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تساؤالُت النجوم

إيفا أبو مريم-

يعرتيين السؤاُل مثَل فٍم جائٍع
وأنا كناٍي بال ثقوٍب

وصمٌة على جبني الفراِغ
أشتهي األجوبة.

إىل الوردِة الُمثقلِة بصمِت الليِل اخلافِت
التساؤالُت تتساقُط بغزارٍة من أذنيِك،

أال لها من مجيٍب؟

إىل التساؤالِت:
قدُمِك عمالقة، تسحُق الليَل، وقدُم الليِل تسحُق 

مدينيت
أليَس األمُر مريب�ًا؟

إىل املدين�ِة:
ليلُك يصارُع الفراَغ

والاليشء ينتصُر دومًا!
لكن الليَل دائمًا يمأُل احلزَي.

 حزيًا؟
َ
هل يمكُن لـ الاليشء أْن يمأل

14 سنة

إىل الاليشء:
تداعُب عقلي كما النسيُم

مىت سيحنُي وقُت العاصفِة؟

إىل العاصفِة:
أنِت سريعة جدًا

تسرقنَي أفكاري أسرَع من الزمِن
هل يمكُن للعاصفِة أْن تسابَق الزمَن؟

إىل الزمِن:
أحُب مالمَحك احلادِة
تذكُرين بآهاِت النجوِم.

إىل النجوِم:
أنِت عالماٌت ترشُدنا للطريِق المائِل.

شهيُة  إال  هو  ما  المائُل  والطريُق 
التساؤالِت على مائدِة األجوبة.

13 سنة

نادي الرسام الصغير

نور شرف

- نادي بيت األدب
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انجذاٌب عابر

15 سنةبتول أبو عقلين -

شتات َنَظرايت يف عمِق صوِتك، والغياْب!
ُد على مشاعري، فأنا اآلَن غارقٌة يف حبار أتمرَّ

ُحوان.
ْ

ق
ُ
يَلِك واأل أرقُص مع اللَّ

ويف َغمرِة الفوىض كنِت احلسناء، 
من  َيشكو  الذي  فؤادي،  َربَواِت  على  ِعني  ترتبَّ

ْرِط الُهيام.
َ
ف

َلهفٌة متجّددٌة ِلِلقاِئك،
جنوٌم َترِبُط أرواَحنا

وألواٌن َتعِزُف على ِقيث�اَرة
ِتن�ا وقواننُي تائهٌة على ُعروِش محبَّ

وجِهي  يف  َيعِبُس  حنَي    ... يمطُريِن  َغيَمًا  أراِك 
.

ْ
اجلفاف

إنن�ا الُموَلُعوَن بشتاٍء دائف
د. ُيْزِهُر قلوَبن�ا حببٍّ ُمتجدِّ

ن�ا حَلظاُتن�ا، ذكرياُتن�ا، حبُّ
أمُلنا وأشواُقنا، جميُعهم الَتَقوا لَيحُكوا حكايَتن�ا

دة. مٍة ُمتَمرِّ
َ

حكايَة قمٍر عاشٍق وجن

 بالعاطفة
ٌ

شعوٌر مرَتف
أقماٌر ترتدي َعباءَة احلّب

 معلنًة
ُّ

وأجراُس عيِد امليالد، َتدق
عن َضْحكاِت العاشقني

اجنذاٌب عابٌر لفراشٍة جميلة
لروٍح غريب�ة،

 خاليٌة تشتعُل بآثاِمنا، بإثِم العاشقني.
ٌ

كهوف
عيوٌن تلَمْع
جراٌح تلتئْم

وابتسامُتن�ا الَبْلهاْء!

ن�ا العاشقون أجْل إنَّ
لسيمفوني�ِة الياَسمني

 باحلّب!
َ

لثورِة وجوٍه تأَب االعرتاف

َعشْقُت روحًا حتتوي لياًل بنَي قبَضَتيها
وقوَس قزَح على َكِتَفْيها

ورماَل جّنٍة على َوْجَنتيها

14 سنة
نادي الرسام الصغير

ة
ّ
مريم ِخل

- نادي بيت األدب
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آتيٌة إلى ِظلِّ عينْيك

يافا رشيد - 

كَرَذاِذ املطِر كلماُتك
وأنا املوءودُة يف َبي�داِء قلِبك

أنا املسافرُة بنَي جتاعيِد وجِه الّليل.

ُق يف ُسمَرِته َحدِّ
ُ
أ

ُج يف الَغَسق جنوُمه تَتَوهَّ
ُنوَبِرّيُة وغاباُتُه الصَّ

قد اْخَضوَضَرْت يف َعيَنْيك

َ
َرَمقَت قمرًا أزرق

َينِبُض باحلياة
وإذا الَتَفتَّ إليها نهارًا،

ت
َّ

َرَمقَت سماًء صافيًة اْزَرق
وا ألجِل عينْيك!

