
M��n� dənə ̂  

Ab� cəmə ̂M�rḭ̃ buw �ə Jon�s 
duw� 

 

 
 
 

L’histoire du prophète Jonas traduite en langue soumraye 

 



Titre en français : L’histoire du prophète Jonas  

En langue: chibne (soumraye), parlée dans le canton soumraye, 

sous-préfectue de Déressia, Tandjile-Est, Tchad 

 

 

Traduit par: Equipe de traduction soumraye 

Genre: Texte biblique (Livre de Jonas) 

 

 

 

Les illustrations sont utilisées avec permission de 

© David C. Cook Publishing Co., 1978.  

 

 

Première édition: 150 exemplaires 

 

 

© 2017 Comité de traduction de la Bible en langue soumraye, 

Doumougou



  

1 

M��n� dənə ̂  

Ab� cəmə ̂M�rḭ̃ buw �ə Jon�s 
duw� 

M�ktubu də k� dw�rə̰ 

Jon�s i �b� cəmə ̂M�r̰ĩ buw. Me dusu wun y� M�r̰ĩ duw� de bəd̂ə!̂ 

M�n��ə M�r̰ĩ w�yu b� �n̰ju b� h�n� w�yn��ə n�re nə ̂ciri də 

Ninibə �w�le mwom d�, �n̰ji w� d�. Me w� d�r� n� mo? Jon�s i 

�un �ə Isr�yel me n�re nə ̂Ninibə i woni m�r̰�nde d�y. An̰ji ur d�r� 

M�r̰ĩ b� �ln��ə w�m�ni me k�ln� dusu həl�ln� dədə̂�ələ ̂bəd̂ə.̂ 

T� də me, �n̰ji n��ə m�n��ə bərw� �ə �echeyə ̂d�r� h�r� nəm 

b�m hə̂n̰ �ə Ninibə. (D�r� n��� �ə ��n�ər �ə kur�y �ə �echeyə ̂d�, 

n�re nə ̂w�l� �ə t� lə ̂di pəl bərw� �ə �eche �ə neyem l�y� n�re 

n�n̰ me m�ni nə̂ ken�e n�n̰ me c�.) Me M�r̰ĩ k�l Jon�s neyem w� 

d� bəd̂ə.̂ ꞌY�n̰�lə ̂d� �n̰ji yə �w�le �ənə ̂M�r̰ĩ duw� me h� �l� berni. 

N�re nə ̂Ninibə co dərə�̂ə M�r̰ĩ dəwə ̂me M�r̰ĩ �l�ə w�m�ni bəd̂ə.̂ 

Mwom d�, Jon�s dusu mendə M�r̰ĩ dəwə.̂ 

M��n� dənə ̂Jon�s duw� d� �əlndə d�r� cende dənə̂ M�r̰ĩ duw� 

d� ꞌyən̰ �ə n�re nə ̂Isr�yel mər� bəd̂ə.̂ An̰ji ur i n�re p�t. I ib d�r� 

k�l� dusu həl�l� m�n��ə n�re nə ̂cw�r� i �əd�wə ̂me cow �cn̰� d�y 

t�r��ə di. 

Gw�le �ə m�n��ə m�ktubu dw�rə̰lə ̂

Jon�s �ən̰ M�r̰ĩ buw b�m (1) 

Jon�s �msə M�r̰ĩ m�n��ə doche nudəŵə ̂(2) 

Jon�s �l M�r̰ĩ buw m�n��ə Ninibə (3) 

Jon�s dusu so me M�r̰ĩ ər̰ən̰u (4) 
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 Jon�s �ən ̰M�rḭ̃ buw b�m  
1 W�l� mən, Ab� d�m� �ə dərəŵ bər̰ən̰ ꞌwo�ə 

Jon�s �ənə ̂Amit�y �orəndəw w�yu b� d�: 2 «So d��, 

h� m�n��ə Ninibə də i ciri də �eche, me swoy berniyə ̂

d�r� n� �w�le ilə ̂dədə�̂ələ ̂d�r� �cn̰� d�y di sw� bər� 
y�l� ꞌyon d��.» 3 Ər̰ə Jon�s di so w� d�r� b� h� m�n��ə 

