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والدة أحمد
الوالدة الصابرة برحمة الله الواسعة بالقضاء والقدر، بقراءة القرآن والتسبيح الدائم .....

ابنى أغلى الغوالي، تؤام روحي فكرا وقلبًا وقالبًا........

يا من كنت بين اسرتك الطيبة ) اخوتك واخواتك  ( ، كالفراش والعصافير المغردة لنا باألمل السعيد،  والغد المشرق 

الذي كله نشاط وحيوية وواقعية باألفكار المضيئة الرحمانية بالخير والبركة والطمأنينة والسكينة التي ال ُتنسى...

فأنت يا غالي في فكرنا وقلوبنا،،،  كل ثانية ودقيقة،، ولن ولم ننساك أبدًا.....يا أغلى الغوالي  

جميعنا يا حبيي ) أنا واخوتك وخواتك وزمالئك وأصدقائك وأحبتك وكل من عرفك(...يدعو لك برحمة ربك الواسعة،  

لتجعل قبرك روضة من رياض الجنة، وفي أعلى درجات الجنة، في الفردوس األعلى... ان شاء الله  بقدرته وعظمته..   

عبد السالم خداش
مؤسسة تامر

في رثاء أحد أبناء يراعات

الّتطّوع،  األخّوة،  الفريق،  الصداقة،  المحّبة،  العائلة، 

العمل الجماعي، هذه ليست قيمًا موجودة في الكتب 

معاشة  قيم  إنها  اإلنسانية،  والنظريات  المدرسية 

يعيشها فتيان وفتيات »يراعات«، إنها تجربتهم اإلنسانية 

والقراءة،  الكتابة  شغف  تعّدت  التي  التجربة  الملهمة، 

وحقيقية،   واضحة  إنسانية  لعالقات  مالمح  ورسمت 

ال  جوائز  على  والصراع  المنافسة  تسودها  ال  عالقات 

قيمة وال معنى لها، النمو الذاتي وفهم الذات والعالم 

المكافأة،  هي  والثقة  الصداقة  المحبة  عالقات  ضمن 

وهي ما يعطيهم المجال للتعبير عن ذواتهم بحديثهم 

وأقالمهم عن هذه التجربة الغنية والملهمة.

كي  عمل  ورشات  اجتماعات،  لقاءات،  ليست  يراعات 

من  يقرروا  كي  مساحة  إنها  شعراء،  أو  كتابًا  يصبحوا 

الحر  للتشارك  مساحة  يكونوا،  أن  يريدون  ماذا  خاللها 

واآلمن، مساحة للحلم واألمل.

يراعات فقدت أحد أعضائها المميزين، إنه أحمد الذي ترك 

المميزة. قد أكون أحد  بصمة واضحة من خالل تجربته 

األسباب التي شجعت أحمد على االنضمام إلى الفريق 

قبل سنوات، أحمد المتامل الحالم، والمستكشف الذي 

يستكشف خطواته بحذر، قليل الكالم، الملتزم، األنيق، 

نعم، إنه أنيق، وهذا جزء من تعبيراته عن ذاته.

أحد  تامر  وفقدت  أبنائها،  أحد  يراعات  عائلة  فقدت 

كّتابها  أحد  فلسطين  وفقدت  المميزين،  متطوعيها 

الشباب. 

الجميلة  روحه  لكن  جسدًا،  فقدناه  إننا  ألحمد  نقول 

ترافقنا  بيننا  زالت  ما  الناعمة  وكلماته  العطرة  وسيرته 

في مسيرة البناء والعطاء والتقدم.

“ ترحل وأنت متأكد أنك ستولد من جديد ”
أحمد محمد

»األموات وحدهم من 
اجتازوا المكان«.

أحمد محمد
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بشرى برغوثي
1
لسُت أدري كيف هو الموت

يأتي فجأًة
وال يفاجئني

يبكي ُكل من حولي ويصرُخ وينادي ذكرياتُه
وأنا أجلُس مرتاحًا هادئًا

وخلف ذلك
سؤاٌل واحٌد ِفي البال يقتلني

ماذا يرى اآلن؟
ومنُه... أهو العدم؟
أهي المالئكة حقًا؟

أهو أي شيٍء أخٍر ال أعرفه؟
وأتمنى لو بإمكاني أن أقابلُه للمرة األخيرِة

ال ألتفحص مالمح وجهُه وأحدثُه بلهجٍة أكثُر ُلطفًا
ليس قبل موتِه، بل بعد

ليخبرني كيف حصل كل هذا
ليجيب عن سؤاٍل يشغل البال

ولكِن لن أراه مجددًا، فهذا هو الموت.
أنا ال أعرُف الموت

اعرف أن شخصًا كان معي وقال وداعًا على طريقتِه
أصبح في عالٍم ثاٍن ولكنه ما زال ُهنا

أنا حقًا ال أعرف الموت
لم يزرني الموت قط وال اعرُف كيف يحدُث

ُأخبرُت بموِت أحدهم إال أن أقول لروحِه  وما لي كلما 
الرحمُة والسالم

دون أن أنادي ذكرياتي
دون أن أبكي

دون ُصراٍخ
دون نواٍح

دون صدمٍة حتى
ولكنني قد أبكي على من تركهم الفقيُد خلفُه، يعيشون 

كل هذا األلم
ما هو الموُت؟ ولماذا يحزنكم هكذا؟ ولماذا ال ُيحزنني 

أنا؟.
2

ها نحُن ذا
نبدو كسرٍب من الطيور المهاجرِة إليك

أحلمت بنا سابقًا نطير إليك ؟ ال أظُن أنك فعلت...
فنجاُن القهوِة الكرتون الذي أشربه اآلن مقدٌم عن روحك

التسجيل لصوت القرآن والتمر
وكلماتُك تردد في ذهني

أسمع صوتك ِفي كل مكان وهيئتك
كأنك ال تزاُل حيًا

تلعب معنا لعبًة ُأخرى من ألعابك
أين أنت اآلن؟.

