
س�ف
ر� م�يخ�ا
�و�ل� ا�ل�ص
ح�اح� \ل

 ق�و
ل� \لر�ب� \ل�ذ�ي ص�ار� إ�ل�ى م�يخ�ا \ل
م�ور�ش
ت�ي� ف�ي أ�ي�ام�1 
 ي�وث�ام� و�آح�از� و�ح�ز�ق�ي�ا م�ل�وك� ي�ه�وذ�ا \ل�ذ�ي ر�آه� ع�ل�++ى \لس�++ام�ر�ة�

 ا�س
++م�ع�وا أ�ي@ه�++ا \لش@++ع�وب� ج�م�يع�ك�++م
. أ�ص
++غ�ي2و�أ�ور�ش�++ل�يم�: 
 أ�ي�ت�ه�ا \ل�ر
ض� و�م�ل
ؤ�ه�ا. و�ل
ي�ك�ن� \لس�++ي�د� \ل++ر�ب@ ش�++اه�دا ع�ل�ي
ك�++م�

 ف�++إ�ن�ه� ه�++و�ذ�ا \ل++ر�ب@ ي�خ
++ر�ج� م�++ن
3\لس�ي�د� م�ن
 ه�ي
ك�ل� ق�د
س�++ه�. 
 ف�ت�++ذ�وب�4م�ك�++ان�ه� و�ي�ن
++ز�ل� و�ي�م
ش�++ي ع�ل�++ى ش�++و�ام�خ� \ل�ر
ض� 

 \ل
ج�ب�ال� ت�ح
ت�ه� و�ت�ن
ش�ق@ \ل
و�د
ي�ان� ك�الش�م
ع� ق�++د�ام� \لن�++ار�. ك�ال
م�++اء�
 .Zح�د�ر
 ك�ل@ ه�ذ�ا م�ن
 أ�ج
ل� إ�ث
م� ي�ع
ق�وب� و�م�++ن
5\ل
م�ن
ص�ب� ف�ي م�ن

 أ�ج
ل� خ�ط�ي�ة� ب�ي
+ت� إ�س
+ر�ائ�يل�. م�+ا ه�+و� ذ�ن
+ب� ي�ع
ق�+وب�؟ أ�ل�ي
+س�
 ه�و� \لس�++ام�ر�ة�! و�م�++ا ه�++ي� م�ر
ت�ف�ع�++ات� ي�ه�++وذ�ا؟ أ�ل�ي
س�++ت
 ه�++ي�

 «ف�أ�ج
ع�ل� \لس�ام�ر�ة� خ�ر�ب�ةk ف�++ي \ل
ب�ر�ي�++ة� م�غ�++ار�س�6أ�ور�ش�ل�يم�! 
�ل
ق�++ي ح�ج�ار�ت�ه�++ا إ�ل�++ى \ل
++و�اد�ي و�أ�ك
ش�++ف� أ�س�س�++ه�ا.  ل�ل
ك�++ر�وم� و�أ

 و�ج�م�يع� ت�م�اث�يل�ه�ا \ل
م�ن
ح�وت�++ة� ت�ح�ط�++م� و�ك�++ل@ أ�ع
ق�ار�ه�++ا ت�ح
++ر�ق�7
�ن�ه�ا م�ن
 ع�ق
++ر� \لز�ان�ي�++ة�  ب�+/لن�ار� و�ج�م�يع� أ�ص
ن�ام�ه�ا أ�ج
ع�ل�ه�ا خ�ر�ابا ل

 م�++ن
 أ�ج
++ل� ذ�ل�++ك� أ�ن�++وح�8ج�م�ع�ت
ه�ا و�إ�ل�ى ع�ق
ر� \لز�ان�ي�ة� ت�ع�ود�!». 



 و�أ�و�ل
و�ل�. أ�م
ش�++ي ح�اف�ي++ا و�ع�ر
ي�ان++ا. أ�ص
++ن�ع� ن�ح�يب++ا ك�ب�ن�++ات� آو�ى
�ن�ه�++ا9و�ن�و
حا ك�ر�ع�ال� \لن�ع�ام�.   ل�ن� ج�ر�اح�ات�ه�ا ع�د�يم�ة� \لش�ف�اء� ل

 ق�د
 أ�ت�ت
 إ�ل�ى ي�ه�وذ�ا و�ص�ل�ت
 إ�ل�ى ب�اب� ش�++ع
ب�ي إ�ل�++ى أ�ور�ش�++ل�يم�.
� ت�ب
ك�++وا ف�++ي ع�ك�++اء�. ت�م�ر�غ�++ي ف�++ي10 � ت�خ
ب�ر�وا ف�ي ج�++ت� ل  ل

 ا�ع
ب�ر�ي ي�ا س�اك�ن�ة� ش�++اف�ير� ع�ر
ي�ان�++ة11k\لت@ر�اب� ف�ي ب�ي
ت� ع�ف
ر�ة�. 
� ت�خ
+ر�ج�. ن�+و
ح� ب�ي
+ت� ه�أ�ي
ص�+ل�  و�خ�ج�ل�ةk. \لس�اك�ن�ة� ف�ي ص�++ان�ان� ل

 ل�ن� \لس�+اك�ن�ة� ف�+ي م�+ار�وث� \غ
ت�م�+ت
12ي�أ
خ�ذ� ع�ن
د�ك�م
 م�ق�+ام�ه� 
 ل�ج
ل� خ�ي
ر�ات�ه�ا ل�ن� ش�ر|ا ق�د
 ن�++ز�ل� م�++ن
 ع�ن
++د� \ل++ر�ب� إ�ل�+ى ب�++اب�

