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المقدمة

أصدقاء الزمن الجمیل

أفرح حین ألتقي بإحدى قارئاتي صدفة.

فني بنفسها یرّن اسمها في ذاكرتي فتجتاحني فرحة، أشعر بأني قابلت حین تأتي بابتسامتها لتعرِّ
صدیقة قدیمة، فقّرائي هم أصدقاء الزمن الجمیل، الذین رافقوني مراحل عمري كلها.

عرفوني وأنا شابة صغیرة أتعثر بخجلي، وقاسموني كل األیام الحلوة والمّرة.

كنت أكتب وأنا حامل بطفلي، أرسل الحلقة لیالً، وفي الصباح یأتي هو وصراخه وفرحي.

أكتب وأنا أذاكر ألطفالي، وأكتب في عیادة األطباء بانتظار دوري.

أكتب في مقاهي بوینس آیرس الجمیلة وأصوات التانجو تصدح في المكان، وأكتب في برلین
وندف الثلج تتساقط من النافذة، أكتب في شرفتي في تونس والبحر األزرق والبیوت البیضاء

بنوافذها الزرقاء تغفو تحتي.

أكتب في تركیا وأنا أجهز مائدة الغداء لزوجات الدبلوماسیین، یأتون بلغاتهم و لهجاتهم التي
تتطایر كموسیقى جمیلة في أرجاء المكان.

أكتب في القطار في فرانكفورت والخضرة والحقول تتراكض خارج النافذة وصخب من
المشاعر یجتاحني.

كتبت في كل مدینة احتضنتني، وُكنُتم دومًا معي تقاسموني غربتي وفنجان قهوتي.

كنتم دومًا أصدقاء الزمن الجمیل.



واستطعت أن أنتقم لنفسي

منذ زواج أمي، وكل شيء في البیت صار له طعم ولون آخر. لم یعد بیتنا هو نفسه بجدرانه
وأسقفه بل صار أشبه بزنزانة تقبض على روحي.. ولم تعد أمي هي أمي تلك المرأة الرزینة الوقور
بل صارت امرأة أخرى. أصبحت أشبه بمهّرجة بتلك األصباغ التي تضعها على وجهها والمالبس
الملونة التي تلبسها، حتى ابتسامتها تحولت إلى ضحكات بلهاء تحاول بأي طریقة إرضاء هذا
الرجل، بینما هو یبدو كالطاووس یأمر وینهي داخل البیت، وهي تسرع لتلبیة حاجاته. صار هو
محور حیاتها.. الطعام تعّده كما یحب ونظام البیت یسیر وفق رغبته هو.. بینما أنا أصبحت أحیا على

هامش حیاتها، بعد أن عشت سنوات عمري وأنا محور حیاتها.

منذ وفاة أبي وأنا كل شيء في حیاتها.. كنا نعیش في منزل أسرة أمي، كنت سعیدة بحیاتي
معها، حتى جاء الیوم الذي فاتحتني فیه بأمر زواجها. لحظتها شعرت بشيء أشبه بالصدمة.. إذ ما

تخّیلت للحظة أن أمي ممكن أن تتزوج بعد وفاة أبي وتأتي برجل آخر یعیش بیننا.

الحظْت الحزن الذي كسى وجهي، وقالت في وقتها إن زواجها لن یغیر أي شيء وإني سأظل
ابنتها الحبیبة.. لم أعلق بشيء. ما كنت موافقة على زواجها، ولكن ما كنت أستطیع الوقوف أمام
رغبتها.. تمنیت لو یحدث أي شيء لیحول دون هذا الزواج كأن أمرض مثًال أو تحدث أي حادثة،

ولكن.. كل شيء سار كما خطط له.

انتقلنا الى بیتنا الذي أقفلناه بعد وفاة أبي، وجاء زوج أمي لیعیش معنا.. رضخت لألمر الواقع..
ومنذ ذلك الیوم، وشعور الوحدة ال یفارقني. كل یوم أعود من ثانویتي ألنزوي في غرفتي، ال أكاد
أرى أمي وزوجها إال خالل وجبتي الغداء والعشاء، وأما بقیة اللیالي فكنت أقضیها في البكاء.. فقد

شعرت بأني فقدت شیئا كبیرًا في حیاتي.

لم تعد أمي تهتم بأن تسأل عني وأصبح زوجها كل شيء في حیاتها.. كنت أكره تلك اللحظة
التي أرى أمي وزوجها یتضاحكان. كنت أتضایق بشدة وأنسحب لغرفتي بسرعة متعللة بالتعب أو
الصداع، ولكن ما كانت أمي تكّلف نفسها حتى باالطمئنان علي.. وشیئا فشیئا كانت لدي كراهیة

تتنامى تجاه أمي.

