تموز  - 2019العدد 562
األيام
ملحق يوزّ ع مع جريدة ّ

ّ
أدبية تصدر ّ
مؤسسة تامر
كل شهرين بإشراف
ّ
مجلة ّ

كلمتنا:
لي نصوصي والقلم

وللنّ اس األعوام ّ
والثبات
لي ذاكرتي والخيال
وللحقيقة الملل والفوضى
ّ
الشك والبداية
لي

وللسماء اإليمان والنّ هاية
ّ

للدفن
للغراب بعثرة التّ راب ّ

لكن ال تراب يقوى على جسدي

أنا لي الوالدة من جديد
ألكتب

تقرؤون في هذا العدد:
هذا الربيع

2

العرافين
ّأول ّ

3

حرب دون خصمين
ٌ

4

قطرة وطن

5

القدس

6

الغياب

8

حرف الميم
يمنى العصار
ً
عاما /النصيرات
15

البكاء والبحر كالهما يسخران منا
والهدف واحد
إغراقنا.

إنّ ني أحمل جين من ال يحاسبهم أحد

السن الذي يسمح لها
وأنا أنثى لم تصل إلى
ّ
تحدث الجيران عنها
أن ّ
هل أخبرها عني؟

ليتني أوقف المطر ألجلها

ليتني أستطيع أن أكتب

زرت الوقت
في األمسُ ،

سوداء تحت عينيه
هاالت
لقد كان يحمل
ٍ
ٍ
مثل أمي

ماذا نريد؟

ً
مسبقا
كرهت الوقت
لقد
ُ
ُ
بت بالبطء
وأ ِص ُ

شيء
يبق
لم َ
ٌ
اختفت الصناديق

مرة في منامي
فجاءني ذات ٍ

بأوراقها الشاحبة

وحدثني عن موته.
ّ

واختفى الرماد

وفي المقابل

لحظة ما
الذي غطى مدينتي في
ٍ

طلبت منه أن ّ
يعلمني
ُ

مت عليها كل صورة
وهذه المرآة التي ُر ِس ْ

كيف أبتلع دموعي

بشعة لوجهي الصغير

ً
ً
محنطة على وجهي
بدال من بقائها

قد تنكسر ربما في ساعات الفجر القادمة

وكيف يمكن

أما أنا فقد اختفيت مع هاالت أمي السوداء

أن أكبر.

وبقي الوقت.

الوقت هذا السبب األول للندم

ّ
وظلت القطط تموء

ً
دائما لنصحو منه
يأكلنا

ً
شيئا.
ولم أستطع أن أقول

ونرسم األلم على المرايا

الصبار
هو السبب أيض ًا في جعل الذكريات مثل ّ

وحدها التفاصيل من تركتنا للبحر غرقى

«سئمت اللون األزرق
ّ
وأقشر
أمد أظفري
السماء بعنف» -

وحين استطعنا النجاة
غرقنا في دموعنا.

مرح خالد

هذا الربيع

أخبرها عن ليال الشتاء
والسالم الكاذب.

صديقنا الشاعر في الخفاء.

بكل قوة.

ً
ساللما توصلني إلى الغيم

لوحة فاطمة عمارة

المشعة بالعتمة

حدثني عن أشياء يفعلها
وقد ّ

يؤلمنا ويحيط تفاصيل يدينا بالشوك

أحدث القطط
ماذا يمكن أن ّ

دة في نطق حرف الميم.
جي ً
وأنا لست ّ

لذا ماذا يمكن أن أروي لقطط الحي

فيضحك الندم من النافذة الخلفية

لذا

َبوح

مازن معروف

منى جالل

ً
عاما /غزة
21
حد ما ألوانك المبعثرة في غرفتي ،ألوانه المتداخلة والغريبة التي ال
هذا الربيع يشبه إلى ٍ

ّ
شمسه البرتقالية الحمراء على
عيني ،وتعكس
وتمر من نافذتي إلى
وتظل تظهر
تنتهي،
ُّ
َ
َّ
أميز بعد ما تقول
الجدار صورتي ،وقد كنت أمتلك ُأذنا
شيطان ،كان صوتك يهمس ،لم ّ
ٍ

تتبدل إلى ألوانك ،ومحيطي كله
تتشابك األلوان مع أصابع يدي ،وتختفي السماء الزرقاء ّ

المليئة ّ
ُ
بكل األشياء
جنوني في عقلي ،وأفكاري
بشكل
تتردد
يحتويك ،أصبحت صورتك ّ
ٍ
ٍ
المميتة تشبه أكلي للحلوى التي ال أكتفي من أكلهاَّ ،
وكلما أنهيتها اشتهيت المزيد حتّ ى
ُأصاب بالمرض ،تصبح حنجرتي تؤلمني ،ال شيء يساعد على الشفاء ،حتّ ى الماء لم يعد يفي

تتحول ألوانها إلى السواد ،أنفجر
أحدق بالسماء كي تختفي ،تزيد أفكاري عندما
ّ
بالغرضّ ،
ّ
ٌ
ً
عالقة في عالم
طبيعية بالنسبة للمحطين وأنا
تحولت ألوانه إليك،
وكل ما في داخلي
بركان ّ
ٌ
نفسي ،وفي ّ
فعل ،بينما ُأصارع
كل ٍ
مرة أراك يهمس صوتك في أذني ،وأنا ّ
أحدق بدون َّردات ٍ
ً
عالقة.
أنت وأبقى
ما في داخلي ،محاولة اعتناق ألوانك ،لكن بال
فائدة تختفي َ
ٍ

سودواية
مقاومة
ّ
بتول العلي

ً
عاما /رام الله
15

ها هو ينزل من مركبته مع ّ
قبعته السوداء على
عكازته المحفورة بوجه أسد ،يضع ّ
ّ
ّ
متط ً
الكل ينظر إليه .ال تقلق
لعا إلى األمام،
شعره األشقر ،يمشي مفرود الكتفين

نتفوه بكلمة معارضة لقولك .ال تقلق
سيدي العزيز ،سوف ترجف أيدينا عند رؤيتك ،لن ّ
ّ
رحلون أبناءنا ،سنعزف لكم موسيقى هادئة
سيدي العزيز ،سوف ننظر
ٍ
بصمت وأنتم تُ ّ
ّ

سيدي العزيز ،سوف نخضع ّ
لكل كلمة تقولها .عند
وفي داخلنا
ٌ
ثورات ومعارك .ال تقلق ّ

ً
عاما /بيت لحم
18

ٌ
خرجا مئة
طفل على كتفيه أكياس حلوى يصرخ على أسياده ،عيناه
الحاجز
ّ
ستتفجران ،ستُ ِ

