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ّب ِيِّل دَن عَننَِب مٍَسنِي َش عََل
رَ ٍق َش َابُي كِت ِي ندٍ مٍَسنِي

َ نِي عَ َ بَر نُ عََل مَ. بِْش ِلْن بَب دَنفِِش نَشٍٍي َ مٍَسنم قٍٍي َابُي كِت َش ِيِّل دَن عَننَِب
نَ رَ. ٍق َش يُنُبٍِي َش ٍع كُي َ ٌكنيِي ُل َش ٍع َشنِن، يِلـَكٍَي َ عِسِر َش مَنّف ِلْن بَب
َش عَ رَ ُشنفبٍٍي وَلِّك َش عَ قِندِ َش ٍع تٌنٌف، ندٍٍي شَرَنِش ّسّفتََل نََش مَنّف

مَ. َي مِشٍِي نَ نَ نُ ِيِّل دَن عَننَِب كُي. بَنِش
نَشَن رَ ِي مِِش ّن َ لُم ّسنّب رَ، َسابُي ِيِّل دَن ّب ِلْنكٍَي بَب مٍَسن عَ نََش عَلَتََل
ِق َلَنِي ي نََش عََل دٌندٍ، َ مُِش رَهَر ٍس تٌندِ ٌت ِيِّل دَن بِرِن. تّمُي َ َبَتُم ر سّرِّي َش عََل
مَ. حَاِش قَّش رَتَنَف عَ نََش عََل بَتُدٍ، ُكٍيٍي تٌندِ ٌت عَ رَ. بٌوٍرٍي عَ دَنفٍِق مَ عَ
كَابَنَكٌي نََش عََل مَ. َشاّحشٍِي يّّت رَِكِس عَ نََش عََل رَّبحِندٍ، َسِل تٌندِ ٌت عَ

رَ. ٍق َش َ دَنشَنِي َش عَ رَ َسابُي ِيِّل دَن رََب فبٍفٍب
ٍق َش ِك ّحرّ َ دُِنح ّب مِشٍِي ّن َ مٍَسنم فبٍفٍب ٍق َابُي كِت ِي رَ، ْموِل ٍق نَ بٍَق
ِس َ دُِنح عَ كُي نَ نَ. نَن ُشنفٍب مَنّف َش بِرِن مَنّف َ دُِنح قِندِِش عَلَتََل رَ.
قِندِ َق عَ كُي، َابُي كِت َِي تٌم ٍق نَ نَّش. ِك مَ ْشن عَ وَ مَ عَ عَْل ّن رَّحرّ مَ مَنّفيٍَي
كُي. مَرَكٌلٌنِي نَ ْستْدٍ َ ِمَنِي ل ّن َ ْنم وٌن رَ. ٍق َش مَنّفَي َش عََل ّب وٌن رَ قَهَامُي
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عَمَِن. رَ. َسابُي َابُي كِت ِي ْسْت َ ِمَنِي ل نُن قَهَامُي َش وٌن عَلٌَك مَِل وٌن َش عََل
ّب ِيِّل دَن عَننَِب مٍَسنِي َش عََل

َ م بِْش ِلْن بَب ِسفٍَق ِيِّل دَن عَننَِب
نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف ِلْن بَب رَ، ندٍ َسشَن ّح مَنّفَي َش ٍيهٌيَِكِم مَنّف يُدََي 1
يُدََي نََش مَرِِف 2 مَ. ِك فٍرٍ َبِلِن ر مّننِ َق ْسورٍِي َش عَ فٍرٍدٍ، ُ دَرِ َسلَم ِسَف
مَنّف ندٍٍي. ّسنِيّنِش َبٍَس يِر هْرْ ْمبَنِش َش عََل نُن عَ بّلّّش، ٍع َس ٍيهٌيَِكِم مَنّف
دّننَّش. َ رَفَتَم نَاقُِل كُي، بَنِش َش عََل َش عَ مَ بِْش ِلْن بَب َشنِن نٍٍي نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن
يَِل َ عِسِر َش عَ مَنّف، َش وَلـِكٍّي َش عَ ّب، عَِسثٍنَِس قََل عَ نََش مَنّف 3
َش عَ 4 مَ. َي دٍنبَيٍَي ُكنتِِف مُ نَ َش مَ، َي َشبِّل مَنّف ُسفَندِ ندٍٍي قٌنٍِك
َش مَنّف وَلِدٍ ْن َش ٍع عَلٌَك تٌقَن، نَشٍٍي َلَنِش، ي قٍَت نَشٍٍي ُسفَندِ شَرَنشٍِي َ َشِشلِم
نُن دٌنٍس نََش مَنّف 5 شَرَن. شْرِ ّسبِّل عَ نُن شُي ِلْن بَب َش مَن ٍع كُي، بَنِش
ٌس َش ٍع َشنِب، دَنِف نَ مَ. بُن َسشَن ّح نَ نَشَن َ بَلٌم ٍع مَ، ٍع عِتَشُن ّوِن
مِكَيٍِل، َشنَنِيَ، ِيِّل، دَن َي؛ نَن نٍٍي مَ، َي ٍع نَ نُ نَشٍٍي يُدَيََك 6 ّب. مَنّف وَلٍِق
ِيِّل دَن نََش عَ مَ. ُشن ٍع َس نّيّن ِشِل نََش ُشنِي وَلـِكٍّي َش مَنّف 7 عَسَرََي. نُن
َس ِشِل مِكَيٍِل نََش عَ »َسِدَرِك.» َس ِشِل َ َشنَنِي نََش عَ »ٍبلٍٍتَسَسِر.» َس ِشِل

»َعٍبِدٍنٌف.» َس ِشِل عَسَرََي نََش عَ »ٍمَسِك.»
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نُن َ مُشٍِي رَهَر دٌنٍس َش مَنّف رَتَنَف يّّت عَ َش عَ تٌنٌف نَّت نََش ِيِّل دَن 8
َ بَر نُ ٌت عََل 9 رَ. نَ تِن َش عَ مَيَندِ مَنّف َش وَلـِكٍّي نََش عَ مَ. ّوِن َش عَ
قََل عَ نََش عَ 10 مَ. عَ دِّح نََش مَنّف َش وَلـِكٍّي مَ، عَ رَقَن َش ِيِّل دَن رَفِرِ عَ
َش مَ. وٌ عِتَشُن مِنٍس نُن دٌنٍس َ بَر نَشَن رَ، َي مَنّف مَ ٱ فَاُش َ بَر »ٱ ّب، عَ
بَدٍ ُشنِي ٱ ّن قَمَ مَنّف بٌوٍرٍي، عَْل قَن مُ قٍَت وٌ مَ، وٌ بَِش قٍَت وٌ ٌت، وٌ َس عَ

ِع.» دّ ٱ
َشنَنِيَ، ِيِّل، دَن ِت نَشَن َ بَر نُ مَنّف َش وَلـِكٍّي يَاِب، َ َكنتَم عَ نََش ِيِّل دَن 11
نُن بٌفٍِي َسنِس مَ. بُن ُق ِش مٌَت مُُش َش »ِع 12 مَ، ُشن عَسَرََي نُن مِكَيٍِل،
لَهَّل بٌوٍرٍي نُن لَهَّل مُُش َش ِع َشنِب، دَنِف نَ 13 رَ. ِي مُُش ٌس فبَنسَن ٍي
ٍع 14 مَ.» رَبٍَق ِع تٌنٌف نَّت َش ِع تّمُي، نَ دٌنمَ. دٌنٍس َش مَنّف نَشٍٍي مٌَت،
لَهَّل ٍع دَنِف، ٌت ُق ِش 15 مَ. بُن ُق ِش مٌَت ٍع َش عَ رَ، نَ تِن نََش َ َكنتَم
َ َكنتَم ٍع تٌِش، عَ نَن نَ 16 دٌنمَ. دٌنٍس َش مَنّف نُ نَشٍٍي رَ، بٌوٍرٍي دَنِف قَن نُ

رَ. ْحشْي ّوِن نُن دٌنٍس َش مَنّف رَ ِي ٍع ٌس بٌفٍِي َسنِس نََش
ْن نََش ِيِّل دَن مَ. نَاِن قٌنٍِك ِي ِق قَهَامُي نُن لْننِ، كٌلٌنِي، ٍق نََش عََل 17
َش وَلـِكٍّي قََل، نَشَن َ بَر نُ مَنّف ْحن، ٌت وََشِت 18 قَسَرِدٍ. ِشٍيٍي نُن لَامَتُنيٍِي
عَ نََش عَ رَ، ٍع يّندٍ ْو ّف ٌت ُشنفٍب مَنّف 19 يِرٍ. ٍبُكَدَنسَرِ ن مَِت ٍع نََش مَنّف
َشنَنِيَ، ِيِّل، دَن عَْل ّكنّن عَ مُ ٌي مِِش مَ. َي قٌنِكٍٍي بٌوٍر نَ نُ مُ مَنِيّ ٍع كٌلٌن
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مَشْرِن ٍع ٌت مَنّف 20 ّب. مَنّف وَلٍِق ٌس نََش ٍع كُي، نَ عَسَرََي. نُن مِكَيٍِل،
نُن َ ْمْشيٍي كَر ِلْن بَب قَن يَابٍِي َش ٍع كٌلٌن عَ نََش عَ مَ، قَهَامُي نُن لْننِ، كٌلٌنِي، ٍق
ّح مَنّفَي َش سِرُ ِس هَن كُي وَِل نَ ُل نََش ِيِّل دَن 21 ُق. ْدْش ّب فٍب ٍسمَتٌي

رَ. ِسنٍف
2

شٍِي َش مَنّف
عُِق نََش َشِشِل عَ َس. ندٍ شٍِي نََش عَ رَ، ندٍ قِرِن ّح مَنّفَي َش ٍبُكَدَنسَرِ ن 1
ِشِل سّرّّشدُبٍّي ِلْن بَب نُن مَندُرُلٍَي، ٍسمَتٌيٍي، َ ْمْشيٍي، كَر نََش عَ 2 ِشدٍ. ْن مُ عَ هَن
مَنّف 3 ِع. َي عَ ِت ٍع َق، نََش ٍع ّب. عَ تَفِرََب شٍِي َش عَ َش ٍع عَلٌَك
ٱ َ م ٱ ْشِل عَ عُِق. َشِشِل ٱ َ بَر نَشَن َسِش، نَن ندٍ شٍِي »ٱ ّب، ٍع مٍَسن عَ نََش

كٌلٌن.» عٍِق كُي شٍِي نَ َش
َش عََل مَنّف، َش »ُمُش رَ، شُي عَرَ ِم يَاِب مَنّف نََش سّرّّشدُبٍّي ِلْن بَب 4
ِع تَفِرََب نَ َش مُُش عَلٌَك ّب، ٌكنيٍِي َش ِع يََب شٍِي َش ِع مَ. ِع ِق ِسمََي
مَ ٱ ُ م وٌ َش َي؛ نَن تٌنفٌِش نَّت مَ »ٱ ّب، سّرّّشدُبٍّي قََل عَ نََش مَنّف 5 ّب.»
بَنشٍِي َش وٌ ٱ رَ، ُشنتُنيٍِي ُشنتُن عَ ّن َ عِبٌلٌنم وٌ ٱ ّب، ٱ تَفِرََب عٍِق كُي عَ نُن شٍِي
بِنّي نُن هَرٍِف ٱ ّب، ٱ َبَدٍ تَفِر عٍِق كُي عَ نُن شٍِي مَ ٱ ْن وٌ َش ْكْن 6 َكَن. قَن

نَ.» كٍرٍن ّب ٱ تَفِرََب عٍِق كُي عَ نُن شٍِي مَ ٱ وٌ عَوَ، مَ. وٌ ّن قِمَ فبٍفٍب
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َش مُُش عَلٌَك ّب مُُش مٍَسن شٍِي نَ َش ِع »َمنّف، يَاِب، مَنّف نََش ٍع 7
عَ تٌنفٌٍق وََشِت وَ مَ وٌ كٌلٌن عَ »ٱ ّب، ٍع قََل عَ نََش مَنّف 8 ّب.» ِع تَفِرََب عَ
ٱ تَفِرََب شٍِي مَ ٱ ُ م وٌ َش ْكْن 9 َكنَمَ! تٌنفٌِش نَّت مَ ٱ ُ م ٱ كٌلٌن عَ وٌ بَرِ مَ مَ، ٍق
مَ ٱ َش ٱ هَن نَ نَن وٍُل مَدَُشٍق ٱ َ وَ م وٌ ْستْدٍ. َحشَنَكّت نَ ّن قَمَ بِرِن وٌ ّب،
قََت وٌ كٌلٌن عَ َش ٱ عَلٌَك نَ، كٍرٍن مَ نَن نَ ّب ٱ َ َبَم تَفِر شٍِي مَ ٱ وٌ مَسَرَ. نَّت

َبَدٍ.» ر نَ
قَرِ قُحِ بّنّد َ دُِنح ِي نَ مُ ٌي مِِش »َمنّف، يَاِب، مَنّف نََش سّرّّشدُبٍّي 10
َ مَشْرِنم ْموِل ٍق ِي نَشَن نَ مُ ٌي مَنّف تٌِش عَ نَن نَ َبَدٍ. ر يَامَرِ ِي َ ْنم نَشَن
نَشَن ِع 11 فبٌِش. ٌت ّسنّب عَ هَِل مَ، سّرّّشدُبٍّي نُن ٍسمَتٌي، َ ْمْشيٍي، كَر َش عَ
مُ نٍٍي ْكْن عَلٍَي، ٌق رَ ِي ِع ٌسدٍ يَاِب نَ َ ْنم ُ م ٌي مِِش شْرْْش. نَ مَشْرِنِش،

تَِف.» عَدَ مَدٍِي ْدْشِش
بِرِن لْننِلٍَي ِلْن بَب ِق يَمَرِ عَ هَن ٍت نََش ّ ْبح عَ مَ، ٍع ْشْن نََش مَنّف كُي، نَ 12
ِيِّل دَن ِسَف نََش ّشيرٍَي قََش، َش بِرِن لْننِلٍَي ِق يَامَرِ ٌت مَنّف 13 قََش. َش

قََش. قَن ٍع َش ٍع عَلٌَك قٍندٍ بٌوٍرٍي عَ نُن
عَ نََش ِيِّل دَن 15 قَشَدٍ، لْننِلٍَي ِلْن بَب مِِن ٌت عَرِيٌِك ُشنِي َكنتَمٍَي مَنّف 14
نَ نََش يٌِك عَرِ قِِش؟« ْموِل شْرْشْي يَامَرِ ِي مَنّف رَ »ُمنٍق رَ، مَيَندِ مَشْرِن
َش عَ مَيَندِ عَ َق عَ يِرٍ، مَنّف ِسَف نََش ِيِّل دَن تّمُي نَ 16 ّب. ِيِّل دَن رََب تَِف
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ّب. عَ قَسَرِدٍ عٍِق كُي عَ نُن شٍِي نَ ْن َش عَ عَلٌَك مَ عَ ِق ندٍ تّمُي
نُن مِكَيٍِل، َشنَنِيَ، بٌوٍر عَ مٍَسن بِرِن ٍق ِي عَ ْشنِي، عَ ِسَف نََش ِيِّل دَن 17
ٍع ِكنِِكِن َش عَ مَكَُل عََل ٌكوٍر َش ٍع ّب، ٍع قََل عَ نََش عَ 18 ّب. عَسَرََي
نََش بِرِن لْننِلٍَي ِلْن بَب نُن بٌوٍرٍي، عَ ِيِّل، دَن عَلٌَك ّب، ٍع مٍَسن فُندٌ ِي َش عَ مَ،
ِيِّل دَن رَ. لَامَتُنِي ّب ِيِّل دَن مٍَسن فُندٌ َش شٍِي نَ نََش عََل رَ، كْي نَ 19 قََش.

