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تعملة األدنلس

زاروااففلاافابيعٓاذف الافابواااهفٌِاّفلعداافعابو ْفا فلاايفاتجاتت الف اا٘فابجااحٗفابويعٓااٗف
ِاإلقآمٓاٗفرلابفعهلا اااف اا٘فابو ْا فلايفاياااللفابجٓاصاآٗفِاالقتلاايْٗفِابتوآمٓااٗف
ص ااا اإفِبااعا ااإفمفبو ااافل اايفاع اايزفص ااا ٓابٍاف با ا فاب ا ااذفاب ا ا فاب االٕفه ااٍ ُفا د اااف
االقتلااايٕفىااا٘ف فلواواااٖفابىااااف فا لااّاف ااا٘فابجاااذفِاسا لالفا صاصاآٗفابافيتف
فٍٓ ااافق ااّاهفلواه ااٍنفمفعاإلا ااافٗفبلفل ااافه ااٍ ُفحد ااافابتوا اآنفل اايفبّقا ا فباو ْا ا فل اايف
اتؤصج ااالفابتوآمٓ ااٗفِل اايفاعيزٌ ااافا الو ااالفمب ااافا اارفاا ااياراإفلوىّْ ااٗفِلايْ ااٗفع اف ااٗف
لىتج ٍٓافِ ا٘فراصٍنفابطابف.ف
ب يفِبواف ف ب فيرافْ ًّفلل رإافإل الىافآبٓالفابتػٓ فاتشيِعفِابجؤفا ايف افاف
لش ابىافا ٓ آاٗف فاافاٗفاياااللف اا٘فاتجاتّٙفابويعأفِاإلقآمأفعابالالفمفعا ت اارف
ٌ االْيفات اايعوافْ ّو اااًفه اايْاًفا ٓ اااٖفباو اااجيفمفِبو ااافٌ االُفٌ اأفاإلااعٓ ااٗفاب اايتف

اايف

اصتى اطٍاف فظافٌلُفا ح اثفِاتتػ الف.ف
ب اايفل ااافويْا ا فاًفوشا ا فببٓ ااَف فٌ االافابلا ا يفٌ ااّفاًفاتؤصج ااالفابتوآمٓ ااٗفِ ا اا٘فراص ااٍاف
ا الوااالفصااتهلافٌاأفابودااافاتا اايفِا ياٖفابوامٓااٗفِاتااا فاةلاايفإل ااايٖفيراصااٗفِ آاااف
اااافاتش ا الفاباايتفوّا ٍٍاااف فعتا ا فا اااو ٖفمفياانفاساايِمفعي ْااٗف امٓااٗفِ مآااٗف
ا ااٍافمب ااافدد اارفاٌا ا اقفابتىمٓ ااٗفِدد اارفابيفآٌ ااٗفب وجا اافًفعا ت ااارُفاياٖفابتىمٓ ااٗف
ِغاْتٍا.ف
ِحاافًفابّقابفبلاىعاعفابدايارفاًفْوٓا ِافباتالواالفل اوتٍاافاتيلّقاٗفبتاوارفيِرٌااففع ااااٖٚف
ِاقتا ارفمفخلّاااإف ىا فحاااّافابشا ا ٛفِا زلااالفمففابواماااٚفِاتا اايًِفٌاانفا قا رف ااا٘ف
حااافلعااافٌاالُفاتويااالفعوٓ ا اإف اايفإفحجاااعالفبػااارفللااا ٗففا فاايايف ااا٘فللااا ٗف
ابّطيفِا لٗ.ف
ِصااتهلاف الوااٗفا وا بسفباواااّهفِابتدىٓااٗفبحا ٙفا الوااالفاباايتف ماااف ااا٘فااٌاااٍاف
لعااافٌاالُفابداآنفِاتواااؤفمفٌِاأفلاايفخاااافلىبٌااافابواماأفِاب عاأف ف
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باواّهفاال تما ٓٗفِابتط ٓدٓٗف)فصتجو٘فبلفبّصٓذففيااٗفقياٚبٍاافِبا اِافيتّْابٍااف
ل اايفخ اااافا تم ااايفوهل اااهفابىش اايفاإلب
اإلب

