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وعزلة  غربة  و�لأقارب،  �لأهل  ثنايا  بني  ووحدة  �رتباك 
وناعمة،  طرية  �سن  منذ  �متلكتني  طاملا  �أحا�سي�س  و�نك�سار 
غربة يف وطني، و�أ�سئلة �أبد�ً مل �أجد �أجوبة لها: ملاذ� كل هذ� 
�أنا  ملاذ�  نف�سه؟  �لآن  يف  هنا،  ول�ست  هنا،  �أنا  ملاذ�  �لعذ�ب؟ 

�أجتهد هذ� �جلهد �لقاهر يف �أن �أكون �أو ل �أكون؟

وجبال من �ملتاهات طريقها م�سدود �أمام خو�طر وت�ساوؤلت 
و�أفكار، مل جتد من يتبناها ومن يرعاها، ومن يحميها من جحد 
هذ� �ملكان �ملظلم، لكن قلبي �لوردي، و�أملي �لأخ�رس، كانا 
�ساأعي�س  وحتمًا  نف�سي،  �ساأجد  حتمًا  لال�ستمر�ر،  �لدعم  يل 

لوطني، و�ساأعرف �أين �أنا، ومن �أنا.

يف  ت�رسي  ن�سوة  �لكلمات،  ت�سفها  ل  ن�سوة  �نتابتني  لطاملا 
�حلال،  بتغيري  حتلم  طبيعة،  فوق  طاقة  ومتنحني  وريدي، 
و�أتعلم  �أدر�س  �أن  �أريد  مبت�سمة،  �سابة  و�أ�سبحت  ترعرعت 
يف  ذرة  كل  على  متطر  خري�ت  �سمو  يف  للتحليق  و�أطمح 
�أ�ساأل  وعدت  �ملر،  بالو�قع  ��سطدمت  حتى  بالدي،  �أر�س 
�أدر�س؟ ومن هوؤلء �لذين يدر�سون يف  �أنا؟ و�أين  نف�سي: من 
غرفتي نف�سها؟ ومن هذ� �لذي يدير جامعتي؟ ومن هذه �لتي 
ي�سري�ن  �للذ�ن  هذ�ن  ومن  مقززة؟  ح�رسة  وكاأنني  �إيل  تنظر 

جتربة يف التجربة:
لقد شاركتني ابنتي 
جتربتي يف التعلم

هيام اأبو رومي ذياب

�لهوية،  جمهولة  �أنا  عروبتي؟  من  وي�سخر�ن  ويتهام�سان  �إيلَّ 
�لال  من  بنوع  �سيء  كل  �أ�ستقبل  و�أنا  تعليمي  فرتة  ��ستمرت 
�إح�سا�س، مل �أعد �أ�سعر بلذة �لأ�سياء ول متعة �لتعليم �جلامعي، 
ول جمال حيفا عرو�س فل�سطني. حتى قررت �لبتعاد لفرتة 
عن هذ� �ملكان، عن هذ� �حلرم �ملقد�س، حرم حيفا �جلامعي 
�أنع�س  حتى  �أر�سها،  مل�ست  يهودي  قدم  بكل  ُدن�س  �لذي 

�إح�سا�سي ل�ست�سعر مبا تبقى يل من وطن.

عن  بها  �أبحث  جديدة،  مرحلة  وبد�أت  در��ستي،  �أنهيت 
هويتي �ملجهولة، و�خرتت �ملن�سة لتحقيق هذ� �لوجود، ومن 
نعم ربي علي، �أنني بد�أت �أجد نف�سي و�سمريي �لذي كان قد 
ُخِدر مباء مغ�سو�سة، بد�أت �أ�رسخ من على من�ستي: “ليييييييييي 
وطن ينتظرين ... ومن بني جمهوري كانت تلك �ملر�أة �لتي 
فلبت  ند�ئي،  �لتي �سمعت  �لطيبة  �ل�ساحرة  ُخّيل يل، وكاأنها 
�خلبيزة  زهور  �أروي  منزيل،  �أجل�س يف حديقة  كنت  ند�ئي، 
�سار�ً،  خرب�ً  �أنتظر  وكاأنني  �لبال،  مرتاحة  و�أدندن  و�لنعناع، 
مكان  �إىل  �ملكان  هذ�  من  تنقلني  حياتي،  يف  عتبة  �سيكون 
وتقول  مبت�سمة،  تاأتيني  �لطيبة  �ل�ساحرة  بهذه  و�إذ  �أجمل، 
فابت�سمت  تر�سيك،  �أن  �أ�سك  ولكنني  هدية  عندي  يل:” 
فقالت:  منك.  ياأتيني  ما  بقبول  �أتردد  ل  �أنا  زهرية،  �بت�سامة 
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ولكنني حقًا �أ�سك!

