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مُنَس تَوٍُرَت
ْستْي يّّت َش َيَِل عِسِر

رَ ٍق َش َابُي كِت ِي ندٍ مٍَسنِي
نَشَن ٍع كُي، نَن ِسنٍف َابُي كِت َش مُنَس تَوٍُرَت قْلِْش تَرُشُي َش َيَِل عِسِر
نَّش ِك مَ بِْش َ مِسِر َسبَتِِش َيَِل عِسِر َ مٍَسنم عَ ْدنْشيٍي َ سٌر نَ قّْل.» قْْل »ٍق َ م

وََشِت. َش يُسُُق عَننَِب
عَ قْْل. شُرُن نََش دّقَنِي َش َ مِسِر نُن َيَِل عِسِر قََش، ٌت تَارٍَي عَ نُن يُسُُق
حَاِش عَ رَوَِل ٍع نََش مَنّف َ مِسِر رَ. ٌكنيٍِي َش َ مِسِر قِندِ نََش َيَِل عِسِر رَْحنِي

ّب. عَ ِت تَاٍي َش ٍع رَ،
مَ بِْش َ مِسِر شّي مُنَس عَننَِب نََش عَ مَ، َحمَ َش عَ نّيمُمَ ُ م نَشَن عَلَتََل ْكْن
َسابُي مُنَس رََب ُق مَفَاُشِش كَابَنٌَك نََش عََل ْسْت. شْرَّي َش َيَِل عِسِر عَلٌَك
ِل بَا ُشلُنيُِم نََش ٍع قْْل، ّحرّ ٌت َيَِل عِسِر كٍرِ. بْنسْي َيَِل عِسِر نََش قِرَوُنَ هَن رَ،
عََل ْكْن مّننِ، ْسنتْدٍ ٍع َكَت نََش ْسورٍِي َش عَ نُن قِرَوُنَ رَ. نَانِنِي بِْش َ مِسِر
َش قِرَوُنَ دّننَّش. فِرِ مَ يِلـَكٍَي َ عِسِر تَِف بَا رَِب َ كِر عَ رََب، كَابَنَكٌي نََش مَن

مَ. ُشن ٍع رَفَِل بَا نََش عََل رَ، قْْش ٍع َ بِر ٌت ْسورٍِي
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دّننَّش عََل مَ، بِْش َان كَن رَ ِسفٍَق مَ فبٍنفبٍرٍنِي قْْل ّحرّ نََش َيَِل عِسِر مَ نَاكِرِ
َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر مَ مُنَس عَننَِب ِق سّرِّي َش عَ نََش عَ مَ ْشن َ كِر ّب. ٍع لَايِدِِش
نَ بَُت. كٍُي ٍع مَتَندِ، سّرِّي َش عََل نََش َحمَ ُب، مُ عَ ْكْن شْرِ. َي َحمَ قَرِ
عَلٌَك مَ، بُن نَاِن تٌنٌف ّح مَ فبٍنفبٍرٍنِي ّحرّ ٍع َش ٍع تٌنٌف نَّت نََش عََل َ نِي عَ نَن

مَ. بِْش َان كَن ٌس َش دٍِي َش ٍع بٍينُ ْشن َ كِر قََش َش بِرِن مَتَندِ عََل
نَ نَ نُ نْرّ َش عَ رَ. َسابُي َ هْرْ ْملِنفِر َش عَ مَ َي ٍع ُل نََش عََل كُي ّحرّ نَ
رَ َي ٍع تِِش نُ نْرّ َش عََل رَفٌرٌ، َ هْرْ ْملِنفِر ٍع تّمُي، ِيَاِس ب ٍع يَنِي. نُن كْي مَ ُشن

مَ. بُن بِرِن نَاِن تٌنٌف ّح نَ ّن رََب ْموِل نَ دّننَّش. َ يٌنِكنم ٍع ِل ٍ يِر عَ هَن
نََش عَ لَاشِرَ، َش عَ ٍينُن ب مَ. نَن قَّش َش مُنَس عَننَِب َ رَْحنم َابُي كِت ِي

مَ. بِْش َان كَن رَ ٌسدٍ ٍع قَمَ نَشَن رَ يٌسُوٍ تَُش َحمَ َيَِل عِسِر
نَ رَ، ّسنّب مََكنَت ٍع عَ رَ، تِنِشنِي شَرَن ٍع عَ مَ، َي َحمَ َش عَ لٍُق عََل
تٍِق ُشن وٌن وَ مَ عََل وََشِت. مَ وٌن ّب َحمَ َش عََل نَ نَن مِسَاِل قِندِِش بِرِن
كُي. ِيَاِس ب نَ مَِل وٌن َش عََل دّننَّش. نَسٌمَ وٌن عَ يَننَ عَرِ رَ ِسفٍَق مَ قَنِي َ كِر

عَمَِن.
مُنَس تَوٍُرَت

ْستْي يّّت َش َيَِل عِسِر
َ م بِْش َ مِسِر ٌكنِييَ َش يِلـَكٍَي َ عِسِر
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نُن عَ مَ، بِْش َ مِسِر مَِت يَشَُب بََب ٍع نَشٍٍي َي، نَن ِشلٍِي دٍِي َش َيَِل عِسِر 1
نَقَتَِل، دَنَ، 4 بُنيَمِن، َسبُلٌن، عِسَكَرِ، 3 يُدَ، لٍوِ، ِسمٍيْن، ُبٍن، ر 2 دٍنبَيٍَي؛ َش ٍع
نَن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف مِِش لَنِش نُ مَمَدٍِي َش عَ نُن دٍِي َش يَشَُب 5 عَسٍرِ. نُن فَدِ،
َشنِب، دَنِف نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ نُن يُسُُق 6 مِسِرَ. ِسَف َ بَر نُ َحن يُسُُق دِ َش عَ مَ.

رَ. مََس ُشن َ لُم نُ ّسنّب ٍع مَ، بِْش َ مِسِر َ يِرِو نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 7
نََش عَ 9 كٌلٌن. يُسُُق مُ نَشَن مَ، ُشن َ مِسِر نَ نُ نَن فبّّت مَنّف وََشِت نَ 8

ْكنتْقِِل قِندِ َ بَر عَ نَّش، ِك يِرِوَِش يِلـَكٍَي َ عِسِر ٌت، عَ »ٌو ّب، َحمَ َش عَ قََل عَ
وَُي نََش ٍع عَلٌَك رََب ندٍ ْكوَت َش وٌن 10 نَ. وٌن دَنِف َ بَر ٍع ّب. وٌن رَ
مَ.» ُشن وٌن كٍِل ٍع مَ، يَشُيٍي وٌن َكقُدٍ ّن قَمَ ٍع تّمُي، فٍرٍ مُ، نَ َش ْسنْن.

نُن ثِتٌِم مَ ٍع ْدْش شْرْشْي وَِل عَ رَ، ٌكنيٍِي قِندِ ٍع نََش مَنّف كُي، نَ 11

ْكْن 12 كُي. نَن تَاٍي نَ َ مَلَنم دٌنٍس نُ قِرَوُنَ مَنّف َ مِسِر رَ. تٍِق تَاٍي رَ مٍٍسِس
مِسِرَكٍَي هَن ّن، ِك نَ رَ فٌب ِسفَمَ نُ مَن ٍع نَّش، ِك مَ ٍع ْدشْمَ نُ شْرْشْي وَِل
حَاِش عَ رَوَِل ٍع نََش مِسِرَكٍَي 13 رَ. ٍق َش يِلـَكٍَي َ عِسِر مَ ٍع رَحَاُش نََش ّ ْبح
َ ٌكنيِي نََش ٍع رَوَلٍِق. شٍّي نُن بْنبٍْق بِرِِك عَْل رَ شْرْشْي وَِل تْوْر ٍع نََش ٍع 14 رَ.

مَ. ٍع ْدْش حَاِش
نَ »ٌو 16 يَمَرِ، َ ثُو نُن َ ِسقِر دِرَ ُسشُيٍي َش يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش مَنّف َ مِسِر 15
نَن فِّن َش نَ. كٍرٍن قََش عَ وٌ رَ، عَ نَن شّّم َش رَ ُسُش، دِ َش فِّن َيَِل عِسِر
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ٍع رَ، َي عََل فَاشُمَ نُ ٌت دِرَ ُسشُيٍي ْكْن 17 بٌَل.» َش عَ ُل عَ َش وٌ رَ، عَ
مَنّف 18 بٌَل. َش ٍع ُل ّشمّمٍَي دِ نََش ٍع َبَتُمَ. ر يَامَرِ َش مَنّف َ مِسِر نُ مُ
بٌَل؟« َش ٍع لُمَ، ّشمٍّي دِ وٌ رَ »ُمنٍق مَشْرِن، ٍع نََش عَ ِشِل، دِرَ ُسشُيٍي نََش
بٍينُ ّب. فِنٍّي َ مِسِر فٌب ّسنّب فِنٍّي »ِعِسَرِيَل يَاِب، قِرَوُنَ نََش دِرَ ُسشُيٍي 19
رَ. دِرَ ُسشُيٍي نَ هِنّن نََش عََل 20 بَرِ.» دِ َ بَر َحن ٍع ِل، ٍ يِر ٍع َش دِرَ ُسشُي
رَ، َي عََل فَاُش ٌت دِرَ ُسشُيٍي 21 رَ. ِسنٍف عَ دَنفٍِق وَُي نََش َحمَ َيَِل عِسِر

مَ. قَن ٍع ِق دٍِي نََش عََل
وٌِل ّشمٍّي ّ دِيْر َش يِلـَكٍَي َ عِسِر »ٌو يَمَرِ، بِرِن َحمَ َش عَ نََش قِرَوُنَ تّمُي، نَ 22

بٌَل.» َش ٍع ُل، تَن فِنٍّي دِ َش ٍع وٌ ْكْن مَ، شُرٍ نِِل

2
َ مِسِر ْمٍق مُنَس

َي يِلـَكٍَي َ عِسِر نَ نَن بْنسْي لٍوِ قَتَن بِرِن ٍع قُِت، بٌوٍر ٍع نََش ندٍ فِّن نُن شّّم 1
نََش عَ رَ، عَ نُ نَن قَنِي دِ ٌت عَ ٌت عَ بَرِ. شّّم دِ عَ تّيّف، نََش فِّن نَ 2 مَ.
مٌَس دٍٍب ّ ْكلِم نََش عَ ْسنْن، نْشُندٍ عَ َ ْنم نُ مُ ٌت عَ 3 َسشَن. كٍِك نْشُن عَ
تَارَ دِيْرّ نَ 4 تَِف. يٌقٌرٌي مَ شُرٍ نِِل ْدْش دٍٍب َق عَ كُي، عَ َس دِيْرّ عَ رَ، دٌٍل
لِدٍ. نَ قَمَ نَشَن ٍق كٌلٌن عَ َش عَ عَلٌَك رَ، ُشنيَ عَ تِِش َي عَ ندٍ، ٍ يِر تِِش نُ َ فِنّم
عَ تَِف، يٌقٌرٌي ٌت دٍٍب ٌت عَ مَشَدٍ. عَ مَ شُرٍ نِِل ٌ فٌر نََش فِّن دِ َش قِرَوُنَ 5
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عَ ٌت شّّم دِ نََش عَ رَِب، عَ ٌت عَ 6 تٌنفٌدٍ. عَ شّي ندٍ فِّن ٌكنِي َش عَ نََش
عَ نَ دِ َش ندٍ »ِعِسَرِيلََك قََل، عَ َق عَ مَ، عَ ِكنِِكِن نََش عَ وٍَق. عَ كُي،

رَ«!
دِنّف َيَِل عِسِر ِسَف َش »ٱ مَشْرِن، فِّن دِ َش قِرَوُنَ نََش تَارَ ّ دِيْر تّمُي، نَ 7
يَاِب، عَ نََش فِّن دِ َش قِرَوُنَ 8 مَ؟« عَ ِق ّ ِشح َق َش عَ ّب، ِع ِشِل ندٍ
عَ نََش فِّن دِ َش قِرَوُنَ 9 ِشِل. نَف دِيْرّ َس عَ ِسَف، نََش تَارَ دِيْرّ »ِعٌي.»
ّ دِيْر ّن.» قِمَ سَرٍ ِع ٱ ّب. ٱ َ م عَ ِق ّ ِشح َش ِع َشنِن، دِيْرّ »ِي ّب، نَف دِيْرّ قََل
قِرَوُنَ َشنِن عَ نََش نَف عَ ْم، ٌت دِيْرّ 10 مَ. عَ ِق ّ ِشح عَ تٌنٌف، دِيْرّ نََش نَف
عَ نََش عَ ْشورَ، نَن ٍي رَ مِنِِش عَ ٌت عَ رَ. دِ َش نَ قِندِ عَ مَ، ْشن فِّن دِ َش

رَ. شُي ُ عٍبُر »ِمِنٍق« قَلَِش نَشَن مُنَس، َس ِشِل

مَدِيَن ِسفٍَق مُنَس
مٌَت ُشن ٍع َش عَ يِرٍ، نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ ِسَف نََش عَ رََكمَِل، قٌنِكٍيَ ٌت مُنَس 11
ٌت ندٍ مِسِرَكَ نََش عَ ِل، ٍ يِر نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ ٌت عَ كُي. شْرْشْي وَِل َش ٍع رَ عَ
قََش، مِسِرَكَ نَ نََش عَ لٌنفٌرِ، نَ ٌت ٌي مِِش مُ ٌت عَ 12 رَ. بْنْب ندٍ يِلََك َ عِسِر
يِلََك َ عِسِر عَ مِِن، نََش مَن مُنَس عَِب، كٍُي نَ 13 كُي. مّيّنِي نْشُن قُرٍ عَ َق عَ
مُنٍق بْنبٍْق ِبٌوٍر بَر »ِع ّب، نَشَن نَ مُ نْندِ مَشْرِن مِِش نََش عَ رَ. ْسنْش ٌت قِرِن
ِع مَ؟ ُشن مُُش رَ ِكيتَِس نُن مَنّف قِندِِش ِع »نٍد يَاِب، عَ نََش عَ 14 رَ؟«
نََش عَ فَاُش. نََش مُنَس نَّش؟« ِك قََش مِسِرَكَ نَ ِع عَْل ّن، قَشٍَق قَن ٱ َ وَ م
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كٌلٌن.» َ بَر عَ نَبَِش نَشَن »ٱ مَ، ّ ْبح عَ قََل عَ
ْكْن قَشَدٍ. مُنَس َكَت نََش عَ نَبَِش، نَشَن مُنَس كٌلٌن عَ ٌت قِرَوُنَ 15
عَ نَا، ِسَف ٌت مُنَس مَ. بِْش مَدِيَن َسبَِت َس عَ مَ، قِرَوُنَ ِف عَ نََش مُنَس
فِّن دِ َش سّرّّشدُّب مَدِيَن 16 مَلَُب. عَ َش عَ ْدْش َق عَ ِل، ندٍ ْكلْنِي نََش
دّمَدٌنِي شُرُ ٍس ْكْن 17 ّب. شُرُ سٍٍي َش بََب ٍع ٍ يِر ْكلْنِي نَ بَدٍ ٍي َق نََش ٌسلٌقٍرٍ
عَ كٍِل، نََش عَ ٌت، نَ ٌت مُنَس كٍرٍِق. فِنٍّي نَ وَ نََش ٍع َق، نََش قَن ندٍٍي

مَ. شُرُ سٍٍي َش ٍع ِق ٍي َق عَ ٌس، مَفٍرٍ ُشن فِنٍّي نَ
وٌ نِيَِش عَ »ُمنٍس مَشْرِن، ٍع نََش عَ يِرٍ، يُوٍِل ٍر بََب ٍع فبِلٍن ٌت فِنٍّي نَ 18

شُرُ ٍس رَتَنَف مُُش َ بَر ندٍ »ِمِسَرَك يَاِب، عَ نََش ٍع 19 ٌت؟« مَ ِسننَنِي فبِلٍنِش
دِ َش عَ نََش يُوٍِل ٍر 20 ّب.» شُرُ سٍٍي مَ وٌن َب ٍي َق مَن عَ مَ، ٌكبٍِي دّمَدٌنِي
عَ ٌس دٌنٍس وٌ ِشِل، عَ َس وٌ رَ؟ مُنٍق نَا لُِش عَ وٌ مِندٍن؟ نَ »َع مَشْرِن، فِنٍّي

رَ.» ِي
مُنَس ِق َ ِسثٌر فِّن دِ َش عَ نََش يُوٍِل ٍر ْشنِي. يُوٍِل ٍر َسبَتِدٍ تِن نََش مُنَس 21
نَ مَ مُنَس لَنِش ٌت نَن ّ ْشح ّب. عَ ِ بَر شّّم دِ نََش َ ِسثٌر 22 ْدْش. عَ َش عَ مَ،
ِي نَ ٱ نَن »ْشّح قَلٍَق، عَ وَ مَ نَشَن فٍرِ سٌِم، َس ِشِل دِ َش عَ نََش عَ مَ، بِْش

مَ.» بِْش
عََل مَوٍَق ٍع نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر قََش. نََش مَنّف َ مِسِر َشنِب، دَنِف وُيَِش ّح 23
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شُي وَ ٍع نََش عََل 24 ِل. عََل نََش مَشَندِ نَ رَ. ٍق َش شْرْشْي َ ٌكنيِي َش ٍع ّب
نُن عِِسيََف، عِبُرَهِمَ، نُن تَن عَ شِرِِش نَشَن مَ َساّت َش عَ رَُت نََش عَ مّ.
َس ّحنِف عَ َش عَ مَ، يِلـَكٍَي َ عِسِر رَقِندِ َي عَ نََش عََل كُي نَ 25 تَِف. يَشَُب

مَ. ْشن ٍع

3

ّشيرََي َش مُنَس
شُرُ سٍٍي َش ٌ يٍتِر نََش مُنَس رَ. سّرّّشدُّب مَدِيَن نَ نُ نَن ٌ يٍتِر بِتَنِي مُنَس 1
مَلٍّك َش عَلَتََل مّننِ 2 ِل. شٌرٍٍب َ فٍي َش عََل َس عَ هَن مَكٍُي، ٍ يِر ِع وَُل َشنِن
نَ نَ نُ ّت مٌَت، عَ نََش مُنَس رَدّّشِش. نَشَن مَ، َنمَدِ ل بِِل وُرِ مَ عَ مِِن نََش
ّ مَكْر ٱ َش »ٱ مَ، يّّت عَ قََل عَ نََش مُنَس 3 فَنِش. مُ بِِل وُرِ ْكْن مَ، بِِل وُرِ

فَنِش.» مُ َ لَنم بِِل وُرِ رَ مُنٍق كٌلٌن عَ َش ٱ رَ، كَابَنٌَك ِي
نََش عَ عِفّب، عَ َش عَ عَلٌَك رَ بِِل وُرِ مَكْرِْش عَ ٌت مُنَس ٌت عَلَتََل 4
نَن تَن »ٱ رَتِن، عَ نََش مُنَس مُنَس«! »ُمنَس، مَ، بِِل وُرِ نَ كٍلٍِق ِشِل عَ
ِع بَرِ مَ َب، َسنكِرٍِي رَ. ٍب ّ مَكْر ِع نََش »ِع ّب، عَ مٍَسن عَ نََش عََل 5 َي.»
تَن ٱ نَ عََل مَرِِف بََب »ِع مٍَسن، عَ نََش مَن عَ 6 مَ.» نَن ّسنِيّنِش ٍ يِر تِِش
يَتَِف عَ نََش عَ مّ، نَ ٌت مُنَس عََل.» مَرِِف يَشَُب نُن عِِسيََف، عِبُرَهِمَ، نَ،

رَ. مَتٌٍق عََل فَاُشِش نُ عَ بَرِ مَ مٌَكٌت،
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َ مِسِر ٌت تْورّ َش َحمَ مَ ٱ َ بَر »ٱ ّب، مُنَس ِت مٍَسنِي ِي نََش مَن عَلَتََل 7
مَ. ْشن تْورّ َش ٍع َسِش ّحنِف ٱ كُي. َ ٌكنيِي َش ٍع مّ شُي وَ ٍع َ بَر ٱ مَ. بِْش
لُدٍ مَ، قَنِي بِْش رَ ٌس ٍع َش ٱ رَ، ِي مِسِرَكٍَي بَدٍ ٍع َق َش ٱ مَ، نَن نَ فٌرٌِش ٱ 8
هِوِكٍَي ثٍرِ ِسكٍَي، عَمٌرِكٍَي، ِشتِكٍَي، َانكٍَي، كَن نَا، فٌب كُِم نُن ّ ِشح دّننَّش. نَ فبٍفٍب
ٌت َحشَنَكّت َ بَر مَن ٱ ِل. ٱ َ بَر شُي وَ يِلـَكٍَي َ عِسِر يَْكِس 9 ْشنِي. يٍبُسُكٍَي نُن
َحمَ مَ ٱ َش ِع ْشن، قِرَوُنَ شّي ِع َ بَر ٱ ِسَف، 10 مَ. ٍع ْدْشٍق نَشَن مِسِرَكٍَي

مِسِرَ.» رَ مِِن َيَِل عِسِر
ِسَف َش ٱ نَ، تَن ٱ نَ مُندُن ْموِل »ِمِش ّب، عََل قََل عَ نََش مُنَس 11
رَ. عَ نَ بِرِن »ٌون يَاِب، عَ نََش عََل 12 مِسِرَ؟« رَ رَ مِنٍِق يِلـَكٍَي َ عِسِر مَ قِرَوُنَ
رَ، تْنشُمَ قِندِ مَ نَ قَرِ. نَن َ فٍي ِي بَتُدٍ ٱ قَمَ وٌ مَ، بِْش َ مِسِر رَ مِنِدٍ َحمَ ّف نَ ِع

ّشيِش.» ِع نَن يَِت تَن ٱ قََل، عَ َق
بٍنبٍَي ‹وٌ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل عَ َس نَ »ٱ ّب، عََل قََل عَ نََش مُنَس 13
قِمَ مُندُن يَاِب ٱ مَ، ِشِل ِع مَشْرِن ٱ َس َق ٍع مَ،› وٌ ّشيِش ٱ نَن عََل مَرِِف
يِلـَكٍَي َ عِسِر َش ِع نَ. نَ‹ ‹نَشَن نَ »ٱ ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عََل 14 مَ؟« ٍع
ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش مَن عََل 15 مَ.›« وٌ شّي ٱ َ بَر عَ نَ، نَشَن ›عََل يَاِب،
يَشَُب نُن عِِسيََف، عِبُرَهِمَ، بٍنَب ‹وٌ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر ّن ِك ِي يّندٍ ْو قَمَ »ِع
َ وَ م ٱ عَبَدَن، ِك نَ نَن ِشِل ٱ مَ.› وٌ ّشيِش ٱ نَن نَ نَ، نَشَن عََل عَلَتََل، مَرِِف
قََل عَ ِع مَلَن، ُكنتِفٍِي َيَِل عِسِر َس 16 بِرِن. تّمُي ّن ِك نَ ِشِل ٱ َش بِرِن مِِش
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عَ َ بَر عَ مَ. ٱ مِِن َ بَر عَلَتََل مَرِِف يَشَُب نُن عِِسيََف، عِبُرَهِمَ، بٍنَب ‹وٌ ّب، ٍع
رَ رَ مِنٍِق وٌ تٌنٌف نَّت َ بَر ٱ 17 مِسِرَ. مَ وٌ ْدْشٍق نَشَن ٍع ٌت ٍق َ بَر »ٱ ّب، ٱ مٍَسن
هِوِكٍَي، ثٍرِ ِسكٍَي، عَمٌرِكٍَي، ِشتِكٍَي، َانكٍَي، كَن َشنِن وٌ َش ٱ كُي. تْورّ َش وٌ َ مِسِر

دّننَّش.»‹« َ ّشلّم كُِم نُن ّ ِشح ْشنِي، يٍبُسُكٍَي نُن
قَلٍَق عَ ٍ يِر مَنّف َ مِسِر ّن ِسفَمَ وٌ رَ مّدٍ، شُي ِع ّف نَ ُكنتِفٍِي »ِعِسَرِيَل 18

مُُش َس َسٌف مُُش َش ِع رَ. قْْش مُُش َق َ بَر عَلَتََل مَرِِف يِلـَكٍَي َ ›عِسِر رَ،
مَرِِف مُُش َب سّرّشٍّي َش مُُش عَلٌَك مَ، فبٍنفبٍرٍنِي رََب ّحرّ َسشَن قّيّحن َش
ّسنّب ٱ ُ م ٱ َش ِسَف، َش وٌ لُدٍ وٌ َ تِنم ُ م مَنّف َ مِسِر كٌلٌن عَ ٱ 19 ّب.› عَلَتََل
نَ رَ. كَابَنَكٌي تْوْر ٍع ٱ رَ، مِسِرَكٍَي َّن رَبَم مَفَاُششٍِي ٍق ٱ كُي نَ 20 ّب. عَ مٍَسن
َش مِسِرَكٍَي ّن رَفِرِ مَ عَ مَن ٱ 21 ِسَف. َش وٌ َّن تِنم مَنّف َش ٍع َشنِب، دَنِف
ْدْشبٌوٍر ٍع َش بِرِن فِّن َيَِل عِسِر 22 رَ. عِفٍِل بّلّّش وٌ ِسَف نََش وٌ عَلٌَك ِك، وٌ
َش وٌ سٌمَ نَشٍٍي وٌ ٌسسٍٍي، نُن عَ رَ، دَاشٍِي َ ّشيم نُن فبٍِت َبٍَس يِر مَكَُل مِسِرَكٍَي

رَ.» ِي مِسِرَكٍَي ّن َ بَم هَرٍِف وٌ كُي نَ مَ. دٍِي
4
ّب مُنَس مٍَسنٍق ّسنّب عَ عَلَتََل

َق ٍع رَ، مٍَسنِي مَ ٱ َل َس مُ يِلـَكٍَي َ عِسِر »َش مَشْرِن، عَلَتََل نََش مُنَس 1
مَشْرِن، عَ نََش عَلَتََل 2 َق؟« َ رَبَم مُنٍس ٱ قٍوٌ،‹ مَ ِع مِنِِش مُ ‹عَلَتََل قََل، عَ
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عَ نََش عَلَتََل 3 يِسُشُوُرِ.» مَ »ٱ يَاِب، عَ نََش عَ ِك؟« نَ بّلّّش ِع نَ »ُمنٍس
عَ َق مُنَس رَ، بِْشمٍَس مَقِندِ نََش نَ بِْش، وٌِل عَ ٌت عَ بِْش.» وٌِل »َع يَمَرِ،
عَ ُسُش عَ َش ِع عِتََل بّلّّش »ِع ّب، عَ مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 4 رَ. َي عَ ِف
قِندِ نََش نَ رَ، بّلّّش عَ ُسُش عَ ٌت عَ عِتََل. بّلّّش عَ نََش مُنَس مَ.» ُشِل

رَ. يِسُشُوُرِ
بٍنَب ٍع قََل، عَ َق ّب، ٍع رَ تْنشُمَ قِندِ مَ »َن ّب، عَ مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 5
عَلَتََل َشنِب، دَنِف نَ 6 مَ.» ِع مِِن َ بَر عَلَتََل مَرِِف يَشَُب نُن عِِسيََف، عِبُرَهِمَ،
ٌت عَ مَ.» بُن َ دٌنم َش ِع مَ َكنٍك ِع َس بّلّّش »ِع ّب، عَ مٍَسن عَ نََش مَن
مَن »ِع يَمَرِ، عَ نََش مَن عَ 7 رَقِيّشِش. بّلّّش عَ ُكّن رَ مِِن، عَ َق عَ رََب، نَ
نََش بّلّّش عَ رََب، نَ ٌت عَ مَ.» بُن َ دٌنم َش ِع مَ َكنٍك ِع َس بّلّّش ِع َش
َش رَ، شُي ِع َل مُ يِلـَكٍَي َ عِسِر »َش ّب، عَ مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 8 نَ. كٍرٍن َلَن ي
رَ. ٍق َش ندٍ قِرِن تْنشُمَ نَ رَ ِع لَدٍ ّن قَمَ ٍع تّمُندٍ رَ، ِسنٍف تْنشُمَ نَ رَ عَ مُ نَ
عَ ِع شُرٍ، نِِل تٌنٌف ٍي َش ِع رَ، ٍق َش قِرِنِيٍي تْنشُمَ نَ رَ شُي ِع َل مُ ٍع َش 9

نَ.» كٍرٍن رَ وُِل ّن قِندِ مَ عَ مَ. بِْش رَقِِل
يّندٍ. ْو قََت مُ ٌكنِي َش ِع كٌلٌن عَ ِع مَرِِف، »ٱ يَاِب، عَلَتََل نََش مُنَس 10
نََش عَلَتََل 11 مَسَرَِش.» ٍق نَ مُ مٍَسنِي ٌت تّمُي. دِ مّدِ ٱ َكِب ِع دّ ٱ بِنيَ نّنِي ٱ
ندٍ ُلِشْرِ؟ ت ُ م نَ َش رَ، بٌبٌي قِندِ مَ مِِش ندٍ رَكٍلِمَ؟ نّنِي مِِش »نٍد ّب، عَ مٍَسن عَ
ٱ ِسَف. 12 رَ؟ عَ مُ َش عَلَتََل تَن ٱ ْدنشُي؟ مُ نَ َش رَ، َكنِي َي قِندِ مَ مِِش
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عَ نََش مُنَس 13 ِتمَ.» نَشَن ِع ِع، دّ ِع ّن رَ سٌمَ يَِت مٍَسنِي ٱ تِدٍ. مٍَسنِي َ مَلِم ِع
شّي.» فبّّت مِِش يَندِ، مَرِِف، »ٱ يَاِب،

هَرُنَ تَارَ »ِع ّب، عَ مٍَسن عَ نََش عَ مَ. مُنَس ْشْن نََش عَلَتََل كُي نَ 14

عَ رَلَندٍ. ِع قٍَق نَ َحن عَ يّندٍ. ْو قََت تَن نَ كٌلٌن، عَ ٱ رَ؟ عَ مُ بْنسْي لٍوِ ٌف؟
قِرِن وٌ ٱ ّب. َحمَ َ قَلَم نَشَن عَ ّب، عَ ّن َ ِتم مٍَسنيٍِي ِع 15 رَ. تٌٍق ِع ّن َ مَ ّسيو
َحمَ مَدَنفِمَ شُي ِع هَرُنَ 16 قََل. نَشَن َش وٌ لَن وٌ ّب وٌ َ مٍَسنم عَ ٱ كُي. نَ َ مَلِم
ِع تٌنٌف. يِسُشُوُرِ َش ِع َش ِع 17 نَّش. ِك مَدَنفِمَ شُي عََل ّ نَمِْحنم عَْل ّب،

نَ.» تَن عَ َ نَبَم بِرِن كَابَنٌَك

َ مِسِر فبِلٍنٍق مُنَس
ِسفٍَق وَ مَ »ٱ ّب، عَ قََل عَ عَ ْشنِي، بِتَنِي عَ فبِلٍن نََش مُنَس تّمُي نَ 18

عَ نََش ٌ يٍتِر نَّش.» ِك نَ ٍق َش ٍع كٌلٌن عَ َش ٱ مَ، بِْش َ مِسِر ٍ يِر نفَشَكٍرٍنِيٍي
كُي.» ْبحَّس »ِسَف يَاِب،

نُ نَشٍٍي مِسِرَ. فبِلٍن َش »ِع مَ، بِْش مَدِيَن ّب مُنَس مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل 19
دٍِي َش عَ نُن فِّن َش عَ نََش مُنَس كُي نَ 20 قََش.» َ بَر بِرِن نٍٍي قَشٍَق، ِع وَ مَ
مَ نَشَن عََل َشنِن، قَن يِسُشُوُرِ َش عَ نََش مُنَس مِسِرَ. فبِلٍن ٍع قَرِ، ٌسقَلٍٍي بَِك

ّب. عَ قََل ٍق
كَابَنٌَك َش ِع مِسِرَ، فبِلٍن نَ »ِع ّب، مُنَس ِت مٍَسنِي ِي نََش عَلَتََل 21
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رَشْرْشْمَ، َشِشِل عَ نَن تَن ٱ تّمُي نَ َسٌفي. ِع َسِش نَشٍٍي ٱ ِع، َي قِرَوُنَ نََب بِرِن
َي، نَن شُي ‹عَلَتََل ّب، قِرَوُنَ قََل عَ َش ِع 22 ّبحِندٍ. َحمَ مَ ٱ تِن نََش عَ عَلٌَك
ِسَف َش عَ عَلٌَك ّبحِن عَ َش ِع يَمَرِ ِع َ بَر ٱ 23 رَ. عَ نَن ِسنٍف دِ مَ ٱ َيَِل، عِسِر

ّن.›« قَشَمَ ِسنٍف دِ َش ِع ٱ رَ، نَ تٌندِ َ بَر ٌت ِع بَتُدٍ. ٱ
عَ رَ، كْي مَ عَ مِِن نََش عَلَتََل مِسِرَ، رَ ِسفٍَق كُي ِيَاِس ب نَ نُ ٌت مُنَس 24
رَ، ّشحّنِش فّّم ُسننَ شّّم دِ َش عَ نََش َ ِسثٌر فِّن َش مُنَس ْكْن 25 قََش، عَ َش
وُِل نَشَن نُن مُُش رَ، ِع نَن ْمرِ مَ »ٱ قََل، عَ نََش عَ مَ. َسنِي عَ َس ٌسِل نَ عَ
رَ، ِع نَن ْمرِ مَ »ٱ مٍَسنِي، َش َ ِسثٌر نَ. ُل مُنَس نََش عَلَتََل كُي نَ 26 كٍرٍن.»

قَلٍَق. ٍق َش نَن وُِل ُسنّن وَ مَ نُ عَ كٍرٍن،« وُِل نَشَن نُن مُُش
مَ.» فبٍنفبٍرٍنِي رَلَندٍ مُنَس ِسَف َش »ِع ّب، هَرُنَ مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 27
َش عَلَتََل نََش مُنَس 28 ُسنُب. عَ نََش عَ مَ، َ فٍي َش عََل رَ مُنَس نَرَلَن ٌت عَ
قِِش نَشَن عََل ّب، عَ قََل قَن قٍٍي كَابَنٌَك نَ نََش عَ ّب. عَ َب َي بِرِن ّشيرََي

رَ. رَبٍَق عَ مَ عَ
هَرُنَ 30 مَلَن. بِرِن قٌرِ َيَِل عِسِر نََش ٍع ِل، يِلـَكٍَي َ عِسِر ٌت هَرُنَ نُن مُنَس 29
نََب قَن كَابَنَكٌي نََش عَ ّب. مُنَس مٍَسنِش نَشَن عَلَتََل ّب ٍع َس دّنتّّف نََش
َسِش ّحنِف عَلَتََل عَ كٌلٌن عَ ٌت ٍع نَ. بِرِن نَ َل نََش َحمَ 31 شْرِ. َي َحمَ

ّب. عََل ُسيِدِ ٍع بِْش، ٌ عِفٌر ٍع نََش ٍع كُي، تْورّ َش ٍع مَ ْشن يِلـَكٍَي َ عِسِر
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5
ٍ يِر قِرَوُنَ ِسفٍَق هَرُنَ نُن مُنَس

ّب، عَ قََل عَ نََش ٍع يِرٍ. قِرَوُنَ ِسَف نََش هَرُنَ نُن مُنَس َشنِب، دَنِف نَ 1
ٱ ِسَف َش ٍع عَلٌَك ّبحِن، َحمَ مَ ‹ٱ َي، نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل مَرِِف »ِعِسَرِيَل
رَ، عَلَتََل نَ نَ تَن »نٍد ِت، مَشْرِنِي ِي نََش قِرَوُنَ 2 مَ.›« فبٍنفبٍرٍنِي َبَدٍ ر َسِل مَ
مُ ٱ كُي، نَ كٌلٌن! عَلَتََل مُ ٱ رَ؟ ّبحِنٍق َيَِل عِسِر رَبَُت يَامَرِ َش نَشَن َش ٱ لَن ٱ

مَ«! قٍٍق ِسَف َش َيَِل عِسِر لُدٍ عَ َ ْنم
ُل عَ رَ. قْْش مُُش َق َ بَر عََل مَرِِف »ِعِسَرِيَل ّب، عَ قََل عَ نََش ٍع 3

مَرِِف مُُش َب سّرّشٍّي َش مُُش عَلٌَك يِرٍ، فبٍنفبٍرٍنِي َسشَن ِش ِيَاِس ب َش مُُش
رَ.» َسنتِّدفّمَ مُ نَ َش رَ، وُفَنِي ّن َ ْسنتْم مُُش رََب نَ مُ مُُش َش ّب، عَلَتََل
ِع؟ دّ وَِل بٍَق َحمَ وَ مَ وٌ رَ مُنٍق هَرُنَ، نُن »ُمنَس يَاِب، ٍع نََش مَنّف َ مِسِر 4
نَن وَِل َش ٍع وَ مَ وٌ مَ، بِْش ِي ّي فٌب َ بَر ٌت َحمَ ِي 5 رَ. وَِل َش وٌ ِسَف وٌ

َق.» نََكنٍَق ُشن
ٌس ّسّش نََش »ٌو 7 يَمَرِ، ُشنيٍِي وَِل نُن مَنّفٍي َش ٌكنيٍِي نََش قِرَوُنَ لْشْي نَ 6
ٍع يَْكِس نَّش. تّمُي َ بْنبْم بِرِِك ٍع رَ بٌورَ َ مَلَنم نَشَن ٍع ْسنْن، رَ ِي َحمَ َيَِل عِسِر
َب ٍسٍس نََش وٌ رَ، بْنْب نَشَن َشسَِب بِرِِك دَرِ ٍع 8 رَ. يّّت ٍع قٍن ّسّش نَ َش
مُُش بَدٍ سّرّّش ِسَف َش ‹مُُش قَلَمَ، عَ ٍع رَ، عَ نَن نَ رَ. ٍع نَن قُيَنٍت رَ. نَ
مَ وَِل يَنَق نََش ٍع عَلٌَك مَ، ُشن وَِل َش ٍع َس ندٍ َش وٌ 9 ّب.› عََل مَرِِف
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َيَِل عِسِر قََل عَ نََش ُشنيٍِي وَِل نُن مَنّفٍي َش ٌكنِي 10 رَ.» ٍق َش يّنِي ْو مَدَشُي
قٍندٍ نَ ِسَف َش وٌ 11 ْسنْن. رَ ِي وٌ سٌمَ ّسّش مُ عَ عَ نَّش »ِقَرُوَن ّب، َحمَ

رَ.» ٌكٍت وَِل َش وٌ َ بَم مُ ٍسٍس كٌلٌن عَ َش وٌ رَ. يّّت وٌ
ّن، َ رَفبَتَم ٍع نُ مَنّفٍي 13 َشبَدٍ. ّسّش بِْش َ مِسِر يٍنٍسن نََش َحمَ كُي نَ 12

نُ ّسّش ِسنٍف، عَ عَْل لْْش ٌي لْْش رَْحن وَِل َش وٌ َش »ٌو قََل، عَ َق نُ ٍع
تِِش نُ نَشٍٍي بْنْب يِلـَكٍَي َ عِسِر َق نُ مِشٍِي َش قِرَوُنَ 14 نَّش.» تّمُي رَ ِي وٌ سٌمَ
بْنبِْش َشسَِب بِرِِك مُ وٌ ٌت، نُن ٌ شٌر رَ »ُمنٍق مَشْرِن، ٍع َق نُ ٍع رَ. ُشنيٍِي وَِل

نَّش؟« ِك رَ عَ دَرِِش وٌ عَْل
ِي نَ »ِع رَ، قَلٍَق عَ ْشن قِرَوُنَ مَوَدٍ ٍع ِسَف نََش ُشنيٍِي وَِل َيَِل عِسِر 15
رَ، ِي مُُش سٌمَ ٌي ّسّش مُ ٍع 16 رَ؟ مُنٍق رَ ٌكنيٍِي َش ِع تَن مُُش رَبٍَق ْموِل
ٌكنِي َش ِع تَن مُُش نَ مِشٍِي َش ِع بْنْب! بِرِِك َش مُُش عَ َ قَلَم عَ ٍع ْكْن
رَ. وٌ نَن »ُقيَنٍتٍي يَاِب، ٍع نََش قِرَوُنَ 17 َكنَِش.» وَِل نَن تَن ٍع ْكْن بْنبٍْق،
وَلِدٍ! ِسَف وٌ 18 ّب. عَلَتََل بَدٍ سّرّّش ِسَف َش وٌ عَ قَلَمَ، عَ وٌ تٌِش عَ نَن نَ

رَ.» ْكنِت بِرِِك َش وٌ َ بَم مُ مَن ٍسٍس رَ، ِي وٌ سٌمَ مُ ٌي ّسّش
بِرِكٍِي َ بَم مُ »ٍسٍس رَ، قَلٍَق عَ رَ، يّنِي ْو نَ ْكنتْقِِل نََش ُشنيٍِي وَِل َيَِل عِسِر 19
مُنَس نََش ٍع ْشنِي، قِرَوُنَ مِِن ٌت ٍع 20 لْْش.» ٌي لْْش َ بْنبْم نَشَن وٌ رَ ْكنِت
»َعلَتََل ّب، ٍع قََل عَ نََش ُشنيٍِي وَِل نَ 21 مّمٍّق. ٍع نَ نُ ٍع نَا. ِل هَرُنَ نُن
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َ بَر وٌ مَ. ْشن مِشٍِي َش عَ نُن قِرَوُنَ َمحَاُش مُُش َ بَر وٌ بَرِ مَ َحشَنَكَت، وٌ َش
قََش.» مُُش َش ٍع بّلّّش، ٍع َس َسنتِّدفّمَ

مَ َحمَ ِي ْدْش تْورّ ِي َ بَر ِع »َمِرِف، رَ، قَلٍَق عَ مَ عَلَتََل فبِلٍن نََش مُنَس 22
ِشِل ِع رَ يّنٍق ْو ٍ يِر قِرَوُنَ ِسَف نََش ٱ َكِب 23 مَ؟ مُنٍق ٍب ّشيِش ٱ ِع رَ؟ مُنٍق

قٍوٌ.» يَِش شْرّ َحمَ َش ِع مُ ِع رَ. َحمَ ِي نَبٍَق تُن نَن حَاِش ٍق َق عَ رَ،
6

ّب مُنَس لَايِدِ َش عََل
رَ. قِرَوُنَ َ نَبَم نَشَن ٱ يَْكِس، تٌدٍ عَ قَمَ »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
بِْش َش عَ كٍرِ ٍع َش يّّت عَ ّبحِن، َحمَ َيَِل عِسِر َش عَ ِيَدٍ ن عَ قَمَ نَن ّسنّب ٱ

مَ.»
مٍَسن يّّت ٱ نََش ٱ 3 رَ. عَلَتََل نَن تَن »ٱ ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش مَن عََل 2
كٌلٌنِش ٱ ٍع رَ. عَلَتََل كٌلٌنِش ِشِل ٱ ٱ ُ م ٍع ْكْن ّب. يَشَُب نُن عِِسيََف، عِبُرَهِمَ،
ْشحَّي ٍع مَ، ٍع ِق بِْش َان كَن َش ٱ َساَت، نََش مَن مُُش 4 نَ. نَن ِشِل َ ّسنبّم عََل
ٱ رَ. ِي مِسِرَكٍَي كُي َ ٌكنيِي َش ٍع مّ شُي وَ يِلـَكٍَي َ عِسِر َ بَر ٱ 5 دّننَّش. رَبَِش
ٱ رَ. عَلَتََل نَن تَن ‹ٱ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل عَ كُي، نَ 6 مَ. َساّت مَ ٱ رَُت َ بَر مَن
سَرَدٍ ُشن وٌ ّن قَمَ ٱ مَ. وٌ ّن قِمَ شْرَّي ٱ مَ. بُن نْي َش مِسِرَكٍَي رَ مِنِدٍ وٌ ّن قَمَ
وٌ ٱ 7 رَ. ٍق َش ٌكبٍِي وَِل َش ٍع مَ مِسِرَكٍَي ّن ٌ مَ رَفٌر َحشَنَكّت ٱ رَ. ّسنّب ٱ
نَن تَن ٱ ّن، َ كٌلٌنم عَ وٌ تّمُي نَ رَ. مَرِِف وٌ ّن قِندِ مَ قَن ٱ رَ. َحمَ مَ ٱ ّن قِندِ مَ
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رَ ٌسدٍ وٌ ّن قَمَ ٱ 8 رَ. ِي مِسِرَكٍَي كُي َ ٌكنيِي بَِش وٌ نَشَن رَ، عَلَتََل مَرِِف وٌ نَ
ٱ مَ. يَشَُب نُن عِِسيََف، عِبُرَهِمَ، ِق عَ َش ٱ رَ، ٍق مَ نَشَن نَكَلِِش ٱ مَ، بِْش

َسٌفي.›« وٌ ُل عَ مَ، وٌ قِدٍ عَ ّن قَمَ
َ ٌكنيِي َش ٍع رَ شُي عَ َل مُ ٍع ْكْن ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر دّنتّّف نَ نََش مُنَس 9
ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 10 ِي. ٍع َب َ بَر نُ بِرِن َ ِمَنِي ل رَ. ٍق َش شْرْشْي
مِِن َش ٍع ّبحِن، َحمَ َيَِل عِسِر َش عَ ّب قِرَوُنَ قََل عَ يِرٍ. مَنّف َ مِسِر »ِسَف 11
لَِش مُ يَِت يِلـَكٍَي َ عِسِر »َش يَاِب، عَلَتََل نََش مُنَس ْكْن 12 رَ.» بِْش َش عَ
عَلَتََل 13 يّندٍ.» ْو قََت مُ َحن نَشَن تَن ٱ قٍوٌ، ُسشُمَ شُي ٱ ُ م قَن قِرَوُنَ رَ، شُي ٱ
ٍق َش قِرَوُنَ مَنّف َ مِسِر نُن يِلـَكٍَي َ عِسِر ّن، ِك نَ ّب هَرُنَ نُن مُنَس ِت مٍَسنِي

رَ. بِْش َ مِسِر رَ مِِن يِلـَكٍَي َ عِسِر َش ٍع ّن يَمَرِ ٍع عَ رَ.
ِك؛ ِي نَن يَرٍرَتٍِي بْنسْي َيَِل عِسِر 14

نُن ٍشسِرٌن، ثَُل، َشنِْك، َي؛ نَن دٍِي َش عَ َيَِل، عِسِر ِ بَر ِسنٍف نَشَن ُبٍن ر
ِك. نَ نَن بْنسْي ُبٍن ر كَرِ ِم.

