
 

 
 

 

 

 

مرة على ال يحصعععل اال كل سعععن   سععع.يد. يومين بخبرفاجأتنا قبل  والدتي التيكانت  البيت.في زحام  

 فيروز.السيدة  رأى

 سرجوا بيت جاركم.  -

  يتجهز!!!مانه ...ي.ني إحنا ب.دهم كلمي ال.يال والبنات والناس كلهم كل واحد أ -

 الجيران ومشعععععاهدةالى كشععععع  أحد السعععععتاعر المتل  على بيت  هداها هللافخورة ب.د أن  كانت والدتي

 بالكامل. غرف بيتهم مضاءة

المتراكم  خالل  العمالبكل االقيام  من االضعععاءة نسعععتتي  فيهاكامل   سعععاع  سعععيتوفر لنا ي.نى أنههذا 

 التابور مباشععرة ب.دفي  أننا متراكم  علىسععنوات خبرة  مت.ودين عبر أصععبحنا الفاعت  وقد تلك االيام

بإخبار كل من في  والدتي أتدوببرغم تجاورنا. عن مرب.نا الجغرافي  فمرب.هم مختل  الجار.بيت 

 .البيت

  جارنا!! سرجوا بيت عاجل ...خبر  -

 جارنا!!جل ... سرجوا بيت محمد .... خبر عا -

  جارنا!! سرجوا بيت عاجل ... إيهاب. خبر -

 جارنا. سرجوا بيت عاجل. لها. خبرقل  زوجتك. صحي .عادل -

  نبيل.البتوب 

 عاعش .البتوب 

 كان يرن فرحا بالخبر ال.اجل. الشحن وب.ضها وبداء ينتظر واحد اتصل بالقوابس التلفونات كل 

مخيم    
 نبيل أحمد الخضر 
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 يسعععععارعونالرجال ولكيهن ...واالم تجم  المالبس المتسعععععخ  لغسعععععلهن  ال.اعل  تجم  مالبسإحداهن  

 حصاد اليوم".في " تذكره الجزيرة وإخفاءه ليشاهدوا ماللريموت 

بأن  غابر ولكنه يتميززمن  صععععععديي له في لديه إال تلفون قديم أهداه له فلم يكنالجمي   سععععععاعدي عادل

 الشحن.إعادة  في التلفون قبل أن يحتاج أيامقد تظل الشحن  ساع 

 متر جرى.400الكل منتظر...الكل بدأ أشبه بوض  االست.داد في مسابق  مست.د.الكل 

 من ال.يش في: ساع  الجيران ب.د وانتفاء بيت

  .ن.يم النور 

 .فردوس الضوء

  

 خمس دقاعي مرت 

 عشر دقاعي مرت 

 مرت  ساع نص  

 مرت.كامل   ساع 

 عراك قتط في حوش المنزل. فزعه بسببت االبدان اهتز أغمضت.تثاءبت الوجوه ... ال.يون 

 اهتزت االبدان بسبب صوت طلقتان في شارع مجاور. أغمضت.ال.يون  جديد.تثاءبت الوجوه من 

  نقم.قم  جبل باهتزت االبدان بسبب صوت ارتتام صاروخ  أغمضت.تثاءبت الوجوه ال.يون 

 الحمام.الى  سمر للذهاببسبب صحو اهتزت االبدان  جديد.ال.يون أغمضت من  الوجوه.تثاءبت 

 الى للذهاب سعععمر مجددا صعععحو بسعععبب االبدان اهتزت جديد. من أغمضعععت ال.يون. .الوجوه تثاءبت

 الحمام.
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 الى للمرة الثالث  للذهاب سمر صحو بسبب االبدان اهتزت جديد. من أغمضت ال.يون الوجوه. تثاءبت

 الحمام.

 لل.راك. عادت القتطب.د أن  االبدان حتىلم تهتز  كامل. ال.يون أغمضت بشكل بت.ب.تثاءبت الوجوه 

 االتي  الى الحمام. لالنفجار وسمر الذاهب  والرصاص لإلطالق والصواريخ

 الكل نـــــــــــام.

 والدتها:ت.اتب  وهيم التالي كانت سمر تأكل االفتار وفي صباح اليو

 أرقد.قدرت  واء ومادوال أعتيتني حبه  وأنتي توج.نيأمس بتني  ماما كناتيا  -

  ول.وها!!!وياريتهم  مشغول  بالكهرباءكنت  -

.... االطفال قناة اتفرج على ارقد فجلسعععععععتأنا ما قدرت  رقدوا.يا ماما ول.وها ب.د ما أنتم  -

 وهللا.ساعتين...  ول.وها

 أنت وزوجتك ال تجيب لنا جلطة يا نبيل ...!  تنام عندك خذ هذه الطفلة -

 