�خ�ي++ش�.13أ�ور�ش�ل�يم�.   ش�د�ي \ل
م�ر
ك�ب�++ة� ب�+/ل
ج�++و�اد� ي�++ا س�++اك�ن�ة� ل
�ن�++ه� ف�ي++ك� و�ج�++د�ت
 ذ�ن�++وب�  (ه�ي� أ�و�ل� خ�ط�ي�ةZ ل�ب
ن�++ة� ص�++ه
ي�و
ن�) ل

�ق++ا ل�م�ور�ش�++ة� ج�++ت�. ت�ص�++ير�14إ�س
ر�ائ�يل�.   ل�++ذ�ل�ك� ت�ع
ط�ي++ن� إ�ط
ل
 آت�++ي إ�ل�ي
++ك� أ�ي
ض++ا15ب�ي�وت� أ�ك
ز�ي++ب� ك�اذ�ب�++ةk ل�م�ل�++وك� إ�س
++ر�ائ�يل�. 

�م� م�ج
د� إ�س
ر�ائ�يل�.  ب�+/ل
و�ار�ث� ي�ا س�اك�ن�ة� م�ر�يش�ة�. ي�أ
ت�ي إ�ل�ى ع�د�ل
 ك�ون�ي ق�ر
ع�اء� و�ج�++ز�ي م�++ن
 أ�ج
++ل� ب�ن�++ي ت�ن�ع@م�++ك�. و�س�++ع�ي16

�ن�ه�م
 ق�د� \ن
ت�ف�وا ع�ن
ك�. ق�ر
ع�ت�ك� ك�الن�س
ر� ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ان�يا�

 و�ي
ل� ل�ل
م�ف
ت�ك�ر�ي++ن� ب�+/ل
ب�ط
++ل� و�الص�++ان�ع�ين� \لش�++ر� ع�ل�++ى1 
.
�ن�ه� ف�ي ق�د
ر�ة� ي�د�ه�م  م�ض�اج�ع�ه�م
. ف�ي ن�ور� \لص�ب�اح� ي�ف
ع�ل�ون�ه� ل

 ف�إ�ن�ه�م
 ي�ش
ت�ه�ون� \ل
ح�ق�ول� و�ي�غ
ت�ص�+ب�ون�ه�ا و�ال
ب�ي�+وت� و�ي�أ
خ�+ذ�ون�ه�ا2
 ل�++ذ�ل�ك� ه�ك�++ذ�ا3و�ي�ظ
ل�م�ون� \لر�ج�ل� و�ب�ي
ت�ه� و�ال�ن
س�++ان� و�م�ير�اث�++ه�. 

�  ق�++ال� \ل++ر�ب@: «ه�ئ�ن�++ذ�ا أ�ف
ت�ك�++ر� ع�ل�++ى ه�++ذ�ه� \ل
ع�ش�++ير�ة� ب�ش�++ر� ل
�ن�++ه� ز�م�++ان� � ت�س
++ل�ك�ون� ب�+/لت�ش�++ام�خ� ل  ت�ز�يل�ون� م�ن
ه� أ�ع
ن�++اق�ك�م
 و�ل

 «ف�++ي ذ�ل�++ك� \ل
ي�++و
م� ي�ن
ط�++ق� ع�ل�ي
ك�++م
 ب�ه�ج
++وZ و�ي�ر
ث�++ى4ر�د�يء�. 
 ب�م�ر
ث�اةZ و�ي�ق�ال�: خ�ر�ب
ن�ا خ�ر�ابا. ب�د�ل� ن�ص�يب� ش�ع
ب�ي. ك�ي
ف� ي�ن
ز�ع�ه�

� ي�ك�++ون� ل�++ك� م�++ن
5ع�ن�ي؟ ي�ق
س�م� ل�ل
م�ر
ت�++د� ح�ق�ول�ن�++ا».   ل�++ذ�ل�ك� ل
 .�k ف�ي ن�ص�يبZ ب�ي
ن� ج�م�اع�ة� \لر�ب  ي�ت�ن�ب�++أ�ون� ق�++ائ�ل�ين�:6ي�ل
ق�ي ح�ب
ل

� ي�++ز�ول� \ل
ع�+ار�. �م�++ور�. ل � ي�ت�ن�ب�أ�ون� ع�++ن
 ه�++ذ�ه� \ل � ت�ت�ن�ب�أ�وا». ل  «ل
 أ�ي@ه�ا \ل
م�س�م�ى ب�ي
ت� ي�ع
ق�وب� ه�ل
 ق�ص�ر�ت
 ر�وح� \لر�ب�؟ أ�ه�ذ�ه�7

 أ�ف
ع�++ال�ه�؟ «أ�ل�ي
س�++ت
 أ�ق
++و�ال�ي ص�++ال�ح�ةk ن�ح
++و� م�++ن
 ي�س
++ل�ك�
 و�ل�ك�ن
 ب�+/ل�م
س� ق�ام� ش�ع
ب�ي ك�ع�د�و�. ت�ن
ز�ع�ون�8ب�+/ل�س
ت�ق�ام�ة�؟ 

 \ل++ر�د�اء� ع�++ن� \لث�++و
ب� م�++ن� \ل
م�ج
ت�++از�ين� ب�+/لط@م�أ
ن�ين�++ة� و�م�++ن�
 ت�ط
++ر�د�ون� ن�س�+اء� ش�++ع
ب�ي م�++ن
 ب�ي
+ت�9\لر�اج�ع�ين� م�ن� \ل
ق�ت�ال�. 

