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اي، و الّناس الّكل بش

تها وقت   تكون 
 ب�ص

 .اّ� نوصلوا

ماتْخافش. عندي

.أقارب غادي 

بش نقعدوا 
 أوتيل حتّى ل�

 انّجموا نخلطوا عليهم، كل � بش

.يكون �بّاس

،وكيف ماصار الشّهور اّ� تْعّدات

َمْريْم تلقى روحها تتأمل 
 الحاجة

.ا� جابتها للّحظة هاذي 

ْف ،نعرف يا يُوس

 .نعرف 
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 أرض يَُهوذ¬ا، خارج أُورَْشليْم، 

م  .ع± طّريق بيت لح


 ْخّريف عام 5 قبل ا²ي�د 
،بسبب ا¹حصائيات ا� آمْر بها حك¬ام روّما

كان �َزم علی الّناس الك½ل ا� عايش� 
 اليهوِدي¬ة 

 .يرجُعوا لب�د أجدادِهم 

من ب� الÁشة ْعباد ا� كانّوا مسافّرين

ْف  .كانت فÂّ َمْريْم و راِجلها يُوس

م  ،كانوا ماشي� لبيت لح

م Ãان� ميل جنوب تبعد ع�ه

يا َمْريْم خلّينا ناقفوا.ب�دهم 
 الن¬اÅَِة 

.نرتاحوا شويّة 

 أنا هّكا �بّاس

ْف .علي¬ا يا يُوس

 ما²فروض الرّحلة تقعد أربعة

و إ�ّ خمسة أيّام، أّما َمْريْم

 Èصّغ 
.تستّنى 

م موش ماشيّة بيت لح

تها   لحتّى ب�ّصة بش تقعد 
 ب�ص

.وقت اّ� نوصلوا

11



كانت صبية � مدينة صغ�ة �

الّنا�ة، كانت تتصو�ر إنها بش تعيش 

.عيشة هاديّة و عاديّة 

ْف  كانت هي و راِجلها يُوس�

.مخطوب��،يعني يربطهم عِقد زواج

أّما كان كّل واحد فيهم يّعيش بعيد

.عا�خر، مع عايلتو 

ب الْعواي�د كانوا يستناْوا � الل�يلة ا�� بحس�

ْف ولدو بش يعر�س £َْري�ْم   .يبّعث فيها بُو يُوس�

ّ̈ حفلّة ثانيّة  و بش تكون ف

�ªو¬كن تكون أك.

ْف َمْري�ْم معاه و بش يه�ز يُوس�

.لدارو بش تكون مرتو 

ْف يا َمْري�م! البارح شف�ت يُوس�

م � داركم الجديدة  .يخد�

حة والديك  يعطيهم الص¶

ار .علی خاط�ر عرسولِك بنج¶

يوسف راجل

.باهي 

اي، عندك

 !الحق 

عيشتهم كانت قريب

.تَبْدا 

ْف كانت َمْري�ْم تعرف إنّو يُوس�

راجل باهي و ُمصل�ح، بش يكون 

ل وبُو باهي   .راج�

كانوا مªمج� بش يعيشوا � الّدار اّ� بناها

ْف بحذا دار عايلتو � الّنا�ة، و بش  يُوس�

 .يعبيْوها بالصّغار، و يكªوا مع بعضهم 

 الزّوز كانّوا هّكا مخطّط�، وقريب

ل برامجهم بطريقة كب�ة .تتبد�

...عسÂمة، يا َمْري�ْم
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شنّوة...شنّوة

...تّحب 

.ما تخافش، يا َمْري�ْم

� الحقيقة، راك لّقيت

.نعمة عند ر�� 

 إنِت بش تِحب�ل و

 .تول�د طفل

و تسّميه

وع  .يَس�
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 آنا؟

.اي

.أنِت

بش يكون ِول�د

 �
 .الع
رّ� بش يعطيه كر��

 َداُوْد، اّ� بش يُحكّموا 

!د�ا

...أّما

كيفاش تجي هذي؟ � آنا

ْف... مازلنا  ...ويُوس�
 آنا مازلت

.َعْذراء

 يا َمْري�ْم، القّدوس اّ�

 بش تولدوا بش يكون

!ولد ر��

 حتّی � ماهو

حتّی أَلِيَصابَاْت، نسيبِتك، الكب¢ة.مستحيل عند ر��

 ª العّمر وماتجيبّش صغار من 

ل غرة، ِحبلة بطْف» .الص»

