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 االب البير ابونا: االنسان الكاهن أيام مع 

 

 1األب جنان شامل عزيز                     

 

ُ مرافقُُأنطلق  خبرةُ منُ مداخلتيُ ُُُُتيُخاللفيُ األخيرة ابوناُُالراحلُُألبلالسنواتُ ُُالبيرُ

خبرة(2021ُُ-1928) ُُُ؛ُ تجلُُصغيرُُاخ  كهنوتيةُ معهُصداقةُ منُُُجوانبُُخاللهاُُليُُتجمعتهُ

حياتهُمنُُُُالجوانبُُهومنُأجلُهذاُأحببتُتسليطُالضوءُعلىُهذُُالكثير،ُُاالُيعرفهُُشخصيته

ُُاماُفيهُوبكلُوغيرها ُإنسانيةُوكهنوتيةُعميقة.ُمنُروح 

اليومية انكفائهُفيُعزلتهُ ُُُُالخصبةُُرغمُ أربيل،ُُُ–فيُغرفتهُفيُدارُاملطرانيةُفيُعنكاوا

ُ
 
عبرُوسائلُُُويتابعُاالخبارُواملستجداتُجديدُيصدرُاوُماُيشاهدُكلعلىُُعُيترجمُويكتبُويطل

.ُُفيُ"قاليته"ُكانُيتركُكلُش يءُوينبريُالستقبالُزوارهُومنُكلُانحاءُُفيُالكنيسةُوالعالمُُاالعالم

تاريخُوطالبُُُُباحث:ُُملجردُدخولهمُعليهُبابتسامتهُوتحيتهُاملضيافة.ُمنُيزورهُكانُإماُُالعالم

ُُُ؛يبحثُعنُجوابُُمعلومة اوُُُ؛لتنفتحُدفاترُالذكرياتُُاأليامُُااوُقريبُتباعدتُبينهمُُاوُصديق 

ُ .ُُمعنويةُكانتُوحتىُماديُةُُمنُيطلبُنجدةُاوُمساعدةُُالحياة؛ُاوونصحُفيُُُُمنُيبحثُعنُارشاد 

ُك ُامامُ يكنُ لمُ هؤالءُ ُيـتأخرللُ يبخلُ ُولمُ بُ يتمتعُ كانُ فهوُ البير!ُ ُنعمةابوناُ ُُوكارسيمُاُ

بالترحيبُُ"االستقبال" املقرونُ املشروطُ ُُُ،غيرُ بقي  بلُ املرضُُُُالُ كذلكُحتىُوهوُعلىُفراشُ

"سأصلي ألجلكم، وأنتم  همُكانُيقول:ُُيستقبل،ُيسأل،ُيتقاسم،ُيحملُهمومُمنُيزوره،ُواأُل

 كذلك صلوا ألجلي". 

ُعرُ الكلُُ
 
فيُبرنامجهُاليومي.ُُوُُفيُمواقفهُطوالُحياتُهُُوصرامتهبجديتهُُُُابونُاُُاألبُالبيرُُف

ُلكنُالق
 
مرحةُوحسُفكاهةُوحبُسردُلقصصُتعليميةُُدعابةُُبروحُُيتميزُُُُكانةُيعرفونُأنهُُل

ُبأسلوبُم ُُُيسردهاُُ،حولهلكلُمنُُ
 
فعمُبرغبةُإيصالُفائدتهاُلكلُمستمعُله.ُهذهُالروحُوقُم ُش

4ُُُُيومُالسبتأيامهُاألخيرةُوقبلُانُيفقدُالقدرةُعلىُالنطقُقبيلُوفاتهُُالتيُرافقتُُيزةُُاملكانتُُ

ُكانُيستذكرُالكثيرُمنُالقصصُوالعبرُمعُزائريهُ.ُأنهُ،ُحيث2021كانونُاولُ
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بهُيستهلُالنهارُومعُساعاتُالفجرُُُُ؛كانُالقداسُاليوميُيحتلُمكانةُمركزيةُفيُيومه

ُُ البرد. اوُ الحرُ فيُ سواءُ سنيُ األولى:ُ كوُروخاللُ جائحةُ انتشارُ وقبلُ األخيرةُ يحتفلُُُوهُ كانُ ناُ

ُمنُكبارُالسنُيوميُالجمعةُواأُلبالقداسُمعُاقرانهُُ
 
ُُوبصعوبةُ.ُُهُمشقاتُاملش يحدُرغمُتحمل

سُعليهُاخرُقداسهُيومُالخميسُفيُُُُ،النياتُكانُيضعهاُعلىُمذبحهُالصغير تموز13ُُُُالذيُقد 

أجبرُنفسهُرغمُعدمُقدرتهُعلىُالسيرُوعلىُكرس يُُفيُحياته.ُلقدُُُُأصعبُقداسُُ،ُوكان2021
ليُ  الىُاملستشفىُُمتحركُأكملُقداسهُاألخيرُ أيامُ بالقداسُبشكلُاخرُمنُُنقلُبعدُ ليحتفلُ

َص  "ُُُ:خاللُاملشاركةُفيُسرُاأللمُعلىُفراشُاملرضُليتممُقولُمارُبولس
َ
ق
َ
ِتمُّ في َجَسِدي ما ن

