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  :    ليست مقدمة
  

شعر   ... المسرح... الرواية   ... القصة     ل   ... ال م تكن في            ب ة ل ات االبداعي آل الكتاب
ع المعاش          دة عن الواق ل هي الوا    ... يوم ما بعي ه            ب ذي تفضيه علي ال ال ع بلبوس الخي ق

  .مخيلتنا
رك                 م ات نفس الوقت ل ع ، وب د عن ذاك الواق م ابتع     وانا اذ اآتب هذه الرواية فإنني ل

  .ه فيما اآتبللخيال ان يقيدني الي
د ان    ا ال اري ه ، وان ز في الي امت و خي ا ه ع وم و واق ا ه يلتمس م ه س اري النبي     والق

الي تمس الخي ن يل ع ، واي ن يجد الواق ره اي ره ... اخب ه وفك ك مصادرة لعقل الن في ذل
  .وخياله وذائقته االبداعية

ك   ه ذل اريء النبي رك للق دما اق ...     ات ه عن ذر من تمس الع ي ال ي : ولاال انن ا ف ان م
ا هي              ا آم الرواية من رسائل و احاديث على النت بريئة من الخيال ، حتى اني ترآته

  .وبما تحويه من الفاظ عامية
      شكرا

  
  المؤلف
  ١٠/٢٠٠٨/ ١٣ الثالثاء
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  يزيزعالى 
   وحبيبي

   احمد 
الة التى تحدثني في        انا انتظر م       ا نك الرس د  وبصراحة عن حب        ه ا      لر  احم ا مهم ش

ت التف رك  أوت...ل يصاآان ت غي ى الن م تحب عل ا ل د ان رش ك  ...آ ذلك احبت يوآ   ف
  . جد...جد...قع االو
ا ا     ىوان ذا الحب   نظرال ة ه اة ونهاي ذه الحي ي ه صيرنا ف ه م ستمرس  ان وم  ي ى ي  ال

  .يبعثون
  .مع خالص حبي لك

  الـــــــــــــرشا  
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  شات
١  

   أيكفيك قلبي الصغير
  الذي حمل األرض أجمعها 
  ومضى راجًال

  ...أحّبك: آي يقوَل  
  أيكفيك قلبي الصغير
  ساجدة الموسوي
============================================= 

  
  :مرة آنا على اتصال على النت ،قالت لي ظانة ان حبنا بال ضفاف

  ...حبي:
  ...اآتب:
  ... ورشا الحمدد لرشا احم عن حب:
  ...صيالوتف اجماال:
  ...الن رشا:
  ...حبت حبك:
  ...من آنت انت و:
  ...وليس اسمك او شكلك:
  ...او عمرك:
  ...او بلدك:
  

  ... منذ ربع ساعةها انا انتظره    
ا انتظر    ... عملي هو االنتظار  ... مر اسبوع وانا في االنتظار         ام وان ااآل  ... آنت ان

ا انتظر      اغير... استحم وانا انتظر    ... واشرب وانا انتظر   سي وان اخرج الرى   ...  مالب
اال ،  حتى ملني االنتظار      ... واآتشف معالم المدينة التي ازورها الول مرة وانا انتظر        

ار   ل االنتظ م ام ي ل ار  ... انن بح االنتظ سي    اص دق الرئي ي الفن د ف عاري الوحي و ش ه
  .واصبح اسمي المنتظر على الئحة االنتظار... للمدينة

ه      قف  اتخذه من مو  ما سأ  يؤثر في     قليل لم  قبلبي  آان اتصالها        ، او فيما سأآون علي
ه   اعنيد... قررت ان اآون متماسكا صلبا امامه     اذ  ،  في حديثي مع والدها    ال ...  حد اللعن
  .وال هم يحزنونمساومة وال تراجع 

ا المحمول     قالت لي     ق اليك     ...حبيبي : من خالل جهازه دي في الطري  احذر ...  وال
  . تواجهه اود ان تخرج من الفندق وال... ضب انه غا... منه
ا                 ي صوتها خوف      آان ف      ة التي قالته ا للكلمات القليل ه من خالل لفظه  ...شعرت ب

سي وبحبي         آل ذلك ... وتهدج في الصوت    ... ارتجاف مخارج االلفاظ     ة بنف زادني ثق
  . لها وبحبها لي
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  .طمأنتها 
  .قلت لها واثقا .ساقابله - 

ة          ... تخشاه هو ان يعرف اهلها بمحادثاتنا على النت          آان اشد ما       ك في بداي ان ذل  آ
على الرغم من    وآانت آثيرا ما تطلب مني ان ال احتفظ بملفات المحادثات            ...تعارفنا  

دينا       ين بل سافة ب ا                  و. ..بعد الم دما ارسلت صورتها طلبت مني ان ال احتفظ به ...  عن
ا الحب وتحوللكن ،و دما تبادلن ذا اعن ى عشقلحب ه ي عذرة، ال ة  بن  اصبحت قليل

دها             ،االآتراث   ى بل د ان اتيت ال ذي          ،  اال انها اليوم وبع دها ال راحت تحذرني من وال
  . بمحادثاتنا ومن ثم مجيئي الى بلدهم– حتما –عرف 

  
رة  دون    م ال صورتها ب د ارس ت بع ى الن ا عل ت له ابالقل ود ، نق ادق االس ا ص وان
  . يا حبيبتيكتزوجا ودكالى بلسأطير في يوم ما :بقولي

ألتني الل     س ن  خ ا م ي عينيه شة ف ا ارى الده امي   وان سطرة ام ا الم  : حروفه
  !!؟ّّّّتتزوجني:

  !!؟ واقيدك:ثم تابعت قولها
  .ما احلى قيدك:قلت لها
  .ا عام٥٦فظت علية ا وتفقد ما ح:سألتني

  ؟الحرية:
  . افقد العالم وانا مرتاح البالنعم...  !؟ معك:قلت لها
  ؟ مستعد لذلك:سألتني
  .ادستعداال  على اتم انا:اجبت
  .) غريب هذا النت( قولك صدق:قالت

  
  .هايلاهذه العبارة ذآرتها في احدى رسائل االشواق والهيام التي ارسلتها     
ا                ح عليه د التي تل ة تكتب         واعادت مرة اخرى قضية القي ، وراحت اصابعها الرقيق

  :الرقيقة نهر من الكلمات
  . ساعة حبيتك وانا من:
  .لم اآذب عليك بحرف:
  .اما انت فقد تغيرت في معلوماتك:
  .وانا حدسي تغير :

  .ومع هذا احسست: 
  ...بحبك: 
  ...وصدقك: 
  .وسلمت روحي لك: 
  .بس انا صدقتك: 
  .وخالص: 
  .%١٠٠وثقتي بك االن : 
  ...بس تاآد: 
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  .تتزوجنيسغم عنك ر: 
  ...الضع على يديك: 
  ...اسوار: 
  .قيدي: 

  .انا من االن مقيد بحبك: آتبت لها صاقا
  ...اعلم: تابعت

  ...ممكن اقيدك: 
  جيابزو: 
  ... حياتك امألو:

  .حب وعشق: 
  ...اذوب فيك: ثم قالت

  .آالشمعه: 
  ...ارتمي: 
  ...على احن صدر: 
  ...وانا اخاف: 
  ...على ايامي بدونك: 
  .حبيبي: 
  

د مشاهدة صورت      التغزل بها قائال  وعندما بدأت    سيوف   :ها بع ك آال شفتيك  و ...حاجبي
  . بيديك اتعرفين ان الشعاع على خديك اجمل من الورود التي تحملينها،آالعناب
  ؟مستعد تتزوجني: للمرة الثانيةسألتني

  لينني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟أ اتس:قلت لها متسائال
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  شات    
٢  

  رناُه صالةُرنا نحُن نذُعْم                                                  
  لغير الكلماْت؟.. فلمن سوف نصّليها                                                  

  نازك المالئكة
============================================  

  
ا        جلست في قاعة استقب        شيراتون باثاثه دق ال اخر   ال فن ددي    الوثيرالف ،واناسها المتع

سيات  وان الجن راق واالل ار    ... واالع دق ح ارج الفن و خ ان الج اق اآ ل،ال يط   محم
ده        ااما داخل الفندق فقد آان بارد     ... الرطوبةب ى مقع آنت  ... ، منعشا، يغفو الجالس عل

  .اواآثر اتزان الجعل تفكيري اآثر صفاءقد شربت فنجان قهوة عربية مرة 
ا بحر            ا قبل اسبوع رآبت الطائرة من بلدي الى هذا البلد             ة يكونه ع في زاوي لذي يق

  . تيةايامي االشريكة وبلد من ساجعلها  .... بلد من احب ... ومحيط
ة،               من رآوبي الطائرة ،    بل يوم   ق      المالبس الملون ا ب ا ارسال صورة له طلبت منه

  :رددتالححت عليها آثيرا اال انها ظلت  و،وبدون غطاء رأس ، فرفضت
  
  . انا اسفة:
  . من النتخارجةانا   :شاتآتبت لي على ال 

  
ي     تترآتن ى الن شتوال عل ا  م د  وخرجت، آنت اشعر انه ت،ق ي دون  زعل  ترآتن

اي ة ب ةوداع سوى آلم سريعة الكتاب صيرة ال سيط والق ي ب ان طلب ي ... ا، وآ ان ترين
دها الطلب                صورتها بمالبس ملونة ودون غطاء رأس، عندها قررت ان اسافر الى بل

  .ا وتشارآني قيدهيدها
زام   ... ى حبيبها وعشيقها  هل آان هذا دالل منها؟ لها الحق ان تتدلل عل              ه االلت ام ان

دها       ...  خالف؟ الحقيقة ال اعرف    هابأمور دينية في   ا في بل ه هو انني هن ان الذي اعرف
  .منذ اسبوع انتظر مقابلة والدها

  : لكترونيآتبت لها رسالة بعد ان خرجت من النت ارسلتها على بريدها اال    
  

  ٧/١٠االربعاء 
  ...رشا الحبيبة

  ...العشيقة
  .................الـ

ك        د عن ا بعي صلنا   ... وان ي تف سافات الت د الم شتاين   .... بع ة ان ساعدني نظري ت
ة النك انت             ... النسبية في ان اقول وداعا لحواسنا الخمس        م ان ال اراك حقيق فال يه

درآها             ...لست بالحقيقة التي تصورها حواسنا       ذبات ت ارة عن موجات وذب  فانت عب
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ان نوعه  هو شيء خادع ،                 ... عقولنا على انك  بهذه الصورة      ا آ ك مهم اذن فجمال
ة  ن الواجب ان اراك عالني ال ارى م ة ام ... ف ت طبيعي ة جسدك ان آان ذلك رائح وآ

ى      ا عل درآها عقولن صناعية فهي بالنسبة لحاسة الشم عبارة عن موجات وذبذبات ت
ا اصط ه بانهم رةالحنا علي ة او رائحة منف تالمس شفتاي ....  رائحة زآي دما ت وعن

شفتيك وتمصين لساني ورضابي وآذلك افعل انا فهذا ال يعني ان رضابك او رضابي              
ه                        شعر ب ا ن ى م ذه ال ذوق ه ذبات الت رجم ذب ذي ت ..... حلوا او طيبا وانما العقل هو ال

د ساعدنا    .. الم الذي تدرآه حواسنا     اننا في عالم غير الع    .... وهكذا باقي الحواس   وق
د           ا الُبع ه الين ا ال يطاق جلب ا وحزن ا الم ذا ، وازاح من ه  .. .العبقري انشتاين على ه ان

أ  وا وال تت ا  ال تحزن ال لن ي   ق صر ف ى ق ود ال ذا يع ان ه سافات ، ف د الم لموا لبع
كم د    .. .حواس ن ُبع لوا ع ن ان تتواص ة    و...يمك ا طويل ت تراه ك اذا آن او ان حبيبت

اذن لتبقى بعيدا عنها واستعمل وجدانك        ... قصيرة فان حاسة النظر ترجمت لك هذا        
 ايقولوا انها قصيرة فهذا يكفي ... ماذا يقولون لك ؟   ... وروحك وضميرك في القياس   

ذا يكفي         ... ة فه ا     ..... ايقولوا طويل ة المحي وا جميل ذا يكفي    ...ايقول ة     ، فه ذا بقي  وهك
شعر ونحس بالحب               فما... احساساتك التخيلية    ا ان نحب ون شتاين علمتن  اعظمك ان

  .والعشق عن بعد
صورة التي احببت                    ذه ال ا انا احبك النني اتخيلك في عقلي انك به والبارحة  ...ك به

ا   ... عدم ارسال الصورة الخادعة بسبب حواسنا القاصرة      ل آنت معي قاسية     آنت غبي
ا هي اال          اذ ان انشت   ،عندما طلبت صورتك بالمالبس الملونة     اين افهمنا ان االلوان م

ذا    اذبذبات ترجمتها لنا عقولنا، انها ما اصطلحنا عليه انه         ذا وآ م آنت   ....  لون آ فك
ي       ، دفع بك الن تهجريني على النت       هو السبب الذي   الن هذا ... غبيا انا  م تقفل  ومن ث

ك  تها اال ان آلمات التوديع التي آتب      ،دون ان تودعيني على الرغم من انني ودعتك          ل
ساطة            ترآتيني اعيش    ... آانت اقفالك للنت ضربة قاصمة لها فلم ترسل اليك هكذا بب