قطرُة ماء على الرصيف
ُقلَت أنك تريد أن تكون قطرة ماء

عديم اللون والشخصية 
قلت ذلك قبل موتك قلت أن قطرة الماء تتبخُر ثم تعوُد

لكنك لم تكن قطرة ماء
بل كنت دمعًا في عيوننا.

أين أنت اآلن؟
تتنهُد والدُتك لتبكينا

ال لون لنا
ال شكل لنا

اآلن عرفُت الموت
اآلن عرفتُه

اآلن للمرة األولى أنا في عزاء.
أين أنت اآلن؟.

آه كم كنُت أسخُر من عادة العزاء
لم أكن اعلُم بمشاطرة األسى 

أن تحتضن وجع الفاقدين فقيدهم
تشاركهم األلم و الخسارَة

العزاُء ليس سيئًا ال ولم يكن...
صداٌع

قطرات ماٍء أخرى تمأل المكان
كما كنت تملئوُه

أين أنت اآلن؟.

أحمد سمير خليل
فارقتنا جسدًا لكنَّ ُروَحَك .... لم تزْل بيننا

 روُحك الطاهرة ...روُحك النقية...روُحك الطيبة

 تلك الروح ما زالت بيننا في َجَلساِتَنا

 ما زالت بيننا في أحاديثنا ورواياتنا 

ما زالت َتُمُدنا باألمل ما زالت ُتحيي فينا معنى 

المحبة واألخوة 

للوصول  الّسعي  مواصلة  على  َتُحُثنا  زالت  ما 

ألمانينا 

ما زالت بوصلًة ُتَوِجُهنا وتهدينا 

ما زالت َتبَتّسُم ابتسامَة صاحبها

 ابتسامٌة مميزة 

ابتسامٌة لها رَونُقها ونكهتها 

ابتسامٌة َتخُرُج ِمن أعماق الفؤاد

 تمحو كلَّ ما في طريقها ِمن هموٍم وآالم

 ابتسامٌة َترُسُم البهجَة على وجوهنا

 ابتسامٌة ُتعيُن على مصاعِب الحياة

 ابتسامتك تلك َمحفورٌة في أذهاننا

 وروحك يا أحمد

 ستبقى خالدة 

وستبقى حيًة ما حيينا

 سالٌم لروحك الطاهرة

 أخي وصديقي وحبيبي أحمد طبت حيًا وطبت 

ميتًا  

»المجاز يختار مكانا اضيق 
للتنفس او لنسيان.«

أحمد محمد
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هبة محمد
طيبا  عاش  الذي  الى  روحا،  وعاش  جسدأ  غاب  من  الى 

ومات طيبا، سأكتب وإن خانتني الكلمات وإن أبى الفعل 

الماض أن يحضر. فيا أحمد، أبا جوهر، »البرنس«.....وإ غبت 

حتى  شيء  بكل  والسباق  المميز  فأنت  انذار  سابق  بال 

بتوقيت وكيفية غيابك.. يا من ُتعرف الحياة بك وحدك... 

وهي اآلن حياة بدون حياة، ولكن عزائي الوحيد انك عند 

من  بجوار  هناك  فأنت  فاختارك،،  َأحبك  السالم.  الرحيم 

تمنيت رؤيته طويال، أنت إن شاء الله حيث ال أهل يفقدون 

حيث  هناك  أنت  يغيبون،،  ال  وأصدقاء  يرحلون،  ال  وأحبة 

عليك.  االصلي...أحسدهم  موطنك  في  أنت  بك،  يليق 

فأنت تزين حياتهم كما زينت وتزين حياتنا. لو أني سأكتب، 

فلن تسع االوراق ولن تعبر الكلمات، أما ما بداخلي فالله 

في  ابدا  أحلم  لم  أني  سأخبرك؟   ماذا  به...  أعلم  وحده 

راودني  بحلم  أنت فارسا ألوائل أحالمي؟  حياتي؟ وكنت 

عن فراقك....الذي يأبى عقلي أن يدركه الى اآلن، والذي 

بات حقيقة يوم الجمعة.

أحمد،  هل أعاتبك عن يوم كنت تدري انك راحل فيه ومع 

الضحكات على وجوهنا وودعتنا بصمت؟  زرعت  كل هذا 

حينها،  له مدرك  أنت  بما  تشعرنا  أن ال  لَك  َأُأحدثك كيف 

هل  فراقك...أحمد  على  حزننا  من  علينا  خوفك  عن  أم 

يتحقق   ولن  لم  الذي  الجمعة  صباح  طلبك  على  أعاتبك  

كان  كيف  السبت...  يوم  لجامعتك  سويا  نذهب  بان  أبدا 

اللحظات؟  تلك  في  وطمأنينة  وفرح  بسالم  تحيا  أن  لك 

بآخر  ولو  تفارقك  أن  وأبت  عليها  عَز  نفسها   الحياة  حتى 

أتى وسيأتي من دونك...  ما  أخبرك عن كل  لحظاتك.هل 

صانعه....  لست  أنت  فرح  عن  فيها...  لست  انت  أيام  عن 

أم عن تميز أنت لست بصاحبه،، أم عن السؤال المستمر ل 

»بيسان وعدنان«، عنك؟ لماذا ذهبت دون إبالغهم؟ أين 

انت؟ ماذا تفعل؟ هل ترانا؟ هل وجدت بديال عنا وعنهم؟ 

أو عن أمانيهم أن نسافر لنزورك ونعود، أم سأحدثك عن 

»ٌعمر« الذي لم يدرك شيئا بعد.. غير أنه افتقدك وشعر 

بغيابك وأنه دائم الذهاب لتفقد غرفتك... 

