
 

 

 رسائل القديسة

 دساليصاابت للثالوث الاق 

 اىل وادلهتا
  



 

  إىل والدهتا  4الرسالة 
  [1889كانون الثاين/يناير    1]  

 ماما العزيزة، 
طّيبة، بوّدي أن أعدِك أبن أكون عاقلةً   سنًة  وأبالّ أعمَل على إغضابك    بينما أمتىن لِك  ومطيعًة، 

يف   ما  سأعمل كلَّ  تصّدقيين!  لن  لكنَِّك  أفّرَِحِك؛  صغرية كي  ُقدوًة  وسأكوُن  اآلن،  بعد  أبكَي  ولن  أبداً، 
أن   أنوي  املرّات. كنت  بعض  ذلك  ردَّدُت  رساليت كما  يف  بكذبٍة  أتفوََّه  فأال  بوعودي،  َأيفَ  لكي  وسعي 

  ما ُعدت أعرف شيئاً ! ومع ذلك سََتين أنين سأكون عاقلة.أكتب رسالًة طويلة طويلة؛ مث
 أُقبِّلك اي أّمي العزيزة.

 
 1889كانون الثاين/يناير   1دجيون، 

 ابنتك احلبيبة
 أليصاابت كاتيز 

 
 

  إىل والدهتا  5الرسالة 
 [ 1889كانون األول/ديسمرب  31]  

 ماما العزيزة، 
سرور    لِك كلَّ    ستقبلُ أبكل  وأمتىن  طّيبة.  بسنٍة  أمنيايت  لِك  وأجدَِّد  آيت  لكي  اجلديد  العاَم  حلوَل 

لطيفةً  فتاًة  سأصبُح  قبل،  من  أكرب  صرُت  وقد  واآلن،  حتقيقه.  يف  ترغبني  جمتهدًة  و ،  مطيعةً و ،  صبورةً و ،  ما 
ألخيت   الصاحل  املثَل  أعطَي  أن  علّي  جيب  الكربى،  أنين  مبا  أواًل،  أبداً.  تغَضُب  أضايَقها  ال  فلن  الصغرية؛ 

أبن   آمُل  أنين  وكما  األمهات.  أسعُد  إنِك  القول  وتستطيعني  طيّبة،  قدوًة  سأكون  النهاية  ويف  اآلن؛  بعد 
 أنعَم قريباً بسعادة ُمناوليت األوىل، فسأكون أكثر وداعًة، ألّنين سأصّلي إىل هللا كي جيعلين أكثر طيبًة. 

 ِك من كل قليب. أتركِك، اي ماما العزيزة، معانقًة إاي 
 

 أليصاابت كاتيز 
 1889كانون األول/ديسمرب   31دجيون، 



 

  إىل والدهتا وشقيقتها 46الرسالة 
 [1901نيسان/أبريل  16]

 

 الثالاثء صباحاً 

 
 اي حلَوََتَّ العزيزتني،   
تعيسةً   تبدو  ترحالن! فغيت كانت  رؤيتكما  حالة غمِّ لدى  مجيعاً يف  أحزنتين،  هنا  إجّداً حىت    كّنا 

ي العزيزة احلبيبة، فقد كنت أرغب رغبة وأرجو أالَّ تكوان اآلن كئيبتني أبداً، بعد اليوم. وابلنسبة إيّلَ، اي أمّ 
قلت   لذلك  التضحية؛  هذه  عظمة  وفهمت كلَّ  معانقتك،  يف  أن    ليسوعجاحمة  مبا  يسوعي،  "اي  الطّيب: 

في صاابت،  صغريهتا  تداعَب  هنا كي  تعد  مل  العزيزة  تعلمني  أّمي  لو  مكاهنا".  بذلك  تقوم  أن  عليَك  جب 
األمّ  حنان  بكل  ذلك  يفعل  أن  َعرف  ال  كم  اليت  العزيزة،  ابنتك  مكان  بقربك،  ََيلَّ  أن  إليه  وطلبت   !

 تنساِك! أستطيع القول إنَّ قليب ال يَتككما، أنتما معاً. 
أفكا  وذهبْت  الليل،  منتصف  يف  فاستيقظُت  عندان.  عاصفٌة  هّبت  الليلة  إليكما. كنُت  هذه  ري 

و  وهو  بسريري املريح  بغرفٍة مرَيٍة    ، ريُ ثأمتىن أن أرسل إليِك  ومل أنعم قط  جّداً يف غرفيت،  جّداً! فأان مراتحٌة 
ما كان  أمجَل  وما  ابلنجوم،  مرصَّعًة  زرقاء،  مجيلًة  مساًء  سريري،  يف  وأان  أأتّمل  املساء، كنُت  ويف  مثلها. 

ب لتنّومين  لويز  ماري  وأََتت  طيٌِّب  ذلك!  هنا  الكّل  تعرفني كم  لو  سريرها.  يف  هالو  السّيدة  عانقنا  أن  عد 
اي   جّداً.  لطيفٌة  لويز  وماري  اببنتها،  تعتين  يب كما  تعتين  هالو  فالسّيدة  علّي.  تطمئيّن  أن  فيمكنِك  معي! 

اشَتينا لقد  رحيلكما:  منذ  به  قمت  ما  لكما كلَّ  سأروي  من  عزيزيَتَّ،  لويز  ملاري  القميَص  ابئع    فوراً  عند 
احلرية   شارع  يف  اجلديد،  إىل   . Rue de La Libertéالثياب  الكتابة  إىل  حنتاج  وال  رائعة،  بضاعة  فلديه 

الرّماين،    اترب  إىل  مييل  زهٌر  ولونه  االسكتلندي،  النوع  من  فهو  اخَتانه  الذي  القميص  أما  الشأن.  هبذا 
مت لنا  وسنذهب للتوِّ كي نفّصله هلا. آمل أن تنجح خيَّاطته. فسأع ىن هبذا األمر كّل العناية! وبعدها قدَّ

إىل كلري حاجيايت  ألسّلم  املنزل  إىل  عدت  مث  احللواين؛  عند  عصرونيًة  هالو  ذهبُت  (1)السّيدة  ذلك  بعد   .
هالو  السّيدة  يل  حّضرت  وقد  عنايًة كبرية.  ألقى  حيث  اجلديد  مسكين  يف  ألقيم  عدُت  مث  الكنيسة،  إىل 

مع   ممتازاً  جيدة؟    (2) حُملَّيات عشاء  حبالٍة  سندويشاتك  وصلت  هل  منها.  إليِك  أرسلُت  لو  َوِددُت  لذيذة 
شارل لنا  قّدم  العشاء،  أشبيلية"  (3)وبعد  "حالَّق  بسرعة  حنا  وتصفَّ موسيقية؛  التاسعة،  (4) حفلًة  ويف   .

 
 الفَتة عند آل هالو. خادمة آل كاتيز. وكانت تقيم خالل هذه  وهي  عمرها عشرون عاماً،  و ،  Claire Thomasكان األمر يتعلق بكلري توما    -  1
م بعد األطباق الرئيسية.   -  2  طبق يُقدَّ
 شارل هالو، شقيق ماري لويز. كان عمره عندئٍذ تسعة عشر عاماً.   -  3



هنا إىل َأِسرَّتنا. وذهبت هذا الصباح  كثرياً ألجلكما، اي أمي    الكرمل للمشاركة يف القداس وصّليت إىلتوجَّ
ماتيلدا ة  العمَّ من  رسالًة  أضع  الرسالة  هذه  مع  غيت.  حلويت  واي  ابلنسبة  (5) احلبيبة  أما  إيلَّ كلري.  محلْتها   ،

أن   أفّضل  أيضاً. كما  ذلك  تفّضل  هالو  والسّيدة  أفضل،  هذا  أن  وأعتقد  عودَتِك  فأنتظر  القّبعات،  إىل 
لن   التأخر  إن  حبيث  الباريسية  املوضة  مع  بسرعة  نتأقلم  حنن  ذلك،  عن  فضالً  بنفسها.  قّبعَتها  أمي  ختتار 

سيك الطقَس  أن  وأعتقد  طوياًل.  من  يكون  له  اي  بغيوم كثيفة.  تتلبَُّد  السماء  ألن  َسَفران،  خالل  سيِّئاً  ون 
، فلدّي أموٌر كثرية  َزيَّ طقٍس يف هذه الليلة! املهّم أالَّ تكوَن تلك العاصفة قد وصلت إليكم! وداعاً، اي َكن ْ

مس  جدُّ  أنين  واعتربا  فَتسّليا كثرياً،  ثقيلة.  رساليت  تصبح  أن  أخشى  لكيّن  لكما،  السّيدة  أقوهلا  عند  رورٍة 
شيء َيلُّ مكانكما يف قلب  جّيداً أن ال  تعرفان  تكوان غيورتني ألنكما  تدلّلين، لكن ال  هالو الطّيبة اليت 

 صاابت اليت تغمرُكما ابلقبالت.
 أبّي نفاذ صرب أنتظر منكما رسالة!   
ابألملاس  املرصَع  املشَط  تنَس  فال  أمي:  بتسرَية  غيت  ي  اخلص(6) أُوصِّ ووضع  على  ،  األمامية  يلة 

س ذيل الشعر ابلبودرة قبل صنع الشينيون(7)شكل قوقعة  . (8) ؛ ولتغطِّ
 ليكما ألَف حتية. إترسل السّيدة هالو وماري لويز  

 
 

  إىل والدهتا  85الرسالة 
 [1901آب/ أغسطس  9]

 آب  9كرمل دجيون ، 
 ، أميميت العزيزة  
َث معكِ   اي َلسعاديت أبن أجيءَ   قلياًل! لو كنِت تعلمني كم أحّبك! ويبدو يل أنين لن   إليِك ألحتدَّ

هذا الكرمل العزيز حيث أان سعيدة جّداً. إّّنا َلِك، بشكٍل ما، أان    أشكَرك كفايًة على أنَِّك تركِتين أدخلُ 
صااب صغريُتِك  لكانت  "نعم"،  تقويل  مل  لو  أنّه  جّيداً  تعلمني  ألّنِك  بسعاديت،  ابلقرب  مدينٌة  بقيت  ت 

 منِك. آه! اي  أُميميت، كم َيّبك هللا، وليتك َترين أبيِّ حنوٍّ ينظر إليِك! 
 

4  -  "Le Barbier de Sévilleالفرن للكاتب  فصول  يف أربعة  نثرية  ملهاة   : بومارشيةس"  واملتحرر،  املغامر  )Pierre Augustin Caron de Beaumarchais)(ي   ،1732-
سنة  1799 اليصاابت.  .  1775(. كتبها  يف كالم  املقصودة  هي  روسيين  واالوبرا  املوسيقار  أساس  Rossini  (1792-1868وكان  على  موسيقية  أوبرا  ألَّف  قد   )

 معطيات "حالق اشبيلية". 
 ماتيلدا روالن "العّمة" يف كارليبا.   -  5
6  -  Strass   .سَتاس أو األملاس االصطناعي : 
 . Coqueهذه التسرَية يطلق عليها ابلفرنسية "كوك" :    -7
8  -  Chignon   ."ُكعيكة، أو جديلة شعر ُملتفة يف مؤخر رأس املرأة. والكلمة ُمعرَّبة اللفظ "شينيون : 



أُ   أن  تريدين  أّنك  فّرٍحُ مبا  ُُ ُُ ُأ فسوف  عيّن،  ثِك  عادت  حدِّ وشهيَّيت  ممتازة،  يت  صحَّ أبخباري.  ك 
وُأشّرفُ  أليس  كالسابق،  يل  قالت  وقد  الكرمل.  ق(9)مطبَخ  أشرَب  أن  يف  ترغبني  أال إّنك  النبيذ؛  من  ليالً 

طويل.   زمن  منذ  به  أنعم  مل  ما  وهذا  عميقاً:  نوماً  القّش  فراش  على  أانم  هضَمه؟  أستطيع  ال  أنين  رين  تتذكَّ
التايل،   اليوم  ويف  سأتدحرج؛  ما كنت  إذا  نفسي  أسأل  وكنت  عليه،  بثبايت  أشعر  أكن  مل  األوىل،  الليلة  يف 

ة، وأستيقظ يف اخلامسة والنصف. وهذا مجيل، أليس كذلك؟ كنُت قد عرفت سريران. لذا أانم قبل التاسع
حٌة بذلك.  رِ الرئيسة هذا املساء ابلذهاب إىل صالة الليل، وأان فَ   مث أستأنُف حديثي: لقد مسحت يل انئبةُ 

يب كما   تعتين  الفاضلة  األم  هذه  احلّد.  فوق  نفسي  أُتِعَب  لن  ألنين  مطمئنًة كثرياً  تكوين  أن  وتستطيعني 
، حيث أنِت، فحّدثيين عن كلِّ ما تقومني به، وسيسرُّين  (10)فٍل حّقاً. وأان أتبعِك بقليب إىل هناكتعتين بط

يف   تفّكرين  وعندما  حتّبينه كثرياً؛  الذي  اجلميل  البلد  هبذا  عي كثرياً  َُ متتِّ لذا  أبخبارِك.  أنعَم  أبن  جّداً 
 كلَّ اجلمال! آه! لو كنِت تعلمني!... صغريتِك أليصاابت، أشكري هللا ألنّه اختار هلا نصيباً مجيالً  

ذراعَ   بني  حبرارٍة  ِك  وأضمُّ وكم أعانقِك،  أحّبك،  تعلمني كم  لو كنِت  سابقاً.  األمر  ّي كما كان 
 أشكرك!ّ 

 
 أليصاابتك  

 

  إىل والدهتا  87الرسالة 
 [ 1901آب/ أغسطس   13-14]

 ي.م. + ي.ت. 
 آب 13كرمل دجيون ، 

 أميميت العزيزة،  
عيدقليب    إليِك كباقِة  أرسُله  وتشعرين  (11)كّله  أليس كذلك؟  األخرى،  الواحدة  نَتك  مل  حنن  آه!   .

مع   عليك  نتكّلم  تعلمني كم  لو  أّمها.  من  جّداً  قريبٌة  الصغرية  طفلتك  أبن  أّنك "حبييب" فعالً  وأظنُّ   ،
فه األحيان.  معظم  يف  القرابن  تتناولني  بكونِك  السرور  غاية  يف  أان  بذلك!  اي  تشعرين  القّوة  ستجدين  ناك 

 أميَميت. وحسٌن جّداً التفكري يف أنّنا، بعد املناولة، ّنلك السماء كلَّها يف نفسنا من دون أن نراها. 
 

 . راجع "رسائل الصبا". Alice Chervauعلى األرجح صديقتها أليس شريفو    -  9
 ، سويسرا. Neuchtel، مقاطعة نوشاتل  Fleurierفندق املنظر اجلميل، فلورية    -  10
 أغسطس.   عيد السّيدة كاتيز، ماري روالن، يف اخلامس عشر من آب/  -  11



لكنَّ    سروري،  يف  أفرْطُت  ورمّبا  السعادة...  غاية  يف  رسائُلك،  ابألحرى  أو  رسالُتِك،  جعلتين  لقد 
الرقيقَ  وأع  هللا  يَ َفهمين كثرياً،  جّداً  أيّن القلب  غري  هتّمين،  تفاصيلِك  إّن كلَّ  أبداً.  عليَّ  يغضب  ال  أنّه  تقد 

، ألنه يُبقيِك يف ذاك الشاليه بعيدًة عين! ومتتَّعي  Koffmanقد أبلغ حدَّ الغضب على هذا الطّيب كوفمان 
ألهنا كان اجلبال كثرياً،  تلك  أحّب  وأان، كنت  هللا.  إىل  توصل  فطبيعته  اجلميل،  البلد  هبذا  حتّدثين  جّيداً  ت 

 الكرمل، اي عزيزيت، هلي أمجُل بكثري. إهّنا الالمتناهي!...  عن هللا. لكن، كما ترين، إن آفاقَ 
عيّن،    ابلنيابة  يوم  أشكريه كّل  آه!  املطالَّت.  وكّل  البحريات  وكلُّ  الوداين  لدّي كلُّ  هللا،  ويف 

تك وال  ابجلميل.  اعَتافاً  حّباً  يذوب  وقليب  للغاية،  مجيٌل  إىل فنصييب  وأطلب  أحّبك كثرياً،  فأان  غيورًة،  وين 
هللا أن أيخذِك كما أخذين! لدّي الكثري من األمور ألقوهلا لِك ولكّنين ال أعلم من أّي طرف أبدأ. أمِس،  

ها ألكثر من دون أن تعلَن عن جميئها. أَترين هذا احلدث املفاجئ! مل أستطع أن ألتقيَ من    (12)ناأُمُّ وصلت  
ألهنّ  حلظات،  وجيب بضع  راهباتنا؛  من  اثنتني  معها  واصطحبت  الثانية،  الساعة  التايل  اليوم  يف  رحلت  ا 

فست َ  االثنني،  تعود  أن  تعطيَ لْ عليها  لكي  فقط،  جاءت،  وقد  بدورِك.  الطرحةَ تقينها  أمِس،  السوداء    ، 
الغَ  هذه  أترين  أخواتنا.  غايةِ إلحدى  يف  لقد كنُت  الصغرية:  أبالّ   رية  َمن   األمُّ   تكونَ   السعادة  الرئيسة  انئبة 

أكونَ  أن  أريد  ألنَّين  االحتفال،  وََيُدثُ   يَتأس  وأحّبها كثرياً.  جّداً  طّيبٌة  فهي  لديها،  نتحّدثَ   األوىل   أن 
أّول  وبسبب  الصباح،  هذا  يف  يب.  تعتين  أهّنا  على  لِك  وأؤّكد  مطمئنًَّة،  تكوين  أن  فيمكنك  سويًة،  عنِك 

ه، بكّل أتكيد، لو مل أكن هنا. وهذا الصباح م، وهو أمٌر ما كنت ألفعلَ يل، أعطوين بعض الطعا(13) صيامٍ 
أّول   عند  ربع  إالّ  اخلامسة  الساعة  يف  هنضُت  لذا  بتأّملي.  للقيام  ابلذهاب  الرؤوف  أميميت  يل  مسحت 
وصلت   حني  ألّنين  مسرورًة،  أّنين كنت  وتصّوري  ساعة،  ربع  خالل  يف  حاضرًة  أكون  أالّ  من  خوفاً  تنبيه، 

 اخلورس وجدُت أنين كنت أّوَل الواصلني!... إىل
أان وصيفُة يسوع الصغرية: وكّل صباح، أقوم بتنظيف اخلورس قبل القداس. واليوم قد زيّنُت مذحباً   

وبينما كنت أضع األزهار عند أقدام هذه األمِّ السماوية احللوة،   يقع عند مدخل اخلورس.  صغرياً للعذراء 
عليكِ متُ لَّ كَ  إ  ها  وتصنعَ وطلبُت  األزهار  تلك  جتمَع كّل  أن  وحتملَ   ليها  مجيلة  ابقًة  ِقَبل منها  من  إليِك  ها 

 صاابتك. 
أؤلِّفَ   أن  جيب  خميف"، كان  علّي،    مقاطعَ   كمثل"اختباٍر  ووجب  الطرحة،  وضع  أجل  من  غنائيًة 

أُ  أثناء  نشدَ أن  يف  مساًء،  أمِس،  أخو الفرصها  ألن  جّداً،  ُمضحٌك  أمٌر  وهو  أرجتف...  اتِنا  ة. كنت 
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تراين   أن  حتّب  اليت  لويز،  ملاري  سيكون  وبذلك  النجاح.  غاية  يف  عملي  وجدَن  أهّنن  لدرجة  متساحماٌت 
بقدر كبري، ف ُ  انئبةُ رَ أمحرُّ  وقد مسحت يل األمُّ  خجلي إزاء االمتحان.  أبن أرسلَ   ُص الوقوف على    الرئيسة 

ا أّمي  اي  وداعاً،  ُيسّليِك!  سوف  وهذا  الغنائية  مقاطعي  َفرِحةً إليِك  ستكونني  أّنك  وأعتقد  هبذه    لعزيزة، 
والطعامُ  ممتازٌة  وشهيَّيت  عميقاً،  نوماً  أانم  إيّن  لِك  أقول  أهنَيها،  ولكي  الطويلة.  ويناسبُ   الرسالة    لذيذ 

أعطيتين   أّنِك  على  أيضاً  أشكرِك  سعيدة!  أان  احلبيبة كم  أّمي  اي  آه!  قليب هللمزاجي.  إىل  أضّمِك   .
 يسوع الذي يبتسم وهو يراان.  وأعانقِك ابلقرب من

 صاابتك 
"مالكي"  ألجلِك.    (14)كلَّفين  غداً  س  املقدَّ القرابن  بتناول  ستقوم  أيضاً،  هي  إهّنا،  لِك  أقوَل  أبن 

لديَّ  فليس  أخرى،  مرّة  الغنائية  مقاطعي  أرسل  وسوف  فاهتا.  الوقت  لكن  إليِك،  تكتُب  لو  توّد   وكانت 
 اآلن. الوقتُ 

تكون عزيزيت    لويز أخذت مكاهنا اليوم  غيت غيورًة من أنَّ لن  . فأان سأحفظها يف قليب (15) ماري 
 .(16) أضرُب هلا موعًداوأطلب إىل هللا أن يقول هلا كلَّ ما مل أستِطع قوَله بنفسي؛ وهي تعرف أين 

  

 
 الديرية.    حنو التمّرس ابلعاداتديدة  اجلطالبة  الفة بتوجيه  لَّ "املالك" كان الراهبة املك  -  14
 قد ضاعت. و ملاري لويز كانت ترافق رسالة السّيدة كاتيز،    يعين أن رسالةً   -  15
 واليت عرضت عليها أن يكون موعدمها.   ،تلميح إىل "املصلوب" الذي أعطته إىل غيت  -  16



  إىل والدهتا  92الرسالة 
 [ 1901سبتمرب / أيلول 12]

 ي.م. + ي.ت. 
 أيلول  12كرمل دجيون ، 

 أميميت العزيزة، اي  
أكثرَ   وما  فيِك!  أفّكر  ما  أكثر  ما  لقد   آه!   العزيزة؟  الصّحة  تلك  حال  ألجلِك! كيف  أصّلي  ما 

صغريتَ  وأؤّكد لِك أن  إبحلاٍح أن تتحّسين،  وأريد  بِك كثرياً.  أحزنتين األخباُر األخرية  هللا  توصي  ك صاابت 
رين يف ما مضى، عندما كنتِ  كنُت أان ابلذات من يوقظك وجيري بسرعة حنوك؟  مريضًة يف الليل، و   أتتذكَّ

هللا   َم  ُّ أكلِّ أن  أحّب  نفسك.  من  قريبٌة  نفسي  ألنَّ  أكيداً،  بذلك  فسأشعر  أيضاً،  اآلن  انِدين  حسناً، 
 على هذه األميمة العزيزة اليت أحبُّها كثرياً واليت تركُتها ألجله!

فاليه    األب  رأيت  املاضي،  ،  Vallée لقد  عليكِ األسبوع  وتكلَّمنا  جّداً.  طّيباً  أبن  وكان  يل  وقال   ،
 هذا ما سريَيِك، اي أميميت احللوة. و تذهيب للقائه بدورِك؛ 

أستطيعُ   لو  أتَرين،  شهّييت   آه!  من  قليالً  أعطيِك  بشهيّ   !أن  آُكُل  أمتّتع  فأان  أّنين  أيضاً  ويبدو  ة، 
دافو    بَسحنةٍ  السّيدة  صّرحت  وقد  جاءت  D’Avout رائعة.  أهّنا كانت  اليت  رأتين،  حني  أاّيم،  منذ  للقائي 

أيخذنَ  أن  الراهبات  إىل  ماري    ستطلب  Anne Marieآن 
تسَتدَّ    حىّت  الكرمل  تبدو    إىل   ألهّنا  تها،  صحَّ

لذيذةً  يل  تبدو  املاضي،  يف  بَلعها  أستطيع  أكن  مل  اليت  واألشياء  شيء،  آُكُل كلَّ  فأان  فعاًل.    . (17) مريضًة 
الصباح. كما أين   ب إىل صلوات الليل ، وحىّت إنَّين أمكُث، أحياانً، ألجل تسابيحطيلة هذه األاّيم أذهو 

أضّيعُ  ال  أّنين  لِك  وأؤّكد  النهوض؛  إشارة  أول  عند  أضَع    الوقتَ   استيقظ  أن  إالَّ  يل  فليس  سريري:  يف 
بعد ساعة من اآلن، فهذا هو   نستيقظ  وابتداًء من السبت، سوف  وسادتنا حىّت أانم.  النظام  رأسي على 

الذي ُصنع يل مبناسبة دخويل يف هذه احلياة،    (19) . أالحظ أّنين أقوُم بتنظيف البيت: والِصدار(18)الشتوي
حالةٍ  يف  القماَش كان  مُ   صار  أنَّ  احلّظ  حسن  ومن  أُرقَِّعه؛  أن  إيلَّ  طلبت  الرئيسة  األم  أن  لدرجة  زرية 

لُت له قطعاً على أفضل ما استطعت. وحني تعودين، سوف أطلُب إليِك شرشفاً أسود كي  عندي، ففصَّ
ي مجيَع كتيب، ألهنا هتَتُئ من غري غطاء؛ لكيّن أستطيع االنتظار على كّل حال، كما ق . ناأُمُّ الت يل  أغطِّ

العشّيات،  إحدى  يف  احملّب!  أليصاابهتا  قلب  وتعرف  فيها،  ما  بكل  أمٌّ  إهنا  طّيبة!  هي  تعلمني كم  لو  آه! 
 

ها أعلمتنا بذلك الحقاً" )"الدعوى  يف أن هناك طعاماً كان يزعجها، لو ال أن أمّ  نستطيع الشكّ قط   الطعام، مل نكن راجع شهادة األم جريمني اليت تقول: "يف قاعة - 17
 (. 61األبرشية"  

  عيد الفصح. س، وحىّت سبتمرب، عيد ارتفاع الصليب املقدّ   بدءاً من الرابع عشر من أيلول/  -  18
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أنه لو كانت أميميت يف مكاين ملا بدت أكثر شجاعة. كنت قد صعدت إىل   ُأِصبُت خبوٍف فظيع وأعتقدُ 
ومن عاديت أن أُغلقَ  ومعي مصباحنا.  يكون املصباح مضيئاً. لكن مبا صومعتنا يف الثامنة،   النافذة عندما 

تركتُ  للحظة،  إالَّ  به  ألنعَم  أكن  مل  رأسي.   أّنين  فوق  َيوم  ما  بشيء  َأحسْسُت  وفجأًة  مفتوحًة.  النافذة 
وهربُت إىل عنرب النوم،   أبن ال أصرَخ،  هللا نعمًة  وأعطاين  يرفرف يف صومعتنا!  وطواطاً  رأيت  رأيت؟  فماذا 

شديد رغبٌة  أقرعَ ويب  أن  يف  كتُ   اببَ   ة  متسَّ لكنين  جاريت.  هي  اليت  الرئيسة  انئبة  شجاعيت   األّم  بكّل 
قد هرب! عانقي عّميت سابني العزيزة جّداً والعمَّ    وطواطإىل غرفيت؛ وحينما نزعُت املصباح، كان ال  وعدتُ 

جول   طيبتَ Julesالفاضل  أنسى  ال  وأّنين  يوم،  ألجلهما كّل  أصلِّي  أنين  وبّلغيهما  وأان  ،  دالهلما،  وكلَّ  هما 
هما للغاية ومها طّيبتان جّداً... وداعاً، اي أميميت العزيزة، وأعتقد أن  أحفظ هلما مكاانً الئقاً يف قليب: أحبُّ 

 املوقَّرة ُتدلِّلك! ناوأُمّ هذه الرسالة الطويلة ُستفّرحِك. 
وتستسلم إىل املالطفة كما    بكلِّ حناين، ويبدو يل أن ابنتِك الكربى هي على كتفكِ   أرسُل إليكِ  

أترين،   آه،  أليس كذلك؟  تغارين،  جيعلِك  لن  وهذا  جّداً  سعيدٌة  فأان  تشّجعي،  قبل.  من  تفعل  كانت 
ليتِك تعلمني كم هللا َيّبك! فهناك، وابلقرب منه، تلتقي صاابت وأميمُتها العزيزة وال تكوانن إالّ واحداً.  