 ...آنا

آنا خّدامةٔ

 .رّ� 
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��ل بالخ مش حياة َمْري�م وحدها ا�� بش تتبد�

يا يوسف! عندي.ا�� جاب�وا ا��يكة 

!ما نح� معاك 

!َمْري�ًم

 شوف. فكر�ت وين بش

 نبنيْوا دارنا وقت ا�� يوّ�

!عّنا صغار
وأنا نح�ب نعرف وين

!تح�ب الكانون 

!شني�ة الحكاية

 يا َمْري�ْم؟ 

ماتتقلقش! الب�صة سايّي بش

.تكون حا¡ة لعرسنا 

ماتتقلقش! الب�صة سايّي

.بش تكون حا¡ة لعرسنا 

ف و و هكاكا سمعها يُوس�

 .هي تحكيلو! ع© كل §ء 

 ،أنا حبلة تّوا بالطفل

ْف  .يا يُوس�

يت برشة وقت وتعب�ت انا عد�

ار هاذي ع© خاطرك  بش نبني الد�

..و ع© خاطر صغارنا 

 ام± من

 .هنا،.يا َمْري�م

.امان
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 مّشات َمْري�ْم لدار نسيبتها

 أَلِيَصابَاْت � اليهوديّة، الب�د

 اّ� � ب�صة بكلها جبل ال�ّة

.من الّنا�ة

 ،عيشك خاِطر مشيت معايا

.يا َزكَِري�ا
..ياخي صّغ� أَلِيَصابَات

 أكيد، مكش بش تجاوبن�ي؟ .

مريم، نسيبتي

!الغالي�ة 

 !!عس�مة، يا أَلِيَصابات

أَلِيَصابَات،ياخي َزكَِري�ا

 عندو مشكلة؟ هاو ماقال 

...حتّی كلمة

!اوووو

يا أَلِيَصابَاْت! ياخي

هذا الصّغ�؟ 

أي! أي! أّما موش

!كيف ما تتصو�ر 

.و ر§� ْم�َ أَلِيَصابَاْت بروحو

يا َمْري�ْم، إنِت ر§� ْمباركِك

.من ب© الْنّسا 

ل ªر§� يباركلِك � الطْف

ك  .ا�� � كرش�

صّحة ليّا أنا زاّدة، ع¯

ام  خاطر² واقّْفة � داري قد�

.نسيبتي ،أم ر§� 

!أوه ! يا أَلِيَصابَاْت

كيفاش ...كيفاش 

عرف�ت؟ 

ت  يا َمْري�ْم ، وقت إّ� سل�م�

� تحر�ك � كر¶  عليا الصغ�

! مالفرحة

عّنا برشة حاجات

.نحكيْوا فيها 
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كنت فرحانة برشة

وقت ا�� قتّ� ايجا 

.لِهنا، يا أَلِيَصابَات 

ْف يقولِلِْهم م يُوس� كان ينج�

.أ�بوها لوين ْ��وت 
م إنّو الط�ق بالّ� خ� : موش لكن خم�

م نجيب  باش يعرّس بوحدة زانية، وإن�ج�

.الطفل و نعيش مع عايلتي 

ع© خاطرو راجل باهي

.يا َمْري�ْم، أعطيه شوي�ة وقت،

سألتني إذا كان َزكَِري�ا »باس

عليه. إنت تعرف إ� هو زادة 

.شاف م�يكة لبارح 

 أنا وَزكَِري�ا ما جبّناش

صغار، مش علی خاطر

.ماحبّيناش نجيبّوا صغار 

حاِولْنا .وصلّينا.و

.ماعادش عّنا أمل 

وخّممنا إنّو موش باش

يكون عّنا صغار جملة. و 

كان عّنا ثّقة ¸ ر· ا� عندو 

.سبب ¸ هذا 

م أّما وقت اّ� َزكَِري�ا ¸ أُورَْشل�يْم يَخد�

¸ خدمتو الكهنوتيّة. جات عليه القرعة 

.بش يدخل لبيت رّ· و يبّخر 

 ،كان الكهنة يدخلوا لقدس ا¾قداس وحدهم"

