
إ	ن�ج	يل� ٱل�م�س	يح	 ح�س�ب� ٱل�ب�ش	ير	 م�ر�ق�س�

�و�ل� ا�ل�ص�ح�اح� \ل
 ك�م�00ا ه�00و� م�ك�ت�00وب.2ب�د�ء� إ	ن�ج	يل	 ي�س�وع� \ل�م�س	يح	 \ب�ن	 \لل�ه	: 1

�ك	00ي \ل�00ذ	ي ي�ه�ي007ئ� �ن�ب	ي�اء	: «ه�ا أ�ن�ا أ�ر�س	ل� أ�م�00ام� و�ج�ه	00ك� م�ل  ف	ي \ل
 ص�00و�ت� ص�00ار	خM ف	00ي \ل�ب�ر7ي�00ة	: أ�ع	00دJوا ط�ر	ي00ق�3ط�ر	يق�ك� ق�00د�ام�ك�. 

 .«Qيم�ة	4\لر�ب7 \ص�ن�ع�وا س�ب�ل�ه� م�س�ت�ق	00ي \ل�ب�ر7ي�00ة	ك�ان� ي�وح�ن�ا ي�ع�م7د� ف 
 و�خ�ر�ج� إ	ل�ي�00ه	 ج�م	ي00ع�5و�ي�ك�ر	ز� ب	م�ع�م�ود	ي�ة	 \لت�و�ب�ة	 ل	م�غ�ف	ر�ة	 \ل�خ�ط�اي�ا. 

 ك�ور�ة	 \ل�ي�ه�ود	ي�ة	 و�أ�ه�ل� أ�ور�ش�ل	يم� و�\ع�ت�م�د�وا ج�م	يع�ه�م� م	ن�ه� ف	ي ن�ه�ر	
�ر�د�ن7 م�ع�ت�ر	ف	ين� ب	خ�ط�اي�اه�م�.   و�ك�ان� ي�وح�ن�00ا ي�ل�ب�00س� و�ب�00ر� \ل	ب	00ل	6\ل

Q ب�ر7ي00fا.  و�م	ن�ط�ق�ةQ م	00ن� ج	ل�00دM ع�ل�00ى ح�ق�00و�ي�ه	 و�ي�أ�ك�00ل� ج�00ر�ادا و�ع�س�00ل
Q: «ي�أ�ت	ي ب�ع�00د	ي م�00ن� ه�00و� أ�ق�00و�ى م	ن007ي \ل�00ذ	ي7  و�ك�ان� ي�ك�ر	ز� ق�ائ	ل

Q أ�ن� أ�ن�ح�ن	ي� و�أ�ح�ل� س�ي�ور� ح	ذ�ائ	ه	.   أ�ن�ا ع�م�د�ت�ك�م� ب	ال�م�اء	8ل�س�ت� أ�ه�ل
و�أ�م�ا ه�و� ف�س�ي�ع�م7د�ك�م� ب	الرJوح	 \ل�ق�د�س	». 

�ي�ام	 ج�اء� ي�س�وع� م	ن� ن�اص	ر�ة	 \ل�ج�ل	ي00ل	 و�\ع�ت�م�00د�9  و�ف	ي ت	ل�ك� \ل
�ر�د�ن7.   و�ل	ل�00و�ق�ت	 و�ه�00و� ص�00اع	د. م	00ن� \ل�م�00اء	10م	ن� ي�وح�ن�00ا ف	00ي \ل

Q ع�ل�ي�00ه	.  ر�أ�ى \لس�م�او�ات	 ق�د	 \ن�ش�00ق�ت� و�\ل00رJوح� م	ث�00ل� ح�م�ام�00ةM ن�00از	ل
 و�ك�ان� ص�و�ت. م	ن� \لس�م�او�ات	: «أ�ن�ت� \ب�ن	00ي \ل�ح�ب	ي00ب� \ل�00ذ	ي ب	00ه	11

س�ر	ر�ت�!». 



 و�ك�00ان� ه�ن�00اك�13و�ل	ل�00و�ق�ت	 أ�خ�ر�ج�00ه� \ل00رJوح� إ	ل�00ى \ل�ب�ر7ي�00ة	 12
 ف	00ي \ل�ب�ر7ي�00ة	 أ�ر�ب�ع	ي00ن� ي�و�م00ا ي�ج�00ر�ب� م	00ن� \لش�00ي�ط�ان	. و�ك�00ان� م�00ع�

�ئ	ك�ة� ت�خ�د	م�ه�.  \ل�و�ح�وش	. و�ص�ار�ت	 \ل�م�ل
 و�ب�ع�د� م�ا أ�س�ل	م� ي�وح�ن�00ا ج�00اء� ي�س�00وع� إ	ل�00ى \ل�ج�ل	ي00ل	 ي�ك�00ر	ز�14

 و�ي�ق�00ول�: «ق�00د� ك�م�00ل� \لز�م�00ان� و�\ق�ت�00ر�ب�15ب	ب	ش�ار�ة	 م�ل�ك�وت	 \لل�00ه	 
م�ل�ك�وت� \لل�ه	 ف�ت�وب�وا و�آم	ن�وا ب	ال	ن�ج	يل	». 

 و�ف	يم�ا ه�00و� ي�م�ش	00ي ع	ن�00د� ب�ح�00ر	 \ل�ج�ل	ي00ل	 أ�ب�ص�00ر� س	00م�ع�ان�16
 و�أ�ن�د�ر�او�س� أ�خ�اه� ي�ل�ق	ي�ان	 ش�ب�ك�ةQ ف	ي \ل�ب�ح�ر	 ف�إ	ن�ه�م�ا ك�ان�ا ص�00ي�اد�ي�ن	.

 ف�ق�ال� ل�ه�م�ا ي�س�وع�: «ه�ل�م� و�ر�ائ	ي ف�أ�ج�ع�ل�ك�م�ا ت�ص	ير�ان	 ص�ي�اد�ي	17
 ث�00م� \ج�ت�00از� م	00ن�19ف�ل	ل�و�ق�ت	 ت�ر�ك�ا ش	ب�اك�ه�م�ا و�ت�ب	ع�00اه�. 18\لن�اس	». 

Q ف�ر�أ�ى ي�ع�ق�وب� ب�ن� ز�ب�00د	ي و�ي�وح�ن�00ا أ�خ�00اه� و�ه�م�00ا ف	00ي  ه�ن�اك� ق�ل	يل
 ف�د�ع�اه�م�ا ل	ل�0و�ق�ت	. ف�ت�ر�ك�0ا أ�ب�اه�م�0ا20\لس�ف	ين�ة	 ي�ص�ل	ح�ان	 \لش7ب�اك�. 

ز�ب�د	ي ف	ي \لس�ف	ين�ة	 م�ع� \ل�ج�ر�ى و�ذ�ه�ب�ا و�ر�اء�ه�. 
 ث�00م� د�خ�ل�00وا ك�ف�ر�ن�00اح�وم� و�ل	ل�00و�ق�ت	 د�خ�00ل� \ل�م�ج�م�00ع� ف	00ي21

�ن�00ه� ك�00ان� ي�ع�ل7م�ه�00م�22\لس�ب�ت	 و�ص�ار� ي�ع�ل7م�.   ف�ب�ه	ت�وا م	00ن� ت�ع�ل	يم	00ه	 ل
 و�ك�ان� ف	ي م�ج�م�ع	ه	00م� ر�ج�00ل.23ك�م�ن� ل�ه� س�ل�ط�ان. و�ل�ي�س� ك�ال�ك�ت�ب�ة	. 

Q: «آه	! م�00ا ل�ن�00ا و�ل�00ك� ي�00ا ي�س�00وع�24ب	ه	 ر�وح. ن�ج	00س. ف�ص�00ر�خ�   ق�00ائ	ل
 \لن�اص	ر	يJ! أ�ت�ي�ت� ل	ت�ه�ل	ك�ن�00ا! أ�ن�00ا أ�ع�ر	ف�00ك� م�00ن� أ�ن�00ت� ق�00دJوس� \لل�00ه	!»

Q: «ٱخ�00ر�س� و�\خ�00ر�ج� م	ن�00ه�!» 25  ف�ص�00ر�ع�ه�26ف�ان�ت�ه�ر�ه� ي�س�وع� ق�ائ	ل
 ف�ت�ح�ي�00ر�وا27\لرJوح� \لن�ج	س� و�ص�اح� ب	ص�00و�تM ع�ظ	ي00مM و�خ�00ر�ج� م	ن�00ه�. 



 ك�لJه�م� ح�ت�ى س�أ�ل� ب�ع�ض�00ه�م� ب�ع�ض00ا ق�00ائ	ل	ين�: «م�00ا ه�00ذ�ا؟ م�00ا ه�00و�
�ر�و�اح� \لن�ج	س�00ة� �ن�ه� ب	س�ل�ط�انM ي�أ�م�ر� ح�ت�ى \ل  ه�ذ�ا \لت�ع�ل	يم� \ل�ج�د	يد�؟ ل

 ف�خ�ر�ج� خ�ب�ر�ه� ل	ل�و�ق�ت	 ف	00ي ك�00ل7 \ل�ك�00ور�ة	 \ل�م�ح	يط�00ة	28ف�ت�ط	يع�ه�!» 
ب	ال�ج�ل	يل	. 
 و�ل�م�0ا خ�ر�ج�0وا م	0ن� \ل�م�ج�م�00ع	 ج�0اء�وا ل	ل�0و�ق�ت	 إ	ل�0ى ب�ي�0ت	29

 و�ك�00ان�ت� ح�م�00اة�30س	00م�ع�ان� و�أ�ن�00د�ر�او�س� م�00ع� ي�ع�ق�00وب� و�ي�وح�ن�00ا 
 ف�ت�ق�00د�م�31س	م�ع�ان� م�ض�ط�ج	ع�ةQ م�ح�م�وم�ةQ ف�ل	ل�و�ق�ت	 أ�خ�ب�ر�وه� ع�ن�ه�ا. 

Q و�ص�00ار�ت� ت�خ�00د	م�ه�م�.  و�أ�ق�ام�ه�ا م�اس	كا ب	ي�د	ه�ا ف�ت�ر�ك�ت�ه�ا \ل�ح�م�ى ح�00ال
 و�ل�م�ا ص�ار� \ل�م�س�00اء� إ	ذ� غ�ر�ب�00ت	 \لش�00م�س� ق�00د�م�وا إ	ل�ي�00ه	 ج�م	ي00ع�32

 و�ك�00ان�ت	 \ل�م�د	ين�00ة� ك�لJه�00ا م�ج�ت�م	ع�00ةQ ع�ل�00ى33\لسJق�م�اء	 و�\ل�م�ج�ان	ين�. 
 ف�ش�00ف�ى ك�ث	ير	ي00ن� ك�00ان�وا م�ر�ض�00ى ب	00أ�م�ر�اضM م�خ�ت�ل	ف�00ة34M\ل�ب�00اب	. 

�ن�ه�00م�  و�أ�خ�ر�ج� ش�ي�اط	ين� ك�ث	ي00ر�ةQ و�ل�00م� ي�00د�ع	 \لش�00ي�اط	ين� ي�ت�ك�ل�م�00ون� ل
ع�ر�ف�وه�. 
35M00ع	ل�ى م�و�ض	ا ق�ام� و�خ�ر�ج� و�م�ض�ى إfد	را ج	ب�اك 	ب�حJي \لص	و�ف 

�ءM و�ك�00ان� ي�ص�00ل7ي ه�ن�00اك�   ف�ت�ب	ع�00ه� س	00م�ع�ان� و�\ل�00ذ	ين� م�ع�00ه�.36خ�ل
 ف�ق�00ال�38و�ل�م�ا و�ج�د�وه� ق�ال�وا ل�00ه�: «إ	ن� \ل�ج�م	ي00ع� ي�ط�ل�ب�ون�00ك�». 37

�ن007ي �ك�00ر	ز� ه�ن�00اك� أ�ي�ض00ا ل  ل�ه�م�: «ل	ن�ذ�ه�ب� إ	ل�ى \ل�ق�ر�ى \ل�م�ج�او	ر�ة	 ل
 ف�ك�ان� ي�ك�ر	ز� ف	ي م�ج�ام	ع	ه	م� ف	00ي ك�00ل7 \ل�ج�ل	ي00ل	39ل	ه�ذ�ا خ�ر�ج�ت�». 

و�ي�خ�ر	ج� \لش�ي�اط	ين�.



Q ل�00ه�: «إ	ن�40  ف�أ�ت�ى إ	ل�ي�00ه	 أ�ب�00ر�ص� ي�ط�ل�00ب� إ	ل�ي�00ه	 ج�اث	ي00ا و�ق�00ائ	ل
 ف�ت�ح�ن�ن� ي�س�وع� و�م�00د� ي�00د�ه� و�ل�م�س�00ه�41أ�ر�د�ت� ت�ق�د	ر� أ�ن� ت�ط�ه7ر�ن	ي!» 
 ف�ل	ل�و�ق�ت	 و�ه�00و� ي�ت�ك�ل�00م� ذ�ه�00ب� ع�ن�00ه�42و�ق�ال� ل�ه�: «أ�ر	يد� ف�اط�ه�ر�». 

 و�ق�ال� ل�ه�: «ٱن�ظ�00ر�44ف�ان�ت�ه�ر�ه� و�أ�ر�س�ل�ه� ل	ل�و�ق�ت	 43\ل�ب�ر�ص� و�ط�ه�ر�. 
� ت�ق�ل� ل�ح�دM ش�00ي�ئا ب�00ل	 \ذ�ه�00ب� أ�ر	 ن�ف�س�00ك� ل	ل�ك�00اه	ن	 و�ق�00د7م� ع�00ن�  ل

و�أ�م�ا ه�و� ف�خ�00ر�ج� و�45ت�ط�ه	ير	ك� م�ا أ�م�ر� ب	ه	 م�وس�ى ش�ه�اد�ةQ ل�ه�م�». 
\ب�ت�د�أ� ي�ن�اد	ي ك�ث	يرا و�ي�ذ	يع� \ل�خ�ب�ر� ح�ت�0ى ل�0م� ي�ع�0د� ي�ق�00د	ر� أ�ن� ي�0د�خ�ل�  و�
 م�د	ين�ةQ ظ�اه	را ب�ل� ك�ان� خ�ار	جا ف	ي م�و�اض	ع� خ�ال	ي�ةM و�ك�00ان�وا ي�00أ�ت�ون�

 .Mي�ة	ن� ك�ل7 ن�اح	م 	ل�ي�ه	إ



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ان	ي
1.Mي ب�ي�00ت	ع� أ�ن�ه� ف	ف�س�م Mث�م� د�خ�ل� ك�ف�ر�ن�اح�وم� أ�ي�ضا ب�ع�د� أ�ي�ام 

� م�ا ح�و�ل� \ل�ب�اب	.2  و�ل	ل�و�ق�ت	 \ج�ت�م�ع� ك�ث	ير�ون� ح�ت�ى ل�م� ي�ع�د� ي�س�ع� و�ل
 و�ج�اء�وا إ	ل�ي�ه	 م�ق�د7م	ين� م�ف�ل�وجا ي�ح�م	ل�ه�3ف�ك�ان� ي�خ�اط	ب�ه�م� ب	ال�ك�ل	م�ة	. 

 و�إ	ذ� ل�م� ي�ق�د	ر�وا أ�ن� ي�ق�ت�ر	ب�وا إ	ل�ي�ه	 م	ن� أ�ج�ل	 \ل�ج�م�ع	 ك�ش�ف�وا4أ�ر�ب�ع�ة.. 
 \لس�ق�ف� ح�ي�ث� ك�ان�. و�ب�ع�00د� م�00ا ن�ق�ب�00وه� د�ل�00و�ا \لس�00ر	ير� \ل�00ذ	ي ك�00ان�

 ف�ل�م�00ا ر�أ�ى ي�س�00وع� إ	يم�00ان�ه�م� ق�00ال�5\ل�م�ف�ل�00وج� م�ض�00ط�ج	عا ع�ل�ي�00ه	. 
 و�ك�00ان� ق�00و�م. م	00ن�6ل	ل�م�ف�ل�وج	: «ي�ا ب�ن�ي� م�غ�ف�ور�ة. ل�00ك� خ�ط�اي�00اك�». 

 «ل	م�00اذ�ا ي�ت�ك�ل�00م�7\ل�ك�ت�ب�ة	 ه�ن�اك� ج�ال	س	ين� ي�ف�ك007ر�ون� ف	00ي ق�ل�00وب	ه	م�: 
� \لل�00ه�  ه�00ذ�ا ه�ك�00ذ�ا ب	ت�ج�00اد	يف�؟ م�00ن� ي�ق�00د	ر� أ�ن� ي�غ�ف	00ر� خ�ط�اي�00ا إل

 ف�ل	ل�و�ق�ت	 ش�ع�ر� ي�س�وع� ب	ر�وح	00ه	 أ�ن�ه�00م� ي�ف�ك007ر�ون� ه�ك�00ذ�ا8و�ح�د�ه�؟» 
 ف	ي أ�ن�ف�س	ه	م� ف�ق�ال� ل�ه�م�: «ل	م�اذ�ا ت�ف�ك007ر�ون� ب	ه�00ذ�ا ف	00ي ق�ل�00وب	ك�م�؟

 أ�يJم�ا أ�ي�س�ر�: أ�ن� ي�ق�00ال� ل	ل�م�ف�ل�00وج	 م�غ�ف�00ور�ة. ل�00ك� خ�ط�اي�00اك� أ�م� أ�ن�9
 و�ل�ك	ن� ل	ك�0ي� ت�ع�ل�م�0وا أ�ن�10ي�ق�ال�: ق�م� و�\ح�م	ل� س�ر	ير�ك� و�\م�ش	؟ 

 ل	ب�ن	 \ل	ن�س�ان	 س�ل�ط�انا ع�ل�ى \ل�ر�ض	 أ�ن� ي�غ�ف	ر� \ل�خ�ط�اي�00ا» - ق�00ال�
 «ل�0ك� أ�ق�00ول� ق�0م� و�\ح�م	0ل� س�0ر	ير�ك� و�\ذ�ه�0ب� إ	ل�0ى11ل	ل�م�ف�ل�0وج	: 

 ف�ق�ام� ل	ل�و�ق�ت	 و�ح�م�ل� \لس�ر	ير� و�خ�ر�ج� ق�د�ام� \ل�ك�ل7 ح�ت�00ى12ب�ي�ت	ك�». 
.«!Jث�ل� ه�ذ�ا ق�ط	ين�: «م�ا ر�أ�ي�ن�ا م	ل	يع� و�م�ج�د�وا \لل�ه� ق�ائ	ت� \ل�ج�م	ب�ه

 ث�00م� خ�00ر�ج� أ�ي�ض00ا إ	ل�00ى \ل�ب�ح�00ر	 و�أ�ت�00ى إ	ل�ي�00ه	 ك�00لJ \ل�ج�م�00ع	13
�و	ي� ب�ن� ح�ل�ف�ى ج�ال	سا ع	ن�00د�14ف�ع�ل�م�ه�م�.   و�ف	يم�ا ه�و� م�ج�ت�از. ر�أ�ى ل



 و�ف	يم�ا ه�00و�15م�ك�ان	 \ل�ج	ب�اي�ة	 ف�ق�ال� ل�ه�: «ٱت�ب�ع�ن	ي». ف�ق�ام� و�ت�ب	ع�ه�. 
 م�ت�ك	ئ. ف	ي ب�ي�ت	ه	 ك�ان� ك�ث	ير�ون� م	00ن� \ل�ع�ش�00ار	ين� و�\ل�خ�ط�00اة	 ي�ت�ك	ئ�ون�

�ن�ه�م� ك�ان�وا ك�ث	ير	ين� و�ت�ب	ع�وه�.  �م	يذ	ه	 ل  و�أ�م�ا \ل�ك�ت�ب�00ة�16م�ع� ي�س�وع� و�ت�ل
 و�\ل�ف�ر7يس	يJون� ف�ل�م�ا ر�أ�و�ه� ي�أ�ك�00ل� م�00ع� \ل�ع�ش�00ار	ين� و�\ل�خ�ط�00اة	 ق�00ال�وا
�م	يذ	ه	: «م�ا ب�ال�ه� ي�أ�ك�ل� و�ي�ش�00ر�ب� م�00ع� \ل�ع�ش�00ار	ين� و�\ل�خ�ط�00اة	؟»  ل	ت�ل

17Mي00ب	ل�ى ط�ب	ح�اء� إ	ي�ح�ت�اج� \ل�ص �  ف�ل�م�ا س�م	ع� ي�س�وع� ق�ال� ل�ه�م�: «ل
�د�ع�و� أ�ب�ر�ارا ب�ل� خ�ط�اةQ إ	ل�ى \لت�و�ب�ة	». ب�ل	 \ل�م�ر�ض�ى. ل�م� آت	 ل

�م	ي00ذ� ي�وح�ن�00ا و�\ل�ف�ر7يس	00ي7ين� ي�ص�00وم�ون� ف�ج�00اء�وا18  و�ك�00ان� ت�ل
�م	ي00ذ� ي�وح�ن�00ا و�\ل�ف�ر7يس	00ي7ين� و�أ�م�00ا  و�ق�00ال�وا ل�00ه�: «ل	م�00اذ�ا ي�ص�00وم� ت�ل

� ي�ص�وم�ون�؟»  �م	يذ�ك� ف�ل  ف�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «ه�ل� ي�س�00ت�ط	يع�19ت�ل
 ب�ن�و \ل�ع�ر�س	 أ�ن� ي�ص�وم�وا و�\ل�ع�ر	ي00س� م�ع�ه�00م�؟ م�00ا د�ام� \ل�ع�ر	ي00س�

� ي�س�ت�ط	يع�ون� أ�ن� ي�ص�وم�وا.   و�ل�ك	ن� س�0ت�أ�ت	ي أ�ي�0ام. ح	ي0ن�20م�ع�ه�م� ل
�ي�ام	.   ل�ي�س�21ي�ر�ف�ع� \ل�ع�ر	يس� ع�ن�ه�م� ف�ح	ين�ئ	ذM ي�ص�وم�ون� ف	ي ت	ل�ك� \ل

�  أ�ح�د. ي�خ	ي00ط� ر�ق�ع�00ةQ م	00ن� ق	ط�ع�00ةM ج�د	ي0د�ةM ع�ل�0ى ث�0و�بM ع�ت	ي00قM و�إ	ل
 ف�00ال�م	ل�ء� \ل�ج�د	ي00د� ي�أ�خ�00ذ� م	00ن� \ل�ع�ت	ي00ق	 ف�ي�ص	00ير� \ل�خ�00ر�ق� أ�ر�د�أ�.

22�  و�ل�ي�00س� أ�ح�00د. ي�ج�ع�00ل� خ�م�00را ج�د	ي00د�ةQ ف	00ي ز	ق�00اقM ع�ت	يق�00ةM ل	ئ�ل
 ت�ش�ق� \ل�خ�م�ر� \ل�ج�د	يد�ة� \لز7ق�اق� ف�ال�خ�م�ر� ت�ن�ص�00بJ و�\لز7ق�00اق� ت�ت�ل�00ف�.

.«Mيد�ة	ج�د Mق�اق	ي ز	ف Qيد�ة	ب�ل� ي�ج�ع�ل�ون� خ�م�را ج�د
�م	ي00ذ�ه�23  و�ٱج�ت�00از� ف	00ي \لس�00ب�ت	 ب�ي�00ن� \ل00زJر�وع	 ف�اب�ت�00د�أ� ت�ل

 ف�ق�00ال� ل�00ه� \ل�ف�ر7يس	00يJون�:24ي�ق�ط	ف�ون� \لس�ن�اب	ل� و�ه�00م� س�00ائ	ر�ون�. 



� ي�ح	لJ؟»   ف�ق�ال� ل�ه�م�:25«ٱن�ظ�ر�. ل	م�اذ�ا ي�ف�ع�ل�ون� ف	ي \لس�ب�ت	 م�ا ل
 «أ�م�ا ق�ر�أ�ت�م� ق�طJ م�ا ف�ع�ل�ه� د�او�د� ح	ين� \ح�ت�0اج� و�ج�0اع� ه�00و� و�\ل�0ذ	ين�

 ك�ي�ف� د�خ�ل� ب�ي�00ت� \لل�00ه	 ف	00ي أ�ي�00ام	 أ�ب	ي�اث�00ار� ر�ئ	ي00س	 \ل�ك�ه�ن�00ة	26م�ع�ه� 
� ل	ل�ك�ه�ن�ة	 و�أ�ع�ط�ى \ل�00ذ	ين� � ي�ح	لJ أ�ك�ل�ه� إل  و�أ�ك�ل� خ�ب�ز� \لت�ق�د	م�ة	 \ل�ذ	ي ل

 ث�00م� ق�00ال� ل�ه�00م�: «ٱلس�000ب�ت� إ	ن�م�00ا ج�ع	00ل�27ك�00ان�وا م�ع�00ه� أ�ي�ض00ا؟» 
� \ل	ن�س�ان� ل�ج�00ل	 \لس�00ب�ت	.   إ	ذا \ب�00ن� \ل	ن�س�00ان	28ل�ج�ل	 \ل	ن�س�ان	 ل

ه�و� ر�بJ \لس�ب�ت	 أ�ي�ضا».



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ال	ث�
 ث�م� د�خ�00ل� أ�ي�ض00ا إ	ل�00ى \ل�م�ج�م�00ع	 و�ك�00ان� ه�ن�00اك� ر�ج�00ل. ي�00د�ه�1
 ف�ص�00ار�وا ي�ر�اق	ب�00ون�ه�: ه�00ل� ي�ش�00ف	يه	 ف	0ي \لس�00ب�ت	؟ ل	ك�0ي�2ي�اب	س�ة.. 

 ف�ق�ال� ل	لر�ج�ل	 \ل�ذ	ي ل�ه� \ل�ي�د� \ل�ي�اب	س�00ة�: «ق�00م� ف	00ي3ي�ش�ت�ك�وا ع�ل�ي�ه	. 
 ث�م� ق�ال� ل�ه�م�: «ه�ل� ي�ح	لJ ف	ي \لس�ب�ت	 ف	ع�ل� \ل�خ�ي�ر	 أ�و�4\ل�و�س�ط	!» 

 ف�ن�ظ�ر� ح�00و�ل�ه�5ف	ع�ل� \لش�ر7؟ ت�خ�ل	يص� ن�ف�سM أ�و� ق�ت�ل.؟». ف�س�ك�ت�وا. 
�ظ�ة	 ق�ل�00وب	ه	م� و�ق�00ال� ل	لر�ج�00ل	: «م�00د�  إ	ل�ي�ه	م� ب	غ�ض�بM ح�ز	ينا ع�ل�ى غ	ل

�خ�ر�ى.   ف�خ�00ر�ج�6ي�00د�ك�». ف�م�00د�ه�ا ف�ع�00اد�ت� ي�00د�ه� ص�00ح	يح�ةQ ك�00ال
 \ل�ف�ر7يس	00يJون� ل	ل�00و�ق�ت	 م�00ع� \ل�ه	ير�ود�س	00ي7ين� و�ت�ش�00او�ر�وا ع�ل�ي�00ه	 ل	ك�00ي�

ي�ه�ل	ك�وه�.
�م	يذ	ه	 إ	ل�ى \ل�ب�ح�ر	 و�ت�ب	ع�ه� ج�م�ع. ك�ث	ي00ر.7  ف�ان�ص�ر�ف� ي�س�وع� م�ع� ت�ل

 و�م	ن� أ�ور�ش�ل	يم� و�م	00ن� أ�د�وم	ي�00ة� و�م	00ن�8م	ن� \ل�ج�ل	يل	 و�م	ن� \ل�ي�ه�ود	ي�ة	 
�ر�د�ن7. و�\ل�ذ	ين� ح�و�ل� ص�ور� و�ص�ي�د�اء� ج�م�ع. ك�ث	ي00ر. إ	ذ� س�00م	ع�وا  ع�ب�ر	 \ل

�ز	م�00ه� س�00ف	ين�ة. ص�00غ	ير�ة.9ك�م� ص�ن�ع� أ�ت�و�ا إ	ل�ي�ه	.  �م	يذ	ه	 أ�ن� ت�ل  ف�ق�ال� ل	ت�ل
� ي�ز�ح�م�وه�  �ن�00ه� ك�00ان� ق�00د� ش�00ف�ى ك�ث	ير	ي00ن�10ل	س�ب�ب	 \ل�ج�م�ع	 ك�ي� ل  ل

�ر�و�اح� \لن�ج	س�00ة�11ح�ت�ى و�ق�ع� ع�ل�ي�ه	 ل	ي�ل�م	س�ه� ك�لJ م�ن� ف	ي00ه	 د�اء..   و�ٱل
 ح	ين�م�ا ن�ظ�ر�ت�ه� خ�ر�ت� ل�ه� و�ص�ر�خ�ت� ق�ائ	ل�ةQ: «إ	ن�00ك� أ�ن�00ت� \ب�00ن� \لل�00ه	!»

