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مجلة أدبية تصدر كل شهرين  بإشراف مؤسسة تامر

كلمتنا تقرأون في هذا العدد

2مات فينا شيء جميل

3رماد

حلق في السماء
ُ
4أمي ت

5بطاقة صفراء

6تجربة المخيم

نكتب ذاتنا حين نكتب. ونكتب قلقنا.

 أناملنا.
ُ

والخوف الذي يشل

نكتب أحالمنا والذكريات.

نكتب حقيقتنا.
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بعدسة: فراس أبو هيبة

أن تكون كاتبًا هو أن يكون لديك واجب منزلي في كل ليلة لبقية حياتك. -لورانس كاسدان-

مات فينا شيء جميل
صابرين بشارات
17 عامًا/ طمون

مات فينا شيء جميل

مات الرقي، والحضارة، والكارثة الكبرى موت 

الضمير

وتبقى األجساد حية تنعت موت القلوب 

 الصافية

رحل ياسر وغادرنا جمال وابتعد صدام

لن يبقى سوى صدى أصواتهم

تعلو على المعابر والنفط  واإلنتفاضة 

والجبهات والمطارات

أين هم اآلن؟

 هل مات حلمنا بين السطور

أم في أكباد الروايات على الرفوف

هل أصبح الغدر هوايتنا؟

ينزف الدم العربي على مصاطب بالدهم

وهناك بالد يستحق أن ينزف الدم من أجلها

نعم هي تنادي تصرخ 

وهم على الطاوالت مع من استباح دمائنا

أعتذر يا فلسطين ألني خلقت بين أمة

خائنة تعشق الموت وهي ذليلة

 إليِك
ٌ

أغنية
نور الدين العايدي

18 عامًا/ المغازي

ُد
َ
ول

ُ
أ

وفيِّ بغابات الحلِم  من شغِف المطر الصُّ

 ومن سفر األنفاس الملتاعة
ْ
في الصحراء اإلسمنتية

 النابض من همسِك
ُ

وأنا واألمل

والشهداُء وأحالم مدينتنا

سنطير بنعش الموِت

وباسم الحب سنبدأ يا بشرى للموِت جنازتُه

ولُد
ُ
أ

ِة من خبز الخطوات المرَّ

 الزبِد األولى
َ
أعلن مملكة

عاصمة العشاق الشهداء

 قلبي
ُ

 يصهل

 يحرس ذاكرة األصداِف

ُيعْسِعُس في الطرقات الرطبة

 الرغبة
َ

 َيسرُج لليل خيول

وأنا انتظرك

***

وغُر آالُم المشتاقيَن
ُ
 ت

 البحٍر
َ

 صهيل

 فيرفع كفيه نوارَس

ِث اآلخِر من ليلتنا
ْ
في الثل

يا ربي يكوينا جمُر اللوعة

ينكسر الموُج

وتمتهُن الصمَت نوارُس شاطئنا

 يهزُج وقع الخطِو الناعم
 من قدميِك بآياِت الحبِّ

 الرمل،
ُ

وينتفض

 الليل
ُ
ويغتبط

على عرش الصدف المتوضئ

 من شهد اللقيا

ْعرِك
َ

تتلو الريُح قصائد من ش

ات  يهمُس صوتِك بالجنَّ

 ترخين ظفيرتك الحبلى باألنهار

على أوتار فؤادي، في عينيك النور

رَجِة باب الجنِة
ُ
 المتسلل من ف

بين ضلوعِك يا بشرى

يعتقني طاووس المنفى

 من أغوار مسام الفرحة
ً
ولُد ثانية

ُ
 أ

 يصغر غول البعِد

وتزهر في صدري أحالُم حديقتنا

***

-انتظري!

 -ماذا؟

ْبلِة أغنيتين!
ُ
-سأصلي قبل الق

 روحي
َ
 كوني ِقْبلة

 فأنا من خلفي األمواج،

 وطابوُر نوارَس،

 والبدر المستلقي فوق جبين العتمة

 سنصلي نحوك

ْرفة لقيانا
ُ

 وعلى ش

 مًعا أشجار الليل الغجرّي
ُّ
سنهز

لتّساقط نجمات

كي تعتنق الطرقاُت النور

ة خمٍر وخشوَع صالة!
َّ
ِك لذ وأحبُّ

ُح قلبي من قمح دموع الشوق
َ
ل
ْ
أف

ِت
َّ

فأعدي الغال

 لجمِع سنابل شوقي

 ورٍد
َ
ْنزة

َ
وخذيني ك

 نبضك
َ
ستؤطر لوحة

ألغني بمداد البحر جنون العشق

ولن ينفد بحر العشق!

الفجر.  نور  مّر بسراديب ذاكرتي مع عبق  عابر  طيف 

بعة 
ْ

مش وردّي��ة  بتالت  من  تساقطت  ندّية  بلورات 

ذاكرتي  صناديق  على  فرست  واألث��ي��ر،  بالحمرة 

الساكنة. اختالسات ضوء انبثقت مْن خيوط شمس، 

تتسلل إلى مخيلتي وتالمس نقاط إحساسي. تتناثر 

من حولي همسات األثير ممزوجة بالشروق، فتداعب 

وتتبعثر  جبيني.  على  المنسدلة  شعري  خصالت 

أوراق الخريف بسكون عجيب.