 ، وفرامبواز أيضاً. (20) ن لقد كتبْت إيلَّ السّيدة دى روستان وإيفو 
 

  إىل والدهتا  94الرسالة 
 [ 1901أيلول/ سبتمرب  17]

 ي.م. + ي.ت. 
 كرمل دجيون ، الثالاثء مساءً 

 أميميت العزيزة،  
تُ   رسائلي  أن  يل  مبا  مسحت  فقد  جّداً،  األمّ الطيّ   ناأُمَّ سعدِك  قلوب  جّيداً  تفهم  اليت  هات، بة، 

لألمر    . لكن مبا أن وقيت ليس بطويل، فأان أحتاطُ (21) الابستيدرسائل إىل    جمموعةَ ابجمليء إليك. لذا أُِعدُّ  
َث معِك حلظًة. ال تعجيب، إذاً، عندما ترين اتريَخ رساليت.  مسبقاً، وآيت كّل يوم ألحتدَّ

السبعة"يوَم األحد، يف عيد    اي أّمي العزيزة، ل"سيدة األوجاع   ، نوعاً ما  رُت يف أنه عيُدِك  ذا ، فكَّ
لقد شعرِت بذلك شعوراً عميقاً، أليس كذلك؟ "وقد وضعُت نفَسك يف نفس    !أبيِّ ورٍع صلَّيُت ألجلكِ 

األوجاع تعزِّ ""أُّم  أن  إليها  وطلبُت  أنَّ ،  أذكر  الداخلية  َيِك.  الباحة  طرف  يف  "  ،لدينا،  "  احلزينة   لألمِّ متثاٌل 

 
 ألليصاابت.  محيمة  با أخرى  ، صديقة صِ   Yvonne de Rostangإيفون دى روستانغ    -  20
 . 1900ألجل ضيوف عائلة موريل كما يف سنة    -  21



لكي   إليها  أذهب  مساء،  ويف كّل  َأُجّلها كثرياً.  الصغرية،  اليت  هلا كلميت  قلت  املساء  وهذا  عنك؛  ثها  ُأحدِّ
ألكتبَ  أصعَد  أن  اليت  قبل  الدموع  إىل  ها  وأضمُّ العذراء،  دموَع  الدموع،  هذه  للغاية  أحّب  إيّن  إليِك.  ها 

تذرفها أّمي العزيزة عندما تفّكر يف أليصاابت. آه! أترين، لو كنِت تستطيعني القراءة يف نفسي، لو كنِت 
على   أفضل كّل  تقفني  بشكٍل  أفهمها  جّداً،  عميقة  سعادة  وهي  الكرمل،  يف  أتذّوقها  اليت  السعادة  كلِّ 

يوم؛ وهي سعادٌة يعرفها هللا وحده! آه! أبّي نصيٍب مجيٍل َخصَّ صغريَتك املسكينة! لو كنت تستطيعني،  
أن على  جُمربًة  ستكونني  احلبيبة،  أّمي  اي  آه!  هذا،  من كّل  التحقَُّق  لِلحظة،  أيّن كنُت    ولو  مبا  تفرحي. 

"موافقتِك"أ إىل  هبا    (22)حتاج  نطقِت  أّنِك  على  أيضاً  أشكرِك  فأان  السماوي،  املكان  هذا  أدخَل  لكي 
 بكل شجاعة. لو تعلمني كم َيّبِك هللا! وكم أنَّ ابنتِك حتّبِك أكثَر من أّي وقت مضى! 

ريكون    السّيدة  جاءت  املاضي،  األسبوع  عدم    Recoingيف  من  دهشُت  وقد   ، لزايريت  ومارسيل 
يف   بقيت  فقد  لويز،  أيضاً،    (23) "الكلوش"رؤييت  وجاءت،  جّدهتا.  شاتِ مع  دى   Claire de  ينو لْ كلري 

Chatellenot
اجل     يَّ  خلدَّ الدهش،  أشّد  ُدهَشْت  وقد  دجيون؛  يف  األاّيم  بعض  متضي  ميلني.  اليت كانت 

تفعلي   أن  تستطيعني  لو كنِت  آه  يوم.  ينتفخان كّل  ألهّنما  املطاط،  من  أهّنما  الرئيسة  انئبة  األّم  عي  وتدَّ
مثلي، اي أميميت العزيزة: أن أتُكلي جّيداً وأن تنامي جّيداً، فهذا، على ما يبدو، أحُد الشروط اليت ُتطلب  

ُص يف شيء. بل إّنين أطلب إىل هللا أن مينحين نوماً أقل. فقد من الكرملّية األصيلة؛ ويف هذا اجملال ال أُنقِّ 
انئبةُ  األمُّ  ورأت  انئمة.  نصَف  أّنين كنت  يبدو  إذ  الليل،  صالة  أثناء  يف  ابلغ  خبزٍي  رأسي    شعرُت  الرئيسة 

يتدىّل من جهة، وكتاُب صلواتنا يذهب إىل اجلهة األخرى. فجاءت وأومأت إيّل ابلتوّجه إىل سريري، ممّا  
إبقامتِك يف الابستيد؛ فقويل لألب أجنل   َُيتَذى هبا! أليس كذلك؟ أان َفرحةٌ   يقظين متاماً. اي يل من قدوةٍ أ

مع   ابالحّتاد  يقيَمه  أن  إليه  فأطلب  املقّدس،  الفرض  لتالوة  به  أحّتد  وإيّن  يوم،  عنه كّل  هللا  اىل  أحتّدث  إنين 
فعله ما  على كّل  جبميله،  العارفة  الكرملّية،  صالة    صغريته  إىل  يدعوين  اجلرس  إن  ها  العزيزة.  أّمي  ألجل 

آه! ما أعذَب أن    كّله حّب.دون أن أترَكِك، ألّنين َأمحلِك يف نفسي، قرَب الذي هو  من  الليل، فأتركِك  
 أكون له، ولو كنِت تعلمني مدى سعاديت!

 باتِك.وداعاً، اي أّمي العزيزة احلبيبة؛ وأُلقي بنفسي بني ذراعيك وأستسلم إىل مداع 
 صاابتك الصغرية اليت حتّبك كما مل حتّبِك من قبل.  
للغاية.    سعيدة  جعلين  ممّا  بكثري،  أفضل  أخباراً  تك  صحَّ عن  وأعطتين  فرانسني  العّمة  إيّل  كتبت 

 
 تستعيد كلمة عذراء البشارة :"ليكن".   -  22
23  -  “Le Cloche”  إىل مدينة رومان  1899سنة    : فندق دجيون الكبري. وكان آل ريكوانغ، أصدقاء كاتيز، قد تركوا دجيون ،Romans . 



 فاستسلمي إىل عناية صغريتنا الطّيبة غيت. 
 

  إىل والدهتا  103الرسالة 
 [ 1901كانون األول/ديسمرب   25]

 ي. م + ي. ت 
 كانون األول

 أميميت احلبيبة،  
لِك،   وتقوَل  تتدلَّل  إليِك كالسابق كي  أتيت  صاابُتك  هي  وها  شيء،  يتغرّي  ومل  قط،  هللاُ  يُفرِّقنا  مل 

أَ  ما  تعلمني  ليتِك  اليوم؛  للحزن  جمال  ال  إذاً،  جّداً!  وكثرياً  جّداً،  حتّبِك كثرياً  إهنا  حارّة،  قُبلٍة  قربين  عرب 
أو إليك!   جّداً  هللا مجيٌل  جبوار  نلتقَي  أَ   ،ن  يل  مسافةيبدو  وال  فراٍق  من  يَ ُعْد  مل  هناك  لنا كلُّ نَّ  "ففيه   ،  

)روم أمّ (11/36  شيء"  اي  املعلم،  َيّبِك  تعلمني كم  ليتِك  ويقول:  .  تضحيَتك!...  يبارك  وكم  احلبيبة،  ي 
ه هذا الكالم ويبدو يل أنه إلي  (،12/50ي وأخيت" )مىت  "إن الذي يعمل مبشيئة أيب، فهو أيب وأمّ  ِك يُوجِّ

ويدعوِك   حبّب،  حنوِك  ذراعيه  يسوع، ميّد  املغارة،  طفَل  إن  ه". ؛  عروسَ   "أُمَّ تكون  ابنَتك كي  أعطيِته  ه  تلقد 
لِك.   نفِسه  إعطاَء  ُيضاِعَف  لكي  أخذين  لقد  أتَ َرين،  احلبيب.  ابَنك  نفسه  من  جيعل  هو  وها  الصغرية، 

جبم لِك  سيقوم  وهو  واصُميت.  إليه،  أبمنيايت فَأصغي  أعَهد  املعبود،  خطّييب  املسيح،  هذا  إىل  مهّمايت.  يع 
 وبعواطفي وبشكري إىل أمي العزيزة، وصغرييت غيت اليت أحّبها من كل قليب. 

 
 أليصاابت للثالوث 

 يف كرملها جّداً السعيدة 
 

  إىل والدهتا  130الرسالة 
 [ 1902آب/أغسطس  2]

 ي.م. + ي.ت. 
 أّمي احلبيبة،  
سنة،    األّمهات منذ  أفضَل  هلل  ومها    ؛أعطيُت  نفسينا؛  تفّرق  أن  تستطع  مل  الكربى  التضحية  لكن 

أقول   دعيين  آه!  أليس كذلك؟  به،  تشعرين  وأنِت  مضى.  يوٍم  أيِّ  من  أكثر  واحدة،  نفساً  اليوم  تشّكالن 



هللا كان واسع اجلودة معي؛ إنه فيٌض كليِّ  وإن  سعيدة بسعادة إهلية،  سعيدة،  نفسي،   يطفح  لك إنَّين  يف 
اؤان الغائبون يف بِك، وأعزَّ   فيٌض من العرفان واحلّب له ولِك: فأشكرك على أنك أعطيتين له. وهو مسرورٌ 

املؤملة  الساعات  تلك  أتذكر  وعندما  سعداء كثرياً.  وغمران!24السماء  ساندان  الذي  أشكر  الصور    إنَّ   ، 
شيفينيار  السيِّد  ووجدت  غييت.  (25) تعجبين كثرياً؛  من  أرها    أفضل  فأانمل  اليوم!  ذلك  متألقة  كم كانت 

هكذا منذ سنة. إن قلبها الصغري مأخوذ. آه! أال تعتقدين أنه حني يكون أسرياً للمسيح فهو ال يستطيع 
يستسلم   أن  إال  مجيلٌ إعندئٍذ  خطّييب  إن  االستسالم؟  أحتوَّل  ، جّداً   ليه كلَّ  وحبّبه  بولع،  أحّبه  وأان  أّمي،   اي 

يف  فيه ويُذيبين  دائماً  معي  فهو  للغاية،  طيِّب  أمر  هذا  مث،  بعضاً كثرياً!    الوحدة.  بعضنا  حنّب  وحنن  معه، 
 آه! ولوال ذلك لكنت ال أزال معِك! 

 اي أّمي احلبيبة. ومثلك أشعر ابلتضحية، لكنَّين سعيدة بسعادة إهلية.  ،أعانقكِ  
 

 بنتك صاابتإ
 

 بصالهتا. قويل للخطّيبني إن الكرملية حتيطهما  
 
 

  إىل والدهتا  141الرسالة 
 [ 1902تشرين األول/أكتوبر  15أو  14]
 ي.م. + ي.ت. 

 أُميميت العزيزة،  
األرض  وعلى  السماء  آه  ، يف  بذلك؟  تشعرين  أال  منِك،  جّداً  قريبون  أمّ   !الغائبون  احلبيبة،  اي  ي 

وحدك لست  هناك،    ؛أنت  ألجله  هوإنه  تركوِك  الصومعة (26)والذين  هذه  سكون  يف  املساء،  هذا   !
لو كنُت  أنين  وأعتقد  للقائك.  قليب  ويذهب  نفسي  ستذهب  أحّبه،  الذي  مع  وحدي  العزيزة،  الصغرية 
وتشعرين  اإلطالق،  على  القلوب  بني  مسافة  من  ليس  ألنه  إليك،  أقرب  أكوَن  فلن  فعاًل،  هناك  معك 

،  هو احلّب والرمحةاي أّمي، إن الذي أعطيتين له    !ك هو جبوارك دائماً؛ آه أليصاابتِ بذلك جيداً. إن قلب  
 

 دخوهلا الكرمل.   علىمضت سنة    - 24
25  -  Georges Chevignard ّيب غيت منذ فَتة قصرية.، عمره عندئٍذ اثنان وثالثون عاماً تقريباً، وخط 
 يعين املرحوم زوجها، وأليصاابت يف الكرمل.   -  26



 ه كي أحّبك! ، ويعطيين حبَّ هو يعلِّمين أن أحّب كما َيبُّ  وهو
قد   الصباح  صالة  ساعة  أن  غري  منك،  ابلقرب  طّيبة  فاإلقامة  أيضاً،  قليب  إليك  يتحّدث  قد 

 ابلقرب منه، وسيكون ذلك أفضل أيضاً.حانت، وسوف أنزل إىل الكنيسة وأكّلمك 
يف هذا املساء، وقد مسحُت    أصبَح قلُبك املسكني؟ قليب متأثّ رٌ   كيفكأفضل األمهات!    أعانقكِ  

الكبرية قديسَتنا  ُأشكري  آه!  األفضل.  النصيَب  يل  اختار  فقد  سعيدة:  لكيّن  عييّن!  عن  اليت    تريزا  دموعاً 
 حتّبينها كثرياً، وألجل سعادة

 تكأليصااب
  



  إىل والدهتا  143الرسالة 
 [ 1902]تشرين األول/أكتوبر 

 ي.م. + ي.ت. 
 أميميت العزيزة، 

انأُمَّ إّن   املوقَّرة، وبعطٍف خاّص منها، لدرجِة أهنا تفهم شعور قلبك ابلوحدة، مسحت يل ابجمليء  ُُ
وابحلّب    إليكِ  نفسه  ابإلميان  وابالحتاد  بِك يف هذه األايم.  ستكوُن أكثر احتاداً  نفسي  لكي أقول لِك إن 

عر قط حبضورهم كما أشعر ان الراحلني، الذين سبقوان إىل السماء. مل أشاءَ نفسه سوف نلتقي، يف هللا، أعزَّ 
به اآلن. أترين اي أّمي العزيزة: إهنم فرحون جّداً بوجودي يف الكرمل، ألن الكرمل قريٌب جّداً من السماء؛  
أفعله  ما  وكّل  بنفسي؛  نفُسِك  فلتّتحد  املوتى،  فرض  جرس  قرَع  ستسمعني  حني  اإلميان!  يف  السماء  إنه 

علِّمقال    ،إّنا يف هذا اليوم  تفعلينه، أنت، معي؛ هذا اتفاقُنا مع هللا! 
ُ

"طوىب للمحزونني فإهنم يعزَّون"  :  امل
السماء  5/5مىت  ) ويف  ٍ  دمعة    "سيَمَسح كلَّ (؛   ٍ أّمي 7/17رؤاي  )من عيوهنم"    ٍ  اي  رأيتِك،  لقد   .)

ابألمر:  تعلمني  أنِت  لكن  والتضحيات.  ابآلالم  مزروعًة  حياُتك  وكانت  أحيان كثرية،  يف  تبكني  العزيزة، 
 ما يطلب هللا بقدر ذلك جيُلُب ويعطي.فبقدر 

ذاَك    هو  الرؤاي،  يف  الطوابويون  يعبده  الذي  احلمل  تنتظر    الذيهذا  وهي  أليصاابت،  له  ُخِطَبْت 
وكلُّ  أّمي،  اي  نصييب  أمجل  ما  آه!  عروسه.  تصبَح  أن  الصرب  املركز    بفارغ  وهو  يل،  هو  اإلهلي  العامل  هذا 

األرض ومنذ  أحيا،  أن  عليَّ  فيه  مقدار  14/4رؤاي  )أتبع محلي أينما يذهب    الذي  تعلمني  لو كنِت   .)
يقول:   ما  امسعي  مث  اختارين!  الذي  لشكرِت  وأخي  سعاديت  أيب  فذاك هو  أيب  يعمل مبشيئة  "إن من 

وأّمي"   وأنَّ 12/5مىت  )وأخيت  وحيدًة،  لست  أنك  يف  فكِّري  وأن    (.  معك،  هو  اإلهلي  الصديق 
 أليصاابتك معه!... 

إليكِ   مضى،    فليحمل  وقت  أيِّ  من  أكثر  أحّبك  لكنين  أجله،  من  تركتِك  لقد  قليب.  حنان  كلَّ 
 طّيبٌة للغاية! أمٌّ فأنت 

 أليصاابت للثالوث 
 

األب    لسماع  الذهاب  عليك  جّداً،  مرهقًة  تكوين  مل  ميخائيل  (27) منيإن  القديس   ،يف كنيسة 
 خالل مثانية تذكار املوتى؛ فهذا اآلب، على ما يبدو، هو ابٌن حقيقي لألب فاليه. 

 
27  -  Menne    1902تشرين الثاين/نوفمرب    10و    3: بني . 



 

  إىل والدهتا  148الرسالة 
 [1902]حوايل هناية سنة 

 ي.م. + ي.ت. 
 أّمي الغالية، 
يُ ا  إىل  نظراً   تكونفَتََ ألحداث،  أن  التحضريات    ناأُمُّ   ض  ببعض  نقوم  أبننا  أبلغتِك  قد  املوقَّرة 

نِت فوراً   إىلوذلك يف حال اضطرران    ،احتياطاً  ترك ديران العزيز. وسأكون من العارفني جبميلك إذا ما متكَّ
يتألَّ  الذي  التنورة،  تفصيلة  ّنوذج  إرسال  قطعةٍ من  من  غيت    ف  ثوب  مثل  واجلانبني،  األمام  من  واحدة 

ث َ  وضع  أستطيَع  ولكي  ة  نُ الرمادي،  لعدَّ استعماهلا  مُيكنين  إذ  تنانريك،  أخيِّط  جّهة، كما كنت  من كلِّ  يٍة 
الرجاليةو أشياء.   القبَّعة  أيضاً  إيّل  ترسلي  أبن  جّداً  لطيفًة  مروران    (28) ستكونني  أثناء  يف  اشَتيناها  اليت 

فأشكركولست    ؛بباريس األول.  بقدر  الطلب  هذا  من  عجلٍة  ّنوذجَ   ،على  وأنتظر  العزيزة،  أّمي   اي 
التفصيلة، وهذا ما سيذّكرين ابألوقات اليت كّنا نعمل فيها معاً. وثقي أبن الذي أخذين بكّلييت له َيفظين  

 .بكّلييت لكِ 
 أليصاابتك

 

 

  إىل والدهتا  159الرسالة 
 [ 1903]آذار/مارس 

 ي.م. + ي.ت. 
 أُميميت العزيزة،  
يل  مسحت  قلُب    ناأُمّ   لقد  إذا كان  ما  وحتزرين  إليِك،  أكتَب  أبن  الصالح،  غاية  الصاحلة  املوقَّرة، 

ابنتك سعيداً أبن أييت ويقول إنه ال يشّكل إالَّ "واحداً" مع قلبك. آه! لو كنِت تعلمني كم هذا حقيقي،  
 وكم أنين أتبعك يف كل مكان وأن ال مسافة أبداً بني أّمي العزيزة وبيين!... 

أشي  لعِملتُ َأحَزُر  منِك  قريبًة  ولو كنُت  سطورك...  بني  املاضي، كنت    اء كثرية  يف  تلطيفها؛  على 
أطلب   إنين  دائماً!  نفسي  زلُت  ال  وأان  جبينك؛  فوق  حتوم  سحابًة  أرى  عندما  اإلهلي    إىلأأتمّلُ  العريس 

إلي تذهيب  أبن  جّداً  سعيدٌة  وأان  إليك؛  ابلنسبة  "الكلَّ"  يكوَن  أن  ألجله  تركُتِك  وإذا  الذي  ه كذلك! 
 

 كانون األول/ديسمرب. من تقليد قسم "االبتداء" حتضري "نزهة تقوية"، يف ذاك اليوم.   28رمبا ملناسبة عيد القديسني األبرايء يف    -  28



ابجلليد العزيزة،  أّمي  اي  جبوار    (29)شعرِت،  وتدفَّأي  فاذهيب  قلِبك،  على  وال   الذييقُع   ، حبٍّ موقُد  هو 
مضيفيك  بّلغي  ميأله!...  لكي  إالَّ  فراغاً  يف  (  30)خيلق  أنساهم  ال  وأنين  بينهم،  لكونك  فرحٌة  أنين  الطّيبني 

Adeline  آدلنيصاليت. قويل ذلك أيضاً، لآلنسة  
)وأصلي  Massiet  ماسيهوالسّيدة     ، فأان جدُّ مّتحدة هبا 

أّمي  اي  أيضاً،  أنِت،  األفضل.  النصيَب  يل  اختار  الذي  ولتشكر  ألجلي،  قليالً  فلتصّلي  والدهتا(؛  ألجل 
الصغرية، اشكريه ألّن ابنتك صارت كرمليًة ابلرغم من مجيع التضحيات اليت كلَّفتِك والدموع اليت ذرفِتها.  

رِت إىل هذه الدعوة يف أنوار هللا لكم كنِت تباركينه! إنه مسروٌر بِك، اي أّمي، ولو تعَلمني كم لكن لو نظ
أربع   قبل  آذار/مارس،  شهر  من  والعشرين  السادس  اتريَخ  رين  تتذكَّ هل  أيضاً!  أحّبك  أان  وكم  َُيّبِك، 

أّمي   اي  وداعاً،  وألليصاابتك.  هلل  "نعم"،  فيه  قلِت  الذي  اليوم  إنه  جيرح  سنوات؟  ما  له كلَّ  قّدمي  العزيزة. 
بكلِّ  إليه  وأعهدي  لديكِ   قلبك،  أن  يف  وفّكري  وحيدًة  شيء،  يَتُكك  ال  نفسك  يف  أحداً  وليالً،  هناراً   ،

 اي أّمي العزيزة، اي أفضَل األمهات، وأعانقِك حبناٍن كبري.  ،أبداً. أحّبك 
 أليصاابت للثالوث ر.ك.غ.م.

 
 نا املوقَّرة كلَّ السهر على ابنتها الصغرية. . وتسهر أمُّ (31) أمتّتع بصّحة رائعة

 

  إىل والدهتا  170الرسالة 
 [ 1903آب/أغسطس   13]حوايل 

 ي.م. + ي.ت. 
 آبكرمل دجيون، 

 (15/9"لنثبت يف حّبه!.." )يوحنا 
 أُميميت الغالية،  
تتوارى عند اقَتاب عيدكِ   أبيِّ حرٍص كانت أليصاابت  سارة؟ لقد    أتذكرين  تعدَّ لِك مفاجأًة  كي 

تُفّرِحَ  أن  هلا كثرياً  يطيُب  سأقومكان  السنة  وهذه  مع    ، أيضاً   ،ك!  "مؤامرايت"،  أي  الصغرية،  ابستعدادايت 
إهليةً  ابقًة  لِك  ألقدَِّم  أغرُف  هناك  ومن  يل كنوَزه كلَّها،  يفتح  إنه  اإلهلي.  سيسطع   عريسي  وإكليالً  كّلها، 

 
 الوحدة اليت حتياها منذ زواج ابنتها غيت.   -29
 . Cossonإذاً، وهي مسقط رأسها، ورمبا عند السّيدة كوسون    Lunévilleتقيم يف لونفيل    Catezكانت السّيدة كاتيز    109راجع "الرسالة"    -30
يف فَتة الصوم هذه، الصارمة يف حياة الكرمليات، خاصة ابلنسبة إىل أليصاابت اليت كانت صحتها ضعيفة. وقد ردّ على األرجح لطمأنة أمّ تكتب ذلك    -31 دت األم  ها 

ة جّيدة جريمني يف مالحظة، بعد التوقيع، أن "األخت أليصاابت تنعم    ". بصحَّ



وستس  لألبد؛  جبينك  ساعدت   عدَ على  أهنا  يف  تفّكر  عندما  ما،  يوماً  السماء،  يف  علِّمَ   صغريتك، 
ُ

على   امل
 قلبك وقلِبه أيضاً!...  إعداد ذلك االكليل وأهنا أغنته ابلياقوت األمحر، وهو دمُ 

أّنكِ   أعرف  أبن  السعادة  عزيزتنا    تغمرين  اللطيفة  غيتمع  السّيدة  مع  مث  لويز  هالو ،  ؛  (32) وماري 
إليكِ فتمّتعي   أكتب  الطّيبة.  وبعواطفها  اببنتك  وصومعتُ   جّيداً  الليل،  صالة  ابلصمت،  قبل  مفعمٌة  نا 

َيزنَ  لن  هذا  هللا.  حبضور  خاّصًة  فائقةٌ كِ وطافحٌة  سعاديت  إن  أليس كذلك؟  أّمي،  اي    ، يف كرملي  ، 
قلب   يف  هناك  تتبعِك  وأرسِ اجملموعةوأفكاري  أ  لُ ،  إىل  وخاّصة  وّدية،  ذكرى  فرٍد  لو  (33)ليسإىل كل  آه!   .

