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مجلة أدبية تصدر كل شهرين بإشراف مؤسسة تامر

في هذا العدد

لم تنتهي ستولد

رحيلي

ُيقرأ

مسرحية

 

صفحة8
هكذا يعيش فريق يراعات التجربة

للصمت كل املساحات املتناثرة في ثنايا اجلّو
و للصمت استفحال حني تثرثر النفس بال توقف

فيقال ما يقال و احلياة ال تكترث
جتري و خلفها جنري

نخبأ ذكرى جميلة لوقت احلاجة
 تتواطؤ معنا األيام... ونعلن الفرحة لآلخرين...

َنرقب الهالل، ونودع البدور باسمني
فنحن دون غيرنا ألفناهم  وعهدناهم...

تصوير: عالء غوشة

ال بّد لنا من كلمة:

  هيئة التحرير

مر عام على غيابك يا درويشنا
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   أحمد صواحلي 
18 عامًا / بيتونيا

نور ٌ في كل مكان
حرٌّ يحرق أجسادنا 

ال، إنها خيوط نور من نار 
تضيء لنا طريقنا 

تبعث فينا األمل 
وحترق ذكريات املاضي األليم 

تبشرنا مبستقبل جميل 
وتنسينا حاضرنا 

خيوٌط  صفراء 
مبعثرة ٌ على األرض 
تطليها ذهباً مصهور

ترّصعه لؤلؤاً وماساً 
وحتمينا من خطٍر قريب

  أحمد عاشور
غزة

كم من أٍب هو لي بعدك؟!
 أكاد أصدق وتصدقني القول، ال أب لي بعدك! وال حتى قبلك

غير أبي الذي أجنبني وأهداني إياك حباً وقرباُ وإلهاً

 

 كم متوت يا ابن أكثر من أب 
 كم جعلت لي أكثر من قلب ميوت قبلك عند باب القيامة

حدثني قليالً االّن بعد أن مازحتنا ومّت، كيف ترى القيامة!

 

 هل ما زلت تقرأ ليراعات وتعجب بأنوثتها!
 وكيف ترى غزة؟

 هل رأيت أستريد؟
هل حدثـتك عّما فعلته تامر؟! هل فخرت؟!

 

أم كانت هي سعيدة ألن فتًى كسر الهواء وغاب 
 محمود!

       أين الوطن؟
في قّفازك رحل يا ابن أمي!

  مرمي أبو سمرة
16 عامًا / غزة

صالة ال تنتهي
ا َصالة ُ ِعشق إنهَّ

 َصالة ُ راهٍب عِشَق غجريٍة ال تعترُف بـَِمناِسـكه فمات
 إنَها َصالة ُ احُللم ِ الراحل ِ صوَب الزوال

  عدلة عمر
15 عامًا / بيتونيا

كالّدمى نحن على مسرح
إن قالوا هنا أو هناك ... اليوم أو الغد

القرار بيدهم هم 
ماسكو الدمى

عالم آخر إن لم أدخل فيه أدخلوني
وفلسطني تبقى منسية

كالسراب إختفى جبل العظماء
كالسراب مات الشموخ

احلبُّ متاهٌة وهدٌي في آٍن واحد. كمال جنبالط

  هيا عطاطرة  
16 عاما

مرهقٌة...
و إرهاقي دؤوب

ال من حدث ذهَب أو عبر
إال وترك عليه األثر

لعله حريص أال مير يوم دون تعب..
مرهقٌة،

و إرهاقي يصرُّ على توقيع أوراقي.

  حسام نعيم / غزة
17 عامًا

عند سكون األموات، حتت وطأة غابات متشحة بسواد مظلم البهية 
تشتت، فّكر، واضطرب  

تاه بني سنابل خائفة 
و املصدر مجهول  

من الظالم 
هناك  اإلرجتال و هناك الذي هام في الدنيا

تلعثُم لسان 
عيون مقفلة وجفون متشحة بالسواد حداداً على نفس ضائعة     

 وروح تنتظر وراء أسوار منيعة تطالب بنجدٍة   
 دوي آهات بال عنوان

تقصف دموعاً ممزوجة  بفرح 
انفجار
دمعة 

ضحكة
من املاٌلم؟!

يساعدون  القاتل والعيون البائسة التي حتاول  أن  تنام 
أتراهم  يساعدون حقا أم يعبثون بقدر أحمق

ما بهم يكذبون في أوهامهم 
جرحوا قلباً وصلته بسمة 

أمل احترق 
شتات عقل انصهر 

مزقوا لوحة ضاحكة 
لكن ألواني صبغت حكاية جديدة 

من هنا البداية

حوار مع درويشمن هنا البداية

كلمة احلق اختفت
اهتماماتنا ضاعت

ونحن أصبحنا كالدمى على مسرح!
بلمح البصر نسوا غزة

نسوا مآسيها
لم يفت القطار

فاملسرحية لم تنتِه بعد
احترقت أعوام من انتظار
احترقت كأعواد الكبريت

و لم تنتهي املسرحية 
ففلسطني ستولد من جديد

لم تنتهي... ستولد

صالة ال تنتهي
إنَها َصالة ُ الصوجلان املُلوِث بالِدماء

إنَها َصالة ُ َشعـٍب يكفُر باحَلياة والالءاِت واالعتصامات 
إنَها صالة ُ القانوِن واحُلكم ِ باحِلذاء والبنوِد واألفواِه املَُكّممة

 إنَها َصالٌة ٌ ال َتْنَتهي!
نسيُت َمعنى الَصالة

ال َشيَء، فقط ال َشـيء!
 ُكنت ممتلئة ً بالَصلوات، متاماً، كيوم ٍ قدَر الرُب له أن ال ُيهَدَر ِفي النوم

ليس واقًعااحتراق

رسم: رأفت محمد
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رحيلي...

  طارق العلي 
 17 عاما / بيرزيت

الحب إحساٌس
ما أروعه.. و ما أقساه  

الحب أقرُب ما يكوُن الى فقداِنِ الوعي 
والعيش بال ُهوّية 

أحبك ...!
كلمٌة تخشى عواقَبها 

 

ال تعلُم الوقت المالئم لها 

 

 لذا .. 
سامحيني إن لم تكن الّظروف في حينها  

 

تبقيِك في عالٍم آخر

 

تودُّ الهروب من هذا العالم  

 

ال تعلُم إلى أين!! 

 

تودُّ أن تبقى وحيداً 

 

لكن الدموع لن تبقيك وحيداً 

 

دائماً .. 

 

الحب أجمَل إبتالء 

 

الكثيروَن تمنوا هذا الداء  

 

حّتى ذهبت عقولهم هباء!

 

الكثيروَن يغيبوَن متذمروَن من حياتهم  

 

وهاربوْن...

 

 والغريب!
أني أغيُب لك ألشتاق

 

فما الحب بال أشواق؟
هناَك من تبكي منُه وعليه  

 

هناَك من تحّبُه وأنَت تجهله 

 

هناَك من تخافُه وتذهُب إليه 
  نعم ..هذا ما حدث
 عندها اكتشفت ..
 أن قلبي نصفين
نصٌف ألعيش ..