كرهتها وكرهت اهتمامها الشدید بزوجها، بینما أنا لم أعد أي شيء بالنسبة لها.. وال أعرف
كیف جاءتني تلك الفكرة المجنونة بأن أخطف منها زوجها. كانت ثورتي على أمي وحقدي الشدید قد
تعاظم بداخلي. وببساطة صرت أنفذ خطتي، لم أعد أنزوي في غرفتي، صرت أحاول أن أتجاذب
الحدیث مع زوج أمي وأطلب منه توصیلي للمدرسة أو أحیانا لمنزل صدیقتي. وشیئا فشیئا تنامت



العالقة بیننا، صار ُیخرجني معه للنزهات ویشتري لي الهدایا، ویطلب مني أن أخفي أمرها عن
والدتي.. ومع مرور األیام صار یبث لي مشاعره ویدغدغ حواسي بكلمات عذبة لم أسمعها من أحد
من قبل. ومع الوقت شعرت بانجذاب نحوه، وصار هو كل عالمي.. فكل أغنیة أسمعها كنت أتخیل
نفسي معه، وكل فیلم أراه أتخیله البطل وأضع نفسي مكان البطلة.. نسیت انتقامي ألمي، ولم أعد

أفكر في إهمالها لي.

أمي كانت فرحة ألن العالقة أصبحت جیدة بیني وبین زوجها.. وبسذاجتها ما كانت تفكر في
طبیعة تلك العالقة. كانت تنام مبّكرا لتتركنا سهرانین وحدنا.. ومع مرور الوقت تطورت العالقة

بیننا وصارت أشبه بعالقة األزواج!

لحظتها ما فكرت بأبعد من تلك النقطة.. لم أفكر بمستقبلي أو بحیاتي بعده، فقد كان یكفیني أنه
یعیش بقربي وأنه سیكون لي طول العمر.. وقتها لم أفكر في الوضع الشاذ الذي وضعت نفسي فیه..
فقد كنت غارقة في عالم آخر.. عالم ال أرى فیه سواه. وفي غمرة مشاعري واندفاعي نحوه، بدأت
ألحظ تحوًال كبیرًا في مشاعره نحوي.. لم یعد یبدي اهتمامه بي كالسابق، بل صار دائم التغیب

خارج المنزل، وال یعود حتى ساعات متأخرة من اللیل.

اندهشت من أمره! حاولت أن أعرف سر تغیره، ولكنه كان دائم التعلل إما بانشغاله بالعمل أو
بالتعب.. ولكن إحساسي الداخلي كان یؤكد أن األمر أكبر من مجرد تعب أو انشغال في العمل..

تملكتني حیرة شدیدة.

أیام وأسابیع حتى اكتشفت سر هذا التحول. الصدفة وحدها هي التي عرفتني أن هناك امرأة
أخرى بحیاته، سمعته یحادثها في التلفون.. لم یكن یعلم بوجودي داخل البیت.. كان یحسبني خارجة
مع أمي.. انتظرته حتى أنهى مكالمته.. واجهته ولم ینكر.. ببساطة قال لي أنه على عالقة بها وینوي

الزواج منها.. ثرت ثورة شدیدة وصرخت فیه «وماذا بشأني أنا؟!».

ولكنه لم یعر لثورتي أي اهتمام. لحظتها شعرت أني خسرت أشیاء كثیرة، لم أفكر أن أخبر أمي
ألنها أضعف من أن تتخذ موقفًا. وكأي فتاة بریئة اتجهت إلى األخصائیة االجتماعیة في مدرستي..
وكضحیة صرت أسرد علیها قصتي مع زوج أمي الذي غّرر بي، وبأدمع زائفة غّلفت الحادثة بهالة
من الحزن. تأثرت األخصائیة وتعاطفت معي إدارة المدرسة.. استدعي زوج أمي للتحقیق، وحّول

للنیابة.. بینما لم تطالني ید القانون باعتباري فتاة قاصر.

لم یهمني المصیر الذي انتهى إلیه، وال أدمع أمي التي تسفكها لیل نهار، وال الشحوب والهزال
الذي بدا علیها. كل ما یهمني أنني استطعت أن أنتقم لنفسي.

٢٧ مایو ١٩٩٤



لیتني لم أسمع كالمه

«زوجك تزوج! یرددونها على مسامعي تزوج؟! من هذا الذي تزوج؟! زوجي أنا في الكویت..
تزوج في الكویت؟! ال.. قطعا هناك خطأ ما». كنت أنا والصغار هناك معه ننام على أصوات

الرصاصات ونصحو على األخبار تتناثر من موجات الرادیو.

كان عصبیًا، نعم أتذكر كیف كان متوترًا ومرعوبًا، ال یمكن ألحد بهذا الوضع أن یفكر بشيء
كالزواج. كانت أخبار التفتیش وحوادث االغتصاب تملؤه ذعرًا وهلعًا علینا أنا والصغار، فال ینام

ألنه كان یفكر في مصیرنا.

قال لي أخاف على شرفكم، أخاف لو یهتك عرضكم بینما أنا أقف أعزل. أخّفف عنه أحاول أن
أطرد عنه األفكار السوداء، ولكنه كان یصرخ، ال تحاولي أن تقولي أي شيء، أنا مدرك لفداحة
الكارثة التي تحیط بنا وما أقوله لیس وساوس أو أوهام بل هو واقع نحیاه كل یوم. كنت أصمت،

فأخبار االعتقاالت واالغتصاب تتردد على مسامعنا كل یوم.

