الفرتة حمدود ًة قبل انفتاحنا على
َّ
فاقيات
الأ�سواق
التجارية ،كان احللُّ
َّ
اخلارجية .وجت ُّنبا للبحث يف اال ِّت َّ
َّ
املقرتح �أن نتبادل ‘‘ال�سندويت�شات’’!
أي�ضا من � َّأيام الرو�ضة عندما يكون والدي
من املواقف التي �أحملها معي � ً
أردن ،وكان ُي ِقلُّني �أحيانًا �إىل الرو�ضة ،ويغ ِّني يل عندما يراين
موجو ًدا يف ال ّ
جليا � ْأن ال رغب َة عندي يف
ال �أمت َّتع بالن�شاط
ال�صباحي� ،أو عندما يبدو ًّ
ّ
ال�صحة كيف بت�صري’’
الذَّ هاب �إىل الرو�ضة‘‘ :نام ِّبكري وقوم بكري و�شوف َّ
وكنت �أجا ِم ُله بابت�سامة ،و� ُ
أنزل ُمرغَم ًة
ال�سيارةُ ،
مع ‘‘التطبيل’’ على ِم َقود َّ
�صف الرو�ضة.
�إىل ِّ
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ال�ضيقة.
كان بيت َّ
جدتي يف الزرقاء يقع يف �إحدى ‘‘الزواريب’’ املنحدرة ِّ
أمريكية ال�ضخمة
ب�سيارته الكاپري�س ال َّ
لذا عندما كان يح�ضر والدي َّ
كنت
أركب معهُ ،
خمرية اللون ،كانت بالكاد ت َّت�سع للمرور عربها .وعندما � ُ
َّ
�أتباهى بها �أمام ‘‘�أوالد احلارة’’ الذين كانوا يرمقوننا بنظرات ا�ستغراب،
تتعر�ض
كنت � ُ
وكثريا ما ُ
�سيارة مثلها يف احلارةً .
كونهم مل يروا َّ
أقلق �أن َّ
أ�شياء
َ
ال�سيارة تعني يل � َ
للخ ْد ِ�ش نتيجة �ضيق ‘‘الزاروبة’’ .كانت تلك َّ
أهمها � َّأن والدي بجانبي ،و�أنا معه يف ٍ
وم�شاوير كلَّ يوم ،وك َّنا
زيارات
جميل ًة � ُّ
َ
وكنت �أع�شق �أناق َته
ُن�ضي �أوقا ًتا رائع ًة يف ال ّ
كنت متع ِّلق ًة بوالدي ُ
أردن .كم ُ
بكلِّ تفا�صليها� :ألوان بدالته ،ورائحة عطره ،وحنانه واهتمامه بي! ومن
ال�سيارة.
جمل ِة ما � ُ
أذكر �أ َّنه كان يحر�ص على ُوجود علبة ‘‘ َّ
ملب�س’’ فاخرة يف َّ
ِ
كنت �أ�ستمتع بكلِّ
تنتهي �إجازته ويحني
ُ
اللحظات التي جتمعنا م ًعا� ،إىل �أن َ
ال�سعودية.
وقت رجوعه �إىل
ُ
َّ
مثل �أ�شرتط عند عودتي من
فكنت ً
غريباُ ،
كان ارتباطي وتعلُّقي بالأ�شياء ً
املدر�سة �أن تكون والدتي بانتظاري يف مكان ِ
الرو�ضة ،وكان
وقوف حافل ِة َّ
نقطن يف �إحدى الزواريب املنحدرة،
�سيما �أ َّننا ك َّنا ُ
هذا � ًأمرا �شاقًّا نو ًعا ما ،ال َّ
ذكرت ،وزاد الأمر �صعوب ًة يف � َّأيام حملها ب�أخي ليث .وعندما مل �أكن
كما ُ
دائما �أحتفظ
كنت �أغ�ضب و�أعاتبها َّ
ب�شدةُ .
�أجدها يف انتظاريُ ،
كنت ً
�شعرت
نظرت �إليه ُ
مبنديل �أعطتني � َّإياه و�آخذه معي �إىل املدر�سة .وكلَّما ُ
أحبائي.
فكثريا ما ُ
�شعرت بعدم الأمان عند َ
بالأمان وك�أ َّنها معي؛ ً
مفارق ِة � َّ
انتقلنا الح ًقا �إىل ٍ
كنت يف
ال�سلط عندما ُ
منزل بناه والدي يف مدينة َّ
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�سن الثامنة ،و�سط اجلبال والطبيعة التي �أُغ ِر َم بها ،على عك�سي؛ ف�أنا
ِّ
أردت
عمان ،و�أميلُ
�أكره العي�ش بعي ًدا عن العا�صمة ،و� ُ
َ
االقرتاب من َّ
أ�شعر ب� ِّأن ُم َبعد ٌة عن
احليوية َّ
دائما �إىل َ
العي�ش يف املناطق َّ
بطبعي ً
لئل � َ
مواكبة ما يجري .هناك يف ال�سلط �أم�ضينا � َّأيام املدر�سة واجلامعة .ومع � َّأن
�سيما بعد �إجازة
املنطق َة جميل ٌة بطبيعتها ،ف� َّإن َ
هدوءها كان يزعجني ،ال َّ
ال�سعودية عند والدي .وكانت الإجازة ما بني
ال�صيف التي ك َّنا ُن�ضيها يف
َّ
العا�صمة الريا�ض حيث يعمل والدي وا ُخل َب ،وهي مدينة تقع يف حمافظة
عمي وعائل ُته الذين
ال�شرقية من
الدمام يف املنطقة
َّ
يقيم ِّ
َّ
ال�سعودية ،حيث ُ
َّ
قوية ،فكانوا على ُبعد �أربع �ساعات من الريا�ض� ،أي
جتمعنا بهم عالق ٌة َّ
املف�ضلة يف �أثناء ركوبي
ما يعادل نحو �أربع مئة كيلومرت ،وكانت لعبتي َّ
ال�سيارة يف رحلتنا �إىل اخلرب مراقبة الالفتات التي تو�ضح امل�سافة املتب ِّقية،
َّ
ف�أغم�ض عيني متل ِّهفة لأقر�أ الأرقام من حني �إىل �آخر .وحيث � ِّإن كنت
�أراها تقلُّ كيلوم ًرتا بعد الآخر ،فقد عنى ذلك �أ َّننا نقرتب �شي ًئا ف�شي ًئا
عائلية رائعة ،بعيدين عن
لن�صلَ �إىل بيت ِّ
عمي ،حيث ك َّنا من�ضي �أجواء َّ
هم �أو م�صد ِر تو ُّتر.