 

والنصف اآلخر ... ألعشق 

  رضا / غزة
16  عاماً 

خرج من بني أناملي حلن الفراق
أرادوا قتلي ورحيلي من هنا

دمائي عّطرت املكان
لم يبَق في القلب

سوى حلُن املوت.. املـــوت!
تطاردني ثنايا الّروح

حتت شرفة القمر
سأرحـــل!

بخطوات كئيبة
ستنساب أغنية رحيلي...

عيوٌن تائهة تبحث عن احلياة
الرحيل بداية ال نهاية لها

سوف ترحل معي همساتي وكلماتي
وأترُك مكاني خالياً

ال يبقى فيه سوى الذكرى
قصة رحيلي سطٌر من سطور الحـيـاة.

إّنا يدرُك الّنصَر من هَو أشدُّ صبرًا وثباتًا. نابليون

  سجى حمد 
16 عامًا / رام الله 

في آخر النهار، أرقص على حافة الهاوية وأنا سكرى من كأس احلزن، ودموعي تنظر إلّي 
كجمهوٍر يصّفق من شدة إعجابه بالعرض، أما قلبي فيغني أشعار األسى املُلّحنة على أشجان 
اجِلراح املتفّتحة، وقدماي تتحركان بي على األعراف فوق الزجاج احلطام، وشعري املنثور على 
منكبّي تتراقص ُخَصلُه كل واحدة مع أخرى، وفي آخر العرض أسقط على األرض مثل القتيلِة 
املذبوحِة من العذاب منتظرًة شروَق الشمس، لعلّه يرسم على وجهي ابتسامًة من شجن، ولعلّه 
يغسل ما بداخلي من األلم، فأنا أنتظر رجوع حبيبي الذي هجرني، وها أنا أرقص مذبوحًة من 

األلم!

  رهام الغزالي
19 عامًا

واقٌع كجلّنار

 

سماٌء لرقصة جلّنار 

 

 حياتي، تشكل اسمي وقمري 
 واقع يدغدغ روحي 

 وعود األماني يذيبني ويزرع جلنار روحي 
وجدُتِك “روحي” تغتسلني بدمعي 

 

روحاً لتشعل حلمي كاألقحوان 

 

تشعُل مزيداً من الثورات
 ألنتفض، أكتب، أرسم، أغني 

 كشاعرة 
 كالصالة 

تغنت بنا حماماُت سالم 

 

 فكم نحن ضحكنا على ضحكتينا 
 وغمزت لنا قطرات ندى.. 

 أخافك روحي برغم وجودك في مقلتي
 دعينا ندغدغ سكون املكان

لننشر مزيداً من االبتسامات 

 

 نخوض املعارك، لننشر ضحكة 
تعّم اجّلميع

 

نفّجر أعماقاً من حولنا

 

 نخوض لنكشف الكنز فينا وما خلف تلك املرايا 
وإن فشلت حروبنا 

 سنذهب لكوكب األرجوان 
 نغني ونرقص كالفراشات 

 روحي، تعالي محملة بحماقاتك املجنونة 
وأدعوِك روحي 

أن تكوني بلون البرتقال.. البرتقال.. البرتقال

يا روح كوني بلون 
البرتقال

وإنني أرقص
الحب

رحيلي...

  هيام قاسم 
15 عاماً 

من أنت ؟ هل أنت بحٌر أو نبٌع  أو لؤلٌؤ ومرجان،  تنطق باحلروف 
فتحنو عليها وتأتي لها بإخوٍة وأخوات وتأتى أمك جتمع الشمل بينكم، 
علمتني منذ كنت طفالً حتى أصبحت كهالً، وما زلَت تالحقني... ذكاؤك 
حاٌد، ال تعطي ثمراتك ألحٍد، إال إن طلب منك... كالفاكهِة املتنوعة، يطلب 
منك هذا الصنف فتأتي به بسهولٍة  كرجٍل آلّي تطيع هذا وذاك... صديق 
وفّي  لو وضعوك فوق اجلمر ال تفشي سرا، تنير الظالم ... تسّهل طريق 
االشواك... جتعلها حريراً ناعماً ال بديل عنه، لوأتينا بالنجوم والكواكب، 

فنحن ما زلنا جنهلك.. فأنت كبركاٍن  كبير.
مع  تتقلب    .... فتستيقظ  أستيقظ  بــجــواري...  فتنام  بفراشي  أنــام   

الدهر ليل نهار... 
وحولك  ملك  كأنك  قوية  منيعة  بسيطرة  االيــادي  متلك  جديد،  يــوم 

حراس ولوهربت منهم النتهوا كاألموات .

جماد يتكلم

رسم: إسراء بدوان

تصوير: ملا رباح

ألجل النور

  هبة إسماعيل / بيتونيا
17 عامًا

ألجِل النور يقتُل األطفال 

تعلّم األطفال 

أن عبادَة الّشمِس ... ضالل 

ألجِل النور كانوا 

يرمون بذور النار كي توقد 

وكي تسند... 

لتوقد النور معها 

ولألطفاِل ...ُتستعبد 
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  عبير معني دعمي
رام الله

أنا فتاٌة فلسطينّية
أعيش في ُزقاق مخّيم

تلِثمني فيه طيور احلرّية
تلِثمني فيه ِشفاه الّشمس العسجدّية..

الّزعتر والّزيت طعامي..
حجٌر هو سالحي.
أنا فتاة فلسطينّية

القدُس أمي..
أقصاها أختي.. 

وهذا واضٌح في الُهوّية
أنا فتاٌة فلسطينّية

تضاريس مخّيمي تتكلّم
منازله البالية تتأّلم..

بوابته تنتظر 
وتأمل أن تبزغ شمس احلرّية..

أنا فتاة فلسطينّية
شوارع بالدي تستنجد..

ِلَم الصوت؟
ِلَم اخلوف؟

ِلَم التراجع؟
أهو قدر؟!

أم من صنع بني البشر؟
أزيز رصاص يكبت صوُت حقٍّ يوأد

وهدوء الليل على ذلك يشهد
أنا فتاة فلسطينّية

شباب كلّهم عزم
دُمهم صار أنشودة

على أجسادهم مّروا
ومن أيامهم نقصوا

اًل للعمر.. فصاروا ُعزَّ
غدوا في وجنة األيام

جراحا أثِخَنت...
أنا فتاة فلسطينّية

جنود للقنا
تبحث في بقايا الُهوّية عن اسم فلسطينّية

بدٍم بارد كالثلج..
تمّزق هذه الكلمة.. تقطع.. تبعثر

فتصير أشالء...
و لكنني ما زلت فلسطينّية

  انتصار
 21عاما / ًطولكرم

سيكبر كل الصغار
حتى األجنة التي في البطون

حتى التي في علم الغيب تكون
لسوف تولد، لسوف يكبرون
ويعرفون عنكم الكثير الكثير

سيعرفون أنكم قتلتم إنسانيتنا
سيلعنكم كل الصغار و الكبار

سيلعنكم حتى الزمان
ألنكم أخرستم صوت اآلذان

ألنكم هدمتم وحرقتم املساجد واملآذن
خلعتم األشجار من حضن األرض

شوهتم وغيرمت معالم بالدي
قّطعتم األعناق حتى وهي في عناق

وأصبح اإلنسان بال إخوان
وبال أصحاب، وحتى بال جيران

وأصبحنا نعيش بال أوطان وبال مواطنني
هذا هو حال وطني اجلريح..