أحمد.... أنت إنسان لم ولن يأتي مثله  ... فمن الذي سيبهرنا 

بطريقة لباسه وبإطاللته المشرقة ... هل أخبرك أننا تشاجرنا 

انسانا  كنت  الجميع،  وبشهادة  ألنك  مالبسك  جميع  على 

مدى  عن  لتخبرني  بانتظارك  أنا  أحمد.  شيء.  بكل  استثنائيا 

سعادتك هناك... فأنت الفارس ألحالمي، فكما زرتني بحلم 

فراقك، ها أنا انتظرك بأحالما أنت فارسها وبطلها، )سعيدأ، 

مشرقا، مالكا، بضحتك المعهودة، واطاللتك البهية... 

ليس  الجمال«  »يوسفي  يا  والمكان،  الزمان  اجتزت  من  يا 

كمثلك أحد.. فسالمًا الى حيث ستكون في استقبالنا جميعا 

إن شاء لله.... لروحك الطاهرة الرحمة والغفران.

أية محمد
مادو، حمادة، دودو، حبيبي وروحي، عندما أردت أن اكتب لك، 

لم أفكر أن اكتب عن اشياقي وحبي لك، ألن هذه األمور ال 

يزدادان،  لك  حبي وشوقي  أن  حتى  عنا،   بغيابك  حتى  تتغير 

لن أقول أنه عندما أغلق عيناي  أرى آخر لحظات رأيتك فيها، 

أنت مكانك السماء ألنك مالك، سأتحدث عن ذكرياتي معك، 

هي  فيك  لنا  فرحة  وآخر  معنا  لك  ذكرى  آخر  عن  سأتحدث 

ثالثة  أحضرت  أنك  ألمي  قلت  كنت  قد  أتذكر  تخرجك،  يوم 

بطاقات، وأنه يجب أن يأتي ثالث أشخاص ال أكثر، وربما كنت 

تكرر كالمك طيلة االسبوع على أمل أن تسمع أمي كالمك 

وأن تحضر ثالثة أشخاص فقط معها، فاتفقنا أن نذهب على 

شكل دفعات حتى ال تنتبه وتغضب علينا، أول دفعة كانت أنا 

أنك عندها  رأيتنا فرحت، أظن  وأمي وميرفت وعزيزة، عندما 

قلت في نفسك وأخيرًا أمي سمعت كالمي، ولكن أتذكر جيدًا 

أيضًا مالمحك عندما جاءت جميع العائلة، عندها شعرت أنك 

ستنهض عن المنصة وتقول ألمي: نحن اتفقنا ثالثة أشخاص 

لماذا كل هذا العدد، وأذكر جيدًا كم كنت سعيدًاعندما انتهت 

الحفلة وكنا جميعًا بجانبك وتباهيت بنا أمام أصدقائك، اتذكر 

أتذكر  بالغناء،  تستمر  كنت  ذلك  ومع  بشع  صوتك  كان  كم 

عندما كنت تريد أن تجعل تيا تغار فتجلس في حضني، عندها 

موسى يقول لك »قم، انها أمي« فتقول له أنها أختي، وتظل 

ساعة تشرح له القرابة بيننا، أتذكر عندما كنت تأتي لتنام عندي 

عندما يسافر حلمي، كم كنا نكون سعيدين عندما نحاول أن 

أن  يجب  »هل  تقول  كنت  التفكير  من  نملُّ  وعندما  نطهو 

أصدقائك، وكم  تتحدث عن  أتذكر جيدًا عندما كنت  نأكل؟« 

أتذكر  يفرقككم،  يوم  يأتي  أن  خائف  كنت  وكم  تحبهم  كنت 

كم كنت منشغاًل ومهتمًا بشعرك كثيرًا، وإذا حق الحالق لك 

بطريقة خاطئة تتضايق وتحزن، عندما كنت أسخر منك ألنك 

تستخدم »السشوار« كالفتيات، أذكر كم كنت تكون مشغواًل 

كنت  كم  أذكر  مالبسك،  عن  وتسألني  تخرج  أن  تريد  عندما 

تخجل عندما نتصل عليك خارجًا مع اصدقائك، أذكر عندما كان 

موسى وتيا يشاغبون فتقول لي أوالدك »أوفر« هيا اذهبوا، 

والحنان  بالحب  المليئة  لك  أمي  نظرة  أنسى  أن  استطيع  ال 

والفخر، حتى عندما تكون في غرفة أخرى كم تكون مشتاقة 

لك، لو بقيت أتكلم  عن ذكرياتي معك لن أنتهي، لن تذهب 

من ذاكرتي، أنت بقلبي وعقلي، أحبك دودو.

راية البرغوثي
هل حقًا ذهْبت ؟ هل أنت هنا ؟ أجبني أرجوك, ال تعلم كم 

إشتقت لك, و لتفاصيلك, لرائحة ِعطرك, و لكلماتك الصادقة.

