قصه أبكت مشاعري كتبتها هناا لان حبيبتي دائمه التواجد في هذا الموقع املا ان تقرأها بعد وفاتي ورحيلي عن هذه الحياة 
 

  
 
 
هذه قصتي وسأسردها ع مسامعكم
 
 انا شاب يبلغ من العمر 16 سنه وانا شاب كويتي الجنسيه 
 
 
احببت فتااة ضحكتها تنور الدنياا وما فيها احببتها من صميم قلبي ولــكن سأخسرها عن قريب 
 
 
انها  تعلم بمرضي ومعاانااتي 
 
 
للعلم فقط انا احبــــــــــــها ولا اود ان اخسرها ولكن هذا هو قدري فراااقها 
 
 
 
اكتبها هنا لانها دائمه التواجد في هذا الموقع راجاء لكل القارئين لا تحزنوو ع حالتي احزنو ع انفسكم آآآآآآآآآآآآخ 
 
زيـــــــــــنب احبج ...
 
 
[]1.    السرطان مرض فتاك لايعرف معنى للرحمه بدأ يتسلل الى انحاء جسدي الصغير النحيل.....
اااهـ كم ارتجف من الالم هذه اللحظه....
قد بدأ التعب واضحا على ملامحي...
يارب اكتب لي الشفاء عاجلا غير آجل. 
يارب وان كان الموت راحة لي فاكتب لي الموت يارب عاجلا غير آجل....
فقد قالوا احبابي الموت راحة لك من تلك المعاناه... []2.    مرض على بعد وجفاء 
الله ما اقسى قلوبكم...!


/
في يوم 5/9 لدي عمليه جراحيه تستغرق الساعتان والنصف
الله اعلم هل ساعيش بعدها ام تكون هي وفاتي 
لاتنسوني من صالح الدعوات..
الله يكتب لكم الاجر.
 
اتى شهر الرحمه والغفران شهر رمضان
اتى وكلي حزن بداخلي على حالي
كيف استقبله لوحدي اصومه لوحدي اقومه لوحدي 
حتى وجبة الافطارلوحدي والسحور كذلك 
اعيش شهر رمضان بعيده عن احبابي
كم اتمنى ان امتلك قلب مثل قلوبهم رحلوا عني وعاشوا بسعاده وتركوني وسط احزاني ومرضي 
ارى الناس امامي يتبادلون التهاني بمناسبة قرب حلول شهر الرحمه وانا اضع يدي على خدي انتظر تلك التهاني لكن.....؟
سامحهم الله فكانوا السبب في حزني 
عيشوا بسعاده نعم عيشوها واتركوني خلفكم فهذا نصيبي في الحياه..

مرض السرطان مرض نشأ وترعرع بداخلي 
 اصبحت تحت مسمى مريضة السرطان
لم يكن هذا الامر بيدي لكن ما كان علي الا ان احمد الله على كل حال
لكن الامر الغريب ان كل من حولي تركني بسبب هذا المرض 
وكأنهم لايملكون العقول يتدبرون بها ويعلمون ان هذا المرض من الله سبحانه وتعالى 
نعم تركوني وانا في امس الحاجه لهم في امس الحاجه
لقطرة حب وحنان وضمه تتحسني بالراحة والدفء
لكن املي بالله كبير ان يكفيني من هذا المرض وان يعيد صحتي وعافيتي 
وسامح الله كل من ابتعد عني بلا سبب واااااااضح......
 
 
 
 
حبيــــــبت عمري  زيــــــــنب سامحيني اذا رحلت ولـــــــكن هذا 
 
 
 
قضاء الله وقدرة قلبي سيبقى معكــ  أحبكــــــ
 
 
عاشـــــــقك فهد 
 
 
فهد +زيــنب = فراق بسبب المرض آآآآآآخ 
