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وَشَِي َش عََل
رَ ٍق َش َابُي كِت ِي ندٍ مٍَسنِي

نَ نُ حَاِش مَنفَسَنِي مَ. بُن شْرْشْي وََشِت ّسّب َابُي كِت ِي نََش َ يَي عَننَِب
مَدُندُي َقِندِدٍ ْنم نَشَن رَ مٍَسنِي ِي يَاِب ٍع نََش عََل نَّش، تّمُي َحشَنَكتٍَق عِسَيَنكٍَي

رَ. َسابُي ٍسنتَّن تْوْرٍق نَ نَشٍٍي ّب دَنشَنِيَتْيٍي رَ ُشنفٍب
َ مٍَسنم عَ عَ ّب. ندٍٍي َحمَ دَنشَنِيَتْي نَ نَن ٌسلٌقٍرٍ بَتَاّش َ قْلْم َابُي كِت ِي عَِس
سّرِّي قِندِِش نَ قَنِش. مُ نَشَن نُن عَ قَنِش، نَشَن كٌلٌن، بِرِن وَِل َش ٍع عَ عَ
ٌي ٍق مَ وٌن عَ كٌلٌن عَ َش وٌن َ لَنم عَ كٌلٌن. بِرِن ٍق عََل ّب. عَدَ مَدٍِي نَ نَن
مَدُندُدٍ وٌن َ ْنم نَن ْموِل مٍَسنِي نَ مَ. ٌي وَِل مَ وٌن نّيمُمَ ُ م عَ مَ. عََل نْشُنِش مُ
حَاِش ٍق نَ وٌن َش مَفَاُشدٍ َوٌن ْنم مَن عَ ْكْن رَ، ٍق َش عََل تْوْرٍق نَ وٌن َش

كُي. ندٍ
َ دُِنح َبَدٍ ر قَمَ نَشَن كٌلٌن ٍق عََل عَ ّب وٌن ّن َ مٍَسنم عَ َابُي كِت ِي ندٍ، قِرِن عَ
عَ عَ مَ عَ ْحْش ٍسنتَّن نَّش. ِك مَدَشُمَ مِِش عَ كٌلٌن، وَِل َش ٍسنتَّن عََل مَ.
َش عََل قِندِ مَ ُشنفٍب مٍَسنِي َش َابُي كِت ِي ِك. نَ نَن وٍُل رَ. ّسنّب عََل نْدٍ َ ْنم
تْوْردٍ ّسنِيّنشٍِي مِِش َق عَ فٍرٍدٍ، دَنشَنِيَتْيٍي نُن عََل ّن قَمَ ٍسنتَّن نَ. نَن ُشننَكٍِل
ُشن ٍق َش بِرِن َبِرٍّي قْشِر عَ نُن ٍسنتَّن ّن قَمَ عََل رَْحنِي، عَ ْكْن رَ. فبٍفٍب عَ
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َحمَ َش عَ َق عَ عَبَدَن. دّننَّش َ لُم ٍع ْشورَ، ٌسدَ نُن ّت َ يَهَننَم وٌِل ٍع عَ نََكنَدٍ،
عَدَ مَدِ مّننِ، نّيّن.» ُ »َدِر َسلَم َ قَلَم ِشِل دّننَشَن كُي، يَننَ عَرِ رَ ٌس ٍع عَ تٌنٌف،
عَلَتََل مّننِ نَ تُن نَن هّيرِ نَ. مُ تْورّ نَ، مُ قَّش نَ. مُ مَنِيّ نَشَن ّن َ كٌلٌنم ِكِس

مَ. ّسيِت
فبٍفٍب َعَ رَوَلِم يّنِي ْو تَاِل نَشَن رَ عَ نَ ّسبِّل بَرِ مَ شْرْْش، ندٍدِ شَرَنٍق َابُي كِت ِي
َش مِِش َ لَنم ُ م عَ ْشْن. َش قَهَامُ عَ َ نِيَم عَ نَشٍٍي كُي عَ نَ فبٍفٍب مِسَاِل رَ.
مٍَسنِي َش وٌن عَلٌَك شَرَن، بِرِن نَ َش وٌن شْرْْش. نَشَن مَ ندٍ مِسَاِل َكنَكن
َ رَوَلِم نَشٍٍي ندٍ ُشنشُرِ مِسَاِل عَْل شْرْْش مُ نَ كُي. َابُي كِت ِي َ مِنِم نَشَن ٌت ُشنفٍب

كُي. َابُي كِت ِي
عَمَِن. كُي. شَرَنِي ِي مَ وٌن ِق لْننِ َش عََل

وَشَِي َش عََل

قّْل مٍَسنِي َش عَِس
عَ مَ. عَ قِِش نَشَن عََل َي، نَن لَامَتُنِي َش عَِس ُسفَندِِش مِِش َش عََل 1
عَ َش بِرِن دِ ٌكنِي َش عََل عَلٌَك مَ، َ يَي ٌكنِي َش عَ رَ َسنَب نَ نََش مَلٍّك َش
َش مٍَسنِي َش عََل نَ نَن ٍسيدٍ قِندِِش َ يَي 2 وََشِت. ِي َبَدٍ ر قَمَ نَشَن ٍق كٌلٌن
نَشَن عَ رَ. ٍق َش ٍسيدٍْحشْيَ َش عَِس ُسفَندِِش مِِش َش عََل نُن عَ رَ ٍق
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َ مَتِم تُِل ٍع نَشٍٍي نُن عَ ّب، مِِش شَرَن عَ نَ هّيرِ 3 مٍَسن. بِرِن نَ نََش عَ ٌت،
مَكْرّ. َ بَر وََشِت بَرِ مَ رَتِنمّ، ّسبِّل ِي َق مَن ٍع رَ، ِشِل عََل تِِش نَشَن رَ مٍَسنِي ِي
نَ نَشٍٍي مَ، ٌسلٌقٍرٍ ْدْش َحمَ دَنشَنِيَتْي َش عَِس ِت ّسبِّل ِي َ بَر ٱ يَيَ، تَن ٱ 4
نُن عَ ٌت، شٌرٌ، نَ نَشَن عََل مَ، وٌ ِق ْبحَّس نُن هِنّن َش عََل مَ. بِْش عَِس
عَ 5 رَ، وٌ هِنّن َ بَر قَن نٍٍي ِع، َي ِكبَنِي مَنّف َش عَ نَ نَشٍٍي ٌسلٌقٍرٍ َشِشِل تَِن.
ِسنٍف نَشَن رَ، تِنِشنِش ٍسيدٍ قِندِِش نَشَن عَِس، ُسفَندِِش مِِش َش عََل نُن
ّب، نَن عَِس نَ مَتْشْي نَ. بِرِن مَنّف بِْش دَنِف نَشَن تَِف، قَشَشٍِي مِِش كٍِل
وٌن َ بَر عَ 6 رَ. َسابُي وُِل عَ مَ يُنُبٍِي مَ وٌن نَِكِسِش وٌن نَشَن َشنُِش، وٌن نَشَن
نُن ّ نْر ّب. عََل بََب عَ رَ سّرّّشدُبٍّي قِندِ وٌن َ بَر عَ مَ، بُن نِينِ مَنّفَي َش عََل نٌَس

عَمَِن. عَبَدَن! ّب عَ نَ ّسنّب
مَ، ٌكوٍر رٍَت َي وٌ وٌ 7

كُي. نُشُيٍي قٍَق نَ عَ

ّن، َ تٌم عَ بِرِن عَدَ مَدِ
مَْسْش. عَ نَشٍٍي هَِل

رَ. ٍق َش عَ ُسننُندٍ قَمَ بِرِن ِس َ دُِنح
عَمَِن! ّن. ِك نَ نَ عَ ِعيٌ،
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رَْحنِي عَ نَ نَن تَن ٱ رَ، قّْل عَ نَ نَن تَن »ٱ َي؛ نَن مٍَسنِي َش عََل مَرِِف 8
َكنِي.» بِرِن ّسنّب تَِن، نُن ٌت، شٌرٌ، نَ نَشَن تَن ٱ رَ،

نَن نِينِ مَنّفَي َش عََل نَ بِرِن وٌن تْوْرٍق، نَ بِرِن وٌن نفَشَكٍرٍنِي، وٌ يَيَ، تَن ٱ 9
مٍَسنِي َش عََل مَ نَن سُرِ ِمٌِس َت ث نَ نُ ٱ ِع. ٍق َش عَِس تُننَبِّشِش بِرِن وٌن مَ، بُن
ٌت ّسنِيّنِش َشِشِل عََل لْشْي، َش عََل 10 رَ. ٍق َش ٍسيدٍْحشْيَ َش عَِس نُن
نََش عَ 11 شُي. َ سَر عَْل فٌب ّسنّب عَ رَ. َشنِب ٱ مّ ندٍ شُي نََش ٱ ُسُش، ٱ
دَنشَنِيَتْي رَ َسنَب عَ َش ِع كُي، َابُي كِت ّسّب عَ تٌِش، نَشَن »ِع ّب، ٱ مٍَسن عَ
نُن قِلَدٍلِقَِي، سَرَدٍ ِس، ِيَتِرٍ، ت ثٍرٍفَمٌ، ِسمِرِنَ، عٍّقّس، نَ نَشٍٍي مَ، ٌسلٌقٍرٍ ْدْش َحمَ

لَيٌدِ سٍيَ.»
نََش ٱ مَقِندِ، ٱ ٌت ٱ نَ. ٱ يّنِش ْو نَشَن ٌت عَ َش ٱ عَلٌَك مَقِندِ ٱ نََش ٱ 12
كٍُي َ دٌنم تَِف، لَنثُيٍي نَ ٌت مَنِيّ عَدَ مَدِ نََش ٱ 13 ٌت. ٌسلٌقٍرٍ دَاِش َ ّشيم لَنثُي
ُشنّسّش عَ نُن ُشنِي عَ 14 رَ. َكنٍك عَ َلَنِش ب دَاِش َ ّشيم بّلِّت مَ، عَ رَفٌرٌِش
ّت. عَْل َ يَنبَم نُ يٍَي عَ َلَبَلَنِي. ب َ ر عَ مُ نَ َش قِيّش، َشٍب يّشّي عَْل قِيّش نُ
شُي. ْمْرنِي بَا عَْل فٌب نُ شُي عَ رَُشنُِش، فبٍيِل وٍُر عَْل فبٍيلِِش نُ َسنيٍِي عَ 15
ِع، دّ عَ نَ نُ ّشحّنِش دَاِش قِرِن دّ َسنتِّدفّمَ بّلّّش، يِرٍقَنِي عَ نَ نُ ٌسلٌقٍرٍ تُنبُي 16

ْشّن. ٌسٍف عَْل َ مَيَنبَم يَتَِف عَ
يِرٍقَنِي عَ نََش عَ قَشَِش. مِِش عَْل ُل َق ٱ مَ، بُن عَ َ بِر نََش ٱ ٌت عَ ٌت ٱ 17
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رَْحنِي عَ نُن قّْل عَ نَ نَن تَن ٱ فَاُش. مُ ِع »َهِل قََل، عَ َق عَ مَ، ٱ َس بّلّّش
نُن قَّش عَبَدَن. رَ عَ نَ ّ ِحح ٱ يَْكِس ْكْن قََش، َ بَر نُ ٱ رَ. عَ نَ ّ ِحح ٱ 18 رَ.
نَ نَشَن تٌِش، نَشَن ِع ّسّب نَن ٍق َش ِع 19 نَ. نَن تَن ٱ نَ َكنِي َساِب َ عَلِفِيَم
كُي، بّلّّش يِرٍقَنِي ٱ تٌِش نَشٍٍي ِع ٌسلٌقٍرٍ تُنبُي ِي 20 َبَدٍ. ر قَمَ نَشَن نُن عَ رَبٍَق،
َ ّشيم لَنثُي ِي نَ. نَن ـٍكٍّي مَل َش ٌسلٌقٍرٍ ْدْش َحمَ دَنشَنِيَتْي َش عَِس مِسَالِِش ٍع

نَ.» نَن ٌسلٌقٍرٍ ْدْش َحمَ دَنشَنِيَتْي َش عَِس مِسَالِِش ٍع ٌسلٌقٍرٍ، دَاِش

2

ّب حَمٍَي دَنشَنِيَتْي بَتَاّش
عَِس قَتَنِش نَشَن َي نَن مٍَسنِي مَ، مَلٍّك َش َحمَ دَنشَنِيَتْي عٍّقّس ّسّب عَ 1
ٌسلٌقٍرٍ دَاِش َ ّشيم لَنثُي ّحرّ مَ نَشَن كُي، بّلّّش يِرٍقَنِي نَشَن ُسشُِش ٌسلٌقٍرٍ تُنبُي رَ
عَ ٱ كٌلٌن. تُننَبِّش َش وٌ ٱ كٌلٌن، وَِل َش وٌ ٱ كٌلٌن، رَبَِش ٍق َش وٌ »ٱ 2 تَِف؛
قِندِِش يّّت ٍع نَشٍٍي مَِكيِت مِشٍِي َ بَر وٌ كٌلٌن عَ ٱ مَ. وٌ رَقَن مُ حَاشٍِي مِِش كٌلٌن
تْوْر َ بَر وٌ تُننَبِّش، وٌ َ بَر وٌ 3 رَ. قَلٍّي وٍُل كٌلٌن ٍع َق قَن وٌ هَن رَ، ّشيرٍَي َش عََل

رَ.» ِي وٌ بَِش مُ َ ِمَنِي ل ْكْن رَ، ٍق َش ِشِل ٱ
قَنِي عَ َشنُِش ٱ ُ م وٌ رَ. ٍق َش وٌ مَ ٱ رَقَنِش مُ نَشَن نَ نَ كٍرٍن ٍق »كْْن 4

ِك نَ نُ وٌ مَ، عَ رَُت وٌ َش وٌ 5 رَ. ِسنٍف نَّش ِك َشنُِش ٱ نُ وٌ عَْل يَْكِس رَ
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َ رَبَم عَ نُ وٌ عَْل ُسُش وَِل َش مَن وٌ تُوِب، َش وٌ نَدِن. َسن وٌ َش وٌ ٍينُن ب نَّش
يِرٍ.» عَ بَدٍ لَنثُي َش وٌ َق ٱ ْشنِي، وٌ ّن قَمَ ٱ تُوِب مُ وٌ َش نَّش. ِك رَ ِسنٍف

ٱ عَْل ْشن، ٍق َش َحمَ َش نِكٌلَِس َ بَر وٌ قَن. نَشَن رََب ندٍ ٍق َ بَر وٌ »كْْن 6

نَّش.» ِك ْشنِش عَ قَن
رَ مٍَسنِي َش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل مَِت تُِل عَ َش عَ ّب، نَشَن نَ »تُِل 7

تِِش نَشَن دٌن، بٌِف وُرِ ِسمََي َش عَ َ لُم نَن نَ ٱ فٍينِ، نَ نَشَن ّب. حَمٍَي دَنشَنِيَتْي
كُي.» يَننَ عَرِ َش عََل

عَِس قَتَنِش نَشَن َي نَن مٍَسنِي مَ، مَلٍّك َش َحمَ دَنشَنِيَتْي ِسمِرِنَ ّسّب عَ 8
قَّش كٍِل َق مَن عَ قَشَِش نُ نَشَن رَ، رَْحنِي عَ نُن قّْل عَ نَ نَشَن عَِس رَ،
يُوِقٍِي ٱ رَ. ِي وٌ نَ ٌت ندٍ َ بَننَي هَِل كٌلٌن، ٍستَرٍَح نُن َحشَنَكّت َش وٌ »ٱ 9 مَ؛
رَ. ٍع مُ يُوِقٍِي ِل َق عَ يُوِقٍِي، عَ ّب يّّت ٍع َ قَلَم عَ ٍع مَبِرِ. وٌ كٌلٌن تْوّحّف َش
نَشَن قَمَ وٌ رَ، َي َحشَنَكّت فَاُش نََش وٌ 10 نَ. نَن مِشٍِي َش ٍسنتَّن قِندِِش ٍع
وٌ مٌَت. وٌ َش عَ عَلٌَك فٍيِل، َس َش ندٍٍي مِِش َش وٌ ّن َ نِيَم عَ عِبُلَِس ْستْدٍ.
نَ لْشْي. قَّش وٌ هَن كُي َ دَنشَنِي ُل َش وٌ ْكْن مَ. بُن ُق ِش َحشَنَكتَدٍ ّن قَمَ

رَ.» سَرٍ وٌ مَ وٌ ّن قِمَ ِكِس ٱ تّمُي
رَ مٍَسنِي َش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل مَِت تُِل عَ َش عَ ّب، نَشَن نَ »تُِل 11

كٌلٌنمَ.» ندٍ قِرِن قَّش مُ عَ فٍينِ، نَ نَشَن ّب. حَمٍَي دَنشَنِيَتْي
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عَِس قَتَنِش نَشَن َي نَن مٍَسنِي مَ، مَلٍّك َش َحمَ دَنشَنِيَتْي ثٍرٍفَمٌ ّسّب عَ 12
ّسنّب ٍسنتَّن قِندِِش تَا َش وٌ كٌلٌن عَ »ٱ 13 َكنِي؛ ّشحّنِش قِرِن دّ َسنتِّدفّمَ رَ،
دُفُتّّف ٱ مَ، وََشِت هَِل َبٌلٌِش. ر َ دَنشَنِي مُ وٌ رَ، ِشِل ٱ شِرِِش وٌ ْكْن نَ، نَن ٍ يِر

رَّبحِن.» َ كِر مَ ٱ ُ م وٌ يِرٍ، ٍسنتَّن ْشنِي وٌ نَّش تّمُي قََش عَنتِثَِس ٍسيدٍ
ندٍٍي مِِش َش وٌ رَ. ٍق َش وٌ مَ ٱ رَقَنِش مُ نَشٍٍي نَ نَ ندٍٍي ٍق »كْْن 14

يِلـَكٍَي َ عِسِر ٍت فَنتَنِي َش عَ رَ ِس َلَِك ب َ بَر نُ نَشَن رَ، قْْش نَن مِسَاِل َش ِ بَلَم َ مَ بِر
وٌ 15 نََب. قَن يّّن َش ٍع ّب، ُكٍيٍي رَ سّرّّش بَِش نَشٍٍي دٌن ُسبٍٍي َش ٍع ّب،
َش وٌ كُي، نَ 16 رَ. قْْش شَرَنِي َش َحمَ َش نِكٌلَِس بِرَِش قَن ندٍٍي مِِش َش
ِع.» دّ ٱ نَ نَشَن رَ، َسنتِّدفّمَ مَ ٱ ّب مِشٍِي نَ تِدٍ فٍرٍ ّن قَمَ ٱ َ ر عَ مُ نَ َش تُوِب،
رَ مٍَسنِي َش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل مَِت تُِل عَ َش عَ ّب، نَشَن نَ »تُِل 17

قِيّش، فّّم نُن عَ مَ، مِِش فٍينِ ّن قِمَ نْشُنِش دٌنٍس ‹مََن› ٱ ّب. حَمٍَي دَنشَنِيَتْي
رَ.» َكنِي فّّم نَ بٍَق كٌلٌن، ِشِل نَ مُ ٌي مِِش مَ. نَشَن ّسبِّش نّيّن ِشِل

