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أنا وبابا

االسم: ياسين حبابة
العمر: 11 سنة



يف أح��د األيام ذهب��ت أنا وأيب إىل البل��دة القدمية يف 

بيت إكس��ا التي يتم ترميم البيوت فيها، وعندما كان 

أيب منش��غالً برتميم البيوت وإعط��اء النصائح للعامل 

الذي��ن يقومون برتمي��م البيوت القدمي��ة، دخلت إىل 

أح��د البيوت التي مل يتم ترميمه��ا، كان املكان مظلامً 

جداً، ثم واصل��ت امليش إىل الداخل، وفجأة وقعت يف 

حفرة عميقة دون أن أراها، رصخت بصوت عاٍل: أيب... 

أيب ...، لكن أيب مل يس��معني، ثم وجدت نفيس يف عامل 

جديد، كان هناك أوالداً يلعبون فذهبت أللعب معهم 

كرة القدم، وفجأة س��معت أيب يناديني فذهبت إليه، 

وأخذين إىل عاملي من جديد.







حارة غيث

االسم: سيرين غيث
العمر: 14 سنة



حارة غيث، الحارة التي تجم��ع جميع األصدقاء، يلتقون ويلعبون وميرحون 

فيها، وألن الشارع كبري وواسع يأيت األوالد من الحارات األخرى ويلعبون فيه.



يزين حارتنا ش��جر الزيتون والليم��ون واللوز والتوت والربتقال، وأمام ش��جر 

الليمون والربتقال سور طويل نجلس أمامه، ونلعب ونشعر بالسعادة. يف بداية 

الحارة هناك الشارع الجديد الواسع الذي تحدث فيه الحفالت والسهرات.

 يف حارتنا س��تة منازل وع��امرة ب�ثالثة طوابق ومنجرة خش��ب. عدد بنات 

الحارة 16 بنتاً وعدد أوالد الحارة 13 ولداً.

بع��د آذان العرص، يخرج أوالد الحارة ويجتمعون ليلعبوا، وبعدهم بس��اعة 

تنزل بنات الحارة يشرتين من دكان )مازن( وبعدها يلعنب ويركضن ويختبنئ.

أما نساء الحارة فيجتمعن مع بعضهن من املغرب إىل ما بعد العشاء يتكلمن 

ويضحكن.

حارتنا تعمرت بالحب والوفاء والجامل والضحك واللعب.

واملقولة الشهرية )الجار قبل الدار( تشري إىل أن الجريان متحابون ومتعاونون، 

وهك��ذا هي حارتنا، وأنا أمتن��ى أن تبقى حارتنا هكذا إىل األبد، كرمية ووفية 

مع أوالدنا وأحفادنا.

 حبي لحارتي ليس كأي حب ، بل حب ميكانيكي للسيارة، وحب النجار للمنجرة، 
غّردي يا عصافير الحرية، حارتي كريمة ووفية.





