
س�ف	ر� ه�وش�ع�

�و�ل� ا�ل�ص	ح�اح� \ل

 ق�و	ل� \لر�ب) \ل�ذ�ي ص�ار� إ�ل�ى ه�وش�ع� ب	ن� ب�ئ�ير�ي ف�ي أ�ي�ام�1 
 ع�ز)ي�ا و�ي�وث�ام� و�آح�از� و�ح�ز�ق�ي�ا م�ل�وك� ي�ه�وذ�ا و�ف�ي أ�ي�++ام� ي�ر�ب	ع�++ام�

 أ�وBَBَ�ل� م�++ا ك�ل�++م� \ل++ر�ب< ه�وش�++ع�2ب	ن� ي�وآش� م�ل�ك� إ�س	ر�ائ�يل�: 
�د�  ق�ال� \لر�ب< ل�ه�وش�ع�: «\ذ	ه�ب	 خ�ذ	 ل�ن�ف	س�ك� \م	++ر�أ�ة� ز�نE++ى و�أ�و	ل

 ف�++ذ�ه�ب�3ز�نEى ل�ن� \ل�ر	ض� ق�د	 ز�ن�++ت	 ز�نE++ى ت�ار�ك�++ةE \ل++ر�ب�!». 
�ي�++م� ف�ح�ب�ل�++ت	 و�و�ل�++د�ت	 ل�++ه� \ب	ن++ا.   ف�ق�++ال�4و�أ�خ�ذ� ج�وم�ر� ب�ن	ت� د�ب	ل

�ن�ن�ي ب�ع	د� ق�ل�يل_ أ�ع�اق�ب� ب�ي	++ت�  ل�ه� \لر�ب<: «\د	ع� \س	م�ه� ي�ز	ر�ع�يل� ل
�ب�يد� م�م	ل�ك�ة� ب�ي	ت� إ�س	ر�ائ�يل�.   و�ي�ك�ون�5ي�اه�و ع�ل�ى د�م� ي�ز	ر�ع�يل� و�أ

 ف�++ي ذ�ل�++ك� \ل	ي�++و	م� أ�ن)++ي أ�ك	س�++ر� ق�++و	س� إ�س	++ر�ائ�يل� ف�++ي و�\د�ي
 ث�م� ح�ب�ل�++ت	 أ�ي	ض++ا و�و�ل�++د�ت	 ب�ن	ت++ا ف�ق�++ال� ل�++ه�: «\د	ع�6ي�ز	ر�ع�يل�». 

� أ�ع�ود� أ�ر	ح�م� ب�ي	ت� إ�س	ر�ائ�يل� أ�ي	ضا ب�++ل	 �ن)ي ل  \س	م�ه�ا ل�ور�ح�ام�ة� ل
 و�أ�م�ا ب�ي	ت� ي�ه�وذ�ا ف�أ�ر	ح�م�ه�م	 و�أ�خ�ل)ص�ه�م	 ب�+/لر�ب)7أ�ن	ز�ع�ه�م	 ن�ز	عا. 

� أ�خ�ل)ص�++ه�م	 ب�ق�++و	س_ و�ب�س�++ي	ف_ و�ب�ح�++ر	ب_ و�ب�خ�ي	++ل_  إ�ل�ه�ه�++م	 و�ل
 ث�م� ف�ط�م�++ت	 ل�ور�ح�ام�++ة� و�ح�ب�ل�++ت	 ف�و�ل�++د�ت� \ب	ن++ا.8و�ب�ف�ر	س�ان_». 

9� �ن�ك�+م	 ل�س	+ت�م	 ش�++ع	ب�ي و�أ�ن�++ا ل  ف�ق�ال�: «\د	ع� \س	م�ه� ل�وع�م)ي ل



 ل�ك�ن	 ي�ك�ون� ع�د�د� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� ك�ر�م	++ل� \ل	ب�ح	++ر�10أ�ك�ون� ل�ك�م	. 
� ي�ع�د< و�ي�ك�++ون� ع�و�ض++ا ع�++ن	 أ�ن	 ي�ق�++ال� ل�ه�++م	: � ي�ك�ال� و�ل  \ل�ذ�ي ل

 و�ي�ج	م�++ع� ب�ن�++و11ل�س	ت�م	 ش�ع	ب�ي ي�ق�ال� ل�ه�م	: أ�ب	ن�اء� \لل�++ه� \ل	ح�++ي). 
�ن	ف�س�++ه�م	 ر�أ	س++ا و�\ح�++دا  ي�ه�وذ�ا و�ب�ن�و إ�س	ر�ائ�يل� م�عا و�ي�ج	ع�ل�ون� ل

.«vيم�يل� ع�ظ�ر�ع	م� ي�ز	ل�ن� ي�و �ض	ن� \ل�ر�ع�د�ون� م	و�ي�ص



ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ان�ي

 «ق�ول�وا ل�خ	و�ت�ك�م	 «ع�م)++ي» و�ل�خ�++و�ات�ك�م	 «ر�ح�ام�++ة�».1 
�ن�ه�+ا ل�ي	س�++ت� \م	ر�أ�ت�+ي و�أ�ن�+ا ل�س	++ت�2  ح�اك�م�وا أ�م�ك�+م	 ح�+اك�م�وا ل

 ر�ج�ل�ه�ا ل�ت�ع	ز�ل� ز�ن�اه�ا ع�++ن	 و�ج	ه�ه�+ا و�ف�س	++ق�ه�ا م�++ن	 ب�ي	+ن� ث�++د	ي�ي	ه�ا
�د�ت�ه�ا و�أ�ج	ع�ل�ه�ا ك�ق�ف	++ر_3 � أ�ج�ر)د�ه�ا ع�ر	ي�ان�ةE و�أ�و	ق�ف�ه�ا ك�ي�و	م� و�ل  ل�ئ�ل

� أ�ر	ح�++م�4و�أ�ص�+ي)ر�ه�ا ك�++أ�ر	ض_ ي�اب�س�++ة_ و�أ�م�يت�ه�+ا ب�+/ل	ع�ط�+ش�.   و�ل
�د� ز�نE++ى.  �ن�ه�++م	 أ�و	ل �د�ه�++ا ل  «ل�ن� أ�م�ه�++م	 ق�++د	 ز�ن�++ت�. \ل�ت�++ي5أ�و	ل

�ن�ه�++ا ق�++ال�ت	: أ�ذ	ه�++ب� و�ر�اء� م�ح�ب)++ي�  ح�ب�ل�ت	 ب�ه�م	 ص�ن�ع�ت	 خ�ز	ي++ا. ل
 \ل�++ذ�ين� ي�ع	ط�++ون� خ�ب	++ز�ي و�م�++ائ�ي ص�++وف�ي و�ك�ت�++ان�ي ز�ي	ت�++ي

 ل�++ذ�ل�ك� ه�ئ�ن�++ذ�ا أ�س�++ي)ج� ط�ر�يق�++ك� ب�+/لش�++و	ك� و�أ�ب	ن�+ي6و�أ�ش	ر�ب�ت�ي. 
� ت�ج�د� م�س�ال�ك�ه�ا.  � ت�++د	ر�ك�ه�م	7ح�ائ�ط�ه�ا ح�ت�ى ل  ف�ت�ت	ب�ع� م�ح�ب)يه�++ا و�ل

� ت�ج�++د�ه�م	. ف�ت�ق�++ول�: أ�ذ	ه�++ب� و�أ�ر	ج�++ع� إ�ل�++ى  و�ت�ف�ت)ش� ع�ل�ي	ه�م	 و�ل
�ن�++ه� ح�ين�ئ�ذ_ ك�++ان� خ�ي	++رv ل�++ي م�++ن� \لن�. �وBَBَ�ل� ل  ر�ج�ل�++ي \ل

«و�ه�ي� ل�م	 ت�ع	ر�ف	 أ�ن)ي أ�ن�ا أ�ع	ط�ي	ت�ه�++ا \ل	ق�م	++ح� و�\ل	م�س	++ط�ار� و�8
\لز�ي	ت� و�ك�ث�ر	ت� ل�ه�ا ف�ض�ةE و�ذ�ه�با ج�ع�ل�وه� ل�ب�ع	ل_.   ل�ذ�ل�ك� أ�ر	ج�ع�9و�

 و�آخ�ذ� ق�م	ح�ي ف�ي ح�ين�ه� و�م�س	ط�ار�ي ف�ي و�ق	ت�ه� و�أ�ن	ز�ع� ص�وف�ي
 و�الن� أ�ك	ش�ف� ع�و	ر�ت�ه�ا أ�م�ام�10و�ك�ت�ان�ي \لل�ذ�ي	ن� ل�س�ت	ر� ع�و	ر�ت�ه�ا. 