� ِّأي ٍّ
فربا
تتعجبون � َّأن �أجمل � َّأيام الطفولة هي تلك ما بني الريا�ض واخلربَّ ،
لعلَّكم َّ
أهم َّية بتا ًتا عندما نكون � ً
ؤوليات،
ال تكونُ للمكان � ِّ
أطفال بال هموم �أو م�س� َّ
أ�صد ْق يف طفولتي �أحد الكبار حني قال
فنتوقَّع القليل ونفرح ب�أقلَّ منه .مل � ِّ
أردت
يل‘‘ :خليكي زغرية �أح�سنلك’’ ،بل
ُ
ح�سبت �أ َّنه ال يف َقه �شي ًئا؛ ل ِّأن � ُ
أ�شد �إتقان.
�أن �أكرب و�أتقن دوري يف احلياة � َّ
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كبريا عن طبيعة
�أ َّما عن طبيعة احلياة يف ال�سعود َّية ،ف�أقول �إ َّنها خمتلف ٌة اختالفًا ً
�سيما من
احلياة يف بالد ال�شام؛ فهناك ت�شديد كبري فيما يتع َّلق باحلر َّيات ،وال َّ
االجتماعية.
االجتماعية حيث مل يكن االختالط جز ًءا من الرتكيبة
الناحية
َّ
َّ
�سيما الإناث،
كانت ال�شوارع تكاد تخلو من م�شاهد االختالط العا ّم ،وال َّ
ً
ف�ضل عن عامل اجل ِّو حيث كانت درجات احلرارة ت�صلُ �أحيانًا يف �أ َّيام ال�صيف
�إىل  50درجة مئو َّيةَّ ،مما يجعل نظام التكييف من � ِّأهم الأنظمة التي جتعل
احلياة على تلك الرقعة ممكن ًة و�صاحل ًة لل َعي�ش .فرتى احلياة مقت�صر ًة �أكرث على
الأماكن املغلقة يف املوالت التجار َّية واملطاعم .وح َّتى يف تلك الأماكن هناك
ٌ
خا�صة ‘‘للعوايل’’ (العائالت) و�آخر لل�شباب العازبني.
عزل ُ
وحتديد مداخلَ َّ
بات � ًأمرا
وعب �أنَّ الإدمان على ال�شراء واال�ستهالك َ
وجتع ُلك هذه الأمو ُر ت�س َت ُ
وم�سوغًا هناكً ،
ال�سيارات ،الأمر الذي
مفهو ًما َّ
ف�ضل عن َم ْنع املر�أة من قيادة َّ
ُتطا ِل ُب به جمموع ٌة من ال�سعود َّيات منذ ٍ
تقدم ملمو�س
لكن دون ُّ
وقت طويلْ ،
�إىل الآن .كان ينبغي لنا �أي�ضً ا ارتداء العباءة ال�سوداء وال�شال ،مع �أنَّ والدي
يحمل ‘‘�إقامة لغري امل�سلمني’’ كما هو مكتوب يف دفرت �إقامته .غري �أنَّ ذلك
نتعر ُ�ض للم�ساءلة
مل َيعنِ �إعفاءنا من التزام هذا الأمر .و� ْإن مل نف َعلْ  ،ك َّنا قد َّ
املحددات قد
من ‘‘هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر’’ ،هذه وغريها من ِّ
تكون ال�شيء الذي ميكن �أن يج َع ُلني ال �أمانع من وداع والدي وتركه وحي ًدا
يف تلك البالد ،والهرب اىل الأردن ملج�أي احلبيب.
ال َّ
�شك � ِّأن كنت بو�صفي طفلة بريئة -ال تفهم بعد �أمور الدين وملاذا يقوم
ه�ؤالء الرجال مبثل ذلك� -أ�شعر �أحيانًا ببع�ض املغ�ص يف معدتي لدى
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املطوعني’’ الذين كنت �أ�شعر ب�أ َّنهم يظ ُّنون ال�سو َء ح َّتى يف
ر�ؤيتي له�ؤالء ‘‘ ِّ
نرتدي
فتاة مل تظ َه ْر عليها مالمح الأنوثة بعد ،فيالحقون والدي لإجباره �أن َ
بال�شال
الو�شاح الأ�سود نحن الأطفال ،كما كان ُي َفر ُ�ض على والدتي �إرفاقه َّ
أحد ُهم
املرات �أنَّ � َ
لتغطية ال�شعر ،و�أحيانًا الوجهَّ .
حدث ْتني والدتي يف �إحدى َّ
ظاهرا من
كان مي�سك ً
ع�صا من اخليزران و�ضرب بها كعب رجلها لأ َّنه كان ً
�سيما
العباءة ،ما جعلني �أحمل هذا ال�شعور املوجع يف داخلي نحوهم ،ال َّ
ظلم وعدم احرتام ،بل هو موقف
عند ُّ
التحدث مع والدي؛ ففي ذاك امل�ش َهد ٌ
ٍ
نوع من اال�ستجواب لذَ نب مل يقرتفْه.
