يكس بسأ يٜٝ ٟٛأؽ...
أخطز د ٕٛضٜبٌ ٖٛٚ ،ضدٌ عصب ايًػإ َػؤ ٍٚعٔ االختباضات يف َسضغ ١دٛزٜٔٚ
ضٜتؿُْٛس ،فريدٝٓٝا ،إدابات ابين يف أسس اختباضات ايكطا٠٤

ايجاْ ١ٜٛيف

ٚ .قاٍ ي ٞبإٔ يٜ ٟٛعاْ ٞصعٛب١

ؾسٜس ٠يف ايتعًِ .فاعرتضت قا" : ١ً٥ي ٛنإ ابين ٜعاْ ٞإىل تًو ايسضد ١يهٓت عطفت  .غأنٕٛ
قازض ٠عً ٢إٔ أتٓب٘ يصيو " .فأؾاض إىل أسس األدٛب ١يف اختباض شَ ٟس ٠ظَٓ ١ٝذلسز ٠حيتاز

إىل

نجري َٔ ايػطع . ١عٓس ْٗا ١ٜاالختباض ،نتب ي ٟٛإٔ َا َٔ ّٜٛ ٖٛ ٜٛأٜاّ األغبٛع ْ.عط إي ٞضٜبٌ
ٚقاٍ":ال أسس أبسًا خيط ٧يف إدابٖ ١صا ايػؤ اٍ" .ثِ أخطز عالَات اختباض َٛسس قس ِٜأظٗطت
تطاضبا داذلاَ .جٌ ٖص ٙايٓتا٥ر إضاف ١إىل ايػذٌ املسضغ ٞيً ٟٛتعٗط إٔ ابين يٝؼ فكط َصابا
بايسٜػًهػٝا ٚيهٔ أٜطًا َصاب خبًٌ ْكص االْتبا . ٙنُا قاٍ ضٜبٌ بإٔ ي ٟٛمل ٜهٔ فكط خيفل
بٌ نإ ٜعاْ ٞأٜطًا.
عٓسَا نإ ي ٟٛيف ايصف األ ٍٚاالبتسا ٞ٥بسا َٔ ايٛاضح أْ٘ نإ ٜعاْ ٞصعٛب ١يف ايكطأَٚ .٠٤
أدٌ إٔ أدٓب٘ ايتصٓٝف نٓت أقطأ نٌ ؾ ٤ٞي٘  .نٓت أقطأ ي٘ أ ٟنتاب ٜكع يف ٜس ٙغٛا ٤أنإ
يًُسضغ ١أ ٚاملتع َٔٚ .١أدٌ تػًٝت٘ نٓت أصسض أصٛاتًا َطشهٚ ١أعًل عً ٢احلبه.١
أثٓا ٤املطسً ١املتٛغطٚ ١ايحاْ ١ٜٛأصبح ي ٟٛصبًٝا َفهطًا عبكطًٜا طًل ايًػإ حيصٌ يف ايػايب
عً ٢تكسٜط دٝس دسًا ٚيهٓ٘ نإ ٜعاْ ٞصعٛب ١يف فِٗ األؾٝا ٤ايكً ١ًٝاييت ٜكطؤٖا  .مل ٜهٔ أٟ
أسس آخط ٜعطف شيو ٚأْا ٚيْ ٟٛازضًا َا نٓا ْتشسخ عٔ ٖصا املٛضٛع .فأْا ببػاط ١مل أنٔ ألقبٌ
بإٔ ٖٓاى َؿهً.١
ٍٚنٔ يف ايصفايتاغع ظاز محٌ ي ٟٛاملسضغ ٞبؿهٌ ضدِ يسضد ١أْين مل أعس أغتطٝع إٔ أتابع
َع٘ ٚمل أعس أغتطٝع إٔ أقطأ نٌ ؾ ٤ٞي٘ .نُا أْ٘ أصبح أنرب ٚأنجط اغتكالي َٔ ١ٝإٔ ٜطٜسْٞ
إٔ أق ّٛبٗصا.
ٚيٝجبت ٚدْٗ ١عط ،ٙأدط ٣ضٜبٌ اغتفتا ٤بني َعًُ ٞيٚ ٟٛانتؿف أْ٘ يف ايفرت ٠األر ٜط ٠تٛقف
ي ٟٛعٔ أزاَ ٤ععِ ٚادبات٘ٚ .أضاْ ٞعالَات٘ خاص ١تًو األٚضام املُتً ١٦باألصفاض ٚقاٍ " :يكس بسأ
يٜٝ ٟٛأؽ" .أسؼ ضٜبٌ بأْين دع َٔ ٤املؿهً .١نإ ي ٟٛممجال يٓعاّ َسضغ ١سهٚ ١َٝٛحيا ٍٚإٔ
ٜك ّٛبايؿ ٤ٞايصشٝح  ٖٛٚإٔ خيطز األب أ ٚاألّ َٔ ساي ١اإلْهاض ٚ .يف ايٓٗا ٠ٟتٛقفت عٔ احلسٜح
ٚبسأت االغتُاع .عٓسَا أخربت ي ٟٛعٔ ايتؿدٝص ،مل ٜبس ٚدلطٚسًا أَ ٚؿٛؾًاٚ .بسال َٔ شيو،
اغرتخٚ ٢دٗ٘ ٚصاح " :تعٓني أْين يػت أمحل "ٚ .ؾعط باالضتٝاح .بسأت أبه. ٞغأيين يٌٖ" :ٟٛ
نٓت أْت قًك ١أٜطًا؟" .فبسأت أبه ٞأنجط.

