
س�ف
ر� ن�اح�وم�
�و�ل� ا�ل�ص
ح�اح� \ل

�ي�:1 ��ل
ق�وش� �اح�وم� \ل��ا ن���ف
ر� ر�ؤ
ي���و�ى. س�� و�ح
ي* ع�ل�ى ن�ين�
�ر�ب,2��خ�ط.. \ل��م* و�ذ�و س���ر�ب, م�ن
ت�ق�� ا�لر�ب, إ�ل�ه* غ�ي�ور* و�م�ن
ت�ق�م*. \ل

�د�ائ�ه�. �
�ى أ�ع��ب�ه� عل���ر�ب,3م�ن
ت�ق�م* م�ن م�ب
غ�ض�يه� و�ح�اف�ظ* غ�ض�� \ل
�ر�ب,��ة�. \ل�� ي�ب�ر�ئ� \ل
ب�ت�  ب�ط�يء� \ل
غ�ض�ب� و�ع�ظ�يم� \ل
ق�د
ر�ة� و�ل�ك�ن�ه� ل
 ف�ي \لز�و
ب�ع�ة� و�ف�ي \ل
ع�اص�ف� ط�ر�يق�ه� و�\لس�ح�اب� غ�ب�ار� ر�ج
ل�ي
ه�.

�ان�4��ذ
ب�ل� ب�اش���ار�. ي���ن
ه�  ي�ن
ت�ه�ر� \ل
ب�ح
ر� ف�ي�ن�ش�ف�ه� و�ي�ج�ف�ف� ج�م�يع� \ل
�ل�5و�\ل
ك�ر
م�ل� و�ز�ه
ر� ل�ب
ن�ان� ي�ذ
ب�ل�.  �ه� و�\لت�ل�
�ف� م�ن��ال� ت�ر
ج�� ا�ل
ج�ب�

�اك�ن�ين���ل, \لس���ال�م� و�ك���ه� و�\ل
ع�� ت�ذ�وب� و�\ل�ر
ض� ت�ر
ف�ع� م�ن
 و�ج
ه�
 م�ن
 ي�ق�ف� أ�م�ام� س�خ�ط�ه� و�م�ن
 ي�ق�وم� ف�ي ح�م�و� غ�ض�ب�ه�؟6ف�يه�. 

�ه�. 
�خ�ور� ت�ن
ه��د�م� م�ن� ص��ال�ح* ه��و�7غ�ي
ظ�ه� ي�ن
س�ك�ب� ك��/لن�ار� و�\لص,
 \لر�ب,. ح�ص
ن* ف�ي ي�و
م� \لض�يق� و�ه�و� ي�ع
ر�ف� \ل
م�ت�و�ك�ل�ين� ع�ل�ي
ه�.

�د�اؤ�ه�8�
�كا ت�امnا ل�م�و
ض�ع�ه�ا و�أ�ع  و�لك�ن
 ب�ط�وف�ان. ع�اب�ر. ي�ص
ن�ع� ه�ل
�م*.  �م
 ظ�ل��ان�ع*9ي�ت
ب�ع�ه���و� ص���ر�ب�؟ ه���ى \ل��ر�ون� ع�ل���اذ�ا ت�ف
ت�ك�� م�

�ن�. �
�يق� م�ر�ت�ي��وم� \لض��� ي�ق� �ا. ل�nا ت�ام���ك �م
10ه�ل��إ�ن�ه�م
 و�ه�� ف�
�ون���م
 ي�ؤ
ك�ل�� م�ش
ت�ب�ك�ون� م�ث
ل� \لش�و
ك� و�س�ك
ر�ان�ون� ك�م�ن
 خ�م
ر�ه�



�ال�. ��ى11ك��/ل
ق�ش� \ل
ي�اب�س� ب��/ل
ك�م���ر� ع�ل���ر�ج� \ل
م�ف
ت�ك���ك� خ��
 م�ن
�ير� ب��/ل
ه�ل�ك�. ��رnا \ل
م�ش���ر�ب� ش���ر�ب,: «إ�ن
12\ل��ال� \ل��ذ�ا ق�� ه�ك�

�ر�.��ز,ون� ف�ي�ع
ب���ذ�ا ي�ج���ذ�ا ف�ه�ك���ن� ه�ك���ال�م�ين� و�ك�ث�ير�ي��وا س�� ك��/ن�
�ة~. �� أ�ذ�ل,ك� ث�ان�ي� �ع�13أ�ذ
ل�ل
ت�ك�. ل��ك� و�أ�ق
ط��
�ر�ه� ع�ن��ر� ن�ي� و�الن� أ�ك
س�

�ن�14ر�ب�ط�ك�». ��ز
ر�ع� م��� ي� �ر�ب,: «ل��ك� \ل�
�ى ع�ن� و�لك�ن
 ق�د
 أ�و
ص�
�ل���ك� \لت�م�اث�ي��ت� إ�ل�ه��
�ن
 ب�ي��ع� م���ي أ�ق
ط���د�. إ�ن��
 \س
م�ك� ف�ي م�ا ب�ع
�را».��ر
ت� ح�ق�ي��ك� ص���ن� �ر�ك� ل�
 \ل
م�ن
ح�وت�ة� و�\ل
م�س
ب�وك�ة�. أ�ج
ع�ل�ه� ق�ب

�ا15��د�ي ي���م�: ع�ي�  ه�و�ذ�ا ع�ل�ى \ل
ج�ب�ال� ق�د�م�ا م�ب�ش�ر. م�ن�اد. ب��/لس�ل
�ا��ك� أ�ي
ض��ر� ف�ي�� ي�ع�ود� ي�ع
ب�  ي�ه�وذ�ا أ�ع
ي�اد�ك�. أ�و
ف�ي ن�ذ�ور�ك� ف�إ�ن�ه� ل

\ل
م�ه
ل�ك�. ق�د� \ن
ق�ر�ض� ك�ل,ه�.



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ان�يا�

 ق�د� \ر
ت�ف�ع�ت� \ل
م�ق
م�ع�ة� ع�ل�ى و�ج
ه�ك�. \ح
ر�س� \ل
ح�ص
ن�.1 
�دnا. ��و�ة� ج���ن� \ل
ق���إ�ن�2ر�اق�ب� \لط�ر�يق�. ش�د�د� \ل
ح�ق�و�ي
ن�. م�ك�� ف�

�ال�ب�ين���ر�ائ�يل� ل�ن� \لس��
�ة� إ�س� \لر�ب� ي�ر�د, ع�ظ�م�ة� ي�ع
ق�وب� ك�ع�ظ�م�
 .
�م��ب�ان� ك�ر�وم�ه��
�وا ق�ض��ل�ب�وه�م
 و�أ�ت
ل�ف���د
 س���ال�ه�3ق���ر
س� أ�ب
ط�� ت�

�ذ� ف�ي  م�ح�م�ر*. ر�ج�ال� \ل
ج�ي
ش� ق�ر
م�ز�ي,ون�. \ل
م�ر
ك�ب�ات� ب�ن�ار� \ل
ف�ول
�ة�.4ي�و
م� إ�ع
د�اد�ه�. و�\لس�ر
و� ي�ه
ت�ز,. ��ز�ق� �ي \ل��ات� ف���ج� \ل
م�ر
ك�ب�� ت�ه�ي

�ر�ي�
�اب�يح�. ت�ج��ا ك�م�ص���اح�ات�. م�ن
ظ�ر�ه���ي \لس���ض� ف�� ت�ت�ر�اك�
�ر�وق�. ��ي�ه�م
.5ك��/ل
ب��
�ي م�ش��ر�ون� ف���اء�ه�. ي�ت�ع�ث���ذ
ك�ر� ع�ظ�م�� ي�

�ة�. ��ت� \ل
م�ت
ر�س���د
 أ�ق�يم���ور�ه�ا و�ق���ى س���ر�ع�ون� إ�ل��
�و�اب�6ي�س�
 أ�ب
�ن
ه�ار� \ن
ف�ت�ح�ت
 و�\ل
ق�ص
ر� ق�د
 ذ�اب�.  �ف�ت
.7\ل��د� \ن
ك�ش���ب� ق�� و�ه�ص�

�ى��ار�ب�ات. ع�ل���ام� ض���و
ت� \ل
ح�م���ا ت�ئ�ن, ك�ص���ت
. و�ج�و�ار�يه�� أ�ط
ل�ع�
�م� \لن�8ص�د�ور�ه�ن�. ��ت
 و�ل�ك�ن�ه���ذ� ك��/ن��
�اء. م�ن� و�ن�ين�و�ى ك�ب�ر
ك�ة� م�

� م�ل
ت�ف��ت*.   ا�ن
ه�ب��وا ف�ض��ة~. \�ن
ه�ب��وا9ه�ار�ب�ون�. «ق�ف�وا ق�ف�وا!» و�ل
� ن�ه�اي�ة� ل�لت,ح�ف� ل�ل
ك�ث
ر�ة� م�ن
 ك�ل� م�ت�اع. ش�ي
ء..   ف�ر�اغ*10ذ�ه�با ف�ل

