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 فرحدموع 

 الفصل األول

 بيت مزدحم

لى خريف العمر إألب يخطو  أطفال، خمسةعاشت "رجاء" في بيت يسكنه 

وأم ال ترفع خمارها عن رأسها إال عند النوم. ظن الكثيرون أن رجاء 

ولم يرفعوا رأساً لما يمكن أن تصبحه إذا كشف  الحظ،ليست سعيدة 

 .لزمن طويل جداً  وهكذا ظنت رجاء نفسها وجهه،المستقبل عن 

التحقت رجاء بالجامعة بعد توسط من قريب لها عند مسؤول كبير وترنح 

ولكنها كانت  قبل الجامعة تاريخها الدراسياألكاديمي مثله مثل  أداؤها

 للتعرف على كثيرراضية عن حالها ألن الوسط الجامعي أعطاها فرصة 

 الشخصيات التي ال تسكن في نفس حيهم كما كان الحال في السابق. من

قة ولكن صدي والثانوية.فزميالت المرحلة االبتدائية كن زميالت المتوسطة 

مثلت تعريف حياتها و إعادة في الوسط الجامعي ساهمت في واحدة

 منعطف الهوية الجديدة لها.

ووجه طفولي الفت. لم  المعتين عينين نحيلة ذاتكان اسمها سارة. فتاة  

 ات الجريئة والعباراتالممتلئ بالكلم هاحديثتستطع رجاء أن تقاوم جاذبية 

وأحالمها  عن نفسها بكل أريحية تتكلم المدججة بنبرة التحدي. كانت

تصف  وبدت وكأنها وهمومها والبيئة والطقس والمناخ والخضار والفواكه

منت رجاء أن تبوح بها ألي المكظومة التي طالما ت وهمومها رجاءمتاعب 

لم يمض أكثر من نصف ساعة على أول لقاء بينهما في استراحة  أحد.

 كانت بين محاضرتين حتى جزمت رجاء بعقد ميثاق الصداقة األبدي معها!
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نذرت رجاء ذلك الفصل و عدة أشهر من تعرفهمامات أبو سارة بعد 

التي أصبحت بال أم وال أب!  للوقوف إلى جانب صديقتها اليتيمة الدراسي

قررت رجاء أن تشد على يديها لتحتوي فاجعتها وتستمر في سعيها 

أن علمت أن سارة قضت سنتين لتنهي  خصوصاً بعدللتخرج من الجامعة 

مقررات السنة األكاديمية األولى وحدها قبل التحاق رجاء بالجامعة. لقد 

وقد  رحمةدون  سماتالق البريءمالمح وجهها  االكتئاب الحاد التهم

انقطعت عن الحضور لعدة أيام ثم عادت بعد أن صارت رجاء تمر عليها 

في منزلها لتحضر معها مواد تخصصها بالقوة مع أن رجاء الزالت في 

سنتها األولى ولكن أساتذة سارة تفهموا دافع رجاء وسمحوا لها بالتواجد 

 مع صديقتها التي كانت تحدق في الفراغ معظم الوقت.

على أكثر من فقدان  ينطويكانت هناك شعور عند رجاء أن حزن سارة 

بنت ألبيها، فهاهي السنة الدراسية تنتهي والزالت سارة غارقة في عالمها 

الذي لم تستطع صديقتها التعرف عليه رغم محاوالتها الكثيرة. كانت 

 لممعاناة سارة أكثر األمور غموضاً في أحداث رجاء اليومية الرتيبة لذلك 

 تتعجل في كشفه وقدمت عليه الحفاظ على رباط الود موصوالً.

كانت رجاء تقرأ عن تأثير الصدمات النفسية الذي يمكن أن يدفع البعض 

خصوصية في  أكثر األماكنلالنتحار فقررت أن ترافق سارة حتى في 

نت اتتأكد أنها لن تشنق نفسها مثالً وك المياه حتىالحرم الجامعي كدورات 

علن سعيدة بهذا االهتمام الذي كانت تعبر عنه كثيرا باحتضان سارة سارة ت

وتقبيلها اإلمساك بيدها دون اكتراث للمحيط الجامعي وكانت رجاء ترسل 

إيماءات تعجب لآلخرين توحي لهم فيها أن سارة فتاة غريبة األطوار 

 بطبيعتها وأنها تمر بأزمة مؤقته. 
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رجاء في مكان قليل المارة في في يوم قليل المحاضرات، جلست سارة و

كل منهما كأساً بالستيكياً من  وكانت تحملأحد أروقة مبنى كلية الفنون 

من عصير رجاء فقالت رجاء ممازحة  ءبارتشاف شي ةسار عصير فقامت

 بل بالغرام. بنعومة:لها: هل أصبح بالحول؟ ردت 

 أي غرام هذا؟ غرام. -

 رجاء.الغرام بك. أنا أحبك يا  -

 أيضاً أحبك ولكن ما عالقة هذا بالعصير.وأنا  -

 أريد أن أرتشف من رحيق شفتيك -

 الكالم الفارغ؟! هيا بنا من هنا. ما هذاالبد أنك قد فقدت عقلك.  -

وما أن جلست حتى قبلتها في أمسكت سارة بيد رجاء لتدعوها للجلوس 

فمها قبلة طويلة قامت رجاء على إثرها منزعجة حانقة وتاركة بينها 

ما تبقى منه على األرض  انسكبوبين سارة كأس عصيرها الذي 

  بصورة عبثية.
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 الفصل الثاني

 محاولة إنقاذ

قاطعت رجاء سارة ألكثر من شهر رغم رسائل سارة النصية التي كانت 

آثار و جوال رجاء كل يوم والتي كانت تفوح منها روائح الحزنتمطر 

ولكن رسالة واحدة  تقرأها،. وكانت رجاء تلغي الرسائل قبل أن توبةال

 تكررت منها لمدة أسبوع كامل. كانت الرسالة تقول: نهااستوقفتها أل

م التالي الستالمي قيمة بيع بيت "سأرحل عن هذه الدنيا الظالمة في اليو

البقاء مع ذكرياته فيه بعد أن تنازل بقية  طقأ حبيب الذي لم أعدبي الأ

الورثة من أقاربي عن نصيبهم فيه لي وسأتبرع بثمنه لجمعية األيتام 

الذين هم مثلي ضحايا هذا العالم القاسي. والسبب في اختياري للموت في 

هذا الوقت بالذات هو أنني تيقنت أنني لن أستطيع العيش وقد فقدت 

 ي الوحيدة في هذا العالم. "صديقت

والء يستمع لرجاء وهي تقرأ عليه الرسالة في غرفتها أخوها كان 

وجثى على ركبتيه وبدأ يبكي. احتضنته  لطيف! فصرخ عالياً: يا المؤصدة

تتركيها تموت...ال  رجاء فقال لها بعد أن هدأ قليالً وصوته يرتجف: ال

 تتركيها تموت.

 أومأت رجاء بأنها ستفعل!

***** 

ظلت رجاء مترددة في االتصال بسارة واختفى والء من البيت فلم تعد 

 رجاء تراه إال عند موعد النوم منهار القوى زائغ العينين.
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تلقت رجاء اتصاالً من شركة بريدية تفيد بأن لها  أسبوع،بعد أقل من 

! تجمد الدم في عروقها وتلعثمت قبل يجب أن تسلم باليد رسالة من سارة

صف عنوان بيتها لمندوب البريد واتصلت مباشرة بأخيها والء تأن 

 وطلبت منه أن يعود للبيت فوراً.

