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،ريخلا حابص  kaliméra sas!،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

[!اًركش] !efcharistó :ةديعب نكامأ نم نومداق مكنم نوريثكف ،انه مكروضح ىلع مكركشأ
يركش دّدجأل ةصرفلا هذه منتغأو .نانويلا ىلإ هذه يترايز ةمق يف مكب يقتلأ نأ يندعسي
efcharistó! :ةرايّزلا ميظنتل ةلوذبملا دوهجلا ّلكو لابقتسالا ىلع

.عطاقملا ضعب نآلا مكعم عجرتسأو ،لبق نم اهتأرق دق تنك .ةليمجلا مكتاداهش ينتشهدأ

ال :اًعيمج مكلو ِكل لوقأ نأ ّدوأ .ناميإلا يف ةرّركتملا كيدل كوكشلا ىلع ،انيرتاك ،انِتمّلك
ىلع .كوكّشلا نم اوفاخت ال .ناميإلا ةّلق نع اًريبعت تسيل اهّنأل ،كوكّشلا نم اوفاخت
،ةناتم رثكأ هلعجتو ،هتيوقت ىلع دعاست يهف :“ناميإلا تانيماتيف” يه كوكّشلا ،سكعلا
،قالطنالل اًدادعتسا رثكأ هلعجتو .اًجضنو ةّيرح رثكأ حبصيو ،ومني هلعجتو ،اًيعو رثكأ يأ
عوسي عم ةّيموي ةريسم :اذه ديدحّتلاب وه ناميإلاو .موي دعب اًموي ،عضاوتب اًمدق ّيضملاو
هبشي .اًدبأ فاخن اّلأ بجي .انعفري ،طقسن امدنعو ،انعّجشيو ،انقفاريو ،انديب كسمي يذلا
جاتحن تاظحل كانه ،ّبح ةّصق ّيأ لثمو .موي دعب اًموي ،اًمئاد اًعم اًمدق يضمن ثيح ،ّبحلا ةّصق
ىوتسم نم عفري وهف ،ٌنسح اذهو .ةلئسألا ضعب حرطنو ،انسفنأ لئاسن نأ ىلإ اهيف
لب ،ال ،نايمع متنأو ناميإلا قيرط يف ريّسلا مكنكمي ال هّنأل ،مكل اًّدج ّمهم اذهو !ةقالعلا
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.نيرخآلا عمو مكريمض عمو ،هللا عم اوثّدحت

يفو ،ةايحلا تابوعص وأ مهفلا ءوس مامأ ،اًنايحأ .انيرتاك ةربخ يف ةّمهم ةطقن ىلع دِّكؤأ نأ ّدوأ
...حُلصأ ال يذلا انأ نوكأ امّبر” :انبلق باب ّكّشلا قرطي نأ نكمي ،لمألا ةبيخ وأ ةدحَولا تاظحل
اذه ناطيّشلا عضي !اهمواقن نأ بجي ةبرجت اهّنإ ،يئاقدصأ .“ ...ًةئِطخُم وأ ،اًئِطخُم نوكأ امّبر
ٌّكّش حبصي امدنع لعفن اذام ؟لعفن نأ بجي اذام .نزحلا يف انب يمريل انبولق يف ّكّشلا
دجن نأ بجي ؟أدبن نيأ نم ملعن الو ةقّثلا دقفن امدنعو ،مالسب انعدي الو ،اًقناخ اذه لثم
له .ةّماهلا ةّيكيسالكلا مكتفاقث ىلإ عمتسنل ،اذه مهفن ىّتح ؟يه امو .ةيادبلا ةطقن
له ؟مولعلاو ،ةفاقّثلاو ،ّنفلل اًضيأ نكلو ،ةفسلفلل ةيادبلا ةطقن يه ام نوملعت
يأ .thaumàzein :يه ةغيلب ةملك هيلإ ريشت ،فاشتكاب ،ةرارشب ءيش ّلك أدب ؟نوملعت
مامأو ،ةدوجوملا رومألا مامأ شاهدنالاو بّجعّتلا نم :ةفسلفلا تأدب اذكه .ةشهّدلاو ،بّجعّتلا
.ةايحلا ّرسو ،ةقيلخلا ماجسناو ،اندوجو

