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ــــــــــــــــــــــداء  إ
 

 لكل..
ها. ياما في حب رجل تا ع  أنثى أحبت وترنمت عشقا و

 عاشق ولهان ضاع دربه إلى حبيبته أيا كان السبب.
 من عاش بحشايا قصة حب دون أمل أو نهاية.

 ثم..
 للدنيا ومتاعبها..

 للحياة وأحداثها..
م..   واأ
تظرة..آخ  رتي الم

 ولك آسري.
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 مقدمة
 

ا من يعرف نفسه حقا؟؟!!، يفهـم تراكيـب أحهمـه أيامـه لياليـه  ل م
ـــان تتعـــب  امـــه و  ياتـــه، يســـتاعب حقـــا،ق خلااتـــه، يتعامـــل مـــب أو وأم
حياته، يدرك لحقا،ق أحداث الـدنيا فـرو وأحـ ان نفسـيته، د أحـد يعـرف 

ذمة قليلـة لثـاان تسـاوي  مـن أو يدرك حقيقتـه، أو حتـى يسـتاعب إد شـر 
 .صمته

ـا،  اليام سأحكي قصة مختلفة عن خا،ن عاش ويعيش غيـر كثيـر مع
بادارة  ىعن  ل متخفي في اأجااء، شبح إنسان كان وبات اآن ذكر 

 .تُهان
تعالاا نتاال في ذاك العالم المليء شراك خانقة لبراءة نفس، غار ة 

د يشـــمل إد كــل مــن بـــاع لتــاحش روو، قتــل لكيــان حـــب ووفــاء، عــالم 
 ، وخان؛ عـالم تحـبس فـي كـل خطـاة معـه أنفاسـك وكأنـه أخـر نفـس ت فـر
ـرف فـي  ويابرك ادنفعال على شهيق تشعر معه بتيبسك لتدخل بـهد الحجاج

 ثاان.
ــاء وُحمــقف  مــا وب ب نعــم.. ســأحكي عــن قصــة خــا،ن بــاع بــهدة، متا

من قصص لعشاق تمي  ببراءة تخرجه خارج إطار الشبهات، ومعها م يج 
مـا أذنـب وبـاع حبيبـه بــرخيص  وأحبـة خـاناا رجـل أو أنثـى لـن تفــرق فكه
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اأثمان، وسأم ج معها حلقات.. على شكل برنامج إذاعـي أسـميته شـهر 
ا مثيل لحكايات شهر  اد.  نان.. 

ل خطااتها سارت  ،ُكل حلقة تحكي قصة حب د يهم نهايتها، أو 
ـي قصـص نعـيش واقعهـا  علـى الطريـق السـليم، أم انتهـت بهاـر وفـراق، 

مــا فــي عــالم  ياميــا فــي كــل مكــان، الخــا،ن أنثــى أم رجــل د يفــرق، فكه
ا؟! ،الحب سااء  تتساءلان لماذا حكايات الحب 

لماذا تقصي روايـات عشـق أنـتف وشـهر نـان، تسـبق قصـة رجـل خـان 
؟! اك من يخان...  نفسه وبهد  وإجابتي بأن 

اا،ـه وعبيـر بر،تيـه، بكامـل وطن كبير ولد وتربى على أرضـ ه، غـر  
 ب.إرادته الحرة متعلًه بكثير اأسبا

اك من يخان فـردا، وطـن عشـقه ، و ا م وطن أص ر، وطن يحايه 
ــه تركــه يتاــرع دمــاء  ؛ لكــن.. وآ مــن لكــن فهــل خا، ــى رضــا وكــان يتم

ار وخذدن  .مسمامة من 
ات مم وجة ب ف دماع نكران وحرمان حبيب.  يجطعُم آ
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 أيام صعبة

 

 ما الت أتذكُر تلك اأيام الصعبة..

ا،ي العاهت لفترة د بأ   ي بكرسي ث ي وحبس فهي سبب ما أصاب
بها، أتحرك بحساب وأغلق علـى ذاتـي، أتقاقـب بكـل مـا تحتايـه الكلمـة 
ــرة طايلــة.. لي يــد تاحــدي مــب ذاتــي  ــي مــن حبيبــي لفت مــن معــان.. حرمت

 وكاكبي الم لق.. الم لف بالسااد.

