
 

 
 

 

 

 

(1) 

ةغببه   ح ببس  طببلح  ررببم  اببه   مهبببا تببىها    تبب تا  حارىبب،  اببا حارسة ببع ا إ ببس  لى بب   اببا ذهببا حاجبباد هببا    

  الن. نبا في حاثانل ع 

  :هرا  جسث هل  لم م إجباف جت للحلع حارسة ع  تسحفإت  الف حاف  ات فصمخ 

 هنا!!!هل كل بنات اليمن يدرسن  -

(2) 

طببلحل م  طببل   ا  اسببف فببي حارى ظببفا ظببل  ى  ببم  ببم إ حأل ببم مببما حاجبباد هببا   ممكببا مبأسببا   ببس   ببإف   

حاصببب سا ات  طبببلحل م حارمكبببا رأبببا  حاإ بببا حت طبببلحل م حارمكبببا رأبببا  لبببلح   حا بببىحهم حارمكبببا رأبببا  ببببا  

  صمخ م  ارا:حاسل    اه مع حن ظاة حأل لئع  حالممحا في حا رف مىى لسء حاجم  

 يا رب هل كل أهل اليمن مرضى؟؟ -

(3) 

فببببااجلحاحت  فببببي حاجببببلحاحت هببببان حا،حببببام رأببببا   ببببس  اأإبببب د م حاإاجببببل اأجبببباد هببببا   صببببسة حا  م ببببم لااىببببف

  صبجت نا ة     رع حاجلحا حالححس  صبجت ل  رع   اة .

 لإةهاق:حألنفس  هرس ارف لجانب  اه  ى طع حاجاد ها   حاجصل  رأا جلحا  فم  ال لظق  

 السفر!!هل كل من في اليمن يريد  -

(4) 

حابب إس  نبببا هانببت   ببام ر ببس   مببف ح بب حاغملببع ي حأل ببلحق ا ببلف م هببل مببا  م ببس حاجبباد فببي لببس ت حرأببع حاظببمحء فبب

ةهإ ببب ف  بببسمح    امبببع حا ىبببلق  بببجس  حن ببببتهبببل مأ صبببق لببباألأم   لإبببس  ن  ف ببببا هانبببت حأل بببلحق تطفببب  لربببا 

 : هظف ة    صاةأا
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 السوق!!ما هذا كل أهل اليمن في  -

 نبب  اببف  مجببع  ا بببا مجببس ح   ن هببى    حببس. تج بب .حاببا حابب رف مببف ذهببا هببا ي لإ ببسح  هببل  ى ببم مببف أبب   حاىافببى  

 مجس ح.حاى م  اسل ذاك حا،حام اف  جس ل  

 إبببمف  نببب  هبببان  سبببم  حا،حبببام رىبببسما هبببان فبببي   بببب حاجرببببلة  اسىببب  حالن مبببا  ن حل إبببس   حبببس لااغملبببع فبببي 

 جربلة .هم    رأا حاطائم  ح ا  حس  ن  اف  ظ اق اظيء ل سة ما   ظ اق اأ،حام ل ف 

 