ة             ا اطوال معين ذبات له ارة عن موجات وذب ذا عب ا ه ... الوجع وااللم علما ان عالمن
شتاين            فال صورتك    ... انها اشياء مجردة تحسب بالمعادالت الرياضية آما حسبها ان

ادالت رياضية   .... سك  وال سواد مالب   نقابكتنفع وال  ل   ... آل شيء هو مع ا لك  اذن تب
ى ان           وسأ ،حواسي الخمسة  ة وضميري عل عتمد على شعوري واحساساتي الباطني

ك     ى ذل ان عل د الفن ا يعتم ك آم ن    ،اتخيل سريالية والف ة وال اني التكعيبيب ة فن  خاص
ى احساساتهم                ا عل ى حواسهم وانم دوا عل م يعتم  فظهر اجمل فن       ،الحديث عندما ل

الي           ... اجمل لوحات تشكيلية  و وها انا اترك الحواس واعتمد االحساس الراك في خي
  .وتبا لصورتك التي جعلتك ال تودعيني ليلة امس

ا                       ة ترجمه فصورتك التي امامي االن ما هي اال نقاط من النور واخرى من الظلم
انت عبارة  عقلنا الى هذا الشكل الذي اسميناه صورة، والحقيقة ال توجد صورة انما             

ة     اط ظلم اط ضوء ونق ذا االساس س   ،عن نق ى ه اط    أ وعل ك مجموعة من نق تخيل ل
رفين    .... الضوء ونقاط الظلمة الراك اما بالمالبس الملونة او بدون مالبس          وانت تع

ي         سك وه ن مالب ر م ك او تغي ستطيع ان تعري وب ت دت للحاس رامج اع اك ب ان هن
د  اول الي ي متن واق وف ي االس ة ف ت اذن... مبذول و ان ك ه ي ذل د ف ر الوحي ...  الخاس
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ا  ا حبن ود    ... وربم امج ام تع ذا البرن ورتك به الج ص ي ان اع رغبين ف ل ت ى فه ي ال
  .يارلخارشدك وترسلين الصورة؟ لك 

شر      ت آب ة  ،فان ة مطلق ست حقيق انثى ل ن مال  ، وآ ارة ع ا عب ائق   وانم ين الحق ي
ا س            لن ا  لهذا....المطلقة   ى احاسيسي     أعتمد على حواسي في ادراآك وانم عتمد عل

ة افتراضية اسميها رشا واص                   ة شبه حقيق فها وارآب من مجموعة حقائقك المطلق
  .بانها حبيبتي وعشيقتي 

ة من                        اع قطع فانا لست آاالعمى الغبي الذي يريد ان يعرف طول وعرض وارتف
ثلج اس ،ال تمكن من قي اس الطول ال ي اذا ق ه ف ين يدي ذوب ب ا ت ه ال يعرف انه  اال ان
ا ساقيس           .. رض النه ذاب قسم منه    الع ذا بحاسة اللمس وانم ك هك  هانا ال اقيس جمال

  . انك جميلة القولباحساسي وشعوري
  .اقول الى اللقاء... ال اقول وداعا
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  شات    
٣  

  
ائرة     ترآت وينج  الط درج ٧٤٧الب ا هي ... الم الوه اع ع ى ارتف ق عل د ... تحل لق
ا  ترطتني بال وداع ، اال    هي  ... وطن الى وطن من احب      غادرت ال  تقيدني   قالت    انه س

  .فع بشوق الى ذلك القيد الجميل اندوها انا ... 
ا وهي           شعرت ان العالم االخر الذي ترآته خلفي             رة اخرى ان آل  ... سنعود اليه م

ا     ا         ... افكاري معه اريخ حبن اريخي اصبح ت ا ستكو   . ..ت ة    وجغرافيتن واحدة  ن جغرافي
ا حولي         واحدة منذ يوم عرفتها على النت       فقد اصبحا روحا   روحينااما  ... ان آل م  ، آ

فافة                ذ الطائرة ، ترسم صورة ش وح من زجاج نواف ينطق برشا ، حتى الغيوم التي تل
  .لها وهي تبتسم لي

ل موعد اقالع الطائرة ،                   ى النت قب ا ،  آنت اشعر ب    اتصلت بها عل آانت في    زعله
ة           قلبي حرقة ال   ة والحنون ا الرقيق ا اال آلماته ة  يزيله ا حساسة         ...والدافئ م اعرف انه  ل

ا  ،اال انها ترفض ان ارى شعر رأسها مثال       ، آانت رقيقة معي     في هذه القضية  جدا   ربم
ع من ارسال                    هو دالل بنات او انها آانت تعرف ان آل ممنوع مرغوب ، فكانت تمتن

ا  معها النضيت هذا االمر ارت... ما اطلب آي اآرر طلبي اآثر من مرة      معي   آالمه
ان  دينتي،  آ ي حر صيف م ي ف ى قلب زل عل ج ين شهد، ثل ى آال ادم ال ي ق ا انن  اخبرته
  . يبعد مئات الكيلو مترات عن بلدي آان بلدها...فشعرت بتغير لهجتها ... بلدها

  
  ؟ حبيبيتيلماذا تأ : برقة لسانها المعسول سألتني

  .لتشارآيني بقيدك: اجبتها 
  
  .ت  اعرف انها قد فوجأ   

ا          ع رش ل م وردي الجمي ر ال المي المزه ن ع ابتن م ي صوت الك دو ...اخرجن  ش
نقباض في    ، وا شعرت بتوتر الفرح  ... االحزمة سنكون على االرض بعد خمس دقائق      

ل من ساعة من المطار                ... ي  معدت د اق ادم      ...رشا على بع ا ق ا ان ا         ه ا رش ...  اليك ي
  .لجميليدك اجئت لتقيديني بق

ا             ومن     ى النت ، اخبرته انتظر رد   و اني    ...بوصولي    غرفة الفندق اتصلت بها عل
  .عائلتهاعن تمهيد الطريق لي عند منها 

ة  ارة التالي ى النت العب يئا ، آتبت عل ل ش م تق ا :   ل ي ، واغلقت النت ربم اهال حبيب
  .فرحا

  .ثم اعادت االتصال مرة اخرى
  

رأ      على النت  سألتني ا الراقصة فرحة العصافير            وانا اق ره    : في حروفه  مآيف اخب
  ؟حبيبي
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  .سأنتظر....هذا عملك : قلت لها على النت 
ا        ة       : ثم تابعت القول متحمسا ومحمسا له ك قوي تكن ارادت ار       ...ل ذا اختي اعلمي ان ه

  .صعب
ا وانت           ... حبيبتي رشا    : نتورحت اآتب على ال    ا ان دك ستغيرين تاريخن يجب  . ..بي

  .آل النتائج ان تتحملين 
ى الحروف                    ا اشعر ان اصابعها تضغط عل ى النت وان ا     وهي آتبت عل رتعش خوف  ت

ا  ى حبن دة:عل ا متأآ ي  ان ابع ل ر ت رفض غي ول وال رار القب أتابع ...  ان ق ي س اال انن
  .المحاولة حتى اغير فكر وقناعات عائلتي 

  
ك  وليس لي ح... آنت اعرف انني وضعت على آاهلها الرقيق حمل ثقيل            يلة في ذل
  . اال اني مطمئن انها ستنجح...

ذا ارادت هي  ...  اسبوع آامل دون ان اتصل بها او تتصل بي        ...وانتظرت        ...هك
  : على النتقالت 

  ...عائلتيلحين اخبار :
  ...اعطني فترة زمنية لذلك :  واآدت 

  
  .حتى اتصلت بي قبل ربع ساعة على جهاز المحمول تحذرني من والدها    

ذيري      ي تح ى ف ة حت ت رقيق ة  ... آان عرتني بالراح د اش اظ  ق ة االلف ت رق آان
ا      بموجة ع  تشعراال اني   ... واالطمئنان ال بالخوف     ق والخشية عليه   ...ارمة من القل

ال تطيق   اسمعها آالم     ... ربما اساء لها ، ضربها، شتمها         ...ي مشاعر متضاده  نانتابت
ا احست  او اذ ،كروهلنفسي في يوم ما اذا اساءها م      غفر  ، لن ا   الرقيقة ان تسمعه   روحها

ا                         ذي يأتيه ا ، آل ال ا من اهله ا      انها قد اسيء لها بنظرة او آلمة او فعل م هو ذنبي ان
  .  من ال يحسد عليهالنني وضعتها في موقف

  
 لي آيف:آتبت على النت متسائلة ،فيما آنت احس بكلماتها تحمل جرحها الخاص 

  آيف؟؟?ان اتزوجك
 .طعنة خنجر في صدري) الكيف(هذه آانت 

 .حبيبتي:اجبتها بحرقة محب 
 .صورة اخرى للذآرى:سألتها 
  . عا انت طم:اجابت 

ائي           ا      في   وعندما الححت عليها تمنت ان ينقطع التيار الكهرب دينتي، اذ انه تعودت  م
 .اهللا يلعن الكهرباء:، قالت  فيعطل النت على انقطاعه،

 .ن اآون اآثر تعاسةانت تريدين ا:قلت لها ضاحكا 
 ? اليوم الأ الكهرباء عندآم فلماذادائما تطف:قالت 

 ?تتمنين موتيا  :سألتها 
 .اهؤويطفان  قل لهم :قالت
 .ال:قلت
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 .اؤطفا انا اقول لهم :قالت
 . انهم رأفوا بي:قلت ضاحكا

 .سؤال اخير   :اعتذرت ثم تابعت آتابتها على النت
 . نعم:اجبتها بحب 

 ? اليوم الذي اقتسم انا وانت الفراش هل سياتي:سألت
 .وانا مثلك اتمنى  ...ل اهللا ذلكسأ ن:اجبتها 

 .في االخرة فاجمع بيننا  اللهم اذا لم يكن لحبنا نصيب في الدنيا:دعت اهللا قائلة
 .اللهم اشهد:فرددت 
   .ه وهذا االمل الذي سوف اعيش علي:قالت

  
ا انتظر     ا ان دهاوه ر وال ى احر من الجم ا... عل ة آنت مهيئ ة حامي ه لمواجه ،  مع

  . قبل االخرةوآنت قد قررت ان احقق لها امنيتها ، ان اجتمع بها في الدنيا
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  شات
٤  
  أَغرَِّك منِّي أن حبَِّك قاِتلي                                   

  َوَأنَِّك مهما تْأمري اْلقلَب َيْفَعِل                                                         
  امرؤ القيس
==============================================  

  
ت صورة        د رأي ت ق دهاآن ة  وال م المحلي دى مجالته ي اح ود  ، ف ب عم ان يكت ا  آ

  .في المجلة صحفيا 
دق الزجاجي                  اب الفن دخل من ب ر وها هو ي ا في الصورة         ... الكبي سه آم  ... هو نف
ون     ...  صلعة الرأس    ةآبير ى عصى خشبية           ... اسمر الل أ عل ان يتوآ ه ال     آ خمنت ان

شيته       ظهره  فقد آان   ،  يحتاج اليها    ستقيما في م ا     ... م ا حمله ار   ربم ة والوق ان   للهيب ، آ
، والشعر المتبقي على رأسه  آان يحيط بصلعته من          في السادسة والخمسين من عمره    

ا   ،فاصبحت آشبه   جوانبها الثالث  ده في نهايته د اشتعل    الجزيرة العربية التي تقع بل وق
  .بياضا

ا      ... آنت قد تعرفت على رشا على النت         ل شهر تقريب ك قب ان ذل ا في ، آ د  م اي  عي
ارك ر المب اهو ... الفط امج الي ت برن د ترآ ت ق د   آن ة جدي ب رواي ا اآت غاال وان ... ش

  :مع آتابة تقول ... فجأةظهرت صفحة الشات 
  
  ...د عيد سعي-

  .شذى من السعودية:  ثم قدمت نفسها بقولها 
  

ى النت      دأ الحديث عل ل  ...وب ذاب الجمي ة الع دأت رحل ي في  ...  وب ة انتهت ب رحل
  . بقيود الحب والعشقليسمح لها ان تقيدني والدها وانا انتظربلدها 

و      ا ه دهاه ع يوال ذي تحدث م تعالمات ال ار رجل االس ان جلوسي اش ى مك ...  ال
 عنال ينم الذي  وجهه اال ان ما اراحني هو ...  للمواجهة ، مبتسما ،مهيئا  استقبلته واقفا   

ة س ا غضبورة اي ذرتني آم اح سا رش اك ابت ت هن ل آان فتيهم، ب ى ش  ة صغيرة عل
  .وبعد السالم جلس...