� ي�ن	ق�++ذ�ه�ا أ�ح�++دv م�++ن	 ي�++د�ي.   و�أ�ب�ط)++ل� ك�++ل�11ع�ي�ون� م�ح�ب)يه�ا و�ل
 أ�ف	ر�اح�ه�++ا: أ�ع	ي�اد�ه�++ا و�ر�ؤ�وس� ش�++ه�ور�ه�ا و�س�++ب�وت�ه�ا و�ج�م�ي++ع�



 و�أ�خ�++ر)ب� ك�ر	م�ه�++ا و�ت�ين�ه�++ا \لل�++ذ�ي	ن� ق�++ال�ت	: ه�م�++ا12م�و�اس�++م�ه�ا. 
 أ�ج	ر�ت�ي \ل�ت�++ي أ�ع	ط�ان�يه�++ا م�ح�ب)++ي� و�أ�ج	ع�ل�ه�م�++ا و�ع	++را ف�ي�أ	ك�ل�ه�م�++ا

 و�أ�ع�اق�ب�ه�ا ع�ل�ى أ�ي�ام� ب�ع	ل�يم� \ل�ت�ي ف�يه�ا ك�ان�ت	13ح�ي�و�ان� \ل	ب�ر)ي�ة�. 
 ت�ب�خ)ر� ل�ه�م	 و�ت�ت�ز�ي�++ن� ب�خ�ز�ائ�م�ه�++ا و�ح�ل�ي)ه�++ا و�ت�++ذ	ه�ب� و�ر�اء� م�ح�ب)يه�++ا

 «ل�ك�ن	 ه�ئ�ن�+ذ�ا أ�ت�م�ل�ق�ه�+ا و�أ�ذ	ه�+ب�14و�ت�ن	س�ان�ي أ�ن�ا ي�ق�ول� \لر�ب<. 
�ط�ف�ه�+ا   و�أ�ع	ط�يه�+ا ك�ر�وم�ه�++ا م�++ن	 ه�ن�+اك�15ب�ه�ا إ�ل�ى \ل	ب�ر)ي�++ة� و�أ�ل

 و�و�اد�ي ع�خ�ور� ب�ابا ل�لر�ج�اء�. و�ه�ي� ت�غ�ن)ي ه�ن�اك� ك�أ�ي�ام� ص�++ب�اه�ا
 و�ي�ك�+ون� ف�+ي ذ�ل�+ك�16و�ك�ي�+و	م� ص�+ع�ود�ه�ا م�+ن	 أ�ر	ض� م�ص	+ر�. 

� ت�+د	ع�ين�ن�ي ب�ع	+د�  \ل	ي�و	م� ي�ق�ول� \لر�ب< أ�ن�ك� ت�د	ع�ين�ن�ي «ر�ج�ل�ي» و�ل
� ت�ذ	ك�ر� أ�ي	ضا17«ب�ع	ل�ي».   و�أ�ن	ز�ع� أ�س	م�اء� \ل	ب�ع	ل�يم� م�ن	 ف�م�ه�ا ف�ل
 و�أ�ق	ط�ع� ل�ه�م	 ع�ه	دا ف�ي ذ�ل�ك� \ل	ي�و	م� م�++ع� ح�ي�++و�ان�18ب�أ�س	م�ائ�ه�ا. 

\ل	ب�ر)ي�ة� و�ط�ي�ور� \لس�م�اء� و�د�ب�اب�++ات� \ل�ر	ض� و�أ�ك	س�++ر� \ل	ق�++و	س� و�
\لس�ي	ف� و�\ل	ح�ر	ب� م�ن� \ل�ر	ض� و�أ�ج	ع�ل�ه�م	 ي�ض	ط�ج�ع�ون� آم�ن�ين�.  و�

�ب�د�. و�أ�خ	ط�ب�ك� ل�ن�ف	س�++ي ب�+/ل	ع�++د	ل�19  و�أ�خ	ط�ب�ك� ل�ن�ف	س�ي إ�ل�ى \ل
�م�ان�ة�20و�\ل	ح�ق) و�\ل�ح	س�ان� و�\ل	م�ر�اح�م�.   أ�خ	ط�ب�ك� ل�ن�ف	س�ي ب�+/ل

 و�ي�ك�ون� ف�ي ذ�ل�++ك� \ل	ي�++و	م� أ�ن)++ي أ�س	++ت�ج�يب�21ف�ت�ع	ر�ف�ين� \لر�ب�. 
 ي�ق�ول� \ل++ر�ب< أ�س	++ت�ج�يب� \لس�++م�او�ات� و�ه�++ي� ت�س	++ت�ج�يب� \ل�ر	ض�

 و�ال�ر	ض� ت�س	++ت�ج�يب� \ل	ق�م	++ح� و�\ل	م�س	++ط�ار� و�\لز�ي	++ت� و�ه�++ي�22
 و�أ�ز	ر�ع�ه�ا ل�ن�ف	س�ي ف�ي \ل�ر	ض� و�أ�ر	ح�++م�23ت�س	ت�ج�يب� ي�ز	ر�ع�يل�. 



 ل�ور�ح�ام�ة� و�أ�ق�ول� ل�ل�وع�م)ي: أ�ن	++ت� ش�++ع	ب�ي و�ه�++و� ي�ق�++ول�: أ�ن	++ت�
إ�ل�ه�ي». 



ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ال�ث�

 و�ق�ال� \لر�ب< ل�ي: «\ذ	ه�ب	 أ�ي	ض++ا أ�ح	ب�++ب� \م	++ر�أ�ةE ح�ب�يب�++ة�1 
 ص�اح�ب_ و�ز�ان�ي�ةE ك�م�ح�ب�ة� \لر�ب) ل�ب�ن�ي إ�س	++ر�ائ�يل� و�ه�++م	 م�ل	ت�ف�ت�++ون�

�ق	++ر�اص� \لز�ب�ي++ب�».   ف�اش	++ت�ر�ي	ت�ه�ا2إ�ل�ى آل�ه�ة_ أ�خ	ر�ى و�م�ح�ب<++ون� ل
 ل�ن�ف	س�ي ب�خ�م	س�ة� ع�ش�ر� ش�اق�ل� ف�ض�ة_ و�ب�ح�++وم�ر� و�ل�ث�++ك� ش�++ع�ير_.

� ت�ك�ون�ي ل�ر�ج�ل_3 � ت�ز	ن�ي و�ل  و�ق�ل	ت� ل�ه�ا: «ت�ق	ع�د�ين� أ�ي�اما ك�ث�ير�ةE ل
 ل�ن� ب�ن�ي إ�س	ر�ائ�يل� س�ي�ق	ع�د�ون� أ�ي�اما ك�ث�ي++ر�ة4Eو�أ�ن�ا ك�ذ�ل�ك� ل�ك�». 

� أ�ف�++ود_ � ت�م	ث�++ال_ و�ب�ل � ذ�ب�يح�++ة_ و�ب�ل � ر�ئ�ي++س_ و�ب�ل � م�ل�++ك_ و�ب�ل  ب�ل
 ب�ع	++د� ذ�ل�++ك� ي�ع�++ود� ب�ن�++و إ�س	++ر�ائ�يل� و�ي�ط	ل�ب�++ون� \ل++ر�ب�5و�ت�ر�اف�يم�. 

 إ�ل�ه�ه�م	 و�د�او�د� م�ل�ك�ه�م	 و�ي�ف	ز�ع�ون� إ�ل�ى \لر�ب) و�إ�ل�ى ج�++ود�ه� ف�++ي
�ي�ام�». آخ�ر� \ل



ا�ل�ص	ح�اح� \لر�اب�ع�ا�

 ا�س	م�ع�وا ق�++و	ل� \ل++ر�ب) ي�++ا ب�ن�++ي إ�س	++ر�ائ�يل�: «إ�ن� ل�ل++ر�ب)1 
� � إ�ح	س�++ان� و�ل � أ�م�ان�++ة� و�ل �ن�++ه� ل  م�ح�اك�م�ةE م�ع� س�++ك�ان� \ل�ر	ض� ل

 ل�ع	++نv و�ك�++ذ�بv و�ق�ت	++لv و�س�++ر	ق�ة2vم�ع	ر�ف�++ة� \لل�++ه� ف�++ي \ل�ر	ض�. 
 .Eم�اء�ح�ق� د	ت�ل vم�اء�ف�ون� و�د�ت�ن	ي�ع .vق	س�ض�3و�ف	ك� ت�ن�++وح� \ل�ر�ذ�ل�ل 

 و�ي�++ذ	ب�ل� ك�++ل< م�++ن	 ي�س	++ك�ن� ف�يه�++ا م�++ع� ح�ي�++و�ان� \ل	ب�ر)ي�++ة� و�ط�ي�++ور�
� ي�ح�اك�م	 أ�ح�د4v\لس�م�اء� و�أ�س	م�اك� \ل	ب�ح	ر� أ�ي	ضا ت�ن	ت�ز�ع�.   «و�ل�ك�ن	 ل

� ي�ع�+ات�ب	 أ�ح�++دv. و�ش�++ع	ب�ك� ك�م�++ن	 ي�خ�اص�++م� ك�اه�ن+ا.   ف�ت�ت�ع�ث�+ر�5و�ل
 ف�ي \لن�ه�ار� و�ي�ت�ع�ث�ر� أ�ي	ضا \لن�ب�ي< م�ع�ك� ف�++ي \لل�ي	++ل� و�أ�ن�++ا أ�خ	++ر�ب�

�ن�++ك� أ�ن	++ت�6أ�م�ك�.   ق�++د	 ه�ل�++ك� ش�++ع	ب�ي م�++ن	 ع�++د�م� \ل	م�ع	ر�ف�++ة�. ل
�ن�++ك� � ت�ك	ه�++ن� ل�+ي. و�ل  ر�ف�ض	ت� \ل	م�ع	ر�ف�++ة� أ�ر	ف�ض�++ك� أ�ن�++ا ح�ت�+ى ل

 ع�ل�+ى ح�س	+ب�م�ا7ن�س�يت� ش�ر�يع�ة� إ�ل�ه�ك� أ�ن	س�ى أ�ن�+ا أ�ي	ض+ا ب�ن�ي+ك�. 
 ي�++أ	ك�ل�ون�8ك�ث�ر�وا ه�ك�ذ�ا أ�خ	ط�أ�وا إ�ل�ي� ف�أ�ب	د�ل� ك�ر�ام�ت�ه�م	 ب�ه�++و�ان_. 

