
س�ف
ر� ع�ام�وس�

�و�ل� ا�ل�ص
ح�اح� \ل

 أ�ق
و�ال� ع�ام�وس� \ل�ذ�ي ك�ان� ب�ي
��ن� \لر�ع���اة� م���ن
 ت�ق���وع�1 
 \ل�ت�ي ر�آه�ا ع�ن
 إ�س
ر�ائ�يل� ف�ي أ�ي���ام� ع�ز0ي���ا م�ل���ك� ي�ه���وذ�ا و�ف���ي
 أ�ي�ام� ي�ر�ب
ع�ام� ب
ن� ي�وآش� م�ل�ك� إ�س
ر�ائ�يل� ق�ب
ل� \لز�ل
ز�ل���ة� ب�س���ن�ت�ي
ن�.

2
 ف�ق�ال�: «إ�ن� \لر�ب� ي�ز�م
ج�ر� م�ن
 ص�ه
ي�و
ن� و�ي�ع
ط�ي ص�و
ت�ه� م���ن
 أ�ور�ش�ل�يم� ف�ت�ن�وح� م�ر�اع���ي \لر�ع���اة� و�ي�ي
ب���س� ر�أ
س� \ل
ك�ر
م���ل�».

�ث���ة� و�3 ه�ك�ذ�ا ق���ال� \ل��ر�ب�: «م���ن
 أ�ج
��ل� ذ�ن���وب� د�م�ش
��ق� \لث�ل
.Vح�د�يد 
�ن�ه�م
 د�اس�وا ج�ل
ع�اد� ب�ن�و�ار�ج� م�ن � أ�ر
ج�ع� ع�ن
ه� ل �ر
ب�ع�ة� ل \ل  و�

 ف�أ�ر
س���ل� ن���ارا ع�ل���ى ب�ي
��ت� ح�ز�ائ�ي��ل� ف�ت�أ
ك���ل� ق�ص���ور� ب�ن
ه���د�د�.4
 و�أ�ك�س0ر� م�غ
ل�ق� د�م�ش
ق� و�أ�ق
ط���ع� \لس���اك�ن� م���ن
 ب�ق
ع���ة� آو�ن�5

 و�م�اس�ك� \ل
ق�ض�يب� م�ن
 ب�ي
ت� ع���د
نV و�ي�س
��ب�ى ش���ع
ب� أ�ر�ام� إ�ل���ى
 ه�ك���ذ�ا ق���ال� \ل��ر�ب�: «م���ن
 أ�ج
��ل� ذ�ن���وب�6ق�ير�» ق�ال� \ل��ر�ب�. 

h �ن�ه�م
 س���ب�وا س���ب
يا ك���ام�ل � أ�ر
ج�ع� ع�ن
ه� ل �ر
ب�ع�ة� ل �ث�ة� و�\ل  غ�ز�ة� \لث�ل
 ف�أ�ر
س�ل� ن�ارا ع�ل�ى س���ور� غ���ز�ة� ف�ت�أ
ك���ل�7ل�ي�س�ل0م�وه� إ�ل�ى أ�د�وم�. 

 و�أ�ق
ط�ع� \لس�اك�ن� م�ن
 أ�ش
د�ود� و�م�اس���ك� \ل
ق�ض���يب�8ق�ص�ور�ه�ا. 



���ك� ب�ق�ي���ة�  م���ن
 أ�ش
��ق�ل�ون� و�أ�ر�د� ي���د�ي ع�ل���ى ع�ق
��ر�ون� ف�ت�ه
لَ�
 ه�ك�ذ�ا ق�ال� \ل��ر�ب�: «م���ن
9\ل
ف�ل�س
ط�ين�ي0ين�» ق�ال� \لس�ي0د� \لر�ب�. 

�ن�ه�م
 س�ل�م�وا � أ�ر
ج�ع� ع�ن
ه� ل �ر
ب�ع�ة� ل �ث�ة� و�\ل  أ�ج
ل� ذ�ن�وب� ص�ور� \لث�ل
h إ�ل�ى أ�د�وم� و�ل�م
 ي�ذ
ك�ر�وا ع�ه
د� \ل�خ
��و�ة�.   ف�أ�ر
س���ل�10س�ب
يا ك�ام�ل

 ه�ك���ذ�ا ق���ال�11ن�ارا ع�ل���ى س���ور� ص���ور� ف�ت�أ
ك���ل� ق�ص���ور�ه�ا». 
�ن���ه� � أ�ر
ج�ع� ل �ر
ب�ع�ة� ل �ث�ة� و�\ل  \لر�ب�: «م�ن
 أ�ج
ل� ذ�ن�وب� أ�د�وم� \لث�ل
 ت�ب�ع� ب��/لس�ي
ف� أ�خ���اه� و�أ�ف
س���د� م�ر�اح�م���ه� و�غض���ب�ه� إ�ل���ى \ل��د�ه
ر�

�ب�د�.   ف�أ�ر
س�ل� ن���ارا ع�ل���ى12ي�ف
ت�ر�س� و�س�خ�ط�ه� ي�ح
ف�ظ�ه� إ�ل�ى \ل
 ه�ك��ذ�ا ق���ال� \ل��ر�ب�: «م���ن
13ت�ي
م�ان� ف�ت�أ
ك�ل� ق�ص�ور� ب�ص
��ر�ة�». 


�ن�ه���م � أ�ر
ج�ع� ع�ن
ه� ل �ر
ب�ع�ة� ل �ث�ة� و�\ل  أ�ج
ل� ذ�ن�وب� ب�ن�ي ع�م�ون� \لث�ل
 .
 ف�أ�ض
��ر�م� ن���ارا14ش�ق�وا ح�و�ام�ل� ج�ل
ع�اد� ل�ي�و�س��0ع�وا ت�خ���وم�ه�م

Vء
 ع�ل�ى س�ور� ر�ب�ة� ف�ت�أ
ك�ل� ق�ص�ور�ه�ا. ب�ج�ل�ب�ةV ف�ي ي�و
م� \ل
ق�ت�ال� ب�ن�و
 و�ي�م
ض���ي م�ل�ك�ه���م
 إ�ل���ى \لس���ب
ي� ه���و�15ف�ي ي���و
م� \لز�و
ب�ع���ة�. 

و�ر�ؤ�س�اؤ�ه� ج�م�يعا» ق�ال� \لر�ب�. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ان�ي

�ث���ة� و�1  ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب�: «م�ن
 أ�ج
ل� ذ�ن�وب� م���وآب� \لث�ل
�ن�ه�م
 أ�ح
ر�ق�وا ع�ظ�ام� م�ل�ك� أ�د�وم� ك�ل
سا. � أ�ر
ج�ع� ع�ن
ه� ل �ر
ب�ع�ة� ل \ل  و�

 ف�أ�ر
س�ل� ن�ارا ع�ل��ى م��وآب� ف�ت�أ
ك��ل� ق�ص���ور� ق�ر
ي��وت� و�ي�م��وت�2
 و�أ�ق
ط�ع� \ل
ق�اض�ي� م���ن
3م�وآب� ب�ض�ج�يجV ب�ج�ل�ب�ةV ب�ص�و
ت� \ل
ب�وق�. 

