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  اعرتاف
  

ــزاً       عرفــتُ ــداً لغ األب يوســف معلــويل طــوال عشــرات الســنني، وكــان أب
ــة، وجهوزيّــ    . بالنســبة إيلّ ــز عــن ســواه، باســتقامة خارق ــان يتميّ ــة، ك ة ثابت

  .مغريات األرض عن كلّ -قلّ مثيله  -ع وجرأة فريدة، وترفّ

ــرَ ــ إث ــه، فتوجّهــت بالســؤال إىل رئــيس     ه، أردتُوفات أن أعــرف املزيــد عن
فجـاءني جوابـه    ،جوزيـف خبصـة  ني يف دمشق، آنذاك، األب اآلباء اللعازريّ

تـاريخ  : األول! ، ويف غاية اإلجياز، وهو يضمّ أربعة تواريخ ال غـري "صاعقاً"
ــاني1/8/1916مــيالده  ــه الرهبانيّــ  : ؛ الث ــاريخ دخول ــث20/7/1935ة ت  :؛ الثال

تـاريخ  : ؛ الرابع1940ني بدمشق، عام سنة تعيينه يف مدرسة اآلباء اللعازريّ
" حبــنّس "واملعــروف أنــه تــوفّي يف مشــفى    . 28/5/1944ة ســيامته الكهنوتيّــ 

  .ن يف دمشق، وقد دُف5/3/2000ِبلبنان، يف 

ه يف خدمة الطفولة والشبيبة، يف تفانٍ وجترّد وملّا كان أمضى العمر كلّ
لـه هبمـا اجلميـع، هـبّ الكـثريون مـن طالبـه القـدامى يف          مُطلقني، يشـهد 
ني اء ومهندسني وحمامني ومدرّسني ورجال أعمال وحـرفيّ دمشق، من أطبّ

ة، يف بلدة الزبـداني، دُعيـتُ   وسواهم، وعقدوا اجتماعاً يف دير راهبات احملبّ
  .راهتم بشأنهروا فيه كتابة مذكّإليه، وقرّ

ال كانوا أوفيـاء فقـط لِمـا طُبـع عليـه      هؤالء الرج ويؤسفين أن أقول إنّ
علـى   إنسان عربي، من محاس عاطفي، ال يتواصل أبداً يف عملٍ جمدٍ، كلّ

  .الرغم من استنهاضي الالحق والدائم للكثريين منهم، هبذا الشأن
علـى   -وقد يكون هذا بالذات ما كان يريده األب معلـويل، الـذي عُـرف    

  .و هتريج بشري صرفبرتفّعه العنيد عن كل ما ه -الدوام 

ــا يف مــا كانــَ  واحلقيقــة أنّ ، ومــا تــرك مــن  "الصــوفانية"ه وعاشــه يف لن
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  !من سواه… اً عن أي شهادة تأتيهيّق هبا، ما يُغنيه كلّوثائق ورسائل تتعلّ
وإني ألبدأ بتلك اليت كتبها بالفرنسية، على إحلاح مين، توضيحاً منـه  

  :يقول فيها. حبرفيّتها الخنراطه يف حدث الصوفانية، وإني ألترمجها

ـ 1982تشرين الثاين عـام   28من مساء األحد  10حوايل الساعة «   رُت، أُخبِ
عرض علّي الشاب الذي أطلعين عليها أن يرافقين، فجاهبته . الصوفانية" ظاهرة"بـ

فمنذ عـام  . أرتاب من هذه الغرائب -حبكم ثقافيت وخربيت  -برفض قاطع، ألين 
قد قاومت مخساً على األقل من أمثاهلا، كانت آخرها  ، كنت1977حىت عام  1940

  .1977متوز  20دة فاطمة بدمشق بالذات، يف ، يف كنيسة سّي"دمعة العذراء"
أن أمضي ألرى، ال الزيت، ولكـن   رُتاً، مث قّرظاً جّدعشرة أيام متحفّ ظللُت

، واألم "بطـرس فـرح  "كان يرافقين رئيسـي، األب  . وفعلت …مرينا شخصياً
  .بباب توما" راهبات احملبة"يف دير  الرئيسة

ة علـى  أثناء احلديث، طرحت أسئلة كثرية، بعضها كان يقتضي إجابة الهوتّي
ومنذ ذلـك اليـوم،   . القضية ليست مفتعلة األرجح؛ وغادرت البيت، موقناً بأنّ

  .بدأت أتابع الظاهرة يومياً
العذراء تريد شيئاً ما، ولكن ما  ما تقدمت، أزداد اقتناعاً بأنّ، كلّولكين كنُت
  هو بالتحديد؟

، عرفت عَرضاً بوجود 1983وكانون الثاين  1982وخالل شهري كانون األول 
ة مثّ: "وقد صّرحُت مراراً. ظهورات، ولكنهم أخفوا علّي وجود رسالة ما للعذراء

  ".حلقة مفقودة يف الظاهرة
، حـوايل السـاعة التاسـعة    1983شباط  21هذه احللقة، ُمنحُتها ليلة االثنني 

  .والنصف مساًء
شباط، أُعيَدت إىل البيت، يف السـّر، ودون أي إخطـار    21ويف الواقع، بعد ظهر 
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ـ ، قد ُنِق1983كانون الثاين عام  9مسبق، األيقونة اليت كانت يوم األحد   ت مبوكـب لَ
ويف املساء، طلبـُت إىل  ! ردُّ فعل العائلة كان عنيفاً. عظيم إىل كنيسة الصليب املقدس

. مّنا يف قلبه ونا معاً بيت مسبحة، مث صلّى كلٌّلَركعنا، وَت. ي معها يف الغرفةمرينا أن أصلّ
يا عذراء، نّورينا حىت ال نرتكب خطـأً،  : "أما أنا، فقد توّجهت إىل العذراء هبذا الطلب

 - على فجأة  - ومضت بضع دقائق، مث غادرت مرينا ". شأنه أن ُيسيء إىل برناجمك من
صرخ . تصعد إىل سطح الظهورات" عوض"فها لْورآها ِس. الغرفة، دون أن تقول شيئاً

 الغرفة على الفور، وصعدُت فغادرُت". أبونا، مرينا صعدت إىل السطح: "بصوت قوي
. مرينا وحدها تراها! ظهرت العذراء. ص آخروناهتا وأشخاإىل السطح، وقد تبعتين َمح

  :وّجهت رسالة للحاضرين باللغة العامية، وقالت يف مجلة ما قالت
اهلل ": كلمـة برتسـخوها ببـالكن، وبرتددوهـا دومـاً     : طالبة منكن طلب"« 

مـو هيـك يـا    . خبلّصين، يسوع بنوّرني، الروح القدس حياتي، فأنا ال أخـاف 
  » …ابين يوسف؟

وبانتـهاء  . للسرعة وللطريقة اليت استجابت هبا العذراء لطليب ذُهلُت من ناحييت،
هلم ما  فشرحُت" من هو يوسف؟: "وتساءل اجلميع. نا إىل الصالونالظهور، نزلنا كلّ

معظـم النـاس يف دمشـق     وجيب أن أقول إنّ. كان حدث يل أثناء صاليت مع مرينا
ويف أعقاب هذا الظهور، وهو . يعرفونين باسم كنييت، ولكنهم جيهلون امسي الشخصي

هلا أن أعطت رسالة بالعربية  العذراء سبَق يل بأنّ َفالرابع يف سلسلة الظهورات، اعُترِ
ل كلمات العذراء خالل رت أن أشتري آلة تسجيل، كي أسّجوعندها، قّر. الفصحى

، إّبان الظهور اخلـامس واألخـري؛   1983آذار  24ق مساء وهذا ما حتقّ. ظهور حمتمل
مجلة بعد  عالٍ، كلّ ر، بصوٍتإثر مجلة، ومرينا تكّر كانت العذراء ُتديل برسالتها مجلةًف

  .محداً هللا بواسطة مرمي. ة قدر اإلمكاند أن هذه الشهادة موضوعّيأؤكّ. العذراء
  األب يوسف معلويل، اللعازري

  » 1985أيار  10دمشق يف 
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الكتـاب، وال أحـد    ف هـذا مؤلّ ،ه كان هو هوقارئ، أنّ ولسوف يتّضح لكلّ
  .سواه

  :، فستتواىل على النحو التايلالتسعةه أما فصولُ

  اعرتاف: مقدمة
  األب معلويل شاهداً. 1
 األب معلويل مسؤوالً. 2
 األب معلويل كاهناً. 3
 األب معلويل مرجعاً. 4
  مالمح فارقة يف شخصيته. 5
 األب معلويل رسوالً. 6
  األب معلويل حاضراً أبداً. 7
  …من هنا وهناك شهادات. 8
  ومضات من صفحة التواصل االجتماعي. 9

  نص الرسائل الكامل -رسالة الصوفانية : ملحق
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!+  

 األب معلويل شاهداً

  
  
  

بيــت "األب معلــويل سُــمّر يف  مــن اإلشــارة، بــادئ ذي بــدء، إىل أنّ ال بــدّ
، الــيت ورد 21/2/1983، إثــر رســالة الســيدة العــذراء ملرينــا، مســاء   "العــذراء

  .ذكر امسه صراحةً فيها

حركـة وبـادرة،    شـيء، وتـدوين كـلّ    ، أخذ على نفسه مراقبـة كـلّ  ومنذئذٍ
ة صارمة، حتى بـات لنـا منـه كـمٌّ هائـل      بكل ما أوتي من إرهاف روحي ودقّ

ار البيت، مـن  من املدوَّنات، بشأن انسكاب الزيت واالخنطافات واجلراح وزوّ
  .ني على السواءني وعسكريّني ومدنيّكنسيّ

ــ ــذه الصـــفحات   حسـ ــاً مـــن هـ ــل، بعضـ ــذا الفصـ ــتعرض، يف هـ . يب أن أسـ
ة، وإني ألورد ترمجتـها  واجلدير بالذكر أنه كان يُدوّن ذلك باللغة الفرنسيّ

  .بكل أمانة
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  :واقعة الزيت) 1
  ":مالحظات توضيحية بشأن الزيت"كتب يقول حتت عنوان 

  املراجع« 
  :يف سبيل احلصول على معلومات أوىف، راجع

  .مرينادفتر ) 1
  .شهادة األب الياس زحالوي) 2
  .شهادات رياض جنمة) 3
  .لت على شريط فيديوّججريت مع وديع الصايف، واليت ُساملقابلة اليت أُ) 4
  .شهادة األب موفق من مطرانية الروم الكاثوليك يف خبب) 5
  .شهادة نبيل املعري) 6
لت علـى شـريط   املقابلة اليت أُجريت مع املطران بولس برخش واليت ُسّج) 7
  .فيديو
  .بريوت -شريط الفيديو الذي ُصّور يف عني الرمانة ) 8
  .سورية -شريط الفيديو الذي ُصّور يف احلسكة ) 9

  .األردن -شريط الفيديو الذي ُصّور يف مأدبا ) 10
  .لبنان -شريط الفيديو الذي ُصّور يف بريوت ) 11
واملالحظات التالية، مع أهنا . ة شهادات كثرية أخرى مل ُيتح لنا الوقت جلمعهامثّ

  .مل أسجل كل شيء. ختص الفترة املشمولة هبا، ليست بكاملة
  ).صّور بالفيديو(زيت من األيقونة حوايل الظهر، : 7/9/83 األربعاء
  .زيت من األيقونة: 8/9/83 اخلميس
  .قليل من الزيت: 14/9/83 األربعاء
  ).وصّور بالفيدي(زيت من األيقونة : 1/10/83 السبت
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  .زيت: 2/10/83 األحد
بعد الظهر، سال زيت من أيقونة املزار اخلارجي، من صحن : 17/10/83 اإلثـنني 

  .البورسلني الذي حيمل أيقونة العذراء
  .زيت بغزارة: 18/10/83 الثالثاء

اآلنسـة   سال الزيت من صورتني لأليقونة، واحدة ختّص: 20/10/83 اخلمـيس 
  .مسري زهر سلوى نعسان، والثانية ختص السيد

اجـة،  سال الزيت من صورة األيقونة، اليت قُّدمت ملدام غّن: 21/10/83 اجلمعـة 
  .وكذلك من صورة اآلنسة ريتا جاراهللا

  .صورة لأليقونة 15بعد الظهر سال الزيت من : 22/10/83 السبت
  .صورة لأليقونة 15زيت من : 2/11/83 األربعاء
  .صور لأليقونة 9زيت من : 3/11/83 اخلميس
  .صورة لأليقونة 18زيت من : 4/11/83 اجلمعة
  .صور لأليقونة 10زيت من : 5/11/83 السبت
  .صورة لأليقونة 43زيت من : 6/11/83 األحد

  .صورة لأليقونة 36زيت من : 8/11/83 الثالثاء
  .صّور بالفيديو ،21:00انسكاب زيت غزير حوايل الساعة . زيت: 20/11/83 األحد

، ، فتح بعض الناس زجـاج العـشّ  17:00يل الساعة حوا: 21/11/83 اإلثـنني 
  .وأخذوا الزيت
  .، انسكاب زيت غزير جدا21:20ً الساعة
، "سنة حلوة يا مرمي"، إذ كنا نرتل للعذراء 00:05يف الساعة : 27/11/83 األحـد 

صـّورت   -من صورة مكربة لأليقونة (سالت دمعتان من الزيت من عيين العذراء 
انسكب الزيت مرتني من الصورة ذاهتا، أمـام مجهـور مـن     بعد الظهر،). بالفيديو

  .ياملؤمنني أتى ليصلّ
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، بينما كان السيد عوض نظور، شـقيق  18:56يف الساعة : 12/12/83 اإلثـنني 
رة ليعيدها لصاحبها، السيد مانويل خوام، بكت صـورة  نقوال، يهبط باأليقونة املكّب

  .شخصاً 15العذراء أمام قرابة 
انترانيـك  "، بينمـا كـان السـيد    17:00حوايل السـاعة  : 25/12/83 األحد
شهادة خطية كتبها (العذراء  ي، سال الزيت من اجلدار خلف عّشيصلّ" كولوجيان

  ).السيد كولوجيان
ة لأليقونة، ولوحة انتقـال  رمن الصورة املكّب أعطت زيتاً كلّ: 6/12/83 اجلمعة

  .15:30و 15:00لساعة العذراء، بينما كنت أصلي مع السيد عوض نظور بني ا
  .، أعطى املسيح زيتاً من صوره17:30حوايل الساعة : 9/1/84 اإلثنني

  .مساًء، أعطت صورة األيقونة املكّبرة بضع نقاط من الزيت: 12/1/84 اخلميس
، سكبت لوحة العذراء النحاسية 11:30و 11:00بني الساعة : 13/1/84 اجلمعـة 

  .ي، الالهويت سبريو جبورزيتاً، حبضور احملامي الشماس اإلجنيل
لت العذراء القديسة القطن الذي وضعُته يف علبة، دون أي بلّ: 2/2/84 اخلمـيس 

  .توقّع مين
  .زيت: 24/3/84 السبت
، سال الزيت 11حوايل الساعة . اليوم السابق ألحد الشعانني: 14/4/84 السـبت 

إن الوعـاء   .وسال يف خطني على اجلدار وطال األرض. بغزارة، وفاض فوق الوعاء
  .نقطة، حمصاة الواحدة تلو األخرى 1800حيتوي 

مألُت . زارتين مرينا يف املشفى مع الصبية املسلمة ميادة قوزيل: 30/4/84 اإلثنني
وضعُت فوقه قطعة قطن فيها آثار زيـت مـن العـام    . العلبة املستديرة بقطن ُمعقّم
يف . القطن مبلالً بزيت طازج عندما غادرت مرينا، كان. ةاملاضي، واأليقونة العجائبّي

  .هذا الوقت كانت مرينا قد صلّت يف قلبها
صباحاً، انسكب الزيـت مـن   . عيد قلب يسوع األقدس: 29/6/84 اجلمعـة 
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لت بضع نقاط، ومن الكتف األيسر سال خط من القلب تشكّ: صورة قلب يسوع
  .من الزيت
رة العـذراء  ، انسكب الزيت من صـو 17:00حوايل الساعة : 30/7/84 اإلثنني

، وذلك حبضـور  )هي صورة سيدة املعونة الدائمة(الكبرية املعلقة فوق قلب يسوع 
  .عائلة حلبية كانت تصلي

عندما فتحُت العلبة املستديرة اليت كنُت مألهتا بالقطن يـوم  : 1/8/84 األربعـاء 
، كي أضعها جبوار األيقونة، تبّين يل أن العذراء اسـتبقت مبـادريت،   24/7الثالثاء 

  .وبللت بالزيت قسماً من القطن املوضوع يف أعلى العلبة
ي أمـام  ، كان الدكتور الياس برصا يصـلّ 10:20يف الساعة : 14/8/84 الثالثاء

املزار، وأفرغُت الوعـاء   ففتحُت عّش. ، استأذن ومضى10:25يف الساعة . األيقونة
املـزار   بون عّشمن النقاط القليلة املوجودة فيه، واغتنمُت الفرصة كي أغسل بالصا

كانت حتمل ابنة أختها . ي وحدها معيكانت مرينا تصلّ: ه، من الداخل واخلارجكلّ
، 10:35حوايل السـاعة  . الطفلة ماري، وهي مل تتجاوز الثالثة أشهر، وكانت تبكي

تعي راح نشـوف إذا العـدرا رح   . بكره عيدك. ليش أنت منرفزة: "قالت للطفلة
. املزار، فكان الوعاء مليئاً بالزيت حـىت النصـف   واقتربت من عّش". تعطينا زيت

الزيت كان قد غطى لوحة االنتقال، وظهرت بقعة زيت كبرية  فضالً عن ذلك، فإنّ
اكتشـفَْت هـذه البقعـة    … 24/4/83ت مساحة بقعة على سطح الظهورات، غطّ

  .لف مرينا، زوجة عوض، ِس"إيلني"
ي من أجـل  كان عوض يصلّ، بينما 16:00حوايل الساعة : 11/10/84 اخلمـيس 

  .ابنه، سال زيت من األيقونة ذات إطار املوزاييك
، عند "ونقوال روتوّن"لقاء مرينا مع السفري البابوي، املنسنيور : 4/11/84 األحـد 

ي مرينا ومـن  َدسال الزيت من َي. ياـپخت راهبات يسوع الصغريات، بواسطة األ
  .صورة العذراء



16 

راً حوايل الظهر، ومرتني يف املسـاء،  زيتاً معطّ أت مريناتقّي: 29/11/84اخلمـيس  
  .قبل أن تستعيد البصر

ت مرينا لزيارة وديع الصايف يف فندق املرييديان، فمضت عَيُد: 30/12/84 األحـد 
ي، سال الزيت مـن يـديها ومـن صـورة     وبينما كانت تصلّ. برفقة زوجها نقوال

مث جرت . ةل الصالة اجلماعّيل خالوجاء وديع الصايف إىل الصوفانية، ورّت. لأليقونة
  .مقابلة معه يف الصالون، ُصّورت بالفيديو

اسُتدعيت مرينا من أجل الطفل خليل قيوجمي، الذي كانـت  : 3/1/85 اخلميس
  .سال الزيت من يديها خالل الصالة. ضة لالستئصالعينه معّر

. اتيزّيزرنا األخت فيورينا املريضة، وهي من الراهبات السال: 23/1/85 األربعاء
وانسكب الزيت من . ظهرت نقطة زيت على صورة األيقونة. ونا بيتاً من املسبحةلََت
  .التقينا السفري البابوي يف املشفى. 10:30كانت الساعة . ي مرينا خالل الصالةَدَي

يف ما يتعلق بالفترة اليت أمضتها مرينا وزوجهـا نقـوال واألب    :3/3/85 - 26/2
ي مرينا ومن صورة مكّبرة َدخبب، انسكب الزيت من َي الياس زحالوي يف مطرانية

لة على الفيديو مع املطران بولس بـرخش، وراجـع   راجع املقابلة املسّج. لأليقونة
  .شهادة األب موفق العيد

  .ي مريناَدمساًء، خالل صالة املسبحة، سال الزيت من َي: 12/5/85 األحد
راجع شهادهتما بشأن ). لبنان(سافر نقوال ومرينا إىل زحلة : 23/5/85 اخلمـيس 

ة حبضور املطران املاروين جـورج  ي مرينا، ومنها مّرَدالزيت الذي ظهر مراراً على َي
  .اسكندر

 ةي مرينا مبناسبة الصالة يف بيت السيد غـرّ َدسال الزيت من َي 19:30يف الساعة 
ـ  ). لبنان(يف زحلة  روم  -يس جـاورجيوس  ة القـدّ كان بني احلضور كـاهن رعّي

  .وليك، والعديد من الناسكاث
سال الزيت من يدي مرينا أثناء الصالة يف بيت انـدراوس،  : 25/5/85 السـبت 
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وخالل الصالة يف بيت السيد توما يف زحلة، سال ). زحلة(أشخاص  5أو  4حبضور 
  .شخصاً 20ي مرينا، حبضور ما يقارب َدالزيت من َي
نقوال ومرينـا إىل بيـت   دعا مطران املوارنة جورج اسكندر، : 26/5/85 األحـد 

حىت . يها، انسكب الزيت منهماَدَي بينما كانت مرينا تضّم. 23:00، يف الساعة ةالغّر
. ه بهن وجَهذلك احلني كان املطران غري مؤمن، فركع أمام مرينا، وأخذ الزيت ودَه

  .حضروا ختام الشهر املرميي يف حريصا. غادر نقوال ومرينا زحلة إىل بريوت
  :يي مرينا وهي تصلَّد، انسكب الزيت من َي1985ن بداية حزيرا

 12ج خلالة نقوال ألمه، حبضور ما يقـارب  يف بيت السيد أنيس قبطي، املتزّو) 1
  .شخصاً

يف بيت السيد رفيق كالّب، مدير مصرف التسليف الزراعي، حبضـور مـا   ) 2
  .شخصاً 25يقارب 

 -، حبضور األب نقوال "ادونام"، والد املغنية اللبنانية "عرنيطة"يف بيت السيد ) 3
  .شخصاً 15يقارب  وما -روم كاثوليك 

يف بلدة جورة البلوط، سال الزيت من صورة أيقونة العذراء خالل القـداس  ) 4
  .روم كاثوليك -الذي أقيم يف املعبد اخلاص مبرتل األب انطوان معلم 

الحظُت . اء، دخلُت ألحّيي العذر16:30يف الّصوفانّية، الساعة : 2/6/85 األحـد 
دين عـوض  صعدُت بسرعة إىل السطح، ألدعو السـيّ . زيتاً على لوحة قلب يسوع

  .مل يكن أحد يف الطابق األرضي. ، إذ كانا يلعبان بالزهر)والد مرينا(نظور وأبو عامر 
دة املعونة الدائمة يف كنيسة الروم الكاثوليك يف حـي  سال الزيت من أيقونة سّي

  .القورشي، بامليدان
يف بلودان، قرابة نصف الليل يف بيت السيد ريـاض جنمـة،   : 29/7/85 نياإلثن

بينما كانت مرينا تصلي أمام متثال العذراء، مع املغين اللبناين مسري حنا، سال الزيت 
  .يها، فُصعق مسريَدمن َي
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اس يف كاتدرائية السريان األرثوذكس يف احلسكة مع وديـع  قّد: 4/8/85 األحد
، مهـا  كان حاضراً أسقفان على األقـلّ . نيباملصلّ رائية تغّصكانت الكاتد. الصايف

 -أرمـن أرثـوذكس    -وكريكور أكتاريـان   -سريان أرثوذكس  -كريياكوس 
سريان  -سريان أرثوذكس، ونعيم  -سريان أرثوذكس، وهبنام  -شكراهللا : واآلباء

  .سريان كاثوليك -كاثوليك، وأفرام شهرستان 

املساء، قامت مرينا بزيارة السيد بيطار، املصـاب  بعد صالة : 7/8/85 األربعـاء 
  .زيت غزير سال من يدي مرينا وهي تصلي. بالسرطان

. اس شـكر ، أقام األب بولس سـليمان قـدّ  21:00حوايل الساعة : 17/10/85
، السيد إبراهيم حمّصل وزوجته "أسرة اإلخاء"، مسؤولو الساكنون يف املقّر: هحضر

ـ  نورما برميو، السيد جورج صو ه ييت وزوجته ماري مسرا، السيد رياض جنمـة وأّم
ه، ومحاته وابنته ريتا وابنه عزيز، اآلنسة ناديا شقري، وأبوه، السيد ميشيل جاراهللا، وأّم

ما بني الكالم اجلوهري والتناول، سال . قرأت مرينا الرسالة. خاالت مرينا وعائالهتن
منها يف  َققوي، شبيه بالذي عَب من صدرها شذا َقبعد املناولة، عَب. الزيت من يديها

27-28-29/11/1984.  

، تعَبت مرينا من الكتابة، فغادرت غرفتها، 11حوايل الساعة : 19/10/85 السـبت 
ويف ختام . كان موضوع صالهتا يشغلها إىل أقصى حّد. ي أمام األيقونةومضت تصلّ

 .قة صغريةالصالة، سال الزيت من األيقونة، وسقط منه يف الوعاء ما يعادل ملع

وهو كاهن فرنسي من موريتانيا، جاء  -" وبيري ف"قدم األب : 27/10/85 األحـد 
، وهو صحفي ُيدّرس يف "روبري بييتري"مع السيد  -إىل دمشق ليدرس اللغة العربية 

ويف ختـام الصـالة، دخلنـا إىل    . تأثر بتقوى الناس خالل الصـالة ". السوربون"
رسالة العذراء األوىل، بينما كان نقـوال ُيعـّد   الصالون، حيث فّسرُت له قسماً من 

، مث 22:30إىل السـاعة   18:45ظللنا يف الصالون من السـاعة  ". االخنطافات"أفالم 
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جتّمد السيد . ي مريناَديف ختام الصالة، سال الزيت من َي. لنا أمام األيقونةينا ورّتصلّ
  .بييتري قرابة دقيقتني أمام مشهد الزيت

بعد الظهر، رافق نقوال ومرينا األب الياس زحالوي والسيد : 30/10/85 األربعاء
ي مرينا، مبرأى من السـيد  َدات على َيبييتري إىل خبب، حيث ظهر الزيت أربع مّر

  .وقد التقط العديد من الصور. مأخذ ، الذي أخذ منه ذلك كلّ"بييتري"
. شبان 6 ومعه" فارس معكرون"م األب ِد، ق15َقرابة الساعة : 1/11/85 اجلمعـة 

  .ي مريناَدخالل الصالة، سال الزيت من َي. وا مع مريناصلّ
سال الزيت من صورة لأليقونة، هـي للسـيد جوزيـف    : 7/11/85 اخلمـيس 

ا يغلجـي مـن   وبينما كانت اآلنسة جيّم. ةحسكور، وكذلك من صورة السيد غّر
  .ي، سال الزيت من أيقونة العذراءحلب، تصلّ
دة ، يف كنيسة سـيّ )بتوقيت بريوت( 16:30لساعة اس ايف قّد: 9/11/85 السـبت 

ق ي مرينا، اليت كادت أن ُتسَحَداخلالص يف عني الرمانة، ببريوت، سال الزيت من َي
مل ينقذها إال الزيت الذي انسكب من صليب اهليكل البيزنطـي  . من قبل اجلمهور

  ).صّور بالفيديو(
األردن، وأختـها، برفقـة   دة هدى املعّشر، من زارتنا السّي: 15/11/85 اجلمعـة 

قيمت الصالة على سطح الظهورات، فسال الزيت مـن  أُ. أوالدمها األربعة واملربية
  .أربعٍ من صور األيقونة

…  
ان ، فريق لبناين مؤلف من سـتة شـبّ  16م حوايل الساعة ِدقَ: 17/11/85 األحـد 

. واصلّ خلَّصت هلم مرينا األحداث، مث صعدوا إىل السطح، حيث. دتنيات وسّيوشاّب
هبطوا مـن السـطح   . ي مرينا، ومن صور لأليقونة كانت لديهمَدسال الزيت من َي

  .وهم يبكون
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خلَّصت . مع أخيها وجدي وأختها فيندرا 19:40مت حوايل الساعة ِدهيام يونس قَ
يف ختام الزيارة، زاروا مع مرينـا  . وجدي وجد الرسائل رائعة. هلم مرينا األحداث

  .ي مريناَدثناء الصالة، سال الزيت من َيوا، وأغرفتها، مث صلّ

، سال الزيت مـن األيقونـة الصـغرية يف    22:11يف الساعة : 25/11/85 اإلثنني
 مل يكن قد مضى عشرون دقيقة على مغادريت الصوفانية مع نبيل شقري، وكنُت. الوعاء
  .ويناجلرس ليدع قد قلت لألب الرئيس إين أنتظر هاتفاً، وإذ بنبيل شقري يدّق للتّو

صالة مـن  ". أريد البقاء هنا. ال أريد أن أشفى: "ح كميلصّر 22:55يف الساعة 
. عائالت جاراهللا، جنمـة، وقبـاين  : كان حاضراً. 00:15إىل الساعة  22:30الساعة 

  .مسحُت بزيت الوعاء جباه مجيع احلاضرين
تين وفق رّبي: "هقال ألّم. جّرعُت كميل ثالث نقاط، وقطّرُت له قطرتني يف العينني

ال أريد أن أُشـفى؛ أنـا   . ما رأيت يكفيين. اليوم دخل اإلميان قليب! مبادئ خاطئة
  ".مسرور بوضعي

  )انتهى(»  .6/1/1986خر انسكاب زيت يعود تارخيه إىل آ
أن أضـيف صـفحةً كتبـها     -ة للفقـرة املتعلقـة بالزيـت    تتمّ -وال بد يل 

، وخالل شهر 1983عام األب معلويل، بدءاً من العشرين من تشرين األول 
تلــك الفــرتة صــادفت الــذكرى الســنوية   . تشــرين الثــاني مــن العــام نفســه  

ــا كــان األب معلــويل قــد أعلــن عــن تســمية شــهر  ! األوىل لظهــور الزيــت وملّ
، أخــذ النــاس يــألفون وضــع صــور "شــهر الزيــت املقــدس"تشــرين الثــاني بـــ

فـة مرينـا   سيدة الصـوفانية، بـدءاً مـن منتصـف شـهر تشـرين األول، يف غر      
ــد أن         ــى املقاعــد، بع ــى الســرير، أو عل ــك، عل ــيح هلــم ذل ــا أُت ونقــوال، كيفم

وقد فوجئ اجلميـع  . على ظهر الصورة -وبعض نيّاهتم  -يكتبوا أمساءهم 
بظهــور الزيــت علــى العديــد مــن هــذه الصــور، الــيت باتــت، أحيانــاً كــثرية،     

يت فحــرص األب معلــويل علــى رصــد عــدد الصــور الــ  . هتغطّــي الســرير كلــّ 
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وجـاء ذلـك يف صـفحة كاملـة، مـا كـان       . كانت، يومـاً بعـد يـوم، تنضـح زيتـاً     
  .مثلها ليخطر ببال أحد

بني حـني   -ة خاطرة أخرى خطرت ببال األب معلويل، وهي أن يزِن مثّ
. كميــة الزيــت الــيت كانــت تنســاب مــن الصــورة، خــالل هــذه األيــام    -وآخــر 

يبدو غريبـاً لكـل إنسـان،     لة لألوىل، على حنو قدفجاءت هذه املبادرة مكمّ
اً باستثناء األب معلويل، الذي بات يبدو لعارفيـه وكأنـه أُعـدّ إعـداداً خاصّـ     

  .لتحمّل مسؤولية مثل هذه األحداث الفريدة
لهما األب معلــويل، يف تــهما، كمــا ســجّهاتــان املبادرتــان، أوردمهــا حبرفيّ

  :الصفحتني التاليتني

  :ملحق ملف الزيت
  فانيةشهر الزيت يف الصو «

20/10/1983 - 25/11/1983  
  صورة   2  20/10اخلميس 
  صورة   3  21/10اجلمعة 
  صورة  15  22/10السبت 
  صورة   6  23/10األحد 
  صورة   6  24/10اإلثنني 
  صورة   4  25/10الثالثاء 
  صورة   3  26/10األربعاء 
  صورة  13  27/10اخلميس 
  صورة   2  28/10اجلمعة 
  صورة   3  30/10األحد 
  صورة   3  31/10اإلثنني 
  صورة   5  1/11الثالثاء 
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  صورة  36  19/11السبت 
  صورة  33  20/11األحد 
  صورة  35  21/11اإلثنني 
  صورة  40  22/11الثالثاء 
  صورة  124  23/11األربعاء 
  صورة  62  24/11اخلميس 
  صورة  87  25/11اجلمعة 
  صورة   873  اجملموع
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  :حول انسكاب الزيت من الصورة
، وهو اليوم الذي انسكب فيه الزيت من الصورة، عند الفجر، 26/11/1986منذ 

بعد انقطاع دام سنة، يوماً بيوم، إليكم التواريخ الكاملة لأليام اليت انسكب فيهـا  
  :الزيت من جديد

  27/11/86باكراً جداً صباح . 1
  25/12/86 إىل 24ليلة . 2
  6/1/87إىل  5ليلة . 3
  2/2/87إىل  1ليلة . 4
  25/3/87إىل  24ليلة . 5
  21:30، حوايل الساعة 18/4/87السبت العظيم . 6

  .غرام من الزيت دفعة واحدة؛ وزنُت الزيت يف ميزان صائغ 221    
  غرام من الزيت 136    28/5/87مخيس الصعود، . 7
  غرام  86    7/6/87أحد العنصرة . 8
  غرام 125  )عماد مرييام( 87متوز  16 - 15ليلة . 9

  غرام 92    87آب  6 -5ليلة . 10
  غرام 173    87آب  15 - 14ليلة . 11
  غرام 50      8/9/87يوم . 12
  غرام 97      12/9/87يوم . 13
  غرام 70      20/11/87يوم . 14
  غرام 170  الذكرى السنوية اخلامسة - 27/11/87اجلمعة . 15
  غرام 128      1987ميالد . 16
  غرام 88      2/2/1988. 17

* * * * *    





من رسالة السيدة العذراء يف 1990/11/26:	 

 » .. أّما الّزيُت فسيبقى يظهُر على يديِك لتمجيد ابين يسوع، مىت يشاء.
    وأينما ذهبِت، فإّننا معِك…

    ومع كلِّ واحٍد يتمّنى أن يكوَن العيُد واحدًا. «

لقطات خمتارة من ظهور الزيت املقدس يف بيت العذراء بالصوفانية
وخالل بعض رحالت مرينا حول العامل…



اا  معلوا يسدق الزيت ااقدح بايبرل الببيا

األب يوسف معلويل… والزيت املقدس	   



ايبرل اليت كان يستعملها اا  معلوا لسدق الزيت وقياسه.



على 	  أمساءهم  يكتبون  املؤمنون  كان   
يعودون  ثم  البيت.  يف  ويرتكوهنا  الصور، 
ولكثرة  منها…  الزيت  ينضح  أن  أمل  على 
عددها حيث امتأل البيت هبا، كانت توضع 
تشرين  شهر  استحق  حتى  بعضها…  فوق 
1983، اس��م:  ال��ث��ان��ي )ن��وف��م��ر( م��ن ع��ام 

الزيت! شهر 

واملدهش يف األمر، أنه إذا ما نضح الزيت 	   
م��ن إح��داه��ا، ف��إن ال��ص��ور امل��اص��ق��ة هلا… 

تبقى جافة متاماً!

ئوجل مل اليوأ ااوم تنسكا  الزيت مل اايقونا العجاةبيا



اا  معلوا يتفّدص الصوج اليت ظهر عليها الزيت - تشريل الثاين 1983

مرينا تسجل اامساء ااكتوبا خلف الصوج اليت ظهر عليها الزيت - تشريل الثاين 1983





الشا  نبيل ااعري حاماًل ئوجته عاليًا بعد أن نضح منها الزيت - 1983



اابران أفراأ عبودي واابران جوجج جياشي - 08/26

كنيسا ماج جرجس - 09/18

اسرتاليا - 1993	   



اابران جوجج جياشي ف كنيسا القديس برناج

كنيسا القديس كليمنت - 09/05



اسرتاليا - 1993	   



كنيسا يوحنا ااعمدان: قداح حتت اابر  ومرينا تدهل بالزيت ف الداخل - 08/29



إيطاليا - روما - 1999/10/15	   

مرينا تدهل جباه احلضوج 
مل ااؤمنني اييباليني.

تدشني "مركز سيدل الصوفانيا - اا  "بيو" )PIO( مل أجل وحدل ااسيديني واحلواج 
الديين"، حبضوج ااونسنيوج لوجيي أكوا السفري البابوي السابق بدمشق.



ااونسنيوج أكوا يرفع يد مرينا بعد أن أخذ الزيت يسيل منها.



أمريكا - كاننت - كنيسة العذراء الكاثوليكية -  2002/8/25	   



اا  جوجج كيت امل الصوجل و انبه أسقفه اابران بوتني ومرينا تدهل ااؤمنني بالزيت



 أمريكا - جامعة ستوبنفيل	 
2002/8/27      

جشح الزيت مل يدي مرينا بعد أن 
أدلت بشهادهتا أماأ احلاضريل مل 

طال  وأساتذل اجلامعا.





كندا - آب 2002	   



كنيسة سيدة االنتقال



 االحتفال بالذكرى السنوية العشرين	 
دمشق - 2002



بعض  مبشاجكا  مساء،  عشرل  احلاديا  الساعا  ايهلي  بالقداح  اتفل  فاضل  بولس  اا  
الكهنا العر ، واا  الفرنسي جوزيف بينييه.



فرنسا - 2 آب 2003	   



لقاء مرينا مع حجاج مل تاهييت ف باجيس
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  :واقعة االخنطافات) 2
كان حدث االخنطافات مفاجأة للجميع، بـدءاً مبرينـا وذويهـا، حتـى إن     

وكان الزيت أبداً ينسـكب  . أهلها ظنّوا، إبّان االخنطاف الثاني، أهنا ستموت
هــا مــن وجههــا ويــديها، قُبيــل االخنطــاف؛ إال أنــه أخــذ ينســكب مــن عيني   

، وقُــيّض هلــا يومهــا أن تــرى وتســمع الســيد 1984أيــار  31أيضــاً، بــدءاً مــن 
ما كان الزيت ينسكب مـن  وقد اتّضح للمراقبني يف ما بعد، أنه، كلّ. املسيح

عينيها قُبيل االخنطاف، كانت حتظـى برؤيـة السـيد املسـيح، سـاطعاً بنـور       
تيهـا مـن   فائق وسط هالة ساطعة مـن النـور، وبسـماع صـوته وكـأني بـه يأ      

  !هالكون كلّ

 4/11/1983الـيت بلغـت مـا بـني      -بالطبع، يف مجيع حاالت االخنطـاف  
ــتّ - 10/4/2004و ــني، كنّـــــ ســـ ــف   ة وثالثـــ ــن خمتلـــ ــاء مـــ ــتدعي أطبـــ ا نســـ

ى بلــدان األرض، مثــل اء يأتونــا مــن شــتّ االختصاصــات، حتــى بــات األطبّــ 
ــا    رويج والســويد والــدامنارك والنــ والنمســا لبنــان وفرنســا وبلجيكــا وأملاني

  .والواليات املتحدة وكندا

وخالل مجيع هذه الظـروف، كـان األب معلـويل هـو هـو، ال يـألو جهـداً        
  .ليسجّل كل جمريات االخنطافات، مبنتهى األمانة والدقة

ة، الـيت تنسـحب   واآلن، حسيب أن أورد بعضاً مـن هـذه الصـفحات اهلامّـ    
. 26/11/1986، حتــى مســاء  1985، 1984، 1983علــى حمطــات مــن الســنوات   

  :ولقد جاء فيها، باحلرف الواحد
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  :ملف االخنطافات
: صــفحة مــن امللــف، بعبــارة كتبــها بالفرنســية    األب معلــويل كــلّ  أرفــقَ

 وأرفقها بتوقيعـه، مـع أن كـلّ   ". نا الكنيسة املقدسةالكلمة األخرية هي ألمّ"
  .صفحات امللف مرفقة بتوقيعه

  :28/10/83 اجلمعة «
 18:50الثاين، مساًء حوايل الساعة . 14:00يل الساعة األول حدث حوا. اخنطافان

من : انسكاب زيت. لت على كاسيتّجترافق برؤيا للعذراء وبرسالة شخصية ُس -
  :هي ذي الرسالة. الوجه، العنق، الصدر، اليدين

فبكيُت، وأيضاً بكت معـي،  . "هذا كلّه ليتمّجد اسُم اهللا. ال ختايف": قالت يل"
  ".جيلي فيك سأرّيب. ايفال خت": ورّددْت علّي

  :4/11/83 اجلمعة
  .19:05حىت الساعة  18:15اخنطاف حوايل الساعة 

  .انسكاب زيت كما يف االخنطاف السابق
بدالً من كلمـة  ) خصر(لة على كاسيت، استعملت مرينا كلمة يف روايتها املسّج

ومتّ التصحيح حبضور اآلنسة سلوى نعسان، بعد حدوث االخنطـاف مبـا   ). جنب(
  :هي ذي رواية مرينا. رأت مرينا العذراء اليت أعطتها رسالة. دقيقة 45يقارب 
وجدت نفسي بني الغيوم، ورأيت أمي العذراء تبتسم يل، وأبتسم هلا وكأهنا « 

، وانقلبـت االبتسـامة إىل   )قرفصاء(كانت واقفة، وأنا شبه واقفة . أخيت ورفيقيت
. وفعلُت ذلـك ". بل ما تكوين بننتانزيل وقوليلن إنك بنيت ق: "عبوس، فقالت يل

 كيف رأيُت. رأيتهم كلهم يبكون حويل، وأيضاً رأيت جسمي ممّدداً على السرير
، أنا بنتها قبل ما كـون  )هو اسم والدة مرينا(هنى : "وقلت هلم. ذلك؟ ال أعرف

  :قالت يل. ورجعُت إىل العذراء". بنتكن
  ".كل أوالدي ما راح حيترق على. قليب احترق على ابين الوحيد"

  »مث رجعُت وفتحُت عيوين 
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  :25/11/83 اجلمعة
. 20:20تقريبـاً إىل السـاعة    20:00اخنطاف دام عشرين دقيقة، من السـاعة  

خالل االخنطاف كانت مرينا والعذراء . رأت العذراء. انسكاب زيت كما يف السابق
  .العذراء يف األعلى، ومرينا دوهنا. قائمتني يف مستويني خمتلفني

ـ  تز ي، امن االخنطاف مع وصول املطران ستيفانوس حداد واألب قسـطنطني يّن
ه مل املطران منّير، دعاه األب فارس معكرون، ولكّن. وكالمها من الروم األرثوذكس

ي ودميتـري  ا التلّيوحّن: قدم بعد ذلك األبوان. يتمكن من احلضور بسبب اجتماع
: م الكاثوليك، فقد حضـر اآلبـاء  ا من كهنة الروأّم. انمعّمر، وكالمها أرثوذكسّي

الـذي  "الياس زحالوي، الياس بلدي، فارس معكرون، الياس ناقوز، وبيري خضري 
، )راجع ملف اجلـراح (صّرح لألب الياس زحالوي بأنه مل يَر الدم مدة مخس دقائق 

  :هي ذي ترمجة الرسالة. واألب يوسف معلويل اللعازري "فوّبخه األب زحالوي
مث . حياُتك الزوجية ستبقى كمـا هـي  . ما جئُت ألفّرق. هذا كل ما أريد« 

. بتحّبي جتي لعندي؟ قلـُت نعـم  : "ابتسمت بسمة رائعة، كلّها طمأنينة، وقالت
حاولـت أن أشـّد   ". َتعي: "قالت، وبإشارة من يديها االثنتني، وبابتسامة" كيف؟

  ». جسمي ألطلع إليها، ولكين مل أستطع
  :20/4/84 اجلمعة

، شعرت مرينا بآالم شـديدة يف جنبـها   15:00حوايل الساعة . مةاجلمعة العظي
  .تواصلت هذه اآلالم أكثر من ربع ساعة. ورأسها

  .16:45، دخلت يف االخنطاف حىت الساعة 15:30يف الساعة 
  :ات كثرية، هذا الطلبخالل االخنطاف، وّجهُت ملرينا، مّر

  !"ننفّذها لكي مرينا، مرينا، َسلي العذراء ما الذي تريد مّن"
رأت جـبالً  . وخالل االخنطاف، هي مل تَر العـذراء . ولكن مرينا مل تسمع شيئاً

ق شعرت برغبة شـديدة لتسـلّ  . مضيئة كانت تنريه" كرة"مرتفعاً ومجيالً، ويف قّمته 



27 

ات كثرية، خالل االخنطاف، أن ترفع رأسها وجذعها؛ وحاولت وحاولت مّر. اجلبل
ـ  .الكامريا أن تسّجل هذه الظاهرة ت مرينـا  وبعد عودهتا إىل وضعها الطبيعي، ظلّ

هذه الظاهرة مل حتـدث هلـا يف   . للحظة، عاجزة عن حتريك يدها وقدمها اليسريني
  .االخنطافات السابقة
  …انسكاب زيت

  :31/5/84 اخلميس
، قالت مرينا، خالل احلديث، إهنا تـتمىن  14:30حوايل الساعة . هو عيد الصعود

فسألتين . ا إنه من املمكن هلا أن تراه، شريطة أن تدفع الثمنفقلُت هل. أن ترى املسيح
  .، فشرحُت هلا ذلك"أن أدفع الثمن"ما معىن كلمة 
ي نقوال، وألـيس  غادرتنا مرينا، أنا وليلى وماري روز، شقيقَت 15:00يف الساعة 

  .محاهتا، ومضت تستلقي على سريرها
  .العينني …انسكاب زيت من اجلبني، والوجه، والعنق واليدين و

مسحنا هلا عينيها بقطن معقّم . 15:11ت حبرقة شديدة يف عينيها حىت الساعة أحّس
  .عينيها" قلع"كان شخصان ُيبعدان يديها عن وجهها، ليمنعاها من . ومبحارم ورق
، ناديتها ثالث مرات، ولكنها كانت قـد دخلـت يف حالـة    15:18يف الساعة 

  .االخنطاف
  .األمل يف عينيها ُيبكيها. ميها وأخذت تتكلّ، فتحت عين15:38يف الساعة 
  .ابتسمت …"رأيته: "، قالت15:42يف الساعة 
  .، دخلت من جديد يف االخنطاف15:48يف الساعة 
سألتها إنْ كانـت تريـد أن   . م، فتحت عينيها وأخذت تتكل15:58ّيف الساعة 
  .ال: تشرب، قالت
  .ت، فرَضْت الصمت، مث أملَت ما مسَع16:00يف الساعة 

  .كانت اآلنسة سلوى نعسان هي اليت كتبت ما كانت مرينا ُتمليه
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  .وصل األب الياس بلدي
  .ت مرينا أملاً مربحاً، عندما كان الزيت خيرج من عينيهاتأملّ

ال مجـود يف  . خالل هذين االخنطافني، احتفظ جسم مرينـا حبرارتـه الطبيعيـة   
وقـد  . شـيئاً  شيئاً، وال ُتحّس أعضائها؛ نبضها كان طبيعياً، إال أهنا مل تكن تسمع

قرصُت هلا بقوة مرتني، إصبعيها، يف األوىل السبابة اليمىن، ويف الثانية اإلهبام األيسر، 
وبعد عودهتا إىل حالتها الطبيعية، قمت باالختبار نفسـه،  . فلم يبدر منها أي رد فعل

فعـل، ألهنـا مل    وعندما دعوهتا مرتني، مل ُتبِد أي رّد. فقرصُت هلا السبابة، فصرَخت
وعندما كانت تغمض عينيها نصف إغماضة، كانت عيناها تعاين مـن  . تسمع شيئاً

وقد دغدغ والـدها  . ميها كانتا على األرجح باردتنيَدقَ وجتب املالحظة بأنّ. َحَول
وملسُت بقوة أمخص قدميها ِمبفَك، فلـم  . فعل رّد أمخص قدميها، فلم يبدر منها أّي

  .عت قليالً من املاء بني االخنطافنيوقد جتّر. تشعر شيئاً
األب معلويل اللعازري، السيدتان ماري روز وليلى، أختـا نقـوال،   : كان حاضراً

محاهتا أليس، ووالدة مرينا، السيدة سلوى جاراهللا والسيدة بوال جاراهللا وابنتها ريتـا،  
لسيدة وهي طالبة جامعية، السيد سامر باصيل، السيدة غنــاجة، السيدة شلهوب، ا
  …حمسن، والدة سليم، السيد عبداهللا أيوب، زوج ماري روز، نقوال نظور زوج مرينا

  :7/9/84 اجلمعة
قاسـت الـدكتورة   . 20:20، وانتهى يف الساعة 19:47حصل االخنطاف الساعة 

مث مّست أسفل قدميها مبفتاح، مّساً قويـاً،  . نبضة 75سامية برصا نبض مرينا، فكان 
يف . ، تنفّست أنفاساً عميقة، تبعها بكاء20:18يف الساعة . فعل ّدر فلم يبدر منها أّي

لن تبوح به إال ساعة  ائتمنتها العذراء على سّر. استعادت منعكساهتا 20:20الساعة 
  ".هذا بيين وبينك حلني مماتك: "موهتا
  :ظت هبا العذراء، ولكن مرينا مل تتذكّر إال هذه اجلملةة كلمات أخرى تلفّمثّ

  ".اتك، ولكن احلياة ال متنعك من أن تتابعي الصالةعيشي حي"
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، السيدة املسلمة الضريرة، أبكت احلاضـرين يف الغرفـة،   "هيفاء"ابتهاالت  إنّ
  .وسّببت اضطراباً ملرينا أنساها مضمون رسالة العذراء

. ي إىل العذراء، كي ُتذكّرها بالرسالةاألب زحالوي وأنا طلبنا من مرينا أن تصلّ
  .من أيلول، ويف األيام التالية مل تكن مرينا قد تذكّرت أي شيء ويف الثامن
  :20/11/84 الثالثاء

. ، اآلنسة هنا جنن، وهي مسلمة، ما جيب أن حيدث هلاائتمَنْت مرينا، على أنه سّر
فنقلته هذه إىل اآلنسة ناديا شقري، اليت نقلته بدورها إىل اآلنسة سلوى نعسان، وهي 

  .ب الياس زحالوي، فحفظ السربدورها ائتمنت عليه األ
  :26/11/84 اإلثنني

انسـكاب  ". املـدائح "، بدأ االخنطاف؛ كانت اجلوقة تنشـد  22:50يف الساعة 
  .75: قياس النبض… زيت

فحـص  . 120، قاس الدكتور مجيل مرجي نبض مرينا، فكـان  23:15يف الساعة 
عينني، فلـم  منعكسات اليد اليمىن، فلم جيد فيها أي منعكس، وفحص منعكسات ال

كان جبوار مرينا الدكتور جورج عربش والـدكتورة مهـا   . جيد فيهما أي منعكس
  .هبط النبض إىل املائة. ياملعّر

  ).الدكتورة جناة زحالوي( …80، إىل 22:30ويف الساعة 
  .، بكت مث أجهشت بالبكاء23:43يف الساعة 
  .ها األسفل، ارجتاف يف فك23:50ّيف الساعة 
ال طعـام  (جتّرعت قليالً من املاء، قبل أن تبدأ صومها املطلق  ،23:55يف الساعة 
بعد عودهتا إىل وضعها الطبيعـي،  . ، الذي كان سيدوم ثالثة أيام كاملة)وال شراب

فلم تكن ترى أي شيء سوى النور، وذلك مـدة  . كانت تعاين من احنراف يف النظر
صلبان، صور مقدسة، : سةغري أهنا كانت تشعر بوجود أشياء مكّر. ثالثة أيام كاملة

  .كنا نضعها أمامها، وكان رد فعلها يتبع ذلك
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  :27/11/84 الثالثاء
رأت مرينا نوراً ينبعث من صورة األيقونة املكّبرة، اليت علّقها زوجها نقوال على 

يف . فانتصبُت أمام الصورة املكّبرة ُألغّيبها عن عيَني مرينـا، فلـم أجنـح   . اخلزانة
. ولَْت القربان املقدس الذي محلُته هلا، عبق جسمها برائحة عطريةالصباح، بعد أن تنا

  .29/11/84، واخلميس 28وحدثت الظاهرة عيُنها يف صباح اليوم التايل، األربعاء 
  :28/11/84 األربعاء

  :، قالت هذه املالحظة18:55يف الساعة 
  ".قولوا هلم بأال ُيجروا اختبارات، ألهنم سيتعبون"  
  :29/11/84 اخلميس

، بعد أن تناولَْت القربان املقدس، قالت لألب الياس زحـالوي،  9:22يف الساعة 
، قبل أن يعطيهـا األب  "برشانة"لقد كانت قد ازدردت . إهنا قد سبق هلا وتناولت

وقد الحظ بعض احلاضرين حركـة  . زحالوي جسد املسيح وفق الطقس البيزنطي
  .اًأت زيتاً معطر، تقّي11:43يف الساعة . االبتالع

األب أنطون آدم، وهو من األرمن الكاثوليـك، السـيدة   : أذكر من احلاضرين
  .خمّشن وامسها مادلني كربيتة، األب جهاد النائب املاروين

، يف حني أنّ أمها )من على رأسي" (ارفعي يدك: "، قالت ألمها12:18يف الساعة 
  .مل تكن متّسها، مث نامت

  .جسمها ارجتف. ية كمّية من الزيت املعطر، تقّيأت للمرة الثان21:10يف الساعة 
السيدة نزهة الياس، السيد بشار جورج ديب، السيد إيلي أشـقر  : كان حاضراً

ليلـى،  : وزوجته ماري نور، السيد خليل خمشن وزوجته مادلني، فضالً عن العائلـة 
  .ماري روز، شقيقَتي نقوال، والد مرينا ووالدهتا، واألب يوسف معلويل

  .، وصل املطرب طوين حنا واآلنسة ماري جاراهللا22:00يف الساعة 
  .زيتاً معطراً ةلثأت للمرة الثا، تقّي23:15يف الساعة 
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  .، استعادت مرينا بصرها23:16يف الساعة 
لوهنا استعاد طبيعته، أي أنه أصبح مييل إىل االصفرار، بعد أن كان زهرياً طـوال  

  .األيام الثالثة
  .مل تتوقف طوال هذه األيام الثالثةمن النافل أن أقول إن الصالة 

  :3/3/85 األحد
  .يف خبب، يف مطرانية الروم الكاثوليك

راجع ملف الزيت، وتقرير األب موفق العيد، واملقابلة الصـحفية مـع سـيادة    
  .املطران برخش
  .، وّدعنا املطران واآلباء والراهبات14:00يف الساعة 
ُعدنا إىل املطرانية، ويف . يف السيارة ، دخلت مرينا يف االخنطاف،14:04يف الساعة 

  .، أنزلنا مرينا من السيارة، وأضجعناها على سرير إحدى الراهبات14:08الساعة 
  .انسكاب زيت

  .ة، تنّهدت، حتركت، مث بعد أن مسحت الزيت مبحرمة ورقّي14:12يف الساعة 
  .، ابتسمت، وبدرت منها حركة استفهام14:14يف الساعة 

  .حنن نصلّي املسبحة طوال هذا الوقت،
  .هت كلمة لآلنسة سلوى نعسان، وّج14:21يف الساعة 
  .، هنضت14:24يف الساعة 

طوال االخنطافات، رأت العذراء واملرحوم املطران نعمان، َسلَف املطران برخش، 
  .ة ظهر فيها حاسر الرأسوهي مل تتعرفه إال من خالل صورة فوتوغرافّي

  :1/5/85 األربعاء
قليـل مـن   . 19:57، دخلت مرينا يف االخنطاف حىت الساعة 19:42يف الساعة 

  :قالت هلا العذراء. الزيت سّبب هلا أملاً، إّبان عودهتا إىل وضعها الطبيعي
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  .قليب جمروح. أوالدي، اجتمعوا"
  .ال تَدعوا قليب ينقسم على انقسامكم

  ".ابنيت، سأعطيك هدية أتعابك
ث مضت مع زوجها نقوال واألب كانت مرينا قد عادت لساعتها من حلب، حي

زحالوي، فقابلوا هناك الدكتور بيري سالم والسيدة أليس بينيليان، الـيت شـفيت   
  )راجع مقابلة الدكتور بيري سالم، املسجلة على فيديو. (26/1/1983بتاريخ 
  :4/8/85 األحد

  .راجع ملف الزيت، وكذلك التقرير الذي كتبه السيد رياض جنمة
  .كم عن دمشق 900رينا إىل احلسكة اليت تبعد مل أرافق نقوال وم

حدث االخنطاف يف . اخنطاف يف كنيسة السريان األرثوذكس يف احلسكة باجلزيرة
  .اس، الذي احُتفل به من أجل وحدة الكنيسةهناية القّد

، مطـران األرمـن   )سـريان أرثـوذكس  (حضر القداس املطران كرييـاكوس  
، األب جوزيف )سريان أرثوذكس(هللا هبنام الكاثوليك، مطران الكلدان، األب شكرا

  .، وآخرون مل ُنبلّغ أمساءهم)سريان كاثوليك(نعيم 
  .انسكاب زيت كالعادة

  :رت هلا العذراء مجلتني، كانت قد قالتهما هلا يف السابقكّر
ـ  . على األرض السمواِت هي ملكوُت الكنيسةُ" ن َمن قّسمها فقد أخطـأ، وَم
  .ها، فقد أخطأبتقسيِم رَحفَ

  ".جيلي فيِك سأرّيب. ال ختايف، أنا معِك …أنا مسرورة
  :26/11/85 الثالثاء

، كانت مرينا تشعر بإرهاق مفرط، بسبب ازدحام الناس 7/9/1985إّبان اخنطاف 
كـان ذلـك   . حوهلا، قُبيل حدوث االخنطاف نفسه، وبعد عودهتا إىل احلالة الطبيعية
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يحات الشفقة، وكـذلك بسـبب   بسبب َمن كانوا يبكون، وَمن كانوا ُيطلقون ص
فطلَبْت مـين  . َدي مرينا أو وجههاحماوالت البعض للحصول على بعض الزيت من َي

باملكوث يف الغرفة، ال قبـل حـدوث    -حىت وال ألهلها  -أال أمسح ملطلق إنسان 
االخنطاف، وال بعد عودهتا إىل احلالة الطبيعية، إال أين مل أستطع تنفيذ ذلـك، علـى   

  .ة، اليت وّجهتها للناساليت اهلادئة واملُلّحّسالرغم من تو
وقـد  . نتيجة لذلك مل يتسنَّ يل أن أسّجل توقيت حدوث االخنطاف كما يليـق 

اختبار انعكاس النـور علـى    :، أثناء االخنطاف"أبو اللمع"أجرى الطبيب اللبناين 
فـر  العينني، اختبار انعكاس الركبتني، بل، أكثر من ذلك، أدخل سـكيناً بـني الظ  

  .واللحم، على الرغم من متّنع نقوال
  :26/11/86 األربعاء

  .الصوفانية" ظاهرة"إنه اليوم السابق للذكرى الرابعة لـ
، إذ كان املؤمنون يتراّصـون يف باحـة الـدار، فيمـا األب     18:08حوايل الساعة 

جالسـاً   كنـتُ . الياس زحالوي يقود الصالة، كانت مرينا مع طفلتها يف الصـالون 
سـألت نقـوال عـن    . مرينا أخـذت تبكـي   فجأة أنّ الحظُت. نقوال زوجهاجبوار 
عليه بأن يقـول ملرينـا أن تتـبعين، فقامـت      فأشرُت. مل يكن يعلم شيئاً …السبب
مرينـا، هـل   : "عندما دخلنا الغرفة، جلست مرينا على السـرير، فسـألتها  . وتبعتين

وسـرعان مـا   ". والـدي ر يف ال شيء، ولكين أفكّ! ال: تستشعرين شيئاً ما؟ فقالت
ـ   - حلق بنا نقوال، ودعا األب جان كلود داريكو  م مـن  ِدوهو صحفي فرنسـي، قَ

كمـا دعـا السـيد     - يصاً من أجل الذكرى السـنوية  اجلاري، خّص 23باريس يف 
 جان بيري غوردون، وهو مستشار سـابق للسـفارة الفرنسـية بدمشـق، وحيـبّ     

ابنتـها تسـتطيع أن تضـطجع حتـت      سألتين والدة مرينا إنْ كانـت . العذراء مرمي
فرفضـُت، وعنـدها   . مرينا بدت وكأهنا تعاين مـن الـربد   اللحاف يف السرير، ألنّ

  .أخرجوا حلافاً من حتت الفراش، وبسطوه، ووضعوه فوق السرير
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ت إىل املؤمنني، إال أهنا وقفت عند بـاب  ، هنضت مرينا، وانضّم18:45يف الساعة 
  .حيدث شيءغرفتها، لُتظهر للناس أنه مل 

هي املرة األوىل اليت حيدث هلا فيهـا  . ، هتوي على ظهرها فجأة18:50يف الساعة 
فسندها رجالن ومحالها ووضعاها على السرير، وكان السرير يبعد ! مثل هذا األمر

  .عنها قرابة متر واحد
  .يهاَد، ظهور زيت غزير على وجهها وعينيها وعنقها وَي18:52يف الساعة 
  ".يرّب: "، وهي تقولاًتني أو ثالثت بالبكاء مّر، أجهَش18:54يف الساعة 
ها األيسر يرجتـف منـذ   كان فكّ. َديها على صدرها، صلّبت َي19:00يف الساعة 

، )"قـريب : ضمناً(يا يسوع، كنت أريد أيب : "بضع دقائق؛ وتلفّظت هبذه الكلمات
  .ودخلت يف االخنطاف

كـت  حّر. كـان ذت شفتاها تتحّر، تنفّست نفساً عميقاً، وأخ19:26يف الساعة 
  .ها هبدوء، ذات اليمني وذات اليسار، مث فكّت يديهاكت رأَسأصابعها، حّر

ات كثرية، ذات الـيمني وذات  ، تنفّست، مث أدارت رأسها مّر19:29يف الساعة 
  .مث فتحت عينيها وأغمضتهما. اليسار

  .حّدثها األب الياس زحالوي 19:30يف الساعة 
كانت تبذل جمهـوداً  . ملت مرينا الرسالة على األب زحالويأ 19:32يف الساعة 

كمـا   -كبرياً؛ ويف هذه األثناء، مل تكن تسمع شيئاً سوى صوت األب زحـالوي  
اجلمهور الغفري كـان   مع أنّ -أسّرت له بذلك فوراً بعد االخنطاف إذ كان حيّدثها 

كـان  . شريط وقد ُسّجلت الرسالة بصوت مرينا على. يرّتل ويصلّي بصوت مرتفع
  .صوت مرينا، كما بدا يل، ضعيفاً باألحرى

 ه نـورٌ اً، انتصب يف ُصلبِ، أكدت مرينا أهنا شاهدت نوراً قوّي"االخنطاف"وخالل 
  .، جملجالً وعميقاً"الياًرّج"خذ شكل إنسان، ومسعت صوتاً ه توّهجاً، وقد اّتآخر يفوقُ

األب جان : أذكر منهم. ، وهم غرباء عن البيت"االخنطاف"ة َمن حضروا هذا مثّ
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القنال الثانية، السيد -كلود داريكو، وهو كاهن فرنسي ومراسل التلفزيون الفرنسي
جان بيري غوردون، اآلباء إبراهيم مصلح، الياس بلدي، بـولس فاضـل، اليـاس    
زحالوي، وكلهم من الروم الكاثوليك، األبوان نصري والياس جرجور، وكالمهـا  

ألب يوسف معلويل، وهو لعازري، واألب ميشل صـاد،  من السريان الكاثوليك، ا
ة، ة، السيد أبو عيطة من فلسطني احملتلّوهو من الروم الكاثوليك ومن فلسطني احملتلّ

وأخوه القادم من أمريكا، السيدة سلوى نعسان، زوجة السيد عماد فرح، السـيدة  
 -الفيـديو  مصـور   -مادلني كربيتة، زوجة السيد خليل خمّشن، السيد نبيل شقري 

وإنّ بعضاً مـن هـؤالء مل   … ومساعده طوين، وليلى وماري روز، أختا نقوال اخل
  :هوذا اآلن نص الرسالة ".االخنطاف"حيضروا جزءاً من 

  ابنيت،« 
  .مما أمجلَ هذا املكان، فيه سأُنشئُ ُملكي وسالمي، فأعطيكم قليب ألمتلَك قلَبك

 .صـوريت فيـه   وَمْن نظَر إيلَّ أرسم .إيلّ مغفورةٌ لكم زالُّتكم، ألنكم تنظرونَ
  .فالويلُ ملن ميثّلُ صوريت وقد باَع دمي

صلّوا من أجلِ اخلطأِة، فكلُّ كلمِة صالٍة أسكُب فيها قطرةً من دمي على أحِد 
  .ةاخلطأ
  بنيت،ا

ـ   .األبدّية فبجراحايت تكتسبَني ،ال تضطريب من األرضّيات ّدَد ـأريـُد أن أج
ـ  ـي مهّمَتِك، فال تستوأريُدِك أن ُتنجز ،آالمي ماِء إال إذا ـطيعني دخـولَ الس

  .أجنْزِت مهمََّتِك على األرض
، وليس عندما أُجّدُد عيَد وقويل ألبنائي أن يأتوا إيلَّ يف كلِّ ساعٍة، مٍبسال اذهيب

  ». تفأنا مَعهم يف كلِّ وق ،يأّم
8/12/1986 



مرينا تشري حبركا متكرجل، لوجود اا  معلوا إىل ميني السرير، أثناء اخنباف سبت 
النوج بتاجيخ 2001/4/14، أي بعد مروج أكثر مل عاأ على وفاته…!



من رواية مرينا عن اخنطاف يوم اجلمعة 1983/11/14:	 

  » … فقالت ا: "انزا وقوليلل إنك بنيت قبل ما تكوين بننت".
  وفعلُت ذلك. جأيتهم كلهم يبكون حوا، وأيضًا جأيت جسمي ممّددًا 

على السرير. كيف جأيُت ذلك؟ ت أعرف.
   وقلت هلم: "هنى )والدل مرينا(… أنا بنتها قبل ما كون بنتكل".

   وججعُت إىل العذجاء. قالت ا:
     "قليب احترق على ابين الوحيد. ما جاح اترق على كل أوتدي".

   مث ججعُت وفتدُت عيوين. «

لقطات خمتارة من بعض االخنطافات يف بيت العذراء بالصوفانية
وخالل بعض رحالت مرينا حول العامل…



عام 1984	   





اخنطاف 1985/11/26	 

"مرينا حباجا إىل ئالتنا… حىت تكون خملصا… وفّيـا
 للرسالا العظيما اللي أوكلها إياها اهلل…"



"مسعتوا الرسالا… ما ف خالص بال ئليق…
 والصليق ميكل يكون مرض… ميكل ضاةقا ماديا…"

"الصليق ت بد منه…
 هذا كالأ ااسيح…"



آب - عام 1987	   





آب - عام 1987	   





عام 1987	   



1987/8/14



اخنطاف 1987/11/26	   



اخنباف 1987/11/26

الالهوّ الشهري اا  جينيه لوجنتان يدّون مالحظاته



اخنطاف تشرين األول )أكتوبر( 1988 - معاد - لبنان	   





عام 1989	   

تيودوج خوجي  عادم  الدكتوج  اا  
مساء  اتخنباف،  جسالا  يسجل 

1989/11/26





اخنطاف لوس أجنلوس يف أمريكا - 1989/8/18	   



الببيق غي كاليس Guy Claes يفدص نبض مرينا ويبدو اا  بولس فاضل واا  فاندجفوجت

مرينا ف حالا اتخنباف  انق اهليكل ف كنيسا القلق ااقدح واا  بولس فاضل

اخنطاف يف بلدة براسكات - بلجيكا 1990/8/15	   



اخنطاف سبت النور يف دمشق 1990/4/14	   

اا  معلوا يدّون مالحظاته وجسالا اتخنباف

جشح الزيت مل عيين مرينا ويديها، قبيل اتخنباف



اخنطاف سبت النور 2001/4/14	   



عاأ 2001

20
01
أ  
ـا
ج ع
لنو
ت ا
سب
ف 
خنبا
 ا



آلا التسجيل اليت كان يستعملها اا  معلوا لتسجيل ئوت مرينا أثناء   
اتخنبافات، وقد أجفقها بوجقا، كتق عليها خبط يده وتوقيعه:

"اسُتعملت للمرل ااوىل لتسجيل جسالا السيدل العذجاء الثالثا، أثناء الظهوج 
اخلامس بتاجيخ 24 آذاج 1983 الساعا التاسعا والنصف مساًء.

اا  يوسف معلوا
التوقيع"

عاأ 2001
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  :واقعة اجلراح) 3
، مفاجـأة  25/11/1983جلمعة كان ظهور اجلراح على جسم مرينا، يوم ا

ظهورها الصريح هذا، كان قد سـبقته بـوادر مل يكـن يـدري      إال أنّ. جديدة
وقـد حـرص علـى تـدوين     . هبا أحد، مع مرينـا، سـوى األب يوسـف معلـويل    

وإنـــي ألورد اآلن هـــذه . كـــل شـــيء، علـــى عادتـــه، بأمانـــة ودقّـــة وتكـــتّم تـــام
ــيت خــصّ هبــا ظــاهرة      ــة، ال ــة واهلام ــدءاً مــن    الصــفحات القليل اجلــراح، ب

، 13/4/1990، حتـى يـوم اجلمعـة العظيمـة     28/10/1983بوادرها األوىل يوم 
  .كما دوّهنا هو حبرفيّتها

  :ملف اجلراح« 
  1983عام • 

  :28/10/83 اجلمعة
  .يستويل على مرينا إحساس باملسامري يف يديها

  :31/10/83 االثنني
ظهـور مـا   . راحيت اليدين أمل يف الرأس ويف. ، انسكاب زيت14:45يف الساعة 
  .أمل يف مشط القدمني. راحة يف وسط كلّ يشبه قشرة

أمل شبيه بأمل بعد الظهر، ويف األمكنة . ، انسكاب زيت من جديد19:04يف الساعة 
  .إحساس باملسامري يف اليدين، ويف مشط القدمني. ذاهتا

  :4/11/83 اجلمعة
  .القدمنيأمل يف اليدين ومشط . جرح دامٍ يف اجلنب األيسر

  :5/11/83 السبت
فحص الدكتور مجيل مرجي اجلرح، . تشعر مرينا بأمل يف جنبها األيسر بعد الظهر

  .21:00حوايل الساعة 
  :7/11/83 االثنني

  .أمل يف راحيت اليدين
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  :8/11/83 الثالثاء
  .تني متتاليتني شعرت مرينا باألمل يف جنبها األيسرمّر

  :25/11/83 اجلمعة
، كنت أفرز يف غرفة مرينا صور العذراء اليت نضحت زيتاً، 16:15حوايل الساعة 

وأرتـين   …وإذ هبا تأيت من الغرفة اجملاورة؛ ترُبُت بلطف على كتفي وتسألين اّتباعها
فسألتها االحتفاظ به، . كانت بقعة دم على القميص. اجلرح الدامي يف جنبها األيسر

قطعة قطن كي متسح اجلـرح   وعدت إىل غرفتها، ومحلت. كما هو، دون أن تغسله
دعوُت . ، سال الدم من جروح اليدين والقدمني17:00حوايل الساعة . وتعطيين إياها

وصل الدكتوران مجيـل مرجـي   . الدكتور جوزيف نصراهللا، مدير املشفى الفرنسي
. استقدمُت الدكتور حنني سياج، ووصل الدكتور إيلي فرح أيضـاً . وجورج منّير

، وصـل  20:00يف السـاعة  . وزيف مسامريي لفحص الـدم واستدعينا الدكتور ج
  .الدكتور إيلي برصا مع زوجته الدكتورة جناة زحالوي

  1984عام • 
  :16/4/84 االثنني

شعرت مرينا بأمل يف جنبها األيسر، يف نقطتني متباعـدتني قرابـة   . االثنني العظيم
  .عشرة سنتيمترات

  :17/4/84 الثالثاء
  .جلنب األيسرأمل يف ا. الثالثاء العظيم

  :18/4/84 األربعاء
  .أمل يف اجلنب األيسر. ساألربعاء املقّد

  :19/4/84 اخلميس
، كنت أُشعل الشموع لالحتفـال بالقربـان   16:00يف الساعة . اخلميس العظيم

يُت دعاين ماجد على الفور إىل الصوفانية، فصمدت القربان املقدس واستقلّ. ساملقّد
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كانت اجلراح قد انفتحت منـذ قرابـة   .  الصوفانيةالسيارة مع ماجد، ووصلُت إىل
سارعت بنفسي . سنتيمترات 10اجلنب األيسر هو بالتمام  حقياس جر. نصف ساعة

الستدعاء املطران يوسف منّير، مطران السريان الكاثوليك، فاعتذر، ألنـه يرتـدي   
. بـاً املطران فرنسوا أبو مخ كان غائ. مالبسه الطقسية، إلقامة صالة غسل األرجل

مجع الدكتور جوزيف مسامريي دم اجلراح ليفحصه . الدكتور اتناس بقلة كان غائباً
  .الزمرة الدموية ذاهتا: النتيجة إجيابية). veine(ويقارنه بدم الوريد 

. وجد جراح السمات ملتئمـة . ، وصل الدكتور مجيل مرجي22:00يف الساعة 
، يرافقه اآلبـاء  22:30الساعة وصل املطران يوسف منّير، للسريان الكاثوليك، يف 

  .كلزيل وعني وجرجور
اجلـراح   فضالً عن ذلك، جتب املالحظة أنّ. ندبات بعد أن تلتئم اجلراح ال تترك

فاجلراح تنفتح بعد الظهر، وتلتئم من تلقـاء ذاهتـا،   . تنفتح من الداخل حنو اخلارج
ر بضعة أيـام،  وحده األمل يستم. 22:00دون أي تدخل على اإلطالق، قرابة الساعة 

  .مث يتالشى

  :12/4/1990جراح اخلميس العظيم 
، التقط نقوال صوراً فوتوغرافية للبقع الزهرية اليت ظهـرت علـى   9:23الساعة 

  .9/4ي مرينا، ابتداء من يوم اإلثنني َمقَد
  .َصّور هذه البقع أيضاً على شريط فيديو  
  .الدكتور أنطوان منصور فعل األمر نفسه  

  .تشعر مرينا بأمل يف الرأس، 10:57الساعة 
  .، انفتحت اجلراح اخلمسة العمودية يف جبهة مرينا، يف باحة الدار11:14الساعة 
رت هذه احلركـة  كّر. ، مرينا، من أملها، تضغط بيديها على رأسها11:17الساعة 

  !"أخ: "قالت. مراراً
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  .يهايها على كتفَ، صلّبت يديها، ووضعت كف11:27ّالساعة 
  .، تشعر بأمل يف الكتفني والظهر11:29الساعة 
جلسـت علـى   . م كثرياً من الظهرتتألّ. من دقيقة ، تضطجع أقل11:30ّالساعة 

  !"يا عذراء: "ر كلمةالسرير واحننت إىل األمام وهي تكّر
. ، تضطجع من جديد على اجلانب األيسر، وتنكمش على نفسها11:35الساعة 

  .فترة وجيزة من اهلدوء
  .ّد األمل من جديد، يشت11:37الساعة 
  .ها اليسرى على رأسها وتبكييها، مث تضع يَد، تفرك يَد11:38الساعة 
  .وضعوا حتت رأسها قماشاً أبيض، 11:41الساعة 
  !"دخيلك يا عذراء: "، مالت إىل اجلانب األمين، وقالت11:42الساعة 

  …فترة من اهلدوء      
  .، تفتح عينيها، مث تغلقهما11:55الساعة 
كي جيلس على السـرير مـن   ) جارهم املريض" (غارو"، ساَعْدنا 11:58الساعة 
نظَرْت إليه مرينا نظرة سريعة، مث استعادت اضطجاعها على جانبـها  . اجلهة اليمىن

  .هدوء -يها َميها وقَدك ساقَهي حتّر. األمين
  .هدوء -، هي تستلقي على ظهرها 12:01الساعة 

  .فتحت عينيها وأغمضتهما، مرات كثرية      
  .هدوء -!" أخ: "، تقول12:04الساعة 
  .هدوء -، متيل قليالً حنو اجلهة اليمىن 12:05الساعة 
  ، هي متسح جبينها؛ ال تزال مضطجعة على جنبها األمين12:06الساعة 

  .اضطراب -   
تكـّرر مـرات كـثرية    . ، مرة أخرى، يسيل الدم مـن اجلـبني  12:07الساعة 

  !"أخ: "صرختها  
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  .ل النهوض، مث تعود إىل اضطجاعها، حتاو12:08الساعة 
  .اضطراب -" يا ريب! أخ: "، تصرخ بصوت قوي12:09الساعة 

  !"يا رب!  يا عدرا"      
  .، تشعر بأمل يف الكتفني والظهر12:11الساعة 
  .، تنظر إليه، وتبتسم له"غارو"، تلتفت حنو 12:12الساعة 
  .اضطراب -" يا رب! يا رب"، 12:13الساعة 
  .تطلب خروج الناس من الغرفة ،12:14الساعة 
  .على نفسها، وهي مضطجعة على جانبها األمين تلتّف. ، تشعر بالربد12:16الساعة 
  .هدوء -، وضعنا عليها حلافاً 12:17الساعة 
  .هدوء -" ييا رّب" -، اضطراب 12:19الساعة 
  .اضطراب خفيف -، تنّهد 12:22الساعة 
  .ات خمتلفة من يديهاحرك. هدوء -، اضطراب خفيف 12:26الساعة 
  !"أخ: "ات كثريةرّددت مّر. ، اضطراب12:29الساعة 
  .، انقلبت على اجلانب األيسر، مث استلقت على ظهرها12:30الساعة 
  .هدوء -، رفعت جذعها، مث استلقت على اجلانب األيسر 12:31الساعة 
  .هدوء -، سعال خفيف 12:38الساعة 
  .، لفترة وجيزة، ألصقت وجهها بالوسادة12:39الساعة 
، ألصقت وجهها بالفراش، من اجلانب األيسر، لفترة وجيـزة، مث  12:40الساعة 

  !"ي، دخيلكيا رّب: "ألقت رأسها على الوسادة
  .أّنات -جراح اجلبني تسكب الدم من جديد     

، ألصقت وجهها بالفراش من اجلانب األيسر، لفترة وجيـزة، مث  12:43الساعة 
  !"يا ريب، دخيلك: "اضطراب متجدد. دةألقت رأسها على الوسا

  .، اضطراب خفيف12:44الساعة 
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  .اضطراب -" بكفّي! بكفّي، يا رب"، 12:47الساعة 
  .ترفض أن تشرب - !"أخ: "، متيل إىل اجلهة اليمىن12:48الساعة 

  ".جملدك يا رب" -" تعبت يا إهلي"      
  .هدوء -" يا عدرا! أخ"، 12:50الساعة 
  .س على السرير، جتل12:52الساعة 
  .هدوء -!" أخ: "قالت. ، وضعت وسادة حتت رأسها12:54الساعة 
  "خشبةق على اليوم ُعلّ: "، السيدة سلوى نعسان فرح ُترّنم12:55الساعة 

  .اضطراب -  
  .، تثاءبت12:56الساعة 
  !نعم، أرى: ، رّدت على سؤايل12:57الساعة 

  .نزعت الدبابيس من شعرها. من جديد اضطراب طفيف
  .هدوء -، هنضت قليالً، مث اضطجعت من جديد 13:00الساعة 
  .، طلبت إطفاء الربوجكتور13:03الساعة 
  .، قالت إهنا تشعر بالربد13:04الساعة 
  !"أخ: "، قبلت أن تشرب، وهي جالسة يف السرير13:06الساعة 
  .، جتّرعت شربة ماء، مث استلقت على اجلانب األيسر13:07الساعة 

  !"ييا أّم"      
  .يهاَم، جلست على السرير، وأرخت قَد13:09الساعة 

  .نيَمتان على مشط القَدُتالَحظ بقعتان وردّي      
  .هدوء -، تتجّرع قليالً من املاء 13:13الساعة 
  .ت رأسها إىل املوبيليا خلف رأسها، أسنَد13:15الساعة 
  .، خّف األمل13:19الساعة 
  !"أخ! أخ"، 13:20الساعة 
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  !"أخ ظهري"، 13:23الساعة 
  .، آالم شديدة، انفتاح جراح اليدين والقدمني13:26الساعة 
  .، هي ترجتف من الربد13:27الساعة 
  .، انفتاح جرح اخلاصرة13:31الساعة 
  !"ييا رّب"، 13:39الساعة 
  .كشفت عن جرح اخلاصرة. ، أمل يف اخلاصرة13:41الساعة 
  .هدوء -، قراءة من إجنيل القديس يوحنا 14:02الساعة 

  .جلَست يف السرير، مسندة ظهرها إىل املوبيليا      
  .هدوء -، هناية قراءة اإلجنيل 12:10الساعة 
  .، تناولت جرعة ماء14:14الساعة 
  .، يسيل الدم من جديد، من جرح واحد يف اجلبني14:30الساعة 
  .، تغادر مرينا السرير، بعد أن مسحت دم اجلراح16:45الساعة 
  .إىل الدار ، خرَجْت16:56الساعة 

  :كان حاضراً كلَّ هذا أو جزءاً منه
  .بروفسور جّراح يف لوس أجنيليس -الدكتور أنطوان منصور . 1
ــالبيتريري   مشفى الدكتور فيليب لورون، املختص باألمراض العصبية يف . 2 الس

)Salpétrière( بباريس.  
  .الدكتور نواف نصري. 3
  .الدكتورة جناة زحالوي برصا. 4
، وقـاس  14:10البيولوجي جان كلود أنطاكلي، وقد وصل الساعة  الدكتور. 5

  .جرح اخلاصرة
  .الطبيبة النفسية بيبيان بوكاي دو الروك. 6
  .الطبيبة النفسية برجييت سوفغران. 7
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  :13/4/1990العظيمة  اجلمعة
صباحاً، فحص الدكتور فيليب لورون، املختص باألمراض العصبية، جراح اليدين 

  .يف الكتفني، ويف اجلراح ،نا تشعر بأمل يف الظهرمري. نيَموالقَد
 ؛ني بعـد الظهـر  َمين والقَدة جلراح الرأس واليَدالتقط الدكتور صوراً فوتوغرافّي

طت من جديد صـور جلـراح الـرأس    ِقُتلا. كانت مرينا متشي بصعوبة بسبب األمل
 كانت قد ارتدته اليت)" Collants(الكولون "ة عرب ني، ولكن هذه املّرَمين والقَدواليَد

  .لتذهب إىل صالة جناز املسيح
  ".الكولون"جراح القدمني ُتستثار بسبب احتكاكها بـ

  )انتهى(»  !كان اجلمهور غفرياً

يتّضــح مــن طريقــة تعامــل األب معلــويل مــع الوقــائع الــثالث الســابقة  
ف أبـداً وكـأني بـه قـد     خاصة، وجممل أحداث الصوفانية عامة، أنـه يتصـرّ  

  .داً كامالً للمسؤولية اليت نيطت به يف حدث الصوفانيةدّ إعداأُعِ
ــدكتور اجلــرّ      وإنّ ــا يف الطريقــة الــيت تعامــل هبــا مــع ال اح األمريكــي لن

فحسـيب أن أورد الرسـالة   . ، النموذج األمثل يف هذا الشأن"أنطوان منصور"
كـان ذلـك   . اجلواب الذي تلقّاه منـه  تها، وكذلك نصّاليت خصّه هبا حبرفيّ

  .، حيث قدِم إىل دمشق1986عام يف صيف 
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  :موقفه املوضوعي والعلمي من الصوفانية
، قـدِم إىل دمشـق جـراح أمريكـي مـن أصـل مصـري،        1986يف صيف عام 

هــــو الربوفســــور أنطــــوان منصــــور، ال لشــــيء إال لالطــــالع علــــى حــــدث  
 أمضــى. ة ودأبى فيهــا احلــدث بدقّــام يتحــرّالصــوفانية، فأمضــى أربعــة أيّــ

ني بـاألمر علـى انفـراد، ويف    ث فيها إىل مجيـع املعنـيّ  ام يتحدّثالثة أيمنها 
اليوم الرابع واألخري، ركع أمام األيقونة مـع صـديقه املطـرب طـوني حنـا،      

بعـد اليـوم، لـن تُبشّـر أنـت      : "وبعد أن بكى طويالً، قال لطوني حنـا . وصلّى
  .وغادر دمشق يف اليوم نفسه". بسيدة الصّوفانيّة يف أمريكا، بل أنا

 20/8/86بعد ما يقارب الشهرين، كتب له األب معلويل رسالة بتـاريخ  و
هـذه الرسـالة كتبـها بالفرنسـية، فرأيـتُ أن أترمجهـا       . تكتسب أمهيـة كـبرية  

أسـئلة إىل الربوفسـور أنطـوان    : "تها، وقد أعطاها عنواناً هـو التـايل  حبرفيّ
  ".منصور
  سيدي الربوفسور،« 

فاإلميان الذي . صوفانية، قد أغنتين شخصياًإن األحاديث اليت دارت بيننا يف ال
  .رشح منك، قد المس العقول والقلوب

الغاية من رساليت ليست لتعميق إمياننا بظاهرة الصوفانية، بواسطة الدراسـة   إنّ
  .الالهوتية، بل هي باألحرى لدراستها من الزاوية املوضوعية العلمية

أجبتين مبوضوعية علـى األسـئلة   فت ولذا، سأكون لك يف غاية االمتنان، إنْ تلطّ
  .أال يتجّز ل كُالًّالتالية، دون أن ننسى أن ظاهرة الصوفانية ذات الوجوه اخلمسة، تشكّ

عت يف تصرفك، باإلضافة إىل أشرطة الفيديو قراءة خمتلف الوثائق اليت ُوِض إنّ
ذلـك   اليت ُصّورت مباشرة حلظة وقوع احلدث، واليت سبق لك أن شاهدهتا، كلّ

أبعاد الظاهرة، فُيتاح لـك   -كما من الداخل  -ل متهيداً ضرورياً، لتلتقط يشكّ
 بذلك أن جتيب على األسئلة املرتبكة والساذجة، اليت يطرحها إنسان جيهل كـلّ 

  .شيء عن الطب
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وسأكون لك ممتّناً أيضاً، لو ذكرَت بوضوح، ودون اختزال، مجيـع ألقابـك،   
يف ذلـك مـا ميـّس    . الظاهرة معك وألقاب زمالئك الذين قد يكونون درسوا

  .ال تقدَّر بثمن تواضعك، ولكنه، باملقابل، خيدم الصوفانية خدمةً
  .أشكرك مسبقاً

  :أسئلة شخصية -1

  ملاذا قِدمَت إىل الصوفانية؟ بقصد السياحة؟ أم الدراسة؟ أم احلّج؟. 1
بدا يل سلوكك يف الصوفانية، كما بدا يل من خـالل أحاديثـك، أنـك    . 2

  ة انطباعي هذا؟ما مدى صّح. بالظاهرة" َتذأُِخ"
  ما الذي استرعى انتباهك؟. 3

  يف مرينا؟ -  
  الناس واملسكن؟: يف البيت -  
  أثناء الصالة؟ -  
  خالل حّجك إىل الصوفانية، يف ما يتعلق مبرينا؟ -  
  يف الفندق بشأن مرينا؟ -  

  :اجلراح -2

  .راجع تقرير الدكتور مرجي
  ".حملة سريعة"منّير  راجع تقرير الدكتور جورج

  "حملة وجيزة: "راجع امللف الذي حيمل عنوان
  .راجع ملف اجلراح

  .راجع شريط الفيديو كاسيت
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هل ميكن جلرح بطول عشرة سنتيمترات، كما نشاهد ذلك يف الفـيلم، أن  . 1
ينفتح من تلقاء ذاته، وأن يلتئم كلياً يف ساعات قليلة، دون أن يتـرك أي أثـر،   

قشرة، وقد اختفى بعد ذلك، ودون أي تدخل، أيـاً  اً، دون خط دقيق جد سوى
  ).وقد استبعد حىت غسل اجلرح باملاء العادي(كان نوعه؟ 

إن احتمال وجود فرط يف السكري، أما كان حال دون التئام اجلرح التئاماً . 2
  تاماً، مبثل هذه السرعة؟

  واضع أخرى؟ملَ تنفتح هذه اجلراح يف هذه املواضع بالتحديد وليس يف م. 3
اهللوسة الـرخيص،   اللجوء، يف حال مرينا، إىل حلّ جتب املالحظة أنّ :مالحظة

جيب استبعاده باملطلق، نظراً للغياب التام ألي من عوامل التركيز الفكري، سواء 
بدم مرينـا،   نَوقد فُحص دم اجلراح، وقورِ. على صعيد ديين أو أخالقي أو عادي

  .فكان متطابقاً معه

  :طافاتاالخن -3

  .وثائق االخنطافات: راجع
  ".حملة وجيزة: "اةالوثائق املسّم   
  .رسائل العذراء ويسوع   
  .شريط الفيديو كاسيت   

ملاذا ال حتدث االخنطافات بصورة عامة إال مبناسبة أعياد السيدة العذراء أو . 1
انتقال العذراء، والدهتا، أو يف عيد الصعود عندما يكون عيـد  … السيد املسيح
  داً بني األرثوذكس والكاثوليك، وليس عندما يكون العيد عيدين؟الفصح موّح

  ؟…ملاذا تترافق مجيع االخنطافات تقريباً برؤى؟ رؤى العذراء، املسيح. 2
ذات الطبيعة املَرضية، هل هناك رؤى من هذا النوع؟ ويف " االخنطافات"يف . 3



47 

طول وقد تقصر، ذات كثافـة  ى مرينا، بصورة عامة، رسالة قد تاالخنطافات، تتلقّ
  .ة متفاوتة، وهي أحياناً ال تفقه منها شيئاً، وتنقلها بأمانةالهوتّي
  ة رسائل؟ذات الطبيعة املَرضية، هل مثّ" االخنطافات"يف . 4
ى مرينا من رسائل؟ مـثالً  ويف حال اإلجياب، هل هذه الرسائل تشبه ما تتلقّ. 5

  .26/11/1985و 31/5/1984رسالتا 
ذات الطبيعة املَرضية، لدى الشـخص  " االخنطافات"ى تكون كثرة ما عس. 6
  نفسه؟

  ؟"االخنطافات"هل تتفاوت مدة . 7
ذات الطبيعة املَرضية تترك تأثرياً على حياة الشخص الذي " االخنطافات"هل . 8

  حتدث معه؟
  ؟)جسدياً وأخالقياً(هذا التأثري، هل هو إجيايب أم سليب . 9

  زة؟عطر ذي رائحة متمّي سليم، القدرة على بثّهل جلسم اإلنسان ال. 10
  :ملاذا مل حيدث مثل هذا األمر مع مرينا إالّ. 11
  س؟فور تناوهلا القربان املقّد -  
  دومنا طعام وال شراب؟: خالل األيام الثالثة اليت مارست فيها صوماً مطلقاً -   
مل تُعد تـرى إال  النظر، حبيث " حتّول"خالل األيام الثالثة اليت حدث هلا فيها  -

  .النور الداخلي، وال شيء سواه
  هل ميكن جلسم اإلنسان أن يفرز أحياناً زيتاً ُمعطراً خالياً من كل عَرق؟. 12
  :ملاذا ال حيدث هذا النضح الزييت إال يف مناسبات ثالث، هي. 13
  أثناء الصالة؟ -  
  أثناء احلديث عن العذراء؟ -  
  خالل االخنطافات؟ -  
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املفـرزة  "، فضالً عن الغـدد  "مفرزة للزيت"ع بعض البشر بغدد هل يتمّت. 14
، ولكن فقط يف مناطق حمدودة من اجلسم؟ اليد ال الذراع، العنق ال الظهر، "للعرق

  أعلى الصدر ال البطن؟
  عمل هذه الغدد بصورة دائمة؟ إن كان اجلواب باإلجياب فلماذا ال يستمّر. 15
جريت خالل بعض االخنطافـات علـى    أُاالختبارات أو التجارب اليت إنّ. 16
، مفتاح، مالمسة ّكبواسطة مفَ(ني َمي مرينا، وحول مرونة الذراع، وأسفل القَدعيَن
ـ َيأصابعها، مع َس ىحدإ، من فصل الظفر عن حلم )باليد رص الن دموي، ومن قَ

مع اختبار معاكس وإجيايب، بعـد عودهتـا إىل احلالـة    (ألصغر األصابع واإلهبام 
، مجيع هذه التجارب أو االختبارات، ذات النتائج السلبية، هل ميكنها أن )ةالطبيعي

  تكون مقنعة برأيك، أم ُتراها افتقرت إىل شيء ما؟
أحيانـاً كـانوا   (اء أن يفعلوا أو يتحاشوا يف رأيك، ماذا كان على األطّب. 17
  ، وكذلك األشخاص الذين أقدموا على هذه التجارب؟)أربعة

، )ال طعام وال شـراب (سان أمضى ثالثة أيام يف صيام مطلق أنفاس إن إنّ. 18
  .رةرة؟ أنفاس مرينا كانت معطّمعطّ مأكريهة هل تكون عادة 

  :الزيت -4
  :راجع الوثائق حول

  حملة موجزة -
  الزيت -
  شريط الفيديو -

راجع وثيقة (، )Loges(فُحص الزيت يف أملانيا الغربية يف خمرب الدكتور  :مالحظة
جاءت . ، وبطريقة خمتلفة)مركز البحوث(يف دمشق، يف خمترب حكومي، ، و)الزيت

  .إنه زيت زيتون صاٍف، مائة باملائة: نتيجة الفحصني متطابقة
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، وللزجاج، وخلريطة جغرافية، وجلدار، )Onyx(هل ميكن حلجر األونكس . 1
هل ميكن جلميع هذه املواد أن تفرز زيت زيتون صافياً مائة … ولكتاب صالة اخل

  باملائة؟
إن املواد البالستيكية تفرز مادة لزجة، ولكن هل ميكنها أن تفـرز زيـت   . 2

  زيتون صافياً مائة باملائة؟
  أميكن ملادة بالستيكية أن تفرز زيتاً مبا يعادل حجمها مائة باملائة؟. 3
ملاذا يرتبط انسكاب الزيت دائماً بالصالة، أو حبديث عن العذراء، أو خالل . 4

  االخنطاف؟
  :والزيت يسيل فقط مبناسبة

  .قيمت الصالةما أُالصالة، وليس كلّ -  
  .حديث عن العذراء احلديث عن العذراء، وليس لدى كلّ -  

ولكن دوماً . سال الزيت من أيدي أفراد آخرين، ال عالقة هلم باملرة بالعائلة. 5
  مبناسبة الصالة، ويف الصوفانية، كيف ميكن شرح هذه الظاهرة؟

أن يتبّخر من حنجور مقفـل   -الصايف مائة باملائة  -هلذا الزيت  هل ميكن. 6
كان، يف املساء، مآلنـاً، ويف الصـباح، ُوجـد    (بإحكام، وخالل بضع ساعات؟ 

  ).فارغاً
أن ميتلئ تلقائياً من زيت زيتون صـاف  ) Gerber(هل ميكن حلنجور جربري . 7

  مائة باملائة، وإنْ كان مقفالً بإحكام؟
زيت أن يظهر على سطح زجاجة من ماء الشـرب، وذلـك   كيف ميكن لل. 8

  خالل الصالة؟
بل هـو  . ملْ ينسكب الزيت مطلقاً من مرينا، بعد بذهلا جمهوداً جسدياً :مالحظة

  .يها، أو من االثنتني معاًَدينسكب من إحدى َي
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  :الرسائل -5
  .راجع خمتلف الرسائل

ينية والالهوت، أن تضـع  كيف ميكن إلنسانة شبه أُّمية، وجتهل املسائل الد. 1
  نصوصاً، تعترف بأهنا ال تفقه منها شيئاً، وهي حتتوي مثل هذه الكثافة العقائدية؟

  هل يسُع االخنطافات أن تكون مصدراً للذكاء والذاكرة؟. 2
  :نتيجة -6

ظاهرة "ما هي النتائج، املوضوعية والعلمية، اليت ينتهي إليها رأيك بشأن جممل 
  ؟"الصوفانية

أسرة تقبل أن تفتح باب مرتهلا خالل النهار، وأحياناً خالل الليـل، يف  أية . 1
  ؟27/11/1982وجه أناس جمهولني، وذلك منذ 

بة على ذلك، ويف ة املترّتل مجيع االلتزامات املرتلّيأية أسرة تستطيع أن تتحّم. 2
  جمانية مطلقة؟

  ريد الصالة؟أية أسرة تفتح باب بيتها يف الثالثة صباحاً، إلنسان مريض ي. 3
ـ . 4 اً أي زوجني فتّيني، يقبالن بوضع غرفتهما وسريرمها يف خدمة مرضى، أّي

  كان مرضهم، وذلك طوال ليالٍ كاملة؟
  سيدي،
هائل من االعتراضـات   إهنا تنطلق من كمٍّ: تسخر بإفراط من أسئليت أرجو أالّ

فوساً كثرية أجوبتك سُتطمئن ن وإنّ. اليت مسعناها، منذ ثالث سنوات ومثانية أشهر
  .دة، وستثّبت املؤمنني يف إمياهنممترّد

عاجزاً عن شكرك مبا يليق، لقاء اإلرهاق الذي أسّببه لك، فإين أأمتن  وملّا كنُت
  .عليك، وأسأله أن يكون هو بالذات مكافأتك الرّب

  » …املُْخلص
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وقـــد جـــاءه اجلـــواب املفصّـــل، مـــن الـــدكتور أنطـــوان منصـــور، بتـــاريخ   
  :يقول فيه باحلرف الواحد ، وهو26/12/1990

  1990) ديسمرب(كانون األول  26 «
  عزيزي األب معلويل،

ة، أنين قد رأيت بعيّين انبثاق الزيت ع أدناه، أشهد، وأنا بكامل األهلّيأنا، املوقّ
تها مرينا معهـا أثنـاء   َبة أخرى جلَة بدمشق، ومن أيقونة أصلّيمن األيقونة األصلّي

  .ورنيازيارهتا ملرتلنا يف كاليف
، وال سّيما يها ووجهها وعينيها مّرات عديدة جداًَدالزيت يظهر على َي ورأيُت

بني أيدي كهنة،  ة نسخ عن األيقونة األصلية زيتاًوقد أفرزت عّد. أثناء الصلوات
  .وراهبات، ومؤمنني ملتئمني حول مرينا، أو يف غياهبا

كاليفورنيا، وبعد مغادرهتـا  قبل وصول مرينا إىل  يف مرتلنا أيقونتان أفرزتا زيتاً
يقونـة  أهـي   وكان آخر أيقونة أفرزت زيتـاً . أيقونتان أخريان أفرزتا زيتاً أيضاً

  .ّين أعالهالبشارة يف التاريخ املب
يف الساعة احلادية  سعلى السمات يف دمشق، يوم اخلميس املقّد وكنت شاهداً

 14وم سـبت النـور   ، وعلى اخنطاف ي1990عشرة قبل الظهر، للمّرة األوىل عام 
  .1990) أبريل(نيسان 

  :التفسري الطيب
  :الزيت

. ة يفرزهـا الـرأس  ق هبا اجلسم، أو مواد دهنّيهناك حاالت إفراز سوائل يتعّر
أفرز زيت زيتـون   بشرياً جسماً أنّ ولكن مل يذكر أّي كتاب طّب أبداً، ومطلقاً،

من  ر على الزيت أن ينبثَقنت بزيت الزيتون، لتعذِّقمرينا قد ُح وحىت لو أنّ. صافياً
  .جسمها
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ب هلا حكّة شديدة، حىت املاء، أما انبعـاث  أية ماّدة غريبة داخل العني تسّب إنّ
  .ب حرقة مزعجة جداًالزيت من العني فمن شأنه أن يسّب

دة أنه زيت ل الزيت إىل خمابر يف سورية وأملانيا، فجاءت النتائج مؤكّرِسوقد أُ
  .مئة باملئة زيتون صاٍف

  :االخنطاف
عن العـامل، وقـد    ب لبعض الناس غيبوبة بعيداًهناك علل يف الدماغ قد تسّب

ولكن يف غضون مثـل تلـك   . هلوسات، فريون رؤى غريبةب لبعض منهم تسّب
  .الغيبوبة ال حيدث إفراز زيت، يليها أّي رسائل

نقوال أن  قد فحصت مرينا أثناء أحد االخنطافات، إذ أصّر زوجها وأنا شخصياً
أقوم بذلك، مع أنين كنت أتساءل آنذاك، كيف يل أن أفحص سيدة فيما الـرّب  

  .لقد كنت أشعر أنين ال استأهل ذلك. ماهناومرمي املباركة يكلّ
وال بّد (ت عينيها أثناء االخنطاف َحفعندما فَت. ال يصّدق اًه فهو حقّأما ما عاينُت

ة الواسعة، حيث ملبة واحدة يف يف الغرف جداً الضوء كان ضعيفاً يل هنا أن أذكر أنّ
وقد الحظت أن حدقـة  ) حينئذبالفيديو  رمل يكن يصّو أحداً السقف، ويف حني أنّ

وهذا يعين أهنا كانت تشاهد نوراً متوّهجاً، وقـد  . العني كانت متضّيقة، ال واسعة
  .أثبت يل ذلك أن مرينا كانت وسط نور باهر، رغم عتمة الغرفة

يرافقه ضغط دم منخفض، وهـذا مـا    متسّرعاً وقد جسست نبضها، فوجدته
  )مجود جثة هامدة وكان جسمها جامداً(. حيدث ملن يقع حتت وطأة صدمة شديدة

هـل  : "وقد سـألتها . وفيما بعد، عندما أفاقت من االخنطاف كانت كاملخّدرة
كال، ولكـنين مـا   : "، فأجابت"أترينين؟: "، وسألتها"نعم: "، فأجابت"تسمعينين؟
وحينئذ فحصت عينيها من جديد، وكانت حدقتاها مـا زالتـا   ". نوراًأزال أرى 
ولكنها ما إن بلّغت الرسالة حىت أعلنت أن الضوء قد تالشى، وعادت . متضّيقتني

  .تاها إىل وضعهما الطبيعيقَحَد
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  :السمات

السمات األوىل قد التأمت جراحها بعد بضع ساعات، وقد راقبـت   بلغين أنّ
نت قد التأمت يف اليوم الثاين وبدت مثل خط أمحر حتت ، وكا1990السمات عام 
  .اجللد امللتئم

يف العموم اجلـرح  . اًتفسريه طبّي هذا االلتئام السريع ال ميكنين، بصفيت جّراحاً،
القريب من القلب يلتئم بسرعة أكرب من جرح األطراف، فعلى سبيل املثال جراح 

اجلسد يف سبعة أيـام، فيمـا    الرأس والرقبة تشفى يف غضون مخسة أيام، وجراح
  .جراح اليدين والقدمني تلتئم يف غضون عشرة أيام

مرينا قد التمست من الرّب إبقاء آثار مساهتا يومني إضـافيّين،   وقد علمت أنّ
جمموعات من األوروبيني كانت قادمة من أوروبا يف هناية األسبوع، وكانـت   ألنّ

  .توّد أن يشاهدوها
ـ   أمحر قانياً وقد كان دم جراح السمات  ه كـان مشـبعاً  ، وهـذا يعـين أن

بالعظم والعضل، يف حني  ىعن شريان يف مكان عميق ومغطّ ، ونامجاًباألوكسجني
. دم العروق والشعريات هو أمحر قامت، ال أوكسجني فيه، وهو، عادة، سطحّي أنّ

من أن يكون اجلرح عميقاً، ومن شريان،  أمحر قاٍن وكان ال بد للحصول على دمٍ
على هذا القدر مـن   ر على مرينا أن جترح نفسها جرحاًد أنه كان يتعذّن املؤكّوم

  .العمق
ة جمال ولقد رأيت انفتاح اجلروح يف القدمني واليدين الظاهرة جبالء، ومل يكن مثّ

  .ألي تالعب
وأشهد، بعد أن راقبت مرينا عندما زارتنا يف أمريكا، أهنا ال تشكو من أي نوع 

  .اًوعقلّي وقد كانت يف حالة ممتازة صحّياً. من مرض أو هلوسة
  أنطوان منصور. د

» ترمجة أديب مصلح



اا  يوسف معلوا مع مرينا بعد انفتاح جرح اجلبني بلدظات - مخيس ااسراج 1990



مرينا جسد  يف  اجلراح  النفتاح  خمتارة  لقطات 

من رسالة السيد املسيح - الثاثاء 1985/11/26:	 
   » … ت ختاف، يا ابنيت، سُأعبيِك مل جراحاّ ما تفنَي به ديوَن اخلبأل.

      فهذا هو الينبوُع الذي ترتوي منه كلُّ نفٍس. «

من رسالة السيد املسيح - األربعاء 1986/11/26:	 
   » … ئّلوا مل أجِل اخلبأِل،

      فكلُّ كلمِا ئالٍل أسكُق فيها قبرًل مل دمي على أحِد اخلبأل.
     ابنيت، ت تضبريب مل ااجضّيات. فبجراحاّ تكتسبنَي اابدّيا.

     أجيُد أن أجّدَد آتمي. وأجيُدِك أن ُتنجزي مهّمَتِك،
     فال تستبيعني دخوَم السماء إّت إذا أجنزِت مهّمَتِك على ااجض. «

رسالة السيد املسيح - مخيس األسرار 2004/4/8:	 
   » هذا هو الينبوُع الذي ترتوي منه كلُّ نفس.

