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نغم بســام البدوي )36( عامًــا، من مواليد 
الكويت، تنحدر من عائلة متعددة الثقافات، 
والدها فلســطيني يحمل الجنسية األردنية، 
ووالدتها لبنانية من أصول تركية، ومتزوجة 
مــن ألماني ســويدي، فهي البنــت الكبيرة 
لعائلتهــا المكونة من خمــس بنات، تحمل 
درجــة الماجســتير فــي هندســة األجهــزة 
الطبيــة مــن لبنــان، وتعيش فــي اإلمارات 
العربية المتحــدة– أبوظبي، وعملت مديرة 

مشاريع.
الترحال حياة

لديها شــغف بالترحال، وهوايــة بالتصوير، 
وميول للكتابة، ودرســت الهندســة، فكيف 
شــخصية  فــي  تجمعهــا  أن  اســتطاعت 
واحدة؟، فقالت: »اإلنسان وخصوصًا المرأة 
بتكوينها هــي متعددة الشــخصيات، فهي 
األم والبنــت والمحبــة والزوجــة والمعلمة، 
وغيرها من الشــخصيات فــي تكوين واحد، 
ويمكــن إبــراز شــخصية علــى أخــرى، فأنا 
عشقي وشغفي بالترحال والتصوير والكتابة 
والهندســة وغيرها، ولكني آثــرت أن أوازن 
ما بين هذه الشــخصيات لتكوين شــخصية 
فريدة أظهر بها أمام نفســي وأمام العالم. 
وإلبراز هذه الشــخصيات عملت على تطوير 
كل واحدة منها على حدة، ولم أجعل واحدة 

تطغى على األخرى«.
فنبوغهــا في بيئة ليســت تقليدية بالمعنى 
الدقيــق، وتأثرها بهذه البيئــة، وجهها في 
اتجاهات شــبه تقليديــة، »ولكــن أنا كنت 
متململة وأعلم أن شــيًئا ينقصني، وفي أحد 
األيــام وبســبب ضغوط العمــل المتواصلة 
بســبب موقعي، وجدت نفســي أنني بحاجة 
الى إجازة إلعادة التــوازن لنظامي الحياتي، 
وقــدرًا كانت إحدى صديقاتي مســافرة إلى 
تركيــا، وفعال حجــزت وســافرت معها وهنا 
اكتشفت عشــقي للترحال والمغامرة«، وفق 

قولها. 
وأشارت البدوي إلى أنها وعائلتها قد انتقلوا 
للعيش في العديد من البالد والتي تشــمل 
الكويت ولبنان وسورية واألردن والسعودية 

واإلمارات، وقد تكون البذرة زرعت حينها.
وقــد زارت فيتنــام وكمبوديا وســنغافورة، 
واليونان، كما زرت زنجبار والمالديف وجنوب 
أفريقيــا، والعديد من البلــدان األخرى التي 

تجاوزت الثالثين دولة.
ولعلك عزيزي القارئ تســتغرب من أســماء 
البــالد التي زارتهــا، فاختيارهــا للبلدان لم 
يكــن تقليديًــا، كونها من هــواة المغامرة 
ودراسة الثقافات المتعددة، ولذلك تجد أنها 
ال تبحث في الســفر عما يبحث عنه اآلخرون، 
فتحــب أن تكتشــف ما هو جديــد, لذلك لم 
تكن تبحث عن الوجهات التقليدية، بل عن 

جماليــات خاصة بتلك البــالد ال تجدها في 
بلدان أخــرى، مثل التنــوع الثقافي المتميز 

واالختالف.
وفــي كل دولة كانت تخــوض غمار تجربة 
ومغامرة جديدة، فتابعت البدوي حديثها: 

»فــي الحقيقــة واجهــت الكثيــر من 
الصعوبــات في فيتنــام وكمبوديا، إال 
أن األصعــب رحلة التطــوع في جنوب 

