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تقـدّم هـذه الك ّراسـات مختـارات مـن نصـوص كتبهـا طلاب القـدس ضمـن تدريـب الكتابـة
االبداع ّيـة خلال النصـف األول مـن عام  ،2014وقبيل إجـازة الصيف الدمويّة .يف هذه ال ُك ّراسـات
يقصـون علينا
نسـمع صـوت فتيـة وفتيـات مـن القـدس ،يفتحـون دفاترهـم ونوافذهـم املرشقـة ّ
حكاياهـم ،فنصحبهـم يف يوم ّياتهـم ومشـاهداتهم ،كاشـفني تسـاؤالت وتأ ّملات تضـج بالكثري من
الصـدق والسـخرية العفويّـة ،علّهـا تجـد مـن يسـمعها وسـط الجلبـة التـي ال تبـارح املدينة رغم
سكونها.
حسام غوشة
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غدير َع ّواد
العمر 16 :عاماً

(كُفر عقب -القدس)

ُسعال
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ُسعال

َبـل مثانيـة سـنوات ،كان يل زميلـة يف الصـف تعـاين من ٍ
مرض
َـدريس ،ق َ
يف يـومٍ مـن أيـامِ الـدوام امل ّ
بالسـعال ،بعـض الطالبـات ِ
ضحكن من
مميـت .مـر ًة ويف ِ
قلـب الحصـ ِة ومنتصفهـا بـدأت زميلتي ُّ
شـدة سـعالها ،وبعضهـن انزعجـن من صوت سـعالها.
بعـد خمـس دقائـق ،شـعرنا بسـكوتها وكتمان صـوت سـعالها وإذ بهـا تفقـد وع َيهـا ،تقـع على
األرض ومتـوت...
الصـف مـع أنهـ ّن مل يعرفنهـا كثيرا ً .وعالقتهـن ليسـت جيـدة معها...
َعـ ّم البـكاء جميـع مـن يف َ
كنـت مـن الذيـن انزعجـوا مـن ِ
صوت ُسـعالها.
ألن
ّ
بـاألىس
ذهبـت صديقتـي وشـعرتُ
ُ
الصف.
اآلن ،أمتنى وجودها يف َّ
غدير ع ّواد
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إميان زهور
العمر 16 :عاماً
(كُفر عقب -القدس)

بقع دماء
أغىل يشء

11

بقع دماء
قبـل سـبع سـنوات ،ذهبـت ألشتري ألمـي أغراضاً مـن السـوبر ماركت ،ومـا أن وصلـت  -قبل أن
أدخـل ألشتري األغـراض -وقـف تاكيس أمامي ،نزلـت منه امرأة ،متوسـطة الطول ،برشتها شـقراء،
بنـي كانـت تلبـس حجابـاً .بعد أن نزلت مـن التاكيس ،أنزلـت ابنها الـذي ال يبلغ من
لـون عينيهـا ّ
العمـر أربـع سـنوات ،وأوقفتـه على حافّـة الرصيـف ،كان شـعره ناعماً وبرشته شـقراء مثـل أمه،
قالـت لـه انتظـر ليك أُنـزل أختك مـن التاكيس.
ذهبـت لتنـزل ابنتهـا التـي كان عمرهـا ثلاث سـنوات ،ومـا أن أنزلتهـا مـن التاكيس ،رجع شـوفري
سـمعت رصخـ ًة قوية
التاكسي إىل الـوراء ليـد ِّور ،ويذهـب نحـو الشـارع الرئيسي ،ومـا أن رجـع،
ُ
فنظـرت إىل املـرأة ،هـي التـي رصخـت و قالـت ابنـي .أنـا نظـرت فلـم أعـرف أيـن ذهـب ابنهـا؟
وعندمـا أكمـل شـوفري التاكسي الرجـوع ،نظـرت فوجـدت ابنهـا سـاقطاً على األرض والـدم ينزف
مـن رأسـه ،بـدأت أمـه بالبـكاء ،و ابنتهـا بـدأت تبكي وتقـول ألخيهـا :هيـا قُـم وسـألعب معـك،
فأدمعـت عينـاي عندمـا رأيـت هـذا املشـهد ،كان الكثير مـن األشـخاص ينظـرون إىل األم وابنهـا
وابنتهـا ،ومـا أن جـاءت اإلسـعاف حتـى انتهـى عمره.
عـدت إىل البيـت ومل أدخـل السـوبر ماركـت ،سـألتني أمـي أيـن األغـراض؟ فقلـت لها مـا حصل،
وقلـت لهـا إننـي لـن أنسى ذلـك املوقـف مهام حصـل معي ،ولـن أنىس وجـه الطفـل وهو ميلء
بالدمـاء ،وأختـه تقـول لـه هيـا قُـم لنلعـب ،و كل مـا أمـر وأصـل إىل هـذا املـكان ،أتذكـر ذلـك
الطفـل ،وحتـى اآلن يوجـد بقـع دمـاء على األرض.
إميان زهور
12

أغىل يشء
يف البدايـة مل أحـب أن أكتـب على دفتر اليوميـات ،فـأي شـخص يسـتطيع قراءتـه ،ويكشـف مـا
رس يف دفتر اليوميـات ال يعرفـه إال صاحـب الدفتر.
الـذي يُكتـب بداخلـه ،ولكـن دامئـاً يوجـد ّ
أول يومين عندمـا كنـت أكتـب مل أحب أن أكتب عـن الذي يحصل معي يف كل مـكان ،ألن اليشء
عبر عنـه عىل ورق ،يكـون يف الواقـع أجمل.
الـذي يحصـل يف اللحظـة نفسـها يكـون أجمـل ،وال يُ َّ
وعندمـا تعـ َّودت على الكتابـة أصبحـت الكتابـة أجمـل ويف كل ليلـة يجـب أن أكتـب قبـل النوم
وعندمـا أكتـب يرتـاح قلبـي ،ولك ّنـي ال أكتـب جميـع مـا يحصـل معـي ،أكتـب رؤوس أقلام عـن
الـذي يحصـل معـي ،ألين أعلـم بـأن األشـخاص سـوف يقـرأون اليوميات يف يـوم ما.
يجب أن يكون لجميع األشخاص دفرت ليكتبوا ما الذي يحصل معهم ليك يرتاحوا.
إميان زهور
26-3-2014
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رانية مشعل
العمر 13 :عاماً
ُكب -القدس)
(جبل امل ِّ