انل لوقي .انناميإ ةيادب اًضيأ تناك لب ،طقف ةفسلفلا ةيادب ةشهّدلا نكت مل ،نكلو
.ةشهّدلاب رعشيو ،شهدني ناك ،عوسيب ام ٌصخش يقتلي ناك امدنع هّنإ ةديدع تارم ليجنإلا
موقي ال انناميإ ّنأل ،اذكه وهو .هللا عم راوحلا ةيادب وهو ،هللا عم ءاقللا يف شاهدنا اًمئاد كانه
بلق .اهقيقحت بجي تاميلعتو ،اهب ناميإلا بجي يتلا رومألا نم ةعومجمب ءيش ّلك لبق
انكرتي ،اّنم سيل ،اًّدج ليمج ءيش وه ،عقاو وه ناميإلا بلق ،اًقالخأ سيلو ،ةركف سيل ناميإلا
اهّيأ !نيبوبحملا هللا ءانبأ نحن :ناميإلا بلق وه اذه !نيبوبحملا هللا ءانبأ نحن :نيلهذنم
ٍرمأ ّيأ :رّكفنل .اًدبأ انتبحم نع فّقوتي نأ نود نم ،انيلع رهسي ٌبأ اَنَل :نوبوبحملا ءانبألا
اذه اومهفت نأ ّدوأ .انل هّبح يف هللا ّرمتسيس ،أوسألا ناك ول ىّتح ،هانلعف وأ هيف انرّكف
له ،رومألا أوسأ يف تعقو اذإ” :يل لوقي نأ مكدحأل نكمي .ّبحي نأ نم بعتي ال هللا :اًدّيج
،ءوّسلاب رمألا يب ىهتنأو ،اًعِّورم اًئطاخو ،اًنئاخ تنك اذإو” .كّبحي هللا “؟هللا ينّبحيس
نأ نع فّقوتي نأ عيطتسي الو .اًمئاد ّبحي هللا .كّبحي هللا “؟هللا ينّبحيس له ...تاردخملابو
مل .(31 ،1 نيوكّتلا عجار) اًّدج ٌةنسح اهّنأ ىأرو كتايح ىلإ َرَظَن .لاح ّيأ ىلعو اًمئاد ّبحي .ّبحي
انفزاج انّنأل ،بغرن امك انسفنأ ىرن ال امّبر ،ةآرملا مامأ انفقو اذإ .انّبحأ هّنأل طق مدني
ال .رّيغتت انتيؤر ّنإف ،هللا مامأ انسفنأ انعضو اذإ ،نكلو .هّبحن ال ام ىلع زيكرّتلاب
نوبوبحملا هؤانبأ نحن ،اهّلك اناياطخو انفعض نم مغّرلا ىلع ،انّنأل ،شهدنن نأ اّلإ اننكمي
،انتفرغ ةذفان حتفن ال اذامل ،ةآرملا مامأ انموي أدبن نأ نم ًالدب ،كلذل .دبألا ىلإو اًمئاد
نم اوجرخا ؟هارن يذلا لامجلا ّلك دنعو ،دوجوملا لامجلا ّلك دنعو ،ءيش ّلك دنع فّقوتنو
مكنم ٍدحاو ّلكف ،اننيعأ يف ةليمج ةقيلخلا تناك اذإ :اورّكف ،ءاّزعألا بابّشلا اهّيأ .مكسفنأ
ٌةبيجع .تشهدأف تزجعأ” :هللا يف سّدقملا باتكلا لاقو !دودح الب لمجأ هللا رظن يف وه
يكرتا .نيرهابو نيشهدم هللا رظن يف نحن .(14 ،139 ريمازملا عجار) “كلامعأ ٌةبيجع ،كلامعأ
تنأ نيعيطتست اّمم رثكأ كّبحأو ،اًمئاد كب نمآ يذلا وه كّبحي هيعَد .كتايح ْرمغت ةشهّدلا هذه
نأ لهّسلا نم سيل ،ّبحلا اذه قمعو ،ةباحّرلا هذه مهفن نأ لهّسلا نم سيل .كسفن يّبحُت نأ
.انيلإ رظني هللا عدن نأ يفكي :كلذك هّنكلو ،همهفن

