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مقدمة

كثرية هي عثراتنا يف احلياة ،جتعلنا نميل لكن النسقط ،أقدارنا
خمطوطة بقلم متني ،لكننا نملك القدرة عىل تغيري اللون،
اِصنع لنفسك الطريق الصحيح ،مهام بلغت عثراتك
وخيباتك ،اِصنع منها حصنا وجرسا لبلوغ مقاصدك ،احلياة
مرة وليست مرتني.
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إهداء

إىل روحي املُح ِّلقة يف سحابة األمل..
إىل جمد عطائي يف سبيل القلم..
إىل الصدمات التي جعلتني أقوى عىل احلياة..
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وبعد مرور سنتني من اإلنتظار ،ها أنا اآلن ُأزف اليه عروس
بطلتها اجلميلة أرى دهشة أهيل يف عيوهنم ودموع فرحتهم
ببهائي ،تُنثر عىل وجهي التهاين والتباريك ،لكن ملا أنا ال
زف اىل هنايتي ،ال فرحة تستوطن قلبي
أستشعر هبجة ،كأين ُا ُ
وال بريق يف عيني ،مالمح وجهي بائسة ،وخطوايت استحوذها
ك ََسح،
تلك الطبول و األهازيج مزعجة ماهذا!؟ ُصداع قد َركَن
رأيس ،ضحكاهتم كأهنا أصوات وساويس ،ذاك اهلرج ُهيز
هدوئي ،اصمتوا !! أنا أريد أن أغفو طويال منهكة ،مرهقة
القدرة يل عىل النهوض.
أتأمل نفيس يف املرآة ،صدى صويت خيرج منها حياكي نربة
أسى ،ليس يوم زفايف وسعاديت ،لقد ُر ِسم طريق جلنازيت
جت فيه شهادة وفايت...
الثالث عرش من شهر نوفمرب
استخر ُ
َ
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ََتت م ِ
راسم عزائي بنجاح ،اآلن َحيِق يل أن اهنيء نفيس بماميت
َّ َ
كل يشء من حويل غامض ،قد اردكت هنايتي وانا الزلت يف
أوىل خطوة بدايتي ،كل املؤرشات التي مرت أمامي مهدت يل
طريق انكساري مستقبال ،حينها أدركت َتاما أين سأدفع
فاتورة ثمنها غايل ،لطاملا آمنت بفكرة أن البدايات هي من حتدد
اإلستمرارية او ت َُشق طريق النهايات.
ويف تلك اللحظة سكت العامل كله من حويل ،مل أعد قادرة عىل
النظر سوى لوجه أمي بمالحمي العابسة ،عيناي ترسل
إشارات أعلم أنك فككتي الشيفرة وأدركتي كم انا بائسة يف
هذا اليوم ،لكن قد فات األوان ،هيئم يل بيئة تتامشى مع
معتقداتكم وأفكاركم ،كم ناديت حرورين من عقدة حميطكم
لقد ولدت لتحقيق ذوايت ومل ُأخلق إلرضاء الغري ،فأنا أعلم
أين أسعى نحو هديف النبيل يسمو فيه إسمي ليكون فخرا لكم،
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لكن الحياة ملن ناديت ،بسبب تقاليد منطقتنا وأفكار املجتمع
البائس الذي ولدت فيه وآثاره اللعينة ،كلمة "ال" يف قاموس
عائلتي غري مذكورة ،معانايت كانت واضحة مل يكن أبدا
إختياري وارصوا عىل أن يكون قراري.
ها قد َّ
حل الصباح ومل يستقر يف ذهني سوى فكرة واحدة،
هرولت مرسعة
عت براءيت!؟،
ُ
سأقف عند املرآة وأرى أين ض َّي ُ
نحوها ومل أرى ذايت اليشء يعكسني ،فتحت باب اخلزانة
ع َّلني أراها من اخللف أو قد تكون خائفة ،لكن مل أجد سوى
فوهة خاوية حينها أدركت أنني قد فقدهتا.
َتُر األيام اخلوايل ومل اتلقى سوى املعاملة البائسة ،كانت جل
حماواليت التقرب والتودد ،اآلن هو زوجي وكام علمتني أمي
أن الزوج هو السند ورضاه من رضا اهلل ،وكنت كلام جلست
جانبه وحدثته عن طموحايت و ُأمنيايت ،وأنه اآلن داعمي
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وسندي ورشيكي يف كل ممرات حيايت يرد بكل سخرية
واستهزاء ،من تظنني نفسك؟! لقد حققتي مايكفيك لتكوين
ربة بيت تلبي احتياجايت ومتطلبايت وفقط وال كلمة لك فوق
كالمي ،شهادتك اجلامعية تلك ماهي إال دليل عىل انك
متعلمة ،اليوجد يف عاملي إمرأة تطمح وتنجحُ ،أمنياتك هاته
اركني هلا زاوية يف عقلك ودعيها تكون ضمن األطالل.