تر�سيني،  ل  قد  �لتي  �لهدية  هذه  ل�ستك�ساف  ف�سويل  ز�د 
من  لديها  مبا  تخربين  و�أن  �أع�سابي،  تنرث  ل  �أن  منها  فطلبت 
�لدر�ما،  لتعليم  �سيفية  مدر�سة  “هناك  يل:  فقالت  �أخبار. 
��سرت�سلْت   ... �لعربي  و�لوطن  و�ل�سفة  �لد�خل  من  طالبها 
�أ�سمع  �أعد  ومل  �سماء جر�س،  و�أنا حلقت يف  �خلرب،  �رسد  يف 
�لعربي  �لتفا�سيل، وقفت عند ر�م �هلل و�ل�سفة و�لوطن  باقي 
وخدودي  �لأبي�س،  لأملي  يا  �لأخ�رس،  حلظي  يا  و�أنا.... 
ي�سع  �جلنية  خرب  برق  �سنا  هو  ها  �لأ�سود،  ما�سّي  يا  �حلمر�ء 
�نتظرتها  عاجية  فر�سة  �أمام  ها�أنا  �لغابرة،  �لأيام  تلك  على 
طفلة  وكاأنني  مو�فقة،  ر�أ�سي  هززت  وحاًل  و�أيامًا،  �سنو�ت 
يعر�سون عليها قبول هدية مغرية يف �سندوق جميل مزخرف 
ولكنها  بد�خلها،  ما  بال�سبط  تعرف  ل  قزح،  قو�س  باألو�ن 
ف�سولية تريد �ملغامرة و�متالكها على �لرغم مما جتهله، مل تقبل 
�ل�ساحرة مو�فقتي �لأولية، وقالت فكري جيد�ً، و��ست�سريي 

من حولك، فقلت لها �عتربيها مو�فقة نهائية.

وقفزت �أدندن وقلبي ينتف�س �نفعاًل، وروحي تر�قبني مت�سائلة 
لكل �لإمكانيات لهذ� �لعر�س، ولكنني قبلته، ولكن قبويل ل 
يكفي، يجب �أن �أمر مبرحلة �أخرى من نرث �لأع�ساب، مقابلة 

جماعية تنهي هذ� �لرجتاف �لذي يحوي كل �أطر�يف، و�أتت 
نف�سي  �أجهز  �أنا  وها   ... لها  �أتهياأ  مل  ب�رسعة  �للحظة  تلك 
�أ�سالك  عرب  لطفها  �سابة،  هاتفتني  �أن  بعد  للمقابلة  للذهاب 
�أحادث  �أنني  ظننت  حتى  �لرجتاف،  هول  من  هّد�أ  �لهاتف 
�حلو�ر،  يف  ر�سمية  حدود  ول  جد�ً،  �أحبها  قدمية  �سديقة 
�ملكان  عن  �أبحث  و�أنا  �لطفولة،  مركز  مبنى  �أمام  تنتظرين 
و�أنتظر روؤية �سديقتي �لتي مل �أرها، فت�ساألني كيف �ساأعرفك، 
قلت لها بفكاهة وتلقائية: “�أ�سع �أحمر �سفاه زهري فاقع �أكيد 
مقهقهة،  �سحكت   ... �ل�سيارة”  نوع  قبل  عيناك  �سرت�سده 

�سعرت كاأنها �أي�سًا تنتظر بحب روؤيتي ولقائي.

