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مُنَس تَوٍُرَت
تٍِق ْكنِت َش َيَِل عِسِر

رَ ٍق َش َابُي كِت ِي ندٍ مٍَسنِي
نَا مٍَسنِش ندٍ تَرُشُي َش َحمَ َيَِل عِسِر كُي، ندٍ نَاِن َابُي كِت َش مُنَس عَننَِب
ِسفٍَق كُي َ ٌكنيِي َ مِسِر رَ مِِن َيَِل عِسِر َ بَر نُ عَلَتََل ّب. بِرِن دَنشَنِيَتْي فٌب تِدٍ نَشَن
َش ٍع َ لَنم نُ عَ كُي ِسّف نَ ّب. بٍنبٍَي ٍع لَايِدِِش دّننَّش عَ مَ، بِْش َان كَن رَ
فَاُش َش ٍع عَلٌَك مَ َحمَ مِِن نََش عَلَتََل ِل، َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر ٌت ٍع عِفِرِ. فبٍنفبٍرٍنِي

كٌلٌن. سّرِّي َش عَ َش مَن ٍع رَ، َي عَ
مّ. شُي ْشْن ٍع نََش عََل مَ، ّحرّ نَ تَفَن نََش َيَِل عِسِر َشنِب، دَنِف نَ ْكْن
مُ ٍع ْكْن كُي، ِيَاِس ب مَ ٍع مّينٍِق نَ عَ كٌلٌن عَ َش ٍع عَلٌَك َ نَبَم بِرِن ٍق نُ عََل
ِسَف نَشٍٍي مَ َي ٍع ُسفَندِ مِشٍِي نََش عََل رَ، بِْش َان كَن ّ مَكْر ٌت ٍع رَ. نَ وَ َس
تٌندِ َق ٍع رَ، حَاِش عَ ْكنتْقِِل َش َيَِل عِسِر َ نِي عَ نََش دّنتّّف َش نٍٍي رَبّندٍ. نَا

ُسشُدٍ. بِْش نَ ِسفَدٍ
ٍع عَ مَ، بِْش َ مِسِر مِنِِش نَشٍٍي مَ، ِشِل مِشٍِي نَ تٌنٌف نَّت نََش عَلَتََل كُي نَ
تٌنٌف ّح نََش َحمَ َيَِل عِسِر دٍِي. َش ٍع ٌق َق، مَْستْدٍ بِْش َان كَن َ ْنم نُ مُ ٍسٍس



ii

ِيَاِس ب نَ ْم َش دٍِي َش ٍع قََش، َش بِرِن قٌرٍِي عَلٌَك مَ، فبٍنفبٍرٍنِي رََب نَاِن
كُي.

عََل ْكْن ٌس، َش ٍع تِن مُ َبَكٍَي مٌو رَ. نَانِنِي َان كَن ّ مَكْر نََش ٍع رَْحنِي، عَ
رَّبحِن. َيَِل عِسِر َحمَ َش عَ َش عَ ِيَدٍ ن َعَ ْنم ُ م ٍسٍس عَ رَ قِيّش عَ مٍَسن عَ نََش
عَ َس دَنِي مُ عَ رَ، ٍق مَ نَشَن َحشَنَكتَِش ٍع عََل ْسْت، يُنُِب نُ َ بَر ٌت ٍع هَِل

ّب. ٍع مَ هِنّن َش
فبِلٍن نَ وٌن رَْشنْمَ. عََل عَ قَن، مُ يُنُِب ّب. بِرِن دَنشَنِيَتْي ِك نَ نَن سّرِّي
عََل ْكْن ّب. وٌن رَ قَنِي ٍق قِندِ مَ مُ نَ كٌلٌن عَ َش وٌن رَ، قْْش سّرِّي َش عََل
َكّت مَن عَ رَ، ٍق َش يُنُبٍِي َش عَ َحشَنَكَت يُنُبِتْي عَ هَِل نَّش، ِك نَ يٍُف
عََل عَبَدَن. ّب عَ رَ ِكِس قِندِدٍ َ ْنم نَشَن رَ هِنّن َش عَ تِن َش عَ عَلٌَك َ نَبَم بِرِن
وَ مَ عَ نَ. بِرِن ٍق دَنِف فٌب َ َشنُنتٍي َش عَ ْكْن َكنَمَ. مُ ِكيِت َش عَ تِنِشن،
وٌن رََب نَ َش عََل يَننَ. عَرِ ٌس َق ٍع مَ، َي َحمَ َش عَ ُل َش بِرِن عِبُنَدَ مَ

عَمَِن. ّب. بِرِن
مُنَس تَوٍُرَت

تٍِق ْكنِت َش َيَِل عِسِر

تٍِق ْكنِت ّشمٍّي َيَِل عِسِر
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نََش عَلَتََل ِسنٍف، ِش ندٍ، قِرِن كٍِك ندٍ، قِرِن ّح َ مِسِر مِِن َش يِلـَكٍَي َ عِسِر 1
بِرِن شّّم َيَِل عِسِر َش »ٌو 2 كُي، َ هْرْ ْملِنفِر مَ فبٍنفبٍرٍنِي ُ ِسنِنَ تُر ّب مُنَس مٍَسن عَ
َ ْنم نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي 3 مَ، ِك دٍنبَيَ عَ نُن َشبِّل عَ ْكنِت
بْنسْي 4 مَ. ِك فَاِل ْسورِ عِتَشُن ٍع َش وٌ هَرُنَ، نُن ِع رَ. ْسورٍِي َيَِل عِسِر قِندِدٍ

َي؛ نَن ِشلٍِي ٍع 5 كُي. وَِل نَ مَِل وٌ َش ُشنيٍِي
عٍلِسُرُ. شّّم دِ َش ِ ٍسدٍيُر مَ، َي بْنسْي ُبٍن ر

ٍسلُمِيٍِل. شّّم دِ َش سُرِ َسدَِي مَ، َي بْنسْي ِسمٍيْن 6
نَشَسٌن. شّّم دِ َش عَمِنَدٌَب مَ، َي بْنسْي َ يُد 7
نٍتَنٍيِل. شّّم دِ َش َ ُسوَر مَ، َي بْنسْي ِ عِسَكَر 8
عٍلِيَِب. شّّم دِ َش ٍشلٌن مَ، َي بْنسْي َسبُلٌن 9

عٍلِسَمَ. شّّم دِ َش عَمِشُدِ مَ، َي بْنسْي َ ِم عٍقِر شّّم دِ َش يُسُُق 10
فَمَلِيِّل. شّّم دِ َش ُ ثٍدَ سُر مَ، َي بْنسْي مَنَِس شّّم دِ َش يُسُُق

عَبِدَن. شّّم دِ َش فِدٍيٌِن مَ، َي بْنسْي بُنيَمِن 11
عَِشيٍسٍرِ. شّّم دِ َش عَمِسَدَِي مَ، َي بْنسْي دَنَ 12
ثَفِيِّل. شّّم دِ َش عٌكِرَن مَ، َي بْنسْي عَسٍرِ 13
عٍلِيَسََق. شّّم دِ َش دٍُوِل مَ، َي بْنسْي فَدِ 14
عَشِرَ.» شّّم دِ َش عٍنَن مَ، َي بْنسْي نَقَتَِل 15
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نََش ٍع 17 رَ. مَنّفٍي ْسورِ َيَِل عِسِر قِندِ َش ٍع ِشلِِش، نَن ُشنيٍِي بْنسْي نَ 16

ِش ندٍ، قِرِن كٍِك نَ مَلَن، َحمَ َيَِل عِسِر َش ٍع 18 مَ، هَرُنَ نُن مُنَس َكُق
نُن َشبِّل ٍع تّنّف ٍع نََش ٍع ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي بِرِن شّّم ِسنٍف.
فبٍنفبٍرٍنِي ُ ِسنِنَ تُر تّنّف ٍع نََش مُنَس نَّش. ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل 19 مَ، ِك دٍنبَيَ ٍع

مَ.
دٍنبَيَ ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي ُبٍن ر ِسنٍف دِ َش َيَِل عِسِر نََش ٍع 20
َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك
نَن ُسوِل كّمّ شّّم ٍسننِ، نُن نَاِن تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب نَ 21 َبَدٍ. ر ْسورَِح

مَ.
ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي ِسمٍيْن نََش ٍع 22
نَ 23 َبَدٍ. ر ْسورَِح َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل

مَ. نَن َسشَن كّمّ شّّم ٌسلٌمَنَاِن، نُن ُسوِل تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب
ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي فَدِ نََش ٍع 24
نَ 25 َبَدٍ. ر ْسورَِح َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل
مَ. نَن ُسوِل تٌنٌف ٍسننِ كّمّ شّّم ُسوِل، نُن نَاِن تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب

ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي َ يُد نََش ٍع 26
نَ 27 َبَدٍ. ر ْسورَِح َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل

مَ. نَن ٍسننِ كّمّ شّّم نَاِن، نُن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب
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ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك دٍنبَيَ ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي ِ عِسَكَر نََش ٍع 28

نَ 29 َبَدٍ. ر ْسورَِح َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل
مَ. نَن نَاِن كّمّ شّّم نَاِن، نُن ُسوِل تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب

ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي ِسمٍيْن نََش ٍع 30
نَ 31 َبَدٍ. ر ْسورَِح َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل

مَ. نَن نَاِن كّمّ شّّم ٌسلٌقٍرٍ، نُن ُسوِل تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب
دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي َ ِم عٍقِر شّّم دِ َش يُسُُق نََش ٍع 32
َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك
مَ. نَن ُسوِل كّمّ شّّم نَاِن، تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب نَ 33 َبَدٍ. ر ْسورَِح

دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي مَنَِس شّّم دِ َش يُسُُق نََش ٍع 34
َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك
قِرِن كّمّ شّّم قِرِن، نُن َسشَن تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب نَ 35 َبَدٍ. ر ْسورَِح

مَ. نَن
ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي بُنيَمِن نََش ٍع 36
نَ 37 َبَدٍ. ر ْسورَِح َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل

مَ. نَن نَاِن كّمّ شّّم ُسوِل، نُن َسشَن تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب
ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي دَنَ نََش ٍع 38
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نَ 39 َبَدٍ. ر ْسورَِح َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل
مَ. نَن ٌسلٌقٍرٍ كّمّ شّّم قِرِن، نُن ٍسننِ تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب

ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي عَسٍرِ نََش ٍع 40
نَ 41 َبَدٍ. ر ْسورَِح َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل

مَ. نَن ُسوِل كّمّ شّّم كٍرٍن، نُن نَاِن وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب
ّشمٍّي نََش ٍع مَ. ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف بِرِن بْنسْي نَقَتَِل نََش ٍع 42
نَ 43 َبَدٍ. ر ْسورَِح َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي ّسّب، ِشِل

مَ. نَن نَاِن كّمّ شّّم َسشَن، نُن ُسوِل تٌنٌف وُُل شّّم ّن لَن َشسَِب
تٍِق تّنّف نَ مَ هَرُنَ نُن مُنَس َكُق نَن قِرِنِي نُن ُق ُشنِي بْنسْي َيَِل عِسِر 44
نُ نٍٍي 46 َبَدٍ، ر ْسورَِح َ ْنم نُ نَشٍٍي ِل، ْمْشّحن ّح َ بَر نُ نَشٍٍي شّّم َيَِل عِسِر 45 رَ.

مَ. نَن ُسوِل تٌنٌف نُن ُسوِل كّمّ شّّم َسشَن، نُن ٍسننِ كّمّ وُُل شّّم لَنِش
مُنَس مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل بَرِ مَ 48 مَ، َي ْكنِت نَ نَ نُ مُ بْنسْي لٍوِ ْكْن 47

َش عَ نُن َ هْرْ ْملِنفِر َش ِع 50 مَ. َي يِلـَكٍَي َ عِسِر تّنّف لٍوِكٍَي نََش »ِع 49 ّب،
مَ، عَ مّينِ َش ٍع مَشَنِن، عَ َش ٍع رَ. عَ نَ تْنشُمَ َساّت مَ ٱ رَ. ٍع تَُش بِرِن ٍس
ٍع ِل، نّيّن ٍ يِر نَ وٌ رَفٌرٌ. عَ َش ٍع ِسفَدٍ، كٍِل نَ وٌ 51 رَ. َبِلِنِي ر عَ يٌنِكن َش ٍع
ّن لَن َكنِي نَ رَ، بْنسْي لٍوِ قِندِ مُ نَشَن رَ عَ مٌَس عَ فبّّت مِِش َش ِت. عَ َش
بْنسْي ٍع ّب، ٍع مٍَسن دّننَّش نَ ٍع ٍ يِر يٌنِكن َش بِرِن يِلََك َ عِسِر 52 قََش. َش عَ
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َبِلِنِي، ر َ هْرْ ْملِنفِر يٌنِكن َش بْنْسيٍي لٍوِ 53 ْسورٍِي. َش ٍع نُن عَ مَ، بُن تْنشُمَ َش
ْشن َ هْرْ ْملِنفِر َس ّحنِف ٍع َش لٍوِكٍَي مَ. َحمَ َيَِل عِسِر ّن َ ْشنْم ٱ َ ر عَ مُ نَ َش

مَ.»
رَ. ِي مُنَس ٌسِش نَشَن عَ ُسُش، بِرِن ِ يَامَر َش عَلَتََل نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 54

2
ِك ْدْش بْنْسيٍي

َشبِّل ٍع َ يٌنِكنم بِرِن »ِعِسَرِيلََك 2 ّب، هَرُنَ نُن مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
تَِف.» ٍع ُل َق َ هْرْ ْملِنفِر مَ، نَن بٌوٍرٍي ٍع رَقِندِ مَ َي بِرِن ٍع مَ. بُن نَن تْنشُمَ َش
نَشَسٌن دِ َش عَمِنَدٌَب مَ. بُن تْنشُمَ َش ٍع مَبِرِ ٌسفٍتٍدٍ َ يٌنِكنم نَن بْنسْي َ يُد 3
نَاِن، نُن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 4 رَ. يَرٍرَِت َش ٍع نَن
تْنشُمَ َش ٍع مَ ّسيِت بْنسْي َ يُد َ يٌنِكنم نَن بْنسْي ِ عِسَكَر 5 مَ. نَن ٍسننِ كّمّ مِِش
مِِش لَن َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 6 رَ. يَرٍرَِت َش ٍع نَن نٍتَنٍيِل دِ َش َ ُسوَر مَ. بُن
بْنسْي َ يُد َ يٌنِكنم نَن بْنسْي َسبُلٌن 7 مَ. نَن نَاِن كّمّ مِِش نَاِن، نُن ُسوِل تٌنٌف وُُل
َش عَ 8 رَ. يَرٍرَِت َش ٍع نَن عٍلِيَِب دِ َش ٍشلٌن مَ. بُن تْنشُمَ َش ٍع مَ ّسيِت
فَِل 9 مَ. نَن نَاِن كّمّ مِِش ٌسلٌقٍرٍ، نُن ُسوِل تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ْسورٍِي
ٌسلٌمَسَشَن تٌنٌف وُُل مِِش كّمّ وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع مَبِرِ، بْنسْي َ يُد يٌنِكن نَشَن

رَ. ٍ يَر َ ِتم نَن تَن ٍع مَ. نَن نَاِن كّمّ مِِش ٍسننِ، نُن
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نَن ُ عٍلِسُر دِ َش ِ ٍسدٍيُر مَ. بُن تْنشُمَ َش ٍع مَبِرِ ٌسفٍتٍدٍ َ يٌنِكنم نَن بْنسْي ُبٍن ر 10
ٍسننِ، نُن نَاِن تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 11 رَ. يَرٍرَِت َش ٍع
تْنشُمَ َش ٍع مَ ّسيِت بْنسْي ُبٍن َر يٌنِكنم نَن بْنسْي ِسمٍيْن 12 مَ. نَن ُسوِل كّمّ مِِش
َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 13 رَ. يَرٍرَِت َش ٍع نَن ٍسلُمِيٍِل دِ َش سُرِ َسدَِي مَ. بُن
نَن بْنسْي فَدِ 14 مَ. نَن ُسوِل كّمّ مِِش ٌسلٌمَنَاِن، نُن ُسوِل تٌنٌف وُُل مِِش لَن
َش ٍع نَن عٍلِيَسََق دِ َش دٍُوِل مَ. بُن تْنشُمَ َش ٍع مَ ّسيِت بْنسْي ُبٍن ر َ يٌنِكنم
مِِش ُسوِل، نُن نَاِن تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 15 رَ. يَرٍرَِت
َشسَِب ٍع مَبِرِ، بْنسْي ُبٍن ر يٌنِكن نَشَن فَِل 16 مَ. نَن ُسوِل تٌنٌف نُن ٍسننِ كّمّ
ُسوِل تٌنٌف نُن نَاِن كّمّ مِِش كٍرٍن، نُن ُسوِل تٌنٌف وُُل مِِش كّمّ وُُل مِِش لَن

ندٍ. قِرِن عَ ِسفَمَ نَن تَن ٍع مَ. نَن
بْنسْي رَ. َشنِنٍق َ هْرْ ْملِنفِر رَ قْْش ٍع َ مَ بِر عَ تَِف، ٍع َ يٌنِكنم نَشَن بْنسْي لٍوِ 17

مَ. بُن تْنشُمَ َش ٍع مَ نَن ِك َسّق ٍع ّحرّ مَ بِرِن
عٍلِسَمَ دِ َش عَمِشُدِ مَ. بُن تْنشُمَ َش ٍع مَبِرِ ٌسفٍفٌرٌدٍ َ يٌنِكنم نَن بْنسْي َ ِم عٍقِر 18
مِِش نَاِن، تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 19 رَ. يَرٍرَِت َش ٍع نَن
تْنشُمَ َش ٍع مَ ّسيِت بْنسْي َ ِم عٍقِر َ يٌنِكنم نَن بْنسْي مَنَِس 20 مَ. نَن ُسوِل كّمّ
لَن َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 21 رَ. يَرٍرَِت َش ٍع نَن فَمَلِيِّل دِ َش ُ ثٍدَ سُر مَ. بُن
َ يٌنِكنم نَن بْنسْي بُنيَمِن 22 مَ. نَن قِرِن كّمّ مِِش قِرِن، نُن َسشَن تٌنٌف وُُل مِِش
يَرٍرَِت َش ٍع نَن عَبِدَن دِ َش فِدٍيٌِن مَ. بُن تْنشُمَ َش ٍع مَ ّسيِت بْنسْي َ ِم عٍقِر
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كّمّ مِِش ُسوِل، نُن َسشَن تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 23 رَ.
كّمّ وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع مَبِرِ، بْنسْي َ ِم عٍقِر يٌنِكن نَشَن فَِل 24 مَ. نَن نَاِن

ندٍ. َسشَن عَ ِسفَمَ نَن تَن ٍع مَ. نَن كّمّ مِِش ٌسلٌمَسَشَن، وُُل مِِش
عَِشيٍسٍرِ دِ َش عَمِسَدَِي مَ. بُن تْنشُمَ َش ٍع مَبِرِ يِرٍقَنِي َ يٌنِكنم نَن بْنسْي دَنَ 25
قِرِن، نُن ٍسننِ تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 26 رَ. يَرٍرَِت َش ٍع نَن
تْنشُمَ َش ٍع مَ ّسيِت بْنسْي دَنَ َ يٌنِكنم نَن بْنسْي عَسٍرِ 27 مَ. نَن ٌسلٌقٍرٍ كّمّ مِِش
لَن َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 28 رَ. يَرٍرَِت َش ٍع نَن ثَفِيِّل دِ َش عٌكِرَن مَ. بُن
َ يٌنِكنم نَن بْنسْي نَقَتَِل 29 مَ. نَن ُسوِل كّمّ مِِش كٍرٍن، نُن نَاِن تٌنٌف وُُل مِِش
رَ. يَرٍرَِت َش ٍع نَن َ عَشِر دِ َش عٍنَن مَ. بُن تْنشُمَ َش ٍع مَ ّسيِت بْنسْي دَنَ
نَاِن كّمّ مِِش َسشَن، نُن ُسوِل تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ْسورٍِي َش عَ 30
وُُل مِِش كّمّ وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع مَبِرِ، بْنسْي دَنَ يٌنِكن نَشَن فَِل 31 مَ. نَن
َش ٍع رَ ْدنشْي عَ ِسفَمَ نَن تَن ٍع مَ. نَن ٍسننِ كّمّ مِِش ٌسلٌقٍرٍ، نُن ُسوِل تٌنٌف

مَ. بُن تْنشُمٍَي
َشسَِب ٍع مَ، ِك فَِل ْسورِ َش ٍع نُن مَ ِك َشبِّل ٍع تّنّف نَشٍٍي يِلََك َ عِسِر 32
لٍوِ 33 مَ. نَن ُسوِل تٌنٌف نُن ُسوِل كّمّ مِِش َسشَن، نُن ٍسننِ كّمّ وُُل مِِش لَن
ّب. مُنَس نَّش ِك مٍَسن عَ عَلَتََل عَْل مَ، ُشن يِلـَكٍَي َ عِسِر تّنّف مُ تَن بْنسْي

ِك رَ عَ يَمَرِ مُنَس عَ عَْل رَ، قْْش بِرِن يَامَرِ َش عَلَتََل َ بِر نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 34
َ دٍنبَي َش ٍع نُن َشبِّل ٍع ّحرّ مَ نُ مَن ٍع مَ، بُن نَن تْنشُمَ َش ٍع َ يٌنِكنم نُ ٍع نَّش.
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مَ. نَن ِك
3

سّرّّشدُبٍّي
َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر ّب مُنَس يّن ْو ٌت عَلَتََل َي، نَن تَرُشُي َش مُنَس نُن هَرُنَ 1
نَدٌَب، ّن ِشِل نُ ِسنٍف شّّم دِ َش عَ ِك؛ ِي نَن ِشلٍِي ّشمٍّي دِ َش هَرُنَ 2 مَ.
رَ. سّرّّشدُبٍّي قِندِ َش ٍع ُسفَندِِش نَن نٍٍي 3 عِتَمَرِ. نُن عٍلٍيَسَرِ، عَبِهُ، ُشنيٍَي، عَ
مُ نَشَن رَ ّت فَن سّرّّش ٌت ٍع ِع َي عَلَتََل قََش نََش ُ عَبِه نُن نَدٌَب ْكْن 4
هَرُنَ بََب ٍع كُي َ سّرّّشدُّبح ُل نََش عِتَمَرِ نُن عٍلٍيَسَرِ ْكْن ْسْت، ٌي دِ مُ ٍع لَنِش.

مَ. بُن يَامَرِ َش
َش ٍع ّب، هَرُنَ مٍَسن بْنسْي لٍوِ َش »ِع 6 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 5
َ هْرْ ْملِنفِر مَِل َحمَ َيَِل عِسِر نُن هَرُنَ َش ٍع 7 كُي. وَِل سّرّّشدُّب َش عَ مَِل عَ
َ هْرْ ْملِنفِر َش مَن ٍع نَ، ْشن رَُشنمَسٍٍي َ هْرْ ْملِنفِر َس ْحْش ٍع َش ٍع 8 كُي. وَِل
نَن ّشمٍّي دِ َش عَ نُن هَرُنَ سَمَ بْنسْي لٍوِ ِع كُي نَ 9 ّب. يِلـَكٍَي َ عِسِر رََب وَِل
عَ نُن هَرُنَ َش ِع 10 نَ. نَن مَلٍِق هَرُنَ مَ َي يِلـَكٍَي َ عِسِر ُسفَندِِش ٍع َسٌف.
َ هْرْ ْملِنفِر مٌَس عَ َس فبّّت مِِش َش رَ. رَبٍَق وَِل سّرّّشدُّب ِت تُن نَن دٍِي َش

قََش.» َش َكنِي نَ رَ،
تَِف يِلـَكٍَي َ عِسِر ُسفَندِ بْنسْي لٍوِ َ بَر »ٱ 12 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 11
َ بَرِ م 13 نَ، نَن فٍب ٱ قِندِِش بْنسْي نَ رَ. ْحشْي بِرِن ِسنٍف دِ َش فِنٍّي َيَِل عِسِر
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ٱ مَ، بِْش َ مِسِر قََش بِرِن ِسنٍف شّّم دِ ٌت ٱ نَ. بِرِن ِسنٍف شّّم دِ نَ نَن فٍب ٱ
شُرُ ٍس قِندِ عَ رَ، مِِش قِندِ عَ ّب، يّّت ٱ ُسفَندِ بِرِن ِسنٍف شّّم دِ َيَِل عِسِر نََش

رَ.» عَلَتََل نَ نَن تَن ٱ رَ.
تّنّفٍق بْنسْي لٍوِ

تّنّف بْنسْي »لٍِو 15 مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ُ ِسنِنَ تُر ّب مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 14
ِل.» كٍرٍن كٍِك َ بَر ِسمََي مَ نَشَن ّن تّنّفمَ بِرِن شّّم مَ. ِك َشبِّل عَ نُن دٍنبَيَ عَ

نَّش. ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل تّنّف ٍع نََش مُنَس 16
ِك؛ ِي نَن ِشلٍِي ّشمٍّي دِ َش لٍوِ 17

مٍرَرِ. نُن كٍهَِت، فٍرِ ٌسن،
مَ؛ ِك َشبِّل عَ ِك ِي نَن ِشلٍِي ّشمٍّي دِ َش فٍرِ ٌسن 18

ِسمٍِي. نُن لِبِنِ
مَ؛ ِك َشبِّل عَ ّشمٍّي دِ َش كٍهَِت 19

يُِسيِّل. نُن ٍشبِرٌن يِسٍهَرِ، َ مَ، عَمَر
مَ؛ ِك َشبِّل عَ ّشمٍّي دِ َش مٍرَرِ 20

مُِس. نُن مَشَِل
مَ. ِك دٍنبَيَ َش ٍع ِك نَ نَن َشبِّل لٍوِ

كٍِك َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي 22 نَ. نَن َشبِّل ِسمٍِي لِبِنِ نَ نُ بْنسْي فٍرِ ٌسن 21
َشبِّل فٍرِ ٌسن 23 مَ. نَن ُسوِل كّمّ مِِش ٌسلٌقٍرٍ وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع ِل، كٍرٍن
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شّّم دِ َش لَيِّل نَ نُ ُشنِي ٍع 24 رَ. مَبِرِ ٌسفٍفٌرٌدٍ رَ َشنِب نَن َ هْرْ ْملِنفِر َ يٌنِكنم نُ
نُن مَ، ْشن نَن َ هْرْ ْملِنفِر َسِش ْحشْي ٍع نُ مِشٍِي َش فٍرِ ٌسن 25 نَ. نَن عٍلِيَسََق
َ هْرْ ْملِنفِر سَمَ نُ نَشٍٍي ّ ْكلِم نُن عَ 26 رَ، دّ ٌسدٍ عَ نُن عَ مَ، ُشن َعَ قٍلٍنم نَشَن مَقٍلٍنِي
رَ. نَشٍٍي مَشِرِ مَ نَ ٍع لُوتٍِي نُن عَ رَ، دّ ٌسدٍ تّّت نَ نُن عَ مَ، َبِلِنِي ر سّرّّشبَدٍ نُن

نُن َشبِّل، ٍشبِرٌن َشبِّل، يِسٍهَرِ َشبِّل، َ مَ عَمَر ِك؛ ِي نَن مِشٍِي َش كٍهَِت 27

َش نَشٍٍي شّّم دِ َش ٍع 28 مَ. كٍهَِت بٍنَب ٍع مِنِِش نَن َشبِلٍّي نَ َشبِّل. يُِسيِّل
مَ. نَن ٍسننِ كّمّ ٌسلٌمَسَشَن وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع ِل، كٍرٍن كٍِك َ بَر نُ ِسمََي
مَبِرِ يِرٍقَنِي َ هْرْ ْملِنفِر َ يٌنِكنم نُ تَن ٍع 29 مَ. َ هْرْ ْملِنفِر َ مّينِم نُ نَن مِشٍِي َش كٍهَِت
َكنكِرَ، َساّت َ هْرْ ْملِنفِر 31 رَ. ُشنِي ٍع نَ نُ نَن عٍلِسَقَن شّّم دِ َش يُِسيِّل 30 ّن.
نَشَن َ َس يَر دُِف نُن كُي، ّسنِيّنِش ٍ يِر َ رَوَلِم نَشٍٍي َبٍَس يِر سّرّّشبَدٍٍي، لَنثُيٍي، تٍيبِِل،
َش هَرُنَ نَ نُ ُشنِي بِرِن بْنسْي لٍوِ 32 نَ. نَن تَن ٍع تَشُِش نُ ٍع َكُي، هْرْ ْملِنفِر نَ
مَ. َ هْرْ ْملِنفِر َ مّينِم نَشٍٍي مَ، ُشن مِشٍِي بْنسْي لٍوِ نُ نَن تَن عَ نَ. نَن عٍلٍيَسَرِ شّّم دِ

شّّم دِ َش ٍع 34 َشبِّل. مُِس نُن َشبِّل مَشَِل ِك؛ ِي نَن مِشٍِي َش مٍرَرِ 33
مَ. نَن قِرِن كّمّ ٍسننِ وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع ِل، كٍرٍن كٍِك َ بَر نُ ِسمََي َش نَشٍٍي
َ هْرْ ْملِنفِر َ يٌنِكنم نُ ٍع رَ. ُشنِي َشبِلٍّي مٍرَرِ نَ نُ نَن يٍِل سُرِ شّّم دِ َش عَبِشَيِِل 35
َش عَ َسنبُنيٍِي، عَ ْكنتِفِبٍَي، عَ ُكٍيٍي، وُرِ عَ ٍشبٍنيٍِي، َ هْرْ ْملِنفِر 36 ّن. مَبِرِ ْكوَل
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ْكنتِفِبٍَي سَمَ ْحْش ٍع نُ مَن ٍع 37 نَ. نَن تَن ٍع تَشُِش نُ رَوَلِسٍٍي عَ نُن َبٍَس، يِر
ٍع نُن كْرِدٍِي، َش ٍع َسنبُنيٍِي، ٍع نُن عَ َبِلِنِش، ر تّّت َ هْرْ ْملِنفِر نُ نَشٍٍي مَ ْشن

لُوتٍِي. َش
ٌسفٍتٍدٍ نَ نَن دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر َ يٌنِكنم نُ ّشمٍّي دِ َش عَ نُن هَرُنَ، مُنَس، 38
مِِش َش رَ. ِشِل بِرِن يِلََك َ عِسِر مَ َْشن هْرْ ْملِنفِر سَمَ ْحْش ٍع نُ نَن تَن ٍع مَبِرِ.
َش نَشٍٍي شّّم دِ بْنسْي لٍوِ 39 قََش. َش َكنِي نَ رَ، َ هْرْ ْملِنفِر مٌَس عَ َس فبّّت
مُنَس مَ. نَن قِرِن نُن ْمْشّحن وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع ِل، كٍرٍن كٍِك َ بَر نُ ِسمََي

نَّش. ِك يَمَرِ ٍع عَلَتََل عَْل مَ ِك َشبِّل ٍع تّنّف ٍع َ بَر نُ هَرُنَ نُن
مَ، َي يِلـَكٍَي َ عِسِر تّنّف بِرِن ِسنٍف شّّم »ِد ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 40
َيَِل عِسِر قِندِ َش بْنسْي لٍوِ 41 ّسّب. ِشلٍِي ٍع َش ِع ِل، كٍرٍن كٍِك َ بَر ِسمََي نَشٍٍي
شُرُ سٍٍي َش يِلـَكٍَي َ عِسِر قِندِ َش فْورّ َش بْنسْي لٍوِ رَ. ْحشْي بِرِن ِسنٍف شّّم دِ
ِسنٍف شّّم دِ َيَِل عِسِر نََش مُنَس 42 رَ.» عَلَتََل نَ نَن تَن ٱ رَ. ْحشْي ِسنٍفٍي دِ
ِسمََي َش نَشٍٍي بِرِن ِسنٍف شّّم دِ َيَِل عِسِر 43 نَّش. ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل تّنّف بِرِن
تٌنٌف قِرِن كّمّ مِِش قِرِن نُن ْمْشّحن وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع ِل، كٍرٍن كٍِك َ بَر

مَ. نَن َسشَن نُن ٌسلٌقٍرٍ
شّّم دِ َيَِل عِسِر قِندِ َش بْنسْي »لٍِو 45 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 44
ِسنٍفٍي دِ شُرُ سٍٍي َش يِلـَكٍَي َ عِسِر قِندِ َش فْورّ َش بْنسْي لٍوِ رَ. ْحشْي بِرِن ِسنٍف
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قِرِن كّمّ مِِش ِسنٍف شّّم دِ َيَِل عِسِر نَ 46 رَ. عَلَتََل نَ نَن تَن ٱ رَ. ْحشْي
َكنَكن َش ِع 47 رَ، ْكنِت بْنسْي لٍوِ دَنِف َشسَِب نَشٍٍي َسشَن نُن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف
ِع 48 كُي. َ هْرْ ْملِنفِر َ رَوَلِم ْموِل نَشَن رَ ٌسلٌقٍرٍ نُن ُسوِل تٌنٌف َ مُ فِر فبٍِت َ سَر ُشن
نُ َشسَِب نَشٍٍي رَ ُشنسَرٍ ِسنٍفٍي دِ رَ، ِي شّّم دِ َش عَ نُن هَرُنَ ٌس فبٍِت نَ َش
ِسنٍفٍي دِ قِِش نَشَن ُسُش فبٍِت نَ نََش مُنَس 49 رَ.» َشسَِب بْنسْي لٍوِ دَنِف
فبٍِت نَ نََش عَ 50 رَ. َشسَِب بْنسْي لٍوِ دَنِف نُ َشسَِب نَشٍٍي رَ، ٍق َش ُشنسَرٍ
نَشَن رَ عَ نَن فبٍِت رَ. ِي ِسنٍفٍي دِ َيَِل عِسِر رَ ُسُش تَِف عَ نُن ُسوِل نُن ُق كٌِل
ّشمٍّي دِ َش عَ نُن هَرُنَ ٌس فبٍِت ُشنسَرٍ نَ نََش مُنَس 51 كُي. َ هْرْ ْملِنفِر َ رَوَلِم نُ

نَّش. ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل رَ ِي

4

مِشٍِي َش كٍهَِت
عَ مَ َي بْنْسيٍي لٍوِ تّنّف دٍِي َش »ٍكَهِت 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
ُسوِل، تٌنٌف ّح هَن ِل َسشَن تٌنٌف ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي 3 مَ، ِك دٍنبَيَ عَ نُن َشبِّل
مَ ّسنِيّنشٍِي ٍس مّينِ َش ٍع َ لَنم دٍِي َش كٍهَِت 4 َبَدٍ. ر وَِل َ هْرْ ْملِنفِر قَمَ نَشٍٍي
َش ّشمٍّي دِ َش عَ نُن هَرُنَ ِسفَدٍ، كٍِل نَ يِلـَكٍَي َ عِسِر 5 كُي. َ هْرْ ْملِنفِر نَ نَشٍٍي
يّّش قٌٍي َش ٍع َشنِب دَنِف نَ 6 رَ. عَ مٌَكٌت َ َكنكِر َساّت ٍع رَفٌرٌ، َ َس يَر دُِف
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تٌنفٌسٍٍي َ َكنكِر رَ ٌس ُكٍيٍي وُرِ َش ٍع رَ ْدنشْي عَ دُِف. ّ فّر نُن عَ قَرِ، نَ َس كِرِ
رَ.»

نَ َس ُكندٍِي نُن تْنبِلٍِي، ثِلٍتٍِي، َش ٍع مَ، تٍيبِِل عِتََل فبّّت دُِف ّ فّر نَ »ٍع 7
نَن تٍيبِِل نَ ّن سَمَ قَن نَ رَ، سّرّّش َ بَم نَشَن تَاِم رَ. سّرّشٍّي ّوِن َ رَوَلِم نَشٍٍي قَرِ،
نَ قَرِ. نَ عِتََل كِرِ يّّش قٌٍي َق ٍع مَ، ُشن بِرِن نَ سَمَ نَن فبٍيِل دُِف ٍع 8 قَرِ.

رَ.» تٌنفٌسٍٍي تٍيبِِل رَ ٌس ُكٍيٍي وُرِ َش ٍع َشنِب دَنِف
نُن َسسٍٍي، ُشٍب َبَسٍٍي، يِر عَ لَنثُيٍي، ْدْشٍس، لَنثُي دُ ُس دُِف ّ فّر َش »ٍع 9

َس عَ َق ٍع كُي، نَن كِرِ يّّش قٌٍي مَقِلِن بِرِن نَ َش ٍع 10 مَ. ُشن ُكندٍِي ٍ تُر
قٌٍي مٌَكٌت عَ َق ٍع قَرِ، دَاِش َ ّشيم سّرّّشبَدٍ عِتََل دُِف ّ فّر َش ٍع 11 قَرِ. َشنِنٍس
َ مٌَكتٌم بِرِن رَُشنمٍَس َ هْرْ ْملِنفِر نَ 12 رَ. تٌنفٌسٍٍي عَ رَ ٌس ُكٍيٍي وُرِ ٍع رَ، كِرِ يّّش
َش ٍع 13 قَرِ. َشنِنٍس َس نَ َق ٍع كُي، كِرِ يّّش قٌٍي مَقِلِن ٍع ٍع نَ، نَن دُِف ّ فَر
ٍع 14 نَ. ُشن عَ دُ ُس فبٍيِل دُِف َق ٍع كُي، دَاِش فبٍيِل وٍُر سّرّّشبَدٍ َب ُشٍب
َش ٍع ُشنفبٍٍي، ثْوِت نُن ثٍلٍِي، ُسشُمٍّي، فَنسٍٍي، سُرَِي عَْل قَرِ، عَ َس َبَسٍٍي يِر عَ نَ
عَ نُن هَرُنَ 15 رَ. تٌنفٌٍس عَ رَ ٌس ُكٍيٍي وُرِ َق ٍع رَ، كِرِ يّّش قٌٍي مَقِلِن بِرِن نَ
َ لَنم دٍِي َش كٍهَِت مٌَكتٌدٍ، َبَسٍٍي يِر عَ نُن ّسنِيّنشٍِي ُشنمٍَس نَ ّف نَ ّشمٍّي دِ َش
َش رَ ّسنِيّنشٍِي ٍس نَ دِن َش ٍع َ لَنم ُ م ٍع ْكْن كُي. ِيَاِس ب َشنِن بِرِن نَ َش ٍع
شّّم دِ َش سّرّّشدُّب هَرُنَ 16 ِك. نَ نَن وَِل َش بْنْسيٍي كٍهَِت ّن. قَشَمَ ٍع مُ نَ
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مَ. ْشن ّسنِيّنِش ٍ تُر نُن سّرّّش، َسنِس سُرَِي، تُرٍ، لَنثُي سَمَ ْحْش عَ نَن عٍلٍيَسَرِ
نَ.» نَن تَن عَ تَشُِش بِرِن َبٍَس يِر عَ نُن ّسنِيّنشٍِي رَُشنمٍَس َ هْرْ ْملِنفِر

َشبِلٍّي بْنسْي كٍهَِت ُل نََش »ٌو 18 ّب، هَرُنَ نُن مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 17
كُي، َ هْرْ ْملِنفِر مَِت ٍع َش ّشمٍّي دِ َش عَ نُن هَرُنَ 19 مَ. َي بْنسْي لٍوِ َب َش
َق ٍع رَ، ّسنِيّنشٍِي ٍس ّ مَكْر ٍع نََش ٍع عَلٌَك ّب َكنَكن مٍَسن وَِل َش ٍع َق ٍع
مُ نَ َش دٌندٌرٌنِت، هَِل مَ، ّسنِيّنشٍِي ٍس مََس َي ٍع َش ٍع لَن مُ ٍع 20 قََش.

