
س�ف
ر� ر�اع�وث�
�و�ل� ا�ل�ص
ح�اح� \ل

 ح�د�ث� ف�ي أ�ي���ام� ح�ك
��م� \ل
ق�ض���اة� أ�ن���ه� ص���ار� ج���وع� ف���ي1
�د�  \ل�ر
ض�, ف�ذ�ه�ب� ر�ج�ل� م�ن
 ب�ي
ت� ل�ح
م� ي�ه�وذ�ا ل�ي�ت�غ�ر�ب� ف���ي ب�ل

و�اس
��م� \لر�ج���ل� أ�ل�يم�ال���ك�, و�2م���وآب� ه���و� و�\م
ر�أ�ت���ه� و�\ب
ن���اه�. 
\س
��م� \م
ر�أ�ت���ه� ن�ع
م���ي, و�\س
��م�ا \ب
ن�ي
��ه� م�ح
ل���ون� و�ك�ل
ي���ون� -  و�
�د� م�وآب� و�ك����ان�وا  أ�ف
ر�ات�يNون� م�ن
 ب�ي
ت� ل�ح
م� ي�ه�وذ�ا. ف�أ�ت�وا إ�ل�ى ب�ل

 و�م�ات� أ�ل�يم�ال�ك� ر�ج�ل� ن�ع
م�ي, و�ب�ق�ي�ت
 ه���ي� و�\ب
ن�اه���ا.3ه�ن�اك�. 
ف�أ�خ�ذ�ا ل�ه�م�ا \م
ر�أ�ت�ي
��ن� م���وآب�ي�ت�ي
ن�, \س
��م� إ�ح
��د�اه�م�ا ع�ر
ف���ة� و�4

.Uو� ع�ش���ر� س���ن�ين��
�خ
ر�ى ر�اع�وث�. و�أ�ق�ام���ا ه�ن���اك� ن�ح \س
م� \ل  و�
�ه�م�ا م�ح
ل�ون� و�ك�ل
ي�ون�, ف�ت�ر�ك�ت� \ل
م�ر
أ�ة� م�ن� \ب
ن�ي
ه���ا5  ث�م� م�ات�ا ك�ل

�د�6و�م���ن
 ر�ج�ل�ه���ا.   ف�ق���ام�ت
 ه���ي� و�ك�ن�ت�اه���ا و�ر�ج�ع���ت
 م���ن
 ب�ل
�د� م���وآب� أ�ن� \ل��ر�ب� ق���د� \ف
ت�ق���د� �ن�ه�ا س���م�ع�ت
 ف���ي ب�ل  م�وآب�, ل

 و�خ�ر�ج�ت
 م�ن� \ل
م�ك���ان� \ل���ذ�ي ك���ان�ت
7ش�ع
ب�ه� ل�ي�ع
ط�ي�ه�م
 خ�ب
زا. 
 ف�يه� و�ك�ن�ت�اه�ا م�ع�ه�ا, و�س�ر
ن� ف�ي \لط�ر�يق� ل�لرNج�وع� إ�ل���ى أ�ر
ض�

 ف�ق�ال�ت
 ن�ع
م�ي ل�ك�ن�ت�ي
ه�ا: «اذ
ه�ب���ا \ر
ج�ع��ا ك���لN و�\ح���د�ة8Uي�ه�وذ�ا. 
 إ�ل�ى ب�ي
ت� أ�مkه�ا. و�ل
ي�ص
ن�ع� \لر�بN م�ع�ك�م��ا إ�ح
س��انا ك�م���ا ص��ن�ع
ت�م�ا



 و�ل
ي�ع
ط�ك�م�ا \لر�بN أ�ن
 ت�ج�د�ا ر�اح�ةm ك�لN و�\ح�د�ة9Uب�ال
م�و
ت�ى و�ب�ي. 
 ف���ي ب�ي
��ت� ر�ج�ل�ه���ا». ف�ق�ب�ل�ت
ه�م���ا, و�ر�ف�ع
��ن� أ�ص
��و�ات�ه�ن� و�ب�ك�ي
��ن�.