ه لظننت ا         وسمرة وجهه   لوال صلعته        ى خدي ا  ن وبعض التجاعيد المحفورة عل  ه رش
دها       ،آانت عينا رشا بنيتا البؤبؤ    ... ح الوجه نفسها    مالم... بزي رجل  ا وال  وآانت عين

ه                         ا فم ذلك، ام دها آ ان انف وال شيء وآ ستديرا بعض ال ا صغيرا م آذلك، وآان انفه
 هوحنكه آما  تكور الشعر االبيض القصير للحيته لبان     السم فكان فمها بالضبط،ولو   االب

  .حنك رشا
ه ا ، سألني عن بلدي واحو     فني من سابق  ه يعر  آأن بدأ الحديث معي مباشرة        عن  ... ل

 اال ان جوآم يحمل   :تابعت...ابتسم ...  انه الصيف يا ابا رشا: قائالالجو فيه فأآدت له  
  .وبة عالية ، اما جونا فجاف حاررط
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  ؟عت انك آاتب سم:برتقال الذي قدمه له النادل  بعد ان شرب قدح عصير السألني    
ه  ابنته انه سمع ذلك من آنت اود ان يقول لي         ا ،اجبت م  : رش ا اآتب   ... نع القصة  ان

  .والرواية 
انني              قد  آانت هي        ا ب سألتني اول يوم اتصلت بي على النت عن هواياتي ، فأخبرته
  .اديب

  
  !!!جد : لتتأآدعلى صفحة الشاتاش ندهمتسائلة باآتبت 

  ؟  لكمعك آتاب: ثم سألتني
  .سمير فيها بأي انش التقعاموالادخلي على :آتبت لها 

  
  هل لك آتب منشورة؟:  ابو رشاسألني    
ى              ،برأسيله  ت  اومأ     ة  واشرت الى مجموعة من الكتب الموجودة عل  التي   الطاول

  .نجلس عليها
د اخترت                           ا ، وق اء هن ى بعض االدب ديها ال آنت قد احضرت بعض نسخ آتبي اله
ه    بع ديها ل ه       ضها اله ل      :  ، قلت ل ذه   ارجو ان تقب سخ من     ه شورة      الن بعض آتبي المن

  .صداقةهدية وعربون 
  .ورحت اآتب على صفحاتها االول اهدائي له آصحفي يعرف مهنة القلم    
ه      ا قالت ذآرت م ا ت ي رش ي  حبيبت ا مع ستمر عالقته ت تخشى ان ت دما آان رة عن م

  .القلم سالح: وتخشى ان انشر المحادثات التي تجري بيننا، فقالت لي،النني آاتب
  .واخذ النسخ. هذا شرف عظيم: مبتسماابو رشا رد 
دي       ت ارت صا و آن ودقمي ا اس ون ابنطلون راء، الل ترة حم رف ان ...  وس واع

تجعلني اعيش في تنور ، اال ان جو قاعة استقبال الفندق جعلني اعيش              مالبسي هذه س  
  .في ربيع دائم 

  .آان هو يرتدي زي بلدهم الصيفي    
  متى وصلت؟: ه المعهودة سألني بابتسامت    
  .قبل اسبوع: بصوت واضحجبته     ا

  . رد مبتسما. اهال وسهال-
فحات       ب ص يراح يقل ن   ... آتب ى م د ان انته كوبع الذل ب  :  ق ك آات رسان  متم

  .احسدك على قلمك...
  

  .طلب آنت عايزة اطلب منك:  تقول على النتاذآر انها آتبت لي
  .تفضلي: قلت لها بكل شوق

  .لقلبي الذي حبك... خاصة لي... وبس  آتب قصة لي انا القراها اناا: آتبت
  .نعم : اجبتها

ا فعال     آنت اذا تكتبها لي  انا وحدي    : اآدتثم    ... اسمها حبي االول     ...حبك االول    ان
  .آما تراها قصتي معكانها 
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ا   من  قرب  بال في جيبي الداخلي  وها هي   ... آتبت القصة        د  ، المت قلبي النابض بحبه ق
  .بعشقها ، المتشوق لالرتباط بها

رأت بعض                  اآم... شكرته       د ان ق ى النت بع  شكرت رشا في اتصال جرى بيننا عل
  .آتبي
سانها يقطر العسل       ... آانت رشا فتاة رقيقة          ة      دل الكلمات    ب ل ا الرقيق روح انامله فت

  .فاتيح الحاسوب ارق الكلمات لي تكتب على لوحة م
  

  .خيالك واسع :عد ان قرأت بعض قصصي بقالت لي على النت
  .ا واسع خيااليمتلك آل آاتب يجب ان ...نعم:اجبتها 

  . حلو آثير:ردت بلهجتها
  .عرفتكم سررت ب:ثم قالت
  ؟هل ممكن نتعرف اآثر: سألتني
  .هذا شرف لي: اجبتها

  .بس انا اخاف من هذا: قالت بلهجة بلدها
  ؟نن َمِم: سألتها
  .عايزة عالقة عابرة: ردت
  ؟لماذا: ألتهاس

  .صعب اتعلق بانسان: ردت
  .روفظاترآيها لل: قلت لها

  
تعلقنا ...عشقنا بعضنا   ...  احببنا بعضنا    ...وها هي النتجة التي جاءت بها الظروف          

  .، ترآت االهل واالصحاب وتبعتهاببعضنا
  .كتبيي ولشكرتها على اطرائها ل    

  
  .ةن عالقاحب ان اآّو: ضبط، قالتمرة ونحن على النت ، سألتها عما تريده بال

  . اعجبت بشخصيتكاان....بصراحة: ثم اآدت
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  شات
٥  

  
  لنكْن أصدقاْء
  في َمتاهاٍت هذا الوجوِد الكئيْب
  نازك االمالئكة
=============================================  

  
ضا          ولي اي از محم ادر رن جه ل ان يغ دقائق، وقب ي ل تأذن من ى ... أس انتظرت حت

 مع  خفيض مرتعش عما حدثسألتني بصوت... رشاحبيبتي  آانت المتصلة ...ترآني
دها، سان وال دها ان ا ان وال ع اخبرته ه ... رائ ا نتحدث ... وال خوف من اانن د ... مع وق

  . اطمأني: واآدت...اهديته بعض آتبي 
  .غلقنا الخطاو    

  
ا نتحاور في موضوع                    ى النت آن ا           اذآر مرة وعل ة م ا الرقيق ا ، وآانت آلماته م

اظري   ام ن ت ام ت  ... زال وورد ، قال ى ال ا عل د حفظته ك  :وق د االن ان اعرف ا اري ان
  .آانسان
  .ليأ تفضلي اس:اجبتها
  ؟قةا ممكن صد:قالت
  .نعم ممكن: قلت

  ؟انت واثق فيني:سألت بلهجة بلدها المحكية
  . نعم:اجبت

  !!غريبة:قالت مندهشة
  . ما غريب اال الشيطان :حاسوبلغرفتي امام جهاز ا في قلت لها وانا اضحك

  ؟او ان انا اعرفك من قبل؟يعني ممكن بخليك تعتقد ان انا العب عليك: قالت
   .هذا ممكن...على الشات آان ذلك  طالما ...ممكن :قلت لها
  ؟هممكن اي: سألتني
  .تعرفيني من سابق: اجبتها

  . انا لم اعرفك من قبل...بجد: عندها قالت لي
  . آاني شكلبأالمعرفة االنسانية مطلوبه :قلت لها
  .شكلك اصال مش لعبي: قالت
  .انا صريح جدا: اجبتها
  .ها: بة على النتاتردت آ
  ؟وانِت: سألتها
  ).نة اني اخاطبها آولداظ (.انتي وليس انت: ردت

   . تحت التاءة فقط آسر...لغويا ال تكتب ياء الجر: قلت لها
  ؟صليةماهي مهنتك اال: سألتني
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ل االن           سؤال قب ا ف ...اآدت مع نفسي انها سألت هذا ال رد ،  ال احرجه دم ال ا   بع : اجبته
  .اديب
  .ها: ردت 

  ؟تشتغل آاتب: ثم سألتني
  .ولي آتب منشورة باسمي الصريح...نعم: اجبتها

تهم ،    ، واآد لي انني ال   مبتسما    رشا  ابو بعد دقائق عاد       داء في بي يوم ضيفه على الغ
  .ممنوع االعتذار: ذر، فاسرع قائال واالبتسامة ما زالت على شفتيههممت ان اعت

ى بكلوريوس اداب       ... انا في السادسة و الخمسين من عمري             ر  .... حاصل عل غي
ألني   ... غير متزوج.... القصة والرواية اآتب  ... اعمل بالتجارة ... موظف   دما س وعن

ن   ا ع و رش بباب يس دم زواج ه ضاحكا ع ن ان:  اجبت ول انممك ن ن تق زوج م ي مت
  . الضحكارآني فش. االدب

 .)الرجل القوي الرجل الوحيد( ابسن  الكاتب يقول:ثم قلت له    
  .اه:رد بال مباالة    

  .نا معا    وضحك
  

  .احس ان انت رقيق: مرة قالت لي على النت
  .ةرقاآثروانت : اجبتها

  
  .خليها عالقة عابرة احسن: مرة اآدت لي آتابة على النتو

  ؟ما الذي يخيفك مني: سألتها
  .هواذا تعلقت بشخص اخاف افقد... بس انا انسانة عاطفية آثير ...ال: آتبت
  .رقيق شعور: اجبتها

  .وهذا صعب عليك وعلّي: تابعت على النت
  

ألني  - آما خمنت     –بعد صمت الذ به االب محاوال ان يستجمع افكاره               اتعرف  : س
  .آبير على جسم االنسان وحيويته ان العمر له تأثير ... استاذ 

صالة  فضاء  احسست ان آلماته انتصبت في           رة حاول      ال تفهام آبي ة اس ارد عالم الب
  .ايصال معناها لي ، اال انني لم اعطه المجال الن ينتصر علّي

د آبرت صلعتك      : اجبته وانا اعرف ما يقصده بهذا القول           أ  ... نعم ، فق واراك تتوآ
صا  ى الع ك ع... عل ي اظن ان ن انن رغم م ى ال ال اج اليه ت محتفظ...  ال تحت ا زل ا فم

  .بحيويتك
  .وقد اثر فينا الزمن... لقد آبرنا: قال بصيغة الجمع     
دث انت تتح  : ، قلت لهاولت ان تكون اآثر طراوة وانا افرش ابتسامة على شفتي ح         

  .للعائلة وتربية االطفال تأثير آبيرو...انت متزوج ... عن نفسك 
   ...اال... هذا صحيح      :
  .قال مستسلما دون ان يكمل    
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سكين                 ا بحد ال     انحنى الى االمام وخاطبني بنبرة خفيضة مسالمة اال انني شعرت به
  ؟ اال تجد فارق العمر...العشرين من عمرهاالرابعة و ورشا في ...انك بعمري: 

  .االعمار بيد اهللا:قلت له    
  .اد الصمت بيننا من جديدوع    امن على قولي ،

  
ه         يالدي تاريخ م   رشا عندما عرفت      شر في ذي ان ع ال ي انك بعمر         ، من الموق  قالت ل

  :والدي ، اال انها تابعت القول
  ؟ ال او...  تصدقني -

  . اصدقك نعم:اجبتها
  .عقلك ...فكرك  ...حبيت آلماتك ... انا حبيت حبك:قالت
   ؟لدك لقد نفد صبرك مع من آان بعمر وا:قلت

   ؟ تقول هذالماذا!!!  ؟؟؟ّّّ انا:تساءلت
  .هذا قولك:قلت
  لك؟  هل انا اسئت؟؟  صبريدتقول نف ولكن لماذا:قالت
  ؟فكيف ابحث عنها عندك... عند الغير انا ال ابحث عن اساءة ... ال:قلت
  . انااوضح لك سبب حبي:قالت
  . نعم:قلت
  .اي انه لم يتغير باسمك او عمرك:قالت

  .المدلل  انت طفليبس:ثم قالت
  

  هل ترغب برؤية عاصمة بلدنا ؟: سألنيآسر الصمت البارد برودة الصالة عندما     
  .هذا فضل منك... بالتاآيد: اجبته     
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  شات
٥  

  وورثنا عن آدم أن نخطئ
  آي َنخُرَج من ثغر الجنِة بالتفاْح
  وورثنا عن حواء الدمعة
  ّيْةوغرَس األرِض بأثمار الذّر

  ساجدة الموسوي
=============================================  

ة   شمس حامي ى     ...     ال صل عل تطيع ان اح اد اس سبة وبالك ة الن ة عالي والرطوب
سجين  دق      ... االوآ اب الفن ن ب دما خرجت م و عن رارة الج ه ح د لفحت ي ق ان وجه آ

احي  ذا    ... الزج ل ه و مث رارة ج ى ح ود عل ر متع ي غي صد ان رارة ،ال اق  اال ان الح
ه   والرطوبة هما اللذان    صدما وجهي فبدأت صفحته تنز عرقا استطعت ان اتخلص من

  .في سيارة ابو رشا بعد ان فتح جهاز التكييف
ا في شوارع العاصمة                   سير بن سيارة ت ان هو يريني اجمل          ... آانت ال د آ وبالتاآي

متهم اطق عاص ى   ... من ر ال ت انظ انبي الصف الرح جار الج شارع ش ى ال  وال
ة      ... المحال ضائعها ،         ... آانت المحالت فيه راقي ة وب ا الزجاجي ديكوراتها وواجهاته ب

  .هادوايضا بروا
ان رواد المحال     شني رجاالتآ ا اده ساء ، اال ان م رة ون و آث ساء  ه ات الن  المنقب

  .المكتسيات سوادا 
  

  ؟هل انت منقبه ام محجبه: ا مرة سألته
  .منقبة: ردت

  في الرذيلة؟ وهل تظنين ان النقاب يمنع الوقوع :وتابعت
  ...هايقلل من: قالت

  .في آل الحاالت ة موجودرذيلةال:وتابعت
  .اذن نصل الى نتيجة ان النقاب ال فائدة منه: قلت لها
  .للسترهو  ...  فقطرذيلة مش للالنقاب امر شرعي؟آيف: سألتني