التي  األثير  موجات  باستنشاق  روح��ي  انتفضْت 

الورود  بتالت  المست  بعدما  الّندى  بلورات  داعبتها 

ثم المست شغاف روحي؛ فارتعشْت ذاكرتي الزاخرة، 

فيها  تتزاحم  ذاكرتي  صناديق  جلبة  على  وصحوت 

كريات سعيدها وحزينها، جلبة طغْت على سكينة 
ّ
الذ

أواخر الليل فكسرت حاجز الّصمت واخترقت سكون 

ذاكرتي،  أبواب  على  كريات 
ّ
الذ فتصارعت  الطبيعة؛ 

قدْت ذاكرتي نيرانًا، واْستحالت مخيلتي جمرة من 
ّ
فات

ذكرى.
ّ
آالم ال

ن 
ّ
الّسكينة حيث تخز ألقيها في  أْن  ت 

ْ
ت وحاول

ْ
حاول

كريات في نواقيس الّنسيان؛ لتبقى كامنة لألبد ال 
ّ
الذ

جر.
ّ

يوقظها هزيم الّرعد، وال حفيف أغصان الش

أفعل  عساي  ما  تجرعت.  ويأسًا  حاولت  عبثًا  لكْن 

تواجهني؟  القهر  وصفعات  تزاحمني؟  كريات 
ّ
والذ

ونزعات الحنين تؤلمني ؟

ت��ح��رق خاليا  وب����دأْت  واْن��ت��ع��ش��ْت،  ه��ي صحت  ه��ا 

تارة  سعني 
ْ
فتل فؤادي،  حجرات  وتْستوطن  أْعصابي، 

صمت  رياحها،  بهوجاء  تارة  وتجّمدني  نيرانها،  بكّي 

التي  الذكريات   
ّ

لعل بشدة،  أْجفاني  ت 
ْ

مض
ْ
وأغ قلياًل 

التي  كرى 
ّ
الذ فعذابات  مراقدها،  إلى  تعود  تهاجمني 

وعْصف  الّرحيل،  عذابات  مْن  ألما  أشد  هي  تحاصرني 

تْبقى  ألنها  الحبيب؛  وداع  مْن  وجعا  أكثر  كريات 
ّ
الذ

تراودنا وتراودنا عازفة عن الّسكون، عازفة عن الّصمت، 

مْستعدة للعصف والهجوم.

شغف  خدش  عْن  تكف  ال  لم  تالحقنا؟  كريات 
ّ
الذ لم 

قلوبنا؟ لم تبقى مصرة على إبقاء نار الحنين مشتعلة و 

وق مزْمهرة؟
ّ

رياح الش

جع القلب بالحسرات، والّروح 
ْ
 هكذا دومًا إلى أْن تف

ّ
تظل

فه 
ّ
بالندب، والمخيلة باليأس، فتترك الجسد حطامًا خل

زلزال الشوق، ورمادًا أْحرقته نيران الحنين.

وغياب  العزيز؟  ووداع  الحبيب؟  هجر  يكفينا  أال 

الصديق؟ وآالم الوحدة التي تعادينا؟ أتزيدنا على هذا 

كرى وسّياالت الشوق، وعوالم الحنين؟
ّ
بمواجع الذ

إلى متى ستبقى الذكريات خزائن األلم، ومستودعات 

الحسرات، كلما قست علينا الدنيا تهاجمنا؟

ع الحنين، كْن خفيف ظل، فإن بروحي من 
ْ
أْرجوك يا وق

المواجع ما هو كاف لجعل قلبي موقدا دائم االشتعال، 

انبساط.  ما يجعله مقبوضا دون  الحسرة  مْن  وبفؤادي 

ع الحنين.
ْ
 وق

ّ
كْن خفيف ظل

حنين
ْ
ع ال

ْ
وق

رهف عبدالله
16عاما/ نابلس

بعدسة: لمى عمرو
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الكاتب هو شخص تكون الكتابة بالنسبة له أصعب مما هي بالنسبة لآلخرين. -توماس مان-

يوم موت شهيدنا
نيلى بشارات
14 عامًا / طمون

تفجرت األنغام في الطرقات 
واعتلى الناس الشرفات

ومن كل حي تخرج الجنازات 
والكل يهتف لقد مات، لقد مات 
وتزينت أغصان الزيتون بالرايات 

لكن صوتنا قد انبعث: شهيدنا ما مات
ما مات 

وتحولت في التابوت النظرات 
وإذا بشهيدنا حي في جنات خالدات 

يهتف يا شعب هيا، يا شعب لنبدد الظلمات 
ياسر  القائد  لألخ  منقوشة  قبره صورة  على  ورأينا 

عرفات 
لألخ القائد ياسر عرفات 

رماد
ر منى المصدَّ
 19 عامًا/ غزة

 

 التحمُت برحم األرض 

 لكنَّ الحياة ولدتني قسًرا

 تشبثتُت بعمود السماء 

 فوجدُت البرق يصرخ 

 ال يعلم إن كان يناجي نفسه، 

 أم يرثي روحه في قلب الرماد؟ 

فسكرة العجز تالحق سيوفًا من ورق

  في واقع دموّي.