 ف�ق���ال�ت
11ف�ق�ال�ت�ا ل�ه�ا: «إ�ن�ن�ا ن�ر
ج�ع� م�ع���ك� إ�ل���ى ش���ع
ب�ك�». 10
 ن�ع
م�ي: «ار
ج�ع�ا ي�ا ب�ن
ت�ي�. ل�م���اذ�ا ت���ذ
ه�ب�ان� م�ع���ي؟ ه���ل
 ف���ي

m؟   ا�ر
ج�ع���ا ي���ا12أ�ح
ش�ائ�ي ب�ن�ون� ب�ع
د� ح�ت�ى ي�ك�ون�وا ل�ك�م�ا ر�ج�ال
�نkي ق�د
 ش�خ
ت� ع�ن
 أ�ن
 أ�ك�ون� ل�ر�ج�لU. و�إ�ن
 ق�ل
ت�  ب�ن
ت�ي� و�\ذ
ه�ب�ا ل
 ل�ي ر�ج�اء� أ�ي
ضا ب��أ�نkي أ�ص��ير� ه���ذ�ه� \لل�ي
ل��ة� ل�ر�ج���لU و�أ�ل��د� ب�ن�ي��ن�

 ه�ل
 ت�ص
ب�ر�ان� ل�ه���م
 ح�ت���ى ي�ك
ب���ر�وا؟ ه���ل
 ت�ن
ح�ج���ز�ان�13أ�ي
ضا, 
� ي�ا ب�ن
ت�ي�. ف�إ�نkي م�غ
م�وم�ة�  م�ن
 أ�ج
ل�ه�م
 ع�ن
 أ�ن
 ت�ك�ون�ا ل�ر�ج�لU؟ ل

 ث���م�14ج�دwا م�ن
 أ�ج
ل�ك�م�ا ل�ن� ي�د� \ل��ر�بk ق���د
 خ�ر�ج���ت
 ع�ل���ي�». 
 ر�ف�ع
ن� أ�ص
و�ات�ه�ن� و�ب�ك�ي
ن� أ�ي
ضا. ف�ق�ب�ل�ت
 ع�ر
ف���ة� ح�م�ات�ه���ا, و�أ�م���ا

 ف�ق�ال�ت
: «ه�و�ذ�ا ق�د
 ر�ج�ع�ت
 س���ل
ف�ت�ك�15ر�اع�وث� ف�ل�ص�ق�ت
 ب�ه�ا. 
 ف�ق���ال�ت
16إ�ل�ى ش�ع
ب�ه�ا و�آل�ه�ت�ه�ا. \�ر
ج�ع�ي أ�ن
��ت� و�ر�اء� س���ل
ف�ت�ك�. 

�ن�ه� ح�ي
ث�م���ا � ت�ل�حkي ع�ل�ي� أ�ن
 أ�ت
ر�ك�ك� و�أ�ر
ج�ع� ع�ن
ك�, ل  ر�اع�وث�: «ل
 ذ�ه�ب
ت� أ�ذ
ه�ب� و�ح�ي
ث�م�ا ب�تk أ�ب�يت�. ش�ع
ب�ك� ش�ع
ب�ي و�إ�ل�ه�ك� إ�ل�ه�ي.

 ح�ي
ث�م�ا م�تk أ�م�وت� و�ه�ن�اك� أ�ن
د�ف�ن�. ه�ك�ذ�ا ي�ف
ع�ل� \ل��ر�بN ب���ي17
 ف�ل�م�ا ر�أ�ت
18و�ه�ك�ذ�ا ي�ز�يد�. إ�ن�م�ا \ل
م�و
ت� ي�ف
ص�ل� ب�ي
ن�ي و�ب�ي
ن�ك�». 

�م� إ�ل�ي
ه���ا.  أ�ن�ه�ا م�ش�دkد�ة� ع�ل�ى \ل��ذ�ه�اب� م�ع�ه���ا ك�ف���ت
 ع���ن� \ل
ك�ل
 ف���ذ�ه�ب�ت�ا ك�ل
ت�اه�م���ا ح�ت���ى د�خ�ل�ت���ا ب�ي
��ت� ل�ح
��مU. و�ك���ان� ع�ن
��د�19

 د�خ�ول�ه�م���ا ب�ي
��ت� ل�ح
��مU أ�ن� \ل
م�د�ين���ة� ك�ل�ه���ا ت�ح�ر�ك���ت
 ب�س���ب�ب�ه�م�ا,



� ت���د
ع�ون�ي20و�ق���ال�وا: «أ�ه���ذ�ه� ن�ع
م���ي؟»   ف�ق���ال�ت
 ل�ه���م
: «ل
 ن�ع
م���ي� ب���ل� \د
ع���ون�ي م���ر�ة�, ل�ن� \ل
ق���د�ير� ق���د
 أ�م�ر�ن���ي ج���دwا.