- «ارحلوا!».

قالها لي زوجي واندهشت من الكلمة، لیس لغرابتها فقد كان شیئًا یتكرر كل یوم، عوائل ترحل
وبیوت تقفل. ولكن دهشت ألني أنا بالذات لم أفكر فیها قط، لم أفكر في أن أرحل وأترك مكاني
وبیتي. ال أستطیع للحظة واحدة أن أتخیل أنني ممكن أن أرحل عن هنا. ولكن كان زوجي مصرا

على رحیلنا، قال لي كالما أوجعني:

- «أتدرین كیف سیكون حالي لو تعرض لكم أحدهم؟! أرحمي بحالي وارحلي أنِت
والصغار!».

أذعنت لمطلبه، كنت أحمل حاجیاتي أنا والصغار بصمت، وبفكر غائب أشعر بأن التي تتحرك
هذه امرأة أخرى غیري، فحتى تلك اللحظة، لم أستطیع أن أتخیل أنني یمكن أن أترك بیتي وزوجي

وأخرج مع الصغار یبتلعنا مصیر مجهول.

- «لیس هناك خطر». قال لي زوجي یطمئنني.

سأتبعكم حتى نقطة الحدود، وحین تصلون لمنطقة الخفجي اتصلي بشقیقك في الدمام لیأِت
ألخذك أنِت والصغار. انزلقت دمعة على وجنتي، شعرت بها تلسعني.. أحقا سأترك بیتي؟! السیارة

تلتهم األرض، صغاري یلقون نظرة أخیرة على كل شيء بحزن وألم صامت.



اختلط كل شيء، لم أعد أرى طریقي من أدمعي حتى وصلت إلى نقطة الحدود. هالتني األعداد
الكبیرة من الناس الخارجة نحو الجنوب، سرب طویل من السیارات أمامي. تعرضنا لتفتیش دقیق
من قبل الجنود العراقیین، أخذوا مني كل شيء حتى دبلة زواجي خلعوها من أصبعي، ونقودًا كنت
قد خبأتها تحت مقعد السیارة. صمتُّ ولم أنطق بحرف واحد، كان كل ما أحلم فیه لحظتها هو أن

أتخلص أنا والصغار من قبضتهم.

كنت أوبخ نفسي ألني رضخت لرأي زوجي وألوم زوجي الذي ألّح علي بالخروج وأتساءل،
ألیس بقاؤنا في منزلنا آمن لنا من التعرض لمثل تلك المواقف؟ أوقفنا الجنود أربع ساعات حتى

سمحوا لنا في النهایة بالخروج من الحدود.

سرب من الراحة حّط على قلبي حین خرجنا من قبضة الجنود لندخل األراضي السعودیة.
اجراءات طویلة علینا أن نمر بها. هناك طلبوا اسم أحد من الكویتیین للتعرف علي، قدمت لهم اسم
شقیقي، حاولت االتصال به، وبعد ساعات كان هناك یقود فینا السیارة إلى الدمام. سكّنا مع شقیقي
وعائلته في بیته. دخلت في دوامة كبیرة من الوقوف في صف اإلعانات وإجراءات مدارس الصغار.

منذ لحظة خروجي من الكویت ومشاعر من الكآبة تأبى أن تفارقني، كأنني تركت جزءًا مني
هناك. صار للطعام والشراب مرارة غریبة. منذ اللیلة األولى فارقتني لذة النوم، كل ما كنت أفعله

طوال

الیوم هو متابعة اإلذاعة والتلفزیون بحثًا عن خبر یبشرنا بانسحاب قریب، ولكن ال جدید.
حاولت االتصال بزوجي عن طریق النداءات التي ترسل باإلذاعة، بعثت له رسالة برقمي وعنواني
أطلب منه أن یطمئنني عن طریق أي شخص یخرج من الكویت ولكن لم أتلق منه أي رد حتى
تحررت الكویت. الكل استطاع التحدث مع أهله بداخل الكویت، إال أنا لم أتلق أي مكالمة منه رغم
افتتاح سنترالْین داخل الكویت یمّكنهم االتصال من خالله بالخارج، سألت عنه معارفي وأقربائي،
الكل قال إنه ال یعرف عنه شیئًا، صار لدي إحساس كبیر بأنه إما أسیر أو شهید، فتمّلكتني مشاعر

الحزن.

وحین حل شهر رمضان، جاءني أهل أمي وشقیقاتي من الكویت، وراعهم شحوب وجهي
والحزن الذي أغرق نفسي فیه، وأنا أسألهم بلهفة عن زوجي وما إذا كان قد استشهد أم مازال

معتقال.

