شماء طفله
الفصل االولى

..
فى صباح يوم السبت بعد رابع اسبوع من الدراسه
رجعت من مدرستها حزينه كالمعتاد  .لم تكن حزينه
بسب الدراسه مثل بالى زمالبها .ولكنها وبالرؼم من
صؽر سنها الذى لم يبلػ الرابعه عشر ..تحمل هم
مرض والدتها التى تتعلك بها وتحاول تمليدها فى كل
شا ومساعدتها دابما فى اعمال المنزل دون ملل
اوضيك .
سارة تلن الفتاه التى تدرس فى السنه النهابيه من
المرحله االعدادية.
التى اشتهرت بين معلميها بنباؼة عملها وهدوبها المريح

فهى تمتلن مزيج من الطفوله البريبه واالنوثه الهادبة.
عرفت صاحبه الخصالت الذهبيه التى تميل
ُ
لالصفرار .وعيون زرلاء كالسماء الصافيه  .تتأمل فيها
وكأنن تسبح بداخلها بإمتالن صفات والدتها ولكن
الصفه السابده فيها هى جمالها  .الذى يتالشى شيبا فشا
بسبب مرضها.
لالت لها والدتها محاوله ان تمزح معها :
 مالن ياسارة زعالنه ليه  .حبيبن مزعلن ؟ردت ساره ولم تتاثر بكلمات والدتها ولكنها هى من

تحاول التخفيؾ عليها وليس العكس.
 حبيب ايه بس ياماما  .المهم انتى عامله ايه دلولتى انا كويسه الحمد هلل  .احضرلن االكل ؟ ياماما لولتلن كذة مرة الزم تريحى انا الى ححضركل حاجة .صحى انتى بس احمد ومريم عشان ياكلو

احمد ومريم هذان الطفالن التؤامان اللذان يبلؽان من
العمر سبعة سنوات وهم اكثر مايشؽل بال سارة بعد
امها  .من سوؾ يرعاهم فى مرضها ؟
دخلت ساره وحدها كى تحضر الطعام دون ان تبدل
مالبس المدرسه  .بدأت فى طهو الطعام تنظر الى

حامل االطباق ولكنها تجد االطباق نظيفة .طلبت من
والدتها ان ال تجهد نفسها فى شبون المنزل ولكن بال
جدوى .
احضرت ساره الطعام وجلس االب الذى دابما يمسو
عليها ويفضل اخوتها عنها وال تعرؾ لماذا يفعل هكذا
ولكنها دابما تحاول ان ال تؽضبه :
 سارة نعم يابابا الزم تسيبى المدرسة -ليه يابابا كدة؟

 من ؼير ليه  .مامتن تعبانه والزم تمعدى معاهاوتشوفى شؽل البيت وتراعى اخواتن
تدخلت االم محاوله الدفاع عن ابنتها التى ترى فيها امل
ان تصبح شخص ذو ليمه وفابدة عظيمة  .ترى فيها
ذكابها وحبها للتعليم الذى سينفعها فيما بعد.
 يامصطفى انا بمدر اشوؾ شؽل البيت سيب البنتتكمل تعليمها
 مش عاوز مناهدة لولت تسيب المدرسةيعنى تسيب المدرسة  .مش كفايا انى وافمت تدخل
مدارس اصال
امتألت عيون ساره بالدموع فهى ال تستطيع ان تتحدث

مع والدها الذى دابما يشعرها بالخوؾ .فذهبت مسرعة
الى حجرتها تفكر ماذا لو تركت المدرسة ولد بنت كل
احالمها على استكمال تعليمها حتى تحمك امنية والدتها
ولكن ليس بيديها شا لتفعله سوى التحدث مع والدتها
التى دابما تخفؾ عنها ألمها .
ففى الماضى لبل انجاب ساره كانت تنتظر والدتها
انجاب طفل بعد فتره من عدم االنجاب .فرحت فرحة
عارمه بعد أن علمت إنها ستنجب بعد فتره ليست
بالبعيده .ولكن والدها كان ال يشعر بنفس الشعورعند

علمه بإنها فتاة .فكان يأمل دابما ً بإن ينجب ذكر ليصبح
سنده فيما بعد .تالحظ والدة ساره عدم فرحته بالمدر
الكافى الذى يتناسب مع تأخر االنجاب ولكنها كانت
تامل ان هذا الشعور سيتؽير بعد االنجاب .ولكن من
يضع لنفسه عميدة من الصعب ان يبدلها.
 مصطفى انا تعبانه اوى مالن ؟! -حاسه انى هولد دلولتى

 -ايه .دلولتى الساعه 2بليل

 ودينى المستشفى بسرعة حاضر حاضر .حؽير هدومى بسرعه واشوؾ اىتاكسى
فى ؼرفه العمليات والملك على وجهه ينتظر طفلته
االولى التى كان دابما ان تكون ذكرا ً يسير ذهابا ً وايابا ً
فى تلن الممر الضيك المؤدى الى ؼرفه العمليات يرى
الممرضات يترددون كل فتره على هذة الحجرة.
فيحاول االطمبنان على زوجته .فجأه يسمع صوت
صراخ الطفلة المادمة للحياه التى ستحمل اسمه.
ال يدرى هل هو فرح لسالمه زوجته ام لمدوم طفلته؟

 حمدهلل على السالمة هللا يسلمن يامصطفى .شايؾ البنت زى الممر ازاى طالعه لمامتها .حتسميها ايه ؟ ساره .نسميها ساره اسم جميلفى الصباح تاتى فريدة صديمتها منذ الطفوله .لتطمأن
عليها فهى الصديمه الوحيدة التى خرجت بها فى هذه
االيام.
 بسم هللا ماشاء هللا زى الممر طالعه المها فريده تعبتى نفسن ليه بس -تعبن راحه

 -ازين ياعمر ياحبيبى كبر اهو ماشاء هللا

 تم السنه خالص -ماشاء هللا عمبال مايكبر ونشوفه دكتور

 يارب .انا لولت اشوفن لبل مااسافر .واطمنعليكى واشوؾ الممر دى
 -مسافره على فين

 رايحه المى فى البلد -تروحى وترجعى بالسالمه

اصبحت الحياة مليبة بالفرحه لمدوم ساره وعاهدت
والدتها نفسها ان تعدها لتصبح فى مكانه كبيره فى

المستمبل.

* * *

الفصل الثاني

....
فى صباح اليوم التالى ازداد المرض على والدتها.
فبعد والده احمد ومريم تأثرت بهذه الوالده .تدريجيا
يزداد االلم من فتره الخرى .فذهبوا بها الى المستشفى :
 طمنى يادكتور وهللا يااستاذ مصطفى مكدبش علين الحاله بتسوء طب هى عندها ايه يادكتور كانت كويسه امبارح بعد التحاليل والفحوصات اكتشفنا ان عندها كانسرلالها الطبيب وكانها سهم مسموم ينؽرز بين ضلوعها.
لم تصدق سارة مايموله الطبيب ظلت صامته طوال

الحوار الجارى بين والدها والطبيب.

 نمدر نشوفها يادكتورلالها والدموع فى عينه فهى المره االولى التى ترى
سارة والدها يبكى بعد وفاه جدتها.

 اها طبعابس مش ولت طويل ماما.لالتها ساره وهى تجرى مسرعه نحوها لتحتضنها.
 متخافيش ياساره حبمى كويسة -متسبنيش لوحدى انا مليش ؼيرن

 لو جرالى حاجة خدى بالن من اخواتن متموليش كدة ياماما والنبى حتبمى كويسة ان شاء هللا هى ماما مالها يابابا وسارة بتعيط ليه  .لالتها مريم فىبراءه االطفال فهى ال تعلم مدى خطوره المرض.
 ماما تعبانه شويه يامريماحتضنت االم مريم واحمد معا وكأنها تشعر انها لن
تراهم مره اخرى
 خلو بالكم من نمكسم ومتزعلوش ساره منكم خالصمر ثالثه ايام على وجودها فى المستشفى.
يذهبون اطفالها وزوجها لها كل يوم من الصباح
حتى يطمبنو عليها.

ايمظ مصطفى ابنته ويطلب منها تجهيز كل شا كى
يذهبون مسرعين لوالدتهم.
 يال ياساره جهزى اخواتن عشان ننزل حاضر ياباباتستيمظ ساره من نومها بعد ان رات حلما ً بل كابوسا ً فى
نومها.
"احمد ومريم يطلبان المساعدة وتراهم ساره يستؽيثان
وال تستطيع فعل شا على يمينها والدتها تحاول إنماذهم
ولكنها تتراجع وكأن رياح تسحبها بعيدا فتصرخ ساره
بأعلى صوت ولكن ال أحد يستمع لها"

 -انتى لسه لاعدة على السرير

 معلش يابابا سرحت فى حاجة كدة بس لايمهعلطول
تتجه لؽرفه اشماءها لتيمظهم .حتى يذهبون
يدخلون المستشفى .تحمل ساره فى يديها هديه لوالدتها
بمناسبه عيد االم.
فهى تعتاد على هذه الطموس كل عام .
يدخلون ؼرفتها ولكنهم لم يجدونها .يسال الوالد احد
الممرضات:
 لو سمحت فين الحاجه الى كانت فى االوضه دى دى فى العمليات من بدرىمسرعا الى ؼرفة العمليات باحثا عنها ال احد يستطيع
ايمافه سوى الطبيب الذى لال له دون ممدمات :
 -شد حيلن البماء هلل

كانت هذه الجمله كالصاعمه عليه ولكنه كان متولعا منذ
ان لم يجدها فى ؼرفتها.
سمطت الهديه من يد ساره شعرت وكان الزمن تولؾ
فى هذه اللحظه فهى ال تستطيع الحركه .ترفض تصديك
مالاله الطبيب .
ترى والدتها ممده على تلن السرير المتحرن خارجه
من ؼرفه العمليات ال تنطك .
تجرى عليها لتحتضنها :
ماما .ردى عليا انتى كويسه صح ردى والنبى انتىلولتيلى انن مش حتسبينى لوحدى .انتى عمرن ماكدبتى
عليا .
دانا حتى كنت جيبالن الهديه الى كان نفسن فيها اهى
معايا لومى شوفيها
يلتؾ حولها الممرضات يحتضنوها تخفيفا عليها.

فهم يشعرون بكم االسى الذى ولع عليها فى هذه
اللحظة.
عندها تذكر مصطفى عندما كان يتمنى انجاب طفل ذكر
ولكنه يأمل أن تعود االيام مره اخرى حتى يتراجع عن
هذه االمنيه بعد أن تيمن انه من اسباب مرضها هو
انجاب مريم واحمد.

* * *

الفصل الثالث
....
بعد مراسم الدفن والعزاء الذى كان يوجد به بعض
االلارب والجيران  .اتجه الكثير من
االلارب لعرض خدماتهم فهم
يجدون طفلين وفتاه فهم لم يستطيعو تحمل مشمة اعمال
المنزل
ساره .طبعا انتى عارفه ان انا زى ماما هللا يرحمهابالظبط
طبعا ياطنطاى حاجه تحتاجوها لوليلى اوعى تتكسفى الزعل مننال ياطنط حاضر مش هتكسؾ ربنا يخليكىلالتها دون اعطاء اى اهتمام فبعد وفاه والدتها تسمع مثل
هذة االحاديث مرارا من
جميع جيرانها تمريبا  .ولكنها تعلم جيدا

ان مثل هذه المجامالن لن تدوم طويال فكال منهم له
حياته الخاصه وهى ال تريد ان
تشؽل احد معها .
وبالفعل بعد مرور عدة اسابيع لل اهتمام جيرانهم .
ولكنها ال تعتمد عليهم كثيرا
فهى تعلم مايتطلب منها جيد .
على الرؼم من معامله والدها الماسيه التى تجعلها تفكر
فى بعض االحيان على ترن
المنزل  .ولكن عندما تراودها
مثل هذه االفكار تتذكر وصيه والدتها فى مراعاه
صؽارها التؤام احمد ومريم اللذان ال
يستوعبان ماذا يحدث واين والدتهم ؟
ولماذا لم يروها كل هذه المدة ؟
-ساره ساره

نعم ياحبيبتىهى ماما مش حتيجى من عند ربنا بمى دى وحشتنىاوى
ابكتها هذه الكلمات البريبه فطالما يسالون مثل هذه
االساله الطفوليه .ال تجد ساره
كلمات لكى تصبر اختها ولكنها اعتادت
على ذلن فهى من تحنو عليهم وال تجد من يحنو عليها
ياحبيبتى .ماما راحت لربنا خالص ادعيلها عشان ربنايرحمها
طب هو ينفع اروحلها عند ربنااحتضنتها ساره وهى تبكى
بعد الشر عليكى ياحبيبتى .انتى كمان وحشتيها دىحتى جتلى فى الحلم
ولالتلى خلى مريم تاكل كويس وتشرب اللبن لبل ماتنام

تركتها مريم بعد ان اطمأمت على والدتها وذهبت لكى
تلعب .
تدعى ساره ربها ان تمر هذه االيام على خير حتى تكبر
مريم وتتحمل معها جزء من
هذه المتاعب .
رجع والدها من عمله فيتسارعون على احتضانه  .بابا
جه بابا جه  .ليجد ساره
ممسكه بكتاب فهى فى فتره امتحانات
وتحتاج كل الولت كى تلتحك بالثانويه العامه فهى تريد
ان تصبح طبيبه حتى تمضى
على المرض الذى ينال من الناس دون سابك انذار .
فمنذ ان علمت بمرض والدتها
تريد ان تصبح طبيبه .
لكن ال حلم يتحمك

دون شماء ليس بالضرورة شماء الحلم نفسه ولكن يمكن
وجود اشخاص تتسبب
فى ضياع هذا الحلم ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اٌذٍمٗ اٌغاثؼخ
ِٕظ ٚفبٖ ٚاٌضرٙب  ٝ٘ٚصِٚب رمٍك ػٍِ ٝـزمجٍٙب ف ٝٙاٌزٝ
وبٔذ رشفف ػٍيٙب
لـٛح ٚاٌض٘ب ٚاديبٔب رمف ف ٝهفٙب
فٛاٌض٘ب ػٍ ٝاٌغغُ ِٓ لـٛرٗ ِؼٙب ِٚغ ٚاٌضرٙب اال أٗ
ف ٝثؼي االديبْ يـزّغ
ٌطٍجبد ٚاٌضرٙب  .سوٛهب ثؼض ِغًٙب
وبٔذ رـزغً ؿبعٖ ٘ظا فٚ ٝاٌض٘ب ٌٚىٓ االْ ويف رـزغً
٘ظا ٚاكمأ٘ب ِبػاٌٛ
اٍفبي  ٌٛ .وبْ ٌٙب ار اوجغ ً٘ وبْ ؿمف ثجبٔجٙب
اَ ؿيإيض افؼبي ٚاٌضٖ  .ثضا ٚاٌض٘ب ف ٝج ٌٗٛاٌغٌت
اٌّؼزبصح ِؼٙب :