  آية رباح
16 عامًا / غزة

ستسمع عويَل الذئاب 
فال جتزع

فهو ترنيمُة الوجود
ستدفن نفسك في الهواء، فال تندم

فمجد األرواح في السماء
فال متسي، جسدا!

اجلد نفَسك واجلم هواك
وواظب على عيش بال عواء

ودّثر نفَسك بوشاح الالأنتم، والال أنا، والالهي )حبيبتي(
قف حيث وصلَت

متاما في منتصف الدرب
قحٌل، قحٌف، وغربًة )تقّطع نفسها شظايا(

فال تدسها بنجس الدرب األول
ِثب وثبَة عاشق إلى العشق

وبني القفز واإلرتطام
تّذكر من تكون 

وارسم على الوجه ابتسامَة مهرج
للجمهور الالمرئي

ولكن، ال تفزع
فالفزع يفسد التصفيق

دع الهوى يداعبك

  أسماء
20 عامًا / غزة

 قال يا حبيبتي
لك رقصة على حّد سّكيني

 

 والعشق السرمدي مصير محتوم
 ال تقاومي حبيبتي

 فاملقاومة إغراء ال أقاومه
وال تشعلي فّي أكثر

 

 أال يكفي أن املوت فِيِك حياة
 وتعالي فما الدنيا إال أنا وأنِت

 وبضعة أشعار
 كلماته تصنع من احلب ملحمة

 وتنذر باخلطر
 تقتلني وحتبني

 وتتركني في ساحاته أنتظر
 إال أن اإلنتظار أكثر ما أحتقر

 والغيرة لعنة ترسم معالم ويلي
 فدع عنك كلماتك وغرورك

وتلّذذ معي طعم اخلطر

 

 آسفة ولكن
حبك ذنب لن يغتفر 

حْيُث ينتهي العقُل يبدُأ اإلميان. ميخائيل نعيمة

  جهاد ناجي 19 عاما ، آية رباح16 عاما
نضج اخلبز وُقرأت الرواية!

بائعة اخلبز رواية تعكس مدى انسانية كزافييه دي مونتابان وبعد نظره، 
إنها تعد ذروة أعماله األدبية  فهذه  الرواية أشبه برحلة رغيف خبز مبراحلها 
شيء  احملصلة  في  إلنتاج  عنها  غنى  ال  التي  وتشعباتها  املتشابكة  املتسلسلة 
»ُيؤكل« مبعنى أدبي تتحدث الرواية عن حقبة من الزمن في فرنسا وحتديداً في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر تالمس واقع املجتمع الفرنسي وحتاكي 
رواية  أنها  على  نفسها  الرواية  تقدم  أيضا  فيه  االنسانية  واملشاعر  العواطف 
كان  وحلها  العقدة  فك  أن  لدرجة  حتى  فيها  كبيرا  دورا  الصدفة  تلعب  واقعية 
لينكشف  ايضا  بالصدفة  وابنها  بابنتها  حنا  تلتقي  أن  األقــدار  وتشأ  بالصدفة 
السبب في  الــذي كان في صغره  ابنها احملامي  يد  االم على  بــراءة  اللغز وتظهر 

إخفاء براءة أمه .
اخلوف  بني  املنتاقضة  املشاعر  من  جوا  اخلبز«تعيش  »بائعة  فورتيه  حنة 
من  جوا  واالنتقام  واالخــالص  واحلياة  واملــوت  واحملبة  والكراهية  والشجاعة 
االخالص لزوجها واطفالها الصغار ولكن ليس اخلبز وحده ما باعته تلك املرأة! 
فقد جسدت هذه الرواية شيئا من التضحية واملعاناة التي عندما يعايشها املرء 
بسبب سطو األقدار والتي تطّوع بدورها الظروف، يجد نفسه مجبرا على التخلي 

وبيع أغلى ما ميلك في سبيل اكتساب حنو األقدار من جديد.
آية رباح /

 فقد وجدت في هذه الرواية ورغم منطها الكالسيكي شيئا من املتعة، وهي 
التي في  أشبه ما تكون بعمل سينمائي نظرا لتكاثف وتسارع األحداث املؤثرة 
بعض املطارح طغت على األسلوب واللغة، و أنا أجد أنها كرواية قد تترك فهماً 

فوضوياً لدى قليلي التركيز... وفي النهاية فهذه مشكلة القارئ ال الكاتب.
لكي تفهموا تفاصيل وخبايا هذا اإليقاع...عليكم بقراءة الرواية !

إلى  يقود  فهذا  بــنــاءة  الفكرة  تلك  تكون  وعندما  فــكــرة«،  »الــروايــة  أن  ُيــقــال 
جناح الرواية، وأعتقد أن بائعة اخلبز احتوت أفكاراً إنسانية مكنتها من البروز  
األحــداث  ناجي/تسلسلت  جهاد   . سلسلة  بلغة  بــه  بــأس  ال  أســلــوب  أكملها  و 
وتتابعت بصورة مخيفة ومركزة جتذبني آلخر كلمة في الرواية واكمالها دفعة 
واحدة أيضا احلبكة بدأ مونتبان بنسجها من الكلمة األولى في الرواية ، إضافة 
إلى ذلك القضايا واألفكار االنسانية التي تتحدث عنها الرواية تدق أوتارا صعبة 
سمحت  ميتعني  سرمدياً  حلناً  لتخرج  بإتقان  وتلعبها  الرواية  في  وحساسة 
اجلادات  في  الدقيقة  والتفاصيل  باريس  تخيل  في  ينطلق  أن  خليالي  الــروايــة 

الفرنسية .
باختصار/

من  قــّدم  ما  الستخالص  قراءتها  أثناء  والتركيز  الــقــراءة،  تستحق  الــروايــة 
جتارب، فهي مقطوعة حياتية حتيط بها غمامة من املأساة تتردد بإيقاع منتظم 

مفاده:»لكي تصل هناك.. عليك املرور من هنا...«

أنا فتاة فلسطينية

أنت، أنا، واجلميع !طعم اخلطر

أوطان بال إنسان

»ُيقرأ«

  عطاف احلريري / لبنان
مصيري اجلديد...

حّددته عينان ... بنظرة إليهما
أحسست بدفء جليدّي ميألُ قلبي

مصيري اجلديد...
حددْتُه يوَم داعبَت وجنتّي

وإذا بها تلهب بعذوبة كل جزء من جسدي
مصيري اجلديد...

