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مَّلَستَي عوَسي

 نوردَق داو عَت ىرخألا ةهيجلل حارو ،وعَت ديمالَتلا عم جَرْخ ادكَه عوسَي لاق ام دعَب 1
 فَرعَي ناك ينات ومّلَس يللا ادوهَي 2 ،وعَت ديمالَتلاو َوُه اهلَّلَخْد ةنينْج ةنياك تَناك نيو
 رَكسَعلا ادوهَي اّدأ 3 .وعَت ديمالَتلا عم فاّزَب ةّمَت عَمَتجَي ناك عوسَي رَطاخ ،ناكْملا كادَه
 لَعاشْملاو حَباصْملاب ةّمَتل واجو نيّيسيِّرَفلاو نيدلا لاجْر ساّيِر عَت نيساّسَعلا عم
 مُكار نم ىلع" :مُهلَلاقو جَرْخ ،ولارصَي حَيار شاو فَراع ناك يللا عوسَي 4 .حالْسلاو
 ناك ينات ومّلَس يللا ادوهَي ."َوُه انأ" :مُهلَلاق "يرصانلا عوسَي" :هوبجاو 5 "؟وسّوَحْت
 داز 7 .ضرألاع وحاطو رولل وعجَر "َوُه انأ" عوسَي مُهلَلاق يكو 6 ،مُهاعم فَقاو
 :عوسَي بَواج 8 "يرصانلا عوسَي" :ولاق َموه "؟وسّوَحْت مُكار نم ىلع" :مُهاسقَس
 يللا مالْكلا مَتْي شاب 9 "وحورْي ودَه ويّلَخ ،َّيِلع وسّوَحْت مُكار ّالَو الاّمِه ،َوُه انأ مُكلَتلُق"
 ودبَج ،فيس سُرطُب ناعمَس دنع ناك 10 "يلمُهتيطْع يللام دَحاو ىّتَح تعَّيَض ام" :ولاق
 11 ،سَخلَم ميدْخلا مَسآ ناكو ،ىنميلا وندَو ولعَّطَقو نيدلا لاجْر سَيار عَت ميدْخلا بَرْضو
 12 "؟بآلا يلاهاطْع يللا ساكلا شبَرشَن ام ،دَمْغلل فيسلا دَر" :سُرطُبل عوسَي لاق
 ،ناّنَح دنعل لَبْق هواَّدأو 13 ،هوفّتَكو عوسَي ومكَح دوهيلا نيماّدَخو فلألا دَياقو رَكسَعلا
 حَصْن ناك يللا َوُه افايْقو 14 ،ماعلا كادَهف نيدلا لاجْر سَيار افايْق بيسْن ناّنَح ناكو
 سُرطُب ناعمَس ناكو 15 ،بعَشلا لَماك لاج ىلع دَحاو تومْي ناك ول ريخ يللاب دوهيلا
 لَخْدو ،نيدلا لاجْر سَيار دنع فورعَم ديملَتلا داه ناكو ،عوسَيف وعَّبَتْي رُخآدَحاو ديملَتو
.نيدلا لاجْر سَيار رَصْق عَت رادلا طسَول عوسَي عم

عوَسي رَكنَي سُرُطب
 نيدلا لاجْر سَيار وفرَّعَي يللا رُخآلا ديملَتلا جَرْخ الاّمِه ،بابلا دنع اّرَب سُرطُب اقْب 16
 َتنأو" :سُرطُبل ةساّسَعلا تَلاقو 17 ،سُرطُب تلَّخْد شاب بابلا عَت ةساّسَعلا عم رَدْهو
 نيساّسَعلاو نيماّدَخلا 18 "مُهنم شينارام" :َوُه لاق "؟ناسنإلا داه عَت ديمالَتلام يشام
 .افدَي سُرطُب مُهاعم ناكو درَبلا ناك رَطاخ وافدَي شاب بَطْحلاب رانلا ولعَش ةّمَت وناك يللا

 انأ" :عوسَي وبجاو 20 ،وعَت ميلعَتلاعو ديمالَتلاع عوسَي نيدلا لاجْر سَيار اسقَس 19
 دوهيلا لَماك نيو دَبعَملافو ةغونْشلاف ينانيع مَّلَعْن امياد تنُكو ،ينانيع سانلل ترَدْه