عٔ ططٜل إْهاض احلكٝك ١يٓفػٚ ٞإخفا ٗ٥ا عٓ٘ تطنت يَ ٟٛع اجلٛاب ايٛسٝس اآلخط املُهٔ
تصسٜك٘ :أْ٘ نإ أمحل.
يف ساي َٔ ١ايتؿٜٛـ،دًػت خالٍ ايًكا ٤األ ٍٚيتصُ ِٝبطْاَر تعً ِٝخاص ب٘ ٚ .يهٔ خالٍ
ايؿٗٛض اييت تًت شيو صُُت أْا َٚػؤٚي ٛاملسضغ ١خط ١يٓعاجل ْكاط ضعف يْٚ ٟٛسعِ ْكاط
قٛت٘ٚ .قس زفعت ي٘ املسضغ ١يٝه ٕٛعطًٛا يف إسسَٓ ٣عُات ايعُٝإ ٚاملصابني بايسٜػًهػٝا ٖٞٚ
َٓعُ ١تعٚز ٙبأؾطط ١ايػ ٞزٚ ٟايهتب ايػُعَ َٔ ١ٝهتبتٗا ٜ ٖٛٚ .ػتطٝع إٔ ٜػتدسّ ٖصٙ
اخلسَ ١طٛاٍ سٝات٘.
نإ أصعب ؾ ٖٛ ٤ٞإٔ أتأٌَ طٜٛالً يف تصطيف  .فبُٓٝا أسػٓت ايتصطف يف عسز َٔ األؾٝا،٤
ال َٔ إٔ أزضى أْ٘ ٜػتطٝع إٔ
ٚقعت يف فذ ذلاٚي ١إٔ أدعٌ يٜٓ ٟٛػذِ َع تعطٜف ٞيًتعًِ بس ً
ٜتعًِ ٚيهٔ بايططٜك ١اييت تٓاغب٘.
َٓٚص تًو املطسً ١بسأ يٜ ٟٛتشٌُ َػؤٚيْ ١ٝفػ٘ ٚ .قس نإ َٖٛٛبًا يف ايفٓ ٕٛايبصطَ ٖٛٚ . ١ٜا
ؽٜا بايطغِ َٔ إٔ ال أسس ٜعطف ايػبب إىل اآلٕ ٚ.بعس
ميٝع ايعسٜس َٔ ايصػاض املصابني بايسٟؽيو
إٔ بسأ ي ٟٛيف زضاغ ١ايربْاَر

املصُِ خصٝصًا ي٘ مبس ٠يٝػت بايط ١ًٜٛسصٌ ي ٟٛعً ٢أٍٚ

تكطٜط .ساٚيت إٔ أبس ٚغعٝسٚ ٠يف ايٛقت ْفػ٘ َتعاطف ١بُٓٝا نٓت أْتعط َٓ٘ إٔ خيربْٞ
ايٓتٝذ .١مل أضز ٙإٔ ٜعتكس أْين مل أنٔ أتٛقع ايهجري

َٓ٘ٚ .يف ايٛقت ْفػ٘ مل أنٔ أضٜس ٙإٔ

ٜػتٓتر بأْين ئ أن ٕٛضاض ١ٝبأ ٟؾ ٤ٞأجنع. ٙ
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