مل ٜهٔ َٓضي ٞنبرياً ،بٌ نإ َتٛاضعاًَ ،تٗايهاً إىل سذ َاٜ ،كبع يف ساس ٠تتٛطط ايعاصُ،١
تشانُت بٛٝتٗا بؼهٌ عؼٛا ٞ٥عرب ايظٓٛات ايج٬ثني املاض .١ٝيهٔ نإ ٖٓاى ػ ٤ٞميٝض
ٖزا املٓضٍ عٔ غري ٙيف اذتاس ،٠بٌ ٚعٔ أ ٟبٝت َٔ بٛٝت ايعاصُ ،١فكذ نإ يف سذٜكت٘
ايصغري ٠بعض ايضٖٛس اييت دٗذتِ يف ايبكا ٤عً ٢قٝذ اذتٝاٚ ،٠ػذشٚ ٠سٝذ ٠تأنذ يٞ
َ٪خشاً ،بهجري َٔ ايذٖؼٚ ١اإلعذاب ،أْٗا ناْت أط ٍٛػذش ٠يف عاصُ ١ايب٬د.
***
يطاملا نٓت أعشف إٔ ػذشَٓ ٠ضيٓا عاي ١ٝدذاً ،أطتطٝع إٔ أَٝضٖا َٔ َذخٌ اذتاس ٠أ ٚست٢
َٔ َظافات بعٝذٚ .٠نِ قذ خطت َٔ َعاسى ساََ ١ٝع درياْ ٞدفاعاً عٔ ٚدٛدٖا! نٓت
يف بعض ا٭سٝإ أٖادِْٗ بايٛعذ إٔ أقطعٗا يف أقشب ٚقت ست ٢أَتص غطبِٗ ادتُاع،ٞ
ٚيف أسٝإ أخش ٣نٓتُ أق ّٛبأعُاٍ تٗذْ َٔ ٨كُتِٗ عًٓٞ؛ نإٔ أطاعذِٖ يف تٓعٝف
أططح َٓاصهلِ َٔ أٚساقٗا ٚفشٚعٗا ايٝابظ ١اييت ناْٛا ٜذع ٕٛأْٗا تظذ َٓافز املٝاصٜب،
خاص ١يف َٛاطِ املطش ايكًٚ .١ًٝيف سا٫ت أخش ٣نٓتُ َططشاً إٔ أدفع أدش ٠ايعاٌَ ايزٟ
ٜظتأدش ٙداس ٟيكطع دزٚسٖا املُتذ ٠إىل فٓآَ ٤ضي٘ ...داس ٟسدٌْ طٝب يهٓ٘ نإ قذ دعٌ
َٔ ايؼذش ٠عذٚت٘ ايًذٚد ،فٜٗ ٫ ٛهٌ  ٫ٚميٌ َٔ ايؼهٚ ٣ٛايتزَش مما تظبب٘ ػذشتٞ
َٔ أضشاس عً ٢أطاطات َٓضي٘ ،عً ٢ايشغِ َٔ بعذٖا عٔ دذسإ ايظٛس املشتفع بٝين
ٚب .٘ٓٝمل أنٔ أدس َٔ ٟأ ٜٔدا٤ت ٖز ٙايعذا ٠ٚاييت ٜعٗشٖا ادتُٝع يًؼذش ،٠سغِ أْٗا

ناْت ايٛسٝذ ٠اييت ميهٔ إٔ تشاٖا يف ساستٓا املكفش !٠يهإٔ خطشتٗا تصٝبِٗ بَٓٔ ٛ
اهلظتريٜا اييت  ٫أفُٗٗا ،أ ٚسمبا ناْت ٖز ٖٞ ٙعاد ٠طهإ َذٜٓتٓا ا٭مسٓت ،١ٝايز٫ ٜٔ
ٜأبٗ ٕٛيٮػذاس اييت تٓاقص عذدٖا يف اٯ ١ْٚا٭خري ٠بؼهٌ شتٝف َٔ عًٚ ٢د٘ املذ١ٜٓ
املجكً ١بايغباس .طأيت ْفظَٜٛ ٞاً :نٝف نإ طٝغذ ٚاذتاٍ ي ٛأْٗا ناْت َٔ تًو ا٭ػذاس
اييت حتذخ إضشاساً ٚاضش١؟ فكذ ناْت ػذشت ٞأثًٚ ،١ادتُٝع ٜعشف ،ٕٛمبٔ ف ِٗٝدرياْ،ٞ
أْٗا تغشغ دزٚسٖا عُٛدٜاً يف باطٔ ا٭سض  ٫ٚضشس َٓٗا ...يهٔ أٜاً َٔ درياْ ٞمل ٜهٔ
يٝتٓاصٍ عٔ غشٜضت٘ ايعٓٝذ ٠يكطع ا٭ػذاس ،أٜاً نإ ْٛعٗا.
