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في مقدمه احب أن أقول هذه القصه مستوحاة من الخيال ولكن  

 .مجتمعناواقع عبرتها من 

 

 وال الحياة في التفاؤل تحب عاماً، عشر الستة ذات ماسه

 . اليأس معنى تعرف

 .الحقد معنى تعرف وال  االصدقاء مع واللعب المرح تحب

 وفي ترفيهية سفرة وعائلتها هي ذهبت األيام أحد وفي

 مؤسف سير حادث معهم حدث المقصود المكان إلى طريقهم

 !... مقعده وأصبحت!. والدها ماسه الفتاة أثره على فقدت

 الذي الكبير الفراغ وذلك الصدمة تلك بسبب األيام وبمرور

 .نفسها على منطوية منعزلة معقدة فتاة أصبحت والدها تركه

  الطبية العقاقير من العديد وجربت االطباء من الكثير راجعت

 ذلك من الخروج تستطيع تكن ولم بالكامل تتعالج لم لكنها

ً  بالتالي الحزين، المزاج   ماسه حالة تنتكس يوم  بعد يوما

 !. دائماً  األسوأ نحو وتسير

  بأن اقناعها محاولين األصدقاء من الكثير معها تواصل

 أحالمها إلى وتنظر بمستقبلها وتفكر الطبيعية حياتها تمارس

  حصل، ما مع تتعايش األقل على أو تتقبل أن وتحاول وأهدافها

 !.عليه هو  كما الحال لكن تسمع ماسه وكالعادة

  فتاة هناك وجدت ، للمراجعة الطبيب إلى ماسه ذهبت وعندما

 قبل الطبيب إلى الدخول في دورها كان حيث ماسه حالة بنفس



 الطبيب من خروجها وعند مبتسمة وكانت الفتاة دخلت ماسه

 واليأس األنتظار قاعة في جالسة الحزينة ماسه شاهدت

 . وجهها معالم على جداً  واضح

  وقالت بيدها أمسكت ثم ماسة من بالقرب وجلست الفتاة ذهبت

  في فأَبدع   ُجنُوده، ألقوى  المعَارك أصعب يُعطي هللا إن"