كنِت تعلمني كم هذا حقيقي أن أكون أان َمْن انلت النصيب األفضل! أشعر ابحلاجة هذا املساء إىل أن  
ألنَّ  شكراً،  لِك:  "أقوَل  دون  من  قلتِ اله  اليت  "نعم"  وكان  أبداً،  ألتركِك  أكن  مل  أنين  علماً  تعلمني  "  هو ها، 

ألجل   بك  أضّحي  أن  الكرمل كالسماءحبهيريد  إن  ّنلك   ،.  شيء كي  عن كّل  ننفصل  أن  وجيب 
  كما حنّب يف السماء، وأنه ليس يف اإلمكان أن يقَع الفراقُ   " هو كّل شيء. ويبدو يل أنَّين أحّبكِ الذي"

 أملُكه يفَّ يقيم فيها، وحنن قريبتان جّداً هبذه الطريقة!...  َمنْ   بيين وبني أّمي احلبيبة، ألن
استلمت رسالتك اليت فّرحتين كثرياً. فوددت لو كانت حتمل  كنت قد توقفت عن كتابة رساليت و  

ُمطمْ  وهي  ئِ أخباراً  هناك  فابنُتك  نفَسك،  اتركي  مث  القّوة،  إسأليه  مريضة:  من كونك  ختَشي  ال  لكن  نة؛ 
السّيدة   مكارم  من  عميقاً  أتثرياً  أتثّرُت  وقد  ألجلك.  من هالوتصّلي  ديين  إبيفاء  هللا  إىل  ألعهد  وإين   ،

 جلميل. ال بدَّ من أن الزايح كان رائعاً، وأفرح أبن هلل حّصًة كبريًة يف عطلتكّن!... العرفان اب
اليت أتت إيّل    ،    Antoinette de Bobet   بوبيه  مع أنطوانيت دى    Vathaire  دى فاتريزارتين السّيدة   

وجاءت هي أيضاً   برؤيتهما؛  وقد مسحت يل أّمنا املوقَّرة  رغبة أّمهما.  اببنتيها الصغريتني؛  بناًء على  لَتامها 
يرزقَ  أن  وأريد  الرباءة،  الربيئة كّل  الصغرية  الكائنات  هذه  أحّب  وأان  رائعة.  الثانية  لعزيزتنا    ابنتها  ولداً  هللا 

هبا ليس يف    : أتريدين أن تقويل هلا ذلك، وتعانقيها عيّن؟ أشكرها على رسالتها الرقيقة؛ وأان مّتحدةٌ غيت
 لبِت ميّن، لكن ابستمرار! الصباح فقط، كما ط

يبَق يل إالَّ املكان ألقوَل لِك أمنية: ليكن    اي أّمي العزيزة، مل  ودائماً أكثر  َمْن  واآلن،  أخذين إليه، 
حنيا  الصديقَ فأكثر،   به كما  محيمة  عالقًة  عيشي  شيء.  من كّل  تراتحني  فيه  يف    ،الذي  حنّبه،  الذي  مع 

بنتك اليت تعانقك بكّل قلبها ككرملية، هذا القلب الذي هو لِك  عذوبِة قلٍب لقلب؛ هذا هو سرُّ غبطة ا
 ، وكّله للثالوث.هللكّله، ألنه كّله 
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إهنا أّم؛ أليس    !املوقَّرة صاحلة  ناأُمّ   نسيت أن أقوَل لِك إنين يف أحسن حال؛ ولو كنِت تعلمني كم 
 . (34)  إىل يوم االثنني!... …يف هذا تعبري كاٍف ألقوَل كلَّ شيء؟

 
 

  إىل والدهتا  176الرسالة 
 [ 1903آب/أغسطس   27]حوايل 

 ي.م. + ي.ت. 
 أُميميت احلبيبة،  

ست أّنك  جًدا  نيكونأتصّور  و   سعيدًة  أليصاابت،  من  صغرية  رسالة  مقاومةَ ال    لذاابستالم    أستطيع 
نا    إن.  كِ رضين أأيفرحي   تنتظر أن أطلَب إليها إذانً أبن أكتبَ أُمَّ د مسحت يل بذلك  إليِك، فق  املوقَّرة مل 

وكانت   طّيبة،  هي  تعلمني كم  إّنِك  مث  العزيزة؛  أمها  وقلب  طفلتها  قلب  تعرف  ألهنا  نفسها،  تلقاء  من 
النوع.    سعيدةً  هذا  من  حسنة  أخباراً  تُبلغين  وهي  فرحي   أماجّداً،  عن  أعربِّ  هللا  إىل  فإّنا  إيّل،  ابلنسبة 

وا  والغنج  ابلدالل  أشعَر  أن  يف  لَلسعادة  اي  أنِت!  وشكري:  حيث  هبا  حتاطني  اليت  جّداً  الطّيبة  لعواطف 
 كنُت أعرف أنه جيب إرسالك إىل عند هؤالء األصدقاء الكرام.

الطويل  سفرك  واجلماعةتبعتُ   خالل  وثيقاً،  احتاداً  بنفسك  مّتحدًة  نفسي  وكانت  ؛  هنا    كلُّها  ك 
  ِك بصالهتا. وعندما َخَلدتُ تغمرَ   َصلَّت ألجلِك. ويف أثناء صالة الليل، كانت صغريتك سعيدًة جّداً أبن 

ت لن  أّمي  إن  نفسي:  يف  قلُت  الراحة،  علىإىل  انمت  إن  يف    ن زعج  القش،  يب    هذه فراش  وإذا  الليلة!". 
معكِ   أحلمُ  كنُت  إىل    …أبّنين  وصولك  أليس    …!(35) اتراسكونوحىت  حلماً،  هذا  يكن  مل  لكن، 

وأن ال مسافة تفصلنا. آه!    ،كما يف السماء   بعًضا   كذلك!... فاحلقيقة أننا قريبتان جّداً وأننا حنّب بعضنا
أال تشعرين بصاليت ترتفع إليه وتَ ْنزل إليِك طوال الوقت؟ يف املاضي، كنِت أنِت َمن تسهُر عليَّ وحتميين؛  

مَ  أان  أنَّين  يل  يبدو  "واآلن  تَ ْرعاِك  العزيزة،  معهْن  أّمي  اي  وأنِت،  نفسي؛  على  جّداً  عذٌب  وهذا  ني تقبل "؛ 
 رعاييت، أليس كذلك؟

الدودية؟    الزائدة  التهاب  جرّاء  من  ابريس  يف  جّداً  مريضٌة  سوردون  دى  فرانسواز  أن  تعلمني  هل 
 اليت كانت قد استغاثت يب! إىل والدهتا املسكينة لقد كتبتُ 

 
 عند زايرة السّيدة كاتبز قبل ذهاهبا اىل اجلنوب.   -34
35-  Tarasconقة بوش دى رون  : يف منطRhône-du-Bouches  يف اجلنوب الفرنسي، يف ضواحي مدينة آرل ،Arles   .التارخيية 



مث مع السّيدة موريل   ،قامتك إىل جانب الكاهن العزيز الذي جيب أن يرََيك للغايةمتّتعي جّيداً إب 
الذي  احلنان  لِك كلَّ  واحفظي  ابجلميل،  عرفاين  اجلميع كلَّ  بّلغي  لويز.  ماري  اللطيفة  وابنتها  جّداً  الطّيبة 

 ك. تُكنُّه لك صغريتُ 
 أليصاابت للثالوث 

 

اليت  ا  الطّيبة  رسالتك  للتّو  الذي  ستلمت  هللا  وأشكر  مكان،  يف كل  أتبعك  أان  وها  فّرحتين كثرياً. 
مجيلةً  عطلًة  مُتضني  عيشي    جعلك  مسرورة!  أان  واهتمام. كم  رعاية  بكّل  فيها  حماطة  أليس  معهكنِت   ،

 كذلك اي أّمي؟... 
 ، وهي ترسل اليك مبوّدهتا احلارّة. مل أشاهد غيت.(36) زارتين السّيدة دى سرينون وبناهتا  

 

  إىل والدهتا  178الرسالة 
 

 [ 1903  سبتمرب /أيلول( 8)أو  6]
 ي.م. + ي.ت. 

 أّمي احلبيبة،  
بعثتْ   وحتزرين كم  الطّيبة؛  رسالتِك  للتّو  ا  إستلمُت  أخباُرك  نفسي  يف  صّحتك. لطيبالفرَح  عن  ة 

تستطيع العناية بك كما يف  لقد متَّ هذا السفر الطويل بشكل مل يسبق له مثيل! أترين أنه إذا مل تعد ابنُتك 
وكلَّ   احلّب  جتذب كلَّ  أهنا  يف  تفّكر  وهي  لعظيم  قلبها  فرَح  وإنَّ  احلقيقة،  يف  أكثر  تفعل  فهي  السابق، 

 بركات هللا حنوك! 
إىل    أانها    نفسك  مع  نفسي  وستأخذين  مكان؛  يف كل  مارسييأتبعِك  صعدان  (37) سّيدة  لقد  ؛ 

أتتذّكرين؟ األحيان،  من  يف كثري  السّيدة    إليها  وأهنا    لينيونبّلغي   ، دائماً كثرياً  حتّبها  الصغرية  صديقتها  أن 
يف   اجلميلة  العطالت  تنسى  هيلريال  ورقصةَ سانت  املرحة  السهرات  وال  أّمي   ،  اي  أذكر،  إنين  األربعة. 

تالحقين أرقص كغريي كانت  عندما كنت  أين  جيذبين كثرياً،    ،احلبيبة،  الذي كان  الكرمل  فكرُة  كهوس، 
  ه"، ل"وحيث بعد سنة من ذلك، كان عليَّ أن أنعَم أبعظم غبطة. اي له سرّاً! آه! ال أتسفي أنك أعطيتين  

 
، وراء الدير. وقد اشَتت الكرمليات املنزل مع حديقته عام  Lazare-Saint، تسكن قبل أن تتزوج، يف شارع سان الزار    De Cernonكانت السّيدة دى سرينون    -36

1895 . 
37-  N.D.de Marceille  :  ليمو مدينة  من  ابلقرب  صغري  األود    Limouxمعبٌد  هنر  ضفة  على  تقع  اجلنوب Audeاليت  القديس    يف  بكنيسة  مشهورة  وهي  الفرنسي. 
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تك دائماً!   فهذا ما كان يريده؛ مث أنِت تعلمني أنَّين خاصُّ
تكونَ   أن  من  عيني  سيسيل  البدَّ  أنسى  ال  فأان  اجلمال،  غاية  فعانقيها  يف  الكبريتني؛  الزرقاوين  ها 

والسّيدة   والدهتا،  ماراي  وكذلك  Aiguesperسيلفي  عيّن، 
إىل  (38)   موّديت  بّلغي كلَّ  أحداً!...  أنسى  فال   ،

أنين   يف  وفّكري   ، ًُ أحّبها كثريَا اليت كنت  العزيزة  الكنيسة  تلك  يف  أجلي  من  وصّلي  الطّيبات،  العّمات 
 نفسك... إن هذا حلقيقٌة، فعاًل، اي أميميت احلبيبة.  هناك... ويف أن نفسي ابلقرب من

عودهتا  بعد  زوجها  مع  لزايريت  غيت  وجهُ   ،جاءت  لقد وكان  فرَّحين.  ما  وهذا  وزهرايً،  متألّقاً  ها 
آماهلماحتدَّ  عن  إيلَّ  ألجلهما،  (39) اث  هللا  وشكرُت  اللطف...  ابلَغي  وكاان  عليهما،  تبدو  السعادة  وكانت   ،

من انحية وجودان على األرض، يبدو يل أن ليس هناك إالَّ التضحية؛ لكن اي أميميت،    مث شكرته ألجلي.
بذلك  وثقي  حال،  على كّل  األفضل  النصيب  على  حصلُت  أان  ا  الدموع    ؛ إّنَّ من  الرغم  على  أنه  وأعتقد 

ت كرمليًة هلل. واآلالم اليت تُفرض على قلب أّم، وأمٍّ مثلك خاّصًة، فإن على هذه األّم أن تفرَح ألهنا َوهب
شيئاً   أبداً  أرى  ال  الكاهن،  بعد   ، أكوَن كرمليةً   أكثرألينَّ أن  األرض:  على  اً  بلغ    أتهلُّ يفَتض كياانً  فهذا 

تريزا، اليت   ، أطليب صغري، منذ  (40) أن أحبَّها   ينعلَّمتِ حّداً كبرياً من التألّه!... آه! أطليب إىل قديستنا األم 
يس  قدِّ أكوَن كرمليًة  أن  مَ إليها  ألّن  هتلَّلي  مث  بكّليته.  ة؛  هلل  هو  الذي  الصغري  القلُب  هذا  هو  إّنا  َيّبك  ن 

أجل  من  نزيَفه كان  لكن  أحياانً،  نَ َزف  فقد  فيك،  تفكريه  ولدى  احلّب؛  على  فائقًة  قدرًة  هللا  أعطاه  لقد 
هتْ   هللا. إذا كنتُ  وه؛ لقد هّيأِتين جّيداً للقائي  صغريهَتا حن  أحّبه قلياًل، اي أّمي احلبيبة، فإّنا، أنِت، َمْن وجَّ

لآلخر الواحُد  ذاتنا كلَّها  فيه  أعطينا  الذي  اليوم  لذاك  به،  فأشكركِ (41) األول  به.    !...  قمِت  ما  على كلِّ 
أصلّ  أان  وها  له.  أعطيِتين  نفوساً كما  وأعطَيه  حمبوابً  أجعَله  أن  شابويبوّدي  السّيد  أجل  من  ؛  (42) ي كثرياً 

تبّلغين غيت  جاءت  عليك،  وأمِس،  "السالم  بَتتيل  هنا  اجلماعة  قامت  وقد  سّيئة،  حالة  يف  أنه    أيتها  
من  (43) امللكة" الثامن  يف  التساعية  حلول  حبّجة  الكاهن  لرؤية  بتحضريه  سيهتّم  إنه  جورج  يل  وقال   .

لو كنِت   سّرين.  ما  وهذا  غيت،  مع  املقّدس  القرابن  بتناول  بنفسه  سيقوم  وإنّه  تعلمني كم  أيلول/سبتمرب، 
صيفاً  أمضيُت  أن  يل  يسبق  ومل  تقّويين،  وأّمنا  تُتعبين،  احلرارة  أن  هلا  ذكرِت  املوقَّرة! كنِت  أّمنا  يب  تعتين 

أطيعكِ  مّما  أفضل  أطيعها  أنين  شّك،  بدون  احلبيبة،  أّمي  اي  تتصّورين  أنِت  الشكل؛  هبذا  مل   مجيالً  ألنين 
 

، هي والدة    Sylvie Aiguesperني سنة، هي اخلادمة. والسّيدة سيلفي  كان عمرها ثالاثً وثالثو ،  (Maria Resseguier)سيسيل هي ابنة السّيدة لينيون. وماراي    -38
 . Lignonالسّيدة لينيون  

 تنتظر طفلها األول.   Guiteغيت    -39
 حتب تريزا األفيلية كثرياً، وقد نسخت مقاطع منها، وكذلك صلوات موجهة إىل القديسة.   Catezكانت السّيدة كاتيز    -40
 .1891نيسان/أبريل    10  -41
 )راجع "يوميات"(.   من أجل توبته  ، مالك منزهلم. كان عمره مثانية وسبعني عاماً، وقد صّلت أليصاابت كثرياً Henry Chapuisهنري شابوي    -42
43-  “Salve Regina"   ُل مساء السبت وعشية األعياد املرميية. رتَّ نشيد احتفايل كان ي 



هبذا الشأن.   الرابع عشرالصوم    سنعود إىلأكن أصغي إليِك  نعمَة  (44) يوم  يُدمَي عليَّ  هللا أن  ، فاطليب إىل 
 الصّحة!
اجلّيدة  ابلعناية  حماطٌة  أنِك  يف  ابلتفكري  جّداً  مسرورٌة  فأان  احلبيبة.  أميميت  اي  هللا،    …أستودعِك 

إىل مسيحي    ، وأحّب فرحك أكثر مما أحّب فرحي. وأعهُد بقبلةٍ (45)اآلن، ال أراِك، لكن أحّبك ألجلك 
 يذهَب وَيمَلها إليِك من قبل عروسته، حمبوبِتك الصغرية. كي

 أليصاابت للثالوث 
 

بفرح  اجلراحية  عملّيتها  إلجراء  فرنسواز  اي  و ؛  (46) تتحّضر  بثمن!...  ر  تُ َقدَّ ال  رسالًة  ايّل  قد كتبت 
 هلا من شخصية!... 

 
 

  إىل والدهتا  188الرسالة 
 

 [ 1903كانون األول/ديسمرب   31]
 ي.ت. ي.م. + 

 كانون األول  31الخميس مساًء، 

 
 أميميت احلبيبة،  
،  ما حتمله إليِك اليومو لتبلِّغِك كلَّ أمنيات أليصاابتك.    إليكِ   ها هي القديسة العذراء تريد العودةَ  

 هو قلبها كّله!...  إّنا
أمضيتُ   التمثال  لقد  جوِّ   ( 47) مع  يف  عذبة  أايماً  الصغرية  صومعتِ   العزيز  يل نا  قال  وقد  احلميم؛ 

سَتَ  حيّ أشياء كثرية.  هو  وميألْ ين كم  فليأِت  وحدتكِ   :  ومرمي ربِْ وخيُ   فراَغ  يسوع  االحتاد. كان  أبسرار  ك 
اي أّمي   ،دة خر! فأان يف مدرسة جيّ يف قلب األ  بان بعضهما بعضاً كثرياً! وكان قلب الواحد كلُّه ينسابُ َيّ 

ق مشيئةَ للكنه    ي احلّب". هو، هو "هللا الكلِّ بَّ  حَ كما أَ   مين أن أحبَّكِ العزيزة! وهو يعلّ  ترك    ، أبيه  كي َيقِّ
 

 يب، وحىت الفصح. أيلول/سبتمرب، عيد ارتفاع الصل  14صيام الراهبات من    -44
 يعين: حبب حقيقي، ليس أاننيّاً، وليس ألجلي. وقد نلمس هنا صدى تريز ليزيو.   -45
 .173عملية الزائدة. راجع "الرسالة"    -46
خري. وهي استطاعت  متثال عذراء لورد الصغري الذي كانت أليصاابت قد تركته لوالدهتا حني دخلت الكرمل. هو "ابب السماء" كما كانت تسميه خالل مرضها األ  - 47

 االحتفاظ به يف صومعتها أثناء زمن اجمليء، كما يستنتج من رسالتها . ألنه ال يوجد متثال، عادة، يف صومعة الكرملية. 



األمَّ  َيّبها كثرياً.    هذه  تركتُ و اليت كان  السبب  هلذا  إّنا  أيضاً،  لكيّن أان  أقربَ ك؛  صرت  يعد  ،  إليك     مل  ألنه 
بكلِّ 4/32  لأعما)  إالَّ قلٌب واحد ونفٌس واحدة  يل العذراء  القديسة  إىل  وأعهد  احلبيبة!  أّمي  مع   ،)  

 املوقَّرة بتقدمي أفضل أمنياهتا لك. ناأُمُّ  فتينولغيت. وقد كلّ  أمنيايت لكِ  مودَّيت وبكلِّ 
 

 ابنتك مرمي أليصاابت للثالوث ر.ك.غ.م. 
 

 جبواره.  ،سأمضي يومي معك  
  



  إىل والدهتا  189الرسالة 
 [ 1904الثاين/يناير كانون   1]

 ي.م. + ي.ت. 
 كانون الثاني  1الجمعة، 

 أميميت احلبيبة،  
  . وقد مسحت يل ، هداايِك مبناسبة رأس السنة  يت الصغرية حني تلّقيتُ رسالكان قد سبق وسّلمت   

شكراً.    أُّمنا لِك  ألقول  آيت  أبن  للروعةاملوقَّرة  البياضات  اي  عن  واملسؤولة  ألنّ مزهولة!  ستك  ،  ون  اهلدااي 
وكنتُ   ،ينتِ لْ جّداً. لقد دلَّ   مفيدةً  جّداً، أؤكِّد لكِ   اي أميميت،  تقدميُ ، ألنه ليس يف استطاعتِ فرحًة  ما هو   ك 

الشكر!.  فائدةً   أكثر ابلغ  يشكرك  فهو  الصغري،  قليب  إىل  إصغي  قّدمته.  القديسة .مما  العذراء  أّدت  هل   .
وحدتَ  أفهم  املسكينة،  أّمي  اي  به؟  أوصيُتها  يف  ما  شديدةَ ك،  وقد كانت  هذه،  العيد  ما    أايم  يف  اإلشراق 

الصديقَ  يكون  أن  هو،  يريد،  تعلمني كم  لو  لكن  ميألَ يّ جِ والنَ   مضى.  أن  يريد  وكم  حبضوره    كِ حياتَ   ، 
واليوم،   فّكرتُ   أان اإلهلي!  ويف كلِّ   أيضاً،  املاضي،  الزمن  تركتُ   يف  أَ شيء  ألجله؛  تكتئيب،  ترَ ه  فال  ذلك؟  ين 
رائع وكان  فاألمر كان  نفسي،  يف  وسعادةاً  سالم  فيُض  أمضيتُ   …هناك  مساوايً   لقد  القرابن    يوماً  جبوار 

وأخذتكِ املقدّ  وفرحتُ   س  أبداً.  أتركِك  ال  أبنين  تعلمني  ألنك  قضيتِ   معي،  طيّ   ألنك  وبينما  يوماً  باً. 
أتبعِك  إليكِ   أكتبُ  السّيدة    إىل،  سوردونعند  أتريدين  دى  هلا ؛  تقّدمي  وتبلِّ   أن  أصلِّي يغأمنيايت  أنين  ها 

اهل نّيتها  و ماألجل  السّيدة  ة؟  العزيزة  D’Avout  دافوأشكر  أّمي  اي  وداعاً،  اللذيذة.  الشوكوال  أان  ف  ؛على 
أبداً؛   يسكُت  يعود  ال  فقليب  معك  أكون  حني  لكن  إىل كرملية،  ابلنسبة  فعالً  نفسي  و ثراثرة  من  أجعل 

 األم؛ وليس بدون أمل  نقول له وداعاً لألبد!  جّداً حنانُ   بٌ طفلًة كي أحظى مبداعبتك؛ إنه لطيّ 
 أليصاابتك  ر.ك.غ.م. 

 

لويز  ماري  بشأن  جّداً  سعيدة  وأان  الكاهن،  إىل  دوركِ (48) سأكتب  سيكون  قريباً  صبحني وتُ   . 
 أيضاً على هداايك.  . أشكركِ ةً جدَّ 
 

  إىل والدهتا  196الرسالة 
 [ 1904آذار/مارس  11]

 ي.م. + ي.ت. 

 
 . 1903كانون األول/ديسمرب    27ولد الصغري جان، يف    -  48



 ( 1/ 72مور مز ) " هللا!ما أطيب "

 ، ة" العزيزة"اجلدّ  ،أميميت 
شديد عندما أُطلقُ   أتث ٌُّر  جّداً عليكِ   هذا االسمَ   ُيصيبين  ليصاابت الكبرية  أ. فحني علمت  العذب 

ها ليس إالَّ واحداً مع عائلتك، كثرياً، وقلبُ   كِ ، بكت كالطفل. هذا ألهنا حتبُّ (49)ليصاابت الصغريةأبقدوم  
يضمُّ  السرير الصغري العزيز. فقويل    إىله  غناءَ   وهو  حول  وجورج  غناء القلوب الثالثة  أبن  لغيت  ُكلَّ فرحي 

أنّ   ملَ حت يل  ويبدو  امسي؛  الغالية  إايّ   الصغرية  أعطاين  أكونً لها  هللا  لقد    كي  ابلفعًل.  وأتبّناها  مالَكها 
يف   صلَّيتُ  اللذين  اجلناحني  وتضحيايت  صاليت  ستكون  فصاعداً،  اآلن  ومن  والدهتا؛  قبل  ألجلها  كثرياً 

سأجعلها   أن  90/4  مز) تعتصم  ظّلهما  على  هللا  أشكر  وكم  احلبيبة،  أميميت  اي  انفعاالت،  من  هلا  اي   !)
احلبيبة   لصغرييت  قويل  خري!  على  مضى  شيء  م  إنّ   غيتُكلَّ  لكثرة  املسافة،  ينسى  قريبٌ قليب  هو  من    ا 

قداديس لصغريهتا أليصاابت كي تضعها   مُت تساعيةَ قلبها، وإنين أيضاً أصلِّي كثرياً ألجلها. وكنُت قد قدَّ 
الصباح،   هذا  انتهت  والتساعية  الثمني؛  دمه  اخلمسة"حتت  املخلِّص  "جروح  مؤَ   ؛ عيد  أييت  ثِّ أليس  أن  راً 

ولطفٌ  قلبه؟  جرح  من  إلينا  الصغري  تُ   املالك  أن  معموديتها منك  بيوم  ألنَّ (50) علميين  مرافقةَ ،  سأستطيع    ين 
نفسها! كانت كرملي َّ  يف  األقدس  الثالوث  يهبط  حني  يف  العماد،  جرن  إىل  الصغرية  أخيت  أّمي تُ ابنة  اي  ك، 

مها هلل ألجل  قدّ تضحيُة القلب، ونُ   ةً ين، عذبٌة جّداً وخاصَ رَ التضحية، كما ت َ   لكنَّ   ؛العزيزة، حتّب أن تراكِ 
أبخرى، وحنن االثنتني سنتنافس على من َيّبك    إليكِ ه أليصاابت، وهو يرسل  تنا الصغرية: لقد أعطيتِ عزيز 

حمظيّ  ألسِت  اآلن:  يل  قويل  ردَّ أكثر!...  وأنه  هللا،  عند  وعدكِ   ضعفٍ   املائةَ   إليكِ   ًة  األرض  اليت  منذ   هبا 
أعانقكِ 19/29  مىت) صغرييت(!  وكذلك  احلبيبة،  أّمي  اي  هل  غيت  ،  صغرياً .  صليباً  ترمسي  أن  تريدين 

 عن على جبني الطفلة أليصاابت، نيابةً 
 

 أليصاابتك  ر.ك.غ.م. 
 

 هي عندك.( 51) األخت اللطيفة تريز أعتقد جّيداً أنّ  
 

 
 والدة أليصاابت شيفينيار، إبنة غيت األوىل.  -  49
 أاير/مايو.   4ابلذات، وجرى االحتفال بعمادهتا الحقاً يف    كانت قد تعمدت يف يوم والدهتا  -  50
 من راهبات املعونة الصاحلة اللوايت كن يساعدن األمهات الشاابت يف البيت. وهي  ، كان عمرها تسعة وعشرين عاماً،   Agnès -Thérèseاألخت تريز أنييس    -  51



  إىل والدهتا  209الرسالة 
 [ 1904آب/أغسطس  21]

 ي.م. + ي.ت. 
 كرمل ديجون، األحد 

 ميميت احلبيبة، أُ  
بسعادتك إىل    الطويلة الطّيبة، وإنه ليغبطين أن أشعرَ   رسالتكِ   لدى قراءيتلقد غمرين فرٌح حقيقي   

احلدّ  عزيزتَ هذا  بني  ما يك.  ،  أكثر  برمحته عليكِ   ما  هللا  السفر كئيباً،  يدفق  هذا  سنوات، كان  ثالث  منذ   !
وها هو مالكٌ   إىل   حمّلها هذه السنة! فأتبعكِ   صغري عزيز َيلُّ   ألنك ُقدِت عندئٍذ أليصاابت إىل الكرمل؛ 

في،  إىل هللا وحيث كنّ   فُ هناك يف تلك اجلبال اليت ختطَ  ا، حنن الثالث، يف غاية السعادة واالحتاد. التتأسَّ
العذبة كثرياً،   األوقات  تلك  على  العزيزة،  أّمي  أعماله كلّ اي  أبدع يف  لقد  7/37  مرقس)ها  فاملعّلم   .)