تهزَّ َّ
ً
كل ذكرياتي
صدفة في
ثوان
لمدة ثالث
طريق عابر ،كفيلة بأن ُ
كانت رؤيتها ّ
ٍ
ٍ
ً
آالما،
بمعيتها .حينها قالت لي من بعيد دون أن تنبس ببنت شفة :ابتسمي ،كفاك
َّ

ّ
نتحرر من قيودهم السوداء ولن نخضع ألوامرهم .في
يوم ما سوف ّ
الطفل ،فنحن في ٍ

ثوان
كأن حزنك
ّ
َّ
سيحرر قلوبنا ،ابتسمي ،يكفينا نزاع هذا العالم البائس ،لقد كانت ثالث ٍ
استقرت في ذهني لحياة.
من مالمح وجهها ،لكنها
ّ
2

ثورة ،لكن هل من سامع؟ على مهلك ّأيها ّ
ً
يوما ما .على مهلك ّأيها
رحلونك
سي ّ
الطفلُ ،

العرب
يوم ما سوف ينتهي هذا الهراء
المزيف .وحتّ ى ذلك اليوم سنبقى نغنّ ي" :بالد ُ
ّ
ٍ
تفرقنا،
أوطاني ،من الشام لبغداد ،ومن نَ ٍ
يمن ،إلى مصر فتطوان ،بالد الغرب ِّ
جد إلى ٍ

دين وعلى مال ،ومن ّ
أراض الدم يملؤها".
يمنٍ ،
الشام إلى ٍ
وعلى ٍ

العرافين
ّأول ّ
عصام حجاج

العرافين
أسير كأنّ ي آخر ّ

ً
عاما /غزة
22

وأنا ّأول من سقط

العرافين
أنا ّأول ّ

تطير الحياة من أفواه األطفال

الذين سقطوا على أنقاض الحياة
وما بعد الموت

الميت
أنا السؤال ّ

فوق ركام التائهين
يلوذ اسمي بالفرار
حزين
حر
وجسدي ٌ
ٌ
يتبع وقع األنبياء

ويزيد

فوهة الدهر
أنا آخر الخارجين من ّ
أحرك عصاتي
ّ

ليصطف اللحن على شراعي
ّ
ُأبحر فوق العابرين

عقد ًا

وال يزال العقد منفرد ًا

أبحث عن صهيل النجاة
من ثقب المدى

على أنقاضهم
وتذهب إلى
الطريق

أحبت ما كرهه العالم
فتاة ّ

تسنيم أبو سالمة
ً
عاما /جنين
15

أحبت الحياة منذ صغرها ،كانت الطبيعة ّأم ًا لها بعد فقدانها أمها
طفلة ّ

توفيت أثناء
الحقيقية ،ال يهم ،فهي ال تتذكر أمها على كل حال ،فقد ّ
ً
شنقا ظنّ ًا منه أنه هرب من متاعب الحياة ،لتبقى
الوالدة  .أما أباها ،فانتحر

هي عند جدها األكبر ذو السبعين عام.

اعتنى بها بعيد ًا عن العالم في غابة شديدة الجمال بين أحضان الطبيعة ،كما

الحب في دمائهم
يجري
ّ

يقولونّ .
علمها كل شيء ،لم تحتج للمدرسة لتتعلم ،ولم َ
تحظ برفاق من بني

نسائم الروح باردة

القوة
خروب كبيرة" :في زمننا يا عزيزتي ّ
لها ّ
جدها ذات يوم ربيعي تحت شجرة ّ

كمن يجري نحو الغزال

جنسهاّ .
الحبً ،
القوةً ،
تعلمت ثالث دروس مهمةً ،
ثالثا :البقاء  .قال
ثانيا:
أوالّ :
ّ

ترقص على وجه النائمين

تفرطي
تأتي في المرتبة األولى ضمن أولوياتنا ،فالقوي هو المسيطر ،لكن ال ّ

وحوض األغاني

يطرب السامعين

الموسيقى طفلتي

الصغيرة

آت من بعيد
وطفلها ٍ

يطلب المغفرة على لحن طلقها

بالقوةّ .أما بالنسبة للمرتبة الثانية،
بقوتك وتهيني الضعفاء ،بل نافسي الظلم
ّ
ّ

الحب الصادق أصبح نادر ًا في هذه الحياة الظالمة .والدرس
الحب ،ألن
فهو
ّ
ّ
األخير هو البقاء ،تأكدي أن عيشك وبقائك في صحة جيدة أهم من كل شيء،
ً
مهربا من تصرفاتنا الخاطئة والحمقاء .ال تكوني مثل أبيك".
فالموت ليس

ّ
جم ًا ،بل
ال تزال
حب ًا ّ
تتذكر حين كان عمرها أربعة أعوام ،كيف أحبت ّ
جدها ّ

اعتبرته ّ
كل شيء بالنسبة لها .تنام على العشب تنظر إلى عنان السماء،

زرقاء صافية .تميل برأسها إلى الجانب ،األشجار الخضراء تنتصب كالعمالقة

هذا اللحن يرعبني

 .تحب هذه الرائحة ،طين مبلل بمياه األمطار الربيعية .تلتقط وردة حمراء

كان لحني كذلك

خالقي ،وخالق ّ
كل شيء من حولي ،حتّ ى هذه الوردة ،شكر ًا ،شكر ًا لك"،

لكنه جميل

شق صوته من العدم
ّ

ّ
وتعلقها بين خصالت شعرها الشقراء .كم تحب هذا المكان .تصيح" :يا

حية".
ثم تغمض عينيها ،وتهمس مبتسمة" :أنا ّ

هوس ضائع كالعبث

عروب أبوحديد.

ً
19عاما /الخليل.