 جديد، من السعادة وتوقظ  الهموم لتتبدد وابتسمي!"  معركت ك  

  الجميل وجهك ابتسامة سوى يذهبها ال اآلالم فكل ابتسمي

 "!.الصالحين عباده ينسى وال يضيع ال هللا إن" وأعلمي

 ثالث لي وكان ،..مقعده مثلك انا حالتي هي كيف لي انظري

 يأثر ولم وجهي على الحزن يظهر ولم العالج في سنوات

 طبيب إلى مادخلت كل أبتسم وكنت والتحطم اليأس كالم  بي

  قدمي على واقفه الغرفه هذه من وأخرج يوم سيأتي اعلم ألني

 ..  األبد إلى المتحرك كرسي وأودع أحد مساعده دون

  متفائله مبتسمه نفسها من واثقه شجاعه قويه مثلي فكوني

 !.. بقدرها ومؤمنه للحياه محبه

  ماكانت تذكرت الغريبة الفتاة عين في تنظر وهي ماسه ولكن

 الطبيب عيادة من خرجت  ثم بكالمها كثيراً  وتأثرت سابقاً  عليه

  كالم سمعت كلما بعد فيما وأصبحت وأمل بتفاؤل حياتها لتكمل

  في هلل الحمد" دائماً  تردد وهي  وتبتسم الفتاة كالم تتذكر سلبي

 ". يأس وال رحمته من قنوط ال البأس، وحين والضراء السراء

   المفضله صديقتها الفتاة وأصبحت  العالج في ماسه وأستمرت



!!   يومها في يحدث ما كل لها تروي ماسه كانت حيث

  حديث إلى تستمع الفتاة وكانت األمور بعض في وتستشيرها

  من لتغير جديده أفكار بأعطائها دائما وتساعدها ماسه

 حدث مهما توقف دون حياتها إكمال ماسه تستطيع لك    حياتها

  ؛؛.لها

  من وأفضل سعادة أكثر ماسه وأصبحت األيام ومرت ودارت

 ال لهُ  تقول حالتها بنفس شخص رأت كلما وكانت السابق،

 صبوراً  كن هللا من الصبر اختبار فأن متفائالً  ُكن بل تيأس

 .دائماً  ومبتسماً 

 تشفى لم مقعده ماتزال وماسه والسنوات األيام ومرت

 اريد لها وقالت والدتها إلى  ماسه ذهبت يوم وذات بالكامل،،

  العاليه األمواج تلك الى النظر اريد البحر إلى الذهاب

  وافقت بالراحه يشعرني الذي النقي البحر هواء وأستنشق

  معا وذهبا األم،،

 سترجع وكيف حالتها في تفكر البحر أمام جالسه ماسه كانت

 جدآ وسيم شاب إليها أتى األثناء هذه وفي قدمها على واقفه

 شيء في تفكرين كانك   حالك   كيف لها وقال التحيه عليها القى

 !!نعم لهُ  قالت مهم؟

  أنا شيء منك   أريد وال سامر  أسمي انا قال تريد؟ ماذا تفضل

  بأن واخبارك   معك   التحدث فأردت بمفردك   جالسه رأيتك   فقط

 حالتك   عالج في مختص البلد في األطباء اشطر من والدي

 االن أصبحوا لقد" هلل والحمد" الناس من الكثير عالج



 لك   اكلمه ان اتريدين طبيعي، بشكل قدمهم على يسيرون

؟؟ ليعالج  حالتك 

 بسرعه تكلمه ان ارجو بحماس لهُ  وقالت كثيراً  فرحت ماسه

  تضحكين اراك   لم سامر قال جداً،، اشكرك وانا اليه الذهب

 ابتسامتك   في سبب كنت ألني سعيد جدا انا ساعات قبل هكذا

 وهو وذهب المشفى عنوان وأعطاها هللا بأذن تتعافين وسوف

 هو فعال هل تفكر كانت ماسه لكن بماسه،، التفكير في مشغول

  ؟ لها قال كما ستتعافى هل كالمه؟ في صادق

 يعمل الذي المشفى إلى ماسه ذهبت التالي اليوم صباح وفي

  إلى تحتاج انها لها وقال بعالجها بدء وبالفعل سامر والد بها

 لديها وهي العمليات صاله إلى ماسه دخلت..! لقدمها عمليه

  دون قدمها على تسير العمليه من ستخرج بأن كبير أمل

 خرجت قليله ساعات بعد وبالفعل !! المتحرك الكرسي مساعده

  العمليات من ماسه

 تسير وأصبحت بالكامل ماسه  تشافت ايام عده وبعد بالسالمه

  أحالمها ماسه وحققت واالشهر االيام مرت قدمها،،، على

  من وأصبحت بأمتياز الجامعة من وتخرجت  دراستها وأكملت

  وكان كثيرا احبته ألنها سامر تزوجت البلد،ثم محاميات أقوى

 شفأها في سبب وكان   مثلها ومؤمن عاليه أخالق ذو

  وجميلة، سعيدة حياة معهُ  وعاشت البريئه وأبتسامتها

  قوي يكون ان على تراه  من كل إلى حكايتها تروي وأصبحت



 فعلت كما حياته في ويمضي سلبي ماهو  كل ويترك وايجابي

 ".هي"

  معه ينفع ال الماضي فبعض الوراء، إلى تلتفت وال قدماً  أمضي

 . النسيان إال

 هو القوه اساس التفائل الن تيأس وال دائما متفائالً  وكن

 كن بل متشائماً  تكن ال بالنفس الثقه هو االيجابيه الطاقه

 . دائما متفائالً 

 

 

 

 

 

 النهايه...  

 أتمنى أن تكون القصه قد نالت اعجابكم  

   .تحياتي لكم

 

 