حني مجيالً  نصيباً  البنتك  الكرمل.  اختار  إىل  دعاها  سعيدةٌ فكّ و   أهنا  يف  لشيءٍ   بسعادةٍ   ري  ميكن  أن    ال 
سعادةٌ يسلبَ  ألهنا  منها،  ال اتمّ   إهليةٌ   ها  مبن كانت    شكّ   ة.  ت  ضحَّ أهنا  لكن  مَ   أكثرَ يف  هللا.  بعد  حتّبه،  ن 

تعدْ  مل  التضحية  تضحيةً   هذه  محيمٌ اآلن  بيننا  االحتاد  أن  طاملا  اهلمُّ   ،  ما  القدر؛  اجلسد    هبذا  َييا   طاملاأين 
أمل تشعري    ! " الواحدة منها ابألخرىالقرب، و"ملتصقةٌ   غايةَ   من بعضٍ    بعُضهاأن النفوس والقلوب قريبٌ 

تتعرّ  وهي  خيفق  صاابتك  حتُ   كِ ف كتابتَ بقلب  إهنا  حبّ أمَّ   بُّ العزيزة؟  عهدتُ ها  لقد  شديداً!...  أبمنيايت    اً 
  غرفَ أن تَ   ،وهي تصعد إىل السماء  ،يسة يوم اخلامس عشر من هذا الشهر، وطلبُت منهاإىل العذراء القد

تكشفَ  أن  أيضاً  وسألتها  ألّمي.  وتقّدمها  فيها  ما  أفضل  هللا  ابهلل،    من كنوز  االحتاد  عذوبة  سر  عن  لِك 
اهن األشياء:  مجيع  عرب  فيه  نثبُت  جيعلنا  الذي  السر  األ  ا هذا  الطفلَ   لفةتلك  جتمع  أمِّ إ  اليت  والعروسةُ ىل   ه 

حياةُ  تلك  "العريس"؛  مشسُ   االحتادُ و كرمليتك؛    إىل  آفاقٍ هو  يف  تتجلَّى  اليت  الالمعة  حينما    ها  المتناهية! 
وتذكَّ  ألجلي،  صلِّي  العزيزة،  الصغرية  الكنيسة  إىل  يوم كنّ ستذهبني  ونركع  ري  معاً  أنيت  القرابن    أماما  بيت 

سجينةُ فكِّ   ؛املتواضع أنين  يف  مسافةٍ السج  ري  من  ليس  وأن  اإلهلي  يف    ني  سنكون  ما  ويوماً  أبداً.  "جبواره" 
! تسألينين عن درجة احلرارة، وال أعرف  واحدٌة عن األخرىالسماء أكثر قرابً، ألننا يف سبيل حّبه انفصلنا  

اإلطالق على  شيئاً  أقلُّ   ؛عنها  اجلو  يل؛    حرارةً   لكن  يبدو  ما  الربودة.  و على  من  شيء  على  هي  الليايل 
جاءت   حني  مساء،  لتباركَ   األمّ وأمِس  الليل،  صالة  بعد  صومعتنااملوقَّرة  يف  بَتك  (52) ين  يل  تسمح  مل   ،

حقيقية، وترين العناية اليت حتيط    وأُمٌّ على مصراعيها. آه! لو كنِت تعلمني كم هي صاحلة    النافذة مفتوحةً 
 

 كانت الراهبات يركعن على عتبة صوامعهن يف كل مساء بعد صالة الليل كي يتلقني بركة األم الرئيسة.   -  52



ابنتَ  ألذاب  هبا  جّيداً    فرحةٌ   نا وأُمّ عنك    ثُ ونتحدَّ   !ك قلبَ ذلك  ك  فتمّتعي  بسعادتك.  لشعورها  بدورها 
تلتقني وحني  عيّن!  تعانقيها  أن  أرجو  هل  ومالكها.  غيت  من  احَت   بقربك  له  قدِّمي  الكاهن،  ي  امالسّيد 

 وقويل له إنين أصلِّي ألجل رعيته، وال أنسى أنين انئبته.
من كلِّ   أستودعكِ   أحّبها  اليت  احلبيبة  أّمي  اي  وأ  هللا،  بكلِّ قليب ككرملية،  عواطفي    عهد  أنواع 

 جتاهك إىل الصغرية ابنة أخيت.
 

 ابنتك أليصاابت للثالوث ر.ك.غ.م. 
 

هل من جديد   ؛وصغرياهتا سوردون ب. وذكراييت الودودة إىل السّيدة الطيّ  (53)كوفمانبلِّغي حتيايت   
 ؟ قويل هلا إنين أصلِّي ألجلها. ماري لويزابلنسبة إىل 

 توليك عنايتها. غيت  ودعي ! دةجيّ  ةٍ بصحَّ  أراكِ لسعادة يف أن اي لَ  
  

 
53  -  Koffman  مالك فندق "املنظر اجلميل" يف فلوريه    هو، على األرجحFleurier  "85، راجع "الرسالة . 



  إىل والدهتا  229الرسالة 
 (54) [1905]أاير/مايو 

 ي.م + ي.ت. 
 ، أميميت العزيزة  
رسالةٍ   العزيزة  ناأُمّ كلَّفتين    بنقل  أن    املوقَّرة  دائماً  يل  يطيب  إذ  بذلك:  القياُم  ليسعدين  وإنه  إليِك، 

العام   ففي  ينضب.  ال  إخالٌص  أنه  وأعلم  إخالصها  إىل  ابللجوء  يتعلَُّق  األمَر  إن  مثَّ  أميميت؛  إىل  آيَت 
ْمِت هلا ثياابً مبناسبة زواج أحد أوالده ا.  املاضي، كانت أّمنا قد لفتت انتباَهك إىل عائلة فقرية، ويومها قدَّ

آل   عند  ما  شيء  على  العثوُر  استطاعتك  يف  لو كان  املرَّة  هذه  تطلب    وسوردون   d’Avout  دافووهي 
Sourdon  ُإعداد ليتمَّ  العائلة  ،  هذه  إّن  فعاًل.  حسناً  خرياً  فعلِت  قد  تكونني  وبذلك  والربيع،  للصيف  ه 

ستور حمزٌن ج
ُ

  ؛ ّداً، فاألم املسكينة تعاين كثرياً تستحّق االهتمام وهي يف حالة من الفقر الشديد؛ والبؤُس امل
الصاحلة، الفائضة القلب ابحملبة، لفي سعادة عارمة إن سعت ملساعدهتا... فأعتمُد، إذاً، عليك، اي    ناوأُمّ 

الرَّب:   عن  يقال  إليِك، كما  ابلنسبة  القوُل،  مُيكن  ألنه  العزيزة،  وأفرح  7/7  مىت )  "إسألوا تُعطوا"أمي   .)
األثوا  عندما وصول  رعاية أرى  يف  هنَّ  َمْن  ألجل  والصدرايت  ما،    نا أُمّ   ب  شيٌء  جورج  عند  فهل  العزيزة. 

 مُيكنه أن يَلَزم للشباب؟ 
ه إىل أُّمنا الطّيبة.  . وفرحي بتقدمي هذه اهلدية يعود فضلُ ( 55) أرسل إىل أوديت أيقونًة مجيلة متثِّل "مَحَل هللا"  

ي غييت! وقلُبك؟ اعتين به جّيداً... ولو كنت ابلقرب منك،  تنسَ   خالتهما، وال عانقي الصغريتني العزيزتني نيابًة عن  
شهر   هو  ها  احلّب.  من  بكثري  هبا  هللا  أوصي  واليت  احلّب،  أشّد  ُأحّبها  اليت  األم  هذه  سأدلِّل  غبطة كنت  فبأّي 

الع  القديسة  من  ابلقرب  واحدة  صالٍة  يف  لِنتَّحْد  العذبة!  َلذكرايته  واي  اإلهلية،  أاير/مايو...  األم  ُأكلِّف  وإين  ذراء، 
 بعواطفي كلِّها ألّمي العزيزة. 

 ذكراييت لألخت تريز.  

 

 

  إىل والدهتا  236الرسالة 
 [ 1905آب/أغسطس  12أو  11]

 
ر" بعد والدة أوديت.   -  54  "إنه شهر أايَّ
 الشمع األبيض صنعت من مادة الشموع الفصحّية يف كنائس روما، وحتمل نقش احلمل الفصحي. واأليقونة ابركها البااب. محل هللا: أيقونة من    -  55



 ي.م + ي.ت. 
 أُميميت العزيزة،  
يف    أبنك  لشعوري  وأفرُح  اللطيفة.  الطويلة  رسالَتك  استالمي  لدى  قليب  فرَح  حتزرين  أّنِك  بّد  ال 

حمرومًة  تكوين  أن  األفضل  من  َترين،  وكما  الرائعة.  آبفاقها  اجلميلة  ]البالد[  تلك  وطمأنينة  سويسرا  هدوء 
لقد كتبْت  غيت  من   الراحة.  متام  تراتحي  أن  من  ستتمّكنني  األقل  على  ألنك  الصغريين،  مالَكيها  ومن 

عن  إ وأخربتين  مارغريت  وال  يّل  فعاًل،  لتضايقِت  هناك  معِك  فلو كانت  أليصاابت.  هلا  سّببتها  اليت  اهلموم 
يف   إقامُتك  تكدرََّن  قد  أن  اآلن، Sombernon    سومربنونبدَّ  حسنة  حالة  يف  أهنا  احلظ  فلحسن   .

من   جّيداً  استفيدي  الطفلتني.  على  الصغرية كما  األّم  على  تقلقي  أن  من  العزيزة،  أّمي  اي  و"أمنعِك"، 
إعجاب إق أاثر  الرسالة  املطبوَع على  الرسَم  أن  مجياًل!... كما  الصغري  ك  عشُّ يبدو  سويسرا. كم  يف   امتك 

أمامنا. كم    ناأُمِّ  عقبًة  ليست  املسافة  أن  تعلمني  ألنك  هناك،  إىل  أتبعِك  وأان  حَتمة، 
ُ

الطبيعة    أنامل هذه 
ولنعت ومحده.  اخلالق  ُشكر  إىل  وتدفعها  إليِك  نفسي  تنقُل  إن اجلميلة  أجلنا!...  من  هذا  صنَع كلَّ  إنه    رب 

نا ابألمومة، ُتصرُّ على أن أذهَب إىل اهلواء الطلق  أُمَّ بقلٍب عامرًا  بصاابتك  تعتين  وهكذا  (56)الطّيبة اليت  ؛ 
الفسيحة،   حديقتنا  من  انزواء  األكثر  املكان  يف  أنزوي كناسٍك  الصغرية،  صومعتنا  يف  أعمل  من  بدالً 

ذة. فالطبيعة كّلها تبدو يل مليئًة ابهلل: اهلواء الذي يهّب بني األشجار الكبرية،  وهناك أُمضي ساعاٍت لذي
والعصافري الصغرية اليت تزقزق، والسماء الزرقاء اجلميلة، كل ذلك َيّدثين عنه. آه! أان حباجٍة، اي أّمي، إىل  

نفس  هللا  متناهية كما  ال  أبعاداً  وأتخذ  دائماً  تكرُب  سعاديت  إن  لِك  أقوَل  جّداً  أن  هادئة  لسعادٌة  وإهنا  ه؛ 
األوىل:   رسالته  يف  بطرس  القديس  يقول  سّري!  عن  لِك  أكشف  أن  أريد  جّداً؛  "ألنكم تؤمنون  وعذبة 

ذلك 1/8بطرس  1)   يهزُّكم فرٌح ال يوصف"  من  ابلفعل،  سعادهتا،  تغرف كلَّ  الكرملية  أن  فأعتقد   .)
يوح القديس  يقول  تؤمن، كما  اإلميان.  أي  اإلهلي  هلا" نا  املصدر  هللا  أظهره  الذي  يوحنا  1)   "ابحلّب 

، قال يف  "احلقيقة"األرض... ويف نفسها، ألن الذي ُدعي    إىل(. وتعتقد أن هذا احلّب قد جذبه  4/16
(. فهي، عندئٍذ، تطيُع، بكل بساطة، الوصّية العذبة  15/4يوحنا  )  "أثبتوا يفَّ وأان أثبُت فيكم" اإلجنيل:  

محيم عالقة  يف  وحتيا  حاضرة  جّداً،  هي  مما  أكثر  فيها  حاضٌر  هو  والذي  فيها،  يقيم  الذي  هللا  مع  ة 
حّد  إىل. كل هذا، أمي العزيزة، ليس شعوراً وال من اخليال، إنه اإلميان اخلالص، وإميانِك قويٌّ (57)لنفسها

قدمياً:   قاله  الذي  الكالم  عليِك  يرّدد  أن  يستطيُع  الربَّ  إمياَنك"  أن  أعظم  ما  املرأة،  مىت  )"أيتها 
 

. كانت التزال مساعدة بوابة بتاريخ الثالث عشر من الشهر لكنها اضطرت إىل أخذ إجازة صغرية من مناوبتها،  239كانت صحتها تتدهور، هذا ماتؤكده "الرسالة"   - 56
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عظيماً  15/28 إمياُنك  نعم، كان  ي به على اجلبل  (.  (.  22تك  )عندما ُقْدت  إسحاقك حىت ُتضحّ 
به،   قلبك  قام  الذي  البطويل  العمل  هذا  هللا  سّجل  وأعتقد 21/27رؤاي  )   يف سفر احلياة الكبي لقد   .)

 أبن صفحتك ستكون مليئًة جّداً، وأنك تستطيعني أن تنتظري، يف ثقة عذبة، يوم التجليات اإلهلية! 
ومع    عيدك،  يوم  الثالاثء  احلبيبة،  أُميميت  املناسبة،    أناي  هبذه  الكتابة  الكرمل  يف  العادة  من  ليس 

أنَّ   إالّ  تضحية،  أكرب  هي  القلب  وتضحية  أبنفسنا،  يات  ُمضحِّ نكون  أن  جيب  مسحت   ناأُمَّ ألنه  املوقَّرة 
ألهنا   ابلعيد،  الطّيبة  أمنياهتا  بتقدمي  وكّلفتين  علّي،  جّداً  عزيٌز  هو  الذي  التاريخ  هذا  مع  رساليت  تتزامن  أبن 

ابلنسبة إيل، فتعرفني إذا ما كنُت أرسل إليِك أكثر ما يف قليب من حُتبّ  تعلمني ابألمر. أّما  وأنِت  ك كثرياً، 
رين؟ كلّ  تتذكَّ هل  اليوم،  هلذا  املفاجآت  أعدُّ  فرٍح كنُت  أبيِّ  قدمياً،  مذبح    حنان.  على  به  ْيُت  ضحَّ ذلك 

هو   الذي  إىل  مل4/26خروج  )  عريسي ابلدم قليب  هذا  إن  والقول  جّداً  (،  بعيداً  سيكون  شيئاً  ُيكّلفين   
أترك أن  استطعُت  أحياانً كيف  نفسي  وأسأل  احلقيقة،  زاد    اً أُمّ   عن  الطّيبة! كلما  من  القدر  هذا  على 

عطاؤان هلل زاد هللا عطاءه أيضاً، وأفهُمه كلَّ يوم بشكل أفضل. إذاً، أمتىن لِك عيداً طّيباً، اي أمي العزيزة؛  
جّداً،  سعيدًة  ألنك    وسأكون  واملقبلة،  واملاضية،  احلاضرة،  مهوَمك  صعودها،  يف  العذراء  محلت  ما  إذا 

إعتين   احملبوب.  وجهك  على  ميّر  ظالً  ترى  أن  تستطيع  ال  وصاابتك  تعلمني،  جّداً، كما  َتقلقني كثرياً 
؛ ال توفّري  بنفِسك جّيداً، كي تستعيَد معدُتك عافيتها متاماً؛ وإذا انسَبتك إقامُتك فيجب عليِك متديَدها

حسنٌة من عزيزتنا غيت: كل عاملها الصغري هو  نفسك أكثر قلياًل. لديِّ أخباٌر  يف املصاريف، فّكري يف 
، فال تدعيها تندم. أستودعِك هللا، اي أّمي الطّيبة، وأعانقك كما (58)خبري، ويظهر أهنا مسرورٌة من إقامتها

 أحبُّك، هذا كل ما يقال.
 

 ثالوث ر.ك.غ.م األخت مرمي أليصاابت لل 
 

يسوع  ناأُمُّ   كّلفتين  لقلب  سورغان  (59)الطّيبة  لآلنسة  ألجلها     Surgand    ابلقول  دائماً  تصلِّي  إهنا 
السّيدة   زارتين  السّيدات.  هؤالء  مع  وجودك  من  جّداً  مسرورة  إنين  أفضل.  صّحتها  تكون  أن  آفو  وأتمل 

Avont  هالو من ِقَبل السّيدة  (60) مارغريت؛ وأمِس زارتين آن ماريمعHallo. 
طيّ أكرِّ   بعيٍد  أمنيايت  املقدّ ر  ابملناولة  وسأقوم  حارة.  ب،  صاليت  ما كانت  إذا  وحتزرين  ألجلك،  سة 

 ولتحمل العذراء حمّبيت لِك؛ أحّبك كثرياً، اي أميميت. 
 

 . 239(، راجع "الرسالة"  d’Or-Côte)الكوت دور    Sombernonيف عطلة؛ يف مسربنون    -  58
  ésusJMarie du Cœur deاألم مرمي لقلب يسوع    -  59
 ، وحلقت هبا إىل ابريس. Hallo، اليت كانت يف خدمة السّيدة هالو  erillonMarguerite Chمارغريت شرييون    -  60



وستصلِّي كثرياً   ناأُمّ   أعادت   رهبانية؛  مبودة  أُمنياهتا  لِك  أقدم  رساليت كي  يُت احملَتمة  وتلقَّ ألجلك.   
 ليها. إ؛ فسأكتب دى سوردونخُتربين فيها مبوت جدهتا  فرانسوازرسالًة من 

  



  إىل والدهتا  243الرسالة 
 

 [ 1905)؟( أيلول/سبتمرب 17]
 ي.م. + ي.ت. 

 ، األحد مساءً دجيونكرمل 
 أُميميت العزيزة،  
الصور    هذه  إيّل  إبرسالِك  به  أفرحتين  الذي  للفرح  لكن (61) اجلميلةاي  قليب؛  يف  حمفورٌة  فصورتِك   !

وأراِك كما  تروقين،  اجملموعة  الورقة.  هذه  فوق  مطبوعًة  عليها  حبصويل  جّداً  سعيدًة  حال، كنُت  أّي  على 
طّيبة   وهي  منها؛  ما  شيٌء  ِلصاابت  فعاًل.  بذاته  جورج  هي  الثانية  ظريفتان؛  شيفينيار  والصغرياتن  أنِت. 

لعبا مع  جّداً  ظريفٌة  وطبيعّية  الصغريات  وجمموعة  ها!  أمِّ عن  العادة  هذه  ورثت  وقد  فمها،  يف  ويُدها  هتا 
. وتبدو صاابت يف موقف من َيمي أوديت، وهذا ما يُذّكرين مبا عند خالتها الكرملية اليت كانت   ًُ كثريًا

املقدا هبذا  ُمتفتحًة  رؤيتها  لدى  غيت؛  صغريهتا  مع  الكبرية  األخت  بدور  القيام  أستطْع  حُتّب كثرياً  مل  ر، 
قويل  صداراهتا؛  حشو  على  جُمربًة  َمْن كنُت  هي  احلّد،  هذا  إىل  النحيلة  الصغرية،  هذه  تكون  أن  التصديق 

 جلورج إّنين سعيدٌة ابحلصول على الصورة. شكراً ألجل الصورتني األخريتني )جلورج(.
ميثّله  عما  التعبري  مُيكنين  فال  هناك.  خبرٍي  أنِك  لشعوري  هللا  أشكُر  ألين    كم  فرح،  من  لقليب  ذلك 

الرسالة  هذه  جّداً.  علّي  عذٌب  هو  سعيدٌة  أبنِك  وشعوري  نفسي،  ُأحبُّ  ممّا  أكثَر  أحّبِك  َترين،  كما 
التعّلق؛  بنفسها كل  متعلقٌة  نفسي  وإنَّ  فيها كثرياً،  أفكُر  إنين  هلا  فقويل  أيضاً؛  غيت  ألجل  هي  الصغرية 

هذين   أعطاها  ألنه  فعالً  َُيّبها  ألجلهما!...  والربَّ  ُأصلِّي  وكم  أحّبهما،  تعلم كم  لو  الصغريين؛  املالكني 
تلك اجلّدة العزيزة. لن أعانقهما أبداً، ألّن   أبفراح  د  وأحتَّ هبما كما َيلو لِك،  تتمتَّعني  بّد أّنِك    معلِّميوال 

الطاهرين متاماً،  جعلين سجينَته، لكن وراء ُمصبَّعيت العزيزة سَتتفع صاليت ابستمرار ألجل هذين الكائنني  
تني،  ُمتغريِّ الصغريتني  سأجُد  أبّنين  وأعتقد  قريباً؛  االلتقاء  إىل  سنعود  حقيقي.  أُمٍّ  بقلب  أحّبهما  اللذين 
ألهنما تنموان بلمح البصر. يف االنتظار، فأننتَّ مجيعاً يف "كتابنا"؛ وأفضل من ذلك، اي حبيبايت، أننتَّ يف  

أح حيث  احلميم  املعبد  هذا  يف  يف  نفسي،  احلياة  تطيُب  األبدي. كم  صديقي  هو  الذي  مع  وليالً  هناراً  يا 
يُريد   وهو   ، بَّ َيُِ أن  اىل  حباجة  قلبها  أّن  ويعلُم كم  الصغرية...  عروسَته  يعرُف  فهو  العذبة!  احلميمّية  هذه 

اب فأغمرِك  متاماً،  ميّن  قريبًة  وأتصوَّرك  جّداً،  منِك  قريبٌة  أبيّن  أشعر  فيه  احلّب؛  هذا  يكون  لصلوات كي  أن 

 
 وجدت السّيدة كاتيز نفسها من جديد، بعد إقامتها يف سويسرا، ابلقرب من غيت وأوالدها. والرسالة هي لغيت أيضاً.   - 61



(، كما كان ينشد  4،11/ 90مز  )"تظلّ لك مالئكُته أبجنحتها، وحتفظك طوال طُرق حياتك مجيعها"  
ل يف ْض عليُكّن  القديس امللك داود. أستودعك هللا، اي أّمي احلبيبة، ووداعاً اي غييت واي مالَكيَّ الصغريين،  

قلوبكّن ابإلميان وأن تتأصَّلن وتتأسَّسَن   "وليقم  املسيح يف (،  1/7أفسس  )على مقدار  نعمته الوافرة  
تفلُت أيضاً من قليب ألجلكّن: عندئٍذ،   بولس(! إن أمنيات القديس  3/17أفسس  )ابحملّبة"...   خلاصته 

هللا   قلب  على  وأضّمكّن  معكّن،  أقيُم  هناَك  إّّنا  حبيبايت؛  اي  بيننا،  مسافة  من  وال  انفصال  من  يعود  ال 
 لُم ما أعمَق حيّب لكّن. الكّلي احلّب. وهو وحده يع

 
 األخت مرمي أليصاابت للثالوث ر.ك.غ.م 

 
ي على هذه البطاقة اجلميلة؛ مل أكن أتصّور أن "   " منطقة مجيلٌة إىل هذا احلد.سومربنونشكراً ألمِّ
مسرورٌة كون    صّحتها.    صاابت أان  إبخراج    أوديت استعادت  آاثر  أسناهنابّكرت  تقتفي  إهنا   .

اً، وأان فخورة متاماً اببنيّت أخيت.أميمتها وأُهنِّئه   ا على ذلك. اجملموعة الصغرية لطيفٌة حقَّ
 

 

  إىل والدهتا  265الرسالة 
 

 [ 1906آذار/مارس  14]
 ي.م. + ي.ت. 

 أميميت العزيزة،  
صاحلة؛ فقلُبها هو قلب  ناأُمّ   تعرفني كم  إبذٍن    أُمٍّ   املوقَّرة  شيء؟ هكذا  يُعربِّ هذا عن كلِّ  حقاً: أال 

إىل ذهبت  ها[  ]امَّ أبن  تعتقد  َمْن كانت  أان  املريضة،  لعزيزيت  قصرية  زايرة  يف  آيت  فقليب  (62)اللورين  منها   !
حلظة:  يف كّل  القول  وميكنك  غالباً؛  عليه  احننيت  الذي  السرير  هذا  من  وابلقرب  منِك،  ابلقرب  هو  كّله 

تص من  إن كرملييت  ذلك  هللا  فعل  لقد  معك.  ليايلَّ  وأمضي  األوقات،  هذه  طوال  بِك  أحلم  ألجلي.  لِّي 
يقول:   مثٌل  هناك  أيضاً.  قّوًة  أكثَر  يقظيت،  منذ  صاليت،  تكون  شّك، كي  بعيدٌ   "بعيدٌ دون  العيون،    عن 

القلب"؛ عند  عن  إّنين  القول  وأستطيع  متاماً،  ذلك  عكس  فاألمر  الكرملي،  موطننا  قلب  يف  ما كنُت أما 
هللا   جعله  الذي  قليب  أن  يل  يبدو  القدر.  هبذا   أحّبك  أنين  أعرُف  أكن  مل  منِك  الودادابلقرب  قد كثري   ،

 
 (.159)"الرسالة"    1903( وصوم  109)راجع "الرسالة"    1902، مسقط رأسها، كما كان األمر يف فَتة صوم سنة  Lunévilleإىل لونيفيل    -  62



يوحنا  )  "حمّبة"  يوحناتوّسع منذ أن توارى وراء املصّبعة وصار على اتصال مستمّر ابلذي يسّميه القديس  
يف  4/16 حنيا  أن  أعذٌب  ما  تعلمني  لو  آه  )  "مشاركة"(.  القديس  1/3يوحنا  1معه!  تعبري  وحسب   .)