ُّ
هُم ازرق كلُّ

نا ُغصون كلُّ
ها،

َ
ُص فوق

َ
أرواُحنا طيوٌر ترتاق

 شجرِة احلياة
َ

نا غصوٌن فوق كلُّ
ُوَرْيَقاُتها تعِزُف ...  نشيَد املطر

غنَي�َة الشتاِء القاِدم
ُ
أوَتاُرنا ُتَغنِّ أ

فتمزتُج ألواُنها بُرقاقاِت الثلِج الناعمة
ها ِوسادٌة ِمن ِريش كأنَّ
صاِدُق اليوَم وسادًة

ُ
وأ

بنَي أشجاِري الَبُتوَلة.

َك ُيطاِرُدين ِظلُّ
وأنا آتي�ٌة إليك

آتي�ٌة إىل ِظلِّ عينيك
ألكوَن نافَذَتَك املفتوحة

إذا نظرَت إيلَّ من ُشرفة اخلريف
والَتَفتَّ إليها لياًل،

شتاٌء ُيِطلُّ من نافذِتَك املفتوحة
ِدي، نافذُتَك املفتوحة وأنا يا سيِّ

فلُتمِطِر السماء،
فلُتنِبِت األحراُش يف تلَك البي�داِء

َن قربي ... لُتَزيِّ
قُحوان.

ُ
فَصاِف واأل َن قلَبَك بالصَّ وُتَزيِّ

ِمن أيَن يل والُمُروُج اخَضوَضَرت يف عينْيك
َذت لها عرين�ا يف ظلِّ عينيك َ َّ

مَن أيَن يل واملروُج ات
ين آتي�ٌة إىل ِظلِّ عينْيك. قِسُم أنَّ

ُ
وأ

 

15 سنة

14 سنة
نادي الرسام الصغير

ليان رضوان

- نادي بيت األدب
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في حب المخيم

حيدر الغزالي - 

ِتِه احلزين�ة، إن كنَت ال تعرُفين
ّ

بنَي أزق
فاعِرف مخّييم،ضّيٌق على أهِله

شاسٌع لكثرٍي من احُلب!

***
سيدٌة على باِب البيت، بِوشاِحها األبيض

ملٍة ملعونة، بنَي ُخصالِت حفيدِتها
َ

تبحُث عن ق
باٌب قديٌم يف آخِر املخيم، َيُشقُّ طريَقه يف ذاكريت

إىل حبِّ الطفويلِّ الربيء، حبِّ املخّيم.

***
َسُب أّن املخّيم

َ
إن كنَت حت

َصبت
َ
قد فاَض ُحْزنا فقد أ

لكّنن�ا إذا أردنا سعادًة َتسَتِجِب األرُض لنا.

***
الشمُس ُتشرُق من آخِر بيٍت يف املخيم

لذا كاَن من الغريِب أن َتغُرَب
من عنِدنا إال إذا قاَمْت قيامة!

***
افُة املخّيِم، َكِحيَلُة العيننْي عرَّ

دائمًا ما كانْت تقوُل إنها تسرُق القمر
كلَّ ليلة، فال جنُد القمَر

كلَّ الليايل.

***
ِة

ِّ
أربعون حبًا يف املخّيم، بنَي األِزق

بنَي رواحِئ الطابوِن
إن أردَت فضاَء ُحبٍّ يف السماء، 

16 سنة

َتك، كلُّ املخّيِم بهجَتك فْلَيكْن كلُّ املخيِم جنَّ
ُص م ثورُتك، بِه كلُّ املشاعِر ُتلخَّ إّن املخيَّ

ِبَعييَنْ طفٍل صغري، حزيٍن سعيٍد إذا أرْدَت
على عْينْي�ه للمالئكِة ُقبَلَتان.

***
لو كنُت أعِرُف اجلماَل يف َعييَنْ فقري

وِز لكنُت فقريًا، لم َيُكن للفقراِء حظٌّ من اللَّ
فكاَن اللوُز يف أعيِنهم َجمااًل.

***
عازُف البي�انو من املخّيم

م .. أكرُث من حياٍة هو املخيَّ
به الشعراُء والفقراُء، والثواُر والبن�ادُق

واخلنادُق والدموُع
أنا ابُن هذي األرِض، ثائٌر ميٌت إن أَردْت!

من  وردًة   
َ

سَرق كطفٍل  احلياة  عشقُت  لكّنيِن 
ها بنَي النوافِذ العتيقِة

َ
حقِلها و قَذف

وَصَلْت إىل آِخِر العاَلِم
شجرًة للُحبِّ أو رّبما أكرث.

***
سيدُة املخّيِم، على صْدِرها

 الَغْيْم
َ

ِعشرون وردًة بيضاَء، تن�اُم كلَّ ليلة فوق
وحتُلُم أّنها ما زالْت بنَت عشِريَن خريفًا

تنتظُر الربيَع بأن حُيلَّ لُيطفَئ اشتعاَل الشيِب يف 
رأِسها.