 وفي ظل عار للموت 

 أشالء قلب على ناصية الطريق 

 وقدم معلقة على واجهة بيت تقطر دماءًا 

ن الحداد فوق شبه جسد للضحية 
َ
 ُيْعل

 وعلى جناح أغنية الموت

أشالء طفل

 تأبى إعالن موته 

 وتعانق ابتسامته الهشة الممزقة 

وروُحه تقول: أريد االلتحام معك أيها 

الهواء، أتقبل أن تأخذني معك ألرى 

 وطني من السماء كيف يبدو؟

هل يمكنك؟ أم أنا تهديد آخر لحياتك؟

دقات الساعة
عال بشارات
16 عامًا /طمون 

سأصنع من ساعتي موعدًا مع ذاتي

وسأجلس على ذلك المقعد

مع نسمة باردة وروح بريئة، على وتر نغمة

اآلن حروفي أصبحت عتيقة، وحبري أصبح دمعًا

فأنثر سكوني مع قطرات دمع أنينة

وأرجع الى ذكريات بليدة

لرؤية أناس ُهدموا في قلوبنا

 أشبه بشيء اليشبه أي شئ
ً
وتركوا بصمة

وال أعرف من وقع في حفرة الذل أنا أم هم؟

خربشات، تصنعها  حروفي المتعجرفة

عن  ولتتنازل  وترحل،  فلتهجرنا  الكبرياء  سيد  أنا 

مكانك في قلوب الناس العطشة!

ليروا بالحب تلك القلوب اليائسة مطرًا وغيثًا

ماذا لو لم يرحل؟ ماذا لو بقيت القلوب تأّن من جرح 

الشوك األليم؟

فأتذكر أني ال زلت أكتب، وأن دقات الساعة  يمكنها 

أن تأخذنا إلى عالم حيث نسج الكلمات فيه أسهل!

متعٌب أنا
صالح شتات
15 عامًا/غزة

متعٌب أنا  

كتعب البرق في وصوله لألرض، 

وحتى ال أزيَد من تعب البرق، أنسحب

كانسحاب الشمس من السماء الُموَصدة 

****

غشاُء القلب الرقيق، المحاط بالغيب الكئيب 

الغيُم اآلن يتالشى

 
ّ

 السوداُء تناثَرْت، أصبح الغشاء نقّيًا، أصبْحُت أخف
ُ
الهالة

 من بحر السعادة، 
َ

أصبْحُت الكائَن المخلوق

المتغنيَّ بناي الورد!

***

 وردًا في الطرقات خلفي 
ُ
الناُي ُيراقُصني، ويسقط

ط
ُ
 دورٍة وأسق

َ
ني، يرفُعني، أدوُر نصف

ُ
الناي ُيحمل

 ذاكرتي المهترئ، 
ُ
 شٍئ، شريط

ّ
 مجردًا، عارّيًا من كل

ُ
أسقط

 عني غشاء الحب، 
ُ
سقط

ُ
أ

 السوداُء،  
ُ
وعادْت تلك الهالة

***

ُيعيُد الناُي نفَس المقطوعة، 

رقصَتَك  أكمل  بعد،  تكتمل  لم   
ُ
فالدورة  

ْ
انهض لي:  يقول 

األولى

رود
ُ

ش
عال عاشور
17عامًا/ غزة 

 على كفن الحياة
 األرض رماد الحجارة

ّ
 تتلق

 تنثر الرياح ذكريات قلم تهجر من بالده
 هكذا النهاية، تنتهي بال بداية

 نحو السراب
 كهبو الريح يقولون،كهبو الريح نمضي

 قولي لها
 يا عيوني، أسدلي جفونك 

 ويا دماغي، اربت برفق على األعصاب كي تنام 
 ويا جسدي، ألق بنفسك مع الرياح

قل لها: ما زلنا أحياء.

بريشة: مريم الدهشان

بعدسة: دعاء السموني
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بعدسة: هال عبدالدايم

 الكتابة هي النضال ضد الصمت. -كارلوس فيونتيس-

أمي تحلق في السماء
جيهان خالد ابو العون
15 عامًا/ غزة

 ربما يكون السد المانع أو 
ً

ربما علمتنى الحياة أن أرى في كل شٍئ مرٍّ حالوة، حتى ولو لم تظهر عليه، فالمرض مثال

الجدار العازل بينك وبين ما تحب، ربما يصبح البزة الواقية التى تقيك من الفشل وتكوَن الطبيَب المعالج، ربما لم 

أكتب من قبل عن طاعون القرن الواحد والعشرين أال وهو قسوة القلوب أو ربما مع برودة المنخفضات تناقص جهد 

عضلة الحنان في القلب، أما عندما ُيكسر قلبى الزجاجى الصغير ال ألجأ إلى إنسان ال يفهمنى، لكن الجأ الى مخيلتى 

هي المصنع الذى ينتج شخصيات خلوقة طيبة، ربما يكون ذلك المصنع الذى أحيا فيه أسمى لحظات حياتى، أميل 

إلى العزلة القاتلة التى تكون حتى عندما أكون بين الناس، أكون بعيدة عنهم، أهرب من بعض النفوس المجردة 

 أكون مع صديقتي الخيالية التي تسكن قلبي مع أنها بعيدة عني، وحدها تتقبل كل 
ً
من المشاعر اإلنسانية، عادة

تناقضاتي ومهاراتي، نكون معًا فراشتين تالحقان قوس قزح أتمنى أن أرى شخصيتى الخيالية تتمثل في الواقع! 

