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صة ،ال8تي رواه8ا راض8ي ب8ن األم8ني ب8ن ص8ال8ح ص8دق8ة ال8صباح8ي )َرْت8سون ب8ن ب8نيام8يم
ف8ي م8ا ي8لي ت8رج8مة ع8رب8ية له8ذه ال8ق ّ
ب8ن ش8لح تس8دك8ه ه8صفري ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،أب8رز ح8كيم ف8ي ال8طائ8فة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8قرن العش8ري8نُ ،م8حيي ال8ثقاف8ة
واألدب ال8سام8ري8ني الح8دي8ثنيُ ،م8تقن ل8تالوة ال8توراة ،م8تمّكن م8ن ال8عبري8ة الح8دي8ثة ،ال8عرب8ية ،ال8عبري8ة ال8قدي8مة واآلرام8ية
ص ب8ارع ،أدي8ب أص8در ق8راب8ة ال8ثالث8ني ك8تاًب8ا وه8ي
ال8سام8ري8ة ،ج8ام8ع ل8تقال8يد ق8دي8مة ،م8رّت8ل ،ش8يخ ص8الة ،شّ8ماس ،ق8ا ّ
ساخ م8عاص8ري8ن ،ش8اع8ر ن8ظم ح8وال8ي  ٨٠٠ق8صيدة وأن8شودة ،وه8نال8ك ب8اح8ثون ك8ثيرون ت8عّلموا
ب8مثاب8ة م8صدر ل8كت ّاب ونّ 8
م8نه ع8ن ال8تقليد اإلس8رائ8يلي ال8سام8ري .ك8ان ال8سام8ري ال8وح8يد ال8ذي سّ8ماه سّ8يد ال8باح8ثني ف8ي ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة،
زئ8يڤ ب8ن ح8اي8يم ب8اس8م :م8عّلمي وم8رش8دي( ب8ال8عبري8ة ع8لى م8سام8ع اب8نه األم8ني )ب8نيام8يم( ص8دق8ة ) ،( -١٩٤٤ال8ذي ب8دوره
نّ8قحها ،اع8تنى ب8أ ُس8لوب8ها ونش8ره8ا ف8ي ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة أ .ب -.أخ8بار ال8سام8رة ،ع8دد  ١٥ ،١٢٤٧-١٢٤٦آب ،٢٠١٧
ص .٥٧-٥٤ .ه8ذه ال8دوري8ة ال8تي ت8صدر مّ8رت8ني شه8رًي8ا ف8ي م8دي8نة ح8ول8ون ج8نوب8ي ت8ل أب8يب ،ف8ري8دة م8ن ن8وع8ها ــ إّن8ها
تس8تعمل أرب8ع ل8غات ب8أرب8عة خ8طوط أو أرب8ع أبج8دي8ات :ال8عبري8ة أو اآلرام8ية ال8سام8ري8ة ب8الخّ 8
ط ال8عبري ال8قدي8م ،امل8عروف
ط امل 8رّب 8ع/األش 8وري ،أي الخ ّ 8
ال 8يوم ب 8الح 8روف ال 8سام 8ري 8ة؛ ال 8عبري 8ة الح 8دي 8ثة ب 8الخ ّ 8
ط ال 8عبري ال 8راه 8ن؛ ال 8عرب 8ية ب 8ال 8رس 8م
العربي؛ اإلنجليزية )أحياًنا لغات أخرى مثل الفرنسية واألملانية واإلسبانية والبرتغالية( بالخ ّ
ط الالتيني.
