
 

 
 

 

 

 

 .الفقر ومدن الصفيح والعشوائية هاويةكان الوحيد ربما من لم يسقط في 

لننم تتعنند الننريم النن   يتننيح  ثروتنن  ،بالمتواضنن ورث عننن ابننا  عننن زنند  مبننفخ لننيس بننالف م ولننيس 

 زاهدا.ل  اخبضمام إلى باد  األغبياء ولكب  يحاول 

دبابير م نناطرك كبيننرك لكبنن  سننوا يقننوم باألشننياء المباسننبة التنني تتننيح لنن  ان النند ول إلننى عنن  النن

 .ب طمعا في الوض  المأمول  الد ول إلى باد  األغبياء

يقنننال ابننن  منننن اينننوي المرشنننحين كننني يشنننها  .. وحسنننباء يقنننال اب نننا ومنننا ينننفال فراغنننا   كرسننني

 .ب . او ترغب تحب .

او رغبنننن   تننن، احباأل نننريحنننداهما عانننى اإلشننناعان تبطاننني ب ننناتين الفكنننرتين ولكنننن خ غابننن  أل

 .. فالبتيزة واحدكفرق.ب  خ 

. بننل واحنندك.هنني عةيننة تعطينن  الشننرعية لينند ل بنناد  األغبينناء بقننوك مننن يمانن  ثننروتين خ ثننروك 

  .ابتشرن ايضا كإشاعة التيكابن إلى البيعة  ا ثةث ثروان لو اضيا زمال الفوزة او 

 .سياسية عاى األغاب

. وفع تبايعننن .بنننالزاوس عانننى يمنننة بننناد  األغبيننناء ويزمننن  مبننن  حنننين اصنننوان يقنننال ابننن  يرغنننب 

. كنننل ينننوم العشنننوائيان.طعنننم الفقنننراء فننني ، اخ. دهنننس منننن ينننال بعنننم.صنننفقان رابحنننة لمنننن ينننال 

 .البيعةتضاا اصوان زديدك عاى 

. لنننثةث سنننبوان  نننل اإلطنننةق.لننن  هننني األطنننول عانننى  صنننبدوي  هبنننا  فننناغرا فنننا  فننني ابت ابنننان

  .… فا  مفتوحا

 .بالزوهرمب م من يأتي ليبصي صوت  مطعما 

ية ا ر رزل من الطبقة حكا 
 المتوسطة 

 نبيل أحمد الخضر 
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 .طعامومب م من يأتي ليبصي صوت  الماطخ ببقايا 

 .بالدممصحوبا  ليبصي صوت  ومب م من يأتي 

 :يال ل ا وكابا في إحدي الحفةن عاى حافة مسبح

 . اريد  حبيبتي -

 :لاح ان وبعد ان حدين بسايي 

 !!!في بيت  ام في بيتي -

 بل اريد فوز  -

 .مبكراال الوين ما يف -

 

.  افتنننا.. كابنننن تامننن  لمعابنننا ال  نننر.تنننراءن فننني يبنننة السنننماء بعننن  بزنننوم فننني عنننف ينننوم منننا، 

  السماء.اركان  يمأل. فشموسا كابن تام  بشدك وتصدر ضزيزا اكبر.وتات ا بزوما 

تنننربط يطعننن  يمنننا  عانننى  وهننني …. حننندين فننني الزنننو التحنننديي... كابنننن تحنننب  هنننيحننندين 

 :إلية يائاة والتفنا من ازفاءها  صرها لتهطى بعضا يسير

 هل ز فن بفس  ل  ا اليوم؟ -

 يوم؟ا   -

. هنننا يننند بنننداء األحفننناد السنننبين.ترزننن  لاحنننرب حرارت نننا التننني افتقننندت ا مبننن  اخا  ينننوم -

 !!األزداديكماون لوحة 

 هو.. إخ فا را.. باصا طائرك.. او ل .. كل مب م اتز  إلى سيارك ال ارج.رع الزمي  إلى ه

 ؟يارك بعدالم تما  س -
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 .فكرن ان ايتبي ا بعد د ول الباد  -

 ون.. فام يعد هبا  بواد او مرتاد. ل إبس  -

. ومنن  طهيننان األلننم ينن فن الفتنناك باعبات ننا السننماء.. بفلننن عاينن  مننن يبننة مننا.صننيب سنناي  بشنن ية ا

 .الش ية القىعاى من 

مبنننن   . لننننم تعنننندألزا مننننا.. الننننم اكننننن ارغننننب بنننن  إخ سننننايية.الننننم تزنننند إخ  عاينننن  الاعبننننة -

 .. إبي هبا فأبى راحاةزدوي.

 األمان.سياران خ حصر ل ا ب بن الطرق إلى ارا  شاسعة ما تفال تما  

. كننان يفحننا يرينند كننالمطر.. والشنن ايا مننا فالننن تتسننايط السننماء.تنندور فنني البيننران مننا فالننن 

 :بفس . وحدث هدوء.. وعم الزو .األملولكن فحف  لم يباه   األغبياء.الاحاق بركب 

 بدايات ا؟؟ابت ن الحرب ...ما فالن في هل  -

. كابنننن واحننندك.. فننني لح نننة بحننن ر.اخا ومةينننين األبنننواب ال شنننبية والقماشنننية المت رئنننة فتحنننن 

 .من دون ش ايا ب يفةالسماء 

اإلحسننننناس و. الصننننمن.. ال نننندوء.. األفننننني.منننننا يفحننننا فنننني  األر  فارغننننة إخ مننننن شنننن  

 .حين تأتى ولو بعد . اإلحساس بالفرصة التي يد خباألمان.المفازئ 

. كنننل ال ننوي.. كننل ماسنننحي األح يننة وببننان الشننارع.إلننى  …المةيننين مننن الحفنناك العنننراك  دف بننا

 العراء.البشر  رزوا من زحورهم المت رئة إلى  . كلالزدان.األم ان وكل 

. بأبننن  كنننان المسنننتقبل.فننني   ى بداينننة مننناراثون تننناري ي سنننيحكى عبنننعاننن صنننطفن وكأب ننناإمةينننين 

 ار.الدمبداية 
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زعنننل كنننل مرعبنننا، سنننةح  ابطاقنننن واحننندثن صنننوتا  رصاصنننة منننا لشننن   كنننان ربمنننا يب نننا

. طفا نننا.. ومنننب ن منننن تحمنننل حقيبتننن .. منننب م منننن يحمنننل .الزبنننونالحفننناك العنننراك يبنننداون سنننباق 

 زدت .ومب م من يحمل 

. يرينند اخ تفنناء مننن بزبننون.يفحننا  . اصننبحبنناأل  .. لنن  هننو مرعبننا.الب ننر إلننى ال اننا كننان 

العننننراك كننننابوا اسننننرع ممننننن يبتعننننل األح يننننة  . ولكننننن الحفنننناكال ائننننل.الكننننائن البشننننري  امننننام هنننن ا

عانننى  األح ينننة. لمننندك طويانننة وهنننو منننا ينننفال يحنننس بويننن  األيننندام.بنننل مةينننين  اخا.وداسنننت  

 وسايي .. وابفة.. صدر .

ت وا . ولكن بعد ان ابامن.إلى افي  فوي ..  اهبينطريق م من  …. الحفاك العراك الم مشون.يط   

 تماما  مب