ّن.» قَشَمَ ٍع
مِشٍِي َش فٍرِ ٌسن

عَ نُن َشبِّل عَ تّنّف بْنسْي »ٍفِر ٌسن 22 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 21
قَمَ نَشٍٍي ُسوِل، تٌنٌف ّح هَن ِل َسشَن تٌنٌف ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي 23 مَ، ِك دٍنبَيَ
مَقٍلٍنيٍِي َ هْرْ ْملِنفِر ٍع 25 ِك. ِي نَن وَِل َش َشبِّل فٍرِ ٌسن 24 َبَدٍ. ر وَِل َ هْرْ ْملِنفِر
فبَكُِش نَشَن مَقٍلٍنِي نُن عَ رَ، كِرِ يّّش قٌٍي يَءِلَنِش نَشَن مَقٍلٍنِي نُن عَ َشنِنمَ، نَن
سّرّّشبَدٍ نُن َ هْرْ ْملِنفِر نَشٍٍي َشنِن قَن مَقٍلٍنيٍِي تّّت َش ٍع 26 رَ. دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر
َس ْحْش ٍع َش ٍع لُوتٍِي. تّّت نُن عَ رَ، دّ ٌسدٍ تّّت فبَكُِش نَشَن نُن عَ َبِلِنمَ، ر
يَامَرِ َش ّشمٍّي دِ َش عَ نُن هَرُنَ َ وَلِم َشبِّل فٍرِ ٌسن 27 مَ. ْشن بِرِن ْموِل ٍس نَ
ّب ٍع َ قَلَم عَ نَن نٍٍي رَ. رَبٍَق فبّّت وَِل قِندِ عَ رَ، َشنِنٍق ٌكتٍٍي قِندِ عَ مَ، بُن نَن
وَِل َش بْنسْي فٍرِ ٌسن 28 َشنِن. نَشَن َش ٍع لَن ٍع نُن عَ نََب، نَشَن َش ٍع لَن ٍع



ْكنِت تٍِق 4:37 xvii ْكنِت تٍِق 4:29

َش عِتَمَرِ شّّم دِ َش سّرّّشدُّب هَرُنَ َ رَبَم وَِل نَ ٍع رَ. ٍق ََش هْرْ ْملِنفِر ِك نَ نَن
مَ.» بُن نَن يَامَرِ

مِشٍِي َش مٍَررِ
ِسمََي َش نَشٍٍي 30 مَ، ِك دٍنبَيَ عَ نُن َشبِّل عَ تّنّف قَن بْنسْي مٍرَرِ َش »ِع 29

نَن سٍٍي 31 َبَدٍ. ر َوَِل هْرْ ْملِنفِر قَمَ نَشٍٍي ُسوِل، تٌنٌف ّح هَن ِل َسشَن تٌنٌف ّح َ بَر
عَ ُكٍيٍي، وُرِ عَ ٍشبٍنيٍِي، عَ رَ؛ سٍٍي َ هْرْ ْملِنفِر مَشَنِن نَشٍٍي َش ٍع لَن تَن ٍع ِك ِي
َسنبُنيٍِي، ٍع ْكنتِفِبٍَي، عَ نُن عَ َشنِن، قَن تّّت َش ٍع 32 َسنبُنيٍِي. ٍع نُن ْكنتِفِبٍَي،
مٍَسن سٍٍي وٌ بِرِن. وَلٍِس َش ٍع نُن َبَسٍٍي، يِر َش ٍع لُوتٍِي، َش ٍع سْرْنسٍٍي، ٍع
ِك نَ نَن بِرِن وَِل َش بْنْسيٍي مٍرَرِ 33 َشنِن. نَشٍٍي َش عَ َ لَنم عَ ّب، َكنَكن
مَ.» بُن نَن يَامَرِ َش عِتَمَرِ شّّم دِ َش سّرّّشدُّب َهَرُنَ وَلِم ٍع رَ. ٍق ََش هْرْ ْملِنفِر

َ م َي بْنسْي لٍوِ تّنّفٍق وَلـِكٍّي
ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف مِشٍِي َش كٍهَِت نََش ُكنتِفٍِي َحمَ نُن هَرُنَ، مُنَس، 34
ُسوِل، تٌنٌف ّح هَن ِل َسشَن تٌنٌف ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي شّّم 35 مَ، ِك دٍنبَيَ َش
ٌسلٌقٍرٍ، كّمّ مِِش قِرِن، وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع 36 َبَدٍ. ر وَِل َ هْرْ ْملِنفِر قَمَ نَشٍٍي
رَبَمَ. وَِل َ هْرْ ْملِنفِر نَشٍٍي مَ َي َشبِلٍّي كٍهَِت ِك نَ نَن ّشمٍّي 37 مَ. نَن ُسوِل تٌنٌف

نَّش. ِك يَمَرِِش مُنَس عَلَتََل عَْل تّنّف ٍع َ بَر هَرُنَ نُن مُنَس
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نَشٍٍي شّّم 39 مَ، ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف مِشٍِي َش فٍرِ ٌسن نََش ٍع 38
َبَدٍ. ر وَِل َ هْرْ ْملِنفِر قَمَ نَشٍٍي ُسوِل، تٌنٌف ّح هَن ِل َسشَن تٌنٌف ّح َ بَر ِسمََي َش
نَ نَن ّشمٍّي 41 مَ. نَن َسشَن تٌنٌف ٍسننِ، كّمّ قِرِن، وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع 40
عَْل تّنّف ٍع َ بَر هَرُنَ نُن مُنَس رَبَمَ. وَِل َ هْرْ ْملِنفِر نَشٍٍي مَ َي َشبِلٍّي فٍرِ ٌسن ِك

نَّش. ِك يَمَرِِش مُنَس عَلَتََل
نَشٍٍي شّّم 43 مَ، ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن َشبِّل ٍع تّنّف مِشٍِي َش مٍرَرِ نََش ٍع 42
َبَدٍ. ر وَِل َ هْرْ ْملِنفِر قَمَ نَشٍٍي ُسوِل، تٌنٌف ّح هَن ِل َسشَن تٌنٌف ّح َ بَر ِسمََي َش
مٍرَرِ ِك نَ نَن ّشمٍّي 45 مَ. نَن قِرِن كّمّ مِِش َسشَن وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع 44
مُنَس عَلَتََل عَْل تّنّف ٍع َ بَر هَرُنَ نُن مُنَس رَبَمَ. وَِل َ هْرْ ْملِنفِر نَشٍٍي مَ َي َشبِلٍّي

نَّش. ِك يَمَرِِش
َشبِّل ٍع تّنّفِش نَشٍٍي مِِش بْنسْي لٍوِ ٍع ُكنتِفٍِي، َيَِل عِسِر نُن هَرُنَ، مُنَس، 46
تٌنٌف ّح هَن ِل َسشَن تٌنٌف ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي شّّم 47 مَ، ِك دٍنبَيَ َش ٍع نُن
كّمّ ٌسلٌمَسَشَن، وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع 48 َبَدٍ. ر وَِل َ هْرْ ْملِنفِر قَمَ نَشٍٍي ُسوِل،
تّنّفِش نَشٍٍي لٍوِ ِك نَ نَن وَلٍِي َش ٍع نُن ّشمٍّي 49 مَ. نَن ٌسلٌمَسَشَن تٌنٌف ُسوِل،

نَّش. ِك يَمَرِِش مُنَس عَلَتََل عَْل رَ َسابُي هَرُنَ نُن مُنَس
5
يّنّلٍَي نُن تٌنٌفي، هَاكّ ّسنِيّنتَرٍٍي، مِِش
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نُن َكنِي ُكّن َش ٍع يَمَرِ »ِعِسَرِيلَكٍَي 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
قِندِ َق ٍع رَ، ندٍ قُرٍ دِنِش نَشٍٍي مِِش نُن عَ يٌنِكندٍ، ٍع نَمِِن بِرِن َكنِي كْرْ ِسَل
ٍع ُل َس َش ٍع مَ، َي وٌ رَ مِِن ٍع وٌ رَ، فِّن قِندِ عَ رَ، شّّم قِندِ عَ 3 رَ. ّسنِيّنتَرٍٍي
يِلـَكٍَي َ عِسِر 4 دّننَّش.» َسبَتِِش ٱ مَ، َي وٌ رَ ٌس ّسنِيّنتَرٍَح نََش ٍع عَلٌَك مَ َشِت
عَلَتََل مَ. َي ٍع رَ مِِن مِشٍِي نَ نََش ٍع نَّش، ِك يَمَرِِش عَ عَلَتََل عَْل رََب عَ نََش

ِك. نَ رََب عَ نََش ٍع ّب، مُنَس نَّش ِك يَمَرِ عَ
رَ، شّّم قِندِ عَ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 6 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 5
شُي عَلَتََل قِندِ مَ نَشَن هَاكّ رَ، بٌوٍر عَ رََب ندٍ هَاكّ نَ ٌي نَشَن رَ، فِّن قِندِ عَ
َش عَ رَ، هَاكّ نَ ِت عَ َش عَ ّن لَن عَ 7 مَ. ُشن عَ ْدْشِش ٍق نَ رَ، مَتَندٍِق
نَ َس ندٍ ُسوِل ْدْش َكنَِش ٍق نَ َق مَن عَ تَِف، َكنِي نَ نُن عَ يَءِلَن ٍق نَ
نَ مُ ٌي مِِش َش عَ قََش، َ بَر عَ نَ، نَشَن رَبَِش هَاكّ عَ ِل َس عَ َش 8 قَرِ.
رَ. ِي سّرّّشدُّب ٌس عَ رَ، فٍب نَن عَلَتََل قِندِ مَ نَ رَ ُسشُدٍ، يَءِلَنِش ٍق َنَ ْنم نَشَن
سّرّّشدُّب ٌس عَ عَ رَ، َشقَرِ يُنُِب َش عَ َب كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي َق مَن َكّن ٍق
نَ قِندِ مَ سّرّّش نَ مَ، سّرّّشدُّب ِق عَ ٍع َب، سّرّّش نَ يِلـَكٍَي َ عِسِر 9 رَ. ِي
ِك، نَ نَن فٍب عَ بَمَ، نَشَن عَ بَمَ، سّرّّش بِرِن نَشَن 10 رَ. فٍب نَن سّرّّشدُّب

ِك.» نَ نَن فٍب سّرّّشدُّب مَ، سّرّّشدُّب قِمَ نَشَن عَ ْكْن
َ نَبَم نَن ِي ٍع ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 12 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 11
ُ م ْمرِ َش فِّن رَ، فُندٌ َس ٍع َ بَر فبّّت شّّم نُن ٍع َش 13 رََب. يّّن َس ندٍ فِّن َش
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فِّن َش عَ َ بَر ْمرِ َش عَ ْكْن 14 كُي، عَ ُسُش عَ مُ مِِش نَ، مُ ٍسيدٍ كٌلٌن، نَ
فِّن َش عَ َش عَ 15 ّسنِيّنِش، مُ عَ مُ نَ َش ّسنِيّنِش، فِّن َش عَ َش قْْل، تْوّن
نَ مُ سُرَِي نُن ٍ تُر رَ سّرّّش ّب عَ َب َسشَن كٌِل مّنِف عَ يِرٍ، سّرّّشدُّب َشنِن

رَبَِش.» يُنُِب َش رَ كٌلٌنٍق عَ َ بَم نَشَن رَ عَ نَن سّرّّش تْوّن بَرِ مَ ُشن، نَشَن
َ هْرْ ْملِنفِر مَ بِْش مَْك ُشٍب َق عَ 17 ِع، َي عَلَتََل ِت فِّن نَ َش »ّسّرّشُدّب 16

سّرّّشدُّب ِع، َي عَلَتََل ِت نَ فِّن 18 كُي. ّ ّقح رَ ّسنِيّنِش ٍي مَسُنُب عَ عَ كُي،
تَن سّرّّشدُّب رَ. مَرَتٍُس بّلّّش فِّن َس سّرّّش تْوّن َق عَ ُلُن، ق ُشنّسّش عَ َش

ِع.» َي فِّن لِنتَن عَ عَ رَ، دَنَك قِندِ مَ نَشَن تٌنٌف ٍي نَ َش
مُ فبّّت شّّم نُن تَن ِع ِل َس عَ ‹َش قََل، عَ عَ ّن، َ رَكَلِم فِّن »ّسّرّشُدّب 19
دَنّك رَتَنَف َش ِع كُي، قُِت ْسْت ّسنِيّنتَرٍَح مُ ِع يَنَق، ْمرِ َش ِع مُ ِع َكقُِش،
قُِت َش وٌ يَنَق ْمرِ َش ِع َ بَر ِع ِل، َس عَ َش ْكْن 20 نَ. نَشَن قَمَ ٍي ِي مَ
َكَن. َش قُرِ ِع رَفِرِ عَ َش عَلَتََل 21 كُي، ّسنِيّنتَرٍَح َكُق َ بَر فبّّت شّّم نُن ِع كُي،
عَ رَ، دَنّك قَمَ نَشَن ٍي ِي 22 ٌكنِب. ِع ٍع ّن، دَنكَمَ ِع نفَشَكٍرٍنِيٍي ِع كُي نَ
عَمَِن.›« ›عَمَِن، رَ، قَلٍَق عَ رَتِن عَ َش فِّن مََب.› شْرّ ِع عَ مَقُنُت، قُرِ ِع َش
ّسنِيّنِش ٍي نَ َش كِرِ نَ َش عَ مَ، كِرِ ّسبّدٍ دَنّك نَ ّف نَ »ّسّرّشُدّب 23
عَ سٌمَ عَ رَ، دَنّك قِندِدٍ َ ْنم نَشَن ٍي نَ مِن. عَ َش عَ مَ، فِّن ِق عَ َق عَ 24 رَ،
ّب عَلَتََل دّنتّّف عَ عَ رَ، ِي فِّن ّن رَ ُسشُمَ سّرّّش تْوّن سّرّّشدُّب 25 ِع. قٍَت
سّرّّش قِندِ عَ قَرِ، سّرّّشبَدٍ فَن كٍرٍن ُسشُي مّنِف َش سّرّّشدُّب 26 يِرٍ. سّرّّشبَدٍ
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نَ نَ عَ 27 مِن. عَ َش عَ مَ، فِّن ِق ٍي نَ َش عَ رَ، نَ ّف نَ عَ رَ. تْنشُمَ
نَشَن ٍي نَ يَنَق، ْمرِ َش عَ َ بَر عَ رَ، ّسنِيّنتَرٍ قِندِ َ بَر فِّن نَ ِل َس عَ َش مِن، ٍي
شْرّ عَ ّن، َ قُنتُم قُرِ عَ رَ. قَنِي ِك تْوْر عَ عَ ِع، قٍَت عَ ّن سٌمَ عَ رَ، دَنّك قِندِ مَ

دَنكٍَد.» عَ ّن قَمَ نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ ّن، َ مَبَم
عَ مَ، ُشن عَ ّن َ بَم تْوّحّف رَبَِش، ٌي ّسنِيّنتَرٍَح مُ عَ ِل َس عَ َش »كْْن 28

عَ عَ رَ، ّسنِيّنتَرٍ قِندِ مَ فِّن َش َ نَوَلِم نَشَن ِك نَ نَن سّرِّي تْوّن 29 بَرِدٍ. دِ َ ْنم مَن
ِسيّك َق عَ قُرِ، شّّم ٌس نَ َشِشِل تْوّن رَ، عَ مُ نَ َش 30 كُي، قُِت يَنَق ْمرِ َش
عَ رَبَُت سّرِّي نَ َق سّرّّشدُّب ِع، َي عَلَتََل َ َشنِنم فِّن َش عَ عَ مَ. فِّن َش عَ
َ ْستْم سَرٍ يُنُِب َش عَ تَن فِّن ْكْن مَ، شّّم نَ نَ مُ يُنُِب كُي نَ 31 رَ. ٍق َش

ّن.»
6

َسٌف عَلَتََل َسٍق يّّت عَ نَشَن سّرِّي َش مِِش
َش ندٍ، شّّم َش ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
قِندِ َش عَ ِك نَ نَن نَ َسٌف، عَ ُل َش عَ ّب، عَلَتََل تٌنٌف لَايِدِ َس ندٍ فِّن مُ نَ
كٍلِِش نَشَن مِن ٍسٍس نََش عَ مِن. بٍيرٍ نُن ّوِن َش عَ لَن مُ َكنِي نَ 3 رَ، نَسَرِ
عَ 4 دٌن. شَرٍ عَ نََش عَ دٌن، بُندَ بٌِف ّوِن نََش عَ مَ. بٍيرٍ ُ م نَ َش مَ، بٌِف ّوِن
كٍِل مَ، بِِل ّوِن كٍِل نَشَن دٌن ٍسٍس نََش عَ كُي، نَسَرَِي َش َعَ نَبَم بِرِن نَشَن تّمُي

رَ.» شْرِ عَ ْدْش َس عَ مَ بٌِف عَ
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عَ كُي، ّسنِيّنِي ُل َش عَ ِب. َش ُشنِي عَ َ لَنم ُ م عَ كُي، نَسَرَِي َش »َع 5

رَ، قُرٍ مٌَس عَ َش عَ لَن مُ عَ مَ، بُن وََشِت نَ 6 تُن. رَ َ كُي نُ َش ُشنّسّش
عَلَتََل نَ عَ رَ. قُرٍ ُشنيَ عَ رَ عَ مُ نَ َش تَارَ، عَ نَف، عَ رَ، بََب عَ قِندِ عَ هَِل 7
عَ َ نَبَم بِرِن نَشَن تّمُي عَ 8 نَّش. ِك مٍَسنِش عَ َ ّكح ُشنّسّش عَ عَْل تُن، َسٌف نَن

ّب.» عَلَتََل كُي نَن ّسنِيّنِي َ لُم عَ كُي، نَسَرَِي َش
ٍس قِندِ َ بَر ُشنّسّش عَ مَ، ِك تّرّنَن عَ مَ ّق عَ قََش َس ندٍ مِِش »َش 9

ِش نَ ِب ُشنِي عَ َق مَن عَ مَ، بُن كٍرٍن لْشُن ّسنِيّن َش عَ تّمُي نَ رَ. ّسنِيّنتَرٍ
مَ ْشن سّرّّشدُّب َ َشنِنم نَن قِرِن َ قٌفٌتَر عَ لْشْي، ٌسلٌمَسَشَن ِش عَ 10 لْشْي. ٌسلٌقٍرٍ
يُنُِب َ بَم نَن كٍرٍن ْشِن سّرّّشدُّب 11 قِرِن. فَنّب مُ نَ َش رَ، دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر
بَرِ مَ َشقَرِ، َش يُنُِب َش عَ عَلٌَك نَ، نَن دَاِش فَن عَ قِندِ مَ بٌوٍر رَ، سّرّّش َشقَرِ
عَ 12 رَ ّسنِيّن. ُشنِي عَ َش مَن عَ لْشْي نَ نَ. نَن يُنُِب قِندِ مَ نَ رَ، قُرٍ دِنٍق عَ
رَفبِلٍن يّّت َب كٍرٍن يّشّي َش عَ ٌق مَ. لَايِدِ َش عَ فبِلٍن َش مَن عَ رَ، نَ ّف نَ
مُ نٍٍي دَنِف، َ بَر نَشٍٍي لْشْي رَ. َشقَرٍِق يُنُِب َش عَ رَ عَ كٍرٍن ّح نَشَن رَ، سّرّّش

ْسْت.» ّسنِيّنتَرٍَح َ بَر نُ عَ بَرِ مَ ْسنْن، َ ْكنتِم
ِسَف َش عَ رَ. قْْش نَن سّرِّي ِي َ بِر َش عَ َبَدٍ، ر نَسَرَِي ّف نَ »ِمِش 13

ّح َ بَر نَشَن يّشّي ّب، عَلَتََل َب دَاِش فَن سّرّّش َش عَ 14 رَ، دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر
فِّن يّشّي َب، قَن سّرّّش َشقَرِ يُنُِب َش عَ مَ. نَشَن نَ مُ ٌي ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن
يّشّي َب، سّرّّش َ َشنُنتٍي َش عَ مَ. نَشَن نَ مُ ٌي ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشَن
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شْرِ َسنِس عَْل قَرِ، نَ َس ندٍٍي سّرّّش َش عَ 15 مَ. نَشَن نَ مُ ٌي ُ لَنيُر ٌكنتٌنِي،
نَشٍٍي مَسٌِش ٍ تُر لِّك نُن رَ، ٍ تُر يَءِلَنِش لِّك لّبِنِتَرٍ، تَاِم سّرّّش، ّوِن سّرّّش، دِنِش
سّرّّش َشقَرِ يُنُِب َق عَ ّب، عَلَتََل دّنتّّفمَ نَن سٍٍي سّرّّش نَ سّرّّشدُّب 16 مَ.
نَ َش عَ ّب، عَلَتََل مٍَسن لّبِنِتَرٍ تَاِم نَ َش عَ 17 دَاِش. فَن سّرّّش نُن عَ َب،
سّرّّش ّوِن نُن سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس َش عَ رَ، سّرّّش َ َشنُنتٍي َب ٌكنتٌنِي يّشّي

قَرِ.» نَ َس
عَلَتََل قِِش نَشَن عَ رَ، دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر ِب ُشنّسّش عَ َش نَسَرِ تّمُي »َن 18

عَ ّف نَ نَسَرِ 19 دّننَّش. بٍَق نَ سّرّّش َ َشنُنتٍي ْشورَ ّت رَ ٌس نَ َش عَ مَ.
عَ رَ، بّلّّش عَ تٌنفٌمَ نَن كٍرٍن فَنِش بّلّّش ٌكنتٌنِي يّشّي سّرّّشدُّب بِدٍ، ُشنّسّش
رَ. لِنتَنٍق ٍع ّب عَلَتََل دّنتّّف ٍع َش عَ 20 كُي. دٍٍب نَ نَشٍٍي قِرِن لّبِنِتَرٍ لِّك نُن
نَ تٍَب. عَ نُن فَنيَنِي يّشّي نَ نُن عَ ّب، سّرّّشدُّب نَ نَن ّسنِيّنِش دٌنٍس قِندِ نَ
نَ َش عَ َ لَنم عَ ِك. نَ نَن سّرِّي نَسَرِ 21 ْسنْن. مِندٍ ّوِن َ ْنم نَسَرِ َشنِب، دَنِف
ٌق نَ. نَشَن َ ْنم عَ فبّتٍّي ٍس نُن عَ نَّش، ِك َحنِفٍِش عَ عَْل ّب عَلَتََل َب سّرّشٍّي

مَ.» ِك سّرِّي عَ رََكمَِل لَايِدِ نَسَرِ َش عَ َش عَ
ٍع ّب، دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ قََل »َع 23 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 22

ّن؛ ِك ِي ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر دَُب َش
ٍق، َش ِع َس بَرَكَ َش ‹عَلَتََل 24

َكنَت. ِع َش عَ
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مَ، ِع نْرْ َش يَتَِف عَلَتََل 25
رَ. ِع هِنّن َش عَ

مَ، ِع رَقِندِ َي عَ َش عَلَتََل 26
مَ.› ِع ِق ْبحَّس َش عَ

مَ.» ٍع ّن سَمَ بَرِكَ قَن ٱ ّن، ِك نَ ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر َ دُبَم ٍع 27

7
تّمُي رَِب َ هْرْ ْملِنفِر قِِش نَشٍٍي هَدَِي

ُشنمَسٍٍي، عَ نُن عَ مَ، عَ َس ّسنِيّنِش ٍ تُر نََش عَ تِدٍ، َ هْرْ ْملِنفِر ّف ٌت مُنَس 1
َيَِل عِسِر 2 ّب. عَلَتََل ّسنِيّن َش نٍٍي عَلٌَك َبَسٍٍي، يِر عَ نُن سّرّّشبَدٍٍي، َش عَ
نََش ٍع 3 ّب. عَلَتََل َب هَدِيٍَي نََش ٍع تّنّف، بْنْسيٍي نَشٍٍي ُشنِي َشبِّل ُكنتِفٍِي،
ٍع قِندِ َش ٍع رَ، دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر نَ قِرِن نُن ُق ِنٍف ن نُن ٍسننِ مٌَكتٌِش سَرِّت َق
رَ ُسُش هَدِيٍَي »ِي 5 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 4 ّب. عَلَتََل رَ سّرّّش َش
وَِل َش َكنَكن رَ مِشٍِي َش بْنسْي لٍوِ تَُش ٍع رَ. ٍق َش وَِل َ هْرْ ْملِنفِر رَ ِي ٍع
سَرِّت نََش عَ 7 رَ. ِي مِشٍِي َش لٍوِ ٌس ِنٍفٍي ن نُن سَرّتٍِي نَ نََش مُنَس 6 رَ.» بّرّ
نَاِن سَرِّت نََش عَ 8 رَ. بّرّ وَِل َش ٍع رَ ِي َشبِّل فٍرِ ٌسن ٌس نَاِن ِنٍف ن نُن قِرِن
سّرّّشدُّب هَرُنَ نَ نُ ٍع رَ. بّرّ وَِل َش ٍع رَ ِي َشبِّل مٍرَرِ ٌس ٌسلٌمَسَشَن ِنٍف ن نُن
ِي، تَن َشبِّل كٍهَِت ٌس ٍسٍس مُ عَ ْكْن 9 مَ. بُن نَن يَامَرِ َش عِتَمَرِ دِ َش
نَّش. ِك يَمَرِِش ٍع عَلَتََل عَْل قَرِ تُنِك ٍع مَشَنِن ّسنِيّنشٍِي ٍس َش ٍع َ لَنم نُ عَ بَرِ مَ
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ُكنتِفٍِي نَّش، تّمُي مَ عَ مٌَس ٌت ّسنِيّنِش ٍ تُر ِسنٍف، وَِل َش نّيّن سّرّّشبَدٍ 10
»لْْشي ّب، مُنَس مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل 11 يِرٍ. سّرّّشبَدٍ رَ سّرّشٍّي َش ٍع َق نََش
لْشْي نَ 12 رَ.» ٍق َش نّيّن سّرّّشبَدٍ رَ هَدَِي َش عَ َق َش كٍرٍن مِِش لْشْي ٌي
ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي ِي َق نََش عَ 13 بْنسْي، َ يُد كٍلٍِق نَشَسٌن دِ َش عَمِنَدٌَب ِسنٍف،
فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن
دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش قِرِن ٍع َكُي. هْرْ ْملِنفِر نَّش ِك َ مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل
َق نََش مَن عَ 14 رَ. سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ،
سُرَِي نَقٍِش نَشَن رَ، نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن نَ كٍرٍن ثْوِت
نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 15 رَ،
َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن ِسْكّت نُن عَ 16 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي
ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن، ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 17 رَ، سّرّّش
هَدَِي َش نَشَسٌن دِ َش عَمِنَدٌَب ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن

ِك. نَ نَن
ِي َق نََش عَ 19 بْنسْي، ِ عِسَكَر كٍلٍِق نٍتَنٍيِل دِ َش َ ُسوَر ندٍ، قِرِن لْشْي نَ 18

كٍرٍن ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي
قِرِن ٍع كُي. َ هْرْ ْملِنفِر نَّش ِك َ مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن
سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش
نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن نَ كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 20 رَ.
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كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 21 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن رَ،
ِسْكّت نُن عَ 22 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي
ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 23 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن
َش َ ُسوَر ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن،

ِك. نَ نَن هَدَِي َش نٍتَنٍيِل دِ
ِي َق نََش عَ 25 بْنسْي، َسبُلٌن كٍلٍِق عٍلِيَِب دِ َش ٍشلٌن ندٍ، َسشَن لْشْي نَ 24
كٍرٍن ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي
قِرِن ٍع كُي. َ هْرْ ْملِنفِر نَّش ِك َ مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن
سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش
نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن نَ كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 26 رَ.
كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 27 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن رَ،
ِسْكّت نُن عَ 28 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي
ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 29 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن
َش ٍشلٌن ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن،

ِك. نَ نَن هَدَِي َش عٍلِيَِب دِ
ِي َق نََش عَ 31 بْنسْي، ُبٍن ر كٍلٍِق ُ عٍلِسُر دِ َش ِ ٍسدٍيُر ندٍ، نَاِن لْشْي نَ 30

كٍرٍن ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي
قِرِن ٍع كُي. َ هْرْ ْملِنفِر نَّش ِك َ مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن
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سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش
رَ، نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 32 رَ.
يّشّي كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 33 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن
نَشَن ِسْكّت نُن عَ 34 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي
قِرِن، ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 35 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ
دِ َش ِ ٍسدٍيُر ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي

ِك. نَ نَن هَدَِي َش ُ عٍلِسُر
نََش عَ 37 بْنسْي، ِسمٍيْن كٍلٍِق ٍسلُمِيٍِل دِ َش سُرِ َسدَِي ندٍ، ُسوِل لْشْي نَ 36

ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي ِي َق
قِرِن ٍع َكُي. هْرْ ْملِنفِر نَّش َِك مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن
سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش
نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن نَ كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 38 رَ.
كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 39 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن رَ،
ِسْكّت نُن عَ 40 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي
ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 41 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن
سُرِ َسدَِي ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن،

ِك. نَ نَن هَدَِي َش ٍسلُمِيٍِل دِ َش
ِي َق نََش عَ 43 رَ، بْنسْي فَدِ قَتَنٍق عٍلِيَسََق دِ َش دٍُوِل ندٍ، ٍسننِ لْشْي نَ 42
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كٍرٍن ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي
قِرِن ٍع كُي. َ هْرْ ْملِنفِر نَّش ِك َ مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن
سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش
نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن نَ كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 44 رَ.
كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 45 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن رَ،
ِسْكّت نُن عَ 46 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي
ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 47 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن
َش دٍُوِل ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن،

ِك. نَ نَن هَدَِي َش عٍلِيَسََق دِ

نََش عَ 49 رَ، بْنسْي َ ِم عٍقِر قَتَنٍق عٍلِسَمَ دِ َش عَمِشُدِ ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ لْشْي نَ 48

ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي ِي َق
قِرِن ٍع َكُي. هْرْ ْملِنفِر نَّش َِك مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن
سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش
رَ، نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 50 رَ.
يّشّي كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 51 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن
نَشَن ِسْكّت نُن عَ 52 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي
قِرِن، ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 53 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ
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دِ َش عَمِشُدِ ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي
ِك. نَ نَن هَدَِي َش عٍلِسَمَ

نََش عَ 55 رَ، بْنسْي مَنَِس قَتَنٍق فَمَلِيِّل دِ َش ُ ثٍدَ سُر ندٍ، ٌسلٌمَسَشَن لْشْي نَ 54
ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي ِي َق
قِرِن ٍع َكُي. هْرْ ْملِنفِر نَّش َِك مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن
سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش
نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن نَ كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 56 رَ.
كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 57 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن رَ،
ِسْكّت نُن عَ 58 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي
ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 59 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن
َش ُ ثٍدَ سُر ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن،

ِك. نَ نَن هَدَِي َش فَمَلِيِّل دِ
نََش عَ 61 رَ، بْنسْي بُنيَمِن قَتَنٍق عَبِدَن دِ َش فِدٍيٌِن ندٍ، ٌسلٌمَنَاِن لْشْي نَ 60

ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي ِي َق
قِرِن ٍع َكُي. هْرْ ْملِنفِر نَّش َِك مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن
سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش
نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن نَ كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 62 رَ.
كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 63 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن رَ،
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ِسْكّت نُن عَ 64 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي
ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 65 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن
َش فِدٍيٌِن ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن،

ِك. نَ نَن هَدَِي َش عَبِدَن دِ
نََش عَ 67 رَ، بْنسْي دَنَ قَتَنٍق عَِشيٍسٍرِ دِ َش عَمِسَدَِي ندٍ، ُق لْشْي نَ 66

ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي ِي َق
قِرِن ٍع َكُي. هْرْ ْملِنفِر نَّش َِك مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن
سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش
نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن نَ كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 68 رَ.
كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 69 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن رَ،
ِسْكّت نُن عَ 70 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي
ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 71 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن
عَمِسَدَِي ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن،

ِك. نَ نَن هَدَِي َش عَِشيٍسٍرِ دِ َش
نََش عَ 73 رَ، بْنسْي عَسٍرِ قَتَنٍق ثَفِيِّل دِ َش عٌكِرَن ندٍ، كٍرٍن نُن ُق لْشْي نَ 72
ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي ِي َق
قِرِن ٍع َكُي. هْرْ ْملِنفِر نَّش َِك مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن
سّرّّش َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش
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نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن نَ كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 74 رَ.
كٍرٍن، تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 75 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن رَ،
ِسْكّت نُن عَ 76 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي
ِنٍف ن عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 77 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن
عَمِنَدٌَب ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن،

ِك. نَ نَن هَدَِي َش نَشَسٌن دِ َش
نََش عَ 79 رَ، بْنسْي نَقَتَِل قَتَنٍق َ عَشِر دِ َش عٍنَن ندٍ، قِرِن نُن ُق لْشْي نَ 78

ثْوِت نُن عَ رَ، ُسوِل نُن ُق كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن ثِلٍِت رَ؛ هَدِيٍَي ِي َق
ٍع كُي. َ هْرْ ْملِنفِر نَّش ِك َ مَنِيَم ٍس عَْل نَ كٍرٍن كٌِل فبٍِت يَءِلَنِش نَشَن كٍرٍن
َسنِس قِندِ َش عَ عَلٌَك نَ، نَشَن مَسُنبُِش ٍ تُر رَ، دِنِش شْرِ َسنِس نَقٍِش قِرِن
ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم يَءِلَنِش نَشَن نَ كٍرٍن ثْوِت َق نََش مَن عَ 80 رَ. سّرّّش
تُورَ عَْل رَ دَاِش فَن سّرّّش َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 81 رَ، سُرَِي نَقٍِش نَشَن رَ، نَاِن نُن
نُن عَ 82 ِل، كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشَن كٍرٍن يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي كٍرٍن،
عَْل رَ سّرّّش َ َشنُنتٍي َ بَم نَشٍٍي نُن عَ 83 رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن ِسْكّت
عٍنَن ِل. كٍرٍن ّح َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي ُسوِل يّشّي نُن ُسوِل، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن، ِنٍف ن

ِك. نَ نَن هَدَِي َش َ عَشِر دِ َش
ٍق َش نّيّن سّرّّشبَدٍ نَ نَن ِي قِندِِش مَلَنشٍِي هَدَِي َش ُكنتِفٍِي َيَِل عِسِر 84
َ ّشيم ثْوِت نُن قِرِن، نُن ُق دَاِش فبٍِت ثْوِت قِرِن، نُن ُق دَاِش فبٍِت ثِلٍِت رَ؛
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نَن تَِف عَ نُن كٍرٍن كٌِل فبٍِت لَنِش كٍرٍن كٍرٍن ثِلٍِت 85 قِرِن. نُن ُق دَاِش
نٍٍي رَ، فبٍِت يَءِلَنِش نَشٍٍي ٍس مَ. نَن كٍرٍن كٌِل فبٍِت لَنِش كٍرٍن كٍرٍن ثْوِت مَ.
ثْوِت 86 كُي. َ هْرْ ْملِنفِر نَّش ِك َ مَنِيَم ٍس عَْل مَ، نَن نَاِن نُن ْمْشّحن كٌِل لَنِش
َ مَنِيَم ٍس عَْل مَ، نَن نَاِن نُن ُق َ مُ فِر كّمّ َ مُ فِر َ ّشيم لَنِش قِرِن نُن ُق دَاِش َ ّشيم
نَن تَِف عَ نُن كٍرٍن كٌِل َ ّشيم لَنِش قِرِن نُن ُق ثْوِت نَ كُي. َ هْرْ ْملِنفِر نَّش ِك
لَن نََش َشسَِب شُرُ ٍس دَاِش فَن سّرّّش 87 نَ. نَن سُرَِي نَقٍِش بِرِن ٍع مَ.
َش نَشٍٍي قِرِن نُن ُق يّشّي نُن قِرِن، نُن ُق ٌكنتٌنِي يّشّي نُن عَ مَ، قِرِن نُن ُق تُورَ
سّرّّش َشقَرِ يُنُِب سّرّّش. دِنِش شْرِ َسنِس َش ٍع نُن عَ ِل، كٍرٍن ّح َ بَر نُ ِسمََي
شُرُ ٍس َش سّرّّش َ َشنُنتٍي 88 مَ. قِرِن نُن ُق ِسْكّت لَن نََش َشسَِب شُرُ ٍس
تٌنٌف ِسْكّت ٍسننِ، تٌنٌف ٌكنتٌنِي يّشّي مَ، نَاِن نُن ْمْشّحن تُورَ لَن نََش َشسَِب
سّرّّشبَدٍ رَ هَدِيٍَي قِندِ نَن نٍٍي ْسْت. كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي ٍسننِ تٌنٌف يّشّي نُن ٍسننِ،

مَ. عَ َس ٌت ّسنِيّنِش ٍ تُر تّمُي، قْْل وَِل َش
مّ شُي عَلَتََل نََش عَ سُمُن، َش عَلَتََل نُن عَ كُي، َ هْرْ ْملِنفِر ٌس ٌت مُنَس 89
نَ نَ نَشٍٍي تَِف َسوُرّ قِرِنِيٍي مَلٍّك ّب عَ َ ِتم مٍَسنِي عَ قَرِ، دّرٌَكٍت َ َكنكِر َساّت

قَرِ. َ َكنكِر

8
ْدْشٍق لَنثُيٍي
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ْدْش ٌسلٌقٍرٍ لَنثُي َش عَ ّب، هَرُنَ قََل »َع 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
ْدْش لَنثُي نََش عَ ّن. ِك نَ رََب عَ هَرُنَ 3 رَ.» َي ْدْشٍس ٍع يَنَب َش ٍع عَلٌَك
نَ، نَن َدِنِش ّشيم رَقَلَِش نُ ْدْشٍس لَنثُيٍي 4 ّب. مُنَس نَّش ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل

نَّش. ِك ّب مُنَس مٍَسنِش عَ عَلَتََل عَْل ُشنِي، عَ هَن مَ َسنبُنِي عَ كٍلٍِق
َش ِع مَ، َي يِلـَكٍَي َ عِسِر َب بْنسْي »لٍِو 6 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 5
قٍَت ٍع َش ٍع مَ. ٍع مََكسَن ٍي مَرَ ّسنِيّن ّن. ِك ِي َ رَ ّسنِيّنم ٍع ِع 7 رَ ّسنِيّن. ٍع
ٍع َشنِب، نَ 8 ّسنِيّن. َش ٍع عَلٌَك َش، دُفٍِي َش ٍع َش ٍع ِب، بِرِن مَشٍَب
فبّّت تُورَ َش ِع رَ. ٍ تُر مَسُنبُِش نَشَن مّنِف نُن عَ رَ، سّرّّش َب كٍرٍن تُورَ َش
ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر مَلَن بِرِن يِلََك َ عِسِر نُن بْنسْي لٍوِ َش ِع 9 رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب َب
مَ. مِشٍِي بْنسْي لٍوِ َس بّلّّش ٍع َش يِلـَكٍَي َ عِسِر شْرِ، َي عَلَتََل مّننِ، 10 رَ. دّ
رَ. ْحشْي يِلـَكٍَي َ عِسِر سّرّّش عَْل ُل َش ٍع ّب عَلَتََل دّنتّّفدٍ ٍع قَمَ نَن هَرُنَ 11

َبَدٍ.» ر وَِل َش عَلَتََل َ ْنم ٍع كُي نَ
َشقَرِ يُنُِب َ بَم كٍرٍن مَ. قِرِنِيٍي تُورَ نَ َس بّلّّش ٍع َش مِشٍِي بْنسْي »لٍِو 12

لٍوِ 13 َشقَرِ. َش يُنُبٍِي َش ٍع عَلٌَك رَ، دَاِش فَن سّرّّش َب بٌوٍر نَ، نَن سّرّّش
عَلَتََل مَ ِك سّرّّش عَ دّنتّّف ٍع َش ِع ِع، َي دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ ِت نَ بْنسْي
ٱ قِندِ َش ٍع مَ، َي يِلـَكٍَي َ عِسِر َب تَن بْنسْي لٍوِ َ بَر ِع تّمُي، نَ ّن، َ لِم عَ 14 ّب.