 ه�ك���ذ�ا4و�س�ط�ه�ا و�أ�ق
ت�ل� ج�م�يع� ر�ؤ�س�ائ�ه�ا م�ع���ه�» ق���ال� \ل��ر�ب�. 
� أ�ر
ج�ع� �ر
ب�ع�ة� ل �ث�ة� و�\ل  ق�ال� \لر�ب�: «م�ن
 أ�ج
ل� ذ�ن�وب� ي�ه�وذ�ا \لث�ل
�ن�ه���م
 ر�ف�ض���وا ن���ام�وس� \لل���ه� و�ل���م
 ي�ح
ف�ظ���وا ف�ر�ائ�ض���ه�  ع�ن
��ه� ل

 ف�أ�ر
س���ل�5و�أ�ض�ل�ت
ه�م
 أ�ك�اذ�يب�ه�م� \ل�ت�ي س���ار� آب���اؤ�ه�م
 و�ر�اء�ه���ا. 
 ه�ك���ذ�ا ق���ال�6ن�ارا ع�ل���ى ي�ه���وذ�ا ف�ت�أ
ك���ل� ق�ص���ور� أ�ور�ش���ل�يم�». 

� أ�ر
ج���ع� �ر
ب�ع���ة� ل �ث�ة� و�\ل  \لر�ب�: «م�ن
 أ�ج
ل� ذ�ن�وب� إ�س
ر�ائ�يل� \لث�ل
�ن�ه��م
 ب��اع�وا \ل
ب��ار� ب��/ل
ف�ض��ة� و�\ل
ب��ائ�س� ل�ج
�ل� ن�ع
ل�ي
�ن�.  ع�ن
�ه� ل

 ال���ذ�ين� ي�ت�ه�م�م���ون� ت���ر�اب� \ل�ر
ض� ع�ل���ى ر�ؤ�وس� \ل
م�س���اك�ين�7
Vه�ب� ر�ج���ل� و�أ�ب���وه� إ�ل��ى ص���ب�ي�ة
 و�ي�ص�د�ون� س�ب�يل� \ل
ب�ائ�س�ين� و�ي�ذ

 و�ي�ت�م�د�د�ون� ع�ل�ى ث�ي���اب8Vو�\ح�د�ةV ح�ت�ى ي�د�ن0س�وا \س
م� ق�د
س�ي. 
 م�ر
ه�ون�ةV ب�ج�ان�ب� ك�ل0 م�ذ
ب�حV و�ي�ش
ر�ب�ون� خ�م
��ر� \ل
م�غ�ر�م�ي��ن� ف���ي

 .
�م���ور�ي� \ل���ذ�ي9ب�ي
ت� آل�ه�ت�ه�م  و�أ�ن�ا ق���د
 أ�ب���د
ت� م���ن
 أ�م���ام�ه�م� \ل

�ر
ز� و�ه�و� ق�و�ي� ك�ال
ب�ل�وط�. أ�ب�د
ت� ث�م�ر�ه� م���ن  ق�ام�ت�ه� م�ث
ل� ق�ام�ة� \ل

 و�أ�ن�ا أ�ص
ع�د
ت�ك�م
 م�ن
 أ�ر
ض� م�ص
ر�10ف�و
ق� و�أ�ص�ول�ه� م�ن
 ت�ح
ت�. 



�م���ور�ي0.  و�س�ر
ت� ب�ك�م
 ف�ي \ل
ب�ر0ي�ة� أ�ر
ب�ع�ين� س�ن�ةh ل�ت�ر�ث�وا أ�ر
ض� \ل
 و�أ�ق�م
ت� م�ن
 ب�ن�يك�م
 أ�ن
ب�ي�اء� و�م���ن
 ف�ت
ي���ان�ك�م
 ن���ذ�ير�ين�. أ�ل�ي
��س�11

 ل�ك�ن�ك���م
 س���ق�ي
ت�م�12ه�ك�ذ�ا ي���ا ب�ن���ي إ�س
��ر�ائ�يل� ي�ق���ول� \ل��ر�ب�؟ 
� ت�ت�ن�ب�أ�وا.  �ن
ب�ي�اء� ق�ائ�ل�ين�: ل  ه�ئ�ن�ذ�ا13\لن�ذ�ير�ين� خ�م
را و�أ�و
ص�ي
ت�م� \ل

ن���ة� ح�ز�م��ا. 
 أ�ض
��غ�ط� م���ا ت�ح
ت�ك���م
 ك�م���ا ت�ض
��غ�ط� \ل
ع�ج�ل���ة� \ل
م�ل
� ي�ش���د0د� ق���و�ت�ه� و�14 و�ي�ب�يد� \ل
م�ن�اص� ع���ن� \لس���ر�يع� و�\ل
ق���و�ي� ل

� ي�ن�ج��0ي ن�ف
س���ه�.  \ل
ب�ط���ل� ل � ي�ث
ب���ت�15و�  و�م�اس���ك� \ل
ق���و
س� ل
� ي�ن�ج��0ي ن�ف
س���ه�. � ي�ن
ج���و و�ر�اك���ب� \ل
خ�ي
��ل� ل  و�س�ر�يع� \لر0ج
ل�ي
��ن� ل

�ب
ط��ال� ي�ه
�ر�ب� ع�ر
ي�ان�ا ف��ي ذ�ل��ك�16  و�ال
ق��و�ي� \ل
ق�ل
�ب� ب�ي
�ن� \ل
\ل
ي�و
م�» ي�ق�ول� \لر�ب�. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ال�ث�

 ا�س
م�ع�وا ه�ذ�ا \ل
ق�و
ل� \ل�ذ�ي ت�ك�ل�م� ب�ه� \ل��ر�ب� ع�ل�ي
ك���م
 ي���ا1 
 ب�ن�ي إ�س
ر�ائ�يل� ع�ل�ى ك���ل0 \ل
ق�ب�يل���ة� \ل�ت���ي أ�ص
��ع�د
ت�ه�ا م���ن
 أ�ر
ض�

 :h  «إ�ي�اك�م
 ف�ق�ط
 ع�ر�ف
ت� م�ن
 ج�م�يع� ق�ب�ائ�ل� \ل�ر
ض�2م�ص
ر� ق�ائ�ل
 .«
 ه�ل
 ي�س�ير� \ث
ن�ان� م�عا3ل�ذ�ل�ك� أ�ع�اق�ب�ك�م
 ع�ل�ى ج�م�يع� ذ�ن�وب�ك�م

 ه�ل
 ي�ز�م
ج�ر� \ل�س�د� ف�ي \ل
��و�ع
ر� و�ل�ي
��س� ل���ه�4إ�ن
 ل�م
 ي�ت�و�اع�د�ا؟ 

 ف�ر�يس�ة�؟ ه�ل
 ي�ع
ط�ي ش�ب
ل� \ل�س�د� ز�ئ�ير�ه� م��ن
 خ��د
ر�ه� إ�ن
 ل��م

 ه�ل
 ي�س
ق�ط� ع�ص
ف�ور� ف�ي ف�خ0 \ل�ر
ض� و�ل�ي
س� ل���ه�5ي�خ
ط�ف
؟ 
 ش�ر�ك�؟ ه�ل
 ي�ر
ف�ع� ف�خ� ع�ن� \ل�ر
ض� و�ه�و� ل�م
 ي�م
س���ك
 ش���ي
ئا؟

6
� ي�ر
ت�ع���د�؟ ه���ل  أ�م
 ي�ض
ر�ب� ب��/ل
ب�وق� ف���ي م�د�ين���ةV و�\لش���ع
ب� ل
 إ�ن� \لس�ي0د� \لر�ب�7ت�ح
د�ث� ب�ل�ي�ة� ف�ي م�د�ين�ةV و�\لر�ب� ل�م
 ي�ص
ن�ع
ه�ا؟ 

�ن
ب�ي���اء�.  � و�ه�و� ي�ع
ل�ن� س�ر�ه� ل�ع�ب�ي��د�ه� \ل � ي�ص
ن�ع� أ�م
را إ�ل  ال�س���د�8ل
� � ي�خ�اف�؟ \لس���ي0د� \ل��ر�ب� ق���د
 ت�ك�ل���م� ف�م���ن
 ل  ق�د
 ز�م
ج�ر� ف�م�ن
 ل