 ف�ي�ك�ون� ك�م�ا9خ�ط�ي�ة� ش�ع	ب�ي و�إ�ل�ى إ�ث	م�ه�م	 ي�ح	م�ل�ون� ن�ف�وس�ه�م	. 
 \لش�++ع	ب� ه�ك�++ذ�ا \ل	ك�++اه�ن�. و�أ�ع�++اق�ب�ه�م	 ع�ل�++ى ط�ر�ق�ه�++م	 و�أ�ر�د<

�10أ�ع	م�++ال�ه�م	 ع�ل�ي	ه�++م	.  � ي�ش	++ب�ع�ون� و�ي�ز	ن�++ون� و�ل  ف�ي�++أ	ك�ل�ون� و�ل
�ن�ه�م	 ق�د	 ت�ر�ك�وا ع�ب�اد�ة� \ل++ر�ب).   «ا�لز)ن�++ى و�\ل	خ�م	++ر�11ي�ك	ث�ر�ون� ل

�ف�ة� ت�خ	ل�ب� \ل	ق�ل	ب�.   ش�++ع	ب�ي ي�س	++أ�ل� خ�ش�++ب�ه� و�ع�ص�++اه�12و�\لس<ل
 ت�خ	ب�ر�ه� ل�ن� ر�وح� \لز)ن�ى ق�د	 أ�ض�ل�ه�م	 ف�ز�ن�+وا م�+ن	 ت�ح	+ت� إ�ل�ه�ه�+م	.



 ي�++ذ	ب�ح�ون� ع�ل�++ى ر�ؤ�وس� \ل	ج�ب�++ال� و�ي�ب�خ)++ر�ون� ع�ل�++ى \لت)ل�ل�13
 ت�ح	ت� \ل	ب�ل<وط� و�\لل<ب	ن�ى و�\ل	ب�ط	م� ل�ن� ظ�ل�ه�ا ح�س�نv! ل�ذ�ل�ك� ت�ز	ن�++ي

�ن�ه�++ن� ي�ز	ن�ي++ن�14ب�ن�ات�ك�م	 و�ت�ف	س�ق� ك�ن�ات�ك�م	.  � أ�ع�اق�ب� ب�ن�++ات�ك�م	 ل  ل
�ن�ه�++م	 ي�ع	ت�ز�ل�++ون� م�++ع� \لز�ان�ي�++ات� �ن�ه�++ن� ي�ف	س�++ق	ن�. ل � ك�ن�ات�ك�م	 ل  و�ل
� ي�ع	ق�++ل� ي�ص	++ر�ع�.  و�ي�ذ	ب�ح�ون� م�++ع� \لن�+اذ�ر�ات� \لز)ن�++ى. و�ش�++ع	بv ل

� ت�++أ	ت�وا15 � ي�أ	ث�م� ي�ه�وذ�ا. و�ل  «إ�ن	 ك�ن	ت� أ�ن	ت� ز�ان�يا ي�ا إ�س	ر�ائ�يل� ف�ل
� ت�ح	ل�ف�++وا: ح�++ي� � ت�ص	ع�د�وا إ�ل�ى ب�ي	++ت� آو�ن� و�ل  إ�ل�ى \ل	ج�ل	ج�ال� و�ل

 إ�ن�ه� ق�د	 ج�م�++ح� إ�س	++ر�ائ�يل� ك�ب�ق�++ر�ة_ ج�ام�ح�++ة_. \�لن�16ه�و� \لر�ب<. 
 أ�ف	ر�اي�م� م�وث�ق17vي�ر	ع�اه�م� \لر�ب< ك�خ�ر�وف_ ف�ي م�ك�ان_ و�\س�ع_. 

 م�ت�++ى \ن	ت�ه�++ت	 م�ن�++اد�م�ت�ه�م	 ز�ن�++وا ز�نE++ى.18ب�+/ل�ص	ن�ام�. \ت	ر�ك�++وه�. 
 ق�++د	 ص�++ر�ت	ه�ا \لر)ي++ح� ف�++ي19أ�ح�++ب� م�ج�ان<ه�++ا أ�ح�ب<++وا \ل	ه�++و�ان�. 
أ�ج	ن�ح�ت�ه�ا و�خ�ج�ل�وا م�ن	 ذ�ب�ائ�ح�ه�م	.



ا�ل�ص	ح�اح� \ل	خ�ام�س�

 «ا�س	م�ع�وا ه�ذ�ا أ�ي<ه�ا \ل	ك�ه�ن�ة� و�\ن	ص�ت�وا ي�ا ب�ي	++ت� إ�س	++ر�ائ�يل�1 
 و�أ�ص	غ�وا ي�ا ب�ي	ت� \ل	م�ل�ك� ل�ن� ع�ل�ي	ك�++م� \ل	ق�ض�++اء� إ�ذ	 ص�++ر	ت�م	 ف�خB++ا

 و�ق�++د	 ت�و�غ�ل�++وا2ف�ي م�ص	ف�اة� و�ش�ب�ك�ةE م�ب	س�++وط�ةE ع�ل�++ى ت�++اب�ور�. 
 أ�ن�++ا أ�ع	++ر�ف�3ف�++ي ذ�ب�++ائ�ح� \لز�ي�غ�++ان� ف�أ�ن�++ا ت�++أ	د�يبv ل�ج�م�يع�ه�++م	. 

 أ�ف	ر�اي�م�. و�إ�س	ر�ائ�يل� ل�ي	++س� م�خ	ف�يB++ا ع�ن)++ي. إ�ن�++ك� \لن� ز�ن�ي	++ت� ي�++ا
� ت�د�ع�ه�م	 ي�ر	ج�ع�++ون�4أ�ف	ر�اي�م�. ق�د	 ت�ن�ج�س� إ�س	ر�ائ�يل�.   أ�ف	ع�ال�ه�م	 ل

� ي�ع	ر�ف�++ون�  إ�ل�ى إ�ل�ه�ه�م	 ل�ن� ر�وح� \لز)ن�ى ف�++ي ب�++اط�ن�ه�م	 و�ه�++م	 ل
 و�ق�++د	 أ�ذ�ل�++ت	 ع�ظ�م�++ة� إ�س	++ر�ائ�يل� ف�++ي و�ج	ه�++ه� ف�ي�ت�ع�ث�++ر�5\ل++ر�ب�. 

 إ�س	ر�ائ�يل� و�أ�ف	ر�اي�م� ف�ي إ�ث	م�ه�م�++ا و�ي�ت�ع�ث�++ر� ي�ه�++وذ�ا أ�ي	ض++ا م�ع�ه�م�++ا.
� ي�ج�++د�ون�ه�. ق�++د	6  ي�ذ	ه�ب�ون� ب�غ�ن�م�ه�م	 و�ب�ق�ر�ه�م	 ل�ي�ط	ل�ب�وا \لر�ب� و�ل

�دا7ت�ن�ح�++ى ع�ن	ه�++م	.  �ن�ه�++م	 و�ل�++د�وا أ�و	ل  ق�++د	 غ�++د�ر�وا ب�+/ل++ر�ب). ل
 «ا�ض	ر�ب�وا ب�+/ل	ب�++وق�8أ�ج	ن�ب�ي)ين� \�لن� ي�أ	ك�ل�ه�م	 ش�ه	رv م�ع� أ�ن	ص�ب�ت�ه�م	. 

 ف�ي ج�ب	ع�ة� ب�+/ل	ق�++ر	ن� ف�++ي \لر�ام�++ة�. \ص	++ر�خ�وا ف�++ي ب�ي	++ت� آو�ن�.
 ي�ص�ير� أ�ف	ر�اي�م� خ�ر�ابا ف�++ي ي�++و	م� \لت�++أ	د�يب�.9و�ر�اء�ك� ي�ا ب�ن	ي�ام�ين�. 

 ص�++ار�ت	 ر�ؤ�س�++اء�10ف�ي أ�س	++ب�اط� إ�س	++ر�ائ�يل� أ�ع	ل�م	++ت� \ل	ي�ق�ي++ن�. 
 ي�ه�وذ�ا ك�ن�اق�ل�ي \لت<خ�++وم�. ف�أ�س	++ك�ب� ع�ل�ي	ه�++م	 س�++خ�ط�ي ك�ال	م�++اء�.

�ن�++ه� \ر	ت�ض�++ى أ�ن	11  أ�ف	ر�اي�++م� م�ظ	ل�++ومv م�س	++ح�وق� \ل	ق�ض�++اء� ل
�ف	ر�اي�م� ك�ال	ع�ث) و�ل�ب�ي	++ت� ي�ه�++وذ�ا12ي�م	ض�ي� و�ر�اء� \ل	و�ص�ي�ة�.   ف�أ�ن�ا ل



 «و�ر�أ�ى أ�ف	ر�اي�م� م�ر�ض�ه� و�ي�ه�وذ�ا ج�ر	ح�ه� ف�م�ض�ى13ك�الس<وس�. 
�  أ�ف	ر�اي�م� إ�ل�++ى أ�ش<++ور� و�أ�ر	س�++ل� إ�ل�++ى م�ل�++ك_ ع�++د�وBَBَ_. و�ل�ك�ن�++ه� ل

� أ�ن	 ي�ز�ي+ل� م�ن	ك�+م� \ل	ج�+ر	ح�.  �ن)+ي14ي�س	ت�ط�يع� أ�ن	 ي�ش	ف�ي�ك�م	 و�ل  ل
�ف	ر�اي�++م� ك�ال�س�++د� و�ل�ب�ي	++ت� ي�ه�++وذ�ا ك�ش�++ب	ل� \ل�س�++د�. ف�++إ�ن)ي أ�ن�++ا  ل

 .v++ذ�ق	م�ن �  أ�ذ	ه�++ب� و�أ�ر	ج�++ع� إ�ل�++ى15أ�ف	ت�ر�س� و�أ�م	ض�++ي و�آخ�++ذ� و�ل
 م�ك�ان�ي ح�ت�ى ي�ج�از�و	ا و�ي�ط	ل�ب�وا و�ج	ه�ي. ف�ي ض�++يق�ه�م	 ي�ب�ك)++ر�ون�

إ�ل�ي�». 