       جرُح قليب هو ينبوُع احُلّق. أّما اجلراحات فهي بسبق جرميٍا مل أقترْفها. «

رسالة السيد املسيح - اخلميس العظيم 2014/4/17:	 
   » اجلراُح اليت نزَفْت على هذه ااجض، هي عيُنها اجلراُح اليت ف جسدي،

      اّن السبَق وااسّبق واحٌد.
      ولكْل كونوا على ثقا، بأّن مصرَيهم مثُل مصرِي يهوذا. «



عام 1983	   





   اخلميس العظيم عام 1987	 

انبكلي  جنفييف  الدكتوجل 
تتفدص نبض مرينا



الببيبان جوجج مسماج ولويس كّوا
يتفّدصان اجلراح



مخيس األسرار - 1990	   

مرينا بعد انفتاح جرح اجلبني بلدظات - مخيس ااسراج 1990







بدايا التئاأ جرح اجلبني - مخيس ااسراج 1990



سبت النور - 2001/4/14	   





سبت النور - 2001/4/14	   





سبت النور - 2001/4/14	   





سبت النور - 2001/4/14	   

الدكتوج انبوان منصوج يصوج بالفيديو، وخلفه اا  الفرنسي جان بوم دوفودو.
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@+  

  األب معلويل مسؤوالً
  
  
  

ــيّ  ــويل قدسـ ــايل أمهّ أدرك األب معلـ ــري، وبالتـ ــا جيـ ــت  يّة مـ ــه يف الوقـ تـ
ه ف وكأنّــتصــرّاحلــرص علــى ال  الــراهن ويف الوقــت القــادم، فحــرص كــلّ    

 مـا ميكنـه أن يُلحِـق بـه أيّ     املسؤول األوحد عن صيانة ما حيدث، من كـلّ 
  .أذى، أيّاً كان هذا األذى

ق يف ما يُقال ويُنقل، يف يقظة زيارة، ويدقّ حدث، وكلّ وأخذ يسجّل كلّ
  .ة صارمة، وأمانة مطلقةدائمة، ودقّ

ب لـيت يتوجّـ  ت، اال تُحصى من هـذه السـجالّ   وإذ به يرتك لنا صفحاتٍ
هناراً ولـيالً أحيانـاً    -مَن يريد أن يعرف نسيج الصوفانية اليومي  على كلّ

احلقيقـي،   ، كـي يكتشـف السـرّ   أن يطالعها، أو يطالع بعضها على األقلّ -
  .الكامن فيها، واملتجلّي من خالهلا

مــا ســجّله األب معلــويل، نظــراً   بــالطبع، لــيس بــودّي أن أُدرج هنــا كــلّ  
ا أيضــاً لتكــرار العديــد مــن األســطر فيــه، بســبب تشــابه        لكثافتــه، ورمبــ 

ا زاً ممّـ إال أني سأُدرج بالتأكيد صفحات كثرية، تعكس منطاً مميّـ . األحداث
  ".بيت العذراء"كان يسجّله األب معلويل، طاملا كان متواجداً يف 

، حتى الشـهر الثـاني   1983من الشهر التاسع من عام  هذه الفرتة متتدّ
ــها إىل العربيّــ  . 1986عشــر مــن عــام    ــى   وإنــي ألنقل ــاحلرف الواحــد، عل ة، ب
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ــه  -كمــا أنــي ســأنقل  . عــادتي ــأى األب    -حبرفيّت املقــال الشــامل الــذي ارت
، 7/10/1989معلويل أن خيصّ به حدث الصـوفانية، والـذي وضـعه بتـاريخ     

، ليُصــار إىل نشــره يف كــرّاس صــغري، 15/4/1990وأعــاد النظــر فيــه بتــاريخ 
: ث عنـه، لـألب معلـويل، وهـو بعنـوان     هلما هـذا الـذي أحتـدّ   ضمّ مقالَني، أو

، وثانيهمـا هـو   "حملة وجيزة عـن ظـاهرة الصـوفانية، ذات الفـروع اخلمسـة     "
  "تدخّل إهلي، أم خداع شيطاني؟: الصوفانية: "يل، وهو بعنوان

ات األب يوميّـ "من هنا، كـان أنّ هـذا الفصـل يضـمّ فقـرتني، األوىل هـي       
  ".حملة وجيزة: "له، والثانية مقا"معلويل

 :يوميات األب معلويل) 1

 »1983  - 1984  
  :6/9/1983 الثالثاء

متـراً   400البعيدة (وصلت جوقة الروم األرثوذكس يف كنيسة الصليب املقدس 
َوَعد األب معّمر باجمليء كل يوم ثالثاء . ، متأخرة ساعة عن موعدها)عن الصوفانية

  .، لُيحيي الصالة18:30الساعة 
  :7/9/1983 األربعاء

  .أشار على نقوال ببيع مطعمه. قِدم األب معّمر صباحاً ليصلّي
  :13/9/1983 الثالثاء

يف حقيقة األمر، مل نُعـد  . اعتذرت جوقة الروم األرثوذكس بسبب عيد الصليب
  .نراها

  :24/9/1983 السبت
  .صدام مع كاهن من الروم األرثوذكس

  :20/9/1983 اخلميس
  .22:00، وانتهت يف الساعة 17:30بدأت الصالة يف الساعة 
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  :26/10/1983 األربعاء
األب : اشترك يف هذه الزيـارة ). روم كاثوليك(زيارة للمطران فرنسوا أبو مخ 

الياس زحالوي، الدكتور مجيل مرجي، الدكتور الياس برصا، السيد مانويل خـوام،  
  .األب يوسف معلويل، واألب الياس صارجي

ران ما كان يؤمن به قبل ظاهرة الصوفانية، وما شرح الدكتور مجيل مرجي للمط
يؤمن به اآلن بعد أن شاهد شفاًء، يف الصوفانية، لسيدة مسلمة ُتدعى رقية كلتـا،  

  .كانت يدها متيّبسة
يف السابق، كان، هو املسيحي امساً، يرى أن املسيح مشعوذ عاش يف اهلند، حيث 

، حبلت بعد أن بلعت قطعة من وروى أيضاً لألسقف قصة امرأة عقيمة. تعلّم السحر
وقد ُصعق الطبيب املولّد إذ رأى أن الطفل ُحبل بـه يف  . قطن، مشبعة بزيت العذراء

ورقـة  ) 1(راجع " (إن حبلك معجزة: "وقد صّرح ألم الطفل. رحمٍ مليٍء باأللياف
  ).شهادة األب الياس زحالوي) 2(اجلراح، و 

  :7/11/1983 االثنني
. يف الصالون، وقد أقفلت يَديها" الكنبة"مرينا على  ت، اضطجع18:30يف الساعة 

  .أمل يف الراحتني. سال منهما الزيت
  :25/11/1983 اجلمعة

  .دفتر مرينا) 3(ورقة االخنطافات، ) 2(ورقة اجلراح، ) 1(راجع 
  :26/11/1983 السبت

عاد . مضى نقوال ومرينا إىل صيدنايا، برفقة األب حنا التلي، وهو روم أرثوذكس
  .17:00بطريرك هزمي، بطريرك الروم األرثوذكس، من سفره الساعة ال

، جلب مانويل خوام معه صورة مكّبرة لأليقونة، وعلّقها علـى  23:45يف الساعة 
  .احلائط حتت رف األيقونة
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  :29/11/1983 الثالثاء
قِدم السيد فريز مهنا، وهو من رجال األمن، أثناء الصالة، وقِدم أيضـاً السـيد   

مث غادرا البيت برفقة احملـامي،  . و أيضاً من رجال األمن، يف هناية الصالةأكرم، وه
وعاد الشماس سبريو، . الشماس والالهويت سبريو جبور، وهو من الروم األرثوذكس

يف حقيقة األمر، كان رجال األمن قد قـِدما  . بعد ساعة إىل الصوفانية يف سيارة مجيلة
  .ومعهما أمر بإغالق البيت

  :6/12/1983 الثالثاء
قدم املطران استفانوس حـداد، روم أرثـوذكس، واألب حنـا التلـي، روم     

  .مل جيدا أحداً يف البيت. أرثوذكس، قبل الظهر، ليقّدما هتاين العيد لنقوال
، اصطحبُت األب فواز أيوب، سريان كاثوليك، وشرحُت 10:15حوايل الساعة 

د األب حنا التلي مبفرده، قُبيل عا. مل يكن أحد يف البيت. له باقتضاب أحداث السنة
  .18:00صالة املساء اليت تقام يف الساعة 

  :7/12/1983 األربعاء
، وصل السيد أكرم عبود، من 19:30حوايل الساعة . زار البيت األب حنا التلي

يبدو أن البطريرك أجاب أحد . حتّدثنا عن موقف بطريركية الروم األرثوذكس. األمن
الكنيسة ال ميكنها أن تثبـت أو تنفـي مـا    : "بإقفال البيتالكهنة، إذ كان يطالب 

ليس : "قلت له. سلّمْته مرينا نص الرسائل، ونقوال أعطاه صورتني للجراح". حيدث
  ".بوسع الشيطان أن يدعو للتواضع والغفران واملصاحلة والصالة

  .نقوال، مرينا، والد مرينا ووالدهتا واألب معلويل: كان حاضراً
  :8/12/1983 اخلميس

انتـهت زيارتـه   . ، قدم املطران استفانوس حداد، روم أرثوذكس20:05الساعة 
غادرنا يف السـاعة  . مسح جباهنا بزيت العذراء، بعد صالة وجيزة. 21:10الساعة 

21:17.  
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عائلة جاراهللا، والد ووالدة مرينا، السيد حممد القهـوجي، نبيـل   : كان حاضراً
  .لسيد سليم حمسن يف آخر الزيارةوصل ا. معري، عوض نظور، شقيق نقوال

  :24/3/1983 السبت
خالل الصالة اليت أقيمت على سطح الظهورات، اكتفت مرينا، يف حلظة حمددة، 

، وفّسرت أهنا كانت تسـمع  "السالم عليك يا مرمي"بترداد القسم الثاين من صالة 
  .صوتاً يتلو القسم األول من الصالة، فيما كنا كلنا صامتني

  :11/5/1984 اجلمعة
حاولـت  . زارين يف املشفى السيد سليم حمسن حبضور السيد خلدون صيدناوي

عبثاً إقناعه بعدم نشر أي شيء حول العذراء، وكانت تلك املرة الثالثة خالل أقـل  
أكد يل أنه حتدث هبذا األمر مع السيد ميشيل جاراهللا، مع أبـو عـامر   . من أسبوع

  .وم كاثوليك، وكذلك مع األب متري، ر)والد مرينا(

  1985عام 
  :24/5/1985 اجلمعة

، دعامها حلضـور  16مقابلة مع املطران أندريه حداد، روم كاثوليك، يف الساعة 
  .18قداس الساعة 

  .خالل القداس، رحب األسقف بنقوال ومرينا
  :4/8/1985 األحد

خالل القداس يف كاتدرائية السريان األرثوذكس يف احلسكة، انسكب الزيت من 
حضر القداس ال أقل من ثالثة أساقفة، . كانت الكنيسة مكتظة باملؤمنني. نايدي مري

  :الرسالة. ينتمون إىل كنائس خمتلفة
َمن قّسمها أخطأ، وَمن فـرح  . الكنيسة هي ملكوت السماوات على األرض"

  ".بتقسيمها فقد أخطأ
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  :7/8/1985 األربعاء
خالل الصـالة،  . السرطانبعد صالة املساء، زارت مرينا السيد بيطار، املصاب ب

  .سال زيت غزير من يدي مرينا
  :11/8/1985 األحد

صـلّوا يف  . ، برفقة بعض أعضاء فرقتـه 14قِدم املطرب اللبناين مسري حنا الساعة 
  .سال الزيت من يدي مرينا. غرفة مرينا
  :24/8/1985 السبت

تـه، يف  روى لنا الدكتور رياض قباين أن الزيت سال من صورة لأليقونة يف َحوز
  .املشفى حيث يعمل، يف أملانيا الغربية

  :5/9/1985 اخلميس
، الحظت مرينا أن الزيت يسـيل  1:20حوايل الساعة . دعيُت ليالً إىل الصوفانية

  .من األيقونة
السيد نبيل شقري، الذي كان ميضي السهرة عنـد  . ، بدأنا الصالة1:58يف الساعة 

ودهنت . لب الكامريا وصّور الزيتالسيد عوض، مع موظفه طوين، مضى بسرعة وج
  .، وهو أردين مريض، قِدم مع زوجته ليزور العذراء"أبو معن"مرينا بالزيت، ظهر 

كانت . صباحاً 2:45انتهى احلديث الساعة . حديث على انفراد مع مرينا ونقوال
مرينا قد صلّت إىل العذراء، كي تغفر لألحاديث السمجة اليت بدرت مـن بعـض   

  .السهرة يف الطابق األعلى الرجال، خالل
  :9/9/1985 االثنني

راجـع شـهادة   (سفر مرينا ونقوال إىل األردن، يف سيارة عائلة أبو معن األردنية 
  ).السيد رياض جنمة

  :11/9/1985 األربعاء
  .األب حشيمي، رئيس اآلباء اليسوعيني، حضر القسم األول من الصالة
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  :15/9/1985 األحد
يف ختام . ، وقَْبلها زيارة ستة أشخاص من حلب أيضاًحاجاً من حلب 120زيارة 

  .، ومن األيقونة"املزار اخلارجي"الصالة، سال زيت ضئيل من زجاج 
  :16/9/1985 االثنني

، قِدم سيادة املطران يوسف طويل، برفقـة األب اليـاس   19:45حوايل الساعة 
انيم من تأليف عوض صلينا معاً؛ رتلنا ثالث تر. كنا للتّو قد ختمنا الصالة. زحالوي

  .التقط السيد ميشيل جاراهللا صورتني. نظور، وأتبعناها بترنيمتني بيزنطيتني
  :17/9/1985 الثالثاء

  .ُبعيد انتهاء الصالة، قِدم من األردن نقوال ومرينا والسيد رياض جنمة
  :19/9/1985 اخلميس

صرحت ) لبح -، ميخائيل هبنان 66سليمانية، بناء " (ازدوهيه أتاشيان"السيدة 
  .1984بأن عقدة لساهنا فُكّت، يف صيف 

  :23/9/1985 االثنني
  .شارك األب نصري سلمو، سريان كاثوليك، يف الصالة

  :26/9/1985 اخلميس
مث . اشترك يف صالة املساء ستة عشر شاباً وفتاة، من جوقة الالتـني يف حلـب  

  .ي مدةنظّموا صالة خاصة هبم، وبعد ذلك اجتمعوا مع األب الياس زحالو
  :26/9/1985 األحد

كانوا قرابة ثالثني . ، وصلت جمموعة من األرمن برفقة األب جورج11يف الساعة 
  .11:50شخصاً؛ صلّوا، ومضوا الساعة 

  :4/10/1985 اجلمعة
أبـدى  . لقاء مع طوين حنا، على سطح الظهورات، وهو مطرب لبناين مشـهور 

. كي يرى النـاس اليات املتحدة، أسفه لعدم وجود ما يشبه سيدة الصوفانية يف الو
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وعلى الفور، انسكب . أريد أن أرى املزيد: فقال. ولكن أنت رأيت: فقالت له مرينا
  .ُصعق طوين حنا! الزيت من يدي مرينا

يا مرمي الربيئة من اخلطيئـة  : "، بينما كان يرمن بالعربية أمام األيقونة23يف الساعة 
كان حاضـراً  . انسكب الزيت من يدي مرينا، وقد وضع هلا حلناً جديداً، "األصلية

كل من السادة نبيل شقري، رياض جنمة وأّمه، وندمي وهو شاب درزي من فرقة طوين 
  .وسال الزيت أيضاً من املدالية اليت كانت مرينا حتملها يف عنقها. حنا

  :5/10/1985 السبت
ة للكنيسة وهي منظمة خريية كاثوليكية تابع" (أسرة اإلخاء السورية"يف مؤسسة 

، سال الزيت مرتني من صورة أيقونة األب بولس سليمان اللعازري، حوايل )الالتينية
  .من يدي مرينا 21، مث حوايل الساعة 20:30و  19:30الساعة 

  .األب بولس سليمان ومعاونوه، طوين حنا ونبيل شقري: كان حاضراً
  :6/10/1985 األحد

  .زيارة مؤثرة. رأسهم كاهنزارت العذراء جمموعة من احللبيني، وعلى 
  :8/10/1985 الثالثاء

، أقام األب بولس سليمان القداس أمام أيقونة سيدة الصوفانية، 21حوايل الساعة 
سال الزيت من الصورة اليت جلبها معه األب بولس، كما . على نّية والدة طوين حنا

  .سال من يدي مرينا ومن مداليتها
  :12/10/1985 السبت

  .ة األب فيليب مستريح، وهو فرنسيسكاين يف مصرشارك يف الصال
  :2/11/1985 السبت

للصالة، برفقة سـيدة فرنسـية   ) Robert PIÉTRI" (روبري بييتري"قدم السيد 
التقط . الوثائق اجلاهزة" بييتري"سلمنا السيد . اشتركوا يف الصالة. وزوجني إيطاليني
  .و جورج بديويشارك يف الصالة لواء يف الشرطة، ه. عدداً من الصور
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  :4/11/1985 االثنني
قـِدم  . سافرت مرينا إىل بريوت، برفقة والدها وأمها وأخيها األكرب وأختها ديانا

  .كاهن من السريان األرثوذكس، مع فريق من املغتربني يف أمريكا، ليصلّوا للعذراء
  :6/11/1985 األربعاء

كاثوليك، وأقـاموا  جاء األب بولس فاضل مع جمموعة طالب إكلرييكية الروم ال
  .صالة ثالثة، بعد أن غادر املصلّون البيت

رجا األب فرنسوا مبيض، وهو خوري كنيسة سيدة اخلالص، يف عـني الرمانـة   
ببريوت، رجا مرينا متديد إقامتها يف بريوت، كي تروي للمؤمنني قصـتها يف مجيـع   

املؤمنني يف قداس فوافقت على أن تديل بشهادهتا أمام . القداديس األربعة يف كنيسته
  .، وقداس واحد يوم األحد، تركَْت لألب فرنسوا حتديده16:30السبت، الساعة 

  :7/11/1985 اخلميس
خالل الصباح، قِدم للصالة كاهنان من السريان األرثوذكس، من احلسكة، ُعّينا 

  .يف دمشق
  :16/11/1985 السبت

و كاهن مـن األرمـن   للمرة الثانية يزور الصوفانية األب جان أورتشابنان، وه
زيارتـه األوىل حـدثت حـوايل    ). لبنـان (الكاثوليك، خيدم رعّييت عنجر وزحلة 

18/8/1984.  
  :20/11/1985 األربعاء

، اضطررُت لتهدئة خواطر ليلى ومـاري روز  17بعد ظهر اليوم، حوايل الساعة 
ـ  . والسيدة أليس ولينا، يف إثر احملادثة اليت جرت هلم مع مرينا ى أن طلبُت مـن ليل

مرينا ونقوال عادا من زيارهتما لكميل . عوض كان غائباً …تدّون خطياً أهم ما قيل
نقـوال  . مل تستِطع مرينا املشاركة يف الصالة، بسبب سعاهلا. قباين، يف غاية االنزعاج

  .كان مضطجعاً على الكنبة يف الصالون
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، فهّدأُت أيضاً 27/11قالت مرينا لشقيقَتي نقوال إنّ تغيرياً هاماً سيطرأ عليها بعد 
  .من روع والدة مرينا وأختها الصغرى

  :21/11/1985 اخلميس
فأكد يل أنه، بعد كل . ، حتدثت مع نقوال ألبدد خماوفه18قبل بدء صالة الساعة 

وأعلن يل أيضاً أن مرينا كانت قد قـررت  . ما رأى العام املاضي، مل يعد شيء ُيخيفه
وحية، فعرضت عليها ليلى استضـافتها يف  أن ختصص كل أسبوع يومني يف خلوة ر

  .بيتها، حيث جتد اهلدوء املطلق، وبطلب من نقوال
  .قاد األب الياس بلدي الصالة

اجلاري، ُتمضي مرينا ما بني ثـالث إىل أربـع سـاعات يف     20منذ يوم األربعاء 
  .الصالة، وذلك منتصف الليل حىت الساعة الرابعة صباحاً تقريباً

  :28/11/1985 اخلميس
" كولـومبيين "، برفقـة األب  )TOUSSA" (توسا"قِدم خالل بعد الظهر األب 

)COLOMBINI(كانا يوّدان التحّدث إىل مرينا، ولكنـها  . ، وكالمها فرنسيسكاين
. كانت قد مضت يف زيارة لكميل قباين، الذي أُخضع لعملية جراحيـة يف الـدماغ  

طح الظهورات، وقدمُت هلما بعض قرأُت هلما رسالة املسيح األخرية، مث صعدنا إىل س
  .أمحد اهللا أن عملية كميل قباين قد جنحت. الشروحات، وغادرانا

  :1/12/1985 األحد
، وغادروا 12:30وصلوا قرابة الساعة . أول رحلة حج لبنانية تضم أربعني شخصاً

حّدثهم األب الياس زحالوي طوال ساعة، عن أحداث هذه السـنوات  . 15الساعة 
  .الثالث

  :2/12/1985 ثننياال
تشعر بأمل حاد يف رأسـها، وال تسـتطيع   . منذ بدء الصالة، دخلت مرينا غرفتها

  .حتّمل النور
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  ".لتكن مشيئتك: "، قالت19:27يف الساعة 
  ".أشعر وكأن سكاكني وإبر يف رأسي: "، قالت19:40يف الساعة 
  .، رّتلنا اجملدلة الكربى19:42يف الساعة 

  ".كلما أشعرمتوين بالشفقة، يزداد أملي. شفقة ال أريد: "قبل ذلك، قالت
  .جّست مرات متوالية راحيت يديها. ، جلست على السرير19:55يف الساعة 
. ريب وإهلي، ارمحين. أرى سواداً. انظر، كأن النور قد احنجب عين: "قالت لنقوال
  ".لتكن مشيئتك

  ".من رأسهاإن مرينا منذ الصباح كانت تشكو : "السيدة أليس، محاهتا، قالت
  ".لقد تناولت أشهى طعام: "فأجابت" هل تشعرين باجلوع؟: "ُسئلت

  .، رّتلنا اجملدلة الكربى20:10يف الساعة 
  .، وضعت يدها على جنبها األيسر20:18يف الساعة 
  …، رّتلت مرينا ترنيمة20:25يف الساعة 
  .، صّور نبيل شقري مرينا أثناء الترتيل20:28يف الساعة 
أيها اآلب السماوي، أقدم لـك  : "، قالت مرينا هذه الكلمات20:38يف الساعة 

  ".جراح يسوع كي ُتشفى جراحنا
  .، رّتلنا مث تفّرقنا21:05يف الساعة 

  :5/12/1985 اخلميس
. ، شعرت مرينا بأمل حاد يف رأسـها، مث خـّف األمل قلـيالً   17:30حوايل الساعة 

دامت هذه احلـال  . للنظرإحساس بضربات سكاكني ودبابيس، رافقه غياب سريع 
  .19فترة بعد ختام الصالة، أي حوايل الساعة 

  :6/12/1985 اجلمعة
  .أمل حممول. إحساس بالسكاكني والدبابيس طوال النهار. أمل يف الرأس
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  :7/12/1985 السبت
  .استمرار اإلحساس بالسكاكني والدبابيس. أمل يف الرأس

  :8/12/1985 األحد
الُتقطت . دامت الزيارة أكثر من ساعة. سفري البابوي، زيارة لل11:30يف الساعة 

: كـان الزائـرون  . صور كثرية، عند مدخل السفارة البابوية وداخلها يف الصالون
اخُتتمت الزيارة بصـالة يف  . نقوال، مرينا، األبوين الياس زحالوي ويوسف معلويل

  ".املسبحة -خامته "قّدم السفري ملرينا . كنيسة السفارة
  .كان السيد نبيل شقري حاضراً. ، شعرت مرينا بوخزة يف الرأس14 يف الساعة

  :9/12/1985 االثنني
مل تعـد تـرى   … تنميـل  إحساس بضربات دبابيس وسكاكني،. أمل يف الرأس

  .كلما أحست بأمل يف الرأس، شعرت بضغط على حدقة العينني. بوضوح
. كانت قصرية جداً، و14:15األوىل حوايل الساعة : زار البيت األب معّمر مرتني

بكى عندما مسع تسـجيل  . 18:30، وأهناها يف الساعة 15:45الثانية بدأها يف الساعة 
  .آخر رسالة ليسوع

  :10/12/1985 الثالثاء
شـاهدا أفـالم فيـديو    . قدم األب معّمر، روم أرثوذكس، مساًء برفقة زوجته

اع بعـد  وصل األب سبريو صـنّ . 26/11/85احلسكة، ومأدبا يف األردن، وذكرى 
السادة ميشيل جاراهللا، نبيل شقري، الشماس اإلجنيلـي  : كان احلاضرون أيضاً. ذلك

  .غاب أمل الرأس. انسحب جورج لطفي باكراً. ميشيل فرح
  :11/12/1985 األربعاء

إحساس بالسكاكني والدبابيس وضـغط   …أمل يف الرأس 20:45حوايل الساعة 
مرينا كانـت  . مة، حيث تناولوا العشاءزيارة إىل بيت رياض جن. على حدقة العينني

  .مرتعجة جداً
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  :12/12/1985 اخلميس
  .غاب أمل الرأس

  :13/12/1985 اجلمعة
  .غاب أمل الرأس

  :14/12/1985 السبت
إحساس بضربات . ، تواصل شوطاً بعيداً يف الليل17أمل يف الرأس حوايل الساعة 

  .سكاكني ودبابيس وضغط على حدقة العينني
  :15/12/1985 األحد

  .غاب وجع الرأس
  :17/12/1985 الثالثاء

  .شعرت مرينا ثالث مرات بوخزة يف اجلنب األيسر، يف مكان اجلرح
  :21/12/1985 السبت

دهشتا كثرياً لتقوى املؤمنني . مساًء، قدمت السيدة جنفييف عطااهللا برفقة سيدة
  .ياس زحالويإعداد التعليق على األفالم عند األب ال. طلبتا أفالماً. يف الصالة
  :27/12/1985 اجلمعة

أبونا، : "مساًء، إذ كنت نازالً درج البيت ألعود إىل الدير، نادتين مرينا لتقول يل
  ".صلّي ألجلي، ألين أشعر بالتعب

  :29/12/1985 األحد
وهي . يبدو أهنا دخلت منذ بضعة أيام مبرحلة اجلفاف الروحي. حديث مع مرينا

قراءة آخر رسالة أعطاهـا إياهـا يسـوع، مسـاء     تستعيد سالمها، عندما تعاود 
26/11/1985.  

  :30/12/1985 االثنني
  .أَحلُتها إىل رسالة يسوع. حديث مع مرينا
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  :31/12/1985 الثالثاء
: حوايل الظهر، قالت مرينا حلماهتا أليس، إذ كانت منهمكة معها بالعمل يف املطبخ

  ".لست أدري ما يب"

  1986متفرقات عام 
  )يناير( ينكانون الثا

  :12 األحد
قِدم، قبل الصالة، املستشار األول يف سفارة أملانيا الغربية، برفقة زوجته، وقـد  

بـيري  "شاركوا يف الصالة، مث دخل الصـالون األب  . جاء هبما السيد بندق وزوجته
استمعوا إىل الشروح وطرحوا بعـض  . ، وبرفقته رجل تونسي وشخصان آخران"فو

  .20:30ء بصالة، وغادرونا حوايل الساعة اختتمنا اللقا. األسئلة
  :13 االثنني

 Jean-Pierre" (جان بيري غـوردون "، السيد 18:45قِدم للصالة حوايل الساعة 

GOURDON (املستشار يف السفارة الفرنسية.  
  :19 األحد

، ومعه صديق له على وشـك  "جان بيري غوردون"شارك يف صالة املساء السيد 
  .معه شخصني أملانيني وإسبانياً" بيري"ب األب واصطح. السفر إىل فرنسا

  :23 اخلميس
دعاه نقوال، املصـاب  . 19مبفرده حوايل الساعة " جان بيري غوردون"قِدم السيد 

  .حيث أمضى أكثر من ربع ساعة برشح قوي، للدخول إىل الصالون
، فريق من راهبات الوردية يف عمـان مث  9:30وصل صباح اليوم حوايل الساعة 

بعد الصالة، دخلن الصالون حيث استمعن . رّتلن .للمشاركة يف صالة املساءُعدن 
  .إىل شروحات قدمُتها هلن مث طرحن علّي بعض األسئلة
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  )فرباير(شباط 
  :2 األحد

وقّدم األب بيري فو هلما . لقاء، عند األب الياس زحالوي، مع مراسلني صحفيني
، وكنا قد بدأنا 13:15رقنا يف الساعة افت. شهادته، مث خلّصُت هلما قسماً من األحداث

شارك األب زحالوي يف القسم األول مـن اللقـاء،   . 11:45اللقاء حوايل الساعة 
  .4/2وضرب موعداً للصحفيني يوم الثالثاء 

  :3 االثنني
صلى مث جلس لفتـرة يف  . بعد الصالة اجلماعية" جان بيري غوردون"قِدم السيد 

  .يقونة، وغادر البيتالصالون، مث صلى قليالً أمام األ
  :16 األحد

  .، وهي يف بيت أهلها10محلت القربان املقدس ملرينا، حوايل الساعة 
  :19 األربعاء

. محل األب زحالوي نتيجة فحص زيت األيقونة، الذي أُجري يف مركز البحوث
  .النتيجة مماثلة لنتيجة الفحص الذي أُجري يف أملانيا الغربية

  :23 األحد
  .املقدس ملرينا يف بيت أهلهامحلت القربان 

  :28 اجلمعة
كـان برفقـة بعـض    . زارنا األب سابا رحياين، كاهن رعيـة إربـد يف األردن  

  .شاركوا يف الصالة، مث مضوا لزيارة مرينا يف بيت أهلها. األشخاص

  )مارس(آذار 
  :1 السبت

: يف ختـام الصـالة، صـرحت يل   . 19السيدة هيفاء شاركت يف صالة الساعة 
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قِدم السـيد  ". فتيك تتحركان، واحلركات اليت كنت جتريها خالل العظةرأيت ش"
  .للصالة، يف ختام الصالة اجلماعية" جان بيري غوردون"

  :2 األحد
  .محلت القربان املقدس ملرينا يف بيت أهلها

  :8 السبت
  .للصالة، بعد الصالة اجلماعية" جان بيري غوردون"قِدم السيد 

  :10 االثنني
  .ب سبريو صناع، روم أرثوذكس، كاهن رعية مأدبا يف األردنقاد الصالة األ

  .، قِدم للصالة السيد فؤاد حجازي، مع املطرب اللبناين مسري حنا20يف الساعة 
  :12 األربعاء

، وهو عضـو يف  )Jean-Pierre ESQUIVIE" (بيري اسكيفي -جان"زارنا السيد 
سبحة، مث قدمُت لـه  شارك يف صالة امل). MITTERAND" (ميتران"مكتب الرئيس 
  .19:09غادرنا يف الساعة . بعض الشروح

  :17 االثنني
السيد رياض جنمة تلقى هاتفاً من السيد وديع الصايف من بـاريس، خيـربه فيـه    
بوصول السيدة جورجيت خملوف حرب، اليت يقال إهنا رأت العـذراء والقـديس   

مث اذهـيب إىل  . مرينا اذهيب إىل دمشق، وتآخي مع: "شربل، الذي تدعي أنه قال هلا
  .والسيدة تقيم يف أستراليا". لبنان

  :21 اجلمعة
  .شارك يف الصالة اجلماعية" جان بيري غوردون"السيد 
  :22 السبت

 Jean" (جان كوم"، و)Marie-Noelle MASSIGNON" (نويل ماسينيون -ماري"
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COME(ـ  . ، قِدما خالل صالة املسبحة، ومكثا حىت بعد الصالة اه إىل اسـتمعا بانتب
وعدُتهما بتسليمهما نـص الرسـائل   . طلبا نص الرسائل. الشروح اليت قدمُتها هلما

، الـذي  "جان بيري غوردون"مضيا لقضاء الليلة لدى السيد . 8:30غداً، يف الساعة 
  .كان معهما يف الصوفانية

  :23 األحد
. 11:45شخصاً للصالة، حـوايل السـاعة    26قِدم فريق من احلواش، مؤلف من 

  .ن األب سكّرية، روم كاثوليك، يقودهمكا

  )أبريل(نيسان 
  :1 الثالثاء

  .تسلّمنا أول دفعة من الصور املكربة

  :2 األربعاء
 12أخربين األب الياس زحالوي أن السيد روبري بييتري يصـل إىل دمشـق، يف   

  .اجلاري
  :3 اخلميس

  .صباحاً الساعة الواحدة من باريس باألب الياس زحالوي" بيري فو"اتصل األب 
  :4 اجلمعة

  ":بيري فو"بعد صالة املساء، أطلَعنا األب الياس زحالوي على مضمون هاتف األب 
  .لدى أول إشارة إىل دمشق يءهناك صحفي فرنسي أبدى استعداده للمج) 1
بكْت من الفـرح  . األب رينه لورنتان كان غائباً، فتسلَمْت أمينة سره الوثائق) 2

  .إذ كانت تقرأها
  .سلم األب لورنتان أية رسالةمل يت) 3
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  :8 الثالثاء
ولكن األب . بعد غياب طويل منذ بداية الصيام الكبري، قِدم األب مصلح مساًء

وبعد الصالة بفترة قصـرية،  . 20:10حنا داغر العابر هو الذي قاد الصالة، الساعة 
السيد نبيل شـقري اقتـاد يف   . 22:55دخل إىل الصالون، حيث مكث حىت الساعة 

  .ارته والد مرينا ووالدهتا، وكاتب هذه السطورسي
  :12 السبت

. قِدم املطران بولس برخش للصالة، مع األب الياس زحالوي وإحدى الراهبات
  .مكثوا قرابة نصف ساعة

  :13 األحد
كانـت   …"احلـواش "قِدم فريق طالب من الصفوف اإلعدادية، قادمني مـن  

دروا البيت، ورويُت هلـم أحـداث   صعدوا إىل السطح، قبل أن يغا. تقودهم راهبة
  .شاباً وفتاة 31كانوا . الظهورات
  :17 اخلميس

. ، قِدم األب ميشيل فرح مع جوقة رعيتـه يف ديـر عطيـة   10:30حوايل الساعة 
وّجه هلم كلمةً قال فيها إن اهتداءه بـدأ يف هـذا البيـت،    . صلّوا قرابة نصف ساعة

أكـدت مرينـا   . سـتهبه نعمـة االهتـداء   ألن العذراء قالت ملرينا يف هذا البيت إهنا 
  .تصرحيه هذا

  :20 األحد
يف ختـام  . اثنتان من راهبات البيزنسون قِدمتا مع فريق طالب املناولـة األوىل 

  .الزيارة، قّدم أهلُ البيت صورةً لأليقونة لكل فرٍد منهم
كان األب الياس . مكثوا قرابة ساعة ونصف الساعة. قِدم فريق من شبان معلوال

فقّدم عوض، شقيق نقـوال،  . وي قد وعد باستقباهلم، مث اعتذر يف آخر دقيقةزحال
  .املعلومات املشتهاة
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  :21 االثنني
تلقيُت رسالة من األب لورنتان يعلمين فيها أنه تسلّم الوثائق اخلاصـة بعـذراء   

  .قبل هناية شهر آبمن ارتباطاته  الصوفانية، وأنه لن يستطيع التحرر
  :22 الثالثاء

صالة السيد روبري بييتري، مث دخل إىل الصالون، وحتـدثنا مـع األب   حضر ال
  .زحالوي عن بعض املشاريع اليت تتعلق بظاهرة الصوفانية

  )مايو(أيار 
  :19 االثنني

مل . ، قدم األب جوزيف بيطار، يسوعي، وصلّى حلظة مث غـادر 18:15يف الساعة 
  .يكن غريي يف باحة البيت

  :26 االثنني
، كاهن رعية مساكية )Antoniazzo ILARIO" (أنطونيازو إالريو"أعطيت األبوين 

بإيطاليـا،  " باري"من ) Civera GIUSEPPE" (تشيفريا جيوزيبيه"، و)األردن(كرك 
  .مجيع املالحظات اليت كانت حبوزيت

  )يونيو(حزيران 
  :7 السبت

  .حضر طوين حنا الصالة، ورّتل خالهلا
  :8 األحد

  .19، حضروا صالة الساعة مساًء. قِدم حجاج من األردن
طوين حنـا  . بعد الصالة، مكثوا فترة يستمعون فيها إىل الشروحات اليت قدمُتها

  .حضر الصالة، ورّتل خالهلا
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  :10 الثالثاء
 Prudence" (بـرودانس طالمـاس  "حجاج مـن األردن، تقـودهم األخـت    

TALAMAS (شخصـاً بالضـبط، كلـهن    28كانوا . من األسقفية الالتينية بعمان 
جمـدولني  "خالل الصالة، سال الزيت من يدي السيدة . عضوات يف أخوية العذراء

ويف املساء، حضـروا الصـالة، مث أعطيـُتهم بعـض     ). عمان -مشيساين " (دبابنة
  .الشروحات

  :13 اجلمعة
، زوجة السيد جوزيف يونـان، وشـقيقة   "نصرة مارديين"أُخبِرنا بشفاء السيدة 

  ".عبود مارديين"السيد 
  :14 السبت

السـيدة نصـرة   . ، زيارة األرمشندريت جربائيل خوري من بريوت9:05الساعة 
  .رَوت حادثة شفائها

  :16 االثنني
  .قِدم األب سبريو صّناع مع حجاج من األردن

  :17 الثالثاء
قـام بالعمـاد   . ، بدأ االحتفال بعماد طفلة أردنية ُسميت مرينا16:50يف الساعة 

، 17:30قُبيل هناية العماد، يف السـاعة  . ا يف األردناألب سبريو صّناع، خوري مأدب
وصل املطران أنطوان بيلونة، سريان كاثوليك من بريوت، برفقـة األب منصـور   

شاهدُت شريطي فيديو يف بيت . قّدمُت له بعض الشروحات. واألب الياس جرجور
  .20:55مث َتلَونا املسبحة معاً، وغادروا يف الساعة . عوض، حيث حتّدث إىل مرينا

إن مشهد ثالث نقاط زيت انسكبت من األيقونة يف هناية العماد، ترك من التأثري 
لدى أحد األردنيني، حبيث مل يُعد يستطيع الوقوف على قدميه، فأُدخل إىل الصالون 

  .ليستريح
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  :23 االثنني
كانت تقودهم الراهبـة  … شاركوا يف الصالة). األردن(حاجاً من إربد  25قِدم 

. قّدمُت هلم بعض املعلومات، بعد انتهاء الصـالة . ، من راهبات الوردية"كلري نرب"
  .20:55غادروا يف الساعة 

  :28 السبت
بعد الصالة، قـّدمُت هلـم بعـض    . حاجاً من حلب 37، وصل 9:30يف الساعة 

وما كادوا . 10:30الشروحات، مث انتظروا مرينا ليصلّوا معها، وغادروا البيت حوايل 
  .دخلت جمموعة صغرية قادمة من فرتويال للصالةيغادرون، حىت 

  :30 االثنني
وصـل األول حـوايل   . شخصاً 25و 20قِدم فريقا حجاج من األردن، يضّمان 

بعـد  . 19الفريق الثاين، كان بقيادة راهبات، وشارك يف صالة الساعة . 14الساعة 
  .الصالة، حّدثُتهم عن الظاهرة

  )يوليو(متوز 
  :2 األربعاء

. ، قِدمت عائلة مسلمة مع بعـض األشـخاص األردنـيني   19الساعة بعد صالة 
  .قّدمُت هلم بعض الشروحات

. ، وصل حجاج أردنيون من بلدة الفُحيص القريبة من عمـان 20:47يف الساعة 
مث التقطوا هلم صورة مع مرينا، وحـّدثُتهم  ". يا أم اهللا"رّتل طوين حنا . صلّوا طويالً

كانوا قرابة ثالثني شخصاً، بقيـادة  . 22بيت الساعة غادروا ال. 21:50حىت الساعة 
  .راهبتني

  :3 اخلميس
قّدم هلم . ، وصلت جمموعة من األردنيني، قادمني من الزرقاء8:30حوايل الساعة 

يبدو، كما فهمت من إحدى الراهبات، أهنم قِدموا . نقوال ومرينا بعض الشروحات
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بة عندما مل يشاهدوا زيتاً، فاكتفوا بقصد مشاهدة الزيت فقط، ويبدو أهنم أصيبوا خبي
  .كانوا بقيادة أربع راهبات. بإنشاد ترنيمة للعذراء ومضوا

  :5 السبت
، قِدم للصالة األب الفرنسيسكاين جوزيف مصـري، كـاهن   21حوايل الساعة 

شرحُت له باختصار جممل الظاهرة، وقـرأت  . كنيسة القديس مطانيوس يف الصاحلية
يف " أوجني قَمـر "طلب صوراً لألب . أُخذ باملوضوع. سوعالرسالتني األخريتني لي

  .الالذقية، كما طلب امللف
  :6 األحد

. 18:15شخصاً مع راهبة للصالة، وغادروا يف الساعة  21، قدم 17:50يف الساعة 
  .كانوا قادمني من بلدة احلواش

  :8 الثالثاء
كان على  ، دخل للصالة مخسة أشخاص من الكرك يف األردن،10:45يف الساعة 

غـادروا يف  . ورّنم األب ميخائيل مع مرمنني نشيد املـدائح . رأسهم األب ميخائيل
  .إنه حج ُمهيأ. 11:12الساعة 
  :11 اجلمعة

شخصاً، على رأسهم األب إميل شكري الساليطة، من ديـر   20فريق شاب من 
  .10:30، وغادر يف الساعة 9:40، قِدم حوايل الساعة )األردن(الالتني يف عجلون 

مـع زوجتـه    وصل الربوفسور اجلراح أنطوان منصور من الواليات املتحـدة 
  وابنتيهما
  :12 السبت

طوين حنا هو الذي جـاء  . حضر الربوفسور أنطوان منصور وعائلته صالة املساء
يف ختام الصالة، جرى لنا حديث عمومي مع الربوفسور يف الصالون؛ كان األب . هبم

  .م احلديث بدا يل الربوفسور وكأنه أصيب خبيبةيف ختا. الياس زحالوي حاضراً



77 

  :13 األحد
  .حديثان على انفراد مع الربوفسور أنطوان منصور

  :14 االثنني
  …قاد األب الصالة. حجيج أردين على رأسه األب سبريو صّناع

: خالل احلـديث، قـال يل  . حديث على انفراد مع الربوفسور أنطوان منصور
  ".املزيدمل أعد أطيق . أبونا، يكفي"

  :15 الثالثاء
  .أؤكد للربوفسور أين سأرسل له أسئليت خطياً

  :16 األربعاء
  .سفر الربوفسور أنطوان منصور

  :18 اجلمعة
جان بيري "مساًء، بعد الصالة، روى السيد جورج شفاءه أمام طوين حنا والسيد 

  ".غوردون
  :19 السبت

  .قِدم عشرون حاجاً من حلب
  :20 األحد

  .ا، قِدم مع زوجته للصالة، قبل سفر زوجته إىل فرنساسعادة سفري فرنس
  :21 االثنني

وصلوا خالل الصـالة، وقـد   . حجاج من إربد باألردن، وعلى رأسهم راهبتان
  .سّببوا بعض الفوضى

  :22 الثالثاء
صـلّوا  . شخصاً 45كانوا . قِدم األب جورج بريويت مع اجلوقة املارونية يف حلب

  .12:30غادروا ُبعيد الساعة . شروحاتقّدمُت هلم بعض ال. حبرارة
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  :23 األربعاء
  .قاد األب بولس فاضل الصالة

  :24 اخلميس
  .قاد األب بولس فاضل الصالة

  :26 السبت
  .قاد األب بولس فاضل الصالة

  :28 االثنني
حضر الصالة أيضاً األبـوان سـبريو   . حضر الصالة األب عشي، روم كاثوليك

) األردن(اب، روم كاثوليك، وكالمها من مأدبـا  صّناع، روم أرثوذكس، ومنعم بّو
  .مع اجملموعة اليت كانا على رأسها

  )أغسطس(آب 
  :4 االثنني

صـلّوا  . 11:30، وغادروا الساعة 10:30وصلوا يف الساعة . حاجاً من حلب 45
  .أوالً، مث استمعوا إىل موجز للظاهرة

  :18 االثنني
  .يخائيل يف بريوتزارنا األب إدكار ماضي، خوري كنيسة القديس م

  :21 اخلميس
الشخص الذي . علمت بشفاء طفلة، كانت عينها قد حكم األطباء بتعذر شفائها

  .روى يل القصة، من حلب
  :24 األحد

قِدم للصالة األب رزوق الياس حنوش، سريان كاثوليك من حلب، على رأس جمموعة 
  .10:45ا يف الساعة ، وغادرو9:50وصلوا يف الساعة . من الشبيبة العاملة املسيحية
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  :26 الثالثاء
  .صبية من اجلوقة 37حج، على رأسه الراهبة أجنيال سابا، يضم 

  )سبتمرب(أيلول 
  :5 اجلمعة

. قِدم األب نعمان رّويق، مع جمموعة خمتلطة من أخوية الرأي املسيحي، من حلب
  .19، وغادروا الساعة 18:30وصلوا الساعة . شاركوا يف صالة املسبحة

  :7 األحد
  .12ظلوا يصلّون أكثر من ساعة وربع الساعة، وغادروا يف الساعة . حج من حلب

  :12 اجلمعة
  .حاجاً للصالة 36، ِقدم من حلب قرابة 8:30حوايل الساعة 

  :20 السبت
أن الزيت سال يف ) من حارة مسَبك اجلواين بدمشق(روت لنا السيدة ماري باشا 

  .نوي إرساهلا إىل ذويها يف الواليات املتحدةبيتها، من صور كثرية مكربة لأليقونة، ت
  :22 االثنني

  .، سريان كاثوليك، من اإلسكندرية"بينوا شامية"زار البيت اخلورسقف 

  )اكتوبر(تشرين األول 
  :1 األربعاء

  .19بدالً من  18صارت الساعة : قّدمنا ساعة الصالة اجلماعية ستني دقيقة
  :24 اجلمعة

صحفياً يونانياً، راغـبني يف احلصـول علـى     12ارب ، زارنا ما يق21يف الساعة 
ُيصّرون على احلصول على ترمجـة  ). كربيتة(زاروا السيدة مادلني خمشن . معلومات

  .وافيتهم مبلف كامل …31/12/1982البيان األرثوذكسي بتاريخ 
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  )نوفمرب(تشرين الثاين 
  :4 الثالثاء

ار مجيل، حتمل توقيع خـوري  شهادة بإط" أبو عيطة"، محل لنا 16:30حوايل الساعة 
أبـو  "كنيسة الروم الكاثوليك، وخوري كنيسة الروم األرثوذكس، وتوقيـع احملـامي   

، جاء فيها أن الزيت انسكب مدة شهر من صورة مكربة لأليقونة، كان قد محلها "عيطة
  .هو يسكن يف بيت ساحور، يف فلسطني احملتلة. معه من دمشق عندما زار الصوفانية

  :16 األحد
  .عودة األب الياس زحالوي من رحلته إىل فرنسا وأملانيا

  :23 األحد
هو صحفي يف القنال الثانية . 19، بعد الساعة "جان كلود داريكو"وصول األب 

  .الفرنسية
  :24 االثنني

. مساًء، بعد الصالة، قصدنا حمل نبيل شقري، الختيار مقاطع من أفالم الصـوفانية 
وة املسبحة أمام العذراء، وُعدنا إىل الدير حول السـاعة  مث ُعدنا إىل الصوفانية لتال

ذلـك  : "خالل مشاهدتنا األفالم، رّدد األب داريكو مرات كثرية هذه العبارة. 23
  .، لشدة تأثره مبا شاهد)!Mais c'est fou" (غري معقول

  :29 السبت
، مساًء، األب جان داريكو أجرى مقابلة مع مرينا، نقوال، األب الياس زحالوي

كنـا عائـدين إىل   . سال الزيت من يدي مرينا حتت ناظريه. واألب يوسف معلويل
الدير، عندما صّرح يل األب داريكو بأنه طلب من العذراء إشارة، يتثبت هبـا مـن   

  .رضا العذراء عن عمله، ونال اإلشارة
  :30 األحد

ولكـن هـذا غـري    : "ردد األب داريكو، خالل إقامته يف دمشق، هذه العبارة
  ).!Mais c'est fou! C'est fou" (قول، غري معقولمع
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  )ديسمرب(كانون األول 
  :1 االثنني

  .عودة األب جان كلود داريكو إىل باريس
  :22 االثنني

شارك طالب اإلكلرييكية الصغرى للروم الكاثوليك، مع األب بـولس فاضـل   
  .وكاهن آخر، يف الصالة اجلماعية، مث أقاموا صالة خاصة هبم

  :جيزة عن ظاهرة الصوفانيةحملة و) 2
  :شخص مرينا

، مـن  1964يف أسرهتا، وقد ُولدت عام " مرينا"هي ماري قربة األخرس، املدعّوة 
مل . أب ينتمي إىل طائفة الروم الكاثوليك، وأم تنتمي إىل طائفة الروم األرثـوذكس 

 وقد تلقّت دروسـها، إّمـا يف  . ُتصْب يوماً مبرض خطري، ومل تتعرض قطّ لطارئ ما
مسـتواها  . مدارس مسيحية، كاثوليكية أو أرثوذكسية، وإّما يف مدارس حكوميـة 

. توقفت عن الدراسة، قبل الثانوية السورية املوحدة بعام واحـد . العقلي عادي جداً
هي َمرِحة الطباع، وقد تزوجت السيد نقـوال نظـور،   . ثقافتها الدينية تداين الصفر

أما الظاهرة، فقد . 1982س، يف مطلع أيار عام الذي ينتمي إىل طائفة الروم األرثوذك
، عشية األحد األول من فترة االستعداد للمـيالد  27/11/1982انطلقت يوم السبت 

)AVENT .( تتألف من مخسة فروع -حىت اليوم  -وهي.  

I .الزيت: 

  :مصادره -1
م يف اليـو (من يَديها، وجهها، عنقها، عيَنيها، معدهتا : يسيل الزيت من مرينا) 1

 ).مرة واحدة(، قدَميها )29/11/1984-27الثالث من صيام دام ثالثة أيام، من 
 .الزيت يسيل من أيدي أناس غرباء عن األسرة، وعن سورية) 2
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ُتسّمى هكذا بسبب لون ثياب العذراء الزرقاء (بعدما ُنقلت األيقونة الزرقاء ) 3
، مل تُعـد  9/1/1983د يف موكب حافل، إىل كنيسة الصليب املقدس، يوم األح) فيها

تسكب زيتاً، وقد حلّت حملّها يف سكب الزيت األيقونة البنفسجية، بدءاً من تاريخ 
وقـد  . صورة فوتوغرافية لأليقونة) 1000(وسال الزيت من أكثر من . 17/1/1983

طفر الزيت من سطح البناء، حيث ظهرت العذراء، وهو يسيل من لوحـة نـافرة   
ومن اجلدار القائم خلف العش الداخلي املقفل، حيـث  للعذراء، ومن كتاب صالة، 

عنـد مـدخل   (ُوضعت األيقونة، كما يسيل من الزجاج الذي يغطّي ُعشَّي األيقونة 
، وهو يسيل أيضاً من القطن املوضوع يف علبة، واملَْنـوي توزيعـه   )البيت ويف الدار

 …للمرضى، ومن مدالية يف عنق مرينا اخل

 :1989تشرين األول عام  حىت مطلع شهر: األمكنة -2
  :من مرينا) 1

 .يف سورية، يف لبنان، يف األردن، يف الواليات املتحدة األمريكية 

 :سورية. 1

يف الصوفانية، يف بيوت خاصة، يف مشـاٍف، يف السـفارة البابويـة، يف     :دمشق
  .بطريركية السريان األرثوذكس

الذي أقامـه األب  يف كنيسة البشارة للروم األرثوذكس، خالل القداس  :محص
  .الياس عبدوكة؛ يف كنيسة أم الزنار للسريان األرثوذكس

  .يف كاتدرائية السريان األرثوذكس، خالل القداس؛ يف مرتل خاص :احلسكة
يف مطرانية الروم الكاثوليك، حبضور املطران بولس بـرخش، ويف أحـد    :خبب

  .البيوت يف غيابه
  ).على األقل(يف بيت واحد  :بصري
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 :لبنان. 2
  .يف كنيسة سيدة اخلالص للروم الكاثوليك :بريوت
  .حبضور املطران املاروين جورج اسكندر :زحلة

  .خالل القداس: حريصا -معاد  -جورة البلوط 
  .يف دير اآلباء البولسيني للروم الكاثوليك :فيطرون

  .معاديف 

  :األردن. 3
  .عمّانيف 

  :الواليات املتحدة األمريكية. 4
ائس القديس أفرام للسريان األرثوذكس، والقديس نقوالوس يف كن :لوس أجنلس

  .للروم األرثوذكس، والقديسة حّنة للروم الكاثوليك
، والسـريان  )األب رفلة(يف كنائس الروم األرثوذكس  :San Joseسان خوزيه 

، وكنيسة سـيدة لبنـان   )األب عمانوئيل رّيس(األرثوذكس، والكنيسة الكلدانية 
  .املارونية

يف كنيسة مار زّيا لآلشوريني، ويف مـرتل السـيد يوئيـل     :Modestoموديستو 
  .هينارو

  .يف أحد املنازل :San Diegoسان دييغو 
  .يف كنيسة يسوع امللك لالتني :بكرس فيلد

  .Redwood Valley" ريدوود فايل"يف دير التجلي يف  :سان فرنسيسكو
، )جوزيـف فغـايل  املونسـنيور  (يف كنيسة القديس مارون للموارنة  :ديترويت

، وكنيسة القـديس شـربل املارونيـة،    )املونسنيور جوزيف فغايل(وكنيسة الالتني 
وكنيسة سيدة النجاة للروم الكاثوليك، وكنيسة السريان األرثـوذكس، وكنيسـة   
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، ويف مقر املطران غامو الكلـداين، ويف  )األب جورج شلهوب(الروم األرثوذكس 
  .اينمكتب السيد إبراهيم إبراهيم الكلد

 :من صور األيقونة) 2
يف سورية، يف لبنان، يف األردن، يف بيت ساحور، يف فرتويـال، يف العـراق، يف   

  .سويسرا، يف الواليات املتحدة، يف كندا، يف السعودية

  :مناسبات) 3
 :من مرينا وأشخاص آخرين. 1
نا ، ولكْن ليس يف كل مرة تصلّي فيها مري)قبل أو بعد الصالة(مبناسبة الصالة  -

  .أو أشخاص آخرون
  ).بالنسبة إىل مرينا(مبناسبة االخنطاف  -
  .مبناسبة احلديث عن العذراء مرمي، ولكْن ليس دائماً -

من األيقونة، أو من صورها، خارج كل صالة، يف بيوت مسيحية، وأحيانـاً  . 2
 .إسالمية

  :نتائج) 4
ة من األلياف، أشفية من أمراض عظمية أو سواها؛ حالة محل مع وجود كمية كبري

 ).راجع تقرير الدكتور بيري سالم، وتقرير الدكتور مجيل مرجي(أثبتها طبيب 

 :فحوص الزيت) 5
إنه : فُحص يف أملانيا االحتادية، يف دمشق، يف روما، ويف باريس: زيت األيقونة. 1

  .زيت زيتون صاٍف
  .ون صاٍفإنه زيت زيت: فُحص يف أملانيا االحتادية: الزيت السائل من مرينا. 2
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II .الظهورات:  
  :ظهرت العذراء مرمي مخس مرات

 .ال رسالة، ألن مرينا هربت من خوفها: 15/12/1982يوم األربعاء ) 1
 .رسالة أوىل، باللغة الفصحى، وقد ُنشرت: 18/12/1982يوم السبت ) 2
 .كلمة واحدة بالعربية احملكية: 8/1/1983يوم السبت ) 3
 .سالة ثانية خاصة، باللغة احملكيةر: 21/2/1983يوم االثنني ) 4
 .رسالة ثالثة، باللغة الفصحى، ُنشرت: 24/3/1983يوم اخلميس ) 5

  .وحدها مرينا كانت ترى العذراء. مجيع الظهورات حدثت يف الليل على السطح
  .جو كثيف بالصالة احلارة والسالم، خالل الظهورات

  :طريقة الظهور
كينا تنتصب على حافة النهر، على ُبعد  يبدأ الظهور على غصن أفقي، يف شجرة

تبدو أوالً كتلة من نور، مث تنفتح ليخرج منها . قرابة مخسة عشر متراً جنوب البيت
أول األمر، تكون العذراء جالسة علـى  . هالل أزرق، يتالشى عندما تظهر العذراء

ختترق وهي . الغصن، مث تنهض وتتوّجه حنو سطح البيت، تاركة وراءها خطاً نورانياً
هذا األمر طرح سؤاالً على مرينا، إذ كيف جلسد إنسـاين أن  (الدرابزين احلديدي 

وهي مكسوة بالثياب البيضـاء،  . ، وتتوقف فوق السطح)خيترق درابزيناً من حديد
وهلا زنار أزرق، ويعلو رأسها ما يشبه قّبعة متصلة بالثوب، وقد أُلقي علـى كتفهـا   

، وهي متسك بيدها ")موريلو"حة االنتقال للفنان كما ورد يف لو(األمين شال أزرق 
يدها اليمىن مطوية . وسط والبنصر، مسبحة كريستالية اللوناليمىن، بني اإلصبع األ

  .عند صدرها، فيما يدها اليسرى هتبط إىل األسفل؛ وقدماها خمفّيتان
وعة فهي تلفظ مجلة غري مسـم : إن العذراء تّتبع الطريقة التالية، لُتديل برسالتها

ويف ختام . بالنسبة إىل الناس احلاضرين، فيما مرينا ترّدد هذه اجلملة بصوت مسموع
الظهور، تعود العذراء القهقرى حنو شجرة الكينا؛ وعندما تبلغ الغصن، تتالشى هي 

  .أوالً، مث تتالشى الكتلة النورانية
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III .الرسائل: 

طول هذه الرسـائل  ويتفاوت . إن رسائل الظهورات تكتمل برسائل االخنطافات
من رسائل االخنطافات، غابت إحداها عـن  . املختلفة، بني مجلة واحدة وفقرة دمسة

  .مرينا، لشدة تأثرها بصالة امرأة مسلمة عمياء، ومل تُعد تتذكر منها شيئاً
مفرداهتا يف غاية البساطة؛ . والرسائل ترد إما باللغة الفصحى، وإما باللغة العامية

  .ء مرينا على سرٍّ، ال ُيسمح هلا باإلفصاح عنه إال قبل موهتاوقد ائتمنت العذرا
إن املسيح أعطاين رسـالة مل  : كثرياً ما كانت مرينا تصّرح، قبل أن تديل بالرسالة

  .أفهم منها شيئاً

IV .االخنطافات:  
اخنطاف واحد يف : ، منها سبعة خارج دمشق15/4/1990اخنطافاً حىت  31أُحصَي 

كم جنوب دمشق، حبضـور   50ثوليك يف بلدة خبب، على بعد مطرانية الروم الكا
؛ اخنطـاف واحـد يف كاتدرائيـة السـريان     )دون رسالة(املطران بولس برخش 

رسالة (كم إىل الشمال الشرقي من دمشق  900األرثوذكس، يف احلسكة، على بعد 
؛ ثالثة اخنطافات يف بلدة معاد بلبنان، واحـد منـها يف كنيسـة البلـدة     )واحدة

  ).رسالتان(؛ اخنطافان يف لوس أجنلس، يف الواليات املتحدة )سالتانر(
  .على العموم، فإن مرينا، خالل االخنطافات، ترى إما العذراء، وإما املسيح

وعنـدما  . من يَدي مرينا ووجهها وعنقها: عادةً، يسبق االخنطاف انسكاب زيت
، وهو يسّبب هلا حرقاً مؤملاً، ُيقيَّض هلا أن ترى املسيح، ينبثق الزيت أيضاً من عينيها

  .قبل أن تدخل يف االخنطاف
هذه احلالة يعقبها االخنطاف باملعىن الضّيق للكلمة، أي حالة االنقطاع عن العـامل  

خالل هذه املرحلة، مرينا ال تعود ترى، وال تسمع، وال ُتحّس؛ وجسمها . اخلارجي
تستوضح مالمح وجهه، وهي ترى املسيح حتت شكل إنسان نوراين، دون أن . جامد

  .وهذا األمر خيتلف عّما حيدث هلا، عندما ترى العذراء



87 

وبعد أن تكون قد رأت املسيح، وعادت إىل الوضع الطبيعي، ُتمضي فترة مـن  
وقد . فإن النور الداخلي َيحول دون رؤيتها أي شيء: الزمن لتستعيد نظرها الطبيعي

  .29/11/1984إىل  27بة، من ساعة متعاق) 72(مكثت يف مثل هذه احلالة طوال 
. يف الغالب، كان هناك دائماً ما بني طبيب واحد وأربعة أطباء، خالل االخنطافات
: وقد أُجريت على مرينا اختبارات عديدة، ال سيما على النظر واحلواس واملنعكسات

، 24/10/1983وباستثناء االخنطافني األولني يوم . مجيع هذه االختبارات أثبتت فشلها
دقائق ومخس وسـبعني   5لذين مل ُيقاسا، فإن مدة االخنطافات األخرى تتراوح بني ال

  .والعديد من هذه االخنطافات ُصّور على أشرطة فيديو. دقيقة
V .اجلراح: 

فقد ظهر ما يشبه : يف املدة األوىل، أعلنت اجلراح عن ذاهتا مبختلف اإلشارات) 1
ح يف اجلنب بضعة أيام قبـل انفتـاح   يف وسط راحيت اليدين، وانفتح اجلر" البثرة"

 …اجلراح اخلمسة املتزاِمن
، مث التأمت كليـاً حـوايل   25/11/1983فقد انفتحت اجلراح بعد ظهر يوم اجلمعة 

جرح اجلنب كان صغرياً، وما كان . الساعة احلادية عشرة ليالً، دون أن تترك أي أثر
  .وا اجلراح، وبعضهم ملسهامثانية أطباء شاهد. ليتجاوز سنتيمتراً ونصف السنتيمتر

، 1984انفتحت اجلراح للمرة الثانية على فجأة، يوم اخلميس العظـيم عـام   ) 2
كان جرح اجلنب عميقاً، وقاسـه األب  . حوايل الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر

أحدهم نصح نقوال حبمل مرينا إىل املشـفى،  . كان بطول عشرة سنتيمترات: معلويل
َمن فتح اجلراح، : "فجاءه جواب نقوال واضحاً وحامساً. جلرحكي ُيصار إىل قطب ا

حوايل الساعة الثالثة والعشرين، كانت مجيع اجلراح ملتئمة، دون أن تترك ". سيغلقها
 .أي ندبة

، حبضور األبوين 1987انفتحت اجلراح للمرة الثالثة، يوم اخلميس العظيم عام ) 3
من جبني مرينا، " تنفر"ىل قطرات الدم الياس زحالوي وجوزيف معلويل، وقد رأيا أو
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كان جرح اجلنب بقياس اثين عشر سنتيمتراً، وقـد  . حيث فُتح جرح للمرة األوىل
ـ   " اخلـدش "قاسته طبيبة بيولوجية فرنسية، تدعى جنفييف أنطاكلي، ووصـفته بـ

)griffure .( ًهذا اجلرح انفتح قرابة عشر دقائق بعد اجلراح األخرى، وقد التأم كليا
أما اجلراح األخرى . كان جّراحان حاضرين، ولكنهما مل يلمسا هذا اجلرح. الغديف 

وإن جراح اجلـبني  . اليت أُخضعت لالختبارات، فقد مضت أيام كثرية قبل التئامها
مل نستخدم قطّ أي مطّهـر، لتنظيـف   . واليدَين والقدَمني قد التأمت يف اهلواء الطلق

 .جروح السِّمات

داد، وهو من كنيسة الروم األرثوذكس، قـد شـاهد   إن األسقف استفانس ح
وإن األسقف يوسف منّير، وهـو  . اجلراح األوىل، وقد ظلّ قرابة ساعة بقرب مرينا

  .من كنيسة السريان الكاثوليك، قد شاهد اجلراح الثانية
إن األب نقوال بعلبكي، وهو جّراح وكاهن من كنيسة الروم األرثوذكس، قـد  

  .لألسف، مل يبَق حاضراً سوى ست دقائق، مث غادر. لثةشاهد وملس اجلراح الثا
جنفييف وجـان  : بعد انفتاح اجلراح الثالثة، كان حاضراً البيولوجيان الفرنسيان

كلود أنطاكلي زوجها، وكذلك كان اجلّراحان لـويس كـّوا وجـورج مسـمار     
  .حاضَرين

ـ  25/11/1983باستثناء جراح يوم اجلمعة  ظ أن ، أي يف الـذكرى األوىل، نالح
اجلراح ال تنفتح إال يف السنوات اليت حيتفل فيها الكاثوليك واألرثوذكس معاً بعيـد  

ويف األعوام األخرى، ال حيدث أي شيء، حىت وال ظهـور نقطـة زيـت    . الفصح
  .واحدة، ال يف الفصح الكاثوليكي، وال يف الفصح األرثوذكسي

يف : ثالث مراحـل ، انفتحت اجلراح على 1990يوم اخلميس العظيم من عام ) 4
: دقيقـة  26يف الساعة الواحدة و … جراح اجلبني اخلمسة: دقيقة 14و  11الساعة 

جرح اجلنب الذي كان : دقيقة 31ويف الساعة الواحدة و … جراح اليدين والقدمني
 .سنتيمتراً 12بقياس 
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VI .اخلامتة: 

ش يف جو نعي -وهو تاريخ عيد األيقونة العجائبية يف باريس  - 27/11/1982منذ 
من السالم والفرح والصفاء واجملانية املطلقة، على الرغم من مجيع االلتزامات الـيت  

  .تفرضها الزيارات على أهل البيت
وحنن منارس يومياً، من حيث املبدأ، نظـامني  . إن الصالة هي روح كل نشاطاتنا

مة من الصالة، أحياناً، ُتقام ثالثة أنظ. تالوة املسبحة، والصالة اجلماعية: من الصالة
، أياً كان الطقس أو 27/11/1982والصالة مل تتوقف، وال يوماً واحداً، منذ . بل أربعة
  .وإن القادمني اجلدد ليفاَجأون حبرارة املؤمنني. الظروف

واألشفية الروحية هي كثرية جداً، وهي . انقلبت حياة الكثريين، رأساً على عقب
  .ا حقيقيةأهم بكثري من األشفية اجلسدية، مع أهن

أما مرينا، فقد احتفظت بسذاجتها وبساطتها، مع أهنا ال تفتقر إىل ظروٍف تؤّهلها 
  .من الكربياء" َهَرماً"ألن تصبح 

ُولد يف (، وجان عمانوئيل )15/10/1986ُولدت يف (مريمي : وقد باتت أّماً لطفلني
واجباهتـا   ليس باألمر السهل التوفيق بني واجبها الرسويل، وسـائر ). 26/7/1988
ولذلك، فهي وزوجها يعتمدان كثرياً على صالتنا، كـي  ". زوجة وأم وأخت"كـ

  .يظالّ وفيني للنعمة
  7/10/1989دمشق يف 

  معلويل،يوسف األب 

بوصفي كاهناً يف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية املقدسة، أعلن أين ال أّمحـل أي  
أستخدمها فقط لشـرح   …جراح اخل -اخنطاف  -ظهور : معىن الهويت للمفردات

  .األمور، ألن الكلمة األخرية، يف هذا امليدان، تعود ألّمنا، الكنيسة املقدسة

* * * * *  
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#+  

  األب معلويل كاهناً
  
  
  

ع به األب يوسف معلـويل، مـن وضـوح واسـتقامة ودقـة، يف      ما كان يتمتّ
اً يف تعاملـه مـع مجيـع رؤسـائه الـروحيني، سـواء       حياته كلها، ضـاعفه حقـّ  

مــع رئيســه اإلقليمــي يف مجعيــة اآلبــاء اللعــازريني، أو مــع رئيســه الكنســي 
يف حلب، أو مع ممثلي البابا يف دمشق، " بيكي"األعلى يف سورية، املطران 

السفراء البابويني، بل حتى مع مطلق مطران يكتب له، كما حدث له مع 
مـا كتبـوه   وإنّ يل يف مـا كتبـه هلـم، أو    . املطـران الرومـاني يوحنـا بلوسـكارو    
أن  -يف هــذا الفصــل أيضــاً  -حســيب . لــه، خــريَ دليــل علــى هــذه احلقيقــة 

  .أُدرج بعضاً من هذه الرسائل

  رسائل رئيسه اإلقليمي، األب نعوم عطااهلل) 1

أبدأ برئيسه اإلقليمي آنذاك، األب نعـوم عطـاهلل، إذ لـدينا مـن رئيسـه       
رسـائل كـان األب   هذا مثاني رسـائل، خـصّ هبـا األب معلـويل، جوابـاً علـى       

وكــان أرفقهــا كلــها بوثــائق خمتلفــة، كانــت أوالهــا . معلــويل قــد خصّــه هبــا
وإنّ مــا يف مجيــع هــذه  . 31/12/1989، وآخرهــا بتــاريخ 30/11/1985بتــاريخ 

. الرسائل، من الصراحة والوضوح واالحرتام املتبادل، لـيُغين عـن أي تعليـق   
غــة الفرنســية، وإنــي  واجلــدير بالــذكر أن مجيــع هــذه الرســائل كانــت بالل   

 .ملرتمجها بكل أمانة
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  :30/11/1985جاء يف رسالة األب نعوم عطاهلل األوىل، وهي بتاريخ 
  زميلي الغايل وصديقي، «

مجيع تقاريرك املتعلقة بظهورات أّمنـا، العـذراء    -بفرح عظيم  -لقد قرأت 
اء، والتعبري عن إزاء هذه الوقائع اجلميلة، ال يسُعنا سوى االحنن. مرمي، يف الصوفانية

إمياننا، وشكر العذراء مرمي، اليت، من خالل ظهوراهتا العديدة عرب العامل، ُتظهر لنا 
ف ليتنا نتقّبل رسالتها باحترام كبري، ونتصـرّ . حناهنا العظيم، وتدعونا حلياة أفضل

وإنّ الطريقة اليت . من ناحييت، أنا مقتنع جداً بكل ما جيري يف الصوفانية. مبوجبها
دث فيها كل شيء، تتيح لنا أن نقول إنه ليس مثّة أي خداع مناقض لإلميـان؛  حي

ا هو أرضي، وعلى التعايل حنو وعلى العكس، فكل شيء حيملنا على االنسالخ عّم
  .ما هو إهلي

يف هذه القضية، فليس هنـاك َمـن    -بوصفك كاهناً ولعازرياً  -أما سلوكك 
تصّرفك، ما ميكنه أن يشكّل مأخـذاً  يستطيع اّتهامك بأي شيء، وليس يف طريقة 

، وإذن أول مسؤول إقليمي، أجيز لـك أن تواصـل   "زائراً"وأنا بوصفي . عليك
وتبذل كامل نشاطك، كي تساعد على التعريف هبذه التجلّيات اجلميلـة ألّمنـا   

  .العذراء مرمي
سأسعى  -بدءاً من هذا األسبوع  -أما الوثائق اخلمس اليت أرسلتها إيلّ، فإين 

  .إلخضاعها للمراقبني احلصيفني، وسأسعى إلرسال وثيقة لك، تضّم آراء املراقبني
  .زميلَك املتعاون جداً يف ترقّب فرحي الكبري بلقائك قريباً جداً، أظلّ يف حمبة الرب

  » …التوقيع    
وأرى لزاماً عليّ أن أُحلق بالرسـالة السـابقة، الرسـالة الـيت كتبـها األب      

أي بعــد ثالثــة أيــام مــن رســالته إىل    - 3/12/1985نعــوم عطــاهلل، بتــاريخ  
إىل رئيســه الكنســي الالتــيين يف بــريوت، دون أن يــرِد اســم   -األب معلــويل 

  :جاء فيها. وإني ألنقلها، هي أيضاً، حبرفيّتها. هذا الرئيس يف الرسالة
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  صاحب السيادة،"
إيلّ زميلنا، مبنتهى التواضع، ومبلء الثقة، أُخضع لك هذه الوثائق، اليت أرسلها 

  .األب جوزيف معلويل، من دمشق
، متفاٍن 1940األب معلويل يبلغ من العمر سبعني عاماً، وهو يف دمشق منذ عام 

فقد ُمنح موهبـة  : إن تفانيه ُمعٍد للغاية. جداً يف تربية األطفال واملراهقني والشبيبة
  .جلب الشبيبة إليه

يف الصالة، ويف إحياء  -ياناً ولياليه أح -إنه، منذ ثالث سنوات، يقضي وقته 
الصالة، وسهرات الصالة، يف بيت متواضع، يقع يف حي من أحياء بـاب تومـا   

، وهـو مـن كنيسـة الـروم     نقوال نظوراملسيحي، يدعى الصوفانية، عند عائلة 
األرثوذكس، وقد حظيت زوجته بظهورات مخسة من العذراء مرمي، كما حظيـت  

رة جداً، فيها ما يدهش، وما خيرق املألوف، بقدر باجلراح أيضاً، وباخنطافات متكّر
  .ما يف حياة الطوباوية مرمي الصليب البواردي، يف بيت حلم

، من عائلة األخرس التابعة لكنيسة الروم الكاثوليك، وهي مرينا نقوال نظورإهنا 
  .سنة 21جة منذ ثالث سنوات، وتبلغ متزّو

االخنطافات، ويشتركوا يف سهرات من سورية قاطبةً، يأيت الناس ليشاهدوا هذه 
  .الصالة، اليت حيييها زميلنا جوزيف معلويل

إن رجال األمن، ومديرهم بالذات، ووزير الدفاع مع زوجته وأوالده، السيد 
مصطفى طالس، وإن ضباطاً ومسلمني وأساقفة، كاثوليك وأرثوذكس، يأتون إىل 

الء مجيعاً قد ُصعقوا هبـذه  هؤ: هذا البيت ليصلّوا املسبحة، وكذلك أطباء خمتصني
  .الظواهر اخلارقة

منهم َمن اسـتعاد البصـر، أو   : مثة أشفية عجائبية حدثت ملسيحيني ومسلمني
  .استعاد حركة يده اليابسة، وأطفال مرضى عادت إليهم الصحة

اليت كان نقـوال قـد   ) سمx 6سم 9(وما هو أروع من كل ذلك، أن األيقونة 
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رينا، الرائية، وصورة هلا مكّبرة، تسكبان الزيت منـذ  مل" صوفيا"اشتراها يف مدينة 
ك رجال األمن هذه األيقونة، وفحصوا الكرتون، ومجيعهم وقد فكّ. ثالث سنوات

  .أو أي خداع مل جيدوا أي غّش
مثة اخنطافـات  : اخنطافات مرينا وجراحها هي اليت ُتدهش فضالً عن ذلك، فإنّ

كل ذلك يذكّر مبا حـدث لترييـز   . رقةرة وطويلة، وخصوصاً السِّمات اخلامتكّر
  .عاماً 50أو  40نوميان، يف أملانيا، منذ 
  صاحب السيادة،

وعدُت األب معلويل أن أُخضع لك هذه الوثائق، وأن أوافيه جبوابـك، وهـو   
  .يعتمد على ذلك، ويتوجب علّي أن أجيبه

هـذه   أرجوك، صاحب السيادة، أن تسأل أحد املراقبني الكنسيني، ما إذا كان يف
الروايات اليت مجعها األب معلويل، ما هو مناهض لإلميـان أو لألخـالق، ولتعـاليم    

  .الكنيسة، وما إذا كان هناك خطر ما من نشر هذه الروايات لالستعمال اخلاص
  صاحب السيادة،

) nihil obstat" (إذن بالسـماح "بالطبع، لن أطلب منك أي موافقة رمسية، أْي 
  .بنانمن األسقف الالتيين يف ل

  :أرجو فقط أن يقول املراقب
ال أجد شيئاً يف هذه الروايات ضد العقيدة املسيحية، أو ضد األخـالق، أو  "

ضد تعليم الكنيسة، وإنه ال يوجد أي خطر من جراء اطّالع الشعب املسيحي على 
  ".ظهورات العذراء هذه ورسائلها

ذلك، ولسـوف  وعدُت األب معلويل بإعادة هذه الوثائق له، وهو مصّر على 
  .يصّنفها من جديد

فون األروع من كل ذلك، أن يدي مرينا ووجهها، خالل االخنطافات، ال يتوقّ
عن رشح الزيت، مع أهنا حترص على غسل يديها، وعلى تنشيفهما، وفق طلـب  



95 

وقد فُحص دم اجلراح يف أحد املخابر، وأُجيَب بأنه دم عادي . األطباء واملمرضات
  .جداً، وبشري
  سيادة،صاحب ال

أشكرك، أياً كان جواب املراقب الذي ستكلّفه هبذه اخلدمة الطفيفـة، الـيت   
نسديها لألب معلويل، الطيب والنشيط، الذي مل يُعد حييا إال يف سـبيل العـذراء   

  .والصالة
  صاحب السيادة،

  .أرجو أن تتقبل احترامي وطاعيت البنويني
  » …التوقيع

ب األب نعـوم عطـاهلل رسـالة إىل    ، كتـ 9/12/1985ة أيـام، أي يف  وبعد سـتّ 
  :األب معلويل، يقول له فيها

  زميلي الغايل،« 
  .نعمة ربنا يسوع املسيح تكون معك

نزوالً عند رغبتك، أخضعُت مجيع تقاريرك لرجال قانون وخمتصـني يف هـذه   
األمور، وقد رفضوا كلهم إبداء أي رأي، وهم يقولون إن كل ذلك هو من شأن 

كما يضيفون أهنم ال يستطيعون أن ُيصـدروا أي حكـم،   . ةرجال الكنيسة احمللي
انطالقاً من الوثائق اليت ُعرضت عليهم، دون أن يكون تسـّنى هلـم أن يـزوروا    

وحده املطران بسيم أحّب أن يعطـيين  . األمكنة، وأن يسائلوا األشخاص املعنيني
مع أسفي لعدم وأنا أعيد إليك إذنْ مجيع الوثائق، . جواباً، بوصفه صديقاً ليس إال

  .متكّين من فعل املزيد، يف سبيل هذه القضية
إال أهنم مجيعاً أصّروا على نصيحيت بالتزام احلذر الشـديد، إزاء مثـل هـذه    

ومن ناحييت، يصعب علّي إبداء رأي رمسي شخصي؛ ويف آخر رسالة . التظاهرات
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ـ  . يل، صارحتك مبا أفكر فيه ي ال ومع ذلك، فإين أدعوك إىل منتهى الفطنـة، ك
  .حيدث يف ما بعد، ما نأسف عليه

ومع أسفي الشديد لعدم متكّين من بذل املزيد، يف سبيل هذه القضية املهمـة،  
  .أرجو، زميلي العزيز، أن تثق بكامل ثقيت بك

  » …التوقيع
وكان واضحاً أن الرئيس اإلقليمي، األب نعوم عطاهلل، يبذل املزيـد مـن   

  :، كتب يقول له26/1/1986بتاريخ  ففي رسالته إىل األب معلويل. اجلهد
  زميلي الغايل،« 

  :أخضعُت الوثائق اليت وافَيتين ملراقَبني اثنني
 .األب فريد جبلي، وهو املراقب الرمسي الذي عّينه اجمللس اإلقليمي -1

 .األب سليم شكيبان، وهو املراقب اخلاص لألب الزائر -2

شيء منـاهض للعقيـدة    وكالمها أجابين أن هذه النصوص ال تنطوي على أي
  .ولألخالق

  .من جانبنا بنشرها" اإلذن"لذلك، أعيدها إليك، مع 
  .أظلّ، يف حمبتنا للرب، زميلك الويف

  » …التوقيع
ويف متابعة أمينة للمسـاعي الـيت كـان يبـذهلا األب نعـوم عطـاهلل، كتـب        

، إىل رئــيس األب معلــويل الكنســي، املطــران 8/9/1986مــن دمشــق، بتــاريخ 
  :، مطران الكنيسة الالتينية يف سورية، يقول له"و بيكيغويرين"

  صاحب السيادة،« 
لقد أخضعُت ملراقبني خبريين وحكماء، النصوص اليت ُتنسـب إىل يسـوع أو   

  .مرمي العذراء، يف ظهورات الصوفانية
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. ويف تقاريرهم، مل جيدوا يف هذه النصوص أي شيء مناٍف للعقيدة أو لألخالق
  .أن متنح األب جوزيف معلويل اإلذن بطباعتهاولذلك أتوّسل إليك 

  .أرجو، صاحب السيادة، أن تثق مبشاعري البنوية حنوك
  » …التوقيع

  موقفه من رئيسه الكنسي يف سورية )2
ــا أن ننتقــل إىل موقفــه مــن رئيســه الكنســي يف ســورية، املطــران      آن لن

 .، املقيم يف حلب"غويرينو بيكي"الالتيين 
ــالته   ــاريخ حســـيب أن أنقـــل رسـ ــه، بتـ ــارئ أن 8/1/1985إليـ ، وأتـــرك للقـ

جرأة هذا الكـاهن، وصـدقه، وصـفاءه، مـع احرتامـه       -يف دهشة  -يكتشف 
  :وإني ألنقلها من النص الفرنسي، حبرفيّتها. الكلي لرؤسائه الروحيني

  صاحب السيادة،« 
  .بركتك من فضلك

شق، حيـث  قبل أن تقرأ اآليت، أدعوك إلجراء حتقيق صارم جداً بشأين، يف دم
  .1940أعمل دون توقف، منذ عام 

أنا كاهن يف مجعية الرسـالة، ومل حيـدث يل أن قـام أي    : امسح يل بتقدمي ذايت
إن طبعي ال يهوى املشاكل مع مطلق إنسان، كنسـياً  . خالف بيين وبني رؤسائي

من ناحية أخرى، فإين حبكم ثقافيت وخربيت، ُمحّصـن ضـد كـل    . كان أم مدنياً
، 1982حـىت عـام    1940ومنذ عام . أو روحية، خترج عن املألوف ظاهرة، دينية

ال أقل من مخس ظواهر من هذا القبيل، يف دمشق بالـذات،   -بتصميم  -قاومت 
  .، يف كنيسة سيدة فاطمة"دمعة العذراء"كانت آخرها 

  فلماذا إذنْ، وكيف أوتيُت أن أستسلم بكلّييت لظاهرة العذراء يف الصوفانية؟
غبتك يف إجابٍة حبدود رسالة، ويف انتظار إخضاع ملف الظـاهرة  نزوالً عند ر

الكامل للسلطة الكنسية، من باب اإلعالم أو القرار، سأكتفي بذكر بعض الوقائع 
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، وهذا التاريخ هـو تـاريخ   30/12/1984و  22/11/1982الثابتة، اليت حدثت بني 
، أمام املغين اللبناين انسكاب الزيت من صورة العذراء ومن يَدي مرينا أثناء الصالة

  .الكبري وديع الصايف
علـى حنـو    -س سوف أُديل ببعض التفاصيل بشأن الوقائع األوىل، كي أؤّس

  .الوقائع الالحقة -أفضل 
  :22/11/1982إذنْ، يف 

األخرس، وهي من طائفة الروم الكاثوليك، وهلا ) امسها احلقيقي هو ماري(مرينا 
ستة أشهر، من نقوال نظور، وهو مـن طائفـة    عاماً، ومتزوجة، منذ 18من العمر 

إذنْ، مرينا مضت مع بعض أفراد العائلة، لتزور أخت زوجها، . الروم األرثوذكس
وبينما كان اجلميع يصلّون أمام سرير املريضـة،  . ليلى، املريضة منذ أكثر من شهر
زوجها دهش اجلميع؛ ويف املساء، ُروِيت احلادثة ل! أخذ الزيت يسيل من يَدي مرينا

نقوال، الذي كان قادماً ليعود هبا إىل البيت، فوّبخها بقسوة، وأرغمها على غسل 
فغسـلت مرينـا يـديها    . يديها أمامه، وأمام آنسة مسلمة تدعى ميادة كـوزيل 

إن ظاهرة انسكاب الزيت من يَدي . بالصابون، ونّشفتهما، وعاد الكل إىل الصالة
األشخاص الغريبني على العائلة، ومن أكثـر  مرينا أوالً، مث من أيدي الكثريين من 

هذه الظاهرة تكررت عشرات املرات، أمام كهنة : من ألف صورة لأليقونة، أقول
هذه . أرثوذكس وكاثوليك على السواء، وأمام أطباء وحمامني، وأمام أناس عاديني

الظاهرة حتدث فقط أثناء الصالة، أو مبناسبة احلديث عن العذراء مرمي، وفقـط يف  
  .هاتني املناسبَتني

  :27/11/1982 السبت يوم
، ويف ذكرى ظهور )AVENT(عشية األحد األول من زمن االستعداد للميالد 

، يف باريس، أخذ الزيت يسيل من أيقونـة  1830العذراء لـكاترين البوريه، عام 
، اشتراها نقوال من كنيسة ألكسندر نفسـكي، يف  )سيدة قازان؟(صغرية للعذراء 
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، أتى املطران بولس بنـديل، يرافقـه   17:30حوايل الساعة . 1980م شهر آب عا
األبوان جورج أبو زخم وجورج جيلو، وكلهم من كنيسة الروم األرثـوذكس،  

وانتشر اخلرب كشعلة بارود، فتدّخل أمن الدولة، حيث قِدم أربعة رجـال  . ليصلّوا
، ليفحصوا مرينا ، يرافقهم الدكتور صليبا عبد األحد28/11من األمن، يوم األحد 

واأليقونة؛ فأجربوا مرينا على غسل يديها أمامهم، وأعطوها حمارم من ورق لُتنّشف 
يديها، وطلبوا منها أن تصلّي، فسال الزيت من جديد حتت عيوهنم، وقد أخـذهتم  

فسألوا الطبيب إنْ كان جسم اإلنسان ميكنه أن يفرز زيتاً، وملّا أجـاهبم  . الدهشة
وقد فكّوا األيقونة ليتثّبتوا من أهنـا ال  . لهم إىل أهنم أمام أمر إهليبالنفي، انتَهوا ك

. ختفي أي خداع؛ وإذ فتحوا اإلطار، كسروا الزاوية العليا اليمىن مـن الصـورة  
. سـم  9x6.2كانت األيقونة، من دون اإلطار، بقياس . بالطبع، مل جيدوا فيها شيئاً

البيت مدير مكتب مسؤول األمـن  ، أتى إىل 28/11/1982ويف اليوم نفسه، األحد 
األعلى، السيد حمسن أرناؤوط، واحنىن بدوره أمام صالبة الوقائع، وسأل السـيد  

الـذي فـتح   : "نقوال نظور إنْ كان يريد إغالق الباب أمام الزوار، فأجابه نقوال
ولو كان األمر يتعلق يب، لَما فتحت باب بييت أمـام مطلـق   . الباب، هو سيغلقه

هذا اجلواب تطبيقاً إلرادٍة أعربت عنها العذراء يف اليـوم نفسـه    وكان". إنسان
  :وقد تلفّظت العذراء هبذه الكلمات. ، أثناء الصالة28/11/1982

  .أنا معك. ابنيت ماري، ال ختايف"
  افتحوا األبواب،

  ".وال حترموا أحداً من رؤييت

وذلـك يف   ومنذ ذلك احلني، ظلّ باب البيت مفتوحاً أمام الزوار، ليل هنـار، 
يف الفتـرة  . جمانية كلّية ومطلقة، فالتقادم الوحيدة املقبولة هي الشموع والـورود 

األوىل، وطوال أكثر من شهر، كان اآلالف من الناس يزورون العذراء كل يـوم،  
كان الكثريون يأتون من اجلزيرة؛ وقـد  . وبينهم عدد ال بأس به من غري املسيحيني
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من الزوار، يف الساعة الرابعة والنصف فجـراً،   حدث أن طرقت الباَب جمموعاٌت
يف قلب شهر كانون األول أو كانون الثاين، وكانوا ُيستقبلون باالبتسامة، كما هي 

والبيت يف غاية البساطة، وليس فيه َمن يقوم باخلدمـة املرتليـة   . احلال حىت اليوم
لة واحـدة  هل من عائ. سوى والدة نقوال، وهي امرأة تقارب السبعني من العمر

شهراً، مل يتخلّلها أي يوم من  26تتحمل مثل هذا العبء، يف ابتسامة، وذلك منذ 
 10أو  9يوم : الراحة؟ إن وزير الدفاع، مصطفى طالس، جاء ثالث مرات ليصلّي
ويف املـرة  . كانون األول، وكان برفقة طبيب العيون الشهري، الدكتور إيلي فرح

منه، كان مع زوجته ورئيس جملس  25كان؛ ويف الثانية، كان برفقة ضباط من األر
وقد سال الزيت من األيقونة، إذ كانت السـيدة  . الوزراء األسبق، حممود األيويب

  .طالس ممسكة هبا بيديها
  :1982 عام ديسمرب 15

  .كان ذلك قُبيل منتصف الليل. خافت مرينا، وهربت. أول ظهور للعذراء
  :1982 عام ديسمرب 18

  .رسالة من العذراء بالعربية الفصحى. ثاينظهور العذراء ال
  :1982 عام ديسمرب 31

نشرت بطريركية الروم األرثوذكس بياناً حول الظاهرة، وأعلنت فيه عن نقل 
  .متر) 400(األيقونة إىل كنيسة الصليب املقدس، على بعد 

  :1983 عام الثاني كانون 7
وزير اخلارجية عبـد   أشهر، وهي ابنة مترجم 7أو  6صبية مسلمة، متزوجة منذ 

  .احلليم خدام، امسها صفاء أبو فارس، أتت لتصلي للعذراء، واستعادت بصَرها فجأة
  :1983 الثاني كانون 8 السبت

  .ظهور العذراء الثالث
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  :1983 الثاني كانون 9 األحد
. شارك يف املوكب بضعة آالف من املـؤمنني . نقل األيقونة إىل كنيسة الصليب

  .يط فيديوُصّور النقل على شر

  :1983 الثاني كانون 26
ألـيس  "يف كنيسة الصليب املقدس للروم األرثوذكس، ُشفيت فجأة السـيدة  

وقد كتب طبيبـها  . سنة 13، وهي من حلب، إذ كانت يدها متيّبسة منذ "بنليان
". شفاء ال تفسري علمـي لـه  : "املعاجل، الدكتور بيري سالم، تقريراً طّبياً، بعنوان

مع الدكتور بيري سالم والسيدة أليس بنليان، فيما كـان طبيـب   أُجريت مقابلة 
هذه املقابلة ُسّجلت على شريط فيـديو،  . األسنان، إبراهيم خلف، يطرح األسئلة

  .1984ديسمرب  13يوم 

  :1983 شباط 21
مـن  . اجلو مشـحون جـداً  . كاهنان أرثوذكسيان ُيعيدان األيقونة إىل البيت

مساًء، يف الساعة التاسعة، طلبُت من مرينا أن تصلّي . ناحييت، كنت يف غاية احلرية
وعنـدها،  . تلَونا معاً بيتاً من املسبحة، مث كل منا صلّى يف سـّره . معي يف غرفتها

حوايل الساعة التاسعة وعشرين . طلبُت من العذراء أن ُتنرينا، كي ُتجّنَبنا املطّبات
دت إىل السـطح، حيـث   دقيقة، غادرت مرينا الغرفة، دون أن تقول شيئاً، وصع

رآها شقيق زوجها، فناداين؛ فتبعتها، وكذلك فعل أهل الـدار  . حتدث الظهورات
رسـالة خاصـة مـن    . حوايل الساعة التاسعة والنصف، الظهور الرابع. والزوار

وجاء يف الـرّد علـى   . العذراء، وّجهتها بالعربية احملكية إىل األشخاص احلاضرين
موهيك يا . نّورين، الروح القدس حيايت، فأنا ال أخافاهللا خبلّصين، يسوع ب: "طليب

  "ابين يوسف؟
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  :1983 آذار 24 يف
يف كل رسـالة، تـتلفّظ   . خامس وآخر ظهور؛ قرابة الساعة التاسعة والنصف

 -العذراء جبملة، فُتعيدها مرينا بصوت مسموع، األمر الذي أتاح يل أن أسـّجل  
إن سلسلة الظهـورات  . ية الفصحىرسالة العذراء األخرية بالعرب -على كاسيت 

  ".أبنائي، مهّميت انتهت: "قد أُقفلت، إذا ما أحسنُت فهم كلمات العذراء
  :1983 سبتمرب 6 الثالثاء

جوقة كنيسة الروم األرثوذكس وصلت متأخرة، ساعة كاملة، عـن موعـد   
فوعد األب األرثوذكسي أن يأيت كل يوم ثالثاء، يف السـاعة السادسـة   . الصالة
  .هذا الوعد مل ينفَّذ قطّ. ف، إلحياء الصالةوالنص

  :سبتمرب 7 يوم
  .استدَعينا املصّور نبيل شقري، كي يصّور الزيت الذي كان ينسكب من األيقونة

  :1983 سبتمرب 13 الثالثاء
  .اعتذرت جوقة الروم األرثوذكس عن اجمليء، بسبب عيد الصليب

  :أكتوبر 1 السبت
اسُتدعي نبيـل  .  الساعة التاسعة والنصفختمنا الصالة يف. هو شهر الوردية

  .شقري، فصّور للمرة الثانية الزيت املنسكب من األيقونة
  :أكتوبر 24 االثنني

  .19، والثاين حوايل الساعة 14حدث اخنطافان وجيزان، األول حوايل الساعة 
  :أكتوبر 26 األربعاء

  .زيارة للمطران فرنسوا أبو مخ، برفقة الدكتور مجيل مرجي
  :1983 أكتوبر 28 معةاجل

  .إحساس باملسامري يف يدي مرينا
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رشـح الزيـت مـن    . 18:50، اخنطاف يستمّر حىت الساعة 18:20يف الساعة 
مرينا رأت العذراء، وقد ائتمنتها علـى رسـالة   . وجهها وعنقها وصدرها ويديها

  .وجيزة، ُسّجلت على كاسيت، فور انتهاء االخنطاف
  .اً وبارداًخالل االخنطاف، كان جسمها صلب

  :1983 أكتوبر 31 االثنني
ظهـور مـا   . آالم يف الرأس ويف راحيت اليدين. ، رشُح زيت16:45يف الساعة 

  .آالم يف مشط القدمني. يشبه الندبة يف وسط راحيت اليدين
آالم كآالم بعَد الظهر، ويف األمكنة . ، رشح الزيت من جديد19:04يف الساعة 

  .حيت اليدين، ويف مشط القدمنيإحساس باملسامري يف را. ذاهتا
  .، طلبت ماًء للشرب19:10يف الساعة 
  .الصالة تواصلت طوال هذا الوقت. ، خرجت إىل باحة الدار19:22يف الساعة 

  :نوفمرب 4 اجلمعة
  .جرح دامٍ يف اجلنب األيسر. 19:06، حىت الساعة 18:15اخنطاف حوايل الساعة 

  :1983 نوفمرب 5 السبت
الدكتور مجيل مرجي فحص اجلرح حوايل . يسر، قبل الظهرآالم يف اجلنب األ

  .21:00الساعة 
  :7/11 االثنني

، اضطجعت مرينا على كنبة الصالون، بعد أن قبضت راحتيها، 18:55الساعة 
  .آالم يف الراحتني. ما من أثر ألي مجود. فسال منهما الزيت

  :8/11 الثالثاء
  .شعرت مرينا مرتني باألمل يف جنبها األيسر

  :20/11 األحد
  .صلوات، تصوير فيديو). 21(سال الزيت بغزارة، حوايل الساعة 
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  :25/11 اجلمعة
  .تلّوث القميص بالدم. ، جرح دامٍ يف اجلنب16:15حوايل الساعة 
دعـوُت الـدكتور   . ، سال الدم من جروح اليدين والقدمني17حوايل الساعة 
 -حـنني سـياج    -ّير جورج من -مجيل مرجي : وصل األطباء. جوزيف نصراهللا

  .جوزيف مسامريي -إيلي فرح 
، وصل الدكتور الياس برصـا وزوجتـه الـدكتورة جنـاة     20:30يف الساعة 

  .اعتذر املطران يوسف منّير عن اجمليء، بسبب اجتماع ما. زحالوي
حوايل الساعة الثامنة، وصل املطران استفانوس حداد، وبرفقته األب قسطنطني 

. دخلت مرينـا يف حـال اخنطـاف   . الروم األرثوذكس يين، وكالمها من كنيسة
حاول املطران حداد أن يفتح هلا أصابعها، وأن يرفـع هلـا   . جسمها جامد وبارد
وصل األبوان حنا التلي ومعّمر، وكالمها من كنيسـة الـروم   . يدها، فلم ينجح

وكان من كنيسة الروم الكاثوليك، اآلباء الياس زحالوي، اليـاس  . األرثوذكس
  .، فارس معكرون، الياس ناقوز، بيري خضريبلدي

  .مرينا رأت العذراء؛ هذه املرة على مستوى أعلى من مستواها
  :26/11/1983 السبت

  .صباحاً، لالحتفال بالذكرى األوىل 1:15سهرة صالة حىت الساعة 
، محل السيد مانويل خوام تكبرياً لأليقونـة، وعلّقـه علـى    23:45يف الساعة 

  .قونة وإىل يسارهااحلائط، حتت األي
". سنة حلوة يـا مـرمي  "، رّنم األشخاص احلاضرون للعذراء 00:05يف الساعة 

للتّو، سالت دمعتان من عيَني العذراء يف األيقونة املكربة، فُصّور هذا املشهد على 
وتكّررت الظاهرة نفسها مرتني متتاليتني، بعد ظهر يوم األحد أمـام  . شريط فيديو

  .مجهور أتى ليصلّي
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  :8/12/1983 اخلميس
، زار البيت املطران استفانوس حداد، وهو أسقف من كنيسة 20:05يف الساعة 

ويف ختام الصالة، دهَن . 21:10استطالت زيارته حىت الساعة . الروم األرثوذكس
  .جباهنا بزيت العذراء

  :18/4/1984 العظيم اخلميس
سـم، يف   10كان جرح اجلنب بقيـاس  . 15:45ظهرت اجلراح حوايل الساعة 

  .ُصّور بشريط فيديو. سم 3أو  2، كان بقياس 25/11/1983حني أن جرح 
هو اللحم الـذي  . إن جراح هذه السِّمات تنفتح دائماً من الداخل حنو اخلارج

بعد ذلك ببضع ساعات، تلتئم اجلراح من ذاهتا، دون أية عنايـة، أيـة   ". ينفجر"
وعلى الـرغم مـن   . ملاء املُطّهروقد حظّرُت على مرينا أن تستخدم حىت ا. كانت

  .التئام اجلراح السريع، فإنه حيدث أن يتواصل األمل يومني أو ثالثة، مث يزول
  :19/4/1984 العظيمة اجلمعة

إّبان عودة مرينا إىل وضعها الطبيعـي،  . حدث اخنطاف داَم ساعة وربع الساعة
سـريني، وتلـك   ظلّت قرابة عشر دقائق ال تستطيع حتريك ال يدها وال قدمها الي

  .ظاهرة مل حتدث يف االخنطافات السابقة
وبعودهتا إىل الوضع الطبيعي، ارتدت مرينا مالبسها، ومَضينا مع زوجها نقوال، 

  .حلضور صالة جّناز املسيح، يف كنيسة سيدة دمشق يف حّي القصور
  :31/5/1984 الصعود مخيس

أجبُتها أنه يسعها !" سيحلكَم أمتىن أن أرى امل! آه: "قالت يل مرينا خالل حديثنا
  !أن تراه، ولكْن إنْ دفعت ما يستحق من مثن

رشح الزيـت مـن   . ، تركتنا مرينا وذهبت تضطجع يف سريرها15يف الساعة 
جبينها ووجهها وعنقها وصدرها ويَديها، وألول مرة خرج الزيت مـن عينيهـا،   
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يداً عن عينيهـا،  فأحدثَ هلا آالماً هائلة، حبيث اضطر شخصان لإلمساك بيَديها بع
  .لئال تقتلعهما

  .، رجفت شفتاها، وخصوصاً فكها السفلي15:42يف الساعة 
  !"رأيته: "، استيقظت، وقالت15:45يف الساعة 
  .، دخلت من جديد يف االخنطاف15:48يف الساعة 
  .، فتحت عينيها15:58يف الساعة 
ـ . ، فرَضْت علينا الصمت، وأملَْت ما مسَعْت16يف الساعة  مها قـد  كان جس

ولكنها خالل االخنطـاف، مل تكـن   . احتفظ حبرارته الطبيعية، وأعضاؤها مبرونتها
  .تشعر بشيء، وال تسمع شيئاً

  :7/9/1984 اجلمعة
وائتمنتها العذراء على سر ال ميكنـها  . حصل اخنطاف داَم ثالثاً وثالثني دقيقة

  .كان السيد جورج سارة حاضراً. اإلفصاح عنه، إال حلظة موهتا
  :26/11/1984 ثننياال

) 4:45(حنتفل بالذكرى السنوية الثانية، بليلة صالة تواصلت حـىت السـاعة   
  .فجراً

ودخلت . ، انفصلت مرينا عن الصالة، وعادت إىل غرفتها22:50يف الساعة 
كان أربعة أطبـاء يشـاركون يف الصـالة،    . 23:40يف االخنطاف حىت الساعة 

وعندما . ت ملنعكسات العضالت والعيننيفرصدوا نبضها مرتني، وأجَروا اختبارا
يف البصر، أي أهنا كانت " احنراف"عادت إىل وضعها الطبيعي، كانت مصابة بـ

ُتدرك حضور األواين املقدسة، من صلبان وصور مقدسة، دون أن تراها، ومل تكن 
وقد ظلّت ثالثة أيام كاملـة يف  . ترى أي شيء آخر، سواء كان شخصاً أو شيئاً

؛ وخالل تلك الفترة كلها، كانت ترى يف عينيها نوراً قويـاً، كـان   هذه احلالة
  .حيجب عنها النور العادي
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  :27/11 الثالثاء
يعبـق برائحـة    - بعد ذلك بقليل  - محلُت هلا القربان املقدس، وإذ جبسمها 

وكانت قد قررت أن تصوم ثالثة أيـام  . زكية، فيما كان نفَُسها بالذات ُمعطراً
ال : 29/11، حىت منتصف ليل اخلميس 26/11صف ليل االثنني كاملة، أي من منت
يوم األربعاء واخلميس، محل هلا األب الياس زحالوي القربان . طعام وال شراب

ويف اليوم الثالث، تقيـأت  . املقدس، وكان جسدها كل يوم يعبق برائحة زكية
ألخري، إذ ثالث مرات زيتاً معطراً، وقد استعادت بصرها الطبيعي خالل تقّيئها ا

وهذا يذكّرنا بالقديس بولس، مع فارق، . كان النور اإلهلي قد احنسر من عينيها
وهو أن مرينا، إذ كانت قد استنارت يف العماد، فإن النور الداخلي كـان هـو   

، فحصـها  27/11ومساء يـوم  . الذي َيحول دون رؤيتها األشخاص واألشياء
مشق، فوجد أن وضـع عينيهـا   الدكتور إيلي فرح، طبيب العيون الشهري يف د

فاقترح عليها أن تتعاطى عالجاً ما، فرفضـته  . طبيعي للغاية، مع أهنا مل تكن ترى
قبل  - وكانت . 23:18وقد استعادت البصر يوم اخلميس، الساعة . رفضاً قاطعاً

قد أسّرت إىل اآلنسة هناء، وهي صبّية مسلمة وطالبة جامعية، ما كان  - أسبوع 
مت هناء السّر لآلنسة سلوى نعسان، وتلك نقلته بدورها إىل فسلّ. سيحدث هلا

وطوال األسبوع كله، حاولت مرينا أن ُتعّد أهل البيـت  . األب الياس زحالوي
وقد أجرت هذه الصبّية هناء فحصاً . لتقّبل االمتحان، دون أن حتدد هلم ما تعنيه

ـ  حت زيتـاً،  خمربياً لقطعة من صورة األيقونة، ألن هذه الصورة كانت قد رش
وقـد ُصـّور   . فجاءت النتيجة أن األمر ال يعدو كونه ورقة فوتوغرافية عاديـة 

  .االخنطاف وما تاله على شريط فيديو
  صاحب السيادة،

لقـد  . شـهراً  26هي ذي حملة وجيزة جداً للحلم الذي نعيشه منذ ما يقارب 
  !…أطلت قليالً، خشية من َتحّول رساليت إىل جمموعة من األلغاز
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نسينيور كوسا، مطران األرمن الكاثوليك، كان يأيت أحياناً ليصلّي املسبحة املو
  .أمام األيقونة

املطران طويل، وهو روم كاثوليك، إّبان زيارة له إىل دمشق، يف شهر شـباط  
  .، أتى إىل هنا ليصلّي1983عام 

املطران إدليب، يف مرضه، شارك يف إحدى صلواتنا اليوميـة، وقوفـاً أوالً، مث   
  .لساً على كرسيجا

  .املطران منّير شاهد اجلراح، وحتّدث إىل مرينا
يف باريس، شارك يف العديد مـن  " نوتردام"األب احملترم بيري بوز، مدير إذاعة 

حـول عـذراء   " نوتردام"وقّدم حديثاً يف إذاعة . صلواتنا، خالل الصيف املاضي
  .الصوفانية، وقد ُسّجل حديثه على كاسيت

  .وصربكأشكر لك اهتمامك 
  »توقيع األب معلويل 

هوذا نص الرسالة اليت أعطاها املسيح ملرينا، خـالل اخنطـاف مخـيس    : صح
  :31/5/1984الصعود 

  بنيت،ا« 
  .ايةـأنا البدايةُ والنه

  .المـأنا احلقُّ واحلرّيةُ والسَّ
، اًّرأم ش ال يكن سالُمِك على ألسنِة الناس، َسواٌء أكان خرياً. سالمي أُعطيكم

فَمْن ال يبتغِ رضى البشر، وال خيَش عدَم رضـاهم، يتمّتـْع    .ي بنفسِك شّراًوظُنِّ
   .بالسالمِ احلقيقّي، وهذا يكونُ يفَّ أنا

بـل   .ال حتطِّْمِك األتعاُب اليت باَشرِتها من أجلي .عيشي حياَتِك هنيئةً مستقلّة
صـلِّي   .تدوم فأتعاُبِك لن تطول، وأوجاُعِك لن ،افرحي، أنا قادٌر على أن أكاِفئَك
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  :صلّي لتتمَّ فيِك مشيئةُ اللّه، وقويل .هذه العذابات بعبادة، فاحلياةُ األبدّيةُ تستحّق
  ،يا يسوُع احلبيب

 َهْب يل أن أستريَح فيَك، فوَق كلِّ شيء، فوَق كـلِّ خليقـة، فـوَق مجيـعِ    
امـة،  ٍد وكرـ، فوَق كلِّ سرورٍ وابتهاج، فوَق كلِّ جممالئكِتَك، فوَق كلِّ مديحٍ
َدَك العلي، أنَت وحَدَك القديُر والصاحلُ ـفإّنَك أنَت وح .فوَق مجيعِ جيشِ السماء

فـإّنين   .فلتأِت إيلَّ وُتفرِّْج عين وَتفُكَّ قيودي، ومتـنْحين احلرّيـة  . فوَق كلِّ شيء
  .بدونَِك مائديت فارغة .روريـبدونَِك ال يتمُّ س

  ». عوتيننذا أقبلُت، ألّنِك دأها: حينئٍذ آيت ألقول
هذا النص يعين الكثري الكثري، إذا ما عرف اإلنسان أن ثقافة مرينا الدينية تكاد 

  .تقارب درجة الصفر
  »توقيع األب معلويل جمدداً 

ــورية،     ــه األعلـــى يف سـ ــالة األب معلـــويل إىل رئيسـ ــذا نـــص رسـ ــان هـ كـ
  ".غويرينو بيكي"املطران الالتيين 

  لطة كنسيةتعامله مع السفارة البابوية أو أي س) 3
أما السفري البابوي بدمشق، فقـد خصّـه أيضـاً برسـائل عديـدة، أختـارُ       

، وإهنـا لغنيّـة جـداً مبـا كـان      20/5/1987منها تلك الـيت أرسـلها لـه بتـاريخ     
ــوعية     ــدق وموضـ ــرأة وصـ ــن جـ ــاً، مـ ــه دائمـ ــى بـ ــه  . يتحلّـ ــى عادتـ ــها علـ كتبـ

 .بالفرنسية، وإني ألنقلها حبرفيّتها، وعلى طوهلا
  :جاء فيها

  صاحب السيادة،« 
، أُصـّر علـى إبالغـك    1987) أبريـل (نيسان  25يف أعقاب حوارنا بتاريخ 

كلما حضر كاهن أو مشاس إىل الصوفانية، أية كانت طائفته، : التوضيحات التالية
وقَبِل دعويت له بقيادة الصالة، أُخلي له املكان، وبصـورة عامـة، أنسـحب إىل    



110 

. من هنا، أتابع الصـالة . الوقت نفسهالصالون الذي ُيستخدم كقاعة جلوس يف 
أمـا   .بعـض األمل  هذا األمر يسمح يل بإسناد ظهري الذي يسـبب يل أحيانـاً  

أقدم لك أهل مرينـا  أن بعليها،  االفتراءات الكثرية واملتنوعة، فامسح يل قبل الرّد
  ).امسها احلقيقي ماري(

. وضـيعاً  س لباساًوالدة مرينا تبدو وديعة، هادئة، تنفر من الثرثرات، وهي تلب
: املتزوجتني لشقيقني) ماري(هي أُّم خلمسة أوالد، صبيني وثالث بنات، لينا ومرينا 

وهـي  . خليل ونقوال نظور؛ وهي كثرياً ما تأيت لتساعد ابنتيها يف اخلدمات املرتلية
  .صف الشهادة الثانوية: تعليمها. من كنيسة الروم األرثوذكس وحماِفظة

عملـه  . هو من كنيسـة الـروم الكاثوليـك   . دعى جاني) ماري(والد مرينا 
تعليمه مل يتجـاوز الصـفوف   . ميكانيكي، ومنذ وفاة والده، أخذ يعمل يف الرخام

قلبه يف غاية الطيبـة،  . قلبه على كفّه؛ يهّب باندفاع ملساعدة احملتاجني. االبتدائية
، فكـان  1986عام ) سبتمرب(أيلول  25أُوِقف بتهمة كاذبة، يف . وهو تقي وبسيط

وطيلة فترة اعتقاله، اليت !" اهللا يساحمه: "أول ما قال عن الواشي به، وهو َمدين له
، )ديسـمرب ( 1ك 25إىل  )سبتمرب( يلولأ 25بعد يوم، من  دامت ثالثة أشهر، يوماً
من أجـل   ي، خصوصاًوقرابة عشرين ساعة كان يصلّ ،صنع مسبحة من اخليطان

  .املسيحيني، وإعجاب السجناء املسلمنيسّجانيه، فأثار احترام السجناء 
  مثل هذا األب، أي نوع من التربية يسعه أن يعطي أبناءه؟

على كل، حسُب املرء أن يرى ما تلبس شقيقة مرينا الصغرى، ليقتنـع مـن   
  .بطالن هذه االفتراءات

  :إليك اآلن، تتمةً هلذه اللوحة، ما تفكر به مرينا بذاهتا
عنها، طرح عليها األب الياس زحـالوي   بعيداً يف بدء الظاهرة، إذ كنت بعُد