ال تزال ترن في خرج والء من قاعة محاضراته في الجامعة وكلمات رجاء 

 ذنه: ستنتحر سارة غداً!أ

والء الظرف فوجد فيه صورة من عقد بيع بيت سارة وإيصاالً بنفس  فتح

 ية أيتام!ثمن البيع لحساب جمع

 قالت رجاء: ماذا سنفعل اآلن؟

 األمر.قال والء: سنأخذ سارة من بيتها إلى مكان آخر حتى نتدبر 

 .تاة شيء بعد ما فعلته معيولكنني ال أريد أن يربطني بهذه الف -

 وعدتني يا رجاء بأن تتواصلي معها؟!لقد  -

 ولكنني لم أفعل. -

 غارقة في كبريائك.فعلي اآلن ...هيا... ستموت فتاة وأنت إذن ا -

 سأكلمها.حسنا... -

 اآلن! -

الغصص التي  ردت سارة بصوت فيه هدير الموت ولم تستطع رجاء تحمل

كانت تتوالى في حديث صاحبتها التي كانت ماضية في مشروع التخلص 

وطلبت من والء أن يوصلها إلى مقهى بالقرب من بيت  هات  أفهدمن حياتها 

 تعود إليه. وأن ينتظرها في الخارج حتىسارة 
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كانت سارة تجلس على طاولة صغيرة لشخصين وعيناها محدقتان في 

فنجان من القهوة الساخنة التي كان البخار يتصاعد منها. وقفت رجاء 

أمامها وقد كانت سارة ال تزال غارقة في عالم أفكارها حتى سمعت صوت 

 السالم عليكم!  بتجهم:رجاء وهي تقول 

ت ت تضم رجاء وتبكي بصوت عال فأصيبقفزت سارة من مكانها وراح

ً رجاء بالحرج الشديد وجلست   قالت سارة وهي غارقة في الدموع: .سريعا

لقد ظننت أن موت أبي سوف يقضي علي ولكنني اكتشفت أن وجودك أمل 

لي في هذ الحياة المقرفة. قد تظنين أني فتاة سيئة ألنني قبلتك بهذه 

لي التي أعبر فيها عن شعوري تجاه الطريقة ولكنها كانت المرة األولى 

 يبادرني هو بذلك شخص أحبه دون أن

 ردت رجاء في حزم:

وأنت فتاة تعرفين حدود الدين  جنسي!هذا فعل محرم يا سارة! إنه شذوذ 

 جيداً.

 نظرت سارة حولها نظرة تعجب وصرخت:

 الدين؟وهل ما كان يفعله أبي معي كل ليلة كان من 

 تعجبت رجاء وسألت:

 لحظة! يفعل؟كان  وماذا

واقتربت من سار واحتضنتها خشية أن يزداد صراخها فقالت وهي تفرك 

 يديها:

 لقد كان...لقد كان يضاجعني 
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 ماذا تقولين؟ باهلل.أعوذ  -

لي وأنني أذكره بدفء اتصاله بأمي  إنه بحاجةنعم لقد كان يقول  -

أنا متعبة جداً  رجاء،التي ماتت وتركته وحيداً بال شريك. آه يا 

 مني.أرجوك سامحيني وسأفعل كل ما تطلبينه 

شعرت رجاء بالدوار والغثيان ولكنها تمالكت نفسها وتذكرت أنها 

جاءت للمساعدة فقالت: ال بأس سوف نذهب اآلن للبحث لك عن سكن 

 أوالً.

  . حاضر، حاضر-

 ،كان منشغالً بالرسم داخلها والء الذي خرجت الفتاتان وانضمتا لسيارة

وطلبت منه رجاء الذهاب إلى فندق قريب من بيتهم واستئجار غرفة 

 لسارة فيه حتى يجدوا لها شقة بإيجار سنوي.

ا للسكن الجديد واستعانت برجاء تحسنت حالة سارة النفسية بعد انتقاله

 خيها في تأثيثه وتجهيزه وأصبحت رجاء تزورها كل يومين وتكلمها كلوأ

 .استقرت حالتها وعادت لالنتظام في محاضراتهايوم حتى 

 ى هذا الحال حتى تخرجت سارة من الجامعة ووجدتعل لم تمض سنتان

 .مالً وفر لها دخالً جيداً ومجتمعاً عملياً جديداً ع
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 الفصل الثالث

 حلم طفولة

 ودار في األلف،الشقة التي تسكنها رجاء للمرة  أمام بابوقفت قدما جابر 

ذهنه نفس الحلم الذي يراوده كل مرة يمر من أمام بابها وهو في طريقه 

 انكاألصغر منه سناً.  إلى شقة أبيه التي يسكنها معه ومع أخويه اآلخرين

الحلم أن يقف أمام الباب دون أن يقرع الجرس فتفتح له رجاء  ملخص

 .زوجي الحبيبتقول له: أهال بك يا وتبتسم ابتسامتها الخجولة العذبة و

 .تفضل. تفضل

وكان جابر يكمل عبارة رجاء كل مرة بشكل مختلف، فمرة يتخيلها وهي 

 تقول له:

 !دعني أحمل عنك هذه األكياس

 ومرة:

 ،أدخل سريعاً كي ترتاح من عناء المشوار

 وثالثة:

 لرؤيتك.لقد اشتقت 

لى ع وهكذا كان جابر يمني نفسه باالرتباط ببنت جاره ويستعين بهذا الحلم

قسوة الحياة التي دفعت أباه لتربيته وأخويه وحيداً بعد وفاة أمهم عندما 

 كان في الخامسة من عمره.
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كان جابر يتابع رجاء وهي تذهب كل يوم للمدرسة منذ نعومه أظفارهما 

وكانت تعجبه طريقة اعتنائها بزي المدرسة وضحكتها الصافية مع 

تعمد الوقوف بعيداً حتى فكان ي الباص،اخواتها وهن يهممن بركوب 

وكان يقول في نفسه حينها: سأتزوج  صباح،يستمتع بهذا المنظر كل 

وحمل وفاءه لها طوال سنوات  لها مثل أبي الذي أحب أمي وأخلصرجاء 

كان جابر يكتب كل أسبوع رسالة في حب رجاء ويسلمها تربيته لنا. 

 الأوالشوق، وقرر  لنفسه ليقرأها وحده ويستمتع بما فيها من مشاعر الود

 .يطلعها على هذه الرسائل حتى يتزوجها

 ً والتحق بالعمل بشركة مرموقة ثم  مرت األيام وتخرج جابر مهندساً مدنيا

 ذهب ألبيه ليحدثه في أمر رجاء.

طلب أبو جابر من ابنه أن يتمهل قليالً حتى يجتمع له مهر يقدمه لرجاء 

 االتفاق على االنتظار لسنتينفتم  ،ووعده بان يتكفل هو بباقي التكاليف

وقد منى نفسه  ف. كان جابر يكبر رجاء بثالث سنواتلتحقيق هذا الهد

بأنها ستنتظره حتى يجمع مهرها وتمنى من ربه أن تشغلها شواغل الدنيا 

 ً وعندما كان يرى باص نقل الطالبات الجامعيات  حتى يطرق بابها خاطبا

 .كان يشعر أن الفرصة الزالت سانحة

راح يستعين بابن جار لهم كانت زوجته تتردد على بل  بهذا،كتف جابر لم ي

وبعد أكياس كثيرة من  خطابها، أحوالأم رجاء كثيراً ليتعرف منه على 

علم جابر  الجيران،من ابن  الحلوى وحوارات متعبة مليئة بالمماطالت

برفض رجاء لعدد من العرسان الذين تقدموا لها فقال في نفسه: إنها 

 ظاري وال شك!بانت

كان من الزيارات التي تعودت رجاء على تلقيها في بيت أبويها تلك التي 

تقوم بها األمهات بعد ليالي األعراس لخطبة الفتيات، ولم يكن من الصعب 
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وقد قاربت على على رجاء أن تتبين أن األضواء صارت مسلطة عليها 

شديد أثار ولكن رجاء كانت ترفض كل من يتقدم لها بهدوء  التخرج،

حفيظة أمها وأحرجها مع كثير من ضيفاتها. ورغم تنوع األعذار التي 

كانت تقدمها رجاء في كل مرة فإنها جميعاً كانت تشير إلى رفضها مبدأ 

 الزواج نفسه.
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 الفصل الرابع

 سران!

