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زئبقية المعنى
حلمي حرزحلمي حرز

1616  عامًاعامًا
غزةغزة

اللغة، إلى  الوتر.. أهرب إلى ما خلف  برقصة صوفي وهذا 

ظل األفق، أفُق ما تقرأ اآلن، خيط الدجى يتكاثف، الصورة 

تعيد ترتب نفسها وكذلك الوهم، المعنى يسأل عن معناه، 

ات تنقُذ حياة الركاب وأخرى  اللغة هي العقبة، بعض المطبَّ

الغموض؟  هذا  كل  إلى  نحتاج  لَم  الهالك،  إلى  بها  تؤدي 

النهاية  وهل  النهاية  هي  النهاية  هل  عقبات؟!  يكفينا  أال 

هي الهدف؟ لَم بدأنا؟ لماذا تصر على أن تكوَن أصغر من 

ثالث عقد؟!  الحذاء  تربط  ولَم  الرؤية؟  على  بصيرتي  قدرِة 

عليَّ  ستلقي  أم  وخربشاتك  ضجيجك  معنى  تعلُم  هل 

مجددًا حجة الالوعي؟ أنا أعلُم وأنت تعلُم وكالنا ال نتفق، 

الظل ولن  أتحدث عن  لن  نتفق  دْع وجَهَك وتحدث، دعنا 

أكتب تلك الجملة التي أوحيت لي إياها في آخر هالٍم قبل 

النوم، تذكرها تلك التي تنتهي بموت؟ اخرج من ذاتك ومن 

أنت؟  من  أخير،  لدي سؤال  ولكن  أنك ضجرت  أعلُم  عبقر، 

ولَم أسألك؟ وهل تجيب؟

  كنت أنت
أريج ماضأريج ماض

1616  عامًاعامًا

غزةغزة
في بالد ال تسكت فيها طبول الحروب، ال تتوقف فيها 

طواحن األيام من مضغنا كالخبز، كنت أنت جناح السالم 

الذي يأخذني مّني ومن تعبي، نحّلق في حقول من ورد 

وكالم، نمّد الجسور بين طواحين الّريح ونعبرها.. ونعّلق 

لحاء  الغرباء، وننسج من  أبواب  وألوانه على  الحب  عطر 

البعد أوشحة، كي تترجل الشتاءات...

أّيها  عطره،  األرض  نار  من  ينضح  اّلذي  الّشمالّي  أّيها 

الجنوبّي المالح مثل رمل البالد، الهادر مثل لثغة الّشوق 

في صمت العطاش.

يا هدأة الحرب ونكهة المجد وطعم األمان أعود إليك، 

وأعود إلّي بك!

فاطمة حسونةفاطمة حسونة

2121  عامًاعامًا

غزةغزة
على  المرايا  تحمُلني  صحراء،  على  مّرت  ريٍح  مثَل  جائٌع.. 

ذاكرتي  من  األحداِث  حرِق  في  أتفّنُن  ُمساِفرًا،  ظهرها 

ُمباالٍة أغطُس  الّنسياُن كموزِة قرد، وبال  يأكُلني  الصلبة، 

في حوٍض عدمّي، أتآكُل مَن الّداخِل للخارِج كمعِدن، كأّني 

بنحالتي،  بي،  ُأحدُق  خوفي،  من  أتعّرى  للقيامة،  أستعدُّ 

مقابِس  عن  أّيامي  سلَك  أفصُل  وجفاِفه،  وجهي  ببثور 

األرض، أرقُص تعبًا، على صدى موسيقى بعيدة، في بيٍت 

أبدُل   ، ماضيَّ أّنه  الحقًا  أعرُف  رمادّي،  بيٍت  في  مهجور، 

رموشي بورقتين من شجرِة توت، أتثاءُب خشيَة أن تعلَق 

باردًة وسوداَء وُمقفرًة  أبدو كالغياب،  تفاحٌة في حلقي، 

من االحتماالت، أصواٌت جنائزيٌة ترفُعني، أعلى فأعلى، نحَو 

كُبخار،  أتكاثُف  أطير،  لكي  الموعوِد  المكاِن  نحَو  األبدّية، 

تفرُد لي المالئكُة أجنحتها، أركُبها كما ركبت ياسمينة من 

قبلي بساَط عالء الدين .. بيَن زحل والمريخ وُعطارد، ُأطارُد 

بينما  هناك،  الجاذبيِة  هندسُة  تفشُل  السوداء،  الثقوَب 

أنجُح في العثوِر على طفولتي في مداراِت ُزحل!

       زحـــــــــــــــــل

عصام حجاجعصام حجاج
2424 عامًا عامًا

غزةغزة
كيف تنساب أناُملِك على صدري 

فيروح األلم، يروح 

عندما تقتربين مني 

تطيُر طيوُر رائحِتِك 

لتتشبَث بي 

يتسلُل كلُّ شيٍء منٍك خاللي 

مازال يقيني يغوُص أكثُر 

حين نلمُس بعَضنا 

فيغيُب كلُّ الضباب 

وتزول كلُّ الحروب 

المرَة  شفاِهك  طعَم  تذكريَن  هل 

ما زال يقيني بك يكبُر
الماضية!

اليوم كاَن أعذب 

تبلل فمي بريقك أكثر 

وطاَل 

تذوَقَه  يمكنني  الذي  المالُح  بحري 

في كلِّ حين 

وملوحُتُه تغريني للغرق.

ما زال يقيني بك يكبُر

       زحـــــــــــــــــل       زحـــــــــــــــــل

لوحة روان خزيقلوحة روان خزيق

َمْقبرِة  في  بَك  »مرحباً 
ة يا دانيال« الُكتب الَمْنسيَّ

ململك مجدي بخيتانك مجدي بخيتان
جنين جنين 

1616  عامًا عامًا 
ل َقْط اسِتْخدام كلمِة مَْقبرة تعبيرًا عن مكاِن حفَظْت  لم أتخيَّ

فهل  قارئيها،  وأرواح  اِبها  ُكتَّ أرواح  حملْت  التي  الكتب  فيه 

المكان؟  ذلك  في  َحْتفها  وَتلقى  الكتب  ُتنَسى  أن  ُيعَقل 

إذا  دانيال  فيا  والكاتب،  القارئ  قلِب  خالدٌة في  الكتَب  إنَّ 

من  تخف  وال  وقراءته،  ِله  تقبُّ في  د  تتردَّ فال  كتاٌب  اختارَك 

ُكتِبها  إْحياء  تحاوُل  الطوارئ  كغرفة  فهي  المقبرة،  أجواِء 

وإعادة عهدها الذي َمضى وَمضى الناس معه، لقد قرأُت 

كتبا حفرت في ذهني كما النقش على الحجر يا دانيال، مثُل 

جاَءك  فإذا  قبل«  من  األغنية  هذه  سمعت  لقد   « كتاب 

كتابي يستنجُد باحثًا عن قارئ، فأعدُه لي في عالمي ألقرأه 

مرة أخرى. إنَّ حب كتاب سيجعل من قارئه كالمذياع يعيده 

دون ملٍل كما المذياع يعيد أخباره، وإذا سمعَت ضجة خارجة 

بأنَّ مشاحنًة غامضًة ستحصل، وكْن خير  كتابي فاعلم  من 

عشَقتها  كتب  بين  أنت  لحظك،  فيا  المقبرة،  لهذه  أمين 

لذلك  ُتَنسى  ال  فالكتب  التاريخ،  وسجلها  الماليين  قلوُب 

اقترح عليك تغيير اسم الَمْقبرة.
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رئيس تحريررئيس تحرير

بيني وبين الحب
وال سالم

تجسُده السحاباُت
ثمَّ تمطُر نفَسها 

تذوُب في ذكرياٍت أولى 
أو تصيُر مياَه صرٍف

أو ُتشرُب...

