(( قصـه حـب غـريبـه))
قبـل أن أسـرد عليكم الحـادثـه يجب أن تعرفـوا خلفياتهـا كـاملـه..فتعـالـو أقـص عليـكـم
هـذه الحـادثـه..
هـي حـادثـه حقيقـه وقعت لـصديقـ عـزيز على قلبـي جـداً.بـل لا أبـالـغ إن قلت لكـم:هـذا أعـز
لـدي من أخـي ولـن أقـول أبـي أو امـي .هـو شقيقـي الـذي لـم تلـده أمـي..عشـت معـه الطفـولـه
كلـهـا والشبـاب أعيشـه اليوم معـه بحـلاوة الحيـاة ومرارتهـا..
أشـاركـه الهمـوم والأحـزان ويجبـرنـي على مشـاركتـه الأفـراح حتى أن كـانت عائليه خاصـه
منـذ أن خرجت للحيـاه وانـا التصق بـه لأنـه كأن واسـرتـه جـارنـا الأول والأقـرب.حتـى ان امـه
ارضعتنـي مـعه فأصبحت اخـاه من الرضـاعـه..فأي التصـاق جسدي وروحـي تتوقعون أن نكون
عليـه!!
هذه المقـدمـه كـانت واجبـه حتى تعلمـو مـدى قربـي لصـاحـب الحكـايـه والـذي سأرمـز لشخصـه
بحـرف لن يكـون من أسمـه حتـى لاتعرف شخصيته واختـرت الرمـز(( ف ))
وحكايته هذه بـعـد ان تفـارقـنـا لسفـري للدراسـه في أمريكـا وبعـد عـودتـي بـعـد غيـاب دام 4 سنين
حضـر لمنـزلـي مهنئـاً بالسـلامـه وكأننـي رأيـت قطـعـه من جسدي فارقتنـي فضممتهـا حتى بكيت
وبكى بين يدي بكـاءاً أليمـاً شعرت انـه يفوق الإحسـاس بالمحبـه لـي والـود لـي ويفـوق المـوقـف كلـه
ولكـنـي لم استطـع مناقشتـه فيه في تلك اللحظـه وقـد بقيت في ذهنـي عـلامـات الأستفـهـام والتعجب
لأيـااااااااااااااااام..وبـعـد عده زيـارات..صـارحنـي بحكايته الأليمـه التي مزقت قلبي وقطعت
روحـي ألمـاً وحـزنـاً..وبـعـد ان اصغيت لحكايته طلب ألـح والحـاحـاً شديداً علي لأنشـرهـا في 
المنتـدى بأسمـي انـا..وقد حاولت أنـه اثنيـه عن ذلك مبرراً له أن الأسـم يعنـي اننـي صاحب القصه
وان مشـاركـتـي في المنتـدى عرفت الناس بشخصـي وليـس من المنـاسب ان احكـي للنـاس حكايه
مؤلمـه كهذه قد يعتقدون انني صاحبهـا..ولكنـه أصـر وألح الحـاحـاً كبيراً لم استطع معه ان اثنيه
عنـه بـعـد ان فهمت منه ان هدفه ان يأخـذ الناس العبره من القصه وان يدعو الله له ان يفغر ذنبه
العظيـم..وعنـدهـا أشـرت عليه ان ارويـهـا للنـاس على لسـانـه وافق على ذلك قن تنفست الصعداء
....واليـكـم الحادثـه على لسـانـه:
اسمـي ((ف)) ابـلـغ من العمر((40))سنه احمـل شـهـاده البكالوريوس في الهندسه
المعماريه وقد عشت مع ابي وامي وكنت بكرهمـا وجـاء ابـن وبنت..ولمـا كنت بكر والدي كـان ابي
لايرفـض لي طلبـاً ولا ابـالغ ان قلت لكم:انه كـان يكـاد يبـذل نفسه لتحقيق مافي نفسـي..
ولم اقدر ذلك لجهلي..وقـد بدأت حكايتي حينمـا شاهدت احدى الفتايات وقت خروجي من بوابه
الجامعه وكانت خلف سيـاره أجـره خاااصه لم استطـع مقـاومـه اغرائـهـا فقد احسست ان قلبي 
ودع صـدري وأصبح رهينتها وتعلقت روحي بهـا من تلك النظـره التـي كانت بدايه الشراره التي
احرقتني وأيـاهـا..تابعتها حتى عرفت المنـزل فأصبحت اتردد عليه يوميـاً اراقبهـا من بعيد
دون ان تحـس.ولا أبـالغ ان قلت:اننـي كنت احيـانـاً اتردد عليها في اليوم اكثـر من مره.
