C. Hem
På en mycket kall natt i december under ljuset av fullmåne, på den
där lilla gamla båten mitt i de starka vågor, sitter en gråhårig man.
Mannan håller i sina gamla åror som varit hans följeslagare länge.
Han paddlar så hårt han kan för att möta de starka vågorna och
fokuserar ögonen på vattnet. Efter timmer av letande, tecken på sorg
dök upp i hans ansikte. Han tappade hoppet och gick tillbaka till sitt
hus. Han försökte sitt bästa, men han kunde inte hitta det.

I det varma huset väntar en liten pojke på sin pappa. Han gick på fiske
med honom i morse, men han släppte sitt armbandsur av misstag i
vattnet. Den här klockan är hans födelsedagspresent från hans farfar
och det enda minnet av honom före hans död. det finns en bild inuti.
Det är en bild på honom, hans syskon, föräldrar, farfar och farmor.
Han var rädd att berätta för sin pappa. Men han orkade inte längre.
Han började gråta när de åt middag. ”jag tappade det mest värdefulla
jag har, vad ska jag göra när jag saknar min farfar och farmor längre?
jag är slarvig”. Då förstod hans far och frågade honom var han hade
tappat den. Pappan tog jackan och årorna och gick för att leta efter
den i samma plats som de var i morse.

I en lugn by nära havet, i det där lilla huset, bor Fahd med sin familj
bestående av sin mamma, pappa, storebror och lillasyster. Fahd är 13
år gammal. Han växte upp i en fattig familj. Denna familj är beroende
av havet som en försörjningskälla för dem. Hans pappa arbetar med
att sälja fisk, och han tjänar lite pengar som knappt räcker för att
köpa husets krav. Fahds mamma lagar lite fisk som pappan fångar
och människor kommer för att köpa den av henne. Hon är duktig på
att laga mat. Fahd och hans syskon går i skolan. Sin bästa vän är hans
bror. De tillbringar större delen av tiden tillsammans. Fahd och hans
familj lever ett lugnt liv fyllt med kärlek och ömhet från alla

familjemedlemmar. Fahd har massor av drömmar och ambitioner.
Varje dag efter skolan går Fahd och hans bror Salim för att hjälpa sin
pappa med att fiska och sälja fisk till byns folk. På kvällen sätter sig de
tre barnen ner och berättar om sina drömmar. De delar ett rum
sedan barndomen. Detta lilla rum samlar deras drömmar och deras
dagars detaljer. Fahd gillar havet så mycket, han drömmer om att bli
skeppskapten när han blir stor och köper ett stort skepp och en ny
båt till sin far.
____________________________________
Efter frukost och te tog Fahd och hans syskon sina väskor och gick till
skolan. Bredvid deras hus byggs ett nytt hus. Det är många arbetare
och maskiner som arbetar med konstruktionen. Det är nästan klara.
Fahd drömmer mycket om att äga ett hus som detta. Han fortsatte
sin väg med sina syskon medan han fortfarande tittade på det huset.
_____________________________________
Fahd titta på byggnadsutvecklingen varje dag. Han drömmer varje
natt att han äger ett hus samma detta. Idag har konstruktionen av
detta mästerverk, som Fahds pappa kallade det, slutförts. Mamman
och barnen kom till fönstret för att titta på det vackraste huset i
denna by. En kille i tjugoårsåldern kom in i huset. han är så elegant,
kanske äger han huset. ”bara om jag var i hans ställe och bor i det här
hem, vill jag inte ha något annat” sa Fahd. ”låt inte dina drömmar
begränsas, son, du måste vara nöjd med vad du har och sträva efter
det bästa med dina ansträngningar, inte bara att önska” sa pappan.