تاريٌخ
يجدُد نفَسه.

...
بيننا ظرُف دموٍع 

معلٌق أعلى الحائِط 
كأُس قهوٍة 

ينتظُر محبوبَته 
خلَق  تجيُد  ال  موسيقى 

نفِسها 
قلٌب متجمٌد 

ينتظُر بعَض الدفِء..
ها هو آٍت.

أيهم عبد الباري أيهم عبد الباري 

١٦١٦  عامًاعامًا

غزةغزة

أعمل نائب رئيس تحرير صحيفة الشعب، اآلن أنا 

سعيد نعم إنها آخر دقائق ليوم عمل متعب، 

طلب مني رئيس التحرير كتابة تقرير عن نشاط 

طبقة العمال ضد ُحّكام الدولة سعدت كثيرًا 

ألنني أحب تلك المواضيع، أو ألنني كنت يومًا 

فالحًا أغرق في عرقي، وتذيبني الشمس وال 

تناولت  العام،  إال مرة واحدة في  اللحم  آكل 

متوجهًا  المكتب،  باب  وأغلقت  مفاتيحي 

لسيارتي تلفت يمينًا ويسارًا ألعبر الطريق، وفي 

لحظة ضربتني سيارة ووقعت على األرض ودار 

بي العالم سبعة مرات ربما ألنني لم أنظر جيدًا 

إلى الطريق، بعد مدة ال أعلم كم كانت، وجدت 

نفسي قادرًا على الحركة نظرت إلى الطريق وإذ 

الذي  جدي  ورأيت  اختفت  سيارتي  مختلفًا،  به 

االبتدائية  ثالثين عامًا، وزميلي في  توفي قبل 

خاليا  تبعثرت  االنتفاضة،  في  استشهد  الذي 

هنا؟  أنا  لماذا  أسئلة  عدة  وهاجمتني  عقلي، 

هل أنا حي أم ميت؟ هل هذا هو العالم الذي 

يعيش فيه الموتى؟ ما هو اسمي؟ هل أسماني 

والداي اسما أعجميا؟ أو على اسم جدي الذي 

رأيته منذ قليل، وربما هو جدي، لكنني ال أذكر 

يستشهد  لم  االبتدائية  في  وزميلي  وجهه، 

في االنتفاضة، كان ذلك خيااًل وأنا لست نائب 

رئيس صحيفة الشعب، وبالحقيقة لم يكن هنا 

صحيفة تسمى الشعب، الشعب موجود لكنه 

ال يمتلك صحيفة خاصة به، ألنه يعمل ويعمل 

واحدة  دقيقة عمل  العامل  يضيع  ال  ويعمل 

طفله  خبز  رغيف  من  ُتقطع  سوف  ألنها 

الصغير ذو الثالثة أعوام، كل ذلك كان كذب 

ولكن لماذا نكذب؟ كي ال نذهب إلى النظارة 

وُيعذبنا أحد رجال المليونير صاحب رأس المال، 

وربما  خيااًل  يكون  ربما  يسمى كذب؟  ولماذا 

ال، ربما أكون أنا هو أنا وربما لست كذلك.

خولة العشي خولة العشي 
١٦١٦  عامًاعامًا

غزةغزة
بيني وبين الحبِّ

أغنيٌة
ال ُموسيَقى فيها 

ال كلمات لها
وال إيقاَع حّتى 

أغنيٌة بكماُء
بال أحٍد

ى تغنَّ
بال صوٍت 

بال أثٍر.
...

بيني وبين الحبِّ 
تاريٌخ

ال أبطاَل فيِه
وال أحداث

ال قتاَل فيه 

...
بيننا لقاءاِن

فارغاِن
سبُع ورود

أَخَرى بيضاَء
تعدُّ نفَسها 

نكوُن، ال نكوُن 
نكوُن 

ال نكوُن 
وردًة ثامنًة 

رجاًء.
...

بيننا...
قلٌب مجمٌد

الحبُّ يعانُقه 
يهمُس بصراٍخ: 
»أريُد أْن أتدفأ

ال أريُد أْن أحترَق!«

أو  مثاًل،  والدٍة  كحديِث  يحتويها،  عليها،  يحنو  يديه،  بين  الصغيرة 

بسكويٌت هش ُيفتته أي شيء، ثمَّ بذكاٍء ُيغذي انتصاراته الصغيرة 

من ُصلِب روحه، ُكل مرٍة مذاقًا، األسبوع الماضي مثاًل، إصراٌر أعقَبه 

التعب، في األمس شجاعة، واليوَم ذبذباٌت من األمل والملل. يٌد 

الَعيش، وبعينيه يواجه  تطِعم، ويٌد تدفُع األياَم حتى تطيَب مرارُة 

غرابة العالم، يمتصُّ بهما حديث الناس الُمزعج و«ماذا يظنُّ نفَسه 

فاعاًل؟«، وتكُبر آماله بيَن يديه، وتحمُله بداًل من أن يحملها، وتسيُر 

به انتصاراته بين الناِس معلنًة كمًا هائاًل من الشجاعة التي ال َمثيَل 

لها، وصالبًة ُيبدد بها عتمًة حاولت يومًا احتالَله، وتهمُس في ُأذنه 

بحُنوٍّ أن ارتاَح اآلن، إن القلَب وأشياءه الصغيرَة تكّفلت باألمر.

سفينة نوح
بتول أبو عقلين بتول أبو عقلين 

١٦١٦ عامًا عامًا

غزةغزة

أوركسترا تقضم جدران النافذة 

والدفاتر  الحمقاء  المعلمة  أصفع  وأنا 

الحمقاء 

سأبقر عينيها كما تهددني دائمًا

من  الكثيرة  وشحومها  خالياها  سأزيح 

منتصف أنفي وأغطي وجهها باألسود 

كما تغطي جفنيها دائما..

لتكتمل اللوحة

تطلب الكثير من كل شيء وأنا بال حيلة ال 

أفعل شيء 

أقرفص في الزاوية 

أقضم يدي ألرسم ساعة من دم فاسد 

ال عقارب لها 

أراقبها طوال النهار

أوركسترا تهتز وأنا أفضل الثبات

بال صوت 

بال وجود 

منومة!

