بسم الله الرحمن الرحيم 


هذه قصة شاب اسمه خالد توفي ابوه لما كان عمره 18 سنة وماعنده إلا اخت وحدة وأمه وخالته وهو اللي بصرف عليهم بعد وفاة أبوه .

في ليلة من الليالي دخل خالد البيت الساعة 10 سكران ولأول مره يسكر في حياته ومعه حبوب منومة ونادى أمه 



خالد : يا ماما عايز أجلس أنا معك في الغرفة لوحدنا شويه

الأم : مالك ياولدي

خالد : بصراحة فيه معيا دواء جديد لك يمنع أمراض القلب وعايزك تأكليه .

الأم : ياسلام عليك ياولدي اه والله أنا قلبي دايم يوجعني 

دخل خالد وامه الغرفة وبعدها قال 

خالد : خذي حبه وإن شاء الله بترتاحي

والله وتأخذ الأم حبة * وبعد نص ساعة ألا وتحس بدوخة ويغمى عليها * بعدها قام خالد ويسحبها على السرير ويفعل 

الفاحشة فيها * والعياذ بالله .




بعدها يطلع خالد من غرفة أمه ويروح لغرفة خالته المريضة * مع العلم إن خالة خالد فيها مرض السرطان _ شافاها الله 

وعافاها _ ويقولها 

خالد : مساء الخير ياخالتي

الخاله : اهلا يا خالد اهلا حبيبي



خالد : وايه اخبار صحتك النهارده ان شاء الله طيبه 

الخالة : والله وأنا خالتك النهارده احس إني احسن من الاول بس الله يختم لي بالجنة 

خالد : والله ياخالتي فيه علاج جديد توهم مكتشفينه للسرطان وهديلك منه ان شاء الله بيريحك 

الخالة : اه والله ياولدي اديني منه عسى الله انه يكتب لي الشفاء على يد الدواء ده

والله ويقوم خالد ويعطي الخالة المسكينة حبة من الحبوب اللي معاه ويعمل معها زي ماعمل مع أمه .

بعدها يطلع خالد للمطبخ ويعمل له كوب شاي ويحط الحبة فيه ثم ياخذه معه ويطلع لغرفة أخته ساره ثم يطق الباب عليها .

ساره : من عند الباب

خالد : إفتحي الباب أنا خالد ياساره

وتقوم ساره وتفتح الباب 

ساره :اهلا اخويا اهلا والله 

خالد : والله ياساره شفت نفسي فاضي وقلت اعمل لإختي حبيبتي كاب شاي وأجلس أتكلم معها شويه .

ساره : ياسلام ياخويا ياريت كل الإخوان مثلك . 


"علشان تبقي خربت"
قامت ساره وشربت الشاي وخالد بيتكلم معاها ويدلعها وهي مستانسه ان اخوها يدلعها بعد عشر دقايق 

حست ساره انها دايخه وجايها النوم قالت والله ياخالد ممكن تتطلع أنا أحس اني عايزا انوم * وبعد ماقالت الكلام هذا 

ويقوم خالد وينط عليها مثل الوحش ويشق ملابسها وهي تصيح مالك ياخويا * حرام عليك أنا إختك 

* وتجلس تصيح وتتوسل له وتنادي امها لكن لا مجيب .


بعد ماخلص جرايمه طلع من البيت وقام يمشي في الشارع ألا وتجيه سيارة مسرعة وتصدمة بقوة ......


فجأه ...........

قام ولقى أمه عنده تقوله ملك ياولدي * شايف حلم مرعب ولا أيه .

قام خالد من النوم ويقوم يسلم على أمه ويقولها سامحيني يا امي وخلي خالتي وأختي يسامحوني 

الأم : نسامحك على أيه أنت مش عملت حاجه 

خالد : ها ه لا أبدا ماعملتش حاجه أحس إني مقصر في خدمتكم 

الأم : كيف مقصر في خدمتنا وانت من يوم مات ابوك من10 سنين وأنت اللي تصرف علينا وما عمرك قلت لي ولا لأختك 

ولا لخالتك كلمة تضايقنا * الله يخليك لنا ان شاء الله .



ويقوم خالد و يروح علي أحد المشايخ اللي بيفسرو الأحلام ويقوله الحلم كله ثم رد عليه الشيخ وقاله :

اسمع ياولدي أول حاجه الله يجازيك خيرا على بر والدتك واختك وخالتك وتاني حاجه أقولك ان تفسير الحلم هذا انك ان شاء الله 

راح تبرهم ليوم ما تموت والله أعلم .

شكر خالد الشيخ وهو بيطير من الفرح ويقول الحمد لله يالله يارب انك ثبتني على طاعتك وعلى البر بأهلي
 