�ب�++د�.  ت�ن�ع@م�ه�++ن�. ت�أ
خ�++ذ�ون� ع�++ن
 أ�ط
ف�++ال�ه�ن� ز�ين�ت�++ي إ�ل�++ى \ل
�ن�ه� ل�ي
س�ت
 ه�ذ�ه� ه�ي� \لر�اح�ة�. م�ن
 أ�ج
ل�10  «ق�وم�وا و�اذ
ه�ب�وا ل



 ل�و
 ك�++ان� أ�ح�++د� و�ه�++و� س�++ال�ك�11ن�ج�اس�ةZ ت�ه
ل�ك� و�ال
ه�ل�ك� ش�د�يد�. 
k: أ�ت�ن�ب�أ� ل�ك� ع�ن� \ل
خ�م
ر� و�ال
م�س
++ك�ر�  ب�+/لر�يح� و�ال
ك�ذ�ب� ي�ك
ذ�ب� ق�ائ�ل

 «إ�ن�++ي أ�ج
م�++ع� ج�م�يع�++ك� ي�++ا12ل�ك�ان� ه�و� ن�ب�ي� ه�++ذ�ا \لش�++ع
ب�! 
 ي�ع
ق�وب�. أ�ض�م@ ب�ق�ي�ة� إ�س
ر�ائ�يل�. أ�ض�ع�ه�م
 م�عا ك�غ�ن�++م� \ل
ح�ظ�ي++ر�ة�

 ق�++د
 ص�++ع�د�13ك�ق�ط�يعZ ف�ي و�س�ط� م�ر
ع�اه� ي�ض�ج@ م�ن� \لن�++اس�. 
 \ل
ف�ات�ك� أ�م�ام�ه�. ي�ق
ت�ح�م�++ون� و�ي�ع
ب�+ر�ون� م�+ن� \ل
ب�+اب� و�ي�خ
ر�ج�++ون�

 .«
م�ن
ه� و�ي�ج
ت�از� م�ل�ك�ه�م
 أ�م�ام�ه�م
 و�الر�ب@ ف�ي ر�أ
س�ه�م



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ال�ث�

 و�ق�ل
ت�: «\س
م�ع�وا ي�++ا ر�ؤ�س�++اء� ي�ع
ق�++وب� و�ق�ض�++اة� ب�ي
++ت�1 
 \ل
م�ب
غ�ض�ين� \ل
خ�ي
ر�2إ�س
ر�ائ�يل�. أ�ل�ي
س� ل�ك�م
 أ�ن
 ت�ع
ر�ف�وا \ل
ح�ق�؟ 


 و�\ل
م�ح�ب�ين� \لش�ر� \لن�++از�ع�ين� ج�ل�++ود�ه�م
 ع�ن
ه�++م
 و�ل�ح
م�ه�++م
 ع�++ن
 .
 و�\ل�++ذ�ين� ي�++أ
ك�ل�ون� ل�ح
++م� ش�++ع
ب�ي و�ي�ك
ش�++ط�ون�3ع�ظ�++ام�ه�م

 ج�ل
د�ه�م
 ع�ن
ه�+م
 و�ي�ه�ش�+م�ون� ع�ظ�+ام�ه�م
 و�ي�ش�++ق�ق�ون� ك�م�+ا ف�+ي
 ح�ين�ئ�ذZ ي�ص
++ر�خ�ون�4\ل
ق�د
ر� و�ك�+/لل�ح
++م� ف�+ي و�س�++ط� \ل
م�ق
ل�+ى». 

� ي�ج�يب�ه�++م
 ب�++ل
 ي�س
++ت�ر� و�ج
ه�++ه� ع�ن
ه�++م
 ف�++ي ذ�ل�++ك�  إ�ل�ى \ل++ر�ب� ف�ل
 .
 ه�ك�++ذ�ا ق�++ال� \ل+ر�ب@ ع�ل�+ى5\ل
+و�ق
ت� ك�م�++ا أ�س�++اء�وا أ�ع
م�++ال�ه�م


�ن
ب�ي�اء� \ل�++ذ�ين� ي�ض�++ل@ون� ش�++ع
ب�ي \ل�++ذ�ين� ي�ن
ه�ش�++ون� ب�أ�س
++ن�ان�ه�م  \ل
� ي�ج
ع�++ل� ف�++ي أ�ف
++و�اه�ه�م
 ش�++ي
ئا �م�! و�ال�++ذ�ي ل  و�ي�ن�++اد�ون�: س�++ل

� ر�ؤ
ي�++ا.6ي�ف
ت�ح�ون� ع�ل�ي
++ه� ح�ر
ب++ا:   «ل�++ذ�ل�ك� ت�ك�++ون� ل�ك�++م
 ل�ي
ل�++ة� ب�ل
�ن
ب�ي�+اء� �م� ل�ك�+م
 ب�++د�ون� ع�ر�اف�++ةZ. و�ت�غ�ي++ب� \لش�+م
س� ع�+ن� \ل  ظ�ل

 ف�ي�خ
ز�ى \لر�اؤ�ون� و�ي�خ
ج�ل� \ل
ع�ر�اف�++ون�7و�ي�ظ
ل�م� ع�ل�ي
ه�م� \لن�ه�ار�. 
�ن�+ه� ل�ي
+س� ج�+و�اب� م�+ن� \لل�+ه�».  و�ي�غ�ط@+ون� ك�ل@ه�+م
 ش�+و�ار�ب�ه�م
 ل

�خ�ب�ر� ي�ع
ق�وب�8  ل�ك�ن�ن�ي أ�ن�ا م�لن� ق�و�ة� ر�وح� \لر�ب� و�ح�ق|ا و�ب�أ
سا ل�
 ا�س
++م�ع�وا ه�++ذ�ا ي�++ا ر�ؤ�س�++اء� ب�ي
++ت�9ب�ذ�ن
ب�ه� و�إ�س
ر�ائ�يل� ب�خ�ط�ي�ت�++ه�. 