َش عََل قَتَنِش نَشَن َي نَن مٍَسنِي مَ، مَلٍّك َش َحمَ دَنشَنِيَتْي ِيَتِرٍ ت ّسّب عَ 18
َش وٌ »ٱ 19 رَُشنُِش؛ فبٍيِل وٍُر عَْل لُِش َسنيٍِي عَ ّت، عَْل َ يَنبَم يٍَي نَشَن رَ، دِ
عَ تُننَبِّش، َش وٌ قَنِي، وَِل َش وٌ دَنشَنِيَ، َش وٌ َشنُنتٍيَ، َش وٌ كٌلٌن، رَبَِش ٍق

رَ.» ِسنٍفٍي وَِل َش وٌ دَنِف فٌب نَشَن رَ ْدنشْي عَ نَبَِش بِرِن نَشَن وٌ نُن
فِّن يٍسَبٍَل، ُل عَ َ بَر وٌ رَ. ٍق َش وٌ مَ ٱ رَقَنِش مُ نَشَن نَ نَ كٍرٍن ٍق »كْْن 20
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ٍع عَلٌَك رَتَنتَنمَ، ٌكنيٍِي مَ ٱ نَشَن ِت شَرَنِي َش عَ رَ، ّ نَمِْحنم قِندِِش يّّت عَ نَشَن
دِّح َ بَر ٱ 21 ّب. ُكٍيٍي رَ سّرّّش بَِش نَشٍٍي دٌن ُسبٍٍي َش ٍع رََب، ٌكِب ٍق َش
عَ ٱ رَ، عَ نَ نَ 22 مَسَرَدٍ. حَاِش يٍُف عَ تِنِش مُ عَ ْكْن تُوِب، َش عَ عَلٌَك
قَمَ ٱ 23 تُوِب. مُ ٍع َش بٌوٍرٍي، رََب يّّن عَ نُن تَن عَ كُي، َحشَنَكّت ّن رَ سٌمَ
مِِش نَن تَن ٱ عَ ّن َ كٌلٌنم عَ بِرِن َحمَ دَنشَنِيَتْي كُي، نَ قَشَدٍ. قَن دٍِي َش عَ ّن

مَ.» ٍع َ رَفبِلٍنم سَرٍ رَبَِش ٍق َش ٍع نَن تَن ٱ مَتٌمَ، ٌسندٌنِي عَ نُن ّ ْبح
ٍسنتَّن ٌسِش مُ نَشٍٍي كُي، ٍق ِي نَ مُ نَشٍٍي ْدنشْي مِِش ِيَتِرٍكَ ت تَن، وٌ »كْْن 24
ُسُش نَ وٌ ْستِْش، نَشَن وٌ 25 كْرّ. مَ ُشن وٌ ْدشْمَ فبّّت ٌكٍت مُ ٱ كُي، فُندٌ َش
ٱ رَْحنِي، عَ هَن ُسشُمَ وَِل مَ ٱ نَشَن فٍينِ، نَ نَشَن 26 نَّش. تّمُي قَمَ ٱ هَن فبٍن،
نَ، نَن دَاِش وٍُر َسوُرِ يَمَرِ مَ ٍع ‹عَ 27 يَمَرِ. سٍِي َش عَ مَ، نَن َكنِي نَ قِمَ مَنّفَي
عََل بََب ٱ نَّش ِك ْستِْش ّسنّب ٱ عَْل 28 نَّش‹، ِك عِبْو مَ ّ ّقح عَْل ّن َ َكنَم ٍع عَ

مَ.» َكنِي نَ ّن قِمَ لٌولٌي ُسبََش مَن ٱ رَ.
رَ مٍَسنِي َش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل مَِت تُِل عَ َش عَ ّب، نَشَن نَ »تُِل 29

ّب.» حَمٍَي دَنشَنِيَتْي

3

ّب فبّتٍّي َحمَ دَنشَنِيَتْي بَتَاّش
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عَِس قَتَنِش نَشَن َي نَن مٍَسنِي مَ، مَلٍّك َش َحمَ دَنشَنِيَتْي  ِس سَرَدٍ ّسّب عَ 1
رَ؛ ِي نَشَن ُسشُِش ٌسلٌقٍرٍ تُنبُي يَمَرِ مَ، ٌسلٌقٍرٍ َشِشِل نَشَن رَ،

وٌ 2 قََش. َ بَر وٌ ْكْن رَ، عَ نَ ّ ِحح وٌ عَ مَ عَ ْحْش مِِش كٌلٌن. وَِل َش وٌ »ٱ
ٱ َ ر وَِل َش وٌ لُِش ندٍ بَرِ مَ ْشن، َ كِر قَّش نَ نَشٍٍي ِمَنِيَ، رَل ٍ بٌر وٌ َش وٌ يَنَق، نََش
وٌ مِّش. نَشَن وٌ مَْستِْش، نَشَن وٌ مَ، مٍَسنِي نَ رَُت َش وٌ 3 ّب. عََل مَرِِف
ّن قَمَ ٱ ْشن، ِي َس ّحنِف وٌ مُ وٌ َش تُوِب. َش وٌ كُي، ّ ْبح وٌ رَفََت عَ َش
ْكْن 4 تّمُي. َق ُمحِّت عَْل ّب وٌ رَ تّرّنَن قِندِ َق نَ كٌلٌن، نَشَن مُ وٌ كُي ندٍ وََشِت
مَ، ّسيِت ٱ ّحرّدٍ ّن قَمَ نٍٍي رَ. حَاِش ٍق نْْشِش مُ نَشٍٍي  ِس سَرَدٍ نَ ندٍٍي مِِش

رَ.» سَرٍ وَِل َش ٍع قِندِِش نَن نَ بَرِ مَ مَ، ٍع رَفٌرٌِش قِيّش َ دٌنم
عَ ٱ كُي، بُِك ِسمََي َ بَم ِشِل عَ مُ ٱ مَ. عَ ٌ مَ رَفٌر قِيّش َ دٌنم فٍينِ، نَ »نََشن 5

عَ َش عَ ّب، نَشَن نَ تُِل 6 شْرِ. َي ـٍكٍّي مَل َش عَ ّب عََل بََب ٱ ّن َ قَلَم ٍق َش
ّب.» حَمٍَي دَنشَنِيَتْي رَ مٍَسنِي َش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل مَِت تُِل

ّسنِيّنتْي قَتَنِش نَشَن َي نَن مٍَسنِي مَ، مَلٍّك َش َحمَ دَنشَنِيَتْي قِلَدٍلِقَِي ّسّب عَ 7
نَشَن َلَندٍ، ب عَ ْن مُ َمِِش َِبم ر نَادّ نَشَن رَ، ِي نَشَن نَ َساِب َش َ دَوُد رَ، قَّل نْندِ
فٌب، مُ ّسنّب وٌ كٌلٌن عَ ٱ كٌلٌن. وَِل َش وٌ »ٱ 8 َبِدٍ؛ ر عَ ْن مُ مِِش َ َلَنم ب نَادّ
مِِش رَ، َي وٌ رَِب ندٍ نَادّ َ بَر ٱ كُي، نَ يَنَق. ٱ ُ م وٌ رَبَُت، مٍَسنِي مَ ٱ َ بَر وٌ ْكْن
يُوِقٍِي، عَ ّب يّّت ٍع َ قَلَم عَ نَشٍٍي بّلّّش وٌ َسدٍ مِشٍِي ّن قَمَ ٱ 9 َلَندٍ. ب نَشَن َ ْنم ُ م
َش ٍع رَ، ٍع ّن قَمَ ٱ قَلٍَق. نَن وٍُل نَ ٍع نَ. نَن َحمَ َش ٍسنتَّن قِندِِش ٍع ْكْن
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تُننَبِّش رَبَُت مٍَسنِي مَ ٱ ٌت وٌ 10 مَ. ٱ رَقَن وٌ كٌلٌن عَ َش ٍع ّب، وٌ ٌ مَفٌر ٍع
بِرِن مِِش َ دُِنح َق عَ لِدٍ، َ دُِنح قَمَ نَشَن مَ شْرْشْي وََشِت نَ ّن رَتَنفَمَ وٌ قَن ٱ كُي،
ٌي مِِش عَلٌَك ّبحِن، َ دَنشَنِي َش وٌ نََش وٌ َق. َش ٱ لُِش مُ فٍب عَ 11 مٌَت.

رَ.» ِي وٌ َب قَنِي سَرٍ وٌ نََش

ُل َش عَ رَ، ِكنِك هْرْ ْمبَنِش َش عََل مَرِِف ٱ َ قِندِ م عَ ٱ فٍينِ، نَ »نََشن 12
مَ. عَ ّن َ ّسبّم ِشِل تَا َش عََل مَرِِف ٱ نُن ِشِل عََل مَرِِف ٱ نَن ٱ عَبَدَن. مّننِ
نّيّن ِشِل ٱ نَن ٱ مَ. ٌكوٍر كٍلٍِق ٌ مَ نَفٌر نَشَن عََل نَ، نَن نّيّن ُ دَرِ َسلَم قِندِِش تَا نَ
ّسنِيّنِش َشِشِل عََل مَِت تُِل عَ َش عَ ّب، نَشَن نَ تُِل 13 مَ. عَ ّن َ ّسبّم قَن

ّب.» حَمٍَي دَنشَنِيَتْي رَ مٍَسنِي َش

عَِس قَتَنِش نَشَن َي نَن مٍَسنِي مَ، مَلٍّك َش َحمَ دَنشَنِيَتْي لَيٌدِ سٍيَ ّسّب عَ 14
دَاِش دَالٍِي َش عََل لَِشّش، ٍسيدٍ َش عَ رَ، رََكمَِل َسٌف عََل قِندِِش نَشَن رَ،
وٌ مَ ٱ ْشِل عَ وٌلٍن. مُ وٌ ِشنبٍِل، مُ وٌ كٌلٌن. وَِل َش وٌ »ٱ 15 رَ؛ َسابُي نَشَن
عَ لُِش َق ٌت وٌ 16 وٌلٍن. َش وٌ رَ عَ مُ نَ َش ِشنبٍِل، َش وٌ تٌنٌف، نَّت َش
مُُش نَن ‹بَننَمِشٍِي قََل، عَ َ بَر وٌ 17 ّن. َ َبٌلٌم ر وٌ ٱ ِشنبٍِل، مُ وٌ وٌلٍن، مُ وٌ تَِف،
نُن عَ نَ، نَن تْوْر مِشٍِي قِندِِش وٌ عَ كٌلٌن عَ مُ وٌ مَ.› قٍٍق نَ مُ هَِي مُُش رَ،
َش وٌ مَ، وٌ قِمَ نَشَن مَرَ ِس ٱ 18 مَفٍِل. مِِش نُن ْدنشُيٍي، ٍستَرٍٍي، مِِسِكينٍّي،
رَ. يَِت بَننَمِشٍِي قِندِ َش وٌ عَلٌَك رَ، ّت بَِش فِب نَشَن َ ّشيم مَ، ٱ َ سَر قَنِي َ ّشيم
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رَ، مَفٍِل وٌ تِِش َب َش وٌ عَلٌَك مَ، وٌ ٌ رَفٌر نَ َش وٌ مَ، ٱ َ سَر قِيّش َ دٌنم َش وٌ
نَن ٱ 19 عِفّب. ٍق َش وٌ عَلٌَك مَ، ٱ َ سَر سٍرِ َي َش مَن وٌ مَ. وٌ َب َش يَاِف
ٱ رَ، نَادّ تِِش ٱ 20 تُوِب. َش وٌ وَكِِل، َش وٌ مَتِنِشن. ٍع ٱ شُرُ مَ، نَن َشنُنتٍنيٍِي ٱ
مُُش ْشنِي، عَ ّن سٌمَ ٱ ّب، ٱ رَِب نَادّ عَ مّ، شُي ٱ ندٍ مِِش َش ْكنْكنٍق. عَ نَ

كٍرٍن.» يِرٍ دٍّف مُُش َق
فٍينِ، ٌت قَن تَن ٱ عَْل كُي، ِكبَنِي مَ ٱ َ م ّسيِت ٱ َ لُم عَ فٍينِ، نَ »نََشن 21

عَ َش عَ ّب، نَشَن نَ تُِل 22 كُي. ِكبَنِي َش عَ مَ ّسيِت عََل بََب ٱ ٌ مَفٌر ٱ َق ٱ
ّب.» حَمٍَي دَنشَنِيَتْي رَ مٍَسنِي َش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل مَِت تُِل

4
يَننَ ِ عَر ِكبَنِي َش عََل

شُي نََش مَن ٱ مَ. ٌكوٍر ٌت رَبِِش نَادّ يَننَ ِ عَر نََش ٱ دَنِف، ٌت بِرِن نَ 1

ّب، ٱ مٍَسن عَ نََش عَ سَرَ. عَْل فٌب نُ ّسنّب عَ مّ. ِسنٍف نَشَن َ بَر نُ ٱ مّ، ندٍ
ّسنِيّنِش َشِشِل عََل 2 َبَدٍ.» ر قَمَ نَشَن ّب ِع مٍَسن ٍق َش ٱ بٍبِرِ، ٍت َش »ِع

عَ 3 كُي. عَ مَفٌرٌِش مَنّف يَننَ، عَرِ ٌت ندٍ ِكبَنِي نََش ٱ نَ. كٍرٍن ُسُش ٱ نََش
َبِلِنِي. ر ِكبَنِي َش عَ نَ نُ تٌقَنِي ٍسنكُي مَيِلٍنشٍِي، تٌقَنِي فّّم عَْل َ يَنبَم نُ نْرّ

نَاِن نُن ْمْشّحن قٌرِ َبِلِنِي، ر ِكبَنِي َش عََل نَ نُ نَاِن نُن ْمْشّحن ِكبَنِي 4

ٍع َسِش نُ دَاِش َ ّشيم َكتَنِي مَنّف مَ، ٍع رَفٌرٌِش نُ قِيّش َ دٌنم كُي. ٍع مَفٌرٌِش
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ِكبَنِي دّشّمَ نُ ٌسلٌقٍرٍ لَنثُي كُي. ِكبَنِي َ مِنِم نُ ُشيٍي فَلَنِي نُن ٍسيَمَْكنِي 5 نَ. ُشن
ِع. َي ِكبَنِي نَ نُ قَن تِنٍس بَا 6 نَ. نَن َكمَلِِش َشِشِل عََل مِسَالِِش نٍٍي ِع. َي
مَ. ٌكٍب ٍع نُن يَتَِف ٍع نَ نُ يٍَي َبِلِنِي، ر ِكبَنِي َش عََل نَ نُ نَاِن نِمٍَس
َسشَن عَ نَ، نَن ِنفٍيْرّ ن مَنِيَِش نُ ندٍ قِرِن عَ نَ، نَن يّّت مَنِيَِش نُ ِسنٍف نِمٍَس 7
ٌكوٍر ّحرّ مَ نَشَن نَ، نَن شَرُ مَ مَنِيَِش نُ ندٍ نَاِن عَ نَ، نَن عَدَ مَدِ مَنِيَِش نُ ندٍ
ٍع بِرِن، ٍ يِر ّب ٍع نَ نُ قَن يٍَي مَ. ٍع نَ نُ ٍسننِ فَبُتٍنِي بِرِن، نَاِن نِمٍَس نَ 8 مَ.

رَ، قََل عَ َ لُم نُ ٍع يَنِي نُن كْي مَ. بُن ٍع نُن قَرِ فَبُتٍنيٍِي
ّسنِيّن، عََل »َمِرِف
ّسنِيّن، عََل مَرِِف
ّسنِيّن. عََل مَرِِف

نَ نَن َكنِي ّسنّب قِندِِش عَ
تَِن.» نُن ٌت، شٌرٌ، نَ نَشَن

كُي، ِكبَنِي مَفٌرٌِش نَشَن بِنيَ مَنّف ٍع مَتْْش، مَنّف َق نُ نَاِن نِمٍَس نَ 9

َ م بِْش َ قٍلٍنم ٍع نَاِن، نُن ْمْشّحن قٌرِ نَ 10 عَبَدَن، رَ عَ ّ ِحح نَشَن تَنُت، مَنّف ٍع
نُ ٍع عَبَدَن. رَ عَ ّ ِحح نَشَن بَُت عَ َق ٍع كُي، ِكبَنِي مَفٌرٌِش نَشَن ِع، َي مَنّف
قََل، عَ َق نُ ٍع نَ، َسن ِكبَنِي َس ٍع نُ ٍع نَ، ُشن ٍع َب َكتَنِي مَنّف َش ٍع
نَن تَن ِع بَرِ مَ ّب، نَن تَن ِع نَ ّسنّب نُن بِنّي، مَتْشْي، عََل، مَرِِف »ُمُش 11

نَفِرِِش.» بِرِن نَ نَن تَن ِع َحنِفٍِش، بِرِن نَ نَن تَن ِع دَاِش، بِرِن ٍس
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5

َبٍِق ر ندٍ بُِك
ْشنيّ، عَ نَ نُ ندٍ بُِك كُي، ِكبَنِي َش عَ ٌت عََل نََش ٱ َشنِب، دَنِف نَ 1

َ ّسنبّم مَلٍّك نََش ٱ 2 رَ. ٌسلٌقٍرٍ َلَنٍس ب عَ مَبَلَنِش عَ قَرِ، عَ نُن كُي عَ تِِش ّسبِّل
عَ بَدٍ َلَنسٍٍي ب عَ َ ْنم ندٍ َبِدٍ، ر بُِك ِي َ ْنم »نٍد رَ، عِتٍِش شُي عَ َ قَلَم عَ عَ ٌت، ندٍ
َ ْنم نُ نَشَن مَ، بُن بِْش رَ عَ مُ نَ َش مَ، بِْش مَ، ٌكوٍر نَ نُ مُ ٌي نِمٍَس 3 مَ؟«
مُ ٌي نِمٍَس بَرِ مَ رَ، فبٍفٍب عَ وَ نََش ٱ كُي، نَ 4 مٌَت. كُي عَ عَ َبِدٍ، ر بُِك نَ
»ِع ّب، ٱ قََل عَ نََش ندٍ قٌرِ 5 مٌَت. كُي عَ عَ َبِدٍ، ر بُِك نَ َ ْنم نُ نَشَن نَ، نُ
َ ْنم نَن تَن عَ فٍينِ. َ بَر عَ رَ، بْنسْي َ دَوُد قِندِِش نَشَن يّّت، َش بْنسْي َ يُد وَ، نََش

َبِدٍ.» ر ٌسلٌقٍرٍ َلَنٍس ب عَ نُن بُِك نَ
نَ تَِف. قٌرٍِي نَ نُن نَاِن نِمٍَس نَ نُن ِكبَنِي تِِش عَ ٌت يّّشييْرّ نََش ٱ تّمُي نَ 6
نَشٍٍي ّب، عَ نَ نُ ٌسلٌقٍرٍ َي نُن ٌسلٌقٍرٍ قٍرِ نَشَبَِش. ْكن عَ عَْل ّن لُِش نُ يّّشييْرّ
يّّشييْرّ 7 مَ. بِرِن ٍ يِر َ دُِنح شّي َ بَر نُ نَشَن رَ، َكمَلِِش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل مِسَالِِش
يِرٍقَنِي عََل رَ ُسُش بُِك َق عَ كُي، ِكبَنِي مَفٌرٌِش نُ نَشَن رَ، عََل مٌَس عَ نََش