الكرة

االسم: تاال كسواني
العمر: 14 سنة



الي��وم أول يوم يف العطلة الصيفية، ونح��ن دامئاً، يف كل عطلة، نأيت لنلعب 

يف منزل صديقتي نورا، وهذا املنزل قريب من مستوطنة راموت، ذات يوم 

بين��ام نحن نلعب، ركلت نورا الكرة ركل��ة طويلة فوقعت يف فناء منزل يف 

مستوطنة راموت، وكان لديهم عيد اسمه عيد املسخرة، وكانت الرشطة متأل 

الحدود، وفكرنا كيف ميكننا الوصول؟

فالجدار عال وال نعرف الصعود. أخذت كل واحدة منا تطرح بعض األفكار 

الس��رتداد الكرة، وخطرت عىل بالنا فكرة: مب��ا أن لديهم عيد التنكر ملاذا ال 

نتنكر للوصول إىل الداخل، وذهبنا أنا وصديقتي إىل منزلها إلحضار القامش 

لحياكة ثوب التنكر، وجلسنا داخل املنزل، وحكنا املالبس املطلوبة للتنكر، أنا 

تنكرت بزي أرنب، ونورا تنكرت بزي قطة للوصول إىل املستوطنة، وانتظرنا 

حتى حل الليل، ذهبنا برفقة أصوات الرصاصري وعواء الكالب ودقات قلبينا 

التي ال تتوقف من ش��دة الخوف، فجأة ظه��ر يف طريقنا جنديان طلبا منا 

الهوي��ات، قلنا لهام نحن ال منلك أية هويات، نحن فقط قطة وأرنب، أمرانا 

بالعودة، وعدنا خائبتني دون أن نسرتد الكرة.







استكشاف
 عالم زوجيان
االسم والعمر: أشرف نبيل )11(، ياسين حبابة )11(،
 سماح حبابة )12(، إيمان محمد )9(، محمد رؤوف، 
يزن صالح )13(، آية حبابة )12(



يف صباح أحد األيام استيقظت سويش وأخوها سنجوب 

مبكراً وق��اال لوالديهام نريد أن نذهب إىل البحر ألن 

اليوم عطلة، فبدأت العائلة بتحضري الطعام ومالبس 

السباحة ثم انطلقوا إىل شاطئ البحر الذهبي.

عندما وصلوا البحر تناولوا فطورهم جميعاً ثم بدأوا 

باللع��ب وجم��ع األص��داف والس��باحة، وبينام هم 

يسبحون رأوا شيئاً غريباً.

أنه مخلوق غريب الش��كل، خاف��وا كثريا وهربوا من 

البحر راكضني.

وملا خرجا من البحر مل يجدا والديهام، فخافا كثرياً، ثم 

وجدا الفتة مكتوب عليه��ا )احذروا املخلوق الغريب 

الذي يعيش يف البحر منذ ألف عام وال أحد يعرف عنه 

شيئاً(.

قررت س��ويش وأخوها س��نجوب أن يقوم��ا مبغامرة 

للتعرف عىل املخلوق الغريب، فذهبا إىل املكان الذي 

وجداه فيه، داخل البح��ر، وكانا خائفني جداً ثم بدأا 

يناديان عليه: »أيها املخل��وق الغريب، اخرج وتكلم 

معن��ا«، فاقرتب منهام الوحش فس��أله س��نجوب: ما 



اسمك؟ فأجابه بصوت ناعم وصغري: اسمي زوجيان، وأنا أعيش يف البحر، وأحب 

التصفري ، فقاال له تعال معنا إىل الش��اطئ، فقال: أنا ال أس��تطيع مغادرة البحر، 

ودعاهام الستكشاف بيته يف أعامق البحر.

ذهبت س��ويش وس��نجوب مع زوجيان إىل بيته فوجدا أنه بيتاً جميالً مبنياً من 

أعشاب البحر ومزيناً باألصداف، وتعرفا عىل أوالد زوجيان، واكتشفا أنهم يشكلون 

مع والدهم فرقة موسيقية للتصفري والغناء، وقاموا بإقامة حفلة يف أعامق البحر، 

اس��تمتعوا فيها جميعاً بالتصف��ري والغناء واللعب، ويف آخر الحفلة قاما بش��كر 

زوجيان وتوديع عائلته.

عادت سويش وسنجوب إىل شاطئ البحر وأخربا والديهام عن مغامرتهام الجميلة.

 





أحمد والسمكة

في الفضاء

االسم: آية حبابة
العمر: 12 سنة

االسم: سماح حبابة 
العمر: 12 سنة 



خديج��ة بنت تعيش م��ع أمها يف الفض��اء، تذهب 

إىل املدرس��ة كل ي��وم، وتلعب م��ع صديقاتها، ويف 

يوم من األيام س��معت صوت ألحان غريبة وجميلة 

ورائع��ة، هي وحدها التي تس��مع هذا الصوت، كل 

يوم يف املدرس��ة، يف البيت ويف كل مكان تسمع هذه 

املوسيقى فتش��عر بالسعادة. عندما أخربت أمها عن 

ه��ذا الصوت قالت لها أمها ان��ه ميكن أن يكون من 

ش��االت املوسيقى الهادرة يف كوكب الزهرة. كل يوم 

تسمع خديجة هذه املوسيقى وترتاح كثرياً. 