ةشهد :يهو اهوعّيضُت اّلأ بجي ىرخأ ةشهد كانه ،متلعف اّمم لمأ ةبيخب نورعشت امدنعو
بلط نم انمئس نيذلا نحن .اًمئاد رفغي هللا :رمألا اذه يف اًحضاو نوكأ نأ ديرأ .ةرفغملا
وه كانهو .بلقلا مالسو بآلا هجو نودجت ،ةرفغملا يف ،كانه .اًمئاد رفغي هللا ّنكلو ،ةرفغملا
يذلا لامجلا ديعيو هانبكترا يذلا ّرّشلا ليزيو ،انعفري ٍقانع يف هتّبحم بكسيو ،اندّدجي
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وأ ،فوخلل وأ ،لسكلل حمسن ال .ءابحألا هللا ءانبأ انّنأ وهو ،هوحم نكمي الو ،عطسي انيف
ُديعُن كلذب !هللا ةّبحم مامأ اهتشهد يف انسفنأ كرتنل .ةرفغملا زنك اوقرسي نأ لجخلل
تاراعشلا الو ،ةظحللا عفاود انيف هريثت ام وأ ،اَّنع هنولوقي ام انسل نحن .انسفنأ فاشتكا
نمؤي يتلاو ،هللا اهاري يتلا يه ،اهقامعأ يف انتقيقح لب ،اهب اننوفنصي يتلا ةينالعإلا
.هل هيبش ال يذلا ديرفلا انلامج :يهو ،وه اهب

