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مر عليها الربيع تسع مرات،.ومن إيطاليا" هيلينا"       امسها 
وكان كل مرة يقبلها، ويترك شيئاً من نضارته ومجاله، على

كم حتبه وحتنو:  يصغرها بسنتني"جاكومو"هلا أخ امسه . حمياها
األم ا. عليه حنوا، وكأوهو ينظر إليها ويستسلم إىل تدليال

  .من عمره" ماما"
       األب سرحوه من العمل، فَلَِزم البيت عابساً متوتر
األعصاب، فاضطرت األم إىل العمل خارج البيت للقيام بأود

واجلدة تقدمت يف. عصبيةجو البيت قامت مشحون بال. العائلة
زد على. السن، وزادها عجزاً ويأساً، ابنها العاطل عن العمل

 سنوات، مىت عاد من املدرسة٦، "جاكومو"ذلك أن الصغري  
  . ال يكف عن اللعب واحلركة

       فتقوم قيامة األب، وتاج أعصابه، كأن ال يكفيه قعوده
راً، صخب طفله ابنيف البيت بال عمل حىت يزيد أعصابه توت

واألب املسكني أيضاً معه. الطفل عذره معه. الست سنوات
انكسار عزة نفسه ورجولته، ألنه ال يرضى أن يعيش: عذره

  .على حساب زوجته
       وإذن من هنا، شجار دائم بني الزوج وزوجته اليت تعود
.حمطَّمة اجلسم بعد العمل خارج البيت، لتواجه شغل البيت

 الزوج يرضى ذه املهانة، وال الزوجة تستطيع السيطرةفال
  . على أعصاا إذا بدرت من الزوج أية مالحظة أو تلميح

وإزعاجه ألبيه، والعجوز" جاكومو"       شجار مستمر، و
، صليبها أفدح من أن"هيلينا"املريضة تئن وتعن، مسكينة 
ية عنوكم حاولت يف اخلف. تستطيع محله على صغر سنها

والدها أن ختفّف من عصبية والدا، ومن حركة وضجيج
، لكن العناية اإلهلية ساهرة ال يغمض هلا جفن، ألن"جاكومو"
حتب يسوع ودائماً تصلّي لكي ختف عصبية أبيها" هيلينا"

وأمها، فكيف ال يبادر يسوع إىل مساعدا، ألنه حيب
  .األطفال، وقلبه ال يطاوعه أن يرد هلم طلباً

B___ŒºÕA œ___JƒªA     :  

       يوماً قصت معلمة الدين، وكانت تقية متعبدة،
قصت على األطفال كيفية هرب النيب ايليا، من وجه

وكيف أن املالك. امللكة ايزابل اليت هددته بالقتل
وبقوة هذا اخلبز، استطاع. أعطاه خبزاً ليأكله يف هربه

 ليلةً دون أية حاجة)٤٠(يوماً و) ٤٠(ايليا أن يسري 
إننا حنن:"وشرحت املعلمة. إىل الطعام أو الراحة

املسيحيني عندنا خبز أحسن من اخلبز الذي أكله النيب
عندنا خبز مساوي أعطاناه يسوع، أي جسده. ايليا

إذا تناولنا خبز يسوع هذا، ليس فقط. ودمه املقدسني
نشعر براحة القلب، بل يساعدنا على كل مشاكل

  ".اة وصعوباااحلي
أن عادت إىل البيت،" هيلينا"       وما صدقت 

لتسرع إىل الكتاب املقدس، ألن املعلمة أوصت
.األطفال أن يطالعوا يف البيت قصة ايليا كاملة

.)٨-٤:١٩(والقصة موجودة يف سفر امللوك األول 
مستغرقة يف القراءة،" هيلينا"والحظ األب أن طفلته 

فناداها. حة من غبطةعلى مالحمها ِمس:  
  هيلينا حبيبيت، ماذا تقرأين؟ -
امسع بابا ما أمجل هذه. أقرأ يف الكتاب املقدس -

أنت بابا: فقرأتها له مثّ علّقت عليها بقوهلا. القصة
.أراك دائماً حزيناً يائساً من احلياة. مثل ايليا النيب
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"تهالتي"لو أنك تأيت معي ار األحد ونذهب كلنا مع املاما و
ونأكل كلنا اخلبز الذي منحنا إياه يسوع، يعين) اجلدة(