حدده صوٌت تسلّل إلى أذني
هّز كياني بعثرني ونشرني في أرجاء العالم

مصيري اجلديد...
حّدده رجٌل متمّيٌز يجمُع بتناقضاته كل رجاِل العالم

وهو بذلك ال ُيشبه أياً من الرجال
مصيري اجلديد ... أنت يا حبيبي

نعم أنت يا حبيبي من حدد مصيري اجلميل.

مصيري أنت

زاوية عرض كتاب



يــــــراعـــــات 5

  آالء خلة
18 عامًا

 دميتي تتكلم وأنا 
 دميتي: بال مكان، بال عنوان

كان للنهر ضجيجُه، كتب عمراً لها

 

طفلٌة جميلة وأخاها مجنون

 

 وسط النهر، كتبت أعجوبة
 ترسم أوركسترا جيثارة املطر

كبيرتي ما بال الـّسماء

 

 أنا: ...؟
 دميتي :أخبريهم عن احلدث

 أنا: ...؟
 دميتي: حدث أن احلياة أرجوحة الزمان

 أن قلب األم لم ميت...عند منتصف النهر مضى
ُحطام اجلرائد فيما يقول: فداك األنا...بأن البالد عليها سالم

 

لنغفو طويالً، على ضوء جرٍح بنا قد ينام

 

تعالي إلّي ليبكي القمر...وحتى احلجر، فمن ألف عام نبيع البشر

 

 فأين املطر؟
 هناك مطر؟

 فتمطر ...ومتطر علينا الغياب...فآوي إلّي ليخبو السحاب
 وخذ حصة احللم مني

وَن، على صدر ماٍض وحلٍم و...فمنفاك صدري، وإني أطالب بحق اللجوء

 

إلى شطر بيٍت ..إلى نصف حلٍم

 

إلى بضع شٍئ ...تصبحني عليِك 
كم مرة وبعد ُتصبحني على سواِك

 

 كم مرة يهرب طفل الكالم من فمي!
كم كنِت دوماً تداعبني حنيني...إذا غابت األرض عني نسيت قدمي في طريٍق..

 

 كبيرتي ...قولي...أنا: على أرجوحة الزمان...سقطت، وتلوثت مالبسي
ألن الوطن املمتد من البحر إلى البحر، سجون متالصقة وسّجان ميسك بسّجان

 كيف تطلبون من إنسان جائع أن يصف لكم روعة السماء؟

  ميساء سلوم / عين الحلوة 
لبنان

نامي على سريرك، تقّمصي الشمس فوق صرح الّصهيل.. وطٌن 
يتعلم الّتنفس.. يجمع مصابيحه مثل قطوف النخيل على جلدِه 

كرٌة أرضيٌة ووشم، وغماٌم وحماٌم وخياٌم وصدى ... 
استريحي يا سّيدة التفاصيل، ألست سيدة األرض...

 ودونك كل شيٍء مستحيل، أنت أجمل ما في الكون، يا سيدة 
الكون، للندى نصب تذكاري، ولشقائق النعمان أسماء حركية... 

الكرمل اجلرمق طبريا البحر امليت جبل الزيتون... املنفى 
أنت سيدة األرض و دونك كل شيء مستحيل.. 

  هاني بسام البياري/ غزة
19 عامًا 

عتاب ليس أخيرا:
سيدي رحلت دون أن تعلّمني كيف أعّد كأس الشاي

أمل:
اذهب بعيدا في دمي، في جذع الزيتون األخضر

وعد:
لك فراغ يشبه األبيض من ذاكرتي

األسماء:
تسقط غالبا إال اسمك

الوطن:
قصائد ُمّزقت في أوراقنا، أما أنت جزء من صمتك

الغياب:
انتقاص بعضهم، وأنت رحلة أخرى.

  محمد الشريف / غزة
17 عاما

وطنى 
وطنى لو سقوني الّسم من أجلك ال أساوم

لو مّزقوا جسمي لن أنحني لظالم

 

لو قيدوني فى الّسالسل، فى الّزنازين لن أهاون

 

 سأظل  ابن األرض، ابن الشعب، أقاوم
 فأنا عاشق األرض، عاشق الوطن، عاشق التراب

 بحب األرض هائم
 وطني.... لو جعلوا منى رفاتاً لن أخضع ملغتصب خائن

 لو اقتلعوا عيناي سأظل أنظر إلى األمل القادم
 لو نسفونى نسفاً

من أجلك... من أجلك 
 يا وطنى سـأقاوم

فأنت األرض....  األمل
  أنت احلب الدائم

  تاال قدورة/ رام هللا
18 عاما

في تلك اللحظات التي أسترق فيها النظر من “شباك” السيارة املسرعة 
أراهم. تعرفهم من ثيابهم املهلهلة املغبرة و وجوههم الكاحلة التي لوحتها 
وهمومهم  “أعمالهم”  فــي  منهمكني  بصماتها،  عليها  ورســمــت  الــشــمــس 
اليومية، يتشبثون به أو بها، راجينهم أن يشتروا منهم العلكة أو احملارم 

الورقية أو أي شيء مما يبيعون.
هم أطفال الشوارع، صغار فرض عليهم واقعهم األليم أحماالً تنوء بها 
اجلبال فوضعوا أحالم الطفولة جانبا ولغوها، وانتقلوا الى املرحلة التالية، 
يدفعهم العوز أو الشعور باملسؤولية عن إخوة أصغر منهم، واإلجبار في 

أحيان كثيرة.
البعض يراهم فيحزن، هم صغار بعضم هش، فأين من يكتنفهم بالرعاية 
واحلماية حتى يبلغوا الرشد؟ والبعض ينزعج منهم، ومن إعادتهم للطلب، 
ودعواتهم وإصرارهم املوحي بالوقاحة حيناً، وعمق األلم حيناً آخر، “الله 
ولكن  يخليك”،  الله  يخليك،  الله  بشيكل،  مسكة  حبة  يوفقك،  الله  يخليك، 
الكل يتساءل، هم صغار؟ فأين األهل؟ وأين املدارس؟ وأين املجتمع؟ وأين 

الدولة ... أطفال الشوارع، من امللوم؟
رسمتها  الــتــي  الــصــورة  وتــلــك  عقولنا،  فــي  الفكرة  تلك  رســخــت  لطاملا 
أخيلتنا لواقع كثير مما فيه خيال: أسرة محبة، أهل وأخوة، البرد والرعد 
الدافئ  البيت  لكن  بالشجر،  وتعصف  تنوح  والرياح  اخلــارج،  في  يــزأران 
الريح وتلك  تلك  فيأكلون وميرحون، ويضحكون على  يحتضنهم جميعاً، 
العاصفة، التي لم يطفئ بردها ما في قلوبهم من دفئ، وما في نفوسهم من 