أز ٝلبػضح ِبؿىٗ اٌؼفذ صٖ ٚؿبيجٗ اٌّطجز وضح يبثبثب ٚعايب ِظاوغح وزيغ الػَ اسٍوٙباٌجيذ اُ٘ ِٓ اٌّظاوغح ٚ .ثؼضيٓ أزِ ٝزّـىٗ اٜٚثبٌؼالَ وضح ٌيٗ  .وضح وضح دزمؼض ٜف ٝثيذ جٛػن
اِزذبٔ ٝوّبْ اؿجٛػيٓ يبثبثبأب لٌٛذ لجً وضح دزـيج ٝاٌّضعؿٗ  .اسغن اٌـٕبصٜربسض ٜاٌلٙبصح ٚرمؼض ٜف ٝاٌجيذ رلٛف ٝاسٛاره
صائّب يغٌت فِ ٝضً ٘ظٖ االدبصيش ٚيغرفغ هٛرٗ .
رغوذ اٌىزبة ٚط٘جذ ٌٍّطجز
ف ٝٙال رغيض اْ رطيً ِؼٗ
ف ٝاٌذضيش الٔٗ ٌٓ يمزٕٕغ .
ٌّبطا يزؼبًِ ِؼِ ٝضً ٘ظٖ اٌّؼبٍِٗ ؟ ٌّبطا يىغٕ٘ٝ
؟ٚ ٛ٘ٚاٌض! ٜ
أٌيؾ ٘ ِٓ ٛيجت ػٍيٗ ِـبػضرٌ ٝى ٝاهجخ كشويٗ
ٔبجذٗ؟! وً ٘ظٖ
اٌزـبؤالد رضٚع ف ٝطٕ٘ٙب ٚال رجض ٌٙب اجبثٗ .دزٝ
ف ٝرفٌيً اسٛرٙب ػٕٙب رالدع أٗ يفًٌ ادّض ػٓ
ِغيُ  .أِؼمٛي أٗ يفىغ ٘ىظا ؟!
٘ظا إٌٛع ِٓ اٌغجبي اٌظ ٜيىغٖ
أجبة اٌفزيبد ٚيغ ُٙٔٚػبع يزؼبٍِِ ْٛؼ ُٙػٍ ٝأُٙ
ِجغص سبصِيٓ .يذؼٔ ْٛاطا

ثلغُ٘ ادض ثبٔجبة فزبٖ ٚيفغد ْٛاطا وبْ اٌطفً ٌٚض
ٌّبطا ؟ فٕٙبن
ّٔبطط وضيغٖ ٌٕجبح اٌفزيبد  .ايجت ػٍيٙب الٕبػٗ ثظٌه
ف ٌٓ ٛٙيمزٕغ الثض اْ اصجذ ٌٗ
 ٝ٘ .صائّب رذٛي رٍه اٌوغاػبد
اٌ ٝرذضيبد  .ثلٙبصح ِؼٍّيٙب فف ٝاٚلبد االِزذبٔبد
يغٙٔٚب رزذض ٜػِالئٙب ٚصائّب
رفٛػ ثٙظا اٌزذض. ٜ
ف ٝهجبح اٌي َٛاٌزبٌ ٝرلغح اؿزبطح ِٕ ٝاٌضعؽ .اٌّؼٍّٗ
اٌّفٌٍٗ ثبٌٕـجٗ ٌٙب
رذجٙب وٛاٌضرٙب  .وّب ادجذ ِبصرٙب (اٌضعاؿبد)
ثـجت دجٙب ٌّؼٍّزٙب
ؿبعٖ .عوؼِ ٜؼبيب ِزـغديقدبًغ يبِؾ ثؼض أزٙبء اٌذوخ ط٘جذ اٌيٙب اؿزبطح ِِٕٝبٌه يبؿبعٖأب وٛيـٗ ال ف ٝدبجخ كىٍه ِزٌبيمٗاالِزذبٔبد ثؾ لغثذ فمٍمبٔٗثبثبوِ ٝؼػٍه؟ثوغادٗ ا٘بٌ-يٗ ِبٌٗ؟

ِق ػبٚػٔ ٝاوًّ رؼٍيٌّٝيٗ؟ػلبْ اكٛف كغً اٌجيذ ٚاسٍ ٝثبٌ ِٓ ٝاسٛأزٝ ......ٚلبٌزٙب ؿبعٖ  ٝ٘ٚرٕظغ
ٌالعى.
 ٚايٗ يبؿبعح ِززىـفيق ثبثب ثيىغٕ٘ ٝيبِؾ ٌِٕٝيٗ ثزم ٌٝٛوضح ِفيق اة ثيىغٖ ثٕزٗػٍطٛي ثيؼبٍِٕٚ ٝدق  .ثيىغٖ اٌجٕبد وبْ ػبٚػٔٝاثمٌٚ ٝض ِق ػبٚػٔ ٝاوًّ رؼٍيّ ٝػلبْ أب ثٕذ ِق
اوزغ.
رزذضس ؿبعٖ ثجىبء ٚوأٔٙب غغيك يزؼٍك ثملبيٗ فٌُ ٝٙ
رجٛح ِٓ لجً ثّب صاسٍٙب
ألدض
ا٘ض ٜثؾ يبؿبعٖ أب دزوغف ٌّب رغٚد ٝلٌٌٝٛجبثبو ٝالػَ يج ٝاٌّضعؿخ ٍبٌجيٕٗ ف ٝدبجخ ُِٙ
ٌ ٛػغف أ ٝاكزىٍه ديٌغثٕٝال ٍِىيق صػٛح أب دزوغفعجؼذ ؿبعٖ رٕزظغ ٚاٌض٘ب ٌى ٝرمٛي ٌٗ  .ف ٝٙرزؼٍك
ثألً االِبي اٌّّىٕٗ ٌزـزّغ
ف ٝصعاؿزٙب ٌٓ رـّخ ٌٛاٌض٘ب يفؼً فؼٍزٗ
ٚيمزً ٍّٛدٙب ٌّجغص افىبع غيغ هذيذخ ٚغيغ ِٕطميٗ
ٚثبٌفؼً أزظغرٗ ٚوّب رٛلؼذ

عصد فؼٍٗ اٌّؼزبصح ػٍيٙب  .غٌت ٚاعرفغ هٛرٗ
 دبجخ ِ ّٗٙايٗ اٌ ٝػبٚػٔ ٝفيٙب ِق ػبعفٗ ّ٘ب لبٌٗ وضح ٌىً هذبثٝ جذ ِٓ ػٕضُ٘ ٚثبٌّغح اؿذت اٌٍّفرشٛفذ ؿبعٖ ِٓ لِ ٌٗٛبطا ٌ ٌُ ٛرمٕؼٗ اؿزبطٖ ِٕٝ
ٚؿذت اٌٍّف ثبٌفؼً .ؿيٌيغ ِـزمجٍٙب ؿيٕز ٝٙوً كئ
ػٍمذ ػٍيٗ اِبٌٙب
ِبطا ٌ ٛثٕيذ وً أِبٌه ػٍ ٝفزغٖ ِـزمجٍيٗ لبصِٗ ٚ.ثفؼً
فبػٍٗ دبًغٖ ٌيؾ ٌه يض
فيٙب رٕز ٝٙوً ٘ظٖ االِبي ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحلمه الخامسه
...
ذهب الى المدرسه وكأنها المره االولى .فهذة من
المرات المليله التى يزور فيها مدرسه ابنته كان
يترن هذا االمر لزوجته.
الترب من باب المدرسة ويتجه نحو ؼرفة الناظرة.
ترحب به بعد ان لدم نفسه لها :

اهال اهال  .استاذ مصطفىساره لالتلى انكم طالبنى فى حاجة مهمهتشرب ايه االولشكرا شكراالحميمة هو مش انا لوحدى مس منى كمانمين مس منىمدرسه الدراسات بتاعت سارهطلبت الناظره من احد الموظفين استدعاء استاذه
منى لمكتبها
ميس منى طالبين حضرتن فى مكتب الناظرةخيرخير فى ولى امر طالبه اسمها ساره هناننظر التالميذ الى بعضهم البعض فى استؽراب
ياترى ماذا فعلت ساره لكى
يستدعون ولى امرها؟ فهى من الطالبات المتفولات
ساره يال بيناحاضر يامسذهبت ساره مع استاذه منى للمكتب لتجد والد ساره
يتحاور مع الناظره

السالم عليكموعليكم السالم اتفضلى يامس منى  .استاذمصطفى والد ساره
اهال وسهالاهال بيكى .خير لالولى حضرتن طلبانى فى حاجةمهمه
حاولت استاذة منى الناعه بطريمة ؼير مباشرة
فهى التريد ان تسبب مشاكل
لساره فمالت له فى البدايه احب اشكر حضرتن
واشكر
والدتها على تربيتكم المميزة لساره  .فهى من اكثر
الفتيات المتفولات عندنا فى
المدرسه دراسيا واخالليا .
رد والدها .هللا يرحمها .
 اسفه .تعلم انها متوفيه ولكنها ال تريدة ان يشنفى االمر
 وال يهمن شكرا لكالم حضرتن .بس انا كنتعاوز اسحب الملؾ بتاعها كفايا تعليم لحد كدة
 -ليه يافندم بمول لحضرتن ساره بنت متفوله وليها

مستمبل عظيم
اظن دة شا يخصنىتدخلت الناظره فى محاوله النماذ مستمبل الفتاه
 حضرتن انت كدة بتمتل البنت بايدن  .تمدرتمولى لو حد له سلطه علين ولالن من
بكره مش حتروح شؽلن  .رد فعلن حيكون ايه
شوؾ االمال والطموحات الى حضرتن بنتها على
شؽلن دة
استؽرب من جرأه هذة المرأه المويه فى حديثها
كيؾ لها ان تتدخل فى شؤنه
الخاصه هكذا ؟ كل هذا فمط من اجل الشهادة التى
ليس لها ليمه من وجه نظره
دى حاجة ودى حاجة حضرتن  .شؽلى دة البدمنه عشان عيالى
من ؼيره مش حناللى ناكل .لكن التعليم اخرته ايه
شهادة.

اذا كان الشباب بياخد الشهادة ويرميها مابالن بمى
دى بنت اخرها بيت جوزها يعنى
ملهاش لزمه.
ابتسمت استاذه منى ابتسامه سخريه فهنا تاكدت من
حديث ساره عن والدها من حيث تفكيره تجاه
الفتيات .استكمل حديثه لابال
وبعدين من بعد وفاه والدتها ومفيش ؼيرها عشانشؽل البيت واخوتها  .دانا مش
راضى اتجوز عشانهم واجبلهم مرات اب تشوؾ
هى مصالحهم .
تخوفت ساره من كالمته أيعمل انه بالفعل يفكر فى
الزواج مره اخرى .فهى لم تفكر
فى مثل هذا من لبل.
حضرتن انت ممكن تسبها تكمل تعليمها وفى نفسالولت تشوؾ شؽل البيت هى
وعدتنا بكدة  .الدراسه مش هتأثر عليها متملمش.

صمت فهو اليجد كلمات يرد بها عليها اليجد اى
سبب اخر يخدم افكاره المنؽلمه
موافك بس بشرط  .اخرها ثانويه عامه وكدة كفايااوى.
لاطعتهم ساره هذه المرة  .وانا موافمة  .وكانها
تعلمت بخيط من االمل فهنان ثالثه سنوات اخرى
لادمه
بعدها يفعل هللا مايريد  .لالت هكذا كى تضمن ان
ال يرجع والدها فى موافمته هذه.
نظر لها نظره وعيد .عادو الى منزلهم وهى
صامته طوال الطريك .تعلم ماسوؾ يفعله
فى المنزل
 انتى بتحرجينى لدام الناسانا مكنتش اعرؾلما نشوؾ ياعبمريه زمانن مش عارؾ انامتمسكه اوى بالتعليم كدة ليه ؟
-بابا انت علطول تزعك لساره كدة متزعملهاش

تانى
لالها احمد الطفل الصؽير فهو دابما يرى والده
يؽضب على ساره هكذا
بس يال انت كمان خش جوة.عندها ورؼم حزنها شعرت بالمليل من الفرح
واالمل فاألن لها رجال صؽيرا يدافع عنها
.ولما ال فهى امه التى لم تلده.
أهذا الطفل هو من تستند عليه فيما بعد ؟
ساره متزعليش خدى دى بابا جبهالىمش زعالنه ياحبيبى ربنا يخلين ليا .المهم عملتالواجب
اها انا ومريم خلصنا كل الواجبشطورينساره ساره يال نعمل االكليال بينا يامريمفبعد كل ضيك تشعر به يأتون صؽارها ليشعروها
بالسعاده  .فهى تعلمهم حاليا ولم

تعلم ان هذا سينعكس بالنفع عليها فيما بعد.
عندما تفمد االمل فى الحياه .فاعلم ان هللا يخبأ لن
ماتتمناه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ

الحلمه السادسه
...
تمر االيام وتاتى فتره االمتحانات  .تشتد ساره فى
المذاكره .فهى تريد ان تثبت
لوالدها لبل ان تثبت لنفسها انها ال ينمصها شا .
فى هذه الفتره كانت تساعدها مريم فى اعمال
المنزل فهى خففت عنها كثيرا .
فى السابك كانت تفعل كل شا بنفسها واالن وجدت
من يهون عليها ماكانت تتحمله .
يمتحن كال من مريم واحمد فى نفس الولت

ها طمنونى عملتو ايه فى االمتحان انهاردةالحمد هللحليتى دى يامريمايوة صح زى ماذكرتهالى امبارحوانت يااحمدال انا نستها بمىمعلش ركز بعد كدة بمىحاضراروح انا اذاكر بمى  .ماشىماشى .مش عاوزانى اشرحلن حاجةههههههههههههه شكرا يامريمذهبت ساره لتستعد لالمتحان المادم فهو بمثابه
اختبار دراسى واثبات ذاتها فى
نفس الولت .لابلت استاذة منى وطمبنتها وطلبت
منها ان تركز فى االمتحانات
بعد ان انتهى ولت االمتحان ذهبت ساره الستاذه
منى لتشكرها على مافعلته معها
شكرا ياميس منىعملتى ايه فى االمتحان ؟طمنينىالحمد هلل حليت كويس  .بس هو حضرتن بتعملىمعايا كدة ليه ؟
-انتى زى بنتى ياساره وحرام مستمبلن يضيع

بالطريمة دى
بس احنا كلنا زى بنات حضرتن بصراحة انا مريت بظروؾ شبه ظروفن دى.بس زمان كان ناس كتير مش بيوافمو على تعليم
البنات فكان شا شبه طبيعى
طب وعملتى ايه عشان تكملى تعليمن؟شعرت استاذه منى بالضيك لتذكرها بما حدث معها
فى الماضى .فعندها لم يحاول احد مساعدتها امام
ابيها وامها وحتى اخوتها ولكنها اصرت على
تحميك حلمها
الخر لحظه مكنتش حكمل تعليمى وكنت فمدتاالمل فاشتريت كل الكتب الخاصة بالكليه الى
نفسى ادخلها .وبدات الراها ومفمدتش االمل
لحد مارجع اخويا الكبير من امريكا ضؽط على بابا
عشان اكمل تعليمى والحمد هلل اهو انا لدامن
مدرسه لد الدنيا
ربنا يخليهولن يارب.لالتها وصوره احمد اخيها الطفل فى ذهنها هل هذا
هو من يضؽط على والدى فيما بعد ؟!
يال ياحبيبتى ربنا يوفمن ولو عوزتى اى حاجه اناموجودة

ظلت ساره طوال فتره االمتحانات تريد تحميك
تفوق ؼير مسبوق وبالفعل انتهت هذه
الفتره على خير وهى فى انتظار النتيجة.
مبرون ياأحمد انت ومريمهللا يبارن فيكى عمبالناخدتو االجازة اهو محدش لدكوانا عاوز اشتؽلايه؟! تشتؽل ايه ياأحمد ايه الى بتموله دة ؟عاوز اشتؽل عشان اشتريلن الحاجات الى نفسنفيها
صدمتها تلن الجمله فهى لم تكن تتولع ان احمد
الطفل سيفكر بمثل هذة الطريمة .
فبكت ساره لشعورها بالفرح .عندما تمتزج الدموع
مع الشعور بالفرحه
فهى تراه رجال يعتمد عليه ولكن مايريدة سابك
الوانه.
ربنا يخلين ليا يارب ومتحرمش منن انت ومريم .بس انت لسه صؽير ياأحمد والزم تركز فى
مذاكرتن عشان تبمى كويس

حاضر ياساره  .حذاكر وانجحشاطر اوعى تمول كدة لباباتذهب ساره للمدرسه لترى نتيجتها  .فترى استاذه
منى امامها
ايه ياميس عملت ايه طمنينى ؟مبرووون ياساره نجحتى وبتفوق كمانبجد  .الحمد هلل  .جبت كام ؟. %89ثانويه عامه طبعا ان شاء هللاان شاء هللا يامس حضرتن عارفه انى عاوزهادخل طب
ربنا يوفمن ياربرجعت منزلها فى فرح شديد فاألن اثبتت امام
نفسها وامام والدها بانها ال يتنمصها
شا كى تحمك ما تتمناه .
فهى تريد ان تؽير منظوره تجاه الفتيات وانها ان
كانت ذكرا .ما كان سيتؽير ؟ الشا
على العكس من الممكن ان يكون الل منها فى كل
شا .
-بابا بابا .انا نجحت وجبت %89

طيب  .لالها دون اهتمام فمن به طبع ال يؽيرهطيب ايه يابابا انا من المتفولين على المدرسهواخرتها ايه ؟ حدخل ثانويه عامه وان شاءهللا انجح بتفوقوادخل كليه طب
احنا لولنا ايه  .مفيش كليات مش عاوز وجعدماغ
ماشى يابابالالتها كى تنهى الحوار فهى ال تريد تعكير صفو
نجاحها وذهبت لكى ترى اخوتها
وتعطيهما ما اشترته لهم بمناسبه نجاحها فهم من
ينورون عليها حياتها
...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحلمه السابعه
....
ترى اطفالها يكبرون امام أعينها .تعاملهم كابناها منذ
وفاه والدتهم ..
فاذا ماتت االم .شاخ االنسان فجأه.