ال تتوّهم يا أبونا، فأنا صبية مثل سـائر  " :جابتهأليعرف ما إذا كانت تقية، ف سؤاالً
  ".أعرف أبانا والسالم وبعض الترانيم، هذا كل شيء. الصبايا، ال أكثر وال أقل
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يندهش الناس من بساطتها، وذلك بعد أربع سنوات ونصـف مـن جتلّيـات    
وحيدث هلا أن جتهش بالبكاء، إذا مـا  . للقدرة اإلهلية، كل منها أمجل من سابقتها

ذات مرة، مل أستطع أن أُهدئها إال بعد ربع ". قديسة"أخطأ بعض الزوار ودعوها 
  "َمن أنا لكي يدعوين الناس قديسة؟: "ساعة، وكانت تكرر

 -الظـاهرة   منذ بداية -بالسباحة، ولكنها  كانت حتب الرقص، ومولعة جداً
  .توقفت عن الرقص والسباحة

، "أيها الرب، ارمحين أنا اخلاطئـة ": ما ترددها وهذه الصالة القلبية اليت كثرياً
  ؟"امرأة قذرة"هل هي صالة 

قبل أن أتناول موضوع االفتراءات، امسح يل بأن أعرب لك عن بعض احلقائق 
 كل يوم، دون أن أجنح يف اليت أؤمن هبا بقوة، وأبشر هبا وأحاول تطبيقها يف حيايت

  :وإين ألرجوك أن تقرأ تتمة هذه املالحظات، يف ضوء هذه احلقائق. ذلك
احملمولة واملتحّملة من أجل املسيح، بطـوع  "بقيمة الصليب  ثابتاً أؤمن إمياناً. 1

  .1985) نوفمرب( 2ت 26، كما قال املسيح يف رسالته خالل اخنطاف "وحب وصرب
 .نيأؤمن بشركة القديس. 2

الفريق الذي حييط مبرينا، هو، نوعاً ما، جزء من مرينا، وأننا أن  أؤمن أخرياً. 3
بالتايل، إذ ارتوينا من أفراح السماء اخلالصة مع مرينا، فمعها جيب أن نشـترك يف  

 .1986) نوفمرب( 2ت 26، حبسب أقوال املسيح خالل اخنطاف "جتديد آالم املسيح"

، كنـت  العنيف، منذ زمان بعيد؛ بل أحياناً كنت أتوقع مثل هذا اهلجوم. 4
، "إشارة لتمجيده"كان املسيح ينتظر رمبا منحنا . ستغرب عدم حدوثه قبل ذلكأ

واهلجـوم بـدأ يف   . 1987وقد أُعطينا هذه اإلشارة، خالل أسبوع اآلالم عـام  
هل هي حمض مصادفة جمانية؟ أليس االختبار هو حمك كل تدخل . األسبوع ذاته
 ؟إهلي صحيح
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نيسـان   18أمحل حممل اجلد، إىل أبعد حد، حتذير املسيح، ليلة سبت النور، . 5
 "…تابعوا طريقكم وأنا معكم، وإال . أعطيتكم إشارة لتمجيدي: "1987) أبريل(

إن الفعـل  : "أوافق بشدة على املقولة السكوالستيكية اليت تعلمتها يف شبايب. 6
 ".agere sequitur esse: يتبع الوجود

ذلك، فإن االفتراء إمنا هو يعود إىل أول جيل من البشر، فليس فيـه مـا   بعد 
ولكن املثري واحملزن هو مالحظة أن هذا االفتراء يصدر عن الرئيس األعلى . يدهش

لكنيسة مستقلة، وهو يطال إنساناً ال يعرفه عملياً، اّتحد يف سر الزواج مع إنسان 
كنيسة األرثوذكسية بدمشق، يف البيان ُوِصفت عائلته بأهنا مؤمنة ونشيطة داخل ال

هذا الشـخص  . 1982) ديسمرب( 1ك 31الرمسي الصادر عن البطريركية، بتاريخ 
  ".وديع ومتواضع"نفسه، املستهدف باالفتراءات، ُوِصف يف البيان نفسه بأنه 

إن مرينا كاثوليكية؛ اسُتقبلت مرتني من قبـل صـاحب الغبطـة البطريـرك     
و  1982) ديسـمرب ( 1ك 30، وهي برفقة زوجها، وذلك يف اغناطيوس الرابع هزمي

. دقيقـة  45جمموع دقائق هاتني املقابلتني ال يكاد يبلغ . 1983) فرباير(شباط  20
وصـفوك يل بأنـك   : "أذكر مجلتني تلفّظ هبما غبطته خالهلا، وخّص هبما مرينـا 

إن النعمة اليت نلتها، هي جوهرة جيب . أرى أنك لسـت كذلك ولكين… جمنونة
  ؟ ومبثل هذه السرعة؟كيف للمجهول أن يكون ذهباً …."احلفاظ عليها

ُترى، هل هو االتصال بالكهنة الكاثوليك الذي قـد يكـون لـّوث هـذه     
اجلوهرة؟ ولكن كيف السبيل عندها إىل تفسري هذه الوقائع اخلارقة، اليت نعيشها 

، وكذلك التغيريات اجلذرية اليت حتدث يف النفوس؟ 1982) نوفمرب( 2ت 27منذ 
وقـد   ؛الفاآل املئات حتققوا منها، وأحياناً. إن هذه الوقائع ال جتري يف صحراء

  .حتقق منها علماء
كيف نفسر الصالتني اللتني تقامان يومياً، وترتفعان مثل البخور حنو السماء، يف 

  ، واليت جلبت لنا تشجيعات العذراء واملسيح؟)ربعاًم اًمتر 50(باحة البيت الصغرية 
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  كيف نفسر هذا االستقبال الباسم للزوار، أياً كانوا، ليل هنار، ويف جمانية مطلقة؟
ُتـرى، أيكـون القـادمون إىل    . ئهخّبوليس لنا ما ُن يف الصوفانية ال ُنخّبئ شيئاً،

أساقفة، أرثـوذكس أو   الصوفانية، مسيحيون ومسلمون، مؤمنون عاديون، كهنة أو
؟ إنه ألمر غريب، 1982كاثوليك، أيكونون كلهم ضحايا َوهمٍ عنيد يستمر منذ عام 

  .م واستمرارهتدرس منشأ هذا الوه يك ،تشكيل جلنة حتقيق حيادية ويّربر كلياً
على كل حال، أملْ يتسنَّ للسلطات املدنية والعسكرية، الشهرية بسهرها الدائم 

، لتلقي القبض منذ بدايـة  "اخلداع الضخم"، أن تكتشف هذا على أمن املواطنني
الظاهرة، على مرتكبيها؟ إن األجهزة السرية قد تثبتت من صحة ظاهرة الزيـت،  

وإال فكيـف ُتراهـا   . 1982)نوفمرب( 2ت 28منذ اليوم الثاين للظاهرة، أي األحد 
  حتّملت جتمعات يومية، يف حني أن كل جتمع يثري الشبهات؟ 

، صـّرح أحـد   1987راح اليت انفتحت يوم اخلميس العظيم من عام بشأن اجل
  .رجال األمن بأن أجهزة األمن ال متلك تفسرياً البّتة ِلما جيري يف الصوفانية

وبشأن هذه اجلراح، أملْ يقل البعض إن زوج مرينا ضرهبا على رأسـها، حـىت   
  انفتح جرح يف جبينها؟

بكـل   -، إىل األب الياس زحالوي، بأنه 1983أََوملْ توجَّه التهمة منذ بداية عام 
عشيق مرينا، يف حني أنه مل يعرفها وكذلك مل يعـرف أسـرهتا وأسـرة     -بساطة 

  زوجها، إال بعد بدء الظاهرة؟
وحىت . أما عن السجائر، فإن مرينا كانت تدخن بضع لفائف قبل بدء الظاهرة

إىل هذا األمر، توقفـت  ولكن عندما لفتنا انتباهها . بعد بدء الظاهرة، ظلت تدخن
هل ُتراها فعلت . عن التدخني، دون أي نقاش، وذلك منذ أربع سنوات على األقل

  بذلك؟ شراً
  . ومضحكة، ولذا التوقف عندها نافل إن قائمة االفتراءات طويلة جداً
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، حوايل السـاعة  1987) مايو(أيار  9إن آخر افتراء بلغين، ُنقل إيلّ يوم السبت 
  "!وأنا شخصياً أشارك يف الرقص: "، فأجبت"نشئ مرقصية، أُيف الصوفان: "16

ويف كل ذلك، مل تصدر أي شتيمة أو إهانة أو كلمة جارحة، ال من مرينـا وال  
هل ُترى الشيطان قد اهتدى هبذه املناسبة؟ وليتكـّرم  . من زوجها، حيال املفترين

نا الصغري، تقبل أحٌد بتحديد أسرة واحدة لنا، خمتارة يف القارات اخلمس من كوكب
الزوار وطوال أربع سنوات ونصف، يف رفض تام لكل تقدمة، باستثناء الشـموع  

وإن أهل البيت، جيدون أنفسهم، يف بعض األيام، عاجزين عن تنظيـف  . والورود
بسبب الزوار، وعندها ) وهم ال ميلكون غرفة للطعام(البيت، أو عن تناول الطعام 

ومع كل ذلك، َمن ُتراه يقوم خبدمات املـرتل؟  ". باليت هي أحسن"يتدّبرون األمر 
إهنا والدة نقوال، وهي امرأة يف السبعينات، ومرينا عندما يتاح هلا ذلك، ألن أمهـا  

  .تأتيان ملساعدهتاما  وأختها الصغرى كثرياً
) مـايو (أيـار   9، تزوجت يف سن الثامنة عشرة، يف "صبية مثل مجيع الصبايا"

) ديسـمرب (زوجها سريرها يف شهر كـانون األول  ؛ ومع ذلك، تترك مع 1982
، جلميع املرضى، القادمني لالبتهال إىل العذراء من أجل شفائهم، وينامـان  1982
  .كغرفة إقامة الصالون، الذي ُيستخدم أيضاً" كنبات"على 

  "!القذارة"حتمل على مثل هذا السلوك، فلتحَي " القذارة"إنْ كانت 
، تنطبق "الفعل يتبع الوجود"لكالسيكيني ِمن أن ويف هذه الظروف، فإن مقولة ا

  .على املفترين وضحايا االفتراء، سواء بسواء
ويف حال الصوفانية، ال حيق ألي إنسان، ما مل يِعش الظـاهرة مـن الـداخل،    

. بكلّيتها أو جبزء كبري منها، أن يلقي الكالم على عواهنه، بشأن هـذه الظـاهرة  
، لسلوك األب الياس زحالوي وسلوكي، فمـا  عاًميكن توجيه النقد، ولو كان الذ

على كل حال، إن خطأ اجلوهرجي ال ُيفقد البّتة مـن القيمـة   . نسان كاملإمن 
  .الذاتية للذهب
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، تظـلّ  "أشفية"، "رسائل"، "اخنطافات"، "جراح"، "زيت: "إن وقائع الظاهرة
ومبا أين أتكلم  .ومنطقياً عقلياً وقائع ال ميكن إنكارها، وملموسة، تستدعي تفسرياً
  عن املنطق، أتساءل بأي منطق حدث التغري التايل؟

ما يأيت إىل  ، كان كثرياً، وهو من الروم األرثوذكسإن املطران استفانوس حداد
الذي " االخنطاف"، وشاهد "جراح"ى أول لقد رأ. 1984الصوفانية، حىت خالل عام 

حىت إنه حاول أن يفتح يدي مرينا، وكانتا شـبه  . أعقب اجلراح، من أوله إىل آخره
حدث ذلـك مسـاء   . مغلقتني، وذلك خالل االخنطاف، ولكنه مل ُيفلح يف فتحهما

، وهو هو نفسه مسـح  20.40حىت  20، من الساعة 1983) نوفمرب( 2ت 25اجلمعة 
) ديسـمرب ( 1ك 8كان ذلك مساء اخلميس . ت العذراء، قبل أن ينصرفجباهنا بزي

، 19.35، قِدم يف السـاعة  1984) ديسمرب( 1ك 11؛ ويوم 21.15، يف الساعة 1983
 2ت 26، بعد أن شاهد فيلم الفيـديو الـذي ُصـّور يف    20.50وغادر يف الساعة 

ة؛ واآلن هو ينادي ساع 72، عندما حدث ملرينا حتّول يف النظر طوال 1984) نوفمرب(
يف البيوت أن كل ظاهرة الصوفانية هي خدعة كبرية، وأن األب الياس زحـالوي  

رثوذكسـية  يسـتهدف حمـو األ   ،بعيد املدى وأنا، شخصان خرِفان، منلك خمططاً
البكاء؟ مع ذلـك،  … أليس يف ذلك ما يدعو للتأمل و! الشرقية، وال أقل من ذلك

نية، ركعت عند قدميه، وقّبلتهما، ورَجوتـه أن  فإين ذات مساء، إذ كان يف الصوفا
مل يبُدر منه أي رد . بطريركية الروم األرثوذكس، كي يتابع الظاهرةمن  يرسل أحداً

  .ملوقفي وقد دهش أهل البيت، فسألوين بعد ذلك سبباً! فعل
إن الرتاهة اجملّردة اليت يتميز هبا ملحدون كثريون، هل ُتراها هجـرت بعـض   

  الكنسي؟ قطاعات عاملنا
نقل إيلّ هذه املعلومات شخص أرثوذكسي مسعها بنفسه من املطران استفانوس 

وعندما ذكر هذا اإلنسان للمطران الوقائع اليت شاهدها بنفسـه،  . بالذات حداد
  .سكت املطران وسارع إىل مغادرة البيت
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ولذلك ال بد مـن   .الرد على هذه االفتراءات وُممالً طويالً سوف يكون أمراً
يف . ، كي ُندرك أصل ومربر هذه االفتراءات1982) ديسمرب( 1ك 31الرجوع إىل 

ع على الكنـائس،  ّزُو هذا اليوم، أصدر ديوان بطريركية الروم األرثوذكس بياناً
يقونة الصغرية إىل كنيسة الصليب نقل األ اغناطيوس الرابع قرر فيه صاحب الغبطة

 2ك 8ومساء السبت املوافـق  . 1983) يناير( 2ك 9، وحّدد النقل بتاريخ املقدس
كانت تبكي واكتفت بالتلفّظ . ، ظهرت العذراء ملرينا، وكان الظهور الثالث)يناير(

  ".معليش"بكلمة واحدة هي 
 أنا ال أطلب ماالً: "، قد قالت1982) سمربدي( 1ك 18كانت العذراء، يف مساء 

استقبال "؛ فخّصوها بـ"يوزع على الفقراء، أطلب احملبة ، وال ماالًيعطى للكنائس
عشية النقل بكت، ويف يوم النقل بالـذات،  : وجاء رد فعل العذراء سريعاً". مايل
بل مغادرهتا سكبت بضع نقاط زيت من الصورة، وما أن وصلت إىل الكنيسـة  ق

 جّف الزيت، األمر الذي بدا لنا أنه سبب االنزعـاج يف بطريركيـة الـروم    حىت
، ُنظّم موكب حاشد 1983) يناير( 2ك 9يوم األحد . األرثوذكس وكل ما تبع ذلك

من املسلمني واملسيحيني، وكانت جوقتـان، جوقـة الـروم     ، يضم ألوفاًتلقائياً
، تتناوبان الترانيم حىت كنيسـة الصـليب   وجوقة الروم الكاثوليك األرثوذكس

) فربايـر (شباط  21ُصمدت األيقونة يف الكنيسة حىت . املقدس للروم األرثوذكس
صـور   كما ُوضـعت أيضـاً  . ، وبالقرب منها صناديق لتقبل تقادم املؤمنني1983

فاإلنسان هنا يتذكر، على الرغم منه، حادثـة   .عارها، مع مشوعمقدسة وعليها أس
وملّا كان الزيت قد جّف يف األيقونة، أُثريت املآخذ على أهـل  . معينة من اإلجنيل

  .البيت يف الصوفانية، كما لو كانوا هم املسؤولني عن ذلك
ومع ذلك، فإن شفاًء من مرض عظمي قد حصل فجأة يف كنيسـة الصـليب   

، 1983) ينـاير ( 2ك 17ويف . ذات، وهذا الشفاء مستمر إىل هذا اليوماملقدس بال
  .لأليقونة اليت ُنقلت إىل الكنيسة أخٌت صورةٌ نضحت زيتاً
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األب  ، استقبل البطريرك اغناطيوس الرابع هزمي1983) فرباير(شباط  21صباح 
هذه الظـاهرة حمكـوم عليهـا    : "صّرح له باحلرف الواحدالياس زحالوي، وقد 

  ".مل متُت" لُوْرد"الرب مل يعِطك علمه، و: "، فأجابه األب الياس زحالوي"باملوت
وبعد . مجيع هذه الكلمات قيلت، يف حني أن الظاهرة كانت ما تزال يف بدايتها

األسود، إىل  ، أُعيدت األيقونة يف كيس من النايلون1983) فرباير(شباط  21ظهر 
فانزعج أهل البيت من هذا األسلوب، وُوّجهت . أصحاهبا، دون أي إخطار مسبق

وبعد مغادرة األرمشنـدريتني  . كلمات قاسية لألرمشندريتني اللذين قاما هبذا العمل
للبيت، أطلعين أهل البيت على القضية، فاستبّد يب اخلوف من النتائج اخلطرية اليت 

  .قد تنجم عن هذه اخلطوة
، طيلة عام )فرباير(شباط  21ِجتب املالحظة أننا أخفينا القسم األول من رسالة 

الظروف اخلارجية وحدها هي اليت اضطرتنا لإلعالن عنه، وبتكتم كـبري،  . ونيف
  .ولقلة صغرية من الناس املختارين

، )فربايـر (شباط  21، وإن رسالة 1983) يناير( 2ك 8إن كلمة العذراء، مساء 
علـى   وكل ما تال ذلك إمنا هو نتيجة ملنطق أعوج، طُّبق مسبقاً.  ذاهتمابليغتان يف

  .دراك البشريواقع يتخطى يف جممله اإل
يف كنيسة الصليب املقدس، وكـان املسـؤولون يف    يوماً) 44(مكثت األيقونة 

 ،الكنيسة طيلة هذه الفترة الوجيزة، قد تعبوا من ضرورة تنظيف الكنيسة كل يوم
فما عسانا نقول عن العائلة اليت تستقبل، منـذ  . لك أمام الكثريينوقد صرحوا بذ

  ، الناس دون انقطاع، يف ابتسامة ويف جمانية تامة؟1982) نوفمرب( 2ت 27
حنن ندرك أن تالوة املسبحة يف الصوفانية تثري حساسية جمموع اإلكلـريوس  

ليك يا السالم ع"األرثوذكسي يف دمشق، وهم يرفضون القسم الثاين من صالة 
اخلمـس  بأن العذراء يف ظهوراهتا  ، علماً"غري موجود يف االجنيل"حبجة أنه " مرمي

وكانت مرينا، قبل الظهورات، جتهل حـىت  (يف الصوفانية، كانت حتمل املسبحة 
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 16من ذلك ما حدث مساء يوم اخلميس العظيم األخري، يـوم  ). وجود املسبحة
ياس زحالوي من املؤمنني املتراصني ، فما أن طلب األب ال1987) أبريل(نيسان 

، أن يصلّوا املسبحة، حىت هنض الكاهن األرثوذكسـي  .)م. م 50(يف باحة الدار 
كنت أعرف : "اجلالس جبوار مرينا، وغادر البيت، مما جعل أحد العلمانيني يقول

وجود صلوات من أجل طرد الشياطني، ولكين كنت أجهل أن املسبحة جتعـل  
  ".الكهنة يهربون

فجـأة،  . ، وكنا نقيم الصالة حوهلـا "اخنطاف"ات مرة، كانت مرينا يف حالة ذ
: دخل الكاهن نفسه، نظر إىل مرينا املمددة على السرير، مث صّرح بصوت عـال 

هذا التصريح صدم مجيـع  ". إن هذه الظاهرة ال تستدعي الصالة، تكفينا املراقبة"
أخرياً، قال هذا . ر الغرفةاحلاضرين، فأظهر األب الياس زحالوي انزعاجه، وغاد

يف احلقيقة، مل ". سأتدبر األمر مع األب زحالوي، وهو صديقي! ال بأس: "الكاهن
  .يقُم بأي مبادرة

شقيق نقوال، قُبيل عيد الفصـح عـام   " عوض"مثة أمر آخر، حدث يوم دفن 
دخلُت إىل غرفة امليت، ورأيُت النساء يبكني، فوّجهُت هلن بضع عبارات، . 1987
فجأة، رأيـت هـذا   . على استبدال الندب بالصالة، فاستجنب بسرعة عهّنألشّج

مث جلبين إىل باحـة  ". أبونا، دع النسوة يف أملهن: "الكاهن نفسه أمامي، وقال يل
  .الدار املليئة بالناس، وقّبلين أمام اجلميع، فامشأّز الكثريون من تصرفه

وقد أكد يل (بقيمة الصالة  أتساءل ما إذا كنا، حنن الكهنة، ال نزال نؤمن حقاً
  ).أحد الكهنة الفرنسيني أن زمالءه يسخرون منه عندما كان يصلي املسبحة

على مجيع االفتـراءات   جديداً إن هذه اللمحة التارخيية والصحيحة ُتسلّط نوراً
  .اليت انتشرت وتنتشر وستواصل االنتشار، واليت نواجهها بالصمت والصالة

  .مبناخ الصوفانيةعلماً كرت، حاولُت أن أحيطك من خالل األمثلة اليت ذُ
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كـان مسـتواهم، بسـبب     يف اخلتام، إين استودع اهللا مرتكيب االفتراءات، أياً
. قد تسببها أقواهلم الكاذبة، جلميع اجلماعـة املسـيحية يف سـورية   ات اليت ءسااإل

ليسـُع  وإنه . وأرجو، يا صاحب السيادة، أن تغفر يل الوقت الذي هدرَته يف قراءيت
  .أن يطلعين عليها ،السيد نقوال نظور أن يعطيك تفاصيل أكثر داللة، يرفض يف رقّته

  .أسألك الربكة، ونسألك الصالة
  .من الواضح أن الكلمة الفصل يف هذا اجملال تعود ألمنا، الكنيسة املقدسة

  »األب يوسف معلويل 

ــها األ    ــالة الـــيت كتبـ ــرة، بالرسـ ــذه الفقـ ب ولكَـــم يطيـــب يل أن أخـــتم هـ
، "أليزيـو أريـوتي  "معلويل ألمني سر السفارة البابوية بدمشق، املونسـينيور  

  :، يف ترمجة حرفية هلا، وقد جاء فيها16/9/1988بتاريخ 
  صاحب السيادة،« 

. إنه سبب فرح عميق يل أن أوافيك هبذه الوثائق، اليت تتعلق بظاهرة الصوفانية
  :جتد طّياً

 :ىل الفرنسية لرسالَتي يسوع األخريتني إىل مريناالنص العريب وحماولة الترمجة إ. 1
، يف لـوس  1988) أغسطس(آب  14مبناسبة عيد انتقال العذراء، مساء  -

  .أجنلوس بالواليات املتحدة
  .، يف دمشق1988) سبتمرب(أيلول  7مبناسبة عيد ميالد العذراء مساء  -

ـ (ونقوال ) اثنتان(ترمجة لثالث رسائل أرسلْتها مرينا . 2 مـن لـوس   ) دةواح
 .أجنلوس

  .سأمحل لك بقية الوثائق ما إن أنتهي من حتضريها
  .يف هذه األثناء نرجو دعاءك الطيب

  املنسنيور أليزيو أريويت
  »األب معلويل   دمشق -السفارة البابوية 



120 

ودعــوني أورد اآلن مــا مــن شــأنه أن يكشــف عــن طريقــة تعامــل األب        
أجنبيـة؛ ذلـك بأنـه كـان      معلويل مع مطلق سلطة كنسية، حملية كانـت أم 
 .هو هو مع اجلميع، ألنه كان هو هو مع ذاته أوالً

، وقــد كتــب رســالة لــألب "يوحنــا بلوســكارو"إنــه أســقف رومــاني، يــدعى 
ــواب األب      ــاً، إال أن جـ ــل تارخيـ ــن حتمـ ــوفانية، مل تكـ ــأن الصـ ــويل بشـ معلـ

وإنـــي ألورد هـــاتني الرســـالتني   . 20/7/1992معلـــويل كـــان حيمـــل تـــاريخ    
  .هما، يف ترمجة يلحبرفيّت

  :جاء يف رسالة املطران الروماني
  ،األب معلويل العزيز جداً« 

لقد تلقيُت بفرح عارم، أنباء النعم اخلارقة اليت تلقّتها مرينا، خادمـة يسـوع   
وقد شاهدُت أشرطة الفيديو اليت أرسلها إيلّ كاهن أرثوذكسـي مـن   . والسيدة

  .هو الذي أعطاين عنوانك كي أكتب لكالواليات املتحدة، وانتابين تأثر بالغ؛ و
أنا أسقف يوناين كاثوليكي، وإنّ دعوة مرينا كي تتأمل من أجل وحدة الكنائس، 

عندما تطلب العذراء القديسة وحدة الكنائس فيقيين أن . عميقاً تركت يفّ انطباعاً
  .هذه الوحدة ستتحقق حىت لو مل حيدث ذلك إال بعد وفاتنا

  :ليت ُوّجهت إيلّإليك بعض االعتراضات ا
، تتكّون الفكرة …لدى قراءيت سرية األب بيو وترييز نوميان ومارت روبان اخل

من احلب لربنا  بأن غري املتزوجني وحدهم يستطيعون أن يبلغوا درجة عظيمة جداً
  .واحلال أن مرينا متزوجة ؛يسوع املسيح وللعذراء القديسة

صعوبة الكربى اليت سيتسـلّح هبـا   إنه ال: مثة شيء آخر مل أستطع أن أرّد عليه
إن مرينا حتمل حلقتني يف أذنيها، وأساور وعقود، وخامت ! احللّي": حمامي الشيطان"

وهي يف شريط الفيديو تبـدو أشـبه   . املقلّمة وامللونة أظافرها الزواج، وخصوصاً
  .شيء بنجمة سينما، لكثرة احللّي عليها
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  ا الذي قالته بشأن املسيحيني؟أعرف ما قالت بشأن وحدة الكنائس، ولكْن م
أرجو أنك ستربر مجيع هذه الشكوك؛ وأعتقد أن هناك َمن وضع هلا احللـّي،  

  .وليست هي
يف  قل ملرينا إين أباركها من كل قليب، وإين، يف كل قـداس، أذكرهـا دائمـاً   

  .صاليت، من أجل رسالتها
  املطران يوحنا بلوسكارو      أقّبلك من كل القلب

  » …)العنوان(
  :جاء يف جواب األب معلويلو

  1992) يوليو(متوز  20« 
  صاحب السيادة،
  .بركتك من فضلك

أين سأتلقى  مل خيطر ببايل يوماً. أن أتلقى رسالة منك، كان مبثابة عيد بالنسبة إيلّ
ن بالعذاب، ال سيما وأهنا رسالة تأتيين من رسالة من بلدكم املطحو -ذات يوم  -

  .أحد خلفاء الرسل
  .لالعتراضات شكراً أيضاً. ن لك، للفرح العظيم الذي سببَته يلشكراً إذ

  .إذن، سأقدم لك بفرح كبري بعض التوضيحات حول ظاهرة الصوفانية
زيت : إن نظرة شاملة هلذه الظاهرة ُتظهر أهنا تتألف من جنمة ذات مخسة فروع

  .وجراح" اخنطافات" -رسائل  -ظهورات  -
رية، لبنان، األردن، العراق، مصر، فرنسا، سال الزيت مئات املرات يف سو. 1

  …بلجيكا، هولندا، أملانيا، الواليات املتحدة، فرتويال
 .املسبحة كانت العذراء حتمل دائماً. عدد الظهورات مخسة. 2
وقد ُبلّغتها مرينا باللغة العربية إما الفصـحى،  . رسالة 26بلغ عدد الرسائل . 3

 .وإما العامية
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مصحوبة يف الغالب برسائل، إما من العذراء مرمي وإما ، "فاًاخنطا" 34سّجلنا . 4
ويف معظـم  . مدة االخنطافات تتراوح بني مخس دقائق ومخسٍ وسبعني. من املسيح

 .األحيان، كان هناك طبيب واحد على األقل
يف املرة األخرية، انفتحت اجلراح حتت عيـون  . ظهرت اجلراح أربع مرات. 5

ببـاريس، طبيـب يف    SALPÉTRIÈREمن مستشفى طبيب عصبية : ثالثة أطباء
فضالً عن ذلك، كانـت هنـاك   . اجلراحة من لوس أجنلوس، وطبيبة عامة سورية

 .طبيبتان نفسيتان فرنسيتان

: اً، وُبعداً عائلياً، وُبعـداً مسـكونياً  زواجيُبعداً : اكتشفُت للظاهرة ثالثة أبعاد
  …مرينا كاثوليكية وزوجها أرثوذكسي

  .ضحانإن البعدين وا
أما البعد الثالث، فيكتنفه شيء من الغموض حىت اآلن، وهو يتعلق، يف ما يبدو 

وقد ُشفي بعض . فخالل ظهورات العذراء، كان جبانبها هالل أزرق. يل، باملسلمني
  .املسلمني

مثة أمـر  . على االعتراض األول الوارد يف رسالتك إن البعد األول يأيت رداً) 1
مبثابة عقد لـيس إال، وقـد تالشـى     ،أكثر فأكثر ،عتربوهو أن الزواج ُي: واضح

واحلـال أن أي  . اجلانب الروحي والسّري فيه، أو أقله هو يف الطريق إىل التالشي
… فأنا أبّدل الزوجة كما أبّدل السيارة أو البيـت : عقد قابل للفصم يف أي حلظة

د، ولكنه عقـد  وإنّ اهللا، بفضل ظاهرة الصوفانية، يريد أن يذكّرنا أن الزواج عق
 .ارتقى إىل مرتبة السر، وهو إذن عالمة تستطيع أن تقّدس األزواج

مث، أمل تكن القديسـة  . إن استعادة قيمة الزواج هي إذن أحد أبعاد الصوفانية
  ريتا متزوجة؟

لكل عصر حاجاته، وأمراضه األخالقية والروحية، وإنّ اهللا ليـوفر لكنيسـته   
  .اجاتأدوية تناسب هذه األمراض أو احل
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اً خبطـوط  مسـتقيم  إن اهللا يكتب أمـراً : "أنت تعرف القول املأثور الفرنسي
على كل حال، ميكن أن يقـال األمـر   . مرينا هي إحدى هذه اخلطوط". متعرجة

بعضنا سيبلغ اهلدف، فيمـا  . نفسه عن كل واحد منا، فكلنا مدعوون إىل القداسة
  .عرف هؤالء وأولئكإن اهللا وحده ي. آخرون سينحرفون عنه خالل املسري

متوز  4أما االعتراض الثاين، فقد فَقَد كل أساس له، منذ يوم السبت املوافق ) 2
فإن مرينا، يف ذلك اليوم، قد قررت من تلقاء ذاهتـا ودون أي  . 1992عام ) يوليو(

من  كي تكون أكثر قرباً"تدخل آخر، أن تتجرد من مجيع حليها، وتقّص أظافرها 
 ."الفقراء

  :ال، ال جيوز أن ننسىعلى كل ح
  .عاماً 28أن مرينا، يف الوقت الذي أكتب لك فيه، مل تبلغ بعد . 1
أهنا متزوجة، وجيب عليها بالتايل أن تبحث عما يرضي زوجها، فهما ليسـا  . 2

 !بناسكني متوحدين

، والظاهرة انطلقـت يف  1982من عام ) مايو(أن مرينا تزوجت يف شهر أيار . 3
وخالل شهر كامل، حتـّول السـرير   . من العام نفسه) وفمربن(تشرين الثاين  27

وكان املرضى يضطجعون يف السرير الزوجـي، فيمـا   . الزوجي إىل سرير مشفى
ألـيس يف  . ، وذلك يف قلب الشتاء"كنبات"العروسان، مرينا ونقوال، ينامان على 

 ذلك مؤشر طيب؟

والسباحة، وقـد  أن مرينا، يف فترة زواجها، كانت هتوى التدخني والرقص . 4
 .ختلّت عن مجيع هذه األمور

أن التبدل التام، املفاجئ والنهائي، الذي حدث للقديس بولس، هو استثناء . 5
 ،يقاع روحـه إما، حيترم  مدهش يثّبت القاعدة اليت تقول إن اهللا، إذ يدعو إنساناً

 .يقاعه اخلاصإوال يفرض عليه 
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، تكاد تفقد كل ما خيّص مرينا عام 1992من الزاوية الروحية، فإن مرينا عام . 6
وخالل هذه السنوات العشر، حققت أشكاالً مـن التقـدم، ملموسـة،    . 1982

 .جوهرية، وعميقة

إن بساطة مرينا واّمحاءها يدهشان مجيع الناس، مهمـا تـدّنى مسـتوى    . 7
 .مالحظتهم هلا

  صاحب السيادة،
يزة، اليت يسعك أن أرجو من حمبتك أن تعذر تلعثمي هذا يف هذه اخلواطر الوج
  .تضيف إليها خواطر من لدنك على جانب أفضل من التعبري

  .على الصعيدين الروحي واألخالقي قوية جداً إن لظاهرة الصوفانية أسساً
ومنـذ قرابـة   . إن حضور اهللا ألمر ملموس بيننا يف الصوفانية، يف بعض األيام

ومـع ذلـك،   . يةعشر سنوات، مل حيدث أي طارئ أخلّ بالصـالة يف الصـوفان  
ولكْن . يلعبه دوراً فالصعوبات ليست بقليلة، وإهنا ألمر عادي، ألن للشيطان أيضاً

  عندما يكون اهللا معنا، َمن سيكون علينا؟
  صاحب السيادة،

وأنـا أضـع   . أرجوك الصالة من أجل مرينا وزوجها، كي يظالّ وفيني للنعمة
  .نفسي حتت تصّرفك يف كل ما ترغبه من معلومات

  » يوسف معلويل األب

* * * * *    
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$+  

  مرجعاً… األب معلويل
  
  
  

ــع مــن       ــويل يشــكل يف دمشــق، بالنســبة إىل مجي ــان األب يوســف معل ك
  .ني، مرجعاً ومعلماًني ورمسيّعرفوه من طالب وطالبات وأهل وأناس عاديّ

، بات أيضاً 21/2/1983وملا تسمّر يف الصوفانية، بدءاً من مساء اإلثنني 
  .دث، مرجعاً ومعلماًيشكل، بالنسبة إىل هذا احل

حضـوره هـذا مل يكـن أمـراً عاديـاً، هـو الـذي عُـرِف مبقاومتـه           ذلك بأنّ
  .ة منذ مطلع األربعينيات، لشتى الغرائب الدينيةاملستمرّ
لنا يف ما كتبه هو نفسه عـن نفسـه، نـزوالً عنـد رغـبيت امللحـة، خـري         وإنّ

ضـل األكـرب يف   ل اجلـذري الـذي طـرأ عليـه، والـذي كـان لـه الف       شهادة للتحوّ
  .تفانيه الكلي حتى اللحظة األخرية من حياته، يف خدمة حدث الصوفانية

وقـــد ذكرهتـــا  . هـــذه الشـــهادة كتبـــها، علـــى عادتـــه، باللغـــة الفرنســـية      
هبــا هــذا   حبرفيتــها، يف ترمجــة يل، يف املقدمــة الــوجيزة الــيت خصصــتُ     

  .الكتاب
، كـان لـه   "راءبيـت العـذ  "حضور األب معلويل، هـذا، الـدائم والثابـت، يف    

  .تأثريان متكامالن، يف غاية األمهية
ــا خيـــصّ  ــا كـــان الثـــاني خيـــصّ   كـــان أوهلمـ ــلّ أهـــل البيـــت، فيمـ ني املصـ

ني باحلــدث، وال ســيما األجانــب منــهم، ومــن ثــم مَــن تواصــلوا مــع واملهــتمّ
  .احلدث عن طريق املراسلة واملتابعة
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صـاعقة،  بالنسبة إىل أهل البيت، وقد هبطت عليهم الظـاهرة هبـوط ال  
مهّهــم أن يسـتقبلوا النـاس مجيعــاً، يف جمانيـة، يف جهوزيــة، ويف     كـان جـلّ  

احلاجـــة إىل حضــور كنســـي يرشــدهم ويـــوجّههم    وكـــانوا يف أمــسّ . صــالة 
وحييي هلم الصالة القائمة يف البيـت علـى مـدار السـاعة طـوال الشـهرين       

  .األولني، ليالً وهناراً تقريباً
، بــني حــني ألرثــوذكس، كــان يطــلّصــحيح أن هــذا أو ذاك مــن الكهنــة ا 

" واجـب "إال أنه كان ينسحب فور االنتهاء مـن  . ي مع اجلمهوروآخر، ويصلّ
يقـــال، الكـــاهن الوحيـــد الـــذي كـــان يثـــابر علـــى   فكنـــت، واحلـــقّ. الصـــالة

م الصــالة، احلضــور اليــومي أو شــبه اليــومي، فأخــذت علــى نفســي أن أنظــّ 
 ذلـك كـان األب معلـويل    وإىل. وأسهر على سري األمور يف هـدوء وانضـباط  

ه كان ميتنع عن اختاذ أية مبادرة عامة، ويتابع بني حني وآخر، ولكنّ يطلّ
ــه الشــديدة لكــلّ   ــة      مراقبت ــه بتســاؤالت ملحّ ــا حيــدث، حمتفظــاً يف قلب م

  .ومشروعة، أعرب عنها بكل صراحة يف شهادته السابقة

عـذراء  ، وما جاء فيها على لسـان ال 1983شباط عام  21حتى كانت ليلة 
يف أذنيه مباشرة، فبات ال يلوي على  يف ختام رسالتها، بشأنه، وقد استقرّ

شيء، فتسمّر منذ تلك الليلة يف البيت، مصلياً، مراقبـاً مسـجالً، موجّهـاً،    
ناصحاً، واعظاً، يف مزيج من اتضاع وحـزم، قلّمـا عرفـت مثـيالً هلمـا عنـد       

  .سواه من رجال كنيسة

مـــا جـــاء يف  ه النقطـــة بالـــذات، ألنّي أن أســـتفيض يف هـــذلـــيس بـــودّ
ة، بل بالغـة األمهيـة، مـن حيـث     الفصول السابقة، ينطوي على نقاط هامّ

  .الدور الذي قام به األب معلويل دون سواه، على كل صعيد
ــأتوقّ ــن    سـ ــوعني مـ ــد نـ ــوفانية، عنـ ــدث الصـ ــرية حـ ــاألحرى، يف مسـ ف بـ

 الــيت كانــت حبــقّ ة، وتلــك، ثانيــاً،ات، تلــك أوالً الــيت تبــدو يل عاديّــ احملطّــ
ــذي الزم     اســتثنائية، ال ســيما وأنّ  ــد، ال ــاهن الوحي ــات الك ــويل، ب األب معل
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ى فيه، طوال عشرة أشهر تقريباً، حتـى عـودتي إليـه، فتحملنـا     البيت وصلّ
  .ة، ولكن مدهشة بتكاملها وتنسيقهااملسؤولية يف مشاركة عفويّ

  مسريته اليومية يف حدث الصوفانية) 1
  :أشري يف مسرية الصوفانية، اليومية والعاديةوإنه ليسعدني أن 

ــدها يقــارب الســبعني مــن العمــر، وإن      أوالً، إىل أنّ ــان عن األب معلــويل ك
طوال عمره، من استقامة ونزاهـة وتفـانٍ    تلك احلقيقة، وما عرف عنه حبقّ

  …اهتام قد يطال سواه من الكهنة وبُعد نظر، كان من شأنه أن يبعد عنه أيّ

نه كان أبعد الناس عن احتواء احلدث واالستئثار بـه، حتـى   ثانياً، إىل أ
أنــه كــان أبــداً يطلــع رؤســاءه يف دمشــق وبــريوت بالوثــائق، علــى جمريــات    

  …ويستطلع آراءهم ومواقفهم. هااألحداث كلّ

قبــل الظهــر " بيــت العــذراء"ثالثــاً، إىل أنــه كــان حيــرص علــى مالزمــة   
ياً وسـاهر العـني، يقـظ    لّرة مـن الليـل، مصـ   وبعد الظهر، حتى ساعة متأخّ

وشـارحاً لسـائليه الكـثريين، يف    … ةالفكر، مدوّناً كل شيء يف أمانة منوذجيّ
  !ما عُهدت لدى من كانوا يف مثل سنّهصربٍ وحيوية وفرح قلّ

رابعــاً، إىل أنــه كــان حريصــاً، إذا مــا حــال املــرض الشــديد فقــط، دون      
ســتمرار الصــالة حضــوره إىل البيــت، علــى متابعــة مــا جيــري فيــه، وعلــى ا 

  .اليومية فيه

خامساً، إىل أنه كان أبداً جاهزاً للمثول إىل البيت، ليالً أو هناراً، إذا ما 
دعت الضرورة أو احلاجة إىل ذلك، أية كانت السـاعة، وأيـة كانـت احلاجـة     

  …أو الضرورة

ما حضر كـاهن للصـالة مـع اجلمهـور يف البيـت،      سادساً، إىل أنه كان كلّ
لكاهن، يسـارع إىل االحنجـاب التلقـائي عـن الصـالة اليوميـة       أياً كان هذا ا

  …العامة، وينصرف للصالة وهو جالس يف الصالة، مؤمناً بني مؤمنني
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 -سابعاً، إىل أنه رضخ لرغبة أهل البيـت يف ائتمانـه وحـده، دون سـواه،     
  …األيقونة الصغري، يف البيت" مزار"على مفتاح  -! بل حتى دوهنم

ونقـوال، الـدائم عليـه، يف احـرتام ال تطالـه شـبهة، يف       أما اعتماد مرينا 
شــتى اجملــاالت واالستشــارات والتفســريات واإلحراجــات، فقــد كــان مبعــث    
طمأنينــة واســعة وعميقــة هلمــا، ال يــدرك أمهيتــها، بــل ضــرورهتا، إال مــن   
جيهل هذا احلدث اخلارق، وما محل معـه كـل يـوم مـن أحـداث ومفاجـآت       

  !بل وخماطر… وأعباء

ات، وحتى السـيدة  ان وشابّق أهل البيت به، من أطفال وشبّا كان تعلّمن هن
ــا، والســيدة هنــى زوجتــه، تعلّ      قــاً ألــيس، والــدة نقــوال، والســيد جــان والــد مرين

  .طبيعياً وعميقاً، حتى بات بالنسبة إىل اجلميع أشبه باألب واألخ األكرب
مــن بــع عليــه مــن تشــدّد، ومــا روّض نفســه عليــه وكــان هــو، علــى مــا طُ

ترفّع، يبـادهلم العاطفـة، وقـد غمـرت شـيخوخته الكهنوتيـة، بـزخم روحـي         
  .ونفسي، زادهتا شفافية وغنى ونقاء وبساطة

ولكم كان يطيب يل، على هذا الصعيد، أن أستشهد مبا كانت تكتب لـه  
مرينا خالل رحالهتا الكثرية، والطويلة أو القصرية، بامسها وباسم نقـوال،  

وللعـذراء، لنعمـة وجـوده معهمـا،      ة وبالشـكر للـربّ  من رسائل تزخر باحملبّ
هما وترحاهلما، إال أني أؤثر االمتناع عن ذلك، لكثرة هذه الرسـائل  يف حلّ
  .وطوهلا

باملقابل، كان هو بدوره، ينتهز بعض املناسبات، خـالل سـفرمها، ليعـرب    
وإن . هلما عن فرحه برسـالتهما الصـعبة واهلامـة، ومرافقتـه هلمـا بصـالته      

ض هذه الرسائل، على قصرها، من الكثافة اإلنسانية والروحيـة، مـا   يف بع
يدعوني لنقل اثنتني منها ال غـري، أوالمهـا كانـت مبناسـبة والدة طفلـهما      
الثــاني واألخــري، جــان عمانوئيــل، يف لــوس اجنلــوس، والثانيــة كانــت أيضــاً 

  .مبناسبة رحلتهما الرسولية الثانية إىل لوس اجنيلوس
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، وقــد كتبــها باللغــة العربيــة    27/7/1988وهــي بتــاريخ  جــاء يف األوىل، 
ا مـــا فيهـــا مـــن خطـــوط حتـــت بعـــض أمّـــ. خبـــط يـــده، املنتصـــب كقامتـــه

  :ها منهالكلمات، فكلّ
 :الرسالة .1

  1988متوز  27يف  «
  أخي نقوال،

لقد أحسنتم اختيار اإلسم ألنه حبد ذاته برنامج . هتانينا احلارة مبيالد مانوئيل) 1
فمن يفصلنا عن حمبة املسيح؟ أشـدة، أم ضـيق أم   …  نا فمن علينااهللا مع: "حياة

ال شيء بوسعه أن يفصلنا عن …  اضطهاد، أم جوع، أم عري، أم خطر أم سيف؟
  )39-31: 8 اروم(" حمبة اهللا لنا يف ربنا يسوع املسيح

  .هبا رويت غليلي .لك على صور مريمي شكراً) 2
رنيا، تلعب بالنسبة للظاهرة برمتـها  أمحد اهللا ألنك منذ قدومك إىل كالفو) 3

إنه خدم مـدة  . دور القديس يوسف خطّيب مرمي العذراء، بالنسبة للعائلة املقدسة
ح أو تذّمر وتفاين من وراء ، بكل بساطة وحمبة وتواضع وبدون تبّجعاماً 30حوايل 

الكواليس دون أن يربز على الساحة حىت يف الظروف الصعبة اليت مّر هبـا يـوم   
ويوم رجوعـه   هلية ويوم هروبه إىل مصررادة اإلمع اإل ه عن ترك مرمي متشياًعدول

جنيل ولو كلمة واحدة فاه هبا القديس يوسف، ومل يذكر اإل .ملشيئة اهللا منها مطيعاً
فمن صميم قليب أبتهل إىل اهللا تعـاىل  . مرات 6بل اكتفى بذكر امسه  طول حياته

ية علـى خطواتـه، يف البـذل والتواضـع     وإىل العذراء مرمي لكي تسري إىل النها
فمستقبل الظاهرة ككل يستحق إحراز هذه . وهذه هي البطولة بالذات والصمت
…  يف هناية املطـاف …  الظاهرة يف بعدها اُألسروي تتطلبها مع كما أنّ. البطولة

  )8: 4طيموثاوس  2(إكليل الرب 
كم لوا صليَبوا وتتحّمأريد أن حتمل"  :وال داعي لتذكريك بكالم السيد له اجملد

  »يوسف معلويل  ودمت ألخيك      ."ة وصربوحمّب من أجلي بطوعٍ
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، وقــد كتبــها أيضــاً بالعربيــة 30/6/1989وجــاء يف الثانيــة، وهــي بتــاريخ 
  :وخبط يده، واخلطوط فيها حتت بعض الكلمات، منه

  1989حزيران  30يف           « 
بتحضري هذه الزيارة مـن   أعزائي وإخويت باملسيح نقوال، جربا، وكل من ساهم

  .قريب أو بعيد
أذكّركم ببعض ما قاله السيد له اجملد ملرينا أثناء االخنطافـات وبـبعض أقـوال    

فوا جبميع املناسبات ويف كل الظروف بدون أي استثناء علـى  العذراء عساكم تتصّر
وخى ضوء هذه التعاليم السماوية لكي حتقّق زيارة مرينا لربوعكم النجاح الروحي املت

أما األخت . يف حال فشلها أخشى انعكاس هذه الزيارة عليكم سلباً. لفائدة اجلميع
وصليبها ثقيل وأكتافها ضعيفة لذا فمـن واجـبكم أن   . مرينا فإهنا تتحمل صليبها

والعذراء أم اجلميع . ال أن تعرقلوا مسريهتا. تسهلوا هلا القيام برسالتها إىل أقصى حد
وختاماً باملقربني إىل اهللا مثلكم ألنكم بذلتم جهـوداً جبـارة   ابتداًء من اخلطأة مثلي 

  .لتحقيق حلمكم
ال تكرهي أحداً فيعمى قلبك . " يقول املسيح لكل واحد منا 26/11/87يف رسالة 

فعن . أحيب اجلميع كما أحببتين وخصوصاً الذين أبغضوك وتكلموا عليك. عن حيب
  )واحد منا مبفرده ألن احملبة ال تتجزأ هذا الكالم يلزم كل" (طريقهم تكتسبني اجملد

" الوحـدة يعملوا من أجـل  أن ! اذهيب وبّشري يف العامل امجع وقويل بال خوف"
الوحدة يف شخصيتنا، الوحدة بني العائالت، الوحدة بني الطوائف، وأخرياً وحـدة  

  .الكنيسة
  …قويل ألبنائي بأنين أطلب منهم الوحدة وال أريدها من الذين"

كل ما أريد هو أن جتتمعوا كلكم فـّي كما أنا يف كل : "26/11/1988يف رسالة 
  "واحد منكم

  ."اذهيب إىل األرض اليت عّم فيها الفساد وكوين بسالم اهللا: "26/11/1985يف رسالة 
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احتـاد  … هذا هو عيدي ملا بشوفكن جمتمعني: "قالت العذراء 1985آب  14يف 
  "قلوبكم هو عيدي

ال تدعوا قلـيب  . جمروحأوالدي اجتمعوا قليب : "لعذراءقالت ا 1985أيار  1ويف 
  ». "ينقسم على انقسامكم

هذه هي بعض املالمـح العاديـة واليوميـة، مـن حضـور األب معلـويل يف       
  .، طوال سبعة عشر عاماً"بيت العذراء"

فهل من عجب، بعـد كـل ذلـك، إن رأى فيـه مجيـع أهـل البيـت أوالً، ثـم         
عــرب وســواهم، احلــارس األمــني والنزيــه  الكــثريون مــن املصــلني فيــه، مــن

هلذا احلدث الروحي الفريد، واملرشد الصاحل ملن شاء هلم اهلل، يف حكمتـه  
اليت تفوق كـل إدراك بشـري، أن خيتـارهم ملثـل هـذه الرسـالة الشـاقة، ويف        
مثل هذا البلد العربي االسـتثنائي، سـورية، ويف مثـل هـذا الـزمن اخلـارج       

  على كل زمن؟

  ستثنائي واحلاسم يف حدث الصوفانيةدوره اال) 2
إال أن وجوه هذه املسرية الروحية اخلارقة، مل تكن دائماً عادية ورتيبـة،  
طوال هذه السنوات السـبعة عشـر، الـيت قضـاها األب معلـويل ضـمن هـذا        

" بيـت العـذراء  "احليز الضيق، الواقع بني ديره يف حي باب توما بدمشـق، و 
كانــت تطــرأ، يف قلــب احلــدث الروحــي    ذلــك بــأن مفاجــآت . يف الصــوفانية

  .ة، بل كان بعضها صادماً، إن مل أقل مقلقاًبالذات، مل تكن كلها سارّ
، دون سواه، إذ يبـدو  1987يستوقفين من كل ذلك، ما حدث خالل العام 

ــاهرة     ــبة إىل الظـ ــاً بالنسـ ــلياً وحامسـ ــان مفصـ ــه كـ ــا حـــدث خاللـ يل أن مـ
  .مبجملها

ــام    ــات يف هــذا الع ــاً     بلغــت االخنطاف وحــده، ســتة، وقــد ترافقــت مجيع
برسائل كانت كلها من السيد املسـيح، وكـان بعضـها صـادماً حقـاً، بـل كـان        

  .أحدها حمبطاً بالنسبة إىل مرينا
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جاءت الرسالة األوىل، يف صيغة غري مألوفة، إذ كانت مبتورة، وتنطـوي  
 .18/4/1987كان ذلك يـوم السـبت، املسـمى سـبت النـور، بتـاريخ       . على إنذار
  :قال يسوع

  …أعطيتكم إشارة لتمجيدي« 
  » …وإالّ… تابعوا طريقكم، وأنا معكم

وجاءت الرسالة الثانيـة، مسـاء عيـد الصـعود، مقتضـبة جـداً، ولكـن يف        
  :غاية الغنى

  »كم بعضاً، وصلوا بإميان وا بعُضأحّب« 
ولكن سرعان مـا اتضـح أهنـا كانـت تنطـوي علـى إنـذار بـالغ اخلطـورة،          

لبـــت، آنـــذاك، مـــن مجيـــع احلضـــور مغـــادرة الغرفـــة،  ذلـــك بـــأن مرينـــا ط
باستثناء الكهنة، وكانوا يومها اآلباء يوسف معلويل، وبولس فاضـل، ورزق  

ــان ــرية     . اهلل مسعـ ــداثاً خطـ ــداً، أن أحـ ــطربة جـ ــي مضـ ــم وهـ ــم بيّنـــت هلـ ثـ
يف زمـن يسـتحيل عليهـا حتديـده، ولكنـه      … ستجتاح سورية، بل العامل كلـه 

ال : "أن يســوع وعــدها بــاخلالص، إذ قــال هلــا    دت هلــم كمــا أكــّ . آتٍ حتمــاً
  "!خالص لكم إال بامسي

مرينــا يف شخصــها، وال يف مــا كلّفــت بــه مــن   كــل ذلــك مل يكــن لــيمسّ
وقد كـان  . 1982رسالة، منذ بداية احلدث يف هناية شهر تشرين الثاني عام 

االخنطافان التاليان، وما ورد فيهما من رسالة علـى لسـان السـيد املسـيح،     
  .تاً هلا يف مهمتهاتثبي

، ومــا رافقــه 7/9/1987إال أن االخنطــاف الــذي حــدث هلــا يــوم اإلثــنني  
  .من رسالة تسبّبا ملرينا مبا يشبه زلزاالً مدمّراً للوهلة األوىل

ته يف اجلـزء األول مـن كتـاب    وهنا أجدني مضطراً لنقل ما ورد حبرفيّ
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، يف الصفحات 2008، الصادر عام "الصوفانية خالل مخسة وعشرين عاماً"
، كي تكتمل صورة الـدور الـذي تسـنّى لـألب معلـويل أن يلعبـه يف       111-113

. هــذه املرحلــة الدقيقــة أيضــاً، مــن مســرية الصــوفانية الطويلــة والشــائكة    
  ":األب معلويل، مرشداً ملرينا"فلقد جاء فيه حتت عنوان 

لصـوفانية  عرفت أحداث الصوفانية منعطفاً مفاجئاً وشديد الوقع على عائلة ا« 
أيلـول   7كان ذلك إثر االخنطاف الذي حدث ملرينا مسـاء  . كلها، وال سيما مرينا

كـان  . اًمرينا من االخنطاف وهي تبكي بكاًء مّر" أفاقت"، يومها 1987عام ) سبتمرب(
. كهنة واملؤمننيجبوار سريرها، مع العديد من ال األبوان يوسف معلويل وبولس فاضل

فرجونا مجيع احلاضرين، باستثناء الكهنة، مغادرة الغرفة واملرتل، ليتسىن للكهنـة أن  
، على عادتـه، قـد   وكان األب بولس فاضل. يعرفوا ما حدث هلا خالل االخنطاف

  .د االخنطافدّون كل شيء، وال سيما احلوار الذي دار مع مرينا فوراً بع
حسيب أن أورد القسم األخري من تقرير األب بولس، وأحلقه مبـا كـان األب   
معلويل قد كتب يف ذاك املساء بوصفه املرشد الروحي الرئيسي ملرينا، كي يـدرك  

  .الصدمة اليت حدثت ملريناالقارئ حجم 
 :من تقرير األب بولس فاضل

  ."شايفة؟: "سؤال :7:00 «
  ."ال، خيال: "جواب     
  ."برتيدي اطلع؟: "سأهلا األب بولس   
  ."ال، خليك: "جواب     
كــررت الســؤال ( ."ويــن أبونــا معلــويل؟ خليــه يــدخل: "ســألت مرينــا  
  )مرتني
  ."شفت شي؟: "سأهلا األب معلويل: 7:01   

  ."انيما بدّو ي .استغنى عين .شفتو لوحدو" .هبز الراس" نعم: "جواب
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  ."شو قال لك؟: "سؤال   
مــع بكــاء  " (؟…مــانو رحــوم  …اهلل رحــوم .عطــاني فرصــة : "جــواب 

  .)شديد
  ."يعين مستغين عين .أول مرة بناديين بامسي"    
  ."شو قال لك؟: "سؤال   
  ."ليش اختارني؟ .ليش اختارني من األول؟: "جواب   
  ."شو قال بالضبط؟: "سؤال   
   ."رفَضتْين السماءاالنتحار أفضل، إذا : "جواب   

 الشاهد هلذه األمور والكاتب هلا
  »األب بولس فاضل البولسي 

 :من تقرير األب يوسف معلويل ●
أيلـول   7وكانت قبل  .بعد عودة مرينا من لبنان، اجتازت أزمة روحية -1 «

الحظت ذلك يف يوم كنت أحتدث فيه مع  .بأيام، قد أبدت ردود أفعال غري عادية
وقد استغربت رد فعلها إزاء  .ذ كنا واقفني مقابل البيت يف الطريقنقوال ومعها، إ

 7ومل أقّدر مدى رد فعلها إال بعد اخنطاف  .كالمي، ولكن مل أعر ذلك كبري أمهية
وكانت خالل النـهار   .ويف صباح ذلك اليوم، كانت عينا مرينا منتفختني .أيلول

 إقراراً ضمنياً بشعور بالذنبأكان ذلك شعوراً مسبقاً أم تراه كان  .تشعر باخلوف

أيلول، قبل االخنطاف مباشرة، كانت مضطربة خبـالف   7والواقع أهنا مساء  …
وكان االضطراب  .وكانت كَُرتا العينني، خالل االخنطاف، شديديت احلركة .عادهتا

وكان اضطراهبا الكبري يفسـر مالحظاهتـا    .مل يفارقها فور خروجها من االخنطاف
  .سئلة اليت طُرحت عليها قبل أن متلي الرسالةاليائسة على األ

تلك هي بداية أول مجلة من الرسالة كما فُهمت وكتبـها األب بـولس فاضـل    
وذلك هو التصحيح الذي قامت به مرينا نفسـها   ."… لست أنت الفتاة: "البولسي
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أيلول، بعد الصالة اجلمهورية، أمام األب الياس زحالوي، الذي كان  10يوم اخلميس 
  ."… ألست أنت الفتاة: "رأ الرسالة أمام مرينا وحبضور زوجها نقوال واألب معلويليق

أيلول، أجرى األب معلويل حديثني مع مرينا، وخالل احلـديث   11يوم اجلمعة 
ومنـذ ذلـك احلـني     .الثاين، وضع إصبعه على عقدة األزمة اليت مّرت هبا مرينا

  .ىل اليوماستعادت مرينا هدوءها وما زالت حتافظ عليه إ
نزوال عند إحلاح مرينا كي تبقى وحدها، وإزاء رفض الناس مغادرة الغرفة،  -2

باإلضـافة إىل  . اضطررت للوقوف عند باب الغرفة ُألرغم الناس على مغادرهتـا 
قرابة ثالثني دقيقة،  ذلك، ال ننسى أن مرينا، عندما ترى يسوع يف االخنطاف، تظلّ

ويف هذه األثناء، فهـي ال  . تعيد بصرها الطبيعيبعد استعادهتا الوعي، قبل أن تس
  .ترى شيئاً البتة وال أحداً، إمنا هي ترى نوراً داخلياً قوياً

بالعربية، وقد ترمجهـا األب معلـويل    لها األب بولس فاضلالرسالة سّج -3
امله، بينمـا كـان األب   وكان األب معلويل قد حضر االخنطاف بك .ق عليهاوعلّ

  .بولس فاضل يدّون دقيقة بدقيقة جمريات االخنطاف
  »يوسف معلويل  

ــاء اخلمــــيس     ــة، مســ ــنوية اخلامســ ــذكرى الســ ــان اخنطــــاف الــ ثــــم كــ
فجـاءت الرسـالة   . بونـه بقلـق  وكان اجلميـع دون اسـتثناء يرتقّ  . 26/11/1987

الـيت   على لسان السيد املسيح أيضاً، ال مطمئنة وحسـب، ومثبتـة للمهمـة   
كانت مرينا قد حُمّلتها حتى تلـك اللحظـة، بـل فاحتـة هلـا آفاقـاً جديـدة        

ولـئال أُتّهـم باملبالغـة، أرى لزامـاً علـي أن أنقـل هنـا        . على نطاق العامل كله
تلــك الرســالة حبرفيتــها، ألنتقــل منــها إىل املهمــة اجلديــدة الــيت واجههــا  

  .ب معلويلمجيع الكهنة امللتزمني بالصوفانية، وعلى رأسهم األ

  :جاء يف هذه الرسالة باحلرف الواحد
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أُريُد أن تُضّمي قلـيب   .ي أُقّدُر اختياَرِك يل، ولكن ليس بالقولِِ فقطبنيت، إّنا «
، ال تكَرهـي أحـداً   .معذّبة إىل قلبِِك الرقيقِ فتّتحَد قلوُبنا، بذلَك ختلّصني نفوساً

الـذين أبغضـوِك    ِتين وخصوصـاً أَحبِّي اجلميَع كما أحَبْب .فَيعمى قلُبِك عن حّبي
  .وتكلّموا عليِك، فَعن طريِقهم تكتسبنيِ اجملد

  .وأختاً يف حياِتِك زوجةً وأّماً استمّري
ها، ـليِك، بل أُريد أن َتقَْوْي عليإال ُتضايِقِْك املصاعُب واألوجاُع اليت ستأيت 

  .وأنا معِك، وإال خسرِت قليب
وال . بال خوٍف أن يعَملوا من أجلِِ الوحدةوبّشري يف العاملِ أمجع، وقويل  اذهيب

سالمي يف قلبِِك سيكونُ بركةً عليِك  .ما ُتثمُر يداه، بل ما ُيثمُر قلُبه اإلنسانُيعيُب 
  ». وعلى مجيعِ الذين سامهوا معِك

يف هــذه الرســالة، ال برنــامج وحســب، بــل بــرامج حيــاة يرمسهــا يســوع    
ها مـع كـل مـن يعنـيهم أمرهـا،      ملرينا على أصعدة كـثرية، ويـرتك هلـا تـدبّر    

 إىلإال أن أمرهــا بالســفر للــدعوة … وال ســيما مــع مرشــدها األب معلــويل
الوحدة، كان يقتضي الكثري من الصالة والـتفكري والـرتوّي، إذ كيـف ملرينـا     
الــيت تفتقــر بالكليــة إىل ثقافــة عاديــة والهوتيــة وكنســية وتارخييــة، وال        

حملكية، وختجل حتـى اللحظـة مـن    متلك من اللغات سوى اللغة العربية ا
ــ"التعامــل مــع النــاس،  وراء الكهنــة، عنــدما تســأل عــن أي شــيء، " ىفتتلطّ

كيف هلا أن تنفّـذ مـا أمرهـا بـه يسـوع مـن سـفر جتـوب بـه العـامل أمجـع،            
  لتدعو دومنا خوف إىل العمل من أجل وحدة الكنيسة؟
  !وكان هذا األمر صرحياً إىل أقصى حدود الصراحة

حنن الكهنة أُسقط بأيدينا، حتـى أنـي كـثرياً مـا وجـدتين       وأعرتف أننا
أتبادل الرأي مع األب معلويل بصورة خاصة، وننتـهي إىل ضـرورة الصـالة    

وكـــان حيضـــرنا أبـــداً ذكـــر التالميـــذ األولـــني، ومـــا . ب مشـــيئة الـــربوترقّـــ
  !استطاع الرب يسوع أن ينجز من خالهلم
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! بعــد أربعــة أيــام فقــط وكــان أن جــاءت الــدعوة مــن الواليــات املتحــدة،  
جاءتنــا مــن الــدكتور اجلــراح أنطــوان منصــور، املقــيم يف لــوس أجنيلــيس،   

  .والذي كان قد اطلع هاتفياً على كامل الرسالة، ليلة ورودها بالذات
فالواليـات  . يغـريين ليغري األب معلـويل، وال  ل مل يكنما كان يف دعوته، 

هـا، مبـا ميلـك    صـوفانية كلّ وال" مرينـا "املتحدة غول، وقد يبتلع هذا الغول 
  .من طغيان مايل ومادي وإعالمي واجتماعي

ومهـا   ،"اآلبـاء "ره أما مرينا ونقوال، فكانا يف حالة استسالم تـام ملـا يقـرّ   
  .أشبه مبركب صغري تتقاذفه أحداث ما كانت لتخطر بباهلما يوماً

وكانت الصالة ملجأ اجلميع يف تلك الفـرتة، عسـانا جنـد فيهـا مـا قـد       
وكان التواصل أبداً قائماً مـع الـدكتور أنطـوان والسـيدة     . حالً مالئماً يكون

كلري زوجته، حتى جاء يـوم ارتسـمت فيـه مالمـح معقولـة ملشـروع السـفر،        
  :ومتّ فيه االتفاق على الشروط التالية

أن تــأتي مرينــا دعــوة رمسيــة مكتوبــة مــن قبــل أســقف كــاثوليكي          -1
  .هناك، ميارس سلطة كنسية فعلية

ن تكون مهمة مرينـا الصـالة، وال شـيء سـوى الصـالة، يف الكنـائس       أ -2
  .أوالً، ثم يف البيوت

  .أن حيدث كل شيء بعيداً عن أي إعالم رمسي أو خاص -3
وال  ،أن يُســتبعَد كــل تعامــل باملــال، خــالل إقامتــها يف الواليــات املتحــدة   - 4

  .اك فيهاسيما خالل الصلوات اليت ستدعى مرينا إىل حضورها أو إىل االشرت
أن تـــرفض مرينـــا ونقـــوال الـــدعوة، أيـــة كانـــت، حلضـــور ســـهرات أو   -5

  .احتفاالت اجتماعية، وال سيما تلك املنقولة إعالمياً
ــداعني، إذ حســب        -6 ــى ال ــع نفقــات الســفر واإلقامــة عل ــون مجي أن تك

مرينــا ونقــوال، عــبء الســفر والغربــة، وااللتزامــات الدينيــة والروحيــة الــيت 
  .ستطلب منهما



138 

إىل ذلـــك، ارتأينـــا، األب معلـــويل وأنـــا، أن خنـــطّ رســـالتني، واحـــدة       و
للدكتور منصور وزوجته، والثانية لنقوال ومرينـا، نـذكرهم فيهمـا بقدسـية     
الرسالة خالل رحلتهما، وواجب احلفـاظ عليهـا بكـل مـا أوتـوا مـن إميـان        

  .ومسؤولية
ث مـن  وهكذا بدأت مرينا ونقوال سلسلة رحالت عامليـة، يف الشـهر الثالـ   

، أربعـة عشـر   2014، قادهتا، يف هناية املطاف حتـى اليـوم مـن عـام     1988عام 
تني إىل اسـرتاليا،  ات إىل كنـدا، ومـرّ  مرة إىل الواليـات املتحـدة، ومثـاني مـرّ    

وعشرات املرات إىل خمتلـف البلـدان األوروبيـة وروسـيا، وكـذلك إىل مصـر       
  .واألردن ولبنان وسورية طبعاً وقربص

ذه الــرحالت، باســتثناء األوىل والثانيــة، متّــت برفقــة بــالطبع، مجيــع هــ
كاهن مـن امللتـزمني بالصـوفانية، وكـان إمـا األب بـولس فاضـل، وإمـا األب         

ــا والــدول الناطقــة    .اليــاس زحــالوي، وإمــا األب اليــاس ســلوم   أمــا يف أملاني
ل باألملانية، فكان أبداً األب عادل تيودور خوري، هـو الـذي يرافقهـا، ويتكفـّ    

  .ذ ما خطط هلا من برامجبتنفي

وعلــى هــذا الصــعيد بالــذات، كــان مثــة دور لــألب معلــويل، مــن ابتكــاره   
اخلاص، على ما كان يعـاني أحيانـاً مـن إعيـاء، بـل مـن أمـراض كـثرياً مـا          

ذلك بأنه أخذ على نفسه، مـن تلقـاء نفسـه، أن    . أدخلته املشفى يف دمشق
الل رحالهتــا، مــن يرتجــم إىل الفرنســية مجيــع مــا كانــت مرينــا تكتبــه خــ  

. هبـا األب بـولس فاضـل    ين أو ختـصّ ه هبا أو ختصّـ يوميات أو رسائل ختصّ
ثم أخذ علـى نفسـه أيضـاً ترمجـة التقـارير الطويلـة والدقيقـة، الـيت كـان          

، 1990األب بــولس فاضــل يــدوّهنا، خــالل مرافقتــه ملرينــا إىل بلجيكــا عــام   
يشكل حجماً كثيفاً مـا  وكان جممل هذه الكتابات . 1993وإىل اسرتاليا عام 

ــائق         ــاء وث ــان يبهجــه، بقصــد إغن ــا ك ــويل، بقــدر م ــان ليخيــف األب معل ك
الصــوفانية، ألنــه كــان حيــرص دائمــاً علــى موافــاة الســلطات الكنســية هبــا، 
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بــدءاً مــن أســقفه الالتــيين يف حلــب، مــروراً بالســفارة البابويــة يف دمشــق،   
ع أحيانــاً عــن إضــافة  رّومــا كــان ليتــو . وانتــهاء برئيســه اإلقليمــي يف لبنــان 

حاشية يف أسـفل الـنص، يعـرتف فيهـا بضـرورة إعـادة النظـر يف الرتمجـة،         
  !بسبب ضيق الوقت، ويسأل قرّاءه دُعاءهم الطيب

ويطيب يل أن أشري، على هذا الصعيد، إىل التقريـر الطويـل واملفصـل،    
الذي كتبه األب بولس فاضل، إثر عودتـه مـع مرينـا مـن اسـرتاليا، والـذي       

إال أن مـــا جـــاء يف . األب معلـــويل برتمجتـــه احلرفيـــة إىل الفرنســـية  قـــام
، "انطباعــاتي الشخصــية حــول الرحلــة"اهــا األب فاضــل خامتتــه، وقــد مسّ

يدعوني ألخـتم بـه هـذا الفصـل، شـهادة إضـافية مـين علـى مـا كـان لـألب            
معلويل، يف شأن الصوفانية، من دور أجرؤ وأمسّيـه دوراً كونيـاً، مـع أنـه مل     

يومـاً دمشـق، إىل مـا هـو أبعـد مـن لبنـان، ومـرة واحـدة إىل فرنسـا،            يغادر
  .كما ذكرت سابقاً، بسبب تردّي صحته

  انطباعايت الشخصية حول رحلة مرينا إىل استراليا    « 
  21/9/1993إىل  20/8من 

. استراليا إحدى بقاع األرض الواسعة، قارة تقع يف األقصى الشرقي من العـامل 
هلـذا ميكـن   . خليط بني اآلسيوي واألورويب واألمريكيشعبها موزاييك حضاري، 

  .اعتبار هذه القارة عاملاً مصّغراً لشعوب األرض
رحلة مرينا أو باألحرى رسالة مرينا يف استراليا هي واحدة من زيـارات عتيـدة   

ال ختتاري طريقك ألين أنا رمستها : "خيطّها الرب هلا يف برناجمه، ألنه هو الذي قال هلا
والرسـالة   .عجب إذاً أن تذهب مرينا من الصوفانية إىل أقاصي املسكونة فال". لك

  ".اذهيب إىل العامل وقويل ألبنائي أن يعملوا من أجل الوحدة: "هي هي، وواحدة
  :وهذه أهم النقاط الرئيسية

تشكّلت جلنة من العلمانيني يترأسها سيادة املطران جـورج رياشـي،   : الدعوة
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ان وسهيل مارك وتريز حرب، لتنظيم دعـوة مرينـا إىل   تتألف من السيد نلسن مسع
وحاولـت اللجنـة أن    .وقاموا بدراسة الربامج، واالتصاالت بالكنـائس . استراليا

لذا وضعوا هلا برناجماً مكثفاً حاولوا فيه تغطية . تستفيد من وجود مرينا إىل أقصى حّد
الة مرينا شاقة، ، فكانت رسأهم املدن وبعض القرى يف أربع واليات من أصل سّت

ابتدأت من أول يوم حىت آخر يوم، فقد وصلنا يوم السبت يف الساعة الثامنة مساء، 
وكل مـن عـرف طبيعـة    . وابتدأ الربنامج يوم األحد وانتهى يف آخر يوم إلقامتها

رسالتها ومتطلباهتا، من خالل تدفق الناس وظهور الزيت ووقوفها سـاعات أمـام   
حىت اللجنة املنظمة اسـتغربت  . بأن الربنامج غري معقول الناس لدهنهم بالزيت، قال

كما طبعت . مل يكن لدينا أي فكرة عن ما حيدث: من الربنامج الذي وضعوه، وقالوا
صورة لسيدة الصوفانية، وزعت جمانـاً   7500اللجنة على نفقتها اخلاصة ما يزيد عن 

ية األقوى واألبـرز يف  مع طبيعة الربنامج القاسية، بقيت مرينا الشخص. يف الكنائس
فت كل األحداث، ببساطتها وعفويتها، وبقبوهلا أي شيء متعلق برسالتها، مهما كلّ

من تضحيات وحىت على حساب صحتها، فقد أصاهبا يومـاً الكريـب وارتفعـت    
ومع ذلك … حرارهتا وأصاهبا اإلرهاق، وذلك بسبب تغري الطقس والوقوف طويالً

متلمل، وأصّرت على تطبيق الربنامج كما هـو دون   ر أومل يسمع أحد منها أي تذّم
تعديل، ألن اللجنة كانت قد ارتبطت مع الكنائس وقاموا بتحضري كل شيء مسبقاً، 

  .والربامج طبعت مراراً يف الصحف واجملالت حىت قبل وصول مرينا
دت كـثرياً يف  بالنسبة يل مل يكن من السهل قبول هذه الدعوة يف بادئ األمر، ترّد

ا، والسبب بسيط جداً هو أنين مل أجد يل أي دور يف هذه الرحلة، فاستراليا بلد قبوهل
م االنكليزية وأنا ال أجيدها، وبعد استشارات أمهها مع الـرئيس العـام واألب   يتكلّ

واليوم فهمت أن إرادة اهللا كانت يف السفر مع مرينـا،  . يوسف معلويل، قبلت السفر
واختربت أن إرادة اهللا ال . بت فيها دوراً ولو بسيطاًنظراً ملا جرى من أحداث هامة لع

  .تظهر دائماً يف طريق واضح للبشر، وإمنا يكشفها اإلنسان مبجرد استسالمه إلرادته
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لعب دوراً كبرياً يف رحلة مرينا، فقد واكبنا إىل غالبيـة  : املطران جورج رياشي
ليلة جداً بسـبب ارتباطـه يف   املدن والقرى اليت انتقلنا إليها، ومل يتركنا إال مرات ق

ويف كل مكان محل سيادته الظاهرة يف قلبه وفكره وعلى لسانه، فكان املبشر . سدين
األكرب، ليس فقط يف الكنائس بل حىت يف السـهرات واللقـاءات الصـغرية ويف    

مل تكن خطوة دعوة مرينا إىل استراليا سهلة بالنسبة لـه، فقـد خـامره    . التنقالت
له على استشارة ذوي الشأن من جهات دينية رمسية، إىل جانب عـدة  د، مما محالترّد

قناعات شكّلها حول مصداقية الظاهرة، لذا أقدم بكل جرأة على توجيـه الـدعوة   
وعندما سألته عن موقفه بعدما عاين ما حيـدث يف اسـتراليا،    .باسم اللجنة املنظمة
ىن لو كانت الدعوة ألكثـر  مرينا نعمة غمرت استراليا، وأمت: "أجابين بابتسامة وثقة

  ".من شهر، ألن استراليا حباجة ماسة الرتداد كاليت تعيشه اليوم
اجلانب األقوى من رسالة مرينا هو الشعب الـذي كـان يتوافـد إىل    : املؤمنون
فقد ملست وعايشت ثورة شعبية دينية مل تعشها استراليا هبذا الشكل، ثورة . الكنائس

أبنـاء   ففي كل كنيسة كانـت تضـمّ  . دة الكنيسةسلمية هدفها الصالة ألجل وح
وال أنسى دمـوع النـاس   … يؤمنون بالوحدة من طوائف عدة وحىت من مسلمني

ث إىل الشعب أو عندما كان رجاالً ونساًء وشباناً، خصوصاً عندما كانت مرينا تتحّد
 له الشعب يف كنيسة مار شربل يف آخر لقاء ملرينا معال أنسى ما رّت… الزيت يظهر

" …فرحوا حجار البيت: "لون ترتيلةالناس قبل عودهتا إىل سوريا، عندما كانوا يرّت
يا ريت : "استبدلوها عفوياً بـ" …يا ريت بتضلي معنا يا عدرا يا ريت: "عند مقطع

شخص حضروا لتوديعها،  150، ويف املطار أكثر من "…بتضلي معنا يا مرينا يا ريت
والذي مل يتكلم كانت دموعه هـي األبلـغ،   ". ؟شو عمليت فينا: "قال بعضهم بتأثر

مل نشعر بأمهية الوحدة كما نشعر هبا اليوم، : دها الشعب هنا وهناك مثالًوعبارات رّد
كنا حنلم يوماً أن نزور الصوفانية، وها هـي الصـوفانية أتـت    … والفضل ملرينا

  ".…شكراً شكراً على جميئكم… ق أن مرينا بينناال نصّد… لعندنا
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جممل لقاءات مرينا مع الشعب للصالة من أجل الوحـدة، فلـم   : لرحلةقوام ا
ما يف الكنائس أو مع املرضى، ومل يتسم هـذا  إنعرف طيلة الشهر سوى الصالة، 

كمـا  . الشهر بأي طابع سياحي، ما عدا الطرق املؤدية إىل الكنائس واملستشفيات
لى جمانية الظاهرة، مما يف كل العامل كذلك يف استراليا، كان تصميمنا هو احلفاظ ع

دفعنا إىل رفض أي تقدمة مهما كانت، ومل تقبل مرينا إال بعض اهلـدايا الصـغرية   
  .ألوالدها، وبعد إحلاح أصحاهبا

ل رجال الدين مبا يف كل الكنائس اليت زرناها كان تقّب: موقف اجلهات الرمسية
ىن الظاهرة، لى ُبفيهم األساقفة، يتسم باالحترام الكبري وخصوصاً بعد اطالعهم ع

  .ورؤية الزيت وتأثرهم من شخصية مرينا وبساطتها
ما هو الدافع لكل ذلك؟ ما هو الدافع لتحّمـل كـل هـذه    : ويبقى السؤال

أن تترك مرينـا زوجهـا   ما هو الدافع … املشقّات، ما مل يكن هلذه الرسالة هدف
… كرب واألقوى؟وطفليها شهراً كامالً بعيدة عنهم، ما مل يكن حب الرسالة هو األ

وقول الرب أن الشجرة اجليدة تثمر مثاراً جيدة ينطبق على الصوفانية عامة ورسالة 
الصالة واالرتدادات والتوبة وإيقاظ اإلميان ومنو : فثمارها هي هي. استراليا خاصة

فرد فيها، ووحـدهتا ال   احملبة وازدياد الوعي بأن وحدة الكنيسة هي مسؤولية كلّ
  .ة القلوب وباحملبةبوحد بد أن متّر

وجممل القول، إن رسالة مرينا يف استراليا كانت هلا األثر الكبري على عشرات 
وما بدأه الرب يف بيت متواضع يف دمشق، ال بد أن يغطـي  . األلوف من املؤمنني

هذا األثر الذي تتركه الصوفانية يف كل مكان من العامل، مـا هـو إال   .  العامل يوماً
  .ي، مهما تضافرت اجلهود إلجناحهدليل أنه ليس بشر

  »األب بولس فاضل           1/10/1993يف 
* * * * *    
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%+  

  مالمح فارقة يف شخصيته
  
  
  

أشرت يف الفصول السابقة إىل حرص األب معلويل الدائم والثابت، على 
تسجيل األحداث كلها، صغريها وكبريها، علماً بأن كـل مـا كـان حيـدث، كـان      

ذ كان يـرى فيـه اسـتعادة معاصـرة لصـفحات      يف نظره كبرياً، بل كبرياً جداً، إ
فكــان يف غايــة الدقــة واألمانــة، يف تســجيل كــل . مــن اإلجنيــل يف بيئــة عربيــة

شيء، وموافاته املسؤولني الكنسيني الراغبني يف ذلـك، مثـل السـفري البـابوي     
، أو املعنــيني بــاألمر،  )Nicola ROTUNNO" (نقــوال روتونــو "أنــذاك، املطــران  

عن األب معلويل، حبسب التنظيم الكنسـي، مثـل رئيسـه     بوصفهم املسؤولني
، "مجعيـة اللعـازريني  "املباشر يف دمشق، األب بيري فرح، ورئيسه اإلقليمـي يف  

". غويرينــو بيكــي"األب نعــوم عطــااهلل، ومطــران الكنيســة الالتينيــة يف حلــب،  
وكــان أبــداً يــوافيهم مبلفــات متتابعــة ومتكاملــة، حيــتفظ بصــورها لديــه،         

ــ ــه بصــور هلــا     ويرفقه ــاً برســائل حيــتفظ أيضــاً لدي ــها دون  . ا دائم وكانــت كل
استثناء مكتوبة خبط يده، إذ كـان يكتبـها مباشـرة، لسـرّيتها أوالً، ثـم نظـراً       

كما أنه كان يكتبـها باللغـة الفرنسـية، الـيت كـان يتقنـها إتقانـاً        . لضيق الوقت
ــوم عطــااهلل، ألن ســائر      ــاني نع ــى لرئيســه األب اللبن املســؤولني  مدهشــاً، حت

  .الكنسيني آنذاك، كانوا جيهلون اللغة العربية
وكــان يتــابع يف هــدوء وفطنــة وصــالة، مواقــف مجيــع الســلطات الكنســية 

وما كان مثـة أي تصـرف يفاجئـه، حتـى     . بدمشق، من أرثوذكسية وكاثوليكية
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بـل كـان أبـداً حريصـاً علـى      . داًلو كان ينطوي على ما بدا له جتـاهالً متعمّـ  
ميع، مبا حيدث يف الصوفانية من مفاجآت، ال سيما عنـد انفتـاح   إعالم اجل

ولكــم كــان يُســرّ . اجلــراح، إمــا بنفســه، وإمــا بواســطة بعــض املقــربني منــهم  
حبضور بعضهم، مثـل املطـران اسـتفانوس حـداد بصـحبة عـدد مـن الكهنـة         
. األورثوذكســيني، واملطــران يوســف مــنري، بصــحبة عــدد مــن الكهنــة الســريان

م فقــط أن يشــاهدوا بــأم العــني مــا حيــدث، عســاهم ينقلــون    كــان يريــد هلــ 
إال أنـه مل يكـن يتوقـع صـدور أي قـرار      . الصورة احلقيقية إىل املراجع العليا

وإىل ذلـك، كــان يف غايـة االطمئنــان، ألنـه كــان    . كنسـي، ومل يكـن ليســتعجله  
  !وحده" صاحب األمر"ه، أوالً وأخرياً، بيد على يقني من أن األمر كلّ

ــان يفسّــ    هــذا امل ــؤمن والصــريح، ك ر االحــرتام والثقــة، اللــذين   وقــف امل
ــ زت هبمــا مجيــع عالقاتــه مــع الســلطات الكنســية كلــها، إن يف حضــور    متيّ

ــدائم    ــم الـ ــاب معظمهـ ــادر، وإن يف غيـ ــهم النـ ــر   . بعضـ ــان يفسـ ــه كـ ــا أنـ كمـ
ف لالســتجابة هلــم، إن يف لقــاء لــه معهــم، وإن يف تقريــر   اســتعداده املتلــهّ

ير بالذكر أنه كان يف كال احلالني، يقول ويكتب صـراحة  واجلد. يرفعه هلم
ــهائي بشــأن كــل مــا حيــدث وســيحدث يف الصــوفانية، يعــود        أن القــرار الن

ومــا كــان يفوتــه يف صــياغة تقــاريره أو رســائله، أن   . للكنيســة األم وحــدها
ــل      ــردات، مثـ ــبعض املفـ ــتخدامه لـ ــري إىل أن اسـ ــاف"يشـ ــور"و" اخنطـ " ظهـ

، مل يكـن البتـة بقصـد اسـتباق قـرار الكنيسـة       "احجـر "أشفية، و"، و"رسالة"و
  .هذا، بقدر ما هو لضرورة الشرح، بسبب غياب مفردات بديلة مالئمة

وهنا، لكم يطيـب يل أن أشـهد علـى سـالمة العالقـة الـيت كانـت قائمـة         
 Nicola" (نقــوال روتونــو"بينــه وبــني الســفراء البــابويني الثالثــة بدمشــق، 

ROTUNNO(لـوجيي أكـويل  "، و) "Luigi ACCOGLI(بـيري جيـاكومو دي   "، و
، إذ كنـا أبـداً نقـوم بزيـارة كـل منـهم       )Pier Giacomo De NICOLO" (نقولو

، ونصـلي مـع   "بيـت العـذراء  "يف السفارة البابوية، أو نستقبل كالً منـهم يف  
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وقد ال يكـون مـن النافـل أن أشـري إىل     . كل منهم فيه، ومع مجهور املصلني
بيــت "، كــان قــد أقــام القــداس يف "لــوجيي أكــويل" أن ثــانيهم، وهــو املطــران

تـه، وأعلـن خاللـه علـى املـأل،      ، قبـل مغادرتـه دمشـق يف ختـام مهمّ    "العذراء
عــن عزمــه علــى إنشــاء مركــز يف رومــا باســم ســيدة الصــوفانية، وأن هــذا     

ــوم    ــينه يـ ــد مت تدشـ ــز قـ ــن   15/10/1999املركـ ــار مـ ــؤولني كبـ ــور مسـ ، حبضـ
لدهشــة، عنــدما رأوا الزيــت ينســاب مــن  الفاتيكــان، وقــد اســتولت علــيهم ا 

وقد وافانـا هـذا السـفري بعينـه بكـل مـا يثبـت        . يدي مرينا الواقفة أمامهم
وإنـي ألرى مـن الواجـب أن    . صحة هذا احلـدث، بالكلمـة املكتوبـة والصـورة    

األب معلـويل   -د أن تعامل مجيع هؤالء السفراء البابويني، مـع كلينـا   أؤكّ
م، بقـدر مـا   سـم دائمـاً بـالتكتّ   صـوفانية، كـان يتّ  يف كـل مـا يتعلـق بال    -وأنا 

  .سم باالحرتام التام واملتبادلكان يتّ

ـــ  ــواء املعقّ ــذه األجـ ــلطات   ويف هـ ــعيد السـ ــة، حـــدثت علـــى صـ دة والدقيقـ
كانـت أوالمهـا   . الكنسية، بشأن الصوفانية بالذات، مفاجأتان إجيابيتـان جـداً  
ــق مبطــران الســريان الكاثوليــك يف احلســكة بســورية،     املطــران جــورج   تتعل

وكانـت الثانيـة   . 1986هافوري، وقد كان ذلك يف شهر تشـرين األول مـن عـام    
تتعلق ببطريرك السريان األرثوذكس، زكا عيواص األول، وقـد كـان ذلـك يف    

ذلك بأن املطران هافوري كـان أول أسـقف يف كنيسـة    . 1987شهر آب من عام 
ــة، هــي جملــة    املشــرق كلّ  Stella" (البحــر جنمــة"هــا يكتــب يف جملــة غربي

Maris(     ًــاال ــة، مقـ ــة واألملانيـ ــية واالنكليزيـ ــالث، الفرنسـ ــات ثـ ــدر يف لغـ ، تصـ
ــه مــن          ــا حــدث ل ــان جيــري يف الصــوفانية، وم ــا ك ــه م ــروي في مستفيضــاً ي
مشاهدة مفاجئـة النبثـاق الزيـت بغـزارة، مـن صـورة لعـذراء الصـوفانية، يف         

حــدة مــن التــهكّم بيــت أخيــه أفــرام يف بــريوت بلبنــان، جعلــه ينتقــل دفعــة وا
وكانـت  . السافر إىل التقصي الصادق، فالـدعوة الصـرحية واملؤمنـة واملسـؤولة    

تلك بداية لعمل إعالمي واسع، تواصل فرتة طويلة عرب هـذه اجمللـة، حتـى    
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ــيد     ــة، الســ ــاحب اجمللــ ــوم صــ ــل ذات يــ ــتيال "محــ ــه كاســ  André" (اندريــ

CASTELLA(  يخ ، علـــــى أن يقـــــرتح عليـــــه، يف رســـــالة منـــــه إليـــــه، بتـــــار
، وضــع كتــاب حــول الصــوفانية، يــرتك تأليفــه بالفرنســية، إمــا        11/3/1987

للمطران نفسه، وإما لألب معلـويل أو يل، علـى أن يتـوىل هـو أمـر طباعتـه       
وإىل ذلـك، مل  . ونقله يف ما بعد إىل لغات أخرى، منـها االنكليزيـة واألملانيـة   

فيهـا واإلدالء  ميتنع املطران هافوري عن احلضور إىل الصـوفانية، والصـالة   
برأيه الصريح كمسـؤول كنسـي، فيمـا الكـامريا تصـور، وقـد ظـل حتـى آخـر          
  .حلظة من حياته املديدة يتابع أحداث الصوفانية ويدعو هلا ويكتب بشأهنا

وأما البطريرك زكا عيواص األول، بطريرك السـريان األرثـوذكس، فمـا    
، يف 1987 بــني لقــائي األول بــه حــول الصــوفانية، خــالل شــهر آب مــن عــام 

ــرية    ــه األخـ ــاص، وزيارتـ ــه اخلـ ــذراء "مكتبـ ــت العـ ــاريخ  " لبيـ ــق، بتـ يف دمشـ
، امتدت فـرتة طويلـة، كـان خالهلـا، لـه وللمسـؤولني يف كنيسـته،        9/9/2011

من أساقفة وكهنة وعلمانيني، علـى امتـداد العـامل كلـه، الفضـل األكـرب يف       
اإلهليـة الـيت    استقبال كنائسه ومؤمنيه، يف إميان واتضاع مثاليني، النعمـة 

  !ها، كما كان يقول ويعلنت يف دمشق، من أجل خالص البشرية كلّجتلّ
ي احلجـــــم هــــذين املــــوقفني املســـــؤولني، اجلديــــدين والواســــعَ     إال أنّ

ــه       ــويل، يف حــدود علمــي، بفعــل قربــي من ــاألب معل واالنتشــار، مل ميــيال ب
ذ موقـف  ع هبمـا، مـن أجـل اختـا    وتعاوننا الدائم، ولو قيد شـعرة، إىل التـذرّ  

ا كان قد ألزم به نفسه، مغاير من مجيع السلطات الكنسية يف دمشق، عمّ
من احرتام وثقة، حيـاهلم مجيعـاً، منـذ بدايـة التزامـه هبـذا احلـدث، ليلـة         

  .1983احلادي والعشرين من شهر شباط عام 
هتـا لـه،   جّوحسيب شهادة قاطعة علـى ذلـك، هاتـان الرسـالتان، اللتـان وُ     

ــاريخ "بيكــي" األوىل مــن املطــران  ــة مــن األب نعــوم  23/1/1985، بت ، والثاني
  .9/1/1987عطا اهلل، بتاريخ 
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  ":بيكي"جاء يف رسالة املطران 
  األب احملترم،« 
  .8/1/1985رسالتك املؤرخة يف  يت للتّوتلقّ

، أوافيك مبقطع من وثيقة صادرة عن 31/12/1984تتمة للقائنا يف باب توما يوم 
، وببعض البنود من القـانون الكنسـي   14/6/1966تاريخ ب" هيئة عقيدة اإلميان"

  .اجلديد، كي يتسىن لك االطالع عليها
  .لت وأطلعتين عليهاً لك، إذا ما تفّضإن طرأ أي جديد، أكون ممتّن

  .»ق مبشاعري األبوية ِث
أما األب نعوم عطا اهلل، فهو يقـول لـه، يف تـدفق مـن احملبـة واالعتـزاز       

  :والتشجيع
 »              REF. P. O/4/1987  
  P. Joseph Malouli - Damas        9/1/1987يف 

  أبت احملبوب،
وضاعف غريتك الكهنوتيـة، لتبقـى قـدوة    .  بارك اهللا فيك، وثّبت عزميتك

  .والصالح صاحلة، حّية للشعب البسيط العطشان واجلوعان إىل الّرب
وحي أو  أن كلّ مبسألة ظهورات حي الصوفانية، فإنه ال خيفاك أّما يف ما خيتّص

رسالة تتقّبلها السيدة مرينا من السماء، هي وحي أو رسالة ال يلتزم هبا شـخص  
  .سوى السيدة مرينا، وال أحد سواها

ومبا أن كل كاهن هو مرسل من قبل الكنيسة لدى الشعب املسيحي، فال جيوز 
ع على الشعب، شيئاً مكتوبـاً يتعلّـق   لنا، واحلالة هذه، أن ننشر أو نطبع أو نوّز

بأمور الدين أو املعتقد، قبل أن تكون السلطة الكنسية احمللّية قد تبّنتـه ووافقـت   
  …عليه
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وليس هذا هو رأيي الشخصي فقط، بل هو رأي أحد رؤساء احملاكم الدينية هنا 
الذي استشرته يف املوضوع، وأصّر أنه من الواجب واحلكمة أن تتقّيد به تفاديـاً  

  …قباهلكل سوء تفاهم طارئ ال ُتحَمد ُع
ة وسهرات متواصلة وصلوات فَِسر واثبت على ما أنت عليه من خدمات روحّي
  …حارة شعبية َتقَوّية، أنا وكثٌر غريي حنسدك عليها

. يسهرون على اإلميان احلي يف قلوب املـؤمنني . إىل حقله اًأرسل اهللا كهنة غُُير
  .وتثبت كنيسته وتنتشر يف الكون. فيتمّجد املسيح

  .على مهّتك البطوليةأعانقك وأثين 
  التوقيع

  إىل ولدنا األب جوزف معلويل اللعازري
  »سوريا  -دمشق الشام  - يف مدرستنا يف باب توما

إال أن هــذا املوقــف الصــريح والصــادق والثابــت، مل يكــن ليمنعــه مــن        
ة وإصـرار مدهشـني لـدى إنسـان يف مثـل      مواصلة شـهادته الشخصـية، بقـوّ   

السـلطات  " بـدت "ما ة وإصراراً، كلّئماً، يزداد قوّبل كان، كما بدا يل دا. هسنّ
  .عن احلدث" بعيدة"الكنسية العليا 

هـذا الوضـع الكنسـي املعقّـد واحمليّـر إزاء       ع عن القـول بـأنّ  وإني ال أتورّ
ا الصوفانية، كان يويل األب معلويل حرية واسعة يف اإلعالن الصـريح عمّـ  

جّله ويســتنتجه، مــن كــان، كــل يــوم، يلمســه ويــراه ويســمعه ويعيشــه ويســ   
اني، كان يصعب، يف احلقيقة، إن مل أقل يستحيل على من غيّب حضور ربّ

األب معلــويل كــان ســعيداً   إال أنّ. نفســه عــن هــذه األحــداث، أن يســلّم بــه  
سعادة جلية، باإلعالن علـى املـأل، وبكـل الوسـائل املتاحـة، عـن يقينـه هبـذا         

ن قلـت أيضـاً أن كـل ذلـك     وهـل ترانـي أجانـب احلقيقـة إ    . احلضور الرباني
ــة، قضــاها األب معلــويل يف تنشــئة       ــاة طويل ــدو أشــبه بتتــويج حلي كــان يب
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مسيحية آلالف األطفال والشبان والشابات، تنشئة مل يكن يرمي منها إال 
  إىل تثبيت يقني هذا احلضور الرباني يف حياهتم؟

ــة، أو      ــه الناريـ ــواء يف عظاتـ ــويل، سـ ــان األب معلـ ــال، كـ ــع احلـ ويف واقـ
ــه ومناقشــاته، ال يــين يــروي األحــداث للمــرة     أحا ــة، أو كتابات ديثــه اهلادئ

هتا، واستمرار تأثريها املفـاجئ  املائة، وكأنه يرويها ألول مرة، جلدّهتا وقوّ
وقـــد اتضـــح . والعميـــق، فيـــه ويف الكـــثريين مـــن مشـــاهديها أو ســـامعيها

تـى  لعارفيه فيما بعد، أنه، مـا إن كـان يعـود إىل الـدير وإىل صـومعته، ح     
كان ميضي الساعات يف تدوين هذه املشاهدات واألحداث، وترمجتـها إىل  
اللغــة الفرنســية، لريفقهــا بالرســائل الــيت كــان أبــداً يــوايف هبــا املســؤولني 

ــا  ــيّني هبـ ــيّني املعنـ ــال وكتـــب أنّ  . الكنسـ ــرة قـ ــن مـ ــم مـ ــري يف  ولكـ ــا جيـ مـ
ا ومـ . سة مـن اإلجنيـل املقـدّ   الصوفانية، إمنـا هـو اسـتعادة لصـفحات حيّـ     

صف به من تواضـع حقيقـي، يف نظـر عارفيـه الكـثريين، كـان مـن        كان يتّ
فقـد كـان يريـد    . عـاء أو غـرور  ادّ شأنه أن يبعد عنه االهتام الرخيص بأيّ

ــ. لذاتــه أن يكــون شــاهداً وحســب اً ال وزن لــه وكــل مــا عــدا ذلــك، كــان حقّ
 ي أن يـرى عطِـ أجـل، لقـد كـان ملتصـقاً بكـل كيانـه، مبـا أُ       . ة يف نظرهالبتّ

ا مل يكــن لــيحلم يومــاً بــالفوز جبــزء يســري ويســمع وحييــا ويســتنتج، ممّــ
كالمــه أحيانــاً، ال ســيما لــبعض األطبــاء   اولــذا بــد. جــداً منــه يف الواقــع

. ، بـل مـن الشـطط   الدمشقيّني يف بداية الظاهرة، علـى جانـب مـن الغلـوّ    
وا لتغيري رأيهم فيـه، واالصـطفاف وراءه يف مـا    ولكنهم سرعان ما اضطرّ

  .تهى إليه من نتائج وحقائقان

ــاً علـــى نقلـــها إىل زوّ  ار الصـــوفانية، علـــى اخـــتالف  ولكـــم كـــان حريصـ
مشارهبم وحاجاهتم وغاياهتم، وذلك يف استهتار كلي، إن جـاز يل التعـبري،   

وكــان، علــى حــدّة طبعــه، صــبوراً إىل حــد . وقتــه أو صــحته بكــل مــا خيــصّ
عليه، من هذا أو ذاك، ثم  اإلدهاش، إزاء األسئلة الكثرية اليت كانت تطرح
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عاد طرحها هي هي من قبـل آخـرين، فيعـود هـو لإلجابـة عليهـا يف فـرح        يُ
  …!وصرب، كانا يدهشان كثرياً عارفيه

إال أنه كان يبدي فرحاً عظيماً مبقدم اجلمـوع مـن أطفـال املـدارس أو     
د شـبابه حبضـورهم، وقـد كـان     طلبتها، من شبان وشـابات، وكـأني بـه جيـدّ    

  .عدوى إميانه وفرحه، كانت تسري يف اجلميع ي أنّأكثر من جل

كان من شأن هـذا النـوع مـن احلضـور الـدائم يف الصـوفانية، والنشـاط        
ع واملتواصل يوماً بعد يوم، أن يستنفد وقت وطاقة مـن كـان يف عمـر    املتنوّ

هذا الكـاهن كـان قـد قُـدّ مـن       تطور األحداث أثبت أنّ إال أنّ. األب معلويل
فقـد كـان يـدرك بكـل جـالء أن للطـب       . ، لظـرف اسـتثنائي  معدن استثنائي

مــن جهــة، ولالهــوت مــن جهــة ثانيــة، يف مثــل هــذا احلــدث، دوراً هامــاً          
  .وحامساً، ال جيوز التقليل من شأنه بأي حال من األحوال

فمـــن . احلضـــور الطـــيب يف الصـــوفانية، كـــان حاشـــداً     يقـــال أنّ واحلـــقّ
ــتدعيهم األب معلـــويل ب   ــان يسـ ــن كـ ــاء مـ ــية  األطبـ ــه الشخصـ ــه، ملعرفتـ نفسـ

ــة  ــمعتهم الطيبـ ــم، أو لسـ ـــ   . هبـ ــول أو حمبّ ــدافع الفضـ ــانوا بـ ــن كـ ــهم مـ ة ومنـ
ــأتون إىل   ــالة، يــ ــذراء "بالصــ ــت العــ ــهم " بيــ ــاء أنفســ ــن تلقــ ــذا  . مــ ــان هــ وكــ

احلضــــور يتقــــاطع أحيانــــاً مــــع هــــذا أو ذاك مــــن األحــــداث املفاجئــــة يف   
راح يف الصـــوفانية، كمثـــل انســـكاب الزيـــت مـــن األيقونـــة، أو انفتـــاح اجلـــ       

ــا ــاء،   . جســـم مرينـ ــرة األطبـ ــاهرة، اتســـعت دائـ ــرور الـــزمن وتواصـــل الظـ ومبـ
إذ بـــاتوا يـــأتون مـــن لبنـــان، ثـــم مـــن األردن، ثـــم مـــن الواليـــات املتحـــدة         
ــكندنافية     ــدان االســ ــا فالبلــ ــا فبلجيكــ ــا فأملانيــ ــن فرنســ ــم مــ ــة، ثــ . األمريكيــ

وكـــان بينـــهم أطبـــاء مـــن خمتلـــف االختصاصـــات، مـــن جراحـــة عامـــة إىل   
لقلـــــــب، إىل أمـــــــراض الـــــــدم، إىل أمـــــــراض األعصـــــــاب، وإىل  جراحـــــــة ا

ــ ــا  األطبّـــ ــا وفرنســـ ــان وبلجيكـــ ــانيني مـــــن لبنـــ ــا اء النفســـ ــدا والنمســـ وكنـــ
  .والواليات املتحدة
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كان األب معلويل يأنس إىل االستماع إليهم وحمادثتـهم، وتبـادل اآلراء   
ق بانسـكاب الزيـت،   ا يتعلـّ معهم حول شتى الوقائع اليت كان يسـجلها، ممّـ  

وكان أبداً يزوّدهم بالوثـائق  . شفية وحاالت االخنطاف، وانفتاح اجلراحواأل
ها ملثـل هـذه الظـروف، كمـا كـان حيـرص علـى تزويـدهم         اليت كان قـد أعـدّ  

بالتقارير الطبية اليت كان قد وضعها بعض األطبـاء وقـام هـو برتمجتـها،     
 ،والـدكتور جـورج مـنري    ،حول بعض شهاداهتم، مثل الدكتور مجيـل مرجـي  

جلراحني لويس كوا وجورج مسمار من دمشـق، أو بعـض األشـفية، مثـل     وا
كمـا كـان يطالبـهم بـدورهم بالتقـارير حـول       . الدكتور بيري سالم مـن حلـب  

ــا، ) Guy CLAES(مشـــاهداهتم، مثـــل الـــدكتور غـــي كاليـــس   مـــن بلجيكـ
اجلراح رياض حنا مـن أملانيـا،    والدكتوروالدكتور فيليب لورون من فرنسا، 

لنفســيتني بيبيــان بوكــاي دو الروك، وبرجييــت ســوفغران مــن والطبيبــتني ا
ــيري        ــا، وب ــه بتســاليدس مــن بلجيك ــدكتورين النفســانيني أندري ــاريس، وال ب

  .أساليان من كندا

وكــان بــادي االرتيــاح إىل بعضــهم، مثــل الــدكتور مجيــل مرجــي وجــورج  
ــورون      ــب ل ــدكتور اجلــراح انطــوان منصــور وفيلي ــان للمطــرب  . مــنري وال وك

ضـــه علـــى وني حنـــا، صـــديق الـــدكتور انطـــوان منصـــور، وحمرّ املـــؤمن طـــ
، فضــل يف 1986االهتمــام بالصــوفانية، بــل علــى اجملــيء إىل دمشــق، عــام    

وقـد اختـذت هـذه العالقـة     . بناء اجلسور بـني األب معلـويل وهـذا الطبيـب    
بينــهما منحــى أراه منوذجيــاً يف حــاالت قــد تشــبه قلــيالً أو كــثرياً، أحــداث  

عليـه بسـؤال، مهمـا بـدا تافهـاً أو       ان األب معلـويل يضـنّ  فما ك. الصوفانية
نافالً، حتى جاء يوم طرح فيه عليه كمّاً ونوعاً من األسئلة، قـد ال ختطـر   

لــة ســبق وأدرجتــها يف أحــد الفصــول الســابقة، ببــال ســواه، يف رســالة مطوّ
جتلّتــا يف تعامــل  ،لقيمتــها مــن حيــث املوضــوعية والفطنــة االســتثنائيّتني 

ــاً إىل   . ويل مــع حــدث الصــوفانية األب معلــ وكــان الــدكتور منصــور متجاوب
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، حتى بات كثري احلضور يف الصوفانية، كلما كان عيـد الفصـح   أقصى حدّ
وكان يصوّر بنفسه مجيع جمريـات األحـداث،   . مشرتكاً بني مجيع الكنائس

بـل جـاء   . بدءاً من انفتاح اجلـراح، ويـوايف األب معلـويل بتقـارير منتظمـة     
يه مع زوجته السيدة كلري، بنشر رسالة الصوفانية، عـرب أشـرطة   يوم قام ف

ع علــى نطــاق واســع، ومــن ثــم عــرب كتــاب وضــعه باللغــة   فيــديو كانــت تــوزّ
االنكليزية، ونشره أيضاً على نطاق واسع، فضالً عـن مبادرتـه السـباقة يف    
دعــوة مرينـــا لزيــارة الواليـــات املتحــدة، تلـــك الــدعوة الـــيت كانــت فاحتـــة      

  .دت مرينا إىل العامل الواسعجلوالت قا

تـيح لـه هـو أيضـاً أن يشـارك      أما الدكتور الفرنسي فيليب لورون، فقد أُ
، مـع جمموعـة   1990يف أحداث أسبوع اآلالم والفصـح، يف الصـوفانية، عـام    

تني، فالتقــاه األب معلــويل لفــرتات مــن الفرنســيني، تضــم طبيبــتني نفســيّ 
ني، األول نه أن كتب تقريرين هامّطويلة، وأرهقه بأسئلته الكثرية، فكان م

ثـم كـان   . بتوقيعه، والثـاني بتوقيـع مجيـع الـذين حضـروا معـه مـن فرنسـا        
منــــه أن اســــتخرج مــــن أشــــرطة الفيــــديو الــــيت أتــــيح لــــه تصــــويرها يف 

ــة، هــي       ــه تســمية ملفت ــنعم "الصــوفانية، شــريطاً خاصــاً هبــا أطلــق علي ال
إال أن . علـى نطـاق العـامل   ، وقـد وُزّع الشـريط أيضـاً    "اإلهلية يف الصوفانية

ــ اه إىل ف عنــد هــذا احلــد مــن الشــهادة، بــل ختطــّ الــدكتور فيليــب مل يتوقّ
ع وضــع كتــاب طــيب صــرف حــول أحــداث الصــوفانية، طبــع يف بــاريس ووزّ   

تشـخيص  : "على نطـاق واسـع أيضـاً، وهـو بعنـوان بسـيط وموضـوعي، إنـه        
رأى وخـرب  يقرّ فيـه بعجـز الطـب عـن تفسـري مـا       ) Constat Médical" (طيب

  .يف الصوفانية بدمشق
  .هذا عن الطب واألب معلويل

ون، فقـد كـان حثيـث البحـث عـن كتـب هلـم، يسـتند إليهـا          وأما الالهوتيّ
ــ وملــا كانــت اللغــة الفرنســية هــي   . ا كــان يعــيش يف الصــوفانية ويقارهبــا ممّ
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اللغة األجنبية الوحيدة الـيت كـان يتقنـها، فقـد كـان حريصـاً علـى اقتنـاء         
إال أنه أوىل اهتمامـاً خاصـاً كتـابني، أوهلمـا     . لالهوتية هبذه اللغةاألحباث ا

رينـه  "، لالهـوتي الفرنسـي املعاصـر، األب    "تكثري ظهـورات العـذراء  "بعنوان 
ــان ــاريس عــام  )René LAURENTIN" (لورنت ــاني )1988(، الصــادر يف ب ، والث
نيت ، للقسـيس الفرنسـي، الربوتسـتا   "الرب ورمـز الكنيسـة   مريم أمّ"بعنوان 