يتخبط هنا وهناك ،يدور بأرجاء غرفته،
مكتئب حزين ،شارد الذهن تائه ،ضائع ّ
يتمتم بما يجول في عقله ،يطقطق أصابعه يجلس ،يشرد مرة أخرى في السماء،

ّ
عال لتغطي ضجيج
في نافذة
مطلة على بيتهاّ ،
يشغل الموسيقى بصوت ٍ
روحه ،ينهض يبكي يصرخ يكفكف دمعه ،ينظر إلى مكتبه ،يلمح هدية زجاجية
منها لصورته وحرفها ،يقذفها بيده لتكسو آالمه أرض غرفته ،تنزف يده ً
دما،

ّ
المحلقة ،يمسح دمعه،
يعاود البكاء وصوت نحيبه يرتفع ،تسمعه حتى الطيور

مد ً
عيا أنه ينهي كل أحزانه بما
يمسك هاتفه ،يزور كعادته صفحتها الشخصيةّ ،

يسمى "بالحظر" ،لكنها تأبى أن تغادر ذاكرته ،يراها في انعكاس صورته ،في

بريق عينيه ،يراها في نفسه ،فكيف يتخلص اإلنسان من شيء فيه؟

ويرتد
«حين يرتطم الهواء بزجاج النوافذ
ّ
ً
معكوسا إلى الوراء فإنه بذلك يحاول أن
لوحة تميم مساد

يشم نفسه»  -مازن معروف
ّ

3

الحب والحرب
ّ
رؤى حسونة

ً
عاما /رفح
18

أمنية العذارى
الليل ّ

المه األخيرة
وأنا ال أطيق الليل وال َ

"الحرب جارتنا"

والحب مفتاح الحرب
والليل جارنا
ّ
الحب مقبرة الحرب
ّ

للحب
الحرب مقبرة
ّ
جديد للفوضى
وجه
هو ٌ
ٌ

الحب
والفوضى نفسها تخلق صدف
ّ
أمنية العذارى
الليل ّ

ومن يهوى الليل بفتح الفم عند الالم

يشده إليه فيستريح منه الكالم
ُّ

يستكين عند الياء ليبدأ الضم عند الرفع

المه األخيرة
وأنا ال أطيق الليل وال َ
الميتين
الحرب أمنية ّ

الذين رقد التراب أنوفهم
واشتاقوا لرائحتنا

الموت وحده من يسلب األرواح

واألجساد ليست وحدها من تموت
الحب مفتاح الحرب
ّ
الحب مقبرة الحرب
ّ

للحب
الحرب مقبرة
ّ
والحب لمن له عينان
عيوني أربعة
ّ

والحب لمن وهب العقل
صغير
وعقلي
ٌ
ّ
لحبه
ّ
جديد للفوضى
وجه
الحب ٌ
ٌ
ّ
الفوضى تخلق الصدف

السوق الكبير يبعد مترين

واحد
متر
ٍ
والفوضى الكبيرة على بعد ٍ

ٌّ
مهذب
ظل
ّ
محمد الريماوي

ً
عاما /رام الله
22

وتنتفض
شراييني تقاتلني
ُ

تع ُب
جهاز ّ
تنفسي ِ
وجسمي ّ
قصب
كله
ُ

يفاجئ وحدتي ٌّ
شمولي
ظل
ٌّ
يقاطعها عن التعب

يقول لها" :أنا ّ
المهذب ،ال تخافي"
الظ ّل
ّ
يالطفها ،ويحني رأسه دوني
ً
ً
سمحا
ساكنا
أراه

أحدثه عن األلم:
أصاحبهّ ،

أيا ّ
ظلي،
أنا َف ٌ
يحدق في مرايا الناس كي
راش ال ّ
يجني مآسيه
أنا البحر ّالذي حرصت شواطئه على
الحر ّأي ً
اما وساعات
ّ
الصمت أمام ّ
الح ّر واألنهار مرآتي
أنا ُح ٌّر بهذا َ
***

أيا ّ
ظلي،

تع ُب
جهاز ّ
تنفسي ِ
قصب
وجسمي عظمه
ُ

بقايا النّ اس في قلبي

تنقلب،
على األشواق
ُ

تعايرني على الشوق ،وتدنيني
ُ

تصطخب
وباألحزان
ُ
هم األموات عاشوا في شراييني

ً
مكانا
هم األموات ،فاختاروا ألنفسهم
في بقايا األمسيات

ً
معترضا
فمن أنا ألكون

وراح يغوص في رسم النهايات فأبكاني،

شغف
وأبقاني بال
ٍ
ً
الجراحات
غريقا في
ِ

«في كاحل ّ
كل منا ميلليغرامات زائدة وزن الخطوات
التي لم نقم بها بعد»  -مازن معروف

4

فهـ ــذا القـ ــلب ُيـشعـلنـ ــي فتيـ ـ ًـا

ـرب
هم ــا الخصم ــان لك ــن دون ح ـ ٍ
فـ ــحين ال ُّـضـ ــر ألـقـ ــاهم رفـ ـ ً
ـاقا

ً
ـقيما
وإن القـيـ ــت إحـ ــداهم سـ ـ

همـ ــا إلفـ ــان يـقتـ ــتالن سلـ ـ ً
ـما

ويـحـتمـيـ ــان ف ــي ذات المـ ــاذ

ـقام
وب ـيـ ــن الـ ــمهجتين له ــا انـتـ ـ ُ

ـام
وذاك الـعـقـ ــل يـسـهـ ــر ال يـنـ ـ ُ
ـام
ـأن الـ ـ ُّـروح يـمـلؤهـ ــا ال ّـسـ ـ ُ
كـ ـ ّ

ـام
ـرب تـ ــدور وال خـصـ ـ ُ
ف ـ ــا حـ ـ ٌ
ـقام
الس ـ ُ
أالقـ ــي الخص ــم يغ ــزوه َّ
يـف ّـرقـ ــهم

ويـجمعـ ــهم

ـام
كـ ـ ُ

ـام
ونفس ــي تل ــك يغش ــوها انفص ـ ُ

تتمردوا
ال ّ
منيا الشامي

ً
عاما /طولكرم
17

ٌ
تبقى من عمرها تنازع الماء وهيهات لها أن تعيش
عاشت كما تعيش
سمكة أمضت ما ّ

تمردت على قواعد المحيط وأرادت بذلك االستغناء .كرهت ّ
السمك بالماء،
تعلق ّ
بدونهّ .
اغترت بما صنعت" .بالتأكيد باقي
فحشدت طاقاتها وخرجت للسطح ،أغراها النسيم العليلّ .
كبت رهيب .لماذا حياة الماء وال نستمتع بالنسيم؟ أنترك النسيم للبجع
السمك يعيش في ٍ
المتوحش؟ أال نحظى نحن ً
بمتعة زهيدة؟" هذا ما دار في عقلها .استلقت على رمال
أيضا
ٍ
ّ

محاو ًلة االبتعاد عن البحر المقيت .ابتعدت أكثر مما ينبغي لسمكة،
الشاطئ الساخنة ،قفزت
ِ

بدأت باالختناق" .أين حياة البحر البديع؟ أين األمواج الظريفة؟ أين السمك؟" تمنّ ت لو ّأن
نهايتها كانت في بطن حوت ولم تكن في بطن الرمل .لكن هيهات لها أن تعود .نازعت الحياة

محاو ًلة البقاء لكنّ ها لفظت آخر أنفاسها وهي تتمنّ ى لو كان بإمكانها إخبار األجيال القادمة
ِ
تتمردوا… ال ." ...
تتمردوا… ال ّ
يتمردوا على المحيط ،فإنّ ه كالجنّ ة" .ال ّ
من السمك ّأل ّ

القدس

كما لو أنّ هم فرحي ومأساتي

ستنجب شجار ًا بين رجلين

ال شيء سوى فوضى.