فرعا" “Γνώθι σαυτόν” ؟يفلد دبعم ةهجاو ىلع ةروفحملا ةريهّشلا تاملكلا نوركذت له
يتلا لئاسرلاو ،رهاظملا فالآ ىلع انكلاهت يف ،نحن نم ىسنن نأ رطخ مويلا دجوي ."كسفن
ةرظنبو ،اهدوقن يتلا ةرايّسلابو ،سبلن اذامب ةديقم انتايح لعجتو ،انيلع تفاهتت
كتميق ّنأ ْفِرعا :اًضيأ مويلا حيحص ،كسفن فرعا ،ميدقلا ءادنلا كلذ ،نكل ...انيَلإ نيرخآلا
كتميق نكلو ،هسبلت يذلا ءاذحلا وأ بايثلا ةكرامب كتميق تسيل .َكَل امب سيلو ،تنأ امب
يف سِسيلوأ لثم .رحبلا تاّيروح ةروص ،ىرخأ ةميدق ةروص يف رّكفأ .ديرف تنأو ،تنأ كيف
،بآلا تيب وحن تارماغم ةلحر يه يتلا ،مكتايح يف اًضيأ متنأ ،تيبلا ىلإ ةدوعلا قيرط
مهلعجل َّنِهئانغب ةراّحبلا َنْبِذْجَي َّنُك ،ةروطسألا يف .رحبلا تاّيروح اًضيأ متنأ نودجتس
،ةّحلمو ةيرغم لئاسرب مكرحست نأ مويلا تاّيروح ديرت ،عقاولا يف .روخّصلاب نومدطصي
ةّيهافّرلا ةدابعو ،كالهتسالا ملاع يف ةفئاّزلا تاجايتحالاو ،ةلهّسلا بساكملا ىلع زّكرت
اهدعب نم كرتت مث ،ةظحل عملت ،ةعنطصم ةيران باعلأ اهّلك ...نمث ّيأب ةعتملاو ،ةّيدسجلا
سسيلوأ عاطتسا فيك نوركذت له .اهُتمواقم اًلهس سيل ،مكمهفأ انأ .ءاوهلا يف اًناخد
،ىرخأ ةّيصخش نكلو .ةنيفّسلا ةيراسب هسفن طبر ؟تاّيروحلا هب تطاحأ امدنع ،ةمواقملا
اذكهو ،تاّيروحلا يناغأ نم لمجأ ةينغأ ىِّنَغي ذخأ :لضفأ ةقيرط انمّلعي ،سويفروأ وهو
انّنأل نيّيحيسم انسل نحن !ناميإلا لامجو ،ةشهّدلا انيف يّذغن نأ ّمهملا نم ،اذهل .ّنهتكسأ
لامجلا اذه ىلع ظفاحن ىّتحو .نيّيحيسم نوكن نأ ليمج هّنأل نكلو ،كلذك نوكن نأ نوربجُم
لامعأ ناعضي عوسيب انشاهدناو ،ليجنإلا حرف ّنإ .هبجحي نأ ديري نَمِل ال لوقن ،ديدحّتلاب
نوكن نأ :اًدّيج اذه اورّكذت ؟نوقفّتم نحن له ،اًذإ .يفلخلا طخلا ىلع باعِّصلاو دّرجتلا
ضعب لعفن نأ بجي .اًرومأ لعفن نأ يأ ...كاذ وأ ،اذه لعفن نأ ينعي ال ساسألا يف نيّيحيسم
حمسن نأ ينعي ساسألا يف نيّيحيسم نوكن نأ .ساسألا يف رمألا وه اذه سيل نكلو ،رومألا
.هللا ةّبحم مامأ ةديرف كّنأ يكردتو ،نوديرف انّنأ كردُنو ،انّبحي نأ هلل

