بدبل���ة فق���ط ال غي���ر ،وف���ي املطب���خ وبينما كنت
منهمكة بغس���ل األواني دخل علي وألبسني إياها
ليغ���ادر بعده���ا مباش���رة ودون أي كلم���ة متوجه ًا
إلى املطار ليس���افر للدراسة في اخلارج .هكذا
ب���دون مدعوي���ن أو أي مظهر م���ن مظاهر الفرح
مت���ت خطبت���ي البن عم���ي  ،الذي عش���ت عمري
بأكمله احلم بأن يكون ارتباطي به حدث ًا س���عيد ًا
 ،بع���د أن كبرت وأنا عل���ى يقني أننا لبعضنا كما
اعت���دت أن اس���مع ذل���ك م���ن اجلمي���ع  .انقضت
احد عشرة عام ًا  ،أنهى فيها خطيبي وأبن عمي
دراسته في اخلارج وبقي يعمل هناك فيما بقيت
أنا طوال تلك الفترة انتظره واص َبر نفسي بتلك
الدبل���ة التي وضعه���ا حول إصبع���ي  .فلقد كان
علي أن
حب���ه في قلبي كبي���ر ًا لدرجة أنه يصعب َ
أتخي���ل نفس���ي لرجل غي���ره ،مس���امحة إياه على
عدم تذكره لي ولو حتى برسالة يسأل فيها عن
أحوال���ي  ،ومع هذا كان احلل���م بعودته وبالزواج
الذي س���يتم حينه���ا والذي كنت أري���ده تعويض ًا
عن اخلطوبة التعيس���ة التي متت  ،فقد عاهدت
نفسي أنه بعد زواجنا سأعمل املستحيل ألجعله
اس���عد رجل في العالم املهم فقط أن يعود.وعاد
من غربته أخير ًا بعد أن بدأ اليأس يتس���رب إلى
نفس���ي وأن���ا اس���عي جاه���دة إلخفائه ع���ن أعني
اجلميع  ،وكان اش���د حلظات يأسي تنتابني كلما
س���معت عن صديق���ة أو جارة تزوج���ت وأجنبت
وأصبح أوالدها في املدارس فيما أنا على حالي
 ،بعد أن رفضت نصيحتهن بفسخ اخلطبة.

مت زواجن���ا والذي لم يك���ن كبير ًا كما متنيته ومع
هذا لم اس���تطع االعتراض  ،فكيف لفتاة يتيمة
ال أب له���ا وال أم أن تعت���رض ؟ يكف���ي أن تقب���ل
قدره���ا بالزواج م���ن ابن عمها بتل���ك الطريقة ،
وعاد لغربته من جديد بعد أيام قليلة من الزواج
لم تكفها لتشبع عطش سنني غربته وابتعاده ”،
ليتركني عند أهله (بيت عمي) ليتحكم بي أشقائه
وزوجاته���م كيفما أرادوا وكأني خادمة لهم ،حتى
عندم���ا اس���تدعت احلاج���ة بأن يذه���ب أحدهم
إلى القرية ويش���رف على األرض فيها اختاروني
أنا ،التي ولدت في املدينة وتربيت فيها ألذهب
إل���ى هناك بعد أن رفض اجلمي���ع الذهاب حتى
زوجات أش���قاء زوجي رفضن العودة إلى القرية
 ،وه���ن اللواتي نش���أن فيها ولم ينتقل���ن للمدينة
إال بع���د زواجهن وخضعت للذه���اب إلى القرية
بع���د أن اتص���ل زوج���ي م���ن غربت���ه مه���دد ًا إياي
بالط�ل�اق إن ل���م اذهب إلى هناك.وعش���ت أيام ًا
صعبة وقاسية في ذلك املكان البعيد عن املدينة
الت���ي اعتدت عليها إلى أن كان يوم ش���عرت فيه
بضي���ق ش���ديد وبع���دم قدرت���ي على البق���اء في
تل���ك القرية فق���ررت العودة إل���ى املدينة ألفاجأ
ب���أن خالتي التي حتملت ع���بء تربيتي بعد وفاة
وال���دي مريض���ة ج���د ًا  ،ول���م يكلف أحد ًا نفس���ه
بأخب���اري فال احد لها س���واي ف���ي هذه الدنيا .
فاتخ���ذت قراري بالبقاء قربها وكان عقابي على
ذل���ك طالقي.وبفضل من الله تعافت خالتي من
مرضها وس���اعدتني على العمل من داخل املنزل

 ،بعد أن اش���ترت ل���ي ماكينة خياطة ألمتكن من
خاللها من إعالتها وإعالة نفسي  .وبعد سنوات
م���ن الطالق حاول املصلحون إعادتنا أنا وزوجي
لبعضنا وجنحوا بالفعل في مسعاهم هذا وعدنا
زوج�ي�ن  ،ولك���ن أي زوجني كن���ا كغريبني يحضر
الصم���ت بيننا أكثر من أي ش���يء آخر  ،فزوجي
ً
رج�ل�ا بارد املش���اعر ل���م يعبر ل���ي يوم ًا عن
كان
حبه  ،وكأنه كثير علي أن اسمع مثل تلك الكلمة
وأنا التي أوقفت حياتي عليه  ،وأوصدت أبواب
قلبي عليه ولم اس���مح بدخول رج ً
ال آخر غيره ،
حتى عند طالقي منه لم أفكر مبجرد النظر ألي
رجل آخر ،ومع هذا فأنه يعاملني بتلك الطريقة
اجلاف���ة  .ول���م يس���عفني الوقت ملعرف���ة إجابات
أسئلتي تلك ألنه ومبنتهى البساطة تركني وراح
يبح���ث ع���ن حيات���ه مبكان آخ���ر ،ولكن م���ع فارق
واحد هذه املرة فهو لم يتركني وحدي بل تركني
بعدم���ا رمي بذرته في أحش���ائي الذي خرج إلى
الدنيا وأصبح اآلن شاب ًا اليعرف عن والده شيئ ًا
س���وى ذلك االسم املدون في شهادة ميالده ،أما
أنا فعدت من جديد للعمل على ماكينة اخلياطة
وف���ي كل مرة افلح فيها ف���ي خياطة ثوب جديد
أو ترقيع آخر قدمي  ،متنيت لو كان مبقدوري أن
أعيد ترقيع ماتلف من حياتي  ،التي فيها احلزن
أكثر من املس���رات والدموع أكثر من الضحكات
 ،والسبب في ذلك هو احلب الذي منحته لرجل
ال يس���تحقه  ،تركن���ي اآلن معلق���ة ب�ي�ن األرض
والسماء فال أنا باملتزوجة وال أنا باملطلقة.
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في داخل كل بيت ،ووراء كل باب من أبوابه المغلقة توجد حكايا ،بعضها تكون غير قابلة للتصديق
وضربًا من ضروب الخي��ال ،بينما بعضها اآلخر قد تك��ون قابلة للتصديق ،ألنها تش��ابه حكايا أناس
نعرفهم ومروا بظروف مشابهة لظروفهم.
زاويتنا هذه تهدف إلى فتح األبواب المغلقة للتعرف على األسرار والخفايا التي تخبئها ورائها.