مقدار من الإهانة �أو ٌ
ا�ست�ضعاف وفيه ٌ
ملجر ِد �أنَّ هناك �شي ًئا ما ُي ِزع ُجهم يف مظهرنا� ،أو ح َّتى �إذا
لقد كانوا يو ِقفونه َّ
كان والدي مي�شي يف ال�شارع يف �أوقات ال�صالة؛ فاملف َرت�ض � َّأل ُي ِ
جاهر بعدم
حد �إلقاء ِ
القب�ض عليه
يتطور الأمر �إىل ِّ
الدينية ،وكان ميكن �أن َّ
ت�أدية ال�شعائر َّ
ارتكب جرمية.
أمني ،ك�أ َّنه َ
واقتياده �إىل املركَز ال ِّ
هدئني عندما يراين مرتبكة من ر�ؤيتهم� ،أو ح َّتى عندما
كان والدي ُي ِّ
�أملحهم من بعيد ،فيقول يل‘‘ :ما تخايف! هدول بوك�س وبطريوا’’ .مل يكن
م�صدر ‘‘تنكيد’’ وا�ضح لنا
لكن امل�ؤكَّ د �أ َّنهم
يخ�شاهم على الأقلِّ �أمامناَّ ،
ُ
املرات
جمي ًعا .ويف ال�سياق نف�سه ،ال يغيب عن ذهني ٌ
موقف �أ َّنه يف �إحدى َّ
حلقوا بوالدي يف �أحد املوالت ،و�أخربوه قائلني‘‘ :يا �أخي ،الن�ساء �إل ِّلي
ذكيا حيث قال‘‘ :ال هدول حلوين
متربجات’’ ،فكان ُ
معك ِّ
جواب والدي ًّ
من اهلل .م�ش ِّ
حاطني مكياج’’.
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اجلن�سية ومن
�سعودي
املرات �أي�ضً ا ك َّنا مع عائل ِة مدير والدي ،وهو
ُّ
َّ
يف �إحدى َّ
وعلما .ك َّنا نتناول وجب َة الع�شاء معهم ،ونحن
�أل َط ِف النا�س و�أرقاهم تعا ُم ًل ً
وعمي و�أخي ،بينما جنل�س
املدير يجل�س مع والدي ِّ
ُمن َف ِ�صلون بال َّت�أكيد� ،أي �أنَّ َ
أح�ضر ُ
�صينيا ُي َعرف ِب ْا�سم ‘‘�سيزلينغ’’،
النادل طب ًقا ًّ
نحن مع زوجته وبناته ،و� َ
فور خروجه من الفرن .فانبعث من خلف
يتمي ُز بحرارته و ُو ِ
جوب �إح�ضاره َ
وهو َّ
جنل�س خلفه ُدخان من الطبق ،فما كان من �أع�ضاء من الهيئة � َّإل
احلاجز الذي ُ
فور ر�ؤيتهم الدخان� ،إذ كانوا يراقبوننا من بعيد .وملا اقتحموا القاطع
�أن دخلوا َ
عنو ًة ُبح َّجة �أ َّنهم ظ ُّنوا �أنَّ الن�ساء ِ
حتو َل ال ُأمر �إىل �شجا ٍر ما بني
يدخ َّن ال�سجائرَّ ،
مدير والدي عبدالرحمن والذين دخلوا من الهيئة .فانْ َ
هال عليهم بال�صياح
حمتجا على ان ِتهاكم حرم َة املكان،
تك�شف زوجته �أمامهم .يبدو �أنَّ
واحتمالية ُّ
ًّ
َّ
يتقبلوا � َ
أفعال تلك الهيئة.
بع�ضً ا من ال�سعود ِّيني �أنف�سهم مل َّ
أردن ،مع
دائما
الديني يف ال ّ
َ
لقد جع َل ْتني كلُّ هذه املواقف �أحرتم ً
التعاي�ش َّ
أحبذ كلمة تعاي�ش؛ لأ َّنها حتتمل �أ َّننا مفرو�ضون بع�ضنا على بع�ض،
� ِّأن ال � ِّ
بل بالعك�س فقد � َّأ�س�سنا هذا البلد وتعبنا لن�ستمتع به بو�صفنا مواطنني م ًعا،
أم�ضيت ِ
امل�سيحية الوحيدة يف
وكنت الطالب َة
�سنوات املدر�سة ُ
�سيما � ِّأن � ُ
َّ
ال َّ
ال�صف ،ومل �أ�شعر بال َّتفرِقة.
ّ
بال�سهر ،يف البيت دون ّ
�شك،
عدا عن ذلك ك َّنا من�ضي �إجازة ال�صيف َّ
والذهاب �إىل املوالت ،وهو �أ�سلوب حياة الكثريين هناك كونه الن�شاطَ
�سيما للن�ساء .ك َّنا ن�ستمت ُع بوجبات ‘‘الكب�سة’’ و‘‘املندي’’
الأكرث ً
رواجا ال َّ
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�شهد ْت تلك
�شهي ٍة من الأ�سماك ،وقد َ
و‘‘الربو�ستد’’ ،عالو ًة على � ٍ
أنواع َّ
وفرحا بال َغني دون قلق .و�أعتقد � َّأن العديد من املغرتبني
الأوقات متع ًة ً
اخلليج هو راح ُة ٍ
غ�صة الغربة.
�سي�ؤ ِّيدونني � ْإن ق ُ
بال مع وجود َّ
ُلت � َّإن َ
كنت �أ�ستمتع بتلك الإجازات مع والدي �إىل �أن ت�أتي حلظة الوداع والعودة
ُ
ٍ
ن�سمات من عطره العالق على
آخر
�إىل ال ّ
أردن .ف�أعان ُقه يف املطار ،و� ُّ
أ�شتم � َ
أعلم � َّأن �أك َرث ما ُي�ضا ِي ُقه هو �أن
أغالب دموعي؛ ل ِّأن ُ
قمي�صهُ ،
وكنت � ُ
كنت � ُ
كنت � َّأمتك ُن من ُّ
التحكم يف دموعي � َّأيام الطفولة.