ciri də T�rsislə,̂ b�m hə̂n̰ �ə m�n��ə Ab� d�m� �ə 

dərəŵ bər̰ən̰ di. An̰ji �ər m�n��ə ciri də J�p� də i kur�y 

�ə �eche buwə,̂ me ꞌywo bərw� �ə �eche �ə ilə ̂h�r� 

m�n��ə T�rsis di. An̰ji ꞌywo�ə kili duw� me n��ə �ə 

n�re di d�r� h�r� T�rsis, b�m hə̂n̰ �ə Ab� d�m� �ə 

dərəŵ bər̰ən̰ di. 
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4 Me Ab� d�m� �ə dərəŵ bərə̰n̰ di ku ��le �ə �eche 

m�n��ə kur�y �ə �eche d�l�wə,̂ me ��le �ə �eche di 

biy�r� me nimi �ə�ədə ̂bərw� �ə �eche me ur b� ��də 

b�m. 5 N�re nə ̂woni ꞌw�y� bərw� �ə �eche l�n̰� �l�ə. 

Wi k�w �msə dw�m� duw� dw�m� duw�, me cendi l�y 

hudər �ə bərw� d�l�wə ̂jər̂bə m�n��ə kur�yə ̂d�r� 

bərw� b� həb̂�ln� d�. M�n��ə t� də lə ̂d�, Jon�s chə 

duw� y� ꞌy� bərw� d�l�wə ̂il�� i nuni nə ̂�eche bərw� 

d�l�wə ̂co�. 6 Mwom d�, �eche �ə m�n��ə bərw� 

d�l�wə ̂chidə səwə ̂ib me nuw d� me w�yu d�: «D�r� n� 

me mə ̂i nuni mo? So d� �msə dw�m� dəm�, ɗen� �� 

dw�m� �ə t� di h� y�r� n̰��əni ənd� �� də ̂m�r�n� 

bəd̂ə ̂som.» 
7 Cendi w�yjibə �w�le buləd�yə ̂b� d�: «H�ne 

kunəndə dure bədə, d�r� y�r�ndə i wi me h�r�ndə �ə 

w�m�ni də mo.» Cendi ku dure bədə di, me dure bədə 

di yi i Jon�s. 8 Mwom d�, cendi w�yu d�: «Biyənin i wi 

me h�r�nin �ə w�m�ni �ə t� di mo? Giyə ̂dəm� d� i n� 

mo? Me mə ̂sw� i wey mo? Ciri dəm� i wey mo? Me 

�ənəm i �un �ə wey mo?» 9 An̰ji cwo�ə lə ̂diyə ̂b� d�: 

«Nə̂ i Hebərə̂� me nə ̂�ləw i Ab� d�m� �ə dərəŵ bərə̰n̰ 

hworəmbə,̂ M�r̰ĩ �ə d�� �ə �b� �s� kur�y me sən̰� me 

c�.» 10 An̰ji w�y�ə b� w�d� y�l� budə b�m hə̂n̰ �ə Ab� 

                                                 
� 1.9 Hebərə ̂N�re nə ̂�ə ꞌwo�ə�ə Hebərə ̂i Abr�h�m mw��r�w, me 

�ə ꞌwo�ə�ə Isr�yel me Juwip me c�. 
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d�m� �ə dərəŵ bər̰ən̰. I y�nde me n�re nə ̂t� di, l�n̰� 

�ə �eche �l�ə me w�yu d�: «D�r� n� me mə ̂�l y�nde 

mo?» 11 Mwom d�, ��le �ə �eche di ilə ̂�ə�ədə ̂nimi dələ ̂

com com. Cendi urəw: «Nə ̂�ln�mnin m�n me kur�y di 

�� ɗəbə ̂nəm dodə d�r�ndə mo?» 12 An̰ji cwo�ə lə ̂diyə ̂

b� d�: «Unən �ln�n kur�y �ə �eche di d�l�wə ̂me kur�y 

di h� ɗəbə ̂��n�n� dodə d�r� nə ̂ꞌwocn̰ com i d�r� əndi 

me ��le �ə t� di biy�r� h�r� ꞌyw�n� nəm.»
13 Me n�re nə ̂t� di ꞌwoy bərw� �ə �eche di d�r� ꞌyw� 

�ə sən̰� me cendi neyem bəd̂ə ̂d�r� n� ��le �ə �eche di 
ilə ̂�ə�ədə ̂nimi di lə ̂com com. 14 Ər̰ə cendi swoy ꞌwo�ə 