، ابلقرب منك؛ وسيكون مسروراً جّداً إذا أردِت أن جتعليه هو نفسه، فأنِت ال تستطيعني ترَكه أبداً، ألنه،
قوًة   ّنلُك  ذلك  وبقدر  نسعُد؛  ما  بقدر  أُميميت،  اي  اإلهلي،  الضيف  هذا  مع  حنيا  ما  فبقدر  وأميناً؛  صديقاً 

أر   إىلللذهاب   فأان  هلذه  التضحية.  حمّبة  ِمن  قليب  يف  وضعه  ما  بكل  إليه  وأعهد  حلظة،  يف كّل  إليِك  سله 
اي   املمتازة.  سوردون  دى  السّيدة  لياقات  من  مندهشًة  لسُت  احلد.  هذا  إىل  طّيبًة  إايها  وهبين  اليت  األم 

بّلغيها أنين أتضرّع إىل   ابلقرب منك.  بوجودها  يُرَيين أن أعرَف  كثرياً؛    يوسفالقديس  لَلصديقة! هذا ما 
عيده مبناسبة  ما  شيٌء  حتّقق  قد  يكون  أن  آمل  وعزيزتنا(63) وكنت  ابألمل!  ُمفعمة  فأان  أنِت  غيت  ؛  : كم 

منك  ابلقرِب  بكوهنا  أحّبها كثرياً،    (64)سعيدٌة  هبا.  مّتحدٌة  أين  هلا كم  قويل  الصغريين.  املالكني  مع 
القدر هبذا  جّداً  حُماطٌة  أبنك  لدّي  عذٌب  هذه  ُأخّييت... كم  التضحية:  يف  يتّم  شيٍء  األرض، كلُّ  على   !

شيطانتك   وهبته  أبنك  أنِت  قربِْتها  اليت  التضحية  هلل  فأقّرُب  الشريعة،  ذلك،   صاابت هي  مع  اليت كانت، 
ليس   أن  أفهم  طاملا  التضحية،  على  الكالم  عن  أكفُّ  إيّل،  ابلنسبة  وكثرياً.  ها كثرياً  أبمِّ تعتين  تعرُف كيف 

 بنتك إداً بني قليب وقلبك. أُعانقِك كما أحّبِك. هناك من مسافة أب
 

 أليصاابت للثالوث  ر.ك.غ.م
 

متاعب  عن  بكالمك  يل  قوله  تريدين  ما  أفهم  احلكومة  أُّمنا  ال  اتم، كوين  (65) مع  سالٍم  يف  حنن   .
 ُمطمئنًة من هذه الناحية. 

إىل   ذلك  بلِّغي  روييل.  ال  دى  قّدم 
ُ

امل تسمية  من  مسرورٌة  أان  صلَّيُت كثرياً  كم  لقد  ووالدهتا.  أليس 
 . (66)نيكول ألجل

  

 
 تلميح جديد إىل مستقبل ماري لويز اليت يبدو أهنا ُتالقي صعوابت يف إجياد شريك حياة. هكذا تضرعت إىل القديس يوسف شفيع العائالت.   -  63
 Préfecture.  ، يف شارع  غيت رمبا كانت السّيدة كاتيز عند ابنتها    -  64
ال  -  65 إىل  "الرسالة"  تلميح  )راجع  الكنيسة  ممتلكات  جرد  على  ابلعمل  تشرع  الشرطة  حيث كانت  مكان،  من  أكثر  يف  تقوم  اليت  يف 256صعوابت  رجل  قُِتَل  وقد   .)

 . Rouvierآذار/مارس، خالل إحدى عمليات اجلرد، مما سبَب بسقوط حكومة روفية    6)يف الشمال(، بتاريخ    Boeschépeبوشيب  
 . De la Ruelleزوجة املقدم دى ال روييل  بنة أليس برانر،  ا  -  66



  إىل والدهتا  266الرسالة 
 

 [1906نيسان/أبريل  15]
 

 أُميميت الغالية،  
وقٍت مضى.    أي  أبنين ابنتك أكثر من  يَتُكِك. أشعر  ال  هبذا القدر! قليب  مرًَّة قريبًة منِك  مل أكن 

هللا على أنه    (67) كانت رسالتك  شاكرًة  نفسِك،  وراحًة لنفسي. فقبَّلتها كأّنين أقبُِّل ذخريًة من  فرحاً لقليب 
قط،   تركُتك  ملا كنت  معك!  عشُت  لكم كنت  السماء،  إىل  رحلُت  قد  لو كنُت  هلا.  مثيل  ال  أُّماً  وهبين 

سأقرّ  يل! كنت  فهِمك  من  متأكدٌة  أان  صاابت! كم  صغريتك  حبضور  تشعرين  جعلتك  لك  ولكنت   
خيبة  أملي الكبرية، كوين مل أصعد إىل   بكل  تصّوري ما كان ابلنسبة    "الذي"بصوٍت هامس  أحّبه كثرياً. 

إىل ابنتك قضاء يوم الفصح هذا يف السماء. لكن كانت هذه أمنيًة شخصية، واآلن أان بكّلييت خاضعة،  
يف   معِك  ابالحتاد  بذلك  وأقوُم  شفائي،  أطلُب  جيعلين  اليت  الطاعة  ومع  يف   ، عزيَزيَّ    غيتالصالة  ومع 

ِطيبة مدى  تعلمني  لو  رحلت!  أنين  لو  أمحيهما  لو  وددُت  الّلذين كنُت  الصغريين  أمٌّ  نا أُمّ   املالكني  هي   !
نوبيت مساء  يف  أنه،  لك  وأؤكُد  البنتك،  إىل (68) حقيقية  حباجٍة  هللا، كنُت  إىل  برحيلي  فرحي  من  ابلرغم   ،

يدي بني  بيدي  والشعور  صوهتا  بصغران كثرياً  مساع  فيها  ونشعُر  احتفالية،  حّقاً  هي  اللحظة  تلك  ألن  ها، 
. آَمُل أن ألتقيِك قريباً، اي أّمي العزيزة، ومع غييت احلبيبة. لكن أرسُل إليِك، منذ هذا (69) واليدان فارغتان

مث أيضاً.  جّداً  اللذيذة  ُأخّييت  رسالة  وكذلك  حبّب،  أحفُظها  اليت  رسالتك  على  بشكري  أشكُرك  املساء،   
محَلْتها غبطة  أبية  ترين  لو كنِت  الوحيد.  عوين  هي  املثلجات  فهذه  "حلوايتك"،  على  إيلَّ    ناأُمّ   اثنيًة 

وأطعمتين إاّيها بنفسها كما تفعل مع طفل صغرٍي.. فِلنشكر هللا على هذه األايم ولو أهنا ُمضنيٌة لقلبك؛ 
شيئاً   منها  ُنضيَِّع  أالَّ  على  فلنعَمْل  علينا؛  تدُفُق  حبٍّ  أمواج  يشبه  ما  أبن  العزيزة،  أمي  اي  بوضوح،  أشعُر 

أعانق َُيبَّنا.  أن  غرَي  يعرف  ال  "الذي"  مضى.  ولنشكر  وقٍت  أّي  من  أكثر  ُأحّبهما  الّلتني  عزيَزيَت  اي  كما، 
 على اهتمامه املؤثّر جّداً أبخته الكرملية الصغرية. ولن أنساه أبداً.  جورجشكراً لعزيزي 

 
 

 
 . زية كبرية هلا..." "كانت قد كتبت إىل أليصاابت أهنا ختضع ملشيئة هللا وتقبل أن تتجرع الكأس. هذه الرسالة اليت أعادت املريضة قراءهتا غالباً، كانت تع  -  67
 . ضى"  نيسان "أحد الشعانني"، يف أثناء صالة النوم، تعرضت أليصاابت حلالة إغماء، مما استدعى إعطائها "مسحة املر   8يف    -  68
 : " يف عشية هذه احلياة سأرحل .... واليدان فارغتان..". 251راجع "فعل التقدمة" لَتيز ليزيو، "قصة نفس"، ص    -  69



  إىل والدهتا  267الرسالة 
 

 [ 1906( نيسان/أبريل 19])بعد 
 ي.م. + ي.ت. 

 (16/ 4يوحنا1! )هللا حمّبة 
 العزيزة، أُميميت  
ها   أمِّ حبّب  املليء  القلب  هذا  من  قلبها،  من  صغرية  برسالة  إليك  تبعَث  أن  تريُد  املريضة  صغريتك 

ابستمرار،   طفلتها  سرير  من  ابلقرب  املوجودة  هنا،  الطّيبة  وأّمي  مريضة،  أبنك  أعلُم  للغاية.  منها  القريبة 
دى ما حتيطين به من عناية، حبناِن قلب تتصّوري م  أنوال تستطيعني    صّحتك العزيزة.تطلعين على أخبار  

املرضى!   جناح  يف  بعزليت  سعيدة  أان  تعلمني كم  لو كنِت  ورقَِّته!  يف    مي""ُمعلّ أُم  وهناراً  ليالً  وحنيا  معي، 
عذوبة قلٍب لقلب. فأقّدُر غبطيت تقديراً أعظم كوين كرملية، وُأصلِّي إىل هللا ألجل أُميميت اليت وهبتين له؛ 

ر ومنذ هذا امل رض  صرُت أقرَب إىل السماء، وسأحّدثك عن ذلك يف احد األايم. آه! اي أميميت، فلُنحضِّ
إنه   الكبري.  املعرب  هذا  يف  ويساعدان  ُيالحقنا  أن  ميكنه  وحده  ألنّه  معه،  ولَنْحَي  وال    إله أبديّتنا،  احلّب، 

 نعرُف كيف نفهم إىل أيّة درجٍة َيّبنا، خاصة حني جُيرّبنا. 
 مبداعبايت، اي أّمي الطّيبة جّداً واحملبوبة جّداً، كذلك غييت واملالَكني الصغريين.  ها أان أغمرك 
 إىل اللقاء.  

 

 

  إىل والدهتا  273الرسالة 
 

 [ 1906أاير/مايو  27]حوايل 
 ي . م + ي . ت. 

 

 "إذا أحّبين أحٌد، َحف َظ كالمي، فَأَحبَّه أيب
 ( 14،13يوحنا )وأنَت إليه فنجعل لنا عنده مقاماً" 

 أُميميت احلبيبة،  
األخرية،    مقابلتنا  منذ  لكن  قبُل، كثرياً،  من  أحّبك،  ترين، كنت  آه! كما  إبعالن.  رساليت  أبدأ 

ه وأن يشعَر هبا هتتّز معه عل  ى تضاعَف ُحيّب لِك أيضاً. كان طيّباً جّداً أن يسكب املرُء نفَسه يف نفس أمِّ



أمٍّ  حبُّ  هو  بل  فقط،  األمهات  ألفضل  ابنٍة  حبَّ  ليس  لِك  حيّب  أّن  تَ َرين،  يل، كما  يبدو  واحد.  إيقاٍع 
 لولدها. أان "أميمُة نفِسك"؛ وتقبلني بذلك فعاًل، أليس كذلك؟ 

الصغرية  العزيزة  علِّييت  يف  أان  أيضاً،  ذلك  من  وأكثُر  "للعنصرة"،  حتضريية  رايضة  يف  ومبا  (70)حنن   .
الذي    أين فيك،  اإلهلي  احلضور  هذا  عن  لِك  يكشَف  أن  القدس  الروَح  أسأل  شيٍء،  عن كّل  منفصلٌة 

نّيتك، كتباً تعاجل هذا املوضوع؛ لكيّن  تصفحُت، على  ل  كلَّمُتِك عليه. لقد  رؤيَتك قبل أن أعطيك   أُفضِّ
القدي حبسب  اإلجنيل  قرأِت  وإذا  ميّن؛  ليس  فهو  تعليمي،  تصّدقي  أن  ميكنك  أن  يوحنا  سإايها.  سَتين   ،

عّلم
ُ

أيضاً   وُيشّددُ (،  15/4يوحنا  ) "أثبتوا يّف وأان  أثبُت فيكم"  ُيشّدُد على هذه الوصية يف كّل حلظة:    امل
فينا.  ُمقاَمه  جنعل  أن  على  فيها  يتكّلم  واليت  رساليت،  أعلى  يف  املوجودة  جّداً  اجلميلة  الفكرة  هذه  على 

القديس   ييوحناويتمىن  أن  رسائله،  يف   ،( شركة  لنا  األقدس:(  1/3يوحنا1كون  الثالوث  الكلمة    مع  هذه 
ويكفي   جّداً.  وبسيطٌة  القديس    –عذبٌة  يقول  نؤمن:    -  بولسكما  أن  هللا روٌح، وأمنا ابإلميان  يكفي 

قور  1أيضاً )  بولسوهذا ما يقوله    هي "هيكل هللا"،(. فّكري يف أن نفَسك  6/ 11عرب  )نتقرَُّب إىل هللا  
"16/قور  2و  3/16-17 تقيُم  والليل،  النهار  من  حلظٍة  ويف كّل  لست   األقانيم" (؛  فيِك.  الثالثة  اإلهلية 

متلكني   لكنك  تتناولني،  عندما  األمر  هو  املقّدس" كما  "الناسوَت  الذي األلوهيةمتلكني  اجلوهُر  وهذا  ؛ 
يف  نكوُن  األمر،  هذا  نعرُف  حني  عندئٍذ،  نفسك.  يف  هو  السماء،  يف  الطوابويون  محيمة  يعبده  عالقة   

مما هو فيك،   هللا هو ابلقرب منك أكثر  أبن  وإذا فّضلِت االعتقاد  وحدان قط!  نَ ُعْد  ومل  رائعة كل الروعة. 
الصغرية مسبحيت  استعمال  تنَسي  ال  معه.  حَتَيي  أن  شرَط  ميلك  "مبحّبٍة كبريٍة"،    (71)فاتبعي  صنعُتها  اليت 

بتأمالتك الثالثة خلمس دقائق، يف معبدي الصغري. فّكري يف أنك   تقومي  مث آَمُل أن  خّصيصاً ألجلك؛ 
"معه" مع  نفعل  وتصّريف كما  إىل كائن"،  لكن  مجيلة  أفكار  إىل  حباجة  ولسنا  جّداً،  بسيٌط  هذا  حنّبه؛   "

 . (72) انسكاب القلب
ال  احللوى  على  هذه  أشكرك  ترين،  لكن، كما  قليب كثرياً؛  يف  أثّر  وقد  إيّل،  أرسلِتها  اليت  لذيذة 

إن املتواضعة.  اللبنة  ُل  تفضِّ اليت  اللعينة  معديت  إىل  ابلنسبة  املستوى  رفيعُة  ابلقرب   نا أُمَّ   احللوى  هي  الطّيبة 
كثرياً. آه! اي هلا من أمٍّ   ميّن دائماً، وتشملين بعنايتها الدقيقة؛ ونتكّلم عليك يف أكثر األحيان، وهي حتّبك 

هللا،   بد من التوّقف عن هذه الدردشة. أستودعك  وأعتقد أنه ال  ثراثرة فعالً  سَتاين  صاابت!  ابلنسبة إىل 
بلِّغي   حناين.  أفضَل  إليِك  أرسَل  العزيز كي  الثالثي  مع  وأمجعك  احلبيبة،  أّمي  هبا،    غيتاي  احتادي  مدى 

 
 صومعة جناح املرضى، املعزولة أكثر.   -  70
 كة، لعد األفعال، ويف احلالة احلاضرة، االلتفات إىل هللا.مسبحة صغرية حببات متحّر   -  71
 (: ال "صيغة مجيلة"، ال "صلوات مجيلة"، بل "خفقة قلب". 25، املخطوط ج، وجه الصفحة  182ليزيو يف "قصة نفس"، ص  راجع شرح صالة تريز    -  72



أل صاابت  لُتصلِّي  أترُككما.  ال  السّيدة  وأان  العزيزة  إىل  حتية  وألف  مرضها.  بِنَعم  لِتنعَم  "التاات"  دى  جل 
ابلعزيزة  سوردون يتعلق  ما  يف  لنواايها  ُأصلِّي  وإنين  الثالثة،  ابنتها  أشعر كأنين  إنين  هلا  وقويل  لويز. ؛   ماري 

 األبدية! وداعاً أيضاً، ولنْحَي معه. آه! كم األرض وأشياء العامل األرضي هي ال شيء ابلنسبة إىل 
 

 صاابتك 
 

  إىل والدهتا  280الرسالة 
 

 [ 1906حزيران/يونيو   12]
 ي.م. + ي.ت. 

 ، أُميميت الغالية 
، أن أكتب إليِك، ومل أفهم  أمسِ   ، ناأُمُّ   الَذْنب ذنيب، إذا كانت أخباري مل تصلِك. لقد طلبت إيلّ  

لكيّن  أظن  ذلك.  غيت،    بواسطة  تعرفني  واأنك كنت  انحييت  من  االطمئنان  ميكنك  من  الستفادة  أنه 
الطيّ  األصدقاء  عند  مكارمها  جّداً بني  إقامتك  وعلى  رسالتها  على  أشكرها  األخرى كم  أُميميت  بلِّغي   .

اهتماماهتا بشأنك تؤثر يّف حىت صميم القلب؛ اي    أكثر من نفسي، وكلُّ   ابلنسبة إيلَّ وإليك، ألنين أحّبكِ 
فرحٍ  من  أشعرَ   له  الطيّ أبنّ   أن  شارل  ومن  العزيزة  ُأخييت  ومن  منها،  ابلقرب  وأعتقد  ب ك  أيضاً،  معك  أان   !

العائلة  تشكّ  ال  أنكِ  هذه  ألن  ذلك،  يف  أَ الطّيبةني  سابقاً   ملَ ،  عائليت  أبنّ (73) تكن  أشعر  ابنةُ ؟ كنُت    ين 
 البيت!

هلا  . آه! اي (74)ك تكرمياً لطوابوايتنا الشهيدات مع نفسِ  "الثالثية"كرمليتك حتضُر   ر أن نفسَ أتصوّ  
ا شهادة الدم!    أيضاً تستطيع    كِ لو كانت ابنتُ   من غبطة على األرض    يستحّق البقاءَ قد  هذا  و أن تعطي رهبَّ

لكنّ  يتالشى.  السماوي  حلمها  وَ   ورؤية  قد  السماء  أقوله  دهتْ جَ هذه  األرض؛ كنُت  على    ناألُمِّ   أيضاً ا 
 ها يف كلِّ حليايت، ميكننا كتابتُ   كأهنا خالصةٌ   بولسكما ترين، هناك كلمة للقديس    ! هذا الصباح. آه  الطّيبة

حلظاهتا:   من  لنا""حلبّ  حلظٍة  الشديد  نعم، كلُّ ه   .  " فألنه  هذه،  النعم  شديدًا"أحبَّ فيض  أفس  )  ين حباً 
اي 2/4 فلُنحّبه،  مع  أمّ   (.  حنيا  معه كما  ولنحَي  الغالية،  ال  كيانٍ ي  ننفصلَ  حمبوب  أن  قويل   نستطيع  عنه. 

تعلمني فالصغرية أبمانة؛    (75) احلبّات   وإذا جذبتِ   ،ختالء حبضور هللاطريق االماً يف  إذا ما حقَّقِت تقدُّ   ،يل
 

 (.793كل يوم تقريباً، يقول شارل هالو )"الدعوى الرسولية"    نلتقيدجيون "كنا  يف      Lazare-Saintشارع سان الزار    -  73
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أميمةُ  أهتمّ   أنين  وأنين  اإلجنيل  تذكَّ و هبا كثرياً.    نفسك،  "ري كلمات  "  إن ملكوت هللا يف داخلكمهذه: 
"17/21  لوقا ) تعبدي  امللكوت كي  هذا  فادخلي  اخلاص؛  امللك (.  قصره  يف  يقيم  فيه كما  يقيم  الذي   "

قدَّ  وقد  َيّبك كثرياً  لكِ "إنه"  ذلك   م  على  طلبَ   ،براهني كثرية  غالباً   إذ  محل   إليك  على  تساعديه  أبن 
أتيت   أن  ينبغي  حياتك.  درب  يف  أعتقد  ألنّ   ،مبجيئها  فرحَ أل  ،اليوم  مارغريتصليبه  على  ستُ   أبهناين  طلعين 

أرسلتِ  إليهاما  سعيدةً و .  (76) ه  والتفكريِ   ،أيضاً   ، سأكون  بواسطتها  أخبارك  على  تستطيع    ابحلصول  أهنا  يف 
ابلقرب من سريري، وكم تعتين يب    لديَّ أُّم    تعرفني أيُّ   االطمئنان، فأنتِ   كلَّ   . كوين مطمئنةً عينّ   أن ختربكِ 

من نقلي إىل   نْ عين على تناول املزيد من الطعام. مل تتمكَّ جّيداً. إهنا حتملين على األكل أمامها كي تشجِّ 
يُ  قد  الذي  اهلواء  بسبب  األايم  هذه  تتأسَّ السطيحة  جعلها  مما  تصرّ زعجين كثرياً،  ألهنا  أخرجَ   على  ف    أن 

 مر ابلنسبة إىل الطبيب.وكذلك األ ؛إىل اهلواء الطلق
غيهم  ما يف قليب. بلِّ   أفضلَ   إليهحىت أرسل    فافان   شارع   فريقَ   أمجعُ و ي احلبيبة،  هللا، اي أمّ   أستودعكِ  

 شكري ألجلك.
 

 األخت مرمي أليصاابت للثالوث ر.ك.غ.م 
  

 . ُأصلِّي ألجلها.  (77)مارغريتإىل حتيايت 
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 [ 1906حزيران/ يونيو 16]
 ي.ت.  + ي.م.

 ، أُميميت العزيزة  
أعرفَ   أن  ويُرَيين   ... تطول  إقامتك  أبن  مسرورٌة  أان  العزيزة    كم  من  ابلقرب  هالو؛  السّيدأنك  ة 

رسالتُ  مع الصغريتني: إهنما     يوم الثالاثء  غيتتك املمتازة. لقد رأيت  صحّ   وأخبارُ   الطّيبةك  وقد أسعدتين 
ممرّ حّقاً لطيفتان   ورأهتما  صبَّ   أيضاً   (78)الطّيبةضيت  . 

ُ
امل يل  لتفتَح  أتت  ألهنا  حني  فعاًل،  فّرحها  ما  وهذا  عة، 
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رقيقاً   قلباً  يتعلّ   ويَهّمها كلُّ   جّداً متلُك  األرض  ما  على  تركُع  وهي  للغاية  ظريفًة  صاابت  وكانت  يب.  ق 
نظرَ جّداً   لُتصلِّي؛ هذان املالكان طاهران ويبدو يل أن  بدَّ   املعّلم  ؛  وتفعُل   ال  بغبطٍة،  يراتَح عليهما  من أن 

 ه مثلما يفعل هو.عروسُ 
أتثَرتْ   برسالتكِ   غايةَ   املوقَّرة  ناأُمُّ   لقد  فرحاً   كما،  التأثر  األيقونة  إهنا شديد  فّرحتها  يل  وقالت  اً، 

األمّ  هذه  للغاية.  متأثّ   مجيلٌة  ابلتفاتةِ   رةٌ العزيزة  التأثر  تذكارَ   أشدَّ  هلا  قّدمُت  حُتّبِك كثرياً!  وهي  ك  القلب، 
ابلغ. وأمسِ .بسرور  عيدي    ،.  ألمّ     ،احلميم  املتواضع كان  األخرىوسأرويه  حتمّ (79) ي  اليت  مصاريفَ ،  ه  لت 

خاطر  بذلك.  بطيبة  وسُتخربُِك  وأتصوّ فقد  ؛  مّنا؛  ابلقرب  هناك  مجيل كنِت  بعرفان  شعرِت  أنِك  ر 
أبالسعيدتَ   (80)نيخيّ تَ األُ  حتتفالني  أُمٍّ   ن  نستطيعُ بعيد  ال  حُنبَّ     أن  جسد    !ها كفايةأبداً  عيد  مثانية  هي  ها 

االحتفاليةالربّ  املقدّ   القرابن  وسيكون  بدأت.  وقد  الكنيسة،  يف  عندان  مصموداً  السنة،  هذه  .  (81) س، 
ًُ هناك. لكنين مضيَ كنُت ُأحّب كثرياً أن أُ  يَعْد يل   ومل ،املعبود ُمعلِّميمشيئة  لُ  أُفضِّ ساعاٍت وأايماً كاملًة

 . إن ابنَتِك خملوقةٌ َمْن أييت إيل لُِيعانَق نفسي حبنان أُمّ   هومن تضحيات.  إذا مل أستطْع الذهاب إليه، إّنا  
دائماً أكثر فأكثر!  ها اليت حتّبها  ر يف أُميمتِ تُفكِّ إهّنا  كم    !لها هللا. وابلقرب منه، آهاً، وطفلٌة يُدلّ سعيدٌة حقّ 

ى ابللبنة ما زلُت يت. فُيمكُنِك االطمئنان من هذه الناحية. لن تكوين مسرورًة إذا مل أحتّدث عن صحّ  أتغذَّ
معديت كثرياً.    (82) "بروج"وخبز   يُتعب  ال  مما  ساعة،  يف كل   ًُ وجبًة منه  وأتناول  ترسُل  و دائماً.  يّل  إغيت 

ال  من  قطعها  وأمصُّ  ابستمرار  ثّلجات 
ُ

وأقّدمامل علّ   شوكوالات؛ 
ُ

"الشراهات"  ميمل هذه  اشعر   ؛كلَّ  ال  هلذا 
و  الضمري.  يسمح بوخز  األايم،    مل  هذه  أُغادرالطقُس،  ومل  السطيحة،  إىل  اللهّم   ابخلروج  الصغري،  معبدي 

بعيد احتفاالً  وأرتِّل  أذهَب  لكي  جناح    (83)اخلميس  مساءَ   ناأُمّ   إالَّ  من  القريبة  الديري  اجملمع  قاعة  يف 
نُِقلتُ  فقد  املرّ الكرسي  العلى    إليها   املرضى:  وكانت  قصري.  لوقٍت  لرؤية  طويل  فيها  أعوُد  اليت  األوىل  ة 

العزيزة سعيداتٍ ،    (84)مجاعيت  أخوايت  تعلمني كم كانت  لو  أشهٍر؛  ثالثة  يب.  منذ  أَحْطَن  ملؤثّ .وكم  إنه  ر  . 
أرى بعضن  أن  حنّب  أستودعكِ بعضاً  ا  كم  وأسرعُ   هنا!  ألنإىل    هللا  رساليت  لتأخذها.    ناأُمَّ   إهناء  ستأيت 

 أُعانُقِك كما ُأحّبك.
 ك السعيدة صاابت ر.ك.غ.متُ كرملي ّ 

 
 السّيدة هالو يف الرسالة الالحقة.    -79
   .Marie-Anneمرمي    -أليصاابت وحنة   -80

 . مام اجلمهور من جديد (، واليت فُِتَحت أ 165)راجع "الرسالة"    1903املغلقة منذ ربيع    -3
4 - Pain de Bruges  .نوع من احللوى، يشبه اخلبز املصنوع كالكعك : 

 حزيران/ يونيو، عشية عيد "القديسة جريمني".   14  -  83
 يعين كل الراهبات معاً. كانت ضعيفة جّداً حىت تتحّمل اجلماعة بكاملها.   -  84
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 [ 1906حزيران / يونيو   19]
 ي.ت.  + ي.م.