افريقيــا، فهذه الرحلــة جعلتني أعيش 
حياة المعانــاة، وفقدان األمان والفقر، 
في الوقت نفســه اإلصرار على الحياة، 
ومحاوالت تحقيق األحالم، هذه الرحلة 
بمعانيها جعلتنــي أفهم المعاناة التي 
يعانيها شــعبي في الداخل والشــتات 
مــن حيث قلــة األمان والعــوز والفقر 

والرغبة واإلصرار على الحياة«.
في تلــك الرحلة واجهــت صعوبتين، 
أولهما القفز الحر مــن الطائرة، وهي 
فتــاة كانــت تخــاف مــن المرتفعات، 
ولكنهــا اســتطاعت تجــاوز مخاوفها 

والقفــز مــن الطائــرة من علــى ارتفاع 
3000 متر، »قفزتُ ألني أؤمن أن الخوف 
هو من صنــع أفكارنا، وألثبــت للعالم أن 

المــرأة العربية قادرة علــى القيام بأصعب 
المهمات، وأنها ليست مجرد جمال ومكياج 
كل  تكــون  أن  وبإمكانهــا  وأم،  وموضــة 

شيء«.
وأكملــت البــدوي لصحيفــة »فلســطين«: 
»الجزء اآلخر هو أني قمت بالتطوع للتدريس 
في إحــدى أخطر المدارس والمناطق، كانت 
صعبة جــدًا ولكنها أجملهــا، الصعوبة في 
هذه المغامرة أنــي تواجهت مع واقع، كنت 
أســمع عنه ولكن لم أكن أعايشــه، عشــت 
مع األطفال ورأيــت بأم عيني الحاجة والعوز 
وقلــة األمان الذي يعيشــونه، ولم أســتطع 
تعويضهم عن هــذه االحتياجات، كم كانت 
صعبة أن أرى هذا الطفل أمامي وال أستطيع 
حمايته، وكانت لحظات الوداع هي األســوأ 
الذي مررت به بأن أترك هؤالء األطفال وأنا 

أعلم أنهم ليسوا بأمان«.
ومن جماليات هذه الرحلة أنها تعرفت على 
نفســها أكثــر، وتعلمــت أن اإلنســان بأقل 
اإلمكانيات والظروف يستطيع الحياة، ورغم 
واقــع األطفــال إال أن لديهــم طموحا وحبا 

للحياة.
وكون أصولهــا تنحدر من إحــدى العائالت 
في بلدة عتيل– شمال طولكرم، وأنها لم تر 
فلسطين طوال حياتها، لكنها تعلمت عنها 
في البيت والمدرســة والقراءات، »فلسطين 
دائمــا في وعينــا، ولذلــك كلما كنــت أرى 
جماليــة بأي مــكان في العالــم كنت أبحث 
في ذاكرتــي عن جماليات بــالدي توازي أو 

تضاهــي جماليات هذا البلد، وكنت أربط ما 
بين التشابه بين ثقافتنا والثقافات األخرى، 

بالرغم من بعد المسافات«، وفق حديثها.
ورغم أن البدوي لم تعش في فلســطين إال 
أنها تمثلها في كل بلد تذهب لها بأخالقها، 
وطيبة أهلها بقضيتها وتدافع عنها وأشــرح 
للناس ما هو طبيعة الصراع في فلســطين, 
وماهــي تداعياته على المســتوى اإلقليمي 
والدولــي، مضيفــة: »في أغلــب البالد التي 
زرتهــا كانت فلســطين وقضيتهــا مجهولة 
للعامــة الذيــن نختلط بهم بســبب ضعف 
اإلعالم العربي مقارنة باإلعالم الصهيوني، 
وأشرح لهم ما معنى أن تعيش طوال عمرك 
في الشتات وال تستطيع أن ترى أرض آبائك 
وأجــدادك، فأعلــم أننــي لوحدي فــي هذا 
المضمار، ولكن حين نكســب قلوب الناس 
بأخالقنا سيتفهم اآلخرون قضيتنا بسهولة 

وسالسة«.
واختصــرت حديثهــا بقولهــا: »أنــا صوت 
فلســطين في كل الــدول التــي أزورها، أنا 
الفلســطينية بشــخصيتها،  المــرأة  أمثــل 
بمغامرتها بإصرارها بعنفوانها بتضحياتها 
بحجم الحــب الذي توزعه للعالم وعشــقها 

للسالم«.