 إ�ن��kي ذ�ه�ب
��ت� م�م
ت�ل�ئ�ةm و�أ�ر
ج�ع�ن���ي� \ل��ر�بN ف�ار�غ���ةm. ل�م���اذ�ا21

 ت����د
ع�ون�ن�ي «ن�ع
م����ي�» و�\ل���ر�بN ق����د
 أ�ذ�ل�ن����ي و�\ل
ق����د�ير� ق����د

 ف�ر�ج�ع���ت
 ن�ع
م���ي و�ر�اع���وث� \ل
م�وآب�ي���ة� ك�ن�ت�ه���ا22ك�س���ر�ن�ي؟» 
�د� م�وآب�, و�د�خ�ل�ت�ا ب�ي
��ت� ل�ح
��مU ف���ي  م�ع�ه�ا, \ل�ت�ي ر�ج�ع�ت
 م�ن
 ب�ل

\ب
ت�د�اء� ح�ص�اد� \لش�ع�ير�. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ان�ي

1
 و�ك���ان� ل�ن�ع
م���ي ذ�و ق�ر�اب���ةU ل�ر�ج�ل�ه���ا, ج�ب���ار� ب���أ
سU م���ن
 ف�ق���ال�ت
 ر�اع���وث� \ل
م�وآب�ي���ة�2ع�ش�ير�ة� أ�ل�يم�ال�ك�, \س
��م�ه� ب���وع�ز�. 

 ل�ن�ع
م�ي: «د�ع�ين�ي أ�ذ
ه�ب
 إ�ل�ى \ل
ح�ق
��ل� و�أ�ل
ت�ق���ط
 س���ن�اب�ل� و�ر�اء�
 م�ن
 أ�ج�د� ن�ع
م�ةm ف�ي ع�ي
ن�ي
ه�». ف�ق�ال�ت
 ل�ه�ا: «اذ
ه�ب�ي ي�ا \ب
ن�ت���ي».

 ف�ذ�ه�ب�ت
 و�ج�اء�ت
 و�\ل
ت�ق�ط�ت
 ف�ي \ل
ح�ق
��ل� و�ر�اء� \ل
ح�ص���اد�ين�.3
 ف�ات�ف�ق� ن�ص�يب�ه�ا ف�ي ق�ط
ع�ة� ح�ق
لU ل�ب���وع�ز� \ل���ذ�ي م���ن
 ع�ش���ير�ة�

 و�إ�ذ�ا ب�ب���وع�ز� ق���د
 ج���اء� م���ن
 ب�ي
��ت� ل�ح
��مU و�ق���ال�4أ�ل�يم�ال���ك�. 
.«Nف�ق�ال�وا ل���ه�: «ي�ب�ار�ك���ك� \ل��ر�ب .«
 ل�ل
ح�ص�اد�ين�: «الر�بN م�ع�ك�م

�م�ه� \ل
م�و�ك�ل� ع�ل�ى \ل
ح�ص�اد�ين�: «ل�م�ن
 ه�ذ�ه�5  ف�ق�ال� ب�وع�ز� ل�غ�ل
 ف�أ�ج��اب�: «ه���ي� ف�ت��اة� م�وآب�ي���ة� ق���د
 ر�ج�ع���ت
 م���ع�6\ل
ف�ت��اة�؟» 

�د� م�وآب�,   و�ق�ال�ت
: د�ع�ون�ي أ�ل
ت�ق�ط
 و�أ�ج
م�ع
 ب�ي
ن�7ن�ع
م�ي م�ن
 ب�ل
 \ل
ح���ز�م� و�ر�اء� \ل
ح�ص���اد�ين�. ف�ج���اء�ت
 و�م�ك�ث���ت
 م���ن� \لص���ب�اح�

m م�ا ل�ب�ث�ت
 ف�ي \ل
ب�ي
ت�».   ف�ق�ال� ب�وع�ز� ل�ر�اع�وث�:8إ�ل�ى \لن�. ق�ل�يل
� ت�ذ
ه�ب�ي ل�ت�ل
ت�ق�ط�ي ف�ي ح�ق
ل� آخ�ر�, � ت�س
م�ع�ين� ي�ا \ب
ن�ت�ي؟ ل  «أ�ل

�ز�م�ي ف�ت�ي�ات�ي.  � ت�ب
ر�ح�ي م�ن
 ه�ه�ن�ا, ب�ل
 ه�ن�ا ل  ع�ي
ن���اك�9و�أ�ي
ضا ل

 ع�ل���ى \ل
ح�ق
��ل� \ل���ذ�ي ي�ح
ص���د�ون� و�\ذ
ه�ب���ي و�ر�اء�ه���م
. أ�ل���م
� ي�م�س��Nوك�؟ و�إ�ذ�ا ع�ط�ش
��ت� ف���اذ
ه�ب�ي  أ�وص� \ل
غ�ل
م���ان� أ�ن
 ل

 ف�س���ق�ط�ت
10إ�ل�ى \لن�ي�ة� و�\ش
ر�ب�ي م�م�ا \س
��ت�ق�اه� \ل
غ�ل
م���ان�». 



