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توطئة
إن عناد احلياة ذلو أقوى من عنف ادلوت وسلطته على اإلنسان ،فنفهم احلياة كحب تتاباوز احليباة
وادلوت يف ذواتنا ،كي نرحل إىل ويف اآلخر.
ه ب ص حببفحات مليحلببة محليبباة مببن ا ،اتيتببة وسببن ،ا،ببع تيتحببر انببا إىل ا ،،ب  ،ع ب ا ،،قببة م ب ،
ع اخلوف من اجملهول وا،،نف ،ع إكتشاف احليباة واحلب يف وهبوص اآلخبرتن .إن احليباة ا ،ب،يتة
ق ب تركببب ا ب الا علببى ذاكببرة ،رت ب وسببن ،ا،ببع تنيتببل أن ت بيت خان،ببة ،ل ببروف ،اببل إحتفلببب
محليبباة يف كببل كل ببة والببة ،وا بب،ة فيهببا كببل ،اقتهببا ومشبباعرها وذكائهببا .ففببي هب ص ا ،ببفحات ن،ب
مببن ا ،ب ة إىل ا،ت مببل ،ومنببه إىل احل بوار وا،تيتببادل .فا ،ل ببة ادل تواببة هببي تيتببادل ،ل ب وات م ب ا،ن برا ،
ا،ب تن يف قبرا لم ،ل تببا ليببون كببل ذاكببرة ا ،اتب وتفاحببيل حياتببه .واب ،ب ،تتيتبباد،ون مب ا ،اتب
وهببودهم وأف براحهم ،أح بهنا م وح ب لم ،هتاحببالم وإخفاقببالم .مخت ببار ،يف كببل كتببا هنببا ميتاد،ببة
حي بباة يف اقع ببان .فب ب ا ببن ا،وق ببوف هانيتً ببا عل ببى حي بباد حين ببا ننب برأ هب ب ص ا ،ببفحات ،فا،ن ببار
أتضا.
وا ،ات أيخ ان موق ًفا من ا،وهود ،موق ًفا من اقح اث ومن ذالم ً
ا،ضببا مببن مشبباعر ا،يب س أو اخلببوف أو ا،مض ب ا،ببع رافنتهببا من ب سببنو ا،ن ببا
،نب ذكببرت وسببن ً
وحببا يف مسب لا علببى درو اذلاببرة
عببا  ،3002وحتب ب عببن ا،وهببوص ا،ببع إ،تنتهببا يف حيالببا ،خ ً
إىل أس بلا،يا .ر ببا ادل برور مق هببو عيتببور دائ ببي ةببو م رسببة احليبباة ، ،ببن ه ب ا ا،،يتببور تنحببب وهوهنببا
وشخ بياتنا يف كبل حل ببة .ه ب ا حاو،بب ا ،اتيتببة ،ا،،يتبور انببا ،مبن خب ل شبباو ا وتفاحبيل حيالببا،
إىل ا،ش ببخذ ا،ب ب ي أحب بيتحب علي ببه ا،ي ببو يف اب ب د ادلها ببر .ف ه ببا كان ببب اإلنت ببا ات مت،ب ب دة يف
يف نضوج إنسانيتنا يف ا،،ا .
حياتنا ،فهي ت
أتض ببا إاا ببا
أدع ببوكم إىل ا،ني ببا اس ببفرة مب ب وس ببن يف هب ب ا ا ،ت ببا  ،ك ببي ت تش ببفوا حيال ببا ، ،ببن ً
وم،اانلا ،من خ ل كل إتناعات احلياة وا، ،ومت وا،لنا ات ا،ع مرت هبا.