يــد تبلــ  الرابعــة عشــر، إلــى  ي مــن طفلــة مشاكســة ع أحــداث حــالت
دف لها بالحياة اد،ة كسالة، د  ا   .أنثى في العشرين من عمر

ــت  ســت ليــة، ك تين وســب أجــااء حــرب أ هــا ســ اات عشــت م ســ
ـا كتابـة كـل مـا  اات أخـرى كـل مـا أفعلـه  بقمة بؤسي فيها، ثـم ثـهث سـ

أدون مـا أســمعه مـن أصــدقاءنا القــدامى،  أتـجذجكجرُ أو يمــر بـي مــن أحــداث،
ا، ومن أقاويل الايران القادمين  ان على أحاال الذين يأتان أحيانا لهطمئ
لل يارة أو دسـتهم مـا حاكتـه أمـي لهـم مـن مهبـس، أو لتبـادل اأحاديـ  

اول كأ  شاي. ه م لفة بدعاة لت  في جلسات نميمة معل

 عبر غرفتي.. نأُتابب ثرثرته
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ا إد غرفة أقبب بها ليل نهار، ومطـب  ودورة  وكيف د.. فم لي ما 
هما د يتااو  المترين، وصالة واسعة تحيك أمي بها المهبـس  ميا كل م
ام قتيلة جااري ليًه، ثم تعاود دورانها في ساقية الحياة  للايران نهارًا، لت

ا.  باليام التالي لتستطيب إعالت

ا تبدل الحال، بعد ُت "عا،شـة" تلـك المدللـة  بين ليلة وضحا أن ُك
ــا الاحيــد "جاســر" وأمهــا الحبيبــة "حبيبــة" أعــيش  ــا "ع يــ " وأخا مــن أبا
ب،، تحالــت  يــة فــي عــ  والــدي تــاجر المفروشــات اليدويــة الصــ حيــاة رفا
ان حي  يُقفـيُم عمـي "نـااف" لفتـاة  بعد فراري مب أمي، من اأردن إلى لب

حة كـل شـهر أو شـهرين، مـتعلًه تعيش عالة علية وعلى مسـاعداته الشـحي
 بساء اأحاال.

ـــا، كأنمـــا يخـــاف أن نســـأله شـــيء  ـــا باقتهـــاب وعـــن أحاال يســـأل ع
ب إلـــى حـــال ســـبيله، ولـــاد خافـــه مـــن تعليقـــات الايـــران  فعليـــًا، ثـــم يـــذ

ا دون سؤال  .وأصدقا،ه لترك

ـــا  والـــدنيا، قابعـــة  بعـــد الحـــادث تحالـــت لفتـــاة كســـالة، أخـــاف ال
ي مي، أصــبحُت  داخــل حارتــي تحــاط جــدرانها اأربــب، فهــي أمــاني الــا

دف ساى تسايل كل ما أرا واسمعه بمذكراتي.  به 

امـا، فابيـا  ـا صـحاا وم حالة خاف من الماهال، فها أكثـر مـا يُرعب
ية في مقابل ضعفك أمـام ذاتـك الداخليـة، كـان  البقاء، بطالة الذات العل
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اعــة واأحــهم فــي حيــاتي الســ ابقة مصــدر أمــاني، أمــا الحــب والرضــا والق
 اآن ففي دقيقة واحدة واجهت المات والخاف بكل أنااعـه أتسـاءل..

 ما مصيري بعد المات، ما الذي قدمته؟؟ وماذا سأنال؟؟

ـي ماـرد إنســان يبحـ  عـن اأمــان وسـب قلـاب البشــر  اكتشـفت أن
، تحالت إنسان يرغـب فـي لملمـة شـتات الـروو، يريـد نسـيان  فلم ياد

 وجاع وآدم..ما مهى من أ

ـــم حـــالم متخـــيه لكـــل  إنســـان تا،ـــه فـــي ملكـــات الحـــي الـــديان، وا
ـــر فـــاعًه لوثـــام، بســـيب لديـــه غـــرور  اآمـــال، ماـــرد إنســـان محـــب للخي
يـــاً لفـــردو  الــــرحمن، متـــأمًه فـــي ملكــــات  طـــاو ، محـــب للحيــــاة متم