ب8دأت ه8ذه ال8دوري8ة ال8سام8ري8ة ف8ي ال8صدور م8نذ أواخ8ر ال8عام  ،١٩٦٩وم8ا زال8ت ت8صدر ب8ان8تظام ،ت8وزَّع مّ8جاًن8ا ع8لى ك8لّ
ب 8يت س 8ام 8ري م 8ن امل 8ائ 8ة والس 8ت ّني ف 8ي ن 8اب 8لس وح 8ول 8ون ،ق 8راب 8ة ال 8ثمان 8مائ 8ة ن 8سمة ،وه 8ناك مش 8ترك 8ون ف 8يها م 8ن ال 8باح 8ثني
وامله8تّمني ف8ي ال8دراس8ات ال8سام8ري8ة ،ف8ي ش8ت ّى أرج8اء ال8عال8م .ه8ذه ال8دوري8ة م8ا زال8ت حّ8ية ُت8رزق ،ال ب8ل وت8تطّور ب8فضل
ج8لي امل8رح8وم راض8ي )رت8سون( ص8دق8ة )٢٢
ح8سني )ب8نيام8يم وي8فت( ،ن ْ8
إخ8الص وم8ثاب8رة املحّ8ررْي8ن ،ال8شقيَقني ،األم8ني و ُ8
شباط ١٩٢٢ــ ٢٠كانون الثاني .(١٩٩٠
”لم نترك بالدنا ق ّ
ط
ي أن أسُ8رد ع8ليكم م8ا حّ8ل ب8ال8سام8ري8ني م8ن اض8طهادات ك8ثيرة ف8ي كّ8ل ال8عصور ح8ت ّى ب8داي8ة ال8قرن العش8ري8ن؟ أال
أع8ل ّ
ت8عرف8ون ذل8ك؟ ط8بًعا ت8عرف8ون أّن8ه ب8ال8رغ8م م8ن امل8صائ8ب وامل8عان8اة الش8دي8دة ،ب8قي ال8سام8ري8ون م ْ
خ8لصني مل8سقط رأس8هم ف8ي
ح 8كم وّل 8ى وآخ 8ر ح ّ8ل مح ّ8له وال 8سام 8ري 8ون ي 8عيشون ه 8نا ف 8ي ه 8ذه ال 8بالد ،ال 8تي أ ُع 8طيت إرث ً:ا ل 8بني
ال 8بالد ول 8م ي 8ترك 8وه 8ا8 ُ .
ِ
ح8رَم اإلب8راه8يميّ/م8غارة املّ 8
ضعفة
إس8رائ8يل ف8ي َق8سم اهلل آلب8ائ8نا ،إب8راه8يم و إس8حق وي8عقوب .وك8ان إب8راه8يم ق8د اش8ترى ال َ8
م8ن ع8فرون ال8حت ّي ب8أرب8عمائ8ة م8ثقال ورق ن8قد ال8تّجار ،س8ن َد ال8طاب8و األّول م8ن ب8ني اآلالف ال8تي ان8دث8رت م8ثل كّ8ل ك8نوزن8ا
ب8اس8تثناء ال8نْزر ال8يسير .وم8ع ت8لك ال8وث8ائ8ق أخ8ذت قّ8وة ال8شعب ال8سام8ري ب8ال8تناق8ص إل8ى أن أص8بح ع8ددن8ا أقَّ8ل م8ن م8ائ8ة
وخمسني نسمة في بداية القرن العشرين.
حّ8ز ف8ي ال8قلب جًّ8دا ،إل8ى أن ح8صل ان8تعاش م8فاج8ىء ف8ي ال8طائ8فة ف8ي ال8ث ُلث األّول م8ن ال8قرن العش8ري8ن ،وال سّ8يما ت8لك
ي ُ8
ح8زي8ران ال8عام  ١٩٦٧وم8ا زال8ت مس8تمرة ح8ت ّى أّي8ام8نا ه8ذه ،ح8يث ي8صل ت8عدادن8ا أك8ثر م8ن
ال8دف8عة إل8ى األع8لى ب8عد ح8رب َ8
خمسمائة بقليل.

ق
ت8ناق8ص ال8طائ8فة ل8م ي8كن دائً8ما ن8تيجة ال8ضغوط واالض8طهادات .ك8ان8ت ه8نال8ك ح8االت م8ن التسّ8رب ال8طوع8ي وب8تعبير أد ّ
ج 8ب ع 8لى ال 8طائ 8فة أح 8ياًن 8ا أن ت 8لِفظ ب 8عض ال 8ضاّل 8ني ل 8فظ ال 8نواة ،أوالئ 8ك ال 8ذي 8ن له 8ثوا وراء ال 8عيش ف 8ي م 8جتمع آخ 8ر
ت 8و ّ 8
ِ
أسه8ل م8ن ال8حياة ب8موج8ب ق8وان8ني ال8توراة ،ال8تي ي8تم ّ
س8س ع8لى ق8يم االس8تقام8ة
خض ع8نها ف8ي آخ8ر امل8طاف م8جتمع م8ؤ َّ 8
واملصداقية.
