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المقدمة

في البدء كان الحرملك، وكان قلمي ینسج حكایاته من خیوط قصصهن التي یسردنها على
مسامعي، وحروفهن التي تطل علّي من رسائلهن.

كل قصة تحكي حالة اجتماعیة تحدث في مجتمعنا وفي مجتمعات مشابهة لمجتمعنا.

ال یهم أسماء أبطالها وال یهم من هم، فالقصص تحدث، تتشابه وتتكرر،

وكلنا نعیش قصًصا وكلنا أبطال في حكایات اآلخرین.

أكتبها هنا لعلنا نخرج منها بفكرة تضيء الجوانب المعتمة في حیاتنا

فنتعلم شیًئا من تجاربهّن القاسیة تجنبنا الوقوع بها.

كل الحب لقراء الحرملك الذین رافقوني الرحلة، ولقراء الجیل الجدید الذین یترقبون یوم
الثالثاء بكل لهفة وشوق.

لكم مني كّل الحب؛ فلوالهم ما كنت أنا وال كان الحرملك...



ما ذنبي لیتركني لیلة عرسي؟!

- مّي؟!

انبعث الصوت الدافئ یدغدغ مسامعي، بنبرة أمیزها من بین صخب آالف البشر.

- كیف حالك؟!

تدّفقت كلماته وأنا أتفحصه بنظراتي، تتعثر األحرف بشفتي، تبعثر المفاجأة كلماتي:

- معقولة أنت؟!

- «طبًعا أنا»

یقولها بعفویته التي أحبها، یطویني ذهول غریب، ویشدني ذلك الوجه، إلى ماٍض لیس بالبعید.
عشر سنوات مضت كالبرق، منذ اللحظة التي افترقنا فیها. لم ُیصدفني ولو مرة واحدة، وها أنا ألتقي

به صدفة في ذلك المجمع التجاري الكبیر بالعاصمة اللندنیة، كان كّل شيء بالنسبة لي، وكنت كّل
شيء بالنسبة له.

مجرد صوت مجهول جاءني عبر الهاتف، فوجدت نفسي أغرق في صلة قویة معه، ومنذ تلك
اللحظة وهو یمأل حیاتي بضحكاته الصاخبة وكلماته الحلوة.

كنت سعیدة معه، وبأحالمي التي رسمتها معه، بیت صغیر وأطفال حلوین وحیاة هانئة تجمعنا
مًعا. ولكن أحالمنا ماتت قبل أن تولد، فقد وأدتها تقالید عتیقة بالیة. كنت أحسب أّن كل شيء یسیر

كما أحب وأرغب إلى أن تقدم لخطبتي، لحظتها اندلعت ثورة كبیرة في البیت.

صرخت أمي:

- معقولة ابنتي الوحیدة تفكر بالزواج، بمثل هذا الشخص!

- «وما به؟!» تساءلت باستنكار.



- «لیس من وسطنا االجتماعي»، قالتها أمي بغضب.

أبي قال باستهزاء: «یتصور أنني قد أوافق على خطبته ببساطة، كیف یتجرأ على التقدم لخطبة
ابنتي؟»

قلت ألمي مهددة: «إذا لم أتزوج منه فلن أتزوج من غیره». ولكنها لم تهتم بكالمي وصمموا
جمیًعا على الرفض. لجأت إلیه أطلب منه المشورة، فقال لي بكل هدوء:

- لقد رفضني والدك وانتهى األمر.

- «وماذا عن صلتنا؟!» تساءلت

- «لقد انتهى كل شيء»، قالها وانسحب من حیاتي بكل هدوء.

بعد أسابیع وجدت صورة حفل زواجه في الجریدة فمزقتها بحسرة. وشعرت بكره شدید ألبي
وأمي، ولحیاتي التي أعیشها وظللت أرفض كل المتقدمین لخطبتي واحًدا تلو اآلخر، إلى أن انقطع

الخطاب عني.

ومضت السنون، توفیت أمي، ولحقها أبي وبقیت وحدي، مع أشقائي في البیت الكبیر. مضت
تلك الخواطر سریًعا وأنا أقف أمامه.