 ن�اد�وا ع�ل�ى \ل
ق�ص�ور� ف�ي أ�ش
د�ود� و�ع�ل�ى \ل
ق�ص�ور� ف���ي9ي�ت�ن�ب�أ�؟ 
أ�ر
ض� م�ص
��ر� و�ق�ول���وا: «\ج
ت�م�ع���وا ع�ل���ى ج�ب���ال� \لس���ام�ر�ة� و�
\ن
ظ�ر�وا ش�غ�با ع�ظ�يما ف�ي و�س���ط�ه�ا و�م�ظ��ال�م� ف��ي د�اخ�ل�ه��ا.  و�

� ي�ع
ر�ف�ون� أ�ن
 ي�ص
��ن�ع�وا \ل�س
��ت�ق�ام�ة� ي�ق���ول� \ل��ر�ب�.10  ف�إ�ن�ه�م
 ل
.«
 أ�ول�ئ�ك� \ل�ذ�ين� ي�خ
ز�ن�ون� \لظ�ل
م� و�\ل�غ
ت�ص�اب� ف���ي ق�ص���ور�ه�م

 ل�ذ�ل�ك� ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لس���ي0د� \ل��ر�ب�: «ض���يق� ح�ت���ى ف���ي ك���ل110



 ن�اح�ي�ةV م���ن� \ل�ر
ض� ف�ي�ن
��ز�ل� ع�ن
��ك� ع���ز�ك� و�ت�ن
ه���ب� ق�ص���ور�ك�».
 ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب�: «ك�م���ا ي�ن
��ز�ع� \لر�اع���ي م���ن
 ف���م� \ل�س���د�12

 ك�ر�اع�ي
ن� أ�و
 ق�ط
ع�ة� أ�ذ�نV ه�ك�ذ�ا ي�ن
ت�ز�ع� ب�ن�و إ�س
ر�ائ�يل� \ل
ج�ال�س���ون�
 في \لس�ام�ر�ة� في ز�او�ي�ة� \لس�ر�ير� و�ع�ل���ى د�م�ق
��س� \ل
ف���ر�اش�!

 ا�س
م�ع�وا و�\ش
ه�د�وا عل�ى ب�يت� ي�ع
ق�وب� ي�ق�ول� \لس���ي0د� \ل��ر�ب�13
 إ�ن�0ي ي��و
م� م�ع��اق�ب�ت�ي إ�س
�ر�ائ�يل� ع�ل��ى ذ�ن���وب�ه�14إ�ل��ه� \ل
ج�ن��ود� 

 أ�ع�اق�ب� م�ذ�اب�ح� ب�ي
ت�َ� إ�ي�ل� ف�ت�ق
ط��ع� ق��ر�ون� \ل
م�ذ
ب��ح� و�ت�س
�ق�ط�
 و�أ�ض
ر�ب� ب�ي
ت� \لش0ت�اء� م�ع� ب�ي
ت� \لص�ي
ف� ف�ت�ب�ي��د�15إ�ل�ى \ل�ر
ض�. 

ب�ي�وت� \ل
ع�اج� و�ت�ض
م�ح�ل� \ل
ب�ي�وت� \ل
ع�ظ�يم�ة� ي�ق�ول� \لر�ب�». 



ا�ل�ص
ح�اح� \لر�اب�ع�

 ا�س
م�ع�ي ه�ذ�ا \ل
ق���و
ل� ي���ا ب�ق���ر�ات� ب�اش���ان� \ل�ت���ي ف���ي1 
 ج�ب�ل� \لس���ام�ر�ة� \لظ�ال�م���ة� \ل
م�س���اك�ين�َ� \لس���اح�ق�ة� \ل
ب�ائ�س���ين�

 ق�د
 أ�ق
س�م� \لس�ي0د� \ل��ر�ب�2\ل
ق�ائ�ل�ة� ل�س�اد�ت�ه�ا: «ه�ات� ل�ن�ش
ر�ب�». 
 ب�ق�د
س���ه�: «ه���و�ذ�ا أ�ي���ام� ت���أ
ت�ي ع�ل�ي
ك���ن� ي�أ
خ���ذ�ون�ك�ن� ب�خ���ز�ائ�م�

 و�م�ن� \لش�ق�وق� ت�خ
ر�ج
ن� ك���ل�3و�ذ�ر0ي�ت�ك�ن� ب�ش�ص�وص� \لس�م�ك�. 
 و�\ح�د�ةV ع�ل�ى و�ج
ه�ه�ا و�ت�ن
د�ف�ع
ن� إ�ل�ى \ل
ح�ص
��ن�» ي�ق���ول� \ل��ر�ب�.

 «ه�ل���م� إ�ل���ى ب�ي
��ت�َ� إ�ي��ل� و�أ�ذ
ن�ب���وا إ�ل���ى \ل
ج�ل
ج���ال� و�أ�ك
ث���ر�وا4
Vث���ة� أ�ي���ام�  \ل��ذ�ن�وب� و�أ�ح
ض���ر�وا ك���ل� ص���ب�احV ذ�ب���ائ�ح�ك�م
 و�ك���ل� ث�ل

 .
 و�أ�و
ق���د�وا م���ن� \ل
خ�م�ي��ر� ت�ق
د�م���ة� ش���ك
رV و�ن���اد�وا5ع�ش���ور�ك�م
�ن�ك�م
 ه�ك���ذ�ا أ�ح
ب�ب
ت���م
 ي���ا ب�ن���ي إ�س
��ر�ائ�يل�»  ب�ن�و�اف�ل� و�س�م0ع�وا. ل

 «و�أ�ن�ا أ�ي
ضا أ�ع
ط�ي
ت�ك�م
 ن�ظ�اف���ة� \ل�س
��ن�ان�6ي�ق�ول� \لس�ي0د� \لر�ب�. 

 ف�ي ج�م�يع� م�د�ن�ك�م
 و�ع�و�ز� \ل
خ�ب
��ز� ف���ي ج�م�ي��ع� أ�م���اك�ن�ك�م
 ف�ل���م

 و�أ�ن�ا أ�ي
ضا م�ن�ع
��ت� ع�ن
ك���م� \ل
م�ط���ر�7ت�ر
ج�ع�وا إ�ل�ي� ي�ق�ول� \لر�ب�. 
Vو�\ح���د�ة Vت� ع�ل���ى م�د�ين���ة
�ث�ة� أ�ش
ه�رV ل�ل
ح�ص�اد� و�أ�م
ط�ر  إ�ذ
 ب�ق�ي� ث�ل
و�ع�ل�ى م�د�ين�ةV أ�خ
ر�ى ل�م
 أ�م
ط�ر
. أ�م
ط�ر� ع�ل�ى ض���ي
ع�ةV و�\ح���د�ةV و�

 .
\لض�ي
ع�ة� \ل�ت�ي ل�م
 ي�م
ط�ر
 ع�ل�ي
ه�ا ج�ف�ت  ف�ج���ال�ت
 م���د�ين�ت�ان� أ�و
8و�
�ث� إ�ل�ى م�د�ين�ةV و�\ح�د�ةV ل�ت�ش
ر�ب� م�اءh و�ل�م
 ت�ش
ب�ع
 ف�ل�م
 ت�ر
ج�ع�وا  ث�ل

 ض�ر
ب�ت�ك�م
 ب��/لل�ف
ح� و�\ل
ي�ر�ق�ان�. ك�ث�يرا م�ا أ�ك�ل�9إ�ل�ي� ي�ق�ول� \لر�ب�. 