 لخطابها،لجأت األم الحائرة البنها والء ليكشف سر رفض أخته المستمر 

كانت تراه من وثيق الصلة بينهما. والحق أن  ما هولوالء وسر اختيارها 

 فوعدها أن يحدثها باألمر تلك والء كان يشارك أمه نفس حالة االستغراب

 .ويأتي بالخبر

أصدقاء كثر، فقد كان الرسم هو سلوته في الحياة، وكانت لم يكن لوالء 

الصغيرة وكان عالم من االنطواء  هتمكتبالحب تمأل رفوف  تارواي

كثيراً ما يصفونه بعدم اكتمال رجولته  إخوته. كان هويتهوالغموض يغلف 

ال تليق برجل. فقد كانوا  أنهالفرط حساسية مشاعره التي كانوا يرون 

يرون أن بكاءه حزنا على وفاة قطة دهستها سيارة أو تألمه على منظر 

يمكن أن يستمر ألسابيع وهو يثار داخل شجرة اقتلعت ساقها باباً للسخرية 

البيت، األمر الذي كان يستفز أمه وأخواته الفتيات للدفاع عنه وتطييب 

خاطره وإيصال رسالة له أنه ليس وحده من يشعر بهذه المشاعر وأن 

 .ويقدر مشاعره من يفهمه هناك

وقف والء أمام باب رجاء المفتوح وهو يضع يديه في جيبيه كعادته وعلى 

 وجهه ابتسامة عريضة وقال:

 جوالك؟غير متوافق مع نظام  هذه المرة هل كان أنف العريس األخير

وغرقا في حديث ساذج  ضحكت رجاء من نكتته وطلبت منه الجلوس

تتهرب من جوابه فنظر في عينيها وقال  أختهطويل حتى فطن والء بأن 

 بصوت دافئ:
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فإن كانت العزوبية خيارِك اء، لك السعادة والهن أتمنىأنت تعرفين أنني 

 حارب الجميع كي يتركوك وشأنك.فسأ

ألم  رةوزفرت زف يماً،حملب رجاء موقعاً وقعت كلمات والء الصادقة على ق

قالت: ف عينيها ويرفع ذقنها لتالقي عيناه عينيها جعلته يشخص ببصره في

كثر من أثق به بين إخوتي أنت أن أبوح بسري ألحد سواك! أ أستطيعلن 

 نني خائفة.ولك

 تكلمي. تخافي،ال  -

 أن تكرهني. أخاف -

 أحداً؟جربيني. هل تحبين  -

 نعم. -

 رجل؟ -

 

وجهها وانقبضت  رفواصصعقت رجاء من هذا السؤال المفاجئ 

 أمعاؤها...

وقبل أن تنطق رجاء بكلمة واحدة أخرجها والء من كوكب الدهشة بأن 

 قال:

ال تشعري بأنك  ي حتىال بأس إن كانت بنتاً ولكنني سأقول لك على سر

 ة التي تملك أسرارا ً.ديالوح

هدأت معدة رجاء وانفرجت تقاسيم وجهها قليالً ثم قالت بعبارة مداعبة 

 واضحة االصطناع:

 ال تخف فسرك في بئر! يل قل
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تنهدت والء وأسند ظهره لكرسي تسريحة رجاء ونظر لسماء الغرفة ثم 

 قال:

 بدأت شرب الحشيش قبل سنتين ولم أستطع...

 شهقت رجاء وصاحت:

 ؟حشيش ويلي. ويلي ...يا يا

ة لها للسكوت، فعادت تكرر ارتبك والء ووضع يده باتجاه فمها إشار

 :بصوت خافت

 ال يمكن. أنت؟ حشيش؟

وقبل أن يفعل والء أي شيء سمعا صوت أمهما من خارج الغرفة وهي 

 تستعلم الخبر، فأجابا بصوت واحد:

 أمي.ال شيء يا 

 :الدافئةنظر كالهما لآلخر وضحكا ضحكة مكتومة ثم عاد والء لنبرته 

أن أبوح لك ألني أثق بك دون  اخترتيا رجاء أن تفهميني فأنا  كِ أرجو

 غيرك.

 وماذا عن صحتك؟ -

ما يؤدي إلى الموت وأن آثاره الصحية  لقد قرأت أن الحشيش نادراً  -

 .األخرىكثير من المخدرات أقل من 

 !شاء هللا مثقف ما -

 رجاء.يا  أرجوكِ  -

 ولكن لماذا؟ آسفة،أنا  -
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 أنت تعرفين لماذا؟ -

 اشرح لي ... -

كل شيء حولي محبط، ال أصدقاء وال إخوان يقدرون حساسيتي. إنه  -

زن رحلت الحشيش صديقي الذي لم يخذلني أبداً. كلما شعرت بالح

 م، كلما غضبت أطفأ غضبي وجمعني بأحالمعه إلى عالم من السكينة

أن أموت على تلك الحالة وأن  أحيانا. إنني أتمنى مؤقت وهمي فرح

 ينتهي عذابي.

بدا وكأنه يقتلع  الذيها اء تنساب من شدة تأثرها بحال أخيبدأت دموع رج

 يبكيان!، وضمته إليها وراحا الكالم من قلبه

. حديثهم عن سرهادون أن يكملوا خلد والء ورجاء للنوم في تلك الليلة 

، فالكل مشغول نهاية األسبوعوكان اليوم التالي روتينياً ممالً من أيام 

وال التلفزيون والج واألبناء بيناألم بالتجهيز للغداء  البيت:بشيء ما في 

اجز. بالحو عالم الحقيقي ولكنه افتراضي ومليءفيما يشبه ال ،واإلنترنت

 . سرهان عفيها رجاء له ليلة مميزة تحكي  يتوقع فكانوالء  أما

وما  السمر لجلسةالء ومعه كيس من الحلوى تحضيراً بعد المغرب عاد و

أن وضع محتويات الكيس في الثالجة حتى سمع جرس الباب وهو يرن، 

فلما فتح وجد جارهم السيد داوود ومعه ابنه جابر فاستقبلهما في غرفة 

 الضيوف وطلب اإلذن ليخبر أباه بوجودهما.

والحظ  العامة،الجوار والحياة يتحدثون في أمور  ب وجلس األربعةجاء األ

إخفاء اضطرابه وهو  والء اصفراراً في وجه جابر وتأنقاً لم يفلح في

  بأبيه.ملتصق 

 قال والء مخافتاً جابر: ما شاء هللا تبدو كأنك عريس.
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 : ألست الئقاً للزواج في هذا الثوب؟أجاب جابر بسخرية

 واستمر الحال في عامة،بينما كان الوالدان يناقشان قضية  االثنانوضحك 

 وقال:أنس وسمر حتى قاطع السيد داوود الجميع 

يا أبا رجاء لقد اقترب موعد صالة العشاء ولم نتحدث معك فيما جئناك 

 ألجله!

 لى الرحب والسعة يا أبا جابر.عرد األب: تفضل 

وفاة أمهما التي كانت لقد أكرمني هللا بشرف تربية جابر وأخويه بعد  -

هو جابر يبلغ مبلغ الرجال  أحب الناس إلى قلبي كما تعلم، وها

 ويكفي نفسه ويؤهلها للمضي في تأسيس أسرته الخاصة.

 االبن!نعم األب ونعم  -

، وقد نوى ابني التقدم لكم قبل أكثر من سنة ولكنني حفظك هللا -

نحن  تنع وهانصحته بأن يتروى حتى يستعد لتكاليف الزواج أوالً فاق

 رجاء. ابنتك نطلب منك يد ك  عنداليوم 

نزلت الجملة األخير على والء كالصاعقة واصفر وجهه واستأذن 

 سريعاً ولم يعد حتى غادر الضيفان.

ولكنها لم تفرح  اء وعاد ليخبر أمها بنبأ الزيارةصلى أبو رجاء العش

 وهي حزينة: تكهذا وقال عها لخبراكعادتها عند سم

صالح وأبوه من خيرة الجيران ولكن ماذا نفعل ببنتنا التي ال جابر ولد 

 ترضى بأحد!