.أّما راج� َزكَِري�ا يلقى روحو مع واِحد آِخْر

ما تخافش

.يا َزكَِري�ا، 

 ، ِطلِبت�ك سمعتها

و مرتك أَلِيَصابَاْت باش

.تجيبلك صغ� 

و بش تسّميه

 يُوَحن�ا و بش يدخ�ل 

.الفرحة لدارك

و برشة باش يفر

!حوا بو»دتو
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م �،بش يرّجع الّشعب ��ه

ة إِيلِي�ا وروحو  �و يرّجع القلّوب.ويتقّدم بقو

.العاصيّة لطاْعتو 

�يح�� � شعب، ويح�

ي  �.� طريق رّ� بش يْج

 رسول اللّه قال: " وهك�ا راْجّ�

�."الكاِهن، راج� الرّا�

�كيفاش تج�ي هذي؟ وأنا ومر�

ر  .الزوز كب�ار � العم¥

�ªأنا ج¬يل ، ا 

، و تبعثت �واقف قدام ر�

!بش نكلمك و نب³ّك بهذا 

و هاك باش تقعد بّكوش و مش بش

م تتكل�م ،ل¹ يجي النهار اªّ بش تص¶  �تنج

فيه الحكاية، ع« خاطرك ماصدقتش 

!ك½مي 

ت الحكايّة، ْعلی خاطرو �يت برشة بش فِهم �بْق

.ماينّجمش يْع¬� كان بِإشاّرات الي�د والْكتّيبة 
� قالُوا اÃْ½يكة َولّی ْحّقيقة: َزكَِري�اªن الْك½م ا� لك

Åجن¹ � كر Æِّمش يتَكلّم وف �.ماينج

 َزوِجي زكريا

.تَعلّم الّدرَس
ف؟ تو�ا � راْجلِك يوس

.هو زادة يفه�م

 نتمّنی هذا، لكّني

 نعرف فاش قاِعد يفك�ر

...من ناحيتي

ر�� مش بش يخب�ي الحقيقة ْعلّيه، ووق�ت مايَْعر�ف

� يح�ب ِيخّدم ªف ِبش يَْو �الْحقيقة، راْجل�ك يوس

.ر�� كيِفك 

 أنَا... نتمن�ی

.هذا
وبْقات َمْري�ْم مع أَلِيَصابَاْت

.تقريبًا ثْ½ثّة ْشه¥ور 

ت أَلِيَصابَاُت ول�ْد، ج¶انْها � جاء الَوق�ت، ولد

وأقاربها فَرْحوا معاها ْعلی خاطّرهم كانُوا

 ،يعرفوا إنّو رّ� ْعطاها رحّمة كْب�¶ة 

ل ن، بِعد ماْولِد الطْف¥ �،و� النّهار الثّام

.َهزُوه بش يطّْهروْه 

 Ïن�يت إنّو زكريا

م يتكل�م تو�ا �حب�يت نسمّعوا وهو.ينج

 ªّيكة ا½ْÃعلی ا Ñيح

كن�ت نِتمن�ی إنّو يتكلّم حتّی.قابلّوا 

.وق�ت اªّ يطهّروا فيه 
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ل ِبش  ـ ـ ونِتصو�ر إنّو طْف�

ی َزكَِري�ا، علی يتسم�

.إّسم بوه 

�!