نادرا ما ُ
يرانا نبكيْ .
ولكن ً
الوحدة الذي بد�أ َّ
يت�شكل يف
ُ
هم َ
النظر من بعيد ،و� َّ
أت�صو ُر َّ
كنت �أ�سرتقُ َ
خميلته �إذ يرج ُع �إىل ٍ
فارغ ك َّنا قد َت َركْنا فيه �آثار اللعب وال�ضحكات
بيت ٍ
ِّ
والدمى التي ن�سي �أن يجم َعها وي�ض َعها يف حقيبتنا؛ لأ َّنه عادة ما يجم ُع
ي�ضمن
يخ�صه فقط يف ذاك املنزل ،وبهذا
ُ
كلَّ �شيء متع ِّلق بنا ليبقى ما ُّ
قدر امل�ستطاع � َّأل تخونَه حلظ ُة ٍ
جراء ُدمية
َ
�ضعف ُ
يخ�سر معها رباطة ج�أ�شه َّ
حم�شوة .ال ُ
طبيعية ،وما زال هناك
َّ
يزال �أبي ُ
يتظاهر ح َّتى اللحظة � َّأن حيا َته َّ
فعليا من كلمة حياة .هو من �أطيب الأ�شخا�ص،
ِّ
متم�س ًكا بحياته مع �أ َّنها تخلو ًّ
نظلم ِّ
يعي�ش ل َغريه ال لنف�سه.
وتظلمنا لأ َّنه َّقر َر �أن َ
الطيبة ُ
ولعلَّنا ً
دائما ُ
جتر ُحني تفا�صيلُ �صور ٍة حا�ضر ٍة يف ذهني �أ َّنه اعتا َد تنا ُولَ وجبا ِته وحده،
َ
فلي�س هناك َمن ي�شاركه لذَّ ة الوجبة �أو ملوحة نكهتها �أو ح َّتى انعدام الطعم
كنت
واملذاق! �أ َّما رجوعي �إىل الأردنِّ َ
فكان ً
بغي�ضا وم َّثل �أوقا ًتا �أكر ُهها؛ �إذ ُ
�سيما عند حلظة النوم لعدم وجو ِد ِ
املكيف
ال �أت� ُ
�صوت ِّ
أقلم ب�سهولة ،ال َّ
26

البدايات في الحب والعمل

الذي اع َتد ُته هناك ،فكان هذا الهدوء يذكِّ رين بكلِّ �شيء مل �أُ ِر ِد التفكري
فيه ،وكان اال�ستيقاظ يف اليوم التايل �شاقًّا للذَّ هاب �إىل املدر�سة.
عمانَّ .
فمك َنني
كانت املدر�سة التي انتقلنا �إليها بعد رحيلنا �إىل ال�سلط يف َّ
عد من
عمان ،والذي ُي ُّ
ال�سلطَّ -
اليومي �أن �أح َفظَ تفا�صيلَ طريق َّ
م�شوارنا ُّ
�أجمل ال�شوارع واملداخل القليلة العري�ضة يف الأردنِّ يف ذلك احلني،
جانبي الطريق ُت ِّمل املنظر ،فكما قد
وكانت � ُ
أ�شجار ال�سرو املزروعة على َ
يكونُ معلو ًما � َّأن املنطق َة ُت�ش َت َهر بهذه الأ�شجار .مل نت�أقلم ب�سهولة �أنا و�أختي
الكربى دارين معها ،ف� ُّأي نقل ٍة �سواء �إىل مدر�سة �أم جامعة �أم بي ًتا هي حال ٌة
�سيما يف البداية.
من عدم الراحة للمرء ،ال َّ
ومن �أجمل ذكريات املدر�سة هي تلك ال�صداقات التي ظل َّْت �إىل يومنا هذا،
حبي
أذكر � ً
أي�ضا ِّ
ف�أنا من امل�ؤمنني ب� َّأن �صداقات املدر�سة �أقوى و�أجمل .و� ُ
دائما ل�صديقاتي‘‘ :راح تتزكَّ روين ملَّا
للم�شاركة يف الإذاعة
املدر�سية ،وقَويل ً
َّ
�أ�صري م�شهورة’’ ،فكانت �ضحكا ُتهم تعلو يف املقابل! وهنا يح�ضرين موقف
اليومي لإذاعة املدر�سة تالوة
يف الإذاعة
َّ
املدر�سية .كان من �ضمن الربنامج ِّ
لكن يف �أحد ال َّأيام
�سورة ‘‘الفاحتة’’ ،وكانت توكَلُ هذه ال ِفقرة �إىل غَرييْ ،
�شديد ل ِّأن
إحراج ٌ
مل يح�ضر � ٌ
أتلوها ،ف�أ�صابني � ٌ
علي �أن � َ
أحد لتالوتها وكان َّ
مل �أتذكَّ رها ،ومل �أ�س َتطع �إكمالها.