***
املخّيُم حقُل أشعاٍر وموسيقى، ُخْذ ما شْئَت منه 

رَج منُه أبدًا
َ

ُتّفاحًا، لن ت
املخّيم مسرُح الشعراِء واملوسيقى

ًا عاشقًا إن كنَت حقَّ
فْلَتُكْن َزْهَر املخّيم أو ال تستحقُّ احلياة!

16 سنة
نادي الرسام الصغير

فهد شهاب

- نادي بيت األدب
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ضحكُة شتاء

دانية عجور -

***
تواجُهين كلَّ ليلٍة تساؤالٌت قَمريٌة كثيفة

ُع الَهمُّ املتث�اقُل على بوابِة ُحزين فيرتبَّ
ويطرُق جرُس الرجوِع املستحيل

وُتت�ابُع عين�اَي مسرَي الذكريات
ِدَشين.

َ
بلغٍة ملساَء كي ال ت

فجأة ..
 عقارُب الفجِر على عقلي املسافر

ُّ
تُدق

لتوقَظ حقيقَة الواقِع املريرة
َب فؤادَهما حقيقَة إثٍم خرَج من شفيتَّ وعذَّ

فجعَلين أُمدُّ عيينَّ على احلقيقِة الصامتة
وأحملها إىل بايق الدهشة

ُبين ضوضاُء الصمت وُتعذِّ
ُر سكوَت عقلي عندما ُتعكِّ

الغارِق يف تفاصيلي
فأعوُد أللَقى َتاريَف كالٍم هائم

حُيدُث ضجيجًا َيِدُش رويح
دة! وأعوُد مرًة أخرى لنَكَبايت املتجدِّ

ها قد ذهبْت ثورُة الشمِس املتَعبة
 القمُر يشُق سكوَن الظالِم احلاِلك

َ
وبدأ

ُيعلُن عن مالمِح اشتي�اٍق سأرويها
وعن دمٍع َينسكُب على الَوجناِت احلاِلمة

ها
َ
ل على أفكاري فيكسُر خوف مطٌر بهيٌج يتسلَّ

ها ُتنهي ُعبوَس  م حبروٍف مشتِعلٍة علَّ فأُهمُّ بالتكلُّ
احلال!

علَّ الشتاَء يضحُك  ..  علَّ الشتاَء حُيِييين.

***
 ذكراَي باالنبث�اِق على صفحِة السماء

ُ
تب�دأ

وتت�دحَرُج أنهاُر عييِن
على معالِم وجهي اجلرداء

فال يبَق يل سوى فتاٍت من روِحها
وبقايا عطِرها َتسِري مَع الليل

فأنتِش...
 روائِح القديِمة

َ
ويفتُح صندوق

وتكتُب عين�اي على الغيوِم السوداء
سطورًا من احُلزن

ْيها الُقَبل. وُتهدييِن من رحيِق خدَّ

14 سنة

14 سنة

نادي الرسام الصغير

مريم الدردساوي

 - نادي بيت األدب
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سكينُة الِظالل

روان انعيم - 

ماذا يعين أن أكرَب عامًا
وماذا يعين أن أنظَر إىل مرآيت

فأجُدين كعجوز ٍ تن�اهُز السبعني
وتعُد على أصابعها ما تبقى لها

فهي أيام ثقال تكسو جعبة الظالل!

الشمس تقبُع فوق رأيس
وأنا أحتيم بظٍل عابر

لم يبق يف األرِض متسٌع للفرار
اجلميع يهرب!

هل لكهٍف أو لشقوق أرٍض حتتويين!
أم لطيٍف يلوُذ يب ملنتهى السماء؟!

يا إلهي!، كيف تن�اجيك القلوب الظمأى
وسط ظالٍم مشتعل

يتن�اثر صويت بني الضباب الباهت
صراٌخ ال يسمعه أحد، وشروٌخ ال يدركها أحد!

ما زلت أنبُش عن وصٍف
يعادُل الفراغ

تلك معادليت األوىل.
لكنها العجوز مرة أخرى

تقُف كراهبٍة تسامر محرابها
كغجريٍة تراقص ليلها على أقداح معتقة

أكرُب، ثم أتالىش كرماٍد يسابق الريح
كعصٍف مأكول

حنو الالمكان،
ألبقى شيئ�ًا من سكين�ة الظالل!

16 سنة

14 سنة
نادي الرسام الصغير

تسنيم علي

- نادي بيت األدب

يــــا بـحـر

بسنت شعيب - 

ُخذ ما شئَت مين
وامنح روَح حبيب السالم

فإّن يل رفيَق روٍح حتَت الَغمام
ه  وإين أحبُّ

حىت التعب
ه بعَد الكالم... وقبَل الكالم وإين أحبُّ

َحر ووقَت السَّ
َع ُخطاه

ْ
كرمٌل ُيعاِنُق وق

ونورسٌة مفتونٌة يف هواه
وقمٌر يؤِنُسه.. أو جنمٌة تغيّن ِلَلياَله

حىت ين�ام
ه وموٌج يضّمه، َيغسُل همَّ
ُثه حلَو الكالم ٌة حتدِّ

َ
وَصَدف

ه وُمرَّ اخلصاِم وتقوُل لقلِبه إين أحبُّ
ُه يف القلِب وحبُّ
مسُك اخلتام.