رَ، مٍَسنِي ِي 20 تَنُت عََل ٌكوٍر نََش

بِرِن، تّمُي تَنُت َش ِشِل »َعَل
مَ، نَشَن نَ مُ دَن

رَ. ّسنّب نُن كٌلٌنِي ٍق نَ فٍب نَن تَن عَ بَرِ مَ 21
مَسَرَ مَ. َ ّكح عَ نُن وََشِت نَن تَن عَ

بَمَ، مَنّفٍي نَن تَن عَ
رَ َسبَتِمَ. مَنّفٍي نَن تَن عَ
مَ، لْننِلٍَي قِمَ لْننِ عَ

مَ. َشِشلِمٍَي قِمَ قَنِي َشِشِل عَ
مَّكنّنمَ، تِلِنِش فُندٌ عَ 22

رَ. نَءِيَلَنِي َ رَ مِنِم نْشُنِش ٍق عَ
عََل، مَرِِف بٍنبٍَي ٱ 23



عَننَِب ِيِّل دَن 2:30 vii عَننَِب ِيِّل دَن 2:24

تَنتُمَ، ِع ٱ مَتْشْمَ، ِع ٱ
مَ. ٱ قِِش نَشَن ِع رَ ٍق َش ّسنّب نُن لْننِ

مَ، ِع مَشْرِنِش نَشَن مُُش مَ، ٍق نَكٌلٌن ٱ َ بَر ِع
رَ.» شٍِي َش مَنّف رَكٌلٌن مُُش َ بَر ِع

ِلْن بَب َش عَ مَ نَشَن ِق يَامَرِ مَنّف يِرٍ، يٌِك عَرِ ِسَف نََش ِيِّل دَن تّمُي نَ 24

مَنّف مَِت ٱ َش ِع قََش. لْننِلٍَي ِلْن بَب نََش »ِع ّب، عَ قََل عَ نََش عَ قََش. لْننِلٍَي
ٍ يِر مَنّف مَِت ِيِّل دَن نََش يٌِك عَرِ 25 ّب.» عَ رََب تَِف شٍِي َش عَ َش ٱ ْشنِي،
مَ، َي ُسشُشٍِي مِِش نَ ٌت ندٍ يُدَيََك َ بَر ٱ »َمنّف، ّب، عَ قََل عَ َق عَ نَ، كٍرٍن
بٍلٍتٍسَسَرِ، ِشِل نَشَن مَشْرِن، ِيِّل دَن نََش مَنّف 26 َبَدٍ.» ر تَِف شٍِي َش َِع ْنم نَشَن

ّب؟« ٱ َبَدٍ تَفِر كُي عَ نُن شٍِي مَ ٱ َ ْنم تَن »ِع
ٍسمَتٌي، لْننِلٍَي، مَشْرِنِش نَشَن نْشُنِش ٍق ِع »َمنّف، يَاِب، مَنّف نََش ِيِّل دَن 27
عَ مَ، ٌكوٍر نَ نَشَن عََل، ْكْن 28 َبَدٍ. تَفِر نَ َ ْنم ُ م ٍع مَ، مَندُرُلٍَي نُن َ ْمْشيٍي، كَر
َش ِع َبَدٍ. ر قَمَ نَشَن رَكٌلٌن ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف َ بَر عَ مَّكنّندٍ. نْشُنشٍِي ٍق َ ْنم نَن تَن
ٌت ِع مَنّف، 29 مَ. َسدٍ َش ِع تٌِش نَشَن ِع َي، نَن لَامَتُنيٍِي َش ِع نُن شٍِي
مَّكنّنمَ، نْشُنشٍِي ٍق نَشَن كُي، نَ َبَدٍ. ر قَمَ نَشٍٍي مَ، قٍٍي َمحْشُن ِع نََش ِع َس، ِع
مُ نَ ّب، ٱ مَّكنّن َ بَر نْشُنشٍِي ٍق ِي َش 30 َبَدٍ. ر قَمَ نَشٍٍي مَ قٍٍي رَكٌلٌن ِع َ بَر عَ
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مَنّف عَلٌَك ّب ٱ مَّكنّن َ بَر ِي ّب. فٍب بٌوٍر فبٌِش ٌت لْننِ مَ ٱ َ بَرِ م ّش رَبَِش
مَ.» َشِشِل عَ َمحْشُنِش نَشَن عَ كٌلٌن كُي نَ َش

َي ِع تِِش نُ عَ كُي. لَامَتُنِي َش ِع ٌت بٍلٍبٍٍل مَسٌلِِش فّّم َ بَر ِع »َمنّف، 31

عَ نُن َكنٍك عَ رَ، َ ّشيم يَءِلَنِش نُ ُشنِي عَ 32 مَفَاُش. نُ عَ يَنبٍَق، نُ عَ رَ،
رَ. بّنّد نُن وٍُر َسنِي عَ رَ، وٍُر بّلّنِي عَ 33 رَ، يْشُي تٍَب عَ نُن قُرِ عَ رَ، فبٍِت بّلّّش
فّّم بْوِش. عَ مُ َش بّلّّش عَدَ مَ ْكْن عِبْو، نََش ندٍ فّّم نَّش، تّمُي مَتٌٍق عَ نُ ِع 34
نََش عَ رَ. بّنّد نُن وٍُر يَءِلَنِش نُ نَشَن مَ، َسنِي مَسٌلِِش فّّم نَ ِسن نََش عِبْوِش
عِوُرُ، نََش بِرِن نَ ٌي، َ ّشيم ٌي، فبٍِت ٌي، يْشُي ٌي، بّنّد ٌي، وٍُر 35 وُرُ. ِع ٍع
ِسنِش نَشَن فّّم ْكْن رَ. ٌسفٌقُرٍ قَمَ نَشَن قٌٍي مَ، لٌنِي قٍنَت شْرِ َسنِس عَْل ُل عَ

نٍَق.» بِرِن بِْش عَ رَ، بٍلٍبٍٍل َ فٍي قِندِ نََش نَ مَ، مَسٌلِِش فّّم
مَنّفٍي مَنّف، 37 ّب. مَنّف تَفِرََب عَ َش مُُش يَْكِس ِك. نَ نَن »ِشٍي 36
رَ. بِنّي نُن ّسنّب مَ ِع قِِش مَنّفَي نَ نَن عََل ٌكوٍر بَرِ مَ نَ، تَن ِع نَ مَنّف َش
مَ. ِع ِق نْي نَ َ بَر عَ مَ. ُشن بِرِن ْشِن نُن ُسٍب، مِِش، ْدْشِش ِع نَن تَن عَ 38
نَشَن ّن َ كٍلِم فبّّت مَنّفَي دَنِف، نَ ِع 39 رَ. ُشنِي َ ّشيم نَ نَن تَن ِع ِك، نَ نَن نَ
قَن نَ يْشُي، عَْل َ لُم نَشَن ندٍ َسشَن مَنّفَي َشنِب، دَنِف نَ ّب. ِع شُرُن ّسنّب
وٍُر وٍُر. عَْل شْرْْش نَشَن قَمَ، قَن نَن ندٍ نَاِن مَنّفَي 40 يَمَرِدٍ. بِرِن َ دُِنح ّن قَمَ
َسنيٍِي عَ َ بَر ِع 41 ّن. ِك نَ َ بُتُشُنم بٌوٍرٍي عَ قَن مَنّفَي نَ نَّش، ِك َ بُتُشُنم بِرِن ٍس
لَنِي مٍَسنِش عَ نَن نَ نَ. نَن مَسُنبُِش بّنّد نُن وٍُر رَقَلَِش ٍع ٌت. َسنسٌلٍٍي عَ نُن
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عَ شْرْشْي وٍُر نَ عَْل كُي مَنّفَي نَ ّن َ لُم تَن ندٍ ّسنّب ْكْن كُي. مَنّفَي نَ َ لُم مُ
مَنّفَي نَ عَ ّن َ مٍَسنم عَ رَ، بّنّد نُن وٍُر يَءِلَنِش نَشٍٍي َسنسٌٍل 42 نَّش. ِك َ مٍَسنم
ٌت، مَسُنبُِش بّنّد نُن وٍُر َ بَر ِع 43 ندٍٍي. ٍ يِر َ ر عَ مُ ٌي ّسنّب ْكْن فٌب، ّسنّب
قَنِي عَ شِرِ مَ مُ لَنِي نَ ْكْن تَِف، بٌوٍر ٍع شِرِ مَ لَنِي نَشٍٍي نَ، نَن مِشٍِي نَ قِندِِش نَ

نَّش.» ِك رَ قَنِي عَ ُسشُمَ ٍ بٌر عَ مُ بّنّد نُن وٍُر عَْل رَ،
عَبَدَن. َ َكنَم مُ نَشَن ّن َ رَ مِنِم ندٍ مَنّفَي عََل ٌكوٍر وََشِت، َش مَنّفٍي »َن 44

ُ م عَ عِوُرُدٍ. بِرِن مَنّفَي نَ ّن قَمَ عَ مَ. بُن يَامَرِ َش فبّّت َحمَ َ لُم مُ مَنّفَي نَ
َش بّلّّش مِِش ْكْن مَ َ فٍي كٍلِِش نَشَن ٌت، فّّم نَ َ بَر ِع كُي نَ 45 عَبَدَن. َ َكنَم
مَنّف َ بَر ُشنفٍب عََل عِوُرُ. َ ّشيم نُن فبٍِت، بّنّد، يْشُي، وٍُر، َ بَر فّّم نَ بْوِش. عَ مُ
ِع َبَِش تَفِر بِرِن نَشَن ٱ رَ. عَ نَن يَِت نْندِ شٍِي ِي َبَدٍ. ر قَمَ نَشٍٍي مَ قٍٍي ِي رَكٌلٌن

رَ.» عَ َل َش ِع َ لَنم ِع ّب،
نََش عَ مَ. بُن ِيِّل دَن مَ بِْش رَقٍلٍن يَتَِف عَ نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف تّمُي نَ 46

ّب، ِيِّل دَن مٍَسن عَ نََش مَنّف 47 ّب. عَ َب َش سُرَِي نُن سّرّّش عَ ِق يَامَرِ
فُندٌي عَ رَ. مَرِِف بِرِن مَنّفٍي نَ نَن تَن عَ ّب، بِرِن عَلٍَي ُشنفٌب عََل مَرِِف »ٌو

نَّش.» ِك ّب ِع مَّكنّنِش فُندٌ ِي عَ عَْل مَّكنّنمَ،
رَ ُشنِي قِندِ عَ نََش عَ مَ. عَ ِق فبٍفٍب نَاقُِل عَ بِنيَ، ِيِّل دَن نََش مَنّف 48
َسدِرَِك، ُل عَ َش عَ مَشَندِ مَنّف نََش ِيِّل دَن 49 مَ. ُشن بِرِن لْننِلٍَي نُن بِْش ِلْن بَب
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مَنّف قِندِ نََش ِيِّل دَن مَ. بِْش ِلْن بَب رََب وَِل مَنّف َش قَن عَبٍدِنٌٍف نُن مٍسَِك،
رَ. رَ سِمَ ٍبُكَدَنسَرِ ن

3

كٍُي َش ٍبُكَدَنسَرِ ن
ٍسننِ، تٌنٌف َي نْنْفن كُيّ َش عَ رَ. َ ّشيم يَءِلَن ندٍ كٍُي نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف 1
مَنّف 2 مَ. بِْش ِلْن بَب بُنِي َ فٍي َ دُر ِت عَ نََش عَ ٍسننِ. َي نْنْفن قَن فبٌي َش عَ
ِكيتِسٍَي، ّسبّلِتٍِي، رَفَتٍَي، نَاقُِل يّسٍَي، سّرِ ٌمِنٍَي، ف ُكنتِفٍِي، رَ ِسمٍَي، عَ نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن
مَنّف عَوَ، 3 مٌَت. كٍُي َش مَنّف َق َش ٍع عَلٌَك مَِشِل بِرِن مَنّفدٍِي بِْش نُن
مَنّفدٍِي بِْش نُن ِكيتِسٍَي، ّسبّلِتٍِي، رَفَتٍَي، نَاقُِل يّسٍَي، سّرِ ٌمِنٍَي، ف ُكنتِفٍِي، رَ ِسمٍَي،
نُ ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف ِع، َي كٍُي ِت نََش ٍع مَتٌدٍ. كٍُي َش مَنّف مَلَن ٍع نََش بِرِن

ِت. نَشَن َ بَر
بِرِن، بْنسْي بِرِن، »ِس رَ، عِتٍِش شُي عَ قََل عَ نََش مَدَنِف شُي َش مَنّف 4
مَشٍَس نُن كْرٍَي، ُشلٍٍي، سَرٍَي، نَ وٌ 5 َي؛ نَن يَامَرِ َش مَنّف قَلٍَي، بِرِن شُي
نَشَن ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف بَُت، كٍُي وٌ بِْش، قٍلٍن وٌ َش وٌ نَّش، تّمُي مّ شُي بِرِن ْموِل
ْشورَ بٍلٍبٍٍل ّت َّن وٌلِم َكنِي نَ بَُت، عَ عَ مَ، بُن عَ َ بِر ُ م ٌي نَشَن 6 رَ. َ ّشيم يَءِلَنِش

نَ.» كٍرٍن
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ْموِل مَشٍَس نُن كْرٍَي، ُشلٍٍي، سَرٍَي، ٌت بِرِن بْنسْي نُن ِس ٌت، عَ نَن نَ 7

َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف بَُت، عَ ٍع ّب، كٍُي قٍلٍن ٍع نََش ٍع مّ، شُي بِرِن
نَا. ِت عَ عَ رَ،

قََل عَ نََش ٍع 9 كَلَمُدٍ. يُوِقٍِي َق نََش ندٍٍي سّرّّشدُّب كُي، يَِت وََشِت نَ 8

َش بِرِن مِِش ِق يَامَرِ َ بَر ِع 10 ّب! ِع ُل َش ِسمََي »َمنّف، ّب، ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف
شُي بِرِن ْموِل مَشٍَس نُن كْرٍَي، ُشلٍٍي، سَرٍَي، نَ ٍع بَُت، عَ ٍع ّب، كٍُي قٍلٍن ٍع
نَ عَ مَ، بِْش قٍلٍن عَ مُ ٌي نَشَن مِِش عَ ّن قِِش يَامَرِ مَن ِع 11 نَّش. تّمُي مّ
ِت نَشٍٍي َ بَر ِع نَ، ندٍٍي يُوِِق ْكْن 12 ْشورَ. بٍلٍبٍٍل ّت ّن َ وٌلِم َكنِي نَ بَُت، كٍُي
ِع تٌندِ َ بَر نٍٍي عَبٍدِنٌٍف، نُن مٍسَِك، َسدِرَِك، ِشِل نَشٍٍي مَ، بِْش ِلْن بَب َ ر مَنّفدٍِي
َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن ِع كٍُي ِي هَِل بَتٍُق. عَلٍَي َش ِع مُ ٍع مَنّف، َبَتُدٍ. ر يَامَرِ َش

بَتُدٍ«! عَ تِنِش مُ ٍع ٍب، ِت عَ ِع رَ،
َش ٍع ِق يَامَرِ نََش عَ رَ. حَاِش عَ ْشْن عَ ٍت، نََش ّ ْبح ٍبُكَدَنسَرِ ن 13
ْشن. مَنّف رَ ّشمٍّي نَ َق نََش ّشيرٍَي رَ. عَبٍدِنٌٍف نُن مٍسَِك، َسدِرَِك، َق
وٌ رَ، عَ نَ نْندِ عَبٍدِنٌٍف، نُن مٍسَِك، »َسِدَرِك، ّب، ٍع قََل عَ نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن 14
ٍب؟ ِت عَ ٱ رَ، َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن ٱ بَتٍُق قَن كٍُي ِي مُ مَن وٌ بَتٍُق، عَلٍَي مَ ٱ ُ م
وٌ َش وٌ مّدٍ، شُي بِرِن ْموِل مَشٍَس نُن كْرٍَي، ُشلٍٍي، سَرٍَي، َق نَ وٌ يَْكِس، 15
وٌ ٱ َ ر عَ مُ نَ َش بَُت، عَ َش وٌ يَءِلَنِش، نَشَن كٍُي ٱ ّب. كٍُي ِي مَ بِْش قٍلٍن
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ِع؟« بّلّّش ٱ رَتَنفَدٍ وٌ َ ْنم مُندُن عََل نَ. كٍرٍن ْشورَ بٍلٍبٍٍل ّت ّن َ وٌلِم
مُ مُُش »َهِل يَاِب، ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف نََش عَبٍدِنٌٍف نُن مٍسَِك، َسدِرَِك، 16

عََل، مَرِِف مُُش ْشورَ، بٍلٍبٍٍل ّت وٌِل مُُش وٌ َش 17 مَقََل. ُشن يّّت مُُش
مَنّف، رََب، عَ َس مُ عَ هَِل 18 ِع. بّلّّش ِع رَتَنفَدٍ َمُُش ْنم نَ بَتُمَ، نَشَن مُُش
ِع ّب، كٍُي ِي قٍلٍندٍ مُُش َ ْنم مُ مُُش بَتُدٍ، عَلٍَي َش ِع َ ْنم ُ م مُُش كٌلٌن عَ َش ِع

رَ.» َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن
مٍسَِك، َسدِرَِك، َ مَسَر نََش يَتَِف عَ رَ، حَاِش عَ مَ ٍع ْشْن نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن 19
ْدْش مََس ُشن وٌلٍنِي َش ّت َش ٍع ِق يَامَرِ نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن مَ. ِشِل عَبٍدِنٌٍف نُن
َش ٍع يَمَرِ، ندٍٍي فبَنفبَلَنِي ْسورِ َش عَ نََش عَ 20 رَ. ِك قٌرِ مَ عَ دَنِف ٌسلٌقٍرٍ
نَ نََش ٍع 21 ْشورَ. بٍلٍبٍٍل ّت وٌِل ٍع َش ٍع شِرِ، عَبٍدِنٌٍف نُن مٍسَِك، َسدِرَِك،
وٌِل ٍع ٍع مَ، ٍع رَفٌرٌِش ُشنفبٍٍي َ دٌنم َش ٍع رَ، ٌسسٍٍي َش ٍع نُن شِرِ، َسشَنِي شّّم
نَشٍٍي ْسورِ مََس، َش ُشن وٌلٍنِي َش ّت قََل عَ َ بَر ٌت مَنّف 22 ْشورَ. بٍلٍبٍٍل ّت
ّت قََش ٍع فَن، نََش يَِت تَن ٍع ْشورَ، ّت وٌِل عَبٍدِنٌٍف نُن مٍسَِك، َسدِرَِك،
شِرِِش. ٍع ْشورَ، بٍلٍبٍٍل ّت َ بِر نََش عَبٍدِنٌٍف نُن مٍسَِك، َسدِرَِك، 23 مَ. وٌلٍنِي َش
عَ قََل عَ عَ نَ. كٍرٍن كٍِل عَ ُسُش، ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف نََش فَاشُي تّمُي نَ 24