ي في دنيا الفسيحة،   الخالق عاب  د

ة ممــــا قــــد يالبــــه أنــــا عا،شــــة ماــــرد إنســــان، للحظــــة أعــــيش خا،فــــ
المستقبل القريب من آدم، للخير تااقة مشـتاقة، وللحـب واأمـان باحثـة 
ــا...مارد إنســان يعــيش الحيــاة  ــت مانحــة، فأن ــان والحــب ك باــد، للح

 مابرًا.

اط تحت أديم اأرض، أرويهـا  لذا.. أعتدت وضب آدمي بكفن وح
اقي، أغطيها بدعاات لربي القدير، أ ور  ا بين الحين بدماع خذدني وإر

والحــين داخــل طيــات نســيان ذاكرتــي، فأجــد خــالقي اأكــرم وأرحــم مــن 
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ــي وجــاد أمــي  هــا الخيــر الكثيــر، فيكفي ي ع ي وبــدل عبيــد بعبيــد عاضــ
 جااري..

ـي الـدنيا، يـام إحبـاط أسـاد كــأديم اأرض  ـذ  ـي الحيـاة، و ـذ 
يــرو  يملئــك بطاقــة  قــاء كيــام ال وحــب، قاتــل لسحســا ، ويــام ناصــب ال

ي متعبة.  أحبك ربي ولدي ثقة الكان كله فيك، لك

.**.* 

ل مر عليكف يام حبيب غادر أو حبيبة قاتله  علـى  يصـرانشهر نان 
ا اليام عن قصة فيها غباء  ا اأسا ، خبري اد وكأن اللؤم في الحب  الع

ي نهاية الم دور به ا السا،د وما  داء لمـن غُـدر ؟، كلمات المشاعر  إ
ذا وتلك.بها أو غد  ر به فالحياة بها 

الســتا،ر عــن شــخص را،ــب القســمات كمــا اأســاطير، بعيــان  ان احــت
ـادي علـى فتـاة ملقـاة علـى  ية وبصات رخيم مليء بالقساة وال رور ي سا

 الطريق قا،ه: 

ــي  ــي، يــا مــن تت  ــاو مــن غــدري، وبصــخب تثيــر أقاويــل ع يــا مــن ت
ـــاى كـــان ب ـــي، صـــ هـــاف بأشـــعار ومااويـــل تصـــف  ـــذ بـــات يامع اتك يـــا 

ي  ا المم قة صارت مؤرقة لدربي، ما عدتف تسـلي ي، وقصك لروايت ي عا
ي أحرفكف الاردية.  بحركاتك، ود عادت تاذب
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دي، فهلمف  على عاـل واسـمعي ردي، لـن  أتريدين سماع حقيقتك ع
ــا  اا أجمــل حقيقتــك ومــن أنــتف فــي ردي، يــا مــن كانــت ود  الــت لعبــة 

، قلبي، يا سخف أفكارك وس  ذاجة عقلك أنتف

ــــت مهكفــــي، وقعــــتف بفخــــي وصــــرتف مــــن  ــــين حقــــا أنــــك يــــام ك أتظ
ــتف  بــي فاجــادك يثيــر اســتيا،ي وســخطي لكيانــك، بعــد أن ك أمهكفــي، اذ

 أمتب ن واتي ولذاتي.

، عمرت  ، ووجدت ذاتي اأنانية فيكف نعم أنا استمتعت بإيذا،ك أنتف
، ع ــا،ي بعمــرك أنــتف ــا،ي رجــالتي بشــظايا كســرك، وتطــاول ب لــىص صــات غ

ـتف نــ وة مـن ضــمن نـ وات حيــاتي، أضـحاكة بهــا   ُأكايــدعلـى حســابك، ك
ا إد مــاء أشــربة أضــيب وقتــي بــين  ــد ــتف ع بــاقي الفتيــات بســبيلي، مــا ك
الاجبــات، ملخــص شــرو دســتكمل درجــاتي، ســلمه أخــرى أصــعد عاليــا 

تـه في سـمااتي، باابـه أفتحهـا أنتقـل أخـرى بعـد تشـبعي ببـراءة رحيـق رأي
ـتف يامـا حبيبـة وأمـل  ااية كألعـابي، فمـا ك ، لم تكاني إد تسلية و يملئكف

 بأحهمي.