هنيبا لمن يتزوجها سيطمبن على اوالده معها فهو
سيتزوج فتاه رابعه شكال
وموضوعا فهى تربى اخوتها فى مثل عمرها الصؽير
هذا .فليس من الصعب عليها ان
تربى ابنابها مثل هذه التربيه .
يمر شهر من االجازه تعلمت فيها مريم الكثير من ساره
من حيث اعمال المنزل
وتحضير الطعام وكل ما شابه.
اده مين الى جابلكو الحاجات دىدى طنط فريدة جابتهالنافريدة تلن الساكنه الجديده االجتماعيه  .فهى احبت احمد
ومريم منذ ان رأتم اول
مره .كانت تتمنى انجاب اطفال اخرين بعد "عمر" الذى
يدرس فى الصؾ الثانى
الثانوى  .عمر شاب طويل المامه .اسمر البشره
.صاحب دلن خفيفه الى حد ما
محبوب بين اصدلابه .خفيؾ الظل .متفوق دراسيا فهو

بمثابه رجل البيت بعد وفاه والده.
مش للتلكو متاخدوش حاجه من حد ؼريبدى طنط فريدة طيبه اوى ياساره  .دى حتى كانتعاوزة تشوفن
تشوفنى انا  .ليه ؟!ذهبت ساره لجارتها الجديدة كى ترى ماذا تريد منها .
دلت ساره الباب ليفتح لها
عمر االبن الوحيد لتلن السيدة.
ظل صامتا بضعه من الولت فهو يتأمل تلن المالن الذى
يطرق عليه الباب  .لم يرى
مثل هذه المالمح الهادبه .التى تمتص ؼضب من ينظر
اليها .
فتبدا هى بالكالم.....
طنط فريدة موجودةأأأأ ..الال .اها موجوده الولها مينلولها ساره اخت احمد ومريمماما ماما  .فى واحدة حلوة اوى بتمول انها اخت احمدومريم
-ايوة ايوة اهال اهل

انتى تعرفى بنات حلوة كدة من ورايابس ياوال ادخل جوةازين ياساره يابنتى اتفضلىالشكرا ياطنط اخواتى لالولى ان حضرتن عوزانىايوة انا فريدة جارتكم الجديدة .احمد ومريم حكولىعلى الى حصل لمامتكم هللا
يرحمها وبصراحه انا حبتهم اوى ومن هنا ورايح هما
زى والدى وانتى كمان لو مكنش يضايمن يعنى
الطبعا .ده شرؾ ليا ياطنط ربنا يخليكىبعد ماربنا كرمنى بعمر كان نفسى اخلؾ بنت وحاسهان ربنا بعتنى لمريم وهى كمان حبتنى اوى
ربنا يديم المحبه ياطنط ان شاء هللالالتها ساره وهى تشعر بهذه المرأه فهى تعلم فعال ذلن
الشعور .شعور الحرمان .
ولكنها تظن انها فتره وستمر مثل بالى جيرانها
يارب ياحبيبتى  .حتيجو تتؽدو معانا انهاردةمش حينفع ياطنط عشان باباملكيش دعوة ببابا انا حتصرؾتمر االيام ويزداد الود بين ساره واخوتها مع تلن السيدة
التى احبونها جدا وأطمأن لها

والدها .
كثرت الزيارات هنا وهنان وكثيرا ماتأخذهم فريده
للتنزه .يفرحون كثيرا فهم لم
يستمتعو بمثل هذة التنزهان منذ زمن بعيد .
كلما مرت االيام يزداد حب احمد ومريم لها  .ويزداد
تعلك عمر بساره فهو يريد ان
يلفت نظرها بشتى الطرق
يال ياساره البسى بسرعة عشان نروح المالهىحاضر ياطنط خالص اهو لربنا نخلصروح ياعمر شفلنا تاكس عشان يوصلناحاضر ياماماظل عمر طوال الطريك ينظر لساره هل يستطيع لفت
انتباهها؟
ساره تيجى معايا نركبو اللعبه دىماشى تعالى معانا يااحمداحمد ايه دلولتىايه ؟!-ال وال حاجة تعالى ياحبيبى

لالها عمر بؽيظ فهو بريدها وحدها كى يبوح لها بما
يشعر به .هل احبها فى هذه
الفتره المصيره ام يعجب بجمالها وشخصيتها فمط.
تلن الفتاه االم التى تتحمل المسؤليه منذ صؽرها
بمالمحها الدافبه .التى احبها
عمر واحب ان يظل ناظر لها طوال الولت فهو تعود
على وجودها فى حياته هو ووالدته.
والدته التى تشعر به تشعر انه تعلك بتلن الفتاه.
واين تجد له أفضل من هذه الفتاه ؟ التى تحملت كثيرا
ولكن من االن ال تريد فريده
ان تتركها تتحمل اكثر من ذلن .
تمترب بدايه السنه الدراسيه الجديده تبدا ساره مرحله
جديده من حياتها وهى الثانويه العامه .
الزم تشد حيلن ياعمر السنادىان شاء هللا ياماماانت الزم ترفع راسنا السنه دى اهم سنه دى الىحتحدد مستمبلن

هى ساره داخله سنه اولى صح ؟اها صح بتسال ليه ؟ال عادى مفيش بسال بسماشى ياخويا هما جايين يتؽدو معانا انهاردةبجداها مالن فرحت كده ليه ؟ال مفرحتش عادى يعنى حفرح ليهطب روح هات بمى الطلبات دى عشان احضر االكلهوايذهب عمر مسرعا ليشترى الطلبات التى طلبتها منه
امه .يريد ان يمر الزمن سريعا
ليرى من يرلص للبه فرحا عند رؤيتها .
هل لرر أن يبوح لها عما بداخله اليوم ؟
.......
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحلمه التامنه
....
تمر اسابيع لليله على هذا الحال فهم شبه اسره واحده
مكتمله.

تعلك كال من احمد ومريم بفريده.وتعلك عمر اكثر
بساره ولكنها ال تبالى فهى
التفكر اال فى مستمبلها ومستمبل اخوتها.
مالن ياساره  .زعالنه كدة ليهمفيش ياطنط واحد زميلى لالى بحبن والكالم دةوانتى عملتيله ايهكلمته بطريمة مش كويسه  .ومتمربش منى تانىوملكش دعوة بيا وكدة
ليه كدةانتى عارفه ياطنط انى مش بفكر فى الحاجات دىخالص الحب والكالم دة متخلمش للى زى
يرالب عمر هذا الحديث وهو يذاكر .ولكن عند وجودها
ال يستطيع التركيز سوى لها .
هذا الكالم جعل عمر يعيد التفكير مره اخرى ويتراجع
عن لراره.
حتى يحتفظ بكرامته امامها.
فهو كان يريد ان يبوح لها باعجابه .ولكنها سترفض
هكذا لال لنفسه فهو ال يريد ان
يؽامر ويخسر كل شا فجاه .يتظاهر بتجاهل حديثها مع

والدته.
عمر هى الثانويه العامه صعبه وال سهلهعلى حسب مذاكرتن يعنى لو فهمتى الى بتذاكريهحتالليها سهله
ربنا يستر لحسن انا للمانه اوىمتملميش وانا معاكى لو عوزتى اى حاجة متتكسفيش
شكرا ربنا يخلينيسعى بمساعدتها فى اى شا  ..الدراسه نعم هى
الدراسه افضل وسيله للتمرب
منها اكثر .ستكون امام عينه طوال الولت ..أيريد اكثر
من هذا ؟!
عندما تتيمن بوجود نصفن االخر..ستحاول فعل
مابوسعن كى ترى فمط ابتسامه منه
مبرون ياعمر ياحبيبىهللا يبارن فيكى ياماما زى ماوعدتن اهوجدع ياواد انت تجيب السنه الجايه مجموع زى دة كدةوتدخل الطب الى نفسن فيها
ان شاء هللا يماما ...مش كانو خلوها سنه واحدة بمىونخلص
مبرون ياعمر-هللا ييبارن فيكى ياساره عمبالن شدى حيلن السنتين الى

جاين دول عشان الطب مستنيانا احنا االتنين
ان شاء هللا بس بابا يوافك بسبابا ايه .حيرضى وهو الى حيدرس وال انتىربنا يسترتمترب ساره من الوصول لحلمها الذى لم يتبمى منه
سوى سنتان
مبرون ياساره السنتين الجاين دول مش حوصيكىعليهم
 هللا يبارن فيكى يامس منى لوال ولفه حضرتن جمبىمالوليش كدة تانى المهم ركزى انتى بس واجتهدىحاضر ياميسالبد ان تتفرغ ساره لدروسها .ولكن اعمال المنزل
ستبعدها بعض الشا عن ذلن
خصوصا وان والدها ينتظر اى تأثير فى اعمال المنزل
كى يبميها فيه دون ان تستمر
فى دراستها.
ولكن هللا بعث لها تلن الجاره الطيبه التى تعاملهم مثل
ولدها عمر.
ففى هذة الفتره كانت تنتظر خروج والدها للعمل .وتموم

فريدة باعمال المنزل بدال
من ساره لتتفرغ لدروسها .
تهتم بتنظيؾ المنزل  ..ومساعده احمد ومريم فى
مذاكرتهما ..وحتى فى تجهيز
الطعام .وكأنها والدتها تماما.
يستمر عمر تفوله فى السنه الثانيه على التوالى ويلتحك
بكليه الطب
مبرون ياعمرهللا يبارن فيكى ياساره
 انا بمى عوزان تحكيلى عن كل حاجة بتدرسها دىالكليه الى بتمناها
 ان شاء هللا يادكتوره سارهانا لسه فى سنه تالته دكتوره ايهبس انتى بالنسبالى احلى دكتوره فى الدنياماشى ياسيدى الكليه ؼيرتنطول عمرىسبمها عمر فى حلمها فهل ستلتحك به .فى تلن الكليه
التى ظلت تحلم بها
فى والعها وفى احالمها ام سيمؾ والدها مانعا  .تفعل

مابوسعها وتترن المشيبه
هلل فهو لم يضيع اجر من احسن عمال
ترى ساره كال من احمد ومريم يكبران امام اعينها.
اصبح احمد وعمر صديمين رؼم
فارق السن فذلن الجهاز الذى يدعى (البالى ستيشن ) ال
بعترؾ بالسن
يتحدى كال منهم االخر على الفوز بالمباريات
اما مريم تهوى الطبخ تساعد فريدة وساره دابما  .البد
ان تكتسب هذة الهوايه منهم
عامله ايه ياساره فى المذاكرهاهو وهللا ياعمر بحاول بس المواد صعبه انت عاملايه
فتره جديدة وبحاول اخد عليها مواد ايه الى مشفاهمها؟  .اخبرته ساره على تلن المادة
فجلس معها يشرح لها لبل ان يتؽير رايها فى هذه المادة
 .يستثمر اى شا كى
يطول الحديث معها  .فهو فى صراع داخلى بين عمله
الذى يمنعه من اخذ الخطوه

وبين للبه الى يتعلك بها يوم بعد يوم
ساره انتى محبتيش لبل كدةده سؤال فى المنهجال دة سؤال خارجى بس عليه درجاتاممممم مفكرتش لبل كدىليه مكنش فى فرصه انت عارؾ الظروؾ الى مريتبيها متناسبش انى افكر فى حاجة واهو زى مانت شايؾ
من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت
طب يال ننكملفى كل مره يمرر فيها ان يبوح لها يرى انه من االفضل
ان ينتظر.
تمترب فتره االمتحانات الشهادة الثانويه فهى التى تمرر
مصير ساره
التنام الليل .تكثؾ جرعه المذاكره .يظهر عليها االجهاد
فمن اراد شا سعى اليه
تنتهى تلن الفتره الصعبه من حياتها وتنتظر النتيجة
يال ياساره بيمولو النتيجة ظهرتبجد امتى

دلولتى لسه واحد صاحبى لايلىطب يال ياعمر بسرعة نروحو نجبوهايدخل عمر وسط الزحام كى يرى ماذا فعلت فى تلن
االمتحانات التى كانت ترتعب منهاطوال حياتها
ها عملت ايهفين الحالوة االوليال ياعمر بمى بطل رخامه انا مش لادرة اتلم علىاعصابى
اكتر منى بواحد فى الميه مش كتير يعنى بجد بعنى حدخل طب حلمى حيتحمك انا مش مصدلةنفسى اخيرا
مبرون ياساره بس فين الحالوة بمىفى البيتيعودان للمنزل ليخبرو والدتهم بنتيجتها
عملتى ايه ياسارهطب طب ياطنط .احتضنتها ساره من شدة الفرحهمبرووون ياحبيبتى مبرووونفجأها احمد ومريم بهديه بمناسبه النجاح
انتى مش فرحانه انن نجحتى وال ايهفرحانه فرحانه بس بابا مش حيرضى يخلنى اكملدراسه
 -ملكيش دعوة انا حتصرؾ

لالتها فريدةوكأنه تحدى بينها وبين والدها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌذٍمٗ اٌزبؿؼخ
..
...
تنتظر ساره تنسيك المبول بالجامعات ولكنها متاكدة ان
مجموعها
سيفوق ذلن التنسيك  .ولكنها تنتظر تنسيك والدها الذى
يصر على
مولفه .تذهب له ساره لتحاول معرفه رد فعله.
بابانعم ياسارهنجحت وجبت مجموع كويس فى الثانويه العامهوالحمد هلل يدخلنى كليه الطب
بردو نفس الموضوع انتى مش بتزهمى  .لولنا ايهمفيش كليه يعنى مفيش كليه
بؽضب شديد يتدحث والدها وهى كعادتها تكتفى بالبكاء

.
تذهب الى ؼرفتها لتستنجد بوالدتها الثانيه .
الو  .ايوة ياطنطمالن ياساره بتعيطى ليهبابا بابا ياطنط زعملى جامد ومش راضى يدخلنىالكليه
طب اهدى اهدى وانا حكلمه بكرة عشان الولت اتاخرياريت ياطنط املى فيكى بعد ربنا كبيرتؽلك هاتفها وتدعى ربها ان تمنع فريدة والدها .
لماذا يؽعل هكذا  .الم يثك فى افعالى؟ما الضرر الذى
سيمع عليه من
التحالى بالكليه؟ كل هذه التساؤالت تدور فى راسها وال
تستطيع
االجابه عليها.
تنتظر صباح اليوم التالى بنفاذ صبرها واخيرا تاتى
فريدة ومعها عمر لمصطفى والد ساره
بتزعل البنت ليه يابو ساره-هى حكتلن

مش بالظبط  .بس دة حلمها وانت كدة بتضيعهال حلم وال حاجه شويه وحتتعودلو مامتها هللا يرحمها عايشه كنت حتمول كدةكانت عايشه واتفمنا على كدهال دى ماما كانت عوزانى اكمل تعليمى .اندفعت ساره
لتدافع عن والدتها .
ادخلى على لضتنلالها بؽضت وصوته مرتفع .عندها وجه حديثه لفريدة
لابال
مفيش كليات ودة اخر كالم عندىالبنت دى ذنبها فى رلبتن انتانهت حديثها بهذه الجمله ثم خرجت .عندها فمط ادركت
ساره ان كل
مافعلته انتهى دون فابدة .
ذهب والدها الى المدرسه ليستلم ملفها ليس كى يتمدم به
للكليه مثل
بالى اولياء االمور لكن كى ينهى مستمبلها بيدة .