ُ
فأ

نيسة" )كو 
َ
ذي هو الك

َّ
داِئِد املسيح في َسبيِل َجَسِده ال

َ
 (.24: 1 لس ي ِمن ش

.ُخاللُنهارهُُيلتقيُبهممعُمنُُُُكانُيتقاسمهُوُُكانُزادهُاليومياليوميُفيُكلمةُهللاُُُُهتأمل

 ومسبحةُورديتهُبقيتُبينُيديهُحتىُالنهايةُ.ُالُتنقطعصالتهُكانتُُو

ُ األبُالبيرُالكنيسةُوخدمهاُبكهنوتهُوقلمهُوبإنسانيتهُوكلُهذاُلمُيكنُُُنعم،ُلقدُأحب 

بلُصارُحالةُوجود ُعنُبعضهُ
ً
أيامهُُُُسمةُمميزةُوُُيُةمفصوال فيُ كانُيسألُعنُُُُاألخيرة.حتىُ

ُاخبارُُ
ً
بالعودةُُُالكنيسةُويتابعهاُويصليُألجلها.ُوحتىُهوُعلىُفراشُاملرضُكانُفكرهُمشغوال

ُُُنكبُعلىُترجمتهُفيُاأليامُاألخيرة.إلكمالُماُكانُم ُ

ُ ُاوُسكلُهذهُالسماتُوغيرهاُملساتُومواقفُُُُلقدُتركت 
ً
ترافقُكلُمنُيقفُمستذكرا

ُهللاُعلىُُُينظرُالىُخبرةُحياةُهذاُ"االنسانُالكاهن".ُفقدُعاشُسنيُه
ً
وقدمهاُبكلُماُفيهاُشاكرا

ُنفسهُبينُيديُهللاُكلُالنعمُوالبركاتُفيُحياته
ً
ُومسلما

ً
ُُ.مستقبال

ُهذهلُُى،وكلُمرةُوكأنهاُاألولُُ،وبكلُاندهاشُُيرتلهُُانقلُاليكمُماُكانُوأختمُهذهُاملداخلةُُُ

ُفيُُ(ُُدبًٌسًٌلٌيٍقا) ترتيلة الفرضية  كتاب الصالة  حسبُُُُاالحد السادس من زمن الصيفالتيُترد

ويرتلهاُُُ(.ُهذهُالترتيلةُكانُيحبهاركد -ركج : املجلد الثالث ص  -الحوذرا)الكلدانية    للكنيسة

ُ
ً
يتمتهاُبعدُُُُانهُصارُُلقدُظلُيرددهاُحتى .2ُُوقدُنشرهاُمعُترجمتهاُفيُمجلةُنجمُاملشرُقُُدائما

ُ.انُفقدُالقدرةُعلىُالنطق
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بالفعلُ فيُُُُلقدُكانتُ اللقاءُمعُهللاُ الىُ ُ-  عٌومًرا َدمِلا بٌوًسم ٍْا"تعبرُعنُشوقهُ

ُلنصليهاُمعهُ...ُ:ُُ.ُ"مسكنُمفعمُبالنعيم

 

 رب كن لنا ملجأ إلى االبد: يا

عطي آلدم أبي الجميع. وخرج منه ألجل رخاوته )تهاونه(. وإذ خالف 
ُ
مسكُن ُمفعم بالنعيم، أ

وت النهيم. وملا رأى الخالق أن االثنين عبثا ملإلى االوصّية، أخذه الشرير وأسلمه مع ذريته  

 في السماء.  
ً
بخليقته: أرسل ابنه وخلصه من ايديهما. وعوض ميراث األشجار، أعطاه مسكنا

املوض إلى  السفلى  الجحيم  من  وأبنائه  آلدم  الطريق  أن   عومّهد  املالئكة  يتجاسر  ال  الذي 

 . رب الكل املجد ملراحمك ياينظروا إليه من الخوف. وألجل هذا نصرخ ونقول: 

 

 مًٌريًٌا ٍبيٌة َمعمرًٌا ىَويُة َلن لدًٌردًٌذٌين: 

َونَفق ِمن ى بَيٌد َرفيٌوة ى.  .عٌومًرا َدمِلا بٌوًسم ٍْا. ِاٌةٌيِىٌب ل ى اًلدًٌم َابًٌا دٌكًلا
وَدخًزا  .وَاشلم ى َولَيلًدة ٍْى مًلوًةا َيعًنا .وَدعَبر َعل فٌوقًدًنا َدٌبٍرى بٌيًشا

ًبرُوًيا دِاٌةَخَبل ٌمن ةَريىُون ةٌوًقن ى. َشَدر َلٌبٍرى وَفرق ى ٌمن اٌيَديىٍُْون. َوخًلف 
َيّىٌب ل ى عٌومًرا َبشَمًيا. َوٌدَرش اٌورًخا اًلدًٌم َولَيلًدوٍْىي ٌمن  .يًرةٌوةًٌا داٌيًلنٍْ ا

وَعل َاَفيٍْ . شيُول َةخًةيًةا. لًىو َاٌةًرا دًلا َممرخٌين عٌيذ ا َلمًخر ب ى ٌمن ِدخلةًٌا
ُ.ًمًرا دٌكًلا شٌوٌبًخا لَذمَخيك :ًىد ا ِنقع ا ون اَمر

 
 