،كتايح نع انيثّدحتل ،كتقيرط ينتبجعأ ،اّنأوي .نيرخآلا هوجو .رخأ لصف ىلإ لقتننل
نأ كاتمّلع” ناتللا ،كُتّدجو كُتدلاو ،كتايح يف نيتأرما ِّمهأ نع ًالّوأ .نيرخآلا نع انِتْثّدح
تمّدقو .ةيوفعو ةّيعيبط ةقيرطب ناميإلا ِتكردأ ،اذكهو .“موي ّلك هلل يركشت نأو ،يّلصت
هل فرتعنو ،هُمّلكن” ،ءيش ّلك يف عوسي ّبّرلا ىلإ أجلن نأ :يهو ةديفم ةحيصن انل
هذهب !هيلع حتفنن امدنع اًديعس نوكي مك .ِكل اًفولأم عوسي حبصأ ،اذكهو .“انمومهب
ءزج اذه – هنع ةحضاو راكفأ انيدل نوكي نأ يفكي ال ،هفرعن ىّتح هّنأل .هللا فرعن ةقيرّطلا
:ُهل َنيريثكلا ِلهج ُببس وه اذه امّبرو .انتايحب هيلإ بهذن نأ انيلع لب - يفكي ال ،ريغص
.نيفورعم صاخشأو هوجو لالخ نم عوسي لَقنُي ،نكل .تاباَطِخو ٍتاظع طقف نوعمسي مهّنأل
فرع اذكه :تاءاقللاو ،هوجولاو ،صاخشألا ددع نورتسو ،لسّرلا لامعأ رفس اوؤرقت نأ اولواح
لالخ نم رضحي هّنكل ،ّيحيسم ميلعت باتك اندي يف عضي ال هللا .ناميإلاب انؤابآ عوسي
هللا .ال ،بيغ نع رومألا مّلعتنل اًباتك هللا انيطعي ال .انلالخ نم ُّرمي وهو .صاخشأ صصق
رهوج وه عوسي ةفرعم ّنإ .ةايحلا قيرط يف انل هتقفارمو ،اّنم هبارتقاب همهفن انلعجي
.ديدحتلاب انناميإ
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يهو ،ِكل ةبسّنلاب اًمساح ناك ثلاث صخش نع ،اّنأوي ،انِتْثَّدح ،ديدحّتلاب صوصخلا اذه يف
اذه .ةمدخ ةايحلا َّنأ يدجَت نأ :اذه ىلع دّكؤأ .“ةمدخ ةايحلا ّنأ يدجَت نأ” يف حرفلا كل ترهظأ ،ةبهار
،نيرخآلا لجأ نم انسفنأ سّركن نأو !حرفلا ىلع لوصحلل قيرّطلا وه نيرخآلا ةمدخ ّنإ ،حيحص
.خيراّتلا يف اًّقح ٍديدج ٍرمأ لمع لجأ نم قيرّطلا وهو ،نيرصتنملا لب ،نيرساخلا لمع سيل اذه
.بابّشلا ينعي ديدجلاو ،“ديدجلا” ينعت ،ةّينانويلا ةغللا يف “بابّشلا” ةملك ّنأ ُتْمِلَع
يذلا ديدجلا ءيشلا امه نيرخآلل تاذلا سيركتو ،ةمدخلا .عوسي يف ديدجلا ءيشلا يه ةمدخلا
ال ؟اًّباش دوعت نأ ديرت لهو ؟ةايحلا يف اًديدج اًرمأ لمعت نأ ديرت له .اًمئاد ةّباش ةايحلا ُلَعْجَي
تاءاقللاب ِفتكت الو .تاديرغّتلا وأ كوبسيفلا يف لمجلا ضعب رشنب ِفتكت
متهت الو :كيلإ ٍةجاحب مه نيذلا عم ةّصاخو ،ةّيقيقحلا تاءاقللا نع ثحبا لب ،ةّيضارتفالا
.رخآلا ءاقلل كتاذ نم جرخا .ّيروثو ،ركتبمو ديدج اذه .ةيفخلا رومألاب لب ،سانلا كاري نأب
.ةمدخلا يه ام اًدبأ فرعت نلو ،اًدبأ رخآلا لباقت نل ،كسفن يف اًنيجس شيعت تنك اذإ نكلو
ىلع اًّدج نوطشن مه مويلا نوريثك .نيرخآلا ةمدخ :صخّشلل ةتفل ربكأو لمجأ يه ةمدخلا
ىرسأو ،مهسفنأ ىلع نوقلغنم مهف :نيّيعامتجا اوسيل مهّنكل ،يعامتجالا لصاوتلا عقاوم
دجوت ال ،دوجوم ريغ ُرخآلا ،مهفتاه ةشاش ىلع نكلو .مهيديأب هنوكسمي يذلا يولخلا فتاهلا
مامأ كّنأ دقتعت ثيح ،ةآرم لثم ةلوهسب فتاهلا ةشاش حبصتو .هاديو ،هُسَفنو ،هانيع
ةعنطصملا روّصلاو ،رهاظملاب ءيلم ّيضارتفا ملاع يف ،ديحو تنأ عقاولا يف نكلو ،ملاعلا
ّلك فشتكنو ،نيرخآلا عم نوكن نأ ليمج وه مك ،لباقملابو .اًمئاد ةمئالمو ةليمج ودبت ىّتح
حرفو ،اًعم نوكن نأ ،ةعامجلا ةيحور ةيمنتب ينتعنو ،رخآلا عم ثّدحتن نأو !رخآلا يف ديدج وه ام
!ةمدخلا سامحو ،ةكراشملا