 ، سأذهب ألحدثها بنفسي وسترين!رجاءأم  ذا ياكه تتشاءميال  -

 هللا.وفقك  -
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 فقال: مبتسمة،طرق األب الباب على رجاء ففتحت له وهي 

  .يبدو أن والء أخبرك بأمر الضيوف -

 ، انا سعيدة بتشريفك لغرفتي!ال يا أبي -

 أنا!إذن دعيني أبشرك  -

 خيراً إن شاء هللا. -

داوود لطلب يدك مني الليلة وأنا ال أعرف  بن جارنااجابر لقد تقدم  -

 ترين؟فماذا  خير،إال كل  أبيهعنه وال عن 

 دعني أفكر في األمر وأعود إليك بالجواب. -

 عليكم!السالم  ابنتي، وفقك هللا يا -

ت خطوات أبيه وهو خرج والء من غرفته بعد لحظات من سماعه لصو

 ثم قال: البابأغلق ويغادر غرفة رجاء وتسلل لغرفتها 

 ال بد أعرف منك ماذا تخبئين؟ -

 اجلس وسأقول لك ...  -

 هل هي سارة؟ -

 !نعم -

 متى؟منذ  -

 سنة!منذ أكثر من  -

 وروحاً؟جسدا  -

 جسدا وروحاً. -

 ألبي؟وماذا ستقولين  -

 !بأحدقد قالت لي أنها ستنتحر لو ارتبطت ولكن سارة  أعرف،ال  -

 تريدين؟ ماذاأنت و -
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أنا محتارة ومشوشة ومضطربة الصحة منذ أن تطورت عالقتي بها  -

إلى هذا الحد. لم أكن اعلم أنني سأدمن على االلتصاق بجسدها منذ 

 الساعات والدقائق ل أرقبظنني سأأن أدخل لبيتها وحتى أغادره وأ

في بحر  معها وأهيمرتمي في حضنها من جديد اليوم التالي ألعود وأ

 .من القبالت

كانت أم رجاء تهم بالدخول لتستطلع خبر العريس فالتقطت أذنها عبارة 

 البيت أرجاءسقوطها رجاء األخيرة فسقطت أمام باب غرفتها ودوى 

 فهرع الجميع لنجدتها وإرسالها إلى المستشفى.

قضت أم رجاء ثالثة أيام في غرفة العناية المركزة وخرجت لغرفة 

 الوجه!عادية بشلل نصفي في 

بكت حالها رجاء وظلت مرابطة أمام غرفتها طوال اليومين األولين 

الهزال الذي  لغرفة في المستشفى بسبب رجاء األخرى حتى أدخلت

 امتناعها عن الطعام طوال فترة تواجدها في المستشفى. ولده

وفي اليوم التالي لدخول رجاء المستشفى طرق الباب عليها صوت لم 

 تنكره، وإذا بها سارة!

شعرت رجاء بمغص شديد يلتهم معدتها وأمعائها بعد أن وقعت عيناها 

ل على سارة وهي تقترب منها لتلمس يدها مواسية لها على ما حص

أريد تي! ال أخرجي من حيا :صرخت فيها رجاءتسلم ألمها، وقبل أن 

وانخرطت رجاء في بكاء مرير أفاقت منه ولم تجد  !أن أعرفك بعد اليوم

 في الغرفة.  اً لسارة أثر
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غرفة  إلىلته عن أمهما فطمأنها أنها انتقلت اتصلت رجاء بوالء وسأ

تنوب عنه في  وفاءعادية وان أبوهما مرافق معها وكذلك أختها 

 المساء.

وجهها تقديراً لحالة أخته لم يقل والء أن أمه تعاني من شلل في 

الصحية والنفسية ولكنه طلب منها أن تنتظره ليزورها في غرفتها بعد 

 .محاضراته انتهائه من

وصل والء ومعه بعض الحلوى التي تحبها رجاء وقبل رأسها وحمد هللا 

 قال:على سالمتها وسالمة أمه ثم 

 اآلن؟ين ماذا ستفعل المستقبل!ليس المهم ما حصل يا أختي المهم هو 

 جابر.سأقبل الزواج من  -

 سارة؟وماذا عن  -

الغرفة عندما  ها من هذهتطردلقد طردتها من حياتي لألبد كما  -

 جاءتني!

 وهل جاءت هنا؟ -

 تصور!نعم،  -

 ؟تفكر في االنتحار اآلنوهل يمكن أن  -

ولم تكن لدى رجاء أي فكرة عن إجابته وعادت  منطقياً،كان سؤال والء 

 معدتها تؤلمها من جديد وقالت:

 بها؟هل لك أن تتصل  -

 الحقاً. سأذهب لبيتها وأخبرك -

 أمي؟وماذا عن  -

 . مع السالمة!ستخرج الليلة -
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فرحت رجاء عندما علمت أنها ستخرج في نفس الليلة مع أمها وانشغلت 

ت البيت وقبلت رأسها وذهبفي أمرها حتى وضعتها على سريرها في 

مسنداً ظهره وهو مام باب غرفة والء لمحته لغرفتها وبينما هي تعبر أ

 الدمع!دوالب مالبسه فاقتربت منه وإذا عيناه تذرفان  إلى جالس

ده كانت في ي ورقة افأعطاهأغلقت رجاء الباب عليهما وجلست إلى جواره 

 ول:. كانت الورقة تقووضع رأسه بين ركبتيه من جديد

 . اء" إلى حب خرج لي من األرض الجرد

 إلى قلب مزق وحدتي إلى أشالء.

 .تركتِنيأن لم يعد في العيش خير بعد 

 لم يعد التنفس ممكنا بعد أن فارقتني أنفاسك الدافئة.

 ال حاجة لروحي بعد أن فارقُت جسدك الوفي.

 .وداعاً يا ذكرى أبي الحنون

 سارة ".

استيعاب تسارع األحداث الذي يلفها وعرفت من لم تعد رجاء قادرة على 

كان ترجمة صادقة لما كتبته سارة. تركت الغرفة  قسمات والء أن الواقع

 .دون أن تنطق بكلمة
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 الفصل الخامس

 حياة جديدة

وذهبت رجاء سراً  سارة،أقيم عزاء لمدة ثالثة أيام في منزل أحد أعمام 

الك نفسها وتطمئن على تحسن في اليوم الثالث بعد أن استطاعت أن تتم

أمها واحتجت برغبتها في الخروج للسوق وكان الشريك الوفي هو المعين 

ً من أكالعادة. دخلت رجاء لبيت العزاء بعد أن طلبت   خيها االنتظار قريبا

رجاء حتى  أنها سارةزوجة عم  عرفتمن البيت ألنها لن تتأخر. وما أن 

احتضنتها بقوة وراحت تهيم في بكاء حار أصاب رجاء بالحرج من بقية 

 عتبالغة أقنوبصعوبة  وتفهم،تقبل  الحاضرات رغم ما بدا عليهن من

 رجاء زوجة العم بالجلوس فإذا بها تقول:

.  لقد ظللنا طوال س سارة إال بعد أن عرفتك يا رجاءوهللا لم تسكن نف

 لك بالخير والتوفيق لما فعلته مع ابنتنا....األيام الماضية ندعو 

كان صوت العمة المرتفع يوحي أنها كانت تتحدث بهذا الحديث لجميع 

مما  كد ذلكالحاضرات تؤوكانت إيماءات  رجاء،الحضور قبل أن تأتي 

تجد ما تفعله سوى الصمت فراحت العمة جعل وجه رجاء يحتقن خجالً فلم 

 :تضيف قائلةً 

  ...تصوروا أنها وقفت معها بعد موت أبيها حتى استقلت بسكن خاص 

 الدنياوراء  الهثونأهلها ونحن بعد أن باعت بيت أبيها دون أن نعلم 

بعد أبيها ومتجاهلين قسوتنا في عدم إيواءها  هذه اليتيمة ومتناسين غربة

لقد سيطر الشيطان على  في أحد منازلنا الكبيرة المكتظة بالخدم والحشم.

 ا.وإنسانيتنالحياة الدنيا حتى انسلخنا من ديننا  وكبلها بملذاتحياتنا 

 رجاء بصوت مبحوح: تقال
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 السالم ميتتكم.عفا هللا عنكم ورحم  ذنوب،عفو يا عمة، نحن أهل وكلنا ال

 عليكم!