يَاِب، مَنّف نََش ٍع ْشورَ؟« ّت وٌِل َش َسشَن شِرِِش مِِش مُ »ٌون ّب، رَ ِسمٍَي
مُ ٍع ِك، ِي تٌٍق نَن نَاِن مِِش ٱ »كْْن ّب، ٍع قََل عَ نََش عَ 25 مَنّف«! »ِعٌي
مَلٍّك مَنِيّ َحن تَن ندٍ نَاِن نَ هَِل. تْوْرٍق مُ ٍع ْشورَ، ّت ّحرٍّق ٍع نَ ٍع شِرِِش،
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رَ.»
»َسِدَرِك، رَ، عِتٍِش شُي عَ ِشِل ٍع عَ رَ، بٍلٍبٍٍل ّت ّ مَكْر عَ نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن 26
مٍسَِك، َسدِرَِك، ٍب.» َق وٌ مِِن، وٌ ٌكنيٍِي، َش ُشنفٍب عََل عَبٍدِنٌٍف، مٍسَِك،

ْشورَ. ّت مِِن نََش عَبٍدِنٌٍف نُن
ٍع رَ. ٍع مٌَس ٍع نََش لْننِلٍَي َش مَنّف نُن ٌمِنٍَي، ف ُكنتِفٍِي، رَ ِسمٍَي، مَنّف 27
ٍسٍس ٌسسٍٍي َش ٍع نُن ُشنّسشٍّي ٍع رَ. قٍَت ٍع رَبَِش ٍسٍس مُ ّت ٌت، عَ نََش
نَ »تَنتُي مٍَسن، عَ نََش ٍبُكَدَنسَرِ ن 28 مَ. ٍع نَ نُ مُ يَِت شِرِ ّت فَنِش. مُ
عَ ّشيِش مَلٍّك َش عَ نَن تَن عَ ّب. عََل مَرِِف عَبٍدِنٌٍف نُن مٍسَِك، َسدِرَِك،
مَنّف نََش ٍع عَلٌَك رَ، قَشٍَق تِن نََش ٍع هَن رَ عَ َل َ بَر نُ ٍع رَتَنفَدٍ. ٌكنيٍِي َش
يَامَرِ مَ ٱ 29 رَ. عََل مَرِِف ٍع بٍَق رَ بَتٍُق فبّّت عََل قِندِ نَشَن رَبَُت، يَامَرِ َش
عََل مَرِِف عَبٍدِنٌٍف نُن مٍسَِك، َسدِرَِك، قََل ٌكِب ندٍ ٍق ٌي مِِش َي؛ نَن نّيّن
بَرِ مَ َكَن، قَن بَنِش َش عَ رَ، ُشنتُنيٍِي ُشنتُن عَ عِبٌلٌن عَ ّن، قَشَمَ َكنِي نَ ّب،

رَ.» ْموِل ِي رَتَنفَدٍ مِِش َ ْنم نَشَن رَ عََل بٍَق نَ مُ ٌي عََل
مَ. بِْش ِلْن بَب مٍَت ٍق َش عَبٍدِنٌٍف نُن مٍسَِك، َسدِرَِك، نََش مَنّف تّمُي نَ 30

ندٍ قِرِن شٍِي َش ٍبُكَدَنسَرِ ن
بِرِن شُي ّب، بِرِن بْنسْي ّب، بِرِن ِس تٍِق مٍَسنِي ِي نَن ٍبُكَدَنسَرِ ن »َمنّف 31

مٍَسن كَابَنَكٌي نُن تْنشُمٍَي َش ٱ َ لَنم عَ 32 رَ. قَنِي عَ ّب وٌ ُل َش ْبحَّس ّب؛ قَلٍَي
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ّب. ٱ رَبَِش نَشٍٍي ُشنفٍب عََل ّب، وٌ
وَُي، تْنشُمٍَي َش عَ 33

فٌب. ّسنّب كَابَنَكٌي َش عَ
عَبَدَن، َ ْحنم مُ مَنّفَي َش عَ
مَ.» بُي َش عَ نَ مُ دَنِي

4
ِك ّسيوَِش ٱ َسِش، ّ ْبح ٱ كُي، بَنِش مَنّف مَ ٱ نَ نُ ٱ ٍبُكَدَنسَرِ، ن تَن »ٱ 1

تٌِش نَشَن لَامَتُنِي ٱ نُن عَ َمحْشُنِش، نَشَن ٱ َس. ندٍ مَفَاُشِش شٍِي نََش ٱ 2 قَنِي.
َق َش ٍع مَ نَن نَ مَ لْننِلٍَي ِلْن بَب ِق يَامَرِ ٱ 3 قَنِي. ِك نَفَاُش ٱ َ بَر نٍٍي مَ، َسدٍ مَ ٱ

ّب.» ٱ تَفِرََب شٍِي مَ ٱ َش ٍع عَلٌَك يِرٍ، ٱ
شٍِي مَ ٱ نََش ٱ َق. نََش مَندُرُلٍَي نُن سّرّّشدُبٍّي، ِلْن بَب ٍسمَتٌي، »كََر ْمْشيٍي، 4

كٍُي مَ ٱ رَ، ْدنشْي عَ ٍ يِر ٱ َق نََش ِيِّل دَن 5 َبَدٍ. تَفِر نَ ْن مُ ٍع ْكْن ّب، ٍع يََب
شٍِي مَ ٱ نََش ٱ ّب. عَ نَ َشِشِل ّسنِيّنشٍِي عََل مَ. ُشن نَشَن َسِش ِشِل بٍلٍتٍسَسَرِ

ّب.» عَ مَْدْش
فُندٌ ّب. ِع نَ َشِشِل ّسنِيّنشٍِي عََل كٌلٌن عَ ٱ ُشنِي، َ ْمْشيٍي كَر »ٍبلٍٍتَسَسِر، 6

نَشٍٍي ٱ ّب، ٱ تَفِرََب لَامَتُنيٍِي مَ ٱ َش ِع عَوَ، ّب. ِع شْرْشْمَ كٌلٌنٍق نَشَن نَ مُ
ٌت؛ لَامَتُنيٍِي ِي نََش َشِشِل ٱ نَّش، تّمُي مَ َسدٍ مَ ٱ نَ نُ ٱ 7 كُي. شٍِي تٌِش
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مَ، بِْش تِِش نُ عِتٍِش بِِل وُرِ
فٌب. ّسنّب عَ بٍلٍبٍٍل، عَ 8
مَ، ٌكوٍر نَ نُ ُشنِي عَ

تٌدٍ. عَ َ ْنم نُ بِرِن مِِش َ دُِنح
تٌقَن، نُ بُرّّش عَ 9
وَُي، نُ بٌِف عَ

بَلٌمَ. بِرِن مِِش نُ عَ
مَ، بُن نِينِ عَ َ مَلَبُم ٍع نُ ُسبٍٍي وَُل
مَ. َسلٌنيٍِي عَ َ يَءِلَنم تّي ٍع نُ ْشنٍِي
رَ.» عَ َ ْستْم َلٌي ب نُ بِرِن دَالٍِس

ٌت؛ لَامَتُنيٍِي ِي نََش َشِشِل ٱ نَّش، تّمُي مَ َسدٍ مَ ٱ نَ نُ »ٱ 10
مَ، ٌكوٍر كٍِل نََش ندٍ ّسنِيّنتْي

رَ، عِتٍِش شُي عَ قََل عَ َق عَ 11
َبِرَ، ر وُرِ ِي ‹وٌ

ّسّف، َسلٌنيٍِي عَ َش وٌ
مَ، عَ َب بُرّّش عَ َش وٌ
رَيٍنٍسن. بٌفٍِي عَ َش وٌ

ِف، ٍع َش ٍع بُن، عَ نَ نَشٍٍي ُسٍب
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نَا. كٍِل َش ٍع مَ، َسلٌنيٍِي عَ نَ نَشٍٍي ْشِن
بِْش، ُل َسنكٍٍي عَ نُن ُشنتُنِي بِِل عَ َش وٌ ْكْن 12

رَ. دَاِش يْشُي نُن دَاِش وٍُر يْلْنْشنِي شِرِِش ٍع
ْشورَ، ٌحوٍف مَ ّش ُل َش عَ

بُندَ، عَ َش ِشِن
ُسبٍٍي. عَْل رَ ٌحوٍف بٌَل عَ َش عَ
ّب، عَ نَ نَشَن َشِشِل عَدَ مَ 13

ّب. عَ ُل َشِشِل ُسٍب ّن، مَسَرَ مَ نَ
مَ. بُن ٌسلٌقٍرٍ ّح ّن ِك نَ َ لُم عَ
َكنتَمَ، مِِش نَشٍٍي ّسنِيّنتْي 14

مٍَسنِش، نَّت ِي نَن نٍٍي
كٌلٌن عَ َش بِرِن عَدَ مَ عَلٌَك

يَمَرِ مَ. مَنّفيٍَي نَن ُشنفٍب عََل عَ
مَ، ْشن نَشَن وَ مَ عَ رَ ِي مِِش سٌمَ مَنّفَي عَ

ّب.›« بِرِن شُرُن مِِش نَ هَِل
تَفِرََب نَ َش ِع بٍلٍتٍسَسَرِ، تَن ِع َي. نَن شٍِي مَ ٱ ٍبُكَدَنسَرِ، ن مَنّف تَن، »ٱ 15
نَ َ ْنم فبَنسَن نَن تَن ِع َبَدٍ. ر نَ َ ْنم نَشَن مَ بِْش مَ ٱ نَ مُ ٌي لْننَِل بَرِ مَ ّب، ٱ

ّب.» ِع نَ َشِشِل ّسنِيّنشٍِي عََل بَرِ مَ َبَدٍ، ر
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مَنّف فَاُش. نََش مَن عَ كَاَب، نََش عَ بٍلٍتٍسَسَرِ، ِشِل نَشَن ِيِّل، دَن تّمُي نَ 16
رَ.» َي عٍِق كُي عَ نُن شٍِي ِي فَاُش مُ ِع هَِل »ٍبلٍٍتَسَسِر، ّب، عَ قََل عَ نََش
فٍب يَشُيٍي ِع قِندِ عٍِق كُي عَ نُن شٍِي ِي هَِل مَرِِف، »ٱ يَاِب، عَ نََش بٍلٍتٍسَسَرِ
لِمَ، ٌكوٍر ُشنِي عَ فٌب، ّسنّب عَ ُشنفٌب، نَشَن تٌِش، نَشَن ِع بِِل وُرِ نَ 17 نُ! رَ
نَشَن نَ ُسبٍٍي َبَلٌمَ، ر بِرِن عَ وَُي، بٌفٍِي عَ تٌقَن، بُرّشٍّي عَ 18 مَ، بِرِن ٍ يِر َ دُِنح َ تٌم عَ
ّسنّب َ بَر ِع رَ. وُرِ نَ مِسَالِِش نَن تَن ِع 19 نَ، ْكن َسلٌنيٍِي نَشَن نَ ْشنٍِي مَ، بُن
بِرِن ٍ يِر َ دُِنح َ بَر قَن مَنّفَي َش ِع ِل، ٌكوٍر َ بَر عَ هَن فٌب َ بَر نْي َش ِع ْسْت، فبٍفٍب
وُرِ ِي ‹وٌ قَلَمَ، عَ عَ مَ، ٌكوٍر َ كٍلِم عَ ٌت، ّسنِيّنتْي َ بَر ِع مَنّف، تَن ِع 20 ِل.
يْلْنْشنِي شِرِ عَ وٌ بِْش. ُل َسنكٍٍي عَ نُن ُشنتُنِي بِِل عَ وٌ ْكْن َكَن، عَ َش وٌ َبِرَ، ر
عَ بُندَ. عَ َش ِشِن ْشورَ. ٌحوٍف مَ ّش ُل َش عَ رَ. دَاِش يْشُي نُن دَاِش وٍُر

مَ.›« بُن ٌسلٌقٍرٍ ّح ُسبٍٍي عَْل دٌن ٌحوٍف َش
ٍق َش ِع تٌنٌف نَّت ِي َ بَر ُشنفٍب عََل ّب. ِع تَفِرََب نَ َش ٱ »َمنّف، 21

مَِشن ٌحوٍف ِع مَ. َي ُسبٍٍي وَُلءِ ُل َس ِع تَِف، عَدَ مَدٍِي ّن كٍرِ مَ ِع 22 رَ.
عَ كٌلٌن عَ َش ِع هَن مَ، بُن ٌسلٌقٍرٍ ّح ّن ِك نَ َ لُم ِع بُندَ. ِع ِشِن ِنٍفٍي، ن عَْل
مَ. نَن مِِش ّكنّن عَ قِمَ مَنّفَي عَ يَمَرِ مَ. مَنّفيٍَي َش عَدَ مَدٍِي نَن ُشنفٍب عََل
َش ِع عَ ّب، ِع ّن مٍَسنِش عَ نَ مَ، بِْش لٍُق َسنكٍٍي عَ نُن ُشنتُنِي بِِل وُرِ 23
بِرِن ٍق نَن َكنِي ٌكوٍر عَ كٌلٌن عَ ِع هَن َ رَبَم مُ نَ ْكْن مَ. ِع ّن َ رَفبِلٍنم مَنّفَي
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رَبٍَق. يُنُِب َب َش ِع رَ. مَرَ ِس مَ ٱ تِن َش ِع مَنّف، رَ عَ نَن نَ 24 يَمَرِ مَ.
كُي.» ْبحَّس ُب َش ِع عَلٌَك مَ، مِِسِكينٍّي ِكنِِكِن َش ِع تِنِشن. َش ِع

دَنِف، ٌت قِرِن نُن ُق كٍِك 26 ّب. ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف َكمَِل نََش بِرِن ٍق نَ 25

ّسنّب »بَِبلْن قََل، عَ نََش عَ 27 ِلْن، بَب كُي بَنِش َش عَ َمحّرٍّق عَ نَ نُ مَنّف
بِنّي مَ ٱ عَلٌَك رَ، ُشنفٍب ّسنّب يّّت ٱ َ ر يِفِيَدٍ مَنّف تِِش عَ نَن تَن ٱ دٍ! فٌب
»َمنّف ٌكوٍر، كٍِل نََش ندٍ شُي قََل، يّنِي ْو نَ قّّق عَ 28 فٌب.» َش نْرّ مَ ٱ نُن
ّن كٍرِ مَ ِع 29 رَ. ِي ِع َب مَنّفَي َش ِع َ بَر ٱ ٌت ّب، ِع قََل عَ َش ٱ ٍبُكَدَنسَرِ، ن
ٌسلٌقٍرٍ ّح ِنٍفٍي ن عَْل دٌندٍ نَن ٌحوٍف قَمَ ِع مَ. َي ُسبٍٍي وَُلءِ ُل َس ِع تَِف، مِشٍِي
سٌمَ مَنّفَي عَ يَمَرِ مَ. مَنّفيٍَي َش عَدَ مَدٍِي نَن ُشنفٍب عََل عَ كٌلٌن عَ ِع هَن مَ بُن

ْشن.» نَشٍٍي وَ مَ عَ رَ ِي نَن مِشٍِي
مَ، َي مِشٍِي كٍرِ نََش عَ نَ. كٍرٍن مَ ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف َكمَِل نََش يّنِي ْو نَ 30

ّسّف عَْل َ كُي نََش ُشنّسّش عَ بُندَ، قٍَت عَ نََش ِشِن ِنٍفٍي. ن عَْل دٌن ٌحوٍف عَ
َسنشَلٍٍي. ْشِن عَْل َ كُي نََش قَن َسنشَلٍٍي عَ َشبٍٍي،

َشِشِل ٱ مَ، ٌكوٍر رٍَت َي ٱ نََش ٱ ٍبُكَدَنسَرِ، ن تَن ٱ ْحن، ٌت وََشِت »َن 31

عَ نََش ٱ مَتْْش، عَ نََش ٱ مَ، ُشنفٍب عََل رَ ِسَف تَنتُي نََش ٱ مَ. ٱ فبِلٍن نََش
ّن َ بُم يَامَرِ َش عَ عَبَدَن، َ ْحنم مُ مَنّفَي َش عَ بِرِن، تّمُي نَ نَ عََل بَرِ مَ بِنيَ،
وَ مَ عَ رَ. نَ تِن مُ عَدَ مَ هَِل مَ َ دُِنح ّن َ رَبَم وَْشنٍق يّّت عَ عََل 32 بِرِن. وََشِت