، لــن  ــت معــكف يــا أنــتف أنصــتي بــتمعن، إن عــاد الــ من ســأعاد كمــا ك
ـــــدي وســـــيلة وغايـــــة، وأجلـــــك  ـــــتف ع ، فأنـــــتف ك ارســـــم بـــــراءة أرضـــــيكف

 استخدمت كل غااية أصل لمأرب أخرى في دنيا ال اية.
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ــا لملمــي أور  ــارك وكفكفــي دمعــك، فمــا أنــتف لــي غيــر فهي اقــك وأحب
ـدي سـاى إ عـاج ذبابـة، فيـا أنـتف  ـذا د يمثـل ع هاية، ونحيبـك  مرحلة ب

 ارحلي عن وادي ودنياي.

.**.* 
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هاية  أيلال اأساد وغيام ال

ا شيء، أتعلمان ل ا عا،لة د يفرق كم اشتاق لحياتي باأردن.. يام ُك
ا الحب واأمل، لـم يـُـج فصج  ية  يامع ـاحر الحركـات الفلسـطي ا إد ت عيفشجـ

  .مب أفراد قاات اأمن اأردنية

اني مـن أصـال مصـرية د يهـتم كثيـرا بالسياسـة ومارياتهـا،  والدي لب
اات  ـذ سـ اجرت لـرردن م سية،  ية المالد والا طـاال ووالدتي فلسطي

 .ذويها بصحبة

عتلكـــن ت ،كـــان أبـــي يقـــال عيشـــاا الحيـــاة بســـعادة ادة د الســـع ااصـــ
كثيـــرًا، أكتفـــاا بادبتســـام، فهـــي كفيلـــة بحـــل جميـــب   ذا الفعـــلـــا تمارســـا 

ب السـعادة، فإمـا أن يحالـك لشـبح إنسـان وشـخص د  اأ مات، أمـا تصـ
ـاادة،  مبال، أو ياقظك يامـا وأنـت تسـقب عميقـا فـي بئـر أح انـك دون 

هايتهــا غيــر مابتســماا بــاي علــيك عاا الســعادة، ف  ابتســماا، لكــن د تتصــ
ذ اأيام.  مهمانة العااقب 

تعـرف والـداي بـاأردن، وت وجـا  واج تقليـدي كمـا تقـال أمـي، عرفـه 
ا،  ي إيا يها كعيان المها ورثت عليها أحد أصدقا،ه، أعابته فتقدم لها، عي
ــا  ــام رآ ــار ي ــي أث ا، لانهــا الطحي ــل مــب تمايــل خصــر بشــعر أســاد يتماي

ا حصان بـري نـابب بالحيـاة، أحبهـا  فأصر على ادرتباط بها، يرى جسد
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ــا ممــا يُثيــر  ظــرة اأولــى، أو ربمــا كمــا ُيحــب أن يقــال لُي ا لهــا أمام ــذ ال م
ا..  غهبها، أنه أحبها من الميلة اأولى لخصر

أما أمي فتقال أنها اناذبت إليـه دبتسـامته الااثقـة وروحـه الخفيفـة، 
ا بـين يديـه دون خـاف،  شعرت أنه رجلها اأمين، من تثق في إيداع عمر

حه أودد يحملان اسميهما معـًا، أطفـال يرثـان صـفاتهما معـاً  ى م من تتم
اب لـه أودد  بم يج خاص، كانـت تتفـاخر أمـام اأصـدقاء دا،مـا أنهـا سـت

 ممي ون.