***
نإ صباساً سا٥عاً َٔ أٜاّ أبش ٌٜاملُطش ٠عٓذَا فتشت باب املٓضٍ خاسداً إىل ايعٌُ
يٝفاد٦ين أسذ درياْ ٞبتش ١ٝصباسٜ ١ٝؼه ٛفٗٝا َٔ اْظذاد َٝاصٜب بٝتَ٘ ،ؼرياً بأصابع
ا٫تٗاّ إىل قُ ١ايؼذش ٠اييت بذت ي ٞريو ايصباح عاي ١ٝدذاً .سٗٓٝا تبادست إىل رٖين
فهش ٠أْعؼت آَايٞ؛ ناْت ػذشت ٞأط ٍٛػذش ٠سأٜتٗا سمبا يف سٝات .ٞسٗٓٝا أغًكت باب
املٓضٍ بعذٌ َتذاٖ ً٬اقرتاسات داس ٟايز ٟمل ٜتٛقف ،حتت صخات املطش ،عٔ اذتذٜح
ايز ٟنٓت قذ سفعت٘ عٔ ظٗش قًبٚ ،قذ عضَت عً ٢أَشٍ ملتُ ْفظ ٞنجرياً يعذّ ايتفهري
ف َٔ ٘ٝقبٌ :إٔ أقٝع استفا ايؼذشَٚ .٠ا ٖ ٞإ ٫أٜاّ ست ٢تعشفت ،عٔ طشٜل صذٜل يف
ايعٌُ ،عًَٓٗ ٢ذغ َذْ ٞاطتطا بعذ عذ ٠ستا٫ٚت إٔ ٜهتب سقُاً ْٗاٝ٥اً ٫ستفاعٗا ،بعذ
إٔ ػشح ي ٞنٝف ميهٓين إٔ أقٝع استفا ا٭ػذاس د ٕٚإٔ أتعشض رتطش تظًكٗا.
***
بعذ ث٬ث ١أطابٝع فكط ،قطٝتٗا يف ايتذٛاٍ يف ػٛاس املذٚ ١ٜٓأسٝاٗ٥ا ،متهٓت َٔ سصذ
مجٝع ا٭ػذاس ايعايٚ ،١ٝقذ دٖؼت نِ ناْت قًٚ ،١ًٝنٝف إٔ َذٜٓتٓا أصبشت صًعا٤

َتٗايهٚ !...١بعذ إٔ قُت بكٝاغ بعض ا٭ػذاس اييت بذت ي ٞا٭نجش استفاعاً ،سذخ َا
نٓت أخاف٘ ،إر تأنذ ي ٞإٔ ػذشت ٞمل تهٔ أط ٍٛػذش ٠يف املذ .١ٜٓمل أنٔ َظتا ّ٤دذاً ،ريو
أْين بعذ إٔ قاسْت بذق ١ايكٝاطات املدتًف ١اييت دْٚتٗا يف دفرت خاص ،انتؼفت إٔ ا٭ثً١
اييت ْبتت َٓز صَٔ ط ٌٜٛيف سذٜكَٓ ١ضي ٞاملتٛاضع تأت ٞيف املشتب ١ايجاْ ،١ٝبفاسم َرتٜٔ
ْٚصف عٔ ػذش ٠ايهافٛس ايعُ٬ق ١اييت ناْت تغط ٞبع٬هلا سذٜك ١ايظفاس ٠ايشٚط١ٝ
ايها ١ٓ٥يف س" ٞبري ايعضب".