�ل���ي ك���ع* ف���ء* و�خ�ر�اب* و�ق�ل
ب* ذ�ائ�ب* و�\ر
ت�خ�اء� ر�ك�ب. و�و�ج�  و�خ�ل
�ود�11ح�ق
و.. و�أ�و
ج�ه� ج�م�يع�ه�م
 ت�ج
م�ع� ح�م
ر�ة~. ��س�  أ�ي
ن� م�أ
و�ى \ل

�س�ود�؟ ح�ي
ث� ي�م
ش�ي \ل�س�د� و�\لل�ب
و�ة� و�ش�ب
ل�  و�م�ر
ع�ى أ�ش
ب�ال� \ل
�و�ف�. ��ن
 ي�خ���س� م��
�د� و�ل�ي��ة�12\ل�س���ر�س� ل�ح�اج��د� \ل
م�ف
ت�� ال�س�



�ر�ائ�س���ار�ات�ه� ف��� م�غ� �ى م�ل���وات�ه� ح�ت��
�ل� ل�ب�
�ان�ق� ل�ج� ج�ر�ائ�ه� و�\ل
خ�
�ات.. ��ود�.13و�م�آو�ي�ه� م�ف
ت�ر�س���ول� ر�ب, \ل
ج�ن���ك� ي�ق��
�ا ع�ل�ي��ا أ�ن�� «ه�

�ع���ي
ف� و�أ�ق
ط���ا \لس���ب�ال�ك� ي�أ
ك�ل�ه��
�ا و�أ�ش��ك� د�خ�ان� ف�أ�ح
ر�ق� م�ر
ك�ب�ات�
� ي�س
م�ع� أ�ي
ضا ص�و
ت� ر�س�ل�ك�».  م�ن� \ل�ر
ض� ف�ر�ائ�س�ك� و�ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ال�ث�

� ي�ز�ول�1   و�ي
ل* ل�م�د�ين�ة� \لد�م�اء�. ك�ل,ه�ا م�لن�ة* ك�ذ�با و�خ�ط
فا. ل
�ل*2\ل�ف
ت�ر�اس�. �
�ر� و�خ�ي��ة� \ل
ب�ك���و
ت� ر�ع
ش���وط� و�ص�� ص�و
ت� \لس�

�ز� ��ات* ت�ق
ف���ب, و�م�ر
ك�ب���ي
ف�3ت�خ���ب� \لس���ض� و�ل�ه�ي��ان* ت�ن
ه�� و�ف�ر
س�
� ن�ه�اي�ة� ل�ل
ج�ث�ث�.  و�ب�ر�يق� \لر,م
ح� و�ك�ث
ر�ة� ج�ر
ح�ى و�و�ف
ر�ة� ق�ت
ل�ى و�ل

 .
�ال�4ي�ع
ث�ر�ون� ب�ج�ث�ث�ه�م��ن�ة� \ل
ج�م���ة� \ل
ح�س�� م�ن
 أ�ج
ل� ز�ن�ى \لز�ان�ي�
�ح
ر�ه�ا.��ائ�ل� ب�س���ا و�ق�ب���ا ب�ز�ن�اه���ة� أ�م�م��ح
ر� \ل
ب�ائ�ع���اح�ب�ة� \لس�� ص�

 «ه�ئ�ن�ذ�ا ع�ل�ي
ك� ي�ق�ول� ر�ب, \ل
ج�ن�ود� ف�أ�ك
ش�ف� أ�ذ
ي�ال�ك� إ�ل�ى ف�و
ق�5
�ك�. ��ك� خ�ز
ي���ك� و�\ل
م�م�ال���م� ع�و
ر�ت���م� �ك� و�أ�ر�ي \ل��ر�ح�6و�ج
ه��
 و�أ�ط

�ر�ة~. �
�ك� ع�ب��ن
7ع�ل�ي
ك� أ�و
س�اخا و�أ�ه�ين�ك� و�أ�ج
ع�ل���ل, م���ون� ك�� و�ي�ك�

�ن��ا: م���ي ل�ه�� ي�ر�اك� ي�ه
ر�ب� م�ن
ك� و�ي�ق�ول�: خ�ر�ب�ت
 ن�ين�و�ى م�ن
 ي�ر
ث�

�ون�8أ�ي
ن� أ�ط
ل�ب� ل�ك� م�ع�ز�ين�؟». ��و� أ�م���ن
 ن�� ه�ل
 أ�ن
ت� أ�ف
ض�ل� م�
�ر��
�ن� \ل
ب�ح�
�ن
ه�ار� ح�و
ل�ه�ا \ل
م�ي�اه� \ل�ت�ي ه�ي� ح�ص  \ل
ج�ال�س�ة� ب�ي
ن� \ل