ـأي حـ ـ ٍّـق
تـصـارعنـ ــي الحـيـ ــاة بـ ـ ّ

يعيشون الحياة معي

حدس
وأبقاهم بال
ٍ
ً
السماوات،
ثقوبا في
ِ

والحب والحرب والصدفة والفوضى
الليل
ّ

ً
عاما /بيت لحم
18

ولكنّ ي أنوح له ،ألنّ ي ال أرى غيره

تكمل التاء على الرصيف لتبدأ
والصدفة ّ

وشاب لوحده
امرأة جميلة
وحب ًا بين
ٍ
ّ
ٍ

أنهار فؤاد الهوارين

فأخشاه.

قدر تناسى صورتي عمد ًا
على ٍ

وخبطة الفوضى والصدفة

حرب دون خصمين
ٌ

كريم بني عودة
ً
عاما /طمون
16

سأصمد فيها

القدس

حتى لو ُق ّطعت بالخنجر

تلك هي وطني وأنا فيها كالحجر

أموت فيها
ثم أحيا

وتنهمر فيها
َأشالئي كالمطر
القدس

تلك الورقة الحمراء التي تعني خطر

تلك أرض الحشر والمحشر

القدس
وأقاتل

القدس

روح لي وأكـثـر
هي بمثابة ٍ

سأموت شهيد ًا فيها فهذا هو القدر
ُ
القدس

قهر
يظنون أننا شعب ُي َ
فأقسم لهم أننا
قهر
شعب ال نُ َ
ٌ

صباح باهت

بعدك
ما
ِ

في هذه اللحظة

نهيل السعداوي

فرح عطاطري

ً
عاما /جنين
١٧

ً
عاما /بيت حانون
20

ٌ
ثقيل جد ًا ،تكاد ال تستطيع أن ترفعه عن الوسادة،
رأسك

مد ً
عيا بأني قد نسيت ،ولكن نسيت ماذا
أحاول أن أفتح
عيني ّ
ّ

في هذه اللحظة ،األصوات التي لطالما سمعتها داخل

ً
عاما /رفح
19

مكوم ٌة
وعيناك ذابلتان يحيطهما سواد ،بقايا سجائر أمس
ّ

َ
تائها من جديد ،طيفك مازال يراودني،
ومن أجل ماذا؟ أعود

غرفتك تشهد على ليلتك العصيبة ،تحاول أن تفتح عينيك

وأنت التي اعتدت أن أحتسي
يومي االعتيادي ،كيف أكمله
ِ

على المنضدة بجانبك ،وقطع الزجاج المتفرقة على أرضية
أكثر لكنّ هما تحرقانك ،تحاول أن تستعيد وعيك ،أن تضع

قدميك على األرض وتنهض لتمارس روتين يومك الممل،
ولكنّ ك سرعان ما تتكوم حول نفسك وتغطي جسدك ّ
كله،
ً
صعبا أن تتعامل مع البشر ،أن تخرج وتبتسم ،أن
كم أصبح

تقول "صباح الخير" ألصدقائك وجيرانك ،أن تذهب لعملك

ً
صعبا أن تتفاءل،
وتنجز ما عليك ،أن تتكلم حتى ،كم أصبح
بأن اليوم أفضل ،أن تشعر بلذة األشياء ،أن تضحك
أن تؤمن ّ

ألنك سعيد ليس ألنك تجامل ،في الحقيقة أنت تضحك
كثير ًا في اآلونة األخيرة و لكنها ضحكات سخرية ،تسخر من

علي أن أكمل
ّ
تمر األيام وال أعلم ما الذي مضى وكيف كان ّ
ً
كوبا من الشاي أو ربما تبادل أحاديثي اليومية التي أصبحت

معك.
ذكرى
ِ

ً
تماما بأنّ ك لم تتركيني ،ما زلت بكافة قواي أتشبث
أعلم

بك ،فما زالت تلك الفتاة كما عهدتيها ،تبدأ صباحها بصورتك
ِ

ً
جانبيا أو
ممر ًا
األزلية ،وتنهي يومها بالدعاء لك ،أنت لست ّ
ّ
أنت الطريق الذي لن أضل عنه.
ممزوجة زائفةِ ،

صوتك من
يتردد
ِ
لم يعد بوسع قلمي أن يكتب أكثر ،اليوم ّ

جديد ،ما زال في قلبك نبض وما زلت أؤمن بأني سأراك ،ربما
في حلم ،أو حتّ ى في حكاية سأرسمها.

قطرة وطن

نفسك وحزنك واكتئابك والشخص الذي أصبحت عليه،

تسخر من ذاك المسخ الذي تراه في مرآة غرفتك المهشمة
مت
وال تعرفه ،تسخر من كونك تُ صنّ ف مع األحياء ،لقد ّ

أحد ذلك ،ال زالوا يتوقعون منك أن
منذ زمن ،ولم يدرك ٌ
ً
ً
طبيعيا ،أن تبادرهم االهتمام والمشاعر ،أن
إنسانا
تكون

تضحك لألشياء الجميلة وتبكي للسيئة ،ال يعلموا أن األشياء

ّ
وكل ما في هذا الكون يبكيك،
الجميلة لم تعد تضحكك
يمطرونك بالعتاب حين تنطوي وتبتعد ،يصفونك بالبليد

البارد ،وتصمت ليس ألنك تود الصمت بل ألنك ال تستطيع
ٌ
منهك،
أن تشرح لهم ،ال تملك الطاقة حتى لتخبرهم بأنك

وأن ّ
وأن أكبر مشاكلك هذه الفترة ،هي
كل شيء يتعبكَّ ،
ّ
ً
صباحا من السرير.
نهوضك

إيمان أبو مرة

ً
عاما /رام الله
21

حالك ،حيث الهدوء
ليل
ٍ
في غسق ٍ

حيز ّ
حيز ّ
ّ
الشعور
اللشعور يبدأ
ينسل إلى ّ
ّ
يزج في عقلك فوضى الماضي،
ّ

التأمل ،جثث الكلمات
ميتافيزيقا ّ
ً
ٌ
ندما،
معضوضة
وربما أصابع
ّ

تنصب فوق رأسك ّ
كل أشكال األشياء
ّ
نحاسي أصفر متجانس
كصهير
ٍ
ّ

ّ
قطرات
واحدة على شكل
ليلة
ٍ
كلها تتجانس في ٍ
ٍ
تتعجب كيف أمكنها التجانس بهذا الشكل
ّ
قطرة تلو األخرى
ٌ