***
َا صيت أتزنش نٝف اطتطعت ،بعذ عٓا ٤نبري ،إٔ أقٓع ايكٓصٌ ايشٚط ٞبايظُاح ي،ٞ
ٚيصذٜل نإ ٜظاعذْ ،ٞبكٝاغ استفا ا٭ػذاس ايعاي ١ٝيف فٓا ٤ايظفاس .٠مل ٜهٔ َكتٓعاً يف
ايبذاٚ ،١ٜنإ ايؼو قذ ساٚد ٙيف طًيب ايغشٜب خاصٚ ١أْين مل أنٔ َُشط َٔ ً٬أ ٟدٗ١
سمس ،١ٝهلزا مل ٜرتدد يف ا٫عتزاس بؼهٌ  ٫خيً َٔ ٛصشاَٚ ١دذتٗا غري ٥٫ك .١يف ايّٛٝ
ايجاْ ٞنإ َضاز ايكٓصٌ َٓؼشساًٚ ،قذ ْ٫ت طباعٜ ٖٛٚ ،١ظتكبًين َع صذٜك ٞيف َهتب٘،
ٚقذ أعذب٘ إصشاسْا ،سظب َا ختًٝتٚ ،أْا أػشح ي٘ نٝف ميهٔ إٔ ٜكاغ استفا ا٭ػذاس
بظشعٚ ١د ٕٚإٔ ْططش إىل تظًل أَٗٓ ٍّٟا .عٓذَا أنًُٓا قٝاغ استفا ػذش ٠ايهافٛس تًو
أصبت باإلسباط ،فكذ ناْت ػذشت ٞست ٢ريو اي ٖٞ ّٛٝا٭ط َٔ ٍٛبني مجٝع ا٭ػذاس
اييت قُت بكٝاغ أطٛاهلا ،يهٓٗا اي ّٛٝمل تعذ نزيوٚ ،تبدشت بعض اٯَاٍ اييت ناْت قذ
تشعشعت خ ٍ٬ا٭ٜاّ املاض .١ٝقًت هلِ بؼ َٔ ٤ٞاذتضٕ إِْٗ ميًه ٕٛأط ٍٛػذش ٠يف
املذ .١ٜٓمل تهٔ املعً ١َٛرات أُٖ ١ٝبايٓظب ١هلَِٚ ،ع ريو ػهشْا ايكٓصٌ بذبًَٛاط١ٝ
تعٛد عًٗٝا ستا ً٫ٚإٔ خيفَ ٞا استظِ عًٚ ٢دٗ٘ َٔ عَ٬ات ايظدشٚ ،١ٜمل ٜٓع إٔ ٜٗذٜٓا
بعض ايتكا ِٜٚايشٚطٚ ١ٝنتٝبات طٝاس ١ٝقذمي.١

***
َع َشٚس ا٭ٜاّ اصداد تعًك ٞبايؼذش ،٠ست ٢أْين أصبشت َٗٚٛطاً بٗا نُا قايت ي ٞصٚديت
يف أسذ ا٭ٜاّ ،خاص ١عٓذَا ػاٖذتين ٚأْا أٚص ٞأ٫ٚد ٟايصغاس بٗز ٙايؼذش ٠شتاف ١إٔ
أَٛت فتكطع ...مل ٜشم هلا ٖزا املؼٗذ شتاف ١إٔ أصٝبِٗ بكًلٍ  ٫داع ٞي٘ٚ ،ايز ٟسمبا نإ قذ
أصابٗا ٚقذ ٚدذتين أٌُٖ بعض ػَٓ ْٞٚ٪صشفاً يكٝاغ استفا ا٭ػذاس اييت نٓت أعح
عٓٗا بذأب يف ضٛاس ٞايعاصُ.١