ة      : نية التي ستذآرها   االية القرا ، سألتها وانا احفظ     آانت مثقفة دينيا     ي اي ذآرين ل ات
  عن النقاب؟نية آقر

  .سورة المائدة...وليدلين عليهن بجلبيبهن: اجابت
  .سورة االحزاب ... يدنين عليهن من جالبيبهن: صححت لها االية 

  .انا اسفة... اه : قالت
ن يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليه: ( : آملها الوتابعت

  .) من جالبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين وآان اهللا غفورا رحيما 
  .أي لنعرف الحرة من االمة... ان الهدف  الرئيس هو المعرفة :قلت 
  .اه: ردت 
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  . عليه خالفلنقابان ا...شوف انا معك: قالت بلهجتها المحكيةثم 
د  ... وثانيا، هو تغطية الجبهة والرقبة فقط     : قلت ذا     ان  اما من يري ك فه ى ذل د عل يزي

  .خروج عن الشرع وتعسف
  

سيارة                      دها من خلف زجاج ال ساء بل ى ن ل سوداء تتحرك ، ال         ،وها انا انظر ال  آت
فق ا... وال حتى ابتسامة صغيرة لطفلها الذي يسير بجنبها       ... ال احاسيس ... مشاعر  تش
يهن سب  ،عل اب فح دائهن النق يس الرت ذي   ، ل ب ال ار والرط و الح ا للج رق  وانم  يح
  .انها االن آالتنور ... المدينة

ل                    ات الالتي اراهن من خل ساء المنقب الي بالن     آانت صورتها بالنقاب قد مزجها خي
سيارة  اج ال ي سري  ... زج ا اضحك ف سي وان ع نف ساءلت م وم وارى : ت أتي ي ل ي ه

  نفسي اسير واتحدث واضحك مع رشا المنقبة؟ 
ا اخرجني من تخيالتي         آادت الضحكة تفلت من بين شفتي ،             و رش اال ان سؤال اب

  .المضحكة
  آيف ترى عاصمتنا؟: سألني وهو يقود السيارة ببطئ   

  !! النساء المنقبات والمالبس السودعاصمة: ضاحكا متهكمااجبته    
  .ضحكنا سوية

سيراته، اال ان          ،اعرف ان لكل بلد عربي مسلم خصوصياته             ضا تف ولكل مذهب اي
  .قولي  على بذلك ، ذآرت هذا البي رشا فوافقحانوالسنة النبوية صريالقران الكريم 

  
وم      ...  من ارسالها   لها امتنعت  مرة طلبت منها صورة   اول       وبعد ممانعة اآثر من ي

  ؟ممكن اوريك صورتي : آتبت لي على النت 
  .نعم: طرت فرحا

  .بس ال تنسخها،هذه انا: قالت
  .وصلت الصورة المفاجأة

  . س امام النتضحكت وانا جال
  !!ولقع هذا غير م...النقاب ال شيء سوى ؟؟ّّماذا ارى:  آتبت مندهشا

  . اياكهن ارياهذا آل ما امكن : ردت
  . السرابفأرى الماءني بي ال تمن...ال: قلت لها

ا      ال السودبس  بالمالآانت صورتها    ى وجهه ة ، وعل رى م      طويل اب ال ت ه سوى     النق ن
ديه       د اخفا   االعينين بالكاد، اما آفوف ي ان سوى           ين رد ام ه فق م تب رداء االسود ول ال

  . المحالت بالمحابس الذهبية الرقيقةاالنامل
دا                    ة ج ا رقيق ز ، وانامله ر مكتن قلت مع نفسي      ... آان جسمها في هذا السواد غي

  . احب جمال هذه االجساما وان، لدنهذا جسم
 شيء اجمل من جسد ال( يقول توفيق الحكيم في زهرة العمر  :آتبت لها على النت

  .)امراة
  . ان اضعها هي في القلبطلبت مني

  . قلبك في االن خليني: ، آتبت آانت آلماتها تحمل رقة اناملها
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  .وآان مكانها القلب قبل وصول الصورة    
  

  .نا السيارة الى اطراف المدينةخرجت ب    
شارع    الصمت داخلها سر    آ ان ...  صوت حرآة عجالتها على حصى ال ق  آ  الطري

ة      يفضي  ق  يانه طر ... غير معبد    وح عن بع        و  ... الى خارج المدين ال تل  دي آانت الجب
  .تحت شمس حامية بمدرجاتها الخضراء

ا       عن بعد   رأيت       ... رافي هواء العاصمة الح       الرصاصي   مداخن عالية تبث دخانه
دها          نته عنها ، اخبرني ا    لسأ ألته ها مداخن محطة توليد الطاقة الكهربائية ، عن وهل  : س

  .نادرا: ينقطع عندآم التيار الكهربائي؟ اجابني 
ا  اادرالكهرباء في بلدي ميؤوس منها، فهي ن  :تذآرت الكهرباء في بلدي، قلت له             م
  .تأتي
  .النادر عندآم عكس النادر عندنا: ثم تابعت ضاحكا    
  .شارآني الضحك    

  
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟:  عالمات استفهام منهامرة وجدت على الشات    

  ؟ عمري تسمعنييا:ثم آلمة
  ؟ وين رحت اخيرا لقيتك حبيبي:  قالت على النت،وعندما فتحت النت 

اتيح الحاسوب      اجبتها واللهفة تتقطر من    ا  :  اصابعي التي تضرب حروف لوحة مف ان
  .عدت حبيبتي

  ؟ وين رحت...شكرا لك عمري: قالت
  .ك التي تبعدني عنبلديلعن اهللا الكهرباء في : اجبت

  ؟جد: قالت متسائلة
  ؟.وهل تشكين في حبي وعشقي لك: قلت لها

  .ال واهللا: قالت 
  

ويا ظلم ... فيا تعس المحبين... هكذا آانت الكهرباء وانقطاعها تبعدني عن حبيبتي          
  .الكهرباء

س              د  اق يارة طر يبعد اآثر من ربع ساعة دخلت ال م اقتربت من حي           ا معب آانت   ، ث
ة       ... ء  بيوته حديثة البنا   اء          ... ودخلنا مرة اخرى المدين سيارة في احي ا نتجول بال رحن

تالعاصمة،  ى الرصيف،  آن اس عل ة الن ى حرآ سيارة ال اج ال ن زج ر م وآانت  انظ
ة                  اء الطبق ا هي احي د ان يمر به ة االحياء التي تعم ة من         ، الغني شوارع الخالي آانت ال
  .طلبت منه ان نرى قاع المدينة عندها المارة نظيفة، والبيوت فاخرة اوربية الطراز ،

  ماذا؟ : سألني مندهشا    
اء     هذا تعبير استخدمه القاص يوسف ادريس ير       : ابتسمت ، قلت له        اء ابن ه احي د ب ي

  .البلد الفقراء
  . سنزورهاالقادمةمرة في ال:قال

  .عندها ايقنت ان طلبي مجاب
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  شات
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  َفَلمَّا َعَرْفُت الدَّاَر ُقْلُت ِلَرْبِعَها                                                   
  ال أْنِعْم َصَباحًا َأيَُّها الرَّْبُع َواْسَلِمَ أ                                                            

  زهير بن ابي سلمى
=============================================  

د                اقصد بيت   .... وصلنا الى بيته       ذا البل ى ه دي ال بيت من    ... من جاءت بي من بل
   .البلد الذي آان فيه النت يتصل بالنت في بيتي...  بهااحب ومن سأتزوج

ا                  ذنا الحديث عن عوائلن ى البيت ، اخ ه   ...     ونحن في طريقنا ال آلمني عن   : قلت ل
  .نفسك، عن عائلتك

  الم تعرف شيئا عنهم؟: سألني
  .اعلمتني بهمربما عرف ان ابنته رشا قد 

  . ال: اجبته
  .وراح يكلمني عنهم

  
  ؟آم هم افراد عائلتك: سألتها مرة

   . بنات٤ و اوالد٤  وابي وامي: اجابت
  .اهللا يحفظهم:قلت لها

  
ا            يارته ام ه   ...  طابقين    م دار ذي  آان قد اوقف س ة صغيرة   تتقدم زل م   ... حديق ن ن

سيارة     ... السيارة وطلب مني ان انزل       ضاته      بقلب تص   ترجلت من ال ه نب و ،  اعدت في
يس من    من حرقة االشواق التي يحملها لرشا المحبوبة المعشوقة      بدأ الجسد يختض   ول

  . آنت قاب قوسين او ادنى منها ...حرارة ورطوبة الجو
دميّ              ى اخمص ق زل ال د ن دم في عروقي ق  ...اخذ قلبي يرتجف     ... شعرت ان ال

سافات     دماي ال   ب ... زادت ضرباته   ...قربت الم ى  دأت ق ان عل ل جسدي    يقوي  حمل ثق
ا تسترق النظر ه وحتما ان... حبيبتيها انا اقف امام باب دار... رالذي احسست به ينها

ا وال اعرف رد            ... من احد شبابيك الدار الى حبيبها        ي فيه انها المرة االولى التي تران
  . الممثل يوسف وهبيآان يردد يا للهول آما ...فعلها 

  
  . اهم شي فكرك... ال يهمني شكلك: ت ليمرة آتب

  
  ؟ بعدين ليش انت شاغل نفسك بي:مرة سألتني على النتو

  .ى هذا السؤال استطع االجابة عل ال:اجبت
  ؟لي نفسكأ اس:وتابعت

  .دةربما انت عني: كتبت على الشاتف اال اني ادرآت
  ؟انا عنيدة سبب يجعلك تشغل وقتك بي: قالت
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  .نعم: قلت لها
  .حلو: بة بعذوردت

  .امرك مهم اآثر من اشياء اخرى: قالتثم 
  !؟قصة جديدة: ثم تساءلت

  . ذلكحت لكشر وقد...  صدقيني آال: جبتهاا
  . احد االسباب آونك سعودية اناتعرفين: ثم تابعت الكتابة لها على النت

  .ها: اجابت
  

من شذى  و انها   فقد آان اول ما ذآرته لي ه      ... انها من السعودية  وبقيت اليام اعتقد        
زادت درجة يقين           ... السعودية ة ف ذلك    ثم جاءت صورتها المنقب م ارسو   ، اال ان   ي ب ي ل

ر من                   نهائيا على    شك اآث ا ال وورد فيه قرار عن بلدها ، لهذا ارسلت لها رسالة على ال
  . وطالبتها ان تجيب عن االسئلة التي حوتها هذه الرسالة بكل امانة وصدق ،اليقين

  
  ي وحبيبتي الى شذى غاليت

   تحية حب وعشق وهيام 
  :عزيزتي

ال                           يم ب ري وترآتيني اه ز في تفكي د ان ترآتي طيفك العزي  اآتب هذه الرسالة بع
اال انني وثقت بما قرأته مما      .... ولم اسمع صوتك  .... فانا لم ارك في الواقع    .... هدف

  . وهذا آاف... آتبتيه لي 
  : عزيزتي

ة االمر          ،اوالتحدثنا آثيرا عن حياتنا          ِت معي في بداي ِت آن  وعن تعلق قلبينا، وان
ة ذه اللفظة معك –مدعي ي ان استخدم ه سمحي ل د – وارجو ان ت د جهي د جه  اذ بع

  .ف الدماء من جسمي ، ذآرتي قول اخروقول نّش
دمتي      رة ق م    اول م عودية، ث اة س ك فت ى ان سك عل ن   نف ِك م ي ان ي أف(...) ذآرت

  ؟اعتمدالقولين 
ا آنت هكذا متقلبة في ذآر الحقائق فكيف تريدينني ان اثق بعواطفك اتجاهي ،               اذ    

  :  بقولك أي شيء؟وقبل آل شيء اقدم نفسي لك وبحبك لي
  .الى حين اسم هو ، واحمد انا -١
  . غير منشورة و آتب منشورةلي انا آاتب -٢
  . عازب،النني اريد ان انطلق في الحياة-٣ 
واِك، و  -٤  صدق س ب ب م اح ا     ل ي احبه اة الت دفعني الفت د ان ت ي ال اري سبب النن ال

  . للزواج بها فافقد حريتي
  :عزيزتي وحبي

صراحة        ولي ال ا شذى ق ه ،في اناديك ب ي س ر شذى لكنن ا اعرف ان اسمك غي  ان
  : رجاء،اجيبي على اسألتي بكل صراحة وثقي بي

  . اسمك؟ممكن ان تذآري لي ان هذا االسم غير اسمك وانا افهم ظروفك:
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ه وال يهم  : ذب في ن الك ذا ال يمك رك، وه راحتك   عم ي ص ا تهمن در م رك بق ي عم . ن
دائي اال ان                 . تحصيلك الدراسي  : دآتوراه او االبت ى ال وال يهمني ان آنت حاصلة عل

  .اهم شيء هو الصدق
  .من أي بلد انت؟ واريد الصراحة:
  .هل انت تثقي بي مئة بالمئة ام ال؟ اريد الصراحة:
  . ت ، أي آالم فقط؟ اريد الصراحةهل انك احببتيني حقيقة ام فقط على الشا:
   نحوي وآلمات الحب هي حقيقية ام مزيفة؟ ينهل احاسيسك وشعورك الطيب:

ك اجاب      ر من رة انتظ ئلة آثي ر صريحة   اتاس اءات غي يس ادع ا ول  صريحة عنه
د وال يهمني شكلك ولو              ك      وغير صادقة، ثقي انني احببتك من بعي نك وعمرك وحالت

  . اريد اجابة صريحة. االجتماعية ونسبك، المهم الحب المتبادل عن بعد
ك     ي ان اقبل ي ان احضنك... اسمحي ل ي .... اسمحي ل داي اسمحي ل رك ي ان ات

سمك ع ج دثان م اعات ج ... تتح ك س ي ان اعيش مع وم اسمحي ل نس هم ة ، لن ميل
دنيا ن... ال اسلن ا ...  همومن ا جن ن حبن ل م النجع ر بهم صافير ....حين نطي رك الع لنت

ا ،                    ا وبلقائن وطيور الحب تزقزق حوالينا، دعي الشمس واشعتها تكون فرحة بحبن
  .دعي اهللا يشهد اننا صادقين في حبنا

ك من مشاعر الحب والعشق                  ... شذى وشذاك اشمه االن          أه قلب ا خب ي م ولي ل ق
  .والهيام

  . فافتحي قلبك لي بالحب،بحبك شذى ارسل لك هذه الرسالة وانا مفتون     
  .الحارة.... الحارة....  قبالتي الحارة 

  حبيبك 
  

ك       انا وعدتك ان  :  بعد ان قرأتها مباشرة    ردت على النت   سانة ل وم   اآون اصدق ان  الي
  .حبيبي

الن انت علمتني       فعال   ، بس حبيتك    ،  سنة  ٢٤ ) وذآرت اسم دولتها  (انا رشا من    : 
  .آيف اعشق
  ؟حتيان صرتزعل ما: ثم تساءلت
  .ال: قلت لها
ة     : اآملت ذبت من البداي ى نفسي    ...  انا فعال آ ة عل ا خايف ر     ...الن ان  بس في االخي

ان ني انا فعال   ميه ...انا واثقة فيك  ...واهللا العظيم حبيتك  ...الن انا حبيتك   لت لك رشا  ق
  .حبيتك

ا اعلنت       ...الكذبه االولى شذى   : وبعد وقت طال بزمن الحب قالت      د م  صدقي   االن بع
  . فأنا رشالك

  .انت صادقة واهللا: اجبتها من آل قلبي
ألتني ي الو:س ي ف ستعد تتزوجن ت م عا ان ان ي  ق ال حبيتن ت فع د ان ان واعتق

  .ورقتي...بانوثتى...
  .نعم: اجبتها محبا هائما عاشقا

  .انت عشيقتي...انت حبيبتي:الخالصة بالنسبة لي هي: آتبت لها على النتثم 
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  ؟م شذىارشا : سألت
  . رشانعم:اجبتها والعشق يتلبسني

  ؟من انا : سألتني وانا اقرأ حروف آلماتها المتلهفة
  .رشا حبيبتي: اجبت

  .اعد علي: ثم قالت
  .عشيقتي رشا انت  ... حبيبتي رشاانت: رحت اردد آتابة

  
ة      ساعة الرابع ى ال ساء ال سادسة م ساعة ال ن ال ة م ة الكتابي ذه المحادث ت ه طال

ان الجو حار      ... اليوم الثاني    والنصف من صباح   ة        ا آ اال ان   ... خارج غرفتي المكيف
ا    موها انا اما  ... قلبينا وروحينا آانا على النت       اب داره دخول          ب ي بال سماح ل  انتظر ال

  .بعد ان جاء بي والدها لتناول طعام الغداء في بيتهم
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  اتش
٨  

  
تقبال        ة االس ائد     التي ا آانت غرف ا مفروشة بوس ى االرض   دخلني اليه  للجلوس عل
رة           ... صلعتها الكبي داخل ب ه تصدم ال رة ل وهناك على الجدار المقابل للباب صورة آبي

  . ، وبالشعر الخفيف االبيضالواسعة
اد ي     ... ادخلني الغرفة وخرج       دحين        حمل ترمز   وبعد لحظات ع رد وق اء المب ...  الم
  .وخرج...  ب لي الماء ص
 وخمنت ان  ، تنم عن ذوق من رتبها -على الرغم من بساطة اثاثها - نت الغرفة   آا    

ا          ا       ... الذي قام بترتيب االثاث هي حبيبتي رش ا   ... آانت تنتظرني في بيته ا انه وحتم
   .وسحت بخيالي معها الى حبنا ...االن تعد شيء اشربه او اآله

 .ندت مني اهة طويلة لم استطع آتمها    
ام                 ان آانت هذه االهة   ال اعرف        ات اي ا مطبوعة من ذآري ة ام انه  قد سمعتها حقيق

  ؟ ، وهي ال تبعد عني سوى امتار وانا اجلس في غرفة استقبال بيتهم النت ؟
ا      ا  –آن ا ورش ف عل    - ان أوه والتأس ري الت ى    آثي شأ عل ذي ن ا ال االوراق ى حبن
ه  ... احقيقي  ... اواقعي  ... ا حسي الم يكن حب   ... ذبذباتال تنقلهآان حبا   ... الفتراضية  ا ان

ت  ى الن ب عل يتحقق  ،ح ه االن س يزهر ...  اال ان ت س ب الن ت... ح ه اوراق س ا ظهر ل
ضر ار،حقيقية خ ة اوازه ة ...  حقيقي صبح جن ا    ،سي سمع فيه شم وت رى وت س وت  تلم

  .سيثمر ذاك الحب...زغاريد العصافير والبالبل 
ه     يقدم لي ق  ل قطع رحلتي الجميلة والدها        ائم مع     ... دحا من عصير الفواآ ا ه آنت ان

ة         ب الملون ور الح واع طي ل وان صافير والبالب رة والع ضراء مزه ة خ ي جن ا ف رش
ا     ر الم ا صوت خري نا ، فيم وق رؤوس رف ف ك    ءترف ة تل د وزقزق ع تغري زج م  يمت

  :، حتى اخرجني صوتهالطيور
  .تفضل:
  .شاآرا. .. حبيبتي رشا– حتما – قدح العصير الذي احضرته تناولت و
  .خرج مرة اخرىو
  

  :، قالت آأني اراهوجههاان تصف لي  سألتهامرة 
عري: ل ش ان طوي ا م بغتة... وع ي ص طااذن...بن مةي متوس ة اعين... الحج ي بني

  .بيضاء البشرة... صغيرفمي...رينوعا ما مستد انفي...اللون
  . يكفي ذلكاال:ثم قالت

  
ذا        فها ه ى وص ا اضيف عل ي صو  وان ه ف ا رأيت شحة بال مم ان ... سواد رتها المت

ل فن  ا انام يقي انامله ة   ... ان موس ان ورق ل بحن ف تتعام دا آي رف جي ع  تع شة  م ري
ر في          ،  العزف على اوتار العود بكل فن وحرفية         فتتصاعد منها اصوات تجعلني اطي

  .سماوات حبها وعشقها
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  :قالت ...مرة وصفت حبها لي

  .يل  بعد غياب طو حب خلني اليوم اسعد انسانة الني لقيتك:
  . ما احلى وارق آلماتك اهللا: رددت مع نفسي وآتابة على الشات

  .آلها من القلب الى حبيب القلب: ردت
  ؟ل قلبكأواس: ثم سألتني

  .يابك جننيوالدليل ان غ: ولتبرهن على حبها قالت
  

ام         ة اي ا تحاول االتصال بي      ، آان النت قد تعطل لثالث شلت  ،وآانت رش ا ف  اال انه
  .بذلك
ار            ،آانت االعطال في النت آلها من طرفي           سبب انقطاع التي  خاصة التي تحدث ب

تم               ... الكهربائي الدائم ، وآذلك اعطال النت        ى صفيح ساخن حتى ي ا ابقى عل آنت ان
ات انقطاع                ... بيني وبينها   تصال  اال ات ، اوق ك االوق وهي آانت تنقل  لي شعورها تل

  .االتصال 
  

  ؟اين رحت: وآانت تظن اني ترآتها لسبب ما على النت آتبت
  ...حبيبي: وتابعت الكتابة

  ...شوف انت تترآني: 
  ...اهللا يسامحك: 
  ...ارحمني: 
  ...يرد عل: 
  ...قلبي يسال عليك: 
  ... عليوال تقس: 
  ... تصبحي على خيرلن استطيع انام دون ما تقول: 
  ...وتقبلني: 
  ...انا حزينة: 
  ...بس بحبك: 
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: 
  ...انا حبيبتك: 
  ...تكمنتظر: 
  ... عليوهل تقس: 
  ...وتخليني انتظر: 
  ؟اين انت: 
  ...حبيبي: 
  ...جاوبني: 
  ...لم استطع النوم: 
  ...جالسة افكر فيك: 
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  ...اذا تسمح لي اقول لك حبيتك: 
  ...وهل تتذآر وعدك: 
  ...رد علي: 
  ...لم تعدنيا: 
  ...ان تغنيني عن الكل: 
  ...حبيبي: 
  ...حرام عليك ارحمني: 
  ...وانا وعدتك اآون اليوم صادقة معك : 
  ... بالمئة١٠٠: 
  ...الى متى هذا الصد عني: 
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟: 
  ؟هل انت فعال حبيتني: 
  ؟ بيىلام آنت تتس: 
  ...جاوبني: 
  ...انا تعبت: 
  .احلفك بربك تلقني ولو لحظة: 
  

ار الكه       اد التي اني ع وم الث ر الي د ظه ت  وعن تغل الن ائي ، فاش ا رب صلت به  و، فات
  .ت ما آتبته لي ليلة البارحة عند انقطاع النت قرأ

  
  .صباح الخير يا حبي:  قلت لها 

  .والعشق... صباح الحب: ردت
  . هذه اللحظة تم تصليحه وفرحت جدا...حبيبتي اسف لعطل النت: قلت معتذرا
  .جننتني عليك...  جد:تساءلت
  . اني اغرمت بك...  اقول لكتسمح لي  ان: ثم تابعت
   .جد: ثم اآدت

ل لحظة     ...  وارن لك   ... آنت ادخل ... لت عليك أ س ...شفت آم   : وتابعت القول   ...  آ
   .عسى ولعل ترد

  .انا اسف: اجبتها
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  شات
٩  

  
  .صبرهاقد نفد  اعرف ان رشا آنتو.. .صبريحبل وانقطع معه ...     انقطع النت 

  
  .  لي احلفك بحبك  اين انت يبيحب: آتبت تناديني

  . وبحبك االول ال تترآني:
  . هلي قلب انت اسر: 
  ...بحبك: 
  ...فال تترآة بدون : 
  ...حبك: 
 

ا                      ...     مر ذاك اليوم آالدهر    ة م ا ، او في حال ان م م استقر في مك م  ... حتى انني ل ل
سيكارة سلوتي      ... ، حتى االآل هجرته     اخرج الى أي مكان      سا   وبقيت . ..آانت ال  جال

م                ... امام جهاز الحاسوب اندب حظي       ه من ه ا في ا ان د رأت م آانت والدتي العجوز ق
ا             ا انه ى اهللا ، حتم ديها متضرعة ال ع ي ا ترف وغم ، لم تقل لي شيئا اال انني آنت اراه

ق  ... تدعو ربها ان يهديني ويفتح الطريق امامي ، وال اعرف أي طريق        هل هو طري
ة                    الهداية الى اآما   ق هداي ه طري الزواج ، ام ان ر ب شيخ الكبي دي ال ل ديني آما يقول وال

  .تدعو اهللا آانت النت الن يعمل ؟ ال اعرف ذلك اال ان الذي اعرفه انها 
  :    مرة طلبت مني ان اآتب لها رسالة وارسلها على بريدها االلكتروني ، ثم قالت

  
  ؟االن هل لي ان انتظر الرسالة يوم غدا:
  .حب معك من جديد العيش ال:

  . تصدقني:ثم سألت 
  . ، ايضا انا حبيت حبك:
  

ت      رى         الآتب رة اخ اد م دما ع ت ، وعن تغال الن رت اش ا ، وانتظ ى رش الة ال رس
ا االلكتروني ،قلت       ن اول شيء عملته هو ان  آان  لالشتغال ،    د رش ى بري لتها عل ي ارس

  :فيها
  

  ١٠ /٨الخميس 
  :الى رشا حبيبتي

  :تحية واشواق حارة
ى    مات التي تكتب    الكل  ان     وعين   عل ستر      :  ن ا ان ت ا    ...  ان تفضح   او.. ام وفي آلت

روح            ك الكلمات هي نزيف ال ه          ... الحالتين تبقى تل ذي اعرف د ال شيء الوحي اال ان ال
وانا اجلس اضرب على لوحة حروف الحاسوب انني احبك ، على الرغم من ان هذه               
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ا ناصعة البياض           الكلمة االلهية قد تم توسيخها عند البعض        ، اال انني ساحافظ عليه
  .وبريئة آعذراء