- لم تتغیري كثیًرا...

فرحت إلطرائه ولمحت فستان طفلة، یطل من أحد األكیاس التي یحملها، ضبط نظراتي
وابتسم: «إّنها لطفلتي الصغیرة...»

«ألدیك غیرها؟» تساءلت

«لدّي ثالث بنات، وماذا عنك؟».

ضحكت وأنا أشیر بیدي وقلت: ال شيء.

- «معقولة؟!» تساءل بدهشة.

- «أنا لست متزوجة»، قلتها وابتسامة تقطر مرارة تنزلق على وجهي.

- «ولماذا؟!» تساءل



نظرت إلیه بلوم، شعرت بحنان كبیر یتسلل إلى عینیه.

تلفت حوله ودعاني إلى المقهى الصغیر في ذلك المجمع، جلست أمامه ال أكاد أصدق أنني بعد
كل تلك السنوات، أجلس أمامه وكأنني فارقته یوم أمس.

قال لي أنه جاء في مهمة عمل، وقلت له أنني جئت مع شقیقي وزوجته، أخذ مني رقم هاتفي
وأخدت منه رقم هاتفه، وصرنا نتحدث كل لیلة، ونتقابل كل یوم، وتجددت صلتنا السابقة، شعرت

وكأنني أعود عشر سنوات من عمري إلى الوراء.

استعدت حیویتي ومرحي السابقین، حتى المحیطون بي الحظوا التغییر الذي اعتراني.

وحیت اقترب موعد عودتنا إلى الكویت حزنت حزًنا شدیًدا ألنني لن أراه مرة أخرى.

نقلت له مخاوفي وحزني فابتسم، وقال لي: ما الذي یبعدني عنك. لقد فقدتك مرة، ومن
المستحیل أن أفقدك مرة أخرى.

وابتسمت، فقد أحیتني كلماته من جدید.

وحین عدنا إلى الكویت استمرت اتصاالتنا، أحداثه عن عملي وأشّقائي وأبنائهم، بینما یحدثني
هو عن صغاره. كنت متشوقة ألعرف أّي شيء عن زوجته، ولكنه كان یتجنب الحدیث عنها، حتى

عندما أسأله سؤاًال مباشًرا عنها، كان یغیر الموضوع. وأنا أتساءل: «ترى ما طبیعة عالقته
بزوجته؟».

ومضت أیام وأسابیع حتى عرض علّي الزواج.

قال لي: «إنه لم یعد قادًرا على االستغناء عني».

وشعرت بسعادة ال وصف لها، وكأنني أعود ألعیش عمري الذي لم أعش.

وتقدم لخطبتي من شقیقي، الذي وافق بسرعة لم أتوقعها، وكأنه یرغب في التخلص من عبء
ثقیل.

وتحدد موعد الزواج، فأقمنا حفلة صغیرة، دعوت لها المقربین فقط، خوًفا من أن یتسرب الخبر
إلى زوجته.

وفي تلك اللیلة استأذنني، بأنه سیذهب لالطمئنان على صغاره، ثم یعود للمبیت معي في بیت
أهلي.



وانتظرته تلك اللیلة، جهزت له الغرفة، وارتدیت أحلى الثیاب، ولكنه لم یعد. الساعات تمضي
ببطء، وعیناي معلقتان على قرص الساعة الدائري، ولكنه لم یعد.

وفي صباح الیوم التالي، لم یأت ولم یتصل واعترتني دهشة وحیرة شدیدتان، وأنا اتساءل: ترى
ما الذي غیبه عني؟! هل أصابه مكروه، أم حدث شيء ألحد صغاره؟!

واستمر غیابه أیاًما طواًال، حتى وصلتني ورقة طالقي، بعد أسبوع فقط من زواجي.

اتصلت به وأنا أشتعل غضًبا، سألته: سؤاًال واحًدا فقط أرید أن تجیبني علیه بصراحة، لماذا؟!
لماذا؟!

قال لي: أنا آسف لقد تسرعت بالزواج منك. وزوجتي تحّقق كل أسباب الراحة والهناء، وأنا
أحّبها وهي ال تستحق هذا مّني.