****
كم من سليم على هاوية الفشل حلمه تهشم، منعوني ببساطة أن أحلم، جففت بحار اليأس، وقررت أن أرفع أجنحة 

الحياة وأطير، قلبي أبيض كالغيمة التي نركبها أنا وصديقتي الخيالية، أحالمي فقاقيع تطفو على سطح بحيرة 

المستقبل، ستحقق لي في كل األحيان، وعلى جسر من نور المجد سأسير وأصل لغايتى وعندها سأشعر باألمان، 

إن كنت معاقة فإنني أحمل في خلدى الربيع، أحمل أسمى آيات القران وعلى مصاعب العمر تغلبت ألن الله بين 

لي صور البيان، على هذا الكرسى ظنوا أنني سجينة، لكننى من خاليا الحلم سيتم االنشطار ولن أقف عند الحائط 

األسود أو أرتطم به، بل سأكون صانعة القرار ألجل سعادتى، أحملها على رياح النسيم لتعلم كل الدار، وفى كل 

م الله بذور اليأس على قلبي الغض ولم  يوم أقرع أجراس األمل وعلى نهجى سيكون االستمرار، وألنني أحلم حرَّ

أخضع لظروف الحياة ولهذا الكرسي، وألنه زرع في قلبي جنان األمل أكمل دربي رغم أطرافَي الضعي. كنت األصل 

في أطفالي، نبتوا فيَّ كما كان األصل في الشجرة اللحاء، مزجت مع حبي لخالقي حفظي لكتابه الكريم، لذلك سيظل 

أطفالى يفتخرون ويقولون: “أمى تحلق في السماء.«

فراق من الذاكرة
منار دلني

19 عامًا/ سلفيت
قل للفراق كيف ُنرثيِه؟

فعند الِبعد لم نجد كالم نرثي به
.........

أال يا مفارق القلِب
كيف أحيا بدونك؟ وكيف أبتسم لغيرك وأنت الحبيب األوِل؟

........
قل للعمر قد ضاع بدونك 

فبوجودك عرفت لحظات العمر الجميلة
وببعدك لم يعد لي مطلُب

........ 
ٌ
معك كل الزالت حلوة

وبهجرك لم يعد للحياة نكهتي 
......

بال إن السعادة كانت بقربك 
وبفراقك كيف أسعُد؟

.......
إني بوصلك لي لمغرُم

والقلب فيك لتائٌه معجُب 
......

يوم الفراق، يوم الفراق
إنه ليوم حزين ما أصعبُه 

قطعت وصالك وأمددتني بهجرَك
فلم يعد أمامي سوى أن أرثَك

بالكالم الجميل المعطِر
.......

 أال إنك الُمحب الودود أقولها 
 يوم الفراق

 علّي وأوجع القلب وفؤادُه
ّ
عز

بريشة: فؤاد اليماني

 تجربتي في يراعات

فريق  دخ��وِل   
َ

قبل أن��ا،  أب��دأ،  أين  من  حسنًا 

 ومتوترة جدًا. 
ً
 خجولة

ً
يراعات، كنُت شخصية

ة خجلي وتوتري،لم  قون، ومن ِشدَّ قد ال تصدِّ

ْن أستطيُع النظَر إلى عينْي شخٍص غريب، 
ُ
أك

 زرقاُء 
ٌ
ألكثَر من خمِس ثواٍن، وكان لديَّ قبعة

خصوصًا  ذهبُت،  أينما  معي  أحِضُرها   
ٌ
كبيرة

 أن يواجهني شخٌص ما، 
َ
إلى يراعات، خشية

بالتوتر،  َصاب 
ُ
فأ  

ً
مباشرة عينيَّ  الى  فينظُر 

 وجهي 
َ

 تغطي نصف
ُ
أجل فقد كانت القّبعة

العلوي، كان ذلك في الشهر األول فقط، أما 

 بنظارة، نظارة لكي 
َ
عة ُت القبَّ

ْ
اآلن فقد استبدل

، بال توتر بالطبع!
ً
 النظر ُمباشرة

َ
أستقبل

أجل، فلْم يُعْد لدّي أيُّ توتٍر بعَد أن أجبَرني 

في  األخ��رى  تلَو   
ً
م��رة الحديِث  على   

ُ
الفريق

لقد  بالفريق،  الخاصة  النقاشاِت  دائ���رِة 

اللعين. التوتر  إزال��ِة  في   
ُ

الفضل لها   كان 

ال��وب��اء  ���ن أت��ص��ور أنَّ ع���الَج ذل���ِك 
ُ
ل��م أك

شكرًا  اآلخ��ري��ن،  م��ع  “ال��ب��رم”  ف��ي  يكمُن 

 ي���راع���ات ع��ل��ى ق��ت��ِل��ك ل���ذل���ك ال���وب���اء!