للدبكة
أي�ضا الرحالت والأن�شطة
�أحمل يف ثنايا ذاكرتي � ً
املو�سيقية و�إتقاين َّ
َّ
وامل�شاركة يف احلفالت .وكم يزداد اقتناعي يو ًما بعد يوم � َّأن هذه الأن�شطة
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أثريا يف حياة الطالب،
التي نطلق عليها ‘‘
المنهجية’’ هي املنهج الأكرث ت� ً
َّ
يحب
يقر ُب
الواقعي
وهي املن َهج
َ
الطالب من املجتمع و َّمما ُّ
والعملي الذي ِّ
ُّ
ُّ
يحب .وبينما ال �أتذكَّ ر من املناهج والكتب � َّإل النزر الي�سري ،ف� ِّإن
وال ّ
ِ
امل�شجعة من املع ِّلمات واملع ِّلمني
واملواقف
الكلمات
�أتذكَّ ر
َ
ال�شخ�صية ِّ
َّ
خارج حدود الكتاب .كم نحتاج يف �أ�سلوب التعليم لدينا � َّأل ن�ض َع
َ
أ�سا�سية يف ت�شكيل الأجيال،
ميكن �أن َ
على الهام�ش ما ُ
يكون َ
الوحد َة ال َّ
و� َّأل تكون نظرتنا �إليهم حمكوم ًة باملحا�سبة على ُع�شر العالمة وت�ضييق
تفكريهم بحجم الكتاب؛ فعقول الطلبة وطاقتهم �أكرب من ذلك .علينا �أن
الوهمي.
مناذج ناجح ًة قبل �أن يبهرونا باملعدل
نقبلَهم بو�صفهم َ
ّ
ؤولية
يف ِّ
أ�سا�سي يف تن�شئتنا ،وهي م�س� َّ
املح�صلة كان لأ ِّمي وخالتي َد ٌور � ٌّ
ثقيلة ثقلَ احتياجات كلٍّ م َّنا؛ فكانت والدتي املر�شد واملر ِّبي الذي يتابع
واخلارجية ،و�أنا �أُ ِّقدر ح ًّقا لها �أ َّنها �سيطرت على
الداخلية
�ش�ؤون البيت
َّ
َّ
ال�صعاب وتغلَّبت عليها ،و�أعتقد �أ َّنها �أ َّد ْت َد َورها على �أكمل وجه.
حب الطفولة’’...هل سيكبر؟
‘‘ ُّ

�ست �سنوات
ق�صة طوين من جديد ،وذلك بعد مرور ِّ
َّمرت الأ َّيام وا�ستي َق َظ ْت َّ
كنت نائمة بعد الغداء� ،أو
منذ اللقاء الأ َّول يف �ساحة البيت يف بيت جاالُ .
�سمى ‘‘ال َقيلولة’’ وهي عاد ٌة تع َّلم ُتها من �أبي ،جاءت زوجة خايل التي
ما ُي َّ
ُ
أبهر اجلميع
تربطها �صل ُة قراب ٍة بطوين ،و�أخرب ْتني �أ َّنه جنح يف التوجيهي ،و� َ
بنتيجة  ،%96لأ َّنه مل يكن من َّ
أكادميي بقدر
الطلب ِّ
املهتمني بالتح�صيل ال ِّ
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فرحت له دون
اهتمامه مبيوله الف ِّن َّية ،غري �أنَّ ذكا َءه
وت�صميمه �أده�شا اجلميعُ .
َ
ّ
ال�شاب الو�سيم الذي جم َع ْتني به لقاءات خاطفة حني
�شك ،وتذ َّكرت ذاك َّ
كان ي�أتي �إىل الأردنّ  ،لك َّننا مل نتك َّلم منذ لعبة الكرة تلك.
اجلن�سية
أردن ،وهو اخليار الأف�ضل كونه يحمل
َّقر َر طوين القدوم �إىل ال ّ
َّ
جزءا
أردنية ،ويعرف َّ
جي ًدا ،حيث كان ي�أتي كلَّ �صيف ُليم�ضي ً
االردن ِّ
ال َّ
ال�صيفية يف مادبا عند �أقاربه .ومع �أ َّنه ح�صل على منحة لدرا�سة
من عطلته
َّ
رف�ضها
أملانية ،فقد َ
ِّ
الطب يف �أملانيا ب�سبب ُّ
تفوقه ،كونه كان يدر�س يف مدر�سة � َّ
وف�ضل الدرا�سة يف الأردنِّ لأ َّنه مل ُي ِر ْد �أن يتخلَّى عن حلمه باحرتاف
َّ
الغناء ،ول َّأن �سفره �إىل �أوروپا قد َي ُ
حول دون حتقيق هذا احللم.
املهم هنا الإ�شادة َبدور �أهل طوين وانفتاحهم على فكرة طوين للغناء،
من ِّ
هدية النجاح
والديه بعد جناحه �أن َ
ح َّتى � َّإن طوين كان قد طلب من َ
تكون َّ
و�سجلها يف
ي�سجلَ �أغني ًة كان قد كتبها ،وقد َ
�أن ِّ
وافق �أهله على ذلكَّ ،
بعدما �سمع ُتها �أ َّول
أدمنت �سما َعها َ
�أحد اال�ستوديوهات يف فل�سطني ،وقد � ُ
َّمرة‘‘ :علَّقتيني من نظرة ما بيخطر ببالك...حتكي معي َّمرة تطمنيني عن
يكتبها يل).
حالك’’ (ال! مل ْ
ق�صة الإعجاب ،والإكثار من اف ِتعال
عمان والتقينا ،وبد�أت َّ
ق َِد َم �إىل َّ
يف�صح � ٌّأي م َّنا عن
املنا�سبات والزيارات لرنى ُ
بع�ضنا ً
بع�ضا ،ولكن مل ْ
مكنونات قلبه للآخر� .أخربين عن طموحه بالغناء ،و�ضحكنا بكلِّ �صراحة
ِ
خمتلف
كان املجال الف ِّن ُّي يف الأردنِّ وقت ذاك �ضعي ًفا من
على حلمه! فقد َ
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�شبابي ُيغذِّ ي الإبداع واملو�سيقا ،وكان
النواحي ،ومل يكن هناك جنوم ودم ٌّ
ف�ضل
التيار ال�سائدً ،
الوطنية َّ
وال�سري مع َّ
يقت�صر الأمر على طرح الأغاين َّ
معظم النا�س ال يعطون
عن افتقارنا �إىل �أُ ُ�س�س �صناعة النجم.