مطاردة
الزلزال
نكهة ال ُجنب
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ُمطاردة
عندمـا كنـت يف الصـف األ َّول وأنـا عائـدة مـن املدرسـة ،وبالتحديـد عنـد املفترق بجانـب سـوبر
ماركـت «الفـردوس» ،كانـت هناك فتاة تقف بالقرب من شـجرة الرسو ،متوسـطة الطول ،سـمينة
وعريضـة الصـوت ،عيناهـا صغريتـان ولونهام بنـي غامق.
كنـت أحمـل يف يـدي كيـس شـيبس ،وقـد نظـرت إليهـا ،فبـدأت مبطـارديت ،وكانـت رسيعـة مثل
الفهـد ،فأمسـكت يب وكنـت بين يديّهـا مثـل النملـة ،فأخـذت الشـيبس ،وبقيت سـنة كاملـة وأنا
عندمـا أمـ ُّر مـن ذلك املـكان أهـرب برسعة.
رانية مشعل
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الزلزال
كنـت جالسـة يف غرفتـي ،وكان أيب جالسـاً يف غرفتـه ،أمـي وإخويت كانوا يشـاهدون مسلسـل باب
الحـارة على التلفـاز ،وفجـأة يف متـام السـاعة السـابعة والنصـف ،بـدأت األرض تهتـ ّز ،وانهـارات
األشـياء على األرض ،ومـن شـدّة خـويف مل أسـتطع فتح البـاب ،خرج جميع مـن يف البيـتّ ،إل أنا.
وبعـد فترة مـن الزمـن تذكرين أهلي ،حينها وصـل املنقذون ،ووجـدوين غائب ًة عـن الوعي تحت
حائـط املنـزل ،فأخـذوين إىل املشـفى ،ودخلـت غرفـة العمليـات ،وقـد قطبنـي الطبيـب  20قطبة
يف رأيس.
رانية مشعل
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نكهة ال ُجنب

شـاهدت على التلفـاز دعايـة تقول بـأَ َّن القم َر مصنـو ٌع من الجبن ،وأنا صدَّقت ذلـك ،وكلّام أنظر
إىل القمـر أمتنـى لـو أتـذ َّوق طعمه ،رغم أننـي أكره الجنب.
يف حصـة مـن حصـص العلـوم ،قالت لنا املعلمة إن القمـر مك َّو ٌن من الصخـور ،فصعقتني بقولها،
ورغـم ذلـك مل أُصدِّق بـأن القمر ليس مصنوعـاً من الجنب.
رانية مشعل
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أمل غنيم
العمر 15 :عاماً
(كُفر عقب -القدس)

الج ّنة

21

الج ّنة
حلمـت ّأن يف ج ّنـة كفراشـة تطري وسـط السماء ،حولهـا نجو ٌم متحركـة واألنهار صوتهـا أهزوجة،
ُ
يـا ليتنـي أتذكّر كيـف حلمت.
أمل غنيم
30/3/2014
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دميا أبو نجمة
العمر 13:عاماً
(الثوري -القدس)

شجرة
القدس

25

شجرة
كان لـدي هنـاك شـجرة يف حديقـة الجـرس .أُحبهـا جـدا ً ،ألعـب تحتهـا وأكتـب على جدارهـاّ ،إل
أننـي يف يـومٍ مـا ذهبـت ومل أرهـا فكانـت مصيبـة كبيرة ،هل هربـت م ّنـي ألين مل أُقـدِّر عظمتها
ومل أزرهـا إال القليـل؟ أم أ َّن مـن قطعوهـا الصلـة وال رحمـة بداخلهـم؟
كنت عندما أحزن أجلس تحتها ،دامئاً يعرفون كل ما أحزن أكون عندها وعندما أفرح أيضاً.
ومنذ ذلك اليوم مل أذهب إىل تلك الحديقة.
دميا أبو نجمة

26

القدس
االسم :القدس
العمر :ال يُحسب
الحياة قد خدعتها
أرض خرضاء
وقبل فرتة أصبحت حمراء
بدماء الشهداء
وسامء زرقاء
لألسف أصبحت سوداء
مليئة باألحزان كأنها فقدت أحبتها
وها هي عذراء
***
االسم :القدس
العمر :ال يُحسب
مقدسة كرمية
أرض خري وجهاد
يا الله هل يوجد إنسان دون بلد؟
مل نر أحدا ً
حتى السجناء
نعم ،نعم ،إنهم أرسى
27

دافعوا عن بالدهم
أين أوالدهم؟
ملَ ال يكونون مثل آبائهم؟
هل يحبون أعداءهم؟
نعم يحبونهم!
***
االسم :القدس
العمر :ال يُحسب
نساء يرصخن
أطفال يبكون
وأشخاص ينزفون
وها نحن عائدون
إىل أين عائدون؟
أنضحك عىل أنفسنا؟
أم سنعود؟
ونفي بالوعود؟
س ُندفن بالرتاب؟
أم سنرشب الرشاب؟
ال شمس مرشقة
وال مطر وال حب والعدل.
ِ
أَ ِ
سأحبك
عدك،
لكن،
أنضحك عىل أنفسنا؟
أم سنعود؟
ونفي بالوعود؟
دميا أبو نجمة
28
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نور حمد
العمر 16 :عاماً
(كُفر عقب -القدس)

ُحلم
عيون غ ّزة
رحلة
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ُحلم
حلمت ّأن يف باص أخذين والكثري من الناس إىل مكانٍ بعيد.
َ
َ
َ
يف الطريـق كانـت الشـوارع طويلـة وال يوجـد فيهـا أحـد وحين تطـول الطريـق أكرث أخـاف أكرث،
ومل ّـا وصلنـا كان يف تج ّمـع مـن النـاس وذهبـت ألرى ملَ التجمـع؟ وكانت هناك امـرأة تلد ضفدعاً
أصفـر لزجـاً صغيرا ً ،كان املنظـر مقززا ً لذلـك تراجعت وذهبـت للواقع.
نور حمد
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عيون غزة
ما كنت ألكتب
لوال أ َّن القلب شىك.
أرى قلباً ينزف
وإنساناً يُجرح دون دواء
أرى طفالً يبيك ويتألّم دون منام،
أرى عيوناً تدمع لرؤيته،
أرى قلوباً تُظلم دون ذنب،
أرى القلب والفؤاد يبتعدان عن الحياة
إىل حياة كلها نوم.
نور حمد
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رحلة
لعـل األمـواج تصلنـي وتصحبنـي معهـا دون أن تنـذرين بـأين ذاهبـة .كـم
أجلـس على الشـاطىء ّ
أمتنـى وأنـا جالسـة أنتظـر األمـواج لتضيع منـي ذاكريت ،ورائحـة املايض تذهب مع نسمات الريح
الرقيقـة .أريـد فقـط أن أنظـر إىل تلـك الخيـوط الحريريـة الرفيعة املضيئـة التي تعكس شـعاهها
بعينـي وأشـعر بحـركات املـوج التـي تتخبط ،فتار ًة تجعلني أشـعر أنني سـأقع باملاء ،وتـار ًة أخرى
ّ
تشـعرين بـأين سـأطري إىل السماء .ثم تأيت نسمات الريـاح لتجعلنـي أفكِّر بكل ما هو سـعيد وتأيت
شـفتي وتجعـل خصيالت شـعري تتطايـر حني يكون رأيس منسـدالً
البسـمة الربيئـة الرقيقـة على
ّ
على مـا يريحنـي .الرحلـة كانت ممتعة لعـدم إنذاري بها وألنني مل آخذ شـيئاً معـي ،فقط كانت
ممتعـة ألننـي ذهبـت مـع أفـكاري التي أحبهـا وألنني تخ َّيلت نفسي قد ذهبت لوحـدي ولكنني
ألي مـكان فقـط رسحت بخيايل عىل الشـاطئ.
مل أذهـب ّ
نور َحمد
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ساندرا منارصة
العمر 16 :عاماً
(كُفر عقب -القدس)