ا�ل�ص	ح�اح� \لس�اد�س�

�ن�++ه� ه�++و� \ف	ت�++ر�س� ف�ي�ش	++ف�ين�ا1   ه�ل�م� ن�ر	ج�ع� إ�ل�++ى \ل++ر�ب) ل
 ي�ح	ي�ين�ا ب�ع	د� ي�و	م�ي	ن�. ف�ي \ل	ي�و	م� \لث�ال�ث� ي�ق�يم�ن�ا2ض�ر�ب� ف�ي�ج	ب�ر�ن�ا. 

 ل�ن�ع	ر�ف	 ف�ل	ن�ت�ت�ب�ع	 ل�ن�ع	ر�ف� \لر�ب�. خ�ر�وج�++ه� ي�ق�ي++ن3vف�ن�ح	ي�ا أ�م�ام�ه�. 
 ك�ال	ف�ج	ر�. ي�أ	ت�ي إ�ل�ي	ن�ا ك�ال	م�ط�ر�. ك�م�ط�ر_ م�ت�++أ�خ)ر_ ي�س	++ق�ي \ل�ر	ض�.

 «م�اذ�ا أ�ص	ن�ع� ب�ك� ي�ا أ�ف	ر�اي�م�؟ م�اذ�ا أ�ص	ن�ع� ب�ك� ي�ا ي�ه�وذ�ا؟ ف�++إ�ن�4
 ل�++ذ�ل�ك�5إ�ح	س�ان�ك�م	 ك�س�ح�اب� \لص<ب	ح� و�ك�الن�د�ى \ل	م�اض�ي ب�اك�را. 

�ن	ب�ي�اء� أ�ق	ت�ل�ه�++م	 ب�++أ�ق	و�ال� ف�م�++ي. و�\ل	ق�ض�++اء� ع�ل�ي	++ك�  أ�ق	ر�ض�ه�م	 ب�+/ل
� ذ�ب�يح�++ةE و�م�ع	ر�ف�++ة� \لل�++ه�6ك�ن�ور_ ق�د	 خ�ر�ج�.   «إ�ن)ي أ�ر�يد� ر�ح	م�++ةE ل

 و�ل�ك�ن�ه�++م	 ك�++آد�م� ت�ع�++د�و�ا \ل	ع�ه	++د�. ه�ن�++اك�7أ�ك	ث�ر� م�ن	 م�ح	ر�ق�++ات_. 
 ج�ل	ع�++اد� ق�ر	ي�++ة� ف�++اع�ل�ي \ل�ث	++م� م�د�وس�++ةv ب�+/ل++د�م�.8غ�د�ر�وا ب�ي. 

 و�ك�م�ا ي�ك	م�ن� ل�ص�++وصv ل�ن	س�++ان_ ك�++ذ�ل�ك� ز�م	++ر�ة� \ل	ك�ه�ن�++ة� ف�++ي9
.Eش�++ة�ص�++ن�ع�وا ف�اح 	ق�++د 	ن�ه�++م�يم�. إ�++و� ش�++ك	ت�ل�++ون� ن�ح	ي�ق �يق�لط�ر\ 

 في ب�ي	ت� إ�س	ر�ائ�يل� ر�أ�ي	ت� أ�م	را ف�ظ�يعا. ه�ن�اك� ز�ن�ى أ�ف	ر�اي�م�.10
 و�أ�ن	ت� أ�ي	ضا ي�ا ي�ه�وذ�ا ق�د	 أ�ع�د� ل�ك� ح�ص�++اد11vت�ن�ج�س� إ�س	ر�ائ�يل�. 

ع�ن	د�م�ا أ�ر�د< س�ب	ي� ش�ع	ب�ي.



ا�ل�ص	ح�اح� \لس�اب�ع�

 «ح�ين�م�++ا ك�ن	++ت� أ�ش	++ف�ي إ�س	++ر�ائ�يل� أ�ع	ل�++ن� إ�ث	++م� أ�ف	ر�اي�++م�1 
و�ش�ر�ور� \لس�ام�ر�ة� ف�إ�ن�ه�م	 ق�د	 ص�ن�ع�وا غ�شBا. \لس�++ار�ق� د�خ�++ل� و�

\ل	غ�ز�اة� ن�ه�ب�وا ف�ي \ل	خ�ار�ج�.  � ي�ف	ت�ك�ر�ون� ف�ي ق�ل�وب�ه�م	 أ�ن)++ي2و�  و�ل
 ق�د	 ت�ذ�ك�ر	ت� ك�++ل� ش�++ر)ه�م	. \�لن� ق�++د	 أ�ح�++اط�ت	 ب�ه�++م	 أ�ف	ع�++ال�ه�م	.

 «ب�ش�+++ر)ه�م	 ي�ف�ر)ح�+++ون� \ل	م�ل�+++ك�3ص�+++ار�ت	 أ�م�+++ام� و�ج	ه�+++ي. 
 ك�ل<ه�++م	 ف�اس�++ق�ون� ك�ت�ن<++ور_ م�ح	مE++ى م�++ن�4و�ب�ك�ذ�ب�ه�م� \لر<ؤ�س�++اء�. 

 \ل	خ�ب�از�. ي�ب�ط)ل� \ل�يق�اد� م�++ن	 و�ق	ت�م�++ا ي�ع	ج�++ن� \ل	ع�ج�ي++ن� إ�ل�++ى أ�ن	
 ي�و	م� م�ل�ك�ن�ا ي�م	ر�ض� \لر<ؤ�س�++اء� م�++ن	 س�++و	ر�ة� \ل	خ�م	++ر�.5ي�خ	ت�م�ر�. 

�ن�ه�++م	 ي�ق�ر)ب�++ون� ق�ل�++وب�ه�م	 ف�++ي6ي�ب	س�ط� ي�د�ه� م�ع� \ل	م�س	ت�ه	ز�ئ�ين�.   ل
 م�ك�يد�ت�ه�م	 ك�الت�ن<ور�. ك�++ل� \لل�ي	++ل� ي�ن�++ام� خ�ب�++از�ه�م	 و�ف�++ي \لص�++ب�اح�

 ك�ل<ه�++م	 ح�++ام�ون� ك�++الت�ن<ور� و�أ�ك�ل�++وا7ي�ك�ون� م�ح	مEى ك�ن�ار_ م�ل	ت�ه�ب�ة_. 
 ق�ض�ات�ه�م	. ج�م�يع� م�ل�وك�ه�م	 س�++ق�ط�وا. ل�ي	++س� ب�ي	ن�ه�++م	 م�++ن	 ي�++د	ع�و

 «أ�ف	ر�اي�م� ي�خ	ت�ل�ط� ب�+/لش<ع�وب�. أ�ف	ر�اي�م� ص�ار� خ�ب	ز� م�ل�ة_ ل�م	8إ�ل�ي�. 
� ي�ع	++ر�ف� و�ق�++د	 ر�ش�9ي�ق	ل�++ب	.   أ�ك�++ل� \ل	غ�ر�ب�++اء� ث�ر	و�ت�++ه� و�ه�++و� ل

� ي�ع	ر�ف�.   و�ق�د	 أ�ذ�ل�ت	 ع�ظ�م�ة� إ�س	++ر�ائ�يل�10ع�ل�ي	ه� \لش�ي	ب� و�ه�و� ل
� ي�ط	ل�ب�++ون�ه� � ي�ر	ج�ع�ون� إ�ل�ى \لر�ب) إ�ل�ه�ه�++م	 و�ل  ف�ي و�ج	ه�ه� و�ه�م	 ل

� ق�ل	++ب_.11م�ع� ك�ل) ه�++ذ�ا.   و�ص�++ار� أ�ف	ر�اي�++م� ك�ح�م�ام�++ة_ ر�ع	ن�++اء� ب�ل
 ع�ن	د�م�ا ي�م	ض�ون� أ�ب	س�ط�12ي�د	ع�ون� م�ص	ر�. ي�م	ض�ون� إ�ل�ى أ�ش<ور�. 



�ل	ق�يه�م	 ك�ط�ي�ور� \لس�م�اء�. أ�ؤ�د)ب�ه�م	 ب�ح�س�ب� خ�ب�ر�  ع�ل�ي	ه�م	 ش�ب�ك�ت�ي. أ
�ن�ه�++م	13ج�م�اع�ت�ه�م	.  �ن�ه�م	 ه�ر�ب�وا ع�ن)ي. ت�بBا ل�ه�++م	 ل  «و�ي	لv ل�ه�م	 ل

 و�ل�14أ�ذ	ن�ب�وا إ�ل�ي�. أ�ن�ا أ�ف	++د�يه�م	 و�ه�++م	 ت�ك�ل�م�++وا ع�ل�++ي� ب�ك�++ذ�ب_. 
 ي�ص	ر�خ�ون� إ�ل�ي� ب�ق�ل�وب�ه�م	 ح�ين�م�ا ي�و�ل	و�ل�++ون� ع�ل�++ى م�ض�++اج�ع�ه�م	.