وأنا تساءلت بداخلي: وهل أستحق أنا منه هذا؟! ما ذنبي لیتركني لیلة عرسي فیحرجني بین
أهلي وصحبتي؟!



الخادمة خلصتني من زوجي!

إلى أین أنِت ذاهبة؟! سألني زوجي ونظرات الشك تتطایر من عینیه، تلعثمت وأنا أجیب: «إلى
أمي»...

كل تلك الزینة لزیارة أمك! لم أعرف بماذا أجیبه وأنا أتساءل: ترى ما الذي طرأ علیه؟! فهذه
أول مرة یسألني فیها إلى أین أذهب؟! فقد كنت أخرج كل یوم وأعود، حتى ساعات متأخرة من

اللیل، دون أن یشك لحظة بي، یَحَسن الظّن بي دائًما، فما الذي غّیره وقلبه بتلك الطریقة الغریبة؟!
ترى هل سمع بعض الهمسات، التي تدور حولي؟! هل نّبهه أحد على تصرفاتي وسلوكي؟! ظّلت

التساؤالت تدور برأسي طوال الیوم، دون أن أجد إجابة واحدة.

وفي تلك اللیلة عدت باكًرا، واندهشت حین رأیته ینتظر قرب الباب. دخلت غرفتي وصرت
أفكر في حیاتي معه، منذ زواجي منه، وأنا أعاني من بعده عني، فرغم طیبته الشدیدة، إّال أنه إنسان

بارد في عواطفه، یعیش معي وكأنه لیس معي.

یعود من عمله تعًبا، فیتناول غداءه لینام، وما إن یصُح حتى یخرج ألشغاله ودواوینه، فال أراه
حتى المساء. شعرت بفراغ كبیر یلتهمني كّل یوم، وأنا أقضي نهاري وحدي، وحین یعود لي ال

یتبادل معي كلمة واحدة، بینما أنا أتوق إلى أي كلمة ترطب جفاف حیاتي.

واستمر هو على هذه الحال، حتى ضقت بحیاتي الراكدة داخل بیته، ولم أجد خالًصا من كل
هذا، إال بالعمل ألهرب من الفراغ، الذي یكاد یخنقني بقبضتیه. عرضت علیه رغبتي بالعمل، ولم

یرفض بل على العكس رّحب بذلك، وسعى لتعییني بإحدى الشركات.

وحین التحقت بعملي، بدوت في غایة السعادة، سعادة جعلتني أشعر وكأنني ولدت من جدید.
كنت أسعد بنظرات اإلعجاب، التي یحیطني بها الجمیع، وأطرب لكلمات اإلعجاب، التي تالحقني

كل یوم. الكل یمدُح إتقاني لعملي، وسرعة بدیهتي وجمالي وأناقتي، الشيء الذي أعاد إلّي ثقتي
بنفسي، التي كدت أفقدها.

یتقّرب لي بعض الزمالء، عارضین علّي صداقتهم مبدین إعجابهم الشدید بي، فأهیم في سعادة
ال حّد لها، أقارن بین نظراتهم الملیئة باإلعجاب، ونظرات زوجي المنطفئة، وبین كلماتهم المعسولة،

وبین كلماته المقتضبة، فأجد نفسي رغًما عني أضعف أمام محاوالتهم، فانجرف في صالت معهم.



وجدت نفسي مع الوقت، أدخل في صداقات متعددة مع الشباب، داخل مقّر عملي وخارجه، فقط
ألشبع شعوري بأّنني إنسانة مرغوبة.

لم تعد تهمني الهمسات، التي أثیرت حولي، وال الكالم الذي یتردد على لسانهم عني، فقد كنت
غارقة في عالم جدید، یشعرني بأّنني ملكة متوجة، والكل یسعى لكسب وّدي، كل ذلك وزوجي بعید

عني، مشغول في عمله ودواوینه، حتى انتبهت هذا الیوم على كلماته المغموسة بالشّك، وصرت
أتساءل ِبَحْیَرة: ترى ما الذي جرى له؟!