اال فيلي هرمهن ا ،ومني ي
رئيس حترتر رللة ا،ف ر ادلسيحي ،ام اد
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مقدمة
ه ص اجمل وعة من ا،ت م ت هي من أهل خل حوار اني اإلنسان و  ،أ،فتها من فتاة عراقية
عاشب اقاي ا ،،ييتة ا،ع مرهبا ا،،ران ،ت ت وت ،عن خ لا ا ،اخلية وا،روحية ،تن مها ا،يو
اواسطة احلرف وا ،ل ة كي توحله ا إىل قلو االخرتن وتساع هم يف جتاوز ا، ،ومت واحملن ا،ع
ار هبا ادلؤمن يف أوقات جي نفسه ميتت ،ا عن وعن وحاايص وعن قيم اإلنسان ،وه ص ت ،ا،يو
واح ة من أ خطر أزمات اإلنسان ا،ع تنرع ذلا نواقيس ا،تح تر  ،و ا ستؤدي إىل حتطيم ا،يتنا
ا،روحي واقخ قي ،إلنسان ،ف لنا ةتاج إىل إعادة انا ا ،ات روحيا وا،رهوع إىل  ،ومن أهم
ادوات وعناحر ه ا ا،يتنا هي ت،ا،يم تسوع ادلسي وك مه يف االهتيل ؛ فهي نيت التنض وا،،ودة
إ،يها هي ا،طرت اقسلم ،يتنا ا،يتشر وأفضل ،رت  ،ل ه ا هو ا ،ة وا،ت مل ،فه ا ننا ا ،ات
ا،ع متأل ا،نفس م،مىن ا،روحي،إن كل ات ه ص ا،ت م ت وا ،لوات ن ل من خ ذلا إىل إمت
وأمنا ا ،ات روحيا وتنوتة اإلاان  ،ي جي د ا،روح وا،ف ر ،وه ا هو اإلاان احلي انه ا ،ة ا ،ائ ة
ا،ع تراف اإلنسان مثل ظله.
،نس قنفسنا انرا ة وأتمل ه ا ا ،تي ال من قيتل ادل،رفة اإلاانية أو ا،ثنافة ا ،هوتية ،ال هو
ل ت ،لروح كي ت،يش اإلنسان ا،س واقمان ا ،اخليني وهنا سيتحن اقمل وا،رها ادلسيحي يف
حياتنا.
ستيتنى كل ات ه ص ا،ت م ت "فيض من احل " ن ا متواح وملحا من أهل اخوتنا ا،يتشر من
ا،فنرا وادلشردتن وادلر ى وأهلنا ا،نازحني من ايولم اسيت اإل طرامت اقمنية  ،وأن كل ات ه ا
تطيت  ،ي ننرأها ك ا ننرأ ق ة أو خ اً ،ال إ ا كل ات كش وع تن ،رت ادلؤمن ا ،ي
ا ،تي
تيتحث عن ا ،ال ا،روحي عسى من تنرأ ه ص ا ،ل ات تفت قليته إىل
كيف ت مي ا،يه ".

وتت،لم

ظافر نوح
 .ا،ية مار من ور اخل تة يف ا،،ران
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أُ ٚي إٌذٜ

و
ً
و
لعدة سن و
كحركؼ
كلمات
وات مضت ،كانت تركادٍل الرغبة دكمان يف ترصبة ما ىبالي قليب ،اىل
يكتبها قلمي..

ات ركحية ،نفسية ،كحىت
ات حياٌب اليومية ،ىي خربات حياٌب اإليبانية ،ىي خرب ه
ىي خرب ي
عاطفية....
كلها من كاقع اغبياة اليت أان أحياىا ،كاآلخركف من حويل أيضان..
أحداث حدثت معي ،كبعضها حدثت مع االخرين ،فرأيتها أمامي .شعرت هبا ك
بعضها
ه
ُّ
فتأثرت هبا...
عشت تفاصيلها،
ي

كبعضها ذبسي هد ؼبشاعر الشكر كاإلمتناف للرب على نعمة االشخاص اؼبميزين يف ىذه
فيض من اغبب!!! ( حيب أان،
اغبياة ،األشخاص الذين أنعم هللا علينا هبم ،ػبَتان....كلها ه

كحب اآلخرين) !!! كصرخةي أمل (أؼبي أان ،كأمل اآلخرين) !!!

أحاكؿ يف ىذه السطور ،كمع ىذه الكلمات أف أجسد كل االحاسيس ،كاػبربات ك أضعها

صبيعان بُت يدم اآلب اغبنوف ،كالرحوـ ،بُت يدم (أابان) اؼبمتليء ابلعطف كاغبب ،فهو كحدهي
خبلصنا ،كمبلذان ،كملجأان .كىو كحدهي القادر أف يقلب كل و
خوؼ فينا اىل أماف ،ككل أ ومل اىل
شفاء ،ككل و
حزف إىل فرح.
لذا :ىا أان بُت يديو اليوـ أق ًٌدـ ً
ىذه احملاكلة البسيطة.
ي
ً
ً
ً
كًمن ً
أجل كل من وبتاج اىل رفع صبلتو ،كحاجتو ،كحياتو ،إىل ىذا اآلب ،ىا أان أضع بُت
فاض ًبو قليب من حب.
أديكم ما ى
يف ىذه اؼبسَتة ،كىذه النعمة اليت يف حياٌب ،ال أنسى ابدان أف أشكر اآلب اغبنوف على كل
األشخاص الذين كاف ؽبم ،ك اليزالوف إىل اليوـ ،التأثَت العميق ،كالفضل الكبَت يف ً
كالدة ىذه
ً
ً
كصقل ىذه اػبربات...
كتدفق ىذا الفيض،
الكلمات،
سٍت عمرم يف كنيسة أـ
ُّ
أخص ابلذكر :أخوٌب ،كأحبيت ،كل الذين عشت معهم أفضل ٌ
تقع يف اعماقي لًتكيها،
حيث بدأت ي
اؼبعونة الدائمة يف بغداد ،ىناؾ ي
أكؿ قطرات الندل ي
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كتسقيها لتكوف تيربة خصبة تنمو فيها الكلمة  ....أشكر الرب ًمن أجلًهم صبيعان ،ك ألنو
أنعم علي بوجودىم يف حياٌب.