 \ل
ق�م�ص� ج�ن�ات�ك�م
 و�ك�ر�وم�ك�م
 و�ت�ين�ك�م
 و�ز�ي
ت�ون�ك�م
 ف�ل�م
 ت�ر
ج�ع���وا
 أ�ر
س�ل
ت� ب�ي
ن�ك�م
 و�ب�أh ع�ل�ى ط�ر�يق���ة� م�ص
��ر�.10إ�ل�ي� ي�ق�ول� \لر�ب�. 

 ق�ت�ل
ت� ب��/لس�ي
ف� ف�ت
ي�ان�ك�م
 م���ع� س���ب
ي� خ�ي
ل�ك���م
 و�أ�ص
��ع�د
ت� ن�ت���ن�
�ن�وف�ك�م
 ف�ل�م
 ت�ر
ج�ع�وا إ�ل��ي� ي�ق���ول� \ل��ر�ب�.  م�ح�ال0ك�م
 ح�ت�ى إ�ل�ى أ

11
 ق�ل�ب
ت� ب�ع
ض�ك�م
 ك�م�ا ق�ل�ب� \لل���ه� س���د�وم� و�ع�م���ور�ة� ف�ص���ر
ت�م
 ك�ش�ع
ل�ةV م�ن
ت�ش�ل�ةV م�ن� \ل
ح�ر�يق� ف�ل�م
 ت�ر
ج�ع�وا إ�ل�ي� ي�ق�ول� \ل��ر�ب�.

 «ل�ذ�ل�ك� ه�ك�ذ�ا أ�ص
��ن�ع� ب���ك� ي���ا إ�س
��ر�ائ�يل�. ف�م���ن
 أ�ج
��ل� أ�ن��0ي12
 ف���إ�ن�ه�13أ�ص
ن�ع� ب�ك� ه�ذ�ا ف�اس
ت�ع�د� ل�ل�ق�اء� إ�ل�ه���ك� ي���ا إ�س
��ر�ائ�يل�». 

 ه�و�ذ�ا \ل�ذ�ي ص�ن�ع� \ل
ج�ب�ال� و�خ�ل�ق� \لر0ي��ح� و�أ�خ
ب���ر� \ل�ن
س���ان� م���ا
�م��ا و�ي�م
ش���ي ع�ل���ى  ه���و� ف�ك
��ر�ه� \ل���ذ�ي ي�ج
ع���ل� \ل
ف�ج
��ر� ظ�ل

م�ش�ار�ف� \ل�ر
ض� ي�ه
و�ه� إ�ل�ه� \ل
ج�ن�ود� \س
م�ه�.



ا�ل�ص
ح�اح� \ل
خ�ام�س�ا�

 1hث�اة
�ن�اد�ي ب�ه� ع�ل�ي
ك�م
 م�ر  ا�س
م�ع�وا ه�ذ�ا \ل
ق�و
ل� \ل�ذ�ي أ�ن�ا أ
� ت�ع���ود�2ي���ا ب�ي
��ت� إ�س
��ر�ائ�يل�.   س���ق�ط�ت
 ع���ذ
ر�اء� إ�س
��ر�ائ�يل�. ل

�ن�ه� ه�ك���ذ�ا3ت�ق�وم�. \ن
ط�ر�ح�ت
 ع�ل�ى أ�ر
ض�ه�ا ل�ي
س� م�ن
 ي�ق�يم�ه�ا.   ل
ق�ال� \لس�ي0د� \لر�ب�: «\ل
م�د�ين�ة� \ل
خ�ار�ج�ة� ب�أ�ل
فV ي�ب
ق��ى ل�ه���ا م�ئ�ة� و�

\ل
خ�ار�ج�ة� ب�م�ئ�ةV ي�ب
ق�ى ل�ه�ا ع�ش�ر�ة� م�ن
 ب�ي
ت� إ�س
ر�ائ�يل�».  �ن���ه�4و�  ل
 و�ل�5ه�ك���ذ�ا ق���ال� \ل��ر�ب� ل�ب�ي
��ت� إ�س
��ر�ائ�يل�: «\ط
ل�ب���وا ف�ت�ح
ي���وا. 

� � ت�ذ
ه�ب�وا و�إ�ل�ى ب�ئ
ر�َ� س�ب
عV ل  ت�ط
ل�ب�وا ب�ي
ت� إ�يل� و�إ�ل�ى \ل
ج�ل
ج�ال� ل
 ت�ع
ب�ر�وا. ل�ن� \ل
ج�ل
ج�ال� ت�س
ب�ى س�ب
يا و�ب�ي
��ت� إ�ي��ل� ت�ص���ير� ع���د�ما.

� ي�ق
ت�ح�م� ب�ي
�ت� ي�وس���ف� ك�ن��ارV ت�ح
��ر�ق�6  ا�ط
ل�ب�وا \لر�ب� ف�ت�ح
ي�وا ل�ئ�ل
� ي�ك���ون� م���ن
 ي�ط
ف�ئ�ه���ا م���ن
 ب�ي
��ت�َ� إ�ي��ل�   ي���ا أ�ي�ه���ا \ل���ذ�ين�7و�ل

 ا�ل���ذ�ي8ي�ح�و0ل�ون� \ل
ح�ق� أ�ف
س�ن
ت�ينا و�ي�ل
ق�ون� \ل
ب�ر� إ�ل�ى \ل�ر
ض�». 
 ص�ن�ع� \لث�ر�ي�ا و�\ل
ج�ب�ار� و�ي�ح�و0ل� ظ�ل� \ل
م�و
ت� ص�ب
حا و�ي�ظ
ل�م� \لن�ه�ار�
 ك�الل�ي
ل�. \ل�ذ�ي ي�د
ع�و م�ي�اه� \ل
ب�ح
ر� و�ي�ص���ب�ه�ا ع�ل���ى و�ج
��ه� \ل�ر
ض�

 ال���ذ�ي ي�ف
ل���ح� \ل
خ���ر�ب� ع�ل���ى \ل
ق���و�ي0 ف�ي���أ
ت�ي9ي�ه
��و�ه� \س
��م�ه�. 
 إ�ن�ه�م
 ف�ي \ل
ب�اب� ي�ب
غ�ض�ون� \ل
م�ن
��ذ�ر�10\ل
خ�ر�اب� ع�ل�ى \ل
ح�ص
ن�. 

 ل��ذ�ل�ك� م��ن
 أ�ج
�ل� أ�ن�ك��م
11و�ي�ك
ر�ه���ون� \ل
م�ت�ك�ل�0م� ب��/لص��0د
ق�. 
 ت�د�وس�ون� \ل
م�س
ك�ين� و�ت�أ
خ�ذ�ون� م�ن
ه� ه�د�ي�ة� ق�م
��حV ب�ن�ي
ت���م
 ب�ي�وت��ا
� ت�س
��ك�ن�ون� ف�يه���ا و�غ�ر�س
��ت�م
 ك�ر�وم��ا  م�ن
 ح�ج���ار�ةV م�ن
ح�وت���ةV و�ل



� ت�ش
�ر�ب�ون� خ�م
ر�ه��ا.  �ن�0ي ع�ل�م
�ت� أ�ن� ذ�ن��وب�ك�م
12ش��ه�ي�ةh و�ل  ل
خ���ذ�ون� 
 ك�ث�ير�ة� و�خ�ط�اي�اك�م
 و�\ف���ر�ة� أ�ي�ه���ا \ل
م�ض���اي�ق�ون� \ل
ب���ار� \ل