لوال انه ابوكى كنت كتفته ومضيته على تعهديال الى حصل بمىوال يهمن حفضل معاكى كل حاجة حشرحهالن اكننفى طب بالظبط
انا تعبتن معايا اوى .مش مهم بمى انا حفضل للبيتوالخواتى
تعبن راحه .انتى الى بتمولى كدة ياساره .ساره مثالالتفاؤل واالرادة تستسلم بالسهوله دى
تعبت ياعمر وهللانسيتى كالم ميس منى الى لولتيلى عليه اشترت الكتبوذاكرت لحد ماحممت حلمها
بس انا معنديش اخ مسافر بره وحيرجع يضؽط عليهاعملى الى عليكى وسيبى البالى على ربنابالفعل بدات سارة فى شراء الكتب الطبيه .وبمساعدة
عمر تعممت
ساره فى علم الطب  .طوال هذه الفترة يحاول احمد
الناع والده بشأن
ساره .
تتدرب ساره على يد عمر .وبالطبع سعيد فهو يرى حبه
الوحيد كل يوم .
بمساعده فريده واحمد ومريم يفتحون كل السبل كى
تشعر ساره انها.

تدرس فى الكليه فعال.
ده دكتور اشرؾ دكتور عندنا فى الكليه  .سارهيادكتور الى حكيت لحضرتن عنها
اهال اهال ازين يابنتىالحمد هللمجموعن يجيبن عندنا هنا بس والدن مش موافك صحكدة
ايوة يادكتورممكن اسمحلن بالتدريب لكن مش حتكونى مميدة طبعاوان شاء هللا لو وافك يبمى عندن خلفيه عن الدراسه
شكرا يادكتور ده جميل مش حنساه لحضرتن ابداالمليل من التدريبات والكثير من كتب الطب جعلها كاى
طبيب ولكنها لن
تكتفى بذلن فمط  .اشترت المزيد من الكتب العالميه
المترجمه .
ادة ادة ادة ايه الكالم دة كله دانتى عدتينى كدةشفت بمى يابنى انا ممكن افتح عيادة دلولتىمتنسناش بمىعييب حشؽلن تمرجى عندى-تمرجى  .وانا موافك

مرت سنه اخرى واصبح عمر فى الفرلة الثانيه .
وساره مازالت تجتهد
على امل ان تلتحك به .
تأثر احمد بحال اخته فهو يريدها تحمك حلمها .
بابانعم ياحبيبىانت مش عاوز ساره تدخل الكليه ليهانت مالن بالكالم دةمالى ازاى مش اختىركز انت لى مذاكرتنبابا لو مخلتش ساره تدخل الكليه مش حتشوؾ وشىتانى
انت اتجننت ازاى تمول كدة لو لولت كدة تانى حتمعدانت كمان زيها
بمليل من الؽضب فهو يفضل احمد وال يحب مضايمته
فهو الولد الوحيد.
تجمع العابلتين فى صباح اليوم التالى كعادتهم  .ليرن
الهاتؾ
الو-ده منزل استاذ مصطفى احمد

ايوة مين حضرتن انا بنتهالوالد عمل حادثه وهو دلولتى محجوز فى المستشفى.....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ
الحلمه العاشرة
...
تلمت ساره الخبر بملك شديد .على الرؼم من كل شا
ولكنه والدها  .اؼلمت
الهاتؾ مسرعه كى تذهب للمستشفى .
ايه فى ايه ياساره خيربابا عمل حادثه ياطنط ومحجوز فى المستشفىايه  ...ياساتر يارب طب استنى حنيجى معاكىخير خير ياساره متملميش ان شاء هللا خيرذهبت ساره مع عابلتها للمستشفى  .طوال الطريك
يراودها تخيالت تشابميه .
تدمع عينيها لما صورته لها نفسها .
هل هى نهايه الطريك؟ لماذا ومن سيتولى امرنا انا
واخوتى ؟ ليس لدينا احد فى

الدنيا .
خير ياساره ان شاء هللا حيموم بالسالمهتنفجر عيناها بالبكاء
يارب ياعمر احنا ملناش ؼيره يارب يموم بالسالمهبرى عمر الول مره الضعؾ فى عينيها .فهذا االحساس
جديد عليه  .فهى كانت دابما
لويه حتى فى حزنها .
امسن يديها بكفيه برفك وهو ينظر لعيناها .اراد ان
يحتويها ويشعرها انه بجانبها
يصالن الى المستشفى مسرعين لمكتب االستمبال .
لو سمحت مصطفى الى كان عامل حادثهاها هو فى العنايه دلولتىطب طمنينا عليه الحاله ايهتمدرى تسالى الدكتوريسرع عمر ليستفسر من الطبيب على حاله والد ساره

دكتور اشرؾ هو حضرتن الى ماسن الحاله؟!عمر ايه الى جابن هناصطفى يبمى والد ساره يادكتور  .طمنا عليهمكدبش عليكو فى كسر ونزيؾ ومحتاجين نمل دمفصيله o
انا فصيلتى  oيادكتوركويس جاهز ياعمرجاهزتدخلت ساره فى رهبه تسال دكتور اشرؾ التى تحدثت
معه من لبل فى الكليه
فى امل يادكنورطبعا طبعا  .دى مش اول حاله بالنسبالىطب انا عاوزة اكون مع حضرتن فى العملياتاستؽرب كال من عمر ودكتور اشرؾ من طلب ساره .
ولكنهم يثمان فى لدرتها على
الرؼم من عدم التحالها بالكليه ولكنها كانت تتدرب على
يده .
طب يال اجهزىتم تجهيز ؼرفه العمليات .يرى عمر ساره كاالطباء.
فتترسم ابتسامه على شفتيه

فهى تحمك مالم تستطيع تحميمه مع والدتها.
انتهى عمر من نمل الدم لوالد ساره والتربت العمليه
على االنتهاء.
تنتظر فريده مع احمد ومريم فى الخارج تحاول طمأنتهم
بشتى الطرق .
مع بكاء مريم الشديد  .فهم االن مدركين مايحدث على
عكس ماحدث مع والدتهم.
يخرج الطبيب ومعه ساره امامهم وهو يبتسم لها.
مبرون ياساره يابنتىهللا يبارن فين يادكتور البركه فى حضرتنفى ايه فهمونا  .لالتها فريدة بعفويه فهى تريداالطمبنان
الحمد هلل ربع ساعه وحيفوق .البنت دى دكتورهشاطره جدا
 ليه عملت ايه ؟!احكيلها ياساره عمبال ماروح اطمن عليهذهبو جميعا الى حجرة والدهم فى المستشفى وينتظرونه
حتى يفيك  .ابتدت

عينيه فى النظر على من حوله ببطا.
انا فين؟!حمدهلل على السالمه ياحاج .انت فى المستشفىايه الى حصل؟ّعملت حادثه والناس جابتن هناانا تعبان اووىيدخل الطبيب لحجرته كى يطمأن عليه
حمد هلل على السالمههللا يسلمن يادكتورشد حيلن كدة  ..يال .احنا كنا فين وبمينا فينايه الى حصل ياكتورالحمد هلل انت كنت بين الحياه والموت وبفضل ربنااوال و عمر وساره ثانيا
عمر وساره ! ازاى ؟!لوال دم عمر الى نملهولن ومساعده ساره ليا فى العمليهمحدش يعرؾ كان ممكن يحصل ايه
صمت لليال ينظر لساره وتدمع عيناه يرى كل مافعله
بها فى لحظه ايمن انه ظلمها كثيرا .
اليدرى ماذا يفعل ايشكرها على مافعلته ام يتاسؾ على
مافعله ؟

ولكنه اكنفى بالبكاء مع تمديد يده فى اشاره لها ان تاتى
فى حضنه .وبالفعل ارتمت
ساره فى حضن ابيها
فهى لم تكن تتصور ان ياتى اليوم الذى ترتمى فيه فى
احضان والدها
انا اسؾ انا اسؾ ياساره....متزعليش منى يادكتورهدكتوره لالها والدها فشعرت وكأن شحنه من الكهرباء
تسرى فى جسدها
دكتورة؟!ايوة دكتورة ايه ؟اشطر دكتوره فى الدنيا كماندلولتى بس صدلت يامصطفىمحدش بيتعلم ببالش يافريدةتدخل عمر محاوال تلطيؾ الجو
ايه كلو هنا بيعيط وال ايه  .وانا ياحاج مفيش شكراعلى دمن يابنى
شكرا على دمن يابنى  .انا مش عارؾ كدة حيبمىدمى خفيؾ ذين وال ايه

ذهبو الى منزلهم سيظل فى المنزل حتى يشفى تماما
وتظل ساره فى خدمته
ايضا ولكن فى هذه المره يمدر ذلن ويحاول ان يجعلها
تؽفر له ما كان يفعله
طبعا ياحاج انت موافك انها تدخل الكليهطبعا طبعا ومش عاوزها تزعل منىطب يال فوق انت بس عشان تروح مع ساره وعمرالكليه وتمدملها
بالفعل ذهب والدها معهم للكليه كى يمدم ورلها.
فسبحان من يؽير النفوس فهذا الشخص من كان يرفض
رفضا لاطعا لفكره التعليم
هو من يمدم بيده اورالها كى تستمر فى تعليمها
اسؾ يااستاذ الدراسه بدات الزم من السنه الجايه انشاء هللا
بس كدة حرام تضيع سنتين من عمرهامفيش اماكن التمديم اتمفل من زمانمش مشكله يابابا ان شاء هللا من اول السنه ابتدىمعاهم

انا اسؾ ياساره انا السببواليهمن يابابا انا كنت بذاكر وحتكون حاجات سهلهمش حاجات جديدة عليا
تمترب السنه الدراسيه الجديده وكان اسعد شخص هو
عمر
فستكون بجانبه من تسعد عليه حياته ..معه فى كليته
سيراها كل يوم يذهبان
ويذكران مع بعضهم البعض فهذا اكثر مما كان يتنمى .
هل سيصارحها بما يشعر به ام ال ؟!...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌذٍمٗ اٌذبصيٗ ػلغ
...
يغبصع ْٚاٌىٍيٗ ٌٍّٕؼي اٌظ ٜيٛجض ثضاسٍٗ فغيضح ِغ ادّض
ِٚغيُ  .رغيض اْ رغا٘ب ٍجيجخ
ف ٝٙوبْ ٌٙب صٚع وجيغ فِٛ ٝافمٗ ٚاٌض٘ب ِٚـبػضرٙب
ػٍ ٝاْ روجغ ػٍِ ٝبوبٔذ ػٍيٗ.
ايٗ ػٍّز ٛايٗ ؟-دجزض ِٓ ٜاٚي اٌـٕٗ اٌجبيٗ ػلبْ اٌزمضيُ لفً اٌـٕبصٜ

ِق ِلىٍٗ وٕب فيٓ ٚثميٕب فيٓ اُ٘ دبجخ أه رضسٍٝاٌىٍيٗ
ِبٔب لٌٛذ وضح ٌجبثب ٚسوٛهب أ ٝوٕذ ثظاوغ اٌفزغٖاٌ ٝفبرذ
هخ وضح ٚا٘٘ ٛبٔذ ِفٌٍق وزيغ ػٍ ٝاٌـٕبصٜعثٕب يـزغكبيفيٓ اسزى ٛؿؼذ اػا ٜػلبْ رمضع رزضسً اٌىٍيٗ اٌٝوبْ ٔفـٙب فيٙب
لبٌزٙب فغيضح وٕٛع ِٓ اٌزذفيؼ الدّض ِٚغيُ .اٌزإِبْ
اٌٍظاْ ٌُ يفزغلب ِٕظ ٍفٌٛز. ُٙ
اهجذب ف ٝاٌّغدٍٗ االػضاصيٗ.
ٌٚىٕ ٌُ ُٙيغِ ٚب عأرٗ ؿبعٖ ِٓ كمبء ٚػٕبءٚ .ػٍٝ
اٌغغُ ِٓ ٍفٌٛز ُٙاال أُٙ
ؿبػض٘ٚب وضيغا.
ادّض وغجً إٌّؼي اٌظ ٜيؼزّض ػٍيِٗٚ .غيُ الً ِبيمبي
ػٕٙب (ؿذ ثيذ ) هغيغٖ
فّوبئت لِٛب ػٕض لِٛب فٛائضح..
فغص ادّض لبئال:
ايٛح يبٍَٕ ثؾ أز ٝؿبػضيٕب وضح ػيٙب ٚادٕب ٔجمِٝزفٛليٓ
ِ-بك ٝيبٌّي ٌّب ٔلٛف

رٕزظغ ؿبعٖ ثلغف ثضايٗ اٌزمضيُ ٌٍـٕٗ اٌضعاؿيٗ اٌجضيضح.
ٌزى ْٛاٚي ٍبٌجٗ رزمضَ
ثٛعلٙب .
يزُ لجٌٙٛب ف ٝاٌىٍيٗ اٌجضيضٖ .اسيغا اوزًّ دٍّٙب اٌزٝ
وبٔذ رـؼ ٝاٌيٗ ِٕظ
ؿٕٛاد  .ػٕض٘ب رظوغد ٚاٌضرٙب اٌز ٝرٛفذ ثبٌّغى فٙظا
ؿجت اؿبؿٝ
ف ٝاسزيبع٘ب ٘ظح اٌىٍيٗ .و ٝرمبرً ٘ظح االِغاى ٚربرٝ
ثضأع ٚاٌضرٙب.
أب ِق ِوضلٗ ٔفـ ٝيبػّغ فغدبٔٗ اٜٚ يبعة صايّب أب وّبْ فغدبْ جضايبااا ِؼم ٌٗٛسالم وضح ثميذ صوزٛعحيبثٕز ٝأز ٝصوزٛعح ِٓ ٚأز ٝف ٝاػضاص ٜاهالايٗ اٌّجبٌغٗ صٜسالم ِٓ صبٜٔٛ٘ ٗٙٙٙٙٙٙايٛح وضحاؿجٛع ػٍ ٝثضء اٌضعاؿٗ .اؿجٛع ػٍ ٝثضايٗ رذميك اٌذٍُ
.ال يشٍ ٛػمٍٙب ِٓ اٌزفىيغ
ف٘ ٝظ اٌي َٛيِٛب.
ػّغ :يال يبؿبعٖ ػلبْ ٍٔذك اٌّٛاهالد
ؿبعٖ :دبًغ سالم ا٘ ٛسّؾ صلبيك ٚاسٍن
ِوطف :ٝسٍ ٝثبٌه ِٓ ٔفـه يبؿبعٖ