َانَك كَن فِّن نُن ٌسشَرَ، يَِكن، عٌهَدِ، يَمِن، يٍمُوٍِل، َي؛ نَن دٍِي َش ِسمٍيْن 15
ِك. نَ نَن بْنسْي ِسمٍيْن َسوُُل. دِ َش

مٍرَرِ. نُن كٍهَِت، فٍرِ ٌسن، مَ؛ ِك تَرُشُي َش ٍع ِك ِي نَن ِشلٍِي دٍِي َش لٍوِ 16
دٍِي َش فٍرِ ٌسن 17 ِل. ٌسلٌقٍرٍ نُن عَ َسشَن تٌنٌف ّح كّمّ ّح نََش ِسمََي َش لٍوِ
َ مَ، عَمَر قِندِِش دٍِي َش كٍهَِت 18 مَ. ِك َشبِّل ٍع نَ نَن ِسمٍِي نُن لِبِنِ قِندِِش
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ّح كّمّ ّح نََش ِسمََي َش كٍهَِت مَ. ِك َشبِّل ٍع نَ نَن يُِسيِّل نُن ٍشبِرٌن، يِسٍهَرِ،
نَ. نَن مُِس نُن مَشَِل قِندِِش دٍِي َش مٍرَرِ 19 ِل. َسشَن نُن عَ َسشَن تٌنٌف

مَ. ِك تَرُشُي ٍع ِك نَ نَن دٍِي َش لٍوِ
َ مَ عَمَر ّب. عَ ِ بَر مُنَس نُن هَرُنَ نَشَن ْدْش، ٍبٍدِ ي بَرٍنِي بََب عَ نََش َ مَ عَمَر 20

ِل. ٌسلٌقٍرٍ نُن عَ َسشَن تٌنٌف ّح كّمّ ّح نََش ِسمََي َش
ِسكِرِ. نُن نٍقٍِف، كٌرَ، َي؛ نَن دٍِي َش يِسٍهَرِ 21

ِستِرِ. نُن عٍلٍسَقََن، مِسَيٍِل، َي؛ نَن دٍِي َش يُِسيِّل 22
عَ رَ. مَافِّن نَشَسٌن قِندِِش نَشَن ْدْش، عٍلٍِسيَب دِ َش عَمِنَدٌَب نََش هَرُنَ 23

ّب. هَرُنَ ِ بَر عِتَمَرِ نُن عٍلٍيَسَرِ، عَبِهُ، نَدٌَب، نََش
مَ. ِك َشبِّل عَ عَبِيَسَِق نُن ـٍَكَن، عٍل عَسِرِ، َي؛ نَن دٍِي َش َ كٌر 24

ّب. عَ ِ بَر قِنٍشَِس نََش عَ ْدْش. فِّن دِ َش ثُتِيٍِل نََش عٍلٍيَسَرِ دِ َش هَرُنَ 25
»ٌو ّن، يَمَرِ مُنَس نُن هَرُنَ عَلَتََل 26 مَ. ِك َشبِّل ٍع ِك نَ نَن يَرٍرَتٍِي بْنسْي لٍوِ
َ مِسِر يّن ْو نَن هَرُنَ نُن مُنَس 27 مَ.» ِك لَنشُنّد ٍع رَ بِْش َ مِسِر رَ مِِن يِلـَكٍَي َ عِسِر

كُي. َ مِسِر رَ رَ مِنٍِق يِلـَكٍَي َ عِسِر ّب قِرَوُنَ مَنّف
عَلَتََل نَ نَن تَن »ٱ 29 مَ، بِْش َ مِسِر ّب مُنَس ِت مٍَسنِي ِي نََش عَلَتََل 28
يَاِب، عَلَتََل نََش مُنَس 30 مَ.» قِرَوُنَ مَنّف َ مِسِر نَدَنِف بِرِن شُي ٱ ِسَف، رَ.

دِ؟« رَ مٍَسنِي مَ ٱ ِندٍ ت َ ْنم قِرَوُنَ رَ. قَنِي عَ يّندٍ ْو قََت مُ ٱ ِك، ِي نَن تَن »ٱ
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7
ّب مُنَس ّشيرََي َش عََل

عَْل ّب قِرَوُنَ مَدَنِف شُي ِع َش »َهُرَن ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
نَ َش ِع نَ، بِرِن نَشَن يَمَرِ مَ ِع ٱ 2 نَّش. ِك ّب مِشٍِي مَدَنفِمَ شُي عََل ّ نَمِْحنم
َش يِلـَكٍَي َ عِسِر ُل عَ َش عَ عَلٌَك مَ، قِرَوُنَ مَدَنفِمَ نَ نَشَن ّب هَرُنَ تَارَ ِع قََل
ّن َ رَبَم فبٍفٍب كَابَنٌَك نُن تْنشُمَ ٱ ّن. رَشْرْشْمَ َشِشِل قِرَوُنَ ٱ 3 رَ. بِْش َ مِسِر مِِن
شْرْْشيٍي َحشَنَكّت ّن قَمَ ٱ رَ. وٌ مَتِدٍ تُِل عَ قَمَ مُ قِرَوُنَ ْكْن 4 كُي، بِْش َ مِسِر
هَلَِك َ مِسِر نَ ٱ 5 مَ. ِك لَنشُنّد عَ رَ مِِن َيَِل عِسِر َحمَ مَ ٱ َق ٱ مَ، َ مِسِر ْدْشدٍ
عَلَتََل نََش هَرُنَ نُن مُنَس 6 رَ.» عَلَتََل ّن َ كٌلٌنم ٱ ٍع تَِف، ٍع رَ رَ مِنٍِق َيَِل عِسِر
تّمُي ّب قِرَوُنَ َ ِتم مٍَسنِي نُ ٍع 7 نَّش. ِك ّب ٍع مٍَسنِش عَ عَْل ُسُش يَامَرِ َش
تٌنٌف ّح َ بَر نُ ِسمََي َش هَرُنَ ِل. ٌسلٌمَسَشَن تٌنٌف ّح َ بَر نُ ِسمََي َش مُنَس نَّش،

ِل. َسشَن نُن عَ ٌسلٌمَسَشَن
َش ‹وٌ ّب، وٌ قََل عَ نَ »ِقَرُوَن 9 ّب، هَرُنَ نُن مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 8
يِسُشُوُرِ َش ِع َش عَ ّب، هَرُنَ قََل عَ َش ِع مُنَس، تَن ِع رََب،‹ ندٍ كَابَنٌَك

رَ.» بِْشمٍَس ّن مَقِندِ مَ نَ مَ. ّسيِت قِرَوُنَ وٌِل عَ عَ تٌنٌف،
ٍع عَلَتََل عَْل رََب، عَ َق ٍع يِرٍ، قِرَوُنَ ِسَف نََش هَرُنَ نُن مُنَس كُي نَ 10

ُكنتِفٍِي َش عَ نُن قِرَوُنَ مَ بِْش وٌِل يِسُشُوُرِ َش مُنَس نََش هَرُنَ نَّش. ِك يَمَرِِش
َش عَ نُن َ ْمْشيٍي كَر َش عَ نََش قِرَوُنَ تّمُي نَ 11 رَ. بِْشمٍَس قِندِ نََش نَ ِع، َي
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بِرِن هَرُنَ نُن ٍع 12 رَ. دُوٍرَي َش ٍع رََب ْموِل كَابَنٌَك نَ َش ٍع ِشِل، مَندُرُلٍَي
فٍب هَرُنَ ْكْن رَ، بِْشمَسٍٍي مَقِندِ نََش بِرِن نٍٍي مَ. بِْش وٌِل يِسُشُوُرٍِي َش ٍع نََش
مُنَس مَِت تُِل عَ مُ عَ شْرْْش، نََش َشِشِل قِرَوُنَ كُي نَ 13 فٍرُن. فٍب بٌوٍر نََش

نَّش. ِك مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل عَْل رَ، هَرُنَ نُن

َ ر وُِل قِندٍِق ٍي ِسنٍف؛ مَنَكّن
َ م ٱ تٌندِ َ بَر عَ شْرْْش. َ بَر َشِشِل »ِقَرُوَن ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 14
يِسُشُوُرِ َش ِع َش ِع دّ. شُرٍ نِِل رَ قِرَوُنَ نَرَلَن َش ِع فّيّسّف تَِن 15 ّبحِندٍ. َحمَ
يِلـَكٍَي َ ‹عِسِر ّب، قِرَوُنَ قََل عَ َش ِع مّننِ 16 رَ. بِْشمٍَس مَقِندِ َ بَر نُ نَشَن َشنِن،
َش ٍع عَلٌَك ّبحِن، َحمَ مَ »ٱ ّب، ِع قََل عَ َش ٱ يِرٍ، ِع شّي ٱ َ بَر عَلَتََل مَرِِف
كُي نَ 17 ُسشُدٍ. شُي نَ تِنِش مُ تَن ِع يَْكِس هَن مَ.» فبٍنفبٍرٍنِي بَتُدٍ ٱ ِسَف
مَ ٱ رَ. عَلَتََل نَن تَن ٱ كٌلٌندٍ، عَ قَمَ ِع رَ، عَ نَن »َن َي، نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل
ٍع مَ، شُرٍ نِِل نَ نَشٍٍي يّّش 18 رَ. وُِل ّن مَقِندِ مَ ٍي رَ، شُرٍ نِِل دِن نَ يِسُشُوُرِ
نََش عَلَتََل 19 مِندٍ.»‹« ٍي نَ َ ْنم ُ م مِسِرَكٍَي مِِن، َق حَاِش شِرِ ٍع ْسنتْدٍ، قَمَ
شُرٍٍي، بَاٍي، َ مِسِر عِتََل يِسُشُوُرِ َش ِع َش ‹ِع يَمَرِ، »َهُرَن ّب، مُنَس مٍَسن عَ
نَ نَشٍٍي هَِل مَ، بِْش َ مِسِر رَ وُِل مَقِندِ َش بِرِن ٍي ّن َ نِيَم عَ نَ مَ.› بِرِن دَبٌنِي نُن

دَاِش.» فّّم نُن وُرِ كُي، ّقحٍّي
َش عَ نََش هَرُنَ نَّش. ِك يَمَرِِش ٍع عَلَتََل عَْل رََب عَ نََش هَرُنَ نُن مُنَس 20
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ُكنتِفٍِي َش عَ نُن قِرَوُنَ رَ وُِل قِندِ نََش شُرٍ رَ. شُرٍ نِِل دِن عَ عَ عِتََل، يِسُشُوُرِ
مُ مِسِرَكٍَي مَ. شُرٍ نِِل مِِن نََش حَاِش شِرِ ٍع قََش، نََش بِرِن يّّش 21 شْرِ. َي

نَ. نَن وُِل قِندِِش بِرِن ٍي َ مِسِر بَرِ مَ مِندٍ، ٍي نَ َ ْنم نُ
مُ عَ شْرْْش، نََش َشِشِل قِرَوُنَ رََب. ْموِل كَابَنٌَك نَ نََش قَن مَندُرُلٍَي 22
فبِلٍن نََش قِرَوُنَ 23 نَّش. ِك مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل عَْل رَ، شُي هَرُنَ نُن مُنَس تِن
مَ، ّسيتٍِي شُرٍ نِِل ٍف تِفٍِي نََش بِرِن َ مِسِرَك 24 َب. بّْت ٍق نَ نََش عَ ْشنِي، عَ

مِندٍ. ٍي شُرٍ نِِل َ ْنم نُ مُ ٍع بَرِ مَ ْسْت، دَاِش مِن ٍي َش ٍع عَلٌَك

لَنشَنسَرِ مٍَي ندٍ؛ قِرِن مَنَكّن
مٍَسن عَ نََش عَ 26 َشنِب، دَنِف ٌسلٌقٍرٍ ِش فَرِندٍ، شُرٍ نِِل ّف ٌت عَلَتََل 25
عَ َش ِع يَمَرِ، عَ َ بَر ‹عَلَتََل ّب، عَ قََل عَ يِرٍ، قِرَوُنَ ِسَف َش »ِع ّب، مُنَس
بِْش َش ِع قَمَ عَلَتََل رَ، نَ تِن مُ ِع َش 27 بَتُدٍ. عَ ِسَف َش ٍع ّبحِن، َحمَ َش
َش ِع ٌس ٍع ٍت، َق ٍع مَ، شُرٍ نِِل يِرِوَدٍ قَمَ ٍع 28 رَ. لَنشَنسَرِ مٍَي نََكنَدٍ ُشن بِرِن
بَنشٍِي َش َحمَ َ مِسِر نُن ُكنتِفٍِي َش ِع سٌمَ ٍع ِل. َسدٍ َش ِع ٍع هَن كُي بَنِش
َحمَ، َش ِع تَن، ِع تٍدٍ ّن قَمَ لَنشَنسَرِ مٍَي 29 دّننَّش. َ رَقَلَم تَاِم سٌمَ مَن ٍع كُي،

مَ.›« بِرِن ُكنتِفٍِي َش ِع نُن

8
َش عَ َش عَ ّب، هَرُنَ قََل »َع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل تّمُي نَ 1
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نِِل ٍت َش لَنشَنسَرِ مٍَي عَلٌَك مَ ُشن بِرِن دَبٌنِي نُن شُرٍٍي، بَاٍي، عِتََل يِسُشُوُرِ
مَ، ُشن يٍٍي َ مِسِر عِتََل يِسُشُوُرِ َش عَ ٌت هَرُنَ 2 مَ.» بِْش َ مِسِر ٌس ٍع مَ، شُرٍ
رََب، ْموِل كَابَنٌَك نَ نََش قَن مَندُرُلٍَي 3 مَ. بِرِن بِْش َ مِسِر ٍت نََش لَنشَنسَرِ مٍَي

مَ. بِْش َ مِسِر رَ ٌس لَنشَنسَرِ مٍَي نََش قَن ٍع
َس »ٌو ّب، ٍع قََل عَ عَ ِشِل، هَرُنَ نُن مُنَس نََش قِرَوُنَ َشنِب دَنِف نَ 4

َش ِع قَمَ ٱ مَ. ُشن َحمَ مَ ٱ نُن تَن ٱ كٍِل َش لَنشَنسَرِ مٍَي عَلٌَك مَشَندِ، عَلَتََل
ّب، قِرَوُنَ قََل عَ نََش مُنَس 5 ّب.» عَلَتََل بَدٍ سّرّشٍّي ِسَف َش ٍع رَّبحِندٍ، َحمَ
تَن، ِع كٍِل َش لَنشَنسَرِ مٍَي رَ َسٍق لْشْي تٌنٌف نَّت َش ِع بِنّي. فٍب ِع »َمنّف،
عَ نََش عَ 6 مَ.» فبَنسَن شُرٍ نِِل ُل َش ٍع مَ، ُشن َحمَ َش ِع نُن ُكنتِفٍِي، َش ِع
كٌلٌن، عَ َش ِع عَلٌَك ّن، ِك نَ َبَدٍ ر قَمَ »َع قََل، عَ نََش مُنَس »ِتَن.» يَاِب،
نُن ُكنتِفٍِي، َش ِع تَن، ِع كٍلِدٍ قَمَ لَنشَنسَرِ مٍَي 7 نَ. مُ مَنِيّ عَلَتََل مَرِِف مُُش

مَ.» شُرٍ نِِل ُل َق ٍع مَ، ُشن َحمَ َش ِع
لَنشَنسَرِ مٍَي مَشَندِ عَلَتََل نََش مُنَس ْشنِي، قِرَوُنَ مِِن ٌت هَرُنَ نُن مُنَس 8
لَنشَنسَرِ مٍَي ُسُش. مَشَندِ َش مُنَس نََش عَلَتََل 9 تْوْر مَ. قِرَوُنَ نُ نَشٍٍي رَ ٍق َش
حَاِش شِرِ ٍع ٌكٌت، ٍع نََش مِشٍِي 10 كُي. دَاشٍَي نُن َشنّدٍي، بَنشٍِي، قََش نََش
عَ نََش مَن عَ دَنِف، َ بَر نُ ٍق نَ ٌت عَ ٌت قِرَوُنَ ْكْن 11 نَ. بِرِن بِْش دِن َق
نَّش. ِك مٍَسن عَ عَلَتََل عَْل رَ، شُي هَرُنَ نُن مُنَس تِن مُ عَ رَشْرْْش، َشِشِل
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َساسٍِي ندٍ؛ َسشَن مَنَكّن
َش عَ َش عَ ّب هَرُنَ قََل »َع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل تّمُي نَ 12

بِرِن بِْش َ مِسِر رَ َساسٍِي مَقِندِ َش عَ عَلٌَك رَ ُشٍب بِْش دِن َش عَ عِتََل، يِسُشُوُرِ
ُشٍب بِْش َق عَ عِتََل، يِسُشُوُرِ َش عَ ٌت هَرُنَ ِك. نَ رََب عَ نََش ٍع 13 كُي.»
قِندِ نََش بِرِن ُشٍب رَ. قْْش شُرُ سٍٍي نُن مِشٍِي رَ، َساسٍِي قِندِ نََش بِرِن نَ فَرِن،
مُ ٍع َبَدٍ، ر ْموِل كَابَنٌَك نَ َكَت ٌت مَندُرُلٍَي 14 كُي. بِرِن بِْش َ مِسِر رَ َساسٍِي
ّب، قِرَوُنَ قََل عَ نََش مَندُرُلٍَي 15 نَ. بِرِن شُرُ ٍس نُن مِِش دِنِش نُ َساسٍِي ْن.
مُنَس تِن مُ عَ شْرْْش، نََش مَن َشِشِل قِرَوُنَ ْكْن ِك،« نَ نَن يَِت قِْش »َعَل

نَّش. ِك مٍَسنِش عَ عَلَتََل عَْل رَ، شُي هَرُنَ نُن

ّشيرٍِي ندٍ؛ نَاِن مَنَكّن
َش ِع كُرُن، َش ِع فّيّسّف »ِتَن ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل تّمُي نَ 16

َحمَ مَ ‹ٱ َي، نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل ّب عَ قََل عَ َش ِع يِرٍ. ٍي رَ قِرَوُنَ نَرَلَن
ّشيرٍِي قَمَ ٱ ّبحِندٍ، َحمَ مَ ٱ تِن َس مُ ِع َش 17 بَتُدٍ. ٱ ِسَف َش ٍع عَلٌَك ّبحِن،
مِسِرَكٍَي لُدٍ قَمَ ّشيرٍِي ْشنِي. وٌ مَ َحمَ َش ِع نُن ُكنتِفٍِي، َش ِع تَن، ِع نَدِندٍ نَن
مَ ٱ ّن، رَتَنفَمَ بِْش فٌٍسن لْشْي، نَ ْكْن 18 مَ. بِرِن بْشٍِي َش ٍع نُن بَنشٍِي َش
يِرٍ بِْش ِي نَ عَلَتََل تَن ٱ عَ كٌلٌن عَ َش ِع عَلٌَك نَا، َ لُم مُ ّشيرٍِي دّننَّش. نَ َحمَ
تَِن.›« ّن َ تٌم كَابَنٌَك نَ وٌ مَ. فٍب ِع نُن َحمَ مَ ٱ ّن َ لُم رَ َس تَِف ٱ 19 مَ. بِرِن
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رَ. ُكنتِفٍِي َش عَ نُن قِرَوُنَ، دِن نََش ّشيرٍِي ّن. ِك نَ رََب عَ عَلَتََل 20
ِشِل، هَرُنَ نُن مُنَس نََش قِرَوُنَ 21 رَ. ّشيرٍِي رََكَن نََش ُشن بِرِن بِْش َ مِسِر
مُنَس 22 مِسِرَ.» ّب عََل مَرِِف وٌ بَدٍ سّرّّش ِسَف َش »ٌو ّب، ٍع قََل عَ عَ
نَ مُُش َش مَ. مِسِرَكٍَي رَقَن مُ سّرّشٍّي َش مُُش بَرِ مَ لَنمَ، ُ م »َن يَاِب، عَ نََش
َ لَنم عَ 23 ّش؟ َ مَْفنْم مُُش مُ ٍع ْشنِش، نَشٍٍي ٍع شْرِ َي مِسِرَكٍَي َب ْموِل سّرّّش
مَرِِف مُُش َب سّرّشٍّي َق مُُش مَ، فبٍنفبٍرٍنِي رََب ِيَاِس ب َسشَن ِش َش مُُش

نَّش.» ِك يَمَرِِش مُُش عَ عَْل ّب، عَلَتََل
فبٍنفبٍرٍنِي ِسَف َش وٌ عَلٌَك ّبحِندٍ، وٌ قَمَ »ٱ ّب، مُنَس قََل عَ نََش قِرَوُنَ 24
عََل وٌ يَْكِس، رَ. فٍب عَ َ مَكُي وٌ نََش وٌ ْكْن ّب. عَلَتََل مَرِِف وٌ بَدٍ سّرّشٍّي مَ
عَلَتََل ٱ ْشنِي، ِع مِِن نَ ٱ تِن. َ بَر »ٱ يَاِب، عَ نََش مُنَس 25 ّب.» ٱ مَشَندِ
ْكْن رَ. َحمَ َش عَ نُن ُكنتِفٍِي، َش عَ قِرَوُنَ، َّن مَكُيَم ّشيرٍِي تَِن، ّن. مَشَندِ مَ
َش ٍع عَلٌَك ّبحِندٍ َحمَ َيَِل عِسِر تٌندِ نََش ِع مَدَُش. مُُش نََش ِع قِرَوُنَ، تَن ِع

ّب.» عَلَتََل َب سّرّشٍّي

َش مُنَس نََش عَلَتََل 27 مَشَندِ. عَلَتََل نََش عَ ْشنِي، قِرَوُنَ مِِن ٌت مُنَس 26
هَِل رَ. َحمَ َش عَ نُن ُكنتِفٍِي، َش عَ قِرَوُنَ، َ مَكُي نََش ّشيرٍِي ُسُش. دَُب
َحمَ َيَِل عِسِر تِن مُ عَ شْرْْش، َشِشِل عَ نََش مَن قِرَوُنَ ْكْن 28 نَا. ُل مُ كٍرٍن

ّبحِندٍ.
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9
وُفَنِي َش شُرُ سٍٍي ندٍ؛ ُسوِل مَنَكّن

قََل عَ َش ِع يِرٍ، قِرَوُنَ ِسَف َش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل تّمُي نَ 1
عَلٌَك ّبحِن، َحمَ مَ ٱ َش »ِع َي، نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل مَرِِف يِلََك َ ‹عِسِر ّب، عَ
وُفَنِي قَمَ عَلَتََل 3 مَ، ٍع َكنَكن ِع ّبحِندٍ، ٍع تٌندِ ِع َش 2 بَتُدٍ.» ٱ ِسَف َش ٍع
ِس. نُن يّّشيٍي، ِنٍفٍي، ن ْحْشمٍّي، ٌسقَلٍٍي، سٌي، عَْل مَ، شُرُ سٍٍي َش ِع رَدِندٍ حَاِش
َش يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ َسدٍ. تَِف فْورّ َش مِسِرَكٍَي نُن فْورّ َش يِلـَكٍَي َ عِسِر قَمَ عَلَتََل 4
ٱ »ِتَن، رَ، قَلٍَق عَ نَّش، تّمُي َ رَبَم نَ تٌنٌف نَّت َ بَر عَلَتََل 5 ْستْمَ. وُفَنِي مُ شُرُ سٍٍي

نَبَدٍ.»›« نَن نَ قَمَ
هَِل ْكْن قََش، نََش بِرِن فْورّ َ مِسِر ّن. ِك نَ رََب عَ عَلَتََل عَِب، كٍُي نَ 6

ٍق نَ شّي مِشٍِي نََش قِرَوُنَ 7 مَ. َي فْورّ َش يِلـَكٍَي َ عِسِر قََش مُ كٍرٍن شُرُ ٍس
كُي، فْورّ َش يِلـَكٍَي َ عِسِر قَشَِش مُ كٍرٍن شُرُ ٍس ّب قِرَوُنَ قََل عَ نََش ٍع كٌلٌندٍ.

ّبحِندٍ. َحمَ َيَِل عِسِر تِن مُ مَن عَ شْرْْش، نََش َشِشِل عَ ْكْن

ُسورٍِي ندٍ؛ ٍسننِ مَنَكّن
قِرَوُنَ رٍَت ُشٍب ّت َش »ٌو ّب، هَرُنَ نُن مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل تّمُي نَ 8
مِسِرَكٍَي رَ مِِن ُسورِ عَ نَ، بِرِن بِْش َ مِسِر َ دِنم نَشَن رَ ُشٍب قِندِ مَ عَ 9 شْرِ. َي

مَ.» بِرِن شُرُ سٍٍي َش ٍع نُن
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ُسورِ َق عَ مَ، ٌكوٍر وٌِل عَ نََش مُنَس يِرٍ. قِرَوُنَ َشنِن ُشٍب ّت نََش ٍع 10
ُسورٍِي ِع َي مُنَس تِدٍ ْن مُ يَِت مَندُرُلٍَي 11 مَ. شُرُ سٍٍي نُن مِشٍِي رَ مِِن حَاشٍِي
رَشْرْْش، َشِشِل قِرَوُنَ نََش عَلَتََل ْكْن 12 مَ. بِرِن مِسِرَكٍَي نَ نُ نَشٍٍي رَ، ٍق َش
ّب مُنَس مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل عَْل ُسشُدٍ، شُي هَرُنَ نُن مُنَس تِن نََش عَ عَلٌَك

نَّش. ِك

َلَبَلَنِي ب ندٍ؛ ٌسلٌقٍرٍ مَنَكّن
قِرَوُنَ رَ ِسفٍَق كُرُن َش ِع »ِتَن ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل تّمُي نَ 13

ٍع ّبحِن، َحمَ مَ »ٱ َي، نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل مَرِِف َيَِل ‹عِسِر ّب، عَ قََل عَ يِرٍ،
ُكنتِفٍِي، َش ِع تَن، ِع َ نَمِنِم بِرِن ْموِل فبَلٌي ٱ َ ر عَ مُ نَ َش 14 بَتُدٍ، ٱ ِسَف َش
قَرِ. قُِح بّنّد َ دُِنح نَ مُ مَنِيّ ٱ كٌلٌندٍ عَ قَمَ ِع كُي نَ رَ. ّسنّب ٱ َ م َحمَ َش ِع نُن
مَ، َ دُِنح لْي وٌ ْسنتْدٍ، وٌ َ ْنم نُ نَشَن رَ، ّسنّب ٱ َ م وٌ رَ مِنِدٍ حَاِش فبَلٌي َ ْنم نُ ٱ 15
كٌلٌن. ِشِل ٱ َش َ دُِنح ّب، وٌ مٍَسن ّسنّب ٱ َش ٱ عَلٌَك َ دُِنح ُل وٌ َ بَر ٱ ْكْن 16

ٱ تَِن رَ، عَ نَن نَ 18 ِسَف. َش ٍع تٌندِ ِع رَ، َي َحمَ مَ ٱ َ بٌلٌنم َ كِر ِع َي هَن 17
ِع 19 قّْل. َ دُِنح َكِب ٌت ْموِل نَشَن مُ وٌ مَ، َ مِسِر رَفٌرٌدٍ مَفَاُشِش َلَبَلَنِي ب ّن قَمَ
عَ بِرَ، نَ َلَبَلَنِي ب ِي بَرِ مَ كُي، مََكنتَِش ٍ يِر نٌَس بِرِن ٍس َش ِع نُن فْورّ َش ِع َش

ّن.»‹« َ ْسنتْم بِرِن شُرُ ٍس نُن مِِش
َش ٍع ُشلُن ٍع رَ، َي مٍَسنِي َش عَلَتََل فَاُش نََش ندٍٍي ُكنتِِف َش قِرَوُنَ 20
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ْحْش ٍع نُ مُ نَشٍٍي ْكْن 21 كُي. مََكنتَِش ٍ يِر رَ ٌسدٍ شُرُ سٍٍي َش ٍع نُن ٌكنيٍِي
تَندٍ. ُل شُرُ سٍٍي َش ٍع نُن ٌكنيٍِي َش ٍع نََش ٍع مَ، ْشن مٍَسنِي َش عَلَتََل َسِش
َ بِر َش َلَبَلَنِي ب مَبِرِ، ٌكوٍر عِتََل بّلّّش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 22
يِسُشُوُرِ َش عَ ٌت مُنَس 23 مَ.» بِرِن بِْش َ مِسِر قَرِ شٍّي نُن شُرُ سٍٍي، مِِش،
َلَبَلَنِي ب 24 مَ. بِْش َ مِسِر ٌ رَفٌر َلَبَلَنِي ب نُن فَلَنِي، ٍسيَمَْكنِي، نََش عَلَتََل مَ، ٌكوٍر عِتََل
قّْل. عَ َكِب ٌت ْموِل فبَلٌي نَ نُ مُ بِْش َ مِسِر مَ. ٍع ٌ فٌر نََش عَ رَ ّت مَسُنبُِش
بِلٍِي وُرِ نُن شٍّي نََش عَ مَ. بِرِن بِْش َ مِسِر مَْفْن شُرُ سٍٍي نُن مِشٍِي نََش َلَبَلَنِي ب نَ 25
دّننَّش. نَ نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر مَ، فبَلٌي نَ رَتَنَف نََش فبَنسَن بِْش فٌٍسن 26 َكَن. قَن
يُنُِب َ بَر ٱ ِيَاِس، ب »ِي ّب، ٍع قََل عَ عَ ِشِل، هَرُنَ نُن مُنَس نََش قِرَوُنَ 27
مَدِّح، عَلَتََل َش وٌ 28 تَنتَن. َ بَر َحمَ مَ ٱ نُن تَن ٱ ّب. نَن عَلَتََل نَ نْندِ رََب.
ْسنْن.» مَ وٌ َ َكنَكنم مُ ٱ ّبحِندٍ، وٌ تِن َ بَر ٱ ْحن. َش َلَبَلَنِي ب نُن ٍسيَمَْكنِي عَلٌَك
فَلَنِي ّب. وٌ مَشَندِ مَ عَلَتََل ٱ كُي، تَا مِِن نَ »ٱ ّب، عَ قََل عَ نََش مُنَس 29
عَ َ بَر ٱ ْكْن 30 رَ. َ دُِنح فٍب نَن عَلَتََل عَ كٌلٌن عَ َش ِع عَلٌَك ّن، َ دَنم َلَبَلَنِي ب نُن

ِسندٍن.» رَ َي عَلَتََل مَرِِف فَاُشِش مُ وٌ ُكنتِفٍِي، َش ِع نُن تَن ِع كٌلٌن،
ِسندٍن. ْم نُ مُ نَشٍٍي َكَن، قُِت فّّس نُن مَنِيّ قُندٍن َسنِس َ بَر نُ َلَبَلَنِي ب نَ 31

لِِش. عَ نُ مُ تّمُي تَن ٍع بَرِ مَ َكَن، مُ تَن مَنِيّ عَ نُن مّنِف 32
عَلَتََل عِتََل بّلّّش عَ ٌت عَ مَ. قَرِ تَا ِسَف عَ ْشنِي، قِرَوُنَ مِِن نََش مُنَس 33
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يُنُِب نََش مَن عَ ٌت، نَ ٌت قِرَوُنَ 34 دَن. نََش تُّن نُن َلَبَلَنِي، ب فَلَنِي، مَشَندِدٍ،
مُ قِرَوُنَ كُي نَ 35 رَشْرْْش. َشِشِل ٍع نََش ُكنتِفٍِي َش عَ نُن تَن عَ بَرِ مَ ْسْت،

رَ. َسابُي مُنَس نَّش ِك مٍَسنِش عَ عَلَتََل عَْل ّبحِندٍ، يِلـَكٍَي َ عِسِر تِن

10

َكتٌي ندٍ؛ ٌسلٌمَسَشَن مَنَكّن
نُن َشِشِل عَ نَن تَن ٱ َ بَرِ م يِرٍ، قِرَوُنَ »ِسَف ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
ٱ 2 ّب. ٍع مٍَسن مَكَابَشٍِي تْنشُمَ مَ ٱ َش ٱ عَلٌَك رَشْرْْش، َشِشِل ُكنتِفٍِي َش عَ
عَلٌَك ّب، مَمَدٍِي َش وٌ نُن دٍِي َش وٌ قََل نَ َش وٌ مَ، مِسِرَكٍَي ْدشْمَ نَشَن فبَلٌي

رَ.» عَلَتََل نَن تَن ٱ كٌلٌن، عَ َش وٌ
مَرِِف »ِعِسَرِيَل ّب، عَ قََل عَ ٍع ْشنِي، قِرَوُنَ ِسَف نََش هَرُنَ نُن مُنَس 3
َ م ٱ َش ِع تّمُي؟ مُن هَن ّب ٱ مَفٌرٌدٍ يّّت ِع تٌندِ مَ ‹ِع َي، نَن مٍَسنِي َش عَلَتََل
َش ِع ّن َ رَدِنم َكتٌي ٱ تَِن ّبحِن، ٍع مُ ِع َش 4 بَتُدٍ. ٱ ِسَف َش ٍع ّبحِن، َحمَ
مُ َلَبَلَنِي ب ّن َ دٌنم بِرِن بِِل وُرِ نُن َسنِس ٍع ّن، َ مٌَكتٌم فبَاَت بِْش ٍع 5 مَ. بِرِن بِْش
كُي، بَنشٍِي َش بِرِن مِسِرَكٍَي نُن ُكنتِفٍِي، َش ِع تَن، ِع ٌسدٍ قَمَ ٍع 6 لِِش. نَشٍٍي
عَ َلَدٍ، ق نَ ّف ٌت مُنَس قّْل.›« َ مِسِر َكِب نَّش ِك تٌِش عَ نُ مُ بٍنبٍَي وٌ عَْل

ْشنِي. قِرَوُنَ مِِن عَ ٌس، ٌكٍب عَ نََش
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ِع تّمُي؟ مُن هَن تْوْر مَ وٌن شّّم »ِي ّب، عَ قََل عَ نََش ُكنتِفٍِي َش قِرَوُنَ 7
عَ مُ ِع َي هَن بَتُدٍ. عَلَتََل مَرِِف ٍع ِسَف َش ٍع عَلٌَك ّبحِن َحمَ َش عَ َش

ّن؟« ْسنتٍْق نَ َ مِسِر كٌلٌن
مَرِِف وٌ َس وٌ ِسَف، »ٌو ّب، ٍع قََل عَ عَ ِشِل، هَرُنَ نُن مُنَس نََش قِرَوُنَ 8
عَ نََش مُنَس 9 مَ؟« َي وٌ ِسفٍَق نَ »نٍدٍي مَشْرِن، ٍع نََش مَن عَ بَُت.» عَلَتََل
عَلَتََل شُرُ سٍٍي. َش مُُش فِنٍّي، ّشمٍّي، قٌرٍِي، قٌنِكٍٍي، ّن؛ ِسفَمَ بِرِن »ُمُش يَاِب،
وٌ قََل عَ َش ٱ ّن وَ مَ »ٌو يَاِب، ٍع نََش قِرَوُنَ 10 رَ.» عَ نَ ُشنفٍب َسِل َش
عَ ٱ دٍِي، َش وٌ نُن وٌ ِسَف، َش وٌ ُل عَ َس ٱ َش َكنَت.› وٌ َش ‹عَلَتََل ّب،
بَرِ مَ بَتُدٍ، عَلَتََل ِسفَدٍ َ ْنم فبَنسَن ّشمٍّي رَ. نَ َ تِنم ُ م ٱ 11 ّن. َ رَبَم ٌكِب ٍق وٌ كٌلٌن

كٍرِ. ٍع نََش قِرَوُنَ َلَدٍ، ق نَ ّف ٌت عَ مَشْرِنِش.» نَن نَ وٌ
َكتٌيٍي مَ، ُشن بِْش َ مِسِر عِتََل بّلّّش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 12
َش عَ نََش مُنَس 13 لِِش.» نَشٍٍي مُ َلَبَلَنِي ب دٌن بِرِن ِشندٍ بُرّّش َش ٍع َق. َش
كٍلٍِق كُي كٍرٍن كْي نُن يَنِي رَ مِِن قٌٍي َق عَلَتََل مَ، ُشن بِْش َ مِسِر عِتََل يِسُشُوُرِ
نَ. بِرِن بِْش َ مِسِر دِن نَشٍٍي 14 رَ، َكتٌيٍي َق َ بَر نُ قٌٍي نَ عَِب، كٍُي نَ ٌسفٍتٍدٍ.
ْسنْن. َ تٌم مُ مَن عَ تٌِش، مُ مَنِيّ ٍق نَ َي هَن بِرِن. ٍ يِر َ مِسِر ُل نََش فبٍفٍب َكتٌيٍي
بِرِن بٌِف وُرِ نُن ِشندٍ بُرّّش نََش ٍع عِْقوْر. عَ هَن مٌَكٌت بِرِن بِْش نََش ٍع 15
بِْش َ مِسِر نَ ْكن َسنسٍِي نُن وُرٍِي ُل مُ ٌي ِشندٍ بُرّّش لِِش. نَشَن مُ َلَبَلَنِي ب دٌن
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مَ.
يُنُِب َ بَر »ٱ ّب، ٍع قََل عَ نََش عَ مَقُرٍن. ِشِل هَرُنَ نُن مُنَس نََش قِرَوُنَ 16
وٌ َش وٌ مَ، ٱ دِّح َش وٌ 17 نَ. قَن وٌ ْسْت هَاكّ َ بَر ٱ رَ، عَلَتََل مَرِِف وٌ ْسْت
يِرٍ، قِرَوُنَ كٍِل نََش مُنَس 18 مَ.» ٱ َب تْورّ ِي َش عَ عَلٌَك مَشَندِ عَلَتََل مَرِِف
ٌسفٍفٌرٌدٍ، ُتُن ت بِرِن َكتٌي عَ رَ مِِن، قٌٍي تُرُننَادّ نََش عَلَتََل 19 مَشَندِ. عَلَتََل نََش عَ
َشنِب دَنِف نَ 20 مِسِرَ. ُل مُ كٍرٍن َكتٌي هَِل مَ. بَا ُشلُنيُِم رَ ِسن ٍع َس عَ

ّبحِن. يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش عَ عَلٌَك رَشْرْْش، َشِشِل قِرَوُنَ نََش عَلَتََل

دِ ِم ندٍ؛ ٌسلٌمَنَاِن مَنَكّن
بِنٍي دِ ِم مَ، ٌكوٍر عِتََل بّلّّش »ِع ّب، مُنَس قََل عَ نََش عَلَتََل تّمُي نَ 21

بِرِن بِْش َ مِسِر ِسن نََش بِنٍي دِ ِم رََب، نَ ٌت مُنَس 22 مَ.» بِْش َ مِسِر ِسن َش
ْكْن ْشنِي. عَ كٍلِدٍ ْن مُ مِِش تٌدٍ، بٌوٍر عَ ْن مُ مِِش 23 َ م بُن َسشَن ِش مَ.
عَ ِشِل، مُنَس نََش قِرَوُنَ 24 عِيَلَنِش. تَن مّننِ دّننَّش، َسبَتِِش نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر
َشنِندٍ، فِنٍّي َش وٌ نُن دٍِي َش وٌ َ ْنم وٌ بَتُدٍ. عَلَتََل ِسَف َش »ٌو ّب، عَ قََل عَ
تِن َش »ِع يَاِب، عَ نََش مُنَس 25 ٍب.» ُل تَن شُرُ سٍٍي َش وٌ َش وٌ ْكْن
مُُش 26 ّب. عَلَتََل مَرِِف مُُش رَ سّرّّش َ بَم نَشٍٍي مُُش َشنِن شُرُ سٍٍي َش مُُش
مَرِِف مُُش نَ نَن َسّرّّش بَم ندٍٍي ٍب. َ لُم مُ كٍرٍن هَِل ِسَف. َش بِرِن فْورّ َش
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َش مُُش ٌق كُي، َنَ رَوَلِم مُندُن شُرُ سٍٍي ِسندٍن كٌلٌن عَ مُ مُُش ْكْن ّب، عَلَتََل
نَا.» ٌس

ّبحِندٍ. ٍع تِن مُ عَ رَشْرْْش، َشِشِل قِرَوُنَ نََش عَلَتََل َشنِب دَنِف نَ 27

َي ٱ َ ر تٍِق رَتَنَف يّّت ِع مَ! ُشن ٱ »ٍكِل ّب، مُنَس قََل عَ نََش قِرَوُنَ 28
رََب َش »َع يَاِب، عَ نََش مُنَس 29 ّن.» قَشَمَ ِع ٱ ٍب، ٌت ِع ٱ َش ْسنْن. ِع

ْسنْن.» َ تٌم ٱ ُ م ِع نَّش. ِك قََل عَ ِع عَْل

11
قَّش ِسنٍف دِ رَ؛ ندٍ ُق مَنَكّن مَرَكٌلٌنِي

مِسِرَكٍَي نُن قِرَوُنَ رَفٌرٌدٍ ْدنشْي كَابَنٌَك قَمَ »ٱ ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
ٍع ّب َحمَ قََل عَ 2 رَ. كٍرٍنِي ِسَف وٌ ّن، َ ّبحِنم وٌ قِرَوُنَ َشنِب، دَنِف نَ مَ.
تِن َش مِسِرَكٍَي رَفِرِ عَ نََش عَلَتََل 3 رَ.» َ ّشيم نُن فبٍِت مَكَُل ْدْشبٌوٍر ٍع َش