 ع�ل�ى و�ج
ه�ه�ا و�س�ج�د�ت
 إ�ل�ى \ل�ر
ض� و�ق�ال�ت
 ل�ه�: «ك�ي
ف� و�ج�د
ت�
 ف�أ�ج���اب�11ن�ع
م�ةm ف�ي ع�ي
ن�ي
ك� ح�ت�ى ت�ن
ظ�ر� إ�ل�ي� و�أ�ن���ا غ�ر�يب���ة�!» 

 ب�وع�ز�: «إ�ن�ن�ي ق�د
 أ�خ
ب�ر
ت� ب�ك�لk م�ا ف�ع�ل
ت� ب�ح�م�ات�ك� ب�ع
��د� م���و
ت�
 ر�ج�ل�ك�, ح�ت�ى ت�ر�ك
ت� أ�ب�اك� و�أ�م�ك� و�أ�ر
ض� م�و
ل�د�ك� و�س�ر
ت� إ�ل���ى

 ل�ي�ك�اف�ئ� \لر�بN ع�م�ل�ك�, و�ل
ي�ك�ن
12ش�ع
بU ل�م
 ت�ع
ر�ف�يه� م�ن
 ق�ب
ل�. 

m م�ن
 ع�ن
د� \لر�بk إ�ل���ه� إ�س
��ر�ائ�يل� \ل���ذ�ي ج�ئ
ت� ل�ك���ي  أ�ج
ر�ك� ك�ام�ل

 ف�ق�ال�ت: «ل�ي
ت�ن�ي أ�ج�د� ن�ع
م���ةm ف���ي13ت�ح
ت�م�ي ت�ح
ت� ج�ن�اح�ي
ه�». 
�ن�ك� ق�د
 ع�ز�ي
ت�ن�ي و�ط�ي�ب
ت� ق�ل
ب� ج�ار�ي�ت�ك�, و�أ�ن���ا  ع�ي
ن�ي
ك� ي�ا س�يkد�ي ل

 ف�ق���ال� ل�ه���ا ب���وع�ز�: «ع�ن
��د�14ل�س
ت� ك�و�اح�د�ةU م�ن
 ج�و�ار�ي��ك�». 
�ك
ل� ت�ق�د�م�ي إ�ل�ى ه�ه�ن�ا و�ك�ل�ي م���ن� \ل
خ�ب
��ز� و�\غ
م�س���ي  و�ق
ت� \ل
 ل�ق
م�ت�ك� ف�ي \ل
خ���لk». ف�ج�ل�س���ت
 ب�ج���ان�ب� \ل
ح�ص���اد�ين� ف�ن�او�ل�ه���ا

 ث�م� ق���ام�ت
 ل�ت�ل
ت�ق���ط�.15ف�ر�يكا, ف�أ�ك�ل�ت
 و�ش�ب�ع�ت
 و�ف�ض�ل� ع�ن
ه�ا. 
�  ف�أ�م�ر� ب�وع�ز� غ�ل
م�ان�ه�: «د�ع�وه�ا ت�ل
ت�ق���ط
 ب�ي
��ن� \ل
ح���ز�م� أ�ي
ض��ا و�ل

 و�أ�ن
س�ل�وا أ�ي
ضا ل�ه�ا م���ن� \ل
ح���ز�م� و�د�ع�وه���ا ت�ل
ت�ق���ط
16ت�ؤ
ذ�وه�ا. 
� ت�ن
ت�ه�ر�وه���ا».   ف���ال
ت�ق�ط�ت
 ف���ي \ل
ح�ق
��ل� إ�ل���ى \ل
م�س���اء�,17و�ل

 .Uو� إ�يف���ة� ش���ع�ير��
 ف�ح�م�ل�ت
��ه�18و�خ�ب�ط�ت
 م�ا \ل
ت�ق�ط�ت
ه� ف�ك���ان� ن�ح

 و�د�خ�ل���ت� \ل
م�د�ين���ة�. ف���ر�أ�ت
 ح�م�ات�ه���ا م���ا \ل
ت�ق�ط�ت
��ه�. و�أ�خ
ر�ج���ت

 ف�ق�ال�ت
 ل�ه�ا ح�م�ات�ه���ا:19و�أ�ع
ط�ت
ه�ا م�ا ف�ض�ل� ع�ن
ه�ا ب�ع
د� ش�ب�ع�ه�ا. 
 «أ�ي
ن� \ل
ت�ق�ط
ت� \ل
ي���و
م� و�أ�ي
��ن� \ش
��ت�غ�ل
ت�؟ ل�ي�ك���ن� \لن��اظ�ر� إ�ل�ي
�ك�
 م�ب�ار�كا». ف���أ�خ
ب�ر�ت
 ح�م�ات�ه���ا ب�ال���ذ�ي \ش
��ت�غ�ل�ت
 م�ع���ه� و�ق���ال�ت�:



 ف�ق���ال�ت
20«اس
م� \لر�ج�ل� \ل�ذ�ي \ش
ت�غ�ل
ت� م�ع�ه� \ل
ي�و
م� ب�وع�ز�». 
�ن���ه� ل���م
 ي�ت
��ر�ك�  ن�ع
م���ي ل�ك�ن�ت�ه���ا: «م�ب���ار�ك� ه���و� م���ن� \ل��ر�بk ل
 \ل
م�ع
ر�وف� م�ع� \ل�ح
ي���اء� و�\ل
م���و
ت�ى». ث���م� ق���ال�ت
 ل�ه���ا ن�ع
م���ي:

 ف�ق���ال�ت
 ر�اع���وث�21«الر�ج�ل� ذ�و ق�ر�اب�ةU ل�ن�ا. ه�و� ث�ان�ي و�ل�يkن��ا». 
�ز�م���ي ف�ت
ي���ان�ي ح�ت���ى ي�ك�مkل���وا  \ل
م�وآب�ي�ة�: «إ�ن�ه� ق�ال� ل�ي أ�ي
ضا ل

 ف�ق���ال�ت
 ن�ع
م���ي ل�ر�اع���وث� ك�ن�ت�ه���ا: «إ�ن���ه�22ج�م�يع� ح�ص�اد�ي». 
� ي�ق�ع���وا ب���ك�  ح�س�ن� ي�ا \ب
ن�ت�ي أ�ن
 ت�خ
ر�ج�ي م���ع� ف�ت�ي���ات�ه� ح�ت���ى ل

�ز�م���ت
 ف�ت�ي���ات� ب���وع�ز� ف���ي \ل�ل
ت�ق���اط�23ف�ي ح�ق
ل� آخ���ر�».   ف�ل
 ح�ت�ى \ن
ت�ه�ى ح�ص�اد� \لش�ع�ير� و�ح�ص�اد� \ل
ح�ن
ط���ة�. و�س���ك�ن�ت
 م���ع�

ح�م�ات�ه�ا. 



ا�ل�ص
ح�اح� \لث�ال�ث�

� أ�ل
ت�م���س� ل���ك�1  و�ق�ال�ت
 ل�ه�ا ن�ع
م�ي ح�م�ات�ه�ا: «ي���ا \ب
ن�ت���ي أ�ل
 ف���الن� أ�ل�ي
��س� ب���وع�ز� ذ�ا ق�ر�اب���ةU ل�ن���ا,2ر�اح�ةm ل�ي�ك�ون� ل�ك� خ�ي
ر�؟ 

 \ل�ذ�ي ك�ن
ت� م�ع� ف�ت�ي�ات�ه�؟ ه�ا ه���و� ي���ذ�رkي ب�ي
��د�ر� \لش���ع�ير� \لل�ي
ل���ة�.
 ف�اغ
ت�س�ل�ي و�ت�د�ه�ن�ي و�\ل
ب�س���ي ث�ي�اب���ك� و�\ن
ز�ل���ي إ�ل���ى \ل
ب�ي
��د�ر�,3

�ك
��ل� و� � ت�ع
ر�ف���ي ع�ن
��د� \لر�ج���ل� ح�ت���ى ي�ف
��ر�غ� م���ن� \ل و�ل�ك���ن
 ل
\لشNر
ب�.   و�م�ت�ى \ض
ط�ج�ع� ف�اع
ل�م�ي \ل
م�ك�ان� \ل�ذ�ي ي�ض
ط�ج�ع�4و�

 ف�يه� و�\د
خ�ل�ي و�\ك
ش���ف�ي ن�اح�ي���ة� ر�ج
ل�ي
��ه� و�\ض
��ط�ج�ع�ي, و�ه���و�
 ف�ق�ال�ت
 ل�ه�ا: «ك�ل� م���ا ق�ل
��ت� أ�ص
��ن�ع�».5ي�خ
ب�ر�ك� ب�م�ا ت�ع
م�ل�ين�». 