 

16 سنة

- نادي بيت األدب

15 سنة

نادي الرسام الصغير

سارة السقا
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هذا العالُم لم يعد يتسُع لي

روان قويدر -  

كلُّ يشٍء كاَن خاطئًا منُذ البداية.
رسائُلنا على دفاتِر احلساب

ُة حبّب شطائُرنا الُمَعدَّ
أقالُمنا اليت سرقَناها من إخوِتن�ا الكبار

ُدنا على القوانني تمرُّ

ثم َكرِبَنا
ت أسراُرنا وَكرِبَ

عرفِت يا صديقيِت اخُلذالن،
فكنُت أوَل من خذلِت.

عًة بأوراِق الوجع صارت رويح مرصَّ
نة. وصدري َيِعجُّ جبثِث األحالِم املَتعفِّ

ت�ٌة إال من أحاليم. أنا ميِّ
سُع له املدى َحَلمُت بما ال يتَّ

قلب ُمَتَشظٍّ من أطراِفه
واحلزُن يستمرُّ خالدا يف زوايا قلب

ى على دموِعي الماحلة! يتغذَّ
وصوُت أنييِن

يتنُق حتَت أكوام ِالقهر!

ِسُع يل هذا العاَلُم لم َيُعْد يتَّ
رغَم كلِّ املحاوالت،

شعوٌر من الَوحدِة ُيراوُدين
ِة الكوابيس ُط يف جُلَّ أتبَّ
واحلزُن جيذُبيِن لألسفل

ال طاقَة لدّي
ال أقاوُم، ال أثوُر، ال أنفعُل

طت
َ

حىت أحاليِم تساق

سأستسِلُم ملرارِة الوقت
وأذهُب مَع ذلك املالِك

إىل النوِم األبديِّ
بعيدًا عن أشباِه البشر!

14 سنة

16 سنة
نادي الرسام الصغير

فهد شهاب

- نادي بيت األدب
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رسالة من نجمة معلقة

بد -
ُ
سما ل

إلى جوهرتي الثمينة:
عندما أجلس وحدي على شرفة مزنلنا املطل على ذلك الشارع السريع، أسرتجع أيام طفولتن�ا، أجد أنها 
تعصف بالذكريات، إنها طفولة مليئ�ة باملشاكسات والعديد من احلماقات، فكلما أترك خليايل املجال، 

أتذكر أكرث ضحكاتن�ا الربيئ�ة اليت ما زالت تضج يف رأيس كأنها البارحة.

لم أنس بعد تلك السكاكر امللونة اليت كنِت تهدينين إياها بعد عودتِك من املدرسة!
لم أنس بعد ذلك الكم الهائل من الفرح، من تلك القصص اليت كنِت تروينها يل قبل النوم، كنُت دائما ما 

أراِك بطلي اخلارق، فكنُت أجتهد يف تفاصيلي، ألكون مثلِك.
ال زلت أتذكر الوعد الذي قطعناه خبنصرنا بأن نبقى معا لألبد!

غالييت:
قلوبن�ا تنبض باحلب الذي يمدنا بالقوة ملواجهة العقبات، فأنا وأنِت كمنارتني صديقتني وسط غياهب 

الليل.
وأنا وأنِت أحجياٌت تستدعي التساؤل.

قطعنا مع بعضنا يف الدروب، ثالثة عشر فصاًل من الربيع الذي أزهر يف طرقاتن�ا، وكرب القمر أمام أعينن�ا، 
وأقسمنا أن جيمعنا مهما ابتعدت املسافات.

عصف  ومهما  ونميض،  بعضنا  بي�دّي  وسنمسك  كفارستني،  طريقنا  يف  واحلواجز  العرثات  سنتجاوز 
الشتاء، سنكون مظلة لبعضنا البعض، وتذكري أيتها الرفيقة الروحية، إن ضقِت ذرعًا من هذا العالم، 

فقط انظري إىل النجوم الصغرية املتن�اثرة يف السماء، فستجدي قلب معلقًا هناك، حيبك طيلة الدهر.

أختك/ سما

 

14 سنة

- نادي بيت األدب

15 سنة
نادي الرسام الصغير

رغد الشوا
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رسالة إلى قطن محشو

أفنان اسليم - 

عزيزي ُدِبي المحشو:
لقد قضيت معك يف طفوليت أوقاتًا رائعة ال تقدر بثمن، كنت أشعر باألمان عندما أحتضنك قبل النوم، 

كنت أفرح بكل تلك اللحظات اليت كنت أقضيها معك.