 و�أ�ن�++ا15ي�ت�ج�م�ع�ون� ل�ج	ل� \ل	ق�م	++ح� و�\ل	خ�م	++ر� و�ي�ر	ت�++د<ون� ع�ن)++ي. 
 أ�ن	ذ�ر	ت�ه�م	 و�ش�++د�د	ت� أ�ذ	ر�ع�ه�++م	 و�ه�++م	 ي�ف�ك)++ر�ون� ع�ل�++ي� ب�+/لش�++ر).

 ي�ر	ج�ع�ون� ل�ي	س� إ�ل�ى \ل	ع�ل�ي). ق�د	 ص�++ار�وا ك�ق�++و	س_ م�خ	ط�ئ�ة_.16
 ي�س	ق�ط� ر�ؤ�س�اؤ�ه�م	 ب�+/لس�ي	ف� م�ن	 أ�ج	ل� س�خ�ط� أ�ل	س�ن�ت�ه�م	. ه�ذ�ا

ه�ز	ؤ�ه�م	 ف�ي أ�ر	ض� م�ص	ر�». 



ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ام�ن�

�ن�ه�++م	1   «إ�ل�ى ف�م�ك� ب�+/ل	ب�وق�! ك�الن�س	ر� ع�ل�ى ب�ي	ت� \لر�ب). ل
 إ�ل�++ي�2ق�++د	 ت�ج�++او�ز�وا ع�ه	++د�ي و�ت�ع�++د<وا ع�ل�++ى ش�++ر�يع�ت�ي. 

 «ق�+د	 ك�++ر�ه�3ي�ص	++ر�خ�ون�: ي�+ا إ�ل�ه�+ي ن�ع	ر�ف�+ك� ن�ح	++ن� إ�س	+ر�ائ�يل�. 
 .�َBَBع�+د�و	ب�ع�++ه� \ل	ح� ف�ي�ت�  ه�++م	 أ�ق�++ام�وا م�ل�وك++ا4إ�س	++ر�ائ�يل� \لص�++ل

 و�ل�ي	++س� م�ن)++ي. أ�ق�++ام�وا ر�ؤ�س�++اء� و�أ�ن�++ا ل�++م	 أ�ع	++ر�ف	. ص�++ن�ع�وا
�ن	ف�س�ه�م	 م�ن	 ف�ض�ت�ه�م	 و�ذ�ه�ب�ه�م	 أ�ص	ن�اما ل�ي�ن	ق�ر�ض�وا.   ق�د	 ز�ن�++خ�5ل

�  ع�ج	ل�++ك� ي�++ا س�++ام�ر�ة�. ح�م�++ي� غ�ض�++ب�ي ع�ل�ي	ه�++م	. إ�ل�++ى م�ت�++ى ل
 إ�ن�ه� ه�و� أ�ي	ض++ا م�++ن	 إ�س	++ر�ائ�يل�. ص�++ن�ع�ه�6ي�س	ت�ط�يع�ون� \لن�ق�او�ة�! 

 \لص�ان�ع� و�ل�ي	س� ه�و� إ�ل�ه++ا. إ�ن� ع�ج	++ل� \لس�++ام�ر�ة� ي�ص�++ير� ك�س�++را.
 «إ�ن�ه�م	 ي�ز	ر�ع�ون� \لر)يح� و�ي�ح	ص�د�ون� \لز�و	ب�ع�ة�. ز�ر	عv ل�ي	++س� ل�++ه�7

� ي�ص	ن�ع� د�ق�يقا. و�إ�ن	 ص�ن�ع� ف�ال	غ�ر�ب�اء� ت�ب	ت�ل�ع�++ه�.   ق�++د� \ب	ت�ل�++ع�8غ�ل�ةv ل
� م�س�++ر�ة� ف�ي++ه�. �م�++م� ك�إ�ن�++اء_ ل  إ�س	++ر�ائ�يل�. \لن� ص�++ار�وا ب�ي	++ن� \ل

�ن�ه�++م	 ص�++ع�د�وا إ�ل�+ى أ�ش<++ور� م�ث	++ل� ح�م�++ار_ و�ح	ش�++ي� م�ع	ت�++ز�ل_9  ل
 إ�ن)+++ي و�إ�ن	 ك�+++ان�وا10ب�ن�ف	س�+++ه�. \س	+++ت�أ	ج�ر� أ�ف	ر�اي�+++م� م�ح�ب)ي+++ن�. 

E م�++ن	 �م�++م� \لن� أ�ج	م�ع�ه�++م	 ف�ي�ن	ف�ك<++ون� ق�ل�يل  ي�س	ت�أ	ج�ر�ون� ب�ي	ن� \ل
 «ل�ن� أ�ف	ر�اي�++م� ك�ث�++ر� م�ذ�اب�++ح� ل�ل	خ�ط�ي�++ة�11ث�ق	ل� م�ل�ك� \لر<ؤ�س�++اء�. 

 أ�ك	ت�++ب� ل�++ه� ك�ث	++ر�ة� ش�++ر�ائ�ع�ي12ص�ار�ت	 ل�ه� \ل	م�ذ�اب�++ح� ل�ل	خ�ط�ي�++ة�. 
 .Eي�ة�ن�ب	س�ب� أ�ج	ي� ت�ح�م++ا13ف�ه	ب�ح�ون� ل�ح	ي ف�ي�ذ�م�ات�د	ح� ت�ق�أ�م�ا ذ�ب�ائ 



� ي�ر	ت�ض�++يه�ا. \لن� ي�++ذ	ك�ر� إ�ث	م�ه�++م	 و�ي�ع�++اق�ب�  و�ي�++أ	ك�ل�ون�. \ل++ر�ب< ل
 و�ق�د	 ن�س�ي� إ�س	++ر�ائ�يل�14خ�ط�ي�ت�ه�م	. إ�ن�ه�م	 إ�ل�ى م�ص	ر� ي�ر	ج�ع�ون�. 

 ص�ان�ع�ه� و�ب�ن�ى ق�ص�ورا و�ك�ث�ر� ي�ه�وذ�ا م�د�نا ح�ص�ين�ةE. ل�ك�ن)ي أ�ر	س�++ل�
ع�ل�ى م�د�ن�ه� ن�ارا ف�ت�أ	ك�ل� ق�ص�ور�ه�».



ا�ل�ص	ح�اح� \لت�اس�ع�

�ن�ك� ق�++د	 ز�ن�ي	++ت�1  � ت�ف	ر�ح	 ي�ا إ�س	ر�ائ�يل� ط�ر�با ك�الش<ع�وب� ل  ل
�ج	++ر�ة� ع�ل�++ى ج�م�ي++ع� ب�ي�++اد�ر� \ل	ح�ن	ط�++ة�.   ل�2ع�ن	 إ�ل�ه�ك�. أ�ح	ب�ب	ت� \ل
 ل�3ي�ط	ع�م�ه�م� \ل	ب�ي	د�ر� و�\ل	م�ع	ص�ر�ة� و�ي�ك	++ذ�ب� ع�ل�ي	ه�++م� \ل	م�س	++ط�ار�. 

 ي�س	++ك�ن�ون� ف�++ي أ�ر	ض� \ل++ر�ب) ب�++ل	 ي�ر	ج�++ع� أ�ف	ر�اي�++م� إ�ل�++ى م�ص	++ر�
�4و�ي�أ	ك�ل�ون� \لن�ج�س� ف�ي أ�ش<ور�.  � ي�س	++ك�ب�ون� ل�ل++ر�ب) خ�م	++را و�ل  ل

 ت�س�++ر<ه� ذ�ب�++ائ�ح�ه�م	. إ�ن�ه�++ا ل�ه�++م	 ك�خ�ب	++ز� \ل	ح�++ز	ن�. ك�++ل< م�++ن	 أ�ك�ل�++ه�
� ي�د	خ�ل� ب�ي	++ت� \ل++ر�ب).   م�++اذ�ا5ي�ت�ن�ج�س�. إ�ن� خ�ب	ز�ه�م	 ل�ن�ف	س�ه�م	. ل
 إ�ن�ه�++م	6ت�ص	ن�ع�ون� ف�ي ي�و	م� \ل	م�و	س�م� و�ف�ي ي�++و	م� ع�ي++د� \ل++ر�ب)؟ 

 ق�د	 ذ�ه�ب�وا م�ن� \ل	خ�ر�اب�. ت�ج	م�ع�ه�م	 م�ص	ر�. ت�د	ف�ن�ه�م	 م�وف�. ي�ر�ث�
 \ل	ق�ر�يص� ن�ف�ائ�س� ف�ض�++ت�ه�م	. ي�ك�++ون� \ل	ع�و	س�++ج� ف�++ي م�ن�++از�ل�ه�م	.

 ج�++اء�ت	 أ�ي�++ام� \ل	ع�ق�++اب�. ج�++اء�ت	 أ�ي�++ام� \ل	ج�++ز�اء�. س�++ي�ع	ر�ف�7
 إ�س	ر�ائ�يل�. \�لن�ب�ي< أ�ح	م�++ق�. إ�ن	س�+ان� \ل++ر<وح� م�ج	ن�++ونv م�++ن	 ك�ث	+ر�ة�

 أ�ف	ر�اي�م� م�ن	ت�ظ�رv ع�ن	د� إ�ل�ه�++ي. \�لن�ب�++ي< ف�++خ<8إ�ث	م�ك� و�ك�ث	ر�ة� \ل	ح�ق	د�. 
 ق�د	 ت�و�غ�ل�++وا9ص�ي�اد_ ع�ل�ى ج�م�يع� ط�ر�ق�ه�. ح�َ�ق	دv ف�ي ب�ي	ت� إ�ل�ه�ه�. 