رَ. َي مُنَس فَاُش نََش ُكنتِفٍِي َش قِرَوُنَ نُن َحمَ َ مِسِر كٍِد. يِلـَكٍَي َ عِسِر
عِفِرِ مَ بِْش َ مِسِر ٱ تَِف ‹كْي َي، نَن مٍَسنِي َش »َعلَتََل قََل، عَ نََش مُنَس 4
فِنٍّي ٌكنِي ْدْش َس عَ مَ، ِسنٍف دِ َش قِرَوُنَ كٍلٍِق قََش َق بِرِن ِسنٍف دِ 5 ّن،
ْكْن رَقَلَمَ، تَاِم تَن فِّن ٌكنِي مَ، دِ َش عَ قِمَ مَنّفَي تَن قِرَوُنَ رَ. ِسنٍف دِ َش
قَشَمَ ِسنٍفٍي دِ َش شُرُ سٍٍي َش مِسِرَكٍَي هَِل قَشَدٍ. ّن قَمَ بِرِن ِسنٍف دِ َش ٍع
مُ ٍع دَنفِشٍِي، تّمُي مِّش ْموِل نَشَن مُ ٍع ّن، مّمَ ندٍ شُي وَ َ مِسِر تّمُي نَ 6 ّن.
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وٌنوٌنمَ. مُ كٍرٍن بَرٍ هَِل ْشنِي، يِلـَكٍَي َ عِسِر ْكْن 7 قَمَ. َس نَشٍٍي تّمُي مّمَ ْموِل نَشَن
تّمُي نَ 8 تَِف. يِلـَكٍَي َ عِسِر نُن مِسِرَكٍَي لُِش رَ َس تَِف ٱ كٌلٌن عَ َش وٌ كُي نَ
مَ ٱ نُن تَن ٱ عَ ّب، ٱ قََل عَ ٍع مَ، بُن ٱ ِسندٍ ِشنِب ٍع ّن قَمَ بِرِن ُكنتِفٍِي َش ِع
ٌت مُنَس ّن.›« ِسفَمَ ٱ َبَدٍ، ر نَ ّف نَ ٱ كُي. بِْش َش ٍع مِِن َش بِرِن َحمَ

رَ. قَنِي ِك ْشنِْش عَ مَ، ُشن قِرَوُنَ كٍِل نََش عَ َلَدٍ، ق نَ ّف
ٱ نَن ٱ كُي نَ رَ. وٌ َ مَتِم تُِل عَ مُ »ِقَرُوَن ّب، مُنَس مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل 9
بِرِن كَابَنَكٌي نَ َ بَر نُ هَرُنَ نُن مُنَس 10 كُي.» بِْش َ مِسِر ّن مَسَمَ ُشن كَابَنَكٌي مَ
َش يِلـَكٍَي َ عِسِر تِن مُ عَ رَشْرْْش، َشِشِل قِرَوُنَ َ بَر عَلَتََل ْكْن شْرِ، َي قِرَوُنَ نََب

كُي. بِْش َش عَ مِِن
12

َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك
َي، نَشَن كٍِك »ِي 2 مَ، بِْش َ مِسِر ّب هَرُنَ نُن مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
ِي ّب، بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر قََل عَ َش وٌ 3 رَ. ِسنٍف كٍِك ّح ّب وٌ قِندِ مَ نَن ِي
مُ ٍع شُرُن، ندٍ دٍنبَيَ َش 4 ْسْت. كٍرٍن يّشّي َش دٍنبَيَ ٌي دٍنبَيَ ُق، ِش كٍِك
نَ 5 نَِل. بِرِن ٍع َش كٍرٍن يّشّي عَلٌَك مَ ندٍٍي بٌوٍر ْدْش ٍع َكُق َش ٍع رَ، نَ َ ْنم
وٌ رَ، عَ مُ نَ َش مَ. نَشَن مُ ٌي ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشَن رَ، شّّم قِندِ َش يّشّي
َيَِل عِسِر لْشْي نَ نَاِن. نُن ُق ِش كٍِك نَ هَن رَفََت عَ َش وٌ 6 نَوَلِدٍ. قَن َِس ْنم
فبَنِي نَادّ مٌَس وُِل عَ َش وٌ 7 تّمُي. دَُل ٌسٍف نَشََب ْكن فٍب ٍع َش بِرِن دٍنبَيَ
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دٌن عَ َش وٌ رَ، ّت فَن َش ُسٍب نَ 8 كُي. نَشَن بَنِش َ دٌنم عَ مَ، ّسيتٍِي عَ نُن
ِحن عَ نََش وٌ رَ، فَنتَرٍ عَ دٌن عَ نََش وٌ 9 رَ. ْشّن بُرّّش نُن لّبِنِتَرٍ تَاِم رَ كْي نَ
نُن َسنيٍِي، عَ ُشنِي، عَ عِشََب. عَ َش وٌ بٍينُ رَ قَنِي عَ فَن بِرِن عَ َش وٌ رَ. ٍي
لُِش، ندٍ َش فّيّسّف. هَن ِش نََش ٍسٍس نَ 10 كٍرٍن. تّمُي فَن َش قُرِنّفٍي عَ
ٌسِش َسنكِرٍِي َش وٌ عِشِرِِش، تَِف وٌ دٌن عَ َش وٌ 11 ْشورَ. ّت وٌِل نَ َش وٌ
مَقُرٍن. مَقُرٍن دٌن عَ َش وٌ رَ. بّلّّش وٌ ُسشُِش يِسُشُوُرِ َش وٌ نُن عَ َسنيٍِي، وٌ

رَ.» عَ نَ سّرّّش َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك َش عَلَتََل
شُرُ سٍٍي نُن مِشٍِي قََش بِرِن ِسنٍف دِ ٱ ّن، عِسَمَ بِْش َ مِسِر ٱ رَ، كْي »َن 12

ٌت تْنشُمَ وُِل نَ نَ ٱ 13 رَ. عَلَتََل نَن تَن ٱ ّن. َ َحشَنَكتَم عَلٍَي َش َ مِسِر ٱ مَ. َي
تّمُي َ رَتْنم بِْش َ مِسِر ٱ لِمَ، وٌ مُ ٌي َكسَرّ مَ. ُشن مّننِ ّن دَنفِمَ ٱ مَ، نَادٍّي َش وٌ

نَّش.»
َش وٌ مَ. بُن بِنّي َش عَلَتََل ّب وٌ نَ نَن ُشنفٍب َسِل قِندِ َش لْشْي »َن 14

لّبِنِتَرٍ تَاِم َش وٌ وََشِت َسِل نَ 15 مَ. ِك يَامَرِ َش عَلَتََل ّح ٌي ّح رََب َسِل نَ
مِِش كُي. بَنشٍِي َش وٌ نَمِِن بِرِن لّبِنِ َش وٌ لْشْي، قّْل َسِل مَ. بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش دٌن
َحمَ َيَِل عِسِر رَ مِِن َش َكنِي نَ مَ، بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ َ دٌنم دَاِش لّبِنِ تَاِم نَشَن ٌي
َش عَلَتََل مَلَن وٌ َش وٌ ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ لْشْي َسِل نَ نُن ِسنٍف لْشْي َسِل نَ 16 مَ. َي

رَ.» رَقَلٍَق دٌنٍس بٍَق رََب ٌي وَِل نََش وٌ قِرِنِيٍي، لْشْي نَ مَ. بُن بِنّي
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نَ رَ بِْش َ مِسِر رَ مِِن َحمَ َش وٌ ٱ َ بَرِ م رََب، َسِل لّبِنِتَرٍ تَاِم ِي َش »ٌو 17

ِش ِسنٍف، كٍِك 18 عَبَدَن. ّح ٌي ّح رََب َسِل ِي َش وٌ يَمَرِ وٌ َ بَر ٱ ّن. لْشْي
ْمْشّحن ِش عَ هَن رَ لّبِنِتَرٍ تَاِم بٍَق دٌن ٌي تَاِم نََش وٌ تّمُي، قْْل ُنمَرٍ ن نَاِن، نُن ُق
ّ ْشح بَرِ مَ ْشنِي، وٌ ٌت نََش ٌي لّبِنِ مَ، بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ 19 تّمُي. ُنمَرٍ ن عَ كٍرٍن، نُن
مَ. َي َحمَ َيَِل عِسِر ّن َ رَ مِنِم عَ مَ، بُن وََشِت َنَ دٌنم لّبِنِ نَشَن بِرِن يِلََك َ عِسِر نُن

دّدّ.» دٌن دَاِش لّبِنِ تَاِم نََش وٌ 20

شُرُ ٍس ِسَف َش »ٌو ّب، ٍع قََل عَ عَ ِشِل، بِرِن قٌرِ َيَِل عِسِر نََش مُنَس 21
رَ. سّرّّش َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك نَشََب ْكن ٍع َش وٌ ّب. دٍنبَيٍَي َش وٌ ْستْدٍ ندٍ
مَ ّسيتٍِي نَادّ نُن فبَنِي نَادّ مٌَس وُِل عَ َش وٌ نَشَبَدٍ، ْكن شُرُ ٍس ّف نَ وٌ 22
نَ عَلَتََل 23 فّيّسّف. هَن كُي بَنِش َش عَ مِِن نََش ٌي مِِش رَ. بُرّّش هِسٌِث
نَادّ نَشٍٍي نَ وُِل مَ، ُشن بَنشٍِي ّن دَنفِمَ عَ رَ، قَشٍَق ِسنٍف دِ عَِس بِْش َ مِسِر
َش دٍِي َش وٌ نُن وٌ 24 ْشنِي. وٌ ٌس َش ٌي َكنَرِ َ تِنم ُ م عَ مَ. ّسيتٍِي عَ نُن فبَنِي
ّب، وٌ لَايِدِِش نَشَن عَلَتََل كُي بِْش ٌس نَ وٌ 25 عَبَدَن. ّح ٌي ّح ّ رَتِنم يَامَرِ ِي
َ مٍَسنم مُنٍس َسِل ›ِي مَشْرِن، وٌ نَ دٍِي َش وٌ 26 مَ. ِك عَ رََب َسِل ِي َش وٌ
َ رَبَم نَ وٌن رَ. عَ نَن سّرّّش َسِل دَنِف ›َسيَمَلٍّك يَاِب، ٍع َش وٌ 27 ّب،‹ وٌن
رَتَنَف، َش ٍع عَلٌَك مِسِرَ، مَ ُشن بَنشٍِي َش يِلـَكٍَي َ عِسِر دَنِف نَشَن ّب عَلَتََل

قََش.›« َش تَن مِسِرَكٍَي
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عَْل ّ رَتِنم يَامَرِ نَ نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 28 ّب. عَلَتََل ُسيِدِ عَ نََش َحمَ َيَِل عِسِر
نَّش. ِك ّب هَرُنَ نُن مُنَس مٍَسنِش عَ عَلَتََل

قَّش ِسنٍف دِ ندٍ؛ ُق مَنَكّن
ِكبَنِي قِرَوُنَ كٍلٍِق كُي، بِْش َ مِسِر قََش بِرِن ِسنٍف دِ نََش عَلَتََل تَِف كْي 29
دِ َش شُرُ ٍس نََش عَ رَ. ِسنٍف دِ َش فٍيلِمَِن ْدْش َس عَ مَ، ِسنٍف دِ َش َكنِي
ُكنتِفٍِي، َش عَ تَن، عَ رَ، كْي كٍِل نََش قِرَوُنَ كُي نَ 30 قََش. بِرِن قَن ِسنٍف
دّننَّش. ِت مُ قَّش ُل مُ كٍرٍن بَنِش بَرِ مَ رٍَت، شُي وَ ٍع َق ٍع بِرِن، مِسِرَكٍَي نُن
نُن »ٌو ّب، ٍع قََل عَ عَ ِشِل، هَرُنَ نُن مُنَس نََش قِرَوُنَ رَ كْي نَ 31

َ وَ م نُ وٌ عَْل بَُت، عَلَتََل َس وٌ ِسَف، وٌ مَ. َي َحمَ مَ ٱ مِِن وٌ يِلـَكٍَي، َ عِسِر
وٌ نَّش. ِك قَلَِش عَ وٌ عَْل َشنِن، شُرُ سٍٍي َش وٌ َش وٌ 32 نَّش. ِك مَ ْشن عَ
ٍع ِسَف. َش يِلـَكٍَي َ عِسِر فبَتَِش نُ مِسِرَكٍَي 33 ّب.» قَن ٱ دَُب َش وٌ ِسَف!
يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ عَ نَن نَ 34 ْسنتْدٍ«! ّن قَمَ بِرِن وٌن ِسفَمَ، مُ ٍع »َش قََل، عَ نُ
تَاِم نُن تَاِم نََش ٍع ٍت. َش تَاِم بٍينُ كُي، دُفٍِي َش ٍع مَقِلِن رَ مُلَنِش تَاِم نََش

ِسَف. َق ٍع مَ، ُشن ٍع ْدْش رَ مُلَنٍس
قََل عَ مُنَس عَْل مَ مِسِرَكٍَي مَكَُل دُفٍِي نُن ّشيمَ، فبٍِت، نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 35
نَ رَ. وَْشنٍق يِلـَكٍَي َ عِسِر تِن َش مِسِرَكٍَي رَفِرِ عَ نََش عَلَتََل 36 نَّش. ِك ّب ٍع

رَ. ِي مِسِرَكٍَي ْسْت فبٍفٍب ٍس نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر كُي
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َ مِسِر مِنٍِق يِلـَكٍَي َ عِسِر
نَ، نُ ٍسننِ كّمّ وُُل شّّم ُسْكِت. ِسفٍَق رَ مٍٍسِس، كٍِل نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 37
فبٍفٍب فْورّ نُن عَ رَ، قْْش ٍع َ بِر نََش قَن فبّتٍّي مِِش 38 رَ. دِ مّدٍِي نُن فِنٍّي بٍَق
ُشن ٍع نَ نَشَن قَِش ٍع رَ، رَ مُلَنِش لّبِنِتَرٍ تَاِم نَ فَن، تَاِم نََش ٍع 39 بِرِن. ْموِل
َلَدٍ. رَق قَنّد ْن مُ ٍع كٍرِ، ٍع ٌت مِسِرَكٍَي بَرِ مَ تٍِش، نُ مُ تَاِم نَ مِسِرَ. كٍلٍِق مَ

نَاِن كّمّ ّح نَ 41 مِسِرَ. نََب َسشَن تٌنٌف ّح نَاِن كّمّ ّح َ بَر نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر 40
ّن. نَ رَ بِْش َ مِسِر مِِن بِرِن َحمَ َش عَلَتََل يَِت، لْشْي ْحن َسشَن تٌنٌف ّح

يِلـَكٍَي َ عِسِر َ لَنم عَ مِسِرَ، رَ رَ مِنٍِق َحمَ َيَِل عِسِر رَدَنِف كْي نَ ٌت عَلَتََل 42
ِي نََش عَلَتََل 43 ّح. ٌي ّح رَ مَتْْشٍق عَلَتََل رَدَنِف ُشنفبِلٍنِي كْي نَ َش بِرِن
نََش ٌي »ِمِش رَ، ٍق َش َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك رَ ِي هَرُنَ نُن مُنَس ٌس سّرِّي
دٌندٍ، عَ َ ْنم ُسننَشٍِي ٌكنِي َش وٌ 44 رَ. يِلََك َ عِسِر قِندِِش مُ نَشَن دٌن سّرّّش نَ
دٌن َش سّرّّش نَ 46 دٌن. عَ نََش ٍع فبّّت، ٍ يِر كٍلِِش نَشٍٍي وَلِّك َش وٌ ْكْن 45

َحمَ َيَِل عِسِر 47 فِرَ. ٌي شْرِ عَ نََش وٌ تَندٍ، َشنِن ُسٍب عَ نََش وٌ كُي، نَن بَنِش
َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك وَ مَ ندٍ ّ ْشح َش وٌ َش 48 رََب. َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك َش بِرِن
نَ َ بَر عَ َش كُي. دٍنبَيَ َش عَ ُسننَ بِرِن شّّم َش عَ ٌق مَ، بُن بِنّي َش عَلَتََل َبٍَق ر
لَسِرِ 49 دٌندٍ. عَ َ ْنم ُ م ُسننَتَرٍٍي ْكْن يِلـَكٍَي. َ عِسِر عَْل َبَدٍ ر َسِل نَ َ ْنم عَ رََب،

مَ.» بُن سّرِّي نَ نَ بِرِن ّ ْشح نُن
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نَّش. ِك يَمَرِِش هَرُنَ نُن مُنَس عَلَتََل عَْل رََب، عَ نََش بِرِن يِلََك َ عِسِر 50
مَ. ِك لَنشُنّد ٍع رَ، بِْش َ مِسِر رَ مِِن يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش عَلَتََل يَِت، لْشْي نَ 51

13
سّرِّي ِسنٍف دِ

مِِش قِندِ عَ مَ، ٱ ِق بِرِن ِسنٍف دِ َش »ٌو 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
رَ.» ِسنٍفٍي دِ َش بِرِن يِلـَكٍَي َ عِسِر نَ فٍب نَن تَن ٱ رَ. شُرُ ٍس قِندِ عَ رَ،

عَلَتََل بَرِ مَ رَ، َسِل مَ لْشْي ٌت رَُت َش »ٌو ّب، َحمَ قََل عَ نََش مُنَس 3
وٌ 4 لْشْي. نَ دٌن ٌي لّبِنِ نََش وٌ كُي. َ ٌكنيِي مَ بِْش َ مِسِر رَ مِنِِش وٌ نَن ّسنّب
وٌ لَايِدِِش نَشَن عَ كُي، بِْش رَ ٌس وٌ نَ عَلَتََل 5 نَ. نَن كٍِك عَبِِب ٌت مِنِِش
نُن ّ ِشح دّننَّش، َسبَتِِش يٍبُسُكٍَي نُن هِوِكٍَي عَمٌرِكٍَي، ِشتِكٍَي، َانكٍَي، كَن ّب، بٍنبٍَي
وََشِت َسِل نَ 6 رَ. كٍِك نَ رََب َسِل لّبِنِتَرٍ تَاِم َش وٌ مَ، نَشَن بِْش َ ّشلّم كُِم
رََب َسِل َش وٌ ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ مَ. بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش دٌن فبَنسَن لّبِنِتَرٍ تَاِم َش وٌ
ُل نََش ٌي لّبِنِ دٌنمَ. نَن لّبِنِتَرٍ تَاِم مَ بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ 7 مَ. بُن بِنّي َش عَلَتََل
وٌ ّب، دٍِي َش وٌ قَتَنقَِس ٍق َش َسِل ِي َش وٌ لْشْي نَ 8 ْشنِي. ندٍ يِلََك َ عِسِر
َ لُم َسِل ِي 9 رَ.› بِْش َ مِسِر نَمِِن ٱ َ بَر عَلَتََل بَرِ مَ ّن، َ رَبَم َسِل ِي ‹ٱ قََل، عَ َق
مَ، تِِف وٌ َسِش نَشَن تْنشُمَ مُ نَ َش مَ، بّلّّش وٌ َسِش نَشَن تْنشُمَ عَْل ّب وٌ ّن
بِرِن ّح وََشِت عَ رََب َسِل ِي َش وٌ 10 مَ. سّرِّي َش عَلَتََل ُ نّيم نََش وٌ عَلٌَك

نَ.»
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تَن وٌ لَايِدِِش عَ عَْل مَ وٌ ِق عَ عَ مَ، بِْش َش َانكٍَي كَن رَ ٌس وٌ نَ »َعلَتََل 11
وٌ نُن عَ مَ، عَلَتََل ِق بِرِن ِسنٍف شّّم دِ َش وٌ َش وٌ 12 نَّش، ِك ّب بٍنبٍَي وٌ نُن
فٍب نَن عَلَتََل قِندِِش بِرِن ِسنٍف ّشمّمَ دِ َش وٌ ِسنٍف. شّّم دِ َش شُرُ سٍٍي َش
َش رَ، ْحشْي ِسنٍف دِ َش ٌسقٍَل َش وٌ قِدٍ ِس رَ عَ مُ نَ َش يّشّي َ ْنم وٌ 13 رَ.
َ سَر ُشن قَن ِسنٍف دِ َش وٌ َش وٌ قََش. َش عَ فِرَ، ٌكٍب عَ َش وٌ رَ عَ مُ نَ
وٌ مَ، نَشَن ٍق َ رَبَم ٍق ِي وٌ عَ َ مَشْرِنم وٌ ندٍ دِ َش وٌ ِل َس عَ َش 14 رَ. يّشّي
قِرَوُنَ 15 رَ. ِي مِسِرَكٍَي كُي َ ٌكنيِي نَمِنِِش وٌن نَن ّسنّب ›عَلَتََل يَاِب، عَ َش
مِشٍِي قََش بِرِن ِسنٍف دِ َ مِسِر نََش عَلَتََل ِسَف، َش مُُش ّبحِندٍ مُُش تٌندِ ٌت
سّرّّش مَ عَلَتََل قِمَ بِرِن ِسنٍف دِ َش شُرُ سٍٍي وٌن رَ عَ نَن نَ مَ. َي شُرُ سٍٍي نُن
عَْل ّب وٌ ّن َ لُم نَ 16 رَ.› يّشّي ّن سَرَ مَ ُشن بِرِن ِسنٍف شّّم دِ مَ وٌن نُن عَ رَ،
عَلَتََل بَرِ مَ مَ، تِِف وٌ َسِش نَشَن تْنشُمَ مُ نَ َش مَ، بّلّّش وٌ َسِش نَشَن تْنشُمَ

كُي.» َ ٌكنيِي مَ بِْش َ مِسِر رَ مِنِِش وٌ نَن ّسنّب

َ مِسِر كٍلٍِق
هَِل رَ، َ كِر بِْش قِلِِسَت ِت ُشن ٍع مُ عَلَتََل ّبحِن، َحمَ َيَِل عِسِر ٌت قِرَوُنَ 17
َ مَسَرَ م نَّت ٍع مَ، َْشن َكِر لِم فٍرٍ َحمَ »َش ّن، قََل عَ عَ بَرِ مَ ْسونّيَ، ٌت نَن َ كِر نَ
ُشلُنيُِم مَ َ كِر فبٍنفبٍرٍنِي رَقِندِ َي َحمَ نََش عَلَتََل كُي نَ 18 مِسِرَ.» فبِلٍن َق ٍع ّن،
نََش مُنَس 19 رَ. ِي ٍع رَ  ٌسسٍٍي فٍرٍ َش ٍع َ مِسِر مِِن نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر مَبِرِ. بَا



يّّت ْستْي 14:5 xxxviii يّّت ْستْي 13:20

رَ، قَلٍَق عَ مَ، ٍق نَ رَكَِل دٍِي َش َيَِل عِسِر َ بَر نُ يُسُُق بَرِ مَ َشنِن، قَن شْرٍِي يُسُُق
فبّّت.» ٍ يِر مَ ُشن وٌ َشنِن شْرٍِي ٱ َش وٌ تّمُي نَ مَلِدٍ. وٌ ّن قَمَ عَلَتََل كٌلٌن، عَ »ٱ
دّننَّش. قْلِْش فبٍنفبٍرٍنِي َ عٍتَم يٌنِكن َس ٍع ُسْكِت، كٍِل نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 20
ٍع نََش عَ رَ كْي رَ، نُشُي رَّحرّ ٍع نََش عَ رَ يَنِي رَ. َي ٍع تِِش نُ نَن عَلَتََل 21
نُن كْي ّحرّدٍ َ ْنم نُ ٍع ِك نَ ّب. ٍع َ عِيَلَنم كٍُي نُ نَشَن مَ، ٌكوٍر رَ دّّش ّت رَّحرّ
ٍع تِِش نُ قَن ّت نَ رَ، يَنِي رَ َي ٍع تِِش نُ نُشُي نَ لْْش ٌي لْْش 22 رَ. يَنِي

رَ. كْي رَ َي
14

َسفَتٍَق يِلـَكٍَي َ عِسِر مِسِرَكٍَي
ٍع فبِلٍن، َش ٍع ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
ٍسقٌن بَاِل رَ دّ بَا ُل َش ٍع تَِف. بَا نُن مِفِدٌِل رَ، مَبِرِ هَشِرِْت ِث يٌنِكن َق َش
َشِشِل قِرَوُنَ ٱ 4 مَبِرِ. فبٍنفبٍرٍنِي لْي َ بَر يِلـَكٍَي َ عِسِر عَ ّن، َ َمحْشُنم عَ قِرَوُنَ 3 رَ. َي
َش عَ نُن قِرَوُنَ ْستْدٍ مَتْشْي قَمَ ٱ كُي نَ رَ. قْْش وٌ َ بِر َش عَ عَلٌَك ّن، رَشْرْشْمَ
عَ يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ.» عَلَتََل نَ نَن تَن ٱ عَ كٌلٌندٍ عَ ّن قَمَ مِسِرَكٍَي رَ. َسابُي ْسورٍِي

ّن. ِك نَ رََب
نََش ٍع ِسَف، َ بَر يِلـَكٍَي َ عِسِر عَ كٌلٌن، عَ ٌت ُكنتِفٍِي َش عَ نُن مَنّف َ مِسِر 5
ٍع ّبحِنِش، يِلـَكٍَي َ عِسِر ٌت وٌن ِك؟ ِي رَبَِش مُنٍس »ٌون رَ، قَلٍَق عَ مَسَرَ، نَّت
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ْسورٍِي رَ، رَفِسٍٍي ْسورِ شِرِ َش سٌي ِق يَامَرِ نََش قِرَوُنَ 6 ْسنْن«! ّب َوٌن وَلِم مُ
نَشَن رَفٍِس ْسورِ ُسفَندِ، ٍسننِ كّمّ قَنِي رَفٍِس ْسورِ نََش عَ 7 كٍرٍن. يِرٍ مَلَن َش
نََش عَلَتََل 8 كُي. بِرِن ٍع بَِكِش نُ ُكنتِِف ْسورِ رَ. قْْش ٍع َ بِر َق ٍع َ مِسِر نَ بِرِن
ِسفٍَق نُ نَشٍٍي رَ، قْْش يِلـَكٍَي َ عِسِر َ بِر َق عَ رَشْرْْش، َشِشِل قِرَوُنَ مَنّف َ مِسِر
َش ٍع رَ قْْش يِلـَكٍَي َ عِسِر َ بِر نََش بِرِن ْسورِ َش عَ نُن قِرَوُنَ 9 كُي. نَكٍِل ُشن
دّننَّش، يٌنِكنِش نُ ٍع رَ، دّ بَا ِل ٍع نََش مِسِرَكٍَي رَ. رَفِسٍٍي ْسورِ َش ٍع نُن سٌي

رَ. َي ٍسقٌن بَاِل رَ، مَبِرِ هَشِرِْت ِث
َق ٌت مِسِرَكٍَي نََش ٍع رَكٍِل، َي ٍع نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ، ٍع ّ مَكْر ٌت قِرَوُنَ 10
مُنَس قََل عَ نََش ٍع 11 ّب. عَلَتََل َ مَو ٍع َق ٍع رَ، قَنِي ِك فَاُش نََش ٍع رَ.
مُ عَ يِرٍ. فبٍنفبٍرٍن ّن قَشَمَ وٌن يَْكِس رَ؟ مُنٍق رَ بِْش َ مِسِر نَمِنِِش وٌن »ِع ّب،
ّن قََل عَ مُُش نَّش، تّمُي مَ بِْش َ مِسِر نَ نُ وٌن 12 مِسِرَ؟ قََش َش وٌن قَِس نُ
مَ.›« فبٍنفبٍرٍنِي رَ قَشٍَق دِّن ّب مُُش قَِس نَ ّب، مِسِرَكٍَي وَلٍِق ‹مُُش ّب، ِع
ِكِس َش عَلَتََل قَمَ وٌ ٌت ِمَنِيَ. ل َش وٌ فَاُش، نََش »ٌو يَاِب، َحمَ نََش مُنَس 13
َسبَرِ.» وٌ ّب. وٌ سٌمَ فٍرٍ نَن عَلَتََل 14 ْسنْن. َ تٌم ٍع مُ وٌ ِك، ِي نَشٍٍي مِسِرَكٍَي تٌدٍ.

يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل عَ رَ؟ مُنٍق ّب ٱ مَوٍَق »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 15
عَلٌَك مَ، ُشن بَا عِتََل عَ رٍَت، يِسُشُوُرِ َش ِع 16 مَ. ْشن َ كِر ِت َش ٍع ّب،
رَشْرْشْمَ َشِشِل مِسِرَكٍَي ٱ 17 رَ. شَرَِش بِْش عِفِرِ َش يِلـَكٍَي َ عِسِر رَِب، َش بَا
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َش عَ ْسورٍِي، َش عَ قِرَوُنَ، َ ْستْم مَتْشْي ٱ كُي نَ رَ. قْْش وٌ َ بِر َش ٍع عَلٌَك ّن،
عَ قِرَوُنَ، ْستْدٍ مَتْشْي ّف نَ ٱ 18 رَ. َسابُي رَفِمٍَي سٌي َش عَ نُن رَفِسٍٍي، ْسورِ
نَن تَن ٱ عَ ّن َ كٌلٌنم عَ مِسِرَكٍَي رَ، َسابُي رَفِمٍَي سٌي َش عَ نُن رَفِسٍٍي، ْسورِ َش

رَ.» عَلَتََل نَ
َشنِب ٍع فبِلٍن نََش عَ رَ، َي َحمَ َيَِل عِسِر ِسفٍَق نَ نُ نَشَن مَلٍّك َش عََل 19
يِلـَكٍَي َ عِسِر نُن مِسِرَكٍَي 20 َ ر َشنِب ٍع ِت َق عَ رَ، َي ٍع كٍِل نََش قَن نُشُي رَ.
نَءِيَلَنِي ُل َش تَن يِلـَكٍَي َ عِسِر كُي، دِ ِم ُل َش مِسِرَكٍَي َ نِي عَ نََش نُشُي نَ تَِف.

رَ. كْي نَ رَ بٌوٍر ٍع مَكْرّدٍ ٍع ْن مُ ٍع كُي.
ُشنفٍب قٌٍي نَ بِرِن كْي ُتُن ت بَا نََش عَلَتََل مَ، ُشن بَا عِتََل بّلّّش عَ ٌت مُنَس 21
دّننَّش، دَنفِمَ يِلـَكٍَي َ عِسِر 22 تَِف. بَا رَ مِِن شَرَِش َ كِر نََش عَ ٌسفٍتٍدٍ. كٍلٍِق رَ
قِرَوُنَ َسفََت. ٍع نََش مِسِرَكٍَي 23 مَ. ْكوَل ٍع نُن مَ يِرٍقَنِي ٍع مَلَن نََش يٍٍي بَا
تَِف. بَا رَ قْْش ٍع َ بِر نََش بِرِن رَفِمٍَي سٌي َش عَ نُن رَفِسٍٍي، ْسورِ َش عَ سٌي، َش
ّت مَ، ٌكوٍر كٍلٍِق مَ ْسورٍِي َش َ مِسِر رَ ِسَف َي عَ نََش عَلَتََل مَ، ُسبَّش 24
َش َسنيٍِي رَفِسٍٍي ْسورٍِي رَفِرِ عَ نََش عَ 25 عُِق. ٍع َق عَ دّننَّش، نَ نُشُي نُن
ِف وٌن َش »ٌون قََل، عَ نََش مِسِرَكٍَي كُي، نَ شْرْْش. َش ّحرّ َش ٍع نَ، َب

ٌسٍق.» فٍرٍ َش ٍع نَ نَن عَلَتََل بَرِ مَ مَ، يِلـَكٍَي َ عِسِر
رَدِن َش ٍي مَ، ُشن بَا عِتََل بّلّّش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 26
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نَ ٌت مُنَس 27 نَ.» ُشن رَفِمٍَي سٌي َش ٍع نُن رَفِسٍٍي، ْسورِ َش ٍع مِسِرَكٍَي،
ٍي نََش عَلَتََل نَّش، تّمُي فٍِق ٍع نَ نُ مِسِرَكٍَي يِرٍ. عَ فبِلٍن نََش بَا مَ، ُسبَّش رََب
رَفِمٍَي، سٌي رَفِسٍٍي، َش عَ ْسورٍِي، َش قِرَوُنَ نََش ٍي 28 نَ. ُشن بِرِن ٍع دُ ُس
بِرِن نٍٍي كُي، بَا رَ قْْش يِلـَكٍَي َ عِسِر بِرَِش نُ نَشٍٍي مٌَكٌت. بِرِن ْسورِ َش عَ نُن

لْي. نََش
مَ يِرٍقَنِي ٍع مَلَنِش نُ ٍي مَ. ْشن شَرَِش َ كِر عِفِرِ بَا نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر ْكْن 29

يِلـَكٍَي َ عِسِر مَ. مِسِرَكٍَي رَتَنَف يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش عَلَتََل لْشْي نَ 30 مَ. ْكوَل ٍع نُن
نَوَلِِش نَشَن عَ ٌت ّسنّب عَلَتََل ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر 31 رَ. دّ بَا ٌت قُرٍٍي مِسِرَكٍَي نََش
َ ّشير َش عَ نُن عَلَتََل تَُش ٍع َق ٍع رَ، َي عَلَتََل فَاُش نََش ٍع مَ، ِشِل مِسِرَكٍَي

رَ. مُنَس
15

بّيِت َش يِلـَكٍَي َ عِسِر
ّب. عَلَتََل َب بّيِت ِي نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر نُن مُنَس َشنِب دَنِف نَ 1

ّب، عَلَتََل َب بّيِت ِي َش »ٱ

فٌب. ِشِل نَشَن
مَ. بَا مَدَُل رَفِمَ عَ نُن سٌي َ بَر عَ

نَ. نَن عَلَتََل نَ ّسنّب ٱ 2
رَ. بّيِت مَتْشْمَ عَ ٱ
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رَ. مَرِِف ٱ نُن نَِكسِمَ ٱ قِندِ َ بَر عَ
مَ. مَرِِف بٍنبٍَي ٱ َ رَ ِسفَم تَنتُي ٱ

رَ. عََل نَن َ ّسنبّم 3

عَلَتََل. ّن ِشِل عَ
مَ. بَا رَ ِسن رَفِسٍٍي ٍع نُن ْسورٍِي َش قِرَوُنَ نََش عَ 4

مَ. بَا ُشلُنيُِم مَدَُل نََش ُكنتِفٍِي َش قِرَوُنَ
مٌَكٌت، ٍع نََش ْمْرنِيٍي 5

فّّم. عَْل مَ بْتِنِ عَ ٌ فٌر نََش ٍع
مَفَاُش. ّسنّب ِع عَلَتََل، 6

رَ، يَشُيٍي ِع ْن َ بَر ِع
رَ. مَتَندِ مٍَي ِع ْن َ بَر ِع

مَفَاُش. ّسنّب مَنّفَي َش ِع 7
ّن َ فَنم ٍع ٍت، نَ ّ ْبح ِع

نَ. نَشَن ٌسِش ّت ّسّش عَْل
رَِب، بَا ُشلُنيُِم نََش قٌٍي َش ِع 8
تَِف. عَ ُل نََش شَرَِش َ كِر

َشّل. بَنِش عَْل ٍت نََش ْمْرنِيٍي
شْرْْش. عَ ِت، نََش ٍي
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ّن، قََل عَ يَشُي َيَِل عِسِر 9
ِل، ٍع ٱ هَن رَ، قْْش ٍع ّن َ مَ بِر ‹ٱ
وَ َس. ٱ هَن ّن، تٌنفٌمَ هَرٍِف ٍع ٱ
رَ.› َسنتِّدفّمَ مَ ٱ ّن َ ْسنتْم ٍع ٱ
رَ مِِن، قٌٍي نََش تَن ِع ْكْن 10

رَدَُل. ٍع نََش بَا
يْشُي. عَْل ْشورَ ٍي ٌ فٌر نََش ٍع

مَ. َي عَلٍَي َش عَدَ مَ نَ مُ مَنِيّ ِع عَلَتََل، 11
قِيّش، ّسنِيّنِي َش ِع

فٌب، نْرّ َش ِع
وَُي. كَابَنَكٌي َش ِع
مِندٍن؟ نَ مَنِيّ ِع

رَ مِِن، ّسنّب ِع ٌت ِع 12
فٍرُن. ٍع نََش بِْش

سَرَِش، ُشن نَشَن َحمَ َش ِع 13
رَ، َ َشنُنتٍي َش ِع تِدٍ ُشن ٍع قَمَ ِع

عَبَدَن. َ ْحنم مُ نَشَن
رَ. ّسنّب ِع ٍ يِر ّسنِيّنِش َ لِنفِر َش ِع تِدٍ ُشن ٍع قَمَ ِع

مّ، نَ نَ فبّتٍّي حَمَّن 14
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ّن. فَاشُمَ ٍع
ّن. َ مِنِم ّ ْبح قِلِِستَكٍَي

ّن، عِقُمَ يَرٍرَتٍِي عٍدٌن 15
ّن. َ سّرّنم مَنّفٍي مٌوََب

رَ. ِي حَمَّن َان كَن ّن َ بَم بِرِن َ ِمَنِي ل
ّن، ُسشُمَ ٍع ْكنتْقِِل نُن فَاشُي عَلَتََل، 16

رَ، ّسنّب ِع ّن َ َلَنم ب دّ ٍع
دَنِف، َحمَ َش ِع هَن
سَرَِش. ُشن نَشَن ِع

قَرِ، َ فٍي َش ِع رَ َسبَتِدٍ َحمَ َش ِع ّن قَمَ ِع 17
رَ. ّسنِيّنِش َ لِنفِر َش ِع ُسفَندِِش دّننَّش ِع

عَبَدَن.» َ بُم مَنّفَي َش عَلَتََل 18
مَ، بَا ٌ فٌر ٌت رَفِمٍَي سٌي َش عَ نُن رَفِسٍٍي، ْسورِ َش عَ سٌي، َش قِرَوُنَ 19
تَِف. بَا رَ شَرَِش َ كِر دَنِف نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر ْكْن مَ، ُشن ٍع رَدِن بَا نََش عَلَتََل
فِّن مََش. بٌوٍت نََش عَ رَ، فِّن ّ نَمِْحنم قِندِِش نَشَن مَرِيَمَ، مَافِّن هَرُنَ 20

َب، بّيِت ِي نََش َ مَرِيَم 21 بٌرٌن. قَرٍ نََش فبّتٍّي
ّب، عَلَتََل َب بّيِت »ٌو

فٌب. ِشِل عَ بَرِ مَ
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مَ.» بَا رَدَُل رَفِمٍَي ٍع نُن سٌي َ بَر عَ
نََش ٍع رَ. دّ بَا ُشلُنيُِم رَكٍلٍِق فبٍنفبٍرٍنِي ُ سُر ِت ُشن يِلـَكٍَي َ عِسِر نََش مُنَس 22

مَرَ ْن مُ ٍع ْكْن ِل، مَرَ نََش ٍع 23 ْسْت. ٍي مُ ٍع مَ، فبٍنفبٍرٍنِي َسشَن ِش ّحرّ ٍع
ْسنْش نََش َحمَ 24 قَلٍَق. نَن »ْشّن« َ وَ م »َمَر« ْشْن. نُ ٍي نَ بَرِ مَ مِندٍ ٍي
عَلَتََل مَ. ْشن عَلَتََل َ رَو دّ عَ نََش مُنَس 25 مِندٍن؟« َ ْستْم ٍي »ٌون مَ، مُنَس
َب. نََش ْشّن ٍي ْشورَ، ٍي وٌِل نَ َق عَ ّب، مُنَس مٍَسن ندٍ ْموِل وُرِ نََش
وٌ وٌ »َش 26 ّب، ٍع تٌنٌف َساّت ِي نََش عَ مّننِ، مَتٌدٍ َشِشِل ٍع ّف ٌت عَلَتََل
بِرِن يَامَرِ مَ ٱ وٌ َش رَ، قْْش تِنِشنِي مَ ٱ َ بِر وٌ َش رَ، قَنِي عَ رَ شُي ٱ مَِت تُِل
وٌ ٌ مَ رَفٌر ٌي حَاِش قُرٍ مُ ٱ عَلَتََل، مَرِِف وٌ تَن، ٱ بِنيَ، بِرِن سّرِّي مَ ٱ وٌ ُسُش،

َلَنمَ.» ي َ ر وٌ نَشَن رَ، عَلَتََل نَن تَن ٱ مَ. مِسِرَكٍَي ٌ نَفٌر نَشَن ٱ عَْل مَ،
يٌنِكن نََش ٍع عٍلِِم، ِل ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف بِِل تُِف نُن قِرِن نُن ُق دُلٌنِي ٌت ٍع 27

مّننِ.
16

ْسنشْي َش يِلـَكٍَي َ عِسِر
عٍلِِم نَ نَشَن مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ِسِن رَ ِسفٍَق عٍلِِم، كٍِل نََش بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر 1
ُب نََش نَ مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ِسِن هَن َ مِسِر كٍِل نََب نَشَن ِيَاِس ب ٍع تَِف. ُ ِسنِنَ تُر نُن
نُن مُنَس ْسنْش نََش َحمَ َيَِل عِسِر مّننِ 2 ُسوِل. نُن ُق ِش نُن عَ قِرِن كٍِك
مَ؟ بِْش َ مِسِر قََش َش وٌن رَفِرِِش عَ مُ عَلَتََل رَ »ُمنٍق رَ، قَلٍَق عَ 3 مَ، هَرُنَ
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وٌن يِرٍ، فبٍنفبٍرٍن ِي ٍب ْكْن لُفَمَ، وٌن نَشَن رَ ِي وٌن نَ نُ تَاِم نُن ُسٍب مّننِ
نَ.» نَن كَامّ قَشَدٍ قَمَ

َحمَ مَ. ٌكوٍر كٍلٍِق ّب وٌ رَفٌرٌدٍ تَاِم قَمَ »ٱ ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 4
َشِشِل ٍع قَمَ ٱ كُي. كٍرٍن لْشْي َ دٌنم نَشَن ٍع فّيّسّف مَتٌنٌف عَ َش ٍع مِِن، َش
دَاِش قِرِن ِش َش ٍع ندٍ، ٍسننِ ِش عَ 5 مَ. نَن يَامَرِ مَ ٱ َ ّحرّ م ٍع َش مَتٌدٍ،

مَتٌنٌف.»
عَ ّن، َ كٌلٌنم عَ وٌ ُنمَرٍ ن »ٌت ّب، َحمَ َيَِل عِسِر قََل عَ نََش هَرُنَ نُن مُنَس 6
تٌدٍ. كَابَنٌَك َش عَلَتََل قَمَ وٌ فّيّسّف، تَِن 7 رَ. بِْش َ مِسِر رَ مِنِِش وٌ نَن عَلَتََل
َ ِكم وٌ عَلَتََل ُنمَرٍ ن ٌت 8 مَ؟ تَن مُُش ْسنْشٍق وَ مَ وٌ رَ مُنٍق مّ. ْسنشْي َش وٌ َ بَر عَ
دٍ. مَ َش تَن مُُش ْسنْشِش مُ وٌ لَُف. وٌ هَن رَ، تَاِم َ ِكم وٌ عَ فّيّسّف رَ، ُسٍب

مّ.» بِرِن شُي وٌ َ بَر نَشَن مَ، نَن عَلَتََل ْسنْشِش وٌ
مٍَسن يّّت ٍع َش ٍع ّب، َحمَ َيَِل عِسِر قََل »َع ّب، هَرُنَ قََل عَ نََش مُنَس 9
تّمُي ّب َحمَ َيَِل عِسِر يّنٍق ْو نُ هَرُنَ 10 مّ.» ْسنشْي َش ٍع َ بَر عَ بَرِ مَ ّب، عَلَتََل
كُي. نُشُي رَ مِِن ٌت نْرّ َش عَلَتََل َق ٍع مَ، فبٍنفبٍرٍنِي رَقِندِ َي ٍع نََش ٍع نَّش،
ٍع قََل عَ مّ. ْسنشْي َش يِلـَكٍَي َ عِسِر َ بَر »ٱ 12 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 11
نَن تَن ٱ عَ ّن، َ كٌلٌنم عَ وٌ كُي نَ رَ. تَاِم لُفَمَ وٌ فّيّسّف دٌنمَ، ُسٍب وٌ ُنمَرٍ ‹ن ّب،