، إثــر 1983، الــذي وضــعه عــام )Max THURIAN" (مــاكس توريــان"األســبق، 
  .يه عن الربوتستانتية، واعتناقه الكثلكةختلّ

ــذكر أنّ  ــان "األب  واجلــدير بال ــه لورنت ــه هــذا،     " رين ــد وضــع كتاب ــان ق ك
ــد فيــه بقــوة أرجحيّــ    وخــصّ ة اعتبارهــا الصــوفانية فيــه، بفصــل كثيــف، أيّ

ة للــزمن اني، وتنطــوي علــى رســالة هامّــ  ظــاهرة صــحيحة، ذات منشــأ ربّــ  
وقد أغنى مضمون هذا الكتـاب تفكـريَ األب معلـويل، حبيـث كـان      . احلاضر

ع بـه  أحياناً كثرية، يستشهد مبا جاء فيه، نظراً ملا كان األب لورنتان يتمتـّ 
  .من مسعة رفيعة، يف مجيع األوساط الكنسية، شرقاً وغرباً

وجــد األب معلــويل لديــه، حــول  ، فقــد "مــاكس توريــان"وأمــا الالهــوتي 
ق بالعذراء مريم، ما يتجاهله مجيع الربوتسـتانتيني اليـوم،   الالهوت املتعلّ

بشأن املكانة الرفيعة واالسـتثنائية الـيت كانـت هلـا، لـدى مجيـع املصـلحني        
فقـــام األب  . الربوتســـتانت األوائـــل، مـــن لـــوثر إىل كالفـــان إىل زفـــانكلي     

ى والفاصـلة الـيت كتبـها املصـلحون     معلويل، جبمع مجيع النصوص الكـرب 
ة العــذراء الربوتســتانت األوائــل، والــيت وردت يف هــذا الكتــاب، حــول بتوليّــ   

يسـوع، ابـن اهلل    ة بوصـفها أمّ الدائمة، وكرامتها الفريدة، وشـفاعتها اجلليّـ  
ــه املتجسّــــ  ــوكلمتــ ــات     د، ممّــ ــاع احلركــ ــه أتبــ ــع بــ ــا طلــ ــع مــ ــافى مــ ا يتنــ

  .بعشرات السنني سيهمالربوتستانتية، بعد غياب مؤسّ

وحتاشياً إلطالة ال مكان هلا يف موضوعنا، أكتفي باالستشهاد، يف هـذا  
الصدد، بفقرة وجيزة مما كان لوثر قد أعلنه يف مقالة شـهرية كتبـها عـام    
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، اختــزل فيهــا مجيــع مواقفــه  "يف اجملــامع والكنــائس"، حتــت عنــوان 1539
مـن ترمجـة    87صـفحة  وقد وردت هذه الفقرة بالذات، يف ال. بشأن العذراء
، "مريم، أم الـرب ورمـز الكنيسـة   "وهو بعنوان  "ماكس توريان"عربية لكتاب 

ــان" دار املشــرق"قــام هبــا األب خليــل رســتم، ونشــرت عــن     وقــد أعيــد   بلبن
  :جاء فيها باحلرف الواحد). 2006(، عام نشره

صنا، أي لّخم مل أفكر إطالقاً، ومل أعلّم، ومل أقل عن العذراء الطاهرة، مرمي أّم« 
ويكفيين أن أعرض على املسـيحيني البسـطاء،   … قول معيب أو شائن أو سيئ

إين أؤمن إمياناً ثابتاً، اسـتناداً إىل  . األتقياء، قناعيت الواضحة مبوضوع مرمي أم اهللا
ة ولدت لنا ابن اهللا، وإهنا ظلت يف الـوالدة  هذه العذراء النقّي اإلجنيل املقدس، أنّ
  .»ة وبكراً إىل األبد اء نقّيوبعدها أيضاً، عذر

ني األوائـل، كـثرياً   هذه النصوص اهلامـة، لكبـار املصـلحني الربوتسـتانتيّ    
ما كان األب معلويل يستشهد هبا يف الكثري الكـثري مـن لقاءاتـه وحواراتـه     
ورســـائله، وخصوصـــاً خـــالل عظاتـــه، بعـــد أن ســـكنه هـــاجس مقـــيم، هـــو  

  .صوفانية مراراً وتكراراًهاجس الوحدة املسيحية، اليت دعت إليها ال
فرحتـــه الكـــربى كانـــت يف لقـــاء هـــذا أو ذاك مـــن الالهـــوتيني        إال أنّ

. بعضــهم إىل دمشــق الغــربيني، بعــد إذ أخــذت أحــداث الصــوفانية، تســتجرّ
نقـوال  "وقد حـدث لـه ذلـك، بـادئ ذي بـدء، مـع الالهـوتي اإليطـايل، األب         

ديثاً لــه، صــدر عــام ، الــذي قــدّم لــه يومهــا كتابــاً حــ)Nicola BUX" (بـوكس 
  .، وهو باللغة اإليطالية)La Redenzione" (الفداء"، بعنوان 1983

ـــ ي الشـــوتي الفرنســق الالهـ، التقى يف دمش1987ويف عام  ه ـــ رين"هري، ـــ
ــان ــيدة   )R. Laurentin" (لورنتــ ــد ســ ــة لعيــ ــذكرى اخلامســ ــبة الــ ، مبناســ

ــا، عــام   . الصــوفانية ــا . هــا الســابعة ، يف ذكرا1989وعــاد فالتقــاه فيه ويف كلت
هــاتني الزيــارتني، استضــافه يف ديــر اآلبــاء اللعــازريني، يف حــي بــاب تومــا   



155 

ى لـه التحـدث إليـه    ، كـي يتسـنّ  1940إقامتـه منـذ عـام     بدمشق، حيـث مقـرّ  
  .الً على انفرادمطوّ

وعنــدما قــدم إىل دمشــق أيضــاً، يف الــذكرى عينــها، الالهــوتي األملــاني،    
ل تيــودور خــوري، أتــيح لــألب معلــويل لقــاؤه      اللبنــاني األصــل، األب عــاد  

بيـت  "ه يف مطوّالً، إذ إنه قدم لفرتة أسـبوع كامـل، حـرص علـى قضـائه كلـّ      
، ويف لقــاءات كــثرية كانــت كلــها تــدور حــول الصــوفانية، فجمعتــه  "العــذراء

بالذكر منها السـفري البـابوي بدمشـق، املنسـنيور      بشخصيات كثرية، أخصّ
ــر"لـــــوجيي أكـــــويل" ــا عيـــــواص األول، والبطريـــــرك  ، ثـــــم البطريـــ ك زكـــ

غريغوريوس الثالث حلـام، واملطـرانني فرنسـوا أبـو مـخ وايزيـدور بطيخـة،        
واملطران محيد موراني، صديقه وزميله األسبق طـوال دراسـتهما الالهـوت    

واجلدير بالذكر أن لـألب  . يف أملانيا، واملفكر العربي الكبري، أنطون مقدسي
ســعاً يف نطــاق الكنيســة يف أملانيــا وأوروبــا  عــادل خــوري رصــيداً الهوتيــاً وا 

ــة، ويف نطــاق الكنيســة الشــرقية مجعــاء    وكــان منــه أن جــذب معــه   . الغربي
صديقه املطران محيد موراني، يوم كان أسقف الكنيسة املارونيـة بدمشـق،   

كمـا كـان منـه، بعـد عودتـه إىل أملانيـا، أن       . فبات بدوره من حمبيها ودعاهتا
تني مسـؤولية العمـادة فيهـا،    ونسرت، اليت شغل مـرّ ألقى بثقله يف جامعة م
هــذا التــأثري إىل العديــد مــن  م أن امتــدّومل يعــتّ. بشــأن رســالة الصــوفانية

ــ. األســاقفة األملــان ، يف 1991م يف شــهر أيلــول مــن عــام ثــم كــان منــه أن نظّ
، مؤمتراً الهوتياً حول الصوفانية، شـارك فيـه، فضـالً عـن بعـض      "مونسرت"

  .ون من أملانيا وفرنسا وسويسرايني، الهوتيّاألطباء الغرب

د الوجــوه، كــان األب معلــويل حريصــاً كــل هــذا النشــاط الواســع واملتعــدّ
وما كان يفوته أن يقـرأ مجيـع مـا كـان يكتـب      . تفاصيله على مواكبته بأدقّ

كمـا  . ثـم رصـيده الكثيـف مـن الوثـائق      ،بشأنه، ليغين بـه فكـره وروحـه أوالً   
ا كـان يـرى مـن الضـروري إطـالع بعـض       عضها ممّـ كان يسعى إىل ترمجة ب
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ع بإصـرار  وإىل ذلـك، كـان يتمنّـ   . املسؤولني الكنسيني املعنيني بـاألمر، عليـه  
فون حيـال  عن إطالع املسؤولني الكنسيني عليه، أولئك الـذين كـانوا يتصـرّ   

وملــا كــان . األمــر ال يعنــيهم ال مــن قريــب وال مــن بعيــد   الصــوفانية، وكــأنّ
انية يصرّون أحيانـاً عليـه وعلـيّ، بضـرورة إطـالع هـذه       ي الصوفبعض حمبّ

ات الصـــوفانية، كـــان ال يتـــورّع عـــن    الســـلطات الكنســـية، علـــى مســـتجدّ   
ه الشخصـي العميـق يشـري علينـا باالمتنـاع      مصارحيت شخصياً بأن حدسَـ 

ولكــم مــن مــرة تبــيّن يل علــى حنــو  . عــن اإلقــدام علــى مثــل هــذه اخلطــوة
  !سه، أنه مل يكن خمطئاً يف حدجليّ

عــن " الغــائبني"ني د عــن املســؤولني الكنســيّ  وبقــدر غيابــه هــذا املتعمّــ   
ــون       ــانوا يؤمّ ــع مــن ك ــان بالقــدر نفســه حاضــراً جلمي بيــت "الصــوفانية، ك

وكـان  . ي احلقائق، من عرب وأجانبللصالة، أو لالستفسار وتقصّ" العذراء
يف حضوره هذا أكثر من مدهش، إذ كان يسـتعيد يف ملـح البصـر، علـى مـا      

قاً يف العيـنني  وتألّ ان يعاني أحياناً من تعب، بل من إعياء واضح، حيويةّك
وحدّة يف الصـوت وحركـة اليـدين، تـرتك لـدى احلاضـرين االنطبـاع بـأهنم         

اً وقوياً للمسيح، يكاد ال خيتلف عـن حضـوره   إزاء إنسان حييا حضوراً حيّ
عرفــة بــل كــان يبــدو يل، علــى مــا بــيين وبينــه مــن م  ! الفعلــي يف اإلجنيــل

ــدّ     شخصــية، قويّــ  ــه خــالل هــذه احلــاالت مــن التب ــة، أن ل املفــاجئ ة ومُحبّ
وإنـي، إذ أشـري إىل هـذا    . والصاعد، يفقد شيئاً كـثرياً مـن واقعيتـه املعهـودة    

ر متامــاً، علــى ســبيل املثــال، مــا حــدث لــه حلظــة دخــول األب  األمــر، أتــذكّ
مســــاء  ، قادمــــاً ألول مــــرة إىل دمشــــق،"بيــــت العــــذراء" "رينــــه لورنتــــان"

وقد ال يعتب عليّ حمبّو األب معلويل، إن أنا نقلـت هنـا، مـا     .25/11/1987
ورد ونشــر، هبــذا الصــدد، يف كتــاب مــذكراتي عــن الصــوفانية، الصــادر عــام   

  :من طبعته األوىل 245وقد جاء فيه باحلرف الواحد يف الصفحة . 1991
… يف انتظارنا ينا إىل الصوفانية حيث كانواَضفور وصول األب لورنتان، َم« 
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وعلى غري عادته كان األب معلويل … على عادته، كان األب لورنتان بامساً هادئاً
مندفعاً يف حديثه، وكأنه يريد أن يلقّن األب لورنتان يف دقائق، تفاصيل الظـاهرة  

باألب معلويل جانباً، ألدعـوه لشـيء مـن     أدهشين األمر، وانتحيُت… تهابرّم
ـ … لورنتان فـوق إرهاقـه  اهلدوء، كي ال يرهق األب  تواضـع   ل بكـلّ فتقّب

ومضينا معاً على الفور إىل السفارة البابوية، إذ كان السفري البـابوي  … املالحظة
  »… أبدى رغبته يف لقاء األب لورنتان فور وصوله إىل دمشق

  .ذلك كان األب معلويل يف نظر عارفيه وحمبّيه الكثريين

ــاء الصــ     ــان أيضــاً بالنســبة إىل أبن ــك ك ــب،   وذل وفانية، مــن عــرب وأجان
الكثريين من هؤالء كانوا يرون فيه ما  إال أنّ. املنتشرين يف أصقاع األرض

ــدائم بينــهم، علــى       ــه، بفعــل تواجــده ال ــاء دمشــق أن يــروه في مل يكــن ألبن
ار لقد كان الكثريون من زوّ. تهم العظيمة له، وعلى ثقتهم املطلقة بهحمبّ

شبه النيب، بـل كـان بعضـهم، وال سـيما     الصوفانية األجانب، يرون فيه ما ي
ثون معــي ، دون ذكــر امســه، إذ كــانوا يتحــدّ"الــنيب"ونه الكهنــة منــهم، يســمّ

ومـا  . عليه، أو يسـألوني عنـه، سـواء يف لقـاءاتي معهـم، أو يف رسـائلهم إيلّ      
ف إليـه عـن   نعمـة التعـرّ   كان يف هذا األمر ما يفاجئين، أنـا الـذي أُعطيـتُ   

ــاة الصــعبة يف   قــرب، ومــن ثــم نعمــة صــداق    ته الصــافية، يف معــرتك احلي
  .1962دمشق، منذ عام 

وقـد  . لألب معلـويل مالمـح أخـرى، قـد تفـوق تلـك روعـةً وعمقـاً         إال أنّ
يه، خالل أيامه األخرية، يف مرضه ويف تكشّف بعضها لقلّة قليلة من حمبّ
ته، الــيت كــان كتبــها ولقــد جــاءت وصــيّ. وداعــه، ويف طريقــة اســتقباله املــوت

يديه، على عادته، قبل انتقاله مبا يقارب السـنتني، تتوجيـاً ال أبلـغ     خبط
  .وال أصدق، هلذا الوجه البهي

  هل هذا كل شيء؟
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مثة ملمح يف هذه الشخصية، فريد حقاً، وتنبسـط مسـاحته علـى سـعة     
ذلــك هــو عــامل املراســلة، الــذي قــام بــني األب معلــويل وبضــعة . األرض كلــها

صحيح أنـه كـان يشـري أحيانـاً إىل مضـمون      . نألوف من مراسليه يف كل مكا
هذه أو تلك من الرسائل، ال سيما عندما كان يطلب إليه الصالة مـن أجـل   

وعــن  - ! ال كنيتــه - مــريض، إذ كــان يســارع إىل اإلعــالن عــن اســم املــريض   
إال أن ما اتضح لنا، بعد انتقالـه فقـط، أنـه كـان مراسـالً مـن نـوع        … مرضه
نفسـه باإلجابـة علـى كـل رسـالة تـرده، بـل حتـى         ذلك بأنه كان يلـزم  . خاص

يف بــرج الــروس،  " لــورد"علــى كــل بطاقــة تــرده مــن أحــد أطفــال مدرســة       
وكان يضـم نسـخة مـن    . يرعاها روحياً حتى استنفاد قواه بدمشق، اليت ظلّ

اجلـواب   جوابه، مكتوبة خبط يده، إىل الرسالة األصلية، وكان أحياناً خيطّ
  .رقعة البيضاء املتبقية منهاعلى الرسالة نفسها، يف ال

ها وفـق ترتيـب   وكان حيرص على االحتفاظ بالرسائل مجيعهـا، ويضـمّ  
فكـان  . زمين، حبيث جتمع هـذه الرسـائل، شـهراً إثـر شـهر، وسـنة إثـر سـنة        

" أرشـيف "لنا منه ال أقل من عشرة أالف رسـالة، ضـمت مـع أجوبتـها، إىل     
  .الصوفانية الكامل

* * * * *  
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^+  

  رسوالً… األب معلويل
  
  
  

لقــد كــان حبــق رســوالً، إذ كــان حيمــل هــمّ الرســالة يف مجيــع حركاتــه    
اً هـائالً  وسكناته، ال يف دمشق وحدها، بل علـى مسـتوى العـامل؛ فـرتك كمّـ     

ولســوف أختــار . مــن الرســائل الــيت كــان يتلقّاهــا، والــيت احــتفظ هبــا كلــها  
ــة   ــة إىل العربيـ ــها بأمانـ ــها، وأنقلـ ــاً منـ ــاركين  . بعضـ ــارئ أن يشـ ــرك للقـ وأتـ

هشــيت، إزاء مــا كــان األب معلــويل ميتلــك، مــن قــدرة علــى تنظــيم وقتــه،  د
وعلى احرتام مراسليه، وعلـى التفاعـل الصـادق معهـم، ومـن حـرص علـى        

ات األحداث يف الصوفانية، يف دقة ووضـوح وإجيـاز،   إطالعهم على مستجدّ
وكلـي ثقـة بـأن    . حبيث يصـبحون بـدورهم شـركاء لـه، يف اإلميـان والصـالة      

، الذي كان جيتاحين كلما كنت أطالع شـيئاً مـن هـذه الرسـائل،     الفرح إياه
سيغمر أيضاً قلوب قرّائي وعقوهلم، إذ سيكتشفون مدى مـا ينطـوي عليـه    

ــق      حبــدس  -هــذا الكــاهن االســتثنائي، مــن نزعــة رســولية، تعــرف أن توفّ
بــني مقتضــيات اإلرادة اإلهليــة ومقتضــيات الطبيعــة اإلنســانية،     -فطــري 

  .استثمار كل ثانية، من الزمن الذي وُهب وتُتقن بالتايل
مــن هــذه الرســائل، أختــار أوالً مــا خــصّ بــه بعــض الكهنــة، ثــم بعــض    
الراهبـــات، ثـــم بعـــض األطبـــاء، ثـــم بعـــض األصـــدقاء، وأخـــرياً مجـــوع        

  .املراسلني، من رجال ونساء وأطفال
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ــاريس،       ــها يل، إذ كنــت يف ب ــار واحــدة كتب ــة، أخت مــن رســائله إىل الكهن
ها لألب رينيه لورنتان، لِما كان له من دور هـام يف الصـوفانية،   وواحدة كتب

على الصعيد الالهوتي، وواحـدة كتبـها لكـاهن إيطـايل، كـان األب معلـويل       
ــة        ــيح إىل اللغـ ــيد املسـ ــذراء والسـ ــيدة العـ ــائل السـ ــة رسـ ــأله ترمجـ ــد سـ قـ

  .اإليطالية، وفعل

  :لألب الياس زحالوي) 1
، يقــول 6/6/1984لفرنســية، يف كنــت يف بــاريس، فوافــاني برســالة لــه با  

  :فيها ما ترمجته باحلرف الواحد
  أبت العزيز،"

أسارع . 13/5، رسالتك املؤرخة يف 20، حوايل الساعة 5/6تسلمت يوم الثالثاء 
  .اًألخربك نبأً ساّر

وقد كانت مـن مطلـع   . يوم مخيس الصعود، بعد الظهر، حدث ملرينا اخنطافان
أشـعر أن  : "قالت يل. توّد أحياناً متزيق ثياهبا كانت …األسبوع، بادية االضطراب

ع حدوث شيء ما، بني الصعود أجبتها بأين، شخصياً، كنت أتوقّ". شيئاً ما سيحدث
، كّنا نتحدث مع ماري )GMT( 5:30يوم مخيس الصعود، قرابة الساعة . والعنصرة

: يل مرينـا  ويف حلظة ما، قالت. روز وليلى والسيدة أليس، وميادة قوزيل، يف الباحة
  ".سترينه، ولكْن ال بد من دفع الثمن: "أجبتها!" لكم أشتهي أن أرى يسوع"

، دخلت 16الساعة . ، فارقتهم ألتلو املسبحة على انفراد15:45حوايل الساعة 
على السرير، وبدأ الزيت يرشح من وجههـا وعنقهـا    مرينا غرفتها؛ اضطجعْت

ا ب فيها الزيت بغزارة من عينيها، ّممة ينسكل مّرويديها وعينيها، وكانت تلك أّو
اضطررنا للقبض على يديها، لنمنعها من اقتالع عينيها، من . ب هلا آالماً هائلةسّب
وكّنا منسح هلا عينيهـا ووجههـا   . 16:11ة أملها، وقد دام ذلك حىت الساعة شّد

  .وعنقها بالقطن وحمارم الورق
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  .خلت يف حالة اخنطافناديتها ثالث مرات؛ كانت قد د 16:18يف الساعة 
بكـت مـن شـدة األمل يف    . مفتحت عينيها، وأخذت تتكلّ 16:38يف الساعة 

  .عينيها
  .ها األسفلارجتفت شفتاها، وخصوصاً فكّ 16:42يف الساعة 
  .ابتسمت… !"شفتو: "قالت 16:45يف الساعة 
  .دخلت، من جديد، يف حالة اخنطاف 16:48يف الساعة 
سألتها إنْ كانت تريـد أن  . ما، وأخذت تتكلّفتحت عينيه 16:58يف الساعة 
  ".كال: "تشرب، أجابت
خالل االخنطافني، احـتفظ جسـم مرينـا    . ما مسعْت أملْت 17:00يف الساعة 

. كان النبض طبيعياً. ومرونته) باستثناء القدمني اللتني كانتا رطبتني(حبرارته املعتادة 
قرصت هلا، مرتني متتـاليتني، يف   وقد. إال أهنا مل تكن تسمع شيئاً، وال حتس شيئاً

 بأيـة ردّ  املرة األوىل، اإلصبع األصغر، ويف املرة الثانية، إهبامها األيسر، ومل تـأتِ 
ها ثـالث  ناديُت. فعل دغدغ هلا والدها أسفل القدمني، دون إحداث أي رّد. فعل

ا قليالً، وعندما كانت تفتح عينيه. فعل، ألهنا مل تسمع شيئاً رّد أّي مرات، فلم ُتبِد
ويف الغد، األول من حزيران، كانت ال تزال تشعر باألمل . كان احلَول يرافق نظرها

  .يوم السبت، سافرت مع زوجها إىل الالذقية. يف عينيها
  .الكلمات اليت قاهلا هلا يسوع جتد يف الورقة األوىل، نّص

الً، ظهر هلا جبل، شـاهقاً ومجـي  : االخنطاف الثاين حدث يوم اجلمعة العظيمة
جاءهتا كلمات يسوع خالل االخنطاف الثاين، فقد . يسقط عليه من علُ نور قوي

  .رأته يف هيئة مسيح الصعود يف األيقونات البيزنطية
لقلب يسوع األقدس، ونتلو فيه الصالة اخلاصة به ) يونيو(يكرَّس شهر حزيران 

  .، مع طلبات العذراء)بالعربية(
  » يوسف معلويل املخلص
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 :28/6/1989نيه لورنتان، بتاريخ لألب ري) 2

  أبت العزيز،« 
مل أفعل سوى ترمجة يومياهتا بتقّيدي بالنص تقّيـداً  . أرسل لك آخر أخبار مرينا

  .تاماً
بعد بضعة أيام، ستسافر إىل كاليفورنيا، لتجتمع بذويها، تاركةً هنا طفليهـا يف  

  .رعاية أّمها
ت هي باألحرى تلّبي إرادة اهللا؟ لّبت إحلاح األمريكيني يف دعوهتا، ولكن أفليس

  .هذه اإلرادة اليت حتاول أن تنجزها كلّ يوم، يف مجيع نشاطاهتا
رفضت القنصلية األمريكية أن تعطي تأشرية الدخول لطفلتها البالغة من العمـر  

الصيب يتمتع باجلنسية األمريكية ألنه ولد يف لوس أجنـيلس، العـام   . ثالث سنوات
  .املاضي

وإين، إذ أرى اآلالم الداخليـة الـيت   . ه التضحية البالغة الثقلاحننت أمام هذ
أعـرف  . تتحّملها، أشعر أحياناً باخلوف عليها من االهنيار، حبكم الضعف البشري

أنّ ذلك هو جزء من برناجمها، وإين لدائم الشكر هللا من أجل إنعامه هـذا البـالغ   
  .العظمة

  .سأرسل لك أيضاً ثالث صور حصلت عليها بشق النف
  .وسأرسل لك صوراً أخرى حاملا أحصل عليها

  .أتوسل إليك أن تصلّي خصوصاً من أجل مرينا، دون، مع ذلك، أن تنسانا
  »املخلص 

 "انزو لودي"لألب ) 3

، )Enzo LODI" (انــزو لــودي"، رســالة إىل األب 15/8/1990كتــب بتــاريخ 
  :املدرس يف جامعة بولونيا الكاثوليكية، يقول له فيها
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  أبِت،« 
متها لنـا، بترمجتـك   امسح يل بتقبيل يدك للخدمة اليت ال تقدر بثمن، اليت قّد

ولـتكن  . لرسائل الصوفانية إىل اللغة اإليطالية، نشكر لك ذلك من كل القلـب 
  .العذراء ذاهتا مكافأتك

أن  مل أنته بعد من قراءتـه، إالّ . شكراً لك أيضاً للكتاب الذي مهرته بتقدمي يل
  .تها، قد أثارت اهتمامي البالغاملقاطع اليت طالع

أيلول، وهنا نضحت يداها بالزيت  2آب إىل  9ُدعَيت مرينا لزيارة بلجيكا من 
مرة أمام مجهور املؤمنني وحبضور أطباء وصحفيني وعدد كـبري مـن رجـال     12

آب، حدث هلا اخنطاف يف كنيسـة براسـكات املكتظـة     15ويوم . اإلكلريوس
 Guy(طبيبان، أحدمها الـدكتور غـي كاليـس     ر االخنطافراقب تطّو.بالناس

CLAES(وخـالل  . إن تقرير الدكتور كاليس إجيايب. ، وأجريا بعض االختبارات
  :االخنطاف، رأت مرينا العذراء اليت ائتمنتها على الرسالة التالية

  أبنائي،« 
  رق،يف الّش صلُّوا من أجلِ السالم، وخصوصاً

  ». ألّنكم كلَّكم إخوةٌ يف املسيح
  .رأت املسيح وهو يبارك يف صمت مث

  .سأحيطك علماً مبا عساه حيدث. حنن اآلن نستعد لالحتفال بالذكرى الثامنة
 ». وفيني للنعمة أختم بسؤال الصالة من أجل مرينا ونقوال، كي يظالّ

  1992عام  )4
  ):SEMANE" (مسعان"الراهب الدومينيكاني ) 1

، ورد اسـم كنيتـه فقـط    كتب لكاهن دومينيكـاني يف مدينـة ليـل بفرنسـا    
، يف أعلى البطاقة الـيت كتبـها لـه هـذا الراهـب،      )SEMANE" (مسعان"وهو 
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الرسـالة  . ويف التوقيع، وعلى ظهر املغلف، ومن مسودة ردّ األب معلـويل لـه  
  :، جاء فيه12/1/92، والردّ حيمل تاريخ 1/1/92حتمل تاريخ 

  .ليسكن سالم امليالد وفرحه، قلَبك إىل األبد« 
فكرنا فيك يف الّصوفانّية يف يوم الذكرى السـنوية لنـذورك   . لتهانيك شكراً
  .الرهبانية

بغض النظر عن الزيت الذي يتواصـل  . يف الّصوفانّية، تتواصل الصالة اليومية
. انسكابه من يدي مرينا، فإن التظاهرات األخرى معلّقة حىت توحيد عيد الفصـح 

وهو العام الذي ( 1990وم سبت النور عام هذا التوقف، كان املسيح قد نّبهنا إليه ي
، كما كانت قـد  )احتفل فيه الكاثوليك واألرثوذكس بعيد الفصح يف يوم واحد

  .، مبناسبة الذكرى الثامنة26/11/1990نّبهتنا إليه العذراء، يف 
. ، يف الذكرى التاسـعة 26/11/1991انسكب الزيت من وجه مرينا ويديها يف 

 - 24/12/91ختام الصالة املسائية الـيت أقيمـت يف    وقد سال من يديها فقط يف
31/12/91 - 5/1/92.  

  .حنن حباجة إىل صلواتكم وصلوات معارفكم
  .حنن حباجة إليها كي نظلّ أمناء يف خدمة اهللا

 »متحدون يف الصالة 

  :كاهن فرنسي دومينيكاني) 2
، كتبـــها 21/5/90اً علــى رســالة حتمــل تــاريخ     ، رد5/6/90ّكتــب بتــاريخ   

  :، جاء فيه"ليل"هن فرنسي دومينيكاني من مدينة كا
  أبت العزيز،« 

  .يسعدين أن أرسل لك قطنة مشبعة بالزيت
  .مث إين أرسل لك نص الرسائل ودراسة وجيزة عن جممل الظاهرة

  »ليبارك الرب عملك الرسويل الذي أتصّوره صعباً جداً 
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  :رسالة إىل راهبة) 3
، تـدعى  "تورينـو "إيطالية من مدينـة   اً إىل راهبة، رد20/6/1990ّكتب يف 

. 9/6/1990بتاريخ  ، كتبت له بالفرنسية رسالةً)G. CATANEO" (كاتانيو. ج"
  :جاء فيه
  األخت احملترمة،« 

  .احلمد هللا. إين سعيد جداً لنبأ شفائك
  .أرسل لك قطنة مشبعة بالزيت وصورة، ملريضتك

ـ    " املسـتقبل "ة هل يسعك أن ترسلي لنا صورة للمقال الـذي نشـر يف جمل
)Avvenire( ،ه إىل امللف؟نضّمل  

  »ني للنعمة وفّي ي واطليب الصالة من أجل مرينا وزوجها، كي يظالّصلّ

  األطباء) 5
  عائلة الدكتور جان كلود انطاكلي) 1

اً على رسالة إليه من الدكتور جـان كلـود انطـاكلي وزوجتـه الـدكتورة      ردّ
  :29/1/1996اب التايل يف ، كتب هلما اجلو14/1/1996جنفييف بتاريخ 

  أيها الصديقان العزيزان« 
  !أوف

طمأنتين رسالتكما بشأن الكتاب الذي أرسلته لكما، عن صـيدنايا، خـالل   
  .إضراب الربيد يف بلدكما

عسى أن يصرف الدكتور جـان  . م لكما هذه اخلدمة املتواضعةأسعدين أن أقّد
  .مهوم احلياة ه به، فينسى بذلككلود مزيداً من الوقت الذي سيخّص

  .ها يف صلوايت خالل القداسأمحل أسرتكما كلّ
سأكون يف غاية السعادة إذا ما وافيتماين بنسخة من الصورة اليت أخذت يل مع 

  .أطفالكما يف الصالون
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  وسةوليحفظكم اهللا مجيعاً وفرداً فرداً يف إرادته القّد
بـني الصـوفانية   أشكر لكما املقال املثري الذي زاوجت فيه الدكتورة جنفييف 

  .وجوقة الفرح
  ». أطيب متنيايت بالنجاح ألوالدكما يف دراستهم، أرفقها بقبلة

  28/3/1996يف رسالة ثانية إليهم بتاريخ  -

  الصديق العزيز جان كلود انطاكلي،« 
  .إن السيدة زوجتك قد قامت بشكري، يف حني إين مل أفعل سوى واجيب

  .ائلتك كلهاأمحلكم يف صاليت خالل القداس، أنت وع
  …أتلقى رسائل من فرنسا تبكيين

فأحرضك على استثمار مجيع مصاعبك املادية واألخالقيـة  . أنت رجل مؤمن
يت مـودّ . مها هللا مع آالم املسيح، من أجل خالص عاملنا املختـلّ والروحية، لتقّد

  ». ألسرتك

 Giorgio(رسالة إىل الطبيب اإليطايل جيورجيو غاغلياردي ) 2
GAGLIARDI(  

  :6/10/1987يف اً على رسالته ، رسالة رد16/10/1987ّكتب له بتاريخ 

  سيدي،« 
لقد تلقيت رسالتك وكتابك، وبدوري أرسـلت لـك   . الشكر هللا أنك كتبت

ضة كانت مسافرة هذا امللف ائتمنت عليه راهبة ممّر. ملفاً كامالً منذ قرابة شهرين
لك سأطلب مـن السـيد   ولذ. مك هذا امللفأجهل سبب عدم تسلّ. إىل إيطاليا

كريستيان رافاز، وهو صحفي فرنسي يف باريس، أن يرسل لك ملفاً آخر أرجو أن 
  .إين مرتعج من هذا التأخري الذي حصل. مهتتسلّ
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ولقد . القادم، سنحتفل بالذكرى السنوية اخلامسة لظاهرة الصوفانية 26/11يف 
ذا كنت راغبـاً يف  فإ. كان حيدث كل عام، يف مثل هذه الذكرى، شيء مثري جداً

  .اجمليء، ستكون بني أهلك
العديد مـن األطبـاء، بينـهم طبيـب      وملزيد من االطمئنان، أحيطك علماً بأنّ

الرئيس ريغن، قد رأوا بأم العني اخنطافات مرينـا وأخضـعوها الختبـارات طبيـة     
نـة ممـا جيـري،    والفاتيكان على بّي. العني والسمع واإلحساس خمتلفة، يف ما خيّص

ـ . فعل سليب هبـذا الشـأن   حىت اآلن أي رّد مل نتلّق وحنن ة أسـاقفة ورؤسـاء   مثّ
يف لبنان مل يستطع سـوى االحننـاء أمـام    " حمامي الشيطان"دون، وحىت أساقفة يؤّي

  ». الوقائع اليت شاهدها

  رسالة إىل الدكتور انطوان منصور يف لوس اجنيلوس) 3
. بالعربيـة خبـط يـده    ولكن األب معلويل كتبـها . هذه الرسالة دون تاريخ

  .ولذا سأدرجها هنا بنصها الكامل وخبط األب معلويل

  أخي باملسيح الدكتور انطوان منصور« 
  :رك أمرينمهومك كثرية جداً فامسح يل أن أذكّ

متم هبا علينا العام املاضـي  األجوبة اليت تكّر املوافقة على التوقيع على نّص) 1
  مع تكميل أو تعديل أو إضافة ما لزم

 Vanillyحتليل بول األخت مرينا للتأكد من وجود أو عدم وجود األسـيد  ) 2

Mandelic Acid (VMA(.  
ن من ترمجـة األوىل يف العطلـة   مث أرجو موافاتنا هباتني الوثيقتني بأول مناسبة ألمتكّ

الذي أرسلت لـه   Giorgio Gagliardiوإرسال الثانية إىل الدكتور األخصائي  ،الصيفية
ولكـين  . ظاهرة، والذي كان مزمعاً أن يأيت إىل دمشق ليدرس األمور بنفسهفيلماً عن ال

  :وهاك حرفياً ما يقوله يف كتابه. 1988طلبت إليه تأجيل سفره إىل شهر تشرين الثاين 
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 1988آب  14آب على غـري عـادة أو مسـاء     5فإذا حصل اخنطاف مساء 
ونون قد أّديتم للعذراء فتك Électrocardiogrammeكاملعتاد، ومتكنتم من استعمال 

خدمة جزيلة أخرى، ألن هذا اإلجراء من ضمن ما يطلب األخصائيون يف هـذه  
لكن كيف أنقـل قنـاعيت إىل اجلميـع؟    . احلاالت فالنتيجة معروفة لدي من اآلن

ويف حال األخت مرينا إن هذه . فالقانون يبقى قانوناً والعرف عرفاً والروتني روتيناً
… ها أن تقطع الطريق على كل تساؤل طيب أو نفسـي اخل اإلجراءات من طبيعت
ق بكل شاردة وواردة حفاظاً على إميان أبنائها، وحنـن  أن تدقّ والكنيسة على حّق

  …باالختبارات اليت جنريها منهد هلا الطريق إلبداء رأيها يوماً ما
  كافأك اهللا وأسرتك

  »يوسف معلويل 

  ):طفولتهمايه يف طالبَ(إىل رميون وسيمون منغالو ) 4
، رداً إىل رميـون وسـيمون منغـالو، وكالمهـا كانـا يف      7/5/90كتب بتاريخ 

. معهد باستور بباريس، حيث كان الدكتور رميون يشغل مدير أحد املخـابر 
وقــد كانــا يف مدرســة اآلبــاء اللعــازريني بدمشــق، حيــث كــان األب معلــويل، 

  :قال. يوم كانا طفلني وصبيّني يافعني

  وسيمون،عزيزّي رميون « 
  !إنّ املسيح قد قام حقاً

وقد نسيت، من شـدة  . لكما شكري البالغ للشهادة املرسلة واملتعلقة بالزيت
انشغايل بأحداث أسبوع اآلالم، أن أعرضها على الدكتور فيليب لورون، العامـل  

ب تعديل النص فيهـا، أو إدخـال بعـض    ال أعلم إن كان يتوّج. يف السالبيتريري
وألين ال أفقه شيئاً يف هذا املضمار، سأحتفظ هبـا  . فات عليهاالتوضيحات واإلضا
  .كما هي يف امللف
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فقد انفتحـت اجلـراح يف جسـم    . هذا العام، أمضينا أسبوَع آالم استثنائياً
ولكن هي املرة األوىل اليت انفتحـت فيهـا اجلـراح علـى     . مرينا للمرة الرابعة

، إذ كانـت مرينـا   11:14أوالً، انفتحت جراح الرأس السـاعة  . مراحل ثالث
والـدم الـذي سـال منـها،     . فقد ظهرت مخسة جراح عمودية. يف باحة الدار
  .كان أمحر فاحتاً

اح من لوس أجنيليس، وقـد اسـتطاع أن يصـّور    كان حاضراً بروفسور جّر
  .بالفيديو اجلراح بعد ظهورها بدقيقة واحدة

ـ  13:25يف الساعة  دكتور فيليـب  انفتحت جراح اليدين والقدمني، حبضور ال
اح باألمراض العصبية يف مشفى السالبيتريري، والطبيب اجلـرّ  لورون، وهو خمتّص
وقد صّوَرت مجيع هذه األحداث الكامريات الكـثرية الـيت   . الذي ذكرته سابقاً

  .كانت منتصبة يف البيت
فضالً عن ذلـك،  . سم 12انفتح جرح اجلنب، وكان بقياس  13:31يف الساعة 

  .شعرت مرينا بآالم اجلَلد بالسياطوللمرة األوىل، 
  .وقد تواصل األمل عدة أيام. كما وأهنا ألول مرة شعرت بضيق يف التنفس

، وبعد انسكاب الزيت املألوف، دخلت 15:00يوم سبت النور، حوايل الساعة 
وقد شاهدت نوراً ساطعاً، ومسعت صـوت  . دقائق 9مرينا يف حالة اخنطاف، مدة 

  :رجل، يقول
  أبنائي،« 

  .انـأنتم ستعلّمون األجيالَ كلمةَ الوحدِة واحملّبِة واإلمي
   .أنا معكم

  ». لكن يا ابنيت لن تسمعي صويت إالّ والعيُد واحد
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  :إىل الدكتورة سامية برصا) 5
تواصــل ختصّصــها يف  كانــت مل تكــن قــد تزوّجــت، و  …وهــي مــن دمشــق 

  .باريس
  12/1/1985دمشق يف         آنسيت الطبيبة،  « 

  .ثتك عنه يف دمشقّياً، ما كنت حّدأثّبت لك خط
هـذا  . سال الزيت وال يزال من يدي مرينا، وامسها احلقيقي هو مـاري ) 1•  

هذا الزيت يسيل أحياناً مبناسبة . الزيت ال يسيل إال إبان الصالة، ولكن ليس دائماً
 .يف هاتني املناسبتني وهو ال يسيل إالّ. يسةحديث عن العذراء القّد

أيضاً من وجه مرينا وعنقها وصدرها، وكذلك أيضاً من يـديها   يسيل الزيت) 2
أيار عـام   31ومع ذلك، فخالل اخنطاف مخيس عيد الصعود، يف . خالل االخنطافات

وقـد  . ا سّبب هلا آالمـاً مربحـة  ، سال الزيت للمرة األوىل من عيين مرينا، ّمم1984
  .أن تقلع عينيها بيديها خمافةَ اضطررنا يومها، إلبعاد يديها االثنتني بالقوة عن وجهها،

  .هذا الزيت مل يفحص   
الزيت الذي سال من األيقونة، ومن أكثر من ألف صورة هلذه  باملقابل فإنّ) 3

هذا الزيت هو زيـت زيتـون    ضح أنّوقد اّت. حص يف أملانيا االحتاديةاأليقونة، فُ
الذي ) Loges( "لوغس"ستجدين صورة مرفقة لتقرير الدكتور . صاٍف مائة باملائة
  .أجرى الفحص

سال الزيت أيضاً من أيدي العديد من األشخاص اآلخرين، بينـهم سـيدة   ) 4
  .ة شفيت يف حلظة من عماها، ولكن دائماً يف صلة مع عذراء الصوفانيةمسلمة فتّي

مثة صبية مسلمة قد أجرت يف أحد املخابر فحصاً لقطعة من صورة لأليقونة ) 5
  .نتيجة أن ذلك ليس سوى قطعة من كارتون الصورةجاءت ال. هي يف حوزهتا

 رة هلا، ولكنحيدث للزيت أن يسيل من األيقونة مباشرة، أو من صورة مكّب) 6
 .من الزجاج الذي يغطي األيقونة أيضاً
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  ننتقل إىل الظهورات•  
ها خالل الليل ما بني الساعة التاسـعة  وقد جرت كلّ. حدثت مخسة ظهورات

 .بعة والعشرينوالنصف والساعة الرا

. ، قبل منتصف الليل1982كانون األول عام  15الظهور األول حدث ليلة ) 1
ة سلفها، على بعد بضعة أمتـار مـن   اخلوف مبرينا، فهربت وجلأت إىل شقّ استبّد

  .السطح حيث جرت مجيع الظهورات
خالل هذا الظهـور،  . 1982كانون األول عام  18الظهور الثاين حدث ليلة ) 2

كـان  . مت العذراء بالعربية الفصحىالعذراء مرينا على رسالة، وقد تكلّائتمنت 
وقد طلب والد مرينا من ابنته أن . حاضراً عدد ال بأس به، ولكن أحداً مل يَر شيئاً

: تطلب من العذراء استمرار انسكاب الزيت من األيقونة، فتلقى اجلواب التـايل 
ويف ". ما هو أقوى من الزيت بكـثري  م، وسأعطيكما طلبُتكم زيتاً أكثر ّممأعطيُت"

االستعداد للميالد، وهو أحد إبراهيم اخلليل،  فترة الواقع، إذ كان األحد الرابع يف
ظ جبملة، فترّددها مرينـا  وكانت العذراء، يف تبليغها رسالتها، تتلفّ. حدثت أشفية
  .بصوت عالٍ

قل األيقونة مـن  ة نحدث الظهور الثالث ليلة الثامن من كانون الثاين، عشّي) 3
على طلب البطريـرك   متراً، بناًء 400البيت إىل كنيسة الصليب، وهي تبعد قرابة 
  .كان املوكب عظيماً. اغناطيوس هزمي، بطريرك الروم األرثوذكس

شباط، إثر عودة األيقونة من الكنيسـة إىل   21حدث الظهور الرابع مساء ) 4
. شخاص احلاضرين، ومنهم خادمكهت العذراء خالله رسالتها إىل األوّج. البيت

  .وقد استخدمت العذراء هذه املرة اللغة العربية احملكية
خالل هـذا  . 1983آذار عام  25-24حدث الظهور اخلامس واألخري ليلة ) 5

الظهور، وضعت العذراء صليب مسبحتها يف يدي مرينا املبسوطتني، فسال منـه  
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كان حاضراً خـالل هـذا الظهـور،     اً،طالباً جامعّي الزيت بكمية كبرية حبيث أنّ
وإن بقعة الزيت . استطاع أن جيمع منه بني راحتيه كمية كافية كي يغسل هبا وجهه

  .ال تزال قائمة حىت اليوم
اثنتان : ، ائتمنت العذراء مرينا على ثالث رسائلةخالل هذه الظهورات اخلمس

خاصة، استخدمت آذار، ورسالة  24كانون األول، ورسالة  18مها رسالة : تانعاّم
  .فيها العذراء العربية احملكية، ال العربية الفصحى

  :يف هذه الرسائل، تشّدد العذراء على•  
  .هي تطلب الصالة أربع مرات، يف رسالة واحدة. ضرورة الصالة -
  :التوبة، املساحمة، التواضع، اإلميان احلي -

  ".من بّشَر خلَُص، ومن مل يبّشْر، فإمياُنه باطلٌ"  
  :دة الكنيسةوح -

الكنيسة هي ملكوت السماوات على األرض، من قّسمها أخطأ، ومن فرح "  
  ".بتقسيمها، فقد أخطأ

  :متنا العذراء هذه اجلوهرة الصغرية، اليت هي برنامج حياة كاملوقد سلّ -
  ".اذكروين يف سروركم"  
حدث أول ظهور للسمات  إنّ. اليت ذكرت، السمات ةضاف إىل هذه الظاهرُت
إليـك خمتلـف   . ، قبل الذكرى السنوية األوىل بيـومني 25/11/1983اجلمعة يوم 

  .املراحل اليت مرت هبا مرينا، قبل انفتاح اجلراح اخلمسة
  .، شعرت مرينا بإحساس للمسامري يف يديها28/10/1983يوم اجلمعة 
شعرت بأمل يف رأسـها ويف راحَتـي   . 16:45، الساعة 31/10/1983يوم اإلثنني 

وشـعرت  . راحيت يـديها  يف وسط" durillon"التصلّب ظهر ما يشبه  وقد. يديها
، شعرت باألمل الذي انتاهبا بعد الظهـر،  19:04يف الساعة . ي قدميهابآالم يف مشطَ
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ت باملسامري يف راحيت اليـدين، ويف مشـطي   وأحّس. يف األمكنة ذاهتا من جسمها
  .القدمني

  .بها األيسريف جن دامٍ انفتح جرٌح. 4/11/1989يوم اجلمعة 
وقـد  . ، شعرت بآالم يف جنبها األيسر، قبل الظهـر 5/11/1989يوم السبت 

  .الدكتور مجيل مرجي حوايل الساعة احلادية والعشرين هافحص
  .، شعرت باآلالم يف راحتيها18:55يوم اإلثنني يف الساعة 

  .تني، باألمل يف جنبها األيسر، شعرت مرينا مّر8/11/1983يوم الثالثاء 
. يف جنبـها  دامٍ ، ظهر جـرحٌ 14:15، حوايل الساعة 25/11/1983اجلمعة يوم 

. سال الدم من جراح اليـدين والقـدمني   17حوايل الساعة . خ قميصها بالدمتلطّ
يف املساء، التأمت اجلراح تلقائيـاً،  . اء، وبعضهم فحصهاأطّب مثانيةشاهد اجلراح 

  .دون اعتماد أي وسيلة من أي نوع
كان . 15:45، ظهرت اجلراح حوايل الساعة 18/12/1984م يوم اخلميس العظي
سم أو  2، كان بقياس 25/11/1983سم، يف حني أن جرح  10جرح اجلنب بقياس 

إنه مـن زمـرة دم مرينـا    : النتيجة. م اجلراح يف خمرب طيبدحص فُ. سم فقط 3
  .م اجلراح، قد يدوم األمل مع ذلك يومني أو ثالثةئاوبعد الت. بالذات

  خنطافاتاال•  
". الظـاهرة "بني نوعني من االخنطافات، تبعاً حلالة اجلسم خالل  التمييزيسعنا 

 15وتراوحت مدهتا بني  27/11/1984-26بلغ جممل االخنطافات، تسعة، حىت ليلة 
  .دقيقة، وساعة وربع الساعة

خالل االخنطافات اخلمسة األوىل، كانت مرينا مضطجعة، يداها على سوية ) 1
 كان جسمها بارداً، وأعضاؤها جامدة وال حـسّ . تنيبضتاها شبه مقفلكتفيها، وق

 .ةأشبه جبثّ تكان. فيها
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كانت االخنطافات األربعة األخرية ختتلف عـن اخلمسـة األوىل، إذ كـان    ) 2
ـ . جسدها حيتفظ خالهلا حبرارته الطبيعية، وأعضاؤها حتـتفظ مبرونتـها    توكان

. يديها، ووجهها وعنقهـا وصـدرها   االخنطافات التسعة تترافق برشح الزيت من
فضالً عن  ،1984أيار  31ومرة واحدة سال الزيت من عينيها، يوم مخيس الصعود، 

ب هلا ذلـك آالمـاً   الزيت املعتاد، وقبل أن تدخل مرينا يف حالة االخنطاف، فسّب
  .عينيها" تقتلع"ا اضطرنا إلبعاد يديها عن وجهها، خمافة أن مربحة، ّمم
  :الخنطافات املختلفةتواريخ ا إليِك

، والثـاين  14األول حوايل السـاعة  : اخنطافان وجيزان: 24/10/1983اإلثنني 
  .19حوايل الساعة 

، اخنطاف حبضور املطران استفانوس حداد الذي حاول عبثاً 28/11/1983اجلمعة 
  .وقد دام هذا االخنطاف قرابة أربعني دقيقة. أن يفتح هلا أصابعها، ويرفع هلا يدها

بدأت سلسلة االخنطافات اليت حتـتفظ   ،19/4/1984اخنطاف اجلمعة العظيمة مع 
هلا بقوة إصـبعها   وقد قرصُت. مرينا خالهلا مبرونة أعضائها وحرارة جسمها الطبيعية

وقد فعلت األمر نفسه، بعـد عودهتـا إىل حالتـها    . ةاألصغر، فلم تشعر بشيء البّت
. فعـل  ميها، فلم يبدر منها أي رّدالطبيعية، فصرخت، وقد داعب والدها أسفل قد

وخالل مجيع االخنطافات، هي حتـتفظ  . ةمتها مرتني أو ثالثاً، فلم تسمع شيئاً البّتوكلّ
وقد انتفخ عنقها خالل هذا االخنطاف، حبيث مأل كل املساحة الـيت  . بعينيها مغلقتني

نت يـدها  ويف هناية االخنطاف، كا. وكان وجهها منتفخاً. شكلتها سلسلتها الذهبية
وقد دام هذا الشلل قرابة عشر دقائق، مث هنضت مرينا، ". مشلولني"وساقها األيسران 

  .وارتدت مالبسها، ومضينا مع زوجها حلضور صالة جناز املسيح يف الكنيسة
، وهو عيد الصعود، حدث اخنطاف يف مرتني متفاوتيت 31/5/1984يوم اخلميس 

وقد رأت املسـيح، كمـا   . ث دقائقالطول، تفصلهما عودة إىل الوعي دامت ثال
  .نها صالةها برسالة، ولقّفخّص. ترمسه األيقونات البيزنطية، وهو صاعد إىل السماء
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دقيقة، ائتمنتها خالله العـذراء   33، حدث اخنطاف دام 7/9/1984يوم اجلمعة 
  .ب عليها حفظها حىت حلظة وفاهتاية، يتوّجعلى رسالة سّر

قضينا الليـل   ،ذكرى الثانية لظاهرة الصوفانية، ليلة ال27/11/1984- 26ليلة 
ي معنا حـىت  يصلّ صباحاً، وظلّ 3:30وصل طوين حنا الساعة . ه يف الصالةكلّ

، دخلـت يف  22:50وحوايل الساعة . الساعة الرابعة ومخس وأربعني دقيقة تقريباً
، 120و 75كان نبضها يتراوح بـني   .كان أربعة أطباء حاضرين. حالة االخنطاف

ليس مثة أي رد فعل يف العضالت، وال العينني، متاماً كما يف . نبضة 80ود إىل ليع
، تبني هلا 23:40وعند عودهتا إىل حالتها الطبيعية يف الساعة . االخنطافات السابقة

يف النظر، أي أهنا طوال " احنراف"يف احلقيقة، كان قد حدث هلا  .أهنا مل تعد ترى
ى نوراً ساطعاً، كان يسمح هلا بأن تدرك أمامها دقيقة، كانت تر 42ساعة إال  73

من صليب وصور للعذراء، دون أن تراها، ولكن ال شـيء آخـر   : ةوّيقَأشياء َت
 26/11رت أن تصوم منـذ  وكانت قد قّر. على اإلطالق، ال أشخاصاً وال أشياء
فلم تشـرب  . وكان صومها مطلقاً. 29/11من منتصف الليل حىت منتصف ليل 

راً، ولكن ذلك مل مينعها من أن تستفرغ زيتاً معطّ. تتناول أي مأكل ومل ،أي شيء
يل، كانت األخرية منها قبل ليف اليوم الثالث، مرة قرب الظهر، ومرتني خالل ال

لـت القربـان   أكثر من ذلك، خالل هذه األيام الثالثة، تقّب. أن تستعيد بصرها
. ر مل نستطع أن نتبّينهمناولة، أن انتشر من جسدها عط املقدس، وحدث بعد كلّ

يف اليوم الثالث، قبل أن تستعيد بصرها، أخضعها الدكتور . وكان َنفَُسها معطّراً
وكانـت  . مجيل مرجي لفحص يعرف من خالله ما إذا كانت تعاين من جتفـاف 

استعادت بصرها الطبيعي، بعد أن استفرغت  23:18ويف الساعة . النتيجة سلبية
ويف . بصرها مضطرباً قليالً طوال ثالثة أيام وقد ظلّ. راًللمرة األخرية زيتاً معطّ

ـ . ، قدم الدكتور إيلي فرح وفحـص عينيهـا  27/11/1984يوم الثالثاء   اكانت
  .سليمتني، ومع ذلك، مل تكن ترى
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  آنسيت،
وقد شـئته  . ذلك هو موجز احللم الذي نعيشه منذ قرابة سبعة وعشرين شهراً

مـن ناحيـة   . يل ذلك بكل بسـاطة  ولنيهل جنحت؟ ستق. واضحاً قدر اإلمكان
ين طرحه علـّي بشـأن   ح لك أين حاضر لإلجابة على أي سؤال توّدأخرى، أصّر

ناهتا، وذلك بقدر ما أملك من عناصـر  أو هذا أو ذاك من مكّو ،الظاهرة مبجملها
ة، طبيعية جداً، متوازنة، مرحـة، ومل  مرينا عروس فتّي وجتب املالحظة أنّ. لإلجابة

ثقافتها العامة حبدود الصف احلـادي  . هبأي مرض خطري يف عمرها كلّ تصب يوماً
مالحظـة،   ،ل أي استيضاحوسأتقّب. ثقافتها الدينية تقارب الصفر. عشر السوري

  …اقتراح اخل

مساء قبل الصالة ببضـع دقـائق،   . 5/2/1985أهنيت هذه الرسالة قبيل ظهر 
 15 هذه املعلومات قبل أخربين األب الياس زحالوي عن رغبتك يف احلصول على

. الشهر اجلاري، كي تسلّميهم لدكتور والهويت يهتم بظهورات العذراء عمومـاً 
. وأنا على استعداد كي أرسل له توضيحات الهوتية، إن أبدى لك الرغبة يف ذلك

وإذا ما رأيت من املفيد أن . سوف أكون سعيداً جداً لو عرفت اسم هذا الدكتور
، وهو خمتص بارز يف الشؤون "رينه لورنتان"سالة لألب ترسلي نسخة من هذه الر

إن األب زحالوي، خالل مروره بباريس . ، أكون يف غاية السعادة لو فعلتاملرميية
يف مطلع الصيف املاضي، حاول أن يتصل به، فلم حيظَ به بسبب غيابه آنئٍذ عـن  

حسـبك أن   .إين مستعد لتقدمي مزيد من املعلومات، يف أقصر مدة ممكنة. باريس
  .ترسلي يل أسئلتك على حنو واضح وحمّدد

فأعتذر ألين أِف بوعدي لـك  . إين أختم رساليت من حيث كان جيب أن أبدأها
  .فقد انشغلت بعمل مفاجئ، هام وملح. بإعطائك شريطَي الفيديو

  .نعّد اآلن فلمني مع التعليق، كي نسّهل فهمهماحنن 
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مطران الالتني يف " بيكي"ها للمطران أرفق هبذه الرسالة صورة من رسالة وّجهت
  .وهي حتتوي بعض التفاصيل الناقصة يف هذه الرسالة. سورية

  .صلي ألجل من يدين لك باخلدمة
  التوقيع

أرى يف هذه الظاهرة ثالثة أبعاد، بعداً عائلياً، وبعداً مسكونياً، وبعـداً  : حاشية
 .خيص العالقات مع املسلمني

  األصدقاء) 6
  :نقوال، جربا) 1

جــربا، هــو جــربا الطويــل، الــذي استضــافهما يف  . نقــوال هــو زوج مرينــا
  .1989لوس اجنيلوس عام 

  1989حزيران  30يف           « 
أعزائي وإخويت باملسيح نقوال، جربا، وكل من ساهم بتحضري هذه الزيارة من 

  .قريب أو بعيد
عض أقـوال  أذكّركم ببعض ما قاله السيد له اجملد ملرينا أثناء االخنطافات، وبـب 

فون جبميع املناسبات ويف كل الظروف بدون أي اسـتثناء،  العذراء، عساكم تتصّر
ى ق زيارة مرينا النجاح الروحي املتوّخعلى ضوء هذه التعاليم السماوية، لكي حتقّ

أمـا  . ويف حال فشلها أخشى انعكاس هذه الزيارة عليكم سـلباً . لفائدة اجلميع
لذا من واجبكم . وصليبها ثقيل وأكتافها ضعيفة. ال صليبهاألخت مرينا فإهنا تتحّم

 والعـذراء أمّ . ال أن تعرقلوا مسريهتا. أن تسّهلوا هلا القيام برسالتها إىل أقصى حّد
ألنكم بذلتم جهوداً . بني من اهللا مثلكماجلميع ابتداًء من اخلطأة مثلي، وختاماً باملقّر

  .جّبارة لتحقيق حلمكم
  :امّن واحٍد ملسيح لكلّيقول ا 26/11/87يف رسالة 
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أحّبي اجلميع كما أحببتين وخصوصاً . يعمى قلُبك عن حّبال تكرهي أحداً فَي"
هذا الكالم يلـزم  ". (فعن طريقهم تكتسبني اجملد. الذين أبغضوك وتكلّموا عليك

  ).أا مبفرده ألن احملّبة ال تتجّزمّن واحٍد كلّ
" الوحـدة  ن يعملوا من أجـل أاذهيب وبّشري يف العامل أمجع وقويل بال خوف "

الوحدة يف شخصيتنا، الوحدة بني العائالت، الوحدة بني الطوائف، وأخرياً وحدة 
  .الكنيسة

  …الوحدة وال أريدها من الذين منهمقويل ألبنائي بأنين أطلب "
فـّي كما أنا يف كلّ  كمكلّما أريد هو أن جتتمعوا  كلّ: "26/11/88يف رسالة 
  ".واحد منكم
اذهيب إىل األرض اليت عّم فيها الفساد وكوين بسـالم  : "26/11/85 يف رسالة

  ".اهللا
احتاد … هذا هو عيدي ملا بشوفكن جمتمعني: "قالت العذراء 1985آب  14يف 

  ".قلوبكم هو عيدي
ال تدعوا قليب . جمروحأوالدي اجتمعوا، قليب : "قالت العذراء 1985أيار  1ويف 

  ".ينقسم على انقسامكم
  :1984أيار  31ة إىل السيد املسيح لنسمعه يقول لنا بتاريخ ونعود ثاني

ن سالُمِك على ألسـنِة  ال يكُ …سالمي أعطيكم. السالمة وواحلرّي أنا احلّق"
  ".الناس سواء أكان خرياً أم شّراً، وظّني بنفِسك شّراً

  :تقول العذراء 24/3/83يف رسالة 
  !لكبارقوا مثل تفريق اال تتفّر… امجعوا« 
  … »الوحدةستعلّمون األجيال كلمة  أنتم  

  :1983شباط  21وأختم كتابيت برسالة 
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أما املتكّبر الفاسد بيهمـل بيثـور   … ال تشتموا املتكّبرين عدميي التواضع« 
  ".بكثري ّمما محل اآلب امحلوا وساحموا، امحلوا أقلّ… املساحمة أفضل شيء. بيعادي

أما األخت مرينـا  . أنا وأنتم: اّنواحد م إىل كلّ وموّجٌه فكالم الرسائل واضٌح
  ".اهللا أحرى بالطاعة من البشر: "فزّودهتا مبا قاله الرسل يف احملكمة الدينية العليا

فإذا كنتم قد دعومت مرينا لتقوم برسالتها، فـدعوها تلّبـي أوامـر اهللا قبـل     
  .نا يف خدمة املسيحاهللا فوق اجلميع وكلّ توجيهاتكم، ألنّ

  »خادمكم يوسف معلويل 

  ):Marie Françoise TOURRET" (ماري فرنسواز توريه"السيدة ) 2
ــه ســيّ  ــاريس تــدعى  دة فرنســيّكتبــت ل ــه "ة مــن ب ، "مــاري فرنســواز توري

، 1/6/92األب معلــويل هلــا بتــاريخ  فكــان ردّ. 19/5/92رســالة حتمــل تــاريخ 
  :جاء فيه. وقد سجّله على الصفحة الثانية من الرسالة

  سيديت،« 
صلّي ألجلنا، وخصوصاً ألجل مرينا وزوجها نقـوال،  . قات الربيدال هتتّمي بنف

وبذلك تكونني قد دفعت من النفقات ما هو أكثر بكـثري  . كي يظالّ أمينني للنعمة
  .ّمما هو مطلوب حالياً ومستقبالً

 … »جتدين طّيه قطنة

  ):Jacky & Maryse HOLAY" (جاكي وماريز هوليه) "3
ــاريخ  ــه نــص الرســالة األصــليّ   اً، ، كتــب رد11/2/92ّبت ة، وال مل جنــد مع

  :، النص التايلوقد جاء على ورقة الردّ. فاملغلّ
  جاكي وماريز هوليه« 

  سيدي، سيديت،

  .أرجو املعذرة لتأخري غري املتعّمد
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  .جتدان طّيه ترمجة كاملة لرسائل الّصوفانّية
 .O. E. I فضالً عن ذلك، ألفت انتباهكم إىل تعليق هلذا النص، ُنشر يف دار نشر

L.  اذكروا اهللا"حتت عنوان."  
  .أسألكما الصالة من أجل مرينا وزوجها، كي يظالّ أمينني للنعمة

  .مّتحدون يف الصالة
 »التوقيع 

  ):Dominique FOUCHET" (دومينيك فوشيه"السيد ) 4
، فيمــا الرســالة حتمــل 10/6/92بتــاريخ " دومينيــك فوشــيه"اً لـــ كتــب ردّ

. علـى الصـفحة الثانيـة مـن ورقـة الرسـالة       ل الـردّ جّوقـد سُـ  . 2/6/92تاريخ 
  :جاء فيه

  سيدي،« 
  » …سرور، أوافيك بقطنة مشبعة من زيت العذراء بكلّ

  ):F. MIRAMAR" (مريامار. ف"السيدة ) 5
، أرسـلتها لـه   9/1/92خـة يف  ، علـى رسـالة مؤرّ  16/1/92اً بتـاريخ  كتب ردّ

 .F" (مريامار. ف"تدعى  ،)AVIGNON" (أفينيون"ة من مدينة دة فرنسيّسيّ

MIRAMAR .(جاء فيه:  

  سيديت،« 
  .ليسكن سالُم امليالد وفرُحه يف قلبك إىل األبد

. إين ألشكر اهللا أنه منحك استعادة صحتك شيئاً فشيئاً، ّمما أملّ بك من مـرض 
تلك . ومنذ هذا املساء، سنبدأ الصالة من أجلك ومن أجل األعمال اليت هتتّمني هبا

  .الوحيدة اليت ميكننا مساعدتك هباهي طريقتنا 
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قّدميها هللا، يف احتاد مع آالم املسيح، من أجـل  . ال َتَدعي آالَمك تذهب سدًى
ـ … السالم يف العامل، ووحدة الكنيسة، واهتداء النفوس البعيدة إىل اهللا ي وال تنَس

  .مرينا وزوجها
  .ال ننسى أمساء الذين وافيتين بأمسائهم

  .بالصالة ّتحدونم. حنن يف خدمتك دائماً
  »التوقيع 

  :"جيسلني وايزابيل) "6
، حتمــــل 20/12/91اً علــــى بطاقــــة بتــــاريخ ، رد15/1/92ّكتــــب بتــــاريخ 

  :جاء فيه". جيسلني وايزابيل: "امسني، مها

  آنسَتّي جيسلني وايزابيل،« 
  .ليسكن سالم امليالد وفرحه يف قلبيكما دائماً

  .شكراً لصلواتكما. شكراً لكما لتمّنياتكما
طاملا أن ظاهرة الّصوفانّية كان هلا مثل هذا التأثري اإلجيايب علـى جمموعتكمـا   
الصغرية، حاولوا أن تنشروا حولكم رسالة الّصوفانّية، كي ال يقتصر هذا التـأثري  

  .على الصعيد العاطفي، بل يتجّسد يف نشاط واقعي
ذراء مـرمي يف  ، كما تطالبنا بذلك الع"تعطوا"لقد أُعطيُتم، فيتوّجب عليكم أن 

  .أول رسالة هلا
  .أمتىن لكم ولكّن نشاطاً رسولياً خصباً

  .وثقوا بأننا أبداً يف خدمتكم
  … »حدون بالصالةمّت



182 

  ):Christiane HUMBLOT" (كريستيان هومبلو"السيدة ) 7
ــاريخ  ــة ميالديّـــ ، رد3/1/92ّكتـــب بتـ ــزة، كتبَاً علـــى بطاقـ ــها دون ة وجيـ تـ

  :جاء فيه". يستيان هومبلوكر"ة تدعى دة فرنسيّتاريخ، سيّ
  سيديت،« 

  .ليسكن سالم امليالد وفرحه دائماً يف قلبك
  .شكراً لك لتمنياتك. شكراً لك لبطاقتك

  :مبناسبة األعياد، أظهرت لنا العذراء احملبة اليت حتيطنا هبا
، 31/12/91ويف . ، انسكب الزيت من يدي مرينا23:28، الساعة 24/12/91يف 

كبت يدا مرينا الزيت، وذلك يف ختام الصلوات اليت أقيمت ، س21:50يف الساعة 
  .مبناسبة امليالد ورأس السنة

  .عي على الصالة من أجل مرينا وزوجهاي، وشّجصلّ
  ». تناصلواتكم هي قّو

  ):Nicole QUIKLES" (نيقول كيكلس"السيدة ) 8
مـن مدينـة بروكسـيل،    " نيقول كـيكلكس "ة تدعى دة بلجيكيّكتبت له سيّ

وقــد ســجّل جوابَــه علــى    . 17/2/92، فكتــب هلــا بتــاريخ   29/12/91 بتــاريخ
  :الصفحة األخرية البيضاء من رسالتها ذات الصفحتني، قال

شكراً خصوصاً للثقة اليت حتملك على البوح مبثـل  . شكراً لرسالتك اللطيفة« 
  .ثقُتك تلمس أعماقنا. هذا الكّم من التفاصيل عن حياتك
ليس هـذا  . اً البتة موضوع سفر مرينا إىل بلجيكايف الوقت احلايل، ليس وارد

أهم بكثري بالنسبة ) DOZULÉ" (دوزوليه"املنعطف الذي التزمِت به يف  إنّ. املهم
ولكن هل استشـرت يف  . س اإلنسان نفَسه هللا، خطوة ممتازةفأن يكّر. إليك وإلينا

 أقول ذلك لـك، . ذلك مرشدك الروحي أو معّرفك؟ ففي ذلك ما هو أجدى لك
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ألين لست واثقاً من حتقيقك املعىن الكامل لكلمة تضحية اليت تستخدمينها، يف حني 
  .ي إىل التخلص من سيكارة تعيسةأنك مل تتوصلّ

ويف . الصالة العامة 17:00صالة املسبحة، ويف  16:30يف . هنا، تتواصل الصالة
ترب هـذا  وحنن نع. أثناء بعض الصلوات االستثنائية، ينسكب الزيت من يدي مرينا

  .ة وإشارة ملموسة حلضور اهللا بينناالزيت املنسكب، بركة إهلّي
 أسأل الصالة من أجل مرينا وزوجها، وأسأل أيضاً صالة معارفك، كي يظـالّ 

 »التوقيع               .ني للنعمةأميَن

  ):Brigitte de BOER" (برجييت دو بور"السيدة ) 9
، كتبتـــها 14/12/92، رداً علـــى رســـالة بتـــاريخ   27/12/92كتـــب بتـــاريخ  

  :جاء فيه". برجييت دو بور"ة تدعى دة سويسريّة سيّباللغة الفرنسيّ

  سيديت،« 
  .طلب، حىت غري املّربر إننا جنيب على كلّ

ونرجو أن تثقي بصـلواتنا   .جتدين طّيه القطنة املطلوبة، مرفقة بصورة لأليقونة
  .من أجلك

فالنـاس  . م الزيـت إن العذراء مل تعطنا أي توضيح بشأن طريقـة اسـتخدا  
أرجـو أن تقـّدمي آالَمـك    . ا هم يدهنون به، وإما هم يبلعونهيستعملونه، فإّم

  .أمينني للنعمة وصلواتك من أجل مرينا وزوجها كي يظالّ
أما الشيك الذي أرسلته، فلقد ألزمنا أنفسنا بواجب رفض اهلدايا والتقـاِدم يف  

  :رسالتها األوىلالّصوفانّية، عمالً برغبة العذراء، كما جاء يف 
" أنا ال أطلب ماالً ُيعطى للكنائس، وال ماالً ُيوّزع على الفقراء، أطلُب احملّبـة "

- )18/12/82.(  
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فأنا (ولكن ملّا كان املال مرسالً باسم دير اآلباء اللعازريني، وليس بامسي الشخصي، 
بتخصيصـه  ، فإين أحتفظ به حىت يأتيين منك اجلواب )وحدي أهتم بظاهرة الّصوفانّية
وإن جاء جوابك بالرفض، فسأرسله لك كـي تقّدميـه   . لصندوق ترميم كنيسة الدير

  .ة مرينا وزوجهاملشروع رسويل خيدم الشبيبة أو أي مشروع خريي، على نّي
  .اس من أجل والدتك املأسوف عليهاعلى كل حال، سأقيم القّد

، 1993يكون عام  لك أن راجياًاً كان هذا اجلواب، أختم يف انتظار جوابك، أّي
  .عاماً مقدساً

  ». حدون بالصالةمّت

  ):Fabienne HOUSSNI" (فابيني حسين"رسالة من السيدة ) 10
  :21/3/1996، وردّه يف 4/3/1996يف 
  سيديت،« 

  .شكراً لك لرسالتك
  .جديد على أسرتك ليزيد وحدهتا رسوخاً" ملالك"أسعدين نبأ إطاللة قريبة 

ـ   املصاعب هي قسط اإلنسا إنّ  ب عليهـا إالّ ن اليومي، ولـن يسـعك التغلّ
عليك باإلقبال ". موا مين، يقول يسوع، فإين وديع ومتواضع القلبتعلّ: "بالوداعة

  .ق بينكما مزيد من التفاهمعلى الصالة من أجل زوجك، كي يتحقّ
قد أُلغيت رحلة مرينا إىل فرنسا، يف اللحظة األخرية، قبيل تاريخ سفرها الذي 

ال شك أن هذه الرحلة مل تكن واردة يف برنامج العذراء . آذار 11يف كان قد حّدد 
  .مرمي، فاالقتراح لإلنسان، والقرار هللا
  :مع حلول عيد الفصح، أعلن لكم

  ». اًاملسيح قد قام حقّ إنّ
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  ):Jacques le FEBURE" (جاك لوفيبور"السيد ) 11
  سيدي،« 

أمضـيته يف فرنسـا يف    شكراً لبطاقتك اجلميلة، فقد ذكرتين بالزمان الـذي 
  .الثالثينيات

  .بكل سرور، أرسل لك قطنة مشبعة بزيت العذراء، وصورة لأليقونة
  .لقد بدأنا الصالة من أجل زوجتك

  .وفّيني للنعمة أوصيك بالصالة من أجل مرينا وزوجها، كي يظالّ
  ». حدون بالصالةمّت

  :رسالة إىل فاتشيه) 12
  11/11/1991يف 

  أخي فاتشه،« 
وهاك املقطع الذي مأل قليب . ر كم أراحتين رسالتكاً أن تتصّوعب جّدمن الص

األخبار اليت وصلت من رهن بيت وسيارة ليس له عالقـة  "فرحاً وفكري طمأنينة 
أي (مبوضوع اجلمعية، وأخربك بأن الوضع يف أمريكا كان سيئاً جداً، الوضع العام 

ضـائقيت   ة يف سبيل فـكّ لذلك حاولت أن أرهن البيت وأن أبيع السيار) العمل
ثالث سيارات فإذا بعت واحدة فهذا ال يضـري   ولعلمك يوجد لدّي. االقتصادية

رسـل  (ورهنت البيت ألخذ املال لدعم احملل فقط، وهذا ليس له عالقة باجلمعية 
 ،وإنين أكتب كل هذا وأقول لك بأن الذي عملته وسأعمله باملستقبل… )الوحدة

فإين أهلل هبذا اخلرب املفرح ألنه " … على فعل ذلكليس له حدود وال أحد أجربين
رفع عين كابوساً كان يالزمين على الدوام حىت إين كنـت أخشـى أن يـنعكس    
الوضع على إميانك باهللا، وكل إصراري على رفع الرهن يف رسـائلي إىل أخيـك   

ولوال حمبيت لك وألسرتك ملا كنت أزعجت آرمن أو . آرمن، مصدره هذا اخلوف
انفتح قليب عليك منذ أن أرسلت أوىل باقة . بيل بإصراري على رفع الرهناألخ ن
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مث مسعت كثرياً عنك وعن صفاتك احلميـدة،  . نا العذراء يف الصوفانيةزهور إىل أّم
لذا كنت أخشى أن محاسك الشديد خبدمة العذراء، كان قد دفع بك وبال تـروٍّ  

ينعكس سلباً على عالقاتك مع ب لك ولعائلتك ضرراً مادياً إىل أعمال تسّب كاٍف
  .اهللا ومع العذراء

شكراً لك ألنك بّددت خماويف، وبارك اهللا كل خطوة ختطوهنا مجيعكم يف خدمته 
ن حـىت اآلن مـن تلبيـة    ر جهودكم ولو مل نتمكّنقّد. نا العذراءتعاىل وخدمة أّم

". قصـرية العني بصرية واليـد  : "ق علينا املثل القائلويف هذه احلال يطّب. طلباتكم
  .وحنن معكم يف خدمة العذراء

  »بارك اهللا أعمالكم ودمت ألخيك باملسيح 

  ):J-M. SESSE" (ماري سيس -جانني"السيدة ) 13
  2/2/1996، وردّه يف 22/1/1996يف 
  سيديت،« 

  .أشكر لك شكراً جزيالً ثقتك
إنك متـتلكني بـذلك   . أنت جمبولة بشجاعة ترشح من كل كلمة يف رسالتك

ولكن ما . أن متتزج احلياة بصعود وهبوط، فهذا هو الشيء الطبيعي. عظيماًامتيازاً 
حياتنا ال تنتـهي   رين باالنتحار، الذي ال يقّدم أي حلّ باملرة؟ إنّالذي جعلك تفكّ

. مبوتنا، على العكس هي تبدأ يف هذه اللحظة عينها، دون أن تعرف هنايـة البتـة  
فلَم تعّرضني نفسك خلسارة احلياتني . فاهتمد أعياد القديسني يف يوم ووالكنيسة حتّد

أنت ضحية الفلسفة اليت . وقيامته هي عربون قيامتنا. املسيح قد مات وقام معاً؟ إنّ
موقف زوجك يقّدم الـدليل   وإنّ. تسيطر على العامل اليوم، وهي الفردية املفرطة

 الرتعـة  جه حنو األفضل، لو خفّت قلـيالً العامل بأسره سيّت إنّ. القاطع على ذلك
  .الفردية، على الصعيد الشخصي واجلماعي

  .ف هبا على هواناحياتنا ليست ملكاً لنا، كي نتصّر
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فنحن لسنا بتماثيـل  . أالّ تكوين دائماً على اتفاق مع والدتك، أمر طبيعي جداً
فللمرضى نفسية ختتلف : مث هناك الفرق يف العمر والصحة. ت يف قالب واحدصّب

  .ئك بكل صدق لقلبك الكبري وإلخالصكأهّن .اءعن نفسية األصّح
ال يسع اإلنسان، عندما يكون مضطرباً، أن يرى مبوضوعية ال األشخاص، وال 

  .األشياء، وبالتايل ال يسعنا إصدار أي حكم سليم حبقّهم
. فنا يف مثل هذه احلالة، نعّرض أنفسنا إلثـارة مشـاكل جديـدة   وإذا ما تصّر

  .ب على ذلك من نتائجمفرغة، بكل ما يترّتوعندها نسجن أنفسنا يف دائرة 
أقترح عليك أن ُتخِلدي قليالً كل يوم إىل اهلدوء، والصمت، وأن جتلسي إزاء 

ف زوجك يف وهو سيمّدك بالعون، بقدر ما يتصّر. ثني فيه مع يسوعصليب تتحّد
وعلى هذا احلوار مع يسوع أن يكون واثقـاً، وديعـاً   . المباالة حيال مصاعبك

تضحيتك إزاء والدتك، والشجاعة اليت تبدينها يف حياتـك اليوميـة،    فإنّ .وبنوياً
يا مجيع املتعـبني والثقيلـي    تعالوا إيلّ. "اً بناى بذاته حّبستسندانك لدى من ضّح

سـالم  . "هذا االتصال بيسوع سيحمل لك الطمأنينة وإنّ". األمحال، وأنا أرحيكم
صة لتجّسدي إميانك يف ظروف رين بذلك لك فرستوفّ. "سالمي أعطيكم! للبشر

تعود عليك بأجر كبري بقدر ما هي صعبة، وتزدادين رسـوخاً يف املسـيح املتـأمل    
ويف الصوفانية، كشف لنا املسيح عن ذاتـه، خـالل أحـد    . واملنتصر يف النهاية

  ).31/5/1984" (واحلرية والسالم البداية والنهاية، واحلّق"االخنطافات، بوصفه 
وستستطيعني أن . ذاهتا يدة جداً، ولكنها ليست كافية يف حّداستعداداتك ج إنّ

تلك هـي  . جتدي سعادتك وتشركي فيها غريك، إذا ما وضعت يدك بيد املسيح
  .النعمة اليت أرجوها لك يف القداس

هـذه  . ساعدي والدتك على تقدمي آالمها أيضاً إىل اهللا من أجل خالص العامل
في عليها معىن وهدفاً، فتجعلها حمتملة، وتتيح التقدمة لن تلغي اآلالم، ولكنها تض

  .آالمها إىل آالم يسوع وجمده لوالدتك أن تضّم
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ف علمت للتو أن احلكومة الفرنسية قد وضعت هاتفاً خاصـاً يف تصـرّ  : صح
  .ضن للعنف من قبل أزواجهنالنساء الفرنسيات، اللوايت يتعّر
  !يف أية هوة تغوص فرنسا

  »! وقانا اهللا من األسوأ

  ):M. DUDOUYT" (ميشل دودويت"رسالة إىل السيد ) 14
عليهـا دون تـاريخ، ولكـن الـنص مكتـوب خلـف        ، والـردّ 8/2/1996بتاريخ 

  .الرسالة

  السيد العزيز،« 
  .، إن شاء اهللا11/3/1996مرينا ستكون يف فرنسا يوم . ال تقلق

ضيفة  اتصل من أجل برناجمها بالسيدة ميلني والسيد غي فورمان، ألهنا ستحلّ
  .عليهما

من جهيت سأمحلك يف صاليت خالل القداس، أسأل اهللا أن يستجيب لـدعائي  
  .وحيررك من أزمتك الروحية، ملا فيه جمد اهللا وسالمك الداخلي

أنصحك باستثمار آالمك اجلسدية واملعنوية، بتقدميها هللا، يف احتـاد مـع آالم   
  .املسيح، من أجل خالص عاملنا املختل

  ». ةحدون يف الصالمّت

  ):A. J. LUC" (اندريه جان لوق"رسالة إىل السيد ) 15
  .على الصفحة الثانية دون تاريخ ، الرد4/4/1996ّيف 

  السيد العزيز،« 
بكل سرور أرسل لك القطنة املطلوبة وصورة لعذراء الصوفانية مـع التأكيـد   

  .ر مرينا يف صلواتكأرجو أن تذكّ. على صاليت من أجلك
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هو رسول حقيقي، وأنا أقّدره عالياً وأرجو ) FOUCHET" (فوشيه"الدكتور  إنّ
  .له قوة ممارسة رسالته الطبية إىل زمن مديد

له، وفق رغبـة صـرحية   أما املال، فليس بوسعي أن أتقّب. أشكر لك املغلفات
  :18/12/1982للعذراء قالتها لنا يف رسالتها بتاريخ 

  ."ةعلى الفقراء، أطلب احملّب عوّزعطى للكنائس، وال ماالً ُيال أطلب ماالً ُي"
مه ألحد املشاريع اخلريية اخلاصة بالشبيبة، أو تعطيه للفقـراء  أرجو إذن أن تقّد

  .على نية مرينا
  »يف خدمتك 

  ):Fr. ZAGALA" (فرنشيسكا زاكاال"رسالة إىل السيدة ) 16
  .17/1/1996على الورقة نفسها بتاريخ  ، الرد8/1/1996ّبتاريخ 

  سيديت،« 
  .آالمك أثرت يفّ حىت أعماقي إنّ. شيء، أشكر لك ثقتك قبل كل

لـيس  . ه يف حالة أزمة، ألنه خرج عن اإلطار الذي أراده اهللا لـه العامل كلّ إنّ
على كل . والغرب مسؤول عن هذا الوضع. بوسع السمكة أن تعيش خارج املاء

وره حال، يسعك أن تستفيدي من وضعك الراهن، بتقدميه كما هو هللا، وتسأليه ن
فنحن إزاء املصاعب، نؤخـذ  . لي قليالً يف صرب اهللا حيال البشرتأّم. وقوته وصربه

منطق الغضـب ال يسـعه إال أن    نّإ. ماًر األعصاب، وبذلك نزيد الوضع تأّزبتوّت
كلمة  إنّ. ينه، ال أنت وال زوجك وال أوالدكماوهذا أمر ال تتمّن! يقودنا إىل كارثة

ندما ينطق هبا اإلنسان يف حال غضب، أو إذا كـان  قاسية وجارحة تفقد قيمتها ع
وهذه الكلمة ال جيوز أن ننسبها إىل اإلنسـان الـذي   . اإلنسان مرتعجاً يف داخله

هذا املوقف  وإنّ. ظ هبا، ولكن إىل الغضب أو إىل االنزعاج الذي يستويل عليهيتلفّ
سع كل إنسان نزاعات كثرية تنجم عن أزمة ي يتيح لإلنسان أن يتجّنب أو أن حيلّ
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الفوضى،  إنّ. ما من أحد يطفئ حريقاً وهو يسكب البرتين أو الزيت. أن جيتازها
وغياب التوازن وسوء الفهم، كل ذلك يعود يف قسمه األكرب إىل أنك ال متضـني  

اخلوف واالضطراب ال يقـودان إىل   إنّ. بعض الوقت ملعاجلة مشاكلك يف اهلدوء
يف املاء ويفتح عينيه يف مياه عكرة، ماذا عسـاه  احاً يغوص أنت تشبهني سّب. اخلري

االحتاد باهللا يهب السالم،  إنّ. يرى؟ اضبطي أعصابك وانصريف إىل الصالة الواثقة
السالم الداخلي أمر أساسي يف وضع مثل  إنّ. اهللا هو إله سالم، ال اضطراب ألنّ

مشـاكل   من توبة والقربان املقدس؟ ففي احليـاة : هل متارسني األسرار. وضعك
. مـن دون اهللا  ة على احلـلّ وهناك مشاكل عصّي. ها يف متناول اإلنسانيكون حلّ

ف جبسـده  ف، أن يتصـرّ ب عليه، عندما يتصّرواإلنسان ليس جمرد جسد، ويترّت
  :1985أعطيك ترمجة رسالة يسوع إىل مرينا عام . وروحه

  ،ِابنيت" «
  "؟ ريدين أن تكوين مصلوبةً أم ممّجدةُتأَ

  ."ممجّدة" : اأجابت مرين
  ."أتفّضلني أن تكوين ممّجدةً من اخللقِِ أم من اخلالق؟": بتسَم يسوع وقالا

  ."من اخلالق": أجابت مرينا
لب، ألّنِك كلّما نظرِت إىل اخلالئق، ابتعَد عنِك وهذا يكونُ بالّص": قال يسوع
   .نظُر اخلالق

ْن احتقَر نفَسه، ازداد فَم .جتتهدي بالصالة، وحتتقري نفَسِك أنأريُدِك يا ابنيت 
  .قـّوةً ورفعةً من اهللا
وأريُد أن حتِملوا وتتحمَّلوا صليَبكم من أجلـي، بطـوعٍ   . بكم أنا ُصلبُت حّباً

فَمْن شاركَين بالعذاب، أشاركُه باجملد، وال خالَص  .وحمّبٍة وصرب، وتنتظروا قدومي
   .للنفسِ، إالّ بالصليب
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هـو   فهـذا . احايت ما تفَني به ديونَ اخلطأةال ختايف، يا ابنيت، سأُعطيِك من جر
  .نفس الينبوُع الذي ترتوي منه كلُّ

إىل  ِاذهيب .ما هذا لتمجيديوإذا طالَ غيايب واحتجَب النوُر عنِك، فال ختايف، إّن
   »." األرضِ اليت عمَّ فيها الفساُد، وكوين بسالمِ اهللا

  :رسالة إىل أسقف) 17
  .26/9/1992األب معلويل هو  ولكن ردّال ذكر المسه وال أثر لرسالته، 

  صاحب السيادة،« 
  !بركتك من فضلك

اً، وخالل هـذه السـنوات   منذ عشر سنوات نعيش يف الصوفانية حلماً حقيقّي
  .قهار أجواء الصالة واخلشوع اليت ننعم هبا ونتنّشالعشر، مل حيدث ما يعكّ

ني مـن مجيـع   ة أساقفة ورؤساء أساقفة وكهنة وراهبات، فضالً عن مـؤمن مثّ
إنه لشرف أثيـل وسـعادة   . وا أمام أيقونة العذراء الصغريةالكنائس، يأتون ليصلّ

يس لت وشاءت أن تقتحم وجودنا يف مدينة القّدعظيمة لنا أن تكون العذراء تفّض
توبة، صـالة،  . بولس، كي تبلغنا إرادة اآلب السماوي بالنسبة إىل الزمن الراهن

لفصح، التبشري باإلجنيل، تلك هي أهم األفكار اليت وحدة املسيحيني، توحيد عيد ا
د حلظة ويف هذه الظروف، كيف تريد يل أن أترّد. زت عليها رسائل الصوفانيةركّ

  ة اهللا والعذراء؟يف تسهيل عمل الذين يسعون لنشر حمّب
بعد زوجي من أجل إعادة االعتبار إىل : لظاهرة الصوفانية حىت اليوم أبعاد ثالثة

نقوال هو روم أرثوذكس ومرينا روم كاثوليك، إحلاح  د مسكوين، إذ إنّالزواج، بع
  .يف الرسائل على وحدة املسيحيني

هذا البعد ليس حىت اآلن . أشفية كثرية -ق بغري املسيحيني البعد الثالث يتعلّ إنّ
  .بوضوح الُبعدين اآلخرين
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وإين . نيةأشكر لك، صاحب السيادة، االهتمام الذي تبديه حيال ظاهرة الصوفا
  .أوصيك بالصالة من أجل مرينا وزوجها كي يظالّ وفّيني للنعمة

  .حياهتما جمبولة بالعناء د لك أنّيسعين أن أؤكّ
  »املخلص 

  ):Aïcha HEMRAOUI" (عائشة محراوي"سيدة فرنسية  إىلرسالة ) 18
  .17/1/1996ردّه على خلف الورقة نفسها بتاريخ . 12/1/1996بتاريخ 

  سيديت،« 

  .هي ليست مطلوبة. تقلقي بشأن رسالة الشكرال 

من معـاودة  ) أو عدة فترات؟(يف مرض مثل مرضك، توجد، كما بلغين فترة 
  .ومع ذلك، فهذا األمر ال جيوز له أن يقلقك البتة. )rémission(املرض 

أنا شخصياً، منذ طفوليت، حكم علي األطباء باملوت، ثالث مرات، مـرتني يف  
، فليس يس، وأنا اليوم يف الثمانني، فتدركني عدم ثقيت بالطّبسورية، ومرة يف بار

واهللا وحده هـو الطبيـب احلقيقـي    . مونا يتعلّبوسع األطباء، أن يعرفوا أكثر ّمم
طاملا ( )répit( لألجساد واألرواح، واستثمري إىل أقصى حد وقت الراحة املرضية

اهللا الذي حيبنـا،   ، وضعي ذاتك بني يدي)ثك عن معاودة للمرضأن الطبيب حيّد
مي مشيئتك ملشيئة اهللا وفيما تواصلني العالج، سلّ. وهو وحده العارف بكل شيء

فالقلق ال جيديك نفعاً، وهو يسرع يف أملك . وسة، من أجل شفائك أو مرضكالقّد
اهلدوء وضبط النفس والثقة باهللا، الذي ال يريد لـك   إنّ. دون أدىن فائدةويزيده 

  .ظروف حياتك مجيععليك بفائدة أعظم يف سوى اخلري، سيعودون 

  »ملاذا ال تستثمرين آالمك، بتقدميها هللا من أجل خالص عاملنا املختل؟ 
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  ):M. MOUHAMMAD" (مؤمن حممد"السيد  إىلرسالة ) 19
ال تــاريخ هلــا، وردّهــا علــى الصــفحة الثانيــة مــن الرســالة، ال تــاريخ لــه 

  :جاء فيه باحلرف الواحد. أيضاً

  عزيز،السيد ال« 

  .كم من دمشق 50، الواقعة على بعد "الزبداين"أكتب لك من 

ال أعلم ما إذا كانت مرينا قد عادت من رحلتـها الرسـولية إىل الواليـات    
  .املتحدة

ى من رفضها احملتمل، ولكن من كوهنا يف خدمـة  الصعوبة يف لقاء مرينا، ال تتأّت إنّ
ي، من حيث املبدأ، سوف تسافر إىل وه. الناس يف كل حلظة، حبيث مل تعد متلك وقتها

من األفضل أن تكتب هلا أو . فرنسا يف أيلول القادم، ولكين أجهل تاريخ هذا السفر
  ).دمشق - القصور  - كنيسة سيدة دمشق (إىل األب الياس زحالوي 

 14وأنا مل أالحظ، منـذ  . ص منهأما مرضك، فإن استسلمت للقلق، فلن تتخلّ
ي من أجل املرضـى احلاضـرين أو   فهي تصلّ. وهبة الشفاءمرينا تتمتع مب عاماً، أنّ

األمثل، وهو أن تكـل   أوصيك باحللّ. ه يتعلق باهللا وباهللا وحدهالغائبني، فاألمر كلّ
فآالمك قد ". لتكن مشيئتك: "تك وآالمك وقلقك، وأن تقول لهإىل اهللا، أمر صّح

ي، ألنك تكون قـد  م بالسالم الداخلفَعال تتالشى بني ليلة وضحاها، ولكنك سُت
يوماً أوالده،  أٌب خالئقه، أبناءه البشر، كما مل حيبَّ مت أمورك هللا، الذي حيّبسلّ
ب عليك التخلي عن املعاجلة الطبية، ولكن وهذا ال يعين أنه يتوّج. اً ال حدود لهحّب

  .الصحيح هو أن الشايف األكرب هو اهللا وحده

  .أمحلك يف صاليت اليومية

  ». ة مريناهللا على نّيقّدم آالمك إىل ا



194 

  :كاهن إىلرسالة ) 20
، 28/2/1999ال أثر لرسالته، ولكن ردّ األب معلويل عليهـا هـو يف تـاريخ    

  :جاء يف ردّه. أي قبل وفاته بسنة ونيف
  األب العزيز،« 
، يف جناح )لبنان" (سحبّن"كلمتك الوجيزة وصلتين وأنا يف املركز الطيب يف  إنّ
  .أشكر لك أنك فكرت يفّ. أرتاح لفترة من الزمنيسة سيسيليا، حيث القّد

ليمنحك اهللا القوة والصحة لتواصل خدمة النفوس . أمحلك كل يوم يف صاليت
وضعي . عذراء الصوفانية تنتظرك لتمطر عليك نعماً أوفر إنّ. اليت تفتقر إىل رعاة

 ح يل املشاركة يف احتفاالت الذكرى السادسة عشـرة، وأرجـو أالّ  َتالصحي مل ُي
  .يكون احلجاج قد أسفوا جمليئهم إىل دمشق

  .أطيب التحيات لغي وميلني ومجيع األصدقاء
  التوقيع            .حدون بالصالةمّت

  ». اعذرين خلطي، هذا كل ما أستطيع فعله اآلن: صح

  رسالة إىل راهبة) 21
  :19/2/1999، وردّه كان يف 26/12/1998كتبت له يف 

  األخت احملترمة،« 
يف املركز الطيب يف حبّنس بلبنان، جناح القديسة سيسيليا، حيث  رسالتك وصلتين
  .املوقع مجيل جداً، وأمجل منه املناخ الروحي الذي ننعم به. دةأرتاح لفترة غري حمّد

ـ  يسعدين أن أعرف أنّ األطفـال   ت لصـاحلها، وأنّ مشكلة أليصابت قد حلّ
كي جياهبوا املسـتقبل  حهم الطبيعي، ينعمون بارتياح أكرب، عساهم يستعيدون تفّت

  .على حنو أفضل
حىت اآلن أنـا أفتقـر إىل   . مرينا ستسافر إىل فرنسا يف شهر حزيران قال إنُّي

  .عوي من أجل هذا املوضأرجو أن تصلّ. التفاصيل كي أنقلها لك
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، ال أعاين من فرط أما عن حاليت الصحية، فإنه يبدو يل أين سجني رأسي وقدمّي
لكل صليبه، فلَم أُستثىن منه؟ علـي أن أمـأل   . للغاية األمل، ولكن الوضع مزعج

  :26/11/1985الشروط اليت حّددها يسوع يف رسالته إىل مرينا يوم 
  ".ة وصربمن أجله، بطوع وحمّب"

  .فإن كنت ال أزال صامداً، فذلك بفضل صلوات األصدقاء
ـ إليها النّي وأضيف إين أضّم ت ق بالـدعوا ات اليت من أجلها أصلي، وهي تتعلّ
  .الرهبانية لرهبانيتك

  ». حدون يف الصالةمّت

  رسالة األخت زاهية) 22
، "ة بدمشـق مدرسـة بالبـل احملبّـ   "يف  أخرياً رسالة من الراهبـة املسـؤولة  

  .األخت زاهية، باللغة الفرنسية، وجواب األب معلويل

  )ال تاريخ: (رسالة األخت زاهية -
  األب العزيز،« 

م هـذه  ت كامل صحتك، عندما ستتسـلّ أرجو من كل قليب أن تكون استعد
  .الكلمة الصغرية

ال يسعين أن أعرب لك عن الفرح الذي غمر األطفال، عندما تسلم كل منـهم  
  .رسالته الصغرية

لقد زرعت حقـاً  . إين يف غاية الشكر لك ألنك أجبت على كلماهتم الصغرية
  .الفرح يف قلوهبم

تلطف واكتب له . ّق جوابهامسح يل بأن أذكرك بأن الطفل جورج حمسن مل يتل
  .هذه املرة

  .ة ربناواآلن أستودعك طيبة وحمّب
  »األخت زاهية 
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مت خلفها يدان، مهـا يـد   سِتبت على بطاقة رُهذه الرسالة كُ: مالحظة
  .اهلل وآدم يف لوحة اخلالق ملايكل اجنيلو

  3/5/1999جواب األب معلويل يف  -

  األخت احملترمة، «
  .هذا القسم من األجوبة إىل أصحاهبا ميتك أن تسلّأرجو من حمّب

  .األجوبة األخرى تأيت قريباً
ف علـى حالـة   قدريت على العمل باتت حمدودة اآلن، ألن كل شيء يتوقّ إنّ

  .ري ورجفان يديرأسي وحالة عيين بسبب السكّ
على الرغم من كل رغبيت وكل حمبيت لألطفال، إال أين مل أستطع أن أكتب من 

  .كالً منهم سينال جوابه دي لألطفال أنّأكّ. ربالرسائل إىل عدد أك
  .ل طرد من الرسائل مل يكن فيه أي رسالة من جورج حمسنأّو إنّ

  .وا من أجليأرجو أن تطليب من األطفال أن يصلّ
  .حتيايت إىل مجيع الراهبات

  » التوقيع

  األطفال) 7
مشق، يف د "ةمدرسة بالبل احملبّ"وأختم بباقة من رسائل وردته من أطفال 

ــاً  حســيب أن أورد الرســائل مــع بعــض الرســوم وصــور   . الــيت كــان يرعاهــا روحي
  :وسأوردها وفق تسلسلها الزمين. كاتبيها، مع ردود األب يوسف معلويل

  "جورج حمسن"من الطفل ) 1

  :إىل أبونا العزيز« 
إين متأسف ألنك بعد أن ذهبت للبنان مل ترجع لسورية وال أراك وال تراين كما 
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سف ألنك مل ترّد على رساليت األوىل فأرجو أن ترّد على رساليت أبونا أنـا  أين متأ
: ك فأهنأك بعيد العنصرة أيب احلبيب أحبك من كل قليب وكما قـال يسـوع  أحّب

  .أحّبوا بعضكم بعضاً كما أنا أحببتكم
  .أرجو أن تزورنا يف أقرب وقت ممكن فقد اشتاقت املدرسة لك

  .ألخراجي من مجيع حمنايتشكراً يا أبونا شكراً جزيالً 
  »ابنك وأخوك احملب جورج حمسن 

  :3/5/99جواب األب معلويل على ظهر الورقة ذاهتا، بتاريخ  -
  حبييب جورج« 

رسـائل ال   7أول دفعة رسائل وصلتين تشـمل   .هذه أول رسالة تصلين منك
بيت مبح هل تشّك .فال تأسف إذن .والثانية من منري خوري ،إحداها بال توقيع ،غري

ولكـم كنـت    .أنت يا عزيزي من أقرب التالميذ إىل قليب ؟لك وألختك كارول
وما  .ولكن الظروف مل تسمح بذلك ،أمتىن أن أرافقك إىل الصيد ألشاهد مهارتك

الذي أطلب إليه أن يباركك  ،أعجبين برسالتك هو أنك ال زلت قريب من يسوع
أطبع على جبينك قبلة تعبرياً و .وحيفظكم من كل شر ،أنت والبابا واملاما وكارول

  .عن حمبيت وتقديري لك
  »يوسف معلويل  ودمت ألخيك الكبري يف املسيح

  "زينة مشدين"من الطفلة ) 2

أمتـىن أن أراك يف   .إنين أتشوق إىل رؤيتك وأمتىن لك دوام الصحة والعافية« 
  مدرستنا؟ملاذا ال تأيت إىل  ،األب بري .ألنين سأذهب إىل مدرسة ثانية ،هذه السنة

  الرجاء أن تبعت يل رسالة لتطمئين عن أخبارك وأحوالك
  »زينة مشدين    )وسط وإىل جانبيه رمست وردتانالصليب مرسوم يف (
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  جواب األب معلويل يف أسفل الورقة، وبدون تاريخ -
  زينة احللوة« 

: أنا فهمتها كاآليت .رة على بساطتهارمستك املعّب وباألخّص ،أشكر لك رسالتك
ترمـز إحـدامها    ،وإىل جانبيه وردتان ،ر حياتنا هو املسيح املنتصر على املوتحمو
نقدم له أرجينا أي أعمالنا عربوناً حملبتنا له، أتوافقني يا حلـوة   ،والثانية إيل ،إليك

  على هذا التفسري؟
وأنا على متام االستعداد أن أساعدك  .حمبيت لك ليست حمصورة مبدرسة البالبل

وهذه قبلة  .مشاكل هذه املرحلة اجلديدة واهلامة يف حياتك على حلّحىت باملراسلة 
  أطبعها على جبينك تعبرياً عن حمبيت لك

  »أخوك باملسيح 

  "جوليانا عوض"الطفلة ) 3
  :وهي ذي ترمجتها -كتبتها باللغة الفرنسية 

  إىل األب معلويل،« 
  .كنت سعيدة جداً. سررت جداً برسالتك

  .ة يلأتصور أنك ستواصل الكتاب
  .أشتاق لرؤيتك، وكذلك أصلي وأخي وأخيت أيضاً

  .أمتىن شفاءك وأن تستطيع السري جيداً
  .عندما سأكرب وأنتقل إىل الصفوف العليا، لن أنساك وسأحاول الكتابة لك

  .أمتىن لك عيداً سعيداً أللف سنة
  »ابنتك جوليا عوض 

 .مليئـاً بقلـوب صـغرية   يف أسفل الصورة، رسم قلب مطعون بسهم وينزف دمـاً قانيـاً   (
  ).باللغة الفرنسية همقابل هذا الرسم هاتف املنزل وعنوان
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  :جواب األب معلويل باللغة الفرنسية، وهي ذي ترمجته -
  جوليانا العزيزة جداً، «

أشكرك شكراً جزيالً جزيالً، وكذلك البابا واملاما، وأخاك وأختك للكتاب اجلميل 
  .أستحق كل هذا االهتمام الذي حتيطوين به مجيعاًأنا ال . مته يلجداً الذي كنت قّد
  جوليانا العزيزة،

ولكن جيب أن تصربي كي يصلك . أعدك باإلجابة على كل رسالة تكتبينها يل
ري الذي يف دمي، ال يسمح يل بالكتابة أو القراءة عندما اجلواب، ألن مرض السكّ

  .أريد
  .ثلها، وأنا أبادلك م)حسب الرسم(أشكرك لعواطفك احلارة 

  .أقبلك وأسألك الصالة كثرياً من أجلي
  .مرة أخرى شكراً للعائلة كلها هلديتكم اللطيفة

  »التوقيع         أخوك األكرب يف املسيح

  "لور األمحر"من الطفلة ) 4
  :هذه الرسالة دون تاريخ

  املسيح قام حقاً قام« 
  إىل أخي الكبري باملسيح

  .ام الصحة والعافيةأرجو أن يعيد اهللا عليك على هذا العيد بتم
  .أرجو أن تقبل صاليت إليك

  إنين أبعث إليك أحر األمنيات والقبالت
  .مجيعاً يف املدرسة مشتاقني إليك كثرياً ونرجو لك الصحة والعافية اإنن

  مل أعرفك من وجهك بل عرفت من طيبة قلبك احلنون املليء باإلميان واحملبة وتواضع
  »الثانية : شعبة -الصف اخلامس -  ةبالبل احملب: مدرسة - لور األمحر
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  :جواب األب معلويل -
  3/5/99      لور احلبيبة،« 

ألين " أحر أمنياتك وقبالتك وباألخص على صالتك من أجلي"شكراً هللا على 
  .لصالةحباجة كبرية إىل ا

  .بعد قراءة رسالتك فحصت ضمريي مل أجد يفّ سوى حمبيت لألوالد
  أشكرك على لطفك وأطبع قبلة على جبينك تعبرياً عن حمبيت لك

  »بري معلويل         ودمت ألخيك الكبري يف املسيح

  :رسالة الطفلة ميشلني) 5

  .باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمني« 
  حتية وبعدإىل األب معلويل 

ومتنيت من اهللا أن يشفيك بأسـرع   ،وصلين أخبار أنك مريض فحزنت كثرياً
وقت حىت أراك وأحتدث معك عن املدرسة اليت أحبتها قبل أن أنتقل إىل مدرسـة  

ـ  .جديدة م كمـا أصـبح يل   قهرافأففي املدرسة اجلديدة سأرى تالميذ جدد وس
 ،وإين أطلب من اهللا شفائك بأصرعة وقـت حـىت أراك   .أصدقاء يف هذه املدرسة

    وشكراً .وسأبعث لك بصوريت وصورت أخي حىت تتذكرنا
  »من ميشلني إىل األب معلويل 

  :جواب األب معلويل -
  3/5/99      ميشلني احلبيبة« 

وضعتها على الطاولة ألتذكركم كل يوم، إنك تنـتقلني   .أشكرك على الصور
صرح لك أنين مستعد ألساعدك على حل مشاكل حياتك وأنا أ ،إىل مدرسة أخرى

تبنني  ،وهي مرحلة مجيلة ال ختلو من املشاكل .يف املرحلة اجلديدة اليت تدخلني فيها
ضمن إمكانيايت أن أساعدك يف  ،وأنا على متام االستعداد .فيها شخصيتك إىل األبد

  .هذا البناء
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  .تعبرياً عن حمبيت لك املستمرة ،وهذه قبلة أطبعها على جبينك
  ودمت ألخيك الكبري يف املسيح

  »يوسف معلويل 

  :رسالة من الطفلة رهام هنا) 6
  يخ للرسالتنياجلواب على ظهر الورقة ذاهتا، ال تار

  إىل األب معلويل« 
أكتب . والذي أحبه أكثر من الذي رباين ،إىل والدي الثاين الذي يف بييت الثاين

بعد أن علمت أنه قد مضى لـك   ،لك هذه الرسالة الصغرية ودموعي متأل وجنيت
وأقسم أنين مذ  .وأنت تنازع هذا املرض اللعني ،أشهراً عدَّ مالزماً فراش املستشفى

وفـؤادي يتحـرق شـوقاً     ،مل تعرف البسمة شفتاي ،أنك يف املستشفىعلمت 
وأنا أحاول جاهدةً أن أخفف عنـك مرضـك وآالمـك بصـلوايت     . حملادثتك
واآلن أمتىن أن . اليت أرسلها إىل اهللا كل ليلة متمنية لك الشفاء العاجل ،وتضرعايت

حىت أسـتطيع   ،ىفوأن تعود إلينا ساملاً معا ،تتغلب على مرضك بفضل اهللا ومشيئته
وحىت ترى مقلتاي هذا الرجل املميـز الـذي رافقـين     ،أن أبوح بأسراري لك

  .ولك الشفاء العاجل .وشجعين طوال مراحل دراسيت
  »رهام هنا  - وال تنساك ابنتك اليت حتبك

  :جواب األب معلويل -
  رهام احلنونة،« 

موع الغزيرة فال جمال إذن للد ،معلوماتك عن حاليت الصحية معلومات خاطئة
أالزم "وحـىت اآلن مل   ،أنا يف حبّنس منذ أواخر تشرين الثاين املاضي ،وال للخوف

كما تصـعب   ،نعم السري يصعب علي. إال يف الليل وككل إنسان آخر" الفراش
 ،وكثريون هم الذين يعانون من هذا املـرض  ،علي الكتابة بسبب مرض السكري

وضعي الصحي وضع غري مثايل ال أمتناه . ةوغباشة العينني مزعج أكثر مما هي مؤمل
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يبدو وكأنه ألعوبة صفاء، فـاطمئين   ،حىت لعدّوي، ولكن باملقارنة مع غري حاالت
أشكرك كـل الشـكر علـى    . إذن وال تتومهي أشياء ال وجود هلا على اإلطالق

واصلي صـالتك ألجلـي ألين   . وأبادلك هذه العواطف النبيلة ،عواطفك جتاهي
أما فيمـا يتعلـق   . أجبت على القسم األول من رسالتك بدو يل أيني .حباجة إليها

فال مانع من أن تبوحي هبا خطّياً وأنا أجيبـك علـى مجيـع     ،"بالبوح بأسرارك"
ألن  ،ولكن جيب أن تصربي علي .وسّرية احلوار الكتايب مضمونة كلياً .تساؤالتك

لك على وجنتيـك  وأقب .فرصة الكتابة ال تتاح يل كلما أشاء بسبب غباشة عيين
  .إلجابة على أي سؤال تطرحينه له عالقة حبياتكلوأنا على استعداد تام  .لثقتك

  ودمت ألخيك الكبري باملسيح
  »يوسف معلويل 

  ":رنا قسيس"رسالة من الطفلة ) 7
  :اجلواب على ظهر الورقة ذاهتا

  .حقاً إن املسيح قام. 24/4/99حبييب البري معلويل « 
وقد كنت فرحـةً   .يت كنت أنتظرها منذ أسابيع قليلةأشكرك على رسالتك ال

أحسست شياًء حترك يف  ،وحني فتحتها وقرأهتا ،حني تلقيت رسالتك من أصدقائي
كان بعيداً عين وقد عاد وأنا موافقة علـى القلـوب    ،قليب وكأنك جزأ من قليب