لقد رأيـت فيهـا حلم الشـباب والطفـولـه معـاً.واعتقدت ان حصـولـي عليها يعنـي حصولي على 
الدنيـا بأسـرها.بذلت الغـالي والرخيص من اجـل ذلك خسرت الكثـيييييييييير من المـال والوقت
والأصدقـاء لتكون لي وحـدي..ذلك الصعـااااب تحملت الأهـانـه من اجلهـا الى ان اصبحـت لي وحـدي
فهتفت روحي ياألهي لا اصدق هل هو حلم ام واقع.احقـاً اصبحت ياحياتي لي وحـده!!
كانت ارق واعذب مايمكن ان يتصـورة بشـر تحنـو علي حنـو يفـوق حنو الأم على ابنهـا
هل تصـدقـون انهـا كانت اذا مشيـنـا في مكـان مشمـس تظللنـي من اشعـه الشمـس الحـارقـه
لن تصـدقـو ولكنهـا الحقيقـه..
تحرق نفسهـا لكـي انعـم بالسعـاده وتهين نفسهـا لكـي تكرمنـي تحملني على كفوف الراحـه 
وهي تئـن وتتعـب من اجـلي احبتني حبـا خيـاليـاً فااق حبي لهـا..كانت ترا في الشـاب المنـاسب 
او قولو فااارس الأحـلاااااااااااام.لم اسمعهـا تشكـي يومـاً او تتبـرم يومـاً..بذلت في السنـواااات
الأولـى التي عشتهـا معهـا كل مابـوسـعـهـا واكـبر من ذلك.ولكـن ماحدث بعد ذالك!؟!؟!
ويالهـول ماحدث.!!
بعد مضي 7 سنـوات معهـا احسست بتسري الكره لها دون سبب في البدايه احسست بالملل منها
اصبحت لااتحمل الجلوس بالقرب منها او حولها أتبرم من اي شي واتذمر من اي شي حتى صرت
اختلق الأعذاااااار لمفارقتهـا..بل وصل الأمـر الي ان اهينهـا امـام اهلـي وجمااعتـي وفي احـدى
المراااااات قلت على مسمع منها ومسمع من اهلي(انت الخطأ الوحيد في حياااتي واظنني كنت
مجنوناً حينمـا احببتك يومـاً)
عقدت الدهشـه لسـان اهلـي ولسانها ولم تنبس ببنت شفه ولم ترد علي!!
لا اعرف ماذا غير شعـوري نحـوهـا بعد كل هذا العشــق الحـالم..ولااخفيكـم انني اذهبت الى
طبيب نفسي اعرض عليه مشكلتي فلم اجـد جوابـاً او عـلاجـاً شافيـاً..فقال لي اهلي قد تكون
مسحـوراً من خادمتك او من يتقصد التفرقه بينكمـا لغرض دنـئ او من أمرأه تريد الأنتقام منك
او قريبه احست بالغيره تجاهها لأنهـا شغفت قلبهم واصبحتمـا مثـالاً للعشق الصادق والحب الذي
يعتقـد الكـل انه لن ينتهي الا بانتهـاء الحيـاه والتي تتمنـاه كل فتـاه<<وربـي صدق:)
لم اجـد تفسيراً منطقيـاً لتغير شعـوري تجاهـهـا بهذه الردجـه من اقصـى الشرق الى اقصـى الغرب
لا لدى الطبيب ولا لدى الطب الشعـبـي ولا لدى اهـلـي..كل ماأحـس به انني مع الايـام اصبحت
اكرههـا كرهـاً شديداً..بـل أنـه اخذ يكبر يومـاً بعد يوم حتى اصبحت لااطيقـهـا لم اعـد اتحمل
رؤيتهـا او القرب منهـا..
كنت اشعر بحاله غثيـان شـديـده حينمـا اشاهدهـا او اقترب منهـا ولم يتوقف الأمـر على الكـره فقط
بل تتطور الأمر الى حد السب والشتم لها وعلى مسمع منها ومسمع من اهلي وكل اقربـائي..
بل انني اخذت اسبهـا في كل مكــان.واذكـر مره انني قلت لها في السوق امـام المــاره
اذهبـي عليك اللعنه ياعـاهـر <يؤ يؤ يؤ
ولم اعبـأ بنظرات المـاااره المندهشه اماااام صمتها المطبـق
وليت الامـر توقف على الكـره والسب فقط بل تطور بي الأمر الى ان بـدأت في اهانتها بالفعـل
وليس بالكـلام..بدأت اضربهـا واركلهـا مره لوحـدي ومره امـام اهلي ومره في الشاررررع وهي
واهـلـي والناس تكـاد تعقـد السنتهم الدهشـه وهم لايجدون مبرراً ولو يسيراً لما أقوم به.وهـي
صامته فل تصدقون.!!