أتت�ذكر كيف كانت مالمح عندما أحضرك أيب يل يف عيد ميالدي الثالث، كانت أقىس حلظايت حزنًا معك 
تت�ذكر عندما وضعتك يف  بآلة اخلياطة خاصتها، هل  عندما تمزقت يدك، وكيف بدأت جديت تيطها 

كيس القماش الذي يف بيتن�ا واصطحبتك معي إىل البحر؟

أما زلت تذكر كيف دفّنا تلك القطة املسكين�ة يف فناء بيتن�ا، ال أزال أتذكرك جيدًا بعد كل هذه السنني، 
رغم أن أيب قد ذهب بك وبب�ايق ألعابن�ا ليتربع بكم إىل حضانة لألطفال بعدما كربنا، ما زلت أتذكر لونك 
زلت  أما  قلب،  األلعاب  من  غريك  يسكن  لم  أنفك،  يمثل  كان  الذي  األسود  والزر  والبنفسيج  األبيض 
محتفظًا بكل أسراري اليت أودعتك إياها؛ أما زلت تت�ذكر كيف كنت تدور يف غسالتن�ا برفق عندما كانت 

تغسلك أيم، وذلك الرف األزرق الذي كنت أضعك عليه يف أثن�اء ذهايب إىل املدرسة!؟

لقد افتخرت بك كثريًا عندما كنت تمثل دورًا يف املسرحية اليت كنُت قد أعددتها وزمياليت يف دار األيت�ام 
لنسعدهم.  هل تت�ذكر كيف كّنا نأخذ فراشنا ونن�ام بغرفة والدي عندما تشتد العاصفة؟ هل تت�ذكر يا 

عزيزي كل هذه األشياء العظيمة؟!
لقد كانت أيامًا رائعة يا صديقي، إنين يف كل ليلة أبدأ بالتفكري بك قبل النوم ألحلم بلقائك اجلميل.

سؤايل األخري:
هل الطفل الذي أنت معه اآلن يعاملك برفق؟

صديقتك

أفنان

 

12 سنة

13 سنة
نادي الرسام الصغير

لينا أبو عمرو

- نادي بيت األدب
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ل نص ُمتخيَّ رسالة إلى سيدة األرض     

سما شتات - 

عزيزتي: أمي سيدة األرض
سأسأل عن أحوالك يا أيم، فلعل طيفك يراودين ليخربين بالنعيم الذي ُكرمِت به، إنين أجهل يا أيم كيف 

تملكتين الشجاعة لكتابة هذه الرسالة، وأنا أقاوم األحزان الرابضة على أطراف بهجيت دائمًا.

هل حيق يل أن أحن إىل خزبك، وراحئة فنجان عذراء الصباح اليت تعدينها براحتيك املتوردتني، واليت شق 
الزمان فيها ما ال يشق، فرتك أناملك متجعدة من آثار خطواته، أم أحن إىل فستانك األزرق الداكن الذي 

تفوح منه راحئة احلب.

أما بعد يا أمي:
فهذه لن تكون آخر رسالة أبعثها لِك، بل هي بوابة لرسائل أبدأها بأحرف اسمِك املتأنقة؛ ألغالب فيها 
شجن أحزاين، وال أستطيع أن أصرب أكرث، فأنا يف هذه اللحظات يا أيم أجوب األرض عاريًا من كل يشء إال 
من حقيقة رحيلك عن شرفتك املمتلئة بالياسمني، فمنذ خروج آخر تنهيدة من روحِك، دقت الساعة 
لتعلن والدة احلزن يف أيايم، وهذا ما جيعلين عاجزًا عن قراءة مالمح هذه احلياة، ولكيّن ما زلت أحاول 

بكل ما أوتيت من قوة وفراسة، أن أتغلب على مصاعبها الهزلية ولو ملرة.

لربما يا أيم ستصبح رسائلي هذه، هي رواييت األوىل ذات يوم، ولعلها حكاييت األوىل أيضًا، وال بد يل أن 
أستعني بموهبة القدر العظيمة يف الكتابة، أليايم القادمة اليت ستكون خالية من أدعيتك.

صغرية  بتفاصيل  بائسة  ستصبح  بعدك  ومن  بوجودك  جنة  احلياة  أن  املؤملة  احلقيقة  يل  سترتاءى 
وذكريات باهتة وحتوالت مفصلية يف أحداثها حىت الوصول إىل يوم نهاييت، أتمن أال يفصلين هذا الرحيل 

عنِك، وأن أستطيع تهشيم هذا احلائل احلجري الذي يضمك.