ال  األم��س��ي��ات،  ف��ي  أش���ارك  اآلن  أن��ا  حسنًا، 

يراعات. شكرًا  التوتر،  من   
ً
واحدة  

ً
ذرة  أملك 

أنا، قبل دخول فريق يراعات، لم أكن أناقش 

أو   ،
ً
غوية

ُ
ل  

ً
حصيلة أملك  أك��ن  ول��م  أح��دًا، 

للدخول  تؤهلني  التي  المعلومات   
َ

بعض

في ناقشات. وإن دخلت في بعضها صدفة 

إلنهاء  ه 
ُ
يقول ما  على  موافقًا  رأسي   

ُّ
سأهز

النقاش، رغم أني لم أفهم شيئًا، وطبعًا تلك 

الصدفة  بمحِض  حدثْت  التي  المناقشات 

كانْت فقط مع أفراد أسرتي، فأنا ال أستطيع 

بالتوتر! يصيبني  فهذا  الغرباء،   مناقشة 

للفريق  انضامي  على  شهرين  م��رور  وبعد 

وأسجل  أسمع  كنُت  معرفة،  أمتلك  أصبحُت 

ذلك  عن  ا 
ً
بحث وأج��ري  الفريق  أعضاء  كالم 

الكالم،  أجيد  أصبحُت  لقد  اإلنترنت،  على 

الكالم، ولم أكن قادرًا على  لم أكن أستطيع 

مرور  بعد  تخبرني  جدتي  هي  وها  التعبير، 

ما يقارب نصف سنة على انضمامي للفريق 

وال؟( تحكي  بتعرف  صاير  متى  من   )أن��ت 

ابَنها  علمْت  التي  الثانية  األم  هي  يراعات 

 يتحدث!
َ

كيف

باسل أبو حويلة
 16 عامًا/ غزة
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 الكتابة انفتاح جرح ما. -كافكا-

لعنة
جمال عاشور

19عامًا/ الواليات المتحدة األميركية

أصبَح النوُم عدّوًا جديدًا هذه األيام، لم أُعْد أذكر إْن كان هذا اليوُم 

الرابع أم الخامس على خصامنا. األيام تنسُج نفَسها من جديد، تعوُد 

ُدها بشدٍة حتى أنَّ الصودا الكاوية لم 
ُ
عق

َ
ِد المتناثرِة معًا، ت

َ
لربِط الُعق

ها. يتالشى معناَك بصوٍت خارٍق على ُبعِد كيلومتراٍت 
َّ
تستطع فك

غبار  عدِّ  من  نفسك  ْبِعُد 
ُ
ت حاسوبًا  يجعلَك  شعوٌر  يفترُسَك  منك، 

فطٍر متناٍثر فوق المدينة، تلعن النافذة، توبخها، لماذا لم تخدعك؟

 الوقود الحارق 
َ
ُرَك بجماِل مشهدها، تشتمُّ رائحة

ِّ
ُب عينيك، تذك

ِّ
تكذ

تتظاهُر  الزرقاء،  بنجوِمها  السماُء  تخدعَك  نائم،  أنت  بينما  أحيانًا 

لونها  إلى   
ُ

ل تتحوُّ ثم  األخرى،   كما 
ٌ
محايدة ها  أنَّ على  منهم   

ٌ
واحدة

 بلونه البرتقالّي 
َ
األحمر المتقطع، لتعيَد غباَر الفطر، ولكْن هذه المرة

ِثَر من أكوام الجحيم.
ْ
يل، لُيك

ّ
مخترقًا جحيم َالل

 
ً
 حبِة فطٍر، سواء أكانْت رمادية

ِّ
عِقُد نفَسها أكثر فأكثر، بكل

ُ
األيام هنا ت

َك، 
ُ
 الذاكرِة بمشاهد، كاألشباح تالحق

ُ
عوُد شعوذة

َ
أم بلوِنها البرتقالّي، ت

ها بأن تتذكرنا. 
ُ
رهقْت ذاكرت

َ
ْت ِمن ذاكرِتنا، أ

َّ
ى األشباح مل حتَّ

تواريخ ملعونة:

ِة   )1948,1967,1982,2000,2004,2008,2012,2014( كم ِمن حبَّ

ْم 
َ
ك باألرض؟  َي كصفٍر  ُسوِّ منزٍل  ِمن  كم  وهناك؟  تناثرْت هنا  فطٍر 

َمن فيها  أٍم بكت على  ِمن  بتراب؟ كم  ا  ِمنَّ لحٍم تبعثرْت  ِمن قطعِة 

ه أشالًء؟ كم 
َ
َع صديق  حٍب أو ودَّ

َ
ة  قصَّ

ْ
ولها؟ كم ِمن مراهق لم يعش

ِمن مرة سننجو من َنْسِب أنفسنا بين أضلع هؤالء؟ الغريُب بالفطِر، 

ِدَمت لزيارة مكانك، 
َ
 منهم بأنها ق

ٌ
رغم حاسوبك الذهني، تخبرَك حبة

َك بما فيه. لقد ُجعَت، من جشاعة الموقف، تصدُمَك 
َ
هيا اترك منزل

حيًا. فتموُت  بجمالها  تصدُمَك  ذكرياِتك،  ناَر   
ُ

فُتشِعل ك، 
ُ
 ذاكرت

ر بناِر ذكرياته، ونام معها وفات األوان، هناك َمن 
َّ
هناَك َمْن تبخ

تذوق طعَم الفطر أو تبخر مع كثباتها، رأسًا أو طرف.هناك جحيٌم 

األبواب،  سُتطرق  أو  نلمسه،  نشتمه،  نراه،  فينا،  ما   
ِّ

بكل نعيشه 

ونحن نختلس غفوة.