ْشنيّ.
ُسيِدِ نََش ٍع نَاِن، نُن ْمْشّحن قٌرِ نَ نُن نَاِن نِمٍَس نَ مَْسْت، بُِك ٌت عَ 8

رَقٍِش نَشٍٍي دَاِش َ ّشيم َسٍس سُرَِي نُن عَ رَ، ِي بِرِن ٍع نَ نُ َ كْر ّب. يّّشييْرّ
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ندٍ نّيّن بّيِت نََش ٍع 9 رَ. مَشَندٍِي عََل َش ّسنِيّنتْيٍي مِسَالِِش نَشَن رَ، سُرَِي
قََل، عَ نُ ٍع َب،

تٌنفٌدٍ، بُِك ِي دََش نَن تَن »ِع
َبِدٍ، ر َلَنسٍٍي ب عَ دََش نَن تَن ِع
رَ، سّرّّش َب يّّت ِع َ بَر ِع بَرِ مَ

رَ، َسابُي وُِل ِع ّب عََل َ ُشنسَر عَدَ مَدٍِي َ بَر ِع
بِرِن، بْنسْي كٍلِِش نَشٍٍي عَدَ مَدِ

قَلَمَ، بِرِن شُي نَشٍٍي
نَ. بِرِن ِس نُن حَمَّن قَتَنِش نَشٍٍي

َ ر سّرّّشدُبٍّي قِندِ عَدَ مَدٍِي نَ َ بَر ِع 10
ّب. عََل مَرِِف مُُش

مَ. بُن نِينِ مَنّفَي َش عََل رَ ٌس ٍع َ بَر ِع
يَمَرِدٍ.» َ دُِنح ّن قَمَ ٍع

نَ ِكبَنِي، َش عََل مّ شُي ٍع نََش ٱ ٌت، وُيَِش وُُل وُُل مَلٍّك نََش ٱ تّمُي نَ 11
بَِش نَشَن »يّّشييّْر رَ، عِتٍِش شُي ٍع قََل عَ نََش ٍع 12 َبِلِنِي. ر نِمَسٍٍي نَ نُن قٌرٍِي،
ْسْت.» تَنتُي نُن مَتْشْي، بِنّي، نْي، لْننِ، بَننَيَ، ّسنّب، َش عَ دََش عَ رَ، سّرّّش
ٱ بِرِن، دَالٍِس نُن عَ مَ، بَا مَ، بُن بِْش قَرِ، بِْش مَ، ٌكوٍر نَ بِرِن نَشَن نِمٍَس 13
ّب عََل نَ ّسنّب نُن تَنتُي، بِنّي، »َمتْْشي، قََل، عَ َق نُ ٍع ّن، مّ شُي بِرِن نٍٍي
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رَتِن، عَ نََش نَاِن نِمٍَس نَ 14 عَبَدَن.» ّب يّّشييْرّ نُن عَ كُي، ِكبَنِي مَفٌرٌِش نَشَن
بَُت. يّّشييْرّ نُن عََل ٍع مَ، بِْش قٍلٍن ٍع نََش قٌرٍِي »َعِمَن.»

6
َلَنسٍٍي ب بُِك

نَ كٍلٍِق مّ شُي ندٍ نِمٍَس نََش ٱ رَ. رَِب ِسنٍف َلَنٍس ب بُِك ٌت يّّشييْرّ نََش ٱ 1
نَ 2 »َق.» قََل، عَ نََش عَ فَلَنِي. عَْل فٌب نُ ّسنّب شُي عَ تَِف. نَاِن نِمٍَس
َكتَنِي مَنّف ِي، رَفِمَ عَ ُسشُِش َشِل ٌت، ندٍ قِيّش سٌي نََش ٱ َشنِب، دَنِف

فٍينِ. َس َش مَن عَ كُي، ُشننَكٍِل ِسَف َق عَ مَ، ُشن عَ َسِش
عَ نََش عَ مّ. شُي ندٍ قِرِن نِمٍَس نََش ٱ رَِب، ندٍ قِرِن َلَنٍس ب بُِك ٌت عَ 3

َ دُِنح َب ْبحَّس َش عَ يَمَرِ رَفِمَ عَ نََش ٍع مِِن. نََش فبٍيِل سٌي 4 »َق.» قََل،
رَ. ِي عَ ٌس نََش بٍلٍبٍٍل َسنتِّدفّمَ نَشََب. ْكن بٌرٍ ٍع نُ َش عَدَ مَدٍِي عَلٌَك كُي،
نََش عَ مّ. شُي ندٍ َسشَن نِمٍَس نََش ٱ رَِب، ندٍ َسشَن َلَنٍس ب بُِك ٌت عَ 5
نََش ٱ 6 رَ. ِي رَفِمَ عَ ُسشُِش نُ ِسكٍيِل ٌت. قْورّ سٌي نََش ٱ »َق.» قََل، عَ
نَن سَرٍ وَِل كٍرٍن لْشْي َ لَنم سَرٍ كٍرٍن كٌِل »ّمنِف تَِف، نَاِن نِمٍَس نَ مّ ندٍ شُي
ُشن ّوِن نُن ٍ تُر نََش ِع مَ. نَن سَرٍ وَِل كٍرٍن لْشْي َ لَنم َسشَن كٌِل مَنِيّ قُندٍنِي مَ.

نََكَن.»
نََش عَ مّ. شُي ندٍ نَاِن نِمٍَس نَ نََش ٱ رَِب، ندٍ نَاِن َلَنٍس ب بُِك ٌت عَ 7

»َقّش،« ّن ِشِل رَفِمَ عَ ٌت. دَاِش ِشندٍ بُرّّش سٌي نََش ٱ 8 »َق.» قََل، عَ
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ّسيِت عَ مَ ُشن كٍرٍن ّسيِت َ دُِنح رَ ِي ٍع ٌس نََش نْي رَ. قْْش عَ بِرَِش نُ َ لَاشِر
ُسٍب نُن عَ رَ، وُفَنِي رَ، كَامّ رَ، َسنتِّدفّمَ قََش مِشٍِي َش ٍع عَلٌَك مَ، َي نَاِن

ِع. وَُل نَ نَشٍٍي رَ، َشاّحشٍِي
مِِش مَ، بُن سّرّّشبَدٍ ٌت نِي مِشٍِي نََش ٱ رَِب، ندٍ ُسوِل َلَنٍس ب بُِك ٌت عَ 9
َش عَ قِندِ ٍع رَ، قْْش نَن مٍَسنِي َش عََل َ مَ بِر نُ ٍع بَرِ مَ رََشَب َ بَر نُ ْكن نَشٍٍي
َ بُم ِع قَّل، نْندِ ّسنِيّنِش »َمِرِف رَ، عِتٍِش شُي ٍع قََل عَ نََش ٍع 10 رَ. ٍسيدٍٍي
نَشٍٍي مَ مِشٍِي َ دُِنح ْحْش َش فٍب مُُش عَلٌَك َسدٍ، ِكيِت رَ قٍَق مُندُن تّمُي هَن
قََل عَ نََش ندٍ مِِش رَ. ِي بِرِن ٍع ٌس نََش قِيّش كٍُي َ دٌنم 11 قََش؟« مُُش َ بَر
َكمَِل َش َشسَِب نفَشَكٍرٍنِيٍي ٍع نُن وَلِبٌوٍرٍي ٍع هَن ِسندٍن، ِت مَّم َش ٍع ّب ٍع

تَن. ٍع عَْل قََش َش ٍع َ لَنم نَشٍٍي
عِْقوْر نََش ٌسٍف رَ، ّسنّب سّرّن نََش بِْش رَِب، ندٍ ٍسننِ َلَنٍس ب بُِك ٌت عَ 12
بٍلٍبٍٍل قٌٍي عَْل مَ، بِْش َ بِر نََش تُنبُيٍي 13 وُِل، عَْل ُل نََش كٍِك َقْورّ، دٌنم ُسننُن عَْل
َش عَ نَّش ِك َ مَكُنتَنم ّكيدِ عَْل نَ، َب نََش ٌكوٍر 14 نَّش. ِك َ مَ َبِر ر بٌِف شْرّ
يَرٍرَتٍِي، ْسورِ ُكنتِفٍِي، مَنّفٍي، َ دُِنح 15 يِرٍ. ٍع كٍِل نََش قَن سُرٍِي نُن فٍيٍَي رَفََت.
فّمٍّي َ فٍي نُن عَ كُي يِلٍِي نْشُن ٍع نََش بِرِن ٍع لَسِرٍِي، نُن ٌكنيٍِي، ّسنبّمٍَي، بَننٍَي،
نْشُن مُُش َش وٌ مَ، مُُش َ بِر »ٌو ّب، قَنٍيٍي نُن فٍيٍَي قََل عَ َق نُ ٍع 16 رَ. لٌنفٌرِ
ْشّن َش ٍع 17 مَ.» ْشّن َش يّّشييْرّ نُن عَ كُي، ِكبَنِي مَنّف مَفٌرٌِش نَشَن مَ، عََل
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مَ؟ نَ رَتَنفَدٍ يّّت عَ َ ْنم ندٍ ِل. عَ َ بَر ُشنفٍب لْشْي
7

َحمَ َش عََل
َ دُِنح نُ ٍع رَ. نَاِن تُنشُي َ دُِنح تِِش ٍع ٌت، نَاِن مَلٍّك نََش ٱ َشنِب، دَنِف نَ 1
مَلٍّك نََش ٱ 2 مَ. َسنسٍِي مُ نَ َش مَ، بَا مَ، بِْش مِِن نََش قٌٍي عَلٌَك رَِتمَ، نَاِن قٌٍي
عَ نََش عَ رَ. ِي عَ ُسشُِش تْنشُمَ َش ّ ِحح عََل مَبِرِ، ٌسفٍتٍدٍ كٍلٍِق عَ ٌت قَن فبّّت
نُن بِْش َبَدٍ ر ْشّن ٍق يَمَرِِش نُ نَشٍٍي ّب، نَانٍِي مَلٍّك نَ رَ، عِتٍِش شُي عَ مٍَسن
ّف َش مُُش هَن ِسندٍن، رَ بِلٍِي وُرِ نُن بَا نُن بِْش دِن بّلّّش وٌ نََش »ٌو 3 رَ، بَا
َش عََل مّ، َشسَِب ْكنِت وَلـِكٍّي نَ نََش ٱ 4 مَ. تِِف وَلـِكٍّي َش عََل َسدٍ َ تْشُنم
نَ، نَن نَاِن وُُل نُن نَاِن تٌنٌف وُُل كّمّ وُُل مِِش قِندِ ٍع مَ. نَشٍٍي َسِش تْنشُمَ

مَ. َي بِرِن بْنسْي َيَِل عِسِر كٍلٍِق
مَتْنشُمَِش، نَشٍٍي مَ َي بْنسْي َ يُد قِرِن نُن ُق وُُل مِِش 5

مَ، َي بْنسْي ُبٍن ر قِرِن نُن ُق وُُل مِِش
مَ، َي بْنسْي فَدِ قِرِن نُن ُق وُُل مِِش

مَ، َي بْنسْي عَسٍرِ قِرِن نُن ُق وُُل مِِش 6
مَ، َي بْنسْي نَقَتَِل قِرِن نُن ُق وُُل مِِش
مَ، َي بْنسْي مَنَِس قِرِن نُن ُق وُُل مِِش
مَ، َي بْنسْي ِسمٍيْن قِرِن نُن ُق وُُل مِِش 7
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مَ، َي بْنسْي لٍوِ قِرِن نُن ُق وُُل مِِش
مَ، َي بْنسْي ِ عِسَكَر قِرِن نُن ُق وُُل مِِش
مَ، َي بْنسْي َسبُلٌن قِرِن نُن ُق وُُل مِِش 8
مَ، َي بْنسْي يُسُُق قِرِن نُن ُق وُُل مِِش

مَتْنشُمَِش.» نَشٍٍي مَ َي بْنسْي بُنيَمِن قِرِن نُن ُق وُُل مِِش
ِس كٍلٍِق ْكنتِدٍ، َ ْنم نُ مُ نَشَن ٌت، فبٍفٍب َحمَ نََش ٱ َشنِب، دَنِف نَ 9

ّ يّّشييْر نُن ِكبَنِي َش عََل تِِش نُ ٍع بِرِن. شُي نُن بِرِن، َشبِّل بِرِن، بْنسْي بِرِن،
عَ نََش ٍع 10 ِي. ٍع ُسشُِش قّنّس تُِف مَ، ٍع رَفٌرٌِش قِيّش كٍُي َ دٌنم ِع، َي
كُي، ِكبَنِي مَفٌرٌِش نَشَن ّب عََل مَرِِف مُُش نَ »ِكِس رَ، عِتٍِش شُي ٍع مٍَسن
نََش ٍع َبِلِنِي، ر نَانٍِي نِمٍَس نُن قٌرٍِي ِكبَنِي، تِِش نُ ـٍكٍّي مَل 11 ّب.» يّّشييْرّ نُن
لْننِ، نْرّ، مَتْشْي، »َعِمَن. رَ، قَّل ٍق ِي 12 بَُت عََل ٍع مَ، بِْش رَقٍلٍن يَتَِف ٍع

عَمَِن.» عَبَدَن. ّب نَن عََل مَرِِف مُُش نَ ّسنّب نُن قَنِي، نْي بِنّي، تَنتُي،
مَ؟ نَشٍٍي رَفٌرٌِش قِيّش َ دٌنم رَ مِشٍِي نَ نَ »نٍد مَشْرِن، ٱ نََش ندٍ قٌرِ تّمُي نَ 13
نََش عَ كٌلٌن.» عَ نَن تَن ِع مَرِِف، »ٱ يَاِب، عَ نََش ٱ 14 مِندٍن؟« كٍلِِش ٍع
ٍع َ بَر ٍع كُي. ُشنفٍب َحشَنَكّت نَ كٍلِِش نَشٍٍي رَ، ٍع نَن »ِمِشٍي ّب، ٱ مٍَسن عَ
تٌِش عَ نَن نَ 15 قِيّشِش. دٌنمٍَي َش ٍع تٌِش عَ نَن نَ رَ، وُِل يّّشييْرّ َش دٌنمٍَي َش
ٍع كُي. َ هْرْ ْملِنفِر َش عَ يَنِي نُن كْي بَُت عَ َق ٍع ِع، َي ِكبَنِي َش عََل تِِش ٍع
ُسشُمَ ٍع مُ ْشِل ٍي نُن كَامّ 16 كُي. ِكبَنِي مَفٌرٌِش نَشَن مَ، بُن نِينِ َش عََل نَ
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مَ، ّسيِت ِكبَنِي نَ نَشَن يّّشييْرّ بَرِ مَ 17 ْسنْن، تْوْر مَ ٍع مُ قُرٍ كٍُي نُن ٌسٍف ْسنْن،
نَقُرُكٍُد.» بِرِن يٍَي ٍع ّن قَمَ عََل رَ. ٍ يِر ٍي ِكِس ِت ُشن ٍع عَ دّفٍدٍ، ٍع قَمَ نَن نَ

8

َبٍِق ر ندٍ ٌسلٌقٍرٍ َلَنٍس ب بُِك
مَ. بُن ْحنْدن تَِف وََشِت يٍن ُل نََش كٍُي رَِب، ندٍ ٌسلٌقٍرٍ َلَنٍس ب بُِك ٌت عَ 1
رَ. ِي ٍع ٌس نََش ٌسلٌقٍرٍ َ سَر ِع، َي عََل تِِش نُ نَشٍٍي ٌت، ٌسلٌقٍرٍ مَلٍّك نََش ٱ 2
ِي عَ نَ نُ دَاِش َ ّشيم َسٍس سُرَِي قَرِ، سّرّّشبَدٍ ِت عَ َق، نََش فبّّت مَلٍّك 3
عَ رَ. مَشَندٍِي عََل َش بِرِن ّسنِيّنتْي نُن عَ رَ، ِي عَ ٌس فبٍفٍب سُرَِي نََش ٍع رَ.
نََش تُورِ سُرَِي 4 ِع. َي ِكبَنِي َش عََل مَ دَاِش َ ّشيم سّرّّشبَدٍ فَن سُرَِي نَ نََش
نََش مَلٍّك 5 بّلّّش. مَلٍّك كٍلٍِق مَشَندٍِي، عََل َش ّسنِيّنتْي نُن عَ ِع، َي عََل ٍت
فَلَنيٍِي مَ. َ دُِنح وٌِل عَ َق عَ كُي، عَ َس ّت سّرّّشبَدٍ نََش عَ تٌنٌف، فَنٍس سُرَِي

سّرّن. نََش بِْش مِِن، نََش ٍسيَمَْكنيٍِي مّ، نََش ُشيٍي بَُل، نََش
مَلٍّك 7 ٍق. سَرٍَي َش ٍع كٍِل، نََش نٍٍي رَ، ِي نَشٍٍي نَ نُ سَرٍَي ٌسلٌقٍرٍ، مَلٍّك 6
بِْش رَ. وُِل مَسُنبُِش ٍع مَ، َ دُِنح ٌ فٌر نََش ّت نُن َلَبَلَنِي ب ٍق، َ سَر َش عَ ٌت ِسنٍف
نَ نَ، َسشَن عِتَشُنِش بِلٍِي وُرِ فَن. نََش ندٍ َسشَن ْدْشدٍ نَ نَ، َسشَن عِتَشُنِش

فَن. نََش بِرِن ِشندٍ ٌحوٍف فَن. نََش ندٍ َسشَن ْدْشدٍ
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بَا مَ. بَا ِسن نََش عَ فَنٍق، نَشَن ّت ُشنفٍب، َ فٍي ٍق، َ سَر ٌت ندٍ قِرِن مَلٍّك 8
َسشَن عِتَشُنِش نِمَسٍٍي بَا 9 رَ. وُِل قِندِ نََش كٍرٍن ْدْشدٍ نَ نَ، َسشَن عِتَشُنِش
َسشَن ْدْشدٍ نَ نَ، َسشَن عِتَشُنِش ُكنكُيٍي قََش. نََش ندٍ َسشَن ْدْشدٍ نَ نَ،

َكَن. نََش قَن ندٍ
عِتَشُنِش شُرٍٍي بِرَ. نََش بٍلٍبٍٍل دّّشِش تُنبُي ٍق، َ سَر ٌت ندٍ َسشَن مَلٍّك 10
ّن ِشِل تُنبُي نَ 11 مَ. دُلٌنيٍِي نُن عَ مَ ندٍ َسشَن نَ َ بِر نََش تُنبُي نَ نَ، َسشَن
عَدَ مَدِ رَ، ْشّن قِندِ ٌت ندٍ َسشَن ْدْشدٍ نَ نَ، َسشَن عِتَشُنِش ٍي َ دُِنح »ْشّن.»

