تمر الأيام وكل علي حاله فريق الشباب يبزل جهده ليوفي بوعوده للطلاب ويحقق أهدافه وكل شخص من أبطالنا في حياته الخاصه يستعدون لقرب الأمتحانات
سلمي علي حالها وحزنها واحساسها بالوحده لفراق مريم وليس الحال بمختلف عند مريم فهي تذبل يوما بعد يوم الصمت كان حليفها معظم الأوقات تتجنب ندا لخسارتها في المقارنه امام سلمي !!

قامت من نومها العميق مفزوووووعه متمتمه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
معقوله البنت دي تبقي ......... ياسمين 😱😱
انا مبقتش مستوعبه اي حاجه مين دي وايه الصله اللي بيني وبينها دي وايه حكاية الشبه اللي بينا ومين اللي معاها دا والتعبان والحيه انا مش قادره افكر مش عارفه ياااااارب ياااااارب ياااااااااااااارب 😢😢

...........................................

ذهبت الي الجامعه وهي معكرة المزاج فكرت في ان تذهب لندا حتي تبتعد عن التفكير قليلا وحين وصولها قريبا منها صعقت مما سمعت 😨
ندا: فكرت في حاجه ولا لسه
حسام: يابنتي اصبري مريم دي عايزه تخطيط متظبط
ندا: بدأت تبعد عني وانا مش مرتاحه خايفه ترجع لسلمي وانا ماصدقت بعدتها
حسام: وفيها ايه لو رجعت لسلمي مش هيأثر علينا😕
ندا: لأطبعا افهم ياني سلمي واللي معاها بيعملوا غسيل مخ
حسام: يبقي لازم نتصرف بسرعه

كانت قدم مريم ترجع للخلف وهي في عالم آخر مذهوله مما سمعت وعيناها تنزف الدموع بلا توقف حتي اصطدمت من الخلف به دون ان ينظر اليها
-انا آسف ماخدتش باللي
رفع عينيه ليصدم بعينيها وشكلها ودون تردد وجد نفسه يقول: انتي كويسه😰
لم ترد بل اكتفت بهز رأسها ايجابا وتركته وغادرت بينما هو ظل ينظر لخيالها شاردا وفي داخله صراخ وأهآت لصراخها حتي سمع من يناديه فأكمل سيره وعقله شاردا طوال اليوم😞

.................................................
تنظر الي حاسوبها وذهنها شارد فهي لم تملك سوي صديقين في الحياه معاذ وسلمي تراهم نشطين علي مواقع التواصل ولكنها لم تتجرأ لمحادثتهما كيف وانها حتي لم تجرأ ان تذهب لأخيها في الغرفه المجاوره
ظلت تبكي وتبكي علي حالها ووحدتها حتي لمحت من ظهرت نشطه عندها تذكرت عندما بعثت لها طلب صداقه وقبلته عقلها اوحي لها بأن تدخل الي صفحتها لعلها تجد ملهمها كانت تقرأ خواطرها حتي هدأت تمام من البكاء ولكن تصارعت الأقوال في رأسها وشريط ذكرياتها يمر حولها

ندا:هي سلمي بتعاملك كدا ليه
سلمي: احنا روح واحده يامريم
ندا: انا بس صعبان عليا هي تكون مع اصحابها كدا وتبيعك وتبقي لوحدك
معاذ: لما تحسي باللي حواليكي وتحاولي تصلحي أخطائك يبقي يهمك راجعي نفسك يامريم قبل ماتندمي بعد فوات الآوان
ياسمين: انتي بعتي صحبتك علشان ناس متستهلش وخسرتي صداقتها
يوسف:خلي بالك من نفسك ومن اللي حواليكي قبل ماتضيعي نفسك
ياسمين: ياخساره يامريم ياريت تفوقي قبل ماتندمي
حسام: اصبري بس مريم دي عايزه تخطيط متظبط
ندا:بدأت تبعد عني وانا مش مرتاحه خايفه ترجع لسلمي
حسام: يبقي لازم نلحق نتصرف بسرعه
وضعت يديها علي أذنيها وصرخت بااااااااااااااااااااااااااااااااااااس

أتي علي صوتها كل من في البيت
الام: انتي كويسه يامريم
الاب: مالك يابنتي
مريم: انا كوبسه عايزه انام 😔
الام: طيب ياحبيبتي بس عايزه حاجه اعملهالك
مريم: لأ عايزه انام
الاب: خلاص سيبوها ترتاح
نظر لها معاذ بشفقه علي ماهي فيه فأنتي من أدخلتي نفسك هذه الدائره استغرب عندما وجد صفحة ياسمين مفتوحه علي حاسوبها أطفأ المصباح وخرج وأغلق الباب خلفه

..................................................