رَ.» فٍب
َ هْرْ ْملِنفِر َش ٍع ٌسدٍ ّن قَمَ بْنسْي لٍوِ مَ، ِك سّرّّش عَ رَ ّسنِيّندٍ ٍع ّف نَ »ِع 15
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بِرِن ِسنٍف دِ َيَِل عِسِر رَ فٍب ٱ قِندِِش نَشٍٍي رَ ٍع نَن يِلـَكٍَي َ عِسِر 16 كُي. وَِل
ٱ قِندِِش بِرِن ِسنٍف دِ شُرُ ٍس َش ٍع نُن بِرِن ِسنٍف دِ َيَِل عِسِر 17 رَ. ْحشْي
لٍوِ نََش ٱ 18 نَّش. تّمُي قََش بِرِن ِسنٍف دِ َش مِسِرَكٍَي َس ٱ َكِق نَ، نَن فٍب
دٍِي َش عَ نُن هَرُنَ ٌس ٍع َ بَر ٱ 19 رَ. ْحشْي بِرِن ِسنٍف دِ َيَِل عِسِر تٌنٌف بْنسْي
مَن ٍع رَ. ِشِل يِلـَكٍَي َ عِسِر رََب َوَِل هْرْ ْملِنفِر َش ٍع عَلٌَك تَِف، يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ ِي
مَ يِلـَكٍَي َ عِسِر ٌ فٌر نََش ٌي فبَلٌي عَلٌَك ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر َب سّرّّش َشقَرِ يُنُِب َش

نَّش.» تّمُي رَ ّسنِيّنِش ٍ يِر ّ مَكْر نَ ٍع
ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل رَ بْنسْي لٍوِ رََب نَ نََش بِرِن َحمَ نُن هَرُنَ، مُنَس، 20
ٍع نََش هَرُنَ َش. دُفٍِي َش ٍع نََش ٍع رَ ّسنِيّن، يّّت ٍع نََش بْنسْي لٍوِ 21 نَّش.
ّسنِيّن. َش ٍع ّب ٍع َب سّرّّش َشقَرِ يُنُِب َش ٍع نََش عَ ّب. عَلَتََل دّنتّّف
هَرُنَ رَ ٍق َش َ هْرْ ْملِنفِر ُسُش وَِل َش ٍع َق نََش بْنسْي لٍوِ رَ، عَ َب ٌت نَ 22

نَّش. ِك ّب مُنَس يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل مَ، بُن يَامَرِ َش دٍِي َش عَ نُن
ْمْشّحن ّح نَ ِسمََي َش مِشٍِي بْنسْي »لٍِو 24 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 23
َش ٍع ْسْت، ُسوِل تٌنٌف ّح نَ ٍع 25 ُسشُدٍ. وَِل َ هْرْ ْملِنفِر َ ْنم ٍع ِل، ُسوِل نُن
َبَدٍ ر نَ َ ْنم ُ م تَن ٍع ْكْن كُي، وَِل نَ مَلِدٍ نفَشَكٍرٍنِيٍي ٍع َ ْنم ٍع 26 نَا. ُل وَِل نَ

مَ.» رَبٍَق وَِل َ هْرْ ْملِنفِر رَ ٍق َش بْنسْي لٍوِ ُسُش يٍّي سّرِ نَ َش ِع ْسنْن.
9

َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك
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كٍِك نَ قِرِن، ّح ٍ يِر فبٍنفبٍرٍن ُل َق ٍع مَ، بِْش َ مِسِر مِِن ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر 1
َش »ِعِسَرِيلَكٍَي 2 مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ُ ِسنِنَ تُر ّب مُنَس مٍَسن عَ َ بَر نُ عَلَتََل ِسنٍف
يَمَرِِش عَ عَْل تّمُي دَُل ٌسٍف نَاِن، نُن ُق ِش كٍِك ِي 3 رََب َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك

نَّش.» ِك
ٍع 5 رََب. َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك َش ٍع عَ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل عَ نََش مُنَس 4
فبٍنفبٍرٍنِي ُ ِسنِنَ تُر تّمُي دَُل ٌسٍف نَاِن نُن ُق ِش ِسنٍف كٍِك رََب َسِل نَ نََش

ّب. مُنَس نَّش ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل رََب، عَ نََش ٍع مَ.
دِن َ بَر نُ ٍع بَرِ مَ رََب َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك ْن مُ ندٍٍي مِِش لْشْي، نَ ْكْن 6

نُن مُنَس ِسَف نََش ٍع كٍرٍنِي لْشْي نَ لْشْي. نَ رَ ّسنِيّنتَرٍ قِندِ َق ٍع رَ، قُرٍ مِِش
مُُش رَ مُنٍق ْكْن رَ، ٍق َش قُرٍ ّسنِيّن مُ »ُمُش ّب، ٍع قََل عَ ٍع 7 يِرٍ. هَرُنَ
مُنَس 8 بِرِن؟« يِلََك َ عِسِر عَْل ّب عَلَتََل رَ هَدَِي َش مُُش َق َش مُُش لَن مُ
رَ.» ٍق َش وٌ يَمَرِ مَ نَشَن عَلَتََل مٌَت عَ َش ٱ ِسندٍن، ِت مَّم »ٌو يَاِب، ٍع نََش
نَ َش رَ، ٍق َش ندٍ قُرٍ ّسنِيّن مُ وٌ »َش 10 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 9
مَ، بُن بِنّي َش عَلَتََل َبَدٍ ر َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك َ ْنم مَن وٌ كُي، ِيَاِس ب نَ وٌ رَ عَ مُ
ندٍ قِرِن كٍِك رََب عَ َش تَن ٍع ْكْن 11 ِل. بْنسْي وٌ َس عَ هَن مَ تَن وٌ كٍِل
رَ. ْشّن بُرّّش نُن لّبِنِتَرٍ تَاِم نُن عَ دٌن يّشّي ٍع تّمُي. دَُل ٌسٍف نَاِن نُن ُق ِش
رََب َسِل نَ َش ٍع عِبْو مَ. مُ قَن شْرِ عَ فّيّسّف. هَن ُل نََش ٌي ْدنشْي عَ 12
َسيَمَلٍّك تٌندِ عَ كُي، ِيَاِس ب نَ مُ نَشَن ّسنِيّنِش مِِش َش ْكْن 13 مَ. ِك سّرِّي عَ
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هَدَِي َق مُ عَ بَرِ مَ مَ، َي َحمَ َش عَلَتََل َب َش َعَ لَنم َكنِي نَ َبَدٍ، ر َسِل دَنِف
ْستْدٍ.» سَرٍ يُنُِب َش عَ ّن قَمَ َكنِي نَ وََشِت. عَ ّب عَلَتََل رَ

سّرِّي عَ رََب عَ َش عَ رَبٍَق، َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك وَ مَ ندٍ ّ ْشح َش ِع »َش 14

مَ.» قَن ّ ْشح نَ َ لُم نَن كٍرٍنِي سّرِّي نَ مَ، َكنيٍِي تَا َسِش نَشَن سّرِّي مَ. ِك

نَ. ُشن نَ دُ ُس نََش ندٍ نُشُي دّننَّش، نَ وَلَشٍّي َساّت لْشْي، َِت هْرْ ْملِنفِر 15
نُ عَ بِرِن تّمُي 16 رَ. ّت مَنِيَِش عَ قَرِ، َ هْرْ ْملِنفِر نَ نُ عَ عَِب، كٍُي هَن ُنمَرٍ ن كٍِل
نُشُي 17 رَ. كْي ّت عَْل يَنَب َق عَ رَ، يَنِي قَرِ َ هْرْ ْملِنفِر نَ نُ نُشُي ّن، ِك نَ نَ
َق ٍع فٌرٌ، عَ هَن قْْل ّحرّ ٍع كٍِل، َ بَر قَن يِلـَكٍَي َ عِسِر مَ، ُشن َ هْرْ ْملِنفِر كٍِل نّّق
نُ مَن ٍع مَ، بُن نَن يَامَرِ َش عَلَتََل ّحرّ مَ نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر كُي نَ 18 مّننِ. يٌنِكن
ّن. مّننِ َ يٌنِكنم قَن ٍع مَ، َُشن هْرْ ْملِنفِر نَ نُشُي قَننِ مَ. نَن يَامَرِ َش عَلَتََل َ يٌنِكنم
يَامَرِ َش عَلَتََل َ مَ بِر نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ، فٍب عَ قَرِ َ هْرْ ْملِنفِر ُب َس نُشُي َش 19

َ لُم نُ يِلـَكٍَي َ عِسِر كٍِل. عَ بُمَ، مُ نُشُي نَ ندٍٍي تّمُي 20 مّننِ. ُل ٍع رَ، قْْش نَن
َ بَر نُشُي ندٍٍي تّمُي 21 يِرٍ. نُشُي يٌنِكن ٍع كٍِل، قَن ٍع مَ، بُن نَن يَامَرِ َش عَلَتََل
يِلـَكٍَي َ عِسِر كٍِل، نّّق عَ ِسَف. َق عَ عَِب، كٍُي هَن رَ كْي كٍِل كٍرٍن، ِش يِرٍ ُل
نَ َش قِرِن، ِش مَ ُشن َ هْرْ ْملِنفِر ُل نُشُي َش 22 رَ. قْْش عَ َ بِر ٍع كٍِل، َ بَر قَن
نَ نُشُي نَ ٌق يٌنِكندٍ، ٍع َ كٍلِم نُ مُ يِلـَكٍَي َ عِسِر كٍرٍن، ّح مُ نَ َش كٍرٍن، كٍِك مُ
نُ ٍع مَ، بُن نَن يَامَرِ َش عَلَتََل َ يٌنِكنم نُ ٍع 23 نَّش. تّمُي مَ ُشن َ هْرْ ْملِنفِر كٍِل
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نَشَن عَ رَ، قْْش نَن يَامَرِ َش عَلَتََل َ مَ بِر نُ ٍع مَ. بُن نَن يَامَرِ َش عَلَتََل َ كٍلِم
رَ. َسابُي مُنَس قِِش

10
دَاِش فبٍِت قِرِن َ سَر

ٍع رَ. بْنبِْش فبٍِت يَءِلَن قِرِن َ سَر َش »ِع 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
قِرِن ٍع 3 تّمُي. ِيَاِس ب نَ نَن كٍلٍِق َحمَ َ نَوَلِم مَن ٍع مَلَنِي. نَ نَن ِشلٍِق َحمَ َ رَوَلِم
ٍق، نَن كٍرٍن َ سَر َش 4 رَ. دّ َ هْرْ ْملِنفِر ٍ يِر ِع مَلَن َش بِرِن َحمَ كٍرٍن، تّمُي ٍق نَ

يِرٍ.» ِع مَلَن َش فبَنسَن ُكنتِفٍِي نُن يَرٍرَتٍِي يَِل َ عِسِر
ٌسفٍتٍدٍ، ْدْشِش نَشٍٍي كُي نَ كٍرٍن. ٍق َش سَرٍَي نَّش، تّمُي ِيَاِسدٍ ب َ كٍلِم »ٌو 5

َ سَر ِسَف. َش قَن نٍٍي مَ، يِرٍقَنِي ْدْشِش نَشٍٍي قِرِن، ٍق نَ سَرٍَي 6 ِسَف. َش ٍع
َحمَ َ مٍَسنم عَ نَن فبّّت َ ّكح شُي َ سَر 7 ِل. عَ َ بَر تّمُي ِسَف َحمَ َ مٍَسنم عَ نَن شُي

ِل.» عَ َ بَر تّمُي مَلَن
بْنْسيٍي وٌ نُن تَن وٌ رَ نَ نَن سّرِّي قٍمَ. سَرٍَي نَ نَن سّرّّشدُبٍّي بْنسْي »َهُرَن 8
عَلَتََل ٍق. سَرٍَي نَ َش وٌ نَّش، تّمُي مَ بِْش َش وٌ فٍرٍ يَشُيٍي وٌ نَ وٌ 9 عَبَدَن. ّب
وٌ نُن ُشنفبٍٍي لْشْي َسِل َش وٌ 10 مَ. يَشُيٍي وٌ رَتَنَف وٌ عَ ْشن، وٌ ّن سَمَ ْحْش
َ َشنُنتٍي نُن دَاشٍِي فَن سّرّّش وٌ ٍق سَرٍَي نَ َش مَن وٌ لْْشيٍي، َسِل نّيّن كٍِك َش
وٌ نَ نَن تَن ٱ مَ. ْشن وٌ سَمَ ْحْش ٱ نَن ٱ نِيَمَ، عَ نَن نَ نَّش. تّمُي َ بَم سّرّشٍّي

رَ.» عَلَتََل مَرِِف



ْكنِت تٍِق 10:25 xxxviii ْكنِت تٍِق 10:11

َ م ْشن َ كِر تٍِق يِلـَكٍَي َ عِسِر
َ هْرْ ْملِنفِر ْدْشِش نُ نَشَن نُشُي لْشْي، ْمْشّحن ِش ندٍ قِرِن كٍِك ندٍ قِرِن ّح 11

نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر كُي نَ 12 قْْل. ّحرّ نََش عَ دّننَّش، نَ نُ ٍسيدٍ َش عََل مَ، ُشن
ُشن فبٍنفبٍرٍنِي ثَرَن ِت َس عَ هَن رَ قْْش نُشُي نَ َ بِر ٍع مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ُ ِسنِنَ تُر كٍِل
قْْل. ِسنٍف ِيَاِس ب نَ َش ٍع رَ، َسابُي مُنَس عَننَِب يَمَرِ ٍع نََش عَلَتََل 13 مَ.

عَمِنَدٌَب نَ نُ ُشنِي ٍع رَ. َي ٍع تِِش تْنشُمَ َش ٍع يَرٍ، ِت نََش بْنسْي َ يُد 14
ُشنِي بْنسْي ِ عِسَكَر نَ نُ نَن نٍتَنٍيِل شّّم دِ َش َ ُسوَر 15 نَ. نَن نَشَسٌن شّّم دِ َش
ٌت َ هْرْ ْملِنفِر 17 رَ. ُشنِي بْنسْي َسبُلٌن نَ نُ نَن عٍلِيَِب شّّم دِ َش ٍشلٌن 16 رَ.

َشنِن. عَ نََش ّشمٍّي دِ َش مٍرَرِ نُن ّشمٍّي دِ َش فٍرِ ٌسن مَقَفَِت،
شّّم دِ َش ِ ٍسدٍيُر رَ. َي ٍع تِِش تْنشُمَ َش ٍع رَ، قْْش ٍع َ بِر نََش بْنسْي ُبٍن ر 18
دِ َش سُرِ َسدَِي رَ. قْْش ٍع َ بِر نََش بْنسْي ِسمٍيْن 19 رَ. ُشنِي ٍع نَ نُ نَن ُ عٍلِسُر
عٍلِيَسََق شّّم دِ َش دٍُوِل رَ. قْْش ٍع َ بِر نََش بْنسْي فَدِ 20 رَ. ُشنِي ٍع نَ نُ نَن شّّم
رَ. ّسنِيّنشٍِي ٍس َ هْرْ ْملِنفِر رَ قْْش ٍع َ بِر نََش َشبِّل كٍهَِت 21 رَ. ُشنِي ٍع نَ نُ نَن
بْنسْي َ ِم عٍقِر 22 ٌس. َش َشبِّل كٍهَِت بٍينُ ِت َ هْرْ ْملِنفِر َش ٍع ّن لَن تَن بٌوٍرٍي
نَ نُ نَن عٍلِسَمَ شّّم دِ َش عَمِشُدِ رَ. َي ٍع تِِش تْنشُمَ َش ٍع رَ، قْْش ٍع َ بِر نََش
نَ نُ نَن فَمَلِيِّل شّّم دِ َش ُ ثٍدَ سُر رَ. قْْش ٍع َ بِر نََش بْنسْي مَنَِس 23 رَ. ُشنِي ٍع
دَنَ 25 رَ. ُشنِي بْنسْي بُنيَمِن نَ نُ نَن عَبِدَن شّّم دِ َش فِدٍيٌِن 24 رَ. ُشنِي ٍع
شّّم دِ َش عَمِسَدَِي رَ. َي ٍع تِِش تْنشُمَ َش ٍع رَ، َشنِب بِرِن ٍع ّحرّ نََش بْنْسيٍي
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بْنسْي عَسٍرِ نَ نُ نَن ثَفِيِّل شّّم دِ َش عٌكِرَن 26 رَ. ُشنِي ٍع نَ نُ نَن عَِشيٍسٍرِ
يِلـَكٍَي َ عِسِر 28 رَ. ُشنِي بْنسْي نَقَتَِل نَ نُ نَن َ عَشِر شّّم دِ َش عٍنَن 27 رَ. ُشنِي

مَ. ِك فَِل ٍع ّن ِك نَ ّحرّ مَ نُ

َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر كٍلٍِق
نَ »ُمُش ّب، ٌشبٌَب شّّم دِ َش مَدِيَنَك يُوٍِل ٍر بِتَنِي عَ قََل عَ نََش مُنَس 29
ِع نَ نَن َ ْسونّي قِندِ مَ نَ َق. َش قَن ِع ّب. مُُش لَايِدِِش دّننَشَن عَلَتََل ِسفٍَق
نََش ٌشبٌَب 30 ّب.» َيَِل عِسِر ّن َ رَبَم قَنيٍِي ٍق عَ تٌنٌف لَايِدِ َ بَر عَلَتََل بَرِ مَ ّب،
مَشَندِ، عَ نََش مُنَس 31 تَِف.» مِشٍِي مَ ٱ ْشنِي ٱ فبِلٍن َش ٱ »َعٍد، يَاِب، عَ
َيٌنِكندٍ ْنم مُُش كٌلٌن بِرِن فبٍنفبٍرٍنِي ِي نَن تَن ِع مَ. ُشن مُُش كٍِل نََش ِع »يَنِد،
هّيرِ ّن َ ِكم ِع مُُش مَتِمَ، مُُش ِع َش 32 نَ. نَن رَّحرّ مَ مُُش قِندِ مَ ِع دّننَّش.

مَ.» مُُش قِدٍ نَشَن قَمَ عَلَتََل رَ
َساّت َش عَلَتََل رََب. ّحرّ َسشَن ِش ٍع مَ، بُن َ فٍي َش عَلَتََل كٍِل نََش ٍع 33
ٍع َ كٍلِم نُ ٌت ٍع 34 رَ. قٍنٍق يٌنِكندٍ مَ بُن َسشَن ِش نَ رَ َي ٍع تِِش نُ َ َكنكِر
َ َكنكِر َساّت نُ ٌت ٍع 35 كُي. قّيّحنِي مَ ُشن ٍع تِِش نُ نُشُي َش عَلَتََل يٌنِكندٍ،
رَيٍنٍسن. يَشُيٍي ِع َش ِع كٍِل، َش ِع »َعلَتََل، قَلَمَ، عَ نُ مُنَس نَّش، تّمُي َ رَكٍلِم
ٌ مَ رَفٌر َ َكنكِر َساّت نُ ٌت ٍع 36 رَ.» َي ِع ِف ٍع َش قَن نٍٍي ْشنِش، ِع نَشٍٍي
تَِف.» وُيَِش َحمَ َيَِل عِسِر ٌ مَفٌر ِع َش ِع »َعلَتََل، قَلَمَ، عَ نُ مُنَس نَّش، تّمُي
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11
مَوٍَق يِلـَكٍَي َ عِسِر

ْشْن نََش عَلَتََل ِع. َي عَلَتََل رَ ٍق َش تْورّ َش ٍع َ مَو ٍع نََش َحمَ ندٍ، لْشْي 1
ٌت َحمَ 2 مَ. ّسيِت يٌنِكندٍ فَن ندٍ ٍ يِر عَ تَِف، َحمَ رَ ِسن ّت َق عَ مَ، ٍق نَ
يِرٍ نَ نََش ٍع 3 ُشبٍن. نََش ّت كُي نَ مَشَندِ. عَلَتََل نََش عَ رَ، مُنَس فبٍلٍفبٍٍل
تَِف. ٍع رَ ِسن ّت َ بَر نُ عَلَتََل بَرِ مَ مَنَكّن،« »ّت ِك نَ نَن نَ تَبٍرَ، َس ِشِل

ٍع نََش مَن يِلـَكٍَي َ عِسِر مَ، ْشن فبّّت ْموِل دٌنٍس وَ ٌت ندٍٍي ٌكِب مِِش 4
مُُش مَ قَنِي دٌنٍس َنَ رَتُم مُُش مُُش 5 ْشن! نَن ُسٍب وَ مَ »ُمُش رَ، قَلٍَق عَ مَوَ،
نُن يّّب، بَِسّكِت، كَاُكنبٌو ِس، يّّش، عَْل َشنِب، ْكبِرِ مَ بِْش َ مِسِر ْسْت نَشَن
نَ تُن نَن دٌنٍس ›مََن‹ َ بَرِ م مَ، مُُش نَ مُ ْشِل دٌنٍس يَْكِس ْكْن 6 مَنِيّ. ٍب.»يّّب
َق ٍع مَتٌنفٌدٍ، عَ َ مِنِم نُ َحمَ 8 قِيّش. شْرِ قُندٍن عَْل ّن لُِش نُ »َمَن« نَ 7

نَ نُ تُرٍ عَْل لُِش نُ عَ رَ. عَ َ يَءِلَنم لِّك نُ ٍع كُي. مُلُنِي مُ، نَ َش رَ، فّّم دِن عَ
تّمُي. ٌ فٌر ِشِن ٌ مَ فٌر نُ مََن 9 مَ. عَ

ْشْن نََش عَلَتََل ْشنِي. ٍع َ مَ مَو ٍع نُ بِرِن مِِش رَ مّ. شُي وَ َحمَ نََش مُنَس 10
ِع رَ مُنٍق مَرِِف، »ٱ مَشْرِن، عَلَتََل نََش عَ 11 ْكنتْقِِل. نََش مُنَس رَ. قَنِي ِك
َش َحمَ ِي َش ِع َ نِيَم عَ نَشَن رَبَِش مُنٍس ٱ مَ؟ ٌكنِي َش ِع ُل ْكنتْقِِل ِي َ بَر
َ بَر ِع رَ مُنٍق بَرِِش؟ ٍع نَن تَن ٱ 12 ْشن؟ عَ وَ مَ نُ نَن تَن ٱ مَ؟ ُشن ٱ ْدْش ٌكٍت
عَ دِنّف عَْل ّب، بٍنبٍَي ٍع لَايِدِِش نَشَن ِع مَ بِْش َشنِن ٍع َش ٱ بّلّّش، ٱ َس ٍع
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َ وَ م ٍع َ مَ مَو ٍع ٍع ّب؟ بِرِن َحمَ ِي مِندٍن َ ْستْم ُسٍب ٱ 13 نَّش؟ ِك َ َشنِنم دِ َش
قَّش 15 ّب. ٱ بِنيَ عَ رَ، ٌكٍت َش بِرِن َحمَ ِي َ ْنم ُ م كٍرٍن ٱ 14 ْشن. ُسٍب

نََكَن.» ُشن ٱ نََش ِع مَ، ِع رَقَن ٍق مَ ٱ َش ّب. ٌكٍت نَ قَِس نَن
ِع ّب، ٱ مَلَن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف قٌرِ »ِعِسَرِيَل ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 16
ٱ 17 مَ. ّسيِت ِع رَ دّ َ هْرْ ْملِنفِر مَلَن ٍع َش ٍع رَ. ُكنتِفٍِي نُن يَرٍرَتٍِي تَا كٌلٌن نَشٍٍي
مَ، ِع َ بَم ندٍ نَ ٱ مَ، ِع قِِش نَشَن ّسنِيّنِش َشِشِل ٱ يّن. ْو َش وٌن يِرٍ، ِع فٌرٌدٍ قَمَ
نُن وٌ ْسنْن. َشنِن ٌكٍت َش َحمَ ِي نََش كٍرٍن ِع عَلٌَك مَ، قَن ٍع َس نَ َش ٱ

َق.» َ َشنِنم عَ نَن ُكنتِفٍِي نَ
َ بَر عَلَتََل َّن. دٌنم ُسٍب وٌ تَِن بَرِ مَ رَ ّسنِيّن، يّّت وٌ َش ‹وٌ ّب، َحمَ قََل »َع 18
عَلَتََل قَِس.» نَن َ مِسِر لٍُق مَ. ْشن نَن ُسٍب وَ مَ »ُمُش رَ، قَلٍَق عَ مّ، شُي وَ وٌ
ِش مُ نَ َش كٍرٍن، ِش َّش دٌنم عَ مُ وٌ ْكْن 19 دٌنمَ. نَشَن وٌ مَ وٌ قِدٍ ُسٍب قَمَ
َ دٌنم عَ وٌ 20 ْمْشّحن. ِش مُ نَ َش ُق، ِش مُ نَ َش ُسوِل، ِش مُ نَ َش قِرِن،
عَلَتََل َ بَر وٌ بَرِ مَ مَ، وٌ رَحَاُش عَ هَن كُي، ْحي وٌ مِِن عَ هَن كٍرٍن، كٍِك هَن ّن
مِسِرَ؟«›« مِنِِش مُُش رَ »ُمنٍق رَ، قَلٍَق عَ َ مَو وٌ َ بَر وٌ مَ. َي وٌ نَ نَشَن رَّبحِن،
كٍِك مَ َحمَ ِي قِمَ ُسٍب ِع َ قَلَم عَ »ِع ّب، عَلَتََل مٍَسن عَ نََش مُنَس 21
ُسٍب رَلِدٍ ٍع َ ْنم ُ م فْورّ شُرُ ٍس 22 مَ. َي نَن ٍسننِ كّمّ وُُل شّّم نَ ٱ مَ؟ بُن كٍرٍن
ّسنّب »ٱ يَاِب، عَ نََش عَلَتََل 23 رَلِدٍ.» ٍع َ ْنم ُ م ٍع مَ، بَا نَ نَشٍٍي يّّش هَِل رَ.

نَ.» نَن نْندِ قِندِِش يّنِي ْو مَ ٱ َش كٌلٌندٍ عَ قَمَ ِع َبَدٍ؟ ر نَ شُرُن
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قٌرٍِي َحمَ نََش عَ ّب. َحمَ دّنتّّفدٍ مٍَسنِي َش عَلَتََل ِسَف نََش مُنَس 24
عَ كُي، نُشُي ٌ فٌر نََش عَلَتََل 25 َبِلِنِي. ر َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل مَلَن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف مِِش
مُنَس نَ نُ نَشَن تٌنٌف ندٍ ّسنِيّنِش َشِشِل يّّت عَ نََش عَ ّب. مُنَس ِت مٍَسنِي
نََش ٍع مَ، ٍع ٌ فٌر ٌت ّسنِيّنِش َشِشِل نَ مَ. ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف مِِش قٌرِ نَ َس عَ عَ مَ،

عِكُيَ. عَ مُ ٍع ْكْن رَ، ِشِل عََل تٍِق مٍَسنِي ٌس

ِسَف مُ ٍع مَلَنِي. ِسَف مُ نَشٍٍي مَ َي ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف قٌرِ نَ نَ نُ قِرِن شّّم ْكْن 26

مَ، قَن ٍع ٌ فٌر نََش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل ْكْن كُي. يٌنِكندٍ ُل نََش ٍع يِرٍ، َ هْرْ ْملِنفِر
قََل عَ َس عَ ِف، عَ نََش ندٍ قٌنٍِك 27 تَِف. َحمَ رَ ِشِل عََل ِت مٍَسنِي َق ٍع
َش نُُن 28 تَِف.» َحمَ رَ ِشِل عََل تٍِق مٍَسنِي نَ مٍدَدِ نُن »ٍعلٍَدٍد ّب، مُنَس
»ٱ ّب، مُنَس قََل عَ نََش عَ تّمُي، قٌنٍِك عَ َكِق َ مَلِم مُنَس نُ نَشَن يٌسُوٍ، شّّم دِ
ٍق مَ نَن تَن ٱ تٍِق تْوّن »ِع يَاِب، عَ نََش مُنَس 29 دَن.» ٍق نَ َش ِع مَرِِف،
ّسنِيّنِش َشِشِل عََل َ بَر نَشٍٍي َ ر نَمِْحنمٍّي قِندِ بِرِن َحمَ َش عَلَتََل مَ ٱ ْشِل عَ رَ؟

مَ. َي َحمَ فبِلٍن نََش ُكنتِفٍِي َيَِل عِسِر نُن مُنَس تّمُي، نَ 30 ْسْت«!

يٌنِكندٍ َحمَ رَدِن فبٍفٍب ْشِن نَشَن مَ، بَا كٍلٍِق رَ مِِن ُشنفٍب قٌٍي نََش عَلَتََل 31
نََش َحمَ 32 رَ. ّحرّ كٍرٍن قّيّحن ْدْش َس عَ تَِف، يٌنِكندٍ كٍلٍِق هَن َبِلِنِي، ر
رَ، مَتٌنٌف ْشنٍِي قّيّحن نََش مَن ٍع عَِب. كٍُي نَ هَن رَ، مَتٌنٌف ْشنٍِي نَ قّيّحن
كُي. نَشَن ثَاِن سَمَ ُسوِل تٌنٌف َسشَن كّمّ لِتِرِ ْسْت، ُق َي ثَاِن نََش َكنَكن هَن
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ُسٍب نَ ّف َش يِلـَكٍَي َ عِسِر بٍينُ ْكْن 33 َبِلِنِي. ر يٌنِكندٍ َش ٍع رَقٍن ٍع نََش ٍع
ِشِل ٍ يِر نَ نََش ٍع 34 رَ. شْرْشْي عَ َحشَنَكَت ٍع عَ مَ، ٍع ْشْن نََش عَلَتََل دٌندٍ،
مّننِ. نَفََت نَن فَِل مِلَنٍت بَرِ مَ فَبُرِ،« »ِملَنٍت ِك نَ نَن نَ هَتَاوَ، ِكبِرٌِت َس

َشسٍرٌِت. يٌنِكن َس ٍع هَتَاوَ، ِكبِرٌِت كٍِل نََش َحمَ 35

12
َكنٍَق ِشِل مُنَس هَرُنَ نُن َ مَرِيَم

عَ 2 مَقََل، مُنَس نََش هَرُنَ نُن َ مَرِيَم ْدْش، فِّن ُكِس َ بَر نُ ٌت مُنَس 1
رَ؟« َسابُي قَن َمُُش يّنم ْو مُ عَ رَ؟ َسابُي فبَنسَن نَن مُنَس َ يّنم ْو »َعلَتََل رَ، قَلٍَق
بِرِن مِِش دَنفٍِق نَ نَن مَفٌرٌي يّّت قِندِِش نُ مُنَس 3 مّ. مٍَسنِي نَ نََش عَلَتََل

نَ.
ِسَف َش بِرِن ٍع عَ نَ، كٍرٍن ِشِل َ مَرِيَم نُن هَرُنَ، مُنَس، نََش عَلَتََل 4
هَرُنَ نََش عَ رَ. دّ َ هْرْ ْملِنفِر كُي نُشُي ٌ فٌر نََش عَلَتََل 5 نَا، ِسَف ٌت ٍع هْرْ ْملِنفِرَ.
تُِل »ٌو ّب، ٍع مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 6 رَ. عَ مٌَس ٍع نََش قِرِن ٍع ِشِل. َ مَرِيَم نُن
ّب َكنِي نَ َ مٍَسنم يّّت ٱ نَن ٱ نَّش، تّمُي مَ َي وٌ َ ّشيم ّ نَمِْحنم ٱ رَ. مٍَسنِي مَ ٱ مَِت
ِك نَ نَ مُ فٍب تَن مُنَس ٌكنِي مَ ٱ ْكْن 7 رَ. شٍِي رَ عَ يّن ْو ٱ كُي. نَن لَامَتُنِي
َ مَّكنّنم مٍَسنِي مَ ٱ نَ ٱ 8 كُي. بِرِن وَِل مَ ٱ نَ نَن دُفُتّّف ٱ قِندِِش تَن عَ ّش.
نِينِ ٱ َق عَ ّب، عَ َ مٍَسنم يّّت ٱ نَن ٱ تَِف. مُُش َ رَوَلِم يّنِي ْو تَاِل مُ ٱ ّب، عَ

رَ؟« مَقَلٍَق مُنَس ٌكنِي مَ ٱ فَاُش مُ وٌ رَ مُنٍق عِفبٍّق.
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َُشن هْرْ ْملِنفِر كٍِل ٌت نُشُي 10 مَ. ُشن ٍع كٍِل َق عَ مَ، ٍع ْشْن نََش عَلَتََل 9
قٍَت َ مَرِيَم نَ ُكّن ٌت، عَ ٌت هَرُنَ نَ. كٍرٍن رَ ُكّن رَقِيّش نََش قٍَت َ مَرِيَم مَ،
َش مُُش رَتْن مُُش نََش ِع مَرِِف، ٱ »يَنِد، مَيَندِ، مُنَس نََش عَ 11 مَ، بِرِن
عَْل ُل نََش َ مَرِيَم 12 كُي. َشِشلِتَرٍَح َش مُُش نَبَِش نَشَن مُُش رَ، ٍق َش يُنُِب
نََش مُنَس 13 تّمُي.» ِ بَر عَ بٍينُ بْرِْش ّسيِت قٍَت نَشَن قُرِ، نَف عَ قَشَِش نَشَن دِ
عَ نََش عَلَتََل 14 َلَن«! ي َ ر عَ مَشَندِ، ِع َ بَر ٱ مَرِِف، »ٱ مَ، عَلَتََل رٍَت شُي عَ
َش ِع كٍرٍن؟ لْشُن هَن ّش يَافِمَ مُ عَ يَتَِف، عَ بْشُن دٍّي بََب عَ »َش يَاِب،
وٌ رَ ٌسدٍ عَ َ ْنم وٌ مَ، قَرِ يٌنِكندٍ َحمَ نَبَدٍ كٍرٍن لْشُن ٍف نَ عَ مَ. َي َحمَ رَ مِِن عَ
مَ. قَرِ يٌنِكندٍ رََب ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ مَ، َي َحمَ رَ مِِن عَ نََش ٍع كُي، نَ 15 مَ.» َي
َحمَ رَ، عَ َب ٌت نَ 16 مَ. َي ٍع رَفبِلٍن نََش َ مَرِيَم هَن يٌنِكندٍ ٍع كٍِل مُ َحمَ

مَ. فبٍنفبٍرٍنِي ثَرَن يٌنِكن َس نََش ٍع َشسٍرٌِت، كٍِل نََش

13
رَبّنٍق بِْش َان كَن

بْنسْي ُسفَندِ كٍرٍن كٍرٍن يَرٍرَِت َش »ِع 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
قِمَ نَشَن ٱ رَبّن، بِْش نَ َس َش ٍع مَ، بِْش َان كَن شّي ٍع َش ِع مَ، َي بِرِن
عَ عَلَتََل عَْل مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ثَرَن كٍلٍِق شّي مِشٍِي نَ نََش مُنَس 3 مَ.» يِلـَكٍَي َ عِسِر
ِك؛ ِي نَن ِشلٍِي ٍع 4 نَ. نَن ُكنتِفٍِي َيَِل عِسِر قِندِ بِرِن مِِش نَ نَّش. ِك يَمَرِِش

سَمُوَ. شّّم دِ َش ُ َسكُر مَ، بْنسْي ُبٍن ر كٍلٍِق
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َسقَِت. شّّم دِ َش شٌرِ مَ، بْنسْي ِسمٍيْن كٍلٍِق 5

كَلٍِب. شّّم دِ َش يٍقٍُن مَ، بْنسْي َ يُد كٍلٍِق 6

يِفَِل. شّّم دِ َش يُسُُق مَ، بْنسْي ِ عِسَكَر كٍلٍِق 7

هٌسٍيَ. شّّم دِ َش نُُن مَ، بْنسْي َ ِم عٍقِر كٍلٍِق 8

َلِِت. ث شّّم دِ َش رَُق مَ، بْنسْي بُنيَمِن كٍلٍِق 9

فَدِيٍِل. شّّم دِ َش ٌسدِ مَ، بْنسْي َسبُلٌن كٍلٍِق 10

فَدِ. شّّم دِ َش ُسِس مَ، بْنسْي مَنَِس دِ، َش يُسُُق كٍلٍِق 11

عَمِيِّل. شّّم دِ َش فٍمَِل مَ، بْنسْي دَنَ كٍلٍِق 12

ٍستُرُ. شّّم دِ َش مِكَيٍِل مَ، بْنسْي عَسٍرِ كٍلٍِق 13

نَشَِب. شّّم دِ َش قٌقِِس مَ، بْنسْي نَقَتَِل كٍلٍِق 14

فٍيُوٍِل. شّّم دِ َش مَِك مَ، بْنسْي فَدِ كٍلٍِق 15

دِ َش نُُن نََش مُنَس رَبّندٍ. بِْش َان كَن شّي نَشٍٍي مُنَس ِك نَ نَن ِشلٍِي ّشمٍّي 16
يٌسُوٍ. َس ِشِل هٌسٍيَ شّّم

نٍفٍوِ مِِن َش »ٌو ّب، ٍع قََل عَ نََش عَ رَبّندٍ، بِْش َان كَن شّي ٍع ٌت مُنَس 17
مّننِكٍَي َش كٌلٌن عَ َش وٌ رَبّن، بِْش نَ َش وٌ 18 ِل. ٍ يِر فٍيٍَي وٌ هَن بِرِ، فبٍنفبٍرٍنِي
مٌَت عَ َش وٌ 19 وَُي. مُ ٍع َش وَُي، ٍع َش فٌب، مُ ّسنّب ٍع َش فٌب، ّسنّب
مٌَت عَ َش وٌ 20 مَ. َبِلِنِي ر تَاٍي نَ نَ تّّت َش كٌلٌن عَ َش وٌ قَن. بِْش نَ َش
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بٌِف َسنِس نَ َق َش وٌ َكَت وٌ نَا. فٌب وُرٍِي َش ّب، َسنِس قَن بِْش نَ َش
رَ. عَ نُ نَن تّمُي ِسنٍف بٌِف بِلٍِي ّوِن رَ.» ندٍٍي

مَبِرِ. شَمََت ٍرٌشٌب، هَن مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ِسِن كٍلٍِق رَبّن، بِْش نَ َس نََش ٍع 21
عَِشمَن، دٍِي َش عَنَِك ِل، ٍشبِرٌن َس ٍع رَ، فبٍنفبٍرٍنِي نٍفٍوِ دَنِف نََش ٍع 22
َش تَا ٌسوَن بٍينُ ٌسلٌقٍرٍ ّح تِِش نُ تَا ٍشبِرٌن دّننَّش. َسبَتِِش نُ تَلَمَِي نُن ّسسَِي،
تْنسْي عَ رَ ّسّف، ندٍ َسلٌنِي بِِل ّوِن نََش ٍع ِل، ُلُنَب ف عٍٍسكٌِل ٌت ٍع 23 مِسِرَ. ِت
تٌنٌف، قَن ندٍ بٌِف شْرّ نََش ٍع رَ. كٍُي وُرِ َشنِن نَ نََش قِرِن مِِش مَ. نَشَن نَ نُ
َس ِشِل ٍ يِر نَ نََش ٍع 24 رَ. ْكوّب مَنِيّ نَشَن فِرٍنَدِ، ِشِل نَشَن ندٍ بٌفٍِس نُن عَ
بَِش. نَشَن ٍع رَ، ٍق َش تْنسْي بٌِف ّوِن نَ يِرٍ،« »تْنْسي ِك نَ نَن نَ عٍٍسكٌِل،
هَرُنَ، مُنَس، 26 فبِلٍن نََش ٍع رَبّندٍ، بِْش نَ نَا رََب نَاِن تٌنٌف ِش ٌت ٍع 25
دّنتّّف نََش ٍع مّننِ مَ. فبٍنفبٍرٍنِي ثَرَن كٍَد ِس، نَ نُ ٍع يِرٍ. َحمَ َيَِل عِسِر نُن
»ُمُش ّب، مُنَس قََل عَ نََش ٍع 27 ّب. ٍع مٍَسن بٌفٍِي َسنِس بِْش نَ ٍع َس،
دّننَّش. َ ّشلّم ّ ِشح نُن كُِم رَ، عَ نَن بِْش دّننَّش. شّي مُُش ِع مَ، بِْش ّن ٌس
فٌب. ّسنّب ٍع مَ، بِْش نَ َسبَتِِش نَشَن َحمَ ْكْن 28 َي. نَن ندٍٍي بٌفٍِس نَ
نَا. ّن تٌِش يَِت بْنسْي عَنَِك مُُش رَ. ٍع نَن ُشنفٍب تَا نَ. بِرِن تَا ْدْشِش تّّت
نَن نٍٍي عَمٌرِكٍَي، نُن يٍبُسُكٍَي، ِشتِكٍَي، مَ. نَن فبٍنفبٍرٍنِي نٍفٍوِ َسبَتِِش ـِّككٍَي عَمَل 29

رَ.» دّ شُرٍ يُرُدّن نُن عَ نَ، نَن دّ بَا َسبَتِِش تَن َانكٍَي كَن يِرٍ. َ فٍي َسبَتِِش



ْكنِت تٍِق 14:7 xlvii ْكنِت تٍِق 13:30

ِي َش وٌن شّي! »ٌون رَ، قَلٍَق عَ شْرِ، َي مُنَس مَسَبَرِ َحمَ نََش كَلٍِب 30

نٍٍي رَبّندٍ، بِْش ِسَف نَشٍٍي بٌوٍر ْكْن 31 َبَدٍ.» ر نَ َ ْنم وٌن رَ. فٍب وٌن قِندِ بِْش
كُي نَ 32 ّب«! وٌن فٌب ّسنّب ٍع فٍرٍدٍ. َحمَ نَ ِسفَدٍ َ ْنم ُ م »ٌون قََل، عَ نََش
»ُمُش قََل، عَ نََش ٍع ّب. َحمَ َيَِل عِسِر رَ ٍق َش بِْش نَ قََل حَاِش ٍق نََش ٍع
نَا. َسبَتِِش فبَنفبَلَنيٍِي مِِش قَشَمَ. مِِش نَشَن رَ عَ نَن بِْش نَبّنِش، نَشَن بِْش
َكتٌي عَْل ّن لُِش نُ مُُش رَ. بْنسْي عَنَِك قَتَنِش نَشَن ّن ٌت عَنَبِيٌرٌي مُُش 33

ّن.» ِك نَ تٌِش عَ بِرِن ٍع ٌي، تَن مُُش ٌي، تَن ٍع مَبِرِ. ٍع
14

مَتَندٍِق عََل يِلـَكٍَي َ عِسِر
هَرُنَ نُن مُنَس نَ يّن ْو َق نُ بِرِن يِلََك َ عِسِر 2 رَ. كْي رَ مِِن شُي وَ نََش َحمَ 1