ُ
وال�سائد � َّأن َ
الف َّنانني قيم َتهمَّ ،
ويتهكمون عليهم بدل من �أن َيد َعموهم ما ِّد ًّيا� ،أو على
معنوياتهم.
الأقلِّ �أن يرفعوا َّ
ويتعر ُف �إىل �أ�شخا�ص يعملون يف الو�سط الف ِّن ّي ،ومل
بد�أ طوين َّ
يتلم�س طري َقه َّ
ِ
علي’’ ،وطرقَ
مي�ض ٌ
وقت طويلٌ ح َّتى �أ َّل َف �أغنية َّ
خا�صة به ‘‘برتوح وتغيب ّ
�صو َرها �أي�ضً ا على طريقة الڤيديو كليپ ل ُت َعر َ�ض
كلَّ الأبواب لت�سجيلها ،بل َّ
أ�سا�سا النت�شار الف َّنان ،حيث مل يكن
الغنائية ،التي ُّ
تعد � ً
على القنوات َّ
وقوي العزمية،
‘‘اليوتيوب’’ موجو ًدا يف ذلك الوقت� .إنَّ طوين جري ٌء ومقدا ٌم ُّ
�صفات �أُ ِك ُّن لها كلَّ االحرتام يف قلبي.
ومل يد َع ْمه �أح ٌد يف البداية ،وتلك ٌ
وكنت قد بد� ُأت مرحلة ‘‘التوجيهي’’ الأ�صعب
زارنا بعد طرح الأغنية ُ
التعليمي .كان ملآنًا باحلما�س ب�إطالق �أ َّول �أغنية له ،وقال يل
يف نظامنا
ّ
تك�سر الدنيا’’ و�أنا م�ستعجب ٌة يف داخلي‘‘ :كيف له �أن
باحلرف‘‘ :ادعيلي ِّ
بالفن يف الأردنِّ �شبه معدوم .علمت بعدها
ينجح من �أغنية؟’’ كان �إمياننا ِّ
تكون حينذاك،
�أ َّنه مل ُي ِر ْد �أن يخربين مب�شاعره و�إعجابه بي الذي كان قد َّ
م�شاعره ،مك َت ِفيا با�سرتاق
وكتم
وهو ما ِّ
يف�سر تكرار زياراته �إىل منزلناَ ،
َ
كنت يف مرحلة التوجيهي،
يكن ُ
يريد ت�شوي�شي كوين ُ
النظرات نحوي .مل ْ
غري � ِّأن �أذكُ َر � َّأن تلك ال�سنة كانت الأجمل يف حياتي.
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�سي ِّ
�شكل
َفلأ َتوق َّْف ً
قليل عند عام 2004م .مل �أعلم � َّأن درا�سة ما �أرغب فيه ُ
أدبي َّ
متفوقة
كنت � ً
�شكل ِّ
حتد ًيا (حيث ُ
متعة ،فاختياري ُّ
أي�ضا ِّ
للتخ�ص�ص ال ِّ
التخ�ص َ�ص هم الأقلُّ ذكا ًء
يختار هذا ُّ
العلمية)؛ �إذ كان �شائ ًعا � َّأن َمن ُ
يف املوا ِّد َّ
أكادميي .كان هذا �أحد �أ َّول القرارات التي مل
�أو قدرة على التح�صيل ال ّ
َت ُر ْق والدي ،وبره ْن ُت به � ِّأن خمتلف ٌة يف اختياراتي! كانت متعة التوجيهي
تكمن يف وجود هدف وا�ضح ،والهدف � ٌأمر ي�صعب حتقيقه يف عراك احلياة؛
تعمقنا يف معناها لر�أينا � َّأن
فكلمة هدف �سهلة �أو ح َّتى م�ستهلكةْ ،
لكن لو َّ
وا�ضحا حلياتهم .و�إن كان هناك هدف،
كثريا من النا�س ال ميلكون هدفًا ً
ً
فتحقيقه لي�س بالأمر ال�سهل ،وهكذا يهيمون على وجوهم بح ًثا عنه .فكم
من � ٍ
أهداف �أ�ضعناها بينما ك َّنا نبحث عن �أمو ٍر ظن َّنا �أ َّننا نريدها.
وما زاد ال َأمر متعة ،هو ذاك الهاتف الأحمر نوع ‘‘نوكيا’’ ،والذي كان �صلة
الن�ص َّية �أو املكاملات
التوا�صل العذر َّية بيني وبني طوين ،فكانت الر�سائل ِّ
ٍ
�شقي ًة على وجهي ،فبد�أت عالقتنا بر�سائلَ
وحمادثات كانت
ُ
تر�سم ابت�سام ًة َّ
�صرح
ِّ
جتمل يومي َّربا لأ َّنها مل تكن وا�ضحة� .أرى �أنَّ الإعجاب الذي مل ُي َّ
وقت يف النهار يف
عنه هو �أجمل املراحل (على الأقلِّ عندي) .كان هناك ٌ
لبث �أغنية طوين ،والتي
حدة الرتابة ،وهو انتظاري ِّ
�أثناء الدرا�سة اململَّة يك�سر َّ
أهم املحطَّ ات
كان قد �أطلقها على حمطَّ ة ‘‘ميلودي’’ التي كانت من �أ�شهر و� ِّ
أ�شعر بالتو ُّتر يف داخلي ،وكان تو ُّت ًرا
النت�شار الف َّنانني ،وكنت �أتاب ُعها بينما � ُ
م�صحوبًا بفرح و�شعور جميل .كانت تلك بداية طوين الذي نعرفه اليوم.