رَ.›« عَلَتََل مَرِِف وٌ نَ
عَِب كٍُي نَ مَ. بِرِن يٌنِكندٍ ٍع رَدِن نََش ْكنْكلٍّي ِشِل نَشٍٍي ْشنٍِي يَِت ُنمَرٍ ن 13
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قَرِ بِْش ُل نََش ندٍ ٍس نَ، َب ٌت ِشِن نَ 14 مَ. َبِلِنِي ر يٌنِكندٍ ٍع ُل نََش ِشِن
ٍع َي؟« »ُمنٍس مَشْرِن، بٌوٍر ٍع نََش ٍع ٌت، نَ ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر 15 َلَبَلَنِي. ب عَْل
نَشَن عَلَتََل رَ، عَ نَن »تَاِم ّب، ٍع قََل عَ نََش مُنَس ِك. نَ ٌي ٍس كٌلٌن عَ مُ
تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ َي ِسفَاِت َش »ٌو َي، نَن يَامَرِ َش عَلَتََل 16 رَ.» َلٌي ب مَ وٌ قِِش
عَ ٌت ٍع 18 ّن. ِك نَ رََب عَ يِلـَكٍَي َ عِسِر 17 ْشنِي.» وٌ نَ نَشَن ّب بِرِن مِِش
رَلِِش ٍع عَ شُرُنِش، نُ فٍب قَن نَشٍٍي ّي، دَنِف مُ عَ فبٌِش، نُ فٍب نَشٍٍي مَنِيَ،

رَلِمَ. عَ نَشَن ْسْت َشسَِب َلٌي ب نََش َكنَكن ّن.
ندٍٍي ْكْن 20 فّيّسّف.» هَن رَِش نََش َلٌي ب »ِي ّب، ٍع قََل عَ نََش مُنَس 19
شِرِ عَ ِع، عَ َ بِر نََش كُلٍِي فّيّسّف. هَن رَفََت عَ نََش ٍع ُسُش، شُي مُنَس مُ

مَ. َكنيٍِي نَ ْشْن نََش مُنَس مِِن. نََش حَاِش
نَ ٌسٍف ْكْن مَتٌنٌف، دٌنٍس فٍب عَ َق نُ َكنَكن فّيّسّف، ٌي فّيّسّف 21
قِرِن ِش نََش ٍع ندٍ، ٍسننِ ِش عَ 22 ِع. عَ ُشُن نَ لُِش، نَشَن ْدنشْي عَ ٍت،
َس دّنتّّف نَ نََش يَرٍرَتٍِي ّب. كٍرٍن مِِش نَاِن نُن ُق َي ِسفَاِت مَتٌنٌف، دَاِش
عَ نَن لْشْي مَلَبُي تَِن عَ نَّش »َعلَتََل ّب، ٍع قََل عَ نََش مُنَس 23 ّب. مُنَس
ُل، نَ نَشَن ْدنشْي عَ َستُن. ندٍ َش وٌ فَن، ندٍ َش وٌ ّب. عَلَتََل ّسنِيّنِش لْشْي رَ،
مُنَس عَْل فّيّسّف، هَن رَفََت ندٍ ٌت ٍع 24 فّيّسّف.» تَِن هَن رَفََت نَ َش وٌ
مُنَس 25 بْرْ. ُ م مَن عَ ِع، عَ بِرَِش مُ كُِل ٌت عَ نََش ٍع نَّش، ِك ّب ٍع يَمَرِ عَ
بِنّي َش عَلَتََل رَ لْشْي مَلَبُي نَن ٌت بَرِ مَ ٌت، دٌن عَ َش »ٌو ّب، ٍع قََل عَ نََش
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ْكْن مَ، بُن ٍسننِ ِش مَتٌنٌف عَ َش وٌ 26 ٌت. مَ بِْش ٌ مَ فٌر ُ م دٌنٍس نَ مَ. بُن
رَ.» عَ نَ لْشْي مَلَبُي بَرِ مَ تٌمَ، ٍسٍس مُ وٌ ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ

ٌت. ٍسٍس مُ ٍع ْكْن مَتٌنفٌدٍ، دٌنٍس نَ ّن مِِن ندٍٍي مِِش ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ 27
هَن مَتَندِ مَ سّرِّي مَ ٱ نُن يَامَرِ مَ ٱ »ٌو ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل كُي نَ 28
نَ ّب. وٌ مٍَسنِش سّرِّي لْشْي مَلَبُي نَن عَلَتََل تَن ٱ كٌلٌن، عَ َش وٌ 29 تّمُي؟ مُن
ِسَف نََش وٌ ندٍ ٌسلٌقٍرٍ عَ ْستْمَ. دَاِش قِرِن ِش دٌنٍس وٌ ندٍ ٍسننِ ِش رَ، عَ نَن
مَلَُب ٍع نََش َحمَ كُي نَ 30 رَ.» عَ نَن لْشْي مَلَبُي ْشنيٍِي، وٌ ُل َش بِرِن وٌ دّدّ،

مَ. ندٍ ٌسلٌقٍرٍ لْشْي نَ
»ُمنٍس قَلٍَق، عَ وَ مَ نُ نَشَن »َمَن،« قََل ِشِل دٌنٍس نَ نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 31
عَ نََش مُنَس 32 دِفِيَنِي. عَْل ْحشُن عَ قِيّش، عَ رَ، شْرِ قُندٍن َ مَنِي عَ رَ؟« عَ
عَلٌَك رَفََت، ٌسلٌقٍرٍ َي ِسفَاِت مََن ِي َش ‹وٌ ِك، ِي نَن يَامَرِ َش »َعلَتََل قََل،
وٌ ٌت ٱ مَ، فبٍنفبٍرٍنِي مَ وٌ نَفٌرٌِش نَشَن ٱ ٌت دٌنٍس َش ٍع بَرِدٍ قَمَ نَشٍٍي بْنسْي وٌ

رَ.›« بِْش َ مِسِر رَ مِِن
َس ٌسلٌقٍرٍ َي ِسفَاِت مََن َش »ِع ّب، هَرُنَ قََل عَ نََش مُنَس كُي نَ 33

ّب بْنْسيٍي وٌ رَ تْنشُمَ قِندِ َش عَ عَلٌَك يِرٍ، َ هْرْ ْملِنفِر ْدْش عَ َش ِع كُي، ٍسسٍَس
َ َكنكِر َساّت ٍ يِر َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل ْدْش ٍسسٍَس نَ نََش هَرُنَ 34 بَرِدٍ.» قَمَ نَشٍٍي
يِلـَكٍَي َ عِسِر 35 نَّش. ِك ّب مُنَس مٍَسنِش عَ عَلَتََل عَْل رَفََت َش عَ عَلٌَك رَ، َي
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َسبَتِِش فبّتٍّي ِس مَ، بِْش َان كَن ٌس َس ٍع هَن مَ، بُن نَاِن تٌنٌف ّح ّن دٌن مََن
قِندِِش ُق ْدْش عَ رَ، مَنِيٍَق مََن َنَ رَوَلِم نُ نَشَن ٌسلٌقٍرٍ َي ِسفَاِت نَ 36 دّننَّش.

نَ. نَن كٍرٍن بُسَِل

17
قَنٍي ُ ِسنِنَ تُر

عَلَتََل عَْل رََب ِيَاِس ب َق ٍع مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ِسِن كٍِل نََش بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر 1
مِن ٍي مُ ٍع ْكْن نَا، يٌنِكن نََش ٍع ِل، ٍرقِدِ ِم ٌت ٍع نَّش. ِك رَ يَمَرِ ٍع َ لُم نُ
ِي مُُش ٌس »ٍي ّب، عَ قََل عَ ٍع َكنٍك، مُنَس ِت نََش َحمَ 2 ْسْت. دَاِش
رَ؟« مُنٍق مَتٌٍق عَلَتََل نَ وٌ رَ؟ مُنٍق َكنٍك ٱ َ ِتم »ٌو ّب، ٍع يّن ْو نََش مُنَس رَ.»
مُُش ِع رَ »ُمنٍق ّب، مُنَس قََل عَ َق نُ ٍع رَ، َحمَ فبَا َ بَر نُ ْشِل ٍي 3

قََش َش شُرُ سٍٍي َش مُُش نُن دٍنبَيَ َش مُُش ّن وَ مَ ِع رَ؟ بِْش َ مِسِر رَ مِنِِش
مَ؟« فبٍنفبٍرٍنِي رَ ْشِل ٍي

رَ؟ َحمَ ِي َبَدٍ ر مُنٍس َ ْنم »ٱ رَ، قَلٍَق عَ مَ، ْشن عَلَتََل َ رَو دّ عَ نََش مُنَس 4
َحمَ دَنِف َش »ِع يَاِب، مُنَس نََش عَلَتََل 5 قََش.» ٱ َش ٍع لُِش مُ فٍب عَ
نَشَن فَرِن شُرٍ نِِل ِع تٌنٌف، يِسُشُوُرِ َش ِع َش ِع ندٍٍي. قٌرِ َيَِل عِسِر نُن عَ رَ، َي
ِع يِرٍ. َ فٍي شٌرٍٍب نَ نَشَن مَ، ّسيِت قَنٍي رَ، َي ِع َ ِتم ٱ 6 رَ. َي ٍع ِت ِع نَ،
ِك نَ رََب عَ نََش مُنَس مِنمَ.» نَشَن َحمَ ّن َ مِنِم ٍي كُي نَ فَرِن. قَنٍي نَ َش
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ِك نَ نَن نَ مٍرَِب، نُن مََس َس ِشِل ٍ يِر نَ نََش عَ 7 شْرِ. َي قٌرٍِي َيَِل عِسِر
عَلَتََل نََش مَن ٍع مّننِ، مَ مُنَس ّن ْسنْش يِلـَكٍَي َ عِسِر بَرِ مَ ْسنشْي،« نُن »َمتٌي

تَِف؟« وٌن مُ عَ كَ َب، تَِف وٌن نَ »َعلَتََل رَ، قَلٍَق عَ نَ مٌَت
»ّشّم ّب، يٌسُوٍ قََل عَ نََش مُنَس 9 ٍرقِدِ ِم. فٍرٍدٍ َيَِل عِسِر َق نََش ـِّككٍَي عَمَل 8
ٱ َ ر يِسُشُوُرِ َش عََل قَرِ َ فٍي ّن َ ِتم ٱ تَِن، فٍرٍدٍ. ـِّككٍَي عَمَل مِِن َق وٌ مَيٍفٍِت، ندٍٍي
نُن هَرُنَ، مُنَس، نَّش. ِك يَمَرِِش عَ مُنَس عَْل فٍرٍ ـِّككٍَي عَمَل نََش يٌسُوٍ 10 ِي.»
عَ ْكْن فبٌمَ، نُ ّسنّب َيَِل عِسِر عِتٍمَ، بّلّّش عَ ٌت مُنَس 11 قَرِ. َ فٍي ٍت نََش ُ شُر
رَ، عَ بِنيَ ٌت بّلّشٍّي مُنَس 12 فبٌمَ. نُ تَن ّسنّب ـِّككٍَي عَمَل ٌ مَ، عِفٌر بّلّّش عَ ٌت
عَ مَ، ّسيِت مُنَس ُل نََش ُ شُر نُن هَرُنَ قَرِ. نَشَن ْدشْمَ عَ تٌنٌف ندٍ فّّم نََش ٍع
نََش يٌسُوٍ كُي نَ 13 تّمُي. دَُل ٌسٍف هَن رَ رَتٍٍق بّلّّش عَ مَ، يِرٍقَنِي عَ نُن ْكوَل

رَ. ّشحّنشٍِي َسنتِّدفّمَ رَ ْسورٍِي َش عَ نُن عَمَلِّك ْن
عَ رَُت َش َحمَ عَلٌَك ّسّب تَرُشُي »ِي ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 14
مَ.›« َ دُِنح ِي ْحندٍ ٍق َش ـِّككٍَي عَمَل ّن قَمَ ‹ٱ ّب، يٌسُوٍ قََل عَ َش مَن ِع مَ.
ُشن نَن »َعلَتََل َس، ِشِل ٍ يِر نَ نََش عَ رَ، سّرّّشبَدٍ رَقََل ندٍ ٍ يِر نََش مُنَس 15
عَ نََش مُنَس رَ. مَنّفَي َش عَلَتََل ِت َشِشِل عَ َ بَر نُ عَ بَرِ مَ 16 مَ،« ٱ َ قِم نَكٍِل

عَبَدَن.» ّن  مَ فٍرٍ ـِّككٍَي عَمَل »َعلَتََل قََل، عَ

18
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ٍ يِر مُنَس ِسفٍَق ٌ يٍتِر
نَشَن عَلَتََل مّ عَ نََش عَ رَ، سّرّّشدُّب مَدِيَن قِندِِش نَشَن يٍتِرٌ، بِتَنِي مُنَس 1
مُنَس 2 كُي. بِْش َ مِسِر رَ رَ مِنٍِق ٍع ّب، َيَِل عِسِر َحمَ َش عَ نُن مُنَس نَبَِش
نُ ِسنٍف دِ َش مُنَس 3 ْشنِي. ٌ يٍتِر شّي قِرِنِي دِ َش عَ نُن َ ِسثٌر فِّن َش عَ َ بَر نُ
مَ.» بِْش ِي نَ ٱ نَن »ْشّح شُي، فٍب ٍع قَلٍَق عَ وَ مَ نُ ِشِل نَ بَرِ مَ فٍرِ سٌِم، ِشِل
ٱ َ بَر مَرِِف بََب »ٱ شُي، فٍب ٍع قَلٍَق عَ وَ مَ نُ ِشِل نَ بَرِ مَ عٍلِيٍسٍرِ، ِشِل نُ بٌوٍر 4

مَ.» َسنتِّدفّمَ َش قِرَوُنَ نَتَنَف ٱ َ بَر عَ مَِل،
فبٍنفبٍرٍنِي ٍ يِر مُنَس َشنِن دٍِي َش نَ نُن فِّن َش مُنَس نََش ٌ يٍتِر بِتَنِي مُنَس 5
عَ ْشن مُنَس شّي َ ّشير َ بَر نُ ٌ يٍتِر 6 مَبِرِ. َ فٍي َش عََل دّننَّش، يٌنِكنِش نُ عَ مَ،
مُنَس 7 رَ.» قِرِنِيٍي دِ َش عَ نُن فِّن َش ِع قٍَق نَ ٱ يٍتِرٌ، بِتَنِي ِع تَن، »ٱ رَ، قَلٍَق
ٍع ُسنُب. عَ َق مَن عَ رَ، َي عَ ِسن ِشنِب عَ نََش عَ رَلَندٍ. بِتَنِي عَ مِِن نََش
ّب، بِتَنِي عَ َب َي قٍٍي نََش مُنَس 8 ْشنِي. مُنَس ٌس نََش ٍع ّشيُب، بٌوٍر ٍع ٌت
َيَِل عِسِر نََش عَ رَ. ٍق َش َيَِل عِسِر رَ مِسِرَكٍَي نُن قِرَوُنَ نََب بِرِن نَشَن عَلَتََل

نَّش. ِك رَِكِسِش ٍع عَلَتََل نُن عَ ّب، عَ قََل بِرِن َحشَنَكّت َش
رَ بٍَق ٍع عَ ّب، َيَِل عِسِر مٍَسنِش نَشَن عَ رَ هِنّن َش عَلَتََل َ ّسيو نََش ٌ يٍتِر 9
مِسِرَكٍَي َب وٌ نَشَن ّب، عَلَتََل نَ »تَنتُي قََل، عَ نََش ٌ يٍتِر 10 رَ. ِي مِسِرَكٍَي
كٌلٌن عَ َ بَر ٱ 11 مَ! بُن نْي َش ٍع رَ مِنِِش َحمَ َيَِل عِسِر نَشَن رَ، ِي قِرَوُنَ نُن
نَشَن ٌ عِفٌر َحمَ َ بَر عَ بَرِ مَ نَ، بِرِن ْموِل عَلٍَي َش عَدَ مَدٍِي دَنِف فٌب ّسنّب عَلَتََل
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فَن سّرّّش نََش ٌ يٍتِر بِتَنِي مُنَس تّمُي نَ 12 ّب.» يِلـَكٍَي َ عِسِر رَقَِس يّّت عَ َ بَر نُ
سّرّّش نَ نََش بِرِن قٌرِ َيَِل عِسِر نُن هَرُنَ ّب. عَلَتََل َب فبّتٍّي سّرّّش نُن دَاِش

كُي. َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل ٍ يِر بِتَنِي مُنَس دٌن

َحمَ تَِف. يِلـَكٍَي َ عِسِر َس ِكيِت َش عَ مَفٌرٌ، عَ نََش مُنَس عَِب، كٍُي نَ 13
َ نَبَم بِرِن نَشَن مُنَس ٌت عَ ٌت بِتَنِي عَ 14 ُنمَرٍ. ن هَن فّيّسّف كٍلٍِق يِرٍ عَ ُل نََش
ِكيِت رَ مُنٍق ّب؟ َحمَ ِي رَبٍَق مُنٍس نَ »ِع ّب، عَ قََل عَ نََش عَ ّب، َحمَ
عَ نََش مُنَس 15 ُنمَرٍ؟« ن هَن فّيّسّف كٍلٍِق مَ ُشن نَن كٍرٍن ِع ْدْشِش بِرِن وَِل
تَِف مِشٍِي ُل نَ فَلَنبُي 16 قٍندٍ. نَن ِكيِت َش عَلَتََل ٍ يِر ٱ قَِش »َحَم يَاِب، بِتَنِي

رَ.» سّرِّي َش عَ نُن يَامَرٍِي َش عَلَتََل َس ِكيِت َش ٱ ٍ يِر ٱ َ قَم ٍع
ِع 18 ِك.» نَ رََب عَ َش ِع َ لَنم ُ م »َع ّب، عَ قََل عَ نََش بِتَنِي مُنَس 17
تُِل ِع َش ِع 19 َشنِندٍ. ٌكٍت ِي َ ْنم ُ م كٍرٍن ِع ّن. َ تَفَنم وٌ مِشٍِي، َش ِع نُن
عَلَتََل رَ مَدَنفِمَ شُي َحمَ قِندِ َش تَن ِع مَِل. ِع َش عََل رَ. مَرَ ِس مَ ٱ مَِت
َش ِع رَ. يَامَرٍِي َش عَ نُن سّرِّي َش عَلَتََل شَرَن ٍع َش ِع ّن لَن ِع 20 ّب.
َحمَ ُسفَندِ ّكنّدٍي مِِش 21 رَ. قْْش نَشَن َ مَ بِر ٍع ّب، ٍع مٍَسن َ كِر َش عََل
يَرٍرَتٍِي قِندِ نٍٍي َش ِع ْشنِش. رَِب نَشٍٍي رَ، َي عَلَتََل فَاشُمَ نَشٍٍي قَّل نْندِ مَ، َي
كّمّ مِِش بٌوٍر مَ، ُشن كٍرٍن وُُل مِِش ُل َش ندٍ مَ. ِك ُشنلَندٍ مَ ُشن َحمَ رَ
ِكيِت َش نٍٍي 22 مَ. ُشن ُق مِِش بٌوٍر مَ، ُشن ُسوِل تٌنٌف مِِش بٌوٍر مَ، ُشن
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ِع مٍَسن شْرْشْي ِكيِت نَ َش ٍع شْرْْش. نَشٍٍي ندٍ ِكيِت ٌق تَِف، مِشٍِي َس بِرِن
َبٍَق ر نَ ُسشُمَ، شُي عََل ِع َش 23 ُشن. كٍرٍن ِع ْدشْمَ مُ ٌكٍت ِك، نَ ّب. تَن
عَ نََش مُنَس 24 ْشنِي. ٍع ّب َحمَ ُل َق ْبحَّس ّب، بِرِن وٌ رَ َ ْسونّي قِندِدٍ َ ْنم
مِِش نََش مُنَس 25 نَّش. ِك قَلَِش عَ عَْل رََب نََش بِرِن عَ ُسُش، شُي بِتَنِي
مِِش مَ، ِك ُشنلَندٍ نَ ُشن َحمَ ْدْش ٍع َق عَ مَ، َي يِلـَكٍَي َ عِسِر ُسفَندِ ّكنّدٍي
ُشن ُق مِِش نُن مَ، ُشن ُسوِل تٌنٌف مِِش مَ، ُشن كّمّ مِِش مَ، ُشن كٍرٍن وُُل
مُنَس َ مٍَسنم نَن نٍٍي ٍع شْرْشْي ِكيِت ٌق بِرِن، تّمُي رََب وَِل ِكيتَِس نُ ٍع 26 مَ.

مَ. بِْش َش عَ فبِلٍن نََش ٌ يٍتِر ّبحِن. بِتَنِي عَ نََش مُنَس تّمُي نَ 27 ّب.

19
ُ ِسنِنَ تُر ٌسٍق َحمَ َيَِل عِسِر

يِلـَكٍَي َ عِسِر نَّش، تّمُي رَ بِْش َ مِسِر مِِن ٍع كٍلٍِق دَنِف، ٌت يَِت َسشَن كٍِك 1

فبٍنفبٍرٍنِي ُ ِسنِنَ تُر ٌس نََش ٍع ٍرقِدِ ِم، كٍِل ٌت ٍع 2 مَ. فبٍنفبٍرٍنِي ُ ِسنِنَ تُر ٌس نََش
نََش عَلَتََل يِرٍ. عَلَتََل ِسفٍَق قَرِ َ فٍي ٍت نََش مُنَس 3 تَِف. َي َ فٍي يٌنِكن ٍع مَ،
ّب، بْنسْي يَشَُب يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل عَ َش »ِع ّب، عَ مٍَسن عَ عَ قَرِ، َ فٍي ِشِل عَ
نَّش. ِك ٍ يِر ٱ َ ر وٌ قَِش ٱ كٌلٌن عَ َ بَر وٌ رَ. مِسِرَكٍَي نَبَِش نَشَن ٍق ٱ ٌت، عَ َ بَر ‹وٌ 4
وٌ رَ، رََكمَلٍِق َساّت مَ ٱ ُسُش شُي ٱ وٌ َش 5 قَرِ. نَن ْشِن بَِكِش وٌ عَْل لُِش عَ
ْكْن 6 نَ، بِرِن َ دُِنح نَن فٍب ٱ مَ. َي بِرِن ِس رَ ُسفَندِِش َحمَ مَ ٱ قِندِدٍ ّن قَمَ
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مٍَسنِي نَ َش ِع رَبَمَ.› وَِل سّرّّشدُّب نَشَن نَ، نَن ّسنِيّنِش ِس مَ ٱ َ قِندِ م تَن وٌ
ّب.» يِلـَكٍَي َ عِسِر ِت

ّب. ٍع دّنتّّف بِرِن مٍَسنِي َش عَلَتََل َق عَ ِشِل، بِرِن قٌرِ عَ فٌرٌ، نََش مُنَس 7
ّن.» ُسشُمَ بِرِن شُي عَلَتََل »ُمُش قََل، عَ نََش بِرِن َحمَ 8

مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 9 ّب. عَلَتََل دّنتّّف يَاِب َش َحمَ نََش مُنَس
تّمُي مَ ِع َس َ لَنلَنتٍي َش ٍع عَلٌَك شْرِ، َي َحمَ كُي نُشُي ّب ِع يّندٍ ْو قَمَ »ٱ ّب،

بِرِن.»
مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 10 ّب. عَلَتََل دّنتّّف مٍَسنِي َش َحمَ نََش مُنَس
دُفٍِي َش ٍع َش ٍع تَِن. نُن ٌت رَ ّسنِيّن يّّت ٍع َش ٍع ّب، َحمَ قََل »َع ّب،
لْشْي نَ رَ تٌدٍ َي بِرِن َحمَ فٌرٌدٍ ّن قَمَ ٱ َ بَرِ م رَ، َي َ بٌر تَِن رّدِ َش ٍع 11 َش. قَن
ّب، َحمَ قََل عَ َق ِع مَ، بِرِن َبِلِنِي ر َ فٍي َس نَانِنِي َش ِع 12 قَرِ. َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر
نَ رَ، عَ دِن ٌي نَشَن بَرِ مَ رَ، عَ ّ مَكْر عَ نََش ٌي مِِش قَرِ، َ فٍي ٍت نََش ٌي ›مِِش
قََش. عَ هَن رَ فّّم مَْفْن عَ وٌ رَ، َكنِي نَ دِن بّلّّش وٌ نََش وٌ 13 ّن.› قَشَمَ َكنِي
عَ َ لَنم عَ رَ، مِِش قِندِ عَ رَ، دَالٍِس قِندِ عَ رَ. َشلٍِي مَْسْش عَ َش وٌ مُ، نَ َش
ندٍٍي ُسفَندِِش مِِش مِِن نَ شُي َ سَر ٌق قَرِ، َ فٍي ٍت َش َعَ لَنم ُ م مِِش قََش. َش

ٍت.» َق
يّّت ٍع َش ٍع ّب، ٍع قََل ٍق مَرَ ّسنِيّنِي نََش عَ يِرٍ، َحمَ مَ َ فٍي ٌ فٌر ٌت مُنَس 14
َ بٌر تَِن يَءِلَن يّّت وٌ َش »ٌو ّب، َحمَ قََل عَ نََش عَ 15 رَ ّسنِيّن. دُفٍِي َش ٍع نُن
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تَِف.» فِنٍّي َش وٌ نُن تَن وٌ ُل نََش ٍق َسدٍ رَ. َي
عِْقوْرِش نُشُي فّيّسّف، مَ بِْش َ بِر نََش ٍسيَمَْكنِي نُن فَلَنِي لْشْي، َسشَن ِش عَ 16
نََش مُنَس 17 فَاُش. نََش بِرِن َحمَ رَ. ّسنّب مِِن نََش شُي َ سَر مَ. َ فٍي ٌت نََش
ٌ فٌر َ بَر نُ عَلَتََل بَرِ مَ مَ، َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر نَ نُ تُورِ 18 رَ مّدٍ. شُي عََل لَنبَنِي َ فٍي مَِت َحمَ
شُي َ سَر 19 رَ. ّسنّب َ سّرّنم نُ َ فٍي فَن. نَ قِيِل عَْل ّن، َ ٍتم نُ تُورِ نَ تَِف. ّت

يَاِب. عَ نََش عََل يّن، ْو نََش مُنَس تّمُي نَ رَ. فٌب ِسفَمَ نُ
عَلَتََل 21 نَا، ٍت ٌت مُنَس ِشِل. مُنَس َق عَ قَرِ، َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر ٌ فٌر نََش عَلَتََل 20
َ ر تٌٍق ٱ وُرُنتُن نََش ٍع ّب، َحمَ قََل عَ َش ِع فٌرٌ، َش »ِع ّب، عَ مٍَسن عَ نََش
ٍع نَ، ٱ َ ّ م مَكْر ٍع نَشٍٍي سّرّّشدُّب هَِل 22 ّن. قَشَمَ فبٍفٍب عَ رَ، عَ مُ نَ َش دٍ،
ّب، عَلَتََل قََل عَ نََش مُنَس 23 قََش.» ٍع َق نََش ٱ عَلٌَك رَ ّسنِيّن، يّّت ٍع َش
َبِلِنِي ر َ فٍي َس َش نَانِنيٍِي يَمَرِ مُُش َ بَر َحن ِع بَرِ مَ قَرِ، َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر تِدٍ َ ْنم ُ م »َحَم
ِسندٍن ٌ فٌر َش »ِع ّب، عَ مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 24 مَ.» َشِت ٍع ُل َش َحمَ مَ،
مُ نَ َش دٍ، ٍت نََش َحمَ نُن سّرّّشدُبٍّي ٍت. َش قِرِن وٌ تّمُي نَ رَ. قْْش هَرُنَ

ّب. ٍع ِت مٍَسنِي نَ َق عَ يِرٍ، َحمَ ٌ فٌر نََش مُنَس 25 ّن.» قَشَمَ ٍع رَ، عَ
20

ُق سّرِّي َش عََل
نَشَن رَ، عََل مَرِِف وٌ نَن عَلَتََل تَن »ٱ 2 ِت؛ مٍَسنِي ِي نََش عَلَتََل تّمُي نَ 1

كُي.» َ ٌكنيِي َ مِسِر رَ مِِن وٌ



يّّت ْستْي 20:14 lvi يّّت ْستْي 20:3

نَ.» تَن ٱ بٍَق بَُت فبّتٍّي عََل نََش »ٌو 3
مَ، بِْش نُن ٌكوٍر َ تٌم نَشَن رَ، ندٍ ٍس مِسَالِِش نَشَن يَءِلَن ٌي كٍُي نََش »ٌو 4

نََش وٌ ّب، ْمولٍِي ٍس نَ مَقٍلٍن وٌ نََش وٌ 5 مَ. بُن بِْش نُن ٍي َ لُم نَشَن مُ نَ َش
نٍٍي ٱ ْشنمَ، ٱ نَشٍٍي ْشن. ندٍ قِرِن ٱ َ وَ م مُ ٱ عَلَتََل، مَرِِف وٌ تَن ٱ َ بَرِ م بَُت، ٍع
نَشٍٍي مِِش ْكْن 6 دٍِي. َش تٌلٌبِتٍّي ٍع رَ عَ مُ نَ َش تٌلٌنتٌلٌنيٍِي، ٍع هَن ّن َ رَتْنم بْنسْي

عَبَدَن.» كُي َ َشنُنتٍي رَ ٍع َ هِننّم ٱ رَ، قْْش سّرِّي مَ ٱ َ بِر ٍع َشنُمَ، ٱ
ْموِل ٍق نَ نَشٍٍي مَ، مِشٍِي دِّحمَ مُ عَلَتََل تَن ٱ َ بَرِ م يٍلٍُق، ِشِل ٱ نََش »ٌو 7

رَبَمَ.»
بُن ٍسننِ ِش نَبَدٍ بِرِن وَِل َ ْنم وٌ 9 بِنيَ. عَ َش وٌ مَ، لْشْي مَلَبُي رَُت َش »ٌو 8

وٌ مَ. بُن بِنّي َش عَلَتََل مَرِِف وٌ رَ لْشْي مَلَبُي قِندِ مَ ندٍ ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ ْكْن 10 مَ،
نُن شُرُ سٍٍي، َش وٌ ٌكنيٍِي، َش وٌ دٍِي، َش وٌ تَن، وٌ لْشْي، نَ رََب ٌي وَِل نََش
رَ نَ ّف ٌت عَ مَ. بُن نَن ٍسننِ ِش دَا بِرِن ٍس نُن َ دُِنح عَلَتََل 11 ْشحٍّي. َش وٌ
مَلَبُي نَ َس بَرَكّ نََش عَلَتََل ّشيِش، عَ نَن نَ ندٍ. ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ مَلَُب عَ نََش عَ

رَ.» ّسنِيّنِش لْشْي قِندِ عَ مَ، لْشْي
وٌ مَ، بِْش ّن َ ُكيَم ْشن ِسمََي َش وٌ كُي نَ بِنيَ. نَف وٌ نُن بََب وٌ َش »ٌو 12

مَ.» وٌ قِمَ نَشَن عَلَتََل مَرِِف
قََش.» مِِش نََش »ٌو 13
رََب.» يّّن نََش »ٌو 14
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ِت.» ّ ُمح نََش »ٌو 15
تْوّحّف.» بٌوٍر وٌ نََش »ٌو 16

َش عَ فِّن، َش عَ بَنِش، َش عَ عَْل مَ، هَرٍِف َش بٌوٍر وٌ مَِل نََش »ٌو 17

ٌسقٍَل.» َش عَ مُ نَ َش ِنٍف، ن َش عَ ٌكنيٍِي،
نََش ٍع مّ، شُي َ سَر َق ٍع قَرِ، َ فٍي ٌت تُورِ نُن ٍسيَمَْكنِي، فَلَنِي، نَ ٌت َحمَ 18

َش تَن »ِع ّب، مُنَس قََل عَ َق ٍع 19 رَ، مّننِ َ مَكُي نََش ٍع رَ. فَاشُي سّرّن
وٌ »َهِل ّب، َحمَ قََل عَ نََش مُنَس 20 ّن.» قَشَمَ وٌن شُي عَلَتََل رَ، مُُش يّن ْو
َحمَ 21 نَ.» ُل يُنُِب َش وٌ رَ، َي عَ فَاُش َش وٌ عَلٌَك مَتٌٍق، وٌ نَ عََل فَاُش. مُ
دّننَّش. نَ نُ عَلَتََل ٍ يِر قْوْرِش نُشُي نَ ِسَف نََش تَن مُنَس ْكْن مَكٍُي، ٍ يِر ُل نََش
‹وٌ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر ِت مٍَسنِي ِي َش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 22
َ ّشيم نُن فبٍِت يَءِلَن ٌي كٍُي نََش وٌ 23 مَ. ٌكوٍر كٍلٍِق رَ وٌ يّن ْو َ بَر ٱ ٌت، عَ َ بَر
َب شُرُ سٍٍي َش وٌ رَ. بّنّد ّب ٱ يَءِلَن سّرّّشبَدٍ َش وٌ 24 مَ. ّسيِت ٱ َ لُم نَشَن رَ
مَ. وٌ ّن سَمَ بَرَكّ ٱ بِنيَ، ِشِل ٱ نَ وٌ رَ. سّرّّش َ َشنُنتٍي نُن دَاِش فَن سّرّّش
عَ نَ بَرِ مَ رَ، مَسٌلِشٍِي فّّم ِت عَ نََش وٌ رَ، فّّم ّب ٱ َ ِتم سّرّّشبَدٍ َس وٌ َش 25

َ ر عَ مُ نَ َش عٍِت، سّرّّشبَدٍ مَ ٱ نََش وٌ 26 رَ. ّسنِيّنتَرٍ ٍس قِندِ َش عَ ّن َ نِيَم
ّن.›« َ مَبَم بُنِي كٍُي َ دٌنم َش سّرّّشدُّب

21
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سّرِّي ٌكنِييَ

ْحشْي مَْشّن نُن قَّش نُن عَ
قِندِ نَشَن َ سَر ٌكنِي وٌ َش 2 ّب. يِلـَكٍَي َ عِسِر مٍَسن يَامَرٍِي ِي َش ِع 1

عَ بَرِ مَ ّبحِن عَ َش وٌ ندٍ ٌسلٌقٍرٍ عَ ْكْن ٍسننِ، ّح ّب وٌ وَِل َش عَ رَ، يِلََك َ عِسِر
قِرِن ٍع َش وٌ سَرَ، فِّن َش عَ نُن ٌكنِي نَ َ بَر نُ وٌ ِل َس عَ َش 3 ْحن. َ بَر ُشنسَرٍ
دِ َق عَ رَ، ِي ٌكنِي َش عَ ٌس فِّن نَن َكنِي ٌكنِي َش 4 ندٍ. ٌسلٌقٍرٍ ّح ّبحِن بِرِن
نَ َش 5 ّبحِنمَ. نَن فبَنسَن شّّم رَ. ِي َكنِي ٌكنِي َ لُم دٍِي َش عَ نُن فِّن نَ بَرِ،
يٍَق،« شْرّ وَ مَ مُ ٱ مَ، ٱ رَقَن دٍِي مَ ٱ نُن فِّن، مَ ٱ مَرِِف، »ٱ قََل، عَ َق ٌكنِي
مَ. وُرِ نَادّ رَ ْسشّْم تُنَب تُِل عَ َش عَ تّمُي نَ ّب. عََل دّنتّّف عَ َش مَرِِف عَ 6
كُي. بِرِن دُِنحّءِفِرِ َش عَ مَ بُن يَامَرِ َش مَرِِف عَ ُل َ بَر ٌكنِي نَ َ مٍَسنم عَ نَن نَ
ِك. شْرَّي شّّم عَْل َ لُم مُ ِك شْرَّي فِّن رَ، ٌكنِي مَِت فِّن دِ َش عَ نَ شّّم 7
عَ َ لَنم عَ رَ، فِّن َش عَ قِندٍِق عَ وَ مَ نُ نَشَن مَ، مَرِِف عَ رَقَن مُ فِّن نَ َش 8

مّي َ بَر عَ بَرِ مَ مَ، فبّّت مِِش مَِت عَ َش عَ دََش مُ عَ سَرَ. َش ُشن عَ ُل َش
َش عَ عَْل ُسُش عَ َش عَ َ لَنم عَ رَ، فِّن مَ دِ َش عَ قٍِق عَ وَ مَ عَ َش 9 رَ. عَ
ِسنٍف فِّن َش عَ َب ٍسٍس نََش عَ تٌنٌف، فبّّت فِّن َس عَ َش 10 يَِت. فِّن دِ
رََكمَِل َسشَنيٍِي ٍق نَ مُ عَ َش 11 رَ. ْسّل َش عَ نُن ٌسسٍٍي، َش عَ دٌنٍس، َش

ِق. ٍسٍس مُ عَ مَ، ْشن عَ كٍلِدٍ َ ْنم فِّن ّب، عَ
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ْكْن 13 قََش. َش قَن عَ لَن َكنِي نَ قََش، نََش عَ هَن بْنْب مِِش نَ نَشَن 12
ٱ ندٍ ٍ يِر تَُش ُشن عَ َش عَ رَفِرِِش، عَ تُن نَن عََل َحنِفٍِش، قَشٍَق عَ مُ عَ َش
نَ رَ، ندٍ ْكوَت ّن َحنِفٍِش قَشٍَق عَ نُ عَ َش ْكْن 14 ّب. وٌ َ مٍَسنم دّننَّش

قََش. عَ َش وٌ رَ. سّرّّشبَدٍ مَ ٱ تَشُدٍ ُشن عَ َ ْنم مُ َكنِي
قََش. َش عَ ّن لَن نَ بْنْب، بََب عَ مُ نَ َش نَف، عَ نَ نَشَن 15

فِّش مُ عَ هَِل قََش َش َكنِي نَ مَِت، عَ َش عَ ُسُش، عَدَ مَدِ نَ نَشَن 16
مَتِدٍ. عَدَ مَدِ نَ

قََش. َش عَ ّن لَن َكنِي نَ دَنَك، بََب عَ مُ نَ َش نَف، عَ نَ نَشَن 17
قَشَِش، مُ مَْشنِْش مِِش َش ُسشُمَ مُ َكنِي نَ كُي، فٍرٍ مَْشْن مِِش نَ نَشَن 18
َ لَنم تَن ِت مَْشّن ْكْن رَ. يِسُشُوُرِ َش عَ ّحرّ عَ مَ، َسدٍ َش عَ كٍلِدٍ َ ْنم عَ َش 19

نَّش. تّمُي َلَندٍ ي فّمَ عَ هَن ّب مَْشنِْش مِِش نَ َب ْكبِرِ َش عَ
َحشَنَكَت. َش َكنِي نَ ّن َ لَنم عَ رَ، وُرِ بْنْب قََش ٌكنِي َش عَ نَ نَشَن 20
َحشَنَكَت، َش َكنِي ٌكنِي َ لَنم ُ م عَ قِرِن، ِش بٍينُ َلَن ي َس ٌكنِي نَ َش ْكْن 21

نَ. نَن فٍب عَ قِندِِش ٌكنِي نَ بَرِ مَ
عَ ِ بَر دِ َش فِّن َ نِي عَ َق نَ كُي، فٍرٍ َش ٍع رَ، ندٍ فِّن قُرِ َ بْنبْم نَشٍٍي مِِش 22
ّب. فِّن َب ندٍ ْكبِرِ َش  ٌسيٍي فٍرٍ نَ مَ، عَ َكَن ٍق مُ عَ ْكْن لِِش، عَ مُ وََشِت
َس عَ َش ْكْن 23 بَمَ. نَشَن َشسَِب ْكبِرِ تٌنٌف نَّت َش ِكيتَِس نُن ْمرِ َش فِّن
نَ ْحشْي ِحنِي نَ، نَن َي نَ ْحشْي َي 24 نَ، نَن نِي نَ ْحشْي نِي رَ، فبَلٌي قِندِ
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فَنِي 25 نَ، نَن َسنِي نَ ْحشْي َسنِي نَ، نَن بّلّّش نَ ْحشْي بّلّّش نَ، نَن ِحنِي
نَ. نَن مَْشّن نَ ْحشْي مَْشّن نَ، نَن َشّب نَ ْحشْي َشّب نَ، نَن فَنِي نَ ْحشْي
ٌكنِي َش عَ َش عَ َ لَنم عَ َكَن، نََش َي عَ هَن بْنْب ٌكنِي َش عَ نَ نَشَن 26
عَ َ لَنم َكنِي نَ فِرَ، ِحنِي ٌكنِي َش عَ نَ نَشَن 27 رَ. ْحشْي َكّن َي َش عَ شْرَّي

رَ. ْحشْي ّ فِر ِحنِي َش عَ شْرَّي ٌكنِي َش عَ َش
ُسٍب عَ قََش. عَ هَن مَْفْن َش تُورَ نَ َ لَنم عَ قََش، مِِش نَ نَشَن تُورَ 28
دَرِِش تُورَ نَ َش ْكْن 29 كُي. نَ َ ْستْم ٌي َحشَنَكّت مُ َكنِي تُورَ دٌن. نََش
عَ ٌي، َكنِي نَ رَ، قَنِي عَ شِرِ مَ عَ مُ عَ ْكْن كٌلٌن عَ َكنِي عَ رَ، رََب ْموِل نَ
تُورَ نَ تٌنفٌدٍ نَّت َ ْنم ِكيتَِس 30 قََش. َش ٍع هَن مَْفْن َش بِرِن ٍع ٌي، تُورَ َش
قََش. نَن دِ مّدِ َس تُورَ هَِل َ نَوَلِم نَن كٍرٍن سّرِّي نَ 31 نَ. نَشَن سَرَ مَ ُشن َكنِي
َسشَن تٌنٌف كٌٍل فبٍِت قََش، ندٍ ٌكنِي َش فبّّت مِِش َق تُورَ ِل َس عَ َش 32

قََش. عَ هَن مَْفْن َش تُورَ نَ مَ. مَرِِف ٌكنِي نَ قِمَ نَن
عَ مُ نَ َش ِنٍف ن ِل َس عَ َش رٌَكتٌمَ، دّ عَ مُ ِع ُل عَ ٍف، يِِل نَ نَشَن 33
شُرُ ٍس ِق، سَرٍ شُرُ ٍس نَ َش َكنِي نَ َ لَنم عَ 34 كُي، يِِل نَ ِسن َس ندٍ ٌسقٍَل رَ

ّب. عَ ُل َش قَشَِش
نَ نُن سَرٍ نَ مَِت، َش َلٌِش ب َ تُور نَ قََش، فٍب بٌوٍر عَ َس نَ تُورَ مَ نَشَن 35
نَ دَرِِش تُورَ نَ ِل، عَ َس عَ َش ْكْن 36 تَِف. بٌوٍر ٍع عِتَشُن َش قَشَِش تُورَ
َكنِي َلٌِش ب َ تُور َ لَنم عَ رَ، قَنِي عَ شِرِ مَ عَ مُ عَ ْكْن كٌلٌن عَ َكنِي عَ رَ، رََب ْموِل
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ّب. تَن عَ ُل َش قَشَِش تُورَ مَ، َكنِي قَشَِش تُورَ ِق فٍب عَ َش
عَ رَ، عَ مُ نَ َش مَِت، عَ َس عَ ُمحَ، يّشّي رَ عَ مُ نَ َش تُورَ نَ نَشَن 37
يّشّي مُ، نَ َش رَ، ْحشْي كٍرٍن تُورَ نَ رَفبِلٍن ُسوِل تُورَ َش َكنِي نَ َ لَنم عَ قََش،

رَ. ْحشْي كٍرٍن يّشّي نَ نَاِن

22
ْحشْي ٍس َ ُمح

فبّتٍّي يَامَرِ نُن
ُ م ٌكٍت قَّش رَ، بْنبْي ِي وٌ قََش َق عَ رَ، كْي تٍِق ّ ُمح عَ ُسُش مِِش وٌ َش 1

ُشن وٌ ّن ْدشْمَ ٌكٍت قَّش رَ، يَنِي رََب ْموِل نَ وٌ َش ْكْن 2 مَ. ُشن وٌ ْدشْمَ
َش فُندِ عَ رَ، نَ َ ْنم ُ م عَ َش ْكْن رَفبِلٍن، سَرٍ ُمحَشٍِي ٍس َش عَ َ لَنم ُمحِّت مَ.
ِي عَ نَ ُمحَِش ٍس نَ ِل، َس عَ َش 3 ِق. َش سَرٍ ٍس ّ ُمح عَلٌَك رَ ٌكنِي مَِت
عَ قِمَ نَن قِرِن ْحنْدن ٍع عَ رَ، ّ ِحح عَ رَ، عَ مُ نَ َش يّشّي، ٌسقٍَل، ِنٍف، ن عَْل

رَ. ْحشْي
عَ َ لَنم َكنِي نَ َكَن، ّش َش بٌوٍر عَ َس عَ ّبحِن، شُرُ سٍٍي َش عَ نَ نَشَن 4

نَ. نَن قَنِي بٌِف ّش َش عَ ِق سَرٍ عَ َش
مَلَنِش َسنِس َش ندٍ مِِش َق ّت ْكْن رَ، فَنٍق ٌحوٍف َس ّت نَ نَشَن 5

ِق. سَرٍ بِرِن ٍس نَ َش عَ َ لَنم َكنِي نَ ّش، َش عَ مُ نَ َش فَن،
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َش ُمحِّت نَ ُمحَ، نَ َق مِِش ْكْن رَ، ْدْشبٌوٍر عَ تَُش ندٍ هَرٍِف مِِش َش 6

نَشَن تَشُِش ٍس ٌت، مُ ُمحِّت نَ َش ْكْن 7 رَ. ْحشْي عَ نَفبِلٍن قِرِن سَرٍ ٍس نَ
نَ مُ َش تَن عَ كٌلٌن عَ َش ٍع عَلٌَك يِرٍ، ِكيتِسَمٍَي رَ ِشِل عََل كَِل عَ َش نَ نَ،
دُِف، يّشّي، ٌسقٍَل، ِنٍف، ن عَْل رَ ِي مِِش ُل َس ندٍ ٍس َش 8 تٌنفٌِش. هَرٍِف
ٍع رَ، عَ نَ فٍب نَن تَن عَ قََل عَ َق فبّّت مِِش ْكْن فبّّت، ٍس رَ عَ مُ نَ َش
قِرِن ْدْش سَرٍ ٍس نَ َش عَ نَ، نَشَن َ َكنَم ِكيِت يِرٍ. ِكيتِسٍَي ِسَف َش ٍع َ لَنم

مَ. بٌوٍر عَ نَفبِلٍن
نَ يّشّي، مُ نَ َش ِنٍف، ن ٌسقٍَل، عَْل رَ، بٌوٍر عَ تَُش شُرُ ٍس ندٍ مِِش َش 9

عَ 10 ُمحَ، عَ َق مِِش مُ نَ َش فِرَ، َق ندٍ َسلٌنٍس عَ مُ نَ َش قََش، َق شُرُ ٍس
ٍس نَ دِّح َش عَ رَ، نَ َل َش َكنِي ٍس ِي. عَ مُ عَ رَ عَلَتََل كَِل عَ َش بٌوٍر
َش 12 ّن. قِمَ ْحشْي عَ ّن، ْشنِي عَ نَ ُمحَِش شُرُ ٍس نَ َش ْكْن 11 مَ. لْيِش
َكنِي شُرُ ٍس مٍَسن بِنِب عَ َش نَ نَ، نَشَن تَُش عَ قََش، عَ َق نَن ندٍ ُسٍب وَُلءِ

قِمَ. ْحشْي نَ مُ عَ تّمُي، نَ رَ. ٍسيدٍْحشْيَ ّب
رَ عَ مُ نَ َش مَْشْن، يّّت عَ َق شُرُ ٍس مَ، بٌوٍر عَ يٍُق شُرُ ٍس مِِش َش 13

نَ ندٍ ٍق َش ْكْن 14 ِق. ْحشْي عَ َش يٍقُمَ عَ َشنِب، َكنِي شُرُ ٍس قََش عَ
هّرِِش عَ ِل، َس عَ َش قِمَ. ْحشْي عَ مُ يٍقُمَ عَ شْرِ، َي َكنِي عَ ْسْت شُرُ ٍس

رَ. ْحشْي عَ قِندِ مَ نَن مَسُندِ هّرِ رَ، عَ نَن
عَ َ لَنم عَ ِسندٍن، ْدْشِش مُ ٌكٍت َش نَشَن َكَن قُِت دِ مّدِ فِّن نَ نَشَن 15
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تِن مُ بََب فِّن نَ َش 16 رَ. فِّن َش عَ قِندِ َش عَ عَلٌَك ْدْش ٌكٍت َش عَ َش
مَ. ٌكٍت َش دِ مّدِ فِّن َ لَنم نَشَن قِمَ نَن ْكبِرِ قُتَِكّن نَ مَ، عَ قِدٍ عَ

قََش. َش عَ ّن َ لَنم فِّن مَندُرَُل 17
قََش. َش عَ َ لَنم عَ رَ، شُرُ ٍس رََب يّّن ٌي نَشَن 18

َش عَ ّن لَن َكنِي نَ رَ، عَلَتََل بٍَق ّب، فبّّت عََل َب سّرّّش نَ ٌي نَشَن 19
قََش.