في نفس الوقت كانت ياسمين تتابع حاسوبها استغربت عندما رأت كمية الأعجابات علي خواطرها من مربم
طرق باب غرفتها فأجات: ادخل
أدخل رأسه من خلف الباب قائلا: فاضيه نتكلم شويه
ياسمين "مبتسمه" : طبعا ياجو تعالي
يوسف "مترددا" مش عارف اقولك ايه فاكره البت اللي اتخانقت مع صحبتها يوم الندوه اللي معايا في هندسه
رفعت حاجبيها قائله: مريم!!! مالها
يوسف : مش عارف هتصدقيني ولا لأ بس هقولك
وقص عليها احلامه وما حدث فيها ورؤيته لها ولياسمين وكذلك مقابلته معها في الجامعه وياسمين تنصت في زهول انتهي من كلامه
ياسمين: معقول اللي بتقوله دا
يوسف: دا كل اللي حصل
ياسمين: معني كدا ان مريم في خطر
يوسف: يعني مصدقاني
ياسمين: طبعا مصدقاك بس هنعمل ايه
يوسف: مش عارف انا قولت اقولك حسيت ان في حاجه كبيره بتربطني بيها ولازم اساعدها
ياسمين: وانا كمان ونفسي اساعدها جدا تعالي نفكر مع بعض في حل

..............................................

في الجامعه تجلس ياسمين علي احدي المقاعد شارده فوجئت بالصوت الذي يناديها
_ياسمين
ياسمين: مريم !!!
جلست مريم جوارها: انا اسفه 😢
ياسمين: علي ايه !!!
مريم: علي طريقة كلامي معاكي
اكملت باكيه: انا محتجالك جنبي عايزه حد يسمعني معنديش اصحاب غير معاذ وسلمي والاتنين سابوني لوحدي
قاطعتها ياسمين: انتي اللي سبتبهم يامريم
مريم: انا مش قادره اكلمهم لما لقيتك قاعده ل

وحدك جيتلك عايزه اتكلم معاكي ونفسي تساعديني😢
ياسمين"بكل انتباه" : احكي يامريم ومتخافيش انا معاكي
هدأت مريم قليلا وحكت لها ماسمعته وكذلك احلامها التي أدهشت ياسمين كيف لهما ان تتوحد احلامهما هكذا والمشترك بينهما انها هي من بيدها مساعدتها
انتهت مريم من كلامها وسكتت قليلا
ياسمين: ولحد دلوقتي لسه معرفتيش مين الحيه والتعبان
مريم"بندم" : عرفت😞
ياسمين: لازم تبعدي عن ندا الفتره دي خالص ولما تكلمك تتهربي منها من غير ماتحس
مريم: طب و .......
ياسمين"بتفهم" : سلمي؟ سلمي بقي لازم تفضل بعيده لانها لو حست انك قربتي منها هتعرف انها خسرتك وفي الحاله دي هتنتقم منكم انتو الاتنين
مريم"بامتنان": انا مش عارفه اقولك ايه
ياسمين: اهم حاجه تركزي في امتحاناتك دلوقتي وانا جنبك بإذن الله مش هسيبك
مريم: بإذن الله متشكره اوي😢
ياسمين: خلاص بقي ياقمر ماتبكيش خلاص بقينا اصحاب ؟
مريم"مبتسمه" : طبعا اصحاب
احتضنتها مربم ودموعها في عينيها
ياسمين"مازحه" : بس بقي الناس حوالينا يقولو واخدين بعض علي حب وخليت بيكي
ضحكت مريم رغما عنها واخذت ياسمين تخطط لها طريقها الايام القادمه والامتحانات حتي تمر علي خير

....................................................

جاء شهر الامتحانات فمن الطلبه من هو مستعد ومنهم لم يستعد مر علي البعض بالسهل والبعض الأخر بالصعب ولكنه انتهي كما جاء بخيره وشره مر وليته لم يمر بما يخطط له اصحاب النفوس المريضه بعده
اتبعت مريم خطة ياسمين تجنبت ندا ولم تتقرب من سلمي خوفا عليها فقد اعطت وقتها كله للمذاكره والامتحانات حتي معاذ كان كلامهما محدود جدا ولكن ندا كانت تخطط لشئ اخر

اخر يوم في الامتحانات خرج ادهم وصهيب ويوسف من لجانهم فرحين لانتهاء الامتحانات
صهيب: يااااااااه اخيرااا خلصنا امتحانات
يوسف: لازم نحتفل بقي 😂
أدهم: ايووووووه بقي وخدنا الاجازه😂
يوسف: اسامه ومعاذ اهم
صهيب: ايوه يلا نروحلهم
تقابل الشباب مع بعضهم
معاذ: اهلا بالشباب
أدهم: اهلا بيكو عملتوا ايه
اسامه: الحمد لله وانتو
ثهيب: الحمد لله ماتيجو نخرج
اسامه: والله فكره حلوه بس نستني احمد قال هيقابلنا بعد اللجنه

.................................................