يــــه مســـــحابة  هــــا الشــــكل وتقســــيمات الاســــد، بعيــــان ب ورثــــت م
اســب أنفــي الصـــ ير،  الاانبــان برمــاش ســاداء كثيفــة، وجهـــي بيهــاوي ي

ان.  وفمي المرسام كما  خرفة أشارية بدقة ف

يتها اأصـيلة، ومـن أبـي الاسـد الرياضـي القـاي  ورث جاسر فلسطي
ية المتكانـة دفاعـا عـن  ية، كان ممن انهماا أحد الحركات الفلسـطي الب

دف وحياة،،  قهية يرونها أم و

أتــــذكر  بــــدء حــــدوث اشــــتباكات مســــتمرة بــــين الطــــرفين  الفصــــا،ل 
د سـماع وقاات اأمن  ا والف ع الُمتجمجكفن دوما من أمي ع اأردني(، وقلق

ـــــذ عـــــام  ـــــذ ادشـــــتباكات  8696وحتـــــى أواخـــــر  8691أي خبـــــر، فم و
ف شديد..  مستمرة بع
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ــي عــ م جاســر عــن انهــمامه للمقاومــة، ليركــ  فــي  حــاول أبــي كثيــرا ث
ــه أيهــاً خدمــة  اعــه أنــه عــن طريــق التعلــيم يمك دراســته الثانايــة، حــاول إق

ـب أن مـا ُسـلب وإ ـب أبـدًا، فقـد كـان مقت فادة القهية، لكـن جاسـر لـم يقت
ــــــذ اأســــــاليب  بــــــالقاة د يســــــتعاد إد بــــــالقاة ثانيــــــة.. أن التفــــــاوض و
ـــا  وإخاانـــه  ـــي إد وســـا،ل يتقـــات عليهـــا الهـــعفاء، و الدبلاماســـية مـــا 

 ليساا بالهعفاء.

ــا أنــا وأبـــي، قا،لــة أن اأمـــار  ــا اأمـــر وتطمئ كانــت أمــي تهـــان علي
ــا رجــل  ــا عليــه  ســتكان علــى خيــر حــال، فااســر بطــل ود داعــي لخاف

ـا  ـا التفـاخر بكان ـي  بكـل مـا تحملـه الكلمـة مـن معـان، علي ذويـه؛ رغـم أن
دتها باكية تحتهن صارة جاسر جالسة على سريرة، لم تكن  كثيراً ما شا

اتستطيب كب  .ح جماو قلقها بعيداً ع

ـــذ  جـــاء أبـــي يامـــا واجمـــا لُيخبرنـــا بفمجقفتجـــل صـــديقه ُمصـــعب بأحـــد 
ـــر الخطـــب،  ـــدل وتت ي ـــدأ اأحـــاال تتب ـــى أن ادشـــتباكات، لتب ممـــا أدى إل

الخـا،ف والملتـاع أبي بين حب جاسر صراع خاص ما بين قهيته و  يعيش
اات ، فها د ال يرا طفلة الص ير، ياب أن يلهـا و ولدعلي  يعـيش سـ

ــاك، يســتمر فــي الهــرب  ــا و قــل  عمــر بفــرو، د أن يحمــل ســهو ويت
ا و مه،ه.  من السلطات اأردنية التي تسعى خلفه 

يــرى ساســة اأردن أن الفصــا،ل تحــاول فــرض نفــاذ وســيطرة داخــل 
ــة إقامــة   ــي محاول العمــق اأردنــي، إد أن جاســر ممــن يــرون أن القهــية 
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طلقاا بحرية لمحاربة كيان أمن لمن يعيشان خا رج أرض فلسطين، كي ي
م غصبا وقاة..  ذا الكا،ن الُمستجالي على أراضيهم وديار

اعـه بعـيش حيـاة  ـي اسـتطيب إق بت ل رفته يامًا أتحـدث معـه، عل ذ
ــا ية ولــم اد،ــة كمــا ك ، فلــم أكــن مــن المهتمــات وقتهــا بالقهــية الفلســطي

ـا قـرا ي  ءة الروايـات وسـماع اأغـاني استاعبها وقتها، كل ما كـان يشـ ل
ا حدي  في عالم الماضة.  وارتداء كل ما 

 عا،شة: جه ت لك مهبس ال د أتريد شيء أخر؟

.  جاسر: شكرا ج يه أختا

ـتم بطلباتـك  ي أمـي أن أ ل أجه  لك شـيء تأكلـه؟ أوصـت عا،شة: 
ام باكرًا.. بت لل قة وذ  الليلة فهي مر