Ab� d�m� �ə dərəŵ bər̰ən ̰di me w�yu d�: «Ab� d�m� 

�ə dərəm̂ bər̰ən̰, �be �ə t� di �lnin m�ni mən bəd̂ə ̂me 

nə ̂h�nin �l�w i kur�yə.̂ I m�ni nə ̂əjəm �ə M�r̰ĩ me mə ̂

ərmə�ə di. Y�nde d�, nə ̂�msəmnin ɗe, k�l nə ̂m�rnin 

b�m d�r� dəw duw� bəd̂ə.̂ Me bonin b�re duw� 
dədən̂inə ̂bəd̂ə ̂me c�.» 15 Cwor cendi u Jon�s me �ləw 

kur�y �ə �eche d�l�wə.̂  
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Me ��le �ə �eche �ə�ədə ̂duw� �ə nimi di ɗəbə dodə.̂ 
16 N�re nə ̂t� di, l�n̰� �ə �eche �ənə ̂Ab� d�m� �ə dərəŵ 

bər̰ən̰ duw� di �l�ə. Cendi �ləw s�r�� me sər�ə sədə�̂ə 

ɗ�n̰ b��ə h� �l�w i m�ni sən̰. 

Ams� �ənə ̂Jon�s duw� m�n��ə doche nudəŵə ̂
1 M�n��ə cendi u Jon�s �səw kur�yə ̂mwom d�, 

Ab� d�m� �ə dərəŵ bər̰ən ̰�iyə ̂doche �ə �eche �ər� 

chə ̂Jon�s b�m il��. Me Jon�s d�m m�n��ə doche 

nudəŵə ̂�l hərmə ̂subu me ch�n�� subu me c�. 2 Jon�s 

di m�n��ə doche nudəŵə̂ �msə M�r̰ĩ duw�, ��b� d�m� 

�ə dərəŵ bər̰ən̰ b� d�: 
3 «M�n��ə w�m�ni ni �ə �echeyə ̂d�, 

nə ̂swoy ꞌwo�əm i əjəm ��b� d�m� �ə dərəŵ 

bər̰ən̰, me mə ̂dwoyənlə ̂diyə.̂ 

M�n��ə nə ̂d�m n�re nə ̂m�re dundərə�̂ə dw�r̰��ələ ̂

d�, nə ̂swoy ꞌwo�əm d�r� b� mə ̂w�n�n d�, 

me mə ̂dwoy m�r̰j�n me mə ̂w�nə.̂ 
4 Pii, mə ̂�lən m�n��ə kur�y �ə �eche dwon duw� lə.̂ 

I əjəm me mə ̂�l nimi w�n dən b�m, me ku d�y ilə ̂

�w�b� nəm dənə.̂ 
5 I d�r� t� də me nə ̂w�y nəm b� nə ̂ꞌyorər̂ i b�m hə̂n ̰

m�n��ə səmə.̂ Me nə ̂ur b� nə ̂cwor yər̂ kulu dəm� 

�ə mə ̂d�mə ̂di. 

2 
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6 Nimi yin bər̰̂uniyə ̂�ələĵ, 

me i d�r� nimi di ɗun�ə d�y me nə ̂hoy nəm 

bəd̂ə.̂ 

Bwo�ər̰e le�ərər̂ dənə.̂ 
7 Nə ̂chə bər� y� ɓələ ̂kur̰� �əndədə dodə ̂kur�y 

dwon duw� lə.̂ 

Munu buw ɗesər̂ d�� dənə ̂�ə dərəŵ bər̰ən̰. 

Me mə ̂ꞌwon d�� bər� m�n��ə ɓen�ə, 

əjəm �ə M�r̰ĩ ni ��b� d�m� �ə dərəŵ bər̰ən̰. 
8 M�n��ə dundən ��ndə b�m sənə ̂d�, 

nə ̂ərəm əjəm �ə Ab� d�m� �ə dərəŵ bər̰ən̰ 

dəmə.̂ 

Ams� ni di y� bər� ənd�r� sumə ̂d��, 

m�n��ə kulu dəm� �ə mə ̂d�mə ̂di. 
9 Woni d�m� d�r� bur��� �ə domde nə ̂i m�ni nə ̂

pə�ə̂n̰ d�, 

cow M�r̰ĩ �ə d�� �ə �b� urə�̂ə di t�r��ə. 
10 Me ni d�, nə ̂h� bw�m i jil�y �l�m �ə s�r��  

me nə ̂h� �l�m i doche me c�. 

Me nə ̂h� �l�m i m�ni nə ̂nə ̂u bən w�y�ə di. 