 ل��ذ�ل�ك� ي�ص
�م�ت�13\لر�ش
و�ة� \لص�اد�ون� \ل
ب�ائ�س��ين� ف��ي \ل
ب��اب�. 
�ن�ه� ز�م�ان� ر�د�يء�.   ا�ط
ل�ب�وا \ل
خ�ي
ر�14\ل
ع�اق�ل� ف�ي ذ�ل�ك� \لز�م�ان� ل


� \لش�ر� ل�ت�ح
ي�وا ف�ع�ل�ى ه�ذ�ا ي�ك�ون� \ل�ر�ب� إ�ل��ه� \ل
ج�ن��ود� م�ع�ك��م  ل
 .
 أ�ب
غ�ض���وا \لش���ر� و�أ�ح�ب���وا \ل
خ�ي
��ر� و�ث�ب0ت���وا \ل
ح���ق�15ك�م�ا ق�ل
ت���م

 ف�ي \ل
ب�اب� ل�ع�ل� \لر�ب� إ�ل�ه� \ل
ج�ن�ود� ي�ت�ر�أ�ف� ع�ل�ى ب�ق�ي���ة� ي�وس���ف�.
 ل�ذ�ل�ك� ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لس�ي0د� \لر�ب� إ�ل���ه� \ل
ج�ن���ود�: «ف���ي ج�م�ي��ع�16

�ز�ق���ة� ي�ق�ول���ون�: آه�! آه�!  \ل�س
��و�اق� ن�ح�ي��ب� و�ف���ي ج�م�ي��ع� \ل
�ح� إ�ل�ى \لن�و
ح� و�ج�م�ي��ع� ع���ار�ف�ي \لر0ث���اء� ل�لن���د
ب�.  و�ي�د
ع�ون� \ل
ف�ل

�ن0ي أ�ع
ب�ر� ف���ي و�س���ط�ك� ق���ال�17  و�ف�ي ج�م�يع� \ل
ك�ر�وم� ن�د
ب� ل
 «و�ي
��ل� ل�ل��ذ�ين� ي�ش
��ت�ه�ون� ي���و
م� \ل��ر�ب0. ل�م��اذ�ا ل�ك���م
18\ل�ر�ب�. 

� ن�ور�؟  �م� ل  ك�م�ا إ�ذ�ا ه���ر�ب� إ�ن
س���ان� م���ن
19ي�و
م� \لر�ب0 ه�و� ظ�ل
 أ�م���ام� \ل�س���د� ف�ص���اد�ف�ه� \ل��د�ب� أ�و
 د�خ���ل� \ل
ب�ي
��ت� و�و�ض���ع� ي���د�ه�

�20ع�ل�ى \ل
ح�ائ�ط� ف�ل�د�غ�ت
ه� \ل
ح�ي�ة�!  �م��ا ل  أ�ل�ي
س� ي���و
م� \ل��ر�ب0 ظ�ل
� ن���ور� ل���ه�؟   «ب�غ�ض
��ت� ك�ر�ه
��ت� أ�ع
ي���اد�ك�م
21ن���ورا و�ق�ت�ام��ا و�ل

 .
 إ�ن���0ي إ�ذ�ا ق����د�م
ت�م
 ل����ي22و�ل�س
���ت� أ�ل
ت����ذ� ب��/ع
ت�ك�اف����ات�ك�م

�م�ة� م���ن � أ�ر
ت�ض���ي و�ذ�ب���ائ�ح� \لس���ل  م�ح
ر�ق���ات�ك�م
 و�ت�ق
��د�م�ات�ك�م
 ل

� أ�ل
ت�ف���ت� إ�ل�ي
ه���ا.   أ�ب
ع���د
 ع�ن��0ي ض���ج�ة� أ�غ�ان�ي��ك�23م�س���م�ن�ات�ك�م
 ل
� أ�س
م�ع�.   و�ل
ي�ج
ر� \ل
ح�ق� ك�ال
م�ي�اه� و�\ل
ب�ر� ك�ن�ه
��ر24Vو�ن�غ
م�ة� ر�ب�اب�ك� ل



 .Vب�ر0ي���ة�25د�ائ�م
 «ه���ل
 ق���د�م
ت�م
 ل���ي ذ�ب���ائ�ح� و�ت�ق
��د�م�اتV ف���ي \ل
 ب���ل
 ح�م�ل
ت���م
 خ�ي
م���ة�26أ�ر
ب�ع�ي��ن� س���ن�ةh ي���ا ب�ي
��ت� إ�س
��ر�ائ�يل�؟ 


 م�ل
ك���وم�ك�م
 و�ت�م
ث���ال� أ�ص
��ن�ام�ك�م
 ن�ج
��م� إ�ل�ه�ك���م� \ل���ذ�ي ص���ن�ع
ت�م
 .
 ف�أ�س
ب�يك�م
 إ�ل�ى م�ا و�ر�اء� د�م�ش
ق� ق�ال� \لر�ب� إ�ل�ه�27ل�ن�ف�وس�ك�م

\ل
ج�ن�ود� \س
م�ه�». 



ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اد�س�

 و�ي
ل� ل�ل
م�س
ت�ر�يح�ين� ف�ي ص�ه
ي�و
ن� و�\ل
م�ط
م�ئ�ن0ين� ف�ي ج�ب�ل�1 
�م���م�. ي���أ
ت�ي إ�ل�ي
ه���م
 ب�ي
��ت� إ�س
��ر�ائ�يل�.  \لس���ام�ر�ة� ن�ق�ب���اء� أ�و�ل� \ل

 ا�ع
ب�ر�وا إ�ل�ى ك�ل
ن�ة� و�\ن
ظ�ر�وا و�\ذ
ه�ب�وا م�ن
 ه�ن���اك� إ�ل���ى ح�م���اة�2
 \ل
ع�ظ�يم�ة� ث�م� \ن
ز�ل�وا إ�ل��ى ج��ت0 \ل
ف�ل�س
�ط�ين�ي0ين�. أ�ه��ي� أ�ف
ض���ل�

 .
 أ�ن
ت���م�3م�ن
 ه�ذ�ه� \ل
م�م�ال�ك� أ�م
 ت�خ�م�ه�م
 أ�و
س���ع� م���ن
 ت�خ�م�ك���م
 \ل����ذ�ين� ت�ب
ع����د�ون� ي����و
م� \ل
ب�ل�ي����ة� و�ت�ق�ر0ب����ون� م�ق
ع����د� \لظ�ل
���م�

 ال
م�ض
ط�ج�ع�ون� ع�ل�ى أ�س�ر�ةV م�ن� \ل
ع���اج� و�\ل
م�ت�م���د0د�ون� ع�ل���ى4
h م���ن
 و�س���ط� ك�ل�ون� خ�ر�اف��ا م���ن� \ل
غ�ن���م� و�ع�ج���ول 
 ف�ر�ش�ه�م
 و�\ل

�ن
ف�س�ه�م
5\لص0ير�ة�   ال
ه�اذ�ر�ون� م�ع� ص�و
ت� \لر�ب�اب� \ل
م�خ
ت�ر�ع�ون� ل
�ت� \ل
غ�ن�اء� ك�د�او�د�   الش�ار�ب�ون� م�ن
 ك�ؤ�وس� \ل
خ�م
��ر� و�\ل���ذ�ين�6آل

� ي�غ
ت�م���ون� ع�ل���ى \ن
س���ح�اق� �د
ه���ان� و�ل  ي���د�ه�ن�ون� ب�أ�ف
ض���ل� \ل
ن� ي�س
��ب�و
ن� ف���ي أ�و�ل� \ل
م�س
��ب�ي0ين� و�ي���ز�ول�7ي�وس�ف�.  
 ل���ذ�ل�ك� \ل

 ق�د
 أ�ق
س��م� \لس��ي0د� \ل�ر�ب� ب�ن�ف
س���ه� ي�ق���ول�8ص�ي�اح� \ل
م�ت�م�د0د�ين�. 
�ب
غ��ض�  \ل�ر�ب� إ�ل��ه� \ل
ج�ن��ود�: «إ�ن�0ي أ�ك
�ر�ه� ع�ظ�م��ة� ي�ع
ق���وب� و�أ

 ف�ي�ك�ون� إ�ذ�ا ب�ق�ي� ع�ش�ر�ة�9ق�ص�ور�ه� ف�أ�س�ل0م� \ل
م�د�ين�ة� و�م�ل�ه�ا». 
 و�إ�ذ�ا ح�م���ل� أ�ح���دا10ر�ج�الV ف�ي ب�ي
تV و�\ح���دV أ�ن�ه���م
 ي�م�وت���ون�. 