ابنِك الُمحب البائس

 

15 سنة

14 سنة
نادي الرسام الصغير

كريم الحداد

- نادي بيت األدب
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جانب أزرق

دعاء الشوا -

َعِقَب ذلَك اليوِم الكاِلِح
السماُء ُتمطُر مطرًا يف اليوِم احلزين

هناَك يف إحدى ُحُجراِت أحالِم الَيَقَظة
جانٌب أزرُق من كلِّ عاَلٍم حيُلُم .. وَيشُعُر ببعِض 

الكآبة، َرغَم ذلك األمِل ُيسيِطُر يشٌء ُيسمَّ األلم
وُيعطيَن�ا شعورًا بأنَّ يف تلَك الشقوِق شيئ�ًا 

مختلفًا َرغَم الالفندِر الشاسع
ٌح بمعاناٍة مع َمطٍر  َيكُسو قلَبُه بي�اٌض موشَّ

ُلُه ِبَي�أٍس َعتَمة ُمحارٍب بشدة، َيَتَخلَّ
عاين، ال أستطيُع 

ُ
يِن أيضًا أ َيهِمُس يل: أنِقْذين ولكنَّ

فعَل يشٍء
فهُم َرغَم ُلغِته اخلاصِة اليت َتشَرُح كلَّ األشياِء 

ً
أ

عْت  على َوْهلٍة الجتماِع الغاية مَّ َ َ
اليت جت

كلُّ ذلَك مَع صغاِر الشمِس احلمراء
شٍة،  وفسائِل خنلٍة مهمَّ

ل وحاسوِب أيب الُمعطَّ
وسريِر طفوليِت اليت كرُبت

وأحلاٍن متدفقٍة من املذياِع
وكوٍب مرٍّ ُحلِو املشاعِر أرَتِشُفه، وقلِب املهموِم...

***
ناِظُرها براحٍة

ُ
أ

أليَس كذلك؟
ْدنا وأنا وحيدٌة يف األحالِم َتفرَّ

َترتكيَنيِن بمعاناٍة
هُد آماُل احلاملنَي.

َ
جت

***
ما الذي َتصَنُعه األحالُم يب؟

ِإّنها أقوى مَن احلياِة
عُلين يف دوامٍة النهائي�ٍة

َ
جت

ما بنَي رننِي غيوِمِك يف عقلي
واألسالِك اليت تمتدُّ بيَنن�ا بأبعاٍد مختِلفة

مساحاٌت فارغٌة ألحالٍم أخرى ُمخيفة
َخِب ُد هواِئِك عايل الصَّ وتردُّ

بارٌد ولكْن بدفِء مزنل
وذو راحئٍة ُحلوة

ِتن�ا ومَع ذلَك امتداُد النجوِم يف مجرَّ
ُنيِن من ُصنِع أحالٍم بسيطٍة لِكَلْين�ا. ُيَمكِّ

***
يف هذا العاَلِم الحِّ

ريُدِك أْن َتبَقي جباِنب
ُ
أ

جبانِب صغاِر الشمِس احلمراء
صحيٌح أنهم َيرَحلوَن

دوَن وداٍع
كأّنه لم َيُكْن هناَك صباٌح دوَنهم

ه ال وجوَد لليٍل بعَد رحيِلِهم كأنَّ
َيرحُلون

َيرتُكون كابوسًا آخَر من أفكارَي املعلقِة على حبِل 
اجلرياِن الذيَن َين�اُمون يف الليِل

قًة وَتبقى أحالُمهم ُمَعلَّ
حنَي تعوُد صغاُر الشمِس

بعُض األحالِم ال ُتطَفأ
كما أحاليم العائمِة يف ُعمِق قلِب هذه احلياة ...

كنِت ُحْلمًا جمياًل ...
ُحْلمًا جمياًل ال َيتَكّرر...

15 سنة

15 سنة
نادي الرسام الصغير

سمر شرف

- نادي بيت األدب

2425



13 سنة

10 سنة

نادي الرسام 

دانا الوكيل

- نادي بيت األدب

الفضاُء أبعد من يديك

دانا فليفل -

ت�ة، تلك اليت ليس لها طريٌق سوى الهروِب  غمُض عييّن، أشعُر بصداٍع قاٍس من أفكاري املشتَّ
ُ
عندما أ

ملكاٍن آمٍن بنَي هذه األكوان.

تهرُب أفكاري، لتجَد مكانًا دافئًا، تستطيُع أن ترقَد بسالم، حيث يوجُد ما تفكُر فيه وما تشعُر به وال 
تستطيُع ترجمَته إىل كلمات.

الفضاُء أبعُد من يديك، فال تفكْر بالطريان، فقط أغمْض عينيك، وفّكْر يف نفسك، هل يمكُن أن حتمَل 
األلَم بنَي أصابِعك، فيكوُن بني يديَك طفاًل صغريًا ناعمًا غاضبًا، ُتسكُته ُقبلٌة أو ضمة حنونة.

َلتان، وشعُره البينُّ يقُطُر ماًء، ينظُر لصديِقه املدفوِن  أيمكن أن يكوَن طفاًل يبكي يف الغابة، بينما يداُه مبلَّ
جبانِب�ه وْسَط هذا املطِر القوّي، وحيمُل بكلتا يديِه الذكريات.