يُوَحن�ا! إسمو ِبش

!يُكْون يُوَحن�ا 

نعرِف! ا�� مافّ� حْد � عاِيلت�و

اسّمو يُوَحن�ا؟ 

 ياخي ف�� حْد

� عاِيلْت�ك إسُمو

يُوَحن�ا؟ 

وه �، �زِم نسم�

!يُوَحن�ا 

 ياخي مش �زِم نْعطوه

م عايلة باهي؟ إس�

ما نِتصّورش إ�� نعرِف

م هذا  !حد با�ِس�

شنّوة رايك يا َزكَِري�ا؟

ياريت واِحد يعطّي

 لوحة متّاع كْت�يبة 

!لَزكَِري�ا

 باهي برشة، إسّمك

!ما� بش يّكون يُوَحن�ا

آه! مبارك إسم

!!!رّ© 

اللّه مبارك، ْعلی خاطرو

!فّْدا شعبّو 

،وبش تكون و أنِت، ِول�د َر©�

نَب�ي اللّه، تحّ® شعبّك ِبش رّ© 

.²ن�عِهم وِيغفرلهم 

 والعبّاد الّكل � الب´صة تْعبَْوا

 خشيّة وحكاْوا � ا�� صار مع

.َزكَِري�ا و أَلِيَصابَاْت
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ق �.و � الن�اِ�َة، بقی يُوِسْف يواِجه � حكاية ماكانت قبل تِتصد

.تَصو�ر إنّو ا�خطّط متاعو باهي

،.هو اّ� مّنعها، وحبّوا يكون بار قّدام ر��
وع¢ش ا�وضوع تِحّسوا مش صحيح؟

، شنّوة  يا ر��

ل؟  الّدار هذي كانت¦زِمني نعم�

.بش تكون دارنا

!عيِشتنا
“ كِيفاش نجّمت

تهدها هكا؟

شنّوة ¦زِمني

نعِمل؟ 

يُوِسْف؟
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،ماتخاِفش

!يُوِسْف 
ما تخاف�ش إن�ك ته�ز َمْري�م

!لدارك وهي مرت�ك 

ل هي تِح� � الحقيقة: الطف�

س  ا�� � كرشها من الر�وح القد�

!وراهي بش تولد ول�د 

ْف، بش تسّميه و أنت يا يُوس�

وع، �نّو بش �ّنع شعبو   يَس�

!من خطاياهم

...شنّوة

شنّوة صار؟

 وكيف فاق يُوِسْف من

.الّنوم، عّمل كيف ماقل�وا رّ¦
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 � دار َزكَِري�ا

. وأَلِيَصابَاْت
 عزيزّي،م�ّ

!ِيْد عنِدك

كان إختيار رّ  ْصحيح، كيف

طْل�ب مِنك ترّ  ولِدك، إنِت باْهيّة 

.مع الصّغار 

يُوِسْف؟ أش تعمل

هنا؟ 

ا��ك، أنا زادة

،جا� 

مصدقن¡ي؟

أي، يا َمْرِيْم. بالطبيعة

.مصدق¡ك 

 ُشف¡ت، قتلِك تّوا

.ِيفهم

 هو راجل

.باهي

.نعر¡ف

¯زم ِ¬» للدارـ ـ
ل ـ ـ بش نكم¡

دارناـ ـ 

ـ ـ لك¡ن حبّيتك

.تعرّف أش صار 

µ إذا كنت تح¡ب، كّل 

ی علی خ· � ،تّوا يتعد

.كيف ماتفاِهمنا

بالطبيعة، أنا

ْف  .نح¡ب، يا يوس¡

ت أَلِيَصابَات بش نعاونها  وعد¡

ل مّدة لوين تركح لومُور ºعلی الطف. 