Just idag står Fahd i detta underbara hem på det sammet mattan som
han aldrig ha rört i sitt liv. Hans mamma skicka med honom mat som
hon lagade själv för att välkomma den nya gästen. Hon är jätte snäll.
Killen äter girigt medan flyger Fahd runt i huset. Sen, de har litet
samtal. Fahd pratade mycket om sin familj medan killen bara
lyssnade med glänsande ögon. ”vilket fint hus har du” sa Fahd. ”och

vilken snäll familj har du” sa killen, Ali. ”kan vi byta? Ta mitt hus och
ge mig din familj” tillade Ali. ”kommer jag få ett rum får mig själv
då?” frågar den lilla Fahd. Ali nickade med huvudet. ”jag önskar att vi
kunde, jag vill att bli rik även om det är för en vecka” sa Fahd.

Dagarna gick och Ali lärde känna Fahds familj, han hade redan blivits
sin vän. Ibland går de ut på kvällen och pratar. Ali pratar om sitt liv i
staden. Han kommer till byn på fredag och åker på söndag. Att han
älska havet, detta var hans svar när Ali frågade honom om varför han
hade byggt ett hus i den här lilla byn, men finns det inte verkligen ett
hav i staden, undrade Fahd.

Idag är lördag. Nu på denna plats lite långt från byn, sitter Fahd med
Ali och fiskar. Salim var med men han har gått för att få mer bete.
Plötsligt kände Fahd stort motstånd på kroken. Ali kom för att hjälpa
men det var väldigt stark. Det är en stor fisk, kommer min mamma
att förbereda utsökt mat. De föll på marken. Vad är den här fisken?
Det är det konstigaste fisken de någonsin har sett. Den är konstigt
glänsande.” om du hjälper mig kommer jag att ge dig en önskan” sa
fisken. De två är förvånade, hon pratar, är det dröm?
”jag är en magik fisk, den sista i mitt slag, jag vaknar var 100: e år,
men den här gången föll något på mina ögon och jag kan inte se i
flera dagar. Jag kan inte göra magi på mig själv. Om du hjälpa mig då
får du ha en önska” sa fisken.
De tittar på den här saken i hennes öga. Det ser ut som ett halsband.
”är detta det?” sa Fahd. Han gick efter tvekan och rädsla. Han tog
bort den saken från fiskens ögon medan han darrade. Fahd med ljusa
ögon:” ja, det är min klocka”, kom ihåg hans mamma ord” även om vi
tappar bilden finns de fortfarande i våra hjärtan”. Hur han längtar
efter att få se sin farfar och farmor, den här bilden får honom att

känna att de är här. Han vaknar av sina tankar när fisken kom nära
hans ansikte, den simmade i luften! ”söta pojke, fråga och önska. Du
ska hittar din förfrågan i dina händer. Godisregn? Huset full av
leksaker? Vad vill du?” sa fisken. Han öppnade munnen för att säga
sin begäran, men han hörde en röst som ringde honom?

Nu är Ali hemma. Han springer runt i det här stora huset och han är
väldigt glad. Han ligger på sidenmadrasser ibland och ibland leker han
på telefonen. ”okej Fahd, du har bara en vecka på dig att njuta av
livet i det här lyxigt hem. Åh nej, du är inte Fahd nu, du är Ali” sa han
för sig själv. Imorgon ska han åka till staden till ett bättre hus än detta
och ska träffa Alis föräldrar, som Ali sa till honom. Han har gått runt i
hela huset och blir trött och hungrig nu. Men varför finns det ingen
mat i köket, det är bara bröd och ost. Han gillar inte ost. ”de ska äta
middag hemma nu, min mamma kommer att laga utsökt mat. Inga
problem, när jag åker till staden imorgon måste Alis mamma laga den
godaste maten åt mig”.
Han ska till stad nu för första gången. Han kommer att njuta av varje
dag.