  .ها  بحرارة الشمس واحس بضوئاحس آمااحس بها... انا اشعر بهذه الكلمة    
  :حبي رشا

ه                 د اشتعلت عروق سبب حبك      ...  ربما تعرفين او ال تعرفين ،انني انسان ق ليس ب
رة ا      ... الن حبك هو البلسم    ع الكثي ا        لوانما بسبب الموان  من   تي تقف دون تحول حبن

م،          ... حلم الى  حقيقة    ك الحل دي دون ان يتحقق ذل ين ي وها هي ايامي تتسرب من ب
  . النني اعتقد جازما ان حبك لي وحبي لك يستحقان ان نعيش لهما 

  :عزيزتي رشا
رق انني استطيع ان اغرق   ... ؟اتعرفين مدى حبي لك       ه   واحت ار ،   ...  في ه آالن ان

المطر  ب   و... آ ذا الح ره ه ي اآ ي ان ذا ال يعن ه ه ل من ار ...او ام ر والن ل المط  ال ب
ع                   ه في الواق انع لتحقيق ا الم ه فكان ا في د اجتمع ه         ...الضدان ق ى نهايت ه ال او لنصل ب

ا    ا وقلبين سدينا وروحين ين ج اهي ب ي التم ان ... وه اد دمائ...ذوب ااتح ضات ... ن نب
ه      ... اغماضة جفنينا   ...قلبينا ا اسميتيها           هذا ما احلم ب ة ربم د ان قوى خارجي واعتق

  .انت القدر تحول دون تحقيق هذا الحلم العصافيري
  :حبوبةمرشا ال

ا اال ان      سافة بينن د الم ن بع رغم م ى ال ة  نعل ائال ورؤي ون ح ن تك ا ل عر انه ي اش
ان دمك في العروق                  ك وجري ي نبضات قلب ل ل آلماتك المسطرة على النت والتي تنق

  .ى النتعندما نكون معا عل
  :رشا الغالية

صورة  ... ان ما يؤلمني ان ترفضي ارسال صورة لك آاشفة الوجه فقط          ان هذه ال
ا          ا ينزف          ... ستكون االيقونة المقدسة التي اضم جفني عليه م جرح ذا االل وسيظل ه

  .الى ما شاء اهللا
  :رشا الرقيقة

  الى   انظر بهما  انت في بؤبي عيني التي    ...انك في جسدي وعلى شفتي      ...اتعرفين    
  .خالصة القول انت عذابي ... صدقيني، اال ان ما اراه هو انت ال االشياء ... االشياء

  :رشا العذبة
  . ينزف البعد راحجرحالى اللقاء الن 

  حبيبك
 

لتها                          ر التي ارس ا ان ترسل صورة غي د ان طلبت منه الة بع اذ ... آتبت هذه الرس
ورحت اطلب منها ان ترسل صورة آاشفة الوجه        .  .. في الصورة االولى     منقبة آانت

ه          ا  وبعد ممانعة طالت ايام   ...   ،آان عذرها يعتمد الشرع غير الصحيح والمختلف علي
  .ه ، فأرسلت صورة آاشفة الوجه  حول آشف الوجاعتقادهااقنعتها بخطأ 

  
  .قولي شيئا عذبتيني:وعاد االتصال  اال انها لم تكن على الشات ،فكتبت لها 

  ؟ل هذه عقوبة ه: 
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  .اصرخ اين انت: 
  . ريحينيا:

  .مستعدة: عادت على الشات وآتبت 
  .على ماذا: سألتها
  .اريحك: ردت

  ؟آيف: سألتها
  .ارسل لك قلبي: قالت

  
  صورة الرى وجهك ارجو ان ترسلي: بال نقابطلبت منها ان ترسل صورتها مرة 
  .اسفة ... جهيال استطيع ان اريك و ... وجهي غير ممكن... اسفة : قالت
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  شات
١٠  

  
ره        ن عم ين م ي الثالث اب ف تقبال ش ة االس ل غرف رارة  ... دخ ي بح لم عل ه س وآأن

ة      قدم ن ... ه ابو رشا    يرتدي زيا شعبيا آالذي يرتدي    آان  ...  يعرفني ه المحكي سه بلهجت ف
جلس على الفراش المقابل    ... خفيفة  سوداء  آانت لحيته   ...  رشا االآبر  فعرفت انه اخو  

  آيف احوال بلدآم؟  ...احمداخ : سألني مباشرة... لي 
دهم          ... آان يعرف اسمي       ى بل ر    ... بالتاآيد انه يعرف سبب مجيئي ال ويعرف الكثي

  .عن عالقتي برشا، اال ان رشا لم تحدثني عنه
   .ان شاء اهللا  حسنة: اجبته  

  .الجو هنا حار:  تابع قوله 
  .رطب جوآماال ان جونا جاف فيما ... ذلك في بلدنا آ :  قلت 
  .اه:  قال 

  . ثم سكت
ه يحث وران الصمت في جو الغرفة حتى آسره ابو رشا         ى   ابن ساعدته  عل جاع  : م

  .هيا الى المطبخ... االستاذ آثيرا 
  .انا ضيفهم ... لم اآن جائعا اال انني لم اتدخل بما يريدون فعله     

  .لغرفةخرج االثنان من ا
  

  .بعد لقاءات عديدة على النت ارسلت صورة لها حاسرة الوجه 
  … انا بس ممكن تشاهدها وتحذفهاههذ:

  .قد ال اعجبك: 
  ..حبيبتيصورة  انت بدون :قلت لها 

ألت  صورة ، س ي ال ا ف ال : هاواندهشت لجماله ذه الجم ة ه ا احقيق ه ؟ رش ت تخفي آن
  ، لماذا؟عني
  . تجامل انت:قالت

  . لن انفذ طلبك هذه المرة وساحتفظ بها سوف:قلت لها 
  ؟ لماذا:سألتني
  . رقتك في وجهك واضحة:قلت لها

  .احببتك وعشقتكاحسد نفسي الني : 
  ؟ هل انا جميلة:تساءلت
  .ي في عينعلى االقل: قلت لها
  . بس خايفة:قالت

   من من؟:سألتها
  .من االيام:قالت 
  ؟ اتخافين وانت معي:سألتها
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  .ون معكخاف ان ال اآا :قالت
  ...حتفظ بهاا :
  .لتتذآرني:

  .نا على خير اما في الدنيا او االخرةع اسال اهللا ان يجم:قالت ثم 
  
راهن            هناك مكتبتين خشبيتين صغيرتين عل      تآان     ة بحيث ال ي اب الغرف انبي ب  ى ج

وان   ... غة االنجليزيةا بعض الكتب باللم لمحت فيه ...الداخل اال بعد ان يجلس   ان عن آ
ى حامل من الخشب الصاج                ...  نظريات الحاسوب    كتباحد ال  اب اهللا عل ان آت فيما آ

  .المزخرف وقد اعتلى ظهر المكتبة التي تقع على يمين الداخل
الت          ن مج ارة ع ة عب ات المكتب ت بعض محتوي ات  ... آان ر آتيب بعض االخ  وال

م                   م اق اب ل ة أي آت رغم من تلهفي لمعرف ى ال ا لتصفح محت صغيرة، اال اني وعل  وياته
   .. سأطلع عليها في المستقبل– قلت مع نفسي ا آم–النني 

ا في      ... امتدت المائدة امامي مليئة باالآالت الشعبية لبلدهم             د تناولت اآثره آنت ق
  .وبعضها في مطاعم المدينة... ق مطعم الفند

را   ، اعجبني    ناحببت الروبيا      امي طبق      مذاقه آثي ان ام ر  ا، وآ ه  ا آبي ى ان  حت ... من
  هل اعجبك؟: ها الى ذلك ، قال ابو رشا مبتسماابا رشا وابنه انتب

  . طيب وشهينعم انه: اجبته 
  .هنيئا:رد قائال

ا      - آما تقول امي    - حتما ان نفس         ا مع الروبي ا امتزج  في  نواحساس وشعور رش
ا            ل، فكانت هذه اللذة في ا     الطبخ ذا الملمس الن  ...عملسان ، وهذا العبق في الرائحة ، وه

  .وبالتاآيد ان اآثر االآالت آانت من صنع يديها
  روبيان؟هل عندآم :  رشاو ، وهذا اسم اخسألني سيف

وع من   ربما يعرف اهلها هذا الن     ،    تقع على نهاية الخليج     في بلدي  هناك مدينة : اجبته  
   .االسماك

ة وهذه  والحلأي اسماك المياه    ... نحن نشتهر بأآل االسماك النهرية    : ثم تابعت قولي      
  .نحصل عليها من االنهار

  .سأل سيف سماك؟ما هي انواع هذه اال: 
ثم رحت اآمل له سلسلة االسماك النهرية في         ...الكطان ، والشبوط ، والحمري    : اجبته
  .بلدنا
ة المالعق وصوت   و     سمع سوى رن م ي ة ، ول و الغرف ي ج صمت ف مضغ  ران ال
  .طعام في االفواهال

ق الرئ     ان الطب صفآ ذي انت دة وال شوي سي للمائ روف الم شبه الخ ا ي ل ... ها م حم
ال                  ... االب وابنه صينيته   اعون وق ا في م ه قطع دم االب من ذق : وعندما بدأنا االآل ق

  .انه المندي.... 
  .عبة وراح يشرح طريقة اعداده المت    
  .قد اتعبت ام البيت: قلت له    
  . الروبياناال انك ترآته الى... هنيئا لك : قال     



 الحب في زمن النت                                                                                                      

 ٣٦

 ،  وها انا اتذوقه مرة اخرى     ... فأعجبنيقبل ايام   اآلت الروبيان   : قلت له وانا ابتسم       
  .وهذا ال يعني ان المندي غير طيب

  ... ضحكنا جميعا    
  

 طعمك،الالعيش نقتسم...ان نسعد مع بعض هل آان لنا: مرة جرى حوار معها، قالت
 ? وآذلك االحزان والجراح،الحب والفرح والسعادة ونقتسم، وتطعمني
  ال؟لماذا:ثم تساءلت

  ا؟ان نلمس بعضن هل لنا:وتابعت قولها 
  ?هذا هل للزمن ان يعطينا...لأانا اس:وسألتني قائلة

  .اااااااااااها:ثم تأوهت 
  

  :سها، قالت ناقلة لي احاسي على النتاسترسلت في آتابتهاومرة 
  ...مش قادرة امسك نفسي:

  ...انا احبك: 
  ... آل هموميخلصت: 
  ...لقيتكعندما : 
  ...حبيتك: 
  ...ها: 
  ...حبيبي: 
  ...انا احبك: 
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  شات
١١  

  
اد ب     سيارته الخاصة ع ك اتفاق... ي سيف ب ان ذل ا اال اعرف ان آ ه او انه ع ابي  م

  .مصادفة 
ي   ،ودعت االب     يافتها ل ى ض يف عل كري الم س ل ش ه ان ينق ت من ى ، وطلب  وعل

  .اء في اعداد هذه الوليمة ، وآنت ارمي الى شكر رشاتكبدها العن
ث         ه ، حي ا من ذي جئن ق ال ه عن الطري ي اتجاه ف ف ذي اختل ا ال ي طريقن ونحن ف

ال اال ان   ر المح ال غي ات والمح ر البناي ات غي شوارع والبناي ر ال شوارع غي ب ال اغل
ى خارج    رآني سيف ان    االسود،   النساء والنقاب الناس بأزيائهم المعهودة خاصة      ظر ال

  ماذا رأيت ؟: السيارة ، فسألني
  .فقط عيون النساء: قلت له ضاحكا

  .هكذا يقول الشرع :قال وهو يلتفت لي
  .سبق ان ناقشتها مع رشا على النتالتي ورحنا في نقاش حاد عن هذه المسألة 

  ما هو مذهبك؟... احمداخ : ولم يقبل احدنا برأي االخر ، لهذا سألني قائال
  . انا من مذهب ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا :قااجبت واث

  .آلنا من هذا الدين:التفت لي قائال
  .وانا منهم: قلت

  
 (...)هل انت : ا عندما رأيتها بالبرقع في صورتها ومن ذآريات ايام النت اني سألته

  ؟المذهب
  .هباوال افهم في المذ... ه انا اتبع ما اعتقد ب... ليس لي مذهب: ردت
  .اهم شي ما يعتقدة.... ذهبمبال  حتى والدي ال يهتم:عتوتاب
  . مثلي: اجيبها آتبت

  
  .ان بلدك بعيد جدا:  احمدسألني
  .اال اني عربي:  بثقةاجبته

  .انا من قبيلة قحطانية :  له ة ما اقول ، قلتولكي ازيد من وثوقي
  هل هذا صحيح؟: التفت لي وهو يخفض من سرعة السيارة وقال بإندهاش

  .لك ان تسأل عن عشيرتي التي تعود لتلك القبيلة القحطانية: ه اجبت
  

  :آتبت مرة على النت نادبة حظها    
  ؟او االتعس  انا ال اعرف هل انا اسعد انسانة في العالم:

سيارة            ذة ال ر ناف ارة عب ن اسمح الحد ان    : قلت مع نفسي واناانظر الى الم ك  ل يجعل
  .تعيسة
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ذي فا    د ضرباال ان سؤاله ال ي ق اة حبيبت ي من مناج ه واخرجن ر جأني ب ى وت  عل
  .حساس

  .ان عمرك آبير جدا... احمداخ  : قال     
ة             ... لم اجبه مباشرة          سيرعلى دراجة هوائي انتظرت حتى الح لي عن بعد صبي ي