� ي�ظ�ه	ر�وه�.12 و�أ�و�ص�اه�م� ك�ث	يرا أ�ن� ل
 ث�م� ص�ع	د� إ	ل�ى \ل�ج�ب�ل	 و�د�ع�ا \ل�ذ	ين� أ�ر�اد�ه�م� ف�ذ�ه�ب�وا إ	ل�ي�00ه	.13

 و�أ�ق�00ام� \ث�ن�00ي� ع�ش�00ر� ل	ي�ك�ون�00وا م�ع�00ه� و�ل�ي�ر�س	00ل�ه�م� ل	ي�ك�00ر	ز�وا14



�م�00ر�اض	 و�إ	خ�00ر�اج	15  و�ي�ك�00ون� ل�ه�00م� س�00ل�ط�ان. ع�ل�00ى ش	00ف�اء	 \ل
 و�ي�ع�ق�وب� ب�00ن�17و�ج�ع�ل� ل	س	م�ع�ان� \س�م� ب�ط�ر�س�. 16\لش�ي�اط	ين	. 

 ز�ب�د	ي و�ي�وح�ن�ا أ�خ�ا ي�ع�ق�00وب� و�ج�ع�00ل� ل�ه�م�00ا \س�00م� ب�00و�ان�ر�ج	س� (أ�ي	
 و�أ�ن�00د�ر�او�س� و�ف	يل�ب00Jس� و�ب�ر�ث�ول�م�00او�س� و�م�ت�00ى18\ب�ن�00ي	 \لر�ع�00د	). 

 و�ت�وم�00ا و�ي�ع�ق�00وب� ب�00ن� ح�ل�ف�00ى و�ت�00د�او�س� و�س	00م�ع�ان� \ل�ق�00ان�و	ي�
19 .Mل�ى ب�ي�ت	ي أ�س�ل�م�ه�. ث�م� أ�ت�و�ا إ	ي� \ل�ذ	س�خ�ر�ي�وط	و�ي�ه�وذ�ا \ل

20.Mخ�ب�ز 	ع�ل�ى أ�ك�ل �  ف�اج�ت�م�ع� أ�ي�ضا ج�م�ع. ح�ت�ى ل�م� ي�ق�د	ر�وا و�ل
�ن�ه�00م� ق�00ال�وا: «إ	ن�00ه�21  و�ل�م�ا س�م	ع� أ�ق�ر	ب�00اؤ�ه� خ�ر�ج�00وا ل	ي�م�س	00ك�وه� ل

 و�أ�م�ا \ل�ك�ت�ب�ة� \ل�ذ	ين� ن�ز�ل�وا م	ن� أ�ور�ش�ل	يم� ف�ق�ال�وا: «إ	ن�22م�خ�ت�ل�!». 
 م�ع�00ه� ب�ع�ل�ز�ب�00ول� و�إ	ن�00ه� ب	ر�ئ	ي00س	 \لش�00ي�اط	ين	 ي�خ�00ر	ج� \لش�00ي�اط	ين�».

 ف�د�ع�اه�م� و�ق�ال� ل�ه�م� ب	أ�م�ث�الM: «ك�ي�ف� ي�ق�د	ر� ش�00ي�ط�ان. أ�ن� ي�خ�00ر	ج�23
� ت�ق�00د	ر� ت	ل�00ك�24ش�00ي�ط�انا؟   و�إ	ن	 \ن�ق�س�00م�ت� م�م�ل�ك�00ة. ع�ل�00ى ذ�ات	ه�00ا ل

� ي�ق�00د	ر� ذ�ل	00ك�25\ل�م�م�ل�ك�ة� أ�ن� ت�ث�ب�ت�.   و�إ	ن	 \ن�ق�س�م� ب�ي�ت. ع�ل�ى ذ�ات	ه	 ل
�26\ل�ب�ي�ت� أ�ن� ي�ث�ب�ت�.   و�إ	ن� ق�0ام� \لش�00ي�ط�ان� ع�ل�0ى ذ�ات	00ه	 و�\ن�ق�س�0م� ل

� ي�س�00ت�ط	يع� أ�ح�00د. أ�ن�27ي�ق�د	ر� أ�ن� ي�ث�ب�ت� ب�00ل� ي�ك�00ون� ل�00ه� \ن�ق	ض�00اء..   ل
Mذ	ين�ئ	و�ح Q  ي�د�خ�ل� ب�ي�ت� ق�و	ي� و�ي�ن�ه�ب� أ�م�ت	ع�ت�ه� إ	ن� ل�م� ي�ر�ب	ط	 \ل�ق�00و	ي� أ�و�ل

 ا�ل�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ	ن� ج�م	يع� \ل�خ�ط�اي�ا ت�غ�ف�00ر� ل	ب�ن	00ي28ي�ن�ه�ب� ب�ي�ت�ه�. 
 و�ل�ك	00ن� م�00ن� ج�00د�ف� ع�ل�00ى29\ل�ب�ش�ر	 و�\لت�ج�اد	يف� \ل�ت	ي ي�ج�د7ف�ون�ه�ا. 

�ب�00د	 ب�00ل� ه�00و� م�س�00ت�و�ج	ب.  \لرJوح	 \ل�ق�د�س	 ف�ل�ي�س� ل�ه� م�غ�ف	ر�ة. إ	ل�ى \ل
 .«Qي�ة	أ�ب�د Qسا».30د�ي�ن�ون�ة	ن� م�ع�ه� ر�وحا ن�ج	ن�ه�م� ق�ال�وا: «إ� ل



 ف�ج�اء�ت� ح	ين�ئ	ذM إ	خ�و�ت�ه� و�أ�مJه� و�و�ق�ف�وا خ�ار	جا و�أ�ر�س�ل�وا إ	ل�ي�ه	31
 و�ك�ان� \ل�ج�م�ع� ج�ال	سا ح�و�ل�ه� ف�ق�ال�وا ل�ه�: «ه�00و�ذ�ا أ�م00Jك�32ي�د�ع�ون�ه�. 

 ف�أ�ج�000اب�ه�م�: «م�000ن� أ�م0007ي33و�إ	خ�و�ت�000ك� خ�ار	ج000ا ي�ط�ل�ب�ون�000ك�». 
 ث�م� ن�ظ�ر� ح�و�ل�ه� إ	ل�ى \ل�ج�ال	س	ين� و�ق�ال�: «ه�00ا أ�م07ي34و�إ	خ�و�ت	ي؟» 

 ل�ن� م�00ن� ي�ص�00ن�ع� م�ش	00يئ�ة� \لل�00ه	 ه�00و� أ�خ	00ي و�أ�خ�ت	00ي35و�إ	خ�00و�ت	ي 
و�أ�م7ي».



 ا�ل�ص�ح�اح� \لر�اب	ع�
 و�ٱب�ت�د�أ� أ�ي�ضا ي�ع�ل7م� ع	ن�د� \ل�ب�ح�ر	 ف�اج�ت�م�ع� إ	ل�ي�ه	 ج�م�ع. ك�ث	ير. ح�ت�ى1

 إ	ن�ه� د�خ�ل� \لس�ف	ين�ة� و�ج�ل�س� ع�ل�ى \ل�ب�ح�00ر	 و�\ل�ج�م�00ع� ك�ل00Jه� ك�00ان� ع	ن�00د�
\ل�ب�ح�ر	 ع�ل�ى \ل�ر�ض	. 

 ف�ك�ان� ي�ع�ل7م�ه�00م� ك�ث	ي00را ب	أ�م�ث�00الM. و�ق�00ال� ل�ه�00م� ف	00ي ت�ع�ل	يم	00ه	:2
ل	ي�ز�ر�ع�0 3 خ�ر�ج�0  ق�د�0  \لز�ار	ع�0  ي�ز�ر�ع�4«ٱس�م�ع�وا. ه�و�ذ�ا0  ه�و�   و�ف	يم�ا 

 س�ق�ط� ب�ع�ض. ع�ل�00ى \لط�ر	ي00ق	 ف�ج�00اء�ت� ط�ي�00ور� \لس�00م�اء	 و�أ�ك�ل�ت�00ه�.
 و�س�ق�ط� آخ�ر� ع�ل�ى م�ك�انM م�ح�ج	رM ح�ي�ث� ل�م� ت�ك�ن� ل�00ه� ت�ر�ب�00ة. ك�ث	ي00ر�ة.5

 .Mذ� ل�م� ي�ك�00ن� ل�0ه� ع�م�00ق� أ�ر�ض	إ Q  و�ل�ك	00ن� ل�م�00ا أ�ش�00ر�ق�ت	6ف�ن�ب�ت� ح�ال
 و�س�ق�ط� آخ�ر� ف	ي7\لش�م�س� \ح�ت�ر�ق� و�إ	ذ� ل�م� ي�ك�ن� ل�ه� أ�ص�ل. ج�ف�. 

 و�س�00ق�ط� آخ�00ر�8\لش�و�ك	 ف�ط�ل�ع� \لش�و�ك� و�خ�ن�ق�ه� ف�ل�م� ي�ع�00ط	 ث�م�00را. 
 ف	ي \ل�ر�ض	 \ل�ج�ي7د�ة	 ف�أ�ع�ط�ى ث�م�00را ي�ص�00ع�د� و�ي�ن�م�00و ف�00أ�ت�ى و�اح	00د.

 .«Mئ�ة	م	00ت7ين� و�آخ�00ر� ب	س	ين� و�آخ�ر� ب	ث�  ث�00م� ق�00ال� ل�ه�00م�: «م�00ن� ل�00ه�9ب	ث�ل
أ�ذ�ن�ان	 ل	لس�م�ع	 ف�ل�ي�س�م�ع�!»

 و�ل�م�ا ك�ان� و�ح�د�ه� س�أ�ل�ه� \ل�ذ	ين� ح�00و�ل�ه� م�00ع� \ل	ث�ن�00ي� ع�ش�00ر�10
 ف�ق�ال� ل�ه�00م�: «ق�00د� أ�ع�ط	00ي� ل�ك�00م� أ�ن� ت�ع�ر	ف�00وا س	00ر�11ع�ن	 \ل�م�ث�ل	 

�م�ث�00ال	 ي�ك�00ون� ل�ه�00م�  م�ل�ك�وت	 \لل�ه	. و�أ�م�ا \ل�ذ	ين� ه�م� م	ن� خ�00ار	جM ف�ب	ال
 Mش�00ي�ء Jي�ن�ظ�00ر�وا و�ي�س�00م�ع�وا12ك�00ل �  ل	ك�00ي� ي�ب�ص	00ر�وا م�ب�ص	00ر	ين� و�ل

� ي�ر�ج	ع�00وا ف�ت�غ�ف�00ر� ل�ه�00م� خ�ط�اي�00اه�م�». � ي�ف�ه�م�00وا ل	ئ�ل  س�00ام	ع	ين� و�ل
 ث�م� ق�ال� ل�ه�م�: «أ�م�ا ت�ع�ل�م�00ون� ه�00ذ�ا \ل�م�ث�00ل�؟ ف�ك�ي�00ف� ت�ع�ر	ف�00ون�13



�م�ث�ال	؟  �ء	 ه�م� \ل�00ذ	ين�15ا�لز�ار	ع� ي�ز�ر�ع� \ل�ك�ل	م�ة�. 14ج�م	يع� \ل  و�ه�ؤ�ل
 ع�ل�00ى \لط�ر	ي00ق	: ح�ي�00ث� ت�00ز�ر�ع� \ل�ك�ل	م�00ة� �ح	ين�م�00ا ي�س�00م�ع�ون� ي�00أ�ت	ي
 \لش�00ي�ط�ان� ل	ل�00و�ق�ت	 و�ي�ن�00ز	ع� \ل�ك�ل	م�00ة� \ل�م�ز�ر�وع�00ة� ف	00ي ق�ل�00وب	ه	م�.

�م�00اك	ن	 \ل�م�ح�ج	00ر�ة	:16 �ء	 ك�ذ�ل	ك� ه�م� \ل�ذ	ين� ز�ر	ع�وا ع�ل�00ى \ل  و�ه�ؤ�ل
 Mف�00ر�ح	ب 	ل�و�ق�ت	م�ة� ي�ق�ب�ل�ون�ه�ا ل	ين�م�ا ي�س�م�ع�ون� \ل�ك�ل	ين� ح	00ن�17\ل�ذ	و�ل�ك 

 ل�ي�س� ل�ه�م� أ�ص�ل. ف	ي ذ�و�ات	ه	م� ب�ل� ه�م� إ	ل�ى ح	ي00نM. ف�ب�ع�00د� ذ�ل	00ك� إ	ذ�ا
 ح�د�ث� ض	يق. أ�و	 \ض�00ط	ه�اد. م	00ن� أ�ج�00ل	 \ل�ك�ل	م�00ة	 ف�ل	ل�00و�ق�ت	 ي�ع�ث�00ر�ون�.

�ء	 ه�00م� \ل�00ذ	ين�18 �ء	 ه�م� \ل�ذ	ين� ز�ر	ع�وا ب�ي�ن� \لش�و�ك	: ه�00ؤ�ل  و�ه�ؤ�ل
 و�ه�م�00وم� ه�00ذ�ا \ل�ع�00ال�م	 و�غ�00ر�ور� \ل�غ	ن�00ى19ي�س�00م�ع�ون� \ل�ك�ل	م�00ة� 

.Mث�م�00ر �  و�ش�ه�و�ات� س�ائ	ر	 \ل�ش�ي�اء	 ت�د�خ�ل� و�ت�خ�ن�ق� \ل�ك�ل	م�00ة� ف�ت�ص	00ير� ب	ل
�ء	 ه�00م� \ل�00ذ	ين� ز�ر	ع�00وا ع�ل�00ى \ل�ر�ض	 \ل�ج�ي007د�ة	: \ل�00ذ	ين�20  و�ه�00ؤ�ل

�ث	ين� و�آخ�0ر� س	0ت7ين�  ي�س�م�ع�ون� \ل�ك�ل	م�ة� و�ي�ق�ب�ل�ون�ه�ا و�ي�ث�م	ر�ون� و�اح	د. ث�ل
.«Qئ�ة	و�آخ�ر� م

 ث�م� ق�ال� ل�ه�م�: «ه�ل� ي�ؤ�ت�ى ب	س	ر�اجM ل	ي�وض�ع� ت�ح�ت� \ل�م	ك�ي�ال	21
�ن�00ه� ل�ي�00س�22أ�و� ت�ح�ت� \لس�ر	ير	؟ أ�ل�ي�س� ل	ي�وض�ع� ع�ل�00ى \ل�م�ن�00ار�ة	؟   ل

� ل	ي�ع�ل�00ن�.  � ص�00ار� م�ك�ت�وم00ا إل � ي�ظ�ه�ر� و�ل  إ	ن� ك�00ان�23ش�ي�ء. خ�ف	ي� ل
ل�ح�دM أ�ذ�ن�ان	 ل	لس�م�ع	 ف�ل�ي�س�م�ع�!» 

 و�ق�ال� ل�ه�م�: «ٱن�ظ�00ر�وا م�00ا ت�س�00م�ع�ون�! ب	ال�ك�ي�00ل	 \ل�00ذ	ي ب	00ه	24
 ل�ن� م�00ن� ل�00ه�25ت�ك	يل�ون� ي�ك�ال� ل�ك�م� و�ي�ز�اد� ل�ك�م� أ�يJه�ا \لس�00ام	ع�ون�. 

س�ي�ع�ط�ى و�أ�م�ا م�ن� ل�ي�س� ل�ه� ف�ال�ذ	ي ع	ن�د�ه� س�ي�ؤ�خ�ذ� م	ن�ه�».



 و�ق�ال�: «ه�ك�ذ�ا م�ل�ك�وت� \لل�ه	: ك�00أ�ن� إ	ن�س�00انا ي�ل�ق	00ي \ل�ب	00ذ�ار�26
Q و�ن�ه�ارا و�\ل�ب	00ذ�ار� ي�ط�ل�00ع� و�ي�ن�م�00و27ع�ل�ى \ل�ر�ض	   و�ي�ن�ام� و�ي�ق�وم� ل�ي�ل

� ي�ع�ل�م� ك�ي�00ف�  28Qو�ه�و� ل  ل�ن� \ل�ر�ض� م	00ن� ذ�ات	ه�00ا ت�00أ�ت	ي ب	ث�م�00رM. أ�و�ل
Q ث�00م� ق�م�ح00ا م�لن� ف	00ي \لس00Jن�ب�ل	.   و�أ�م�00ا م�ت�00ى29ن�ب�ات00ا ث�00م� س�00ن�ب�ل

أ�د�ر�ك� \لث�م�ر� ف�ل	ل�و�ق�ت	 ي�ر�س	ل� \ل�م	ن�ج�ل� ل�ن� \ل�ح�ص�اد� ق�د� ح�ض�ر�».
 و�ق�ال�: «ب	م�اذ�ا ن�ش�ب7ه� م�ل�ك�وت� \لل�00ه	 أ�و� ب	00أ�ي7 م�ث�00لM ن�م�ث7ل�00ه�؟30

 م	ث�00ل� ح�ب�00ة	 خ�00ر�د�لM م�ت�00ى ز�ر	ع�00ت� ف	00ي \ل�ر�ض	 ف�ه	00ي� أ�ص�00غ�ر�31
 و�ل�ك	ن� م�ت�00ى ز�ر	ع�00ت� ت�ط�ل�00ع�32ج�م	يع	 \ل�ب�ز�ور	 \ل�ت	ي ع�ل�ى \ل�ر�ض	. 

 و�ت�ص	ير� أ�ك�ب�ر� ج�م	يع	 \ل�ب�ق�ول	 و�ت�ص�ن�ع� أ�غ�ص�انا ك�ب	ير�ةQ ح�ت�00ى ت�س�00ت�ط	يع�
 و�ب	أ�م�ث�00الM ك�ث	ي00ر�ةM م	ث�00ل	33ط�ي�ور� \لس�م�اء	 أ�ن� ت�ت�آو�ى ت�ح�ت� ظ	ل7ه�00ا». 

 ه�00ذ	ه	 ك�00ان� ي�ك�ل7م�ه�00م� ح�س�00ب�م�ا ك�00ان�وا ي�س�00ت�ط	يع�ون� أ�ن� ي�س�00م�ع�وا
 و�ب	د�ون	 م�ث�لM ل�م� ي�ك�ن� ي�ك�ل7م�ه�م�. و�أ�م�ا ع�ل�ى \ن�ف	ر�ادM ف�ك�ان� ي�ف�س7ر�34

.Mك�ل� ش�ي�ء 	ه	يذ	م� ل	ت�ل
 و�ق�ال� ل�ه�م� ف	ي ذ�ل	ك� \ل�ي�00و�م	 ل�م�00ا ك�00ان� \ل�م�س�00اء�: «ل	ن�ج�ت�00ز�35

 ف�ص�00ر�ف�وا \ل�ج�م�00ع� و�أ�خ�00ذ�وه� ك�م�00ا ك�00ان� ف	00ي36إ	ل�00ى \ل�ع�ب�00ر	». 
 ف�ح�00د�ث�37\لس�ف	ين�ة	. و�ك�ان�ت� م�ع�ه� أ�ي�ض00ا س�00ف�ن. أ�خ�00ر�ى ص�00غ	ير�ة.. 

�م�00و�اج� ت�ض�00ر	ب� إ	ل�00ى \لس�00ف	ين�ة	 ح�ت�00ى  ن�و�ء� ر	يحM ع�ظ	ي00م. ف�ك�00ان�ت	 \ل
 و�ك�ان� ه�و� ف	ي \ل�م�00ؤ�خ�ر	 ع�ل�00ى و	س�00اد�ةM ن�ائ	م00ا.38ص�ار�ت� ت�م�ت�ل	ئ�. 

 ف�ق�00ام�39ف�أ�ي�ق�ظ�وه� و�ق�ال�وا ل�ه�: «ي�ا م�ع�ل7م� أ�م�ا ي�ه�مJك� أ�ن�ن�ا ن�ه�ل	ك�؟» 
 و�\ن�ت�ه�ر� \لر7يح� و�ق�ال� ل	ل�ب�ح�ر	: «ٱس�000ك�ت�. \	ب�ك�00م�». ف�س�00ك�ن�ت	 \لر7ي00ح�



 و�ق�ال� ل�ه�م�: «م�ا ب�ال�ك�م� خ�ائ	ف	ين� ه�ك�ذ�ا؟40و�ص�ار� ه�د�وء. ع�ظ	يم.. 
� إ	يم�ان� ل�ك�م�؟»   ف�خ�اف�وا خ�و�فا ع�ظ	يما و�ق�ال�وا ب�ع�ض�00ه�م�41ك�ي�ف� ل

ل	ب�ع�ضM: «م�ن� ه�و� ه�ذ�ا؟ ف�إ	ن� \لر7يح� أ�ي�ضا و�\ل�ب�ح�ر� ي�ط	يع�ان	ه	!».



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�خ�ام	س�
 و�ل�م�ا خ�ر�ج�2و�ج�اء�وا إ	ل�ى ع�ب�ر	 \ل�ب�ح�ر	 إ	ل�ى ك�ور�ة	 \ل�ج�د�ر	ي7ين�. 1

 م	ن� \لس�ف	ين�ة	 ل	ل�و�ق�ت	 \س�ت�ق�ب�ل�ه� م	ن� \ل�ق�ب�ور	 إ	ن�س�ان. ب	00ه	 ر�وح. ن�ج	00س.
3�  ك�00ان� م�س�00ك�ن�ه� ف	00ي \ل�ق�ب�00ور	 و�ل�00م� ي�ق�00د	ر� أ�ح�00د. أ�ن� ي�ر�ب	ط�00ه� و�ل

�ن�ه� ق�د� ر�ب	ط� ك�ث	يرا ب	ق�ي�ودM و�س�ل�س	ل� ف�ق�ط�ع� \لس�ل�س	ل�4ب	س�ل�س	ل�   ل
Q و�ن�ه�00ارا5و�ك�س�ر� \ل�ق�ي�ود� ف�ل�م� ي�ق�د	ر� أ�ح�د. أ�ن� ي�ذ�ل7ل�ه�.   و�ك�ان� د�ائ	ما ل�ي�ل

 ف�ل�م�00ا6ف	ي \ل�ج	ب�ال	 و�ف	ي \ل�ق�ب�ور	 ي�ص	يح� و�ي�ج�ر7ح� ن�ف�س�ه� ب	ال�ح	ج�ار�ة	. 
 و�ص�ر�خ� ب	ص�و�تM ع�ظ	ي00مM:7ر�أ�ى ي�س�وع� م	ن� ب�ع	يدM ر�ك�ض� و�س�ج�د� ل�ه� 

�  «م�ا ل	ي و�ل�ك� ي�ا ي�س�وع� \ب�ن� \لل�00ه	 \ل�ع�ل	00ي7! أ�س�00ت�ح�ل	ف�ك� ب	00الل�ه	 أ�ن� ل
�ن�ه� ق�ال� ل�ه�: «ٱخ�ر�ج� م	00ن� \ل	ن�س�00ان	 ي�00ا أ�يJه�00ا \ل00رJوح�8ت�ع�ذ7ب�ن	ي!»   ل
 و�س�أ�ل�ه�: «م�ا \س�00م�ك�؟» ف�أ�ج�00اب�: «ٱس�000م	ي ل�ج	ئ�ون�9\لن�ج	س�». 

�ن�ن�ا ك�ث	ير�ون�».  � ي�ر�س	00ل�ه�م� إ	ل�00ى خ�00ار	ج	10ل  و�ط�ل�ب� إ	ل�ي�ه	 ك�ث	ي00را أ�ن� ل
 و�ك�ان� ه�ن�اك� ع	ن�د� \ل�ج	ب�ال	 ق�ط	ي00ع. ك�ب	ي00ر. م	0ن� \ل�خ�ن�00از	ير	11\ل�ك�ور�ة	. 
 ف�ط�ل�00ب� إ	ل�ي�00ه	 ك�00لJ \لش�00ي�اط	ين	 ق�00ائ	ل	ين�: «أ�ر�س	00ل�ن�ا إ	ل�0ى12ي�ر�ع�00ى 

 ف�أ�ذ	ن� ل�ه�م� ي�س�00وع� ل	ل�00و�ق�ت	. ف�خ�ر�ج�00ت	13\ل�خ�ن�از	ير	 ل	ن�د�خ�ل� ف	يه�ا». 
�ر�و�اح� \لن�ج	س�ة� و�د�خ�ل�ت� ف	ي \ل�خ�ن�از	ير	 ف�ان�د�ف�ع� \ل�ق�ط	يع� م	ن� ع�ل�ى  \ل
 \ل�ج�ر�ف	 إ	ل�ى \ل�ب�ح�00ر	 - و�ك�00ان� ن�ح�00و� أ�ل�ف�ي�00ن	 ف�00اخ�ت�ن�ق� ف	00ي \ل�ب�ح�00ر	.

 و�أ�م�00ا ر�ع�00اة� \ل�خ�ن�00از	ير	 ف�ه�ر�ب�00وا و�أ�خ�ب�00ر�وا ف	00ي \ل�م�د	ين�00ة	 و�ف	00ي14
 و�ج�اء�وا إ	ل�ى ي�س�وع� ف�ن�ظ�ر�وا15\لض7ي�اع	 ف�خ�ر�ج�وا ل	ي�ر�و�ا م�ا ج�ر�ى. 

Q �ب	س00ا و�ع�00اق	ل  \ل�م�ج�ن�00ون� \ل�00ذ	ي ك�00ان� ف	ي00ه	 \لل�ج	ئ�ون� ج�ال	س00ا و�ل



 ف�ح�00د�ث�ه�م� \ل�0ذ	ين� ر�أ�و�ا ك�ي�0ف� ج�00ر�ى ل	ل�م�ج�ن�00ون	 و�ع�0ن	16ف�خ�اف�وا. 
 ف�اب�ت�د�أ�وا ي�ط�ل�ب�00ون� إ	ل�ي�00ه	 أ�ن� ي�م�ض	00ي� م	00ن� ت�خ�00وم	ه	م�.17\ل�خ�ن�از	ير	. 

 و�ل�م�ا د�خ�ل� \لس�ف	ين�ة� ط�ل�ب� إ	ل�ي�ه	 \ل�ذ	ي ك�00ان� م�ج�ن�ون00ا أ�ن� ي�ك�00ون�18
 ف�ل�م� ي�د�ع�ه� ي�س�وع� ب�ل� ق�ال� ل�ه�: «ٱذ�ه�ب� إ	ل�ى ب�ي�ت	00ك� و�إ	ل�00ى19م�ع�ه� 

ف�م�ض�00ى و�20أ�ه�ل	ك� و�أ�خ�ب	ر�ه�م� ك�م� ص�ن�ع� \ل00ر�بJ ب	00ك� و�ر�ح	م�00ك�». 
\ب�ت�د�أ� ي�ن�اد	ي ف	ي \ل�ع�ش�ر	 \ل�م�د�ن	 ك�م� ص�00ن�ع� ب	00ه	 ي�س�00وع�. ف�ت�ع�ج�00ب�  و�

\ل�ج�م	يع�.
 و�ل�م�ا \ج�ت�از� ي�س�وع� ف	ي \لس�ف	ين�ة	 أ�ي�ضا إ	ل�ى \ل�ع�ب�ر	 \ج�ت�م�00ع�21

 و�إ	ذ�ا و�اح	00د. م	00ن� ر�ؤ�س�00اء	22إ	ل�ي�ه	 ج�م�ع. ك�ث	ي00ر. و�ك�00ان� ع	ن�0د� \ل�ب�ح�00ر	. 
 \ل�م�ج�م�00ع	 \س�00م�ه� ي�00اي	ر�س� ج�00اء�. و�ل�م�00ا ر�آه� خ�00ر� ع	ن�00د� ق�00د�م�ي�ه	

23.Mن�س�00م�ة 	00ر	ير�ة� ع�ل�00ى آخ	ي \لص�غ	ٱب�ن�ت» :Q  و�ط�ل�ب� إ	ل�ي�ه	 ك�ث	يرا ق�ائ	ل
 ف�م�ض�00ى م�ع�00ه�24ل�ي�ت�ك� ت�أ�ت	ي و�ت�ض�ع� ي�د�ك� ع�ل�ي�ه�ا ل	ت�ش�ف�ى ف�ت�ح�ي�00ا». 

و�ت�ب	ع�ه� ج�م�ع. ك�ث	ير. و�ك�ان�وا ي�ز�ح�م�ون�ه�.
25 Qم�ن�ذ� \ث�ن�ت�ي� ع�ش�ر�ة� س�ن�ة Mد�م 	ن�ز�ف	و�ق�د� ت�أ�ل�م�ت�26و�ٱم�ر�أ�ة. ب 

 ك�ث	يرا م	ن� أ�ط	ب�اء� ك�ث	ير	ين� و�أ�ن�ف�ق�ت� ك�ل� م�ا ع	ن�د�ه�ا و�ل�م� ت�ن�ت�ف	00ع� ش�00ي�ئا
 ل�م�ا س�م	ع�ت� ب	ي�س�00وع� ج�00اء�ت� ف	00ي27ب�ل� ص�ار�ت� إ	ل�ى ح�الM أ�ر�د�أ� - 

�ن�ه�ا ق�ال�ت�: «إ	ن� م�س�س�ت� و�ل�و�28\ل�ج�م�ع	 م	ن� و�ر�اءM و�م�س�ت� ث�و�ب�ه�   ل
 ف�ل	ل�00و�ق�ت	 ج�00ف� ي�ن�ب�00وع� د�م	ه�00ا و�ع�ل	م�00ت� ف	00ي29ث	ي�00اب�ه� ش�00ف	يت�». 