بعذ ريو بعاّ تكشٜباًَ ،شت عً ٓٞأٜاَ٘ بشتاب ١نٝ٦ب ،١دا ٤صذٜك ٞيٝدربْٚ ،ٞقذ متًهت٘
محاط ١ػذٜذ ،٠إٔ ػذش ٠ايهافٛس يف فٓا ٤ايظفاس ٠ايشٚط ١ٝناْت قذ قطعت .أخربْ ٞنٝف
أْ٘ اطتٓتر ريو عٔ طشٜل َؼاٖذت٘ رتشٜط ١د ١ٜٛاطتدشدٗا َٔ اْ٫رتْت يًش ٞايزٟ
تكع ف ٘ٝايظفاس ٠ايشٚط .١ٝعٓذَا أعطاْ ٞصٛس ٠ارتشٜط ١تٝكٓت أْ٘ نإ ستكاً .نإ َظبشاً
ضدُاً قذ أْؼ ٧سذٜجاً َتٛططاً ايشنٔ ا٭مئ َٔ ايفٓا ٤ايذاخً ٞيًظفاس ،٠سٝح ناْت
زتُٛع ١ا٭ػذاس ايعُ٬قَٗٓٚ ،١ا ػذش ٠ايهافٛس تًو ،متذ ظ٬هلا عً .٘ٝسٗٓٝا أٜكٓت إٔ
ػذشت ٞقذ أصبشت ٖ ٞأط ٍٛػذش ٠يف ايعاصُ ،١فصشخت بفشس ١ععٚ ،١ُٝتٛقذ يف
داخً ٞأٌَ قذ ِٜنإ قذ ر ٣ٚيف ستاب ١ا٭ٜاّ ايهٝ٦ب.١
***
يف صباح اي ّٛٝايتاي ،ٞتٛدٗت إىل أَاْ ١ايعاصُ ،١ساَ ً٬بعض ا٭ٚسام اييت اعتكذت أْٗا
طتفٝذْ ٞيف َا نٓت قذ عكذت ايعضّ عًَٓ ٘ٝز َذ ٠ط :١ًٜٛتظذ ٌٝايؼذش ٠سمسٝاً نأطٍٛ
ػذش ٠يف املذ" .١ٜٓطتأت ٞايصشاف ١ستُاً عٓذَا ٜصًٗا ارتربٚ ،طًٝتكط ٕٛايصٛس...
ٚطٝذشَ ٕٚعَ ٞكابً ١صشف ١ٝد ٕٚػو ،"!...سذثت ْفظٚ ٞقذ بذأت اٯَاٍ تذاعبين.
"سمبا تصبح َضاساً طٝاسٝاً َٜٛاً َاٖ ،"!...هزا ظًت ا٭س ّ٬تطري ب ٞبعٝذاً ستٚ ٢صًت إىل

َكش أَاْ ١ايعاصُ ١ايشٝ٥ظ ،ٞايز ٟحيتٌ َبٓ ٢تاسخيٝاً يف قًب َٝذإ ايتششٜش ،بطشاص َعُاس
سا٥عٚ ،فٓا ٤خًفٚ ٞاطع أصًع متاَاً مل تٓبت ف ٘ٝػذشٚ ٠اسذ .٠ػعشت بؼ َٔ ٤ٞخٝب١
ا٭ٌَ ٚقًت يف ْفظ ٌٖٚ" :ٞطٗٝتُ ٕٛبؼذشت ٞإرا ناْٛا ٜٗ ٫تُ ٕٛبتؼذري سذٜك١
املبٓ٢؟" .يهٓين قشست إٔ أطشد ٖز ٙا٭فهاس َٔ سأطٚ ٞديفت بظشع ١إىل داخٌ املبٓ .٢نإ
ايٛاقف ٕٛأَاّ ايبٛاب ١قذ تهشَٛا بإسػاد ٟإىل املٛظف املدتص.