فبٍنفبٍرٍن ِي رَ عَ مُ نَ َش مِسِرَ، قََش َش مُُش قَِس نُ »َع قََل، عَ نُ ٍع مَ،
مُُش رَ، َسنتِّدفّمَ قََش َش مُُش مَ، بِْش ِي رَ ٌسٍق مُُش عَلَتََل رَ مُنٍق 3 يِرٍ.
مِسِرَ؟« فبِلٍن َش مُُش قَِس مُ عَ كُي. فٍرٍ ُسُش َش فِنٍّي َش مُُش نُن دٍِي َش
فبِلٍن َش وٌن نَ، ُشن وٌن ِت كٍرٍن مَنّف »ٌون ّب، بٌوٍرٍي ٍع قََل عَ نََش ٍع 4

مِسِرَ.»
َش نُُن 6 شْرِ. َي بِرِن يِلََك َ عِسِر مَ بِْش رَقٍلٍن يَتَِف ٍع نََش هَرُنَ نُن مُنَس 5
مِِش نَ كُي. ُسننُنِي عِبْو َ دٌنم َش ٍع نََش كَلٍِب شّّم دِ َش يٍقٍُن نُن يٌسُوٍ شّّم دِ
مٍَسنِي ِي َق نََش ٍع 7 رَبّندٍ. بِْش َان كَن ِسَف نَشٍٍي مَ، َي ّشيرٍَي نَ نَ نُ قِرِن
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ٍ يِر كُِم نُن ّ ِشح 8 رَ. عَ نَن قَنِي قَنِي بِْش مَتٌِش، نَشَن بِْش »ُمُش ّب، َحمَ ِت
يَندِ، 9 مَ. وٌن ِق بِْش نَ عَ نَا، ّن نَسٌمَ وٌن عَ ّب، وٌن نَ عَلَتََل َش رَ. عَ نَن
َسنٍك ٍع رَ. ٍع ّن َ ْنم وٌن رَ. َي مِشٍِي بِْش نَ فَاُش نََش وٌ مَتَندِ. عَلَتََل نََش وٌ

رَ.» َي ٍع فَاُش نََش وٌ ّب. نَن تَن وٌن نَ عَلَتََل بَرِ مَ ْسنْن، نَ مُ ٌي
بِرِن يِلََك َ عِسِر َ هْرْ ْملِنفِر مِِن نََش نْرّ َش عَلَتََل ْكْن مَْفنٍْق، ٍع وَ مَ نُ َحمَ 10

مُنٍق تّمُي؟ مُن مَبٍرٍٍق ٱ َ بَم َحمَ »ِي ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 11 شْرِ. َي
قََش. نٍٍي ٱ مَ، ٍع رَدِن وُفَنِي َش ٱ 12 تَِف؟ ٍع َ رَبَم كَابَنَكٌي ٱ هَِل ِسيكّمَ ٍع رَ
نَ.» تَن ٍع دَنِف نَشَن رَ، َسابُي ِع ّن َ رَكٍلِم ندٍ َ ّسنبّم ُشنفٍب بْنسْي ٱ تّمُي نَ

َش ٍع رَ مِِن َحمَ ِي ِع عَ كٌلٌن، عَ َ بَر »ِمِسَركٍَي يَاِب، عَلَتََل نََش مُنَس 13
ِع نَ عَلَتََل تَن ِع عَ مّ، عَ َ بَر نٍٍي رَكٌلٌن. بٍكٍَي َ بَر ٍع 14 نَ. نَن ّسنّب ِع رَ بِْش
ّحرّ مَ ِع عَ مَ، ُشن ٍع سَمَ نُشُي ِع عَ مَ، ٍع َ مٍَسنم يّّت ِع ِع عَ رَ، قْْش َحمَ َش
قََش بِرِن َحمَ ِي َق ِع َش 15 رَ. كْي كُي ّت نُن رَ، يَنِي كُي نُشُي رَ َي ٍع
َ ْنم نُ مُ ٌي ّسنّب ›عَلَتََل 16 ّن، َ قَلَم عَ ٍع مِّش، ٍق َش ِع نَشٍٍي بْنسْي رَ، كٍرٍنِي
ْسنْت بِرِن ٍع عَ رَ، عَ نَن نَ ّب. ٍع لَايِدِِش نَشَن عَ مَ، بِْش رَ ٌسدٍ َحمَ ِي

مَ.›« فبٍنفبٍرٍنِي
قَلٍَق عَ نَّش، ِك يِتَِش عَ يَِت تَن ِع عَْل ّب، ٍع مٍَسن ّسنّب ِع َش »ِع 17

ٍق نُن يُنُبٍِي َش مِشٍِي ٱ فٌب. قَنِي نُن دِّح مَ ٱ مَقُرٍن. مَقُرٍن َ ْشنْم مُ ‹ٱ 18 رَ،
يُنُِب َش بٍنبٍَي ٱ رَ سَمَ. تَِف قَنِي مِِش نُن ٌكِب مِِش ٱ ْكْن َشقَرِ مَ. حَاشٍِي
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ِع َ بَر ٱ يَندِ، 19 نَاِن.› مُ نَ َش َسشَن، بْنسْي هَن مَ ُشن دٍِي َش ٍع ْدشْمَ سَرٍ
َكِب رَبَِش عَ ِع عَْل رَ، ٍق َش هِنّن َش ِع مَ يُنُِب َش َحمَ َش ِع دِّح مَشَندِ،

نَّش.» تّمُي َ مِسِر مِِن ٍع
ٱ َ بَر ٱ ْكْن، 21 رَ. ٍق َش مَشَندِ َش ِع دِّح َ بَر »ٱ يَاِب، عَ نََش عَلَتََل 20
بِرِن نَشَن شّّم 22 رَقٍمَ، بِْش نَشَن ّ نْر مَ ٱ عَْل نَ، نَ ٌت ٱ عَْل رَ عَ نَن نْندِ كَِل،
مُرَُت َق ٍع ْكْن مَ، فبٍنفبٍرٍنِي نُن َ مِسِر رََب نَشٍٍي ٱ تٌِش، كَابَنَكٌي مَ ٱ نُن نْرّ مَ ٱ
بٍنبٍَي ٍع لَايِدِِش نَشَن ٱ تٌمَ، بِْش مُ ٍسٍس نٍٍي 23 رَ، شْرْشْي تُِل ُق َسنيَ هَن مَ ٱ
َ بِر ٌت كَلٍِب دِ ٌكنِي مَ ٱ ْكْن 24 تٌمَ. نَ مُ ٍسٍس ٍع مَ، ٱ مُرُتَِش بِرِن نَشَن ّب.
نَبّنِش. نَشَن عَ مَ، بِْش نَ ّن نَسٌمَ تَن عَ ٱ نَبَُت، ٱ َق عَ رَ، قْْش فبّّت َشِشِل
َش وٌ تَِن كُي، ُلُنَب ف َسبَِت ٌت َانكٍَي كَن نُن ـِّككٍَي عَمَل 25 نَا. ّن َ ْستْم كّ بْنسْي عَ

مَبِرِ.» بَا ُشلُنيُِم مَ فبٍنفبٍرٍنِي فبِلٍن َش وٌ مَقِندِ، وٌ

هَن مَتَندِ مَ ٱ ٌكِب َحمَ »ِي 27 ّب، هَرُنَ نُن مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 26
قََل عَ 28 َكنٍك. ٱ ِت ٍع ّب، ٱ َ قَلَم نَشَن ٍع مّ، شُي يِلـَكٍَي َ عِسِر َ بَر ٱ تّمُي؟ مُن
عَ ٱ عَْل ّب وٌ ّن َ رَبَم عَ ٱ نَ، نَ ٌت ٱ عَْل رَ، عَ نَن نْندِ كَِل، ٱ َ بَر ‹ٱ ّب، ٍع
مَ، َي َحمَ َيَِل عِسِر ْكنتِِش بِرِن نَشَن مَتَندِلٍَي، تَن وٌ 29 نَّش. ِك ِع دّ وٌ مِّش
سٌمَ مُ وٌ 30 مَ. فبٍنفبٍرٍنِي ِي ّن قَشَمَ وٌ نَ، ْمْشّحن ّح دَنِف َ بَر ِسمََي َش نَشٍٍي
وٌ 31 يٌسُوٍ. شّّم دِ َش نُُن نُن كَلٍِب شّّم دِ َش يٍقٍُن ٌق ّب، وٌ لَايِدِ نَشَن ٱ َ م بِْش
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وٌ كُي، بِْش نَ ّن نَسٌمَ تَن نٍٍي ٱ كُي، نَن فٍرٍ قَشَمَ بِرِن ٍع عَ مَ نَشٍٍي وٌ دٍِي، َش
دٍِي َش وٌ 33 ّن. نَ َ لُم قُرٍٍي وٌ مَ، نَن فبٍنفبٍرٍنِي قَشَمَ وٌ 32 نَ. نَشَن مّيِش
َ َشنِنم سَرٍ يُنُِب َش وٌ ٍع مَ. فبٍنفبٍرٍنِي ِي مَ بُن نَاِن تٌنٌف ّح نَ نَن ّحرّتٍِي قِندِ مَ
ّح نَ وٌ رَبّندٍ، بِْش نَ نََب نَشَن َشسَِب ِش وٌ 34 مَ. فبٍنفبٍرٍنِي قََش بِرِن وٌ هَن
بِْش نَ رََب نَاِن تٌنٌف ِش ٌت وٌ رَ. ٍق َش يُنُِب َش وٌ مَ فبٍنفبٍرٍنِي َ رَبَم َشسَِب
يُنُِب نَ ٱ كٌلٌن عَ َش وٌ عَلٌَك مَ، فبٍنفبٍرٍنِي َبَدٍ ر نَاِن تٌنٌف ّح ّن قَمَ وٌ رَبّندٍ،
ٌكِب َحمَ ِي تٌنٌف نَّت نَ َ بَر ٱ يّندٍ. ْو ّف َ بَر ٱ عَلَتََل، تَن ٱ 35 نَّش. ِك ْشنِش

مَ.›« فبٍنفبٍرٍنِي ّن قَشَمَ بِرِن ٍع َكنٍك. ٱ ِت نَشَن رَ، ٍق َش
نَ قََل شْرْشْي ٍق نََش ٍع رَبّندٍ، بِْش نَ كٍلٍِق فبِلٍن ٌت ّشيرٍَي َش مُنَس 36
نََش عَلَتََل كُي، نَ 37 َكنٍك. مُنَس ِت نََش َحمَ َيَِل عِسِر هَن رَ ٍق َش بِْش
شّّم دِ َش نُُن نُن كَلٍِب شّّم دِ َش يٍقٍُن مَ، َي ّشيرٍَي نَ 38 نَ. كٍرٍن قََش ٍع

قََش. مُ فبَنسَن نَن يٌسُوٍ
ٍع 40 قَنِي. ِك ُسننُن نََش ٍع ّب، َحمَ َيَِل عِسِر ِت مٍَسنِي نَ ٌت مُنَس 39
دّننَّش عَلَتََل يِرٍ، ٍت َش »ُمُش نَّش، ٍع لٌنفٌرِ. َ فٍي ٍت َش ٍع مَ، ُسبَّش كٍِل نََش
عَلَتََل »ٌو مَشْرِن، ٍع نََش مُنَس 41 رََب.» يُنُِب َ بَر مُُش ّب. مُُش مٍَسنِش
َي وٌ نَ مُ عَلَتََل بَرِ مَ دٍ، ٍت نََش وٌ 42 كُي. نَ َ فٍينِم مُ وٌ مَتَندٍِق؟ نَن يَامَرِ َش
رَ، َي وٌ نَ َانكٍَي كَن نُن ـِّككٍَي عَمَل 43 رَ. وٌ ْن َش يَشُيٍي وٌ َ نِي عَ نََش وٌ ْسنْن. مَ
قْْش وٌ نَ مُ عَ رَ، عَلَتََل ٌس ٌكٍب وٌ َ بَر ٌت وٌ رَ. َسنتِّدفّمٍَي َش ٍع ّن َ ْسنتْم وٌ ٍع
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رَ.»
عَلَتََل ْكْن يِرٍ، َ فٍي ٍت نََش ٍع رَ. مُنَس مَِت تُِل ٍع مُ َحمَ َيَِل عِسِر ْكْن 44

نَشٍٍي َانكٍَي كَن نُن ـِّككٍَي عَمَل 45 يٌنِكندٍ. َش َحمَ كٍِل مُ مُنَس نُن َ َكنكِر َساّت َش
مَّسّف ٍع ٍع بْنْب، ٍع َق ٍع مَ، ِشِل يِلـَكٍَي َ عِسِر ٌ فٌر نََش ٍع يِرٍ، َ فٍي نَ َسبَتِِش نُ

ٌ مَ. هٌر هَن
15

قَرِ سّرّشٍّي سَمَ نَشَن هَدَِي
بِْش ٌس نَ ‹وٌ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
عَلَتََل نَقَن نَشَن رَ سّرّّش بٍَق شُرُ ٍس وَ مَ وٌ َش 3 رَ، َسبَتِدٍ مَ وٌ قِِش دّننَشَن ٱ مَ،
َسِل رَ عَ مُ نَ َش َحنِفٍِش، سّرّّش سّرّّش، لَايِدِ دَاِش، فَن سّرّّش عَْل مَ،
دِنِش شْرِ َسنِس قِندِ مَ نَشَن قَرِ، نَ َس سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس َش وٌ 4 سّرّّش،
نُن كٍرٍن لِتِرِ ّوِن نُن عَ 5 رَ، تَِف عَ نُن كٍرٍن لِتِرِ ٍ تُر مَسُنبُِش َسشَن كٌِل لُشُتَِش
يّشّي قِندِ مَ نَشَن مَ ُشن نَن َحنِفٍِش سّرّّش نُن دَاِش فَن سّرّّش سَمَ نَ تَِف. عَ
نَ َس سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس َش وٌ نَ، نَن ٌكنتٌنِي يّشّي قِندِ َس عَ َش 6 رَ.
عَ 7 نَ، قِرِن لِتِرِ ٍ تُر مَسُنبُِش ٍسننِ كٌِل لُشُتَِش دِنِش شْرِ َسنِس قِندِ مَ نَشَن قَرِ،

مَ.›« عَلَتََل رَقَن فَنِش نَ قِرِن. لِتِرِ ّوِن نُن
دَاِش، فَن سّرّّش عَْل مَ، عَلَتََل نَقَن نَشَن رَ سّرّّش بٍَق ِنٍف ن وَ مَ وٌ »َش 8

نَشَن قَرِ، نَ َس سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس َش وٌ 9 سّرّّش، َ َشنُنتٍي سّرّّش، لَايِدِ
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عَ 10 نَ، َسشَن لِتِرِ ٍ تُر مَسُنبُِش نَشَن ٌسلٌمَنَاِن كٌِل لُشُتَِش دِنِش شْرِ َسنِس قِندِ مَ
مَ.» عَلَتََل رَقَن فَنِش نَ َسشَن. لِتِرِ ّوِن نُن

سّرّّش َ بَم نَشَن وٌ ّب بِرِن سٍِي نُن يّّشيٍي، ٌكنتٌنيٍِي، يّشّي ِنٍفٍي، ن َ نَبَم نَن »َن 11
ٍع ّن ِك نَ رََب عَ َش بِرِن يِلََك َ عِسِر 13 ّب. بِرِن شُرُ ٍس رََب نَ َش وٌ 12 رَ.
قَن ٍع مَ، َي وٌ نَ نَشٍٍي ّ ْشح 14 ّب. عَلَتََل رَ ّت َ بَم نَشَن ٍع ّب، بِرِن سّرّّش َش
سّرِّي 15 مَ. عَلَتََل رَقَن نَ نَّش. تّمُي َ بَم دَاِش فَن سّرّّش ٍع ِك نَ رََب عَ َش
َش وٌ هَن مَ، تَن وٌ كٍِل َب. ْشحٍّي َب، يِلـَكٍَي َ عِسِر ّب، بِرِن َحمَ َ لُم نَن كٍرٍن
سّرِّي َش عَلَتََل َش بِرِن وٌ ٌي، ّ ْشح ٌي، تَن وٌ قَمَ، نَشٍٍي دٍِي َش قَن نٍٍي نُن دٍِي،
يَامَرِ نُن كٍرٍن سّرِّي نَ بِرِن وٌ َب، ْشحٍّي َب، يِلـَكٍَي َ عِسِر 16 ّن. ِك نَ ُسُش

مَ.» بُن نَن كٍرٍن
بِْش ٌس نَ ‹وٌ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 18 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 17
ٱ َ ر سّرّّش َب ندٍ َش وٌ ْسْت، دَشَمُي بِْش نَ َق وٌ 19 دّننَّش، رَ ٌسٍق وٌ ٱ مَ،
ّب، ٱ َ ر سّرّّش َب ندٍ َش وٌ رَ، نّيّن شْرِ َسنِس يَءِلَن ِسنٍف تَاِم نَ وٌ 20 ّب.
ِسنٍف تَاِم نَ َش وٌ 21 يِرٍ. لٌنِي تّمُي َشَب ّش نَّش َِك بَم ندٍ نّيّن شْرِ َسنِس وٌ عَْل

ّح.›« ٌي ّح ّب عَلَتََل َب

َحنِفٍتَرٍ يُنُِب
مٍَسنِش نَشٍٍي عَ كُي، ُسشٍُق يَامَرٍِي َش عَلَتََل ّن تَنتَنِش وٌ ِل َس عَ »َش 22
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َش 24 تّمُي، َش مَمَدٍِي َش دٍِي َش وٌ هَن تّمُي، مٍَسن نَ كٍلٍِق 23 ّب، مُنَس
فَن سّرّّش َب تُورَ َش َحمَ كُي، كٌلٌنتَرٍَي رََب عَ وٌ رَ، َحنٍِف وٌ رََب نَ مُ وٌ
َس سّرّّش ّوِن نُن سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس َش وٌ مَ. عَلَتََل نَقَن نَشَن رَ، دَاِش
سّرّّشدُّب 25 رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب قِندِ مَ نَشَن ِسْكّت نُن عَ مَ، ِك رََب عَ قَرِ نَ
رَ، عَ نَن يُنُِب مَ. ٍع ّن دِّحمَ عَلَتََل ّب. بِرِن يِلََك َ عِسِر ّن مَشَندِ مَ َشقَرِ يُنُِب
َش ٍع نُن عَ ّب، عَلَتََل َب دَاِش فَن سّرّّش َ بَر مَن ٍع َحنِفٍِش. نَشَن مُ ٍع
ّب، ْشحٍّي َش ٍع نُن بِرِن يِلََك َ عِسِر ّن َشقَرِ مَ يُنُِب نَ 26 سّرّّش. َشقَرِ يُنُِب

رَ.» عَ نُ نَ تَنتَنِي بَرِ مَ
َب كٍرٍن فِّن ِس َش عَ كُي، َحنِفٍتَرٍَح رََب يُنُِب نَن كٍرٍن مِِش »َش 27

َ مَشَندِ م َشقَرِ يُنُِب سّرّّشدُّب 28 ْسْت. كٍرٍن ّح َ بَر نَشَن رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب
َش عَ ْحن، نَ نَ شْرِ. َي عَلَتََل كُي َحنِفٍتَرٍَح رََب يُنُِب نَشَن ّب مِِش نَ ّن
رَبٍَق يُنُِب ّب، ْشحٍّي َش ٍع نُن يِلـَكٍَي َ عِسِر نَ كٍرٍنِي سّرِّي نَ 29 َشقَرِ. َ بَر يُنُِب
قِندِ عَ رَ، َحنٍِف عَ مَتَندِ عَلَتََل َس ندٍ مِِش َش ْكْن 30 رَ. ٍق َش َحنِفٍتَرٍَح
مٍَسنِي َش عَلَتََل َ بَر عَ 31 تَِف. َحمَ ّن كٍرِ مَ َكنِي نَ رَ، ّ ْشح قِندِ عَ رَ، يِلََك َ عِسِر
ٌكٍت يُنُِب نَ بَرِ مَ تَِف، َحمَ ّن كٍرِ مَ َكنِي نَ مَتَندِ. سّرِّي َش عَلَتََل َ بَر عَ مَبٍرٍ،

مَ.» ُشن عَ ْدْشِش

َكنٍَق لْشْي مَلَبُي
يٍٍف عَ لْشْي مَلَبُي ِل ندٍ مِِش نََش ٍع مَ، فبٍنفبٍرٍنِي نَ نُ ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر 32
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ُسُش، عَ نََش ٍع 34 شْرِ. َي َحمَ ْشن هَرُنَ نُن مُنَس َشنِن عَ نََش ٍع 33 قٍنٍق.
نََش عَلَتََل 35 ِسندٍن. رَ ٍق َش عَ تٌنفٌِش نُ مُ نَّت بَرِ مَ َحشَنَكَت، عَ مُ ٍع ْكْن
عَ هَن مَْفْن عَ َش بِرِن َحمَ قََش. َش عَ ّن لَن شّّم »ِي ّب، مُنَس مٍَسن عَ
عَ هَن مَْفْن عَ ٍع مَ، قَرِ يٌنِكندٍ ٍع رَ مِِن عَ نََش بِرِن َحمَ 36 مَ.» قَرِ يٌنِكندٍ قََش

نَّش. ِك ّب مُنَس يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل قََش،
سّرِّي َش ٌسسٍٍي

ٍع نُن تَن ٍع ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 38 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 37
عَ شِرِ دَاِش ّ فّر فّّس ٍع رَقُتُقُُت، َسنبُنِي ٌسسٍٍي َش ٍع َش ٍع مَمَدٍِي َش دٍِي َش
عَلَتََل رَُت َش وٌ عَلٌَك ّب، وٌ نَ نَن تْنشُمَ قِندِ مَ رَقُتُقُتُِش َسنبُنِي نَ 39 ِع. دّ
وٌ نَشٍٍي رَ، قْْش وَْشنٍقٍي يّّت وٌ َ بِر نََش وٌ رَبَُت. ٍع َش مَن وٌ مَ، يَامَرٍِي َش
َ بَر وٌ كُي، نَ رَبَُت. ٍع مَن وٌ مَ، يَامَرٍِي مَ ٱ َ رَتُم وٌ نِيَمَ، عَ نَن نَ 40 رَتَنتَنمَ.
بِْش َ مِسِر رَ مِِن وٌ نَشَن عََل، مَرِِف وٌ رَ، عَلَتََل نَن تَن ٱ 41 رَ. مِشٍِي مَ ٱ قِندِ

عََل.» مَرِِف وٌ رَ، عَلَتََل نَن تَن ٱ رَ. عََل مَرِِف وٌ قِندِ َش ٱ عَلٌَك رَ،
16

مَتَندٍِق مُنَس َ كٌر
نُن عَ مَمَدِ، َش كٍهَِت شّّم، دِ َش يِسٍهَرِ كٌرَ، ِشِل نَشَن ندٍ، مِِش بْنسْي لٍوِ 1
ُبٍن ر قَتَنِش نَشَن عٌِن، شّّم دِ َش ثٍلٍَت نُن عَ ّشمٍّي، دِ َش عٍلِيَِب عَبِرَ ِم، نُن دَتَن
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ُسوِل تٌنٌف مِِش قِرِن كّمّ مِِش َيِلََك عِسِر َكنٍك. مُنَس ِت نََش نٍٍي 2 رَ، بْنسْي
هَرُنَ نُن مُنَس مَلَن ٍع نََش ٍع 3 مَ. َي ٍع نَ نُ بٍلٍبٍلٍٍي ُكنتِِف رَ. َشنِب ٍع نَ نُ
ّسنِيّن، بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر ْحن! َ بَر مَنّفَي َش »ٌو ّب، ٍع قََل عَ َق ٍع مَ، ِشِل
ُشن َحمَ َش عَلَتََل َ عِتٍم يّّت وٌ فبَنسَن تَن وٌ رَ مُنٍق تَِف. مُُش نَ مَن عَلَتََل

مَ؟«
عَ نُن َ كٌر قََل عَ نََش عَ 5 مَ. بِْش رَقٍلٍن يَتَِف عَ نََش عَ مّ، نَ ٌت مُنَس 4
ّسنِيّنِش مِِش َش عَ ّب، وٌن مٍَسندٍ عَ قَمَ عَلَتََل فّيّسّف، »ِتَن ّب، مِشٍِي َش
َش ِع نُن ِع كٌرَ، 6 ُسفَندِ مَ. نَشَن عَ رَ، عَ ّ مَكْر َش َكنِي نَ َ تِنم عَ نَ. نَشَن نَ
ّب. عَلَتََل فَن سُرَِي وٌ كُي، ٍع َس ّت وٌ تَِن 7 تٌنٌف. فَنسٍٍي سُرَِي َش وٌ مِشٍِي،
ِع.» عَ رَدَنِف عَ َ بَر وٌ يَْكِس بْنسْي، لٍوِ ّسنِيّن. نَن نَ ُسفَندِ، نَشَن نَ عَلَتََل

َيَِل عِسِر 9 مَِت. تُِل وٌ وٌ دٍِي، َش بْنسْي »لٍِو َّب، كٌر قََل عَ نََش مَن مُنَس 8
وٌ رَ. ٍق َش وَِل َ هْرْ ْملِنفِر َش عَ مَ َي َحمَ َيَِل عِسِر ّن ُسفَندِِش وٌ عََل مَرِِف
ّ مَكْر َش بْنسْي لٍوِ تَن وٌ َ تِنم عَ 10 وَ َس؟ وٌ مُ نَ تّمُي. َسِل ٍع رَ َي ََحمَ ِتم نَن تَن
مِشٍِي، َش ِع نُن تَن ِع كُي نَ 11 نَبٍَق. نَن قَن وَِل سّرّّشدُّب وَ مَ وٌ ْكْن رَ، عَ

َكنٍك؟« هَرُنَ تٍِق نَ وٌ رَ مُنٍق مَتَندِ. عَلَتََل َش وٌ مَ بٌوٍر وٌ لَن َ بَر وٌ
نََش ٍع ْكْن ِشلِدٍ، عَبِرَ ِم نُن دَتَن ّشمٍّي دِ َش عٍلِيَِب شّي مِِش نََش مُنَس 12
نُن كُِم مَ، بِْش رَ مِِن مُُش َ بَر ِع رَ مُنٍق 13 ِسفَمَ. مُ تَن »ُمُش قََل، عَ َق ٍع تٌندِ،
قِندٍِق يّّت ِع وَ مَ مَن ِع مَ؟ فبٍنفبٍرٍنِي ِي قََش َش مُُش عَلٌَك دّننَّش، َ ّشلّم ّ ِشح
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ِع دّننَّش. َ ّشلّم ّ ِشح نُن كُِم كُي بِْش رَ ٌسِش مُُش مُ ِع 14 رَ؟ مَنّف َش مُُش
نَن ْدنشُيٍي نُن ِع عَ مَ، عَ ْحْش ِع رَ. كّ مَ مُُش قِِش َش بِلٍِي ّوِن نُن شٍّي مُ
»ِع ّب، عَلَتََل قََل عَ عَ رَ، قَنِي ِك ْشْن نََش مُنَس 15 ِسفَمَ«! مُ مُُش رَ؟ عَ
ٍق مُ ٱ كٍرٍن. ٌسقٍَل هَِل رَ، ِي ٍع تٌنفٌِش ٍسٍس مُ ٱ ُسُش. سّرّّش َش ٍع نََش

رَ.» ٍع رَبَِش ٌي حَاِش
َش هَرُنَ نُن وٌ تَِن مِشٍِي، َش ِع نُن تَن »ِع ّب، َ كٌر قََل عَ نََش مُنَس 16
َس سُرَِي َش وٌ تٌنٌف، فَنسٍٍي سُرَِي َش وٌ َش بِرِن وٌ 17 ِع. َي عَلَتََل ٍب ِت
مَ. نَن ُسوِل تٌنٌف قِرِن كّمّ فَنٍس سُرَِي َ لَنم نَ ّب. عَلَتََل مٍَسن يّّت وٌ وٌ مَ، عَ
نََش بِرِن ٍع 18 رَ.» ِي وٌ ُسُش فَنٍس سُرَِي َش وٌ َش قَن وٌ هَرُنَ، نُن تَن ِع
دّ َ هْرْ ْملِنفِر ِت َق ٍع مَ، عَ َس سُرَِي نََش ٍع كُي، فَنسٍٍي سُرَِي َش ٍع َس ّت
ِشِل هَرُنَ نُن مُنَس مَلَن بِرِن َحمَ ٌت َ كٌر 19 نَا. نَ نُ قَن هَرُنَ نُن مُنَس رَ.

مَ. بِرِن َحمَ مِِن نََش نْرّ َش عَلَتََل رَ، دّ َ هْرْ ْملِنفِر مَ
ٱ مَ. َي مِشٍِي ِي مِِن »ٌو 21 ّب، هَرُنَ نُن مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 20
عَ َق ٍع مَ، بِْش رَقٍلٍن يَتَِف ٍع نََش هَرُنَ نُن مُنَس 22 نَ«! كٍرٍن ْسنْت ٍع َش
َش كٍرٍن مِِش مَ، بِرِن َحمَ ْشْن َش ِع َ لَنم عَ مَنّف، بِرِن دَاِل »َعلَتََل، قََل،
َش ٍع ّب، بِرِن َحمَ قََل »َع 24 يَاِب، مُنَس نََش عَلَتََل 23 رَ؟« ٍق َش يُنُِب

رَ.» ْشنِي عَبِرَ ِم نُن دَتَن، كٌرَ، َ مَكُي ٍع
قََل عَ نََش عَ 26 يِرٍ. دَتَن نُن عَبِرَ ِم ِسَف نََش ُكنتِفٍِي َيَِل عِسِر نُن مُنَس 25
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عَلٌَك رَ، سٍٍي َش ٍع دِن نََش وٌ رَ. لِنفِرٍَي َش يُنُبِتْيٍي ِي َ مَكُي وٌ »ٌو ّب، َحمَ
نُن دَتَن، كٌرَ، مَِسَف عَ نََش َحمَ 27 رَ.» ٍق َش يُنُبٍِي َش ٍع قََش َق نََش وٌ
ٍع نُن ٍع رَ، نَادّ ِت ٍع ْشنِي، ٍع مِِن نََش عَبِرَ ِم نُن دَتَن رَ. لِنفِرٍَي َش عَبِرَ ِم

دٍِي. َش ٍع نُن فِنٍّي، َش
مُ تَن ٱ نَ، بِرِن وَِل ِي تِِش ٱ نَن عَلَتََل عَ َ كٌلٌنم عَ »ٌو قََل، عَ نََش مُنَس 28
عَلَتََل َش ْكْن 30 ّشيِش. ٱ ُ م عَلَتََل رَ، كَابَنَكٌي قََش مُ مِشٍِي ِي َش 29 رَ. عَ
نَ بِرِن، كّ ٍع نُن تَن ٍع كُي، عَ رَ ّ ِحح ٍع ٌ فٌر ٍع رَِب، بِْش عَ رََب، كَابَنٌَك َس

مَبٍرٍ.» عَلَتََل َ بَر ٍع عَ ّب، وٌ َ مٍَسنم عَ نَن
َ كٌر فٍرُن، ٍع عَ 32 مَ، بُن َسنِي ٍع رَِب نََش بِْش َلَدٍ، ق نَ ّف ٌت مُنَس 31
َ عَلِفِيَم ٌ فٌر نََش ٍع 33 بِرِن. هَرٍِف َش ٍع نُن عَ لِنفِرٍَي، َش ٍع مِشٍِي، َش عَ نُن
تَِف. َحمَ لْي نََش ٍع مٌَكٌت، ٍع نََش بِْش بِرِن. ْستٍْس ٍع نُن تَن ٍع رَ، ّ ِحح ٍع
نُ ٍع مَ، شُي فبٍلٍفبٍٍل ٍع ِف ٍع نََش ٍع مَ، ّسيِت ٍع نَ نُ بِرِن نَشَن يِلََك َ عِسِر 34
كّمّ مِِش نَ رَدِن ّت نََش عَلَتََل 35 !» دٍ فٍرُن قَن مُُش نََش »بِْش قََل، عَ َق

رَ. دّ َ هْرْ ْملِنفِر فَن سُرَِي نَشٍٍي مَ، ُسوِل تٌنٌف مِِش قِرِن

17

رَ ّسنِيّنٍق َحمَ
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عٍلٍيَسَرِ شّّم دِ َش سّرّّشدُّب هَرُنَ قََل »َع 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
نَ مَكٍُي. ٍ يِر رَوٌِل وٌلٍٍي ّت ٍع َش عَ ْشورَ، ّت مَتٌنٌف فَنسٍٍي سُرَِي َش عَ ّب،
مَتٌنٌف، فَنسٍٍي سُرَِي نَ َش وٌ 3 ّب. عََل رَ ّسنِيّنشٍِي ٍس قِندِ َ بَر فَنسٍٍي سُرَِي
َس ٍع وٌ رَ، كٍبٍَل عَ قِندِ َش ٍع هَن بْنْب ٍع وٌ قََش، َق ٍع رَوَلِِش نَشٍٍي يُنُبِتْيٍي
قِندِ عَ كُي نَ ّب. عَلَتََل مٍَسن َ بَر نُ عَ بَرِ مَ َ ر عَ نَ ّسنِيّنِش ٍس مَ. سّرّّشبَدٍ
فَنٍس سُرَِي َش مِشٍِي نَ نََش سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ 4 ّب.» يِلـَكٍَي َ عِسِر نَ نَن تْنشُمَ
قِندِ ٍع هَن بْنْب ٍع عَ رَوَلِِش، نَشٍٍي قَشَشٍِي مِِش نَ مَتٌنٌف، دَاشٍِي فبٍيِل وٍُر
َش ٍع عَلٌَك ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ تْنشُمَ قِندِ َ بَر نَ 5 مَ. سّرّّشبَدٍ َس ٍع عَ رَ، كٍبٍَل
نَ َش دٍِي، َش هَرُنَ بٍَق رَ سّرّّش فَن سُرَِي َش ٌي مِِش لَن مُ عَ مَ عَ رَُت
ِك ّب مُنَس مٍَسنِش عَ عَلَتََل عَْل مِشٍِي، َش عَ نُن َ كٌر عَْل ّن َ لُم قَن عَ رَ عَ مُ

نَّش.
نَن تَن ٍع عَ مَ، هَرُنَ نُن مُنَس قْْل يّن ْو نََش َحمَ َيَِل عِسِر عَِب، كٍُي نَ 6

نََش ٍع مَ، ِشِل هَرُنَ نُن مُنَس نَّش تّمُي مَلَنٍق ٍع نُ ٍع 7 قَشَِش. َحمَ َش عَلَتََل
مَ. ٍع مِِن َق نْرّ َش عَلَتََل مَ، ُشن َ هْرْ ْملِنفِر دُ ُس نََش نُشُي ٌت عَ

ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 9 رَ. دّ َ هْرْ ْملِنفِر ِسَف نََش هَرُنَ نُن مُنَس 8
ٍع نََش هَرُنَ نُن مُنَس رَ.» كٍرٍنِي ْسنْت ٍع َش ٱ مَ، َي مِشٍِي ِي مِِن »ٌو 10

سّرّّشبَدٍ تٌنٌف وٌٍل ّت َش »ِع ّب، هَرُنَ قََل عَ َق مُنَس 11 مَ، بِْش رَقٍلٍن يَتَِف
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َحمَ مَقُرٍن مَقُرٍن َشنِن نَ ندٍ. سُرَِي نُن عَ كُي فَنٍس سُرَِي َش ِع َس عَ ِع يِرٍ،
مَ، ِشِل َحمَ ِي ُلُن ق ْشّن َش عَ َ بَر عَلَتََل ّب. ٍع مَشَندِ َشقَرِ يُنُِب َس ِع مَبِرِ،

قْْل.» َ بَر َحن ْسنتْي
عَ ِف عَ عَ نَّش، ِك ّب عَ قََل عَ مُنَس عَْل تٌنٌف فَنٍس سُرَِي نََش هَرُنَ 12
يُنُِب َق عَ رَ، سّرّّش َب سُرَِي نََش عَ دّننَّش. قْْل َ بَر نُ ْسنتْي يِرٍ، َحمَ ِسَف
مِِش تَِف. ِححٍّي مِِش نُن قَشَشٍِي مِِش ِت نََش عَ 13 ّب. َحمَ مَشَندِ َشقَرِ
َش َ كٌر بٍَق قََش، نَن ٌسلٌقٍرٍ كّمّ مِِش نَاِن نُن ُق وُُل مِِش 14 دَن. نََش قَشٍَق
ٍ يِر مُنَس فبِلٍن نََش هَرُنَ دَن، ٌت قَشٍَق مِِش 15 قََش. ِسنٍف نَشٍٍي رَ، مِشٍِي

رَ. دّ َ هْرْ ْملِنفِر

يِسُشُوُرِ َش هَرُنَ
ُشنِي بْنسْي ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 17 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 16
بْنسْي َش ِع مَ. نَن قِرِن نُن ُق يِسُشُوُرِ َ لَنم نَ رَ، ِي ِع ٌس كٍرٍن يِسُشُوُرِ َش بِرِن
يِسُشُوُرِ َش بْنسْي لٍوِ ّسّب ِشِل هَرُنَ َش ِع 18 مَ. يِسُشُوُرِ َش عَ ّسّب ِشِل بِرِن
نَن َ هْرْ ْملِنفِر سَمَ يِسُشُوُرٍِي نَ ِع 19 نَا. ُل َش يِسُشُوُرِ َش بِرِن ُشنِي بْنسْي مَ.
نَشَن مِِش ٱ 20 دّننَّش. ّب وٌ نَ مٍَسن يّّت ٱ َ لُم ٱ رَ، تٌدٍ َي َ َكنكِر َساّت كُي،
يّن ْو نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر َ نِي عَ َ بَر ٱ كُي، نَ ّن. َ مَبُتُنم يِسُشُوُرِ َش َكنِي نَ ُسفَندِِش،

ْسنْن.» مَ وٌ
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َق نََش بِرِن ُشنِي بْنسْي َيَِل عِسِر ّب. يِلـَكٍَي َ عِسِر َس دّنتّّف نََش مُنَس 21
َي ٍع نَ نُ فٍب هَرُنَ مَ. قِرِن نُن ُق يِسُشُوُرِ لَن نََش نَ رَ. يِسُشُوُرِ َش ٍع
َ َكنكِر َساّت كُي، َ هْرْ ْملِنفِر ِع، َي عَلَتََل َس يِسُشُوُرٍِي نَ نََش مُنَس 22 مَ.
َش هَرُنَ ٌت عَ نََش عَ كُي، َ هْرْ ْملِنفِر ٌس ٌت عَ عَِب، كٍُي نَ 23 دّننَّش. نَ
رَ مِِن. فبٍيِل بٌِف تَمَرٍ عَ قَُف، َ بَر عَ ُتُن، ب َ بَر عَ رَ، ِشِل بْنسْي لٍوِ َس نَشَن يِسُشُوُرِ،
بِرِن ُشنِي بْنسْي ّب. َحمَ َيَِل عِسِر مٍَسن ٍع عَ نَمِِن، بِرِن يِسُشُوُرِ نََش مُنَس 24

تٌنٌف. فٍب ٍع نََش ٍع ٌت، ٍع ٌت
َساّت رَفبِلٍن يِسُشُوُرِ َش هَرُنَ َش مَن »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 25
قََش.» مُ ٍع مَ، ٱ َ يّنم ْو ُ م ٍع كُي نَ ّب. مَتَندِلٍَي رَ تْنشُمَ رَفََت َش عَ يِرٍ، َ َكنكِر
يِلـَكٍَي َ عِسِر 27 نَّش. ِك ّب عَ مٍَسن عَ عَْل رَبَُت، يَامَرِ َش عَلَتََل نََش مُنَس 26
عَ ٌي نَشَن 28 كُي. هَلَِك ّن َ ْحنم بِرِن مُُش مٌَت، »َع ّب، مُنَس قََل عَ نََش

ْسنْت؟« َش بِرِن مُُش ّن. قَشَمَ َكنِي نَ رَ، َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل مٌَس