عَننَِب ِيِّل دَن 5:4 xix عَننَِب ِيِّل دَن 4:33

عَ َق عَ مَتَندِدٍ، عَ َ ْنم مُ ٌي مِِش رَ. ـٍكٍّي مَل نُن عَدَ مَ َ نَبَم نَن نَ عَ ْشن، نَشَن
نََش قَن نْرّ نُن بِنّي مَنّفَي مَ ٱ مَ، ٱ فبِلٍن ٌت َشِشِل ٱ 33 رَبٍَق؟‹ مُنٍس نَ ›ِع قََل،
ِكبَنِي مَنّف مَ ٱ ْدْش ٱ ٍع ِشِل، ٱ نََش ُشنفبٍٍي مِِش مَ ٱ نُن نَِسمٍَي ٱ مَ. ٱ فبِلٍن
ٌكوٍر ٱ ٍبُكَدَنسَرِ، ن تَن ٱ يَْكِس، 34 رَ. ِسنٍف عَ دَنِف فٌب نََش ّسنّب ٱ كُي.
بِرِن كِرٍَي َش عَ تِنِشن، بِرِن ّكوَِل َش عَ بِنيَ. عَ ٱ مَتْْش، عَ ٱ ّن، َ تَنتُم مَنّف

عِفبٌمَ.» يّّت عَ نَشَن ٌ مَ، مَفٌر ٍق َش مِِش نَن تَن عَ نَ. نَن نْندِ قِندِِش

5

مَفَاُشِش ّسبِّل
عَ ّب. وُُل ُكنتِِف َش عَ ِت بٍلٍبٍٍل ُشلُنِي نََش بٍلِسَسَرِ مَنّف ندٍ، لْشْي 1
َش ٍع ِق يَامَرِ نََش بٍلِسَسَرِ تّمُي نَ شْرِ. َي ٍع قْْل ِسيِس عَ 2 هَن مِن ّوِن نََش
كُي هْرْ ْمبَنِش َش عََل تٌنفٌِش نَشٍٍي ٍبُكَدَنسَرِ ن بََب عَ رَ، ثْوتٍِي فبٍِت نُن َ ّشيم َق
ُكنتِِف َش عَ نُن فِنٍّي، ٌكنِي َش عَ فِنٍّي، َش عَ يّّت، عَ وَ َ بَر مَنّف دَرِ َسلَمُ.
َش عََل تٌنٌف نَشٍٍي رَ، ثْوتٍِي َ ّشيم َق ٌت ٍع 3 كُي. ُشلُنِي رَوَِل سٍٍي نَ َش بِرِن
َش عَ نُن ٌي، فِنٍّي َش عَ ٌي، ُكنتِفٍِي َش عَ ٌي، مَنّف دَرِ َسلَمُ، كُي هْرْ ْمبَنِش
يَءِلَنِش نَشٍٍي بَُت، ُكٍيٍي َش ٍع َق مَن ٍع 4 رَ، نٍٍي مِن ّوِن نََش بِرِن ٍع فِنٍّي، ٌكنِي

رَ. فّّم نُن وُرِ، وٍُر، يْشُي، فبٍِت،
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بَنِش ِت ّسبِّل نُ عَ مِِن، نََش بّلّّشسٌلٍٍي مِِش نَّش، تّمُي َبٍَق ر نَ نَ نُ ٍع 5

عَ مَسَرَ. نََش يَتَِف عَ 6 رَ، ِت ّسبِّل ٌت بّلّّش ٌت مَنّف يَتَِف. لَنثُي َكنٍك،
مَندُرُلٍَي نُن سّرّّشدُبٍّي، ٍسمَتٌي، نََش عَ 7 رَ. بٌوٍر ٍع بْنْب نُ ِشنبٍِي عَ هَن فَاُش نََش
شَرَن، ّسبِّل ِي نَ »نََشن ّب، لْننِلٍَي ِلْن بَب قََل عَ نََش عَ رَ. عِتٍِش شُي عَ ِشِل
ْكن عَ ٌ رَفٌر ْكنمَفٌرٍ َ ّشيم ٱ رَ، دُِف مَنّف ّن مَشِرِ مَ َكنِي نَ ٱ ّب، ٱ قَسَرِ عَ عَ
ٱ نُن تَن ٱ َ ر ندٍ َسشَن مَنّف قِندِ عَ كُي مَنّفَي مَ ٱ َ ر ِي عَ ٌس ّسنّب َق ٱ مَ،

رَ.» َشنِب قّمَِت
ٍسٍس ْن مُ ٍع شَرَندٍ، ّسبِّل نَ ْن مُ ٍع ْكْن ٌس، نََش بِرِن لْننِلٍَي َش مَنّف 8
عَ مَسَرَ، نََش يَتَِف عَ هَن فَاُش نََش بٍلِسَسَرِ مَنّف كُي نَ 9 ّب. مَنّف قَسَرِدٍ

عُِق. نََش قَن ُكنتِفٍِي َش
كُي بَنِش ٌس نََش عَ مّ، شُي ُكنتِفٍِي َش عَ نُن مَنّف ٌت فِّن َش مَنّف 10
ِع هَِل كُيَ. َش ْشن ِسمََي َش ِع »َمنّف، قََل، عَ نََش عَ دّننَّش. تٍِق نُ ُشلُنِي
َشِشِل ّسنِيّنشٍِي عََل مَ، بِْش َش ِع نَ ندٍ مِِش 11 مَسَرَ. نََش يَتَِف ِع فَاُش، مُ
َشِشِل عَ رَ، َكنِي نَ نَن قَهَامَُل ٌت عَ َ بَر مُُش وََشِت، َش بََب ِع ّب. نَشَن نَ
َ بَر نُ ٍبُكَدَنسَرِ ن مَنّف بََب ِع رَ، عَ نَن نَ فٍب. عَلٍَي عَْل ّن لُِش لْننِ َش عَ قَن،
مَنّف نُ نَشَن بََب، ِع رَ. ُشنِي مَندُرُلٍَي نُن سّرّّشدُبٍّي، ٍسمَتٌيٍي، َ ْمْشيٍي، كَر قِندِ عَ
َش عَ َشِشِل، عَ ُشن، نَشَن َسِش ِشِل بٍلٍتٍسَسَرِ ِيِّل، دَن عَ ّن ٌت عَ 12 تَن عَ رَ،
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يّنِي ْو تَاِل عَ َبَدٍ، تَفِر شٍِي َ ْنم عَ ّب. بِرِن بٌوٍرٍي قَن قَهَامُي َش عَ نُن كٌلٌنِي، ٍق
َبَدٍ تَفِر بِرِن ٍق ِي ّن قَمَ عَ ِشِل، ِيِّل دَن َش ِع يَاِب. شْرْشْي مَشْرِنِي عَ قَتَنقَِس،

ّب.» ِع
نَ نَن تَن »ِع مَشْرِن، عَ نََش مَنّف يِرٍ. مَنّف رَ ِيِّل دَن َق نََش ٍع تّمُي نَ 13

ّب، ِع نَ َشِشِل عَلٍَي عَ مّ عَ َ بَر ٱ 14 يُدََي؟ كٍلٍِق نَ نَشَن قَِش بََب ٱ رَ، ِيِّل دَن
ِي َش ٍع رَ، َ ْمْشيٍي كَر نُن لْننِلٍَي َق َ بَر ٍع 15 مَ. ِع قِمَ بٍلٍبٍٍل قَهَامُي نُن لْننِ نَشَن
قٍٍي َ ْنم ِع عَ مّ عَ َ بَر ٱ 16 َبَدٍ. ر نَ ْن مُ ٍع ْكْن ّب، ٱ قَسَرِ عَ َش ٍع شَرَن، ّسبِّل
عَ ِع شَرَندٍ، ّسبِّل ِي َ ْنم ِع َش يَْكِس، يَابِدٍ. شْرْشْي مَشْرِنِي نُن عَ َبَدٍ، ر تَِف
ِع َق ٱ مَ، ْكن ِع ٌ مَ رَفٌر ْكنمَفٌرٍ َ ّشيم ٱ رَ، دُِف مَنّف مَشِرِ مَ ِع ٱ ّب، ٱ قَسَرِ

قّمَِت.» ٱ فبّّت، مَنّف نُن تَن ٱ ٌق نَ، بِرِن دَنفِمَ نَشَن رَ مَنّف قِندِ
ِق ُبحٍَي َش ِع ّب، يّّت ِع رَفََت نَاقُِل َش »ِع يَاِب، مَنّف نََش ِيِّل دَن 17
مَنّف، 18 ّب. عَ قَسَرِ عَ مَن ٱ ّب، مَنّف ّن َ شَرَنم ّسبِّل ِي ٱ مَ. فبّّت مِِش
عَ نَن نَ 19 مَ. ٍبُكَدَنسَرِ ن بََب ِع قِِش نْرّ نُن بِنّي، ّسنّب، مَنّفَي، نَن ُشنفٍب عََل
عَ نُ، قَشٍَق نَشَن وَ نَ عَ رَ. َي بََب ِع رَ فَاشُي َ سّرّنم نُ بِرِن بْنسْي نُن ِس رَ،
نُ، نَتٍٍق نَشَن وَ نَ عَ ّن. رَتَنفَمَ نَ نُ عَ نُ، نَتَنفٍَق نَشَن وَ نَ عَ ّن. قَشَمَ نَ نُ
يّّت عَ ٌت عَ ْكْن 20 ّن. ٌ مَ رَفٌر نَ نُ عَ نُ، نَفٌرٌٍق نَشَن وَ نَ عَ َّن. رٍَتم نَ نُ عَ
عَ 21 رَ. ِي عَ َب نْرّ عَ نُن مَنّفَي َش عَ نََش عََل ِع، عَ دَنِف نََش عَ عِفٌب
رَ. َشِشِل ُسٍب قِندِ عَ مَسَرَ، نََش َشِشِل عَدَ مَدِ عَ مَ. َي عَدَ مَدٍِي كٍرِ عَ نََش
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بُندَ، قٍَت عَ نُ ِشِن ِنٍفٍي. ن عَْل دٌن ّسّش عَ رَ، قْْش ٌسقَلٍٍي ِع وَُل ُل نََش عَ
سٌمَ مَنّفَي نَن تَن عَ يَمَرِ مَ، مَنّفيٍَي َش عَدَ مَدٍِي نَن ُشنفٍب عََل عَ كٌلٌن عَ عَ هَن

ْشن.» نَشَن وَ مَ عَ رَ ِي مِِش
قٍوٌ. ٌ مَفٌر يّّت ِع مُ ِع ْكْن كٌلٌن، بِرِن نَ َ بَر ِع بٍلِسَسَرِ، دِ َش عَ تَن، »ِع 22

ِع رَوَِل. ثْوتٍِي هْرْ ْمبَنِش َش عَ َ بَر ِع مَ. ِشِل مَرِِف ٌكوٍر عٍِت يّّت ِع َ بَر ِع 23
رَ. ثْوتٍِي نَ مِن ّوِن َ بَر بِرِن وٌ فِنٍّي، ٌكنِي َش ِع فِنٍّي، َش ِع ُكنتِفٍِي، َش ِع تَن،
سٍٍي مُ ٍع رَ. فّّم نُن وُرِ، وٍُر، يْشُي، ّشيمَ، فبٍِت، يَءِلَنِش نَشٍٍي بَُت ُكٍيٍي َ بَر ِع
نَ بِرِن دُِنحّءِفِرِ َش ِع بَُت. ٍع َ بَر ِع ْكْن كٌلٌن، ٍسٍس مُ ٍع مّمَ، قٍٍي مُ ٍع تٌمَ،
ِي نُن بّلّّش ِي نََش عََل تٌِش، عَ نَن نَ 24 تَنتُمَ. عَ مُ تَن ِع ْكْن ِع، بّلّّش عََل

ّب.» ِع مٍَسن ّسبِّل
نَ مٍَسنٍق نَشَن وَ مَ نَ 26 ثَرِ ِسن.› تٍكٍٍل، مٍٍن، ‹مٍٍن، تِِش؛ نَن ّسبِّل »ِي 25
دَنِي َ بَر عَ ْكنِت، لْْشيٍي مَنّفَي َش ِع َ بَر عََل ›ْكنِت.‹ ِك نَ نَن نَ ›مٍٍن‹، َي؛ نَن
›ثَرِ ِسن‹ 28 يٍلٍُب. ِع مَنِيّ، ِع َ بَر عََل ›مَنِيّ.‹ ِك نَ نَن نَ ›تٍكٍٍل‹، 27 مَ. ٍع َس

مَ.» ثٍرِ ٍسكٍَي نُن مٍدٍكٍَي عِتَشُن مَنّفَي َش ِع َ بَر عََل ›مَءِتَشُنِي.‹ ِك نَ نَن نَ
نُن عَ رَ، دُِف مَنّف مَشِرِ َش ِيِّل دَن عَ نَ، كٍرٍن ِق يَامَرِ نََش بٍلِسَسَرِ 29

مَ. ُشن بِرِن بِْش رَ ندٍ َسشَن مَنّف قِندِ َش مَن عَ رَ، ْكنمَفٌرٍ َ ّشيم
قََش. بٍلِسَسَرِ مَنّف ِلْن بَب نََش ندٍ مِِش كُي كٍرٍنِي كْي نَ 30
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6
َ م يّتٍّي رَتَنفٍَق ِيِّل دَن عََل

نََش عَ 2 مَ. قِرِن نُن ٍسننِ تٌنٌف ّح عَ رَ مَنّف قِندِ نََش مٍدٍكَ يُِس دَرِ 1
عَ 3 يَمَرِ. بِْش َش عَ َش ٍع ُسفَندِ ْمْشّحن مِِش كّمّ مِِش َش ٍع ِت مَرَ ِس
َش مَنّف عَلٌَك ّب نَشٍٍي دّنتّّفمَ ٍع مَرَ ِستٍِي نَ، ُشن ٍع ِت َسشَن مِِش نََش مَن
ْموِل قَنِي َشِشِل 4 مَ. َي نَن َسشَنيٍِي مِِش نَ نَ نُ ِيِّل دَن ْسونّيَ. َش بِرِن ٍق
َمحْشُنِي نَ. بِرِن فٍب مَنّفٍي َش ٍع نُن مَرَ ِسمٍَي دَنِف نُ نَ ّب، ِيِّل دَن نُ نَشَن

يَمَرِ. بِرِن بِْش َش عَ َش ِيِّل دَن عَ ّب مَنّف ُل نََش
َش عَ ُ كَلَم ِيِّل دَن َش ٍع َكَت نََش مَرَ ِسمٍَي نُن يَرٍرَتٍِي بٌوٍر رَ، ٍق َش نَ 5

عَ رَ، عَ نَ دُفُتّّف ٍع تِنِشن، نُ عَ رَ. عَ ٌت ٌي تَنتَنِي مُ ٍع ْكْن كُي، وَِل مَنّف
مَرِِف عَ ٌق مَبِرِ، ِيِّل دَن َ تٌم ٌي كَلَمُي مُ »ٌون قََل، عَ نََش ٍع تّمُي نَ 6 وَلِدٍ. قََت

كُي.» سّرِّي َش عََل
عَ قََل عَ َق ٍع يِرٍ، مَنّف نَ كٍرٍن ِسَف نََش ُشنيٍِي ٍع نُن مَرَ ِسمٍَي كُي نَ 7

رَ سٍِي، مَنّف مَنّفٍي، بِْش َش ِع 8 ّب. ِع ُل َش ِسمََي يُِس، دَرِ »َمنّف ّب،
َ ِبم تُو نَشَن ٌي ›مِِش ْدْش؛ َش تْنِي َِي لَنم عَ عَ َمحْشُنِش عَ بِرِن ُكنتِفٍِي نُن ٌمِنٍَي، ف
بُن َسشَن تٌنٌف ِش رَ مَنّف تَن ِع بٍَق ّب، ندٍ مِِش رَ عَ مُ نَ َش ّب، ندٍ عََل
َش ِع رَ، تْنِي ِي تِن َش ِع مَنّف، يَْكِس 9 تَِف.› يّتٍّي رَ ٌس َش َكنِي نَ مَ،
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نُن مٍدٍكٍَي عَْل مَسَرَ مَ مُ نَشَن رَ يَامَرِ قِندِ َش عَ عَلٌَك مَ عَ َس قِْش بّلّّش ِع
مَ ّكيدِ َس قِْش بّلّّش عَ نََش يُِس دَرِ مَنّف 10 نَّش.» ِك رَ عَ دَرِِش ثٍرِ ٍسكٍَي