جسد يسوع ودمه، فيمنحنا الفرح والشجاعة والرضى
أنا. أنا اخلبز النازل من السماء:"ألن يسوع قال. باحلياة

ما قولك". من يأكل من هذا اخلبز حييا إىل األبد. خبز احلياة
 بابا؟ يا

وفعالً ذهب يف اليوم. لته       وتأثر األب من مالحظة طف
وتناولوا. التايل وكان ار أحد، ومعه زوجته وأمه وطفلته

عادوا إىل أنفسهم بنعمة سر! يا لألعجوبة. مجيعاً جسد الرب
  .القربان، وعادت السعادة إىل البيت، وانفرجت احلال

وحمبتها له،" هيلينا"       ويسوع من جهته كافأ إميان الطفلة 
فما عادت األم حباجة إىل العمل خارج.  لألبفدبر عمالً

فما عاد أبوه. الصغري أكثرهم سعادة" جاكومو"وكان . البيت
فصار يهدأ بعض. ينهره، وتكفيه أمه وأخته تدليالً وحناناً

حىت اجلدة كفّت عن األنني والعنني، ألن ابنها يعود. الشيء
ه استعاد كلكل مساء إىل البيت وقد انفرجت أساريره، وكأن

  .شبابه
       وال ننسى أن املعلمة كانت شرحت أيضاً يف درس

ونهألالدين إن يسوع حيب األطفال ويعطيهم كل ما يس
سألت املعلمة كيف" هيلينا"وكانت . السيما بعد املناولة

نتناول حسناً لكي حيبنا يسوع ويعطينا كل ما نطلبه، ويف نيتها
.ن إىل املشاجرةاما، فال يعوداأن تطلب النعمة للبابا وامل

  :وأجابتها املعلمة
جيب أن خنتلي حسناً قبل املناولة، ألن يسوع سيأيت إىل       "
مث نتقدم إىل املناولة وحنن حنين. ونندم على خطايانا. قلبنا
مث نعود خبشوع وعيوننا مغمضة، لنشكر يسوع. الرأس

وحيتاجه البابامث نعرض عليه ما حنتاجه، . ونرحب به يف قلبنا
فكيف يرفض يسوع ما طلبته". هيلينا"وهكذا فعلت ". واملاما
  !.منه؟

  األب جربائيل برير

علّمين صمتِك أن         
أصغي بصمت القلـب،    
وأصمت شوقاً للطريـق    

  .واحلق واحلياة
علّمين فقـرِك أن           

أشاطر الفقري باحلرمـان،   
أن أقامســه الشــقاء  

  .واملشاعر واألشجان
أُسرع للخدمة، وأتقاسم مـع علّمين لطفِك أن         

  .والنعمة بسخاءاحملتاج احملبة 
علّمين حنانِك بأنِك شفيعيت يف السـماء، إنـِك       

  .عوين وجنايت يف الضيقات
علّمين صربِك أن أمحل صلييب برضـاء، وأختـذ       

  .اجللجلة دريب مثل ابنِك البار
علّمين أملِك أن أذرف الدمع يف الصالة، وأهب       

  .ذايت هللا راضياً بإرادة ابن اإلنسان
علّمين طهرِك أن أستقي املاء من قلبِك الطـاهر       

  .الفواح، فأشدو لِك األحلان واملهج بلحن الشكران
علّمين إميانِك أن أهرع مسرعاً يكفيين ضـياع،       

  .وألبس املسيح فنحن للملكوت جياع
اجلبار، فـأمليعلّمين نشيدِك أن أدرك عظمة اهللا              

  .اح وليلي صبفرح، وحزين تعزية،
علّمين تواضعِك أن أقف عند أقدام الصليب بال       

  .خجل وال رياء، كمثل خاطئ ينتظر الفداء
علّمين حبِك أن أحيا كاألطفـال، وأرى وجـه       

  . يسوع وبس، يف وجه كل إنسان٠٠يسوع 
علّمين ابنِك أن أحيا بال زمان، وأسـهر لـيالً       

  حة اسطيفان البناصبي         .ألحدثكما دوء وأمان
                             رعية مار يوسف ـ املنصور           