نَ نُ قَن وٌ بَرِ مَ ْشنِي، وٌ َسبَِت عَ رَ فبّّت ِس قَتَن نَشَن تْوْر ّ ْشح نََش وٌ 20
ٱ مَ، نٍٍي ُق نَ وٌ 22 مَ. كِرِدِ نُن فِّن كَاّح ُق نََش وٌ 21 مَ. بِْش َ مِسِر ّن ْشحَّي
فِنٍّي َش وٌ رَ. َسنتِّدفّمَ قََش وٌ ٱ مَ، ِشِل وٌ ّن َ ٍتم ْشّن مَ ٱ 23 ّن. مّمَ شُي وَ ٍع

رَ. كِرِدٍِي ّن قِندِ مَ قَن دٍِي َش وٌ رَ، فِنٍّي كَاّح ّن قِندِ مَ
عَ قٍن ٌي فٍينِ نََش وٌ مَ، َي َحمَ مَ ٱ ّب ندٍ تْوْر مِِش دٌِن ْكبِرِ َس وٌ َش 24

ندٍٍي. حَاِش دٌنِِت عَْل نَ ُشن
َش ٌسٍف ٍينُن ب مَ عَ رَفبِلٍن عَ َش وٌ رَ، ّسيّك ْدْش دُِف َش بٌوٍر وٌ نَ وٌ 25
شُي عَ ٱ ِشِل، ٱ نَ عَ مَ. َعَ قٍلٍنم نَن نَ عَ رَ، ِي عَ نَن ثٍِت كٍرٍن نَ بَرِ مَ 26 دَُل،

نَ. ٱ نَن ِكنِِكنِنٍت بَرِ مَ ّن، ُسشُمَ
دَنَك. مَنّف َحمَ َش وٌ نََش وٌ بُّش. عََل تَن ٱ نََش وٌ 27

مَ. ٱ ِق بِرِن ِسنٍف دِ َش وٌ َش وٌ رَ. بٌفٍِي ّش َش وٌ كٍِد ٱ دُفُندِ نََش وٌ 28
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ِش رَ قْْش نَف ٍع ُل ٍع َش وٌ مَ. ٱ ِق ِسنٍفٍي دِ َش شُرُ سٍٍي َش وٌ َش وٌ 29
مَ. ٱ ِق ٍع َق وٌ ندٍ، ٌسلٌمَسَشَن ِش عَ ٌسلٌقٍرٍ.

نَشَن فبّّت ُسٍب دٌن، ُسٍب وَُلءِ نََش وٌ رَ. ّسنِيّنِش َحمَ مَ ٱ قِندِ َش وٌ 30
مَ. بَرٍٍي ِق ْموِل نَ َش وٌ قَشَِش.

23
سّرِّي تِنِشنِي

َسلٍِي َش َيَِل عِسِر نُن
َ بِر نََش وٌ 2 ّب. حَاِش مِِش َب ٍسيدٍ وٍُل نََش وٌ تْوّحّف، مِِش نََش وٌ 1
تِنِشنِي ْموِل نَ رَ. ٍق َش َحمَ َب ٍسيدٍ وٍُل نََش وٌ رَ، قْْش حَاِش وَْشنٍق َحمَ
رَ. مِِسِكيّن قِندِ عَ هَِل كُي، ِكيِت ّب بٌوٍر عَ رَقَِس مِِش نََش وٌ 3 ّن. َ َكنَم
عَ َشنِن عَ َش وٌ ٌسقٍَل، َش عَ مُ نَ َش ٌت، لْيِش ِنٍف ن َش يَشُي وٌ نَ وٌ 4
ُل عَ نََش وٌ مَ، بُن ُشنفٍب ٌكٍت بِرَِش عَ ٌت، ٌسقٍَل َش يَشُي وٌ نَ وٌ 5 مَ. ْشن

مَِل. عَ َش وٌ نَا.
وٌ تْوّحّف. مِِش نََش وٌ 7 نَّش. تّمُي َ مَِكيتِم تْوْر مِِش مَتَندِ سّرِّي نََش وٌ 6
نََش وٌ 8 مَ. ْموِل مِِش نَ دِّحمَ مُ ٱ َ بَرِ م قََش، َش تْوّحّفِش مِِش َ نِي عَ نََش
مَقِندِ. َش يّنِي ْو َش تِنِشنتْي دُندُ، َش ٍسيدٍ ّن َ نِيَم عَ نَ بَرِ مَ رَ، ْكبِرِ َكَن تِنِشنِي
نُ وٌ كٌلٌن ْموِل تْورّ نَ َ بَر يَِت تَن وٌ رَ. فبّّت ِس قَتَن نَشَن تْوْر ّ ْشح نََش وٌ 9

نَّش. تّمُي مَ بِْش َ مِسِر نَ
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ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ ّح عَ ْكْن 11 مَ، بُن ٍسننِ ّح َشَب عَ َش وٌ ِس، َسنِس َش وٌ 10
َ ْنم نَ مَ، يّّت عَ ُلَدٍ ب قَمَ نَشَن َسنِس تّمُي نَ مَلَُب. عَ َش عَ نَ، ُل بِْش َش وٌ
نَ َش وٌ رَ. ْدنشْي نَ بٌَل َش قَن ُسبٍٍي بُرُنِي رَ. َلٌي ب َش تْوْر مِشٍِي يَِل َ عِسِر قِندِدٍ

نَ. قَن بِلٍِي ِ عٌلِو َش وٌ نُن ّوِن َش وٌ رََب
ٌي وَِل نََش وٌ ندٍ ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ ْكْن مَ، بُن ٍسننِ ِش نََب بِرِن وَِل َش وٌ 12
نَ نَشٍٍي مِِش فبّّت ِس نُن ٌكنِي، َش وٌ ٌسقٍَل، َش وٌ ِنٍف، ن َش وٌ عَلٌَك رََب

مَلَُب. ٍع َش بِرِن ٍع ْشنِي، وٌ
ِشِل ٍع بَُت، فبّتٍّي عََل نََش وٌ مَ. ْشن بِرِن يَامَرِ مَ ٱ َس ْحْش وٌ َش وٌ 13

ِع. دّ وٌ مِِن نََش َحن
َسِل لّبِنِتَرٍ تَاِم َش وٌ 15 مَ. بُن بِنّي مَ ٱ نََب َسشَن َسِل َش وٌ ّح ٌي ّح 14

فبَنسَن لّبِنِتَرٍ تَاِم َش وٌ كُي، كٍِك عَبِِب ُسفَندِِش نَشٍٍي ٌسلٌقٍرٍ ِش ِك. ِي رََب
كُي بِْش َ مِسِر مِِن وٌ بَرِ مَ ّن تّمُي نَ رََب عَ َش وٌ نَّش. ِك يَمَرِِش وٌ ٱ عَْل دٌن،

كُي. َسلٍِي نَ َ كُم ٱ نََش وٌ نَ. نَن كٍِك نَ
بٌِف َسنِس رَ. ِسنٍفٍي بٌِف َسنِس َش وٌ رََب عَ َش وٌ َسِل، َشّب ّش 16

شّّم 17 نَّش. تّمُي رَ ٌس ٍس بٌِف َسنِس نَ وٌ رَْحنِي، ّح رََب عَ َش وٌ َسِل، َب
كُي. بِرِن ّح مَ بُن بِنّي َش عَلَتََل مَرِِف ٍع نََب َسشَن َسِل نَ َش بِرِن

سّرّّش َب دَاِش لّبِنِ تَاِم نََش وٌ نَّش، تّمُي ّب ٱ َ ر سّرّّش َب شُرُ ٍس نَ وٌ 18
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وٌ 19 فّيّسّف. هَن رَفََت ٍ تُر ُسٍب سّرّّش َسِل مَ ٱ نََش وٌ دٍ. مَ ّسيِت عَ رَ
عَلَتََل مَرِِف وٌ تَن ٱ َ م َي ِسنٍفٍي بٌِف َسنِس َش وٌ َب قِسَمَنٍت بٌِف َسنِس َش

رَ. ٍي ّ ِشح نَف عَ ِحن ِس نََش وٌ كُي. َ هْرْ ْملِنفِر مَ ٱ َشنِن ٍع وٌ ّب،
يَءِلَنِش دّننَّش ٱ َ م بِْش رَ ِسفٍَق رَ َ كِر َ مََكنتَم وٌ نَشَن رَ، َي وٌ َّن ِتم مَلٍّك ٱ 20
ُ م عَ مَتَندِ. عَ نََش وٌ ُسُش. شُي عَ َش وٌ رَ، عَ مَِت تُِل وٌ َش وٌ 21 ّب. وٌ
رَ، عَ مَِت تُِل وٌ وٌ َش ْكْن 22 مَ. ُشن عَ نَ ِشِل ٱ َ بَرِ م مَ، مَتَندِ َش وٌ دِّحمَ

رَ. فٍرٍ مَ فٍرٍقٍَي وٌ رَ، يَشُي يَشُيٍي وٌ ّن قِندِ مَ ٱ ُسُش، بِرِن شُي عَ وٌ َش
يٍبُسُكٍَي نُن هِوِكٍَي، َانكٍَي، كَن ثٍرِ ِسكٍَي، ِشتِكٍَي، عَمٌرِكٍَي، َ مَتِم وٌ مَلٍّك مَ ٱ 23
بَُت، ٍع نََش وٌ ّب، عَلٍَي َش ٍع ُسيِدِ نََش وٌ 24 ْسنتْدٍ. بِرِن ٍع ّن قَمَ ٱ ْشنِي.
مَفِرَ. مَسٌلِشٍِي فّّم َش ٍع َش وٌ َكَن، ُكٍيٍي َش ٍع َش وٌ رَ. قْْش ٍع َ بِر نََش وٌ
وٌ عَ مَ. ٍي َش وٌ نُن تَاِم َش وٌ ّن سَمَ بَرَكّ عَ بَُت. عَلَتََل مَرِِف وٌ َش وٌ 25
ٱ مَ. َي وٌ َ تٌم مُ قَن ٍ بَرِتَر دِ فِّن مَ، بِْش َش وٌ َ َكنَم مُ قُرِ فِّن 26 ّن. َ َلَنم ي قُرٍ َش

مَ. وٌ ّن قِمَ َكمَلِِش ِسمََي
َي وٌ ِف ٍع َش ٍع عَلٌَك ّن عِقُمَ ٍع ٱ رَ. ّسنّب ٱ َ ر َي وٌ ّن رَفَاشُمَ سٍِي ٱ 27
ْكْن 29 كٍرِ مَ. ِشتِكٍَي نُن َانكٍَي، كَن هِوِكٍَي، نَشَن رَ َي وٌ َّن رَ َسنبَم حُرٍِي ٱ 28 رَ.
ِشِل وٌ وَُي َق نََش ُسبٍٍي وَُلءِ َكَن، َق نََش بِْش عَلٌَك كُي، كٍرٍن َّح رَبَم نَ مُ ٱ
بِْش ْسْت نْي َق وٌ وَُي، وٌ هَن رَ، َي وٌ نَ نَن شُرِ شُرِ عَ كٍرِ مَ نٍٍي ٱ 30 مَ.
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ُ ِسنِنَ تُر كٍلٍِق ُشنفٍب، بَا هَن مَ بَا ُشلُنيُِم كٍِل ّن َ عِفبٌم نَانِنِي َش وٌ ٱ 31 مَ. بِرِن
َسٌف، وٌ ّن سَمَ مّننِكٍَي ٱ رَ. ُشنفٍب شُرٍ عٍقِرَِت ْدْش َس عَ هَن مَ فبٍنفبٍرٍنِي
وٌ 33 ّب. عَلٍَي َش ٍع نُن مّننِكٍَي تٌنٌف ٌي َساّت نََش وٌ 32 كٍرِ. ٍع َش وٌ عَلٌَك
قْْش ٱ فبِلٍن َش وٌ ّن َ نِيَم عَ ٍع رَ عَ مُ نَ َش مَ، بِْش َش وٌ َسبَِت َش ٍع ُل نََش

ّب. وٌ نَ نَن فَنتَنِي قِندِ مَ عَلٍَي َش ٍع رَ.

24
َساّت َش يِلـَكٍَي َ عِسِر نُن عََل

نَدٌَب، هَرُنَ، تَن، ِع قَرِ، َ فٍي ٍب ٍ يِر ٱ »ٍت ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
نَ. ٱ َ مَكُي نَشَن ٍ يِر ُسيِدِ َش وٌ ٌسلٌقٍرٍ. تٌنٌف مِِش قٌرٍِي َيَِل عِسِر نُن عَبِهُ،
ِع ٍت نََش قَن َحمَ مَكٍُي. ٍ يِر ُل َش بٌوٍرٍي نَ، ٱ ّ مَكْر َش فبَنسَن ِع مُنَس، 2

رَ.» قْْش مُنَس تَن
بِرِن َحمَ مَ. َحمَ نَدَنِف بِرِن ِ يَامَر َش عَ نُن مٍَسنِي َش عَلَتََل نََش مُنَس 3

ّن.» ُسشُمَ بِرِن شُي عَلَتََل »ُمُش نَ، كٍرٍن شُي يَاِب عَ نََش
سّرّّشبَدٍ نََش مُنَس عَِب، كٍُي نَ ّسّب. بِرِن مٍَسنِي َش عَلَتََل نََش مُنَس 4
نُن ُق بْنسْي َيَِل عِسِر نَشٍٍي مّننِ، ِت قِرِن نُن ُق تُندٍنِي فّّم نََش عَ بُنِي، َ فٍي ِت
َب. دَاشٍِي فَن سّرّّش َش ٍع شّي ندٍٍي قٌنٍِك َيَِل عِسِر نََش عَ 5 مِسَالِِش. قِرِنِي
ّ ّقح َس تَِف وُِل نَ نََش مُنَس 6 رَ. سّرّّش َ َشنُنتٍي ّب عََل َب تُورٍَي َش مَن ٍع
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عَ تٌنٌف، َابُي كِت َساّت نََش عَ 7 مَ. سّرّّشبَدٍ َكسَن ْدنشْي نَ نََش عَ كُي، دٍِي
مُُش ّن. ُسشُمَ بِرِن شُي عَلَتََل »ُمُش يَاِب، عَ نََش ٍع ّب. بِرِن َحمَ شَرَن عَ
مٍَسن، عَ نََش عَ مَ. َحمَ َكسَن عَ عَ تٌنٌف، وُِل نَ نََش مُنَس 8 ّن.» رَتِنمّمَ عَ

قَرِ.» مٍَسنِي َش عَ ّب وٌ تٌنفٌِش نَن َساّت ِي عَلَتََل َي. نَن وُِل »َساّت

مِِش قٌرٍِي، َيَِل عِسِر نُن عَبِهُ، نَدٌَب، هَرُنَ، نُن تَن عَ ٍت، نََش مُنَس 9
نَ 11 قَرِ. نْرِْش فّّم تِِش نُ عَ ٌت. عََل مَرِِف َيَِل عِسِر نََش ٍع 10 ٌسلٌقٍرٍ. تٌنٌف
ٍع نََش بِرِن ٍع مَ. نَ َحشَنَكَت ٍع مُ عَ ْكْن ٌت، عََل نََش ُكنتِفٍِي َيَِل عِسِر

مِن. ٍع نََش ٍع دٍّف،
ِسندٍن. ٍب ُل َق َش ِع يِرٍ، ٱ قَرِ َ فٍي »ٍت ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 12
ِع مَ. نَشٍٍي ّسبِّش يَامَرٍِي مَ ٱ نُن سّرِّي مَ ٱ نَن ٱ رَ، ِي ِع ٌس وَلَشٍّي فّّم َش ٱ
مَ. َ فٍي َش عََل ٍت نََش يٌسُوٍ َ مَلِم عَ نُن مُنَس 13 رَ.» نٍٍي شَرَن يِلـَكٍَي َ عِسِر َش
ُ شُر نُن هَرُنَ قٍَق. مُُش ٍب. مّّم مُُش َش »ٌو ّب، قٌرٍِي قََل عَ نََش مُنَس 14
مُنَس 15 ّب.» ٍع مٍَسن عَ َش وٌ تَِف، وٌ ِع عَ َ بِر ندٍ ٍق َش ٍب. مَ ّق وٌ ُل َش
َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر ُل نََش نْرّ َش عَلَتََل 16 نَ. ُشن عَ دُ ُس نََش نُشُي قَرِ، َ فٍي ٍت ٌت
ِشِل مُنَس نََش عَلَتََل ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ ٍسننِ. ِش مٌَكٌت َ فٍي نََش نُشُي نَ. ُشن
قَرِ. َ فٍي ُشنفٍب ّت عَْل ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر ّن لُِش نُ نْرّ َش عَلَتََل 17 كُي. نُشُي نَ
نَاِن تٌنٌف ِش قَرِ َ فٍي ُل نََش عَ كُي، نُشُي نَ ٌس نََش عَ ٍتمَ، نُ ٌت مُنَس 18
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يَنِي. نُن كْي

25
سّرّّشبَدٍ، َ هْرْ ْملِنفِر

لَنثُي عَ نُن تٍيبِِل، عَ
ِي َش قٌنِسٍرٍلٍَي ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
بُُل فّّس دَاِش، ّ فّر فّّس 4 فبٍيِل، وٍُر فبٍِت، ّشيمَ، 3 رَ؛ هَدَِي َب ْموِل سٍٍي
ٌكنتٌنِي يّشّي 5 رَ، َشٍب ِس ْسْشِش نَشَن دُِف دُِف، َ ُسو فبٍيِل، فّّس دَاِش،
لَبُنّد كُي، لَنثُي سَمَ نَشَن ٍ تُر 6 وُرِ، َكسِيَ كِرٍِي، ثٍرٍ مُي رَ، فبٍيِل عَ ٌسِش نَشٍٍي ِ كِر
َش سّرّّشدُّب قِندِ نَشٍٍي تٌقَنِي فّّم نُن عَ 7 مَ، ُشن سُرَِي نُن ّسنِيّنِش ٍ تُر سَمَ نَشَن
عَلٌَك ّب، ٱ َِت هْرْ ْملِنفِر َش يِلـَكٍَي َ عِسِر 8 رَ. ٍس َ رَُشنم َكنٍك َ دٌنم نُن َكٍُي دٌنم
َ مٍَسنم نَ ٱ عَْل يَءِلَن بِرِن َبٍَس يِر َش عَ نُن َ لِنفِر نَ َش وٌ 9 مَ. َي ٍع َسبَِت َش ٱ

نَّش.» ِك ّب ِع
نُن قِرِن نْنْفن َ كُي َش َ َكنكِر نَ رَ. وُرِ َكسِيَ يَءِلَن َ َكنكِر َساّت َش »ٍع 10

تَِف. عَ نُن كٍرٍن نْنْفن عٍِت َش عَ تَِف، عَ نُن كٍرٍن نْنْفن عِفٌب َش عَ تَِف، عَ
ِع 12 رَ. َ ّشيم يَءِلَن َش قَن كِرِ دّ عَ رَ. َ ّشيم مٌَس قَرِ عَ نُن كُي عَ َش ِع 11
نَ قِرِن ّسيِت، نَ قِرِن مَ، نَانٍِي تُنشُن عَ رَ َ ّشيم رَقََل نَاِن دِفِلِنِش ُسشُدٍ عَ َش

مَ.» ّسيِت بٌوٍر
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رَ ٌس ٍع َش ِع 14 رَ. َ ّشيم مٌَس ٍع مَسٌِل، قِرِن كٍُي وُرِ َكسِيَ َش »ِع 13

نَ رَ مِِن نََش ٍع 15 مَ. نَن تَن ٍع َ َشنِنم َ َكنكِر نَ كُي، دِفِلِنشٍِي ُسشُدٍ َ َكنكِر
عَبَدَن.»

َش ِع 17 كُي. َ َكنكِر نَ َس عَ َش ِع رَ، ِي ِع ٌس تْنشُمَ َساّت نَ »ٱ 16

نُن قِرِن نْنْفن َ كُي َش عَ رَ. ٍ يِر ُشنسَرٍ قِندِ مَ نَشَن رَ، قَنِي َ ّشيم يَءِلَن دّرٌَكٍت عَ
َ ّشيم يَءِلَن َش قِرِن َسوُرّ مَلٍّك 18 تَِف. عَ نُن كٍرٍن نْنْفن عِفٌب َش عَ تَِف، عَ
نَ. كٍرٍن قِندِ َش دّرٌَكٍت َ َكنكِر نُن َسوُرّ ـٍكٍّي مَل 19 قَرِ. دّرٌَكٍت َ َكنكِر رَ َشبُِش
ِسنِش ُشن ٍع عِتَلَِش، فَبُتٍنيٍِي ٍع ِع، َي بٌوٍر ٍع ِت َش قِرِنِيٍي َسوُرّ مَلٍّك نَ 20

يِرٍ.» ُشنسَرٍ
َساّت نَ ٱ رَ. ٍ يِر ُشنسَرٍ قِندِِش نَشَن مَ، عَ َس دّرٌَكٍت َ َكنكِر نَ َش »ِع 21

مّننِ ّب ِع َ مٍَسنم يّّت ٱ نَن ٱ 22 كُي. َ َكنكِر نَ َس عَ َش ِع رَ، ِي ِع ٌس تْنشُمَ
رَ ِي ِع سٌمَ بِرِن ِ يَامَر ٱ تَِف. قِرِنِيٍي َسوُرّ مَلٍّك قَرِ، دّرٌَكٍت َ َكنكِر َساّت نَ ّن،

مَ.» يِلـَكٍَي َ عِسِر َكتَرَِب ّن مّننِ
نْنْفن عِفٌب عَ قِرِن، نْنْفن َ كُي نَشَن رَ، وُرِ َكسِيَ يَءِلَن ندٍ تٍيبِِل َش »ِع 23

عَ نُن عَ مَ، عَ مٌَس قَنِي َ ّشيم َش ِع 24 تَِف. عَ نُن كٍرٍن نْنْفن عٍِت عَ كٍرٍن،
عَ نُن عَ كٍرٍن ُسشُي عِفٌب نَشَن مَ بُن ِ كِر دّ نَ َس َش ندٍ ٍشبٍنِي 25 مَ. كِرِ دّ
َ ّشيم رَقََل نَاِن دِفِلِنِش ُسشُدٍ عَ َش ِع 26 مَ. كِرِ دّ قَن نَ َس َش َ ّشيم تَِف.
ٌس َش ُكيٍّي وُرِ مَ. بُن ٍشبٍنِي نَ 27 َ ر َسنيٍِي عَ َ عِلَنم نَشٍٍي مَ، نَانٍِي تُنشُن عَ رَ
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مٌَس َش َ ّشيم رَ، وُرِ َكسِيَ مَسٌِل َش ُكٍيٍي وُرِ نَ 28 رَ. َشنِنٍق تٍيبِِل كُي نٍٍي
نَ سَمَ نَشٍٍي ثَاِن نُن ثْوتٍِي، تْنبِلٍِي، ثِلٍتٍِي، 29 رَ. تٌنفٌٍس تٍيبِِل قِندِ مَ نَن نٍٍي مَ. ٍع
نَن قَنِي َ ّشيم يَءِلَن َش بِرِن نٍٍي رَ، ٍق َش دَاِش يٍيرَ مَ سّرّّش َ رَوَلِم نَشٍٍي مَ، تٍيبِِل
ّب.» ٱ َ ر سّرّّش قِندِِش نَشَن بِرِن، تّمُي مَ تٍيبِِل نَ َس َش قَن تَاِم 30 نَ.

بِِل، عَ َسنِي، عَ رَ. َشبُِش قَنِي َ ّشيم يَءِلَن ندٍ ْدْشٍس لَنثُي َش »ِع 31

نَ. كٍرٍن قِندِ َش بِرِن نَ رَ، قٍُفٍي َسنِس َ مَنِي نَشٍٍي ْدْشدٍ لَنثُي نُن َسلٌنيٍِي، عَ
ّسيِت. بٌوٍر َسشَن كٍرٍن، ّسيِت َسشَن مَ، بِِل ْدْشٍس لَنثُي مِِن َش ٍسننِ َسلٌن 32
نَشَن رَ بٌِف َسنِس َ مَنِي َش ٍع مَ. ُشن بِرِن ٍسننِ َسلٌن نَ ُل َش َسشَن تْنبِِل 33
قَن ٍع مَ. بِِل لَنثُي ُل َش فبّّت نَاِن تْنبِِل 34 تَِف. قٍُفٍي عَ نُن بُرّشٍّي عَ ْدْشِش
قِرِن َسلٌن نَ 35 تَِف. قٍُفٍي عَ نُن بُرّشٍّي عَ ْدْشِش نَشَن رَ بٌِف َسنِس َ مَنِي َش
تْنبِلٍِي نَ 36 مَ. قَن مّننِ ّن سَمَ عَ مَ، بِِل عَ كٍلِِش نَشٍٍي مَ بُن َسشَنيٍِي ْدْش قِرِن

رَ.» َشبُِش قَنِي َ ّشيم يَءِلَن َش ٍع نَ، كٍرٍن قِندِ َش َسلٌنيٍِي لَنثُي نُن
َش دّّش ٍع عَلٌَك مَ ْدْشدٍٍي ٍع ْدْش ٍع َش ِع يَءِلَن، ٌسلٌقٍرٍ لَنثُي َش »ِع 37

نَشَن َ ّشيم 39 رَ. قَنِي َ ّشيم يَءِلَن َسٍس ُشٍب نُن َشبٍَس وُِك َش ِع 38 عِيَلَن. ٍ يَر
نُن َسشَن تٌنٌف كٌِل َ ّشيم قِندِ َش نَ رَ، يَءِلَنٍق َبٍَس يِر لَنثُي نُن ْدْشٍس لَنثُي َ نَوَلِم
قَرِ.» َ فٍي نَّش ِك ّب ِع مٍَسنِش عَ ٱ عَْل نََب بِرِن نَ َش ِع 40 نَ. نَن نَاِن

26
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تٍِق َ هْرْ ْملِنفِر
ْموِل فّّس رَُشنمَِش نَشٍٍي رَ، ُق دُِف َ ُسو يَءِلَن َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل َش »ِع 1

ـٍكٍّي مَل َش فّّس نَ فبٍيِل. فّّس نُن دَاِش، بُُل فّّس دَاِش، ّ فّر فّّس نَ، َسشَن
نُن ْمْشّحن نْنْفن َ كُي َش بِرِن دُِف 2 قَنِي. ِك تٌقَن َش عَ مَ. دُفٍِي رَ مِِن َسوُرّ
ُسوِل دُِف 3 لَن. َش َ عِفبٌي ٍع نُن كُيّ ٍع نَاِن. نْنْفن عِفٌب َش عَ ٌسلٌمَسَشَن،
ُق دُِف نَ كُي نَ رَ. بٌوٍر ٍع دّّف َش قَن فبّّت ُسوِل دُِف رَ، بٌوٍر ٍع دّّف َش
عَ مَ، كِرِ دّ ِسنٍف دُِف نَ دّّف دَاِش ّ فّر فّّس َش ِع 4 نَ. قِرِن دُِف قِندِ َ بَر
مَ ِ كِر دّ قِرِنِي نَ دّّف ُسوِل تٌنٌف فّّس َش ِع 5 مَ. كِرِ دّ ندٍ قِرِن دُِف نَ نُن
يَءِلَن ُسوِل تٌنٌف ُسشٍُس َش ِع َشنِب دَنِف نَ 6 مَ. بٌوٍر ٍع لَن َش بِرِن ٍع عَلٌَك
َ هْرْ ْملِنفِر َ نِيَم عَ نَن نَ رَ. ُسشُسٍٍي نَ رَ بٌوٍر ٍع رَلَن قِرِنِيٍي دُِف نَ َق ِع رَ، َ ّشيم

نَ.» كٍرٍن دُِف قِندِ َش
َمٌَكتٌمَ. هْرْ ْملِنفِر َش عََل نَشٍٍي رَ، َشٍب ِس ْسْش كٍرٍن نُن ُق دُِف َش »ِع 7

ُق دُِف نَ نَاِن. نْنْفن عِفٌب َش عَ َسشَن، تٌنٌف نْنْفن َ كُي َش كٍرٍن دُِف 8
دُِف قِندِ َش ٍع رَ، بٌوٍر ٍع دّّف ُسوِل دُِف َش ِع 9 لَن. َش بِرِن كٍرٍنِي نُن
ندٍ ٍسننِ دُِف نَ رَ. بٌوٍر ٍع دّّف قَن ٍع َش ِع لُِش، نَشٍٍي ٍسننِ دُِف نَ نَ. كٍرٍن
ِسنٍف دُِف نَ دّّف ُسوِل تٌنٌف فّّس َش ِع 10 مَ. ُشن نَن يَتَِف بَنِش َ ِسنفَنم
يَءِلَن ُسوِل تٌنٌف ُسشٍُس َش ِع َشنِب دَنِف نَ 11 رَ. ندٍ قِرِن دُِف نَ نُن عَ رَ،
نَ َ نِيَم عَ نَن نَ رَ. ُسشُسٍٍي نَ رَ بٌوٍر ٍع رَلَن قِرِنِيٍي دُِف نَ َق ِع رَ، فبٍيِل وٍُر
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مَيِفبٌي َش دُِف نَ 12 مٌَكتٌمَ. َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل نَشَن نَ كٍرٍن دُِف قِندِ َش بِرِن
ِك نَ َ ّكح كُيّ َش دُِف نَ 13 رَ. َشنِب نَن َ هْرْ ْملِنفِر َ ِسنفَنم تَِف ْدنشْي مَ َ ّكح

مٌَكٌت.» َش َ هْرْ ْملِنفِر عَلٌَك مَ، قِرِنِيٍي ّسيِت نَ َ لُم نَن كٍرٍن نْنْفن نَّش،
ٌسِش نَشَن رَ، كِرِ ٌكنتٌنِي يّشّي يَءِلَن فبّّت مٌَكتٌٍس َش ِع َشنِب دَنِف »َن 14

رَ.» كِرِ ثٍرٍ مُي يَءِلَن فبّّت مٌَكتٌٍس َش مَن ِع رَ. فبٍيِل عَ
َ كُي َش َكنَكن 16 مَ. َنَشٍٍي ِتم َ هْرْ ْملِنفِر رَ ٍشبٍنيٍِي َشَب وُرِ َكسِيَ َش »ِع 15

َ هْرْ ْملِنفِر ُل َش قِرِن ُسشٍُس 17 تَِف. عَ نُن كٍرٍن نْنْفن عِفٌب َش عَ ُق، نْنْفن
يِرٍقَنِي َ هْرْ ْملِنفِر َ ِتم نَن ْمْشّحن ٍشبٍنِي 18 رَ. نَشٍٍي مَ بٌوٍر ٍع َكقُمَ ٍع مَ بِرِن ٍشبٍنِي
كٍرٍن، ٍشبٍنِي مَ، بُن ْمْشّحن ٍشبٍنِي نَ سَمَ نَن نَاِن تٌنٌف دَاِش فبٍِت َسنبُنِي 19 مَ.
َ هْرْ ْملِنفِر َ ِتم نَن ْمْشّحن ٍشبٍنِي 20 مَ. ّق ُسشُسٍٍي ٍشبٍنِي ُل َش ٍع قِرِن. َسنبُنِي
َسنبُنِي كٍرٍن، ٍشبٍنِي نَاِن، تٌنٌف دَاِش فبٍِت َسنبُنِي ٍع نُن عَ 21 مَ، قَن ْكوَل
ٍشبٍنِي َش ِع 23 مَبِرِ. ٌسفٍفٌرٌدٍ رَ َشنِب َ هْرْ ْملِنفِر َ ِتم نَن ٍسننِ ٍشبٍنِي 22 قِرِن.
ٍع مَ، بٌوٍر ٍع َ لَنم لَنبَنِي نُن قٍُف نَشٍٍي 24 رَ، َشنِب َ هْرْ ْملِنفِر ّب تُشُيٍي يَءِلَن قِرِن
ٍشبٍنِي َ لَنم بِرِن نَ 25 ِك. نَ يَءِلَن َش قِرِنِي تُشُي نَ رَ. دِفِلِنِش ٍس رَ قٍُف شِرِ
َسنبُنِي كٍرٍن، ٍشبٍنِي ٍسننِ، نُن ُق دَاِش فبٍِت َسنبُنِي ٍع نُن عَ مَ، نَن ٌسلٌمَسَشَن

قِرِن.»
ُسوِل مَ. نَشٍٍي َ ِتم ٍشبٍنيٍِي َ هْرْ ْملِنفِر رَ، وُرِ َكسِيَ يَءِلَن ُسوِل وُرِ َش »ِع 26
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َ ر َشنِب َ هْرْ ْملِنفِر َ رَوَلِم ُسوِل مَ، ّسيِت بٌوٍر رَوَِل ُسوِل 27 مَ، كٍرٍن ّسيِت رَوَِل
ّسيِت كٍِل عَ مَ، ُشن نَن ٍشبٍنيٍِي دَنفِمَ نَ تَِف، عَ َ لُم نَشَن وُرِ 28 مَبِرِ. ٌسفٍفٌرٌدٍ
سٌمَ وُرِ دِفِلِنشٍِي ٍس نُن وُرٍِي، نَ نُن ٍشبٍنيٍِي، نَ 29 رَ. بٌوٍر ْدْش َس عَ ِسنٍف
يَمَرِِش ِع ٱ عَْل ِت َ هْرْ ْملِنفِر نَ َش ِع 30 مَ. بِرِن نَ مٌَس َ ّشيم َش ِع كُي، نَشٍٍي

قَرِ.» َ فٍي نَّش ِك
َسوُرٍّي مَلٍّك رَ. دَاِش بُُل فّّس نُن فبٍيِل فّّس يَءِلَن دُِف َ ُسو َش »ِع 31

َ ّشيم رَ نَاِن وُرِ َكسِيَ فبَُك عَ َش ِع 32 قَنِي. ِك تٌقَن َش عَ مَ، نَ دّّف َش
َ ّشيم مَ، وُرٍِي شِرِ مَ دُِف نَشٍٍي ُسشٍُس مَ. َسنبُنيٍِي فبٍِت تِِش ٍع مَ، نَشٍٍي مَسٌِش
َ َكنكِر َساّت َش ِع رَ، ُسشُسٍٍي نَ فبَكٍُد دُِف ّف نَ ِع 33 مَ. قَن نٍٍي مٌَس َش
عَ ّسنِيّنِش ٍ يِر ِشِل نَشَن رَ، تَِف قِرِن ٍ يِر نَ َ لُم دُِف نَ ِك، نَ رَ. َشنِب عَ ْدْش
دّرٌَكٍت عَ رٌَكٌت دّ َ َكنكِر َساّت َش ِع 34 قِسَمَنٍت. ّسنِيّنِش ٍ يِر ِشِل نَشَن نُن
َش ِع 35 نَ. نَن ٍ يِر ُشنسَرٍ قِندِِش ٍس دّرٌَكٍت نَ كُي. قِسَمَنٍت ّسنِيّنِش ٍ يِر َ ر

مَ.» يِرٍقَنِي َ ر َي عَ ُل َش ْدْشٍس لَنثُي مَ، ْكوَل َ هْرْ ْملِنفِر ْدْش تَن تٍيبِِل
فّّس نُن دَاِش، بُُل فّّس دَاِش، ّ فّر فّّس يَءِلَن فبّّت دُِف َ ُسو َش »ِع 36

عَ َش ِع 37 تٌقَن. َش عَ رَ، قَنِي عَ مَْسْش عَ َش ِع ٌسدٍ. َ هْرْ ْملِنفِر رَ فبٍيِل
فبٍِت تِِش ٍع مَ، نَشٍٍي مَسٌِش َ ّشيم رَ، وُرِ َكسِيَ يَءِلَنِش نَشٍٍي مَ ُسوِل وُرِ فبَُك

رَ.» فبٍيِل وٍُر يَءِلَنِش نٍٍي مَ، وُرٍِي شِرِ مَ دُِف نَشٍٍي ُسشٍُس مَ. َسنبُنيٍِي
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27
تّّت َ هْرْ ْملِنفِر سّرّّشبَدٍ،
ٍ تُر لَنثُي َ هْرْ ْملِنفِر نُن

نْنْفن عِفٌب عَ ُسوِل، نْنْفن َ كُي نَشَن رَ، وُرِ َكسِيَ يَءِلَن سّرّّشبَدٍ َش »ِع 1

قِندِِش نَشٍٍي مَ، بِرِن تُشُي عَ يَءِلَن نَاِن قٍرِ َش ِع 2 َسشَن. نْنْفن عٍِت عَ ُسوِل،
بِرِن َبٍَس يِر عَ َش ِع 3 مَ. بِرِن نَ مٌَس فبٍيِل وٍُر َش ِع رَ. سّرّّشبَدٍ نَ كٍرٍن ٍس
سَمَ ّت تُندٍٍي نُن ْسْشسٍٍي، ُسٍب ثْوتٍِي، ثٍلٍِي، َسسٍٍي، ُشٍب عَْل رَ، فبٍيِل وٍُر يَءِلَن
نَشَن سَمَ ُسٍب مَ، ُشن ّت سَمَ نَشَن رَ فبٍيِل وٍُر يَءِلَن ندٍ ٍس َش ِع 4 كُي. نَشٍٍي
فبَُك َش عَ عَلٌَك 5 مَ، تُشُي عَ َس دَاِش فبٍيِل وٍُر دِفِلِنشٍِي ُسشٍُس َش ِع قَرِ.
ٍع مَسٌِش فبٍيِل وٍُر رَ وُرِ َكسِيَ يَءِلَن ُكٍيٍي وُرِ َش ِع 6 تَِف. عَ كُي سّرّّشبَدٍ
رَ. َشنِنٍق عَ مَ قِرِنِيٍي ّسيِت سّرّّشبَدٍ كُي نَن نَانٍِي دِفِلِنِش ُسشٍُس رَ سٌمَ ٍع 7 مَ.
يَءِلَن عَ َش ِع كُي. عَ ُل نََش ٍسٍس نَ. نَن ٍشبٍنيٍِي يَءِلَن سّرّّشبَدٍ نَ َش ِع 8

قَرِ.» َ فٍي نَّش ِك يَمَرِِش ِع ٱ عَْل
رَ. مَبِرِ يِرٍقَنِي كّمّ نْنْفن َ كُي َش تّّت ّن؛ ِك ِي يَءِلَن تّّت َ هْرْ ْملِنفِر َش »ِع 9

دَاشٍِي فبٍيِل وٍُر َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، ْمْشّحن وُرِ 10 نَ فبَُك دُِف َ ُسو ّ فّر َش ِع
مَبِرِ قَن ْكوَل كّمّ نْنْفن َ كُي َش تّّت 11 رَ. فبٍِت يَءِلَن َش ُسشُسٍٍي دُِف نَ مَ.
مَ. دَاشٍِي فبٍيِل وٍُر َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، ْمْشّحن وُرِ نَ فبَُك دُِف ّ فّر َش ِع رَ.