عبري الثالثة ألهنا أنا وأنت ويسوع وأحب أن أعطيك هذه القبلة من يدك وجبينك ت
  عن حمبيت لك

  "رنا قسيس" - أخيت وطفلتك وصديقتك الصغرية
  )عدة قلوب مرسومة داخل بعضها(      ها هي القلوب اليت طلبتها 

وأنا الورقة املتعلقة بكما ولن أفارقكما حىت وها مها القلبان قلبك وقلب يسوع 
  آخر يوم يف حيايت
  ») ليةقلبان مرسومان داخل بعضهما ويف طرفهما ورقة شجر متد(
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  6/5/99جواب األب معلويل بتاريخ  -
  رنا الغالية« 

أمحد اهللا الذي أهلمين يف رساليت املاضية التعابري املناسبة لرجوع جـزء قلبـك   
إين أراسلك وال أدري  .فها أنت اآلن مكتملة القلب واحلمد هللا .البعيد إىل مكانه

فهـذا   ،السـابع  فإذا كنت ستنتقلي العام القادم إىل الصف .بأي صف تدرسني
ولكنها معرضة إىل  ،مرحلة مجيلة جداً ،االنتقال يفتح باب مرحلة جديدة يف حياتك

حتتاج إىل مساعدة حللها حالً سليماً يف حال قبولـك  . املشاكل ككل بداية جديدة
أنت وحدك صاحبة  .ولو باللغة العامية ،فاحلوار سيتم عن طريق املراسلة .العرض
ودعي قلبـك   الورقةوأخرياً دعيين أكون أنا  .رارك أياً كانوأنا سأحترم ق .القرار

  .يذوب بقلب يسوع
  .وها هي قبلة حمبيت لك وصلي ألجلي

  »يوسف معلويل  - ودمت ألخيك الكبري باملسيح

  :رسالة من الطفلة ميشلني عنيين) 8

  .اإلله الواحد آمني بسم اآلب واالبن والروح القدس    « 
  :إىل األب معلويل

وإين أمتـىن لـك    .هذه الرسالة ليكي أعرب لك عن مدى حيب لكأكتب لك 
حىت جنلس معاً ونتحدث كما كنـا   ،الشفاء العاجل ليكي تعود إليىن ساملٍ ومعافة

ال تصدقين إذا قلت أن أحبك كثرياً وأمتىن لك مـرةً ثانيـة    ،نفعل قبل أن مترض
أبعث لك هبـذه  و. ليكي تعودة إىل املدرسة مثل ما كنت وأحسن ،الشفاء العاجل
  .لكي تتذكرين

  ». من ميشلني عنيين إىل األب معلويل
  6/5/99اجلواب على ظهر الرسالة ذاهتا، بتاريخ 
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  ميشلني الغالية« 
وأمتىن لك جناحاً باهراً يكون ينبوع فرح البابـا   .أشكرك على الصور الثالث

ـ  ،رسائلكم على قصرها وبسـاطتها . أشكرك على عواطفك يا حلوة .واملاما ي ه
إذا كنت  .حىت اآلن أجهل يف أي صف تدرسني. عدي عنكمبلسم ومشس تضيء ُب

لكنها  /فمنذ اآلن أعرض عليك مساعديت يف املرحلة اجلديدة واجلميلة ،يف السادس
واحلـوار   .اليت تدخلني فيها دخولك مدينة جتهلني طرقهـا * ال ختلو من مشاكل

  .املرحلة اجلميلة ستبنني شخصيتكألنك يف هذه . سيكون باملراسلة وباللغة العامية
  يوسف معلويل ودمت ألخيك الكبري باملسيح ،وها هي قبلة من حمبيت لك

  »  مشاكل تتطلب حالً سليماً * 

  :رسالة ثالث أخوات معاً) 9

  من رايا ومرييام وسامراء« 
ونتمنا أن نلقاك يوماً نعرب لك فيـه عـن    .شكراً من إجابتك اجلميلة للرسالة

. وأرجو أن ختربنا بعمرك وأن ميد اهللا لك فيه .ن نعايدك يف عيد ميالدكوحن .حمبتنا
  وعيد سعيد وعقبال املليون سنة إن شاء اهللا

  »مرييام  …سامراء …رايا    )صورة قالب حلوى(  أخانا املفضل أبونا
  :اجلواب على ظهر الرسالة ذاهتا، بال تاريخ

  إىل الثالوث احلبيب« 
وعقبال عيد انتقال الثالوث إىل الصف السابع  .طيفةشكراً على هذه املعايدة الل

وأنا مستعد ضمن إمكانيايت أن أساعدكن على حل مشـاكل   .بعالمات جيدة جداً
  .مرحلة جديدة ومجيلة تبين فيها كل فتاة شخصيتها ،املرحلة اجلديدة من حياتكن

  .بعد مليون سنة أكون حتولت جسدياً إىل مستحاثة
  .سامراء ومريياموها قبلة حمبيت لرايا و

  »يوسف معلويل     ودام الثالوث ألخيه الكبري باملسيح
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  "نينا الذقاني"رسالة من الطفلة ) 10
، وهــو مكتــوب خبــط األب   3/5/99وقــد أرفقــت هبــا صــورهتا، تارخيهــا     

  !أو باألحرى ال أثر للجواب… معلويل، ال جواب

  أيب احلبيب معلويل« 
  يئة باحملبةأبعث لك بقباليت احلارة والقلبية املل

ورمبا أطلب منك  .شكراً لك على تقدمي املساعدة يل .وصلتين رسالتك األخرية
  مساعدة صغرية

وأنا أريد أن أدخل النور  ،أيب العزيز تريد أمي أن تدخلين مدرسة الفجر اخلاصة
لقد اشـتقت   ؟على كلٍّ كيف حالك .لقد بدأ التسجيل وأنا قلقة .أللتحق برفاقي
  نسبة يل أن جيدة وأطلب منك أن تبعث يل بعنوانكبال .إليك كثرياً
وأذكر  .لقد كنَت أنت من ناولين .ال زلت أحتفظ بصورة املناولة األوىل ،أتعلم

 ،لقد قلت حىت إن مل أستطيع الـذهاب إىل الكنيسـة   .يوم اعترف خبطاياي عندك
قـد  ل .فتفتح يل أزهار من يسوع اليت تدل على حمبته ،أستطيع أن أصلي يف البيت

فقد استطعت أن أذهب كـل   .لكن الوضع اآلن أصبح أفضل ،فعلت مبا قلته يل
  أحٍد إىل كنيسة جديدة قريبة من مرتلنا

سوف أضع صوريت علـى   ،أتعلم أنا مشتاقة إليك قدر ما تتصور وأكثر بكثري
  :ولكنين ال أعلم مىت تصلك وعنواين هو .هذه الرسالة

 J'aime deux chose tois et la rose mais la rose pour un jour etابنتك احملبـة  

toi pour toujours  
  )ُرِسمت وردتان معاً يف وسط الورقة(      نينا الذقاين

  » Bonn Fêteكل عام وأنت بألف ألف مليون مليار خري  

* * * * *  
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&+  

  !األب معلويل حاضراً أبداً
  
  
  
ة رائعــة، رت األب يوســف معلــويل، حيضــرني عنــوان مســرحيّ مــا تــذكّكلّ
  "!األشجار متوت واقفة"، هو "اخلندرو كاسانو"اتب اإلسباني املعاصر للك

بالطبع، هناك شخصيات كـثرية، قدميـة وحديثـة، ينطبـق عليهـا أيضـاً       
ــة       ــة والعلميـ ــة والفكريـ ــاالت األدبيـ ــتى اجملـ ــاهق، يف شـ ــوان الشـ ــذا العنـ هـ

  .واالجتماعية، والدينية والفنية والسياسية
ــ وإنّ حضــورهم، مــا ينســينا واقــع مجــوع   زهم واســتمرارلوجــودهم ومتيّ

فــرد فيهـــا، شــجرة باســـقة    حاشــدة متالحقــة، أراد هلـــا اهلل أن يكــون كـــلّ   
مثمــرة، فيمــا أراد هلــا اجملتمــع علــى حنــو دائــم تقريبــاً، أن تكــون قطعانــاً   

  …تفّه ثم تقاد للذبحف وتُنّعتُ
يوم حاولـت مـا يسـعين مجعـه مـن معلومـات عـن األب يوسـف معلـويل          

، يف دمشـق، مل  "مجعيـة اآلبـاء اللعـازريني   "تـه،  رئـيس مجعيّ  إثر وفاته، مـن 
 ،ةمــيالده، انتســابه إىل اجلمعيّــ  : أُعــطَ، كمــا ذكــرت، ســوى أربعــة تــواريخ     

  .ته الكهنوتيةمجميئه إىل دمشق، ورسا
والصــحيح أنــه مل خيــرج مــن ديــره ومدرســته يف دمشــق، طــوال عمــره     

ــد، إال مــرّ  ــان يقضــي   املدي ــان، حيــث ك ــة إىل لبن فــرتات الرياضــات   ات قليل
الروحية السنوية مع إخوتـه مـن كهنـة اجلمعيـة، ومـرة واحـدة إىل فرنسـا        

  .ألسباب صحية، إذ كاد املرض يومها أن يقضي عليه
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ويف دمشـــــق وكنيســـــتها، مل يكـــــن األب معلـــــويل جمهـــــوالً، بـــــل كـــــان 
ــرّ   ــاً لتمـ ــان مهابـ ــه كـ ــداً، ولكنـ ــاً جـ ــراحته  معروفـ ــه وصـ ــانته وحزمـ ده ورصـ

ــي،  ــه الكلــ ــانيوانفتاحــ ــيحي واإلنســ ــداً أن  . املســ ــار عمــ ــو اختــ ــه هــ إال أنــ
ــة إىل مهمّ    ــرفاً بالكليــ ــة، منصــ ــاً يف املدرســ ــلّ حمجوبــ ــة يظــ ــه الرتبويــ  .تــ

ــذا النطـــاق   ــا كـــان ليخـــرج مـــن هـ ــباح   ،ومـ إال عنـــدما كـــان يـــأتي يف الصـ
ــدّ   ــيم القـ ــي، ليقـ ــفى الفرنسـ ــاكر إىل املشـ ــات  البـ ــومي للراهبـ ــبه اليـ اس شـ

ــبيبة يف   ــق الشــ ــان يرافــ ــم كــ ــاءات    أوالً، ثــ ــن لقــ ــة، مــ ــاطاهتا املختلفــ نشــ
  …روحية وثقافية، وخميمات كشفية

ع إىل حــدث الصــوفانية، وتســاؤالته األوىل،   اجنــراره غــري املتوقــّ   إال أنّ
، وقفته القوية، الشـفافة والثابتـة إزاء   21/2/1983ومن ثم، بدءاً من مساء 

هذا احلدث الفريد، كل ذلك أضـفى عليـه، مـن حيـث مل يكـن ليخطـر لـه        
ــ ــة إشــارة إىل الصــوفانية، دون     بب ــة ومســؤولية، تســتحيل معهمــا أي ال، هال

  .اإلتيان على ذكر امسه، بكل ما يعنيه من مصداقية مطلقة

ــهر      ــود إىل شـ ــي تعـ ــربى، وهـ ــها الكـ ــا داللتـ ــة هلـ ــرني حادثـ ــا حتضـ وهنـ
، أي إىل أقـــل مـــن عـــامني فقـــط علـــى انطالقـــة  1984حزيـــران مـــن عـــام 

ــيالً   ــوم دلــ ــي تقــ ــوفانية، وهــ ــداث الصــ ــه    أحــ ــا أصــــف بــ ــى مــ ــاً علــ قاطعــ
ــويل  ــداقية األب معلــ ــطن،    . مصــ ــة بوســ ــاء يف مدينــ ــت ذات مســ ــد كنــ فقــ

ــدعوّ ــان      مــ ــة، وكــ ــوني حورانيــ ــيدالني طــ ــدكتور الصــ ــديقي الــ ــد صــ اً عنــ
حاضــراً أيضــًا عــدد ال بــأس بــه مــن أصــدقاء لــه مقــيمني يف بوســطن،          

ــة   ــة اللعازريـ ــاً  . وكـــان معظمهـــم مـــن طـــالب املدرسـ ــدار احلـــديث تلقائيـ فـ
وفانية، وتواصـــــلت الســـــهرة، بـــــني أســـــئلة وأجوبـــــة، حتـــــى  حـــــول الصـــــ

ــباحاً ــة صــ ــة  . الثانيــ ــة إىل دهشــ ــون مــــن دهشــ ــع ينتقلــ ــان اجلميــ وإذ . وكــ
ــأة  ــألين فجـــ ــا، مـــــني يف خـــــوري غـــــريك عربافـــــق   : "بأحـــــدهم يســـ أبونـــ

ــداث؟ ــور     ". هاألحـ ــى الفـ ــت علـ ــؤال، فأجبـ ــذا السـ ــاد هـ ــاً أبعـ ــت متامـ : أدركـ
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ــاً ". األب معلــــويل" إذا كــــان األب معلــــويل، ": وإذ مبعظمهــــم يقــــول عفويــ
  !".املوضوع منتهي

ــام    ــت، عــ ــك كانــ ــويل    1984تلــ ــالب األب معلــ ــن طــ ــهادة بعــــض مــ ، شــ
ــأنّ  غـــري أنّ. القـــدامى ــاطع بـ ــ يقـــيين قـ ــبقوا  مجيـــع مَـ ــوه، ممّـــن سـ ن عرفـ

ـــ  ــؤالء، وممّ ــعة، ال    هـ ــورة ناصـ ــداً بصـ ــه أبـ ــون لـ ــدهم، حيتفظـ ــاؤوا بعـ ن جـ
كتابـــة شـــهادة  ولكـــم كنـــت أودّ أن أســـتجرّ بعضـــهم إىل    . تشـــوهبا شـــائبة 

ــه، كلّ ــدميها عنـ ــروا يف تقـ ــم قصّـ ــت   . هـ ــا حاولـ ــام مـ ــوم، يف ختـ فحســـيب اليـ
ـــ       ن زاروه أن تكـــون شـــهادتي الشخصـــية عنـــه، مـــا كتـــب إيلّ بعضـــهم ممّ

ــه       ــا كتبتـ ــرية، ومـ ــه األخـ ــهر مرضـ ــالل أشـ ــان، خـ ــنس بلبنـ ــفى حبـ يف مشـ
ــاريخ   ــي، بتـ ــا بنفسـ ــهر ونيـــف،   21/12/1999أنـ ــة أشـ ، أي قبـــل وفاتـــه بثالثـ

ــه أي  ــوم عدتــ ــه إيلّ بعــــض     يــ ــا كتبــ ــذلك مــ ــنّس، وكــ ــفى حبــ ــاً يف مشــ ضــ
كمـــا أنـــي سأضـــيف إىل كـــل ذلـــك مـــا حـــدث       . حمبّيـــه إثـــر نبـــأ وفاتـــه   

ملرينـــا خـــالل االخنطـــاف الـــذي حـــدث هلـــا يـــوم ســـبت النـــور، املوافـــق         
  .، أي بعد وفاته بسنة ونيف14/4/2001

أمجل وأبلغ ما كتب عنه، كان مـا كتبـه هـو، قبـل غيابـه       إال أني أرى أنّ
وإهنا لتنتصب يف كل كلمة منها، قوية، صـادقة،  . تني، يف ما هو وصيتهبسن

وقــد كتبــها، . شــفافة، متواضــعة وشــاهقة يف آن واحــد، متامــاً كمــا كــان هــو 
، وقمــت برتمجتــها مبنتــهى   8/2/1998علــى عادتــه، باللغــة الفرنســية، يف    

  .األمانة

مـن   والً وأخـرياً، ومـا يعرفـه مجيـع    أعلى كـل حـال، مـا جيـب أن يقـال،      
  .عرفه، هو أن األب يوسف معلويل مل يكن يوماً ليبغي شهادةً من أحد

حتــى وصــيته واخنطــاف … دعــوني إذن أســتعرض معكــم هــذه الشــهادات
  !سبت النور
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  29/10/2014 -" رياض جنمة"شهادة ) 1
  شهاديت عن عالقيت باألب يوسف معلويل« 

ته لكي تبدأ فيه مشـوارها  ي اختارذعرفُتُه مذ قادتين السيدة العذراء إىل البيت ال
ودعوهتا للوحدة املسيحية، كان نصيـيب أن أصلَ قبله فكانت زيـاريت األوىل هلـذا   

برفقة صديقي الفّنان طوين حنا، هذا التـاريخ أصـبحُت    12/12/1982البيت بتاريخ 
ن سنة، تتالَت يأعتربه ميالداً جديداً يف حيايت وكنُت أبلغُ من العمر وقتها مخسة وعشر

 .يام واألحداث وأصَبَحت زياريت هلذا البيت كاحلرب اليت كُتَب يل أن أخوَضـها األ
لفَت نظري  ،ومع مرور األيام وبعد عدة زيارات يل لبيت السيدة العذراء بالصوفانية

هذا الكاهن اجلليـل الذي كنُت أمسع بامسه منذ نعومة أظفاري من طالّب العازاريـة  
درسة الفريـر مبنطقة أبو رمانة بدمشق لغاية املرحلـة  أما أنا فكنُت طالباً مب .بدمشق

وخترجُت منها عام  ،مث انتقلُت إىل مدرسة الالييك يف شارع بغداد بدمشق ،اإلعدادية
فلم ُيحالفين احلـظ مبعرفـة األب معلـويل إالّ     .ُمنهياً فيـها املرحلة الثانوية 1976

ومع  . نفسي حمظوظاً ملعرفيت بهكل ذلك كان مكتوباً يل، وكَم كنُت أعتُرب .بالصوفانية
َنَشأْت بيننا صداقة محيمة، تطوََّرْت هذه الصداقة وحتَوَّلَـت   ،تكرار زيارايت هلذا البيت

ويف كل زيارة يل هلذا  .إىل أخّوة، ومل يكن حديثي معه خيرج عن نطاق األمور الروحية
ومهمـا   .، ُيصـلّي كنُت أراه جيلس يف إحدى زواياه ُيـراقب، َيكُتب، َيِعظ ،البيت

مل يكن يتدخَّـل وال ُيـبدي رأياً ال سلباً  ،شاهد من أمور احلياة اليـومية هلذه العائلة
وال إجياباً، وكأنَّ مهمته َتعدَّْت احلياة اإلجتماعية، ُجلُّ اهتمامه كان حمصوراً بالرسالة 

  .السماوية وبظاهرة أمَسْت بالنسبة له حياته ووجوده
َرت وأصبحت صداقة معي ومع مجيع أفراد أسريت، وأصـبح  عالقيت معه تطَوَّ

املُرشد الروحي لعائليت وألغلب زائري الصوفانية، يف حيـن أن هـذه الظـاهرة   
كانت مرفوضة يف بدايتها من أغلب رجال الّديـن من كل الطوائف، فكان َسّباقاً 

  .باإلميان هبا رغم كل املَعوقات اليت واَجهتُه بالبداية
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يت به إىل عد ة أجزاء، اجلزء األول هو عالقيت به يف بيت السـيدة  تنقسم عالق
 ،واجلزء الثاين هو عّدة زيارات له لبيتنا يف دمشق ويف بلودان ،العذراء بالصوفانية

أما اجلزء الرابع فهو انتقاله إىل املشفى  .واجلزء الثالث يتعلق مبرحلة مرض والدي
  .مه األخيـرة هناكنتيجة مرضه وقضاء أيا ،يف حبنِّس بلبنان

ورمبا حتتاج إىل  ،ال ُيمكن اختصارها بعّدة أسطر ،بالنسبة لعالقيت به يف الصوفانية
لكن أبرز ما فيـها هو أسلوبه بالتعامل مع كل  .كتاب كامل ملا حتتويه من ذكريات

الزائريـن واملَُصلّيـن، كان حاداً يف وعظه، أميناً بتسجيـل وتوثيـق كـل مـا   
ياً ألجيال تفتخر بأنـه  عرفتُه ُمرّب .تتعلَّق باإلخنطافات والظهورات جرى من أحداث

رأيته طالباً أخذ على عاتقه مهمة النجاح هبذا اإلمتحان  ،أما بالصوفانية .كان معلمها
ليس من السهل اخلـوض   ،وأدرك بأن هذه الظاهرة عبارة عن ُمخترب إميان ،الصعب

َتعرََّض للتهديد مـن   .بات باإلميان، وكان أهالً هلافيه إالَّ ملَن ميلك اجلرأة والقوة والث
بسـبب   ،وَتعرََّض إلنتقادات كثيـرة حىت من طالبه أحيانـاً  ،السلطات الكنسية

لكنه كان يعلم علم اليقيـن أنه ُمختار ِللَعب هـذا الـدور،    .ابه هلذه الظاهرةذإجن
ه باألمانة الـيت  والسبب يف ذلك يعود إلميان ،فمضى ال يأبه بكل َمن عارض طريقه
فأبدع يف مواجهة كل  ،وكان أشّد األوفياء هلا .وضعتها السيدة العذراء بيـن يديه

  .طيلة مسيـرة حياته يف الصوفانية ،َمْن عارض هذه الظاهرة
فقـد كـان    ،من السماء فحسب ائل الصوفانية بالنسبة له رسائلمل تكن رس

مانة وصدق، وكـان يتشـارك يف   فَدوَّهنا بكل أ ،نييعتربها إجنيـل القرن العشر
 .حتليلها وشرحها مع عدة كهنة وعلى رأسهم األب الفاضـل اليـاس زحـالوي   

كانت إجابتـه يل إن الـدرب    ،وعندما كنت أسأله مىت برأيك ستتحقَّق الوحدة
وَمـن   ،والوحدة تبدأ باحتاد القلوب وبوحدة العائلة ،واملعوقات كثيـرة ،طويـل

وكـان عتبـه    .جيب عليه أن َيتَِّحد مع نفسه أوالً ،سيحأراد أن َيتَّحد بالسيد امل
ألهنم ال يسعون جبّدّية كافيـة لتحقيــق    ،ينَصبُّ أوَّالً على ِكبار رجال الّديـن
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وكانـت كلمتـه    .فكل واحد منهم ُمنشغل بأمور ال متتُّ للوحدة بصلة ،الوحدة
بل  ،مسيحييـن فقطأن ظاهرة الصوفانية ليست لل ،املشهورة واليت ال أنساها أبداً

وكأنه كان يقرأ  ،على هذه الفكرة وكان ُيصّر .إهنا تعين األخوة املسلميـن أيضاً
  .آخر يءوالتحليـل ش يءفالرسالة بالنسبة له ش .ما بيـن األسطر

وكـان األب   .يف أحد األيام قمُت بزيارة للصوفانية برفقة الفّنان طوين حنـا 
إذا (فقال بالعاّمّيـة   ،ظه إىل لسان اإلنسانيـوسف معلويل يِعـظ وَتَعـرََّض بوع

فَوجََّه كالمه إىل طوين قـائالً   ،فنظر طوين إليه باستغراب) لسانك بّدو خيطي قّصو
وكأن األب معلويل قصد هبذا  .فخفَض طوين رأسه إىل األرض ُمبتسماً ،)إيه قّصو(

بـل مـا يعـين يل     ،فهذا ال يعنيين ،بأنه لو كنَت فّناناً حمبوباً ومشهوراً ،التصرف
فليس األول هو َمن يصل يف  .هو أن تكون إنساناً صاحلاً ومؤمناً ،وللسيد املسيح

بل األول هو َمن ُيطَبِّـق   ،هذه احلياة إىل مراتب ُعليا يف الفن أو الثقافة أو اجملتمع
مل يكن األب معلويل ُيَميِّــز بيــن غـين     .كالم ووصايا السيد املسيح بإميان

وكان ُيعطي لزائريه وزائري  .الكل عنده َسواسية .بيـر وصغيـرأو ك ،وفقيـر
  .الوقت الطويـل والكايف لإلجابة على مجيع تساؤالهتم ،الصوفانية

فيـوجد َمْن هو أقدر مّني  .كي أصَف األب معلويل ال أجد نفسي مؤهَّالً لذلك
اجلليــل   هو بعض ما ميتاز به هذا الكاهن ،لكن ما أردُت التعرُّض له .على وصفه

واملُتضّمن  ،أنتقل إىل اجلزء الثاين من شهاديت ،وكي ال أُطيـل .من خالل عالقيت به
  .عّدة زيارات قام هبا األب معلويل لنا يف دمشق وبلودان حصراً

 .وال تعنيه أبداً ،معروٌف عن األب معلويل بأنه ال يـهتمُّ أبداً باحلياة اإلجتماعية
 ،حيث كان يعترب نفسه خادماً للرب ،األمور الروحّيةفُجلُّ اهتمامه كان حمصوراً ب

فقد كان يعتـرب نفسـه صـاحب     .يقوم بأعمالٍ مبا ُيمليه عليه ضميـره ككاهن
 .فكان يـزورنا يف البيت من وقـت آلخـر   .وقرََّر أن يـؤديـها بأمانة ،رسالة

ما مجعين بكم  ألنَّ ،لكنين أعتُرب بيتكم بييت ،أنا ال أزور أحداً :وكان يقول لنا دائماً
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 .وما يـربطين بكم هو خارج عن إراديت. فأنتم إخويت وأبنائي .عذراء الصوفانية
حىت أهنا عنـدما   ،كان ميتنع ،وكانت والديت عندما ُتقدِّم له شيئاً ليأكل أو يشرب

كان يشربه دفعة واحدة كي ال يتنعَّم  ،كانت ُترغمه على شرب كأس من الشَّراب
فتسأله والديت ملاذا تشـربه دفعـة واحـدة     .كأساً من املاءوكأنه يشرب  ،مبذاقه

  .ُيجيـبها كي ال تستائي مّني إن مل أشربه
 .تألَّمُت بعدها كثيـراً ولعدة أشـهر  ،خضعُت لعملّية جراحّية ،يف أحد األيام

وقـال يل مسعـُت    ،توجََّه لزياريت مبرتلنا بدمشق ،فحيـن مسع األب معلويل بذلك
 .األلفـاظ  أغضبَت وشتمَت ونطقَت بأسو ،جاع اليت أصابتكبأنك من كثرة األو

فقلت له لَْم أعترف منـذ زمـن    .االعترافوأنا اليـوم أريد منك أن تطلب مين 
فأحضـر مشعـة    .اليــوم  لالعتراففقال وهذا سبب إضايف يدعوك  .طويـل

العشر من الوصية األوىل للوصايا  ،وأضاَءها وبدأ بالصالة يل وقال لنبدأ من البداية
أنا أعلـم   :وأجاب هو وقال ،اليت هي أنا هو الرب إهلَك ال يكن لك إله غيـري

بل أنك بتبشيـرك تدعو اآلخريـن لسـلوك   ،بأنك مؤمن وإميانك ال غُبار عليه
وانتقل إىل الوصّية الثانية، يقول الوصّية وُيجيب عليـها، مل يدعين  .درب اإلميان

فقلـُت   ،وَصَمَت .ة السادسة وقال ال تزنإىل الوصّيأقل أي حرف حىت أن وصل 
فأجاب أريد أن أمسع منـك فأنـت    ،له ملاذا ال جتيب أنت أيضاً على هذه الوصّية

وماذا ينفـع لـو    :فسألته .وقد تتعرض إلغواءاٍت كثيـرة ،شاب أعزب ووسيم
جلأُت إىل  ،وبعد اعترايف لك بذلك ،اعترفُت لك بأنين مارسُت اجلنس لعّدة مّرات

فأجاب وهل تعتقـد بأنـك إذا    ؟فهل تريدين أن أكذب على اهللا ،ما فعلت تكرار
قلَت يل بأنك مارست فعل الزىن لعشرة مرات سأتوقَّع باعترافك القـادم بأنـك   

فأجاب عنـدما تعتـرف    ؟فسألته وملاذا تريدين أن أعترف إذاً ؟امتنعَت عن الزىن
 .يكون بنسبة أقـل وإن حصل فس ،باخلطأ الذي قمَت به سيصعُب عليك تكراره

سأكون سعيداً جداً إذا مسعُت منك بأنك مارست اجلنس  ،القادم االعتراففأنا يف 
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وهكـذا إىل أن   .السـابق  كاالعترافلتسعة أو مثانية مّرات وليس لعشرة مّرات 
وتفـتح   ،وبذلك تسمح للروح القدس باحللول عليـك  .تنقطع عن فعل املعصية

فأجبُتـُه عنـدها    .لبك وتبتعد كُلّياً عن املعاصياجملال للسيد املسيح ليسكَن يف ق
مازحاً إذا كانت القصة هبذه السهولة سأعترف لك بأنين مارست فعل الزىن ولعّدة 

فأجابين جبدّية ُمطْلَقة  .لكّني ال أعلم عددهم كي ال حتاسبين يف املرة القادمة .مّرات
ُمَحـرٌَّم   ،لو تزوَّجـت حىت و ،وقال هل تعلَم بالنسبة للكنيسة وللّديـن املسيحي
وغيـر ذلك ُيعترب أيضاً عملّية  .عليك النوم مع زوجتك إالَّ هبدف إجناب األطفال

ويف احلالتيـن سأكون من  ؟فأجبته أرحتين فلماذا يطلبون أهلي مّني الزواج .زىن
 ءوجمـي  ،نا ولدنا باخلطيئـة ؟ كُلّفأجاب وَمْن من الناس ليس خباطئ .اخلاطئيـن

  .هدفه تربئتنا من اخلطيئة السيد املسيح
لتبيان مدى التزام هذا الكاهن بوصـايا   ،أحببُت أن أسرد هذه القصة حبرفيتها

بـل   ،على هذه األرض مل يكن يطمح للوصول إىل أي شيء اهللا ووصايا الكنيسة،
ألنه كَرََّس نفسه  ،ومل أمسعه يـوماً يقول كيف أو ملاذا .كان كل هدفه إرضاء اهللا

  .بكل ما ميلك من إميانلعبادة اهللا 
أو  ،وذات يـوم مسعُت بأن األب معلويل أُدخل املَشفى إلجراء عمل جراحـي 

فأجابين  ؟هل تشعر باألوجاع :فذهبُت لزيارته وسألته ،إلجراء بعض الفحوصات
ألنه كان يشعر بأنه يشارك السـيد   ،جسدي يتألَّم لكن روحي ترقص من الفرح

  .أنا أكرب اخلاطئيـن :فأجابين .لك بإميانَك فقلُت له هنيئاً .املسيح آالمه
دعت شقيقيت مجانة األب يـوسف معلـويل ملشـاركتها    ،1997أيلول  11يف 

 .فحضر األب معلـويل  .فرحتها بعقد قراهنا يف كنيسة الالتيـن بأبو رمانة بدمشق
الذي أعتربه أيضاً أحد أعمدة هيكل  ،وكان بيـن احلاضريـن األب بولس فاضل

نا األب يـوسف وانصرف، وبعد عّدة أَهنَّ ،ويف هناية مراسم اإلكليـل .ةالصوفاني
فأنـا ال أنـاُم    ،فقال يل أشكر اهللا بأنين التقيُت بَك ،صادفته يف حّي القصاع ،أيام
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بسبب مالحظة وجَّهُتها لشقيقتك هنـادي   :فقال ؟فقلُت لُه وملاذا .َجّيداً منذ ُمّدة
لقد َوجَّهـُت هلـا    :أجاب ؟وماذا قلَت هلا :هفسألت .بيـوم إكليل شقيقتك مجانة
ومـا   ،فهو ليس باحلشمة الكافيـة  ،ي كانت ترتديهذتوبيخاً بسبب الفسطان ال

فهنـادي   ؟فقلُت لُه وما سبب عدم نومك إذاً .تعوَّدُت أن أراكم إالَّ عائلة ُملتزمة
بأهنـا  وحيق لك أن توجَِّهها يف حال رؤيتك هلـا   ،وأنَت ُمرشدها الروحي كابنتك
شو أنا رايح إحضر العـرس   ؟أنا شو كان بّدي هبالّشغلة(فأجاب بالعاّمّية  .ُمخطئة

حىت إفقسكُن وإزعجكُن ألّنو شعرت إّنو هنادي بتكون زعِلْت مّني كتيـر وهاد 
 ،وبكى ُبكاَء األطفال) ؟ي هباحلكي الَبال طَعمةفرح إختا وهّية الشبينة فشو كان بّد

بل كان مهّه  ،ومل يكن مهّه أن يـراه أحد من املاّرة .ميعوهو يف الشارع وأمام اجل
ِلما َسـبَّبُه   ،وطلَب مّني اإلعتذار من هنادي .األّول أن ُيخرَِج ما يف قلبه من كالم

فوعدُتُه بنقـل   .أال وهو زواج شقيقتها ،هلا من اإلزعاج يف يـومٍ تعتربه ُمَميَّـزاً
وقلُت له  ،وعدته بذلك فقط إلرضائه وإراحتهو ،اعتذاره الغيـر ُمَبرَّْر بالنسبة يل

ومل أكن أتوقع  .إن كل دمعة ذَرفتها كاَنْت بالنسبة يل مبثابة كرت من الصدق واحملّبة
َيـوماً بأن يكون أحد من أفراد عائليت َسَبباً جلعلَك تذرف الّدموع ويف الشـارع  

أخربُت شـقيقيت   ،وعندما وصلُت إىل البيت .الرئيسي للقصاع وأمام مجيع املاّرة
من إزعاج هلذا الكاهن الَشـفَّاف   فانفعلَْت واستاَءْت ِلما َسبََّبتُه ،هنادي مبا حصل
 ،ما قاله األب معلويل يل اعتربُتُه من دافع احملّبة والغيـرة :وقالت يل دون أن َتعلَم،

سليب ومل يترك أي أثر  ،ومل أعتربه توبيخاً ألنه حيقُّ له ككاهن أن يقول يل ما يشاء
ومل أنقل لكم ما  ،بدليـل أنين مل أُعْد أذكر ما قاله يل حرفياً ،يف قليب ومل يـزعجين

والسبب يف ذلك يعود لعدم شعوري باإلنزعاج أبـداً، وطَلََبـْت مّنـي     ،قاله يل
 .فـذهبنا  .ِلما َسبََّبتُه له من إزعـاج  ،ُمرافقتها لزيارة األب معلويل واإلعتذار منه

بابتسـامته   ،لويل كعادته يف غرفته بديـر اآلباء العازارييــن واستقبلنا األب مع
فقالت له هنادي هل َبَدَر مّني ما َجَعلََك تعتقد بـأنين   .املعهودة وبقلبه املُمتلئ حمّبة
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فقال هلا أبداً لكنين َوجَّهُت املَالمة لنفسي لتصريف الغيــر   ؟انزعجُت من كالمَك
أن أنتظر  ،ولو أردُت القيام بتوجيـهِك ،لَيَّفكان َع .الئق وبتوقيت غيـر ُمَوفَّْق

وأكـون السَّـبب يف    ،ال أن أقوَم بذلك بيـوم إكليـل شـقيقتك  ،لوقٍت آخر
فقاَمْت هنادي وقَبَّلتـُه وقالَـْت لـه بالعاّمّيـة      .تعكيـر مزاجك يف يـومٍ كهذا

نَت ما بتعرف إ !شو قّصـتك .بيحقّلَّْك تفكّْ َرقبيت إذا شفت مّني أي شي غلط(
بس َحكَيْك مـا   ،بس تأكَّْد أنا بعجقة العرس مسعْت شو قلتلّي ؟ميـن بالنسبة إلنا

ألّنو  ،والدليـل إّني ما َخبَّرْت حدا من عيليت شو قلتلّي .َتَرك أي أثر سليب بقليب
وبتريد يكون فسطاين حمتِشـم   ،هللاااعتربت إنَّك كاهن حمبّْ وخايف على عالقيت ب

قـرأُت   ،ل شقيقيت له تعبيـراً عن عدم انزعاجها منه كما َتَوهَّموبعَد َتقبيـ) أكَتْر
وَشَعـَر بأن محالً ُمكَوَّناً من أالِف األطنان قد أُزيَح عن  ،يف َعينيه راحة ال توَصْف

  .كتفيه
فوجدته ُمرتدياً ِلبـاس   ،أذكُُر أيضاً أنَّين يف أحد األيام قمت بزيارته يف الدَّيـر

 ؟لته ملاذا مل أجدك يف اليـوميـن املاضييــن بالصـوفانية  وسأ ،)البيجامة(النوم 
فسألته أال متلُـك ثوبـاً    .ومل جيف بعد كي أرتديه ،فأجابين لقد قمُت بغسل ثويب

فشعرُت عندها بأنه  .فأجاب لو كان لدي ثوباً آخر ألعطيته ِلَمن ال ثوب له ؟آخر
لذي طلب ِمّنا قائالً َمْن فهو ا .ُيـريـد تطبيـق تعليمات السيد املسيح حبرفيَّـتها

  .اآلخر له رداءانْ لَيحتفظ بواحٍد وُيعِط
ففعلـُت   ،طلب مّني يف أحد األيام أن أذهب بسياريت إىل ديــر العازاريـة  

وطلب  ،وفوجئُت عندما رأيته حيمل رزمة من األوراق وضعها يف صندوق َسّياريت
ختارين كي أحتفظ له هبذه ويف الطَّريـق أخربين بأنه ا .مّني الذهاب لبيتنا بدمشق

وهي نسخة كاملة عن كل ما ميتلك من أوراق تتعلَّـق بظـاهرة    ،النسخة يف بييت
من شّدة حرصه على الظّاهرة قام بإعداد نسخة ثانية لكل ما ميتلك من  .الصوفانية

 أأوراق وأراد اإلحتفاظ هبا بعيداً عن بيت العـذراء بالصـوفانية حتسُّـباً ألسـو    
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وبعد رحيلـه   .ُت له هبا فوق خزانة غرفة نومي لسنوات عديدةفاحتفظ .الظروف
 .وطلبُت منها اإلحتفاظ هبا أينما تشاء .قمُت بتسليم هذه النسخة مليـرنا شخصّياً

األكثر قدرةً ِمّنا  ،وعلمُت مؤخَّراً بأّنها َسلََّمْت هذه النسخة لألب الياس زحالوي
  .مجيعاً على َصون هذه األمانة

 ،وأثناء العطلة الصَّيفية من كـل عـام   ،علويل ومنذ زمن طويـلكعادته األب م
كان يقصد بلدة الزبداين ُمصطَحباً معه جمموعة من األطفال لقضاء عـّدة أيـام يف   

وبعد َتقَدُّمه بالّسنّْ أصبح يقصد هذا الدَّيـر صيفاً ملمارسة رياضـته   .الدَّيـر ُهناك
للكتابة وترتيب أوراقه والوثـائق الـيت   وكي يتسّنى له الوقت  ،الّروحية فيه وحيداً

وعند إحاطيت علماً بوجـوده   .حبوزته ومراسالته اليت ختصُّ حصراً ظاهرة الصوفانية
اتصلُت به واتفقُت معه على إحضاره لزيارتنا يف  ،هناك قبل عّدة سنوات من رحيله

ّنا نعتربه َبَركـة  فوجوده بيننا ك .َتمَّت الزيارة جبو من احملّبة والفرح .بيتنا يف بلودان
صادف وجود أوالد شـقيقيت   .ُمَميَّـزة ِلما يتمتَّع به هذا الكاهن من زهٍد وقداسة

ودعانـا فجـأة    .فكان ُيداعبهم وميزح معهم .وكانوا ِصغاراً بالّسّن ،هنادي عندنا
فشاركناه الصالة ِكباراً  .للصَّالة أمام مزار السيدة العذراء املوجود يف حديقة البيت

فعندما نأيت علـى   .وقضينا معه وقتاً ُممتعاً ال تكاد ذكراه ُتغادر ُمَخّيـليت .اراًوِصغ
وكلمـا   .وعلى هذا الكُرسـي  ،أقول ألفراد عائليت ُهنا جلس ،ذكر األب معلويل

تتجدَُّد الذكرى يف ُمَخّيـليت، وبكل اختصـار إذا أردنـا    ،نظرُت إىل تلك الزاوية
  .)الكاهن احلقيقي(ق به إالَّ لقب إعطاء وصف لألب معلويل فال يليـ
فقـد   ،فيتعلَّق بزيارته لنا بسبب مرض والـدي  ،أما اجلزء الثالث من شهاديت

ّمما جعله ُمقَعداً ال يستطيع القيـام بـأي    ،أُصيب والدي بعّدة إحتشاءات بالّدماغ
يطلـُب مّنـي    ،فكان والدي من حمبَّـته هلذا الكاهن .دون مساعدة أحدنا ءشي

 ،ُه كي ينال القربان املقدس منه حىت أصبح األب معلويل يـزورنا أسبوعّياًاستدعاَء
واحلديث معه لتقويتـه علـى    ،وحصراً يف كل يـوم مجعة لتقدمي القربان لوالدي
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وبعد  .وال ينقطع عن زيارتنا إالّ ِلسببٍ قاهر خارج عن إرادته .َتَحمُّـلِ ما ألَمَّ به
ِمّما جعله يفقد بعضـاً مـن    ،بعارضٍ دماغي أُصيب األب معلويل ،مّدة من الزمن

خيرج من ديـره  ،فكان حيـن يـزورنا .ورغم ذلك مل ينقطع عن زيارتنا ،توازنه
 .وميشي على قدميه لغاية مرتلنا جبنايـن الورد بشارع حلب بدمشـق  ،بباب توما

 فكـان  .مل يكن عليه من السَّهل أن ميشي بشكل ُمتوازن ،وأثناء إصابته الّدماغية
يصفه يل بأنَّه كان ميشي رافعاً يديه على مسـتوى   ،كُل َمن يشاهده قادماً لزيارتنا

وُيصرُّ  ،وغالباً ما كان يـرفض أن أوصله إىل ديـره بالسَّيارة .قلبه لُيحقّق توازنه
فكنُت أخضع ملشيئته يف بعض األحيـان   .أن يعود سيـراً على األقدام كما جاء

كي ال تتسبَّب حالته بأي  ،ّياريت إليصاله إىل الدَّيـروأحياناً أُجربه على ركوب َس
كشف يل رائف فلّوح بأنه عندما كـان يــزوره    ،حادث له، حّتى بعـد رحيله

فيسأله أيـن  ،كان يساعده خبلع حذائه فيجد بعضاً من احلصى يف حذائه ،بالدَّيـر
 ؟أمل تشعر بـدخول احلصـى إىل حـذائك    ؟وضعَت قدميك وأنت يف الطَّريـق

 .وعليك نسيان ما رأيـت  ،فيجيـبه األب معلويل إّياك إخبار أي أحد باملوضوع
كي يتأمل وهو ميشي  ،فَعِلَم رائف بأن األب معلويل هو َمن وَضَع احلصى يف حذائه

وقلـُت يف   ،وعندما علمُت بذلك انزعجُت كثيـراً .مشاركاً السيد املسيح آالمه
 .فيقوم بوضع احلصى عمداً يف حذائه ،زنهنفسي أال يكفي هذا الكاهن أن يفقد توا

ويأيت لزيارتنا وهو هبذا الوضع فأخربُت والدي َعّما يفعله األب معلويل وطلبُت منه 
 .كي ال يعرف بأن رائف أخربين هبذا املوضوع ،عدم سؤال األب معلويل عن ذلك
َمن  :اًوقال يل والدي أيض .ومصيـره السَّماء ،فأجابين والدي أبونا معلويل قّديس

بـل   ،لن يدُخلَ السَّماء فقـط  ،ُيطَبِّق أقوال السيد املسيح وُيحّوهلا كلّها إىل أفعال
  .سينال فيـها رتبة القّديس

فطلـب   .يف أحد األّيام طلبُت من األب معلويل إقناع والدي باإلعتراف فوافق
 .لديليتسّنى له مساع إعتراف وا ،مّني األب معلويل اخلروج مع والديت من الغرفة
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وكي  ،وأغلقنا األبواب إحتراماً لقدسّية اإلعتراف ،فخرجنا أنا ووالديت إىل املطبخ
إرفع  :وفجأة نسمع ُصراخ األب معلويل قائالً لوالدي .ال نسمع ما يدور من كالم

فرفع والدي صوته وأصبحنا أنا ووالديت نسمع كل كلمـة   .صوتك فأنا ال أمسعك
خلُت عليـهما قائالً هلما وباللهجـة العاّمّيـة   ففتحُت الباب ود .هبذا اإلعتراف

فضحك األب  ،)َوطّوا صوتكُن شوي فضحتونا، كل شارع حلب مسع اإلعتراف(
، ُمتواضعاً َبريئـاً  ،كَم كان خفيف الظلّ .معلويل ووالدي وقاال مل ننتبه على أنفسنا

  .وُرغَم ِكَبرِ سّنه إىل الطفولة أقرب
يتعلّق بوجود األب معلويل ببَحـنِّْس بلبنـان   ف ،أما اجلّزء الرابع من شهاديت

وال  ،قمُت بزيارته عـّدة مـّرات   .حيـن مل يُعد ياستطاعته إعانة نفسه ،لرعايته
فكان أحيانـاً ُيَصـفُِّق بيديـه     .أستطيع أن أصف مدى سعادته عندما يـراين

وكانت  .من شّدة فرحه برؤية أحد أتباع عائلة الصوفانية ،اإلثنتيـن كاألطفال
وكان يقول  .ل أسئلته املُوجَّهة يل تدور حول استفساره عن أحوال الصوفانيةك

وذات يـوم أخذُت والـدي   .يل أنا ُحبكمِ الرُجل املَيْت بابتعادي عن الصوفانية
فعندما دخلنا رأيناه ُمَمدَّداً علـى السريــر    .ووالديت وقمنا بزيارته يف حبنِّس

واهللا عشنا وشفنا أبونا معلويل عم (له  فقلُت .وظهره لنا وكان يسمع الراديـو
 ،فالَتفََت إلينا ولَّما شاهد والدي معنا على ُعكّازه ُمستنداً َعلَيَّ .)يسمع راديـو

جاية أبو رياض يـرّدلَْك الزيارة ما كنت تزورو (وقبل أن ُيـَرحَِّب بنا قلُت له 
ُيجيب َبكى ُبكاَء  وقبل أن .)َهلَّق جاية يـرّدلَْك املعروف ،هّوه ومريض بالشام

مو حرام تَعّزبو أنا كنت زورو ألّني جمبور  ؟ليش جايـبو معك( :األطفال وقال
 .ُهّوه مو جمبور جيي يــزورين  .أنا خوري وَهْي َشغليت وكنت عم قوم بواجيب

وأجَهَش بالبكاء فأجبته تسألُنا َمن أنت ؟ أنت ) ؟ميـن أنا حّتى يتَعذب كرمايل
وقال له والـدي أنـا مل آِت كـي أردَّ لـك      .ا يف هذا العاملبالنسبة لنا أَهمُّ م

فَرحََّب بنا كثيــراً وقضـينا    .لكنين اشتقُت لك وأحببُت أن أراك ،اجلميـل
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وكالعادة كان ِمحـَور احلـديث    .تبادلنا فيـهما األحاديث ، من الزمننيساعت
  .السيدة العذراء بالصوفانية

أقدِّم له شهاديت عن األب يـوسف عندما طلب مّني األب الياس زحالوي أن 
 .شعرُت مبسؤلية كبيـرة، عالقيت باألب معلويل كانت ُمَمّيـزة وعفوّيـة  ،معلويل

ولسُت أنا الوحيد املُرَتبط بعالقـة   .ويل ذكريات معه ال ميكن أن ُتخَتَصْر بشهادة
ُمقَرَّبـاً  وأصبح  ،فكُلُّ َمْن زار بيت العذراء بالصوفانية .ُمَميَّـزة مع األب معلويل

فال ُيمِكن ِلَمن  .فُرَِض عليه صداقة وحمّبة هذا األب اجلَّـليـل ،من هذه الظاهرة
كان ُهناك دائماً، هناراً ُهنـاك   .جتاُهل هذا الكاهن ،اعتاد التردُّد إىل بيت العذراء

عندما كنُت أقولُ لـه   ،هاين صائباًرِبِ َرَحلَ َعّنا وأراُه ُهناك، فقد كنُت .وليالً ُهناك
ويف سـبت الّنـور املوافـق     ،اذكرنا عندما تذَهب إىل السَّماء، وبعـد رحيلـه 

وقلُت هلا لـو شـاء    ،سألُت ميـرنا قبل أن تدخل حبالة اإلخنطاف ،14/4/2001
هل تكونيــن   ،يسوع ومنحِك اليـوم نعمة اإلخنطاف والّصعود للسَّماء لرؤيته

فأجابت ميــرنا أكـونُ    ؟أم تكونيـن ُمَسيَّـرة ،ويساراًُمَخيَّـرة بالنَّظر مييناً 
 ،وهي يف طريقها إىل يسوع ،فطلبُت منها أن تبحث يل عن األب معلويل .ُمَخيَّـرة

 ،وفوجئُت عندما حصل اإلخنطاف .َعلَّها جتده مبكاٍن ما يف حال حصول اإلخنطاف
لّرسالة اليت َتلَقَّتها من وأثناء إمالئها للكهنة با ،وقبل أن تعود ميـرنا إىل وعيـها

وأمَسكَت السـيدة   ،أخَبَرْت اجلميع بأنَّ األب معلويل أمسك بيدها الُيمىن ،يسوع
فما كان َعلَيَّ إالَّ البكاء مـن شـّدة    .وقاداها إىل يسوع ،العذراء بيدها الُيسرى

وأكََّد يل صدَق إمياين بوجـود   ،وكأن السيد املسيح أجابين عن سؤايل له ،تأثري
  .ألب معلويل يف السماءا

 .ومل أذكر منها إالَّ القليـل القليــل  ،ذكريايت معه كما قلُت ُمسَبقاً كثيـرة
 ،أن أسرَد بعض األحداث اليت َحَصلَت بوجـوده  ،لكنَّين أردُت من خالل شهاديت

  .ليسَتِشفَّ منها القارئ بعضاً من أوصاف هذا األب الطّاهر
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 ويلقاٍء يل مع األب يـوسف معلل أهّم
لكنه قطعاً قبل أسابيـع أو أشـهر قليلـة مـن     ،ذاَت يـوم ال أذكر تارخيه

وزوجتـه ميــرنا    ،رحيـل األب يـوسف معلويل، اتفقُت مع نيكوال نظـور 
أن نلتقـي   ،وجوسليـن خوري وبعض األصـدقاء  ،والفّنان طوين حنا ،األخرس

ألخيــرة قبـل   مكان إقامة األب يـوسف يف أيامه ا ،ببحنِّس فوق بكفّيا بلبنان
ونيـل البــركة   ،والسَّبب يف ذلك هو زيارته واإلطمئنان عن صحَّـته .رحيله
  .له من أبّوة روحّيـة لنا مجيعاًملا ميثّ ،منه

ترك أثراً كبيـراً يف ُمخّيــليت ويف نفـوس    ،َتمَّ اللقاء جبوٍّ من احملّبة واإللفة
  .مجيـع َمْن َحَضَر من األحّباء

اليت َجَمعتنا ببعضنا من  ،ن ِمحَوْر احلديث سيدة الصوفانيةمن الطَّبيعي أن يكو
دار احلـديث   .وهي سبب معرفتنا باألب اجلَّـليـل يـوسف معلويل ،عّدة أحناء

ومدى شوقه لبيت السيدة العـذراء يف الصـوفانية    .بيننا بسؤالنا له عن صحَّـته
يعتربه بيته حيث كان  الذي كان ،وَعبََّر لنا عن مدى ُحزنه إلبتعاده عن هذا البيت

منذ اليـوم األوَّل الـذي   ،يف هذا البيت) هناراً وليالً(يقضي ُمعظَم فترات يـومه 
قال بأنـه   ،وجواباً لسؤالنا له عن أحواله بشكلٍ عام .َتَعرََّف به على هذه الظّاهرة

أي كان من تواضعه يشعر بأنـه مل يـِف    ،ذاهب إىل ُمَعلِّمه يسوع ويداُه فارغتان
فقلت له أي أنَّك ال متلُك الثقة  .يد املسيـح حقَُّه مبا هو مطلوٌب منه ككاهنالس

فقلـُت لـه إذا كـان     .فأجاب أنا ال أستحقُّ السَّماء .الكاملة بأنك ذاهب إليه
وقلُت  ؟فَـَمـْن مـّنـا َسـَيـراهـا أو يـدخلها ،مصيـرَك ليس يف السَّماء

ما بساَحمْك إذا ما  !توصل َع السَّما وتنسانا مو ُبكرا(له مازحاً باللهجة العاّمّيـة 
فأجاَب ُمكَرِّراً َمْن يعلَم قد ال أدُخلُ الّسماء، ونظـر إلينـا   ) بتَخّبيلي َمَحلّ َجنَبْك

ال تسمحوا للشَّيطان أن  ،فمهما جرى .أوصيكُْم مبحبَِّة بعضكم بعضاً :حبزٍن وقال
  :هلما حديثه قائالً  مث نظر إىل نيكوال وميـرنا َوَوجََّه ،يدخل بينكم
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 ،تركُت لكما مذكرايت يف الصوفانية، كل ما شاهدت وكل ما حصل حبضوري
سواء من السيد املسيـح أو من السيدة  ،مبا فيـها كل رسالة أتـت من السَّماء

وكل ما أمتلُك مـن شـهادات    ،من خالل ظهور أو إخنطاف حبضوري ،العذراء
وكل ما كـان حبـوزيت    ،طبّية وُمراسالت وشهادات أطّباء وتقارير ،لشهود عيان

ولكما  ،كل ما أملكه أضعه بني أيديكما .لسنواٍت عاصرُت فيها ظاهرة الصوفانية
أو حجبه أو اإلحتفاظ به، لكُما اخليـار بـأن    ناخليار بإعالنه للناس أو ملن تشاءا

ساِمحكُما لكن ما لن أمسح به بتاتاً ولن أ .تفعال ما تريدان بكل الوثائق اليت حبوزيت
ألنين كتبُته بكل صدقٍ وأمانـٍة   ،فا أي حرف مما كتبتهذهو أن ُتضيفا أو حت ،عليه

فأرجوكمـا أن ُتحافظـا علـى     .لته بكل دقةوكل ما رأيته بأعيين سّج .وشرف
 ،ومن شّدة تأثر احلاضـرين  .وقرأُت يف دموعه َوداعاً لنا .وبكى ُبكاًء ُمّراً .وصيَّيت

  .جنات ُمعظم احلاضرين هلذا اللقاءسالَت بعض الدموع على و
أما أنت فال أريد منك أن تكتَب شيئاً َعّنـي يف حـال    :مث وجَّه حديثه يل قائالً

مساعَك نبأ رحيلي وطلب مّني أن أعاهده بعدم ختليدي له بقصيدة شعرّية فأجبتـه  
  .لَك ما تريْد

ن كونه كـان  لكنه َتمتَّع بصفة احلز ،كان اللقاء مع األب يـوسف َشّيقاً جداً
وكونه كان يشعر بقُرب رحيله َعّنـا،   .بعيداً عن بيت السيدة العذراء بالصوفانية

لكن ما انطبع بـذاكريت هـو    .وجرت أحاديث كثيـرة بينه وبيننا يف هذا اللقاء
  .احلديث األهم الذي َدونته حبرفيَّـته

يل  ، كنُت يف لبنان ومل يتسّنوحيـن مساعي نبأ رحيـل األب يـوسف معلويل
وعندما أقيم له جّناز األربعـيــن يف كنيسـة ديــره     .حضور مراسم وداعه

زميله بالدَّيـر األب ليـبا عساف  ،شارك بالصالة على روحه الطاهرة ،بالعازارّية
وكنُت قد كتبُت قصـيدة شـعرّية ألقيُتهـا علـى مسـامع       .مع بعض الكهنة

شارحاً عالقيت معـه   ،علويلتناولُت فيـها أبرز حمطّات حياة األب م ،احلاضريـن
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حيـث   ،ُمعتذراً منه على عدم إلتزامي بوعدي له بعدم الكتابة ،ككاهن وصديـق
       .حضر اجلّناز كلّ َمْن أَحبَّ األب معلويل من طالّبه ومن أتباع ظاهرة الصوفانية

وكي أكون أميناً هلذا الكاهن املُختار من السَّـماء خلدمـة مضـمون ظـاهرة     
، والذي كان بالّنسبة يل مثاالً للكاهن احلقيقـي  ،ال وهو وحدة الكنيسةأ ،الصوفانية
وبناًء على طلب العزيـز على قليب والذي َجَمعتين بـه   ،َجليسٍ وصديـق وَخيـَر

أديل بشهاديت  ،األب املَُوقَّر األخ والصَّديـق الياس زحالوي ،عذراء الصوفانية أيضاً
الذيــن   ،كي أنال شرف أن أكون أحد الّشـهود  وأشكر اهللا تعاىل الذي َمنَّ َعلَيَّ

 يتوال ،عاصروا هذه الظّاهرة منذ األيام األوىل للحضور اإللَهي على األخت ميـرنا
وأّمـه العـذراء    ،ساِئالً ُمَخلّصي يسوع املسيـح ،ما َشكَكُت يـوماً بصدقّيـتها

ائماً بكل مـا  كي أشهد هلما د ،أن ُيـبقياين أحد أعمدة هيكلهما بالصوفانية ،مرمي
وثانياً إطالة عمر األب اليـاس   ،ُمتَمّنياً حتقيـق وحدة الكنيسة أوالً ،أملك من إميان

مع بعـض رفاقه الكهنة الذيـن آمنوا برسالة الصوفانية وعملـوا مـن    ،زحالوي
  .لكي نعيش معاً فرحة حتقيـق الوحدة املرجّوة ،أجلها بكل إمياٍن وإخالص

    7/11/2014/ جبيـل / لبنان 
  الشاعر رياض جنمة

  رياض جنمة -قصيدة رثاء األب معلويل 
ـيـْتـنـي َلـو مـتّْ مـا إكـتُـْب َعـَليكْ    َوصَّ
  بـسـَمـْع بـإدني َصـوتَـْك الـعـالـي بقولْ 
  قــدَّيــْش كـنــْت بـعـمـَرْك تـَصـّلـي إلي
  َوحـَدْك بـتَـعـِرْف شـو أنـا حاِمْل همومْ 

  نْت تـقـُصـْد َبـيـتناكـْل َيـوْم جـمـعـة كـ
ـا تـزورنا   وشـو كـنـْت إفـَرْح فـيـْك َلـمَّ
  قْ ـما كـاْن َقـصـَدْك تـعـِمْل زيارِْة َصدي

  َصـدِّْق َمـعـي مـا بتْنَتسى َنظرِْة ْعيَنيكْ 
ْس إيَديكْ يـا َريـْت َبـعـَدْك َهـوْن تـا بَ    ـوِّ

  وشـو ْطـَلـبْت تا تقَشْع أموري مَحْلَحلة
  َمـوتَـْك تَـرْك الـخــدوْد فــيــيِّ مـَبـلَّـلــة
  وَعـْن كـلّْ َيـلـلـي بــتَــعـرفُـْن َبــدَّيـتـنا
  بــْتــَشــكَّـــَرْك َع َقـــدّْ مـــا َحــبَّــيـتـنـا
  قْ ـكاْن الَقِصْد ترَفْع َعْن المحتاْج ضـي
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  َبـيـيِّ الـَمـريــْض تــنــاولـو قـربـانـَتكْ 
  جـسـَمـْك ضـعـيـْف وكـاْن إيـمـاَنـْك َقـــوي
  ةْ ومـا ْقـَنـيـْت إالَّ تَــوْب واِحــْد بـــالـــحـيا

  مـا أعـَظـَمـْك مـا أطـَهـَرْك مــــا أجـَمـَلــكْ 
  راِهــْب َحــيــاتَــْك لــلــَمــســيــْح مـَكـرَّسة
  خــســارة يـا بـونـا يـوِسـْف نـَعـيِّـْد َبــالكْ 
ــيــتــنـا نـبـقـى َســوا َمـهـمـا يـصي   رْ ـَوصَّ
  ـلْ بــتــَذكَّــَرْك كـيـْف كـنـْت عـاِيـْش َع أَمـ

  َرْح َخــبِّــْر الـنَّـاْس الـما عرفوا شو كنتْ 
  الـَعـدرا الـَحـنـونـة تــا تـَنـّدي َمـْدَمـَعـكْ 
  مـْن َوقــْتــهــا مـْن أرْض صــوفــاِنـيِّتا
يـْت طـاِهْر باألداءْ    تـا صـرْت مـتـْل الـزَّ
  وبـالـَبـيـْت يـامـا كـنـْت تــاُخـــْد زاويـة

  فاِنـيِّـْة الـَعـدرا بـيشوفْ الـبـيـزوْر صـو 
  َكـرَّْس َحـيـاتـو يـحـَلـْم بـَمـطـَلـْب َوحيدْ 
  ال تـخـاْف َلـو َبـعَّـدْت َرْح تبقى َقريـبْ 

  وْن الّصغـارْ ـَمـزروْع مـتـْل العـيـْد بـعي
  مـنـعـاْهـَدْك َع وحـِدْة كـنـيـِسـْة َيسوعْ 
  وَرْح َطّمَنْك صاِرْت الوحدة َع الْبوابْ 

  ـْم بحـَلـَمـْك قـّديـْس َلـو َمّرة غفيتْ عَ 
  مـنَّـْك أنـا َرْح إطـلُـْب الـَيـوْم السَّماحْ 
  َبـعـِرْف أنـا خاَلـفـتَـْك وَحـكيِي صفي

  وني َعظيمْ ـَلـِكـْن َقـَدْر مـا كـنـْت بعـي
  

  وترَجْع َمشي فاِرْد جناَحْك َع الطَّريـقْ 
  الـكـلـمـة اْن َحـَكـيـتـا بحكْمَتْك تدوي َدوي
  َلــو تــغــسـلـو تــبــقــى ِبــَديـَرْك مـْنزوي
  مــا بــظــنّْ َيـلـلـي عـاَشـَرْك َرْح يـجَهَلكْ 

  عِرْف إنْت َويْن صـرْت مْش َرْح نسأَلكْ نَ م
  ـنـاتـنــا كــنــْت الــَمــالكْ َوحــَدْك إنــْت َبـي

رتــنـــا َع َقـــدّْ مــا الـــلَّـــه َعـطـاكْ    وَنــوَّ
  تــْتــَحــقَّــْق الـوحـدة ومـا تـشـُعـْر بـالَمَللْ 
  تــا َيــعــرفـوا شـو َمــْســَلــَكــْك فينا َعَملْ 
  عْرِفْت شو شاِغْل فْكَرْك وحْكِيـْت َمَعـكْ 

  كْ ـــّوة بــتــقــِدْر تـــْقــَلـعَ مـا فـي َوال قـ
  تـرَكـْع تـَصـّلـي تـصوْم وتـعـيْش بَنقاءْ 
  فـيـهـا تـَقـّضـي نـهاَرْك بـتَـقوى وِفداءْ 
  راِهـْب تَـقـي وّجـو َنـقـي َقلبو َعطوفْ 
  وحِدْة كنيسة انَقسِمْت بأْصَعْب ظروفْ 
  بـقـلـوْب كـلّْ والَدْك بـتـبـقـى الـَحبيبْ 

ليبْ  َع والَدكْ    فـراَقْك َفَرْض َحمْل الـصَّ
  نـمـشـي بـَوفـا وَلو َدربنا كاِنْت طلوعْ 
  مـا بـظـنّْ فينا َحدا َرْح يمشي رجوعْ 

  ِي بقيتْ ـيـَعـْم بقـَشـَعـْك باقي إذا بَوع
  َلـو َعـنَّـْك ْحكيْت اعتِبْر َوعدي نسيتْ 
  ْعـَلـيـيِّ ِخـيـانـة والـَوعـْد فـيـيِّ غفي

  َوعـدي أنـا إبـقـى َوفي مـا قـدرْت عَ 
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  مرينا األخرس نظور) 2

صوت هادر صارخ يف الربية، قلب نقي نقاء الثلج عطوف وحمـّب، وروح  « 
من صلّى للسيدة  طيبة يفوح منها عطر القداسة، إنه ابن العذراء يوسف، أليس هو

: ذاتفأتاه اجلواب منها بال …"يا عدرا نورينا حىت ما خنربطلك برناجمك: "العذراء
موهيك يـا   …اهللا خيلصين، يسوع ينورين، الروح القدس حيايت، فأنا ال أخاف"

ابنها يوسف، ليخرج األب يوسـف معلـويل    فحار اجلميع من هو" ابين يوسف؟
ذلك أن قالئل جداً من كـانوا يعرفونـه   "! أنا يوسف: "بطاقته الشخصية ويقول

  …"أبونا معلويل"باألب يوسف، بل اجلميع يعرفه بـ 
إنه ملوقف صعب جداً علّي أن أديل بشهاديت عنـه،   …"أبونا معلويل" ذا هوه
رافقين مثانية عشر عاماً  …من كان يل األب واملالك احلارس واملرشد واملعزي وهو

علمت فيما بعد أنه . ال يغادر البيت إال لتناول الغداء الذي كان يرفض تناوله معنا
فكان ميضي إىل الدير لتناول الغداء  …ليابسال يتناول إال الطعام البائت واخلبز ا

  …ويعود بعدها، رغم وهن صحته
لذلك كانت أصعب حلظة مرت علّي يف حيايت،  …وقد كان دائم اخلوف علي

، الساعة السـابعة  2000حلظة اتصال السيد كلود بطارخ يب يوم اخلامس من آذار 
ينـها ال ميكـنين   ما حصل يل ح …صباحاً ليخربين بأنه غادر األرض إىل السماء

 وصفه، إذ شعرت بفراغ كبري لغيابه، هوالذي كان كل شيء يف هذا البيت، فهو
هل : "حىت أن أحد الزوار سأله يوماً. من يشرح من يستقبل، وهومن يدافع، وهو

أنا أؤمن أن العذراء موجودة يف هذا البيت أكثر من إميـاين  : "فأجابه" رأيت أنت؟
  …"بأنين أراك اآلن أمامي

ني آن أوان ذهابه إىل املشفى يف حبّنس بلبنان، جاء لوداعنـا، واهنمـرت   وح
بعد وصوله هناك، كان دائم . الدموع من مقلتيه قبل صعوده إىل السيارة لالنطالق

وهنا . وكان فرحه ال يوصف عندما كان يراين أمامه. االتصال يب لالطمئنان علّي
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املشفى، كنت ال أذهب لتلبية أي دعوة ال بد يل أن أذكر أنين، حىت أثناء إقامته يف 
وذات مـرة،  . ألي مكان، إال بعد الذهاب إليه ألخذ بركته وإعالمه بتفاصـيلها 

اتصلت به هاتفياً ألخربه بعزمي على السفر إىل لبنان بناء علـى دعـوة، وكـان    
. باستحالة إمكانية ذهايب إليـه  الطقس يومها يهدر بالعواصف والسيول، فأيقن هو

لدى وصويل، كان باب غرفته مفتوحاً، . ذلك، كنت مصّرة على الذهاب إمنا رغم
فدخلت على مهل، وكان مغمضاً عينيه، وبعد برهة، فتحهما، نظـر إيلّ، أعـاد   

  "…!ظننتك ظهرت يل: "فأجابين" ما بك أبونا؟: "إغماضهما، فسألته
ا ذهبت إليه يف مرة أخرى برفقة زوجي نقوال ورياض جنمة وطوين حنا، وعنـدم 

رآنا ضحك حىت ظننت ضحكته ضحكة طفل حصل على لعبة حيبـها، مث انقلبـت   
كيف سأواجه اهللا وأنا ماضٍ إليـه  : "وحني ُسئل عن السبب، أجاب. الضحكة بكاء

بيدين فارغتني؟ كنت أظن رغبة اهللا ستتحقق، وهي مل تتحقق رغم مرور مثانية عشر 
  …"تني، فما بالك بأيدينا؟إذا كانت يداك فارغ: "فأجابه رياض يومها!" عاماً

: يف إحدى الزيارات، طلب مين بإصرار االتصال باألب الياس زحالوي قـائالً 
يف اليوم التـايل حضـر األب زحـالوي    !". أريده حتماً …اتصلت به مائة مرة"

أبونا، مرينا كتافها صغار، وعدين إنك ما تتركها، فهي غـري  : "ليسمع منه وصيته
  "…عدين …حدهاقادرة على حتّمل احلمل و

أن بيري طوبيا جاء يوماً من كندا  هناك حديث يفرحي كثرياً عندما أتذكره، هو
أنا آت غداً إىل دمشق ملدة يـومني،  : "إىل بريوت، واتصل يب من هناك ليقول يل

ويف اليوم التايل، وصل وبرفقته أبونا معلويل بعد أن !" جالباً لك معي هدية تفرحك
وكانت تلك املرة األوىل والوحيدة اليت يوافق . شفىحصل على إذن خروج من امل

  …فيها أبونا معلويل على اإلقامة والنوم يف بيتنا تلك الليلة
، فيطلـب مـين أن   "كل ما يصيبين هدية منك يا اهللا"كان حيب كثرياً ترنيمة 

  .أرمنها له يف كل مرة أزوره فيها
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جعـل أصـواتنا أنـا    الذي  وهو. ال يزال صدى صوته العايل يف أرجاء البيت
حضوره كان حضوراً مهذباً، وانعكس هذا على تعاملنـا  . ونقوال واألوالد عالية

مل يكـن   فيما بيننا يف العائلة، فعالقتنا حبضوره كانت ختتلف عنها يف غيابه، فهـو 
  .مرشداً يل وحدي، بل وللعائلة كذلك

زحالوي إال أن وجود األب الياس . عندما تويف، أحسست بأن رساليت اهتزت
كان له األثر الكبري يف إعادة التوازن لشعوري حبنانه واهتمامه الكـبري بالظـاهرة   

  …وتبّنيه هلا وبنشر رسالتها
أما ما جعلين أشعر باالستقرار واليقني بأن أبونا معلويل ما زال يرافقين يف كـل  

ميسـك   ، وهو2001رؤييت له يف اخنطاف  خطوايت، بالرغم من غيابه اجلسدي، هو
دي ليقودين إىل الرب يسوع مع السيدة العذراء اليت كانـت متسـك بيـدي    بي

هذا احلدث أعطاين تعزية كبرية وارتياح كبري ليقيين بانه معـي اآلن   …األخرى
خالل  أكثر مما كان عليه يوم كان على األرض، سواء يف أثناء إقاميت يف البيت، أو

  …سفري املؤقت لتلبية دعوة ما
األيقونة وعلى الزيت، لذلك كـان حيـتفظ مبفتـاح     كان شديد احلرص على

 حباجة حقيقية إليـه، أو  األيقونة حبوزته، ومل يكن يعطي قطرة من الزيت إال ملن هو
حـىت حلظـات    .كان دقيقاً للغاية يف كل ما خيـص الظـاهرة  . للفحص العلمي

ته يشعر مبسـؤولي  االخنطافات كان حيصيها ثانية بثانية، ويصف أحداثها بدقة، وهو
  .عن كل ذلك أمام الرب

وال بد يل أن أعترف بأنه قبل ذهابه إىل املشفى يف حبّنس، منحين أغلى ما ميلك 
  .اليت مل يكن يثق بساعة غريها" ثوبه وساعته"

نصلي إىل اهللا وأمه الكلية القداسة التعجيل بإعالن قداسته اليت أؤمن هبا، بل أنا 
لذا نطلب شفاعته من أجل سـورية  . حلياةواثقة هبا ثقيت بأنين ما زلت على قيد ا

  .األم، سوريا الوطن، سوريا حاضنة جسده الطاهر
  » 6/4/2015دمشق، يف 



228 

  :شهادة نقوال نظور) 3
نقل يل نقوال نظور ما قال األب معلويل، يف آخر زيارة له، قام هبا مع 

  :مرينا، قُبيل وفاته

 )شـهادة وفـاء(        « 

  
بعـد   األردن ملراجعة الدكتور داوود حنانيا، ، ذهبنا إىل1999-6-14بتاريخ 

 .أزمة قلبية تعرضُت هلا يف دمشق

بعد الفحوصات، تبّين أنين حباجة إىل عمل جراحي، وقد أجـري يل يف اليـوم   
  .هللا عدنا إىل دمشق، وبقينا أسبوعاً وجنح العمل اجلراحي، واحلمد. التايل
وكان األب يوسف معلويل يف . أسبوع، سافرنا إىل لبنان لقضاء فترة راحة بعد
 بعد يومني، قصدنا املشفى، برفقة األخ طوين حنا. حيث كان يعالَج" حبّنس"مشفى 

  .نيلواألخ رياض جنمة ومرينا وسيدة أخرى تدعى جوس
 قصدناه، وكان وضعه ليس جيداً،. وليس بغرفته كان األب معلويل يف املشفى،

  .وعندما رآنا بدأ يبكي
وهنا، !" ليش عما تبكي؟ نيالك راح تشوف يسوع: "سلّمنا عليه، وقالت مرينا

أنا خجالن من يسوع، ألنه طـالع لعنـده   : "كانت أكرب صدمة لنا كلنا، إذ قال
 !"وإيدي فاضية

  .ارمحنا يا أبونا يوسف من علياك

  »نقوال نظور  - خلص لقدسّيتكابنك امل
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 :21/12/1999بتاريخ  الشخصية شهادتي) 4
ــها، كمــا كتبتُ  ــه يف مشــفى   أوردهــا حبرفيت ــوم عُدت ، كلمــة "حبــنّس"هــا ي

  :كلمة، كما كان حيدّثين، إذ كنت وحدي يف غرفته

  .أريد أن أقول لك شيئاً"« 
  أبونا،

  .إىل اليوم محلنا مسؤولية الصوفانية معاً
  .ستكون وحدك يف حتّمل هذه املسؤولية بعد اليوم،

  .اً، ال عليك، وال على الصوفانية، ألحّدثك هكذاال أريد أن تعتربين وصّي
  !ال وصّي إال اهللا

  !اهللا وحده هو الوصّي
  ).قاهلا مرتني، وختلل كالمه صمت طويل، وهو رافع إصبعه إىل األعلى(

  .طبعاً، اهللا يصنع بقدرته ما يشاء، وال حيتاج ألحد
  .ولكنه ارتأى أن يستخدم أدوات، وسائل، بشراً، لُيحّملهم األمانة

  .هكذا شاء أيضاً يف الصوفانية
  .تفوقنا مجيعاً… كبرية جداً… إهنا أمانة عظيمة

  …امسح يل أن أوصيك بأن حترص على هذه األمانة، وخصوصاً على مرينا
  …كرت عظيم… مرينا كرت عظيم

  …ليه من فرح وراحةحاول أن توفّر هلا كل ما حتتاج إ
  …حياهتا مليئة باآلالم

  …وجيب أن تكون فرِحة، لكي حتمل األمانة بشجاعة
  …ساحموين إذا كنت أسأت لكم

  …ساحمين إذا كنت أحياناً تصرفت تصرفاً مزعجاً لك
  …أريد أن تعطيين الغفران عن كل خطايا حيايت
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  … أنت تعرفين، ورافقتين سنوات طويلة
  …خطايايلست بقادر على ذكر كل 
  فاغفر يل باسم الرب يسوع،

  …واذكروين يف صالتكم
  …!أعطين اآلن بركتك

  :قلت له
  أبونا،

أنا َمن جيب أن أطلب السماح منك ومن مرينا، ملا قد يكون بدر مين من عنف 
  …أو قسوة

  …أما أنت، فقد كنت قدوة لنا
  …وكنت دليلنا مجيعاً

  :قال
  …عليكم مل يُعد يل رغبة باحلياة، وأخشى أن أثقّل

  :قلت له
  أبونا،

  .حياتك كلها كانت سعياً لتحقيق مشيئة اهللا
  :قال

  !إنْ شاء اهللا
  :تابعت

  !"لتكن مشيئتك يا رب: "فأرجو منك أن تقول
  …ووقفت، بعد أن قّبلت يده، وأنا أبكي

  …وأعطيته احللّ
  …مث قّبلته حبرارة، وطلبت منه أن يباركين
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  ".آمني"ففعل، ومل أمسع إال كلمة 
  …ل هذا احلديث، كان كالمه منتظماً، ولكن متقطعاًطوا

  …كان يصمت، مث يسترسل بتسلسل واضح ومدهش
يغمض عينيه نصف إغماضـة، وكأنـه يف حالـة     -بني حني وآخر  -وكان 

  …إعياء
  …"الوصية"وّدعته، وأنا عاتب على نفسي ألين مل أسّجل هذه 

  » ".ويف الطريق، آخذت على نفسي عدم تسجيلها بالفيديو

  .تلك كانت كلماته األخرية يل حبرفيتها، كما كتبتها إذ كان حيدّثين

أما الصيغة شبه الفصحى اليت جاءت فيها، فإني أؤكـد أنـي كنـت فيهـا     
أميناً لكل ما كان يقوله األب معلويل، مع حرصي على كتابتـها يف صـيغة   

  .قريبة من الفصحى، ولكنْ بكلماته هو

 ينييهشهادة األب الفرنسي جوزيف ب) 5
، كــاهن فرنســي، أحــب الصــوفانية حتــى بــات مــع "جوزيــف بينييــه"األب 

) مـارس (آذار  5كتـب يل يف  . أبناء رعايـاه الفرنسـيني، مـن أسـرهتا الواسـعة     
 :، يقول2000

  .برحيل األب احلبيب جوزيف معلويل، حنو الر أحزننا كثرياً« 
السـيدة  . جداً وصول األب معلويل إىل السماء كان مجيالً بأنّ يقيننا قوي جداً

  .الكلي العطاء" اخلادم األمني"العذراء كانت يف انتظاره، هو 
فقد كان بالنسبة إليـك  . على تفكرينا إنك مع مرينا ونقوال، تستحوذون جداً

إنـه ال  . ريقة أخرىسوف تستمر رسالته بط. املستنري والقوي والنصوح" الشاهد"
  »… يستطيع أن يغادر بيت العذراء
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 شهادة األب اللعازري فيلكس معلوف) 6
) مـارس (آذار  6، كتـب يل يف  "فيلكس معلوف"زميله يف الرهبانية، األب 

 :أي غداة وفاة األب معلويل 2000
بني األموات، ليمنحك الشـجاعة  ليمنحك اله الرجاء الذي أقام املسيح من « 

  .والتسليم ملشيئته، وليكن دوماً معك
: يس منصـور د لك كلمات القّدإنّ أبانا احلبيب يوسف قد غادرنا، وإين ألرّد

صلوايت معكم من أجل الراحل الغايل، ومجيع الذين أحزهنم ". إين أتأمل ألملك الكبري"
  »… هذا الرحيل

 يه كحيلشهادة أحد طالبه القدامى، روج) 7
، 2000) مــارس(آذار  6كتــب مــن دبــي يف   أحــد تالميــذه الدمشــقيني، * 
 :يقول

ما الذي ال يسعين أن أعطيه كي أكون جبـوار نعشـه يف كنيسـة اآلبـاء     « 
  .إنّ قسماً من طفوليت وشبايب يرحل معه. اللعازريني

يف  مض عينيه، وتفتحهما له على كمال احلّبأّمنا السماوية كانت حاضرة لتغ
  .اآلب واالبن والروح القدس

  …غيابه عن الصوفانية ال يعّوض
) ديسمرب(مشيته، نظرته، آالمه ودموعه، اليت أُتيح يل خالل شهر كانون األول 

  »… أن أراها للمرة األخرية، ستبقى حمفورة يف قليب وذاكريت إىل األبد

  :، من مونرتيال13/10/2000وكتب أيضاً بتاريخ * 
  ذكريات األب معلويل يف حيايت      « 

  .عادت روح ُمعّريف إىل ينبوعها
إين ألراه اآلن وهو جيوب املمـرات  . برحيله، عادت مراهقيت كلها إىل ذاكريت
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وباحة املدرسة، فيما هو يصلي سواعيته، أو يراقب الطالب خـالل لعبـهم ويف   
لقادمني بعد إقفال األبواب، فيفـرض علـيهم   قاعات الدراسة، وينتظر املتأخرين ا

العقوبات، بل ال يتردد أحياناً من معاقبة املتمردين بضرهبم على أياديهم أو أرجلهم 
وكان يطبق قواعد النظام بصرامة وعدل، ولكنه يف أعماقه، كـان  . بقصبة رقيقة

  .خيفي قلباً حنوناً، ويتعامل معنا كما يتعامل األب احلنون مع أوالده
  .ن دليلنا وسندنا يف فترة مراهقتنا الصعبةكا

إين ألراه اآلن يف غرفته الصغرية، اليت طاملا زرته فيها ألعترف أمامه خيطايـاي، أو  
  .وكنت أفارقه أبداً وقد استعدت قويت، وختفّفت من أثقايل. إلرساله النصح والسند

ها يف أيام كانت شخصيته احلقيقية تتجلى لنا يف مجيع الرحالت اليت كان ينظم
ولقد ساعدنا على اكتشاف عظمـة اخلـالق، إذ كـان يعـّدنا     . العطلة املدرسية

  .الكتشاف الطبيعة، وتنوعها وغناها، ولالنبهار جبماله
قمنا معه بزيارة أماكن رائعة، وسهول ومغاور، وينابيع مـاء، تعلمنـا فيهـا    

وقد انغرس يف السباحة، وجباالً كنا نتسلقها على الرغم من السقطات واجلراح، 
  ".كلما اخشوشن اجللد، غال مثنه: "رأسنا شعاره الذي كان طاملا يرّدده

ويف . كان قاسياً حيال نفسه. قسمات وجهه كانت صارمة، وقلما كان يبتسم
وكان قليل االهتمام مبا كان يرتدي . يديه تعتريالقشعريرة  تشتاء كثرياً ما كانال

واجلوهري بالنسبة إليـه كـان   . سود مرقّعفأحذيته مهترئة، وثوبه األ: من مالبس
  .ومل يكن هليتم إال برسالته ومسؤوليته كمربٍّ ومرشد. اقتفاء آثار يسوع

وكان الكاهن السوري الوحيد بني سائر اآلباء اللعازريني الذين كانوا مبعظمهم 
فكان يعيش عزلة قسرية، إذ كان موقف بعض الكهنة، املتعايل، حيالـه،  . فرنسيني
  .ولكننا مل نسمعه يوماً يشكو من هذا األمر. جلياً

ن حضوره يفرض الكثري من االنضباط واخلشية كان يراقبنا يف كل مكان، وكا
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وما كان ليطيق الفوضى والكذب . يف تصرفاتنا، اليت كثرياً ما كانت تتسم بالتمرد
ان فكان حيظى باحترام دائم، وكان هو يلتزم االحترام، فيما ك: والغش والتفاهات

  .تواضعه يعكس حمبة من كان شفيعة املقدس، القديس منصور
وكنا نقارنه بصخور معلوال، تلك . كان صلباً كالصخر، ومل يصب يوماً مبرض
  .البلدة اليت كان يبدو لنا أنه أتى منها بسبب امسه

خالل سنواته األخرية، وهنت صحته، ولكنه كان أبداً يرفض االستعانة بعكاز 
  .وكان يعترب اليوم الذي سيعجز فيه عن السري، بداية النهاية. شيتهيستند إليه يف م

، قمت بزيارة األب معلـويل يف مشـفى   1999يف شهر كانون األول من عام 
وألول مـرة، رأيـت   . مل يكن يومها يستطيع الوقوف على قدميه. س، بلبنانحبّن

 ذهـين  أحتفظ من هذا اللقاء بفكرة أخرية رسخت يف. الدموع تنساب من عينيه
  :من خالل الكلمات القليلة اليت قاهلا يل

باستطاعة البشر . بوصفنا بشراً، كلنا، دون استثناء، نعرج هبذه القدم أو تلك"
  !".أن خييبوا اآلمال، أما املسيح فال

فقد كان . آالمه ووحدته باتت ال تطاق ه الرب إليه، ألنّكان يصلي، كي يضّم
يس لـويس، عـن   اء اللعازريني، عن مشفى القّدبعيداً عن مدينته، عن مدرسة اآلب

حارات اللعازرية، عن باب توما، عن الصوفانية، ولكن خصوصاً بعيداً عن مجيـع  
  .من ميألون أفكاره وصلواته

حية، راسخة يف ذاكرة من عرفوه  غاب األب معلويل، ولكن ذكراه الغالية تظلّ
  .وهوأحّب

املغروسة يف قلب مدرسـة اآلبـاء   لسوف يبقى دائماً تلك السنديانة الكبرية، 
اللعازريني بدمشق، هو الذي شاهد مجوع الشبيبة، املنتشرة اليوم يف كل مكان عرب 

ذاك الذي كان املريب واملرشد الروحـي، والـدليل،    ،ه أبداًلن ينسى طالُب. العامل
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واألب الروحي، واملثال يف الرتاهة، والصرامة والنظام، والذي جعل منهم الرجال 
  .هم اليوم كما

ختم حياته بإجناز مهمة جديدة ائتمنه اهللا عليها، أي أن يكون شاهداً مميزاً لظاهرة 
هاً روحياً ملرينا نظور، يسجل بدقـة  وكان بوصفه مرشداً وموّج. الصوفانية بدمشق

فقد تأمل ودّون . مثالية مجيع الوقائع املعروفة املتعلقة بظهورات العذراء مرمي ويسوع
من صحة كل كلمة وردت يف الرسائل اليت ائتمنت عليهـا مرينـا،    وكتب وتثّبت

وقد سجل بكل أمانة مجيع التفاصيل املتعلقة بانفتاح . خالل الظهورات واالخنطافات
. للتسـرب  اجلراح يف مرينا، يف أمانة ونزاهة ال غبار عليها، ومل يدع جماالً ألي شّك

وكانت أمنيته القصـوى  . وط يف اخلطأبه السقوكان أبداً يصلي كي يلهمه اهللا ما جيّن
ولسوف يتسىن لـه أن  . قتأن يرى وهو على قيد احلياة، وحدة املسيحيني وقد حتقّ

يدفع هبذا املوضوع بفعالية من علياء مسائه، حيث التقى خمتاري اهللا وحمبوبيه، أولئك 
  » .منوا عليهاالذين دأبوا على رعاية اخلراف اليت ائُت

  "رماندو بورتوالزوأ"شهادة املطران ) 8
، رئيس طائفـة الالتـني يف سـورية، كتـب يل     "أرماندو بورتوالزو"املطران 

 :، يقول2000) أبريل(نيسان  5يف 

أشكرك جزيل الشكر على صور أيقونة العذراء اليت أرسـلتها يل، وعلـى   « 
بارك وضاعف الرب جهودك يف كل عمل ميّجد . الّصوفانّية ملا فيه من فائدةتقرير 

  .امسه القدوس
فقد . إّني أتضرع إىل اهللا أن يتغّمد برمحته األب العزيز والصديق يوسف معلويل

  .كان نعم الكاهن
  .شعرت باحلزن لفقده

  » …وأشترك معك يف الصالة لراحة نفسه
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  ريتا جار اهلل) 9

  من عّناقديس             «
هكذا عرفناه منذ الطفولة، هكذا ناديناه وخاطبناه، وهكـذا  … "أبونا معلويل"

  …نبدأ حديثنا عنه

عرفته منذ كنت طفلة صغرية، وكان أخواي األكرب مـين،  … "أبونا معلويل"
 …ه يف دير اآلباء اللعـازاريني ، الذي يقع مقّر22عزيز وفريد، يف كشاف الفوج 

فقد . ، يف الطريق أويف الديرتقيه وأنا برفقة أحد أخوّيكنت أفرح كثرياً عندما أل
حيمل معه دائماً مـا ميكـن أن    كان يسألين عن نتائج الدراسة واالمتحانات، وهو

للسـيدة   صورة صغرية للسيد املسيح، أو: مه مكافأة صغرية للعالمات اجليدةيقّد
هـذه  … يـة نسخة صغرية عن األيقونة العجائب أو …أحد القديسني العذراء، أو

املكافأة الصغرية كانت بالنسبة يل حافزاً كبرياً لالجتهاد، كـي أكـون فخـورة    
  .بعالمايت عندما ألتقي أبونا معلويل يف مرات الحقة

فبحكم أن أخـويت  . وكان خميم الكشاف يف منطقة نبع بردى مصدر فرح يل
حيييـه  مشاركون فيه، كنا نذهب يوم األحد للقائهم وحضور القداس اإلهلي الذي 

يف اهلواء الطلق، متخذاً من جذع شجرة هيكالً يقيم عليه الذبيحة " أبونا معلويل"
قطعـاً   من األهايل يفترشـون األرض أو  ومجهور املصلّني من كشفّيني أو. اإلهلية

… كان للقداس بصورته تلك طعم خاص جداً… حجرية بدل املقاعد خشبية أو
  … حتيط بناطعم الطبيعة اليت… طعم البساطة والعفوية

أما صلوات الشهر املرميي فكانت تقام يف حديقة املشفى االفرنسي اخللفية، أمام 
قبل أن يتحول قسم كبري من هـذه احلديقـة إىل مـرآب     ،متثال السيدة العذراء

كنت أذهب مـع  . غالباً ما حيتفل هبذه الصلوات" أبونا معلويل"وكان . للسيارات
ه الصلوات، كما كان يفعل الكثري مـن سـكان   يت أحياناً حلضور هذوالديت وجّد
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ومن جديد، كنا نعيش أوقات من النعمة مع وعظات األبونـا،  … منطقة القصاع
  .ويف إطار من الطبيعة اليت تضفي رونقاً خاصاً من البساطة والعفوية هلذه الصلوات

أبونـا  "ومن جديد، يكـون حلضـور   . السنون، وتبدأ ظاهرة الصوفانية ومتّر
فالكثريون تابعوا ورافقوا الظاهرة لثقتهم . أثر مهم جداً" أبونا زحالوي"و ،"معلويل

مل يلمسا فيهـا   العمياء بأن هذين الكاهنني ما كانا ليقبال أية ظاهرة غري طبيعية، لو
  .شيئاً من املصداقية

صـغرياً، دور   كان حلضوره الدائم وملتابعته الدقيقة لكل تفصيل، كبرياً كان أو
كان أباً روحياً ومرشداً ملرينـا ونيكـوال،   . العائلة روحياً واجتماعياًكبري يف دعم 

كان يفسر ما حيدث من انسكاب الزيـت  . وللكثري من أصدقاء الظاهرة واملصلّني
كان يقيس بدقـة متناهيـة   .  اخل… رسائل، أو من اخنطافات، أو من الصور، أو

كمة اإلغـالق، مسـجالً   كمية الزيت املنسكب من األيقونة، ويعبئه يف قوارير حم
وملنع أي التبـاس بشـأن الزيـت    .  عليها التاريخ والكمية بالنقطة وبالسنتليتر

بكل مراحل تطوره مـن  (املنسكب من األيقونة، كان حيتفظ مبفتاح بيت األيقونة 
  .معه حصراً، حىت أيامه األخرية يف دمشق) اخلشيب، الرخامي، مث الزجاجي

جل يف جنبات البيـت، مشـاركاً بالصـلوات    ال زلت أمسع صوته العايل جيل
الرسالة اليت تلقتها  شارحاً اإلجنيل أو… راوياً أحداث اليوم للمصلّني… اليومية

ضاً على تعميق اإلميان والسعي الدائم حمّر… االخنطافات مرينا خالل الظهورات أو
 داً أصحاب الصور اليت نضح منها الزيت،معّد… لتحقيق مشيئة الرب يف حياتنا

خصوصاً خالل شهر الزيت املقدس، حيث نضح الزيت من مئات الصـور الـيت   
أصحاهبم كـاتبني أمسـاءهم علـى     ة أقربائهم أونّي تهم أووضعها املؤمنون على نّي

  … ظهرها
  ":أبونا معلويل"ع هبا ال ميكنين أن أحصي كّم األشياء اجلوهرية اليت متّت

كان لكـم   لو: "عليه اآلية اإلجنيليةفقد كانت تنطبق  :قوة ثقته وإميانه باهللا -
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انتقل من هنا إىل هناك، فينتقـل، وملـا   : إميان بقدر حبة اخلردل لقلتم هلذا اجلبل
وأروي هنا، على سبيل املثال ال احلصر، … )20: 17مىت " (استحال عليكم شيء

عندما كان ينقطع انسـكاب  : رت أكثر من مرة، وكنت شاهدة عليهاحادثة تكّر
لـة  املؤمنني خائبني عندما يطلبون قطعة قطن مبلّ أليقونة، ولكي ال يرّدالزيت من ا
س لتكون بركة هلم ولعائالهتم، كان ميأل علبة صغرية مـن التوتيـاء   بالزيت املقّد

بالقطن، ويضع فوقها نسخة صغرية من األيقونة العجائبية، مث يغلق العلبة ويطلب 
بة، يكون الزيت قد غمر القطن املوجود وعندما يفتح العل. من مرينا أن يصلّوا معاً

 .ع على املؤمننيفيقطعه إىل قطع صغرية ويلفها بالنايلون لتوّز. فيها

فقد كان يلتزم مكانه يف زاوية البيت متابعـاً صـالته    :التواضع واالّمحاء -
إزعاج ألهل املـرتل، ودون   بصمت، مراقباً بدقة كل ما جيري دون أي تدخل أو

 .ل من زوار مهما علت مراتبهم، إال إذا طُلب منه ذلكاالكتراث مبن يدخ

أبونـا  "فكم من مرة التقيت بـ  :االحترام املطلق واخلشوع للقربان املقدس -
. يف البداية مل أفهـم ملـاذا  . يف الطريق، ومل يرد حتييت له إال بنظرة سريعة" معلويل

حقاً فهمت بأنه ولكن ال. وكنت أتساءل تراين أخطأت بشيء ما أزعج مين األبونا
 يكون حبالة صالة مسـتمرة،  عندما حيمل القربان املقدس ملناولة أحد املرضى، فهو

  .س حبوزتهطاملا القربان املقّد وال خياطب أحداً
فلم يكن ميلك سوى الثـوب الـذي    :ده عن املادة وتقّيده بنذر الفقرجتّر -
ة، جاكيـت،  كـرت (مون له هديـة مـا   وعندما كان بعض األصدقاء يقّد. يرتديه

حباجة، مكتفيـاً   مها بدوره ملن هو، كان يقّد)…حىت مالبس داخلية جوارب، أو
مل يكن يقبل أن ميتلك قطعـتني بينمـا   .  مبا لديه رغم كونه، أحياناً كثرية، مهترئاً

 !هناك من ال ميلك شيئاً

ـ . من املؤكد أنه عاش حياته ملتزماً هبذا النذر :تقّيده التام بنذر الطاعة - ا أم
حنن، من كنا قريبني منه، خصوصاً يف فترة مرضه األخرية، فقد ملسنا عنـده هـذا   
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كنـا  .  إىل مشفى حبّنس يف لبنـان " أبونا معلويل"خذ القرار بنقل االلتزام عندما اتُّ
من كانت روحه معلّقة بالشام وبالصوفانية  نعلم مدى صعوبة هذا القرار عليه، هو

بـون  وقد حاولت مرينا واملقّر.  ينا، كحكم إعدام لهكان هذا القرار، برأ.  حتديداً
مني العروض واخلـدمات  لوا لدى املسؤولني عن هذا القرار لتغيريه، مقّدأن يتدّخ

ولكنه مل يقبـل  .  حىت باملشفى اإلفرنسي الالزمة إلبقاء األبونا يف الدير بدمشق أو
هلـم األعـذار   أي تدخل، وتقّبل قرار النقل دون اعتراض، بل بالعكس كان جيد 

ق من الداخل، وقد فضـحته الدمعـة الـيت    الختاذ هكذا قرار، مع أنه كان يتمّز
 .اشت يف عينيه ومل يستطع أن خيفيها عّنعّش

 فلم يكن يتواىن عن زيارة املرضـى أو  :االستعداد التام للخدمة واملساعدة -
 .النصح ملن يطلب منه تقدمي يد العون أو

املسافات الطويلة سرياً على األقدام حىت مع  فقد كان يقطع :روح النشاط -
ال ميكن أن أنسى مشيته السـريعة وخطواتـه   . مه يف السن، وحىت بعد مرضهتقّد

هاً إىل مشفى القديس لويس يقطع الطريق من الدير يف باب توما متوّج الواثقة وهو
أحـد  لزيـارة   ، أو)مدرسة لورد(إىل مدرسة بالبل احملبة  ، أو)املشفى اإلفرنسي(

 .املرضى أواألصدقاء

قني به، وجتعلـه  اليت كانت جتعل أطفال املدرسة متعلّ :روح الطفولة والرباءة -
 مع أحد املدرسـني، أو  فمن كان عنده مشكلة مع أهله، أو. أيضاً متعلقاً هبم هو

.  احلـل  هـو " أبونا معلويل"بطن، كان الطريق إىل غرفة  حىت عنده وجع رأس أو
كاسة زهورات،  حلّ مع بعض النصائح وكلمات التشجيع أوكانت أكرب مشكلة ُت

كان خياف علـى هـؤالء األطفـال،    . الطفلة ملتابعة يومه املعتاد ويعود الطفل أو
ويسعى الحتضاهنم وتوجيههم، وحيرص على أن ينالوا التربية الصحيحة ليتمكنـوا  

عامل مع كـل  كان يت. من النجاح يف حياهتم اخلاصة والعملية فهم أجيال املستقبل
واحد حسب عمره، مع األخذ بعني االعتبار واحتـرام تطـور منـوه اجلسـدي     
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كان طفالً مع األطفال، يافعاً مع اليافعني، شاباً مع الشـباب،  . والفكري والنفسي
 …وراشداً مع الراشدين

… 

ـ … هذا بعض من فيض أبونـا  "ى بـه  لن أمتكن من تعداد كل ما كان يتحلّ
  …!يس؟شخصية هذا القّد ، فمن أنا ألحلل"معلويل

من استجابت السيدة العذراء لصالته وخاطبته باالسـم   وهو… يسأجل قّد
  :21/2/1983خالل ظهورها الرابع يف الصوفانية، بتاريخ 

  …"هيك يا ابين يوسف مو"
وأي إثبات أكرب على قداسته من أن تراه مرينا مـع السـيدة   … يسأجل قّد

، بعد أكثر من سـنة  14/4/2001ر، بتاريخ العذراء، خالل اخنطاف يوم سبت النو
 …السيد املسيح من وفاته، يقوداهنا معاً حنو

ت على تعاليمه، فمـن  ى هذه القداسة باألجيال اليت ترّبوتتجلّ… يسأجل قّد
  …!مثارهم تعرفوهنم، أليس كذلك؟

يوم  مه إياها الرّبالذي كان أميناً على الوزنات اليت سلّ وهو… يسأجل قّد
يس منصـور  مه القّدعيش حياة الرهبنة، واختار أن ميشي على طريق معلّر أن يقّر
"Saint Vincent De Paul"…  

أشـكرك  … "أبونا معلويل"ألنك مسحت يل أن أعيش يف زمن  أشكرك يا رّب
  …ألنك مسحت بأن أعرفه عن كثب وأتعلم منه الكثري

بلدنا احلبيب أن متّن على  ،"أبونا معلويل"يسنا بشفاعة قّد ،أطلب منك يا رب
أن متّن على كنائسنا بالوحدة، وعلى املسـؤولني فيهـا   … وعلى شرقنا بالسالم
وأن متّن … أن متّن على عائالتنا بروح احملبة واالحترام… دبروح التواضع والتجّر

  …واحد منا بروحك القدس لنفتح قلوبنا على عالمات حضورك معنا على كلّ
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ـ "ت بكل حياتك ، مثل ما كن"أبونا معلويل"وأنت يا  ، "ماألب واملرشد واملعلّ
كيف نسعى لتحقيـق  … م منك كيف نسلّم حياتنا للربمعنا، رافقنا، لنتعلّ ابَق

  »   28/2/2015يف  ،دمشق         …مشيئته  يف حياتنا

  24/1/2015 -شهادة صوتية  - كلري سعد ) 10
أنا كنت إنسانة وثنية، هيك بعترب حايل قبل ما إجي عالصوفانية، وبقول اهللا دخيل 

فتت  إين… نقطة التحول… امسه، كانت العدرا بسيدة الصوفانية هي كانت البداية
يعين كان بقلـيب  … عالصوفانية ألتعرف على ابونا معلويل وهو يلي خالين حب اهللا

هادا … كل ايل أذوين… على أهلي، على كل العامل يعين …بقليب احلقد …االنتقام
قول طيب ليش هيك اهللا؟ اهللا هيك بيخترلنا؟ على أساس انو . الشي كتري كان قاهرين

سنة ما بعـرف   16جتوزت عمري … صري معي؟اهللا عظيم، بس أنا ليش هيك عم ي
بدي … وصلت ملرحلة انو خلص ما عاد يف جمال أنا عيش هبالعيلة …شي من احلياة

  …آخد والدي وروح على صيدنايا يعين مستحيل كفي حيايت هيك
شو مرينـا   …وقت فتت عالصوفانية وأبونا صار حيكي مع والدي وكانوا صغار

كنـت روح  … وكنت روح عالصالة أنا …كانت صف تاين والياس بالتحضريي
عالصالة بسيدة دمشق ألنو أيب كان يروح عالكنيسة ويقلنا الزم نروح عالصـالة،  

  …"قدوة"قدامي، ما شفت " مثل"يعين ما شفت … بس ما حدا علّمين مني هو اهللا
  :رعاية كاملة منه لعيليت

بالصالة واقفة  وقت فتت عالصوفانية تعرفت عأبونا معلويل، ويشوفين كتري أوقات
طول قام مرة نادايل، قلي ليش عم تبكي؟ … يعين عطول. بالصوفانية بس عم أبكي

الوقت عم الحظ عليك انو عم تبكي؟ حدا عنده هيك والد قمار بيتّم عم يبكي؟ شو 
  …طلب جيي لعنا زيارة… السبب؟ قلتلو أبونا يعين أنا بعيليت ماين مرتاحة

ويقول  …زوجيبقا صار أبونا معلويل يقعد كتري مع مرينا والياس، ويقعد مع 
حىت صارتبتعرف أطفال وخاصة مرينـا كـتري    …هيك ما بيصري …هيك بيصري
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قلها ليش ما بتحيب البابـا   …اللعب وما لعب… طيبة، هداك الياس كان أصغر
بس بتحيب أمك؟ قالتلو ألنو بيعطي عشر لريات اللياس وإيل ما بيعطـيين، إذا يف  

جدو بيجبلي البابا مـا  … ي جتيبليأواعي بيجيب اللياس وإيل ما بيجيبلي حلىت أم
دامياً بيعـّيط  … دائماً بيعّيط علّي وبقلي أنت ما بتفهمي، أنت محارة… بيعطيين

  … علّي وهيك وبعّيط على أمي إذا امي قالتلو ما بيصري حتكي هيك
ما لقينا غري أحد اجلاي دق الباب إجا أبونا معلويل بنفس الوقت كمان قلـي  

م ضبضب واشتغل مسعتو عم يقلو ما بيصري انت هـي  غضي نظر فتت أنا جلوا ع
كانت عم تفرق الياس عن مرينا الياس ألنو صيب بتعطيه ومرينا ألهنا بنـت هـادا   

بريئة بس أنا عم حذرك انك تعيط عليها رفع مرينا اليوم طفلة … الشي ما بيصري
 هيك ايدو عم حذرك الزم نفس الشي تعاملون بعدين حيكتلو بقا ألبونا معلـويل 

استدعاين إيل عالصوفانية وفتنا هون بالصالون وقعدنا وحكيتلو من أول ما جتوزت 
قلتلو ما حدا رضي يوقف قدامي كلن ختلوا عين وأنا صراحة ما طايقة حدا يعين ال 

صرت كـل  … حمبيت للصوفانية كتري كتريما حبنب يعين … حبب أيب وال حبب أمي
مع أبونا معلويل بعد الصالة فوت برد، تلج، مطر، روح واحكي  …يوم، كل يوم

إذا اليـاس   …يقلي اذا احتاجت شي مرينا بالدرس قليلي أنا بدرسها. واحكيلو
أنا أبوك، "يقول ملرينا . يهتم فيون… "هاتوا ورجوين الكارنيهات"… احتاج شي

  …"وأنا أمك، وأنا أخوك، شو بدك تعي لعندي قوليلي
… ملرينا صارت مرينا صف رابع؟ بعدين قلي كيف مانك عاملتيال أول قربانة

وأنـا  … كان بصف التالت يعملوها، قلي أنا رح دّرسها وأشرحلها وصّية وصّية
أنت ال تاكلي مهّها ملرينا، أنـت ديـري بالـك علـى     … بعملها األول قربانة

وقت الياس بدنا نعملّو أول قربانة، قلـي  … وعلّمها ملرينا كل شي! …هالبيت
أنا حل أعمل معليشي "قلي … بيتنا وصار يشوف كل شيأبونا يعين بعد ما دخل ل

اللياس متل ما عملت ملرينا، يعين هأل صار بعمر بيفهم، متل ما عملت ملرينـا أول  
  !!…قربانة، وأنا رح علمو يعين أنا مسؤول عن هالعيلة
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  اهلل بيدبّر
رحت اشتريت ورقة يانصيب ورحت حطيتها ناح صورة الصوفانية قلت يا عدرا 

مثالً … أبونا معلويل كان كتري برياقب عنده هالشغلة إذا ناس… انو تربحدخيلك 
دغري إذا حدا حط مصاري بيلحقـو  … عند مرينا أو شيليقوم حدا حيط مصاري 

فظيع هي أنا عـدة مـرات شـفتو    … "!إذا بتريد هون ممنوع" :وآلخر احلارة ويقلّ
شـو عـم   "ي قلي قام شاف انو أنا عم حط شي، ما لقيتو إال ركض لعند… فيها

أبونا طب أنا شو بدي اعمل؟ شو بدي اشتغل؟ انـا جتـوزت   اجيت قلتلو " حتطي؟
صغرية كنت صف عاشر ما عندي غري شهادة التاسع شو بدي اشتغل؟ وما كل شغلة 

قيميها "قلي … ؟شو بدي اشتغل أنا هأل… بدي قول جلوزي …للوالد أو مصرويف
 …"قيميها اهللا بيدبر… يانصيب يل بدها تدّبرقيميها شقيها اهللا يل بيدبر، مو ورقة ال

  …"اشتغلي سكرترية عند دكتور أو شي وطلعي مصروفك"قلي 
هنار أنا راجعة عالبيت يف كان عندي صديقة جايبتلي أواعي يف رفيقتنا عنـدها  

" اهللا بيدبر"قلتلها مو معقول قلي … معمل بتبيع أواعي بس لو بالتقسيط معليش
 أبونا معلويل هيك قلتلها، قالت يل ليش قلتلها ألنو قلي اهللا وأنا اليوم أكيد صاليل

قالت يل فيكي تاخديون وكل . بيدّبر كّبيها هي ورقة اليانصيب، شقيناها وكبيناها
  …شهر بتدفعيلها أنا طار عقلي مشان الوالد

  !"لقييت يسوع …خي"
بعدين قلي هأل مرينا صارت صف سابع، وصارت واعية وتفهم، فيـك أنـت   

وحي تشتغلي وتعطيها مفتاح ومرينا بتجي عالبيت وبيجي أخوها إذا أنت مانـك  تر
ورحت … دوري على شغل …واتركي الباقي عليي… موجودة لبني ما أنت جتي

  … دّورت على شغل وين بدي اشتغل رحت ألشتغل سكرترية عند دكتور
كتور هنار ما أنا راحية بدي شوف الدكتور آخدة موعد بالقي الشرطة آخدة الد

الشرطة؟ قال هادا دكتـور  آخدتو السكرترية وطالعني من البناية، بسأل ليش مع 
  !هبالقصةطلع هو بيعمل إجهاض لكل العامل  …نسائية وعامل إجهاض ومّوت مرا
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طلعت أنا حزينة أنو أنا كمان هيك عم يصري معي، الدكتور يل عأساس بناسبين 
العة ماشية بالطريق، معمي ط… بقدر ارجع دغري عالبيت… من الصبح للوحدة

وحلد هالساعة يعين ما عم اقدر حّب اهللا، أنو ليش هيك عم يصـري  … على قليب
  !!أنو حىت الشغل هيك عم يصري… معي أنا؟ مقهورة يعين

بيعرفها كان أبونا … بالقي صديقة إليل بعرفها من الصوفانية امسها أنيت حالق
قالتلي شـو عـم   … ة قد أميمعلويل من هنيك، كنت وصلها عالبيت هي كبري

قالتلي ايه بعرفو كنـت  … تعملي هون حبارتنا بالسادات قلتلها هيك هيك القصة
تعي اشريب قهوة عّنا، أنا أمـي  … اشتغل مبستشفى احلياة هاد واحد نوري وهيك

حلفان ما يف كلّه بالصدق "هو علمين ياها  -بالصدق ما حبلف أنا أبداً … باركة
كانت العشر لريات من ! …ما ألذّه… "!ات حلفيت باهللاهايت عشر لري" …"ابداً