Ɓələ ̂d�, i Ab� d�m� �ə dərəŵ bər̰ən̰ duw�.»
 

11 Ər̰ə Ab� d�m� �ə dərəŵ bər̰ən̰ w�yu doche me 

doche di h� hur̰ə ̂Jon�s �s�w d�� w�yniyə.̂ 
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Jon�s �l M�rḭ̃ buw m�n��ə Ninibə 

1 Ər̰ə Ab� d�m� �ə dərəŵ bər̰ən̰ ꞌwo�ə Jon�s 

w�yu �w�le ��b� dii sərə ̂b� d�: 2 «So d� h� 

m�n��ə Ninibə də i ciri də �eche me mə ̂swoy�ə n�re 

dər� berni �w�le �ənə ̂w�yəm di.» 3 Mwom d�, Jon�s 

so d�� h� m�n��ə Ninibə y� Ab� d�m� �ə dərəŵ bərə̰n̰ 

b� w�yu nəm de. Ninibə d�, i ciri də �eche M�r̰ĩ dərəŵə,̂ 

de ur i w�l� subu h�r�lə ̂�ə �əd�m do me mə ̂cil�n�ədə 

sən̰. 4 Jon�s dii �ənən̰ w�l� �ə mənnə ̂ilə ̂h�r� m�n��ə 

ciri də �echeyə.̂ An̰ji swoy berni, w�y d�: «Wor w�l� 

�ənin̰ wodə d�, Ninibə h� mey�nd�r� i b�m.» 
5 Mwom d�, n�re nə ̂Ninibə k�l dusərə�̂ə M�r̰ĩ duwə.̂ 

Cendi swoy berni b� �ə əm sədə�̂ə m�ni nə ̂w�m�lə ̂

b�m me b� �ə hurbə ̂b�r�e �ə n̰��əni �ə so�əme 

sədə�̂ələ,̂ so m�n��ə n�re nə ̂h�lbeyə ̂bər� h�r� dine nə ̂

ꞌyən�əb̂�.
6 M�n��ə t� lə ̂d�, nõ di əndər dole �ə �eche �ə 

Ninibə sumuwə.̂ An̰ji so d�� m�n��ə po�ə duw�lə,̂ n̰ə̂rə̰ 

b�r�e duw� �ə dw�r̰ĩ di b�m, hurbə ̂b�r�e �ə n̰��əni �ə 

so�əme di suwə ̂me d�m nəm m�n��ə dəbrin̰ə.̂ 
7 M�n��ə t� lə ̂di, �n̰ji w�y b��ə swoyn��ə n�re nə ̂

Ninibə berni: «Dole �ə �eche �ə n�re duw� nə ̂�echide 

me u bədə�̂ə: K�l n�re me m�ni nə ̂p��� nə ̂l�bje me 

b��e me w�mn� m�ni bəd̂ə,̂ chimi bəd̂ə ̂me ch�n� nimi 

bəd̂ə ̂me c�. 8 K�l n�re hurbən� b�r�e �ə n̰��əni 

3 



Jon�s 4 

 8  

sədə�̂ələ ̂me m��ədən��ə m�ni nə ̂p��� sədə�̂ələ ̂me c�, 

me bw�n�w M�rḭ̃ �ur� n�n̰ me wi k�w cw�rn� ərmən̂ə 

m�n��ə m�ni duw� nə ̂�cn̰e nə ̂�l�ə dədə�̂ələ ̂me �ələ ̂

�ə dərə̰n̰ �ə cendi �əl�ə kw�nd��ə di me c�. 9 Də ̂

ꞌwocn̰�n� bəd̂ə ̂sən̰ �� M�r̰ĩ h� cw�r� ərmə ̂me h� 

cw�r� �l� ��n�ndə dusi də ur̰e ɗ�n�, d�r� �� də ̂

m�r�n� nəm bəd̂ə ̂mo.» 
10 M�r̰ĩ yər̂ d�r� m�ni d�y nə ̂cendi ilə ̂�l��ələ ̂di, me 

cw�r� y�l� ərəm m�ni d�y nə ̂�l� nə ̂�cn̰e di dədə�̂ələ.̂ 

Mwom d�, M�r̰ĩ y�l� ərəm t�r�ən̰ d�r� w�m�ni �ə �nj̰i 

de ur b� �l�ə di me, �n̰ji �ləw bəd̂ə ̂ɗəm. 