ربما أصبح تشاكي في هذه اللحظة

سأخيط فمك بإبرة لن تريها 

لسِت  عالم  في  ألسرح  أذناي  وسأخيط 

وليسوا فيه 

الحبر  وأقضم  الطاولة  أسفل  سأختبئ 

األسود

ستسمعون صراخي وقهقهات األسى 

ستناديني

وسُأعرف بالحاضرة الغائبة

سيجتمع ملح البحر الذي شربته في يدّي 

الصغيرتين 

وتصبحان كبالون من العرق البارد

سأستغفر على أصابعي للمرة األخيرة 

سأخبط الطاولة للمرة األخيرة

ستصرخ ريِحي الهوجاء لتلقيكم في الزاوية

سيخرج البحر من يدي ويغرقكم الطوفان

لن ينجوا أحد سوى نوح وسنموت جميعًا.

سفينة نوح

أشياٌء صغيرة
رناد زايد رناد زايد 
2121 عامًا عامًا
رام اللهرام الله

في العالم أشياٌء عدة، تستدعي المرَء التحديق بها دون أن ينَبس 

ببنت شفة، أن يوقف ضوضاء العاَلم من حوله، ويدير ظهره جيدًا 

حقيقيٍة  صغيرٍة  ألشياء  جيدًا  ُيصغي  وأن  وشقائها،  بعبثها  للدنيا، 

أن  يديه، دون  بين  بلطٍف وُيمسكها  ُيخرجها  أن  قلبه،  اختبأت في 

يجرَح ضلعًا ممن ُيحطَن بها، عجبًا! كيف لإلنساِن أن ُيقّلَب انتصاراته 

لوحة تيماء سالمةلوحة تيماء سالمة
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نهاية أخرى
نيڤين لبدنيڤين لبد
2020 عامًا عامًا

غزةغزة
في منتصِف الليل 

تنسكُب كلماٌت من انكساِر ذاكرٍة غبرة

يقضُمها الفقُد

أن  الجرأة  يرتوي  قلٍب  على  وجَب  هل  تبًا! 

يتعلَم رقَص الهروب؟ 

يا طبيَب الخيبِة من أين يأِت السكون؟ 

ومن أيَن أبتاُع العتمة؟ 

وهِن  من  المهترِئ  تاموري  بناَء  أعيُد  كيف 

الموجود؟ 

حبي  أكواُم  تختبُئ  صدري  من  ردهٍة  في 

ممتنة للنهايات السعيدة 

ألِم  صرخاِت  يلملم  أمٌل  أخرى  ردهٍة  في 

الخيبة األولى.. 

زوج  األنيُن  يسكُنُه  عٌش  الصدارِة  وفي 

الخوَف  يطعمون  المزيفِة  الضحكاِت 

لكتاكيت األلم.. 

ماذا اآلن؟ 

ألــــــــــــــوان
نادين مرتجىنادين مرتجى

1717 عامًا عامًا
غزةغزة

ألن أرمم بقاياي؟ 

سأتُرُك ألحاَن الوقِت تشرُع بالعمل.. 

سأتقيأ بقايا أسباِب الخيبِة األولى 

سأتقيُأ عاصفَة الحب..

لوحاٍت  بِه  وأرسُم  السماِء  باطِن  من  الحزَن  سأقتلُع 

تكفي لملئ شبابيِك العالِم المغلقة..

فيها  الحزُن  فبهَت  الشمِس  بلوِن  امتزجْت  لوحاٌت 

واختفى..

رأُسَك الممتلُئ على وشِك االنفجاِر كما لو أنك بقيَت 

أسفَل الماء لساعات طويلة..

لوُن عينيك يفضحك، أحمُرِك يشعل مشاعر وفضول 

غيرك!

أرقك  عليها  يغفو  عينيك  أسفُل  السوداء  وسماُئِك 

ويتركك مستيقظًا طوال الليل!

خريٍف  في  سقطت  صفراء  كورقة  هٌش  ضعيٌف 

ُمظلم..

صوتك  فيعود  الحائط  عرض  بأوتارك  وتضرب  تصرخ 

مخذواًل؛ ألن جدرانك عازلة للصوت..

كذلك الجدار الزجاجي الذي يعزلك عما يحدُث حولك، 

عن عالمك..

تطير  أن  من  خوفًا  تحرقها  ثم  ومن  قصائَدَك  تكتب 

حروُفك وتفضُحك..

تعزُف لحَن حزِنك على جسِدِك الهزيل، بأشالَء مرآتِك 

المحطمة على أرضية غرفتك..

وصندوُق بريدك البارد، لم يزره أحٌد منذ سنين، تسمُع 

أنينه في الليل وتخاف أن ترسَل إليه رسائلك..

الملتصقَة  لوحَتها  وتقبُل  المغلقة  نافذِتِك  إلى  تنظُر 

بها، تعجبك وحدَتك وتكرُه نفَسك..

نقيًا من  وتبقيك  الخارجي  العالِم  تحجُبك عن  لوحتي 

البشر..

عّلقُتها لك حتى تغلَق تلك الفوهَة التي يتسلُل منها 

الحزُن إليك..

وأن  الوحيد،  رفيُقَك  باَت  الحزَن  بأن  أعلْم  لم  لكنني 

الحزَن أصبَح لوحَتَك والسماُء صندوُق دموِعك!

لوحة جهاد جربوعلوحة جهاد جربوع

قدٌر قمري 
ميس وضاح الكيالني ميس وضاح الكيالني 

جنين جنين 
1919 عامًا عامًا

َعن حيَلة َنَسَجتها الّشمُس للَقمر صباحًا عساُه َيٍهلُّ بأبهى حلته 

..فالشمُس  هباًء  َيِضع  وَلم  حديثهما  النجوُم  شهدت   , مساًء 

بإشراقها تبث على التفاؤل دائمًا .

ِبلوعاٌت ًلياٍل َصيفية، ُيِطلُّ القمُر بأمسية , ضياءه انَعكس بِخفَية 

كرذاذ  ِبَندًى  لياًل  يتراَقُص  َنسيٌم   , ِسحِرّية  ُشعاِعِه  أشطاُن   ..

اسِورٍة ِفّضية , أُبصر نجمًا قطبيًا أبتسُم لُه بتلقائية!

َغّنت هذا الشُمس للقمِر الُمحَمّر َفَرد االطراَء عليها:

ما نوري إال بفضِلِك، بل شيٌء من َجماٍلك.

 ما لم تبزغ شمُس الدنى َلِصرُت محاقًا أسودا.

أنا من زعموا بضيائَي الشاعرية 

. ضربوا َمثل الُحْسِن ِفيَّ

 - الفينة واألخرى  -بين  ألقي  و   ، إليًّ يخِسفني فأتي  ُكسوُفك 

السالَم عَليَّ .

صفقت الكواكب لحديثهما .. المنظُر أخاٌذ وسَط معجزة إلهية. 

ل الشروق للغروب،  ُدم، والحواُر-حتى اآلن -بفضِل تقبُّ تناثرت السُّ

لم َيحَتِدم.