 ف�ل	ل�00و�ق�ت	 \ل�ت�ف�00ت� ي�س�00وع�30ج	س�م	ه�ا أ�ن�ه�ا ق�00د� ب�00ر	ئ�ت� م	00ن� \ل00د�اء	. 
 ب�ي�ن� \ل�ج�م�ع	 ش�اع	را ف	ي ن�ف�س	ه	 ب	ال�ق�و�ة	 \ل�ت	ي خ�ر�ج�ت� م	ن�00ه� و�ق�00ال�:



�م	يذ�ه�: «أ�ن�ت� ت�ن�ظ�00ر� \ل�ج�م�00ع�31«م�ن� ل�م�س� ث	ي�اب	ي؟»   ف�ق�ال� ل�ه� ت�ل
 و�ك�ان� ي�ن�ظ�ر� ح�و�ل�ه� ل	ي�ر�ى \ل�ت	ي32ي�ز�ح�م�ك� و�ت�ق�ول� م�ن� ل�م�س�ن	ي؟» 

 و�أ�م�ا \ل�م�00ر�أ�ة� ف�ج�00اء�ت� و�ه	00ي� خ�ائ	ف�00ة. و�م�ر�ت�ع	00د�ة.33ف�ع�ل�ت� ه�ذ�ا. 
 ف�ق�ال� ل�ه�ا:34ع�ال	م�ةQ ب	م�ا ح�ص�ل� ل�ه�ا ف�خ�ر�ت� و�ق�ال�ت� ل�ه� \ل�ح�ق� ك�ل�ه�. 

�مM و�ك�ون	ي ص�ح	يح�ةQ م	ن�  «ي�ا \ب�ن�ة� إ	يم�ان�ك	 ق�د� ش�ف�اك	. \ذ�ه�ب	ي ب	س�ل
د�ائ	ك	».

 و�ب�ي�ن�م�00ا ه�00و� ي�ت�ك�ل�00م� ج�00اء�وا م	00ن� د�ار	 ر�ئ	ي00س	 \ل�م�ج�م�00ع	35
 ف�س�00م	ع�36ق�ائ	ل	ين�: «ٱب�ن�ت�ك� م�ات�ت�. ل	م�اذ�ا ت�ت�ع	00ب� \ل�م�ع�ل007م� ب�ع�00د�؟» 

�  ي�س�وع� ل	و�ق�ت	ه	 \ل�ك�ل	م�ة� \ل�ت	00ي ق	يل�00ت� ف�ق�00ال� ل	ر�ئ	ي00س	 \ل�م�ج�م�00ع	: «ل
� ب�ط�00ر�س�37ت�خ�00ف�. آم	00ن� ف�ق�00ط�».   و�ل�00م� ي�00د�ع� أ�ح�00دا ي�ت�ب�ع�00ه� إل

 ف�ج�00اء� إ	ل�00ى ب�ي�00ت	 ر�ئ	ي00س	38و�ي�ع�ق�00وب� و�ي�وح�ن�00ا أ�خ�00ا ي�ع�ق�00وب�. 
 ف�00د�خ�ل�39\ل�م�ج�م�00ع	 و�ر�أ�ى ض�00ج	يجا. ي�ب�ك�00ون� و�ي�و�ل�و	ل�00ون� ك�ث	ي00را. 

 و�ق�ال� ل�ه�م�: «ل	م�اذ�ا ت�ض	جJون� و�ت�ب�ك�ون�؟ ل�00م� ت�م�00ت	 \لص�00ب	ي�ة� ل�ك	ن�ه�00ا
 ف�ض�ح	ك�وا ع�ل�ي�ه	. أ�م�ا ه�00و� ف�00أ�خ�ر�ج� \ل�ج�م	ي00ع� و�أ�خ�00ذ� أ�ب�00ا40ن�ائ	م�ة.». 

Qع�ة	ي�ة� م�ض�ط�ج	\لص�ب 	ين� م�ع�ه� و�د�خ�ل� ح�ي�ث� ك�ان�ت	و�أ�م�ه�ا و�\ل�ذ 	ي�ة	لص�ب\ 
 و�أ�م�س�00ك� ب	ي�0د	 \لص�00ب	ي�ة	 و�ق�00ال� ل�ه�00ا: «ط�ل	يث�00ا ق�00وم	ي». (ٱل�000ذ	ي41

 و�ل	ل�و�ق�ت	 ق�00ام�ت	 \لص�00ب	ي�ة�42ت�ف�س	ير�ه�: ي�ا ص�ب	ي�ة� ل�ك	 أ�ق�ول� ق�وم	ي). 
�ن�ه�ا ك�ان�ت	 \ب�ن�ة� \ث�ن�ت�ي� ع�ش�ر�ة� س�ن�ةQ. ف�ب�ه	ت�وا ب�ه�ت00ا ع�ظ	يم00ا.  و�م�ش�ت� ل

� ي�ع�ل�00م� أ�ح�00د. ب	00ذ�ل	ك�. و�ق�00ال� أ�ن� ت�ع�ط�00ى43  ف�أ�و�ص�اه�م� ك�ث	يرا أ�ن� ل
ل	ت�أ�ك�ل�.



ا�ل�ص�ح�اح� \لس�اد	س�
�م	يذ�ه�. 1  و�ل�م�ا2و�خ�ر�ج� م	ن� ه�ن�اك� و�ج�اء� إ	ل�ى و�ط�ن	ه	 و�ت�ب	ع�ه� ت�ل

 ك�ان� \لس�ب�ت� \ب�ت�د�أ� ي�ع�ل7م� ف	ي \ل�م�ج�م�ع	. و�ك�ث	ير�ون� إ	ذ� س�م	ع�وا ب�ه	ت�00وا
 ق�ائ	ل	ين�: «م	ن� أ�ي�ن� ل	ه�ذ�ا ه�ذ	ه	؟ و�م�ا ه�ذ	ه	 \ل�ح	ك�م�ة� \ل�ت	00ي أ�ع�ط	ي�00ت�

 أ�ل�ي�0س� ه�0ذ�ا ه�0و�3ل�ه� ح�ت�ى ت�ج�ر	ي� ع�ل�ى ي�د�ي�ه	 ق�و�ات. م	ث�ل� ه�0ذ	ه	؟ 
 \لن�ج�ار� \ب�ن� م�ر�ي�00م� و�أ�خ�00ا ي�ع�ق�00وب� و�ي�وس	00ي و�ي�ه�00وذ�ا و�س	00م�ع�ان�؟

 ف�ق�ال� ل�ه�00م�4أ�و�ل�ي�س�ت� أ�خ�و�ات�ه� ه�ه�ن�ا ع	ن�د�ن�ا؟» ف�ك�ان�وا ي�ع�ث�ر�ون� ب	ه	. 
� ف	ي و�ط�ن	ه	 و�ب�ي�ن� أ�ق�ر	ب�ائ	ه	 و�ف	00ي � ك�ر�ام�ةM إل  ي�س�وع�: «ل�ي�س� ن�ب	ي� ب	ل

� ق�00و�ةQ و�اح	00د�ةQ غ�ي�00ر� أ�ن�00ه�5ب�ي�ت	ه	».   و�ل�م� ي�ق�د	ر� أ�ن� ي�ص�00ن�ع� ه�ن�00اك� و�ل
 و�ت�ع�ج�ب� م	ن� ع�00د�م	6و�ض�ع� ي�د�ي�ه	 ع�ل�ى م�ر�ض�ى ق�ل	يل	ين� ف�ش�ف�اه�م�. 

إ	يم�ان	ه	م�. و�ص�ار� ي�ط�وف� \ل�ق�ر�ى \ل�م�ح	يط�ة� ي�ع�ل7م�.
 و�د�ع�ا \ل	ث�ن�ي� ع�ش�ر� و�\ب�ت�د�أ� ي�ر�س	ل�ه�م� \ث�ن�ي�ن	 \ث�ن�ي�ن	 و�أ�ع�ط�اه�م�7

�ر�و�اح	 \لن�ج	س�ة	  � ي�ح�م	ل�00وا ش�00ي�ئا8س�ل�ط�انا ع�ل�ى \ل  و�أ�و�ص�00اه�م� أ�ن� ل
� ن�ح�اس00ا ف	00ي � خ�ب�00زا و�ل � م	00ز�و�دا و�ل  ل	لط�ر	يق	 غ�ي�00ر� ع�ص00ا ف�ق�00ط� ل

� ي�ل�ب�س�0وا ث�0و�ب�ي�ن	.9\ل�م	ن�ط�ق�0ة	.   ب�0ل� ي�ك�ون�0وا م�ش�0د�ود	ين� ب	ن	ع�0الM و�ل
 و�ق�ال� ل�ه�م�: «ح�ي�ث�م�ا د�خ�ل�ت�م� ب�ي�تا ف�00أ�ق	يم�وا ف	ي00ه	 ح�ت�00ى ت�خ�ر�ج�00وا10

� ي�س�م�ع� ل�ك�م� ف�اخ�ر�ج�وا م	ن�11م	ن� ه�ن�اك�.  � ي�ق�ب�ل�ك�م� و�ل  و�ك�لJ م�ن� ل
 ه�ن�اك� و�\ن�ف�ض�0وا \لت0Jر�اب� \ل�0ذ	ي ت�ح�0ت� أ�ر�ج�ل	ك�0م� ش�0ه�اد�ةQ ع�ل�ي�ه	0م�.
 ا�ل�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: س�ت�ك�ون� ل�ر�ض	 س�د�وم� و�ع�م�ور�ة� ي�00و�م� \ل00د7ين	

Q م	م�00ا ل	ت	ل�00ك� \ل�م�د	ين�00ة	».   ف�خ�ر�ج�00وا و�ص�00ار�وا12ح�ال�ة. أ�ك�ث�ر� \ح�ت	م�00ال



 و�أ�خ�ر�ج�وا ش�ي�اط	ين� ك�ث	ير�ةQ و�د�ه�ن�00وا ب	ز�ي�00ت13Mي�ك�ر	ز�ون� أ�ن� ي�ت�وب�وا. 
م�ر�ض�ى ك�ث	ير	ين� ف�ش�ف�و�ه�م�.

 ف�س�00م	ع� ه	ي00ر�ود�س� \ل�م�ل	00ك� ل�ن� \س�00م�ه� ص�00ار� م�ش�00ه�ورا.14
�م�و�ات	 و�ل	ذ�ل	ك� ت�ع�م�ل� ب	ه	  و�ق�ال�: «إ	ن� ي�وح�ن�ا \ل�م�ع�م�د�ان� ق�ام� م	ن� \ل

 ق�ال� آخ�ر�ون�: «إ	ن�ه� إ	يل	ي�ا». و�ق�ال� آخ�ر�ون�: «إ	ن�ه� ن�ب	ي�15\ل�ق�و�ات�». 
�ن�ب	ي�اء	».   و�ل�ك	ن� ل�م�ا س�م	ع� ه	ي00ر�ود�س� ق�00ال�: «ه�00ذ�ا16أ�و� ك�أ�ح�د	 \ل

�م�و�ات	!»  ه�و� ي�وح�ن�ا \ل�ذ	ي ق�ط�ع�ت� أ�ن�ا ر�أ�س�ه�. إ	ن�ه� ق�ام� م	ن� \ل
 ل�ن� ه	ير�ود�س� ن�ف�س�ه� ك�00ان� ق�00د� أ�ر�س�00ل� و�أ�م�س�00ك� ي�وح�ن�00ا17

 و�أ�و�ث�ق�ه� ف	ي \لس7ج�ن	 م	ن� أ�ج�ل	 ه	ير�ود	ي�ا \م�00ر�أ�ة	 ف	يل�ب00Jس� أ�خ	ي00ه	 إ	ذ�
� ي�ح	ل18Jك�ان� ق�د� ت�ز�و�ج� ب	ه�ا.   ل�ن� ي�وح�ن�ا ك�ان� ي�ق�ول� ل	ه	ير�ود�س�: «ل

 ف�ح�ن	ق�ت� ه	ير�ود	ي�00ا ع�ل�ي�00ه	 و�أ�ر�اد�ت�19أ�ن� ت�ك�ون� ل�ك� \م�ر�أ�ة� أ�خ	يك�!» 
 ل�ن� ه	ير�ود�س� ك�00ان� ي�ه�00اب� ي�وح�ن�00ا ع�ال	م00ا20أ�ن� ت�ق�ت�ل�ه� و�ل�م� ت�ق�د	ر� 

 أ�ن�ه� ر�ج�ل. ب�ار� و�ق	د7يس. و�ك�00ان� ي�ح�ف�ظ�00ه�. و�إ	ذ� س�00م	ع�ه� ف�ع�00ل� ك�ث	ي00را
 .Mس�ر�ور	ع�ه� ب	ي00ر�ود�س�21و�س�م	ق. ل�م�ا ص�00ن�ع� ه	ذ� ك�ان� ي�و�م. م�واف	و�إ 

�ل�00وف	 و�و�ج�00وه	 \ل�ج�ل	ي00ل	  ف	ي م�و�ل	د	ه	 ع�ش�00اءQ ل	ع�ظ�م�00ائ	ه	 و�ق�00و�اد	 \ل
 د�خ�ل�ت	 \ب�ن�ة� ه	ير�ود	ي�ا و�ر�ق�ص�ت� ف�س�ر�ت� ه	ي00ر�ود�س� و�\ل�م�ت�ك	ئ	ي00ن�22

 م�ع�00ه�. ف�ق�00ال� \ل�م�ل	00ك� ل	لص�00ب	ي�ة	: «م�ه�م�00ا أ�ر�د�ت	 \ط�ل�ب	00ي م	ن007ي
�ع�ط	ي�ن�00ك	23ف�أ�ع�ط	ي�ك	».   و�أ�ق�س�00م� ل�ه�00ا أ�ن� «م�ه�م�00ا ط�ل�ب�00ت	 م	ن007ي ل�

�م7ه�00ا: «م�00اذ�ا24ح�ت�00ى ن	ص�00ف� م�م�ل�ك�ت	00ي».   ف�خ�ر�ج�00ت� و�ق�00ال�ت� ل	
 ف�د�خ�ل�ت� ل	ل�و�ق�ت	25أ�ط�ل�ب�؟» ف�ق�ال�ت�: «ر�أ�س� ي�وح�ن�ا \ل�م�ع�م�د�ان	». 



Q ر�أ�س�  ب	س�ر�ع�ةM إ	ل�ى \ل�م�ل	ك	 و�ط�ل�ب�ت� ق�ائ	ل�ةQ: «أ�ر	يد� أ�ن� ت�ع�ط	ي�ن	ي ح�ال
 .«Mع�ل�ى ط�ب�ق 	26ي�وح�ن�ا \ل�م�ع�م�د�ان	ا. و�ل�ج�00لf00د	00ك� ج	ن� \ل�م�ل	ف�ح�ز 

�ق�س�ام	 و�\ل�م�ت�ك	ئ	ين� ل�م� ي�ر	د� أ�ن� ي�ر�د�ه�ا.   ف�ل	ل�و�ق�ت	 أ�ر�س�ل� \ل�م�ل	ك�27\ل
 ف�م�ض�00ى و�ق�ط�00ع� ر�أ�س�00ه� ف	00ي28س�ي�افا و�أ�م�ر� أ�ن� ي�00ؤ�ت�ى ب	ر�أ�س	00ه	. 

 \لس7ج�ن	. و�أ�ت�ى ب	ر�أ�س	00ه	 ع�ل�00ى ط�ب�00قM و�أ�ع�ط�00اه� ل	لص�00ب	ي�ة	 و�\لص�00ب	ي�ة�
�م7ه�00ا.  �م	ي00ذ�ه� ج�00اء�وا و�ر�ف�ع�00وا ج�ث�ت�00ه�29أ�ع�ط�ت�00ه� ل	  و�ل�م�00ا س�00م	ع� ت�ل

.Mي ق�ب�ر	و�و�ض�ع�وه�ا ف
 و�ٱج�ت�م�ع� \لرJس�ل� إ	ل�ى ي�س�وع� و�أ�خ�ب�ر�وه� ب	ك�00ل7 ش�00ي�ءM ك�00ل307

 ف�ق�ال� ل�ه�م�: «ت�ع�ال�و�ا أ�ن�ت�م� م�ن�ف�ر	د	ي00ن�31م�ا ف�ع�ل�وا و�ك�ل7 م�ا ع�ل�م�وا. 
Q». ل�ن� \ل�ق�اد	م	ين� و�\ل00ذ�اه	ب	ين� �ءM و�\س�ت�ر	يح�وا ق�ل	يل  إ	ل�ى م�و�ض	عM خ�ل

 ف�م�ض�00و�ا ف	00ي32ك�ان�وا ك�ث	ير	ين� و�ل�م� ت�ت�ي�س�00ر� ل�ه�00م� ف�ر�ص�00ة. ل	ل�ك�00ل	. 
�ءM م�ن�ف�ر	د	ي00ن�.   ف�ر�آه�00م� \ل�ج�م�00وع�33\لس�00ف	ين�ة	 إ	ل�00ى م�و�ض	00عM خ�ل

 م�ن�ط�ل	ق	ين� و�ع�ر�ف�00ه� ك�ث	ي00ر�ون�. ف�ت�ر�اك�ض�00وا إ	ل�0ى ه�ن�0اك� م	00ن� ج�م	ي00ع	
 ف�ل�م�ا خ�00ر�ج� ي�س�00وع�34\ل�م�د�ن	 م�ش�اةQ و�س�ب�ق�وه�م� و�\ج�ت�م�ع�وا إ	ل�ي�ه	. 

� ر�اع	00ي� ل�ه�00ا  ر�أ�ى ج�م�عا ك�ث	يرا ف�ت�ح�ن�ن� ع�ل�ي�ه	م� إ	ذ� ك�00ان�وا ك�خ	00ر�افM ل
�م	ي00ذ�ه�35ف�اب�ت�د�أ� ي�ع�ل7م�ه�م� ك�ث	يرا.   و�ب�ع�د� س�اع�اتM ك�ث	ير�ةM ت�ق�د�م� إ	ل�ي�ه	 ت�ل

�ء. و�\ل�00و�ق�ت� م�ض�00ى.  ل	ك�ي�36ق�00ائ	ل	ين�: «ٱل�م�و�ض	000ع� خ�ل  ٱ	ص�ر	ف�ه�م�0 
 ي�م�ض�وا إ	ل�ى \لض007ي�اع	 و�\ل�ق�00ر�ى ح�و�ال�ي�ن�00ا و�ي�ب�ت�00اع�وا ل�ه�00م� خ�ب�00زا ل�ن�

 ف�أ�ج�00اب�: «أ�ع�ط�00وه�م� أ�ن�ت�00م�37ل�ي�00س� ع	ن�00د�ه�م� م�00ا ي�00أ�ك�ل�ون�». 
Mين�00ار	ئ�ت�00ي� د	م	00ي و�ن�ب�ت�00اع� خ�ب�00زا ب	ي�00أ�ك�ل�وا». ف�ق�00ال�وا ل�00ه�: «أ�ن�م�ض	ل 



 ف�ق�ال� ل�ه�م�: «ك�م� ر�غ	يفا ع	ن�د�ك�م�؟ \ذ�ه�ب�وا38و�ن�ع�ط	يه�م� ل	ي�أ�ك�ل�وا؟» 
 و�\ن�ظ�000ر�وا». و�ل�م�000ا ع�ل	م�000وا ق�000ال�وا: «خ�م�س�000ة. و�س�000م�ك�ت�ان	».

 ف�00أ�م�ر�ه�م� أ�ن� ي�ج�ع�ل�00وا \ل�ج�م	ي00ع� ي�ت�ك	ئ�ون� ر	ف�اق00ا ر	ف�اق00ا ع�ل�00ى39
 ف�ات�ك�000أ�وا ص�000ف�وفا ص�000ف�وفا: م	ئ�ةQ م	ئ�ة40Q\ل�ع�ش�000ب	 \ل�خ�ض�000ر	. 
�ر�غ	ف�00ة� \ل�خ�م�س�00ة� و�\لس�00م�ك�ت�ي�ن	41و�خ�م�س	ين� خ�م�س	ين�.   ف�أ�خ�00ذ� \ل

�ر�غ	ف�00ة� و�أ�ع�ط�00ى  و�ر�ف�ع� ن�ظ�ر�ه� ن�ح�و� \لس�م�اء	 و�ب�00ار�ك� ث�00م� ك�س�00ر� \ل
�م	ي00ذ�ه� ل	ي�ق�00د7م�وا إ	ل�ي�ه	00م� و�ق�س�00م� \لس�00م�ك�ت�ي�ن	 ل	ل�ج�م	ي00ع	   ف�أ�ك�00ل�42ت�ل

 ث�م� ر�ف�ع�وا م	ن� \ل�ك	س�00ر	 \ث�ن�ت�00ي� ع�ش�00ر�ة� ق�ف�00ة43Q\ل�ج�م	يع� و�ش�ب	ع�وا 
�ر�غ	ف�00ة	 ن�ح�00و�44م�م�ل�و�ةQ و�م	ن� \لس�م�ك	.   و�ك�ان� \ل�ذ	ين� أ�ك�ل�0وا م	0ن� \ل

.Mر�ج�ل 	ف� خ�م�س�ة	 آل
�م	يذ�ه� أ�ن� ي�د�خ�ل�وا \لس�ف	ين�ة� و�ي�س�ب	ق�وا إ	ل�ى45  و�ل	ل�و�ق�ت	 أ�ل�ز�م� ت�ل

 و�ب�ع�00د�م�ا46\ل�ع�ب�ر	 إ	ل�ى ب�ي�ت	 ص�ي�د�ا ح�ت�ى ي�ك�ون� ق�د� ص�ر�ف� \ل�ج�م�ع�. 
 و�ل�م�00ا ص�00ار� \ل�م�س�00اء�47و�د�ع�ه�00م� م�ض�00ى إ	ل�00ى \ل�ج�ب�00ل	 ل	ي�ص�00ل7ي�. 

 ك�00ان�ت	 \لس�00ف	ين�ة� ف	00ي و�س�00ط	 \ل�ب�ح�00ر	 و�ه�00و� ع�ل�00ى \ل�ب�00ر7 و�ح�00د�ه�.
 و�ر�آه�م� م�ع�ذ�ب	ين� ف	ي \ل�ج�ذ�ف	 ل�ن� \لر7يح� ك�ان�ت� ض	د�ه�م�. و�ن�ح�و�48

 \ل�ه�ز	يع	 \لر�اب	00ع	 م	00ن� \لل�ي�00ل	 أ�ت�00اه�م� م�اش	00يا ع�ل�0ى \ل�ب�ح�00ر	 و�أ�ر�اد� أ�ن�
49Qي�ت�ج�00او�ز�ه�م�.   ف�ل�م�00ا ر�أ�و�ه� م�اش	00يا ع�ل�00ى \ل�ب�ح�00ر	 ظ�ن00Jوه� خ�ي�00ال

 ل�ن� \ل�ج�م	يع� ر�أ�و�ه� و�\ض�ط�ر�ب�وا. ف�ل	ل�00و�ق�ت	 ق�00ال� ل�ه�00م�:50ف�ص�ر�خ�وا 
� ت�خ�00اف�وا».   ف�ص�00ع	د� إ	ل�ي�ه	00م� إ	ل�00ى \لس�00ف	ين�ة	51«ث	ق�00وا. أ�ن�00ا ه�00و�. ل

 ف�س�ك�ن�ت	 \لر7يح� ف�ب�ه	ت�وا و�ت�ع�ج�ب�وا ف	ي أ�ن�ف�س	00ه	م� ج	00دfا إ	ل�00ى \ل�غ�اي�00ة	



52 .Qيظ�ة	ذ� ك�ان�ت� ق�ل�وب�ه�م� غ�ل	إ 	ف�ة	ر�غ� �ن�ه�م� ل�م� ي�ف�ه�م�وا ب	ال  ف�ل�م�00ا53ل
ع�ب�ر�وا ج�اء�وا إ	ل�ى أ�ر�ض	 ج�ن7يس�ار�ت� و�أ�ر�س�و�ا.

 ف�ط�0اف�وا55و�ل�م�ا خ�ر�ج�وا م	ن� \لس�0ف	ين�ة	 ل	ل�0و�ق�ت	 ع�ر�ف�0وه� 54
 ج�م	يع� ت	ل�ك� \ل�ك�ور�ة	 \ل�م�ح	يط�ة	 و�\ب�ت�د�أ�وا ي�ح�م	ل�00ون� \ل�م�ر�ض�00ى ع�ل�00ى

 و�ح�ي�ث�م�ا د�خ�ل� إ	ل�00ى ق�00رى56Qأ�س	ر�ةM إ	ل�ى ح�ي�ث� س�م	ع�وا أ�ن�ه� ه�ن�اك�. 
 أ�و� م�د�نM أ�و� ض	ي�اعM و�ض�ع�وا \ل�م�ر�ض�ى ف	ي \ل�س�00و�اق	 و�ط�ل�ب�00وا إ	ل�ي�00ه	

أ�ن� ي�ل�م	س�وا و�ل�و� ه�د�ب� ث�و�ب	ه	. و�ك�لJ م�ن� ل�م�س�ه� ش�ف	ي�!



 ا�ل�ص�ح�اح� \لس�اب	ع�
 و�ٱج�ت�م�ع� إ	ل�ي�ه	 \ل�ف�ر7يس	يJون� و�ق�و�م. م	ن� \ل�ك�ت�ب�00ة	 ق�00اد	م	ين� م	00ن�1

�م	ي00ذ	ه	 ي�00أ�ك�ل�ون� خ�ب�00زا ب	أ�ي�00د2Mأ�ور�ش�ل	يم�.   و�ل�م�00ا ر�أ�و�ا ب�ع�ض00ا م	00ن� ت�ل
�م�00وا -   ل�ن� \ل�ف�ر7يس	00ي7ين� و�ك�00ل� \ل�ي�ه�00ود	3د�ن	س�ةM أ�ي� غ�ي�ر	 م�غ�س�ول�ةM ل

� ي�00أ�ك�ل�ون� م�ت�م�س007ك	ين� ب	ت�ق�ل	ي00د	  إ	ن� ل�00م� ي�غ�س	00ل�وا أ�ي�00د	ي�ه�م� ب	اع�ت	ن�00اءM ل
� ي�00أ�ك�ل�ون�. و�أ�ش�00ي�اء�4\لشJي�وخ	.   و�م	00ن� \لس00Jوق	 إ	ن� ل�00م� ي�غ�ت�س	00ل�وا ل

 أ�خ�ر�ى ك�ث	ير�ة. ت�س�ل�م�وه�ا ل	لت�م�سJك	 ب	ه�ا م	ن� غ�س�ل	 ك�ؤ�وسM و�أ�ب�00ار	يق�
 .Mر�ة	و�أ�س Mن�ح�اس 	ي�ة	5و�آن�  ث�م� س�أ�ل�ه� \ل�ف�ر7يس	يJون� و�\ل�ك�ت�ب�ة�: «ل	م�اذ�ا ل

�م	يذ�ك� ح�س�ب� ت�ق�ل	يد	 \لشJي�وخ	 ب�ل� ي�أ�ك�ل�ون� خ�ب�0زا ب	أ�ي�0دM غ�ي�00ر	  ي�س�ل�ك� ت�ل
 ف�أ�ج�اب�: «ح�س�نا ت�ن�ب�أ� إ	ش�ع�ي�اء� ع�ن�ك�م� أ�ن�ت�م� \ل�م�ر�ائ	ين�6م�غ�س�ول�ةM؟» 

 ك�م�ا ه�00و� م�ك�ت�00وب.: ه�00ذ�ا \لش�00ع�ب� ي�ك�ر	م�ن	00ي ب	ش�00ف�ت�ي�ه	 و�أ�م�00ا ق�ل�ب�00ه�
Q ي�ع�ب�00د�ون�ن	ي و�ه�00م� ي�ع�ل7م�00ون� ت�ع�00ال	يم�7ف�م�ب�ت�ع	د. ع�ن7ي ب�ع	يدا   و�ب�اط	ل

�ن�ك�00م� ت�ر�ك�ت�00م� و�ص	00ي�ة� \لل�00ه	 و�ت�ت�م�س�00ك�ون�8ه	ي� و�ص�00اي�ا \لن�00اس	.   ل
Qي00ر�ة	و�أ�م�00ورا أ�خ�00ر� ك�ث 	و�\ل�ك�00ؤ�وس 	يق	ب�00ار�  ب	ت�ق�ل	يد	 \لن�اس	: غ�س�ل� \ل

 ث�م� ق�00ال� ل�ه�00م�: «ح�س�00نا! ر�ف�ض�00ت�م� و�ص	00ي�ة�9م	ث�ل� ه�ذ	ه	 ت�ف�ع�ل�ون�». 
 ل�ن� م�وس�ى ق�ال�: أ�ك�ر	م� أ�ب�00اك� و�أ�م�00ك�10\لل�ه	 ل	ت�ح�ف�ظ�وا ت�ق�ل	يد�ك�م�. 