ع لّدار أرج¡

.فيسع 

مانعرِفش وقتاش بش

،يبعثني بابا بش نجيبك 

.ونتمّنى نلقاك وِقتها 

،بِعد مارجِعت َمْري¡ْم من دار نسيبتها

 ¡Áْف الّدار، جاء الوقت ا ل يُوس¡ و بعد ما كم¡

ْف ِولدو بش يجيب عوستو  .بعث فيه بو يُوس¡

ْف وأشابينه  وبفرحة، خر¡ج يُوس¡

ل العر¡س ْف ماعاÇهاش. كان.َمْري¡ْم من دار عايلِتها وكم¡ لكن يُوس¡

 ¡Áى فيها تولِد الطفل ا�يستن

ت به  .تِوعد¡

ل ما تولِّدش � الّدار ºلِكن الطف

ْف  .اÁّ بناها يُوس¡
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 ما تعّداش برشة وق�ت علی عرسهم

 ،لوين خّرج قرار إحصاء الّناس

وهذا �زموا تسجيل العباد الكل

 .� الب�د اّ� تولدوا فيها 

ْف و َمْري�ْم لقاْوا رواحهم ومن جديد يُوس�

وا � حكاية مش متوقعة  .يعيش�

لّكن الزّوز كان عندهم

ثّقة � رّ£، وعارف¢ إنه�م 

ِشيْوا � طريق رّ£  ِ̈ .
م ْف، نج� يا يُوس�

.نزيد ªّ© شويّة 

م. لّكن أش  ¨كن إِنت تنج�

ين .�ز�ك مادامنا مش ِمضطر�

 بش نكمل�وا

.ªِشيَْوا

،البيّوت الباهيّ¢ الكل

.بش يكونّوا ِمكري�¢ 

.أرجعوا، لْديارك�م

 ع�ش تسمعوا � ك�م

هالّناس اّ� احتلّوا أرضنا

.وشاركتوِهم � ا´حصاء 

روما ماعندهاش سلطّان علينا! ا´مµاطّور

ل روحو إ�ه علينا، لكن أحنا مانخدموا  عام�

.كان إ�ه أكاهو 

ل ح ل�¹ِ َعام� �ز�م واحد يوض«

.روحو مل�ك علّينا، ِه¼ُوُدْس 

ح ل�¹ِ �ز�م واحد يوض«

ل روحو مل�ك علّينا  ،َعام�

.ِه¼ُوُدْس 

.والب�صة ا�� تول�د فيها الطفل زادة

ْف �ز�م نَلَقاْوا ب�صة نبَقاْوا   يا يُوس�

.فيها
ا .وتو«

بش ندبّروا Áّير دا� اللّيلة

.ونكلّموا عايلتي غدوة 

وكانّوا فرحانّ¢ وهوما ¨ِشيْوا مع
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.أُورَْشل�يْم-