ؿبعٖ :دبًغ يبثبثب ٚأذ وّبْ
فغيضح :عثٕب ِؼبوٚ ٛيٛفمى ٛاْ كبء هللا
ػّغ :اْ كبء هللا يبِبِب يال ؿالَ
ٌُ رزذضس ؿبعٖ ٍٛاي اٌطغيك .فمغع ػّغ رغوٙب فٝ
ػبٌّٙب اٌشبم .فِ ٛٙغ ثّضً
٘ظح اٌٍذظبد ِٓ لجً.
صائّب ٌجضايٗ ا ٜكئ ع٘جٗ رشزٍف ػٓ ٔٙبيزٙب.
ؿبعٖ ؿبعٖ٘ب ..ايٗ!ؿغدبٔٗ ف ٝايٗال ِفيقٍت يال ػلبْ ٚهٍٕبرضسً ٘ظح اٌّغح ثوفزٙب ٍبٌجٗ  .رغ ٜكئ جضيض ػٍيٙب
اليٛجض ػِٛ ٜدض ٌجّيغ
اٌطالة .اليٛجض ٍبثٛع اٌوجبح .اليٛجض كئ ِّب وبْ
ف ٝاٌّبً.ٝ
ٔؼُ ٘ ٝاكيبء ثضيٙيٗ ٌٚ.ىٓ ٌيؾ ػٍ ِٓ ٝيلجٗ ؿبعٖ
ِٚغ ثٕفؾ ِؼبٔزٙب .
فىّب ؿبػضرٙب رٍه اٌّؼبٔبٖ ػٍ ٝرذًّ اٌّلمخ ٚاٌّـإٌيٗ .
ِٕؼزٙب
ايٌب ِٓ اٌزؼبًِ ِغ إٌبؽ ٚفِ ُٙبيشجٚ ٗٔٛعاء دضيض.ُٙ
ثذىُ لٍٗ اٌزؼبًِ ِؼُٙ

فبٌىٍيٗ ثّضبثٗ ِجزّغ ِفزٛح ثبٌٕـجٗ ٌٙب اِب اْ رجيض
اٌزؼبًِ ِؼٗ ا ٚال
صٖ جضٌٚه ججزٌٛٙه ِٕزظُ ا٘ٛكىغا صح أب ػٕضِ ٜذبًغٖ صٌٛلزٝسالم عٚدٌّٚ ٝب رشٍو ٝوٍّيِٕٝبكٝهؼضد ؿبعٖ ٌٍّذبًغٖ ٚديضح ف ٝٙال رؼغف ؿٜٛ
ػّغ ف٘ ٝظا اٌّىبْ
ثضا اٌّذبًغ ف ٝاٌلغح ٚاٌزؼغيف ثٕفـٌٗٚ .ىٕٙب رؼغف
وً ِبيمبي فٌ ٛٙيؾ ثجضيض
وبٔذ رمغا فِ ٝب٘ ٛاوضغ ِٓ طٌه .ثؼض أزٙبء اٌّذبًغح
ارجٙذ ٔذ٘ٛب فزبٖ ِالِذٙب
رجضِ ٚأٌٛفٗ ٌٙب .
ؿبعِٖيٓأزِ ٝزؼغفٕيق ؟!أب ِٕ ٝاٌ ٝوٕذ ِؼبو ٝف ٝاٌّضعؿِٕٗ ٝروغغ٘ب ثضالس ؿٕٛادٌٚ .ىٓ رفٛق ؿبعٖ فٝ
ِضعؿزٙب جؼً ِؼظُ ٍالة
اٌّضعؿٗ يؼغفٙٔٛب
ا٘ال ٚؿٙال يبِٕٝثؾ أز ٝثزذٌغِ ٜغ اٌ ٌٝٚيٗ-وبْ فِ ٝلبوً ف ٝاٌجيذ فّؼغفزق اصسً اٌـٕزيٓ اٌٝ

فبرٛ
اُِّّ ِؼٍق ٌ ٛػٛػر ٝدبجخ ادٕب هذبة ٘ب ..ؿٛعٔ ٜـيذ اػغفىُ صح دـيٓ ػِيٍٕب
ا٘ال ٚؿٙالا٘ال ثيى ٝيبلّغيجض ٚػٍ ٝدـيٓ ِالِخ اٌض٘لٗ ٔزيجٗ ِبعأٖ ِٓ جّبي
ؿبعٖ فجؼض ِغبصعٖ ؿبعٖ ؿبي دـٓ ِٕٝ
ايٗ يبثٕز ٝاٌمّغ صحال صٍِٙ ٜبف ف ٝاٌىالَ ثزبػه صح ص ٜوبٔذ صايّب ثزطٍغاال ٌٝٚف ٝاٌّضعؿٗ ٚاٌفغٚى أٙب ف ٝؿٕٗ ربٌزٗ
وٛيؾ أٙب ِؼبٔب ف ٝاٌٝٚرشغط ؿبعٖ ٘برفٙب و ٝرزوً ثؼّغ
اٌ ٛايٗ يبػّغ أب سٍوذ أذ فيذ=أب ج. ٝكفزه ا٘ٛ
أذ سٍوذ أذ وّبْا٘ب ايٗ عايه ثمِٝجـ ٍٗٛجضا ٚوً اٌذبجبد اٌ ٝارلغدذ أب ػغفب٘بٍت وٛيؾرجٙؼ فغيضح اٌطؼبَ ِٚؼٙب ِغيُ .فبٌي َٛيـزمجٍ ْٛػبئٍٗ
ؿبعٖ فِٕ ٝؼٌٌ ُٙيزٕبٌٛٚ
اٌغظاء ؿٛيب ف ٝٙفغهٗ ٚ.اٌض ؿبعٖ ؿيبرِ ٝجىغا ِٓ
اٌؼًّٚ .ؿبعٖ ٚػّغ ايٌب

يجزّؼ ْٛػٍٍ ٝبٚ ٌٗٚادضح .
ادىٍٕب ثم ٝيبؿبعح ػٓ اٌىٍيٗدٍٛح ا ٜٚيبٍَٕٚاٌٛاص ػّغ صح ِشٍ ٝثبٌٗ ِٕه ٚال ثيزـغِخ ِغ هذبثٗالال يبٍَٕ ٚاسض ثبٌٗ ِٕٗٙٙٙٙٙٙ٘ ٝيّغ اؿجٛع ِٓ اٌضعاؿٗ ٚرزمغة ِٕ ِٓ ٝؿبعٖ ٌيوجذب
هضيمزبْ رـبػض وال ِّٕٙب
االسغ. ٜفبغٍت دضيض ُٙػٓ اٌّضعؿٗ اٌمضيّٗ ِٚب وبْ
يذضس فيٙب
ِِٕ ِٕٝ ٝؼبو ٝاسغ ِذبًغح ػلبْ ِق وبٍِٗ ِؼبيبا٘ب اِ٘ٛ ٝجٛصح ف ٝاالؿىزق صح سض ٜأمٍيٙب ا٘ٝػمجبي ِباعٚح اجيت دبجخ اكغثٙب
رذج ٝأمٍٙبٌه ..لبٌٙب دـيٓ لبهضا اْ يّؼحكىغا يبدـيٓ عثٕب يشٍيهٍت ارفٌٍٝاصح؟ص٘ ٜضيٗ ثـيطٗ وضحايٛح ثّٕبؿجٗ ايٗ يؼِٕٝٓ غيغ ِٕبؿجٗ اػزجغيٙب ِغٚع اؿجٛع ػٍ ٝاٌضعاؿٗال رؼغف ؿبعٖ ويف يزوغف ْٛفِ ٝضً ٘ظح اٌّٛالف
أرمجً ِٕٗ اَ رغفي رزوغف ثؼفٛيٗ ِطٍمٗ
-كىغا ثؾ ِق دمضع اسض٘ب ِٕه .أب اؿفٗ

ادغجزٗ ؿبعٖ ص ْٚلوضٌٚ .ىٕٙب رغ ٜاْ طٌه ٘ٛ
اٌزوغف اٌوذيخ ف ٝٙرؼغفٗ ِٕظ ايبَ فمَ
ػبصد اٌ ٝإٌّؼي ٚيلغً ثبٌٙب طٌه اٌفز ٝاٌغغيت اٌظٜ
ال رؼغفٗ اال ِٕظ ايبَ لٍيٍٗ
ٌّبطا يفؼً وً ٘ظا ؟
ً٘ ِ٘ٙ ٛزُ ثٌٙ ٝظح اٌضعجٗ ؟ ً٘ ٘ ٛاٌذت اٌظيٓ
يزذضص ْٛػٕٗ ؟
رذضس ؿبعٖ ٔفـٙب فجطجغ الثض اْ رله ؿبعٖ فِ ٝضً ٘ظح
االكيبء
فّٓ ال يجغة اٌلئ ال يؼغف صالالرٗ
الال أب عايذٗ ارؼٍُ ثؾ ِق ػلبْ افىغ ف ٝاٌىالَ صحثؾ أب الػَ اربؿفٍٗ أِ ٝبسضرق ِٕٗ اٌٙضيٗي ٚٚٚٛثم ٝثىغٖ يذٍٙب عثٕب ثمٝوً ٘ظٖ افىبع ثضاسٍٙب رغيض اٌزشٍن ِٕٙب ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــ
اٌذٍمٗ اٌضبٔيٗ ػلغ
...
يمزغة ػيض ِيالص ؿبعٖ .ػّغ اوضغ اٌّٙزّيٓ ثٙظا اٌي. َٛ
يفىغ ف ٝكغاء ٘ضيٗ
ِٕبؿجٗ ٌٙب ٚ .يـزغً ٘ظا اٌّٛلف ٌيؼجغ ػّب ثضاسٍٗ ٌٙب.

يٕزظغ ٘ظا اٌيِٕ َٛظ ٚلذ ٍٛيً .فف ٝوً ِغٖ يزغاجغ
ػٓ لغاعٖ فذبٌيب الزغثب ِٓ
ثؼٌ ُٙاوضغ ِٓ ط ٜلجً.
يؼزجغ ٍٛاي اٌٛلذ ِؼب .ؿٛاء ف ٝاٌىٍيٗ ا ٚف ٝإٌّؼي.
يؼصاص دجٗ ٌٙب يِٛب ثؼض يَٛ
 ٝ٘ٚال رلؼغ ثٗ ف ٝٙرؼبٍِٗ ِضً ادّض اسيٙب.
ف ٝٙالرفغق ثيٓ اٌذت ٚاٌوضالٗ ٚاالس .ٖٛيجت اْ
ٍٔزّؾ ٌٙب اٌؼظع فىبْ ٘ظا ٌيؾ
ثلبغٍٙب اٌلبغً ف ٝاٌـبثك.
فىبْ وً رفىيغ٘ب ف ٝإٌّؼي ٚاسٛرٙب ٚرذميك دٍّٙب.
يظ٘ت وال ِٓ ؿبعٖ ٚػّغ ٌٍىٍيٗ ِؼب وؼبصر. ُٙ
يؼلك ػّغ اٌىٍيٗ ٘ظح اٌـٕٗ ػٍ ٝاٌغغُ ِٓ ٚجٛصح ِٕظ
صالس ؿٕٛاد ٌىٓ ٘ظح
اٌـٕٗ ِؼٗ اٌفزبٖ اٌز ٝيذٍُ ثيٙب .
اديبٔب ٔؼلك اكيبء ٌُ ٔىٓ ٔؼلمٙب فمَ ٌٛجٛص اكشبم
ٔذج ُٙثجبٔجٕب
اٌ ٛايٗ يبؿبعٖ ارأسغرٌ ٝيٗايٛح يبِٕ ٝسالم لغثذ اٚهً اٍ٘ٛ-ت أب ِـزٕيبو ٝػٕض اٌىبفزيغيب أب ٚدـيٓ

يوالْ ٌٍىٍيٗ .رطٍت ِٕٗ ؿبعٖ اٌظ٘بة اٌ ٝاٌىبفزغيب
ٌّمبثٍٗ ِٕ.ٝ
يـبي ػّغ ػٓ ِٕ ٝف ٛٙيؼٍُ اْ ؿبعٖ الرؼغف ادض
غيغٖ .ف٘ ٝظح اٌىٍيٗ.
ثزمضِِ ِٓ ْٛـبفٗ الثبؽ ثٙب ٌغؤيٗ ٚاًذٗ ٌٛجٖٛ
االكشبم إٌّزظغيٓ
ٌُ يجض فزبٖ فمَ ثً فزبٖ ٚكبة ايٌب.
أزِ ٝق لٌٛز ِٕٝ ٝثؾا٘باِٚبي ِيٓ اٌٚ ٝالف ِؼب٘ب صٜصح دـيٓ ِؼبٔب ف ٝؿٕٗ اٌٝٚدـيٓ أز ٝوّبْ رؼغفيٗ ؟ ِٚمٌٛزيق ٌيٗ أه رؼغفٝٔبؽ لجً وضح
ػبصِ ٜجزق فغهٗ يؼٕٝيوالْ ٌٙب ٚرؼغف ػّغ ػٍٚ ِٕٝ ٝدـيٓ يظٙغ
اٌغٌت ػٍٚ ٝجٗ ػّغ.
ً٘ ثضأد اٌغيغح؟! ٌُ يؼٍُ ِٓ ٘ظا اٌلشن ٌٚىٕٗ اٚي
كشن يغاٖ ػٍِ ٝؼغفٗ ثـبعٖ.
اػزبص ػٍ ٝاْ يغا٘ب ٚديضح  ٛ٘ٚاٌٛديض ِٓ يى ْٛثجبٔجٙب
اليغيض اْ يشطفٙب ِٕٗ ادض
ف ٝٙأبٔيٗ اٌذت الِجبي ٌٍّلبعوٗ فيٗ

ػّغ  ِٕٝ .دـيٓا٘ال ٚؿٙالا٘ال  ..يال ػلبْ فِ ٝذبًغٖ ...لبٌٙب ػّغ و ٝيٕٝٙاٌذٛاع اٌظ ٌُ ٜيجضا
ٌـٗ ٔن ؿبػٗ يبػّغػلبْ رٍذمِ ٝىبٍْت ػٓ اطٔى ٛيبجّبػٗرظ٘ت ؿبعٖ ِغ ػّغ ٌجبة اٌّضعط و ٝرذٌغ
اٌّذبًغٖٚ .يبرٚ ِٕٝ ٝدـيٓ ثؼض
لٍيً يجٍـ ْٛثجبٔجٙب  .ف ٝٙوبٔذ رذجؼ ٌِ ُٙىبُٔٙ
اٌّؼزبص .ف ُٙاػزبص ٚػٍٝ
اٌذٌٛع ِؼب.
ثؼض أزٙبء اٌّذبًغٖ رظ٘ت ٌِٕ ٝزـزفـغ ػٓ كئ ِٓ
اٌضوزٛع
أ٘ ٝلبهضح اْ رزغوٚ ُٙدضُ٘ ؟
ػبٍِٗ ايٗ ف ٝاٌّظاوغح ؟اٌذّض هلل رّبَ ٚ .أذرّبَ ِبك ٝاٌذبيوٕذ ػبٚػٖ الٌٛه أب اؿفٗ ػلبْ ِأسضرق اٌٙضيٗال ٚال يّٙه رزؼٛى ف ٝػيض ِيالصنِزؼػٍقفظٌه اٌلبة يـذغ٘ب ثىالِٗ ..