 و�أ�م�00ا أ�ن�ت�00م� ف�ت�ق�ول�00ون�: إ	ن�11و�م�ن� ي�ش�ت	م� أ�با أ�و� أ�مfا ف�ل�ي�م�ت� م�و�تا. 
�ب	يه	 أ�و� أ�م7ه	: ق�ر�ب�ان. أ�ي� ه�د	ي�ة. ه�00و� \ل�00ذ	ي ت�ن�ت�ف	00ع� ب	00ه	  ق�ال� إ	ن�س�ان. ل

�ب	ي00ه	 أ�و� أ�م07ه	.12م	ن07ي  � ت�0د�ع�ون�ه� ف	0ي م�0ا ب�ع�0د� ي�ف�ع�0ل� ش�0ي�ئا ل  ف�ل



13Qي00ر�ة	ي س�00ل�م�ت�م�وه�. و�أ�م�00ورا ك�ث	ك�م� \ل�ذ	يد	ت�ق�ل	ب 	م� \لل�ه�  م�ب�ط	ل	ين� ك�ل
م	ث�ل� ه�ذ	ه	 ت�ف�ع�ل�ون�». 

 ث�م� د�ع�ا ك�ل� \ل�ج�م�ع	 و�ق�ال� ل�ه�م�: «ٱس�000م�ع�وا م	ن007ي ك�لJك�00م�14
 ل�ي�س� ش�ي�ء. م	ن� خ�ار	ج	 \ل	ن�س�ان	 إ	ذ�ا د�خ�ل� ف	يه	 ي�ق�د	ر�15و�\ف�ه�م�وا. 

 أ�ن� ي�ن�ج7س�ه� ل�ك	ن� \ل�ش�0ي�اء� \ل�ت	0ي ت�خ�0ر�ج� م	ن�0ه� ه	0ي� \ل�ت	0ي ت�ن�ج07س�
 و�ل�م�00ا17إ	ن� ك�ان� ل�ح�دM أ�ذ�ن�00ان	 ل	لس�00م�ع	 ف�ل�ي�س�00م�ع�». 16\ل	ن�س�ان�. 

�م	ي00ذ�ه� ع�00ن	 \ل�م�ث�00ل	.  د�خ�ل� م	ن� ع	ن�د	 \ل�ج�م�00ع	 إ	ل�00ى \ل�ب�ي�0ت	 س�00أ�ل�ه� ت�ل
 ف�ق�ال� ل�ه�م�: «أ�ف�أ�ن�ت�م� أ�ي�ضا ه�ك�ذ�ا غ�ي�ر� ف�اه	م	ين�؟ أ�م�ا ت�ف�ه�م�00ون�18

� ي�ق�د	ر� أ�ن� ي�ن�ج7س�ه�  �ن�00ه�19أ�ن� ك�ل� م�ا ي�د�خ�ل� \ل	ن�س�ان� م	ن� خ�ار	جM ل  ل
�ء	 و�ذ�ل	00ك� � ي�د�خ�ل� إ	ل�ى ق�ل�ب	ه	 ب�ل� إ	ل�ى \ل�ج�و�ف	 ث�م� ي�خ�ر�ج� إ	ل�ى \ل�خ�ل  ل

 ث�00م� ق�00ال�: «إ	ن� \ل�00ذ	ي ي�خ�00ر�ج� م	00ن�20ي�ط�ه007ر� ك�00ل� \ل�ط�ع	م�00ة	». 
�ن�00ه� م	00ن� \ل00د�اخ	ل	 م	00ن�21\ل	ن�س�00ان	 ذ�ل	00ك� ي�ن�ج007س� \ل	ن�س�00ان�.   ل

�ف�ك�00ار� \لش007ر7ير�ة�: ز	ن00ىQ ف	س�00ق. ق�ت�00ل.  ق�ل�00وب	 \لن�00اس	 ت�خ�00ر�ج� \ل
 س	ر�ق�ة. ط�م�ع. خ�ب�ث. م�ك�ر. ع�ه�ار�ة. ع�ي�ن. ش	ر7ير�ة. ت�ج�00د	يف. ك	ب�ر	ي�00اء�22

 ج�م	ي00ع� ه�00ذ	ه	 \لش0Jر�ور	 ت�خ�00ر�ج� م	00ن� \ل00د�اخ	ل	 و�ت�ن�ج007س�23ج�ه�00ل.. 
\ل	ن�س�ان�».

 ث�م� ق�ام� م	ن� ه�ن�اك� و�م�ض�ى إ	ل�00ى ت�خ�00وم	 ص�00ور� و�ص�00ي�د�اء�24
� ي�ع�ل�00م� أ�ح�00د. ف�ل�00م� ي�ق�00د	ر� أ�ن� ي�خ�ت�ف	00ي�  و�د�خ�ل� ب�ي�تا و�ه�و� ي�ر	ي00د� أ�ن� ل

 ل�ن� \م�ر�أ�ةQ ك�ان� ب	اب�ن�ت	ه�ا ر�وح. ن�ج	س. س�م	ع�ت� ب	00ه	 ف�00أ�ت�ت� و�خ�00ر�ت�25
 و�ك�00ان�ت� \ل�م�00ر�أ�ة� أ�م�م	ي�00ةQ و�ف	00ي ج	ن�س	00ه�ا ف	ين	يق	ي�00ة26Qع	ن�00د� ق�00د�م�ي�ه	. 



 و�أ�م�ا ي�س�00وع�27س�ور	ي�ةQ - ف�س�أ�ل�ت�ه� أ�ن� ي�خ�ر	ج� \لش�ي�ط�ان� م	ن	 \ب�ن�ت	ه�ا. 
�ن�00ه� ل�ي�0س� ح�س�0نا أ�ن� Q ي�ش�00ب�ع�ون� ل  ف�ق�ال� ل�ه�0ا: «د�ع	0ي \ل�ب�ن	ي00ن� أ�و�ل

 ف�أ�ج�اب�ت�: «ن�ع�م� ي�ا س�00ي7د�!28ي�ؤ�خ�ذ� خ�ب�ز� \ل�ب�ن	ين� و�ي�ط�ر�ح� ل	ل�ك	ل�ب	». 
�ب� أ�ي�ضا ت�ح�ت� \ل�م�ائ	د�ة	 ت�أ�ك�ل� م	ن� ف�ت�ات	 \ل�ب�ن	ي00ن�».   ف�ق�00ال�29و�\ل�ك	ل

 ل�ه�ا: «ل�ج�00ل	 ه�00ذ	ه	 \ل�ك�ل	م�00ة	 \ذ�ه�ب	00ي. ق�00د� خ�00ر�ج� \لش�00ي�ط�ان� م	00ن	
ف�ذ�ه�ب�ت� إ	ل�0ى ب�ي�ت	ه�0ا و�و�ج�0د�ت	 \لش�0ي�ط�ان� ق�0د� خ�0ر�ج� و�30\ب�ن�ت	ك	». 

\ل	ب�ن�ة� م�ط�ر�وح�ةQ ع�ل�ى \ل�ف	ر�اش	. و�
 ث�م� خ�ر�ج� أ�ي�ض0ا م	0ن� ت�خ�00وم	 ص�00ور� و�ص�0ي�د�اء� و�ج�0اء� إ	ل�0ى31

 و�ج�00اء�وا إ	ل�ي�00ه	32ب�ح�ر	 \ل�ج�ل	يل	 ف	ي و�س�ط	 ح�د�ود	 \ل�م�د�ن	 \ل�ع�ش�00ر	. 
 ف�أ�خ�00ذ�ه� م	00ن�33ب	أ�ص�م� أ�ع�ق�د� و�ط�ل�ب�وا إ	ل�ي�00ه	 أ�ن� ي�ض�00ع� ي�00د�ه� ع�ل�ي�00ه	. 

 ب�ي�ن	 \ل�ج�م�ع	 ع�ل�ى ن�اح	ي�ةM و�و�ض�ع� أ�ص�اب	ع�ه� ف	ي أ�ذ�ن�ي�ه	 و�ت�ف�ل� و�ل�م�00س�
 و�ر�ف�ع� ن�ظ�00ر�ه� ن�ح�00و� \لس�00م�اء	 و�أ�ن� و�ق�00ال� ل�00ه�: «إ	ف�ث�00ا».34ل	س�ان�ه� 

 و�ل	ل�و�ق�ت	 \ن�ف�ت�ح�ت� أ�ذ�ن�اه� و�\ن�ح�ل� ر	ب�اط� ل	س�ان	ه	 و�ت�ك�ل�م�35أ�ي	 \ن�ف�ت	ح�. 
� ي�ق�ول�وا ل�ح�دM. و�ل�ك	ن� ع�ل�ى ق�د�ر	 م�ا36م�س�ت�ق	يما.   ف�أ�و�ص�اه�م� أ�ن� ل

 و�ب�ه	ت�وا إ	ل�ى \ل�غ�اي�ة	 ق�00ائ	ل	ين�:37أ�و�ص�اه�م� ك�ان�وا ي�ن�اد�ون� أ�ك�ث�ر� ك�ث	يرا. 
 «إ	ن�ه� ع�م	ل� ك�ل� ش�ي�ءM ح�س�نا! ج�ع�ل� \لصJم� ي�س�00م�ع�ون� و�\ل�خ�00ر�س�

ي�ت�ك�ل�م�ون�!».



)1: 9ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ام	ن� (إ	ل�ى ص 
�ي�ام	 إ	ذ� ك�ان� \ل�ج�م�ع� ك�ث	يرا ج	دfا و�ل�00م� ي�ك�00ن� ل�ه�00م�1  ف	ي ت	ل�ك� \ل

�م	ي00ذ�ه� و�ق�0ال� ل�ه�00م�:   «إ	ن007ي أ�ش�0ف	ق�2م�0ا ي�00أ�ك�ل�ون� د�ع�00ا ي�س�00وع� ت�ل
�ث�ة� أ�ي�امM ي�م�ك�ث�ون� م�ع	ي و�ل�ي�س� ل�ه�م�  ع�ل�ى \ل�ج�م�ع	 ل�ن� \لن� ل�ه�م� ث�ل

 و�إ	ن� ص�00ر�ف�ت�ه�م� إ	ل�00ى ب�ي�00وت	ه	م� ص�00ائ	م	ين� ي�خ�00و7ر�ون�3م�00ا ي�00أ�ك�ل�ون�. 
 .«Mي00د	00ن� ب�ع	ن�ه�00م� ج�00اء�وا م	ل�ن� ق�و�م00ا م 	ي00ق	00ي \لط�ر	ف�أ�ج�00اب�ه�4ف 

�ء	 خ�ب�00زا ه�ن�00ا �م	يذ�ه�: «م	ن� أ�ي�ن� ي�س�00ت�ط	يع� أ�ح�00د. أ�ن� ي�ش�00ب	ع� ه�00ؤ�ل  ت�ل
 ف�س�أ�ل�ه�م�: «ك�00م� ع	ن�00د�ك�م� م	00ن� \ل�خ�ب�00ز	؟» ف�ق�00ال�وا:5ف	ي \ل�ب�ر7ي�ة	؟» 

 ف�أ�م�ر� \ل�ج�م�ع� أ�ن� ي�ت�ك	ئ�وا ع�ل�00ى \ل�ر�ض	 و�أ�خ�00ذ� \لس�00ب�ع�6«س�ب�ع�ة.». 
�م	ي00ذ�ه� ل	ي�ق�00د7م�وا ف�ق�00د�م�وا إ	ل�00ى  خ�ب�ز�اتM و�ش�ك�ر� و�ك�س�ر� و�أ�ع�ط�00ى ت�ل

 و�ك�ان� م�ع�ه�م� ق�ل	يل. م	ن� ص	غ�ار	 \لس�م�ك	 ف�ب�ار�ك� و�ق�ال� أ�ن�7\ل�ج�م�ع	. 
 ف�أ�ك�ل�وا و�ش�ب	ع�وا ث�م� ر�ف�ع�وا ف�ض�ل�ت	 \ل�ك	س�ر	:8ي�ق�د7م�وا ه�ذ	ه	 أ�ي�ضا. 

 .Mل� �فM. ث�00م� ص�00ر�ف�ه�م�.9س�ب�ع�ة� س	ل  و�ك�ان� \لك	ل�ون� ن�ح�و� أ�ر�ب�ع�00ة	 آل
�م	ي00ذ	ه	 و�ج�00اء� إ	ل�00ى ن�00و�اح	ي10  و�ل	ل�00و�ق�ت	 د�خ�00ل� \لس�00ف	ين�ة� م�00ع� ت�ل

د�ل�م�ان�وث�ة�.
11Qن�00ه� آي�00ة	ين� م	ب	ر�ون�ه� ط�00ال	ون� و�\ب�ت�د�أ�وا ي�ح�اوJي	ف�خ�ر�ج� \ل�ف�ر7يس 

 ف�ت�ن�ه�00د� ب	ر�وح	00ه	 و�ق�00ال�: «ل	م�00اذ�ا12م	ن� \لس�00م�اء	 ل	ك�00ي� ي�ج�ر7ب�00وه�. 
 ي�ط�ل�ب� ه�ذ�ا \ل�ج	يل� آي�00ةQ؟ ا�ل�ح�00ق� أ�ق�00ول� ل�ك�00م�: ل�00ن� ي�ع�ط�00ى ه�00ذ�ا

 «!Qيل� آي�ة	ل�ج\



 ث�م� ت�ر�ك�ه�م� و�د�خ�ل� أ�ي�ض00ا \لس�00ف	ين�ة� و�م�ض�00ى إ	ل�00ى \ل�ع�ب�00ر	.13
14�  و�ن�س�وا أ�ن� ي�أ�خ�ذ�وا خ�ب�زا و�ل�00م� ي�ك�00ن� م�ع�ه�00م� ف	00ي \لس�00ف	ين�ة	 إل

Q: «ٱن�ظ�000ر�وا و�ت�ح�00ر�ز�وا م	00ن�15ر�غ	ي00ف. و�اح	00د..   و�أ�و�ص�00اه�م� ق�00ائ	ل
 ف�ف�ك�ر�وا ق�ائ	ل	ين� ب�ع�ض�ه�م�16خ�م	ير	 \ل�ف�ر7يس	ي7ين� و�خ�م	ير	 ه	ير�ود�س�. 

 ف�ع�ل	م� ي�س�وع� و�ق�ال� ل�ه�م�: «ل	م�اذ�ا17ل	ب�ع�ضM: «ل�ي�س� ع	ن�د�ن�ا خ�ب�ز.». 
� ت�ف�ه�م�ون�؟ � ت�ش�ع�ر�ون� ب�ع�د� و�ل  ت�ف�ك7ر�ون� أ�ن� ل�ي�س� ع	ن�د�ك�م� خ�ب�ز.؟ أ�ل

� ت�ب�ص	ر�ون� و�ل�ك�00م�18أ�ح�ت�ى \لن� ق�ل�وب�ك�م� غ�ل	يظ�ة.؟   أ�ل�ك�م� أ�ع�ي�ن. و�ل
� ت�00ذ�ك�ر�ون�؟  � ت�س�00م�ع�ون� و�ل �ر�غ	ف�00ة�19آذ�ان. و�ل  ح	ي00ن� ك�س�00ر�ت� \ل

�ف	 ك�00م� ق�ف�00ةQ م�م�ل�00و�ةQ ك	س�00را ر�ف�ع�ت�00م�؟»  \ل�خ�م�س�ة� ل	ل�خ�م�س�00ة	 \لل
 «و�ح	ين� \لس�00ب�ع�ة	 ل	ل�ر�ب�ع�00ة	 \لل�ف	20ق�ال�وا ل�ه�: «ٱث�ن�ت�ي� ع�ش�ر�ة�». 

 .«Qا ر�ف�ع�ت�م�؟» ق�ال�وا: «س�ب�ع�ةfم�م�ل�و Mس�ر	ف�ق�ال� ل�ه�00م�:21ك�م� س�ل� ك 
� ت�ف�ه�م�ون�؟» «ك�ي�ف� ل

 و�ج�اء� إ	ل�ى ب�ي�ت	 ص�ي�د�ا ف�ق�د�م�وا إ	ل�ي�ه	 أ�ع�م�00ى و�ط�ل�ب�00وا إ	ل�ي�00ه	22
 ف�أ�خ�ذ� ب	ي�د	 \ل�ع�م�00ى و�أ�خ�ر�ج�00ه� إ	ل�00ى خ�00ار	ج	 \ل�ق�ر�ي�00ة	23أ�ن� ي�ل�م	س�ه� 

 و�ت�ف�ل� ف	ي ع�ي�ن�ي�ه	 و�و�ض�ع� ي�00د�ي�ه	 ع�ل�ي�00ه	 و�س�00أ�ل�ه� ه�00ل� أ�ب�ص�00ر� ش�00ي�ئا؟
 ث�00م�25ف�ت�ط�ل�ع� و�ق�00ال�: «أ�ب�ص	00ر� \لن�00اس� ك�أ�ش�00ج�ارM ي�م�ش�00ون�». 24

 و�ض�ع� ي�00د�ي�ه	 أ�ي�ض00ا ع�ل�00ى ع�ي�ن�ي�00ه	 و�ج�ع�ل�00ه� ي�ت�ط�ل�00ع�. ف�ع�00اد� ص�00ح	يحا
� ت�00د�خ�ل	26و�أ�ب�ص�ر� ك�ل� إ	ن�س�انM ج�ل	يfا.  Q: «ل  ف�أ�ر�س�ل�ه� إ	ل�ى ب�ي�ت	00ه	 ق�00ائ	ل

� ت�ق�ل� ل�ح�دM ف	ي \ل�ق�ر�ي�ة	». \ل�ق�ر�ي�ة� و�ل



�م	يذ�ه� إ	ل�00ى ق�00ر�ى ق�ي�ص�00ر	ي�ة	 ف	يل�ب00Jس�.27  ث�م� خ�ر�ج� ي�س�وع� و�ت�ل
�م	يذ�ه�: «م�00ن� ي�ق�00ول� \لن�00اس� إ	ن007ي أ�ن�00ا؟»  و�ف	ي \لط�ر	يق	 س�أ�ل� ت�ل

 ف�أ�ج�اب�وا: «ي�وح�ن�ا \ل�م�ع�م�د�ان� و�آخ�00ر�ون� إ	يل	ي�00ا و�آخ�00ر�ون� و�اح	00د.28
�ن�ب	ي�اء	».   ف�ق�ال� ل�ه�م�: «و�أ�ن�ت�م� م�00ن� ت�ق�ول�00ون� إ	ن007ي أ�ن�00ا؟»29م	ن� \ل

� ي�ق�ول�0وا30ف�أ�ج�اب� ب�ط�ر�س�: «أ�ن�ت� \ل�م�س	يح�!»   ف�0ان�ت�ه�ر�ه�م� ك�0ي� ل
ل�ح�دM ع�ن�ه�.

 و�ٱب�ت�د�أ� ي�ع�ل7م�ه�م� أ�ن� \ب�ن� \ل	ن�س�ان	 ي�ن�ب�غ	00ي أ�ن� ي�ت�00أ�ل�م� ك�ث	ي00را31
 و�ي�ر�ف�ض� م	ن� \لش00Jي�وخ	 و�ر�ؤ�س�00اء	 \ل�ك�ه�ن�00ة	 و�\ل�ك�ت�ب�00ة	 و�ي�ق�ت�00ل� و�ب�ع�00د�

�ث�ة	 أ�ي�امM ي�ق�وم�.  �ن	ي�ةQ ف�أ�خ�ذ�ه� ب�ط�ر�س� إ	ل�ي�00ه	 و�32ث�ل و�ق�ال� \ل�ق�و�ل� ع�ل
\ب�ت�د�أ� ي�ن�ت�ه	ر�ه�.  Q:33و� �م	يذ�ه� ف�ان�ت�ه�ر� ب�ط�00ر�س� ق�00ائ	ل  ف�ال�ت�ف�ت� و�أ�ب�ص�ر� ت�ل

� ت�ه�ت�مJ ب	م�ا ل	ل�ه	 ل�ك	ن� ب	م�ا ل	لن�اس	». �ن�ك� ل  «ٱذ�ه�ب� ع�ن7ي ي�ا ش�ي�ط�ان� ل
�م	ي00ذ	ه	 و�ق�00ال� ل�ه�00م�: «م�00ن� أ�ر�اد� أ�ن�34  و�د�ع�ا \ل�ج�م�00ع� م�00ع� ت�ل

 ف�إ	ن� م�00ن�35ي�أ�ت	ي� و�ر�ائ	ي ف�ل�ي�ن�ك	ر� ن�ف�س�ه� و�ي�ح�م	ل� ص�ل	يب�ه� و�ي�ت�ب�ع�ن	ي. 
 أ�ر�اد� أ�ن� ي�خ�ل7ص� ن�ف�س�ه� ي�ه�ل	ك�ه�ا و�م�ن� ي�ه�ل	ك� ن�ف�س�ه� م	ن� أ�ج�ل	ي و�م	00ن�

�ن�00ه� م�00اذ�ا ي�ن�ت�ف	00ع� \ل	ن�س�00ان� ل�00و�36أ�ج�ل	 \ل	ن�ج	يل	 ف�ه�00و� ي�خ�ل7ص�00ه�ا.   ل
 أ�و� م�00اذ�ا ي�ع�ط	00ي \ل	ن�س�00ان�37ر�ب	ح� \ل�ع�ال�م� ك�ل�00ه� و�خ�س	00ر� ن�ف�س�00ه�؟ 

�م	00ي ف	00ي ه�00ذ�ا38ف	د�اءQ ع�ن� ن�ف�س	ه	؟   ل�ن� م�ن	 \س�ت�ح�ى ب	ي و�ب	ك�ل
 \ل�ج	يل	 \ل�ف�اس	ق	 \ل�خ�اط	ئ	 ف�إ	ن� \ب�ن� \ل	ن�س�00ان	 ي�س�00ت�ح	ي ب	00ه	 م�ت�00ى

�ئ	ك�ة	 \ل�ق	د7يس	ين�». ج�اء� ب	م�ج�د	 أ�ب	يه	 م�ع� \ل�م�ل



 ) و�ق�ال� ل�ه�م�: «ٱل�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ	ن� م	00ن� \ل�ق	ي�00ام	9:1(ص 
� ي�ذ�وق�ون� \ل�م�و�ت� ح�ت�ى ي�ر�و�ا م�ل�ك�00وت� \لل�00ه	 ق�00د� أ�ت�00ى  ه�ه�ن�ا ق�و�ما ل

.«Mق�و�ة	ب



)2ا�ل�ص�ح�اح� \لت�اس	ع� (م	ن� ع 
 و�ب�ع�د� س	ت�ة	 أ�ي�0امM أ�خ�0ذ� ي�س�0وع� ب�ط�0ر�س� و�ي�ع�ق�0وب� و�ي�وح�ن�0ا2

 و�ص�ع	د� ب	ه	م� إ	ل�ى ج�ب�لM ع�الM م�ن�ف�ر	د	ين� و�ح�00د�ه�م�. و�ت�غ�ي�00ر�ت� ه�ي�ئ�ت�00ه�
� ي�ق�00د	ر� ق�ص�00ار.3ق�د�ام�ه�م�   و�ص�ار�ت� ث	ي�اب�ه� ت�ل�م�ع� ب�ي�ض�اء� ج	دfا ك�الث�ل�ج	 ل

 و�ظ�ه�ر� ل�ه�م� إ	يل	ي�ا م�ع� م�وس�00ى4ع�ل�ى \ل�ر�ض	 أ�ن� ي�ب�ي7ض� م	ث�ل� ذ�ل	ك�. 
 ف�ج�ع�ل� ب�ط�ر�س� ي�قول� ل	ي�س�00وع�: «ي�00ا5و�ك�ان�ا ي�ت�ك�ل�م�ان	 م�ع� ي�س�وع�. 

Q00د�ة	ي ج�ي7د. أ�ن� ن�ك�ون� ه�ه�ن�00ا. ف�ل�ن�ص�00ن�ع� ث�ل�ث� م�ظ�00ال� ل�00ك� و�اح	س�ي7د 
 .«Qد�ة	ي�ا و�اح	يل	 �ن�ه� ل�م� ي�ك�ن� ي�ع�ل�م� م�ا ي�ت�ك�ل�م�6و�ل	م�وس�ى و�اح	د�ةQ و�ل	  ل

 و�ك�ان�ت� س�ح�اب�ة. ت�ظ�ل7ل�ه�م�. ف�ج�اء� ص�و�ت. م	ن�7ب	ه	 إ	ذ� ك�ان�وا م�ر�ت�ع	ب	ين�. 
Q: «ه�ذ�ا ه�و� \ب�ن	ي \ل�ح�ب	يب�. ل�ه� \س�م�ع�وا».   ف�ن�ظ�ر�وا8\لس�ح�اب�ة	 ق�ائ	ل
ح�و�ل�ه�م� ب�غ�ت�ةQ و�ل�م� ي�ر�و�ا أ�ح�دا غ�ي�ر� ي�س�وع� و�ح�د�ه� م�ع�ه�م�.

� ي�ح�00د7ث�وا9  و�ف	يم�ا ه�م� ن�00از	ل�ون� م	00ن� \ل�ج�ب�00ل	 أ�و�ص�00اه�م� أ�ن� ل
�م�00و�ات	. � م�ت�00ى ق�00ام� \ب�00ن� \ل	ن�س�00ان	 م	00ن� \ل  أ�ح�دا ب	م�00ا أ�ب�ص�00ر�وا إل

�ن�ف�س	ه	م� ي�ت�س�اء�ل�ون�: «م�ا ه�00و� \ل�ق	ي�00ام� م	00ن�10  ف�ح�ف	ظ�وا \ل�ك�ل	م�ة� ل
�م�و�ات	؟»   ف�س�أ�ل�وه�: «ل	م�اذ�ا ي�ق�ول� \ل�ك�ت�ب�ة� إ	ن� إ	يل	ي�ا ي�ن�ب�غ	00ي أ�ن�11\ل

Q؟»  Q و�ي�00ر�دJ ك�00ل� ش�00ي�ءM.12ي�أ�ت	ي� أ�و�ل  ف�أ�ج�اب�: «إ	ن� إ	يل	ي�ا ي�أ�ت	ي أ�و�ل
 و�ك�ي�ف� ه�و� م�ك�ت�وب. ع�0ن	 \ب�0ن	 \ل	ن�س�0ان	 أ�ن� ي�ت�0أ�ل�م� ك�ث	ي0را و�ي�0ر�ذ�ل�.

 ل�ك	ن� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ	ن� إ	يل	ي�ا أ�ي�ضا ق�د� أ�ت�00ى و�ع�م	ل�00وا ب	00ه	 ك�00ل� م�00ا13
أ�ر�اد�وا ك�م�ا ه�و� م�ك�ت�وب. ع�ن�ه�».



14Qيرا ح�00و�ل�ه�م� و�ك�ت�ب�00ة	ر�أ�ى ج�م�عا ك�ث 	يذ	م�  و�ل�م�ا ج�اء� إ	ل�ى \لت�ل
 و�ل	ل�و�ق�ت	 ك�لJ \ل�ج�م�ع	 ل�م�00ا ر�أ�و�ه� ت�ح�ي�00ر�وا و�ر�ك�ض�00وا15ي�ح�او	ر�ون�ه�م�. 

 ف�س�00أ�ل� \ل�ك�ت�ب�00ة�: «ب	م�00اذ�ا ت�ح�00او	ر�ون�ه�م�؟»16و�س�00ل�م�وا ع�ل�ي�00ه	. 
 ف�أ�ج�اب� و�اح	د. م	ن� \ل�ج�م�ع	: «ي�ا م�ع�ل7م� ق�د� ق�د�م�ت� إ	ل�ي�ك� \ب�ن	ي ب	ه	17

 و�ح�ي�ث�م�00ا أ�د�ر�ك�00ه� ي�م�ز7ق�00ه� ف�ي�ز�ب	00د� و�ي�ص	00رJ ب	أ�س�00ن�ان	ه	18ر�وح. أ�خ�00ر�س� 
�م	يذ	ك� أ�ن� ي�خ�ر	ج�وه� ف�ل�00م� ي�ق�00د	ر�وا».   ف�ق�00ال�19و�ي�ي�ب�س�. ف�ق�ل�ت� ل	ت�ل

 ل�ه�م�: «أ�يJه�ا \ل�ج	يل� غ�ي�ر� \ل�م�ؤ�م	ن	 إ	ل�ى م�ت�00ى أ�ك�00ون� م�ع�ك�00م�؟ إ	ل�00ى
 ف�ق�00د�م�وه� إ	ل�ي�0ه	. ف�ل�م�00ا ر�آه�20م�ت�0ى أ�ح�ت�م	ل�ك�00م�؟ ق�00د7م�وه� إ	ل�0ي�!». 