لحظتها هزتني أمي. أفیقي مما أنِت فیه.. زوجِك تزوج. صرخت بال شعور. مستحیل ال
أصدق. حرصت على العودة سریعا أرید أن أتأكد وأرى بعیني. وحین حان موعد عودتنا إلى
الكویت كنت شدیدة التلهف لمعرفة الحقیقة، وفور وصولي اتجهت إلى بیتي، وهناك وجدتها معه
تحتل غرفتي بینما هو كان واجمًا لم یفتح فمه بكلمة واحدة. رددت على مسامعه كلماته التي قالها لي
عن تخوفه على عرضنا وإلحاحه على خروجنا، أكانت تمثیلیة من أجل الزواج بها؟ لیتني بقیت هنا

ولم أسمعه وأتشرد أنا والصغار هناك من أجل نزوة فكر فیها.

٣ یونیو ١٩٩٤



زوجة زوجي

وأخیرا حصلت على ورقة طالقي. أخیرا، تخلصت من كابوسه بعد معارك كثیرة وواسطات
استطعت أن أحصل على حریتي. حین ُخطبت له، كنت في قمة السعادة. شعرت بأن الدنیا تبتسم لي
من جدید، فأنا أقضي أجمل أیام عمري مع إنسان طیب وحنون. نتحادث بالساعات كل یوم وال نمل،
یأتي لزیارتنا بین یوم وآخر، نتناقش بكل شيء، نتحادث عن یوم زفافنا وشهر عسلنا، عن بیتنا

وأطفالنا الذین سننجبهم، وأحالم كثیرة وأمنیات كانت ترفرف على سمائنا.

كان یحمل كل الصفات التي أتمناها، فوقع اختیاري علیه من بین عشرات الرجال الذین
یتقدمون لخطبتي كل یوم. فقد كنت شدیدة الحرص على االختیار الجید وحین تحزن أمي على كثرة

رفضي، كنت أردد أن اإلنسان ال یتزوج كل یوم فعلیه أن یختار اختیارًا جیدًا.

ورغم بكائها على مصیري بأني بلغت الثالثین من عمري ولم أتزوج بعد، وإن الُخّطاب مع
الوقت سیتناقصون، كنت أصر على موقفي. وحین جاء لخطبتي، أمي قالت ال مجال للتردد فهو
یحمل جمیع الصفات التي تریدینها: ابن عائلة، مثقف، ویشغل وظیفة محترمة. صمت ولم أجب. فهو

یناسبني تمامًا في الوضع االجتماعي والمادي، بل وحتى عمره قریبًا من عمري.

وبعد أن قمنا بالسؤال عنه في الدواوین التي یجلس فیها، وفي مقر عمله، أشاد الجمیع بأخالقه
العالیة، فوافقنا علیه. وكان شرطي أن ألتقي به قبل إعالن الخطبة، وفعًال جاء مع شقیقته الى منزلنا.
لفت نظري هدوؤه واتزانه. بدا متفقا معي في أشیاء كثیرة، وحین سألتني أمي بعد اللقاء، أحنیت

رأسي، وبعدها بأیام دّوت الزغارید في بیتنا تعلن خطبتي له.

بدأت مكالماتنا الهاتفیة وزیاراته لنا. شعرت بمیل نحوه. أحادیثه العذبة واهتمامه بي، كلها
جعلتني أشعر بشيء ما نحوه، فرغم أیام الخطبة القصیرة، إال أنها استطاعت أن تقّرب ما بیننا، وما

هما إال أسبوعان حتى عقد قرانه علي، وبدأت االستعدادات لحفل الزفاف.

كنت فرحة. حجزنا قاعة االحتفال وطبعنا بطاقات الدعوة واشتریت فستان الزفاف، وبدأت
استعدادي لیوم فرحي. كنت مشغولة بترتیبات الفرح حین رّن جرس الهاتف، كانت امرأة غریبة
تطلب مقابلتي، سألتها عن سبب المقابلة ولم تفصح. استغربت إصرارها على لقائي. دفعني الفضول
إلى قبول زیارتها، وجلست انتظر وأنا أتساءل: ترى من هي تلك المرأة؟ وما سر هذه المكالمة
الغربیة؟! ولكني لم أعثر على إجابة واحدة. مع كل تلك التساؤالت التي كانت تحوم برأسي بدأ القلق

بتسلل إلى صدري.



وفي الموعد المحدد دخلت بیتنا امرأة أنیقة، مظاهر الحمل واضحة علیها، صافحتني أنا وأمي،
وجلست على المقعد. عّرفت عن نفسها فالنة الفالنیة زوجة فالن الفالني؟! ذكرت اسم زوجي!!
غمرنا ذهول. كانت تتحدث بمنتهى القوة والثقة بالنفس. تمنیت لو یكون هناك خطأ ما، تشابه أسماء
مثًال، ولكن حین سألتها عن بعض التفاصیل الخاصة بزوجي، أهله ووظیفته ومكان سكنه، عرفت

أنها تقصد زوجي دون سواه.

