
 

 
 

 

 

 

. زوجها من أهم قوادهم في صنعاء كانت تتكاسل عن فتح جميع بالحوثيينجارتنا ذات االيمان الكامل 

ستعمالها يوما بعد يوم ال لشيء ولكن لتتخلص بشكل متدرج من الكراتين وتشاهد مشترياتها الجديدة وا

 الذي الكراتين للشةةارد وتشةةاهد العرا  من نافذتها العاكسةةم ما يحدف في الشةةارد عندما تخرج   د 

 تحدف دائما بين بضع عجائز هنا .

كان في مطرخها الواسةةةةةةع في هذا الصةةةةةةرا  فكرت في اللكجم الكريرة اتت أ رجتها وا تارت لها م

تصةةةةةرح مادة للتسةةةةةليم علت الهات  وفي  الرسةةةةةي  ا ما تفعله العجائز فهذه العرا كميدان ولتر  ايضةةةةة

 اللوتس أب الذي أدمنته مع صديقاتها الجدد. كاو  

يحدف دائما ثكف عجائز يردو ان العرا  اليومي بينهما ال يفسةةةةةد للود قضةةةةةيم بهن دائما  كما تعاركت

 علت بوابات بيوتهن الصغيرة يترادلن أطراف  ديث ال ينتهي.مقرفصات 

مجنون كل ما فيه أكس الرج. لم يمارس معهن لعرم الشةةةةةد والجذب  تسةةةةةارد الشةةةةةاردقصةةةةةت ومن أ

للكرتونم الضةةةةةةخمم والتي تشةةةةةةرع التنور لوجرم  رر كاملم بل كشةةةةةة  عن معوزة ليشةةةةةةاهدن منطقته 

 م ليغطين اعينهن بأكفهن ويتصايحن:المعشوشرم التي تنتصب في وسطها منارة منتصر

 حفيظ!!يا حافظ يا  -

 هنا  في أقصت الشارد. المجنون. 

 افترش كرتون. 

 تدثر بكرتون.

 أ اطت به سعيدة ككب ضاله. 

رتونةك  
 نبيل أحمد الخضر 
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 وتضحك. كما كانت دائما محرم للحياة والحب.تضحك وعائشم التي تشاهد كل شيء من نافذتها 

 االن من هو المجنون هي أم هم يا نبيل. -

 أتعرف: 

شارد ليمارسيخرج الت  طفلها ال شفاف. النقي.الرقيم ... ذلك الضحك  مع االطفالالضحك  ال  الذي ال

 االطفال.من أفواه  يخرج غالرا

 المجاورة والمنتشةةةةةرة من بوابات الدكاكينجمعوها  الكوال التيبأغطيم  العاب االطفالطفلها لم تعجره 

 اال ياء.في 

ذات  نقديم من"  يث يتم ضةةةربها بقطعه  ابو ملعقة"  ما يسةةةمونه والتميرغب باللعب بعلرم شةةةوكولم 

الشوكوالتم الشوكوالتم ليصرح طعم  مع طعمالمعدن  ثقرها فتختل  أوساخ رياالت  تت يتمالفئم عشرة 

 لألكل.ومغريا ولذيذا جدا  متسخا

  يلتهم لتصةةةرحعتها قله المجانيم والتي ا تر االطفال العابهم الشةةةارد ليشةةةار  يعد ينزل التطفلها لم 

ته يلعب بعدددائما في  أجمل. كان ياتهم  او علت شةةةةةةةاشةةةةةةةه  االلعاب علت كمريوترهكرير من  غرف

 التلفزيون.

 الحيلم.لم يكن يعدم 

بالرنزين فقد كان  المولد المتخم ولدته تشةةةةةةغيل طلب منأن  فتح لعرته المفضةةةةةةلم بعد في غرفتهفهنا  

  والده يملك ما تملكه محطم كاملم

 بتقزز. المتسخين يلعرون العابهم المجانيم يشاهد االطفالطفلها كان هنا  

 حبيبي يا نبيل. هي يامجنونا كما  طفلها سيصبح -
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