18
ٍق َش بْنسْي لٍوِ نُن سّرّّشدُبٍّي

تَن وٌ بِرِن، بْنسْي لٍوِ نُن دٍِي، َش ِع تَن، »ِع ّب، هَرُنَ مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
َش ِع نُن تَن ِع هَرُنَ رَ. ٍق ََش هْرْ ْملِنفِر رََب َس حَاِش ٍق ََش ْستْم يُنُِب نَن
َش ِع 2 رَ. ٍق َش َ سّرّّشدُّبح رََب َس حَاِش ٍق َش َ ْستْم يُنُِب نَن تَن وٌ دٍِي،
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وَِل َش وٌ مَِل دٍِي َش ِع نُن تَن ِع َش ٍع عَلٌَك رَ، ِع مٌَس بِرِن مِِش بْنسْي لٍوِ
ّسنِيّنشٍِي َبٍَس يِر ّ مَكْر نََش ٍع ْكْن كُي، وَِل َ هْرْ ْملِنفِر َ مَلِم ِع ٍع 3 كُي. َ هْرْ ْملِنفِر رَ
َش ِع رَ قْْش ِع ّن َ مَ بِر ٍع 4 تَن. ِع نُن تَن ٍع قََش، نََش وٌ عَلٌَك رَ، سّرّّشبَدٍ نُن
ّسنِيّن َش فبَنسَن تَن وٌ 5 رَ. وٌ ُسنُب نََش ٌي فبّّت مِِش كُي. بِرِن َوَِل هْرْ ْملِنفِر
مَ يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ مِِن ْشّن َش عَ َق نََش عَلَتََل عَلٌَك رََب، وَِل سّرّّشبَدٍ نُن َ لِنفِر
َ بَر ٱ ّب. يّّت ٱ َ م َي يِلـَكٍَي َ عِسِر تٌنفٌِش بْنسْي لٍوِ نفَشَكٍرٍنِي وٌ نَن تَن ٱ 6 ْسنْن.
وٌ دٍِي، َش ِع نُن تَن ِع 7 رَ. رََب وَِل َ هْرْ ْملِنفِر مَِل وٌ َش ٍع َسٌفي، وٌ َس ٍع
نَشَن قِسَمَنٍت، ّسنِيّنِش ٍ يِر نُن سّرّّشبَدٍ مَ ْشن وَِل سّرّّشدُّب َش وٌ ّن سَمَ ْحْش
نَ مٌَس عَ نَ فبّّت مِِش مَ. وٌ قِِش وَِل نَ نَن تَن ٱ رَ. َشنِب فبَكُِش دُِف نَ

ّن.» قَشَمَ عَ رَ،

ِع ِق بِرِن ّسنِيّنِش هَدَِي َش يِلـَكٍَي َ عِسِر َ بَر »ٱ ّب، هَرُنَ قََل عَ نََش عَلَتََل 8
ِي نَن سٍٍي 9 عَبَدَن. رَ سّرّّشدُبٍّي ُسفَندِِش نَن تَن وٌ بَرِ مَ مَ، دٍِي َش ِع نُن تَن
َش يِلـَكٍَي َ عِسِر فَنِش؛ نَشٍٍي مُ ّت تَِف، ّسنِيّنشٍِي ٍس رَ فٍب ِع قِندِ مَ نَشٍٍي ِك
َش ٍع نُن سّرّشٍّي، َشقَرِ يُنُِب َش ٍع سّرّشٍّي، دِنِش شْرِ َسنِس َش ٍع سّرّّش،
رَ. فٍب نَن دٍِي َش ِع نُن تَن ِع قِندِ مَ ّسنِيّنشٍِي سّرّّش نَ سّرّشٍّي. رَفبِلٍن يّّت
ٍس كُي. دٍنبَيَ َش وٌ دٌندٍ ٍع َ ْنم بِرِن شّّم ّسنِيّنشٍِي. ٍس عَْل ّن َ دٌنم نٍٍي وٌ 10

ّب.» وٌ رَ ٍع نَن ّسنِيّنشٍِي
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مَ، ِع ّن قِمَ قَن نٍٍي ٱ رَ، ّسنِيّنشٍِي هَدَِي َش يِلـَكٍَي َ عِسِر بَِش نَشٍٍي »ٍس 11

ّشمٍّي، دِ َش ِع تَن، ِع قِمَ نَ ٱ رَ. عَ نَ فٍب ٱ َ ر مٍَسنٍق عَ ِع َي ٱ َ لِنتَنم نَشٍٍي
َ بَر مَن ٱ 12 دٌندٍ. نَ َ ْنم ٍع ّسنِيّنِش نَشٍٍي بِرِن مِِش َش ِع مَ. فِنٍّي دِ َش ِع نُن
َسنِس نُن ّوِن، تُرٍ، عَْل رَ هَدَِي نَ ٱ َ بَم نَشٍٍي يِلـَكٍَي َ عِسِر مَ، ِع ِق ِسنٍفٍي دَشَمُي
فٍب ِع قِندِ مَ بِرِن نَ ّب، ٱ نَ بِرِن نَشَن قَمَ ٍع ِسنٍفٍي دَشَمُي 13 دِنِش. شْرٍِي

دٌندٍ.» نَ َ ْنم ٍع ّسنِيّنِش نَشٍٍي بِرِن مِِش َش ِع نَ. نَن

ٱ رَ، فٍب ٱ قِندِ َق عَ مَ، بِْش َيَِل عِسِر ّب مِشٍِي َ مُِش هَر بِرِن نَشَن »ٍس 14

شُرُ ٍس قِندِ عَ رَ، مِِش قِندِ عَ مَ، عَلَتََل قِمَ نَشٍٍي بِرِن ِسنٍف دِ 15 مَ. ِع ِق نَ َ بَر
َ مُِش هَر ُسٍب نُن ِسنٍف شّّم دِ َش عِبُنَدَ مَ ْكْن رَ. عَ فٍب نَن تَن ِع بِرِن نَ رَ،
َش ُشن ٍع ْسْت، كٍرٍن كٍِك نَ ٍع 16 ّن. سَرَ مَ ُشن تَن ٍع ِسنٍف، شّّم دِ َش

مَ.» ُق َ مُ فِر َ لَنم كٍرٍن كٌٍل نَشَن ُسوِل، كٌٍل فبٍِت َ سَر
تَن ٍع بَرِ مَ سَرَ، ُشن ِسنٍفٍي دِ َش سٍِي نُن يّّشيٍي، ِنٍفٍي، ن نََش ِع »كْْن 17

ّت فَن َش ٍع رَ. سّرّّش َب َش تُرٍ ٍع مَ، سّرّّشبَدٍ َكسَن َش وُِل ٍع ّسنِيّنِش.
نَ، نَن فٍب ِع قِندِ مَ تٍَب يِرٍقَنِي ٍع نُن فَنيَنِي ٍع 18 مَ. عَ رَقَن نَ ّب. عَلَتََل رَ
دٍِي َش ِع نُن تَن ِع ِق نٍٍي َ بَر ٱ 19 رَ. سّرّّش ِع َي عَلَتََل تَن ٱ لِنتَنِش نُ ٍع بَرِ مَ
نَن َساّت ّب. عَلَتََل رَ ّسنِيّنشٍِي سّرّّش َش ٍع َ بَم بِرِن نَشَن يِلََك َ عِسِر عَبَدَن، مَ

ِع.» َي عَلَتََل ّب بِرِن بْنسْي ِع نُن تَن ِع عَبَدَن، َ َكنَم مُ نَشَن رَ عَ
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ٱ بٌوٍر. عَْل مَ بِْش َيَِل عِسِر َ ْستْم كّ مُ »ِع ّب، هَرُنَ مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 20
مَ.» فبّّت ٍسٍس نَ مُ هَِي ِع تَِف. يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ كّ ِع قِندِ مَ نَن تَن

ٍق َش وَِل َ هْرْ ْملِنفِر َش ٍع رَ سَرٍ مَ نَن بْنسْي لٍوِ قِمَ قَرِّل َش َيَِل عِسِر »ٱ 21
نَ ْسْت يُنُِب َق نََش ٍع عَلٌَك ْسنْن، رَ َ هْرْ ْملِنفِر مٌَس ٍع نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 22 رَ.
َس ٌي يُنُِب َش رَبَمَ. وَِل َش َ هْرْ ْملِنفِر نَن بْنسْي لٍوِ 23 مَ. نَشَن قَشَمَ ٍع كُي
عَبَدَن. ّب وٌ نَ نَن سّرِّي قِندِ مَ نَ تٌنفٌمَ. ٌكٍت عَ نَن تَن ٍع كُي، وَِل نَ مِِن
بْنسْي لٍوِ ِق قَرِّل َش يِلـَكٍَي َ عِسِر َ بَر ٱ 24 تَِف. يِلـَكٍَي َ عِسِر ْستْدٍ كّ قَمَ مُ بْنسْي لٍوِ
يِلـَكٍَي َ عِسِر ّب تَن ٍع نَ مُ كّ رَ، ٍق َش ٍع قَلَِش عَ نَ ٱ تٌِش، عَ نَن نَ رَ. كّ مَ

تَِف.»
نَ يِلـَكٍَي َ ‹عِسِر ّب، بْنسْي لٍوِ قََل »َع 26 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 25
نَ 27 ّب. تَن ٱ َب قَرِّل َش قَرِّل نَ َش وٌ مَ، وٌ قِمَ نَشَن ٱ رَ، قَرِّل َش ٍع َق
َش يِرٍ، لٌنِي َ ر شْرِ َسنِس َش ٍَع بَم قَرِّل نَشٍٍي نفَشَكٍرٍنِي وٌ عَْل َّن رَبَم عَ قَن وٌ كُي
ّب ٱ َب هَدَِي َش وٌ َش وٌ 28 نَّش. تّمُي بُندُ مَ عَ ٍع رَ ّوِن َش ٍع رَ عَ مُ نَ
ٱ َب قَرِّل َش وٌ 29 رَ. ِي سّرّّشدُّب هَرُنَ ٌس عَ َق وٌ رَ، قَرِّل َش يِلـَكٍَي َ عِسِر
َب فٍب ٱ َش وٌ ْستْمَ، نَشٍٍي وٌ ِسنٍفٍي دَشَمُي َش وٌ ْستْمَ. بِرِن نَشَن وٌ رَ هَدَِي ّب
َش وٌ ّب، ٱ بَدٍ قِسَمَنٍت دَشَمُي ّف نَ ‹وٌ ّب، ٍع قََل عَ َش مَن ِع 30 رَ.› نَ
نَ َ ْنم دٍنبَيٍَي َش وٌ نُن تَن وٌ 31 ّب. بْنسْي لٍوِ َ ر ّوِن نُن شْرِ َسنِس َب قَرِّل نَ
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ِسنٍفٍي دَشَمُي 32 ِك. نَ نَن سَرٍ وَِل َ هْرْ ْملِنفِر َش وٌ دّننَّش. ْشن عَ وَ مَ وٌ دٌندٍ
وٌ كُي، نَ مَبٍرٍ مَ ّسنِيّنشٍِي هَدَِي َش يِلـَكٍَي َ عِسِر مُ وٌ ّب. وٌ رَ يُنُِب قِندِ مَ مُ بٍَق

رَ.›« ٍق َش نَ قَشَمَ مُ مَن

19
ٍي مََر ّسنِيّن

َي. نَن سّرِّي َش »َعَل 2 ّب، هَرُنَ نُن مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
عَ مَ، نَشَن نَ مُ ُ لَنيُر مَبّنِش، مُ نَشَن رَ، فبٍيِل فِّن ِنٍف ن َق َش يِلـَكٍَي َ عِسِر
ْكن عَ رَ، ِي سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ ٌس نَ َش ِع 3 ِسندٍن. بّندُنِش سَرِ مُ نَشَن نُن
رَ بّلّّشسٌٍل عَ َكسَن ندٍ وُِل عَ َش عٍلٍيَسَرِ 4 مَ. قَرِ يٌنِكندٍ شْرِ َي عَ رََشَب َق
كِرِ، عَ شْرِ، َي عَ فَن بِرِن فُندِ ِنٍف ن نَ َش ٍع 5 ٌسلٌقٍرٍ. َسنمََي مَبِرِ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر
ّسدِرِ َش سّرّّشدُّب نَّش، تّمُي فَنٍق نَ ِنٍف ن نَ 6 َححّ. عَ نُن وُِل، عَ ُسٍب، عَ

ْشورَ.» ّت وٌِل فبٍيِل فّّس نُن هِسٌِث، ندٍ، وُرِ
ٌس َق عَ مََش، ٌسسٍٍي َش عَ نُن قٍَت عَ َش سّرّّشدُّب َشنِب، دَنِف »َن 7
قٍَت عَ َش قَن نَ فَن، ِنٍف ن َ بَر نَشَن 8 ُنمَرٍ. ن هَن ّسنِيّنِش مُ عَ ْكْن يِرٍ، يٌنِكن
َش ندٍ ّسنِيّنِش مِِش 9 ُنمَرٍ. ن هَن ّسنِيّنِش مُ عَ ْكْن مََش، ٌسسٍٍي َش عَ نُن
مّننِ َ رَفَتَم عَ مَ. قَرِ يٌنِكندٍ ّسنِيّنِش ٍ يِر َس ٍع َس عَ مَْك، ُشٍب فَنِش ِنٍف ن نَ
نَن سّرّّش َشقَرِ يُنُِب رَ. عَ يَءِلَن ّي مَرَ ّسنِيّن َش ٍع عَلٌَك ّب َحمَ َيَِل عِسِر ّن
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دُفٍِي َش عَ نُن قٍَت عَ َش قَن نَ مَْك، ُشٍب فَنِش ِنٍف ن نَ َ بَر نَشَن 10 رَ. عَ
ْشحٍّي ٍع نُن يِلـَكٍَي َ عِسِر عَبَدَن َ َكنَم مُ سّرِّي نَ ُنمَرٍ. ن هَن ّسنِيّنِش مُ عَ ْكْن َش،

ّب.»
بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ نَن ّسنِيّنتَرٍ قِندِ مَ َكنِي نَ رَ، قَشَِش مِِش دِن نَ »نََشن 11

ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ نُن ندٍ َسشَن ِش عَ رَ ٍي مَرَ ّسنِيّن ِي رَ ّسنِيّن يّّت عَ َش عَ 12 مَ.
ّسنِيّنمَ. مُ عَ مَ، ندٍ ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ نُن ندٍ َسشَن ِش نَ رََب عَ مُ عَ َش مَ. ندٍ
َكنِي نَ رَ ّسنِيّن، يّّت عَ مُ عَ ُل َق عَ رَ، قُرٍ قَشَِش مِِش دِن ٌي نَشَن َش 13

مَ. َي يِلـَكٍَي َ عِسِر كٍرِ َش َكنِي نَ مَ. َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل ّن دَنفِمَ ّسنِيّنتَرٍَح َش
ّسنِيّنِش.» مُ عَ مَ، عَ َكسَنِش مُ ٌت ٍي مَرَ ّسنِيّن

نَا، نَ نَشَن ٌي مِِش كُي، ندٍ بَنِش ِ كِر قََش مِِش َش َي؛ نَن »ّسِرّي 14

مَ. بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ نَن ّسنِيّنتَرٍ مِِش قِندِ مَ َكنِي نَ نَا، سٌمَ عَ رَ عَ مُ نَ َش
رَ قَشَِش مِِش دِن نَشَن مِِش 16 رَ. ّسنِيّنتَرٍ ٍس قِندِ مَ بِرِن رَبِِش ٍسسٍَس 15
َ قِندِ م َكنِي نَ مَ، يّّت عَ قََش عَ مُ نَ َش رَ، حَاِش عَ قََش َ بَر نَشَن ِع، وَُل
فَبُرِ عَ مُ نَ َش رَ، شْرٍِي قَشَِش مِِش دِن نَشَن مَ. بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ نَن ّسنِيّنتَرٍ

مَ.» بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش ّسنِيّنِش مُ قَن نَ رَ،
ُشٍب فَنِش ِنٍف ن نَ مَسُنبُِش نَشَن رَ، ٍي ّسنِيّن َش ْموِل مِِش َنَ لَنم »َع 17
هِسٌِث َش ندٍ ّسنِيّنِش شّّم 18 شُرٍ. رَ عَ مُ نَ َش يِرٍ، دُلٌنِي تٌنٌف َش ٍي نَ رَ.
ٍس كُي عَ مَ، بَنِش ِ كِر نَ َكسَن عَ عَ ْشورَ، ٍي نَ رَ ِسن عَ عَ تٌنٌف، َسلٌنِي وُرِ
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دِنِش نَشَن رَ مِِش رََب نَ َش مَن ٍع كُي. عَ نَ نُ نَشٍٍي مَ مِشٍِي نُن مَ، بِرِن
نُن عَ مَ، يّّت عَ قََش نَشَن رَ عَ مُ نَ َش رَ، حَاِش عَ قََش نَشَن رَ، قُرٍ مِِش
ٍي نَ َش ّسنِيّنِش مِِش 19 رَ. فَبُرِ مُ نَ َش رَ، شْرٍِي مِِش دِنِش نَشَن مِِش
عَ رَ، نَ ّف نَ عَ ندٍ. ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ نُن ندٍ َسشَن ِش عَ مَ ّسنِيّنتَرٍ مِِش َكسَن
ٌسلٌقٍرٍ ِش نَ رَ ّسنِيّنِش مِِش قِندِ َق عَ رَ، ٍي مََش ٌسسٍٍي َش عَ نُن يّّت عَ َش

رَ.» ُنمَرٍ ن
َش عَ بَرِ مَ مَ، َي َحمَ كٍرِ َش َكنِي نَ رَ ّسنِيّندٍ، يّّت عَ تٌندِ نَشَن »ِمِش 20

عَ رَ، ٍي مَرَ ّسنِيّن َكسَنِش مُ ٌت عَ مَ. َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل ّن دَنفِمَ ّسنِيّنتَرٍَح
عَبَدَن.» َ َكنَم مُ نَشَن ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر ِك نَ نَن يَامَرِ 21 ّسنِيّنِش. مُ

ٌق َ ّسنِيّنم مُ عَ َش. دُفٍِي َش عَ َش َكنِي نَ مَ، نَشَن َ َكسَنم ٍي »َمَر ّسنِيّن
نَشَن مِِش رَ. ّسنِيّنتَرٍ ٍس قِندِ َ بَر ٍس نَ نَ، نَشَن ٍس َ دِنم ّسنِيّنتَرٍ مِِش 22 ُنمَرٍ. ن

ُنمَرٍ.» ن هَن نَ نَن ّسنِيّنتَرٍ مِِش قِندِ مَ قَن نَ رَ، ٍس نَ َ دِنم
20

ٍي مٍرَِب
كٍَد ِس. يٌنِكن ٍع مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ِسِن ٌس نََش بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر ِسنٍف، كٍِك 1

كُي. فَبُرِ رَفََت عَ َق ٍع مّننِ، قََش نََش َ مَرِيَم
ٍع 3 مَ. ِشِل هَرُنَ نُن مُنَس مَلَن ٍع نََش ٍع رَ، ِي َحمَ نَ نُ مُ ٌت ٍي 2

مُُش عَلَتََل قََش َش قَن مُُش قَِس نُ »َع قََل، عَ نُ ٍع رَ، مُنَس ْسنْش نََش
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مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ِي رَقَِش َحمَ َش عَلَتََل وٌ رَ مُنٍق 4 نَّش. تّمُي قََش نفَشَكٍرٍنِيٍي
قٍَق رَ بِْش َ مِسِر رَ مِنِِش مُُش وٌ رَ مُنٍق 5 قََش؟ َش شُرُ سٍٍي َش مُُش نُن مُُش
دَاِش مِن ٍي هَِل دّننَّش. نَ مُ بِِل وُرِ فِرٍنَدِ بِِل، ّوِن بِِل، شْرّ حَاِش، يِرٍ ِي رَ

ٍب.» َ ْستْم مُ
عَلَتََل رَ. دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر قٍلٍن ٍع ٍع مَ، َي َحمَ كٍِل نََش هَرُنَ نُن مُنَس 6
تٌنٌف. يِسُشُوُرِ َش »ِع 8 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 7 مَ. ٍع مِِن نََش نْرّ َش
عَلٌَك شْرِ، َي ٍع رَ قَنٍي يّن ْو وٌ مَلَن، بِرِن يِلََك َ عِسِر َش وٌ هَرُنَ، تَارَ ِع نُن تَن ِع
شُرُ سٍٍي َش ٍع نُن تَن ٍع عَلٌَك ّب َحمَ َيَِل عِسِر ّن َ رَ مِنِم ٍي وٌ رَ مِِن. ٍي َش عَ
عَْل كُي، َ هْرْ ْملِنفِر نَ نُ نَشَن تٌنٌف يِسُشُوُرِ َش عَ نََش مُنَس 9 مِن.» ٍي َش
ٍع رَ، َي قَنٍي نَ مَلَن َحمَ نََش هَرُنَ نُن مُنَس 10 نَّش. ِك ّب عَ يَمَرِ عَ عَلَتََل
قَنٍي ِي ّب وٌ رَ مِِن ٍي َش مُُش مَتَندِلٍَي. تَن وٌ مَِت، تُِل »ٌو ّب، ٍع قََل عَ َق
رَ. يِسُشُوُرِ َش عَ قِرِن َسنيَ بْنْب قَنٍي عَ عٍِت، بّلّّش عَ نََش مُنَس 11 كُي؟«

مِن. ٍع نََش بِرِن شُرُ ٍس نُن َحمَ رَ، قَنٍي فبُسَن نََش ٍي

َيَِل عِسِر نَ، ٱ لَِش مُ ٌت »ٌو ّب، هَرُنَ نُن مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل ْكْن 12

بِْش نَ رَ ٌسدٍ َحمَ ِي قَمَ مُ تَن وٌ مَ، ّسنِيّنتْي تَن ٱ ِت بِنّي َش وٌ شْرِ، َي َحمَ
ْسنْش يِلـَكٍَي َ عِسِر بَرِ مَ ٍي، مٍرَِب ِشِل نَن مّننِ ٍع 13 مَ.» ٍع قِِش دّننَّش ٱ َ م

ّب. ٍع مٍَسن ّسنِيّنِي َش عَ َق عَ ّن، مّننِ مَ عَلَتََل
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دَنِف َش َيَِل عِسِر تٌندٍِق مَنّف عٍدٌن
»ِع ّب، عَ رَ قَلٍَق عَ كٍَد ِس، كٍِل مَ مَنّف عٍدٌن شّي ّشيرٍَي نََش مُنَس 14
مُُش 15 نَّش. ِك تْوْرِش مُُش كٌلٌن عَ ِع َي! نَن شُي يِلـَكٍَي َ عِسِر نفَشَكٍرٍنِي
نُن مُُش نََش مِسِرَكٍَي ْكْن مّننِ. رََب وُيَِش ّح نََش مُُش مِسِرَ، ّن ٌ فٌر بٍنبٍَي
نََش عَ رَ مّ. شُي مُُش َق عَ مَشَندِ، عَلَتََل نََش مُُش 16 َحشَنَكَت. بٍنبٍَي مُُش
َش وٌ نَ نَشَن كٍَد ِس ٍب نَ مُُش يَْكِس مِسِرَ. رَ مِنِدٍ مُُش شّي مَلٍّك َش عَ
وٌ نُن شٍّي َش وٌ مُ مُُش تَِف. بِْش َش وٌ دَنِف َش مُُش ُل عَ 17 رَ. نَانِنِي
مَ، ْكوَل ِسفَمَ مُ مُُش كُي. ْكلْنيٍِي َش وٌ َ بَم ٍي مُ مُُش َكنَمَ. بِلٍِي ّوِن َش
دَنفِمَ مُُش هَن ْشن، نَن كٍرٍنِي ُشنفٍب َ كِر َش وٌ َ ِتم مُُش مَ. يِرٍقَنِي قَمَ مُ مُُش
َش مُُش دَنفِمَ مُ »ٌو يَاِب، عَ نََش مَنّف عٍدٌن 18 نَّش.» تّمُي رَ بِْش َش وٌ

نَ.» نَن َسنتِّدفّمَ فٍرٍ مَ وٌ مُُش مُ نَ َش مَ، قٍٍق رَ بِْش
مُُش َش َْشن. كِر ّن دَنفِمَ تَن »ُمُش ّب، عَ قََل عَ نََش مَن يِلـَكٍَي َ عِسِر 19
مَشْرِنِش ِع مُ مُُش ِق. سَرٍ عَ َش مُُش مِن، ندٍ ٍي َش وٌ شُرُ سٍٍي َش مُُش نُن
مُ »ٌو يَاِب، عَ نََش مَن مَنّف عٍدٌن 20 تُن.» ّن دَنفٍِق وَ مَ مُُش مَ، ٍسٍس
َي يِلـَكٍَي َ عِسِر مَ ِك ّسنّب عَ رَ مِِن ْسورٍِي َش عَ نََش عَ كُي، نَ قٍوٌ«! دَنفِمَ
نََش َيَِل عِسِر رَ، بِْش َش عَ دَنِف َش يِلـَكٍَي َ عِسِر تٌندِ ٌت مَنّف عٍدٌن 21 رَ.

فبِلٍن.
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قَشٍَق هَرُنَ
نََش عَلَتََل 23 يِرٍ. َ فٍي ٌ هٌر ِسَف نََش ٍع كٍَد ِس، كٍِل نََش َحمَ َيَِل عِسِر 22
ّن قَمَ »َهُرَن 24 رَ، نَانِنِي بِْش َش عٍدٌن يِرٍ، َ فٍي ٌ هٌر ّب هَرُنَ نُن مُنَس قََل عَ
ٱ َ بَر وٌ بَرِ مَ مَ، يِلـَكٍَي َ عِسِر قِِش دّننَّش ٱ َ م بِْش نَ سٌمَ مُ عَ عَلِفِيَمَ. لِدٍ بٍنبٍَي عَ
َشنِن عٍلٍيَسَرِ شّّم دِ َش عَ نُن هَرُنَ َش ِع 25 رَ. ٍق َش ٍي مٍرَِب مَتَندِ يَامَرِ مَ
شّّم دِ َش عَ ٌ رَفٌر ٍع ِع مَ، هَرُنَ َب دُفٍِي سّرّّشدُّب َش ِع مّننِ 26 قَرِ. َ فٍي ٌ هٌر
رََب، عَ نََش مُنَس 27 ِل.» ٍ يِر بٍنبٍَي عَ َق عَ مّننِ، ّن لَاشِرَ مَ هَرُنَ مَ. عٍلٍيَسَرِ
مُنَس 28 شْرِ. َي بِرِن يِلََك َ عِسِر قَرِ َ فٍي ٌ هٌر ٍت نََش ٍع نَّش. ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل
َ لَاشِر نََش هَرُنَ مَ. عٍلٍيَسَرِ شّّم دِ َش عَ ٌ رَفٌر ٍع عَ مَ، عَ َب دٌنمٍَي َش هَرُنَ نََش
قََش هَرُنَ رَكٌلٌن َحمَ َيَِل عِسِر َق ٍع 29 رَ، َ فٍي ٌ فٌر نََش عٍلٍيَسَرِ نُن مُنَس قَرِ. َ فٍي

مَ. بُن َسشَن تٌنٌف ِش رََب ٍق ْحن عَ نََش َيَِل عِسِر رَ. ٍق

21
َ م فبٍنفبٍرٍنِي ِسنٍف فٍرٍ َش َيَِل عِسِر

َيَِل عِسِر عَ مّ، عَ ٌت عَ مَ، بِْش نٍفٍوِ َسبَتِِش نُ نَشَن َانَك، كَن مَنّف عَرَدِ 1
َيَِل عِسِر كُي نَ 2 رَ. فٍيلِمَنٍِي قِندِ ندٍٍي عَ فٍرٍ، ٍع نََش عَ نَ، نَن َ كِر عَتَرِ مَ مِنٍِق نُ
َش ٍع مُُش َسٌفي، مُُش َس مِشٍِي ِي ِع »َش ّب، عَلَتََل تٌنٌف لَايِدِ ِي نََش
ٍع َس َانكٍَي كَن نََش عَ رَ، لَايِدِ َش يِلـَكٍَي َ عِسِر تِن نََش عَلَتََل 3 ّن.» َ َكنَم بِرِن تَا
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نََش ٍع تٌِش عَ نَن نَ َكَن. تَاٍي َش ٍع ٍع ْسنْت، ٍع نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر َسٌفي.
»فبَلٌي.» قَلٍَق عَ وَ مَ نَشَن ٌ مَ، هٌر َس ِشِل مّننِ

بِْش عٍدٌن َش ٍع عَلٌَك مَ، ْشن َ كِر بَا ُشلُنيُِم مَ َ فٍي ٌ هٌر كٍِل نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 4
»ُمنٍق ّب، مُنَس نُن عَلَتََل قََل عَ َق ٍع 5 رَ، ِي ٍع َب نََش َ ِمَنِي ل ْكْن مَبِلِن.
نَ مُ تَاِم مَ؟ فبٍنفبٍرٍنِي قََش َق َش مُُش عَلٌَك رَ، بِْش َ مِسِر رَ مِنِِش مُُش وٌ رَ

مَ«! ٌكوٍر ٌ مَ فٌر نَشَن حَاِش دٌنٍس ِي ٌق ٍب، نَ مُ ٍي ٍب،
مِِش ٍع ِشن، مِشٍِي َش ٍع تَِف، ٍع مِِن َش بِْشمَسٍٍي َ نِي عَ نََش عَلَتََل كُي نَ 6
تَن ِع رَ يّنٍق ْو رََب يُنُِب َ بَر »ُمُش ّب، مُنَس قََل عَ نََش َحمَ 7 قََش. فبٍفٍب
رَ.» مُُش َ مَكُي بِْشمَسٍٍي ِي َش عَ ّب، مُُش مَشَندِ عَلَتََل َش ِع مَ. عَلَتََل نُن
»بِْشَمٍس يَاِب، عَ نََش عَلَتََل 8 ّب. َحمَ مَشَندِ عَلَتََل عَ رَ، نَ تِن نََش مُنَس
رَ، نَ َ ِتم َي عَ نَشَن ِشنِش مِِش رَ. كٍُي وُرِ فبَُك عَ رَ، فبٍيِل وٍُر رَقََل مِسَاِل
نَ رَ. كٍُي وُرِ فبَُك عَ عَ رَ، فبٍيِل وٍُر يَءِلَن بِْشمٍَس نََش مُنَس 9 قَشَمَ.» مُ عَ

ِكِس. ٍع رَ، نَ تِدٍ َي ٍع َ ْنم نُ ٍع ِشنِش، نَشٍٍي مِِش بِْشمَسٍٍي تّمُي
ٍع مّننِ، كٍِل نََش ٍع 11 عٌبٌِت. يٌنِكن َس ٍع ِسَف، نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 10
ٍع 12 مَبِرِ. ٌسفٍتٍدٍ مَ، بِْش مٌوََب رَقِندِِش َي نَشَن مَ فبٍنفبٍرٍنِي عَبَرِ ِم ِعٍي ِسَف
ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 13 يِرٍ. ُلُنَب ف سٍرٍدٍ ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت
عَمٌرِكٍَي نُن َبَكٍَي مٌو رَ نَانِنِي نَ نَن عَرِنٌن مَ. بِْش عَمٌرِ نَ نَشَن شُرٍ رَ، دّ عَرِنٌن
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نَشَن نَ ٍق َش فٍرٍٍي َش عَلَتََل كُي، ندٍ ّسبِّل ّسبِّش عَ رَ، عَ نَن نَ 14 تَِف.
كُي،

مَ، بِْش ُسَق نَ ُلُنبٍَي ف َش عَ نُن »َوٍهِب

عَرِ، هَن فٍِش ُلُنبٍَي ف عَرِنٌن 15
نَ.» نَن نَانِنِي مٌوََب قِندِ عَ

مَلَن، »َحَم دّننَّش، ّب مُنَس مٍَسن عَ عَلَتََل بٍيرِ، ِسَف نََش ٍع كٍِل، ٌت ٍع 16
ّن؛ وََشِت نَ َب ُسوِك ِي يِلـَكٍَي َ عِسِر 17 رَ.» ٍي ِك ٍع َش ٱ

رَ! ْكلْنِي ٍت َش »ٍي

رَ! ٍق َش عَ َب بّيِت َش وٌ
ٍف، عَ َ بَر ُكنتِفٍِي نُن مَنّفٍي 18

َكنيٍِي.» تْنشُمَ مَنّف
نََش ٍع مَتَنَ، كٍِل ٌت ٍع مَتَنَ. ِسَف نََش ٍع مَ، فبٍنفبٍرٍنِي كٍِل ٌت ٍع 19

ٍع بَمٌِت، كٍِل ٌت ٍع 20 بَمٌِت. ِسَف نََش ٍع نَشَلِيِّل، كٍِل ٌت ٍع نَشَلِيِّل. ِسَف
قَرِ. َ فٍي نَ ّن َ تٌم بِرِن ٍ يِر فبٍنفبٍرٍن دّننَّش. نَ َ فٍي ثِِسَف يِرٍ، ُلُنَب ف مٌوََب ِسَف نََش
»ُمُش 22 رَ، قَلٍَق عَ ٍ يِر ِسْشن مَنّف َش عَمٌرِكٍَي شّي ّشيرٍَي نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 21
َش وٌ مُ مُُش لِمَ. ٍ يِر بٌِف ّوِن نُن ٍ يِر ّش مُ مُُش مَ. نَن بِْش َش ِع فِرٍِق وَ مَ
بِْش َش ِع مُُش هَن مَ، ْشن نَن فبَنسَن َ كِر َش مَنّف َ لُم مُُش مِنمَ. ٍي ْكلْن

عِفِرِ.»
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مَلَن، ْسورٍِي َش عَ نََش عَ مَ. بِْش َش عَ دَنِف َش ٍع تِن مُ ِسْشن 23

يِلـَكٍَي َ عِسِر 24 يَهَِس. فٍرٍ ٍع َق ٍع مَ، فبٍنفبٍرٍنِي مَ ِشِل يِلـَكٍَي َ عِسِر مِِن نََش ٍع
هَن شُرٍ، يَبٌٌك هَن مَ شُرٍ عَرِنٌن كٍِل تٌنٌف بِرِن بِْش َش ٍع نََش ٍع فٍينِ. نََش
ْكْن 25 فٌب. نُ ّسنّب عَمٌنِكٍَي بَرِ مَ َ ر نَ دَنفِدٍ ْن مُ ٍع رَ. نَانِنِي بِْش َش عَمٌنِكٍَي
ّشِسبْن نََش ٍع كُي. نٍٍي َسبَِت َق ٍع ُسُش، بِرِن تَاٍي َش عَمٌرِكٍَي نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر
ِسْشن مَنّف َش عَمٌرِكٍَي نَ نُ نَن ّشِسبْن 26 َبِلِنِي. ر َش عَ نُن عَ ُسُش، قَن
هَن بِرِن بِْش َش عَ نُن عَ ِي، ندٍ مَنّف مٌوََب َب تَا نَ َ بَر نُ عَ رَ. مَنفَتَا َش

شُرٍ. عَرِنٌن
قَلَمَ، عَ بّيتِبٍَي رَ، عَ نَن نَ 27

ّشِسبْن! َق »ٌو
ِت، َش تَا َش ِسْشن
ْسْت! ّسنّب َش مَن عَ
فَن، ّشِسبْن َ بَر ّت 28

رَ. ّت َكَن َ بَر تَا َش ِسْشن
فَن، َ بَر قَن عَرِ تَا َش بِْش مٌوََب
تٌدٍ. عَرِنٌن َ ْنم نُ مِشٍِي َش نَشَن
َبَكٍَي، مٌو ّب وٌ نَ َحشَنَكّت 29

بَتُلٍَي. َش كٍمٌِس تَن وٌ
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ِف. ٍع َ بَر ّشمٍّي دِ َش عَ
ْشنِي. ِسْشن مَنّف عَمٌرِ رَ فٍيلِمَنٍِي قِندِ َ بَر فِنٍّي دِ َش عَ

رَ، ٍع ْن َ بَر مُُش ْكْن 30

دِبٌن. هَن َكَن َ بَر ّشِسبْن
نٌَق، هَن هَلَِك ٍع َ بَر مُُش
ِل.» مٍدٍَب َس عَ هَن

رَبّندٍ، تَا يَاسّرِ ّف ٌت مُنَس 32 مَ. بِْش َش عَمٌرِكٍَي َسبَِت نََش َيَِل عِسِر 31
تٌنٌف َ كِر نََش ٍع َشنِب، دَنِف نَ 33 مَ. بِرِن لٌنفٌرِ نَ كٍرِ عَمٌرِكٍَي نََش َيَِل عِسِر
عَلَتََل 34 عٍدٍٍرِي. ِل ٍع نََش ْسورٍِي َش عَ نُن عٌٌف مَنّف بَسَن بَسَن. رَ ِسفٍَق
عَ نُن عَ بّلّّش، ِع ّن سَمَ نَ ٱ رَ! َي عَ فَاُش نََش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش
بْنبِْش ِسْشن مَنّف عَمٌرِ ِع عَْل بْنْب عَ َش ِع بِرِن. بِْش َش عَ نُن ْسورٍِي َش
بِرِن ْسورِ َش عَ نُن دٍِي، َش عَ عٌٌف، نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 35 ّشِسبْن.» نَّش ِك

رَ. فٍب ٍع قِندِ بِْش َش عَ نََش ٍع ِي. ٍع بَدٍ عَ ْن مُ كٍرٍن مِِش بْنْب.
22

ّشيرََي َش َلَِك ب
َي يٍرِكٌ دّ، شُرٍ يُرُدّن مَ، قِيِل مٌوََب يٌنِكن َس ٍع ِسَف نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 1
َبَكٍَي مٌو 3 رَ. عَمٌرِكٍَي نَبَِش نَشَن يِلـَكٍَي َ عِسِر مّ عَ َ بَر نُ َلَِك ب شّّم دِ َش ٌ ِسثٌر 2 تَِف.
ُكنتِفٍِي مَدِيَن قََل عَ نََش ٍع كُي، نَ 4 رَ. ٍق َش بٍلٍبٍٍل َحمَ َيَِل عِسِر فَاُش َ بَر نُ
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ِك َ نََكنَم ُشن مّّر ِنٍفٍي ن عَْل نََكنَدٍ، ُشن بِرِن بِْش مَ وٌن قَمَ بٍلٍبٍٍل َحمَ »ِي ّب،
تّمُي. نَ رَ مَنّف مٌوََب نَ نُ نَن َلَِك ب نَّش.»