الذكريات  الكثير من  تمأُل صدري, و  الكلماُت  هناك جبٌل من 

التي تتسلسُل أمامي, و مزيٌج من المشاعر التي ال استطيع أن 

ابوح بها, أو أن قلبي يأبى اخراُجها . الكثير من األشياء لم اتجرأ 

أن اخبرك بها, لكن بعد رحيلك تجرأْت و أخبرُتَك بها , ال أعلم 

إن سمعتني, ال أعلم إن أحببتها, ولكن كل الذي أعلمه أنني 

تمكنت من إخراجها من قلبي.

صديقي أقسم أنني أسمع صوت ضحكاِتك, و أتوهم وجهك 

بكل زوايا غرفتي , و عندها أشعر برجفٍة  في كل اجزاء جسدي, 

و أبدُأ بالبكاء. أنَتظُرك بأحالمي كل يوم, لكنك ال تأتي, لكّني 

سوف أنتظر و أنتظر حتى تلتقي ارواحنا .

ُأحُبك, و سوف لن  ُأريد أن أخبرك أني أحببُتك, و  بالنهاية,  و 

أتوقف عن حِبك . لترقد بسالم.

سوسن
الول مرة اشعر بالم الكلمات 

اتظن ان الكلمات توجع عندما نتحدث بها عن من كانن بيننا ورحل 

احمد طيفك بجوار وصدى كلماتك احفظ كل الكلمات التي 

كنت تقولها لي وارددها 

انك  اشعر  بيوم مضى  اذكرك  ال  عندما  نفسي صدقا  اوبخ 

الوحيد صعب االنتهاء بعيد جدا عن النسيان 

لو كان بامكان امنياتي ان تعانق صدفة تجمعنا يا صديقي 

هل حقًا ذهْبت ؟ هل أنت هنا ؟ أجبني أرجوك, ال تعلم كم 

إشتقت لك, و لتفاصيلك, لرائحة ِعطرك, و لكلماتك الصادقة.

»لكن االيمان ال يكفي النجاز 
شيء... شيء يجتاز الزمان«

أحمد محمد
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نور محمد
أخي الغالي.....

 يا غصن زيتون تفوح منه رائحة السالم، يا قمرًا يضيئ 
بنوره لياًل على األنام، يا شمسًا تمحق فيه الظالم. 
غصن  جفَّ  هل  أفلت!  قد  السالم  رائحة  بال  ما 
القمر  شأن  وما   ، اآلالم؟  ِعرقه  َكَسَر  أم  الزيتون؟ 
قد إختفى! ولم تعد ترى الناس األمام. والشمس! 
حتى  األرض  على  ما  وأحرقت  غضبت  والشمس 
زيتون  اخي غصن  يا  انت  نعم  األنعام.  ازهقت سائر 
يا حبيبي  الدوام، حتى أصبحت  وقمر وشمس على 
األول  تعارفنا  أَتْذكُر  المنام.  في  أحالمي  كل  تملك 
قبل ثالث سنوات من اآلن؟  وقد كان ذلك اليوم 
لتناول  الزمان، فيه دعوتك  باردًا في ذاك  مشمسًا 
اليوم  ذلك  في  أن  إيمان،  ي  وكلِّ معًا  المثلجات 
كلُّ شيء  بدا  بعَدُه  حان، ومن  قد  والدة صداقتنا 
اراد  اذا  حتى  وحنان،  بحب  ببعضنا  يربطنا  كالعنان، 
احدنا معروفًا يطلب من آخرنا ِلُيستعان - طبعًا من 
واحدة  روٌح  أننا  ظننا  حتى  المنان-  الواحد  الله  بعد 
قبل  األخير  لقاءنا  عزيزي  يا  تذكر  أم  روحان.   وليس 
ثالثة أشهر من اآلن؟ ،يومها قد جاء جميع األصدقاء 
إلى حديقة اإلستقالل؛ لتوديعي كونني سأسافر إلى 
بلٍد طلبًا للعلم وللتعرف على المكان، اما ما يميزك 
يومها انك وحدك من الزمني منذ بداية اللقاء حتى 
ذلك  أن  أعرف  كنت  ما  للوداع،   المجمع  أوصلني 
)بالنسبة لي( هو لك، ولكننا كنا في ضياع؛  الوداع 

ألن للقدر حكٌم علينا وله يجب اإلنصياع.  

سوسن ابراهيم
عندما نريد أن نتحدث عن صانع البهجة، وصاحب 

الضحكة، وذا الوجه الحسن، والقلب الحنون، فإنها 

تعجز األقالم واألنامل عن وصفه، رحم الله أرواح 

اشتقنا لرؤيتها، والجلوس والتحدث معها، رحمك 

الله أخي الغالي »أحمد« وجعل قبرك روضة من 

رياض الجنة، وأسكنك الله مع النبيين والصدقين 

والشهداء وحسن أولئك رفيقًا، وأسقاك من يد 

حبيبنا المصطفى )صلى الله عليه وسلم( ، شربة 

ال تظمأ بعدها.

طبت حيًا وميتًا ومحفورًا في قلوبنا.