وفتحت  �ملرجتفة،  �لأطر�ف  وّدعت  �لزمن،  من  �ساعة  بعد 
�لأعماق،  بعد غط�س يف  �سدري ورئتّي، وتنف�ست وكاأنني 
�أنني و�حدة من بني  �ملقابلة، و�أعتقد  �أبليت ح�سنًا يف  �أظنني 
�لتي  �لنتيجة  �نتظار  فرتة  خالل  �مل�ساركني.  �ملدر�سة  طالب 
كانت معلومة لقلبي، طر�أ جتدد يف حياتي قد يكون حاجز�ً 
�نتظرته  مبالك  حامل  حامل،  �أنا   ... �حللم  لهذ�  عبوري  يف 
بالذ�ت، وتخطيطي  �ل�سنة  د�ئمًا، وخططت قدومه يف هذه 
�أوؤجل حتقيق  �إلهي! ماذ� �ساأفعل؟ هل  يا  قد �سبق خرب �جلنية، 
�حللم، �أم �أعرب �حلاجز و�أجازف لتكون جمازفتي جزء�ً من �سرية 

حياة جنيني �لغايل!؟

�ملغامرة  فنف�سي  �أفكاري،  مع  كثري�ً  �أت�سارع  مل  �حلقيقة  يف 
قد  �لقر�ر  وكان  �ل�سور،  هذ�  �أمام  ُتهزم  �أن  من  بكثري  �أقوى 
�أتُّخذ، �أنا وقفت م�ساهدة ملا يحدث بني عقلي وقلبي �للذين 
�تفقا على �ل�سفر، وحتمل �مل�سوؤولية لكل ما �سيحدث. وفعاًل 
و�سلتني ر�سالة عرب �لربيد �لإلكرتوين، توؤكد �إح�سا�سي �لذي 
يحتمل  كاد ل  فوؤ�دي  فرحتي،  وبد�أت  هناك،  باأنني  �أخربين 
�أملي  �أي�سًا  وهذ�  هناك،  �أكون  �أن  �أجمل  ما  �رسوري،  عظمة 
لأبد�أ مرحلة جديدة من حياتي،  ي�سيء من جديد،  �لأخ�رس 
يا لده�ستي، لروعة �ملكان، يا ل�سخ�سي �لذي قابل كل هوؤلء 
لقلبي  يا  لقاء،  �أول  من  و�لأ�سحاب  �لأهل  وكاأنهم  �لغرباء؛ 
�لتكوين  لهذ�  يا  �ل�سعاب،  بتحمل  علي  �أنعم  �لذي  �لطيب 
�أبناء  �أنا مع  �ملعَجز �لذي تلقى كل �لظروف بدلل وجمال. 
وطني، هويتي فل�سطينية، لهجتي تد�خلت مع لهجة �ل�سفة، 
حتى كدت �أن�سى لهجتي �جلليلية، مديري فل�سطيني بحت، 
�أ�ساتذتي من كل قوم، من �لغرب �لذي يوؤمن بق�سيتي ويعجب 
ب�سعبي، �لكل يحرتم وكلنا عرب، هذ� ما �فتقدته يف وطني 
لي�س  علم  �سمائه  يف  يلوح  �لذي  �لغريب  وطني  يف  �ملحتل، 