رَ. تْنِي قِندِ عَ عَ مَ، عَ ّسبِّش يَامَرِ
عَ مَ، ّكيدِ يَامَرِ نَ َس قِْش بّلّّش عَ َ بَر نُ مَنّف عَ كٌلٌن عَ ٌت ِيِّل دَن 11
لْْش ٌي لْْش َسشَن َسنمََي مَبِرِ. ُ دَرِ َسلَم رَبِِش نُ وُنّدرِ َش عَ ْشنِي. عَ ٍت نََش
رَ عَ دَرِِش نُ عَ عَْل مَتْْش عَ عَ مَشَندِ، عََل مَرِِف عَ عَ ِسنمَ، ِشنِب عَ نُ عَ
عَ بٍِق تُو عَ نَ عَ ِل َق ٍع نَ، كٍرٍن ْشنِي عَ ِسَف نََش مِشٍِي ِي 12 نَّش. ِك

كُي. مَشَندِ ّب عََل مَرِِف
ِع »َمنّف مَ، يَامَرِ َش عَ مَشْرِن عَ َق ٍع نَ، كٍرٍن يِرٍ مَنّف ِسَف نََش ٍع 13
ّب، ندٍ مِِش رَ عَ مُ نَ َش ّب، ندٍ عََل َ ِبم تُو نَشَن ٌي مِِش عَ ّش ْدْش تْنِي مُ
نََش مَنّف تَِف.» يّتٍّي رَ ٌس َش َكنِي نَ عَ مَ، بُن َسشَن تٌنٌف ِش نَ تَن ِع بٍَق
عَ دَرِِش ثٍرِ ٍسكٍَي نُن مٍدٍكٍَي عَْل مَسَرَ مَ مُ نَشَن رَ عَ نَ يَامَرِ »ِعٌي. يَاِب، ٍع
يُدََي كٍلِِش نَشَن ِيِّل دَن »َمنّف، ّب، مَنّف قََل عَ َق نََش ٍع 14 نَّش.» ِك رَ
لْْش َسشَن َسنيَ مَشَندِ مَ عََل عَ ُسشُِش. يَامَرِ َش ِع مُ عَ ِنيَِش، ب شُي ِع مُ عَ

لْْش.» ٌي
عَ مَ. سّرِّي رَتَنفٍَق ِيِّل دَن وَ مَ نُ عَ رَ. قَنِي ِك تْوْر مَنّف نََش يّنِي ْو نَ 15

مَن ّشمٍّي نَ ْكْن 16 ِكِس. َش ِيِّل دَن عَلٌَك ٌس َش كْي ٍينُن ب نََب بِرِن ٍق نََش
ثٍرِ ٍسكٍَي نُن مٍدٍكٍَي رَُت َش ِع »َمنّف، ّب، عَ قََل عَ َق ٍع يِرٍ، مَنّف ِسَف نََش
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ٍع ِق يَامَرِ نََش مَنّف كُي نَ 17 مَسَرَدٍ.» َ ْنم ُ م سّرِّي َش مَنّف مَ. سّرِّي َش
َ مَ بِر ِع عََل، مَرِِف »ِع ّب، ِيِّل دَن قََل عَ نََش مَنّف تَِف. يّتٍّي وٌِل ِيِّل دَن َش
يِرٍ يّتٍّي َس ُشنفٍب فّّم نََش ٍع 18 رَِكِس.» ِع َش عَ كُي، تُننَبّشِيَ رَ قْْش نَشَن
نََش ٍسٍس عَلٌَك رَ، شُرُنّد َش عَ مَ نَادّ َس تْنشُمَ َش عَ نََش قَن مَنّف رَ، نَادّ

رََب. نَ نََش قَن ُكنتِفٍِي رَ. ٍق َش ِيِّل دَن َ مَسَر
عَ بِرِن كْي نَ َبَدٍ، ر قٍٍق تِن مُ عَ دٍّف، عَ مُ عَ ْشنِي. عَ فبِلٍن نََش مَنّف 19
ِل، مّننِ ٌت عَ 21 يِرٍ. يّتٍّي ِسَف عَ كُرُن، نََش عَ عَِب، ٌت كٍُي 20 قٍوٌ. ِش مُ
مَرِِف ِع ٌكنِي. َش ّ ِحح عََل »َدِنيِّل، رَ، مَِكنِِكنِِش شُي عَ ِشِل ِيِّل دَن نََش عَ
نََش ِيِّل دَن 22 مَ؟« يّتٍّي رَتَنفَدٍ ِع ْن َ بَر عَ كُي، تُننَبّشِيَ َ ر قْْش نَشَن َ مَ بِر ِع عََل،
مَلٍّك َش عَ َ بَر عََل مَرِِف ٱ 23 كُيَ. َش ْشن ِسمََي َش ِع »َمنّف، يَاِب، مَنّف
ٌي حَاِش ٍق مُ ٱ عَ كٌلٌن عَ عََل بَرِ مَ مَ، قٍٍق تْوْر ٱ ُ م ٍع َلَندٍ. ب دٍّي يّتٍّي شّي
ِك َ ّسيو نََش مَنّف 24 رَبَِش.» ٌي ٌكِب ٍق مُ ٱ مَنّف، مَبِرِ تَن ِع هَِل رَبَِش.
عَ ٌت عَ نََش ٍع رََب، نَ ٌت ٍع كُي. نَا رٍَت ِيِّل دَن َش ٍع ِق يَامَرِ َق عَ قَنِي،
نَ عَ ِق، يَامَرِ نََش مَنّف 25 رَ. عََل مَرِِف عَ َل َ بَر نُ عَ بَرِ مَ مَْشنِْش، مُ قٍَت
رَ. دٍِي َش ٍع نُن فِنٍّي َش ٍع نُن ٍع تَِف، يّتٍّي وٌِل َش ٍع كَلَمُ، ِيِّل دَن نَشٍٍي شّّم

مَفِرَ. بِرِن شْرِ ٍع ٍع قَشَدٍ، ٍع ّف َ بَر نُ يّتٍّي ِل، بْتِنِ يِِل َش ٍع بٍينُ
عَ مَ، بِرِن بْنْسيٍي نُن سٍِي ّسّب يَامَرِ نََش يُِس دَرِ مَنّف َشنِب، دَنِف نَ 26
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مَنّفَي مَ ٱ َ بَر ٱ 27 ّب. وٌ ُل َش قَنِي »بّْحَس مَ، َ دُِنح نَ نَشٍٍي قَلٍَي بِرِن شُي نُن
بِنيَ.» عَ َش وٌ رَ، َي عََل مَرِِف ِيِّل دَن فَاُش َش وٌ يَامَرِ، بِرِن

بِرِن. تّمُي نَ نَ عَ رَ. عَ نَ ّ ِحح »َعَل

عَبَدَن. َ َكنَم مُ مَنّفَي َش عَ
ْحن. َ دُِنح هَن ّن َ بُم يَامَرِ َش عَ

رَتَنَف. ٍع عَ رَِكسِمَ، مِِش نَن تَن عَ 28
مَ. بِْش نُن ٌكوٍر َ رَبَم كَابَنَكٌي نُن تْنشُمٍَي عَ

مَ.» يّتٍّي رَتَنفَِش ِيِّل دَن نَن تَن عَ
بُن مَنّفيٍَي َش ثٍرِ ٍسَك سِرُ ِس نُن يُِس دَرِ مََس نََش ُشن مُنَقَنِي َش ِيِّل دَن 29

مَ.

7

نَاِن ُسٍب لَامَتُنِي؛ َش ِيِّل دَن
ٌ رَفٌر نََش لَامَتُنيٍِي َس، شٍِي نََش ِيِّل دَن ِلْن، بَب َ ر ِسنٍف ّح مَنّفَي َش بٍلِسَسَرِ 1
ِيِّل دَن 2 ّسّب. عٍِق كُي شٍِي نَ نََش عَ َشنِب، دَنِف نَ نَّش. تّمُي َسِش عَ مَ عَ
نَانٍِي تُنشُن َ دُِنح مَ ٌكوٍر كٍلِِش قٌٍي رَ، كْي كُي شٍِي ٌت لَامَتُنِي َ بَر »ٱ قََل، عَ نََش

مََش.» ِع عَ عَ رَ، بَا دِن عَ رَ،
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ِسنٍف عَ 4 رَ. عَ مُ كٍرٍن ٍسٍس ٍع مَ، بَا مِِن نََش نَاِن مَفَاُشِش »ُسٍب 3

ٍع عِتَلَمَ، فَبُتٍنيٍِي عَ ٍع ّن، ٌت عَ ٱ مَ. نَشَن نَ فَبُتٍنيٍِي ّسّف يّّت، عَْل ّن لُِش نُ
قٍَت.» عَ رَ ٌس ٌسندٌنِي عَدَ مَ ٍع مِِش، عَْل مَ بِْش ِت عَ

مَ، ّسيِت عَ َسِش عَ ُشنفٍب. ٍ بَر وَُلءِ عَْل ّن لُِش نُ ندٍ قِرِن »ُسٍب 5

ُسٍب َش ِع ‹كٍِل، ّب، عَ قََل عَ نََش ٍع ِشنمَ. ٍع عَ ِع، دّ عَ نَ َسشَن فَنيَنشْرِ
دٌن.›« فبٍفٍب

فَبُتٍنِي ْشِن ْكْن بَرَّت، عَْل لُِش نَشَن ٌت ندٍ ُسٍب نََش ٱ َشنِب، دَنِف »َن 6
ٱ َشنِب، دَنِف نَ 7 ْسْت. نْي نََش عَ ّب. عَ نَ قَن نَاِن ُشنِي ّب، عَ نَ نَاِن
هَن. فبَنفبَلَن عَ قَنِي، ِك مَفَاُش نُ قَن نَ رَ. كْي كُي شٍِي ٌت ندٍ نَاِن ُسٍب نََش
نَ نََش عَ ُل، نَشَن ْدنشْي ُسٍب نَ، نَن فبَنفبَلَنيٍِي ِحنِي وٍُر عَ َ دٌنم ُسٍب نُ عَ
ٱ 8 مَ. ُشنِي عَ نَ نُ ُق قٍرِ بٌوٍرٍي. ُسٍب عَْل لُِش نُ مُ تَن عَ رَ. َسنِي عَ مَبٌرٌن
َسشَنيٍِي قٍرِ تَِف. بٌوٍرٍي مِِن نََش َنمَدِ ل قٍرِ عِفّب، قٍرٍِي عَ َش ٱ رَ ِسَف َي ٱ ٌت
قَن دّ يٍَي. عَدَ مَدِ عَْل لُِش نُ نَشٍٍي ّب قٍرِ نَ نَ نُ َي رَ. َي َنمَدِ ل قٍرِ نَ تََل نََش

قَلٍَق.» يّنيٍِي ْو عِفبٌي يّّت نَ نُ نَشَن ّب، قٍرِ نَ نَ نُ
ْدْشِش، ِكبَنيٍِي ٌت، عَ نََش »ٱ 9

مَفٌرٌ. عَ نََش عَ ّب، نَشَن نَ مُ قّْل عََل،
ِشحّ، عَْل قِيّش بِرِن دُِف َش عَ
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قٍُت، فّّس عَْل لُِش ُشنّسّش عَ
ّت، عَْل ّن لُِش ِكبَنِي َش عَ

مَ. ِكبَنِي َش عَ نَ نُ دِفِلِنشٍِي َسنِي
رَ. َي عَ ٌ مَ فٌر نُ ّت شُرٍ 10
بَتٍُق. عَ نَ نُ وُُل وُُل مِِش

رَ. َي عَ تِِش نُ وُُل وُُل مِِش
رَِب. بُكٍِي ٍع مَفٌرٌ، ٍع نََش ِكيتِسٍَي

قَلٍَق. يّنيٍِي ْو عِفبٌي يّّت نَ نُ َنمَدِ ل قٍرِ نَ ٌت، عَ نََش ٱ 11
شْرِ، َي ٱ قَشَِش ندٍ نَاِن ُسٍب ٍع ٌت، عَ نََش ٱ

فَن. َش عَ ْشورَ، ّت ْوّل بِنِب عَ َق ٍع
رَ، ِي بٌوٍرٍي ُسٍب َب نََش ّسنّب 12

مَ. ُشن تَن ِسمََي َش ٍع َس نََش ندٍ وََشِت ْكْن
رَ، كْي كُي شٍِي ٌت عَ نََش ٱ 13

قَرِ، نُشُي َ كٍلِم مَنِيّ عَدَ مَدِ
ّب. نَشَن نَ مُ قّْل رَ، عََل مَسٌمَ عَ عَ

ِي، عَ ٌس مَنّفَي نُن بِنّي، ّسنّب، نََش عََل 14
قَلٍّي بِرِن شُي نُن بِرِن، بْنسْي بِرِن، سٍِي عَلٌَك

مَ. بُن يَامَرِ َش عَ ُل َش
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عَبَدَن، َ ْحنم مُ يَامَرِ َش عَ
بِرِن، تّمُي ّن َ بُم مَنّفَي َش عَ

مَ.» عَ نَ مُ ٌي دَنِي
مٌَس ٱ نََش ٱ 16 مَفَاُش. ٱ نََش شٍِي مَ ٱ عُِق، نََش َشِشِل ٱ ِيِّل، دَن تَن »ٱ 15
ٱ قِيّش ٍق نَ َش عَ مَشْرِن، عَ نََش ٱ كُي، شٍِي مَ ٱ مّننِ نَ نُ نَشَن رَ ندٍ مِِش
نَاِن مَنّف َ دُِنح نَانٍِي، مَفَاُشِش ُسٍب ‹ِي ّب، ٱ رََب تَِف نَ نََش عَ 17 ّب.
مَنّفَي ّن قَمَ ّسنِيّنتْيٍي َش ُشنفٍب عََل ْكْن 18 مَ. بِْش ُلَدٍ ب قَمَ نَشٍٍي َ ر ٍع نَ نَن

عَبَدَن.›« رَ ِي ٍع َ بَم مُ عَ ْستْدٍ،
لُِش نُ مُ عَ قَهَامٍُق. ٍق َش ندٍ نَاِن ُسٍب نَ وَ نََش ٱ َشنِب، دَنِف »َن 19

نَ عَ ّب. عَ نَ نُ نَن َسنشَلٍٍي يْشُي نُن ِحنيٍِي وٍُر مَفَاُش، عَ بٌوٍرٍي. ُسٍب عَْل
كٌلٌنٍق. ٍق َش قٍرِ نَ وَ نََش مَن ٱ 20 َّن. مَبٌرٌنم نَ عَ لُمَ، نَشَن عَ دٌندٍ، ُسٍب ّف
َي بٌوٍرٍي قٍرِ نَ َ بِر نََش َسشَن قٍرِ مِِن، ٌت فبّّت قٍرِ ْكْن مَ، ُشنِي عَ نَ نُ ُق قٍرِ
قٍرِ بٌوٍر فٌب نُ عَ قَلٍَق. يّنيٍِي ْو عِفبٌي يّّت نَ نُ قَن دّ عَ ّب، قٍرِ نَ نُ َي رَ.

