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رَهضَي ديزْي عوَسي

 ناك 2 :ادكَه مُهلَّرَهْض .ةّيِرَبَط رَحْب طَش ىلع ديمالَتلل عوسَي رَهْض داز دعَبموأ 1
 ليلْجلا عَت اناق نم ولصآ يللا ليئانَتَنو "يموتلا" ولوطّيَعْي يللا اموتو سُرطُب ناعمَس
 حَيار ينار" :سُرطُب ناعمَس مُهلَلاقو 3 ،وعَت ديمالَتلام نيرخودَحاو جوزو يدبَز دالْوو
 ام ةليللا كيدَه يفو ةكولْفلاف وعلَطو وجرَخ ."كاعم ويجْن ينات انْح" :ولولاق "دَّيَصْن
 يللاب شهوفرَع ام ديمالَتلا حَّصَب طَشلاع عوسَي فَقْو يك رَجْفلا عَلْط ناك 4 .ولاو ودّيَص
 َوُه 6 "الال" :هوبواج "؟ةلكام مكدنع ام شاك ،يرارْد اي" :عوسَي مُهلَلاق 5 .عوسَي َوُه
 شوردَق امو ةكبَشلا وامرأ ".واقلَت ةكولْفلا عَت ىنميلا ةهيجلام ةكبَشلا ويمرأ" :مُهلَلاق
 يك "بَرلا ادَه" :سُرطُبل وّبَحْي عوسَي ناك يللا ديملَتلا لاق 7 .توحلا ةرتَك نم اهودبَّجَي
 وحور امْرو نايرَع ناك رَطاخ وجياوْح سَبْل ،بَرلا َوُه يللاب سُرطُب ناعمَس عَمْس
 ام رَطاخ توحلا عَت ةكبَشلا ودبَّجَي ةريغْصلا ةكولْفلاب نيرخألا ديمالَتلا واج 8 .رَحْبلاف
 ةّمَت واقْل ،طَشلل وطبَه يكو 9 ،طَشلام ةرتيم ةيملا دَحاو ىلع وناك ،طَشلاع داعْب شوناك
 هوتدّيَص يللام توح ةّيِوْش وبيج" :عوسَي مُهلَلاق 10 .زبُخ و توح وقوفو رَمْجلا عَت ران
 ةتوح نيسمَخو ةتالْتو ةيمب ةرّمَعْم طَشلل ةكبَشلا دَبْجو سُرطُب ناعمَس عَلْط 11 "كرُد
 "ولكات وحاورأ" :عوسَي مُهلَلاق 12 .شتعَّطَقْت ام ةكبَشلا فاّزَب توحلا ناك ولاوو ،ةريبْك
 ،عوسَي اج 13 .بَرلا َوُه يللاب نيفراع َموهو َتنأ نوكْش هيسقَسْي رَدْق ام ديمالَتلام دَحاو
 اهيف رَهضَي يللا ةتلاتلا ةّرَملا َيِه يدَه تَناك 14 .توحلا مُهلدازو مُهلاطْعو زبُخلا اّدأ
 :سُرطُب ناعمَسل عوسَي لاق ،والْك يك 15 .ىتوملا نيب نم ماق يللام ديمالَتلل عوسَي
 "كَّبَحْن يللاب فَرعَت َتنأ ،بَر اي هيإ" :وللاق "؟ودَه نم رَتْك ينّبَحْت ،اّنّوُي نَب ناعمَس"
 "؟ينّبَحْت ،اّنَوُي نَب ناعمَس" :ةيناتلا ةّرَملا وللاق داز 16 "يعَت نافرَخلا اعرأ" :عوسَي وللاق
 "يعَت شابْكلا اعرأ" :عوسَي وللاق "كَّبَحْن يللاب فَرعَت َتنأ ،بَر اي هيإ" :ناعمَس وللاق

 ةّرَملا عوسَي وللاق يك سُرطُب نَزْح "؟ينّبَحْت ،اّنَوُي نَب ناعمَس" :ةتلاتلا ةّرَملا وللاق 17
 وللاق "كَّبَحْن يللاب فَرعَتو ،يش لُك فَرعَت َتنأ ،بَر اي" :وللاقو "؟ينّبَحْت ّالَو" ةتلاتلا
 مَّزَحْت تنُك ،ريغْص تنُك يك ،حَصلا حَصلا كَلوقْن 18 ،يعَت شابْكلا اعرأ" :عوسَي
 كيّدَيو كمَّزَحْي رُخآدَحاوو كيّدَي لَّسَكْت خيش يّلَوْت يك حَّصَب ؛بَحْت نيو حورْتو كَحور
 ،هللا دَّجَمْي حَيار ناعمَس ناك توم امآب نَّيَبْي شاب يشلا داه لاق 19 "شبَحْت ام نيو



 ،مُهيف عَّبَتْي وّبَحْي عوسَي ناك يللا ديملَتلا فاشو سُرطُب راد 20 "ينعَّبْت" :وللاق دعَبموأ
 "؟كمَّلَسْي حَيار يللا نوكْش ،يديس" :لاقو اشْعلا تقَو عوسَي رَدْص ىلع لام يللا َوُهو

 وتيّبَح ّالَو" :عوسَي وللاق 22 "؟نَشاو ادَهو ،يديس" :عوسَيل لاق سُرطُب وفاش يك 21
 داه يللاب ةواخلا دنع ةملَكلا داه تَجرَخ 23 "ينعَّبَت َتنأ ؟كَدنع شاو ،يّلَوْن ىّتَح اقبَي
 ،يّلَوْن ىّتَح اقبَي وتيّبَح ّالَو" :وللاق ،شتومْي ام يللاب عوسَي شوللاق ام .شتومْي ام ديملَتلا
"؟كَدنع شاو

ةداهْش
 وتداهْش يللاب وفرَّعَنو ،يشلا داه بَتْك يللاو يشلا داهب دَهشَي يللا ديملَتلا َوُه ادَه 24
 ،ةدحاوب ةدحاو وبتَكْن ناكول ،عوسَي مُهراد فاّزَب نيرخودَحاو تاجاح نَياك 25 .ةحيحْص
 .وبتَكنَي يللا بوتْكلا دَفرَت شاب يفكَت اينَدلا شنَضْن ام