قصتي مع الشعر
كتابة يف ال ُحلم..
فوق املاء وعىل ضوء القمر

37

قصتي مع الشعر
عم يوجـد يف داخيل،
تعب ّ
عندمـا كنـت صغيرة كنت أكتـب كلامت بسـيطة وأدع هذه الكلمات ِّ
ذات يـومٍ أحضرت ورقـة وقلـم وجلسـت عنـد النافـذة وبـدأت أكتـب على الورقـة ،أهـ ّم مـا يف
املوضـوع أننـي مل ّـا كنـت أكتب كنت أسـتمع لصوت جميـل كان يف ذلك الصـوت ذوق يف التعبري
إنّـه أكيـد صـوت األذان العظيـم .ومـع مـرور األيـام رصت أكتـب الكثير مـن األشـعار والخواطـر
ثـم انطلقـت وأسـمعتها لصديقـايت يف املدرسـة و قلـن يل إن هـذه الكلمات رائعـة ،ثم أسـمعتها
ملعلمتـي فقالـت إن ِ
لـك مسـتقبالً رائعـاً .برصاحـة أحلم بأن أُصبـح عاملة آثار ولك ّنـي بالتأكيد لن
أتخلى عـن هواية الشـعر أل ّن هذا الشـعر أسـاس حيـايت كلّها.
ساندرا منارصة
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كتابة يف ال ُحلم...

فوق املاء وعىل ضوء القمر
يف يـوم مـن العصـور القدميـة ،حلمـت بأنني يف غابة ال يوجد فيها سـوى األشـجار املخيفة وصوت
البـوم املرعـب وصـوت الغربـان تغـ ّرد فـوق األشـجار ،مل أكـن أرى شـيئاً مـن حـويل سـوى ضـوء
القمـر ،كان النـور الوحيـد الـذي ينير طريقـي حتـى أخـرج مـن هـذه الغابـة املخيفة ،لكـن رغم
محـاواليت املتكـررة للخـروج منهـا وقعت أرضـاً أبيك ،بعـد أن تحطّمت وفقدت األمـل يف الخروج.
الخلب ،اسـتطعت من خالله
ولكـن للحظـة بـدأت أتأ ّمـل القمـر بنوره األبيض السـاطع وبجاملـه ّ
كنـت صغيرة فقـد فارقـت الحيـاة عندما كنـت صغرية ومل
أن أتخ ّيـل أمـي التـي فارقتنـي عندمـا ُ
أرهـا يف حيـايت ،واسـتطعت أن أرى أيب الـذي مل يفارقنـي للحظة يف حيايت رغم أنـه تزوج من امرأة
تغـار جـدا ً منـي حتى أنهـا حاولـت أن تقتلني.
الجلاد أن يأخـذين إىل الغابـة ويقتلنـي ،لكنـه مل يسـتطع أن يقتلنـي ألن لديـه قلبـاً
طلبـت مـن ّ
يخفـق ويشـعر بغيره ،لذلـك ذهـب وتركني وحـدي يف تلك الغابـة وبقيت وحدي فيهـا وللحظة
وقفـت ومسـحت دموعـي وقلـت يف نفسي إننـي القويّة التي ال تهزم أو تد ّمر بسـهولة ،أنا «سـنو
وايـت» الجريئـة ،بقيـت أبحـث حتـى أخـرج من الغابـة فوجـدت بيتاً صغيرا ً وجدت فيه سـبعة
أقـزام طيبـي القلـب سـاعدوين يف الوصـول إىل قصري وإىل أيب وأصدقـايئ ،وعندما سـمعت زوجة
أيب بأننـي مل أمـت وقعـت مـن أعىل القصر وماتت.
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عندهـا اسـتيقظت مـن حلمـي ،وقفـت عند النافـذة وبدأت أنظـر إىل ضوء القمر فشـعرتُ بأنني
بحاجـة إىل الكتابـة فأحضرت قلماً وورقـة وبـدأت أكتـب على ضـوء القمـر فجعلنـي أكتـب مـا
حلمـت بـه .وهكـذا يف كل ليلـة أكتـب على هـذا الضـوء الـذي سـاعد «سـنو وايـت» يف الخروج
مـن الغابـة وسـاعدين على كتابـة أشـعاري حتـى أصبحـت شـاعرة وكاتبـة تكتـب أشـعارها فـوق
املـاء وعلى ضـوء القمـر .وهكـذا أصبحـت صاحبـة أفضل قصة «سـنو وايـت» يف العرص الـذي أنا
أعيـش فيـه ويف العصـور الحديثة.
ساندرا منارصة
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مجد ُسكَّر
العمر 15 :عاماً
(راس العامود -القدس)
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ذكريات يف أسواق القدس القدمية

ذكريات يف

أسواق القدس القدمية
مـ ّر زمـ ٌن على آخـر مـر ٍة ذهبت فيهـا للتجوال يف أسـواق البلدة القدميـة ،كنت ال أملـك الوقت أو
كنت
كنـت أتكاسـل يف زيارتهـا .وعندمـا دخلتهـا بـدأت أنظـر لجمال قدم املدينـة وأتذكّـر حينام ُ
أذهـب أنـا وأوالد عمـي ونحـن صغـار إىل األقصى واألسـواق ولك ّنـي بعـد فترة مللـت مـن ذلـك
تقـل شـيئاً فشـيئاً إىل حين دخلتهـا باألمـس فأخـذت أتذكَّـر كيـف كُ ّنـا نتجـ ّول ونتسـكّع
فبـدأت ّ
فيهـا وأيضـاً عندمـا كنـت أفتـح محالً لع ّمـي وأجلس يف سـوق الخواجـات وتحديـدا ً عندما مررت
ورأيـت املحـل بعـد أن أصبـح لشـخص آخر.
كل امل ّرات ،ألين اسـتعدت
كنـت أسـتمتع يف صغـري بالتجـوال يف القـدس ،لكـن هذه املـ ّرة فاقـت ّ
كل ذكريـايت الجميلـة ،فعندمـا كنـت أذهـب مـع جـدّي كان يخبرين كيـف كان يعمل فيهـا وأين
ّ
كان يعيـش ...رجعـت يب الذكريـات لدرجـة أين ظننـت ّأن ُعـدت صغيرا ً يف الثامنة مـن عمري .أنا
اآلن أكتـب عـن جمال القـدس وجاملهـا عندي هـو يف ذكريـايت التي عشـتها فيها.
مجد ُسكَّر

براءة غ ّزاوي
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براءة غ ّزاوي
العمر 15 :عاماً
(الثوري -القدس)

قلق العائلة
َميس
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قلق العائلة
لطاملـا متنيـت ّأل أكـون منتميـة لهـذة العائلـة ،فأنـا كنـت أتشـاجر مـع جميع أفـراد عائلتـي لي ًال
نهـارا ً؛ أُمـاً ،أبـاً ،أُختـاً ،أخـاً .كنـت أظـن أن الخلـل فيهـم ال ّيف ،كنـت أظـن أنَّهـم يتمنـون ألّ أكون
معهـم وآخـر ظنـوين -بعـد تحاليل نفسـية وعقليـة عندما كنـت صغيرة -أ َّن هذه العائلة ليسـت
عائلتـي بـل أن عائلتـي ماتـت وأنـا صغرية ،وأخذتنـي هـذه األرسة لرتبيني ،يا لسـخافة أفكاري! مل
أد ِر كـم بكـت أمـي علي لكـوين يف مظاهـرة صغيرة ال تسـتداعي البـكاء .مل أد ِر حينهـا كم سـاعة
اسـتم َّر أيب بالبحـث ع ّنـي ،مل أد ِر كـم اتصـاالً اتصلـت أختـي يب وبصديقـايت ،أختـي التـي لطاملـا
تشـاجرت معهـا لدرجـة قـويل إننـي أكرههـا؛ يومهـا أدركـت ما هـي العائلة.
براءة غ ّزاوي
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َميس