ولكن هناك ســؤال يتــوارد إلــى األذهان، 
يحتــاج الترحــال إلى ميزانيــة خاصة فكيف 
تمكنــتِ من توفيــر ذلــك؟ أجابت: »في 
بداياتي كنــت أعمل طوال العام, وأقوم 
للســفر،  الالزمــة  األمــوال  بتوفيــر 
وفــي األوقــات التي لــم أتمكن من 
التوفيــر لرحلــة، كنت أقــوم بحمل 
خيمتــي واحتياجاتــي الغذائيــة 
وأســافر بالســيارة إلــى البلدان 
فيها  بالتخييم  وأقوم  المجاورة 
بأقل المصاريــف، مثل رحلتي 
والنرويــج،  عمــان  لســلطنة 
المهم أال أتوقــف عن تحقيق 

حلمي«. 
وقبل االنطــالق برحلتها، كانت 
تعمل علــى دراســة البلد الذي 
إليه دراســة  بالذهــاب  ترغــب 
وافيــة، تشــمل أماكــن اإلقامــة 
وتكاليــف التنقــل واألكل... الخ، 
وبذلــك كانت دائمًــا قادرة على 
التكاليف،  بأقــل  تنفيــذ رحالتهــا 
المفتــاح دائمــا التخطيــط الجيــد 
للرحلة قبــل وقت كاف ووضــع الكثير 

من سيناريوهات الرحلة ومفاجأتها.
الهندسة مهدت الطريق

أما دراســة الهندســة، فذكــرت أن والدها 
كتب يومًــا »أنــت منتــوج اجتماعي تمت 
صناعتــك عن طريق األســرة التي نشــأت 
عاشــرتهم،  الذيــن  واألصدقــاء  فيهــا، 
والمدرســة التــي درســت فيهــا، واإلعالم 
الــذي اســتهدف دماغــك، والكتــب التــي 
طالعتها والبرامج التي شــاهدتها والتجارب 
التي مــررت بها...«، ولذلــك كان اختيارها 
للهندســة هو أحــد مخرجات هــذا المنتوج 

االجتماعي. 
وأوضحت البدوي أنها تعلمت من الهندسة 
المنطــق وطريقــة التفكير لكي تســتطيع 
إيجــاد حلــول للمشــاكل التــي تواجهها، 
باإلضافة إلى دقة مالحظة التفاصيل والتي 

ساعدتها في البالد التي تزورها.
وعلمتها الهندسة أن ترى الجمال الموجود 
في كل شــيء مثــل ورقة شــجر وزهرة من 
خــالل النظر إليها من زوايــا مختلفة، وأهم 
شــيء أنها علمتهــا كيف تواجه المشــكلة 
وتعمــل على حلهــا، بالمختصر الهندســة 

صقلت طريقة تفكيرها. 
موهبتان

أمــا بالنســبة للكتابــة والتصويــر فهمــا 
موهبتــان، لم تكــن تعلم أنهــا تملكهما 
إال بعــد أن أصبحت تمارســهما، وبينت أن 
الكتابــة قد تكــون موجودة فــي الجينات، 
ويعود الفضــل لوالدها الذي صقل قدراتها 

الكتابيــة، حيث إن لديه مقــاالت ومؤلفات 
عدة. 