ِو اأفاتّصع ااذفب اا ا ارفالفابدايل ااٗف ا اا٘فاتّق ااذف

ِواأف الوااٗفا وا بسفباواااّهفِابتدىٓااٗفمفلٓااألفْجااٍاف ااا٘فا ااااي ٓافِااااف

اتٍتمافعاياافاب عأفلتاعواٗف
ا تم ااايفآبٓ ااٗفابتّاا ااافِاب اص ااافِ

ْا فا لااثفلايفخااافٌالُفابىافالٖفمفعاإلااافٗفبلف
اآنفا ل اااثفبب

ِوٓا ااإفمب ااافْ ج ااافاإل ااياٚالف

ِخيتل اايفاب ا ليفل اايفا ااافبباح ااٗفابايا ااٗفبىش اايفاا اابفا اانفل اايفا ل اااثفِفاب راص ااالف
ابوامٓااٗفمفِباايفقااأفقياٚفوااافاب ااياهفعاامًفا الوااٗفبطماالف فات ا ٙفابديْاارف ااا٘فبا ا ارف
ااالف امٓ ااٗفملل اآٗفلج ااتداٗفبػط اأفال اااثفِيراص ااالف ف

اااافاِفحد ااافلو اااف

ا راصالفبدىٓٗفاتواّلالفِاب راصالفاالقتلايْٗفمفِالاثفابوااّهفاإليارْاٗفِاساصا ٓٗفمف
ِاب راص ااالفابويعٓ ااٗفمفِال اااثفا يبفاإلاآا ا ٕفمفِاب راص ااالفاإلص ااالٓٗف....فا ف.فمب اااف
ددرفبّصواإفافدٓاإفِراصٓاإف ف

اافوشيفا لاثفِاب راصالف.ف

ِص ا فٌلافابو يف ا٘فابو ْ فليفابدياْافا ّْٓٗفليفاعيزٌافحدّقفاإلوجاًفعا ت اارف
اًفٌ االافاب اااٛيفابوهل اآنفآًفباافَفاًفْج ااتوٓ فا ااافحدّق ااَفاب اايتفص ااا تَففبْاٌ ااافات ااتػ الفِف
ابهلاايِقفاتلتااااٗفمفعاإلاااافٗفبلفيراصااٗفصااّقفخ ا لالفابتجااّْرفمفِاويااماهفاباآميفبلف
لىهلمٗفابتتارٖفمفْآَف آافتؤهيالفا ليفابػلأٛفمفِابت الافاالقتلايٕف.ف
امافْتيميفٌلافاإلا ارفعاقٗفليفاب ّثفِاب راصاالفاإلوجااوٓٗفاتتلللاٗف فاياااف
ابش ااي ٔفاابج االيْٗف فابد اايآًفاب اايْنفمفِاحايْ ااألفابى االرف فاب ت اارفابج ااتٗفمفِْىتٍ اأف
اإلا ارفعإح ٙفاب راصالفاتتلللٗف فا يبفاإلاآ ٕف.ف
ِا الوٗفليفخاافلىبٌاف

اٗفا و بسفبا راصالفاال تما ٓٗفابتط ٓدٓٗ)ف اي فف

ااا٘فاصااتدطابفاب اااحعافاتتمٓ ا ْيفِبااّف فلىاابف اماأف اانفْشااتوٍنف ااا٘فات ْ ا فلاايف
اإلوتامفابوامٔفِاب عٔفعا ت ارُفبح ٙفاتؤهيالفاالص ابٓتٓٗفبىٍيٗفا لٗفِبد لٍاف.ف
ِالفْجااوىافبالفاًفوش ا يفاااافبا ا فا قاااهفِا ْااايٕفاباايتفجيفبااااف ٍ ا اإفحتاا٘فظٍاايفٌاالاف
ابو اا يفبلفابىا ااّرف...فلتما ااىافباا اآميفِب ا ااافلؤصجا ااابىافابتوآمٓا ااٗفل ْ اا اإفلا اايفابتد اا هف
ِاالزيٌارف.ف
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