الصـف وحـدي ،كانـت تلـك املـ ّرة األوىل التي تركتنـي فيها
حضرت متأخّـرة ،تركتنـي أُمـي أدخـل َّ
أمـي ،كنـت أحتاجهـا كثيرا ً ،احتياج تائـه يف الصحـراء للامء.
اجتـزت هـذه املرحلـة ،مل ِ
الصـف فرأيتهم جميعهم فتيات ،عـدا فتا ٍة واحدة
أبك بعـد ،دخلت إىل
ّ
فتـى ،لكـن الشيء الـذي جعلنـي أحتـار أنهـا تضـع قرطـاً على أذن ّيهـا،
ظننتهـا ولقصر شـعرها ً
صبـي ،عزمت
جلسـت بالـدُّرج األَول إىل جانـب تلـك الفتـاة ،كنـت أريـد أن أسـألها أهـي فتاة أم ّ
«يل يا ميس قويل يل ،شـو هـذا الحرف؟»
على أن أسـألها فذهبـت نحوهـا ،فـإذا باملعلّمة تنـاديّ :
وهنـا جـاءت فرحتـي الكُبرى ،وأخريا ً علمت اسـمها وأنهـا فتاة ،كان ذلـك إنجازا ً بالنسـبة يل ،منذ
ذلـك اليـوم أصبحنـا صديقتين حتـى اليوم ،إنهـا مثال للصديقـة املثاليـة ،إنها ميس ،كـم كان يوماً
فريـدا ً مـن نوعـه ،لن أنسـاه مـا حييت.
براءة غ ّزاوي
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منال غيث
العمر 16 :عاماً
(كُفر عقب -القدس)

كان هناك
حاجز قلنديا
ابتسامات
شُ كر
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كان هناك
ّاب
يف تلـك الزاويـة املليئـة بالحطـام املتعانـق ،يف ذلك املـكان ،كان هناك بيت مصمم بشـكلٍ جذ ٍ
عينـي أنـا بالـذّات -حجارته تبعـث اإلرصار عىل البقاء ،وبني كل حجـر وحجر رشارة أمل
للعيـون ّ -
تتصاعـد وتتبخـر لتنتشر يف أفق املـكان ،لها نكهة خاصة يف األعياد واملناسـبات.
كانـت أضـواؤه وزينتـه تشـع لتخطـف األنظـار ،بعدهـا وبدون سـابق إنـذار ،فجـأة ،مل أره ،مل أر
أضـواءه ،مل أر حجارتـه وباملقابـل رأيـت مركبـة كبيرة صفـراء ،عليها كتابـات باللغـة العربية ترفع
ذراعهـا وتبسـطها على ذلـك البيـت بـدون أي ذرة إحسـاس بـاألم التـي كانـت جالسـة تسترجع
بـأي أحـد مـن أفـراده الذيـن عاشـوا فيـه ،ومـع
آخـر ذكرياتهـا ،وال بـاألب املؤسـس للبيـت وال ّ
كل حجـر يبتعـد عـن أخيـه كانـت ذرات قلبـي تبتعـد عن بعضهـا البعـض .لكن ملاذا هـذا البيت
بالتحديـد الـذي حـرك مشـاعري؟ رمبـا ألنـه انتشـلني من سـبايت ووضعنـي يف الواقع الـذي أعيش
فيـه ،فما زال هنـاك بيـوت تهـدم ،ومـا زال هنـاك احتقـار صهيـو ّين ومـا زال هناك قهر عسـكري،
ومـا زال هنـاك احتالل.
منال غيث
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حاجز قلنديا
كان أيب يقـود ،وجميعنـا معـه مكدسـون يف سـيارة كحلية اللـون صغرية .خرجنا لرنفِّه عن أنفسـنا
ملـا فيهـا مـن اكتئاب وملـل ،ها قد وصلنـا الحاجز بعد ثالث سـيارات عىل مدى البصر ،حفظناها
زي الرشطـة ،فتـاة بعمر
لطـول انتظارنـا خلفهـا ،توقَّـف والـدي بعـد إشـارة مـن يـد فتـاة تلبـس ّ
الزهـور ،أشـك أنهـا بنفـس عمـري ،تسـتطيع أن توقِّـف وتتحكـم بأعظم رجـل منا .بدأت األسـئلة
االعتياديـة اململـة ،وعندمـا وصلـت إىل السـؤال عـن هويتي أنـا ،فتحـت حقيبيتي وبحثـت عنها،
عينـي باتجـاه أيب ،هـززت بـرأيس نفيـاً وانفتـح فمـي قليالً دهشـة رغماً عني،
مل أجدهـا ،رفعـت
ّ
أخربهـا والـدي باللغـة العربيـة فأخرجتنـي وطلبـت منـي خلـع جلبـايب ،بكيـت ولكنـي مل أوافق،
فرجعنـا إىل البيـت مخذولني.
منال غيث
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ابتسامات
لطاملـا أحببـت التصويـر ،رغـم أننـي ال أتقنـه بشـكل جيـد ،لكننـي أحبـه ،أشـعر بسـعادة عندمـا
تسـود االبتسـامات ،وتتوجـه األعين إىل مـكانٍ واحـد ويف لحظـة تج ّمـد نسـمع صـوت التقـاط
الصـورة ،وبعدهـا تعـود الحركـة والتسـارع إىل تلـك اآللـة الصغيرة التـي تحمل ماليين الذكريات
واملناسـبات؛ فالوقـت ميضي برسعـة ،ويومـاً مـا سـأفتقد هـذه اللحظـات ،وعندمـا أفتقدها فقط
سـأفتح بـاب غرفتـي وأتوجـه إىل خزانتـي بنيـة اللـون ،أبحـث عـن ألبـوم الصـور خاصتـي ،وأبـدأ
بتقليبـه ،وإن كنـت يف لحظـات سـعادة أو حـزن فسرتتسـم االبتسـامة على وجهـي مـن جديـد.
منال غيث