في الفضاء



اشرتى أحمد سمكتني: األوىل األم، والثانية ابنتها سويش.

ذهبت س��ويش إىل أمها لتقول لها أنها س��تذهب إىل 

البح��ر، لك��ن أمها قال��ت : ال، ال تذهب��ي إىل البحر 

فأرس��لت سويش إىل أحمد رسالة )أنها تريد الذهاب 

إىل البحر(.

قال أحمد: أنا أريد الذهاب إىل البحر أيضاً.

ثم ذهب أحمد وق��ال لوالدته: ملاذا ال يوجد يف رام 

الله بحر أيضاً.

أخذ أحمد السمكة، وذهب إىل البحر ووضع سويش 

يف كوب من املاء. ترى هل ذهبا إىل البحر حقاً؟

أحمد والسمكة





الحرية

االسم: آالء غيث / رزان صالح
العمر:14 سنة





أنا مشتاق أليب كثرياً، أيب كان يشرتي يل دامئاً  ألعاباً 

ومالبس، ويأخدين يف رح��الت للحدائق، لكنه اآلن 

معتقل، أىت الجيش يف الليل وأخذه وأطلق الرصاص 

فأصابتن��ي رصاصة يف يدي لذلك أنا ال أحرك يدي، 

حت��ى اآلن، قررن��ا الذهاب إىل أيب يف الس��جن، مل 

يس��مح لنا الجنود باملرور من حاجز بيت إكس��ا، 

حزن��ت كثرياً ألين مل أره منذ أربعة ش��هور، ذهبت 

ألزور بي��ت صديقي عمر، فرأي��ت زي أرنب كان 

يرتدي��ه ويقفز كأن��ه أرنب حقيق��ي، فخطرت يف 

بايل فكرة، اس��تعرته منه، سألني عمر: ملاذا أخذته 

يا أحم��د، فلم أجبه.  ذهب��ت إىل الحاجز وقفزت 

مثل األرنب، وأن��ا أحمل جزرة، قفزت بيد واحدة، 

فرآين جن��دي ولكنه مل يهتم، وصلت إىل الس��جن، 

قفزت فوق السور حتى وصلت عند أيب، كان أيب يف 

ساحة الس��جن، غمرته وقلت له: أنا مشتاق لك يا 

أيب، وقال: أنا أيضا يا أحمد وألختك، وس��ألته: متى 

ستعود يا أيب؟ قال الله أعلم ولكني سأعود يوماً ما.





 كرم نعمان 

االسم: سهاد حبابة
العمر: 13 سنة 



كرم نعامن هو الك��رم الذي يجتمع فيه األصدقاء 

واألقارب، وهو كبري وواسع ميلء بأشجار الزيتون 

واللوز والليمون واإليج��اص والرمان والتوت، وال 

ننىس األسامك! 

يف كل موس��م يصب��ح الكرم جميالً ففي الش��تاء: 

يغطى الكرم بثوب أبيض جميل.

أما يف الربيع: تزهر أشجار اللوز.

ويف الصي��ف: يكون مليئاً بالورود والزهور، وتثمر 

أشجار اإليجاص.

ويف الخريف: يأيت موسم قطف الزيتون.

يوجد يف وس��ط الكرم بيت قدي��م، ولكنه جميل، 

كنا نختبئ فيه عندما نلعب مع األصدقاء. 

يف يوم من األيام، كان التاريخ 31\5\2013 نزلنا أنا 

وصديقتي )س��ريين( لنقطف بعض مثار اإليجاص، 

فرأين��ا جارنا هو وأصدقاءه يلعبون يف الكرم، وجاء 

كل األصدقاء، وبقينا نلعب حتى غابت الش��مس، 

وعاد كل األطفال إىل بيوتهم سعداء.