ب أ ي مريهة ماذا بها؟ سأذ  طمئن عليها.جاسر: أ

ــا اليــام وأمــي كانــت  عا،شــة: د داعــي كانــت وليمــة عــر  ليلــى جارت
ذ اأمس، د شيء أخر د  م م  قلق.داعي للتساعد

ًا..  جاسر: آ حس

ي أي شيء؟  عا،شة: أمتأكد انك د تريد م
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ام.   جاسر: د سلمتف لي أخلدي أنتف لل

ي لم أدري ماذا أقا  ل وكيف..، لم أتحرك من مكاني وتصلبت، لك
ي ما أريد قالة.  لمح جاسر في عي

ي بـه،  ا عا،شة أدرك ما تريدي قالة، د أريـدك أن تتفـا جاسر: حس
أنــا رجــل ولســت طفــل صــ ير، أنــتف أختــي الصــ رى أنــا مــن أخــاف عليــكف 

 وليس العكس.

ن عليك بشدة، أنـا أيهـاً خاصـة بعـد اعا،شة: تعلم أن أمي وأبي قلق
 تصاعد اأحداث اأخيرة.

ـــد الخطـــأ جا فســـي، ع ـــت أحمـــي نفســـي ب ســـر: عا،شـــة دومـــا مـــا ك
ـف والقسـاة ممـا يحـدث ل مه،ـي  أتحمل ذنب أفعالي، أشعر بالقهر والع
ــــدر مهــــدداً الخانــــة  ي المســــلاب مــــب نفســــي، أغهــــب وأثــــار وأ ولــــاط
والظلمــة مــب نفســي، أبكــي وأنكســر بهــعف وأصــرا بــداخل نفســي فــه 

حت لـي  فرصـة الـدفاع عـن حقـاقي، لـذا سبيل للتعبير عما أريد، حتى س
ـذا  ي، و ـادي ـي ي براءتي وطفالتي خبأتها داخلي فـه ماـال لهـا اآن وط

 ما د يستاعبه أبي.
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سأخبركف أمر أخـر لـم أرتـاو وأعلـم مـا أريـد فعلـه حقـا، حتـى خرجـت 
ـــا،  للعـــالم ورأيـــت كـــل شـــيء علـــى حقيقتـــه بعيـــداً عـــن ددل أبـــي وأمـــي ل

ي فتعلمت.. ُصدمت من أشياء كثيرة، لاأت ل ي ويفهم صح   يري لي

ـــي  ـــت وغـــدر ب ـــاة عا،شـــة، أ ـــدنيا والحي ـــراً جـــدا عـــن ال تعلمـــت كثي
ــامش فــي  وابتليــت بأنــا  وما لــت أتعــب نفســي أنــي د أريــد أن أكــان 
ي  الحيـــاة، كبـــرت وت يـــرت كثيـــراً عـــن ذاك الطفـــل المـــدلل، أخيـــرا وجـــدت

ه مهما حدث عا،ش ا ل ع دفي في الحياة ولن أت  ة.ووجدت 

ا لكن عدني أن تكان دوما بخير.  عا،شة: حس

ي في صهتك بدعاة حبيبتي.  جاسر: تذكري

 لتها ضاحكة(عا،شة: كم ستدفب؟!  قُ 

جاسر: قبلة علـى خـدك اأيمـن وأخـرى علـى أخـا اأيسـر  واقتـرب 
ان(. يمقبًه إيا  في ح

ـاك  يـا  دنـي  هم مقـدماً  عا،شة: قبلت تم ادتفاق، أريـد الكثيـر مـ
 لتها باسمة بددل(.صلاات ياميًا..  قُ  خمس

هه لكف كل ما تريدين أيتها الشقية.  جاسر: 
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.**.* 

 شهر نان..