يا صديقي ... أغِمْض عينيَك بقوٍة وَنم طوياًل فالغيوُم تراكَمت لُتمطر!
انظر   ..  لقِد انهَمَر املطُر الكثيُف على غابِتن�ا وما حوَلها، كهديِر فيضاٍن هائل، كضرباِت حوافِر املئاِت من 

قحوان.
ُ
األحصنِة، حيث صاَر الهواُء مختلفًا، حيمُل نسيَمه النقيَّ عرَب أشجاِر البيلساِن واأل

قًة يف مساحٍة زرقاَء داكنٍة مَع اقرتاِب  مًة كبريًة معلَّ
َ

عُة بالنجوِم تاركًة جن حيَنها اختفِت السماُء املرصَّ
مطَلِع الفجر، فتماَيَلْت ببطٍء إىل األماِم واخللِف كبن�دوٍل يف ساعٍة قديمٍة بال قرار.

ْع بأيِّ اسٍم 
َّ

ِه بعَد غياٍب طويل، تاركًا رسالًة لم ُتوق إنه املطُر مرًة أخرى، ينُقُر نافذيِت مثَل طائٍر يلوُذ بُعشِّ
ها كانت خيااًل ال حَيتِمُل االنتظار. لكنَّ
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ها تاف. لكنَّ
نومًا  ين�امون  هم، 

َ
فوق املضطرُب  العالُم  ذلك  ُهم  ُيِهمُّ ال  ة،  األِسرَّ حتَت  النائمنَي  أولئك  مجاَلسَة  فُتدِمُن 

طوياًل، وال يلتِفُتون إىل صراعاِت العالم.
يُد النظَر يف وجوِه اخللق، وال حفَظ مالمِحِهم وتفاصيِلهم، وال تستطيُع االقرتاَب أبدًا.

ُ
ال جت

فتايت .. 
ة، لتشعَر  اِت الرَبد، على نافذِة أحالِمها املتعرثِّ

َ
تبقى َطواَل عاِمها، تنتظُر فصَل الشتاء؛ لتستمَع إىل َطْرق

حبنيِنها املنَتَظر، كمغرتٍب عاَد إىل أرِض الوطن.

صمُت النوافذ

14 سنةداليا الفي -

فتاٌة يف عامِلها اخلاّص، تعيُش فوىض نفِسها، يف حنِي أّن صراعاِت َمن حوَلها ال تعنيها.
تت�أرجُح دائمًا داخَل مشاعِرها، بنَي حبٍّ وحننٍي وحزن.

وراَء جميِع نوافِذها حكاياٌت مختبئ�ة، ال تراها، وال يراها إال َمن صاَر على مرىم حجٍر منها.
ُل من ضوٍء شاحٍب خلَف  الداخِل يتسلَّ مْرَهَفا من  إّنها تعكُس جمااًل وخيااًل  إال  الغبار،  نوافذي يملُؤها 

الّستارة.
 صدَرها، تعشُق ضوضاَءها وصمَتها وُعزَلَتها،

َ
فتايت، ال تنشُر إال ربيعًا حىت وإن كاَن اخلريُف قد مأل

15 سنة
نادي الرسام الصغير

كريم الحداد

- نادي بيت األدب
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As a result, I started to control the time I spend on my phone, especially at 
night, and avoid staring at my mobile’s screen in the dark. Moreover, I’ve begun 
wearing my glasses when l watch videos or read, and I decided to do my best 
to go to bed without using the mobile. 
Because we all need to enjoy a relaxed and peaceful sleep without stress or 
overthinking, you can break your bad habits by reading something you like, 
drawing, listening to music, writing or even meditating. This will help you and 
your brain—and will maybe help you have beautiful dreams.

Night and Mobile Phones 
Can››t  Match!
By:  Judy Eid - 
 Three weeks ago, I spent the night watching movies and chatting with my 
friends on my smartphone until a very late hour. When I woke up in the morn-
ing and tried to open my eyes, l felt like I was pushing a heavy box. My eyes 
were very red and puffy. I spent the day feeling very dizzy. That day, my parents 
were invited to a family gathering and I was not able to join them. I had a very 
bad day and felt very regretful. I used to spend my time in bed watching short 
videos on Facebook, reading my friends’ posts and chatting with them. One of 
the main symptoms I had was insomnia. My mother told me insomnia is ex-
pected because I keep looking at my mobile screen at night. 
Therefore, I decided to use Google to find answers. To be honest, I was shocked 
by what I read. 
Many studies show that using a mobile phone at night causes many harmful 
effects to our health and can cause dangerous problems. 
Many of us insist on sticking to many bad habits just because we enjoy doing it. 
Here are six reasons why do we need to stop using our mobile phones at night, 
according to some online studies:
1. It affects sleep duration: The blue light created by mobile phones affects the 

production of melatonin. Melatonin is one of the hormones that helps one 
sleep and regulates the sleep cycle. Regular use of a mobile phone at night, 
before going to sleep, exhausts the mind. 

2. It damages the retinas: According to the American Macular Degeneration 
Association, the blue light emitted from phones causes damage to the reti-
nas, causing a transient/reversible vision problem.

3. It causes an increased risk of depression: Staring at your phone when you 
are supposed to sleep not only affects your physical health, but also your 
mental health. When its blue light disrupts hormones and sleep patterns, 
you also become vulnerable to developing depression. 