 صباح ارتري!!ْعش إيَٛ ٓٞظفْ يف َكتبٌ ايعُش ،دايظاً عً ٢نشط ٞخًف َهتب سذٜذ ٟبذ ٣يٚ ٞنإٔ
صشٚف دٖش ط ٌٜٛقذ َشت ب٘ ...مل ٜشد ايتشْٚ ١ٝعش َش ٠أخش ٣إىل ادتشٜذ ٠ايشمس ١ٝاييت بني
ٜذ...ٜ٘
 عفًٛا ٜا أخ!...ْعش إي َٔ ٓٞدذٜذ:
 أ!...ٜٙٛػشست ي٘ باختصاس َارا أسٜذ ...مل ٜفِٗ ...عذت ٚنشست بتفص ٌٝأنجش...
 َعو ػذش ٠ط ١ًٜٛتشٜذ تظذًٗٝا يف طذ٬ت ا٭َاْ١؟قاٍ ريو ٚقذ باْت عًٚ ٢دٗ٘ عَ٬ات دٖؼ ١مل تهتٌُ.
 أسٜذ تظذًٗٝا نأط ٍٛػذش ٠يف ايعاصُ...١قًت ي٘ َٛضشاً ،ثِ أخشدت َٔ سكٝبيت بعض ا٭ٚسام ٚصٛس ٠يًؼذشٚ ،٠ػشست ي٘ َٔ
ايبذا ١ٜنٌ ػ ٤ٞعاسضاً عً ٘ٝايكٝاطات اييت دْٚتٗا .نإ قذ أخز ايصٛس ٠بني ٜذ ٜ٘ممعٓاً
ايٓعش إيٗٝا ٚقذ أسظظت أْ٘ مل ٜهٔ ٜظُعين باْتبا ...ٙبعذ ذتعات َٔ ايصُت ْعش إيٓٞ
َٔ دذٜذ قا:ً٬٥

 َٚا ٖ ٛاملطًٛب بايطبط...؟! إٔ تك ّٛا٭َاْ ١بتظذ ٌٝايؼذش ٠سمسٝاً نْٗٛا أط ٍٛػذش ٠يف ايعاصُ! ...١ٖ ٬ز ٙاملش ...٠ثِ أضفت ستا ً٫ٚدًب اٖتُاَ٘:
أدبت٘ بٓرب ٠صٛت َشتفع ١قًً ٝ
 ميهٓهِ ايتأنذ َٔ صش ١ايكٝاطات إرا أسببتِ.قاّ املٛظف َٔ نشط ٘ٝثِ ضشب نفاً بهفْ ...عش إيْ ٓٞعش ٠مل أفُٗٗا قبٌ إٔ ًٜتكط
ادتشٜذ َٔ ٠عً ٢املهتب َغادساً ايغشف ١د ٕٚإٔ ٜك ٍٛي ٞػ٦ٝاً" ...نإ َعتٖٛاً دٕٚ
ػو ،"!...قًت يف ْفظٚ ،ٞقذ أدسنت أْ٘ سمبا مل ٜهٔ املٛظف املدتص مبجٌ ٖز ٙايكطاٜا...