في الیوم التالي، بقیت في البیت ولم أخرج، كانت نظرات الشك في عیني زوجي ترعبني.
الهاتف یرن، یسرع للرّد علیه، ولكّنه یقفل حیَن یرد هو علیه، فیحدق بي بنظرات تتطایر غضًبا.

بدا كالهّم یجثم على نفسي، وحیَن هم بالخروج، استرخت أساریري، وحین رّن الهاتف أسرعت
إلیه، لم أعرف لحظتها أّن زوجي تسلل من الباب الخلفي إلى داخل البیت لیرفع السماعة من الجهاز

اآلخر في البیت، وما أن وضعت السماعة، حتى رأیته ووجهه ینفجر غضًبا، ارتجفت رعًبا ولم
أعرف ماذا أفعل؟! تمّنیت لو تنشق األرض وتبتلعني.

صرخ بي: أنت تخونیني... أنت!

صفق یًدا بید، وقال: قالوا لي ولم أصدقهم، ولكن ها أنا أسمع بأذني هاتین، ألكتشف أنني أكبر
مغفل. حاولت أن أقول أي شيء ألبرر موقفي، ولكنني لم أجد ما أقوله، فقد انكشف أمري وانتهى

األمر.

بدوت كالمتهم الذي ینتظر مصیره، فأتساءل بقلق: ترى ماذا سیفعل بي؟ ترى هل سیكتفي
بتطلیقي أم سینتقم مني، هل سیفضحني أمام أهلي، هل، وهل؟!

آالف التساؤالت تدور برأسي لیل نهار، ولكنني ال أرى منه سوى نظرات الغضب المطّلة من
عینیه.

أتساءل عشرات المرات: ترى ماذا وراء صمته؟! أسأله أن یتكلم، أن یقول أي شيء، ولكنه
یشیح بوجهه عني وال یجیبني، وأتساءل: لماذا ال یطلقني فأرتاح؟! ولكّنه یرفض تطلیقي.

قال بنبرات متحدیة: لن أطلقك، سأجعلك تتعذبین لتدفعي ثمن الجرم الذي ارتكبِته بحقي.
فأصبحت أعیش بكابوس فظیع، أحلم باللحظة التي أفیق فیها منه، وصرت أفكر في طریقة تخلصني

من هذا الجحیم، حتى تفّتق ذهني عن تلك الفكرة المجنونة.



فنادیت خادمتي التي تلّح علّي منذ فترة برغبتها، بالعودة إلى بلدها، دسست بیدها مبلًغا من
المال، قلت لها: سأعطیك كّل ما تریدین، وبعد أن أنهیت كالمي، ابتسمت بخبث، وقالت: متى

تریدینني أن أبدأ؟! قلت لها: من الغد.

ورتبت كل شيء انتظرت حتى ساعة متأخرة من اللیل، ونزلت إلى الطابق السفلي، واتصلت
بأهلي وبالشرطة، وقبل وصولهم بدقائق، أرسلت خادمتي إلى غرفة زوجي، وحین وصلوا ذهبت

بهم إلى غرفة زوجي لیضبطوه مع الخادمة في غرفة نومي.

استیقظ من نومه على أصواتهم، وأخذ یقلب نظراته حوله، وهو مذهول وجاهل بكل ما یحیط
به. ماذا هناك؟! تساءل بدهشة، لیس هناك مجال لإلنكار، رّد علیه رجال الشرطة، وسحبوه معهم

بینما هو ال ینطق بكلمة واحدة، من فرط الذهول.

أما أنا فقد خرجت من الموضوع، وبدًال من أكون الجانیة، أصبحت أنا الضحیة، وببساطة
شدیدة استطعت أن أحصل على ورقة طالقي، وعلى تعاطف الناس. فكیف ال، وأنا في نظرهم

الزوجة الضحیة، التي خانها زوجها مع الخادمة.



لم أكن إال فندًقا وحافظة نقود لزوجي!

في تلك اللیلة لم أنم، شعرت بشيء ما َیِخزني، فتملكتني كآبة شدیدة ورغبة قاهرة بالبكاء.