 ف�ن�ز�ل�ت
 إ�ل�ى \ل
ب�ي
د�ر� و�ع�م�ل�ت
 ح�س�ب� ك�لk م�ا أ�م�ر�ت
ه�ا ب�ه� ح�م�ات�ه�ا.6
 ف�أ�ك�ل� ب�وع�ز� و�ش���ر�ب� و�ط���اب� ق�ل
ب���ه� و�د�خ���ل� ل�ي�ض
��ط�ج�ع� ف���ي7

ط���ر�ف� \ل
ع�ر�م���ة�. ف���د�خ�ل�ت
 س���رwا و�ك�ش���ف�ت
 ن�اح�ي���ة� ر�ج
ل�ي
��ه� و�
 .
\ض
��ط�ج�ع�ت  و�ك���ان� ع�ن
��د� \ن
ت�ص���اف� \لل�ي
��ل� أ�ن� \لر�ج���ل�8و�

 \ض
��ط�ر�ب�, و�\ل
ت�ف���ت� و�إ�ذ�ا ب���ام
ر�أ�ةU م�ض
��ط�ج�ع�ةU ع�ن
��د� ر�ج
ل�ي
��ه�.
9
 ف�ق�ال�: «م�ن
 أ�ن
ت�؟» ف�ق�ال�ت
: «أ�ن�ا ر�اع���وث� أ�م�ت���ك�. ف�اب
س���ط

�ن�ك� و�ل�ي�».   ف�ق�ال�: «إ�ن���ك� م�ب�ار�ك���ة�10ذ�ي
ل� ث�و
ب�ك� ع�ل�ى أ�م�ت�ك� ل
�ن�ك� ق�د
 أ�ح
س���ن
ت� م�ع
ر�وف���ك� ف���ي \ل�خ�ي��ر�  م�ن� \لر�بk ي�ا \ب
ن�ت�ي ل

�و�ل�, إ�ذ
 ل�م
 ت�س
ع�ي و�ر�اء� \لشNب�ان�, ف�ق�ر�اء� ك�ان�وا أ�و  أ�ك
ث�ر� م�ن� \ل

� ت�خ�اف�ي. ك�لN م���ا ت�ق���ول�ين� أ�ف
ع���ل�11أ�غ
ن�ي�اء�.   و�الن� ي�ا \ب
ن�ت�ي ل



 ل�ك�, ل�ن� ج�م�ي��ع� أ�ب
��و�اب� ش���ع
ب�ي ت�ع
ل���م� أ�ن���ك� \م
��ر�أ�ة� ف�اض���ل�ة�.
 و�الن� ص�ح�يح� أ�نkي و�ل�ي�, و�ل�ك�ن
 ي�وج�د� و�ل��ي� أ�ق
��ر�ب� م�ن�kي.12
 ب�يت�ي \لل�ي
ل�ة�, و�ي�ك�ون� ف�ي \لص�ب�اح� أ�ن�ه� إ�ن
 ق�ض���ى ل���ك� ح���ق�13

 \ل
و�ل�يk ف�ح�س�نا. ل�ي�ق
ض�. و�إ�ن
 ل���م
 ي�ش���أ
 أ�ن
 ي�ق
ض���ي� ل���ك� ح���ق�
 \ل
و�ل�يk, ف�أ�ن�ا أ�ق
ض�ي ل�ك�. ح���ي� ه���و� \ل��ر�بN. \�ض
��ط�ج�ع�ي إ�ل���ى

 ف�اض
��ط�ج�ع�ت
 ع�ن
��د� ر�ج
ل�ي
��ه� إ�ل���ى \لص���ب�اح�. ث���م�14\لص���ب�اح�». 
 ق�ام�ت
 ق�ب
ل� أ�ن
 ي�ق
د�ر� \ل
و�اح�د� ع�ل���ى م�ع
ر�ف���ة� ص���اح�ب�ه�. و�ق���ال�:

� ي�ع
ل���م
 أ�ن� \ل
م���ر
أ�ة� ج���اء�ت
 إ�ل���ى \ل
ب�ي
��د�ر�».   ث���م� ق���ال�:15«ل
 «ه�ات�ي \لرkد�اء� \ل�ذ�ي ع�ل�ي
ك� و�أ�م
س�ك�يه�». ف�أ�م
س���ك�ت
ه�, ف�اك
ت���ال�
 س���ت�ةm م���ن� \لش���ع�ير� و�و�ض���ع�ه�ا ع�ل�ي
ه���ا. ث���م� د�خ���ل� \ل
م�د�ين���ة�.

 ف�ج�اء�ت
 إ�ل���ى ح�م�ات�ه���ا ف�ق���ال�ت
: «م���ن
 أ�ن
��ت� ي���ا \ب
ن�ت���ي؟»16
 و�ق�ال�ت
: «ه�ذ�ه� \لسkت�ة�17ف�أ�خ
ب�ر�ت
ه�ا ب�ك�لk م�ا ف�ع�ل� ل�ه�ا \لر�ج�ل�. 

� ت�ج�يئ�ي ف�ار�غ���ةm إ�ل���ى �ن���ه� ق���ال�: ل  م���ن� \لش���ع�ير� أ�ع
ط���ان�ي, ل
 ف�ق�ال�ت�: «اج
ل�س�ي ي�ا \ب
ن�ت�ي ح�ت�ى ت�ع
ل�م�ي ك�ي
��ف�18ح�م�ات�ك�». 