والقدر  »القضاء  الموضوع  المقدمة  هذه   «

فنحزن:  البالء  علينا  ينزل   ، القدر  إنه   « والصبر 

إن  لكن  أمامنا،  مؤلم  واقع  نراه  لما  نحزن 

أن هذا  كاملة الكتشفنا  الصورة  لنا  انكشفت 

األحباب  لموت  نحزن  الله،  من  هدية  البالء 

نصبر  بل  نجزع  ال  لكن  واألقرباء،  واألصدقاء 

نقول:  قد  تعالى.  الله  قسمه  بما  ونرضى 

ال  ما  لكن  بالذات!  أنا  لما  ؟  ذلك  يحدث  لما 

نعلمه،،  أنها حكمة الخالق الذي يسير الكون 

نراه  قد  الذي  الخير  لنا  ويدبر  ويعلم  بأسره، 

نحن بنظرنا القاصر كبشر شر وبالء، إذن لنصبر 

ونحتسب لنسعد في الدنيا واآلخرة، فما الدنيا 

إال سويعات معدودة فلما نقضيها باأللم؟ بل 

يجب أن نقضيها باألمل، مهما كانت الصعاب 

قوله  ولنجعل شعارنا  واألشواك في طريقنا. 

بغير  أجرهم  الصابرون  يوفى  »إنما  تعالى 

حساب«.

ُأركز  لضحكتك  وكنت  الهاتف،  عبر  كثيرًا  تخابرنا 
فترسم  النخاع،  حتى  فيَّ  صوتها  لتصل  اإلستماع؛ 
في ذهني ذكرى أسنانك التي بدت كالقالع، وننهي 

كالمنا بالدعاء بأن يكون لنا قريبًا إجتماع.   
األوان،  آن  ألَجِلَك  أن  نبًأ  تلقيت  اليوم  ذلك  وفي 
حينها كنت أنظر الى صورة تخرجك من الثانوية التي 
فيها إبتسامتك تمأُلها اللمعان، شعرت عندها وكأن 
قلبي تضربه الٌف من السنان.......ولكني ال أقول إال 
ومع  معنا  أخي  يا  الفردوس  وأسكنك  الله  رحمك 

النبيين والصديقين والشهداء، 
وأن لكل فراٍق لقاء، وكم إفترقنا والتقينا في بهاء، 

أما فراقنا هذا لقاُءُه في الجنة بقاء.
لماذا رحلت باكرًا؟ يتردد السؤال في ذهني ليجيبني 
بتفاصيلها،  الحياة  العدم، ال تسألي ماذا بل عيشي 

بحزنها، ببؤسها.
تسكنه  فيأي مكان  يملئ قلب  الف سالم  لروحك 
اآلن، يتألم قلب العالم، رحيلك أنهى آخر أمل يصلح 

هذا العالم البائس، تمزق وترهره وفقدك.
ال دمعة تنزل ترجع الماضي، وال ذكريات تنسى، فال 

نشعر بوجع غيابك
يحن الجميع لعينيك، يموت الموت وستبقى لألبد

لن  األبد،  الى  قلوبنا  في  حيا   أحمد  يا  ستظل 
ننساك يا غالي. لن ننسى جدك ومثابرتك واصرارك 
الحياة  فينا حب  زرعت  ننسى كيف  لن  النجاح.  على 
والتعلم من أخطائنا ومن االخرين. إن الله يحب عباده 
الصالحين وإن الموت  حق علينا.. سنظل ندعو لك 

في صالتنا.. رحمك الله يا حبيي يا أبا جوهر.

»ال أجد إجابة تقنعني

فاإلجابة تصبح سؤااًل بعد حين«

أحمد محمد
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عز الدين شبانة
 ال أعرف الكلمة التي سوف تعطيك حقك في هذا 
الجزء من جسدي الذي يسمى القلب، أو المساحة 
الحب؟؟؟    هل  دماغ...  يسمى  الذي  الشيء  في 
 ... األخوة  أم  الصداقة  أم  المناسبة  الكلمة  هي 
أؤمن أنها كلها لن تفي بالغرض المطلوب، لم أكن 
أؤمن أيضًا أَن فترة أسبوعين كافية ألن تصنع مثل 
األسبوعين  هذين  التقيتك  أن  إلى  العالقة،  هذه 
األجمل في حياتي، ربما بسبب لقائي بك أو بسبب 
أنهما جمعانا في بيت الله الحرام وفي حضرة نبيه 
ولكنني أعرف أننا كنا معًا وهذا يكفي في آخر يوم 
من هذه الرحلة... ودع كل منا اآلخر فأنا ذاهب إلى 
قريتي وأنت ذاهب إلى مدينتك، ولحسن الحظ أننا 
نتشارك هذه المدينة، توالت لقاءاتنا و كثرت رسائلنا 
يوم  مجددًا  نلتقي  أن  اتفقنا  أن  إلى  أحاديثنا..  و 
السبت في جامعتك،، ولكن القدر حال دون ذلك... 
لنا شاركنا األيام األجمل  أخ  بلغني خبر وفاتك من 
في حياتي ... لم أصدق ما سمعت كذبت أذني و 
لم  تعزيتك.  رسائل  رأت  التي  عيني  كذبت  ثم  من 
أجرب هذا الشعور من قبلك... حينها فقط فهمت 
أعز األشخاص على  يعني فقدان شخص من  ماذا 
الله أن يرزقك جنة عرضها السماوات  قلبك، أسأل 
واألرض وأن يجمعنا فيها مع األنبياء والصديقين....
على  وُأسبوع  شهر  يقارب  ما  ُمضي  وبعد  أخب 
رحيلك عنا... جسدًا ال روحًا على آخر مرة رأيتك فيها 
أراك  ولكني  تراني  لم  ولألسف  وأنت  عيني  في 
وفي  وعقلي،  قلبي  في  دائمًا  وأذكرك  وأتذكرك 
مقولة  أن  أيقنت  وبسببك  وأني  وصالتي،  دعائي 
البعيد عن العين بعيد عن القلب باطلة ألنك وعلى 
أي  من  أقرب  أنك  إال  بيننا  الذي  البعد  من  الرغم 