يف تلك اللحظة شعرت أنني جارية مستعبدة ،أعيش عرص
اجلاهليني يف القرن الواحد والعرشين من عام ألفني ومخسة
عرش ،ويف برهة َّ
وجتمد كياين ،ومل اذكر حينها اال
انشل لساين
َّ
وَتتمت بداخيل ،أمل أقل قبل هذا أنني
كالمي مع نفيس يف املرآة
ُ
هدت عىل ممايت!!؟
َش ُ
تتشابك األحداث ويزداد الوضع سوءا وتكشف األيام نواياه
اخلبيثة ترصفاته وأفعاله كلها تـ ِ
خي ِّيم روحه،
الرش الذي ُ َ
ُجسد َّ
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جاء اليوم الذي انعكست فيه مرآة رشه بإجتاهي ،حيوم حويل
كالغراب بصوته النشاز صارخا ":زواجنا ماكان اال مراسم
شكلية بني أهيل وأهلك ،تزوجتك ِرهان فقط ،كنتي َحمَط
إعجاب أحد األشخاص الذين أعرفهم ،كان بيننا شحناء
وبغضاء ،وعلمت أنه معجب بك ويف نيته التقدم خلطبتك،
نعم بك حلظة"
وقتها
ُ
أعلنت حربا داخلية بيني وبينه أنه لن َي َ
هز بدين ُمدمرة
اآلن ُو ِج َهت رضبة ُمميتة لكياين كالرعد املدَ وي َّ
لذايت ،صاعقة ح َّلت بجسدي أسقطتني أرضا مدركة أنني
ادفع ثمن قرار ليس قراري.
مر شهر ونصف عىل زواجنا وتتواىل األحداث الصادمة ،أرى
َّ
نفيس تنهار يوما بعد يوم مالمح وجهي ش َّب ْت فيها عالمات
الكِرب قبل أواهنا ،سهراته الليلية املتأخرة مع شلة السوء وفعل
الرذائل ،وأكله مال احلرام ،وطباعه الف َّظة كل هذا كان مكنون
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بداخيل معانايت كانت رس مشرتك مع مرآيت ،وبالرغم كل هذا
حتليت بالقوة والصرب والثبات ظنا مني أنني ربام س ُأغري من
طباعه ونفسه ومن فساده ،اال ان كل حماواليت كانت تنعكس
أكثر رضرا نحوي ،ويزداد الوضع سوءا كلام طالبت بحقوقي
وإحتياجايت املادية واملعنوية ،الالمباالت واإلمهال زعزع أماين
الداخيل وكرسين بقوة ،أضحى اخلوف يس ُكنني من كل
ترصفاته فقد بدأت تظهر عليه أعراض اظطرابات نفسية غري
طبيعية ،أتذكر يف وقت ما بينام أنا جالسة أشاهد التلفاز ،اذ
بيشء يسحبني ارضا واِ ْهنار رضبا بدون أسباب او سابق إنذار،
هزين بقوة ومل أعد أشعر بيشء حينها فقدت الوعي ومل أدرك
َّ
ما َّ
حل يب.
صحوت عىل صوت أخته وهي تناديني استيقظي،
بعدها
ُ
استيقظي...
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اجهشت بالبكاء ثم
فتحت عيناي للوهلة األوىل
ورسعان ما
ُ
ُ
بحرقة ومرارة كانت كل دمعة تسقط مني أش ُعر وكأهنا
بكيت ُ
ِِحم بركانية ثائرة ُ
تشق طريقها ُحترق خدي وتـُحطم قلبي
ُخملفة دمار كارثي لذايت ،وكعاديت ُأخفي كل آالمي بداخيل.
بعد مرور سبعة أيام يتعرض أخي حلادث خطري يدخله اىل
املشفى رسيعا لغرفة العمليات ،ختربين أمي بذلك مل أستطع
االنتظار والتحمل ،طلبت منه يف آخر النهار ان يأخذين اىل بيت
اهيل ،يف باديء األمر مل يقل شيئا وبعد.خروجه لدقائق
وعودته وقف أمامي قائال:
" ان أدريت الذهاب لكي ما تشائني لكن إعلمي أنه ال رجعة
لكي هنا ،وإن أرديت البقاء ال تعيد قول كلمة أهيل مرة أخرى"،
يف تلك اللحظة وألول مرة اقف بقوة مرددة ":أريد الذهاب
لبيت أهيل" ،حينها مل ُأمخِن يف ردة فعله أمامي .