عاطفة.
املرير،  الــواقــع  أحجار  على  تتكسر  تفتأ  ال  الــورديــة  الــصــورة  تلك  لكن 
فاألسرة تشردت بني أهل ال يقدرون أو ال يجدون العمل، وأطفال تشتت بهم 
الطريق،  قارعة  على  العاصفة  لفظتهم  حتى  السبل،  بهم  وانقطعت  الطرق 

بدون مأوى أو بيت أو أهل.
ومن  الــلــوم؟  يقع  من  فعلى  تعاتب،  أن  أردت  وإن  تلوم،  أن  أردت  فــإن 
املستحق للعتاب؟ أهي األسرة التي لم تكفل لهم احلاجات؟ ولم توفر لهم 
الضروريات؟ أم املجتمع الناظر تلك النظرة الالمبالية واملنغمس في همومه 
إلى  األمــل  يعيد  ما  موازنتها  في  جتد  ال  التي  الدولة  أم  اليومية؟  ومعاركه 
القلوب املهشمة، وال في قوانينها ما يردع تلك العمالة غير املقبولة من كل 
النواحي؟ أم هو العالم؟ العالم الذي سادت به شريعة الغاب ردحاً طويالً 

حتى نبت للبشر قرون وأضحت إنسانيتهم في طور النسيان.
على  القدرة  أفــرادهــا  يفقد  حني  األســرة  تفعل  ومــا  األب  يفعل  ما  ولكن، 
العمل، ويضحي الكبار طريحي الفراش، ملرض أو لعاهة محّملني الصغار 

مسؤولية أكبر من سنوات عمرهم القليلة.
وما يفعل املجتمع حينماـ  هو نفسهـ  يعاني من الكبت والفقر واإلستبداد، 
وحينما تغرقه همومه الشخصية ومشاكله اليومية في بحر القلق واخلوف 
كل  الطرقات  جتوب  معالم،  دون  وجوهاً  الناس  يضحي  حتى  والتوجس، 

يوم، وفي رأسها مئة مّوال، أقساط املدرسة أم فاتورة املاء، أم الكهرباء؟
فامليزانية  باخلارج،  مرتبطاً  وجودها  يكون  حينما  الدولة  تفعل  وما 
في  لغاية  بها،  تتكفل  جهات  مــن  عليها  مُتلى  الــقــرارات  وحتى  والــرواتــب 
نفسها. فأين هي االستقاللية؟ وأين هي احلرية في رسم السياسات ووضع 
القوانني حني تكون أيدي الدولة، ال بل وأرجلها وأفواهها مكّممة بالتبعية 
للغير؟ فما من سبيل نحو اخلالص حتى تقوم الدولة احلقيقية بإستقاللية 

وحرية، لترسم مصيرها وتصنع واقعها.
أّياً تكن األسباب فإن تلك الظاهرة األليمة التي ال تزال حتفر في مجتمعنا 
أال  وأفضل  البساطة،  بتلك  ليست  واحلــلــول  وضحاها،  ليلة  بني  حُتــلَّ  لن 
أقترح أية حلول أو أرسم أي منهجيات، ألنني ـ وبصراحة تامة ـ ليس لدي 
أدنى قبس من نور حول الطريقة التي علينا جميعاً أن ننتهجها حتى تصبح 

عمالة األطفال ملفاً مغلقاً أكل عليه الدهر وشرب في خزانة املاضي.

اجلماُل احلقيقي انعكاٌس للروح ، وال يكوُن جمياًل إال بقدِر ما يصدُر عن الروح. هيجل

  ملا رباح
15 عامًا/ رام الله

ما  أو  الفرصة،  أعطيتها  إن  األرض  به  تبوح  قد  ما  أعــرف  أن  أمتنى  كم 
على  مدرجة  أنفاسي  أن  مع  و  األخيرة،  الكلمة  لها  تركت  إن  قرارها  يكون 
الئحة مكوناتها، و ولدت من رحمها لكني لست أدري، رمبا ألن القرار دائما 
لي، و ألن مصيرها بيدي، وصندوق أسرارها العتيقة في جيبي، بصراحة 
القرار بيدي لكن هناك دائما من يشاركني به، و أتذكر حني لم أكن مشغولة 
يريدها،  و  الّطمع  ميلؤه  ممن  أحترس  أن  لي  قالت  و  مني،  دنت  األرض  أن 
وممن يتنازل و يسهل عليه النسيان، ووعدتها أال أنسى... لم أنَس، و لكنني 

تناسيت.

وانسى حقَل اخلطايا
فالكل مخطئ والّصواُب خطأ اخلطأ

وأنت، أنا واجلميُع
عني على الدرب بال قزحية 

بانتظار أن ترى
ستجتاز الدرَب بال قدمني

وستغريك التماساُت العذارى، فال تسمع
هنا، قف!

النهايُة تفتُح ذراعيها للعناق )املمنتج(
الدرُب يختفي

وفي الّداخل تنقّد إلى أشالء
أهازيُج املساء تفوُح من أحضانها

ستسحرك بابتسامة فال تنساق
ملاذا ذهبت؟

ال بأس، لن َتهلـُك، ففي الدرب كان الهالك
أّيها املخدوع، وقعت في الشرك 

في القبر، في نفيك وإثبات النهاية
ولكن مهالً

ابتسم! فال زال اجلمهوُر ينتظر
فدعه يصفق

فخجُل الستار ال يضمحلُّ إال على وقع 
قرع كؤوس صامتة 

فاسكب لهم النبيَذ
وابتسم!

أنت، أنا، واجلميع !

أخجل من ذاكرتي

عمالة األطفال... من الَملوم؟

مشهد مسروق

إليِك وحدكسيدة التفاصيل

من أجلك وطني

زاوية متغيرة

تصوير: سامر الشريف



ال أريُد أن أؤذي أحداً ، أريُد أن أصنَع اخليَر دائمًا. غاندي6يــــــراعـــــات

  مالك محمد
قّررت أن أوّقع استقالتي من احلياة

 وأن تكون أّول شاهد على رحيلي
ستشتاق ملعانقة أحزاني، أعلم

ستتذكر دموعي عند اشتياقي لك
أعرف أنك بدوني لن تقدر

فأنت كالطفل
ً وال تخجل حتتاجني دوما

من بوح كل ما بداخلك
وأنا يسخر مني القدر

وأحالمي بأناملها الصغيرة تعود
في الليلة السعيدة...