عفر ،يضاملا ربمتبس/لوليأ يف ايكافولس يف بابّشلا عم يئاقل يفو ،صوصخلا اذه يف
ام اًبلاغ .كلذ تببحأ دقل .“ةوخإ انّلك” :طقف ناتملك اهيلع ناك .ةّمهم ةتفال نايتفلا ضعب
،ةّصاخلا مهتهج معد لجأ نم ،عراوّشلا يفو ،تارهاظملا يفو ،بعالملا يف تاتفاللا نوعفري
نم هّنإ :وهو اًديدج اًئيش تلاق بابّشلا ءالؤه ةتفال نكلو .مهقوقحو ،مهقيرفو ،مهراكفأو
اوسيلو ،اّنم ءزج مه نيرخآلا ّنأب رعشنو ،عيمجلل تاوخأو ةوخإ انسفنأ رعشن نأ ليمجلا
نم نومداق مكّنأ نم مغّرلا ىلع ،نيدحّتم ،اًعم اًعيمج مكارأ نأ ديعس انأ .مهنع دعتبن اًصاخشأ
!ةّوخألاب اوملحا !ةفلتخم ةصق دحاو ّلكلو ةفلتخم نادلب

،معن .“رخآ انأ وه قيدّصلا” ،o fílos ine állos eaftós :وهو روثأم لوق ةّينانويلا ةغللا يف دجوي
نم جرخن نأ بعّصلا نم ،عبّطلاب .رخآلا لب ،ةآرملا تسيل .تاّذلا داجيإ ىلإ قيرّطلا وه رخآلا
،ةميدق تافّرصت هذه نكل .زافلّتلا مامأ ةبنكلا ىلع سلجن نأ لهسألا نم .“انتحار ةقطنم”
ىلع !ةميدق تافّرصت يه مك ،ةبنكلا ىلع ٌسلاج ٌّباش :اورظنأ .بابش تافرصت تسيلو
ةبرجت يتأت امدنعو ،رخآلا ىلع اوحتفنا ،ةدحَولاب نورعشت امدنع يأ :اومواقي نأ بابّشلا
تدلو انه .ةيحوّرلا تابيردتلا ضعب يف مكسافنأ اودّدج ،رخآلا نع اوثحبا ،تاذلا ىلع قالغنالا
يتلا سفانّتلا حور ىلإ ةفاضإلاب ...نوثاراملاو ،ةيبملوألا باعلألا ،ةّيضايرلا ثادحألا ربكأ
تافاسم زاتجنو ،ةحوتفملا تاحاسملا يف سفنتن :سفّنلل دّيج وه ام كانه ،مسجلا ديفت
ىلإ مكبلقب اومراو .نيرخآلا نيبو اننيب تافاسملا رّصقن ىّتح ،انتاذ نع دعتبنل ةليوط
،ءادعس نونوكتس مكسفنأ متبرد نإ ...ضعبلا مكضعب ءابعأ اولمحاو .تابقعلا ءارو ام
!ةايحلا ةرماغمب نورعشتسو اًبابش نوقبتسو

ةزيزعلا ايروس نم ،كتلئاع عم ،كبره :دوّبع اي ،كتداهش انتمدص ،ةرماغملا نع ثيدحلابو
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،ةبوعصو ةبوعص فلأ دعبو ،ّمث .برحلا لالخ تاّرم ةّدع اولتقُت نأب مترطاخ نأ دعب ،ةبّذعملا
نود نم ةرخص ىلع” متيقبو ،براقلا يهو ،ةنكمملا ةديحولا ةقيرّطلاب دلبلا اذه ىلإ متلصو
ةصاخ ايسيدوأ اهّنإ .“لحاوّسلا رفخ ةنيفسو رجفلا لولح نيرظتنم ،ماعط نود نمو ءام
وه رهظ يذلا لّوألا لطبلا نكي مل ،سوريموه ةمحلم يف هّنأ ترّكذتو .هذه انماّيأ يف ةيقيقحو
.ةريبك ةرماغم شاع يذلا ،سوخاميلت هنبا :وهو اًّباش ناك لب ،سِسيلوأ