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جدا .انتظرت
انتهى التوجيهي
فرحت ًّ
وح�صلت على َّ
معدل  ،%94وقد ُ
ُ
التهنئة منه ،لك َّنه مل ي َّت�صل! وعندما َج َم َع ْتنا �أ َّول �صدف ٍة بعد النتائج عاتبته.
م�سوغ لذلك بقدر اهتمامي � َّأن هناك حدي ًثا م�شرتكًا
أهتم بوجود ِّ
ومل � َّ
يجم ُعنا .وبعدها ب�أ�سابيع ت�سارعت الأحداث وبد�أت والدة �شيء جديد.
َ
يت دعو َة ٍ
�شعرت
زفاف لإحدى �صديقاتي ،وعند دخويل القاعة،
تل َّق ُ
ُ
�صيفيا خمطَّ طًا
� َّأن هذا العر�س هو فرحتي الكربىُ .
كنت مرتدية ف�ستانًا ًّ
ق�صري من الأمام وطويل من
باللونَني الأ�سود والأ�صفر ،ب َق َّ�ص ٍة َّ
ع�صرية ٌ
ق�صة �شعري
اخللفُ .
كنت �أ�شعر حينها ب�أ َّنني َّمميزة ،ال �أدري � ْإن كانت َّ
ت�سمى ق ََّ�صة
بعد التوجيهي هي التي َ
منح ْتني هذا ال�شعور ،والتي كانت َّ
تتميز مبنح ال�شعر كثافة ،مع ‘‘تنفي�شه’’ بامل�شط لزيادة حجمه،
‘‘الأ�سد’’ التي َّ
علي’’� ،أو َّربا
و َو ْ�ضع ِّ
مثبت ال�شعر عليهَّ .ربا كانت تلك ال َق َّ�صة ‘‘فال خري ّ
أ�شعر حينها
املهم � ِّأن ُ
كانت تذكِّ رين ب�إعجاب طوين بي حينهاُّ .
كنت � ُ
بكامل �أنوثتي وجمايل.
يت ر�سال ًة على ذاك
كنت يف احلفل� ،أتت حلظة لن �أن�ساها حني تل َّق ُ
بينما ُ
وعلي وعلى
الهاتف املحمول الأحمر ،وجاء فيها‘‘ :ا�سمعي� ،أنا ِّ
بحبك ّ
باح طوين
املميزة ،وها قد َ
�أعدائي’’ .وكان هناك ٌ
�شعور يخربين ب�أ َّنها حلظتي َّ
فوقفت يف
أخريا مب�شاعره نحوي بعد مرور �سنة على �صداقتنا .قالها باحلرفُ ،
� ً
منت�صف القاعة مع �صديقتي �سلوى التي رافقتني �إىل احلفل ،وبد�أنا ن�صيح
ق�ص�ص الإعجاب بيننا ،وانتظاري للحركة
فرح َتني ل ِّأن ُ
كنت �أ�شاركها َ
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الأوىل منه� .أ�شتاق �إىل ‘‘دانا’’ تلك التي كان �صوتها وجنونها ميلأ املكانَّ .ربا
ال � ُ
نكرب وي�صغر ذلك الطفل يف داخلنا.
أزال كذلك� ،أو َّربا ُفر َ
ِ�ض علينا �أن َ
ما زلت �أذكر تلك الفرحة بالتف�صيل ،و�أح�سبها من �أجمل حلظات الفرح
دائما
و�أنقاها .كان هذا ال�صيف 2004م من �أجمل �سنوات عمري� .أتذكَّ ر ً
فرح َته التي كانت خمتلف ًة وخالي ًة من هموم احلياة ،فبدا � َّأن احليا َة كانت
الع�شرينيات مل منلك
ترحب بنا من �أو�سع �أبوابها .يف هذا العمر قبل بلوغ
ِّ
َّ
�شي ًئا �سوى � ِ
ِ
وملحات الأحالم ،ومل نكن قد ح َّققنا منها
أطياف الطموح
برح يراو ُدين.
�شي ًئا ،غري �أ َّننا ك َّنا � َ
أ�سعد مبا ال ُيقا�س .ملاذا؟ �س�ؤال ما َ
بد� ْأت بعد هذا االعرتاف حال ٌة غريبة عندي -حالة َّربا ُيجمع عليها الب�شر:
�أ َّننا نهوى الأ�شياء التي ال منلكها ،وعندما منلكها نفقد الرغب َة فيها وال�شعور
باح فيها طوين مبكنونات م�شاعره نحوي
بقيمتها .كانت تلك الر�سالة التي َ
ومنحني � َّإياها؛ فبعد هذا االعرتاف كان عيد ميالدي
القوة َ
�سلبه َّ
هي ما َ
ومعهن طوين
بع�ضا من �صديقاتي
على الأبواب ،فدعت �أختي دارين ً
َّ
بارع يف
املدعوين ا�ستغلَّ الفر�صة (وهو ٌ
و�شقيقه �أ�سامة .وكون طوين �أحد ِّ
املخ�ص�ص لالحتفال،
نذهب م ًعا �إىل املكان َّ
ذلك) و�أخربين ب�أ َّنه يو ُّد �أن َ
وهي فر�صة للنقا�ش حول ‘‘امل�سج’’ التي �أر�سلَها قبل يو َمني .فجاء �إىل
كنت بجانبه بابت�سامتي
املنزل وجل�سنا م ًعا قبل الذهاب �إىل عيد امليالدُ .
