
 

 
 

 

 

 
 

سقققارع   االم ال  ان ظار ما سققق تدم   الغداء ف طاولة  االطفال علىاج مع  لمنزل شقققتيت  فى زيارة 

 أمامهم:بطرح صحن كبير 

  .الغداء كل  موز هذا؟!!!ما هو  -

 حال  ... يرزم البطن  اثنين.اش رى كيلو او  لاير قل  الكيلو بمئ ينلتي   -

 جديد:بصحن  المطبخ ل رجع سارع  االم الىعد االن هاء وب

 فرسك؟ كل الغداء  هذا؟!!!ما هو  -

 االسنان.ينظف  إثنين. حال .وخمسين قل  اش رى كيلو أو  الكيلو بمئ ينلتي   -

 جديد:بصحن  المطبخ ل عودوبعد االن هاء سارع  االم الى 

 .مانجو هذا؟!!!ما هو  -

 الوج .... يجل   اثنين. حال كيلو أو  قل  أش رىرخيص  أبصرت  ما بال -

 جديد: المطبخ ل عود بصحن االم الى االن هاء سارع وبعد 

 شمام.وهذا ما هو ...  -

 االعصاب.... يهدئ  حال الحب  بمئة لاير بس ... اش ري  أربع حبوب ....  -

  جديد:المطبخ ل عود بصحن  االن هاء سارع  االم الىوبعد 

شتيتة   
 نبيل أحمد الخضر 

HTTPS://WWW.NABILALKHADHER.COM/  



   

 

  Page 2 

 حبحب !!!!!!!!!! -

  الشواخ!!!وتدر تنظف الكلى  حالية.قل   خيصة.رلتي ها  -

 للعودة الى المطبخ ... الصحون والنهوضبجمع  االن هاء سارع  االموبعد 

  .ما هو هذا مابش رز وطبيخ -

 الكلب.عيااااال  منكم يارأس  الغاز بتيمة قد الدبة وطبيخ.رز  مجانين. مافيش شبعوا ياما قد  -

 الها. سارع  ل عطين  كيك وشاي.كن  اضحك ف  كل مرة منها ومن أطف

  غاز!!كذب   على األوالد أن  مافيش  -

 أدخره لو جاء ضيف أعرف أعمل شاى أو قهوة. -

اصاب والدتها  الذيمرعوبة من العنف  الى الحمام والطفلة والنصف بتسوةسحب  طفل ها ذات العام و

 بتوة.ل صفع مؤخرتها  ما خلفهاأن شاهدت شيئا  فجاءة بعد

ن   ها  بحرارة وه  تبك كا تدمي جارىتجرى ب ها ف  الهرولة من  الصققققققغيرتين محاولة أن ت لدت وا

 بتوة: تترص فخذها ف  ع ابها وه الحمام وبدأت االم  الديوان الى

  الحمام!! .الحمامقل  لش مئة مرة  -

ل  تولول  ما زا لة  ها بجالفة. ح ىوالطف ها تعري لدت كاء ووا هاان  بالب نايل  قة ف ها وأذ يا هاأوجع أنف  ني

  ووالدتها تدفع  بعيدا:

للبي  ونصقققققة لك  الماء نصقققققة توسقققققخ  ثيابك. كل شقققققوية الماء وأن  الدبة  كرهن نالقىما  -

 أن ى!!! 
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ل رتفع  نظيفة. ثيابا ل حضققققققروتذهب الحمام  ل غلق بابوترك  الطفلة بعد ان عرتها تماما من ثيابها 

من " شققققاقوص " صققققغير ف   ما عندها االمظلما تما أصققققبح الحمامان  بشققققدة بعدوتيرة بكاء الطفلة 

 وه  تصققيحلدقيتة كاملة  البي ، كل سققاكن  شققامبو ضققخمة ل كف  للحمام مسققدود بعلبة الزاوية اليمنى

 الحديث.زال  غير قادرة على  مفهومة فماوتصيح بكلمات غير  وتبك 

والدتها تدرج  بعد رجوع  تهدأ بشكل ثيابها والطفلةف  الباسها  نظيفة ل بدأ رجع  بثيابكان  االم قد 

 تعاتبها. وه اصبح  هادئة  ال  

 تمام. حمام.قول   الحمام.لما تش ى  -

 السقققحرية ال   يفهمها فأشقققارت بالحركة كثيرا.سقققمع ها  تمام كان  قد تفهم الطفلة شقققيئا. لكن كلمةلم 

االم فس توم أعجب  ويبدو أن هذه الحركة  "هزت رأسها بالموافتة ". كثيرا.تفهمها  أنها ال الكبار رغم

 مرة تسمع فيها كلمة " تمام "  ب كرارها ف  أي

 تمام. ت عب. ماء. ماما شوية للشارع تجيب تروح كلال ت عب  ماما  -

سحرية  الطفلة بحرك هاوهزت   أخيرا ل عودل خرجها والدتها من هناك  الموافتة ... المخادعة. عالمةال

 الديوان. للعب ف  ارجاء

 جانب  وتعطين  كاس الشاي ف  يدي. ول عود شتيت   إلى

ف  نتدية من فئة االلف الريال ل ذهب  سقققققحب  ورقةخرجنا الى السقققققوث مسققققق ثمرة وجودي كمحرم. 

الى المبلغ الذي تناقص كان  تنظر  وأطفالها من االكل،اح ياجاتها  السقققوث لشقققراءالى  جول ها المع دة

قليلة شهور  لاير قبلوخمس مئة  من ألففجأة غاز ارتفع سعرها  اش رت قنينةأن  أمس بعديوم  مساء

 منبهرة. لاير دفع ها باألمس وه االف  الى سبع 

وقد يعطونها بنتودها  كانوا يعرفونهامن  ابوابها وهمتش رى منها قد أغلت   المحالت ال  كان  أغلب 

 شراءها.كان  فيما مضى تس طيع  بعض االشياء ال   التليلة
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 الورقية ال  بائع  الخضقققققروات  ،تكف ولكنها لم تعد  يكف ما  اء شقققققراءالصقققققفرحاول  ل لك الورقة 

كان  تريد نفس االشققققققياء ...تعد تسقققققق طيع بنفس المبلغ إعطائها  لها منذ سققققققنين لمتع برها صققققققديتة 

 باس طاع ها شراءهاالرئيس  لم يعد  وتع برها الطبقتش ريها دائما  حبات البطاطا ال  ح ى  الضعفين.

 اليوم.

الم عددة  وتسقق طيع بنسققخهاالنتدية عسققاها ت ناسققخ  تفرك ورق ها وه  السققوث مرهتاسققحابها من كان ان

بردقان  أشقققب  ببصقققتةيدها  الصقققفراء ف  المعجزة وظل  الورقةبطون أطفالها ولكن لم تحدث  إشقققباع

 وتنظر الى وجه  ويدها ف  يدي ف  رحلة الرجوع الى منزلها. وجهها.ضخمة تضحك ف  

 ح بأوالدك يا نبيل؟ وأنت متى نفر -

 