أصابني وجوم. واستمرت هي تكشف حقائق أخرى، قالت إنها متزوجة منه منذ خمس سنوات
ولدیها منه ثالثة أبناء. لم أستطع أن أفتح فمي بكلمة واحدة، وتابعت هي كالمها: «جئت ألبارك لك
الزواج ولو إنه جاء على خراب بیتین». كانت تتحدث بأسلوب مليء باالستهزاء والسخریة، لم
تصدق إنني كنت آخر من یعلم بأمر زواجه. صرخت بال شعور: «صدقیني أنا ال أعرف أي شيء
مما تقولین. أنا ضحیة مثلما أنِت ضحیة.. تزوجته على إنه إنسان أعزب». ولكنها بابتسامة ملیئة
بالسخریة، غادرت المنزل. بینما جلست أنا غارقة في ذهولي انهارت أمي بالبكاء، وصارت تنعي

حظي بكلمات تتهاوى كالخنجر على قلبي.

- «مسكینة یا بنتي.. مالك حظ یا بنتي».

انزویت أنا في الغرفة ال أتحرك، تجمدت الدمعة بعیني. وأخذت استعید أیامي معه منذ الخطبة
حتى هذه اللحظة، لم یبدر منه ما یجعلني أشك لحظة في أن یكون متزوجًا، وكلما أفكر في

الموضوع أجده صار أكثر تعقیدًا. حین جاء لزیارتنا صرخت أمي بوجهه وهي تبكي:

- «حسبي اهللا علیك».

- نظر إلیها نظرات تنضح بالبراءة «خیر عمتي؟! عسى ماشر؟!».

- لم أتحمل منه كل ذلك البرود، وواجهته بكل ما حدث، بكل برود أعصاب قال: «أنا مستعد
لتطلیقها».

- بهدوء قلت له: «أرجوك أرید الطالق».

ولكنه رفض وأصر على موقفه. حاولت أمي أن تدفع أسرته للتدخل إلقناعه بتطلیقي، ولكن
الغریب أن أسرته كانت تعرف بأمر زواجه. وحین المتهم أمي على عدم مصارحتنا بأمر الزواج

ببساطة ردوا: «نحن ال نعترف بزواجه السابق، ألنها لیست من مواخذینا».

لم نیأس، أخذنا نوّسط أقرباءه ومعارفه. تمضي أسابیع وشهور. نصر نحن على الحصول على
الطالق، بینما یتمسك هو برفضه. وبعد ستة أشهر استطعت أخیرا الحصول على ورقة طالقي

واستعدت حریتي من جدید.

٢٤ یونیو ١٩٩٤



فّضل السجن على الزواج بي!

كانت لحظة قاسیة تلك التي اكتشفت فیها فداحة الكارثة التي أوقعت نفسي فیها، وعرفت متأخرًا
جدا أن كل ما كنت أحیا فیه كان مجرد أوهام أغرقت نفسي فیها كل تلك الشهور. فلحظتها كان كل

شيء یبدو سهًال وبسیطًا، وكل شيء كان ینمو ویتطور دون أن أشعر.

كان صدیق أخي ویسكن البیت المقابل لنا، أراه كل یوم أثناء ذهابي للمدرسة. شعرت باهتمامه
بي من نظراته وابتسامته لي. وحین أخرج للمدرسة أشعر به واقفا أمام البیت یرقبني بعینیه حتى
أبعد. وعندما أعود ألحظه واقفا ینتظرني إلى أن أدخل باب البیت. كنت أشعر بفرحة وغیظ داخلي

الهتمامه هذا، وشعرت بمیل شدید تجاهه.

بدأت أفرح حین یأتي لطلب أخي، أشعر بسعادة ال وصف لها حین أراه واقفا ینتظرني أمام بیته
كل صباح. وفي یوم أعطاني رسالة یكشف لي فیها عن حبه الشدید وأنه یتمنى لو كنت أبادله نفس

الشعور. لحظتها شعرت أني أسعد إنسانة على وجه األرض.

وفي صباح الیوم التالي، كان واقفا ككل مرة أمام باب بیته ینتظر ردي. ابتسمت له، فشعرت به
یقابل ابتسامتي بفرحة شدیدة وصار یلح علّي أن أحادثه عن طریق الهاتف. أبدیت له مخاوفي
الكثیرة من شقیقي وأبي، ولكنه ما كان قادرًا أن یستوعب كل تلك العوائق والعراقیل، فكل ما كان

یهمه أن یسمع صوتي بالتلفون.

بعد تردد طال بدأت أحادثه في الهاتف كلما سنحت لي الفرصة داخل البیت. كنت أشعر بخوف
وقلق شدیدین.. أخاف أن یكتشف أمري أبي وأخي، وأتلقى على أیدیهم أقسى عقاب. صرت أحیا في
صراع قاس بین مخاوفي وقلقي، وبین رغبتي في محادثته. بعد فترة من محادثتنا الهاتفیة أبدى
رغبته بلقائي، فغضبت وثرت وأغلقت الخط. قاطعته أیاما وأسابیع، شعرت خاللها بحزن شدید..
بدوت وكأني فقدت شیئًا كبیرًا ال أستطیع تعویضه، فقد اعتدت على رؤیته كل یوم واقفًا أمام باب

بیته، واعتدت على سماع مكالماته وأحادیثه الحلوة.