 ي�ع
ق�++وب� و�ق�ض�++اة� ب�ي
++ت� إ�س
++ر�ائ�يل� \ل�++ذ�ين� ي�ك
ر�ه�++ون� \ل
ح�++ق�
 .Zت�ق�يم
 ال�ذ�ين� ي�ب
ن�ون� ص�++ه
ي�و
ن� ب�+/ل++د�م�اء�10و�ي�ع�و�ج�ون� ك�ل� م�س



 ر�ؤ�س�++اؤ�ه�ا ي�ق
ض�++ون� ب�+/لر�ش
++و�ة�11و�أ�ور�ش�++ل�يم� ب�+/لظ@ل
++م�. 

�ج
ر�ة� و�أ�ن
ب�ي�اؤ�ه�ا ي�ع
ر�ف�ون� ب�+/ل
ف�ض�ة� و�ه�م  و�ك�ه�ن�ت�ه�ا ي�ع�ل�م�ون� ب�+/ل
�  ي�ت�و�ك�ل�ون� ع�ل�ى \لر�ب� ق�ائ�ل�ين�: «أ�ل�ي
س� \لر�ب@ ف�++ي و�س�++ط�ن�ا؟ ل

 ل�++ذ�ل�ك� ب�س�++ب�ب�ك�م
 ت�ف
ل�++ح� ص�++ه
ي�و
ن� ك�ح�ق
++ل12Zي�أ
ت�ي ع�ل�ي
ن�ا ش�ر�!» 
.Zر
و�ت�ص�ير� أ�ور�ش�ل�يم� خ�ر�با و�ج�ب�ل� \ل
ب�ي
ت� ش�و�ام�خ� و�ع



ا�ل�ص
ح�اح� \لر�اب�ع�ا�

�ي�ام� أ�ن� ج�ب�ل� ب�ي
ت� \لر�ب� ي�ك�ون� ث�اب�تا1   و�ي�ك�ون� ف�ي آخ�ر� \ل
�ل� و�ت�ج
ر�ي إ�ل�ي
ه� ش�ع�وب�.  ف�ي ر�أ
س� \ل
ج�ب�ال� و�ي�ر
ت�ف�ع� ف�و
ق� \لت�ل

2� و�ت�س�ير� أ�م�م� ك�ث�ير�ة� و�ي�ق�ول�ون�: «ه�ل�م� ن�ص
ع�د
 إ�ل�ى ج�ب�ل� \ل++ر�ب
 و�إ�ل�ى ب�ي
++ت� إ�ل�++ه� ي�ع
ق�++وب� ف�ي�ع�ل�م�ن�+ا م�++ن
 ط�ر�ق�++ه� و�ن�س
++ل�ك� ف�+ي
�ن�ه� م�ن
 ص�++ه
ي�و
ن� ت�خ
++ر�ج� \لش�++ر�يع�ة� و�م�++ن
 أ�ور�ش�++ل�يم�  س�ب�ل�ه�». ل

 .��م�+م3Zك�ل�م�ة� \لر�ب  ف�ي�ق
ض�ي ب�ي
+ن� ش�++ع�وبZ ك�ث�ير�ي+ن�. ي�ن
ص�+ف� ل�
�  ق�و�ي�ةZ ب�ع�يد�ةZ ف�ي�ط
ب�ع�ون� س�ي�وف�ه�م
 س�ك�كا و�ر�م�اح�ه�م
 م�ن�اج�ل�. ل
� ي�ت�ع�ل�م�ون� \ل
ح�ر
ب� ف�ي م�ا ب�ع
++د�.  ت�ر
ف�ع� أ�م�ة� ع�ل�ى أ�م�ةZ س�ي
فا و�ل

� ي�ك�++ون�4  ب�ل
 ي�ج
ل�س�ون� ك�ل@ و�اح�دZ ت�ح
ت� ك�ر
م�ت�ه� و�ت�ح
ت� ت�ين�ت�ه� و�ل
 ل�ن� ج�م�يع� \لش@ع�وب�5م�ن
 ي�ر
ع�ب� ل�ن� ف�م� ر�ب� \ل
ج�ن�ود� ت�ك�ل�م�. 

� ي�س
ل�ك�ون� ك�ل@ و�اح�دZ ب�+/س
م� إ�ل�ه�ه� و�ن�ح
ن� ن�س
++ل�ك� ب�+/س
++م� \ل++ر�ب
�ب�++د�.   «ف�++ي ذل�++ك� \ل
ي�++و
م� ي�ق�++ول� \ل++ر�ب@6إ�ل�ه�ن�ا إ�ل�ى \ل++د�ه
ر� و�ال

 أ�ج
م�++ع� \لظ�ال�ع�++ة� و�أ�ض�++م@ \ل
م�ط
++ر�ود�ة� و�ال�ت�++ي أ�ض
++ر�ر
ت� ب�ه�++ا
 و�أ�ج
ع�ل� \لظ�ال�ع�ة� ب�ق�ي�ةk و�ال
م�ق
ص�اة� أ�م�ةk ق�و�ي�+ةk و�ي�م
ل�+ك� \ل+ر�ب@7

�ب�++د�.   و�أ�ن
++ت� ي�++ا8ع�ل�ي
ه�م
 ف�ي ج�ب�ل� ص�++ه
ي�و
ن� م�++ن� \لن� إ�ل�++ى \ل
 ب�++ر
ج� \ل
ق�ط�ي++ع� أ�ك�م�++ة� ب�ن
++ت� ص�++ه
ي�و
ن� إ�ل�ي
++ك� ي�++أ
ت�ي. و�ي�ج�يء�

�و�ل� م�ل
ك� ب�ن
ت� أ�ور�ش�++ل�يم�».   ا�لن� ل�م�++اذ�ا ت�ص
++ر�خ�ين�9\ل
ح�ك
م� \ل
 ص�ر�اخا؟ أ�ل�ي
س� ف�ي++ك� م�ل�++ك� أ�م
 ه�ل�++ك� م�ش�++ير�ك� ح�ت�++ى أ�خ�++ذ�ك�



 ت�ل�و�ي� \د
ف�ع�ي ي�ا ب�ن
++ت� ص�++ه
ي�و
ن� ك�ال
و�ال�++د�ة�10و�ج�ع� ك�ال
و�ال�د�ة�؟ 
�ن�++ك� \لن� ت�خ
ر�ج�ي++ن� م�++ن� \ل
م�د�ين�++ة� و�ت�س
++ك�ن�ين� ف�++ي \ل
ب�ر�ي�++ة�  ل
 و�ت�أ
ت�ين� إ�ل�ى ب�اب�ل�. ه�ن�اك� ت�ن
ق�ذ�ين�. ه�ن�اك� ي�ف
د�يك� \لر�ب@ م�ن
 ي�++د�

 و�الن� ق�++د� \ج
ت�م�ع�++ت
 ع�ل�ي
++ك� أ�م�++م� ك�ث�ي++ر�ة� \ل�++ذ�ين�11أ�ع
د�ائ�ك�. 
 ي�ق�ول�++ون�: «ل�ت�ت�++د�ن�س
 و�ل
ت�ت�ف�++ر�س
 ع�ي�ون�ن�++ا ف�++ي ص�++ه
ي�و
ن�».

12
� ي�ف
ه�م�ون� ق�ص
د�ه� إ�ن�ه� ق�د � ي�ع
ر�ف�ون� أ�ف
ك�ار� \لر�ب� و�ل  و�ه�م
 ل
 «ق�++وم�ي و�د�وس�++ي ي�++ا ب�ن
++ت�13ج�م�ع�ه�م
 ك�ح�ز�مZ إ�ل�++ى \ل
ب�ي
++د�ر�. 

�ف�ك� أ�ج
ع�ل�ه�++ا ن�ح�اس++ا �ن�ي أ�ج
ع�ل� ق�ر
ن�ك� ح�د�يدا و�أ�ظ
ل  ص�ه
ي�و
ن� ل

 ف�ت�س
ح�ق�ين� ش�ع�وبا ك�ث�ير�ين� و�أ�ح�ر�م� غ�ن�يم�ت�ه�++م
 ل�ل++ر�ب� و�ث�ر
و�ت�ه�++م

ل�س�ي�د� ك�ل� \ل�ر
ض�»
ا�ل�ص
ح�اح� \ل
خ�ام�س�

 ا�لن� ت�ت�ج�ي�ش�++ين� ي�++ا ب�ن
++ت� \ل
ج�ي�++وش�! ق�++د
 أ�ق�++ام� ع�ل�ي
ن�++ا1 
 م�ت
ر�س�++ةk. ي�ض
++ر�ب�ون� ق�اض�++ي� إ�س
++ر�ائ�يل� ب�ق�ض�++يبZ ع�ل�++ى خ�++د�ه�.

 «أ�م�ا أ�ن
ت� ي�ا ب�ي
ت� ل�ح
م�َ� أ�ف
ر�ات�ة� و�أ�ن
++ت� ص�++غ�ير�ة� أ�ن
 ت�ك�++ون�ي2
 ب�ي
ن� أ�ل�وف� ي�ه�وذ�ا ف�م�ن
ك� ي�خ
ر�ج� ل�ي \ل�ذ�ي ي�ك�ون� م�ت�س�ل�طا ع�ل�ى

�ز�ل�».   ل�++ذ�ل�ك�3إ�س
ر�ائ�يل� و�م�خ�ار�ج�ه� م�ن
ذ� \ل
ق�++د�يم� م�ن
++ذ� أ�ي�++ام� \ل
 ي�س�ل�م�ه�م
 إ�ل�ى ح�ين�م�ا ت�ك�ون� ق�د
 و�ل�د�ت
 و�ال�د�ة� ث�++م� ت�ر
ج�++ع� ب�ق�ي�++ة�

 و�ي�ق�++ف� و�ي�ر
ع�++ى ب�ق�++د
ر�ة� \ل++ر�ب�4إ�خ
و�ت�ه� إ�ل�ى ب�ن�++ي إ�س
++ر�ائ�يل�. 
�ن�++ه� \لن� ي�ت�ع�ظ�++م� إ�ل�++ى  ب�ع�ظ�م�ة� \س
م� \لر�ب� إ�ل�ه�++ه� و�ي�ث
ب�ت�++ون�. ل



�ما. إ�ذ�ا د�خ�ل� أ�ش@ور� ف�++ي5أ�ق�اص�ي \ل�ر
ض�.   و�ي�ك�ون� ه�ذ�ا س�ل
Zع�ة� ر�ع�++اة
 أ�ر
ض�++ن�ا و�إ�ذ�ا د�اس� ف�++ي ق�ص�++ور�ن�ا ن�ق�ي++م� ع�ل�ي
++ه� س�++ب

 ف�ي�ر
ع�ون� أ�ر
ض� أ�ش@++ور� ب�+/لس�++ي
ف�6و�ث�م�ان�ي�ةk م�ن
 أ�م�ر�اء� \لن�اس� 
 و�أ�ر
ض� ن�م
ر�ود� ف�ي أ�ب
و�اب�ه�ا ف�ي�ن
ف�ذ� م�ن
 أ�ش@ور� إ�ذ�ا د�خ�++ل� أ�ر
ض�++ن�ا