 ل	ل�00و�ق�ت	 ص�00ر�ع�ه� \ل00رJوح� ف�و�ق�00ع� ع�ل�00ى \ل�ر�ض	 ي�ت�م�00ر�غ� و�ي�ز�ب	00د�.
 ف�س�أ�ل� أ�ب�اه�: «ك�م� م	00ن� \لز�م�00ان	 م�ن�00ذ� أ�ص�00اب�ه� ه�00ذ�ا؟» ف�ق�00ال�:21

 و�ك�ث	يرا م�ا أ�ل�ق�اه� ف	ي \لن�00ار	 و�ف	00ي \ل�م�00اء	 ل	ي�ه�ل	ك�00ه�.22«م�ن�ذ� ص	ب�اه�. 
 ف�ق�00ال� ل�00ه�23ل�ك	ن� إ	ن� ك�ن�ت� ت�س�ت�ط	يع� ش�ي�ئا ف�ت�ح�ن�ن� ع�ل�ي�ن�ا و�أ�ع	ن�00ا». 

 ي�س�0وع�: «إ	ن� ك�ن�0ت� ت�س�00ت�ط	يع� أ�ن� ت�0ؤ�م	ن� ف�ك�0لJ ش�0ي�ءM م�س�0ت�ط�اع.
 ف�ل	ل�و�ق�ت	 ص�ر�خ� أ�ب�و \ل�و�ل�د	 ب	د�م�وعM و�ق�ال�: «أ�وم	00ن� ي�00ا24ل	ل�م�ؤ�م	ن	». 

 ف�ل�م�00ا ر�أ�ى ي�س�00وع� أ�ن� \ل�ج�م�00ع�25س�00ي7د� ف�00أ�ع	ن� ع�00د�م� إ	يم�00ان	ي». 
Q ل�00ه�: «أ�يJه�00ا \ل00رJوح�  ي�ت�ر�اك�ض�00ون� \ن�ت�ه�00ر� \ل00رJوح� \لن�ج	00س� ق�00ائ	ل
� ت�00د�خ�ل�ه� أ�ي�ض00ا!»  \ل�خ�00ر�س� \ل�ص�00مJ أ�ن�00ا آم�00ر�ك�: \خ�00ر�ج� م	ن�00ه� و�ل

 ف�ص�00ر�خ� و�ص�00ر�ع�ه� ش�00د	يدا و�خ�00ر�ج� ف�ص�00ار� ك�م�ي�00تM ح�ت�00ى ق�00ال�26
 ف�أ�م�س�00ك�ه� ي�س�00وع� ب	ي�00د	ه	 و�أ�ق�00ام�ه� ف�ق�00ام�.27ك�ث	ي00ر�ون�: إ	ن�00ه� م�00ات�. 

�م	يذ�ه� ع�ل�ى \ن�ف	ر�ادM: «ل	م�00اذ�ا ل�00م� ن�ق�00د	ر�28  و�ل�م�ا د�خ�ل� ب�ي�تا س�أ�ل�ه� ت�ل



� ي�م�ك	00ن� أ�ن�29ن�ح�ن� أ�ن� ن�خ�ر	ج�ه�؟»   ف�ق�ال� ل�ه�م�: «ه�ذ�ا \ل�ج	ن�00س� ل
�ة	 و�\لص�و�م	». � ب	الص�ل ي�خ�ر�ج� ب	ش�ي�ءM إل

 و�خ�ر�ج�وا م	ن� ه�ن�اك� و�\ج�ت�از�وا \ل�ج�ل	يل� و�ل�م� ي�ر	د� أ�ن� ي�ع�ل�00م�30
�م	ي00ذ�ه� و�ي�ق�00ول� ل�ه�00م� إ	ن� \ب�00ن� \ل	ن�س�00ان	31أ�ح�د.  �ن�ه� ك�ان� ي�ع�ل7م� ت�ل  ل

 ي�س�ل�م� إ	ل�ى أ�ي�00د	ي \لن�00اس	 ف�ي�ق�ت�ل�00ون�ه� و�ب�ع�00د� أ�ن� ي�ق�ت�00ل� ي�ق�00وم� ف	00ي
 و�أ�م�00ا ه�00م� ف�ل�00م� ي�ف�ه�م�00وا \ل�ق�00و�ل� و�خ�00اف�وا أ�ن�32\ل�ي�00و�م	 \لث�00ال	ث	. 

ي�س�أ�ل�وه�.
 و�ج�اء� إ	ل�00ى ك�ف�ر	ن�00اح�وم�. و�إ	ذ� ك�00ان� ف	00ي \ل�ب�ي�00ت	 س�00أ�ل�ه�م�:33

 «ب	م�00اذ�ا ك�ن�ت�00م� ت�ت�ك�00ال�م�ون� ف	00ي م�00ا ب�ي�ن�ك�00م� ف	00ي \لط�ر	ي00ق	؟»
�ن�ه�م� ت�ح�اجJوا ف	ي \لط�ر	يق	 ب�ع�ض�ه�م� م�ع� ب�ع�ضM ف	00ي34  ف�س�ك�ت�وا ل

 ف�ج�ل�س� و�ن�اد�ى \ل	ث�ن�ي� ع�ش�ر� و�ق�ال� ل�ه�م�: «إ	ذ�ا35م�ن� ه�و� أ�ع�ظ�م�. 
Q ف�ي�ك�00ون� آخ	00ر� \ل�ك�00ل7 و�خ�اد	م00ا ل	ل�ك�00ل7».  أ�ر�اد� أ�ح�00د. أ�ن� ي�ك�00ون� أ�و�ل

 ف�أ�خ�ذ� و�ل�دا و�أ�ق�ام�ه� ف	0ي و�س�00ط	ه	م� ث�00م� \ح�ت�ض�00ن�ه� و�ق�00ال� ل�ه�0م�:36
�دM م	ث�ل� ه�ذ�ا ب	اس�00م	ي ي�ق�ب�ل�ن	00ي و�م�00ن�37  «م�ن� ق�ب	ل� و�اح	دا م	ن� أ�و�ل

ق�ب	ل�ن	ي ف�ل�ي�س� ي�ق�ب�ل�ن	ي أ�ن�ا ب�ل	 \ل�ذ	ي أ�ر�س�ل�ن	ي».
 و�ق�ال� ي�وح�ن�ا: «ي�00ا م�ع�ل007م� ر�أ�ي�ن�00ا و�اح	00دا ي�خ�00ر	ج� ش�00ي�اط	ين�38

�ن�ه� ل�ي�س� ي�ت�ب�ع�ن�00ا».   ف�ق�00ال�39ب	اس�م	ك� و�ه�و� ل�ي�س� ي�ت�ب�ع�ن�ا ف�م�ن�ع�ن�اه� ل
�ن�00ه� ل�ي�00س� أ�ح�00د. ي�ص�00ن�ع� ق�00و�ةQ ب	اس�00م	ي � ت�م�ن�ع�00وه� ل  ي�س�00وع�: «ل

 ل�ن� م�00ن� ل�ي�00س� ع�ل�ي�ن�00ا40و�ي�س�ت�ط	يع� س�ر	يعا أ�ن� ي�ق�ول� ع�ل�ي� ش�رfا. 



�ن�ك�00م�41ف�ه�00و� م�ع�ن�00ا.   ل�ن� م�00ن� س�00ق�اك�م� ك�00أ�س� م�00اءM ب	اس�00م	ي ل
� ي�ض	يع� أ�ج�ر�ه�. ل	ل�م�س	يح	 ف�ال�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م� إ	ن�ه� ل

 و�م�ن� أ�ع�ث�0ر� أ�ح�0د� \لص07غ�ار	 \ل�م�0ؤ�م	ن	ين� ب	0ي ف�خ�ي�0ر. ل�0ه� ل�0و�42
 و�إ	ن� أ�ع�ث�ر�ت�00ك�43ط�و7ق� ع�ن�ق�ه� ب	ح�ج�ر	 ر�ح00Qى و�ط�00ر	ح� ف	00ي \ل�ب�ح�00ر	. 

 ي�د�ك� ف�اق�ط�ع�ه�ا. خ�ي�ر. ل�ك� أ�ن� ت�د�خ�ل� \ل�ح�ي�اة� أ�ق�ط�ع� م	00ن� أ�ن� ت�ك�00ون�
� ت�ط�ف�00أ�   ح�ي�00ث�44ل�ك� ي�د�ان	 و�ت�م�ض	ي� إ	ل�ى ج�ه�ن�م� إ	ل�ى \لن�ار	 ال�ت	00ي ل

� ت�ط�ف�00أ�.  � ي�م�00وت� و�\لن�00ار� ل  و�إ	ن� أ�ع�ث�ر�ت�00ك� ر	ج�ل�00ك�45د�ود�ه�00م� ل
 ف�اق�ط�ع�ه�ا. خ�ي�ر. ل�ك� أ�ن� ت�د�خ�ل� \ل�ح�ي�0اة� أ�ع�00ر�ج� م	00ن� أ�ن� ت�ك�00ون� ل�0ك�

� ت�ط�ف�00أ�  �ن	 و�ت�ط�ر�ح� ف	00ي ج�ه�ن�00م� ف	00ي \لن�00ار	 ال�ت	00ي ل  ح�ي�00ث�46ر	ج�ل
� ت�ط�ف�أ�.  � ي�م�وت� و�\لن�ار� ل  و�إ	ن� أ�ع�ث�ر�ت�ك� ع�ي�ن�ك� ف�اق�ل�ع�ه�ا.47د�ود�ه�م� ل

 خ�ي�ر. ل�ك� أ�ن� ت�د�خ�ل� م�ل�ك�وت� \لل�ه	 أ�ع�و�ر� م	ن� أ�ن� ت�ك�00ون� ل�00ك� ع�ي�ن�00ان	
�48و�ت�ط�ر�ح� ف	ي ج�ه�ن�00م� \لن�00ار	  � ي�م�00وت� و�\لن�00ار� ل  ح�ي�00ث� د�ود�ه�00م� ل

 ل�ن� ك�ل� و�اح	00دM ي�م�ل�00ح� ب	ن�00ارM و�ك�00ل� ذ�ب	يح�00ةM ت�م�ل�00ح� ب	م	ل�00حM.49ت�ط�ف�أ�. 
� م�ل�وح�00ةM ف�ب	م�00اذ�ا50  ا�ل�م	ل�00ح� ج�ي007د.. و�ل�ك	00ن� إ	ذ�ا ص�00ار� \ل�م	ل�00ح� ب	ل

 ت�ص�ل	ح�ون�ه�؟ ل	ي�ك�ن� ل�ك�00م� ف	0ي أ�ن�ف�س	0ك�م� م	ل�0ح. و�س�0ال	م�وا ب�ع�ض�00ك�م�
ب�ع�ضا». 



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�ع�اش	ر�
 و�ق�ام� م	ن� ه�ن�00اك� و�ج�00اء� إ	ل�00ى ت�خ�00وم	 \ل�ي�ه�ود	ي�00ة	 م	00ن� ع�ب�00ر	1

�ر�د�ن7 ف�اج�ت�م�ع� إ	ل�ي�ه	 ج�م�وع. أ�ي�ضا و�ك�ع�اد�ت	ه	 ك�00ان� أ�ي�ض00ا ي�ع�ل7م�ه�00م�.  \ل
 ف�ت�ق�د�م� \ل�ف�ر7يس	يJون� و�س�00أ�ل�وه�: «ه�00ل� ي�ح	00لJ ل	لر�ج�00ل	 أ�ن� ي�ط�ل007ق�2

 ف�أ�ج�00اب�: «ب	م�00اذ�ا أ�و�ص�00اك�م� م�وس�00ى؟»3\م�ر�أ�ت�00ه�؟» ل	ي�ج�ر7ب�00وه�. 
 ف�ق�00ال�وا: «م�وس�00ى أ�ذ	ن� أ�ن� ي�ك�ت�00ب� ك	ت�00اب� ط�ل�قM ف�ت�ط�ل�00ق�».4
 ف�أ�ج�اب� ي�س�وع�: «م	ن� أ�ج�ل	 ق�س�00او�ة	 ق�ل�00وب	ك�م� ك�ت�00ب� ل�ك�00م� ه�00ذ	ه	5

�ن�ث�0ى خ�ل�ق�ه�م�0ا \لل�0ه�.6\ل�و�ص	ي�ة�   و�ل�ك	ن� م	0ن� ب�0د�ء	 \ل�خ�ل	يق�00ة	 ذ�ك�0را و�أ
 م	00ن� أ�ج�00ل	 ه�00ذ�ا ي�ت�00ر�ك� \لر�ج�00ل� أ�ب�00اه� و�أ�م�00ه� و�ي�ل�ت�ص	00ق� ب	00ام�ر�أ�ت	ه	7
 و�ي�ك�ون� \ل	ث�ن�ان	 ج�س�دا و�اح	دا. إ	ذا ل�ي�س�00ا ب�ع�00د� \ث�ن�ي�00ن	 ب�00ل� ج�س�00د.8

� ي�ف�ر7ق�ه� إ	ن�س�ان.». 9و�اح	د..   ث�م� ف	ي \ل�ب�ي�00ت	10ف�ال�ذ	ي ج�م�ع�ه� \لل�ه� ل
�م	يذ�ه� أ�ي�ضا ع�ن� ذ�ل	ك�   ف�ق�ال� ل�ه�م�: «م�ن� ط�ل�ق� \م�ر�أ�ت�00ه�11س�أ�ل�ه� ت�ل

 و�إ	ن� ط�ل�ق�00ت	 \م�00ر�أ�ة. ز�و�ج�ه�00ا12و�ت�00ز�و�ج� ب	00أ�خ�ر�ى ي�ز�ن	00ي ع�ل�ي�ه�00ا. 
و�ت�ز�و�ج�ت� ب	آخ�ر� ت�ز�ن	ي».

�م	ي00ذ�13 �دا ل	ك�00ي� ي�ل�م	س�00ه�م�. و�أ�م�00ا \لت�ل  و�ق�00د�م�وا إ	ل�ي�00ه	 أ�و�ل
 ف�ل�م�00ا ر�أ�ى ي�س�00وع� ذ�ل	00ك� \غ�ت�00اظ�14ف�00ان�ت�ه�ر�وا \ل�00ذ	ين� ق�00د�م�وه�م�. 

� ت�م�ن�ع�00وه�م� ل�ن� ل	م	ث�00ل	 �د� ي�أ�ت�ون� إ	ل�00ي� و�ل �و�ل  و�ق�ال� ل�ه�م�: «د�ع�وا \ل
�ء	 م�ل�ك�00وت� \لل�00ه	.  � ي�ق�ب�00ل�15ه�00ؤ�ل  ا�ل�ح�00ق� أ�ق�00ول� ل�ك�00م�: م�00ن� ل

 ف�اح�ت�ض�ن�ه�م� و�و�ض�ع� ي�00د�ي�ه	16م�ل�ك�وت� \لل�ه	 م	ث�ل� و�ل�دM ف�ل�ن� ي�د�خ�ل�ه�». 
ع�ل�ي�ه	م� و�ب�ار�ك�ه�م�.



 و�ف	يم�ا ه�و� خ�ار	ج. إ	ل�ى \لط�ر	ي00ق	 ر�ك�00ض� و�اح	00د. و�ج�ث�00ا ل�00ه�17
�ر	ث� \ل�ح�ي�00اة�  و�س�00أ�ل�ه�: «أ�يJه�00ا \ل�م�ع�ل007م� \لص�00ال	ح� م�00اذ�ا أ�ع�م�00ل� ل

�ب�د	ي�ة�؟»   ف�ق�ال� ل�ه� ي�س�وع�: «ل	م�اذ�ا ت�00د�ع�ون	ي ص�00ال	حا؟ ل�ي�00س�18\ل
� و�اح	د. و�ه�و� \لل�ه�.  � ت�ز�ن	.19أ�ح�د. ص�ال	حا إل  أ�ن�ت� ت�ع�ر	ف� \ل�و�ص�اي�ا: ل

� ت�س�00ل	ب�. أ�ك�00ر	م� أ�ب�00اك� � ت�ش�00ه�د� ب	00الزJور	. ل � ت�س�00ر	ق�. ل � ت�ق�ت�00ل�. ل  ل
 ف�أ�ج�00اب�: «ي�00ا م�ع�ل007م� ه�00ذ	ه	 ك�لJه�00ا ح�ف	ظ�ت�ه�00ا م�ن�00ذ�20و�أ�م�00ك�». 

 ف�ن�ظ�00ر� إ	ل�ي�00ه	 ي�س�00وع� و�أ�ح�ب�00ه� و�ق�00ال� ل�00ه�: «ي�ع�00و	ز�ك�21ح�00د�اث�ت	ي». 
 ش�ي�ء. و�اح	د.. \	ذ�ه�ب� ب	ع� ك�ل� م�ا ل�ك� و�أ�ع�ط	 \ل�ف�ق�00ر�اء� ف�ي�ك�00ون� ل�00ك�

Q \لص�0ل	يب�».   ف�0اغ�ت�م�22ك�ن�ز. ف	ي \لس�0م�اء	 و�ت�ع�0ال� \ت�ب�ع�ن	0ي ح�00ام	ل
.Mير�ة	ك�ث Mن�ه� ك�ان� ذ�ا أ�م�و�ال� ع�ل�ى \ل�ق�و�ل	 و�م�ض�ى ح�ز	ينا ل

�م	يذ	ه	: «م�00ا أ�ع�س�00ر� د�خ�00ول�23  ف�ن�ظ�ر� ي�س�وع� ح�و�ل�ه� و�ق�ال� ل	ت�ل
�م�و�ال	 إ	ل�ى م�ل�ك�وت	 \لل�ه	!»  �م	00ه	.24ذ�و	ي \ل �م	يذ� م	ن� ك�ل  ف�ت�ح�ي�ر� الت�ل

 ف�ق�ال� ي�س�وع� أ�ي�ضا: «ي�ا ب�ن	ي� م�00ا أ�ع�س�00ر� د�خ�00ول� \ل�م�ت�ك	ل	ي00ن� ع�ل�00ى
�م�و�ال	 إ	ل�ى م�ل�ك�وت	 \لل�ه	!   م�ر�ور� ج�م�لM م	ن� ث�ق�0ب	 إ	ب�00ر�ةM أ�ي�س�00ر�25\ل

 ف�ب�ه	ت�00وا إ	ل�00ى \ل�غ�اي�00ة	26م	ن� أ�ن� ي�د�خ�ل� غ�ن	ي� إ	ل�ى م�ل�ك�وت	 \لل�00ه	!» 
 ف�ن�ظ�ر�27ق�ائ	ل	ين� ب�ع�ض�ه�م� ل	ب�ع�ضM: «ف�م�ن� ي�س�ت�ط	يع� أ�ن� ي�خ�ل�ص�؟» 

 إ	ل�ي�ه	م� ي�س�وع� و�ق�ال�: «ع	ن�د� \لن�اس	 غ�ي�ر� م�س�ت�ط�اعM و�ل�ك	ن� ل�ي�س� ع	ن�د�
\لل�ه	 ل�ن� ك�ل� ش�ي�ءM م�س�ت�ط�اع. ع	ن�د� \لل�ه	».

28Mو�ٱب�ت�د�أ� ب�ط�ر�س� ي�ق�ول� ل�ه�: «ه�ا ن�ح�ن� ق�د� ت�ر�ك�ن�ا ك�ل� ش�ي�ء 
 ف�أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ٱل�ح�000ق� أ�ق�0ول� ل�ك�00م� ل�ي�0س� أ�ح�00د.29و�ت�ب	ع�ن�اك�». 



�دا أ�و�  ت�ر�ك� ب�ي�تا أ�و� إ	خ�و�ةQ أ�و� أ�خ�و�اتM أ�و� أ�با أ�و� أ�م00fا أ�و	 \م�00ر�أ�ةQ أ�و� أ�و�ل
Q ل�ج�ل	00ي و�ل�ج�00ل	 \ل	ن�ج	ي00ل	  � و�ي�أ�خ�00ذ� م	ئ�ة� ض	00ع�فM \لن�30ح�ق�ول  إ	ل

Q �دا و�ح�ق�00ول  ف	ي ه�ذ�ا \لز�م�ان	 ب�ي�وتا و�إ	خ�و�ةQ و�أ�خ�و�اتM و�أ�م�ه�اتM و�أ�و�ل
�ب�د	ي�00ة�.   و�ل�ك	00ن�31م�ع� \ض�ط	ه�اد�اتM و�ف	ي \ل00د�ه�ر	 \لت	00ي \ل�ح�ي�00اة� \ل

ك�ث	ير�ون� أ�و�ل�ون� ي�ك�ون�ون� آخ	ر	ين� و�\لخ	ر�ون� أ�و�ل	ين�».
 و�ك�ان�وا ف	ي \لط�ر	يق	 ص�اع	د	ين� إ	ل�ى أ�ور�ش�ل	يم� و�ي�ت�ق�00د�م�ه�م�32

 ي�س�وع� و�ك�00ان�وا ي�ت�ح�ي�00ر�ون�. و�ف	يم�00ا ه�00م� ي�ت�ب�ع�00ون� ك�00ان�وا ي�خ�00اف�ون�.
 ف�أ�خ�ذ� \ل	ث�ن�ي� ع�ش�ر� أ�ي�ضا و�\ب�ت�00د�أ� ي�ق�00ول� ل�ه�00م� ع�م�00ا س�00ي�ح�د�ث� ل�00ه�:

 «ه�ا ن�ح�ن� ص�اع	د�ون� إ	ل�ى أ�ور�ش�ل	يم� و�\ب�ن� \ل	ن�س�ان	 ي�س�ل�م� إ	ل�ى33
 ر�ؤ�س�0اء	 \ل�ك�ه�ن�0ة	 و�\ل�ك�ت�ب�0ة	 ف�ي�ح�ك�م�00ون� ع�ل�ي�00ه	 ب	0ال�م�و�ت	 و�ي�س�0ل7م�ون�ه�

�م�م	   ف�ي�ه�ز�أ�ون� ب	00ه	 و�ي�ج�ل	00د�ون�ه� و�ي�ت�ف�ل�00ون� ع�ل�ي�00ه	 و�ي�ق�ت�ل�00ون�ه�34إ	ل�ى \ل
و�ف	ي \ل�ي�و�م	 \لث�ال	ث	 ي�ق�وم�».

 و�ت�ق�د�م� إ	ل�ي�ه	 ي�ع�ق�وب� و�ي�وح�ن�ا \ب�ن�ا ز�ب�د	ي ق�ائ	ل�ي�ن	: «ي�ا م�ع�ل7م�35
 ف�س�أ�ل�ه�م�ا: «م�اذ�ا ت�ر	يد�ان	 أ�ن�36ن�ر	يد� أ�ن� ت�ف�ع�ل� ل�ن�ا ك�ل� م�ا ط�ل�ب�ن�ا». 

� ل�0ه�: «أ�ع�ط	ن�0ا أ�ن� ن�ج�ل	0س� و�اح	0د. ع�0ن�37أ�ف�ع�00ل� ل�ك�م�0ا؟»   ف�ق�0ال
 ف�ق�ال� ل�ه�م�ا ي�س�00وع�:38ي�م	ين	ك� و�\لخ�ر� ع�ن� ي�س�ار	ك� ف	ي م�ج�د	ك�». 

 «ل�س�ت�م�ا ت�ع�ل�م�ان	 م�ا ت�ط�ل�ب�ان	. أ�ت�س�ت�ط	يع�ان	 أ�ن� ت�ش�ر�ب�ا \ل�ك�أ�س� \ل�ت	ي
 أ�ش�00ر�ب�ه�ا أ�ن�00ا و�أ�ن� ت�ص�00ط�ب	غ�ا ب	الص007ب�غ�ة	 \ل�ت	00ي أ�ص�00ط�ب	غ� ب	ه�00ا أ�ن�00ا؟»

� ل�ه�: «ن�س�ت�ط	يع�». ف�ق�ال� ل�ه�م�ا ي�س�وع�: «أ�م�ا \ل�ك�أ�س� \ل�ت	00ي39  ف�ق�ال
 أ�ش�ر�ب�ه�ا أ�ن�ا ف�ت�ش�ر�ب�ان	ه�ا و�ب�الص7ب�غ�ة	 \ل�ت	ي أ�ص�ط�ب	غ� ب	ه�ا أ�ن�ا ت�ص�ط�ب	غ�ان	.



 و�أ�م�00ا \ل�ج�ل�00وس� ع�00ن� ي�م	ين	00ي و�ع�00ن� ي�س�00ار	ي ف�ل�ي�00س� ل	00ي أ�ن�40
� ل	ل�ذ	ين� أ�ع	د� ل�ه�م�». أ�ع�ط	ي�ه� إل

 و�ل�م�ا س�م	ع� \ل�ع�ش�ر�ة� \ب�ت�د�أ�وا ي�غ�ت�اظ�ون� م	ن� أ�ج�ل	 ي�ع�ق�وب�41
 ف�00د�ع�اه�م� ي�س�00وع� و�ق�00ال� ل�ه�00م�: «أ�ن�ت�00م� ت�ع�ل�م�00ون� أ�ن�42و�ي�وح�ن�00ا. 

�م�00م	 ي�س�00ود�ون�ه�م� و�أ�ن� ع�ظ�م�00اء�ه�م�  \ل�00ذ	ين� ي�ح�س�00ب�ون� ر�ؤ�س�00اء� \ل
� ي�ك�ون� ه�ك�ذ�ا ف	يك�00م�. ب�00ل� م�00ن� أ�ر�اد� أ�ن�43ي�ت�س�ل�ط�ون� ع�ل�ي�ه	م�.   ف�ل

 و�م�00ن� أ�ر�اد� أ�ن� ي�ص	00ير�44ي�ص	ير� ف	يك�م� ع�ظ	يما ي�ك�ون� ل�ك�00م� خ�اد	م00ا 
Q ي�ك�ون� ل	ل�ج�م	يع	 ع�ب�دا.   ل�ن� \ب�00ن� \ل	ن�س�00ان	 أ�ي�ض00ا ل�00م�45ف	يك�م� أ�و�ل

ي�أ�ت	 ل	ي�خ�د�م� ب�ل� ل	ي�خ�د	م� و�ل	ي�ب�ذ	ل� ن�ف�س�ه� ف	د�ي�ةQ ع�ن� ك�ث	ير	ين�».
 و�ج�اء�وا إ	ل�ى أ�ر	يح�ا. و�ف	يم�00ا ه�00و� خ�00ار	ج. م	00ن� أ�ر	يح�00ا م�00ع�46

�م	يذ	ه	 و�ج�م�عM غ�ف	يرM ك�ان� ب�ار�ت	يم�00او�س� \ل�ع�م�00ى \ب�00ن� ت	يم�00او�س�  ت�ل
 ف�ل�م�0ا س�0م	ع� أ�ن�0ه� ي�س�0وع�47ج�ال	س0ا ع�ل�0ى \لط�ر	ي0ق	 ي�س�0ت�ع�ط	ي. 

 \لن�اص	ر	يJ \ب�ت�د�أ� ي�ص�ر�خ� و�ي�ق�ول�: «ي�ا ي�س�وع� \ب�00ن� د�او�د� \ر�ح�م�ن	00ي!»
 ف�ان�ت�ه�ر�ه� ك�ث	ير�ون� ل	ي�س�ك�ت� ف�ص�00ر�خ� أ�ك�ث�00ر� ك�ث	ي00را: «ي�00ا \ب�00ن� د�او�د�48

 ف�و�ق�ف� ي�س�وع� و�أ�م�00ر� أ�ن� ي�ن�00اد�ى. ف�ن�00اد�و�ا \ل�ع�م�00ى49\ر�ح�م�ن	ي». 
 ف�ط�00ر�ح� ر	د�اء�ه� و�ق�00ام�50ق�ائ	ل	ين� ل�ه�: «ث	ق�. ق�م�. ه�00و�ذ�ا ي�ن�اد	ي00ك�». 

 ف�س�00أ�ل�ه� ي�س�00وع�: «م�00اذ�ا ت�ر	ي00د� أ�ن� أ�ف�ع�00ل�51و�ج�اء� إ	ل�00ى ي�س�00وع�. 
 ف�ق�00ال� ل�00ه�52ب	ك�؟» ف�ق�ال� ل�ه� \ل�ع�م�ى: «ي�ا س�00ي7د	ي أ�ن� أ�ب�ص	00ر�». 

 ي�س�وع�: «ٱذ�ه�ب�. إ	يم�ان�ك� ق�د� ش�ف�اك�». ف�ل	ل�و�ق�ت	 أ�ب�ص�ر� و�ت�ب	ع� ي�س�وع�
ف	ي \لط�ر	يق	.