وقت مضى لداخلي...
عندما سمعت رثاءك لوالدك، ظننت أنتي سأقلدك، 
و َأرثي أبي... لم يخطر لي ولو للحظة،  أنني وفي 
يوم من االيام، سأكتب هذه السطور،  لطالما كنت 
ضعفت  إذا  الذين  لي،،   الداعمين  األشخاص  من 
لجأت إليهم،  الذين إذا ضاقت بي الدنيا فتحوا لي 

قلوبهم...
أو  داخلي  حقك  التي ستوفيك  الكلمات  أعرف  ال 

الكلمات التي ستنصفك...
 فقد خانتني ال 28 حرفًا ألنها....لم ولن تأتي بالكلمة 

المناسبة لوصفك،،
 وربما أن بحر هذه اللغة قد جف من بعدك...

مش رح ننساك يا غالي دايما فقلوبنا قبل عقولنا 
اشتقتلك كثير و بحبك أكثر .

مصطفى وليد
مّر الكثير من الوقت ألتخذه حجة وأقول أني أشتاقك. 
خبر  سماعي  منذ  خالجني  الشعور  ذاك  أن  الحقيقة 
رحيلك. ال أدري حقًا بأي شكل خرجت مشاعري حينها. 

حزٌن على فراقك أم صدمة لم أعهدها في حياتي؟ 
في  رقيقًا  جمياًل  كنت  قلبي.  على  خفيفًا  قريبًا  ُكنت 
غدوت  حتى  ولون  طعم  بال  اآلن  أصبحت  التي  حياتي 
أرى األشياء بلونها الباهت. ففي ُبعدك ال لون يزّين لي 

األشياء. 
التي  واختياراتي  أفكاري  مع  متناقضًا  عنيدًا  كنت  كم 
حاولت أن أقنعك بها كثيرًا، ولكن دون جدوى! لكن ها 

أنا ذا اليوم أشتاُق ذاك التناقض.
طوياًل  رافقتني  كلمة  وكنت«  وكنت  »كنت  نعم. 
لست  لكنك  البائس.  الماضي  الفعل  لزوم  سردي  في 
الماضي ولم تكن يومًا. روحَك ترافقني في كل مكان. 
صورتك  بك.  أشعر  أسمعك  أراك،  أجدك،  ذهبت  أينما 
وصوُتَك..  الرحيل.  تأبى  دومًا  ذهني  في  حاضرة  تلك 
أكره ذكراه.  بتُّ  الذي  اليوم  أذني منذ ذلك  يتردد في 
التي  المميزة  الغريبة  ومالبسك  أعشقها  التي  رائحتك 
موسيقاك...  المفضلة،  أغانيك  عليها،  عّلقت  لطالما 
التفاصيل عالقة في قلبي فأنت علقة القلب  كل تلك 

والروح وماضّي وحاضري وما بعد.. 
كم أتمنى أن ترجع وتقرأ لي آخر ما كتبت.. أذكر آخر مرة 
تتخيل حجم سعادتي  أن  أسمعتني فيها ما كتبته، لك 
فِرحًا  بحرارة  لك  تصفيقي  أذكر  حينها.  بك  وفخري 
عن  يومها  أخبرتك  أنني  أعلم  نعم،  كلماتك!  بسماعي 
اآلن  أنا  نادٌم  ذلك  برغم  ولكنني  بسماعك.  سعادتي 
لكوني بخيل في التعبير عن إعجابي حق التعبير. وحقًا ال 

أدري شيء.. سوى أني أشتاقك.
أنت اآلن وحدك، ال أحد برفقتك. مجرد التفكير في هذا 
تخوران  أّن قدماي  لدرجة  يؤلمني  يؤلمني حقًا!  الكالم 
وأصبح غير قادر على حملهما. كم أتمنى اآلن أن تكون 

حياة  ال  حفرة  القبر  هذا  يكون  ال  أن  رّبك،  عنَد  سعيدًا 

فيها بل روضًة من رياض الجنة.

على  تطبطب  أن  لك،  أكتب  وأنا  تراني  أن  أتمنى  كم 

كتفي وتقول ال تقلق، أنا سعيد. لو تعلم كم من المرات 

دعوُت الله ألظفر بحلٍم فيك، أغفو على أمل رؤياك ولو 

لمرة واحدة. واحدة فقط.

ك أحمد، أشتاقك، ويؤلمني بعُدك. بتُّ بال حول وال  أحبُّ

يا صديقي على مواجهة حزني. وأدركت  قوة غير قادر 

لك  تعلم  ال  وغدًا  معي  اليوم  الحياة!  هي  تافهة  كم 

الحزن  لعين هذا  الُبعد! كم هو  لعيٌن  مستقرًا. كم هو 

الله  من  أطلبه  وحيد  شيٌء  هناك  صدري!  ينخر  الذي 

اآلن، أن يجمعني بك وأحبائي في الفردوس األعلى وأن 

يظلني وإياك في ظله يوم ال ظل إال ظّله. إن الله ال 

يبخل على عبده وال يخّيب ظنه فيه، يقيني بالله كاٍف 

تمامًا ليبث في قلبي راحًة وطمأنينة وسالم.

كانت هذه هي تجربتي األولى في الكتابة، وألن المرات 

األولى ال ُتنسى.. اخترت أن أكتب لك. لك وحدك. 

رحمك الله يا صديقي دوما.  