دّ شُرٍ تَا ِ بَر عَ ثٍتٌرِ، َسبَتِِش نُ نَشَن يِرٍ، ِ بَلَم شّّم دِ َش بٍيٌرِ شّي ّشيرٍَي نََش عَ 5
مَ. ّسيِت بِْش مَ ٱ يٌنِكن َق ٍع مَ، بِْش َ مِسِر كٍِل َ بَر ندٍ بٍلٍبٍٍل »َحَم رَ، قَلٍَق عَ رَ،
ٍع ّن َ ْنم ٱ ِك نَ تّمُندٍ، ّب. ٱ فٌب ّسنّب ٍع بَرِ مَ دَنكٍَد، َحمَ ِي َق َش ِع يَندِ، 6
نَ مَن ِع بَرِكَ. َ بَر نَ ّب، نَشَن دَُب نَ ِع كٌلٌن، عَ ٱ مَ. بِْش ِي كٍرِ ٍع ٱ بْنبْدٍ،
ٍس ِسَف نََش ُكنتِفٍِي مَدِيَن نُن ُكنتِفٍِي مٌوََب 7 دَنَك.» َ بَر قَن نَ دَنَك، نَشَن

ّب. عَ عَِب ّشيرََي َش َلَِك ب َق ٍع ْشن، ِ بَلَم َ ر سَرٍ مَتٌي
ِي، ٱ ٌس يَاِب نَ عَلَتََل ٍب. رَدَنِف كْي َش »ٌو ّب، ٍع قََل عَ نََش ِ بَلَم 8
مِِن نََش عَلَتََل 9 ْشنِي. ِ بَلَم ِش نََش ُكنتِفٍِي مٌوََب كُي، نَ ّب.» وٌ ّن َ قَلَم نَ ٱ
ِ بَلَم 10 ِك؟« ِي ْشنِي ِع رَ ّسنِّش نَشٍٍي ِع رَ مِشٍِي ِي نَ »نٍد مَشْرِن، عَ عَ مَ، ِ بَلَم
َق َش ٍع عَ شّي، مِشٍِي ِي نَن َلَِك ب شّّم دِ َش ٌ ِسثٌر مَنّف »ٌمَوَب يَاِب، عَ نََش
ّسيِت بِْش مَ ٱ َسبَِت َق ٍع مَ، بِْش َ مِسِر كٍِل َ بَر ندٍ بٍلٍبٍٍل ‹َحمَ 11 ّب، ٱ قََل عَ
مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 12 كٍرِدٍ.›« ٍع ْن َش ٱ عَلٌَك دَنَك، َحمَ ِي َق َش ِع مَ.
عَ نَ َحمَ بَرََكتْي دَنَك. َحمَ نَ نََش ِع رَ، قْْش مِشٍِي ِي َ بِر نََش »ِع ّب، ِ بَلَم

رَ.»
َش وٌ فبِلٍن »ٌو ّب، ُكنتِفٍِي َش َلَِك ب قََل عَ عَ كٍِل، نََش ِ بَلَم عَِب كٍُي نَ 13
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نََش ُكنتِفٍِي مٌوََب كُي، نَ 14 رَ.» قْْش وٌ َ بِر َش ٱ تِنِش مُ عَلَتََل بَرِ مَ مَ، بِْش
رَ.» قْْش مُُش بِرَدٍ تٌندِ َ بَر »بَلَِم ّب، عَ قََل عَ ٍع يِرٍ، َلَِك ب فبِلٍن

ٍع 16 رَ. ِسنٍفٍي عَ دَنِف تِدٍ نَشٍٍي شّي، فبّّت فبٍفٍب ُكنتِِف نََش مَن َلَِك ب 15
دِ َش ٌ ِسثٌر تَن ‹ٱ َي؛ نَن مٍَسنِي َش »بَلَِك ّب، عَ قََل عَ ٍع يِرٍ، ِ بَلَم ِسَف نََش
ِع رَ. قَنِي عَ ّن قِمَ سَرٍ ِع ٱ 17 يِرٍ! ٱ َ ر تَلٍُق تٌندِ نََش ِع مَيَندِ، ِع َ بَر ٱ َلَِك، ب شّّم
ْكْن 18 ّب.›« ٱ دَنَك َحمَ ِي َش ِع يَندِ مَ. ِع ّن قِمَ نَ ٱ ْشن، ٌي نَشَن وَ مَ
عَ رَ، َ ّشيم نُن فبٍِت رٍَق بَنِش َش عَ َلَِك ب »َهِل يَاِب، ّشيرٍَي َش َلَِك ب نََش ِ بَلَم
وٌ نَبَمَ، نَشَن وٌ 19 نَ. نَشَن يَمَرِ ٱ ُ م عَلَتََل مَرِِف ٱ َبَدٍ ر قٍٍق َ ْنم ُ م ٱ رَ، ِي ٱ ٌس عَ
نََش عَلَتََل 20 رَ مّ.» مٍَسنِي َش عَلَتََل َش مَن ٱ فّيّسّف. تَِن هَن ٍب ُل َش قَن
ٍع َ بِر َش ِع ِشلِدٍ، ِع َق َ بَر ٌت مِشٍِي »ِي ّب، عَ مٍَسن عَ عَ رَ، كْي مَ ِ بَلَم مِِن

نَبَمَ.» نَن نَ ِع ّب، ِع قََل نَشَن نَ ٱ ْكْن رَ، قْْش
رَ. قْْش ُكنتِفٍِي مٌوََب َ بِر عَ قَرِ، ٌسقٍَل َش عَ بَِك نََش ِ بَلَم عَِب كٍُي نَ 21

رَ. َي ِ بَلَم عِبٌلٌندٍ َ كِر ِسَف نََش مَلٍّك َش عَلَتََل رَْشْن. عَلَتََل نََش ِسفٍَق ِ بَلَم 22
َش ِ بَلَم 23 رَ. قْْش عَ نَ نُ قِرِنِيٍي وَلِّك َش عَ قَرِ، ٌسقٍَل َش عَ ْدْشِش نُ عَ
عَ رَ مِنِِش عَ ِي، عَ ُسشُِش َسنتِّدفّمَ تَِف، َ كِر ٌت مَلٍّك َش عَلَتََل ٌت ٌسقٍَل
َش عَ عَلٌَك بْنْب، ٌسقٍَل نََش ِ بَلَم رَ. ّش ٌس عَ مَ، َْشن كِر كٍِل نََش عَ ِع، ّت

رَ. َ كِر ِت ُشن عَ
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قِرِنِيٍي تّّت بِلٍِي ّوِن مَ ْشن دِ َ كِر َش ٍع ِت َس نََش مَن مَلٍّك َش عَلَتََل 24
َسنِي ِ بَلَم عَ رَ، تّّت رَّشتّن عَ نََش عَ ٌت، مَلٍّك َش عَلَتََل ٌت ٌسقٍَل 25 تَِف.
نََش مَن مَلٍّك َش عَلَتََل 26 رَ. بْنْب عَ فبِلٍن نََش ِ بَلَم رَ. حَاِش عَ رَ تّّت ّشتّن
مَلٍّك َش عَلَتََل ٌت ٌسقٍَل 27 نَ. نُ مُ ٌي دَنفِدٍ رَ. قَنِي عَ رَّشتّنِش ٍ يِر ِت َس
رَ. يِسُشُوُرِ َش عَ بْنْب عَ عَ مَ، عَ ْشْن نََش ِ بَلَم مَ. بُن ِ بَلَم َس عَ نََش عَ ٌت،
»َع ّب، ِ بَلَم قََل عَ َش عَ َ نِي عَ عَ رَ مِِن، دّ ٌسقٍَل نََش عَلَتََل كُي، نَ 28

ٱ »ِع يَاِب، عَ نََش ِ بَلَم 29 رَ؟« ِع رَبَِش مُنٍس ٱ بْنبْمَ. ٱ ِع ِك ِي نَن ندٍ َسشَن
عَ نََش ٌسقٍَل 30 نَ.» كٍرٍن ّن قَشَمَ ِع ٱ نُ، رَ ِي ٱ نَ َسنتِّدفّمَ َش ّن. مَتَندِِش
ِي دَرِِش ٱ بِرِن؟ تّمُي قَرِ نَشَن َ ٍتم ِع رَ، ٌسقٍَل َش ِع مُ َش تَن »ٱ ّب، ِ بَلَم قََل

»َعٍد.» يَاِب، عَ نََش ِ بَلَم رَ؟« رََب ْموِل
َسنتِّدفّمَ َش عَ َتَِف، كِر تِِش عَ رَ، تٌٍق مَلٍّك رَِب َي ِ بَلَم نََش عَلَتََل تّمُي نَ 31
مَلٍّك 32 نَ. كٍرٍن ُسيِدِ عَ قٍلٍن، عَ نََش ِ بَلَم بّلّّش. عَ ُسشُِش عَ ِع، ّت عَ بَِش
َش ٱ ّن قَِش ٱ َسشَن؟ َسنيَ بْنْب ٌسقٍَل َش ِع َ بَر ِع رَ »ُمنٍق مَشْرِن، عَ نََش
ِع 33 رَ. عَ نَ َ كِر َش مُرُتَّل ِك، ِي ْشن نَشَن َ كِر نَ ِع بَرِ مَ رَ، َي ِع عِبٌلٌن َ كِر
نُ، قََش ِع َ بَر ٱ نُ، رَ عَ مُ تَن عَ َش َسشَن. َسنيَ مَ ٱ رَتَنَف ِع َ بَر ٌسقٍَل َش
عَ نُ مُ ٱ رََب! يُنُِب َ بَر »ٱ ّب، عَ قََل عَ نََش ِ بَلَم 34 قَشَمَ.» تَن عَ مُ ٱ ْكْن
ٱ فبِلٍن َش ٱ ّكنّنِش، ِع مُ ِيَاِس ب ِي َش يَْكِس، ْكْن رَ. َي ٱ تِِش ِع كٌلٌنِش،
ْكْن رَ، قْْش مِشٍِي ِي َ بِر َش ِع »َعٍد، مٍَسن، عَ نََش مَلٍّك َش عَلَتََل 35 ْشنِي.»
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ّشيرٍَي َش َلَِك ب نُن ِ بَلَم كُي، نَ قَلَمَ.» نَن نَ ِع ّب، ِع مٍَسن نَشَن مٍَسنِي نَ ٱ
ِسَف. نََش

رَ، دّ شُرٍ عَرِنٌن مَ ندٍ تَا رَلَندٍ عَ ِسَف نََش عَ قٍَق، نَ ِ بَلَم عَ مّ عَ ٌت َلَِك ب 36
ِسنٍف ّشيرََي مَ ٱ َق مُ ِع رَ »ُمنٍق مَشْرِن، ِ بَلَم نََش عَ 37 يِرٍ. نَانِنِي َش مٌوََب
ِع َق َ بَر »ٱ يَاِب، َلَِك ب نََش ِ بَلَم 38 قِدٍ؟« سَرٍ ِع َ ْنم ُ م ٱ َ م عَ ْحْش ِع مَ؟ ِشِل
تُن نَن نَ ٱ ِع، دّ ٱ َ سَم نَشَن مٍَسنِي عَلَتََل تُن. ِك نَ يّندٍ ْو َ ْنم ُ م ٱ ْكْن ْشن،
ِنٍفٍي ن نََش َلَِك ب 40 ُشسٌِت. كِرِيَِت ٌس ٍع ِسَف، نََش َلَِك ب نُن ِ بَلَم 39 قَلَمَ.»
رَ. قْْش عَ نَ نُ نَشٍٍي ُكنتِِف نُن عَ رَ ِي ِ بَلَم ٌس ندٍ عَ رَ، سّرّّش َب يّّشيٍي نُن
َحمَ َيَِل عِسِر نََش عَ مّننِ قَرِ. َ فٍي بَاِل بَمٌِت َشنِن ِ بَلَم نََش َلَِك ب عَِب، كٍُي نَ 41

ٌت. ندٍ ّسيِت
23

ّب َحمَ َيَِل عِسِر دُبٍَق ِ بَلَم
َق َش مَن ِع ٍب. يَءِلَن ٌسلٌقٍرٍ سّرّّشبَدٍ َش »ِع ّب، َلَِك ب قََل عَ نََش ِ بَلَم 1
ٍع نََب. بِرِن عَ نََش َلَِك ب مَشْرِن، نَشَن ِ بَلَم 2 رَ.» ٌسلٌقٍرٍ ٌكنتٌنِي يّشّي نُن ٌسلٌقٍرٍ تُورَ
ِ بَلَم 3 مَ. كٍرٍن كٍرٍن سّرّّشبَدٍ نَ رَ سّرّّش َب كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي نُن كٍرٍن تُورَ نََش
دٌندٌرٌنِت. َ مَكُي ٱ َش تَن ٱ مَ، ّق سّرّّش ٍب ُل َش »ِع ّب، َلَِك ب قََل عَ نََش
َ فٍي ٍت ٌت ِ بَلَم ّب.» ِع َ قَلَم عَ ٱ ّب، ٱ مٍَسن ٌي نَشَن عَ مَ. ٱ مِنِدٍ قَمَ عَلَتََل تّمُندٍ
يَءِلَن، ٌسلٌقٍرٍ سّرّّشبَدٍ َ بَر »ٱ ّب، عَ قََل عَ نََش ِ بَلَم مَ. عَ مِِن نََش عَلَتََل 4 قَرِ، ندٍ
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نََش عَلَتََل 5 قَرِ.» كٍرٍن كٍرٍن بِرِن عَ بَِش نَن كٍرٍن تُورَ نُن كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي ٱ
ِي َش ِع يِرٍ، َلَِك ب »ِسَف ّب، عَ يَِت عَ نََش عَ مٍَسنمَ. نَشَن عَ مَ ِ بَلَم ِق مٍَسنِي

ّب.» عَ ِت مٍَسنِي
مٌوََب نُن تَن عَ مَ، ّق سّرّّش َش عَ تِِش عَ ِل عَ عَ يِرٍ، َلَِك ب فبِلٍن نََش ِ بَلَم 6

ِك، ِي ِت مٍَسنِي َش عَ نََش ِ بَلَم 7 ُكنتِفٍِي.
سِرَِي. كٍلٍِق نَ ٱ قَِش نَن »بَلَِك

نَ. ْكن فٍيٍَي ٌسفٍتٍدٍ كٍلٍِق ِشلِِش، ٱ نَن مَنّف مٌوََب
ّب! ٱ دَنَك بْنسْي يَشَُب ‹َق،
مَ!› َيَِل عِسِر رَدِن ْشّن َش ِع

دِ، دَنكٍَد مِِش َ ْنم ٱ 8
دَنَكِش؟ نَشَن مُ عَلَتََل
دِ، مَ مِِش ْشنْدٍ َ ْنم ٱ
مَ؟ نَشَن ْشنِْش مُ عََل

نَ، ْكن َ فٍي كٍلٍِق َ تٌم ٍع ٱ 9
عِتٍِش. ٍ يِر كٍِل
رَ، عَ نَن َحمَ

مَ، َشِت عَ َ لُم نَشَن
رَ. فبّتٍّي ِس نُن ٍع رَ سَمَ تَِف نَشَن

ْكنتِدٍ، بْنسْي يَشَُب َ ْنم ندٍ 10
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رَ؟ ْكنِت مّيّنِي دَنفِمَ نَشَن ْكنِت
رَ، نَاِن ْدْشدٍ عِتَشُن َحمَ َيَِل عِسِر نُ ٍع

ْكنتِدٍ؟ يَِت كٍرٍن ّسيِت عَ َ ْنم ندٍ
كُي. تِنِشنِي ِل َ عَلِفِيَم َش ٱ مَِل ٱ َش عََل

كُي.» سَيَ مَ ٱ َ ر ٍع َ مَنِي َش ٱ مَِل ٱ َش عََل
ٱ ّن رَقَِش ِع ٱ ِك؟ ِي نَ ٱ رَبَِش مُنٍس »ِع ّب، ِ بَلَم قََل عَ نََش َلَِك ب 11
مٍَسنِي نَ »َعلَتََل يَاِب، عَ نََش ِ بَلَم 12 ّب.» ٍع دُبٍَق نَ تَن ِع ْكْن دَنكٍَد، يَشُيٍي

قََل؟« نَ َش ٱ لَن مُ ٱ ِع، دّ ٱ َس نَشَن
دّننَّش. تٌدٍ ٍع َ ْنم ِع فبّّت، ٍ يِر ِسَف َش »ٌون ّب، عَ قََل عَ نََش مَن َلَِك ب 13
َق ِع تٌدٍ، بِرِن ٍع َ ْنم ِع مّننِ تٌمَ. بِرِن ٍع مُ ِع ٍب، َ تٌم فبَنسَن نَن كٍرٍن ّسيِت ِع
يَءِلَن ٌسلٌقٍرٍ سّرّّشبَدٍ نََش عَ قَرِ. َ فٍي ثِِسَف ٌسقِِم، َشنِن ِ بَلَم نََش عَ 14 دَنَك.» ٍع
مَ كٍرٍن كٍرٍن سّرّّشبَدٍ نَ رَ سّرّّش َب كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي نُن كٍرٍن تُورَ عَ مّننِ،
َش تَن ٱ مَ، ّق سّرّّش َش ِع ٍب ُل َش »ِع ّب، َلَِك ب قََل عَ نََش ِ بَلَم 15 قَرِ.

كٍرٍن.» يِرٍ ُل َش عَلَتََل نُن ٱ دٌندٌرٌنِت، َ مَكُي ٱ
»ِسَف ّب، عَ قََل عَ َق عَ مَ، عَ ِق ندٍ مٍَسنِي عَ مَ، ِ بَلَم مِِن نََش عَلَتََل 16
تِِش عَ ِل عَ عَ يِرٍ، َلَِك ب فبِلٍن نََش ِ بَلَم 17 ّب.» عَ ِت مٍَسنِي ِي َش ِع يِرٍ، َلَِك ب
»َعلَتََل مَشْرِن، عَ نََش َلَِك ب ُكنتِفٍِي. مٌوََب نُن تَن عَ مَ، ّق سّرّّش َش عَ

ّب، عَ ِت مٍَسنِي ِي نََش ِ بَلَم 18 مٍَسنِش؟« مُنٍس
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كٍِل. »بَلَِك،
مَِت. تُِل ِع شّّم، دِ َش ٌ ِسثٌر

قَلَمَ. وٍُل مُ عَ رَ، عَ مُ مِِش عََل 19
مَسَرَ. َشِشِل عَ َش عَ رَ، عَ مُ عَدَ مَدِ

مَسَرَ مَ. شُي عَ مُ عَ
مَ. َساّت َش عَ نّيمُمَ ُ م عَ

َكنَمَ. لَايِدِ مُ عَ
ّب. َحمَ ِي دَُب َش ٱ يَمَرِ ٱ َ بَر عََل 20

مَ. ٍع َس بَرَكَ َ بَر عَلَتََل
مَسَرَدٍ. نَ َ ْنم ُ م ٱ

مَ. َي بْنسْي يَشَُب َ لُم مُ تْورّ 21
َيَِل. عِسِر َ تٌم مُ ٍستَرٍَح

رَ. قْْش ٍع نَ عَلَتََل مَرِِف ٍع
تَِف. ٍع ّن مّمَ شُي مَنّف

رَ، بِْش َ مِسِر رَ مِنِِش ٍع عَلَتََل 22
ِنٍف. ن ّسّش عَْل رَ ِي ٍع نَ ّسنّب

تْوْردٍ. بْنسْي يَشَُب َ ْنم ُ م وَِل َ ْمْش كَر 23

مَ. ِشِل َيَِل عِسِر َبَدٍ ر ٍسٍس َ ْنم مُ ٍسمَتٌي
رَ، ٍق َش َيَِل عِسِر نُن يَشَُب َلَدٍ ق قَمَ عَ

مٌَت! وَِل َش عََل
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فِّن، يّّت عَْل َ كٍلِم َحمَ ِي 24

شّّم، يّّت عَْل َ ِتم ٍع
دٌن، ُسٍب َش عَ ٌق سَمَ عَ مُ نَشَن

قََش، نَشَن عَ
مِن.» وُِل عَ َش عَ ٌق

ّب.» ٍع دَُب مُ ِع هَِل دَنَكٍق، ٍع وَ مَ مُ ِع »َش ّب، ِ بَلَم قََل عَ نََش َلَِك ب 25
نَن نَ ٱ ّب، ٱ مٍَسن ٌي نَشَن نَ عَلَتََل ّب، ِع قََل عَ مُ »ٱ يَاِب، عَ نََش ِ بَلَم 26

قَلَمَ؟«
َ تِنم عَلَتََل تّمُندٍ فبّّت. ٍ يِر ِسَف َش وٌن »َعَو، ّب، ِ بَلَم قََل عَ نََش َلَِك ب 27
َ تٌم فبٍنفبٍرٍنِي قَرِ، َ فٍي ثٍيٌرِ َشنِن ِ بَلَم نََش َلَِك ب 28 مّننِ.» ّب ٱ دَنَك َحمَ ِي َش ِع
َق َش مَن ِع ٍب، ِت ٌسلٌقٍرٍ »ّسّرّشبٍَد ّب، َلَِك ب قََل عَ نََش ِ بَلَم 29 دّننَّش.
نََب. بِرِن عَ نََش َلَِك ب مَشْرِن، نَشَن ِ بَلَم 30 رَ.» ٌسلٌقٍرٍ ٌكنتٌنِي يّشّي نُن ٌسلٌقٍرٍ تُورَ
قَرِ. مَ كٍرٍن كٍرٍن سّرّّشبَدٍ نَ رَ سّرّّش َب كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي نُن كٍرٍن تُورَ نََش عَ

24
ّب َيَِل عِسِر دُبٍَق ِ بَلَم

َ ْمْش كَر مُ عَ مَ، ٍق َش َيَِل عِسِر َسٍق بَرَكَ وَ مَ نُ عَلَتََل عَ ٌت عَ ٌت ِ بَلَم 1
عَ 2 مَ. فبٍنفبٍرٍنِي رَقِندِ َي عَ نََش عَ نَّش. ِك رَ رََب عَ دَرِِش عَ عَْل رََب وَِل
عَ 3 مَ، عَ ٌ فٌر نََش َشِشِل عََل مَ، ِك بْنسْي ٍع يٌنِكنِش ٍع ٌت، َحمَ َيَِل عِسِر ٌت

ِت؛ مٍَسنِي ِي َق
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مٍَسنمَ، نَن ِي »ٱ

بَلَمِ، شّّم دِ َش بٍيٌرِ تَن ٱ
رَ، قَنِي عَ َ عِفبّم ٍس َش نَشَن

رَ مّمَ، شُي عََل نَشَن 4
تٌمَ، لَامَتُنِي َش َكنِي ُشنفٍب ِشِل عََل نَشَن

كُي. ُسيِدِ َ ْستْم قَهَامُي نَشَن
رَيَُب، بَنشٍِي ِ كِر َش ِع يَشَُب، 5
تٌقَن. لِنفِرٍَي َش ِع َيَِل، عِسِر

رَقٍمَ، ُلُنَب ف ٍع 6
رَ، دّ شُرٍ نَ نَشَن لَاكْي عَْل َ لُم ٍع
يِرٍ. ٍي ِسِش نَشٍٍي عَلَتََل بِلٍِي وُرِ عَْل
رَ، ِي َحمَ َيَِل عِسِر َ ْحنم مُ ٍي 7

رَ. قَنِي عَ مَ َسنسٍِي َش ٍع ٌ مَ فٌر تُّن
ّب، عَفََف فٌب ّسنّب مَنّف َش ٍع
ّن. َ ْستْم قَنِي ِشِل مَنّفَي َش َيَِل عِسِر
مَ، بِْش َ مِسِر رَ مِِن ٍع نََش عََل 8
ِنٍف. ن ّسّش عَْل فٌب ّسنّب ٍع

ّن، َ نَكَنَم ُشن يَشُيٍي ٍع ٍع
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َ مَ، فِر شْرِ ٍع نَشٍٍي
رَ. َشلٍِي قَشَمَ ٍع ٍع

يّّت، عَْل ّن َ مَلَبُم ٍع ٍع 9
رَكٍلِدٍ؟ ٍع ُسو سَمَ ندٍ

ّب، وٌ دَُب نَ نَشَن ّب مِِش ُل َش بَرِكَ
دَنَك«! وٌ نَ نَشَن ّب مِِش ُل َش دَنَك

ِع ّن ِشِل ِع »ٱ قََل، عَ نََش عَ رَ. حَاِش عَ مَ ِ بَلَم ْشْن نََش َلَِك ب كُي نَ 10

كٍِل 11 ّب! ٍع دُبٍَق نَ ِع ِك، ِي نَن ندٍ َسشَن َسنيَ عَ ْكْن دَنَك، يَشُيٍي ٱ َش
ْكْن رَ، ٍق َش سَرٍ وَِل ّب ِع تٌنٌف لَايِدِ َ بَر نُ ٱ ْشنِي! ِع ِسَف نَ! كٍرٍن ٍب
ّشيرٍَي َش ِع قََل عَ مُ »ٱ يَاِب، عَ نََش ِ بَلَم 12 ْسْت«! عَ َش ِع تِنِش مُ عَلَتََل
َبَدٍ ر ٍسٍس َ ْنم مُ ٱ ّب، ٱ َ ر َ ّشيم نُن فبٍِت نٍَق نَن بَنِش َش عَ َلَِك ب ‹هَِل 13 ّب،
عَوَ، 14 رَ؟› قْْش نَ فبِلٍندٍ َ ْنم ٱ ّب، ٱ َ مٍَسنم نَشَن عَلَتََل نَ. نَشَن يَمَرِ ٱ ُ م عَلَتََل

رَ.» وٌ َ نَبَم نَشَن َحمَ ِي كٌلٌن عَ َش ِع ْكْن ْشنِي، ٱ فبِلٍنٍق نَ ٱ يَْكِس،
ّب؛ عَ ِت مٍَسنِي ِي نََش ِ بَلَم تّمُي نَ 15

َي، نَن مٍَسنِي َش ِ بَلَم شّّم دِ َش »ٍبيٌِر

رَ، قَنِي عَ َ عِفبّم سٍٍي نَشَن
رَ مّمَ، شُي عََل نَشَن 16

تٌمَ، لَامَتُنِي َش َكنِي ُشنفٍب ِشِل عََل نَشَن
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رَ. َسابُي ُشنفٍب ِشِل عََل َ ْستْم قَهَامُي نَشَن
يَرٍ. َبَدٍ ر قَمَ نَشَن تٌِش ٍق ٱ 17
رَ. يَْكِس َ مَكُي نَشَن تٌِش ٍق ٱ

مَ. مِشٍِي َش يَشَُب كٍلٍِق تٍدٍ قَمَ ندٍ تُنبُي
مَ. َي َيَِل عِسِر كٍلِدٍ قَمَ ندٍ تْنشُمَ مَنّف

ّن، َ نََكنَم ُشن مٌوََب عَ
ّن. َ ْحنم ٍق َش دٍِي َش ٍسِت عَ

ّن، ٌ مَ فٌر ٍق َش عٍدٌن 18
ّن، ٌ مَ فٌر ٍق َش ٍسيِرِ

ّن. َ ْستْم ّسنّب َيَِل عِسِر ْكْن
مَ، َي مِشٍِي َش يَشَُب َ كٍلِم ندٍ مَنّف 19

ْسنتْمَ.» بٍكٍَي نَشَن
ِت؛ مٍَسنِي ِي نََش عَ ٌت، ـِّككٍَي عَمَل ٌت ِ بَلَم 20

رَ، عَ نُ نَ قِسَمَنٍت ِس »َعَملِّك
ّن«! َ بْنْم عَ رَْحنِي، عَ ْكْن

ِت؛ مٍَسنِي ِي نََش عَ ٌت، ٍكنِكٍَي ٌت ِ بَلَم 21
مَبَنبَنِش، َسبَتِدٍ »ٌو

قَرِ، نَن قَنٍي َسِش تّي وٌ
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نََكنَدٍ، ُشن وٌ ّن قَمَ عَسُرِ ْكْن 22

رَ.» فٍيلِمَنٍِي قِندِ وٌ عَ
دُ ُس؛ ُشن مٍَسنِي َش عَ نََش عَ تّمُي نَ 23

مَ؟ َحشَنَكّت َش عََل ِكِسدٍ َ ْنم »نٍد
ِكتِِم، كٍلٍِق ّن قَمَ ُكنكُيٍي 24

رَ، ٍشبٍرِ نُن عَسُرِ ّن َ ْنم ٍع
ّن.» َ نََكنَم ُشن قَن ٍع رَْحنِي، عَ ْكْن

نَا. كٍِل نََش قَن َلَِك ب ْشنِي. عَ فبِلٍن عَ كٍِل، نََش ِ بَلَم َشنِب، دَنِف نَ 25

25
بَتُي كٍُي َش يِلـَكٍَي َ عِسِر

نَ 2 رَ. فِنٍّي مٌوََب رَبٍَق يّّن ٌس نََش ٍع ِستِِم، يٌنِكنِش نُ ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر 1
ُكٍيٍي َش ٍع َ بَم نُ نَشٍٍي مَ، سّرّشٍّي َش ٍع لَن َش ٍع ِشِل ّشمٍّي َيَِل عِسِر نََش فِنٍّي
عَلَتََل 4 مَ. ٍع ْشْن نََش عَلَتََل قْْل، بَُت كٍُي بَِل َش ثٍيٌرِ ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر 3 ّب.
عَ ِع، َي عَ نَ ْكن وُرِ فبَُك بِرِن يَرٍرَِت َحمَ َش عَ عَ ّب، مُنَس قََل عَ نََش
نََش مُنَس 5 رَ. قْْش َيَِل عِسِر فبِلٍن َش ْشّن َش عَ عَلٌَك مَ، ٌسٍف رَقِندِ َي ٍع
بَُت«! كٍُي بَِل َش ثٍيٌرِ َ بَر نَشَن قََش، بِرِن مِِش َش »ٌو يَمَرِ، ِكيتِسٍَي َيَِل عِسِر
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ِع. َي نفَشَكٍرٍنِيٍي عَ رَ ندٍ فِّن مَدِيَنَك َق نََش ندٍ يِلََك َ عِسِر قََل، نَ قّّق عَ 6
شّّم نَ نُن فِّن نَ نََش رَ، دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر وٍَق نَ نُ نَشٍٍي َحمَ َيَِل عِسِر نُن مُنَس
شّّم نَ نُن فِّن نَ ٌت سّرّّشدُّب قِنٍشَِس شّّم دِ َش عٍلٍيَسَرِ مَمَدِ، َش هَرُنَ 7 ٌت.
عَ َس عَ كُي، بَنِش ِ كِر رَ قْْش شّّم نَ َ بِر عَ 8 تٌنٌف، تَنّب عَ كٍِل، نََش عَ ٌت،
نََش ْشّن َش عَلَتََل تّمُي نَ نَ. كٍرٍن مَ قُرِ ٍع رَ تَنّب َش عَ ْسْش فِّن نَ نُن تَن

كُي. فبَلٌي نَ قََش نَن نَاِن نُن ْمْشّحن وُُل مِِش 9 دَن.
َش عٍلٍيَسَرِ مَمَدِ، َش سّرّّشدُّب »َهُرَن 11 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 10
عَ نَ نُ ّب َحمَ مَ ٱ َ َشنُنتٍي مَ ٱ مَ. يِلـَكٍَي َ عِسِر َب ْشّن مَ ٱ َ بَر قِنٍشَِس، شّّم دِ
َش َ َشنُنتٍي مَ ٱ ْسنْت بِرِن يَِل َ عِسِر مُ تَن ٱ رََب. نَ َش عَ َ نِي عَ َق عَ كُي، ّ ْبح
نَ 13 تَِف. تَن ٱ نُن تَن عَ شِرِ َساّت ْبحَّس َ بَر ٱ ّب، قِنٍشَِس قََل عَ 12 رَ. ٍق
َ َشنُنتٍي مَ ٱ َ بَرِ م عَبَدَن، رَ سّرّّشدُبٍّي قِندِ َق ٍع تَِف، بْنسْي عَ نُن تَن ٱ َ لُم َساّت

َشقَرِ.» َش يُنُِب َش يِلـَكٍَي َ عِسِر َ نِي عَ َق مَن عَ كُي، ّ ْبح عَ نَ نُ
دِ َش َسُل ِسمِرِ، ِشِل نُ عَ رَ، فِّن مَدِيَن نَ نُن ٍع قََش نَشَن يِلََك َ عِسِر 14
ْكِسِب، ِشِل نُ تَن مَدِيَنَك فِّن نَ 15 رَ. عَ نُ نَن ندٍ ُشنِي بْنسْي ِسمٍيْن شّّم.
مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 16 رَ. بََب عَ نُ نَن ُشنِي ندٍٍي َشبِّل مَدِيَن فِّن. دِ َش ُسورُ
نَ نَن يَشُيٍي ّب وٌ قِندِِش ٍع 18 يَشُيٍي! عَْل فٍرٍ مَدِيَنكٍَي َش »ٌو 17 ّب، مُنَس
يَرٍرَِت َش ٍع قِندِِش ْكِسِب رَ. ٍق َش ْكِسِب مَافِّن ٍع نُن رَ، ٍق َش كٍُي ثٍيٌرِ

كُي.» ٍق َش كٍُي ثٍيٌرِ قََش نَشَن 19 نَ، نَن فِّن دِ َش ندٍ
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26

ندٍ قِرِن عَ ْكنتٍِق يِلـَكٍَي َ عِسِر
دِ َش سّرّّشدُّب هَرُنَ نُن مُنَس قََل عَ نََش عَلَتََل دَنِف، ٌت فبَلٌي نَ 1

َ م ْمْشّحن ّح عَ كٍِل ّسّب، ِشِل بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر َش »ٌو 2 ّب، عٍلٍيَسَرِ شّّم
عٍلٍيَسَرِ نُن مُنَس 3 َبَدٍ.» ر ْسورَِح َ ْنم بِرِن نَشَن مَ، ِك دٍنبَيَ عَ َشنِب، نَ هَن
َي يٍرِكٌ مَ ّسيِت شُرٍ يُرُدّن مَ بِْش مٌوََب ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل عَ نََش سّرّّشدُّب
نَ هَن ْسْت ْمْشّحن ّح َ بَر نَشَن مَ مِِش كٍِل ْكنِت، َش بِرِن »ِعِسَرِيلََك 4 ِع،
نَشٍٍي بْنسْي َيَِل عِسِر نَّش.» ِك ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر نُن مُنَس يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل َشنِب،

ِك. ِي نَن نٍٍي رَ، بِْش َ مِسِر مِِن
َشنِْك، ِك؛ ِي نَن دٍِي َش عَ مَ، نَن ُبٍن ر ِسنٍف دِ َش َيَِل عِسِر قْْل عَ 5

َشسَِب نٍٍي ِك. نَ نَن َشبِلٍّي بْنسْي ُبٍن ر 7 َشبِلٍّي. ٍع نُن كَرِ ِم، ٍشسِرٌن، 6 ثَُل،
مَ. نَن َسشَن تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ كّمّ َسشَن نُن نَاِن تٌنٌف وُُل مِِش لَن

كٍِل نَشٍٍي رَ، بََب عَبِرَ ِم نُن دَتَن، نٍمُوٍِل، نَ نُ نَن 9 عٍلِيَِب شّّم دِ َش ثَُل 8
كٍِل ٌت َبِرٍّي قْشِر عَ نُن َ كٌر نُن ٍع مَ. َي ُكنتِفٍِي َيَِل عِسِر مَ ِشِل هَرُنَ نُن مُنَس
قِرِن كّمّ مِِش عَلَتََل لْشْي نَ فٍرُن. بِرِن ٍع َق عَ ّن، رَِب بِْش 10 مَ، ِشِل عَلَتََل
َش َ كٌر ْكْن 11 ّب. َحمَ رَ مِسَاِل قِندِ َش ٍع رَ، ّت ّن فَن ُسوِل تٌنٌف مِِش

كُي. ٍق نَ قََش مُ تَن دٍِي
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َسوُُل، سٍرَ، 13 يَِكِم، يَمِن، نٍمُوٍِل، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش ِسمٍيْن 12
ْمْشّحن وُُل مِِش لَن َشسَِب نٍٍي ِك. نَ نَن َشبِلٍّي بْنسْي ِسمٍيْن 14 َشبِلٍّي. ٍع نُن عَ

مَ. نَن قِرِن كّمّ مِِش قِرِن، نُن
عٍرِ، عٌٍسِن، 16 ُسِن، َشِف، ٍسقٌن، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش فَدِ 15
مِِش لَن َشسَِب ٍع ِك. نَ نَن َشبِلٍّي بْنسْي فَدِ 18 َشبِلٍّي. ٍع نُن عَرٍِل، عٌَردِ، 17

مَ. نَن ُسوِل كّمّ مِِش نَاِن، تٌنٌف وُُل
نَن بِْش َان كَن قََش تَن ٍع ْكْن عٌنَن. نُن عٍرُ ِك؛ ِي نَن دٍِي َش يُدَ 19
َشبِلٍّي. ٍع نُن سٍرَ، ثٍرٍ ِس، ٍسلَهَ، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش يُدَ 20 مَ.
َشبِلٍّي بْنسْي َ يُد 22 َشبِلٍّي. ٍع نُن شَمُِل، ٍشسِرٌن، ِك؛ ِي نَن دٍِي َش ثٍرٍ ِس 21
مَ. نَن ُسوِل كّمّ مِِش ٍسننِ، نُن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع ِك. نَ نَن
ٍع نُن ِسمِرٌن، يَسُُب، 24 ثُوَ، تٌَل، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش عِسَكَرِ 23
تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع مَ. ِك َشبِّل ٍع ِك نَ نَن بْنْسيٍي ِ عِسَكَر 25 َشبِلٍّي.

مَ. نَن َسشَن كّمّ مِِش نَاِن، نُن ٍسننِ
َشبِلٍّي. ٍع نُن يَشَلٍيِل، عٍلٌن، سٍرٍدِ، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش َسبُلٌن 26
كّمّ مِِش ٍسننِ، تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع ِك. نَ نَن َشبِلٍّي بْنسْي َسبُلٌن 27

مَ. نَن ُسوِل
َش مَنَِس 29 َ ِم. عٍقِر نُن مَنَِس مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش يُسُُق 28



ْكنِت تٍِق 26:44 lxxxix ْكنِت تٍِق 26:30

َش َلَدِ ف 30 ْسْت. َشبِلٍّي عَ نُن َلَدِ ف نَن ِ مَكِر َشبِلٍّي. عَ نُن ِ مَكِر ِك؛ ِي نَن دٍِي
ٍشقٍرِ، ّسمِدَ، 32 ِسٍكِم، عَسِرِّل، 31 ٍشلٍِك، يٍسٍرِ، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي
نَن ِشلٍِي نٍٍي ْسْت. تُن نَن فِنٍّي دِ تَن ٍسلٌقٍشَدِ شّّم دِ َش ٍشقٍرِ 33 َشبِلٍّي. ٍع نُن
ٍع ِك. نَ نَن َشبِلٍّي بْنسْي مَنَِس 34 تِرِ َس. نُن مِلَِك ٌشفََل، نٌوَ، مَشََل، ِك؛ ِي

مَ. نَن ٌسلٌقٍرٍ كّمّ مِِش قِرِن، نُن ُسوِل تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب
َشبِلٍّي. ٍع نُن تَشَِن، بٍكٍرِ، ُستٍَل، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش َ ِم عٍقِر 35
ِك. نَ نَن دٍِي َش َ ِم عٍقِر 37 َشبِلٍّي. عَ نُن عٍرَن ِك؛ ِي نَن دِ َش ُستٍَل 36
َش يُسُُق مَ. نَن ُسوِل كّمّ مِِش قِرِن، نُن َسشَن تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع

مَ. ِك َشبِّل ٍع ِك نَ نَن مَمَدٍِي
ُسقَِم، 39 عَشِرَ مَ، عَِسبٍِل، بٍَل، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش بُنيَمِن 38
رَ. َشبِلٍّي ٍع نُن نَامَن، عَرَدٍ، قِندِ نََش دٍِي َش بٍَل 40 َشبِلٍّي. ٍع نُن ُشقَِم،
تٌنٌف وُُل مِِش لَن نََش َشسَِب ٍع مَ. ِك َشبِّل ٍع ِك نَ نَن دٍِي َش بُنيَمِن 41

مَ. ٍسننِ كّمّ ُسوِل مِِش نُن نَاِن
نَن بْنسْي دَنَ َشبِلٍّي. عَ نُن ُسشَِم مَ. ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش دَنَ 42
مِِش نَاِن، نُن ٍسننِ تٌنٌف وُُل مِِش لَن نََش َشسَِب ٍع 43 مَ. ِك َشبِّل ٍع ِك نَ

مَ. نَاِن كّمّ
َشبِلٍّي. ٍع نُن بٍرَِي، يِِسوِ، يِمٍَن، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش عَسٍرِ 44
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نُ فِّن دِ َش عَسٍرِ 46 َشبِلٍّي. ٍع نُن مَلَكِيٍِل، ٍشبٍرِ، ِك؛ ِي نَن دٍِي َش بٍرَِي 45
تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع مَ. ِك َشبِّل ٍع ِك نَ نَن عَسٍرِكٍَي 47 سٍرَ. ّن ِشِل

مَ. نَن نَاِن كّمّ مِِش َسشَن، نُن ُسوِل
نُن ِسلٍِم، يٍسٍرِ، 49 فُِن، يَشٍَسيِل، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ِك ِي نَن دٍِي َش نَقَتَِل 48
تٌنٌف وُُل مِِش لَن َشسَِب ٍع مَ. ِك َشبِّل ٍع ِك نَ نَن بْنْسيٍي نَقَتَِل 50 َشبِلٍّي. ٍع

مَ. نَن نَاِن كّمّ مِِش ُسوِل، نُن نَاِن
تٌنٌف ٌسلٌقٍرٍ كّمّ مِِش كٍرٍن، نُن ٍسننِ كّمّ وُُل مِِش لَنِش ْكنِت يِلََك َ عِسِر 51

مَ. نَن َسشَن
ٍع مَ نَن مِشٍِي نَ َ عِتَشُنم بِْش »كَنَان 53 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 52
ّ بّر َشسَِب مِشٍِي َش عَ َ ْستْم كّ بِرِن بْنسْي 54 رَ. كّ ٍع قِندِ عَ مَ، َشسَِب بْنسْي
َش نَشٍٍي رَ، بٌوٍرٍي دَنِف رَفٌب فٍب نٍٍي ِع فٌب، مِشٍِي َش نَشٍٍي بْنسْي نَ. نَن
بْنسْي ٍع ْسْت نَشَن كّ َش عَ لَن بِرِن بْنسْي رَفِرِ مَ عَ نَن تَن ٱ 55 شُرُن. مِِش
بْنسْي نُن ُشنفبٍٍي بْنسْي نَ، نَن مَرَفِرِ َش عََل قِندِ مَ عِتَشُنِي بِْش 56 مَ. َشسَِب

تَِف.» شُرٍِي
ٍع نُن مٍرَرِ، كٍهَِت، فٍرِ ٌسن، مَ؛ ِك َشبِّل ٍع ْكنِت نَشٍٍي ِك ِي نَن بْنسْي لٍوِ 57
كٍهَِت كٌرَ. نُن مُِس، مَشَِل، ٍشبِرٌن، لِبِنِ، ِك؛ ِي نَن َشبِلٍّي بْنسْي لٍوِ 58 َشبِلٍّي.
مِسِرَ. ِ بَر نَشَن فِّن، دِ َش لٍوِ ٍبٍدِ، ي ّن ِشِل نُ فِّن َش َ مَ عَمَر 59 ْسْت. َ مَ عَمَر َ بَر نُ
نَدٌَب، َ بَر نُ هَرُنَ 60 ّب. َ مَ عَمَر ِ بَر َ يَم مَرِ مَافِّن ٍع نُن مُنَس، هَرُنَ، نََش عَ
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فَن سّرّّش ٌت ٍع ّن، قََش ُ عَبِه نُن نَدٌَب 61 رَ. دِ ْسْت عِتَمَرِ نُن عٍلٍيَسَرِ، عَبِهُ،
مَ كٍرٍن كٍِك عَ كٍِل مَ، َي بْنسْي لٍوِ ْكنِت نَشَن شّّم دِ 62 دََش. مُ نَشَن رَ ّت
ْكنِت َش ٍع مَ. نَن َسشَن نُن ْمْشّحن وُُل مِِش لَن َشسَِب عَ َشنِب، نَ هَن