مثلها  و  ُمشرقة  بأوقاَت  ننَعُم  نحن،  حياُتنا  الكون  َكهذا 

ُدَوٌل  وحياتنا  ُمهلكة  مظلمٍة  كل  ليست   .. المظلمة الُمؤرقة 

حاُلها لن تِقَف بحاٍل واحٍد لألبد َقطّ ! 

ال حزن سرمديٌّ يا صاحبي كما ال ابتهاج أبديَّ فاحمِد الله وِامِض.

»ألبسوُه البدلة الحمراء«
دانة حبوب دانة حبوب 

١٧١٧  عامًاعامًا

غزةغزة
المصباح  ذباب  مع  األيام  استجواب  بعد  الحكم  صدر  لقد   

وبكاء الجدران لم يدري كم مر عليه من صباح ألن الكحَل محتٌل 

المكان والنوم من الممنوعات والمحظورات ولو حاول احتضان 

األرضية واالندماج مع اسوادها يسقي تعكُر الماِء جروَحُه.

وكرسي االعتراف وحده من يعلم بتمتماته وآهاِتِه الداخلية 

والتعذيب مقبالت التحقيق.. 

ما،  بفولت  أفكاَرُه  يؤانس  الذي  كالزئير  المحقق  وصوت 

فالعمى أمر محقٌق عليه     

فهو مأمور بالصمت والتحدث في نفس الوقت.

يود أن تقتلع األشباُح روَحُه 

لتريح ما تبقى من جسِدِه لتأكَلُه الفئراُن ويتراقص عليه الذباب

أفضل من أن يذلوه بتلك األحبال.



5

تعالي إليَّ
تامر كحيلتامر كحيل

1919 عامًا عامًا
غزةغزة

تعالي إليَّ 

نخيُط قشور النهاِر

بأظفر طيٍر

يلوُك سقوف المدينِة

خوًفا عليَّ 

وينتُف مني بياض البحاِر..

تعالي

من الزفِة المتعددِة الدمِع

حيَن يفرقُع قلبي

على أمٍل  

فوق قطعِة صدٍر

تثوُب هواًنا

وتحمُل قاَر سنوني بعيًدا 

هناَك حصاني ...

أعوُد إليِك بعجٍز

وموتي عقاري..

وإني

أحاول بلَع سكوتِك هذا

ألعرَف حجم الُغبار الذي

هّب حتى

يسابَق صوتِك!

علي

أسايُر فيه الرمادا..

تعالي

نعري ُنحور الشباب 

ونمشي 

على حزن بلدتنا

تائهينا

نغني ضجيج الشوارع حين يعيُق

نباح الكالب عن السعي

بين الحشوِد ...

وإني

أصلي ألجلك

يا مطلع القدس

حتى تبين سواعد موتي

ألعرف 

ا يباُع كنت نبًيا سويًّ

على مضٍد

أم يسوعًا..

جواب شرط
ابراهيم ابو درابيابراهيم ابو درابي

2222 عامًا عامًا
غزةغزة

لو أن الله نفخ في روحي وجعلني عصفورًا 

أغني  ال  بيتِك  نافذُة  أمام  ألقف  ُكنت 

أصدر صوتًا،  ال  أهمُس همسًا  ال  كأقراني 

لكنُت أراِك بكامِل خوفي وارتباكي مغشيًا 

عليَّ من هذا الوقار الذي يعتريِك وهادئَا، 

ليتُه  يا  وسادتِك  على  الُمنساُب  شعُرِك 

َضمَّ عصفورًا تائهًا في المنافي.

لو أن الله نفخ في روحي وَصَيرني عصفورًا، 

الدفِء  عن  باحثًا  اللِه  بالَد  ألجوُل  كنُت 

الذي يكوُن مدادُه من الله وِمداُد الله ال 

ينقطع، لكنُت موسيقى الُحب التي تطرب 

ُأذناِك.. على األقل شيٌء مّني ينتمي  لها 

إليِك.

أرفرُف  وشتاتي  جناحيَّ  ألجمُع  كنُت   

بعيدًا عن بالد الُظلِم والظالل أوئُد يأسي 

أغنية  سمائي  لكانت  األعراب،  تفعُل  كما 

بيتي  نافذة،  وبيتي  موسيقى،  وسقفي 

أراِك  يوٍم  نافذُتِك وزادي قليٌل من ميالِد 

فيه، وكامُل كوني حاجٌب وشامة.

َسيدتي، هل تفعليَن كما تفعلين في كل 

ليلٍة مع هذا الشعِر الُمنساِب على وسادَة 

كأنُه هديُل حمام، هل ترقصين دائمًا للرياح 

وارتفعت  َخصُرِك  مال  إن  ما  وتوجهينها 

قدماِك؟ لوحة فهد شّرابلوحة فهد شّراب

رنين سيوريرنين سيوري
الخليل- الخليل- 1717 عامًا عامًا

أعلم  لكنني  أنت،  لك  الرسالة   صديقي هذه 

لكنك  و  سنوات،  أربع  منذ  توفيت  قد  أنك 

بعد  حتى  صداقتنا  بداية  منذ  تفارقني  لم 

ذلك  تحت  اآلن  حالتك  أخبرني كيف  مماتك، 

التراب الممزوج باألوساخ، هل المكان دافئ، 

تعيشها؟  التي  الثانية  بالحياة  سعيد  أأنت 

دائما  كنا  لي؟  بالنسبة  أوهام  مجرد  أنها  أم 

الموت،  يفارقنا شيء سوى  أال  بعضنا  نوعد 

الموت  لكن  بوعدك،  أوفيت  قد  أنت  واآلن 

أمام  أو  معك  ذكرياتي  أمام  حاجزا  يقف  لن 

ذلك  في  أسير  أن  أريد  ال  صديقي  مقتنياتنا، 

الشارع بدونك، فأنا أخاف، لطالما كنت خائفا 

لقد  خوفي،  تحقق  قد  األن  و  فقدانك  من 

من  أخذتها  التي  األشياء  ببعض  احتفظت 

فأنا  صديقي،  يا  اعذرني  العزاء  يوم  غرفتك 

أو  دونك  الحياة  هذه  أتجاوز  أن  أستطيع  ال 

عام  كل  في  بي،  المتواصل  استهزائك  دون 

المشاعر  من  كومة  تحمل  رسالة  لك  أكتب 

كل  في  وصفها  عن  أعجز  التي  المتناقضة 

مرة، لم تكن تتحدث عن الموت في كالمك 

لذا كنت أراك كالجبان، األن أرى نفسي أنني 

أو  الشارع،  الجبان، ال أستطيع تجاوز ذلك  أنا 

تعلم  ذكرياتنا، هل  أنسى كل  أن  أستطيع  ال 

أربع  منذ  البوظة  آكل  لم  أنني  صديقي  يا 

سنوات، ألنك أنت كنت دائما تحب أن تأكلها، 

ال أعلم كيف ستقرأ تلك الرسالة، أو تفهم كل 

هذه المشاعر، في كل مرة عندما أكتب لك 

بجانبك لعلها تصلك  الرسالة أذهب ألدفنها 

في يوم من األيام، صديقي أنت لم تمت، بل 

أنا الذي مت يوم مماتك.

