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 نص اإلنطالق:

منها  تأشرف فجلست قليال بجانب نافذتي و اليوملم أفارق سريري منذ أيام طوال إال صباح هذا 
سائرين في طريقهم فرحين  قبل،على الحياة العامة. فوقع نظري على كثير ممن كنت أعرفهم من 

كأنهم يسبحون في عوالم الخيال. ولم أر بينهم من وقع نظره إلى نوافذ غرفتي مرة  مغتبطين،
 يعرفونه، وال عهد لهم به. كأنما يمرون ببيت ال ،واحدة

ألن نفسي تحدثني أنه سيكون عما قليل سلم  ي هذه المعاناة،طيق النظر إلى سريري، وأنا فال أ
،وال اإلشراف  أمهاشأو أمام مرآتي ، ألنها تحدثني عن نفسي أسوأ األحاديث الوقوفوال  قبري

سة . أين ، و التي حيل بيني و بينها بحياة تعيالسعيدة، ألنها تذكرني بحياتي الماضية من نافذتي
  أذهب؟ وكيف أعيش؟

وضماداته يهدأ بعيني ، و الطبيب يعذبني بمشارطه  هدما، والنوم ال يهدم أركان صدريالسعال 
عد عن أن الحياة تبو ،وبصري يزداد ظلمة ضيقايزداد نفسي  ، وكل يوم أ شعر أنعذابا أليما

 ناظري شيئا فشيئا حتى أحسبها من األشباح النائية، فمتى ينقضي عذابي؟..
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 ن(6التعبير واإلنشاء)
بعدما  ،لواردة في النص إلى وضعية مغايرة، يسودها األمل و الفرححول وضعية الحزن و المعاناة ا

      تماثلت المرأة للشفاء، مسترشدا بخطوات مهارة التحويل.
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