مَ. نَ قََش نََش فبٍفٍب
نَ نَ، َسشَن عِتَشُنِش تُنبُي نُن كٍِك، ٌسٍف، ٍق، َ سَر ٌت ندٍ نَاِن مَلٍّك 12

رَ. نَءِيَلَنِي َش كْي نُن يَنِي َب نََش ندٍ رَ. دِ ِم قِندِ نََش ندٍ َسشَن ْدْشدٍ
رَ، عِتٍِش شُي عَ قََل عَ نََش عَ مَ، ٌكوٍر مّ شُي ندٍ شَرُ مَ نََش ٱ تّمُي نَ 13

قَمَ َسشَنيٍِي مَلٍّك تّمُي، ٍق َ سَر ّب ٍع نَ َحشَنَكّت ّب، مِشٍِي َ دُِنح نَ »َحَشنكَّت

قٍدٍ.» نَشٍٍي

9
ْدنْشيٍي ٍق َ سَر َش ـٍكٍّي مَل

نََش ٍع مَ. ٌكوٍر كٍلٍِق بِْش رَ َ بِر ٌت تُنبُي نََش ٱ ٍق، َ سَر ٌت ندٍ ُسوِل مَلٍّك 1
نََش فبٍفٍب تُورِ رَِب، نَادّ يِِل نَ نََش عَ 2 رَ. ِي عَ ٌس َساِب نَادّ تِلِنِش يِِل
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تُفُمٍِي 3 عِدِ ِم. نََش كٍُي مٌَكٌت، نََش ٌسٍف هَن تُورِ بٍلٍبٍٍل ّت عَْل كُي عَ مِِن
َ بَر نُ ٍع 4 تَِل. عَْل ْسْت ّسنّب َ بَر نُ ٍع مَ. بِْش ٌ فٌر َق ٍع كُي، تُورِ مِِن نََش
ٌي بِِل وُرِ نُن عَ ِشندٍ، ٍس نُن رَ، ٌحوٍف بِْش دِن نََش ٍع رَ قَلٍَق عَ ْسْت يَامَرِ
مَ. تِِف نَشٍٍي َسِش مُ تْنشُمَ َش عََل تْوْر نَن فبَنسَن عَدَ مَدٍِي َش ٍع َ لَنم نُ عَ رَ.
كٍِك تُن تْوْر ٍع َش ٍع قََش، عَدَ مَدٍِي نََش ٍع رَ قَلٍَق عَ ْسْت يَامَرِ َ بَر نُ ٍع 5
نَ ّن َ مَ مَو ْشِل قَّش مِشٍِي لْْشيٍي، نَ 6 تَِل. عَْل ّن َ بُنم مِِش نُ ٍع مَ. بُن ُسوِل
ّن َ مَكُيَم عَ قَّش ْكْن ّن، ُسشُمَ ٍع ْشِل قَّش قَشَدٍ. َ ْنم ُ م ٍع ْكْن رَ، ٍق َش تْورّ

رَ. ٍع
دَاِش َ ّشيم َكتَنِي مَنّف كُي. فٍرٍ َ رَوَلِم نَشٍٍي نَ، نَن سٌي مَنِيَِش تُفُمٍِي نَ 7

لُِش نُ ُشنّسّش ٍع 8 مِشٍِي. عَْل ّن لُِش نُ يَتَفٍِي ٍع نَ، ُشن ٍع دُ ُسِش نُ
نُ مََكنتٍَس وٍُر 9 ِحنيٍِي. يّّت عَْل ّن لُِش نُ ِحنيٍِي ٍع ُشنّسّش. فِنٍّي عَْل ّن
نَشَن فبٍفٍب سٌي شُي، رَفٍِس ْسورِ عَْل َ رَ مِنِم شُي نُ فَبُتٍنيٍِي ٍع مَ، َكنٍك ٍع نَ
بُن ُسوِل كٍِك تْوْر مِِش َق نُ ْشّن نَ تَِل، عَْل َ بُنم مِِش نُ ُشِل ٍع 10 بّندُنمَ.
قَلَِش نُ ِشِل نَشَن نَ، نَن مَلٍّك َش تِلِنِش يِِل نَ قِندِِش نُ يَرٍرَِت َش ٍع 11 مَ.
َكّن.» »ِيٍر ِك نَ نَن نَ »َعثٌلِيٌن،« شُي فِرِّك قَلَِش نُ عَ »َعبٌَدن،« شُي ُ عٍبُر

لُِش. نَن قِرِن دَنِف، َ بَر ِسنٍف َحشَنَكّت 12

قٍرِ دَاِش َ ّشيم سّرّّشبَدٍ كٍلٍِق مّ ندٍ شُي نََش ٱ ٍق، َ سَر ٌت ندٍ ٍسننِ مَلٍّك 13
َ سَر ّب، ندٍ ٍسننِ مَلٍّك قََل عَ نََش شُي نَ 14 ِع. َي عََل نَ نَشَن مَ، نَانٍِي تُنشُن
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نَ 15 مَ.» شُرٍ عٍقِرَِت شِرِِش نَشٍٍي رَّبحِن، نَاِن مَلٍّك »َن ِي، نَشَن ُسشُِش نُ
عَدَ مَدٍِي قََش. ندٍٍي عَدَ مَدِ َش ٍع عَلٌَك مَمّمَ، نَن يَِت وََشِت نَ نُ نَانٍِي مَلٍّك
مَ. ِشِل وَِل نَ ُلُن ق نََش ٍع قََش. ندٍ َسشَن ْدْشدٍ نَ َش ٍع نَ، َسشَن عِتَشُنِش
مّ. ْكنِت نَ نََش ٱ نَ. قِرِن كّمّ مِلِيْن دَنِف نُ َشسَِب فَِل رَِف سٌي نَ 16

َمحِنفِِش نُ مََكنتٍَس َكنٍك ٍع ٌت. رَفٍِي ٍع نُن ٌسيٍي نَ نََش ٱ كُي لَامَتُنِي نَ 17
ّت، ُشنِي. يّتٍّي عَْل لُِش نُ ُشنيٍِي سٌي دَاِش. نٍرٍقُنِي عَ نُن قْورّ، عَ فبٍيِل، عَ ّن
َسشَن ْدْشدٍ نَ نَ، َسشَن عِتَشُنِش مِِش َ دُِنح 18 كُي. دّ ٍع َ مِنِم نُ ٌسدَ نُن تُورِ،
كُي. دّ ٍع َ مِنِم نُ نَشَن ٌسدَ نُن تُورِ، ّت، رَ؛ ْموِل َسشَنِي فبَلٌي نَ قََش نََش ندٍ
نَن بِْشمٍَس مَنِيَِش نُ ُشِل ٍع كُي. نَن ُشِل ٍع نُن دّ ٍع نَ نُ ّسنّب ٌسيٍي نَ 19
رَ، َسابُي فبَلٌي نَ قََش مُ نَشٍٍي مِِش 20 تْوْر مَ. مِِش نَشَن ّب عَ نَ نُ ُشنِي نَ،
دَاِش، َ ّشيم ُكٍيٍي نُن عَ بَتُمَ، نَن ِحننٍّي نُ ٍع رَ. قْْش ٌكبٍِي وَِل َش ٍع فبِلٍن مُ ٍع
نَشٍٍي تٌدٍ، ٍس َ ْنم مُ نَشٍٍي دَاِش، وُرِ نُن دَاِش، فّّم دَاِش، فبٍيِل وٍُر دَاِش، فبٍِت
ٍع رَ، قْْش تٍِق قََش َش ٍع فبِلٍن مُ مِشٍِي نَ 21 ّحرّدٍ. َ ْنم ُ م نَشٍٍي مّدٍ، ٍق َ ْنم ُ م

رَ. قْْش ٍق َش ُمحٍّي َش ٍع نُن حَاشٍِي، ٍق َش ٍع وَلٍِي، ُ مَندُر َش

10

َنمَدِ ل بُِك َش ـٍكٍّي مَل
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ُشنِي عَ نَ نُ ٍسنكُي كُي. نُشُي ٌكوٍر كٍلٍِق رَ ٌ فٌر ٌت فبّّت َ ّسنبّم مَلٍّك نََش ٱ 1
نُ َنمَدِ ل بُِك 2 نَ. نَن ّت مَنِيَِش نُ َسنيٍِي عَ ٌسٍف، عَْل َ يَنبَم نُ يَتَِف عَ َبِلِنِي، ر
مَ. شَرٍ تِِش نُ قَن بٌوٍر قَرِ، بَا تِِش نُ َسنِي يِرٍقَنِي مَلٍّك رَبِِش. عَ بّلّّش، عَ نَ
شُي عَ نََش ٌسلٌقٍرٍ فَلَنِي رَ. شُي يّّت َ مَنِي نَشَن رَ، ّسنّب رَ مِِن شُي عَ نََش عَ 3
كٍِل نََش ندٍ شُي ْكْن ّسبٍّق، نَ وَ مَ نُ ٱ مِِن، ٌت شُي ٌسلٌقٍرٍ فَلَنِي نَ 4 رَتِن.
ّسّب.» عَ نََش ِع نْشُن، مٍَسنِي َش ٌسلٌقٍرٍ »َفلَنِي ّب، ٱ قََل عَ عَ مَ، ٌكوٍر

مَ، ٌكوٍر عِتََل بّلّّش يِرٍقَنِي عَ نََش عَ قَرِ، شَرٍ نُن بَا تِِش نُ َسنِي نَشَن مَلٍّك 5
نُن عَ دَا، بَا نُن بِْش، ٌكوٍر، نَشَن عَبَدَن، رَ عَ ّ ِحح نَشَن رَ عََل كَِل عَ َق عَ 6
ندٍ ٌسلٌقٍرٍ مَلٍّك 7 ْسنْن. دُفُندٍِق َق مُ وََشِت عَ مٍَسن عَ نََش عَ بِرِن. ٍس كُي ٍع
ٌكنِي َش عَ مٍَسن عَ َ بَر نُ عَ عَْل َكمَلِدٍ ّن قَمَ فُندٌ عََل نَّش، تّمُي ٍق َ سَر َش عَ نَ

نَّش. ِك ّب نَمِْحنمٍّي

ّب، ٱ مٍَسن عَ نََش مَن نَ مَ، ٌكوٍر كٍلٍِق ّب ٱ يّن ْو َ بَر نُ نَشَن شُي نَ 8

بَا تِِش َسنِي نَشَن مَلٍّك بّلّّش، مَلٍّك نَ نَشَن تٌنٌف رَبِِش َنمَدِ ل بُِك َس ِع »ِسَف،
ِي ٱ ٌس َنمَدِ ل بُِك نَ َش عَ مَشَندِ عَ َق ٱ يِرٍ، مَلٍّك نَ ِسَف نََش ٱ 9 قَرِ.» شَرٍ نُن
ْكْن قُرِ، ِع ّن رَ سٌمَ ْشّن عَ دٌن. عَ تٌنٌف، عَ َش »ِع ّب، ٱ قََل عَ نََش عَ رَ.
عَ نََش ٱ بّلّّش، مَلٍّك تٌنٌف َنمَدِ ل بُِك نَ نََش ٱ 10 كُِم.» عَْل كُي دّ ِع ّن َ ْحشُنم عَ
رَ. ْشّن قِندِ نََش عَ ِل، كُي قُرِ ٱ ٌت عَ ْكْن كُِم، عَْل كُي دّ ٱ ْحشُن نُ عَ دٌن.
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ٍق َش حَمَنٍّي رَ ِشِل عََل يّن ْو َش مَن ِع َ لَنم »َع ّب، ٱ قََل عَ نََش عَ تّمُي نَ 11
رَ.» ٍق َش فبٍفٍب مَنّف نُن رَ، ٍق َش قَلٍّي فبّّت شُي رَ، ٍق َش سٍِي رَ،

11
قِرِنِيٍي ٍسيدٍ نُن ّسنِيّنِش تَا

ِع »ٍكِل، قََل، عَ َق نُ عَ رَ، ِي ٱ ٌس دَاِش وُرِ مَنِيٍَس ٍس نََش ندٍ مَلٍّك 1
ٍ يِر نََش ِع 2 ْكنِت. بَتُلٍَي َش مَن ِع مَنِيَ، سّرّّشبَدٍ نُن هْرْ ْمبَنِش َش عََل َش
كٍِك َكَن ّسنِيّنِش تَا َق ٍع تٌنفٌدٍ، نَن مّننِ قَمَ فبّتٍّي ِس بَرِ مَ تَندٍ، نَ نَشَن َ مَنِي
ٱ َ ِتم نَشَن ٍع رَ، ِي نَن قِرِنِيٍي ٍسيدٍ مَ ٱ َ سٌم مٍَسنِي ٱ 3 مَ. بُن قِرِن نُن نَاِن تٌنٌف
رَفٌرٌِش َ دٌنم ُسننُن مَ، بُن ٍسننِ تٌنٌف ِش نُن قِرِن كّمّ ِش كٍرٍن وُُل ِش رَ ِشِل
تِِش نَشٍٍي قِرِن لَنثُي نُن عَ نَ، نَن قِرِن وُرِ عٌلِوِ مِسَالِِش قِرِنِيٍي ٍسيدٍ نَ 4 مَ. ٍع
دّ ٍع َ مِنِم نَن ّت رَ، ٍع رَبٍَق حَاِش ٍق وَ َق ندٍ مِِش َش 5 ِع. َي مَرِِف دَاِل
نَ قَشَمَ َكنِي نَ تْوْرٍق، ٍع وَ مَ ندٍ مِِش َش ِعيٌ، َكَن. ٍق َش يَشُيٍي ٍع عَ كُي،
وَِل ّ نَمِْحنم َش ٍع َق نََش تُّن عَلٌَك رَ، َلَنٍق ب ٌكوٍر ّب ٍع نَ ّسنّب 6 نَ. نَن ْموِل
رَ مِنٍِق وُيَِش ْموِل حَاِش قُرٍ نُن عَ رَ، وُِل مَسَرٍَق ٍي ّب ٍع نَ ّسنّب تّمُي. رََب

نَّش.» تّمُي مَ ْشن عَ وَ مَ ٍع مَ َ دُِنح
تِلِنِش يِِل مِنِِش نَشَن ُسٍب نَ رَ، ٍسيدٍْحشْيَ َش ٍع ّف نَ قِرِنِيٍي ٍسيدٍ نَ 7

ٍع مَلَندٍ، بٍلٍبٍٍل تَا ّن سَمَ قُرٍٍي ٍع 8 قََش. ٍع عَ رَ، ٍع ْن عَ  مَ، فٍرٍ ٍع نَن نَ كُي،
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َ ر عَ مُ نَ َش نَ، نَن ٌسدٌ مَ مَنِيَِش تَا نَ دّننَّش. مَ مَفَلَنبُِش وُرِ بَنبَن مَرِِف
ِش مَتٌدٍ قُرٍ ٍع َق ٍع مَ، نَن بِرِن حَمَّن نُن شُي، بْنسْي، ِس، َ كٍلِم مِشٍِي 9 مِسِرَ.

رَفََت. ٍع َش مِِش َ تِنم ُ م ٍع مَ. بُن تَِف عَ نُن َسشَن
نُ قِرِنِيٍي ّ نَمِْحنم نَ بَرِ مَ رَ، قَشٍَق نَن قِرِنِيٍي مِِش نَ مَ َ دُِنح ّسيوَدٍ قَمَ مِشٍِي 10

رَ. ٍق َش ّسيوّ نَ مَ بٌوٍرٍي ٍع ِق ندٍٍي ٍس ٍع تْوْر. مِشٍِي َ بَر
َش مَن ٍع قٍَت، ٍع رَ ٌس نِي نََش عََل دَنِف، ٌت تَِف عَ نُن َسشَن ِش نَ 11
ٍسيدٍٍي نَ 12 رَ. قَنِي ِك فَاُش نََش ٍع ٌت، ٍع بِرِن نَشَن نَ. ُشن َسنيٍِي ٍع ِت
ٍت نََش ٍع ٍب.» هَن ٍت َش »ٌو رَ، قَلٍَق عَ مَ ٌكوٍر كٍلٍِق مّ ندٍ َ ّسنبّم شُي نََش
ُق عِتَشُنِش تَا سّرّن. نََش بِْش تّمُي، نَ 13 شْرِ. َي يَشُيٍي ٍع كُي نُشُي مَ ٌكوٍر
مِِش قََش، ٌسلٌقٍرٍ وُُل مِِش نََش سّرّنِي َش بِْش نَ بِرَ. نََش ندٍ ُق ْدْشدٍ نَ رَ،

مَ. ٌكوٍر نَ نَشَن مَتْْش، عََل َق ٍع كَاَب، نََش ْدنْشيٍي
َق. َش قَن ندٍ َسشَن عَ لُِش مُ فٍب عَ دَنِف، َ بَر ندٍ قِرِن َحشَنَكّت 14

»َمنّفَي رَ، قَلٍَق عَ مَ ٌكوٍر مِِن نََش عِتٍشٍِي شُي ٍق، َ سَر ٌت ندٍ ٌسلٌقٍرٍ مَلٍّك 15
عَ رَ. فٍب ُسفَندِِش مِِش َش عَ نُن مَرِِف مُُش قِندِ َ بَر نَ مَ، َ دُِنح نَ نُ نَشَن

عَبَدَن.» ّن َ بُم مَنّفَي َش
ٍع نََش ٍع ِع، َي عََل كُي ِكبَنيٍِي مَفٌرٌِش نُ نَشٍٍي نَاِن، نُن ْمْشّحن قٌرِ نَ 16

ّسنّب عََل مَرِِف مُُش َ بَر »ُمُش قََل، عَ نََش ٍع 17 بَُت. عََل ٍع مَ، بِْش قٍلٍن
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ِع رَ مِِن، مَفَاُشِش ّسنّب ِع َ بَر ِع بَرِ مَ ٌت، هَن ِسنٍف نَ نُ نَشَن تَنُت، َكنِي
ِكيِت ِل، ٍع َ بَر ْشّن َش ِع ْكْن ْشْن، َ بَر نُ حَمَنٍّي 18 دُِنحَ. ِت َش مَنّفَي َش
َ ْستْم سَرٍ ٍع نَمِْحنمٍّي ٌكنِي َش ِع ّن، َ مَِكيتِم قَشَشٍِي مِِش كُي، نَ َق. َ بَر وََشِت
َ دُِنح َ بَر نَشٍٍي قٌرٍِي. نُن دِ مّدٍِي رَ، َي ِشِل ِع فَاشُمَ نَشٍٍي نُن ّسنِيّنتْيٍي، نُن عَ ّن،
رَِب، نََش عَ مَ، ٌكوٍر نَ نَشَن َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل 19 َّن.» نََكنَم ُشن قَن ٍع َكَن،
فَلَنِي ٍسيَمَْكنيٍِي، تّمُي نَ كُي. َ هْرْ ْملِنفِر نَ نَشَن ٌت َ َكنكِر َساّت َش عََل نََش بِرِن

رَ. ّسنّب مِِن نََش بٍلٍبٍٍل َلَبَلَنِي ب نُن سّرّنِي، بِْش ُشيٍي،

12

مَفَاُشِش ُسٍب نُن دِ مّدِ، فِّن،
عَ نَ نُ كٍِك َبِلِنِي، ر ندٍ فِّن نَ نَ نُ ٌسٍف مَ. ٌكوٍر مِِن نََش بٍلٍبٍٍل تْنشُمَ 1
فبٍلٍفبٍلٍٍق نَ نُ عَ 2 َكتَنِي. مَنّف عَْل نَ ُشن عَ نَ نُ قِرِن نُن ُق تُنبُي مَ، بُن َسنِي