!يا ملك ِه�ُوُدْس

إنت رسول الوا�

كِ�ِيْنيُوْس، مش 

هّكا؟ 

مرْحبا، فاش ان�ج�م

نعاون�ك؟ 

الوا� كِ�ِيْنيُوْس يح�ب يعر�ف

أمور ا�حصاء وين ِوصل�ت، يا 

.مل�ك ِه�ُوُدْس 

 ،ما تغلِطش، يا ملّك ِه�ُوُدْسالوا� كِ�ِيْنيُوْس وا� سوريا، أّما ـــ

�ّكن الوا� كِ�ِيْنيُوْس مش

وا� اليهوديّة ـ ـ 

.أّما هو واّ� علّيك

قول للوا� كِ�ِيْنيُوْس إنّو

مافّ¢ حتّى تغي� من وق�ت اّ� 

.بعثتلك رسول آخر مرّة 

 الّناس ماشيªّ لب©دهم كيف

ما أمرِتِهم روما، لكن فّ¢ متمرد�ين

.وثورات هنا وغادي 

أمر ْسيادتو ضع�ف الع©قة

 الباهيّة اّ� كانت بيني 

عب .وبª هالش�

 ا�حصاء ضع�ف ا�� كان 

عب .بينك وبª هالش�

.إمم. أي

هو يب�ª شكون عندو وµء

،لروما وشكون ماعندوش 

.ونتصو�ر ليك إنت زاّدة 

 الث�ورات اّ� حك�يْت عليها

 عطاتنا فرصة بش نعرفوا

.اºتمرّدين ¹ ب©دك

ªّيسي  راك ماقلتش ْعلی الفر�

 ا�� ¹ ب©دك اّ� باين فيهم

ماعندهمش نيّة بش يشارك¾وا

.¹ ا�حصاء 

1414لوقا 2: -1 2



ماكِمل�ش

.ا�حصاء 
م تقول للوا� كِ	ِيْنيُوُس �تنج

.إنّو كل � ما� 

م تقولّو ماغ	 مايبعث �وتنج

.ك�بو بش يِسْقِسيَُوا علِيّا 

!هيّا

ياخي سمعتُم النكتّة

ا�� قالها القيّ� علْی 

ِه	ُوُدْس؟ 

شنيّة يا سيّد؟

ل إّ¡ نكون خنّزير � دار �نفض

د من �ِه	ُوُدْس علی إّ¡ نكون واح

.صغارو، هّكا قال لقي� 

ل روحو يهوّدي وماياكلش �ِه	ُُدْس عام

.لّحم الخنّزير، بش شعبو يرضی عليه

ح علی �ِ° ُهو رَْما عايلتو لتْ¯س

.خاطرو خايف علی عرشو 
ح �ِ° ُهو رَْما عايلتو لتْ¯س

علی خاطرو خايف علی 

.عرشو 

ح �هو راجل مستعّد يلوحّني لت¯س

بش يستحف�ظ علی عرشوـ ـ ْ

."أي حاجة - -"
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.بي�ت لح�م

.جاء اللّيل

حتّی لو كان جيت نعر�ف وين

نلو�ج علی أقاْرّ�، نشّك إّ� ِبش 

.نلقاهم ْعلی قريب 
خلّينا نلَقاْوا ب�صة

نبقاْوا فيها ا�يّامات 

.الجايّة 
خلّينا نلَقاْوا ب�صة

 نبقاْوا فيها ا�يّامات 

.الجايّة

.مش هذا ا�� تصّورتوا
شبيك �باس؟

 ...ظهري يوَجع ِفيّا

...شويّة، ُشوِفلنا أوتيل

يعيشك ياسي�د، عنّدكش

بيت لينا؟ 

ياخي يُظُهرل�ك إن̈و عندي

 بيت؟ كّريت البيوت الزوز 

.ا�سبوع اّ� فات

±ّنينا تكون عندك

.بيت صغ³ة لينا 

ين نْشاركوهم �مستعد

.البيت 

 سامحني، العايلة كْر̧ات الفوق

 مايحب¨وش، وأنا ِبيدي عاي�ش

.مع العايلة لوطا º بْيوتهم

 عس�مة! ِحلّوا

�!بر�
ْف، مش �هيّا يا يُوس

.ِبش يحل̈وا الباب 

من الّصوت ، باين إنّو

.دارّهم ْمِعبْي¸ة 

برّ� يا سي�د، حتّی واحد

.ما عندو بيت لينا 

!ساَمحِني

،حاجتي كان بب�صة

� ـ ـ Áهاك تری، مر

 ،أي! �زِمكم ب�صة فيّسع

.علی خاطر ِبش تولّد 1616لوقا 2: -6 7



 يا سيّد، برّ�، أنا ومر�

.ِمستحق� ب�صة نباتُوا فيها
،ما نِستحق وش ب�صة كب�ة

.كان ب�صة تحمينا من ال�ّد 

من ا�فروض

.تِْجيَْوا ِبْكري 

.أي

ماعنديش بيوت

.ليُكم 

لّكن عندي حاجة

.أُخری 
م كان مايقلقكمش، نج�

نعطيكم ب�صة تبقاْوا فيها 

.أيّامات 

ن بيت  ماهيش أحس�

م .¢ بَي�ت لح�

 رخيسة وتِحميُكم

.من البْل¥ْل

.يعيّشك، يا سي�د

َحاْولُوا

.ترْتاُحوا 

ْف ،يا يُوس�

.»زِمنا قابلة 

.بالطبيعة

.ضع هنا
¢ نهارين تّوا نلقاوا أقاْر�.أنا

.ِمتأك�د إنه�م يعرفوا و»¥ّدة 

يايُوِسْف، أنا وأنت مانجموش

.وحدنا ِبش نولِد هالطُفل 

ا.باهي، تّوا نثب�ت من مو» لوتيل غدوة !تَو¥
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!أُوْه