 وّدعته بجفاء
خنقت أشواقي وتنهداتي بعينيه

ال أريد أن أشتاق من بعد..
قاتلي، أحبك

أن أرحل عنك طويالً، ال أقدر
ما زلَت في عروقي

أعترف أنه ال حبيب من بعدك
وكيف بعد حّبك سأعيش وحدي

فأنا من دونك طفلة أيضاً..
هكذا عشت منتصف الليل

استيقظت بحلٍم كاد أن يقتلني

حلم قتلني

  أنوار اخلطيب / يعبد
15 عامًا 

 يا إلهي! لقد جاَر زماني علّي، وظلمتني احلياة، وقّيدني 
اليأس، ورمتني األّيام في هاوية العذاب، لكني كنُت صابراً 
محتسباً أرضُخ لقدري الذي لم يكن يخفِّف من عذابي، وكلّما 
داخلي  إلــى  احلياة  وأسهُم  األلــم  سيوُف  دخلت  عذابُه  زاَد 
عونَك  أنتظُر  بقيت  هذا  ومع  املنتظر،  الباكي  قلبي  لتطعَن 
ُحزني،  على  أحــِمــدَك  وحــدي  بقيت  إلهي!  يا  لــي،  ورحمتَك 
بكلِّ  الّصبَر  وارتديُت  أنواعُهُُ  بكلِّ  العذاَب  رأيــُت  لقد  إلهي، 
ُمهاجًرا  إنتظاري، فخرَج  مّني ومن  مّل  الّصبَر  لكّن  ألوانه، 
أّنها عادت  إال  الرجاء كي يعود،  بال عــودة.  بعثُت رسائَل 
خائبًة وتركتني، فغضبُت على نفسي بالرغِمِ من أّن العذاَب 
لم يكن يسمُح لي بالتفكير حّتى!.. إلهي، لقد ظلمتني األّيام 
والّزمان، ورمياني في العذاب، في الهاوية، في النار، وأنا 
منتظر املوت، وحتى املوت لم يكن يريدني، حتى املوت! ولم 

أجد وسيلة للخالِص من هذِه احلياِة املؤملة!
 َرّباه! َرّباه لك احلمد لكّني حزين، حزيٌن وال أجُد وسيلًة 

للخالِص من هذا األلِم واحلزن !

همسة مجروح

  سهيلة عبد اللطيف / بيتونيا
17 عامًا 

تناُقضي،  فلسفُته، عبثّيتهم، تبعثري، حيَرُته، نرجسّيتهم ... وسخرية القدر! تراهم أبطاالً على مسرٍح من 
الالمنطق، يحترفون املسرحية. 

شخصية،  في  عاش  من  منهم  بحتة!  إنسانية  أو  بحتة،  قدرّية  أيــاٍد  خلقتها  أجسادهم،  هي  وهميٌة  أجساٌد 
وكثيرون من عاشت فيهم الشخصيات.. وعلى هذا املسرح الالمحدود يلبسون األقنعة، ويلعبون أدوار احلياة 

ببراعة، ويضيع في دهاليٍز ومتاهات من لم يصل حّد براعتهم!
أما أنت! فعبد مأمور سيدك القدر، فهو املخرج واملنتج وكاتب السيناريو، يجعلك مشاهداً حيناً ومشاركاً 
أحياناً، تعيش خارج املسرح، لكنك تشارك في املسرحية، تعجبك أحداٌث وتبَغضك أخرى، تتنفس التناقض، 
القدر  النهاية يسخر منك  الفلسفة، تعبث باملوجود، وتتبعثر بالالموجود .. حتتار والنرجسية! وفي  تعيش 

وتستمر املسرحية ...

مسرحية

تصوير: هبة اسماعيل



يــــــراعـــــات 7

  جهاد ناجي:
ال تتركني وحيداً اليوم 

 

 الزلت أنتظر مديح ظلي يرقص على أنامل “ العب النرد” 
آٍه  يا درويش

 

 الليلة سأطفئ شمعة  رحيلك األولى
وحدي معك 

 أتقاسم فنجان القهوة معك
 أناشدك ساعات  أن تدع “ريتا” تشاركنا السمر

 لتعلو أطيافنا ضحكاً
 يكفيني اآلن أن أشم رائحة ظلك

 أن أعانقه
لتضاء كل الشموع قربنا  

بميالد درويش .
محمد أبو سليمان:

 الزلت تسترنا 
فنحن لن نفترق

أسماء:
 أشعر كأنه ميالد 

 كأنها الثورة 
 وكأنها انتفاضة الشعراء والفقراء والبؤساء والعشاق منا 

أشعر كأنه أنا في روحك أنا
حمادة الصفطاوي:

لست برجٍل يطيُق لحَن الغناء عن ذاَك الدرويشّي

 

أحاول منذ أمٍد البحث عن أمنياٍت ُمعلقٍة في السماِء وحجر نرٍد 
يلمُع في أزقِة الطرقاِت 

 

 كلمات مبعثرة، األحجيات وألحان المساء باتت شاحبة 
مرهٌق بين أزقِة تلك األبجدية الصماء 

 

يثيرني سؤاٌل 

 

كم من إلٍه ُيزيُن السماَء في حضرِتَك درويُش؟!
نور بعلوشة:

اليريد درويش لهذه القصيدِة أن تنتهْي
أسعد الصفطاوي:

قد أضنيتي دمعاً يا صاحبي الذي مضى وال أعرفه
سالم محمد:

رحلت وتركتها معلقة بحبك تلك القصيدة
ولم ترد اإلنتهاء، ولكن دقات األجراس حكمت عليها بالنهاية

 ولكنها أبت اإلنتهاء
يحيى عاشور:

 هنا أرى أكثر من درويش
 وأكثر من عاشق

 وأكثر من متمني قد أراد مصافحته
 ولكن من لم يرى هذا الرجل 

 ولكن قد نراه في الحلم، في قلب كتابته 
  لكن من يعلم...قريب منك درويش

 اليمكن أكثر من التعليق 
 لن يكفيه الكالم

ولن يكفي حبنا له
االء غانم:

كان روحاً لكل إنسان فلسطيني

 

لقد عّبر عن كل ما يجول فينا من أحاسيس

نقل عن منتديات يراعات 
www.tamerinst.org/vb

  فاطمة شهاب
17 عاماً / غزة

َغــرَس ُوريــداِت ثقٍة بنَي من  الَقرَية، حتــاوُل  في صدِر الوجِع َتختبُئ أرِصفُة شــوارِع 
ُيسّموَن »آدميني«، ولكنَها ُسرعاَن ما تفشل ألّنها غريبة األطواِر فهَي ال حتتمُل شيئاً 

مما ُيطيقونه!
الُتويج، يحتاُج إلى ماٍء كفاية، من أين؟ من دِم قلِبها الساق، حتتاُج وقتاً لَتنمو بتربِة 

أرواِحهم، من أين؟
 من حلظاِتها الـَبَنفسجية التي ال متَتلُك ِسواَها!

الذاكرة،  بفراغاِت  أَسفل اِلزنزانة، يلَتِصُق  يتَهاوى  بــدأَ  احلــِب  ســواُر  الــُوَريــدُة تأبى 
يسقُط، ميوت، ُيقتل،َتَعَثَرت ُثمَّ قاَمت، ثّم َتَعَثَرت... 