تتدافع وتقاتل كأبناء وطني

يتدافعون حول المؤن الشحيحة
لينهل ٌّ
يسد جوعه
كل منهم ما
ّ

قطرة نجاح تتلوها قطرة خيبة وحسرة

حب تزيحها قطرة البعد إلى ما بعد األفق
قطرة ّ
فتنساب وحيدة في قاع برميل

وما تلبث أن تتالشى قبل طلوع الشمس
فتليها قطرة وطن

ّ
تتأهب لتسقط
تتوثبّ ،
لوحة ياسمين ٔابو معمر

كمثيالتها،

مرحب بها.
لكن يبدو أنّ ها غير ّ

أمل شنباري

وحاد إلى آذان ّ
كل الذين
صاخب
بصوت
رأسي ،تخرج
ٍ
ٍ
ٍ
حولي وأنا هنا ،أي في غرفتي ،أي قفصي الصدري.

ّ
ً
لتف ًا على
فن الرجوع إلى البدايات األولى،
جنينا ُم ّ
أتعلم ّ

نفسه كحبة فاصولياء ،وال شيء آخر سوى ثمار الرعب

ٌ
لفظة تليق باألفالم واألحداث
يقتات عليه ،والرعب
أصدق ،أريد أن
التي نعلم أنها ليست حقيقة ،أريد أن
ّ

أصدق من قرارة نفسي أن ّ
ً
عاما
كل هذا والعشرون
ّ

ً
ً
ً
أي شيء المهم ليس
فيلما أو
حلما،
ليس ّإل
كابوساُّ ،
حقيقة ،وأنّ ني ما زلت حبة فاصولياء تتمنى أن يبلعها

ّ
فرقون بين ما
العدم ،إنني أفسد عقلي
ككل الذين ال ُي ّ

حقيقي وما غير ذلك.
هو
ّ

فراغ
والطريق التي أسلكها ال أرض لها وال سماء،
ٌ

ً
أصال متى وأين
شاسع ال يربط شيء بشيء ،وال أذكر
ٌ

وكيف كانت بدايته ،والرغبة بخنق المفردات وأصحابها،

كل شيء ،أنني ُّ
خنق اللغة والنظرات وتسكين ّ
أمل من
طفلة ُّ
كل شيء ُّ
ّ
ٌ
تمل من العرائس فتقود الدراجة،
أمل،

أمل من ّ
فتغيرهُّ ،
مراهقة ُّ
ٌ
كل
تمل من صوت ضحكتها
ّ
ً
الفوضوية
والحب والمشاعر
حرفيا حتى العائلة
شيء
ّ
ّ

ً
طويال
التي ال أعرف من أين تأتي ،أريد النوم ال ليس

خوفا ّ
ً
ومعدة ال تتألم
حدة،
أقل
قصير ومريح،
نوم
ٌ
ً
ٌ
ٌ

طوال األربع وعشرين ساعة ،ماذا يفعل الذين يعرفون
أنهم سيفقدون عقلهم مثلي؟ الرقص؟ تحضير

لوز على الشجرة،
الطعام؟ العزلة؟ االستمتاع بآخر حبة ٍ
ً
شيئا .كعادتي في درج تسريحتي الثالث خمس
ال أريد

الحب
شخص بعيد،
جثث ،قلبي سلة مهمالت ،الحائط
ٌ
ّ

ٌ
ً
بالغة من الموت،
أشد
لسان
صدرية ،للحزن
ذبحة
ّ
ّ
ٌ

أياد
للموت
ٌ
بياض باهت ،يوخز القدمين ،لألرض والتعب ٍ

ً
للحب والحزن فوضى
شهيقا لم يبدأ بعد،
ثقيلة تجهض
ّ

نار تؤكل وتأكل ،ولي أنا
اللون الليلكي ،للعقل والقلب ٌ
ُّ
ً
ولونا،
صورة
صورة،
كل الذين أكرههم يأكلون عيوني
ً
ً

ولك َّ
ً
كل هذه الفوضى السابقة ،تسمعها تأكلها
لوناِ ،
فترتّ بها وترتّ بني.

ّ
أحب
«تعلمت مؤخر ًا أن ّ
الضجر حتّ ى أنّ ني سجلته على
كاسيت»  -مازن معروف

5

يرقبني الموت
يوسف خليفة

جدران فارغة
ميار نتيل

غزّ ة تعاني
دانيا تكروري

ً
عاما /رام الله
21

ً
عاما /غزة
17

ً
عاما /طولكرم
19

يتنهد ّ
الليل بجانبي
ّ

هنا بين جدران غرفتي أغرق بين انفعاالتي ،وأرتبها على

ال أعلم ماذا أضيف بعد ّ
كل هذه اإلضافات والمقاالت

أستطيع شتمك بين الجدران ،وربما سأترك لك ذكرى

كأن قلوب أهل غزّ ة تحرسها المالئكة،
ّ
فتصدهم بصبرهاّ .

ويصرخ صوت اليأس خلفي

طاولتي قبل أن أنام ،أغرق بين ما لم يحدث بعد ،هنا

ٌ
مليئة بالكوابيس

جميلة إن شئت ،هنا ال صدى سوى لألغاني واألفكار،

ّ
الطريق إلى نفسي بعيدة

األصدقاء من َجيب قلبي يتساقطون

أتحدث ّ
كل اللغات ،فأنا ال تكفيني ٌ
لغة واحدة للصراخ.
ّ

ً
رسالة من الله
وأنتظر

لمصابين ،وربما لو نظرت
أو القراءة ،فسريري ال يتسع
َ

الضوء بحقيبة ّ
الشك
أمشي وأحمل ّ

هنا الرصاصة مصنوعة من ورق ،فحاول عدم االقتراب

يحملها الغراب ،تقول" :قف"

ً
ً
مصلوبة على باب الخزانة ،وجسدي
جيدا ستجد روحي

بسم العبث
كفي
لدغ ّ
ّ
ُي َ

ً
لدي الكثير من األلوان
مرتبة على شكل قلب مكسورَّ ،

رغم ّأن الوحوش الهاربة من كوابيسي

فالبشر بحاجة للضوء ،لكن متجري فارغ.