لــــمف وابــــد،ي ســــرد الحكايــــة، الاميــــب متشــــاقان واأســــماع إليــــك 
الستا،ر  تتحماجهة، احهري أبطالك لياسدوا دون مقدمات الرواية، فُ 

اجية الحبيب قا،لة: تلج وج   الحبيبة م

 الي..حبيبي ال 

ان لعيانك يا أسمر القسمات يذكرني بقصة ُحب  ُليخـه  حبي الما
ـا  يـل مراد لياسف الصديق، كم تعبت وضحت ليرضيها رب السماات ب
ـال قربـة،  وال واج من عشـق العمـر، جا فـت بالسـمعة والثـروة والسـلطة لت

ال وصاله. ا مألاف لت  غامرت بكل ما 

 أتعتقد أني قد ولا لقدر بسيب..

ـا أشبه  قصتها بتعلقي وعشقي لـك سـيدي، ضـعيفة أنـا د أملـك قاا
ــاى الحبيــب، أتعتقـد أنــي ســاف أقاســي فــي حبــك  ــال  ـاد تملكهــا لت وع
اــر وفــراق لهــعف إيمــاني، أنــي قــد أصــير يامــا  اف وألــاان عــذاب  صــ

 فـيجا، ة سماوية مـن رب علـيم قـادر أنهـل مـن قربـك وأعـاض حرمـاني 
ا، أعاض ما فات ويفات انك. قرب يشمل  من أيام بعيد عن عطفك وح
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 حبيبي..

ي ت ير قدري  أتعتقد أني إذا أكثرت عبادتي وقربي لرب العلى يمك
أنــال حبــك وفــي يــام أســعد بلقا،ــك وحــب حــاني ي مرنــي معــك بســخاء، 

ظـار سل  ايـاك واقـب حـال، واقـب فعلـي م يأتي يام أشتم عطرك وعبير ح
انه متعلقة بأشباو و  ام وجادك بقربها.وليس خيال عاشقة ما  أو

ه طلـق ؟حبيبي أتهدئ وتستقر روحي ياما بااار روحك في سكي ، ي
ـــاء ـــاء و ، أتعتقــــد ؟الفـــرو مـــن داخـــل قلبـــي لــــيعم اأرجـــاء بســـعادة وغ

ذا رغم أنك لست بربب صفات الصديق ياسف وأنا من أنا ، ؟!بصيرورة 
ي ــاان العشــق كالســيدة  ليخــه ليرضــي اســكة بعــد  ربــي  فلســت بالتا،بــة ال

اني وع وفي عن غيرك. اى وعشق كان سبب ج يل   ب

ا ،  ااني على نفسي قبل حبيبي وقبل ال ربي أشكا إليك ضعفي و
ي ضــعف الحــال  ســي أرجــا عفــاك ورضــا،ك ربــي فــاغمرني بتابــة وم فــرة ت
ي لمصاف محبيك اأبرار، ربي أشف جراحي وضعفي فـي مااجهـة  قل وت

ي ـــي عاضـــ ـــي الحـــال، رب ـــام عشـــت بهـــا  الـــدنيا وأصـــلح ل ـــرك عـــن آث بخي
ان. يتها بحب وترحاب وح  وتم

.**.* 
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 جاسر والمقاومة

 

لــم يجســتجاعفب أخــي ود أصــدقا،ه، خاصــة مــا ن صــديقة اأشــد قربـــا 
ـــداف  ـــدافهم تعارضـــت مـــب أ لقلبـــه وقلبـــي فهـــا حبـــي الصـــامت.. أن أ

 وإرادة الحكم الهاشمي اإيراني.

ـا أكثـر وبما أن جاسر لم يستطب مقاومـة طلبـات وا تمـام ب لـدي باد
،  لثروتـــه اريـــ ال لكانـــهوالتخلـــي عـــن أصـــدقا،ه،  ـــا مـــن بعـــد اتخـــذ ورجل

ـ ل ـب مـب مـا ن ليقيمـجاسر قراراً بالهروب من الم مـب بـاقي أفـراد  ا.. ذ
اضلين لتحقيق أحهمهم.في أحد المخيمات المقاومة  .. م

ظمـة تحريـر فلسـطين، ل ا كي يعـاد لحربـة مـب  مه،ـه بم تمـر أبتعد ع
هما البكر.  اأيام ثقيلة على قلب أمي وأبي خافا وف عا على أب