يّّت ْستْي 27:21 lxxvi يّّت ْستْي 27:12

ٌسفٍفٌرٌدٍ ُسوِل تٌنٌف نْنْفن عِفٌب َش تّّت 12 رَ. فبٍِت يَءِلَن َش ُسشُسٍٍي دُِف نَ
مَ. دَاشٍِي فبٍيِل وٍُر َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، ُق وُرِ نَ فبَُك دُِف ّ فّر َش ِع رَ. مَبِرِ
فبَُك َش دُِف ّ فّر 14 رَ. مَبِرِ قَن ٌسفٍتٍدٍ ُسوِل تٌنٌف نْنْفن عِفٌب َش تّّت 13
ّ فّر 15 ُسوِل. نُن ُق نْنْفن َ كُي َش نَ مَ. َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، َسشَن وُرِ مَ ّسيِت
َش قَن نَ مَ. َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، َسشَن وُرِ مَ ّسيِت بٌوٍر فبَُك َش فبّّت دُِف
فّّس مَْسْشِش نَشَن رَ دُِف َ ُسو يَءِلَن َش دّ ٌسدٍ تّّت 16 ُسوِل. نُن ُق نْنْفن َ كُي
ْمْشّحن َش نْنْفن َش دُِف نَ رَ. فبٍيِل فّّس نُن دَاِش بُُل فّّس نُن دَاِش ّ فّر
ٍع مَ، تّّت تِِش نَشٍٍي وُرِ 17 مَ. َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، نَاِن وُرِ فبَُك َش نَ ْسْت.
فبٍِت يَءِلَنِش نَشٍٍي مَ ٍع نَ قَن ُسشُسٍٍي دُِف مَ. دَاشٍِي فبٍيِل وٍُر َسنبُنِي ٍع تِِش
ُسوِل. تٌنٌف نْنْفن َ عِفبٌي عَ مَ، نَن كّمّ نْنْفن َ لَنم َ ُكيّي تّّت َ هْرْ ْملِنفِر نَ 18 رَ.
َ هْرْ ْملِنفِر 19 َسنبُنيٍِي، وُرِ تّّت ُسوِل. نْنْفن عٍِت ٍع نَ، فبَكُِش نَشٍٍي دُِف َ ُسو
نَ.» نَن فبٍيِل وٍُر َ يَءِلَنم بِرِن نَ مَ، نَشٍٍي ٍس شِرِ مَ لُوِت تّّت نُن بِرِن، َبٍَس يِر

َ هْرْ ْملِنفِر عَلٌَك مَ، ْشن ِع رَ قَنِي ٍ تُر ِ عٌلِو َق َش ٍع يَامَرِ، يِلـَكٍَي َ عِسِر َش »ِع 20

نَ نَشٍٍي رَدّّش، لَنثُيٍي نَ َش دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ 21 بِرِن. تّمُي دّّش َش لَنثُيٍي
دّننَّش فبَكُِش دُِف رَ، َي قِسَمَنٍت ّسنِيّنِش ٍ يِر دّننَّش، َ لِم ِع ٱ كُي، َ هْرْ ْملِنفِر
سّرِّي فّيّسّف. هَن كْي كٍلٍِق شْرِ َي عَلَتََل يَنَب َش لَنثُيٍي نَ رَ. ََي َكنكِر َساّت

عَبَدَن.» َ َكنَم مُ نَشَن ّب بِرِن بْنسْي َيَِل عِسِر ِك نَ نَن
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28
ٌسسٍٍي سّرّّشدُبٍّي

عَبِهُ، نَدٌَب، دٍِي َش عَ نُن عَ مَ، َي يِلـَكٍَي َ عِسِر تٌنٌف هَرُنَ تَارَ ِع َش »ِع 1

ّسنِيّنشٍِي ٌسٍس َش ِع 2 ّب. ٱ رََب وَِل سّرّّشدُّب َش ٍع عِتَمَرِ، نُن عٍلٍيَسَرِ،
وَِل نَ َش ِع 3 مٍَسنمَ. بِنّي عَ نُن ُكنتِفَِي َش عَ نَشٍٍي ّب، هَرُنَ تَارَ ِع دّّف
هَرُنَ َش ٍع قََت. َش ٍع َ نِيَم عَ نَشَن رَ، قَنِي َشِشِل ِكِش نَشٍٍي ٱ َ ر ِي مِشٍِي ٌس
ٌسسٍٍي 4 رَ. وَِل سّرّّشدُّب مَ ٱ ِت َش عَ عَلٌَك دّّف، ٌسسٍٍي سّرّّشدُّب َش
كٍُي َ دٌنم رَُشنمٍَس، تُنِك كٍُي، َ دٌنم رَُشنمٍَس، َكنٍك َ دٌنم دّفّمَ؛ نَشٍٍي ٍع ِك ِي نَن
ٌسٍس نَ َش ٍع بّلِّت. نُن مَ، ُشنِي ٍع ْدشْمَ نَشَن ُشنمٍَس مَْسْشِش، مَفٌرٌي بُن
رََب وَِل سّرّّشدُّب َش ٍع عَلٌَك ّب، دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ تَارَ ِع يَءِلَن ّسنِيّنشٍِي

ّب.» ٱ
َ ّشيم فّّس فبٍيِل، فّّس دَاِش، بُُل فّّس دَاِش، ّ فّر فّّس َش دّفّمٍَي »دٌنَم 5

بُُل فّّس دَاِش، ّ فّر فّّس دّّف كٍُي َ دٌنم َش ٍع 6 مَلَن. دُِف َ ُسو نُن دَاِش،
تٌقَنِي وَِل قِندِ َش عَ رَ. دُِف َ ُسو نُن دَاِش، َ ّشيم فّّس فبٍيِل، فّّس دَاِش،
قَن بّلِّت 8 مَ. كٍُي َ دٌنم دّّف ٍع َش ٍع يَءِلَن، قِرِن رَُشنمٍَس تُنِك َش ٍع 7 رَ.
َ ُسو نُن دَاِش، َ ّشيم فّّس فبٍيِل، فّّس دَاِش، بُُل فّّس دَاِش، ّ فّر فّّس يَءِلَن َش
ِشلٍِي دٍِي َش يَشَُب َق ِع تٌنٌف، قِرِن فّّم عٌنِِش َش ِع 9 كٍُي. َ دٌنم عَْل رَ دُِف



يّّت ْستْي 28:23 lxxviii يّّت ْستْي 28:10

بٌوٍر فّّم مَسٌِل ٍسننِ ِشِل مَ، كٍرٍن فّّم مَسٌِل ٍسننِ ِشِل مَ. ِك ِ بَر ٍع 10 َ م ٍع مَسٌِل
ِك مَ شُرُنّد َ مَسٌلِم ّسبِّل عَْل رَ، تٌقَنِي وَِل قِندِ مَ قِرِنِيٍي مَسٌلِِش فّّم نَ 11 مَ. قَن
َش ٍع مَ، رَُشنمَسٍٍي تُنِك دّّف نٍٍي َق ِع 12 مَ، َبِلِنِي ر ٍع َس َ ّشيم َش ِع نَّش.
َي ٱ َ ر ِشلٍِي ٍع قَمَ هَرُنَ ِك نَ مَ. ٍق َش دٍِي َيَِل عِسِر رَ سٍٍي رَ ِسَف ْحْش قِندِ
يَءِلَن دٍِي لُوِت َش ِع 14 مَ، َبِلِنِي ر ٍع َس َ ّشيم نَ ِع 13 رَ. دُّب قِندِ َش عَ ِع،

مَ.» َبِلِنِي ر ٍع فبَكُمَ نَشٍٍي رَ َ ّشيم

ِكيِت قِندِ مَ عَ مَ. ِك تٌقَنِي عَ يَءِلَن رَُشنمٍَس ََكنٍك دٌنم سّرّّشدُّب َش »ِع 15

َ ُسو نُن فبٍيِل، فّّس دَاِش، بُُل فّّس دَاِش، ّ فّر فّّس يَءِلَن عَ َش ِع نَ. نَن ٍس
قِندِ َش َ عِفبٌي َش عَ نُن كُيّ َش عَ 16 نَّش. ِك يَءِلَنِش كٍُي َ دٌنم عَْل رَ دُِف
َش عَ 17 رَ. يَُب قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، قِرِن دُِف قِندِ َش عَ نَ. كٍرٍن ُسشُي
سَرِدُوَِن، ِشِل نَشٍٍي نَ، نَن فّمٍّي قِندِ مَ ِسنٍف َسّق رَ. نَاِن َسّق تٌقَنيٍِي فّّم َ رَُشنم
َسشَن َسّق 19 دِيَمَن. نُن َسقِرِ، ِبُكُُل، عٍِسكَر ندٍ، قِرِن َسّق 18 ٍعمٍرٌدٍ. نُن تٌثَِس،
يَِسٍث. نُن عٌنِِش، ٌ ٌسلٍِت، كِر ندٍ، نَاِن َسّق 20 عَمٍتِِسٍت. نُن عَفَِت، عٌثٍَل، ندٍ،
فّّم نَ مَسٌِل َش ِشلٍِي دٍِي َش َيَِل عِسِر 21 مَ. َبِلِنِي ر بِرِن نٍٍي َس َ ّشيم َش ِع
ندٍ فّّم مَسٌِل َش ِشِل َكنَكن نَّش. ِك مَ شُرُنّد َ مَسٌلِم ّسبِّل عَْل مَ، قِرِن نُن ُق
دٍِي لُوِت َش ِع 22 نَ. نَن ٍس مَتْنشُمَ قِرِنِي نُن ُق بْنسْي َيَِل عِسِر قِندِ مَ ٍع مَ.
يَءِلَن قِرِن شُرُنّد َش ِع 23 رَ. َ ّشيم يَءِلَنِش نَشٍٍي مَ، رَُشنمٍَس َكنٍك َ دٌنم نَ دّّف
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نَ 24 رَ. قٍُف عَ مَ قِرِنِيٍي ِ كِر دّ عَ مَ رَُشنمٍَس ََكنٍك دٌنم دّّف ٍع َش ِع َرَ، ّشيم
دّ رَُشنمٍَس َكنٍك َ دٌنم دّفِّش نَشٍٍي مَ، قِرِنِيٍي شُرُنّد نَ شِرِ َش دَاشٍِي َ ّشيم لُوِت

مَ.» رَُشنمَسٍٍي تُنِك كٍُي َ دٌنم شِرِ قِرِنِيٍي لُوِت نَ َش مَن ِع 25 مَ. كِرِ
دّ رَُشنمٍَس ََكنٍك دٌنم دّفّمَ نَشٍٍي ِع رَ، َ ّشيم يَءِلَن فبّّت قِرِن شُرُنّد َش »ِع 26

فبّّت قِرِن شُرُنّد َش ِع 27 مَ. ّسيِت َكٍُي دٌنم دّّف نٍٍي َش ِع رَ. لٍَب عَ مَ كِرٍِي
َ دٌنم 28 رَ. بّلِّت َ عِلَنم دّننَّش مَ، لَنبَنِي رَُشنمَسٍٍي تُنِك دّفّمَ نَشٍٍي ِع رَ، َ ّشيم يَءِلَن
نَشٍٍي كُي شُرُنّدٍي نَسٌمَ نَشَن رَ دَاِش ّ فّر لُوِت مَ كٍُي َ دٌنم شِرِ َش رَُشنمٍَس َكنٍك

مَ.» كٍُي َ دٌنم نُن رَُشنمٍَس َكنٍك َ دٌنم دّفِّش
َ دٌنم َش عَ ّسبِّش بِرِن ِشِل بْنسْي َيَِل عِسِر كُي، َ هْرْ ْملِنفِر ٌس نَ »َهُرَن 29

عَلَتََل رَ دُّب قِندِ مَ عَ يَءِلَنِي، ٌسندٌنِي قَرِ َكنٍك عَ َسِش نَشَن مَ، رَُشنمٍَس َكنٍك
رَُشنمَسٍٍي َكنٍك َ دٌنم نَ َس قِرِن فّّم َش ِع 30 بِرِن. تّمُي رَ ٍق َش َيَِل عِسِر ّب
ٍس مٍَسن وَْشنٍق عََل قِندِِش نٍٍي مَبِرِ. ٌسندٌنِي قَرِ َكنٍك هَرُنَ َسِش نَشَن كُي،
نٍٍي رَ ٍق َش يِلـَكٍَي َ عِسِر كٌلٌندٍ وَْشنٍق عَلَتََل َ ْنم عَ يِرٍ، عَلَتََل ٌس نَ هَرُنَ نَ. نَن

رَ.» َسابُي
ِع 32 رَ. دَاِش ّ فّر فّّس ْسْش مَفٌرٌي بُن َكٍُي دٌنم َش سّرّّشدُّب َش »ِع 31

ُل نََش ٌي بْودٍ عَلٌَك مَْسْش، دّ ٌسدٍ نَ َش ِع تَِف، عَ َشَب رَ ٌسدٍ ُشنِي عَ َش
مِسَالِِش نَشٍٍي رَ فبٍيِل نُن دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر ثِرِنِت َ رَُشنم عَ َش ِع 33 مَ. عَ
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عَلٌَك 34 تَِف، ثِرِنتٍِي نَ دّّف دَاشٍِي َ ّشيم تْلْنِي َش ِع مَ. بِرِن َبِلِنِي ر عَ رَ بٌِف وُرِ
هَرُنَ 35 مَ. بِرِن َسنبُنِي مَفٌرٌي بُن كٍُي َ دٌنم نَ تَِف بِرِن بٌِف وُرِ ُل َش ندٍ تْلْنِي
رَتَنفَمَ عَ نَن نَ َكُي، هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل تّمُي مِِن عَ نُن تّمُي ٌس عَ مَ عَ ٌ رَفٌر عَ نَ

مَ.» قَّش
ُشنمٍَس شِرِ عَ َق ِع 37 فٍب‹، ‹عَلَتََل مَ، عَ ّسّب عَ يَءِلَن، َ ّشيم َش »ِع 36

نُ مُ سّرّّش ِل َس عَ َش رَ. تِِف عَ فبَُك َش عَ عَلٌَك 38 رَ، دَاِش ّ فّر لُوِت قَرِ
رَ تِِف عَ فبَكُِش نَشَن ّسبِّل نَ ْكْن مَ، نَن هَرُنَ َ لُم ٌكٍت نَ مَ، ِك سّرِّي بَِش

ُسُش.» سّرّّش نَ َش عَلَتََل ّن َ نِيَم عَ
ُشنمٍَس نُن عَ رَ، دُِف َ ُسو ّب هَرُنَ دّّف فبّّت مَفٌرٌي بُن َكٍُي دٌنم َش »ِع 39

كٍُي َ دٌنم َش ِع 40 رَ. تٌقَنِي عَ مَْسْش بّلِّت َش عَ َش ِع مَ. ُشن عَ سَمَ نَشَن
نُن بِنّي َش ٍع نَشٍٍي ّب، قَن دٍِي َش هَرُنَ دّّف ُشنمَسٍٍي نُن بّلّتٍِي، مَفٌرٌي، بُن
ِع ٍينُن ب ِك، نَ مَشِرِ دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ تَارَ ِع َش ِع 41 مٍَسنمَ. ُكنتِفَِي َش ٍع
مٍَسن ٍع َق ِع مَ، ُشنِي ٍع مٌَس تُرٍ َش ِع َبَدٍ. ر وَِل سّرّّشدُّب مَ ٱ ِت ٍع َش
ٍع َ كٍلِم نَشَن رَ دُِف َ ُسو دّّف وَنتَنِي َش ِع 42 رَ. سّرّّشدُبٍّي قِندِ َ بَر ٍع ّب َحمَ
ٍع ٌس ْموِل نَ َش دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ 43 ُستُرَ. َش ٍع عَلٌَك تٍَب ٍع هَن تَِف
نَّش، تّمُي ِل كُي هْرْ ْمبَنِش نَ ٍع رَ عَ مُ نَ َش نَّش، تّمُي رَ سّرّّشبَدٍ ّ مَ مَكْر ٍع مَ
رَ عَ نَ سّرِّي مَ. قَّش ّن تَنفَمَ ٍع ْستْمَ، يُنُِب مُ ٍع َ نِيَم عَ نَن نَ دّننَّش. َ لِم ِع ٱ

ّب.» بِرِن بْنسْي عَ نُن هَرُنَ عَبَدَن َ َكنَم مُ نَشَن
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َ ر سّرّّشدُّب تٍِق مِِش

بٍَق سّرّشٍّي نُن
ٌكنتٌنِي يّشّي نُن تُورَ َش ِع رَ، رَبٍَق وَِل سّرّّشدُّب مَ ٱ تٍِق مِِش وَ نَ »ِع 1

نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر لّبِنِتَرٍ تَاِم لّبِنِتَرٍ، تَاِم نُن عَ 2 مَ، نَشٍٍي نَ مُ ٌي ُ لَنيُر تٌنٌف، قِرِن
لُشُتَِش شْرِ َسنِس نََب بِرِن نَ َش ِع مَ. نَشَن مَسٌِش ٍ تُر ُشنشُرِ لّبِنِتَرٍ تَاِم نُن نَ،
نُن تُورَ، نُن عَ يِرٍ، َ هْرْ ْملِنفِر َشنِن عَ ِع كُي، دٍٍب َس بِرِن تَاِم نَ َش ِع 3 رَ.
َ هْرْ ْملِنفِر رَ وَِل سّرّّشدُّب ِت دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ َش ِع 4 قِرِن. ٌكنتٌنِي يّشّي
َش هَرُنَ َش ِع 5 رَ، رَ ّسنِيّنٍق ٍع رَ ٍي مَشَدٍ ٍع ّف نَ ِع دّننَّش. َ لِم ٍع ٱ ٌسدٍ،
عَ مَفٌرٌي، بُن َكٍُي دٌنم َش عَ مَفٌرٌي، بُن َ دٌنم َش عَ مَ، عَ ٌ رَفٌر ٌسسٍٍي سّرّّشدُّب
رَُشنمٍَس َكنٍك َ دٌنم بّلِّت َش عَ نُن رَ، رَُشنمٍَس َكنٍك َ دٌنم َش عَ َكٍُي، دٌنم َش
شِرِ دَاِش َ ّشيم تْنشُمَ نَ َق ِع مَ، ُشنِي عَ ْدْش ُشنمٍَس َش ِع 6 نَ. نَشَن شِرِ مَ
نَ ّف نَ ِع 8 رَ. سّرّّشدُّب تٍِق عَ مَ ُشنِي عَ ُ سُرُ سُر ّسنِيّنِش ٍ تُر َش ِع 7 رَ. نَ
هَرُنَ َش ِع 9 مَ. قَن دٍِي َش هَرُنَ ٌ رَفٌر مَفٌرٌي بُن َكٍُي دٌنم سّرّّشدُّب َش ِع رَ،
نُن هَرُنَ ِع مَ. ُشنِي ٍع ْدْش ُشنمٍَس َش ِع رَ، بّلِّت عِشِرِ تَِف دٍِي َش عَ نُن
عَبَدَن.» َ َكنَم مُ نَشَن رَ سّرِّي قِندِ َش نَ ّن. ِك نَ رَ سّرّّشدُبٍّي َ ِتم دٍِي َش عَ



يّّت ْستْي 29:21 lxxxii يّّت ْستْي 29:10

َش عَ نُن هَرُنَ دّننَّش. َ لِم ِع ٱ رَ، دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر َشنِن ندٍ تُورَ َش »ِع 10

َ هْرْ ْملِنفِر شْرِ َي عَلَتََل نَشََب ْكن تُورَ نَ َش ِع 11 ُشنِي، عَ َس بّلّّش ٍع نَ دٍِي
نَاِن قٍرِ سّرّّشبَدٍ َس ندٍ ِع تٌنٌف، وُِل تُورَ نَ َش ِع 12 دّننَّش. َ لِم ِع ٱ رَ، دّ ٌسدٍ
ّف نَ ِع 13 مَ. َسنبُنِي سّرّّشبَدٍ عِقِِل نَ َش ِع لُِش، نَشَن وُِل رَ. بّلّّشسٌٍل ِع مَ
عَ مٌَكتٌِش، ّ ْبح عَ نَشَن لَاٍر عَ مَ، قُرِنّف عَ نَ نَشَن تٌنٌف ٍ تُر تُورَ نَ َش ِع رَ، نَ
عَ ْكْن 14 قَرِ. سّرّّشبَدٍ رَ سّرّّش فَن بِرِن نَ َش ِع مَ، ٍع نَ نَشَن ٍ تُر نُن فُنفُيٍي
نَ سّرّّش َشقَرِ يُنُِب بَرِ مَ مَ، قَرِ تَا فَن نٍٍي َش ِع َححّ، َش عَ نُن كِرِ، عَ ُسٍب،

رَ.» عَ
دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ تٌنٌف. كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي َش ِع رَ، نَ ّف نَ »ِع 15

عَ ِع تٌنٌف، وُِل عَ َش ِع نَشََب. ْكن عَ َق ِع 16 ُشنِي، عَ َس بّلّّش ٍع َش ٍع
عَ َش ِع رَ. ُشنتُنِي عَ بٌلٌن ٌكنتٌنِي يّشّي نَ َش ِع 17 مَ. َبِلِنِي ر سّرّّشبَدٍ عِقِِل
فَن بِرِن نَ ِع 18 قَرِ، ُشنِي عَ نُن ُسٍب عَ مَلَن ٍع َق ِع مََش، َسنيٍِي عَ نُن قُرِنّف

مَ.» عَلَتََل نَقَن نَشَن ّب، عَلَتََل ِك نَ نَن دَاِش فَن سّرّّش قَرِ. سّرّّشبَدٍ
نُن هَرُنَ تٌنٌف. ندٍ قِرِن ٌكنتٌنِي يّشّي نَ َش ِع رَ، ِسنٍف نَ ّف نَ »ِع 19

وُِل نَ َش ِع نَشََب. ْكن عَ َش ِع 20 مَ، ُشنِي عَ َس بّلّّش ٍع نَ دٍِي َش عَ
نُن بّلّّش، يِرٍقَنِي ٍع مَ، كِرٍِي تُِل يِرٍقَنِي دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ َس ندٍ ِع تٌنٌف،
ندٍ وُِل َش ِع 21 َبِلِنِي. ر سّرّّشبَدٍ عِقِِل نَ َش ِع لُِش، نَشَن وُِل مَ. َسنكُرٍَي
نٍٍي َش ِع رَ، سّرّّشدُّب تٍِق مِِش نَوَلِِش نَشَن ندٍ ٍ تُر نُن عَ قَرِ، سّرّّشبَدٍ تٌنٌف
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ِت َ بَر دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ كُي نَ مَ. دُفٍِي َش ٍع نُن دٍِي، َش عَ هَرُنَ، َكسَن
رَ.» دُفٍِي سّرّّشدُّب قِندِ َ بَر قَن دُفٍِي َش ٍع رَ، سّرّّشدُبٍّي

مَ، قُرِنّف عَ نَ نَشَن ٍ تُر عَ ُشِل، عَ نُن عَ تٌنٌف، ٍ تُر ٌكنتٌنِي يّشّي َش »ِع 22

تٍَب، يِرٍقَنِي عَ نُن عَ مٌَكتٌِش، ٍع نَشَن ٍ تُر نُن فُنفُيٍي عَ مٌَكتٌِش، ّ ْبح عَ نَشَن لَاٍر عَ
نَ َش ِع 23 رَ. وَِل سّرّّشدُّب ِت َش مِِش َ نِيَم عَ نَشَن رَ عَ نَ سّرّّش بَرِ مَ
دِفِلِنِش تَاِم َش ِع كُي نَ مَ. عَلَتََل قِِش نَشَن كُي نَشَن نَ لّبِنِتَرٍ تَاِم تٌنٌف دٍٍب
ِع 24 ندٍ، ُشنشُرِ لّبِنِتَرٍ تَاِم نُن نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر لّبِنِتَرٍ تَاِم نُن عَ تٌنٌف، كٍرٍن
نَ 25 رَ. سّرّّش ِع َي عَلَتََل لِنتَن نٍٍي ِع بّلّّش، دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ َس نٍٍي َش
سّرّّشبَدٍ. قَرِ دَاِش فَن سّرّّش َس ٍع ِع بّلّّش، ٍع َب ٍع َش ِع َشنِب، دَنِف

مَ.» عَلَتََل نَقَن نَشَن رَ عَ نَ فَنِش سّرّّش
عَلَتََل لِنتَن عَ ِع ّب، هَرُنَ بَِش نَشَن تٌنٌف، َكنٍك ٌكنتٌنِي يّشّي َش »ِع 26

لِنتَنِش نَشَن ِع تٍَب نَ نُن َكنٍك نَ 27 رَ. فٍب ِع قِندِ َش عَ رَ، سّرّّش ِع َي
دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ قِندِ َ بَر نٍٍي 28 رَ، ٍق َش تٍِق سّرّّشدُبٍّي رَ سّرّّش ِع َي عَلَتََل
نَ َش ٍع ّن لَن ٍع عَبَدَن. َ َكنَم مُ نَشَن ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر ِك نَ نَن سّرِّي رَ. فٍب

مَ.» عَلَتََل ِق عَ ٍع مَ، بِرِن سّرّّش َ َشنُنتٍي َش ٍع َب ْموِل
ِت ٍع مَ. نَن دٍِي َش عَ رَدَنفِمَ ٌسٍس سّرّّشدُّب َش عَ قََش، نَ »َهُرَن 29
نَن نَ رَ ْحشْي عَ قِندِ مَ نَشَن دِ َش هَرُنَ 30 مَ. ٍع ٌ رَفٌر ٍع َش ٍع رَ، وَِل نَ تّمُي
َكُي، هْرْ ْملِنفِر ّسنِيّنِش ٍ يِر ٌس َش عَ ٍينُن ب مَ، بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش مَ عَ رَفٌرٌدٍ دُفٍِي نَ قَمَ
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رَ.» رَبٍَق وَِل سّرّّشدُّب دّننَّش، َ لِم ِع ٱ
نَّش، تّمُي رَ سّرّّشدُّب قِندِِش هَرُنَ رَ، سّرّّش بَِش نَشَن ٌكنتٌنِي »يّّشي 31

دٍٍب نَ نَشَن تَاِم نَ نُن ُسٍب نَ 32 ّسنِيّنِش. نَشَن ندٍ ٍ يِر ِحن ُسٍب نَ َش ِع
ٍع 33 دّننَّش. َ لِم ِع ٱ رَ، دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر دٌن نَ َش دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ كُي،
سّرّّشدُبٍّي لْشْي ِت ٍع ّب ٍع َب نَشَن سّرّّش دٌن، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب نَ َش كٍرٍن
سّرّّش نَ َش 34 رَ. عَ نَن ّسنِيّنِش ٍس بَرِ مَ دٌن، نَ َش فبّّت َمِِش لَنم ُ م عَ رَ.
ٍس بَرِ مَ دٌنمَ، مُ عَ ْشورَ. ّت فَن عَ َش ِع فّيّسّف، هَن ُل َس ندٍ تَاِم نُن ُسٍب

رَ.» عَ نَن ّسنِيّنِش
بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ رَ ٍق َش دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ رَبَُت يَامَرٍِي مَ ٱ َش »ِع 35

َشقَرِ يُنُِب لْْش ٌي لْْش َب كٍرٍن تُورَ َش ِع 36 نَّش. تّمُي رَ سّرّّشدُبٍّي َ ِتم ٍع مَ
قَرِ، سّرّّشبَدٍ عِقِِل ٍ تُر َش ِع َشنِب نَ ّسنِيّنمَ. قَن سّرّّشبَدٍ َ تٌم عَ نَن نَ رَ. سّرّّش
عَلٌَك مَ، بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش رََب وَِل نَ َش ِع 37 رَ. ُسفَندِِش ٍ يِر قِندِ َش عَ عَلٌَك

رَ.» عَ َ دِنم نَشَن رَ ّسنِيّن مِِش َش مَن عَ ّسنِيّن، َش سّرّّشبَدٍ
ّح َ بَر نَشٍٍي قَرِ، سّرّّشبَدٍ رَ سّرّّش َب قِرِن يّشّي َش ِع َ لَنم عَ لْْش ٌي »لْْش 38

كْي َب َش بٌوٍر فّيّسّف، َب َش ِسنٍف عَ 39 كُدّءِ. رََب َش نَ ْسْت. كٍرٍن
لِتِرِ ٍ تُر ِ عٌلِو ُسوِل، ٌكنكٌرٌنِي قَرِن َش ِع َب، ِسنٍف يّشّي نَ نَ ِع 40 تّمُي. ٌس
ِع تّمُي، ٌس كْي َب ندٍ قِرِن يّشّي نَ نَ ِع 41 قَرِ. نَ َس كٍرٍن لِتِرِ ّوِن نُن كٍرٍن،
سّرّّش َب نٍٍي َش ِع دَاِش. فّيّسّف عَْل قَرِ عَ َس ّوِن نُن ندٍ بٌِف َسنِس َش
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بْنسْي ِع رَ، عَ نَن ْموِل دَاِش فَن سّرّّش 42 مَ. عَلَتََل نَقَن نَشَن رَ، دَاِش فَن
تَن ٱ نَ نَن دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر َ بَم عَ عَبَدَن. ّب عَلَتََل تَن ٱ َب نَشَن َش عَ َ لَنم

دّننَّش.» ّب وٌ َ يّنم ْو ٱ دّننَّش، َ لِم وٌ ٱ شْرِ، َي عَلَتََل
ٱ 44 رَ ّسنِيّنمَ. مّننِ نَشَن كُي، نْرّ مَ ٱ مّننِ ّب يِلـَكٍَي َ َعِسِر مٍَسنم يّّت ٱ نَن »ٱ 43
َش عَ نُن هَرُنَ ٱ دّننَّش. َ لِم ِع ٱ ّن، َ رَ ّسنِيّنم سّرّّشبَدٍ مَ ٱ نُن َ هْرْ ْملِنفِر مَ ٱ نَن
يِلـَكٍَي َ عِسِر ّن َ َسبَتِم ٱ 45 رََب. وَِل سّرّّشدُّب مَ ٱ َش ٍع عَلٌَك ّن، َ رَ ّسنِيّنم دٍِي
رَ، عَلَتََل نَن تَن ٱ ّن َ كٌلٌنم عَ ٍع كُي نَ 46 رَ. عََل مَرِِف ٍع ّن قِندِ مَ مَن ٱ تَِف،
نَن عَلَتََل تَِف. ٍع َسبَِت َش ٱ عَلٌَك رَ، بِْش َ مِسِر رَ مِِن ٍع نَشَن عََل، مَرِِف ٍع

عََل.» مَرِِف ٍع نَ، تَن ٱ
30
ُشنسَرٍ، يِلـَكٍَي َ عِسِر سّرّّشبَدٍ، سُرَِي

لَبُنّد نُن تُرٍ، ٍي، َ هْرْ ْملِنفِر
عَ كٍرٍن، نْنْفن َ كُي َش عَ 2 رَ. وُرِ َكسِيَ يَءِلَن سّرّّشبَدٍ سُرَِي َش »ِع 1

سّرّّشبَدٍ نُن ٍع رَ، تُشُيٍي عَ ُل َش نَاِن قٍرِ قِرِن. نْنْفن عٍِت عَ كٍرٍن، نْنْفن عِفٌب
عَ قَرِ، عَ رَ، ِشندٍ َ ّشيم مٌَس بِرِن سّرّّشبَدٍ نَ َش ِع 3 نَ. نَن كٍرٍن ٍس قِندِِش
سّرّّشبَدٍ َرَ ّشيم يَءِلَن قِرِن دِفِلِنِش ُسشٍُس َش ِع 4 كِرِ. دّ عَ نُن قٍرٍِي، عَ ّسيتٍِي،
نَ َش ِع 5 رَ. َشنِنٍق عَ كُي نَشٍٍي سٌمَ ُكٍيٍي وُرِ رَ، لٍَب ِ كِر دّ عَ مَ قِرِنِيٍي ّسيِت
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ْدْش َش سّرّّشبَدٍ سُرَِي نَ 6 مَ. ٍع مٌَس َ ّشيم َق ِع رَ، وُرِ َكسِيَ يَءِلَن وُرٍِي
مِِش ٱ قَرِ، نَشَن ْدْشِش ٍ يِر ُشنسَرٍ يُنُِب رَ، َي َ َكنكِر َساّت نَ نَشَن رَ َي دُِف
مَ لَنثُيٍي َ قّنتّنم عَ بِرِن، فّيّسّف مّننِ فَن ّ ْحشُنم شِرِ سُرَِي َش هَرُنَ 7 دّننَّش. َ لِم
عَ َ لَنم نَشَن رَ، عَ نَن سُرَِي تّمُي. ٌس كْي رََب ْموِل نَ َش مَن عَ 8 نَّش. تّمُي
َعَبَدَن. َكنَم مُ نَشَن ّب بْنسْي وٌ رَ عَ نَ سّرِّي شْرِ. َي عَلَتََل بِرِن وََشِت فَن َش
ّسنِيّنتَرٍ سُرَِي نََش وٌ رَ. ّسنِيّنِش سُرَِي بٍَق قَرِ سّرّّشبَدٍ نَ َب ٍسٍس نََش وٌ 9
نَ َش ّوِن نََش وٌ َب، سّرّّش َسنِس نََش وٌ َب، دَاِش فَن سّرّّش نََش وٌ َب،
عَ تٌنٌف، ندٍ وُِل سّرّّش َشقَرِ يُنُِب َش هَرُنَ ّح ٌي ّح 10 مّننِ. َب تُرٍ رَ عَ مُ
بْنسْي ِع رَ عَ نَن سّرِّي ّسنِيّن. َش قَن ٍع عَلٌَك مَ، قٍرٍِي سّرّّشبَدٍ سُرَِي مٌَس عَ
ّب.» عَلَتََل نَ نَن ّسنِيّنِش ٍس قِندِِش سّرّّشبَدٍ نَ عَبَدَن. نََب نَشَن َش عَ َ لَنم

لْشْي ْكنِت يِلـَكٍَي َ عِسِر نَ »ِع 12 ّب؛ مُنَس ِت مٍَسنِي ِي نََش عَلَتََل 11
تٍِق ْكنِت َنَ لِم ٍع مُ ٌي مَنَكّن رَ، عَ نَن نَ مَ. عَلَتََل ِق ُشنسَرٍ عَ َش بِرِن نَّش،
َش نَ مَ. عَلَتََل ِق ٍسننِ َ مُ فِر فبٍِت َش ٍع ْكنتِمَ، بِرِن نَشَن مِِش 13 رَ. ٍق َش
عَ َش عَ ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر ِسمََي بِرِن نَشَن مِِش 14 مَ. ِك سّرِّي َ هْرْ ْملِنفِر َ مَنِي
َ بَم ندٍ مُ قَن مِِسِكيّن مَ، ُشن ٍسننِ َ مُ فِر نَ سَمَ ٍس مُ بَننَ 15 مَ. عَلَتََل ِق ُشنسَرٍ
فبٍِت نَ نَ يِلـَكٍَي َ عِسِر 16 رَ. ُشنسَرٍ ٍع مَ عَلَتََل ِق نَ َش بِرِن رَ. ٍسننِ َ مُ فِر نَ
رَُت َش ٱ عَلٌَك دّننَّش، َ لِم ِع ٱ رَ، يَءِلَنٍق َ هْرْ ْملِنفِر رَوَِل عَ َش ِع رَ، ِي ِع ٌس

رَ.» ُشنسَرٍ ٍع قِِش نَشَن يِلـَكٍَي َ عِسِر مَ عَ
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َ هْرْ ْملِنفِر َش »ِع 18 ّب. مُنَس ِت مٍَسنِي ِي نََش عَلَتََل َشنِب دَنِف نَ 17
َ هْرْ ْملِنفِر ْدْش نَ َش ِع ْدْشٍس. عَ نُن عَ رَ، فبٍيِل وٍُر يَءِلَن ُشنفٍب َسٍس ٍي
نَشَن دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ 19 كُي، عَ َس ٍي مَرَ ّسنِيّن َق ِع تَِف، سّرّّشبَدٍ نُن
َ لِم وٌ ٱ كُي، َ هْرْ ْملِنفِر ٌس َش ٍع ٍينُن ب 20 رَ. مَشٍَق َسنيٍِي ٍع نُن بّلّشٍّي ٍع َ نَوَلِم
قََش. نََش ٍع عَلٌَك رَ، ٍي نَ مََش َسنيٍِي ٍع نُن بّلّشٍّي ٍع َش ٍع َ لَنم عَ دّننَّش،
ٍع َش ٍع َ لَنم عَ 21 ّب، عَلَتََل بٍَق دَاِش فَن سّرّّش رَ سّرّّشبَدٍ ّ مَكْر ٍع َش ٍع ٍينُن ب
بْنسْي ٍع رَ نَ نَن سّرِّي قََش. نََش ٍع عَلٌَك رَ، ٍي نَ مََش َسنيٍِي ٍع نُن بّلّشٍّي

عَبَدَن.» َ َكنَم مُ نَشَن ّب بِرِن
عَْل تٌنٌف، قَنيٍِي ّ ْحشُنم شِرِ ٍس َش »ِع 23 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 22
تَِف، عَ نُن قِرِن كٌِل ِسنَمٌن ِشِل نَشَن قُحِ وُرِ ُسوِل، كٌِل مِرِ ِشِل نَشَن ٍي وَ وُرِ
نُن ُسوِل، كٌِل قُِح وُرِ َكسِيَ 24 ْحشُن، شِرِ نَشَن تَِف عَ نُن قِرِن كٌِل ندٍ كٍَل
رَ. تٍِق َسّرّّشدُّب نَوَلِم نَشَن رَ ّسنِيّنِش ٍ تُر يَءِلَن بِرِن نَ َش ِع 25 ٍسننِ. لِتِرِ ٍ تُر ِ عٌلِو

مَ.» ِك رََب عَ رَ قَنِي عَ رََب َش وَِل نَ

َ لِم وٌ ٱ رَ، رَ ّسنِيّنٍق َ َكنكِر َساّت نُن َ هْرْ ْملِنفِر رَوَِل ٍ تُر نَ َش مَن »ِع 26

سُرَِي َبَسٍٍي، يِر عَ ْدْشٍس، لَنثُي َبَسٍٍي، يِر عَ تٍيبِِل، َ هْرْ ْملِنفِر نُن عَ 27 دّننَّش،
عَ نُن ُشنفٍب، َسٍس ٍي َ هْرْ ْملِنفِر َبَسٍٍي، يِر عَ ُشنفٍب، سّرّّشبَدٍ 28 سّرّّشبَدٍ،
نٍٍي َ دِنم نَشٍٍي مِِش رَ. نَّسنِيّنٍق بِرِن نَ رَوَِل ّسنِيّنِش ٍ تُر نَ َش ِع 29 ْدْشٍس.
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َ م ٱ تٍِق دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ رَوَِل ّسنِيّنِش ٍ تُر نَ َش ِع 30 ّن. َ ّسنِيّنم ٍع رَ،
رَ.» سّرّّشدُبٍّي

بْنسْي وٌ نَ نَن ّسنِيّنِش ٍ تُر قِندِِش ٍ تُر نَ عَ ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل عَ َش »ِع 31

فبّّت وَِل يَءِلَن ْموِل ٍ تُر نَ نََش وٌ مَ، قٍَت مِِش َس عَ نََش وٌ 32 عَبَدَن. ّب
عَ رَقََل، ْموِل ٍ تُر نَ نَ نَشَن ٌي مِِش 33 ّب. وٌ رَ عَ نَن ّسنِيّنِش ٍ تُر رَ. ٍق َش

مَ.» َي َحمَ ّن َ بَم َكنِي نَ مَ، ّسنِيّنتَرٍ مِِش َس عَ
عَْل تٌنٌف، ْحشُنمٍّي شِرِ ٍس َش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 34
َش بِرِن َشسَِب ٍع رَ، قَنِي سُرَِي مَسُنُب ٍع َش ِع فَلِبَنٌن. نُن عٌنِِش، ِستَِكٍت،
مَ. عَ َس َش دِ قّْش رَ. قَنِي ِك ْحشُن شِرِ نَشَن رَ سُرَِي قِندِ مَ نَ 35 لَن.
َ َكنكِر َساّت سَمَ نَشَن ِع رَ قُحِ قِندِ سُرَِي نَ َش ِع 36 رَ. عَ نَن ّسنِيّنِش سُرَِي
ِي نََش وٌ 37 ّب. وٌ رَ عَ نَ ّسنِيّنِش ٍس دّننَّش. َ لِم ِع ٱ كُي َ هْرْ ْملِنفِر رَ َي
فبَنسَن عَلَتََل َ نَوَلِم نَشَن وٌ رَ، عَ نَ ّسنِيّنِش ٍس ّب. يّّت وٌ رَقََل ْموِل سُرَِي
َكنِي نَ رَ مّ، شِرِ نَ َش عَ ّب يّّت عَ َ رَقَلَم ْموِل نَ نَ نَشَن ٌي مِِش 38 ّب.