قلتلها أمك مني بيخدمها أنت بالشغل، قالتلي جـايبني   -زمان يعين مية لرية هأل 
وحدة بالليل بتنام عندها بدنا وحدة بالنهار تدير باهلا عليها حتممها تطـبخ أكلـة   

ـ … ما عم نالقي حدا أمني… شي وأنـا  ا كلري شو رايك انت جتي تطلي عليه
أنـا لـيش   … بعطيك معاش وال تشتغلي عند حدا؟ قلتلها بفكر وبردلك جواب

دغري أنا الساعة مخسة … قالتلي ايه… قلتلها بفكر مشان أستشري أبونا معلويل
رحت لعند ابونا حكيتلو ما لقيتو غري صار يزقّف قلتلو شبك أبونـا؟  بعد الضهر 

، ما كنت أفهم انـو  "ى يسوعفتشي عل"هو كان شو يقلي ! قال خي لقييت يسوع
انو أنا صري منيحة ما أفهـم عليـه شـو    … يعين شو فتشي على يسوع ما أفهم

قصده، وأنا كل يسوع ماين شايفتو وميكن شي غلط مين، أنو أنا رافضة الصليب 
، أنو شـو هـو   وأنا شو معىن الصليب ما أعرفه تعلمتو من أبونا معلويل… يعين

ما أفهم " ال بد من محل الصليب"… يعين ما أفهمالصليب هو مرض هو حتمل أمل  
يال بدنا : "هاد بيكون قاتل قتيل، وبتصيبو مصيبة بيقول …ألنو العامل… شو هي

أنو أنا بدي أعمل كل هالشي بعـدين  … أنا ما عم تدخل بعقلي"! حنمل صليبنا
حلىت بعدين هو علمـين انـو   … بقول هاد صلييب، انا شّري بيساوي فيي هيك
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لو حدا بيدايقك لو بيعـذبك بـدك تتحمليـه     …يا كلري انو تتحمليالصليب 
هيـك   ما بيصح عند اهللا غري الصحيح… اعريف" وقيت هو"… وتقدميه جملد اهللا

بعدين قلتلو هيك هيك القصة، طـار عقلـو   … يعين فظيع فظيع… كان يقول
  …"احلمدهللا …لقييت يسوع احلمدهللا"يزقّف يقلي 

ند الراهبات اهلنود وصـرت سـاعدن بالغسـيل    وأخدين مرة أبونا معلويل ع
  …وبالعجزة وصار عندي إملام هبالقصة، وحبب أنا هالشي

  "حقّ الزيت غايل يا كلري"
صلينا املسبحة مع مرينا ونزل الزيت  ،اجا أبونا الياس زحالوي لعندي 88سنة 
ـ  …من ايديها ا كل الطاقم يل بالبيت إسالم ما يف غري بيتني تالتة مسيحيي، وابون

كل هالنسوان اإلسالم إجوا كتبـوا   …زحالوي ركع نزل الزيت من ايدين مرينا
يعـين كتبولـو   … يلي شفي يلي كذا… شهادة ومضوا، انو هنن شافوا الزيت

  .88يعين هي كانت سنة … ألبونا
كان عيد ميالد بنيت مرينا مني إجا لعندي مع مرينا؟ أبونا معلويل صلينا  89سنة 

اس يل كانوا موجودين يقولوا حاج تصلوا مـا رح يـرتل   املسبحة وصار كل الن
، اتركي اهللا يشتغل، وهـادا يل  ي على حداشو قلي أبونا معلويل ال ترّد… !زيت

قالتلي مرينا الصوفانية زعليت ألنو ما نزل زيت؟ قلتلها  …صار واقف على جنب
ماعة، مـو  واهللا يا مرينا ما زعلت ألنو ميكن أنا الزم صلّح حايل أكتر، بس أنا ط

هديك السنة نزل زيت بعيد ميالد مرينا، ميكن أنا هاملرة هيك أنـا الزم حّسـن   
تشرين  25يا مجاعة رح نرتل ترتيلة ألنو هأل عيد الصوفانية "قالت مرينا  …حايل

كان التلفزيون الكندي جابتو مرينا معها ابونا واقـف   …"التاين بدو جيي عامل لعنا
حننـا مـا انتبـهنا مرينـا     " حنانك يا رب األكوان"عاحليط هي ومرينا عم ترتل 

الصورة "هين كلّن عم يطلعوا على ايديها " ال تتطلعوا على ايديي"الصوفانية قالت 
بينداروا بيالقوا صورة الصوفانية عم تكّب  …بيقوموا بينداروا" هي يل عم تزّيت

شوف جاريت املسلمة بتحمل الصورة وبتركض لعند جوزها بتقلّو حممود  …زيت
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تعا شوف كيف عم تكّب  …صورة أنا مسحتها بإيدي ما كان فيها شي حطيتها
متّـت  … هالزيت، قلها هنن دياننت مبنّية على العجايب مو كتري عليهون هالشي

وهاإلسالم كتبـوا  … للساعة وحدة بعد نص ليل وهي الصورة عم تنقّط الزيت
بيت بالقصور، ونـزل  شهاداتن وقتها أبونا كاتب بالكتاب انو يف صالة صارت ب

  …89هي سنة … زيت بوجود سّيدات مسلمات
بتجي رسالة تاين يوم بيصري اخنطاف مع مرينا شـو   89انتهت هي السنة سنة 

هادا يل "، بتقلي مرينا "أنتم القلب الذي سيبين فيه يسوع وحدانّيته"بتجي رسالة 
  !حضري حالك انو كلن إسالم وكتبوا شهاداتن قالتلي يا كلري" صار عندك مبارح

قلتلو يا أبونا أنت عرفان انو كان رح يرتل زيت ما؟ قلي  …وبقلي أبونا معلويل
يعين شفيت كيف اهللا بيشتغل هيـك اهللا  ! أنا ما بنّجم بس اهللا بيعرف شغلو ما قلتلك

وانتبهي بـس  … بيشتغل، بيترك كل العامل يل بدون ياه يساووا بعدين هو بيحكي
طول ما انت ساكتة انو انيت انظلمت وعم حتبيون  …يتسكيت عن الظلم اهللا بيحك

بقا هي عربة كيف هنن حكوا، وكيف يسوع . هلدول يل حكوا عليكي، هو بيحكي
  …اخنزوا… حكى، صار الكل جيي يقلّك ساحمينا بعد ما حكوا

حق الزيت غايل فيكي تدفعيه "أبونا معلويل وقت بدو يروح بعد الصالة، قلي 
عندك "ومرينا قالتلي  …ا بقدر بس إذا العدرا معي ايه بقدرحلالك؟ قلتلو حلايل م
مبارح كّنا عندك، وكل بيتك إسالم ونزل هالزيت، وأنت … رسالة قوية يا كلري

مسؤوليتك كبرية تعطي شهادة ليسوع، ميكن يبزقوا عليكي، ميكن يبهـدلوكي،  
  …"ميكن كتري بدو يصري بس أنت خلّي إميانك قوي

  يوحنا بوسكومن أبونا معلويل إىل 
مرينا بنيت عم تقدم تاسع شو قالتلي مرينا الصوفانية بتروحي معي  93-92سنة 

ورحنا عالساليزيان ونزل زيت من . عالساليزيان؟ جانو كان صغري، بتساعديين فيه
أول "ويومتها رحنا كان شهر أيار البسة توب العدرا، قالتلي مرينا  …ايدين مرينا

اطليب تالت طلبات وشـويف العـدرا   "تلها ايه، قالتلي قل" مرة بتفويت عهالكنيسة؟
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… "اطليب حمبة ووحدة واميان"قلتلها يعين شو بدي اطلب قالتلي " بتحققلك ياهن
هي وأبونا معلويل هدول التنني كانوا قدويت متل مـا  … وأنا متل الببغاء مع مرينا

   …قالتلي مرينا طلبت
انت عم تقدم الفحص جيي لعنـدي  وبآخر السنة أبونا معلويل وقت مرينا بنيت ك

نـاطرين نتـائج    …من العازرية، قال لتروح مرينا عالفحص وهي مرتاحة نفسـياً 
قالتلي فويت ارتاحي … اجت اخيت مارلني من أبو ظيب رحت سلّم عليها… التاسع

  …فيقيين 5:30قلتلها … شوي قلتلها بدي روح عالصوفانية قالتلي بفيقك
وأنا ما حبلم يعين  …ف أبونا معلويل ضّيعتوبشوف حلم عالدون بوسكو وبشو

… بس بيت عريب وبدي اطلع بشوف حايل عند أخيت مارلني… دامياً بنام تعبانة
تعي عالصوفانية، أل ما بدي اجي، بقدر ما بقدر، كانت حامل : عم اتعاجل أنا وياها

قال طلعت أنا من الباب بالقـي أبونـا   … !بفرح، قالتلي عم دوخ ما رح روح
يل البس التوب البيج واملسبحة بايدو، قلي شو مو راحية عالصالة؟ قلتلّو مبلى معلو

ما … قال ملارلني انت مانك راحية قالتلو ال… قلي يالّ …جاية يالّ الحقتك أبونا
ما بعود  ،عوأنا ورا أبونا معلويل بضّي… حكى شي عم بيصلّي حننا وبالطريق ماشني

دخيلك وين بدي القي ابونا معلويل؟ هأل أنـا   القيه، بصري ابكي هبالطريق يا عدرا
وين بصـل   …شو بدي يصري حباليت؟ ما بعرف الطريق؟ وصرت ابكي هبالشارع

إذا فـيت  : "قدام كنيسة الالتني تبع باب توما، ما بالقي غري ايد بتنمد عليي بتقلي
دق هالباب انو يرضـوا يفتحـويل مـا حـدا     " هبالدير هون بتالقي أبونا معلويل

قلها أنا ما بدي صري راهبة " حننا ما نقبل متجوزين"تطلعلي راهبة تقلّي  !…يفتح
تالت مرات هاإليد تنمّد  …أنا بدي أبونا معلويل اهللا خيليكي، بوس ايديها ما تقبل

تالت مرة فتت، بلّشت " إذا فيت هبالدير بتالقي أبونا معلويل"علّي وامسع هالصوت 
  …تعّيط علّي الراهبة أكتر

ء بيطلع خوري من السكرستيا بتياب القداس، ومعو ولدين، بيقلّها ليش هباألثنا
أل أنا مسعتها عم تقلّك بدها تلحق أبونا : "هالعياط بتقلّو بدها جتي تصري راهبة قلّها

 …بينفتح باب مر… هادا احللم 93واهللا صرلو من … "معلويل افتحوهلا البواب
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نفتح الباب امشي للتاين والّ ي… مشيتو … هيك طريق طويل …ينفتح التاين مر
  …بس فرحيت كانت ما تنوصف وقت لقيت أبونا معلويل! لقيت ابونا معلويل

أنا فتت … محلت حايل ورحت طلّعت بالساعة بالقيها مخسة ومخسة… فقت
؟ ما قلتلـك  قالتلي مارلني شبك… أنا قمت من احللم… مخسة ومخسة… مخسة

… مني هاد يل البس تياب القـداس أنا بفيقك مخسة ونص قلتلها شفت حلم بس 
  مني هاد اخلوري؟

حبمل حايل بروح عالصوفانية بفوت بقّرب عند العدرا، متل العادة بيقلها مـني  
هاد ايل شفتو، برجع عالبحرة ما عاد اقدر من العامل، بتم واقفة، طلع أبونا معلـويل  

أبونـا   …بس كان بيقرا اإلجنيل أبونـا  …صلينا، ما كان يف قداس، صالة عادية
… ليقراه، بقوم بشوف ورا اإلجنيل صورة ملّزقة على خشبمعلويل بياخد اإلجنيل 

محلت هالصـورة   …أنا ما صّدقت خلصت الصالة! هو اخلوري والولدين يل معه
وركضت على أبونا معلويل بالصالون قلتلو أبونا هاد اليوم شفتو باحللم هأل الساعة 

 …يوحنـا للشـبيبة  "هاد أبونا قلي هاد امسه قلتلو مني  …مخسة، ما حكيتلّو احللم
كان عنده الثقة باهللا فظيعة هو علّمين ياها قلي مرينا بـدها  … "بدو ينجحلك مرينا

هاد ياخد الصورة وهاد ياخد الصورة ال عاد شفت  …تنجح وبدها جتيب عالمات
  …مرينا والعاد شفت الصورة وال عاد شفت أبونا ورحت عالبيت

ق عليي جاريت مسلمة الباب، بتقلّي اهللا جرب خباطرك يا كلري يا تاين يوم الصبح بتد
… !قلتلها حاجتك بقى… مرينا جنحت وجابت عالمات… لطيف هالزيت يل نزل

أنا ما كان عندي تلفون قالتلي وحياة اهللا يا كلري هأل دقت أختك مارلني وهاد فوزي 
قالتلي مرينا هـأل   …جاب النتيجة وفيكي تروحي عاملدرسة تقري االسم طار عقلي

بالفعل بس كانت هدية مـا حلـوة   ! منروح لعند أبونا معلويل بكون حمضريل اهلدية
ما يف عشر دقايق بتدق مرينا الصوفانية على جرياننا بتقول أبونـا معلـويل   … أبداً

… أنا شو شفتو باحللم؟ ضّوعتو قلتلها بس ما يكون بّدو يتحقق هـاحللم باملستشفى 
  !قالتلي مازال رجعيت شفتيه ال ختايف… خيلك ما يصرلو شيتبع أبونا معلويل د
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محلت حايل مع مرينا الصوفانية وركضنا عالفرنسي نيكوال شو صرلو أبونـا؟  
! قال كان عامل أول قربانة للوالد من كتر ما انفعل بالوعظة ارتفع ضغطو وانفلج

بعـرف   وينو هأل قال بالعناية املشددة بتجي مرينا شو بتقلي بطلب منك طلـب 
قديش بتحبوه ألبونا معلويل معليش تاخدي هالتوب تبع أبونا وتغسليلو ياه ألنو ما 

! عندو غريو؟ هأل إذا عم يقولو ما بتم لبكرا بدن يلبسوه ياه ما يف غريو دخيلـك 
جبت هالتوب بدي حطو بالغسـالة  … بالصدق… خدي اغسليه واكويه وجيبيه

 …ووج الصبح أنا ومرينا قمنا لنكويه حطيناه بالغسالة… منوفاّحة رحية البخور 
لونو أسود أخدت التوب وقعدنا كويناه وعلّقناه ومحلنا … رقعة فيه 200عديناهن 

أنا شفت حلم قال عنا فحص وبـدنا  : "بتقلي مرينا بنيت. حالنا ورحنا عاملستشفى
نروح عالفحص جينا بدنا نروح عالفحص أنا وانت لقينا التلج معـيب الطريـق   

وما عم نقدر نروح عالفحص، صرت صلي، وانت تصـلي، بتقـوم    والبلكون،
  …بتطلع الشمس، بدوب التلج ورحنا عالفحص

أنا السبت شفت احللم، ومرينا وج الصبح االتنني شافت احللم، مناخد التوب 
ومنروح عاملستشفى منفوت منالقي مرينا هيك ضحكتها ونيكوال، ومعون أبونـا  

رقعة فيه، قام شو بقلـي   200و تشويف هاد التوب جوزيف الريس قلتلها يا مرينا ل
… 93هاد احلكي من سـنة  … "هاد قديس هدول خبّون، بكرا تعملون ذخائر"

بتجي مرينا قال أبونا راح اخلطر وفينا ندخل لعندو عالعناية، وفتنا لعندو وصـار  
  ميزح مع مرينا قلت يا لطيف شو هاحللم بس ما عدنا عرفنا وين الصورة 

ايام احضر الصالة بالصوفانية وروح لعندو عاملستشفى، هيـك   10ي تقريباً ش
راح عالدير كان بدها تـبلش املدرسـة أو عـم حنضـر     … لطلع من املستشفى

للمدرسة ما عاد اتذكر قام شو قلتلو أبونا انا ومرينا حابني خندمك يعين نساعدك 
س إذا بقدس بس بدي حدا يساعدين اللبس تـوب القـدا   3قال أل بالدير ساعة 

بتجوا بتحضروا القداس معي ومنقدس بتساعديين بس بالتوب كان ميكن شـهر  
  …متوز شفت احللم 18آب ألنو شوب بتذكر انا 
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قلتلو هيك هيك بس قلي … أخدتين مرينا لعند أبونا بولس فاضل جبرمانا كان
يوحنا للشبيبة وما عرفته مني هاد؟ طلعلي كل شي يف يوحنا قلو ما هاد هـو ألن  

  .التني، هو عم يورجيين بيزنطي ما لقيناه) يوحنا بوسكو(بوسكو دون 
بيت جورج شاوري رحت … ولد… يف وحدة بتجي عالصوفانية عندها بنت

… عندن عالبيت قلي ابونا معلويل ساعديها للبنت ما بتعرف تـريب الـوالد  انا 
صرت روح ساعدها بالقي عندها بنت باملطبخ واقفة حاطة كرسي عاجمللى وعـم  

قلتلها بعـدي  … لي بريستو ما عم تعرف يا حرام جتلي الربيستو ايديها صغارجت
جليتها ونظفت املطبخ قلتلها دالل مني هي البنت؟ قالت هي امها جمنونة … بعدي

وهأل حامل كمان قلت جبيب هالبنت تساعدين بالبيت أحسن ما تدور بالشوارع 
صيبة هأل حامـل وراحـت   قلتلها بس كتري صغرية وين امها قالتلي عندها مية م

بتقلي اسأيل هي بدها حليـب مـا    …عالدكتور اقعدي شوي هأل بتجي شوفيها
  … عندها وفقرية كتري ساكنة بالدويلعة بلكي بتساعديها

اخدهتا ورحنا عراهبات احملبة عطوها حليب حكتلي عالطريق قالتلي جوزها مأجر 
سنة وهـأل   17- 16عمرها واحد بالبيت مشان املصاري واعتدى على بنتها الكبرية 

هنن مخس بنات  4لسا يف ويف غري هي البنت … مأساة… هو هربان والبنت حامل
جيت حكيتلو ألبونا معلويل هيـك  … وصيب وما يف شي ياكلوه األم جمنونة العادة

هـي  … "احلمدهللا، احلمدهللا كلري لقت يسوع، يال قومي انطلقي" …هيك القصة
انـيت  "قلتلو كيف أبونا بدي دبرن؟ قلي … "دانيت بدك تدبري هالوال" …94سنة 

قلي أول شغلة ببعتك عند راهبات الراعي الصـاحل  … "بدك تدبريون، أنا بعلمك
هدول بيهتموا بالبنات الضايعني بتحكيلون القصة بتقليلون ابونـا معلـويل بعـتين    

 رحت حكيتلون قالويل ايه منعرفن هدويل بيت العنرب، كّنا حاطني الـوالد . لعندكن
  …بيموتوا عليه !قالتلي تكرم عينك وعني أبونا معلويل… عنا بامليتم

ضوعنا الصورة وأبونا معلويل راح علبنان شـو بـدي   … ولسا عقلي هباحللم
  ساوي شلون بدي اعرف مني هاد باحللم؟
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وقت أخدنا هدول البنات عالدير كان وقتها فاتح دير الشـريوبيم، كـان يف   
ق، صرت انا روح عراهبات اهلنود، ساعد راهبات هنيك حّجة تطلّع هالوالد لفو

اهلنود، إجي خّبر ابونا معلويل، يطري عقلو، يقلي هأل فرحتيين، هأل صرت ما عاد 
خاف عليكي، يقلي يسوع ما بيعمل معنا شي ناقص، انا بدي متّ معـك لآلخـر   

أكيد عذّبتو كان يولول كتري، انـا روح   …ألعرف أنو أنيت صريت أخت الرجال
روحي … يسكت هيك… العدرا ما عم ترد علي، يسوع زابلين، يقلي: "لوإردح
هيك اجلريان يعذبوين، يقلي معليش كلري صلي، صـلي بكـرا   عاتبيها … عاتبيها

اهللا بيحكـي ال   ،بس نسكت عـن الظلـم  " :ي كلرييقلّ… شويف لريتد عليهون
 حلـد هـأل  بتذكر كالمه  ،وقت بتصدفين هيك مشكلة مبشي بالطريق… "ختايف

  …ما بنساها… "اسكيت اهللا بيحكي"
مرينا بنيت بتقلي يف بنت امسها دونا معراوي وكانت دارسة اخلياطة بالطلياين وبدها 
ورشة وانا كنت متعرفة عهامسيك، عندها ورشة حبرستا، رحنا لعندها وّدينا هالبنـت  

تقلّي شو بّدك الخدمك قلتلها بـس   …وشافتها واتفقوا مع بعضن طار عقلها األم
يف ابن جرياننا كتري خدمين وقدملي مساعدة وعم يسأل بدو خـوري  : بدي سؤال

رايح عإيطاليا قالتلي ايه األب جنيب شنكجي ما يف منو عنده رياضة روحية بدو يروح 
  …هدول كتري ساعدوين بدي رد املساعدة …عإيطاليا، قلتلها دخيلك عرفيين عليه

جينا أنا ومرينا هـديك   …شايفتا أنافتنا لعند أبونا جنيب قلت واهللا هالكنيسة 
وفتنا قام ابونـا قـال    …السنة وصلّينا فيها، ومرينا قالتلي اطليب تالت طلبات
فتنا عالدير والّ طلعت  …تفضلوا جلّوا على الدير، بس بدي طلّع الوالد بالباص

انا بس شفتو هسترت استّنيت إلجا أبونـا،  … نفسه …القي شخص معه ولدين
ا القديس؟ قلي ما بتعرفيه؟ قلتلو انا شفتو باحللم هـديك السـنة،   قلتلّو مني هاد

قلي هادا القديس امسه يوحنا بوسكو، قلتلو  …وبتذكر هنار ما طلعت نتيجة بنيت
قلّي بتتذكري اميىت شفيت احللم؟  …للشبيبة، قلّي للشبيبة، قلتلّو هاد شفتو باحللم

  …متوز  18لي اليوم بيطلّع عالساعة بيشوف التاريخ بق …متوز 18قلتلو 
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قّديـه   …أنا فتت عالدير شـفتو  94متوز  18… أنا شفت احللم  93متوز  18
  !الزم خرب أبونا معلويل …"هاد إلك رسالة فيه"شو بقلّي أبونا؟ بقلي  !دّورت عليه

  أبونا معلويل حيملين املسؤولية
اميـاً  ومن وقتها بسمع صوته بأدين، هو كان يقلي لو انتقلت بتعريف انو انـا د 

  !معك، هأل انا مو دامياً معك، بس أنا بس أنتقل لفوق بكون معك أكتر
وقتها حكيتلّو قاعدين اجلريان  …كان عندي جاريت …وتصري أحداث يعلّمين

قالويل انيت راحيـة وراجعـة مـن    … عم حيكوا عليها، انو فلتانة وما بعرف شو
وهّنن مـو   …خالقيةالصالة، احكي مع خوري جيي يشوفها، يضّبها، جييبوال األ

دقّينا الباب وما يف بينا  …وهي صبية صغرية، قلّي خديين لعندها… شايفني شي
  …غري سالم، وال بعرف شي عنها

أهال وسهال، فتنا شاف البيت، طلّع ابونا  …قلتلها أبونا معلويل من الصوفانية
 …الغسيل مكّوم ما يف دوا غسيل …فات عاحلمام صابونة ما يف …على هالبيت

بيت عتيق بقلب القصـور   …طنجرة ما لقينا باملطبخ… فتح الرباد أبونا فاضي
  !مشينتو… احلمام ما يف بالط …وعتيق، يعين ميكن لساتو على الطينة

يا بنيت حننا حاّبني نزورك اذا "وقت شاف هيك أبونا، ما قال هلا شي، بس قال 
 …ا بيسأل علينام… قالتلو ابن عمتو جلوزي ابونا جان حايك وهو" حباجة لشي

هدول بتشويف شو ناقص جييب، "لرية وقلها  2000رفع التوب هاد البيج طلع منو 
وكل شهر متلون بتاخدين من كلري انا بعطيها، هي بتعطيك ياهن، وشو بتحتاجي 

راح حكى مع ابونا حايك وفهم انو هاد جوزها جمنون، وهـو  … "بتخّبري كلري
لو هي مو منيحة كان بيكـون  … ها هالشيعم جيبال الرجال عالبيت، وهي ما بد

حرقت قليب املرا، وهأل، بعدها … هيك بيتها، عاألرض يا حرام، وهي شو حلوة
خالل أشهر، انباع البيت، وانشرى بيتني جبرمانا حبي النهضة، وبيت مأّجرتو تعيش 
منو، وعلى طول انا بلتقي فيها جبرمانا، وهأل صريل شي سنة ما بعرف عنها شي ما 

  … بس حلد هأل بعرف احلارة… قذائف وكذا… رحت كتري عاد
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ما بنسى هاخلوري، وقت فات علّي صـدقيين قـّديس قلَـب العيلـة     "تقلّي 
وهي ما أحالها، لقت شغل، واشتغلت، وهأل ابنها جموزتو ميكن، وبنتها  …"قلب

  …جموزة باحلارة عنا، ووحدة هالصغرية ما جتوزت
  علميّون للعاملحطيّون ببالك، و: الذبيحة والصدقة

شويف ألشرحلك إذا العني علمّياً عم "قلّي " أبونا انت بتآمن بالعني؟"مرة سألتو 
إذا : تقص القزاز، بيطلّعوا بالقزاز بيقّصوه، كيف ما بيقّصوا زملة، ونازلة باإلجنيـل 

  "…عينك شريرة جسدك كلّه شرير، وإذا عينك سليمة جسدك كلّه نّير
ما روح أنا وبنيت حملل، بيقولويل بنتك والّ اختك؟ يا طّيب شو حلّتها أبونا، كل 

حلتها شغلتني، حطّيون ببالك، "قلي تها أبونا؟ شو حلّ… أنا برجع مريضة، يا بنيت
… علـى  هدول التنني سالح حلىت تقضي… الذبيحة والصدقة: وعلمّيون للعامل

سبحة ما مليون م"قلّي … قلتلّو أبونا أنا بصلي املسبحة… "تعميه عمي للشيطان
  … حلوة املسبحة شويف أنا بصلّيها… "بتعادل ذبيحة

  الشرود والصالة
وقت "علّمين قلّي … حبس كأين عم كّررها… بعدين أنا كتري بشرد بالصالة

تصلّي املسبحة صلّيها مع املدايح، يعين كل حّبة مسبحة، مثالً السالم عليك يـا  
باملسبحة، واكتبّيون علـى   فرج الذين يف الضيق، شو بيمدحوها للعدرا، دخليها

أول شي بتشعري إنك صلييت، تاين شي بتشعري إنـك   …ورقة، وصريي قوليها
باحتاد كامل مع العدرا ويسوع، وتالت شي ما بتشعري إنك ملّييت، بيصري عندك 

أنو بـدي أقعـد   … شغف إنو أنا هأل بّدي أقعد مع اهللا، انو بّدي صلّي املسبحة
هو عم يسمعك،  بالبيت حاكيه… ت بالطريقحاكيه أن! احكي معكن… معكن

  …"هأل عم يسمعك
بقلّون الفضل  …بيقويل نّيالك يا كلري …هو علّمين… هادا هو أبونا معلويل

  …هللا وأبونا معلويل
إذا ما عرفيت يا كلري إنو بعد الصليب يف قيامـة،  " …أنا ما بعرفو هو علّمين
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ليلو جملدك وق ،احنكى عليكي… مكهادا األمل كّبيه، هادا مو شي، قدمي دامياً آال
علـى نيـة   … إلـك هـدول   …قوليلو كرمالك ،انوجعيت ،مرضيت ،يا يسوع

  "…املوجوعني، على نية التعبانني
  وين كنا بدنا نتعلمون هدول؟ لوال أبونا معلويل 

  !!سفينة اخلالص
روحي " "ليش العدرا ظهرت هبالوقت بالصوفانية؟: "قلتلّو أبونا عم يسألونا كتري

… قلتلّو ما فهمت أبونا، كأنو هأل قدامي شـايفتو … "ليلن ألنو املسيحّية خبطرقو
مـا   "؟بتتذكري شي عن النيب ابراهيمرح أعطيك متل، … بعرف ما فهمت"قلّي 

قلّو يا رب إذا . النيب ابراهيم بزمانو، كان حيكي مع اهللا"كنت بعرف شي يعين؟ قلي 
دّور مـا   …مـا حبرقهـا   50إذا يف  قلّو… واحد مناح بتحرق املدينة 50كان يف 

حاسسـين قلـيب مـا    "قلّـي   …لقى تالتة بعدين طلّعون وحرق املدينة …لقى
قلّي بتسـمعي بأيامـات   … رح قّربلك ياها"قلتلو ما فهمت أبونا قلّي  "…فهمت
على زمان نوح يل ركب بالسفينة جنـي ويل  … قلتلّو بسمع بس ما بعرفها… نوح

واهللا  - الصوفانية هي سفينة اخلالص … حننا بعهدوهأل  …ما ركب بالسفينة غرق
هلي رح يلتجئ، يعمل متل ما اهللا بدو، ما رح يغرق، ويلّي بـّدو   - هي ما بنساها 

  …"يبعد عّنو، ما يلتجئ هلالسفينة، تأكدي يا كلري رح يغرق
  …كوين العامل، ما عم بعرف جاوبونقلتلّو ألنو هل… متّرختا أنا .87هي سنة 

  "!…سفينة اخلالص، يل هي الصوفانية هي هّي" :قلّي

  2/9/2015 -  سلوى نعسان فرح) 11

ة األوىل والتقيتـه يف  مسعت امسه للمّر  ،"كما اعتدنا أن نناديه"أبونا معلويل، « 
مات اليت كـان اوالد خـايل   ات من خالل النشاط الكشفي واملخّيبداية السبعين

 مثّ. مخمـيّ  لزيارهتم يف هناية كلّ ا نذهبمنطقة الزبداين عندما كّن يشاركون هبا يف
داً يف بدايات ظاهرة الصوفانية، حيث مضت سنوات مل أره فيها اىل أن التقيته جمّد
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نتـها يف وقتـها ضـمن مـذكرايت عـن      ين به الكثري من األحداث اليت دّومجع
كتفي هنا مبا انطبع وبقي يف ذاكريت، أكتبه بناء لطلب األب أولكين  …الصوفانية
 …غمض عيين وميضي يب شريط من الصورأُ… الويالياس زح

اخلطـى،   حيـثّ  …على حارة الصوفانية فأراه من نافذة بيت جديت املطلّ  -
ىل بيت العذراء، إثابتة، وكأين به يريد الوصول بعد طول غياب  …مبشية مسرعة

  .مع أنه ال يكون قد فارق املكان ألكثر من ثالث ساعات وهي استراحة الغذاء
أذكـر   …كثر األيام حرارة وأكثرها برودةأيف الصوفانية يف  حاضراًأراه   -
ة كان الربد قارصاً جداً ومل حيضر يومها للصالة غري األب معلـويل، والـديت   مّر
   .ينا صالة املدائح وقوفاً يف غرفة اجللوسفصلّ… وأنا

كـان   …يةبكثري من احلماس واجلّد أراه أمام أيقونة الصوفانية، يقف ليعظ  -
صوت . ؟"فهمناها"وليؤكد على الفكرة بكلمة " يا مجاعة"ني بكلمة ه للمصلّتوّجي

م يريد من سـامعيه أن  وكأين به معلّ …أبونا معلويل واعظاًً ال ميكن أن أنساه أبداً
   .بكل كلمة يقوهلا من روح اإلجنيل وروحانية الصوفانية ايفهموا ويعملو
ـ  …فاهن مثقّوكنت أثق به، ألنه ك …صارماً …كان حازماً  ،يكاهن مرّب

  .كونه نظيف القلب والفكر واليد …كاهن حّر …جياالً من الشبابأرافق 
 عاين من نزلة برد يف أواخر شهر آذار عامأأراه عندما حضر لزياريت وكنت   -
 …"عراضـة "قاً وهاتفاً كأمنا يف دخل اىل الغرفة ميأله فرح طفويل مصفّ …1983

اريـات  ل أن يغادر سألين إن كان يوجد عندي بطّوقب ،"هال وسهال باللي جايأ"
  .كان القياس الذي يبحث عنه مفقوداً من السوق …جلهاز تسجيل كان حيمله

ع حدوث شيء مـا  ه كان يتوقّيومها مل يقل شيئاً، ولكين علمت بعد ذلك بأّن
عيد وكان دة العذراء يف ليلة الوبالفعل حدث ظهور للسّي …مبناسبة عيد البشارة

ما كانت  …مجلة …ل فيه صوت مرينا وهي تعيد مجلةالوحيد الذي ُسّج الظهور
  .تسمعه من السيدة مباشرة

د صور سيدة الصوفانية وكانت مرتبة يف ة وقبل موعد الصالة يتفقّأراه مّر  -
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ثالث جمموعات فوق بعضها يف غرفة نوم مرينا حيث كانت كل صـورة حتمـل   
يت على أي واحدة منها فطلب مـن  فلم جيد أي أثر للز …سم صاحبهااخلفها 

ة ومـرّ  "األبانا"ة صالة مرينا وكنت معها يف الغرفة أن تضع يدها عليهم وتقول مّر
مث أعدنا فتح الصور مباشـرة وإذ   …بوناأ، ففعلت ما طلب منها "السالم عليك"

  .بنا جند الكثري منها وقد رشحت زيتاً
هي مستلقية يف سريرها مغمضة أراه واقفاً جبانب نقوال يف غرفة نوم مرينا و -

 …مها مـنعين وعندما حاولت أن أكلّ …العينني وأنا جالسة على طرف السرير
 ."شـو حاسـة؟؟   …شو مرينـا : "وبعد فترة وجيزة فتحت مرينا عيناها فسأهلا

ا وكّن" هي بداية اإلخنطافات: "فقال ."ما بعرف بس كأين ما كنت هون: "فأجابته
  .و هذا التعبريأع بتلك الكلمة ة نسمحنن الثالثة ألول مّر

بونا معلويل حاضراً دائماً وبيده قلم ودفتر أكان  …وبعد فترة تتالت اإلخنطافات
ولتوثيق الوقت كان يستعني بسـاعة   …ة كبريةمالحظاته بدقّ ن عليه كلّيدّو ،صغري

  .دائرية ذات سلسلة صفراء كان حيملها على الدوام يف جيب صغري على خصره
بعد هناية الصالة حيث كان قد  ،"محاة مرينا"ليس أالً اىل غرفة طانت أراه داخ - 

من راحيت يدي مرينا وقدميها وجنبها،  ظهر يف هنايته يف كلّ  انتهى االخنطاف الذي 
بونا معلويل أن يعاينـهم  أفطلبت مرينا من  …محر اللون بنفس القياسأجرح صغري 

وبعد أن رآهم  …نيالصالة مع املصلّ اإلخنطاف وتابع ىل الغرفة وقتإألنه مل يدخل 
    ".ال ختايف …هي بداية اجلروحات، ميكن يرتفوا دم يوماً ما: "قال ملرينا

ريد أن أذكر أنه كان الشخص احلنون يف مدرسة لورد الذي يلجأ أقبل أن أهني 
كان يف أحيان كثرية عند  …"ايدي"ي أمل ومن بينهم ابين أهبم  ليه األوالد إذا أملّإ

بونا معلويل قعدت عندو أاليوم وجعين بطين رحت عند "ه من املدرسة خيربين عودت
  ".بين فنجان شاي سخنوشّر

راهـم يف الباحـة يركضـون    أكان الطالب يف مدرسة لورد يعشقونه كنت 
   .ةوهو يغمرهم بكل حمّب …باجتاهه
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س يف لبنان حيث رافقت مرينا مع بعض يوم زرته يف مركز حبّن …آخر صورة
أمضـينا معـه    …باً بنااستقبلنا مرّح .كان جالساً يف فراشه …اء لزيارتهصدقاأل

ي بعـدها  كانت تلك الزيارة آخر مرة أراه فيها إذ توفّ …ثبعض الوقت نتحّد
بوفاته خسرت مرينا وخسـرت الصـوفانية أبـاً ومرشـداً      .بوقت ليس بالكثري

قاً يف كل األمـور  دقّحاضراً متواجداً دائماً، مصغياً، حكيماً، حريصاً، م …روحياً
كان كاهناً بكل ما تعنيه هـذه   …كما كان يقول …"ل برنامج اهللا ما يتعطّحىت"

  .ومل يأخذ مكانه أحد …الكلمة من معىن

 …متناما علّ لّلنا لنبقى أمناء لك صلِّ …نين عرفتكأأشكر اهللا  أبونا معلويل،
أوفيـاء   ،لة الصـوفانية أوفياء لرسا ،أوفياء ملا غرست فينا من قيم روحية إجنيلية

  ». يوماً ما… نت، يف النور األزيل، برمحة اهللاأعسانا نلقاك حيث  ،ليسوع ومرمي

  مانويل خوام) 12
  .أمساء مهمة يف دمشق، "األب معلويل - املدرسة اللعازرية  - دير اآلباء اللعازريني "

تعود معرفيت باألب معلويل إىل مخسينيات القرن املاضي حني كنت يف الصـف  
الثالث االبتدائي يف املدرسة اللعازرية، وقد أصبح فيما بعد أسـتاذي ومرشـدي   

واضع واإلميان الثابت وقبول اآلخر ومواجهة الواقع جبرأة تعلمت منه الت… وأيب
  …"انظر، احكم، اعمل: "وحتليل األمور الصعبة على مبدأ

كل واحد من الشبيبة الطالبة املسيحية حيث كان  ين مبحبته كما كان خيّصخّص
املرشد الروحي، كما كان مرشداً للشبيبة العاملة املسيحية، وهـو الالهـويت يف   

  .كما كان مشرفاً ومربياً ومرشداً جلميع بنات مدرسة احملبة. لديينالتعليم ا
  :األب معلويل والكنيسة

نعم لقد كان صوتاً جريئاً صارخاً يف دمشق منبهاً . كان صوتاً صارخاً يف الربية
حافظوا على الشبيبة وهّيئوا هلـم مسـتقبالً أفضـل    : "رؤساءنا الروحيني بقوله

  ".من أن يأيت يوم ال جتدون فيه شباباً يف الكنيسةوساعدوهم على البقاء خوفاً 
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  :األب معلويل والوحدة
كانت الوحدة مهّه األول والدائم ما أوصله إىل قناعة جعلته يصرخ يف وجـه  

  ".أعطونا وحدة العيد ودعوا الالهوتيني يكسرون رؤس بعضهم: "السادة األساقفة
ا تفيد الكثريين وخاصة املقدمني ومبناسبة عقد قراين أهداين نصيحة أذكرها اآلن رمب

، وألسباب عائلية، قررنا إقامة مراسم عقد الزواج يف دير 1977يف العام : ى الزواجلع
فوجهت له الدعوة حلضور العرس فرفض وقال . لبنان - حريصا اآلباء البولسيني يف 

  :أنا ما رح احضر العرس، وما معي مصاري للهدية بس إلك عندي نصيحة: "يل
  .تتخانقان فشهر من زواجكما سوبعد  -
  .فتاح متّك على خري ،أبونا اهللا خيليك: فقلت له -
وهادا شي طبيعي، ألنه بعد شهر سوف تتعرفان على بعضكما البعض  ،نعم -

من أعلى رأسيكما حىت أظافر أقدامكما، ولكنكما ستتخاصمان ألن لكل منكمـا  
ال : "، أما النصيحة فكانتشخصيته لذلك عليكما قبول بعضكما البعض كما أنتما

  ".تناما وأنتما متخاصمان، حالّ خالفاتكما قبل النوم
  .هكذا كان واحلمد هللا نشهد على أمهية هذه النصيحة يف حياتنا الزوجية

أنعم اهللا علينا بولد أمسيناه جورج، وكان له وضع صحي خاص  1978ويف العام 
من خالل آيات مـن اإلجنيـل    جداً، وكان األب معلويل املرشد والناصح واملريب

". يا رب لتكن مشـيئتك : "وعلمين أن أرّدد"! ال ختف: "املقدس، وقال يل يومها
  .فكانت مشيئته رائدتنا يف كل األحداث اليت رافقت حياتنا

د كثرياً قبل تلبيـة الـدعوة   ، لدى بدء ظاهرة الصوفانية، ترّد1982ويف العام 
عجائيب يف بيتهم، املتمثل برشح الزيـت  للتعرف على عائلة نظور وعلى احلدث ال

، ومـن يـدي   "سيدة الصوفانية"، اليت دعيت فيما بعد )سيدة قازان(من األيقونة 
فكان حلضوره ملسة خاصة وأمهية كربى، وكـان  . مرينا، فجذب والتصق بالبيت

هذا إىل جانب دقة مالحظته لدرجة أنه . بتواجده اليومي يتابع الصالة مع املؤمنني
زن وتعداد نقاط الزيت املقدس الذي كان يرشح من األيقونة، وكان شاهداً قام بو
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على كل األحداث من ظهورات واخنطافات وشـفاءات، وكـان يل نصـيب يف    
  .مشاركته بعضاً من هذه األحداث

بعد مرور شهر تقريباً على رشح الزيت من األيقونة ومن يدي مرينـا جـاءت   
أقول اختيار ألن األمور متت هكذا يف هذه … عملية االختيار من قبل العذراء مرمي

الظاهرة حيث دعي واجنذب كل من اآلباء معلويل وزحالوي وبلـدي وغريهـم،   
واملعلوم أن هؤالء اآلباء مشهود هلم يف اجملتمع الدمشقي بأهنم قياديون بكل مـا يف  

ـ  ،وهم مرّبون إذ احتضنونا يف صغرنا ،هذه الكلمة من معىن ن واحتضنوا أوالدنا م
  .وزرعوا فينا وفيهم اإلميان واحملبة وعلمونا أننا كلنا إخوة يف الرب ،بعدنا

تبني فيما بعد أنه التهاب حـاد يف القرنيـة    .تفاقمت األمور بعيين ابين جورج
وكنا نتردد إىل بيت العذراء يف الصوفانية . نتيجة توقف عصب اجلفن عن احلركة
  .حاجة إىل معجزة وشفاعة للشفاء يومياً، مثلنا مثل الكثريين الذين هم يف

وكان الدكتور حممد سليم اخلياط، وهو طبيب أخصائي بالعيون من أمريكا، قد 
فالتقيت األب معلـويل يف الصـوفانية   . حدثين عن وضع خطري بعيين ابين جورج

كلمـا  ! ال ختـف : "ألخربه بالوضع الطارئ فما كان منه إال أن ابتسم، وقال يل
فكان لنا ما أردنا وما طلبنـا  ". لب من العذراء الشفاعةاط… اشتدت اضحك هلا

  .هذه هي حكمة األب معلويل. من احلماية
مو هيك يـا  : "ت األب معلويل برسالة صغريةوكانت السيدة العذراء قد خّص

جاءت مفاجئة يل وللكثريين ممن عرفوا األب معلويل منذ صـغرهم،  ". ابين يوسف
  ".يليوسف معلو"فلم نكن نعلم أن امسه 

أبدى  ، يف مستشفى حبّنس يف لبنان،وعندما زرته قبيل انتقاله إىل احلياة األبدية
  .وباركين وطلب مين الصالة ألجله ،سروراً عظيماً بزياريت

  :عفواً… رشدي الروحي، األب معلويلهذه هي مسرية حيايت مع أيب وم
  ".يوسف معلويل"األب 
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  األب عادل تيودور خوري) 13

  .م ذهبنا إىل حبّنس يف لبنان لزيارة األب يوسف معلويليف أحد األيا« 
على وجهه عالمـات   كان طريح الفراش تبدو. وكان يعاين من مرض عضال

  .اإلعياء الشديد والقلق
يقلقـين  . ليس املرض واحنطاط القوى مها ما يقلقين: سألته عن حالته؛ فأجابين

وأنا أشعر بنفسي معَدماً . م ريبشديد القلق أين قريباً سأغادر هذه احلياة وأمثل أما
  .ليس يف يدّي ما أقّدمه له

يا أخي العزيز، هل ميكننا حنن البشر، أن نقّدم هللا شيئاً يالئـم جمـده   : قلُت له
يضـع   بقلب منشرح وتفتح له، أنت كفّيك فهو األمرومسّوه؛ أنصحك بأن تقابل 

  .على األرض فيهما ما يروق له، ويكافئك على جهودك يف سبيله مّدة حياتك
عليها بريق من  نت، وبدأ يبدوالحظت أن ارتباكه َضُعف وعالمات وجهه حتّس

فهمُت أنه عاد يذكر ما كان يعتمد عليه مدة حياته ويف جماالت  .الطمأنينة والرجاء
  » .نشاطه، أنّ اهللا حمبة، حمبةٌ ال حّد هلا

  شهادة كابي بربريان من كندا) 14
  :حبرفيتها ، أنقلهاتهاترمجهي كتبها باللغة الفرنسية وها 

  األب يوسف معلويل «
، 1993من عام ) يونيو(ألول مرة، يف شهر حزيران " ظاهرة الصوفانية"التقيت 

  .خالل رحلة مرينا نظور وعائلتها إىل كندا
حضرت على مضض أول قداس هلا يف مونتريـال، ال لشيء إال ألليب رغبـة  

ث دون ملـل عـن   ل سامع، ويتحـدّ زوج أخيت، الذي كان ينشر معلوماته لك
ولقد سِخرُت من القـول  . معجزات رافقت صوفية تدعى مرينا، وهي من سورية
  .بأن زيت زيتون ميكن أن يرشح من يدي كائن بشري

كنت دون كلل أشرح لصهري أين مل أحتج يوماً إىل إشارات خارقة ألتغلّب على 
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ويف الواقع، كان إمياين قد مكّنين من  .إال أنه مل يكن لريضى. ِمَحين، ألن إمياين يكفيين
ة فثّم: ، مل أنُج أيضاً من اِملَحن1990وخالل عام . اجتياز حمن رهيبة، قبيل سنوات قليلة

طالق مؤمل جداً، ومثة مصاعب كبرية لدي يف التركيز بالنسبة إىل عملـي، فاقََمـْت   
املقدسـة،  وإن زيارايت لألراضـي  . ولكين صمدت بفضل اهللا. نصييب من املصائب

عظيم يف ختطي هذه املصاعب والتحديات، اليت  ولروما ولورد، قد ساعدتين على حنو
وما كنت يوماً قد صادفت العـامل الروحـي، والصـوفّيني    . كانت احلياة تفاجئين هبا

وإن . القربان املقـّدس  وكنت أرى أن األمر اخلارق الوحيد هو. واألحداث اخلارقة
إذن، كنت كاثوليكّياً . حىت عن العذراء مرمي والقديسنيحيايت الروحية كانت بعيدة 

  .عادياً على األرجح، وما كنت يوماً حبثت عن إشارات أومعجزات
إذن، حضرت دون اقتناع كبري، القداس الذي أقيم، وفق الربنامج املعلـن، يف  
كاتدرائّية املخلّص، جملرد احلضور، ألين مل أكن قد ذهبت إىل الكنيسة يومهـا، إال  

الكـربى للسـيارات يف    اجلـائزة ألجلب ابن أخيت، كي أمضي به إىل سـباق  
  .مونتريـال، طاملا أين كنت أملك بطاقات قّيمة

فثمة قداس يف الساعة العاشرة : ، ولكين كنت حائراً"الظاهرة"فلم أَر شيئاً من 
الحظـت أيضـاً، عنـد مـدخل     ! يوم السبت صباحاً، وال مكان لركن السيارة

أمريكية كانـت   مجعية، بواسطة "الصوفانية"د الفتات كثرية توثّق الكنيسة، وجو
يومها مل أكن أعـرف  (وكتاباً حيتوي على إذن كنسي بطباعته  تبيع أشرطة الفيديو

، وكان كل شيء يباع لصاحل املؤسسة، دون أي ربح ال )ماذا يعين مثل هذا األمر
يت يف الالفتات، مدهشة، وكانت الصور ال. آلل نظور، وال جلمعية سيدة الصوفانية

، وأيضاً ماّدة سائلة تنضح من جسم "السِّمات"إذ كان ُيشاَهد فيها ما ُيعرف باسم 
وكـان مثـن   . مرينا، وكذلك األمر من وجهها، وقد قيل إهنا مادة زيت زيتـون 

مع ذلك محلت نسخة مـن اإلعـالن،   . األشرطة الثالثة والكتاب، مرتفعاً نسبياً
  .ودسستها يف جييب
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د عوديت إىل بيت صهري، اهنالت علّي األسئلة، ألنـه ظـّن أين شـاهدت    عن
  .الزيت، الذي كان يظهر على يَدي الصوفّية" معجزة"

أنا مل أمضِ إىل الكنيسة إال ألصـطحب ابنـك   : مع ذلك، كان جوايب الوحيد
نا لسباق اجلائزة الكربى، وإن مثل هذه األمور ال تعين يل شيئاً، وأنا مل أَر شيئاً، وأ

  .مل أكد أحضر القداس، ولكين رأيت العديد من وجوه صديقة وقريبة

" ألرى"فقلت يف نفسي، ليس يل ما أخسره إذا مضيت  …إال أن صهري أصّر
وقد حضرت بالفعل قداسـاً آخـر،   . معجزة، إن حدثت معجزة يف فرصة أخرى

عيد "ا وكان يومه(ولكين حضرته بالكامل هذه املرة، يف كنيسة الروم األرثوذكس 
وكنت على يقني من أين لن أستطيع تناول القربان املقدس، ألنين ). يف كندا" األب

ورافقتين أمي وخاليت، وكان نسييب أيضاً حاضراً، وكانـت الكنيسـة   . كاثوليكي
  .تضيق بالناس، قبل بدء القداس بنصف ساعة، وهذا أمر نادر يف الكنائس الشرقية

ت العظة بشهادة مرينا، وكان املترجم كاهنـاً  كان القداس طويالً، وقد اسُتبِدل
كانت الشهادة بسيطة . األب الياس زحالوي أتيح يل فيما بعد أن أعرفه جيداً، هو

إن كـان الشـيطان   : "كانت إحدى العبارات اليت ملستين. ومؤثرة، وقد أراحتين
 تظهر خـالل " املعجزة"وقيل يل أن !". إىل الصالة، فذلك يعين أنه قد تاب يدعو

إال أين، يف داخلي، قلت إين ). وكان ذلك حيزنين، ألين لن أستطيع التناول(املناولة 
وإال فسأمضي فيما بعد حلضور قداس آخر . سأتناول، ما مل مينعين الكاهن من ذلك

  .وأتناول القربان، خالل قداس كاثوليكي

ى خالل املناولة، مل أعـد أر . كانت الكنيسة تضيق بالناس، واحلرارة خانقة
مل يكن الزيت قد . اهليكل أسوةً باجلميع فتوّجهت حنو. خاليت، وال أّمي وال قرييب

ويف . فجأة، أُعِلن عن ظهور الزيت على يدي مرينا، فهاج اجلمهـور . ظهر بعد
إال أين مل . طريقي إىل املناولة، قررت االمتناع عن التناول والعـودة إىل مكـاين  
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كثيف الواقف خلفي، كـان يـدفعين إىل   أستطع أن أفعل ذلك، ألن اجلمهور ال
الكاهن للتناول، وللحصول على بركة الزيت العجائيب علـى يـدي    األمام حنو

كانت قدماي ترجتفان، وكان العرق يتصّبب من جسمي بغزارة، ولكـين  . مرينا
أخرياً استطعت أن أتناول، فاضطررت لرتع نظارايت، ألين مل أكـن أرى شـيئاً   

مرينا، كي ترسم الصـليب   وُوّجهت بلطف حنو. نسكببسبب غزارة العرق امل
وظللت . وكل ما شعرت به كان إشارة الصليب املنّدى على جبيين. على جبيين

اجلدار بالقرب من خمرج الكنيسة،  جامداً مع احمليطني هبا، مثّ ُوجِّهت بلطف حنو
ربـع  وقد استمر رجفان قدمّي أكثر من . كي أخلي مكاناً للناس الواقفني ورائي

وإذ كنت أسترّد أنفاسي، مسعت شهادة نقوال خارج الكنيسة، إذ كـان  . ساعة
كانـت كلماتـه   . يديل مبعلومات لبعض الناس بالقرب من أحد أبواب الكنيسة

أما القداس، مبا فيه فترة َبَركة املؤمنني بالزيت، فقـد اسـتطال   . بسيطة وشفافة
عادوا إىل الكنيسة، لينالوا بركة مثة أناس كانوا قد تناولوا، . قرابة ثالث ساعات

  .الزيت مرة أخرى من يدي مرينا
أكثر ما أثّر يفّ خالل هذا اللقاء األول هبذه الظاهرة، كان بساطة الشهادة ووقار 

ما الذي جرى إذن : ولكين كنت أطرح على نفسي السؤال التايل. الكاهن املترجم
ة، كي أعـرف مـا إذا   هنا؟ وما الذي حدث يفّ؟ وقررت إذن خوض جتربة جديد

  .ب يل مثل هذا التأثري مرة أخرى، وبالطريقة نفسهاستسّب" الظاهرة"كانت هذه 
علمت من العديد من أقربائي أن أموراً خارقة حدثت يف كنائس أخـرى، ويف  

وتسىن يل أن أشاهد بعضاً مـن هـذه   . املركز الراعوي للملكيني يف مونتريـال
بالطبع، كان التركيـز يف  . طتني اللبنانية واملصريةاللقاءات على التلفزيون، يف احمل

الناضح من يدي مرينا، " الزيت"عجائيب،  الفيلم الوثائقي دائماً منصّباً على ما هو
قدمية، ُتشاَهد فيها  مع بعض مقاطع من شهادهتا، ومشاهد أخرى من أشرطة فيديو

وكنت . جبوارهااالخنطافات والسمات، ولكن دائماً حبضور الكاهن املترجم نفسه 
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وكان كل . أشاهد أيضاً العديد من األصدقاء واألهل، احلاضرين يف هذه القداديس
  …ذلك يثري فضويل، وكنت أتساءل كثرياً عن احتمال حدوث خداع ما
فمضيت إليـه  . فيما بعد، استطعت أن أعرف مكان إقامة مرينا يف مونتريـال

األوىل اليت ألتقي فيهـا عائلـة   كانت تلك املرة . دون دعوة، واسُتقبلت بترحاب
، حيث كانت مرينا تقيم مع عائلتها، والسيد روجيه كحيل وعـدداً  "اميل سارة"

  .من اجملهولني، الذين باتوا مبعظمهم مبرور الزمن، أصدقاء يل
حاراً : هو أقيمت قداديس كثرية يف بيت سارة، وكان االستقبال فيه دائماً هو

ت من يدي مرينا مرات كثرية جداً يف هـذا  وشاهدت رشوح الزي. ودون أسئلة
وكـان  . بل اصطحبت معي ابين وابن أخيت الصغري، كي يعيشا هذه اخلربة. البيت

واستعرت كامريا تصوير كي أصور هذه اللحظـات  . هو الرجفان يف جسمي هو
الفريدة، ولكّن يدي اليمىن، وهي عادة ثابتة، كانت تصاب بالرجفان فيحول ذلك 

وكنت أمضي الوقت يف مالحظة ما جيري، ويف طرح أسئلة خجولة  .دون التصوير
  .على األشخاص احلاضرين، بشأن هذا احلدث الغريب

ويا . املصورة يف الصوفانية بعد مرور فترة، قررت مشاهدة أحد أشرطة الفيديو
، كان منتج هذه األشرطة والكتـاب،  )هل الصدفة موجودة؟(للصدف  للغرابة أو

فأمضيت سـت  . اً، موجوداً يف بيت سارة، فأعارين أحد األشرطةاليت ذكرهتا سابق
. ساعات أشاهد شريط الفيديو، وكانت من أكثر مشاهدايت إثارة يف حيايت كلـها 

اخنطاف، : وأجدين مضطراً لالعتراف بأين ما كنت أعرف شيئاً عن هذه الكلمات
ولسوف يصبح كل ذلك جـزءاً مـن مفـردايت     …مسات، صويف، ظهورات اخل

ولكن هنا أيضاً، وجدت حضوراً دائماً لكاهن آخر، شاِهٍد على . ليومية يف ما بعدا
األب يوسـف  ( ، هـو "صوفانية"املسماة " الظاهرة"مجيع هذه األحداث منذ بدء 

سم يف كالمه بقدر من االقتناع والذكاء، ال يتـيح  وكان هذا الكاهن يّت). معلويل
  .لك أن تتجاهل شهادته
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 أعماقي، يدفعين لتصوير هذا احلدث بنفسي، كي أتأكد مـن  الذي يف" توما"وكان 
وأتيح يل ذلك، خالل الشهادة اليت قّدمتها مرينا يف رعـييت، رعيـة األرمـن    . صحته

ويف الواقع، فإن كاهن الرعية، الكثري الشك يف هذه األحداث، كـان يف  . الكاثوليك
كنيسة، يف موقف سيارات حذره، قد أصّر على إقامة صالة املسبحة مع مرينا، خارج ال

 ال يليـق بالكنيسـة، فتـدبّ    الكنيسة، ألنه كان خيشى أن يتصرف املؤمنون على حنو
ويف الواقع، فقد شاهد على شاشة التلفزيون تدافع املؤمنني . الفوضى، إذا ما ظهر الزيت

 أمـا . ألن وسائل اإلعالم هتلّل ملثل هذه األمور، لتسخر منها الحقاً - وهسترييا البعض 
جديدة، كي أصور كل شيء، فسمح يل كاهن  أنا، فقد قررت أن أستأجر كامريا فيديو

ومع وجـود إعالمـيني   . رعيتنا بأن أصور كل شيء، على أن أقّدم له نسخة خاصة به
كنت قريباً جداً من مرينا، على مبعدة أمتار قليلـة  : غريي، فقد أُعِطيت املركز األفضل
مرة أخرى، عندما بدأ الزيت بالظهور، أخذَت قدماي  .منها، وما كان أحد يسّد رؤييت

كنت على عجلة من أمري، كي أعود إىل بييت ألشاهد الفـيلم  . ويدي اليمىن ترجتف
وانضّم إيلّ صديق من األقباط األرثـوذكس خـالل   . بالسرعة البطيئة، صورة صورة

هذا االستنتاج  وبدا يل مثل! مشاهدة الفيلم، وخلص إىل النتيجة بأن هذا العمل شيطاين
وملا كانت املعلوماتية هي مهنيت، طلبت من أحد أكثر الناس حضـوراً  . السريع، سخيفاً

فأعارين السيد . مع مرينا واألب الياس زحالوي، كتاباً علمياً حول هذه الظواهر الغريبة
كتبـه  ". 1990فصح عـام   - تقرير طيب  - الصوفانية "روجيه كحيل كتاباً له، بعنوان 

فقرأته ببالغ االهتمام، ". فيليب لورون"نسي خمتص باألمراض العصبية، يدعى طبيب فر
. وعندما انتهيت من قراءته، كنت مطمئناً إىل استبعاد احليلة خالل ظهور هذه اإلشارات

  .دائم حول مرينا، طمأنين ومرة أخرى فإن وجود كهنة على حنو
ادر االبتسام، متطلباً جـداً  للوهلة األوىل، بدا يل األب معلويل، رجالً صارماً، ن

وعندما كانت األمـور  . حيال ذاته وحيال طالبه الذين كانوا يولونه تقديراً عميقاً
تتعلق بالصوفانية، كان مستعداً ألن يفترس حياً كل َمن يبدي رأياً سخيفاً حول ما 
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وعندما علمت أن هذا الكاهن  !".أعطوين تفسرياً: "وكان يقول دائماً. حيدث ملرينا
كان يكافح ظواهر شبيهة يف دمشق، تبّين أهنا كانت كاذبة، وكـان يـرفض أن   

، "ال أساس هلا من الصـحة "ط يف ظاهرة من شأهنا أن تكون، كما كان يقول يتوّر
  .كل ذلك زادين طمأنينة
، أن أحضر قرابة عشرة قداديس يف مونتريال، كانت 1993استطعت إذن عام 

واستطعت شيئاً فشيئاً أن أتبادل الـرأي يف  . دهتامرينا خالهلا ُتدعى لإلدالء بشها
ويف كل قداس، . شيء من الوجل، مع األب الياس زحالوي، ومع مرينا وعائلتها

كانت قدماي ويدي اليمىن ترجتف، مما جعل األفالم اليت صّورهتا ترجتـف بعـض   
وأخذت أبوح قليالً بـأموري إىل  . وسلّمت أمري إىل أن ذلك مبشيئة اهللا. الشيء

ولكن األب معلويل، كما كنت أراه يف الفيديو، كان يـثري فضـويل   . األب الياس
وملا كنت راغباً أيضـاً يف معرفـة   . كنت أريد أن أراه وأطرح عليه األسئلة: أكثر

مكان الظهورات، ولقاء أقرباء مرينا، والتحدث إىل الشهود، ألستخلص نتـائجي  
كانوا متواجدين دائمـاً خـالل   اخلاصة، قررت مع بعض األصدقاء اجلدد، الذين 

عام ) نوفمرب(القداديس ويف بيت سارة، أن أمضي إىل دمشق يف شهر تشرين الثاين 
 26ويف الواقع، ملا كـان يـوم   . ، مبناسبة الذكرى احلادية عشرة للصوفانية1993

، فقد ُنظِّمت احتفاالت كبرية يف بيت نظـور  "الظاهرة"تشرين الثاين تاريخ بداية 
  …الصوفانية، كما يف الكنيسة اخلويف حارة 

وقـد  ". الظـاهرة "وتبني يل أن شخصيات كثرية، علمانية وكنسية، تؤيد هذه 
احتفل السفري البابوي بقداس الذكرى، وأتى إىل بيت مرينـا حـامالً باقـة ورد    

وتسىن يل . وزادين ذلك طمأنينة! للعذراء مرمي، ورّتل أمامها ترانيم باللغة الالتينية
". اذكروا اهللا"كتباً أخرى حول هذا احلدث، مبا فيه كتاب األب زحالوي أن أقرأ 

يف أي عامل أنا؟ هل تراين يف حلم؟ إن ذلك يشبه بعـض  : "وكنت أتساءل أحياناً
  ".الشيء ما كان يعيشه التالميذ مع املسيح
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، كان "الظاهرة"ط يف هذه يتوجب علّي أن أقول أن األب معلويل، قبل أن يتوّر
وكان . طلب معرفة الرسائل، ألن اإلشارات اخلالية من الرسائل، ال قيمة هلادائماً ي

أبعد من اإلشارة، ألن هذه اإلشارة ال قيمة هلا،  يرى أنه يتوّجب املضي إىل ما هو
فكان منذ البدء، بدافع الفطنة واالحترام للسـلطة  ". اآلخر"وقد تكون من فعل 

رؤسائه بشأن الرسائل، قبل نشـرها،  الكنسية، حريصاً على احلصول على موافقة 
وكان يصّر . ساعياً إىل أن يعرف اجلميع أن هذه الرسائل ترتكز إىل أسس الهوتية

، )أي ليس هناك ما مينع نشرها" (اإلذن بالطبع"على رؤسائه كي حيصل منهم على 
 ويف. كي يتاح له أن يوّزع خطياً الرسائل اليت أدلت هبا العذراء مرمي ويسوع ملرينا

بدء األحداث، كان، عندما يريد أن يذهب إىل بيت مرينا، ال يذهب مبفرده، بـل  
  .كان يصطحب معه زمالء له، بعد موافقة رؤسائه

ملا كان األب معلويل الهوتياً من العيار الثقيل، فقد اسـتطاع أن يالحـظ أن   
بوسعها أن ، مل يكن )القريبة جداً من الصفر(مرينا، نظراً لنشأهتا ولثقافتها الروحية 
وما كان األب معلويل ليملّ من الشهادة . ختترع مثل هذه الرسائل بقدرهتا الذاتية

ملن كان حريصاً على مساع املزيد، حول ما عاش ورأى بأم عينيه، وال من شـرح  
وقد علمت أنه طوال خدمته، قد كـافح يف دمشـق   . مضمون الرسائل، الهوتياً

  !، ولكن اتضح أهنا كاذبةظواهر كثرية كانت تتسم مبظاهر خارقة
يذكّر اجلميع بأهنا املرة األوىل اليت  -مع األب زحالوي  -وكان األب معلويل 

كان !). أجل املرة األوىل(ُيديل فيها يسوع والسيدة العذراء برسائل يف لغة عربية 
نفسـه   ، اليت ّمساها هو"الظاهرة"بوسعه أن يتكلم مدة ساعات يف خمتلف جوانب 

رسائل، ظهـورات، زيـت، مسـات،    : ذات الفروع اخلمسة" فانيةظاهرة الصو"
وكان أحياناً ينسى تناول الطعام، وال يتوقف عن اإلدالء بشهادته، إال ". اخنطافات

أن قادمـاً   بل كان مستعداً ألن يعيد الشرح نفسـه، لـو  . ليتجرع قليالً من املاء
علـى  . الصوفانية بالكليةفقد استولت عليه . سأله ذلك) علمانياً كاهناً أو(جديداً 
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كل حال، كانت وسائل اإلعالم األوربية والغربية تبحث عنه دائماً، كي توضـح  
  .رسائلها بعض جوانب هذه األحداث أو

كان األب معلويل، مع األب زحالوي، املرشد الروحي ملرينا، ودليل العائلـة  
اه شديد التركيـز  وإبان املظاهر الروحية واالخنطافات، كنا نر". الظاهرة"منذ بدء 

من أجل تسجيل أدىن حركات وكلمات مرينا بدقة، فال يتردد يف إسكات مجيـع  
كنا نراه حامالً دفتراً وقلماً، وأحياناً حـامالً  . احلاضرين كي ُيتقن توثيق ما جيري

 السمات أو مسّجلة بيده، فيما كان البعض يصّورون على الفيديوإما االخنطاف أو
يتثّبت من توثيق كل شيء بدقة، وال يتحمل حـدوث أي   وكان. تلقّي رسالة ما

، اجملانية، "الظاهرة"وملا كان أحد جوانب . ضجيج بني الناس احلاضرين فوضى أو
وقد طبعـت ماليـني   . فقد كان يتثّبت من عدم حدوث أي إجتار حول الصوفانية

م الصور، وآالف الكتب من قبل أناس متربعني وأصدقاء، للصوفانية، على نفقتـه 
  .اخلاصة، وُوزِّعت جماناً عرب العامل

تسّببه له، فإنه ما " الظاهرة"وعلى الرغم من هذا العبء اإلضايف، الذي كانت 
كان ليقّصر البتة بواجبه ككاهن لعازري، ضمن مجاعته اليت كانت جتيز له أن يتابع 

  .بفطنة ما جيري يف الصوفانية
، إبان الـذكرى احلاديـة   1993 التقيت األب معلويل مرات كثرية، ال سيما عام

وكنت كلما التقيته، أجـدين  . 1997بعد عوديت من اهلند، وعام  1995عشرة، وعام 
مل يكن يرفض يل أي مقابلـة، ال يف ديـره، وال يف   . أمام أب مبا للكلمة من معنيني

واكتشفت يف صرب، رجالً ذا منطق ثابت حـىت الكمـال، وذا تفكـري    . الصوفانية
كان قد مسح يل بزيارة غرفته وتصوير كل ما فيها من أجل توثيـق  و. متماسك جداً

كان يعـيش يف غرفـة   . د على مجيع أسئليتوكان ُيجيب دون أدىن ترّد". الظاهرة"
كانت هناك حقائب كثرية حتتوي صوراً . بسيطة للغاية، حتتوي مكتباً وسريراً مشّوهاً

مرقّماً، ومنظّماً يف علب  وكان كل ذلك مرّتباً،. كثرية وأشرطة كاسيت، وشهادات
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وعندما رأيـت  . من البالستيك، يف ملفات جاهزة للتوزيع لكل إنسان جاّد يطلبها
  .ُيتاح يل االطالع عليها واحلفاظ عليها كل ذلك، متنيت يف أعماقي لو

. حضرت قداديس األب معلويل يف دير الراهبات، اللوايت كان مرشـداً هلـنّ  
ان يشرح هبا مقاطع اإلجنيل، واليت كان كثرياً مـا  وكنت أرى مدى اجلدّية اليت ك

بالطبع، ال يؤمن اجلميع بالصـوفانية، وهـذا أمـر    . يقارهبا من رسائل الصوفانية
وخـالل  . طبيعي، ولكنه كان جيب حتاشي التلفظ بتفاهات أمـام األب معلـويل  

ه مجيع القداديس اليت كان حيضرها، كنت أراه دائماً جالساً يف زاوية، يراقب بانتبا
  .احلاضرين، ومسّجالً يف دفتره أمساء وألقاب الشخصيات احلاضرة

وكان يرى أنه يتوّجب توثيق كل شيء بكل أمانة، ألن الكنيسة ستضطر ذات 
وكان دائماً ويف كل وقـت،  . دراسة رمسية" الظاهرة"يوم ألن تدرس جبدية هذه 

وما كان صربه لينفد  يطالب بالشهادات اخلطية، كل إنسان ملسته نعمة الصوفانية،
عندما كان جيد نفسه أمام أطفال صغار، فهنا كان يتاح للناس أن يكتشـفوا   ،البتة

  .قلبه الذهيب العظيم
أ أحـدهم ويـروي أمامـه    عندما كان يتجـرّ  ،كان حمترماً ومرهوب اجلانب

  .سخافات
بعد وفاته، ائتمنين األب بولس فاضل على جمموعة من الوثائق، كنت قد رأيتها 

ما كنت أدري بعد ماذا عسـاين  . بان زيارة يل سابقة له، يف دير اآلباء اللعازرينيإ
أفعل جبميع هذه الوثائق، ولكين كنت على يقني أين أملك كرتاً جيب احلفاظ عليه 

فنسخته يف قالب الكتروين كي يتاح يل نشره عـرب الشـبكة   . وتعريف الناس به
كان حيتوي على مـا ال  . وي ُيعّدهاإللكترونية بقصد نشر كتاب كان األب زحال

الظاهرة ذات الفروع "صفحة مفصلة، كانت تغطي مجيع جوانب ) 150(يقل عن 
ـ   وفيها مثة رسائل كثرية، كان قد خّص". اخلمسة ة، بشـأن  هبا شخصـيات طبّي

، وقد طرح فيها ال أقل من مائة سؤال يف غاية التفصيل، كـان ذلـك   "الظاهرة"
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 لف الطيب والعلمي الذي تبّسط فيه، ميكنه أن ينقل كما هوامل وإنّ! أشبه باستنطاق
علمي، ذلك بأن كل ما فيه جـاء يف غايـة الترتيـب،     يف مطلق مؤلف ديين أو

وقد استخدمت هذه الوثائق الحقاً، يف تصميم . ويكشف عن دقة وأمانة خارقتني
  .موقع االنترنت، الذي خصصته للصوفانية، إذ كان حيتوي كل شيء

، فشعرتين يف مكان 2001حلظ أن أزور مرة أخرى غرفته بعد وفاته، عام أسعدين ا
فقّدم يل بعض حوائج كانـت لـألب   . وقد أجريت مقابلة بشأنه مع رئيسه. مقدس

  .معلويل، وأجاب دون اهتمام كبري على أسئليت، دون أن يترك لدي انطباعاً حسناً
بـل  (إبان اخنطاف، وإىل ذلك فقد خّصت العذراء مرمي األب معلويل برسالة 

رأته  ، كما أن مرينا)يك يا ابين يوسف؟موه …( 1983يف شهر شباط عام ) ظهور
  !يف السماء جبوار العذراء ، وهو2001بعد وفاته، إبان اخنطاف حدث هلا عام 

صحيح أين أراكم، ولكن إمياين بوجـود  : "منها! كان يتلفّظ بعبارات ال ُتنسى
لنصلّ من أجل كنيسة كندا، كي تضع : "وأيضاً" !العذراء يفوق رؤييت لكم بعيين

أنا يف خدمة العذراء، فلُتصدر أوامرها، أنا : "وأيضاً!". حداً لفولكلورها الالهويت
  !".أجل، أريد أن أفهم، ولكن اشرحوا يل: "أيضاً أو .!"يف خدمتها

َم كـل هـذه   ، فقد كان ُيسأل ِل)كنا نراها يف غاية األمل(أما عن مسات مرينا 
ليس باألمر التافه، أن يـرى اإلنسـان املسـيح    : "الم؟ وكان جوابه الصاعقاآل

الراهبـات أن   وما كان حيسن بزمالئه أو!". جيب دفع الثمن! ويشاركه يف آالمه
يتحذلقن حول ظهور الزيت على يدي مرينا بنظريات مزاجية، ألنه عندها كـان  

  !األب معلويل يرميهم بصواعقه
شأ أن يزعج أحداً، بل ما كان يريد ألحد أن يزوره، إذ إبان مرضه الطويل، مل ي

ه األكرب، احلفاظ علـى نقـاء   وكان مهّ. كان يشعر عندها أنه عبء على اآلخرين
هذه اجلوهرة اليت كانت الصوفانية بالنسبة إليه وإىل الكنيسة، ومواصلة احلفـاظ  

وقـد  . صـيته ال يسع أحد أن يعرف األب معلويل إال إذا قرأ و. عليها بعد مماته
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ته عت نسخاً من وصّيوقد وّز. سعيت قدر املستطاع، لتكييف وصييت وفق وصيته
إهنـا درس كامـل يف التواضـع،    . على الكثريين من األصدقاء ورجال الكنيسة

  .والغفران والفقر والبساطة والوفاء حيال الكنيسة الكاثوليكية
. ح إبـان مأمتـه  مدي كان فيها يطلب الصالة من أجله، دون ثرثرة مفرطة أو

رغبته هذه مل حتترم، إذ كانت هناك مجاهري واسعة، فيها العديد من املسلمني خالل 
كانت الكنيسة تضيق باحلضور خالل قداس اجلناز، وقد أعقبته مسرية رائعة . مأمته

مؤمنني من مجيع الكنائس، بل كان بينهم مسلمون  كان احلضور يضّم. حىت املقربة
ونه، ألنه كان طيباً، نزيهاً، صادقاً، غين القلب، فقري اليد، حيّبكان اجلميع . كثريون

  !كان لعازرياً حقيقياً. نظيفاً وهلوفاً، يعطي كل ما له لكل من كان يسأله
 scope(، سافرت كثرياً، وأنا أمحـل الكـامريا و  2012وعام  1993ما بني عام 

cameo ( ودفتري، وكنت أوثّق للصوفانية)بكة االلكترونية، ال سيما من أجل الش
وأحياناً (، مع مرينا )فيما كنت أطوف العامل، حيث زرت على األقل عشرة بلدان

عمالق آخر  وهو(يف معظم األحيان، ) األب زحالوي(ومرشدها الروحي ) نقوال
وقد التقيت املئات من الكهنـة واألسـاقفة وبعـض    ). أحسنت السماء اختياره

ة تركوا لدي انطباعاً مؤثّراً، يـأيت علـى   البطاركة، ولكن قلة من رجال الكنيس
  .رأسهم األب معلويل

إن السماء اختارت هذا الكاهن االستثنائي ليقود مرينا وعائلتها مـن جهـة،   
ويعّرف هبا مجيع السلطات الدينية والعلمية، اليت هتتم  ،"ظاهرة الصوفانية"وليوثّق 

  .مبعرفة املزيد عن نداء السماء من جهة أخرى
  .قلب ذهيب، منحنا اهللا إياه، وهويتشفع لنا يف السماء ن كبري، ذوإنه إلنسا

  !صلّ ألجلنا وألجل وطنك احلبيب، سورية أيها األب معلويل،
  » 5/6/2015يف ) مونتريـال(الشني  - غربييل بربريان
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  14/4/2001شهادة استثنائية يف اخنطاف سبت النور ) 15
  .ظهراً) 2:50(، الساعة 14/4/2001حدث االخنطاف ملرينا يوم سبت النور 

قبل أن متلي الرسالة التالية، بدرت من مرينـا حركـة غريبـة مـن يـدها      
اليسرى، وهي حتركها يف اجتاه ميني السـرير، وتكـرر احلركـة بصـورة آليـة      

فسألت األب بولس فاضل الواقف بالقرب منها أن يستفسرها عن  .ومثرية
  …، أي جبوار سريرهاهنا… األب معلويل هنا: هذه احلركة، فقالت

ــا الرســالة، أكــّ   جلميــع احلضــور أهنــا رأت األب   دتْوبعــد أن أملــت مرين
وقــد اقتاداهــا، هــو بيـــدها    . معلــويل والســيدة العــذراء خــالل االخنطـــاف    

وقبل أن تبلغ . اليمنى، والعذراء بيدها اليسرى، إىل يسوع املشعّ بنور هائل
ميـني يسـوع، واألب معلـويل    إىل يسوع، تركاها ووقفا، السـيدة العـذراء إىل   

مثــة تفصــيل ال بــد مــن اإلشــارة إليــه، وهــو أن مرينــا أكــدت أن  . إىل يســاره
ــا حتــسّ       ــدها، وقادهتــا إىل يســوع، كانــت مرين ــدما أمســكت بي  العــذراء، عن

أنـه  " تعـرف "، أمـا األب معلـويل، فقـد كانـت مرينـا      جسـدياً  بيدها إحساساً
  …ميسك بيدها، ولكنها مل حتس بيده يف يدها

مـع مـا    ، يـأتي متكـامالً  وإني ألرى أن نشر نص االخنطاف هـذا، كـامالً  
رأت مرينا خالل االخنطاف، ومع مـا قـال يسـوع هلـا، وكـأني بـه يقـدم لنـا         

ــ األب معلــويل منوذجــاً  ــا وعــدها بــه ووعــد أيضــاً   اًحيّ مــن ســاهم معهــا   مل
  ".له ومن أجل ذاته إكراماً"

  :نص الرسالة كامالً

  …أبنائي« 
  .كم وأنا معكملتمجيدي، تابعوا طريقَ ارةًكم إشأعطيُت

  .السماء يف وجوهكم وإال أغْلَقُْت أبواَب
  ".هكلُّ احلبُّ أنَت يا رّب: "ي، تقول يل، تصلّتتأملّ هنا أمٌّ ولكْن
  ".بالعطاء أن يبادلوين هذا احلبَّ هم وأريُدألين أحبُّ. السماء ال تيأسي يا باَب: "فأقولُ
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كم يف حتقيـق  وا مدى أمانِتتَروِل. كم على حقيقتهاوا ذاَتاجتهدوا أن تَر: أبنائي
  .وال ختافوا إذا فشلتم. وا بالصرب واحلكمةحتلّ .فيما بينكم القلوبِ وحدِة
  .مشيئيت ْن يعملُى َعّمقوا يب، فأنا لن أختلِّث، توا على الرجاءاثُب

  .، وتسلّحي بنعميتيا ابنيت كوين حريصةً أما أنِت
  بفرحٍ قّدمي هذه اآلالَم .، متواضعة، حكيمةًكوين صبورةً
  ."ك لن تطولَأتعاُب: "لِك فقد قلُت

وأنا  وأنا َمْن ُيلقيِك، يِك،فأنا َمْن يقّو .والراحة ِك إيلّ، جتدي السالَموّجهي نظَر
  .السماء ك إىل فرحِألقوَد ِك،َمْن ينتشلُ

  .صويت يف داخلك فتسمعَني .واالختالُء لُِك التأّمصوَم ولريافْق. اجتهدي بالصالة
يل  معِك إكرامـاً  َمْن ساهَم ى عنِك وعن عائلتِك وعن كلّثقي يب، فأنا لن أختلّ

  ». ذايت ومن أجلِ

 :وصية األب معلويل) 16
  :تهاأنقلها إىل العربية حبرفيّ. 8/2/1998كتبها بالفرنسية، يف 

 :القسم الروحي - «

  باسم اآلب واالبن والروح القدس،
وبناًء عليه، إين أغفر من . إلميان التام خلليفة القديس بطرسأعلن أين أموت يف ا

سواء كان من رجال الكنيسة أو من العلمانيني،  اً،كل قليب لكل َمن سّبب يل غّم
  :وأطلب الغفران. قصد أو بغريِ بقصٍد
ما قد يكون سّبب هلـم   من إخويت يف الرهبانية، األحياء أو الراقدين، لكلّ. 1

موه يل، وأشكر هلؤالء اإلخوة الَعون الذي قّد. وأحاديثي وعالقايتغّماً، يف مواقفي 
 ومنذ أن أصبحت شبه عاجز، أشكر باالسم اآلباء جوزيف إبراهيم. يف إمتام عملي

، اللتفاتـاهتم الرقيقـة الـيت ال    وليبا عسـاف  وبولس سليمان وجوزيف خبصة
  .فليكن اهللا نفُسه مكافأهتم …أستحقها
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حنو  أطلب الغفران من مجيع الطالب القدامى، لفرط الصرامة اليت أبديتها أحياناً. 2
وأشكر ! صادقاً دائماً كان أسلويب يشكو من خلل، ولكن حيب هلم كان. هذا أو ذاك

 .أكثر من أي وقت مضى، فليذكروين يف صلواهتم. هلم احملبة اليت أحاطوين هبا دائماً
ال، وكـذلك  أطلب الغفران من قدامى احلركات الشبيبية، من طالب وعّم. 3

 …ب علّي فعله حنوهم، ومل أجنـزه ما كان يتوّج افني واملرشدات، لكلّمن الكّش
 .فليذكروين يف صلواهتم

أشكر أسرة الصوفانية الروحّية، ويف طليعتهم مرينا ونقوال والعّمة ألـيس،  . 4
. بته هلم حبضوري الطويـل واملتواصـل  وأطلب منهم الغفران لإلزعاج الذي سّب

وا ويوم وفايت، فليضّم. لوين كما أناني يف الصوفانية، ألّنهم تقّبوأشكر املؤمنني املصلّ
 .همامسي إىل أمساء َمن يصلّون ألجل

  .أرجو أن تسألوا طالب مدرسة لورد أن يصلّوا ألجلي   
 :القسم املادي -

  .يل بشيء بشيء، وال يدين أحٌد أدين ألحٍدال . ال أملك شيئاً
 :مأمتي -

  .أكتفي، بإصرار وحصراً، حبضور إخويت الرهبان يف مجاعة دمشق
ـ   ة؛ وهـؤالء  وإذنْ، إنه ألمر نافل باملّرة أن تزعجوا سائر إخـويت يف الرهباني

  .فليصلّوا من أجلي، حيثما تواجدوا
  .كلمة أو عظة أو تأبني أو خطاب، إّبان مأمتي وبعده وأرفض، بصورة قطعية، كلّ

  .فارغة ما عدا ذلك ثرثرةٌ ه يعرفين، وكلُّاهللا وحَد
  . ين، فليصلِّ من أجليإنْ كان هناك َمن حيّب

  .شيء هذا كلّ
  .1998عام ) فرباير(شباط  8 ها يف دمشق وأنا بكامل وعيي، يفكتبُت

 » …التوقيع
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*+  

  …شهادات من هنا وهناك
  
  
  

منذ بضع سنوات، يعرف الكثريون أنين بصـدد إعـداد كتـاب خـاص عـن      
وقد وصلين خالل الفـرتة املاضـية شـهادات كـثرية عنـه ممّـن       . األب معلويل

 بأولئك الذين مل يعرفوا بعد هبذا الكتاب لسبب ،وكنت أفكر دائماً …عرفه
. أو آلخــر، ويرغبــون يف أن يقولــوا مــا لــديهم عــن هــذا الكــاهن االســتثناء   

فخطر ببايل أن أضع إعالناً علـى صـفحة الفيسـبوك اخلاصـة بـي، أعلـن       
ن يرغـب يف كتابـة   الوقت ما زال متاحـاً، أمـام مَـ    فيها عن هذا الكتاب، وأنّ

الكتـاب  عـة، أغنـت   فأتاني العديد من الشهادات اجلميلة واملتنوّ. شهادة عنه
. فعــالً، حيــث أبــرزت يف جمموعهــا جوانــب عديــدة مل تكــن معروفــة عنــه       

وهناك من اكتفى يف التفاعل مع اإلعالن، بكتابة تعليق أو كلمات بسيطة 
  .ومؤثرة عنه

علـى   لذلك سأورد الشهادات اليت وصلتين عـن األب معلـويل حبرفيّتـها   
وردت إىل  ثـــم أورد مجيـــع التعليقـــات الـــيت. مـــا فيهـــا مـــن أخطـــاء لغويـــة

  .كما هي، ببساطتها وغناها وعفويتها الصفحة

  ليلى بوالد) 1
وكـان دائمـاً    ،للمرشـدات  40كـان أبونـا معلـويل املرشـد الروحـي للفرقـة       

  .يرافقنا يف املخيمات
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ــبعينيات   ــندوق  ،)1973-1972(يف إحــــدى الســــنني بالســ مل يكــــن يف صــ
بلغ النــاقص مــن ع لنــا األب معلــويل بــاملفتــربّ ،للمخــيم الفرقــة مــال كــافٍ

  .وكان املخيم ناجحاً جداً ،وذهبنا إىل املخيم ،ماله اخلاص
 ،الــيت كانــت يف ذلــك الوقــت   ،عنــد عودتنــا، ذهبــت أنــا وصــوالنج خــوام  

واشـرتينا هديـة بـاملبلغ املتبقـي لـألب       ،وكنت أنـا نائبتـها   ،40قائدة الفرقة 
عـين شـوعم   ي: "وقـال لنـا   ،رفض األب معلويل رفضاً قاطعاً اهلدية. معلويل

  "جتيبويل؟ من دهناتو سقيلو؟

  مكدا شهرستان) 2
ة اللعازريـــة، جتتمـــع كانـــت الطالبـــات القـــدامى ملدرســـة راهبـــات احملبّـــ

  .بغية دعم التواصل ،مرتني يف العام ويف املدرسة ذاهتا
  .ويتناوب الكهنة على القداديس ،اس إهليا نبدأ اللقاء بقدّكنّ

  .عند التواجد وكان أبونا معلويل يشاركنا يف ذلك
ــ وال أخفــيكم احلــبّ ألنــه كــان األب الروحــي للمدرســة   ،ه لــهالــذي نكنّ

  .40ولفرقتنا الكشفية 
ا يف زمــن الصــوم األربعــيين، كانــت وعظتــه     وكنّــ ،ويف إحــدى اللقــاءات 

ــة  ــديدة اللهجـ ــال   ،شـ ــث قـ ــات، حيـ ــاً لألمهـ ــم،  : "وخصوصـ ــهوا ألوالدكـ انتبـ
ة، أتــاني ورد بالبــل احملبّــ اليــوم ويف مدرســة لــ . ف والصــوممــوهم التقشّــ علّ

ى من وجع يف بطنه، فطلبـت  يتلوّ وهو ،طفل من الصف الثاني االبتدائي
الطفـــل أبونـــا ال  فـــردّ …ق بتصـــحاشـــرب حبـــييب هلّـــ …لـــه كاســـة زهـــورات
يـا نسـوان مـا بتحرمـوا      وأنتو. ا يف رمضان الكريموكنّ ،أستطيع فانا صايم

  ".صغار على الصوموالدكم من شي حتى وقت الصوم، وبتقولوا بعدهم 
  .وخجلنا من أنفسنا علّنا نتّعظ ،أثّرت الوعظة فينا كثرياً

وكـــان األطفـــال . أيضـــاً األب الروحـــي ملدرســـة لـــورد أبونــا معلـــويل هـــو 
ــ. يتــهافتون عليــه لطيبتــه وحنانــه، ولكنــه كــان أيضــاً قبضــاي    ا فعنــدما كنّ

. واحي، كان خري سند لنا من كـل النـ  40نذهب إىل املخيم الكشفي للفرقة 
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ــ ،م صــلنفةففــي خمــيّ وكــان . ا ننــام يف اخلــيم حتــت الســما ويف العــراء وكنّ
  .ا نرش امونياك داير من دار اخليمكنّ. اتاملكان مليء بالعقارب واحليّ

ينـــة معنـــا، فمـــا كـــان مـــن أبونـــا ويف إحـــدى الليـــايل مـــا انفتحـــت القنّ
 معلــويل إال أن يأخــذ القنينــة ويفتحهــا بفمــه، ولكــن لألســف بلــع شــوية   

ومــن . وصــرنا نتنــاوب بــاحلرس أمــام خيمتــه   .وركضــنا إلســعافه ،امونيــاك
ــى األرض      ــايم عل ــا معلــويل ن ــاب اخليمــة، ورأيــت أبون  ،حشــريّيت فتحــت ب

حتــى أنــه كــان بثيابــه الداخليــة   . وحــاطط راســه علــى احلقيبــة الظهريــة  
  .قميص ولباس طويل

 ،فبيجامـة وال فرشـة كشّـا    لـك مـا عنـدو   : وطار عقلي وقلتلهم للبنـات 
  !وال غطاء
  .فليكن ذكره مؤبداً… رمحك اهلل. ا نعبدهأبونا معلويل الذي كنّ هذا هو

  ماهر مبيّضالدكتور ) 3
  …حضرة األب الياس زحالوي جزيل االحرتام

راودتين، ومنذ سـنني، فكـرة كتابـة شـيء مـا عـن األب معلـويل، ولكـنين،         
ذكـرى مـن   الـذي أمهـل    …أعرتف أنين كنت مثـال االبـن الكسـول واملرتاخـي    

ــة        ــاني، ونعــم املعــني خــالل ســين الطفول ــه ولســنني كــثرية، األب الث كــان ل
  .واملراهقة، اخلطريتني روحياً واجتماعياً

وكانت فكـرة جتميـع خـواطر وذكريـاتٍ عـن األب معلـويل، وبفضـلك يـا         
أي "ألنـاس أخـذوا مـن هـذا املـالك      " فركـة أذن "أبونا اليـاس، كانـت مبثابـة    

  .ببعض املقاالت أواإلفادات ه ولون يوفوه حقّ، ونسوا أ"األب معلويل
       أود أن يعــرف مــن قــد يقــرأ أســطري، أنــين فــرد مــن مجاعــة تــدعى

، 1969يف دير اللعازرية، كنت انتسـبت هلـا يف العـام    " 22"كشاف الفوج 
وبقيــت فيهــا حــوايل عقــدين مــن الــزمن، تعرفــت مــن خالهلــا علــى      

 .مؤسسها ومرشدها الروحي، األب يوسف معلويل
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ة علـى اكتشـاف اإللـه احلقيقـي، إلـه احملبّـ      " اإلنسـان "د ساعدنا هـذا  لق
فكان يدير حلقات مناقشات يسـرب مـن خالهلـا مهـوم الشـباب،       …اخلالصة

ويشرح رؤية الـدين املسـيحي يف إجيـاد احللـول لصـعوبات احليـاة، وبشـكل        
  .مناقشات مجاعية أم فردية

   الً بــه قبــل مــثّمــن الطبيعــي أن مــن ينشــر تعــاليم اإلجنيــل، ســيكون مت
لقد متثّل الرب يسوع يف كل يوم، ! …غريه، وقد كان املعلويل كذلك حقاً

 .ومن خالل كل حدث، لكأنك تقف أمام سفريٍ ليسوع على هذه األرض
 ّوبقي هكـذا  ". كمحبة األطفال ال لَبسَ فيها"ته أصيلة لقد كانت حمب

 .حلني بلوغه من العمر خريفه
  ًقيكـره التملـّ   …يكـره الظلـم   …يكره املـال " راهباً"املعلويل كان إنسانا… 

كـان يـذكّر اجلميـع     …يكره إضـاعة الوقـت مبـا يغـيظ وال خيـدم الـرب      
ــهرية    ــه الشــ ــردّد مجلتــ ــاب، ويــ ــوم احلســ ــتري (بيــ ــاكم كــ حل  …اهلل عطــ

 )حياسبكم كتري
       أذكــر ومـــن بــاب الطرفـــة أننــا مل نـــرَ مــع أبونـــا معلــويل أيـــة هديـــة

 )…اخل -أقمشة  -أحذية  -صوف  جاكيتات(قدّمناها له يف الكشافة 
ــ ــوم التــايل، ســتذهب تلــك اهلــدايا ألقــرب      وكنّ ا علــى يقــني أنــه ويف الي

  …عائلة حمتاجة، وهذا ما أشهد عليه
 Couteau(" ســكني سويســري"اهلديــة الوحيــدة الــيت احــتفظ هبــا هــي  

Suisse(كان يسرّ هبا ويستعملها عند املخيمات ،.  
    ــارك يف ــر أن األب يوســــف شــ ــا أذكــ ــفية وهنــ ــات الكشــ ــل املخيمــ  …كــ

 …فما كان خالهلـا مرفهـاً أبـداً، بـل كـان مثلنـا      . والصيفية منها خاصةً
كـان   …يأبى أن يأكل إال آخراً …ينام على األرض وحتت خيمة بسيطة

ا وبشـكل يـومي إذا كنـا    يسـأل كـل فـرد منّـ     …املسـؤول عـن الطبابـة    هو
 .حباجة ألية معونة طبية
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كفـرون   -صـلنفة   -بغجغـاز  (عـدة   وعلى ما أذكر فقد شارك مبخيمات
كـــان يســـعد بإحيـــاء القـــداديس ) اخل …نبـــع بـــردى -عجلـــون يف األردن  -

مـذبح بأحضـان    …واملناوالت أثنـاء املخيمـات، وهـل أمجـل مـن هـذا املنظـر       
  الطبيعــة، وأوراق األشــجار تتحــرك بفعــل روحٍ قــدسٍ كانــت بــال شــك تلــفّ 

  …من يرأس القداس رتفع هومل ال واملعلويل بصوته املبحوح امل …املكان

 ّمن اإلشارة لنهاية مسرية األب معلويل بدمشق، واليت خالهلـا،   ال بد
 …واكب أحداث الصوفانية

فسـيدة الصـوفانية قلبـت حيـاة      …لقد كانـت تلـك األيـام عاصـفة بامتيـاز     
لقد شهدنا مجيعاً أن هذا األب اجلليل كـان  " نعم. "املعلويل رأساً على عقب

كـل مـا فعلـت    : وفـرتة حسـاب، وكأنـه كـان يقـول     " ضـمري فحـص  "مير بفرتة 
  .صغري وقليل مقارنة مبا حيدث وسيحدث يف الصوفانية خالل حياتي هو

لقــد الحظنــا عنــده ازديــاداً يف حــدة الطبــع، وذلــك مــن ناحيــة وجــوب   
استغالل هذه الظاهرة الفريدة، لنتقرّب أكثر من اهلل، من خـالل املشـاركة   

رين نسـبياً   كنّ وهنا بالفعل(يف الصلوات  ، ومـن خـالل   )ا يف الكشـافة مقصـّ
  …أبعد منه نشر رسالة الصوفانية داخل جمتمعنا الصغري أو

بإلغـاء وإيقـاف احلركـة الكشـفية،     " نعـم يهـددنا  "لقد كان يهدّدنا دوماً، 
  …إذا ما ابتعدنا عن الصوفانية

    ــا املســيحي ــب "أعــرتف أن ــويل فضــالً   " الدمشــقي الطبي ــألب معل أن ل
 .فضل اخلبّاز يف صنع العجينة وختمريها لتكون مفيدة عليّ، كما

  :وأقول لك بفرح" أشكرك من القلب"أبونا الياس 
والسفارة يف دمشق تشغلها أنـت   …املعلويل كان سفرياً خملصاً للمسيح

  اآلن وال أحد سواك
  ماهر مبيّض املخلص
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  الدكتورة سامية برصا) 4
  :األب الياس العزيز

خربتـي الشخصـية مـع أبونـا معلـويل بشـهر       أرسل إليك مـا كتبـت عـن    
ــار  ــداني   2000أي ــة يف الزب ــر العازري ــيم يف دي ــاء أق ــة   . ، للق ــرك لــك حري وأت

  :تصحيح اللغة واختيار ما تراه مناسباً

  2000أيار  5
أبونا معلـويل تـرك بصـمات لـن تنسـى، حفـر نقشـاً يف قلـب كـل واحـد           

  .ميةإنه يستحق كلمة أبونا بكل ما فيها من معانٍ سا. فينا
يّ مـن تـأثري، فـإذا بـي أرى     ـأحاول استعادة الذكريات ملعرفـة مـا تـرك فـ    

  .أجزاء كثرية مين هي يف احلقيقة منه
يّ مــن أثــر كــبري، ومــا  ـالــذكريات كــثرية، لكــن ســأروي منــها مــا تــرك فــ  

  .أتذكره بوضوح
يف خميم بكفرون طلبت من أبونا مساعدتنا ليذهب إىل املشتى لشـراء  

وكـم كانـت مفاجـأة كـبرية حـني      . ضنا لعدة عقارب يومهـا ألننا تعرّ ،قطران
ارتسـمت الدهشـة علـى    . طلب مين أن أعطيـه مـا ميكـن أن يلـزم مـن نقـود      

وجهــي بوضــوح، فقــال يل أنــا ال أمحــل نقــوداً، فســألته ومــاذا تفعــل إذا         
. احتجــت لشــراء أي شــيء؛ فقــال ببســاطته املعهــودة أنــا ال أحتــاج لشــيء    

 ماذا أحتاج النقود؟الطعام والشراب بالدير، فل
وإذا مـا احتجـت لركـوب املواصـالت، فأجـاب أنـا أذهـب        : وعدت فقلت له

  .مشياً من املدرسة إىل الدير، وال أحتاج الستعمال مواصالت

ال أستطيع أن أصف املفاجأة اليت أصابتين بذلك العمـر، وكنـت حينـها    
 يّ تــأثري عظــيم، علــىـإنــه بــدون شــك تــرك فــ. بالثامنــة عشــرة مــن عمــري

. مــين أن أشــعر بالرضــا واألمــان لــيس لــه عالقــة بوجــود املــادة        األقــل علّ
 .باختصار علمين أال أقلق لعدم توفر املادة
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ــا       ــادر برباجمنـ ــه النـ ــرغم تدخلـ ــا، وبـ ــل خميماتنـ ــاً بكـ ــراً دومـ ــان حاضـ كـ
ومالحظاتـــه القليلـــة جـــداً، إال أنـــي كنـــت أشـــعر براحـــة عظيمـــة حلضـــوره  

ــتاء حـــ   ــاً أسـ ــيم، وأحيانـ ــا يف املخـ ــحاً   معنـ ــه نصـ ــب منـ ــأزق وأطلـ ــع مبـ ني أقـ
 …دبّــــروا راســــكم"ا حنــــن فيــــه، فيجيــــبين بكلمتــــه الشــــهرية  للخــــروج ممّــــ
وباحلقيقــة كنــت أدبّــر    …أنــا مــا دخلــين، أنــت الشــفتني مــو    " دبّــروا راســكم 

ــالً ملشــــكليت    . راســــي ــأني جيــــب أن أجــــد حــ ــؤولية وبــ ــعور باملســ ــذا الشــ وهــ
ــذمّ  ــن دون تـ ــدي ومـ ــو  وحـ ــوم، وهـ ــى اليـ ــن ر، يالزمـــين حتـ ــدروس الـــيت   مـ الـ

 .علمين إياها أبونا

ــأيلول عــام   أهنيــت دراســيت بكليــة الطــب بدمشــق، وكنــت أنــوي       1982ب
وحني . ويف اليوم الذي سبق السفر قرع اجلرس. السفر للتخصص بفرنسا
أعـرف أنـك مشـغولة لـذلك     . يقول جئـت أودعـك   فتحت فاجأني أبونا وهو

ــداً  . لــن أدخــل  وأهــداني . بنفســك أود أن أقــول لــك إىل اللقــاء، اهتمــي جي
تـأثرت كـثرياً مـن هـذه اللفتـة احللـوة        …حينها مسبحة ومتنى يل التوفيق

. يلكـــن الرســـالة كانـــت واضـــحة ال تنســـي أن تصـــلّ . دون أن يقـــول الكـــثري
إهنــا معــي دومــاً مســبحة أبونــا، واألهــم   …مــين أبونــا أن أصــلي املســبحةعلّ

 .منها تلك املوعظة اليت قاهلا بدون كالم

كنــت . أشــعر فيهــا بغضــب شــديد مــن أحــداث جــرت معــي  يف مــرة كنــت
أعامل فيهـا بطريقـة غـري عادلـة، وكنـت أروي لـه قصـيت وأطلـب نصـيحة،          

ص مـن هـذا الوضـع، أجـابين ببسـاطة      وأنا أنتظـر أن يعطـيين حـالً ألختلـّ    
شديدة وبكلمات قليلة وماذا يفيـد الغضـب؟ هـل يـؤذي األشـخاص الـذين       

حامله  أنت وحدك، الغضب يا سامية يضرّبوا بأملك؟ أبداً إنه يؤذيك تسبّ
بصـراحة انزعجـت   . حتـى تكـوني أنـت سـعيدة     أعيـدي لقلبـك احلـبّ   . فقط

وبعـد مـدة مـن     .حبينها من هذا اجلواب، أنا اليت كنت أنتظر حالً ملشكليت
إن األحاسيس السلبية : الزمن فهمت عمق هذه الكلمات البسيطة الرائعة
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 إنه درس عظـيم وسـرّ  . قلب املفعم باحلبوما أسعد ال. ال تؤذي إال حاملها
 .شكراً أبونا. من أسرار السعادة

 :1999سأروي باختصار آخر لقاء بيين وبني أبونا يف حبنّس بأيلول 

قال يل وبطريقته اخلاصة أنت تعرفني أني ال أخاف املوت أنا بانتظـاره،  
ــوأنــا الــيت أعــرف جيــداً نشــاطه . لكنــه تــأخر، فأنــا ال أفعــل شــيئاً هنــا ه وحبّ

اف ومرشـدة،  أتعلمني أنا أحلم مبخيماتنا، وبكل كشّـ : ثم أردف قائالً. للعمل
لقد كانـت أيامـاً رائعـة    . من أحالمي السعادة أنا أستمدّ. بكم مجيعاً كل ليلة

فكـرت  . ودّعتـه حزينـة لشـعوري أنـه الـوداع األخـري      . تلك اليت قضيتها معكـم 
مــا مــين درســاً كلّبونــا أن تعلّلــك يــا أ قلــيالً حبديثــه وقلــت يف نفســي، ال بــدّ

ففــي حينــها وعنــدما كــان يقضــي أحيانــاً   . ويــا لــه مــن درس هــام . اجتمعنــا
ا ي حاجتنـا إليـه دون تـذمّر، كنّـ    ل من خميم إىل آخـر ليلبّـ  ه يتنقّالصيف كلّ

نـا  وكلّ. ةنفكر فيه ونشعر بالذنب ملا نكلّفه من عنـاء وتعـب معنـا يف الكشـفيّ    
لكــن الــدرس  …هباملخيمــات لرجــل يف ســنّ يعلــم حيــاة التقشــف والصــعوبات 

منـا كيـف يُحمـل الصـليب     الذي يلقّننا إيـاه أبونـا هنـا عظـيم جـداً، أنـه يعلّ      
مـا أمجـل هـذا    ! لقد كان سـعيداً حـني قـال لقـد أمضـينا أيامـاً رائعـة       . بفرح

ة أنت حبّـ . املعنى املضيء حلياتك، يا من محل صليبه بفرح كما أراده يسوع
ــو احلنطـــة الـــيت ماتـــت يف  ــق، لتنمـ ــابّ  دمشـ ــباباً وشـ ــر شـ ات حيملـــون وتزهـ

ل لــك دومــاً ترنيمتــك املفضــلة والــيت طاملــا شــرحت معناهــا ســنرتّ. كتَصــمَبَ
وكنــت تؤكــد هلــنّ علــى مجلــة     ". إنشــا اهلل القمحــة "للمرشــدات والزهــرات  

  .انشااهلل الناس يللي منشوفهم على دروبنا يتالقوا بوجهك فينا يا ربي

  .بوجه يسوع فيك يا أبونانا التقينا وأظننا كلّ
ــداني الــذي جــرى يف     ــار  5بعــد لقــاء الزب ، وعنــد االنتــهاء مــن  2000أي

مســاع كلمــة األب زحــالوي الــيت ألقاهــا وحــدّثنا عــن وجــه مــن الوجــوه         
  .ة أيامر ما حدث يف بيتنا قبل عدّالرائعة ألبونا معلويل، استطعت أن أفسّ
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وهـي مبكاهنـا منـذ     أنا أحتفظ بصورة لسيدة الصوفانية بغرفة نومي،
ــاً منــذ أكثــر مــن     مــدّ عامــاً، وبعــدها   12ة طويلــة، وكانــت قــد أعطــت زيت

وقبــل اللقــاء . وخــالل تلــك الفــرتة مل نــرَ أي أثــر للزيــت  . انقطــع الزيــت
أيام، الحظت ابنيت مادونا أن آثار بقعـة كـبرية مـن الزيـت      5أو 4حبوايل 

ــها مــن مكاهنــا واســتغربت كــثري      اً تلــك تغطــي معظــم الصــورة، فأخرجت
الظاهرة بعد هذا االنقطـاع وقلـت لنفسـي، قـد يكـون الزيـت عالمـة مـن         

لكـن بعـد حـديث األب اليـاس اكتشـفت      . السيدة العذراء لكي نصلي أكثـر 
سبب ظهور الزيت، فيومها أعطتين مرينا صورة ألبونا معلـويل وضـعتها   

وبـاليوم التـايل الحظنـا    . على نفس الطاولة وبالقرب من صـورة العـذراء  
ــ ــه    آثــ ــال األب اليــــاس بكلمتــ ــاذا قــ ــدها ملــ ــة الزيــــت وعرفــــت عنــ ار بقعــ

ســتالحظون كــثرياً مــن األحــداث تتعلــق بــاألب معلــويل وال تســتغربوا        
  .أحداث من هذا النوع

15/1/2015  

، واليــوم وبطلــب مــن األب اليــاس زحــالوي،     2000هــذا مــا كتبــت عــام    
ونــا اجلاكيــت الصــوف الشــهري اخلــاص بأب "ســأروي قصــة الســرتة املثقبــة  

  ".نامعلويل والذي نعرفه كلّ
ــة    ــدات الفرقـ ــت وقائـ ــد يف     56كنـ ــت جديـ ــويل جاكيـ ــا معلـ ــدمنا ألبونـ قـ

ــدّ ــد القـ ـــ عيـ ــة منّ ــيء  يس يوســـف، حماولـ ــتبدل ذلـــك اجلاكيـــت امللـ ا أن نسـ
ــا زال     ــا مـ ــا أن أبونـ بـــالرقع، ولكـــن وبعـــد مضـــي فـــرتة مـــن الـــزمن الحظنـ

ــادة اللِوبـــنفس الوقـــت عَ. يلـــبس اجلاكيـــت املرقـــع  ــا أن قـ ــانوا  22فـــوج منـ كـ
واتضـــح . قـــد أهـــدوه جاكيـــت أيضـــاً بالســـنوات املاضـــية ومل يلبســـهم أيضـــاً 

ــاج         ــري حمتــ ــد لفقــ ــت اجلديــ ــي اجلاكيــ ــان يعطــ ــه كــ ــد أنــ ــا بعــ ــا فيمــ لنــ
فقناعتـــه أن لديـــه جاكيـــت وال   . يصـــادفه وحيـــافظ علـــى جاكيتـــه املرقـــع    

  .حاجة له لغريه
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  الدكتور جورج القاعي) 5
ــة االبتدائيــ   ــاً يف املرحل ــة، الــيت أصــبح    كنــت طالب ة يف مدرســة اللعازري

األب  وكان يف مدرستنا كـاهن عظـيم هـو   . امسها فيما بعد مدرسة املنصور
  ).طبعاً كنا نسميه كالعادة أبونا معلويل(معلويل 

 .مــا أذكــره عــن األب معلــويل بــأن كــل التالميــذ كــانوا يفخــرون مبحبتــه
  .وكنا مجيعاً نشعر بأنه والد حقيقي لنا

تـه  ب معلـويل بـأن كـل التالميـذ كـانوا يفخـرون مبحبّ      ما أذكره عن األ
يضــع يــده علـى رأس تلميــذ يف املدرسـة، كــان هــذا    فعنـدما كــان يقبّـل أو  

التلميذ خيرب مجيع رفاقه وأهله وأخوته بأن اليـوم أبونـا معلـويل قـبّلين     
غــري ذلــك، ليفتخــر امــام اجلميــع بــأن األب  وضــع يــده علــى رأســي أو أو

  .همعلويل حيبّ
كــان تلميــذ يشــاغب يف الصــف، فــإن أقصــى عقوبــة يعطيهــا لــه  عنــدما 

وهنـا خيـاف   . املدرس بـأن يقـول لـه بـانين سـأخرب األب معلـويل مـا فعلتـه        
يضـــرب، ولكـــن كـــان  أو …التلميـــذ لـــيس لشـــيء، فـــاألب معلـــويل ال يـــوبّخ

التلميــذ خيشــى فقــط أن يفقــد حمبــة هــذا األب، فبهــذه الطريقــة كانــت   
  .ه ويزرعها بني التالميذاحملبة هي األساس يف تعامل