ّ
الطريق يطول أكثر

فربما ستّ تسع الجدران لك،
فكرة ،إن كنت ستأتيّ ،

الضجيج
أتحسس نبض ّ
ّ
ال ألتفت للوراء

تنهش ظهري بشراهة

رب من ّ
الش ّك
والمسافة ِس ٌ
يتقافز في ماء الفوضى

وأنا…

من أنا ألدخل باب اليقين

نظيف القلب عاري الرؤية
ُمتَ ّ
وش ً
حا ُحزن اإلله؟

من أنا ألسرق حكمة أفروديت؟

أو ألالعب نرجسية الوقت وأنتصر

هذي الحياة فكرة الله
وأنا فكرة ِّ
الشعر

واحدة
بلقمة
الضياع
يبتلعني ّ
ٍ
ٍ
ُ
فأرزَ خ في العدم

بشغف
وحيد ًا حيث يحرقني البرد
ٍ

حيث يستريح أصحاب الكهف ّ
للظلمات
حيث ّ
اللوقت

األرض فكرة الخالفة
الخالفة فكرة الجهد
الجهد فكرة البحث

والبحث فكرة التّ عب

التّ عب فكرة األمل

واألمل فكرة الحياة

جار ًا عربة األفكار خلفي
أدور ّ
ً
حامال فانوسي األسود

ّ
كلما اتّ قد الحزن بداخلي كتبت

يتنهد ّ
الليل بجانبي ويرقبني الموت بعينيه الواسعتين
ّ
منتظر ًا سقوطي

6

ً
أيضا أضالعي
يركع في داخل الخزانة وستجد داخلها
ً
أحيانا،
ألضعها على ذكرياتي القديمة ،أبيع الكتب
ما بين الجدران لي وما خارجها ال يشبهني ،أنا هنا أزرع
هل تريد مشاركتي الزراعة ،والصراخ ،والبيع ،هل تريد

مشاركتي الجدران ،وهذا الفراغ؟

أنا فقط أكذب

قوة غزّ ة ،تركلها الخالئق
سر ّ
والصرخات .ال أعلم ما هو ّ

وكأن سرابهم ودخانهم
وكأن عيونهم ال تذرف ّإل صبر ًا،
ّ
ّ
ٌ
مصنوعة من
حجر أم
وركامهم
ّ
يشع نور ًا .هل بنيانهم من ٍ

س ُي َ
رشق على األعداء في وقت الكرب؟ هل
موت
ٍ
ّ
مكد ٍ

يصدون
نصر فوق نصر؟ ّ
حرب كسائر البشر ،أم هي ٌ
حربهم ٌ

بجلودهم أقوى القذائف ،يخترقونها قبل أن تخترقهم،
الركام
يباغتونها فيحرقونها وكأنّ ها لم توجد .يحتضنون ّ

ً
ً
محتوما عليهم .من كغزّ ة؟ من ذا الذي
مستقبال
ليبنوا

الدماء؟
يستبدل هالل رمضان ببعض القذائف
وقليل من ّ
ٍ

هل شهادتهم شهادة؟ ال ،هؤالء في ّ
شهيق لهم
كل
ٍ
زفير شهادة ،وما بين ّ
شهادة ،وفي ّ
الشهيق والزّ فير
كل ٍ

يكفن أهل األرض ما اجتمعوا.
ما ّ

«أمشي ال ألمشي بل ألحقق
رغبة ظلي بأن أرافقه وهو
يتنزه»  -مازن معروف

القدس

هدى ناجي

ً
عاما /غزة
16

نعد النجوم في السماء كعادة ّ
كل العاشقين
كنّ ا ُّ

كأنها خلقت لنا ،وكأن سماءنا هذه لم تعرف
السواد ،كانت تلبس من األلوان ما يبقيها تتنفس

نفسك العالي ،وصوت
ثم توقف صوت
ِ
ومن ّ

ضحكتك اختبأ منّ ي ،وامتنعت عيناك عن الكالم،

وذاكرتي المعطلة لم تستغرق الكثير حتى تذكرت

في ،ثم صرخت فهرب العالم إلى
كل ما تركته لي َّ

الفضاء.

تلون هذا الوجه بكالمك الزائف أو
َ
رحلت بعد أن ّ
ً
ً
ً
أصال ،رحلت
كالما
زائفا هو لم يكن
ّربما لم يكن

من الصور التي لم نلتقطها ،رحل صوتك المزعج
من أذني ،وها أنا أراك وأبتسم كأن زجاجي لم

ً
شيئا ،أو
يعن لك
ينكسر ،وقد رحلت كأن هذا لم ِ
ّربما ألنه لم يكن موجود ًا .أنا فقط أكذب ،ألكتب
هذا النص.

شمس يحيى

ً
عاما /جنين
16

أسميتك قلبي

أسميتك روحي

أسميتك عشقي الذي ال ينتهي لهفه

أنت وحدك التي أشتاق لك على طول األزل

ّأيتها الحزينةّ ،أيتها الجريحة ،أين تذهبين؟

أين حضنك الدافئ؟

التفت نحوك فرأيت ظلمتان ّ
شلتا حركتك
أين تذهبين؟ هل أسألك؟

متى يرحل الظالم؟ متى ّ
يحل السالم؟

متى يقتل أبنائك رأس ظلمة الليل ،رأيتك مثل نجمة أو

ً
ً
مضيئا ثم انطفأ ،هل يأست؟ هل يأست؟
شهابا كان
باألحرى
علي بغضب" :أنا من أمتلك القوة ،أنا من عزمت
ّردت ّ
على جعل أرض الثوار أرض األحرار"

كيف حالك؟
رنين سيوري

أن أكون ضميرك
ميرا عليان

ً
عاما /النصيرات
15

ً
عاما /الخليل
16

أنا ميرا ،أستطيع أن أكون ضميرك

اعفني من حماقة السؤال
ُ

مهمة
احترافية ،أتولى فيها
بطريقة
ّ
ّ

لماذا أحمق؟ ألني ال أعرف

في الشيطان روح الكره والحقد خاصتي،

الذي يقول" :كيف حالك؟"
أغير
ماذا أجيب عنه ،أيجب أن ّ

ّ
يشك بي
الموضوع كي ال
أحد؟ أم أجيب إجابة ال عالقة

لها بالسؤال؟ ال أعرف اإلجابة،
ولم أعرف من قبل ،أحتاج إلى
شخص يجيب عن كل األسئلة

التي تدور حولي ،أو عن شيء

حصل معي ،إلن ال إجابة لدي
ً
إطالقا .سأبقى صامتة ولن

أبالي بهذا السؤال األحمق.

