


ُل األب بُوْدرَ  ان تَدخُّ
ةِفي ُشُؤوِن اِإلْخوَ 



ِعيّةُ بُوْدَران، َكاِهُن رَ 
ِديد، َسان ُسْلِبيس الجَ 
دِء لْم يَكتَِف ِفي البَ 
ْخَوة، بَِدْعِم ُدالَسال واإلِ 

نَة ِفي الَمدَرَسة الَكاِئ 
Princesse ِبشاِرع

تَْح بَْل َطلَب إِلَْيهم فَ 
َمدَرَسٍة َجِديدٍة،



ِبَشاِرعِ البَاك 
Rue du Bac.

اَمةُ ُهنَاك، قَاَمْت ِقيَ 
:اِإلْخَوة النَّاِس َعلَى ثَوبِ 

ِلَم ال يَرتَدوَن الثَّوَب  -
اِإلْكِليِريِكّي؟

اِن  - ِلَم َهَذاِن الُكمَّ
الفَاِرَغان؟ 



َن ِلَم َهَذا النَّوع مِ  -
بّة، الثِّيَاب، َوِمَن الق

؟...َوِمَن الحذاء
َرانتََدّخَل األَب بُودْ  -

الَوَطلَب ِمْن ُدالسَ 
.ْخَوةتَغْيّير ثَْوِب اإلِ 

هُ َشعََر ُدالَسال أَنَّ  
ِلك،إِْن َوافََق َعلَى ذَ  



ألِب فََسوَف يَسَمُح لِ 
ِل التََّدخُّ بُوْدران َوَغيِرِه ِب 

ة ِفي ُشُؤوِن اِإلْخوَ 
َوتَْغييِّر قَواِنيِنِهم،            

َونََمِط َحيَاِتِهم تَْدرِيِجيHا              
 َخطًرا ِمّما َسوَف يُشّكلُ 
ذِلَك لِ . َعلَى الُمَؤسَّسة

ذيبٍ َرفََض األَمر ِبِته



ًرا األَمَر َعلَى الشَّكِل  ُمبّرِ
:اآلِتي

إِنَّ ِلبعِض الَكهنِة               
ى بِاألرْ  بَاح    َما يَُسمَّ

اُضونَها َوِهَي أُجوٌر يَتَق
َعو َي ِمَن العَمِل الرَّ
ِمن َوبعِض الّرتَِب وَ 
ها رتبة الشَّنو ان،أَهّمِ



َوُهو ال يُريُد 
 أَْن يلبََس اِإلْخوةُ 
ثَوَب الَكَهنِة 

ِلئَالَّ يَطَمعُوا بِاألَْربَاح، 
 َويَنَصِرفُوا َعنِ 
ةِ الِخدَمِة التَّربَويَّ 

 ِلَذا فَهَو يَرفُضُ  
.تًغيّيَر ثَوِبِهم



َن ْلم يُعِجِب األمُر كاهِ 
َسان ُسْلِبيس

.             فََسكَت َعلَى َمضٍض 
         فَُهَو ال يَستَطيعُ 

ةَ نَظًرا أْْن يَطُرَد اِإلْخوَ 
ِلنجاِحِهم الَكبيِر 

الِد، ِفي تَرِبيِّة األَوْ 
ِمْن ِجَهة، 



 ِل النَِّسيجِ َوِفي إَِداَرِة َمعمَ 
َسة الِذي تَملُُكهُ الَمدرَ 
، ِمْن ِجّهٍة ثَاِنيَة

، َوالِذي َصاَر يَدرُّ 
عيِّة،  َعلَى الرَّ
يُث أَربَاًحا َهائِلَة حَ 

أنَّ اِإلْخوة َعلَّموا األَوالَد 
.يِه بِِدقّةَكيفيّةَ العَمِل ِف 



العبرة:

وء اقَُك بِالسُّ قْد يُقِنعَُك ِرفَ 
َما تَجاَه أَحٍد ما أَو أمرٍ 

َمَع  َكَما فَعَل النَّاسُ 
ِعيَّة َكاِهِن الرَّ



مإيّاَك واإلصغاء إِليهِ 
 َخاّصةً إْن كاَن األمرُ 

عِنيك ال يَستَِحّق أَو ال يَ 
ِسه  َوِفي الَوْقِت نَف

.يُؤِذي اآلَخرين



إِْحَرْص أالَّ تَتَدّخل            
ِفي ُشُؤوِن اآلَخِرين 

ة ِبِهم، الَخاصَّ
ِنيكَ فََهَذا أَْمٌر ال يَعْ 

.َويُزِعُج اآلَخِرين
َح َوحَذاِر أَْن تَْسمَ 

لَ   ِلآلخِريَن التّدخُّ
. ِفي ُشؤونِكَ 


