
 

 
 

 

 

 

 غياهيب الظالم السرمدي.وفى  قصف، يوم، في كلمع كل 

ية يحاول بذلك ان يخفف ما عجز األرضييييييييف ع ه ف م تكف ا لطقس كأنه تفاهم مع بعض القيم الكون

 .ص عاء حارة م ذ االزل

دافئا  ليصيي ا الءاءصيي عاء حارة  ألجل صييرارها بصيي ح كان طقسيي ا معالدال ع ى مدار العام ولكف  

ال بد مف بن  السييخان فا اشييريل وجود لق ي ة غاز لالدفئة الءاء. بو ك رباء لال الرضيية فالبجسييادهم  ألجل

 بكل دفئ ا إلغاثال م.  االم الشءس ت رع

 قوة.بوتي  مف  بكل ما ص عاء تعشق االطفال وتحءى بطفال ا

 الحرارة.الشءس تص ا ع د الظ يرة شديدة 

  .ترى الءياه دافئة

  .دافئة

  .ح ون كأن ا رحم بم

  .كل حرارة الالاريخ في صدرهاكحضف جدة اخالزل  

 ... الءياه 

  .ع ى بجسادهم الصريرة ت ثال ب عومة

  .تخاف ان تجرح م

  .بطفال ص عاء

  .رائعون كءا الءاء

طفال ص عاء ب   
 نبيل أحمد الخضر 
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  .رائقون كءا الحياة

  .رغم فقرهم

  .وجوه م ماء ع ىتجدهم المعيف مف بقايا 

  .واحد م  م وج الي كل فازليف ع ىولطخة 

 الكوليسالرول.الخالي مف  الط خ. مدهون بزي وشعر 

  يحق ل ءعان بن يالالمع.كءا المعيف 

  .تراهم سعداء

  .لعوبون

  .ب ساطال م رائعون

  .برخص بناقال م رائعون

 ...  بالشارع واالصدقاءبضحك م وفرح م 

 رائعون.دائءا 

 نبيل.الجديد حقي يا استاذ  الفستان شفت -

 مواز. العءق قصفعءق  بت ومف الشءال قصفبقصى شءال  كل لي ه مفوفى 

  .قوته كل يسال  ك

  .يضرب ا ليؤلم عدوهل ك

  األرض.ت الز 

  األبواب.وت صفق 

  .وترتج ال وافذ

  .تالساقط صور و كريات مف ع ى الجدران
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  .وتال اثر تحف وفضيات مف ع ى االرفف

  .وبووووووووم

  .صاروخ يدك عطان

  .نقم بخر يجرحوصاروخ 

  .االف االسر تصعد الى السقوف لءشاهدة ال يران

  . هول في ال ساء تحدق

  .الرجال يحدقون برضب

  .يصرخون بفرحاالطفال 

  .ط يع

  .ط يع

  .ط يع

  .يعالقدون كل ت ك الرصاص والقذائف العابا نارية يسعدون ب ا

  .األسطافزون ع ى ايالق

  ال  ب. الس ةيالسامرون ع ى 

  .يال افسون ع ى حصر الرصاصات

  .الجء وري القصر ط ع  مف خءس رصاصات

  .الدفاع ةوزار مفعشريف واحدة 

  .خءسييييف واحدة تصعد مف العرضي

  .نحاساالرض ترجع الى 

  األطفال.يجءع ا 
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  .ي ع ون ب ا العاب م

  .ع ى ربح اويال افسون 

  .الشارع فيكل شيء  كءا يجءعونيجءعوها 

  .مالاح ل عب به فكل شيء

  .سقوف بيوت ص عاء ه اك في

  .بطفال سعداء

 .سءاء م ال  ةيشاهدون 

  يصيا.والجار القريب.  الءالعاطف.ءحذر وب  جة ال

 نبيل.انتبه من الراجع يا استاذ  -

 