�م
ر� \ل
ي�و
م�».  � ي�ه
د�أ� ح�ت�ى ي�ت�مkم� \ل �م
ر�, ل�ن� \لر�ج�ل� ل ي�ق�ع� \ل



ا�ل�ص
ح�اح� \لر�اب�ع�

1kو�ل�ي
 ف�ص�ع�د� ب�وع�ز� إ�ل�ى \ل
ب�اب� و�ج�ل���س� ه�ن���اك�. و�إ�ذ�ا ب���ال
 \ل�ذ�ي ت�ك�ل�م� ع�ن
ه� ب�وع�ز� ع�اب�ر�. ف�ق�ال�: «م�ل
 و�\ج
ل�س
 ه�ن���ا أ�ن
��ت�

�ن�يN». ف�م�ال� و�ج�ل�س�.  �ن� \ل
ف�ل  ث�م� أ�خ�ذ� ع�ش���ر�ة� ر�ج���ال2Uي�ا ف�ل
 م�ن
 ش�ي�وخ� \ل
م�د�ين�ة� و�ق�ال� ل�ه���م�: «اج
ل�س���وا ه�ن���ا». ف�ج�ل�س���وا.

�د� م���وآب�3  ث�م� ق�ال� ل�ل
و�ل�يk: «إ�ن� ن�ع
م�ي� \ل�ت�ي ر�ج�ع���ت
 م���ن
 ب�ل
 ف�ق�ل
��ت� إ�ن��kي4ت�ب�ي��ع� ق�ط
ع���ة� \ل
ح�ق
��ل� \ل�ت���ي ل�خ�ين���ا أ�ل�يم�ال���ك�. 


 أ�خ
ب�ر�ك�: «اش
ت�ر� ق�د�ام� \ل
ج�ال�س�ين� و�ق�د�ام� ش�ي�وخ� ش�ع
ب�ي. ف���إ�ن
�ن���ه� �ع
ل��م�. ل � ت�ف��كN ف���أ�خ
ب�ر
ن�ي ل  ك�ن
ت� ت�ف�كN ف�ف��ك�. و�إ�ن
 ك�ن
�ت� ل

 .«Nي أ�ف�كkد�ك�». ف�ق�ال�: «إ�ن
 ف�ق���ال�5ل�ي
س� غ�ي
ر�ك� ي�ف�كN و�أ�ن�ا ب�ع

 ب�وع�ز�: «ي�و
م� ت�ش
ت�ر�ي \ل
ح�ق
ل� م�ن
 ي�د� ن�ع
م�ي ت�ش
ت�ر�ي أ�ي
ضا م�ن
 ي�د� ر�اع�وث� \ل
م�وآب�ي�ة� \م
ر�أ�ة� \ل
م�يkت� ل�ت�ق�ي��م� \س
��م� \ل
م�ي��kت� ع�ل���ى

� أ�ق
��د�ر� أ�ن
 أ�ف���ك� ل�ن�ف
س���ي ل�ئ�ل�6م�ير�اث���ه�».   ف�ق���ال� \ل
��و�ل�يN: «ل

� أ�ق
��د�ر� أ�ن �ن�kي ل  أ�ف
س�د� م�ير�اث�ي. ف�ف�ك� أ�ن
ت� ل�ن�ف
س�ك� ف�ك��اك�ي ل

 و�ه�ذ�ه� ه�ي� \ل
ع�اد�ة� س�اب�قا ف��ي إ�س
�ر�ائ�يل� ف��ي أ�م
�ر�7أ�ف�ك�». 
 \ل
ف�ك�اك� و�\ل
م�ب�اد�ل�ة�, ل�ج
ل� إ�ث
ب�ات� ك�لk أ�م
رU. ي�خ
ل�ع� \لر�ج���ل� ن�ع
ل���ه�
 و�ي�ع
ط�ي��ه� ل�ص���اح�ب�ه�. ف�ه���ذ�ه� ه���ي� \ل
ع���اد�ة� ف���ي إ�س
��ر�ائ�يل�.

 ف�ق�ال�9ف�ق�ال� \ل
و�ل�يN ل�ب�وع�ز�: «اش
ت�ر� ل�ن�ف
س�ك�». و�خ�ل�ع� ن�ع
ل�ه�. 8
 ب�وع�ز� ل�لشNي�وخ� و�ل�ج�م�يع� \لش���ع
ب�: «أ�ن
ت���م
 ش���ه�ود� \ل
ي���و
م� أ�ن��kي




�ل�يم�ال�ك� و�ك�ل� م�ا ل�ك�ل
ي�ون� و�م�ح
ل���ون� م���ن  ق�د� \ش
ت�ر�ي
ت� ك�ل� م�ا ل
 و�ك���ذ�ا ر�اع���وث� \ل
م�وآب�ي��ة� \م
��ر�أ�ة� م�ح
ل��ون� ق��د�10ي���د� ن�ع
م��ي. 