54

شُ كر
يف عمـر السـبع سـنوات ،كانـت أول تجربـة يل يف املدرسـة ،شـعرت بشيء غريـب عندمـا دخلـت
غرفـة ُمع َّرقـة باأللـوان ،وبـدأت التسـاؤالت تجـوب ذهنـي ،فمـن هـذه اآلنسـة صاحبـة الشـعر
القصير املج َّعـد؟ وملـاذا تسـتمر بالضحك يل؟ ومن هـؤالء الصغار؟ ومـاذا يفعالن ابنـة عمي وابن
جارنـا هنـا؟ ال أتذكّـر أننـي رفضت الذهـاب إىل الروضة يومـاً ،فقد أحببت أن ألعـب لعبة تركيب
قطـع الصـور (البـازِّل) يف الزاوية الخضراء كثريا ً.
يومـاً بعـد يـوم ،بـدأت اآلنسـة اللطيفـة تعلمنـي بعـض التعابير التـي وجدتهـا غير مألوفـة يف
بـادئ األمـر ،ومتسـك يديها اللينتين بكفيّها السـمراوين الناعمني لتسـاعدين عىل كتابـة أول حرف
يل؛ أتذكَّـر أين أحببتهـا ،أحببتهـا جـدا ً ،فهـي أول معلمـة يل ،وأول إنسـانة وضعتنـي على الطريـق
الصحيـح ،فشـكرا ً للمعلمـة إكرام.
منال غيث
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محمد كنعان
العمر 15:عاماً
(راس العامود -القدس)

يف الغرف الباردة
بناء وهدم
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يف الغرف الباردة
يف يـومٍ مـن األيـام ذهبـت مـع أيب إىل التحقيـق يف مخفـر الرشطـة عنـد بـاب السـاهرة .كان الج ّو
حـارا ً وكان يتو ّجـب علينـا يف ذلـك اليـوم أن نذهـب إىل بيـت أختـي التـي تزوجـت مـن جديـد.
جئـت إىل هُنا؟ قـال أيب :يوجد
عندمـا وصلنـا إىل املخفـر ودخلنـاه أوقفنـا
جنـدي وسـأل أيب :ملاذا َ
ّ
عنـد ابنـي تحقيق.
دخلنـا وانتظرنـا التحقيـق نصـف سـاعة .عندمـا دخلـت التحقيـق كانـت الغرفـة صغيرة وباردة،
وكان امل ُحقـق يأخـذين مـن غرفـة إىل ٍ
غـرف كلّهـا بـاردة.
يدي حربا ً أسـود
وعندمـا أنهـى التحقيـق أخـذين إىل غرفـة أخرى؛ قـاس طويل ،صـ َّورين ووضع عىل َّ
ونسـخ بصاميت عىل األوراق.
عندما ُعدت إىل البيت ،بقيت أتق ّيأ.
محمد كنعان
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بناء وهدم
املكبر ورأس كُبسـا ،وكنت أنظر
كُنـت واقفـاً أمـام شُ ـ ّباك غرفتـي أنظـر إىل بلـدة العيزريّة وجبـل ِّ
إىل األرض بجـوار بيتنـا والتـي تعـود لشـخص يسـمى أبـو بكـر قبـل أن يبيعهـا لعائلـة ِمتعـب .يف
 2012بـدأوا البنـاء فيهـا ،وكان الجيـش اإلرسائيلي يـأيت كل يـوم لتحذيرهـم مـن البنـاء ،وعندمـا
صـارت أربعـة طوابـق ،ويف يـوم شـديد األمطـار وشـديد الريـاح ،يف السـاعة  5:00صباحـاً ،جـاء
الجيـش اإلرسائيلي ومعهـم ج ّرافـات الهـدم ،وانتشر الجيـش يف كل أنحـاء بلـدة رأس العامـود،
وبـدأوا بالهدم.
كيف يبنون يف أشهر ويهدمون يف ساعات قليلية!

محمد كنعان
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سمرية أبو كامل
العمر 15:عاماً
(كُفر عقب -القدس)

يف انتظار الهوية الجديدة (الكارت)
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يف انتظار الهو ّية
الجديدة (الكارت)
حاولـت إقناعـه يومـاً بعـد يـوم وسـاعة وراء سـاعة أزِن على رأسـه ليغيره وهـو رافـض ورافـض
ورافـض .بعـد أسـابيع وبعـد جـدال وإرصار مبسـاعدة مـن أمـي التـي تقـف بجانبـي ر ّد علي أيب
زي مـا بـدّك بـس ِح ّلي ع ّنـي جننتينـي» سـمعت هـذا ومل يتسـع قلبـي
وقـال« :طيـب غيري ّ
للفرحـة ،بـدأت أُغ ّنـي وأَرقـص ومـن ثـ َّم أبحـث عـن أجـدد األسماء الجميلـة لكن أمـي قالت يل
ِ
ينـادوك بدلعـك الخاص «سوسـو» ،طبعـاً مل أرفض
 :ابحثـي عـن اسـم أ ّولـه حـرف السين ليظلّـوا
ذلـك بـدأت أبحـث وجـدت الكثري ،ممم هل أسـمي سـابني  ،سـيلني ،سـدين ،سيرين...؟ ال أعرف
فقـد حلمـت يف تلك الليلة باسـم سـابني وقـد أحببته لكن ال يليق من سـمرية أبو كامل إىل سـابني
أبـو كامـل لك ّنـي مل أهتـم لذلـك املهـم أّنّه اسـ ٌم جديد.
عندمـا وصلنـا ،وكانـت أ َّول مـ ّرة أذهـب فيهـا إىل الداخليّـة كان طابـور النسـاء يصل إىل الشـارع
وكل هـذه النسـاء مـاذا يفعلـن هنـا منـذ
والسـاعة تشير إىل السـابعة والنصـف ،الوقـت باكـر ّ
الصبـاح ،وقفـت أنـا وأمـي ننتظـر دورنـا حتـى ندخل ،مل أ َر نسـاء بهـذه الفوىض كـدن أن يرضبن
بعضهـن البعـض والرجـال ينظـرون إليهـن ويضحكـون .مل أسـمع همسـة للرجـال ،أيب وأخـي
ينتظـران أيضـاً يريـدان تجديـد هويتهما وأمـي تريـد تجديـد ترصيحهـا ،تح َّملـت كل االنتظـار
والحـرارة حتـى دخلنـا ظننتهـا النهايـة ومل يكـن ظ ّنـي مبكانـه هـذه املـ ّرة ،فطابـور آخـر ينتظرنـا
وبعـده تفتيـش وبعـده نصـل.
كل ذلـك حتـى وصلنـا وكان رقمنـا «ألـف ومئـة ومثانيـة» انتظـار آخر أذهـب إىل الخارج
اجتزنـا ّ
وأدخـل ألجلـس ثـم أقـف ال يوجد يشء أعمله سـوى االنتظار سـاعة وسـاعة وأيضاً مـن امللل ،قام
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أيب بشراء كعـك وفالفـل فأكلنـا ورشبنـا العصير وبقينـا ننتظـر وإذ رأيـت ابنـة صفـي تريـد عمل
هويـة فجلسـنا القليـل وتكلمنـا حتـى جـاء دورنـا .ذهبـت كنت مبسـوطة أريـد أن أبدِّل اسـمي
انتظـرت حتـى انتهـت أمي من إجراءاتهـا لتجديد ترصيحها الذي يسـتغرق وقتـاً طويالً ويتطلب
الكثير مـن األسـئلة وبعدهـا أيب وأخي ومن ثـ َّم أنا.
جـاء دوري وكانـت امـرأة يهوديـة تتكلـم العربيـة ،قصيرة القامـة ،بن ّيـة الشـعر تنظـر لصـوري
وتتفحصنـي :متـى تصـ َّوريت؟ أجبتهـا :البارحـة .ثـم قالـت لهـا أمـي :إذا أردنـا تغيري االسـم ما هي
اإلجـراءات الالزمـة؟ جاوبتهـا بعصبيـة وكشرة :تدفعين « »120شـيكالً وموافقـة األهـل ،وملـن؟
أغيه رفض أيب ظننتـه ميزح «بابا كنت
وملـاذا؟
ُ
فأجبـت :يل ،ألين ال أحبـه .وعنـد آخر يشء أريـد أن ّ
يل وجعلهـا تكمل معلوماتهـا وأبقاين عىل اسـمي ،بدأت
ع
يـرد
فلم
بطلـت؟»
ليـش
هلـق
موافـق
ّ
أبكي وأبكي وأقـول« :ليـش هيـك بتوعـدين وبتحكيلي بدليـه وهلـق غيرت رأيـك آه احكيلي؟»
فأجابنـي بهـدوء وبـرودة أعصـاب :عندمـا تكربيـن اجعلي زوجـك يبدله ِ
لـك ،ال أريـد .اآلن طبعاً
ِ
أيب «طَ َّنشـني» .ورجعـت إىل املنـزل وبقيـت يومين ال أُكلِّمـه حتى أنّـه قال يل :سـأبدله لك عندما
نذهـب لتغيير هوياتنـا اىل الهويـة الجديـدة (الكارت) فابتسـمت ورضيت وها أنـا أنتظر مجيء
ذلـك اليـوم بفـارغ الصرب.
سمرية أبو كامل
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نور زين
العمر 15 :عاماً
(كُفر عقب -القدس)