مَ. نَشَن تّيّفِش عَ بَرٍِق دِ نَ نُ عَ بَرِ مَ كُي، تْورّ
عَ نَ، نُ ندٍ ُشنفٍب مَفَاُشِش ُسٍب مَ. ٌكوٍر مِِن نََش قَن فبّّت تْنشُمَ 3
عَ نَ نُ َكتَنيٍِي مَنّف ُق. قٍرِ نُن عَ ّب، عَ نَ نُ ٌسلٌقٍرٍ ُشنِي ّت، عَْل فبٍيلِِش
َسشَن ْدْشدٍ نَ دِن نََش ُشِل عَ نَ، َسشَن عِتَشُنِش تُنبُي 4 قَرِ. بِرِن ٌسلٌقٍرٍ ُشنِي

مَ. بِْش وٌِل ٍع عَ رَ، ندٍ
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عَ عَلٌَك بَرٍِق، دِ نَ نُ نَشَن ِع َي فِّن ِت َق عَ كٍِل، نََش مَفَاُشِش ُسٍب
فِّن رَ. شْرْشْي عَ يَمَرِدٍ بِرِن ِس قَمَ نَشَن بَرِ، شّّم دِ نََش فِّن 5 دٌن. دِيْرّ نَ َش
عَ نََش فِّن 6 دّننَّش. نَ ِكبَنِي مَنّف َش عَ يِرٍ، عََل ٍت نََش دِ نَ بَرِ، دِ ٌت
مّننِ بٌَل َش عَ عَلٌَك ّب، عَ يَءِلَن نَشَن َ بَر نُ عََل مَ فبٍنفبٍرٍنِي ندٍ ٍ يِر ِسَف عَ ِف،

مَ. بُن ٍسننِ تٌنٌف نُن قِرِن كّمّ ِش كٍرٍن وُُل ِش
عَ نُن مَفَاُشِش ُسٍب نَ نََش ـٍكٍّي مَل َش عَ نُن مِنكَيُِل مَ. ٌكوٍر مِِن نََش فٍرٍ 7
ُسٍب كُي، نَ رَ. ـٍكٍّي مَل َش عَ نُن مِنكَيُِل ْن مُ ُسٍب نَ ْكْن 8 فٍرٍ، ـٍكٍّي مَل َش
مَفَاُشِش ُسٍب نَ نََش ٍع 9 ْسنْن. مَ ٌكوٍر َسبَتِدٍ ْن مُ ـٍكٍّي مَل َش عَ نُن مَفَاُشِش
رَ، قٌرِ بِْشمٍَس نَ قِندِِش نَن تَن عَ ـٍكٍّي. مَل َش عَ نُن عَ مَ، بِْش وٌِل ُشنفٍب

مَدَُش. بِرِن َ دُِنح َ بَر عَ ٍسنتَّن. رَ عَ مُ نَ َش عِبُلَِس، ِشِل نَشَن
قَلَمَ، عَ عَ مَ، ٌكوٍر مّ عِتٍِش شُي نََش ٱ تّمُي، نَ 10

ِل، عَ َ بَر تّمُي ِكِس »يَكِْس،

مَنّفَي، َش عَ نُن ّسنّب عََل مَرِِف مُُش
َق، َ بَر مَنّفَي َش ُسفَندِِش مِِش َش عَ نُن

كَلَمُمَ نفَشَكٍرٍنِيٍي مُُش نُ نَشَن بَرِ مَ
رَ، يَنِي نُن كْي ِع َي عََل مَرِِف مُُش

بِرَ. َ بَر نَ
مَ عَ ْستِْش ُشُت نفَشَكٍرٍنِيٍي مُُش 11
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رَ. َسابُي نَن ٍسيدٍْحشْيَ َش ٍع نُن وُِل يّّشييْرّ
مَ، ِسمََي َش ٍع َكنَكن مُ ٍع

رَ. َي قَّش فَاُش مُ ٍع
نَا، َسبَتِِش نَشٍٍي نُن ٌكوٍر كُي، نَ 12

حّلِّشن. َش ٍع
مَ، بَا نُن بِْش ُل َ بَر َحشَنَكّت ْكْن

مَبِرِ. وٌ َ بِر َ بَر عِبُلَِس بَرِ مَ
كٌلٌن عَ َ بَر عَ بَرِ مَ ْشنِْش عَ

كْرّ.» ّب عَ لُِش مُ فبٍفٍب تّمُي عَ
قْْش فِّن نَ َ بِر نََش عَ مَ، بِْش وٌِل عَ َ بَر ٍع كٌلٌن، عَ ٌت مَفَاُشِش ُسٍب 13

تُفَن َش عَ عَلٌَك ّب، فِّن نَ ُل نََش فَبُتٍنِي شَرُ مَ ْكْن 14 بَرِ. شّّم دِ نَ نَشَن رَ،
عَ مّننِ مَ. بُن تَِف عَ نُن َسشَن وََشِت دّننَّش رَ بٌَل َ لُم عَ مَ، فبٍنفبٍرٍنِي رَ ِسفٍَق
فِّن َش عَ كُي، دّ عَ رَ مِِن شُرٍ نََش بِْشمٍَس ْكْن 15 رَ. بِْشمٍَس نَ َ مَكُي َ بَر نُ
دّ عَ نَمِِن نَشَن َ بَر نُ مَفَاُشِش ُسٍب مِن، ٍي شُرٍ نَ نََش بِْش تّمُي نَ 16 مَدَُل.
نََش عَ مَ، فِّن نَ ْشْن ٌت مَفَاُشِش ُسٍب 17 رَِكِس. فِّن نَ َش عَ عَلٌَك كُي،
َش عَِس َل مَن ٍع َبَتُمَ، ر سّرِّي َش عََل نَشٍٍي فٍرٍدٍ، ْدنْشيٍي بْنسْي فِّن نَ ِسَف

قَرِ. مّيّنِي رَ دّ بَا ِت نََش مَفَاُشِش ُسٍب نَ 18 رَ. ٍسيدٍْحشْيَ
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13
َ ْشور ٍي تٍِش نَشَن ُسٍب

عَ نَ ُق قٍرِ ْشورَ، ٍي رَ ٍت ٌت ندٍ مَفَاُشِش ُسٍب نََش ٱ َشنِب دَنِف نَ 1

عَ ّسبِّش نُ قَن ِشلٍِي مَرَ ْسْت قَرِ. ُق قٍرِ نَ ْدْشِش َكتَنيٍِي مَنّف مَ، ٌسلٌقٍرٍ ُشنِي
عَ فٌب، نُ ّسنّب َسنيٍِي عَ نَ، نَن بَرَّت مَنِيَِش نُ مَفَاُشِش ُسٍب نَ 2 مَ. ُشنيٍِي
َش عَ نُن نْي، َش عَ ّسنّب، عَ نََش مَفَاُشِش ُسٍب نَ دّ. يّّت عَْل ّن لُِش نُ دّ
نَ َلَن. ي نََش عَ مَ، كٍرٍن ُشنِي عَ ُل ٌت حَاِش ِق 3 رَ. ِي بٌوٍر ُسٍب ُل ِكبَنِي
نََش مِشٍِي َ دُِنح 4 رَ. قْْش عَ َ بِر نََش بِرِن ٍع كَاَب، نََش َ دُِنح قََش، عَ مُ ٌت ِق
مَن ٍع رَ. ِي بٌوٍر ُسٍب ٌس نْي َ بَر نُ نَن تَن عَ بَرِ مَ ّب، مَفَاُشِش ُسٍب تُوِب
فٍرٍدٍ؟« عَ َ ْنم ندٍ رَ، ُسٍب ِي َ مَنِي »نٍد قََل، عَ نُ ٍع ّب، بٌوٍر ُسٍب تُوِب نََش
نََش عَ رَ. قَّل مَرَ ْستْي نُن مٍَسنِي عِفبٌي يّّت َش عَ ْسْت نْي نََش ُسٍب نَ 5

عَ رَ ْسْت، عََل نََش عَ 6 مَ. بُن قِرِن نُن نَاِن تٌنٌف كٍِك وَِل َش عَ ْسْت، نْي
عَ 7 مَ. ٌكوٍر َسبَتِِش نَشٍٍي نُن عَ رَ ْسْت، َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل عَ َكَن، ِشِل عََل
بْنسْي، ْسْت نْي نََش عَ رَ. ٍع ْن َش عَ فٍرٍ، ّسنِيّنتْيٍي َش عَ عَلٌَك ْسْت نْي نََش
نَشٍٍي ّب، نَن تَن عَ بِدٍ تُو قَمَ بِرِن مِِش َ دُِنح 8 مَ. ُشن بِرِن حَمَّن نُن شُي، ِس،

قّْل. َ دُِنح َكِب كُي بُِك ِكِس َش نَشَبَِش ْكن يّّشييْرّ ّسبِّش مُ ِشِل
مِِش رَفِرِِش َ ٌكنيِي 10 رَ. مٍَسنِي ِي مَِت تُِل عَ َش عَ ّب، نَشَن نَ تُِل 9
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َكنِي نَ مَ، نَشَن مِِش رَفِرِِش قَّش َسنتِّدفّمَ كُي. َ ٌكنيِي ّن ِسفَمَ عَ مَ، نَشَن
كُي. نَن نَ َ كٌلٌنم َ دَنشَنِي نُن تُننَبِّش َش ّسنِيّنتْيٍي رَ. َسنتِّدفّمَ ّن قَشَمَ قَن

قٍرِ مَ، بُن بِْش تٍٍق عَ ٌت فبّّت مَفَاُشِش ُسٍب نََش مَن ٱ َشنِب دَنِف نَ 11

ُسٍب نَ نُ عَ 12 مَفَاُشِش. ُسٍب عَْل َ يّنم ْو نُ عَ يّشّي، عَْل ّب عَ نَ نُ قِرِن
نَ تُوِب َش بِرِن مِِش َ دُِنح َ نِي عَ عَ شْرِ، َي نَ نَوَلٍِق نَن ّسنّب ِسنٍف مَفَاُشِش
كَابَنَكٌي َ لُم نُ عَ 13 َلَن. ي َ بَر نُ حَاِش ِق َش نَشَن ّب، ِسنٍف مَفَاُشِش ُسٍب
نَ ٌت عَ 14 شْرِ. َي مِشٍِي مَ ٌكوٍر كٍلٍِق مَ بِْش ٌ رَفٌر ّت عَ هَن رَ، رََب بٍلٍبٍٍل
ِسنٍف مَفَاُشِش ُسٍب نَ رَ كَابَنَكٌي َش عَ مَدَُش مِشٍِي َ دُِنح نََش عَ ْسْت، ّسنّب
مَفَاُشِش ُسٍب نَ َ مَنِي نَشَن يَءِلَن كٍُي َش ٍع ّب مِشٍِي َ دُِنح قََل عَ نََش عَ شْرِ. َي
يَءِلَن، كٍُي نَ ٌت ٍع 15 قََش. مُ عَ ْكْن رَ، َسنتِّدفّمَ مَْشْن َ بَر نُ نَشَن رَ، ِسنٍف
َ ِبم تُو ُ م نَشَن قََش َش بِرِن مِِش يّن، ْو َش كٍُي نَ َ نِي عَ َش عَ ْسْت نْي نََش عَ
نُن لَسِرٍِي ٍستَرٍٍي، نُن بَننٍَي قٌرٍِي، نُن دِ مّدٍِي ِق، يَامَرِ نََش عَ 16 ّب. كٍُي نَ
مِِش عَلٌَك 17 مَ، تِِف ٍع مُ نَ َش مَ، بّلّّش يِرٍقَنِي بِرِن ٍع َس َش تْنشُمَ ٌكنيٍِي،
نَ، نَن ِشِل ُسٍب قِندِِش تْنشُمَ نَ مَِت. سَرٍ نََش ٍع ٌس، سَرٍ نََش مَتْنشُمَتَرٍٍي
ْكنِت نَ َش عَ ّب، نَشَن نَ لْننِ 18 رَ. ِشِل قِندِِش نَن ْكنِت ِي رَ عَ مُ نَ َش
كّمّ قِندِِش عَ رَ ِشِل قِندِِش نَشَن ْكنِت نَ مٍَسنمَ. ٍق َش عَدَ مَدِ عَ بَرِ مَ كٌلٌن،

نَ. نَن ٍسننِ نُن ٍسننِ تٌنٌف ٍسننِ،
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14
رَِكِسشٍِي مِِش َش عَ نُن يّّشييْرّ

وُُل كّمّ وُُل مِِش قَرِ. َ فٍي ِسيٌنِ تِِش عَ ٌت يّّشييْرّ نََش ٱ رٍَف، َي ٱ ٌت ٱ 1

تِفٍِي ٍع ّسبِّش ِشِل بََب عَ نُن ِشِل يّّشييْرّ مَ، ّسيِت عَ نَ نُ نَاِن نُن نَاِن تٌنٌف
نُ عَ فَلَنِي. عَْل رَ عَ مُ نَ َش ُشنفٍب، شُرٍ عَْل مَ، ٌكوٍر مّ ندٍ شُي نََش ٱ 2 مَ.
ِع، َي ِكبَنِي مَنّف بٍَق نّيّن بّيِت نَ نُ ٍع 3 بْنبٍْق. َ كْر نُ نَن مِشٍِي عَْل ّن لُِش
َ دُِنح نَ ٌق مَتِنَكندٍ، بّيِت نَ َ ْنم نُ مُ ٌي مِِش قٌرٍِي. نَ نُن نَاِن نِمٍَس نَ نُن عَ
رَبَِش يّّن نُ مُ ٍع 4 سَرَ. َ بَر نُ ُشن نَشٍٍي نَاِن نُن نَاِن تٌنٌف وُُل كّمّ وُُل مِِش
تَِف، مِشٍِي َ سَر َ بَر نُ ُشن ٍع بِرِن. ٍ يِر َ ر قْْش يّّشييْرّ نَ َ مَ بِر ٍع ّسنِيّن. نُ ٍع رَ، فِّن
ّب عََل َ بَم نَشَن ِسنٍف سّرّّش عَْل رَ، فٍب يّّشييْرّ نُن فٍب عََل قِندِ َش ٍع عَلٌَك

مَ. ٍع نُ مُ ٌي مَرَكْرْ ِس قَلَِش، وٍُل نُ مُ دّ ٍع 5 تّمُي. َشَب ّش
مِشٍِي َ دُِنح رَ ِي عَ نَ نُ قَنِي ُ ِشبَار مَ. ٌكوٍر رَ ّحرّ عَ ٌت فبّّت مَلٍّك نََش ٱ 6
عِتٍِش شُي عَ قََل عَ نََش عَ 7 عَبَدَن. ّب بِرِن حَمَّن نُن شُي، بْنسْي، ِس، ّب،
ِل. عَ َ بَر وََشِت ِكيِت َش عَ بَرِ مَ مَتْْش، عَ َش وٌ رَ، َي عََل فَاُش َش »ٌو رَ،

دَاِش.» دُلٌنيٍِي نُن بَا، بِْش، ٌكوٍر، نَشَن ّب، عَ ٌ عِفٌر وٌ َش وٌ
ِلْن بَب بِرَ. َ بَر بٍلٍبٍٍل »بَِبلْن قََل، عَ َق نُ عَ رَ، قْْش عَ بِرَِش نُ ندٍ قِرِن مَلٍّك 8

رَ.» حَاشٍِي ٍق َش عَ رَ ِسيِسِش حَمَنٍّي نَشَن بِرَ، َ بَر
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»َش رَ، عِتٍِش شُي عَ قََل عَ َق نُ عَ رَ، قْْش ٍع بِرَِش نُ ندٍ َسشَن مَلٍّك 9
مِسَاِل عَ يَءِلَنِش نَشَن ّب كٍُي نَ رَ عَ مُ نَ َش ّب، ُسٍب نَ ٌ مَ عِفٌر عَ ندٍ مِِش
عََل قَن َكنِي نَ 10 مَ، بّلّّش عَ مُ نَ َش مَ، تِِف عَ نَ تْنشُمَ ِل َس َق عَ رَ،
ّت تْوْردٍ قَمَ عَ مِنِش. شْرْشْي بٍيرٍ نَشَن ِسيِسَل عَْل ُل َق عَ ّن، َ كٌلٌنم ْشّن َش
عَ ْشورَ ّت نَ َ ٍتم نَشَن تُورِ 11 شْرِ. َي يّّشييْرّ نُن ّسنِيّنشٍِي مَلٍّك ْشورَ، ٌسدَ نُن
ّب كٍُي نَ رَ عَ مُ نَ َش ّب، ُسٍب نَ ٌ مَ عِفٌر ٍع نَشٍٍي مِشٍِي، نَ عَبَدَن. َ ْحنم مُ
َكنيٍِي نَ مَ، ٍع َسِش تْنشُمَ ِشِل ُسٍب نَ ِل َس َق عَ رَ، مِسَاِل عَ يَءِلَنِش نَشَن
سّرِّي َش عََل نَشٍٍي ِك، نَ نَن تُننَبِّش َش ّسنِيّنتْي 12 يَنِي. نُن كْي َ ْستْم مَلَبُي مُ

مَ.» عَِس دَنشَنِيَِش نَشٍٍي َبَتُمَ، ر
ّب، مِشٍِي نَ ّسيوّ عَ ّسّب عَ َش »ِع رَ، قَلٍَق عَ مَ ٌكوٍر مّ ندٍ شُي نََش ٱ 13
عَ نََش ّسنِيّنِش َشِشِل عََل رَْحنِي.» َ دُِنح هَن يَْكِس كُي ٍق َش عََل قَشَمَ نَشٍٍي
َش ٍع مَ، شْرْشْي وَِل َش ٍع مَلَُب ٍع َش ٍع لَن ٍع رَ. عَ نَ نْندِ »ِعٌي، مٍَسن،

ْسْت.» سَرٍ وَِل نَ
مَنّف رَ. عَدَ مَدِ َ مَنِي نَشَن قَرِ، عَ مَفٌرٌِش نُ ندٍ دَاِل ٌت. قِيّش نُشُي نََش ٱ 14
مَلٍّك 15 بّلّّش. عَ نَ نُ ّشحّنِش وَرَّت مَ، ُشن عَ َسِش نُ دَاِش َ ّشيم َكتَنِي
وَرَّت َش »ِع رَ، عِتٍِش شُي عَ ّب عَ قََل عَ عَ كُي، َ هْرْ ْملِنفِر مِِن نََش فبّّت
مَفٌرٌِش نُ نَشَن 16 َشَب. َش ّش َ دُِنح ِل، عَ َ بَر وََشِت نَ بَرِ مَ َشَب، ّش رَوَِل،