 ف�س�د�وا ك�أ�ي�ام� ج�ب	ع�ة�. س�ي�ذ	ك�ر� إ�ث	م�ه�++م	. س�++ي�ع�اق�ب� خ�ط�اي�++اه�م	.
 «و�ج�++د	ت� إ�س	++ر�ائ�يل� ك�ع�ن�++ب_ ف�++ي \ل	ب�ر)ي�++ة�. ر�أ�ي	++ت� آب�++اء�ك�م	10

 ك�ب�اك�ور�ة_ ع�ل�ى ت�ين�ة_ ف�ي أ�وBَBَ�ل�ه�ا. أ�م�ا ه�م	 ف�ج�اء�وا إ�ل�ى ب�ع	++ل�
 ف�غ�ور� و�ن�ذ�ر�وا أ�ن	ف�س�ه�م	 ل�ل	خ�ز	ي� و�ص�++ار�وا ر�ج	س++ا ك�م�++ا أ�ح�ب<++وا.



�د�ة� و�م�++ن� \ل	ب�ط	++ن�11  أ�ف	ر�اي�م� ت�ط�ير� ك�ر�ام�ت�ه�م	 ك�ط�ائ�ر_ م�ن� \ل	++و�ل
�12و�م�ن� \ل	ح�ب�ل�.  �ث	ك�ل�ه�+م	 إ�ي�+اه�م	 ح�ت�+ى ل �د�ه�م	 أ  و�إ�ن	 ر�ب<وا أ�و	ل

 ي�ك�++ون� إ�ن	س�++انv. و�ي	++لv ل�ه�++م	 أ�ي	ض++ا م�ت�++ى \ن	ص�++ر�ف	ت� ع�ن	ه�++م	.
 أ�ف	ر�اي�م� ك�م�ا أ�ر�ى م�ث	ل� ص�ور_ م�غ	ر�وسv ف�ي م�ر	عE++ى و�ل�ك�++ن�13

 أ�ع	ط�ه�م	 ي�++ا ر�ب<. م�++اذ�ا14أ�ف	ر�اي�م� س�ي�خ	ر�ج� ب�ن�يه� إ�ل�ى \ل	ق�ات�ل�». 
 «ك�++ل<15ت�ع	ط�ي؟ أ�ع	ط�ه�م	 ر�ح�ما م�س	++ق�طا و�ث�++د	ي�ي	ن� ي�ب�س�++ي	ن�. 

 ش�ر)ه�م	 ف�ي \ل	ج�ل	ج�ال�. إ�ن)ي ه�ن�اك� أ�ب	غ�ض	ت�ه�م	. م�ن	 أ�ج	ل� س�وء�
� أ�ع�++ود� أ�ح�ب<ه�++م	. ج�م�ي++ع�  أ�ف	ع�++ال�ه�م	 أ�ط	ر�د�ه�++م	 م�++ن	 ب�ي	ت�++ي. ل

 أ�ف	ر�اي�م� م�ض	ر�وبv. أ�ص	ل�ه�م	 ق�د	 ج�++ف�.16ر�ؤ�س�ائ�ه�م	 م�ت�م�ر)د�ون�. 
� ي�ص	ن�ع�ون� ث�م�++را. و�إ�ن	 و�ل�++د�وا أ�م�ي++ت� م�ش	++ت�ه�ي�ات� ب�ط�++ون�ه�م	».  ل

�ن�ه�م	 ل�م	 ي�س	++م�ع�وا ل�++ه� ف�ي�ك�ون�++ون� ت�++ائ�ه�ين�17  ي�ر	ف�ض�ه�م	 إ�ل�ه�ي ل
�م�م�. ب�ي	ن� \ل



ا�ل�ص	ح�اح� \ل	ع�اش�ر�

 إ�س	ر�ائ�يل� ج�ف	ن�++ةv م�م	ت�++د�ةv. ي�خ	++ر�ج� ث�م�++را ل�ن�ف	س�++ه�. ع�ل�++ى1 
 ح�س�ب� ك�ث	ر�ة� ث�م�++ر�ه� ق�++د	 ك�ث�++ر� \ل	م�ذ�اب�++ح�. ع�ل�++ى ح�س�++ب� ج�++ود�ة�

�ن	ص�اب�.   ق�د	 ق�س�م�وا ق�ل�وب�ه�م	. \�لن� ي�ع�++اق�ب�ون�.2أ�ر	ض�ه� أ�ج�اد� \ل
 إ�ن�ه�م� \لن� ي�ق�ول�++ون�:3ه�و� ي�ح�ط)م� م�ذ�اب�ح�ه�م	 ي�خ	ر�ب� أ�ن	ص�اب�ه�م	. 

� ن�خ�اف� \لر�ب� ف�ال	م�ل�ك� م�++اذ�ا ي�ص	++ن�ع� ب�ن�++ا؟» �ن�ن�ا ل � م�ل�ك� ل�ن�ا ل  «ل
�م++ا ب�أ�ق	س�++ام_ ب�اط�ل�++ة_. ي�ق	ط�ع�++ون� ع�ه	++دا ف�ي�ن	ب�++ت�4  ي�ت�ك�ل�م�ون� ك�ل

�م� \ل	ح�ق	++ل�.   ع�ل�++ى ع�ج�++ول�5\ل	ق�ض�اء� ع�ل�ي	ه�م	 ك�ال	ع�ل	ق�م� ف�ي أ�ت	ل
 ب�ي	++ت� آو�ن� ي�خ�++اف� س�++ك�ان� \لس�++ام�ر�ة�. إ�ن� ش�++ع	ب�ه� ي�ن�++وح� ع�ل�ي	++ه�

�ن�ه� \ن	ت�ف�ى ع�ن	++ه�.   و�ه�++و�6و�ك�ه�ن�ت�ه� ع�ل�ي	ه� ي�ر	ت�ع�د�ون� ع�ل�ى م�ج	د�ه� ل
 أ�ي	ضا ي�ج	ل�ب� إ�ل�ى أ�ش<ور� ه�د�ي�ةE ل�م�ل�++ك_ ع�++د�وBَBَ_. ي�أ	خ�++ذ� أ�ف	ر�اي�++م�

 ا�لس�++ام�ر�ة� م�ل�ك�ه�++ا ي�ب�ي++د�7خ�ز	يا و�ي�خ	ج�ل� إ�س	ر�ائ�يل� ع�ل�++ى ر�أ	ي�++ه�. 
 و�ت�خ	++ر�ب� ش�++و�ام�خ� آو�ن� خ�ط�ي�++ة�8ك�غ�ث�++اء_ ع�ل�++ى و�ج	++ه� \ل	م�++اء� 

 إ�س	ر�ائ�يل�. ي�ط	ل�ع� \لش�و	ك� و�\ل	ح�س�ك� ع�ل�ى م�ذ�اب�ح�ه�م	 و�ي�ق�ول�++ون�
�ل�: \س	ق�ط�ي ع�ل�ي	ن�ا.   «م�ن	 أ�ي�++ام� ج�ب	ع�++ة�9ل�ل	ج�ب�ال�: غ�ط)ين�ا و�ل�لت)ل

 أ�خ	ط�أ	ت� ي�ا إ�س	ر�ائ�يل�. ه�ن�اك� و�ق�ف�وا. ل�م	 ت�++د	ر�ك	ه�م	 ف�++ي ج�ب	ع�++ة�
 ح�ين�م�++ا أ�ر�ي++د� أ�ؤ�د)ب�ه�++م	 و�ي�ج	ت�م�++ع�10\ل	ح�ر	ب� ع�ل�ى ب�ن�++ي \ل�ث	++م�. 

 و�أ�ف	ر�اي�++م� ع�ج	ل�++ة11vع�ل�ي	ه�م	 ش�ع�وبv ف�ي \ر	ت�ب�+اط�ه�م	 ب�++إ�ث	م�ي	ه�م	. 
 م�ت�م�ر)ن�ةv ت�ح�ب< \لد)ر�اس� و�ل�ك�ن)ي أ�ج	ت�از� ع�ل�++ى ع�ن�ق�ه�++ا \ل	ح�س�++ن�.



 «ا�ز	ر�ع�++وا12أ�ر	ك�ب� ع�ل�ى أ�ف	ر�اي�م�. ي�ف	ل�ح� ي�ه�وذ�ا ي�م�ه)د� ي�ع	ق�++وب�! 
�ن	ف�س�ك�م	 �ح�. \ح	ر�ث�وا ل �ن	ف�س�ك�م	 ب�+/ل	ب�ر). \ح	ص�د�وا ب�ح�س�ب� \لص�ل  ل
 ح�ر	ثا ف�إ�ن�ه� و�ق	تv ل�ط�ل�++ب� \ل++ر�ب) ح�ت�++ى ي�++أ	ت�ي� و�ي�ع�ل)م�ك�++م� \ل	ب�++ر�.

�ن�ك�13  ق�د	 ح�ر�ث	ت�م� \لن)ف�اق� ح�ص�د	ت�م� \ل�ث	م� أ�ك�ل	ت�م	 ث�م�ر� \ل	ك�ذ�ب�. ل
 ي�ق�++وم� ض�++ج�يجv ف�++ي14و�ث�ق	++ت� ب�ط�ر�يق�++ك� ب�ك�ث	++ر�ة� أ�ب	ط�ال�++ك�. 