  :، سألته
  رجوع هذا الصبي الى عائلته سالما؟هل تضمن ...  اخ سيف     :
  ماذا تقصد؟:  بتوترقال ...باتجاهي وانما نظر لم ينظر الى الصبي    
  .اجبني على سؤالي لتعرف قصدي:قلت له    

  اعرف الجواب ولكن ما هو قصدك؟: قال     
ه      د اهللا: قلت ل ار بي ه فاالعم ي الغيب ،ان آنت تعرف الجواب او ال تعرف ا ف  انه

  .والغيب ال يعرف به اال اهللا
  .انه على آل شيء قدير... عم باهللاوِن:  وقال    عاد ينظر الى الطريق امامه

  .والذ بالصمت وهو يقود سيارته    
ا بعض         ة وراءه رب مخلف اه الغ سير بإتج شمس ت ت ال ا  آان ر ، فيم ضياء والح ال
شيئا   الر ا دفعني     طوبة اخذت تزول من الجو شيئا ف ا ، مم سيما طيب ى  ، فاصبح ن  ان  ال

  . وانزلت زجاجة الباب ، السيارةاطلب من سيف ان يغلق جهاز التبريد في
وبعد اآثر من نصف ساعة دخل       ... ما زال يقود السيارة في احياء المدينة الجميلة             

ا                    احياء اخرى   ا وراءن شوارع التي خلفناه ة من ال ل نظاف  سار   ... آانت شوارعها اق
ك   قد  عرفت عندها ان والده     ... لخمس دقائق    ا ق   ... طلب منه ذل ة  انه حيث  ... اع المدين

اة شبه عراة         ... ةالدور شبه مهدم     ال حف سا       ... واالطف اك ن ا آانت هن  يتراآضن   ءفيم
ستر شعورهن   وهن وراء اطفالهن او يحملن شيء ما       اد ي طاء  غ غير منقبات، بل بالك

  .، فيما الرجال رائحين وغادين بمالبسهم الشعبيةما آالح اللون 
ن    أله ع د ان اس ت اري بب     آن اب ا س دم وصول النق اء  ع ذه االحي ى ه دم ، ل او ع

  .اال اني احجمت عن ذلك، وصول الشرع اليها 
ا          دبعد اآثر من نصف ساعة ن          ا منه اء ، خرجن د    ... ور في هذه االحي ان الظالم ق آ

يء   ل ش اس وآ ارات والن وت والعم ى البي زل عل دأ ين ا ...ب ة  ودخلن ز المدين ى مرآ ال
ع فيه         الى المنط ... التجاري   ة التي يق ة الراقي دقي  ق اء     . ..ا فن ا بمحالت االزي  ...ومررن

  .حتى دخلنا ساحة الفندق... والبوتيكات... وبعض دور السينما 
  

  : لي على النتآتبت مرة
  . تكون زوج لي في الحقيقة النام بين يديك  ان نفسي:

  . عمري و روحيانت:واآدت
  

د النق    تلك الآنت قد اشتريت من          ا عن سها رش ة  شة محالت مالبس شعبية لتلب والحفل
ة و رسليل تريت  ا...الع ذبال(ش شة    ) ال وم النق رى لي ومين، واخ ه بي ل الدخل سه قب للب
  .، واخرى لليلة العرسوبدلة لحفلة الغناء )الحناء(
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ا اهلها  هدما يستقبل اعجبتني بدلة يوم الشكمة ، فاشتريت واحدة منها لتلبسها رشا عن              
  .بعد العرس

ديل       ل تب احب المح ع ص ت م ر   واتفق اتها غي د مقاس ون اح دما يك دالت عن  الب
ي    ،  ةمضبوط ة   قلت لصاحب المحل الذي راح يشرح ل ا ال  :  ضاحكا   واجب آل بدل ان

  .تون اليك ويقاضوك عشائريا اال ان اهل زوجتي سيأ،اعرف االسعار
ا        ،  آانت االسعار عالية جدا          آل شيء يهون      ... اال انني استرخصتها من اجل رش
ا        علىستفرح بهذه المالبس التي تدل      ...  سبيل حبنا   في – يقال   ا آم – اء ديني له ...  ايف

  .انني سأتزوجها
 ، انتظر   احتفظت في الفندق بكل ما اشتريت في حقيبة خاصة اشتريتها من المطار               

   .وها انا انتظر... موافقة اهلها 
  .وعادسيف ودعني     
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  شات
١٢  

     
  ٦/١٠االثنين
  ...عزيزتي
  ...حبيبتي
  ...عشيقتي
  .الغالية

  ...اود ان اقول لك شيئا
ا       … هذا اسمي الحقيقي   .............) احمد(ابحثي في النت عن      ه ربم ك الن اعترف ل

ة عني      … ال نلتقي مرة اخرى على النت      ال تصدمك   … ستجدين هناك معلومات آافي
  .هذا انا امامك … المعلومات

  .تبقين انت في القلب 
  .داعا لك حتى تبعثي لي برسالة تطلب اما قطع العالقة او االستمرارو

  حبيبك
  

رة     ابعد اسبوع من تعارفنا وارتباطنا بعالقة حب وعشق ال مثيل لها آم                 قالت لي م
را    على النت ، انّ    سي آثي ذبي                ... بت نف ى آ اب عل وم والعت ا آلمات الل ل له ورحت اآي

  .على حبيبتي رشا 
ذه      ...  سنة ٣٠ وعمري   ،ت نفسي على اني يحيى      اذآر انني قدم       وها انا اآتب لها ه
ى                          ال ا ال يجب ان يبنى عل ذي بينن ة ،النني ايقنت ان الحب ال ا الحقيق رسالة  القول له

داع  ار ... آذب اوخ ى جرف ه ين ال آمن يقف عل ه مت ون اساس واذا ...يجب ان يك
سعودية            آانت رشا  ا بنت        ، قد بدأته بإدعاء ان اسمها شذى من ال ذورة النه  ... فهي مع

ال يجب ان اظل ان ة اف يس بحقيق ا ل دعيا م ضا م ة ،  اي ة المطلق و الحقيق الن الحب ه
  .قة الناصعة  حبنا هو الحقيوصارهذه فبادلتني هي الحقيقة ... عندي 

ي بإ     مي ، فعرفتن ا بإس سمى     عرفته ى م م عل ان اس مها، وآ ت... س ورتها آان  ص
ى      ا  هوآان اسم ... توضح رقتها    ات اهللا     قد اطلقه العرب عل ا  ... ارق وارشق حيوان انه

   . رشاتوآان... الغزال برقته وتناسق جسمه
  

  : ليمرة آتبتوعلى الرغم من انني اعرف معنى رشا ، اال انها 
  .الغزال اهامعن  رشا:
  

  :وفي اتصال على النت آتبت
  ...احمد:
  . اجدهناللمني عندما ابحث عنهن ؤ وي...انا اعيش على دموعي:
  

  : تؤآد حبهاآتبت لي ةومر
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  . اعومانا في بحر حبك: 
  .اتخليك معي في عالمي: 
  

دق افكر               ي من           ورحت في غرفتي في الفن ئلة التي طرحت عل ل  بكل االس  ابي قب
م           ... رشا وسيف    ئلة       ... وبعد تفكير طويل ايقنت ان ذلك من حقه ذه االس وان طرح ه

  .الن اطمئن على طلبيالدقيقة والحرجة في آن هي السبيل 
تي الذي رافقني في سفر   ) البارتبل(    فتحت بريدي االلكتروني على جهاز الحاسوب       

دا صباحا    ... منها    رسالة وصلتني  هناكهذه ، فكانت     اخبرتني ان عائلتها ستجتمع غ
رح والحزن            ... لتدرس طلبي  ين الف ين امل     ...وان شعورها هذه اللحظة متضارب ب  ب
ه           القبول وبين ا   ن تتحمل ا بأسمها     ،  لرفض الذي آما ذآرت لي انها سوف ل مع  ووقعته

  .تكرار آلمة احبك عشرة مرات
ى   ... ا ه  الفتة صغيرة تشير الى وصول رسالة منبعد لحظات ارتفعت      فاسرعت ال

ة           .. .البريد   زواج     آانت رسالة قصيرة تطلب مني خطة بديلة في حال ا لل  رفض عائلته
  :قالت بالضبط ... مني

  
  ...جنسأ... ي حالة رفضت عائلتي زواجنا اعطني حال ف:  

  .رشا                                           
  

ولهم               ... رحت ابحث عن حل         و ا من قب ... آان الوضع صعبا اال انني آنت مطمئن
  :مشجعاآتبت لها ... آنت امل ذلك بل اني متيقن منه

  
  .وانت منذورة لي انني منذور لك ... املك باهللاضعي  -
  

  : فيها تقول    بعد دقائق جاءتني رسالة اخرى
  

 فاذا  ... الن رشا تخاف من الدنيا     ... الدنيا ه في اتمنى قربك وقلبك الى قلبي يحتوي          
  .هعيش على حب الهخلا فاسجنى الى االبد بد،آان قلبك سجني

ام       غادر ال  سن...  لك   انا سأذآرها ... زال اطلب خطة بديلة   ال ا      ك ونضعهم ام ى دولت
  .ر الواقعاالم

  .اترآي هذه الفكرة:     آتبت لها
  

  :    عندها انفتحت الفتة الشات، آتبت
  
  ... الجدك  النتهاانا انتظر اللحظة الذي ادخل في :

  ؟ين ال تعذبينآنت؟اين : آتبت لها
  . العذابفي وسطترآتني !؟انا اعذبك: قالت

  ؟آيف تبتعدين عني: سألتها
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  .وانت تارآني بينهم !  ؟انا ابتعد: دهاش بإنردت
  . منهم التصل بك وانا ادخل االن خلسةان اخوتي آلهم هنا مع عوائلهم: وتابعت
  . النت يعذب قلبينا...هذا حرام: ثم قالت
  .، وداعا اقول لك هذه هي خطتيو... ان اهلي ينادونني اليهم:ثم آتبت

  
  .    واقفلت الشات

ي اخبرته       رة ان ر م ن      اذآ دور ع ديث ي ان الح ساء، وآ ع الن اتي م بعض عالق ا ب
  : بين الجنسين ، آتبتالشرعية وغير الشرعيةالعالقات 

  
  ...انا اغير -
  ...انا اغير عليك من الهواء: 
  .والرياح: 
  

اال انها عادت مرة اخرى واتصلت    ،ومرة بعد منتصف الليل ودعتني واقفلت النت          
  :يعمل ،آتبتبي عندما رأت ان بريدي ما زال 

  
  ...انا اغير: 
  ؟ عتبقى على النتهلي:

  .ال تكلم حد: ثم امرتني قائلة
  .آال صدقيني:  صادقافأجبت

  .واقفلت الجهاز
  

ا           في احد اتصاالت عشقنا ،          و ات الزن ا اسمته بعالق ا الحديث عم ا    ... جرن وآنت ان
دم    ال،   او االقتراب منه     شرعي،حذر من الدخول في ميدان هذا المصطلح ال        ان يه نه آ

 ، اال    ابخوض فيه  اآثر ان لم اقل جل عالقاتي مع الجنس االخر، لهذا تراني ابتعد عن            
  .انها جرتني اليه بحكم تدينها

  
  : االن ، اجبتهاالى     في اتصاالتنا االولى سألتني عن سبب عدم زواجي 

  .احب ذلك: 
  .غريبة: قالت متعجبة

  ؟والجنس: سألتنيثم 
  .يمبذول امام: اجبتها
  .لم افهم: قالت
  .هناك الكثير من صاحبات الرايات الحمر: قلت

  
  .ورحت اشرح لها ما يعنيه مصطلح صاحبات الرايات الحمر    
  : قائلةرجتنيوبعد اآثر من نصف ساعة من الحوار     
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  .انا ما احب ذآرك للزنا امامي: 
  

  :ومرة قالت
  
  . اخاف اهللانا: 
  . الزناهوانني اآر: 

  :ثم قالت
  .هو فاحشة: 
  

ا زاني      ،ابتعدنا قليال عن حبنا وهيامنا ورحنا نناقش قضية الزنا              وارادت  ا اذ ادتني ن
ة       ى نتيج روطه، ووصلت ال ن ش شرعي وع ه ال ن مفهوم ا ع ه ، فتكلمن د عن ان ابتع

  :اخبرتها بها ، قلت لها 
  ... انا لست بزاني:

  لحمر؟آيف ؟ ومغامراتك مع صاحبات الرايات ا:  قالت مندهشة 
  ومن يشهد؟:     قلت لها 

  .انت قلت ذلك:     ردت 
   من ؟ماما:     سألتها 

  .امامي:     قالت 
  .انك نصف شاهدة حسب الشرع:     قلت
  .اامرك بإن تترك هذا... ال تعذبني اآثر:     قالت

  .من اجلك سأترآه:     قلت مستسلما
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  شات
١٣  

اب          قد  ام االسبوع الماضي    آنت في نهارات اي        اء والكت ى بعض االدب ... تعرفت عل
اهديته بعض آتبي    ... شاعر آبير معروف     ... اآاديمي مرموق بمنصب  وآان احدهم   