ولفتت البــدوي إلى أن القــراءة لعبت دورًا 
مهمًــا فــي قدراتهــا علــى الكتابــة، فهي 
تنحدر من عائلة تعشق القراءة، فقرأت أكثر 
مــن مئة كتاب، ولديهــا ميول في ذلك عن 
فلســفات الحياة والتنمية الذاتية، وفالسفة 
العصــور القديمــة، ومن هنا تالحظ ســمة 

كتاباتها هي في هذا المضمار. 
أمــا موهبة التصوير فهي مكتســبة ويعود 
الفضل فيها إلى زوجها الذي درس التصوير 
وعلمها الكثير من أسراره، وهي عملت على 

تنميتها ومراقبة اآلخرين.
وأردفــت البــدوي بقولها: »هــذه المواهب 
كان لهــا دور كبيــر في ترحالــي حيث إنني 
أوثــق  أن  والصــورة  بالكلمــة  اســتطعت 
جماليــات وثقافــات وحضارات هــذا العالم 
الذي زرته، وجدت أن هذا العالم بالرغم من 
االختالفات إال أنه جدًا متشــابه واإلنسانية 

واحدة«.
وال يــزال فــي جعبتهــا الكثير مــن البلدان 
التي ترغب في زيارتها، وفلسطين هي على 
رأس القائمة حال اســتطاعت الحصول على 

التصاريح الالزمة. 
ولفتــت البــدوي إلى أنهــا ال تســتطيع أن 
تقــول إنها واجهت مشــاكل، ولكنها كانت 
تحديات أهمها، النظرة إلى المرأة العربية، 
فالمجتمــع لم يكن يتقبل أن تســافر الفتاة 
بمفردها إلى تلــك األماكن، ولكنها طرقت 
دربــا لم يســلكه أحد مــن عائلتهــا، وكان 
وعرًا جــدًا من أن يتخيله أي انســان، ومع 
ذلــك منذ اللحظة األولى أيقنت أنها تمتلك 
حذاًء متينًا يصلح للســير بالطريق الوعرة، 
وقالــت: »وقد أكــون تعرضــت للكثير من 
التعنيف الفكري والنفسي والعاطفي، ناهيك 
عن الكلمــات التي وضعتني مئــات المرات 
أمام فوهة االنتقاد الشــخصي، ومع هذا لم 

أسخط يومًا ولم أتأزم«.
وأضافت: »أحــد التحديــات أن أترك مكان 
عملي ومهنتي وأنطلــق في ترحالي، فكثير 
كانوا يعتبرون ذلك ضربًا من الجنون، كنت 
حينها أتبوأ مركز مديرة مشــاريع في احدى 

الشركات الحكومية الكبيرة«. 
وتطمــح البدوي أن يصــل صوتها إلى أكبر 
عــدد من النــاس بأن اإلنســان قــادر على 
تحقيــق أحالمه، وأن يتغلب علــى العقبات، 
وأن الخــوف مــن الفشــل فقــط أوهام في 
العقــل وليســت حقيقيــة، وأن اإلنســانية 
واحــدة ال تتجزأ مهمــا اختلفــت األجناس، 
وتأمل أن تصل رسالتها إلى المرأة العربية، 
وأن تسعى لتحقيق طموحاتها للقضاء على 

النمطية المجتمعية السائدة.

حرمها االحتالل من اكتشاف موطنها »فلسطين«

نغم البدوي.. ارتدت حذاًء متيًنا لتسلك 

دروب الرتحال الوعرة وسالحها الكتابة والتصوير

تركت عملها مديرة مشاريع وعدوه »رضًبا من الجنون«

أتــدري ما أصعب شــيء؟ أن يكــون لديك 
شــغف وعشــق للترحال لتكتشــف البلدان 
مــن  تتمكــن  لــم  مــن حولــك، ولكنــك 
اكتشاف بلدك، تسافر وتحلق في العديد 

من دول العالم العربية واألجنبية. »قدماي 
لــم تتخَط حــدود موطني، وفــي ذات مرة 
كنت باألردن، بمحل عمادة سيدنا المسيح، 
وال تبعد عني الحدود سوى مترين, أللمس 

تراب بلــدي, وأمأل صــدري بهوائــه النقي، 
وفــي لحظتها لــم أتمكن إال مــن البكاء 
بســبب إجراءات االحتــال اإلســرائيلي التي 
حرمني من الحصول على تصريح دخول«..

غزة/ هدى الدلو:


