
 

 
 

 

 

 

 كأقصى ما تحمله الطيبة من طيبة ...  طيب.عجوز  مجاور،زاوية منزل  في

 يوم م والمسممممممتمر االلعية التي يتلوها م ر  ك   االنفجارا  القريبيتذكر وهو يسممممممم   ممممممو  

  أ دقائه وجيرانه.

 منذ سمممبعونهو  هللا، هللا الذي يعرفههذه االيام هي نتيجة لهجرانهم بيت  الناس في يعتقد أن ما ا ممما 

 عاما. 

منتصمممم    ممممنعا  فيالى أن أتى كان فقيرا  حياته.حتى ولو خروفا واحد طوال  يقت  ألج  هللاهو لم 

 قرن غابر.

أمهر الناس في في البنا  قب  ان يتحول أسطى بنا  مشهور في العا مة ليصبح  مساعدا ألسطىعم  

 قدرته على العم : بنا  البيو  بالحجر.

  كبيرة 

 إبداعية 

  مبتكرة

 رائعة بحيثمعمارية  في تشممممممكي  الوانها وترتيبها  االحجار بك م  ك   مقدورة التعام كان في 

  زينة!أحجار  يديه الىبين  تحولت االحجار المصمتة

 ستيناته. التي عم  عليها حتى منتص  االن البيو تتوج حتى 

 أوالله. غرفه على كبيرا وزعك  تلك السنوا  أن يبنى بيتا  استطاع خ ل

راتيل ت   
 نبيل أحمد الخضر 
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الوحيدة تعيش م   ظلت ابنتهالص ير بينما  االوسط وكذا ل بن ومثلها ل بناالكبر  وحمام ل بنغرفة 

  ومسممممممتقبنائما  مقي ، أك ، شمممممماربا،بقية حياته في الديوان  ويقضممممممى هووالدتها في غرفة واحدة 

 ك  يوم للمقي . أوالله نهارمن أ دقائه وا دقا   الضيوف

الظروف ويحميهم  والعط  في ك باألمان  كان يشعرهممن  فقط. فهوهو  تجمعوا حولهكان أحفاله قد 

 .غضب أبا هم من ثورا 

 المسجد. لائم في التي يرتلها بشك األلعية  أنشد معهم 

 علينا. توا  تو يا 

 وارحمنا.

 .اليناوأنظر 

 يا توا .

 

معهم جديد بدأ  التسممممممبيح الجماعي ومن أقر  الى مرة في مشممممممهدكررها م  االطفال ث ثة وث ثين 

 ه.توراث أخر مما مأثور

 لطي .يا 

 لطي .يا 

 هللا.يا لطي  يا 

 

 جديد.معهم بعد االنتها  لعا   مرة ليبدأوث ثون  وتكرر العدل ث ثة

 الوكي .حسبنا هللا ونعم 

 ونعم الوكي  حسبنا هللا 
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 حسبنا هللا ونعم الوكي  

 تذكر.ما زالت  تتوالى وااللعيةاالنفجارا   تزال أ وا  مرة ولموث ثون  الترتيلة ث ثوترلل   

القصمممممم  ويكونون بعيدين عن  عندما يأتيتريدها لوحدهم  أيضمممممما ليبدأونيبدأ االطفال في حفضممممممها 

  حضن الجد.

االطفال مسمممممام  ومدار   بعيدا عن مممممو  االنفجارا  العنيفة   التراتي  التي أبعدعند االنتها  من 

حكايا  الجد الشمماسمم  لسممماع حكاية من  الى حضممنالبشممرية الصمم يرة  ةالكتل ،الطفولي تقار  الحشممد

ولوى  عن  ممممممو  الواق  خرافية ابتعد  بهم سممممممياجا من أح م لقصمممممم حولهم  القرية  مممممممانعا

 في: لينأموا االنفجارا 

 سرر ورلية 

 .ضحوكا  جنيا  تحرسهم

 

 

 

 