ول 8كن ،دْع8 8نا ال ن 8بال 8غ ف 8ي ه 8ذا امل 8وض 8وع ،ولنتح ّ8دث ع 8ن أوالئ 8ك ال 8ذي 8ن ف 8ي ال ِ 8
حقب ال 8غاب 8رة .ك 8ان 8وا ق 8د ت 8رك 8وا ال 8دي 8ان 8ة
صر م8ن ن8اح8ية أخ8رى.
اإلس8رائ8يلية واع8تنقوا اإلس8الم بس8بب ط8يشهم وج8شعهم .ك8ان ه8نال8ك م8ن ت8أ ّ 8
س8لم م8ن ن8اح8ية وم8ن ت8ن ّ
صتنا ملا كّرست له أكثَر من كلمات معدودة وفق شأن املوضوع.
و إن لم يكن هذا موضوع ق ّ
عا
متأسلم ط ْ
و ً
صة ،وي8جب س8رُده8ا ل8يعلم الج8ميع ك8يف ك8ان8ت ح8ال8ة ال8طائ8فة ال8سام8ري8ة ف8ي ت8لك األّي8ام ال8عصيبة.
صة ت8بقى قّ 8
ول8كن ال8ق ّ
أح8د أوالئ8ك امل8تأس8لمني ،م8هما ك8ان8وا قّ8لة ،ك8ان س8عد ب8ن ع8بد ال8فتاح ال8دن8في .واملس8لمون آن8ذاك ك8ما ه8م ال8يوم ينس8بون،
ي أك8ثر م8ن امل8ول8ود مس8لًما ألن8ه اج8تاز االخ8تبار
س8لم .إنّ8ه ف8ي ن8ظره8م ولّ 8
ك8ما ه8و م8عروف ،ق8داس8ة ف8ائ8قة مل8ن ت8رك دي8نه وت8أ ّ 8
ال 8صعب ف 8ي ال 8تغّلب ع 8لى ال 8غري 8زة الش 8ري 8رة ،ال 8تي ك 8ان 8ت ف 8ي دي 8ان 8ته ال 8ساب 8قة ،واآلن ب 8عد ت 8أس 8لمه أص 8بح ك ّ8له مخ 8لوق 8اً
س8 8د ال8 8نصر امل8 8بني
ص8 8الً8 8حا ف8 8ي ال8 8قداس8 8ة .إن8 8هم ُيج8 8رون ل8 8ه م8 8سيرة ك8 8بيرة وي8 8نادون ”إرك8 8عوا“ ،إذ أّن8 8ه ف8 8ي ن8 8ظره8 8م يج ّ 8
ل8إلس8الم ع8لى كّ8ل ال8دي8ان8ات األخ8رى .ه8ذا ه8و ال8واق8ع ،وال ش8يء غ8يره .ول8م ي8تقبّل أب8ناء ال8طائ8فة دائً8ما ه8ذا ال8واق8ع ال8ذي
ُف8رض ع8ليهم ،ع8بور إخ8وة ل8هم م8ن ال8دي8ن اإلس8رائ8يلي ال8حقيقي ل8دي8ن ال8حّق اإلس8الم8ي ،وح8ت ّى ب8عد ت8طبيق كّ8ل خ8طوات
سلم لم تتوّقف محاوالت إرجاعهم إلى جاّدة الصواب.
التأ ّ
س8 8لم ط8 8واع8 8ية ،وه8 8ذا خ8 8لق م8 8رارة ك8 8بيرة ف8 8ي أوس8 8اط
روى ل8 8نا آب8 8اؤن8 8ا أّن س8 8عد ب8 8ن ع8 8بد ال8 8فتاح )س8 8عد أب8 8و ال8 8فتاح؟( ت8 8أ ّ 8
ال8طائ8فة .ك8ان ي8سكن ف8ي ق8ري8ة ن8اق8ورة ،وم8ا زال8ت ذري8ته ال8كثيرة ت8عيش ه8ناك إل8ى ه8ذا ال8يوم .أح8د أوالئ8ك ك8ان إب8راه8يم ب8ن
ف8رج )م8رح8يب( ص8دق8ة ال8صباح8ي )ه8صفري( ،م8ن آب8اء ع8ائ8لتنا ك8ان ح8ينئٍذ ش8اًب8ا ول8م ُي8عرف ب8عد ع8نه أنّ8ه ش8اع8ر م8لهم
ولكنه كان معروفًا بالتصاقه بديانة إسرائيل والغيرة عليها.