َشَب.» نََش ّش َ دُِنح مَ، َ دُِنح رَوَِل وَرَّت نََش عَ قَرِ، نُشُي
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بّلّّش. عَ نَ نُ ّشحّنِش وَرَّت كُي، َ هْرْ ْملِنفِر ٌكوٍر مِِن نََش فبّّت مَلٍّك 17
شُي عَ قََل عَ عَ يِرٍ، سّرّّشبَدٍ كٍِل نََش عَ يَمَرِ مَ، ّت نُ نَشَن فبّّت، مَلٍّك 18
َ بَرِ م دُِنحَ، َشَب بٌفٍِي ّوِن رَوَِل، ّشحّنِش »َوَرّت ّب، َكنِي ّشحّنِش وَرَّت رَ عِتٍِش
َس ٍع عَ َب، بِرِن بٌِف ّوِن َ دُِنح َق عَ رَوَِل، وَرَّت نََش مَلٍّك نَ 19 ْم.» َ بَر ٍع
مِِش مَ. قَرِ تَا رََب نََش وَِل نَ 20 دّننَّش. َ مَبٌرٌنم ٍع ْشّن َش عََل كُي َسٍس عَ
َسشَن كّمّ كٌِل َ عِكُي نََش وُِل نَ هَن مَ عَ قِِل عَ رٍَق، َسٍس ٍس نَ نََش وُِل

ُسشُمَ. دّ سٌي قَن تِلِنِي َش عَ نَ،

15

ْدنْشيٍي فبَلٌي نُن ٌسلٌقٍرٍ مَلٍّك
ٌسلٌقٍرٍ مَلٍّك عِشَرَ. دّ ٱ َ بَر نَشَن ٌت ُشنفٍب تْنشُمَ نََش مَن ٱ َشنِب، دَنِف نَ 1
عَ ٌت، ندٍ بَا نََش ٱ 2 رَ. نَشٍٍي َكمَلِمَ ْشّن َش عََل رَ، ٌسلٌقٍرٍ ْدنشْي فبَلٌي مِِن نََش
كٍُي نَ نُن عَ رَ، ُسٍب نَ ْن َ بَر نُ نَشٍٍي مِِش رَ. ّت ُسنبُِش عَ دِيَمَن، عَْل لُِش
َش عََل قَرِ، بَا تِِش نُ ٍع رَ، ْكنِت َش ِشِل عَ نُن عَ رَ، مِسَاِل عَ يَءِلَنِش نَشَن
يّّشييْرّ نُن عَ بَمَ، نَن بّيِت َش مُنَس ٌكنِي َش عََل نُ ٍع 3 بّلّّش. ٍع نَ نُ كْرٍَي
فٌب! ّسنّب وَلٍِي َش ِع َكنِي، ّسنّب عََل مَرِِف »ُمُش رَ، قَلٍَق عَ بّيِت، َش
مُ ندٍ مَرِِف، 4 تِنِشن. مَن عَ رَ، عَ نَ نْندِ َ كِر َش ِع مَنّف، َ دُِنح مَكَاَب! ٍع
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ٍع ّن قَمَ بِرِن حَمَّن ّسنِيّن. نَن ثٍِت كٍرٍن ِع مَتْشْمَ؟ ِشِل ِع مُ ندٍ رَ؟ َي ِع فَاشُمَ
مَّكنّن.» تِنِشنِي َش ِع َ بَر ِع بَرِ مَ ّب، ِع مَفٌرٌدٍ

نَ َ َكنكِر َساّت مَ، ٌكوٍر ٌت رَبِِش َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل نََش ٱ دَنِف، ٌت نَ 5

َ هْرْ ْملِنفِر مِِن نََش ٍع رَ، ِي نَشٍٍي نَ نُ ٌسلٌقٍرٍ ْدنشْي تْورّ ٌسلٌقٍرٍ، مَلٍّك 6 كُي. نَشَن
ٍع َلَنِش ب دَاِش َ ّشيم بّلِّت مَ، ٍع رَفٌرٌِش مَيَنبَشٍِي قِيّش دُِف سّرّّشدُّب كُي،
ٌس ٌسلٌقٍرٍ دَاِش َ ّشيم تْنبِِل نََش عَ مَ، َي نَاِن نِمٍَس نَ كٍرٍن نِمٍَس 7 مَ. َكنٍك
رَ عَ ّ ِحح نَشَن عََل نَ، نَن ْشّن َش عََل رَقٍِش نُ تْنبِلٍِي نَ رَ. ِي ٌسلٌقٍرٍ مَلٍّك نَ
مُ ٌي مِِش رَ. ٍق َش ّسنّب عَ نُن نْرّ َش عََل رٍَق َ هْرْ ْملِنفِر نََش تُورِ 8 عَبَدَن.
ٌسلٌقٍرٍٍي مَلٍّك نَ نُ نَشٍٍي َكمَِل َش وَِل َش ٌسلٌقٍرٍ تْورّ ٌق كُي، َ هْرْ ْملِنفِر ٌسدٍ َ ْنم نُ

رَ. ِي

16

ٌسلٌقٍرٍ تْنبِِل
ّب، ـٍكٍّي مَل َ قَلَم عَ عَ كُي، َ هْرْ ْملِنفِر كٍلِِش نَشَن مّ، ندٍ ُشنفٍب شُي نََش ٱ 1
نََش ِسنٍف مَلٍّك 2 مَ.» َ دُِنح عِقِِل ٌسلٌقٍرٍٍي تْنبِِل ْشّن َش عََل َش وٌ ِسَف، »ٌو
نَ مَ، مِشٍِي مِِن نََش حَاِش ِق كُي، نَ مَ. َ دُِنح عِقِِل تْنبِِل َش عَ َس عَ ِسَف،
رَ. مِسَاِل عَ يَءِلَنِش نَشَن ّب َكٍُي ِبم تُو نُ نَشٍٍي مَ، نَشٍٍي َسِش نُ تْنشُمَ َش ُسٍب
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قَشَِش مِِش عَْل ُل نََش بَا مَ. بَا عِقِِل تْنبِِل َش عَ نََش ندٍ قِرِن مَلٍّك 3
مَ. بَا نَ نُ نَشٍٍي قََش، نََش بِرِن نِمٍَس وُِل.

قِندِ نََش قَن ٍع مَ. دُلٌنيٍِي نُن شُرٍٍي عِقِِل تْنبِِل َش عَ نََش ندٍ َسشَن مَلٍّك 4
نَ نَشَن تَن »ِع قََل، عَ نََش عَ يَمَرِ مَ. ٍي نُ نَشَن مّ، شُي مَلٍّك نََش ٱ 5 رَ. وُِل
ٍع بَرِ مَ 6 َس، تِنِشنِش ِكيِت َ بَر ِع ّسنِيّن، نَشَن تَن ِع شٌرٌ، نَ نَشَن تَن ِع ٌت،
عَ مِنمَ. نَشَن ٍع رَ، ِي ٍع ٌس وُِل َ بَر قَن ِع رَ مِِن. وُِل نَمِْحنمٍّي نُن ّسنِيّنتْيٍي َ بَر نُ
ّسنّب عََل »ِعٌي، قََل، عَ نََش عَ مّ. شُي قَن سّرّّشبَدٍ نََش ٱ 7 ّن.» ِك نَ لَنِش

نَ.» نَن نْندِ قِندِِش ٍع تِنِشن، بِرِن ِكيِت َش ِع َكنِي،
َش عَ ْسْت يَامَرِ نََش ٌسٍف مَ. ٌسٍف عِقِِل تْنبِِل َش عَ نََش ندٍ نَاِن مَلٍّك 8
رَ ْسْت، ِشِل عََل نََش ٍع فَن. مِشٍِي نََش حَاِش وُيٍنِي 9 رَ. ّت عَ فَن عَدَ مَدٍِي

مَتْْشدٍ. عََل تٌندِ ٍع تُوِب، مُ ٍع نَسَنبَِش. بِرِن تْورّ نَ نَشَن
مَنّفَي َش عَ مَ. ِكبَنِي َش ُسٍب نَ عِقِِل تْنبِِل َش عَ نََش ندٍ ُسوِل مَلٍّك 10
رَ ْسْت، ِشِل عََل َق ٍع 11 مَ، َحشَنَكّت ِشن نّنيٍِي ٍع نََش مِشٍِي كُي، دِ ِم ُل نََش
وَِل َش ٍع فبِلٍندٍ تٌندِ ٍع رَ. ٍق َش قٍِي َش ٍع نُن تْورّ َش ٍع مَ، ٌكوٍر نَ نَشَن

رَ. قْْش ٌكبٍِي
نََش شُرٍ نَ مَ. ُشنفٍب شُرٍ عٍقِرَِت عِقِِل تْنبِِل َش عَ نََش ندٍ ٍسننِ مَلٍّك 12
ِحنّن نََش ٱ 13 ٌسفٍتٍدٍ. كٍلٍِق قَمَ نَشٍٍي ّب، مَنّفٍي رَ َ كِر قِندِ َش عَ عَلٌَك شَرَ،
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نَ نُن عَ كُي، دّ بٌوٍر ُسٍب نَ كُي، دّ مَفَاُشِش ُسٍب نَ رَ مِِن ٌت َسشَن ّسنِيّنتَرٍ
نَن ِحننٍّي َش ٍسنتَّن 14 نَ. نَن ُشوّحٍي مَنِيَِش نُ ِحننٍّي نَ كُي. دّ قَّل وٍُل ّ نَمِْحنم
مَلَن، ٍع َش ٍع عَلٌَك مَِشلِدٍ، مَنّفٍي َ دُِنح ِسفَمَ مَن ٍع رَبَمَ، تْنشُمٍَي نَشٍٍي رَ، ٍع نُ
تّرّنَن قَمَ ٱ ٌت، عَ َ بَر »ٌو 15 مَ. ُشنفٍب لْشْي َش َكنِي ّسنّب عََل ٌس فٍرٍ َش ٍع
نَشَن شِمَ، مُ نَشَن ّب مِِش نَ ّسيوّ نَّش. ِك َ رَبَم وَِل فٍب عَ ُمحِّت عَْل نَ، نَن
ِحننٍّي 16 يَاِف.» نََش عَ عَلٌَك رَ، مَفٍِل عَ ُل نََش َكنِي نَ بَمَ. دُِف َش عَ مُ

»َعَر مَفٍدٌن.» َ ر شُي ُ عٍبُر َ قَلَم ِشِل نَشَن ندٍ ٍ يِر مَلَن مَنّفٍي َ دُِنح نََش
مِِن نََش ندٍ ُشنفٍب شُي مَ. كٍُي عِقِِل تْنبِِل َش عَ نََش ندٍ ٌسلٌقٍرٍ مَلٍّك 17
بَُل، نََش فَلَنِي 18 ْحن.» َ بَر »َع مٍَسن، عَ عَ مَبِرِ، ِكبَنِي َش عََل كُي َ هْرْ ْملِنفِر
ِسندٍن رََب نُ مُ مَنِيّ نَشَن سّرّن، نََش بِْش مِِن، نََش ٍسيَمَْكنيٍِي مِِن، نََش ُشيٍي
َ دُِنح َسشَن. ْدْش فِرَِش نَشَن ٍس عَْل َكَن نََش ُشنفٍب تَا نَ 19 قّْل. َ دُِنح َكِق
عََل َش عَ مَ عَ ِق تْنبِِل ّوِن عَ مَ، فٍب تَا ِلْن بَب رَُت نََش عََل بِرَ. نََش بِرِن تَاٍي
ٌكوٍر كٍِل نََش بٍلٍبٍلٍٍي َلَبَلَنِي ب 21 لْي. نََش فٍيٍَي نُن سُرٍِي 20 مِن. مَنَكّن ْشّن َش
نََش مِشٍِي ْحنْدن. نَاِن نُن َسشَن تٌنٌف كٌِل بِنيَ كٍرٍن شْرِ عَ مَ. مِشٍِي َ بِر ٍع مَ،

رَ. فٍب عَ فٌب نُ تْورّ نَ بَرِ مَ رَ، ٍق َش َلَبَلَنِي ب نَ رَ ْسْت ِشِل عََل

17
َكّن َش ِلْن بَب
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عَ مَ، َي ٌسلٌقٍرٍ َكنِي تْنبِِل مَلٍّك نَ نَ نُ نَشَن كٍرٍن مَلٍّك َشنِب، دَنِف نَ 1

نَ ّب، ِع مٍَسن ِكيِت َش ُشنفٍب لَنٌفي َش ٱ عَلٌَك ٍب، »َق ّب، ٱ قََل عَ نََش
ٌكِب ٍق نََش فِّن لَنٌفي نَ نُن مَنّفٍي َ دُِنح 2 رَ.» دّ ُشنفبٍٍي شُرٍ ْدْشِش نَشَن لَنٌفي
ِسيِسلٍَي. عَْل ُل نََش ٍع هَن رَ قْْش حَاشٍِي ٍق َ بِر نََش قَن مِشٍِي َش ٍع رََب.
عَ مَ، فبٍنفبٍرٍنِي ٌت ندٍ فِّن نََش ٱ ّب. ٱ مٍَسن ندٍ لَامَتُنِي نََش مَلٍّك نَ 3

عَ نَ نُ ٌسلٌقٍرٍ ُشنِي مَ. نَشَن ّسبِّش نُ ِشلٍِي مَرَ ْسْت قَرِ، فبٍيِل ُسٍب ْدْشِش
ْكنمَفٌرٍ، نَ، نَن تٌقَنِي فبٍيِل َ دٌنم مَشِرِِش نُ فِّن نَ 4 مَ. ُشن عَ تِِش ُق قٍرِ مَ،
ثْوِت رَ. تٌقَنيٍِي فّّم نُن َ ّشيم يَءِلَنِش نَشٍٍي َ ر ِي عَ نَ نُ تٌقَنيٍِي شُرُنّد نُن بّلّشّرَ سٌي،
عَ مِسَالِِش نَشٍٍي كُي، عَ نَ نُ ّسنِيّنتَرٍٍي ْشنِش ٍق رَ، ِي عَ ُسشُِش دَاِش َ ّشيم
يّنّلٍَي ُشنفٍب، »بَِبلْن دَاِش؛ فُندٌ مَ تِِف عَ ّسبِّش ندٍ ِشِل 5 رَ. حَاِش وَِل َش
نُ نَشٍٍي رَ، وُِل ّسنِيّنتْيٍي ِسيِسِش عَ ٌت، فِّن نَ نََش ٱ 6 نَف.» حَاشٍِي ٍق نُن

قَنِي. ِك َ عِشَر نََش دّ ٱ ٌت، عَ ٌت ٱ رَ. ٍسيدٍٍي َش عَِس قِندِِش
تَِف فُندٌ ِي ّن قَمَ ٱ عِشَرَِش؟ دّ ِع رَ »ُمنٍق ّب، ٱ قََل عَ نََش مَلٍّك نَ 7

َ ر ٍق َش َكنِي ُق قٍرِ نُن ٌسلٌقٍرٍ ُشنِي ُسٍب ِي نُن رَ ٍق َش فِّن ِي ّب، ِع َبَدٍ ر
عَ يَْكِس. نَ مُ عَ ْكْن نَ، نَ نُ عَ ٌت، نَشَن ُسٍب ِع 8 قَرِ. نَشَن ْدْشِش عَ
كُي، بُِك ِكِس ّسبِّش مُ ِشِل نَشٍٍي عَدَ مَدِ بْْن. َق عَ كُي، تِلِنِش يِِل تٍدٍ ّن قَمَ
مُ عَ يَْكِس نَ، نُ عَ ِسنٍف بَرِ مَ رَ، ٍق َش ُسٍب ِي ّن َ كَابَم ٍع قّْل، َ دُِنح َكِب
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ّن.» َ مِنِم مَن عَ قَمَ، َس نَشَن تّمُي ْكْن نَ،
ْدْشِش فِّن نَ، نَن ٌسلٌقٍرٍ َ فٍي مِسَالِِش ٌسلٌقٍرٍ ُشنِي نَ قَهَامُدٍ؛ ِي َ ْنم َ َشِشلِم 9

بٌوٍر نَ، نَ كٍرٍن بِرَ، َ بَر ُسوِل نَ. نَن ٌسلٌقٍرٍ مَنّف مِسَالِِش مَن نٍٍي 10 قَرِ. نَشٍٍي
عَ ْكْن نَ، نَ نُ نَشَن ُسٍب 11 دٌندٌرٌنِت. ّن َ بُم عَ َق، نَ عَ ِسندٍن. َق نُ مُ
ٌسلٌقٍرٍ مَنّف نَ نَ نَ قَن عَ نَ. نَن ندٍ ٌسلٌمَسَشَن مَنّف مِسَالِِش نَ يَْكِس، نَ مُ

بْنْدٍ. قَمَ نَشَن مَ َي نَن
مَنّفَي نُ مُ نَشٍٍي نَ، نَن ُق مَنّف مِسَالِِش قَن نٍٍي تٌِش، نَشٍٍي ِع ُق قٍرِ نَ 12

مَ. بُن كٍرٍن وََشِت ْستْدٍ نَن نْي مَنّف قَمَ ٍع ُسٍب، نَ نُن تَن ٍع ِسندٍن. ْسْت
مَ. ُسٍب نَ ّن َ رَفبِلٍنم مَنّفَي َش ٍع نُن ّسنّب َش ٍع ٍع لَن. بِرِن وَْشنٍق ٍع 13
رَ، مَرِِف مَرِفٍِي قِندِِش نَن تَن عَ بَرِ مَ فٍينِمَ، نَن يّّشييْرّ ْكْن ّن، فٍرٍ مَ يّّشييْرّ ٍع 14
عَ 15 مَ. ّسيِت عَ نَ دَنشَنِيَتْيٍي َش عَ ُسفَندِشٍِي، مِِش َش عَ مَنّف. َش مَنّفٍي
ٍع رَ، دّ نَشٍٍي شُرٍ ْدْشِش فِّن لَنٌفي نَ تٌِش، نَشٍٍي ِع شُرٍٍي »َن ّب، ٱ قََل عَ نََش
نَشٍٍي ِع ُسٍب، نَ نُن ُق قٍرِ نَ 16 نَ. نَن ُشيٍي نُن سٍِي، بْنْسيٍي، حَمَنٍّي، مِسَالِِش
مَفٍِل عَ ِت عَ َق ٍع رَ، ِي عَ بَدٍ بِرِن ٍس ّن قَمَ ٍع ّن. َ ْشنم فِّن لَنٌفي نَ ٍع تٌِش،
َش ٍع رَفِرِِش عَ نَن عََل بَرِ مَ 17 ْشورَ، ّت وٌِل ْدنشْي عَ ٍع دٌن، ُسٍب عَ ٍع رَ،
َكمَلِمَ مٍَسنِي َش عََل هَن مَ، ُسٍب نَ رَفبِلٍن مَنّفَي َش ٍع َش ٍع رََب. وَْشنٍق عَ
نَن ُشنفٍب مَنفَتَا َش مَنّفٍي َ دُِنح مِسَالِِش عَ تٌِش، نَشَن ِع فِّن نَ 18 نَّش. تّمُي