لّكن مايلزِمنيش نخلّيك

.وحدك 

،فّ� وق�ت

ْف  .يا يُوس�
 نتصو�ر، هذي

.البداية أكاهو
 إمّ�! أّما

.فيَسْع

بش نشوف مو�

 لوتيل يعرف�ش 

.وحدة

ع !بش نجي فيس�

!أَي�ْه

!مر�

!تولِد ¢ طُفل

شفّ�؟

ل جاي ،الطف¦

.�زمنا قابْلة 
 أُدُخل غادي

!مع مرت�ك

ِبش نلَقی

!وحدة 

ِبش يكونوا ْهنا ¢

.أي لحظة 

 كل ± تّوا

ن .يتحس�

.نعر�ف
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ها� لقيت

.وحدة 
.أنا راجلهاأنت البو؟

يارْجال ما�زِمُكِمش

.تكونوا ْهنا 

ل.ت�َهی بهم راُهو طْف�

!ممتاز برشة 

،أي، أي

.نعرفوا 

بالحق تّوا �زمك

وتّوا يا طُفلة، ق��.تُخر�ج 

.ِبش تح�س 

،مش مشكلة

 مادامك باقيّة

 تعمل ¡

.حاجة باهية

!برشة هكاّ

ش  !مانِجم�

 هاو بش نقل�ك شنّوة تعمل

كيف تجيك لوجيعة ا£رّة

....الجايّة 
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!سيدي

!جاك ْول�د

.مزيان

أي. هو

.هّكاكا 
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 الْسوا�� الْقِريبة، كان

جّدي، ياخي �ز�م نكونّوافّ� شكون �ِهي بالغن�م 

الكل ال�ّة؟ 
،الطق�س بارد

!وأنا تعب�ت 

آه، يا تُوِبْ�، كيفاش ماتحب�ش تكون

!ال�ّة  ليلة كيف هذي 

وا علی  أحنا نِْعس£

!مخلوقات غاليّة
الع»لش هذي تعطي الّصوف بش

 تَد� شِعبنا؛ ولّحم وج®� بش توكْلّوا؛ 

!وحل�يب ِيْسقي العطش متاعِهم

 اµل�ك َداُوْد ِبيدو كان راِعي ـ

م يكون الغّنم ا·� عّنا من ـ ينج�

!ذري�ة الغّنم متاعو 

شويّة ع»لش من هاّ· بش

 يولدوهم الْنّعاج ينجّموا ِيستعملوُهم 

كذبيحة لخطايانا ـ ـ

شنّوة اّ· صاير؟

!جّدي، شوف

م!ما تخافوش  ،ليوم،  بيت لح�

 ب»د َداُوْد، تِول�د اّ·

!بش ½نعك£م

!اµسيح هو ر¾�

كان حب�يتوا تلُقوه، هاذي

ل ْمقّمط  الع»مة: هو طف£

 (ِمذود ْ)!
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، اّ� يعطّي م ر�� جّدو إس�

.س�م ل�رِض، وفرحة للّناس 

2222لوقا 1: -15 16



...سامحني

د ،قالولنا... نُقص�

إنّو ـ ـ 

 ا��يّْكة قالِتلّْنا إنّو

!ا�َِسي�ا الطُفل تِول�د

م�يكة؟

م�يكة. ياخي ِمستغرب؟

ل، بش يكون � قالوا اّ� الطف�

ِمذِود، وهذا ا�ذِود الوحيد اّ� لْقينا 

ل  !فيه طْف�
!ثبّتّْنا فيها الك�ل

هذا هُو؟

.أي

شنّوة إسمو؟

وْع .يَس�

...معِنتْها
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يّنا..." "الل�ه يَْنج�
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