ضربات شديدة مبّرحة
س8لم س8عد ع8بد ال8فتاح
ذات ي8وم ك8ان إب8راه8يم واق8فًا ف8ي ش8ارع س8وق ن8اب8لس ف8ي عّ8ز شه8ر ال8صوم ،رم8ضان ،ورأى امل8تأ ّ 8
س8لَم س8عد ال8فتاح ورأت
سا ب8جان8ب م8ائ8دة ب8أح8د امل8طاع8م ي8تناول وج8بة م8ن األرز واللح8م .ن8سي إب8راه8يم ل8هنيهة ت8أ ّ 8
ج8الً 8
س8ر ع8مله ه8ذا ،ف8جاء ال8رّد وقً8حا جّ8دا ”م8ا ش8أن8ك أن8ت/
ع8يناه س8ام8رًّي8ا ي8تناول ال8طعام ف8ي ب8يت أج8ان8ب .ط8ال8به بح8زم أن يف ِّ 8
ش8و دخ8لك إن8ت؟“ .اش8تاط إب8راه8يم غ8ي ً
ح8ا ،ث8م س8ار
ظا م8ا ب8عده غ8يظ .رف8ع ع8صاه وض8رب س8عد ع8بد ال8فتاح ض8رًب8ا م8بّر ً8
إبراهيم في طريقه ،وهو يغلي ويرتجف غضبًا ،وكله غيرة على دين موسى.
ب 8عد ت 8لك ال 8ضرب 8ات ،ن 8هض س 8عد ع 8بد ال 8فتاح ،وأخ 8ذ ي 8صُرخ ب 8ال ان 8قطاع مس 8تغيث ًا :ال 8سام 8ري ض 8رب 8ني ،ال 8سام 8ري
س 8رع 8ان م 8ا انتش 8رت
ض 8رب 8ني! تح ّ8لق ح 8ول 8ه ال 8كثير م 8ن املس 8لمني ،ف 8اس 8تغاث ب 8هم ل 8يقِبضوا ع 8لى ض 8ارب 8ه إب 8راه 8يم .و ُ 8 8
اإلش8اع8ة ف8وص8لت كّ8ل امل8دي8نة” .إب8راه8يم ص8دق8ة ال8سام8ري ض8رب ولّ8ينا س8عد ع8بد ال8فتاح ،ألّن8ه ت8رك دي8ان8ة ال8كّفار واع8تنق
دي8 8ن ال8 8حّق ،اإلس8 8الم“ .ه8 8كذا ط8 8ارت اإلش8 8اع8 8ة م8 8ن ف8 8م ألذن .اس8 8تنفر س8 8كان ن8 8اب8 8لس ل8 8الن8 8تقام م8 8ن ال8 8ضارب ب8 8منتهى
الصرامة.

ض8من أوالئ8ك املس8لمني ت8واج8د ب8ع ُ
ض أعّ8ز أص8دق8اء إب8راه8يم ال8صباح8ي ،وقّ8رر أح8ده8م مّ8د ي8د ال8عون ل8ه ،ألّن8ه ل8م ي8صّدق أن
ج 8ه إل 8ى أح 8د ُوج 8هاء امل 8دي 8نة ذوي ال 8نفوذ ،ط 8لب م 8نه م 8ساع 8دة ال 8سام 8ري .ق ّ8رر ك 8اله 8ما إن 8قاذ
س 8بب ال 8ضرب ص 8حيح .ت 8و ّ 8
إب8راه8يم م8ن الج8ماه8ير املس8لمة ال8غاض8بة .دع8ا ذل8ك ال8وج8يه ُوج8هاء ن8اب8لس اآلخ8ري8ن إل8يه ،وٱس8تدع8ي إب8راه8يم ال8صباح8ي
أي8ضا .ك8ما أ ُح8ضر س8عد ع8بد ال8فتاح م8كّرًم8ا ،وه8و ي8ئّن م8ن ض8رب8ات ع8صا إب8راه8يم .ك8ما ح8ضر ش8يوخ ال8طائ8فة ال8سام8ري8ة
وك8هنتها ال8ذي8ن ت8خّوف8وا م8ن م8صير اب8ن ج8لدت8هم .ب8ني تنّه8د وتنّه8د ،ل8م ُي8خف س8عد ع8بد ال8فت ّاح امل8ضروب املحّ 8
طم رض8اه
حّ8ل ك8ما اع8تقد ب8إب8راه8يم ال8صباح8ي .ك8ان ع8لى ي8قني ب8أّن إب8راه8يم س8يلقى ع8قاًب8ا م8ضاع8فًا ع8لى كّ8ل ض8رب8ة م8ن
عّ8ما سي ِ8
ص8ا ش8ديً8دا
ع8صاه ،ول8كن وي8ا ل8لعجب ف8وج8ىء الج8ميع ب8طري8قة ج8لوس إب8راه8يم وت8صّرف8ه .إّن8ه ل8م يس8لك ك8من ي8نتظر ق8صا ً 8 8
بل بالعكس تصّرف بثقة وبهدوء ،أضفيا دهشة على كّل الحضور .بدا هادئ ًا مسترخًيا تماما.