 ع�م�ه� و�م�ح
ر�ق�ه� ل�ي�خ
ر�ج� \ل
ع�ظ�ام� م�ن� \ل
ب�ي
ت� و�ق�ال� ل�م�ن
 ه�و� ف�ي
 ج���و�ان�ب� \ل
ب�ي
��ت�: «أ�ع�ن
��د�ك� ب�ع
��د�؟» ي�ق���ول�: «ل�ي
��س� ب�ع
��د�».



� ي�ذ
ك�ر� \س
م� \ل�ر�ب0».  �ن���ه� ه���و�ذ�ا11ف�ي�ق�ول�: «\س
ك�ت
 ف�إ�ن�ه� ل  ل
 \ل��ر�ب� ي���أ
م�ر� ف�ي�ض
��ر�ب� \ل
ب�ي
��ت� \ل
ك�ب�ي��ر� ر�د
م��ا و�\ل
ب�ي
��ت� \لص���غ�ير�

 ه�ل
 ت�ر
ك�ض� \ل
خ�ي
ل� ع�ل�ى \لص�خ
ر� أ�و
 ي�ح
ر�ث� ع�ل�ي
��ه�12ش�ق�وقا. 
 أ�ن
ت�م�13ب��/ل
ب�ق�ر� ح�ت�ى ح�و�ل
ت�م� \ل
ح�ق� س�م�ا و�ث�م�ر� \ل
ب�ر0 أ�ف
س�ن
ت�ينا؟ 

�ن
ف�س���ن�ا  \ل
ف�ر�ح�ون� ب��/ل
ب�ط
ل� \ل
ق�ائ�ل�ون�: «أ�ل�ي
س� ب�ق�و�ت�ن�ا \ت�خ�ذ
ن�ا ل
�ن0ي ه�ئ�ن�ذ�ا أ�ق�يم� ع�ل�ي
ك�م
 أ�م�ةh ي�ا ب�ي
ت� إ�س
��ر�ائ�يل�14ق�ر�ونا؟»   «ل

 ي�ق�ول� \لر�ب� إ�ل�ه� \ل
ج�ن�ود� ف�ي�ض�اي�ق�ون�ك�م
 م�ن
 م�د
خ�ل� ح�م�اة� إ�ل���ى
و�\د�ي \ل
ع�ر�ب�ة�».



ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اب�ع�

 ه�ك�ذ�ا أ�ر�ان�ي \لس�ي0د� \لر�ب� و�إ�ذ�ا ه�و� ي�ص
ن�ع� ج���ر�ادا ف���ي1 
 أ�و�ل� ط�ل���وع� خ�ل
��ف� \ل
ع�ش
��ب�. و�إ�ذ�ا خ�ل
��ف� ع�ش
��بV ب�ع
��د� ج���ز�از�

 و�ح�د�ث� ل�م�ا ف�ر�غ� م�ن
 أ�ك
ل� ع�ش
ب� \ل�ر
ض� أ�ن0ي ق�ل
ت�:2\ل
م�ل�ك�. 
 «أ�ي�ه���ا \لس���ي0د� \ل��ر�ب� \ص
��ف�ح
. ك�ي
��ف� ي�ق���وم� ي�ع
ق���وب� ف���إ�ن�ه�

� ي�ك���ون�».3ص���غ�ير�؟»   ف�ن���د�م� \ل��ر�ب� ع�ل���ى ه���ذ�ا و�ق���ال�: «ل
 ه�ك���ذ�ا أ�ر�ان���ي \لس���ي0د� \ل��ر�ب� و�إ�ذ�ا \لس���ي0د� \ل��ر�ب� ق���د
 د�ع���ا4

 ل�ل
م�ح�اك�م�ة� ب��/لن���ار� ف���أ�ك�ل�ت� \ل
غ�م
��ر� \ل
ع�ظ�ي��م� و�أ�ك�ل���ت� \ل
ح�ق
��ل�.
 ف�ق�ل
ت�: «أ�ي�ه�ا \لس�ي0د� \لر�ب� ك�ف�. ك�ي
��ف� ي�ق���وم� ي�ع
ق���وب� ف���إ�ن�ه�5

�6ص�غ�ير�؟»   ف�ن���د�م� \ل��ر�ب� ع�ل���ى ه���ذ�ا و�ق���ال�: «ف�ه���و� أ�ي
ض��ا ل
 ه�ك�ذ�ا أ�ر�ان�ي و�إ�ذ�ا \لر�ب� و�\ق�ف� ع�ل�ى ح���ائ�طV ق���ائ�م7Vي�ك�ون�». 

 ف�س���أ�ل�ن�ي \ل��ر�ب�: «م���ا أ�ن
��ت� ر�اءV ي���ا8و�ف���ي ي���د�ه� ز�ي��ج�. 
 ع�ام�وس�؟» ف�ق�ل
ت�: «ز�يجا». ف�ق�ال� \لس���ي0د�: «ه�ئ�ن���ذ�ا و�\ض���ع�
� أ�ع�ود� أ�ص
��ف�ح� ل���ه� ب�ع
��د�.  ز�يجا ف�ي و�س�ط� ش�ع
ب�ي إ�س
ر�ائ�يل�. ل

 ف�ت�ق
ف���ر� م�ر
ت�ف�ع���ات� إ�س
��ح�اق� و�ت�خ
��ر�ب� م�ق���اد�س� إ�س
��ر�ائ�يل�9
 ف�أ�ر
س���ل� أ�م�ص
��ي�ا10و�أ�ق�وم� ع�ل���ى ب�ي
��ت� ي�ر�ب
ع���ام� ب��/لس���ي
ف�». 

h: «ق�د
 ف�ت�ن� � إ�يل� إ�ل�ى ي�ر�ب
ع�ام� م�ل�ك� إ�س
ر�ائ�يل� ق�ائ�ل  ك�اه�ن� ب�ي
تَ�
� ت�ق
��د�ر� \ل�ر
ض�  ع�ل�ي
ك� ع�ام�وس� ف�ي و�س���ط� ب�ي
��ت� إ�س
��ر�ائ�يل�. ل

�ن�ه� ه�ك�ذ�ا ق���ال� ع���ام�وس�: ي�م���وت�11أ�ن
 ت�ط�يق� ك�ل� أ�ق
و�ال�ه�.   ل



 ف�ق���ال�12ي�ر�ب
ع�ام� ب��/لس�ي
ف� و�ي�س
ب�ى إ�س
��ر�ائ�يل� ع���ن
 أ�ر
ض���ه�». 
 أ�م�ص
ي�ا ل�ع�ام�وس�: «أ�ي�ه���ا \ل��ر�ائ�ي \ذ
ه���ب� \ه
��ر�ب
 إ�ل���ى أ�ر
ض�

 .
 و�أ�م���ا ب�ي
��ت� إ�ي��ل� ف�ل�13ي�ه�وذ�ا و�ك�ل
 ه�ن�اك� خ�ب
زا و�ه�ن���اك� ت�ن�ب���أ
�ن�ه���ا م�ق
��د�س� \ل
م�ل���ك� و�ب�ي
��ت� \ل
م�ل
��ك�».  ت�ع�د
 ت�ت�ن�ب���أ� ف�يه���ا ب�ع
��د� ل

� أ�ن�ا \ب
ن� ن�ب�ي� ب���ل
 أ�ن���ا14  ف�أ�ج�اب� ع�ام�وس�: «ل�س
ت� أ�ن�ا ن�ب�ي�ا و�ل
 .Vز��
 ف�أ�خ���ذ�ن�ي \ل��ر�ب� م���ن
 و�ر�اء� \لض���أ
ن�15ر�اعV و�ج���ان�ي ج�م�ي

ن�16و�ق�ال� ل�ي \لر�ب�: \ذ
ه�ب
 ت�ن�ب���أ
 ل�ش���ع
ب�ي إ�س
��ر�ائ�يل�.  
 «ف���ال
� � ت�ت�ن�ب���أ
 ع�ل���ى إ�س
��ر�ائ�يل� و�ل  \س
م�ع
 ق�و
ل� \لر�ب0: أ�ن
��ت� ت�ق���ول�: ل

 ل�ذ�ل�ك� ه�ك�ذ�ا ق�ال� \لر�ب�: \م
ر�أ�ت�ك�17ت�ت�ك�ل�م
 ع�ل�ى ب�ي
ت� إ�س
ح�اق�. 
 ت�ز
ن���ي ف���ي \ل
م�د�ين���ة� و�ب�ن���وك� و�ب�ن�ات���ك� ي�س
��ق�ط�ون� ب��/لس���ي
ف�
Vن�ج�س���ة Vض
 و�أ�ر
ض���ك� ت�ق
س���م� ب��/ل
ح�ب
��ل� و�أ�ن
��ت� ت�م���وت� ف���ي أ�ر

و�إ�س
ر�ائ�يل� ي�س
ب�ى س�ب
يا ع�ن
 أ�ر
ض�ه�». 



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ام�ن�

 ه�ك���ذ�ا أ�ر�ان���ي \لس���ي0د� \ل��ر�ب� و�إ�ذ�ا س���ل�ة� ل�ل
ق�ط���اف�.1 
2hت�: «س���ل�ة��
 ف�س���أ�ل�: «م���اذ�ا أ�ن
��ت� ر�اءV ي���ا ع���ام�وس�؟» ف�ق�ل

 ل�ل
ق�ط�اف�». ف�ق�ال� ل�ي \لر�ب�: «ق�د
 أ�ت�ت� \لن0ه�اي�ة� ع�ل���ى ش���ع
ب�ي
� أ�ع�ود� أ�ص
ف�ح� ل�ه� ب�ع
��د�.   ف�ت�ص���ير� أ�غ���ان�ي \ل
ق�ص
��ر�3إ�س
ر�ائ�يل�. ل

�و�ل� ف�ي ذ�ل�ك� \ل
ي���و
م� ي�ق���ول� \لس���ي0د� \ل��ر�ب�. \ل
ج�ث���ث� ك�ث�ي��ر�ة�  و�ل
 ا�س
م�ع�وا ه�ذ�ا أ�ي�ه�ا4ي�ط
ر�ح�ون�ه�ا ف�ي ك�ل0 م�و
ض�عV ب��/لس�ك�وت�». 

 ق���ائ�ل�ين�:5\ل
م�ت�ه�م0م���ون� \ل
م�س���اك�ين� ل�ت�ب�ي��د�وا ب�ائ�س���ي \ل�ر
ض� 
 «م�ت�ى ي�م
ض�ي ر�أ
س� \لش�ه
ر� ل�ن�ب�ي��ع� ق�م
ح��ا و�\لس���ب
ت� ل�ن�ع
��ر�ض�
 ح�ن
ط���ةh؟ ل�ن�ص���غ0ر� \ل�يف���ة� و�ن�ك�ب��0ر� \لش���اق�ل� و�ن�ع���و0ج� م���و�از�ين�

 ل�ن�ش
ت�ر�ي� \لض�ع�ف�اء� ب�ف�ض�ةV و�\ل
ب���ائ�س� ب�ن�ع
ل�ي
��ن� و�ن�ب�ي��ع�6\ل
غ�ش0. 
 ق�د
 أ�ق
س�م� \لر�ب� ب�ف�خ
ر� ي�ع
ق�وب�: «إ�ن��0ي ل���ن
7ن�ف�اي�ة� \ل
ق�م
ح�». 

 .
�ب�د� ج�م�ي��ع� أ�ع
م���ال�ه�م  أ�ل�ي
��س� م���ن
 أ�ج
��ل� ه���ذ�ا8أ�ن
س�ى إ�ل�ى \ل
Vر�
 ت�ر
ت�ع�د� \ل�ر
ض� و�ي�ن��وح� ك��ل� س��اك�نV ف�يه��ا و�ت�ط
م��و ك�ل�ه��ا ك�ن�ه

 و�ي�ك���ون� ف���ي ذ�ل���ك� \ل
ي���و
م�9و�ت�ف�يض� و�ت�ن
ض���ب� ك�ن�ي��ل� م�ص
��ر�؟ 
 ي�ق�ول� \لس�ي0د� \لر�ب� أ�ن0ي أ�غ�ي0ب� \لش���م
س� ف���ي \لظ�ه
��ر� و�أ�ق
ت���م�

 Vم� ن��ور
 و�أ�ح���و0ل� أ�ع
ي��اد�ك�م
 ن�و
ح�ا و�ج�م�ي�ع�10\ل�ر
ض� ف��ي ي��و
 أ�غ�ان�يك�م
 م�ر�اث�ي� و�أ�ص
ع�د� ع�ل�ى ك�ل0 \ل�ح
ق�اء� م�س
حا و�ع�ل�ى ك�ل0
 ر�أ
سV ق�ر
ع�ةh و�أ�ج
ع�ل�ه�ا ك�م�ن�اح���ة� \ل
و�ح�ي��د� و�آخ�ر�ه���ا ي�و
م��ا م���ر�ا!



 «ه�و�ذ�ا أ�ي�ام� ت�أ
ت�ي ي�ق�ول� \لس�ي0د� \لر�ب� أ�ر
س���ل� ج�وع��ا ف���ي11
� ع�ط�ش��ا ل�ل
م���اء� ب���ل
 ل�س
��ت�م�اع� � ج�وع��ا ل�ل
خ�ب
��ز� و�ل  \ل�ر
ض� ل

 ف�ي�ج�ول�ون� م�ن
 ب�ح
رV إ�ل�ى ب�ح
رV و�م�ن� \لش0م�ال�12ك�ل�م�ات� \لر�ب0. 
� ي�ج���د�ون�ه�ا.  إ�ل�ى \ل
م�ش
ر�ق� ي�ت�ط�و�ح�ون� ل�ي�ط
ل�ب�وا ك�ل�م���ة� \ل��ر�ب0 ف�ل

ف�ي ذ�ل�ك� \ل
ي��و
م� ت��ذ
ب�ل� ب��/ل
ع�ط��ش� \ل
ع��ذ�ار�ى \ل
ج�م�يل�ت� و�13
\ل
ف�ت
ي�ان�   ال�ذ�ين� ي�ح
ل�ف�ون� ب�ذ�ن
ب� \لس�ام�ر�ة� و�ي�ق�ول���ون�: ح���ي�14و�

�  إ�ل�ه���ك� ي���ا د�ان� و�ح�ي���ة� ط�ر�يق���ة� ب�ئ
ر� س���ب
عV. ف�ي�س
��ق�ط�ون� و�ل
ي�ق�وم�ون� ب�ع
د�».