 هاسارة تطالب قضيةمن إدارة التحقيق في  اتصاالً  بعد عدة أيام تلقت رجاء

 .بالحضور عندهم

جلوس في كرسي أمامها من والء ال وطلبتالتحقيق غرفة دخلت رجاء 

 فقال لها الضابط:

نحن آسفون على اإلزعاج ولكننا وجدنا ظرفاً في بيت الضحية مرسالً لك 

موجود فيه أمامنا لعله يساعدنا على حل  ما هوتتعرفي على  وفضلنا أن

 هذ القضية.

والضابط يسلمه لرجاء التي كانت ترتجف فغر والء عينيه في الظرف 

يداها ثم اقترح على الضابط أن يقرأه بدال منها تقديراً لحزنها على 

 ال بأس تفضل. وقال:صديقتها فوافق الضابط على مضض 

عاد والء للجلوس على كرسيه بعد أن طلب كوباً من الماء وهو يرتجف. 

 هل من خطب؟ والء؟ما بك يا أستاذ  الضابط:فقال 

ابتسم والء ابتسامة صفراء وراح يقلب عينيه في الغرفة قبل أن يقول: 

 جيداً. قارئاأبداً القصة كلها أنني لست  أبداً،

 .قتك فليس لدينا سوى هذه الرسالةخذ وقال الضابط في حزم : ال بأس 

الحظ والء أن الظرف مفتوح فقال بانفعال ظاهر: من الذي تجرأ وفتح 

رد الضابط بهدوء: إنه إجراء أمني روتيني فقد  الظرف يا حضرة الضابط؟

 أرادنا التأكد من عدم خطورة محتوياته.

 وهل قرأت ما جاء فيه ؟ -
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 طبعاً .  -

 ولماذا تريد إذا من رجاء أن تقرأه؟ -

 ،تدخلت رجاء وقالت في صورة نهي ألخيها : يا والء ال تكثر األسئلة 

 العذاب !نتهي من هذا افعل ما يقوله الضابط يا أخي لن

 أومأ والء رأسه ليبدأ القراءة فاستوقفه قول الضابط:

نحن نعرف نص الرسالة ولكننا نريد أن نسمع رأي رجاء في ما ورد 

 به فقط.

 :قرأ والء ما يلي 

 بت رسالتيبعد أن كت أنهي حياتي بابتالع بعض األدوية " لقد حاولت أن

 "األولى لك ولكنني فشلت

 ه لرجاء:قاطعه الضابط موجهاً سؤال

 ماذا حوت الرسالة األولى؟

أراد والء التدخل إلعفاء أخته من التلعثم فنظر له الضابط بحدة وهو 

 يأمره: 

لو سمحت يا أستاذ والء ! لقد سمحت لك بقراءة الرسالة ولكنني لن 

 أسمح لك بتوجيه سير التحقيق .

 قالت رجاء وهي تقول بصوت منهار:

إنها رسالة ذكرت لي فيها أنها باعت بيت أبيها وتبرعت بثمنه لجمعية 

 أيتام ! 

 وهل الزالت لديك هذه الرسالة ؟ -
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 تفضل.بالطبع .  -

 قرأ الضابط الرسالة وأشار لوالء ليكمل:

عندما فكرت قليالً وجدت أنني بحاجة ألن أقول لك أنك امرأة نبيلة و"

 "ك حياتك أكثر من هذاالخلق وأنني ال أستحق أن أنغص علي

 قال الضابط:

لقد علمت من أقارب سارة أنك كنت مقربة منها جداً فما الذي قصدته 

 بالتنغيص؟

فقدم لها والء ما تبقى من كوبه  تنطق،جف حلق رجاء ولم تستطع أن 

أرجوك يا سيدي أن ترحم  يبكي:وهو يكاد  وقال للضابطلتتمالك أعصابها 

 حالتها النفسية فهي في وضع صعب جداً.

قد ل رجاء:شعر الضابط بأنه قد أغلظ بما يكفي وصمت برهة قبل أن تقول 

بهذا  علىقدمت لسارة الكثير من الخدمات ولعلها شعرت أنها أثقلت 

 الجامعة.خصوصاً مساعدتي لها في التخرج من 

 تأكمل لو سمح الضابط: حسناً.قال 

لقد أخذت نصيباً من حب وحنان منك ومن أبي رحمه هللا لم يجده كثير "

من الناس. وأنا اآلن سعيدة بما حصلت عليه وأستطيع الموت بسعادة. 

 "مع شخص يستحق قلبك الكبير أتمنى لك مستقبالً سعيداً 

 شكر الضابط االثنين الذين خرجا يجرنا أنفسهما جراً.

 لك. شكراً لك على حضورك.لعله كذ مؤكداً:فقال المحقق 
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 الفصل السادس

 جسد للبيع

في الرد عليه النشغاله وأسرته  خرهلتأ أبي جابر رهجا من ر أبو رجاءاعتذ

ً  ليلة كل أم رجاءبحالة زوجته الصحية، وكان جابر يزور  ا ويرقيه تقريبا

تأنس لها كثيراً، ولم يكن يغادرها رغم قصر وقت  تالقرآن كانبآيات من 

وكانت تالحظ رجاء في أمها  ك عينيها بنادرة أو طرفة.ضحِ زيارته حتى يُ 

 .بكثير من السعادةجابر ثر زيارة أ

 وفي يوم من األيام قالت رجاء ألمها:

 إن جابر رجل صالح، لقد رضيت به زوجاً لي يا أمي.

وشعرت رجاء بأنها حازت الجنة في  تهلل ما بقي يتحرك من وجه أمها

 .نتها وهما تبكيانتلك الليلة فقبلت رأس أمها واحتض

وجه أمها قد تماثل للشفاء  كانخطبة رجاء  بعد مرور أشهر قليلة على

التام وعادت تمارس حياتها وأعمالها في البيت بشكل طبيعي، تمنت رجاء 

د بعي ولكن هذا كان أمالً  وشأنها،حينها لو أن جابر يفسخ الخطبة ويتركها 

مرة كل أسبوع  يزورهاكان المنال، على األقل من جانب جابر الذي 

العشق العذري!  أيامتبها لها خالل ويحضر لها إحدى رسائل الحب التي ك

كانت رجاء تصاب بالذهول في كل مرة يقرأ عليها إحدى رسائله. مرة 

 كتب لها:

أنا  ،الجميلوالقلب  العفيفة،مشية وال الصافية،" إلى الفتاة ذات الضحكة 

الهائم الخافت، الذي يقف في زاوية مدخل البيت حتى ال  الصامت،المحب 

 بوح،يعكر وجوده طريق خروج حبيبته. أنا الذي أعاني الشوق دون 
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والخوف على فقد الحبيب دون كالم. أنا من يستعذب في أمل الزواج بك 

 كل اآلالم...."

 ففي معدتها،زيارة أو اتصال لجابر بحرقة في كانت رجاء تصاب في كل 

 ً في عالقتها به كان هو يمطرها  الوقت الذي لم تكن ترى لنفسها مكانا

وعنوان بكلمات وأفعال عاشق متيم يرى فيها طوق نجاته وسر فرحه 

 .سعادته

ليلة العرس هادئة جميلة،  . مرتوان على موعد ليلة الزفافاتفق األب

و أخواته تعبيراً عن حبهم ألختهم رجاء التي  رقص فيها والء وإخوته

وتسبب في خروج أمهم من  أدخلت بقرارها هذا فرحاً في بيتهم دام شهوراً 

 ابتسامةسرتها العارمة فابتسمت أزمتها الصحية. شعرت رجاء بفرحة أ

بكل  حيتيرضا وتسليم، وقالت في نفسها: إن سعادة أسرتي تستحق تض

 !حياتي

زوجته وأن يمتنع عن معاشرتها جنسياً خالل األسبوع قرر جابر أن يكرم 

، فقد قرأ كثيراً ونظرات الغزلفى بلمسات اللهفة األول من زواجهما واكت

رأى من تصرفات رجاء استحساناً لهذا الفعل. وكانت األيام عن هذا األمر و

تمر سعيدة ممتلئة بالحركة والنشاط والتنقل واألكل والشرب والضحك، 

ن الجنة قد أهدته من حورياتها مكافأة له على صبره واجتهاده شعر جابر أ

 في الحياة.