َتَقهَقرت... وأصَبحوا  َهواء  من  بعَضاً  لَها  سيوصُل  كاَن  الذي  الدِم  بشرياِن  ماَتت  ُثّم 
يتحّدُثوَن عن  »قهقرة ُمَتمردة«

  روان العلي / بيتونيا
مستمتعة  املدفأة  بجانب  مريحة  كنبة  على  مسترخية  وأنــا  جلست 
بالنظر إلى النافذة أو باألحرى إلى حّبات املطر التي مألت تلك النافذة، 
بعضهما  عشقا  إثنني  قصة  حتمل  فهذه  قصة،  بداخلها  حتمل  حبة  فكل 
إلى  أن تتحول  افترقا وهما يكَنان لبعضهما مشاعر احلب قبل  ولكنهما 
استشهد  طفل  قصة  لنا  تــروي  وتلك  طعامه،  عن  يبحث  شــرس  حيوان 
أمــا هذه  كَفه،  به باطن  لم ميتلئ  يدافع عن وطنه من خــالل حجر  وهــو 
أمامه  فتحت  ولكن  الدنيا  أبــواب  وجهه  في  أقفلت  شخص  عن  تخبرنا 
نافذة استطاع من خاللها أن يرى خيوط الشمس تدخل إلى قلبه لتعيد 

إحياءه من جديد.
رؤيتها  أحــد  يستطيع  ال  قصص  طياتها  في  حتمل  حّبات  كلها  هــذه 
النشغالهم بأحالم اليقظة التي باتت تأتيهم في كل مراحل العمر هروباً 
من الواقع، آالف احلّبات تسقط كل شتاء، فهل لنا من تلك احلّبات قصة 

ُتروى ليسمعها غيرنا؟

  كوثر أبو هاني/ غزة
19 عامًا

الصباحي  كالمطر  الهامسة  األحالم  تلك  المنامات،  في  تزورني  التي  األحالم 
البكر، أصبحُت أخافها وأشك بأنها في األصل جنوٌد يستعدون الحتالل سريري و 

تحويله إلى مستوطنة كوابيس.
تجاه  والشك تراودني  الخوف  وأحاسيس  البحر،  إلى  األخيرة  نزهتي  منذ 
السفن ترتدي  كانت  الصيادين،  إلى  أسماكه  ُيهّرب  البحر  كان  يومها  أحالمي، 
ساقي  جرحت  حتى  الموج  مع  كثيراً  لعبُت  بالطحالب،  محشوة  زرقــاء  قبعات 
لم  كعبي،  تحت  دم  مستنقع  تكوم  رجلي،  كعب  إلى  الــدم  خيط  ووصــل  اليمنى 
كالحرير. وناعمة  صيفية  السماء  كانت  مع الموج،  ألعب  بقيُت  و  لذلك  أهتم 

 

فتحُت عينّي، ال لسُت أنا، أحدهم فتح عيني وقال”تنفسي، تنفسي”
 عرفُت أّنني كنُت على وشك الغرق، و لم أكن  مجروحة إّنما كنُت أنزلق في 

اختناقي إلى أعماق الموت.

الثورُة تطلُق جميَع القوى املكبوتة ، وتصعُد بها مَن األعماِق إلى السطح.  لينني

  عبد احلكيم زغبر
19 عامًا / غزة

كم من جوريٍة حبلى بذكرى حبيبنِي مختلفنِي َبكت من ُعسر الوالدة، كم من طلقٍة 
َحمراء أضلت الّطريق عشقاً واخترقتنا بعد طول فقٍد بدعوى حننٍي تعاظم حيناً، كم 
من الّتذكر يكفيني ألُدَهش بنسيانك، كم من طلٍّة على جسدك ال ُبّد أْن متّر سريعاً في 
الذهن لكي أكتفي منك، كم من شاهدٍة رخامية سأمّر بها ألراْك، وكم استفهاٍم أحتاُج 

ألحتّرر من قلق احلاجِة إليك.
ليلك  وجالبيب  قمصانك  والتاريخ،  الرتابة  كاملة  وغرفتك  وجهك،  هو  وجهَك 
وأشياؤك  نسيتها،  التي  الصغيرة  أشياؤك  و  بعد،  الهواء  كّيها  ُيفِسد  لم  املعلّقة 
الهامشية التي لم َتعد َتهّمك وأهملَتها، والتفاصيل التي َتبكي أن لم تأُخذها َمعك، 
أقالمك اجّلافة ومذكرات املواعيد خاّصتك ال تزال كطفلٍة نائمة في ركن من سريرها 

قيلولتي اليوم كانت مرآة تتكّسر فيها شمس الظهيرة، كتبُت على وسادتي بقلم 
الحبر األزرق: أنا لسُت نائمة، ثم نمُت و لم أشاهد أي حلم يدق بابي. 

األحــالم. تعد تــزورنــي  لم  و  وســادتــي  على  مكتوبة  الجملة  تركُت  هكذا 

 

هذه الليلة، غّيرُت وسادتي و ألبستها معطفاً شتوياً ثقياًل، لم أكتب عليه أي كلمة، 
فقط رسمُت شجرة برتقال وخمس أصابع بدون أظافر، نمُت مثل أي كائن ينام ليال، 
رأيُت الشجرة تنحني إلى األصابع، و أسقطت خمس برتقاالت في مكان األظافر 

المقتلعة، نبتت أظافر برتقالية، رائعة جداً وجّذابة. 
جسدي،  ــع  م يستدير  الــحــلــم  ــذة،  ــاف ــن نــاحــيــة ال إلـــى  جــســدي  اســتــدار 
أطفال  على  وأوزعــهــا  أوراقــهــا  ألملم  الــورق،  أغصانها  عن  تخلع  الشجرة 
! لرشاقتها العذبة  يــا  تــرقــص،  البرتقالية  األصــابــع  مــّنــا،  بالقرب  مـــّروا 

 

نهضُت من نومي امرأة فوق العادة، المعطَف الذي ألبسته وسادتي كان معلـّقاً على 
شجرة البرتقال المزروعة تحت شرفتي، ثمة برتقالة كانت على النافذة وعصافير 

كثيرة تزقزق و أقول معها “اتشك ُشك”!

مّر عام على غيابك 
يا درويشنا

حبات مطر

اخلشبّي، ثمَة  مواعيد لم َتكن ُمسرعة فارتطمت بي َبعدك، أنت الّصدى والّزوايا 
ال  الــذي  الفراغ  وأنــا  ِمنك  العاري  الّصدر  وأنــا  حلضنك  الدائمة  احلاجة  وأنــا  كلها 

مَيتلئ إال ِبك.
حى سجوداً، وقدماك اآلتيتان من سوق اخلضار، كل  أراك مزروعاً في َبطن الضُّ
يوم جتيء، ذقُنك البيضاُء أنَت، ومالمح صوتك القليل الّثقيل أُغنية، والشاِهد على 

زمٍن رديء أنت، واملوُت برصاصٍة خرجت منك إليك في خضِم احلرِب أنت.
وحده مسجدَك املجاور لم يبِك غيابك، فقد كان حجراً آَن ُمّت. طائراٌت اصطادته 
وقت اقتنصك املوت لتذهبا رفيقنِي إلى صاحِب البيت. أقلّك بيتك بحثاً عن فردوٍس 

تليُق بكما.
ملاذا تخلّيت عني يا أبي، ملاذا؟ ومن قال لك بأن فتاَك الطفل مدرب على املزاِح مع 
العدم، وأنا الذي لم أكن إال ولداً تدّلـله باحلاجياِت واحللوى، وملاذا تركتني قبل أْن 

أمُّت التأمل فيك، ملاذا َتخلّيت عّني وذهبَت وحدْك.