ّب.» بِرِن
قّْل ُشنفٍب، عََل هَن 22 رَ، ٍع ْن نََش عَ رَ، فٍرٍ ّسنِيّنتْيٍي ٌت قٍرِ نَ نََش »ٱ 21
ّسنِيّنتْيٍي َش عَ ِق نْندِ َق عَ نَّش، تّمُي تَِف ٍع َسدٍ ِكيِت َق نَ ّب، نَشَن نَ مُ

ْسْت.» مَنّفَي َش ٍع عَلٌَك مَ،
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نَن ندٍ مَنّفَي َ دُِنح قِندِِش ندٍ نَاِن ُسٍب ‹نَ ِك، ِي ّب ٱ قَسَرِ نَ نََش »َع 23

عَ عَ هَلَِك، عَ عَ ْستْدٍ، بِرِن َ دُِنح ّن قَمَ عَ مَنّفيٍَي. بٌوٍر عَْل لُِش مُ نَشَن نَ،
ٍع مَ. ُشن مَنّفَي نَ تِدٍ قَمَ نَشٍٍي نَ، نَن ُق مَنّف قِندِِش ُق قٍرِ نَ 24 مَبٌرٌن.
نَفٌرٌدٍ. َسشَن مَنّف قَمَ عَ تَن، ٍع عَْل َ لُم مُ عَ ّن. َ ِتم فبّّت مَنّف دَنِف، نَ
يٍّي سّرِ نُن وََشتٍِي وَ عَ َحشَنَكَت، ّسنِيّنتْيٍي عَ رَ، ِشِل ُشنفٍب عََل ّن َ يّنم ْو عَ 25
دَنِف نَ 26 مَ. بُن تَِف عَ نُن َسشَن وََشِت بّلّّش عَ لُدٍ ّن قَمَ ّسنِيّنتْيٍي مَسَرٍَق.
يَامَرِ، مَنّفَي، 27 رَ. كٍرٍنِي هَلَِك عَ رَ، ِي عَ ّن َ بَم مَنّفَي ّن، سَمَ ِكيِت َشنِب،
َش عََل مَ. ّسنِيّنتْيٍي َش ُشنفٍب عََل قِدٍ ّن قَمَ نَ دُِنحَ، نَ بِرِن نَشَن بِنّي نُن
رَبَُت.›« عَ ٍع ُسشُدٍ، يَامَرِ َش عَ ّن قَمَ بِرِن َكنِي ّسنّب عَبَدَن. َ ْحنم مُ مَنّفَي
ٱ هَن رَ َمحْشُنيٍِي مَ ٱ فَاُش نََش ٱ ِيِّل، دَن تَن ٱ ِك. ِي نَن دَنِي »َمٍسنِي 28

مَ.» ّ ْبح ٱ نَفََت بِرِن مٍَسنِي ِي نََش ٱ مَسَرَ. نََش يَتَِف

8
ِسْكّت نُن ٌكنتٌنِي يّشّي لَامَتُنِي؛ َش ِيِّل دَن

ٱ 2 َس. فبّّت شٍِي نََش ِيِّل دَن تَن ٱ رَ، ندٍ َسشَن ّح مَنّفَي َش بٍلِسَسَرِ مَنّف 1
ٌت ٱ 3 شُرٍ.» »ُعلَِي ِشِل نَشَن رَ دّ ندٍ شُرٍ تَا، مَنّف بِْش َ عٍلَم ّن، ُسٍس نَ نُ
ُشنِي. عَ نَ نُ قِرِن كٍُي قٍرِ رَ. دّ شُرٍ تِِش عَ ٌت، نَن ٌكنتٌنِي يّشّي ٱ رَكٍِل، َي ٱ

عَ َ بْتِم كٍُي عَ ٌت، ٌكنتٌنِي يّشّي نََش ٱ 4 ّب. بٌوٍر َ كُي نُ نَ رَ، ْدنشْي عَ بَُل نَشَن
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بِرِن َكنٍك، عَ تِدٍ َ ْنم نُ مُ ٌي ُسٍب بِرِ. يِرٍقَنِي نُن بِرِ، ْكوَل بِرِ، ٌسفٍفٌرٌدٍ مَ قٍرٍِي
تُي. نَن َ فبٌم نُ قَن ّسنّب عَ نَبَمَ، بِرِن وَْشنٍق عَ نُ عَ مَ. بُن نَن نْي َش عَ نَ نُ
نََش عَ ٌسفٍفٌرٌدٍ. كٍِل َق نََش ندٍ ِسْكّت نَّش، تّمُي مَ نَ َمحْشُنٍق ٱ نَ نُ ٱ 5
عَ 6 تَِف. يٍَي عَ نَ نُ ندٍ مَفَاُشِش قٍرِ رَ. بِْش دِن مُ َسنِي عَ ْكْن ِعحّرّ، بِرِن بِْش
ِف، عَ نََش عَ رَ. دّ شُرٍ ٌت نَشَن ٱ يِرٍ، َكنِي قِرِن قٍرِ ٌكنتٌنِي يّشّي هَن َق نََش
قٍرِ عَ نََش عَ فٍرٍ مَ، ٌكنتٌنِي يّشّي عَ ٌت عَ نََش ٱ 7 نَ. بِرِن ّسنّب عَ رَ عَ بْنْب عَ
ٌي مِِش مَبٌرٌن، عَ عَ بِْش، َ َبِر ر عَ نََش ِسْكّت رَ. عَ ْن مُ ٌكنتٌنِي َكَن. قِرِنِي

عِبَدٍ. تَِف ٍع ْن مُ
نََش مَفَاُشِش قٍرِ عَ فٌب، ٌت ّسنّب عَ ْكْن رَ، قَنِي عَ ُشنفٌب نََش ِسْكّت 8
تُنشُن َ دُِنح رَقِندِِش نُ َي ٍع رَ. ْحشْي عَ بَُل نََش فبّّت نَاِن مَفَاُشِش قٍرِ فِرَ.

رَ. ِ بِر نَانٍِي
رَ مَبِرِ ندٍ بِْش نُن بِرِ، ٌسفٍتٍدٍ بِرِ، يِرٍقَنِي قْْل َ كُي عَ مَ، ندٍ قٍرِ مِِن نََش َنمَدِ ل قٍرِ 9
عَ مَ. ِشِل فَلٍِي مَلٍّك ٌكوٍر ٍت عَ هَن َ كُي نََش عَ 10 ّب. بِرِن بِْش تٌقَن نَشَن
عٍِت يّّت عَ نََش عَ 11 مَبٌرٌن. ٍع عَ مَ، بِْش َ َبِر ر ندٍٍي تُنبُي نُن ندٍٍي مَلٍّك نَ نََش
ِي عَ َب سّرّّش َش مَنّف نَ َق عَ مَ، ِشِل قَن مَنّف َش فَلٍِي مَلٍّك ٌكوٍر هَن
ٌكوٍر 12 مَبٍرٍ. قَن ّسنِيّنِش ٍ يِر َش عَ نََش مَن عَ لْْش. ٌي لْْش َ بَم نُ نَشَن رَ،
قَن نَ لْْش، ٌي لْْش َ بَم نُ نَشَن سّرّّش بُن. نْي َش ِسْكّت ُل نََش فَلٍِي مَلٍّك
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ْسونّيَ. نََش ٍق َش عَ ْوّل. نْندِ نََش قٍرِ رَ. َسابُي مَتَندِ َكَن نََش
نَشَن لَامَتُنِي »ِي ّب، ّسنِيّنتْي بٌوٍر عَ يّنٍق ْو عَ مّ، شُي ندٍ ّسنِيّنتْي نََش ٱ 13
مَلٍّك ٌكوٍر نُن مَبٍرٍٍق، ّسنِيّنِش ٍ يِر فبَلٌي، َش تِنِشنتَرٍَي رَ، َكنٍَق سّرّّش قِندِِش
وُُل »ِش يَاِب، ٱ نََش عَ 14 يِرٍ؟« ِش َ بُم بِرِن نَ مَبٌرٌن، ٍع بُن، نْي نَ لٍُق فَلٍِي
ّن.» َ نَّسنِيّنم مَن ّسنِيّنِش ٍ يِر نَ َشنِب، دَنِف نَ ُسوِل، تٌنٌف ِش كّمّ ِش كٍرٍن
دَاِل قَهَامُ، عَ َش ٱ عَلٌَك َمحْشُنمَ، ٍق َش لَامَتُنِي نَ نُ ٌت ٱ ِيِّل، دَن تَن ٱ 15
َ ر شُرٍ كٍِل مّ شُي ندٍ مِِش نََش ٱ 16 مَنِيّ. مِِش نُن نَشَن ِع َي ٱ ِت نََش ندٍ
عَ تَفِرََب لَامَتُنِي »ِيِبِرَل، رَ، عِتٍِش شُي عَ َ قَلَم عَ عَ شُرٍ،« »ُعلَِي ِشِل نَشَن
بِْش قٍلٍن ٱ نَن ٱ قَنِي، ِك رَ َي عَ فَاُش نََش ٱ نَ. ٱ مٌَس عَ نََش عَ 17 ّب.»
نَن ْدنشْي وََشِت لَامَتُنِي ِي كٌلٌن عَ َش ِع »َعَد مَدِ، ّب، ٱ قََل عَ نََش عَ مَ.
رَقٍلٍن يَتَِف ٱ نَن ٱ رَ، عَ مَُت نََش ٱ نَّش، تّمُي ّب ٱ يّنٍق ْو نُ عَ 18 مٍَسنمَ.» ٍق مَ

نَكٍِل. ٱ عَ نَ، ٱ دِن بّلّّش عَ نََش عَ ْكْن مَ، بِْش
ْحن ْشّن َبَدٍ ر قَمَ نَشَن مَ ٍق رَكٌلٌن ِع َش »ٱ ّب، ٱ قََل عَ نََش مَن عَ 19
تٌِش، نَشٍٍي قِرِنِيٍي قٍرِ ٌكنتٌنِي يّشّي ِع 20 مَ. ْحنٍق نَ ُسفَندِ َ بَر وََشِت بَرِ مَ تّمُي،
فِرِّك مِسَالِِش تَن َكنِي َشٍب ِسْكّت 21 نَ. نَن مَنّفٍي ثٍرِ ٍس نُن مٍدٍ مِسَالِِش نٍٍي
نَ. نَن ِسنٍف مَنّف مِسَالِِش نَ يَتَِف، عَ نَ نَشَن بٍلٍبٍٍل قٍرِ نَ. نَن مَنّف بِْش
مَنّفَي بِْش نَ مِسَالِِش نٍٍي رَ. ْحشْي عَ مِِن نََش نَاِن قٍرِ فِرَ، ٌت ِسنٍف قٍرِ 22

ِسنٍف.» نَ عَْل فٌب مُ ّسنّب ٍع ْكْن نَ، نَن نَانٍِي
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عَ ّن، َ كٍلِم فبّّت مَنّف َكمَِل، نَ ٌكبٍِي ٍق َش يُنُبِتْيٍي ْحن، نَ مَنّفيٍَي »َن 23

تَن عَ َ كٍلِم مُ نَ ْكْن فبٌدٍ، ّن قَمَ ّسنّب عَ 24 مَدَُش. مِشٍِي عَ عِفٌب، يّّت عَ
ّسنِيّنتْيٍي نُن ّسنبّمٍَي عَ َّن، ْسونّيَم بِرِن وَْشنٍق عَ َّن، رَبَم مَفَاُششٍِي فبَلٌي عَ مَ. َش
مِِش عَ رَ. ٍق َش َ يَنقَنتٍي َش عَ نُن نَاقُِل َش عَ َّن عِفبٌم يّّت عَ عَ 25 ّن. َ هَلـَِكم
نَ ْكْن مَ. ِشِل مَنّف َش مَنّفٍي ّن َ كٍلِم عَ َسِش. نُ ّ ْبح نَشٍٍي ّن، قَشَمَ فبٍفٍب
لَامَتُنِي نَ 26 مَ. عَدَ مَ كٍلِِش مُ نَشَن هَلَِك هَلـَكٍِد، ّن قَمَ عَ َشنِب، دَنِف بِرِن
عَ بَرِ مَ رَ، فُندٌ رَفََت عَ َش ِع ْكْن َكنَمَ، مُ نَ قَلَِش، ٍق َش َشسَِب ِش نَشَن

مٍَسنمَ.» ٍق مَ نَن ْشننَكٍُي تّمُي
ٌت ٱ مَ. بُن وُيَِش َِش قُر َق مَن ٱ ْحن، نََش بِرِن ّسنّب ٱ ِيِّل، دَن تَن »ٱ 27
عَ ْن مُ ٱ عُِق، ٱ نََش لَامَتُنِي نَ ُسُش. وَلٍِي َش مَنّف َق ٱ كٍِل، نََش ٱ َلَن، ي

قَهَامُدٍ.»
9

مَشَندٍِق عََل ِيِّل دَن
رَ. مَنّف كَلِدِ قِندِ نََش عَ بْنسْي، مٍدٍ كٍِل نَشَن دِ َش ُ ُس عَسُيٍر يُِس، دَرِ 1
نُ عَلَتََل عَ رَ َسابُي َابُي كِت كٌلٌن عَ نََش ٱ ِيِّل، دَن تَن ٱ ِسنٍف، ّح مَنّفَي َش عَ 2
عَ نَ نَ 3 ٌسلٌقٍرٍ. تٌنٌف ّح ّن َ بُم َكسَرّ َش ُ دَرِ َسلَم عَ ّب، يٍرٍ ِم عَننَِب قََل عَ َ بَر
نََش ٱ مَ، ُشنِي ٱ مٌَس ُشٍب ّت ٱ مَ، ٱ ٌ رَفٌر َ دٌنم ُسننُن ٱ ُسُش، ُسنِي نََش ٱ ٌت،

مَشَندِ. عَ ٱ مَ، عََل مَرِِف ٱ رَقِندِ َي ٱ
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نَشَن فٌب، ّسنّب نَشَن عََل، مَرِِف »ٱ ِك، ِي مَشَندِ عَلَتََل مَرِِف ٱ نََش ٱ 4
رَ، َبِرٍّي قْشِر عَ نُن رَ َشنُنتٍنيٍِي عَ َ هِننّم نَشَن رََكمَلِمَ، َساّت َش عَ نَشَن مَفَاُش،
رَ، مَتَندِلٍَي نُن حَاِش مِِش قِندِ َ بَر مُُش تَنتَن، َ بَر مُُش رََب، يُنُِب َ بَر مُُش 5
ٌكنيٍِي َش ِع مُ مُُش 6 رَ. قْْش يَامَرٍِي َش ِع نُن سّرِّي َش ِع فبِلٍن َ بَر مُُش
مُُش نُن عَ ّب، مَنّفٍي َش مُُش رَ ِشِل ِع يّن ْو نَشٍٍي ّ نَمِْحنم َش ِع ُسُش، شُي

ّب.» بِرِن َحمَ َش مُُش نُن بَبٍَي، مُُش مَنّفدٍِي، َش

بِرِن مُُش لْشْي ٌت يَنَق. ِع َ بَر نُ مُُش ْكْن تِنِشن، ِع مَرِِف، تَن »ِع 7

مَكٍُي، ٍ يِر نَ نَشٍٍي ٍب، نَ نَشٍٍي يِلـَكٍَي، َ عِسِر دَرِ َسلَمُكٍَي، يُدَيَكٍَي، مَ، نَن نَ يَافِِش
مُُش يَافِِش، بِرِن مُُش عَلَتََل، 8 دّننَّش. رَيٍنٍسنِش مُُش ِع بِرِن حَمَّن نَ نَشٍٍي
يُنُِب َ بَر مُُش بَرِ مَ يَافِِش مُُش بَبٍَي. مُُش نُن مَنّفدٍِي، َش مُُش مَنّفٍي، َش
مَ، مُُش دِّح َ بَر ِع رَ، مُُش هِنّن َ بَر ِع عََل، مَرِِف مُُش تَن ِع ْكْن 9 رَ. ِع رََب
عَ َ بِر ُ م مُُش ُسُش. شُي عَلَتََل مَرِِف مُُش مُ مُُش 10 مَتَندِ. ِع ٌت مُُش هَِل
َيَِل عِسِر 11 رَ. َسابُي نَمِْحنمٍّي ٌكنِي َش عَ مٍَسنِش نَشَن عَ رَ، قْْش سّرِّي َش
ُسُش.» شُي ِع مُ مُُش رَ، ِع َ مَكُي مُُش َ بَر مُُش مَتَندِ، سّرِّي َش ِع َ بَر بِرِن َحمَ
َ بَر مُُش مَ. مُُش ٌ فٌر َ بَر عَ كُي مُنَس تَوٍُرَت ّسبِّش نَشٍٍي دَنّك رَ، عَ نَن »َن
ِع 12 مَبِرِ. عََل ّب مُُش رَ يُنُِب قِندِ َ بَر نَ َكَن، سّرِّي َش مُنَس ٌكنِي َش عََل
يَمَرِ مَ، مُُش نُ نَشٍٍي رَ، ٍق َش مَنّف َش مُُش نُن عَ رَ، ٍق َش مُُش قََل نَشَن
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ُ دَرِ َسلَم نَبَِش نَشَن ِع رَ. حَاِش عَ َحشَنَكَت مُُش َ بَر ِع رََكمَِل. يّنِي ْو نَ َ بَر ِع
عَْل ِل مُُش َ بَر بِرِن تْورّ نَ 13 ْسْت. ِسنٍف ْموِل َحشَنَكّت نَ نُ مُ ٌي َحمَ رَ،
مُُش مَشَندِ، عَلَتََل مَرِِف مُُش مُ مُُش ْكْن نَّش. ِك مٍَسنِش عَ مُنَس تَوٍُرَت
عَ نَن نَ 14 ُسُش. نْندِ َش ِع مُ مُُش رَ، قْْش حَاشٍِي ٍق َش مُُش فبِلٍن مُ
ْكْن تِنِشن، ّكوَِل َش عَلَتََل مَرِِف مُُش بَرِ مَ مَ، مُُش ٌ رَفٌر تْورّ ِي َ بَر عَلَتََل رَ،

ُسُش.» شُي عَ مُ مُُش
رَ. َ ّسنبّم بّلّّش ِع مَ بِْش َ مِسِر رَ مِِن َحمَ َش ِع َ بَر ِع عََل، مَرِِف »ُمُش 15

َ بَر مُُش رََب، يُنُِب َ بَر تَن مُُش ْكْن رَ. ٍق َش نَ َ قَلَم عِتٍِش ِشِل ِع ٌت هَن
ُ دَرِ َسلَم دِّح َش ِع رَ، رََب تِنِشنشٍِي ٍق دَرِِش ٌت ِع مَرِِف، 16 ْسْت. يُنُِب
نُن يُنُبٍِي َش مُُش ْشْن. نََش ِع ِشنبٍِل، َش ّ ْبح ِع مَ. ّسنِيّنِش َ فٍي َش ِع نُن

مَ.» ْشن ْدْشبٌوٍرٍي مُُش نَيَاِف بِرِن دَرِ َسلَمَُك َ بَر يُنُبٍِي َش بَبٍَي مُُش
ِع ُسُش، دُّب َش ٌكنِي َش ِع َش ِع يَندِ، عََل، مَرِِف مُُش »يَكِْس، 17

