بدء العالم الدراسي ..الكل كان يزدهر بملابسه الجديده ..
كانت نوراه فرحة هي الاخره بملابسه الجديده ذهبت للمدرسه ..
تلاقت مع زملائتها وسلمت عليهم والقت التحيه على معامتها ..
جلست تتحدث الى صديقتها زهراء وخديجه عن الاجازه واين قضاءيها ..
تمت عملية الفرز وكلنا في فصله .. هكذا لما تقبل نوراه لانه صديقتها كلنا في فصل ..
اعترضت واخبرت المدرسه انها تريد ان تصبح مع صديقتها في فصل ..
لما يسمع لها احدا وقالت لها المدرسة ستكونين هنا صداقات افضل ..
اتخذت لها مقعدا وهي متالمة ومتضايقة ..نظرت لها التي بالدرج الاخر واخذت تسئل عن اسمها..
نظرت لها بابتسامة جافه وقالت نوراه .. وانا لين تشرفنا ..
لم تريد ان تتحث لها نظرت الى بنات الفصل .. كل واحدة تهدر مع الاخره والبعض الاخر يضحك ..
والاخريات جالسات بصمت ..
خنقتها العبرة لما حدث لها .. file_0.gif

جاءت المدرسة بالكتب واخت توزع عليهم كتب الدراسة الجديده..
اخذت نوراه تتصفح تلك الكتب .. لقد وصلت عمراً .. اخر سنة لي بالمرحلة المتوسطة لقد كبرت كثراً ..
ابتسمت في سرها ابتسامة رضى ..
واخر جاء وقت الفسحه .. اخذت تبحث عن صديقتها زهراء وخديجه راءتهم ينتظرنها عند العمود في الساحة الكبيره .. عندما رائتهما أخذت تبكي  file_1.gif

وبكيا معها كل واحدة اصبحت في فصل بعيدة عن الاخره ..
هكذا خفف على نوراه بما ان خديجة وزهراء ايضا كلنا لوحده فلابئس ..
قالت زهراء سنرى من التي ستنفعل بالصف اكثر .. file_2.gif

كان هذا تشجيعاً جيداً من زهراء ..
ذهبنا بعدها الى المقصف واشترى لهم كل واحدة فطيرة بالجبن وعصير من البرتقال ..
اخذت كل واحدة تاكل وفي قلبها الابتسامة  file_3.gif

رن الجرس ..
فعادت كلنا على فصلها ..في طريق نوراه وهي تجري بسرعه اصطدمت بفتاة ..
نظرت لها بغرور مابالك الا ترين ؟؟ file_4.gif

نظرت لها ببراءة انا اسفه واردت ان تذهب لكن تلك الفتاة بعيانها المقبضتان قالت انظري ماذا فعلتي لقد اوسختني بالعصير .. file_5.gif


عندما راتها غاضبة هكذا رحلت مسرعة باقصى مالديها الى الفصل خوفا من تلك الفتاة الشريره ..
وصلت للفصل وجلست نظرت لها لين وسئلتها مابالك؟؟ فاخبرتها بما حدث لها اخذت تضحك عليها ..
سكتت تفكر بعد قليل جاءت تلك الفتاة الى الفصل 
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نظرت لها بتعجب رائتها تتخذ كرسيا وتجلس اتكون معي هذهي في الفصل ..
اه انا لا اريدها ان تكون معي اكيد انها ستظربني .. او ماذا ستفعل ستقتلني ربما ..
اخذت الافكار تجول في ذهنها ذهبا وايابا ..بعد ذلك فكرت باحسن حل ..
أخذت ورقة وكتبت عليها بخط كبير أنا اسفه استسمحكِ عذراً لنكون صديقتان ؟؟ file_9.gif



ساكملها فيما بعد