يغْ ٘برفٙب .رشغجٗ ِٓ دميجزٙب رغ ٜاؿُ ػّغ ػٍٝ
اٌلبكٗ ٌُ .يزبسغ صليمٗ
ٚادضح ػٓ ِٛػض أزٙبء اٌّذبًغح .
ايٛح يبػّغسٍوزٝا٘ب ٌـٗ ِشٍويٓ اِ٘ٛشٍويٓ أزِ ٝؼبو ٝدض صِٕٝ ٍٜت يال ِـزٕيى ٝرذذِبكٝيٍزفذ ٌٙب دـيٓ يغيض االؿزفـبع ػٓ اٌلشن اٌظٜ
يجض٘ب ِؼٗ صائّب.
ً٘ ٘ ٛسطيجٙب؟ اَ لغيجٙب؟ اَ ِبطا؟
يغيض ؿإاٌٙب ٌٚىٓ ثطغيمخ غيغِجبكغٖ..
ف ٝدض ِـزٕيىٚ ٝال ايٗا٘ب صح ػّغ سٍن ِٚـزٕيٕٝا٘ب اٌ ٝوٕز ٝجبيٗ ِؼبٖا٘ب ٘ٛؿجذبْ هللا ِق كجٗ ثؼي سبٌناػا ٜيؼٕٗٙٙ٘ ٝ٘ ٛأزِ ٛق لغايت؟ال صح جبعٔب ٚيؼزجغ اسٛاد يؼٕٝ-ثجض

ا٘ب ِبٌه فغدذ وضح ٌيٗال ِفيق ػبص ٜيؼٍٕٝت يال ؿالَ ثمٚ ٝلٛي ٌّٕ ٝأِ ٝليذيجض ٚػٍ ٝدـيٓ ِالِخ اٌفغح ف ٛٙيغيض اًبفٗ فزبٖ
اسغٌ ٜمبئّزٗ اٌز ٌُ ٝرٕز.ٝٙ
ٌٚىٕٙب ٌيـذ وأ ٜفزبٖ  ٌُ .يغِ ٜضً جّبٌٙب ِٓ لجً.
ايٗ ػٍّذ ايٍٍٗغ جبع٘ب فىغرٗ سطيجٙبِق وً ِغٖ دّلٚ ٝارأسغٌه وضحيبؿز ٝهبدجه ٚثزـبػضيٗ هللاِبك ٝيبػُ يبعة يزّغػّغ يٕزظغ٘ب ف ٝغٌت.ف ٌُ ٛٙيؼججٗ اٌذبي ال يغيض٘ب
الدض غيغٖ.
يغ ٜف ٝطٌه اٌلشن كئ ِغيت.
ف ٛٙعجً ِضٍٗ يله فِ ٝبيشفيٗ ثضاسٍٗ رجبٖ ؿبعٖ.
ف ٝٙفزبٖ جّيٍٗ  .يغيض٘ب ِضً ثؼي اٌلجبة اٌظيٓ
يزالػج ْٛثّلبػغ رٍه اٌفزيبد .
ِّىٓ رمٌٛيٍ ٝثم ٝايٗ دىبيٗ االرٕيٓ صٚيِبٌُِٙق ِـزغيذٌٍُٙيٗ يبثٕ ٝصٚي ٍيجيجٓ اٜٚ -أز ٝاٌٍ ٝيجٗ

يؼغف ػّغ اوضغ ِٕٙب ف ٝاٌذيبٖ اٌؼٍّيٗ.ف ٛٙيزؼبًِ ِغ
إٌبؽ اوضغ ِٕٙب..
ثبل ٝاؿجٛع ػٍ ٝػيض ِيالص٘ب  ٌُٚيـزمغ ػّغ ػٍ٘ ٝضيٗ
ِٕبؿجٗ ٌـبعٖ
ِٚبطا يفؼً ٌٙب؟
ف ٛٙيغيض رذٌيغ ِفجأٖ ٌٙظا اٌي َٛاٌّؼٛٙص .....
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌذٍمٗ اٌضبٌضٗ ػلغ
ثّجغص ًٚغ ٚجٕزيٗ ػٍٚ ٝؿبصرٗ .يٕغّغ ف ٝسيالد
ػمٍٗ اٌجبٍٓ .اٌز ٝرـيطغ
ػٍيٙب ؿبعٖ .فضائّب يوٛع ٌٗ طٕ٘ٗ رٍه اٌشيبالد اٌز ٝال
يـزطيغ رذميمٙب فٝ
اٌذميمٗ.
دٍمٗ ِفمٛصٖ ثيٓ اٌٛالغ ٚاٌشيبي يذـّٙب االفوبح ػٓ ِب
ثبٌضاسً و ٝيٕمطغ اٌله
ثبٌيميٓ ً٘ رـزّغ ا ٚرزٛلف ؟ !
يذبٚي روٛيغ ؿيٕبعيٌٍ ٛجٛح ٌٙب ف ٝطٌه اٌي َٛفظٌه
اٌي ُِٙ َٛثبٌٕـجٗ ٌٗ .الثض ِٓ رغريجبد.
يزمٍت ػٍ ٝؿغيغٖ ال يٕبَ ثـ.ٌٗٛٙ

ايٗ يبػّغ ؿغدبْ ف ٝايٗ؟ال يبِبِب ِفيق ِق جبيٍ َٛٔ ٝثؾثزذت يبٚال ٚال ايٗدت ايٗ ثؾ يبِبِب ٘ ٛأب فبًٝٚعان ايٗ .ػبٚػيٓ ٔفغح ثيه ثمٝلغيت لغيت اْ كبء هللاكٛف اٌٛاص ِق ٌـٗ لبيً ِق فبًٝادُ ػضيٙب ثم ٝيبِبِبِبك ٝيبسٛيبالفٍ ٝاٌجبة ٚعاوٝؿبعٖ ايٌب يٕلزغً ثبٌٙب ٌٚ .ىٓ ثٙظا اٌفز ٝاٌغغيت اٌظٜ
يزمغة ِٕٙب يِٛب ثؼض يَٛ
ِذبٚال اْ يٕٛي عًب٘ب ف ٝٙال رؼٍُ ِبثضاسٌٍٗٚ .ىٕٗ
اؿزطبع اْ يشطف رفىيغ٘ب
ٚيـيطغ ػٍيٗ ٘ٚظا ثّـبػضٖ هضيمزٙب ِٕ.ٝ
اٌجّيً ؿغدبْ ف ٝايٗال ِفيقدت جضيض ٚال ايٗ٘ ٛوبْ ف ٝلضيُ ٚثؼضيٓ ثؾ يبِغيُ أز ٝهغيغح ػٍٝاٌىالَ صح
هغيغح ايٗ ثؾ صأب لغثذ اسض االػضاصيٗ ا٘ . ٛادىٝادىٝ
اُِّّ ِفيق ٚادض ػِيٍ ٝف ٝاٌىٍيٗ وبْ جبيجٍ٘ ٝضيٗٚثيمؼض يمٍ ٝوالَ دٍِٚ ٛؼجت ثيب ٚوضح

يبؿيض ٜيبؿيض ٜاص ٜاٌىٍيٗ ٚاٌ ٝثٕبسضِٕٙ ٚب ٍتٚأز ٝايٗ
أب ِق ػبعفٗف ٝايٗادُ ال ِفيق يبأدّض أدٌغٌه االوًال ِق ػبٚػ اوٍذ ثغٖ ثززٛكٛكٗ ف ٝايٗ ِٕه ٌيٙبِفيق دبجخرؼصاص غيغٖ ػّغ ِٓ دـيٓ وٍّب عأٖ دز ٌُ ٌٛ ٝيزذضس
ِغ ؿبعٖ ثّجغص ٚجٛصح ِؼٙب
فٔ ٝفؾ اٌفغلٗ يؼػجٗ ..ف ِٓ ٛٙاٚي ي َٛعأٖ فيٗ  ٛ٘ٚال
يـزغيخ ٌ..ُٙ
يزغن ػّغ ؿبعٖ ٌظ٘بثٗ ٌّلٛاع ِ ُٙدـت ِبلبيٌٚ .ىٕٗ
يغيض اْ يظ٘ت ٚدضٖ وٝ
يذٌغٌٙب ٘ضيزٙب .ص ْٚاْ رؼغف ا ٚرلؼغ ثب ٜكئ..
ثبل ٝيِٛيٓ ػٍ ٝػيض ِيالص٘ب.
ثؼض اْ اْ رغوٙب ٚدض٘ب ط٘جذ ٘ ٌّٕٝ ٝهضيمزٙب رؼغف
اْ دـيٓ صائّب ِؼٙب.
رؼٍمذ ثٗ وّب ٌُ رزؼٍك ثأدض ِٓ لجً٘ .ظح اٌّغٖ رجٍؾ
ِِٕ ٝؼ ُٙدز ٝال
رٕىلف ف ٝٙوً ِغٖ رظ٘ت ثذجٗ و ٝيجٍـٚ ٛدضُ٘
يزجبصٌ ْٛاٌذضيش .رذبٚي

ِٕ ٝاؿزضعاجٙب ف ٝدٛاع االعرجبٍ رغيض ِؼغفٗ ِبًيٙب
اِبَ دـيٓ دز ٝيؼغف أٗ ال
يٛجض ا ٜكشن ف ٝديبرٙب.
أزِ ٝغرجطيق لجً وضح يبؿبعٖال  .عص٘ب صائّب هبعَ فِ ٝضً ٘ظٖ االؿئٌٍٗيٗ ِغ أه ِبكبء هللا لّٛعٖاُِّ اٌّلبوً اٌ ٝوٕذ فيٙب ػِ ٜبرم ٌٝٛوضح ِٕؼزٕٝيزأًِ ٔظغارٙب  ٝ٘ٚرذى ٝدىبيزٙب ٚيؼذت ثٙب اوضغ.
رؼجت ٌُ يغ ٜفزبٖ ِضٍٙب فؼبصح
يغ ٜرفب٘بد.
اِب ٘ ٝرذٍّذ اٌىضيغ ػٍ ٝػىؾ ِب يؼغف ِٓ فزيبد.
اٌز ٝرـيطغ ػٍي ُٙاالِجبالٖ.
يغيض ايٌب اْ يوبعدٙب ٌٚىٓ كشويزٙب اٌمٛيٗ رّٕؼٗ.
يغا٘ب ِشزٍفٗ ػٓ االسغيٓ
رشغط ؿبعٖ ٘برفٙب ٌزغ ٜػّغ ٘ ِٓ ٛيطٍجٙب..
اٌ ...ٛؿبعٖ أز ٝفيٓاصح ِبي هٛره يبػّغ أذ فيٓأب فِ ٝلىٍٗ وجيغح رؼبٌيٍ ٝثـغػخِلىٍٗ ايِٗ ...لىٍٗ ايٗػٍّذ دبصصٗ ٚجبث ٝٔٛاٌّـزلف ٝاٌ ٝجّت اٌجٕيٕٗ-دبصصٗ  .دبصصٍٗ ..ت أذ وٛيؾ  .اؿزٕ ٝجبيٗ دبال

رظ٘ت ؿبعٖ ِـغػخ ٚاٌشٛف يّأل لٍجٙب .اؿزغ يبعة
..اؿزغ يبعة رضػ ٝعثٙب اْ ال
يويجٗ ِىغ.ٖٚ
رؼغف ِىبْ اٌّـزلف ٝف ٝٙثجٛاع اٌذضيمٗ اٌز ٝوبٔذ
رأسظُ٘ فغيضح ٌٍزٕؼٖ فيٙب
ٚهٍذ ؿبعٖ ٌّىبْ اٌّـزلف ٝفٌٙ ٝفٗ ٚسٛفٌ .زجض
ػّغ يمف اِبِب
ػّغ ؿالِزه أذ وٛيؾ ايٗ اٌ ٝدوً ..رزذضسثـغػٗ سٛفب ػٍيٗ
ا٘ض ٜا٘ض ٜثؾاصٖ أذ ٚالف ثغٖ اٌّـزلفٌ ٝيٗ ِق ثزمٛي ػٍّذدبصصٗ
ايٗ.ا٘ب ..رؼبٌٚ ٝأب دفّٙهرف ّٕٝٙايٗ ادٕب عايذيٓ فيٓصاسٍيٓ اٌجٕيٕٗ صٌٜيٗرؼبٌ ٝثؾ دمٌٛهيضسالْ ٌٍذضيمٗ  ٝ٘ٚال رف ُٙكئ .رطبٚػٗ ٌزؼغف ِبطا
دضس.
ِ ٛ٘ٚجزـّب يوالْ ٌّىبْ يلجٗ اٌشٛم.
ِّزٍئ ثبٌجبٌٔٛبد ٚٚؿَ ٘ظا اٌشٛم رٛعرٗ ِىزٛة
ػٍيٙب

*وً ؿٕٗ ٚأزٍ ٝيجٗ يبأجًّ ؿبعٖ ف ٝاٌضٔيب*
وً ؿٕٗ ٚأزٍ ٝيجٗ يبؿبعٖرمف ؿبعٖ هبِزٗ .فجأٖ هضِذ ٌذبصس ػّغ ٚفجأٖ رغٜ
ِفبجأٖ ػيض ِيالص٘ب.
رلؼغ ثـؼبصٖ ال رمً ػٓ ؿؼبصرٙب ثبٌزذبلٙب ٌٍىٍيٗ ..فغبٌجب
اٌفزيبد يفٌٍْٛ
اٌّفبجأد.
ٚأذ ٍيت يبػّغ  .يبعسُ لٍمزٕ ٝػٍيه٘ ٗٙٙٙٙٙالػَ وضح ِ .ق ِفجأٖكىغا يبػُ دمحم ػلبْ اسضد ثبٌه ِٓ اٌذبجخاٌؼف ٛيبثٕ ٝعثٕب يشٍيىٌ ٛجؼيػُ دمحم عجً وجيغ ف ٝاٌـٓ يؼًّ ف ٝاٌذضيمٗ ِٕظ ػِٓ
ف ٚٛٙيؼغف ػّغ ٚؿبعٖ
ػٕضِب وبٔ ٛيأرِ ْٛغ فغيضح.
ارفٌٍ ٝثمٝاصٖص٘ ٜضيٗوزيغ ٚهللا عثٕب يشٍيه يبػّغ ِ .ق ػبعفٗ الٌٛه ايٗ ٌيٗربػت ٔفـه وضح
ٌِ ٛزؼجزٍىيق أز ٝدزؼت ٌّيٓيلؼٍ ْٛاٌلّٛع ٚيغٕ*happy birthday*ْٛ

ٍٛاي اٌٛلذ يغيض ِفبرذزٙب ف ٝاًٌّٛٛع ٌٚىٕٙب رمبٍؼٗ
ػّغ ػبٚػٖ الٌٛه ػٍ ٝدبجخدبجخ ايٗفٚ ٝادض ِؼجت ثيبايٗٚ ..أز ٝ؟أب دبؿٗ ثبٔجظاة ِٓ ٔبديزٗٔؼي ػٍيٗ ٘ظا اٌىالَ وبٌوبػمٗ يلؼغ ٚوأْ لٍجٗ أمجي
ِغ جذٛظ ػيٕيٗ ال يوضق
فىبْ ثؼض صلبئك يؼزغف ٌٙب ِبطا ٌ ٛوبْ لبي ٌٙب ٚيٛجض
كشن اسغ ِ ..بطا وبْ يغٜ
كىٍٗ اِبَ ٔفـٗ؟ فىغاِزٗ اُ٘ كئ ثبٌٕـجٗ ٌٗ  .يغ ٜاْ
٘ظا يمًٍ ِٓ لضع وغاِزٗ اِبِٙب..
دبٚي ادزٛاء اًٌّٛٛع دز ٝال رالدع كئ ٚرىٍُ ثٙضٚء
ِذبٚال روٕغ االثزـبِٗ
ٚادض ِيٓ يبؿبعٖدـيٓ اٌ ٝكفزٗ اٌّغٖ اٌ ٝفبرذدـيٓ!ا٘ب لبٌ ٝأٗ ِؼجت ثيب ٚوضحاُِّّ رّبَ ٚأزٝأب دبؿٗ ثبٔجظاة ٔذيزٗ أذ ايٗ عايهأب عأ ٜغٚح ػلبْ ارأسغٔب ثؾ .سٍ ٝثبٌه ػلبْ ِقِـزغيذٍ.ُٙ
ثضاد رله ؿبعٖ ف ٝاالِغ ٚرلؼغ ثغيغٖ ػّغ ػٍيٙب.