وأتساءل ترى ما الذي اعتراني؟!

لم تكن المرة األولى التي یتأخر فیها حتى تلك الساعة من اللیل. فقد عودت نفسي على سهراته
وسفراته المتكررة، ولكن تلك اللیلة تبدو كأنها ال تشابه أي لیلة، كل شيء فیها كان یبعث القلق إلى

نفسي، أشعر بجدران البیت تكاد تضیق بي.

أدور في أرجاء البیت التي جمعتني معه خمسة عشر عاًما من عمري، ال تربطني به سوى
ورقة واحدة، هي عقد زواجنا.

تمنیت لو أنني رزقت منه بطفلة جمیلة أو طفل صغیر، لمأل حیاتي بهجة وهناء، ولكنه كان
رافًضا أن أنجب منه طفًال واحًدا.

سنوات مضت قضیتها معه في شجار دائم، بسبب رغبتي في اإلنجاب بینما هو لم تكن لدیه
أدنى رغبة بذلك.

وما أن أطرح علیه الموضوع حتى یصرخ بي: «قلت لك ال أرید أطفاًال!». ولكنه ال یفهم
مشاعر األمومة المتفجرة بأعماقي وحلمي الدائم بأن یكون لي طفل یبدد وحشة حیاتي. وكنت

أتساءل دائًما: لماذا تزوج ما دام غیر راغب في إنجاب األطفال؟

منذ تزوجته وهو بعید عني، أشعر دائًما بأن هناك حاجًزا كبیًرا یبعدنا عن بعضنا، ولكنني
عجزت عن أن أفهمه.

حاولت مراًرا أن أقترب منه، وأن أذیب كل الحواجز والسدود التي تفصل بیننا، ولكنني فشلت.

لقد كان دائًما صامًتا متقوقًعا داخل نفسه، یصعب علّي أن أفهم مشاعره وانفعاالته.

منذ تزوجته وأنا أحرص على أن أجعل البیت جنة، وأن یكون أسعد زوج على وجه األرض،
ولكن رغم كل الجهود التي أبذلها كنت أفشل دائًما في أن أجذبه نحوي.

ّ



تركت دراستي ألتفرغ لرعایته حتى ال تبعدني عنه محاضراتي ومذاكراتي، ونسیت كّل شيء:
أهلي ومعارفي، وصار هو مركز اهتمامي. أقضي ساعاتي كلها في البیت، أرعى النباتات الداخلیة،
وأضع لمساتي على الدیكور في أرجاء البیت، وأتفنن في طهي أصناف الطعام الذي یحبه، بینما هو

ال یعلق بكلمة واحدة، یتقّبل كل شيء حوله بصمت.

منذ زواجنا وأنا أحاول أن ال أكّلفه فلًسا واحًدا: البیت اشتریته من مالي الخاص وأثثته بنفسي،
حتى رواتب الخدم والمشرب والمأكل، كنت صرفها من مالي ولم أحاول أن أشعره للحظة واحدة

بتقصیره معي، فقد كنت أعرف وضعه المالي وراتبه المحدود، ال یستطیع أن یغطي كل تلك
النفقات، إنني أملك الكثیر، فلماذا ال أصرف منه على بیتي؟

ولم أكن أرغب في أن أتركه یفكر في أي شيء، أرید أن أجعله دائًما سعیًدا، ولكن التقطیب ال
یكاد یفارق وجهه. حاولت أن أقربه نحوي بحبي وحناني، ولكنه كان بعیًدا عني.

ولم أجد سوى المال الوسیلة التي قد تقربه مني أكثر فعرضت علیه أن یأخذ مبلًغا من المال
لیقوم ببعض المشاریع ووافق على الفور.

وصرت أنا أدفع، وهو یأخذ.

وعندما وجدت أنه لم یستطع أن یتخلص من صمته وتكشیرته التي ال تفارق وجهه، أقنعت
نفسي بأنها طبیعته، ومن الصعب أن یتخلص منها، وبدًال من أن أبذل مجهود ألخلصه منها لماذا ال

أكیف نفسي معها؟

وبالفعل عودت نفسي على طبیعته هذه، وعلى صمته وعبوسه، ومضت حیاتي هادئة، لوال
لهفتي على أن یكون لي طفل، وغضبه حتى من مجرد طرح الموضوع.