مَ. َي يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ كّ ْسْت بِْش مُ ٍع بَرِ مَ مَ، َشِت عَ نَ نُ
شُرٍ يُرُدّن مَ بِْش مٌوََب ْكنِت نَن مِشٍِي نَ سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ نُن مُنَس 63
ْكنِت نَشٍٍي مِِش سّرّّشدُّب هَرُنَ نُن مُنَس ْكْن 64 ِع، َي تَا يٍرِكٌ مَ ّسيِت
ّن، قََل عَ عَلَتََل 65 ْسنْن. مَ َي يِلـَكٍَي َ عِسِر نَ نُ مُ كٍرٍن نَ مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ُ ِسنِنَ تُر
شّّم دِ َش يٍقٍُن ٌق دُِنحَ، ُل مُ ٍسٍس ٍع كُي، نَ مَ. فبٍنفبٍرٍنِي ّن قَشَمَ بِرِن نٍٍي عَ

يٌسُوٍ. شّّم دِ َش نُُن نُن كَلٍِب،

27
سّرِّي كّ َش فِنٍّي

نَ َلَدِ، ف شّّم دِ َش قَن نَ مَكِرِ، شّّم دِ َش قَن نَ مَنَِس، شّّم دِ َش يُسُُق 1
نُ نَشٍٍي ْسْت، نَن ُسوِل فِّن دِ ٍسلٌقٍشَدِ، شّّم دِ َش قَن نَ ٍشقٍرِ، شّّم دِ َش قَن
دّنتّّف َكن يّّت ٍع َق نَن فِنٍّي دِ نَ 2 تِرِ َس. نُن مِلَِك ٌشفََل، نٌوَ، مَشََل، ِشِل؛
شْرِ، َي بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر ّب، يَرٍرَتٍِي يَِل َ عِسِر نُن سّرّّشدُّب، عٍلٍيَسَرِ مُنَس،
قََش َ بَر عَ ْسْت. شّّم دِ مُ بََب »ُمُش 3 مٍَسن، عَ نََش ٍع رَ. دّ ٌسدٍ َ هْرْ ْملِنفِر
تَن عَ مَ. ِشِل عَلَتََل كٍِل نَشٍٍي مَ َي مِشٍِي َش َ كٌر نَ نُ مُ عَ ْكْن مَ، فبٍنفبٍرٍنِي
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َشبِّل عَ َ بَم ِشِل بََب مُُش رَ مُنٍق 4 مَ. نَن رَبَِش يُنُِب َش َكن يّّت عَ قََش
بََب مُُش رَ، ِي قَن مُُش ٌس ندٍ كّ ّب؟ عَ نَ مُ ٌت شّّم دِ مَ، َي مِشٍِي َش

تَِف«! نفَشَكٍرٍنِيٍي
ّب، عَ مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 6 ّب. عَلَتََل دّنتّّف ٍق َش ٍع نََش مُنَس 5
نفَشَكٍرٍنِيٍي بََب ٍع عَْل رَ ِي ٍع ٌس كّ بََب ٍع قََل. نْندِ َ بَر فِنٍّي دِ َش »ٍسلٌٍقَشِد 7

َشنِب، شّّم دِ قََش َس ندٍ شّّم ‹َش ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل عَ 8 نَّش. ِك ْسْت عَ
عَ ٌس كّ عَ وٌ ّب، عَ نَ مُ قَن فِّن دِ َش 9 رَ. ِي فِنٍّي دِ َش عَ ٌس كّ عَ وٌ
قَقَشَكٍرٍنِيٍي بََب عَ ٌس عَ وٌ ّب، عَ نَ مُ ٌي قَقَشَكٍرٍن َش 10 رَ. ِي قَقَشَكٍرٍنِيٍي
ٍع رَ، ِي مِِش ٌس كّ عَ وٌ نَ، مُ ٌي قَقَشَكٍرٍن بََب عَ ِل، َس عَ َش 11 رَ. ِي
يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ سّرِّي نُن يَامَرِ قِندِ َش نَ مَ.› َي َشبِلٍّي عَ رَ بٌوٍر ٍع ّ مَكْر نَشَن نُن

نَّش.» ِك ّب ِع يَمَرِِش عَ عَلَتََل تَن ٱ عَْل ّب،

َ ر ْحشْي مُنَس قِندٍِق يٌسُوٍ
بِْش َش ِع عَلٌَك قَرِ، َ فٍي عَبَرِ ِم ِي »ٍت ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 12
ِع فبِلٍن ِع ّن، مَسَرَ مَ تَا ِع مَتٌدٍ، عَ ّف نَ ِع 13 مَ. يِلـَكٍَي َ عِسِر قِمَ نَشَن ٱ مٌَت
ِشِل ٱ كٍِل ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر مَتَندِ. يَامَرِ مَ ٱ َ بَر وٌ بَرِ مَ 14 هَرُنَ، تَارَ ِع عَْل مَ بٍنبٍَي
ّسنِيّنِي مَ ٱ رََب ٍسيدٍْحشْيَ مُ وٌ مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ِسِن كٍَد ِس، رَ ٍق َش ْشِل ٍي مَ

رَ.» ٍق َش
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مِِش عََل، مَرِِف بِرِن دَاِل »َعلَتََل، 16 ّب، عَلَتََل قََل عَ نََش مُنَس 15
نَشَن تّمُي، ٌس ٍع نُن تّمُي مِِن ٍع رَ، َي ٍع َ ِتم نَشَن 17 مَ، ُشن َحمَ ْدْش كٍرٍن
يّّت ٍع رَّبحِنِش نَشٍٍي شُرُ ٍس عَْل ُل نََش َحمَ َش ِع عَلٌَك رَ ٌس، ٍع عَ رَ مِنِمَ، ٍع
دِ َش نُُن َش »ِع ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 18 ّب.» ٍع مُ ٌي َ َكنتَم مَ،
عَ َش ِع 19 مَ. عَ َس بّلّّش ِع َش ِع مَ. نَشَن نَ ّسنِيّنِش َشِشِل ُسفَندِ، يٌسُوٍ
َش ِع 20 رَ، ِي عَ ٌس يَامَرٍِي َق ِع شْرِ، َي بِرِن َحمَ نُن سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ ِت
َ ِتم عَ 21 ُسُش. شُي عَ َش بِرِن َحمَ َيَِل عِسِر عَلٌَك مَ، عَ دَنِف َش ندٍ مَنّفَي
قِمَ، نَشَن يَاِب ٱ رَ. ُسفَندِشٍِي فّّم مَشْرِندٍ وَْشنٍق ٱ ِع َي سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ ّن
سٌمَ ٍع مَ، نَن شُي سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ َ مِنِم ٍع مَ. نَن نَ ّحرّ مَ بِرِن َحمَ نُن تَن عَ
عَ تٌنٌف، يٌسُوٍ نََش عَ رََب. يَامَرِ َش عَلَتََل نََش مُنَس 22 مَ.» نَن شُي يٌسُوٍ
عَ مَ، عَ َس بّلّّش عَ عَ 23 ِع، َي َحمَ َيَِل عِسِر نُن سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ ِت عَ َس

نَّش. ِك يَمَرِ عَ َ بَر نُ عَلَتََل عَْل رَ، ِي عَ ٌس يَامَرٍِي

28

سّرّشٍّي ُنمَرٍ ن نُن فّيّسّف
َ م ٱ َش ٍع ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 2 ّب، مُنَس ِت مٍَسنِي ِي نََش عَلَتََل 1

نَ. ٱ ٍت ّ ْحشُنم شِرِ ٍع فَنمَ، نَشٍٍي رَ، ٍع نَن دٌنسٍٍي تّمُي. َب عَ َب سّرّّش
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يّشّي ّب، عَلَتََل َب دَاِش فَن سّرّّش َش وٌ لْْش ٌي ‹لْْش ّب، ٍع قََل »َع 3
فّيّسّف، َب َش كٍرٍن 4 مَ. نَشٍٍي نَ مُ ٌي ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي قِرِن،
نَشَن رَ سّرّّش َب َسشَن كٌِل دِنِش شْرِ َسنِس َش مَن وٌ 5 ُنمَرٍ. ن َب َش بٌوٍر
ٱ َ بَم نُ ْموِل دَاِش فَن سّرّّش نَ 6 رَ. تَِف عَ نُن كٍرٍن لِتِرِ قَنِي ٍ تُر ِ عٌلِو ُلَنِش نَم
َ بَم تَِف عَ نُن كٍرٍن لِتِرِ سّرّّش ّوِن 7 نَ. ٱ َ ٍتم نُ ّ ْحشُنم شِرِ عَ مَ، َ فٍي ُ ِسنِنَ تُر ّب
َسنِس َش وٌ 8 كُي. نَن ّسنِيّنِش ٍ يِر َ رَقَلَم سّرّّش نَ ّب. عَلَتََل مَ ّسيِت يّشّي
سّرّّش قِندِ مَ بِرِن نَ مَ. ّسيِت يّشّي تّمُي ُنمَرٍ ن َب سّرّّش ّوِن نُن سّرّّش دِنِش شْرِ

رَ.›« عَلَتََل تَن ٱ َ ٍتم ّ ْحشُنم شِرِ نَشَن نَ نَن دَاِش فَن

سّرّّش لْشْي مَلَُب
ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي رَ، سّرّّش لْشْي مَلَُب َب قِرِن يّشّي َش وٌ لْشْي مَلَبُي 9
نُن رَ، ٍسننِ كٌِل تُرٍ ُلَنِش نَم نَشَن سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس مَ. نَشٍٍي نَ مُ ٌي ُ لَنيُر
َ بَم نَن دَاشٍِي فَن سّرّّش لْشْي مَلَبُي 10 مَ. ّسيِت يّّشيٍي نَ َب َش سّرّّش ّوِن

سّرّشٍّي. ّوِن َش ٍع نُن عَ رَ، سّرّشٍّي ُنمَرٍ ن نُن فّيّسّف

سّرّّش ِسنٍف ِش كٍِك
يّشّي نُن عَ رَ، دَاِش فَن سّرّّش َب قِرِن تُورَ َش وٌ بِرِن، ِسنٍف ِش كٍِك 11

مَ. نَشٍٍي نَ مُ ٌي ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي ٌسلٌقٍرٍ، يّشّي نُن عَ كٍرٍن، ٌكنتٌنِي
كٍرٍن تُورَ َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن ٌسلٌمَنَاِن كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس 12
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عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن ٍسننِ كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس مَ. ّسيِت كٍرٍن تُورَ ٌي
دِنِش شْرِ َسنِس 13 مَ. ّسيِت كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي ٌي كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي َس َش
ّسيِت كٍرٍن يّشّي ٌي كٍرٍن يّشّي َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن َسشَن كٌِل سّرّّش
ّوِن 14 رَ. عَلَتََل تَن ٱ ٍت ّ ْحشُنم شِرِ عَ فَنمَ، نَشَن رَ عَ نَن دَاِش فَن سّرّّش مَ.
ٌكنتٌنِي يّشّي َب َش سّرّّش قِرِن لِتِرِ ّوِن ّب. بِرِن تُورَ َب َش سّرّّش َسشَن لِتِرِ
كٍِك َ بَم ْموِل سّرّّش نَ ّب. بِرِن يّشّي َب َش سّرّّش كٍرٍن لِتِرِ ّوِن ّب. بِرِن
َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل َب قَن كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 15 كُي. ّح بِرِن ِسنٍف ِش

سّرّّش. ّوِن َش عَ نُن عَ نَّش، تّمُي َ بَم سّرّّش ُنمَرٍ ن نُن فّيّسّف وٌ رَ، سّرّّش
سّرّّش َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك

َش عَلَتََل رََب َسِل دَنِف َسيَمَلٍّك َش وٌ ندٍ، نَاِن نُن ُق ِش ِسنٍف كٍِك 16

تَاِم َش وٌ نَ. نَن لْشْي َسِل قِندِ مَ ندٍ ُسوِل نُن ُق ِش كٍِك نَ 17 مَ. بُن بِنّي
وَِل نََش وٌ بَتُدٍ. عََل مَلَن وٌ َش وٌ ِسنٍف ِش نَ 18 مَ. بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش دٌن لّبِنِتَرٍ
َ تُور لْشْي؛ نَ ّب عَلَتََل َب دَاشٍِي فَن سّرّّش ِي َش وٌ 19 لْشْي. نَ رََب ٌي
نَ مُ ٌي ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي ٌسلٌقٍرٍ، يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن،
َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن ٌسلٌمَنَاِن كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس 20 مَ. نَشٍٍي
ُلَنِش نَم نَشَن ٍسننِ كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس مَ. ّسيِت كٍرٍن تُورَ ٌي كٍرٍن تُورَ
َسنِس 21 مَ. ّسيِت كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي ٌي كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي َس َش عَ رَ، ٍ تُر
ّسيِت يّشّي ٌي يّشّي َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن َسشَن كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ
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َش وٌ 23 رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل َب قَن كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 22 مَ.
ِش َب نٍٍي َش وٌ 24 بِرِن. لْشْي َ بَم نَشٍٍي مَ، ُشن دَاشٍِي فّيّسّف َس سّرّشٍّي نَ
عَلَتََل تَن ٱ ٍت ّ ْحشُنم شِرِ عَ فَنمَ، نَشَن رَ عَ نَن دَاِش فَن سّرّّش مَ. بُن ٌسلٌقٍرٍ
عَ 25 سّرّّش. ّوِن نُن دَاشٍِي، فَن سّرّّش بٌوٍر نُن ٍع لْْش، ٌي لْْش ّن َ بَم نٍٍي رَ.

لْشْي. نَ رََب فبّتٍّي وَِل نََش وٌ بَتُدٍ. عََل مَلَن وٌ َش وٌ ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ ِش
سّرّّش َسِل َشَب ّش

َش وٌ مَ، ْشن عَلَتََل رَ سّرّّش ِسنٍفٍي بٌِف َسنِس َق نَ وٌ َسِل، َشَب ّش 26

َ تُور َب؛ سّرّشٍّي ِي َش وٌ 27 لْشْي. نَ ُسُش ٌي وَِل نََش وٌ بَتُدٍ. ٱ مَلَن وٌ
َسّرّّش بَم نَن نٍٍي ْسْت. كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي ٌسلٌقٍرٍ، يّشّي نُن كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن،
كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس 28 رَ. عَلَتََل تَن ٱ ٍت ّ ْحشُنم شِرِ ٍع رَ، دَاِش فَن
َسنِس مَ. ّسيِت كٍرٍن تُورَ ٌي كٍرٍن تُورَ َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن ٌسلٌمَنَاِن
ٌي كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن ٍسننِ كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ
ُلَنِش نَم نَشَن َسشَن كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس 29 مَ. ّسيِت كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي
قَن كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 30 مَ. ّسيِت كٍرٍن يّشّي ٌي كٍرٍن يّشّي َس َش عَ رَ، ٍ تُر
وٌ ُشن، سّرّشٍّي بٌوٍر َس سّرّشٍّي نَ َش وٌ 31 رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل َب
نََش ٌي ُ لَنيُر رَ. سّرّّش َ بَم قَن نَشَن ّوِن نُن شْرِ َسنِس نُن ٍع بِرِن، لْشْي َ بَم نَشٍٍي

مَ. سّرّشٍّي نَ ُل
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29
سّرّّش َسِل َش َ سَر

نَ رََب ٌي وَِل نََش وٌ بَتُدٍ. ٱ مَلَن وٌ َش وٌ ِسنٍف، ِش ندٍ ٌسلٌقٍرٍ »ِكٍك 1

نُن عَ رَ، دَاِش فَن سّرّّش َب قِرِن تُورَ َش وٌ 2 لْشْي. نَ ّن قٍمَ سَرٍَي وٌ لْشْي.
نَشٍٍي نَ مُ ٌي ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي ٌسلٌقٍرٍ، يّشّي نُن عَ كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي
تُورَ َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن ٌسلٌمَنَاِن كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس 3 مَ.
ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن ٍسننِ كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس مَ. ّسيِت كٍرٍن تُورَ ٌي كٍرٍن
شْرِ َسنِس 4 مَ. ّسيِت كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّّشيٍي ٌي كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي َس َش عَ رَ،
كٍرٍن يّشّي ٌي كٍرٍن يّشّي َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن َسشَن كٌِل سّرّّش دِنِش
نَ 6 رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل َب قَن كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 5 مَ. ّسيِت
نَشٍٍي وٌ نُن عَ لْْش، ٌي َلْْش بَم نَشٍٍي وٌ ُشن، نَن دَاشٍِي فَن سّرّّش سَمَ بِرِن سّرّّش
سَمَ نَشَن سّرّّش ّوِن نُن دِنِش شْرِ َسنِس نُن عَ ِسنٍف، ِش عَ كٍِك ٌي َكٍِك بَم

رَ.» عَلَتََل تَن ٱ ٍت ّ ْحشُنم شِرِ ٍع فَنمَ، نَشٍٍي رَ ٍع نَن سّرّشٍّي مَ. ّسيِت ٍع

سّرّّش لْشْي َشقَرِ يُنُِب
ُسنِي َش قَن وٌ بَتُدٍ، ٱ مَلَن وٌ َش وٌ لْشْي، ُق ِش ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ كٍِك »َن 7

فَن سّرّّش َب ندٍ تُورَ َش وٌ لْشْي نَ 8 لْشْي. نَ رََب ٌي وَِل نََش وٌ ُسُش.
ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي ٌسلٌقٍرٍ، يّشّي نُن عَ كٍرٍن، ٌكنتٌنِي يّشّي نُن عَ رَ، دَاِش
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عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن ٌسلٌمَنَاِن كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس 9 مَ. نَشٍٍي نَ مُ ٌي
عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن ٍسننِ كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس مَ. ّسيِت تُورَ َس َش
دِنِش شْرِ َسنِس 10 مَ. ّسيِت كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي ٌي كٍرٍن ٌكنتٌنِي يّشّي َس َش
ّسيِت كٍرٍن يّشّي ٌي كٍرٍن يّشّي َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن َسشَن كٌِل سّرّّش
دَنفٍِق رَ، سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل تَن ٱ َب قَن كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 11 مَ.
نُن عَ لْْش، ٌي لْْش َ بَم نَشٍٍي وٌ دَاشٍِي فَن سّرّّش نَ نُن سّرّّش، َشقَرِ يُنُِب نَ

سّرّّش.» ّوِن نُن دِنِش شْرِ َسنِس

سّرّّش َسِل ِت بٍَف
رََب ٌي وَِل نََش وٌ بَتُدٍ. ٱ مَلَن وٌ َش وٌ ُسوِل، نُن ُق ِش ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ »ِكٍك 12
ِسنٍف، ِش عَ 13 مَ. بُن ٌسلٌقٍرٍ ِش ّب عَلَتََل تَن ٱ رََب ندٍ َسِل َش وٌ لْشْي. نَ
فَن سّرّّش َب نَاِن نُن ُق يّشّي نُن قِرِن، ٌكنتٌنِي يّشّي َسشَن، نُن ُق تُورَ َش وٌ
ٍع نَ وٌ مَ. نَشٍٍي نَ مُ ٌي ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي ّب، عَلَتََل تَن ٱ َ ر دَاِش
ٌسلٌمَنَاِن كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس 14 رَ. عَلَتََل تَن ٱ ٍت ّ ْحشُنم شِرِ عَ فَن،
دِنِش شْرِ َسنِس مَ. ّسيِت َسشَن نُن ُق تُورَ نَ َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن
مَ. ّسيِت قِرِن ٌكنتٌنِي يّشّي نَ َس َش عَ رَ، ٍ تُر ُلَنِش نَم نَشَن ٍسننِ كٌِل سّرّّش
يّشّي نَ َس َش عَ رَ، تُرٍ ُلَنِش نَم نَشَن َسشَن كٌِل سّرّّش دِنِش شْرِ َسنِس 15
َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل تَن ٱ َب قَن كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 16 مَ. ّسيِت نَاِن نُن ُق
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لْْش َ بَم نَشٍٍي وٌ دَاشٍِي فَن سّرّّش نَ نُن سّرّّش، َشقَرِ يُنُِب نَ دَنفٍِق رَ، سّرّّش
سّرّّش.» ّوِن نُن دِنِش شْرِ َسنِس نُن عَ لْْش، ٌي

ُق يّشّي نُن قِرِن، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن، نُن ُق تُورَ َش وٌ ندٍ، قِرِن ِش »َسِل 17

َش ٍع نُن عَ 18 مَ، نَشَن نَ مُ ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي رَ، سّرّّش َب نَاِن نُن
كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 19 مَ. ِك سّرِّي َ لَنم نَشَن سّرّّش ّوِن نُن دِنِش شْرِ َسنِس
سّرّشٍّي بٌوٍر َس سّرّشٍّي نَ َش وٌ رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل تَن ٱ َب قَن
رَ.» سّرّّش َ بَم قَن نَشَن ّوِن نُن شْرِ َسنِس نُن ٍع بِرِن، لْشْي َ بَم نَشٍٍي وٌ ُشن،

يّشّي نُن قِرِن، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن، نُن ُق تُورَ َش وٌ ندٍ، َسشَن ِش »َسِل 20

نُن عَ 21 مَ، نَشَن نَ مُ ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي رَ، سّرّّش َب نَاِن نُن ُق
ِسْكّت َش وٌ 22 مَ. ِك سّرِّي َ لَنم نَشَن سّرّّش ّوِن نُن دِنِش شْرِ َسنِس َش ٍع
بٌوٍر َس سّرّشٍّي نَ َش وٌ رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل تَن ٱ َب قَن كٍرٍن
سّرّّش َ بَم قَن نَشَن ّوِن نُن شْرِ َسنِس نُن ٍع بِرِن، لْشْي َ بَم نَشٍٍي وٌ ُشن، سّرّشٍّي

رَ.»
ُق يّشّي نُن قِرِن، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن، نُن ُق تُورَ َش وٌ ندٍ، نَاِن ِش »َسِل 23

َش ٍع نُن عَ 24 مَ، نَشَن نَ مُ ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي رَ، سّرّّش َب نَاِن نُن
كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 25 مَ. ِك سّرِّي َ لَنم نَشَن سّرّّش ّوِن نُن دِنِش شْرِ َسنِس
سّرّشٍّي بٌوٍر َس سّرّشٍّي نَ َش وٌ رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل تَن ٱ َب قَن
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رَ.» سّرّّش َ بَم قَن نَشَن ّوِن نُن شْرِ َسنِس نُن ٍع بِرِن، لْشْي َ بَم نَشٍٍي وٌ ُشن،
ُق يّشّي نُن قِرِن، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن، نُن ُق تُورَ َش وٌ ندٍ، ُسوِل ِش »َسِل 26

َش ٍع نُن عَ 27 مَ، نَشَن نَ مُ ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي رَ، سّرّّش َب نَاِن نُن
كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 28 مَ. ِك سّرِّي َ لَنم نَشَن سّرّّش ّوِن نُن دِنِش شْرِ َسنِس
سّرّشٍّي بٌوٍر َس سّرّشٍّي نَ َش وٌ رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل تَن ٱ َب قَن
رَ.» سّرّّش َ بَم قَن نَشَن ّوِن نُن شْرِ َسنِس نُن ٍع بِرِن، لْشْي َ بَم نَشٍٍي وٌ ُشن،

ُق يّشّي نُن قِرِن، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن، نُن ُق تُورَ َش وٌ ندٍ، ٍسننِ ِش »َسِل 29

َش ٍع نُن عَ 30 مَ، نَشَن نَ مُ ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي رَ، سّرّّش َب نَاِن نُن
كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 31 مَ. ِك سّرِّي َ لَنم نَشَن سّرّّش ّوِن نُن دِنِش شْرِ َسنِس
سّرّشٍّي بٌوٍر َس سّرّشٍّي نَ َش وٌ رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل تَن ٱ َب قَن
رَ.» سّرّّش َ بَم قَن نَشَن ّوِن نُن شْرِ َسنِس نُن ٍع بِرِن، لْشْي َ بَم نَشٍٍي وٌ ُشن،

يّشّي نُن قِرِن، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن، نُن ُق تُورَ َش وٌ ندٍ، ٌسلٌقٍرٍ ِش »َسِل 32

نُن عَ 33 مَ، نَشَن نَ مُ ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي رَ، سّرّّش َب نَاِن نُن ُق
ِسْكّت َش وٌ 34 مَ. ِك سّرِّي َ لَنم نَشَن سّرّّش ّوِن نُن دِنِش شْرِ َسنِس َش ٍع
سّرّشٍّي بٌوٍر َس سّرّشٍّي نَ َش وٌ رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل َب قَن كٍرٍن
رَ.» سّرّّش َ بَم قَن نَشَن ّوِن نُن شْرِ َسنِس نُن ٍع بِرِن، لْشْي َ بَم نَشٍٍي وٌ ُشن،

فبّتٍّي وَِل نََش وٌ بَتُدٍ. عََل تَن ٱ مَلَن وٌ َش وٌ ندٍ، ٌسلٌمَسَشَن ِش »َسِل 35
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نَاِن نُن ُق يّشّي نُن قِرِن، ٌكنتٌنِي يّشّي قِرِن، نُن ُق تُورَ َش وٌ 36 لْشْي. نَ رََب
ّ ْحشُنم شِرِ ٍع مَ. نَشَن نَ مُ ُ لَنيُر ْسْت، كٍرٍن ّح َ بَر نَشٍٍي رَ، دَاِش فَن سّرّّش َب
َ لَنم نَشَن َب سّرّّش ّوِن نُن دِنِش شْرِ َسنِس َش مَن وٌ 37 مَ. عَلَتََل تَن ٱ َ ٍتم
كٍرٍن ِسْكّت َش وٌ 38 رَ. ٍق َش يّشّي نَ نُن ٌكنتٌنِي، يّشّي نَ تُورَ، نَ مَ ِك سّرِّي
سّرّشٍّي بٌوٍر َس سّرّشٍّي نَ َش وٌ رَ. سّرّّش َشقَرِ يُنُِب ّب عَلَتََل تَن ٱ َب قَن
رَ.» سّرّّش َ بَم قَن نَشَن ّوِن نُن شْرِ َسنِس نُن ٍع بِرِن، لْشْي َ بَم نَشٍٍي وٌ ُشن،

لْْشيٍي، َسِل َش وٌ ّب عَلَتََل تَن ٱ َب نَشٍٍي َش وٌ لَن وٌ ِك نَ نَن »ّسّرّشٍي 39
َش وٌ دَاشٍِي، فَن سّرّّش َش وٌ َحنِفٍشٍِي، سّرّّش َش وٌ سّرّشٍّي، لَايِدِ َش وٌ بٍَق

سّرّشٍّي.» َ َشنُنتٍي َش وٌ نُن سّرّشٍّي، ّوِن َش وٌ سّرّشٍّي، دِنِش شْرِ َسنِس

30

سّرِّي تٌنفٌِش لَايِدِ
رَ. ِي عَ ٌس نَشٍٍي عَ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل بِرِن يَامَرِ َش عَلَتََل نََش مُنَس 1
نَن يَامَرٍِي َش »َعلَتََل ّب، ُكنتِفٍِي بْنسْي َيَِل عِسِر ِت مٍَسنِي ِي نََش مُنَس 2
عَلَتََل كَِل عَ عَ مُ نَ َش مَ، ندٍ ٍق ّب عَلَتََل تٌنٌف لَايِدِ َس ندٍ مِِش َش 3 َي؛
عَ رَ، دّ عَ قَلَِش بِرِن نَشَن عَ رََكمَِل. شُي عَ َش عَ ّن لَن َكنِي نَ مَ، ندٍ ٍق رَ

نََب.» بِرِن عَ َش
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تّمُي ْشنِي بََب عَ نَ عَ ّب، عَلَتََل مَ ندٍ ٍق تٌنٌف لَايِدِ َس نَ دِ مّدِ »ِفّن 4

عَ تٌنٌف، ندٍ لَايِدِ َ بَر فِّن دِ َش عَ عَ كٌلٌن عَ نََش بََب عَ 5 كَِل، عَ َق عَ نَّش،
نَ تِن مُ بََب عَ َش ْكْن 6 رََكمَِل. لَايِدِ نَ َش عَ كُي، ٍق نَ قََل ٍسٍس مُ بََب
عَ ُسشُمَ عَ مُ عَلَتََل رََكمَِل. عَ َش دِ مّدِ فِّن نَ لَن مُ عَ تّمُي، مّ عَ رَ تٌنفٌِش لَايِدِ

رَ.» ٍق َش وَْشنٍق بََب عَ رَ
َش عَ َش 8 رَ، مَقُرَِش يّنِي ْو كَِل عَ عَ مُ نَ َش تٌنٌف، لَايِدِ َس نَ »ِفّن 7
ْكْن 9 رََكمَِل. لَايِدِ نَ َش عَ رَ، ٍق نَ قََل ٍسٍس مُ عَ ُل َق عَ مّ، نَ َس ْمرِ
عَ مُ عَلَتََل رََكمَِل. عَ َش فِّن نَ لَن مُ عَ تّمُي، مّ عَ رَ ٍق نَ تِن مُ ْمرِ َش عَ َش

رَ.» عَ ُسشُمَ
عَ قَتَن، َ بَر شّّم َش عَ نُن نَشَن فِّن مُ، نَ َش تٌنٌف، لَايِدِ نَ فِّن »كَاّح 10

رََكمَِل.» لَايِدِ َش عَ َش
َش 12 مَ، ندٍ ٍق كَِل عَ عَ مُ نَ َش تٌنٌف، لَايِدِ نَ عِْدشْي تَا شّّم »ِفّن 11

َش عَ َش فِّن نَ َ لَنم عَ كُي، ٍق نَ قََل قٍٍق مُ عَ ْكْن كٌلٌن، ٍق نَ َق ْمرِ َش عَ
مُ نَ َش رَ، عَ ِندٍ ت َ ْنم عَ نَّش، تّمُي مّ لَايِدِ َش عَ نَ ْمرِ َش عَ 13 رََكمَِل. لَايِدِ
َش ِندٍ، ت َ ْنم ْمرِ َش عَ 14 رَ. عَ ُسشُمَ عَ مُ عَلَتََل مَ. عَ ْدْشدٍ تْنِي َ ْنم عَ رَ، عَ
ٍق نَ َ قَلَم قٍٍق مُ عَ َش 15 نَ. بِرِن كَِل َش عَ نُن لَايِدِ َش عَ تٌندِدٍ رَ عَ مُ نَ
عَ َش فِّن ّن َ نِيَم عَ دُندُي َش عَ رََكمَِل. لَايِدِ َش عَ َش عَ َ لَنم فِّن َش عَ كُي،
فبّّت، تّمُي مَ لَايِدِ َش فِّن َش عَ ْدشْمَ تْنِي ْمرِ َش عَ َش 16 رََكمَِل. لَايِدِ َش
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َشنِنمَ.» ٌكٍت َش فِّن َش عَ يَِت نَن تَن عَ
نَشَن رَ ٍق َش فِّن مَ، مُنَس قِِش نَشَن عَ ِك نَ نَن سّرِّي َش »َعلَتََل 17

ْشنِي.» بََب عَ نَ نَشَن فِّن رَ عَ مُ نَ َش تَا، شّّم نَ

31
فٍرٍٍق مَدِيَنكٍَي

ْحْش فٍب يِلـَكٍَي َ عِسِر َش »ِع 2 ّب، مُنَس ِت مٍَسنِي ِي نََش عَلَتََل 1
»ّشّم ّب، َحمَ قََل عَ نََش مُنَس 3 مَسَرَ.» تَا َق ِع رَ، نَ ّف نَ ِع مَ. مَدِيَنكٍَي
َيَِل عِسِر 4 رَ. ِشِل عَلَتََل ْحْشدٍ فٍب وٌ مَ ِشِل مَدِيَن تٌنٌف فٍرٍ ٌسسٍٍي َش ندٍٍي

رَ.» فٍرٍ سٌي َب كٍرٍن كٍرٍن وُُل مِِش َش بِرِن بْنسْي
مُنَس 6 رَ. فٍرٍ سٌي َب كٍرٍن كٍرٍن وُُل مِِش نََش قِرِن نُن ُق بْنسْي َيَِل عِسِر 5
قِنٍشَِس شّّم دِ َش سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ تِدٍ. فٍرٍ شّي قِرِن نُن ُق وُُل ْسورِ نَ نََش
فٍرٍ مَ بٌوٍر ٍع قِمَ تْنشُمَ نَشٍٍي َ سَر نُن عَ رَ، ِي عَ نَ نُ ّسنِيّنشٍِي ٍس مَِت، ٍع نََش
مُنَس نَّش ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل مَ، ِشِل مَدِيَن تِدٍ فٍرٍ ِسَف نََش ٍع 7 رَ. ٍق َش
ُسورُ، ٍرٍكِم، عٍِق، ُسوِل؛ مَنّف مَدِيَن نُن عَ 8 قََش، بِرِن ّشمٍّي نَ نََش ٍع ّب.
مَدِيَن نََش ٍع 9 رَ. َسنتِّدفّمَ قََش قَن ِ بَلَم شّّم دِ َش بٍيٌرِ نََش ٍع ٍرَب. نُن شُرُ،
ٍع نُن فْورٍّي، َش ٍع شُرُ سٍٍي، َش ٍع نََش ٍع رَ. ٌكنيٍِي قِندِ بِرِن دِ َش ٍع نُن فِنٍّي
ٍع نََش ٍع 11 فَن. دَاشٍَي َش ٍع نُن تَاٍي َش ٍع نََش ٍع 10 تٌنٌف. بِرِن هَرٍِف
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عٍلٍيَسَرِ، مُنَس، َشنِن ٍع ٍع 12 ُسُش، فِنٍّي َش ٍع نُن شُرُ سٍٍي، َش ٍع هَرٍِف، َش
تَِف. َي يٍرِكٌ ِع، دّ شُرٍ يُرُدّن مَ، قِيِل مٌوََب يٌنِكندٍ ٍع مَ ْشن َحمَ َيَِل عِسِر نُن
قَرِ يٌنِكندٍ رَلَن ٍع نََش يَرٍرَتٍِي َحمَ َيَِل عِسِر نُن سّرّّشدُّب، عٍلٍيَسَرِ مُنَس، 13
ٍع قََل عَ عَ مَ، ُشنيٍِي كّمّ ْسورِ نُن ُشنيٍِي وُُل ْسورِ ْشْن نََش مُنَس 14 مَ.
رَ، قْْش مَرَ ِس َش ِ بَلَم َ بِر نَن تَن ٍع 16 قََش؟ فِنٍّي ِي مُ وٌ رَ »ُمنٍق 15 ّب،
مَ. َحمَ َش عَ ٌ رَفٌر فبَلٌي َق عَلَتََل ثٍيٌرِ، ْشن َ كِر َش عَلَتََل رَ مِِن يِلـَكٍَي َ عِسِر ٍع
فِّن 18 كٌلٌن. ٍق شّّم َ بَر نَشٍٍي فِّن نُن عَ قََش، بِرِن دِ مّ شّّم وٌ يَْكِس، عَوَ، 17
نَ َش قََش، مِِش َ بَر نَشٍٍي تَن وٌ 19 ّب. يّّت وٌ رَفََت نٍٍي َش وٌ تَن، دِ مّدٍِي
فٍرٍ ُسُش نَشٍٍي وٌ مِشٍِي نُن عَ ٌسلٌقٍرٍ، ِش مَ قَرِ يٌنِكندٍ ُل َش وٌ رَ، قُرٍ دِن َ بَر وٌ مُ
ِش عَ نُن ندٍ َسشَن ِش عَ رَ ّسنِيّن ُسشُشٍِي مِِش َش وٌ نُن يّّت وٌ َش وٌ كُي.
كِرِ، نَقَلَِش بِرِن تَن نَشَن سٍٍي نُن عَ نَّسنِيّن قَن دُفٍِي َش وٌ َش وٌ 20 ندٍ. ٌسلٌقٍرٍ

رَ.» وُرِ نُن َشٍب، ِس
سّرِّي َش »َعلَتََل تِِش، فٍرٍ نَشٍٍي ّب ْسورٍِي قََل عَ نََش سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ 21
نُن يْشُي، وٍُر، فبٍيِل، وٍُر فبٍِت، ّشيمَ، 22 ّب؛ مُنَس مٍَسنِش نَشَن عَ َي نَن
نَ ّسنِيّن. َش عَ ّت، رَ ٌس عَ َش وٌ رَ، ّت َ فَنم مُ بِرِن نَشَن ٍس 23 ُسنبُي،
نَ َش وٌ ّت، رَ ٌسدٍ َ ْنم ُ م نَشَن ٍس رَ. ٍي رَ ّسنِيّن عَ َش مَن وٌ َشنِب دَنِف
وٌ ّسنِيّن، َ بَر وٌ تّمُي نَ ندٍ. ٌسلٌقٍرٍ ِش عَ َش دُفٍِي َش وٌ َش وٌ 24 رَ. ٍي رَ ّسنِيّن
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يٌنِكندٍ.» ٌسدٍ َ ْنم َق

عِتَشُنٍق ْستٍْس
َيَِل عِسِر نُن سّرّّشدُّب، عٍلٍيَسَرِ تَن، »ِع 26 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 25
فٍرٍ ْستِْش نَشٍٍي وٌ ْكنِت، شُرُ سٍٍي َش ٍع نُن ُسشُشٍِي، مِِش ِي َش وٌ ُكنتِفٍِي،
َش ِع مَ، َي فٍب ْسورٍِي 28 رَ. َحمَ نُن ْسورٍِي عِتَشُن ٍع َش ِع 27 كُي.
رَ. فٍب ٱ قِندِ َش عَ تَِف، ُسوِل كّمّ مِِش ٌي ُسوِل كّمّ مِِش تٌنٌف كٍرٍن مِِش
عَ ّب. ٱ َ م َي ٍع تٌنفٌمَ نَن كٍرٍن ِع ُسوِل، كّمّ ٌي ُسوِل كّمّ ِك، نَ قَن شُرُ سٍٍي
ْسورٍِي َب نٍٍي َش ِع 29 رَ. َنمٍَي ل شُرُ ٍس قِندِ عَ رَ، ٌسقَلٍٍي قِندِ عَ رَ، ِنٍفٍي ن قِندِ
َي فٍب َحمَ َيَِل عِسِر 30 رَ. ِشِل عَلَتََل مَ سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ ِق ٍع ِع مَ، َي فٍب
كّمّ مَ، َي ُسوِل تٌنٌف مِِش ٌي ُسوِل تٌنٌف مِِش تٌنٌف كٍرٍن مِِش َش ِع مَ،
قِندِ عَ رَ، ِنٍفٍي ن قِندِ عَ ّب. ٱ َ م َي ٍع تٌنفٌمَ نَن كٍرٍن ِع ُسوِل، كّمّ ٌي ُسوِل
ْحْش ٍع نَشٍٍي رَ، ِي بْنسْي لٍوِ ٌس نٍٍي َش ِع رَ. َنمٍَي ل شُرُ ٍس قِندِ عَ رَ، ٌسقَلٍٍي

ْشن.» َ هْرْ ْملِنفِر مَ ٱ َسِش
مُنَس نَّش ِك يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل رََب، عَ نََش سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ نُن مُنَس 31
تٌنٌف وُُل ٍسننِ كّمّ وُُل َ لَنم شُرُ ٍس لَن َشسَِب عَ كُي، فٍرٍ ْسْت نَشَن 32 ّب.
تٌنٌف وُُل ٌسقٍَل 34 قِرِن، نُن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف وُُل ِنٍف ن 33 مَ، نَن ُسوِل نُن ٌسلٌقٍرٍ
قِرِن. نُن َسشَن تٌنٌف وُُل مِِش كٌلٌن، ٍق شّّم مُ نَشٍٍي فِّن 35 كٍرٍن، نُن ٍسننِ



ْكنِت تٍِق 31:47 cvi ْكنِت تٍِق 31:36

وُُل َ لَنم شُرُ ٍس لَن نََش َشسَِب عَ ِت، فٍرٍ نَشٍٍي مَ ْسورٍِي قِِش نَشَن ّسيِت 36
نَ َب نَشَن فٍب عَلَتََل 37 مَ. ُسوِل كّمّ ٌسلٌقٍرٍ نُن َسشَن تٌنٌف وُُل َسشَن كّمّ
قِِش نَشٍٍي ِنٍف ن 38 مَ. ُسوِل نُن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف ٍسننِ كّمّ َ لَنم شُرُ ٍس لَن نََش نَ رَ،
َب نَشَن فٍب عَلَتََل مَ. ٍسننِ نُن َسشَن تٌنٌف وُُل لَن نََش َشسَِب ٍع مَ، ْسورٍِي
مَ، ْسورٍِي قِِش نَشٍٍي ٌسقٍَل 39 مَ. قِرِن نُن ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف ِنٍف ن لَن نََش نَ رَ، نَ
نَ رَ، نَ َب نَشَن فٍب عَلَتََل مَ. ُسوِل كّمّ َسشَن تٌنٌف وُُل لَن نََش َشسَِب ٍع
َشسَِب ٍع مَ، ْسورٍِي قِِش نَشٍٍي مِِش 40 مَ. كٍرٍن نُن ٍسننِ تٌنٌف ٌسقٍَل لَن نََش
تٌنٌف مِِش لَن نََش نَ رَ، نَ َب نَشَن فٍب عَلَتََل مَ. ٍسننِ نُن ُق وُُل لَن نََش
عَلَتََل عَْل مَ، سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ ِق فٍب عَلَتََل نََش مُنَس 41 مَ. قِرِن نُن َسشَن

نَّش. ِك يَمَرِ عَ
َي فٍب ْسورٍِي نَ نُ مُ نَشَن رَ، ِي ٍع ٌس نَشَن مُنَس فٍب، َحمَ َيَِل عِسِر 42
نَن ُسوِل كّمّ ٌسلٌقٍرٍ نُن َسشَن تٌنٌف َسشَن كّمّ وُُل َنمٍَي ل شُرُ ٍس قِندِِش نَ 43 مَ،
َسشَن تٌنٌف وُُل ٌسقٍَل نُن عَ 45 ٍسننِ، نُن َسشَن تٌنٌف وُُل ِنٍف ن نُن عَ 44 مَ،
َب، مِشٍِي َب، شُرُ سٍٍي كُي، نَ 47 ٍسننِ. نُن ُق وُُل مِِش نُن عَ 46 ُسوِل، كّمّ
لٍوِ ٌس ٍع عَ نَ، بِرِن عَ َب كٍرٍن كٍرٍن نََش مُنَس ُسوِل، تٌنٌف ٌي ُسوِل تٌنٌف
عَ يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل ْشن، َ هْرْ ْملِنفِر َش عَلَتََل َسِش ْحْش ٍع نَشٍٍي رَ، ِي بْنسْي

نَّش. ِك ّب
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هَدَِي تَنتُي
ّب، عَ قََل عَ ٍع 49 يِرٍ، مُنَس َق نََش ُشنيٍِي وُُل ْسورِ نُن ُشنيٍِي كّمّ ْسورِ 48
بُن يَامَرِ َش مُُش نَ نُ نَشٍٍي ْكنِت ْسورٍِي َ بَر مُُش ٌكنيٍِي، َش ِع تَن »ُمُش

ٍق َش ُشنسَرٍ ّب عَلَتََل رَ هَدِيٍَي َق َ بَر مُُش تٌِش عَ نَن نَ 50 نَ. نَ بِرِن ٍع مَ.
َ ّشيم ْكنمَفٌرٍ نُن َ سٌي، ُلِر ت شُرُنّدٍي، بّلّشّرَ سٌي، عَْل رَ ْستْسٍٍي عَ َق َ بَر َكنَكن رَ.

