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 البوطة الصغيرة

نبقاو مع موضوع البوطان، غادي نتكلموا ؤتكلمنا ف الحلقة اللي فاتت على الخطر ؤ 

 ؤ دائما مع الخطر، اليوم غانتكلمو غير على البوطة الصغيرة و. ؤنكملوالمزايا ديال

 ف الحلقة الجاية البوطة الكبيرة.

بأن هاد  جهم فيهم غاز البوطان ولكن ندكروالبوطة  الصغيرة أوال الكبيرة راه بجو

الغاز كيف ما گلنا ف الحلقة اللي فاتت بأنه كايستخرج من تحت األرض بحال الشكل 

عندو شكل ما عندو لون ؤ ما عندو ريحة. المنتجين هم اللي كايزيدو  ديال الپترول، ما

طر. ما واحد المادة مير كابطون باش هكدا تكون عندو واحد الريحة ؤ نحسوا بالخ

يرة. كايڭولو بأن البوطة الصغيرة راها أخطر من كبيغانتكلموش على البوطة ال

د الساروت ؤواحد الروبيني. إال البوطة الكبيرة، عالش؟ الن البوطة الكبيرة فيها واح

كان الخطر هللا يحفظ كانسد الروبيني، إدن هنايا ماكاينش مشكل. العكس ديال البوطة 

 الصغيرة ما عندهاش الروبيني ؤهنايا كاين الخطر. نشوفو

الصغيرة عندها واحد البية، منين كانشريو داك الراس ؤكانديروه ف البوطة  البوطة

ا الغاز كايخرج. غير هو هللا يحفظ إال كانت ديك البية زاغت ديك البية كاتنزل ؤهكد

أشنو المعمول؟ كيف من البالصة ديالها ؤهنايا ماعندي باش نسد. كاين الخطر 

ولو من قبل مانخاف ما ندهش. أول حاجة خاصني ندير ناخد البوطة واخا الغاز گكاي

ولو راه گهادشي اللي كان خارج، ناخد البوطة ؤنخّرجها إل البرة. هنا بغيت نتكلم ألن

خطأ، من األحسن إال شريت  الراس باش غادي نديرو ف البوطة الصغيرة، نخّرج 

الراس ؤ البوطة الصغيرة إل البّرة غاد نركبو باش هكدا حتى إال كان هللا يحفظ يخرج 

الغاز تكون بّرة ؤبعيد على الخطر. بعض األمور حتى هي مهمة ولكن كاتبان لنا 

ألنها رخيصة ف التمن.غادي نتكلمو على واحد الجلدة صغيرة  تافهة عالش؟

"لوجوان" داك الجوان راه مهم ؤمهم بزاف، الدور ديالو ماكايخليش الحديد يتحك ما 

بيناتو ؤهنا هللا يحفظ يقدر يكون الخطر. ؤحاجة أخرى، إال ديك البية اللي تكلمنا  

لتسرب ديال الغاز. إدن إال علبها زاغت من بالصتها الجوان على األقل كايحبس ا

بدلت البوطة ؤ الراس ديال البوطة اللي كايسواو التمن نخسر واحد الشوية ديال 

 الفلوس ؤ نبدل حتى الجوان.
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