� �ق�ي��م� \س
��م� \ل
م�ي��kت� ع�ل���ى م�ير�اث���ه� و�ل  \ش
ت�ر�ي
ت�ه�ا ل�ي� \م
��ر�أ�ةm, ل�

 ي�ن
ق�ر�ض� \س
م� \ل
م�يkت� م�ن
 ب�ي
ن� إ�خ
و�ت�ه� و�م�ن
 ب�اب� م�ك�ان�ه�. أ�ن
ت���م

ف�ق�ال� ج�م�يع� \لش�ع
ب� \ل�ذ�ين� ف���ي \ل
ب���اب� و�11ش�ه�ود� \ل
ي�و
م�». 
\لشNي�وخ�: «ن�ح
ن� ش�ه�ود�. ف�ل
ي�ج
ع�ل� \لر�بN \ل
م�ر
أ�ة� \لد�اخ�ل�ة� إ�ل�ى  و�
Uس
 ب�ي
ت�ك� ك�ر�اح�يل� و�ك�ل�ي
ئ�ة� \لل�ت�ي
ن� ب�ن�ت�ا ب�ي
ت� إ�س
ر�ائ�يل�. ف�اص
ن�ع
 ب�ب���أ

 .Uم��
 و�ل
ي�ك���ن
 ب�ي
ت���ك�12ف�ي أ�ف
ر�ات�ة� و�ك�ن
 ذ�ا \س
مU ف���ي ب�ي
��ت� ل�ح
 ك�ب�ي
ت� ف�ار�ص� \ل�ذ�ي و�ل�د�ت
ه� ث�ام���ار� ل�ي�ه���وذ�ا, م���ن� \لن�س
��ل� \ل���ذ�ي

 ف�أ�خ���ذ� ب���وع�ز� ر�اع���وث�13ي�ع
ط�يك� \لر�بN م�ن
 ه���ذ�ه� \ل
ف�ت���اة�». 
m ف�و�ل���د�ت� \ب
ن��ا.  \م
��ر�أ�ةm و�د�خ���ل� ع�ل�ي
ه���ا, ف�أ�ع
ط�اه���ا \ل��ر�بN ح�ب�ل

 ف�ق�ال�ت� \لنkس�اء� ل�ن�ع
م�ي: «م�ب�ار�ك� \لر�بN \ل�ذ�ي ل���م
 ي�ع
��د�م
ك�14
 و�ي�ك���ون� ل���ك�15و�ل�يwا \ل
ي�و
م� ل�ك�ي
 ي�د
ع�ى \س
م�ه� ف�ي إ�س
ر�ائ�يل�. 


 ل�ر
ج�اع� ن�ف
سU و�إ�ع�ال���ة� ش���ي
ب�ت�ك�. ل�ن� ك�ن�ت���ك� \ل�ت���ي أ�ح�ب�ت
��ك� ق���د
 ف�أ�خ���ذ�ت
16و�ل���د�ت
ه�, و�ه���ي� خ�ي
��ر� ل���ك� م���ن
 س���ب
ع�ة� ب�ن�ي��ن�». 

.mي���ةkل���ه� م�ر�ب 
 ن�ع
م���ي \ل
و�ل���د� و�و�ض���ع�ت
ه� ف���ي ح�ض
��ن�ه�ا و�ص���ار�ت
 و�س�م�ت
ه� \ل
ج�ار�ات� \س
ما ق�ائ�ل�تU: «ق�د
 و�ل���د� \ب
��ن� ل�ن�ع
م���ي»17

 و�ه���ذ�ه�18و�د�ع�و
ن� \س
م�ه� ع�وب�يد�. ه�و� أ�ب���و ي�س���ى أ�ب���ي د�او�د�. 
 و�ح�ص
��ر�ون� و�ل���د�19م�و�ال�يد� ف�ار�ص�: ف�ار�ص� و�ل���د� ح�ص
��ر�ون�, 

 و�ع�مkين���اد�اب� و�ل���د� ن�ح
ش���ون�,20ر�ام�, و�ر�ام� و�ل���د� ع�مkين���اد�اب�, 



 و�س�ل
م�ون� و�ل�د� ب�وع�ز�, و�ب�وع�ز� و�ل���د�21و�ن�ح
ش�ون� و�ل�د� س�ل
م�ون�, 
و�ع�وب�يد� و�ل�د� ي�س�ى, و�ي�س�ى و�ل�د� د�او�د�.22ع�وب�يد�, 
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