نَ.»
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18

بِرٍَق ِلْن بَب
نَ نُ ُشنفٍب نْي مَ. ٌكوٍر كٍِل رَ ٌ فٌر ٌت فبّّت مَلٍّك نََش ٱ َشنِب، دَنِف نَ 1
ُشنفٍب »بَِبلْن رَ، عِتٍِش شُي عَ قََل عَ نََش عَ 2 عِيَلَن. َ دُِنح نََش نْرّ َش عَ ِي، عَ
َ لُم َ مُشٍِي رَهَر ْشِن نُن ّسنِيّنتَرٍٍي ِحنّن رَ، ْشنِي ِحننٍّي قِندِ َ بَر عَ بِرَ، َ بَر ِلْن بَب بِرَ. َ بَر
مَنّفٍي َ دُِنح رَ. قْْش حَاشٍِي ٍق َش عَ َ بِر َ بَر بِرِن ِس بَرِ مَ ّن َكنَِش عَ 3 دّننَّش.
ٍع رَ. َسابُي وَْشنٍق عَ بَننَ َ بَر قَن ُلٍّي ي َ دُِنح كُي. ٌكِب وَِل َش عَ مَ ّسيِت عَ ُل َ بَر

ِسيِسلٍَي.» عَْل ّن لُِش بِرِن
مَ، َي عَ مِِن َش وٌ َحمَ، مَ »ٱ رَ، قَلٍَق عَ مَ ٌكوٍر كٍِل مّ فبّّت شُي نََش ٱ 4
يُنُبٍِي َش عَ 5 ْسْت. قَن تْورّ َش عَ َش وٌ كُي، يُنُبٍِي َش عَ ُل نََش قَن وٌ عَلٌَك
وَِل َش عَ َش وٌ 6 مَ. بِرِن تِنِشنتَرٍَي َش عَ رَُت َ بَر عََل رَ. فبٍفٍب عَ فٌب َ بَر
ْدْش نَ قَن تَن عَ رََب نَ َش وٌ رَ، وٌ نَبَِش نَشَن عَ قِرِن. ْدْش مَ عَ رَفبِلٍن سَرٍ
مََس ُشن تْورّ َش عَ َش قَن وٌ بِرِن، تّمُي مَسَِش نُ ٌت ُشن وَْشنٍق عَ 7 قِرِن.
فِّن كَاّح نَ. ٱ نَن فِّن ›مَنّف كُي، ّ ْبح عَ ّن قََل عَ عَ بَرِ مَ ُسننُن، َش عَ ِك، نَ
تٌدٍ فبَلٌي ِي قَمَ عَ رَ، ٍق َش مٍَسنِي نَ 8 عَبَدَن.› كُي ُسننُنِي َ لُم مُ ٱ نَ، ٱ نَ مُ
نَن َ ّسنبّم عََل مَرِِف بَرِ مَ رَ، ّت ّن َ فَنم عَ كَامّ. نُن ُسننُنِي، قَّش، كٍرٍن؛ لْشْي

مَِكيتِِش.» عَ
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ّن قَمَ ٍع رَ، قْْش وَْشنٍقٍي عَ نُن حَاشٍِي ٍق َش عَ َ بِر َ بَر نَشٍٍي بِرِن مَنّف َ دُِنح 9
فَاُشِش ٍع بَرِ مَ مَكٍُي ٍ يِر ُل ٍع 10 ّن. َ ُسننُنم ٍع فَنٍق، نَ تَا َش عَ ٌت عَ نَ ٍع وَدٍ.
تَا نَ نَ َحشَنَكّت ّب. ِلْن بَب نَ »َحَشنكَّت قََل، عَ َق نُ ٍع رَ. َي تْورّ َش عَ

مَ.» بُن كٍرٍن لّيرِ مَِكيِت َ بَر عَ ّب. َ ّسنبّم ُشنفٍب
َش ٍع نَشَن نَ مُ مِِش بَرِ مَ ّن، َ ُسننُنم ٍع رَ، ٍق َش عَ ّن وَ مَ ُلٍّي ي َ دُِنح 11
فّّس دُِف تٌقَنيٍِي، فّّم فبٍِت، رَ، َ ّشيم قِندِِش نَشَن ٌكٍت 12 ْسنْن، سَرَ مَ ٌكتٍٍي
وٍُر، يْشُي، مَسٌلِِش، قَنِي وُرِ مَسٌلِِش، ِحنِي ِسِل قَنِي، وُرِ فبٍيِل، دُِف دَاِش،
ِنٍفٍي، ن قَنِي، قَرِن تُرٍ، ّوِن، لَبُنّد، بِرِن، ْموِل سُرَِي ْحشُنمّ، دٌنٍس 13 شْرْشْي، فّّم
ٍس نَ رَ، ِع َ مَكُي َ بَر بِرِن وَْشنٍق »ِع 14 ٌكنيٍِي. نُن رَفِسٍٍي، ْسورِ ٌسيٍي، يّّشيٍي،
َ لُم قَن ٍع رَ، َسابُي عَ بَننَِش نَشٍٍي يُّل 15 ْسنْن.» َ ْستْم نٍٍي مُ ِع مَ. ِع لْي َ بَر قَنيٍِي
ٍع 16 كُي. ُسننُنِي ُل ٍع ّن، وَ مَ ٍع رَ. َي تْورّ َش عَ فَاُشِش ٍع بَرِ مَ مَكٍُي، ٍ يِر ّن
وَ مَ نُ نَشَن ّب، عَ نَ َحشَنَكّت ّب، ُشنفٍب تَا نَ نَ »َحَشنكَّت قََل، عَ نُ

ْشن.» تٌقَنيٍِي فّّم نُن ّشيمَ، فبٍيِل، دُِف قِيّش، دُِف
مِِش نُن رَّحرٍّي ُكنكُي كُي. كٍرٍنِي وََشِت نَ َكَن َ بَر بِرِن نَاقُِل َش عَ 17

َ ر عِتٍِش شُي ٍع قََل عَ َق ٍع 18 مَكٍُي، ٍ يِر ّن َ لُم ٍع رَبَمَ، ندٍ وَِل ُكنكُي بِرِن نَشَن
ٍع مَسٌدٍ ُشٍب ّن قَمَ ٍع 19 نَ.» مُ مَنِيّ عَ تَا، »ِي رَ، َي فَنِش ُشنفٍب تَا نَ
ّب، ُشنفٍب تَا نَ نَ »َحَشنكَّت قََل، عَ ٍع كُي، ُسننُنِي ُل ٍع وَ، ٍع مَ، ُشنِي
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نَ رَ فبٍنفبٍرٍنِي قِندِ َ بَر تَا نَ دّننَّش. بَننَِش َكنيٍِي ُكنكُي ّب تَا نَ نَ َحشَنَكّت
كُي.» كٍرٍنِي وََشِت

ّسنِيّنتْيٍي، رَ. ٍق َش َحشَنَكّت َش تَا نَ حّلِّشن َش وٌ ٌكوٍر، نَ »نٍَشٍي 20

نَ 21 فبٍْحْش.» وٌ َ بَر عََل بَرِ مَ حّلِّشن، َش تَن وٌ نَمِْحنمٍّي، نُن ّشيرٍَي، َش عََل
نََش عَ لُشُتٍَس، ٍس عَْل لُِش نُ نَشَن تٌنٌف ُشنفٍب فّّم نََش ندٍ َ ّسنبّم مَلٍّك تّمُي
مِِش فّّم. ِي عَْل رَ حَاِش عَ ّن َ مَ بِر ُشنفٍب تَا »بَِبلْن رَ، قَلٍَق عَ مَ بَا وٌِل عَ

ْسنْن.» َ تٌم عَ مُ
شُي وَِل رَ. شُي َ سَر نُن ُشٍل، كْرَ، سَمَ نَشٍٍي ْسنْن، مّمَ مُ ِسفٍِي َش »ِع 22

ُ م نَءِيَلَنِي َش لَنثُي 23 ْسنْن. ْشنِي ِع َ لُم مُ قَن شُي دِن مَاٍل ْسنْن، ْشنِي ِع َ مِنِم مُ
َش ِع بَرِ مَ ْسنْن، ْشنِي ِع مّمَ مُ شُي حّلِّشن َش شِرِ مٍَي قُِت ْسنْن. ْشنِي ِع َ تٌم
رَ. َسابُي حَاشٍِي ٍق َش ِع نَتَنتَن بِرِن ِس َ بَر ِع دُِنحَ، رَ ُشنفبٍٍي مِِش قِندِ َ بَر نُ ُلٍّي ي
مَ.» بِْش رََشَب َ بَر ْكن نَشٍٍي نُن عَ ْشنِي، ِع مِِن َ بَر وُِل ّسنِيّنتْيٍي نُن نَمِْحنمٍّي 24

19

تَنتُي َش عََل
تَنُت. »َعَل رَ، قََل عَ مَ ٌكوٍر مّ شُي ُشنفٍب َحمَ نََش ٱ دَنِف، ٌت نَ 1

تِنِشن، ِكيِت َش عَ بَرِ مَ 2 ّب، عََل مَرِِف مُُش نَ ّسنّب نُن ُشننَكٍِل، ِكِس،
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ٍق َش عَ رَتَنتَن َ دُِنح َ بَر نُ نَشَن مَِكيِت، فِّن لَنٌفي َ بَر عَ نَ. نَن نْندِ قِندِِش عَ
مَ.» عَ فبٍْحْش وُِل ٌكنيٍِي َش عَ َ بَر عََل رَ. حَاشٍِي

عَبَدَن.» ّن َ ٍتم تُورِ ِلْن بَب تَنُت. »َعَل ندٍ، قِرِن عَ قََل عَ نََش مَن َحمَ 3

نَشَن بَُت عََل ٍع بِْش، قٍلٍن ٍع نََش نَاِن نِمٍَس نَ نُن نَاِن، نُن ْمْشّحن قٌرِ نَ 4
تَنُت.» عََل »َعِمَن، رَ، قَلٍَق عَ كُي، ِكبَنِي مَفٌرٌِش نُ

عََل مَرِِف وٌن َش وٌ ٌكنيٍِي، َش »َعَل رَ، قَلٍَق عَ ِكبَنِي، مِِن نََش ندٍ شُي 5
قٌرٍِي.» نُن دِ مٍّي تَن وٌ رَ، َي عَ فَاُش نَشٍٍي تَن وٌ مَتْْش،

عَ مُ نَ َش شُي، وُندُ شُرٍ عَْل فٌب ّسنّب نَشَن مّ شُي ُشنفٍب َحمَ نََش ٱ 6
عََل مَرِِف وٌن َكنِي، ّسنّب عََل بَرِ مَ تَنُت، »َعَل قََل، عَ نََش ٍع شُي. فَلَنِي رَ
بَرِ مَ بِنيَ، عَ َش وٌن حّلِّشن، َش وٌن ّسيوَ، َش وٌن 7 كُي. مَنّفَي َش عَ ٌس َ بَر
نَشَن عَ 8 يَءِلَندٍ. يّّت عَ ّف َ بَر عَ ْدشْمَ، نَشَن عَ ِل. عَ َ بَر تّمُي شِرِ قُِت َش يّّشييْرّ
تِنِشنشٍِي ّكوَِل َش ّسنِيّنتْيٍي مِسَالِِش نَشَن مَ، عَ ٌ رَفٌر تٌقَنِي قِيّش دُِف َ بَر عَ ْدشْمَ

رَ.»
مَِشلِِش نَشٍٍي ّب مِشٍِي نَ ‹حّلِّشنِي ّسّب، عَ َش »ِع ّب، ٱ قََل عَ نََش مَلٍّك 9
ٱ 10 ِك.» نَ نَن نْندِ َش »َعَل ّب، ٱ قََل عَ نََش عَ مَلَنِي.›« شِرِ قُِت َش يّّشييْرّ
نََش ِع »َعٍد، ّب، ٱ قََل عَ نََش عَ ْكْن بَُت، عَ َش ٱ َ م بُن عَ ِسن ِشنِب ٱ نََش
َ بَر نَشٍٍي نفَشَكٍرٍنِي ِع نُن تَن ِع عَْل نَ نَن ٌكنِي َش عََل قِندِِش قَن ٱ رََب. نَ
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قِندِِش ٍسيدٍْحشْيَ َش عَِس بَُت. نَن عََل َش ِع رَ. ٍسيدٍْحشْيَ َش عَِس َل
نَ.» نَن شْرِ مٍَسنِي َش ّ نَمِْحنم

ِشِل رَفِمَ عَ نَ، تِِش قِيّش سٌي رَ، رَِب ٌت ٌكوٍر نََش ٱ َشنِب دَنِف نَ 11

يٍَي عَ 12 كُي. تِنِشنِي َس ِكيِت عَ نَ، نَن تِنِشنِي سٌمَ فٍرٍ عَ قَّل. نْندِ نُن دُفُتّّف
نَ. ُشن عَ دُ ُسِش نُ رَ تٌقَنِي فّّم يَءِلَنِش نَشَن َكتَنِي مَنّف ّت، عَْل ّن لُِش نُ
دُِف َش عَ 13 نَ. تَن عَ بٍَق كٌلٌن نَشَن مُ ٌي مِِش ِشِل مَ، عَ ّسبِّش ِشِل عَ
رَ قْْش عَ بِرَِش نُ فَِل ْسورِ ٌكوٍر 14 مٍَسنِي. َش عََل ّن ِشِل عَ رَ. وُِل بُندَِش
ّشحّنِش َسنتِّدفّمَ 15 مَ. ٍع نَفٌرٌِش قَن تٌقَنيٍِي قِيّش دُِف قَرِ، قِيشٍّي سٌي َش ٍع
ّسنّب عََل رَ، َ ّسنبّم َسوُرِ يَمَرِ ٍع َش عَ فٍرٍ، حَمَنٍّي َش عَ عَلٌَك ِع، دّ عَ مِنِِش نُ
مَ، تٍَب عَ نُن عَ مَ، ُشنفٍب دُِف َش عَ ّسبِّش عَ 16 َكمَِل. َش ْشّن َش َكنِي

مَرِِف.» مَرِفٍِي مَنّف، َش »َمنّفٍي

ْشِن رَ عِتٍِش شُي عَ قََل عَ نََش عَ قَرِ. ٌسٍف تِِش عَ ٌت، مَلٍّك نََش ٱ 17
ُسٍب مَنّفٍي َش وٌ 18 يِرٍ، ُشننَكٍِل َش عََل َق »ٌو مَ، ٌكوٍر نَ نُ نَشٍٍي ّب بِرِن
لَسِرِ ُسٍب، رَفٍِي سٌي ُسٍب، ٌسيٍي ُسٍب، ّسنبّمٍَي ُسٍب، مَنّفٍي ْسورِ نُن عَ دٌن،

ُسٍب.» قٌرٍِي نُن دِ مٍّي ُسٍب، ٌكنيٍِي نُن
مَلَنِش نُ بِرِن ٍع ْسورٍِي. َش ٍع نُن مَنّفٍي َ دُِنح نُن عَ ٌت، ُسٍب نَ نََش ٱ 19

فٍرٍ. فَِل ْسورِ َش عَ نُن رَفِمَ قِيّش سٌي نَ َش ٍع عَلٌَك
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نَشَن قَّل، وٍُل ّ نَمِْحنم نَ نُن عَ ُسُش، حَاِش ُسٍب نَ نََش رَفِمَ قِيّش سٌي 20
نَشٍٍي نُن عَ مَ، نَشٍٍي مِِش َسِش نُ تْنشُمَ َش ُسٍب رَ، تْنشُمٍَي مَدَُش مِشٍِي َ بَر نُ
َسنتِّدفّمَ 21 ْشورَ. ٌسدَ نُن ّت وٌِل نََش بِرِن قِرِنِيٍي نَ بَُت. كٍُي َش ُسٍب نَ َ بَر نُ
دٌن. ُسٍب ٍع َق ْشنٍِي قََش، بٌوٍرٍي نََش عَ كُي، دّ رَفِمَ قِيّش سٌي َ مِنِم نُ نَشَن

20
رَْحنِي ٍسنتَّن

َساِب نَادّ تِلِنِش يِِل مَ، ٌكوٍر كٍلٍِق رَ ٌ فٌر ٌت مَلٍّك نََش ٱ َشنِب، دَنِف نَ 1

بِْشمٍَس نَ ُسُش، مَفَاُشِش ُسٍب نَ نََش عَ 2 رَ. ِي عَ نَ نُ بٍلٍبٍٍل يْلْنْشنِي نُن
ِك نَ ُل َش عَ شِرِ، عَ نََش عَ ٍسنتَّن. ِك نَ نَن نَ رَ، عِبُلَِس قِندِِش نَشَن قٌرِ،
َس تْنشُمَ عَ َلَن، ب نَادّ عَ كُي، تِلِنِش يِِل وٌِل عَ نََش عَ 3 مَ. بُن كٍرٍن وُُل ّح
عَ َشنِب نَ َكمَِل. َش كٍرٍن وُُل ّح نَ هَن مَدَُشدٍ سٍِي مِِن نََش عَ عَلٌَك مَ، نَادّ

مَ. بُن دُنكٍدِ وََشِت ُلُن ق َش عَ َ لَنم
ْسْت يَامَرِ َ بَر نُ نٍٍي كُي، ٍع مَفٌرٌِش نَشٍٍي مِِش ٌت. ندٍٍي ِكبَنِي نََش ٱ 4
َش عَِس ِع دّ ٍع َب َ بَر نُ ُشنيٍِي نَشٍٍي ٌت مِشٍِي نََش ٱ َس. ِكيِت َش ٍع
تُوِب نُ مُ نَشٍٍي ٌت مِشٍِي نََش مَن ٱ رَ. ٍق َش مٍَسنِي َش عََل نُن ٍسيدٍْحشْيَ
رَ عَ مُ نَ َش مَ، تِِف ٍع ّسبِّش نُ مُ ِشِل ُسٍب نَ ّب، كٍُي َش عَ نُن ُسٍب نَ
ُسفَندِِش مِِش َش عََل رََب يَامَرِ ٍع ِححّ، ٍع مَ، قَّش كٍِل َ بَر نُ ٍع مَ. بّلّّش ٍع
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ٌق ِسندٍن، مَ قَّش كٍلِِش نُ مُ قَشَشٍِي مِِش بٌوٍر 5 مَ. بُن كٍرٍن وُُل ّح مَ ّسيِت
مِشٍِي نَ ّسنِيّنِي نُن حّلِّشنِي 6 ِك. نَ نَن ِسنٍف مَرَكٍِل َكمَِل. َش كٍرٍن وُُل ّح نَ
ّن قِندِ مَ ٍع ْسنْن. لِدٍ ٍع َ ْنم ُ م ندٍ قِرِن سَيَ كُي. ِسنٍف مَرَكٍِل نَ ُل َ بَر نَشٍٍي ّب
ّح مَ ّسيِت عَ ِت يَامَرِ َق ٍع رَ، سّرّّشدُبٍّي َش ُسفَندِِش مِِش َش عََل نُن عََل

مَ. بُن كٍرٍن وُُل
ِسَف عَ 8 كُي، فٍيِل َش عَ ّن َ مِنِم ٍسنتَّن نَّش، تّمُي َكمَِل نَ كٍرٍن وُُل ّح نَ 7
َ لُم َشسَِب ٍع مَ. ِشِل فٍرٍ مَلَن ٍع عَ مَفٌٌف، نُن فٌٌف عَْل مَدَُشدٍ، سٍِي بِرِن َ دُِنح