 ش�++ع�وب�ك� و�ت�خ	++ر�ب� ج�م�ي++ع� ح�ص�++ون�ك� ك�++إ�خ	ر�اب� ش�++ل	م�ان� ب�ي	++ت�
�د� ح�ط)م�ت	.  �و	ل �م< م�ع� \ل  ه�ك�++ذ�ا15أ�ر�ب	ئ�يل� ف�ي ي�و	م� \ل	ح�ر	ب�. \�ل

 ت�ص	ن�ع� ب�ك�م	 ب�ي	ت� إ�يل� م�++ن	 أ�ج	++ل� ر�د�اء�ة� ش�++ر)ك�م	. ف�+ي \لص<++ب	ح�
�كا».  ي�ه	ل�ك� م�ل�ك� إ�س	ر�ائ�يل� ه�ل

ا�ل�ص	ح�اح� \ل	ح�اد�ي ع�ش�ر�

�ما أ�ح	ب�ب	ت�ه� و�م�ن	 م�ص	++ر� د�ع�++و	ت�1   «ل�م�ا ك�ان� إ�س	ر�ائ�يل� غ�ل
 ك�ل� م�ا د�ع�وه�م	 ذ�ه�ب�وا م�ن	 أ�م�ام�ه�م	 ي�ذ	ب�ح�ون� ل�ل	ب�ع	ل�ي++م�2\ب	ن�ي. 

 و�أ�ن�ا د�ر�ج	ت� أ�ف	ر�اي�++م� م�م	س�++كا3و�ي�ب�خ)ر�ون� ل�لت�م�اث�يل� \ل	م�ن	ح�وت�ة�. 
 ك�ن	++ت� أ�ج	++ذ�ب�ه�م	4إ�ي�اه�م	 ب�أ�ذ	ر�ع�ه�م	 ف�ل�م	 ي�ع	ر�ف�وا أ�ن)ي ش�ف�ي	ت�ه�م	. 

 ب�ح�ب�ال� \ل	ب�ش�ر� ب�ر�ب�ط� \ل	م�ح�ب�ة� و�ك�ن	ت� ل�ه�م	 ك�م�ن	 ي�ر	ف�ع� \لن)ير� ع�++ن	
� ي�ر	ج�++ع� إ�ل�+ى أ�ر	ض�5أ�ع	ن�اق�ه�م	 و�م�د�د	ت� إ�ل�ي	ه� م�ط	ع�ما إ�ي�+اه�.   «ل

�ن�ه�++م	 أ�ب�++وا أ�ن	 ي�ر	ج�ع�++وا   ي�ث�++ور�6م�ص	ر� ب�ل	 أ�ش<ور� ه�++و� م�ل�ك�++ه�. ل
 \لس�ي	ف� ف�ي م�د�ن�ه�م	 و�ي�ت	ل�ف� ع�ص�ي�ه�ا و�ي�أ	ك�ل�ه�م	 م�ن	 أ�ج	ل� آر�ائ�ه�م	.

 و�ش�++ع	ب�ي ج�++ان�ح�ون� إ�ل�++ى \ل�ر	ت�++د�اد� ع�ن)++ي ف�ي�++د	ع�ون�ه�م	 إ�ل�++ى7



� أ�ح�دv ي�ر	ف�ع�ه�.   ك�ي	ف� أ�ج	ع�ل�ك� ي�ا أ�ف	ر�اي�م� أ�ص�++ي)ر�ك� ي�++ا8\ل	ع�ل�ي) و�ل
 إ�س	ر�ائ�يل�؟! ك�ي	++ف� أ�ج	ع�ل�++ك� ك�أ�د�م�++ة� أ�ص	++ن�ع�ك� ك�ص�++ب�وي�يم�؟! ق�++د�

� أ�ج	ر�ي9\ن	ق�ل�ب� ع�ل�ي� ق�ل	ب�ي. \ض	ط�ر�م�ت	 م�ر�اح�م�ي ج�م�يعا!   «ل
� �ن)++ي \لل�++ه� ل � أ�ع�++ود� أ�خ	++ر�ب� أ�ف	ر�اي�++م� ل  ح�م�++وBَBَ� غ�ض�++ب�ي. ل

� آت�++ي ب�س�++خ�ط_.   «و�ر�اء�10إ�ن	س�انv \ل	ق�د<وس� ف�ي و�س�++ط�ك� ف�ل
 \لر�ب) ي�م	ش�ون�. ك�أ�س�د_ ي�ز�م	ج�ر�. ف�إ�ن�ه� ي�ز�م	ج�++ر� ف�ي�س	++ر�ع� \ل	ب�ن�++ون�

 ي�س	ر�ع�ون� ك�ع�ص	ف�ور_ م�ن	 م�ص	ر� و�ك�ح�م�ام�ة_ م�++ن	11م�ن� \ل	ب�ح	ر�. 
 ق�++د	12أ�ر	ض� أ�ش<++ور� ف�أ�س	++ك�ن�ه�م	 ف�++ي ب�ي�++وت�ه�م	 ي�ق�++ول� \ل++ر�ب<. 

 أ�ح�اط� ب�ي أ�ف	ر�اي�م� ب�+/ل	ك�ذ�ب� و�ب�ي	ت� إ�س	ر�ائ�يل� ب�+/ل	م�ك	ر� و�ل�م	 ي�ز�ل	
�م�ين�». ي�ه�وذ�ا ش�ار�دا ع�ن� \لل�ه� و�ع�ن� \ل	ق�د<وس� \ل



ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ان�ي ع�ش�ر�

 «أ�ف	ر�اي�م� ر�اع�ي \لر)يح� و�ت�اب�ع� \لر)يح� \لش�ر	ق�ي�ة�. ك�ل� ي�و	م_1 
 ي�ك�ث)ر� \ل	ك�ذ�ب� و�\ل�غ	ت�ص�اب� و�ي�ق	ط�ع�ون� م�ع� أ�ش<ور� ع�ه	دا و�\لز�ي	ت�

 ف�ل�لر�ب) خ�ص�امv م�ع� ي�ه�وذ�ا و�ه�++و� م�ز	م�++عv أ�ن	2إ�ل�ى م�ص	ر� ي�ج	ل�ب�. 
 ي�ع�اق�ب� ي�ع	ق�وب� ب�ح�س�ب� ط�ر�ق�ه�. ب�ح�س�++ب� أ�ف	ع�++ال�ه� ي�++ر�د< ع�ل�ي	++ه�.

 «ف�ي \ل	ب�ط	ن� ق�ب�++ض� ب�ع�ق�++ب� أ�خ�ي++ه� و�ب�ق�++وBَBَ�ت�ه� ج�اه�++د� م�++ع�3
 ج�اه�د� م�ع� \ل	م�ل�ك� و�غ�ل�ب�. ب�ك�++ى و�\س	++ت�ر	ح�م�ه�. و�ج�++د�ه�4\لل�ه�. 

 و�ال++ر�ب< إ�ل�++ه� \ل	ج�ن�++ود�5ف�++ي ب�ي	++ت� إ�ي++ل� و�ه�ن�++اك� ت�ك�ل�++م� م�ع�ن�++ا. 
و�أ�ن	ت� ف�ار	ج�ع	 إ�ل�++ى إ�ل�ه�++ك�. \�ح	ف�++ظ� \لر�ح	م�++ة� و�6ي�ه	و�ه� \س	م�ه�. 

\ل	ح�++ق� و�\ن	ت�ظ�++ر	 إ�ل�ه�++ك� د�ائ�م++ا.   م�ث	++ل� \ل	ك�ن	ع�++ان�ي) ف�++ي ي�++د�ه�7و�
 ف�ق�ال� أ�ف	ر�اي�م�: إ�ن)ي ص�ر	ت�8م�و�از�ين� \ل	غ�ش). ي�ح�ب< أ�ن	 ي�ظ	ل�م�. 

� ي�ج�++د�ون� ل�++ي  غ�ن�يBا. و�ج�د	ت� ل�ن�ف	س�ي ث�++ر	و�ةE. ج�م�ي++ع� أ�ت	ع�++اب�ي ل
 .vي�ة�با ه�و� خ�ط	يه�ا ذ�ن�ر� ح�ت�ى9ف	ص�م �ض	أ�ر 	ن�ل�ه�ك� م�و�أ�ن�ا \لر�ب< إ 

�ن	ب�ي�++اء� و�ك�ث�++ر	ت�10أ�س	ك�ن�ك� \ل	خ�ي�ام� ك�أ�ي�ام� \ل	م�و	س�م�.   و�ك�ل�م	++ت� \ل
 .«E �ن	ب�ي�اء� م�ث�ل	ت� أ�م	ث�ال  إ�ن�ه�+م	 ف�+ي ج�ل	ع�+اد� ق�+د	11\لر<ؤ�ى و�ب�ي�د� \ل

� غ�ي	++ر�. ف�++ي \ل	ج�ل	ج�++ال� ذ�ب�ح�++وا ث�ير�ان++ا E ل  ص�++ار�وا إ�ث	م++ا ب�ط	ل
�م� \ل	ح�ق	ل�.   و�ه�ر�ب� ي�ع	ق�وب� إ�ل�ى12و�م�ذ�اب�ح�ه�م	 ك�ر�ج�م_ ف�ي أ�ت	ل

 ص�ح	ر�اء� أ�ر�ام� و�خ�د�م� إ�س	++ر�ائ�يل� ل�ج	++ل� \م	++ر�أ�ة_ و�ل�ج	++ل� \م	++ر�أ�ة_
 و�ب�ن�ب�ي� أ�ص	++ع�د� \ل++ر�ب< إ�س	++ر�ائ�يل� م�++ن	 م�ص	++ر� و�ب�ن�ب�++ي�13ر�ع�ى. 