هْرْ ْمبَنِش َش ِع ٌ رَفٌر نْرّ َش ِع َش ِع رَ. ٍق َش قَنِي ِشِل ِع رَ مَشَندِ ِي تِن َش
تَا َش مُُش َش ِع نَ. ٱ مَِت تُِل ِع عََل، مَرِِف ٱ 18 َكنَِش. بِرِن نَشَن مَ،
ّكوَِل َش مُُش مَشَندِ مَ ِع مُ مُُش مَ. ُشن نَشَن َسِش ِشِل ِع مٌَت، َكنَِش
رَ. َسابُي نَن ُشنفٍب ِكنِِكِن َش ِع مَشَندِ مَ ِع مُُش رَ. َسابُي َش تِنِشنشٍِي
َش ِع مَرِِف، دِّح. َش ِع مَرِِف، ُسُش. دُّب َش مُُش َش ِع مَرِِف، 19
ِشِل ِع رََب ندٍ ٍق دُفُندِ، نََش ِع عََل، مَرِِف ٱ مَ. ْشن مُُش َس ّحنِف ِع
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مَ.» ُشن نَن َحمَ ِي نُن تَا ِي َسِش ِشِل ِع بَرِ مَ رَ، ٍق َش قَنِي
يُنُبٍِي َش َحمَ َيَِل عِسِر نُن يُنُبٍِي مَ ٱ نََش ٱ ّب، عَلَتََل مَرِِف ٱ يّن ْو نََش ٱ 20
ٌت ٱ 21 ّب. ّسنِيّنِش َ فٍي َش عَ مَشَندِ عَلَتََل مَرِِف ٱ نََش مَن ٱ ّب. عَ مٍَسن
رَ ِف عَ َق نََش كُي ِسنٍف شٍِي مَ ٱ ٌت نَشَن مَلٍّك ٱ يِبِرَِل، مَشَندٍِق، عََل نَ نُ
َق َ بَر ٱ »َدِنيِّل رَ، يّنِي ْو ِي شَرَن ٱ نََش عَ 22 تّمُي. َب سّرّّش ُنمَرٍ ن مَ ٌكوٍر كٍِل
شّي ٱ نََش عََل تُن، قْْل مَشَندِ عََل ٌت ِع 23 ْسْت. قَهَامُي َش ِع عَلٌَك يَْكِس
رَ مّ، يّنِي ْو ِي َش ِع رَ. ِع نَ نَن َشنُنتٍنِي عََل بَرِ مَ ّب، ِع ِت مٍَسنِي َش ٱ عَلٌَك

قَهَامُ.» لَامَتُنِي ِي َش ِع
تٌنٌف نَّت َ بَر »َعَل 24

ّسنِيّنِش تَا َش ِع نُن َحمَ َش ِع
مَ، بُن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف لْْششُن كُي َ ٌكنيِي ُل َش

دَن. َش يُنُبٍِي َش ٍع نُن حَاشٍِي ٍق َش ٍع عَلٌَك
ّن، قِمَ سَرٍ يُنُِب َش ٍع ٍع مَ بُن وََشِت نَ
عَبَدَن. َ ْحنم مُ نَشَن ْسْت تِنِشنِي َش عََل ٍع
ّن، َكمَلِمَ يّنِي ْو َش ّ نَمِْحنم نُن لَامَتُنِي كُي، نَ

ّسنِيّنِش. ٍ يِر َش عَ فبِلٍن مَن عََل
قَهَامُ. عَ َش ِع كٌلٌن، عَ َش ِع 25

نَّش، تّمُي مَ يَامَرِ تٍِق ُ دَرِ َسلَم
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تّمُي، َق ُسفَندِِش مَنّف هَن
دَنفِمَ. نَن ٌسلٌقٍرٍ لْْششُن

دَنِف، َش قِرِن نُن ٍسننِ تٌنٌف لْْششُن ٍينُن ب
تِدٍ، ّن قَمَ تّّت عَ نُن تَا
نَ. نَن تْورّ َ رَبَم َق نَ هَِل

َشنِب، دَنِف قِرِن نُن ٍسننِ تٌنٌف لْْششُن نَ 26

ّن، قَشَمَ ُسفَندِِش مِِش َش عََل ٍع
مَقَلَمَ. ُشن عَ مُ ٌي مِِش

ّن، قَمَ َحمَ َش ندٍ مَنّف َشنِب، دَنِف نَ
َكَن. ّسنِيّنِش ٍ يِر نَ نُن تَا نَ عَ

ّن، َ تّرّننَم مِشٍِي فبَلٌي نَ
نَّش. ِك َ تّرّننَم مِشٍِي بَنبَرَنِي عَْل

نَتِّش. نَشَن وََشِت ْحن عَ هَن َ ْحنم مُ حَاِش فٍرٍ
مَ. بُن كٍرٍن لْْششُن تَِف فبٍفٍب مِِش نُن تَن عَ شِرِدٍ َساّت ّن قَمَ مَنّف نَ 27

مَ. بٍَق سّرّّش ّن ْدشْمَ تْنِي عَ تَِف، لْْششُن نَ
نَ. نَن ندٍٍي حَاِش َ مُِش رَهَر ٍق َكمَلِمَ َكّن َش عَ

نَّش.» ِك نَتِّش عَ عَْل تّمُي، قََش عَ هَن كُي بِرِن ٍق نَ ّن َ لُم عَ
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10
ندٍ َسشَن شٍِي َش ِيِّل دَن

ِيِّل دَن ٌس ندٍ مٍَسنِي نََش عََل رَ، ندٍ َسشَن ّح مَنّفَي َش سِرُ ِس مَنّف ثٍرِ ٍس 1
مٍَسنمَ. ٍق مَ نَن بٍلٍبٍٍل فٍرٍ عَ رَ، نَ نُ نَن هَفِّف مٍَسنِي بٍلٍتٍسَسَرِ. ِشِل نَشَن رَ، ِي

قَهَامُ. شٍِي نَ عَ مّ، نَ نََش ِيِّل دَن
قَنِي دٌنٍس مُ ٱ 3 كُي. ُسننُنِي نََب َسشَن لْْششُن نََش ٱ ِيِّل، دَن تَن ٱ تّمُي، نَ 2
نَ هَن مَ، ٱ مٌَس ٌي ّ ْحشُنم شِرِ ٍ تُر مُ ٱ مِن، ّوِن مُ ٱ دٌن، ُسٍب مُ ٱ دٌن، ٌي

نَّش. تّمُي َكمَِل َسشَن لْْششُن
َي ٱ ٌت ٱ 5 رَ. دّ شُرٍ تِفِرِ نَ نُ ٱ رَ، ندٍ نَاِن نُن ْمْشّحن ِش ِسنٍف كٍِك 4

بّلِّت عِشِرِِش تَِف عَ مَ، عَ رَفٌرٌِش قَنِي قِيّش دُِف ٌت، ندٍ مِِش نََش ٱ رَكٍِل،
عَْل يَتَِف عَ فّّم، دِيَمَن عَْل َ يَنبَم نُ قٍَت عَ 6 عُقَِس. كٍِل نَشَن رَ دَاِش َ ّشيم
ّن لُِش نُ شُي عَ قَنِي. يْشُي عَْل َسنيٍِي عَ نُن بّلّشٍّي عَ ّت، عَْل يٍَي عَ ٍسيَمَْكنِي،

فَلَنِي. عَْل
مُ ٍع مَ، ّسيِت ٱ نَ نُ نَشٍٍي مِِش تٌِش. لَامَتُنِي نَ نَن كٍرٍن ٱ ِيِّل، دَن تَن، ٱ 7
نََش ٱ 8 نْشُن. ٍع َس ٍع ِف، ٍع نََش ٍع ُسُش، ٍع نََش فَاشُي ْكْن ٌت، لَامَتُنِي
مَسَرَ. نََش قَن يَتَِف ٱ رَ، عَ مَُت نََش ٱ ٌت، قَنِي لَامَتُنِي نَ ٌت ٱ كٍرٍن. ٱ نَا ُل
ندٍ بّلّّش 10 عِشَرَ. نََش دّ ٱ مَ، بِْش قٍلٍن ٱ نََش ٱ مّ، شُي يّن ْو مِِش نَ ٌت ٱ 9
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سّرّنٍق نُ بِرِن قٍَت ٱ ْكْن نَ، ُشن بّلّشٍّي ٱ نُن ِشنِب ٱ قٍلٍن، ٱ نََش ٱ نَ، ٱ دِن ٌت
مَ. ٱ

قَهَامُ. مٍَسنِي مَ ٱ َش ِع َشنُِش، مِِش »َدِنيِّل، ّب، ٱ مٍَسن عَ نََش عَ 11

ٱ كٍِل نََش ٱ ّب، ٱ قََل نَ ٌت عَ مَ.» نَن تَن ِع ّشيِش ٱ َ بَرِ م ِت، ِع كٍِل،
قَهَامُي وَ ٌت ِع بَرِ مَ فَاُش، نََش ِع »َدِنيِّل ّب، ٱ مٍَسن عَ نََش عَ 12 رَ. سّرّنٍق
مَ. نَن نَ ٍب قَِش ٱ ُسُش. مَشَندِ َش ِع َ بَر عََل ِع، َي عََل كُي مَفٌرٌي يّّت قٍنٍق
ْمْشّحن ِش رَ َي ٱ ِت نََش عَ مَ، بِْش ثٍرِ ٍس نَ نَشَن مَلٍّك َش ٍسنتَّن ْكْن 13
نَ مَلِدٍ. ٱ َق نََش ندٍ، ُشنفٍب مَنّف َش ـٍكٍّي مَل َش عََل مِكَيٍِل، هَن كٍرٍن، نُن
َبَدٍ ر قَمَ نَشَن مَ ٍق رَكٌلٌندٍ ِع َق َ بَر ٱ يَْكِس ْكْن 14 يِرٍ، مَنّفٍي ثٍرِ ٍس ُب َ بَر ٱ كُي
رَ.» ٍق َش وََشِت نَ لُِش كٍرٍن لَامَتُنِي بَرِ مَ قَمَ، َس نَشَن تّمُي رَ َحمَ َش ِع
نَ 16 يٍن. دُندُ ٱ مَ، بِْش رَقٍلٍن يَتَِف ٱ نََش ٱ ّب، ٱ يّنٍق ْو نَ نُ ٌت عَ 15
َق ٱ رَِب، دّ ٱ نََش ٱ رَ. كِرِ دّ ٱ دِن بّلّّش عَ عَ َق، نََش ندٍ مَنِيّ عَدَ مَدِ َشنِب،
تَن ٱ 17 رَ. عَ مَُت ٱ عَ مَسَرَ، يَتَِف ٱ َ بَر لَامَتُنِي نَ مَرِِف، »ٱ ّب، نَ قََل عَ
ٱ شْرْْش َ بَر يَِت ّحنفٍِق ْحن، َ بَر بِرِن ّسنّب ٱ دِ؟ رَ مَرِِف ٱ َ يّنم ْو دِ ٌكنِي َش ِع

ّب.»
ّسنّب َق ٱ رَ، ندٍ قِرِن عَ نَ ٱ دِن بّلّّش عَ نََش مَنِيّ عَدَ مَدِ نَ تّمُي نَ 18

َس. َش ْبحّ ِع فَاُش، نََش ِع َشنُنتٍنِي، »َعَل ّب، ٱ مٍَسن عَ نََش عَ 19 ْسْت.
نَ. كٍرٍن ْسْت ّسنّب نََش ٱ ّب، ٱ قََل نَ ٌت عَ ٌس.» ّسنّب ِع ِع فبٍن، َ ِمَنِي ل
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ّسنّب َ بَر ٱ َ بَرِ م ّب، ٱ ِت مٍَسنِي َش ِع َش ِع مَرِِف، »ٱ ّب، عَ قََل عَ نََش ٱ
رَ.» َسابُي ِع ْسْت

َش ٱ يَْكِس كٌلٌن؟ عَ ِع مَ نَشَن ٍق ٍ يِر ِع قَِش »ٱ ّب، ٱ مٍَسن عَ نََش عَ 20
َش وٌ 21 ّن. قَمَ مَنّف فِرِّك ِسَف، نَ ٱ فٍرٍ. مَنّف ثٍرِ ٍس َس َش ٱ فبِلٍن،
بُِك نْندِ َش ٱ ِسَف، َش ٱ بٍينُ ْكْن كُي. فٍرٍ نَ مَلٍِق ٱ نَ فبَنسَن مِكَيٍِل مَنّف

ّب.» ِع مٍَسن مٍَسنِي

11
ّب ِيِّل دَن مٍَسنِي َش مَلٍّك

ٱ يَْكِس 2 رَ. ِسنٍف ّح مَنّفَي َش عَ مَلٍِق يُِس دَرِ مَنّف مٍدٍ نَ نُ ٌت »ٱ 1

نَاقُِل ّن قَمَ ندٍ نَاِن مَنّف يَمَرِدٍ. ثٍرِ ٍس ّن قَمَ َسشَن مَنّف ّب. ِع قََل نْندِ َش
َ كٍلِم عَ مَ، ِك نَاقُِل عَ نَّش تّمُي ْسْت ّسنّب نَ عَ رَ. بٌوٍرٍي دَنفٍِق ْستْدٍ فبٍفٍب

مَ.» ِشِل مَنّفَي فِرِّك ّن
عَ ٌي نَشَن رَ. بٍلٍبٍٍل ّسنّب يَمَرِ بِْش عَ كٍلِدٍ، ّن قَمَ ندٍ َ ّسنبّم مَنّف »كْْن 3

رَيٍنٍسن عَ َكنَدٍ، ّن قَمَ مَنّفَي َش عَ َشنِب، دَنِف نَ ْكْن 4 َّن. رَبَم نَ عَ ّكنّن،
عَ ِسنٍف. عَ عَْل رَ َ ّسنبّم مَنّفَي قِندِ مَ مُ عَ ّب، بْنسْي عَ َ لُم مُ عَ مَ. بِرِن َ دُِنح

ّب.» فبّتٍّي مِِش ُل عَ رَ، ِي عَ ّن َ بَم مَنّفَي َش
ّسنّب َق ندٍ مَنّفدِ َش عَ ْكْن َرَ، ّسنبّم ّن قِندِ مَ نَ مَ، يِرٍقَنِي نَ نَشَن »َمنّف 5

رَ.» ُشنفٍب نْي يَمَرِ بِْش عَ نَ، تَن عَ دَنفٍِق ْستْدٍ
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مَنّف قِدٍ فِّن دِ َش عَ ّن قَمَ عَ مَ، يِرٍقَنِي نَ نَشَن مَنّف دَنِف، نَ ندٍٍي »ّح 6
عِكُيَمَ. عَ مُ ّسنّب فِّن نَ ْكْن تَِف. ٍع ُل َش َساّت عَلٌَك مَ، ْكوَل نَ نَشَن مَ
َش فِّن نَ 7 ّن. َ بْنْم بِرِن مِِش َش عَ نُن ٌي، بََب عَ ٌي، ْمرِ َش عَ ٌي، تَن عَ
نَ نَشَن رَ مَنّف نَ نْدٍ ّن قَمَ عَ رَ. ْحشْي بََب عَ قِندِ َق عَ كٍلِدٍ، ّن قَمَ ندٍ دِ
ّن َ َشنِنم بِرِن فبٍِت نُن َ ّشيم َش ٍع نُن ُكٍيٍي َش ٍع عَ 8 رَ. َ ّسنبّم قِندِ عَ مَ، ْكوَل
ْكوَل نَ نَشَن مَنّف 9 مَ. بُن ندٍٍي ّح رَ مَنّف ْكوَل ّن َ مَكُيَم عَ مَ. بِْش َ مِسِر

ْشنِي.» عَ َ فبِلٍنم َق عَ ّن،  مَ فٍرٍ مَنّف يِرٍقَنِي نَ مَ،
فٍرٍ َش ٍع ّن، َ مَلَنم فبٍفٍب ْسورِ دٍِي َش نَ مَ، ْكوَل نَ نَشَن مَنّف »َن 10

ٍع نُن تَن ٍع هَن رَ ِت فٍرٍ ّن قَمَ ٍع نَّش. ِك رَ بِْش َ دِنم بَنبَرَنِي عَْل رَ عِقُرٍ عَ ِت
نَ نَشَن مَنّف 11 ْشنِي. ٍع ّن َ فبِلٍنم مَن ٍع َشنِب، دَنِف نَ رَ. نَانِنِي َش يَشُيٍي
رَ. ِي نَشَن نَ فبٍفٍب ْسورِ مَ، ِشِل مَنّف ْكوَل مِِن عَ ْشنْدٍ، ّن قَمَ نَ مَ، يِرٍقَنِي
ّن َ عِفبٌم يّّت عَ عَ كُي. َ ٌكنيِي ّن َ َشنِنم ٍع عَ 12 نَّش، تّمُي رَ فَِل ْسورِ نَ ْن نَ عَ