رَ. دّ بَا نَ نَشَن مّيّنِي عَْل ّن
كُي. َشنُِش تَا َش عَ َبِلِن ر َحمَ َش عََل َق ٍع بِرِن، ٍ يِر َ دُِنح ّن َ كٍلِم سٍِي 9
سٍِي نُ نَشَن عِبُلَِس 10 ْسنْت. ٍع َق عَ مَ، ٌكوٍر كٍلٍِق ّن ٌ مَ فٌر ّت تّمُي نَ ْكْن
دّننَّش. نَ قَّل وٍُل ّ نَمِْحنم نَ نُن ُسٍب نَ ْشورَ، ٌسدَ نُن ّت وٌِل َ بَر تَن عَ مَدَشُمَ،

عَبَدَن. رَ يَنِي نُن كْي نَا ّن َ َحشَنَكتَم ٍع
بِْش كُي. عَ مَفٌرٌِش عََل ٌت، قِيّش ُشنفٍب ِكبَنِي نََش ٱ َشنِب، دَنِف نَ 11
نُن قٌرٍِي ٌت، قَشَشٍِي مِِش نََش ٱ 12 لْي. ٍع رَ، َي عَ ِف ٍع نََش ٌكوٍر نُن
نَشَن رَِب نََش قَن بُِك بٌوٍر رَِب، نََش بُكٍِي ِع. َي ِكبَنِي تِِش بِرِن ٍع دِ مٍّي،
نَ ّسبِّش نُ نَشَن رَ ّكوَِل ٍع مَِكيِت نََش قَشَشٍِي مِِش رَ. بُِك ِكِس قِندِِش
نُ نَشٍٍي قَشَشٍِي مِِش كٍِل. نََش نٍٍي مَ، بَا نَ نُ نَشٍٍي قَشَشٍِي مِِش 13 كُي. بُكٍِي
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َ عَلِفِيَم نُن قَّش 14 مَ. ّكوَِل ٍع مَِكيِت نََش بِرِن ٍع كٍِل، نََش قَن نٍٍي عَلِفِيَمَ، نَ
نُ مُ ِشِل بِرِن نَشَن مِِش 15 رَ. ندٍ قِرِن قَّش قِندِِش نَشَن ْشورَ، ّت وٌِل نََش

ْشورَ. ّت وٌِل نََش ٍع كُي، بُِك ِكِس ّسبِّش
21

نّيّن بِْش نُن نّيّن ٌكوٍر
ُ م قَن بَا لْي، َ بَر نُ ِسنٍف بِْش نُن ٌكوٍر بَرِ مَ ٌت، نّيّن بِْش نُن ٌكوٍر نََش ٱ 1
َ م ٌكوٍر كٍِل فٌرٌٍق نَ نُ نَشَن نّيّن، ُ دَرِ َسلَم ٌت، ّسنِيّنِش تَا نََش ٱ 2 ْسنْن. نَ نُ
َش عَ رَلَندٍ ْمرِ َش عَ ِسفَمَ نَشَن فِّن عَْل رَ قَنِي عَ رَقَلَِش نُ عَ مَ. ّسيِت عََل
َش »َعَل رَ، قَلٍَق عَ يِرٍ، ِكبَنِي كٍلٍِق مّ ندٍ َ ّسنبّم شُي نََش ٱ 3 لْشْي. شِرِ قُِت
قِندِ ٍع تَِف، عَدَ مَدٍِي ّن َ َسبَتِم عََل مَ. َي عَدَ مَدٍِي تِِش نَشَن َي نَن َ هْرْ ْملِنفِر
ّن. َ بَم بِرِن يٍَي ٍع عَ 4 تَِف. ٍع ُل عَ رَ، عََل مَرِِف ٍع قِندِ قَن عَ رَ، َحمَ َش عَ
ِسنٍف نَ نُ نَشٍٍي ْموِل ٍق نَ بَرِ مَ ْسنْن، نَا َ لُم مُ تْورّ نُن شُي، وَ ُسننُنِي، قَّش،

ْحن.» َ بَر بِرِن نٍٍي رَ،
عَ مَسَرَ.» بِرِن ٍق َ بَر ٱ »يَكِْس، قََل، عَ نََش عَ كُي ِكبَنِي مَفٌرٌِش نَشَن 5
َ َكنَم مُ عَ رَ، نْندِ قِندِِش نَشَن رَ عَ نَ مٍَسنِي بَرِ مَ ّسّب، »َع قََل، عَ نََش مَن
ٍق نُن ِسنٍف ٍق نَ نَن تَن ٱ ْحن. َ بَر »َع ّب، ٱ قََل عَ نََش عَ 6 عَبَدَن.»
عَ مَ، عَ ّن قِمَ ٍي ِكِس ٱ مَ، نَشَن نَ ْشِل ٍي رَْحنِي. عَ نُن قّْل عَ رَ، ْدنشْي
َ بَر ٱ ِك. نَ نَن كّ عَ فٍينِمَ، نَشَن مِِش 7 نَ. نَن ِكِس مِسَالِِش ٍي نَ سَرَ مَ. مُ
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دَنشَنِيَتَرٍٍي، فَاُششٍِي، مِِش ْكْن 8 رَ. دِ مَ ٱ قِندِ َ بَر قَن عَ رَ، عََل مَرِِف عَ قِندِ
نُن ّت ّن َ لُم بِرِن ٍع قَلٍّي، وٍُل بَتُيٍي، كٍُي مَندُرُلٍَي، يّنّلٍَي، قَّشتٍِي، حَاشٍِي، مِِش

نَ.» نَن ندٍ قِرِن قَّش قِندِ مَ نَ ْشورَ. ٌسدَ

مَنَكّن رَ، ِي نَشٍٍي نَ نُ ٌسلٌقٍرٍ تْنبِِل مَ، َي ٌسلٌقٍرٍ مَلٍّك نَ نَ نُ نَشَن ندٍ مَلٍّك 9
َش يّّشييْرّ َش ٱ ٍب، »َق ّب، ٱ قََل عَ عَ يِرٍ، ٱ َق نََش عَ كُي، ٍع َسِش ٌسلٌقٍرٍ
ُشنفٍب َ فٍي َشنِن َشِشِل ٱ نََش عَ 10 شِرِدٍ.» قَمَ قُِت َش نَشَن ّب، ِع مٍَسن فِّن
رَ، ُ دَرِ َسلَم نَ قِندِِش نَشَن ّب، ٱ مٍَسن ّسنِيّنِش تَا نَ نََش عَ مّننِ مَ. عِتٍِش
َ يَنبَم نُ عَ مَ، عَ نَ نُ نْرّ َش عََل 11 مَ. ّسيِت عََل مَ ٌكوٍر كٍلٍِق ٌ فٌر َ بَر نُ نَشَن
نَ نُ قِرِن نُ ُق نَادّ عٍِت، نُ تّّت َش عَ 12 نَ. دِيَمَن مَنِيَِش نَشَن تٌقَنِي فّّم عَْل
نُن ُق بْنسْي َيَِل عِسِر مَ. مََكنتٍَق ٍع رَ نَادٍّي نَ تِِش نُ قِرِن نُن ُق مَلٍّك مَ، عَ
نَ نُ َسشَن نَادّ مَبِرِ، ٌسفٍتٍدٍ نَ نُ َسشَن نَادّ 13 مَ. نَادٍّي نَ ّسبِّش نُ ِشِل قِرِن
تّّت تَا 14 مَبِرِ. ٌسفٍفٌرٌدٍ نَ نُ َسشَن نَادّ مَبِرِ، يِرٍقَنِي نَ نُ َسشَن نَادّ مَبِرِ، ْكوَل
ّسبِّش نُ ِشلٍِي قِرِن نُن ُق َ ّشير َش يّّشييْرّ قَرِ، نَن قِرِن نُن ُق َسّق فّّم نَ تِِش نُ
عَ عَلٌَك ّب، ٱ َ يّنم ْو نُ نَشَن رَ، ِي مَلٍّك نَ نَ نُ دَاِش َ ّشيم مَنِيٍَس 15 مَ. ٍع
بِرِن عَ عِتٍيَ، تَا نُن عِفبٌَح، تَا كُيّ، تَا 16 مَنِيَدٍ. تّّت عَ نُن نَادٍّي، عَ تَا، ْن َش
تّّت نََش مَلٍّك 17 مَ. نَن ْمْشّحن كٌِل قِرِن، كّمّ كٌِل قِرِن، وُُل كٌِل لَنِش نُ

مَ. ٍسننِ نُن َسشَن تٌنٌف َي َكنٍك لَن نََش نَ مَ. ِك عَدَ مَ َ مَنِي قَن
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َ ّشيم يَءِلَنِش نُ تَن تَا نَ. دِيَمَن َ مَنِي نَشَن نَ نَن تٌقَنِي فّّم يَءِلَنِش نُ تّّت 18
تٌقَنِي فّّم قَرِ. نَن ُشنفبٍٍي فّّم تِِش نُ تّّت تَا 19 ٍي. عَْل تِنٍس نَشَن نَ نَن قَنِي شْرِ
ندٍ تٌقَنِي فّّم رَُشنمَِش ِسنٍف ُشنفٍب فّّم رَُشنمَِش. ُشنفبٍٍي فّّم نَ نُ نَن بِرِن ْموِل
َ قَلَم ِشِل نَشَن نَ نَن ندٍ تٌقَنِي فّّم رَُشنمَِش ندٍ قِرِن عَ يَِسٍث، َ قَلَم ِشِل نَشَن نَ نَن
ٍسننِ عَ سَرٌدٌنِِش، ندٍ ُسوِل عَ 20 ٍعمٍرٌدٍ، ندٍ نَاِن عَ كَلٍِسدٌٍن، ندٍ َسشَن عَ َسقِرِ،
تٌثَِس، ندٍ ٌسلٌمَنَاِن عَ بٍرِِل، ندٍ ٌسلٌمَسَشَن عَ ٌ ٌسلٍِت، كِر ندٍ ٌسلٌقٍرٍ عَ سَرٌدٌٍن، ندٍ
عَمٍتِِسٍت. ندٍ قِرِن نُن ُق عَ هِيَِسنِت، ندٍ كٍرٍن نُن ُق عَ كِرِ ٌسثِرَ ٍس، ندٍ ُق عَ
قِندِِش بِرِن نَادّ مَ. بَا نَ نَشٍٍي نَ نَن تٌقَنيٍِي فّّم يَءِلَنِش نُ قِرِن نُن ُق نَادّ تّّت 21
ٍي. عَْل تِنٍس نَشَن نَ نَن قَنِي شْرِ َ ّشيم يَءِلَنِش نُ مَلَندٍ تَا نَ. نَن كٍرٍن فّّم

يّّشييْرّ نُن َكنِي ّسنّب عََل مَرِِف بَرِ مَ كُي، تَا تٌِش َ هْرْ ْملِنفِر َش عََل مُ ٱ 22
عَلٌَك مَ، كٍِك رَ عَ مُ نَ َش مَ، ٌسٍف نَ نُ مُ هَِي تَا نَ 23 رَ. هْرْ ْمبَنِش نَ نَن
َش عَ قِندِ مَ يّّشييْرّ رَ، نَءِيَلَنِي َش عَ قِندِ مَ نَن ّ نْر َش عََل ْسْت. نَءِيَلَنِي َش عَ
نَ 25 بِنيَدٍ. عَ ّن قَمَ مَنّفٍي َ دُِنح كُي، نَن نَءِيَلَنِي َش عَ ّحرّ مَ سٍِي 24 نَ. نَن لَنثُي
مَتْْش. عَ ٍع نَا، بِنيَدٍ عََل ّن قَمَ سٍِي 26 نَا. سٌمَ مُ كْي بَرِ مَ َلَنمَ، ب ُ م نَادٍّي تَا
قَلَمَ، وٍُل نَشَن مِِش نُن َ رَبَم ْشنِش ٍق نَشَن مِِش نَا، سٌمَ مُ ٌي ّسنِيّنتَرٍ ٍس 27

نَن فبَنسَن ٍع كُي، بُِك ِكِس َش يّّشييْرّ ّسبِّش ِشِل نَشٍٍي مِِش نَا. سٌمَ مُ قَن ٍع
نَ. سٌمَ
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22
ِكِس َش عََل

عََل َ مِنِم نُ عَ دِيَمَن، عَْل تِنٍس نُ عَ ّب. ٱ مٍَسن شُرٍ ِكِس نََش مَلٍّك نَ 1

عَ تِِش نُ َسنسٍِي ِكِس تَِف. تَا رَ شُرٍ قِندِ َق عَ 2 كُي، نَن ِكبَنِي َش يّّشييْرّ نُن
قِندِِش بُرّّش ٍع كُي. ّح قِرِن نُن ُق َسنمََي كٍِك، ٌي كٍِك بٌِف نُ ٍع نَ، قِرِن دّ
كُي. تَا نَ ِكبَنِي َش يّّشييْرّ نُن عََل ْسنْن. نَ مُ ٌي دَنّك 3 ّب. حَمَنٍّي نَ نَن سٍرِ
كْي 5 مَ. تِِف ٍع ّسبِّش ِشِل عَ ٌت، يَتَِف عَ ٍع 4 َبَتُمَ، ر شُي عَ ٌكنيٍِي َش عََل
قِندِِش نَن عََل مَرِِف بَرِ مَ ْسنْن، مَ نَءِيَلَنِي ٌسٍف نُن لَنثُي نَ مُ هَِي ٍع نَا، سٌمَ مُ

عَبَدَن. نَا ّن َ ِتم ِ يَامَر ٌكنيٍِي َش عََل رَ. نَءِيَلَنِي َش ٍع
عََل، مَرِِف َكنَمَ. مُ عَ رَ، عَ نَن نْندِ مٍَسنِي »ِي ّب، ٱ قََل عَ نََش مَلٍّك 6
َش عَ مٍَسن عَ َش عَ عَلٌَك شّي مَلٍّك َش عَ نََش عَ رَّحرّ مَ، َشِشِل ّ نَمِْحنم نَشَن

رَ.» مَكْرِّش وََشِت َبَدٍ ر قَمَ نَشَن ّب ٌكنيٍِي
حّلِّشنِي َق. َش ٱ لُِش مُ فٍب عَ كٌلٌن، عَ َش »ِع مٍَسن، عَ نََش عَِس 7
رَ.» ِشِل عََل كُي َابُي كِت ِي ّسبِّش نَشَن َبَتُمَ، ر مٍَسنِي ِي نَشَن ّب مِِش نَ

ٌت، نَ ٌت ٱ مّ، نَ ٌت ٱ ٌت. بِرِن ٍق نَ َ بَر ٱ مّ، بِرِن ٍق نَ َ بَر ٱ يَيَ، تَن ٱ 8
ْكْن 9 بَُت. عَ َش ٱ عَلٌَك ّب، ٱ مٍَسن قٍٍي نَ َ بَر نُ نَشَن مَ بُن مَلٍّك نَ َ بِر نََش ٱ
نَ نَن ٌكنِي َش عََل قِندِِش قَن ٱ رََب. نَ نََش ِع »َعٍد، ّب، ٱ قََل عَ نََش عَ
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َابُي كِت ِي نَشٍٍي مِِش نُن عَ رَ، نَمِْحنمٍّي قِندِِش نَشٍٍي نفَشَكٍرٍنِي ِع نُن تَن ِع عَْل
بَُت.» عََل َش ِع َبَتُمَ. ر مٍَسنِي َش

تْنشُمَ َلَن ب مٍَسنِي ِي نََش »ِع ّب، ٱ قََل عَ نََش مَلٍّك نَ َشنِب دَنِف نَ 10

تِنِشنتَرٍ 11 مَكْرّ. َ بَر وََشِت بَرِ مَ رَ، ِشِل عََل كُي َابُي كِت ِي ّسبِّش نَشَن ِسندٍن، رَ
كُي، تِنِشنِي ُل َش تِنِشنتْي كُي، ّسنِيّنتَرٍَح ُل َش ّسنِيّنتَرٍ كُي، تِنِشنتَرٍَي ُل َش

كُي.» ّسنِيّنِي ُل َش ّسنِيّنتْي
قَمَ مَن ٱ َق، َش ٱ لُِش مُ فٍب عَ كٌلٌن، عَ َش »ِع مٍَسن، عَ نََش عَِس 12
رَ، ْدنشْي ٍق نُن ِسنٍف ٍق قِندِِش نَن تَن ٱ 13 رَ. سَرٍ ّكوَِل َش بِرِن مِِش ّن
َش ٍع عَلٌَك ّسنِيّنمَ، يّّت ٍع نَشٍٍي ّب مِِش نَ حّلِّشنِي 14 رَ. رَْحنِي عَ نُن قّْل عَ
رَبٍَي حَاِش ٍق 15 رَ. نَادّ كُي تَا نَ ٌسدٍ ْن َش مَن ٍع دٌن، بٌِف َسنِس ِكِس
مَ. نَشٍٍي رَقَن وٍُل بِرِن قَّل وٍُل نُن بَتُيٍي، كٍُي قَّشتٍِي، يّنّلٍَي، مَندُرُلٍَي، مَ، قَرِ تَا نَ
قِندِِش تَن ٱ مَ. حَمٍَي دَنشَنِيَتْي رَ ٍسيدٍْحشْيَ شّي مَلٍّك مَ ٱ َ بَر ٱ عَِس، تَن ٱ 16
ُسبَّش عَْل ّن َ لُم ٱ نَ. نَن بْنسْي َ دَوُد قِندِِش تَن ٱ نَ، نَن َسنٍك بْنسْي َ دَوُد

لٌولٌي.»
»َق.» قَلَمَ، عَ بِرِن ٍع شِرِ مَ، قُِت َش نَشَن فِّن نُن ّسنِيّنِش َشِشِل عََل 17
َ وَ م نَشَن َق. َش عَ مَ، نَشَن نَ ْشِل ٍي »َق! قََل، عَ َش قَن نَ مّ، عَ نَ نَشَن

سَرَ مَ«! مُ عَ مِن، عَ َش عَ تٌنٌف، ٍي ِكِس َش عَ مِنٍق، عَ
ِي ّسبِّش نَشَن مّ مٍَسنِي ِي َ بَر نَشٍٍي ّب بِرِن مِِش رَ ٍسيدٍ قِندِ َ بَر َ يَي تَن ٱ 18
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قَرِ، مٍَسنِي ِي َسدٍ ندٍ فبّّت ٍق قَمَ ندٍ مِِش ِل َس عَ َش رَ. ِشِل عََل كُي َابُي كِت
َش 19 كُي. َابُي كِت ِي ّسبِّش ٍق مَ نَشَن تْورّ عَْل مَ، َكنِي نَ َسدٍ تْورّ قَمَ نَن عََل
َابُي كِت ِي ّسبِّش نَشَن رَ مٍَسنِي َش ّ نَمِْحنم ِي َب ندٍ يّنِي ْو نََش ندٍ مِِش ِل َس عَ
عَ عَْل مَ، قَرِ ّسنِيّنِش تَا ُل َق عَ رَ، ِي عَ بَدٍ كّ َسنِس ِكِس قَمَ نَن عََل كُي،
مٍَسنِي َش عَ بَِش، ٍسيدٍْحشْيَ نَشَن ٍسيدٍ ِي 20 نَّش. ِك كُي َابُي كِت ِي ّسبِّش
َش ِع عَِس، مَرِِف عَمَِن. َق.» َش ٱ لُِش مُ فٍب عَ »ِعٌي، نَّش، عَ َي، نَن

َق!
نَ. بِرِن هِنّن َش عَِس مَرِِف 21
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