
 

 
 

 

 

 
 

في زيارتها لنا كانت صددقينانا ملتردداتكر ترددتا كاي ملرددابج تر ع ئرةمر ناارددر ئأنتا ي  ع ينا في 

 ملتكان ملتنائل لهمج

 

نا   كل يدنة فأه  ورماع، ئزفاف مهأبكنت يح م ينام محظةظأن ججج تزو ام قبل ملحتا ئاشددددددهتج ي

كتا  لسددددددت نانع يسدددددداةنبن ين  ارمتنا ملعرااز مل ةمتي لم  ملتنتئات،ملتنتئات وغأت  صددددددقيناتي،

من قتيباتي فكتة نسدداء ملنتير  ومتزمن وين ينت  يحب ئهقوءيظنةن وين  مسدداتعت ملعرةر ن   من 

ينغام  ئالتقص ن  ميضدددا  ملتقينر وح تت فيملصدددةحأر ل ااأات  ملعردددتينات لأع نهاير ين مناصددد 

 فساانيج طةي ر كتا ئاذيال فساتأني بسن  ةتئعض طايغنأاي ملهنقير ملتاض ر مع 

 

حتا ن   مالرض وهناك قصدددددد  ف  ملرة وهناك  يهام فهناكولكن ال يحق  أل ل ذلك اهقت كرأتم 

 وملةطن ئاكت هجوملرارع وملتقينر  مالستة وملنتيرمن  ملبهرر وتعادى ملاتحتكته  ميضا مرتةنات

 مساحر ملبأتمال  يكن لي مالمت لمنهاير  سائق وف  ن   مقمر شهتئها  ملاي قتتتةقات كل ملاتتأبات 

 لم يساتعئأانا ملصغأت  يمنر ججج منها مساحر ال تة ق وصاالت ئالتئات فالرارع يصبح ختأتمج ل اتحج

 ملعقد ئالعرددتمت فن من  شددقيق رغمججج ملزحام و ةههنن    ملعتق ئقمء ينسددكب ملبهررجين يسدداةنب 

 تاكأاججمل ملحتمرة وتةل ن ئسببو ةههن    وماللةمن ئقيت تنسكب

 

نن ئنأر  ئعض ملرددديء كتسدددي متتاع ملأةم ن  مكان وينا سدددأقة  ملحصدددةل ن  ئصدددعةئر مسددداتعت 

إل  معظم صقيناتي هتئن  مكانا ل تقص جججججج لم يكن هناك  لم يتتاع ئغناءلم مستع يناشأق ججج  ملنساءج

 ملتقينرجيانا خان من دخةل حا  نرااز قت ئبأةتهنج  أتمننا مسارأتمتمعظم  ملنتىج

 

  ستيعاجكل شيء يتت 

 

 

فتح    
 نبيل أحمد الخضر 
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 ئها ئةفتحر لاصدددبح كل  يتت سدددتيعاين  شددديء يربدفعا ججج كل  يقفعةننا ن   ملقرجر ال يسدددتتنا 

 رماحرجئة  لةنج طعمج ئة

 

 ئي مل  ملبعأقجستيعا ذهبةم  يخت ةنيج يدخ ةنيج ستيعاستيعا  

 

 كتأر ملصددددددتم  درمميج صددددددعبجيةم  ئالبهررجأااها ماليام ملاي ختتت ألح فن  مخازل كليةم ومحق 

لاتحل يسددتتي  ملااريخ في تزف مل  زو هازو ر  يسددتعمن كتأر ملزغاريق ججج ألصددبح  ئقمخ ر يكرت

 جئأاه هنا في ملتقينرمل  ملنتير وألرحل مع زو ي مل  

 

 ألول متة يحع ين  حتل زماق ويرب ملاخ ص منيج

 

 مالرض وصةمريخ ملستاء لاباتهاج لاات  رصاصاتوملضحكات  من ملسعادة يح م ئايامكنت 

 

مقانصت ملاتحر وحص ت ن   شبح  رطتيق ملنتير يحع ئناسي لص في وينا ينظت مل  مالشراركنت  

 وهتئتجمئاسامر 

 

 نتسناجقصر  وتسالنا نن تباسم ججج وهي ونظتت ملأنا

 

 هناكج  وقال ملتتض ملعتضين   مسارا   يةم ختبانا وملهرةم تذكتت في

 

 ملرةمرعجإطارمت ملسأارمت في  وملتظاهتمت وإحتمقملرتنر  ومكب رفع ملاتح ملذبيةم 

 

 ولم تناهي مالزمر ستيعاج مت ملرهت مالول وملراني وملرالثج 
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 ملحةثأأن مل  صنعاءجلاقخل قةمت  

  جملأتن وتتت يشهت لابقي ملحتا ن  

 وملحصار يراقج

    جمالنوزحام من يرومح تصعق يةمأا مل  

 ملستاءج ملصانقين مل  مزدحتر ئالتةت مصبحت ستاء ملأتن 

  لانظأم ملزحامج قيق  ئخ ق مةكهللا  رئتا سأبقي

 متورماألجولأستأه 

 مةت  كل يةمج

 يةمجوقص  كل 

 ئأت جججوئكاء في كل 

 مسااءج يصبح ملكل قق

 يمس  يتيق ملحتير ومالمان  ملكل قق

  جوملرتا يتيق مالكل

 ئالحصار وملتصاص وملصةمريخج  مخنةقايصبح  ملكل قق

 ملعزمءج دنةمت حضةريتنت  يصبح ملكل قق

 كنا صاماأن لانظت ملأنا من  قيقج 

 

 كلمني أنت عن الحكاية يا نبيل. -

 



   

 

  Page 4 

 