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�ح�اد	ي ع�ش�ر�
 و�ل�م�ا ق�ر�ب�وا م	ن� أ�ور�ش�ل	يم� إ	ل�ى ب�ي�ت	 ف�اج	ي و�ب�ي�ت	 ع�ن�ي�ا ع	ن�00د�1

�م	ي0ذ	ه	   و�ق�0ال� ل�ه�م�0ا: «ٱذ�ه�ب�00ا2ج�ب�ل	 \لز�ي�ت�ون	 أ�ر�س�ل� \ث�ن�ي�ن	 م	ن� ت�ل
�ن	 إ	ل�ي�ه�00ا ت�ج	00د�ان	  إ	ل�ى \ل�ق�ر�ي�ة	 ال�ت	ي أ�م�ام�ك�م�ا ف�ل	ل�و�ق�ت	 و�أ�ن�ت�م�00ا د�اخ	ل
�ه� و�أ�ت	ي�00ا  ج�ح�شا م�ر�ب�وطا ل�م� ي�ج�ل	س� ع�ل�ي�ه	 أ�ح�د. م	00ن� \لن�00اس	. ف�ح�ل

�: \ل00ر�ب3Jب	ه	.  �ن	 ه�00ذ�ا؟ ف�ق�00ول  و�إ	ن� ق�ال� ل�ك�م�ا أ�ح�00د.: ل	م�00اذ�ا ت�ف�ع�ل
 ف�م�ض�00ي�ا و�و�ج�00د�ا4م�ح�ت�00اج. إ	ل�ي�00ه	. ف�ل	ل�00و�ق�ت	 ي�ر�س	00ل�ه� إ	ل�00ى ه�ن�00ا». 

�ه�.  \ل�ج�ح�00ش� م�ر�ب�وط00ا ع	ن�00د� \ل�ب�00اب	 خ�ار	ج00ا ع�ل�00ى \لط�ر	ي00ق	 ف�ح�ل
�ن	5 �ن	 ت�ح�ل  ف�ق�00ال� ل�ه�م�00ا ق�00و�م. م	00ن� \ل�ق	ي�00ام	 ه�ن�00اك�: «م�00اذ�ا ت�ف�ع�ل

� ل�ه�م� ك�م�ا أ�و�ص�ى ي�س�وع�. ف�ت�ر�ك�وه�م�ا. 6\ل�ج�ح�ش�؟»   ف�أ�ت�ي�00ا7ف�ق�ال
 ب	00ال�ج�ح�ش	 إ	ل�00ى ي�س�00وع� و�أ�ل�ق�ي�00ا ع�ل�ي�00ه	 ث	ي�اب�ه�م�00ا ف�ج�ل�00س� ع�ل�ي�00ه	.

 و�ك�ث	ير�ون� ف�ر�ش�وا ث	ي�اب�ه�م� ف	ي \لط�ر	يق	 و�آخ�ر�ون� ق�ط�ع�وا أ�غ�ص�انا8
 و�ٱل�ذ	ين� ت�ق�00د�م�وا و�\ل�00ذ	ين�9م	ن� \لش�ج�ر	 و�ف�ر�ش�وه�ا ف	ي \لط�ر	يق	. 

 ت�ب	ع�وا ك�ان�وا ي�ص�00ر�خ�ون� ق�00ائ	ل	ين�: «أ�وص�00ن�ا! م�ب�00ار�ك. \لت	00ي ب	اس�00م	
 م�ب�ار�ك�ة. م�م�ل�ك�ة� أ�ب	ين�0ا د�او�د� \لت	ي�00ة� ب	اس�0م	 \ل0ر�ب7! أ�وص�00ن�ا10\لر�ب7! 

�ع�ال	ي!». ف	ي \ل
 ف�د�خ�ل� ي�س�وع� أ�ور�ش�ل	يم� و�\ل�ه�ي�ك�ل� و�ل�م�ا ن�ظ�ر� ح�00و�ل�ه� إ	ل�00ى11

 ك�ل7 ش�ي�ءM إ	ذ� ك�ان� \ل�و�ق�ت� ق�د� أ�م�س�ى خ�00ر�ج� إ	ل�00ى ب�ي�00ت	 ع�ن�ي�00ا م�00ع�
 و�ف	ي \ل�غ�00د	 ل�م�00ا خ�ر�ج�00وا م	00ن� ب�ي�00ت	 ع�ن�ي�00ا ج�00اع�12\ل	ث�ن�ي� ع�ش�ر�. 

 ف�ن�ظ�ر� ش�ج�ر�ة� ت	ينM م	ن� ب�ع	يدM ع�ل�ي�ه�ا و�ر�ق. و�ج�اء� ل�ع�ل�ه� ي�ج	د� ف	يه�00ا13



�ن�ه� ل�0م� ي�ك�00ن� و�ق�0ت� � و�ر�قا ل  ش�ي�ئا. ف�ل�م�ا ج�اء� إ	ل�ي�ه�ا ل�م� ي�ج	د� ش�ي�ئا إل
� ي�أ�ك�ل� أ�ح�د. م	ن�00ك	 ث�م�00را ب�ع�00د� إ	ل�00ى14\لت7ين	.   ف�ق�ال� ي�س�وع� ل�ه�ا: «ل

�م	يذ�ه� ي�س�م�ع�ون�. �ب�د	». و�ك�ان� ت�ل \ل
 و�ج�اء�وا إ	ل�ى أ�ور�ش�ل	يم�. و�ل�م�ا د�خ�ل� ي�س�وع� \ل�ه�ي�ك�00ل� \ب�ت�00د�أ�15

 ي�خ�ر	ج� \ل�ذ	ين� ك�ان�وا ي�ب	يع�ون� و�ي�ش�ت�ر�ون� ف	ي \ل�ه�ي�ك�00ل	 و�ق�ل�00ب� م�00و�ائ	د�
 و�ل�00م� ي�00د�ع� أ�ح�00دا ي�ج�ت�00از�16\لص�ي�ار	ف�ة	 و�ك�ر�اس	00ي� ب�اع�00ة	 \ل�ح�م�00ام	. 

 .Mم�ت�اع	00ي17\ل�ه�ي�ك�ل� ب	ل�ه�م�: «أ�ل�ي�س� م�ك�ت�وب00ا: ب�ي�ت Q  و�ك�ان� ي�ع�ل7م� ق�ائ	ل
�م�00م	؟ و�أ�ن�ت�00م� ج�ع�ل�ت�م�00وه� م�غ�00ار�ة� �ةM ي�00د�ع�ى ل	ج�م	ي00ع	 \ل  ب�ي�00ت� ص�00ل

 .«Mف�ط�ل�ب�00وا ك�ي�00ف�18ل�ص�00وص 	ع� \ل�ك�ت�ب�00ة� و�ر�ؤ�س�00اء� \ل�ك�ه�ن�00ة	و�س�00م 
�ن�ه�م� خ�اف�وه� إ	ذ� ب�ه	ت� \ل�ج�م�ع� ك�لJه� م	ن� ت�ع�ل	يم	00ه	.   و�ل�م�00ا19ي�ه�ل	ك�ون�ه� ل

ص�ار� \ل�م�س�اء� خ�ر�ج� إ	ل�ى خ�ار	ج	 \ل�م�د	ين�ة	.
 و�ف	ي \لص�ب�اح	 إ	ذ� ك�ان�وا م�ج�ت�00از	ين� ر�أ�و�ا \لت7ين�00ة� ق�00د� ي�ب	س�00ت�20

�ص�ول	   ف�ت�ذ�ك�ر� ب�ط�ر�س� و�ق�ال� ل�ه�: «ي�ا س�ي7د	ي \ن�ظ�ر� \�لت7ين�ة�21م	ن� \ل
 ف�أ�ج�اب� ي�س�وع�: «ل	ي�ك�ن� ل�ك�00م� إ	يم�00ان.22\ل�ت	ي ل�ع�ن�ت�ه�ا ق�د� ي�ب	س�ت�!» 

�ن7ي \ل�ح�ق� أ�ق�ول� ل�ك�م�: إ	ن� م�ن� ق�ال� ل	ه�ذ�ا \ل�ج�ب�ل	 \ن�ت�ق	ل�23ب	الل�ه	.   ل
� ي�ش�كJ ف	ي ق�ل�ب	0ه	 ب�0ل� ي�0ؤ�م	ن� أ�ن� م�0ا ي�ق�0ول�ه�  و�\ن�ط�ر	ح� ف	ي ل�ب�ح�ر	 و�ل

 ل	00ذ�ل	ك� أ�ق�00ول� ل�ك�00م�: ك�00لJ م�00ا24ي�ك�ون� ف�م�ه�م�00ا ق�00ال� ي�ك�00ون� ل�00ه�. 
 و�م�ت�00ى25ت�ط�ل�ب�ون�ه� ح	ين�م�ا ت�ص�لJون� ف�آم	ن�وا أ�ن� ت�ن�ال�وه� ف�ي�ك�ون� ل�ك�م�. 

 و�ق�ف�ت�م� ت�ص�لJون� ف�اغ�ف	ر�وا إ	ن� ك�ان� ل�ك�م� ع�ل�00ى أ�ح�00دM ش�00ي�ء. ل	ك�00ي�
�ت	ك�00م�.   و�إ	ن�26ي�غ�ف	ر� ل�ك�م� أ�ي�ضا أ�ب�وك�م� \ل�00ذ	ي ف	00ي \لس�00م�او�ات	 ز�ل



� ي�غ�ف	00ر� أ�ب�00وك�م� \ل�0ذ	ي ف	0ي \لس�00م�او�ات	 أ�ي�ض0ا  ل�م� ت�غ�ف	00ر�وا أ�ن�ت�0م� ل
�ت	ك�م�». ز�ل
 و�ج�اء�وا أ�ي�ضا إ	ل�ى أ�ور�ش�00ل	يم�. و�ف	يم�00ا ه�00و� ي�م�ش	00ي ف	00ي27

 و�ق�ال�وا ل�ه�:28\ل�ه�ي�ك�ل	 أ�ق�ب�ل� إ	ل�ي�ه	 ر�ؤ�س�اء� \ل�ك�ه�ن�ة	 و�\ل�ك�ت�ب�ة� و�\لشJي�وخ� 
 «ب	أ�ي7 س�ل�ط�انM ت�ف�ع�ل� ه�ذ�ا و�م�ن� أ�ع�ط�00اك� ه�00ذ�ا \لس00Jل�ط�ان� ح�ت�00ى

 ف�أ�ج�00اب� ي�س�00وع�: «و�أ�ن�00ا أ�ي�ض00ا أ�س�00أ�ل�ك�م� ك�ل	م�00ة29Qت�ف�ع�ل� ه�ذ�ا؟» 
 و�اح	00د�ةQ. أ�ج	يب�00ون	ي ف�00أ�ق�ول� ل�ك�00م� ب	00أ�ي7 س�00ل�ط�انM أ�ف�ع�00ل� ه�00ذ�ا:

 م�ع�م�ود	ي�00ة� ي�وح�ن�00ا: م	00ن� \لس�00م�اء	 ك�00ان�ت� أ�م� م	00ن� \لن�00اس	؟30
 ف�ف�ك�00ر�وا ف	00ي أ�ن�ف�س	00ه	م� ق�00ائ	ل	ين�: «إ	ن� ق�ل�ن�00ا م	00ن�31أ�ج	يب�00ون	ي». 

 و�إ	ن� ق�ل�ن�ا م	ن� \لن�اس	».32\لس�م�اء	 ي�ق�ول�: ف�ل	م�اذ�ا ل�م� ت�ؤ�م	ن�وا ب	ه	؟ 
 ف�خ�اف�وا \لش�ع�ب�. ل�ن� ي�وح�ن�ا ك�ان� ع	ن�د� \ل�ج�م	يع	 أ�ن�ه� ب	ال�ح�ق	يق�ة	 ن�ب	ي�.

� أ�ن�ا أ�ق�ول� ل�ك�00م� ب	00أ�ي337 � ن�ع�ل�م�». ف�ق�ال� ي�س�وع�: «و�ل  ف�أ�ج�اب�وا: «ل
س�ل�ط�انM أ�ف�ع�ل� ه�ذ�ا».



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ان	ي ع�ش�ر�
 و�ٱب�ت�د�أ� ي�ق�ول� ل�ه�م� ب	أ�م�ث�الM: «إ	ن�س�ان. غ�ر�س� ك�ر�م00ا و�أ�ح�00اط�ه�1

 ب	س	ي�اجM و�ح�ف�ر� ح�و�ض� م�ع�ص�ر�ةM و�ب�ن�ى ب�ر�جا و�س�ل�م�ه� إ	ل�00ى ك�ر�ام	ي00ن�
 ث�م� أ�ر�س�00ل� إ	ل�00ى \ل�ك�ر�ام	ي00ن� ف	00ي \ل�00و�ق�ت	 ع�ب�00دا ل	ي�أ�خ�00ذ�2و�س�اف�ر�. 

 ف�أ�خ�00ذ�وه� و�ج�ل�00د�وه� و�أ�ر�س�00ل�وه�3م	ن� \ل�ك�ر�ام	ين� م	00ن� ث�م�00ر	 \ل�ك�00ر�م	 
 ث�م� أ�ر�س�ل� إ	ل�ي�ه	00م� أ�ي�ض00ا ع�ب�00دا آخ�00ر� ف�ر�ج�م�00وه� و�ش�00جJوه�4ف�ار	غا. 

 ث�00م� أ�ر�س�00ل� أ�ي�ض00ا آخ�00ر� ف�ق�ت�ل�00وه�. ث�00م� آخ�ر	ي00ن�5و�أ�ر�س�ل�وه� م�ه�ان00ا. 
 ف�00إ	ذ� ك�00ان� ل�00ه� أ�ي�ض00ا6ك�ث	ير	ين� ف�ج�ل�د�وا م	ن�ه�م� ب�ع�ضا و�ق�ت�ل�وا ب�ع�ضا. 

Q: إ	ن�ه�0م�  \ب�ن. و�اح	0د. ح�ب	ي0ب. إ	ل�ي�0ه	 أ�ر�س�0ل�ه� أ�ي�ض0ا إ	ل�ي�ه	0م� أ�خ	ي0را ق�0ائ	ل
 و�ل�ك	ن� أ�ول�ئ	ك� \ل�ك�ر�ام	ين� ق�00ال�وا ف	يم�00ا ب�ي�ن�ه�00م�: ه�00ذ�ا7ي�ه�اب�ون� \ب�ن	ي. 

 ف�أ�خ�ذ�وه� و�ق�ت�ل�وه�8ه�و� \ل�و�ار	ث�! ه�ل�مJوا ن�ق�ت�ل�ه� ف�ي�ك�ون� ل�ن�ا \ل�م	ير�اث�! 
 ف�م�اذ�ا ي�ف�ع�00ل� ص�00اح	ب� \ل�ك�00ر�م	؟ ي�00أ�ت	ي9و�أ�خ�ر�ج�وه� خ�ار	ج� \ل�ك�ر�م	. 

 أ�م�ا ق�ر�أ�ت�م� ه�ذ�ا10و�ي�ه�ل	ك� \ل�ك�ر�ام	ين� و�ي�ع�ط	ي \ل�ك�ر�م� إ	ل�ى آخ�ر	ين�. 
 \ل�م�ك�ت�وب�: \ل�ح�ج�ر� \ل�00ذ	ي ر�ف�ض�00ه� \ل�ب�ن�00اؤ�ون� ه�00و� ق�00د� ص�00ار� ر�أ�س�

 م	ن� ق	ب�ل	 \لر�ب7 ك�ان� ه�ذ�ا و�ه�و� ع�ج	ي00ب. ف	00ي أ�ع�ي�ن	ن�00ا!»11\لز�او	ي�ة	 
�ن�ه�م� ع�ر�ف�وا12  ف�ط�ل�ب�وا أ�ن� ي�م�س	ك�وه� و�ل�ك	ن�ه�م� خ�اف�وا م	ن� \ل�ج�م�ع	 ل

أ�ن�ه� ق�ال� \ل�م�ث�ل� ع�ل�ي�ه	م�. ف�ت�ر�ك�وه� و�م�ض�و�ا.
 ث�م� أ�ر�س�ل�وا إ	ل�ي�0ه	 ق�و�م0ا م	0ن� \ل�ف�ر7يس	0ي7ين� و�\ل�ه	ير�ود�س	0ي7ين�13

 .Mم�ة	ك�ل	ك�ي� ي�ص�ط�اد�وه� ب	ف�ل�م�00ا ج�00اء�وا ق�00ال�وا ل�00ه�: «ي�00ا م�ع�ل007م�14ل 
� ت�ن�ظ�00ر� إ	ل�0ى و�ج�00وه	 �ن�00ك� ل � ت�ب�0ال	ي ب	أ�ح�00دM ل  ن�ع�ل�م� أ�ن�00ك� ص�00اد	ق. و�ل



 الن�اس	 ب�ل� ب	ال�ح�ق7 ت�ع�ل7م� ط�ر	ي00ق� \لل�00ه	. أ�ي�ج�00وز� أ�ن� ت�ع�ط�00ى ج	ز�ي�00ة.
� ن�ع�ط	ي؟»  �؟ ن�ع�ط	ي أ�م� ل  ف�ع�ل	م� ر	ي�اء�ه�م� و�ق�00ال�15ل	ق�ي�ص�ر� أ�م� ل

�ن�ظ�ر�ه�».   ف�00أ�ت�و�ا ب	00ه	.16ل�ه�م�: «ل	م�اذ�ا ت�ج�ر7ب�ون�ن	ي؟ \	يت�ون	ي ب	د	ين�ارM ل
 ف�ق�00ال� ل�ه�00م�: «ل	م�00ن� ه�00ذ	ه	 \لص00Jور�ة� و�\ل�ك	ت�اب�00ة�؟» ف�ق�00ال�وا ل�00ه�:

 ف�أ�ج�اب� ي�س�وع�: «أ�ع�ط�وا م�ا ل	ق�ي�ص�ر� ل	ق�ي�ص�ر� و�م�ا ل	ل�ه	17«ل	ق�ي�ص�ر�». 
ل	ل�ه	». ف�ت�ع�ج�ب�وا م	ن�ه�.

 و�ج�اء� إ	ل�ي�ه	 ق�و�م. م	ن� \لص�دJوق	ي7ين� \ل�00ذ	ين� ي�ق�ول�00ون� ل�ي�00س�18
 «ي�ا م�ع�ل7م� ك�ت�ب� ل�ن�ا م�وس�ى: إ	ن� م�ات� ل�ح�دM أ�خ.19ق	ي�ام�ة. و�س�أ�ل�وه�: 

�دا أ�ن� ي�أ�خ�00ذ� أ�خ�00وه� \م�ر�أ�ت�00ه� و�ي�ق	ي00م�  و�ت�ر�ك� \م�ر�أ�ةQ و�ل�م� ي�خ�ل007ف� أ�و�ل
Q ل�خ	يه	.  �و�ل� \م�00ر�أ�ةQ و�م�00ات�20ن�س�ل  ف�ك�ان� س�00ب�ع�ة� إ	خ�00و�ةM. أ�خ�00ذ� \ل

 .Q  ف�أ�خ�ذ�ه�ا \لث�ان	ي و�م�ات� و�ل�م� ي�ت�ر�ك� ه�00و� أ�ي�ض00ا21و�ل�م� ي�ت�ر�ك� ن�س�ل
Q. و�ه�ك�ذ�ا \لث�ال	ث�.  Q.22ن�س�ل  ف�أ�خ�00ذ�ه�ا \لس�00ب�ع�ة� و�ل�00م� ي�ت�ر�ك�00وا ن�س�00ل

 ف�ف	00ي \ل�ق	ي�ام�00ة	 م�ت�00ى ق�00ام�وا23و�آخ	ر� \ل�ك�ل7 م�ات�ت	 \ل�م�ر�أ�ة� أ�ي�ض00ا. 
�ن�ه�00ا ك�00ان�ت� ز�و�ج�00ةQ ل	لس�00ب�ع�ة	».  ل	م�00ن� م	ن�ه�00م� ت�ك�00ون� ز�و�ج�00ةQ؟ ل

24� � ت�ع�ر	ف�ون� \ل�ك�ت�ب� و�ل  ف�أ�ج�اب� ي�س�وع�: «أ�ل�ي�س� ل	ه�ذ�ا ت�ض	لJون� إ	ذ� ل
�25ق�و�ة� \لل�ه	؟  � ي�ز�و7ج�00ون� و�ل �م�00و�ات	 ل �ن�ه�م� م�ت�ى ق�00ام�وا م	00ن� \ل  ل

�ئ	ك�00ةM ف	0ي \لس�0م�او�ات	.   و�أ�م�0ا م	0ن�26ي�ز�و�ج�ون� ب�ل� ي�ك�ون�00ون� ك�م�ل
�م�و�ات	 إ	ن�ه�م� ي�ق�وم�ون�: أ�ف�م�ا ق�ر�أ�ت�م� ف	ي ك	ت�اب	 م�وس�ى ف	ي  ج	ه�ة	 \ل
Q: أ�ن�ا إ	ل�ه� إ	ب�ر�اه	يم� و�إ	ل�ه� إ	س�00ح�اق�  أ�م�ر	 \ل�ع�ل�ي�ق�ة	 ك�ي�ف� ك�ل�م�ه� \لل�ه� ق�ائ	ل



 ل�ي�س� ه�و� إ	ل�ه� أ�م�و�اتM ب�ل� إ	ل�ه� أ�ح�ي�00اءM. ف�00أ�ن�ت�م� إ	ذا27و�إ	ل�ه� ي�ع�ق�وب�؟ 
ت�ض	لJون� ك�ث	يرا».

 ف�ج�اء� و�اح	د. م	ن� \ل�ك�ت�ب�ة	 و�س�م	ع�ه�م� ي�ت�ح�او�ر�ون� ف�ل�م�00ا ر�أ�ى28
 أ�ن�00ه� أ�ج�00اب�ه�م� ح�س�00نا س�00أ�ل�ه�: «أ�ي�00ة� و�ص	00ي�ةM ه	00ي� أ�و�ل� ال�ك�00ل7؟»

 ف�أ�ج�00اب�ه� ي�س�00وع�: «إ	ن� أ�و�ل� ك�00ل7 \ل�و�ص�00اي�ا ه	00ي�: \س�00م�ع� ي�00ا29
 و�ت�ح	بJ \لر�ب� إ	ل�ه�00ك� م	00ن� ك�00ل307إ	س�ر�ائ	يل�. \لر�بJ إ	ل�ه�ن�ا ر�ب� و�اح	د.. 

 ق�ل�ب	ك� و�م	ن� ك�ل7 ن�ف�س	ك� و�م	ن� ك�ل7 ف	ك�ر	ك� و�م	ن� ك�ل7 ق�00د�ر�ت	ك�. ه�0ذ	ه	
�ول�00ى.   و�ث�ان	ي�00ة. م	ث�ل�ه�00ا ه	00ي�: ت�ح	00بJ ق�ر	يب�00ك�31ه	00ي� \ل�و�ص	00ي�ة� \ل

 ف�ق�00ال� ل�00ه�32ك�ن�ف�س	ك�. ل�ي�س� و�ص	ي�ة. أ�خ�ر�ى أ�ع�ظ�م� م	ن� ه�00ات�ي�ن	». 
�ن�ه� \لل�ه� و�اح	د. و�ل�ي�س� آخ�ر�  ال�ك�ات	ب�: «ج�ي7دا ي�ا م�ع�ل7م�. ب	ال�ح�ق7 ق�ل�ت� ل

 و�م�ح�ب�ت�ه� م	ن� ك�ل7 \ل�ق�ل�ب	 و�م	00ن� ك�00ل7 \ل�ف�ه�00م	 و�م	00ن� ك�00ل337س	و�اه�. 
 \لن�ف�س	 و�م	ن� ك�ل7 \ل�ق�د�ر�ة	 و�م�ح�ب�ة� \ل�ق�ر	يب	 ك�الن�ف�س	 ه	00ي� أ�ف�ض�00ل�

 ف�ل�م�ا ر�آه� ي�س�وع� أ�ن�ه� أ�ج�00اب�34م	ن� ج�م	يع	 \ل�م�ح�ر�ق�ات	 و�\لذ�ب�ائ	ح	». 
 ب	ع�ق�لM ق�ال� ل�ه�: «ل�س�ت� ب�ع	يدا ع�ن� م�ل�ك�وت	 \لل�ه	». و�ل�م� ي�ج�س�ر� أ�ح�د.

ب�ع�د� ذ�ل	ك� أ�ن� ي�س�أ�ل�ه�!
 ث�م� س�أ�ل� ي�س�وع� و�ه�و� ي�ع�ل7م� ف	ي \ل�ه�ي�ك�00ل	: «ك�ي�00ف� ي�ق�00ول�35

 ل�ن� د�او�د� ن�ف�س�00ه� ق�0ال� ب	0الرJوح	36\ل�ك�ت�ب�ة� إ	ن� \ل�م�س	يح� \ب�ن� د�او�د�؟ 
 \ل�ق�00د�س	: ق�00ال� \ل00ر�بJ ل	ر�ب007ي: \ج�ل	00س� ع�00ن� ي�م	ين	00ي ح�ت�00ى أ�ض�00ع�

 ف�د�او�د� ن�ف�س�ه� ي�د�ع�وه� ر�بfا. ف�م	ن� أ�ي�ن�37أ�ع�د�اء�ك� م�و�ط	ئا ل	ق�د�م�ي�ك�. 
.Mس�ر�ور	ير� ي�س�م�ع�ه� ب	ه�و� \ب�ن�ه�؟» و�ك�ان� \ل�ج�م�ع� \ل�ك�ث



 و�ق�ال� ل�ه�م� ف	00ي ت�ع�ل	يم	00ه	: «ت�ح�00ر�ز�وا م	00ن� \ل�ك�ت�ب�00ة	 \ل�00ذ	ين�38
 ي�ر�غ�ب�000ون� \ل�م�ش�000ي� ب	الط�ي�ال	س�000ة	 و�\لت�ح	ي�000ات	 ف	000ي \ل�س�000و�اق	

�ول�00ى ف	00ي39 �ول�00ى ف	00ي \ل�م�ج�00ام	ع	 و�\ل�م�ت�ك�00آت	 \ل  و�ٱل�م�ج�ال	س� \ل
�ئ	م	.  ي�ط	يل�ون�40\ل�00و�ل  0Mل�ة	ع	و�ل �ر�ام	ل	0  \ل ب�ي�وت�0  ي�أ�ك�ل�ون�0   ٱل�ذ	ين�0 

�ء	 ي�أ�خ�ذ�ون� د�ي�ن�ون�ةQ أ�ع�ظ�م�». \لص�ل�و�ات	. ه�ؤ�ل
 و�ج�ل�س� ي�س�وع� ت�ج�اه� \ل�خ	ز�ان�ة	 و�ن�ظ�ر� ك�ي�ف� ي�ل�ق	00ي \ل�ج�م�00ع�41

 ن�ح�اس00ا ف	00ي \ل�خ	ز�ان�00ة	. و�ك�00ان� أ�غ�ن	ي�00اء� ك�ث	ي00ر�ون� ي�ل�ق�00ون� ك�ث	ي00را.
 ف�00د�ع�ا43ف�ج�اء�ت� أ�ر�م�ل�ة. ف�ق	ير�ة. و�أ�ل�ق�ت� ف�ل�س�ي�ن	 ق	يم�ت�ه�م�ا ر�ب�00ع.. 42

�ر�م�ل�00ة� �م	ي00ذ�ه� و�ق�00ال� ل�ه�00م�: «ٱل�ح�000ق� أ�ق�00ول� ل�ك�00م�: إ	ن� ه�00ذ	ه	 \ل  ت�ل
 \ل�ف�ق	ير�ة� ق�د� أ�ل�ق�ت� أ�ك�ث�00ر� م	00ن� ج�م	ي00ع	 \ل�00ذ	ين� أ�ل�ق�00و�ا ف	00ي \ل�خ	ز�ان�00ة	

 ل�ن� \ل�ج�م	يع� م	ن� ف�ض�ل�ت	ه	م� أ�ل�ق�و�ا. و�أ�م�00ا ه�00ذ	ه	 ف�م	00ن� إ	ع�و�از	ه�00ا44
أ�ل�ق�ت� ك�ل� م�ا ع	ن�د�ه�ا ك�ل� م�ع	يش�ت	ه�ا».