حتى باتت حیاتنا مجرد عالقة النزیل في فندقه، یأتي من الخارج لیجد وجبته ومالبسه جاهزة
معّدة، وأنا عليَّ أن أقدم كل تلك الخدمات دون أن أتلقى منه كلمة واحدة.

اعتدت على سهراته وسفراته المتكررة، ولم أكن أفتح فمي بكلمة اعتراض واحدة، حتى ال
أسبب له أي ضیق، ولكن تلك اللیلة لم أعرف لماذا دارت كل تلك الخواطر برأسي، ولماذا عصف

كل ذلك القلق برأسي.

فجأة وأنا أفكر في كل هذا رن جرس الهاتف لینتشلني من خواطري، تساءلت: ُترى من الذي
یطلبني تلك الساعة المتأخرة من اللیل؟ وما أن رفعت السماعة حتى تهاوت الكلمات على أذني.

- «هل أنِت زوجة فالن الفالني؟»



- «نعم» أجبت بحیرة.

- «لقد توفي زوجك بحادث سیر، البقیة في حیاتك». وتهاویت من مكاني ولم أدِر بنفسي إال
وأنا مستلقیة في الفراش وأخوتي حولي.

أسمع أمي تقول بنبرات غاضبة:

«ال یستحق أن تنهاري من أجله لقد فضحنا كلنا».

فتحت عیني وتساءلت من بین نشیجي:

«هل حًقا مات؟! هل حًقا مات؟!»

فسمعت أمي تقول لي بهدوء: «یجب أن تعرفي منا قبل أن تعرفي من اآلخرین».

نظرت إلیها بحیرة وتابعت:

«لم یكن وحده، كانت معه امرأة أخرى!».

وانهرت باكیة ولم أبك هذه المرة علیه، ولكني كنت أبكي نفسي، سنوات عمري ضیعتها في
خدمته بینما هو غارق في خیاناته لي.

وفهمت لماذا كان رافًضا أن أنجب، فلم یكن یرغب في أي شيء یربطه بي.

كنت بالنسبة له مجرد حافظة نقود، وفندًقا یلبي كافة احتیاجاته، دون أن یدفع فلًسا واحًدا.



الفهرس

المقدمة

ما ذنبي لیتركني لیلة عرسي؟!

الخادمة خلصتني من زوجي!

لم أكن إال فندًقا وحافظة نقود لزوجي!

مع من كنِت تتحدثین؟

باعني من أجل امرأة ال تستحق!

زوجي... متخلف عقلًیا!

طموحاتي... دمرت زوجي!

شهر عسل... تعیس!

ما زال یحبني رغم كّل شيء!

ثمن طالقي...

أین ذهبت بي أطماعي؟!

حقیقة زوجي

عندما تحقق حلمهأزاحني من طریقه!

لقد صرفت نظري عن الزواج

لیلة القبض على شلة الشالیه!



ابني والخادمة!

ماذا یفید المال بعد أن خسرت كل شيء؟!

لم أعد تلك اإلنسانة اآللیة!

سیرتي... على كّل لسان!

ظالل الماضي القاتمة

عندما صرخ أبي: «فضحتینا!»

حملت حقیبتي وصغاري، وخرجت!

لیتني سمعت نصیحة أمي!

بین جحیم الحماة... وجحیم سیدة القصر!

موظف زوجي... سرق قلبي!

وانسحبت من حیاته بهدوء!

زواجي... مأتم كبیر

زوجي مریض بـ«الخادمات»!

... هذا ما جناه أبي عليَّ

زوجي یتبوأ أعلى المناصب...ولكّنه بوجهین!

مأساة امرأة

تملكتني الرغبة بهدم كّل شيء!

وأصبحت ضحیة الستهتار زوجي!

ما قیمة الحیاة بعد موت األب وزواج األم؟

وبعد أیام وصلتني ورقة الطالق!
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