"يهٔ نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜشػذْ ٞإىل املهإ ايصشٝح بذ َٔ ً٫جتاًٖ ٞبٗز ٙايطشٜك١
ايغب ،"!١ٝسذثت ْفظٚ ٞأْا أخشز َٔ ايغشف ١أعح عٔ ػدص ميهٓ٘ َظاعذت ،ٞد ٕٚإٔ
أعشف أْين طأَٓ ٢بٗضمي ١نبري ٠ريو اي ّٛٝايهاسثٚ ،ٞإٔ ريو املٛظف مل ٜهٔ َعتٖٛاً مبا
ف ٘ٝايهفاَ ١ٜكاسْ ١بضَ ٘٥٬اٯخش .ٜٔأدسنت متاَاً أٚ ٫دٛد ٭ ٟأٌَ بتظذ ٌٝايؼذش٠
سمسٝاً ،ريو إٔ تظذ ٌٝقٝاطات َٔ ٖزا ايٓ ٛمل ٜهٔ دض٤اً َٔ اٖتُاّ أ ١٦ٖٝ ٟسمس ١ٝيف
ايب٬دٖ ...زا إرا جتآًٖا طدش ١ٜادتُٝع س ٍٛاٖتُاَ ٞمبجٌ ٖزا ا٭َش ايتاف٘ سظب قٍٛ
ايهجري.ٜٔ
***
ي ١ًٝريو اي ّٛٝنٓت َهت٦باً إىل دسد ١أصابتين عُ ٢ػذٜذٚ ،٠منت َتًُُٚ ً٬أْا أسًِ
بأط ٍٛػذش ٠يف ايعاملٚ ،نٝف تظٓ ٢جملُٛعٖٛ ١ا ٠إٔ خيرتقٛا إسذ ٣غابات نايٝفٛسْٝا
يٝصًٛا إيٗٝا ...ناْت "طٝهٜٛا" باستفا ٜصٌ إىل َ 111رتاً .ناْت صٛس ٠تًو ايؼذش،٠
اييت نٓت قذ ٚدذتٗا يف اْ٫رتْت ٫ ،تباسح شتًٝيت املشٜط .١ناْت صٚديت قًك ١عً ٢صشيت،
ٚساٚيت صباح اي ّٛٝايتايَٓ ٞع َٔ ٞارتشٚز ،إ ٫أْين نٓت قذ صُُتُ إٔ أعشض قطٝيت

يًصشاف ،١ف٬بذ أْٗا طتٗتِ بٗزا ا٭َش ،ستٚ ٢إٕ ْؼش ارترب يف إسذ ٣املًشكات ايظٝاس١ٝ
اهلض ١ًٜاييت تصذس أطبٛعٝاً.
نٓت أستعؽ َٔ اذتُٚ ٢أْا أعشض ملذٜش حتشٜش ايصشٝف ١ايكٝاطات اييت قُت بٗا .مل
ٜهٔ ٜصغ ٞذتذٜج ٞاملططشب باٖتُاّ إ ٫أْ٘ نإ ميعٔ بايصٛس ٠اييت أَظهٗا يف ٜذٚ ٙقذ
أظٗش اٖتُاَاً ٚاضشاً بٗا ،بُٓٝا ناْت أصابع ٜذ ٙا٭خش ٣حتهِ قبطتٗا عً ٢طٝذاست٘ اييت
أصابين دخاْٗا بغجٝإ ػذٜذ .بعذ فرت ٠صُت أعاد ي ٞايصٛسٚ ٠قذ ابتظِ ابتظاَ ١بًٗا٤
ٜٓ ٖٛٚعش ي َٔ ٞخْ ٍ٬عاست٘ ايطب ...١ٝمل ٜكٌ ػ٦ٝاً ،بٌ سوَّ نشػ٘ ايهبري نجرياً قبٌ إٔ
ًٜتفت إىل َٛظف نإ قذ دخٌ ايغشف ١بظشع ،١ثِ ٖتف ب٘ صاسخاً:
 ٜا ستُٛد !....اْتعش ...أسٜذ طًف ...١ا٭َش ضشٚس ٟدذاً!نإ ٖزا ايـ"ستُٛد" قذ غادس ايغشف ١د ٕٚإٔ ٜعري ٙأ ٟاٖتُاَّٚ ،ا إٔ َِّٖ َذٜش ايتششٜش
بايًشام ب٘ ست ٢قفضت َٔ َكعذ ٟ٭َظو بٝاق ١قُٝص٘ ٚأػذ ٙحن ٟٛبعٓف .ناْت فٛس٠