  رسالًة إلى صديقي المتوفي:

وطن مشارقةوطن مشارقة
1717 عامًا عامًا

جنينجنين
اْلَهَواء  ِبَنَقاء  مستمتعتًا  َسِريِري  َعَلى  أتدحرج 

اِفَذِة  اْلَقاِدِم ِمْن النَّ

َأْغَرُق ِفي  اْلَحاِئِط  َعَلى  َقُة  اْلُمَعلَّ َور  الصُّ ِإَلى  َأْنُظُر 

ُعوَد إَلى َذاِكَرة الَعاِئَلة  ْفِكيِر أِلَ التَّ

َوُهَنا َتْبَدأ اْلِحَكاَية َمع ) ِمْحراك اْلَمَشاِكل ( 

ْغط واإلرهاق ِلَواِلِدي  ِذي َسَبٌب الضَّ الَّ

َهاُب  اَرة محاواًل الذَّ يَّ د أخد َناِصر ِمْفَتاح السَّ َفِبُمَجرَّ

ُمِريع  انصدام  َوُحُصول  إْخَوِتي  َكَباِقي  َجْوَلٌة  ِفي 

اَرِة  يَّ َأْحَدث ضررًا ِفي السَّ

ِبَصْوِتَها  َفْوِزي  ُأمٌّ  اْلَخاَلُة  ُهُجوم  َأْنَسى  َواَل 

َتْكِسير  ي  مِّ أِلُ ي  َتَشكِّ اْلَعاِلَية  الَجْهَوِرّي وصرخاتها 

َناِصر ُزَجاج نافذتها 

ُكلِّ  ِفي  َتَتَدْحَرج  َمَشاِكل  ُكْرٍه  َعْن  عبارًة  ه  َوَكَأنَّ

َمَكان 

َيْنَتِهي َهَذا كاُبوس ِلَيْبَدأ كاُبوس آَخَر َوُهَو ِاْعِتقاٌل 

ِبَخْمَسة  يكبرني  ٢٠١٧/٨/٤الذي  ِفي  َناِصٍر  َأِخي 

َأْعَوام 

ي صرخاتها وجدال إْخَوِتي اْلَخْمَسة  َأَتْذُكر ُبَكاء ُأمِّ

مهاًل َأْين تأخذوه 

اٍم َوِفي اْلَواِقِع َلْم ُتَغاِدْر َواِلَدِتي  َأيَّ ة  َلم ننم ِلِعدَّ

ُماَلَبَسة  اشتمام  َعْن  َتُكفُّ  َوَلم  َناِصر  َغْرَفة 

ُكْنت  اْلَجِميع  إَمام  اْلُبَكاء  َأْسَتِطْع  َلْم  وعناقها 

يٍّ َوَكاَنْت إَذا َرَأْتِني  َأْذَهُب إَلى ُغْرَفِتي خفيًة ِمْن ُأمِّ

ِذي َحلَّ  ر َما الَّ تعانقني َوَتْنَهل بالبكاء  مجددًا ُأَفكِّ

ِبَأِخي َماَذا َيْفَعُل 

َهل ُيْشِعر ِباْلُجوع َأْو ِفي اْلُبُروَدِة َواْلَوْحَدة َوَهل 

ِاْشَتاَق ِإَلى ...

َلْم  ِلِسْجن  اِلَثة  الثَّ ي  ُأمِّ َوِزَياَرة  َيْوِم ِميالِدي  َوِفي 

َقَضاء  َأَوّد  ُكْنت  ِبَأْكَمِله  اْلَيْوم  ي  َتَخطِّ َأْسَتِطْع 

نتبادل  الَبْيِت  َشَرِفِه  ِفي  َنْلَعب  َمَعه  اْلَوْقت 

َحاِديث نتشاجر َأْيًضا  اأْلَ

َأَتْذُكر ِرَساَلِتِه ِفي َذِلَك اْلَيْوِم 

ة اْلَغاِلَية  ) َأم ُكشَّ

َكْيَف َحاُلك ؟ ! 

َكم َأْرَغُب ِفي َأنَّ َأُكوَن َمَعك َوَأَراك تكبرين عامًا 

إضافيًا 

ى َأْن َتُكوِني ِبَخْير َوِإن تنتبهي لدروسك جيدًا  َأَتَمنَّ

صحتي  ِباأَلْصِدقاء  محاطًا  َفَأَنا  َعَليَّ  تقلقي  اَل 

َوِعْنَدَما  َمَعُكم  اْلُجُلوس  إالَّ  ينقصني  َواَل  َدة  َجيِّ

َأْخَرج سنتحدث كثيرًا وسأخبرك ِبُكلِّ َشْيٍء 

ل  اْلُمَفضَّ ولونك  ِباْسِمك  ِقاَلَدٌة  ِلَكي  َصَنْعت 

ى َأْن ُتْعِجُبك  البيج َأَتَمنَّ

َأْعَتِني ِبَنْفِسك وبالعائلة جيدًا 

محراك المشاكل

  رسالًة إلى صديقي المتوفي:
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ميار نتيلميار نتيل

١٨١٨  عامًاعامًا

غزةغزة
اصلبوا جسدي

وانحتوا أسماَء الله الحسنى عليه

الليُل طويٌل وأنا بؤبُؤ عينيِه

غرفتي غاٌر

وظالُمها وحٌي

وأنا ابنة مريم أنجبُت نجوًما

أكحُل بها عينّي

ضعوا بصدري ِخنجًرا

ُينِصُفُه

واَخِرجوا مضغتي من يساِرِه

واغِسلوا ذنوبُه عنُه

وأنشروُه على حبِل جاري

اتُركوا الشمَس ِلتحرقُه

والليُل ِلُيكسيِه من سواِدِه

وانثروا ما تبقى من كحٍل

على جدراِنِه

ضجوا باسم من استوطنُه

وارتكبوا بجماِل عينيِه ثورًة

وال تصمتوا

امنحوُه لوحة الليل هديًة

وِليبقى القمُر مخبًأ تحَت عتبة داري

قولوا له اكتفت ِباسمَك ِخنجًرا

ُيريق دماء ذنوبها

اصلبوا جسدي على باِب قلبه

واتركوني احيا داخَلُه

إلى أن ُيعيَد اللوحَة ِليساري

الغريب
مهند اللدعةمهند اللدعة

1919 عامًا عامًا
غزةغزة

كل قوافي الكون تحبو فوق تلك المدينة،

وقع  على  تهتز  الخضراء  العالم  أشجار 

ألحانها،

شوارع البيت العتيق تسرد حكايتها،

تغلق  بالذهب  المرّصعة  الشمس  خيوط 

ثقوب الباب القديم 

الكل يشتم رائحة الحنين ليوم الوالدة

لليوم األول!