 شاو وعمَس يللا يسقَس ؟َّيِف يسقَسْت كار شالعَو 21 ،ةيِبَخْتلاب ولاو ترَدْه امو ،وّمَطنَي
 ةلقَص اطْع نيساّسَعلام دَحاو ،ادكَه لاق يك 22 "تلُق شاو نيفراع َموه ماه ،مُهلَتلُق
 ةجاح تلُق ّالَو" :عوسَي وبجاو 23 "؟نيدلا لاجْر سَيار بَواجْت ادكَه" :لاقو عوسَيل
 فَّتَكْم ناّنَح وتعَب 24 "؟ينبَرضَت شالْع ،حيلْم ترَدْه ّالَو حَّصَب ؟طالْغلا نَّيَب ،طالْغ
 َتنأ يشام" :ولولاقو افدَي ةّمَت فَقاو سُرطُب ناعمَس ناك 25 .افايْق نيدلا لاجْر سَيارل
 سَيار عَت نيماّدَخلام دَحاو لاق 26 "مُهنم شينام" :لاقو َوُه رَكْن "؟وعَت ديمالَتلام ينات
 "؟نانْجلاف هاعم كَتفَش يشام" :وندَو سُرطُب ولعَّطَق يللا عَت ةلياعلام ناكو ،نيدلا لاجْر

.كودرَسلا شَعوع مَت مَتو ،سُرطُب رَكْن دازو 27

مَكاحلا رَصْق يف
 ولخُّدَي شوّبَح ام دوهيلا َموهو حابْصلا ناكو ،مَكاحلا رَصْقل افايْق دنع نم عوسَي واّدأ 28
 ومهَّتَت شاب" :لاقو اّرَب سَطاليب مُهيل جَرْخ 29 .حصَفلا ولكايو شوسّجَنتَي ام شاب رَصْقلل
 31 "كَلوهانمَّلَس شاّنُك ام مَرجَم شناك ام ناكول" :ولولاقو وبجاو 30 "؟ناسنإلا داه
 ام" :هوبجاو "مُكعَت ةعيرَشلا باسْح ىلع هوبساحو َموتنأ هويَّدأ" :سَطاليب مُهلَلاق
 شاب عوسَي ولاق يللا مالْكلا مَتْي شاب 32 "توملاب دَحاو شاك ىلع ومكَّحَن شانلَزوجْي
 عوسَيل طَّيَعو رَصْقلل سَطاليب لَخْد دَواع 33 .تومْي حَيار ناك توملام شاوب نَّيَبْي
 ّالَو كدنع نم يشلا داه لوقْت كار" :عوسَي بَجاو 34 "؟دوهيلا ناطلَس َتنأ" :وللاقو
 كعَت ةّمُألا ؟يدوهْي انأ" :سَطاليب بَجاو 35 "؟يشلا داه َّيِلع كَلولاق نيرخودَحاو
 نم يشام يعَت ةكَلمَملا" :عوسَي بَجاو 36 "؟ترَد شاو .َّيِل كومّلَس نيدلا لاجْر ساّيِرو
 شاب َّيِلع وبراحْي يعَت نيماّدَخلا ناكول ،اينَدلا داه نم يعَت ةكَلمَملا تاج ناكول ،اينَدلا داه
 َتنأ الاّمِه" :سَطاليب وللاق 37 "اّنم يشام يعَت ةكَلمَملا كرُد حَّصَب ،دوهيلل شمَّلَستَن ام
 اده ىلعو تدَزْن يللا ادَه ىلع انأ ،ناطلَس انأ يللاب تلُق َتنأ" :عوسَي بَجاو "؟ناطلَس
 نَشاو" :سَطاليب وللاق 38 "يتوص عَمسَي قَحلام يللا ،قَحلل دَهشَن شاب ،اينَدلل تيج يللا
 39 ،ةطلَغ ىّتَح هيف تيقْل ام" :مُهلَلاقو دوهيلا دنع جَرْخ دَواعو ادكَه لاق "؟قَحلا َوُه
 وطّيَع 40 "؟دوهيلا ناطلَس مُكلَّقَلطَن نيّباح مُكار ،حصَفلا ديعف دَحاو مُكلَّقَلطَن ،ةداع مُكدنع
 .قاّرَس ناك سابارابو "ساباراب انلَّقَلطأ ،َوُه يشام" :ولوقْي َموهو


