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َلجارلا واه

 هوّطَحو كوشلاب جات رَكسَعلا ورفَض 2 .هودلَّجَي شاب رَمآو عوسَي سَطاليب ادْخ الاّمِه 1
 ناطلَس اي مالْسلا" :ولوقْيو هيل ويجْي وناكو 3 ،قَماح رَمْح سابْل ولوسّبَلو وسار ىلع
 اّرَب مُكلوهجَّرَخْن يناه" :مُهلَلاقو اّرَب سَطاليب جَرْخ داز 4 .يلاقْصلاف ولويطعْيو "دوهيلا
 كوشلا جات دَفار َوُهو اّرَب عوسَي جَرْخ 5 "ةطلَغ ىّتَح هيف تيقْل ام يللاب وفرَّعَت شاب
 نيدلا لاجْر ساّيِر هوفاش يك 6 "لَجارلا واه" :سَطاليب مُهلَلاقو رَمْحلا سابْللاو
 َموتنأ هويَّدأ" :سَطاليب مُهلَلاق ".وبلَّصأ ،وبلَّصأ" :ولوقْيو وطّيَعْي وادْب نيساّسَعلاو
 ىلعو ،ةعيرَش اندنع انْح" :دوهيلا هوبجاو 7 "ةطلَغ ىَّتَح هيف تيقْل ام انأ رَطاخ هوبلَّصأو
 مالْكلا داه سَطاليب عَمْس يك 8 "هللا نبإ وحور راد رَطاخ ،تومْي مَزال ةعيرَشلا باسْح
 ىّتَح ولاطْع ام عوسَي حَّصَب "؟َتنأ نينم" :عوسَيل لاقو رَصْقلل لَخْدو 9 ،رَتْك فاخ داز
 ةردُقلا يدنع يللاب فَراع شكار ام ؟َياعم شرَدهَت ام انأ" :سَطاليب وللاق 10 .باجْو
 ىّتَح كَدنع نوكْت تَناك ام" :عوسَي وبجاو 11 "؟كَبلَّصَن شاب ةردُقلا يدنعو كَقلَّطَن شاب
 12 "رَتْك هيلع بونْدلا كيل ينمَّلَس يللا ادَه ىلع ،قوفلام شكَلتاطعَّتأ ام ناكول َّيِلع ةردُق
 ،ادَه قَلطَت ناكول" :ولاقو وطّيَع دوهيلاو ،وقلَّطَي شاب سَطاليب سَّوَح ،تقَولا كاد نم
 عَمْس يك 13 "رَصيَقل ودْع نوكْي ناطلَس وحور ريدْي يللا ،رَصيَق بيبْح شكارام
 اّمَستَي يللا ناكْملاف يضاقلا عَت يسرُكلا ىلع دَعْقو اّرَبل عوسَي جَّرَخ مالْكلا داه سَطاليب
 راهْنلا عَت شانْطلا هَياوْج تَناكو حصَفلا عَت داجوَتلا تقَو ناك 14 ،اتابَج ةّيِربَعلابو طالْبلا
 مُهلَلاق "وبلَّصأ ،تومْي ،تومْي" :وطّيَع َموه 15 "مُكعَت ناطلَسلا واه" :دوهيلل لاقو
 نم ناطلَس ىّتَح اندنع ام" :نيدلا لاجْر ساّيِر وبجاو "؟مُكعَت ناطلَسلا بَلصَن" :سَطاليب
 دَفار َوُهو جَرْخو 17 ،عوسَي واّدأ الاّمِه .بَلصَّتَي شاب مُهلوهمَّلَس 16 "رَصيَق ريغ
.ةتُجلُجلا ةّيِربَعلاب ولوطّيَعْي يللاو ةمُجمُجلا هويَّمَسْي يللا ناكْملل بيلْصلا

بولصَم عوَسي
 19 .طسَولاف عوسَيو نم دَحاوو نم دَحاو ،نيرخودَحاو جوز هاعمو هوبلَص ةّمَتو 18
 ناطلَس يرصانلا عوسَي" :اهيف بوتكَم ناكو بيلْصلاع اهّطَحو ةحول سَطاليب بَتْك
 عوسَي هيف بَلصَن يللا ناكْملا رَطاخ ،ةحوللا داه وارْق يللا دوهيلام فاّزَب 20 "دوهيلا