ُفلّة والحاج
تهب الريح الخفيفة
حني ُّ
َقل ٌَق يتنق َُّل يف الج ّو
ملسة أخرية
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ُفلّة والحاج
مقلمـة فُلّـة عـادت إ ّيل مـن جديـد ،بعدمـا قمـت أنـا وأُختـي الكبيرة بتبديـل املقامل قبل أسـبوع
تقريبـاً .ألن مقلمتـي التـي اشتريتها مـن املكتبـة القريبة ،كانت تتسـع ألقالم أكرث مـن مقلمة فلّة
مما فيها.
التـي معهـا وتـكاد تنفجر ّ
الحـج قبل خمس
كلّما أنظـر إىل املقلمـة أتذكـر أوقـات غياب أمـي وأيب عن املنزل؛ بسـبب رحلة ّ
سـنوات تقريبـاً .وقتهـا عشـنا أيامـاً غري مريحة رغـم أن جديت وبنت خـايل كانتا تعتنيـان بنا جيدا ً،
مل نكـن سـعداء البتَّـة .عـادا مـن رحلتهما وهما يحملان لنـا الهدايـا الكثيرة ،ويف فميهما مئات
القصـص واألحداث تنتظـر أن تروى.
مـن بين الهدايـا ،كانـت حقيبـة فلّـة لـكلٍ م ّنـا ،مع مقلمـة وقنينة وشـنطة أخـرى صغيرة .أَنظر
اآلن إىل املقلمـة التـي أصبحـت اليـوم عتيقـة ومتَّسـخة ،لكـن ما تزال ريـح القصة التـي رواها لنا
كل مرة.
يل مثـل ِّ
أيب بعـد عودتـه عالقـة فيهـاُّ ،
تهـف ع َّ
اشترى لنـا أيب الحقائـب مـن مكّـة ظنـاً منـه أننا سـنحبها لك َّنـه يف الوقت نفسـه احتاج هـو أيضاً
حقيبـة خفيفـة ليضـع فيهـا مسـتلزماته أثنـاء أدائـه للمناسـك ،فاتخـذ إحداهـا حقيبـ ًة لـه ،لك ّنـه
فوجـئ أن النـاس هنـاك الذيـن ال يعرفـون اسـمه بـدأوا مبناداتـه بـ «الحـاج فلّة».
نور زين
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تهب الريح الخفيفة
حني ُّ
عنـد شـجرة التفـاح يلتقـي باسـم ابـن الخمـس سـنوات أصحابـه ،حـول البحيرة يغطسـون باملاء
ويقيمـون مسـابقات مهـارات السـباحة التـي دامئـاً مـا تـؤول إىل نفس النتيجـة ،لكـن بالرغم من
تظـل لعبتهـم املفضلـة ،كونها تضـم اللعـب باملاء.
ذلـك كانـت ُّ
تفـوز فيهـا باملرتبـة األوىل البطَّـة أم ماجـدة ومعهـا أطفالهـا الخمسـة ،يليهم باسـم ،ويليه األسـد
«تايـو» واللبـؤة «فريـال» بتعـادل .ويف النهايـة بعد مسـاعدات وجهـود من الجميع ،يـأيت األرنبان
التوأمـان «سوسـو ورور» .كانـت الفراشـة نرسيـن الحكـم ،لكونهـا ال تسـتطيع مالمسـة املـاء.
وبأجنحتهـا الخضراء والسـوداء مـع بعـض األزرق على األطـراف تعطـي إشـارة البدء .بعـد إجراء
املسـابقة عـدّة مـ ّرات ،وتكـرر النتيجـة نفسـها ،قـرروا االنتقـال للعبـة أخرى.
جلسـوا يتناقشـون ويفكِّـرون باللعبـة التاليـة؛ «لنلعب الغميضـة» قالت الفراشـة « .لقد لعبناها
آالف املـ ّرات ،مللناهـا» قالـت البطّـة« .لنلعـب لعبة مل يسـبق لنـا أن لعبناها ،مـا رأيكم أن نخرتع
لعبـة؟» اقترح باسـم ،وأيَّـده جميـع أصدقائـه« .لنبـدأ التفكير» أعلن باسـم ثم قـال« :لنلعب يف
الكهـف عنـد الجبـل من يجـد طريقه للخـارج أوالً».
قالت سوسو« :نعم نعم» ثم أيَّدها رورو بصوته الرفيع بلهفة.
«ال هـذا لـن يفـع ».قالـت اللبـؤة بهـدوء وأكملـت؛ « فليـس كلنـا يتمتَّـع بالقـدرة على الرؤيـة
يف الظلام ،لنختـار لعبـ ًة أخـرى ،أنـا أعـرف ،لنلعـب على منحـدر الجبل ،ونتسـابق مـن يصل إىل
67