تأمالت

الميتينُّ ،
أبث
كتفيك ،مالكك وشيطانك ّ

ّ
الملطخة
وفي المالك عاطفتي الباقية،
ّ
ً
حتما،
استغل وجودي وستندم
بالسواد،

سيعذبك ألنك
ضميرك الذي هو أنا
ّ

تستغل بلهاء مثلي وتضيع وقتك معها،

أجمل شعور هو أن تجلس تحت
أشعة الشمس ،تغمض عينيك،
ّ
تجعل الهواء الجميل يداعب

شعرك

بلطف،

تستنشق

الهواء الجميل الذي بمجرد

أن تستنشقه تجد فيه الراحة
واألمان ،تفتح عينيك فإذ

بصفاء السماء وجمال الغيوم

ً
مجبرا
يقابل ناظريك ،تنبهر

وكأنّ ها تقول لك "تأملني"،
أخرج مني ما شئت من أشكال.

وتشعر وكأنك على متن غيمة

من هذه الغيوم ،قريب من

ً
أشعة
أيضا من
الهواء ،وقريب
ّ

الشمس التي تنثر األمل في

ّ
كل مكان .

للغة جسديّ ،
بطريقة أفضل مني.
تتكلم
ٍ

"اللي في قلبي عجسدي" يستطيع

لقنك ذلك الدرس الذي
جسدي أن ُي ّ

عيني :نظرتي
إشارة -خطر االقتراب -في
ّ
تحديد ًا ،لكن في حال اقتربت ،سيكون

علي إخبارك بمواعيد هرموناتي وتحضير
ّ
نفسيتك لمواجهتي ّ
كل يوم ،لست
ّ

خطوط حروف في لوحة مفاتيح هاتفي،
ً
العربية
أصال ،أتقن اللغة
دعنا ال نتكلم
َّ
لكنها تأبى أن تمنحني أكثر من اسمي،

الممثلين من أنفسهم ،فإما أن أعطيهم

تحركين
ُ
الم ّ

فوت
احذر منه ،احذر مني ،ستندم إلنك ّ

متفر ً
غة لقصص الخوف التي كنت
أنا
ّ
تقولها لي َّ
ليلة قبل نومي ،صرت
كل
ٍ

ُّ
وكل ما أملك من
يطير فيها حلقي

بشيء ،رميت
أحس
أتوه في دمي ،ال
ٍ
ّ
مشاعري ّ
تجرد
كلها للمسلسالت التي ّ

يرافقهم في كل مكان ،أو العكس ،أكون

قصيرة تُ َ
ً
علق فيها
محادثة
حدثني
ً
ال تُ ّ

الكلمات في حلقي ،وال أخرى طويلة،

في أوعيتي الدموية عند ِّ
كل قصة،

لن تنساه ،مع أنّ ني ضعيفة جد ًا ،إال ّأن
غضبي من يتولى رمي جثتك أمامي،

متفر ً
غا،
مضطر ًا أبد ًا لذلك ،قد تكون
ّ
ّ
ً
فقررت
يوما
قصة شعري
أو أعجبتك ّ
ّ

محادثتي ،لكن طال شعري ،ولم أعد

أنت ال
أخترعها بنفسي اآلن ،في النهاية َ

إضافية -كومبارس-
كشخصية
مشاعري
ّ
ّ
أنا البطلة المتقنة للدور ً
بدال عن كنزاتهم
وبناطيلهم

ومكياجهم،

جميعهم في األرجاء ،أكره الحالتين،
ً
هربا من كوني أنا ،إنني الشيء
فكالهما

بخطوات بطيئة
إلي،
ٍ
وعكسه ،يقتربان ّ

في،
ٍيبدآن بزرع خالياهما السرطانية
ّ

أكون فتاة
أكرههما أو أحبهما ،أو ّربما
ُ
"الساوند كالود" التي يرتفع صوتها في
المزج بالتدريج لتقول ":خاف من الحاجة

حق ًا عن نفسي ّأن
وعكسها ،ما أعرفه ّ
تناقضي هو من يحمي عقلي ،ويحميك".

نص مشترك من كتابة أطفال مشروع مستقبلي

حين أكون معهم

جود إسماعيل

ً
عاما /بيت لحم
13

ّ
أمريكي ٍة ضعيفة،
بلكنة
أفكر باإلنجليزية
ٍ
ّ
كل ُمفردات عقليّ ،
كسر َّ
أسلم نفسي
تُ ِّ

مد
متج ٍ
دم ّ
شيء أمام كل ما أملكه من ٍ

نور الهدي اللوقا
ً
عاما /رفح
14

حين تهمس العصافير في أذني
ترسو البحار عند أصابع يدي

األشجار تغني معي عند عتبات

الصباح

وترفرف العصافير على كتفي

ريماس الكرد

ً
عاما /رفح
14

علي حبات الرمل حين أركض
تركض ّ

فأعشق فرحة العصافير فوق رأسي
الصافية
كأني أشبه زرقة السماء
ّ

فيرسو بوق السيارات في قلبي
موسيقى

نيار أبو سبت

ً
عاما /خانيونس
11

أعشق فرحة األشجار بي
تتمايل سفن الماء في شراييني
كلما ركبت األرجوحة دخلت في عالم الخيال
زرقة السماء ّتلوح لي ألبتسم

غدير عويضة

ً
عاما /خانيونس
14

الهواء يرفرف على وجوه الحضور

أحب تمايل األغصان على مالمح وجهي
أنا ّ
كبير في قلبي ألني رأيتكم تركضون
ٌ
شغف ٌ
معي

ترفرف ضحكات الحضور في وجهي حين
أبتسم

لوحة عبد الله ٔابو القمبز

«ليكون لديه ابتسامة
كبيرة تالئم العالم
يجيء كل صباح

بمشرط ويزيل شفتيه»
 -مازن معروف

7

الغياب
بيسان نتيل

قلبي نعق في وجه المرآة
ونام.

ً
عاما /غزة
22

أتتبع تراتيل األنبياء

تراتيل العصافير لألمهات الغافالت على صور أبنائهم الشهداء،

امرأة
ٌ

ٌ
معلقة على غصن التفاح
مرآة
ٌ

تطارد غيم العمر

فيشتد نعيقها حينما تغرب الروح
ّ

لتلملم صغار الدمع فجر ًا

ً
وشاحا
تأخذ من موج البحر

ّ
تحلق

ً
قصصا
وتغرس في السماء

ً
جائعا
كي ال يبقى صغير الحرب

كي ينام

قبل ْأن تأتي القوافل

المخيم ،تقول:
تصرخ بوجه
ّ

متعب
هذا وجهي،
ٌ
مرهق
جسدي،
ٌ

أتتبع ترانيم الحب.
ّ

َ
رأيتك بحر ًا
يجلس عاشقين على الحطام ،تقول العاشقة:
في منامي.