عدت إلیه وإلى محادثاتنا. صار یلح على لقائي. ولخوفي من أن أفقده وألشیاء ال أستطیع
تفسیرها وافقت.. واتفقنا على اللقاء. أخذ سیارة شقیقه وانتظرني خلف مبنى المدرسة، أخبرت
أسرتي أنني سأتأخر الیوم بحجة وجود دروس إضافیة، خرجت بعد انتهاء الیوم الدراسي وركبت

معه، ذهب بي إلى شاطئ البحر وقضیت معه أوقات جمیلة.. نسیت أبي وأمي وكل مخاوفي..

ومنذ ذلك الیوم ونحن نلتقي باستمرار، لم یعد یكتفي بلقائنا.. صار یطالبني بأشیاء أخرى.
لحظتها قفزت كل مخاوفي وهواجسي.. قال لي: «أنا قصدي شریف وأنوي الزواج بك». ولكنني



رفضت وصممت على مقاطعته.. عاد إلى وعوده.. وعدت إلى لقائه من جدید.. ویوما بعد یوم، ولقاء
بعد آخر، حتى وجدت نفسي سّلمت له كل شيء.. یومها شعرت أني فقدت شیئًا غالیًا.

حین عدت إلى البیت انزویت بغرفتي.. لّفني وجوم غریب. شعرت بكراهیة شدیدة تجاه نفسي
وتجاهه وتجاه كل شيء ربطني به في یوم من األیام، بكیت بحرقة، ولم أستطع لیلتها أن أنام. وفي
صباح الیوم التالي طلبت منه بإصرار أن یسرع في تنفیذ وعوده.. ولكنه رد علّي بكل برود: «كل

شيء یمكن إصالحه.. لماذا أنِت خائفة؟».

تساءل عن موعد اللقاء التالي، ولكني كنت قد صممت بأنه ال لقاء قبل أن یخطو خطوة لألمام
في موضوع زواجنا. عشت معه مرارة االنتظار وذّل السؤال وإلحاحي الدائم علیه بأن یسرع
بالزواج بي. وكان من الطبیعي أن أرسب في امتحانات نهایة العام. ولكن الكارثة الكبرى هي أنني

حامل.

في البدایة، ماكنت قادرة على تصدیق األمر رغم كل الدالئل والمؤشرات إال أنني كنت أشك في
كل شيء. ولكن اآلن وبعد أن انتفخ بطني ما عاد هناك مجال للشك، لجأت إلى صاحبي ولكنه أخذ
یهزأ بي بأنه یعرف أنها حیلة مني كي استدرجه لإلسراع بالزواج، وشعرت بخیبة أمل شدیدة، ولم
أعرف كیف أتصرف، فكرت في الهرب واالنتحار، ولكني جبنت ولم أفعل. األیام تمضي، وأنا
حائرة أحاول أن أخفي حملي في المالبس الواسعة وانزوائي الدائم في غرفتي. الكل كان یفسر
تصرفاتي بحزني على رسوبي. ولكن أمي صارت تشك في انزوائي الدائم في غرفتي.. دموعي
المنهمرة.. وهزالي ومن ثم انتفاخ بطني. اقتربت مني تسألني عما ألم بي، فانهمرت دموعي رغما

عني بالبكاء.. فشدتني من ذراعي بعیون تتناثر غضبا تسألني.

شعرت برعب شدید وهي تمد یدها لتضعها على بطني. صرخت تسأل عن هذا االنتفاخ ولم
أجب، جرتني إلى احدى العیادات الخاصة وعرفت أنني حامل بالشهر الخامس، صرخت أمي

وأخذت تصفعني وتصفع وجهها.

عدت منكسرة الى البیت. أخبرت أمي أبي بالكارثة فاندفع نحوي یصفعني ویركلني بجنون..
ولم یخلصني منه سوى أمي. اندفع أبي ثائرا نحو جارنا وحادث أبیه باألمر ولكن صاحبي تخلى

عني بنذالة وقال إنه لیس له أي عالقة بهذا الحمل.

انهرت وأنا أسمع هذا الكالم فهو الوحید الذي یدرك تماما إنني لم أكن ألحد غیره، ولكنه لم یهتم
بأي شيء. اتجه أبي لیرد لجارنا الصفعة.. وذهب إلى المخفر واتهمه بأنه قام باالعتداء علي..

القضیة تتحول من المباحث إلى النیابة والمحكمة.. والجنین یكبر في بطني.