الق ّمـة أوالً.
ر َّد باسـم بإثـارة« :هـذا خطـر جـدا ً ،قـد يقـع أحدنـا ويتـأذّى» .ردَّت فريـال :لكـن سـيكون هذا
ممتعاً .
باسـم بـإرصار وتر ّجـي « تايـووو! «« ،كالم فريـال صحيـح ،لـن يكـون هـذا ممكنـاً ».حـزن باسـم
فأضافـت فريـال وهـي تطبطـب عليـه « رمبـا اليـوم ليـس ممكنـاً ،لكـن يف املسـتقبل حين تكبر
ستسـتطيع أن تتسـلق ذاك الجبل وحدك وتصل اىل القمة» .ابتسـم باسـم للفكرة .سـكت الجميع
لربهـة ثـم قـال باسـم بسـعادة وانفعـال ،بصوتـه الطفـويل البريء «خطـرت يف بـايل فكـرة رائعة،
مـا رأيكـم أن نذهـب ونلعـب بالسـهل بين أزهـار الربيـع ،ونبنـي بيتـاً يك نُخ ِّيـم فيـه الليلـة مـن
األغصـان التـي نجمعهـا .سـنلعب ونغنـي وستروي لنـا فريـال مـن قصصهـا الجميلـة ...تح َّمـس
الجميـع للفكـرة .بـدأت أفـكار باسـم تتوالد مبا ميكنهـم فعله يف املسـاء ،يف البداية مل يفهم سـبب
منـاداة أصحابـه املتكـرر لـه ،أمل تكـن الفكـرة تعجبهـم قبـل قليل؟
بـدأت معـامل مـا حولـه مـن الغابـة واألشـجار واألصدقـاء والحشـيش مـن حولهـم تغبَّـش حتـى
ُمسـحت ،حين الحـظ أ ّن الصـوت مل يكـن قادمـاً مـن أصدقائـه بـل من أمـه التي تناديـه من عىل
عتبـة البـاب؛ «باسـم .باسـم .هل وضعت املظاريـف يف صندوق الربيـد؟ أرسع ألوصلك إىل دورة
البيانـو ،السـاعة أصبحـت الخامسـة والربـع ».نظـر إىل مـا حوله ،فوجد نفسـه يجلس كما بدا له
لسـاعات بالقـرب مـن شـجرة التفـاح الكبيرة املوجـودة يف حديقـة منزلـه والتـي يهـوى الجلـوس
بالقـرب منهـا خاصـة عنـد العصر ،لينظـر إىل تالعب الضـوء بأغصانها حين تهب الريـح الخفيفة،
ليسرح يف خيالـه ،ويلعـب مـع أصدقائه.
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َقلَ ٌق يتن َّق ُل يف الج ّو

ُسـعاد التـي تحمل شـخصية اآلنسـة املحرتمـة ،تجلس وتحاول الحفـاظ عىل هـدوء أعصابها وهي
تجـادل شـقيقها لتمنعـه مـن الخـروج واملخاطـرة بالبحـث عن طعـام لهام ،وهـو يكاد يجـ ُّن منها
َ
أكثر مـن الجـو ِع الـذي يسـيط ُر علي ِه منـذ يومني ،هو مسـتع ّد لخـوض املغامرة.