ي مس8لم ،وه8ذا يس8تحّق ال8عقاب .أض8ف
ب8دأ االس8تجواب ب8سماع ت8همة إب8راه8يم ال8صباح8ي ،ال8ذي ج8رؤ ع8لى ض8رب ولّ 8
إلى ذلك ،أن سعد عبد الفت ّاح قد شِهد أن إبراهيم السامري قد ضربه بدون أّي استفزاز أو ذْنب اقترفه.
حكم اآلِكل في يوم من أّيام شهر رمضان
ُ
”م8اذا ف8ي ج8عبتك ل8لدف8اع ع8ن ن8فسك ي8ا إب8راه8يم ال8سام8ري ،إذ أّن8ك ت8علم أّن8ه ال م8سام8حة وال م8غفرة ل8كاف8ر ي8رف8ع ي8ده ع8لى
مس8لم “ ،ق8ال ال8وج8يه إلب8راه8يم .أج8اب إب8راه8يم ”ي8ا سّ8يدي ال8فاض8ل امل8حترم ،ال أدري ك8يف س8تقبل م8ا س8أق8ول8ه ل8ك ،وه8ل
ص 8ا ش 8دي 8دا“ .رّد وج 8هاء ن 8اب 8لس
س 8يرض 8ى ع 8ن ذل 8ك ك ّ8ل ال 8حاض 8ري 8ن ،ول 8كن األم 8ر ف 8ي ن 8ظري ج ّ8د خ 8طير وي 8تطّلب ق 8صا ً8 8 8
ب8ال8قول ”ق8ل م8ا ل8دي8ك ل8نسمع“ .أج8اب إب8راه8يم ال8صباح8ي ق8ائً8ال ” م8ا ف8عله س8عد ع8بد ال8فت ّاح ي8جعل اإلي8مان ب8اهلل ف8ي
خ 8طر .س 8عد ه 8ذا ،ق 8د ض 8حك أّوًال ع 8لى دي 8ننا ال 8سام 8ري ،واآلن ح 8اول أن ي 8جعل م 8ن ال 8دي 8ان 8ة اإلس 8الم 8ية أض 8حوك 8ة“ .رّد
وج8هاء ن8اب8لس ب8ان8ده8اش ع8ظيم ”م8اذا ت8قول؟“ .أج8اب إب8راه8يم ال8صباح8ي ”ه8ذا م8ا أق8ول8ه واهلل ش8اه8د ع8ليّ .ه8ذا س8عد
ع8بد ال8فت ّاح ق8د خ8ان دي8ننا ،ال8دي8ان8ة ال8سام8ري8ة ،وب8النس8بة ل8كم ق8د ق8ام ب8فعل ال8صواب ف8ي اع8تناق8ه اإلس8الم .وم8ن امل8عروف
أّن إح8دى ف8رائ8ض دي8ان8تكم ال8كبرى ،ه8ي ف8ري8ضة ص8وم شه8ر رم8ضان .وه8وذا ف8ي ه8ذا ال8يوم ،ق8بل الظه8ر رأي8ته ي8تناول
األرز م 8حاوًال خ ْ8دع أب 8ناء دي 8ان 8ته اإلس 8الم 8ية .أال ُي 8عتبر ه 8ذا ال 8عمل خ 8طيئة ك 8بيرة تس 8تحّق ع 8قاًب 8ا ق 8اس 8يا؟ ال ي 8مكنكم
ال8تغاض8ي ع8ن م8ثل ه8ذه ال8فعلة“ ث8م أردف إب8راه8يم ال8صباح8ي ق8ائ8ال ”ح8تًما س8تسأل8ون م8ا ل8ي وله8ذا ال8ذي ال ي8سير وف8ق
ف8رائ8ض دي8ان8ة أخ8رى؟ وأق8ول ل8كم إّن8ي ل8م أق8در أن أط8يق م8ا رأت8ه ع8يناي -م8ن خ8ان دي8ني وم8ن ي8حاول خ8يان8ة دي8ن آخ8ر“.