أذكر مرة دخلت إىل غرفته يف الكنيسة املقابلة للمدرسـة مـع عـدد مـن     
فوجدته ميارس بعض التمارين الرياضـية،  . التالميذ، ومل أعد أذكر السبب

وأحد هذه التمـارين هـي جهـاز لـه قبضـتني خشـبيتني ميسـك كـل واحـدة          
 5-1ميكـــن وضـــع منـــها بيـــد، وبينـــهما نـــوابض، ويـــتم فتحهـــا باليـــدين، و

وأذكـر   -وكلما ازداد عدد النوابض، ازدادت القـوة الالزمـة لفتحهـا    . نوابض
وذكرت لوالدي ذلك فقال يل بـأن وضـع   . نوابض ويفتحها 5أنه كان يضع 

. وهـذا كـان يـدل علـى قوتـه العضـلية      . نوابض تعـين قـوة عضـلية عظمـى     5
أول مــن  وبعــدها علمــت أنــه عنــدما يرافــق الطــالب إىل املعســكرات، كــان    

  9/5/2015دمشق           .يصعد اجلبال أمامهم
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  أنيتا موريس مقدم) 6
 وأحـبّ . جة وعندي طفل رالـف عبـود  ، متزو1971ّمن مواليد دمشق عام 

  .م شهادتي عن األب معلويلأن أقدّ
كان كـبري   وقت كنت صغرية وأول مرة شفت أبونا معلويل، خفت كتري، ألنو

مـات واجتماعـات وزيـارات لألهـل     خميّبـس بعـد فـرتة لقـاءات،      …بالعمر وبشـع 
  .على قد ما حب الشوكوال كتري وحسّ بالفرح وصرت حبّو بلّشت حبّو
ــا كــان حيكــي بنظراتــو   احللــو وبصــوت دايف ونــربة غريبــة هلــأل    أن أبون

  …بأدنيي
. منـالت، طلبـون طلـب، مـا أمرنـا      7جنمـع   بتذكر مرة باملخيم طلب أنو

، بــس مــا بعــرف كيــف جتــرأت  وطبعــاً أنــا خبــاف كــتري مــن كــل احلشــرات  
. ومحلتــون بإيــدي، مــع كــل اخلــوف والفــرح، كــأني حاملــة هديــة ليشــوفون 

هـادا  . يعين سـبع منـالت واهلديـة ايل هـدانا ياهـا      وهأل فهمت ملا كربت شو
احلــب والصــدق واجلــوهر والعطــاء والرمحــة والطاعــة واإلحســاس بــالغري 

حبـب   ينطلـب منـو  كان صغري يقدم كـل شـي ب   وهادا الغري اللي مستعد لو
  …رغم اخلوف والتعب

  …هادا احلب اللي بيقتل اخلوف والبشاعة
عطـاء ورجـاء    وكـان عنـدو  . كبري للكـل وصـادق مبشـاعرو    هيك كان حبّو

ــذبوا     أنــو ــا يك ــوا صــادقني مــع والدون وم ــان إنســان    …األهــل يكون ــك ك هي
  .مبعنى الكلمة
 مـا عـدت شـوفو   . ونام على حضـنو  طفل بعمري العب معو صرت شوفو

  …كبري كتري وقلبو حلو صرت شوفو. هاخلتيار، وال هالبشع
بس شكال ذاكرتي ما عم تساعدني وكـأني  . يف كتري حكي وذكريات حلوة

  أنا هأل كربت وختريت
وحببـك  . مـا كنـت معنـا أنـت داميـا بقلوبنـا موجـود        ولو اللي حب أقولو

  .كتري كتري
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  فاتن ميشيل سعد )7
  .ال بد من وقفة مع األب معلويل

أستطع تدوين كل شيء صار معنا ألن أحـداث كـثرية حصـلت معنـا      مل
مع األب معلويل يف بيـت العـذراء بالصـوفانية عـدة سـنوات يوميـاً الصـالة        

صحيح كان أوقات يعصّب قليالً، ولكن كالمـه  . معه ومساع عظاته اجلميلة
كان األب معلويل جيلس معنـا بعـد الصـالة نسـأله     . يف قلبنا حمفور دائماً

حــدين بعمــق يف دنا يف حــل ملشــاكلنا، وكيــف نســتطيع أن نبقــى متّ ليســاع
وقــد جــدد فينــا . حياتنــا الروحيــة واجلســدية، وكيــف نتعامــل مــع عائالتنــا 

وكــان . الرغبــة والطريقــة لنعــيش علــى خطــى يســوع وأمــه مــريم العــذراء   
دائماً يفسر لنا رسائل االخنطافات وما تريده العـذراء وابنـها يسـوع منـا،     

دائماً مرينا حباجـة لصـلواتنا حتـى تقـدر تكـون وفيـة للرسـالة        ويقول لنا 
  .يلي الرب أوكلها إليها

كـــان األب معلـــويل خمصـــص لنـــا يف إحـــدى غـــرف اآلبـــاء اللعـــازريني  
ا نعمل جمالت حائط نكتـب رسـائل   فمثالً كنّ. لألعمال التابعة للصوفانية

وأحيانـاً  . ءا نعمل من حمارم ورد ونـزين صـورة العـذرا   كنّ. الصوفانية عليها
ــ1989تشــرين الثــاني  23ذات مــرة يف . ا جنتمــع للصــالةكنّــ ا نصــلي مــع ، كنّ

وأثناء الصـالة سـال الزيـت    . األب معلويل واألخت مرينا وعائلة الصوفانية
  .من يدي مرينا وحدث ذلك أكثر من مرة

عنا فكـان دائمـاً يشـجّ   . كانت الصالة يف الصوفانية ترتافق دومـاً برتانـيم  
ل الظــاهرة مل يكــن لــدينا يف أوّ. ا كــل شــيءل منّــالعــذراء بتقبّــويقــول لنــا 

  .اخلربة الكافية ويقول لنا العذراء تتقبّلنا على عيباتنا

مل تكـن مرينـا، كانـت    . ذات يوم قصدت الصـوفانية للصـالة قبـل الصـالة    
ار قطــن يف زيــت لشــخص مــريض، ومل يكــن لــدينا   فطلبــوا الــزوّ. مســافرة

ــرفّ    فوضــع األب معلــويل عل . زيــت ــة فيهــا قطــن ناشــف وضــعها علــى ال  ب
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الرخــامي للصــورة العجائبيــة، ثــم بــدأت الصــالة ويف هنايتــها فــتح األب        
فرحنا فـرح  . الزيت العطر …معلويل العلبة، فوجد القطنة مملوءة بالزيت
 …هــذه احلادثــة عــدة مــرات. ال يوصــف، وقــد دهــن فيهــا مجيــع احلاضــرين

  .نيةوللعذراء مريم سيدة الصوفا الشكر للربّ
ل يـا أم اهلل حيمـل األب معلـويل    عدة مرات يف آخر الصالة، عندما نرتـّ 

الصورة العجائبية، ويرفعها ويبدأ الزيـت باالنسـكاب مـن الصـورة، ويـدهن      
  .لكل احلاضرين مجيعاً

 8يف  1988أذكــر حادثــة يــوم كــان األب مــريض باملشــفى الفرنســي عــام   
تـهاء الصـالة بالصـوفانية    سـيئاً فبعـد ان   وكـان وضـعه يبـدو   . تشرين الثـاني 

فصــلينا . ذهبنــا لزيارتــه باملشــفى الفرنســي مــع مرينــا وعائلــة الصــوفانية   
وكانت مرينا بدأت برتتيلة أنت فـرح كـل املغمـومني فأوقفهـا األب معلـويل      

فغطــى الزيــت يــدي . رتّلــي كــل مــا يصــيبين هديــة منــك يــا اهلل : وقــال هلــا
نت حالتـه وكـم   وقـد حتسّـ  فدهنت به األب معلويل ودهنـت للجميـع   . مرينا

  .كانت فرحتنا كبرية
ه مــريم وأحــداث كــثرية حصــلت معنــا ودائمــاً أقــول الشــكر للــرب وألمّــ   

وأقـول اهلل  . العذراء، اليت مسحت لنا أن نذهب للصـوفانية يف كـل األوقـات   
ه يشوف ويعـيش مثلمـا عشـنا وشـفنا بالصـوفانية أحـداث       يطعم العامل كلّ

  .سنة 33مجيلة جداً خالل 

  فاف بولس خزامع) 8
ي وحيفرحـك، فقلـت وكلـّ    قالت أخيت الغالية، عندي خرب كـتري حلـو  * 

رجاء حقيقي بأن يفرحين ويفـرحكم أي شـيء مـن بلـدي احلبيـب، وأنـتم       
ف كتابـاً  أخربتين أن أبونا زحالوي حيلم بأن يؤلـّ  …تعيشون أحلك األوقات

مـق  عن سرية حياة أبونا معلويل ويطلب مشاركة كـل مـن عـرف واختـرب ع    
  .وبساطة وإميان وحب أبونا الغايل
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فرحت حقاً وشريط من الذكريات احملفورة يف قليب وعقلي اسـرتجعين  
ــة  ــام الطفول ــه       . إىل أي ــا ومل تبصــم حيات ــداً عــرف أبون ــيس مــن أحــد أب فل

فيـا أبـيت احلـي الـدائم إىل األبـد،      . بنفحة حب وحضور من أبونـا معلـويل  
  …يل يتهاإليك دقائق قليلة من حياة أنت خطّ

  من أين أبدأ؟؟ …أبونا معلويل
كثريةٌ هي املواقف اليت عشناها من خاللك، كلماتـك حفـرت يف قلوبنـا    

مواقـف ال نسـتطيع أن نلخصـها يف كتـاب،      .وعقولنا فشكّلتنا وكربنا عليها
  .وك يا أبيتن عرفوك وأحبّوإمنا هي حياة كل مَ

مـن ديـر   ) بعـني فرقـة أر (أذكر يوماً قمنا به مبسري يف فرقتنـا الكشـفية   
العازرية إىل سهل اهلامة، وكنت صغرية بعمر الرباعم، انطلقنا باكراً جـداً  
وكل منـا حتمـل يف قلبـها فرحـاً ال يوصـف، نعـيش مغـامرةً، نسـري واألفـق          

  .وأصواتنا ترمن فرحاً -حدود السماء  -يرافقنا 
إحساســي  -كــان أبونــا معلــويل كاملنــارة يف املقدمــة وكلنــا نســري خلفــه   

  .مان أنين أسري على خطاه مهما طال الطريق وكثرت الصعوباتباأل
ــا       ــا أرجلن ــا وخانتن ــدما انتصــفت الشــمس يف الســماء اشــتدّ تعبن  -عن

لكـين  . أحسست لفـرتة أنـين غـري قـادرة علـى حتريـك قـدمي خطـوة أخـرى         
 …يـال  …يال: "رفعت عيين إىل منارتي ورأيته يلوّح بيده يل من بعيد ويقول

يا عفاف توصلي لعندي؟ أنا متأكـد يـال يـا بطلـة أنـا      عفاف إنت بتقدري 
  .ما ختايف …مستنّيكي

ثقتـه مبـا    -أخذت من روحه وكالمه القوة والعزمية للسـري إىل األمـام   
كيـف   -منحين اهلل من وزنات، وإميانه بقدرتي، دفعين إىل متابعـة املشـوار   

اتي مشـيت وأصـبحت خطـو    -يناديين منتظراً ومشجّعاً وفرحاً  أخاف وهو
أكثر اتساعاً حتـى وصـلت عنـده فوضـع ذراعـه علـى كتفـي، وطبطـب علـيّ          

يف عندك كنز بقلبك، الزم  -شاطرة يا عفاف : حبب وحنان وابتسم وقال
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دائمــاً تــؤمين بــذلك، أمســك بيــدي الصــغرية وتابعــت مشــواري معــه يف         
  .املقدمة حتى وصلنا البستان وأمضينا اليوم هناك

ختربته مع أبونـا معلـويل عنـدما كـان     ا -موقف آخر حفر يف فكري * 
 -كنـت يف بدايـة سـن املراهقـة والبلـوغ       -عـام يف خمـيم كفـرون     11عمري 

بدايــة حرجــة أخجــل هبــا مــن تغــري شــكل جســدي وتضــارب أحاسيســي         
لكنـك يـا    -ومفهومي عن الفتاة وعـن قبـول الكنيسـة لتغرياتـي اجلسـدية      

واالحـرتام ابتـدأت   أبت مل ترتك خلجلي مكـان، وإمنـا أخـذتين بكـل احلـب      
علّمتين أني مجيلـة  . عن مجال اإلنسان وعظمته -تكلمين عن خليقة اهلل 

أنـا   -إنـين مثـل األرض األم اخلصـبة     -ألنين علـى صـورة اخلـالق ومثالـه     
هيكل الروح القدس ومن يسكنه الروح ال يكـون إال مجـاالً خاصـاً مقدّسـاً     

 .د كل يوممتأصالً يتجدّ
فــاف، أنــا علــى مــا أنــا عليــه مــن عزميــة ودأب  ومنــذ ذلــك اليــوم وأنــا ع

ــد وإميــان بقــوة اهلل املوجــودة فــ   ــا أبــيت، مــن  يّ مــن كلمتــك وحبّــ ـوجَلَ ك ي
  .إميانك بقدرتي ومن روحك املشجعة احللوة

أنـــت  -شـــكراً ألنـــك بفقـــرك أغنيتنـــا  -شـــكراً أبـــيت ألنـــك آمنـــت بنـــا 
نـا كيـف يكـون    متعلّ -املتواضع دائماً، كنت أول من غسل أرجلنـا وأرواحنـا   

  .اً وكيف نبين باحلب فقط الكونالسيد خادماً، وكيف يكون اخلادم حمبّ
نــا، وحنــن أنــت رحلــت إىل أحضــان اهلل، ولكــن مــا زرعتــه أمثــر فينــا كلّ   

ــ. أمينــون علــى الوزنــات الــيت محّلتنــا إياهــا  ا ينمّيهــا ويكثّرهــا مــع وكــل منّ
  .يف بلده -يف رسالته  -يف عمله  -عائلته 

الذي وضعك منارةً تنري طريقنا، شكراً لك أبيت علـى احلـب،   شكراً هلل 
  .على القداسة، على العطاء

  …وتتكاثر ك وأنت مَن علّمنا أن احملبة ال تسقط أبداً، وإمنا تنموحنبّ
  8/3/2015 -القاهرة 
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  بليط نورما بولس) 9

قررت أال أبكي أحـداً بعـد وفـاة والـدتي، لـيس ألنـه مل يعـد أي شـخصٍ         
  .ها عند وفاة أميدموعي استنزفتُ لكنين اعتقدت أنّ آخر يعنيين،

ــدّ       ــازريني لنشــارك يف ق ــاء اللع اس ذهبــت وزكــي زوجــي إىل كنيســة اآلب
كـــان ذلـــك بتـــاريخ  …ي مجيعـــاً لـــه ومعـــهاجلنـــازة لـــألب معلـــويل ولنصـــلّ

بدأ القداس واجلثمان مسجّى أمـام اهليكـل، وهنـا أعلـن رئـيس      . 8/3/2000
عـــن قراءتـــه لكلمـــات " جـــودة جـــورج أبـــو"ألب اآلبـــاء اللعـــازريني آنـــذاك ا

على فراش املرض، وقد أوصى أن تُقـرأ بعـد أن يسـرتيح     خطتها يداه وهو
  …يف أحضان اهلل

ــه كانــت   ــروا يل …ســاحموني: "أول كلمــة ل ــدأت دمــوعي    …"واغف ــا ب وهن
أبكـــاني تواضـــعك وأنـــت الكـــبري، تطلـــب  …تنـــهمر وال أذكـــر متـــى توقّفـــت
ي واخلـادم، أفضـالك عظيمـة علـى العديـد      الصفح مـن اجلميـع أنـت املربّـ    

  …!ن؟من األجيال، ال نعلم من عليه أن يطلب السماح واملغفرة وممّ

حــال  بكيتــك كــثرياً كمــا هــو  …أشــتاقك دائمــاً أيهــا األب الفقــري الغــين 
ــالكــثريين ممّــ ألننــا علــى  …حنــن ال نبكــي انتقالــك …وك وعايشــوكن أحبّ

واألهـم مـن هـذا كلـه، أنـك       …بيقني أنك يف مكان راحة وبـني أحضـان اآل  
انتقلت منّا وعرب اآلب لتحطّ يف قلوبنا، فملكوت اهلل وكما نفهـم يفـرتش   

ــا    …قلــوب مجيــع الــذين أحبــوك   نســرتجع  …حنــن نبكــي كــل مــا كــان بينن
ز حملطـاتٍ هامـةٍ يف   نسرتجع حضورك املميّـ  …حلظاتٍ حلوةً عشناها سوية

نسـرتجع إحساسـك    …لنـا نسرتجع حمبتك الالمتناهيـة واجملانيـة   . حياتنا
أجيــب  …كــل هــذا مبــالغ فيــه …رمبــا تقولــون. العظــيم بكــل حمنــةٍ نعيشــها

ة الكبرية اليت يكنّهـا  وحمبة اآلخرين نعمة، واحملبّ …ة اهلل عظيمة لناحمبّ
الكــثريون لــألب معلــويل جتسّــدت مــن خــالل احلشــد الكــبري الــذي التــفّ    

مـــن بـــني  …وداعحـــول جثمانـــه الطـــاهر ليشـــارك يف الصـــالة والشـــكر والـــ
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 1981عـام  " اجلنينـة "كان خميم : الكثريين الذين التقتهم عيناي وعرفتهم
كانــت . مــن املخيمــات القاســية واجلميلــة الــيت عشــناها مــع األب معلــويل    

مســاحة األرض واســعة، والصــيف شــديد احلــرارة والعقــارب تصــاحبنا يف    
ألحرى بـــا ه، قلـــة امليـــاه أوواألصـــعب مـــن هـــذا كلّـــ …مســـرية العشـــرة أيـــام

لكن وقفة أناس تلك الضيعة الطيبني أنستنا كل الصعوبات، ومـا   …شحّها
  .زلنا حتى يومنا هذا حنفظ هلم مكانةً خاصةً يف قلوبنا

سـلكت   …يف طريق عودتنا إىل دمشق، وبعـد انتـهاء املخـيم خبـريٍ وفـرح     
احلافلة الكبرية مبا حتمله من متـاع طريقـاً خاصـاً آخـر يـودي إىل أرض      

قــة كشــفية أخــرى، أراد األب معلــويل أن ينضــم إليهــا لريافــق  تقصــدها فر
  …كان الطريق صعباً وقاسياً …وليشارك وليسند

: سـألته مـا األمـر أبونـا معلـويل؟ أجـاب       …ألول مرةٍ أراه قلقـاً، مشـدوداً  
ســاد الصــمت يف احلافلــة وبــدأنا  . ي مجيعــاًلنلتــزم الصــمت قلــيالً ولنصــلّ 

رفـض   …ئق حياول جاهداً إخفـاء قلقـه  كان جيلس أمام السا. لنصلي ونرتّ
. ينـبس ببنـت شـفة، جلسـت بقربـه وبـدأنا نصـلي مجيعـاً         أن يأكل شـيئاً أو 

 كانت الطريـق قاسـية، ضـيقة وصـعبة، ال تنتـهي التواءاهتـا الصـاعدة حنـو        
لكـن السـائق مبهارتـه    . مرت الـدقائق عصـيبة طويلـة وكأهنـا دهـرٌ      …السماء

. از الطريق وشكر اهلل كما فعلنـا حنـن  استطاع أن جيت …وبإميانه باهلل وبنا
  .س اجلميع الصعداءوهنا تنفّ

ــائالً  ــارككم  : "توجّــــه األب معلــــويل إيلّ قــ اآلن فقــــط أســــتطيع أن أشــ
  …"الطعام

شــكراً لـك، وشــكرنا هلل دائمـاً ألنــه    …وكـان اهلل دائمــاً معنـا   …كنـتَ معنــا 
يرافقنا يف كل ما نفعل من خـالل أشـخاص يضـعهم أمامنـا، ومـن خـالل       

  .حوادث تبقى حاضرة يف البال والذاكرة والقلب
مرشـدات  "كنت ترافقنا، ترشدنا وتنصحنا يف مسـرية حياتنـا الكشـفية،    
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ــون ــة أربعــ ــة   "الفرقــ ــات احملبــ ــر راهبــ ــا يف ديــ ــاء اجتماعاتنــ ــان أثنــ ، إن كــ
. أثناء خميماتنا الـيت كانـت آنـذاك تسـتمر ملـدة عشـرة أيـام        ، أو)اللعازرية(

ــع، تراقــب وتالحــظ كانــت عينــاك دائمــاً علــى    وكــان قلبــك الكــبري  . اجلمي
  .وكان حضورك بالنسبة لنا سنداً ومحايةً …واحملب يرافق وينصح

فٍ خــاطئٍ مــن أي طــرفٍ  ر أنــك مل تكــن تقــف صــامتاً أمــام تصــرّ  أتــذكّ
ــان ــل القائــدات أو   …ك ــان مــن قب ــل أي مرشــدة مــن مرشــدات     إن ك مــن قب

  .وإرشادَك وبركتَك م مالحظتَك ونصحَككنت تقدّ وبكل احلبّ …الفرقة

ا نتحلّق حولك نتحادث، نسـتعرض  يف مساء كل يوم من أيام املخيم كنّ
ــيله وصـــعوباته   ــيّم أحـــداث اليـــوم بكـــل تفاصـ ــالرأي   …ونقـ وكنـــت متـــدّنا بـ

 :ودائمــاً حتضــرني مجلتــك الشــهرية والــيت أردّدهــا دائمــاً يف بــييت. الســديد
  ".يزيد أحسن من ما ينقص …ديروا بالكم"

تــه الالمتناهيــة جلميــع   نــد األب معلــويل الكــرم وحمبّ  وهنــا نلمــس ع 
، فكـان مـن   )الكارافيـل والقائـدات   -مرشـدات   -زهـرات  (فتيات الفرقة من 

ب التقشّـف  فكان يدرك أن الكشفية تتطلّ …مسلّماته أال يبقى أحدٌ جائعاً
ب حتمّــل املســؤولية واالهتمــام أقلّــه بســالمة مجيــع ال البخــل، وأهنــا تتطلّــ

  .نّ عرضةً للحوادث خالل املخيمه االستهتار بصحتهم وجعلاملرشدات، ال
أســرّ يل يومــاً األب معلــويل عــن حادثــة كــان هلــا وقــعٌ مــؤملٌ وســليب يف  

ــة تلخــّ   …نفســه ــا قــد يســبّبه     وهــذه احلادث ــادة مل ص عــدم وعــي بعــض الق
ف غـري صـحّي وغـري سـليم علـى صـحة األوالد والفتيـات، وذلـك كلـه          تصرّ

  .ا مل ولن يقبل به أبداًوهذا م ،هبدف االقتصاد
حيمـل زجاجـة    أذكره واقفاً ينتظرنـا بعـد انتـهاء مهامنـا اليوميـة، وهـو      

ا حتـى ال  املعقّم، ليشـرف بنفسـه علـى تعقـيم وغسـل يـديّ كـل واحـدة منّـ         
  ".أهم شي صحتكم وسالمتكم: "وكان يقول. نصاب باملرض

  …ة اليت تسكنكشكراً للمحبّ …شكراً لك أيها املعلويل
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  …هتمام وللحرص على األمانة اليت وُضعت بني يديكشكراً لال
  .شكراً ألنك كنت ما أنت عليه

كان األب معلـويل يقصـد يف كـل صـيف، وبعـد انتهائـه مـن املشـاركة يف         
، الكــائن يف منطقــة )اللعازريــة(ديــر راهبــات احملبــة  -خميماتنــا الكشــفية 

ــالة     ــل والصـ ــة والتأمـ ــن الراحـ ــاً مـ ــد بعضـ ــداني لينشـ ــارك …الزبـ يف  وليشـ
" التعلـيم املسـيحي  "املخيمات الصـيفية الـيت تقيمهـا راهبـات احملبـة ألوالد      

  .، يف دير الزبداني الواسع والعتيق"رسالة األوالد"و
يف " إميــان ونــور"وصــدف أنــين كنــت أشــارك يف خمــيم آخــر مــع أخويــة  

 …الــدير نفســه، واجتمعــت بــاألم رئيســة الــدير، وســألتها عــن األب معلــويل
هشتها وقلقهـا، عنـدما أخـربتين أن األب معلـويل موجـودٌ      وهنا لن أنسى د

يف غرفتــه منــذ مــا يقــارب العشــرين يومــاً، مل يغادرهــا مطلقــاً، حتــى أنــه  
وجبات الطعام سـويةً، وطلـب أن يـأتوه     اعتذر من الراهبات عن مشاركتهنّ

به إىل داخل غرفته اليت بقي فيها أياماً طِواالً ينام ويصلي حتى اسـرتاح  
  .هالتعب من

هما هـذا األب الكـبري،   وهنا أدركت حجم التحمّل والتعب اللذين ميتصّـ 
فقــد حــدث هــذا األمــر بعــد مشــاركته لنــا يف خميماتنــا الكشــفية، خمــيم    

يف منطقـة  ) 56(يف منطقـة اجلنينـة، وخمـيم الفرقـة     ) 40(فرقتنا الفرقة 
). 22(عني حالقيم على ما أعتقد، وكذلك كان قد شارك يف خمـيم الفـوج   

فقـــد كانـــت هـــذه  …ة دون أيـــام راحـــةكانـــت مشـــاركته فيهـــا مســـتمرّ وقـــد
مــات، وبــرغم احلــب والفــرح الطــاغيني، قاســيةً بكــل ظروفهــا البيئيــة   املخيّ

  .واملناخية واخلدمية
  …ونصلي من أجلك ف لك، ندعوخنجل من أنفسنا، نتأسّ

فنحن مل نقرأ . ال أنت …حنن مَن عليه أن يطلبَ الصفح واملغفرة منك
فـنحن   …تسـاند، تقـوّي، تنصـح وتُرشـد     …تعبك وبقـاءك واقفـاً معنـا   جيدًا 
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أنـك حقـاً منـزّهٌ عـن التعـب      : اعتنقنا ومنـذ طفولتنـا املفهـوم الـذي يقـول     
  .واملرض، كما كنتَ منزّهاً دائماً عن اخلطيئة واملادة والكربياء

وقـد ملسـنا هـذا     …فأنت ومنذ األزل كاهنُ حمبةٍ وخدمةٍ وفقـرٍ وتواضـع  
  …يشناه وحنن شهودٌ عليهاألمر وعا

كــان  …حيضــرني دائمــاً ذلــك اليــوم املميــز واملطبــوع يف قلــيب وذاكرتــي  -
ل ا يف وقـت صـالة وتأمّـ   ، حيـث كنّـ  /1987/مـن عـام   " اجلمعة العظيمة"يوم 

ــا الكشــفيّ   ــة   يف أحــد اجتماعاتن ــرع القافل ــل(ة مــع ف ــدات، ) الكارافي والقائ
ــا     ــر راهب ــويل يف دي ــا األب يوســف معل ــدما جاءن ــة عن ــة(ت احملب ، )اللعازري

يطلب منّا وبرجاء خاص أن نذهب ونزور العـذراء يف الصـوفانية ولنشـهد    
وكان ذلك الوقـت يف أوائـل    …جراحات وآالم املسيح اليت ظهرت على مرينا

  …ذهبنا وشاهدنا وشهدنا …ظهورات العذراء هناك
ــارتي األوىل للصــوفانية، كانــت اجلمــوع غفــرية تتــزاحم        كانــت هــذه زي

ول إىل الغرفة اليت تتواجد فيها مرينا، كانت مستلقية على السـرير  للوص
وهــي يف حالــة اخنطــاف، وجراحــات املســيح ظــاهرة علــى يــديها وقــدميها   
وجبينها وجنبها، كان األب معلويل حاضراً يف الغرفة نفسـها قـرب مرينـا،    

  .يصلي ويشهد ويشاركه الكثريون ممن كانوا حاضرين معه
حنــن (غنيــاً بكــل تفاصــيله، وهــذا مــا تطلّــب منــا   كــان املشــهد مــؤثراً و 

وقفة تأمل عميقة وتساؤالً أزلياً حول مـا رأينـاه ومـا    ) القائدات واملرشدات
  .عاينّاه، حتى جتسّد عندي شخصياً إمياناً وتسليماً داخليني

كٍ حول مشكّ د أمام كل سؤال مستفسرٍ أوومنذ ذلك الوقت ما زلت أردّ
طـوبى للـذين   : "ية، تلـك التطويبـة الـيت أحـب    ظاهرة العـذراء يف الصـوفان  

وأشـهد   …فكيف وأنا كنت حاضرةً، فرأيت ومسعت وشـهدت ". آمنوا ومل يروا
  ؟…بذلك

  .شكراً لك أيها األب معلويل ألنك آمنت بنا وجعلتنا شهوداً ملا آمنت به
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ا علـى  قصدناه زوجي زكي وأنا بعد ظهر أحد األيام يف الصوفانية، وكنّـ 
ــا ســنجد   ــاكيقــني أنن ــدّ   …ه هن ــه املفضــل واملق ــمكان ز، فقــد آمــن  س واملميّ

بظهورات السيدة العذراء يف الصوفانية، وآمن برسائلها الـيت تتلوهـا علـى    
  .لسان مرينا حلظات االخنطاف

باملغـادرة،   وحنـن هنـمّ   …ا نريد دعوته حلضور مناسبة خاصة بعائلتناكنّ
ين ينبعـان مـن   ا األب يوسف معلويل وبكل الصدق والرجـاء اللـذ  طلب منّ

  .شيئاً ما سيحدث قلبه، أن نبقى لنشاهد ولنشهد، فقد كان على ثقة بأنّ
كــان احلضــور قلــيالً جــداً ويقتصــر علــى عائلــة تريــد أن ينــال طفلــها    

س، يف هـــذا البيـــت العمـــاد املقـــدّ الرضـــيع، قبـــل أن تغـــادر إىل كنـــدا، ســـرّ
الزاهـد األب  س، وعلى يد من آمـن بعـذراء الصـوفانية األب القـدير و    املقدّ

وكان قد طلب األب زحالوي سابقاً مـن   …وحبضور مرينا" الياس زحالوي"
 املـريون وسـرّ   مرينا اإلعالن عن أيـة ظـاهرة حتـدث عنـد مـنح الطفـل سـرّ       

  .الزيت املقدس
ة فعـــل لنـــا عنـــد طلـــب األب معلـــويل بقاءنـــا لنشـــاهد      كانـــت أول ردّ

سني لفكرة البقاء، ولنشهد، أن نظرنا كالنا إىل بعضنا البعض غري متحمّ
إميــان وقناعــة تلّخصــهما التطويبــة  كــان لــديّ …نــا مكثنــا خجــالً منــهلكنّ

ــ …"طــوبى للــذين آمنــوا ومل يــروا : "الــيت تقــول ا هبــذه الظــاهرة، حنــن آمنّ
  …نا مل نكن يوماً من زوارها الدائمنيولكنّ

ــدأ األب اليـــاس     ــدار، بـ ــوفانية ويف صـــحن الـ ــذراء الصـ ــة عـ ــام أيقونـ أمـ
حولـــه تلـــك العائلـــة املؤمنـــة الصـــغرية  تلتـــفّ …العمـــاد زحـــالوي طقـــوس

  …تها وصالهتا واستسالمها ملشيئة الربومرينا، اليت كانت حاضرة مبحبّ
حــوايل املــرت عــن صــحن الــدار، وجبــوار  يف الغرفــة اجملــاورة والــيت تعلــو

  .األب معلويل، وقفنا زكي وأنا نسمع ونرى بوضوح كل ما جيري
طبيعي إىل حني أن مـنح األب زحـالوي    كان طقس العماد يسري بشكل

ــاهى إىل مســامعنا بعــض       ســرّ الزيــت املقــدس للطفــل الرضــيع، حتــى تن
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اقرتبنا أكثر ونظرنا من نافذة الغرفة  …صيحات الدهشة املفعمة باإلميان
ــ وهنــا وقفنــا صــامتَني  . ا، وشــهدنا الزيــت يقطــر مــن يــدي مرينــا  حيــث كنّ

  …خجلَني وخاشعَني
ــذا املشـــهد حاضـــر  ــكّ وبقـــي هـ ــا ليشـ ــاً أمامنـ ل حمطـــة هامـــة يف اً دائمـ

  …حياتنا
  …ا رأينا ومسعناوبقينا نشهد بإميانٍ أكرب وأعمق عمّ

بدا شاباً يرتـدي ثـوب   . طٍ عالينيايسري هبمةٍ ونش …بدا طيفه من بعيدٍ
ــذي ترتاقــص        ــيج، وال ــون الب ــاهن املتواضــع، القصــري والصــيفي ذي الل الك

  .ة والواثقةوقع أقدامه احليّ ثناياه الكثرية وتطرب، كما األرض على
عاجية مميزة يف شكلها، فقد بـدت يل مـن    ةتعتمر رأسه قبعةٌ مستدير

البالســتيك، وهلــا مظلــةٌ مســتديرةٌ   بعيــدٍ وكأهنــا مصــنوعة مــن العظــم أو  
  .اآلثار كتلك اليت يرتديها منقّبو

 …قرأت الفرح وحب احلياة يف تلك الصورة الضبابية القادمة من بعيـد 
م باجتـاهي وأنـا أقـرتب    بـدأ يتقـدّ   …ان وكأنه يف منطقة برج الروسبدا املك

 …ضــح شــيئاً فشــيئاًمنـه أكثــر فــأكثر، وبــدأت صــورة هـذا الكــاهن الشــاب تتّ  
مل يكــن  …وكــم كــان فرحــي عظيمــاً عنــدما وجــدت فيــه وجــه األب معلــويل

التقطتـه عينـاي وسـكنين     …اًعجوزاً بل كان شاباً يفيض حياةً وفرحـاً وحبّـ  
  …اللحظة فرحٌ داخليٌّ عظيم منذ تلك

ــد مل يتكــرر، وأيقظــت زوجــي وأوالدي       ــم وحي ــا اســتيقظت مــن حل وهن
ألرويَ هلــم عــن حلــمٍ فريــدٍ زارنــي فيــه األب يوســف معلــويل، ليــبلغين أنــه  

وبقـي   …كـان هـذا منـذ سـنوات بعيـدة     . موجود دائماً يف حياتي ومع عـائليت 
وبقيـت  . أيـامي هـذه   طيف هذا احللـم ميلـؤني فرحـاً وحبـوراً ونعمـةً حتـى      

قادم باجتـاهي تـنري حيـاتي     تلك اهلالة املضيئة واليت كانت حتيط به وهو
  .ن أحبّوهوأنا على يقنيٍ أهنا تنري حياة الكثريين ممّ …وحياة عائليت
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  - " كلمات من القلب أخصّكَ هبا" -
  .وألجعل كل شيءٍ جديداً …جئت بينكم ألبارككم

  .يننا ويف منزلنا املتواضعكنا نسعد أنا وزوجي زكي حبضورك ب
  .كنا نتبادل الكالم بكل ما فيه من حمبةٍ وشجون

حتـى رزقنـا اهلل ريتـا طفلتنـا      …كنا نتشارك لقمة احلياة وكنتَ تباركنـا 
  …البكر، وكم كنتَ سعيدًا بقدومها

وحنن اآلن نتذكر ونشـكر اهلل كـل حـني، ألنـك كنـت جـزءاً مـن حياتنـا،         
  …ك ملسنا حمبة اهلل لناتَبارَكْنا بك وفيك، من خالل

شـكراً ألنـك كنـتَ فـرداً هامـاً مـن        …شكراً ألنك كنتَ حاضراً يف حياتنـا 
  .شكراً لك ألنك سكنتَ إلينا وفينا …وما زلت وستبقى …عائلتنا

أعلـم أنـك حاضـرٌ معنـا يف كـل       …نفتقدكَ ونشتاقك …تعلم أننا حنبّك
الـذي عـاش حياتـه     كن لنا شفيعاً ومعيناً أيهـا اإلنسـان القـديس   . ما نفعل

  .فقرياً، لكنه كان األكثر غنىً واألكثر حبّاً
  .ة وشكر لروحك الطاهرة واحلاضرة أبداًحتية حمبّ

  - حنبك دائماً  -
  12/3/2015 -  كنان بلّيط -زينة  -ريتا  - نورما  - زكي 

  نويل ديب) 10
  2015آذار 

  أبونا الفاضل
، فلـي ولعـائليت   شكري الكبري لك ولتـذكري يف املشـاركة يف هـذا العمـل    

  .الشرف بكتابة شهادتنا عن االب القديس أبونا معلويل
فتـاريخ عـائليت طويـل جـداً مـع األب      .  فكرت كثريا كيف أبدأ ومن أيـن 

فيه أبونا فقد كـان جـزءاً ال يتجـزأ     أسبوع ومل أرَ ر أنه مرّال أتذكّ. معلويل
  .من عائلتنا
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يـة، وذلـك بسـبب عـدم     يف البداية أريد أن أعتذر علـى األخطـاء اإلمالئ  
ــوفّ ــديّت ــة ومــن الصــعب علــ     ر ل ــورد باللغــة العربي ــى كــل    يّكيب ــور عل العث

  .املفاتيح الصحيحة

بدأت الكتابة منذ ثالثة أيام حماولة أن أتذكر أكثـر املواقـف واألحـداث    
اليت عشـناها مـع أبونـا وكـم هـي عديـدة، قـد يكـون مـن الصـعب حصـرها            

  .لذلك سأحاول سرد بعضها
ر الكتابة بالعاميـة ألهنـا اللغـة    معلويل املميزة جتعلين أقرّ بساطة أبونا
  .ته واألصدق يف وصفهاألقرب لشخصيّ

عـة متـل   احلكي ما بيخلص عن أبونا معلويل، والذكريات كـثرية ومتنوّ "
  .حضور أبونا حبياتنا كان باحللوة واملرة. ما بيقولوا

ا املرشـد  وعيت علـى هـل الدنيـة وأبونـا جـزء مـن عـاملي، فقـد كـان أبونـ          
ــ" اجليــك"الروحــي لفرقــة  ي كانــت أمــي عضــوة مــن أعضــائها منــذ أيــام  يلّ

  .ت صداقة أبونا مع عائلتنا طول هل السننيوبعد زواجها استمرّ. صباها
كل ما فكر حبياتي بشكر اهلل على الزمن يلي عشنا فيه، وقديش حننا 

ويلــي بيعــرف أبونــا منــيح، حل . يسعشــنا بــزمن هــل القــدّ حمظــوظني انــو
ينـا  منـا، تربّ يس، تعلّويفهم بكل كلمة عم أكتبها، نعم عشـنا مـع قـدّ    حيسّ

  .وشربنا من إميانه، مبادئه وأفضاله
ــة، ومــا يف        ــي مبدرســة اللعازري ــان األب الروحــي واملرب ــويل ك ــا معل أبون

ــ وعرفــه أو علــى أرض بــاب تومــا إالّ شــخص مــرّ فقــد كــان . وتعلّــم شــي منّ
  . يال والشبيبة ما بتنتسىتاريخ للرتبية، وأفضاله على األج

بشـرح   أبونا كان يزورنا دائما، وكتري من املرات كان يساعد بتدريسنا أو
  .فصربه ماله حدود، وقدرته على العطاء أزلية. نص باللغة الفرنسية اخل

نــة بفكـرة معيّ  ه بشــي قصـة، أو وأحيانـا كنـت أنـا وأخــواتي حنـب نسـتفزّ     
بونا يسـمعنا لآلخـر، ثـم يـبلّش     حتى نشوف ردّة فعله، كل ما هنالك كان أ
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ــب مــن غــري دســتور وال         ــدخل عالقل ــي بي ــه البســيطة، ويل يرشــدنا بكلمات
  .ا عم منزح معكأبونا كنّ عليه، نقلو ا ننطّكنّ. عابور

إذا يف  …خـارج عـن طـوره    نشـوف أبونـا معصّـب أو    اشتهينا شي مرة انو
  .حدا علّمنا الصرب واالنتظار بيكون أبونا

دور األساســي بتأســيس الــ كــان الــو باملدرســة، فهــوبــس ربّــى أجيــال  مــو
أنــا وأخــوتي  فطبعــاً .للبنــات 40 للشــباب، وفرقــة 22 كشــاف اللعازريــة فــوج

  .كلهم انتسبنا للكشاف يلي ما تركته إال بسبب سفري على كندا
حياة الكشفية علّمتنا كـتري، وكانـت فرصـة وخـربة كـبرية لنتعـرف أكـرت        

مـن خـالل املخيمـات     االجتماعـات، أو وأكرت على شخصه، سواء من خالل 
أبونا كان الصخرة يلي نستند عليها بكل شي من خالل حضـوره  . السنوية

  .ته املتفانية، وقدرته اهلائلة على العطاءاخلالق، الصامت، من خالل حمبّ
بنظرنا أبونا الشخص يلي ما بيتعب وال بيجوع، الشخص يلي بـيحط  

يسهر علـى راحتنـا طـوال فـرتة      الناس كلها قبل نفسه، الشخص يلي كان
األطفـال   حتـى انـو  . أبونا كـان أول شـخص يفيـق وآخـر واحـد ينـام      . املخيم

ألنه كـانوا داميـا يشـوفوا     …بيجاما شي كانوا يسألوني شيفتني أبونا عندو
  .وحاضر مستعدّ

بالكشاف، كـانوا يعشـقوا أبونـا، يركضـوا      كل األطفال، سواء باملدرسة أو
وأبونـا داميـا فـاتح أيديـه     . أحيانـا يركبـوا علـى ضـهره    عليه وا ولعنده وينطّ

بكامل الفرح وبدون كلل وال ملل، ما يف مرة مسعتـه   وقلبه لألطفال، وهو
  .عم يشتكي، وداميا يقول معلش تركيهم مبسوطني أنا ماني متضايق

ببســاطته وعطائــه اجملــاني، كــان بعيــد كــل   ىعظمــة أبونــا كانــت تتجلــ 
حتـى كـان يهـرب يف حـال انفـرض عليـه هـل         البعد عن املظاهر واألضـواء 

  .عم يصلي املسبحة يهرب بصمت، وميشي عالدير وهو …اجلو، كان يهرب
علــى الــرغم مــن انــه كــان يقــرأ الكــثري عــن الالهــوت، الفلســفة، األدب    
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والتاريخ، بس اميتا ما سألته سؤال كان عنـده قـدرة عفويـة علـى تبسـيط      
  .نسَىاإلجابة، وحيكيها بشكل قصص وعِبَر ال تُ

ميـان وبكـل هـذه الطاقـة     إلاب من وين أجى بكل هذا أحيانا كنت أتعجّ
وهلــق بقــول حلــايل قــديش هــل      . اهلائلــة علــى العطــاء، الصــرب واحلــب     

يس كــان حاضــر حبيــاة كــل واحــد مننــا، وبتســاءل يــا تــرى حننــا كنــا  القــدّ
كنــا مشــغولني ! كــان؟ وجــوابي بالتأكيــد ال حاضــرين حبياتــه متــل مــا هــو 

  .ري، وما قدرنا نرد له جزء بسيط من أفضاله عليناحبالنا كت
 ،1981كرت وأكرت بعد وفاة أخـيت دويل سـنة   بعيلتنا حضور أبونا جتلى أ

كـان  . ت نتيجة حادث رصاصة طائشة، وكانـت فاجعـة كـبرية علينـا    يلي توفّ
د على زيارتنا يوميا وكأنه وعد على نفسه انه مـا يرتكنـا، هلـق بفكـر     يرتدّ

انت راحة وسلوان للعيلة، كـان يعـرف كـل تفاصـيل حزننـا      قديش زياراته ك
! يا إهلي قديش حضوره الصامت وصـالته الداميـة كانـت عظيمـة    .  وآالمنا

كـان يهـتم،   ! قديش عاش إخالص وصـدق مـع كـل واحـد مـن أفـراد عـيليت       
مــرات اذا أجــى لعنــا، وكــان عنــا ضــيوف، كــان .  يســمع للكــل، داميــا حاضــر

ومـا  . ا كـان يـزعج حـدا وال يتقّـل علـى حـدا      يأخذ كتاب وينـزوي ويقـرأ، مـ   
يشــرب شــي بــس أنــا كنــت أعــرف أنــه كــان حيــب     كــان يقبــل ياكــل شــي أو 

وكنـت داميـا حضـرهم    . التـوت بالصـيف   الزهورات بالشتاء وشـراب الـورد أو  
وداميـا يبتسـم ويقلّـي    . النه كنت أعرف أنه رح جيي لعنـا وبـنفس التوقيـت   

 قلـه أبونـا أنـا مـا عملـت الزهـورات أو      وكـان الزم داميـا   . بيت حالك نويلعزّ
  .مرتاح أبونا أنا عملتها منشاني حتى يشرهبا وهو. الشراب منشانك

أبونا كـان وحيـد   . العيلة، ألنه ما كان عنده عيلة كان أبونا ينبسط جبو
  . م حبضور اهلل حبياتهبس متنعّ

مطر، ما كان يقبل انه نوصّله أبـدا ويضـحك ويقلّـي     قد ما كان برد والّ
وكـم مـن مـرة كـان     . أنا معي سـيارتي، ومـا بـدها بنـزين وبدقيقـة يصـري بـرّه       

مطر كتري، ولبني ما يطلـع أخـي ويشـغل السـيارة، يكـون أبونـا وصـل لقـدام         
  .كان سريع باملشي كتري، وما حيب يوقف عالطريق. مشفى الفرنسي
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وعـدة  . ا، ينشغل بالنا عليه وندقلّه عالـدير املرات يلي ما جيي أبونا لعنّ
ومــرة بتــذكّر صــار معــه ذحبــة صــدرية ورحــت زرتــه    . مــرات يكــون مــريض 

عرفــت قــديش هــل القــديس مــا بيحــب يعــذب حــدا، حتــى اآلبــاء   . بالــدير
  …وداميا يقول ما فيين شي، ما ينشغل بالكم، العدرا معي. بالدير

والشـهر املرميـي خيدمـه بالكامـل     . كان للعذراء مكانة كبرية بقلب أبونـا 
. وكتري مرات كنت روح مع املاما لنحضر القـداس . سيبكنيسة مشفى الفرن

ــدة عــن الطقــوس     ــزة والبعي كنــت داميــا حــس    معــو. ونتمتــع بصــالته املمي
ظ، ألنــه كــان عنــده وكنــت أقــدر قــول كــل شــي بقلــيب بــدون حتفــّ . ببســاطة

  .طاقه رهيبة لقبول األشخاص، ضعفهم وهفواهتم
كان يناول املرضى . االهتمام باملرضى وزيارهتم من روتني حياة أبونا هو

ي معهــم ويثــابر علــى زيــارهتم حتــى   بــالبيوت، ويصــلّ ســواء باملستشــفى أو
  .يستعيدوا صحتهم

  .كان أيضا يزور بيوت الفقراء ويساعد كل حمتاج بصمت، بصدق وعطاء

يف الشــتاء كــان أبونــا ميضــي معظــم وقتــه بــني املدرســة، زيــارة املرضــى  
ا بالصـيف فقـد كـان يشــارك    أمــ. واحملتـاجني، وحضـور اجتماعـات الكشـاف    

  .بكل املخيمات الكشفية والرياضات الروحية بدير الزبداني
وبعتقــد كانــت الطبيعــة مكانــه املفضــل   . حمبتــه للطبيعــة كانــت كــبرية  
وكـان أبونـا حيـب املشـي واملشـقات، كـان       . للتأمل وبـاألخص بـدير الزبـداني   

  .يالقي فيهم قدرة لتهذيب النفس والروح
 مـن شـي، ويقّلـي داميـا اهلل والعـدرا معـي مـن شـو        أبونا ما كـان خيـاف   

  بدي خاف؟
ــة،        ــه اليومي ــه ســواء حبيات ــا املســتمر بكــل مراحــل حيات هــادا كــالم أبون

  .أبونا ما كان يف مكان للخوف بقلبه. مبرضه مبسري الكشاف أو
كـان  . بتذكّر اليوم يلّي أجى فيـه أبونـا لعنـا وحكـايل عـن عـدرا الصـوفانية       
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عم حيكي، وأنا ما عـم صـدق، ألنـه أبونـا      ن وجهه وهوالنور والفرح يطلع م
وأخـد وقـت ليتأكـد مـن صـحة      . هاما كان حيب العجائب املزيفة وداميـا ضـدّ  

فمن إميانه آمنت، من ثقيت العمياء هبل الشخص صـدّقت، مـا   . هل العجيبة
 طبعـا طلـب مـين أنـو    . كالم أبونا كان بيكفيين. إثبات كنت حمتاجة لربهان أو

عــدرا، وتواعــدنا نــروح ســوا وبــدأ مــن هــون التــزام أبونــا بالعــدرا،    روح وزور ال
كنت أفرح ملّـا جيـي لعنـا، وحيكيلـي     .  وصارت اجلزء األهم من روتينه اليومي

ألنــه شــوف الفــرح والنــور يــربق مــن عيونــه، طلــب مــين مســاعدته بتــدوين      
أسـبوعني نلتقـي عنـا بالبيـت      أسـبوع أو  ةتفاصيل ظهورات العدرا، وبقينا ملـد 

بيـوم اجلمعـة    ةرحـت مـر  . طبعا كان داميا جيبلي زيـت . طباعة ما عند أبونال
العظيمة وشفت بعيين كيف ظهـرت جـروح سـيدنا املسـيح علـى أرجـل مرينـا        

بقيت بالغرفه مع مرينـا علـى مـا    . وكنت حاضرة أنا وأبونا وشخصني آخرين
وأنا راجعة عـل البيـت كنـت عـم فكـر بـإخالص وتفـاني        . يقارب الساعة ونص

  . وكل يوم جديد بكتشف خصلة جديدة هلل القديس. بونا بكل عمل بيعملهأ
فركضـنا  . أبونـا مـريض وباملستشـفى    ويف نفس السنة قالت يل أمي أنـو 

أنا وأخواتي لزيارته وقلبنا عليه، دخلنا وشفنا أبونا صاير معه شبه شـلل  
ألنـه  (ي بصـعوبة  بتسـم وقلـّ  اقلتله سالمتك أبونا وسالمة قلبك، ف. نصفي

  )كان جهة من وجهه شبه مشلولة
  .قلي أنا ماني خايف، وإذا العدرا بدها تاخدني لعندا، أنا جاهز

داميـا   معنى وصدق كالمه، ألنه فعال هو ويلي بيعرف أبونا بيعرف شو
. ومتـل مـا قلـت سـابقا مـا كـان للخـوف حمـل بقلبـه         . كان جاهز للقاء ربـه 

الفرشـة، كـان عـم يلـف     ب والشغلة األهم انه أبونا مـع شـلله النصـفي وهـو    
  . قطن وزيت العدرا

  .وبعد هل املرضة، تعافى أبونا وعاد لنشاطه املعتاد
وكل مرة أجي عالشام زيارة جيـي أبونـا ويزورنـي، وكنـت داميـا أسـتمتع       

  .بلقائه وبشغفه املستمر على كالمه عن عذراء الصوفانية
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ــيخلص     ــا مــا ب ــالم عــن أبون ــا بتنعــدّ    . الك ــال م ال و أفضــاله علــى األجي
ــ وكــل شــخص عرفــو. بتنحصــى  …م منــه شــي وتــرك أثــر حبياتــهألبونــا تعلّ

صــليلنا يــا أبونــا وصــلي لســوريا لشــعبها وأرضــها، حتــى ترجــع متــل مــا      
  !منحبك   …طيبةيس األرض اليا ابن سوريا، يا قدّ. عرفتها

  فيليب أنور جربان) 11
ــا جــار اهلل بــان االب زحــالوي املــوقر يقــوم جبمــع       علمــت مــن األخــت ريت

 لألب معلويل اهلل يرمحه ،ملعلومات واالقوال والقصص مع الصور ان وجدتا
وقبـل زواجـي    ،ن عامـا يهنا تذكرت قصة جرت معي منـذ مثانيـة وعشـر   

   .بأيام من حبيبة قليب زوجيت رنا نونة

اتفقت مع رنا الذهاب اىل االب معلويل يف مركزه بدير العازريـة ببـاب   
 ويعطينـا مـا لديـه مـن نصـائح      ،باركـا كي يكون زواجنـا م  ،توما ليصلي لنا

  .خلربته الواسعة دينيا واجتماعيا
قـال لنـا لـيس لـدي      ،ان صلينا بكابيال الدير املطلـة علـى الكنيسـة    بعد

بالغـان   ،فانتمـا كمـا اعلـم جيـداً     ،ما أشرحه لكم عـن سـر الـزواج والصـالة    
ال (وتعرفــان اســرار الكنيســة ومواظبــان علــى الصــالة، فقــط أقــول لكمــا      

كل إنسان يصدر منه هفوات واخطاء جتاه شريك حياتـه  ) موا زعالننيتنا
ه ومـن ينـام علـى زعـل يـدوم وتكـون نتائجـ        .جيب عليه فـورا االعتـذار منـه   

  .سيئة تنعكس على احلياة الزوجية
طريقــه إلينــا واهلل ومل يعــرف الزعــل  ،واحلمــد هلل لتارخيــه مل خنتلــف

  بارك عائلتنا

ــل هبـــ    ــرة ان تعمـ ــل أسـ ــح كـ ــي انصـ ــة أنـ ــيحة اهلامـ ــاموا ( ذه النصـ ال تنـ
يـه  ان ذكـراه يف قلوبنـا وقلـوب حمبّ    .رحم اهلل البـار االب معلـويل   .)زعالنني
  .اىل األبد
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  رنا نونة) 12
 ابونا الغايل جداً

  .رسالتك غالية جداً وطلبك مستجاب يف احلال
ابونـــا معلـــويل األب القـــديس واملـــؤثر جـــداً يف حيـــاتي منـــذ طفـــوليت   

  .وصباي وحتى اآلن
اذكــره كــثرياً مــن خــالل احليــاة الكشــفية الــيت رافقنــا هبــا يف املخيمــات  
واإلجتماعــات األســبوعية، يف كــل إجتمــاع يكــون األول يف احلضــور وتــرى    

يلعبـون   ،ثون اليـه يتحـدّ  ،من حوله) طالبات يف املرحلة االبتدائية(البنات 
ــه ــدّ   ،معـ ــح يتحـ ــحك ينصـ ــيهميضـ ــم   ،ث إلـ ــرح معهـ ــادل الفـ ــالل  ،يتبـ وخـ

  .م ويعطينا مالحظاتهوبعد اإلجتماع يقيّ ،اع يراقباإلجتم
وإحدى األفكار املهمة اليت عملنـا هبـا هـي دمـج ووجـود بعـض الفتيـات        

وكان يقول إهنن تطعيم ومتازج جيـد وحسـن    .40 املسلمات معنا يف الفرقة
ــا ممثّ    ــون فرقتن ــاً وأن تك ــة جلــزء حقيقــي مــن اجملتمــع   أن نتعــايش مع  ،ل

  .هوليس جزءاً مقتطعاً من
ــا حنــن القــادة بالســهر        ــه ال يســمح لن ــه يف املخيمــات أن ــره عن ومــا اذك

حيـث يقـول أنـه اذا سـهرنا كـثرياً       ،الطويل بعـد جلسـة التحضـري املسـائية    
ــوم التـــايل   ــل اليـ ــيؤثر ذلـــك علـــى عمـ ــيتحول التعـــب اىل   ،سـ وبالتـــايل سـ

  .على حد قوله) تفشيش باألوالد(
جرائـد ويقـول أهنـا     حـول صـدره وبطنـه حتـت جبّتـه      كما أنه كان يلـفّ 

  .تقيه من الربد
كـل مريضـة تـذهب ألبونـا كـي يـداويها       . وكان الطبيب املداوي يف املخيم

ــة كــأس مــن الزهــورات الســاخنة لوجــع الــبطن واحللــق        ومــن أهــم األدوي
 مع كالم حمبـة وأذن صـاغية للفتـاة جتعلـها تنسـى حقـاً مـا هبـا،         ،والرأس

هم خــاص مــن صــيدلية   املعصــم مبــر   الظهــر أو كــذلك دهــن الكاحــل أو  
  .ه برباطاج حتى حيمى املكان ثم لفّمع املسّ ،الفرقة
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ومـــن خربتـــي الشخصـــية أنـــه ذهبنـــا فيليـــب وأنـــا قبـــل زواجنـــا بأيـــام  
وبعــد  .لإلعــرتاف واحلــديث معــه يف الكــابيال الصــغرية يف كنيســة العازريــه 

اإلعــرتاف قــال ال يوجــد مــا أقولــه إلثــنني بــالغني راشــدين ســوى نصــيحة 
لقـد عملنـا   … فظيعـة هالنصـيحة  … هي أال تناموا زعالنني ،مهمةصغرية و

  .هبا حقاً ودائما ننصح هبا مَن حولنا

  .من ذكريات مع أبونا معلويل استجمعتههذا ما 
أشكر جداً جهودك يف كتاب قّيم كهذا، أشـكرك ألنـك أعـدتين لـذكريات     

  .رائعة عشتها مع هذا األب القديس
ابك وكل الصحة والسالم لك يا أعظم أبونا زحالوي كل التوفيق يف كت

  .وأهم إنسان قابلته وكل الشكر هلل ألنك يف حياتي

   كريستني عبدلكي) 13
  مرحبا ابي

 انا طالبة مـن مدرسـة اللـورد او   . 28عمري  انا كريستني جورج عبدلكي
اذكـر ابونـا معلـويل عنـدما كـان يقطـن يف        وابنـة للصـوفانية   بالبل احملبـة 

 ستـه قـرع اجلـر   كبرية مبحبـة قاطنـها، كانـت مهمّ    ،صغرية حبجمها غرفة
ملنعه من اجناز  ،ك بثوبهه ومرارا نتمسّا مرة نشدّوكنّ .بعد انتهاء الفرصة

  …وحنن نغين له اغاني بسيطة ابتكرناها له ،مهمته
عـد لنـا   حيـث كـان يُ   ،كانت غرفته مالذنا الدافئ يف ايـام الـربد القـارص   

ف لتلك الغرفة املتواضعة ان حتـوي  وال أدري كي .الشاي ويستقبل اجلميع
ه ويديــه الــدافئتني تــه وحنــوّحمبّ! …كــل هــذا الــدفء والعــدد مــن االطفــال

  …كانتا دوائنا
. ترســلنا معلماتنــا لغرفتــه ،يصــيبه عــارض حــني كــان أحــدنا ميــرض او

. بعطفـه اوال  ،ه عظيم لالطفال يداوي متلملهم وشعورهم بـالوهن كان حبّ
ــ امــي منــه مســبحة ورديــة   تمــرة طلبــ .انيةا جنتمــع بــه أيضــا بالصــوف كنّ
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وكـم كـان   . الشخصـية بكـل حمبـة وتواضـع     فناوهلـا مسـبحته   الحد اقارهبـا 
ودارت االيـام وكـربت وتزوجـت منـذ اربـع      . فرحنا كبري هبذه الربكة من يـده 

لزوجـي وهـي ختـربه     ،وكم كانت سعادتي عندما أهدت امي املسـبحة . اشهر
  …ملن هذه املسبحة وبركة صاحبها

شـكرا  ، ه اال الصـالة لـه  الذي مل يطلب مـن كـل مـن احبّـ     ،ونا معلويلاب
 .شكرا حلنوك الذي يقطن قلبنا وفكرنا. لكونك رائحة عطرة يف ذاكرتنا

   بسام مسمار) 14
  .حتيه طيبه آبونا الياس زحالوي احملرتم

  …اسرد لكم حادثه جرت معي ومع األب معلويل رمحه اهلل
 ،ومل يكن لـدينا مـدفن   ،1992أيلول  11جوزيف مسمار يف  ي والديـّتوف

وعنـدما أردت نقلـه    .وعملت جاهدا علـى تنفيـذ مـدفن   . وضعه يف درج فتمّ
مع قسـم   ة،عذراء الصوفاني ةمن الدرج اىل املدفن حيث قمت بوضع صور

أردت ان يكــون عنــد نقلــه أبونــا معلــويل  ،العــذراء علــى املــدفن ةمــن رســال
اصر ابونا معلويل علـى النـزول   . صلوكان هنالك رائف وسامر حم .ومرينا

. مــن قبلــه ةصــال ةتــالو اىل املــدفن ومباركتــه حيــث رش امليــاه املقدســه مــع 
قامـت مرينـا وابونـا معلـويل      ،وعندما أحضرنا التابوت النزالـه اىل املـدفن  

ــ ةالصـــال ةبـــتالو اىل جـــانيب مرينـــا واىل جانـــب مرينـــا ابونـــا  اً ن واقفـــاوكـ
العــذراء مــريم اذا كــان والــدي مرتــاح طلبــت مــن  ةمعلــويل وخــالل الصــال

وفعـال عنـد االنتـهاء مـن الصـاله صـرخ رائـف زيـت          !ةاعطيين اشار لديكي
ومـن ثـم   ، العـذراء زيتـا   ةامتلئـت صـور   وفعـالً  …العـذراء مـريم   ةعلى صـور 

العــذراء خلفنــا  ةحيــث كــان الصــندوق أمامنــا وصــور ة،صــرنا نصــلي ســوي
  .وم كاثوليكهذه احلادثة جرت يف مدفن الر .على املدفن

  …ولك جزيل الشكر ابونا واهلل يطول بعمرك وخيلينا إياك
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  مي فؤاد لطفي حويك) 15
عرفــت األب معلــويل منــذ كنــت تلميــذة ومرشــدة يف مدرســة راهبــات        

كنـا نعـيش يف    .املرشـدات  ثـم رافقـين عنـدما أصـبحت قائـدة لفرقـة      . احملبة
، )guides de France(الغيم وعلـى أسـاس أن فرقتنـا تنتمـي ملرشـدات فرنسـا       

مفوضــية كشــاف  طلــب مــين اإلنتمــاء إىل  ،علــى عليهــاالــيت ال يُ بوطنيتــو
ح ومن ثم طلـب مـين أن أرشّـ    .األمر ئخفت يف باد .الوطن العربي السوري

 وهـو  ،رضخت لتشـجيعه  !خفت أكثر .للجنة املركزية لكشاف سورية نفسي
 .شــي إيــدي وإيــدك منعمــل  ،إيــد وحــدة مــا بتزئــف   :يقــول قولــه املعــروف 

+ رضخت وإذا بي جنحت يف اإلنتخابات يف أول إمرأة يف اللجنـة املركزيـة   
دخلـت   ،الفرقـة أربعـني   وحتـت ظـلّ  . 40وأصبحت فرقتنـا الفرقـة   . مسيحية

ــك     ــن الكاثوليـ ــكان واألرمـ ــون والفرنسيسـ ــدات البزنسـ ــة مرشـ إىل أن  ،فرقـ
  .ت كل فرقة وصار هلا كياهنا يف املفوضيةاستقلّ
والبساطة وقبول  ،طالقيادة والسلطة دون تسلّ فنّ مين األب معلويلعلّ

ــو،  ــا هـ ــبايا   اآلخـــر كمـ  ،أن أكـــون قـــدوة يف العطـــاء اجملـــاني واحتـــواء الصـ
 االسـتقامة  داقة ومعانيهـا، صـ ال .احلياة والتقاليد يف بلـدنا  مبادئنعطيهم 

 م مـن أخطاءنـا،  بـل نـتعلّ   ،األخالقية، ال نلقي اللوم على اآلخرين بفشـلنا 
أن يكـــون لنـــا أهـــداف يف حياتنـــا  . بســـط األمـــورنيـــة، شـــجع صـــاحب رؤن

رغــم عمــره كــان األول يف املســري وصــاحب األلعــاب     .ورحالتنــا وخميماتنــا 
 يف حتضـري  يني ونصحنساعد .مين مساءلة ذاتي وهتذيب نفسيعلّ. الليلية

ــاة   كــان يفضــل املــداواة مبــا يتــوفر لنــا مــن    . االجتماعيــةالصــبايا يف احلي
له يف جهـة والروحانيـة املسـيحية للشـباب مـن جهـة       هذا ك .سخاء الطبيعة

والرؤيـــة  .ها اهلل تعـــاىل لكـــل واحـــد منـــا   يف رســـالتنا الـــيت أعـــدّ   ،أخـــرى
  .الصحيحة يف الصداقة احلقيقية

لذلك أكتب لـك مـا عشـته مـع األب      ،عذراً أبونا الياس انا خارج سوريا
  .ولك جزيل الشكر ،يوسف معلويل
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  املسيح قام
ــويل   ــان األب معل ــة الصــافية   لقــد ك ــزام والبســاطة والني ــدوة يف اإللت  . ق

  املسيح قام …منا الفقر يف الدنيا وغنى الروح والعمق يف اإلميانعلّ
  …لقد كان املعلم كيسوع

  مطانيوس واكني) 16
ــديو لصــاحبه املرحــوم نبيــل        ــوال، كنــت أعمــل يف حمــل في ــا مــن معل أن

ىل أمريكـا عـام   رافقنا الظاهرة من بدايتها حتى سفر نبيـل شـقري إ  . شقري
  …1997وانا تابعت املسرية حتى عام . ، حيث افتتح مركزاً للصوفانية1988

يف هــذه الفــرتة كــان األب معلــويل مرشــدنا الروحــي، بتوجيهاتــه حــول   
فرســان "وقــد كنــت يف جمموعــة . أحــداث الصــوفانية، واألب زحــالوي أيضــاً

  .الصوفانية، اليت كانت تشرف وتساعد تنظيم االحتفاالت يف "الصوفانية
يف إحدى املرات كنا نصور أحـد االخنطافـات وكـان فيـه رسـالة، مل أعـد       

ســــجلنا … أذكــــر إن كانــــت مــــن الســــيد املســــيح أو مــــن الســــيدة العــــذراء
ولكــن كانــت املفاجــأة أن املقطــع الــذي كانــت مرينــا   . االخنطــاف بالفيــديو

تــروي فيــه الرســالة، مل يظهــر فيــه الصــوت، وكــان الصــوت موجــوداً قبلــه     
  .أي فقط أثناء كالم مرينا انقطع الصوت متاماً. بعدهو

  .ويف مرة أخرى كان صوهتا خشناً قليالً كأنه صوت رجل
وكان األب معلويل بعد أن تروي مرينا الرسالة، يأخذها ويعيد روايتـها  

: وكــان يقــول دائمــاً. إىل املوجــودين، وكــان لــه لغــة خاصــة عجيبــة وعميقــة 
ولكــن كــان . شــعره مــع احلــدث بشــكل كلــي كنــا ن… "عــم تفهمــوا الرســالة؟"

. هــاجس التصــوير هــو الــذي يســيطر علينــا دائمــاً، فواجبنــا أن نصــور أوالً 
وكــان حريصــاً علــى متابعــة كــل شــيء بدقــة، فكنــا نــراه أحيانــاً غارقــاً يف     

، !"أبونـا قـوم نـام   : "التأمل والتفكري، حتى كنا نعتقـد أنـه نـائم، فنقـول لـه     
  …"اال لسه ما إجا وقته: "فيقول
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وكنا أحياناً نقضي يف املنزل يومني أو ثالثة، مبـا يشـبه املعسـكر، نأكـل     
وقـد  … لنلـتقط األحـداث وال يضـيع علينـا شـيء     … ونشرب وننـام يف املنـزل  

ــا يف مجيــع احلــاالت   ــديها    : صــورت مرين اخنطــاف، انســكاب الزيــت مــن ي
  …واجلراحات… وعنقها

وقـد كنـا نتنقـل    . وأذكر أنه يف إحـدى الليـايل، كـان طـوني حنـا موجـوداً      
بــني الصــالون وبيــت األيقونــة واحــداً تلــو اآلخــر، لنرتقــب انســكاب الزيــت   

إىل أن شهدنا انسـكاب نقطـتني مـن الزيـت فقـط، ثـم امـتأل اجلـرن         . منها
  : وعلى إثر هذه احلادثة كانت ترنيمة… بشكل كامل، وصور ذلك بالفيديو
  ا جبرن عيوني بّبيسكب دمعي اللي خم  كل ما بالزيت تعبّا جرن القونة

  شانتال اسطفان أناستاسيو) 17

  شهادتي بأبونا معلويل

أشكرك ألنك فتحت لنا باب املشـاركة لنُعبِّـر مـن كـل قلوبنـا      … أنا أبونا
فبالنسبة يل أبونـا معلـويل هـو قـدّيس     . على ما نكنُّه من ودّ لألب معلويل

ــا يف الســماء  ــا كــل يــوم أطلــب شــفاعته يف صــالتي، وأمت   . شــفيع لن ــى وأن نّ
تقديســه لكــي يتعــرّف العــامل كلّــه علــى هــذا املثــال الرائــع لــألب املتواضــع  
احملب، والكاهن الويف والراعي احلنون، ولكي يقتدي به كلّ مكرّس فيـؤدي  

  .رسالته بأمانة وحمبة وفرح وتواضع
عَرفتــه يف طفــوليت يف مدرســيت اللــورد، حيــث كــان ميثّــل يل احلضــن        

مراراً يف فرحي وحزنـي، وأحببـت اجللـوس معـه،     الدافئ الذي إلتَجَئتُ إليه 
واللَّعب معه، فكُنتُ أنتَهِز الفُرَص ألذهب وأجلـس معـه يف الغرفـة الصـغرية     
املوجودة جبانب باب املدرسة، حيث كان دائماً يف انتظارنا، كنّـا نشـعر حببـه    
. يف قلوبنا، وكنت أنا أشعُر بالراحة والسـالم بقربـه، كمـا أشـعرني بالصـداقة     

، ألنين كُنت أعلك العلكة علـى  "عالّكة"ن يدعوني عندما كنت صغرية يا فكا
وبقي هذا األسم بيننـا حتـى   . وكان يوبّخين خوفاً من تَسوّس أسناني. الدوام
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ألتقيتــه بعــد زمــن طويــل بالصــدفة يــوم مخــيس األســرار يف   . عنــدما كــربت
بمجـرّد أن  ف. وكانت معي ابنيت الكربى. أثناء زيارتي كنيسة العازرية بدمشق

عالّكـة كيفـك؟ وينـك؟ شـو صـار عنـدك والد؟       : "حملين صار يضحك ويقول
حَمَلنــا . كـان يُحبنــا مــن كــل قلبــه . وأخــذ يضــحك …"بيعلكـوا مســكة مثلــك؟ 
ــه     . بصــالته أعوامــاً وأعــوام  ــا حتــى اليــوم ألتجــئ إلي ــا واحــد واحــد وأن عَرَفن

 …أبونــا: "ب معــهوأشــعر أنــه معــي، وأمتنــى أن تعــود تلــك األيــام لِنُعــاوِد اللّعــ
مـن املمكـن أن   ". هلقـد قـدها  " …"قـدّيش السـاعة  "، "ستة سبعة قتلونـا  …أبونا

تكون هذه التعابري غـري مفهومـة لكـثريين، لكنّهـا عزيـزة علـى قلوبنـا حنـن         
  . الطالب الذين عاينّا وعشنا مع أبونا معلويل

ــهِ وأ    فهمَتنــا أشــكر اهلل دائمــاً ألنــه وضــع يف طريقنــا أُناســاً عرَّفَتنــا بوجهِ
معنــى احملبــة وعلَّمتنــا التواضــع وقادتنــا حنــو عــيش إمياننــا بفــرح وســالم،     
وأعطتنا مثاالً رائعاً نتعلّم منـه كيـف نقتـدي بيسـوع، كأبونـا معلـويل رمحـه        
  اهلل، كما وأشكره على معرفيت بك أبونا الياس زحالوي أمدّ اهلل من عمرك

  سليم جرجي سادة) 18
  صباح احملبة ابونا

  .عديل ما تراه مناسب وتصحيح إمالئي ألخطائي وبعدها اطبعهالرجاء ت
  مبحبّة علّمتنا

كل صباح يف باحة مدرسة العازرية، كنا نتهيّب ذلـك الشـخص النحيـل    
وأكثر ما خنشـاه تلـك اخليزرانـة الـيت حتملـها تلـك اليـد        . بلباس الكهنوت

  .ة األباليت مل تضرب إال فيما ندر، فكان املبادر بالكلمة واملوعظة مبحب
اليت استلم تالميذ الصف الثـاني مـن    1965وأذكر تلك الساعة من عام 

فكـان  . املعلمة مرسـيل نـديم لنـدخل الكنيسـة لـتعلّم معنـى املناولـة األوىل       
أول طلــب لـــه ان نكــون أنقيـــاء القلــب وأن تكـــون قلوبنــا بيضـــاء وبادرنـــا     

  بالسؤال ما هو الشيء األبيض النقي الذي تعرفونه؟
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  !الثلج: يع بثقةفأجاب اجلم
أمـا نـور الشـمس    . فردّ وقال لنا أخطأمت الـثلج يتّسـخ إن دعسـتم فوقـه    

  .فهو أبيض ونقي ومهما حاولتم ال يتسخ هكذا أريدكم أن تكونوا
  …فهكذا كان نقي القلب وهكذا أرادنا

يف أحــد الفــرص بــني الــدروس وجــدت علــى األرض قلــم حــرب ناشــف      
ه مـين وذهــب للباحـة، ورفـع القلــم    فـذهبت ألبونـا وأعطيتـه القلــم، فتناولـ    

ألعلى وظل يـدور الباحـة مـدة الربـع السـاعة كاملـة لـريى صـاحب القلـم          
قلمــه، فبعــد أن كــربت عرفــت ملــا فعــل أبونــا هــذا ليعلّمنــا أن نعطــي كــل      

  .صاحب حقّ حقّه
كنت يف الصف الرابع يف تلك السنة تأممت مدرسة العازريـة   1967عام 

كنّــا نــذهب  . وجيــه لكــن تالميــذه مل ترتكــه   وتــرك هــذا األب التعلــيم والت  
فما كنّا هنابـه  . للمدرسة أبكر لندخل الدير ونصعد لتلك الغرفة الصغرية

انقلب حملبّة، وكان يتحمّل ضجيجنا وال يتـوانى عـن توجيهنـا بكـل خـوف      
  .األب على أطفاله

نشكر تلك اليد اليت محلـت اخليـزران والقلـم نشـكر ذلـك الفـم وتلـك        
  .لصوت املبحوح الذي ال ينطق إال مبحبّة وحقّالشفاه وذلك ا

  ألف رمحة لذلك القلب األبيض ولتلك الروح النقية كما نور الشمس

  أبونا معلويل،
أشهد أنك أدّيـت الرسـالة، وكنـت    / 1958/أنا سليم جرجي سادة مواليد 

  12/4/2015دمشق يف      …لقد زرعت فينا احملبة. مثال املعلّم

  فرح مريم) 19
لعقاب يوماً حمبّبـاً لألطفـال، مهمـا كـان نوعـه وكيفمـا جـاءت        مل يكن ا

ولكــن ستســتغربون إن قلــت لكــم إن جــاءكم العقــاب مــن إنســان      . صــيغته
  ! كاألب معلويل، فصدّقوني أنّ العقاب سيأتيكم حمبّباً كشخصه
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أذكـر  . أذكر يوماً كنـت يف الصـف األول االبتـدائي، عـاقبين األب معلـويل     
أذكـر سـببه، فأنـا مل أكـن مشـاغبةً يف صـغري، أبـدا         العقاب جيداً ولكـن ال 

ــرت يف درســـي املهـــم، اســـتدعاني األب . أنـــا فعـــالً ال أذكـــر. ولكـــن رمبـــا قصـّ
مـن ثـالث أو   ) أو نثريّـاً رمبـا  (معلويل وطلب مـين أن أحفـظ نصـاً شـعريّاً     

أذكـر أنـين عـدت إىل البيـت حزينـة، ال ألنـه       . أربعة سطور باللغة الفرنسية
ال  …ألنين توهّمت أنه غاضب مين وهو الذي ال يغضـب أبـدا  عاقبين ولكن 

أدري ما الذي أوحى يل بذلك مع أنـه عنـدما أعطـاني العقـاب كـان ودوداً      
قصــدت أن أحفــظ العقــاب  ! ومبتســماً كمــن يعطــي قطعــة حلــوى لطفــل  

يف اليــوم التــايل انتظــرت أن ينــاديين    . جيــدا حتــى ال أزعلــه مــرة أخــرى    
وبعد طول انتظار ذهبت بنفسي إليـه،  . .مل يفعلليسمّع يل العقاب، ولكنه 

، جلس على كرسي إىل جانب الباحـة  )نعم، تعي يا بنيت(ضحك وقال يل 
بــدأت ) هــاتي لنشــوف(أثنــاء االســرتاحة، ووضــعين علــى حضــنه وقــال يل  

أملي املقطع الفرنسي وهو هبذه األثناء ميسّد يل شعري الطويل اجملدّل، 
يريد أن يقول يل أنه ال يسمعين جيدا وحتـى  وعيناه يف مكان بعيد وكأنه 

برافـو، بـس   (عندما انتهيت قبّلين من رأسي وقـال يل  . لو أخطأت فال يهم
  ).آخر مرة …إي(قلت ) هي آخر مرة؟؟

هل فهمتم اآلن ملاذا كان العقاب حمبّباً؟ هل عرفتم اآلن مـن هـو األب   
  .معلويل االنسان، احملب

ريبـا يف بـاب تومـا يف الصـباح البـاكر،      وعندما كربت وكنت أراه يوميا تق
كان يسري بطريقته الواثقة وخبطواته الثابتـة ويـرفض أي عـرض لركـوب     

األب معلويل هو االنسان الذي جيعلين أقـول  . السيارة وإيصاله إىل وجهته
ــه  ( ــوا أفعال ــه وافعل ــرة    ). امسعــوا أقوال هــو االنســان الــذي ال تنســاه أي ذاك

  .قصرية عاشت معه وعاصرته حتى لفرتات

  . وهذا يكفي …هو انسان.
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  مسري زهر) 20
ان خربتي مع االب يوسف معلويل حمدودة نوعا ما، فهي مقتصرة علـى  

االوىل عندما كنت تلميذا يف املرحلة االبتدائية يف مدرسـة االبـاء   : مرحلتني
كان االب معلويل هو املشرف على تالميذ املرحلـة االبتدائيـة قبـل    . العازريني

كان يعامل كافة التالميذ بدون متيّز يظهـر  . على املدارس اخلاصةاالستيالء 
الصــالبة واحملبّــة بــنفس الوقــت كــان شــديدا عنــد احلاجــة وخيبــئ يف حتــت  

نـادرا مـا كـان يسـتعملها، واذا     ) خيزرانـه (ثوبه عصاة كان يسـميها احملروسـة   
. فعل لالمر الشديد كانت حتمل احملبة واحلنّيـة يف كـل ضـربة مـن ضـرباهتا     

ويف املقلــب االخــر كــان طيبــا عطوفــا يعطــي النصــح البنائــه التالميــذ كمــا    
فلذلك خترج من مدرسته خرية الطـالب املنتشـرين   . يفعل االهل ورمبا اكثر

  .يف العامل امجع، والكل يكن له كل احملبة واالحرتام والتقدير
االب معلويل كان عفيف النفس يتقاسم كـل شـيء مـع االخـرين واحيانـا      

ــثرية ي ــه      ك ــا اكثــر من بعــد . عطــي حصــته اذا شــعر ان االخــرين حباجــة اليه
اســتيالء الدولــة علــى املــدارس اخلاصــة، اســتقطب كــثرياً مــن طلبتــه ليكــون  
مرشدهم وبشكل جماني واسس الفرق الكشفية ليهتم بشؤون الطلبة لـيمأل  

فكـان خـري مـن انشـأ     . فكـان لـه مـا متنـى    . الفراغ الذي احدثه هذا االستيالء
فكانــت . ســكا بدينــه وببلــده، اىل جانــب متســكه بــالقيم االخالقيــة جــيال متم

بعد انتقايل مـن املرحلـة االبتدائيـة    . بصماته وال تزال ظاهرة يف ذاك اجليل
اىل املرحلة االعدادية تابعت دراسيت بنفس املدرسـة لكـن باشـراف مـن وزارة     

خالهلـا   فكنـت . الرتبية فالحظنا الفجوة بني تلـك املرحلـة واملرحلـة احلاليـة    
اال . اتردد لزيارة االب معلويل يف مكتبـه املتواضـع لنأخـذ نصـائحه وتعاليمـه     

  .انين مل انتمي اىل فرقته الكشفية النشغايل بنشاطات اخرى
توقف جزئيـا اتصـايل   . وبعد املرحلة االعدادية انتقلت اىل مدرسة اخرى

 فمـــن تلـــك. بـــاالب معلـــويل حلـــني ظهـــور الســـيدة العـــذراء يف الصـــوفانية 
اللحظة بدأت اشعر مـن جديـد بعظمـة هـذا االنسـان، وبـأن االيـام واميانـه         
ساعداه على ان يتطور ليكون على شكل مالك جيلـس بيننـا لينشـر احملبـة     
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ومن كـان ال يـؤمن يف   . فكان خري سفري هلذه الظاهرة. واحلق ومجال احلياة
ــت       ــزم يف هــذا البي ــويل ملت ــدما يعــرف ان االب معل ، عــذراء الصــوفانية، عن

اسـتمريت يف االتصـال   . فعلى الفور يظهر اميانه والتزامه بسيدة الصوفانية
وكنــت يف كــل اجــازة ازور العــذراء يف . بــه اىل ان ســافرت خــارج البلــد للعمــل

فكأن الرب اطال بعمر هـذا  . الصوفانية، واجتمع به وامسع عظاته وتعاليمه
ا البيت وكل مـن  االنسان ليعطيه هذه النعمة ويكون الراعي االمني على هذ

عندما مرض زرته يف املشفى كانت بسمته ال تفارقـه كأنـه علـى    . يدخل اليه
علــم بــان حياتــه االخــرى ســتكون امجــل، وســيكون شــفيعا لدمشــق وســكاهنا  

  .هذه الصورة ال تزال يف ذاكرتي. عند العذراء واملسيح
يف تقــديري، االب معلــويل كــان مــن رجــال الــدين القالئــل الــذين مثّلــوا    

  .سيح على االرض، وبصماته ال تزال حمفورة يف ضمائر الناس واىل االبدامل

  ؟؟؟ يوسف) 21
  ماذا عساي أن أكتب أبونا؟ أغمض عيناي فأراك

  …تناجي …تارة أراك جالساً يف الصوفانية يف مكانك املعتاد تصلي
تارةً أراك يف باحة مدرسة لورد بالقرب من الشجرة تفرّك أذنـني وتسـمّع   

، أو يف كنيسـة اآلبـاء   40ثم أراك يف ديـر راهبـات احملبـة مـع الفرقـة       …أشعاراً
اللعازريني، يف تلك الزاوية الصـغرية حيـث كنـت أعـرتف بأخطـائي الصـغرية       

وهــا أنــتَ يف ديــر الزبــداني وأنــا أصــعد الــدرجات مــع أخــي جــان   …يــوم كنــت
  …نبحث عنكَ يف غرفتك هناك حيث عناقيد العنب

أذكـر حنانـك وحمبّتـك، كلماتـك املشـجعة،      . نااشتقت إليك كثرياً يا أبو
اذكـر عنـدما زرتـك يف لبنـان حـني كنـتَ مريضـاً أذكـرُ          …وصوتك اجلهـوري 

 …ومن ثمّ يف مشفى الفرنسي …فرحك برؤييت ولقائي ولكأني ابنتك حقاً
  …كِ يومها بل شعرتُ بسالم داخلي كبريمل أب

" تيـار باملدرسـة  وقت تكربي اكـتيب عـن خـوري خ   : "هل أذكر يوم قلت يل
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أبونـا معلـويل مهمـا كتبـت ال أفيـك       …أذكر كل حلظة وكل كلمـة  …أنا أذكر
أذكرك يف صالتي كل يوم وأعـرف أنـك    …اليوم هو عيد مار يوسف …حقك

  …صلّي وال ختايف: ولكأني امسع صوتك يقول يل …تشفع يل
 …بصـمتك، بتواضـعك   …بكلماتـك  …أشكرك أبونـا علـى كـل مـا علمـتين     

  …بإميانك …تكبصال …خبدمتك
ــاء      ــى نعمــة اللق ــذراء مــريم عل ــرب والع ــاء  …لقــائي بــك  …"أشــكر ال لق

الشـكر للـرب علـى كـل مـا عشـناه        …لقاء أهلي بك من قبلـي  …عائليت بك
  كثري حببك …أبونا يا لنا اشفع      …وتعلمناه منك

  يزن أمحد اخلطيب. د) 22
  األب معلويل

  مالك من مالئكة اهلل، جتلّى علينا كإنسان
  ندعو اهلل، عزّ وجلّ أن يتكرّررجلٌ 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
يا له من شرف كبري ومسؤولية، أن يطلب مين أبونا الياس زحالوي أن 
أكتب بضع كلمات عن أبونـا يوسـف معلـويل، حمبـوب اجلميـع، رمحـة اهلل       
عليــه، ويــا هلــا مــن هبجــة أن يقــوم هــذا الرجــل املــؤمن بكتابــة قصــة حيــاة 

  ".أبونا معلويل"
من غري األب الياس، رجل الكلمة احلقّ، من غريه ليُوصـل لنـا بأمانـة    و

تلك الدروس العظيمة يف احلياة، الـيت حنـن اليـوم بـأمسّ احلاجـة هلـا يف       
سورية بشكل خاص ويف العامل عموماً، لنستخلص العـرب مـن قصـة حيـاة     
األب يوسف معلويل، فنحقّق خرياً أكثـر ألنفسـنا ولآلخـرين عسـانا نكـون      

  قرباً إىل خالقنا؟ أكثر
منذ الثالـث االبتـدائي، بـل وكـل عـائليت      " أبونا معلويل"عرفت وأحببت 

  .أجلّته، لِما خربنا فيه من صفات مل جتتمع إالّ يف القدّيسني
تفكّــرت ومتعّـــنتُ بعمــق، مبــا أصــف هــذا الرجــل اجلليــل، ذا الفضــل        
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هــا العظــيم علــى أجيــال وأجيــال مــن أبنــاء وبنــات ســورية احلبيبــة، فقري    
وغنيّها، مسلمني ومسيحيّني، ووجدت نفسـي أسـرد بعـض األوصـاف علّـين      

  .أُعطيه بعضاً من حقه
يعلّمنــا الــدين أنّ الكمــال هلل عــزّ وجــل وحــده، ولكــين أؤّكــد للقــارئ أن   

  .أبونا معلويل جسّد كمال اإلنسان على األرض
هو مؤمن آلخر احلدود، حكيم جلود وصبور، حليم، حمب لكـل البشـرية،   

طاء بغري حدود، مربٍّ فاضل، ملتزم، رجل ديـن حـقّ لكـل األديـان، واعـظ      مع
بكل لطف، مثابر يف خدمة اهلل عـزّ وجـل، متجـرّد مـن كـل ألـوان األنانيـة أو        

لقد كان أباً حنوناً مع األطفال وحاضـناً للمـراهقني مـع عقالنيـة     . الطائفية
لميـة وابتسـامة   وقدرة مبدعة على معاجلة املشاكل واألسئلة الشائكة بروح ع

  .نابعة من القلب ال تنضب، فأنا ال أذكره إال بامساً
  .هو حقاً وباختصار مالكٌ من مالئكةِ الرمحن جتلى علينا بصورة إنسان

شقيقيت ميس تذكره لنا حني كانـت يف مدرسـة لـورد ويف الصـف األول     
ــك وهــي يف الصــف   . أو الثــاني وكالعــادة يف مثــل  . شــعرت بشــيء مــن التوعّ
ــها، ــا معلـــويل"ذهبـــت  حالتـ ــودة، تلمّـــس  ". ألبونـ ــته املعهـ اســـتقبلها ببشاشـ

جبينها وبعد قراءة مقياس احلرارة الذي وضعه يف فمها اطمأن وقال هلا 
. أهنا خبري وأهنا قد تكون حباجة إىل شرب كأس من الزهورات حضّـره هلـا  

أثنــاء شــرهبا للزهــورات كــان يالطفهــا ويســأهلا عــن أفــراد عائلتنــا الــذين    
بعد انتهائها من شرب الكأس سأهلا إن كان قد حتسّـن  . فرداً فرداً يعرفهم

وعـــادت مـــيس إىل الصـــف . وضـــعها وإن كانـــت ترغـــب العـــودة إىل الصـــف 
هــذا هــو األب يوســف   …"أبونــا معلــويل"مرتاحــة ومســرورة جبلوســها مــع  

  …معلويل مع األطفال
أذكــره إذ جالســنا مــع بعــض مــن أصــدقائي، وهــو الرجــل الســبعيين،         

. نا حنن أطفال الثانية عشـرة مـن العمـر وقـد دخلنـا يف جـدل ديـين       يشارك
كــان املســلمون فينــا يُصــرّون أنّ املســيح لــيس ابــن اهلل، فيمــا املســيحيّون        
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استطاع هذا الكاهن املثال أن يوجّـه نقاشـنا ودون   . يُصرّون على أنه كذلك
املسيح  التعرّض لقناعاتنا حنن األطفال، مبيّناً لنا أننا مجيعنا نؤمن بأنّ

. هــو رســالة مــن اهلل لنــا مجيعــاً، تقرّبنــا مــن اخلــري وتبعــدنا عــن الشــر         
وأوصانا بالتحدّث فيما بيننا عن نقاط االلتقاء فيما بيننا واالبتعـاد عـن   

دوافـع اإلميـان ختتلـف    . لكل منّا احلق باإلميـان كمـا يشـاء   . نقاط اخلالف
لكـم هـي   . نـه من شخص آلخر، والواجب يقضي بـاحرتام حـقّ اآلخـر بإميا   

ســورية اليــوم حباجــة لرائــد مثــل أبونــا معلــويل، بــل كــم هــو عاملنــا اليــوم    
  بأمسّ احلاجة ملثل هذا الرجل؟

ــا معلــويل "مل يعــرف  ــل " أبون ــل وال املل ــاً يف املدرســة ويف   . الكل ــان دؤوب ك
احلركة الكشفية ويف اجلمعيات اخلريية، يبثّ احملبة واإلميان أينما وُجـد،  

ــه  ــزرع يف مــن حول ــة يف خدمــة اهلل عــز وجــل مــن خــالل خدمــة      وي الرغب
كـان مربّيـاً فاضـالً، متمتّعـاً بإميــان حقيقـي بـاهلل عـزّ وجـلّ، فلــم         . اإلنسـان 

  .يرتدّد حلظة واحدة يف مناقشة أي موضوع مع أيّ كان
يف جلسة معه كانت خمصّصة لنقاش بلوغنا اجلنسي وتقاطُع ذلك مع 

تنا مع اجلنس اآلخر ال أزال أذكره مسؤولياتنا األخالقية والدينية وصداقا
شباب، نستطيع اخلوض يف أي موضوع، ليس هناك من موضوع : "يقول لنا

نظيف وال موضوع غري نظيف، إمنا هي النية اليت نطرح ونعاجل فيها املوضوع، 
علينا التفكّر دوماً أنه ما اجتمع اثنان إال وكان اهلل . ولغة االحرتام املتبادل

  ". بادئ تُمَكِّننا اخلوض يف نقاش أي موضوع دون أي حرجهذه امل. ثالثهم
جيلــس " أبونــا معلــويل"هبــذه اخللفيــة والنيــة الصــافية الطــاهرة، كــان   

معنا كأطفال، ثم كمراهقني وبالغني، يستمع إىل وجهات نظرنا ويناقشنا 
يف شتى األمور، مذكّراً إيانـا علـى الـدوام أنّ احلـرج لـيس فيمـا خَلَـق اهلل،        

ــيطان     وال يف ــة الشــ ــر، العيــــب يكمُــــن يف وسوســ ــات النظــ اخــــتالف وجهــ
  .واحنرافنا عن النهج الصحيح

كـان رجـل مبـادئ مل يَحِـدْ عـن إميانـه       ". دبلوماسـياً "مل يكن أبونا معلـويل  



318 

  .ومعتقداته قيد أُمنُلة، لكنّه كان صديق اجلميع بل وحمبوب كل مَن عرفه
الدي ويف جمتمعـــي أعطـــاني دروســـاً يف احليـــاة أســـتذكرها اآلن مـــع أو 

نـدعو اهلل أن  . عاش فقرياً باملـال وغنيـاً بـاهلل والـروح وتـوفّي كـذلك      . وعملي
  .ميدّنا بأمثاله، فكم حنن اليوم حباجة هلكذا مالئكة وقديسني

أدامك اهلل أبونا إلياس زحالوي وأعانك اهلل على مزيد مـن العطـاء يف   
  رتام يزن اخلطيباحملب بكل اح    .رسائلك املليئة باإلميان واحملبة

  غسان التوم) 23
  .1961أنا غسان وديع التوم من مواليد دمشق عام 

ومنــذ تارخيــه أديــر  1981خترّجــت مــن معهــد التعويضــات الســنّية عــام 
  .22من الفوج الكشفي . ساحة التحرير" أميّة لصناعة األسنان"خمترب 

منـذ   ما أذكره جيـداً أن األب معلـويل كـان يرافقنـا يف مجيـع املخيمـات      
بداية النـهار حتـى وقـت املبيـت، يأكـل معنـا علـى األرض ويبيـت يف خيمـة          
  .الصيدلية، ينتبه ويراقب كل التفاصيل ويهتمّ باملرضى واحلاالت اخلاصة

كان حنوناً حمبّاً وحمرتماً مـن اجلميـع بـالرغم مـن قسـوته أحيانـاً، ال       
ــا        ــام غــري املرغــوب فك ــاول الطع ــل باخلطــأ والتســامح مــع رفــض تن ن يقب

كلمتـه املشـهورة عنـدما    . جيلس جبانب الطفل الرافض حتى ينهي صحنه
  …"معلّمي"يوجّه أية مالحظة هي 

حدا شاف أبونا " :مل يكن يغيب عنّا طوال اليوم حتى كنّا نتندّر قائلني
  …"شي مرة حدا شافو راح يقضي حاجته إميتا وكيف بنام؟

به مثـن ساندويشـة   ما عرفناه عن فقره وتقشّفه أنه مل يكن ميلك يف جي
  .لو تأخر يوماً عن موعد الطعام بالدير فينتظر حتى الوجبة التالية

األب معلــويل كــان رجــل صــارم حنــون وغــامض وهــو املرشــد احلقيقــي   
وزارع القـــيم والفضـــائل يف جيلنـــا وهـــي الـــذخرية املباركـــة لنـــا يف األيـــام  

  17/7/2015          .الصعبة



319 

  :طبيب أسنان - الدكتور طنوس معطي ) 24
إنّ ما أعتز بـه يف حيـاتي، وخباصـة الدراسـية منـها، أنـي عشـت قسـطاً         

  !!!من زمن األب معلويل، ورمبا القديس معلويل
  …منذ طفوليت زرع يف نفسي احلق والواجب

  …وقربين من اهلل يف شبابي
عبارةٌ كان يردّدها عليّ األب معلـويل كلمـا   ". اإلميان نعمة من عند اهلل"

  .أظل أمحله يف وجداني طول العمرالتقيته، وهي شعارٌ س

  :رائف فلوح) 25
  شهادتي حول القدّيس األب معلويل

وخاصــة مــن خــالل ) جمروحــة(إن شــهادتي كمــا يقــال باللغــة العاميــة 
  .وجودي املتواصل مع األب معلويل

ولقـــد حـــدث معـــي أشـــياء كـــثرية ال ميكـــن لصـــفحات أن تتّســـع هلـــذه  
الشهادة مبثابة شكر قليـل منّـي   وأعترب هذه  …الشهادة ويشرّفين ويسعدني

لشخص أو أب بنظري من زمان بأنـه قـدّيس، وأعتـرب هـذه الشـهادة وسـام       
ــاتي     ــه طــول حي ــى صــدري، أتشــرف ب وأذكــر مــن هــذه احلــوادث الــيت     . عل

  .حصلت معي من خالل بقائي مع األب معلويل
مرض األب معلـويل مرضـاً اسـتدعى دخولـه إىل مستشـفى اإلفرنسـي،       

انزعج األب معلويل من الناحية الصحية اسـتدعى تـدخّل   ويف أحد األيام 
إحدى الراهبات لكي تساعده، فبدأ يصـرخ مـن كثـرة األمل وعنـدما انتـهت      

. قـــد فـــارق احليـــاة -يف نظـــري  -الراهبـــة الحظـــتُ أنـــا أن األب معلـــويل 
فقمت علـى الفـور باالتصـاالت الالزمـة واتصـلت باألخـت مرينـا ألخربهـا         

  .بوفاة األب معلويل
تــى اجلميــع إىل املشــفى والحظــوا ذلــك فبــدأنا نصــلي واألب معلــويل  أ

وبـدأت األخـت مرينــا   ). كـل مــا يصـيبين هديـة منـك يــا اهلل    (حيـب ترنيمـة   
ترتّل هـذه الرتتيلـة وبـدأ الزيـت ينـزل مـن يـدي األخـت مرينـا علـى وجـه            
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األب معلــويل، فعــاد وجهــه إىل لونــه الطبيعــي وعــاد هــو لوضــعه الطبيعــي 
  .بعد فرتة إىل غرفته بالدير وغادر املشفى

احلادثة الثانية اليت تركت يف نفسي أثر كبري ومجيـل ورائـع لـن أنسـاه     
كان األب معلويل يوزع علينـا، كـل مـا يأتيـه مـن هـدايا أو أي        .مدى احلياة

يف أحـد األيـام حضّـرت نفسـي للـذهاب      . شيء، وال يـرتك لنفسـه أي شـيء   
 3هــب بــاكراً حبــدود الســاعة للخدمــة العســكرية وكــان مــن املفــرتض أن أذ

  .صباحاً فودّعت األب معلويل وذهبت إىل منزيل
وأنــا نــازل يف الصــباح للــذهاب تفاجــأت وإذ بــاألب معلــويل واقــف أمــام  

أي " (خرجيـــة "املنـــزل ليـــودّعين، وأعطـــاني كمـــا يقـــال باللغـــة العاميـــة       
وودّعين وصـلّى يل، وتـرك هـذا احلـدث يف نفسـي أثـر كـبري مـع         ). مصروف

  .بأنّ األب معلويل ال حيمل النقود العلم
يف أحـد األيـام   . احلادثة الثالثة اليت تركت انطباع كبري يف قليب وعقلي

مرضــت بالتــهاب الكليــة، وذهبــت تاركــاً الصــوفانية إىل منــزيل وبعــد قليــل  
وجدت األب معلويل عندي يف املنزل مع األخت مرينا، وصلّوا مـع عـائليت   

نا وصلى األب معلويل يل، ودهنين مكـان  ونزل الزيت من يدي األخت مري
  .األمل بالزيت فذهب األمل وعدت إىل صحيت املعتادة

كـان بالنسـبة يل أب وأخ وصـديق ومل    ) القدّيس معلـويل (األب معلويل 
أجد مثله يف حياتي وهو حنون وطيب جداً، وكان مثـال التواضـع واحملبـة    

  .والعطاء الذي ال حدود هلما وكان كريم جداً
ر أنـــه يف الـــدير عنـــدما يـــذهب اآلبـــاء ونبقـــى لوحـــدنا مـــع األب وأذكـــ

معلويل يرتك لنا الطعام الـذي يف الـرباد، ويأكـل هـو اخلبـز اليـابس، ومـا        
  .يتبقى من طعام بسيط

األب معلويل بالنسبة يل من خـالل وجـودي معـه لفـرتة زمنيـة طويلـة       
ته رســام(هــو قــدّيس وأمتنــى مــن كــل قلــيب أن أحضــر يف يــوم مــن األيــام   

وبناء على ما شاهدته من أحداث خالل وجودي معه أكتب هـذه  ) كقدّيس
  2015/آب/1 -الصوفانية     . السطور كشهادة عن األب معلويل
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  :الدكتور زياد زودة) 26
ــأنين علمــاني   ــه أوالً ب ــد التنوي ورغــم إميــاني الســاطع فــال أمــارس    . أري

فـرد مهمـا    الطقوس الدينية من الصالة والصوم مع احرتامي الكبري لكـل 
وإنــين شــديد اإلعجــاب حتــى بــالبوذيني ملــا لقيمــة اإلنســان مــن . كــان دينــه

ــة عظيمــة خــالل         ــا بإجيابي ــا اكتشــفناه كلن ــدهم وهــذا م ــبرية عن ــة ك أمهي
  .زيارتنا األخرية لسيؤول عاصمة كوريا اجلنوبية

خيطر ببايل اليوم إنسان رائع آخر، غادر احليـاة األرضـية منـذ سـنوات     
اه باقية وستبقى حاضرة دائماً فينا، ملا كان له مـن تـأثري   عديدة ولكن ذكر

  .إجيابي على مسريتنا مجيعاً
األب معلــويل مــن اآلبــاء اللعــازريني فقــد كــان إنســاناً عظيمــاً ومعطــاءً 

  .على مر السنني
كـان يل الشــرف واحلــظ الـوفري بالتتلمــذ علــى يديـه مبدرســة اللعازريــة    

أن أكمـــل الـــثالث ســـنوات بـــدأت  فقبـــل. بـــاب تومـــا، منـــذ طفـــوليت البـــاكرة
كــان لــه األثــر اجلليــل يف تربيــة أجيــال وأجيــال    . مســريتي التعليميــة عنــده 

وختريج أعداد ليست بالقليلة من الشباب والشابات وهم حـاملني كنـزاً مـن    
الثقافة واملعرفة بفضل منهاج تعليمي وأكادميي مـدروس بشـكل رائـع حيـث     

  .والرتبية األخالقية الصاحلة يندمج العلم والثقافة مع حسن السلوك
، قطعـة خشـبية توضـع يف    "Signalالسـنيال  "أتذكر حادثة طريفـة وهـي   

وبنهايـة دوام كـل يـوم    . جيب أي طالب يتكلم العربية حتى بباحـة املدرسـة  
دراســي يــأتي األب معلــويل لتفقــد حامــل هــذا الســينيال لتكليفــه بعقوبــة  

  .الًمعينة لردعه وزمالئه عن تكرار الفعلة مستقب
ذات عصر ذلـك اليـوم الربيعـي كنـت أنـا حامـل هـذه القطعـة اخلشـبية          
وكان علي كتابة مائة صفحة بالفرنسـية بعطلـة هنايـة األسـبوع وكـان مـن       
ــتمتاع جبمـــال        ــومني لالسـ ــذين اليـ ــية هـ ــائليت لتمضـ ــق عـ ــرر أن أرافـ املقـ

  .الطبيعة ببلدتي اخلالبة مرمريتا
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الســماح عــين اســتثنائياً   قــرر والــدي مقابلــة األب معلــويل طالبــاً منــه  
تلك املرة فكان اجلواب من األب مساعدتي بكتابة قسم مـن األوراق املائـة   

  .لئال يفشل برناجمنا املقرر
كانــت رســالة قويــة وحازمــة بعــدم التــهاون والرتاجــع وإال فقــد اهلــدف    

أتـذكر دقـة النظـام واحـرتام الوقـت والربجمـة الدقيقـة        . املرجو كل دالالتـه 
واالمتحانــات الشــبه أســبوعية ومــا كــان لــذلك مــن تــأثري  حتــى للوظــائف 

إجيــابي علينــا مجيعــاً حبياتنــا العمليــة جــاءت القــرارات البعثيــة الغــري         
ــأميم الســلك        ــداننا الغــري متطــورة بت ــاً، كمــا هــو دائمــاً ببل مدروســة طبع
التعليمي اخلاص والرائد بدون وجود بديل قادر على محـل الرايـة وشـكل    

ضـربة قويـة وقاسـية ألسـلوب تعليمـي حضـاري راقـي        هذا القرار اخلاطئ 
  .بوطننا الغايل سوريا

عنــدها انتقلــت وكنــت بالصــف الرابــع االبتــدائي إىل مدرســة حكوميــة   
ومــع ذلــك  . وأحسســت حينــها بــالفرق اهلائــل بــني املنــهجني التعليمــيني      

وبفضل األباء اللعازريني عامة واألب معلويل خاصة بقي عندي كنـز مـن   
  .ملنهجية ساعدني وال يزال حبياتي العمليةاملعلومات وا

إتقان الفرنسية كلغة أساسية باإلضافة لتمكننا اجليد بالعربية والبدء 
اعتباراً من املرحلة اإلعدادية باإلنكليزية كانت الدعائم اليت يرتكز عليهـا  

  .نظامهم التعليمي
خترجت من كلية الطب البشري جبامعة دمشـق والتحقـت باجلامعـات    

سية فيما بعـد إلمتـام ختصصـي بـاألمراض الداخليـة والغـدد الصـم        الفرن
والتغذية وكان وال يزال متكين اجليد وإتقاني املمتاز للغة الفرنسية حمل 
إعجاب ودهشة الفرنسيني وما لـذلك مـن تـأثري إجيـابي لكـل شـيء حتـى        

  .من حصويل على اجلنسية الفرنسية بوقت زمين قصري جداً

  .الطاهرة األب معلويل اإلنسانألف رمحة وسالم لروحك 
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  بولس زيات وراميا كبابة) 27
  )5/5/2000 -، الزبداني "يوم املعلويل"تقرير عن (

ــا، هــذه هــي   …أبونــا معلــويل يــوم املعلــويل   أبون
الصفة احلقيقية اليت كان جيسّدها األب معلـويل  
لفئـــة كـــبرية مـــن شـــباب دمشـــق الـــذين حـــالفهم  

  .كبرياحلظ بأن التقوا هذا اإلنسان ال
عنــدما تُوفـــّي األب معلــويل منــذ مخســة عشــر 
ــن     ــخاص مـ ــات األشـ ــازه مئـ ــد إىل جنّـ ــنة، توافـ سـ
أعمــار خمتلفــة ورغــم أن كــثريين منــهم كــانوا مل   
يلتقــوا بــاألب معلــويل منــذ ســنوات، إال أن التــأثر 
. واحملبة كانت بادية على عيـون مجيـع احلاضـرين   
 وقــد أحلّ الكــثريون بعــد وفاتــه بضــرورة االجتمــاع  

لتوثيــق ذكرياتنــا مــع األب معلــويل، بــل كانــت األكثريــة تطالــب بــأن يكــون 
وبعــد مناقشــات  . هــذا التوثيــق بدايــة لرفــع قضــية تطويــب األب معلــويل    

ــات يف      ــات اللعازريـ ــر راهبـ ــل يف ديـ ــوم كامـ ــاء ليـ ــيم لقـ ــرّر تنظـ ــدة تقـ عديـ
ــذكرى     ــدير لـ ــذا الـ ــه هـ ــا ميثّلـ ــذكرى األب معلـــويل مبـ ــاء لـ ــداني إحيـ الزبـ

  .قاءات عدّة إحتضنها وكان األب معلويل مشاركاً ومرشداً فيهاخميّمات ول
 

اخرة املعطـاء  زحنن الذين رافقنا األب معلويل خالل حياته الفقد رأينا 
منا منه الكثري، أنه من واجبنا أن ننقل تعاليم وقيم ومبـادئ هـذا األب   وتعلّ

قيمـه إىل  م رسـالته بنقـل كـل تعاليمـه و    وأن نـتمّ . الفاضل اليت أنشأنا عليهـا 
ــرِّفُهم     أوالدنــا واألجيــال القادمــة الــذين مل حيــالفهم احلــظ مبرافقتــه، ونُع

ة منــا احملبّــد، علّتواضــع وجتــرّ هبــذا اإلنســان الكــبري الــذي عــاش معنــا بكــلّ
ــ واإلخــاء وحــبّ  5نــا يــوم اجلمعــة ءلقافحــدّدنا  .ة فريــدةاهلل بطريقــة حياتيّ

قـيم ومبـادئ تربيّنـا عليهـا،      منـاه مـن  نحاول أن جنمع كل ما تعلّل 2000أيار 
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ونسرد كل القصص واألحداث الـيت مجعتنـا بـه خـالل حياتـه لنضـعها بـني        
  .أيدي األجيال القادمة لتكون شاهد إثبات على مبادئ إنسان عظيم

شــخص مــن كشــافني ومرشــدات قــدامى مــع     190اجتمعنــا مــا يقــارب  
ــازري، واألخــت مرغريــت مــن ر     ــا اللع ــات عــائالهتم ومبشــاركة األب ليب اهب

كانـت الفرحـة باديـة علـى وجـوه اجلميـع       . اللعازرية، واألب الياس زحـالوي 
  .وكلمة السر هلذه الفرحة هي أبونا معلويل

توزّعنا على جمموعات عدة وقضـينا كـل الفـرتة الصـباحية يف حماولـة      
وكنّــا . لتــذكّر التعــاليم واملبــادئ والقــيم الــيت أخــذناها مــن األب معلــويل       