 لاجْر ساّيِر ولاق 21 .ةّيِنانويلاو ةّيِنيتاللاو ةّيِربِعلاب ةبيتْكلا تَناكو ةنيدْملام بيرْق ناك
 مُهبَجاو 22 "دوهيلا ناطلَس انأ لاق ادَه بَتكأ ،دوهيلا ناطلَس شبَتكَت ام" :سَطاليبل نيدلا
 ىلع مُهومسَقو وجياوْج وادْخ عوسَي وبلَص يك رَكسَعلا 23 "وتبَتْك وتبَتْك يللا" :سَطاليب
 دَحاو شامْق ،ةطايْخ الب تَناك ةرودنَڤلاو .ةرودنَڤلا ودازو ،عَبْر اّدأ دَحاو لُك ،ةعبَر
 "نوكْت نميل ةعرُقلاب وفوشْن ،شاهوعّطَقْن ام" :ضعَب مُهضعَبل ولاق الاّمِه 24 .ةّرَم ىلع
 كادَهو ."يترودنَڤ ىلع ةعرُقلا ورادو ،يجياوْح ومساقْت" :بوتْكلاف لاقْت شاو مَتْي شاب
 ابولْك ترَم مَيرَمو هاّمَي تُخو ،عوسَي تاّمَي بيلْصلا ماّدُق وناك 25 رَكسَعلا وراد شاو
 اي" :هاّمَيل لاقو ،وّبَحْي ناك يللا ديملَتلا اهماّدُقو هاّمَي عوسَي فاش 26 .ةّيِلَدجَملا مَيرَمو
 ديملَتلا اهاّدأ ،ةعاسلا كيدَه نمو ."كاّمَي ياه" :ديملَتلل لاق دعَبموأ 27 "كَديلْو واه ، ارْم
 شاو مَتْي شاب لاق قَّقَحْت يش لُك يللاب فَراع ناك يللا عوسَي ،ادَه دعَب 28 .ورادل
 لَخلاب ةجنَفْس ورّمَع ،لَخلاب رَّمَعْم صاط ةّمَت ناك 29 "ناشطَع ينار" :بوتكَم
.وّمَفل ولاهواّنَدو فوزلا عَت نَصْغ ىلع اهورادو

َلمْك وهار
 باسْح ىلع 31 .حورلا مَّلَسو وسار لَّيَمو "لَمْك وهار" :لاق لَخلا عوسَي ادْخ يك 30
 كادَه رَطاخ ،تبَسلاف بيلْصلاع ىتوملا تاد شاقبَت ام شابو ،حصَفلل داجوَتلا ناك يللا
 مهويُّحَنْيو نيبولصَملا بَياكْر ورّسَكْي شاب سَطاليب نم دوهيلا وبلَط ،ريبْك ناك تبَسلا
 يك 33 ،هاعم بَلصَّتأ يللا يناتلاو ،لَّوألا بَياكْر ورّسَكو رَكسَعلا وحار 32 ،بيلْصلام
 ولبَقْت ،رَكسَعلام دَحاو حَّصَب 34 ،وبياكْر شولورّسَك امو تَّيِم هَواقْل عوسَي دنعل ولصَو
 وتداهْشو دَهْش فاش يللا 35 ،املاو مَدلا وبنَج نم جَرْخ مَت مَتو ،وعَت حمَرلاب وبنَج
 رَطاخ 36 .ونمات ينات َموتنأ شاب ،حَصلا لوقْي وهار يللاب فَراع وهار َوُه ،ةحيحْص
 :ينات بوتكَمو 37 "وّنم رَّسَكتَي ام مَضْع" :بوتكَم شاو مَتْي شاب تاجاحلا داه وارْص
"هوبقَت يّلل وفوشْي"

ديدْج رَبْق
 ،دوهيلام فوخلا لاج ىلع ةيبَخْتلاب عوسَي ديملَت ناك يللا يمارلا فَسوي ،ادَه دعَب 38
 39 .اهاّحْن حارو سَطاليب هّالَخ .بيلْصلام عوسَي تاد يّدَي شاب سَطاليب نم بَلْط
 نيتالْتلا دَحاو هاعم باجو حار ،ليللاف ىلوألا ةّرَملا هيل اج ناك يللا ينات سوميدوقين
 تَناك اميك نَفْكلاف ةحيرلاب هوّفَلو عوسَي تاد واّدأو 40 ،نيطّلَخْم رَبْصلاو رَملا عَت وليك



 ام ديدْج رَبْق نانْجلافو نانْج عوسَي هيف بَلصَّتأ يللا ناكْملاف ناك 41 .ةنيفْدلل دوهيلا ةداع
 داجوَت لاج ىلع بيرْق ناك يللا باسْح ىلع ةّمَت عوسَي وّطَح 42 ،دَحاو ىّتَح هيف نَفدَّتأ
 .حصَفلل دوهيلا


