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ٌٌْر؟»َولَالَْت لََها نُْعِمً َحَماتَُها:  1  ٌَابِْنِتً أاَلَ أَْلتَِمُس لَِن َراَحةً ِلٌَُكوَن لَِن َخ

ٌْلَ  2 ٌَْدَر الشَِّعٌِر اللَّ ي بَ ٌَْس بُوَعُز ذَا لََرابٍَة لَنَا، الَِّذي ُكْنِت َمَع فَتٌََاتِِه؟ َها ُهَو ٌُذَّرِ  .ةَ فَاآلَن أَلَ

ُجِل َحتَّى ٌَ  3 ٌَْدِر، َولِكْن الَ تُْعَرفًِ ِعْنَد الرَّ  .ْفَرَغ ِمَن األَْكِل َوالشُّْربِ فَاْغتَِسِلً َوتََدهَّنًِ َواْلبَِسً ثٌَِابَِن َواْنِزِلً إِلَى اْلبَ

ٌِْه َواْضَطِجِعً، َوُهَو ٌُْخبُِرِن ِبَما تَْعَمِلٌنَ  َوَمتَى اْضَطَجَع فَاْعلَِمً اْلَمَكاَن الَِّذي ٌَْضَطجُع فٌِِه، َواْدُخِلً َواْكِشِفً نَاِحٌَةَ  4  .«ِرْجلَ

 .«ُكلَّ َما لُْلِت أَْصنَعُ »فَمَالَْت لََها:  5

ٌَْدِر َوَعِملَْت َحَسَب ُكّلِ َما أََمَرتَْها بِِه َحَماتَُها 6  .فَنََزلَْت إِلَى اْلبَ

ٌِْه َواْضَطَجعَتْ فَأََكَل بُوَعُز َوَشِرَب َوَطاَب لَْلبُهُ َوَدَخَل لِ  7 ا َوَكَشفَْت نَاِحٌَةَ ِرْجلَ  .ٌَْضَطجَع فًِ َطَرِف اْلعََرَمِة. فََدَخلَْت ِسرًّ

ٌْهِ  8 ُجَل اْضَطَرَب، َواْلتَفََت َوإِذَا بِاْمَرأَةٍ ُمْضَطِجعٍَة ِعْنَد ِرْجلَ ٌِْل أَنَّ الرَّ  .َوَكاَن ِعْنَد اْنتَِصاِف اللَّ

ً  »مَالَْت: فَ « َمْن أَْنِت؟»فَمَاَل:  9 ٌَْل ثَْوبَِن َعلَى أََمتَِن ألَنََّن َوِل  .«أَنَا َراُعوُث أََمتَُن. فَاْبُسْط ذَ

ِل، إِذْ »فَمَاَل:  10 ّبِ ٌَابِْنتًِ ألَنَِّن لَْد أَْحَسْنِت َمْعُروفَِن فًِ األَِخٌِر أَْكثََر ِمَن األَوَّ ًْ َوَراءَ  إِنَِّن ُمبَاَرَكةٌ ِمَن الرَّ  .الشُّبَّاِن، فُمََراَء َكانُوا أَْو أَْغنٌَِاءَ  لَْم تَْسعَ

 .ةٌ فَاِضلَةٌ َواآلَن ٌَابِْنتًِ الَ تََخافًِ. ُكلُّ َما تَمُوِلٌَن أَْفعَُل لَِن، ألَنَّ َجِمٌَع أَْبَواِب َشْعبًِ تَْعلَُم أَنَِّن اْمَرأَ  11

ً  أَلْ  12 ، َولِكْن ٌُوَجُد َوِل  ً  .َرُب ِمنًَِّواآلَن َصِحٌٌح أَنًِّ َوِل

ِ فََحَسنًا. ِلٌَْمِض. َوإِْن لَْم ٌََشأْ  13 ًّ بَاحِ أَنَّهُ إِْن لََضى لَِن َحكَّ اْلَوِل ٌْلَةَ، َوٌَُكوُن فًِ الصَّ .  بٌِتًِ اللَّ بُّ ً  ُهَو الرَّ ِ، فَأَنَا أَْلِضً لَِن. َح ًّ ًَ لَِن َحكَّ اْلَوِل أَْن ٌَْمِض

بَاحِ   .«اِْضَطِجِعً إِلَى الصَّ

بَاحِ. ثُمَّ لَاَمْت لَْبَل أَْن ٌَْمِدَر اْلَواِحُد َعلَى َمْعِرفَِة َصاِحبِِه. وَ  14 ٌِْه إِلَى الصَّ ٌَْدرِ »لَاَل: فَاْضَطَجعَْت ِعْنَد ِرْجلَ  .«الَ ٌُْعلَْم أَنَّ اْلَمْرأَةَ َجاَءْت إِلَى اْلبَ

ٌِْن َوأَْمِسِكٌ»ثُمَّ لَاَل:  15 َداَء الَِّذي َعلَ ٌَْها، ثُمَّ َدَخَل اْلَمِدٌنَةَ «. هِ َهاتًِ الّرِ  .فَأَْمَسَكتْهُ، فَاْكتَاَل ِستَّةً ِمَن الشَِّعٌِر َوَوَضعََها َعلَ

ُجلُ « َمْن أَْنِت ٌَابِْنتًِ؟»فََجاَءْت إِلَى َحَماتَِها فَمَالَْت:  16  .فَأَْخبََرتَْها بُِكّلِ َما فَعََل لََها الرَّ

تَّةَ »َولَالَْت:  17  .«ِمَن الشَِّعٌِر أَْعَطانًِ، ألَنَّهُ لَاَل: الَ تَِجٌئًِ فَاِرَغةً إِلَى َحَماتِنِ  هِذِه الّسِ

َم األَْمَر اْلٌَْومَ »فَمَالَِت:  18 ُجَل الَ ٌَْهَدأُ َحتَّى ٌُتَّمِ ٌَمَُع األَْمُر، ألَنَّ الرَّ ٌَْف   .«اْجِلِسً ٌَابِْنتًِ َحتَّى تَْعلَِمً َك

 