 ، الطّيبةأُميميت  
، وهي أتسُف  كلَّ الفهم، تقول يل أبن أكتَب إليكِ   الوالدي  الصاحلة اليت تفهُم قلبكِ   أُّمناجاءت   

فاألخبارُ   ألنكِ  أخبار،  "ال  املثل:  تعرفني  أنِت  لكن  البارحة؛  أخبار  على  حتصلي  آيت    مل  أان  وها  حسنة". 
أمّ  أُلخرَب  صغريهتَ اليوم  أن  العزيزة  وأَ ي  ابستمرار،  تتحّسُن  املريضة  تساعدُ هنا  ا  أكرب  قوًة  على متلُك  ها 

ورأسُ  سريرها  يف  صامدٌ اجللوس  ساقَ   ؛ كفاية  ها  أن  حتمالها يها  غرَي  أن  تريدان  لتمّكنتُ ؛    ال  ذلك  ،  ولوال 
يبدو  ما  ممّرِضتُ   على  تسرُع  اليت  اخلدمات  ببعض  القيام  من  احملبّ   إىلها  يل،  من  بكثري  واملودّ تلبيتها  لقد  ة  ة. 

القداس،  فرحاً كبري   ناأُمُّ   ينمنحتْ  حبضوري  القرابن اً  من  ابلقرب  بعدها  أبقى  وأن  الصغرية،  التختّية  من 
، ويف مستوى املكان  (85)  دًة على الكرسي الطويل، مقابَل القرابن املقّدس ساعًة كاملة. وكنُت ممدّ املقّدس  

كلَّ حقوقي اليت أملكها   (. وقد استنفدتُ 44/11  مز)  تقوُم عن ميني عريسها  كملكة  الذي ُصِمَد فيه،  
قيم يف شارع 

ُ
 غىن نَِعمه.  ماءَ عليه  كي ينشرَ   ،Vavin فافانعلى قلبه، إكراماً للفريق امل

أم  صباح  ونصفً   سِ أمضيُت  السطَ   اساعًة  األمرَ على  وفعلُت  وهلذه    يحة،  املساء؛  يف  نفسه 
نوافذُ السُ  اخلُورس  طيحة  على  أصغي  ،تطلُّ  وضعت  وهكذا  لقد  السالم.  ترتيلة  إىل  بنفسها   املوقَّرة  ناأُمُّ ُت 

قلُت و جتاه صغريتك.    الوالديعلى عطفها    الوقوفُ   رُ ه ملؤثِّ إنّ   وكما ترين،  يحة.طَ الطويل على السُ   الكرسيَ 
اسَتعت اهتمامي كثرياً.    الطيِّبة فقدك  رسالتُ أما  ين من الرحيل إىل السماء.  إنِك أنِت اليت منعتِ   اتٍ هلا مرّ 

هللا الذي قادين إىل   بدَّ من أن تكوين قد شكرتِ  وكم ال ! كم وجَب أن يكون االحتفال بطوابوايتنا مجيالً 
بقدّ  املشهورة  الرهبانية  هذه  إىل  هذا،  الكرمل  وشُ جبل  الكثريينيسيها  لو    !آه   !هدائها  سعيدًة  سأكوُن  كم 

لكن  ميُمعلّ   شاءَ  ألجله!  حيايت  أهَب  خاصّ   أن  بصورة  إليه  أطلبه  هو  ما  الذي  ة  هذا  احلّب،  استشهاد 
تريزاأمّ   أفىن القديسة  الكنيسة  فأَ   ،ي  أن    ة"؛ احملبّ   "ضحيَّةَ علنتها  أعظَم برهان على  قال:    "قّ "احلومبا  إن 

(، فأان أََهُبه حيايت؛ إهنا له منذ زمن 15/13 يوحنا)ائه ه يف سبيل أحبَّ هو أن يبذَل اإلنسان نفسَ  احلبّ 
 فأان أُريُد أن أكوَن شهيدَة احلّب!   ،طويل كي يفعَل هبا ما يشاء؛ ويف حال لن أكوَن شهيدًة بدمي
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الصغري  الكتاب  هذا  أقرأ  أن  العزيزة    (86) يفّرحين  أهدته  فبلِّ السّيدالذي  هاّلو؛  على ة  شكري  غيها 
كْن أحلُم بكأٍس مجيٍل هبذا  ألم ف ،فرحاً عظيماً حين وهذا ما فرَّ  .ناأُمّ  ما أرسلته إىل دالهلا اجلديد وعلى كلِّ 

ومالكُ  الطيّ القدر،  هبا.    اخلطوات   مجيعَ   َعدَّ ب  ها  القيام  على  محلته  مسرورةٌ و اليت  تطوَل    جّداً   أان  أبن 
تتحّسنَ إقامتُ  وأن  إىل  صحّ   ِك  يعود  الفضَل  إن  الشكل؛  هبذا  أحسنَ فهالو؛    الطّيبةة  السّيدتك    ما  ما 

   De Vathaire  دى فاترية  السّيد... لقد جاءت  !ه لِك من معاانةمبا سبَّبتُ   فعلِت يف الذهاب إليها والبوحِ 

إنّ  يل  أَ أعطيتِ   كِ تقوُل  ما  وهذا  برؤييت  إذانً كامالً  خرَجتْ ها  لقد  قلبك    ناأُمّ   دهشين.  تُفرَِّح  أن  حتّب  اليت 
لقوانين خُمالٌف  هذا  لكن  ألجلك،  القاعدة  عن  الستقبال كثرياً،  املريضات  الراهبات  نقُل  جيوز  وال  نا، 

لإهنا كانت    ناأُمّ   ة فاتري(. وقالتالسّيدزائرات مثل هذه )   دى سوردوندة  هذه الزايرة للسيّ   ختصيصَ   تفضِّ
تغادرَ  أن  قبل  الصيف  هذا  عطٍف  يل كلَّ  أظهرت  العلمدجيون.    اليت  قوَّ   مع  أن أن  على  تساعَدين  لن  يت 

و   يَ جرِ أُ  من  املغلقة؛  حديثاً  ث  تحدَّ
ُ

امل ُمصّبعة  أعَتُف،  و راء  البوححني  أستطيع  أرى   ؛خبطاايي  ابلكاد  وال 
اللهمّ اأخو  أبداً،  لِك،  إالّ   يت  قلُت  املساء كما  ذاك  أقل  يف  تعًبا  يل  يسّبب  ذلك  رسالةً ف  ألن   سأكتُب 

 ة فاتري كي أشرح األمر هلا. السّيدصغرية إىل 
أنين  السّيدبلِّغي    هالو  سائحها ة  ألجل  مجيعَ   ،العزيز  (87) ُأصلي  العذراء  القديسة  تُرسَل    كي 

وقويل   حلراسته؛  لويزمالئكتها  بشكلٍ   ملاري  سأعايدها  اجلمعةا  إنين  يوم  يسوع  (88)حتفايل  قلب  يف   ،
وإنّ  موقد  املسيح،  يف  موعداً  أعطيها  هذا.    احلبّ ين  أمّ فاملضطرم  اي  هللا،  وفكرّ أستودعِك  أحّبها،  اليت  ي  ي 

هللايف   نفسك   أن  إليكِ   ،يف  سيحمُل  هناك  إّنا  وتعبديه.  حتّبيه  معه كي  تنحبسي  أن  يريد  حمبّ   وأنه  ة كّل 
 ابنتك العزيزة.

 

 األخت مرمي أليصاابت للثالوث ر.ك.غ.م 
 

أمّ   شكري  عانقي  وبّلغيهما  وأخيت،  األخرى  ألجلكِ أيضاً ي  )ال  ،  تقومي تنسَ   وألجلي.  أن  ي 
 (. حسبما أذكرهذا مؤاٍت متاماً، فاجلمعة وأنِت يف القطار، يوم ل، ابلتأمّ 

  

 
 . Compiègne  ، أن األمَر كان يتعلَُّق "بكتاب صغري" حول الطوابوايت كرمليات كومبينية289نستخلص من "الرسالة"    -  86
 كان شارل مسافراً.   -  87
 . حزيران/يونيو، عيد القلب االقدس  22يف    -  88
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 ، ي احلبيبةأمّ  
للسعادة    وُأجيُبكِ   احللوة،  رسالتك   قراءةَ للتّو  أهنَْيُت    اي  بسرعة.  بغيت    أراكِ ن  أبعليها    يف حماطًة 

من   الفَتة  إذاً !الصحية  ةزماألهذه  أريُد،  يع... كم  أن  هللا كلَّ ،  لكنَّ توعُّ   طيين  ُأحبّ كاتك...  للغاية،  ين  ِك 
السماحَ  صليبه    وأريُد  ُتشاطرينه  جيعَلِك  أبن  الطعامف.  أيضاً له  تُعانُد  معديت  تزال  تصوّ   ؛ال  أنَّ لكن  ين ري 

مل أكْن أستطيُع حىت اجللوس.    عندماقبل،  ذي  ًة من  قوّ ين لسُت أكثَر  ُق ذلك، ألنَّ بدأُت أمشي؛ ال ُأصدِّ 
وقلُت هلا إنين سأرحُل؛ أجابتين أنه بدَل من قول   جّداً ، كنُت أشعُر أبنين تعبٌة  نا أُمُّ ، حني جاءت  منذ أايم

ُأحبّ  املشي.  ُأحاوَل  أن  األفضل  من  سيكون  أطيَعها   كثرياً   ذلك  قمت  و !  أن  وحدي،  صرُت  عندما 
ُمتمسّ لل مبحاوالت   السرير؛    كةً مشي  سبّ و حبافة  ما  وتوسّ هذا  أملاً كبرياً؛  يل  للطفل  َب  تريز  األخت  إىل  لُت 

على عصاي    ينين وأان ُمنحنيةٌ ترَ   كنتِ املشي. لو    فاستطعت  ،بل أن هتَبين ساقني  ين، ال أن تشفيَ (89) يسوع
أان فخورٌة بكلِّ  فطيحة؛  ُتسندين على ذراعها وتقوُدين إىل السُ   نا وأُمُّ مثل عجوز حقيقية، لضحكِت كثرياً.  

وإايابً  ذهاابً  ا؛  تنقاليت  "التمثيليّ لكيّن  هذه  أعرَض  حىت  الصرب  بفارغ  علينتظرُت  ضحكتِك؛  ة"    ولكنِت 
بكلِّ   فعالً أتكيدكثرياً،  ُمضحكٌة  ألنين  الطيّ ويُفرّ   ؛،  اخلرب  هبذا  أُعلَمِك  أن  ُمتصوِّ حين  سَ ب  أنه  ِك رُّ سُ يَ رًة 

 تكونَ ؛ عالوًة على ذلك، ألن  أيضاً سيَتُكها لِك لبعض الوقت  ألّن هللا  والبكاء على صاابت؛    . إايكِ جّداً 
اي    آه!  فأكثر؟  ها دائماً أكثرواليت حُتبّ   جّداً   الطّيبةعلى والدهتا، هذه الوالدة    ،ابستمرار يف السماء،  منحنيةً 

لننظرْ أمّ  احلبيبة،  السماء  ي  النفسَ ف  :إىل  يُريُح  أُفكّ و   ؛هذا  أنّ حني  يف  هي    ُر  يوحنا  )  "بيت اآلب"السماَء 
وأنّ 14/2 ُمنتَ (،  املنزل    فيها كبناتٍ   راتٌ ظَ نا  إىل  يَ ُعْدن  زمنٍ حمبوابت  قضاء  وأنه   بعد  املنفى،  حىت    ، يف 

يف   اختالء قومي أبفعال  و اً،  عيشي معه يف نفسك حقّ   !السفر  جيعل من نفسه ابلذات رفيقَ   ،يقوَدان إليها 
ا  كنّ   لوه له.  شيء مُيكُن أن نعطيَ   هذا أفضلُ فتك:  حضوره؛ قدِّمي له اآلالم اليت تُعانني منها بسبب صحّ 

َم شيئاً  بفضل األمل، مُيكننا أن نُقدِّ   نا،ري يف أنّ فكّ لذا  ؛  جوُعنا إليه  الشتدَّ األمل،  سعادة   قُ نعرُف كيف نتذوّ 
 فرحك.  ضعي فيه كلَّ و ، شيئاً من هذاَع أالَّ ُنضيّ  هلل. فلُنحاولْ 

املثال،   سبيل  بنفسِ ا  فعلى  ُتطيعي كَ جيّ   كِ عتين  الطّيبة  ذاتك    ودعيتك؛  رمليَّ داً كي  غييت  تدلّلها 
سَتَيي  فاعابرة جتتازينها يف هذه األوقات؛  مهوٍم؛ إهنا أزمةٌ  ال تنشغلي أبيِّ و ها أن تقوَم بتدليلك؛ رُّ س اليت يَ 

نعشُ على صاابتك اليت ُتصلِّي كثرياً ألجل أُمِّ 
ُ

من أن تتناويل  ال بدَّ و ؛ إليِك الصّحةيُعيُد  ها احلبيبة. اهلواء امل

 
   ، واشتهرت سريعاً بفضل كتاب اتريخ نفس، وقد قرأته أليصاابت قبل دخوهلا الكرمل.1897سنة    توفيت  -  89



  رؤيتك من جديد؛ على أمل  أفرُح    اآلن.  لتعيسةملعدتك ا  اللذيذ املفيدَ يف الريف، واحلليب  الطازج    البيضَ 
أن أحيا هذه احلياة اليت    ُأحبُّ سدائماً ابلقرب منه. كما كان األمر يف املاضي، كنُت  ويف االنتظار، لنحيَ 

يف  تقض اجلميع  مع  اهلدوء،  يف    ،(90)ديركينها  الراحةو هذا  ألَ   غيتة  وحمبّ   ؛هذه  اي  تشفيِك.    ع صب سوف 
أمضيَ   !املسكني  صاابت  أن  أريُد  يؤملها...  أنه  بد  فقعدّ   ال  دقائق  تعاجله  طة  اليت  الراهبة  ثوب  ؛  احتت 

املالكُ  أكوَن  أن  أريد  ال  يُلمَ   :لصغرييتَّ   لكن  ال  وأان  املالك  دائماً،  هناك  هو  إّنا  جناحان    أيضاً س،  يل 
أُعانُقِك بكلِّ قليب الكبري الفائض و ل هذا املساء؛ أسرُع إبهناء الرسالة كي تُرسَ فهما: الصالة، واألمل.  أُلظلِّلَ 

ال أستطيُع  و قلبها؛    ِك كابنتها وتُرسُل إليِك بكلِّ حُتبّ   نافأُمُّ   .تك يت، وال بصحّ ة لِك؛ ال تنشغلي بصحّ ابحملبّ 
 منها.  جّداً ، فهناك الكثري اأفضاهلالتعبرَي عن 

 صاابت ر.ك.غ.م
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 األربعاء
 ، أُميميت احلبيبة 
  ! دون عصا. كم أفرُح بذلك من  سأذهُب ملالقاتك مشياً،  و نة؛  أنتظُرِك يوم السبت يف الساعة املعيّ  

َد األمّ  ُمعلِّمي  كنُت أنتظُرِك اليوم، وها أان أرى أن تك العزيزة هي  صحَّ   يف اآلالم، ألنّ   بنتها اب شاء أن يوحِّ
زايرتكِ  أتخري  يف  فأانالسبب  الأحبّ   .  أنين  لدرجة  شديداً  ُحباً  أفهُم    ِك  ألنين  زايرتك،  لعدم  فهماً  أحزن 

أيِّ  من  َُيبّ   أفضل  مضى، كم  اي وقٍت  خيتربان.  عندما  هللا  بعزيزتنا  لَ   نا  حُماطٌة  أنِك  بشعوري    ! غيتراحيت 
 ! ُمطيعًة هلا متاماً، أليَس كذلك، اي أُميميت وينوك، تعتين بكِ  هاَدعي

فيهاأما    ترغبني  اليت كنِت  جتَتحها  األعجوبة  مل  ختشَ ف.  فالعذراء  يلعندما  تقولني  يف    ،ني، كما 
َ، أُعدَّ والعزيزة، أن أكوَن ذبيحًة    الطّيبةرسالتك   األمَر سيكوُن مجيالً    ال حتزين لذلك، ألنّ   ،أرجوكِ   ت لتتأملَّ

اأان و فعاًل؛   هبذا  جديرٌة  أبنين  أشعُر  ال  املصلوب   ،ريفكّ ف:  السم  عريسي  ُتشاركي  أن  يف  ، آالمه  إذاً، 
الذين عرفهم بسابق ع لمه، سبَق    إنّ :  بولس  ًة معه... يقول القديسفاديواذهيب معه إىل آالمي لتكوين  

 
ًة    -  90  . oche-sur-Marie-Sainteيف دير راهبات العناية، يف سانت ماري سور أوش   السّيدة كاتيز أقامت مدَّ



افا(.  29/ 8  روم)  أن قضى أبن يكونوا على مثال صورة ابنه قلبك  يف  تُفكِّ   لوالديفرحي  يف وأنِت  رين 
 ين خبتم صليب مسيحه.مَ أن هللا قضى واختارين وختَ 

ها    املثال،  سبيل  املشيَ و ؛  نانتحسّ يَ   ساقيّ   إنّ وعلى  بذلةً من    أستطيُع  ألبسوين  لقد  عصا.   دون 
خفيفًة   خاصّ جّداً متواضعًة  ب  ةً ،  قمُت  اللباس  وهبذا  إىل ذهايبابملرضى.  الذهاب  يشمُل  الذي  وجميئي   

الصغري طَ السُ  الكنيسة  ومقصورة  لةيحة  اي  نفسي  اً فرحه  :  ذلك؟  !يغمُر  حتزرين  يوم،  أال  بعدّ   وكلَّ  ة أقوم 
طيّ  علِّميبة  زايرات 

ُ
لساقَ مل معافاته  على  وأشكرُه  أقرأُ   يَّ ،  إليه.  أذهَب  اآلنكي  والرائع؛  الع  (91)كتاَبكِ   ،  زيز، 

مثينٌة   هديٌة  أُمّ يلّ إ  هاأهديتِ   جّداً إنه  اي  تؤدّ ،  اليت  الصغرية  الطاولة  على  جانيب  إىل  موجوٌد  وهو  العزيزة.  ي  ي 
ُمرَيةكبرية    خدمةً   يلّ إ إقاميت  ترين كم  لو  جديداً كلَّ أختيّ ف...  !  جّداً.  شيئاً  "أُمّ   ُل  وتضحُك    ( 92)ي"يوٍم، 

"لرفاهيّ  وتُليّب العزيزة  يب  تعتين  حاجايتيت". كم  مجيع  يل   !  فأحضَرْت  رديٌء،  فمي  إن  هلا  قلُت  قد  وكنُت 
لو تعلمني  و .  أُمّ   سِ دْ إهنا تتمتَُّع حبَ فشيء؛    وقيسي على ذلك كلَّ   ؛ساً جديداً كي يُرََيين بشكٍل أفضلملبّ 

حمبّ  يل  مدى  قالت  من  فهي  لِك:  مل  وتتصوّ   فوراً،إليِك  أكتَب    أبنتها  أنين  إيّل.رين  تتوّسل  يف    أما  أتركها 
فقد   الكرمل  سّيدة  احتفالُ عيد  مجيالً  كان  عليِك كلَّ و ؛  جّداً نا  السبت.    ،هذا  سأقصُّ  إليِك فيوم  أعهُد 

لغييت؛ أمنيايت  تُعانقها  و   بكلِّ  وأن  الصورة  هذه  تُعطيها  أن  صاابت  للصغرية  اتات. ستقولني  اخلالة    مكان 
صغي إىل أ، و فكوين عاقلةً . نّ ك، كما ُأحبّ وأمجعكّن معاً لكي أعانقكّن معاً  ؛ي احلبيبة أُمّ هللا، اي أستودعكِ 

 حيين. داً حىت تفرّ غيت جيّ 
 ِك أكثر مما تستطيُع التعبري عن ذلك. إبنُتِك اليت حُتبّ  

 مرمي أليصاابت للثالوث ر.ك.غ.م
 عاماً. 26 ،اليوم ،عمرها
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 ، هاُأحبّ  اليت  أُميميت 
رسالتُ   أسعدتين  فقد  ..!  الطّيبةِك  كم  نتيجةَ .  أنتظُر  وقد  استش   كنُت  الصرب.  بفارغ  الطبيب  ارة 

نا أُمّ   هتْ وبعد ذلك أصعدَ لقضااي،  لبعض اَل يف طلبه  ُت على أخبارك العزيزة بواسطة جورج: لقد أُرسِ حصل 
لرؤييت املرضى  جناح  مساءَ (93) إىل  ذلك  فتمكّ   ؛ كان  آخرَ االثنني،  إعطائي  من  عن   "الطازجة "األخبار    َن 

احلبيبة.  أُمّ  سرّ و ي  أليّ ما  معرفيت  هو  صحّ هتمّ   حدٍّ   ين  أكثَر  ؛  كِ تُ ه  اهتمَّ  ملا كان  والدته  لو كنِت  حىت 
متكُّ لِ قَ   وبدا.  بصّحتك  عدم  من  الطعام  كِ نِ قاً  تناول  سّرين  و   ؛من  الدجاج.    أنكِ قد  بلَع  ُأصلِّي  فاستطعِت 

نفسَ  أتركي  ألجلك.  فهما  كثرياً  ولديك،  لعناية  ابلقيام ك  غبطةٍ ب  سعيدان  بكل  أيضاً،  وصاابت    ؛ذلك 
بكِ  طريقتها.    تعتين  يشاءُ افعلى  حني    نظري كم  دان  يوحِّ أن  آبالمٍ   يرسلُ هللا  من   إلينا  شيء  على 

 حدٍّ   ي احلبيبة، ال أستطيُع التعبرَي إىل أيِّ اي أُمّ   آه!ينا.  نفسَ   يفَث  دُ ما ينبغي أن َيَ لِ   رمزٌ   وذلك :  (94)هبَ الشَ 
لِك،   الصالة؛  فُأصلِّي  عن  أتوقَُّف  أُقدّ   ُمعلِّميلِ   قلتُ وقد  ال  آالمي كلَّ إنين كنُت  ألجلكِ م  ألينها  كما    ،، 

نفسِ رَ ت َ  مجال  من  غيورٌة  أان  أبنه  ين،  وأشعُر  لهك  احمل  وأنَّ   ،يريُدها  تُرَسل مجيع  مل  هبا  مترّين  جعلِك  اليت   ن 
أُميميت،   اي  نعم،  السبب.  هلذا  إالَّ  هللا؛اإليِك  مع  ختتلي  عزلتك كي  من  حني  ستفيدي  جسَدِك    ويف  أن 

فكّ  هي  يسَتيُح،  نفسك  راحة  أن  يف  والدته،    البقاءَ   بّ َيُ   الطفلَ   أن  وكما   "هو"،ري  ذراعي    هكذا بني 
اسَت  هذا  جتدين  ذراعي  بني  َُييطُ   اإللهاحَتِك  من كلِّ ب   الذي  حننجهّ   ِك  اخلروجَ   ،ة.  نستطيُع  منه،   ال 

حضورَ   ،لكن ننسى أحياانً  قدَّ اي لألسف! 
ُ

وحده كلّ ه امل ونَتكه  أبشياء ليست  س  ننشغَل  حىت  إّن    "هو".ياً 
جّداً؛ بسيطٌة  ابهلل  احلميمة  العالقة  يُ و   هذه  مما  أكثر  يُريُح  والدهتا.  تعب، كطفل هذا  نظر  حتت  تسَتيُح  ٍة 

الراهبة مرمي    أرجو أن تبّلغي  كما  كثرياً.  تسرّهصالٌة  و طريقٌة حسنٌة لالحتاد به    فتلك آالمك:    مي له مجيعَ قدّ 
ُتصلِّي    أنّ   فيليبوس الكرملية  أعرفَ من  ها  ُأحبّ فأان  ألجلها.    كثرياً صغريَتِك  أن  جبميلها  دون  لعارفٌة  وإين  ها، 

العنا إّنألُميميت  تبذهُلااليت    الطّيبة  يةعلى  تعتين؛  أن    بِك؛تعتين  عندما    ابملعّلم  ا  إليه  بدوره،  وأطلُب  يقوَم 
فأكثر أكثر  لنفسها،  نفِسه  لرؤيةبوهب  أفرُح  حتمَل  ابلسرُع  وأُ   غيت   .  أن  تستطيَع  إليِك كي  ليِك  إكتابة 

رسالةَ  صحّ   معها  لكنَّ هي  يت  طفلتك.  دائماً،  هي  ما  هذا  و ن كفاية؛  اتصامد  يَّ ساقَ   على  ذهبُت  قد 
 تعلمني كم تُفكُر فيِك وُتصلِّي ألجِلِك،  . لو كنتِ (95) دون عصامن  ي" العطوف،  الصباح إىل حيث "أُمّ 

 ها كفايًة أبداً. نستطيُع أن حُنبّ  لنترين، حنن أإزاء ابنتك وإزاءان حنن االثنتني!  هاألطافولو ترين 

 
ساقيها. "فصعد"  ن الذي طرأ على  ة أطباء هلا. وقد جعلته األم جريمني يتحقَّق من التحسّ نه أتى بعدّ إاها حىت  ُّ كان صهُرها جورج قلقاً جّداً بشأن العناية اليت تتلقَّ   -  93

َتَحدث اخلارجي جلناح املرضى. 
ُ

 إىل امل
ى بشكل س  -  94  كما تذكر الرسالة احلالية.   يء،كانت السّيدة كاتيز تعاين أيضاً من معدهتا وتتغذَّ
 تبعد حوايل ثالثني مَتاً عن مكتبها.   -  95



أُمّ   اي  هللا،  احلبيبة،  أستودعك  لي  نظر  وأضرب  حتت  موعداً  منه كلَّ   فلنمكثْ   ؛املعّلمِك    ابلقرب 
اليهودية:    إليه كلَّ   ولنحملْ القرب،   مجيع  من  إليه  أيتون  قدمياً،  املرضى  ونفسنا كما كان  جسدان  شقاء 

إذ    بيبة،فنحن لن نشعَر هبا، اي أُميميت احل  ومع ذلك ،  املعّلم  من  أيضاً ( ستخرُج  6/19  لوقا)  ٌة خفيٌة""قوّ 
حبٌّ نؤمنُ   إنّنا هو  الذي  بعمله  أليَس كذلك،  ُأحبّ ُكلّ   ،  أفضلَ ي.  اي   ، وأعانُقِك كأُمٍّ عتين فااألمهات.    ِك 

 داً.بنفسك جيّ 
 صاابت ر.ك.غ.م

 
 

 

  إىل والدهتا  302الرسالة 
 

 [ 1906آب / أغسطس  2]
 ي.م. + ي.ت. 