ِتُك بجحيمنا، ونعود إلى نوِمنا المريح، 
ْ
سيأتي يوٌم ُيف

 ،
َ
ا أوتاَره الغليظة

َّ
 الحياة، فنلغي ِمن

ُ
وتعود فينا نغمات

نا فلسطينيون وأننا لن 
َّ
َرنا بكلمات درويش: بأن

ِّ
ذك

ُ
لت

 من أمالنا.
َ

ولم نشف

أسرار الحياة بنكهة إبداعية
غادة جمهور
20 عامًا/ رام الله

)1
عندما يصمت وينام، أو باألحرى يدفن ويمنع تذكره، سيقف قلبك 

هنيهة ويشعر بانحباس أفالطوني مليء بإرادة الرفض المتموقعة 

بجانب آهات الحياة، وفي وطن نحاسب فيه على استنشاق الهواء، 

برقي  أم  وج��رح؟  بطعن  هل  كيف،  السؤال  ولكن  أيامنا  ستسير 

وذكرى؟ أم بدرس في مشاعرنا؟ أهو البؤس معضلة الحياة أم سنة 

الحياة معضلة الكون؟ تكويناتها تعاتبنا، نجابه الهمجية ببنفسج 

حكايتنا، ونرتل أهزوجة ولنا السماء إن أردنا. أو نصمت بما ال يستنكر 

معاتبتنا، أو نرفع رؤوسنا ألنه لم يكن خيارنا.

)2
حين  على  وتأتي  وتغادرنا  أكواننا  تمأل  نفتقدها،  سنبقى  مواسم 

غفلة؛ تلقي نفسها كلها فينا وتذهب إلى حين أخر، فلنا أفق في 

ويجدينا  يؤنبنا  حزن  ثغرينا،  بين  ويكتب  ويستلقي  يطير  الحياة 

أسئلة من األساس تكن بسن الضباب، فتهطل بغزارة تمامًا كثورة 

مشاعرنا.

)3
يشبه  واقعها  زال  وما  األعين  بلى 

ُ
ت روافعها،  تزور  ال  ُسنن  ولأليام 

األنين، وأكثر مبتغى لها هي بسمة من عمٍق جافاها. ليل سيفتخر 

سسدد ِمن نوافذها أّيامًا ستأتي وتحقق 
ُ
بها ويالصقها، منه وله أ

مبتغاها، سُيحقق بإذن من خلق النفس وسّواها.

 بطاقة صفراء
غدير الشرفا
17 عامًا/غزة

مستاًء يجلس أمام ساعة الحائط، يحرك كرسيه الخشبي، تزداد دقات 

 اتصااًل واحدًا ينقذه. دقائق قليلة تفصله 
َّ

الساعة، يمسك هاتفه عل

عن عمره الجديد.

غير  صرخة  يطلق  عشر،  الثانية  الساعة  على  الوقت  عقرب   يقف 

معتادة!

يحكم  العشرين،  سماء  في  ويحلق  عامًا  عشر  تسعة  ينهي  اليوم 

يده على هاتفه، يزيد من تحريك الكرسي، يناجي نفسه: ستتصل 

ستكون أول من يتمنى لي السعادة.

تصفعه ذكرى رمادية باردة “ أنهما افترقا وبقّي وحيدًا “

 تمطر عينه بخفة، يصمت.

 يخرج هاتفه تنهيدة ، يصرخ عاليًا:

-  عرفُت أّنِك ...

-  اصمْت 

-  لكْن ِلَم؟

-  اسمعني فقط.

-  حسنًا كنُت...

عليها   
ً
بطاقة وجدُت  القديم،  مكتبي  درج  ب 

ِّ
كنُتأرت اليوم  -  ُهس، 

قلوب، ابتسامة، اسمك باألحمر وتاريخ ميالدك، انتظرت الثانية عشر 

ألخبرك أني سأرحل،سأغير رقم هاتفي، أو تصفيفة شعري ولونه ربما! 

سأكون وحدي، وظلي يرافقني.

- أال تتذكرين عندما قلت لي أني ظلك؟

- آه كالم الثلث األخير من الليل كان كذبًا.

 اليوم وأنت تبدأ عمرًا جديدًا، أِرْح قلبك مني، كأني كنت نقطة زرقاء 

في دربك، اقطع وريَد قلبك، وقل كانت حلمًا غريبًا ومضى. 

ما  على  خبرةكافية  فلديك  التمثيل،  ربما  أو  مثاًل،  الموسيقى  ادرس 

أعتقد!

 وأخيرا ستجد باقة ورد على باب بيتك، زنبق كما تحب، وداعًا. نسيُت 

سنة سعيدة.
َ
أن أتمنى لك

تجميع  يحاول  بغزارة،  لكن  جديد  من  أمطرتا  عيناه  الهاتف،  أرخى 

أشالء نفسه، ترتيب الكلمات في عقله، عله  يستوعب ما قيل.

 قام عن كرسيه مترنحًا، فتح باب منزله، حمل الباقة بين يديه، كانت 

درج  فتح  أمامه،  الطاولة  على  مهترئة، وضعها  بطاقة صفراء  تحمل 

وراح  البطاقتين  حمل  مهترئة  صفراء  بطاقة  أخرج  القديم،  مكتبه 

يبتسم!