كانت تتحدث ياسمين وخديجه حتي زفرت سلمي قائله: لحد أمته هتقولولي اصبري شهرين دلوقتي بعيده عنها وهيا لوحدها انا هروح اكلمها واللي يحصل يحصل
خديجه:سلمي اهدي بقي
سلمي"بدموع تتلألأ من عينيها" : بس دي مش صحبتي بس دي تؤامي مش قادره افضل بعيده عنها حاسه ان روحي بعيده عني حسو بيا بقي 😢
ياسمين: خلاص ياسمي النهارده بإذن الله كل حاجه هتخلص بس انتي اهدي و......
قاطعها رنين هاتفها " السلام عليكم ....... طب انتي فين دلوقتي .............
قامت ياسمين مفزوعه وصرخت قائله مريم
سلمي: مالها مريم😱
خديجه: ماتنطقي ياياسمين
التقطت هاتفها الذي لم يفصل بعد ووضعته علي أذنها سمعت صراخ أخيها فوقع قلبها من مكانه وهرولت مسرعه تبحث عنهما وورائها سلمي وخديجه لايفهمون شئ حتي وصلو الي خارج الجامعه وهناك كانت المفاجئه

..............................................

قبل دقائق قليله استأذن يوسف من الشباب ليأتي ببعض المشروبات لحين خروج أحمد وهو في طريقه لمح مريم واقفه عند باب الجامعه فاستوقفه ذهاب ندا اليها فقرب منهما
ندا: ازيك يامريم فينك
مريم"متلجلجه من رؤيتها" : ها .. ازيك ياندا موجوده اهو
ندا: كنت عايزاكي في حاجه ضروريه معلش
مريم: ايه
ندا: تعالي نتحرك من هنا خطوتين علشان محدش يسمعنا
وتقدمت امامها في هذه الحظه هاتفت مريم ياسمين " ......... ياسمين انا مع ندا ...."
في هذه اللحظه وجدت مريم من يجذبها من الخلف صرخت مريم ووقع هاتفها وضع قطعة قماشيه علي فمها محاولا كتم صرخاتها ووضعها في سيارته وانطلق بها

التقط يوسف الذي كان يتابعها هاتفها من الارض وانطلق رواء السياره صارخا "ياسمين تعالي بسرعه احنا برا الجامعه وبلغي الشباب بسرعه "

لحق يوسف بالسياره ووقف امامها رجع الي الخلف في اللحظه التي خرجت فيها البنات وقفت سلمي ورا السياره ظنا منها انها ستوقف السياره وتنقذ صديقتها
ولكن .... خبطها معاذ دون ان ينظر خلفه فسقطت ارضا ودمها ينزفع

اسرع اليها الشباب حملها احمد واسامه وخديجه الي المشفي والباقي اسرعوا الي مريم حيث استطاع يوسف ان يوقف السياره اخرج حسام وانهال عليه بالضرب حتي افقده وعيه وسلمه الي حرس الجامعه
حمل معاذ اخته التي كانت فاقده للوعي لم تدري بأي شئ حدث الي المشفي
ولحق الجميع به

.............................

دخلت سلمي الي غرفة العمليات ومريم الي الطوارئ محاولين افاقتها
يقف الجميع ينظرون بين الروحين الراقدتين لا حول لهم ترا هل سينجون من يعلم ؟

لحسن الحظ كانت والدة ياسمين طبيبه في هذه المشفي اتت لمساعدتهم وادخلتها ياسمين الي مريم وما إن رأتها حتي انخلع قلبها انها هي 😱 ........ !!!!!

الام:مين دي ياياسمين
ياسمين: دي مريم ياماما اللي

حكيتلك عنها
الام : ماتخيلتش يكون للدرجادي سبحان الله نفس الشكل والاسم !!!
ياسمين"بحزن" : هي هتفوق امته ياماما
الام:كلها ساعه وتفوق
ياسمين: طب ويوسف عامل ايه دلوقتي
الام:الحمد لله شوية كدمات بس
ياسمين: الحمد لله

خرجت ياسمين والدتها الي مكتبها في الوقت الذي وصلت فيه والدة مريم ووالدها واهل سلمي
ملك"بفزع" : فين مريم
والدة سلمي : وبنتي فين
معاذ: اهدوا بس مريم نايمه شويه وفتفوق و... سلمي في العمليات
والد سلمي: ياساتر يارب ليه يابني
اسامه: متقلقش ياعمي حادثه بسيطه