 و�ت�ك�++ون� ب�ق�ي�++ة� ي�ع
ق�++وب� ف�++ي و�س�++ط�7و�إ�ذ�ا د�اس� ت�خ�وم�ن�++ا. 
 ش�ع�وبZ ك�ث�ير�ين� ك�الن�د�ى م�ن
 ع�ن
د� \لر�ب� ك�ال
و�اب�ل� ع�ل�ى \ل
ع�ش
ب�

� ي�ص
ب�ر� ل�ب�ن�ي \ل
ب�ش�ر�.  � ي�ن
ت�ظ�ر� إ�ن
س�انا و�ل  و�ت�ك�++ون� ب�ق�ي�++ة�8\ل�ذ�ي ل
�م�م� ف�ي و�س�ط� ش�ع�وبZ ك�ث�ير�ين� ك�ال�س�++د� ب�ي
++ن�  ي�ع
ق�وب� ب�ي
ن� \ل
 و�ح�وش� \ل
و�ع
ر� ك�ش�ب
ل� \ل�س�د� ب�ي
ن� ق�ط
ع�++ان� \ل
غ�ن�++م� \ل�++ذ�ي إ�ذ�ا

 ل�ت�ر
ت�ف�ع
 ي�++د�ك� ع�ل�++ى9ع�ب�ر� ي�د�وس� و�ي�ف
ت�ر�س� و�ل�ي
س� م�ن
 ي�ن
ق�ذ�. 
 «و�ي�ك�++ون� ف�++ي ذ�ل�++ك�10م�ب
غ�ض�++يك� و�ي�ن
ق�++ر�ض
 ك�++ل@ أ�ع
++د�ائ�ك�! 

�ب�ي+د�  \ل
ي�و
م� ي�ق�++ول� \ل+ر�ب@ أ�ن�+ي أ�ق
ط�+ع� خ�ي
ل�+ك� م�+ن
 و�س�++ط�ك� و�أ
 و�أ�ق
ط�++ع� م�++د�ن� أ�ر
ض�++ك� و�أ�ه
++د�م� ك�++ل� ح�ص�++ون�ك�.11م�ر
ك�ب�ات�ك�. 

� ي�ك�++ون� ل�++ك� ع�++ائ�ف�ون�.12  و�أ�ق
ط�++ع� \لس�++ح
ر� م�++ن
 ي�++د�ك� و�ل
 و�أ�ق
ط�+ع� ت�م�اث�يل�+ك� \ل
م�ن
ح�وت�++ة� و�أ�ن
ص�+اب�ك� م�++ن
 و�س�+ط�ك� ف�ل�13

 و�أ�ق
ل�++ع� س�++و�ار�ي�ك� م�++ن
14ت�س
ج�د� ل�ع�م�ل� ي�د�ي
ك� ف�++ي م�++ا ب�ع
++د�. 
�ب�يد� م�د�ن�ك�.  �م�++م�15و�س�ط�ك� و�أ  و�ب�غ�ض�بZ و�غ�ي
ظZ أ�ن
ت�ق�++م� م�++ن� \ل
\ل�ذ�ين� ل�م
 ي�س
م�ع�وا».



ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اد�س�

 ا�س
م�ع�وا م�ا ق�ال�ه� \لر�ب@: «ق�++م
 خ�اص�++م
 ل�++د�ى \ل
ج�ب�++ال�1 
�ل� ص�++و
ت�ك�.   ا�س
++م�ع�ي خ�ص�++وم�ة� \ل++ر�ب� أ�ي�ت�ه�++ا2و�ل
ت�س
++م�ع� \لت�ل

 \ل
ج�ب�ال� و�ي�ا أ�س�س� \ل�ر
ض� \لد�ائ�م�ة�. ف�إ�ن� ل�لر�ب� خ�ص�وم�ةk م�++ع�
 «ي�ا ش�ع
ب�ي م�اذ�ا ص�++ن�ع
ت� ب�++ك�3ش�ع
ب�ه� و�ه�و� ي�ح�اك�م� إ�س
ر�ائ�يل�. 

 إ�ن�++ي أ�ص
++ع�د
ت�ك� م�++ن
 أ�ر
ض�4و�ب�م�اذ�ا أ�ض
ج�ر
ت�ك�؟ \ش
ه�د
 ع�ل�ي�! 
 م�ص
ر� و�ف�ك�ك
ت�ك� م�ن
 ب�ي
ت� \ل
ع�ب�ود�ي�ة� و�أ�ر
س�++ل
ت� أ�م�ام�++ك� م�وس�++ى

�ق� م�ل�++ك�5و�ه�ار�ون� و�م�ر
ي�م�.   ي�ا ش�ع
ب�ي \ذ
ك�ر
 ب�م�++اذ�ا ت�++آم�ر� ب�++ال
 م�وآب� و�ب�م�++اذ�ا أ�ج�++اب�ه� ب�ل
ع�++ام� ب
++ن� ب�ع�++ور� - م�++ن
 ش�+ط�يم� إ�ل�+ى

 .«� ب�++م� أ�ت�ق�++د�م� إ�ل�++ى \ل++ر�ب�6\ل
ج�ل
ج�ال� - ل�ت�ع
ر�ف� إ�ج�اد�ة� \ل++ر�ب
 و�أ�ن
ح�ن�ي ل�ل�ل�ه� \ل
ع�ل�ي�؟ ه�ل
 أ�ت�ق�د�م� ب�م�ح
ر�ق�++اتZ ب�ع�ج�++ولZ أ�ب
ن�++اء�

 ه�ل
 ي�س�ر@ \لر�ب@ ب�أ�ل�وف� \ل
ك�ب�اش� ب�ر�ب�و�ات� أ�ن
ه�ار� ز�ي
تZ؟7س�ن�ةZ؟ 
 ه�ل
 أ�ع
ط�ي ب�ك
ر�ي ع�ن
 م�ع
ص�ي�ت�ي ث�م�ر�ة� ج�س�د�ي ع�++ن
 خ�ط�ي�++ة�

 ق�د
 أ�خ
ب�++ر�ك� أ�ي@ه�++ا \ل�ن
س�++ان� م�++ا ه�++و� ص�++ال�ح� و�م�++اذ�ا8ن�ف
س�ي؟ 
� أ�ن
 ت�ص
ن�ع� \ل
ح�ق� و�ت�ح�ب� \لر�ح
م�ة� و�ت�س
ل�ك�  ي�ط
ل�ب�ه� م�ن
ك� \لر�ب@ إ�ل

 ص�و
ت� \لر�ب� ي�ن�اد�ي ل�ل
م�د�ين�++ة� و�ال
ح�ك
م�++ة�9م�ت�و�اض�عا م�ع� إ�ل�ه�ك�. 
 أ�ف�++ي10ت�++ر�ى \س
++م�ك�: «ا�س
++م�ع�وا ل�ل
ق�ض�++يب� و�م�++ن
 ر�س�++م�ه�. 
 ه�++ل
11ب�ي
ت� \لش�ر�ير� ب�ع
د� ك�ن�وز� ش�ر� و�إ�يف�ة� ن�اق�ص�++ة� م�ل
ع�ون�++ة�؟ 

 أ�ت�ز�ك�++ى م�++ع� م�++و�از�ين� \لش�++ر� و�م�++ع� ك�ي++س� م�ع�++اي�ير� \ل
غ�++ش�؟



 ف�إ�ن� أ�غ
ن�ي�اء�ه�ا م�لن�ون� ظ�ل
ما و�س�ك�ان�ه�ا ي�ت�ك�ل�م�ون� ب�+/ل
ك�++ذ�ب�12
 ف�أ�ن�++ا ق�++د
 ج�ع�ل
++ت� ج�ر�وح�++ك�13و�ل�س�ان�ه�م
 ف�ي ف�م�ه�م
 غ�++اش�. 

�14ع�د�يم�ة� \لش�ف�اء� م�خ
ر�با م�ن
 أ�ج
ل� خ�ط�اي�اك�.   أ�ن
ت� ت�أ
ك�++ل� و�ل
� ت�ن�ج�ي و�ال�ذ�ي ت�ن�ج�ي++ه�  ت�ش
ب�ع� و�ج�وع�ك� ف�ي ج�و
ف�ك�. و�ت�ع�ز�ل� و�ل

� ت�ح
ص�++د�. أ�ن
++ت� ت�++د�وس�15أ�د
ف�ع�ه� إ�ل�ى \لس�ي
ف�.   أ�ن
ت� ت�ز
ر�ع� و�ل
� ت�ش
+++ر�ب� خ�م
+++را. �ف�ةk و�ل � ت�+++د�ه�ن� ب�ز�ي
+++تZ و�س�+++ل  ز�ي
ت�ون+++ا و�ل

 و�ت�ح
ف�ظ� ف�ر�ائ�ض� «ع�م
ر�ي» و�ج�م�يع� أ�ع
م�ال� ب�ي
ت� «أ�خ
آب�»16
 و�ت�س
++ل�ك�ون� ب�م�ش�++ور�ات�ه�م
 ل�ك�++ي
 أ�س�++ل�م�ك� ل�ل
خ�++ر�اب� و�س�++ك�ان�ه�ا

ل�لص�ف�ير� ف�ت�ح
م�ل�ون� ع�ار� ش�ع
ب�ي».



ا�ل�ص
ح�اح� \لس�اب�ع�ا�

�ن�++ي ص�++ر
ت� ك�ج�ن�++ى \لص�++ي
ف� ك�خ�ص�اص�++ة�1   و�ي
++ل� ل�++ي ل
� ب�اك�ور�ة� ت�ين�ةZ \ش
++ت�ه�ت
ه�ا ن�ف
س�++ي. � ع�ن
ق�ود� ل�ل�ك
ل� و�ل  \ل
ق�ط�اف�. ل

 ق�د
 ب�اد� \لت�ق�ي@ م�++ن� \ل�ر
ض� و�ل�ي
++س� م�س
++ت�ق�يم� ب�ي
++ن� \لن�+اس�.2
.Zضا ب�ش�ب�ك�ة
 ج�م�يع�ه�م
 ي�ك
م�ن�ون� ل�لد�م�اء� ي�ص
ط�اد�ون� ب�ع
ض�ه�م
 ب�ع

 ا�ل
ي�د�ان� إ�ل�ى \لش�++ر� م�ج
ت�ه�++د�ت�ان�. \لر�ئ�ي++س� و�ال
ق�اض�++ي ط�++ال�ب�3
 أ�ح
س�ن�ه�م
4ب�+/ل
ه�د�ي�ة� و�ال
ك�ب�ير� م�ت�ك�ل�م� ب�ه�و�ى ن�ف
س�ه� ف�ي�ع�ك�ش�ون�ه�ا. 

 م�ث
ل� \ل
ع�و
س�ج� و�أ�ع
د�ل�ه�م
 م�ن
 س�++ي�اج� \لش�++و
ك�! ي�++و
م� م�ر�اق�ب�ي++ك�
 .
�5ع�ق�اب�ك� ق�د
 ج�اء�. \لن� ي�ك�ون� \ر
ت�ب�اك�ه�م � ت�أ
ت�م�ن�وا ص�اح�با. ل  ل

 ت�ث�ق�وا ب�ص�د�يقZ. \ح
ف�ظ
 أ�ب
و�اب� ف�م�++ك� ع�++ن� \ل
م�ض
++ط�ج�ع�ة� ف�++ي
 ل�ن� \ل�ب
++ن� م�س
++ت�ه�ين� ب�+/ل�ب� و�ال
ب�ن
++ت� ق�ائ�م�++ة� ع�ل�++ى6ح�ض
ن�ك�. 

