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  :االسم و اللّقب 

  
   النص

  عندما يكون الّضمير حّيا 

  صاب، دهش لِكَبر مساحة الُجرح و ُعمقه،لُمساق الجندّي ا بعد أن نّظف الجّراح مكاَن

و نقله إلى غرفة األشّعة، ثّم خرج من الغرفة شاحب الوجه، واجما، و توّجه إلى خبير 

ها ج بالمستشفى، و عرض عليه صورة القنبلة الّصغيرة التي أظهرْتبالقنابل آان ُيعاَل

خطيرة لم تنفجر بعُد، و أقّل .. .إّنها ُقنبلة خطيرة :" األشّعة داخل الّساق ، فقال الخبير

مكتوف و لكّنني لن أِقف " :قالو صمت الجّراح لحظة، ثّم  ".حتمااحتكاك لها سُيفّجرها 

ُتخبرني أن ، و آّل ما أرجوه منك إلنقاذ حياة هذا الجندّي اليدين طالما أّن هناك ُفرصًة

طرُفها المذّبب، و إن  إّن أسلم أجزائها:" الخبير له فقال." عن أسلم األوضاع إلخراجها

مهما بلغ :" فقال الجّراح". آان احتمال الّنجاة من االنفجار في هذه الحالة قليال جّدا

  ."يد عن عزميِحَأ ْنَلالخطر َف

أريد منكم :" ثّم أردف عجل،و شرح لهم الموقف على و أسرع الجّراح إلى ُمعاونيه، 

  ."عا أثناء الجراحة بسبب انفجار القنبلةوت جمي، و ال ُيستبعد أن نُمن لمعاونتيْيمتطّوَع

ِعّدت على عجل خيمة بعيدة عن و شاّبة لهذه الُمهّمة الخطيرة، و أُُ و تطّوع شاّب

دعى الخبير خرجت القنبلة، ثّم اسُتالمستشفى إلجراء الجراحة، و حدثت المعجزة، و أُُ

، و أصبح الجندّي يحيا دون مضاعفات تأم الجرح بعد أسابيَعففّجرها في مكان ناٍء، و اْل

 .حياة عادّية
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