 ليلة مقمرة: ي فيايشربان الشوهما  ها مرةسأل

 ؟الليلة فصالً جديداً في عالقتنا رأيك يا حياتي في أن نبدأ ما

 قالت له:
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 ماذا تقصد بالفصل الجديد؟

 أال تعرفين؟! -

 عرف؟وكيف لي أن أ -

 بين األزواج ولم يقع بيننا بعد؟الذي يقع  ءما هو الشي -

 وعاودها ألم معدتها قبل أن تقول: رجاء،امتقع وجه 

 لقد كان يوما حافالً. رأيك أن نؤجل هذا األمر للغد فأن متعبة الليلة، ما

 نظر لها جابر نظرة حنان وقال: 

 !ليكن يا حياتي

يفاتح رجاء في األمر وأن يعد نفسه  أالوجاء اليوم الثاني وقرر جابر 

ها من أمها بعد العشاء ظلت فة النوم ولكن اتصاالً جاءوينتظرها في غر

 ، فلما دخلت الغرفة وجدت جابر يغط في نوم عميق!ساعتينمعه قرابة ال

اصطحب جابر رجاء إلى مطعم في فندق فاخر على ارتفاع  في اليوم الثالث

وانتظر حتى  رجاء النظر إليه كثيراً شاهق مطل على البحر الذي تحب 

 مسك بيدها بكلتا يديه وهو يقول بصوت دافئ:أانتهوا من تناول العشاء ف

أراك سعيدة، وعندما تحدثت  أن، إن أقصى ما أتمناه في هذ الحياة حبيبتي

التعبير عن  أشكالأقدم لك شكالً جديداً من  أنمعك قبل ليلتين كنت أود 

اعتراضك  أن أسمع أحبعتراض على هذا فأنا حبي لِك فإن كان لديك ا

هم من كل بكل سرور وأعدك أنني لن أغضب منك مهما قلت، فأنت عندي أ

 شيء!

سأصارحك بما في نفسي  تقول:نظرت رجاء إلى األرض نظرة قبل أن 

 أوالً. العام، دعنا نعود للبيت ا المكانذولكن ليس في ه
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جلسة طالب العلم  ساعة وفي غرفة المعيشة كان جابر يجلس وبعد نصف

 حيث قالت: وكانت رجاء جالسة على كرسي وقد ثنا ركبتيه

أنسى  أن وال يمكنمنذ أن دخلت بيتنا وأنا أرى منك كل الحب واالحترام 

سرتي وخصوصاً أمي التي رح على كل أفراد أأن ارتباطي بك قد أدخل الف

  شفائها. ابمن أسبجعلك هللا سبباً 

ما كان يفعله  قيمة لمسألنه انهمرت من إحدى خدي جابر دمعة فرح 

على حبيبته. امتدت يد رجاء لتمسح دمعته فالتقطها وقبل باطنها ومزيد 

من الدمع ينهمر من كلتا عينيه ثم قال وهو يجهش: أنت حبي الوحيد في 

 هذه الحياة!

فيض من روح تساقطت دموع من عيني رجاء وهي ترى صدق الحب ي

: ...ولكن عمي لم يترك ة فقالت بصوت مكظومجابر ويجتاح روحها المتعب

لي طاقة للقدرة على االقتراب من أي رجل! لقد انتهك جسدي منذ كنت في 

بي أجنبلد  إلىالخامسة عشر ثم سافر  بلغتالثانية عشر من عمري وحتى 

 حتى اليوم.أخباره  وانقطعت

 سمع.فغر جابر فاه من هول ما 

ت وهو ، وسمعت رجاء صوت باب البيقام من مكانه وابتعد عن الغرفة

 !يغلق فانخرطت في بكاء مرير

هام جابر على وجهه في شوارع المدينة ال يدري أن يذهب، وتوقف أمام 

خ في وجه األمواج ويبكي بال شاطئ البحر ونزل من السيارة وبدأ يصر

 ! توقف

 ماذا سيفعل اآلن؟ 
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وله فرأى منارة مسجد الزالت مضاءة كأنها دليل الحيارى بعد قليل نظر ح

 .ءفي العرا فأخرج سجادته من السيارة وراح يصلي المعتم،في ظالم الليل 

 يلهمه الصواب. طلب من ربه في سجوده أن يعينه على حاله وأن 
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 الفصل السابع

 حب مطلق

بيت جابر فقامت رجاء فزعة من  جرس رن، في صباح اليوم التالي

 من؟ مبحوح:غرفة المعيشة وسألت بصوت  أريكةنومتها على 

 جابر!محبك  الجواب: فجاءها

أن  ي حضنه أمام الباب غير عابئة باحتمالفتحت رجاء الباب وارتمت ف

ا جابر كما يحتضن أب حنون طفلته الصغيرة عندما هنحتض، فايراها أحد

 يعود من سفر طويل!

نار هللا فيها بصيرته واهتدى فيها إلى أابر رجاء عن ليلته التي حدث ج

حل. قال جابر لرجاء بأنه يعرف طبيباً نفسياً بارعاً كان قد ساعده في 

، وأنه سيدلها كبير عاشه أيام دراسته الجامعية الخروج من تأزم نفسي

ووعدها بأنه لن يلمح لها  سيقف معها حتى تخرج هي من أزمتهاعليه و

هي فيه،  فاتحهتولقائهما الجنسي إال عندما تشفى تماماً  وعضموعن 

بعد أن تعهد لها بإبقاء هذا  وقبلت رجاء باقتراحه وذهبت معه للطبيب

 .األمر سراً عن أسرتها

ت وكان بدأت،محبة واحترام كما وود استمرت عالقة رجاء بجابر عالقة 

مرت  العالج.في  كلما تقدمت رجاء األيام تمر حاملة المزيد من األمل

مستمع. وكان جابر خير صديق ونعم  ةمتقطع اكتئابرجاء بفترات 

 اكتشفت رجاء خالل رحلة عالجها التي دامت ثالث سنوات أن تعاستها لم

نشغال والدها بل أن ا فحسب،عمها المستمر لها  تكن بسبب اغتصاب

لم  مشاعر أمها التي الزائد عنها وعن إخوتها بالبحث عن الرزق وجفاف

 عن الواجبات والمفروضات ساهم في جعل رجاء لقمة تكن تتحدث إال
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ا بلمس يهلكهوالذي كان يمطرها بمعسول الكالم  المسيءسائغة لعمها 

يكتفي بتقبيل رأسها كل عيد. وقد شرح  بوهاجسدها في الوقت الذي كان أ

"البديل اآلمن" للجفاف العاطفي الذي  سارة كانتلها الطبيب بهدوء أن 

واستمرار حالة الجفاف داخل بيت  ر بعد رحيل عم رجاء لعدة سنواتاستم

 .أهلها

قررت رجاء منذ البداية أال تبوح لجابر بما كان بينها وبين سارة واكتفت 

األخيرة من رحلة العالج، ولكنها شعرت لطبيبها عنها في السنة  بالحديث

ها تجاهه وأنها ال ترى ألن تعبر لجابر عن حقيقة شعوربالحاجة الماسة 

 فيه حبيباً لها.

 أنها تماثلت رجاء، بشره فيهتلقى جابر ذات يوم اتصاالً باسماً من طبيب 

ً للشفاء  فرح من عين جابر وهو يطرق جرس باب  وسقطت دمعة، تماما

وهي  جاءيحلم بحبيبته ر مراهقاً،كان  ما وقد تذكر أمنياته القديمة يومبيته

 هات عنك هذه األكياس! تفضل.تفضل ... وتقول:تفتح له الباب 

احتضن جابر رجاء في ذلك اليوم احتضاناً قوياً وطويالً رغم أنه لم يفعل 

ذلك منذ أن بدأ معها مشروع عالجها خوفاً منه أن يؤثر ذلك على تقدمها 

 هلل علىحمداً  يبكي:فيه، وبعد أن نظر في عينيها المندهشتين قال وهو 

 آن األوان ألن نفترق. حبيبتي!سالمتك يا 

 قطبت رجاء حاجبيها مستغربة من جملته األخيرة وقالت:

 لماذا نفترق؟ نفترق؟

 تنهد جابر وقال وهو مخفض العينين:
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لقد خامرني إحساس منذ تقدمت لخطبتك أن حبي من طرف واحد وحاولت 

واهماً وعندما ذكرت لي ما جاهداً أن أكسب قلبك بكل الطرق ولكنني كنت 

جرى بينك وبين عمك عرفت أنه من الصعب عليك أن تتجاوزي هذه 

المشكلة مع أسرتك فقررت االستفادة من ارتباطي االجتماعي بك ألكون 

 أتركك صديقاً بجوارك يواسيك حتى نهايتها. وها أنا اآلن ال أجد بداً من أن

ل ما ك قلبك.ع من يختاره وأن أتمنى لك السعادة م في حال سبيلك تمضين

وتستمعي لما  معي الليلة إلى بيت عمي رجوه منك اآلن هو أن تذهبيأ

 .دون أسئلة سأقوله له

ما في نفسها ولكن دموعها التي أخرجتها لم تستطع رجاء أن تنطق ب

 حينها أقرت كلمات جابر وصادقت عليها.