بعدسة: أحالم  النمس
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ِتَب بال ُجهد، سُيقرأ بال ُمتعة. -صامويل جونسون-
ُ
 ما ك

تجربة المخيم

هاني عواد
جنين

القلم  وأصدقاُء  الليِل  ومواعيُد  أريحا  أجواُء 

كما  تشترى  ال  أش��ي��اٌء  ه��ي  ال���ورد  ورائ��ح��ة 

ِلقت 
ُ
خ أشياء  هي  ج��ورج  أب��و  من  علمُت 

َ
ت

الزُمنا ونتمنى أن ال تنتهي أبدًا.
ُ
 ت

َ
بالفطرة

حنين أبو عمر
الخليل

المخيم الشتوي كان من أجمل أيام حياتي. تجربة 

جميلة  كان، وأناس جدد بعقول مختلفة. تجربة 

سأذكره  معنى.  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  رائعة 

مكانًا وشخوصًا لألبد.

روان بني عودة
 طمون  

من  أريحا  في  الشتوي  المخيم  تجربة  كانت  لقد 

أفضل التجارب، بعيدًا عن تعّرفنا على أناس جدد 

وتطورينا لمهارات التفاعل االجتماعي لدينا، تم 

تحفيز شباب مؤسسة تامر على مبادرات شبابيه 

تفيد الشخص على المستوى الفردي والمستوى 

العام، نتيجه للتدريبات وأيضا اكتسبنا من خالل 

جميلة،  سياحية  مناطق  على  التعرف  المخيم 

وبهذا كان مخيم مفيد وممتع في نفس الوقت.

زينة أبو محسن
 رام الله

أبدًا، فحين  أيام لن تنسى  المخيم عبارة عن  كان 

تقضي أوقاتك مع  أناس مختلفين عنك، تعرف 

جميلة.   عائله  لك  يكون  أن  يمكن  أن��ه  حينها 

قضينا أجمل أوقاتنا معًا وكل ما كنا نفكر به هو 

أننا نريد أن نبقى سعداء بكوننا معًا.
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الكاتب العظيم يصّرح بالحقيقة حتى إن كان ال يرغب بذلك. -توم بيسيلل.

محمد فروخ
رام الله

من  بين كل أيام األسبوع لم تختر المؤسسة أيام المخيم الثالثة إال أيام الخميس والجمعة والسبت وهي األيام 

التي أتواجد بها في كليتي في بيت لحم، لكن هذا لم يمنعني عن المشاركة في ثالثة أيام جميلة مثل أيام 

المخيم،  ذهبت إلى كليتي في أول يوم قدمت إختباري ولم أتمكن من الذهاب إلى أريحا، فنمت ليلتها في 

بيت لحم، وحين أتى صباح الجمعة قررت الذهاب إلى أريحا ألشارك في المخيم الجميل، ولكن بعد النظر لما 

أمتلكه من المال، وجدت أنه ال يكفي ألذهب إلى أريحا، اتصلت بالرائع أبو جورج ألبلغه بأن يحضر لي عشرين 

شيكل ألدفع أجرة التاكسي فوافق، وذهبت لموقف السيارت، انتظرت طوياًل حتى تحركت السيارة، وحين 

سألت السائق عن تأخرنا قال: “يا عمي ستنى شوي مهو اليوم الجمعة صعب بطولو الركاب”، وعندما تحركت 

السيارة، طوال الطريق وأنا أفكر “ماذا لو لم يعطني أبو جورج أجرة السائق؟”. كانت مغامرة رائعة، التحرك من 

بيت لحم ألريحا دون ما يكفي من المال ولكنني ذهبت. 

وصلت باب القرية السياحية التي أقيم المخيم فيها، رحب بي الجميع وذهبنا في جولة لتوزيع الكتب في 

أين  نعرف  نكن  لم  ألننا  الطريق،  في  عانت  مجموعة  أكثر  مجموعتي  وكانت  مجموعات  في  العامة  األماكن 

نذهب، ثم استقر بنا الحال على مقهى قديم وجميل جدًا في أريحا، وهو مقهى المختار تحدثنا مع صاحب 

المقهى وعدنا للقرية السياحية.

وال بّد من السهر واللعب في المخيم والخروج عن القوانين بطريقة سرية دون أن يعلم العظيم أبو جورج، ذلك 

حتى أتى اليوم األخير الذي كان يحمل أمسية كنت أنا أحد الذين قاموا بتنظيمها وال بدّ في هذه األمسية من 

نشرة األخبار التي أقدمها عادة والتي يحبها الجميع. 

المخيم كان رائعًا، كان يومين فقط، لكن األشياء الجميلة والذكريات التي ال تنسى كانت كثيرة جدًا، حتى 

عودتناإلى رام الله كانت جميلة، في الحافلة لعبنا وغنينا معًا.

فراس أبو هيبة
 رام الله

كانت  خيالية،  تجربة  كانت  بالمخيم  تجربتي 

على  وال��ت��ع��رف  ال��م��رح  بين  م��ا  جمعت  رح��ل��ة 

أشخاص رائعين وعمل مبادرة جميلة لن أنساها 

كانت تحدث خالل  التي  الفعاليات  في  تمثلت 

االجتماع في المخيم، والتجوال الذي تعرفنا من 

تعود  لو  أتمنى  أريحا.  مدينة  على  أكثر  خالله 

 أخرى.
ً
هذه التجربة مرة

صالح الفضيالت
 أريحا

من  للحاضرين  ذاكرة  كل  في  الخالدة  اللقاءات  أجمل  ضمن 

شعرية  ونصوص  كتب  بأسماء  بمعرفتهم  انبهروا  أطفال 

يصعب على طفل بعمرهم حتى استيعاب مكنونها األدبي. 