دَاِش.»
نَ 52 رَ. ِي ٍع رَ ُسُش َدَاِش ّشيم سٍٍي نَ نََش سّرّّشدُّب عٍلٍيَسَرِ نُن مُنَس 51
تٌنٌف كّمّ َكٌِل ّشيم قَيِدَ لَن َشسَِب عَ ّب، عَلَتََل نَ نَشَن َق ُشنيٍِي ْسورِ بِرِن، َ ّشيم
عٍلٍيَسَرِ نُن مُنَس 54 رَ. ِي ٍع رَفَتَِش فبٍٍي ٍع نُ تَن ْسورٍِي 53 مَ. نَن ٌسلٌقٍرٍ
ٍع رَ، ِي ُشنيٍِي كّمّ ْسورِ نُن ُشنيٍِي وُُل ْسورِ نَسُُش بِرِن سٍٍي نَ نََش سّرّّشدُّب
ّب. عَلَتََل رَ ٍق َش َيَِل عِسِر رَ تْنشُمَ قِندِ َش نَ عَلٌَك يِرٍ، َ هْرْ ْملِنفِر َشنِن عَ

32
ٌسفٍتٍدٍ شُرٍ يُرُدّن ْدْشٍق َسشَن بْنسْي

يَاسّرِ ٌت عَ ٌت ٍع رَ. ِي بْنسْي فَدِ نُن بْنسْي ُبٍن ر نَ نُ نَن فبٍفٍب فْورّ 1
ُكنتِفٍِي َيَِل عِسِر نُن عٍلٍيَسَرِ، مُنَس، َق نََش ٍع 2 ّب، شُرُ سٍٍي قَن بِْش َلَدِ ف نُن
عٍلٍيٍَل، ّشِسبْن، نِمِرَ، يَاسّرِ، دِبٌن، عَتَرٌِت، ِشِل نَشٍٍي »تَا ّب، ٍع قََل عَ ٍع 3 يِرٍ،
َسٌفي. َحمَ َيَِل عِسِر َسِش نَشَن عَلَتََل 4 مَ، َي بِْش نَ نٍٍي بٍيٌن، نُن نٌٍب، ٍسبَِم،
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قِندِ َش ٍب رَ، عَ تِن َ بَر وٌ َش 5 تَن. مُُش عَْل ّب َكنيٍِي شُرُ ٍس قَن لٌنفٌرِ نَ
مَ.» نَاكِرِ يُرُدّن دَنِف مُ مُُش هَِل رَ، فٍب تَن مُُش

ٌسدٍ، فٍرٍ ّن ِسفَمَ نفَشَكٍرٍنِيٍي »ٌو يَاِب، بْنسْي ُبٍن ر نُن بْنسْي فَدِ نََش مُنَس 6
دَنِف نََش ٍع عَلٌَك رَ، ِي نفَشَكٍرٍنِيٍي وٌ بٍَق َ ِمَنِي ل وَ مَ وٌ رَ مُنٍق 7 ٍب؟ ُل َش تَن وٌ
ٱ رََب ْموِل وَِل نَ َ بَر قَن بَبٍَي وٌ 8 مَ؟ ٍع قِِش نَشَن عَلَتََل مَ بِْش مَ نَاكِرِ يُرُدّن
رَبّندٍ، ُلُنَب ف عٍٍسكٌِل ّف ٌت ٍع 9 بَرِنٍيَ. كٍَد ِس كٍلٍِق رَبّندٍ بِْش َان كَن شّي ٍع ٌت
ٍع قِِش نَشَن عَلَتََل مَ، بِْش رَ ٌسٍق رَ ِي يِلـَكٍَي َ عِسِر َب َ ِمَنِي ل َق ٍع فبِلٍن، نََش ٍع
نَشَن مِِش ›ِي 11 كَِل، عَ َق عَ لْشْي، نَ مَ يِلـَكٍَي َ عِسِر ْشْن نََش عَلَتََل 10 مَ.
نَن ٱ َ م بِْش سٌمَ مُ ٍع نَ، ْمْشّحن ّح دَنِف َ بَر ِسمََي َش نَشَن مِسِرَ، كٍلِِش بِرِن
رَ قْْش ٱ َ بِر ُ م ٍع بَرِ مَ مَ، ٍع رَ قٍِق دّننَشَن ّب يَشَُب نُن عِِسيََف عِبُرَهِمَ، كَِل ٱ
يٌسُوٍ، شّّم دِ َش نُُن نُن ٍكنِِسَك، كَلٍِب شّّم دِ َش يٍقٍُن ٌق 12 نَ. بِرِن َحنٍِف ٍع
مَ يِلـَكٍَي َ عِسِر ْشْن نََش عَلَتََل 13 نَ.› بِرِن َحنٍِف ٍع رَ قْْش شُي ٱ َ بِر ثٍِت نَن نٍٍي
قََش، بِرِن مِِش نَ هَن مَ، بُن نَاِن تٌنٌف ّح مَ فبٍنفبٍرٍنِي رَّبحِن ٍع َق عَ قَنِي، ِك
رَ قْْش بٍنبٍَي وٌ بِرٍَق نَ وٌ بْنْسيٍي، يُنُبِتْي تَن وٌ 14 مَ. عَ رَقَن نُ مُ ِك وَِل نَشٍٍي
َيَِل عِسِر مَن عَ َْشن، كِر َش عََل كٍِل وٌ َش 15 مَ. ِشِل َيَِل عِسِر رَ رَْشنٍْق عَلَتََل

رَ.» ٍق َش وٌ هَلَِك ٍع مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ّن َ َّبحِنم ر
َش مُُش ٍب تٍِق فْورّ وَ مَ »ُمُش ّب، عَ قََل عَ ٍع يِرٍ، مُنَس ِسَف نََش ٍع 16
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َ لُم دٍِي َش مُُش نُن فِنٍّي َش مُُش ٍب يَءِلَنٍق يِرٍٍي وَ مَ مُُش نُن عَ ّب، شُرُ سٍٍي
ٍع هَن ّب يِلـَكٍَي َ عِسِر نفَشَكٍرٍنِي مُُش َبَدٍ ر ْسورَِح تِن َ بَر مُُش ْكْن 17 دّننَّش.
كُي، َكنتَشٍِي تَا ّن رَ َشنِب مُُش ٍب َ لُم تَن دٍِي َش مُُش ٌسدٍ. ٍع ٌس َش
عَ بِرِن يِلََك َ عِسِر ٌق ٍب، ْشنِي مُُش َ فبِلٍنم مُ مُُش 18 تْوْر. ٍع نََش بٍكٍَي عَلٌَك
فٍب مُُش مَ. نَاكِرِ يُرُدّن ْسنْن ّب تَن مُُش َ لُم مُ فبّّت كّ 19 مَْسْت. بِْش فٍب

ّن.» ٌسفٍتٍدٍ يُرُدّن بٍبِرِ نَ
َش نَّش، ِك قَلَِش عَ وٌ عَْل رََب عَ َس وٌ »َش ّب، ٍع قََل عَ نََش مُنَس 20
هَن مَ، نَاكِرِ يُرُدّن ٍب فبِلٍن مُ وٌ َش 21 رَ، ِشِل عَلَتََل تِدٍ فٍرٍ رَ ِسفٍَق مَشِرِ وٌ وٌ
عَلَتََل رَ بِْش َش وٌ قِندِ َ بَر ٍب تّمُي نَ 22 رَ، َي عَ كٍرِدٍ بِرِن يَشُيٍي عَ ّف عَلَتََل
لَايِدِ َش وٌ َ بَر وٌ كُي نَ ٍب. فبِلٍندٍ َ ْنم وٌ مَ، بُن يَامَرِ َش عَلَتََل ُل نَ مّننِ رَ. ِشِل

ّب.» عَلَتََل نُن َيَِل عِسِر رََكمَِل
قِمَ سَرٍ نَ وٌ ّب، وٌ رَ يُنُِب قِندِ َ بَر نَ رَبَُت، سّرِّي نَ َس مُ وٌ َش »كْْن 23

فْورٍّي َش وٌ ّب. دٍِي َش وٌ نُن فِنٍّي َش وٌ ِت تَاٍي َش وٌ يَْكِس، 24 ّن.
نَ َش وٌ دٍ، مَ تٌنفٌِش لَايِدِ َش وٌ ُ نّيم نََش وٌ ْكْن ّب. قَن شُرُ سٍٍي َش وٌ يَءِلَن
ِ يَامَر َش ِع ّن قَمَ »ُمُش يَاِب، مُنَس نََش بْنسْي ُبٍن ر نُن بْنسْي فَدِ 25 رََكمَِل.»
ٍب َ لُم بِرِن شُرُ سٍٍي َش مُُش نُن فِنٍّي، َش مُُش دٍِي، َش مُُش 26 ُسشُدٍ. بِرِن
ِع عَْل ّب عَلَتََل ٌس فٍرٍ َق مُُش ّن، تٌنفٌمَ  ٌسسٍٍي فٍرٍ مُُش ْكْن 27 مَ، بِْش َلَدِ ف
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مَرِِف.» مُُش نَّش، ِك يِتَِش عَ
ُكنتِفٍِي َيَِل عِسِر نُن عَ يٌسُوٍ، شّّم دِ َش نُُن سّرّّشدُّب، عٍلٍيَسَرِ نََش مُنَس 28
ٌسدٍ فٍرٍ ِسَف ٍع مَ، نَاكِرِ يُرُدّن دَنِف َس بْنسْي ُبٍن ر نُن بْنسْي فَدِ »َش 29 يَمَرِ،
ِي ٍع ٌس بِْش َلَدِ ف َش وٌ نَّش، تّمُي مَْسْت بِرِن بِْش نَ نََش وٌ هَن ّب، عَلَتََل
مَ«! بِْش َان كَن تَِف وٌ َسبَِت َش قَن ٍع رََب، نَ مُ ٍع َش ْكْن 30 رَ. كّ رَ
ٌكنِي َش عَ مٍَسنِش بِرِن نَشَن »َعلَتََل يَاِب، ٍع نََش بْنسْي ُبٍن ر نُن بْنسْي فَدِ 31
َش مُُش مَ نَاكِرِ يُرُدّن ّن دَنفِمَ مُُش 32 ّن. َ نَبَم بِرِن عَ مُُش رَ، ٍق َش دٍِي
نَن بِْش قِندِ مَ تَن كّ مُُش ْكْن رَ، تٌدٍ َي عَلَتََل مَ بِْش َان كَن رَ ِسفٍَق رَ فٍرٍ ٌسسٍٍي

مَ.» ّسيِت بٍبِرِ يُرُدّن نَ
نَ نُن بِْش َش عٌٌف مَنّف بَسَن نُن ِسْشن مَنّف َش عَمٌرِكٍَي نََش مُنَس 33
مَ. كٍرٍن ّسيِت بْنسْي مَنَِس شّّم دِ َش يُسُُق نُن بْنسْي، ُبٍن ر بْنسْي، فَدِ ِق َبِلِنِي ر
ٌسقََن، عَتِرٌِت 35 عٌَرٍورِ، عَتَرٌِت، نُن عَ رَ، ِت دِبٌن فبِلٍن نََش دٍِي َش فَدِ 34
فبٍفٍب فْورٍّي رَ، مََكنتَشٍِي تَا قِندِ َ بَر ٍع شَرَِن. بٍِت نُن نِمِرَ، بٍِت 36 يٌفبٍهَ، يَاسّرِ،

نَ. نُ قَن
بَاِل نٌٍب، 38 يَتَيِِم، ِ كِر عٍلٍيٍَل، نُن عَ رَ، ِت ّشِسبْن فبِلٍن نََش بْنسْي ُبٍن ر 37

مَسَرَ. ِشلٍِي ندٍٍي تَا نَ نََش ٍع ِسبِمَ. نُن مٍيٌنِ،
َسبَتِِش نُ نَشٍٍي ِ كٍر عَمٌرِكٍَي ٍع ُسُش، تَا َلَدِ ف ٌت دٍِي َش مَكِرِ دِ َش مَنَِس 39
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ندٍٍي تَا نََش قَن يَيِرِ َش مَنَِس 41 رَ. َسبَتِدٍ رَ ِي ٍع ٌس تَا نَ نََش مُنَس 40 نَا،
ُسُش، َبِلِنِي ر عَ نُن تَا ٍكنََت نََش قَن نٌَب 42 تَاٍي. َش يَيِرِ ِشِل ٍع عَ ُسُش،

مَ. ُشن ٍع َس ِشِل يّّت عَ
33

َ مِسِر كٍلٍِق ِيَاِس ب َش َيَِل عِسِر
بُن يَامَرِ َش هَرُنَ نُن مُنَس مَ ِك ُشنّد ٍع نََب نَشَن يِلـَكٍَي َ عِسِر َي نَن ّحرّ 1

ِك ّب عَ يَمَرِ عَ عَلَتََل عَْل ّن ّسبِّش بِرِن نَ مُنَس 2 مَ. بِْش َ مِسِر كٍِل ٌت ٍع مَ
نَّش.

َسيَمَلٍّك ُسوِل. نُن ُق ِش ِسنٍف كٍِك بِْش َ مِسِر تَا رَ مٍٍسِس كٍِل نََش ٍع 3
بِرِن َ مِسِرَك كُي شْرَّي َ مِسِر مِِن نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر عَِب كٍُي نَ لْشْي، َسِل دَنِف
نَشٍٍي عَلَتََل رَفَتٍَق، ِسنٍفٍي دِ َش ٍع نَ نُ مِسِرَكٍَي تّمُي، نَ لِِش عَ عَ 4 شْرِ. َي

رَ. ٍق َش ُكٍيٍي َش ٍع كُي ْشّن َش عَ مَ َي ٍع قََش
ُسْكِت. يٌنِكن َس ٍع رَ مٍٍسِس، كٍِل نََش يِلـَكٍَي َ عِسِر 5
رَ. دّ فبٍنفبٍرٍنِي َ عٍتَم ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 6
مَبِرِ، هَشِرِْت ِث فبِلٍن نََش ٍع عٍتَمَ، كٍِل ٌت ٍع 7
رَ. َي مِفِدٌِل يٌنِكن َس ٍع تَِف، َي ٍسقٌن بَاِل

عِفِرِ، بَا نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 8
مَ. فبٍنفبٍرٍنِي ِسَف ٍع
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مَ، فبٍنفبٍرٍنِي َ عٍتَم رََب ّحرّ َسشَن ِش نََش ٍع
مَرَ. يٌنِكن َس ٍع

عٍلِِم، ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 9
دّننَّش. ِل ٌسلٌقٍرٍ تٌنٌف تُِف نُن قِرِن نُن ُق دُلٌنِي ٍع
مَ. ّسيِت بَا ُشلُنيُِم ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 10
مَ. فبٍنفبٍرٍنِي ِسِن ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 11

دٌقَِك. يٌنِكن َس نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 12
عَلُُس. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 13
ٍرقِدِ ِم، ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 14

نَا. ٌت ٍي مُ ٍع ْكْن
مَ. فبٍنفبٍرٍنِي ُ ِسنِنَ تُر ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 15

هَتَاوَ. ِكبِرٌِت ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 16
َشسٍرٌِت. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 17
رِِتمَ. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 18

ثٍرٍ ِس. رِ ْمن ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 19
لِبِنَ. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 20
رِ َس. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 21
كٍهٍلََت. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 22
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مَ. َ فٍي ٍسيقٍرِ ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 23
شَرَدَ. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 24
مَكٍلٌِت. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 25
تَشَِت. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 26
تٍرَ. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 27

مِتَِك. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 28
َشسَمٌَن. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 29
مٌسٍرَ. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 30

بٍنٍيَاَكن. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 31
فِدِفَدَ. ٌ هٌر ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 32
يٌتٌبََت. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 33
عَبَرٌنَ. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 34

فٍبٍرِ. عٍِسيٌن ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 35
مَ. فبٍنفبٍرٍنِي ِسِن كٍَد ِس ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 36

مَ، َ فٍي ٌ هٌر ِسَف نََش ٍع ّن، مّننِ كٍِل ٍع 37
مَ. ّق نَانِنِي بِْش عٍدٌن
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عَلَتََل ِسنٍف، ِش ندٍ ُسوِل كٍِك نَاِن تٌنٌف ّح َ مِسِر مِِن َش يِلـَكٍَي َ عِسِر 38
كّمّ ّح َ بَر نُ هَرُنَ 39 مّننِ. َ لَاشِر َش عَ قَرِ، َ فٍي ٌ هٌر ٍت َش عَ يَمَرِ هَرُنَ نََش

قَرِ. َ فٍي ٌ هٌر تّمُي قََش عَ ْسْت، َسشَن نُن ْمْشّحن
كٌلٌن عَ نََش عَ مَ، بِْش َان كَن فبٍنفبٍرٍنِي نٍفٍوِ َسبَتِِش نَشَن مَنّف، عَرَدِ 40

َق. َ بَر يِلـَكٍَي َ عِسِر
يِرٍ، َ فٍي ٌ هٌر كٍِل ٌت يِلـَكٍَي َ عِسِر 41

َسلَمٌَن. يٌنِكن َس نََش ٍع
ُنٌن. ث ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 42
عٌبٌِت. ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 43

عَبَرِ ِم، ِعٍي ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 44
رَ. نَانِنِي بِْش مٌوََب

فَدِ. دِبٌن ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 45
دِبِلَتَيِمَ. عَلَمْن ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 46
يِرٍ، فٍيٍَي عَبَرِ ِم ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 47

يَتَِف. َ فٍي نٌٍب
مَ، قِيِل مٌوََب ِسَف نََش ٍع مّننِ، كٍِل ٌت ٍع 48

يَتَِف. تَا يٍرِكٌ رَ، دّ شُرٍ يُرُدّن
رَ، دّ شُرٍ يُرُدّن يٌنِكن نََش ٍع 49
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مَ. قِيِل مٌوََب لٌنفٌرِ ِستِِم عَبٍِل نُن يٍِسمٌِت بٍِت
عِتَشُنٍق بِْش َان كَن

يَتَِف، تَا يٍرِكٌ رَ، دّ شُرٍ يُرُدّن مَ، قِيِل مٌوََب ّب مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 50
مَ، بِْش َان كَن رَ ٌسٍق نَّش تّمُي فِرِ شُرٍ يُرُدّن نَ ‹وٌ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 51

نَشٍٍي رَ، فّّم مَسٌلِِش نَشٍٍي َكَن، بِرِن كٍُي َش ٍع َش وٌ قََش. بِرِن مّننِكٍَي وٌ 52
ُسُش، بِْش نَ َش وٌ 53 َكَن. قَن بَتُدٍٍي َش ٍع َش وٌ رَ. رَُشنُِش وٍُر يَءِلَنِش
َ ّكح مَرَفِرِ َش عَلَتََل مَ وٌ َ عِتَشُنم بِْش نَ 54 مَ. وٌ ِق بِْش نَ َ بَر ٱ نَا. َسبَِت َق وٌ
نَشٍٍي ْسْت. بٍلٍبٍٍل بِْش َش ٍع وَُي، نَ مِشٍِي َش بْنسْي نَشٍٍي مَ. ِك َشبِّل عَ مَ نَن
َ ْستْم نَشَن َكنَكن رَفِرِ مَ عَ عَلَتََل شُرُن. َش بِْش َش ٍع وَُي، مُ مِشٍِي َش بْنسْي
نَشَن نَ نَن ٌحوٍف مَنِيَدٍ قَمَ ٍع قََش، مّننِكٍَي مُ وٌ َش ْكْن 55 مَ. ِك بْنسْي عَ
رَ يَشُيٍي وٌ ّن قِندِ مَ ٍع مَْسشْمَ. قَرِ مِِش نَشٍٍي تُنبٍٍي رَ عَ مُ نَ َش تْوْر مَ، َي مِِش

مَ.›« نَن تَن وٌ ْدشْمَ سَرٍ يُنُِب َش ٍع ٱ تّمُي، نَ 56 ْشنِي. وٌ
34

نَانِنِيٍي بِْش َيَِل عِسِر
ِسَف نَ ‹وٌ ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر مٍَسن »َع 2 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
َش وٌ مَبِرِ، يِرٍقَنِي 3 ِك؛ ِي نَن نَانِنيٍِي عَ رَ، كّ مَ وٌ قِِش نَشَن ٱ مَ، بِْش َان كَن
قْشْي َ قْلْم َس نَانِنِي نَ مَبِرِ. بِْش عٍدٌن مَ، نَن فبٍنفبٍرٍنِي ِسِن َ قْلْم َس نَانِنِي بِْش
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عَ ِسِن، َس ُشن عَ عَ مَبِرِ، يِرٍقَنِي تٍدٍ تَِل ْكنكْرْن عَ َس عَ 4 مَبِرِ، ٌسفٍتٍدٍ مَ نَن بَا
عَ 5 ِل. عَِسمٌن َس عَ مَبِرِ، عَدَرِ َشسَرِ ِسَف عَ مَبِرِ، يِرٍقَنِي َ بَرِنٍي كٍَد ِس دَنِف
ُشنفٍب بَا مِِن َس َق عَ كُي، دَبٌنِي َ مِسِر هَن ْكنكْرْن عَ عَ عَِسمٌن، كٍِل َس

مَ.›«
نَ.» نَن ُشنفٍب بَا قِندِ مَ نَانِنِي ٌسفٍفٌرٌدٍ »َع 6

كٍلٍِق 8 رَ. َ فٍي ٌ هٌر ْدْش َق عَ هَن مَ، نَن ُشنفٍب بَا َ قْلْم َس نَانِنِي ْكوَل »َع 7
ٍسدَدٍ ْدْش َس عَ رَ، دّ ٌسدٍ شَمََت هَن ّن ِك نَ ِسفَمَ نَانِنِي َش وٌ مَ، َ فٍي ٌ هٌر رَ
وٌ مَ. عٍنَن َشسَرِ مِِن َس عَ هَن ّن مَبِرِ ِسقِرٌن ِسفَمَ عَ مّننِ، كٍِل نَ عَ 9 رَ.

مَبِرِ.» ْكوَل ِك نَ نَن نَانِنِي بِْش َش
ٍسيقَِم. هَن ِسَف عَ مَ، نَن عٍنَن َشسَرِ َ كٍلِم َس نَانِنِي َش وٌ ٌسفٍتٍدٍ، »َع 10

تٍنتٍنيٍِي دِن َس عَ ِسَف، مَن عَ بِرِ، ٌسفٍتٍدٍ عَيِن بَِل، رِ ِسَف عَ مّننِ، كٍِل عَ 11
بَا قْشْي رَْحن عَ َس َق عَ مَ، شُرٍ يُرُدّن مِِن َس عَ 12 رَ، ِ بِر ٌسفٍتٍدٍ بَا ِكنٍرٍِت رَ

ِك.» نَ نَن نَانِنيٍِي بِْش َش وٌ مَ.
ِك، ِي نَن »بِْش رَ، قَلٍَق عَ مَ، يِلـَكٍَي َ عِسِر رَدَنِف يَامَرِ نَ نََش مُنَس 13
َكنَكن رَفِرِِش عَ عَلَتََل عَْل مَ، تَِف عَ نُن ٌسلٌمَنَاِن بْنسْي َيَِل عِسِر َ عِتَشُنم نَشَن
ْسْت كّ فٍب ٍع َ بَر ّسيِت بْنسْي مَنَِس نُن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، ُبٍن ر 14 نَّش. ِك مَ

رَ.» ِ بِر ٌسفٍتٍدٍ تَِف َي يٍرِكٌ مَ، نَاكِرِ يُرُدّن 15 مَ، ِك دٍنبَيَ ٍع
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شّّم دِ َش نُُن نُن سّرّّشدُّب »ٍعلٍيََسِر 17 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 16
نَشٍٍي كُي، بِرِن بْنسْي ُسفَندِ كٍرٍن كٍرٍن يَرٍرَِت َش وٌ 18 عِتَشُنمَ. بِْش ِي نَن يٌسُوٍ

عِتَشُنِي. بِْش ِي َ لَنم
ِك؛ ِي نَن ِشلٍِي ٍع 19

كَلٍِب. شّّم دِ َش يٍقٍُن بْنسْي، َ يُد
ٍسمُوٍِل. شّّم دِ َش عَمِشُدِ بْنسْي، ِسمٍيْن 20
َ عٍلِدَد شّّم دِ َش ِكِسلٌن بْنسْي، بُنيَمِن 21

بُوِك. شّّم دِ َش يٌفٌِل بْنسْي، دَنَ 22
َشنِيِّل. شّّم دِ َش عٍقٌدٌ بْنسْي، مَنَِس دِ َش يُسُُق 23

كٍمُوٍِل. شّّم دِ َش ِسقِتَن بْنسْي، َ ِم عٍقِر 24
عٍلِسَقَن. شّّم دِ َش ثَرَنَِك بْنسْي، َسبُلٌن 25

َلَتِيِّل. ث شّّم دِ َش عَسََن بْنسْي، ِ عِسَكَر 26
عَشِهُدِ. شّّم دِ َش ِ ٍسلٌم بْنسْي، عَسٍرِ 27

ثٍدَهٍِل.» شّّم دِ َش عَمِشُدِ بْنسْي، نَقَتَِل 28
مَ. يِلـَكٍَي َ عِسِر رَ عِتَشُنٍق بِْش َان كَن ُسفَندِ نَن نٍٍي عَلَتََل 29

35
تَاٍي َش بْنسْي لٍوِ
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َي يٍرِكٌ مَ، ّق شُرٍ يُرُدّن مَ، قِيِل مٌوََب ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 1
بِْش َش ٍع ُسفَندِ َبِلِنيٍِي ر ٍع نُن ندٍٍي تَا َش ٍع ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 2 تَِف،
كُي، نَن تَاٍي نَ َ َسبَتِم بْنسْي لٍوِ 3 دّننَّش. َ َسبَتِم ٍع مَ، بْنسْي لٍوِ قِمَ نَشٍٍي ٍع كُي،
كٍرٍن وُُل نْنْفن هَن ّن ِسفَمَ َ فبٌي َش َبِلِنيٍِي ر تَا نَ 4 َبِلِنيٍِي. ر نَ َ لُم شُرُ سٍٍي َش ٍع
عَ بِرِ، ٌسفٍتٍدٍ عَ قِرِن وُُل نْنْفن ِسفٍَق مَ تّّت تَا كٍلٍِق 5 مَ، بِرِن نَاِن ّسيِت تَا نَ

مَ.» يِرٍقَنِي عَ نُن مَ، ْكوَل عَ بِرِ، ٌسفٍفٌرٌدٍ
قِندِ مَ نَشٍٍي ُسفَندِ ٍسننِ تَا َش وٌ مَ، َي ٌسلٌمَسَشَن نُن نَاِن تٌنٌف تَا »َن 6

تٌنٌف تَا نَ َش وٌ 7 َحنِفٍِش. عَ مُ ٍع ِت قَّش َ بَر نَشٍٍي ّب مِشٍِي رَ مََكنتَدٍٍي
ٍع وَُي، تَاٍي َش نَشٍٍي بْنسْي 8 مَ. بْنسْي لٍوِ ِق َبِلِنيٍِي ر ٍع نُن ٌسلٌمَسَشَن نُن نَاِن
بْنسْي لٍوِ ِق دٌندٌرٌنِت تَا َش ٍع وَُي، مُ تَاٍي َش نَشٍٍي بْنسْي ِق. فبٍفٍب تَا َش

مَ.»
شُرٍ يُرُدّن نَ ٍع ّب، يِلـَكٍَي َ عِسِر قََل »َع 10 ّب، مُنَس مٍَسن عَ نََش عَلَتََل 9
مِشٍِي رَ مََكنتَدٍٍي قِندِ مَ نَشٍٍي ُسفَندِ، تَاٍي َش ٍع 11 مَ، بِْش َان كَن رَ ٌسٍق عِفِرِ
مِشٍِي نَ رَ مََكنتَدٍٍي قِندِ مَ نَن تَاٍي نَ 12 َحنِفٍِش. عَ مُ ٍع ِت قَّش َ بَر نَشٍٍي ّب
ٍع وَ مَ نَشٍٍي مَ مِشٍِي رَتَنَف َش ٍع كُي نَ نَّش. تّمُي َ مَِكيتِم ٍع ِكيتِسٍَي هَن ّب،
رَ، ٍق َش وَِل نَ ُسفَندِ ٍسننِ تَا َش وٌ 13 نَ. كٍرٍن قَشٍَق ٍع وَ مَ نَشٍٍي فبٍْحْشٍق،
رَ. مََكنتَدٍٍي وٌ قِندِ مَ نَن تَاٍي نَ مَ. بِْش َان كَن َسشَن مَ، نَاكِرِ يُرُدّن َسشَن 14
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َش رَ، مِِش دَنِف قِندِ عَ رَ، ّ ْشح قِندِ عَ رَ، يِلََك َ عِسِر قِندِ عَ مِِش، ٌي مِِش 15
ٍسننٍِي تَا نَ رَتَنفَدٍ نِي َعَ ْنم َكنِي نَ َحنِفٍِش، عَ مُ عَ قََش ندٍ مِِش َس ٌي نَشَن

كُي.» ندٍ
عَ رَ. عَ نَن َب نِي قََش، عَ هَن رَ وٍُر بْنْب مِِش َس مِِش َش »كْْن 16

قََش، عَ هَن نَ نَن فّّم بْنْب مِِش َس مِِش َش 17 قََش. َش قَن عَ ّن، لَن
وُرِ بْنْب مِِش َس مِِش َش 18 قََش. َش قَن عَ ّن، لَن عَ رَ. عَ نَن َب نِي
فبٍْحشْي 19 قََش. َش قَن عَ ّن، لَن عَ رَ. عَ نَن َب نِي قََش، عَ هَن نَ نَن
ّي رَدِن بٌوٍر عَ َس ندٍ مِِش َش 20 نَّش. تّمُي ُسشُِش عَ عَ قََش قَّشِت نَ َش
نَن قَّشِت قََش، عَ رَ، ندٍ ٍس فْْن عَ َش عَ َحنٍِف عَ مُ، نَ َش مَ، مَرَحَاشُي
عَ نَن قَّشِت قََش، عَ رَ، يَشُيَ رَ بّلّّش عَ دِن بٌوٍر عَ َس ندٍ مِِش َش 21 رَ. عَ
تّمُي ُسشُِش عَ عَ قََش قَّشِت نَ َش فبٍْحشْي قََش. َش قَن عَ ّن، لَن عَ رَ.

نَّش.»
نَ َش نَ، مُ ْشّن كُي، َحنِفٍتَرٍَح ّي رَدِن بٌوٍر عَ َس ندٍ مِِش َش »كْْن 22

كُي، َحنِفٍتَرٍَح رَ فّّم فْْن عَ عَ مُ نَ َش 23 كُي، َحنِفٍتَرٍَح مَ عَ وٌِل ندٍ ٍس عَ مُ
رَ سّرِّي ِي مَِكيِت عَ َش َحمَ 24 كُي، عَ نَ مُ يَشُيَ نُن ْشّن ْكْن قََش، َق عَ
كُي. مََكنتَدٍ رَ ٌس عَ عَ رَ، ِي فبٍْحشْي َب عَ َش َحمَ 25 رَ. ٍق َش فبٍْحشْي
ُسفَندِِش. نَشَن عَلَتََل نَّش، تّمُي لَاشِرَ مَ ُكنتِِف سّرّّشدُّب هَن مّننِ ُل َش عَ
َق فبٍْحشْي 27 دّننَّش، ٌس َ بَر نُ عَ مَ، قَرِ مََكنتَدٍ مِِن َس َكنِي نَ َش ْكْن 26
كُي، َحنِفٍتَرٍَح َ بَم نِي نَشَن مِِش 28 رَ. قَّشِت قِندِ مَ مُ فبٍْحشْي قََش، عَ ٌت، عَ
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نَ ُكنتِِف سّرّّشدُّب نَّش. تّمُي لَاشِرَ مَ ُكنتِِف سّرّّشدُّب هَن مََكنتَدٍ ُل َش عَ
مَرَتَنٍف ْشنِي عَ فبِلٍندٍ َ ْنم عَ كُي، َحنِفٍتَرٍَح بَِش نِي نَشَن مِِش نَّش، تّمُي َ لَاشِر

كُي.»
قََش َش عَ لَن مُ قَّشِت 30 بِرِن. تّمُي بِرِن، ٍ يِر ّب بْنسْي وٌ َي نَن »ّسِرّي 29
قََش. َش عَ سَرَ، َش ُشن عَ لَن مُ قَّشِت 31 وُيَِش. ٍسيدٍ ٌق مَ، شُي كٍرٍن ٍسيدٍ
فبِلٍن َش عَ عَلٌَك َ سَر َش ُشن عَ لَن مُ عَ كُي، َحنِفٍتَرٍَح ِت قَّش نَشَن مِِش 32
قِندِ بِْش َش وٌ لَن مُ وٌ 33 نَّش. تّمُي لَاشِرَ مَ ُكنتِِف سّرّّشدُّب ٍينُن ب ْشنِي عَ
ُشنسَرٍ بِْش قِندِ مَ نَن فبَنسَن وُِل قَّشِت نَبَمَ. نَن نَ رَ مِنٍِق وُِل رَ. ّسنِيّنتَرٍ بِْش
َي يِلـَكٍَي َ عِسِر تَن وٌ َسبَتِِش عَلَتََل تَن ٱ رَ. ّسنِيّنتَرٍ ٍ يِر قِندِ ْشنِي وٌ نََش وٌ 34 رَ.

مَ.»
36

سّرِّي قُتٍِق َكنِي كّ فِّن
مَمَدٍِي، َش مَنَِس دٍِي، َش مَكِرِ مَ، َي َشبِّل َلَدِ ف نَ نُ نَشٍٍي ُشنِي دٍنبَيَ 1
قََل عَ نََش ٍع 2 يِرٍ. ُشنيٍِي دٍنبَيَ َيَِل عِسِر نُن مُنَس ِسَف نََش نٍٍي َشبِلٍّي، يُسُُق
دٍِي َيَِل عِسِر عِتَشُن بِْش ِي َش ِع مَرِِف، ٱ تَن ِع يَمَرِ عَ َ بَر »َعلَتََل ّب، مُنَس
تَارَ مُُش َش ِع يَمَرِ ِع َ بَر مَن عَلَتََل رَ. كّ ٍع قِندِ َش عَ َمَ، ّكح مَرَفِرِ َش عَلَتََل مَ
بْنسْي ْدْش َس فِنٍّي دِ نَ َش ْكْن 3 رَ. ِي فِنٍّي دِ َش عَ ٌس هَرٍِف َش ٍسلٌقٍشَدِ
ُشن كّ بْنْسيٍي ّشمٍّي َش ٍع َس عَ رَ، كّ بْنسْي مُُش ّن َ بَم كّ ٍع ْشن، ّشمٍّي فبّّت
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ّح شْرَّي 4 كُي. مَرَفِرِ مَ بْنسْي مُُش قِِش نَشَن رَ، كّ مُُش ّن َ بَم ندٍ كُي نَ مَ.
مَ.» ُشن كّ بٍنبٍَي ّشمٍّي َش ٍع َس عَ رَ، كّ بٍنبٍَي مُُش ّن َ بَم كّ ٍع ِل، عَ نَ

»يُُسُق 6 رَ، قَلٍَق عَ مَ، يِلـَكٍَي َ عِسِر رَدَنِف يَامَرِ َش عَلَتََل نََش مُنَس 5
شّّم ْدْش َش ٍع ّب. فِنٍّي دِ َش ٍسلٌقٍشَدِ َي نَن يَامَرِ َش عَلَتََل نْندِ. وٌ بْنسْي،
ندٍ بْنسْي َيَِل عِسِر َ بَم مُ ٍسٍس 7 مَ. َي بْنسْي بََب ٍع كُي ندٍ َشبِّل نَ نَشَن ْشن
كّ فِّن دِ 8 مََكنتَمَ. ُشن نَن كّ بٍنَب عَ بِرِن رَ. كّ فبّّت بْنسْي قِندِ عَ رَ، كّ
مُ ٍسٍس 9 مَ. َي بْنسْي بََب عَ كُي ندٍ َشبِّل نَ نَشَن ْشن شّّم ْدْش َش َكنِي
ُشن نَن كّ بٍنَب عَ بِرِن رَ. كّ فبّّت بْنسْي قِندِ عَ رَ، كّ ندٍ بْنسْي َيَِل عِسِر َ بَم

مََكنتَمَ.»
نَّش. ِك قََل عَ مُنَس عَْل ُسُش يَامَرِ َش عَلَتََل نََش فِنٍّي دِ َش ٍسلٌقٍشَدِ 10

ٍع ْدْش نََش بِرِن ٍع نٌوَ. نُن مِلَِك، ٌشفََل، تِرِ َس، مَشََل، َي؛ نَن ِشلٍِي ٍع 11
ُل نََش كّ ٍع كُي نَ مَ. ْشن نَن َشبِلٍّي دِ َش مَنَِس ْدْش ٍع 12 مَ. ْشن دّيشٍْي

بْنسْي. يُسُُق بٍنَب ٍع
َكتَرَِب مَ، مُنَس قِِش نَشٍٍي عَ ِك نَ نَن يَامَرٍِي نُن سّرِّي َش عَلَتََل 13
تَِف. َي يٍرِكٌ مَ، ّق شُرٍ يُرُدّن نَّش، تّمُي مَ قِيِل مٌوََب نَ نُ ٍع مَ، َيَِل عِسِر



cxxii

ٌسٌس َابُيٍي؛ كِت تَوٍُرَت، يَبُرَ، عِنيَِل
The Holy Bible in the Susu language of Guinea, using

Arabic script
copyright © 2015 Mission Evangélique Reformée Néerlandaise et les Traduc-
teurs Pionniers de la Bible

Language: Susu

Contributor: Pioneer Bible Translators

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.
Youmay share and redistribute this Bible translation or extracts from it in
any format, provided that:

You include the above copyright and source information.
You do not sell this work for a profit.
You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
2020-11-11
PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 23 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
04e1b19d-d8ed-5e80-bd24-2a80bcef13bd

https://www.pioneerbible.org
https://www.pioneerbible.org
http://www.ethnologue.org/language/sus
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	كْنتِ تِقٍ