4. It increases the risk of cancer according to the World Health Association.
5. It affects your memory: Night phone usage and disrupted sleep make it 

impossible for your brain to repair connections that were damaged during 
the day—one of the major reasons why you’re unable to think clearly after 
a night without sleep.

6. It strains your eyes: When it’s dark, the blue light from a mobile phone caus-
es eyestrain and pain. 

14 years

14 سنة
نادي الرسام الصغير

ميس أبو عبدو

     -English Language Club

3031



more and admitted making up facts about themselves and their lives.
For example, on Facebook or Instagram, people lie by presenting an incom-
plete image of themselves and their lives, which makes other people believe 
their falsehoods. This image is reflected through exciting posts that show the 
kindness or sense of humour of the poster. What makes things worse is that, 
most of the time, these posts are copied from other posts.
In Japan, there are two popular terms used to describe this phenomenon. Jap-
anese people refer to it as omote-ura. Omote (surface, exterior) and ura (bot-
tom, rear) refer to the difference between the public face that people see and 
the private face that people do not. In other words, Omote (the public face) 
refers to the way a person wishes to be seen by the outside world; ura (the pri-
vate face) is the reality behind the omote.
I think it is not bad to pretend sometimes, because all of us need attention and 
care, but the most important thing is to avoid going too far and leaving our 
realities behind.

Be Yourself on Social Media! 
By: Mohammed Elhalimy - 

• What are common examples of pretending on social media?
• Do you have some social media friends who do that?
• Have you ever thought of why people try to hide the dark side of                            

their reality?
• Do you think there are people who show their reality on social media?
There are many reasons that people pretend to be someone else, such as lone-
liness, boredom, low self-esteem, showing off and jealousy. 
 Many people tend to lie on social media to look better. They become very anx-
ious to make a good impression because they might lack confidence and want 
the attention. 
 It first starts when people directly lie about their lives. In some online studies, 
researchers found that participants lied about their weight by five pounds or 

15 years      -English Language Club

16 سنة
نادي الرسام الصغير

فهد شهاب
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The Curious Case of Benjamin 
Button Story Review
By: Deema Dalloul - 
This is a fictional story with an unprecedented idea that no one thought of be-
fore.
It illustrates the real meaning behind having a normal life to live. Nevertheless, 
no one seems to be satisfied with this fact: To be born, to grow up, to grow old 
and then to die.
Benjamin Button’s life was exactly the opposite. It is written as if we are reading 
his story from back to front. Indeed, he was dissatisfied with his life just like 
everybody else. 
We can clearly understand that Benjamin’s father was a sensitive man. He tried 
as much as possible to treat his child normally. Moreover, he tried to handle 
everything, but in the end his efforts were not very beneficial.
If I could change something in Benjamin Button, it would be Benjamin’s wife 
and son because of their attitudes. They are both not considerate at all, mak-
ing everything worse rather than being supportive. For example, at the end of 
the story, Roscoe, Benjamin’s son, described his dad as a “grubby boy;” so did 
everyone else.
The language of the story was seamless, and the writer succeeded in describing 
the 1800s and the characteristics of people of the time. In addition, the writer’s 
choice of words was very suitable.
I quoted some expressions, which I found very eloquent and soulful:

- ‘’I’m through with you’’
- ‘’First cries of the young’’
- ‘’swallowing his shame’’
- ‘’Mount the steps’’
- ‘’Sank down upon a chair’’
-’’Blood rose into his cheeks, his forehead and there was a steady thumping in 
his ears. It was first love’’
- ‘’Honey-coloured mist’’
- ‘’ Cheapy crockery’’
- ‘’ Inevitably’’

16 years      -English Language Club

10 سنة
نادي الرسام الصغير

دانا الوكيل
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Why Not Be a “Patient” Loser?
By: Sama Lubbad - 
Most of us truly aspire to achieve our goals. That is why we work so hard and 
immerse ourselves in an endless number of books and papers all night long. 
And the result sometimes is complete failure—we can make a lot of mistakes!
We have all experienced such a feeling and have asked ourselves, “Why is this 
always happening to me?” or “Is there something I did wrong?” As a result, 
we start stressing out, doubting ourselves, going through a deep depression, 
hopelessness and loss of focus. Unfortunately, all of this leads us to hate our-
selves and lose faith in our abilities and ourselves.
Shouldn’t we look at our life another way? 
Let us admit that we are not that good in setting smart goals, which often 
makes things harder. But what if we think of mistakes and obstacles as new 
chances? In other words, let us say that our mistakes and obstacles shape us. 
We always have to remember that a successful person is someone who failed 
before; a loser, but a “patient” loser who never gives up. 
We would better believe that a blooming spring always comes after a windy 
winter. Let us try to love ourselves the way we are, maybe loving ourselves 
more than other things or people will make a huge difference. Let us be kind 
to ourselves and give ourselves another chance. When you fall over, just pull 
yourself together, open your eyes to discover the beauty around you and smile 
because it is a new start that you can repeat. 

14 years

14 سنة
نادي الرسام الصغير

كريم الحداد

     -English Language Club
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