وليت الأمـر توقف عند الكره ثم السب ثم الضرب بل تعـداااه الى ماهو افظع من ذلك
تعداااه الى امر لم ادق انني يومـاً سأقترفه أو افعلـه.ولم اجد مايبرره.لقد اصبحت اتلذذ 
بتعذيبهـا احس براحـه غريبه بعد كل ذلك ولا أدري كيف بلغت بي الحـال الى هذا السـوء.
لقد اصبحت اجبرها على الوقوف في الشمس الحااارقه في وقت الظهيره<<ياعمري عليها 
ثم اضربهـا واركلـهـا وأدوس عليها بالحـذاااء دون رحمـه فمـاذا دهـانـي والله لاأعلـم!!
احـدى المرااات لم اشعر بنفسـي الا وانا احرق جسدهـا بالنـار وذلك بعد أن اوسعتهـا ضربـاً
وركـلاً بانت كدمااااته في كل جسـدهـا..لااصدق اليوم مافعلت بها ولاأتصـوره..
أمـا هي فـلا تكـاد تتبرم او تتذكـر او تنطـق بكلمه كانت صـادقـه الحب صامته تتألم ويمزقها
الحـزن طـوال تلك السنين المريره.!
وليت الامـر توقف عند الكره ثم السب ثم الشتم ثم الضرب والركـل وتعذيبهـا بأجبـارهـا على 
الوقوف في الشمـي الحـارقـه ثم الحرب بالنـار..بل وصـل الأمـر الى مرحله اصبح العيـش
معهـا محـالاً..قد وصلت الى مرحله اصبح سكوتهـا وسكوت اهلي والناس على ماأفعـل يعتبر
مشاركـه في جرائمـي ضدهـا.بل قـد يدينهم القضـاء جميعاً معي ان هم سكـتو او وقفو متفرجيـن
علي وعليهـا..
لقد بلغ الأمـر الى درجـه لة اصدق معها اليوم اننـي كنت اشعـر حينها بنفسي وبما كنت افعل
لقد كنت مسلوباً الأراده والشعـور والعقل الصحيح انني لم اكـن وقتهـا بعقل ذلك.حينمـا سلمتها
الى صديقـي رغمـاً عنهـا..نعم لسمتها الى صديقي وقلت له وهي تسمع افعل بها ماتشـاء هي لك
واذا تمردت عليك ولم تطعك فيمـا تريد فأخبرني حتى اجبرها على ماتريد حتى تخضع لك وتسلمك
نفسهـا مجبـره راضيـه..
وان كنت مجرمـاً في ذلك فأن صديقي السيئ كان اكثـر مني اجراماً حينمـا استغـل وضعـي الغير
سوي وقبل فرحـاً بعد تردد ظهـر في عينه غير مصدق اما اقول واراد فقط قبل الموافقه معرفه
مااذا كنت اختار صداقته وحينمـا تثبت انني اعني مااقول قال لي بخبث ان كـان ذلك سيكون
سبباً في راحتك فسأقبـل حتى اخفف عنك ضيقك..تخيلو كيف سيخفف علي حينمـا يغدر بصديقه
ويستغـل وضعه الغير طبيعي ويسلبه اهم مايملكه الرجـل في الحيـاه..اي خبث كان يحمل في جنابته
كل تلك السنيييييييييييييييييييييين..
وفعـلاً اجبرهـا على العيش معه ليومين في استراحته التي تبعد عن الريـاض حوالي 80 كيـلو
وهي لاحول لها ولا قـوة
وتركتهـا تواجـه مصيرهـا وذهبت انا واصطحبت احداهـن الى منـزلـي قضيت فيه معهـا يومين
احسست فيهمـا بسـعـاده غاااامـره ومتعـه كبيره جعلتني اتوهم انني خرجت من جحيم الى نعيم
ولكنه وهم عرفت اليوم حقيقته الزائـفـه!!