هدوٌء يخيم 

الصراع ينخفض

االمتحان  ألتجاوز  تكفي  السكون  رائحة 

االول،

التاريخ بانتظاري ال يملك خيارًا غيري،

أسرد حكايتي ألول شخص يخطر في بالي 

على أعتاب ذلك الباب

 هو الذي أراد الحكم عليَّ 

أّني غريب،

فهو أدرك مؤخرًا، أّن األبواب تملك روحي 

لتتجذر  للشمس  الصق  فهي  المبعثرة، 

بين الثقوب.

الليـــــــــــــــــلالليـــــــــــــــــل

اسحب المفتاح 

فيقول:
سيكشط وحل القارعة عليك، أأنت الطريق؟ 

أنا الطريق الوحيد الى حليب األمهات 
إلى لباسه القطن 
إلى نفسه األخضر 

إلى ريح تبعثر جديلة ُأمي على حفة البلكون
إلى إلى أدوات القمح إن أردت

وأنا ُأمرر يدي على وجهي 

أتحسس طرف أنفي 

مجروح من الجانبين 

من ورق ناعم 

وأنا أتحسس جبيني الساخن

مرض
رؤى حسونةرؤى حسونة

2121 عامًا عامًا
غزةغزة

يا الله 
إنه المرض

يقف على مفتاح الغرفة وينظر الّي
يحملق فّي، حتى تصيب قدمي الرجفة

وتبكي عيني خوف 
يا الله، الحانات مليئة بالقرود 

قرود تشرب بال اكتراث للفاتورة 
وأنا هنا أشرب دمعي 

وأقول 
الدمع كالشفق، مالح 

أخفق ك سنبلة خضراء تتمنى الجفاف 
وأنظر خلسة إليه قادم نحوي 

يا الله، الليل يغمر قلبي
كأشرعة السفن الممزقة في المحيط أغرق.

أناجي حبل الغسيل على قارعة الطريق
تعال 

مرض

لوحة محمد ساميلوحة محمد سامي

روان رجب روان رجب 

طولكرم-طولكرم-2020  عامًاعامًا
المجهول  نحو  تمضي  قدماه  زالت  ما 

السريع  لركضه  واضح  سبب  ال  قدمًا.. 

باقي  اندثر  مهما  والوفاء  طبعه  سوى 

وال  ينتظره  صاحب  ال  أماًل  الباب  عند  فيه, 

عنوان  بال  فمكانه  نزهة,  في  يأخذه  حبًا 

 اآلن ليلة وجد نفسه  بال صاحب و ال رفيق 

غضب  تملكه  مكان  كل  الى  بنفسه  دفع 

أحزانه  مع  إليه  رياحًا  تحمله  عميق  حزن  ثم 

األمل   إلى  بروحه  ركل  عنه  البحث  عزم   و 

سوى  يذكر  ال  ميزان  ال  و  ثمن  بال  يمشي 

في  هو  كان  يومًا  ينسى  األلوان  و  صاحبه 

و  نسي  العواء  ُيغضبه  السجان  و  السجن 

أن  القهر  علمه  النسيان  مع  يذكره  ال شيء 

ُأي جرس سيعرف حرارتي؟
أي ميزان سيعي ضعفي؟

لن أعيش بمعزل عن الغرباء 
فالليل 

رئة العائمين في الصباحات
حنجرتي تخرخش 

فيظهر صوتي خشنًا
لقد تعثر بصوت غريب

فتصادقا حينها
وبنت في قلب حنجرتي 

صوت أوروبا 

وكأن جارتنا تخاف 
الشمس  تصله  ال  الذي  الشباك  على  من  تطل 

أبدًا

تطل على الزهور عليه
وتسأل 

كيف نما الزرع هنا يا صغيرتي 
لزهوري سالسل من األفواه 

تسرق ضوءي يا جارتي 
كالمطر على عيوني المطروقة من البكاء 

ينزل الخبر 
ينزل المرض 

فأنا ال أملك السفينة وال شراعها 
ال أملك األسوار والطرقات والحناجر والمتاجر 

ال أحوي
سوى 
بضع 

نمش وخيول ميتة 
على قارعة الطريق.

كم طال  َيعنيه  ال  بال وطن  صاحبه سلطان 

مهما  ليجده  المكان  على  يتمرد  الحال, 

قدمًا  المجهول  نحو  يمشي  الزمان  طال 

األمكنة  خلف  المنسي  صاحبه  مثل  متعبًا 

وال  زمانًا  وال  عنوانًا  له  يعرف  ال  واألزمنة 

يتسلق  زال  ما  ساعات  بعد  كان؟!  به  ماذا 

صرخ  األمل  على  عزم  مرارًا   انزالقه  رغم 

على الجبل و لوح بين األمواج العاتية, انتظر 

بها  يحلم  ال  بأماكن  مر  كثيرًا  الطرقات   على 

األبواب  خلف  ربما  الصمت  تخنقها  أيامًا 

رأسه  يحرق  صيفًا  أو  صاحبها  تروي  أمطارًا 

وال يأويه سوى أماًل بالوفاء أخيرًا بلغ مبتغاه 

يسترده  هو  ها  صاحبه  خسارة  ابتلع  بعدما 

مجروح  بصوت  يعاتبه  تعب  بكل  إليه  يلهث 

من  يخرج  معدودات  أيام  بمغامرات  مليء 

جوفه ما  ابتلعه طوال الوقت ويرمى نفسه 

يحصل  ماذا  يعنيه  ليس  أمان  بكل  بصاحبه 

بعدما  األمان  شاطئ  إلى  وصل  فقد  األن 

ُيقدر  لن  عمرًا  سيعيش  بالطوفان  امتلئ 

مشاعره بميزان.

وفاء كلب 
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هدى أبو وطفههدى أبو وطفه
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غزةغزة

كأنك من شقين، تريد أن يسمعك العالم وال تريد أن تخاطب 

أيًا منهم، ُتدخل الطعام لجوفك من َسم إبرة ويرفضه أيضًا! 

مغلي،  ماء  حمام  في  تسبح  وروحك  سريرك  على  تتمدد 

برودة  من  جامد  وقلبك  المشاكل  تدعي  ما  تفاهة  تثيرك 

أطراف أصابع قدماك، كأنك من شقين! بغير منطقية ُتكتم 

أنفاسك وتحاول أن تتنفس من عينيك لتجد جفونك تثقل 

حلقة  من  هروب  لتفر  البيضاء  خالياك  تستنفر  وتمنعك، 

المبلل  يديك  بقطن  الشبابيك  تتحسس  المغلقة!  جسدك 

لتبصر الشارع الذي كنت تكرهه بحميمية وشوق مستغرب، 

خطواتك من سريرك السجن! للمرحاض يمكنها بكل أريحية 

رائحة  أنسولين،  أنبوالت  ينقصه  شخص  حياة  تحدد  أن 

على  كدماته  طعم  تتذوق  ال  وأنت  تشربه  الذي  الكحول 

كبدك تفوح منك ببزخ وصارت ُتميزك، الصخرة الكبيرة على 

صمودك،  شجاعة  وتسلب  تخنقك  موجودة  الغير  صدرك 

معهم  تتحدث  لكنك  تعرفهم  ال  وأنت  يعرفونك  كلهم 

وكأنك تعرفهم، كل الوجوه باتت لك غير مألوفة، وتشعر 

من شقين!  كأنك  لتميزها،  المالمح  تتحسس  أن  تريد  أنك 

شق معك وشق عليك!