 ك�وش* ق�و�ت�ه�ا م�ع� م�ص
ر� و�ل�ي
س�ت
 ن�ه�اي�ة*.9و�م�ن� \ل
ب�ح
ر� س�ور�ه�ا؟ 
�ى10ف�وط* و�ل�وب�يم� ك��/ن�وا م�ع�ون�ت�ك�. ��ت
 إ�ل���د
 م�ض�� ه�ي� أ�ي
ضا ق�

�ز�ق�ة�  \ل
م�ن
ف�ى ب��/لس�ب
ي� و�أ�ط
ف�ال�ه�ا ح�ط�م�ت
 ف�ي ر�أ
س� ج�م�يع� \ل
�د�وا��ا ت�ق�ي���ع� ع�ظ�م�ائ�ه���ة~ و�ج�م�ي��وا ق�ر
ع���ر�اف�ه�ا أ�ل
ق��
�ى أ�ش� و�ع�ل�

�ا11ب��/ل
ق�ي�ود�. ��ت� أ�ي
ض�
 أ�ن
ت� أ�ي
ضا ت�س
ك�ر�ين�. ت�ك�ون�ين� خ�اف�ي�ة~. أ�ن
�ن.12ت�ط
ل�ب�ين� ح�ص
نا ب�س�ب�ب� \ل
ع�د�و�. ��ج�ار� ت�ي�
�ك� أ�ش��ع�  ج�م�يع� ق�ل



 ه�و�ذ�ا ش�ع
ب�ك�13ب��/ل
ب�و�اك�ير� إ�ذ�ا \ن
ه�ز�ت
 ت�س
ق�ط� ف�ي ف�م� \لك�ل�. 
�ع
د�ائ�ك� أ�ب
و�اب� أ�ر
ض�ك�. ت�أ
ك�ل� \لن�ار�  ن�س�اء* ف�ي و�س�ط�ك�. ت�ن
ف�ت�ح� ل

�ع�ك�.14م�غ�ال�يق�ك�.   ا�س
ت�ق�ي ل�ن�ف
س�ك� م�اء~ ل�ل
ح�ص�ار�. أ�ص
ل�ح�ي ق�ل
�ن�.��ل�ح�ي \ل
م�ل
ب��
 \د
خ�ل�ي ف�ي \لط�ين� و�د�وس�ي ف�ي \ل
م�ل�ط�. أ�ص

�اء�.15��ك� ك��/ل
غ�و
غ���ي
ف*. ي�أ
ك�ل���ك� س���ار*. ي�ق
ط�ع���ك� ن�� ه�ن�اك� ت�أ
ك�ل�
�ار�ك�16ت�ك�اث�ر�ي ك��/ل
غ�و
غ�اء�. ت�ع�اظ�م�ي ك��/ل
ج�ر�اد�. ��ر
ت� ت�ج�� أ�ك
ث�

.
�ار�ت��ت
 و�ط���اء� ج�ن�ح���م�اء�. \ل
غ�و
غ���وم� \لس���ن
 ن�ج���ر� م�� أ�ك
ث�
�ة�17��ر�اد� \ل
ح�ال���ة� \ل
ج���ك� ك�ح�ر
ج�ل���ت� �ر�اد� و�و�ل��اؤ�ك� ك��/ل
ج�� ر�ؤ�س�

� �ر� و�ل��م
س� ف�ت�ط�ي��ر�ق� \لش��
 ع�ل�ى \ل
ج�د
ر�ان� ف�ي ي�و
م� \ل
ب�ر
د�. ت�ش
�ور�.18ي�ع
ر�ف� م�ك�ان�ه�ا أ�ي
ن� ه�و�. ��ك� ي��ا م�ل��ك� أ�ش,� ن�ع�س��ت
 ر�ع�ات�


�ن�� م� �ال� و�ل� \ض
ط�ج�ع�ت
 ع�ظ�م�اؤ�ك�. ت�ش�ت�ت� ش�ع
ب�ك� ع�ل�ى \ل
ج�ب�
 ل�ي
س� ج�ب
ر* ل�ن
ك�س�ار�ك�. ج�ر
ح�ك� ع�د�يم� \لش�ف�اء�. ك�ل,19ي�ج
م�ع�. 

�ى��ه� ع�ل���ن� �ك� ل�
 \ل�ذ�ين� ي�س
م�ع�ون� خ�ب�ر�ك� ي�ص�ف�ق�ون� ب�أ�ي
د�يه�م
 ع�ل�ي
م�ن
 ل�م
 ي�م�ر� ش�ر,ك� ع�ل�ى \لد�و�ام�؟


	اَلأَصْحَاحُ \لثَّالِثُ