ح8ا ع8لى خ8يان8ته
ث8م خ8تم إب8راه8يم ك8الم8ه امل8فعم ب8ال8حيوي8ة م8ضيًفا ”ل8م أر أّي8ة وس8يلة أخ8رى س8وى ل8زوم ض8رب8ه ض8رب8ا م8بّر ً8
املزدوجة“.
وق8ف ال8وج8يه املس8لم ،ص8دي8ق إب8راه8يم ف8اغَ8ر ال8فم م8ن شّ8ده ذه8ول8ه ،وه8كذا ك8ان8ت ح8ال ج8ميع ال8وج8هاء ول8م ي8بق ش8يء س8وى
ال8تحّقق م8ن صّ8حة أق8وال إب8راه8يم .ال8تفتوا ف8وًرا ن8حو س8عد ع8بد ال8فت ّاح مس8تفسري8ن ،وه8ذا أخ8ذ ي8تلعثم ول8م ي8تمّكن م8ن
ن8طق ول8و ك8لمة واح8دة ِب8جالء .أص8در ال8وج8يه أمً8را ب8إل8قاء ال8قبض ع8ليه ،ت8قّدم ن8حو س8عد ع8بد ال8فت ّاح ،أم8سك ب8ذق8نه وف8تح
ف8مه ب8قّوة وق8ال إّن إب8راه8يم ص8ادق ف8ي ك8الم8ه .ب8عض ح8بّات األرز ب8ان8ت ب8ني أس8نان س8عد ع8بد ال8فت ّاح” .ه8ل ت8عرف م8ا
ُحكم من يخون دينه؟“ سأل الوجيه سعد عبد الفت ّاح بنبرة تنّم عن السوء.
س ً8ال أن يخ ّ8لصه م 8ن امل 8وت .وق 8د ع 8لم
وق 8ع س 8عد ع 8بد ال 8فت ّاح ع 8لى وج 8هه وأخ 8ذ ي 8قبّل ص 8ندل إب 8راه 8يم ال 8صباح 8ي م 8تو ّ8 8
إب8راه8يم أّن ح8كم م8ن ي8بّدل دي8نه َوف8ق ف8رائ8ض ال8سام8رة ه8و امل8وت ،ول8كن ب8ال8رغ8م م8ن ذل8ك حّ8ن ع8لى س8عد ع8بد ال8فت ّاح وط8لب
ف ع8قاب س8عد .اس8تجاب ص8ديُ8ق إب8راه8يَم املس8لُم ل8طلب إب8راه8يم ،ال8تفت ن8حو س8عد ع8بد ال8فت ّاح وق8ال
م8ن أص8دق8ائ8ه ت8خفي َ
”ب8ف ْ
ضل إب8راه8يم ال8سام8ري ،ص8دي8قي ال8طّيب ل8ن ن8عاق8بك ب8ما تس8تحّق م8ن ع8قاب .ي8كفي ج8لُدك ع8لى ظه8رك ب8حضور ه8ذا
الجمهور ثالثني جلدة ،كي يرى ويعرف الجميع عدم تناول الطعام في صوم رمضان “.

س8عد ع8بد ال8فت ّاح ُرب8ط ب8عام8ود ال8عار وُج8لد ث8الث8ني ج8لدة ،ك8ان ي8صُرخ ب8فظاع8ة ب8عد ك8ل ج8لدة .ث8م أ ُن8زل ع8ن ال8عام8ود م8ترنً8حا
ولكّن فؤاَده كان مفعًما بالشكر واالمتنان لنْعمة إبراهيم الصباحي.
هذا هو ُحكم الساقط بني كراسي الديانتني“.