وبدا جابر واثق في المساء وكما تم االتفاق زار جابر وزوجته بيت أبيها 

المشية متزن الحديث، وبعد السالم والسؤال عن األحوال قال جابر: 

ً عمي أن تستدعي عمتي ألنني سأتحدث بحديث  أرجوك يا  .يهمنا جميعا

ن ينادي أمه واستمع الجميع لجابر وهو يقول وقد أشار األب البنه والء أ

 أمسك بيديه إحدى يدي رجاء:

 دهوحويعلم  السنوات،سرور على قلبي في هذه دخلت رجاء اليعلم هللا كم أ

ولكن هللا ال يرضى أن  حياة،لن أجد خيراً منها زوجة وشريكة  أنني

لقي عندي، وإنني ذرية بسبب خلل خ  ن أحرمها من نعمة الأظلمها معي وأ

هذا األمر  ني علىماعمتي إال سامحتطلب منك يا عمي وأقبل رأسك يا أ

 قليلة.فأنا نفسي لم أعلم به إال قبل أيام 

وأمها وأخيها للرد على  أبيهاكلمات  تداخل اهصمت تبعساد المكان لحظة 

، فهي تعلم أنه ال بينما كانت رجاء تهيم مذهول من حيلة جابر الذكية جابر
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نه اختلق هذه القصة فقط على عدم قدرة جابر على اإلنجاب وأيوجد دليل 

ً اجتماعياً ن لها مخرجاً ليؤم معه. نظر جابر لرجاء وهو  لعالقتها الئقا

 عمه وعمته ثم قاطعها قائالً:يستمع لتعليقات 

أسأل هللا أن يرزقها بخير مني وأن يديم بيننا ود الجيرة وذكرى النسب. 

علق به أحضر أبي معي هذه المرة ألن هذا القرار ال يت أاللقد فضلت 

 .إخباره في الوقت المناسب فرصة تترك ليوأرجو منك يا عمي أن 

وأمها تمطره بالدعاء  تالبي جابر لجابر بالتوفيق وغادر األب دعا

 بالتوفيق والتسديد وحسن العوض.

 

ة أسبوع خارج البالد. ساعد تقدم جابر بطلب إجازة من عمله وسافر لمد

خته في نقل أغراضها لبيت أبيها وبكى عندما عرف السر وراء والء أ

 .وضم هذا السر الجديد لصندوق أسراره المزدحم نفصالهماا

عودته من سفره أن ينكب  مرت األيام ثقيلة على الجميع، وقرر جابر بعد

. أما رجاء فعادت لتجديد واج ويلقي بمفتاحهوأن يغلق باب الز على عمله

أن  بعد تساعده في التعامل مع مشكلة إدمانه ت أنعهدها مع والء وقرر

تعلمت الكثير عن اإلدمان من طبيبها التي أقنعت والء بضرورة الذهاب 

 إليه.
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 الفصل الثامن

 البحث عن صديق مخلص

كان والء يسمي الحشيش "صديقه المخلص". فهو الشيء الوحيد الذي ال 

يمتنع عن طاعته متى أراده. وعندما ذهب يحكم عليه وال يسخر منه وال 

والء لطبيب رجاء كان لديه فضول ليعرف رأي الطبيب في هذه فلسفته 

هذه، فدهش أن الطبيب وافقه تماماً. لقد عرض الطبيب أنواعاً من 

اإلدمانات السلوكية كمشاهدة التلفاز لساعات طويلة والتسوق المتسمر بال 

لسجائر والهيروين ألنها جميعاً تضر احتياج وربطها بإدمان الحشيش وا

البدن والروح على المدى الطويل دون أن يرغب مدمنوها في اإلقالع 

ال يهمني شكل إدمانك ولكنني أريد أن عنها. ثم سأل الطبيب والء قائالً:

 أعرف منك أسألك ماهي أكثر األشاء التي يؤلمك التعايش معها ؟

ات معروفة: حياة البرود العاطفي نظر والء لطبيبه وقال وكأنه يسر بديهي

التي يعيشها والدي منذ عرفتهما ورؤيتي إلخوتي وهم يكررون نفس 

حياتي الخالي من المشاعر مع زوجاتهن وكأنهم موظفون وليسوا النمط ال

شركاء حياه، تفاهة التقاليد المتعلقة باألكل والشرب واللبس والعمل ، 

كل مكان، نحن نعيش في عالم  الترويج المستمر لألحقاد والعصبيات في

 مظلم كئيب ال يبحث الناس فيه إال عن ما يشبع أنانيتهم!

فقال الطبيب: أتفق معك أيضاً أن حياتنا مليئة بأمور محبطة أحياناً ، لكنك 

 تتحدث عن أفعال يقوم بها آخرون ليس لديك الكثير من السلطة لتغييرهم .

ولكنني أتألم في كل مرة أرى فيها مظهراً لجهلهم  هذا صحيح .-

 وقسوتهم.
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وهل تظن أن عظماء الفنانين عاشوا حياة سعيدة. لقد جملوا واقعهم  -

المرير من خالل فنهم. هل لديك هواية فنية تعبر من خاللها عن آالمك 

 وأحالمك؟

 نعم . فأنا أحب الرسم كثيرا. -

لحسك المرهف . بقي اآلن أن تجد  عظيم ! لقد اهتديت إلى مترجم رائع -

 قبيلتك!

 قبيلتي ؟ -

 نعم . أولئك الذي يشتركون معك في التعبير عن أنفسهم بالرسم ؟ -

 وأين أجدهم ؟ -

 في اإلنترنت. -

 فكرة جيدة. -

تطمئن لهم ثم تلتقيهم لتعمق يمكنك التعرف عليهم باسم مستعار حتى  -

 عالقتك بهم.

 حشيش؟وما عالقة ذلك بإدماني لل -

 افعل ما اتفقنا عليه اآلن وسترى. -

 شكراً يا دكتور. -

 ال تأتي إال بعد أن تنفذ اتفاقنا. -

 وعد شرف . -
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 الفصل التاسع

 خيوط قدر خفية
أن تقنعه حاولت  .أبيها بأن رجال قد تقدم له ليخطبها منه تفاجأت رجاء من 