عن رام الله

الطيارة،  في  وحتى  الباص  وفي  السيارة  في  األقدام 

وحين يمر طيف من أحب جانبي اعلم ان هذا تأثير ليكون 

طبعا.

في الحجر الصحي المصاحب لفترة الطوارئ التي أعلنها د. 

محمد شتية بسبب فايروس كورونا المستجد، الفايروس 

اللعين الذي جعل من معظم عالقاتي هشة مع العديد 

من األشخاص.

ال أعلم، أهو الفايروس حقا أم الما تسمى بطينة البشر، 

ترافق  كانت  التي  التغيرات  من  فالعديد  طبيعتهم،  أي 

األشخاص القلبويين جدا بالنسبة لي تغيرت مالمح يومي 

وإياهم، وكان التبرير أشبه بالالت برير في الحقيقة، فكان 

الجواب على سؤال أغنية الفرعي التي تقول: انتي تغيرتي 

المعاملة في  أنت من كنت فظ  بل  نتغير،  لم  نحن  ليه، 

آخر فترة.

ومع أني لم أالحظ ذلك مطلقا، أوليس التغير اإليجابي 

مطلوب ووظيفة الرفاق تقبل تغير رفيقهم؟

ولكن ما أعلمه أنني سأطلق مخيلتي لغد مليء باأللوان 

دون التطرق للماضي، وهنا استذكر أغنية قالولي والتي 

اترك  قالولي،  تقول:  والتي  ايضا  المربع  فرقة  تخص 

الماضي، بنهارك تتعب، وبليلك ما تنام!

فعال، على الرغم من أن الحب هو شعور لطيف، إال أن 

اآلثار التي تنجم عن تركها وخيمه جدا، فال أنصح أحدا بأن 

ال  وفعال،  ما،  نوعا  مؤلم  فالشوق  الشعور،  هذا  يقدم 

وقت يمضي كعادة سابقه مع ذلك اإلحساس.

المربـــــــــــع 
طارق حشمةطارق حشمة

1616  عامًاعامًا

طولكرمطولكرم
المجد  المختلفين،  خبر،  ليكون، ما عندك  للمربع،  المجد 

لرباعي االمل.

التي  الشمس  خيوط  مع  ارتطمت  لطالما  والتي  ليكون 

تترنح في ارجاء سيارة األجرة دون إذن.

كانت  حيث  الذكريات،  حيث  الى  ستنقلني  التي  السيارة 

دوار  الحقيقة  في  أختها،  تلو  واحدة  االنجازات  تتقافز 

المنارة في محافظة رام الله في الضفة الغربية تبعا لقرار 

التقسيم، شهد على العديد من ذكرياتنا التي ال تنسى، 

االطراف،  على  تقام  التي  الكتب  وبسطات  لقاءاتنا، 

الضحكات ومحل الفالفل الذي يقع على )كوربة( قريبة 

منه.

الدوار  على  التي  القديمة  األسود  قصة  أن  أيضا  يذكر 

تعود إلى أن الرجل الذي بنى وأسس تلك المدينة جسد 

عائلته فيها.

الذكريات  سيارة  ركاب  على  تنطبق  للمربع،  وبالعودة 

غلب  ضحكة  هي  تقول:  والتي  ليكون  أغنية  من  جملة 

عليكي النوم، وبغيري ما حلمتي، من شري وما سلمتي، 

على ليكون.

على  مشيا  رافقتني  لسنوات،  رافقتني  التي  ليكون 

إيمان كنعانإيمان كنعان

1717  عامًاعامًا

رام اللهرام الله

جبين  على  تنهمر  العرق  قطرات  ساطعة،  الشمس 

على  البسطات  كثيرة، باعة  أصوات  مار، ضوضاء  كل 

رائحة  العيش،  لقمة  ألجل  يصرخون  الطرق  حواف 

الفول والفالفل، سياٌح أمريكان يتسلقون أسود المنارة 

أود ذكرها  اللتقاط صور ألنفسهم... تفاصيل كثيرة ال 

فالكل يعرف ما هي رام الله »مدينة المكسورين«  تلك 

مدينتنا ومدينة العم شوكت صاحب بسطة الكتب في 

ثقافة  بيع  يحاول  المسكين  الحاج  ذلك  اإلرسال  شارع 

يقارب  مهترئ  كرسي  على  يفقه، يجلس  ال  لشعب 

الثالث سنوات تلف من حر الصيف وبرد الشتاء  عمره 

كل  يوقف  الكتب،  مئات  أمام  الطريق  بجانب  يركنه 

مار ويخبره عن أحداث كتاب واحد من أصل مئة كتاب 

موضوع على الحافة، يخبره عن احداث مثيرة ومشوقة 

لكن: ما من مشتري، أحاول تخطيه في كل مرة يوقفني 

بها بكلماتي المعتادة لباعة االرصفة: أعذرني يا عم أنا 

في عجلة سأعود بعد برهه، يرد علي بشريطه المسجل 

في قلبه كما يرد على حجج المتسكعين غيري :اه بس 

لكتاب  عاد  عليك  راحت  بتيجي  بعشرين  الكتاب  يصير 

بها  أعماقي في كل مرة أسمع  بعشره، يكسرني من 

كالمه هذا صورته ال تبرح من مخيلتي وهو يحاول بيع 

ثقافة بأقل األسعار ونحن من نحتاج تلك الثقافة نكسر 

خاطره، ذلك العم الصامد... شمعدان رام الله كما قال 

أبي.

المربـــــــــــعالمربـــــــــــع
لوحة آالء الجعبريلوحة آالء الجعبري



قراء وأصدقاء يراعات األعزاء،

يسعدنا تواصلكم وإيانا، وكذلك انضمامكم إلى فريق النخيل

في كافة محافظات الوطن، وإلى فريق يراعات

وسرب في محافظة رام الله مع مؤسسة تامر.
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نابلسنابلس

الحرَب هي موسم  أُكن أتصور يومًا أن   لم 

الحصاد، بالرغم من أن جميعنا يتمنى الحصاد 

الحروب  حصاد  ولكن  المكاسب،  وَنيل 

الحصاد  أشكال  باقي  عن  جذريًا  مختلفًا 

المعتاد، ففي غايِة السوء واألسى أن تكوَن 

البذرُة إنسانًا وتكوَن الثمرُة روَحه، وجمياًل أن 

ُتحيي شجرًة من مجرِد بذرة، وأكثر جمااًل أن 

يكوَن الغرُس إنسانًا؛ حيُث فيه الِفكر الطليق 

فطريًا. 

السابق  الغرس  ذلك  من  تناَل  أن  جمياًل 

الذكر ثمرة مباركة شهية من فكره الفطري 

السليم، ولكن في أعلى مقاييس األسى أن 

تنال من ذلك اإلنسان المغروس والُمنتَظر 

بخسارة  متمثاًل  مأساويًا  نياًل  ِفكره  نتاَج 

روحه.