كان كل واحد منهم في واد ام سلمي منهاره ووالدها يدعوا له بدموع الاب ووالد مريم ووالدتها واخيها ذهبوا للإطمئنان عليها
خديجه تبكي طفلتها وتربت علي كتف والدتها وأحمد في عالم أخر يحس بكل ألم يمسها ويدعو الله ان تخرج له ودموعه تنزف
ادهم وصهيب مع يوسف في غرفة والدته تفحصه وهي تمازحه
الام: شوفت الدكتوره في البيت نفعت ازاي ايه رأيك يابطل الطب يكسب صح 😂
ياسمين: كدا بقي باجو معدناش هنقدر نتكلم
يوسف: طبعا هو انا اقدر 😂
الأم: خضيتني عليك اوي بس هو دا البطل اللي دايما بفتخر بيه😍
ياسمين: الحمد لله ياماما عدت علي خير بس يارب سلمي تقوم بالسلامه
الام: بإذن الله
يوسف: طب و..... مريم
الام: خلاص قربت تفوق ادعيلها

....................................................

فاقت مريم وجدت اهلها حولها الذين ما ان راؤها حتي اسرعوا اليها يحتضنوها من شدة خوفهم عليها لتحس معهم بالامان
مازحهم معاذ: سيبولي أختي بقي شويه 😃
معاذ: كنت هموت عليكي اوعي تعملي فيا كدا تاني انا بحبك أوي
ارتمت في احضانه وهي تبكي فقد رجع لها الأمان مره أخري بحضن اخيها لها
معاذ: اخص عليكي يامريم كدا متقوليليش
زادت في بكائها معاذ يتفهم ماهي عليه ورغم انه لم يفهم ماحدث إلا انه اجل الحديث في الموضوع

................................................

خرجت سلمي من العمليات ووضعوها في غرفة العنايه وما ان عرفت مريم انها في المشفي معها حتي هرولت اليها وظلت تنظر لها من خلف الباب وعيونها تنزف تنتظر مرور 24 ساعه خطر علي كلام الطبيب

جاء موعد انتهاء الزياره وعليهم الرحيل رفضت مريم ان تترك صديقتها اقنع معاذ والديه ببقاء مريم فوافقوا وذهب الجميع عداها هي ووالدة سلمي
كما ان والدة ياسمين كانت منوابه في المشفي واصرت علي بقاء يوسف معها حتي تطمئن عليه

كانت مريم طوال الوقت تراقب سلمي من خلف الستار حتي خرجت الممرضه نظرت مريم الي والدة سلمي فوجدتها نائمه فدخلت خفية الي سلمي
في هذه الاثناء خرج يوسف من غرفته يبحث عنهما يريد ان يطمئن عليها حتي وصل الي الغرفه وجد مريم تجلس بجوار سلمي وتمسك يدها باكيه وتقول
"قومي ياسلمي انا عارفه انك سمعاني قومي بالله عليكي بلاش هزار 😢 طب انا اسفه والله مش هعمل كدا تاني ابدا مش هسيبك ابدا انا غلطانه اوعي تغلطي زي وتسبيني انا مش هقدر أعيش من غيرك قومي بقي 😢 طب هزئين اشتميني اعملي اي حاجه انا عارفه اني استاهل كل اللي حصلك بسببي انا اسفه ياروحي مش انا نصك التاني زي مابتقولي يرضيكي اعيش من غير روحي علشان خاطري قومي بقي"
ظلت تبكي بجوارها وتحدثها حتي جاءت الممرضه
-لو سمحتي مينفعش كدا اخرجي برا 😡
خرجت مريم فوجدت يوسف امامها وقد امتلأت عيناه بالدموع فقالت: هتفوق صم مش هتسيبني
يوسف: بإذن الله ادعيلها ربنا ينجيها
هم بالمغادره فقالت : شكر انك انقذت حياتي
يوسف"مستغربا": وعرفتي ازاي !!
مريم: حسيت بيك قبل ماافقد الوعي معرفش ايه حصل بعد كدت
تنحنح يوسف: طب انا هستأذن انا
وتركها وغادر فهو يعلم انه لايحل له ان يقف معها هكذا .......

......................................

اشرقت شمس يوم جديد تري ماذا يخبئ لأبطالنا .............

يتبع .......

هل ستنجو مريم وسلمي من هذه المرحله ام سيكون هناك ضحيه لعند مريم وتمردها
هل تعرفت والدة ياسمين علي مريم وما حكاية الاسم والشكل هذه