 أ�م�ه�++ا و�ال
ك�ن�++ة� ع�ل�++ى ح�م�ات�ه�++ا و�أ�ع
++د�اء� \ل�ن
س�++ان� أ�ه
++ل� ب�ي
ت�++ه�.
 و�ل�ك�ن�ن�ي أ�ر�اق�ب� \لر�ب� أ�ص
ب�ر� ل�ل�ه� خ�ل�ص�ي. ي�س
م�ع�ن�ي إ�ل�ه�++ي.7
� ت�ش
م�ت�ي ب�ي ي�ا ع�د�و�ت�ي. إ�ذ�ا س�++ق�ط
ت� أ�ق�++وم�. إ�ذ�ا ج�ل�س
++ت�8  ل

�ن�++ي9ف�ي \لظ@ل
م�ة� ف�الر�ب@ ن�ور� ل�++ي.   أ�ح
ت�م�++ل� غ�ض�++ب� \ل++ر�ب� ل
 أ�خ
ط�أ
ت� إ�ل�ي
ه� ح�ت�ى ي�ق�يم� د�ع
و�اي� و�ي�ج
ر�ي� ح�ق�++ي. س�++ي�خ
ر�ج�ن�ي

 و�ت�++ر�ى ع�++د�و�ت�ي ف�ي�غ�ط�يه�++ا10إ�ل�++ى \لن@++ور�. س�++أ�ن
ظ�ر� ب�++ر�ه�. 
 \ل
خ�++ز
ي� \ل
ق�ائ�ل�++ة� ل�++ي: «أ�ي
++ن� ه�++و� \ل++ر�ب@ إ�ل�ه�++ك�؟» ع�ي
ن�++اي�

�ز�ق�++ة�.   ي�++و
م�11س�ت�ن
ظ�ر�ان� إ�ل�ي
ه�ا. \�لن� ت�ص�ير� ل�لد�و
س� ك�ط�ين� \ل



 ه�++و� ي�++و
م� ي�++أ
ت�ون�12ب�ن�اء� ح�يط�ان�ك� ذ�ل�ك� \ل
ي�و
م� ي�ب
ع�د� \ل
م�يع�اد�. 
 إ�ل�ي
ك� م�ن
 أ�ش@ور� و�م�د�ن� م�ص
ر� و�م�++ن
 م�ص
++ر� إ�ل�++ى \لن�ه
++ر�. و�م�++ن�

 و�ل�ك�++ن
 ت�ص�++ير�13\ل
ب�ح
ر� إ�ل�ى \ل
ب�ح
ر�. و�م�ن� \ل
ج�ب�ل� إ�ل�ى \ل
ج�ب�++ل�. 
 .
 ا�ر
ع�14\ل�ر
ض� خ�ر�ب�ةk ب�س�ب�ب� س�ك�ان�ه�ا م�ن
 أ�ج
ل� ث�م�ر� أ�ف
ع�ال�ه�م

 ب�ع�ص�اك� ش�ع
ب�ك� غ�ن�م� م�ير�اث�ك� س�اك�ن�ةk و�ح
د�ه�ا ف�++ي و�ع
++رZ ف�++ي
 و�س�ط� \ل
ك�ر
م�ل�. ل�ت�++ر
ع� ف�++ي ب�اش�++ان� و�ج�ل
ع�++اد� ك�أ�ي�++ام� \ل
ق�++د�م�.

 ي�ن
ظ�++ر�16ك�أ�ي�ام� خ�ر�وج�ك� م�ن
 أ�ر
ض� م�ص
ر� أ�ر�ي++ه� ع�ج�++ائ�ب�. 15
�م�م� و�ي�خ
ج�ل�ون� م�ن
 ك�ل� ب�ط
ش�++ه�م
. ي�ض�++ع�ون� أ�ي
++د�ي�ه�م
 ع�ل�++ى  \ل

 .
 ي�ل
ح�س�++ون� \لت@++ر�اب� ك�ال
ح�ي�++ة�17أ�ف
++و�اه�ه�م
 و�ت�ص�++م@ آذ�ان�ه�++م
 ك�ز�و�اح�ف� \ل�ر
ض�. ي�خ
ر�ج�ون� ب�+/لر�ع
د�ة� م�ن
 ح�ص�ون�ه�م
 ي�++أ
ت�ون�

 م�++ن
 ه�++و� إ�ل�++ه�18ب�+/لر@ع
ب� إ�ل�ى \لر�ب� إ�ل�ه�ن�ا و�ي�خ�++اف�ون� م�ن
++ك�. 
� ي�ح
ف�ظ�  م�ث
ل�ك� غ�اف�ر� \ل�ث
م� و�ص�اف�ح� ع�ن� \لذ�ن
ب� ل�ب�ق�ي�ة� م�ير�اث�ه�! ل

�ب�++د� غ�ض�++ب�ه� ف�++إ�ن�ه� ي�س�++ر@ ب�+/لر�أ
ف�++ة�.   ي�ع�++ود� ي�ر
ح�م�ن�++ا19إ�ل�++ى \ل
.
 ي�د�وس� آث�ام�ن�ا و�ت�ط
ر�ح� ف�ي أ�ع
م�اق� \ل
ب�ح
ر� ج�م�ي++ع� خ�ط�اي�++اه�م

�م�ان�ة� ل�ي�ع
ق�وب� و�الر�أ
ف�++ة� ل�ب
ر�اه�ي++م� \لل�ت�ي
+ن� ح�ل�ف
+ت�20  ت�ص
ن�ع� \ل
ب�ائ�ن�ا م�ن
ذ� أ�ي�ام� \ل
ق�د�م�. ل�
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