ميرفت محمد 
أ

.... اطيب قلب  و  االبتسامه  و  التفائل  و  االمل 
انسان طموح 

ح
حب وحنان و حنين وحماس ....شغف للحياة

م
االحساس  ومرهف  بافكاره  مختلف  و  مميز 

ومودة ...مالك 
د

دواء لكل اللي بعرفه /دند على اوتار حياتنا اجمل 
االلحان 
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مجد سنونو
قلوبنا  تداعب  زالت  ما  روحك  المتأرجحة  اللحظات  ذاكرة 

صفتك  كانت  الجميل،  صديقنا  يا  معك  المضيئة  وذكرياتنا 

المميزة أنك ملك الهدوء، كالمك القليل جعل قلوبنا تحبك 

أكثر ، لما فيها من ارتواء يضاهي خيالك الواسع وكنت أنت 

روح  بل  زي  ليس  باألحرى  للروح،  خاطف  بزي  الحضور  تحب 

يا  أتذكر  المرهقة،  عقولنا  بألعاب  والمشاركة  للعمل  محبة 

صديقي كم كنت عاشق اللتقاط الصور الجماعية، ونرى في 

عيونك الشاب ذو العيون الشرقية رحمك الله أخي

حسين وسليمان محمد
مصدر  لنا  كنت  والسند،  والصديق  األخ  قبل  اإلبن  لنا  كنت 

األمل  فينا  يبعث  فخرًا  ومازلت  كنت  حياة،  وينبوع  سعادة 

فهناك  معنا  بوجودك  علينا  تبخل  لم  األيام  ليت  والحياة، 

المزيد المزيد لنحياه معًا.....نم قرير العين حيث أنت ... فأنت 

عند الذي سيعطيك فيرضيك ويزيدك ويعوضك عن كل ما 

تمنيته يومًا... 

أخوي يا غالي يا أغلى من روحي... الله يرحم روحك الطيبة... 

أنت معنا دائمًا ال تفارقنا ثانية .. 

أحرف  عنك  تعبر  ولن  »البرنس«  وستبقى  زلت  وما  كنت 

وكلمات وكتابات ...فكم وكم كتبنا... سنبقى مقصرين بحقك.

نور واصف
تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد من الحب 

أشتاق  ال  وكيف  أنت  إال  يستحقه  ال  الذي  واالشتياق 

لك وكيف ال أمدحك وأنت من األشخاص المميزين في 

حياتي. صديق مثلك لم أرى له مثيل بصدقك معي فأنت 

األصيل وربما لو كتبت سطورًا وسطورًا لن أكتفي فأنت 

الحياه.  هو من سيبقى في قلوبنا طالما نحن على قيد 

أنت يا صديقي قطعة من قلوبنا سوف تبقى لألبد. فأنت 

هو من تجتمع به كل الصفات الجميلة والرائعة والله إننا 

على فراقك لمحزونون وإن العيون تشتاق لك. أدعو الله 

مثواك  ويجعل  الجنة  رياض  من  روضة  قبرك  يجعل  أن 

الفردوس األعلى. 

في  يوم  كل  أنت  بالي،  في  يوم  كل  انت  حبيبي  أحمد 

قلبي، أنت كل يوم بالنبض اللي بتنفسه، كل يوم بتعرف 

ليش ؟

 ألنك أنت الحب...

 ألنك أنت الشخص اللي بتستحق االحترام..

 ألنك انت كنت نور عيوننا وراح تبقى نور عيوننا..

 ألنك أنت غالي على قلوبنا ما راح ننساك ألنك الشخص 

الوحيد اللي كنت تعمل شغالت ما حد كان فينا يعملها، 

أو يذكرنا فيها إال أنت..

 أنت اللي كنت دائمًا تخطط..

 أنت اللي كنت تنصحنا، وهأل مين بدو ينصحنا؟

يا أحمد مين بدو يدلنا على الطريق الصح، مين؟!! 

أرجع يا أحمد عشان تنور حياتنا من جديد وتحط األمل من 

جديد، ممكن أكون ذكرت كالمًا مقاربًا لما أشعر به وأنت 

حقًا من األشخاص الذين تعجز الكتابة عن وصفهم. ومن 

لألبد.  لألبد  بالقلب  الخاصة  المكانة  أصحاب  األشخاص 

وهناك أشخاص في حياتنا نحبهم وعشنا معهم ربما عمر 

أوقات  في  األوقات  كل  في  لهم  وكنا  لنا  كانوا  طويل 

الفرح وأوقات البكاء. وإن نظرنا هنا وجدناهم وإن نظرنا 

هناك لمحناهم. وعندما كانوا معنا ربما لم نشعر بقيمة 

وجودهم في حياتنا، ألننا أعتدنا على هذا الوجود ولكن 

نتتبع  وأصبحنا  معهم  منا  جزءًا  فقدنا  فقدناهم  عندما 

أثارهم في حياتنا ونستنشق عطرهم في مالبسهم التي 

تركوها، ونبحث عنهم في أوراقهم التي كتبوها...

نحبهم،  كّنا  كم  اعالمهم  دون  مضت  أيام  على  نأسف   

وكم كان وجودهم في حياتنا يسعدنا، دون أن نشعر اآلن 

عندما ننظر هنا وهناك ال نجدهم ألنهم رحلوا عنا وسكتت 

وأصبح  دارهم،  القبور  أصبحت  مسامعنا،  عن  أصواتهم 

المكان الوحيد الذي يمكن أن نلتقي بهم هو الحلم. لنتعلم 

ونخبرهم  قدرهم  ونعطيهم  معنا  من  على  نحافظ  كيف 

كم نحبهم وأنهم أصحاب مكانة هامة في حياتنا

مأمون هندي
الحياة  على  المتفتحة  والوردة  اليانعة  الزهرة  تلك  هو 

والتي لم ترحمها سيوف القدر، فأصبحت من زهرة يانعة 

الى زهرة ذابلة. لكن الله وعد الصالحين بالجزاء بالجنة، 

الذين  الصالحين  من  تكون  أن  أحمد  يا  لك  الله  فأدعو 

وعدهم  الله بحسن الجزاء. 