 أ�غ�اظ�ه� إ�س	ر�ائ�يل� ب�م�ر�ار�ة_ ف�ي�ت	ر�ك� د�م�اء�ه� ع�ل�ي	ه� و�ي�++ر�د<14ح�ف�ظ�. 
س�ي)د�ه� ع�ار�ه� ع�ل�ي	ه�. 



ا�ل�ص	ح�اح� \لث�ال�ث� ع�ش�ر�

 ل�م�ا ت�ك�ل�م� أ�ف	ر�اي�م� ب�ر�ع	د�ة_ ت�ر�ف�ع� ف�ي إ�س	ر�ائ�يل�. و�ل�م�ا أ�ث�م�1 
�ن	ف�س�++ه�م	2ب�ب�ع	ل_ م�ات�.   و�الن� ي�++ز	د�اد�ون� خ�ط�ي�++ةE و�ي�ص	++ن�ع�ون� ل

 ت�م�اث�يل� م�س	ب�وك�ةE م�ن	 ف�ض�ت�ه�م	 أ�ص	ن�اما ب�ح�++ذ�اق�ت�ه�م	 ك�ل<ه�++ا ع�م�++ل�
 \لص<++ن�اع�. ع�ن	ه�++ا ه�++م	 ي�ق�ول�++ون�: «ذ�اب�ح�++و \لن�++اس� ي�ق�ب)ل�++ون�

 ل�++ذ�ل�ك� ي�ك�ون�++ون� ك�س�++ح�اب� \لص<++ب	ح� و�ك�الن�++د�ى3\ل	ع�ج�++ول�». 
 \ل	م�اض�ي ب�اك�را. ك�ع�ص�اف�ة_ ت�خ	ط�ف� م�ن� \ل	ب�ي	++د�ر� و�ك�++د�خ�ان_ م�++ن�

 «و�أ�ن�++ا \ل++ر�ب< إ�ل�ه�++ك� م�++ن	 أ�ر	ض� م�ص	++ر� و�إ�ل�ه++ا4\ل	ك�++وBَBَ�ة�. 
� م�خ�ل)ص� غ�ي	ر�ي.   أ�ن�ا ع�ر�ف	ت�ك� ف�ي5س�َ�و�اي� ل�س	ت� ت�ع	ر�ف� و�ل

ل�م�++ا ر�ع�++وا ش�++ب�ع�وا. ش�++ب�ع�وا و�6\ل	ب�ر)ي�ة� ف�ي أ�ر	ض� \ل	ع�ط�ش�. 
\ر	ت�ف�ع�ت	 ق�ل�++وب�ه�م	 ل�++ذ�ل�ك� ن�س�++ون�ي.   «ف�++أ�ك�ون� ل�ه�++م	 ك�أ�س�++د_.7و�

 أ�ص	د�م�ه�م	 ك�د�ب�++ة_ م�ث	ك�++ل_ و�أ�ش�++ق<8أ�ر	ص�د� ع�ل�ى \لط�ر�يق� ك�ن�م�ر_. 
 ش�غ�اف� ق�ل	ب�ه�م	 و�آك�ل�ه�م	 ه�ن�اك� ك�ل�ب	و�ة_. ي�م�ز)ق�ه�م	 و�ح	ش� \ل	ب�ر)ي�++ة�.

�ك�ك� ي�ا إ�س	ر�ائ�يل� أ�ن�ك� ع�ل�ي� ع�ل�ى ع�و	ن�ك�. 9  ف�++أ�ي	ن� ه�++و�10«ه�ل
 م�ل�ك�ك� ح�ت�+ى ي�خ�ل)ص�+ك� ف�+ي ج�م�ي+ع� م�+د�ن�ك�؟ و�ق�ض�+ات�ك� ح�ي	+ث�

 أ�ن�ا أ�ع	ط�ي	ت�ك� م�ل�كا ب�غ�ض�++ب�ي11ق�ل	ت�: أ�ع	ط�ن�ي م�ل�كا و�ر�ؤ�س�اء�؟ 
 «إ�ث	++م� أ�ف	ر�اي�++م� م�ص	++ر�ورv. خ�ط�ي�ت�++ه�12و�أ�خ�++ذ	ت�ه� ب�س�++خ�ط�ي. 

 .vن�وز�ة	يم_13م�ك�ر� ح�ك	غ�ي vن	. ه�و� \ب�ه	ي ع�ل�ي�ت	ي�أ �د�ة�و�ال	م�خ�اض� \ل 
 «م�++ن	 ي�++د�14إ�ذ	 ل�++م	 ي�ق�++ف	 ف�++ي \ل	++و�ق	ت� ف�++ي م�و	ل�++د� \ل	ب�ن�ي++ن�. 



 \ل	ه�او�ي�++ة� أ�ف	++د�يه�م	. م�++ن� \ل	م�++و	ت� أ�خ�ل)ص�++ه�م	. أ�ي	++ن� أ�و	ب�++اؤ�ك� ي�++ا
 م�و	ت�؟ أ�ي	ن� ش�و	ك�ت�ك� ي�ا ه�او�ي�ة�؟ ت�خ	ت�ف�ي \لن�د�ام�ة� ع�ن	 ع�ي	ن�ي�».

 و�إ�ن	 ك�ان� م�ث	م�را ب�ي	ن� إ�خ	و�ة_ ت�أ	ت�ي ر�يحv ش�ر	ق�ي�ةv. ر�يح� \ل++ر�ب)15
 ط�ال�ع�ةE م�ن� \ل	ق�ف	ر� ف�ت�ج�ف< ع�ي	ن�ه� و�ي�ي	ب�س� ي�ن	ب�++وع�ه�. ه�++ي� ت�ن	ه�++ب�

�ن�ه�+ا ق�++د	 ت�م�++ر�د�ت	16ك�ن	ز� ك�ل) م�ت�اع_ ش�ه�ي�.   ت�ج�از�ى \لس�+ام�ر�ة� ل
 ع�ل�ى إ�ل�ه�ه�ا. ب�+/لس�ي	ف� ي�س	ق�ط�ون�. ت�ح�ط�م� أ�ط	ف�ال�ه�م	 و�\ل	ح�و�ام�ل�

ت�ش�ق<.



ا�ل�ص	ح�اح� \لر�اب�ع� ع�ش�ر�

�ن�++ك� ق�++د	 ت�ع�ث�++ر	ت�1   \�ر	ج�ع	 ي�ا إ�س	ر�ائ�يل� إ�ل�ى \ل++ر�ب) إ�ل�ه�++ك� ل
�ما و�\ر	ج�ع�وا إ�ل�ى \لر�ب). ق�ول�وا ل�++ه�:2ب�إ�ث	م�ك�.   خ�ذ�وا م�ع�ك�م	 ك�ل

 ل�3«\ر	ف�ع	 ك�ل� إ�ث	م_ و�\ق	ب�ل	 ح�س�++نا ف�ن�ق�++د)م� ع�ج�++ول� ش�++ف�اه�ن�ا. 
� ن�ق�++ول� أ�ي	ض+ا ل�ع�م�+ل� � ن�ر	ك�ب� ع�ل�ى \ل	خ�ي	ل� و�ل  ي�خ�ل)ص�ن�ا أ�ش<ور�. ل

 «أ�ن�++ا أ�ش	++ف�ي4أ�ي	++د�ين�ا: آل�ه�ت�ن�++ا. إ�ن�++ه� ب�++ك� ي�ر	ح�++م� \ل	ي�ت�ي++م�». 
E ل�ن� غ�ض�ب�ي ق�د� \ر	ت�د� ع�ن	++ه�.   أ�ك�++ون�5\ر	ت�د�اد�ه�م	. أ�ح�ب<ه�م	 ف�ض	ل

 ل�س	ر�ائ�يل� ك�الن�د�ى. ي�ز	ه�ر� ك�الس�و	س�ن� و�ي�ض	ر�ب� أ�ص�ول�ه� ك�ل�ب	ن�ان�.
 ت�م	ت�د< خ�ر�اع�يب�ه� و�ي�ك�ون� ب�ه�اؤ�ه� ك�الز�ي	ت�ون�ة� و�ل�ه� ر�ائ�ح�++ةv ك�ل�ب	ن�++ان�.6
 ي�ع�++ود� \لس�++اك�ن�ون� ف�++ي ظ�ل)++ه� ي�ح	ي�++ون� ح�ن	ط�++ةE و�ي�ز	ه�++ر�ون�7

 ي�ق�ول� أ�ف	ر�اي�م�: م�ا ل�++ي8ك�ج�ف	ن�ة_. ي�ك�ون� ذ�ك	ر�ه�م	 ك�خ�م	ر� ل�ب	ن�ان�. 
�ح�ظ�ه�. أ�ن�++ا ك�س�++ر	و�ة_  أ�ي	ض++ا و�ل�ل�ص	++ن�ام�؟ أ�ن�++ا ق�++د	 أ�ج�ب	++ت� ف�++أ�ل

 م�++ن	 ه�++و� ح�ك�ي++مv ح�ت�++ى9خ�ض	ر�اء�. م�ن	 ق�ب�ل�ي ي�وج�د� ث�م�ر�ك�». 
�م�ور� و�ف�ه�يمv ح�ت�ى ي�ع	ر�ف�ه�ا؟ ف�++إ�ن� ط�++ر�ق� \ل++ر�ب)  ي�ف	ه�م� ه�ذ�ه� \ل
�ب	ر�ار� ي�س	ل�ك�ون� ف�يه�ا. و�أ�م�ا \ل	م�ن�اف�ق�ون� ف�ي�ع	ث�ر�ون�  م�س	ت�ق�يم�ةv و�\ل

ف�يه�ا.
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