هجوماً شرساً  ها هاجمتهاأمولكن  كان،أمر الزواج بما قد اكتفت من  بأنها

ً وذكرتها بأن كونها مطل وأنت أختها التي تصغرها قد تتقلص  قة ليس أمراً مفرحا

أن المتقدم في نه على الرغم ذكر أبوها أو. فرص حصولها على عريس بسببها

ً متزوجكان نه الخمسينات وأ منتصف إال أن  ذرية،من امرأة أخرى وله منها  ا

سمعته وأخالقه تستحق أن يرغبه المرء زوجاً البنته. غضبت رجاء مما سمعت 

على زواجها من هذا الرجل رغم وضعه الذي  وتعجبت من استمرار إصرار أمها

 وصفه أبوها. 
 ضل تشكو له حالها فقال لها:فجلست رجاء مع أخيها الم

 جابر؟لعله يكون في مثل أخالق  أختي،وما أدرك يا 

 حائرة تفكر... الليلظلت طوال ووقفها سؤال والء تاس

عندما جاء الصباح أشرق وجه أمها عندما أبلغتها رجاء بموافقتها على 

المتقدم الجديد وخالل أسبوع واحد تمت مراسم الزفاف ووجدت رجاء 

 خالد. الذي كان يلقبه الجميع بأبي زوجها الجديد نفسها مع

ان يتحدث وك هندسية،كان أبو خالد مديراُ إدارياُ في شركة استشارات 

كثير من الحب والتقدير وقد أسعد رجاء ما دائماً عن زوجته السابقة ب

وهما واللتان أكدتا لها أنهما شجعا أب بها،شهدته من حسن احتفاء بنتيه 

 الحزن في نفسه من أثر وفاة أمهما. على الزواج منها بعد ما تركه

وقررت في نفسها  ومعطاًء،وجدت رجاء في أبي خالد رجالً نبيالً حنونا 

 ذلك.كل ما تستطيع إلسعادهما ولكنها لم تقدر على  أن تبذل له وألسرته
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الكامل في المتعة فرغم قدرتها هذه المرة على إعطاء زوجها الجديد حقه 

اعل ه تفبأن ما تقوم به واجب ديني أكثر من كونفإنه كان يشعر  الجنسية،

عاطفي وظن أن هذا الشعور سيخف مع تعمق أيام ارتباطهما ولكن ذلك لم 

  .يحصل

يا رجاء، لقد عوضني وجودك عن  وبعد مرور عام على زواجهما قال لها:

 نلبناتي خير معاملة. ولكنني أرى أ اإلحساس بفقد أم خالد وكانت معاملتك

 فهل هناك شخص آخر في حياتك؟ معي،قلبك ليس 

أبي خالد راجية منه أن يسمعها حتى  ييدرجاء وقبلت  ت دموعانهمل

تنتهي من كالمها. أسند أبو خالد ظهره على كرسيه وبدأ يسمع. حكت له 

كان بينها وبين جابر وعن رحلة عالجها وسر انفصالها عنه،  عمارجاء 

ولكنها أضافت في نهاية القصة أن حبه تملك قلبها منذ اللحظة التي غادر 

  فيها بيتهم آخر مرة.

لقد ظنت رجاء أن شعورها اإليجابي تجاه جابر كان بسبب الخدمة التي 

 معبعد تواصلها قدمها لها حين صاحبها في رحلة تعافيها ولكنها تأكدت 

أن شعورها نحو جابر كان أكبر، ثم  طبيبها وقت متابعتها لحالة أخيها

جاءت تجربة زواجها الناجحة من أبي خالد لتؤكد على حقيقة شعورها 

 نحوه. 

، لن يقدر هللا لك  تضن أبو خالد زوجته وقال مبتسماً: ال عليِك يا رجاءاح

 .إال الخير

يسامحه على تطليقه لرجاء منه أن  وطلب رجاءأبي اتجه أبو خالد لبيت 

 ،بعدوعدم وجود أبناء بينهما  بحجة عدم تكافؤ السن والطباع وتعذر

 .لقناعته بأن بنته مطلقة سابقة باألمر وسلم افأذعن أبوه
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تعرف خاللها والء عن طريق اإلنترنت  طالق رجاءأشهر على  ةمرت ست

بمجموعة من رسامي الكاريكاتير الهزليين اللذين شجعوه لتقديم رسوماته 

ل ب ولم يعد لزيارة طبيبه مرة أخرى .لنشر في إحدى الصحف اإلليكترونيةل

ظل يتصل به من حين آلخر ويرسل له آخر رسوماته قبل نشرها في 

لم يتوقف والء عن تعاطي  .ه الغاليةالصحيفة تقديراً من له على نصيحت

  الحشيش ولكنه نجح في التغلب على سطوة إدمانه عليه.

فرأت جابر يهم بالدخول متجهاً لشقة كانت رجاء عائدة إلى البيت ذات يوم 

حركة وراحت تراقب  خلف بوابة مدخل العمارة أبيه فتوقفت واختبأت

عندما كان  لها تحدث به جابر طالماالذي  أحست بلذة ذلك الشعوروحبيبها 

 .العذبة القليلة وتمنت لو أن الزمن يقف عند تلك اللحظات ينتظرها

أبو جابر لم يمض شهر على ذلك الموقف حتى رن جرس بيتها وكان 

ن خلف بالترحاب. حاولت رجاء ان تسترق السمع م رجاءفاستقبله أبو 

 ً  لباب مرة أخرىا طرقولكن ، هاحبيبعن  باب المجلس علها تسمع شيئا

دفعها للهروب إلى غرفتها. وبعد دقيقة تحرك في نفسها هاجس دعاها 

 .ستراق السمع مجدداً للعودة ال

زوايا المجلس وهو يحمل نبرة فرح لقد كان صوت جابر يتردد في 

تنتشي  المحبوبةاخترقت جدرانه واستقرت في قلب رجاء، وها هي 

 ما. شيءبسماع صوت حبيبها وهو يتحدث سعيداً عن 

م ل فهي الجميع،تداهم المجلس وتقبل حبيبها الغائب أمام تمنت رجاء لو 

 أصبحت تلك اللحظة أهم ما في الحياة! بالمستقبل ومخاوفه. تمهت تعد
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ما و أحد،غرفتها قبل أن يفطن لوجودها  تحاملت على نفسها لكي تعود إلى

قات قلبها أن دخلتها حتى رن هاتف جوالها برقم أبي خالد، فاضطربت د

 مجدداً قبل أن تجيب عليه فإذا به يقول:

 هل وصل عندكم جابر؟

 استغربت لسؤاله وقالت:

 وكيف عرفت؟

 عمارتكم؟دقائق تحت باب  قبل هلقد كنت أحادث -

 خالد؟ وهل تعرف جابر يا أبا -

عن طريق زمالء لي في العمل سبق  لقد تعرفت عليه قبل عدة أشهر -

طلبت منه لهم التعامل مع شركته التي يعمل بها ووجدته نعم الرجل ف

 !وأن يتريث قليالً حتى ال يثير طلبه أي ريبة يتقدم لك بعد انفصالنا أن

تاهت الكلمات من رجاء وسمع أبو خالد صوت نشيجها وهي تبكي فقال 

 لها:

. يطلب منك يدك للزواج للمرة الثانية هو حبيبك ها ،هنيئاً لك يا رجاء

 ن اقول لك سراً أخفيته عنك طويالً.يجب أقبل أن أودعك  ولكن

خليطاً من تمتمات وغصص وتوقفت رجاء عن التواصل  أب وخالدسمع 

 :مواسيامعه للحظات حاولت أن تكفكف فيها دموعها المنهمرة فقال لها 

 كل خير.أنت فتاة صالحة وتستحقين  ابنتي، ال بأس يا

 با خالد أكمل كالمك.يا أ لك، تفضلشكراً  -
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إن عمك الذي غادر البالد منذ سنوات طويلة صديق قديم لي وهو الذي  -

ن نك فتاة تستحقيعني على التقدم لخطبتك ألنه رأى أدلني عليك وشج

 كل الخير ...

 مستحيل؟ تقول؟ماذا  -

نعم ... هذه هي الحقيقة يا رجاء وعندما تزوجتك عرفت أنك نعم  -

ذكرتني بوعدي له الزوجة ولكن مصارحتك لي بما حصل منه تجاهك 

أن أحسن لك دائماً فقدرت أن إعادتك لالرتباط بمن تحبين هو خير من 

أقول لك عن  أالورغم أنه استحلفني  بذلك.إبقائك معنا رغم سعادتنا 

نك لما أاط ا إال أنني أرى أنني معفى من هذا االلتزامدوره في ارتباطن

من حياتك وتستعدين  نك طويت صفحتيألما اوط لم تعودي زوجتي

 .وسعيدة لحياة جديدة

شرها بخبر ليبدخل والء الغرفة ورجاء تنهي مكالمتها مع أبي خالد 

 تبكي فقال مستنكراً:تنهي مكالمتها وها فوجد الضيوف

 المرة؟لماذا البكاء هذا 

 ....إنها هذه المرة تخف،: ال قالت له

 فرح!دموع  

 -تمت-

 

 

 

 