Jon�s dusu so me M�rḭ̃ ərə̰nṵ 

1 M�n��ə Jon�s yər̂ m�ni nə ̂t�di, ꞌywoləw bəd̂ə ̂

bər̰ən̰. Mwom d� dusu mendə b�m. 2 An̰ji �msə Ab� 

d�m� �ə dərəŵ bər̰ən̰ me w�y d�: «Ay, Ab� d�m� �ə 

dərəŵ bər̰ən̰, t�də me i m�ni nə ̂nə ̂w�y��ə m�n��ə nə ̂

w�r� nəm sən̰� niyə ̂sən̰ di. Nə ̂ꞌwocn̰ com mə ̂i M�r̰ĩ �ə 

�b� �l� dw�ni me mə ̂i �b� y�r� n�re n̰��əni d�y me c�. 

Əjəm d�, dusəm so k�l�n� bəd̂ə.̂ Mə ̂i �un �ə dusəm 

l�də �ə dərən̂ bər̰ən̰. Mə ̂ərəm de b� mə ̂�l w�m�ni me 

mə ̂�l bəd̂ə.̂ I t�di me, nə ̂ərəm b� nə ̂w� h� nəm T�rsis 

di. 3 C��� d�, Ab� d�m� �ə dərəm̂ bər̰ən,̰ u hw�y� ni! 

M�de d�, nə ̂ur ɗwoy d�m� �ə dər̰ən̰�lə ̂b�m.» 4 Ab� 

d�m� �ə dərəŵ bər̰ən̰ cwowə diyə ̂b� d�: «Dusəm so 

t�də d�, mə ̂�l l�də mo? 

4 
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5 Ər̰ə Jon�s dəm h� d�m� Ninibə tuldə də jomniyə ̂me 

ɗ�n�ərə̰ kundi me d�m dun duw�lə ̂d�r� b� yər̂�ə m�ni 

nə ̂b� h�r� m�n��ə ciriyə ̂di. 6 Ab� d�m� �ə dərəŵ 

bər̰ən̰ �ə M�rḭ̃ �sə pən�ə ̂Jon�s duwə ̂�ləw �ə dun d�r� 

b� həl�ləw �ə dusu. Mwom d�, Jon�s �l sii ꞌyw�l� �ə 

�eche d�r� pən�ə ̂də t�di.  
7 Me s�n�� �ə jomni cor̰ər̰̂ə ̂d�, M�rḭ̃ �iyə ̂�ə d�n̰ �ər� 

wom pən�ə ̂s�bər̰�də b�m, me pən�ə ̂di woy b�m. 
8 M�n��ə d�w� b� də ��ndə d�� mwom d�, M�r̰ĩ �iyə ̂

��le �ə ur̰e sw� tulən̰ də jomniyə ̂me d�w� � Jon�s 

duwə ̂me səw m�r b�m ledede. Y�nde d�, �n̰ji ur i m�de 

me w�yu M�r̰ĩ b� d�: «M�de d� biy� ɗwoy d�m� �ə 

dər̰ən̰�lə ̂b�m.» 9 M�rḭ̃ w�yu Jon�s: «Dusəm so d�r� 

pən�ə ̂də t�di d�, mə ̂�l l�də mo?» An̰ji cowə ̂diyə ̂b� d�: 

«Ə̂w, dusən so t�di, nə ̂�l l�dəle, i bər� nə ̂ur �ə 

m�de.» 
10 Me Ab� d�m� �ə dərəŵ bər̰ən̰ w�yu b� d�: «Pən�ə ̂

də idə dun də t� di, jor �ə ch�n�� mən me woy �ə 

s�n�� �ə ch�n�� me c�. Əjəm, mə ̂�l �iyə ̂dər� mən 

tenene bəd̂ə.̂ K�w dərəm̂ ꞌyən�əm d�r�də. 11 Ər̰ə əndi 

d�, mə ̂ur d�r� dərən̂ b� ꞌyən�ən�ni Ninibə dədə bəd̂ə ̂

mo? Ninibə i ciri də �eche də n�re dər� ɗwoy dubu �ru 

�ə �ənin̰ sər b�m nə ̂ꞌwocn̰ �nj�r� �ə m�ni nə ̂l�de me 

nə ̂�cn̰e me bəd̂ə,̂ me mw��ne �ər̰ə d�y me c�, d� dərən̂ 

ꞌyən�ən�ni dədə̂�ələ ̂bəd̂ə ̂mo?» 