لياِل  معظم  في  ماطرًة  سماؤنا  بالتأكيد 

الشتاء، ولكن لنتخيل لو أنها أمطرت رؤوسًا 

شعوٌر  إنُه  منها،  يسيل  الدم  حيث  بشريًة، 

وربما  ُمحزن،  الوقت  نفِس  وفي  مخيٌف 

األنف  أمامك  تجد  حيَن  اشمئزازي،  يكون 

واألعُين وشعر الذقن األشقر هنا، واألسود 

ثالث،  رأٍس  على  واألبيض  آخر،  رأٍس  على 

وإذ برأٍس جديد يسقط أمام خطاك، وفي 

تتفاجأ  إذ  يديك،  ومتناول  نظرك،  مرمى 

ماذا  أخيك،  أو  المقرب  صديقك  رأس  أنه 

ستفعل؟ 

والفضاء  والسماء  الماطر  السحاب  أتحارب 

ُقلت  لو  ماذا  يسبح؟  فلٍك  في  كٌل  حيُث 

لك أنها الحرب؟ وهي الحرب فعاًل، أتحارب 

من  األكثر  إسقاط  في  أُتساهم  الحرب؟ 

غيمٌة  تصبح  أن  ستقبل  هل  الرؤوس؟ 

سوداء شيطانية ماطرة بالرؤوس وما فيها 

من أفكار وأحالم وطموح؟ ما الذي يمكنك 

وال الغربة تحتويك وال حتى الموت يرغبك، 

أصبحت عائم في بحر الفضاء الذي ال يحده 

الصفر  لحظة  منتظرًا  سد،  يسده  وال  حد 

حين يأتي مجسم من هذا الفضاء ليصطدم 

عن  لديك  معرفة  أدنى  دون  ويفتتك  بك 

ما  لتغيير  لديك  قدرة  وأدنى  اللحظة  تلك 

سيكون فيها...

اإلرادة،  ومعقوم  الهوية  مجهول  ستصبح 

حين  المنتهي  الغربة  جوف  في  وتعيش 

الرقم الطبيعي األخير ينتهي...

تلك  رأسك  سيلحق  بقيت  لو  ربما  فعله؟ 

الرؤوس، فهذه الحرب.

الشيطان  يلعب  تلعب حيث  المجنونة،  إنها 

المحاريب  فترتعش  تمامًا،  يلعب  ومثلما 

الكنائس،  أجراس  وتذبل  المنابر  وتشتكي 

وتتدحرج الرؤوس وتزهق النفوس، أتبقى أم 

ترحل وتغترب؟ أتذهب لتحيا أم تبقى لترثا؟ 

الذي  أنت  وجودك،  ومستقل  وطنك  إنه 

من  خرج  إذا  حيث  مداره،  في  كالكوكب 

مداره واغترب أصبح يتخبط في كل مجسم 

طريق  يهتدي  ال  باٍر  من  خارج  كثمل  حوله 

يرحب  ال  فضاٍء  في  تصبح  حينها  منزله... 

بك، فال موطن لك فيه سوى ما تركته من 

ويالِت ما فيه، وأصبحت ال الوطُن يحتويك 

الرقم الطبيعي األخيرالرقم الطبيعي األخير

سعيدة لرؤيتك
فاطمة القولقفاطمة القولق

2020  عامًاعامًا

غزةغزة

الترويِض  على  الحروُف  تأّبى  عندما 

الوعورِة  بهذي  مضماٍر  لخوِض 

الجنوِن  من  بضرٍب  أي  الُشعورية.. 

والمكان  الزماِن  عبثيَة  ُتحيُل  وبلحظٍة 

الدقيقِة  بيَن  ُمتخّفي  ِبثقٍب  عدم،  إلى 

إرادِة  طريِق  عن  إاّل  ُيكَشف  ال  وظّلها 

تسقُط  فّوهة  أو  ومشيَئتها،  الصدفِة 

فيها كّل االحتماالت التي ُوِضعت على 

عنها  فناَب  أمَكن!  وما  الممكن..  رفِّ 

المستحيل  التقاء  نقطِة  وفي  الحدث، 

الُممَتّد  األفِق  على  الممكن  كّل  مع 

العصافيِر  انعكاِس  بامتالِء  الفارغ  بيننا 

كنُت  بأّني  مّني  الالجدوى  ودهشِة 

سعيدة لرؤيِتك!

رنا رفقي عسافرنا رفقي عساف

1717  عامًاعامًا

جنينجنين

مرورًا  بالبنيان،  معمورة  عالية  تلة  من 

وادي  إلى  يقودك  جدًا،  سحيٍق  بانحدار 

على   - األولى  التسمية  حيث   - النسور 

يدك اليمنى أو حتى اليسرى، فأنا ال أعرف 

االتجاهات هناك؛ ألن يدي لم تعد تكتب، 

األقدام..., مدرجاٌت  تلك  نتبع  فقط  كنا 

المزروعة  الخضراء  األراضي  من  جميلة 

صرصٍر  ريُح  تسحبك  والثمار،  بالخضرة 

الطريق،  أكملنا  لتقذف بك حيثما  عاتية، 

وسندريال،  أقزام  سبع  يوجد  ال  هناك 

ألمانيا سبع  لتحصد  العالم  ولسنا بكأس 

أهداف ضد البرازيل، كما أننا نسعى للجنة 

فلماذا نعد أبواب النار السبع!

الرصاِص  وصوت  الحارة،  يهز  إعصاٍر  من 

بطلقاٍت  أرامل  السبع  تعدُم  األهوج 

تصل  النحيلة,  أجسامهن  ل  تتخلَّ مبعثرة 

عام  حزيران  في  القرية  إلى  المجازر  أخبار 

ولتبقى  الرحيل،  خبر  أهلها  ليُزَف   ،١9٤٨

الجراح  رغم  صامدة  الثمانية،  العائالت 

المثقل,

)أم خالد وكناينها الثالث، وأم محمد وبنتها 

يوسف،  أم  وجارتهم  ميسون،  الكبيرة 

واشتروا  الذهب  باعوا  الحارة  نسوان 

وودعوا  منيح،  الزوادة  وربطوا  البنادق، 

فيها  وتقعد  لتقوم  بالزغاريط(  أزواجهم 

القرية ثاني يوم، هرعوا الناس كبار صغار... 

 )وفي كروم التفاح، ريح الثورة نسم وفاح,  

من  وسلبوهم  كثير،  شباب  استشهد 

البواريد، وفرضوا الحصار، وما تركوا والد

إديهم،  تحرق  النار  وعصاية  إال  صغار 

نسوان الحارة ما تركوا حجارة، إال ورموها 

السقيفة،   تحت  ومن  اليبارة،  فوق   من 

عملوا كمين، وحكت فيه كل الميادين(

ومع كل مناسبة أو مكان وذكرى، وبكل 

الفلسطينية،  المرأة  تبقى  سوف  نشيد 

راية حرة الستقاللية المجتمع!

قبل البواريدقبل البواريد


