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اناق يف سرُع

 عوسَي 2 .عوسَي تاّمَي ةّمَت تَناكو ،ليلْجلاف اناق يف سرُع نَياك ناك ،ماّيأ تلَت دعَب 1
 ام" :عوسَيل هاّمَي ولتَلاقو ،بارْشلا صَخ 3 ،سرُعلل نيضورعَم وناك ينات وعَت ديمالَتلاو
 شتاج ام لازام ؟كَنيبو ينيب نَياك شاو ،ارْم اي" :عوسَي اهلَلاق 4 "بارْشلا شمُهدنع
 نينياك وناك ،تقَولا كاد 6 "مُكلَلوقْي شاو لَماك وريد" :نيماّدَخلل هاّمَي تَلاق 5 "يتعاس
 ّالَو جوز سيق دَفرَت طسَق لُك ،ورهَّطَي شاب دوهيلل مهنييُّلَخْم ،رَجْحلا عَت طاسْق تَس ةّمَت
 :مُهلَلاقو 8 .مُفلل ىّتَح مهورُّمَع ،"املاب طاسْقلا ورّمَع" :عوسَي مُهلَلاق 7 .رابْك تاليك تلَت
 لَّكَوْملا قاد يك 9 ادكَه وراد ."ةميلَولاب موقْي شاب لَّكَوْم يلل ويّدأو كرُد ورّمَع"
 نيماّدَخلا حَّصَب ،بارْشلا داه اج نينم فَراع يشام َوُهو ،بارْش ّالَو يللا املا ةميلَولاع
 لَبْق يبرَسْي قَبسَي ناسنإ لُك" :وللاقو 10 ،سيرْعلل طَّيَع ،نيفراع وناك املا ورّمَع يللا
 َتنأو ،ينالّوألا اميك حيلْم شنوكْي ام هيبرَسْي يللا بارْشلا وركَّسَي امدعَبو حيلْملا بارْشلا
 عَت تاراملا عَت ةيدَبلا ليلْجلاف اناق يف تَناك يدَه 11 ".كرُدل ىّتَح حيلْملا بارْشلا تيّلَخ
 هاّمَي عم موحانرفكل طَبْه ،ادَه دعَب 12 .وعَت ديمالَتلا هيب ونمآو ،ودجَم نَّيَبو ،عوسَي
.تاماي ريغ ةّمَت ودعَقو ،وعَت ديمالَتلاو ،وتواخو

دَبعَملاف وعيبْي يللا
 يللا دَبعَملاف اقْلو 14 ،ميلَشروأل عوسَي عَلْطو ،بيرْق ناك دوهيلا عَت حصَفلا ديع 13
 طَحشَم مَدْخ 15 .مُهعَت تاديملاع نيدعاق مَهارْدلا ولّدَبْي يللاو مامْحلاو مَنْغلاو دارْفلا وعيبْي
 مَهارْدلا ولّدَبْي يللا عَت فرَصلا عَبرَزو ،دارْفلاو مَنْغلاب دَبعَملام لَماك مُهزَواحو ،ةليبْحلاب
 راد اباب راد شوّدَرْت ام ،انه نم ادَه ويّحَن" :مامْحلا وعيبْي يلل لاقو 16 ،تاديملا بَلْقو
 وبواج 18 "كَراد ىلع ةريغلا ينلُكات" :بوتكَم يللاب وعَت ديمالَتلا ورّكَفْت 17 ."ةراجِتلل
 عوسَي بَجاو 19 "؟ادكَه ريدْت شاب ،انليّرَوْت يللا ةراملا َيِه نَشاو" :ولولاقو دوهيلا
 يف دَبعَملا داه انبَّتأ" :دوهيلا ولاق 20 "وفّقَوْن دَواعْن ماّيأ تلَت يفو دَبعَملا داه وّدَه" :مُهلَلاقو
 .وتاد عَت دَبعَملاع رَدهَي ناك َوُه 21 "؟ماّيأ تلَت يف هينبَت دَواعْت َتنأو ،ةنْس نيعبَرو ةّتَس

 بوتْكلاب ونمآو ،يشلا داه لاق يللاب وعَت ديمالَتلا ورّكَفْت ،ىتوملا نيب نم ماق يك 22
 ومسآب ونمآ فاّزَب ،حصَفلا ديع يف ميلَشروأ يف ناك يكو 23 .عوسَي اهلاق يللا ةملَكلاو



 ناك رَطاخ ،مُهنَمآْم شناك ام عوسَي حَّصَب 24 ،مُهريدْي ناك يللا تاراملا وفاش يك
 شاو َوُه فَرعَي ناك ،مَدانْب ىلع ولدَهشَي دَحاو شاب قَحسَي شناكامو 25 ،لَماك مُهفَرعَي
 .مَدانْب يف نَياك