 آب   2
 ، أُميميت احلبيبة 
أبيِّ   رسالتك    حتزرين  قرأُت  زفَّْت    الطّيبةفرٍح  العزيزة.  صحّ عن  خبار  األأفضَل    يلّ االيت  كم  و تك 

أنّ  ترين  هللا...  جيب  أشكُر  ُتصغيه  فأان  مهومَ   ي َتكتو   إيلّ   أن  يل:  بشكٍل    نُرتِّب كلَّ   ومعلِّمي ك  األمور 
سبينما  !  جّداً حسٍن   أملُك  زلُت  ال  أفضل:  أخباراً  أُعِطَيِك  أن  أستطيُع  ال  لكن صغريتال  يَّ اقَ أان،  ني، 

الباقي إىل  أيَّ   ، ابلنسبة  أملُس  يُفرّ و   ؛نحتسّ   فال  هذا  تعلمني كم  لكِ لو  وليس  يل  اآلالم  يَتك  هللا  أن  !  حين 
يُرضيَ  أن  مُيكنه  ال  وهو  يفعل.  ...  مما  أكثر  لَ لغيت  قويل  فين  لذيذٌة  بنتَ إن  خُمثَّ جّداً ها  نكهةٌ جّداً رة  ،  وهلا   ،  

غريََّ   لطيفةٌ  طعامي؛    املألوفَ   مما  اهلضم    أيضاً شكريها  وامن  على  تساعدين  اليت  اللذيذة  الشوكوال  على 
  ( 96) مورلومل أيِت الطبيب    ؛ لكّن معديت ال تقبل أبيِّ شيء.ين أقوم فعالً مبا أستطيعُ أنّ   أؤكُد لكِ و أحياانً؛  

أزعجَ  ما  الطبيبو ؛  ناأُمّ   وهذا  اليوم؛    (97) يهيابرب  أنتظُر  هذا  يف  أييت  األولَ و ألنه  التقيُت  حال    يف 
 كوين ُمطمئنة.ف ين به، تِ فغه ما كلّ ُِ لَّ بَ فسأُ 

تتذكَّ   أُمّ هل  اي  أتذكّ رين،  أان  سنوات؟  مخس  منذ  حدَث  ما  احلبيبة،  وي  ر!...  يتذكّ   أيضاً   "هو" ُر، 
ُر تلك كنُت أتذكَّ والبارحة مساًء،  يف ميزان رمحته!    ا هثقلُ   ا ي يف كأٍس سيكون هلوالدقلبك ال  دمَ لقد تلقَّى  

 
96  -  Morlot .من األطباء الذين أرسلهم جورج رمبا : 
97  -  Barbier .هبا  لتشكره على عنايته احلسنة  240وقد وجّهت أليصاابت إليه "الرسالة"    : طبيب اجلماعة . 



األخرية أستطع(98) السهرة  مل  أنين  ومبا  منتصف    ؛  حىت  هناك  وبقيُت  انفذيت  من  ابلقرب  مَكْثُت  النوم، 
اختالءٍ  يف  لقدمعلِّمي  مع  الليل،  سهرًة    .  زرقاء  ف؛  إهليةأمضيُت  هادئًة  جّداً السماء كانت  وكنُت  جّداً ،   ،

اي أُميميت    آه! .  ابلِنعم  املغمورةَ   هذه السنوات اخلمسَ   استعيدُ   كنتالدير؛ و   ُم علىأشعُر بصمٍت كثيٍف خُييّ 
ُأحبّ  تتأسَّ اليت  ال  منحها،  اليت  السعادة  على  نعمتِ في  يل؛  "قراركِ ف  !ها  الدخولَ   ، "بفضِل  إىل   استطعُت 

قدَّ 
ُ

إليها  هذه السماء اليت جتذُب نفسي  ،قاً ُمسبقاً ، وحدي مع هللا، تذوّ قَ أن أتذوَّ  س، واستطعتُ البيت امل
قدَّ  لقد  التضحيةَ كثرياً.  الليلة  هذه  قدَّ نفسَ   مُت  اليت  منذ  متِ ها  حىت  ها  سنوات  جديد  ،طَ سقُ تَ مخس   ، من 

 . !..اآلخرينأكثر من كل  هنّ اللوايت ُأحبّ  (99) من الِنعم على "األربع" اً مطر 
معهأُمّ   عيشي  احلبيبة،  أقول  آه!  . ي  لو  ال  أوّد  أيَّ جلميع    أيضاً،  وسعادةٍ   وسالمٍ   ةٍ قوّ   عِ ينابي  نفوس 

هذه  يف  حتيا  أن  قبَلْت  إذا  أهنا احلميمة.    العالقة  ستجُدها  تعرُف    إالّ  يُعطي  االنتظار ال  ال  هللا  إذا كان   :
تَتكُ  بشكل حمسوس، فهي  أييت إليها مُ   ؛سقدّ َره املحضو   ذاته  بكلِّ مواهبه،  تسلِّ وحني  ال جيُد أحداً،  فحاً 

اي    ،من وقٍت آلخر  فاختلي يف ذاتك ال تسكُن يف قعر ذاهتا!  و يف األشياء اخلارجية،    خارجةً   النفستكون  
 . ك من صاابتجّداً أُميميت، وهكذا ستكونني قريبًة 

سوردون ة  السّيدرأيُت    مؤونةً   وفرانسواز  ،دى  أعطتين  احلامض؛    اليت  امللبس  مسرورةٌ فمن    جّداً   أان 
أنتظُر  فرانسو ب أان  ها  وكان  فاتري  ةالسّيداز.  يومني،  أ  تمنذ  زايرهتا؛    تعلنقد  تكون عن  قد  و .  مريضةً   فقد 

السابقة الكرملية  الراهبة  إيلَّ  بريديَّ   (100)أرسَلْت  مجيلتنيبطاقتني  عنتني  صوراتن  ومها  ومنزلك؛   ،  الكنيسة 
ومكانِ  غرفتك  على  إشارًة  حيث    ووضعت  َيُسرُّين؛    ،رينوتتصوّ   ؛نيتقيماحلديقة  هذا  تبدو فإذا كان 

Guémard  ة غيمارالسّيدوجود  ب  أان مسرورةٌ و ك ظريفة!  إقامتُ 
ُر فيها غالباً ين أُفكّ غيها أنّ بلّ فابلقرب منِك؛      

العزيزتني؛   الصغريتني  وُأحبَّ تبَعْتين  ة  اجلميل   (101) هالوحتُ و ويف  نفسي  تُريح  إهنا  التمريض؛  غرفة  النظَر   حىت 
 إليها ليالً وهناراً. 

أُمّ   أستودعكِ   احلبيبة،  هللا،  أُرسَل   جّداً احلبيبة    غيتمع    أمجعكِ و ي  حىت  الصغريين،  املالكني  ومع 
 حمبة قليب. جلميع كلَّ إىل ا

 

 أليصاابت للثالوث 
 

 
اتريخ    -  98 غيت،  رسالة  فوري  1906آب/أغسطس    5راجع  اآلنسة  إىل   ،Forey    حالة يف  أبكي، كانت  أختىبء كي  أين  أدري  أكن  "مل  وتعليقات..":  "كالم  )يف 

 احتضار حقيقي؛ ابلنسبة إىل األايم األخرية، كانت مرعبة، الوجبة األخرية والسهرة األخرية". 
 السّيدة كاتيز، غيت وابنتاها.    -99

 . Clémence Blancكليمنص بالن    -  100
 ، يعين العذراء حتت الصليب، مع يوحنا واجملدلية. 204  -203تكلَّم عنها "ذكرايت"..  نسخة عن "أُمِّ األحزان" اليت ت  -  101



بكثري؛    الراهبةَ   ناأُمُّ   رأت   أفضل  أخباراً  أعطتها  واليت  بِك  تعتين  سرّ و اليت  ما  نتكلَُّم  و ؛  جّداً ها  هذا 
وهي   عليِك كثرياً...  غاية   أيضاً معاً  هبا  وتعتين  دائماً،  لصاابتك  ان  .  العناية  أُمٌّ  بوسعِك  أّنِك  لِك  وأؤّكد 

"األُم"  تطمئيّن   هذه  غيت.  ،إذاً   ،ستفيدي فا؛  جّداً   الطّيبةمع  مع  إقامتك   قداديس كلَّ   عشرةُ   قامتُ س  من 
جمموعةً و صباح:   هناك  أن  املؤمتر  يبدو  ألجل  الكهنة  أنك   .(102)من  بد  أبن  تتصوَّ   ال  سعاديت  مدى  رين 

نا  ل بعضُ فصَ معي، ألن أُميميت وغييت وأان ال يُ   فأنتِ ؛  ةتسمَح ساقاي ابلذهاب إىل رواق الكنيسة الصغري 
 . ن بعضع

 
 
 

  إىل والدهتا  305الرسالة 
 

 ( 1906آب / أغسطس   15 -14)
 ي.ت. ي.م.

 ، أُميميت احلبيبة 
هي  قُبلةٍ   لَتمتيَ أتيت    كِ صاابتُ   ها  عرَب  لِك  تقول  ذراعيك كي  ومقدّ طيّ   بني  سعيداً  "عيداً  ساً". بة: 

َمْن   العذراء  إليها إهنا  وأعتقدُ   قطفُ   أوِكَل  س  ،أيضاً   ،ابقيت،  الرايضَ تقل أبهنا  تُليّبَ   ب  حىت    رغباتِ   اإلهلية 
َيبّ  الذي  الطفويل  وجودُ   الطّيبة،  جّداً   الطّيبة  األمَّ   تلك   ، والدته كثرياً   قليب  اإلمكان  يف  "ليس  أن    لدرجٍة 

منها اّنِك حتزرين  ".  103أفضل  بّد  ألجلكِ ال  ترتفُع  صاليت  ما كانت  وثقةإذا  وخشوع  حرارة  بكّل  ألنين     ،
وأان    أعرُف أنّ  يستجيُب لرغبات األطفال  يتصرّ هتُ طفل   أيضاً هللا    فأسأل ابحلنان.    ُمفعمةٍ   ُف معي كأُمٍّ . إنه 

تناَل   أن  القديسة  الصحّ حلالعذراء  حتسّ التك  ابستمرار،   ناً ية  أايم  ليتزايد  بضعة  تغرّيِت    ،فمنذ  قد  كنِت 
سعيدًة  متاماً  وكنُت  أُمّ أب  جّداً ،  اي  هكذا،  أراِك  وكم ن  احلبيبة.  ت َ ي  أحتمَّ رَ ا  أن  أريُد    تلكآالمك؛    كلَّ   لَ ين، 

هو أن    ،عندئذٍ   ،، وما أريُدهجّداً   مثنيٌ   ، ألن األملَ شيءٌ األاننية  ظّن ذلك منقليب األوىل؛ لكن أ  هي خفقةُ 
حتمّ أحصُ  نعمِة  على  لِك  أبمانة  َل  ُتضيِّ من  له  أن  شيئاً دون  منه  حتبّ أب  أيضاً،   ،النعمةِ   وعلى  ، عي  وأن  ن  يه 

  القديس   دعن  ما يشبه هذا اجلمالوات. لقد قرأُت  ا مالذي هو يف السّ اآلب    حبِّ   أمل كربهانِ   لي كلَّ تتقبّ 
يتمىّن بولس إنه  خلاصَّته  :  الباطن حىت يُقيَم املسيح يف قلوهبم ابإلميان    فيهم اإلنسانَ   َي اآلبُ "أن يقوّ   

 
 ، مؤمتر "أسبوع فرنسا االجتماعي". الذي عقد يف دجيون.  1906سنة    -  102
 ، مؤرِّخ القديس لويس التاسع، ملك فرنسا   Joinvilleعبارة مأخوذة عن الكاتب جوانفيل    103



ابحملبّ  يتأصَّلوا  ألُميميت؛  17  -3/16أفس  )  ة"وأن  ابقيت  هي  ها  قوّ (؛  ظهر  ليُ ف  آه! ورائعة؟    يةً أليَسْت 
نا  نؤمن أبن هللا َُيبّ وأن  ؛  للنفس قّوًة ابلغة  ، ويُعطيجّداً   وعذبٌ   جّداً   ه لذيذٌ نّ أله اإلهلي،  لِك حضورَ   املعّلمُ 

... لكن جيب  !يف مجيع األوقات   الصديقَ و ،  األمنيَ و منفاان،   جيعُل من ذاته رفيقَ و أنه يسكُن فينا،    إىل حدِّ 
 ، ومل أعْد أرى ما أكتب. فقد زال النهار: فَ أتوقَّ أن 

صباحاً.  أُمّ   الثالاثء  اي  إليِك،  دَ أعوُد  وأستأنُف  العزيزة،  املاهر  فقد    . شتنادَ رْ ي  الطبيب  زارين 
حبرارةٍ تُ واستقبل   ،(104)هغوترولي أيخذَ   قدرَ   ه  ال  حىت  سيّ   اإلمكان  الكرمل.  انطباعاً  عن   كرملي  ُأحبّ فأان  ئاً 

طويلة،  بقَي الطبيُب معي فَتةً  .ميّن  هو قريبٌ   َمنكلَّ يف وّدي هذا  َك أنين أريُد أن ُأشرِ  شديداً لدرجةِ اً بّ ح
أيضاً،أعتقُد    لكيّن  هو،  ليس  سي  أن  املوت.َمْن  من  نصحَ   قيمين  مباذا  يلأتعلمني  معديت     تستعيَد  حىت 

طّيبة  ؟عافيتها اخلنزير؛    عم  هريسًة  فيأتصوّ و شحم  ترغبني  أنِك  فيها  ر  أرغب  ما  بقدر  ما  (105)أانها   !
املالعق  حاولتُ  بعض  تناول  هو  ما  اإلضافيةه  وهذا  من  قلبَ ،  وزاد  معديت،  عدت َُ  لذا  الباقي؛  مع  تقيُّئي 

 ه.ما أستطيُع فعلَ  ملعقيت الصغرية وهذا كلُّ  إىل
وأعتقدُ ف  "نا"أُمّ   أما  لصاابت.  أُمٌّ  دائماً  دخل   هي  لو  فعالً  أتث َّْرِت  صومعَ أنِك كنِت  الصغرية  ِت  تنا 

الليل  ،مساءً  صالة  ساقَ ورأيتِ   ،قبل  ُتدلِّك  سريري،  قرب  راكعًة  ينام، ها  هتدهده كي  اليت  ولدها كاألُم  ي 
همٍّ    (106) أبي"شغلي ابلك "ال تُ ف(.  15  -13/2يوحنا  )ه رسلالذي كان يغسُل أقداَم    "كاملعّلم"  أيضاً و 

صحيت،   جيّ بشأن  يب  منهافالعناية  أحسن  توفري  مُيكُن  ال  لدرجٍة  رغبَته    ؛دة  فألن  يشفيين  ال  هللا  وإذا كان 
ال حالة  يف  الصغرية  قرابنته  يرى  أن  ملسرورٌة  يحتضهي  وإين  احلبيبة  بة؛  أُّمي  تنشَد  ولكي  مثله،  ذلك 

طّيبةً  رسالًة  ْيُت  تلقَّ وقد  أفعل.  ما  بقدر  تفعَل  أن  من  بّد  فال  معي،  وبطاقًة   ابلتساوق  الكاهن،  من  فعالً 
 بريديًة مجيلًة من فرامبواز.

و ُأحبّ   اليتي احلبيبة،  هللا، اي أُمّ   أستودعكِ   ابلقرب منه، فإنه  أضرب لكِ ها،    سيشدّ   ، هناك   ،موعداً 
يف  وولدَ   األُمَّ  صدره  إىل  واحدةٍ ها  حبّ ويتدفّ   غمرٍة  بغزارة.  ق  عليهما  الصغريةَ ُأكلّ فه  ،  عيّن   نيابةً صاابت    ُف 
ذلك و   ؛ هتادَّ جلتها  كرمليَّ   أمنياتِ   مَ تقدِّ   أبن هللا    أبنّ   أعتقد  مع  إالَّ  هناك  القيامَ من  ليس  هبذه    يستطيُع 

 ابلذات.  "هو"ة، ألن أمنيات قليب ال متناهية كأُمنياته  املهمّ 
 إىل غيت ومالكيها. الطّيبةك. قباليت ة شديدة بقدر ما ُأحبّ أُعانُقِك بقوّ  

 

 أليصاابت للثالوثاألخت 
 

 
104  -  Gautrelet   301قد أرسله، راجع "الرسالة"  زوج غيت،  : من احملتمل أن يكوَن جورج. 
 كانت السّيدة كاتيز تعاين من معدهتا أيضاً.   -  105
ر أليصاابت ثالث مرات كلمة "ال أحد".   -  106  ُتسطِّ



 . (107) لوزانصغري مجيل يف  أخٍ  ابنُ  نالقد ُولد ألمِّ  
أنَّ أتصوّ   ُمتعِ فَ سَ   ُر  يكْن  مل  األخري  إىل  رِك  ذكراييت  عليه.  طغت  اللقاء  هبجَة  وأن  ة السّيدباً كثرياً 

 والصغريات.غيمار 
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  إىل والدهتا  308الرسالة 
 

 [1906آب / أغسطس    29]
 هللا على نفوسنا   اتمشيئ "كلّ 

 . (ه)األب فالي "حبّ  اتهي مشيئ
 ، أُميميت احلبيبة 
انطباعٍ   لبثتُ   أتثري  عن    حتت  ث    الطّيبة تنا  لقاءالذيذ  املتحدَّ أن  يف  فعالً  ونستطيع  السبت،  يوم 

عارفَ  صاحبةنكوَن  إزاء  ابجلميل  ابلرقّةالقلب    (108) تني  يُ واألموم  العامر  ملا   ؛اللقاءات هذه  من  لنا    هدبِّر ة 
واحلقّ  ُحظواتٌ   وهي،  ألهن  يقال،  الصحيّ   ا،حقيقية،  حاليت  ذلك،  ناأُمّ   تغتبط و   ؛فعلي  ستثناءٌ ا،  ةيف  مع   ،

حتبّ أب إهنا  ألجلك؛  به  القيام  تستطيع  وأتصوّ كثرياً   كِ ن  أمّ   ،ر،  العزيزةاي  بدّ   ،ي  ال  تِطّنا من    ألذنيكِ   أنه  أن 
شديدة بقّوة  عنتكلَّ   عندما،  أحياانً  آه  كِ ليُم  التحدّ   !معاً.  متع 

ُ
امل من  عنإنه  أليس كذلك هللا  ث  من  و   ؟، 

متع الصعود
ُ

 حيث كلُّ   ،االرتفاع فوق اآلالم وفوق االنفصال، إىل هناكأي    يزول،أعلى مما ينتهي و   اىل  امل
أيَّ  تعلمني  لو  يدوم.  تتمكَّ   شيء  أن  لصاابتك  التحدّ عزاٍء  من  مشاريعها  ن  عن  إليك  ال  ف  !األبدية  يفث 

العذراء  كِ أنّ ي  تنسَ  مع  اإلهلية،  الذبيحة  رفع  أثناء  يف  متكثي  أبن  لُنقدِّ   ،وعدتين  الصليب  أقدام  معاً عند   َم 
   !"حبّ "الذي مشيئاته كلّ ها مشيئات السماوي،  لآلب  أوالَدكِ 

  اآلب  وأن ،  بولس، كما يقول القديس   عرفنا منذ األزليف أن اآلبَ   ابلتفكريي احلبيبة، افرحي  أُمّ  
ضروريّ   آه!(.  8/29  روم)  فينا صورَة ابنه املصلوبأن جيد  يريُد   األمل  أن  تعلمني كم  يتحقََّق   لو  حىت 

ما   حسب  هاد له معيارَ لكن حنن َمْن حندِّ   ؛غنينا بنعمهيف أن يُ   هائلةً   ... إن َّللَّ رغبةً !  هللا يف النفس  عملُ 
نستسلم   أن  لي يلإنعرُف  بناه  الشكرهو  ضّحي  ويف  الفرح  يف  معه:    املعّلم،  مثل،  ،  أشربُ قائلني   "أال 

،  12يوحنا  )  "ساعته"يدعو ساعة آالمه    املعّلمكان  و (.  11،  18يوحنا  )  ؟"أيبها  اليت انولين إايّ   الكأسَ 
ألجلها،  تلك  (،  27 أتى  اليت  اليت  و الساعة  بكل  كان  الساعة  لنا  عرُ يَ حني  و ه!  أشواقيطلبها  عذاٌب  ُض 

تضحيةٌ   شديد الساعة  لنفكّ ف  آه! ،  جّداً طفيفة    أو  ساعتنا"،  "هي  الساعة  هذه  أن  يف  فوراً  سُنربهن ر  اليت 
شيٍء إذاً،  مجعي كلَّ فا(. 2،4 أفس) "أحبَّنا حّباً شديداً"، كما يقول القديس بولسللذي  فيها عن حّبنا

وقدّ  أُميميت،  ابقةً اي  التضحيات    مي  من  ُتضيِّ من  مجيلة  أن  أصغر   منها  عيدون  ففي  هاحىت  السماء : 
حباتُ  بقدرها  هناك  يعدّ ستُ   مجيلةٌ   ايقوتٍ   سيكون  الذي  التاج  لكِ غين  سأذهُب و .  جّداً مجيالً    كِ إهلُ   ه 
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 ي احلبيبة. هذا التاج وسآيت معه يف يوم اللقاء العظيم ألضعه على جبني أمّ  وغص علىألساعده 
نا" ماري لويز دى سوردون لقد رأت  ةً يف أثناء مرورها من هنا، "أُمُّ   يف طلب حديث معي. لكنّ  ملحَّ

تحدَّ  بدل ذلك، ألنّ  (109) فرامبوازوعدهتا برسالة إىل  أُّمنا
ُ

 لُ ومل أعْد أحتمَّ  ،اثت ليست ضمن النظامهذه امل
املصبّ  وراء  التقيتُ حديثاً  الشكل  هذا  على  املغلقة.  Vergne  فرينُية  األب   عة 

عن َُيدّ   أخذالذي    (110)  ثين 
قادرةً أ أكْن  مل  أين  غري  رائعة،  الفهم  مور  ابالنصراف   ،على  يل  أيذن  جعله  تعبًة    ،مما  وجدين  ؛  جّداً ألنه 

تلتقي  بوّدي سرُيَيكِ أحياانً   هأن  فهو  إن،  يب    نا أُمّ   .  يُتعبينجّيداً،  تعتين  الكالم  أن  ومُيكنين  (111) وتعرُف   ،
أرى   ال  إنين  برؤييت  أبداً القول  يُطالْْبَ  اللوايت  مبشاعرهنَّ أخوايت،  َُيببنينالرقيقة    ،  ألهنن    كأختٍ   حنوي، 

(! 35-34،  13يوحنا  هبا ) املعّلم    ة اجلميلة اليت أوصى لكرمل! كم تسوُد فيه فضيلُة احملبّ اي لَ  آه!حقيقية.  
ما هو أطيب نكهة    بشراءنا  أُمُّ   وتوصي يلدائماً.    معديت ترفُض التغذيةَ حاليت الصحّية هي بني بني، ألّن  

امللبّ  و بني  قائلةً   حتملينس،  مكن، 
ُ

امل ابلقدر  تناوله  إنَّ على  تعرُف    عليَّ     ال  إهنا  ابستمرار؛  ذلك  أفعَل  أن 
خُتفِّ  تفعُل كي  عينماذا  الطعامحتثَّ و   َف  بعض  تناول  على  ابلنسبة    ؛ين  حدساً  ميلْكَن  األمهات  أن  وتعلمني 

أوالدهنّ  وأ  إىل  اآلخرون.  ميلكه  أ  ودّ ال  بكلِّ  متكّ لو  يل  تبذهلا  اليت  األمومية  العناية  مدى  عن  التعبري  من  ن 
هذا  كِ لكنّ   رقَّة؛ أمّ   ،تعرفني  أليس كذلك اي  احلبيبة،  مراتحةٌ   ؟ي  أبنك  جهّ   وأعتقُد  تتصوّ من  وأنِت  رين  يت، 

اليت يل كلُّ العناية  يوفِّرُها  وعَ     مهارة  بكلِّ  يب،  َُييُط  طيّ و لة.  جَ َمْن  بزايرات  دائماً  إىل  أقوُم  يف معلِّميبة   ،
الصغرية؛ املرضى  جناح  عزاء    مقصورة  الفروضأب ويل  حضور  ألجل  إليها  الذهاب  أستطيَع  تكون    اليت  ن 

يف  يف  اجلماعةُ  ساقيَّ   ؛اخلوُرس  اثنائها،  أعاد  أنه  على  هللا  يزاالن نفسي  ُل  وأسأ؛  يلّ إ  وأشكُر  ال  كيف 
قبلة،   اي أُميميت، ألفرحَ   بنفسك،  تابعي العنايةَ فأتناوله من طعام.  ما    إىليستطيعان محلي، نظراً  

ُ
بزايرتك امل

 . مدائ م أفضلوأراِك يف تقدّ 
احلقّ لنحبَّ و هللا،    أستودعكِ  يف  أبه  ن،  منا  مجيعَ له    مَ قدِّ ن  يطلبها  اليت  والصغرية،  الكبرية  ؛  التضحيات 

مغمورةً   دولَِنْستنف ذاهَتا  جتُد  هللا،  نظر  حتت  حتيا  اليت  النفَس  إن  به.  االحتاد  يف  وتتحلّ بقوّ   قوتَنا  ى ته، 
 بشجاعٍة إزاَء اآلالم. أعانُقِك.

 

 أليصاابت للثالوث 
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  إىل والدهتا  309الرسالة 
 

 [ 1906سبتمرب  أيلول /   9حوايل ]
 ي.م. + ي.ت. 