كً رفىيغٖ ال يزشيً أٙب ؿزظ٘ت ٌغيغٖ ثىً ٘ظٖ اٌجـبٍٗ
 .لغع ػضَ اٌزضسً وٝ
ال رلؼغ ثغيغرٗ ِٓ دـيٓ .
يؼٍُ أٗ اطا اعاص كيئب ؿؼ ٝدٌٚ . ٌٗٛىٓ ٘ظا ٌيؾ ثلئ
ِبص٘ ٜظٖ ِلبػغ
الثض ِٓ اوزّبٌٙب ػٕض اٌطغفيٓ .
اليذت اْ يى ٛ٘ ْٛاٌطغف اٌٛديض ٌظٌه ؿيٕـذت
ثٙضٚء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌذٍمٗ اٌغاثؼٗ ػلغ
رغيغ اٌـيٕبعي ٛاٌظ ٜسطَ ٌٗ ػّغٚ .أمٍت اٌيِٓ َٛ
فغح ٌذؼْ.
رذبٚي ؿبعٖ فِ ُٙبيذضسٌّ .بطا يفؼً ػّغ وً ٘ظا ؟ ً٘
ثذىُ اٌجيغح ٚاٌمغاثٗ اَ
يٛجض كئ اسغ ؟ ثضأد ٘ظٖ االفىبع رغاٚص ؿبعٖ.
ثضأد رذضس ٔفـٙب ِٓ اٌّفزغى أٙب اٌزذمذ ثبٌىٍيٗ ٌٍؼٍُ
فمَ ٌُٚ .رىٓ ف ٝيِٛب
ِٓ االيبَ رله ٌٍذظٗ اْ رًٛغ فِ ٝضً ٘ظٖ اٌّٛالف .
دـيٓ اٌلبة اٌٛؿيُ اٌٍجك ف ٝوالِٗ اٌظ ٜاػجت ثٝ؟
ٚاثٙغرٕ ٝكشويزٗ.

اَ ػّغ اٌغجً اٌظ ٜيؼزّض ػٍيٗ ف ٝوً كئ اٌظ ٜاجضٖ
ثجبٔجٍٛ ٝاي اٌٛلذ ؟
ٌٚىٕ ِٓ ٝاٌّّىٓ اْ او ْٛػٍ ٝغيغ هٛاة ٚيزؼبًِ
ػّغ ثلىً ٍجيؼِ ٝؼ . ٝفٛٙ
ال يوبعدٕ ٝثذجٗ ٘ظا ! ٌِ ٛضً ِبأظٓ وبْ ؿيوبعدٕٝ
!
يوالْ ٌّٕؼٌ ُٙيضسً وً كشن كمزٗ ف ٝهّذ
ٚاٌذؼْ يظٙغ ػٍٚ ٝجٗ ػّغ
ٚاٌذيغٖ ػٍٚ ٝجٗ ؿبعٖ .
ِبٌه يبػّغِفيق يبِبِبكىٍه ِزٌبيك دض ٌِبيمهال ِق ِزٌبيكوضٖ ثغص ٚرشج ٝػٍيب صأب اِه .ؿبعٖ ػػٍزه ؟اكّؼٕ ٝؿبعٖػٍيب أب ثغص ٚيبٚاص ِبٔب ولفبن ٚػغفبنػبعفٗ ايٗ !!!ػبعفٗ أه ثزذت ؿبعٖايٗ  ..ؿبعٖ .ثذت ؿبعٖ ِ.يٓ اٌ ٝلبٌه اٌىالَ صحٍِىق صػٛح ِيٓ اٌ ٝلبٌ ٝاٌّ ُٙهخ ٚال الِبسالم ثم . ٝكىٍٙب ثزذت دض ربٔٝدض ربٔ ٝدض ِيٓ صح اٌ ٝادـٓ ِٕه .صٖ رالليٗ ًبدهػٍيٙب ثىٍّزيٓ ِبٔذ ػبعف ؿبعٖ ٍيجٗ ٚػٍٔ ٝيبرٙب
-ػبعف ػبعف ٚػلبْ وضح هؼجبٔٗ ػٍيب

ٌ ٛػبٚػٔ ٝاٍٍجٙبٌه ِٓ اث٘ٛب ثىغٖ اٍٍجٙبٌهال ال رزطٍج ٝايٗ ِق ٌّب ٔؼغف اسغرٙب االٚيرلؼغ فغيضٖ ثبثٕٙب ػّغ صائّب ِؼٙب اؿغاعٖ ال يشفٝ
ػٍيٙب كئ .
ف ٝاٌلمٗ اٌّجبٚعٖ رٛجض ؿبعٖ ايٌب هبِزٗ ٌٚىٓ ٌيؾ
ِؼٙب ٚاٌضرٙب و ٝرـأٌٙب ِب
اٌظ ٜيٌبيمٙب ٌىٓ ِؼٙب ِغيُ اٌوضيمٗ ٚاٌلميمٗ.
 اصح ِبٌه يبؿبعٍِٖيق ِغ٘مٗ كٛيٗ ثؾِغ٘مٗ صأب ِغيُ اٌِ ٝق ثزؼغف ٝرىضث ٝػٍيٙبثوغادٗ ِ .ق ػبعفٗ اروغف اػاٜف ٝايٗلٌٛذ ٌؼّغ ػٍ ٝدـيٓ اٌِ ٝؼبيب ف ٝاٌىٍيٗ دـيزٗ ػػًٚ .دـٗ وضح أٗ غيغاْ ػٍيب
ٍجؼب الػَ يغيغيؼٕ ٝايٗيؼٕ ٝأز ٝاػاِ ٜق دبؿٗ أٗ ثيذجهايٗ  ..أز ٝثزم ٌٝٛايٗيبثٕز ٝثبيٓ ا ٜٚاهال صح ثيذجه ا ٜٚوّبِْٚمٌٛزٍيق ٌيٗ لجً وضحوً ِباوٍّه رمِ ٌٝٛجفىغف ف ٝاٌذبجبد صٚ ٜوضحٍت أب صٌٛلز ٝاػًّ ايٗ-أز ٝثزذجيٗ ٚال ال

اويض ٍجؼب ثؾ ػبصِ ٜؼغفق ادـبؽ اٌذت صح ِّىٓاو ْٛثذجٗ ثؾ ِفىغٖ اْ صح ادـبؽ ٍجيؼٝ
اًطغاة كضيض رلؼغ ثٗ ؿبعٖ  ً٘ ..ظٍّذ ػّغ ِؼٙب
؟ اَ ٘ ٝوّب رزيمٓ أٗ
كؼٛع ٍجيؼ ٝثيٓ ا ٜهضيك ٚهضيمزٗ ٌٚىٕٗ يجض ٚغيغ
طٌه  .ثؼض رفىيغ غٍجٙب إٌَٛ
أذ ثزؼبٍِٕ ٝوضح ٌيٗاػا ٜيؼِٕٝفىغ ٔفـه دبجخ يبدـيٓ ٚال ايِٕٗ ٝارؼضٌ ٝثضي ِبػػٍهال ػػٍٕٚ ٝعيٕٝيبثٕز ٝأزِ ٝفىغح ٔفـه دبجخ أب اػغفه ِوٍذخ ِقػلبْ ؿٛاص ػئٛه يؼٕٝ
ِوٍذخ ٍٛي اٌّضح صٚ ٜرمٛي ِوٍذخ ٚأب اٌ ٝوٕذثـزغغة اػا ٜاٌجٕبد ثزوضله
 ٚأز ٝػيُٙأب دؼغف اٚعيه وٛيؾط٘جذ ِٕ ٝف ٝغٌت كضيض ِّب يفؼٍٗ دـيٓ .ال روضق
أٗ ثّضً ٘ظح اٌمظاعٖ
رفىغ ف ٝا ٜافىبع كيطبٔيٗ ٌزٕزمُ ِٕٗ وّب جغدٙب فٝ
ِلبػغ٘ب.
ٚفٔ ٝفؾ اٌٛلذ رغيض أمبط رٍه اٌفزبٖ اٌطيجٗ .اٌز ٝال
رؼغف دميمزٗ ٌٚىٕٙب ِٓ

كضٖ غٌجٙب ال رجض كئ ٌزفؼٍٗ.
يغيض دـيٓ ِمبثٍٗ ؿبعٖ فيطٍت ِٕٙب طٌهٚ .رٛافك ؿبعٖ
ٌزغِ ٜبطا يغيض
ٌىٓ االْ ِٓ يـزذٛػ ػٍ ٝرفىيغ٘ب ٘ ٛػّغ ٌٚىٕٙب ٌُ
رٕـ ٝدـيٓ ايٌب ٍٛاي
اٌطغيك رفىغ فِ ٝبطا يفؼً دـيٓ ٌّٚبطا يذظع٘ب ػّغ
ِٕٗ ً٘ ٘ ٝاٌغيغح اَ ِبطا ؟
ؿزغ.ٜ
اػيه يبدـيٓاػيه يبؿبعحوٕذ ثزمٛي ػبٚػٔ ٝف ٝدبجخا٘ب ِق ػبٚػ اٍٛي ف ٝاٌىالَ ثؾ ثوغادٗ أب ثذجهفجأ٘ب ثزـغػٗ ٚثطغيمٗ والِٗ اٌز ٝادجزٙب ٌٚىٕٙب ٌُ
رـّغ ٘ظٖ اٌىٍّٗ ِٓ لجً .
ادّغ ٚجٙٙب سجال  ٌُٚرغص.
ؿبعٖ ؿبعٖ أب ثىٍّه عص ٜػٍيبِق ػبعفٗ الٌٛه ايٗ ثؾ ادٕب ٌـٗ ػبعفيٓ ثؼي ِٓفزغٖ لويغٖ
ٚايٗ اٌّلىٍٗ ف ٝوضح أب دجيزه ِٚـزٕ ٝعصنأب ارأسغد ٚالػَ اِلٝارأسغر ٝايٗ اِٚبي ٌِ ٛىٕزيق هّّز ٝإٔب ٔزمبثً فٝاٌىٍيٗ

ِؼٍق ػلبْ ثبثب عاجغ ثضعٍٜت لٌٛز ٝايٗدفىغ ٚالٌٛهاؿغػذ ؿبعٖ ِٓ دضيضٙب ٌُ .رـزطيغ ِمب٘ ِٗٚظٖ اٌٍذظٗ
اال ثبٌٙغٚة.
ف ٝٙاٌّغح اال ٌٝٚاٌز ٝرـّغ فيٙب رٍه اٌىٍّٗ .فمض ػاص
اٌطيٓ ثال يزمغة ِٕٙب
ٚيوبعدٙب ثذجٗٚ .ػّغ اٌظً ٜذ ٝثأكيبء وضيغٖ ِٓ
اجٍِ ٝب كؼٛعٖ االْ.
يزفك ادّض ِغ ػّغ و ٝيؼ٘جٌٍ ٛىبفزيغيب .يغاٖ ادّض
دؼيٓ يذبٚي اسغاجٗ ِّب فيٗ .
يوٌٍ ْٛزٍه اٌىبفيٗ اٌّؼزبص يفٌٌٍٛ ٗٔٛجٛص ثال ٜؿزيلٓ
ثبٌضاسً.
ايٗ يبثِٕ ٝبٌه ف ٝايِٗفيقً .غَ ِظاوغٖ ثؾديجمً ٝغَ ِظاوغٖ ِٚبرليٓ ثال ٜؿزيلٓ صٌٛلزٝاِب ٔلٛفيٕظغ ػّغ السغ عوٓ ف ٝاٌىبفيٗ .يٍّخ كشن يؼغف
ِالِذٗ ٌٚىٕٗ ال يـزطيغ رىٛيٓ
كشويزٗ.

صٛأ ٝيبادّض جٝعايخ فيٓدـٍُ ػٍٚ ٝادض هبدجٕ٘ ٝبنيذبٚي ػّغ االلزغاة اوضغ ِٓ ٘ظٖ اٌلشويٗ يجضح
يجٍؾ ِغ فزبٖ ثجٛاع٘ب كيلٗ
ِّـىٗ ثٍ٘ ٝظٖ اٌليلٗ .يٕظغ اٌيٗ يجضٖ دـيٓ.
وّب رٛلغ ٌٚىٓ ِٓ ٘ظٖ اٌفزبٖ؟ اِـه ػّغ ثٗ ِٓ يبلٗ
لّيوٗ يشزٕمٗ.
ػّغ  ..أذ ايٗ اٌ ٝجبثه ٕ٘ب  .لبٌٙب دـيٓ ِغرؼجبٚوأْ ًبثَ كغٍٗ ِّـىب ثٗ
فٌ ٝجٕٗ.
 ػبعف ٌِ ٛجؼضرق ػٓ ؿبعٖ أب دؼًّ فيه ايٗٚأذ ِبٌهأب لٌٛزٍه ٚسالم ِٚق ػبٚػ اػًّ كٛكغٖ ػلبْاٌّىبْ ٚإٌبؽ اٌ ٝلبػضيٓ
ِؼبن ٔٚ.....ظغ ٌٙب ثأدزىبع صُ ط٘ت
ال يجض دـيٓ كئ يغص ثٗ ٌٚ .ىٓ اٌفزبٖ اٌزِ ٝؼٗ ٚثىً
ثغٚص رـأٌٗ
ِيٓ ؿبعٖ صٜ؟دفّٙه ثؼضيٓيغْ ٘برف دـيٓ يغ ٜاؿُ ِٕ ٝػٍ ٝكبكٗ اٌٙبرف

اٌٛاٌ ٛايٗ يبدـيٓ ػٛػان ًغٚع ٜثىغٖاؿزغغة دـيٓ ِٓ ٘ظح اٌّىبٌّٗ فِ ُٙزلبجغيٓ فٝ
اٌوجبح ِبطا جض؟
اكطباٌفٌٛي يىبص يمزٍٗ ِبطا رغيض ثؼض وً ِبلبٌٗ ٌٙب ٌىٕٗ
ؿيؼغف ف ٝاٌي َٛاٌزبٌ.ٝ
فٔ ٝفؾ اٌٛلذ رزوً ِٕ ٝثـبعٖ ٌزذظع٘ب ِٓ دـيٓ
ِٚبطا يغيض فؼٍٗ ٌٚىٓ ؿبعٖ
رىظثٙب ٚال روضق ٌيؾ دجب ف ٝدـيٓ ٌٚىٕٙب ال روضق
اْ يٛجض ثلغ ثٙظح
اٌليطبٔيٗ.
رظ٘ت ٌِٕ ٝزمبثً دـيٓ ..يغا٘ب ٘ ٛرأر ِٓ ٝثؼيض
يٕزظغ٘ب ف ٝاٌىبفزغيب ِجزـّب .
الٔزوبعٖ فٍٍ ِٓ ٝٙجذ ِمبثٍزٗ .ثؼض رٍه اٌّلبجغح .
يغا٘ب رزذضس ف٘ ٝبرفٙب
 ٝ٘ٚأريٗ رمزغة ِٕٗ ٚرجٍؾ.
اػيه يبدـيٓوٛيؾ ف ٝايٗٚادضح ٚادضح ثؾ أب فىغد اِجبعح ف ٝوالِه ٌٚميذٔفـ ٝغٍطبٔٗ