لم تكن الفترة التي عرفتك فيها كافية ألعرف كل شىء 

عنك ولكن بالرغم من ذلك، فإن تلك الفترة، أظهرت لي 

من هو أحمد ... أحمد ذلك الشاب الذي يمتأل بالنشاط 

والحيوية ..ذاك الشاب  الذي يملك من العزيمة واإلصرار 

ما يكفي لعيش الحياة التي يريديها.

من  داخلي  في  بما  وتشعر  اآلن  تسمعني  انك  أعلم   

مشاعر. لو عرفتها أنت، عرفت كم اشتاق اليك اآلن.

كان اليوم األول الذي رأيتك فيه، كان في أعظم رحلة 

لكنني  أكلمك  لم  العمرة،  فريضة  ألداء  رحلة  وهي  اال 

كنت أشعر بأنك انسان تختلف عن االخرين وحتى عني، 

جدًا  فرحًا  وكنت  عليك  وتعرفت  اللحظة  جاءت  حتى 

نجحت في  أنك  عرفت  عندما  فرحأ  وزادني  بمعرفتك، 

وهنئتني  بي  أهنئك..اتصلت  أن  وقبل  العامة.  الثانوية 

أنك  عرفت  عندما  الكبرى  الفرحة  عادت  ثم  بنجاحي، 

التحقت بنفس الجامعة التي التحقت بها. ولكن، الحمد 

الله على كل شىء، لم تمهلك الحياة الكثير لتعيش حياة 

الجامعة.

اختارهم  ممن  تكون  أن  الله  فأدعو  اليه،  الله  اختارك   

بحسن الخاتمة. وأعلم أنه لطالما اتنفس، سأبقى أدعو 

الله أن يجمعني وأياك  بأمره وأدعو  الله  يأمر  لك حتى 

في الجنة.

»لو أني امسي قطرة ماء، أعيش 
في اي مكان، وان تبخرت سأعود 

من جديد، كما ذكرياتي، اآلن.«

أحمد محمد



قراء وأصدقاء يراعات األعزاء،
نعتذر لتأخر صدور العدد بسبب حالة اإلرباك والحزن التي ألّمت 

بفريق يرعات بعد وفاة صديقنا أحمد محمد.
يسعدنا تواصلكم وإيانا، وكذلك انضمامكم إلى فريق النخيل

في كافة محافظات الوطن مع مؤسسة تامر
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ميرا سمارة
خليل  لمركز  واتجهنا  السراب،  خط  على  سرنا  قلقنا.  كلماتنا،  اجتماعاتنا،  نفسنا،  نحن  كنا  ذلك،  سيكون  بأنه  ينبؤ  شيء  كل  رماديا،  يوما  كان 

السكاكيني، جلسنا تحت شجرة التين، في الحديقة، كان الجو لطيفا، يضربنا بعض الريح، يؤرق ما في داخلنا من هواجس، بدأنا اجتماعنا التقليدي 

)لفة االسبوع(، لطالما كانت الجزء المفضل لديه. »انا سعيد« كررها كثيرا في اسبوعه، ال اعلم ان كان اختيار تخصصه المناسب هو الذي جعله 

يكرر هذا الكم من » أنا سعيد«اعطيناه الوقت والمكان. ليسمعنا ترتيل كلماته، اعطيناه الوقت لتساؤالته وإلجاباته، له وللمجاز ولمشاعره، 

اعطيناه كل المساحة ال ليطويها او يقرفصها. ذهب وتركنا عالقون هناك، عند نجماته، وعاداته، وترتيل كلماته، ذهب واخذ معه كل تلك االجزاء 

منا. ذهب وترك تلك المساحات الفارغة فينا لنصبح هّشين. كان أثر الياسمين على الطريق، هبة النجوم الليلكية، صوت الصباح، واغنيات المجاز، 

كان قطرة الماء موجودا في كل مكان كما قال في نصه االخير في ذلك االجتماع:

»سريعا يخفق قلبي، ينبض

ثم يسيل في المكان

اخلع لحيتي كما لهجتي المزيفة.

استدير حول نفسي.

ادخل منزلي أو اخرج منه، ال أدري.

مدني انا. اقرفص مشاعري

كما جسدي على التخت ايضا،

لربما مشاعري تأخذ حيز أكبر،

تهرب مع الدموع،

تختار مكانا اوسع،

والمجاز يختار مكانا اضيق

للتنفس

او لنسيان. 

انا كنت اكتب.

كم اتمنى الهروب من اهلي،

واصدقائي،

كذباتي التي تم تعد بيضاء،

وروحي أو ما تبقى منها.

أنا اكترث. 

لو ان العائق يجتاز القلب طوعا،

لو ان العائق ما كان عائقا.

لو أني امسي قطرة ماء،

أعيش في اي مكان،

وان تبخرت سأعود من جديد،

كما ذكرياتي، اآلن.

عديم اللون والشخصية،

عديم المكان والتفكير،

عديم كإسمي اآلن...«

»كنُت وصية الشيخ  وأصبحُت
كلمة عابرة في وسط الطريق«

أحمد محمد