مَ.» َي َحمَ َش عَ ّن كٍرِ مَ

31
وَلـِكٍّي َ هْرْ ْملِنفِر

بِنيٍَق لْشْي مَلَبُي نُن
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بٍسَلٍِل دِ َش عُرِ َ بَر ٱ كٌلٌن عَ َش »ِع 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
نَشَن مَ عَ ِق قَنِي َشِشِل َ بَر ٱ 3 رَ. بْنسْي َ يُد قَتَنِش نَشَن مَمَدِ، َش ُ شُر ُسفَندِ،
تٌدٍ وَِل ْن َش عَ 4 رَ، قَنِي لْننِ كٌلٌن ِك نََب بِرِن وَِل َش عَ عَلٌَك نَ، تَن ٱ قَتَنِش
عَ 5 رَوَلِدٍ، فبٍيِل وٍُر نُن فبٍِت، ّشيمَ، ْن َش عَ رََب، َش عَ ٍينُن ب كُي َشِشِل عَ
َبَدٍ.» ر فبّتٍّي وَِل نُن كَمُّدرَِح ْن َش عَ يَءِلَن، َبِلِنِي ر عَ َق عَ مَسٌلِدٍ قَنِي فّّم ْن َش

عَ رَ، بْنسْي دَنَ قَتَنِش نَشَن رَ، ِي عَ ٌس دِ َش عَِشسَمَِك عٌهٌلِيَُب َ بَر »ٱ 6
َ م ٱ ْن َش ٍع عَلٌَك وَلِدٍ، قََت نَشٍٍي مَ، مِشٍِي ِق قَنِي َشِشِل َ بَر ٱ مَِل. عَ َش
نَشَن دّرٌَكٍت عَ َكنكِرَ، َساّت َدّننَّش، لِم عَدَ مَدِ ٱ َ هْرْ ْملِنفِر عَْل 7 نَبَدٍ، بِرِن ِ يَامَر
ْدْشٍس لَنثُي َبَسٍٍي، يِر تٍيبِِل تٍيبِِل، 8 بِرِن، َبٍَس يِر َ هْرْ ْملِنفِر نُن رَ، ٍ يِر ُشنسَرٍ قِندِِش
َبَسٍٍي، يِر َش عَ نُن ُشنفٍب سّرّّشبَدٍ 9 سّرّّشبَدٍ، سُرَِي َبَسٍٍي، يِر لَنثُي دَاِش، َ ّشيم
َش عَ نُن هَرُنَ ّسنِيّنشٍِي ٌسٍس سّرّّشدُّب 10 ْدْشٍس، عَ نُن ُشنفٍب َسٍس ٍي
يَءِلَن بِرِن عَ َش ٍع كُي. َ هْرْ ْملِنفِر َ فَنم نَشَن سُرَِي نُن ّسنِيّنِش، ٍ تُر 11 ّب، دٍِي

مَ.» ِك يَامَرِ مَ ٱ
ٍع َش ٍع عَ ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 13 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 12
وٌ عَلٌَك عَبَدَن، تَِف وٌن رَ تْنشُمَ قِندِ مَ نٍٍي بَرِ مَ مَ، ْشن لْْشيٍي مَلَبُي مَ ٱ َس ّحنِف
مَلَبُي َس ّحنِف وٌ َش وٌ 14 رَ ّسنِيّنمَ. وٌ نَشَن رَ عَلَتََل نَ نَن تَن ٱ عَ كٌلٌن عَ َش
َش َكنِي نَ ّن لَن عَ بِنيَ، عَ مُ نَشَن َش ّب. تَن وٌ ّسنِيّن عَ بَرِ مَ مَ، ْشن لْشْي
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ٍسننِ ِش 15 مَ. َي َحمَ مَ ٱ ِ كٍر َش َكنِي نَ لْشْي، مَلَبُي َ وَلِم نَشَن مِِش قََش.
عَلَتََل قِمَ نَشَن نَ، نَن لْشْي مَلَبُي قِندِ مَ ندٍ ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ ْكْن رَ، وَلٍِق رَ ِي وٌ نَ
َس ّحنِف ٍع َش يِلـَكٍَي َ عِسِر 16 قََش. َش َكنِي نَ لْشْي، َنَ وَلِم نَشَن مِِش مَ.
عَبَدَن. َ َكنَم مُ نَشَن رَ عَ نَ َساّت بِرِن. وََشِت رَبَُت عَ ٍع مَ، ْشن لْشْي مَلَبُي
ٱ عَلَتََل، تَن ٱ َ بَرِ م بِرِن، تّمُي تَِف يِلـَكٍَي َ عِسِر نُن تَن ٱ نَ، نَن تْنشُمَ قِندِ مَ عَ 17
دَن، وَِل نََش ٱ ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ ْكْن مَ، بُن نَن ٍسننِ ِش دَاِش بِْش نُن ٌكوٍر

مَلَُب.» ٱ نَن ٱ
قِرِن وَلَّش فّّم نََش عَ قَرِ، َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر ّب مُنَس تِدٍ مٍَسنِي ّف ٌت عَلَتََل 18

رَ. ٌسٍل بّلّّش عَ مَ نَشٍٍي ّسبِّش نُ يَامَرٍِي َش عَ رَ، ٍسيدٍ رَ ِي عَ ٌس

32
دَاِش َ ّشيم كٍُي ِنٍف ن

َق ٍع يِرٍ، هَرُنَ مَلَن ٍع نََش َحمَ قَرِ، َ فٍي ُب َ بَر مُنَس ٌت، عَ ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر 1
رَ مِنِِش مُُش نَشَن مُنَس رَ. َي مُُش َ ِتم نَشَن يَءِلَن كٍُي َش »ِع ّب، عَ قََل عَ
يَاِب، ٍع نََش هَرُنَ 2 قَرِ.» َ فٍي ْستِْش عَ نَشَن ٍق كٌلٌن عَ مُ مُُش رَ، بِْش َ مِسِر
نَ بِرِن ٍع َق وٌ رَ، ُلٍِي ت دٍِي َش وٌ نُن فِنٍّي َش وٌ نَ بِرِن نَشَن دَاِش َ ّشيم »لَنَف
ٍع رَ، ُلٍِي ت ٍع َب دَاشٍِي َ ّشيم لَنَف َش ٍع نََش بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر 3 مَ.» ْشن ٱ
عَ يَءِلَن دَاِش كٍُي ِنٍف ن عَ رَُشُن، َ ّشيم نَ نََش هَرُنَ 4 رَ. ِي هَرُنَ ٌس ٍع َق
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عََل مَ وٌن »ِعِسَرِيلَكٍَي، رَ، عِتٍِش شُي ٍع قََل عَ نََش ٍع رَ، نَ ّف ٌت عَ رَ.
يَءِلَن سّرّّشبَدٍ نََش عَ ٌت، نَ ٌت هَرُنَ 5 كُي.» بِْش َ مِسِر نَمِنِِش وٌن نَشَن َي نَن
عَلَتََل ّن َ ِتم ُشلُنِي »ِتَن، رَ، عِتٍِش شُي عَ قََل عَ َق عَ رَ، َي دَاِش كٍُي ِنٍف ن نَ
َ َشنُنتٍي نُن دَاِش فَن سّرّّش ٍع مَ، ُسبَّش كٍِل نََش ٍع عَِب، كٍُي نَ 6 ّب.»

رََب. وَْشنٍق ٍع َق ٍع مِن، مِنسٍٍي ٍع دٍّف، ٍع نََش مِشٍِي َب. سّرّّش

نَمِِن نَشٍٍي ِع بَرِ مَ يِرٍ، َحمَ ٌ فٌر َش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل تّمُي نَ 7
رَ، عِكْرِّش ِي ّبحِن َ كِر مَ ٱ َ بَر ٍع 8 رَ. حَاِش عَ َكَن ٍق َ بَر ٍع كُي، بِْش َ مِسِر
ٍع ّب، عَ َب سّرّشٍّي ٍع بَُت، نَ ٍع رَ، رَُشنُِش وٍُر يَءِلَن دَاِش كٍُي ِنٍف ن َ بَر ٍع
تَن ٱ 9 كُي.› بِْش َ مِسِر نَمِنِِش وٌن نَشَن َي نَن عََل مَ وٌن يِلـَكٍَي، َ ‹عِسِر قََل، عَ
عَ نَبَمَ، نَشَن وٌن 10 رَ. عَ نَ شُرُتَرٍ َحمَ َحمَ، ِي ّب، ِع مٍَسن عَ َش ٱ عَلَتََل
ِس قِندِ ِع َش ٱ رَ، ٍع َ مَكُي َش ِع تَن، ِع ْكْن كُي، ْشّن مَ ٱ ْسنْت ٍع َش ٱ ُل

رَ.» ُشنفٍب

َحمَ َش ِع ْشنٍْق وَ مَ ِع رَ مُنٍق »َعلَتََل، مَشَندِ، عَلَتََل نََش مُنَس كُي نَ 11

عَ َلَدٍ ق عَ قَمَ مِسِرَكٍَي رََب، نَ ِع َش 12 رَ؟ بِْش َ مِسِر نَمِنِِش نَشَن ّسنّب ِع مَ،
َش ٍق َش ٍع قَرِ، فٍيٍَي قََش ٍع َش ِع عَلٌَك ّن كُي بِْش َ مِسِر رَ مِنِِش َحمَ ِي ِع
ِع 13 ْسنْت. َحمَ ِي نََش ِع مَرِِف. ٱ مَفٌرٌ، ّ ْبح ِع مَشَندِ، ِع َ بَر ٱ دُِنحَ. ْحن
قَلٍَق عَ رَ، نَشٍٍي كَلِِش ِع مَ، َيَِل عِسِر نُن عِِسيََف، عِبُرَهِمَ، ٌكنيٍِي َش ِع رَُت
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َ ر كّ مَ بْنسْي وٌ قِمَ بِْش ٱ مَ. ٌكوٍر نَ نَشٍٍي تُنبُي عَْل ّن َ ُيَم رَو بْنسْي وٌ ‹ٱ رَ،
ْسنْت َحمَ َش عَ مُ عَ فٌرٌ، نََش ّ ْبح عَلَتََل تّمُي نَ 14 عَبَدَن.›« رَ ِي وٌ َ بَم مُ نَشَن

ْسنْن.
نٍٍي تِِش ّسبِّل رَ، ِي عَ ُسشُِش قِرِنِيٍي وَلَّش ٍسيدٍ نَ قَرِ َ فٍي ٌ فٌر نََش مُنَس 15

مَ. ٍع مَسٌِل ّسبِّل عَ يَءِلَن، وَلَشٍّي نَ نَن عََل 16 مَ. قِرِنِي ّسيِت

َحمَ مّمَ ندٍ شُي »ٱ ّب، مُنَس قََل عَ نََش عَ مّ، عِتٍِش شُي َحمَ ٌت يٌسُوٍ 17
َي، مُ شُي فٍينٍِق »ٍفٍر يَاِب، عَ نََش مُنَس 18 شُي.» ٌس فٍرٍ عَْل لُِش نَشَن ٍ يِر

مّمَ.» نَن شُي ُشلُنِي ٱ رَ. عَ مُ قَن شُي لْو ِسٍق فٍرٍ
ٍت نََش ّ ْبح عَ يِرٍ. كٍُي نَ بٌرٌن قَرٍ ٌت مِشٍِي نََش مُنَس رَ، َحمَ ّ مَكْر ٌت ٍع 19
ِنٍف ن َش ٍع نََش عَ 20 َكَن. نََش ٍع َسنبُنِي، َ فٍي مَ بِْش وٌِل وَلَشٍّي َق عَ هَن
َس ُشٍب ّت نَ نََش عَ رَ. ُشٍب قِندِ عَ هَن فَن عَ ْشورَ، ّت وٌِل دَاِش كٍُي
مَشْرِن، هَرُنَ َق نََش عَ 21 مِن. عَ َش ٍع مَ، يِلـَكٍَي َ عِسِر ِق نَ عَ ْشورَ، ٍي
رَ؟« ُشنفٍب يُنُِب ِي ِت ٍع َش ِع نِيَِش عَ نَشَن رَ، ِع رَبَِش مُنٍس َحمَ »ِي
ٍق َ مَ بِر َحمَ ِي كٌلٌن عَ ِع مَ! ٱ ْشْن نََش ِع مَرِِف، »ٱ يَاِب، عَ نََش هَرُنَ 22
َ ِتم نَشَن يَءِلَن كٍُي َش ‹ِع ّب، ٱ قَلَِش عَ نَن تَن ٍع 23 نَّش. ِك رَ قْْش ٌكِب
عَ نَشَن ٍق كٌلٌن عَ مُ مُُش رَ، بِْش َ مِسِر رَ مِنِِش مُُش نَشَن مُنَس رَ. َي مُُش
نَ َق ٌت ٍع رَ.› َ ّشيم َش وٌ َق َش ‹وٌ ّب، ٍع قََل عَ نََش ٱ 24 قَرِ.› َ فٍي ْستِْش
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مِِن.» َق دَاِش كٍُي ِنٍف ن ِي ْشورَ، ّت وٌِل عَ نََش ٱ رَ، َ ّشيم
وَ مَ نُ نَ رََب. وَْشنٍق ٍع َش ٍع ّن لُِش َحمَ هَرُنَ كٌلٌن عَ نََش مُنَس 25
يٌنِكندٍ َش ٍع ِت َس نََش مُنَس 26 مَبِرِ. يَشُيٍي ٍع ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ يَاِف قِندٍِق
يِرٍ.» ٱ َق َش وٌ ّب، عَلَتََل نَ »نٍَشٍي رَ، عِتٍِش شُي عَ قََل عَ َق عَ رَ، دّ ٌسدٍ
»ِعِسَرِيَل ّب، ٍع قََل عَ نََش عَ 27 رَ. َشنِب مُنَس مَلَن ٍع نََش بِرِن بْنسْي لٍوِ
قََش، بِرِن نفَشَكٍرٍنِي وٌ َق وٌ تٌنٌف، َسنتِّدفّمَ َش وٌ َش بِرِن وٌ يَمَرِ وٌ َ بَر عَلَتََل مَرِِف
نََش بْنسْي لٍوِ لْشْي نَ 28 كُي.» ٍق ِي ُل َ بَر نَشٍٍي ْدْشبٌوٍرٍي وٌ نُن بٌوٍرٍي وٌ نُن عَ
نََش مُنَس 29 قََش. َسشَن وُُل مِِش يِلََك َ عِسِر َق ٍع ُسُش، يَامَرِ َش مُنَس
َس بَرَكَ َش عََل قَشٍَق. نفَشَكٍرٍنِيٍي وٌ رََب وَْشنٍق عَلَتََل َ بَر وٌ »ٌت ّب، ٍع قََل عَ

مَ.» ٍق َش وٌ
ٱ رََب. ُشنفٍب يُنُِب َ بَر »ٌو ّب، َحمَ قََل عَ نََش مُنَس عَِب، كٍُي نَ 30

مُنَس 31 رَ.» َشقَرٍِق يُنُِب َش وٌ مَيَندِ عَ َش ٱ عَلٌَك قَرِ، َ فٍي ٍ يِر عَلَتََل فبِلٍن َش
َ بَر ٍع ّب. َحمَ ِي مَشَندِ ِع َ بَر ٱ »َعلَتََل، ّب، عَ قََل عَ عَ يِرٍ، عَلَتََل ِسَف نََش
يَندِ، مَ. ٍع دِّح َش ِع مَشَندِ، ِع َ بَر ٱ 32 رَ. َ ّشيم يَءِلَنٍق كٍُي رََب ُشنفٍب يُنُِب
ّسبِّش.» نَشَن ِع كُي، َابُي كِت ِكِس رَ ْحشْي ٍع َب ِشِل ٱ َش ِع رَ، عَ مُ نَ َش
يُنُِب نَشٍٍي كُي َابُي كِت ِكِس مَ ٱ َ بَم ِشِل نَن مِشٍِي ٱ »َعٍد، يَاِب، عَ نََش عَلَتََل 33
َ م ٱ ّب. ِع مٍَسنِش دّننَّش ٱ َشنِن َحمَ َش ِع ِسَف، يَْكِس، 34 نَ. ٱ رَبَِش
ّن.» قِمَ سَرٍ يُنُبٍِي َش ٍع ٍع َق، نَ لْشْي ِكيِت ْكْن ِسندٍن، رَ َي ِع َ ِتم مَلٍّك
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دَاِش كٍُي ِنٍف ن َش عَ ّب، هَرُنَ ّن قََل عَ ٍع بَرِ مَ ّن، رَتْن يِلـَكٍَي َ عِسِر عَلَتََل 35
رَ. َ ّشيم ّب ٍع يَءِلَن

33
تَِف يِلـَكٍَي َ عِسِر لٍُق عََل

كُي، بِْش َ مِسِر نَمِنِِش نَشَن ِع َحمَ نُن »ٌو ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
قَلٍَق عَ رَ، كَِل ّب يَشَُب نُن عِِسيََف، عِبُرَهِمَ، لَايِدِِش دّننَّش ٱ ِسَف َش وٌ
ِشتِكٍَي، عَمٌرِكٍَي، َانكٍَي، كَن ٱ رَ. َي وٌ ّن َ ِتم مَلٍّك ٱ 2 مَ. بْنْسيٍي ٍع قِمَ نَ ٱ َ ر
ْكْن دّننَّش. َ ّشلّم كُِم نُن ّ ِشح مَ، بِْش نَ 3 ّن كٍرِ مَ يٍبُسُكٍَي نُن هِوِكٍَي، ثٍرِ ِسكٍَي،
ٍ شُرُتَر َحمَ بَرِ مَ مَ، ْشن َ كِر ّن َ ْسنتْم وٌ ٱ َ ر عَ مُ نَ َش رَ، قْْش وٌ نَا ِسفَمَ مُ تَن ٱ

رَ.» وٌ نَن
عَ ٌس رَُشنمَسٍٍي عَ مُ ٌي مِِش ُسننُن. نََش ٍع مّ، شْرْشْي مٍَسنِي نَ ٌت َحمَ 4

‹شُرُتَرٍٍي ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل عَ َش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 5 مَ.
مَ، وٌ َب بِرِن رَُشنمٍَس قٍَت وٌ َش وٌ ّن. َ ْسنتْم وٌ ٱ رَ، قْْش وٌ َ بِر ٱ َش رَ. وٌ نَن
ٍع يِرٍ، َ فٍي شٌرٍٍب كٍِل ٌت ٍع كُي نَ 6 نَّش.›« ِك ُسشُمَ ٍق َش وٌ ٱ مٌَت عَ َش ٱ

مَ. ٍع َب ُشنمَسٍٍي َش ٍع نََش
نََش عَ مَ. قَرِ يٌنِكندٍ َش يِلـَكٍَي َ عِسِر ِت عَ نُ عَ تٌنفٌمَ، بَنِش ِ كِر نُ مُنَس 7
نُ ٌت مُنَس 8 مَ. عَلَتََل تِدٍ مَشْرِنِي َ ْنم نُ مِِش مّننِ يِرٍ. مَشَندِ عََل َس ِشِل نَ
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ِت َي ٍع رَ، نَادّ َش ٍع ِت ٍع ّن، َ كٍلِم نُ بِرِن َحمَ كُي، بَنِش نَ رَ ِسفٍَق َ مِنِم
نَ ٌ مَ فٌر نُ نُشُي كُي، بَنِش نَ ٌسدٍ ّف نَ مُنَس 9 كُي. نَ ٌس عَ هَن رَ مُنَس
دّ ٌسدٍ بَنِش نَ َ تٌم نُشُي نَ نُ ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر 10 ّب. عَ سُمُن َق عَلَتََل رَ، نَادّ
ّب مُنَس َ يّنم ْو نُ عَلَتََل 11 رَ. نَادٍّي ْشنِي ٍع مَ بِْش نَ مَقٍلٍن ٍع َ لُم نُ ٍع مَ،
نُ مُنَس َشنِب، دَنِف سُمُنِي نَّش. ِك ّب بٌوٍر عَ َ يّنم ْو مِِش عَْل ِع، َي بٌوٍر ٍع

كُي. بَنِش نَ َ كٍلِم نُ مُ تَن نَ دِ، َش نُن يٌسُوٍ، َ مَلِم عَ ْكْن يِرٍ، َحمَ َ فبِلٍنم
َي َحمَ ِي ِت َش ٱ يَمَرِ ٱ َ بَر ِع مَرِِف »ٱ ّب، عَلَتََل مٍَسن عَ نََش مُنَس 12
‹ٱ ّب، ٱ قََل عَ َ بَر ِع رَ. مَتٍِق مُُش َ ّشيم نَشَن ِع ّب ٱ مٍَسنِش عَ مُ ِع ْكْن رَ،
َش ِع ّكنّنِش، ِع ٱ َش مَشَندِ، ِع َ بَر ٱ 13 ّكنّن.› ٱ َ بَر ِع ُسفَندِِش، ِع نَن تَن
ِع ْسْت. هِنّن َش ِع َش مَن ٱ يَِت، كٌلٌن ِع َش ٱ عَلٌَك ّب، ٱ مٍَسن وَْشنٍق ِع

نَ.» نَن َحمَ َش ِع قِندِِش ِس ِي كٌلٌن، عَ َش
مُنَس 15 مَ.» وٌ ِق ْبحَّس َش ٱ َّن، مَتِم وٌ يَِت تَن »ٱ يَاِب، عَ نََش عَلَتََل 14
َش مُُش ُل عَ نََش ِع نَا، َ مَتِم مُُش مُ يَِت تَن ِع »َش ّب، عَ مٍَسن عَ نََش
مُُش نَ مُ ِع َش ّكنّن، ِع َ بَر مُُش عَ ّب َ دُِنح مٍَسندٍ عَ َ ْنم مُنٍس 16 ٍب. كٍِل
َحمَ َش ِع نُن تَن ٱ َ بَر ِع كٌلٌندٍ عَ َ ْنم ٍع رَ، قْْش مُُش نَ ِع َش كُي نَ رَ؟ قْْش
عَ ٱ قَلَِش، نَشَن »ِع يَاِب، مُنَس نََش عَلَتََل 17 مَ.» َي بِرِن ِس َ دُِنح ُسفَندِ

يَِت.» ُسفَندِِش ِع نَن تَن ٱ ّكنّن. ٱ َ بَر ِع بَرِ مَ ّن، َ رَبَم
ّب.» ٱ مٍَسن نْرّ َش ِع َش »ِع مَشَندِ، عََل نََش مُنَس َشنِب دَنِف نَ 18
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قَمَ مَن ٱ عَلَتََل، تَن ٱ ّب. ِع مٍَسندٍ بِرِن قَنِي مَ ٱ قَمَ »ٱ يَاِب، عَ نََش عَلَتََل 19
مَ، مِِش َ ِكنِِكنِم ٱ نَ. نَشَن هِننٍّق وَ مَ ٱ رَ، مِِش َ هِننّم ٱ ّب. ِع َلَدٍ ق يَِت ِشِل ٱ
ٱ َ ْنم ُ م ٌي عَدَ مَدِ بَرِ مَ تٌدٍ، تَن يَتَِف ٱ َ ْنم ُ م ِع ْكْن 20 مَ. نَشَن ِكنِِكنٍِق وَ مَ ٱ

قََش.» مُ عَ تٌدٍ، يَتَِف
ٱ 22 نَا. ِت َش ِع مَ. ّق ٱ ٍب نَن ندٍ »َقنٍي ّب، عَ مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 21
فّمَ ٱ هَن رَ بّلّّش ٱ مٌَكٌت َي ِع َق ٱ كُي، ّ قْنم َ نْشُنم ِع ٱ كُي، نْرّ مَ ٱ َ دَنفِم ّن
تٌدٍ ٌكٍب ٱ ْن َش ِع عَلٌَك مَ، َي ِع بَدٍ بّلّّش ٱ قَمَ ٱ تّمُي نَ 23 نَّش. تّمُي دَنفِدٍ

تٌدٍ.» تَن يَتَِف ٱ َ ْنم ُ م ِع ْكْن َق،
34

نّينٍّي وَلَّش سّرِّي
ِسنٍفٍي نَ َ مَنِي نَشٍٍي رَ، فّّم مَسٌِل قِرِن »َولَّش ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
ِع 2 مَ. بٌوٍرٍي نَ تِِش نُ نَشَن ّسبِّل عَْل مَ، ٍع ِت ّسبِّل َش ٱ َكَن. نَشٍٍي ِع رَ
ٌي مِِش َق نََش ِع 3 دّننَّش. َ لِم ٱ ِع قَرِ َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر َ ر تٍٍق فّيّسّف تَِن كُرُن َش

مّننِ.» دّ مَدٌن ٍع نََش شُرُ سٍٍي هَِل مَ. َ فٍي ٍت نََش ٌي مِِش رَ،
ُ ِسنِنَ تُر ٍت نََش عَ ُسبَّش ِسنٍفٍي. عَ عَْل مَسٌِل قِرِن وَلَّش فّّم نََش مُنَس 4
عَ ٍ يِر مُنَس كُي نُشُي ٌ فٌر ٌت عَلَتََل 5 نَّش. ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل رَ، وَلَشٍّي نَ مَ َ فٍي

ّب، عَ يَِت عَ َق عَ رَ، َي مُنَس دَنِف نََش عَ 6 ّب، عَ مٍَسندٍ ِشِل
رَ. عَلَتََل نَ نَن تَن »ٱ
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ِكنِِكنِمَ، نَشَن عَلَتََل
فٌب، هِنّن َش نَشَن
مَ. عِبُنَدَ مَ دِّحمَ نَشَن
نَ، ٱ نَن َكنِي دُفُتّّفَح
كٌلٌن. َ يَنقَنتٍي مُ ٱ

عَبَدَن. َ بُم دُفُتّّفَح مَ ٱ 7
مَ، تَنتَنِي َش مِِش دِّحمَ ٱ
مَ، مَتَندِ َش ٍع َ رَتُم مُ ٱ
َشقَرِ مَ. يُنُِب َش ٍع ٱ

مَ. تِنِشنتَرٍَي نّيمُمَ ُ م ٱ ْكْن
مَ بْنسْي ٍع ّن َ رَفبِلٍنم سَرٍ تِنِشنتَرٍٍي ٱ

وََشِت.» َش تٌلٌنتٌلٌنيٍِي ٍع هَن
َش مَشَندِ، ِع َ بَر ٱ مَرِِف، »ٱ قََل، عَ َق عَ 9 مَ، بِْش قٍلٍن عَ نََش مُنَس 8
َش مُُش دِّح َش ِع رَ. مُُش نَن ٍ شُرُتَر بَرِ مَ مَ، َي مُُش ّحرّ َش ِع ّكنّن، ِع ٱ
نَن يَِت َحمَ َش ِع قِندِ َش مُُش عَلٌَك َشقَرِ، يُنُبٍِي َش مُُش َش ِع مَ، مَتَندِ

نَ.»
وٌ َبَدٍ ر كَابَنَكٌي ّن قَمَ ٱ ّب. وٌ تٌنٌف َساّت َش »ٱ يَاِب، عَ نََش عَلَتََل 10
مَفَاُششٍِي وَِل َش عَلَتََل َّن كَابَم بِرِن ِس كُي. َ دُِنح رََب نُ مُ ِسنٍف نَشٍٍي مَ، َي
وٌ َ قَلَم نَشَن ٱ َ م ْشن يَامَرِ مَ ٱ َس ّحنِف وٌ 11 رَ. َسابُي تَن ِع َ رَبَم نَشٍٍي ٱ مَ،
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وٌ كٍرِدٍ يٍبُسُكٍَي نُن هِوِكٍَي، ثٍرِ ِسكٍَي، ِشتِكٍَي، َانكٍَي، كَن عَمٌرِكٍَي، ّن قَمَ ٱ ٌت. ّب
قِندِ مَ ٍع رَ عَ مُ نَ َش شِرِ، ٌي َساّت نََش تَن ٍع نُن وٌ نَ، ٌس نَ وٌ 12 رَ. َي
فّّم َش ٍع َش وٌ َبِرَ، ر سّرّّشبَدٍٍي َش ٍع َش وٌ َ لَنم عَ 13 ّب. وٌ نَ نَن فَنتَنِي
فبّّت عََل ٌ مَفٌر وٌ نََش وٌ 14 مَّسّف. مَسٌلِشٍِي ُكٍيٍي َش ٍع َش وٌ َكَن، تْنشُمٍَي
شِرِ َساّت نََش وٌ 15 ْشن. ندٍ قِرِن ٱ َ وَ م مُ ٱ عَلَتََل، ِشِل نَشَن تَن ٱ َ بَرِ م مَ، بُن
َ ِشلِم وٌ ٍع دٌن سّرّشٍّي َش عَلٍَي َش ٍع َق وٌ يَنَق، ٱ نََش وٌ عَلٌَك رَ، بِْشكٍَي نَ نُن وٌ
َش وٌ َ نِي عَ نََش ٍع عَلٌَك ّب، دٍِي َش وٌ قٍن فِنٍّي مّننِ نََش وٌ 16 مَ. نَشٍٍي لَندٍ

رَ.» رَُشنُِش وٍُر يَءِلَن فبّّت عََل نََش وٌ 17 بَُت. عَلٍَي َش ٍع َش دٍِي
تَاِم َش وٌ رَ، كٍِك عَبَِب مَ بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش رََب. َسِل لّبِنِتَرٍ تَاِم َش »ٌو 18

َ مِسِر رَ مِنِِش وٌ ٱ عَ مَ عَ رَُت َش وٌ نَّش. ِك يَمَرِِش وٌ ٱ عَْل دٌن، فبَنسَن لّبِنِتَرٍ
نَ.» نَن كٍِك نَ كُي بِْش

َش وٌ رَ شُرُ ٍس قِندِ عَ رَ، مِِش قِندِ عَ نَ، بِرِن ِسنٍف شّّم دِ نَن فٍب »ٱ 19

ُشن ِسنٍف دِ َش ٌسقٍَل َش وٌ 20 ِس. رَ عَ مُ نَ َش يّشّي، ِنٍف، ن عَْل كُي فْورّ
وٌ فِرَ. ْكنِي ٌسقٍَل نَ َش وٌ رَ، نَ تِن مُ وٌ َش رَ. ِس رَ عَ مُ نَ َش يّشّي َ سَر

رَ.» عِفٍِل بّلّّش وٌ نَ ٱ ّ مَكْر وٌ نََش وٌ سَرَ. ُشن بِرِن ِسنٍف شّّم دِ َش
مَلَُب. وٌ َش وٌ ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ ْكْن كُي، لْشُنِي ٍسننِ ِش وَِل َش »ٌو 21

ُسُش.» سّرِّي نَ َش وٌ نَ، نَن تّمُي َشَب ّش نُن بَُش ّش قِندِ عَ هَِل
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نُن عَ نَّش، تّمُي َ َشبَم ِسنٍف مّنِف وٌ رَ تَنتٍُق عََل رََب َسِل لْشُنيٍِي َش »ٌو 22

َ ر رََب َسِل َق َش بِرِن شّّم كُي، كٍرٍن ّح 23 ْحنِي. ّح نَّش تّمُي َ َشبَم ّش وٌ
ِس َ تِنم ُ م ٱ كُي، َسشَنِي وََشِت نَ 24 َسشَن. َسنيَ شْرِ َي عَلَتََل مَرِِف َيَِل عِسِر
َش وٌ َس ندٍ َق وٌ رَ، ٍع ْن َش وٌ ّن َ نِيَم عَ ٱ رَ. ِي وٌ َب بِْش َش وٌ َق َش ٌي

مَ.» ُشن فبٌي َش بِْش
وٌ رَ. قْْش عَ بِرَِش دَاِش لّبِنِ تَاِم مَ، ْشن ٱ َ ر سّرّّش شُرُ ٍس َق نََش »ٌو 25
وٌ 26 ِع. ّي رَِش ْدنشْي ُسٍب نَ نََش وٌ دٌندٍ، سّرّّش َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك ّف نَ
َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل مَرِِف وٌ رَ سّرّّش َب ِسنٍفٍي قِسَمَنٍت بٌِف َسنِس َش وٌ َش

رَ.» ٍي ّ ِشح نَف عَ ِحن يْرّ ِس نََش وٌ كُي.
قِندِِش نٍٍي بَرِ مَ ّسّب، يَامَرٍِي ِي َش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 27
نَاِن. تٌنٌف ِش يِرٍ عَلَتََل ُل نََش مُنَس 28 تَِف.» َحمَ َيَِل عِسِر نُن ٱ نَ نَن َساّت
ُق سّرِّي نَ نََش عَلَتََل وََشِت نَ مِن. ٍسٍس مُ عَ دٌن، ٍسٍس مُ عَ يَنِي نُن كْي

رَ. مٍَسنِي َساّت قِندِِش نَشٍٍي مَ، وَلَشٍّي فّّم ّسّب
قِندِِش نَشٍٍي رَ، ِي عَ ُسشُِش قِرِن وَلَّش قَرِ، َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر ٌ فٌر نََش مُنَس 29
سُمُنِي َش عََل نُن تَن عَ نْرْ َ بَر نُ يَتَِف عَ كٌلٌن عَ نُ مُ مُنَس رَ. مٍَسنِي َساّت
ٍع ُسو َس مُ ٍع مَ، يَتَِف مُنَس ٌت نْرّ ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر نُن هَرُنَ 30 رَ. َسابُي
ٍع 32 كٍرٍن. يِرٍ ُل َق ٍع ِشِل، ُكنتِفٍِي َحمَ نُن هَرُنَ نََش مُنَس 31 رَ. عَ مَكْرّدٍ
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نَشَن عَ رَ، يَامَرِ َش عَلَتََل مَتِدٍ تُِل ٍع َق نََش بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر يّندٍ، ْو ّف ٌت
دُ ُس مَقٍلٍنِي نََش عَ َلَدٍ، ق نَ ّف ٌت مُنَس 33 قَرِ. َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر ّب مُنَس مٍَسنِش
مَقٍلٍنِي نُ عَ مَ، عَلَتََل تِدٍ مَشْرِنِي كُي بَنِش ِ كِر ٌس نُ عَ 34 نَ. ُشن يَتَِف عَ
مَ. َحمَ َيَِل عِسِر رَدَنِف يَامَرِ َش عََل عَ نَّش، تّمُي مِِن نَ عَ مَ. يَتَِف عَ َ بَم
عَ رَ، مٍَسنِي نَ ّف نَ عَ نَّش. ِك نْرِْش نُ يَتَِف مُنَس َ تٌم عَ نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر 35

يِرٍ. عَلَتََل تّمُي فبِلٍن عَ هَن نَ، ُشن عَ دُ ُس مَقٍلٍنِي َش عَ مَن

35
َ ر ٍق َش تٍِق َ هْرْ ْملِنفِر يَامَرٍِي َش عََل

يَامَرٍِي َش »َعلَتََل ّب، ٍع قََل عَ عَ مَلَن، بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر نََش مُنَس 1
مَلَُب. وٌ َش وٌ ندٍ ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ ْكْن كُي، لْشُنِي ٍسننِ ِش وَِل َش وٌ 2 َي؛ نَن
نَ َ لَنم عَ لْشْي، نَ ُسشُمَ وَِل نَشَن ٌي مِِش ّب. عَلَتََل رَ عَ نَ ُسفَندِِش لْشْي

لْشْي.» مَلَبُي كُي بَنِش َش وٌ رَدّّش ٌي ّت نََش وٌ 3 قََش. َش َكنِي
نَن يَامَرٍِي َش »َعلَتََل ّب، بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر مٍَسن عَ نََش مَن مُنَس 4
َب، هَدَِي َش عَ َحنٍِف عَ نَ نَشَن مِِش ّب. عَلَتََل َب هَدَِي َش وٌ 5 َي؛
َ ُسو فبٍيِل، عَ نُن دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر فّّس 6 فبٍيِل، وٍُر نُن فبٍِت، ّشيمَ، عَْل
فبٍيِل عَ ٌسِش نَشٍٍي ِ كِر ٌكنتٌنِي يّشّي 7 رَ، َشٍب ِس يَءِلَنِش نَشَن فّّس نُن دُِف،
شِرِ سُرَِي رَ، ٍ تُر َ مَسُنبُم نَشَن لَبُنّد تُرٍ، لَنثُي 8 وُرِ، َكسِيَ نُن كِرٍِي، ثٍرٍ مُي رَ،
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نُن كٍُي َ دٌنم َش سّرّّشدُّب سَمَ نَشٍٍي تٌقَنِي فّّم نُن فّّم، عٌنِِش 9 فَنمَ، نَشَن ّ ْحشُنم
مَ.» رَُشنمٍَس َكنٍك َ دٌنم َش عَ

يَمَرِِش عَ عَلَتََل عَْل يَءِلَندٍ سٍٍي ِي َق َش ٍع مَ، َي وٌ نَ نَشٍٍي كٌلٌنيٍِي »َوِل 10

نَّش؛ ِك
دُفٍِي، َ هْرْ ْملِنفِر 11
سٍٍي، مٌَكٌت ُشن عَ

ُسشُسٍٍي، عَ
ٍشبٍنيٍِي، عَ

َسنبُنيٍِي، ٍع نُن وُرٍِي عَ
َكنكِرَ، َساّت نُن عَ 12

ُكٍيٍي، وُرِ عَ
دّرٌَكٍت، عَ

رَ، َي عَ فبَكُمَ نَشَن دُِف نُن عَ
تٍيبِِل، َ هْرْ ْملِنفِر 13

ُكٍيٍي، وُرِ عَ
َبٍَس، يِر عَ

رَ، سّرّّش ّب عَلَتََل َ بَم نَشٍٍي تَاِم نُن
ْدْشٍس، لَنثُي َ هْرْ ْملِنفِر 14
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َبَسٍٍي، يِر عَ
لَنثُيٍي، عَ

كُي، عَ سَمَ نَشَن ٍ تُر نُن
سّرّّشبَدٍ، سُرَِي 15

ُكٍيٍي، وُرِ عَ
ّسنِيّنِش، ٍ تُر نُن
دَاِش، فَن لَبُنّد

رَ، دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر فبَكُمَ نَشَن دُِف نُن عَ
ُشنفٍب، سّرّّشبَدٍ 16

دَاِش، فبٍيِل وٍُر فَنٍس ُسٍب عَ
ُكٍيٍي، وُرِ عَ
َبٍَس، يِر عَ

ُشنفٍب َسٍس ٍي َ هْرْ ْملِنفِر نُن
ْدْشٍس، عَ نُن

دُفٍِي، َش تّّت َ هْرْ ْملِنفِر 17
وُرٍِي، عَ

َسنبُنيٍِي، ٍع نُن
رَ، دّ ٌسدٍ تّّت فبَكُمَ نَشَن دُِف نُن عَ
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مَشِرِ سٍٍي، َ هْرْ ْملِنفِر 18
مَشِرِ سٍٍي، تّّت
لُوتٍِي، َش ٍع نُن

ّب.» دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ ٌسسٍٍي سّرّّشدُّب نُن عَ 19
نََش نٍٍي َحنٍِف، عَ نَشٍٍي مِِش 21 مَ. ُشن مُنَس كٍِل نََش َحمَ َيَِل عِسِر 20
نُن عَ دّننَّش، َ لِم ٍع عََل رَ، تٍِق َ هْرْ ْملِنفِر َش عَ ّب عَلَتََل رَ هَدَِي َش ٍع َق
َق نََش ٍع َحنِفٍِش، عَ نَشٍٍي فِّن نُن ّشمٍّي 22 رَ. يَءِلَنٍق ّسنِيّنشٍِي ٌسسٍٍي سّرّّشدُّب
نُن عَ بّلّشّرَ ٌسيٍي، ٌ سٍٍي، مَفٌر ْكنِي شُرُنّدٍي، َ سٌي، ُلِر ت عَْل رَ، دَاشٍِي َ ّشيم ُشنمٍَس
فّّس 23 رَ. سّرّّش مَ عَلَتََل ِق بِرِن نَ نََش ٍع رَ. َ ّشيم يَءِلَنِش نَشٍٍي فبّّت ُشنمٍَس
رَ، َشٍب ِس يَءِلَنِش نَشَن فّّس دُفٍِي، َ ُسو فبٍيِل، عَ نُن دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر
نََش نٍٍي رَ، ِي نَشٍٍي نَ نُ كِرٍِي ثٍرٍ مُي نُن رَ، فبٍيِل عَ ٌسِش نَشٍٍي ِ كِر ٌكنتٌنِي يّشّي
رَ هَدَِي فبٍيِل وٍُر نُن فبٍِت َق نََش نٍٍي َحنِفٍِش، عَ نُ نَشٍٍي مِِش 24 رَ. ٍع َق
فِّن 25 رَ. ٍق َش وَِل َ هْرْ ْملِنفِر رَ وُرِ نَ َق نََش َكنيٍِي وُرِ َكسِيَ ّب. عَلَتََل
ّ فّر دُِف رَ؛ نٍٍي َق ٍع رَ، بّلّّش ٍع ْسْش دُفٍِي نََش ٍع ْسْشدٍ، دُِف قََت بِرِن نَشَن
قََت، بِرِن نَشَن فِّن 26 رَ. دُِف َ ُسو َق نََش ٍع فبٍيِل. عَ نُن دَاِش، بُُل دَاِش،
عٌنِِش َق نََش ُكنتِفٍِي َحمَ 27 رَ. َشٍب ِس يَءِلَن فّّس نََش ٍع َحنٍِف، عَ ٍع
َكنٍك َ دٌنم َش عَ نُن كٍُي َ دٌنم َش سّرّّشدُّب سَمَ نَشٍٍي رَ، فبّتٍّي تٌقَنِي فّّم نُن فّمٍّي
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ّسنِيّنِش ٍ تُر نُن عَ ّب، لَنثُي َ هْرْ ْملِنفِر رَ ٍ تُر نُن لَبُنّد َق نََش ٍع 28 رَ. رَُشنمٍَس
نُن ّشمٍّي كُي، ّ ْبح ٍع َحنِفٍِش عَ نَشٍٍي بِرِن يِلََك َ عِسِر 29 فبّّت. دَاِش فَن لَبُنّد نُن
يَمَرِِش عَ عَلَتََل رََب وَِل َش مُنَس عَلٌَك مَ، ْشن عَلَتََل رَ هَدَِي َق نََش نٍٍي فِنٍّي،

نَ. نَشَن
َش عُرِ بٍسَلٍِل َ بَر عَلَتََل كٌلٌن، عَ »ٌو ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر مٍَسن عَ نََش مُنَس 30
مَ، عَ ِق قَنِي َشِشِل َ بَر عَلَتََل 31 رَ. بْنسْي َ يُد قَتَنِش نَشَن مَمَدِ َش ُ شُر ُسفَندِ، دِ
كُي َشِشِل عَ تٌدٍ وَِل ْن َش عَ 32 رَ، قَنِي لْننِ كٌلٌن ِك نََب بِرِن وَِل َش عَ عَلٌَك
فّّم ْن َش عَ 33 رَوَلِدٍ، فبٍيِل وٍُر نُن فبٍِت، ّشيمَ، ْن َش عَ رََب، َش عَ ٍينُن ب
عََل 34 َبَدٍ. ر فبّتٍّي وَِل نُن كَمُّدرَِح ْن َش عَ يَءِلَن، َبِلِنِي ر عَ َق عَ مَسٌلِدٍ قَنِي
عٌهٌلِيَُب َ نِي نَ َ بَر عََل رَ. وَِل َش عَ مَتِنَكندٍ فبّّت مِِش ْن َش بٍسَلٍِل َ نِي عَ َ بَر
ٍع عَلٌَك مَِل ٍع َ بَر عََل 35 رَ. بْنسْي دَنَ قَتَنِش نَشَن ّب، قَن دِ َش عَِشسَمَِك
فّّس ْسْشٍق دُِف َ ُسو رَبٍَق، ثِرِنِت مَسٌلٍِق، وُرِ نُن فّّم عَْل نَ، بِرِن وَِل قََت َش
كُي.» َشِشِل ٍع َ تٌم نَشَن ٍع بِرِن وَِل نُن عَ رَ، فبٍيِل عَ نُن دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر

36
وَِل َش عٌهٌلِيَُب نُن بٍسَلٍِل

ٍع عَلٌَك مَ، نَشٍٍي ِق قَنِي َشِشِل َ بَر عَلَتََل رَبٍَي، قَنِي وَِل نُن عٌهٌلِيَُب، بٍسَلٍِل، 1
يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل ّن ُسُش وَِل نٍٍي رَ، قَنِي لْننِ كٌلٌن ِك نََب بِرِن وَِل َ هْرْ ْملِنفِر َش
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َشِشِل َ بَر عَلَتََل ِشِل، رَبٍَي قَنِي وَِل نُن عٌهٌلِيَُب، بٍسَلٍِل، نََش مُنَس 2 نَّش. ِك
هَدَِي نََش مُنَس 3 رََب. وَِل نَ َش ٍع َحنٍِف عَ َ بَر نُ نَشٍٍي مَ، نَشٍٍي ِق قَنِي
تٍِق َ هْرْ ْملِنفِر َش ٍع رَ َحنِفٍِش سّرّّش بَِش نَشٍٍي يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ، ِي ٍع ٌس بِرِن
نََش رَبٍَي قَنِي وَِل نَ 4 ْستْمَ. فبّّت هَدَِي نُ ٍع فّيّسّف، ٌي فّيّسّف رَ. ٍق َش
قََل عَ نََش ٍع 5 نََب. فبَنسَن وَِل َ هْرْ ْملِنفِر َش ٍع عَلٌَك ِع، دّ وَلٍِي َش ٍع كٍِل
نَ 6 يَمَرِِش.» نَشَن عَلَتََل ّب، وَِل فٌب عَ رَ، نَشٍٍي هَدَِي قَمَ »َحَم ّب، مُنَس
ْسنْن وَِل نََش »ِمِش كُي، يٌنِكندٍ رَيٍنٍسن َش ِشبَارُ ِي ِق، يَامَرِ نََش مُنَس كُي
نَ َق مُ ٍع رَبَُت، شُي نَ نََش َحمَ رَ.» تٍِق َ هْرْ ْملِنفِر َ بَم نَشَن رَ، ٍق َش هَدَِي

رَ. قَنِي عَ رَْحندٍ وَِل َ ْنم نُ نٍٍي َب، َ بَر نُ نَشٍٍي ٍس 7 ْسنْن. رَ ْموِل هَدَِي

دَاِش، بُُل عَ دَاِش، ّ فّر عَ رَ، ُق دُِف َ ُسو ِت َ هْرْ ْملِنفِر نََش رَبٍَي قَنِي وَِل 8
نْنْفن َ كُي بِرِن دُِف 9 مَ. ِك تٌقَن عَ مَ عَ مَْسْش َسوُرّ ـٍكٍّي مَل ٍع فبٍيِل. عَ نُن
دُِف ٍع 10 لَن. َ عِفبٌي ٍع نُن كُيّ ٍع نَاِن. نْنْفن عِفٌب ٍع ٌسلٌمَسَشَن، نُن ْمْشّحن
ُق دُِف نَ كُي نَ رَ. بٌوٍر ٍع دّّف قَن فبّّت ُسوِل دُِف ٍع رَ، بٌوٍر ٍع دّّف ُسوِل
نُن عَ مَ، كِرِ دّ ِسنٍف دُِف نَ دّّف دَاِش ّ فّر فّّس ٍع 11 نَ. قِرِن دُِف قِندِ َ بَر
عَلٌَك مَ كِرِ دّ قِرِنِي نَ دّّف ُسوِل تٌنٌف فّّس ٍع 12 مَ. كِرِ دّ ندٍ قِرِن دُِف نَ
قِرِنِيٍي دُِف نَ رَ، َ ّشيم يَءِلَن ُسوِل تٌنٌف ُسشٍُس ٍع 13 مَ. بٌوٍر ٍع لَن َش بِرِن ٍع

