
 

 
 

 

 

 

 

 الشااا  عن الحكاية أه ية على دالله تساااعه اأ على عينيها تفتح وهي والدتي لي وحكت 

 عن إحداهن له نها  كشاافت بهن وذات بالنساااو ويتحر  الشااا ل ليتل   إلى خرج الذي

  .والدته هي فإذا وجهها

 عن أحداهن له النساااو لتكشاا  شااا  يياااي  كاساايت عن شااري  على ما فقيه لي وحكى

 .شقيقته هي فإذا وجهها

 ما دائ ا النساااو. أالف وساا من  أعرفها والدتي.. .البهجة ونيحا ب.. .الحب يلتالون إنهم

سوق ألساعدها القاها في شفها ...في ح ل الخيا  وأعرفها ال سوق ع   في أكت  وهي ال

 .بوابته في زلت ما تجاد  البائع وأنا

 ال د سة من الخا جات الفتيات وآالف ل ئات وسودا كتله وس  اكتشفها ما دائ ا شقيقتي

 .مختل  بري  دائ ا فلها

سيكتش   سائي حتى ولو كنت أع ي  كنت مط ئنا من هذه الناحية ولست أخاف إطالقا فن

 أنفي  ائحتهن وستكتش  أذناي  نين أصواتهن.

 لم مرت. طويلة سنوات أج ع التجربة. البهجة. األح  صرت تتلوها شوا ل شوا ل في

  .العاشرة الد جة من لي بقريبة اصطدمت حتى يصادف أنني

 براثن في أسقط لن 

 الحكاية
 نبيل أحمد الخضر 
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 النوم قبل ما وحكايات الفقهاو بتحذير نفسااااي مح لة أدل لن الحكاية. براثن في أسااااق  لن

 .لألمهات

 تدين ك ا “ ب قولهكافرا  أصااابحت.. .يصااادق ال بشاااكل أنا محترف.. .أساااق  لم لسااانوات

 !! كاذبة مقوله " فهيتدان

  التوهج. كاملة أبيض لش س أف  في سوداو ت شى جوهرة ما شاهدت يوم في

 كسبوه الذي بالليرة للسب  أحس الش ا . كنت وذات الي ين يحاصرانها ذات شابين خلفها

 أالح  سيا تي في زلت ما ومرات وأنا بها مرات الصطدامهم بالحقد أحس كنت.. .قبلي

 .الريح

 حنقي. ذلك بعد لي يد غيرتي. زادت اقتربت وكل ا صااااائدوها وخلفها ...الجوهرة اقتربت

 أن بعد ...عني  عراك في معهم ودخلت الشااااااابين. ألهاجم واندفعت غياااااابى. وليرتفع

 تلك السواد كتله فق  اكتشفت أن أمتا  بعد فعلى أحدهم. قرصه من متأل ة الفتاه صرخت

 !!!شقيقتي سوى تكن لم

 