المحكمة خّیرت زوجي ما بین الزواج بي والتنازل عن القضیة، أو السجن.. ولكنه فّضل
السجن على الزواج بي. قال بكل وقاحة: «ما الذي یؤكد لي أنني والد هذا الطفل». حكم علیه
باإلیداع بدار رعایة األحداث ألنه تحت السن القانوني، وذلك في نفس الیوم الذي وضعت فیه طفلتي
التي حملت كل مالمحه. وبعد یومین أخرجني أهلي إلى خارج المستشفى وحدي دون طفلتي،
توسلت إلیهم أن یتركوها لي ألرعاها، ولكنهم رفضوا.. أمي صرخت بي: «أال تكفینا مصیبة واحدة

لتأتینا بمصیبة ثانیة؟».
ً



انتزعوها مني، وحّولوها لدور الرعایة لتتربى بعیدًا عن عیني. وأحیا حیاتي أعاني من عاري
ونظرات االحتقار التي أتلقاها من أفراد أسرتي.. من قسوة ومرارة حرماني من طفلتي.

٢٣ دیسمبر ١٩٩٤



لعنة الحب الضائع

كل شيء تغیر. لم یعد هو ولم أعد أنا، ولم تعد األشیاء هي األشیاء. أتذكر أیامنا األولى، فأشعر
بألم شدید. وأتساءل بحیرة. لماذا تغیر كل شيء؟! لماذا كل شيء جمیل عمره قصیر؟! كنت كل
شيء بالنسبة له وكان كل شيء بالنسبة لي. والیوم أضحینا مجرد إثنین یتقاسمان مسكنا واحدًا.

تحولت كل المشاعر وتبدلت، وأشیاء كثیرة لم تعد كما هي.

تعیدني الذكریات إلى أیامنا األولى، كان كل شيء له طعم ولون آخر، حتى خصامنا كان له
مذاق جمیل. كان زمیلي في الجامعة، وكنت أسبقه سنوات. كنا نمثل معا كل التناقضات، فهو هادئ،
بینما أنا عصبیة، هو مسالم بینما أنا قویة. تناقضنا هو بالضبط الذي جذب كل منا نحو اآلخر،
أحییت وداعته وطیبته، وأحب بي قسوة شخصیتي، طموحي وإصراري. أشعر وكأنه طفلي
الصغیر، أرتب له جدول محاضراته وأساعده في أبحاثه وأشرح له بعض المسائل الصعبة، بینما هو
مستسلم لي تمامًا. وحین یقول إنني أشعره وكأني أمه، كنت أفرح فهذا یشّكل لدي دلیال بأنه شدید

االرتباط بي.

كنا في غمرة السعادة ونحن نمضي في عالقتنا حتى اصطدمت كل أحالمنا بصخرة الواقع
المؤلمة. فأهلي یرفضون زواجنا تمامًا ألنه لیس على حد قولهم من «مواخیذنا»، وهو أهله رفضوا
أن یتزوج من أسرة ترفض مصاهرتها. أنا أحاول مع أسرتي وهو یحاول. ولكن كان الجمیع رافضًا
أمر زواجنا، أضربت عن الطعام وأغلقت على نفسي الباب دون جدوى. قلت ألمي إن لم أتزوجه
فلن أتزوج غیره، لم تهتم بكالمي، واستمرت على رفضها. لم یعد هو قادرا على الدراسة، ولم أعد

أنا قادرة على التركیز.

كل شيء أضحى مشوشًا ومعقدًا، أسرته خافت من أن یتزوج بي رغما عنهم فعرضوا علیه أن
یترك دراسته في الكویت ویذهب الستكمال دراسته في الوالیات المتحدة على نفقتهم. قالوا له إن له
الخیار باختیار أي تخصص یعجبه، وأن الوالیات المتحدة حافلة بكل التخصصات. كانوا یریدونه أن
یبتعد عنهم بأي طریقة، ولكنه كان مصرا على الرفض. قالي لي إنه من المستحیل أن یقف أي شيء
بالدنیا بیني وبینه. شعرت بارتیاح شدید لموقفه تجاه أسرته، األمر الذي جعلني أزداد قوة وصالبة

في مواجهة أسرتي.

أسرتي كانت تحاول أن تضیق الخناق حولي، الخروج ممنوع، االتصال بالهاتف ممنوع،
وعشرات القیود. ولكنني ألتقي به كل یوم في قاعات المحاضرات وأروقة الجامعة نتحادث ونتفاهم
حول مشكلة زواجنا. أسرتي صارت تلح على بالزواج بأي طریقة. فما أن یتقدم لي خاطب حتى
تنهمر علّي النصائح من كل صوب بأنه الزوج المناسب لي، ویذكرون لي مواصفاته أنه.. وأنه.
ً



ولكنني أصر على الرفض. قالت لي أمي إنني ما زلت صغیرة وال أعرف مصلحتي، ورددت كالمًا
كثیرًا عن الزواج والحیاة، لم أسمع منه كلمة. فكل ما كان یهمني لحظتها هو الزواج بمن أحب.