الب هّنأب رعش .دوجوم وه له ىّتح وأ ،هناكم فرعي ال هّنأل ،اًطبحمو اًنيزح ناكو هدلاوب قتلي مل
ثحبلل قلطنيو اًّينونج اًرمأ لعفي مأ ،رظتنيو كانه ىقبي له :قرط قرتفم ىلع هّنأو روذج
يف قالطنالاو ةعاجّشلا ىلع هّثحت تناك يتلا ،ةهلآلا توص اهنم ،ةفلتخم اًتاوصأ عمس ؟هنع
يف قلطنا ،سمّشلا قورش عم ،ةعرسبو ،اًّرس ةنيفّسلا أّيهو ،ضهن :اذه َلَعَفو .ثحبلا ةلحر
وه ام ّلك حايّرلا انيلإ لمحت نأ رظتننو ئطاّشلا ىلع ىقبن نأ ةايحلا ىنعم سيل .ةرماغملا
،مالحألا ةقحالم يفو ،ثحبلا يفو ،قالطنالا يفو ،حوتفملا رحبلا يف صالخلا نمكي .ديدج
اًحايرو ،اًداهجو ،اًبعت انفّلكت يتلاو ،ةحوتفم اننويعو اهملحن يتلا ،ةّيقيقحلا مالحألا
!ةريبك اًمالحأ ملحنل ،انّلشت انفواخم عدن ال ،مكلضف نم .ةئجافم فصاوعو ،ةسكاعم
اًمئاد كانه نوكيسو .مكفاقيإ لواحي نم كانه نوكيس ،سوخاميلت عم ثدح املثم !اًعم ملحنلو
،ءاجّرلا ةلتقو ،مالحألا وحسام مهّنإ .“كلذ يف ةدئاف ال ،اورطاخت ال ،رمألا اوسنا” :مكل لوقي نم
.ىفشي ال يضاملا ىلإ نينح ىضرمو

لعفن فيك .دوّبع اي ،كيف ناك يذلا ءاجّرلا ،ءاجّرلا ةعاجش مكيف اوّذغ ،مكلضف نم ،متنأ امأ
نم جورخلاو ،لوهجملا نم فوخلا ةهجاوم هّنأل .ٍّدحت وه اًئيش راتخن نأ .مكتارايخ لالخ نم ؟اذه
اوذخأت ىّتح .انديب انَرَدقو انَتايح ذخأن نأ ىلع مزعلاو ،عيمجلاب عيمجلا هُّبشت عقنتسم
سيلو ،نيرخآلا صخت يتلا يه ةدّيجلا تارارقلا :اًدحاو اًرمأ اورّكذتت نأ مكنكمي ،ةحيحص تارايخ
يتلا :اهقيقحت بجي يتلا مالحألاو ،ةرطاخملا ّقحتست يتلا تارايخلا يه هذه .انسفنأ طقف
.نيرخآلا كارشإ اهيفو ةعاجّشلا بّلطتت

،ةفزاجملا يف ةعاجّشلاو ،اًمدق ّيضملا يف ةعاجّشلا :يلي ام مكل ىنمتأ ،مكل يعادو يفو
،نيرخآلا وحن باهّذلاو ،ةفزاجملا يف ةعاجشلا .ةبنكلا ىلع نيسلاج اوقبت اّلأ يف ةعاجشلاو
،هسفن مكنم ٍدحاو ّلك دجيس ةعاجّشلا هذهبو .نيرخآلا عم اًمئاد اونوك لب ،اًدبأ اولزعنت اّلأو
.ًاعيمج مكّبحي يذلا هللا ةدعاسمب ،هتلق ام مكل ىنمتأ .ةايحلا ىنعم دجيسو ،رخآلا دجيسو
!اًمدق اوضماو ،ةعاجّشلاب اوّلحتو ،مكّبحي هللا

Brostà, óli masí!  [اًعم انّلك ،مامألا ىلإ!]
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