أجنبني ثّم غاب

ُتقَتُل
ُتقَتُل

َتهوي في أسفِل احُلفرة  
َفتحت عيناها وَجدت َنفسها بحفرٍة 

ـــــي الــــــبــــــالِد املـُــــــجـــــــاورة! ــــايــــا إنــــــســــــاٍن أحـــــرقـــــتـــــُه خـــــرابـــــيـــــُش وطــــــــٍن ف مـــــــْن بــــَق

 

وَترُسُم
 َترُسُم

 َترُسُم..
 َينُقصها بعٌض مَن األلواِن، تلَك الروُح تتَمرُد على صاِحِبها 

فَتأبى اخلضوَع لهاوياٍت ُتسمي َنفسها »حكاياُت ُحب«!
دقائُق القصِة ما تزاُل حَتمُل الَكثيَر مَن املتاهاِت الناِقصة،

 والِرواية ُتخفي شيئاً من الُفُصوِل في أخباِر األزمنِة البعيدة!
سأكون بعيدة..

 حياتي َتأبى الُعقالَء وال َتصلُح إال للمجانني !

في صدر الوجع

»اتشك ُشك« !

رسم: إسراء بدوان
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ملراسلتنا

ويرجى إرفاق عنوان البريد اإللكتروني أو املدونة اإللكترونية)إن وجد( لتسهيل عملية التواصل بيننا وبينكم والقراء.
تطبع في مطابع األيام

 ميكنكم أن تشاركونا في العدد القادم من »يراعات«، بإرسال نصوصكم األدبية أو رسوماتكم على البريد اآلتي:

edit_yaraat@hotmail.com      yaraat96@gmail.com

هيئة 
طارق العلي التحرير

هبة اسماعيل
 سهيلة عبد اللطيف

ملا رباح
محمد أبو سليمان

روز دويك
تدقيق لغوي: 
وليد احشيش

إلى قراء وأصدقاء يراعات األعزاء

بدعم من القنصلية البلجيكية العامة في القدس

Consulate General of Belguim - Jerusalem

؟؟؟

شارك فريق يراعات في ثالثة أيام أدبية أقامتها مؤسسة تامر في مكتبة جواهر الل 
نهرو في جامعة األزهر بغزة، لنستعرض آراء مشاركي يراعات في هذه األيام:

نبدأ باملشارك اجلميل يحيى صاحب األحد عشر عاماً وأصغر املشاركني عمراً
حيث قال:
أيام أدبية 

جميل ما عشناه ... جميل ما قضيناه 
أيام أدبية » 2 » كانت التجربة األولى التي عشتها في ظل ذلك األدب والثقافة

فلقد ناقشنا هناك أجمل املواضيع وتعلمنا أشياء جديدة
وحتدثنا في مواضيع مثل: 

كتاب حياتي، كيف يكون نصك أجمل ما يكون ، عن صفات الناقد املتميز، أجزاء 
الرواية كشكل و مضمون، رسم صورة بأجسادنا كتمثيل ...

بالفعل كانت هذه األيام أقوى أيام أدبية وتعرفنا على أشياء لم نكن نعلم بها
أيام جميلة أقسمها كالتالي

النقاش، اللعب، التسلية، االستراحة، القراءة .    
بهاء عليان :اكتشفت لنفسي خط عودة ألعود كما كنت، ألقّوم األمور، باإلضافة 

آلفاق جديدة فتحت لي كانت مخبئة وال زالت مرهونة بعامل الوقت.
جهاد ناجي:

تبادلت معهم  العديدين،  حققت شيئا جميال وجديدا في حياتي، تعرفت على 

إنُه ألفضل لك أن تزخَر مكتبتَك بالكتِب على أن تكنَز محفظتَك بالنقود. دجون اليلي

هكذا يعيش فريق يراعات التجربةزاوية

األفكار و النقاش، استفدت وأظنني أفدت.
ال زلت أشم رائحة اخلربشات واألوراق لم أنس شيئا متاما...

محمد أبو سليمان:
في أولى مشاركاتي  مع يراعات كعضو هيئة حترير أو قائد مجموعات التدريب 
لم أدرك حجم املهمة وقيمتها مع هذا الفريق املتميز إال بعد أن انتهت هذه األيام 

الثالثة وبدأت أنظر لها من األمس بعني املتأمل
أياٌم  جميلة مليئة بالتحديات

إختالفه،  في  الفريق  هذا  نواكب  أن  علينا  لزاماً  فكان  مختلفاً  فريقا  نقود  ألننا 
فكان هناك جدوالً تدريبا منظماً ومتكامالً مع فئة تدريبية من يراعات وفريق 

بياالرا
أعيننا تنتظر  الفريقني وبــدأت  أدبية مع حتدي كسر احلواجز بني  أيــام  بــدأت 
نتائج اليوم األول، وأجسادنا تعمل على جناحه، كان يوما شاقا متعب نفسيا 
وجسديا وممتعا في نهايته، وفي اليوم الثاني سارت األمور كما فرض،  تعرف 
ولكن  البيت،  في  بي  أطــاح  بصداع  الثالث  اليوم  في  أصبت  للنجاح  طريقها 
األزهــر تبشر بجيل من  األروع وروح حتيط جامعة  ليوم هو  قادتني  روحي 

املثقفني يعطون الكتاب حقه ويعطيهم فحضرت في منتصف اليوم.
 »متعة، تعب، ثقافة، مسؤولية، أمني مكتبة عسكري، مدربني، الشوق لتامر، 

غرق بني الكتب«.

سؤال العدد

سؤال العدد:
كثير مّنا يبني هدفه منذ الصغر واآلخر يسير في طريق دون 

التخطيط لها، وإنا حسب ظروفه وامتيازاته، برأيك هل تعتبر 
النجاح رحلة أم هدف ؟

أيام أدبية في غزة

سؤال العدد السابق:
يفضل كا ّمنا قراءة أسلوب أدبي على آخر، و ألديب على آخر

برأيك من هو األديب الذي تجد فيه القدرة األكبر على التعبير عن ذاتك في كتاباته؟
صبري محمد: أحّب محمود درويش، ألن هناك وطنية في كتاباته.   

نضال كراجه : مظفر النواب، جريء و يسمي األمور بمسمياتها.
حنان المالكي : ماركيز، الأنه بسيط.

عائشة زكارنة : ال أقرأ كثيراً، لكن أفضل نزار قباني
رامي الشامي : أعشق محمود درويش ألنه اوضح للعالم ماهية الفلسطيني

هيا عطاطرة
أحمد صواحلي

رسم:  رأفت محمد