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قرعت الباب وإذ بأمي هي من
اآلن انا امام بيت أهيل
ُ
إستقبلتني ،كان اول مافعلته إرَتيت اىل حظنها وضممتها بقوة
وشوق ،كم إشتقت أليب واىل إخويت ،اىل كتبي و غرفتي
وهدوء املكان ،كأنني سجني وحترر ،بعد بضع ساعات
تسألني أمي كيف هي احوالك هناك؟ مل أرد عليها إال بكلمة
واحدة أنا بخري ،لكنها كانت تعيد يف كل مرة وتسألني ملا أنتي
شاحبة اللون هكذا؟! حتى جسمك اصبح نحيال!! أسألتُها
كنت
كان يتبعها عالمات اإلستغراب والدهشة من حايلُ ،
اجتاهلها بكل الطرق وأهرب من نظراهتا يل.
مرت أيام ِطوال وانا يف بيت أهيل مل يرن هاتفي ولو ملرة ،انشغل
فكري وبدأت أمخن ختمينات سلبية يف احلقيقة انتظرت اتصاله
ليسألني عن حايل اخي ،لكنه مل يفعل،الوضع بدأ يقلقني
وبشدة فحاولت اإلتصال به ألجد ان هاتفه مغلق ،حاولت
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مرارا وتكرارا لكن دون جدوى ،قررت اإلتصال بوالدته
لإلطمئنان عن الوضع ،وعندما ردت عىل إتصايل وصارحتها
بام جيوب يف ذهني من استيائي فكان جواهبا بكل برود :ملا
القلق هو بخري وإن مل يسأل عنك فلستي بالشارع ،انتي بني
اهلك ،مل أفهم تلميحاهتا حينها ،ولكني وضعت إحتامل أن
يكون هو من اوصاها بقول هذا.
كانت أمي يف كل مرة تسألني أمل يتصل بك زوجك حلد اآلن
؟! ويف كل مرة كنت احتجج بأعذار فقط ألتفادى استغراهبا
من الوضع،ويف كل يوم أحاول االتصال جمدادا وإرسال
الرسائل  :أين انت ؟ عساه خريا ملا هاتفك مغلق دائام؟ ،بعد
مرور أربعة أيام إتصل يب حاولت ان أفهم ملا يفعل هذا يب،
َطرد قائال:
إست َ
سكت لعدة ثواين ثم ْ
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ليس لديك اآلن مكان آليت ُ
وآخذكي اليه ثم أقفل اهلاتف يف
اعدت االتصال جمدادا إذ باهلاتف مغلق مرة
وجهي مرسعا،
ُ
يت بالثبات
أخرى ،التزمت الصمت واهلدوء أليام وحتل ُ
أعدت االتصال مرات ومرات لكن دائام ماكان يشري التسجيل
ان هاتف مراسلكم مغلق ،اآلن طفح الكيل ومل أستطع عىل
الكتامن والتحمل اكثر ،أندفعت مني الدموع ف َّياضة كالواد
اهلائج مع صوت ُرصاخ باذخ مرددة قول " :يااا اهلل تعبت،
تعبت".
تسمع أمي ُرصاخي لتأيت مرسعة مرتعبة من حالتي التي رأتني
فيها،واذ يف ثواين وبلمح البرص ُأفرغ كل مايف جعبتي من أسى
ومعاناة ،رسعان ما أمي تتصل بأيب ليأيت هو أيضا يف تيهة من
أمره ،حاول أيب العثور عليه يف كل مكان فقد إختفى عن
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األنظار ملدة ،وظل احلال ُخميم علينا هكذا ملدة مخسة أيام ومل
جيد له أمارة ،حتى أن والده قد استغرب من فعله الشنيع هذا.
يمر شهر آخر وانا اعاين يف صمت ويف ليلة إستجمعت قوايا
ووقفت أمام عائلتي مرددة  :أريد الطالق.
يف الوهلة األوىل كان اإلستغراب والدهشة خميمة عىل مالحمهم
مل يتقبلوا األمر ،وبدأت كلامت اللوم والعتاب ترمى بإجتاهي،
اصابع االهتام املوخزة كاألشواك بسبب صمتي وسكويت من
البداية.
اآلن أذكركم انكم انتم من ارغمتموين عىل تقبل الوضع ،كنت
أشكوا لكم عدم توافقي معه اننا خمتلفان وال يوجد ادنى ذرة
تفاهم بيننا ،الستم من قلتم ان الرجل قبل وبعد الزواج
سيتغري ،لعبتم بعقيل فقد كنت صغرية فتاة مل تتجاوز الواحد
والعرشين من العمر ،وانا اآلن أدركت كل هذا متأخرة.