ال ٚهللاايٛح ٚثؼضيٓ ادٕب ٍِٕبف غيغ ثؼي يؼِٕ ٝيٓ اٌٝديـٍٙه اٌضٔيب ِغ ؿبعٖ
ؿبعٖ ِ..ق ػبعف أب اكّؼٕ ٝاٌجذ ص ٜاٌٌٍٛ ٝذِؼبيب وضح .صح دز ٝاٌٛاص ػّغ جبع٘ب صح ٌميزٗ فٝ
اٌىبفزغيب اِجبعح ٚوبْ ديزؼبعن ِؼبيب ثـججٙب
يبثبكب ادٕب ٔـ ًٙاالِٛع ثؾ لٛي أذ اػاِٜق ػبعف ِق الليٍٙب ِضسً ؿبعٖ صٚ ٜأز ٝالػَرـبػضيٕٝ
ٚأب ِٛافمٗ ثؾ أذ ٔب ٜٚرؼًّ ايٗ ثؼض ِبرٛافكدزـٍ ٝكٛيٗ ٚاعِيٙب اٌجذ دٍٛح ٚصاسٍٗ صِبغٝاكطب يبثبكبرـّغ ؿبعٖ ٘ظا اٌىالَ ٚرّٕٙغ ػيٕب٘ب ِٓ اٌجىبء.
ٌُ رىٓ روضقٌٚ .ىٓ أمظرٙب ِٕٚ ٝاؿّؼزٙب ٘ظا اٌىالَ .
اسيغا جأرٙب اٌفىغٖ اٌليطبٔيٗ رجٍؾ ِغ دـيٓ ٚاًؼٗ
٘برفٙب اِبِٙب.
ٌُ رغٍمٗ ِغ ؿبعٖ فىبٔذ رزفك ِؼٙب لجً اْ رأر ٝاْ رضجذ
ٌٙب هذٗ والِٙب ٔ .ؼُ
٘ظا ٘ ٛويض إٌـبء ِّٙب ثٍغذ كغٚعن رٕٙبع اِبَ ويض٘ٓ
ثؾ أز ٝايٗ اٌؼمً أٌ ٝؼي ػٍيى ٝفجأٖ وضح جبيٗروبٌذيٕ ٝيؼٕٝ
-أب جبيٗ أمظ اٌجذ اٌغٍجبٔٗ ِٕه

ِق فبُ٘سض اؿّغ وضح .رٌغ اٌٙبرف ػٍ ٝاطٔٗ يـّغ هٛد ؿبعٖ رجى..ٝ
أفٗ يٕفزخ ال اعاصيب ٚرزـغ ػيٕٗ ال يـزٛػت اٌّٛلف
ويف دضس ٘ظا ؟ ويف ٌُ يأسض دغهٗ ؟ ال يزىٍُ رأسظ
٘٘ ٝبرفٙب ٚرمٌٛه ٌٗ
لٍزٍه دٛعيهصُ رظ٘ت ٚرلؼغ أٙب ِٕزوغح ٚأمظد رٍه اٌفزبٖ اٌطيجٗ
ِٓ كغٚعٖ ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحلمه الخامسه عشر  -----االخيــــــــــــــــــــــــــــرة
...
يصدم حسين مما فعلته منى .لم يكن يتولع ذلن مطلما.
فكر فى االنتمام منها ولكن
ما الفابدة.

يبحث عن فتاه أخرى يخدعها بكالمه المعسول هذا كى
تتعلك به فهذه اصبحت
طبيعته .
بعد ان بردت نار منى .ذهبت لساره فى منزلها لتتأسؾ
لها على فعلتها واتفالها مع حسين .
فتحتت لها مريم الباب ثم ادخلتها ؼرفه ساره  .ال تعلم
من أين تبدأ تتيمن انها
ؼلطت فى حك ساره كثيرا.
ساره انا أسفهتنظر لها ساره نظره البمه وهى تبكى تلومها على
مافعلته

معلش وهللا انا عارفه ان انا ؼلطانهليه عملتى كدةضحن عليا بكلمتين زى مابيعمل دايما بس وهللامكنتش عاوزة أذيكى انا اسفه
خالص مفيش حاجةمش زعالنه منى بجدال خالصوبعدين احمدى ربنا انه ؼار انتى تستحمى احسن منهمليون مرة
يال مش مهم  .الى حصل حصلعلى فكرة عمر بيحبنانتى كمان بتمولى كدةايوة بيعشمن  .مسمعتيش الزفت دة وهو بيمول كانحيتعارن معايا بسببن
مش عارفه بمى انا محتاره وحاسه انى ظلمته معاياوخايفه اكلمه يفكرنى بعمل كدة عشان موضوع حسين
بعد حديث طويل خرجت منى من منزل ساره .وتركت
افكار فى عملها دون للبها

أصبحت متأكدة من حب عمر لها  .عندها تذكرت كل
مافعله من اجلها وبدات تترابط
االحداث على اساس انه يحبها .
وضح كل شا امام اعينها بعد استعادتها لالحداث التى
كانت تعيشها مع عمر ولكن
االن بمنظور اخر ليس كما كانت تعتمد .تسألت كيؾ لم
تكن تشعر به؟! كيؾ كل
هذه الفتره وهو يحاول التمرب منها وهى ال تفهم هذا ؟!
االن فمط عشمته تتمنى أن
يعود بها الزمن كى تبادله هذا الشعور .
ولكنها طبيعه االنسان يتمرب بمن اليشعر به ويتجاهل
من يتلهؾ عليه!!

تحدت نفسها ان تؽير من شخصيتها وتكسر خجلها
ستصارحه وتتأسؾ له على سوء فهمها .
فمط تنتظر فرصه مناسبه لتعدل كل شا سبك وتبدأ حياه
جديدة .
مازال عمر متأثرا مما حدث وكيؾ تتعلك ساره بمثل
هذا الشاب ؟!
ولكنه ال يعلم ماذا جد يذهب عمر للكليه منفردا منذ فتره
طويله  .يشعر بخجل امام
ساره فهى عرفت ما يخفيه عمر  .ولكنه ال يحب ان
يشفك عليه احدا وباالخص
ساره.

يلمح منى من بعيد فيدير وجهه ال يريد ان تراه ساره
فهو يعتمد انها دابما مع منى
ولكنه يسمع صوت منى تنادى عليه.
عمر عمريلتفت لها عمر ماذا تريد منه؟
 نعم ممكن دليمه بس عوزان فى حاجةاتفضلىكنت عاوزة الولن ان ساره بتحبن ايه هى لالتلن حاجة ؟ مملتش بس احنا بنات زى بعض وانا بمولنوحسين دة-حسين دة واطى وهى عرفت حميمته

ابتسم عمر بعد ان كان مكتببا من الممكن ان يعود حلمه
من جديد.
من شده حبه لها لم يفكر فى نفسه ولم يتسابل عما حدث
وانتى ليه بتعملى كدةتمدر تمول فولتاالن يحاول ان يتحدث مع ساره ولكن ال يعلم كيؾ.
هنا تؽيرت المشاعر سيجد صعوبه فى الحديث ..سابما
كان على الرؼم من
محاوالت تمربه ولكنه يعلم انهم اصدلاء على االلل من
طرؾ ساره اما االن فمن الطرفين
وساره ايضا تريد مصارحته ولكن هذه المره تحدت
نفسها على ان تتشجع وتبوح له

يجلس فى ؼرفته يفكر فيما سيفعله وينظر لهاتفه يريد
االتصال بها لكن اليعرؾ ماذا
سيمول .يتأمل جوانب شاشته ويسرح بيخياله
ينتفض فجأه على صوت الهاتؾ ليرى اسمها على
الشاشه .التعلو صوت اهتزازات
الهاتؾ عن اهتزازات للبه الذى يرلص فرحا فهى من
تتصل به.
الوالو ازين ياعمر عامل ايهالحمد هلل تمام ازين انتىتمام الحمد هلل  .نسيت الولن ان الهديه عجبتنى جدابجد-اها وهللا ربنا يخلين ليا

تلعثم لسانه ال يجد شا يرد به هل مازالت تنطمها كما
فى السابك ام كالم منى
صحيح ال يعرؾ سيمتله فضوله
أأاااا وانتى كمانمش ناوى تروح الكليه بمىمانا روحت انهاردةمن ؼيرى  ..زعالنه مننمعلش بمى متزعليش مش حمشى من ؼيرن تانى بعدكدة
 لما نشوؾ بكره بمى تعزمنى على حاجه تصالحنىبيها
بجدايوة بجد-من عنيا

تؽلك هاتفها مبتسمه .هذة المره االولى التى تهزم فيها
خجلها .
وتنتظر الؽد على احر من الجمر .عمر ايضا ينتظر هذا
اليوم
ولكن ليس من االن هو ينتظرة منذ اول يوم يراها فيه
بعد صراع طويل مع التفكير يتعمك فى النوم وياتى
اليوم المعهود فهو اختار مكان
هادئ حتى ال يتشتت تفكيرة وياخذون راحتهم
ها تشربى ايه بمىاى حاجهلو سمحت اتنين اى حاجة-هههههههههه خال واحد مانجا

اى خدعه ياستى اهو عشان متموليش حارمن منحاجة وبصالحن كمان اهو
يتبادالن النظرات فى خجل ال يعرؾ كال منهما كيؾ
يبدا الكالم مع االخر فمط يكتفون
بالمزاح
مش انا مبمتش اكلم حسينليهكان عاوز يضحن عليا منى شؽلت التلفون وجرجرتهفى الكالم
طب كويس خد الشر وراحوكمان لالت انن كنت حتضربه عشان يبعد عنىمش كنت بملن مش مستريحلهكان عندن حك وانا اسفه انى مسمعتش كالمنمتتأسفيش ازاى طول الفتره دى مش عارفه انى خايؾعليكى وعاوز مصلحتن

عارفه طبعاساره من زمان وانا نفسى اصارحن بحاجة بس كنتخايؾ
هذة هى اللحظه التى تنتظرها شعرت بسعادة شديدة.
انها تعلم ماذا ياتى بعد هذة الجمله
 حاجة ايه ؟ المكان دة بيعمل مانجا وحشهانت بتهزرال بجد عاوز الولن على حاجةالترب منها لليال وهو ينظر فى عينيها يتأمل تلن
العينين الالمعتين التى تسحر كل الناظرين
انا بحبن ياساره الكلمه الى فضلت شايلها فى للبى كلالسنين الى فاتو دول

عشان مش عاوز اخسرن  .خطفتى للبى من اول يوم
شفتن فيه
عمرى ماشوفت حد بالجمال دة لبل كدة وحبى زاد ليكى
لما عرفتن واتعاملت
معاكى حسيتن البنت الكامله الى طول عمرى بحلم بيها
.حبيت كسوفن الى لما
بشوفه مببماش على بعضى.
من كتر حبى ليكى وخوفى عليكى خوفت الولن كدة من
زمان الخسرن.
فضلت نكون صحاب عشان الصحاب دايما مع بعض
لكن لو الحب من طرؾ واحد مش
حنبمى مع بعض .

تصمت ساره تستمع لهذا الكالم وتدمع عيناها فرحا
وندما على تضيع كل هذة الفتره
دون ان تعرؾ مشاعره تجاها .
ال تستطيع وصؾ احساسها المضطرب ولكنها تشعر
بسعاده..
فكالمه يوصل لملبها مباشره على عكس مالاله حسين
لها االن فرلت بين الحب
الحميمى والحب المزيؾ
كل دة كنت مخبيه ياعمر واكتر ياسارهوممولتش الكالم دة من زمان ليه خايؾ اخسرن-ايه الى حيخلين تخسرنى

معرفش بمى هو انا دايما كدةردت ساره فى خجل شديد يكاد يفتن من يستمع لها
 على فكرة انا من اول ماعرفتن استريحتلن جداوحسيتن كل حاجة فى حياتى ابويا
واخويا وابنى وصاحبى ومفيش مشكله اال لما كنت
بمولن عليها
بس مكنتش عارفه يعنى ايه حب كنت مفكرة ان دة
العادى لكن لما فهمت وشفت
الدنيا عرفت ان ده اجمل وانمى حب.
يعنى ايهيعنى حتيجى تمابل بابا امتى-انتى بتتكلمى جد انا مش مصدق نفسى

اخيرا تحمك حلم عمر الذى كان يتمناه منذ زمن هذة
الفتاه الذى حرم نفسه من
الجميع الجلها ال يتخيل العيش دونها فهى من تضا
عليه حياته
الحب الشا الوحيد الذى اذا اكتمل فتشعر وكأنن تملن
سعادة الدنيا بأكملها..
فما أجمل ان تصل لحمن بعد صعوبه .
دفع عمر الحساب مؽادرين المكان فهذة المره االولى
متجمعين كحبيبين
عادو لمنزلهم والسعاده تمأل للوبهم
-يارب دايما ياخويا

فرحان اوى اوى اوى ياماماخير فى ايهانا وساره بنحب بعض وحنتجوزلولولولى شفت ياواد مش لولتلنطب يال جهزى نفسن بمى عشان نمابل باباهامن عنيادخلت ساره حجرتها مبتسمه يظهر عليها الفرح تولعت
مريم ماحدث دخلت لها
حجرتها
اوعى يكون الى فى بالىايه الى فى بالن ياسوسهاممممم حب جديدعمر لالى بحبن فرحانه اووووىهع هع مش لولتلن يابنتى كلمنتى ماتنزلش االرضابدا

ال ناصحه يابتفاتح عمر احمد فى موضوع الخطوبه ليجس نبض والده
ويحدد معاد  .رحب احمد جدا
فأين يجد شخص يثك فيه مثل عمر
وبالفعل تحدد الميعاد  .تجهز فريدة نفسها هى وولدها
الوحيد لتذهب حسب
الميعاد المحدد  ....فرحه االم التى ترى ابنها عريس ال
تعوض
يستمبلهم مصطفى بالترحاب
تشربو ايهال مش من اولها كدة حتعاملنا كضيوؾ وال ايه -ههههههههههه مش المصد بس الزم تشربو حاجة

 بص يااستاذ مصطفى ندخل فى الموضوعالواد عمر كبر وخالص على وشن التخرج وسارهبسم هللا ماشاء هللا ادب وجمال واى حد يتمناها  .فاحنا
كنا طالبين ايد بنتن ساره لعمر
دة شرؾ لينا وهللا وبعدين حناللى احسن من عمرواجدع منه كدة فين بس الزم ناخد رأى ساره االول
موافمه يابابادانا االطرش فى الزفه بمى هنا  ..خالص على خيرةهللا
وساره حتيجى تعيش معانا فى البيت يعنى مش حتبعدعنن
مبرون ياعمرهللا يبارن فين يااحمداحتضنت مريم اختها وتبارن لها مع دموع ال تريدها ان
تتركها وحدها .

االن فمط اصبحت ملكه بعد فتره صمت طويله دامت
سنوات ..
يجهزون تجهيزات الزفاؾ يصبحون عابله واحدة فعليا
 ...فبعد االنتهاء من الزفاؾ
وعودة مصطفى لمنزله فمط عندها شعر وكانه وحيدا
على الرؼم من وجود مريم
واحمد لكن ساره كانت كل شا فى هذا المنزل

 ياسمين ياسمين تعالى هنا لحسن تمعىمتخافيش ياماما-ماتسيبى البت تلعب ياساره

تخشى عليها ساره من الهواء الطابر  .للب االم التى
حرمت منه منذ صؽرها ال تريد
ان تحرمه لمولودتها الجديده التى تشبه والدتها تماما
فعند والدتها والكل يتؽزل فى جمالها  .تريد ساره ان
تعوضها عن اى شا حرمت
منه تعلمها فى افضل مدارس

محدش يكلم حفدتى لحسن ألتلكو خدى ياياسمينياحبيبتى الشيكوالته دى ليكى
سرحت ساره عند النظر لياسمين ترى نفسها وهى طفله
وتتذكر كل شا حدث
لها بالتفصيل فى هذة اللحظه ثم تبتسم..

وتمرا الفاتحه على والدتها

تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