وتوطدت عالقتي    ... العاملين هنا بلدي  آتاب   من   اثنينو... فذآر انه قد قرأ لي الكثير       
م ،  وة   به دموا دع د ق م ق ى انه ي حت ى  ل اء محاضرة عل ي  اللق اب ف اد الكت ة اتح قاع

  . وقبلت الدعوة،العاصمة
 ،فرحب بي ... لقائه ستأذنته لالشاعر واالدآتور      صباح هذا اليوم اتصلت بصديقي  

  .وقال انه ينتظرني
 تناقشنا  ،قمت بهر الدآتور عن رد فعل غير مؤيد على ما        اذآر في لقائنا االول عبّ    

ولي     ساعة ، وآانت خالصة    عن االمر اآثر من    ور         :  ق ا دآت امرة ي ا مغ دعني  ... انه ف
  .استمر في خوض غمارها الى النهاية 

ى                          م مجيئي ال ا ومن ث ا وعشقي له     آان هو منصت لي وانا اتحدث عن حبي لرش
ا          ولي وان ه   اقف قرب شباك غرف      بلدها للزواج منها، تابعت ق ا       ت ى خارجه ... انظر ال

  : الشباك مزروعة اماالى بعض الشجيرات الخضراء وبعض الورود الم
دآم هو المغ             : م اسمع صوتها        ...مرةاان الذي جاء بي من بلدي الى بل نفس    ...  ل م ات ل

د غامرت وسأغامر    ...ها عيانا  لم ار ... عطرها   م      ...  لق ذي ل سأغامر بكل عمري ال
إمرأة  ه ب بط في أغامر... ارت ي س ا ... بحريت زان واضع رش ة مي ك بكف ل ذل  سأضع آ

  .رجح في النهايةت وانا على ثقة تامة بان آفتها ست،فة الثانية في الكوحبي لها
  

  : اجبتها؟تزوج الى االن، سألتني لماذا لم ت    في بداية لقاءات النت بيني وبين رشا 
  .الزواج االنفي ال ارغب :

  ؟حتى مني:ثم سألتني 
  .ال: اجبتها:
  

ة طلبت من        ... ذهبت اليه      دخل هو شخصيا    وبعد االستقبال وآلمات االمجامل ه ان يت
ا     ي رش د اب ه عن ي      ... وبعض معارف دما يخبرون ه عن ت ل ب ؟ قل ى ترغ ألني مت س

وم،            طلب الموافقة على زيا    سأ ال ، :قال  ... برفضهم   ذا الي ا وبعض االصدقاء ه ه ان رت
ه االتصال مع الصحفي                ؤمن ل داخلي من سكرتيره ان ي ون ال ثم طلب من خالل التلف

  . ابي رشا
ان و    ...  جرى االتصال       بعد دقائق  دآتور ال تترآ ا ال تكلم   ... جهي  آانت عين ان ي آ

  .ويبتسم لي 
فقط خيال رشا هو الذي يمأل      ... آل شيء في الغرفة غائم      ...  بحب رشا    ا    آنت تائه 

 بان على النت    تذآرت مرة اني اعتذرت لها عن انقطاع النت ، سألتني بحب          ... عيني  
  :ميمن خالل آلماتها المسطرة اما

  
  ؟حبيبي اين رحت: 
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  . اسف النقطاع النت:قلت لها معتذرا
  .انا زوجتك... ال عادي:ردت

  
ه مع      اخرجني صوت الدآتور من خياالتي مع رشا والنت ، اخب        ا اتفق علي رني بم

  .ابي رشا 
اجريت اتصاالتي مع بعض        ... الفندق عصر هذا اليوم   صالة   في   اللقاءاتفقنا على       
  . انا الى بيت رشاعند العصر ذهب الجميع االو... ء صدقااال
  

  ؟ليش تتزوجني: سألتني مرة
  .، واحببتك وعشقتكارتحت لك:قلت لها 

  
ى الرسمية مع عائلته        آانت      هذه   ين       الخطوة االول ا بيني وب ا فق      ا ، ام د  حبيبتي رش
بعض  نوصل االمر بنا الى ان نعد بعض   ،    تلك الخطوة  تجاوزنا آانت هي   ... ا زوجا ل

ادي      ف رة تن ايين آثي ا          نيي اح ذلك افعل ان ذا        ... بزوجي وآ دأ االمر هك  ...اتصال   ... ب
ة    ...ادعاءات آاذبة من الطرفين    .. .آالم   ول الحقيق م ق حب  ف... ادل اعجاب متب  ف ...ث

     .هكذا آنت انا ورشا... ارتباط مصيري بين عاشقين ف... عشق ف ... 
ى النت           مرة     ة عل ة آانت   .. . آانت سهرتنا طويل رين من    ...  عصفورين    زقزق طي

  :احمد ورشا ، قالت لي ... انا وهي .... حبيب وحبيبته ... طيور الحب 
 
  ؟ تسمح اقول لك حبيبي:

  . حبيبي:واعادتها مرة اخرى 
  .حبيبي :آررتو

  . قلبي لك آل اقولها من... تسمعها:ثم قالت 
  .ل احبِك ق:وطلبت مني 

  . احبك:آلمة الجمل انسانةورحت اردد بكل حب وعشق اجمل 
  ؟قلبكب آيف حسيت :سألتني

  . وانت تقولها:
  . القلب يهفو الى حبك:اجبت متيما بعشقها

  ... هذا القلبمن...ه  ا:ردت
  . وصاحب هذا القلب:

  ؟هل لك ان ترحمني:ثم سألتني مفجوعة بالبعد
  

ا  ...  اذ انقطعت عن الكتابة الآثر من ربع ساعة          ،شعرت بدموعها عن بعد          منحته
ا فكنت    وقتا لتبكي حبنا الذي جعله بعد المسافة من المستحيالت          ا ان آما ظنت هي ، ام

شعر       ،  الرحمها من بعد المسافات   قلت مع نفسي    ،افكر بأمر اخر      ثم عادت لتكتب ما ت
  :به، قالت

  .ل احبكظ سوف ا:
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  .  وستبقين انت حبيبتي:قلت لها صادقا عاشقا 
  ... لنفترض:قالت

  ...تزوجنا اننا :
  . تزوجنا امام اهللا والناس:

  . هذا املي:قلت لها على النت
  ...وعشنا حبنا :
  ... بس انا مرضت:
  ...وانشليت:
  ؟؟؟ تترآنيا:
  ؟؟؟ تحبني وال:

  ؟لك انت ماذا تظنين بيأ ولكن اس، انا ال اقول عن نفسي:قلت لها متسائال 
  . الذي تدوس علية الشوك)وذآرت شيئا ال اود ان تكون هي هو( حبي يخليني:قالت

  . حاشاك :صحت ، اقصد آتبت على الشات
  ... الحب:قالت

  .كتكح الذي يخليني اشوف ضهو:
  . بالدنيا:
  . يكفيني اشوف حبيبي مبسوط:
  . زوجيه الن:
  . ستري وغطائي:

  .وما اصدقها ...  ما احلى هذه الكلمات:قلت لها
  . انا اتحدث عن الحب:قالت مسترسلة

  . واالخالص:
ل ان       انا زوجك سترك وغطاء         :قلت لها معترضا على توصيفها لنفسها      ولكن ال اقب

  . حاشاك....تكوني آما ذآرتي
  . تمنيت انا ذلك:قالت

  . من آل قلبي:
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  شات
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  َأال َأيُّها الَّلْيُل الطَّويُل َأال اْنَجلي                                         
  ُصْبٍح وما اِإلْصباُح ِمنَك بَأْمَثلب                 

  امرؤ القيس
==============================================  

ة      الليل على المدينة    هبط       ياء بعض الغموض      مثل آل ليل راح يكسب االش ا  ... ف ام
د احالت                  ارهم فق  هامصابيح داخل صالة الفندق الذي جلست فيه انتظر الجماعة واخب

  .ر الى نهاهظالم
ار  ودت االنتظ ر    ...     تع ا انتظ ام وان شرة اي ذ ع ارهم  ... من ة واخب ر الجماع  ، انتظ

ول ،  ة المحم اب ، وانتظر رن امي آكت وح ام ت المفت أةوانتظر الن ذة وفج  انفتحت ناف
ت شات ، آان ي ال ارج ...  ه تفض خ ي ين ست بقلب هاحس ي  ... مكان دم ف د ال وتجم

ا من اال        ... عروقي االتي        وراحت شفتاي ترتجف خوف ا ب ا انتظمت    ... تي او فرح فيم
  :الكلمات امام عيني 

  
ك انتظر      ... انا على احر من الجمر      ... ع والدي   ان اصدقاءك م  ... حبيبي:  ... انا مثل

أس  أس  ... ال تي ي ان ال اي اهللا   ... علمتن ك ب ع اتكال ي  ... وض ر مع ات ... انتظ تحي
  .حبيبتك 

  
  .وضعها في البيت هذه االيام  اعرف انا...  هربما هي انهت ... تصال اال    وانقطع

  ؟االنتظاروهل لي غير...     وانتظرت
سامات  ممزوجة با  دخلوا والكلمات بينهم تلوآها الشفاه    بعد اآثر من ساعة ،            ... البت

دي      ...  عن مدخل الفندق فلم اسمع أي شيء        آنت انا بعيد   ي شيء    ا اال ان الوجوه ال تب
دآتور  وآان االصدقاء يحيط    ...  ا فن    ...  من آل جانب        ن بال ا ان تقبالهم   ظت   هام ال الس

  .دم في عروقي واالشياء التي حوليال  مرآهاالتي جمد انما للقاء رشا
ضبط م بال ت خلفه صورة ...     آان ي ال ا ف رأة آم دي المال... ام سوداء ترت س ال ب

ضفاضة  ابالف ر الواضحتينونق ين غي ه سوى العين ان من ي اسود ال تب آت تحر...  ل
 ت قد مأل  همصوتاالقادمة نحوي و  وقبل ان اصل الى جماعتي      ... نحوهم اقصد نحوها    

ين حيث            اسماعي تقبال     ، آانت هي قد مالت الى جهة اليم تقبلها شاب    ،  ستيج االس فإس
: اال ان الذي انقذني قول احد جماعتي        ،بردت حماستي   ،  آان بإنتظارها قرب االستيج   

  . سويةك ؟ ضحكنا، اليس آذل على نارتنتظر... ها 
دآتور   ول ال و ق صدمة ه ك ال ن تل ي م ذي اخرجن ي ، اال ان ال دمة ل ت ص     آان

  .اال انك يجب ان تنتظر... آل شيء في صالحك ... اطمئن :لي
  الى متى؟:     سألته
  .قلت ان والدها ينتظر معلومات عنك من بلدكال اآتمك سرا اذا :     قال

  آيف؟: ثم سألته. ق لهم هذا ح: بل قلت ...     لم افاجأ 
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ه                  قال ا يقول ه يتنصتون لم وا مع ذين ذهب م يعيش في         : ، وآان آل ال اك قريب له هن
اك ووعده ذاك                      ك هن ة احوال ه لمعرف ستغل معارف ا ان ي و رش ه اب د طلب من بلدآم، وق

  . يإنه يبذل قصارى جهده– آما قال –الشخص 
  هل ذآر ذلك لك؟:    سأل خالد ابن بلدي الدآتور

  .عندما خرجنا تنحى بي جانبا وذآر ذلك على انه سر:   اجاب الدآتور  
  .    ضحكنا جميعا

دآتور        م يطل انتظاري       ورحت انتظر آما وعدت ال وم     ... ،ول ك عصر اللي ان ذل آ
  :انفتح الشات وبدأت انامل رشا الرقيقة تكتب... االخر

  
   ...قل لي مبروك... حبيبي: 

  ...مليون مبروك: آتبت
  ...انتهى اجتماع عائلتي بخير :رشاآتبت 

  ...الكل موافق: 
  ...اال ان ابي ينتظر اخبار بلدك:

  ...انا ال تسعني الفرحة:عن المبعوث اال انها تابعت القوللم اسألها 
  وانت؟: ثم سألت
  اال يكفي هذا؟... ها انا انتظر ... ن يقل لي مبروكانا َم: قلت لها 

  ...مبروك لك ولي: ردت
  ...قبالتي لك : ثم آتبت

  .الى لقاء: 
  

  . قلبي طائر في الفضاء خارج صدريترآتوخرجت من النت، و    
  .    وبقيت على الئحة االنتظار ادعو اهللا ان يتصل المبعوث بسرعة 

سيكاير ،  دخان ال ي ب ا اشعل قلب ا ان ضبط ،    وفيم ل بال د منتصف اللي از وبع  رن جه
ا   شعرت بكلما...  رشا  صوت آان... المحمول ا   ... تها تتحشرج في فمه ا  : قلت له رش
دوء بآلميني  ... ماذا بك  ...  نفسا من الهواء   يخذ... اهدأي ا لحظات    .... ه سكتت رش

ده      ... قبل والدي   احمد حبيبي   : ، ثم قالت  خلتها دهرا  اره جي ا واخب اهنئ  ... اتصل قريبن
سي واهنئ د ... ك نف روك ... احم ف مب روك ...ال ف مب تلط وراحت آلماته... ال ا تخ

ان           ... ظلت تنشج   ... بنشيجها   ذي جاءني آ ر صوتها   اال ان الصوت ال وبلهجة  ... غي
  .ثم اقفل الخط. ابني مبروك: ها قال الصوت النسائيدبل
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