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ّ
جربت ان أعيشة للك ََّرة الثانية
رست فيه و ُأ
ُ
ظل الوضع الذي ُأ ُ
حتت ضغوط العائلة واملجتمع ،هذه املرة فكرة مطلقة مل تريض
عائلتي ،ألن املجتمع اليراها إال إمرأة فاشلة ،مل تعرف كيف
ُسري أمور حياهتا الزوجية ،فكل يشء مرهون عىل املرأة
ت ِّ
وحدها والثقافة هلم بأن الرجل هو ِعامدها ومصدر استقامتها
او ِ
جاجها ،وان احلياة مل تُبنى عىل املرأة وحدها إنام مع
اعو ُ
رشيك وسند يتقسامان احلياة معا بِ ِ
حلوها و ُمرها.
مرت يب من كل ِ
اجلهات أدخلتني يف نكسة
الضغوط التي َّ
صحية قوية ،أثرت عىل العامل النفيس يل ،مرضت مرضا
شديدا جعلني طرحية الفراش ملدة سنة كاملة ،مل ينفع معي دواء
الطبيب وال دواء الطب البديل ،وبدأت تنتابني عالمات
كالرهاب والبكاء الشديد والرصاخ يف
اظطرابات نفسية
ُ
منتصف الليل ،العزلة واالنطواء واالكتئاب اهتزت ثقتي
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بنفيس وأضحت تُراودين افكار سلبية مصريية حليايتُ ،د َق
ناقوس اخلطر عىل حيايت وأمر زوجي نُيس َتاما ألن أهيل
إنشغلوا بوضعي الصحي املتدهور.
ويف أحد الليايل جلس والدي بجانبي و افتتح كالمه بقوله
وشدَ ديت ِ
":ان ُشفيتي رسيعا َ
اهلمة سنقوم رسيعا بإجراءات
الطالق ،وستكملني دراستك لنيل شهادة املاسرت ثم سأرى
ابنتي دكتورة بإذن اهلل ،أهبرين أيب حينها أحسست ببهجة
وسعادة كبرية ،أهيل يعلمون جيدا ماكنت أريده من قبل
خاصة أنني كنت متفوقة يف دراستي ،سامعي لتلك الكلامت
من والدي كانت الدواء والبلسم لروحي املرهقة منذ سنني،
جعلتني اتشجع ألهنض و ُأهني هذا الكابوس الذي إلتَهم
سنوات من حيايت.
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َتت اجراءات رفع دعوة الطالق ،بدأت أحس بنوع من
املُعافاة رغم بعض اآلثار النفسية التي ظ َّلت بقاياها راسخة يف
ذايت والزمتني حتى يف أوقات إكامل دراستي.
ُح ِد َدت مواعيد إجراء اجللسات يف املحكمة لكن يف كل مرة
كان يتعمد الغياب ل ُيؤجل يف كل مرة احلكم بالطالق ،وَتر
سنة كاملة سنة أخرى من األوجاع والصعوبات ويف الوقت
نفسه كنت ُاشجع نفيس ألتعاىف من أوجاعي.
رسمت يف ذهني طريق لتحقيق أهدايف وبلوغ أسمى ُامنيايت،
ُ
واستبدلت ثوب األمل
بدأت بِ َط ْي األحزان ورميت كل خماويف
ُ
بثوب األمل ،بدأت كأول خطوة الرجوع للقراءة والكتابة،
القراءة غريتني كثريا وكل ماكان دامس
يف جويف أزاحته ،انبزغت شمس أيامي التي ُخيم عليها الظالم
أدركت حتى وإن كان لون األسود مجيل فإن
من وقت طويل،
ُ
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االبيض أمجل منه َّ
وإن لون السامء الرمادي ُمبهج لكن يف صفاء
ُزرقتها تأخذ أهبى ُح َىل.
تفوقت يف عامي األول من الدراسة بالرغم من املتاعب التي
واجهتني ،ويف اليوم الثامن عرش من شهر مارس يف عام الفني
وثامنية عرش صدر القرار بالطالق ،تزامت الفرحة مع إقرتاب
موعد خترجي من العام الثاين ،كان انتظاري للخرب حينها مثل
انتظاري السجني لصدور القرار باإلفراج عنه ونيل احلرية،
كومة املعاناة التي كانت بداخيل قد توارت ،ومنذ ذلك الوقت
وانا أسعى لتطوير نفيس وبناء أعمدة ملستقبل زاهر وحتقيق
النجاح ،اآلن انا يف صدد اجتياز مسابقة الدكتوراه حقا،
هت كل خماويف وانكسارايت نحو جمال الكتابة ،فهي اآلن
وج ُ
َ
رفيقي ودوائي الشايف لكل آالمي.
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