وقعـت مصـادمات بـين قـاات  حيـ فبرايـر  88يـام حتى جـاء صـباو 
ية وتصــادف مــرور والــدي مــن  اأمــن اأردنــي وماماعــة فصــا،ل فلســطي

ــان، ومعـه  ا  قتيـل آخــرين، 033ـاك، لُيقفتجـلج وســب شـاارع عجمج ـا بعــد عرف
ن المــدنين.. تســاقطاا كمــا قطــب الشــطرنج دون جريــرة أن أغلــبهم كــان مــ

داف خاصة. م بمكان لعبة ُحبكت خياطها أ  ساى وجاد
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غطى السااد حياتي مب أمي، وأ لمت ُدنيانا بعـد مـات أبـي وغيـاب 
طفـ  فتيـل ُمشــتعل أخـي الُمسـتمر، ُأقيـل وقتهــا و يـر الداخليـة عـلص ذلــك يُ 

ـا  بشاارع عجمجان، لكن اأحاال ساءت أكثر، فاجأ بما ن ياماً أتيـاً يطالب ل
ثـُل الكثيــر، كـي يطمــئن  ـا مف بهـرورة ادنتقـال لسقامــة فـي مخـيم البقعــة مثل
ا  ب ا وجاسـر كـل شـيء فـذ ا وسب أنا  يحمانا، رتب  ا كان جاسر علي

 معه بعد حمل ما خف و نه.

كـذا سـُتتاو  ـي  ـت أ ـن أن بالتأكيد لـم أمـانب بـل سـعدت بـاأمر، ك
ــاك، ووافقــت أمــي لــي فــرص لقــا ء مــا ن أكثــر، اعتقــدت خطــأ أنــه يقــيم 

 لماافقتي.
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شر والتا يب  -"فراشات عاشقة"   .4382دار أكد لل
اب ة  سا،ية في القصة القصيرة" دار ال  .4382" الماساعة العربية ال

شر ادلكتروني.-4382نصاص "إليك أنت"  ثارة لل  حروف م
http://en.calameo.com/books/0024396627c81ca26d06d 

شر ادلكتروني.- 4382نثريات "ليل والحياة"  ثارة لل  حروف م
http://en.calameo.com/books/0024396622c92763514c8 

شر ادلكتروني. -4382 خااطر "كلمات"  عصير الكتب لل
http://book-
juice.com/books/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A
A/#.U_SigSPrfqU.facebook 

شر -4382خااطر "بهيه"   ادلكتروني. عصير الكتب لل

http://book-juice.com/?p=8179 

 للتااصل مب الكاتبة
https://www.facebook.com/Enjy.A.Metawea 

http://en.calameo.com/books/0024396627c81ca26d06d
http://en.calameo.com/books/0024396622c92763514c8
http://book-juice.com/books/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA/#.U_SigSPrfqU.facebook
http://book-juice.com/books/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA/#.U_SigSPrfqU.facebook
http://book-juice.com/books/%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA/#.U_SigSPrfqU.facebook
http://book-juice.com/?p=8179
https://www.facebook.com/Enjy.A.Metawea
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http://Enjymetawea.blogspot.com 

http://enjymetawea.blogspot.com/
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 55....................... صأيام صعبة  

 هاية   15..........ص...أيلال اأساد وغيام ال

 25....................صجاسر والمقاومة  

 55........................صاختطاف  

 يفة  55.................... صذكريات ع

 65........................صالهروب  
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 355.................صنايف وحب العمر  

 331........................ صصدام 

 311..................... صبداية الت ير 

 318......................... ص ياد 

 325................. ص...ضياع فاطمة 

 اء  355......................صلقاء د

 363...................  صسقاط ُمرتب 

 361........................ صاتفاق 

 356...........صالفصل الثال  أسهك شا،كة  

 385................... صرعب وحقيقة 

 312.........................صحيفا 

 551.............. ص.......عادة خا،ن 

 536......................صإلى العمل  

 555................. صرسا،ل.. رسا،ل 

 558........... صالفصل الرابب مبادلة خاسرة 

 روب  515...................  صرحلة 

 523................... صتحقيق وت ابي 

 552.....................  صاعترافات 

 هاية  565................. ص......ال
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 555......................   صتعقيب 

 556المحتاى.....................   ص 