ْستْمَ.» ٌي ُشننَكٍِل مُ عَ ْكْن ّن، قَشَمَ وُُل وُُل ْسورِ عَ رَ. ٍق َش نَ
مَلَن ِسنٍف نَشَن عَ دَنفٍِق َّن مَلَنم فبٍفٍب ْسورِ عَ مَ، ْكوَل نَ نَشَن »َمنّف 13
فبٍفٍب مِِش 14 رَ. فبٍفٍب نَاقُِل نُن ْسورِ ّن َ ِتم فٍرٍ مَن عَ دَنِف، نَ ندٍٍي ّح نَ.
لَامَتُنِي عَلٌَك ّن َ كٍلِم ندٍٍي كَلَبَنٍت مِِش َش ِع مَ. ِشِل مَنّف يِرٍقَنِي كٍلِدٍ ّن قَمَ
ّن َ مَلَنم بّنّد عَ مَ، ْكوَل َ كٍلِم نَشَن مَنّف 15 ّب. ٍع َ ْسونّيَم مُ عَ ْكْن َكمَِل، َش
يّّت ٍع َ ْنم ُ م قَنيٍِي ْسورِ َش بٌوٍر مَْستْدٍ. مََكنتَِش تَا ْن َش عَ عَلٌَك مَ ّسيِت تّّت
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عَ ّن قَمَ نَ مَ، ْكوَل َ كٍلِم نَشَن مَنّف 16 بّلّّش. نَن يَشُيٍي ٍع لُدٍ قَمَ ٍع مََكنتَدٍ،
عَ رَبٍَق، ٌي نَشَن وَ مَ عَ مَ، تٌقَنِي بِْش نَ ِت نَ عَ رَ. يَشُيٍي عَ نَبَدٍ بِرِن وَْشنٍق

رَ.» نَ ّن َ ْنم
نَ نُن عَ شِرِ لَنِي عَ نَ، بِرِن ّسنّب عَ يَمَرِ بِْش نَ َش عَ ّن تٌنفٌمَ نَّت »َع 17

ْكْن ْستْدٍ، مَنّفَي نَ ْن َش عَ عَلٌَك رَ، ِي عَ ّن سٌمَ ندٍ فِّن دِ َش عَ عَ مَنّف.
ندٍٍي عَ رَ. دّ بَا نَ نَشٍٍي ْستْدٍ بْشٍِي ّن َ َكتَم عَ َشنِب، دَنِف نَ 18 ْسونّيَمَ. مُ نَ
نَن نَ 19 رَيَاِف. عَ عَ ّن، َ َكنَم عِفبٌَح يّّت َش عَ ندٍ مَنّف ْسورِ ْكْن ّن، َ ْستْم
ّن، َ َكنَم ّسنّب عَ كُي نَ دّننَّش. نَ مََكنتَشٍِي تَا َش عَ ْشنِي، عَ فبِلٍن عَ نِيَمَ، عَ

ْسنْن.» َ كٍلِم مُ عَ بِرَ، عَ
ندٍ ٍ يِر بِْش ّن َ ّشيم ندٍ حَاِش مَِشِل دُوِت نَ رَ، َشنِب نَ َ ِتم نَشَن »َمنّف 20

َ قَتَنم مُ بِرّ َش عَ ْكْن ّن، َ مَ بِر قَن مَنّف نَ بُمَ، مُ عَ ّب. بِرِن عَ تٌقَن دّننَّش مَ،
ْشننَنتٍيَ.» رَ عَ مُ نَ َش رَ، َش فٍرٍ

سٌمَ عَ رَ. َشبِّل مَنّف قَتَنِش مُ نَشَن رَ، ْحشْي عَ ّن َ ِتم ندٍ حَاِش »ِمِش 21

رَ، عَ نْدٍ ّن َ َكتَم فَِل ْسورِ 22 رَ. َ يَنقَنتٍي مَْسْت مَنّفَي عَ تّمُي، ْبحَّس رَ بِْش ّن
تَن عَ 23 تَِف. نَشَن نُن ٍع نَ َساّت مَنّف نُن تَن ٍع ّن، قَشَمَ بِرِن ٍع عَ ْكْن
ّسنّب عَ فٌب، مُ فَِل َش عَ هَِل كُي، نَ يَنقَدٍ. نٍٍي ّن قَمَ عَ َساَت، ٌي نَشٍٍي نُن
ٌس عَ عَ رَ، ِي بَننٍَي َب بِرِن نَاقُِل عَ كُي، قَنيٍِي بِْش ّن سٌمَ مَن عَ 24 ّن. َ ْستْم
نَ عَ نََب. نَشَن نُ مُ ِسنٍف بٍنبٍَي عَ نُن بَبٍَي عَ ّن َ رَبَم ٍق عَ رَ. ِي مِشٍِي َش عَ
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مَ.» بُن ندٍ وََشِت نَ نَن َ يَنقَنتٍي َ نَبَم بِرِن
ْسورِ ّب. مَنّف يِرٍقَنِي مٍَسن ّسنّب عَ َش ٍع ّن، َ رَكٍلِم بٍلٍبٍٍل فَِل ْسورِ »َع 25
َسابُي َ يَنقَنتٍي رَ َي مَنّف ْكوَل َ ِتم ُ م ٍع ْكْن رَ، ِي قَن مَنّف نَ ّن َ لُم بٍلٍبٍٍل فَِل
يَشُيٍي عَ يَنقَدٍ. عَ قَمَ يَِت نَن مِشٍِي َش عَ مَ، قَنِي ٍ يِر َ كٍلِم نَشَن مَنّف 26 رَ.
ٍع كٍرٍن، يِرٍ لُدٍ ّن قَمَ قِرِنِي مَنّف نَ 27 قََش. فبٍفٍب ْسورِ َش عَ ٍع ّن، َ فٍينِم
وََشِت هَن َ ْسونّيَم مُ قَشٍَق ٍ بٌر ٍع ْكْن ّب، بٌوٍر ٍع ّن َ قَلَم وٍُل ٍع تْوْر. بٌوٍر ٍع َش
عَ رَ. بٍلٍبٍٍل نَاقُِل نُن عَ ْشنِي عَ ّن َ فبِلٍنم مَنّف ْكوَل 28 ِل. عَ َش ُسفَندِِش

فبِلٍن.» َق عَ مَ، ِشِل ّسنِيّنِش َساّت ّن َ كٍلِم
َ لُم مُ ِيَاِس ب ِي ْكْن ٌسدٍ. فٍرٍ مَ يِرٍقَنِي ّن ِسفَمَ مَن عَ َكمَِل، نَ »َوَشِت 29

عَ ْن نَ ٍع ٌسفٍفٌرٌدٍ. كٍلٍِق فٍرٍدٍ عَ كُي ُكنكُيٍي ّن قَمَ مِشٍِي 30 ِسنٍف. عَ عَْل
نَ نَشٍٍي رَ مِشٍِي ّن َ رَبَم حَاِش ٍق عَ كُي، ْشّن َش عَ ْشنِي. عَ فبِلٍن مَن عَ رَ،
نٍٍي ّن َ رَبَم قَنِي ٍق عَ رَّبحِن، ّسنِيّنِش َساّت نَ نَشٍٍي ْكْن كُي، ّسنِيّنِش َساّت

ّب.» تَن
لْشْي َ بَم مُ سّرّّش كُي نَ َكَن. هْرْ ْمبَنِش َش ٍع ّن، يَمَرِ مَ ْسورٍِي »َع 31

عَ 32 مّننِ. َبَدٍ ر َ مُِش هَر ٍق ّن قَمَ يَشُيٍي نَّش. ِك رَ رََب دَرِِش نُ عَ عَْل بِرِن
تٌندِ مَ نٍٍي كٌلٌن، عََل مَرِِف ٍع تَن نَشٍٍي ْكْن رَ، مَتْشْي وٍُل ّن َ ْستْم َكنٍّي َساّت
نَ َش رَ، ّت نُن َسنتِّدفّمَ قَشَدٍ ٍع َق يَشُيٍي ٍع ْكْن ّن، َ شَرَنم َحمَ لْننِلٍَي 33 ّن.
ّن قَمَ ندٍٍي 34 رَ. ِي ٍع َب بِرِن ٍس َش ٍع ٍع كُي، َ ٌكنيِي َشنِن ٍع ٍع رَ عَ مُ
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ّسنِيّن َش ٍع عَلٌَك ّن، َ مَ بِر ندٍٍي لْننَِل 35 ّن. يَنقَمَ ٍع فبٍفٍب عَ ْكْن مَلِدٍ، لْننِلٍَي
َكمَِل.» َش وََشِت ٍينُن ب َ ر َسابُي تْورّ

دَنفٍِق عِفٌب يّّت عَ عَ ّن، َ عِتٍم يّّت عَ عَ َبَدٍ. ر وَْشنٍق عَ ّن قَمَ مَنّف »َن 36
نَ عَ ّب. بِرِن عَلٍَي فٌب نَشَن مَ، ِشِل عََل قََل مَفَاُشِش يّنِي ْو عَ نَ، بِرِن عَلٍَي
ِنيَمَ، ب ٌي عََل مُ عَ 37 َكمَِل. َش وََشِت َش ْشّن َش عََل هَن ّن َ نَبَم بِرِن ْموِل ٍق
ّن َ عِفبٌم يّّت عَ عَ بَرِ مَ َ ِنيَم ب ٌي عََل مُ عَ فبٍٍي. فِنٍّي َش عَ نُن فبٍٍي بَبٍَي عَ هَِل
بَُت ٍع َق عَ رَ، عَلٍَي َش عَ ّن قِندِ مَ مََكنتَشٍِي تَا َش عَ 38 نَ. بِرِن ٍع دَنفٍِق
ْموِل ٍق نَ دَرِِش نُ مُ بَبٍَي عَ نَ. بِرِن ْموِل نَاقُِل نُن تٌقَنيٍِي، فّّم فبٍِت، ّشيمَ،
يّّت عَ نَشَن ّن َ ِنيَم ب مِِش عَ رَ. مَِل َش نَن عََل َش ندٍ بْنسْي َ ِتم فٍرٍ عَ 39 رَ.
مِشٍِي ّن َ عِتَشُنم بْشٍِي عَ مَ. بُن قَن ٍع ُل َش فبٍفٍب مِِش َ نِي عَ عَ ّب، عَ ٌ مَ مَفٌر

رَ.» ِي عَ سٌمَ ْكبِرِ نَشٍٍي مَ
مَنّف مَ. ِشِل مَنّف ْكوَل ّن َ كٍلِم مَنّف يِرٍقَنِي ِل، عَ نَ ْدنشْي »َوَشِت 40

رَفِسٍٍي، ْسورِ نَّش. ِك رَ بِْش َ دِنم بَنبَرَنِي عَْل رَ بٌوٍر دِن عَ مَ، ْكوَل كٍلِدٍ ّن قَمَ
دَنِف تٌقَن دّننَّش مَ بِْش ّن قَمَ عَ 41 رَ. ِي عَ نَ فبٍفٍب ُكنكُي نُن رَفٍِي، سٌي
َ ْستْم يّّت ٍع ُكنتِفٍِي عَمٌِن نُن مٌوََب، عٍدٌن، ْكْن هَلَِك، وُيَِش مِِش نَ، بِرِن بِْش
عَ ْستْدٍ يّّت عَ َ ْنم ُ م عَ مِسِرَ، هَِل مَ، بُن نْي َش عَ ّن َ لُم فبٍفٍب بِْش 42 ّن.
َ مَ بِر قَن عٍتِيٌثِكٍَي نُن لِبِيَكٍَي ّن. تٌنفٌمَ بِرِن نَاقُِل نُن فبٍِت، ّشيمَ، َ مِسِر عَ 43 ِي.
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مَفَاُشدٍ عَ ّن قَمَ نَ رَ، ِ بِر ْكوَل نُن ٌسفٍتٍدٍ َ كٍلِم نَشَن ُ ِشبَار ْكْن 44 رَ. قْْش عَ ّن
َ ِتم لٍيٍل مَنّف َش عَ عَ 45 هَلَِك. وُيَِش َحمَ َش عَ رَ، تٍِش ّ ْبح عَ ِسَف عَ هَن
ّن، مّننِ َ تّرّننَم عَ قَّش ّب. بِرِن َ فٍي تٌقَن نَشَن مَبِرِ ّسنِيّنِش َ فٍي رَ، لٌنفٌرِ نَن بَاٍي

مَلِدٍ.» عَ َق مُ ٌي مِِش
12

رَْحنِي مٍَسنِي َش مَلٍّك
ّن، َ كٍلِم مِكَيٍِل مَنّف مَلٍّك وََشِت، »َن 1

مََكنتَمَ. َحمَ َش ِع نَشَن مَلٍّك
نَ، نَن شْرْشْي وََشِت قِندِ مَ نَ
ٌت، نُ مُ ِسنٍف مَنِيّ نَشَن
يَْكِس. هَن قّْل حَمَنٍّي َكِب

كُي، بُِك ّسبِّش ِشلٍِي نَشٍٍي وََشِت، نَ
ّن. َ ْستْم ِكِس ٍع

كُي، فَبُرِ نَ ٍع قَشَِش نَشٍٍي فبٍفٍب مِِش 2
ّن. َ كٍلِم ٍع

يَننَ، عَرِ ّن ِسفَمَ ندٍٍي
كُي. يَاِف َ يَهَننَم ِسَف ندٍٍي
شْرِ، ٌكوٍر عَْل ّن َ يَنبَم لْننِلٍَي 3
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مَ، تِنِشنِي رَقَمَ َحمَ نَشٍٍي تِنِشنِش َ ْمْش كَر
تُنبُيٍي، عَْل ّن َ يَنبَم نٍٍي
عَبَدَن.» َ ُشبٍنم مُ نَشٍٍي

نَ رَْحنِي. وََشِت هَن رَفَِل بُِك ِي رَ. فُندٌ قِندِ مٍَسنِي ِي َش ِع »َدِنيِّل، 4

مََس.» ُشن قَهَامُي َش ٍع ّن، َ شَرَنم عَ فبٍفٍب مِِش تّمُي
بِرِ، ٍب رَ دّ شُرٍ تِِش كٍرٍن كُي. شٍِي ٌت قِرِن فبّّت شّّم نََش ٱ ِيِّل، دَن تَن ٱ 5
قِيّش دُِف مَ، ُشن شُرٍ نَ نُ نَشَن مَشْرِن شّّم نََش كٍرٍن 6 مَ. نَاكِرِ تِِش بٌوٍر

مُندُن؟« تّمُي َ ْحنم مَفَاُششٍِي ٍق »َن مَ، نَشَن رَفٌرٌِش
عٍِت قِرِنِيٍي بّلّّش عَ نََش نَ مَ، ُشن شُرٍ تِِش نُ نَشَن َكنِي، قِيّش دُِف 7
بُي، َش ٍق ِي عَبَدَن، نَ نَشَن رَ ِشِل عََل كَِل ٱ َ بَر »ٱ قََل، عَ َق عَ مَ، ٌكوٍر
تّمُي ْحن نَ ّسنّب ّسنِيّنِش َحمَ َكمَلِدٍ قَمَ عَ رَ. عَ نَن تَِف عَ نُن َسشَن وََشِت
َ ْحنم ٍق ِي مَرِِف، »ٱ مَشْرِن، عَ نََش ٱ قَهَامُ. عَ مُ ٱ ْكْن ّن، مّ نَ ٱ 8 نَّش.»
نْشُنِش عَ رَ، عَ نَ فُندٌ مٍَسنِي ِي بَرِ مَ ِسَف، »َدِنيِّل، يَاِب، ٱ نََش عَ 9 دِ؟«
ْكْن مَ. ٍع َب بِرِن نْشْي قِيّش، ٍع َّن، ّسنِيّنم وُيَِش مِِش 10 رَْحنِي. وََشِت هَن
َ ْستْم قَهَامُي تَن لْننِلٍَي رَ. رََب حَاِش ٍق ّن َ لُم ٍع قَهَامُمَ، ٍسٍس مُ حَاشٍِي مِِش

ّن.»
ِش تّمُي، رََب ْدنشْي َ مُِش رَهَر ٍق هَن مَ، تّمُي دَن سّرّّش لْْش ٌي »لْْش 11

نَشَن ّب مِِش نَ ّسيوّ 12 تَِف. ٍع نَ نَن ٌسلٌمَنَاِن تٌنٌف قِرِن كّمّ ِش كٍرٍن، وُُل
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َش ُسوِل نُن عَ َسشَن تٌنٌف ِش َسشَن، كّمّ ِش كٍرٍن، وُُل ِش هَن تُننَبّشِمَ عَ
ّن قَمَ ِع تّمُي نَ نَّش. تّمُي َ ْحنم عَ هَن تُننَبِّش ِع َش ِع ِيِّل، دَن تَن ِع 13 َكمَِل.

لْشْي.» ِت َسامِن ْسْت كّ ِع َش ِع عَلٌَك رَ كٍِل فبِلٍن مَن ِع مَلَبُدٍ، ِع
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