 آالم املسيحيف جسدي ما نَ َقَص من  "ُأت ُّ 
 ( 24/ 1 القديس بولس، قول) يف سبيل جسده الذي هو الكنيسة"

 
 ، أُميميت احلبيبة 
  ؛ سالقرابن املقدّ هذا اليوم يناسبك، ولن يقاَم صمُد    ألنَّ   ،آيت ألقوَل لِك إنين أنتظرِك يوم اجلمعة 

حتدَث إىل أّمي احملبوبة  ُن صويت من اآلن إىل يوم الرابع عشر، حىت أذهَب وأفعاًل؛ ورمبا سيتحسَّ   إنين تعبةٌ 
آَسُف، ما  جّداً.  بذلك   ،نوعاً  أخربَِك  سألن  ألنِك  القلق؛،  منلكنّ   يعَتيِك  أمنعك  لذلك:ين  سبَب  وال   ه، 

عن   هللا  يرضى  يقدِّ إّنا  قرابنتهأن  مع  ؛َم  يُقيمه  الذي  القداس  هذا  فيهي،  لكن  قد  حّبههو    والكاهن   ،
أنَّ  طويالً    يستمرّ  إالّ  جتد  الصغرية    الذبيحةَ طوياًل...  ُيضحّ ال  َمْن  يد  يف  طويالً  هبا الوقَت  بل  ي  ميكنها  ، 

إن   إهنا  العذاب،القول  درَب  تبقى  عرَبَت  قبل،أكثر    ،فهي  ال  من  طريق  احلقيقيسعادعلى  أمي  ةة  اي   ،
 . خيطفها منهاأن  ألحدٍ  ميكنال سعادة اليت ال تلك   احلبيبة،

القديس    أُ أبأفرُح  يقول:    بولسكان  من    تَّ ن  نَ َقَص  ما  جسدي  سبيل   آالميف  يف  املسيح 
اً،  إهليّ اختالجاً    من أن خيتلجَ   ،يوالدلقلبك ال  كم ال بدَّ   آه! (.  24،  1  قول )جسده الذي هو الكنيسة  

تفكّ  أن    ينر عندما  مثرةِ   املعّلميف  ابنتك،  ابختيار  ليشرَكها    تكرََّم  فيها    فدائه،  عمليف  أحشائك،   َ ويتأملَّ
للعريس آلالمه.    كامتدادٍ  هي  العروَس  وعريسي  3،29  يوحنا)   إن  أكوَن  و ،  ذينخأ(،  أن  يريُد  له  هو 

َ أيًضا ألجل  (112)بشريًَّة ُمزادة ين  تُعزّيه الفكرة  كنيسته؛ هذ  حاجاتِ يليّبَ  ول  ،أبيهجمد    فيها يستطيُع أن يتأملَّ
أشياء  نا" "أُمُّ أما  كثرياً...   يل  وتقوُل  غالباً،  الشأن  هبذا  اآلالم...    فتحادثين  عن  إليها  فمجيلًة  ُأصغي 

حتُ ضةَ ُمغمَ  َمْن  هي  أهنا  وأنسى  العينني،  ميّن هو    معلِّمنا أن    خالأبل  ادثين،    عَ ابلقرب  لُيشجِّ أييت  وأنه  ين  
هذه  ويعلِّمَ  صليبه.  محِل  على  الصاحلةُ ين  اجلاذبية  "األُم"  ال  الشديدة  التضحية،  طرق  إالّ تفكِّ   يف  يف    ُر 

عيّن  نظّرها،  ؛التخفيف  إليه  أُلفت  ما  صغريلكنّ   وغالباً  تنساُق كطفٍل  نفسي  أترُك   ناألُمّ قال    واملعّلمُ   ؛ين 
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طاعتَ  ُل  يُفضِّ إنه  تريزا  قديسةٍ القديسة  تكفريات  على  إذاً،أقبلُ ف.  (113) أخرى  ها  األ  ،  الصغرية  هذه  طايب 
معديت  كامللبّ  أن  أجُد  حني  والشوكوال،  ابملوافقةس  ف،  تتفضَّل  خُيفِّ ما  األايم  وهذا  هذه  أملها  أشكُر    .من 

احلليب؛   صندوق  على  الشكر  غايَة  لعارفةٌ و جورج  إزاَء    جبميله كلَّ   إين  الصغرية  ألطافهالعرفان  أخته    ؛ جتاه 
يتخثَّ    كثرياً أحبّ و  ال  الذي  احلليب  هبذا  األخرىحسائي  أبن    ؛ر كاألنواع  ذلك،  مع  أعَتُف  أنين  غري 

منها، فهذا   وإذا أَرغمُت نفسي على أكثرُمضنية؛  اً  أوجاعُب يل  واحدة تسبِّ   ملعقةٌ فباً:  اهلضَم ال يزاُل ُمتعِ 
من هذه الناحية، وال أزيُد    مئنةً نتبهي إىل ما ستقولينه عين جلورج(. أان مسرورة كونك مطانوبة. )لُضين  يُعرّ 

بعد عدّ  الشوكوال. لقد اشَتت يل    غيتأشكُر  و ة أايم.  يف التفصيل ألننا سنلتقي  شوكوال من   نا" "أُمُّ على 
"كلوس" شوكوال  ُل  وأُفضِّ ولزاجة،  حالوًة  أكثَر  وجدهتا  لكنين  "سوشارد"،  ما Klaussنوع  قليالً  فهي   ،

  شدّ ُب حرقًة أسبِّ يُ   لكنه؛  أيضاً   جّداً شوكوال اليت تلطَّفت بتغيريه، لذيذ  إن ال  لغيت  قويلو ُتصيبين ابلغثيان؛  
أترين تناوهلا.  على  أتناوُب  لكين  أقوى،  بشكٍل  تلذع  أستطيُع  أنَّ   ،كوهنا  ما  بكلِّ  وأقوُم  معديت  أدرُس  ين 

حًبا ابهلل. كل هذا وأفعُل هذا  حىت ال أترَكها متوت من اجلوع،  به  ة:  ُن يف النيّ يكمُ   ،العزيزةي  اي أمّ   ،القيام 
تكريسَ  نستطيع  وتغيريَ   كم  األشياء،  احلياتية    أبسط  األفعال  حتيا  اعتياداً أكثر  نَفساً  إن  إهلية!  أفعال  إىل   ،

وحدةٍ  مب  يف  إالَّ  أتيت  ال  هللا  تفصَلهاالطبيعفوق    امع  أن  من  وبدل  سوقيةً التصرّ   أكثرعنه    ة،    ،فهي  ،فات 
ذلك  من  العكس  دا  ،على  منه   أكثرئماً  جتعلها  وسيكون  فلنحيَ .  قرابً  أُميميت،  اي  مسروراً،   املعّلمُ   هكذا، 

جي ابقًة  مساء  يف كل  أحبّ معوسيجُد  نفوسنا.  يف  وأكرّ ها،  األمهات،  العناية    قويلُر  ِك كأفضل  بضرورة 
عشر الرابع  يف  اجلمعة،  إىل  خاصًة.  تقلقي  ال  وأن  يل،  اآلالم  تَتكي  وأن  مجف  .مبعدتك،  عيداً  يالً لنعدَّ 

بواسطة كَ  غييت،  رَ للصليب  عانقي  التضحية.  يف  احلبيبة؛و منا  ابنيت  إهنا  هلا  ني  ملالكَ ا  إىل  قُبلةً   وأرسل  قويل 
 الصغريين وسأكون سعيدًة برؤيتهما اثنية. 

أن  احلرّ   أُعاينَ   ختَشني  ملَ لو  .  من  االطمئنان.بشالني    فلفلةً رأيتين  غاية  يف  زلِت    لصرِت  ال  هل 
س   بطوقحتتفظني   البرينية؟ كم  صنع  خدمةً ؤدّ يالصوف  يل  أتيتِ   ي  ال   به  إذا  األمُر  إذا كان  هذا  معك! 

 ة.رار أُعانُقِك حبو أشكُرِك سلفاً. فيزعجك، اي أُميميت؛ 
 بنتك السعيدةا

 مرمي أليصاابت للثالوث ر.ك.غ.م
 

لدىذكريا  والصغريات.  السّيد  ين  غيمار  بطاقته؛  و ة  على  "لألب"  يصلّ فشكري  أن  ي أسأله 
 لي.ألج

 
األفيلية،  -  113 دى كاردوان  23  "تقرير"  تريزا  دوان كااتلينا  هي  "القديسة"   .  Catalina de Cardona  -   جريمني كما األم  عند  الكهنوتية  ابلروحانية  املقطع  هذا  يتعلَُّق 

 .320تراها أليصاابت. راجع "الرسالة"  



 

 
  إىل والدهتا  314الرسالة 

 

 [ 1906أيلول / سبتمرب   21حوايل ]
 ي.م. + ي.ت. 

 ، أُميميت احلبيبة 
أتثُّ   شديداً  كان  ّناذجِ ري  استالمي  محلت  و اجلميلة:    (114) كِ لدى  أهنا  يل  قلبك.    كلَّ   يلّ إبدا 

جهَّ   َُ ةً مطمئنَّ كوين  ف " تعرفني    ألنك يت،  من  "أُمٍّ على كلِّ   أيَّ  يتعلّ و   ؛حاجايت  تسهر  يب، حني  األمر  ق 
ا،  إشعاهلُ   فتَ َقرَّر  ؛فخارية  ة. يف صومعتنا مدفأةٌ بل هناك سؤال عن احملبّ   ،فليس من سؤال عن الفقر املقدس

تركَ   ثَ الَتيُّ   لتُ فتوسّ  أستطيع  أعود  ال  ألنين  تعوَّ   قليالً  إذا  الدفءاملكان  على  اي    ؛دُت  مقصوريت ووداعاً، 
 . كثرياً ها  اليت أحبّ  العزيزة

نا  ابلنسبة إىل الثياب، فقد أتت يل  أما  انعم ومجيل، بلون    صوفٍ ننا بقماشِ من عند مُمَوِّ   املوقَّرة،  أُمُّ
خيُ  وسوف  ثوبُ أثوابنا،  منه  يل  اإلمكان:  مريضة  اُط  بقدر  دافئاً  نا  نإ  ، تَرْينَ أَ   يكون  وأان    أُمَّ لشيء،  أتبه  ال 

َءتك. مثاًل، مبا أنِك  اً أكثر من عباالصاحلة أن الثوب سيكون عمليّ   رت هذه األمُّ مرتبكٌة قلياًل؛ لقد تصوّ 
تعملي   أن  فعالً  يلتريدين  فإنشيئاً  هذا    رتْ فكّ   املوقَّرة  ناأُمَّ   ،  من  يل  تنورة  خياطة  تستطيعني  أنِك  يف 

تصنعينه  ما س ما  أ؛  جّداً وهو ثقيٌل    ،كثرياً ومل يعْد يقيين من الربد  صار َراثً   غيته يل  تْ مَ إن ما قدَّ و القماش؛  
ستسعدُ إمث    اً؛وخفيف  ئاً كون دافيس أنِت ف صاابت  شيٍء    ن  ها احلبيبة هلا. هل يف أمُّ   صنعتهابحلصول على 

)بطول  طو   زايدةُ إمكانك   قدرَ   95له،  نقلُت  يقاربه(؛  ما  أو  استطعتُ   سنتمَتاً  تنوريت    ّنوذجَ   ما  زانر 
تركيبُ  إمكانك  ويف  الرمادية،  على  الداخلية  بهه  بزرَّ   شبيٍه  حسب وتقفلينه  بنفسي  أضعهما  حىت  أو  ين؛ 

متاماً.   معابلكامل  طيه  خيِّ و قياسي  فكرتك  املذكورة.    وفق  التوضيحات  أمّ ف مراعاة  اي  سلفاً،  ي أشكُرِك 
أعمُل  و احلبيبة؛   سوف  بلباسي،  انشغالك  أثناء  األ  أيضاً يف  نفسك.  فأكثر؛  ملألجل  أكثر  جيذبين  هذه  و  

األملَ هو أكرُب    هبذا القدر أنَّ   قطُ مين هللا  . مل يُفهِ جّداً ًة  الرغبة تفوُق تقريباً رغبيت يف السماء اليت كانت قويَّ 
كل أمل جديد، وأقوُل له:  عند    معلِّمي  ُل صليبَ كما تَرْين، أان أُقبِّ   آه! ميكنه أن يهَبه ملخلوقته.    ُحبٍّ   برهانِ 

يعاملين  أبن  جديرًة  لسُت  وأان  حياته،  رفيق  األمل كان  أبن  أعتقُد  ألنين  ذلك"،  أستحقُّ  ال  أان  "شكراً، 
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حديثها    كتبت  مثله. كانت إحدى القديسات قد  اآلبُ  يسوع املسيح:  يف  يقيم إذاً، إذا مل  عن  "أين كان 
األمل يف  عظيماً كالبحر  ؛ "(115)!يكْن  األملَ كان  هذا  أن  داود  وتستطيع كلُّ 2/13مراثي  )  (116) وأنشد   .) 

مسحوقةٍ  أيِّ   نفٍس  حتت  نفسها:    كان،شكل    ابألمل  يف  تقوَل  املسيح"أن  يسوع  مع  ]أان  حنيا    ؛أقيم 
ع يف  محيمةواملسيح[  أيوينا!  ، القة  نفسه  حدَّ و   واملسكن  اليت  القديسة  للتوّ   ثتكِ تقول  العالعنها  إن  ة  م، 

، ليس بصرٍب فقط بل بشكران،  نا، هي أن نتقّبلَ كُ ه يتملَّ فينا وأن ُحبَّ   أنَّ هللا موجودٌ ُف بواسطتها  اليت نتعرَّ 
ويُ  جيرحنا  هذولؤملنا.  ما  إىل  نصَل  احلالةكي  علينا  ه  ن،  ُحبً اإللهَ ل  تأمَّ ان  املصلوب  إذا كان  فالتأمّ   ا؛  ل 

يؤدّ  فهو  حمال،يحقيقياً،  ال  حبّ   ،  يفاألمل.    إىل  أمّ   ، تلقِّ ال اي  النور  يف  احلبيبة،  ، كلَّ نابع  ي  الصليب   من 
الئقةكلَّ و إزعاج،    كلَّ و حمنٍة،   غري  معاملة  إّن  ونتقدّ   ا؛  هللا،  نُرضي  الشكل  احلبّ هبذا  طُرق  يف    آه!.  ُم 

 هم. سعاديت عند الذين أحبّ  بعضِ  زرعَ  أن استطيعَ  بوّدي، و جّداً و  جّداً أان سعيدٌة ف أشكريه ألجلي:
تؤملين  معديت  تزاُل  ى    ؛ ال  تتغذَّ لذيذ،  وهي  شوكوال  من  يل  قّدمِت  تناو مبا  على  منه  أتناوُب  قطٍع  ل 

الومن   لتزداد  "أُمنا"؛إايه  طعمين  تُ   ذيالشوكوال  بعض  و   ؛أوجاعي  وهذا كاٍف  احلساء أتناوُل  من  املالعق 
  قّدم هلل عمليَة اهلضم.املساء، إىل جانب احلليب الذي أرسله جورج، وأ عندنة(، ب)واجل

بنفسها،    تعتين  أن  لغييت  تراتحَ و قويل  الصباح    أن  وَ بيف  إّندون  ضمري؛  َمْن خز  صاابت  أُميمتها  ا 
علي بذلك،  تشري  رؤيتَ فها  أريُد  الصغريتنيال  حال  مريضة. كيف  استعادت ها كأهنا  هل  يها  وجنتَ   أوديت  ؟ 

أنَّ رؤيتفعالً    تسّريناجلميلتني؟   وسأرى  مدّ قد  اً  تغريُّ   هما،  مرور  بعد  عليهما  مرّ طرأ  آخر  على  طويلة  ة  ة 
عيّن رأيتُ  عانقيهما  فيها.  عانقي  و ،  هما  إليكِ   غييتكذلك  أعهد  حتيّ   احلبيبة.  ألف  للسيّ بتقدمي    غيمار دة  ة 

أَ حين  يفرّ و والصغريات.   لدى  أن  بكنَّ  األصدقاء    إجتماعُكنّ حّتَد  دافومن  مع  اجلميع  بلّ ف  ؛األعزاء  آل  غي 
 ذلك.

مبوت    رمسية  رسالة  بواسطة  ميزيري ة  السّيدعلمُت  بعضَ ف؛  دى  أُمِّ   كتبُت  إىل  املسكينة األسطر  ها 
 دى سوردون. ة السّيدوإىل 

أبداً. أشكُرِك على التنورة    ككِ قليب ال يَت   لكنّ   ؛بقلمي  لم أعْد أستطيع اإلمساكَ فهللا،    أستودعكِ  
سنتمَتاً"، إذا استطعِت.   95فليكن: "  ،ابلنسبة إىل الطول  أمايف رساليت؛    رَ جتدين الزانّ و ة؛  ألف وألف مرّ 

األمهات.  و  أفضل  اي  أن  فكِّ و أُعانُقِك  يف  أًُماري  التعبريُ   هناك  ميكُنين  ممّا  أبكثر  يب  تعتين  عنه،    أخرى 
 ِك موعداً يف ظلِّ الصليب كي نتعلََّم ِعْلَم اآلالم. اضرب ل يت فعاًل.من جهّ  اطمئيّن و 
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 ة،لسعيدابنتك ا
 أليصاابت للثالوث ر.ك.غ.م

  إىل والدهتا  317الرسالة 
 

 [1906هناية أيلول / سبتمرب ]
 ي.م. + ي.ت. 

 ، أُميميت احلبيبة 
"أُمّ   إليكِ   الطّيبة "  ناتريُد  أرسَل  قليب  أن  من  بذلك.    ؛بكلمة  سعيدًة  ما كنُت  إذا  أشكرِك  فوحتزرين 

. عندما ستأتني  ه أنتِ ن أحصَل على شيء صنعتِ أبعادة سأكون يف غاية السّ و ورتك اجلميلة؛ سلفاً على تنّ 
أبهبّ  فسأستقبُلِك  اجلميل:  لرؤييت  ثويب  أبنا  وأُمّ ة  فرحك  يف  وُأشارُك  غيت  برؤية  سعيدًة  سأكوُن  ن  تدلِّلين! 

َب خيميت  نصُ أن يَ   املعّلم  جلجليت العزيزة وأطلُب إىلها أان استطيب  ي احلبيبة،  لصغريتني. اي أُمّ اب  حتتفظي
خيمته  من  و (117) ابلقرب  آبالمه،  مشغولٌة  أان  ألجلنا  عندما.  أتّلمه  ما  مقدار  و   نرى  نفسه  ويف  قلبه،  يف  يف 

نردَّ  أن  إىل  ابحلاجة  نشعر  فنحن  أنو ؛  ذلك   له كلَّ   جسده،  يل  َ كلَّ ن  نايبدو  نتأملَّ أن  أتلَّ ريُد  ما  وال   . مه 
كما    آه!  ."عريسي وحبييب"ه ألنه جيعُلين أمتثَُّل ابلذي هو  ين ُأحبّ األملَ لألمل، لكنّ   إنين ُأحبّ   أستطيُع القولَ 

سالماً عذابً  إن ذلك  تَريْن،   نفسي  وفرحاً عميقاً  جّداً ينشر يف  سعادتناي بنا إىل أن  يؤدّ مما  ،  جّداً ،    نضَع 
  إرادتك، يف كلّ   فرحَ   لكناحملسوس،    ك، وليس الفرحَ أن تضعي فرحَ   ،ياي أُمّ   ، ما يضايقنا. حاويل  يف كلَّ 

وقويل    يف كلّ و ضيق،   بَك". تضحية،  أمتثََّل  أن  ألستحقَّ  وال  ألجلَك،   َ أأتملَّ أبن  جديرًة  "لسُت    للمعلِّم: 
 ب من هللا. لبِك، وتقرّ سَتَين أن وصفيت ممتازة، وهي حتمُل سالماً عذابً إىل صميم ق

ألنّ   اي  أترُكِك  قريباً.  نلتقي  وسوف  فعالً  تعبٌة  سعادةٍ ين  من  تتحّسن  هلا  تك  صحَّ أستطيُع أبن  وال  ؛ 
أحتسَّ  إنين  لكنّ مثل ُن  القوَل  إنّ ك،  يشاءه.  ما  هذا  ألن  حال،  على كل  أفضُل  لعارِمةين  غبَطيت  أرى      وأان 

مشيئات  بكلِّ  ُمسبقاً  تلتزُم  العزيزة  أمرت   أُّمي  لقد  لقليب!  للراحة  اي  اجلميلة ناأُمّ   هللا؛  الشمس  من  ابلرغم   ،
النارعايت،  وتضرّ  أبدو  إبضرام  فأان  اجلميل،  ثويب  انتظار  ويف  الصباحي    (118) ""كالريسة  مثل.  لباسها  يف 

املتهدّ  مطمئنَّ فل.  الرمادي  تعرفنيكوين  وأنِت  انحييت،  من  نا  ًة  الشوكوال أُمَّ حاملًة  تصُل  ترَيْ َنها كيف  لو  ؛ 
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جديدة،   أنواع  املسكينة!. لمن  معديت  تغذية  حتاوَل  اشَتت   ..كي  "فليفيل"  يل  لقد   Fléville  الصغرية 
امللبّ   مؤونةً  الطيّ من  بقلبها  وأتثَّرُت  النكهة؛  الرفيع  ذلك؛    ؛بس  أُّمي و بلِّغيها  اي  "شغلك"،  على  أشكُرِك 

 .فيه، وقليب يشعُر بذلك. أعانُقكِ  ِك هو الذي يغرُس اإلبرةَ ن قلبَ أب احلبيبة؛ أعتقُد 
 صاابت 

 
  إىل والدهتا  325الرسالة 

 

 [ 1906تشرين األول / أكتوبر    14]
 

 ، أُميميت احلبيبة 
تذوّ   ناأُمُّ محلتين    ووجدهتُ على  الشوكوال،  لذيذةً ق  يف  الفستق    طعمُ و ؛  جّداً   ا  قليالً  أتذوّ يبّدل    ، قهما 

يُ ين  لكنّ  أتناوله  ما  وكلُّ  للغاية،  معديت  من   ُ بعضَ أأتملَّ يل  هذه  الوجع.    سبُِّب  أن  تالئمين،  غري  زالت  ما 
يف النهاية، سُأحاوُل  و يف اليوم.    اتٍ تريُد أن آكَل منها مثاين حبَّ   ناأُمَّ   جبميلك إلرساهلا. إنّ   وسأكون عارفةً 

"الكالوغا" شوكوال  على  أشكُرِك  أستطيع.  ما  وسأكون  ليتا  (119)دائماً  البقية؛  من  أفضل  معديت  تناسُب   
صنع أُميميت احلبيبة اليت ُأحبّ   سعيدةً  سهريت يف مقصورة   وأمِس،ها أكثر فأكثر.  بتناوهلا ألهنا من  أمضيُت 

وقد دلَّلتين   وحضرُت احلفلة املوسيقية.  ناالكنيسة الصغرية  برؤيتك؛    عةبفتحها املصبَّ   أُمُّ ،  كنتُ و يل ففرحُت 
بكِ متَّحد  كّلي، تعلمني،    آه! .  ًة  أيّ شعرتُ   بغيت  نفسي  قارنتُ حني  لو كنِت  من  أكثر  بغبطيت  وقت    

تعوَد  كنت  مضى:   لن  األرَض  أن  وأتصوُر  ُ كثرياً  ألنّ   يلأأتملَّ وأقوُل    قريباً،  فعاًل،  مريٌض  املسكني  جسدي 
نفسي:   أنِت". يف  هي  سهرةً   "السعيدة  أمضيُت  مثقلةً   هكذا  أُمّ   رائعة،  اي  نعم،  احلبيبة،  بسعاديت.  ي 

تضحيتك؛  جدّ  يُ فدي  وجتذبفرِّ هذا  هللا كثرياً،  أحبّ القوّ   نَِعمَ   عليَّ   نيُح  اليت  آالمي  إىل  ابلنسبة  أكثر  ة  ها 
 إايها.   املعّلمبين فأكثر، واليت ال جُينِّ 

ولنتَّحدْ   أستودعكِ   الثالثة  هللا،  األايم  هذه  احللوايت (120) يف  على  وأشكُرِك  وأُعانُقِك. حبُّ أ  ؛،  ِك 
 ي.أُمّ  سعادٍة بكونكِ  إنين يف أشدِّ 

جواب    نا أُمُّ   ترى  يف  هللا السّيدالعطوف  مشيئة  عن  تعبرياً  بريت  لتجدَ (121) ة  يكفي  هذا  يف    : 

 
119  -  Les Kalougas . 
 حتضرها السّيدة كاتيز. ثالثية الكرمل اليت    -  120
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إيلّ  ابلنسبة  البشرية كثرياً.  االعتبارات  فوق  ألهنا  يرضيها  ما  شعرتُ اجلواب  فقد  بذلك،،  وأقّر  بتضحيٍة    ، 
كلُّ شيٍء مستحيل متاماً. كان يف استطاعة   ،يف الوقت احلاضر  ،حقيقية، وإين متأكدٌة مثُلِك فعاًل، لكن

ال  ناأُمِّ   شقيق املال  هذا  األسف،  مع  بكثري!  أفضل  يفعَل  ال  أن  البداية...  منذ  يلزم  الذي كان  لعني، 
 ذلك، وال ترى فيه إالَّ مشيئة هللا.  توّقعالعزيزة، كانت ت ناأُمِّ  في ابلنسبة إىلتتأسّ 

 
  إىل والدهتا  327الرسالة 

 

 [ 1906تشرين األول / أكتوبر    20حوايل ]
 ي.م. + ي.ت. 

 ، أُميميت احلبيبة 
الذي    داللك  على  وأشكُرِك  آيت  ال  قليب  يؤثِّركيف  ممتازة،    فحّبات صميم!  الحىت    يف  "الكالوغا" 

يغرّيُ و  ألينهذا  قلياًل،  األمر  ابستمرار    الغثيان  من  حاسةأفقُد  ف  ،أعاين  من  أرسلت  بعضاً  وقد  إيلَّ   الشّم. 
بعلبةٍ ة فارّ السّيد حبة "كالوغا" متنوعة، بعضٌ   ا  ثالثني  وبينها    مجيلة حتتوي  وأخرى ابلثمار،  ابلفستق  منها 

أعرفُ ات  حبّ  وال  كالوغاتك،  من  أفضل  ليست  أنكِ   ابلقهوة  أترين  بينها:  "أهلَ   التمييز    تنافسني 
ر  االختصاص"!.. بنكهتها    قي اللعني، الذي مل يعد َيسّ حل هذه األطايب ابلنسبة إىل    على كلِّ   . وأحتسَّ

ابجلميل إزاء أُميميت احلبيبة.   سعيدةً   نا أُمُّ   قالت يلوقد  مطلقاً؛ غري أن قليب عارٌف  بصنع هذه    إنِك كنِت 
لبَّ 

ُ
من  امل وكم  نتحدَّ رّ املسات؛  معاً!..ات  عنِك  االحتفال  .ُث  جتربة  ابنة  (122)حضرُت  أبن  فعالً  وأعتقُد   ،

املوس احلفلة  يف  االشَتاك  تريد  صاابت كانت  ابلنسبة  فيقية،  أخيت  عليِك  أعتمد  بتفكريي؟  أخطأُت  هل 
صباحاً؛   االثنني  ألجل  املكواة  على  فإىل  الصغرية  وإّن  ؛  الَقّبةأشكُرِك  جرَّ ف،  (123) رائعةلأختنا  زينة    بتُ قد 

 !... (124) حداث ماضيةرين أبي احلبيبة، هذا يُذكِّ اي أُمّ   !رأسها. آه
اي هلا من ي،  اي أُمّ   !(. آه 1/3يوحنا  )  معه  يف مشاركة  يريُد أن حنيا  و  "احلب"، هو    "كائٌن"هناك   

يرافقين    عذوبة! هناك  ،  و إنه  التأملُّ على  فيه؛  و يساعدين  أسَتيَح  حىت  وجعي  أجتاوُز  مثلي، اجيعلين  فعلي 
 شيء. َُيوُِّل كلَّ  فتجدي كيف أن ذلك 

على كلِّ   جّداً   حارٌّ   شكرٌ   احلبيبة  غييت  به.    إىل  قامت  إنّ وقويل  ؛عانقها فأُ ما  هلا  أثناء    يف  ين 

 
 مبناسبة االحتفال املقبل بلبس ثوب رهباين. وقد تقدم هذا االحتفال زايح للقرابن شاركت غيت فيه كموسيقية )راجع هناية الرسالة(.   -  122
مرمي   -  123 )تريز(  ابسيو  Marie Josephيوسف    -األخت  )ماري  الشكر  سيدة  دير  من   ،Marie Passieux  تدخل أن  جيب  عاماً. كان  وعشرون  مخسة  وعمرها   ،)

 الدير قبل سنة؛ وهي لن تثابر. 
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 يت.حمبّ  كلُّ   ،أنتِ  ،ني الصغريين. ولكِ االحتفال يوم االثنني، سأكون منصهرة هبا. أابرك املالكَ 
 

 
 





 