عيني،
املت�س َت ِف َّزة امل�شاك�سة ناظر ًة �إليه ،غري �أ َّنه بالكاد َّمتكن من النظر يف َّ
فبدا تائ ًها ما بني اخلجل وقلَّة احليلة ،ح َّتى � َّإن �شف َتيه كانتا جا َّف َتني ،وتكلَّم
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مت�سائل�‘‘ :شو دانا’’ ،ف�أجبته ‘‘�شو على �شو؟’’ وبعد مماطلة
ب�صوت منخف�ض
ً
أم�ضيت ال َّأيام القليلة املا�ضية � ِّأفكر يف الر ِّد
م�صطنعة لبدء احلوار؛ وبعد �أن � ُ
بعقالنية�‘‘ :أنا َّل�سة زغرية ،وما بقتنع مببد�أ امل�صاحبةَّ .ل�سة
قلت له
املنا�سبُ ،
َّ
ما بديت حياتي وال �شفت �إ�شي ،يعني طوين َّل�ساتنا زغار ،و�أي �إ�شي ِّبدي
اجلدي و�أكيد هاد مو وقته’’ .وهكذا بدا
�أدخل فيه رح يكون هدفه االرتباط ِّ
رف�ض بدء � ِّأي �شيء.
جليا � َّأن جوابي هو الرف�ضُ -
ًّ
�أتذكَّر مالمح ال�ضعف وخيبة الأمل على وجهه بعد هذا َّالر ّد ،و�س�ألني � ْإن كان
ووا�صلت
ماطلت باجلواب لل َّتال ُع ِب ب�أع�صابه �أكرث،
ُ
�شخ�ص �آخرُ .
يف حياتي ٌ
ال�ض َ
حك و‘‘الدلع’’؛ ل ِّأن مل �أدركْ مرار َة اللحظة له ،وقد ذق ُتها ذاتها يف ما
َّ
آخر يف حياتي.
بعد .بعدها
ُ
خ�ضعت للإجابة ب� ْأن لي�س هناك ٌ
�شخ�ص � ُ
يعي�ش حالَ العا�شقِ الذي � َ
أنهكه
وما منحني الثقة بقراري هو � َّأن طوين راح ُ
ال�صد ،ومل ميلك الثقة بنف�سه حينها � ِّأن ميكن �أن � ِ
جمد ًدا .كان
ّ
أجنذ َب �إليه َّ
يحدقُ بي يف اجلل�سات ِ
ويالح ُقني ،مل يعجبني هذا ،بل جعلَني واثق ًة
ِّ
وراح �إعجابي به يتزعزع ،غري �أ َّنه
ال�شخ�ص
بقراري �أ َّنه لي�س
َ
َ
املنا�سبَ ،
مف�سرة عندما �أراه ،وال تزال هذه الفرح ُة
كانت يف داخلي ً
دائما فرح ٌة غري َّ
حا�ضر ًة �إىل يومنا هذا.
الدين...لو ع�شتا لو مية �سني�...أ َّيامي كال ولدنة’’...
‘‘من دونك �شو بت�سوى ِّ

�أوىل الكلمات التي �أ َّل َفها يل ،و�أهداين �إ َّياها يف تلك الأ َّيام ،وكتبها و�صارت
ال�صد والتم ُّنع ،ا َّتخذَ طوين
تقريبا من ِّ
�أغنية م�شهور ًة الح ًقا .وبعد مرور �سنة ً
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فقد الأمل ب� ِّأن �س�أباد ُله امل�شاعر ذاتها يو ًما! ففي
قراره باالبتعاد بعد �أن َ
ال�ضمني بيني وبني نف�سي
الوقت الذي بد�أت به باحلنني ِّاتاهه واالعرتاف
ِّ
�سهل.
خا�صة  ،مل يكن االعرتاف � ًأمرا ً
� ِّأن � ُّ
م�شاعر َّ
أكن له َ
رت فيها �إخباره بالأمر ،و�صلَتني ر�سال ٌة منه
ويف �صباح �أحد ال َّأيام التي َّقر ُ
على ذلك الهاتف ‘‘الأحمر’’ الذي بد�أ يفقد تو ُّه َجه .وحمل َْت تلك الر�سالة
و�سب َب يل ذاك
كال ًما خمتل ًفا عن كالم ِّ
احلب وال َغ َزل الذي اعتد ُته منهَّ ،
تعر َف �إىل �إحدى الفتيات ،و�صار
الكال ُم حزنًا ل�سنواتَ .
ذكر ِت الر�سال ُة �أ َّنه َّ
كنت
�سيما بعدما ُ
مقربة بها .وقال ما ُ
كنت �أخ�شى �سماعه ،ال َّ
على عالقة َّ
جي ًدا ‘‘داناِ � ،إنت
� َّ
أتق�صى �أخباره من بعيد� .أتذكَّ ر كلمات تلك الر�سالة ِّ
�شخ�ص عزيز كتري على قلبي ،ورح ت�ض ِّلي َّمميزة بالن�سبة �إيل ،ب�س �شكله ما
تعرفت على بنت كتري منيحة بتحبني ،وم�ستعدة تعمل كل
يف �أمل بي َّنا� .أنا َّ
�شي ع�شاين ،اهلل يوفقك’’� .سمعت العديد من الأحاديث �أ َّنه على عالقة
حت
إحداهن .وهكذا �
ي�صري حقيق ًة جارحةُ ،فر ُ
ُ
ب� ّ
أح�س�ست بالأمر قبل �أن َ
أ�شبه باالنهيار.
�أبكي ُبحرقة حلظ َة قراء ِة هذه الكلمات ،وكانت حالتي � َ
فعل قد بد�أ تلك العالقة ،وكانت ر�سال ُته هي
علمت الح ًقا �أ َّنه مل ُيك ْن ً
ُ
أبوح مب�شاعريْ � ،إن كان هناك � ُّأي م�شاعر .وبال َّت�أكيد مل
فر�صتي الأخرية ل َ
ت�ضمنت �آخر
� ْ
أعرتف ب�شيء ،وكان احلفاظ على كرامتي هو جلَّ اهتماميَّ .
ر�سالة بعثتها �إليه‘‘ :اهلل يوفقك� ،إنت بت�ستاهل بنت �أح�سن م ِّني’’.
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