االثنين
ُ
ذھبت إلى الجامعة في الصباح ِالكلم مع استاذي .ھو مشغول كثيراً .انطظره حتى بعد الظھر .تكلّمنا عن مقالتي و لكن ال
ُ
مازلت اعرف ماذا ساكنب فيھا بعد.
االثالثاء
لم ُ
نمت في الليل بسبب مقالتي .اشعر بتاعبنة جداً .ساكل مأكالت و سادرس حتى المساء .ھل انا غريبة او ماذا؟
االربعاء
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
شاھدت
درست للغة العربية .ثم
اكلت الغداء .بعد الظھر
جاءت البيت و
ذھبت إلى المكتبة في الصباح الحصول إلى كتب .ثم
نمت ايضاً.
التليويزيون و ُ
الجمعة
ُ
لست سعيدة اليوم الن يجب ان انطھي المقالة حتى الجمعة القا ِدم .لكن انا تعبانة جداً .اريد ان اذھب إلى البيت و الوم حتى
الحمعة.
السبت
ُ
شاھدت التلويزيون فقط .لكن سادرس اليوم وساتكلّم مع استاذي عن مقالتي غداً .انا جوعلنة جداً ولكن
لم ادرس خالل المساء.
ليس مأكوالت في البيت.
َ
االحد
ْ
ُ
ُ
تكلّ ُ
طبحت لني و اكلنا معا ً شوربة و فصولية<
زرت إبك.
درست خالل بعد الظھر .ثم
مت مع استاذي بتليفون في الصباح.
الخميس
يجب ان أنطھي مقالتي اليوم الني ساذھب إلى َدلﱠس غداً .أكتُبھا عن النساء في السياسية في تركية .ساتكلّم في المؤتَ َمر عن
لماذا ما عندھا النساء سلطة في السياسية التركية.
الجمعية
ذھبت إلى فندق ي و ُ
ُ
نمت حتى المساء .بعد العشاء ،تكلّمت مع زوجي وإبك
تأخرت الطائرة خمسة ساعة ِالذھاب إلى َدلﱠس .ثم
بتلفون.
السبت
كان إحتِفالي جيد جداً .سألوا السؤال عن النساء في تركية و قالوا ان ما عندھا النساء التركية بسبب االسالم .ولكن ما عندھا
النساء سلطة في السياسية االمريكية ايضا ً.
اللحد

ُ
ُ
كتبت اسمھا فيھا .اربد ان انطھي
قابلت االمراءة الذي قالت إن اللغة العربية غريبة بعد
انا في الطائرة و اكتب يوميتى االن.
ُ
شى في العالم.
يومية قبل اذھب إلى البيت.
قلت ان "نعم ھي غريبة مثل كل ّ
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