وبعدما عااد صديقي وهي بصحبته واراد إيصـالهـا المنـزلـي صدمتها صدمتين
وجرحها جرحين غااائريـن لايمكن ان ينـدمـلا من الزمن.!!ولا أخفيـكـم اني كنت وقتها
سعيــداً جـداً بحزنهـا وصدمتهـا تلك.!لن تصدقـو ولكنهـا الحقيقه التي اشعر بمرارتهـا في حلقي
حتى اليوم وحينمـا اراد الله عز وجـل عقااابي على كل مافعلت بها جاااء الجزاااء بأمـر جلل تحملت
هي فيه اكبر الألم وتحملت انا فيه صدمته نفسيه جعلتني اعـود الى عقلي واصحـو من سباااتي
العميق جعلني اشعر بحجم جرمي كبيييييييييير
وقد حدث ذلك حينمـا كـان احد المراهقيـن في حارتنـا يسمع مايحدث بيني وبينها من عذاااب 
وقد اشفق عليها او قـال:انه اراد الأصطـياد في المـاء العكـر فأخـذ يراقبهـا يومياً ويحـاول الأقتراب
منها حتى في الشـارع ويعرض عليها نفسـه كبـديـل وفتى  الأحـلام الجديد وحينمـا علم ان معدنها
الأصـيل وانها ليست كما يتصـور ..حااااك في ليل مظلم جريمه بشعـه كانت الناقووس الذي اشعـل
التنـور في رأي المظلم ولكن بعد مـاذا.؟فقد حصـل ذاات يوم انها كانت في أوج زينهتا متهيئه
لحضـور حفل زفاااف كانت كالـبدر في السمـاء المظلمـه ساطعه كأشـعه الشمـس الذهبيه حينمـا
تتسلل بين الغيـوم ولكن ماذا حدث..؟!!
جاء ذلك الوحـش الأنسـان المراهـق ومعه مجرم آخـر وفي غفله منها وإهمـال مني حيث كانت تركتهـا
لمـده طـويـله تنتظـرني في الخـارج.جااء في غفله واختطفهـا من امام المنـزل.نعم اختطفـهـا
وستعتقدون انني حينمـا خرجت ولم اجدهـا انني حزنت عليها.ولكـن اصدقكم القول انني فرحت
فوالله لا اعمل لمـاذا.؟ولا لأي سبب.؟ولكن كمـا قلت لكم:كنت اعيش دون عقل بالتأكـيد
بعد ان غاااابت عني ذلك اليوم بدأت اشعر بألم ام اعتده من قبل.فبعد مضى شهـر
الأن لم اذق فيه النوم الا لدقـائـق ثم اصحـو فزعـاً وفي صدري نار لاتنطــفى وحراره تلهب 
جنبات اضلعـي  حزنـاً وتأنيـب ضمير آهـات وألم واحاسيس مختلفه يصعب وصفهـا لكم.ولكني 
اختصرهـا في انهـا جعلت ايـامـي جحيمـاً وحرمتني النوم ولم اذق فيه الأكـل والشرب
الا مايقيم اودي ويبقيني على قيد الحيـاه
يالله ماهذه الحسره والألـم ماهذا الحزن ماهذا العشـق والحب ماهذا التأنيب من الضمير الذي بدأ
يصحـو..!!
أين كان حينمـا كنت اكـيـل اها كل تلك الاهانات والشتم والضـرب والحرق بالنـار واعرضـهـا 
لصديقي ليفعـل بهـا مـا يشـاء.!
اخيـراً اصحت مشاعري ولكن بعد فوووات الاوااااااااان فهل كنت مسحـوراً فأفقت.
ام ترانـي نائمـاً فصحوون؟ام كنت مجنونـاً فعقلت.؟
والله لااعلـم ولكن ارجو ان تدعـو لي الله بالعفـو والمغفره لما فعلته فما احسست بجرم مافعلته
الا اليوم لقد حجب عقلي عني.اعترف لكم انني كنت شبه مجنـووووووووون
هذه كـانت حالتـي مع سيـارتـي الحبيبه منـذ ان رأيتهـا تسييير امام الجامعه الى يوم سرقوهـا
من امام المنـزل فعندمـا مضى موديلـهـا كرهتهـا كرهاً شديداً وليس لي ذنب في ذلك
ثم اخذت اشتمها واركلها حينما تتعطل بس في الشارع ثم لم اعد اهتم بإيقافهـا في المرآب واصبحت
اتركهـا امـام المنزل في الشمس الحااااارقه ثم حينمـا صدمت بها ذهبت بها للورشـه لأصـلاحهـا
فضربـوهـا ضربـاُ مبرحـاً لأصـلاح كدماتها ثم حرقوهـا بالنار بالأعـاده طليها بالدهـان الجديد
ثم اعطيتها صديقي ليستخدمهـا وافهمته انها قهد لاتطـاوعـه وتشتغل في المره الأولـى وانه قد
يحتـاج لمساعدتي له لدفعهـا ليـدور المحـرك وقمت انا بأستئجـار سياره اخـرى جديده
ليومين ثم اصبحت اوقفهـا اماا الباب بلا مبـالاه والمحـرك يشتغل الى ان سرقت من امام الباب
وكانت في زينتهـا مغسـولـه استعـداداً لذهـاب بها لحفـل زوااااااااج صديقي
هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها هل عرفـت بطـله القصـه انهـا سيـااااااااااااااااااارتـي 
هههههههههههههههههههههههههههههه</P>