ا�ل�ص�ح�اح� \لث�ال	ث� ع�ش�ر�
�م	ي00ذ	ه	:1  و�ف	يم�ا ه�و� خ�ار	ج. م	ن� \ل�ه�ي�ك�ل	 ق�ال� ل�ه� و�اح	د. م	00ن� ت�ل

�ب�ن	ي�0ة�؟»   ف�أ�ج�0اب�2«ي�ا م�ع�ل7م� \ن�ظ�ر� م�ا ه�0ذ	ه	 \ل�ح	ج�0ار�ة� و�ه�0ذ	ه	 \ل
Mي�ت�ر�ك� ح�ج�ر. ع�ل�ى ح�ج�ر � �ب�ن	ي�ة� \ل�ع�ظ	يم�ة�؟ ل  ي�س�وع�: «أ�ت�ن�ظ�ر� ه�ذ	ه	 \ل

� ي�ن�ق�00ض�».   و�ف	يم�00ا ه�00و� ج�00ال	س. ع�ل�00ى ج�ب�00ل	 \لز�ي�ت�00ون	 ت�ج�00اه�3ل
:Mر�اد	س�أ�ل�ه� ب�ط�ر�س� و�ي�ع�ق�وب� و�ي�وح�ن�ا و�أ�ن�د�ر�او�س� ع�ل�ى \ن�ف 	ل�ه�ي�ك�ل\ 

�م�ة� ع	ن�0د�م�ا ي�ت	0مJ ج�م	ي0ع�4  «ق�ل� ل�ن�ا م�ت�ى ي�ك�ون� ه�ذ�ا و�م�ا ه	ي� \ل�ع�ل
� ي�ض	00لJك�م� أ�ح�00د.. 5ه�ذ�ا؟»   ف�00إ	ن�6ف�أ�ج�اب�ه�م� ي�س�00وع�: «ٱن�ظ�000ر�وا! ل

 ك�ث	ير	ين� س�ي�أ�ت�ون� ب	اس�م	ي ق�ائ	ل	ين�: إ	ن7ي أ�ن�ا ه�و�. و�ي�ض	لJون� ك�ث	ير	ي00ن�.
� ب�00د�7 �ن�ه�00ا ل � ت�ر�ت�00اع�وا ل  ف�إ	ذ�ا س�م	ع�ت�م� ب	ح�ر�وبM و�ب	أ�خ�ب�ار	 ح�ر�وبM ف�ل

�ن�ه� ت�ق�وم� أ�م�ة. ع�ل�00ى أ�م�00ة8Mأ�ن� ت�ك�ون� و�ل�ك	ن� ل�ي�س� \ل�م�ن�ت�ه�ى ب�ع�د�.   ل
�ز	ل� ف	00ي أ�م�00اك	ن� و�ت�ك�00ون�  و�م�م�ل�ك�00ة. ع�ل�00ى م�م�ل�ك�00ةM و�ت�ك�00ون� ز�ل

�و�ج�00اع	.   ف�00ان�ظ�ر�وا إ	ل�00ى9م�ج�اع�ات. و�\ض�ط	ر�اب�ات.. ه�00ذ	ه	 م�ب�ت�00د�أ� \ل
�ن�ه�00م� س�ي�س�00ل7م�ون�ك�م� إ	ل�00ى م�ج�00ال	س� و�ت�ج�ل�00د�ون� ف	00ي  ن�ف�وس	ك�م�. ل
�ةM و�م�ل�00وكM م	00ن� أ�ج�ل	00ي ش�00ه�اد�ةQ ل�ه�00م�.  م�ج�ام	ع� و�ت�وق�ف�ون� أ�م�ام� و�ل

�م�00م	. 10 Q ب	ال	ن�ج	يل	 ف	ي ج�م	يع	 \ل  ف�م�ت�00ى11و�ي�ن�ب�غ	ي أ�ن� ي�ك�ر�ز� أ�و�ل
� ت�ه�ت�مJوا � ت�ع�ت�ن�وا م	ن� ق�ب�ل� ب	م�ا ت�ت�ك�ل�م�ون� و�ل  س�اق�وك�م� ل	ي�س�ل7م�وك�م� ف�ل
 ب�ل� م�ه�م�ا أ�ع�ط	يت�م� ف	ي ت	ل�00ك� \لس�00اع�ة	 ف�ب	00ذ�ل	ك� ت�ك�ل�م�00وا ل�ن� ل�س�00ت�م�

�خ� أ�خ�00اه�12أ�ن�ت�م� \ل�م�ت�ك�ل7م	ي00ن� ب�00ل	 \ل00رJوح� \ل�ق�00د�س�.   و�س�ي�س�00ل	م� \ل
�د� ع�ل�000ى و�ال	000د	يه	م� �و�ل  إ	ل�000ى \ل�م�000و�ت	 و�\ل�ب� و�ل�000د�ه� و�ي�ق�000وم� \ل



 و�ت�ك�ون�00ون� م�ب�غ�ض	00ين� م	00ن� \ل�ج�م	ي00ع	 م	00ن� أ�ج�00ل	13و�ي�ق�ت�ل�00ون�ه�م�. 
 ف�م�ت�ى14\س�م	ي. و�ل�ك	ن� \ل�ذ	ي ي�ص�ب	ر� إ	ل�ى \ل�م�ن�ت�ه�ى ف�ه�ذ�ا ي�خ�ل�ص�. 

Qم�00ة	ق�ائ J00ي	ي00آل� \لن�ب	ي ق�ال� ع�ن�ه�ا د�ان	» \ل�ت	ج�س�ة� \ل�خ�ر�اب	ن�ظ�ر�ت�م� «ر 
� ي�ن�ب�غ	00ي - ل	ي�ف�ه�00م	 \ل�ق�00ار	ئ� - ف�ح	ين�ئ	ذM ل	ي�ه�00ر�ب	 \ل�00ذ	ين� ف	00ي  ح�ي�00ث� ل

� ي�ن�00ز	ل� إ	ل�00ى15\ل�ي�ه�ود	ي�ة	 إ	ل�ى \ل�ج	ب�00ال	   و�ٱل�00ذ	ي ع�ل�00ى \لس�00ط�ح	 ف�ل
� ي�د�خ�ل� ل	ي�أ�خ�ذ� م	ن� ب�ي�ت	ه	 ش�ي�ئا   و�ٱل�ذ	ي ف	00ي \ل�ح�ق�00ل	 ف�ل�16\ل�ب�ي�ت	 و�ل

 و�و�ي�00ل. ل	ل�ح�ب�00ال�ى و�\ل�م�ر�ض	00ع�ات	17ي�ر�ج	ع� إ	ل�ى \ل�و�ر�اء	 ل	ي�أ�خ�ذ� ث�و�ب�ه�. 
�ي�ام	.  � ي�ك�00ون� ه�ر�ب�ك�00م� ف	00ي ش	00ت�اءM.18ف	ي ت	ل�ك� \ل  و�ص�لJوا ل	ك�ي� ل

�ي�ام	 ض	يق. ل�00م� ي�ك�00ن� م	ث�ل�00ه� م�ن�00ذ� \ب�ت	00د�اء	19 �ن�ه� ي�ك�ون� ف	ي ت	ل�ك� \ل  ل
 و�ل�0و� ل�0م�20\ل�خ�ل	يق�ة	 \ل�ت	0ي خ�ل�ق�ه�0ا \لل�0ه� إ	ل�0ى \لن� و�ل�0ن� ي�ك�0ون�. 

�ي�00ام� ل�00م� ي�خ�ل�00ص� ج�س�00د.. و�ل�ك	00ن� ل�ج�00ل	  ي�ق�ص007ر	 \ل00ر�بJ ت	ل�00ك� ال
�ي�ام�.   ح	ين�ئ	ذM إ	ن� ق�ال� ل�ك�00م�21\ل�م�خ�ت�ار	ين� \ل�ذ	ين� \خ�ت�ار�ه�م� ق�ص�ر� \ل

� ت�ص�00د7ق�وا.  �ن�00ه�22أ�ح�د.: ه�و�ذ�ا \ل�م�س	يح� ه�ن�ا أ�و� ه�00و�ذ�ا ه�ن�00اك� ف�ل  ل
 س�ي�ق�وم� م�س�ح�اء� ك�ذ�ب�ة. و�أ�ن�ب	ي�00اء� ك�ذ�ب�00ة. و�ي�ع�ط�00ون� آي�00اتM و�ع�ج�00ائ	ب�

 ف�ان�ظ�ر�وا أ�ن�ت�م�. ه�ا23ل	ك�ي� ي�ض	لJوا - ل�و� أ�م�ك�ن� - \ل�م�خ�ت�ار	ين� أ�ي�ضا. 
.Mك�ل7 ش�ي�ء	أ�ن�ا ق�د� س�ب�ق�ت� و�أ�خ�ب�ر�ت�ك�م� ب

�ي�00ام	 ب�ع�00د� ذ�ل	00ك� \لض007يق	 ف�الش�00م�س�24  «و�أ�م�ا ف	00ي ت	ل�00ك� \ل
� ي�ع�ط	ي ض�و�ء�ه�  و�ن�ج�وم� \لس�00م�اء	 ت�ت�س�00اق�ط� و�25ت�ظ�ل	م� و�\ل�ق�م�ر� ل

\ل�ق�و�ات� \ل�ت	ي ف	ي \لس�م�او�ات	 ت�ت�ز�ع�ز�ع�.   و�ح	ين�ئ	ذM ي�ب�ص	ر�ون� \ب�ن�26و�
 Mو�م�ج�00د Mي00ر�ة	ك�ث Mق�و�ة	ب Mي س�ح�اب	يا ف	آت 	ن�س�ان	27\لMذ	ين�ئ	00ل� ح	ف�ي�ر�س 



�ر�ب�ع	 \لر7ي�اح	 م	ن� أ�ق�ص�00اء	 \ل�ر�ض	 �ئ	ك�ت�ه� و�ي�ج�م�ع� م�خ�ت�ار	يه	 م	ن� \ل  م�ل
 ف�م	ن� ش�ج�ر�ة	 \لت7ين	 ت�ع�ل�م�وا \ل�م�ث�ل�: م�ت�ى28إ	ل�ى أ�ق�ص�اء	 \لس�م�اء	. 

 ص�ار� غ�ص�ن�ه�ا ر�خ�صا و�أ�خ�ر�ج�ت� أ�و�ر�اقا ت�ع�ل�م�ون� أ�ن� \لص�ي�ف� ق�ر	يب..
 ه�ك�ذ�ا أ�ن�ت�م� أ�ي�ضا م�ت�ى ر�أ�ي�ت�م� ه�ذ	ه	 \ل�ش�00ي�اء� ص�00ائ	ر�ةQ ف�00اع�ل�م�وا29

�ب�و�اب	.  � ي�م�ض	00ي ه�00ذ�ا30أ�ن�ه� ق�ر	يب. ع�ل�ى \ل  ا�ل�ح�ق� أ�ق�00ول� ل�ك�00م�: ل
�ن	 و�ل�ك	ن�31\ل�ج	يل� ح�ت�ى ي�ك�ون� ه�ذ�ا ك�لJه�.   ا�لس�م�اء� و�\ل�ر�ض� ت�ز�ول

� ي�ز�ول�. �م	ي ل ك�ل
32� � ي�ع�ل�00م� ب	ه	م�00ا أ�ح�00د. و�ل  و�أ�م�ا ذ�ل	ك� \ل�ي�و�م� و�ت	ل�ك� \لس�اع�ة� ف�ل

� \لب�.  � \ل	ب�00ن� إل �ئ	ك�00ة� \ل�00ذ	ين� ف	00ي \لس�00م�اء	 و�ل  ٱ�ن�ظ�ر�وا!33\ل�م�ل
� ت�ع�ل�م�ون� م�ت�ى ي�ك�ون� \ل�00و�ق�ت�.  �ن�ك�م� ل  ك�أ�ن�م�00ا34\	س�ه�ر�وا و�ص�لJوا ل

M00د	ك�00ل7 و�اح	ل�ط�ان� و�لJيد�ه� \لس	ر. ت�ر�ك� ب�ي�ت�ه� و�أ�ع�ط�ى ع�ب	ن�س�ان. م�س�اف	إ 
�35ع�م�ل�00ه� و�أ�و�ص�00ى \ل�ب�00و�اب� أ�ن� ي�س�00ه�ر�.  ل �ن�ك�م�0  ل إ	ذا0   ٱ	س�ه�ر�وا0 

 ت�ع�ل�م�ون� م�ت�ى ي�أ�ت	ي ر�بJ \ل�ب�ي�ت	 أ�م�س�اءQ أ�م� ن	ص�00ف� \لل�ي�00ل	 أ�م� ص	00ي�اح�
� ي�00أ�ت	ي� ب�غ�ت�00ةQ ف�ي�ج	00د�ك�م� ن	ي�ام00ا! 36\ل00د7يك	 أ�م� ص�00ب�احا.   و�م�00ا37ل	ئ�ل

أ�ق�ول�ه� ل�ك�م� أ�ق�ول�ه� ل	ل�ج�م	يع	: \س�ه�ر�وا».



ا�ل�ص�ح�اح� \لر�اب	ع� ع�ش�ر�
 و�ك�ان� \ل�ف	ص�ح� و�أ�ي�ام� \ل�ف�ط	ير	 ب�ع�د� ي�00و�م�ي�ن	. و�ك�00ان� ر�ؤ�س�00اء�1

 \ل�ك�ه�ن�00ة	 و�\ل�ك�ت�ب�00ة� ي�ط�ل�ب�00ون� ك�ي�00ف� ي�م�س	00ك�ون�ه� ب	م�ك�00رM و�ي�ق�ت�ل�00ون�ه�
� ي�ك�00ون� ش�00غ�ب. ف	00ي2  و�ل�ك	ن�ه�00م� ق�00ال�وا: «ل�ي�00س� ف	00ي \ل�ع	ي00د	 ل	ئ�ل

\لش�ع�ب	».
�ب�ر�ص	 و�ه�00و�3  و�ف	يم�ا ه�و� ف	ي ب�ي�ت	 ع�ن�ي�ا ف	ي ب�ي�ت	 س	م�ع�ان� \ل

 م�ت�ك	ئ. ج�اء�ت	 \م�ر�أ�ة. م�ع�ه�ا ق�ار�ور�ة� ط	ي00ب	 ن�00ار	د	ينM خ�00ال	صM ك�ث	ي00ر	
 و�ك�00ان� ق�00و�م.4\لث�م�ن	. ف�ك�س�ر�ت	 \ل�ق�ار�ور�ة� و�س�ك�ب�ت�ه� ع�ل�00ى ر�أ�س	00ه	. 

 م�غ�ت�اظ	ين� ف	ي أ�ن�ف�س	ه	م� ف�ق�ال�وا: «ل	م�اذ�ا ك�ان� ت�ل�ف� \لط7ي00ب	 ه�00ذ�ا؟
�ث	م	ئ�ة	 د	ين�ارM و�ي�ع�ط�00ى5 �ن�ه� ك�ان� ي�م�ك	ن� أ�ن� ي�ب�اع� ه�ذ�ا ب	أ�ك�ث�ر� م	ن� ث�ل  ل

 أ�م�ا ي�س�وع� ف�ق�ال�: «ٱت�ر�ك�وه�ا! ل	م�00اذ�ا6ل	ل�ف�ق�ر�اء	». و�ك�ان�وا ي�ؤ�ن7ب�ون�ه�ا. 
Q ح�س�00نا.   ل�ن� \ل�ف�ق�00ر�اء� م�ع�ك�00م�7ت�ز�ع	ج�ون�ه�ا؟ ق�د� ع�م	ل�ت� ب	00ي ع�م�ل

 ف	ي ك�ل7 ح	ينM و�م�ت�ى أ�ر�د�ت�م� ت�ق�د	ر�ون� أ�ن� ت�ع�م�ل�وا ب	ه	م� خ�ي�00را. و�أ�م�00ا
 .Mين	ي ك�ل7 ح	ن�د�ه�ا. ق�00د� س�00ب�ق�ت�8أ�ن�ا ف�ل�س�ت� م�ع�ك�م� ف	ل�ت� م�ا ع	ع�م 

 ا�ل�ح�00ق� أ�ق�00ول� ل�ك�00م�: ح�ي�ث�م�00ا9و�د�ه�ن�ت� ب	الط7يب	 ج�س�د	ي ل	لت�ك�ف	ين	. 
 ي�ك�ر�ز� ب	ه�ذ�ا \ل	ن�ج	يل	 ف	ي ك�ل7 \ل�ع�ال�م	 ي�خ�ب�ر� أ�ي�ضا ب	م�00ا ف�ع�ل�ت�00ه� ه�00ذ	ه	

ت�ذ�ك�ارا ل�ه�ا».
 ث�م� إ	ن� ي�ه�وذ�ا \ل	س�00خ�ر�ي�وط	ي� و�اح	00دا م	00ن� \ل	ث�ن�0ي� ع�ش�00ر�10

 و�ل�م�00ا س�00م	ع�وا11م�ض�ى إ	ل�00ى ر�ؤ�س�00اء	 \ل�ك�ه�ن�00ة	 ل	ي�س�00ل7م�ه� إ	ل�ي�ه	00م�. 



 ف�ر	ح�وا و�و�ع�د�وه� أ�ن� ي�ع�ط�وه� ف	ض�ةQ. و�ك�00ان� ي�ط�ل�00ب� ك�ي�00ف� ي�س�00ل7م�ه�
.Mق�ة	م�واف Mي ف�ر�ص�ة	ف

�و�ل	 م	00ن� \ل�ف�ط	ي00ر	. ح	ي00ن� ك�00ان�وا ي�00ذ�ب�ح�ون�12  و�ف	ي \ل�ي�و�م	 \ل
�م	ي00ذ�ه�: «أ�ي�00ن� ت�ر	ي00د� أ�ن� ن�م�ض	00ي� و�ن�ع	00د� ل	ت�أ�ك�00ل�  \ل�ف	ص�ح� ق�ال� ل�ه� ت�ل

�م	يذ	ه	 و�ق�00ال� ل�ه�م�00ا: «ٱذ�ه�ب�000ا13\ل�ف	ص�ح�؟»   ف�أ�ر�س�ل� \ث�ن�ي�ن	 م	ن� ت�ل
�ق	ي�ك�م�00ا إ	ن�س�00ان. ح�ام	00ل. ج�00ر�ة� م�00اءM. \	ت�ب�ع�00اه�.  إ	ل�00ى \ل�م�د	ين�00ة	 ف�ي�ل

� ل	00ر�ب7 \ل�ب�ي�00ت	: إ	ن� \ل�م�ع�ل007م� ي�ق�00ول�: أ�ي�00ن�14  و�ح�ي�ث�م�ا ي�د�خ�ل� ف�ق�00ول
�م	ي00ذ	ي؟   ف�ه�00و� ي�ر	يك�م�00ا ع	ل7ي�00ة15Q\ل�م�ن�ز	ل� ح�ي�ث� آك�ل� ال�ف	ص�ح� م�ع� ت�ل
 ف�خ�ر�ج� ت	ل�م	يذ�اه� و�أ�ت�ي�00ا16ك�ب	ير�ةQ م�ف�ر�وش�ةQ م�ع�د�ةQ. ه�ن�اك� أ�ع	د�ا ل�ن�ا». 

إ	ل�ى \ل�م�د	ين�ة	 و�و�ج�د�ا ك�م�ا ق�ال� ل�ه�م�ا. ف�أ�ع�د�ا \ل�ف	ص�ح�.
 و�ف	يم�ا ه�م�18و�ل�م�ا ك�ان� \ل�م�س�اء� ج�اء� م�ع� \ل	ث�ن�ي� ع�ش�ر�. 17

 م�ت�ك	ئ�ون� ي�أ�ك�ل�ون� ق�ال� ي�س�00وع�: «ٱل�ح�000ق� أ�ق�00ول� ل�ك�00م�: إ	ن� و�اح	00دا
 ف�اب�ت�د�أ�وا ي�ح�ز�ن�ون� و�ي�ق�ول�ون� ل�ه�19م	ن�ك�م� ي�س�ل7م�ن	ي. ا�لك	ل� م�ع	ي!» 

 ف�أ�ج�00اب�:20و�اح	دا ف�و�اح	دا: «ه�00ل� أ�ن�00ا؟» و�آخ�00ر�: «ه�00ل� أ�ن�00ا؟» 
 «ه�و� و�اح	د. م	ن� \ل	ث�ن�ي� ع�ش�ر� \ل�ذ	ي ي�غ�م	س� م�ع	ي ف	ي \لص�00ح�ف�ة	.

 إ	ن� \ب�ن� \ل	ن�س�ان	 م�اضM ك�م�00ا ه�00و� م�ك�ت�00وب. ع�ن�00ه� و�ل�ك	00ن� و�ي�00ل.21
 ل	ذ�ل	ك� \لر�ج�ل	 \ل�ذ	ي ب	00ه	 ي�س�00ل�م� \ب�00ن� \ل	ن�س�00ان	. ك�00ان� خ�ي�00را ل	00ذ�ل	ك�

\لر�ج�ل	 ل�و� ل�م� ي�ول�د�!».
 و�ف	يم�0ا ه�0م� ي�0أ�ك�ل�ون� أ�خ�0ذ� ي�س�0وع� خ�ب�0زا و�ب�0ار�ك� و�ك�س�0ر�22

 ث�00م� أ�خ�00ذ�23و�أ�ع�ط�اه�م� و�ق�ال�: «خ�ذ�وا ك�ل�وا ه�ذ�ا ه�و� ج�س�00د	ي». 



 و�ق�00ال� ل�ه�00م�:24\ل�ك�أ�س� و�ش�ك�ر� و�أ�ع�ط�اه�م� ف�ش�ر	ب�وا م	ن�ه�ا ك�لJه�00م�. 
 «ه�ذ�ا ه�و� د�م	ي \ل�0ذ	ي ل	ل�ع�ه�0د	 \ل�ج�د	ي0د	 \ل�0ذ	ي ي�س�00ف�ك� م	0ن� أ�ج�0ل	

� أ�ش�00ر�ب� ب�ع�00د� م	00ن� ن	ت�00اج	25ك�ث	ير	ين�.   ا�ل�ح�00ق� أ�ق�00ول� ل�ك�00م�: إ	ن007ي ل
 \ل�ك�ر�م�ة	 إ	ل�ى ذ�ل	ك� \ل�ي�و�م	 ح	ين�م�ا أ�ش�ر�ب�ه� ج�د	يدا ف	ي م�ل�ك�وت	 \لل�00ه	».

ث�م� س�ب�ح�وا و�خ�ر�ج�وا إ	ل�ى ج�ب�ل	 \لز�ي�ت�ون	. 26
 و�ق�ال� ل�ه�م� ي�س�وع�: «إ	ن� ك�ل�ك�م� ت�ش�كJون� ف	00ي� ف	00ي ه�00ذ	ه	27

�ن�00ه� م�ك�ت�00وب.: أ�ن007ي أ�ض�00ر	ب� \لر�اع	00ي� ف�ت�ت�ب�00د�د� \ل�خ	00ر�اف�.  \لل�ي�ل�00ة	 ل
 ف�ق�00ال� ل�00ه�29و�ل�ك	00ن� ب�ع�00د� ق	ي�00ام	ي أ�س�00ب	ق�ك�م� إ	ل�00ى \ل�ج�ل	ي00ل	». 28

 «!Jأ�ش�ك �  ف�ق�ال� ل�ه� ي�س�وع�:30ب�ط�ر�س�: «و�إ	ن� ش�ك� \ل�ج�م	يع� ف�أ�ن�ا ل
ي�ص	يح� أ�ن�0  ق�ب�ل�0  \لل�ي�ل�ة	0  \ل�ي�و�م�0 ف	ي0 ه�ذ	ه	0  إ	ن�ك�0  ل�ك�0  أ�ق�ول�0   «ٱل�ح�ق�0 

 .«M00ي ث�ل�ث� م�00ر�ات	ر�ن	ت�ن�ك 	31\لد7يك� م�ر�ت�ي�00ن:Mيد	ت�ش�00د 	00أ�ك�ث�ر	ف�ق�00ال� ب 
�ن�ك	00ر�ك�». و�ه�ك�00ذ�ا ق�00ال� � أ  «و�ل�00و	 \ض�00ط�ر	ر�ت� أ�ن� أ�م�00وت� م�ع�00ك� ل

أ�ي�ضا \ل�ج�م	يع�.
�م	ي00ذ	ه	:32  و�ج�اء�وا إ	ل�ى ض�ي�ع�ةM \س�م�ه�ا ج�ث�س�ي�م�ان	ي ف�ق�ال� ل	ت�ل

أ�ص�ل7ي�».  ح�ت�ى0  ه�ه�ن�ا0   ث�00م� أ�خ�00ذ� م�ع�00ه� ب�ط�00ر�س�33«ٱج�ل	س�وا0 
 ف�ق�00ال� ل�ه�00م�:34و�ي�ع�ق�00وب� و�ي�وح�ن�00ا و�\ب�ت�00د�أ� ي�00د�ه�ش� و�ي�ك�ت�ئ	ب�. 

 «ن�ف�س	ي ح�ز	ين�00ة. ج	00دfا ح�ت�00ى \ل�م�00و�ت	! \�م�ك�ث�00وا ه�ن�00ا و�\س�00ه�ر�وا».
Q و�خ�ر� ع�ل�ى \ل�ر�ض	 و�ك�00ان� ي�ص�00ل7ي ل	ك�00ي� ت�ع�ب�00ر�35  ث�م� ت�ق�د�م� ق�ل	يل

 و�ق�00ال�: «ي�00ا أ�ب�00ا \لب� ك�00لJ ش�00ي�ء36Mع�ن�00ه� \لس�00اع�ة� إ	ن� أ�م�ك�00ن�. 
� م�00ا أ�ر	ي00د�  م�س�ت�ط�اع. ل�ك� ف�أ�ج	ز� ع�ن7ي ه�ذ	ه	 \ل�ك�أ�س�. و�ل�ك	ن� ل	ي�ك�ن� ل



 ث�00م� ج�00اء� و�و�ج�00د�ه�م� ن	ي�ام00ا ف�ق�00ال�37أ�ن�00ا ب�00ل� م�00ا ت�ر	ي00د� أ�ن�00ت�». 
Qم.! أ�م�00ا ق�00د�ر�ت� أ�ن� ت�س�00ه�ر� س�00اع�ة	م�ع�ان� أ�ن�ت� ن�00ائ	ب�ط�ر�س�: «ي�ا س	ل 

� ت�د�خ�ل�وا ف	ي ت�ج�ر	ب�00ةM. أ�م�00ا \ل00رJوح�38و�اح	د�ةQ؟   ا	س�ه�ر�وا و�ص�لJوا ل	ئ�ل
 و�م�ض�ى أ�ي�ضا و�ص�00ل�ى ق�00ائ	ل39Qف�ن�ش	يط. و�أ�م�ا \ل�ج�س�د� ف�ض�ع	يف.». 

�م� ب	ع�ي�ن	ه	.   ث�م� ر�ج�ع� و�و�ج�00د�ه�م� أ�ي�ض00ا ن	ي�ام00ا إ	ذ� ك�00ان�ت�40ذ�ل	ك� \ل�ك�ل
 ث�م� ج�اء� ث�ال	ث�ةQ و�ق�00ال�41أ�ع�ي�ن�ه�م� ث�ق	يل�ةQ ف�ل�م� ي�ع�ل�م�وا ب	م�اذ�ا ي�ج	يب�ون�ه�. 

 ل�ه�م�: «ن�ام�وا \لن� و�\س�ت�ر	يح�وا! ي�ك�ف	ي! ق�د� أ�ت�00ت	 \لس�00اع�ة�! ه�00و�ذ�ا
 ق�وم�وا ل	ن�ذ�ه�ب�. ه�و�ذ�ا42\ب�ن� \ل	ن�س�ان	 ي�س�ل�م� إ	ل�ى أ�ي�د	ي \ل�خ�ط�اة	. 

\ل�ذ	ي ي�س�ل7م�ن	ي ق�د	 \ق�ت�ر�ب�».
 و�ل	ل�و�ق�ت	 ف	يم�ا ه�و� ي�ت�ك�ل�م� أ�ق�ب�ل� ي�ه�وذ�ا و�اح	00د. م	00ن� \ل	ث�ن�00ي�43

 ع�ش�ر� و�م�ع�ه� ج�م�ع. ك�ث	ير. ب	س�ي�وفM و�ع	ص	ي� م	ن� ع	ن�د	 ر�ؤ�س�اء	 \ل�ك�ه�ن�ة	
Q:44و�\ل�ك�ت�ب�ة	 و�\لشJي�وخ	.  �م�00ةQ ق�00ائ	ل  و�ك�ان� م�س�ل7م�ه� ق�د� أ�ع�ط�اه�م� ع�ل

 .«Mر�ص	ح	ب 	ه	ك�وه� و�\م�ض�وا ب	ي أ�ق�ب7ل�ه� ه�و� ه�و�. أ�م�س	ف�ج�اء�45«ٱل�ذ 
Q: «ي�00ا س�00ي7د	ي ي�00ا س�00ي7د	ي!» و�ق�ب�ل�00ه�.  ل	ل�00و�ق�ت	 و�ت�ق�00د�م� إ	ل�ي�00ه	 ق�00ائ	ل

 ف�اس�00ت�ل� و�اح	00د. م	00ن�47ف�00أ�ل�ق�و�ا أ�ي�00د	ي�ه�م� ع�ل�ي�00ه	 و�أ�م�س�00ك�وه�. 46
\ل�ح�اض	ر	ين� \لس�ي�ف� و�ض�ر�ب� ع�ب�د� ر�ئ	يس	 \ل�ك�ه�ن�ة	 ف�ق�ط�ع� أ�ذ�ن�ه�.

48Mس�00ي�وف	00ص� خ�ر�ج�ت�00م� ب	ف�ق�00ال� ي�س�00وع�: «ك�00أ�ن�ه� ع�ل�00ى ل 
 ك�ل� ي�و�مM ك�ن�ت� م�ع�ك�م� ف	00ي \ل�ه�ي�ك�00ل	 أ�ع�ل007م�49و�ع	ص	ي� ل	ت�أ�خ�ذ�ون	ي! 

 ف�ت�ر�ك�ه� \ل�ج�م	ي00ع�50و�ل�م� ت�م�س	ك�ون	ي! و�ل�ك	ن� ل	ك�ي� ت�ك�م�ل� \ل�ك�ت�ب�». 