الديناصور الشرير، 
الملل

االسم: يزن صالح 
العمر: 13 سنة

االسم: سجى مصطفى 
العمر: 12 سنة

الوردة النعسانة
والوردة العطشانة





كنت أميش يف الطريق إىل بيتي وأنا 

نعسانة، مرتدية مالبس النوم. رأيت 

وردة تلب��س مالبس غريب��ة، كانت 

متعبة جداً فس��ألتها م��ا بك؟ قالت 

أنا عطش��انة وال أحمل مع��ي ماًء، 

قالت الوردة النعسانة وعينها تفتح 

وتغمض أنا معي بعض املاء، أعطته 

الوردة  للوردة العطش��انة، ورشبتها 

العطشانة، وطلبت الوردة النعسانة 

من ال��وردة العطش��انة أن تجعلها 

تن��ام، وتبعد النمل عنه��ا، فوافقت 

الوردة العطش��انة  ونام��ت الوردة 

النعسانة.

الوردة النعسانة
والوردة العطشانة







الطريق للمدرسة في بيت إكسا





هذا الكتاب هو نتاج ورشة عمل يف الكتابة اإلبداعية مع أطفال  قرية بيت إكسا، استمرت عىل 

مدى 5 أيام، بتنظيم من ورشة فلسطني للكتابة وبالرشاكة مع رواق - مركز املعامر الشعبي. تهدف 

ورشة فلسطني للكتابة  إىل رعاية الُكتّاب الصغار واملبدعني يف فلسطني عن طريق تقديم التدريبات 

مهارات رواية  تطوير  أجل  من  معهم  الورشة  تعمل  لذلك  املختلفة،  والفعاليات  والنشاطات 

القصص والكتابة والرسم لديهم.

بهدف إعادة إحياء املباين التي ترممها رواق يف القرى الفلسطينية ثقافياً، وكجزء من جهود رواق 

الكلية إلعادة الحياة لتلك املباين التاريخية، نفذت ورشة فلسطني للكتابة بالرشاكة مع رواق عدداً 

وبرنامج  الخيال«،  »مغارة  برنامج  تنفيذ  تم  اآلن  حتى  املواقع.  هذه  داخل  من الربامج واألنشطة 

»حكايات بيوت وناس«، باإلضافة إىل ورشات كتابة إبداعية للفتيان والفتيات. عملت الورشة يف هذا 

املرشوع مع الكاتبة مايا أبو الحيات والفنانة يارا بامية من أجل توظيف الكتابة اإلبداعية يف تطوير 

تقدير الرتاث املعامري لدى األطفال وانتامئهم لقراهم وأماكنهم التاريخية والثقافية باإلضافة إىل 

تعزيز حب القراءة والكتابة لديهم.

 

شارك األطفال التالية أسامءهم يف هذه الورشة التي تخصصت يف الكتابة اإلبداعية والرسم القصيص:

ياسني حبابة - سريين غيث - نرسين يحيى - رؤى محمود - تاال كسواين - آالء غيث - رزان صالح 

- أرشف نبيل - سامح حبابة - إميان محمد - محمد رؤوف - يزن صالح - آية حبابة - سهاد حبابة 

- أحمد غيث - محمد شادي - سجى مصطفى - غرام قيساوي - مرام قيساوي - حال
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هذا الكتاب هو نتاج ورشة عمل يف الكتابة اإلبداعية مع أطفال  قرية بيت إكسا، بتنظيم من 

 ورشة فلسطني للكتابة وبالرشاكة مع رواق - مركز املعامر الشعبي. 

تم تنفيذ ورشات الرسم من خالل دعم صندوق تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة املنفذ من 

 قبل اليونسكو، وورشات الكتابة من قبل الحكومة السويدية من خالل اليونسكو. 

املواد املنشورة ال تعرب بالرضورة عن رأي اليونسكو أو صندوق تحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية 

الثالثة ورشكاء املرشوع أو الحكومة السويدية. 
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