 ُسـعاد؛ أال تريـن كيـف أصبـح حالـك؟ انظـري مجـددا ً يف املـاء ،سترين الشـحوب واضحـاً يفوجهـك ،أال تريـن أن الوقـت قـد حـان ألذهـب وأبحـث عـن طعـام ومـكان آخـر غري هـذا املكان
املـزري لنعيـش فيـه!»
 ك َُّـف عـن هـذا الـكالم ،فأنـا لـن أتـركك لتذهـب وحـدك يف تلـك الشـوارع املخيفـة ،حدَّقـتذات البؤبؤين الواسـعني بسـبب الظلمة لكنها كانت
عيني شـقيقها الخرضاوين َ ْ
ُسـعاد بجديّة إىل ْ
صاحب
ذات الشـجاعة والصالبـة وتحت شـعره األسـود ال ّناعـم قلب
ماتـزال تـرى بعيـدا ً يف عينيـه َْ
ٍ
ِ
أرجوك».
«سـعاد؛ أنا جاهز لهـاذا،
يشـ ّع طبيـة حنانـاً ،نظـر إليهـا مرة أخرى وبـكل هدوء همس ُ
كانـت تعلـم بشـعور أخيهـا ،وتعلـم بحاجتهما إىل الطعـام ،لكنهـا فضَّ لـت الجـوع على خـوض
املعركـة ومل تكـن لتسـمح لـه هـو أيضـاً .أغمضـت عينيهـا بهـدوء محولـ ًة غضبهـا لحـزمٍ وقالـت
بصـوت منخفـض لكـن شـديد« :أنـا آسـفه ،لـن أسـتطيع ،وأنـت تعلـم ملـاذا ».رصخ عليهـا ،فـر َّد
صـوت كلـب جارهما الشرس «أملِـت» .انظـر اآلن ماذا فعلـت ،أيقَظت أملِـت ،قُل يل أيها السـ ِّيد
كيـف سـتفلت مـن أملـت لـو أردت املخاظـرة فعلاً والذهـاب؟ قُـل يل؟ قالـت سـعاد بسـخري ٍة
غاضبـة لكـ ّن بصـوت منخفـض خوفـاً من الكلب« .أنـا أعرف ،فلي طُ ُرقي هه!» رد بصـوت مرتفع
وهـو يضحـك سـاخرا ً ،فعـاد الكلـب بالنبـاح ،عرضـت ابتسـامته .نظـرت إليـه أختـه نظـرة قَرف،
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عدَّلـت جلسـتها ،لفَّـت وجههـا للحائـط حتـى ال تراه وأغمضـت عينيها اسـتعدادا ً للنـوم .نام هو
أيضـاً بالقـرب منها.
أحسـت بتحـرك قريـب منهـا ،وجـدت أخاها يشرب املـاء والوقت مـا زال فجرا ً .تناومـت لتنتظر
َّ
ِ
وتـرى إذا كان سيسـتقيم ألمرهـا أم ال .نظَـر إىل السماء ثـم وضـ َع يـد ُه على أحـد الصناديـق
الكرتون ّيـة األوىل ،تح َّركـت إحـدى أذنيهـا نحـو الصـوت ،لحظتهـا انتبه فـأرسع باالنطلاق والقفز
مـن فـوق الصناديـق وتنـكات الصفيـح نحـو الشـارع ،كانـت خلفـه مبـارشة لك َّنها مل تقطع سـوى
مسـافة بسـيطة حتـى َّ
تعثرت ووقعـت على األرض واسـتطاع اإلفلات .غضبـت وعـادت أدراجها
وقالـت يف نفسـها «لـوال تلـك العجـوز امل ُتعجرفـه القبيحـة ملـا كُ ّنـا اليـوم بالشـوارع نبحـث عـن
كل صبـاح وننعـم بحيـاة سـعيدة آمنين مـن الكالب وسـائر
نشرب الحليـب يف ِّ
طعـام ،ل ُك ّنـا اآلن
ُ
البَشر يف هـذه الشـوارع املريعـة وقطـط الشـوارع الوسـخة الغير لطيفة.
مل أتخيـل يومـاً أكـون مثلهـم أبحـث عـن الطعـام يف املزابـل قالـت ُسـعاد ثـم قفـزت مـن فـوق
الصناديـق وعـادت إىل الزاويـة التـي أصبحـت بيتهما منذ ثالثة أيـام .نظرت إىل نفسـها من خالل
انعـكاس صورتهـا يف بحيرة املـاء الصغيرة املك َّونـة مـن تسـاقط قطرات املـاء من صنبـور مخصص
لرببيـج مـاء غير محكـم اإلغلاق ،وكانـت فعلاً عيناهـا العسـليتان حزينتين وشـعرها املمـوج
األبيـض باللـون الرملي الجميـل ليـس عىل حالـه ،يبدو اليـوم قبيحاً ذاك الشـعر الـذي كانت يوماً
مـا تتباهـى بـه والشـحوب يف وجهها الجميـل .قفزت فجأة مرتعبة حني سـمعت بـاب الجار يفتح
حـل فجـأة »:ملاذا
والكلـب بـدأ ينبـح ويلهـث بعـد سماع صـوت صاحبـه وقالت لنفسـها بتعب َّ
عىل الـكالب دامئـاً إخافـة القطط؟».
نور زين
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ملسة أخرية
اليـوم كان غـروب الشـمس رائعـاً ،ألول مـرة منـذ مدّة .تجـاوزت الشـمس مييناً عن العمارة التي
تقـف مرتين يف السـنة ملـدة طويلـة أمامهـا ،فتحجـب غـروب الشـمس ع ّنا .دخـل من الشـبابيك
ضياؤهـا وأضـاف ملنزلنـا ملسـ ًة من الـدفء بخيوطـه الذهب ّية .ومن بين الغيـوم الكحلية ،صمدت
الشـمس حتـى غلبتهـا إرادة الكـون لتغرب وراء الجبل بهـدوء .مخلف ًة خطاً زهريـاً راقياً ،و غيوماً
تتـدرج ألوانهـا بين الذهبـي الربتقـايل واألزرق ،تطفـو يف سماء طلتهـا بلـون ليلكي بـارد ،لتعطي
آخـر النهـار الطويـل ملسـة أخرية مـن الجامل.
نور زين
االثنني 12/5/2014
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تقليم
أقرتب
شـجرة تعيـش يف بيتنـا ،أراهـا كل يـوم .عندمـا أصعـ ُد لنرش الغسـيل تضايقنـي كثريا ً ،كلَّما ُ
الصعـب علي تخليـص نفسي منهـا وكأنّهـا متسـكني وتريـد
منهـا تعلـق يف شـعري فيكـون مـن ّ
التحـدث معي.
رمبـا كانـت تضايقنـي ،ولكـن عندمـا جـاءت أمـي وقلّمتهـا افتقدتهـا حقـاً ،فقـد حـدث معنـا أنـا
ِ
قصصـت الشـجرة؟ قالـت يل ألنّـه موعـد تقليـم األشـجار.
وهـي الكثير ،فسـألت أُمـي :ملـاذا
حقـاً افتقدتهـا فقـد كانـت كثيفـة كأنّهـا ترتـدي الكثير مـن املالبـس ولكـن بعـد قصهـا أصبحت
عاريـة ومل يعـد يعلـق شـعري بهـا ،رمبـا سـتعود ،رمبا ال.
النا الطويل
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القلب
القلب كالورقة،
كل ما يكتب فيها بالقلم
ال ميكن محوه،
وإذا ت َّم ذلك ،فإنّه سيرتك أثرا ً
والقلب كذلك،
كل ما يُحفر فيه ،ال ميكن نسيانه
وإذا تم نسيانه،
فإنه سيرتك أثرا ً أيضاً
النا الطويل
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عامل األحالم ّ
اللمتناهي
حلمت بالقمر ،حلمت بالشمس ،حلمت بالكواكب والنجوم.
طاملـا حلمـت أن أكـون رائـدة فضـاء وأخـرج مـن عـامل األرض إىل عامل جديـد وغامـض ،إىل عامل مل
نكـن نعـرف عنـه الكثري ،عـامل جديد وفـارغ ،عـامل غريب.
حلمـت بالذهـاب إىل القمـر ،وملـس النجـوم ،حلمـت بكـوين إحـدى النجـوم ،حلمـت برؤيـة كل
الكواكـب ،حلمـت بـأن أكـون رائـدة ،وأعيـش على هـذا العـامل الجديـد ،أتنقَّـل مـن كوكـب إىل
كوكـب ،كما أتنقـل مـن مدينـة إىل مدينـة.
حلمـت باألحلام ،حيـث مل يكـن حلماً مـن السـهل تحقيقـه ،كان شـبه مسـتحيل ،ولكـن ليـس
كأن يف ذلـك الحلم ،كأنّـه ممثل عىل أرض
بالنسـبة إىل حلمـي ،فأنـا بالنـوم أحلم مبا أشـاء وأشـعر ّ
الواقـع ،فاألحلام يف النـوم ال يعرفهـا غيرك ،لذلـك ميكـن أن تحلـم بـأي يشء؛ بأنَّـك تطري ،تسـافر،
تغامر...
كُثر م ّنـا حلمـوا بـأن يصبحوا مغامرين مثل طـرزان ،حيث الحيـاة لديه مختلفة عن حيـاة الواقع،
ٍ
واحـد م ّنـا ميلـك عاملـه الخـاص يف األحلام ،فالحلـم يـأيت مـن الرغبـة ،والرغبـة تـأيت بفكـرة،
كل
والفكـرة تبـدأ بالتنفيـذ ،حتـى متثِّـل الحلم ،فعـامل األحلام ال متناهي بالنسـبة إ ّيل.
النا الطويل
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الحياة...
الحياة مثل القارب
البعض يغرق والبعض يستمر يف الرشوع ،حتى يصل إىل نهاية
حياته.
الحياة مثل الغابة
واسعة ومظلمة لبعض األشخاص.
الحياة مثل الفيلم
فالبعض تنتهي حياتهم بقصة وخامتة رائعة،
والبعض بنهاية ميؤوس منها.
الحياة مثل الحرب
هناك من ينترص ويصبح ملكاً،
وهناك من يخرس وميوت.
الحياة مثل الد َرج
فكلام صعدت درجة ،وجدت ما يسعدك،
أو ما تريد.
أو ال تجد سوى عزرائيل ينتظرك.
حيايت مثل التلسكوب
ميكنني من الرؤية والتخطيط ملستقبيل
ميكنني التوقَّع ما سيحدث يل بعد هذه اللحظة.
النا الطويل
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يف الغرف الباردة
هدم وبناء

يف انتظار الهويّة الجديدة «الكرت»

الحاج فلّة
الولد املسحور بخياله
قلق يتنقل يف الج ّو
ٌ
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تـم اصـدار هـذا الكتيـب ضمـن مرشوع شـباب القـدس يصنعـون صورتها “ شـبابنا قدهـا” الذي
يهـدف اىل صنـع حـراك ثقـايف وإجتامعـي يف القـدس ،والعمـل على تطويـر قـدرات الطلاب
املقدسـيني .ينفـذ املشروع مـن قبـل مؤسسـة الرؤيـا الشـبابية بالرشاكـة مـع مؤسسـة النيـزك
للتعليـم املسـاند واالبـداع العلمي ،مؤسسـة التعليم من أجـل التوظيف ،ومرسح الـرواة وبتمويل
مـن االتحـاد االورويب .

بتمويل من

تنفيذ

اإلتحاد األوروبي
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يف هـذه الكُ ّراسـات نسـمع صـوت فتيـة وفتيـات مـن القـدس،
يقصـون علينـا حكاياهم،
يفتحـون دفاترهـم ونوافذهـم املرشقة ّ
فنصحبهم يف يوم ّياتهم ومشـاهداتهم ،كاشـفني تساؤالت وتأ ّمالت
تضـج بالكثير مـن الصـدق والسـخرية العفويّـة ،علّهـا تجـد مـن
يسـمعها وسـط الجلبـة التـي ال تبـارح املدينـة رغم سـكونها.
حسام غوشة
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