ا�ل�ص
ح�اح� \لت�اس�ع�ا�

 ر�أ�ي
ت� \لس�ي0د� ق�ائ�ما ع�ل�ى \ل
م�ذ
ب�ح� ف�ق�ال�: «\�ض
ر�ب
 ت���اج�1 
�ع
ت���اب� و�ك�س��0ر
ه�ا ع�ل���ى ر�ؤ�وس�  \ل
ع�م���ود� ح�ت���ى ت�ر
ج���ف� \ل
� � ي�ه
ر�ب� م�ن
ه�م
 ه�ار�ب� و�ل  ج�م�يع�ه�م
 ف�أ�ق
ت�ل� آخ�ر�ه�م
 ب��/لس�ي
ف�. ل

 .Vن���اج 
 إ�ن
 ن�ق�ب���وا إ�ل���ى \ل
ه�او�ي���ة� ف�م���ن
 ه�ن���اك�2ي�ف
ل���ت� م�ن
ه���م
 ت�أ
خ���ذ�ه�م
 ي���د�ي و�إ�ن
 ص���ع�د�وا إ�ل���ى \لس���م�اء� ف�م���ن
 ه�ن���اك�

 !
�ن
ز�ل�ه�م  و�إ�ن� \خ
ت�ب�أ�وا ف�ي ر�أ
س� \ل
ك�ر
م�ل� ف�م�ن
 ه�ن�اك� أ�ف�ت0ش�3أ

 و�آخ�ذ�ه�م
 و�إ�ن� \خ
ت�ف�وا م�ن
 أ�م�ام� ع�ي
ن�ي� ف�ي ق�ع
ر� \ل
ب�ح
ر� ف�م���ن

 .
 و�إ�ن
 م�ض�وا ف���ي \لس���ب
ي� أ�م���ام�4ه�ن�اك� آم�ر� \ل
ح�ي�ة� ف�ت�ل
د�غ�ه�م
 أ�ع
د�ائ�ه�م
 ف�م�ن
 ه�ن�اك� آم���ر� \لس���ي
ف� ف�ي�ق
ت�ل�ه���م
 و�أ�ج
ع���ل� ع�ي
ن���ي�

� ل�ل
خ�ي
ر�».   و�الس���ي0د� ر�ب� \ل
ج�ن���ود� \ل���ذ�ي ي�م���س�5ع�ل�ي
ه�م
 ل�لش�ر0 ل
Vر��
 \ل�ر
ض� ف�ت�ذ�وب� و�ي�ن���وح� \لس���اك�ن�ون� ف�يه��ا و�ت�ط
م���و ك�ل�ه���ا ك�ن�ه

�ل�ي�ه� و�أ�س�س�6و�ت�ن
ض�ب� ك�ن�يل� م�ص
ر�   ال�ذ�ي ب�ن�ى ف�ي \لس�م�اء� ع�ل
 ع�ل�ى \ل�ر
ض� ق�ب�ت�ه� \ل�ذ�ي ي�د
ع�و م�ي�اه� \ل
ب�ح
ر� و�ي�ص�ب�ه�ا ع�ل�ى و�ج
ه�

 «أ�ل�س
ت�م
 ل�ي ك�ب�ن�ي \ل
ك�وش�ي0ين� ي�ا ب�ن���ي7\ل�ر
ض� ي�ه
و�ه� \س
م�ه�. 
 إ�س
ر�ائ�يل� ي�ق�ول� \لر�ب�؟ أ�ل�م
 أ�ص
ع�د
 إ�س
ر�ائ�يل� م�ن
 أ�ر
ض� م�ص
��ر�

�ر�ام�ي0ي�ن� م��ن
 ق�ي�رV؟   ه��و�ذ�ا8و�\ل
ف�ل�س
�ط�ين�ي0ين� م��ن
 ك�ف
ت��ور� و�\ل

�ب�ي��د�ه�ا ع���ن  ع�ي
ن���ا \لس���ي0د� \ل��ر�ب0 ع�ل���ى \ل
م�م
ل�ك���ة� \ل
خ���اط�ئ�ة� و�أ
�ب�ي��د� ب�ي
��ت� ي�ع
ق���وب� ت�م�ام��ا ي�ق���ول� � أ  و�ج
ه� \ل�ر
ض�. غ�ي
ر� أ�ن��0ي ل



�ن�ه� ه�ئ�ن�ذ�ا آم�ر� ف�أ�غ�ر
ب���ل� ب�ي
��ت� إ�س
��ر�ائ�يل� ب�ي
��ن� ج�م�ي��ع�9\لر�ب�.   ل
� ت�ق���ع� إ�ل���ى \ل�ر
ض�. �م�م� ك�م�ا ي�غ�ر
ب�ل� ف�ي \ل
غ�ر
ب�ال� و�ح�ب���ة� ل  \ل

� ي�ق
ت���ر�ب�10  ب�الس�ي
ف� ي�م�وت� ك�ل� خ�اط�ئ�ي ش���ع
ب�ي \ل
ق���ائ�ل�ين�: ل
� ي�أ
ت�ي ب�ي
ن�ن�ا.   «ف�ي ذ�ل�ك� \ل
ي���و
م� أ�ق�ي��م� م�ظ�ل���ة� د�او�د�11\لش�ر� و�ل

 \لس���اق�ط�ة� و�أ�ح�ص��0ن� ش���ق�وق�ه�ا و�أ�ق�ي��م� ر�د
م�ه���ا و�أ�ب
ن�يه���ا ك�أ�ي���ام�
�م���م� \ل���ذ�ين� د�ع���ي�12\لد�ه
ر�.   ل�ي�ر�ث���وا ب�ق�ي���ة� أ�د�وم� و�ج�م�ي��ع� \ل

 «ه�ا أ�ي���ام� ت���أ
ت�ي13\س
م�ي ع�ل�ي
ه�م
 ي�ق�ول� \لر�ب� \لص�ان�ع� ه�ذ�ا. 
 ي�ق�ول� \ل��ر�ب� ي���د
ر�ك� \ل
ح���ار�ث� \ل
ح�اص���د� و�د�ائ�س� \ل
ع�ن���ب� ب���اذ�ر�

�ل�.   و�أ�ر�د�14\لز�ر
ع� و�ت�ق
ط�ر� \ل
ج�ب�ال� ع�ص�يرا و�ت�س�يل� ج�م�ي��ع� \لت0ل
 س���ب
ي� ش���ع
ب�ي إ�س
��ر�ائ�يل� ف�ي�ب
ن���ون� م���د�نا خ�ر�ب���ةh و�ي�س
��ك�ن�ون�
Vن�ع�ون� ج�ن���ات��
 و�ي�غ
ر�س���ون� ك�ر�وم��ا و�ي�ش
��ر�ب�ون� خ�م
ر�ه���ا و�ي�ص

 و�أ�غ
ر�س�ه�م
 ف�ي أ�ر
ض���ه�م
 و�ل���ن
 ي�ق
ل�ع���وا15و�ي�أ
ك�ل�ون� أ�ث
م�ار�ه�ا. 
ب�ع
د� م�ن
 أ�ر
ض�ه�م� \ل�ت�ي أ�ع
ط�ي
ت�ه�م
» ق�ال� \لر�ب� إ�ل�ه�ك�.
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