رأيتك ً
حربا.
يقول العاشق:
ِ

نهض الموت من بين الركام ،ارتجف قلمه ،رسم قوس قزح
عبثا ،وبنى عليه الحمام ّ
ً
مؤج ٌل.
عش ًا ،وقال :هذا الغياب ّ

ٌ
وأغنية ،إيقاع موسيقى يسبح في الفضاء
هما طريقان،

العابر.

ً
شيئا.
تقول :لن أقول

يقول :ال أجيد ً
لغة بعد.

مساء.
ترد :أريد لهذا المساء أكثر من كونه
ُّ
ً

يرد :أنهض من فراشي وأحبك بيني وبيني.
ُّ

واعتلت أدخنة البكا ،ما زال النعيق يصدح في المكان،

أحبك.
عندما نقطع الطريق ،سأقول لك ُّ

يأكلني النعاس

ً
ً
كافيا ألكون ما
قلبا
أهرول نحو أرذل العمر ،ال أملك
أكون ،لن أكون.

تبقى نور ًا ،غد ًا ستغفو الشمس على غير
خذ وانسج ما ّ
عادتها ،ولن يبقى لي سوى وجهي والوشاح.
ً
ً
فشيئا
شيئا
هنا تقتلنا

ً
أعواما
هنا ،تُ حيينا

كيف لك أن تفعل ذلك ،وأكثر

ريثما حضرنا ،تنهش روحنا ،تبعثرنا ،تبكينا ،تضحكنا،
ً
صباحا ،انهض.
وتكسرنا ،ثم تقول لنا

تنحت لنا البدايات ،والنهاياتّ ،
تعلقنا على مشانقها،

ُ
وتقول :استقم.

يتأرجح جسدي يا وطني

أغيب في شوارعك

أزقة الخيام
أغيب في ّ
ً
ً
وخيمة
غيمة

الغيمة فوق خيمة قلبي

قراء وأصدقاء يراعات األعزاء،

يسعدنا تواصلكم وإيانا ،وكذلك انضمامكم إلى فريق النخيل
في كافة محافظات الوطن مع مؤسسة تامر

مصطفى مسلم

عمق الحرب
دينا معتصم

ً
عاما /الخليل
16

أنتظرك والدي مع الربيع .الدماء ،الجثث المرض ،الظلم ،الفقر،
ّ
مجرد حروف ال تفارق لغة الحربَ ،أتذكر ذاك اليوم
كل هذا ّ
الذي ُقتل فيه أخيك؟ الحرب اللعينة التي سادت فلسطين ،لم
تترك أحد ًا له سند ،حتّ ى أخ ًا أو أم ًا أو حتى طفلة ،كنت قلقة
جد ًا بشأن انضمامك للفدائيين ،وأن تتركني وحيدة مع طفلتنا
ً
فعال بتلك البراءة الفلسطينية المرتسمة
نور ،إنّ ها تشبه النور
ثت معي بشأن مغادرتك للبيت وأنت خائف
تحد َ
على محياهاّ .
من ردة فعلي ،لم أمنعك وهل يحق لي منعك فقط ألنك
زوجي ً
وأبا لي ولطفلتي؟ وماذا عن باقي النساء اللواتي
يعشن دون أزواجهن .تركتك تذهب ،نعم تركت ،على أمل
العودة يوم ًا ،إنه اإلنصاف بالعيش في هذه الحرب .لم تغب
وتارة
تلوح لي من بعيدً ،
عن خاطري ولو للحظة ،كنت أراك ً
تارة ّ
تردد كلماتك المعتادة عندما يسقط شهيد
أخرى أسمعك ّ
الغصة المعهودة ّ
كلما
آخر ،تختنق الكلمات في حلقك ،تؤازرها ّ
رأيت أو ّ
تذكرت مشاهد الشهداء األبرار بين الدهس ،والنار،
والرمي .عندما بدأت نور خطواتها األولى في المشي ،عندما
كنت أسهر ألنها مريضة ،عندما ّ
يحل الدجى دونك عندما تعود
الذكريات وتأتي بك عابثة ،عند ّ
كل لحظة ضعف وانهيار من
شدة ألم غيابك عنّ ا ،عند ّ
كل دمعة لم تمسحها بيديك .كبرت
ّ
نور وكبرت معها ،وأنت مثلما كنت لم تكبر حتى في ذاكرتي،
أتأملها،
مرت السنوات وكأنها دهور ،تأتي طفلتنا وهي تبتسمّ ،
ّ
يا ويل قلبي إذ أنّ ها تشبهك أكثر مني ،يا ليتك تعود لتنظر لها
وكأن الحرب ما حصلت.
هكذا ،لعرفت ّأن الحياة ال زالت بخير،
ّ
تقترب مني لتسألني عنك "أين بابا ؟" قلت لها إنّ ه في مكان
أجمل من هنا بكثير ،فيه الناس يطيرون مثل العصافير ،هناك
حيث األمنيات واألحالم ال تموت ،أخذت بيدها الهاتف ومن
وضعت
ّثم تطلب مني بأن أتصل بك ،ما رقمك بالجنة يا ترى؟
ُ
أتحدث معك
أرقام بشكل عشوائي ،جلست نور في حضنيّ ،
وكأنّ ك هنا قلت لها :والدك سيأتي في حلمك هيا لتغفي
بسالم .ما عادت الحروف تصف الشعور وال عادت الحياة حياة
ّ
ً
سأعلم طفلتنا شيئ ًا واحد المقاومة هي الحياة وال حياة
فعال،

سوى حياة تزينها الحرية ،وفي نهاية قصتنا أقول نحن نشتاق
إليك حق ًا ونتمنى أن تأتي لتأخذنا إلى عالمك العظيم.

بإشراف مؤسسة تامر
للتعليم المجتمعي /رام الله
0222986121/2
www.tamerinst.org

هيئة التحرير:

حمودة ،رؤى حسونة
هبة عودة ،أحمد القريناوي ،داليا ّ
تصميم :ميرا سمارة ،بشرى البرغوثي.
تدقيق لغوي :هيئة التحرير
كلمتنا :هبة عودة

صورة الغالفٔ :امل النخالة

edit_yaraat@hotmail.com
yaraat96@gmail.com

تطبع في مطابع األيام