�ب	س00ا إ	ز�ارا ع�ل�00ى ع�ر�ي	00ه	 ف�أ�م�س�00ك�ه�51و�ه�ر�ب�00وا.   و�ت�ب	ع�00ه� ش�00اب� ل
ف�ت�ر�ك� \ل	ز�ار� و�ه�ر�ب� م	ن�ه�م� ع�ر�ي�انا.52\لشJب�ان� 
 ف�م�ض�و�ا ب	ي�س�وع� إ	ل�ى ر�ئ	يس	 \ل�ك�ه�ن�ة	 ف�اج�ت�م�ع� م�ع�ه� ج�م	ي00ع�53

 و�ك�ان� ب�ط�ر�س� ق�د� ت�ب	ع�ه� م	ن�54ر�ؤ�س�اء	 \ل�ك�ه�ن�ة	 و�\لشJي�وخ� و�\ل�ك�ت�ب�ة�. 
 ب�ع	يدM إ	ل�ى د�اخ	ل	 د�ار	 ر�ئ	يس	 \ل�ك�ه�ن�00ة	 و�ك�00ان� ج�ال	س00ا ب�ي�00ن� \ل�خ�00د�ام	

 و�ك�00ان� ر�ؤ�س�00اء� \ل�ك�ه�ن�00ة	 و�\ل�م�ج�م�00ع� ك�ل00Jه�55ي�س�ت�د�ف	ئ� ع	ن�00د� \لن�00ار	. 
 ل�ن� ك�ث	ير	ي00ن�56ي�ط�ل�ب�ون� ش�ه�اد�ةQ ع�ل�ى ي�س�وع� ل	ي�ق�ت�ل�وه� ف�ل�م� ي�ج	د�وا 

 ث�00م� ق�00ام� ق�00و�م.57ش�00ه	د�وا ع�ل�ي�00ه	 ز�ورا و�ل�00م� ت�ت�ف	00ق� ش�00ه�اد�ات�ه�م�. 
 «ن�ح�00ن� س�00م	ع�ن�اه� ي�ق�00ول�: إ	ن007ي58و�ش�00ه	د�وا ع�ل�ي�00ه	 ز�ورا ق�00ائ	ل	ين�: 

�ث�00ة	 أ�ي�00امM أ�ب�ن	00ي �ي�00اد	ي و�ف	00ي ث�ل  أ�ن�ق�ض� ه�ذ�ا \ل�ه�ي�ك�ل� \ل�م�ص�ن�وع� ب	ال
 .«Mأ�ي�00اد	ب M00ق�.59آخ�ر� غ�ي�ر� م�ص�00ن�وع	ه�00ذ�ا ك�00ان�ت� ش�00ه�اد�ت�ه�م� ت�ت�ف	ب �  و�ل

 ف�ق�ام� ر�ئ	يس� \ل�ك�ه�ن�ة	 ف	ي \ل�و�س�ط	 و�س�أ�ل� ي�س�وع�: «أ�م�00ا ت�ج	ي00ب�60
�ء	 ع�ل�ي�ك�؟»   أ�م�ا ه�و� ف�ك�ان� س�اك	تا61ب	ش�ي�ءM؟ م�اذ�ا ي�ش�ه�د� ب	ه	 ه�ؤ�ل

 و�ل�م� ي�ج	ب� ب	ش�ي�ءM. ف�س�أ�ل�ه� ر�ئ	يس� \ل�ك�ه�ن�ة	 أ�ي�ضا: «أ�أ�ن�00ت� \ل�م�س	00يح�
 ف�ق�ال� ي�س�وع�: «أ�ن�00ا ه�00و�. و�س�00و�ف� ت�ب�ص	00ر�ون�62\ب�ن� \ل�م�ب�ار�ك	؟» 

 \ب�00ن� \ل	ن�س�00ان	 ج�ال	س00ا ع�00ن� ي�م	ي00ن	 \ل�ق�00و�ة	 و�آت	ي00ا ف	00ي س�00ح�اب	
 ف�م�ز�ق� ر�ئ	يس� \ل�ك�ه�ن�ة	 ث	ي�اب�ه� و�ق�ال�: «م�ا ح�اج�ت�ن�ا ب�ع�د�63\لس�م�اء	». 

 ق�د� س�م	ع�ت�م� \لت�ج�اد	يف�! م�00ا ر�أ�ي�ك�00م�؟» ف�00ال�ج�م	يع�64إ	ل�ى ش�ه�ودM؟ 
 ف�اب�ت�00د�أ� ق�00و�م. ي�ب�ص�00ق�ون�65ح�ك�م�وا ع�ل�ي�ه	 أ�ن�ه� م�س�00ت�و�ج	ب� \ل�م�00و�ت	. 



 ع�ل�ي�ه	 و�ي�غ�طJون� و�ج�ه�00ه� و�ي�ل�ك�م�00ون�ه� و�ي�ق�ول�0ون� ل�0ه�: «ت�ن�ب�0أ�». و�ك�0ان�
\ل�خ�د�ام� ي�ل�ط	م�ون�ه�.

 و�ب�ي�ن�م�ا ك�ان� ب�ط�00ر�س� ف	00ي \ل00د�ار	 أ�س�00ف�ل� ج�00اء�ت� إ	ح�00د�ى66
 ف�ل�م�ا ر�أ�ت� ب�ط�00ر�س� ي�س�00ت�د�ف	ئ� ن�ظ�00ر�ت�67ج�و�ار	ي ر�ئ	يس	 \ل�ك�ه�ن�ة	. 

Q:68إ	ل�ي�ه	 و�ق�ال�ت�: «و�أ�ن�ت� ك�ن�ت� م�ع� ي�س�وع� \لن�اص	ر	ي7!»   ف�أ�ن�ك�ر� ق�ائ	ل
� أ�ف�ه�م� م�ا ت�ق�ول	ين�!» و�خ�ر�ج� خ�ار	جا إ	ل�ى \ل00د7ه�ل	يز	  «ل�س�ت� أ�د�ر	ي و�ل

 ف�ر�أ�ت�000ه� \ل�ج�ار	ي�000ة� أ�ي�ض000ا و�\ب�ت�000د�أ�ت� ت�ق�000ول�69ف�ص�000اح� \ل000د7يك�. 
 ف�أ�ن�ك�ر� أ�ي�ضا. و�ب�ع�د� ق�ل	يلM أ�ي�ض00ا70ل	ل�ح�اض	ر	ين�: «إ	ن� ه�ذ�ا م	ن�ه�م�!» 

�ن�00ك� ج�ل	يل	00ي� أ�ي�ض00ا  ق�ال� \ل�ح�اض	ر�ون� ل	ب�ط�ر�س�: «ح�قfا أ�ن�ت� م	ن�ه�م� ل
� أ�ع�00ر	ف�71و�ل�غ�ت�ك� ت�ش�ب	ه� ل�غ�ت�ه�م�».   ف�اب�ت�د�أ� ي�ل�ع�ن� و�ي�ح�ل	ف�: «إ	ن007ي ل

 و�ص�اح� \ل00د7يك� ث�ان	ي�0ةQ ف�ت�0ذ�ك�ر�72ه�ذ�ا \لر�ج�ل� \ل�ذ	ي ت�ق�ول�ون� ع�ن�ه�!» 
 ب�ط�ر�س� \ل�ق�و�ل� \ل�ذ	ي ق�ال�ه� ل�ه� ي�س�وع�: «إ	ن�ك� ق�ب�ل� أ�ن� ي�ص	يح� \لد7يك�

م�ر�ت�ي�ن	 ت�ن�ك	ر�ن	ي ث�ل�ث� م�ر�اتM». ف�ل�م�ا ت�ف�ك�ر� ب	ه	 ب�ك�ى.



ا�ل�ص�ح�اح� \ل�خ�ام	س� ع�ش�ر�
و�ل	ل�و�ق�ت	 ف	ي \لص�ب�اح	 ت�ش�00او�ر� ر�ؤ�س�00اء� \ل�ك�ه�ن�00ة	 و�\ش00Jي�وخ� و�1

\ل�ك�ت�ب�ة� و�\ل�م�ج�م�ع� ك�لJه� ف�أ�و�ث�ق�وا ي�س�وع� و�م�ض�و�ا ب	ه	 و�أ�س�ل�م�وه� إ	ل�00ى  و�
ب	يل�ط�س�.

 ف�س�أ�ل�ه� ب	يل�ط�س�: «أ�أ�ن�ت� م�ل	00ك� \ل�ي�ه�00ود	؟» ف�أ�ج�00اب�: «أ�ن�00ت�2
 ف�س�00أ�ل�ه�4و�ك�ان� ر�ؤ�س�اء� \ل�ك�ه�ن�ة	 ي�ش�ت�ك�ون� ع�ل�ي�00ه	 ك�ث	ي00را. 3ت�ق�ول�». 

 ب	يل�ط�س� أ�ي�ضا: «أ�م�ا ت�ج	يب� ب	ش�ي�ءM؟ \�ن�ظ�ر� ك�م� ي�ش�ه�د�ون� ع�ل�ي�ك�!»
 و�ك�00ان�6ف�ل�م� ي�ج	ب� ي�س�وع� أ�ي�ضا ب	ش�ي�ءM ح�ت�ى ت�ع�ج�ب� ب	يل�ط�س�. 5

 و�ك�00ان�7ي�ط�ل	ق� ل�ه�م� ف	00ي ك�00ل7 ع	ي00دM أ�س	00يرا و�اح	00دا م�00ن� ط�ل�ب�00وه�. 
 \ل�م�س�م�ى ب�ار�اب�اس� م�وث�قا م�00ع� ر�ف�ق�00ائ	ه	 ف	00ي \ل�ف	ت�ن�00ة	 \ل�00ذ	ين� ف	00ي

 .Q  ف�ص�ر�خ� \ل�ج�م�ع� و�\ب�ت�00د�أ�وا ي�ط�ل�ب�00ون� أ�ن� ي�ف�ع�00ل�8\ل�ف	ت�ن�ة	 ف�ع�ل�وا ق�ت�ل
 ف�أ�ج�اب�ه�م� ب	يل�ط�00س�: «أ�ت�ر	ي00د�ون� أ�ن�9ك�م�ا ك�ان� د�ائ	ما ي�ف�ع�ل� ل�ه�م�. 

�ن�00ه� ع�00ر�ف� أ�ن� ر�ؤ�س�0اء� \ل�ك�ه�ن�00ة	10أ�ط�ل	ق� ل�ك�م� م�ل	ك� \ل�ي�ه�00ود	؟».   ل
 ف�ه�ي�ج� ر�ؤ�س�اء� \ل�ك�ه�ن�ة	 \ل�ج�م�00ع� ل	ك�00ي�11ك�ان�وا ق�د� أ�س�ل�م�وه� ح�س�دا. 

 ف�س�00أ�ل� ب	يل�ط�00س�: «ف�م�00اذ�ا12ي�ط�ل	00ق� ل�ه�00م� ب	00ال�ح�ر	ي7 ب�ار�اب�00اس�. 
 ف�ص�00ر�خ�وا13ت�ر	يد�ون� أ�ن� أ�ف�ع�ل� ب	ال�ذ	ي ت�00د�ع�ون�ه� م�ل	00ك� \ل�ي�ه�00ود	؟» 

 ف�س�00أ�ل�ه�م� ب	يل�ط�00س�: «و�أ�ي� ش�00ر� ع�م	00ل�؟»14أ�ي�ضا: «ٱص�000ل	ب�ه�!» 
 ف�ب	يل�ط�س� إ	ذ� ك�ان� ي�ر	ي00د� أ�ن�15ف�از�د�اد�وا ج	دfا ص�ر�اخا: «ٱص�ل	ب�ه�!» 

 ي�ع�م�ل� ل	ل�ج�م�ع	 م�ا ي�ر�ض	يه	م� أ�ط�ل�ق� ل�ه�00م� ب�ار�اب�00اس� و�أ�س�00ل�م� ي�س�00وع�
ب�ع�د�م�ا ج�ل�د�ه� ل	ي�ص�ل�ب�.



 ف�م�ض�ى ب	ه	 \ل�ع�س�ك�ر� إ	ل�00ى د�اخ	00ل	 \ل00د�ار	 \ل�ت	00ي ه	00ي� د�ار�16
�ي�ة	 و�ج�م�ع�00وا ك�00ل� \ل�ك�ت	يب�00ة	.   و�أ�ل�ب�س�00وه� أ�ر�ج�وان00ا و�ض�00ف�ر�وا17\ل�و	ل

Q م	00ن� ش�00و�كM و�و�ض�00ع�وه� ع�ل�ي�00ه	   و�ٱب�ت�00د�أ�وا ي�س�00ل7م�ون� ع�ل�ي�00ه	18إ	ك�ل	يل
�م� ي�00ا م�ل	00ك� \ل�ي�ه�00ود	!»   و�ك�00ان�وا ي�ض�00ر	ب�ون�ه� ع�ل�00ى19ق�ائ	ل	ين�: «ٱلس�ل

 ر�أ�س	ه	 ب	ق�ص�ب�ةM و�ي�ب�ص�ق�ون� ع�ل�ي�00ه	 ث�00م� ي�س�00ج�د�ون� ل�00ه� ج�00اث	ين� ع�ل�00ى
�ر�ج�00وان� و�أ�ل�ب�س�00وه�20ر�ك�ب	ه	م�.   و�ب�ع�د�م�ا \س�ت�ه�ز�أ�وا ب	ه	 ن�ز�ع�وا ع�ن�ه� \ل

Q م�ج�ت�ازا ك�ان� آت	ي00ا21ث	ي�اب�ه� ث�م� خ�ر�ج�وا ب	ه	 ل	ي�ص�ل	ب�وه�.   ف�س�خ�ر�وا ر�ج�ل
 م	ن� \ل�ح�ق�ل	 و�ه�و� س	م�ع�ان� \ل�ق�ي�ر�و�ان	يJ أ�ب�و أ�ل�ك�س�ن�د�ر�س� و�ر�وف�00س�

ل	ي�ح�م	ل� ص�ل	يب�ه�.
 و�ج�اء�وا ب	ه	 إ	ل�ى م�و�ض	ع	 «ج�ل�ج�ث�ة�» \ل�ذ	ي ت�ف�س	ير�ه� م�و�ض	ع�22

 .«Mي�ش�00ر�ب� ف�ل�00م�23«ج�م�ج�م�00ة	م�00ر� ل	ب Qو�أ�ع�ط�00و�ه� خ�م�00را م�م�ز�وج�00ة 
 و�ل�م�ا ص�ل�ب�وه� \ق�ت�س�م�وا ث	ي�اب�ه� م�ق�ت�ر	ع	ين� ع�ل�ي�ه�ا: م�اذ�ا ي�أ�خ�ذ�24ي�ق�ب�ل�. 

 و�ك�ان� ع�ن�00و�ان�26و�ك�ان�ت	 \لس�اع�ة� \لث�ال	ث�ة� ف�ص�ل�ب�وه�. 25ك�لJ و�اح	دM؟ 
 و�ص�ل�ب�وا م�ع�ه� ل	ص�ي�ن	 و�اح	00دا ع�00ن�27ع	ل�ت	ه	 م�ك�ت�وبا «م�ل	ك� \ل�ي�ه�ود	». 

 ف�ت�م� \ل�ك	ت�اب� \ل�ق�ائ	ل�: «و�أ�ح�ص	ي� م�00ع�28ي�م	ين	ه	 و�آخ�ر� ع�ن� ي�س�ار	ه	. 
 .«Mون�29أ�ث�م�00ةJو�ه�00م� ي�ه�00ز 	و�ك�00ان� \ل�م�ج�ت�00از�ون� ي�ج�00د7ف�ون� ع�ل�ي�00ه 

!Mأ�ي�00ام 	ث�00ة�  ر�ؤ�وس�ه�م� ق�ائ	ل	ين�: «آه	 ي�ا ن�اق	ض� \ل�ه�ي�ك�ل	 و�ب�ان	ي�ه� ف	ي ث�ل
 و�ك�00ذ�ل	ك� ر�ؤ�س�00اء�31خ�ل007ص� ن�ف�س�00ك� و�\ن�00ز	ل� ع�00ن	 \لص�00ل	يب	!» 30

 \ل�ك�ه�ن�ة	 و�ه�م� م�س�ت�ه�ز	ئ�ون� ف	يم�ا ب�ي�ن�ه�م� م�ع� \ل�ك�ت�ب�00ة	 ق�00ال�وا: «خ�ل�00ص�
 ل	ي�ن�00ز	ل	 \لن�32آخ�ر	ي00ن� و�أ�م�00ا ن�ف�س�00ه� ف�م�00ا ي�ق�00د	ر� أ�ن� ي�خ�ل7ص�00ه�ا. 



 \ل�م�س	يح� م�ل	ك� إ	س�ر�ائ	يل� ع�00ن	 \لص�00ل	يب	 ل	ن�00ر�ى و�ن�00ؤ�م	ن�». و�\لل�00ذ�ان	
ص�ل	ب�ا م�ع�ه� ك�ان�ا ي�ع�ي7ر�ان	ه	.

 و�ل�م�ا ك�ان�ت	 \لس�اع�ة� \لس�اد	س�ة� ك�ان�ت� ظ�ل�م�ة. ع�ل�ى \ل�ر�ض	33
 و�ف	00ي \لس�00اع�ة	 \لت�اس	00ع�ة	 ص�00ر�خ�34ك�ل7ه�ا إ	ل�ى \لس�اع�ة	 \لت�اس	00ع�ة	. 

Q: «إ	ل�و	ي إ	ل�و	ي ل�م�ا ش�ب�ق�ت�ن	ي؟» (ا�ل�00ذ	ي  ي�س�وع� ب	ص�و�تM ع�ظ	يمM ق�ائ	ل
 ف�ق�00ال� ق�00و�م. م	00ن�35ت�ف�س	00ير�ه�: إ	ل�ه	00ي إ	ل�ه	00ي ل	م�00اذ�ا ت�ر�ك�ت�ن	00ي؟) 

 ف�ر�ك�ض� و�اح	00د.36\ل�ح�اض	ر	ين� ل�م�ا س�م	ع�وا: «ه�و�ذ�ا ي�ن�اد	ي إ	يل	ي�ا». 
Q: «ٱت�ر�ك�000وا. ¥ و�ج�ع�ل�ه�ا ع�ل�ى ق�ص�ب�ةM و�س�ق�اه� ق�ائ	ل � إ	س�ف	ن�ج�ةQ خ�ل  و�م�ل�

ل	ن�ر� ه�ل� ي�أ�ت	ي إ	يل	ي�ا ل	ي�ن�ز	ل�ه�!»
 و�ٱن�ش�00ق�38ف�ص�ر�خ� ي�س�وع� ب	ص�و�تM ع�ظ	يمM و�أ�س�ل�م� \لرJوح�. 37

 و�ل�م�00ا ر�أ�ى39ح	ج�اب� \ل�ه�ي�ك�ل	 إ	ل�ى \ث�ن�ي�ن	 م	ن� ف�و�ق� إ	ل�00ى أ�س�00ف�ل�. 
 ق�ائ	د� \ل�م	ئ�ة	 \ل�و�اق	ف� م�ق�اب	ل�ه� أ�ن�ه� ص�ر�خ� ه�ك�ذ�ا و�أ�س�ل�م� \ل00رJوح� ق�00ال�:

 و�ك�00ان�ت� أ�ي�ض00ا ن	س�00اء.40«ح�قfا ك�ان� ه�00ذ�ا \ل	ن�س�00ان� \ب�00ن� \لل�00ه	!» 
 ي�ن�ظ�ر�ن� م	00ن� ب�ع	ي00دM ب�ي�ن�ه�00ن� م�ر�ي�00م� \ل�م�ج�د�ل	ي�00ة� و�م�ر�ي�00م� أ�مJ ي�ع�ق�00وب�

 ٱلل�و�ات	ي أ�ي�ضا ت�ب	ع�ن�ه� و�خ�د�م�ن�ه� ح	ين�41\لص�غ	ير	 و�ي�وس	ي و�س�ال�وم�ة� 
 ك�ان� ف	00ي \ل�ج�ل	ي00ل	. و�أ�خ�00ر� ك�ث	ي00ر�ات. \لل�00و�ات	ي ص�00ع	د�ن� م�ع�00ه� إ	ل�00ى

أ�ور�ش�ل	يم�.
 و�ل�م�00ا ك�00ان� \ل�م�س�00اء� إ	ذ� ك�00ان� \ل	س�00ت	ع�د�اد� - أ�ي� م�00ا ق�ب�00ل�42

 ج�اء� ي�وس�ف� \ل�ذ	ي م	ن� \لر�ام�ة	 م�ش	ير. ش�00ر	يف. و�ك�00ان�43\لس�ب�ت	 - 
 ه�و� أ�ي�ضا م�ن�ت�ظ	را م�ل�ك�وت� \لل�00ه	 ف�ت�ج�اس�00ر� و�د�خ�00ل� إ	ل�00ى ب	يل�ط�00س�



 ف�ت�ع�ج�ب� ب	يل�ط�س� أ�ن�ه� م�ات� ك�ذ�ا س�00ر	يعا.44و�ط�ل�ب� ج�س�د� ي�س�وع�. 
 و�ل�م�00ا45ف�د�ع�ا ق�ائ	د� \ل�م	ئ�ة	 و�س�أ�ل�ه�: «ه�ل� ل�ه� ز�م�00ان. ق�00د� م�00ات�؟» 

 ف�اش�00ت�ر�ى ك�ت�ان00ا46ع�ر�ف� م	ن� ق�ائ	د	 \ل�م	ئ�ة	 و�ه�ب� \ل�ج�س�د� ل	ي�وس�ف�. 
Mي ص�خ�ر�ة	ك�ان� م�ن�ح�وتا ف Mي ق�ب�ر	و�و�ض�ع�ه� ف 	ال�ك�ت�ان	ف�أ�ن�ز�ل�ه� و�ك�ف�ن�ه� ب 

 و�ك�00ان�ت� م�ر�ي�00م� \ل�م�ج�د�ل	ي�00ة�47و�د�ح�00ر�ج� ح�ج�00را ع�ل�00ى ب�00اب	 \ل�ق�ب�00ر	. 
و�م�ر�ي�م� أ�مJ ي�وس	ي ت�ن�ظ�ر�ان	 أ�ي�ن� و�ض	ع�.



ا�ل�ص�ح�اح� \لس�اد	س� ع�ش�ر�
1Jي�ة� و�م�ر�ي�م� أ�م	و�ب�ع�د�م�ا م�ض�ى \لس�ب�ت� \ش�ت�ر�ت� م�ر�ي�م� \ل�م�ج�د�ل 

 و�ب�اك	را ج	دfا ف	ي أ�و�ل	2ي�ع�ق�وب� و�س�ال�وم�ة� ح�ن�وطا ل	ي�أ�ت	ين� و�ي�د�ه�ن�ه�. 
�س�ب�وع	 أ�ت�ي�ن� إ	ل�ى \ل�ق�ب�ر	 إ	ذ� ط�ل�ع�ت	 \لش�م�س�.   و�ك�ن� ي�ق�ل�ن� ف	يم�00ا3\ل

 ف�ت�ط�ل�ع�00ن�4ب�ي�ن�ه�ن�: «م�ن� ي�د�ح�ر	ج� ل�ن�ا \ل�ح�ج�00ر� ع�00ن� ب�00اب	 \ل�ق�ب�00ر	؟» 
�ن�00ه� ك�00ان� ع�ظ	يم00ا ج	00دfا.   و�ل�م�00ا5و�ر�أ�ي�ن� أ�ن� \ل�ح�ج�ر� ق�00د� د�ح�00ر	ج�! ل

�ب	س00ا ح�ل�00ةQ ب�ي�ض�00اء�  د�خ�ل�ن� \ل�ق�ب�ر� ر�أ�ي�ن� ش�ابfا ج�ال	سا ع�ن	 \ل�ي�م	ي00ن	 ل
� ت�ن�د�ه	ش�00ن�! أ�ن�ت�00ن� ت�ط�ل�ب�00ن� ي�س�00وع�6ف�ان�د�ه�ش�ن�.   ف�ق�00ال� ل�ه�00ن�: «ل

 \لن�اص	ر	ي� \ل�م�ص�ل�وب�. ق�د� ق�ام�! ل�ي�س� ه�00و� ه�ه�ن�0ا. ه�00و�ذ�ا \ل�م�و�ض	00ع�
�م	يذ	ه	 و�ل	ب�ط�ر�س� إ	ن�00ه�7\ل�ذ	ي و�ض�ع�وه� ف	يه	.   ل�ك	ن	 \ذ�ه�ب�ن� و�ق�ل�ن� ل	ت�ل

 ف�خ�ر�ج�00ن�8ي�س�ب	ق�ك�م� إ	ل�ى \ل�ج�ل	يل	. ه�ن�اك� ت�ر�و�ن�ه� ك�م�ا ق�ال� ل�ك�00م�». 
 س�ر	يعا و�ه�ر�ب�ن� م	ن� \ل�ق�ب�ر	 ل�ن� \لر7ع�د�ة� و�\ل�ح�ي�ر�ة� أ�خ�ذ�ت�اه�ن�. و�ل�00م�

.Mف�ات	ن�ه�ن� ك�ن� خ�ائ� ي�ق�ل�ن� ل�ح�دM ش�ي�ئا ل
Q ل	م�ر�ي�00م�9 �س�00ب�وع	 ظ�ه�00ر� أ�و�ل  و�ب�ع�د�م�ا ق�ام� ب�00اك	را ف	00ي أ�و�ل	 \ل

 ف�00ذ�ه�ب�ت�10\ل�م�ج�د�ل	ي�ة	 \ل�ت	ي ك�ان� ق�د� أ�خ�ر�ج� م	ن�ه�ا س�ب�ع�ة� ش�ي�اط	ين�. 
 ف�ل�م�ا11ه�ذ	ه	 و�أ�خ�ب�ر�ت	 \ل�ذ	ين� ك�ان�وا م�ع�ه� و�ه�م� ي�ن�وح�ون� و�ي�ب�ك�ون�. 

س�م	ع� أ�ول�ئ	ك� أ�ن�ه� ح�ي� و�ق�د� ن�ظ�ر�ت�ه� ل�م� ي�ص�د7ق�وا.
 و�ب�ع�00د� ذ�ل	00ك� ظ�ه�00ر� ب	ه�ي�ئ�ةM أ�خ�00ر�ى ل	ث�ن�ي�00ن	 م	ن�ه�00م� و�ه�م�00ا12

 و�ذ�ه�ب� ه�ذ�ان	 و�أ�خ�ب�ر�ا \ل�ب�00اق	ين�13ي�م�ش	ي�ان	 م�ن�ط�ل	ق�ي�ن	 إ	ل�ى \ل�ب�ر7ي�ة	. 
� ه�ذ�ي�ن	. ف�ل�م� ي�ص�د7ق�وا و�ل



 أ�خ	ي00را ظ�ه�00ر� ل	ل�ح�00د� ع�ش�00ر� و�ه�00م� م�ت�ك	ئ�ون� و�و�ب�00خ� ع�00د�م�14
�ن�ه�م� ل�م� ي�ص�د7ق�وا \ل�00ذ	ين� ن�ظ�00ر�وه� ق�00د�  إ	يم�ان	ه	م� و�ق�س�او�ة� ق�ل�وب	ه	م� ل

 و�ق�00ال� ل�ه�00م�: «ٱذ�ه�ب�000وا إ	ل�00ى \ل�ع�00ال�م	 أ�ج�م�00ع� و�\ك�00ر	ز�وا15ق�00ام�. 
 م�ن� آم�00ن� و�\ع�ت�م�00د� خ�ل�00ص� و�م�00ن� ل�00م�16ب	ال	ن�ج	يل	 ل	ل�خ�ل	يق�ة	 ك�ل7ه�ا. 

 و�ه�00ذ	ه	 \لي�00ات� ت�ت�ب�00ع� \ل�م�00ؤ�م	ن	ين�: ي�خ�ر	ج�00ون�17ي�00ؤ�م	ن� ي�00د�ن�. 
 .Mي00د�ة	ج�د M00ن�ة	أ�ل�س	ي و�ي�ت�ك�ل�م�00ون� ب	اس�00م	ين� ب	ل�00ون�18\لش�00ي�اط	ي�ح�م 

� ي�ض�رJه�م� و�ي�ض�ع�ون� أ�ي�د	ي�ه�م� ع�ل�ى  ح�ي�اتM و�إ	ن� ش�ر	ب�وا ش�ي�ئا م�م	يتا ل
\ل�م�ر�ض�ى ف�ي�ب�ر�أ�ون�».

 ث�م� إ	ن� \لر�ب� ب�ع�د�م�ا ك�ل�م�ه�م� \ر�ت�ف�ع� إ	ل�ى \لس�م�اء	 و�ج�ل�00س�19
و�أ�م�ا ه�م� ف�خ�ر�ج�وا و�ك�ر�ز�وا ف	ي ك�00ل7 م�ك�00انM و�20ع�ن� ي�م	ين	 \لل�ه	. 

�م� ب	الي�ات	 الت�اب	ع�ة	. آم	ين�. \لر�بJ ي�ع�م�ل� م�ع�ه�م� و�ي�ث�ب7ت� \ل�ك�ل و�
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