كذلك  :أخوٌب ،كعائليت اليوـ ،كل الذين أعيش معهم حياٌب اعبديدة ،يف كنيسة مار توما
الرسوؿ يف سدٍل ،الذين كاف ؽبم دكر مهم يف (اختمار) الكثَت من اػبربات يف
حياٌب...أطلب ؽبم كل الربكة كالنعمة ،ليستمرك يف اغبب ،كالعطاء كما ىم اليوـ.

ك يشكرم اعبزيل لسيادة اغبىرب اعبليل ،اؼبطراف جربائيل كساب السامي اإلحًتاـ ،على رعايتو
األبوية ،كا ىتمامو بتنمية ،كتشجيع مواىب الركح القدس اليت كضعها هللا يف أبناء رعيتوً ،من

ً
أجل سبجيد إسم هللا اآلب.

ً
كمتابعتو لكل
كل اغبب ،كالتقدير ،لؤلب الراعي بولص منكنا ،على إرشاده الركحي،
ك ُّ
اػبطوات اليت لبطوىا ،ك على كل اغبب األبوم الذم يظهره لنا ،فيشجعنا ،كيزرع اغبماس
فينا ًمن ً
أجل خدمة الكلمة.
كابلتأكيد لن أنسى ابدان تقدَل الشكر لكل من ساىم عمليا كمعنواي يف مساعدٌب إلصدار
ىذا الكتاب ،كأكؽبم (عائليت) اليت أعطي ؽبا كل حيب كمودٌب...
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صِٓ

ا٦عزؼذاد(.......ث ّٕبعجخ صِٓ اٌغٛثبسا ٚاٌز١ٙئخ ٌٍّ١الد)

أبت :
كبن ال كبب اإلنتظار..
أننا نى ًك ُّل كنتعب من الًتقب،

كنتكاسل يف التهيئة كاإلستعداد،
ي

لكنك ابستمرار تدعوان لئلنتظار ،كالًتقب ،كاإلستعداد.
كزمن اإلستعداد يسَتي بنا.
كىا ىي أاي يـ اإلنتظا ًر قد أتت ،ي
نيري يد أف نيًعد نفوسنا النتظار الوالدة اليت أتتينا ابػببلص،
ك،
ج من ىرًح ًم حنانً ى
خر ي
كالرضبة اليت ستى ي
كاجملد الذم سييطلً يق صرخاتً ًو األكىل كىو ينادينا لنمكث معو
ككبن مزدضبو ىف إبنشغاالتنا،
لكننا ال ي
نعرؼ كيف سيكو يف ىذا ي
كمتكاسلو ىف يف بى ً
ذؿ اعبهود الركحية
ك أف تعلمنا كيف ننتظر بصرب ،كنستع يد حبماس،
لذلك نىسألي ى
ً
ألستقباؿ عمانوئيل بفرح.
كنعمل

و
نكسر التكرب
كبتواض وع
بصمت نتأمل،
علمنا كيف
ي
ي
علمنا كيف و
مبد أايدينا للعطاء ،و
بكرـ ُّ
نفسح مكاانن لآلخرين،
كحبب
ي
و
كحبناف مبنح تعزية كأمبلن،

لنكوف قادرين يومان أف نبشر ابجملد لك يف العيبل
كالسبلـ على األرض
عبميع البشر
كالرجاء الصاحل ً
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ف ٟران

اٌّغبء١ِ(............الد اٌّغ١خ)

يف ذاؾ اؼبساء
نور شع يف مدل السماء
ه
ً
أنُت الفقر كأهبر اغبكماء
ى
أسكت ى
يف ذاؾ اؼبساء

صار حقا كع يد االنبياء
ى

عمانوئيل جاء ،كحاف اللقاء

يف ذاؾ اؼبساء
ً
السماء أنشدكا الثناء
جن يد

كمبلؾ الرب ابلبشارة جاء
قد يكلً ىد لنا يكلً هد ،كلد الرجاء
يف ذاؾ اؼبساء

ذبسد اغبب فينا ليصبح انسا ٍف
آتيان ابلرضبة ،معطيا اغبنا ٍف
يف ذاؾ اؼبساء

رضبة اآلب ذبلت يف كجو و
طفل كأفقر األطفاؿ
ال مأكل لو ال مسكن كال ماؿ

لكنو حببو يقوؿ يل  :تعاؿ ،إىل فرحي تعاؿ
يف ذاؾ اؼبساء

بفرح اليزكؿ..
رنت األجراس ،دقت الطبوؿ ،غنت األفواه و
قد يكلً ىد لنا يسوع ،يكلً ىد اغبناف
يكلً ىد اػببلص كاغبياة
كالفرح جاء
فها قد إنتهى اؼبساء ،كأشرؽ النور،
ي
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