
 

 
 

 

 

 
 

 !!!بيتيفوق بعضها البعض في تزال  اأناس م

موقعه الجغرافي في وسبببببب   هو االكثر أمانا بسببببببب  الجديد بدأ لهم أن بيتنا وهناك،هم نزحوا من هنا 

 المدينة.

 ليس بجان  معسكر.

 مجوف من الداخل ومتخم باألسلحة. ال يرتفع بجان  هالم جبل

 بيتا للزعيم!تغرب وأنا مس كما سمعتليس في شارعنا و

بشراهة الغاز  التي يستهلكهاعشرات االرغفة اليومية  أن تخبزبدأت تصحو مع الفجر لتستطيع  ئشةعا

 :المحطة في هناك أمامأخبرتهم أني  عنىسألوها التي كلما  للدرجة

 .تنتهي ال طوابير

وبجانية بعض  السبببيارات المتالوبة بعضبببها خل  مترين من كيلو الى يصبببل والذي الطويل الطابور

نابي  من أبول بابور ية غاز أ نا أقرفص  .منزل فارغة التي أملكهاأنبوبة  بجان وأ غاز ال  وكذا.. ال

 وأكثر. ساعة أكثر كل يمتد ألجل المولدات البنزين بالستيكية لحفظ عبوات بابور ثالث من

 سمرتهم شمس الصباح كونتبجانبي يقرفصون  جدد أصدقاء مقرفصا بجان كنت  هناك في الزحام

  الليل. اء ونجوموقمر المس

 .صبور الكل

 .الكل ينتظر

 يأتي. ولم مغرورا أصبحالزائ   االمل ولكن حتى زائ  بأمل يتعلق أن يحاول الكل

ملعون  بفل   
 نبيل أحمد الخضر 
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 األحمق .والمقتول القاتل تنتهي حول السببائل والمسبب ول. ال وأحاديث وسببجائر قات في الوقتنسببتهل  

 الكوك . سطح حمقا على االكثر أننا تقريبا ندرك وال حمقاواالكثر 

 سره في يشتم بعضهم

 جهرا. يشتمون خرونأ

 .بكبرياء مجوفة راسة يرفع بعضهم

 .أنبوبة الغازأجدى وأنفع للحصول على  اأنه يعتقدون مسكنة مشهد في رؤوسهم يخفضون خرونأ

 على هم من وحنقه على غضببببه من جزء يفرغ منهم أن يحاول كل واحد بسبببيطة، عراكات يتعاركون

 .شاكلته

وأجسبببادهم  أرواحهم كبيرة تحرق سبببتتحول الى معارك البسبببيطة رون مطلقا بأن تل  العراكاتيفك ال

 الحرب.أسياد  عليها حرارية يقتات سعرات لتصبح

 القرفصبببة فارغات. ألعاوديصببببحن عبوات الغاز ملي ة حتى يمسبببين مهمة عبثية أشببببه بلعنه فما أن 

  الليل. لمساء ونجوما الصباح وقمر سمرتهم شمسجدد كونت  بجان  أصدقاء

 الطابور يغني:وجهاز االم بي ثرى لصديق جديد في 

  أضناه.على قلبي ومن  الليل تسألني.نجـــــوم 

غرفة الضببببببيوف تحتل  اهتعائل الكبير فيماالديوان  فعائلتي تحتل للمشببببببباكل بيننا لم يفتح الزحام بابا

في ... ال أنام اال  وأبفال وعجائز رجال ونسبببباء المنزل من الضببببيوف في كلعلى  ا تتوزعابتسببببامتن

عد أن مرت فترة كنت  منتصبببببب  يل ب نامالل ها أ عة  خالل تاسبببببب مافي ال يل اللع   ويحلو دائ مع في الل

 الضيوف.

  .العاب نملكها

  .العاب تربينا عليها
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  .العاب اخترعناها

 ا بسبببببب سبببببريعمواردها  كانت تسبببببتهل كل فترة  على حقيبتها الخائفةزوجتي  كنت أخاف من نظرة

 الالمتناهي.وبيتها وكرمها  الدائم بنفسهافخرها 

 الضببيوف منأخر وبدأ  اضببية واسببتنزفت نضببارتهاأكلتها االيام المبعد أن  هي تختفي كنت أخاف أن

 ووالدتي تودعني... الباب. نغلقأن  الخطر قبلبزوال  مع إحساسهمالنازحين يغادرون بيتنا 

 هللا يجعله في ميزان حسناتك يا نبيل -

 