نَ. كٍرٍن دُِف قِندِ َ هْرْ ْملِنفِر َ نِي عَ نَن نَ رَ. ُسشُسٍٍي نَ رَ بٌوٍر ٍع رَلَن
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مٌَكتٌمَ. َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل نَشٍٍي رَ، َشٍب ِس ْسْش كٍرٍن نُن ُق دُِف ٍع 14

كٍرٍنِي نُن ُق دُِف نَ نَاِن. نْنْفن عِفٌب عَ َسشَن، تٌنٌف نْنْفن َ كُي كٍرٍن دُِف 15
دُِف نَ نَ. كٍرٍن دُِف قِندِ ٍع رَ، بٌوٍر ٍع دّّف ُسوِل دُِف ٍع 16 ّن. لَن بِرِن
دُِف نَ دّّف ُسوِل تٌنٌف فّّس ٍع 17 رَ. بٌوٍر ٍع دّّف قَن ٍع لُِش، نَشٍٍي ٍسننِ
رَ، فبٍيِل وٍُر يَءِلَن ُسوِل تٌنٌف ُسشٍُس ٍع 18 رَ. ندٍ قِرِن دُِف نَ نُن عَ رَ، ِسنٍف
كٍرٍن دُِف قِندِ بِرِن نَ َ نِي عَ نَن نَ رَ. ُسشُسٍٍي نَ رَ بٌوٍر ٍع رَلَن قِرِنِيٍي دُِف نَ
رَ، كِرِ ٌكنتٌنِي يّشّي يَءِلَن فبّّت مٌَكتٌٍس ٍع 19 مٌَكتٌمَ. َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل نَشَن نَ

رَ. كِرِ ثٍرٍ مُي يَءِلَن فبّّت مٌَكتٌٍس ٍع رَ. فبٍيِل عَ ٌسِش نَشَن
ُق، نْنْفن َ كُي َكنَكن 21 رَ. نَشٍٍي َ ِتم َ هْرْ ْملِنفِر رَ ٍشبٍنيٍِي َشَب وُرِ َكسِيَ ٍع 20
ٍع مَ بِرِن ٍشبٍنِي َ هْرْ ْملِنفِر ُل قِرِن ُسشٍُس 22 تَِف. عَ نُن كٍرٍن نْنْفن عِفٌب عَ
َسنبُنِي 24 مَ. يِرٍقَنِي َ هْرْ ْملِنفِر ِت نَن ْمْشّحن ٍشبٍنِي 23 رَ. نَشٍٍي مَ بٌوٍر ٍع َكقُمَ
قِرِن. َسنبُنِي كٍرٍن، ٍشبٍنِي مَ، بُن ْمْشّحن ٍشبٍنِي نَ َس نَن نَاِن تٌنٌف دَاِش فبٍِت
عَ 26 مَ، قَن َْكوَل هْرْ ْملِنفِر ِت نَن ْمْشّحن ٍشبٍنِي 25 مَ. ّق ُسشُسٍٍي ٍشبٍنِي ُل ٍع
ٍسننِ ٍشبٍنِي 27 قِرِن. َسنبُنِي كٍرٍن، ٍشبٍنِي نَاِن، تٌنٌف دَاِش فبٍِت َسنبُنِي ٍع نُن
َ هْرْ ْملِنفِر ّب تُشُيٍي يَءِلَن قِرِن ٍشبٍنِي ٍع 28 مَبِرِ. ٌسفٍفٌرٌدٍ رَ َشنِب َ هْرْ ْملِنفِر ِت نَن
نَ رَ. دِفِلِنِش ٍس رَ قٍُف شِرِ ٍع مَ، بٌوٍر ٍع َ لَنم لٍَب نُن قٍُف نَشٍٍي 29 رَ، َشنِب
َسنبُنِي ٍع نُن عَ مَ، نَن ٌسلٌمَسَشَن ٍشبٍنِي لَنِش بِرِن نَ 30 ّن. ِك نَ يَءِلَن قِرِنِي تُشُي
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قِرِن. َسنبُنِي كٍرٍن، ٍشبٍنِي ٍسننِ، نُن ُق دَاِش فبٍِت
رَوَِل ُسوِل مَ. نَشٍٍي َ ِتم ٍشبٍنيٍِي َ هْرْ ْملِنفِر رَ، وُرِ َكسِيَ يَءِلَن ُسوِل وُرِ ٍع 31

ٌسفٍفٌرٌدٍ رَ َشنِب َ هْرْ ْملِنفِر رَوَِل ُسوِل مَ، ّسيِت بٌوٍر رَوَِل ُسوِل 32 مَ، ّسيِت
ِسنٍف ّسيِت كٍِل عَ مَ، ُشن نَن ٍشبٍنيٍِي دَنِف نَ تَِف، عَ ُل نَشَن وُرِ 33 مَبِرِ.
نَشٍٍي ٌس وُرِ دِفِلِنشٍِي ٍس نُن وُرٍِي، نَ نُن ٍشبٍنيٍِي، نَ 34 رَ. بٌوٍر ْدْش َس عَ

نَ. نَن َ ّشيم مٌَس بِرِن نَ كُي،
َسوُرٍّي مَلٍّك رَ. فبٍيِل عَ نُن دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر فّّس يَءِلَن دُِف َ ُسو ٍع 35
ٍع رَ، َ ّشيم مَسٌِش نَشٍٍي مَ نَاِن وُرِ َكسِيَ فبَُك عَ 36 مَ. ِك تٌقَن عَ مَ، نَ دّّف
رَ. َ ّشيم مٌَس قَن نٍٍي مَ، وُرٍِي شِرِ مَ دُِف نَشٍٍي ُسشٍُس مَ. َسنبُنيٍِي فبٍِت تِِش
َ هْرْ ْملِنفِر رَ فبٍيِل عَ نُن دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر فّّس يَءِلَن فبّّت دُِف َ ُسو ٍع 37
نَشٍٍي مَ ُسوِل وُرِ فبَُك عَ ٍع 38 تٌقَن. َش عَ رَ، قَنِي عَ مَْسْش عَ ٍع رَ. دّ ٌسدٍ
نَشٍٍي ُسشٍُس مَ. َسنبُنيٍِي فبٍِت تِِش ٍع رَ، َ ّشيم مَسٌِش ٍع رَ، وُرِ َكسِيَ يَءِلَنِش

رَ. فبٍيِل وٍُر يَءِلَنِش نٍٍي مَ، وُرٍِي شِرِ مَ دُِف

37
تٍيبِِل، َ هْرْ ْملِنفِر َكنكِرَ، َساّت

سّرّّشبَدٍ سُرَِي لَنثُي، َ هْرْ ْملِنفِر



يّّت ْستْي 37:15 cviii يّّت ْستْي 37:1

عِفٌب عَ تَِف، عَ نُن قِرِن نْنْفن َ كُي عَ رَ. وُرِ َكسِيَ يَءِلَن َ َكنكِر نََش بٍسَلٍِل 1
عَ نُن كُي عَ نََش عَ 2 تَِف. عَ نُن كٍرٍن نْنْفن عٍِت عَ تَِف، عَ نُن كٍرٍن نْنْفن
دِفِلِنِش ُسشُدٍ عَ نََش عَ 3 رَ. َ ّشيم يَءِلَن قَن كِرِ دّ عَ نََش عَ رَ، َ ّشيم مٌَس قَرِ
عَ 4 مَ. ّسيِت بٌوٍر نَ قِرِن ّسيِت، نَ قِرِن مَ، نَانٍِي تُنشُن عَ رَ َ ّشيم رَقََل نَاِن
نَ رَ ٌس ٍع نََش عَ 5 رَ. َ ّشيم مٌَس ٍع َق عَ ّب، عَ مَسٌِل قِرِن وُرِ َكسِيَ نََش

رَ. تٌنفٌٍس َ َكنكِر قِندِ نٍٍي كُي، دِفِلِنشٍِي ُسشُدٍ َ َكنكِر

نْنْفن َ كُي عَ رَ. ٍ يِر ُشنسَرٍ قِندِ عَ رَ، قَنِي َ ّشيم يَءِلَن دّرٌَكٍت َ َكنكِر نَ نََش عَ 6
قِرِن َسوُرّ مَلٍّك نََش عَ 7 تَِف. عَ نُن كٍرٍن نْنْفن عِفٌب عَ تَِف، عَ نُن قِرِن
نُن َسوُرٍّي مَلٍّك نَ 8 مَ. قِرِنِيٍي ّسيِت نَ قَرِ دّرٌَكٍت َ َكنكِر رَ َشبُِش َ ّشيم يَءِلَن
ٍع ِع، َي بٌوٍر ٍع ِت نََش قِرِنِيٍي َسوُرّ مَلٍّك نَ 9 نَ. كٍرٍن قِندِ دّرٌَكٍت َ َكنكِر نَ

يِرٍ. ُشنسَرٍ ِسنِش ُشن ٍع عِتَلَِش، فَبُتٍنيٍِي

كٍرٍن، نْنْفن عِفٌب عَ قِرِن، نْنْفن َ كُي نَشَن رَ، وُرِ َكسِيَ يَءِلَن تٍيبِِل نََش عَ 10
كِرٍِي دّ عَ نُن عَ مَ، عَ مٌَس قَنِي َ ّشيم نََش عَ 11 تَِف. عَ نُن كٍرٍن نْنْفن عٍِت عَ
عَ نُن عَ كٍرٍن ُسشُي عِفٌب نَشَن مَ، بُن كِرٍِي دّ نَ َس ندٍ ٍشبٍنِي نََش عَ 12 مَ.
رَقََل نَاِن دِفِلِنِش ُسشُدٍ عَ نََش عَ 13 مَ. كِرٍِي دّ قَن نَ ََس ّشيم نََش عَ تَِف.
وُرِ مَ. بُن ٍشبٍنِي نَ نَ نُ ٍع 14 رَ. َسنيٍِي عَ َ عِلَنم نَشٍٍي مَ، نَانٍِي تُنشُن عَ رَ َ ّشيم
عَ رَ، وُرِ َكسِيَ مَسٌِل ُكٍيٍي وُرِ نََش عَ 15 رَ. َشنِنٍق تٍيبِِل كُي نٍٍي سٌمَ نُ ُكٍيٍي
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نَشٍٍي ثَاِن نُن ثْوتٍِي، تْنبِلٍِي، ثِلٍتٍِي، 16 رَ. تٌنفٌٍس تٍيبِِل قِندِ نٍٍي رَ. َ ّشيم مٌَس ٍع
َ ّشيم يَءِلَن بِرِن ٍع نََش عَ رَ، ٍق َش دَاِش يٍيرَ مَ سّرّّش َ رَوَلِم نَشٍٍي مَ، تٍيبِِل نَ سَمَ

رَ. قَنِي
عَ بِِل، عَ َسنِي، عَ رَ. َشبُِش قَنِي َ ّشيم يَءِلَن ندٍ ْدْشٍس لَنثُي نََش عَ 17

َسلٌن 18 نَ. كٍرٍن قِندِ بِرِن نَ رَ، قٍُفٍي َسنِس َ مَنِي نَشٍٍي ْدْشدٍ لَنثُي نُن َسلٌنيٍِي،
تْنبِِل 19 ّسيِت. بٌوٍر َسشَن كٍرٍن، ّسيِت َسشَن مَ، بِِل ْدْشٍس لَنثُي مِِن نَن ٍسننِ
عَ ْدْشِش نَشَن رَ بٌِف َسنِس َ مَنِي ٍع مَ. ُشن بِرِن ٍسننِ َسلٌن نَ ُل نَن َسشَن
قَن ٍع مَ. بِِل ْدْشٍس لَنثُي ُل نَن فبّّت نَاِن تْنبِِل 20 تَِف. قٍُفٍي عَ نُن بُرّشٍّيٍ
قِرِن قِرِن َسلٌن نَ 21 تَِف. قٍُفٍي عَ نُن بُرّشٍّي عَ ْدْشِش نَشَن رَ بٌِف َسنِس َ مَنِي
نُن تْنبِلٍِي نَ 22 مَ. قَن مّننِ ّن َس عَ مَ، بِِل عَ كٍلِِش نَشٍٍي مَ بُن َسشَنيٍِي ْدْش

رَ. َشبُِش قَنِي َ ّشيم يَءِلَن ٍع نَ، كٍرٍن قِندِ َسلٌنيٍِي لَنثُي
ٍ يَر َش دّّش ٍع عَلٌَك مَ ْدْشدٍٍي ٍع ْدْش ٍع عَ يَءِلَن، ٌسلٌقٍرٍ لَنثُي نََش عَ 23

َ ّشيم قِندِ نَ رَ، يَءِلَنٍق َبٍَس يِر لَنثُي نُن ْدْشٍس لَنثُي نَوَلِِش نَشَن َ ّشيم 24 عِيَلَن.
نَ. نَن نَاِن نُن َسشَن تٌنٌف كٌِل

عِفٌب عَ كٍرٍن، نْنْفن َ كُي عَ رَ. وُرِ َكسِيَ يَءِلَن سّرّّشبَدٍ سُرَِي نََش عَ 25

رَ، تُشُيٍي عَ ُل نََش قٍرٍِي قِرِن. نْنْفن عٍِت عَ لَن، بِرِن نَاِن ّسيِت عَ كٍرٍن، نْنْفن
رَ، ِشندٍ َ ّشيم مٌَس بِرِن سّرّّشبَدٍ نَ نََش عَ 26 نَ. كٍرٍن ٍس قِندِ سّرّّشبَدٍ نُن ٍع
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يَءِلَن قِرِن دِفِلِنِش ُسشٍُس نََش عَ 27 كِرِ. دّ عَ نُن قٍرٍِي، عَ ّسيتٍِي، عَ قَرِ، عَ
َشنِنٍق عَ كُي نَشٍٍي سٌمَ ُكٍيٍي وُرِ رَ، لٍَب ِ كِر دّ عَ مَ، قِرِنِيٍي ّسيِت سّرّّشبَدٍ رَ َ ّشيم

مَ. ٍع مٌَس َ ّشيم نََش عَ رَ، وُرِ َكسِيَ يَءِلَن وُرٍِي نَ نََش عَ 28 رَ.
نَ رَ. تٍِق سّرّّشدُّب َ نَوَلِم نَشَن يَءِلَن قَنِي شِرِ سُرَِي نُن ّسنِيّنِش ٍ تُر نََش عَ 29

نَّش. ِك َ رَقَلَم عَ رَقَّل لَبُنّد عَْل رَ قَنِي عَ رََب َش وَِل

38

تّّت نُن ُشنفٍب، َسٍس ٍي سّرّّشبَدٍ،
ُسوِل، نْنْفن َ كُي نَشَن رَ، وُرِ َكسِيَ يَءِلَن سّرّّشبَدٍ دَاِش فَن سّرّّش نََش عَ 1
نَاِن قٍرِ نََش عَ 2 َسشَن. نْنْفن عٍِت عَ لَن، بِرِن ّسيِت عَ ُسوِل، نْنْفن عِفٌب عَ
مٌَس فبٍيِل وٍُر نََش عَ رَ. سّرّّشبَدٍ نَ كٍرٍن ٍس قِندِِش نَشٍٍي مَ، بِرِن تُشُي عَ يَءِلَن
ثٍلٍِي، َسسٍٍي، ُشٍب عَْل رَ، فبٍيِل وٍُر يَءِلَن بِرِن َبٍَس يِر سّرّّشبَدٍ نََش عَ 3 مَ. بِرِن نَ
وٍُر يَءِلَن ندٍ ٍس نََش عَ 4 كُي. نَشٍٍي سَمَ ّت تُندٍٍي نُن ْسْشسٍٍي، ُسٍب ثْوتٍِي،
وٍُر دِفِلِنشٍِي ُسشٍُس نََش عَ قَرِ. نَشَن سَمَ ُسٍب مَ، ُشن ّت سَمَ نَشَن رَ فبٍيِل
نََش عَ 6 تَِف. عَ كُي سّرّّشبَدٍ فبَُك َش عَ عَلٌَك 5 مَ، تُشُي عَ َس دَاِش فبٍيِل
ُسشٍُس رَ ٌس ٍع نََش عَ 7 مَ. ٍع مَسٌِش فبٍيِل وٍُر رَ وُرِ َكسِيَ يَءِلَن ُكٍيٍي وُرِ

رَ. َشنِنٍق عَ مَ قِرِنِيٍي ّسيِت سّرّّشبَدٍ كُي نَانٍِي دِفِلِنِش
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نَشَن عَ رَ، فبٍيِل وٍُر يَءِلَن ْدْشٍس عَ نُن ُشنفٍب َسٍس ٍي َ هْرْ ْملِنفِر نََش عَ 8
رَ. دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر َ مَلَنم نُ نَشٍٍي رَ فِنٍّي ْسْت

نََش عَ 10 رَ. مَبِرِ يِرٍقَنِي كّمّ نْنْفن َ كُي تّّت رَ. دُِف َ ُسو يَءِلَن تّّت نََش عَ 9
دُِف نَ مَ. دَاشٍِي فبٍيِل وٍُر َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، ْمْشّحن وُرِ نَ فبَُك دُِف ّ فّر
نََش عَ رَ. مَبِرِ قَن ْكوَل كّمّ نْنْفن َ كُي تّّت 11 رَ. فبٍِت يَءِلَن نََش ُسشُسٍٍي
دُِف نَ مَ. دَاشٍِي فبٍيِل وٍُر َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، ْمْشّحن وُرِ نَ فبَُك دُِف ّ فّر
عَ رَ. مَبِرِ ٌسفٍفٌرٌدٍ ُسوِل تٌنٌف نْنْفن عِفٌب تّّت 12 رَ. فبٍِت يَءِلَن َش ُسشُسٍٍي
تّّت 13 مَ. دَاشٍِي فبٍيِل وٍُر َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، ُق وُرِ نَ فبَُك دُِف ّ فّر نََش
وُرِ مَ ّسيِت فبَُك دُِف ّ فّر نََش عَ 14 رَ. مَبِرِ قَن ٌسفٍتٍدٍ ُسوِل تٌنٌف نْنْفن عِفٌب
دُِف ّ فّر نََش عَ 15 ُسوِل. نُن ُق نْنْفن كُيّ نَ مَ. َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، َسشَن
ُق نْنْفن كُيّ قَن نَ مَ. َسنبُنِي تِِش نَشٍٍي مَ، َسشَن وُرِ مَ ّسيِت بٌوٍر فبَُك فبّّت

ُسوِل. نُن
وٍُر َسنبُنِي ٍع تِِش ٍع مَ، تّّت تِِش نَشٍٍي وُرِ 17 رَ. دُِف َ ُسو يَءِلَن نََش تّّت 16
دّ ٌسدٍ تّّت 18 رَ. فبٍِت يَءِلَنِش نَشٍٍي مَ ٍع نَ قَن ُسشُسٍٍي دُِف مَ. دَاشٍِي فبٍيِل
رَ. فبٍيِل عَ نُن دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر فّّس مَْسْشِش نَشَن رَ دُِف َ ُسو يَءِلَن نََش
مَءٍِت. َش بِرِن دُِف تّّت عَْل ُسوِل، نْنْفن عٍِت عَ ْمْشّحن، نْنْفن َ كُي دُِف نَ
دُِف نَ مَ. دَاشٍِي فبٍيِل وٍُر َسنبُنِي ٍع تِِش نَشٍٍي مَ، نَاِن وُرِ فبَُك نَ نََش عَ 19
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ٍس شِرِ مَ لُوِت تّّت نُن َ هْرْ ْملِنفِر 20 رَ. فبٍِت يَءِلَنِش ُشنيٍِي وُرِ نَ نُن ُسشُسٍٍي
نَ. نَن فبٍيِل وٍُر يَءِلَن بِرِن نٍٍي مَ، نَشٍٍي

نَ بْنسْي لٍوِ ِك. ِي نَن دّنتّّف وَِل عَ كُي، نَشَن نَ وَلَّش ٍسيدٍ هْرْ ْملِنفِرَ، 21
يَرٍرَِت وَِل نَ قِندِ نَن عِتَمَرِ دِ، َش هَرُنَ مَ. بُن نَن يَامَرِ َش مُنَس رََب وَِل
نََب، بِرِن ِ يَامَر َش عَلَتََل نََش بْنسْي، َ يُد مَمَدِ، َش ُ شُر دِ، َش عُرِ بٍسَلٍِل، 22 رَ.
بٍسَلٍِل قِندِ بْنسْي، دَنَ دِ، َش عَِشسَمَِك عٌهٌلِيَُب، 23 ّب. مُنَس مٍَسن نَشَن عَ
دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر فّّس مَْسْشدٍ دُِف َ ُسو نُن مَسٌلِدٍ ٍس قََت نُ عَ نَ. نَن َ مَلِم

رَ. دَاِش فبٍيِل عَ نُن
كٌِل لَن عَ رَ، هَدَِي ْسْت نَشَن رَ، تٍِق َ هْرْ ْملِنفِر نَوَلِِش نَشَن َشسَِب َ ّشيم 24

فبٍِت 25 مَ. ِك سّرِّي مَنِيٍَس َ هْرْ ْملِنفِر مَ نَن ٌسلٌمَنَاِن تٌنٌف كٌِل ٌسلٌمَنَاِن كّمّ
ٌسلٌمَسَشَن كّمّ كٌِل َسشَن وُُل كٌِل ّن لَن نَ رَ، ْكنتِشٍِي مِِش ْسْت نَشَن َشسَِب
كّمّ وُُل مِِش 26 مَ. ِك سّرِّي مَنِيٍَس َ هْرْ ْملِنفِر مَ نَن ُسوِل نُن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف نُن
نَ نُن ْسْت ْمْشّحن ّح َ بَر نُ نَشٍٍي ُسوِل، تٌنٌف ُسوِل كّمّ َسشَن وُُل مِِش ٍسننِ
َ هْرْ ْملِنفِر ِق ٍسننِ َ مُ فِر فبٍِت نََش َكنَكن تَِف، يِلـَكٍَي َ عِسِر ْكنتِِش نَشٍٍي َشنِب،

مَ. ِك سّرِّي مَنِيٍَس
رَ يَءِلَنٍق كّمّ َسنبُنِي وُرِ رَُشُن نَاِن كّمّ كٌِل َسشَن وُُل كٌِل فبٍِت نََش ٍع 27
نَ. نَن نَاِن نُن َسشَن تٌنٌف كٌِل فبٍِت قِندِ كٍرٍن َسنبُن وُرِ ّب. تّّت نُن َ هْرْ ْملِنفِر
رَ. ُشنيٍِي وُرِ نُن ُسشُسٍٍي وُرِ نُن دُِف يَءِلَن نََش نَ ُل، نَشَن ْمْشّحن كٌِل نَ 28
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قِرِن وُُل كٌِل لَن عَ رَ، هَدَِي َش َيَِل عِسِر ْسْت نَشَن َشسَِب فبٍيِل وٍُر 29
نُن رَ، َسنبُنيٍِي وُرِ دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر قِندِ عَ نََش ٍع 30 ٌسلٌقٍرٍ. نُن نَاِن كّمّ كٌِل
عَ نُن َسنبُنيٍِي، وُرِ تّّت نُن 31 بِرِن، َبٍَس يِر َش نَ نُن دَاِش، فبٍيِل وٍُر سّرّّشبَدٍ

رَ. مَشِرِ سٍٍي تّّت نُن َسنبُنيٍِي، وُرِ َش دّ ٌسدٍ

39
ٌسسٍٍي سّرّّشدُّب

كُي. َ هْرْ ْملِنفِر َ وَلِم نَشٍٍي ّب سّرّّشدُبٍّي نُن هَرُنَ دّّف ّسنِيّنشٍِي ٌسٍس نََش ٍع 1
عَلَتََل عَْل رَ، دُِف َ ُسو نُن فبٍيِل، عَ دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر فّّس يَءِلَنِش ٌسٍس نَ

نَّش. ِك ّب مُنَس يَمَرِ عَ
نُن فبٍيِل، عَ دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر فّّس رَ، فّّس َ ّشيم ّن يَءِلَن كٍُي َ دٌنم ٍع 2
نََش ٍع رَ. وََي يَءِلَن عَ ٍع عِشََب عَ ٍع عِتََل، كٍبٍَل َ ّشيم نََش ٍع 3 رَ. دُِف َ ُسو
وَِل قِندِ عَ رَ. وََي نَ مَْسْش دُِف َ ُسو نُن فبٍيِل، عَ دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر فّّس
بّلِّت 5 رَ. كٍُي َ دٌنم شِرِ مَ نَشٍٍي يَءِلَن قِرِن رَُشنمٍَس تُنِك نََش ٍع 4 نَ. نَن تٌقَنِي
بّلِّت نَ رَ. دُِف َ ُسو نُن فبٍيِل، عَ دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر فّّس ّن ِك نَ يَءِلَن قَن
نََش ٍع 6 نَّش. ِك يَمَرِ مُنَس عَلَتََل عَْل يَءِلَنِش بِرِن نَ نَ. كٍرٍن قِندِ َ دٌنم نُن
ِشِل دٍِي َش َيَِل عِسِر نََش ٍع رَ. َ ّشيم قِندِ َبِلِنِي ر ٍع نََش ٍع رَوَِل، فّمٍّي عٌنِِش
رَُشنمَسٍٍي تُنِك َس ٍع نََش ٍع 7 نَّش. ِك مَ شُرُنّد َ مَسٌلِم ّسبِّل ٍع عَْل مَ، ٍع مَسٌِل
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ِك يَمَرِ مُنَس عَلَتََل عَْل مَ، ٍق َش دٍِي َش َيَِل عِسِر رَ سٍٍي تْنشُمَ قِندِ َش ٍع مَ،
نَّش.

ْسْش دُِف َ ُسو نَ ٍع َكٍُي. دٌنم عَْل رَ قَنِي عَ ّن يَءِلَن رَُشنمٍَس ََكنٍك دٌنم ٍع 8
َش عَ نُن كُيّ َش عَ 9 رَ. فبٍيِل عَ نُن دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر فّّس فّّس، َ ّشيم
عَ نَ نُ نَاِن َسّق تٌقَنيٍِي فّّم 10 نَ. قِرِن دُِف قِندِ عَ مَ، كٍرٍن ُسشُي ّن لَن َ عِفبٌي
َسّق 11 ٍعمٍرٌدٍ. نُن تٌثَِس، سَرِدُوَِن، ِشِل نَشٍٍي نَ، نَن فّمٍّي قِندِ ِسنٍف َسّق مَ.
نُن عَفَِت، عٌثٍَل، ندٍ، َسشَن َسّق 12 دِيَمَن. نُن َسقِرِ، ِبُكُُل، عٍِسكَر ندٍ، قِرِن
بِرِن فّّم نَ نَ نُ َ ّشيم يَِسٍث. نُن عٌنِِش، ٌ ٌسلٍِت، كِر ندٍ، نَاِن َسّق 13 عَمٍتِِسٍت.
َ مَسٌلِم ّسبِّل عَْل مَ، قِرِن نُن ُق فّّم نَ مَسٌِل ِشلٍِي دٍِي َش َيَِل عِسِر 14 مَ. َبِلِنِي ر
نُن ُق بْنسْي َيَِل عِسِر قِندِ ٍع مَ. ندٍ فّّم مَسٌِل ِشِل َكنَكن نَّش. ِك مَ شُرُنّد

نَ. نَن ٍس مَتْنشُمَ قِرِنِي
ٍع 16 َرَ. ّشيم يَءِلَنِش نَشٍٍي مَ، رَُشنمٍَس ََكنٍك دٌنم نَ ّن دّّف دٍِي لُوِت ٍع 15
عَ مَ قِرِنِيٍي ِ كِر دّ عَ مَ رَُشنمٍَس َكنٍك َ دٌنم دّّف ٍع ٍع رَ، َ ّشيم يَءِلَن قِرِن شُرُنّد
ََكنٍك دٌنم دّفِّش نَشٍٍي مَ، قِرِنِيٍي شُرُنّد نَ شِرِ دَاشٍِي َ ّشيم لُوِت نَ ٍع 17 رَ. قٍُف
ٍع 19 مَ. رَُشنمَسٍٍي تُنِك َكٍُي دٌنم شِرِ قِرِنِيٍي لُوِت نَ مَن ٍع 18 مَ. كِرِ دّ رَُشنمٍَس
لٍَب عَ مَ كِرٍِي دّ رَُشنمٍَس َكنٍك َ دٌنم دّفّمَ نَشٍٍي رَ، َ ّشيم يَءِلَن فبّّت قِرِن شُرُنّد
رَ، َ ّشيم يَءِلَن فبّّت قِرِن شُرُنّد نََش مَن ٍع 20 مَ. ّسيِت كٍُي َ دٌنم دّّف نٍٍي ٍع رَ.
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رَُشنمٍَس َكنٍك َ دٌنم 21 رَ. بّلِّت َ عِلَنم دّننَّش رَ، لٍَب رَُشنمَسٍٍي تُنِك دّفّمَ نَشٍٍي
َ دٌنم دّفِّش نَشٍٍي كُي شُرُنّدٍي نَسٌمَ نَشَن رَ دَاِش ّ فّر لُوِت مَ كٍُي َ دٌنم شِرِ نََش

نَّش. ِك ّب مُنَس يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل مَ، كٍُي َ دٌنم نُن رَُشنمٍَس َكنٍك
ٍع 23 رَ. دَاِش ّ فّر فّّس ْسْش مَفٌرٌي بُن كٍُي َ دٌنم َش سّرّّشدُّب نََش ٍع 22
مَ. عَ ُل نََش ٌي بْودٍ عَلٌَك مَْسْش، دّ ٌسدٍ نَ ٍع تَِف، عَ َشَب رَ ٌسدٍ ُشنِي عَ نََش
وُرِ مِسَالِِش نَشٍٍي رَ فبٍيِل عَ نُن دَاِش، بُُل دَاِش، ّ فّر ثِرِنِت َ رَُشنم عَ نََش ٍع 24
عَلٌَك تَِف، ثِرِنتٍِي نَ دّّف دَاشٍِي َ ّشيم تْلْنِي نََش ٍع 25 مَ. بِرِن َبِلِنِي ر عَ رَ بٌِف
ندٍ تْلْنِي 26 مَ. بِرِن َسنبُنِي مَفٌرٌي بُن َكٍُي دٌنم نَ تَِف بِرِن بٌِف وُرِ ُل َش ندٍ تْلْنِي
َش سّرّّشدُّب عَلٌَك مَ، بِرِن َسنبُنِي مَفٌرٌي بُن كٍُي َ دٌنم نَ تَِف بِرِن بٌِف وُرِ ُل

نَّش. ِك ّب مُنَس يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل رََب وَِل
قَنِي عَ ْسْشِش نَشَن رَ، دُِف َ ُسو دّّف فبّّت مَفٌرٌي بُن كٍُي َ دٌنم نََش ٍع 27
وَنتَن نََش ٍع رَ. دُِف َ ُسو يَءِلَن نََش ُشنمَسٍٍي 28 ّب. ّشمٍّي دِ َش عَ نُن هَرُنَ رَ،
مَْسْشِش نَشَن رَ، دُِف َ ُسو يَءِلَن بّلِّت نََش ٍع 29 رَ. دُِف َ ُسو دّّف قَن سٌي بُن
نَّش. ِك ّب مُنَس يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل رَ، فبٍيِل عَ نُن دَاِش، بُُل عَ دَاِش، ّ فّر عَ
ّسبِّل نََش ٍع رَ. ّسنِيّنِش تْنشُمَ قِندِ عَ رَ، َ ّشيم يَءِلَن َنمَدِ ل وَلَّش نََش ٍع 30

ّسنِيّنِش »ِمِش رَ، مٍَسنٍق عَ نَّش، ِك مَ شُرُنّد َ مَسٌلِم ّسبِّل ٍع عَْل مَ، عَ مَسٌِل
عَ مَ ُشنمٍَس رَ دَاِش بُُل فّّس نُن دَاِش ّ فّر فّّس شِرِ عَ نََش ٍع 31 ّب.» عَلَتََل
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نَّش. ِك يَمَرِ مُنَس عَلَتََل عَْل رَ، تِِف
سٍٍي َش َ هْرْ ْملِنفِر

بِرِن عَ يِلـَكٍَي َ عِسِر دّننَّش. َ لِم مِِش عََل ّن، ِك نَ رَْحن وَِل ََش هْرْ ْملِنفِر 32
نُن مَ ْشن مُنَس َشنِن َ هْرْ ْملِنفِر نََش ٍع 33 نَّش. ِك يَمَرِ مُنَس عَلَتََل عَْل ّن نََب

بِرِن؛ ٍس عَ
سٍٍي، عَ نُن تّّت

ُسشُسٍٍي،
ٍشبٍنيٍِي،

قِرِن، ْموِل ُكٍيٍي وُرِ
َسنبُنيٍِي، وُرِ

مٌَكتٌسٍٍي، َ هْرْ ْملِنفِر 34
رَ، فبٍيِل ِ كِر ٌكنتٌنِي يّشّي يَءِلَنِش نَشَن

رَ، كِرِ ثٍرٍ مُي يَءِلَنِش نَشَن نُن عَ
رَ، دّ ٌسدٍ قِسَمَنٍت ّسنِيّنِش ٍ يِر فبَكُِش نَشَن دُِف

ُكٍيٍي، وُرِ َش عَ نُن َ َكنكِر َساّت 35

دّرٌَكٍت، َ َكنكِر ٍسيدٍ
تٍيبِِل، 36

بِرِن، َبٍَس يِر َش تٍيبِِل
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رَ، سّرّّش قَرِ تٍيبِِل سَمَ نَشَن تَاِم
دَاِش، َ ّشيم ْدْشٍس لَنثُي 37
بِرِن، َبٍَس يِر ٍع نُن لَنثُيٍي

تُرٍ، لَنثُي
دَاِش، َ ّشيم سّرّّشبَدٍ سُرَِي 38

ّسنِيّنِش، ٍ تُر
سُرَِي،

رَ، دّ ٌسدٍ تّّت فبَكُِش نَشَن دُِف
دَاِش، فبٍيِل وٍُر سّرّّشبَدٍ 39

ُكٍيٍي، وُرِ َش عَ
قَرِ، نَشٍٍي سَمَ ُسٍب وٍُرٍي

بِرِن، َبٍَس يِر َش عَ
ْدْشٍس، عَ نُن ُشنفٍب َسٍس ٍي

دُفٍِي، تّّت 40
َ م نَشٍٍي فبَكُمَ دُفٍِي وُرٍِي

َسنبُنيٍِي، نٍٍي
رَ، دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر فبَكُِش نَشَن دُِف

لُوتٍِي،
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رَ، نَشٍٍي شِرِ مَ لُوتٍِي وُرٍِي
يِرٍ، مَشَندِ عََل بِرِن، َبٍَس يِر َش َ هْرْ ْملِنفِر نُن عَ

كُي، ّسنِيّنِش ٍ يِر َ رَوَلِم نَشٍٍي ٌسٍس َش سّرّّشدُبٍّي 41
كُي. وَِل سّرّّشدُّب َش ٍع َ رَوَلِم نَشٍٍي ّسنِيّنشٍِي ٌسٍس َش دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ
مُنَس 43 نَّش. ِك ّب مُنَس يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل نََب، بِرِن وَِل نَ نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 42
يِلـَكٍَي َ عِسِر دَُب نََش عَ نَّش، ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل رَبَِش عَ ٌت بِرِن وَِل نَ ٌت

ّب.

40
رََكمَلٍِق يَامَرٍِي َش عََل

رَ ٍق َش َ هْرْ ْملِنفِر
َ هْرْ ْملِنفِر َش ِع ِسنٍف، ِش ِسنٍف »ِكٍك 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
ِع 4 رَ. َشنِب دُِف كُي نَ ْدْش َ َكنكِر َساّت َش ِع 3 دّننَّش. َ لِم وٌ عََل ِت،
ْدْشٍس لَنثُي َش ِع مَ. ِك رََب عَ مَ عَ ْدْش سٍٍي َق ِع مّننِ، يَءِلَن تٍيبِِل َش
َساّت ْدْش دَاِش َ ّشيم سّرّّشبَدٍ سُرَِي َش ِع 5 قَرِ. عَ ْدْش لَنثُيٍي َق ِع نَا، ِت
سّرّّشبَدٍ َش ِع 6 يِرٍ. مَشَندِ عََل رَ دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر فبَُك دُِف َق ِع رَ، َي َ َكنكِر
ْدْش ُشنفٍب َسٍس ٍي َش ِع 7 دّننَّش. َ لِم وٌ عََل رَ، َي ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر ْدْش
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ِع ِت، تّّت َ هْرْ ْملِنفِر َش ِع 8 كُي. عَ َس ٍي َق ِع تَِف، سّرّّشبَدٍ نُن َ هْرْ ْملِنفِر
رَ.» دّ ٌسدٍ تّّت فبَُك دُِف َق

كُي عَ نُن َ هْرْ ْملِنفِر َس عَ َق ِع تٌنٌف، ّسنِيّنِش ٍ تُر َش ِع رَ، نَ ّف نَ »ِع 9
َبٍَس يِر عَ نُن سّرّّشبَدٍ رََب نَ َش مَن ِع 10 ّب. عَلَتََل ّسنِيّن َش ٍع مَ، بِرِن ٍس
عَ نُن ُشنفٍب َسٍس ٍي رََب نَ َش مَن ِع 11 ّب. عَلَتََل ّسنِيّن َش ٍع مَ. بِرِن

ّب.» عَلَتََل ّسنِيّن َش ٍع مَ، ْدْشٍس
ٍي مََش ٍع َق ِع رَ، دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر مَلَن دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ َش »ِع 12

َ م عَ َس ّسنِيّنِش ٍ تُر َق ِع مَ، هَرُنَ ٌ رَفٌر ّسنِيّنشٍِي ٌسٍس سّرّّشدُّب َش ِع 13 رَ.
عَ ٌ رَفٌر ّسنِيّنشٍِي ٌسٍس سّرّّشدُّب َش ِع 14 رَ. سّرّّشدُّب مَ ٱ قِندِ َش عَ عَلٌَك
عَلٌَك رَ، بََب ٍع نَبَِش نَشَن ِع عَْل مَ ٍع َس ّسنِيّنِش ٍ تُر َق ِع 15 مَ، قَن دٍِي َش
رَ َشنِب ٍع قَمَ نَشٍٍي نُن عَ رَ، ِي ٍع َ لُم وَِل نَ رَ. سّرّّشدُبٍّي مَ ٱ قِندِ َش قَن ٍع

عَبَدَن.»
نَّش. ِك ّب عَ قََل عَ عَْل نََب بِرِن يَامَرِ َش عَلَتََل نََش مُنَس تّمُي نَ 16

ِسنٍف تّنّف ِسنٍف، كٍِك ندٍ، قِرِن ّح نَّش، تّمُي كُي بِْش َ مِسِر مِِن ٍع كٍلٍِق 17
بِرِن وُرِ عَ عَ َس، َسنبُنيٍِي َ هْرْ ْملِنفِر نََش مُنَس 18 ِت. َ هْرْ ْملِنفِر نََش عَ لْشْي،
يَمَرِِش عَ عَلَتََل عَْل مٌَكتٌسٍٍي عَ نُن عَ مَ، ُشن َ هْرْ ْملِنفِر عِتََل دُفٍِي َق عَ 19 ِت،

نَّش. ِك
وُرٍِي َ َكنكِر َق عَ كُي، َ َكنكِر َساّت َس قِرِنِيٍي وَلَّش َساّت نََش مُنَس 20
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قِندِِش نَشَن رَ دّ عَ َس دّرٌَكٍت َ َكنكِر عَ كُي، دِفِلِنشٍِي ُسشٍُس َ َكنكِر رَ ٌس
عَ كُي، َ هْرْ ْملِنفِر َشنِن َ َكنكِر َساّت نََش عَ َبَدٍ، ر نَ ّف ٌت عَ 21 رَ. ٍ يِر ُشنسَرٍ
ٌي مِِش عَلٌَك رَ، َي نَ فبَُك دُِف نََش عَ كُي. قِسَمَنٍت ّسنِيّنِش ٍ يِر ْدْش عَ

نَّش. ِك يَمَرِِش عَ عَلَتََل عَْل ٌت عَ نََش
َس تَاِمٍي َق عَ 23 مَبِرِ، ْكوَل عَ رَ َي دُِف ْدْش تٍيبِِل َ هْرْ ْملِنفِر نََش عَ 22
لَنثُي نََش عَ 24 نَّش. ِك يَمَرِِش عَ عَلَتََل عَْل شْرِ َي عَلَتََل مَ ِك َسّق عَ قَرِ عَ
عَلَتََل قَرِ نَ ِت لَنثُيٍي َق عَ 25 مَبِرِ، يِرٍقَنِي عَ رَ َي تٍيبِِل كُي َ هْرْ ْملِنفِر ِت ْدْشٍس
َ هْرْ ْملِنفِر ْدْش سّرّّشبَدٍ سُرَِي نََش عَ 26 نَّش. ِك يَمَرِِش عَ عَلَتََل عَْل شْرِ َي
نَّش. ِك يَمَرِِش عَ عَلَتََل عَْل مّننِ فَن سُرَِي َق عَ 27 رَ، َي عَ فبَكُِش دُِف كُي
َ هْرْ ْملِنفِر ْدْش سّرّّشبَدٍ نََش عَ 29 رَ. دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر فبَُك دُِف نََش عَ 28
ِك يَمَرِِش عَ عَلَتََل عَْل هَدَِي نُن مّننِ َب دَاِش فَن سّرّّش نََش عَ رَ. دّ ٌسدٍ
َس ٍي عَ تَِف، سّرّّشبَدٍ نُن َ هْرْ ْملِنفِر ْدْش ُشنفٍب َسٍس ٍي نََش عَ 30 نَّش.
بّلّشٍّي ٍع َ لُم نُ دٍِي َش هَرُنَ نُن هَرُنَ، مُنَس، 31 رَ. ٍق َش مَرَ ّسنِيّنِي كُي عَ
َ بَم سّرّّش ٍع نُن عَ نَّش، تّمُي كُي َ هْرْ ْملِنفِر سٌمَ ٍع 32 نَا، رَ مََش َسنيٍِي ٍع نُن
نُن َ هْرْ ْملِنفِر َبِلِن ر تّّت نََش مُنَس 33 نَّش. ِك يَمَرِِش مُنَس عَلَتََل عَْل نَّش تّمُي

رَ. دّ ٌسدٍ تّّت فبَُك دُِف َق عَ رَ، سّرّّشبَدٍ
َدّننَّش. لِم ٍع عََل مَ، َُشن هْرْ ْملِنفِر دِن نََش نُشُي نَ، بِرِن نَ ّف ٌت مُنَس 34
كُي. نَ ٌَسدٍ ْنم نُ مُ مُنَس َ نِي عَ نََش نَ هَن 35 رٍَق، َ هْرْ ْملِنفِر نََش نْرّ َش عَلَتََل
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ٍع تّمُي نَ كٍلٍِق 36 مَ. ُشن بِرِن نَ رَدِنِش نُ قَن نُشُي رٍَق، نَ َ بَر نُ نْرّ َش عَلَتََل
َش 37 مَ. ُشن َ هْرْ ْملِنفِر كٍِل نَ نُشُي ٌق َ قْلْم ّحرّ مُ يِلـَكٍَي َ عِسِر كُي، ِيَاسٍِي ب َش
عَلَتََل 38 فبّّت. ٍ يِر ِسفٍَق َ رَ مِنِم ّحرّ مُ يِلـَكٍَي َ عِسِر مَ، ُشن َ هْرْ ْملِنفِر ٍت مُ نُشُي
نُشُي َ تٌم دّّشِش ّت نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ. كْي نُن يَنِي مَ َُشن هْرْ ْملِنفِر َ لُم نُ نُشُي َش

كُي. بِرِن ِيَاِس ب َش ٍع ّن ِك نَ ُل عَ رَ. كْي كُي
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