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An open letter
It seems so cruel, that roses bloom and 
decay so fast
while I’m stretched over a life span too 
extensive to be
my own.
- S.Y

بركة العمر
!تجاوَز ُعمرها التسعينات وتبدو بمظهر شابة

وتقوم بواجبات املنزل ! يكسوها النشاط والحيوية
على أكمل وجه، وتذهب إلى أي مكان أرادت دون 

.حينما ُسألتها عن سر ذلك! معاونة
حنان القاسم-



حقائق عن الفضاء و الكائنات الفضائية10
The rain

من هو القوي ؟
متاهة الحياة

بركة العمر
كل الحاالت واحدة

ليس كما ظننت

An open letter
ماذا يعني الحب؟
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ذ

I envy the rain. The way it falls and touches your skin. your smile, 
each time it happens. The way you dance under it. Worries and 
vexations, forgotten.
Is it possible to be the rain? even if I were to be one drop of it, I’ll 
live everyday hopeful for the moment it lands on you. Desperate? 
I don’t care anymore.
Is it possible to be the rain? to be the one who makes you happy? 
The one you dance with and takes all your pain away.
It hurts to see you holding back your tears, until it rains, you pour 
it all out. Because What’s the difference between your tears and 
rain drops, right?
It seems that you trust the rain more than most people and 
maybe that’s the main reason why I envied it in the first place.
Hadeel Altaraifi.

ذ
عندما تس يء لشخص بكلمة؛ أو بسخريتك منه،

رزت بصدره! فتراها أنت قوة منك
ُ
ا غ

ً
ليس ألنك قوي وهو ضعيف؛! وهو يراها سكين

!بل ألن أخالقة لم تسمح له برد اإلساءة
!فكتمها في صدره و عفى

أّي منكما القوي؟

1صفحة 

ذ
!ليت الحياة دون خيارات

!ليتها طريق واحد يأخذنا للنهاية نفسها
!التي توقعنا في نيران الندم؛ لكانت أأمنلو أنها لم تكن مشبعة بالكثير من البدائل

.ملى الفوزان-



ذ

ذ

 ُعمرها التسعينات وتبدو بمظهر شابة
َ
!تجاوز

ان وتقوم بواجبات املنزل على أكمل وجه، وتذهب إلى أي مك! يكسوها النشاط والحيوية
ر؛ أنها تداوم على الذكر منذ الصغ: حينما ُسألتها عن سر ذلك؛ قالت! أرادت دون معاونة

!فرزقها هللا بركة في العمر والصحة
ِ : قال تعالى

ْ
ّيِ َواإل َعش ِ

ْ
ْح ِبال ِثيًرا َوَسّبِ

َ
َك ك ْر َربَّ

ُ
ك

ْ
اِر   ﴿ َواذ

َ
[.41: آل عمران]ْبك

حلي ألسنتنا بشهد الذكر
ُ
هر، ولنهتف بال! فلن

ُ
ذكر في كل ولنحلق بأرواحنا إلى سماء الط

َه ِقَيا” :حاالتنا حتى يشملنا قول هللا تعالى 
َّ
 الل

َ
ُرون

ُ
ك

ْ
ِذيَن َيذ

َّ
ُعوًدا ال

ُ
ى  ًما َوق

َ
وِبِهْم َوَعل

ُ
”  …ُجن

[.191: آل عمران]
!الذكر طمأنينة وسكينة ورفعة؛ فهنيًئا للذاكرين هللا كثيًرا والذاكرات

حنان القاسم-

2صفحة 

 أحاول أن أهرب مللجأ آمن
ً
!دائما

!لكن كل مهرب يؤرقني
!لم أعد أفهم

!فكل الحاالت واحدة
مرام الشردان-

ذ

..بين ثنايا الصدف وجدتك
ا باألصدقاء! هناك

ً
 محاط

ً
..سعيدا

 كما تخيلت
ً
..لست وحيدا

 كما ظننت
ً
…لست حزينا

..بكثيرأعتقدهاألمر مختلف عن ماكنت 
 
ً
!فلقد توهمت أنك تبكي شوقا

!وتوهمت أنك تتلهف للقاء
 وظننت أن حزنك سيطبق عليك لتصبح وح

ً
!يدا

في الحقيقة لم أكن سوى وأنا
!ورقة خريف
..عبرت بسالم

..حتى أتى فصل الصيف
لم أكن سوى ماٍض؛

..ال أعلم مدى جماله وبشاعته
لكنه كان عابر سبيل

!تماما مثل ذلك الضيف
شيماء العنقري -



ذ

I am inverted emotions. The result of fragile
lungs coughing up timid tries at conversations.
My heart gets caught on my sleeve too frequently.
Your scar is not at all hard to miss, but I savor
solemn nights by missing you to death.
(praying I will miss you for life.)
I thought I saw you, but I know that you are
merely glassed over my eyes. Maybe you have walked
through walls I have dedicated my half-existence
to building.
It seems so cruel, that roses bloom and decay so fast
while I’m stretched over a life span too extensive to be
my own.
Ice is dry and has felt my fingertips
Splintered.
You were so cold.
Please,
Wake up
- S.Y

3صفحة 

ذ

ب؟في وسِط زحام األفكار، وفي عتمة الليل َووضوِح النهار، سألوني، ماذا يعني الح
:ارتشفت من قهوتي ما يكفي لإلجابة، ابتسمت وقلت بنبرة تنافس هدوء الفجر

هان العقل في ش يٌء أشبه بالذهاب إلى نفس املكان مرة كل يوم، أشبه بابتسامة في وسط تيَ “
سري في كل مكان من الجسد، ش 

َ
يٌء ال ُيرى، الذاكرة، أشبه بالهمس الذي َيتُرك القشعريرة ت

ه لكن! لكن آثاره واضحة، بطء التنفس ودقات القلب مثاٌل على آثاره، ش يٌء ُمزعج
أحد في ّك اليشلكن يحمل توافق، ش يٌء قد يصعب وصفه بالتحديد، لكن ! جميل،ُمتناقض

ن َسُيسيطر، هذا هو ال
ّ
 للروح في بعض األحيان، ما إن يتمك

ٌ
.”!حبوجوده، قاتل وباعث
وماذا عن الكره؟: ثم ألقوا بسؤاٍل آخر

 الصعداء، انتهت قهوتي
ُ

ال إجابة لسؤالهم هذا،: أي! تنفست
 ُمغادرة

ُ
.فنهضت

آمال محمد عسيري -