علمي، وتديره �أمة متحو هويتي.
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�حل�سد  هذ�  و�سط  وتقول  ت�رسخ  �لد�خل،  من  هيام  و�أ�سمع 
�جلميل ... هيييييييه يل وطن ي�سكن بي ها هنا وبكل ذرة من 
فل�سطني، كل حلظة يف كل ح�سة يف كل فعالية، يف كل يوم 
�أ�ساف لنف�سي، ما مل ت�سفه كل �أيام عمري �ل�سابقات، ن�سيت 
حللت،  فكرت  و�ندفاع،  ب�سغف  ��سرتكت  حامل،  �أنني 
هذه  وحتى  ومثلت،  �أبدعت  ر�سمت  تدربت  لعبت  قفزت 
�أنني حامل، ومعظم زمالئي  �للحظة مدربي �ليوناين ل يعلم 
�أي�سًا يجهلون، وعندما �ساع �خلرب بد�أت متعة ح�سوري يف 
تزيد، وكذلك �لهتمام بي ودليل ز�د، وكل ذلك  �ملدر�سة 
ت�سخه �أوردتي و�رس�ييني؛ لذلك �لكائن �جلميل �لذي ي�سكن 
لهذ�  توقع  هناك  من  كل   ... جنيني  يا  حلظك  يا  �أح�سائي، 
كائنًا جمياًل  �أن هناك  تاأمل  كٌل  م�ستقباًل غري عادي،  �لكيان 
متعلمًا مثقفًا در�ميًا يف رحمي، كل هذ� جعلني �أ�سمو يف �أفق 
و�لفاتنة  �ل�سامية  �لأحا�سي�س  لكن  و�ملتعة.  و�لثقة  �لر�حة  من 
ّدت؛ �سّدت ب�سوق حارق، ولوعة �لأم �حلنون �لتي  هذه �سُ
�بتعدت عن مالكني �آخرين تركتهما لتنت�سي بحلمها �جلميل، 
بعد  ليلة  كل  يف  �لبي�ساء،  و�سادتها  على  ينتظر�نها  فرت�هما 
�إحدى ع�رسة ليلة كانا قد تركاها لتنعم بهذه �لأحا�سي�س، من 
�سدة �سوقي لعيني �خل�رس�وين دبت �لعلة يف ج�سدي �مل�رسور، 
�لرت�جع،  عن  �إقناعه  �أ�ستطع  مل  رف�سًا  �لطعام  يرف�س  وبات 
ليوم  ��ستمر  ف�سعف بدين ومنت، ومل يقف ذلك ها هنا، بل 
�آخر، ويومني �آخرين، و�أنا ر�ف�سة �أن �أتعالج، رمبا �ست�سمعني 
نف�سي، وتهد�أ ويذهب كل هذ� �لهول و�ل�سعف ولكن دون 

معاجلة  يريد  �لفقرية،  جر�س  من  طبيب  �أتاين  حتى  جدوى، 
رف�س بدين للطعام، �رتابت مهجتي حني ر�أيته د�خاًل �إيل، ل 
�أنا حامل ... عدت وتذكرت �أين حامل بعد  �أريد �ملجازفة، 
ل�سغاري، عادت ذ�كرتي  �سوٍق  �سفر  �أن عادت ذ�كرتي من 
وبد�أت �أرجف عندما ر�أيت حقيبته �لعمالقة �لقدمية، يا ترى 
ماذ� يوجد بد�خلها من عقاقري ... هل �ستوؤذي جنيني؟! يف 
هذه �للحظة ��ست�سلمت �أع�سابي، و�سعرت بخمول فتت كل 
�أ�سمع  ومل  وعيي،  عن  قلياًل  غبت  وكاأنني  �أحا�سي�س،  خاليا 
ينخز  �أن  و�لطبيب، جدل  زمالئي  بني  د�ر  حينها غري جدل 
و�لالوعي  �جلدل  هذ�  كل  و�سط  ل،  �أم  وريدي  يف  �لعقار 
�أهلي  وكاأنهم  دمي،  يف  ت�رسي  ر�حاتهم  بكفوف  �سعرت 
�أودعتني  �لتي  �أمي  دعاء  حققت  �لتي  بديعة  ماما  قلق  بالدم، 
دعاء “�أولد وبنات �حلالل”، وفاطمة �لأخت �لكبرية �لقلقة 
و�ل�سديقة، وولء �ل�سغرية �حلنونة، وجميع من �أتاين قلقًا دون 
ن�سيان �أحد منهم لأنهم �أ�سبحو� من �سريتي ... حتى مت حقني 
ووخزي بدو�ٍء قد ي�سفيني، ولكن حتول لد�ء يقلقني بكل ما 
يتعلق بحملي ... وكان ختامي للمدر�سة بيومني ت�ساوى بهما 
�ملزيد   .. �ملزيد  و�نتظار  �حللم  باملتعة وحتقيق  و�ملر�س  �لتعب 
من �أهل غزة ونعلني �لعزة ور�م �هلل �لأبية و�سلفيت وقلقيلية، 
ولبنان  ومعليا  وتر�سيحا  و�لبعنة  و�لنا�رسة  ونابل�س  و�لقد�س 

و�ليونان وبريطانيا �لعظمى بلوك وكري�س وهيثكوت.
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