
 

 
 

 

 

 

وحيد ساااااافجت زوأطف لها الىا الر العجية تجىا عضد لما اهناك هناك  المنزل زوجهناك في زاوية  

 اهسطغ ار ...لم يضد نا ي مجف وهو يسمع اصوات ان ضارات لميدة اه ... 

 .هللاذكج  

  إيماك.مىمات الدينية لم عن مف لشيء حطر لمد عكجارها لكل نا يحمجف قجبف نن ولكن عجك الى 

 الضدراك لدأت لالضغط تجيف، أذناه عن ضجاك نن ضغط الىواء 

 وصل الر سممف صوت اهن ضار الىائل لصاروخ ضجب الضبل لضوار ليطف.

  .أدراك ليطف لدأت لاههطزاز

  .طهرأحالعنديل اهص ج الممجق في الوسط شجع لال

  .النوافذ عىشمت

 الزأاج عطايج نن حولف وهو يىجب نغطيا وأىف كي ه يصاب.

أسااااااجع لالنزول الر الطالق انرضااااااي نن ليطف وهو ين ا تنف لما قطع الزأاج الصااااااغيجة الطي 

 أصبحت كبجورات السكج تجر شمج راسة وثيالف. 

 الخارج.اصداء صجاخ في 

  .لمناعف لمضىم يعذف 

 تائىم.د أخجين يجددوك

  .ولما ننىم شجع لالبكاء

 انشخاص.نن المئات ورلما اههف  الشارع ليشاهدفطح لاب 

  لمضىم يىجب

إسماف   
 نبيل أحمد الخضر 
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  .واأىاعىا الزأاأية نحالعىم الطي عكسجتأخجين يحاولوك أغالق 

  .لالضوار كانوا يطنزهوكلما الضجحر نمن 

  الشارع.نساء يخجأن لبالطو الخجوج لجبحث تن أا الىن في 

أن فعط لثياب البيت نع لف اجح تجر رؤوسااىن لمد أك شاااهدك أا الىن نجنيين لالشااارع نساااء خج

فعدوا عوازنىم وضجلوا لهأسادهم الصغيجة اهس جت لطسيل دناء نن أنوفىم وأذانىم ...نكونين  لمد أك

 لضانب كجة نا زالت عطعافز هارلة الر البميد.

 أصوات سيارات اسماف ععطجب. 

 نسجتين.  رع يطوافدوكلداية الشاأناس نن 

 لمضىم يحاول العيام لإسمافات أولية. 

  أخجين يمسحوك المنطعة لسجقطىا. 

الر  لجذهاب لىمتدد نن الضجحر  المكاك يحاول ساااااائعيىا إدخال أكبجالر  شاااااخصاااااية عهعرسااااايارات 

 اهأواء. صوعىا فيالمسطش يات لمد أك عهخجت سيارات اهسماف رغم دوى 

 سجتف غيج نىطمة أو رلما كانت خائ ة وعىجب لجكالىا لميدا.وسيارات أخجى عضجى ل

 فطح فضوة الر الضحيم. الضبل فالصاروخاهن ضارات نسطمجة نن 

 ولكنف ن جغشااكجف وهيئطف وقساااوعف  أبل لف لضانب ديكور وايسااكن واكان ىمأنىالضميع يدرك نول نجه 

 نن الداخل ... ونطخم لانسجحة. 

 المدينة.في  الحجارة لطنطجق الر شوارع شطر مل ل نخزوناعف عط ضجوها هي 

 .الفزع مسيطروما يزال 

 .تجر يديف حمل اها ال

 .حمل الجأال تجر كط يف
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  .حمل النساء في قجبف

تجر أيوب  يحطويه  يزال لثوب النوم الذيأكطشااااااف انف نا  لبيطف.تينيف نجكزة تجر الباب الم طوح 

أيد  ليوعىم لشااكل كاك نمن أننوا الشااارع فعدن سااف في  اب ليضدالبخائ ا اك عصاا ع الجيح  لداخجف. كاك

حدود هذا الشاااارع تجر  كبيج فياصااا ج  لاب خارأي لاإلضاااافة الر ق ل“الداخل نغجعطين" في “تبج 

 صنماء. أبال

نما لحجاساااة  اإلضاااافي ولي ال اهكبج لالم طاح لزوأطف لطبمث ا جف الجيح الباب سااايطصااال إك اغجعت

 يزال نشغوه....  ك نااه البيت ولكنف

  .لاآلهم .لالصجاخ .لاننين

  .لإسماف اصدقاء أا الف أو أا ال أصدقائف ايىما أقجب 

نن خياهعي وأنا ارقب  أخجأني ع ىج.وفي أذنيف نا عزال أصوات سيارات اهسماف ععطجب دوك أك 

عداخجت نع  نحدقا لالشاااخص، نندهشاااا نن العوة الطي خص شاااخص أتجفف. كاك يصااايح لي وأناالشااا

 تجوقف.

 ستاذ نبيل.أيا  هسيارتي وتعال نسعف إلىخذ الطفل  -

 

 

 