غطيب قذ ٚصًت إىل سذٚدٖا ايكصٚ ٣ٛنٓت سٗٓٝا َظتعذاً ٫ستهاب أنرب اذتُاقات اييت
ختطش يف باي ...ٞناْت ْعاست٘ ايطب ١ٝقذ طكطت عً ٢ا٭سض ،فكُت ٚأْا َا أصاٍ ممظهاً
بٝاق ١قُٝص٘ بظشكٗا بكذَ ٞاملشتعؼ ...١عٓذٖا فادأْ ٞبًهُ ١ق ١ٜٛيف ٚدٗ ٞيٝبذأ ػذاس
عٓٝف با٭ٜذ ٟمل أعشف نٝف اْتٗ ...٢نٌ َا أعشف٘ ٖ ٛإٔ صٚديت ناْت تٛقعين ٚقذ
استظِ ارتٛف عًٚ ٢دٗٗا ...اطتٝكعتُ َٔ سًَُ ٞزعٛساً ...نٓتُ يف غشفٚ ،َْٞٛ ١نٓتُ
َبت ً٬بايعشم ...بعذ ذتعات اطتعذت ٚعٚ ٞٝأدسنت أْين نٓت أسًِ ...طُأْتُ صٚديت
ٚطًبتُ َٓٗا بعض املاٖ ...٤شٚيتِ خاسد ٖٞٚ ١تكشأ املعٛرات ،بُٓٝا دًظتُ عً ٢طشٜشٟ
ٚأْا أفهش بصُت ...يكذ نإ نٌ ػٜ ٤ٞبذ ٚسكٝكٝاً ...ػعشتُ إٔ اذتُ ٢ناْت قذ اْكؼعت
أخرياً.

***
بعذٖا بظاعات دا ْٞ٤أسذ أبٓا ٞ٥يٝدربْ ٞإٔ داسْا ٜشٜذ سٜ٩يت ...يكذ دا ٤يٝطُ ٔ٦عً٢
صشيت بعذ إٔ مسع مبشض ...ٞمل ميهح ط ...ً٬ٜٛػهشت٘ عً ٢صٜاست٘ٚ ،خشدت َع٘ ٭ٚدع٘،
ٚفهشَ ٟا ٜضاٍ َٓؼغ ً٬بزيو اذتًِ ايز ٟسمبا نإ أط ٍٛسًِ َشَّ ب ٞيف سٝاتٚ ،ٞايزٟ
عؼت نٌ تفاص ً٘ٝبٛضٛح عذٝبَ .شسْا عذٜكَٓ ١ضيٚ ٞأْا أْعش إىل تًو ايضٖٛس اييت
دٗذتِ يف ايبكا ٤عً ٢قٝذ اذتٝاٚ ،٠ظاْبٗا ا٭ثً ١ايصغريٚ ٠ايٛسٝذ ٠اييت صسعتٗا قبٌ فرت٠
قصريٚ ...٠دعتُ داس ،ٟيهٓ٘ قبٌ إٔ خيشز ،أػاس بإصبع٘ حن ٛا٭ثًٚ ،١قاٍ ي:ٞ
 باملٓاطب ...١يكذ قايٛا ي ٞإْو صسعتَ أثً ١يف فٓا ٤املٓضٍ ...يهٓين مل أصذم... بًَٓ ...٢ز أطبٛعني...سٗٓٝا ْعش إي ٓٞبعتاب ػذٜذ قبٌ إٔ ٜك ٍٛظذَ ١ٜصطٓع:١
 أسدَٓ ٛو إٔ تكطعٗا ...فظٛف ت٪ثش نجريًا عً ٢أطاطات بٝتو!..ثِ أضاف عشز ًَشٛظ:
 ٚبٝيت أٜطاً ٫ ...ميهٔ إٔ تشض ٢ي ٞبايطشس ...أْا َتأنذ َٔ ريو...ابتظُت ي٘ٚ ،يضَتُ ايصُت يفرت ٠قصري ٠قبٌ إٔ تتطٛس ابتظاَيت إىل َا ٜؼب٘ ايطشو،
قا ً٬٥ي٘:
 طأفهش يف املٛض ... ٛإٕ ػا ٤اهلل خري...ٚدعت٘ َش ٠أخشٚ ،٣أقفًت ايباب ٚسا ٙ٤عا٥ذاً إىل املٓضٍ ٚقذ أٜكٓت إٔ طٓٛات طَٔ ١ًٜٛ
ايعشاى تٓتعشْ...ٞ
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