ومع تزاید الضغوط من جانب أسرتي وأسرته، فكرت بخطة نستطیع بها أن نتزوج. طلبت منه
أن یقبل عرض أسرته ویسافر الستكمال دراسته وأفر أنا إلیه لنتزوج ونحیا معًا بعیدًا عن أهلي
وأهله. وافق، كان في غایة السعادة وهو یستمع القتراحي. قال إنه شعر وكأنه تخلص من هم كبیر
كان جاثمًا علیه. سحب أوراقه من الجامعة وسافر. أما أنا فاستطعت أن أقنع أسرتي بأني تخلصت
تمامًا من حبه وإنني مقتنعة بكل كلمة قالوها. فرحت أمي، وطلبت لي الهدایا. انتهزت فرصة سفرهم
في الصیف إلى لندن. جمعت كل حاجیاتي، سحبت جوازي من دوالب أبي، وفررت إلى الوالیات

المتحدة.

وبمجرد أن التقینا غمرتنا سعادة ال وصف لها. عقدنا زواجنا في أحد المساجد هناك، بحضور
اثنین من الشهود، وعشنا لحظات جمیلة نسیت فیها أهله وأهلي، ونسیت كل شيء یبعث على الحزن
واأللم. وفجأة تغیر كل شيء. أسرته اكتشفت أمر زواجنا، غضب والده غضبًا شدیدًا، فقام بقطع
المصروف الذي كان یبعثه كل شهر. وأقفلت كل األبواب بوجهنا. فهو ال یستطیع أن یستكمل

دراسته بال مورد، كما أنه من المستحیل أن نعیش في الغربة ونحن ال نملك فلسًا واحدًا.

اضطررنا إلى العودة للكویت. استطعنا عن طریق أحد األصدقاء الحصول على شقة ضّیقة ال
تكاد تدخلها الشمس، ولم یعد هناك مجال ألن یفكر هو في مستقبله أو أن أفكر أنا في مستقبلي.
فاضطر أن یلقي بكل طموحه وأحالمه وینسى نهائیًا فكرة الدراسة لیلتحق في وظیفة كتابیة بشهادة
الثانویة، واضطررت أنا بدوري لاللتحاق بوظیفة كاتبة في أحد المستوصفات. ومنذ تلك اللحظة
تغیر كل شيء فیه، حتى خبر حملي استقبله في برود غریب، لم یهتز ولم یبد أي نوع من السعادة.
تحول إلى إنسان جامد المالمح، حتى ابتسامته اختفت. ولم أعد أرى في وجهه سوى الوجوم، انقلبت
الحیاة داخل بیتنا إلى جحیم، أصبحنا كأي نزیلین في فندق واحد ال نكاد نتبادل كلمة واحدة. حتى
طفلي الذي أنجبته، صار یضیق ببكائه ووجوده، ویفّر هربًا خارج المنزل. وحین أحاول أن
أصارحه كان یثور بوجهي «أوف.. أشعر بضیقة خلق وال أحب أن أسمع كلمة واحدة». أحتار به
وبالظروف المحیطة بنا، الحیاة تطحننا بمتطلباتها التي ال تنتهي ورواتبنا ال تكاد تفي باحتیاجاتنا

واحتیاجات طفلي الصغیر، وال أعرف كیف أتصرف.

أحیانا أشعر وكأنه یحملني ذنب فشله وضیاع أحالمه. وحین یثیرني بصمته، كنت أذّكره
بتضحیاتي وخسارتي ألهلي من أجله. فیرد على بتهكم: «لسِت الوحیدة التي ضحت، أنا أیضًا
خسرت الكثیر». صار كل واحد یعایر الثاني بتضحیاته. تحول الحب الذي كان بیننا إلى تنافر
وصدام، حتى األشیاء التي كان یحبها بي صارت تثیره وتشعل غضبه. لم یعد یتقبل مني أي شيء،
فما أن أنصحه بشيء معین وأعرض علیه أمرًا ما یثور بوجهي: «كّفي عن لعب دور األم. أنا لست

طفًال» ویخرج غاضبا من البیت، وال یعود حتى ساعات متأخرة من اللیل.

وحین أطلب منه أن یقوم بشيء معین، كان یصرخ بي: «ال تشّددي قبضتك علي، أنا لست لعبة
بیدك». لم أعد قادرة على فهمه ولم یعد قادرًا على فهمي، لم نعد قادرین على أن نقیم لغة مشتركة



بیننا، صار كل واحد منا یتیه في دائرة مغلقة. والشيء الذي آلمني أني اكتشفت أنه یخونني! حین
راقبت أیاما طواًال عرفت إنها إحدى المراهقات، سئم من سیطرتي علیه وراح یبحث على من

تشعره بسلطته ووجوده.

حین واجهته، أقسم بأنه لن یعود لها، التزم بقسمه أیاما ثم عاد لخیانته، ألتوه أنا في تلك الدوامة
من جدید فأتذكر كلمات أمي وهي تقنعني بالعدول عن رغبتي بالزواج منه وحدیثها عن الزواج

والحیاة فتتساقط الدموع من عیني. أتذكر تلك الكلمات وأتذكر أشیاء كثیرة ذهبت ولن تعود.

٦ ینایر ١٩٩٥
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