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في الطرقات المتكسرة.
في الشوارع الخراب.
بجوار البيوت المهدمة.
أطفال يقهقهون وهم على عربة يد مليئة بحاويات بالستيكية.
يدفعها شقققققيقهم ا لبر ليلهح ليحاققققر ما سحتا ا أسققققرسا الكبيرة م ميا الشققققرب التي ا قطع ع
البي مع أول أيام القصف.
م هناك.
م على بعد بل وباع هااب.
هو يدفع وهم ياحكون
هو يدفع وهم ياحكون
لأ ها مالهي ديز ي

د.

وليسوا على عربة يد سصدر طنينا ألثر إزعا ا م طني رلبتي عجوز سجاوزت المئة عام.
وهناك على حنفية عمومية ينتظرون على رصيف ما شقيقهم األلبر.
يواصلون القهقهة.
ويستمرون في اللعح.
على أ غام رصاص ينطلق م
شيء يغلح الفرح.

مكان.

ليس ملك خرف.
أو زعيم سائة.
أو سيد لف.
او رئيس .......
ضحك ا طفال
فرح ا طفال

يمك أن سهزما الجيوش.
سغلبا الصراعات.

فعلى أ قاض البيوت المهدمة سجد قطع الجص منتشرة على بعد أميال م بي سفجر باألمس.
يلتقطها ا طفال بسعادة.
يتللرون أيام الطبشور.
والمدرسة.
والكرسي والطاولة والسبورة السوداء.
هنا ا سفل يصبح سبورة وطنية.
يكتح عليها األطفال.
بقطع الجص الكبيرة على ألفهم الصغيرة.
دروسهم الصباحية
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ج
حمار .ثور
لون أحمر .لون أبيض .لون اسود.
قطة بدون ذيل.
للح بدون اذان.
بقرة.
فراشة  ..بل فراشات.
ورد  ...ورد  ..ورد  ..ورد.
يملئون الشارع بورود بيااء متناثرة على ا سفل األسود.
يبشرون بالسالم والتسامح.
بالحح والغرام.
يرسمون علم وطنهم .على ا سفل .
يكتبون اسما.
يحددون خريطتا على األسفل .
يوثقون حكايات الجدات على ا سفل .
يشتاقون أليام المدرسة.
والكتابة على لحم الورق الطري.
وروائح الطباشير الحقيقية
صديقهم الطبشور اللي لم يترلهم في المدرسة ها هو سفجر م
ليصبح مشاعا بيد لل طفل.
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دران البيوت وسناثر في الشارع.

يحدد لهم منطقة العابهم.
يحددون با منطقة الوسط ومنطقة .16
يحددون با الوقل.
والدائرة التي

يجح أن سخرج منها أي حجرة أو زر م ا زرار.

يحددون عبر ذلك الطبشور.
المتناثر م بيوسهم المتهدمة
حياسهم اللعوبة الفرحة.
ويمارسون الاحك.
 -أكتب اسمي باإلنجليزي على االسفلت يا استاذ نبيل.
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