I denna underbara trädgård sitter Fahd på gungan. Han kom men han
hittade inte Alis föräldrar hemma. De reste för att tillbringa sin
semester utanför landet. ”men vi resar alltid utan att berätta det för
dig, det här är inte första gången” det var vad Alis mamma sa när
Fahd kom och inte hittade de. Han ringde och få det här svaret. Han
känner sig besviken. Det var därför Ali inte pratade så mycket om sina
föräldrar. Fahd försökte sysselsätta sig med att spela i den här
gården. Han önskade att hans syskon skulle vara med honom för att

leka tillsammans, men i alla fall han skulle komma tillbaka om 6
dagar.
Idag är det torsdag, Fahd ligger i sängen nu, han gråter tyst. ”vad gör
jag? Varför önskade jag inte ett stort varmt hem för mig och min
familj tillsammans? Varför önskade jag inte att bli skeppskapten och
uppfylla min dröm? Varför önskade jag inte att min farfar och farmor
skulle komma tillbaka och lev tillsammans? Varför hörde jag Alis ord
och önskade att vi skulle leva i den andras kropp? Varför gjorde jag
min dröm begränsad? Jag var självisk. Men Ali var själviskare. Hen
lever nu de bästa dagarna i sitt liv i mitt hus, mitt varma hem. Jag
saknar min mamma och hennes ömhet, min pappa och känslan av
säkerhet bredvid honom, mina syskon och rummet där vi delar våra
drömmar och sorger tillsammans. Jag vill bara gå tillbaka. Jag ångrar
verkligen. Tack för gud att fisken gav mig en vecka för att se om jag
vill fortsätta mitt liv så här eller gå tillbaka till mitt normala liv. Jag är
trött på att plugga på universitet istället för Ali, det finns många läxor
här. Jag är inte alls redo. Imorgon, den sista dagen jag kommer att
tillbringa i detta ensamma hus. Jag kommer tillbaka till mitt hem. Jag
hoppas att var och en av oss kommer tillbaka till sin kropp”.

Nu, exakt klockan 12 mitt på natten, har Fahd precis kommit till byn.
Han andades in djup luft och började titta på havet. Vilken tyst och
enkel by! Där är hans lilla hem. Det är det vackraste hus i hans ögon
nu. Bara att titta på det får honom att känna sig varm. Efter sex
timmar kommer fisken och han kommer ätt önska att var och en
återvänder till sin kropp och sitt liv. Han kommer inte att gå härifrån.
Vid soluppgången kommer fisken att gå och aldrig återvända.

Fahd öppnade ögonen. Åh nej, han sov. Det finns bara lite tid kvar,
fisken kommer att gå. Han försökte springa men han är bunden med
ett rep. Vad är det här? ”du kommer inte att få denna önskan. Detta

kommer att bli din kropp för alltid. Du är Ali och jag är Fahd. Det här
är bättre” sa Ali. Fahd började tigga honom att dra loss repet men
han skrattar. Solen här gått upp och fisken kommer att gå. Fahd
försökte resa sig men föll och slog huvudet mot stenen.

En röst som ropade” Fahd vaknade”. Han öppnade ögonen för att
hitta sin familj bredvid honom. Han rullade ögonen runt i rummet,
”mår du bra son? Du skrek. Hade du en mardröm?” frågade Fahds
mamma. Han reste sig snabbt och kramade dem hårt. ”jag är bättre
nu än någonsin tidigare. Ni är den bästa familjen och det bästa varma
hemmet för mig”. Han springer runt i rummet glad och skriker” jag
älskar er” medan de skrattar åt honom utan att förstår vad hänt mot
honom.

Det byggdes inget nytt hus i byn, utan en fabrik och Ali var bara en
byborna, men dessa händelser och karaktärer överlappade i hans
huvud och bildade en dröm genom den han insåg vikten av sitt hem.
Hemmet är hans familj, hans systers upplopp, hans brors vänskap,
hans mamma omsorg, hans pappa råd, hans rum där han tillbringade
sina dager, hans lugna by, havet, hans dröm, allt detta är hans hem
och han kommer sträva efter att uppfylla sin dröm om att bygga ett
hem själv för honom och hans familj.