كانت الموسيقى رفيقتي الدائمة وكنت الشخص الوحيد الذي 

يحمل آله موسيقية في كل المؤتمرات السابقة مع مؤسسات 

في  الموسيقى  ألن  تامر؛  أطفال  مع  المقياس  اختلف  أخرى، 

داخل كل طفل كانت تتحول أحيانًا إلى نصوص أدبية صغيرة 

أو إلى غناء بسيط أو إيقاع مصاحب غير معقد. 
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تطبع في مطابع األيام

يسعدنا تواصلكم وإيانا، وكذلك انضمامكم إلى فرق النخيل في كافة محافظات الوطن مع مؤسسة تامر  تلفون: 2986121 

تصميم:    - فؤاد اليماني - أحمد محمد

بإشراف مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي / رام الله  
0222986121/2

www.tamerinst.org
yaraat96@gmail.com

غزة

edit_yaraat@hotmail.com
رام الله

تدقيق لغوي: هاني البياري

هيئة المجلة

قراء وأصدقاء يراعات األعزاء، 

صورة الغالف: محمد فروختحرير: النا خضر - داليا حمودة - أمير هيمونة -  ابراهيم مطر - أحمد مرتجى - سيف سكر - هالة عاشور

إما أن تكتب شيئًا يستحق القراءة أو تفعل شيئًا يستحق الكتابة. -بن فرانكلين- 

تجربة لقــاء 
الفـرق في بيرزيت

دالية حمودة
 15 عامًا/ رام الله

في يوم الجمعة 27-2-2015، ذهبت وفريق مؤسسة 

مناطق  من  األخرى  الفرق  للقاء  الله  رام  في  تامر 

انتظرت  فقد  لي،  بالنسبة  الضفة.  من  مختلفة 

عليهم  تعرفت  بأناس  أللتق  طويال،  اليوم  هذا 

اللذين شاركت بهما و  السابقين  المخيمين  أثناء 

مهما  ذلك شيئًا  كان  و  الحين،  ذلك  من  أرهم  لم 

التجول  الجميل، كان  اليوم  لي. في ذلك  بالنسبة 

الشمس  أن  حيث  متعة  أشد  بيرزيت  قرية  في 

كانت ترسل أشعتها الدافئة وتجعل الجو لطيفا، 

إضافة الى جمال القرية في ذلك الوقت بسبب ما 

كان يملؤها من حشائش خضراء جميلة وأزهار، مما 

أضاف الى شوارعها القديمة وأزققها بهجة أكبر. و 

أهم من ذلك كله، أننا التقينا برجل كان برأيي أكثر 

من رائع وهو منير فاشه، الذي حدثنا عن التاريخ 

والتي كان  العميقة  أفكاره  الشفوي وشارك معنا 

معظمها بعيدًا عن الواقع فتأخذ بالعقل إلى مكان 

المكان  هو  جمياًل  كان  آخر  وشيئًا  وواس��ع.  بعيد 

الذي التقينا فيه، والذي يعتبر من أجمل األماكن 

التي ذهبتها في حياتي وأكثرها ذكريات رائعة، 

هو معهد ادوارد سعيد في بيرزيت الذي مّر على 

زيارتي له عامين اشتقت لجماله، وسعدت لذهابي 

إليه بعد هذا الغياب.

هكذا يعيش فريق يراعات التجربة

 على سوِرَك
ُ
تستلقي القطط

يخافون اقتراَبَك الذي بال معنى

هم ِمن حولك
َ
 كثرت

ُ
تخاف

فيمضي الخوفان في اتجاٍه واحد!

ها”
َ
 تفهُم خوف

ٌ
»ليتَك قطة

يسكُن الغباُر كتَبَك

يزيدهم ثمنًا، يزيُدَك حبًا لهم

تقترُب منُهم أكثَر

ُيخِرُجَك التعُب

 في كتاب«!
ٌ
»ليتك ورقة

لتكوَن حرًا...

َك بين أخباٍر سعيدة
ُ
يضيُع ليل

 أخباَر الضياع
ُ
نِبَت العتمة

ُ
وبعد أن ت

يغلُبك التعب!

َصاُب بالخيبِة القديمِة
ُ
ت

تدفُع بنفِسَك إلى النوم

“ليتك أقوى منه!”

ال لشيء، إال كي ال تضيع...

يسكُن الظالُم عينْيك

يمرُّ الصمُت إلى أذنيَك وحيدًا

ال يفهُم لساُنك الكلمات

»ليتَك تستسلُم للموت...”

فقط، لكي تكون!

 شيء
ّ

ليتَك كل

لنتجَو لألبد

 شيء
َّ

ِمن لحظٍة تحبُّ فيها كل

وأخرى تكره فيها أيَّ شيء!

 شيء
َّ

لُتْدرَك كم أنَّ كل

هو بمثابِة ال شي!

“ليت الوعي ال يفقدَك

حين تجد الطريق...”

َك!
َ

ليت
يحيى عاشور

16 عامًا/ الواليات المتحدة األميركية

بعدسة: يقين اليماني

لمراسلتنا
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