ــه     جنمــع القصــص واحلكايــ   ــوة الــيت قضــيناها مع ــام احلل ــذكّر األي ات ونت
لنسردها يف هناية اللقاء، كما متّ إعداد لوحات حائط كبرية عبّـر كـل منـا    

ومـن  . من خالهلا عن الصفات واملبادئ اليت كـان يتحلـى هبـا األب معلـويل    
املرشـد احملـب، بـادن بـاول سـوريا،      : "الصفات واملبادئ اليت سطرت مـا يلـي  

شاف، مربي األجيال، الكاهن البسيط، الكاهن احلقيقـي،  األب الروحي للك
األب اللعازري األول، رجل عطـاء، رجـل حمبـة، رجـل كرامـة، رجـل طاعـة،        
رجــل ســالم، رجــل ديــن، رجــل تفــاهم، رجــل أمانــة، رمــز التضــحية، حبيــب 

  "…الكل، صديق اجلميع، صديق الكبري والصغري
ير لعــرض مــا مت وبعـد فــرتة الغـداء اجتمــع كــل احلضـور يف باحــة الـد    

مجعـــه وإعطـــاء الشـــهادات عـــن األب معلـــويل، فـــتكلم أوالً األب اليـــاس      
زحــالوي وأعطــى شــهادته ومــن ثــمّ قُــدمت شــهادات كــلّ مــن مســري بريقــع 
ومنري حالق، وشهادات عن اجملموعات تالهـا كـل مـن يوسـف حـالّق، منـى       

فيـة  وأخرياً أقمنا قدّاس يف احلديقة اخلل. رستم، مي لطفي ونورما بولس
ــاء بعــد أن        ــتم اللق ــازريني واخت ــاء اللع ــا مــن اآلب ــدير برئاســة األب ليب لل
اتفقنا على حماولة تكرار هكذا لقاءات جلمع أكثر ما ميكن مـن شـهادات   

  .عن األب معلويل
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لقد أمجع مجيع احلضور يومها على أن األب معلويل كان لـه تـأثري   
 بـني خميمـات   لقد كـان ميضـي أيـام الصـيف متـنقّالً     . إجيابي يف حياهتم

مل يكـــن لـــه وقـــت للراحـــة . عـــدّة لفـــرق خمتلفـــة مـــن الشـــباب والبنـــات
خيصّصه لنفسـه، وقـد كـان جمـرّد وجـوده معنـا يف املخيّمـات واللقـاءات         

كــان جيلــس ويراقــب وال يتــدخّل يف ســري األحــداث إال . يشــعرنا باألمــان
سـأله  ومن منّا ال يذكر كلمته الشهرية عندما كنّـا ن . إذا اقتضت احلاجة

شــيئاً وكــان علــى يقــني بأننــا نســتطيع إجنــازه بأنفســنا، كــان يقــول لنــا   
ــر راســك ) أخــيت(أخــي  " ــوانى عــن     ". دب لكــن بالوقــت نفســه مل يكــن يت

لقد علّمنـا دائمـاً أن   . تصحيح مسارنا عندما كان يشعر باحلاجة لذلك
احلقـــد ال يـــؤذي إال "نكــون مـــتفهّمني ومتســـاحمني ومقولتـــه الشـــهرية  

املسؤولني يف فرقنا مسعوا منه هذا التعليق حول التعامـل   ، كل"صاحبه
ــخ شــفهياً  " "إســتعملو قفــازات مــن حريــر بأيــدي مــن حديــد    "حبــزم  وبّ

ــاً  ــئ كتابي ــا إحــدى املرشــدات   ". وهنّ أهنــا ) مــرلني عرجبــي (وقــد ذكــرت لن
مرضت يف أحد املخيمات وصادف يومها أنه كان يوم الرحلة الـيت تقـوم   

املخيم، وقـد تطـوّع األب معلـويل أن يبقـى معهـا      هبا كامل الفرقة خارج 
لقد أمضى يوماً كامالً جالساً على بـاب اخليمـة مـن اخلـارج     . يف املخيم

ومل يغــب حلظــة ليــؤمن هلــا احلمايــة وكــان يســأهلا بإســتمرار إذا كانــت   
ترغــب بشــيء، ومــن منــا ال يعــرف معانــاة مشــس آب احلارقــة واجللــوس 

  .لفرتة طويلة دون حراك

ــة ببســاطة وصــدق  لقــد علمنــ  ــاة املســيحية احلقّ ووعظاتــه الــيت  . ا احلي
  .قرّبت كثرياً من الشباب لشخص املسيح

لقــد كــان إنســاناً متجــرّداً مل حيمــل يف جيبــه مــاالً حتــى أنــه يف أحــد    
املخيّمــات طلبــت منــه القائــدة أن يــذهب لشــراء الــنفط مــن أجــل إبعــاد      

اوهبـا حمرجـاً أنـا    فج" أبونـا شـو بـدك   "العقارب، فوقف ومل يذهب فسألته 
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لقـــد كـــان طبيـــب املخيمـــات وأفادنـــا خبرباتـــه  . ال أملـــك نقـــوداً يف جـــييب
  .العلمية البسيطة ملعاجلة أكثر املشاكل اليت كانت تعرتضنا

وأخرياً نرفق مـع هـذه الشـهادة نصـاً جلميـع الشـهادات الـيت قـدمت يف         
  .هذا اللقاء واليت متّ نقلها وتوثيقها بأمانة من قبلنا

 الــذي ســنح لنــا الفرصــة بــالعيش مــع األب معلــويل والــذي   نشــكر اهلل
  .أغنانا بروحانيّته وساعدنا على عيش احملبة والسالم

  بولس زيات وراميا كبابة -  2015آذار  21

  كلمة األب الياس زحالوي يف لقاء ذكرى األب معلويل يف الزبداني -1
  5/5/2000الزبداني يف 

ذكرى لــ إحيــاءً ،أجتمــع معكــمكــم أنكــم أحتــتم يل الفرصــة أن  ل أشــكر
  .كاهنالأبونا معلويل كان بالنسبة يل مثال . ويللأبونا مع

عــدت إىل  1962، ويف عــام 1959ارتســمت عــام  دمشــق، أنــا خــوري مــن   
، ومــن خـــالل اكتشــايف لواقـــع الشــبيبة قـــررت أن أكــون يف خدمـــة     دمشــق 
. هاووجدت أن أبونا معلويل كان قد وقف حياتـه علـى الشـبيبة كلـ    . الشبيبة

فهــو  .كــان ال يــراه أحــد أبــداً  ،وحتــى يف العطلــة الصــيفية  ،أثنــاء املدرســة
  .ل الوقت مع الطالب والطالبات باملخيمات خارج دمشقاطو

أذكــر  .كُلِّفــت بالعمــل مــع الشــبيبة الطالبــة املســيحية بالقســم اجلــامعي   
 …بـول شـنيارة، بـول طويـل، جـورج حورانيـة وسـامي وردة       "املثـال،  على سبيل 

كنا نتعاون سـوية، واكتشـفت كـم     .تعرفت على أبونا معلويل عن كثب عندها
بكيـه  هـو الـذي كـان يُ    هذا اهلـمّ . الشبيبة كان أبونا معلويل حامالً بقلبه همّ

ــه   ــت أزوره يف غرفت ــل أن يُ ،حــني كن ــان  قب ــى يف . نقــل إىل حبــنّس يف لبن حت
 ،ونـــايــا أب : "كــان يبكـــي ويقــول يل   ،ه يف أواخـــر أيامــه عنــدما زرتــُ   ،حبــنّس 
طبعـاً الشـباب لـيس    ". ديـروا بـالكم علـى الشـباب    … !الشباب بالشام… الشباب

مهُّـه دائمـاً شـبيبة دمشـق      نوه، كـا هم وأحبّـ فقط الـذين تعـرّف علـيهم وأحـبّ    
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مل . ةككل، ومن خالل شبيبة دمشق كنيسة دمشق، ومن خالهلا كنيسة سـوري 
ة، فمــن يكــن أبونــا معلــويل مــن النــوع الــذي ميكــن أن ينحصــر بفئــة صــغري

 ،هذا كـان انطبـاعي األول عنـه   . خالل الفئة الصغرية كان دائماً يرى األوسع
، ولكــن "شــبيب صــغري"صــحيح أنــين عرفتــه عنــدما كنــت    .هــو هــو واســتمرّ

 .وحتى رحيله عنا منذ شهرين فقط، أتـذكره هـو هـو    ،1962ككاهن منذ عام 
لـيس باجلسـم    ،اإلنسـان  عنـد ألن الكـرب   .ر أبداً، بالسن ما كان يكـرب مل يتغيّ

أبونـا معلـويل ظـل     !"اإلنسـان خـتري   نوقـت القلـب خبـتري بكـو    "بل بالقلـب،  
، وهـذه نقطـة هامـة جـداً عـن أبونـا معلـويل، وفتـوة أبونـا          اًآلخر دقيقـة فتيّـ  

  .معلويل كانت تعود بالفعل إلميانه وحمبته، وهذه جتربيت معه

شـجاعته   هـي ف ،أما النقطة الثانيـة الـيت اكتشـفتها عنـد أبونـا معلـويل      
ة بأول عملنــا مــع الشــبيلــدى . وصــدقه ومصــارحته للمســؤولني الكنســيني 

كنــا جمــتمعني مــع . لــن أذكــر تفاصــيلهاصــعبة، اجلامعيــة تعرضــنا ألزمــة 
ي ـأساقفة سورية والبطريرك املرحوم مكسـيموس الرابـع الـذي توفـّ     مجيع
ــام  ــو  .1967عـ ــة تعـ ــذه احلادثـ ــام  دهـ ــرك  . 1964إىل عـ ــب البطريـ ــي مكتـ ففـ

دار نقاش مع بعض األساقفة، وكنت أنا وأبونا معلويل  ،وس الرابعمكسيم
ــبيبة  ــع الشـ ــاقش وضـ ــم   نكانـــت ال. ننـ ــد معظـ ــحة عنـ ــة واضـ ــة الطائفيـ زعـ

الكنيسـة قبـل    :يقـول هلـم   ،مثـل السـيف   اًكان أبونا معلويل واقف .األساقفة
أنــا وأبونــا معلــويل مل نســتطع أن حنقــق النتيجــة   ،طبعــاً وقتــها. الطائفــة
اكتشف بعـض النـاس أن املوقـف الـذي اختـذوه       ،لكن مبرور الزمن .ةاملرجوّ
  .كان خاطئاً) 1964(حينها 

بـدأنا   .حامساً على نطاق كنيسة دمشق، اختذ أبونا معلويل مرة موقفاً
نصــرّ علــى عقــد اجتماعــات تضــم كــل كهنــة  دمشــق، يف بدايــة وجودنــا يف 

ــاً مل نســتطع أن نضــم إالّ   .دمشــق ــك   طبع مــن كــل   كهنــة دمشــق الكاثولي
كـــي نقـــوم بعمـــل  اًلنا جلانـــشـــكّ .نا اجتماعـــات متواصـــلةعقـــد .الطوائـــف
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 …تفكــري مشــرتك، صــالة مشــرتكة :مشــرتك علــى نطــاق الكنيســة بدمشــق 
ــ ــاً وكنّـ ــات دائمـ ــرج مـــن االجتماعـ ــدران  ،ا خنـ ــا جـ ــدراناًلنالقـــي أمامنـ  اً، جـ

أذكــر آخــر . حز علــى موقعــه ال يريــد أن يتزحــزمركّــمســؤول منتصــبة وكــل 
علــى علّقتــها أبونــا معلــويل، حيــث قــال الكلمــة الــيت   هارك فيــاجتمــاع شــ

ا يف كنّـ  - أراه اآلن أمـامي  -وا هبـا  ئـ جووالـبعض قرؤوهـا وف  اللوح أمـامكم،  
كــان إذ  ،البطريركيــة يف حــارة الزيتــون، املكتــب احلــايل للمطــران فرانســوا 

تناقشنا أنا وأبونا معلويل من جهة مع رؤسـاء   .قاعة اجتماعاتكيستعمل 
حول ضرورة تشكيل عمل واحد بالنسـبة لشـبيبة    ،وبعض الكهنة فوائالط

وعقـدنا   طال النقاش، . ةمشرتكيف صيغة دمشق، ولتنظيم العمل الرعوي 
أبونـا  انتصـب  ويف آخـر اجتمـاع،   . وقتها عدة جلسات واجتماعات متواصـلة 

وقـال   ،معلويل يف زاوية يرى من خالهلا كل احلاضرين من أساقفة وكهنة
 .ف أن أقول لكـم، أنـا اليـوم أشـارك معكـم بـآخر اجتمـاع، سـأذهب        آس: "هلم
ئفــة ولتمــت اي قــول لكــم كلمــة واحــدة فقــط، أنــتم شــعاركم حتيــا الط بــدّ

كـان هـذا   ". ستودعكمأالكنيسة، وأنا شعاري حتيا الكنيسة ولتمت الطائفة، 
ومن بعده مل يقبل أن يشارك أبـداً بـأي اجتمـاع علـى نطـاق       .آخر اجتماع

  .لتجميع قدرات كنيسة دمشق خلدمة كنيسة دمشق احملاوالت
ا معلويل تابع هذا العمل، وكنت دائماً أرجع له، فقد كـان بالنسـبة   نأبو

ث مـع  درشدين الروحيني، عندما يغيب واحد أحتيل هو وأبونا صارجي امل
  .الثاني وأعرتف عنده

أعـرف أن أبونـا معلـويل    . بنطاق الصوفانيةسوياً وشاء الرب أن جنتمع 
ث فعندما حتدّ. دمشق مكافحة مريرة جداً ان قد كافح ظواهر سابقة يفك

عـــن ظهـــور مزعـــوم ليســـوع يف     1940أو  1939كـــل النـــاس بدمشـــق عـــام    
رون قلــيالً، الشــبيبة هنــا أكيــد مل تســمع الــبعض مــنكم يتــذكّ -الزبلطــاني 

ــدة ثالثــة أســابيع ضــجّ    - هبــذه الظــاهرة  ــها وبعــدها  حيــث مل ــة كل ت املدين
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ية نتــها باختصــار يف كتــاب الصــوفايأعطــي تفاصــيل فقــد روانطفــأت، لــن 
عنـدها أبونـا   . سم الولد حيث كـان رفيقـي يف مدرسـة لـورد    اكبري، وذكرت لا

كانت بداية وصوله إىل الشام، فقـد جـاء   . معلويل أخذ موقفاً حامساً جداً
ثـم سـنة   . 1940الظـاهرة جيـب أن تكـون عـام      هوهذ 1940أبونا معلويل عام 

عنــدما قــالوا بــأن متثــال كنيســة ســيدة فاطمــة بكــى، أيضــاً     1978 وأ 1977
  .اً جداًمسأبونا معلويل أخذ موقفاً حا

يف أول الصـــوفانية، حيـــث حكـــى لنـــا بعـــد ذلـــك، كـــانوا حيكـــون لـــه        
ويف يـوم مـن األيـام، عنـدما مسـع      . فيطردهم ومل يكن يريد أن يسمع أبـداً 

أن حيضـر، لكنـه    بعد أسبوعني أن الصالة مستمرة ومبجانيـة مطلقـة أراد  
 -مـن رئيسـه، ورئيسـه كـان بعمـر أوالده إذا مل نقـل أوالد أوالده        طلب إذناً

ــه  ــاه ورئيســة املشــفى      - األب بــيري فــرح تذكرون فــتكلم معــه وجــاء هــو وإي
دخـل وجلـس وراقـب وبعـدها أراد أن يتحـدث       - ال أذكر امسها -الفرنسي 
ارت أنتباهــه، إن بعــض األســئلة الــيت طرحهــا علــى مرينــا أثــ   …مــع مرينــا

ويقف بني الناس ويراقب،  فرتك وذهب وأصبح بعدها يأتي وحده متسلالً
فـرأى  . وعندما تتاح له الفرصة يتحدث مع مرينا قليال ويتعمـق باألسـئلة  

أنا فرحت مـن كـل قلـيب ألنـين أعـرف نزاهـة       . فصار يتابع …ئاًأن هناك شي
عمقــه  مــاًولكــن مل أكــن أعــرف متا …أبونــا معلــويل وأعــرف مــدى صــالبته 

ألي مــدى هــذا   اكتشــفته بالصــوفانية، مــا كنــت أعــرف متامــاً     . الالهــوتي
ووقــت بــدأ . اإلنســان كــان عنــده عمــق الهــوتي وأســاس الهــوتي مــتني جــداً 

 21غـت عنـد بدايـة الظـاهرة يـوم      لِّإىل أن بُ. لـت هلّ يأتي ويصلي معنا فعـالً 
نـاع عـن   من قبل أحد الرؤساء الكنسـيني الكبـار ضـرورة االمت    1983شباط 

إن العـذراء  "ه موافقيت الكاملة وكان جـوابي  تيطاجمليء إىل الصوفانية، أع
ي ي يصـلّ ليست حباجة ألحد لكن أرجـوك يـا فـالن أن تبعـث خـوري حملـّ      

تـذهب  ال قـال املهـم أن    …"معهم ويوجّههم ألن الشغلة أكرب منـا كلنـا سـوا   
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ونيقـوال وقلـت    ذهبت فوراً وأخربت أبونا معلويل ومرينا. أنت والباقي عليَّ
  !هلم لن تعودوا تروني

تُعـاد الصـورة الصـغرية الـيت نقلـت مـن        1983شـباط   21ويف هذا النهار 
، تُعـاد علـى يـد كـاهنني شـباب      1983كانون الثـاني   9البيت إىل الكنيسة يف 

حـــول وتوضــع يف البيـــت حيـــث حيـــدث اصــطدام بـــني نيقـــوال والكـــاهنني   
أبونــا معلــويل يف هــذا الوقــت   حيضــر. الطريقــة الــيت أُعيــدت هبــا الصــورة 

وبعد أن ذهـب الكاهنـان يسـتأذن مـن     . بالدار ويسمع الصراخ ويظل جالساً
 منيقـــوال حتـــى يصـــلّي مـــع مرينـــا أمـــام األيقونـــة، فيـــدخل ويصـــلّي أمـــا  

جيد أن مرينا خرجت خارج الغرفة، ينهي صالته وخيـرج   وفجأةً. األيقونة
هـو أيضـاً بعـد أن صـعد      فيصـعد . ليقولوا له أن مرينا صعدت إىل السطح

بـدأ مرينـا تـتكلم،    توبعـد قليـل   . نيقوال والعائلـة كلـها، فيجـد مرينـا راكعـة     
ســم األب افيهــا يُــذكر الرســالة  هوهــذ .م العــذراءيتأتيهــا رســالة مــن مــر   

  :سوف أقول لكم القسم الثاني من الرسالة. يوسف
  :دوها دوماًترّدبطالبة منكم طلب، كلمة بترسخوها ببالكم و"
  .خافأخبلصين يسوع بنورين الروح القدس حيايت فأنا ال  اهللا
  ".مو هيك يا إبين يوسف 

: أبونا معلويل قبل هذا الظهـور بـدقيقتني كـان يصـلّي يف قلبـه ويقـول      
ل برناجمــك، فيــأتي اجلــواب يــا عــذراء نوّرينــا حتــى ال نرتكــب خطــأ يعطّــ

مـو هيـك   خاف، أاهلل خبلصين يسوع بنورني الروح القدس حياتي فأنا ال "
  ."يا إبين يوسف

طبعـــاً كلـــهم نزلـــوا إىل الصـــالون وصـــاروا ينظـــرون ببعضـــهم الـــبعض 
أنـتم أغلـبكم طـالب أبونـا معلـويل وميكـن ال يعـرف        " مني يوسف؟"وقالوا 
معلــويل، أبونــا مســه يوســف، حتــى اآلن كــل النــاس تناديــه  امــنكم  الكــثري
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ظـاهرة فسـألوا   بعـد ال  وأهل الصـوفانية مـا تعرفـوا علـى أبونـا معلـويل إالّ      
ئـة  يمني يوسف؟، يومها أبونا معلـويل أخـرج اهلويـة مـن جيبـه وعيونـه مل      

 …يوســف"وأراهــم اهلويــة وقــال  - كلكــم تعرفــون كــم كــان صــلباً -بالــدموع 
، "ات؟ورمــا يف ظهــ أورات؟ وكــان يف ظهــ: "وســاعتها نظــر إلــيهم وقــال". أنــا

لعـذراء مـا حكـت    وا رطيب هالزيت والصالة ليـل هنـا  "ألنه كان دائماً يقول 
كنت أنـا أوصـيت نيقـوال ومرينـا أن ال يقولـوا بأنـه يوجـد ظهـورات،         " شي؟

ا جمــانني إذا بــدنا نقــول أنــه يف ظهــورات  شــي كــانوا يقولــوا عنّــ  مــن غــري
  .بياخدونا على العصفورية

بوجـود   اًوكانت مرينا ونيقوال وأهلهم قـد وعـدوني بـأن ال خيـربوا أحـد     
، يكـذبون  "يـا أبونـا مـا يف   : "وهـم يقولـون   ظهورات، وأبونا معلـويل يسـأهلم  

ــدوني ــم وعـ ــم . ألهنـ ــال هلـ ــها قـ ــورات : "حينـ ــاأو بتقولـــويل إذا يف ظهـ يف  مـ
، فقالوا له يا أبونا احلقيقة يف ظهورات والعذراء أعطت رسـائل،  "ظهورات

واحللـو بأنـه يف اليـوم الـذي     . لكننا مل نقل لك ألننا وعـدنا أبونـا زحـالوي   
  .فتسمَّر أبونا معلويل هناك … الصوفانية، غبتطُلب مين أن ال أقعد يف

عندما عدت من قربص حيث غبت أربعة أيـام يف مـؤمتر ورجعـت، حكـوا     
يل ففرحت من كل قليب، وحني اكتشفت بعـدها مـا عمـل أبونـا معلـويل يف      

 خـدمها الصوفانية، قلت فعالً وجوده كان أكثر من ضـروري، واخلدمـة الـيت    
أنا بالنسبة يل كخوري رافقتـه، كنـت دائمـاً أقـول     . ر بثمنقدّللصوفانية ال تُ

لب مـين بـأن حضـور أبونـا معلـويل هـو الـذي        يف كل حماضراتي وأين ما طُ
أسـس الصـوفانية الهوتيـاً، ألن أبونـا معلـويل خبـالف مـا كنـت أعمـل حيـث           

فمنـذ أن دخـل إىل    -  ي تنسىهوالذاكرة مهما كانت ف - أعتمد على ذاكرتي 
واآلن كنــت أقــرأ التقريــر الكامــل ألبونــا  . ل شــيءل كــالصــوفانية كــان يســجّ 

أنا بـرغم  . روه يف كندا وطبعوه على الكومبيوتر مثل كتابمعلويل ألهنم صوّ
لدقــة مالحظتــه ودقــة وأمانــة تســجيله      معــرفيت ألبونــا معلــويل، دهشــت   
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ــداث ــوف     . لألحـ ــام وسـ ــن األيـ ــوم مـ ــاب يف يـ ــع الكتـ ــوف يطبـ ــاء اهلل سـ إن شـ
جديــد، وجــه أقــول عليــه مــن خــالل شــهادة   أبونــا معلــويل بوجــه نتكتشــفو

أذكر األمساء ألنـه ميكـن    -  طبيب أصله من حلب امسه أندريه باتساليدس
أندريـه هـذا    -  للبعض أن يعرفـوه فهـو أخ إيلـي باتسـاليدس زوج جنـاة أكـزم      

م حتليـــل نفســـاني يف بلجيكـــا وأملانيـــا وأمريكـــا، وهـــو اآلن يف بريكلـــي  معلِّـــ
ــا، أب ــديو يف بيــت    كتشــف الصــوفانية  امريك بالصــدفة مــن خــالل شــريط في

له أبونــا عطينــاه التقريــر الــذي ســجّ أأخيــه، فطلــب تقريــراً عــن األحــداث ف 
ــام   ــا عـ ــوم  . 1987معلـــويل وأخـــذه معـــه إىل أملانيـ ــاد يـ  1987آب  9وعنـــدما عـ

أخربنا بكل بساطة أمـام أبونـا معلـويل أنـه بعـد عـرض امللـف علـى زمالئـه          
اً مدروسـاً هبـذا الشـكل العلمـي كهـذا      حياتنا ملفـّ يف  إننا مل نرَ: األملان قالوا

 ههـذ  ."روح بقـا  …!Scientifique أنـا "فنظر إليه أبونا معلويل وقال لـه  !. امللف
  .فحضور أبونا معلويل يف الصوفانية كان حامساً. شهادة أندريه باتساليدس

كنـت يف بوسـطن    1984أختم بكلمة صغرية حول الصوفانية، ففـي عـام   
وكان طـوني قـد اسـتقبلين     - بيعرفوه مكتري منك -حورانية يف بيت طوني 

ة مـن الشـباب جـاؤوا ليسـهروا عنـده،      يف املطار، ويف نفـس اليـوم أخـرب شـلّ    
وطبعاً سألوني مباشرة عن الصوفانية، لقد وصلت األخبار هلنـاك وبقينـا   
حتــى الســاعة الثانيــة لــيالً، وكــانوا حبــدود عشــرة شــباب، وبقــدر مــا كنــت    

 يف نيأبونا مـ "وقال يل  .ياء غريبة بالنسبة هلم وقف أحدهمأحكي هلم أش
طبعاً أنا فهمت مرمى سؤاله، وكأنه يقول أنين أخرتع هلـم  ". خوري معك؟

إذا أبونـا معلـويل لكـان    "فقـال  ". أبونـا معلـويل  "فابتسمت وقلت هلم . أشياء
  ."خلص، فشهادة أبونا معلويل بألف شهادة

اآلن الكلمة اليت أعطاني إياهـا اليـوم   أحب أن أقرأ لكم يف ختام كلميت 
الــدكتور إيلــي عــني حيــث قــص علــي منــذ أســبوعني علــى اهلــاتف حادثــة    

يـا  : شخصيته فقلت لـه كل ص من زاوية معينة، وتلخّ ر أبونا معلويلتصوّ
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فقلت له  يجاء ليسلًّم عل سإيلي اعطيين إياها مكتوبة، واليوم بعد القدا
الكــثري مــنكم . ي شــهادة أبونــا أنطــون عــني أيــن الشــهادة؟ قــال يل هــذه هــ 

يعرفون أبونا أنطون عني، هو الذي حكاها إليلي وأنا طلبـت مـن إيلـي أن    
  :يأخذ من أبونا عني شهادة موقعة سوف أقرأها حبرفيتها

كنت أستقدم أحد . عندما كنت كاهن رعية قطنا لطائفة السريان الكاثوليك(
الوعظ من أجل الرياضـة الروحيـة    القادرين على ،الكهنة من دمشق وخارجها

  .السنوية اليت تسبق عيد الفصح
طلبت مرة من املرحوم األب يوسف معلويل أن يقـدم الرياضـة الفصـحية    

كانت العادة أن يأخذ األب الواعظ مبلغاً صغرياُ . كالعادة، فلىب الدعوة مشكوراً
وضـوع  وملا عرضـت امل . من املال بدالً ألتعابه من جهد جسدي ومصاريف سفر

على األب معلويل استنكر بشدة رافضاً وبكل قوة البحث يف هـذا املوضـوع،   
رفض من جديد مهدداً بعدم اجملـيء مـرة   . عندها قلت هذه فقط أجرة السيارة

وهكذا عاد األب معلويل وقدم الرياضة الفصحية لعدة .رت املوضوعأخرى إن كّر
  .اًديني اًواجبذلك  معترباً سنوات مسروراً خبدمة املؤمنني الذين أحبهم وأحبوه

  )اخلوري أنطون عني - رمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته

اس األربعــني يلـــي عملــوه آبــاء اللعـــازريني يف    وأخــرياً أخــتم، يـــوم قــدّ   
ــذ حــوايل    ــود بطــارخ      3الكنيســة من أســابيع، طلعــت بعــد القــداس مــع كل

أخــذ أن ي، فكــان كلــود حابــب  ةوزوجتــه صــونيا لعنــد األب جوزيــف خبصــ  
ــا معلــويل  ذء مــن شــي ــات أبون ــا     . كري ــويل، أن ــا معل ــى غرفــة أبون ــا عل دخلن

ثالثــة فهــي هتمــين بالنســبة ألبونــا معلــويل وظــاهرة        واخــرتت كتــابني أ 
إحـدى املسـابح الـيت كانـت موجـودة       والصوفانية ومسـبحة أبونـا معلـويل أ   

 ىبالصـالون حكـ  . وكلود أخذ غـرض ورجعنـا علـى الصـالون     …الطاولةعلى 
يـوم وفـاة أبونـا معلـويل أخـذ أبونـا       : احلادثة التالية وقال ةلنا أبونا خبص
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بقجة فيها أغراض أبونا معلويل وأخذها للدير الـذي سـينام فيـه     ة،خبص
رائحــة  عنــدما عــاد إىل الغرفــة شــمّ . وحــط البقجــة وخــرج  ة،أبونــا خبصــ

. وقال أنـا مـا حطيـت خبـور ومـا يف خبـور       ،خبور، رحية قوية كتري فتعجب
يشــوف ويــن يف خبــور فخطــر ببالــه ميكــن ببقجــة أبونــا ر حتــى بلــش يــدوّ

 ةهبذه االثناء جاء أخوه ألبونا خبصـ . ما يف خبور معلويل يف خبور، طبعاً
إذا هو مبخر الغرفة فقال له ال بـس   ةوشم رحية خبور وسأل أبونا خبص
ملــا مسعــت هــذا الكــالم قلــت لــه أبونــا . أنــا نفســي عــم أســأل مــنني البخــور

كيتو ممكن تكتبو، فسأل ليش بـدي اكتبـو فجاوبـت    جوزيف احلكي يلي ح
تـه أنـا مـا لـه     باكتبو ما يف خسارة، جاوب وقـال اكتبـه أنـت فجاوبتـه إذا كت    

فيقـيين أنـه    نه يصلّي لنـا طعمة، فاحلادثة جرت معك وأنا عندي يقني بأ
  .فقال بشوف منه فرجائي أكتبها إشاراتبدو جيينا 

، قبـل القـداس طلبـت مرينـا     قـداس بالصـوفانية   لـه  بعد كام يوم عملنا
إذا بتتـذكروا يلـي جايبـها     - "يمرِالكـْ "إذا ممكن حتط بدلة أبونـا معلـويل   

ــ فقلــت هلــا  .نســتخدمها كهيكــل علــى الطاولــة الــيت  - يه مــن بــاريسينيِسِ
أقمــت القــداس  .وحطتــها علــى الطاولــةكانــت مغطيتــها وكاويتــها حطيهــا 

 ةحكاهــا أبونــا خبصــ وحكيــت علــى أبونــا معلــويل وحكيــت احلادثــة الــيت    
ة دوصورة أبونا معلويل مصمو. واستغربتوقلت إذا اجتنا إشارات بعدين ال 
واآلن وصــل  .الصــوفانية ســندي هــو يلــّ  :بالصــوفانية بالصــدر فقلــت هلــم  

فأنــا واثــق إنــه اآلن  ،وبيقــدر أكثــر، ب أكثــرحبــهلنــاك وصــار بيعــرف أكثــر، 
، ساواسـتمريت بالقـد  . معنا وعم يساعدنا ويصلّي لنـا أكثـر ممـا تتصـوروا    

كــل ســبت بعمــل قــداس بالصــوفانية ونــادراً مــا يظهــر الزيــت بالســبت أو      
قبل آخـر ترتيلـة بالقـداس إجـت لعنـدي ناديـا       . باألسابيع اليت أصلّي فيها

تقــول يل أبونــا الزيــت عــم ينــزل مــن   صــايغ زوجــة املرحــوم إيلــي صــايغ   
لـة أبونـا   حطـي إيـدك علـى بد   فقلـت ملرينـا اعملـي معـروف و    . يدين مريناإ
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وأنـا   .إشـارة  هبعـدين بالنسـبة إيل هـذ   . معلويل وبعدين دعي الناس تتبارك
بـس بعـرف أنـه أبونـا      .واثق بوجود إشارات، كيف؟ إميتـا؟ وملـني؟ مـا بعـرف    

م علـى الشـام، مـو بـس علـى أوالده، مـو بـس علـى يلـي          ه خمـيّ معلويل ظلّ
لـه وصـلّوا    صـلّوا . م علـى كـل الشـام   فهو خميّمو بس على والدهم،  م،هاربّ

مثل ما قلت لكم أبونا معلويل كان كـاهن،   ، ألنه فعالًبشفاعته هو للكهنة
أبونـا معلـويل وشـو حضـوره وشـو       مقـاس الكلمـة لنعـرف شـو     هوتكفي هـذ 

  .خسارة دمشق لغيابه

ض حبضــور روحــي عــوَّيقــيين مطلــق بــأن غيابــه اجلســدي عنــا ســوف يُ 
  .كبري وعم يبارككم كلكم

، فأبونـا معلـويل بالنسـبة    ةتم يل هـذه الفرصـ  حتأأشكركم كثرياّ ألنكم 
  .يل شغلة كبرية

  األب الياس زحالوي

  تلتها منى رستم فارس 56شهادات من الفرقة  -2

سعى أبونا معلويل دوماً إىل وحدة الكنيسة حيث قـال يل يومـاً عنـدما    
أنتما متثالن اآلن وجـه الكنيسـة املسـيحية    : ذهبت إليه ألعرفه على زوجي

وعنـدما طلبنـا منـه أن يعمـد ابننـا األول      . الشرق مـع الغـرب  حيث اجتمع 
دانــي وافــق بســرعة وهــو مســرور حيــث أنــه مل يعمــد يف حياتــه الكهنوتيــة   
سوى طفل واحد وكان داني الطفل الثاني، وقد أجرى العمـاد مبـزيج مـن    

  .الطقسني الشرقي والغربي وهناك صور تظهر ذلك
علـويل هـو منـوذج اإلنسـان     قد امجعت مرشدات الفرقة على أن أبونا م

رسـالته كانـت عمـل    . الذي ترك أثراً كبرياً جداً يف حياتنا بكالم قليل جـداً 
علمنـــا أن نعمـــل بصـــمت وفاجأنـــا بكـــرب ثقافتـــه وعلمـــه يف كـــل . ال كـــالم

لقـد كـان لديـه أجوبـة لكـل      . اجملاالت رغم أنه مل يكن يوماً يتـبجح بعلمـه  
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ــت يف ســ    . األســئلة ــدما كان " مــن هــو اهلل؟ "ن التاســعة ســألته إحــداهن عن
لـو اسـتطاع اإلنسـان أن يفهـم اهلل كمـا يفهـم       "فأجاهبـا ببسـاطته املعهـودة    

  ".مسألة حسابية ألصبح اإلنسان هو اهلل

ويف إحدى اللقاءات كان يشرح للمرشدات طريقـة عـيش اإلميـان فكـان     
جيب أن خنتربه كما خنترب نـادي أو نشـاط لنسـتطيع أن نقـول أن     "املثال 
نــادي أو النشــاط يالئمــين أم ال، كــذلك اإلميــان علــيكم أن تعيشــوه  هــذا ال

  ".وختتربوه بنفسكم من خالل اإلجنيل

ــا وكيـــف     ــاً عـــن مشـــاعر غضـــب تتملكهـ رداً علـــى ســـؤال إحـــداهن يومـ
تســتطيع الــتخلص منــها، فأجاهبــا بكــل بســاطة إن الغضــب ال يــؤثر علــى  

  .املغضوب عليه فهو ال يؤذي إال حامله

لقائدات أهنـا كانـت تسـتعني خبربتـه ورأيـه يف كيفيـة       كما ذكرت إحدى ا
تصـوروا كنـا نطلـب مسـاعدته يف هـذه      "شرح احليـاة اجلنسـية للمرشـدات    

أجيبـــوا علـــى قـــدر الســـؤال ألن  "كانـــت القاعـــدة الذهبيـــة لديـــه  " األمـــور
ــا الصــغار فهــم         ــار فقــط أم التســويف يف هــذا املوضــوع هــو يف ذهــن الكب

  ".يسألون للمعرفة

ــا   ــان يقــول لن ــوم بيومــه وأن ال ننشــر      ك ــا أن حنــل مشــاكلنا كــل ي علين
ــا ال ميكــنكم أن تصــلوا إىل الكمــال دفعــة        ــان يقــول لن غســيلنا الوســخ، ك

  .واحدة وإمنا على درجات متالحقة

كان أبونا حامالً صليبه بفرح، لقد أخربنا وهو يف أيامه األخـرية بـدير   
نـه حيلـم بنـا كـل     حبنّس أنه أمضـى أيامـاً رائعـة يف خميماتنـا الكشـفية وأ     

ليلة، وحنن كنّا نظن أنه كان حينها ميضي أيام صعبة متنقالً مـن خمـيم   
  .إىل آخر دون اسرتاحة وأنه متعب ومسكني ولكن تبني أنه سعيد

  5/5/2000الزبداني يف 
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  22شهادة الدكتور مسري بريقع من الفوج  -3
  5/5/2000الزبداني يف 

شـــعلة نـــار أوقـــدهتا حيـــاة نـــودّ أن نســـرد مـــا يف قلوبنـــا مـــن ذكريـــات ك
عشناها مع ذلك اإلنسان الراهب اللعازري يف ظل حركتنـا الكشـفية الـيت    
مرشدها الروحي كان قوي العزمية ذو فكر صائب وإرادته ال تلني، إنه من 
القالئل الذين عرفوا أن يعطوا اإلنسان الداخلي فيه بعده احلقيقي، كـان  

املوعظــة بلســانه ذلــك هــو   يعطــي املثــل بطريقــة حياتيــة قبــل أن يعطــي    
  .البعد الروحي الذي متيز به

لعـل أمجـل   . إنه كان أميناً لدعوته ألنـه كمـا كتـب أنـت كـاهن إىل األبـد      
مذبح رأيته يف حياتي هو ذلك الـذي كنـا نقيمـه مـن العصـى واحلبـال يف       
خميماتنا ليتحوّل إمياننا مع أبونا معلويل إىل عرس مساوي على أقـدس  

قة فريدة مع كـل شـبل أو كشـاف أو مرشـدة أو زهـرة،      كانت له عال. مستوى
كــان حيــث كــل واحــد منــا أن يتجــاوز  . يظهــر هلــم حبّــه حبضــوره اللطيــف 

  .حدود ذاته وأن ال يستسلم إىل حلظات ضعفه
أمــا عــن اهتمامــه بصــحة الكشــافني أثنــاء الــرحالت واملخيمــات فــالكالم    

تعمالً الصيدلية يطول، كان ال يكل وال ميل من معاجلة أغلب األمراض مس
يف رحالتنا إىل مناطق الثلوج كـان يطبطـب علـى أيادينـا الصـغرية      . العجيبة

أذكر مرة يف احد املخيمـات يف صـلنفة يف منطقـة    . بيديه ليبعث فيها الدفء
ماؤها قليل والينبوع بعيد، طلبت منه أن يعريني مطرة ماء علماً بـأن لديـه   

مــن أجــل مســري لطلعتنــا مــع مطــرتني بشــكل دائــم وملــدة يــوم واحــد وذلــك  
معلمـي شـو بسـاوي إذا لـزمين     "مبيت خارج املخيم، فاجاب بأسلوبه املعروف 
هــذه حملــة بســيطة عــن أبونــا ". بالليــل ميشــان حــدا صــار معــه إرتفــاع حــرارة

  .معلويل ذلك الراهب املدهش البسيط العظيم يف آن واحد
ــا   ــاة وليبقـــى مـ ثالً يف أشـــكر اهلل أنـــين رافقتـــه يف جـــزء مـــن درب احليـ
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أذهاننا تدفئ ذكراه قلوبنا وليكن من عداد قديسي اهلل يف فردوسـه األزيل  
  .جتمعنا به وحدة اإلميان والصالة

  الدكتور مسري بريقع

  تالها جورج ضاحي 22شهادة من أعضاء الفوج  -4
  5/5/2000الزبداني يف 

  :أنقل لكم ما مت التوافق عليه بني جمموعيت حول األب معلويل
ذكر أنـه يف أيـام املدرسـة كـان قـاسٍ علـى الطـالب،        . ونا معلويلقساوة أب

فالقصاص عنده كان كتابة صفحة كل كلمة بلون خمتلـف، مل نكـن نقـدّر    
حينها فائدة القساوة فقد تبني أن القسـاوة كانـت مفيـدة، رغـم ذلـك فقـد       
اعتذر وطلب السماح من الطالب والكشافني بوصيته وطلب أن يسـاحموه  

  .ليهم ولكن كان على يقني بأهنا ملصلحتهمإذا كان قاس ع

علمنا األب معلويل اإلعتماد على الذات، فكـان حيضـر معنـا إجتماعاتنـا     
الطويلــة وكــان يعطينــا رؤوس أقــالم عمــا جيــب علينــا أن نعرفــه أن نفهمــه     

  ".أنا ما بعرف دبر راسك"وبعدها كان يرد على كل أسئلتنا جبوابه املعروف 
احلياة اجلماعية مبحبة مما غـرس يف نفسـنا    لقد علمنا كيفية عيشنا

املبــادئ الصــحيحة للتعــايش وتقبــل اآلخــر ممــا ســاعدنا كــثرياً يف حياتنــا  
وقد ذكر جورج ضاحي أنـه عنـدما سـافر للعمـل خـارج      . املستقبلية واملهنية

القطر مل يكن يعرف يف البلد اجلديـد سـوى شـخص واحـد لكـن جتربتـه       
معلــــويل ســــاعدته كــــثرياً يف التــــأقلم  يف احليــــاة الكشــــفية برعايــــة األب
  .والتعايش وإنشاء صداقات جديدة

مل . لقد استطاع بسهولة التعامل مع الشبيبة على مدى مخسـني عامـاً  
يؤثر تقدمه بـالعمر علـى مقدرتـه علـى اسـتيعاب اجلميـع صـغرياً كـان أم         
كبرياً، لقد كان املركز الذي ندور حنوه سواء رجعنا مخسني سـنة للخلـف   

  .دمنا مخسني سنة لألمامأو تق
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أكد كثرياً األب معلويل على وحـدة الكنيسـة أكثـر مـن وحـدة الطائفـة،       
  .لكنا انتمينا مجيعاُ إليها" املعلويل"لو كان هناك طائفة إمسها 

وأخرياُ نطلب أن تقام هكذا إجتماعات حتت رايـة املعلـويل مـرة واحـدة     
الذين حرمـوا مـن وجـود    أو عدة مرات يف السنة فهي ممتازة لنا وألوالدنا 

  .األب معلويل بينهم

  تلتها مي لطفي ونورما بولس 40شهادة من الفرقة  -5
  5/5/2000الزبداني يف 

يف احلقيقة أبونا معلويل كـان أب للجميـع، حننـا عاصـرنا أبونـا معلـويل       
يف فــرتة صــعبة جــداً، كنــا يف البدايــة ننتمــي إىل مؤسســة مرشــدات فرنســا    

Guide de France  خـالل هـذه الفـرتة مت    . هنم مل يكونوا يـدرون مـن حنـن   مع أ
ــة ملفوضــية ســوريا وأصــبحنا مشــتّتني،       إيقــاف الفــرق الكشــفية غــري املنتمي
عندها شجعنا األب معلويل على أن ننتمي إىل مفوضية كشاف سوريا وكان 

كيف جيب أن خنطو هذه اخلطـوة  . يصعب علينا ختيّل األمر يف ذلك الوقت
لقـد  . يطنا كان حمصوراً مبنطقة بـاب تومـا واللعازريـة؟   الكبرية حيث أن حم

شــجّعنا كــثرياً حيــث كــان اخلــوف يســيطر علينــا مــن اجملازفــة للقيــام هبــذه    
املهمة، فجاء إيلّ بالذات وأنّبين وألنه أنّبين خفتُ منـه وقمـت هبـذه اخلطـوة     
اليت كانت بتشجيع وسند من أبونا معلويل واألب بولس سليمان، قمنا هبذه 

طوة واحلمد هلل وهذه اخلطـوة أعطـت إسـتمرارية لنشـاطنا اإلجتمـاعي      اخل
احللو الذي تطوّر أكثر وأكثر، فبذار احلنطة الـيت وضـعها يف األرض أمثـرت    

  .وأعطت مرشدات سورية بشكلها الرمسي
ــثرياً         ــان يعتقــد ك ــي، ك ــب العرب ــا الطبي ــان بالنســبة لن ــويل ك ــا معل أبون

ــي  ــان يســتعمل شــمّ الســب   . بالطــب العرب ــى    ك ــذهب عل ــان ي ريتو للرشــح، ك
إىل ريف دمشق حتت املطـر واضـعاً جريـدة    ) الدراجة اهلوائية(البسيكليت 

شـوفوني مـا   "على صدره وكيس نايلون حتت ثوبه وعند عودتـه يقـول لنـا    
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كـان دائمـاً يشـجعنا ويؤنبنـا يف الوقـت نفسـه، كـان        ". مرضت ومـا فــيّ شـي   
ك منها، عنـدها مل نكـن نفهـم    كثري وكنّا نضح" فهمناها"يردّد دوماً كلمة 

شيء ولكن عندما كربنا وأصبح لدينا عائلة وأوالد أصبحنا نفهم ما كـان  
  ".فهمناها منيح عندها"يعين 

كان هو العني اخلارجية لنـا، كـان بالوقـت نفسـه بعيـداً عنـا ولكنـه يـدعمنا         
ويراقبنا وينصحنا، يف املخيم مل يكن يرتكنا ننام وحنن حنمل هـمّ ثقيـل كـان    

ائما يضع الفرح يف قلوبنا حتى ال ننـام مزعـوجني، فكـان مصـدر دعـم قـوي       د
  .لنا يف األوقات الصعبة واملرهقة واحملزنة، وحتويلها إىل أوقات فرح وسالم

كان رائد الصداقة احلقيقية، كان يفرح كثرياً للصـبايا والشـباب وكيـف    
شـباب، كـان   كانت الصداقة احللوة والنظيفة بني البنـات أو بـني البنـات وال   

الصداقة بدون املصلحة الشخصية، ضعوا املصلحة الشخصية "يردّد دوماً 
  ".على جنب عندها تنجح الصداقة

كــان يسرتســل كــثرياً بــالوعظ وينســى نفســه، كــان يطلــب مــين أن أقــف 
  .قباله وأعطيه إشارة عندما يطول يف الوعظ أكثر من الالزم

ــو       طن والتعــايش كــان وطــين وشــجاع ويشــجّع الشــباب علــى خدمــة ال
وحتى الصبايا على  22املشرتك بني خمتلف األديان، فشجع شباب الفوج 

اإلنتمــاء للحــزب وأن يــدخلوا مبجموعــات كــبرية ويضــعوا روحهــم احللــوة  
بــني اجلميــع وأن يعطــوا للبقيــة املثــل الصــاحل، فباملثــل الصــاحل يكونــوا         

  .قادرين على عمل أعمال جبّارة

كـان هـو غنيـاً روحيـاً، كـان حيـبّ األوالد       كان يعيش الفقـر املـادي ولكـن    
ــانوا يشــاغبون       الصــغار ويرعــاهم بكــل صــداقة، فطــالب املدرســة الــذين ك
ويزعجون أساتذهتم، احرتموا األب معلويل إلحساسهم بأنه آت لتنشئتهم 

  .نشأة جيدة
عنـدما قرّرنـا إقامـة    : وقد قدّمت نورما بولس خربة حياتية حيث قالـت 
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ة األب معلـويل كاهنـاً، رفـض الفكـرة يف البدايـة      اليوبيل اخلمسـني لرسـام  
رفضاً قاطعاً فكلكم تعرفون تواضعه ولكننا بإصرارنا أجربنـاه علـى قبـول    
الفكرة وقام بتنظيم اليوبيل قدامى املرشدات وقدامى طـالب اللعازريـة يف   

لقـد روى لنـا شخصـياً أنـه عنـدما عـني       . الكنيسة الصـغرية العلويـة للـدير   
ــه تربــوي ملد  ــازريني، كــان هنــاك فئــة مــن الطــالب       موجّ رســة البــنني اللع

املشــاغبني يزعجــون األســاتذة الصــارمني، لدرجــة أن كــثرياً مــن املعلمــني     
لكن عندما أصـبح األب معلـويل مسـؤوالً    . يرفضون االستمرار يف تعليمهم

هـذا الشـخص لـن نزعجـه ألنـه      : عنهم، مسع أحد الطالب يقول لزمالئـه 
ويف هـذه اللحظـة اهنمـرت دمـوع األب معلـويل      . احيبّنا ويفهمنا ويستوعبن

وكانت هذه املرة األوىل اليت يرى فيها اجلميع هذا اإلنسان الصـلب باكيـاً،   
  .فاهنمرت دموع احلاضرين تأثراً وحباً وشكراً

  22شهادة منري حالق من الفوج  -6
  5/5/2000الزبداني يف          .إخوتي وأخواتي األحباء

. وقــد افرتقنــا ســنوات طويلــة هــو الوفــاء واحملبــة  مــا جيمعنــا اليــوم  إنّ
ة قدير وقـدوة حسـنة، وجيمعنـا أيضـاً احملبّـ      الوفاء لذكرى أب عزيز ومربٍّ

وهـو الـذي نـذر حياتـه     . اليت حنملـها لـذكرى الراحـل الكـبري األب معلـويل     
ما من حب أعظـم مـن   " :مه الذي قالة وشهيدها، معلّخلدمة رسول احملبّ

  ."ه فداء ملن حيبأن يبذل اإلنسان نفس
ــرغبيت يف     ــدود لـ ــثري، وال حـ ــه يف ذكـــرى األب معلـــويل كـ ــا أريـــد قولـ مـ
اإلسرتسال يف الذكرى، ولكين لن أطيل عليكم وسأكتفي بشـهادة شخصـية   

  .ه عليناها تفيه بعضاً من حقّموجزة، علّ

كنت طفالً يف الثامنة أو التاسعة من عمري ويف أحـد صـباحات أيلـول    
ي، رأيتــه ألول مــرة يف حيــاتي كــان ذلــك يف باحــة    مــع بــدء العــام الدراســ  

مل أدرك . مدرسة اآلباء اللعازريني وكان هـذا يـومي األول يف تلـك املدرسـة    
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بتــه آنــذاك، ملــا شــعرت حنــوه مــن رهبــة، يومهــا أن هــذا الكــاهن الــذي جتنّ
  . سنةنيكان هذا منذ مخس وثالث. سوف يكون له دور نبيل يف حياتي

هـت إىل لبنــان  أحـد صــباحات أيلـول أيضــاً توجّ   ويف العـام املنصــرم، ويف 
بـه كمـا حـدث    حيث كان يقيم يف مشفى لرعاية املسنني، هذه املرة مل أجتنّ

ــ ةمنــذ مخســ  ــه     اً عامــنيوثالث بــل قصــدت غرفتــه يف املشــفى، ألقيــت علي
 هلـت وجهـه، وجلسـت إليـه أحادثـ     لتـها وقبّ التحيـة، واحننيـت علـى يـده وقبّ    

عب شريط حياتي وحياة أجيال تتالـت قبلـي   وأطالع يف تفاصيل وجهه املت
واستذكر أيامًا أعرف أهنا لـن تعـود،   . ب احملبّوبعدي على هذا الوجه الطيّ

  .وسرحت بي الذكرى بعيداً إىل البدايات
ف عمله يف املدرسة، وكان هذا يف فرتة مبكرة من معـرفيت بـه،   فبعد أن توقّ

جربـة األعمـق واألهـم    عرفته من خالل احلركـة الكشـفية وكانـت هـذه هـي الت     
 22ل وعيـه، منـذ أن كنـت شـبالً يف الفـوج      بالنسبة لصـيب يف أول مراحـل تشـكّ   

ــفيّ    ــاة الكشـ ــل احليـ ــف مراحـ ــدرجت يف خمتلـ ــاة يف  وتـ ــذتين احليـ ة إىل أن أخـ
منــا كيــف تكــون  ومنــه تعلّ. منــا منــه أن ال قيمــة لفكــرة بــال عمــل   تعلّ. غمارهــا
  ". أرني إميانك من أعمالك" وكيف يكون اإلميان ممارسة، ،ة حياةالكشفيّ

كان خيتلس اللحظة العابرة واحلدث العادي واألخطـاء الـيت ميكـن أن    
وكــان يالحــظ بعــض أعمالنــا اجليــدة فيختزهلــا   -ومــا أكثرهــا  -نرتكبــها 

كـان   ،وبعد هنار حافـل يف رحلـة أو خمـيم   . ها ليصيغ منها أمثولة مفيدةكلّ
النـهار ويعطينـا خالصـة رأيـه      مناه يف هذاجيلس بيننا ليسمع منا ما تعلّ

! مي امسعـوني معلّ"وجتربته، وكلمته الشهرية اليت كان يستهل هبا حديثه 
كــان يســتخلص اإلجيابيــات مــن ســلوكنا  ". مــو ميشــان هــأل، ميشــان داميــاً 

  .وال يتغاضى عن األخطاء صغريها أم كبريها ،ةمبهارة فذّ
املهـم أن  "من التكرار  د دوماً وال ميلمنا النقد البناء فكان يردّمنه تعلّ

ال هتـدموا   -اهلـدم سـهل أمـا البنـاء فصـعب       موا كيف تبنوا، إنّتعلّ -نبين 
  ".شيئأ قبل أن تشيدوا ما هو أفضل منه
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يف فرتة التحوالت الكـربى يف حياتنـا عبـوراً مـن الطفولـة إىل املراهقـة       
ا ومن املراهقة إىل الشباب، ومنه إىل دروب احليـاة وجماهلـها، كـان لـه هـذ     

ــه  احلــسّ ــذهل يف رهافت ــدرك ويتمثــّ . امل ــتفهّي ــذا اجليــل،   ل وي م مشــاكل ه
مل تكــن تدهشــه أو . مرحلــة فمرحلــة، ويناقشــها معنــا بكــل انفتــاح وتفهــم 

ــا بـــدت بعيـــدة عـــن     ــا مهمـ ــاكلنا أو أعمالنـ ــبه مشـ تـــثري اســـتغرابه أو غضـ
كــان يســتوعب ويصــغي وينــاقش ويســاعدنا علــى حتليــل املوقــف   . الصــواب

  . فيبدو األمر وكأنه من صنعنا حنن ،أ والصوابواستنتاج اخلط
لن يتسع اجملال لكـل مـا ميكـن قولـه، ولـذلك أوقـف شـريط الـذكريات         

أبونـــا معلـــويل، إننـــا نـــذكرك دائمـــاً كـــأب ومرشـــد : ه إليـــه بـــالقولوأتوجّـــ
نــذكر ايضــا قضــيب اخليــزران الــذي كنــت حتملــه وال تســتخدمه  . وصــديق
فليطمـئن قلبـك   . ن أقوالـك وأفعالـك  ونذكر الكـثري مـ  ). احملروسة(وتسميه 

إىل البذار الـيت نـذرت حياتـك لتزرعهـا، وإن كـان بعـض منـها قـد وقـع يف          
أغلبـــها وقــــع يف األرض الطيبـــة فــــأمثر بعضـــها مائــــة     األشـــواك، إال أنّ 

  . على ذلك وما اجتماعنا اليوم إال دليل. ني وبعضها ثالثنيوبعضها ست
  .ألجلنا، وليكن ذكرك مؤبدا سوف نذكرك دائماً ونطلب بركتك وصلواتك

  حالق تالها يوسف 22شهادة من أعضاء الفوج  -7
أبونا معلويل كان حيرّضنا على تربيـة أوالدنـا مثـل مـا ربّونـا أهالينـا، أي        - 

ورعايتهم لتفادي ضياعهم، وإعطـائهم اإلحسـاس    بأوالدنااإلحاطة دائماً 
 .)له عن مروان بلدي يف زيارته األخرية(حبضور األهل املستمر 

كان أبونا يطلـب إزالـة سـوء الفهـم بـني الـزوج وزوجتـه يف اليـوم نفسـه           -
 )عن نقوال فرح(قبل اللجوء للنوم 

ــة، وأن ال تقتصــر علــى      - ــا علــى متابعــة احليــاة الروحي كــان دائمــاً حيثّن
ــد أن نقــول حنــن ال حنضــر القــدّاس     حضــور القــداس فقــط وكــان يؤكّ

 .وإمنا نشارك به
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وبني أبونا معلويل، أبونا عنـدما كـان يسـاعدنا    مل يكن هناك حاجز بيننا  - 
أو يرشدنا ويعطينا رأيه بعمل ما، كان عنـدما حيـني دورنـا لنقـدّم العمـل      
كان ينمحى حتى نظهر حننا، ألننا كنّا بالنسبة له وليس فقط بالنسـبة  

 .له بل بالنسبة للعمل حنن املهمّني وهو اعطانا دفشة فقط
كـان حيسّسـنا بأنـه رجـل ديـن وحننـا       مل نكن حنسّه رجل دين، وهو مـا   -

ــاً       ــان مســتعدّ دوم ــا بالدرجــة األوىل حنــسّ بإنســانيّته وك علمــانيّني، كنّ
 .يبعد عن األنظار لنظهر حننا

سر من أسرار املعلويل إنه يعطى الشعور لكل واحد منـا إنـه هـو أقـرب      -
 )عن الياس عرجبي(واحد إليه 

، إذا "نتــو بــاملخيم؟مبســوطني أ"كــان يســأل دومــاً القــادة يف كــل خمــيم    -
قالوا نعم وظهر علـى وجههـم البسـط عنـدها يقـول إذن املخـيم فاشـل        

 .ألنه الزم تكونوا مهرتئني وإذا ما اهرتيتوا، بتكونوا ما اشتغلتوا
اهلل أعطـاكم كـتري لـذلك سـوف حياسـبكم      "كان يكرّر مجلة كـثرياً وهـي    -

ا وهــذا فكــان هــذا حــافز لنــا لنعطــي دائمــاً مبقــدار مــا أعطينــ    " كــترياً
 )عن ماهر مبيض(العطاء كان حيسسنا بالفرح 

الصـغار أوالً ثـم الكبـار الزم يـأكلوا     "وقت األكل يف املخيمات كان يقـول   -
 )عن الياس عرجبي(وبعدين الكبار 

لشرح آيات اإلجنيل كان يطلب من الشباب أن يلمسوا بعيوهنم ويشـوفوا   - 
و التجـرّد، مل يكـن   بأيديهم ، أبونا معلويل مسّـوه هـو الراهـب بإمتيـاز هـ     

يطلب منّا حننا العلمانيّني أن نكون بـنفس درجـة التجـرّد، كـان يتحمّـل      
بــدون مــزاودة وبــنفس الوقــت كــان يعــيش احليــاة الــيت يالقيهــا مناســبة     

 .وحننا كمان كان يقول لنا احلياة ال بدّ هلا من متطلبات
 أبونا معلويل ليس فقط مرشد الكشاف وليس فقط اخلوري الذي يهتمّ - 

ــروح يقــدّس مبشــفى         ــان ي ــال املســيح، ك ــى مث ــان هــو عل ــات فك بالروحاني
الربص وكان يقدّس للمساجني وكان يزور قرى ال أذكـر امسائهـا خلدمـة    



345 

وعن الصالة كان يقول إن لديه إعجاباً بطريقة إميـان وصـالة   . احملتاجني
 )عن منري حجار. (اإلخوة املسلمني وكان يقول أنه يغار منهم

 )عن نقوال فرح(ال يشتغل خوري فهو خوري أبونا معلويل  -
ــان كانــت رســالته ال تصــل مثــل مــا كــان يشــاء هــو أن       - يف بعــض األحي

تصل، أو على األقل حسـب فهمـي أنـا ألنـه كـان يقـول عـاملوا الصـبايا         
فبعض الشباب فهموا أو طريقة فهمهم هلذه الفكـرة خلقـت   . كأخواتكم

ن املـرأة بالنسـبة هلـم    عندهم مشكلة إلجياد زوجات أو شريكات حياة أل
 .كانت أم أو أخت ومل يتجازوا املرحلة

كنا نسأله إذا حننا الشباب وقبـل الـزواج رحنـا مـع صـبية شـو موقفـه؟         -
 ".أنا بتفهم ولكن ال أبرر"فكان يقول 

  :ماهر ديب) 28
  .أنا ماهر بن جوزيف ديب، وفاديا جناوي من مواليد دمشق

. بيــت ديــب مــع أبونــا معلــويلذكريــات كــثرية دخلــت إىل حياتنــا كعائلــة 
تربينا برفقته على قيم وأفكار كانت ترتاكم يف داخلنـا دون أن نشـعر، وإذا   
هبا ترسم معامل شخصـية لكـل فـرد مـن أفـراد عائلتنـا الصـغرية وعائلتنـا         
الكــبرية الــيت هــي جممــوع األصــدقاء الــذين عشــنا معهــم وعاصــروا األب    

  .معلويل خالل حياته
ــاة     عنــدما أفكــر هبــذا اإلن  ــا حي ســان البســيط، كيــف عــاش وكيــف علمن

هـذه القـيم الـيت    . البساطة والتقشف والقيم العليـا يف احليـاة ويف اإلميـان   
كان ليس فقط معلمها، بل كان يعيشها، كل يوم وكل حلظة، حياة بساطة 

  .وتقشف، حياة كشفية بكل ما يف الكلمة من معنى
، وإذا . وفاتــه بقليــلرمســت أبونــا معلــويل نقــالً عــن صــورة لــه، أخــذت قبــل 

. احلياة بسيطة، عيشوها بفرح وحب وجمانيـة … يا جمانني: "وحة تقول لنالبال
حياة فرح وسالم داخلي، حياة بسـاطة متلؤهـا نظـرة تقـول لكـل شـخص فينـا        
أن احلياة جيب أن نعيشها ببسـاطة وحـب ومشـاركة مـع اآلخـرين يف كـل يـوم        
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منـا، أن يعـيش الفـرح واحلـب      ابتسامته املالئكية تعلم كل شخص .وكل حلظة
فقد كان يؤمن أن اهلل موجـود يف كـل شـخص فقـري،     . بشكل يومي دون تزييف

يف كل شخص بسيط، وكل حمتاج، وأن جوهر احلياة والسعادة تنبع مـن فـرح   
  .البيت والعائلة والرتبية الصاحلة وللتسليم مبشيئة الرب

: كنــت اســأله . عنــدما زرت أبونــا معلــويل يف املشــفى قبــل وفاتــه بقليــل   
، كــان يقــول وهــو يبتســم  "كيفــك أبونــا؟ خــري انشــاهلل شــو صــاير معــك؟  "

مـا يف شـي، بسـيطة،    : "باستهزاء، ويشري بيده إىل وجهه وإىل جهة اليمنى
وكان املرض والفاجل بالنسبة لـه مسـألة بسـيطة، ألن الفـاجل     !" فاجل نصفي

سـدي، وهـذا   بالنسبة لـه، هـو الفـاجل النفسـي والروحـي، ولـيس الفـاجل اجل       
  .ملخص مسرية وحياة أبونا معلويل للحياة ببساطتها وزهدها

  :17/4/2000 - الدكتور مسري بريقع ) 29
  ماذا أقول، أو ماذ نستطيع أن نقول؟

صفحات كثرية لن تستوعب حقيقة أبونا يوسـف معلـويل، ولـن تتسـع ملـا      
ذلـك   يعتلج يف قلوبنا من ذكريات كشعلة من نار، أوقدهتا حياة عشـناها مـع  

اإلنسان الراهب اللعـازري، يف ظـل حركتنـا الكشـفية الـيت مرشـدها الروحـي        
إنــه مــن أولئــك القالئــل،  . كــان قــوي العزميــة، ذا فكــر صــائب وإرادة ال تلــني  

كـان يعطـي   . الذين عرفوا أن يعطوا اإلنسان الـداخلي فـيهم، بُعـدَه احلقيقـي    
هو البُعـد الروحـي    ذلك. املثل بطريقة حياته، قبل أن يعطي املوعظة بلسانه

  …الذي متيّز به، ألنه كان أميناً لدعوته، وألنه كما كُتِب، أنت كاهن إىل األبد
ولعــل أمجــل مــذبح رأيتــه يف حيــاتي، هــو ذلــك الــذي كنــا نقيمــه مــن      
العصي واحلبال أثناء خميماتنا، وليتحول إميانيـاً مـع أبونـا معلـويل، إىل     

  .عرش مساوي على أقدس مستوى
. ة فريــدة مــع كــل كشــاف، أو شــبل، أو مرشــدة، أو زهــرة      كانــت لــه عالقــ  

وكان حيثّ كالً منـا، لكـي يتجـاوز حـدود     . ويظهر حبه هلم حبضوره اللطيف
أما عـن اهتمامـه بصـحة الكشـافني،     . ذاته، وأال يستسلم إىل حلظات ضعفه
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كان ال يكلّ وال ميـلّ مـن معاجلـة    . أثناء الرحالت واملخيمات، فالكالم يطول
ــر ــة أغلـــب األمـ ــيدليته العجيبـ ــتعمالً صـ ــاطق . اض، مسـ ــا إىل منـ يف رحالتنـ

  .الثلوج، كان يطبطب على أيادينا الصغرية بيديه، لكي يبعث فيها الدفء
أذكــر مــرة يف أحــد املخيمــات قــرب الصــلنفة، يف منطقــة ماؤهــا قليــل،    

علمــاً أن لديــه " (مَطَــرة مــاء"والينبــوع بعيــد، أنــين طلبــت منــه أن يعرينــي 
، وملــدة يــوم كامــل، مــن أجــل مســري لطليعتنــا، مــع    )ائــممطــرتني بشــكل د

شـو بسـاوي إذا   ! معلمـي : "فأجـابين بأسـلوبه املعـروف   ! مبيت خارج املخـيم 
  "لزمين مي بالليل، منشان حدا صار معو ارتفاع حرارة؟

هذه حملة صغرية جداً عن أبونا معلويل، ذلك الراهب املـدهش، البسـيط،   
  .ين رافقته يف جزء من درب احلياةوأشكر اهلل أن. والعظيم بآن واحد

ولـيكن مـن عـداد قديسـي     ! وليبقَ ماثالً يف أذهاننا، تـدفّئ ذكـراه قلوبنـا   
  .اهلل يف فردوسه األزيل، جتمعنا به وحدة اإلميان والصالة

  :مها قاروط) 30
ــان نعــم املربــي واملرشــد، األب        ــاتي فك ــى درب حي ــدي عل مــن أمســك بي

ومـن  " 40فرقـة  "ما كنـت مرشـدة يف   فكـان مرشـداً يل عنـد   . يوسف معلويل
  ".27فرقة "بعدها عندما أصبحت قائدة يف 

  .فكنت ال أعني خميماً إال إذا كان معنا ألني كنت أشعر باألمان واالطمئنان
  :ال أنسى مالحظاته اليت كان يوجهها يل وخاصة هذه

  ".ميت، ليكن املديح مكتوباً والتوبيخ أو الذم على انفرادمعلّ"
سـنوات لغايـة    4باً لكيفيـة التعامـل مـع األطفـال، مـن عمـر       أهداني كتا

  .وكم استفدت يف عملي من هذا الكتاب، الذي أهداني إياه. سنة 12
ــة، كــان مســتلقياً علــى       ــاء العازري ــه، كانــت يف ديــر اآلب ــارة يل ل آخــر زي

فلما دخلنا أنا وصديقة يل، رفع رأسه، وابتسـم كالعـادة،   . فراشه يف غرفته
أوالدي، هأل صار الزمكن غري مواضيع، لتكفوا حياتكن متل  يا: "وقال لنا

  13/1/2015 - اهلل يرمحك يا أبونا معلويل    ".ما تربيتوا عليا
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  :األخت هدى فضول) 31
راهبة يف ديـر مـار موسـى    . 1964أنا األخت هدى فضول، مواليد دمشق 

  .، واملسؤولة عنه حاليا1992ًاحلبشي منذ عام 
الب يوســف معلــويل، منــذ كنــت يف جمموعــة  أقــر بــأنين تعرفــت علــى ا 

الكشفية، يف دير راهبات احملبة، يف باب توما مـن خـالل    40زهرات الفرقة 
  .لقاءات وخميمات الكشاف

كان األب معلـويل يتجـول فيمـا بيننـا بابتسـامته الـيت ال تفـارق وجهـه         
وروحه املرحة اليت تشـعرنا بأنـه واحـد منـا، حنـن األطفـال بـرباءة حميـاه         

كـان كـاألب احلنـون الـذي حيـيط بأبنائـه، وحيـاول أن يـرى          .وة أفكـاره ونقا
وال تقتصــر  …يســقي العطشــان منــا، ويهــتم بــاملريض، والــربدان . حاجــاهتم

ــذهب إىل أبعــد وأعمــق، وهــو         ــل ت ــواحي، ب ــى هــذه الن ــا عل ــه فين اهتمامات
  .اهتمامه حبياتنا الروحية وعالقتنا مع اهلل

العرتافات املتـواترة واملشـاركات الروحيـة    كان القداس اليومي يف املخيم، وا
هــو الــذي . اجلماعيــة والشخصــية مــع كــل واحــد منــا هــو حمــور اهتماماتــه   

  .علمنا أن املسيح مركز حياتنا، وكيف جيب أن نتغلب على صعوبات احلياة
ــة، وتقـــديم    ــاة املكرسـ ــاري للحيـ ــوع اختيـ ــياً يف موضـ ــبة يل شخصـ بالنسـ

لـيس فقـط جلـدي ووالـديّ الـذين       نفسي للرب يسوع، يعود الفضـل الكـبري  
ولكـن أيضـاً لـألب معلـويل     … زرعوا يف منـذ الصـغر حمبـة املسـيح والكنيسـة     

الذي رعى هذه البذور الروحية فـيّ، وسهر على منوهـا وهكـذا اسـتطعت أن    
  .أقول نعم لدعوة املسيح يف داخلي، وجعلت املسيح هدف حياتي ومركزها

نطلــب صــلواته  . يف الســماء بالنســبة يل، األب معلــويل هــو شــفيع لنــا  
ونصلي له، ونتمنى أن نلتقي به حول املائدة السماوية، مـع يسـوع املسـيح    

  2015آذار  8دمشق         .آمني… يف جمده السماوي
  :سلمى املالكي زيّات) 32

" بالبـــل احملبـــة "أمضـــيت ســـنني دراســـيت األوىل يف مدرســـتَي اللـــورد     
اللورد إالّ وتقفـز صـورة األب    كاد ال أذكر اسم مدرسةأو. داديةعوالفجر اإل
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مـا زالـت صـورته احليّـة مطبوعـة يف رأسـي بكـل        … معلويل فـوراً إىل ذهـين  
بردائه الكهنوتي البسيط البنّـي اللـون وحزامـه    … يومي هذا إىلتفاصيلها 

  !!اجللدي العريض املهرتئ اللذين مل أره يوماً يغيّرمها
ــداً غــريه وال ثوبــ      ــاً جدي ــدِ حزام ــرد   تســع ســنوات مل يرت ــه ب اً آخــر يقي

  !أي تقشّفٍ وتنسّكٍ وزهدٍ هذا؟. الشتاء
يف هــذه اللحظــة الــيت أكتــب فيهــا عنــه أرى أمــامي يديــه اخلشــنتني        
املتشقّقتني وذقنه البيضاء وأسنانه الكبرية املوجـودة حينـاً واملفقـودة حينـاً     
آخر، وكذلك عينيه الصـغريتني الـوديعتني اللـتني كانتـا جتاهـدان إلخفـاء       

: كمــا مــا زلــت أمســع صــوته األجــشّ يقــول يل      … حنانــه وأبوّتــه طيبتــه و
، بكـــرة بـــدك تســـمعي يل "قصـــاص" Punition… ســـلمى، مشـــي مـــو ركـــض"
)Poésie-Mignonne (مع فركة أذن"بالفرصة ،…  

حينها مل أكن تلك التلميذة الشقيّة جـداً ولكـنين كنـت أحـب الـركض وال      
رج وإىل الباحــة أركــض مــن الصــف وإىل الصــف وعلــى الــد ! أســتطيع الســري

حتــى عنــدما كنــت أذهــب إليــه يف مشــغله يف القبــو حيــث كنــت   .وإىل البــاص
يشذّب هبا سطحاً " فأرة"أجده ويف يده إمّا منشاراً يقصّ به قطعة خشب أو 

تلك القصـيدة  (خشبياً وأجد إبريق شايه فوق الصوبيا، ألتلو عليه قصاصي 
، فـإن رآنـي   !!)ثني عاماًاليت ال زلت أحفظها عن ظهر قلب بعد أكثر من ثال

من بعيـد آتيـة إليـه ركضـاً اشـتدّ قصاصـه علـيّ، ليتحـتّم علـيّ كتابتـها عشـر            
  !سأومل ييأس يوماً، وكذلك أنا، مل أي!! مرات فعشرين فثالثني

  …لن أنساك يوماً… أبونا معلويل
كم أمتنى اليوم لو كنتُ حينها أكرب سنّاً وأوعى ذهناً، ألتعلّم منـك معنـى   

ط والصرب والزهـد والتقشّـف واإلميـان وتلـك القـدرة العجيبـة علـى        االنضبا
هــذه  …حمبــة النــاس والطــالب مجيعــاً علــى اخــتالف انتمــاءاهتم وخلفيّــاهتم

  …هذا هو األب معلويل… هي حمبة اهلل اخلالصة
  24/10/2015دمشق 
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  :احملامية راغدة فطوط) 33

  …ل من الصياموكان اليوم األو .معلويل يف الصوفانية األبتعرفت على 
كـان يتحـدث    .نسـان صـادق منـذ اللقـاء األول    إنـه  أبقوة شعرت  أدهشين

  :عن الصيام وبصوت واضح وحبماس قائالً
… عندك كلمة حلوة عـن اآلخـرين قلـها   : الصوم احلقيقي هو !…اشوفو"

  !"ما عندك سكوت
منــذ اللقــاء  ،"قــديسإنــه " :جتعلــك تقــول عنــه  ،تعــابري وجهــه وحديثــه 

وكان يشـرح لنـا    .إىل الصوفانية مع بعض األصدقاء د دوماًردّوكنت أت .األول
  !شعرنا كأننا نولد من جديد… عن خربته باحلياة وعن الكتاب املقدس

بنــاء ســابقاً ألوكــان … اًوفكــر ذهنــاً اًمنفتحــ ،شــجاعاً عــادالً كــان إنســاناً
  …ربفكره النيّ ،جيله

ــدما حتــدّ   ــر عن ــه عــن موضــوع املســاواة    وأذك ــاإلرثثنا مع ــ ب ــذكر ب ني ال
  ."وعبد وسيد …باملسيح ال فرق بني رجل وامرأة" :قال لنا، واألنثى

 :قــال لنــا… املــرات عــن الشــرور ىحــديف إثنا حتــدّأيضــاً، عنــدما وأذكــر 
  !"أخطر الشرور هو ضمري اإلنسان عندما يفقده"

علـيكم كمحـامني أن جتتمعـوا    " :قـال يل وال أنسى أبداً كلماته، عنـدما  
تسـاعدوا مـن   و. هلامات الروح القدسإحوا بكي تتسلّ ،ةللصالة يوم العنصر

  !"…ن احملاماة رسالةأل… هفقد حقّ
ــ ،معلــويل أحــداث الصــوفانية بصــغريها وكبريهــا   األبلقــد تــابع  ة بدقّ

  …بالظاهرة املقدسة قويةً ل لديه قناعةًا شكّممّ …وحذر
ى أعطـ ، د املسـيح يسـار علـى مثـال السـ     اً،وكاهن اًيكان األب معلويل مربّ

  !…عظيماً كان رجالً  …ه للكنيسة بكل سخاءحياته وفكره وحبّ
  رمحه اهلل

 12/11/2015دمشق يف 
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  !…عظيماً كان رجالً  …ه للكنيسة بكل سخاءحياته وفكره وحبّ
  رمحه اهلل

 12/11/2015دمشق يف 

دير ومدرسة اآلباء اللعازريني	   

اا  يوسف معلوا



األب معلويل الكشاف… واملخيمات	   







كنَت ااكثر فقرًا… كنَت ااكثر غىن… وكنت ااكثر حبًّا - خمّيم اجلنينا 1982.





مسري اجموعا كاجافيل الفرقا أجبعني - خميم ئافيتا 1978
يبدو اا  معلوا ف آخر ااوكق، يرافق… امي… ويباجك!

الكشفيا حيال ُتعاش ت كلما تقام… - خميم ئافيتا 1978



قاةدات ومرشدات الفرقا أجبعني - خميم ئافيتا - 1978

دعوا ااطفام يأتون إّا، وت متنعوهم... خميم ئافيتا 1978



وعدًا شريفًا أعُد... فاشهدوا ا، وحنو الر  أئعد شكري العظيم
َقَسم اارشدات - خميم جواج العفص 1983



لقاء عاأ للفرقا أجبعني - 1980

حفلا قدامى قاةدات الفرقا أجبعني - 1983



اتحتفام بعيد ااأ وترفيع الزهرات واارشدات ف مقر الفرقا أجبعني - 1986

والزهرات…  واارشدات  والقاةدات  ااهل  حبضوج  أجبعني،  الفرقا  ارشدات  عاأ  لقاء 
ومبباجكا داةما مل قبل اا  يوسف معلوا، الكاهل ااكثر فقرًا - 1986





مدجسا  ف  )الربشانا(  القربان  وجشا 
اآلباء اللعازجيني.





صور من حياته الكهنوتية وحضوره يف حدث الصوفانية العظيم

 رسالة السيدة العذراء - اإلثنني 1983/2/21 - الساعة 9:30 لياً:	 

    » أبناةي، احلكي بيين وبينكل، أنا ججعت هلون.
       ت تشُتموا ااتكّبريل عدميي التواضع.

       ااتواضع بيتعّبش االحظات غريه، لُيصلح نفَسه مل اخللل.
       أما ااتكّبر الفاسد، بيهمل، بثوج، بعادي…!

       ااساحما أفضل شيء.
       يللي بيّدعي الرباءل واادّبا أماأ الناح، فهو جنٌس لدى اهلل.

       طالبا منكل طلق… كلما بترّسخوها ببالكل، بترّددوها دوًما:
  "اهلل خّبلصين، يسوع بنّوجين، الروح القدح حياّ، فأنا ت أخاف".

       مو هيك يا ابين يوسف؟.
       امحلوا، وساحموا. امحلوا أقّل بكثري ممّا محَل اآل . «



الشاهد األمني واالستثنائي…	   



اا  معلوا يتكلم عل ظهوج العذجاء مشريًا إىل شجرل الكينا اليت انبلقت منها إىل السبح



الوضع اائلي للسّلم الذي يفضي إىل سبح الظهوجات.
جداج البلوك، والدججات اخلشبيا مل تكل موجودل إبان الظهوجات!



اا  معلوا
بالشرح منهمك 

مع السيدل هنى والدل مرينا - والسيدل أليس محال مرينا



حتوّل بصر مرينا بني 1984/11/29-27	   





الشماس والاهوتي واحملامي
  سبريو جبور األرثوذكسي

شبيٌه  حدث  ما  أن  يؤكد  كان 
مبا حدث للقديس بولس، وبأن 
النوج الذي جأته مرينا، ومل تبصر 

بعَده، هو النوج ايهلي. 

ولذلك أخذ يرمن مراجًا وتكراجًا 
وكان  التجّلي.  عيد  ترنيما 
جازمًا بأّن مرينا ستستعيد البصر 

بعد ثالثا أياأ. 

البيت  يغادج  ومل 
أياأ  ثالثا  طوام 
إىل  فيها  منصرفًا 
الصالل والتأمل!



ويبدو واقفًا إىل ميني مرينا

بصر  حتّوم  خالم  ايجنيل  يقرأ 
مرينا مساء 1984/11/26

وما إن استعادت مرينا بصَرها، مساء 
11/29، حىت أخذ يرمن دون توقف: 
ااموات…"،  بني  مل  قاأ  "ااسيح 
وسط التصفيق وااهازيت… وكان 
أماأ  الكنيسا  ف  يسجد  كما  يندين 
ااذبح، وكأنه وحيٌد ف حضرل اهلل.



كانت مرينا تستبيع متييز "الرموز ااقدسا" فقط، خالم فترل حتّوم البصر
1984/11/29-27



اا  معلوا مع السفري البابوي بدمشق، اانسنيوج بيري جياكومو دي نيقولو

معموديا أحد ااطفام على يد اا  معلوا



مع اا  جينيه لوجنتان ومرينا ونقوت

نقوت - مرينا - اا  معلوا - السيدل أليس والدل نقوت - اا  زحالوي



مع طوين حنا… ووديع الصاف…



"دعوا األطفال يأتون إيلّ…"	 

"سأجيّب جيلي فيِك…"





نوجما بولس وزوجها زكي بليط



ف عرح ديانا شقيقا مرينا

والد مرينا السيد جان ااخرح



اا  يوسف معلوا ف اتحتفام بااناولا ااوىل لبال  مدجسا اادبا - 1990









إبان انعقاد املؤمتر الاهوتي يف مدينة مونسرت بأملانيا - 1991	   



كان بني ااشاجكني: أنبون ااقدسي، اا  جوزيف موزج، أديق مصلح، لينا ااقدسي



 االحتفال بالذكرى الثالثة عشرة	 
   دمشق - 1995





غرفت��������ه…	  يف   





األب معلويل يف مستشفى حبنّس - لبنان	   

















قداس وجناز األب يوسف معلويل - 2000/3/4	   





يوم املعلويل - دير الراهبات يف بلدة الزبداني  2000/5/5	   

مل أحّبين فليصلِّ مل أجلي
اا  يوسف معلوا

الزبداين 2000/5/5





يوم املعلويل - دير الراهبات يف بلدة الزبداني  2000/5/5	   





ساعته ومسبحته…	   



ورسائل الصوفانية… رفيقته



األيقونة العجائبية - ينبوع الزيت املقدس  

1982





   أمسيناها "سيدل الصوفانيا" جلهلنا حبقيقتها… وف عاأ 1989 أخربنا اا  جوجج غريق مل 
قازان"،  "سيدل  أهنا  اايقونات،  وعلم  ااشرقي  بالالهوت  ااختص  السوجي  الكاهل  وهو  جوما، 

شفيعا جوسيا منذ القرن السادح عشر!…





1982



2001
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(+  

  ومضات من صفحة التواصل االجتماعي
  
  
  

بتسلســــل  أورد اآلن التعليقــــات الــــيت وردت علــــى صــــفحة الفيســــبوك
  .، مع ذكر األمساء كما هي منعاً ألي التباسورودها

  )Sabine Jabaji(سابني جبجي  - 
  …يف حياتي اذكر االب معلويل وأشكر اهلل النه مرّ

ــاف   ــات الكشـــ ــات ومبيتـــ ــة(خميمـــ ــات،   )56 الفرقـــ ــل الثمانينـــ يف أوائـــ
ــش،        ــب والعطـ ــل التعـ ــل، ويتحمـ ــري الطويـ ــد يف املسـ ــري اول واحـ ــان يسـ كـ

ــات    ــا كفتيـ ــابي يف حياتنـ ــر إجيـ ــه أثـ ــان لـ ــل، وكـ ــدرة التحمـ ــا قـ ــا … علّمنـ مـ
منـــذ … ت الن احليـــاة صـــعبةبـــل ان نكـــون جبـــارا) نعـــانيع(بيحـــب نكـــون 

ــياً   ــه، مــــع انــــه كــــان قاســ ــا حنرتمــ ــا كنــ  بســــيطاً ، ولكــــننعومــــة أظفارنــ
  …وحمبّاً وشفافاً ومتواضعاً

  …هذا غيض من فيض عن ذكرياتنا معه، وسأسأل رامي عن مشاركته
  .الياس النك فتحت لنا باب مشاركتكشكرًا ابونا 

 )Rima Salem(رميا سامل  - 
  هاهلل يرمحه والسالم لروح
يـة كاسـة الشـاي بغرفتـه البسـيطة      األذن وحنّ علمين النظام بقسوة شدّ

  .والدين املسيحي بتساحمه وحمبته



352 

 سامي جورج هربا - 
، كنت يف غرفة األب معلويل، بعزّ الشـتاء، والشـباك مفتـوح    1969يف عام 

جـاءه  . وهو بوجهه األمحر، كلما برد يقـوم وميشـي بالـدير   . دوماً، وأنا جملّد
ل الــريس حينــها، األب موصــللي، وأعطــاه قطعــة قمــاش      شــخص مــن قبــ  

  .خلياطة ثوب أسود وهي على ما يبدو حصة كل خوري سنوياً
تـوبي مل يهـرتئ بعـدن وسـيدوم سـنتني أو      : "ردها لـه املعلـويل، وقـال لـه    

فاذهـب وبعهـا وأعطـي قيمتـها للمحتـاج أكثـر مـين، فاحملتـاجني كثـر          . أكثر
  .وثوبي حبالة جيدة

  .العتيق" الكاكي"نها يلبس ثوبة كان حي: مالحظة
  )May Loutfi(مي لطفي  - 

ــدوة يف     ــويل ق ــان األب معل ــزاملقــد ك ــة الصــافية   االلت  .والبســاطة والني
  املسيح قام …اإلميان منا الفقر يف الدنيا وغنى الروح والعمق يفعلّ

  )Layal Jabbour(ليال جبّور  - 
كـثري مـن تالميـذ    ان بالنسـبة يل ول كـ  .بإنسانصورة يسوع … اهلل يرمحه
كنت احب رائحتـه تـذكرني بكـل شـي أبـوي وثوبـه األسـود        … مدرسة اللورد

  …خيتصر كل حضن دافئ لنا
 )Reem Ouechek(ريم عويشق  - 

بظـن حـدا    ومـا  .ه مبدرسـة اللـورد والفجـر   اهلل يرمحه كربنـا علـى حسّـ   
وأحـن  … فينا نفد من قصاصات الفرنسي كانت أحلى أيـام وأغلـى ذكريـات   

  .كلناأب إللنا 
  )Rana Lotfi(رنا لطفي  - 

  باالوضة ونروح نقعد معوا نعمل اي شي لنطلع من الصف كنّ
بنا يشـرّ ويشـجعنا  وعـم حياكينـا    وهـ و وا حنسـ شعور بالسالم غريـب كنّـ  

ــوشــربة منيحــة للــبطن   وســاس انــأاملــي مــع ســكر ع  ا مبســوطني حننــا كنّ
  املدرسة كانت أبونا معلويل …هبالكذبة
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 )Rouba Bazerbashi(ربى بازرباشي  - 
… بــس لســاتا بقلوبنــا جديــدة …صــار عليــا غــربة …ذكريــات قدميــة كــتري

يف طالــب كــان   مــا… ابونــا معلــويل وحــدة مــن الــذكريات احللــوة حبياتنــا   
كــان … كمــان ويــة ابونــا معلــويل وقســاوت مبدرســة اللــورد بيقــدر ينســى حنّ 

  …منا التسامح واحملبةويعلّ… يلعب معنا وكان يقاصصنا وقت نغلط
ــا معلــويل   نــيح انــك مــا م صــاير  ووشــفت شــ … كنــت موجــود هلــأل ابون

 صـليلنا ابونـا متـل مـا    … وكوالنـاس يلـي حبّـ   … يتـا البلد يلـي حبّ … بسوريا
  .صليلنا ابونا لرتجع بلدنا ونرجع معا… كنت تساوي

  …ابونا معلويل… وليكن ذكرك مؤبدا
 )Mirna and Ghassan Haddad Wardeh(مرينا وغسان حداد وردة  - 

ببـــايل  وف علـــى ابونـــا معلـــويل كانـــت بـــالفجر، صـــورت ل مـــرة بتعـــرّاو
االطفال حواليه متل الصورة اللي داميا بتنرسم لتعـرب عـن قـول املسـيح     و
الروحــي كــان طــاغي بشــكل كــبري علــى     ومجــال ."يلإتون أاالطفــال يــ ودع"

 ".اجلـونيس "من خـالل   وبت اكرت منتقرّ …املتواضعواخلارجي املسن  وشكل
ما كنت حس اني عم اعرتف، كنت حس  ووملا روح العرتف عند .)الشبيبة(

 ،اذان صــاغية واللــي كلــ و ،انــي عــم اشــكي مهــي البــي الــذي يف الســموات    
شـكرا كـتري ابونـا زحـالوي      …جاهز يطمين بابتسامة من غري هـذا العـامل  و

اكـرت صـورة متثـل اهلل علـى     وشكرا كتري يا احلـى صـورة    …لفرصة املشاركة
  مرينا …مشتاقتلك كتري كتريوبك كتري انا حب …وجه االرض

 )Rim Awad Arnouk(عرنوق ) عوض(ريم عوّاد  - 

اإلنسـان الـذي يعجـز اللسـان عــن      وسـأبدأ بـالقول ان أبونـا معلـويل هــ    
  .لذا سأكتفي ببعض األسطر عن معرفيت هبذا الرجل الرائع .وصفه

ف تعرفت على أبونا معلويل يف املرحلة اإلبتدائيـة عنـدما كنـت بالكشـا    
 .أبو يف كــل خمــيم كــان يرافقنــا مبثابــه أخ، مرشــد،  56 الزهــرات بفرقــة -
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اإلتكــال علــى والصــعوبات  ةمواجهــومنــا القــدرة علــى حتمــل املصــاعب يعلّ
كمـا انـه كـان املرشـد الروحـي       .نـة غريبـة  بطّالذات بكل الظروف بطريقة مُ

ــة ــاع واألمـــراض  و ،للفرقـ ــع األوجـ ــداوي جلميـ ــا معلـــويل . الطبيـــب املـ أبونـ
ته الكبرية الغري حمدودة لكـل فـرد دون   منا احملبة مبحبّشخص الذي علّال

كـان  . التواضـع واإلخـالص  وبالرغم من قساوته املمزوجة باحملبـة   ،إستثناء
أشـكر اهلل تعـاىل بلقـائي هبـذا     . يتمتع بطريقة ذكية وحكمة للتعامل معنـا 

قيـة الـيت   األخالوالدينيـة   بتعاليمـه ر حيـاتي  نـوّ والنه ملس  ،املرشد الروحي
كلمـا ذُكـر    ،خالل عقود من الزمن. زرعها يف قلوبنا مجيعا دون أي جمهود

وأسرتجع شريط الذكريات  ،اسم أبونا معلويل تنرسم البسمة على وجهي
اهلل يرمحـك ولـيكن   . الربيئة اليت أمضيناها برفقتهواملليئة باأليام احللوة 

فأنـت املـالك    .حمبتـك للجميـع  وإن قلمي يعجز عـن شـكرك   . ذكرك مؤبدا
  .الذي يصلي لنا من السماء

  .احرتاميومع حيب 
 )Karam Chahoud(كرم شحّود  - 

فضــل علينــا، اهلل يطــوّل بعمــركم أبونــا    اهلل يــرحم أبونــا معلــويل، إلــو 
، وعـدم  االسـتقامة زحالوي، اجليل يللي بيعرفكم أعطيتوه الثقة بالنفس، 

  .اخلوف من املستقبل
 )Hala Ashi(هالة عشي  - 

وكنــــا  .علمنــــا النظــــام واحلنيــــة .يرمحــــو كــــان اب حنــــون وحمــــب اهلل
 .لصـــغرية مطلـــة ع الباحـــة مبدرســـة بالبـــل احملبـــة  انقعـــد معـــه بغرفتـــه  

واذا موجـــوعني يعملنـــا كاســـة شـــاي  .كنـــا نقضـــي معـــه فـــرتة االســـرتاحة 
. اهلل يرمحـــه… الكلمـــة ىاكيـــد مـــارح أنســـاه ابـــدا بكـــل معنـــ .ينا فيـــهليـــدفّ

  ليكن ذكره مؤبدا
  قويك ابونا الياسواهلل ي



355 

  )Fadi Joseph Al Khoury(فادي جوزيف اخلوري  - 
  رحم اهلل ابونا معلويل

ميلـك روح احملبـة وعمـق    . ي به الشـعوب يف هـذا العـامل   دمثال لكي يقت
. منـا منـه الكـثري   لقـد تعلّ  الصالة واحلكمة يف املعاملة والتدريس واإلرشـاد 

أيامنـا هـذه ملثـل هـذا      نفتقـد يف . 1984انا من مدرسة لـورد والفجـر حتـى    
  .الكاهن العظيم

 )Marie Anne Safar(ماري آن سفر  - 
كـان معنـا مـن الطفولـة      .حتى اآلن مير يف خاطري وله مكانة يف قلـيب 

لـه مـن القصـص     .ة ويعاقبنـا مبحبـة  كـان يرشـدنا مبحبّـ    .حتى سن الرشـد 
ـــ  ــا علّ ــم مـ ــاواحلكـ ــذكّ. م يف حياتنـ ــه نتـ ــمته ويف كالمـ ــه  ،ره يف صـ يف اميانـ

مـا وراهبـا بكـل معنـى     كـان معلّ  .كان قديسا على االرض .قته مع الربوعال
لــه وكتابــه حتــى اللحظــات االخــرية مــن عمــره   يكــان ميســك باجن .الكلمــة

الرمحــة  .ان لــك مكانــة يف قلبنــا كــبرية ولــن ننســى مــا حيينــا       . االرضــي
  .صلي لنا .لروحك الطاهرة

  )Tawfiq AN( …توفيق - 
ديـر العازريـة،   (بـاألب يوسـف معلـويل    معـرفيت   .يساهلل يرمحك يـا قـدّ  

، عـاش حياتـه بكـل تواضـع وامانـة      )الصوفانية مكان ظهور السيدة العذراء
نشر حمبة اهلل يف قلوب كثرية كانـت مغلقـة    .كلمة اهلل لكل البشر إليصال
كـان احلضـن الـدافئ واالب احلنـون احملـب لكـل انسـان يلتجـئ          .رةومتحجّ

كــان صــارم يف بعــض   . لغفــران مــن اهلل اليــه طالبــا املعونــة والنصــيحة وا   
كـان   .ن عرفـوه وذلك من حرصـه علـى حيـاة ومسـتقبل الكـثري ممّـ       ،املواقف

وخصوصـــا يف اوقـــات  ،مفعـــم باحليويـــة والنشـــاط ومنـــتظم يف مواعيـــده 
فقـد   .عاش حياته متواضع فقري حمـب جلميـع البشـر    .الصالة والقداديس

  .ؤبداليكن ذكره م… كان راهب بكل ما للكلمة من معاني
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  …املسيح قام
 .فلـك منـا كـل احـرتام وتقـدير      ،واهلل ميد بعمرك ابونا اليـاس زحـالوي  

وحبــك لفعــل اخلــري علــى مجيــع  ،وخصوصــا ملواقفــك الشــجاعة والنبيلــة
  …االصعدة

 )Rouwayda Doummar Yabroudi(رويدة دمّر يربودي  - 
When my father Francis Doummar was in bed for 13 months, and he use to 

pass by him to give him the communion, and after he died, he use to tell my 
mother Jeanette, the only thing that you can say to help you survive those 
difficult days is: 

  فلتكن مشيئتك يا ربّ
and until now, my mom every time she has a difficult time, she remembers 

him and says  
  …"أبونا معلويل كان يقللي داميا قويل فلتكن مشيئتك يا ربّ"
  .اهلل يرحم ترابه 
ــر"عنــدما كــان أبــي ( شــهراً، كــان يــزوره  13طــريح الفــراش ملــدة " فرانســيس دمّ

ــة   ــه القربان ــدتي    . باســتمرار ليعطي ــان يقــول لوال ــه، ك ــت"وبعــد وفات األمــر ": "جاني
  :ميكّنك من مواجهة هذه األيام العصيبة، هو أن تقويلالوحيد الذي 

  !"فلتكن مشيئتك يا ربّ
  :ووالدتي حتى اآلن، تتذكر كالمه عندما تواجه أوقاتاً صعبة، وتقول

  …"أبونا معلويل كان يقللي داميا قويل فلتكن مشيئتك يا ربّ"
  .)اهلل يرحم ترابه

  )Wadiaa Moubayed(وديعة مبيض  - 
مـــا يف شـــي منقـــدر نوصـــف  .قليـــل شـــي حنكـــى عنـــوكـــل . اهلل يرمحـــو

 ،56من وقـت كنـت صـغرية بالفرقـة      عرفتو .هالكاهن واالب والطبيب واالخ
 انبسـط كـتري ملـا شـوفو     .وبـاالخر كنـت حبارتنـا الصـوفانية     .وباملدرسة لورد

باحلـب   عاش فقري بس كان اغنـى انسـان عرفتـو    .س ببيت نظورجاية يقدّ
  .واالميان
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 )Rafik Wareh( …رفيق - 
 ،الوحيـد الـذي كـان يعاقبنـا     وهـو  ،82 اهلل يرمحه، انا تركت اللورد سـنة 

  .مبحبته ونستمرّ ،ولكن هنابه وال خنافه
هنيئـاً ملـن   . ولكنه فعالً كان مبثابـة أب للجميـع بـدون تفرقـة     ،أنا مسلم

  .عرفه أكثر مين
  )Maria Moraly(ماريا موريل  - 

انـا   .يش كان خياف علينـا قدّ .نساهق ما بهللّ .كان ما يف منه .اهلل يرمحه
  .املدرسة النو كان موجود فيها كنت حبّ

  )Gassan Alharira(غسان احلريرة  - 
ــويل      ــى هــذه الشــهادة حبــق االب معل ــك عل ــارك في واهلل يطــول  .اهلل يب

  .بعمرك وتكتب
  )Paolo Milone(باولو ميلوني  - 

ما . امس عشركان املرشد الروحي لفوج كشافتنا الفوج اخل. اهلل يرمحو
  .مننساه ابدا وما مننسا قداسته

  .ليكن ذكره مؤبدا
 )Randa Abo Nasser(رندة أبو ناصر  - 

  اهلل يرمحك يا ابونا انت شفيعنا بالسما
  )Ghassan Nahhas(غسان حناس  - 

Thank you Abuna Zahlawi… Allah yer7am Abuna Ma3louli… He was our 
father, teacher, and leader. 

  )…كان أبونا، معلمنا، ومرشدنا …اهلل يرحم أبونا معلويل …شكراً أبونا زحالوي(
  الوليد الياس ابو - 

غــري عــن طريــق   مــع انــي مــا بعرفــو . كيــا ريــتين موجــود بســوريا حــدّ  
ــدمي      ،الصــوفانية ــة الشــهد ب ــا احــدى شــفائتها الروحي ــي ان وار جــاىل . يل

  .واهلل يقويك ابونا الياس. يس ابونا معلويلالقدّ
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 )Rim Bitar(ريم بيطار  - 
متلنا، كأنـه أعجوبـة، مـا     ما لو كنت اشعر انو. م حياةاألب معلويل معلّ

متل املالك كان موجـود لـدعم الكـل بكـل مكـان      . كنت أفهم ليش هوه هيك
  …وبأي حلظة حنتاجه منالقيه

 )Micheline Batinjaneh(ميشلني بيتنجانة  - 
فنـــراه  ،دخل املدرســـةكــان يشـــعرنا بالطمأنينـــة وحنـــن صـــغار حـــني نـــ 

االب معلـــويل مـــن أهـــم  .يســـتقبلنا بابتســـامته املعهـــودة وقامتـــه الفارعـــة
  .رمحه اهلل. ذكريات الطفولة لدي

  وجيه اخلوري - 
كــان لــالب معلــويل الفضــل يف كــثري مــن الــرحالت والزيــارات العضــاء    

ولألســف مل  .ايامــه يف اواخــر لقــد رايتــه اثنــاء زيــارتي للصــوفانية .الفرقــة
  .لالب زحالوي وشكرا. االب الصاحل يف جوار املسيح ايها .كر شيئايتذ

كنيسـة األرمـن مقابـل كنيسـة      كنا جنتمع كل أسبوع يف املقـر الـذي هـو   
مة اليت كـان هلـا الفضـل    دنا بارشاداته القيّوكان االب معلويل يزوّ .العازرية

دت وتوطـّ  .املسيحية اال االسـم  مننعرف  ا النّبعد ان ك ،يف عودتنا لالميان
وخــالل ثـالث ســنوات كنــت   .لــت اىل صـداقة العالقـة بــيين وبينـه حتــى حتوّ  

كيــف تــتكلم   ،وكنــت حمســودا مــن طــالب العازريــة   ،ازوره كــل يــوم تقريبــا 
ــه    وكــم مــن مــرة طلبــت منــه     .ومتشــي معــه وحنــن ال نســتطيع النظــر الي

  …املساعدة املادية لطالب حمتاج فلم يبخل

  خليل اجلندي - 
وبكــل الــرحالت الكشــفية كــان   ،يف مدرســيت العازريــةأتــذكره بكــل فــرح 

مرافق لنا كما االب احلنـون والقـوي الـذي يريـد ان يعطـي ابنائـه أفضـل        
  .رمحة اهلل عليه مكانه باق يف القلب والذاكرة. ما لديه
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 )Tony Touma(طوني توما  - 
ــ… كــان يشــع حمبــة وعطــف .رمحــة اهلل عليــه ا حتــى عنــدما يقاصصــنا كنّ

كـان عمـري تسـع    … اننا ما زلنا حتـت عبـاءة رمحتـه االبويـة    نا منضحك لعل
  …وما ازال اكاد امسع صوته احلنون املميز .سنوات اذ تركت املدرسة العازرية

 )Peter Toubia(بيرت طوبيا  - 
بكيـت النـك تريـد     ،سابونا معلـويل يـوم زارك اهـل الصـوفانية يف حبـنّ     

زرت اوال مدرسـة   . دمشـق يف اليوم التايل رجعنا سوية ل. دمشق العودة اىل
  .دمشق كم كان فرحك كبريا بعودتك اىل .الصوفانية بعدها اىل ،االطفال

  )Layal Issak(ليال اسحق  - 
حنون وصادق ورجـل  … ابونا معلويل كان من اطيب الناس يلي عرفتون

بالشـتاء   كنـت صـغرية روح لعنـدو   … دين بكل ما حتمـل الكلمـة مـن معنـى    
ــو ــة   قل ــا بردان ــا ان ــا ،ابون ــدفيلي ا ك ــي وي ــن يغمرن ــان … اهلل يرمحــو …ديي ك

  .بكيت كتري وقت مات… شخص قالل يلي متلو

  )Hazar Metri Kassis(هزار مرتي قسيس  - 
ودخّـل اىل   .ابونا معلـويل دخـل اىل حيـاتي وانـا يف الثامنـة مـن عمـري       

حتضـرني قصـة قصـرية حصـلت     . حيـاتي حـب العطـاء ومسـاعدة االخـرين     
قررنـــا يف ســـنة مـــن الســـنوات   .لفجـــرمعـــي ومـــع جمموعـــة مـــن طـــالب ا 

الن الصـندل   ،ومبناسبة عيد املـيالد ان هنـدي ابونـا معلـويل حـذاء جديـد      
املهـم، ابونـا معلـويل رفـض     … ع وحبالـة يرثـى هلـا   كـان مقطـّ   الذي يرتديـه 

اهلل … الحــد العــائالت الفقــرية واجربنــا ان نعطيهــا ،اهلديــة وبشــكل قــاطع
  …ره جعلين شخص افضليرمحه وشكراً ملرورك يف حياتي، فمرو

  )Yousef  Fahdeh(يوسف فهدة  - 
ــاه مــن ســنة   ــآن   . 1984 وحتــى 1979رافقن كــان االب احلنــون والقاســي ب

ســيد املســيح الوكــان صــورة  .وكــان الــدكتور املــداوي جلميــع امراضــنا .واحــد
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ــى االرض مبخيّ ــا عل ــل انــين      . لتن ــورد، اختي ــدما ادخــل حبــارة مدرســة ل عن
جـزء   فهـو  .ارتبطت صـورته مبدرسـيت  … بغرفته سأرى ابونا معلويل جالساً

  …من ذكريات طفوليت اجلميله احملفوره بداخلي
  اهلل يرمحك يا ابونا وليكن ذكرك مؤبداً

  )Lina Chamchikh(لينا مششيخ  - 

 ،ف على أبونـا معلـويل  أشكر ربي وأفتخر بأن كانت يل الفرصة أن أتعرّ
 ،وا علــى تعليمــه لنــاتربّــوأن أكــون تلميــذة مــن التالميــذ العديــدين الــذين 

منـا التواضـع   مات الزبداني مـع راهبـات لـورد، فقـد علّ    عندما رافقنا مبخيّ
كــان مثــال األب احلنــون املعطــاء حيــث  .وحــب اآلخــرين والعمــل اجلمــاعي

  …عطاءه ال يعرف احلدود
 .واهلل خيليك أبونا زحالوي ويقويك .اهلل يرمحك أبونا معلويل

  )Nada Rishan(ندى ريشان  - 
انــت بتضــل بقلوبنــا وبعمرنــا مــا  … اهلل يرمحــك ابونــا يوســف معلــويل 

بس روحك الطاهرة معنا وبتـدعيلنا   اجسدك صار بعيد عنّ لو… مننساك
 .فليكن ذكرك مؤبدا… عطول

  )Alice Nazzour(أليس نظور  - 
تـه،  ابونا معلويل اب بكل معنى الكلمة حبكمتـه اللـي مـا اهلـا حـد، مبحبّ     

فضله عليي ما بنساه الخـر حلظـة بعمـري، كـان      .ظيميته وبتواضعه العحبنّ
يتها، سهر معـي  ة وحنّينصح حبكمة عميقة وبساطة، كنت اشعر مبدى احملبّ

زني، كان وال زال مت الشهادة الثانوية يوميا، بفرحي حبليايل الدراسة ملا قدّ
قطعة من حياتنا اليومية مبنزيل بالصوفانية، ابونا معلويل حجـر االسـاس،   

م بغيابه، حتى يوم وداعه اكرمين انين كون موجودة بالشام النه بالتيتّشعرنا 
افتخـر انـين    .بـت متـل مـا بكـت العائلـة النـه عـائليت       ابي، بكى يـوم اللـي اتغرّ  

 .له كل احملبة .عشت بزمن كان االب معلويل جبانيب
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 )Khalil Salaleh(خليل ساللة  - 
إنسـان البسـاطة يف    .ةاالب معلويل كان رمزاً من رمـوز احملبـة والبسـاط   

 .15ي لفوجنا الكشفي الفوج كان مرشدنا واملربّ املسيح، اهلل يرمحو

 )Mouaza Al-ashhab(معزى األشهب  - 
كنـــت يف مدرســـة العازاريـــة يف الصـــف الرابـــع االبتـــدائي عنـــدما كـــان   

 ،نـا مـن غـري ضـعف    كان ليّ .ه الطالب يف الفرصة بني الدروسيشرف ويوجّ
واذكر خيزرانته اليت مل جتـد طريقهـا اىل جسـدي     .وشديدا من غري عنف

كـان لـه فضـل     .د هبا اكثر من استخدامها يف الضرب الرحيمكان يهدّ .يوما
كبري يف تنشأة جيل بل اجيال خالل حياته الرعوية اليت كـان يعـيش فيهـا    

 .ب اهلل ثراهطيّ .حياة راهب حقيقي مؤمن ومعطاء

 )Ranya Allam(رانيا عالّم  - 
 حنن من نتذكره جيدا بالفوج اخلامس عشر واهلل يرمح

 )Iyad Haj Kaddour(إياد حاج خضور  - 
لـك فضـل   . ي الجيـال واجيـال  كنت خري مربّـ . اهلل يرمحك ابونا معلويل

  .كبري على الكثري من الناجحني يف هذه احلياة
  )Kareem Loutfi(كريم لطفي  - 

ــدو   … اهلل يرمحــو االبريــق بين مــن يشــرّ وئــت يــوجعين بطــين انــزل لعن
ويئللـي  … ملـا احـرق لسـاني    بس شوي بسفل الكاسـة بظـنّ   ويصبّ ،زهورات

ومــع وجعــي اضــحك … ازا وجعــك بطنــك مــرة تانيــة الزم نبــدلك يــاه اوام
طبعـا هـاد احلكـي    … ميزح مع طفل ممكن انو والن ما اتوقع شخص بسنّ

 …اهلل يرحم ايام اللورد… 1996تقريبا بال 

 )Rima Malek(رميا مالك  - 
بين يشـرّ  اطلـع لعنـدو   ،كـان جيعـين بطـين باملدرسـة     .كـتري  وكنـت حبّـ   انا

  .اهلل يرمحو. طيب بسرعة ،شي سخن
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  )Nada Kalloumeh(ندى قلّومة  - 
 ف،، املتقشّـ اهلل يرحم أبونا معلويل كان مثال اإلنسان املتواضـع، احملـبّ  

ــا يف خميّ  ــان يرافقن ــه    ك ــات العازاري ــدير راهب ــداني ب ــا بالزب ــا   .ماتن ــان أب وك
يتـه  تـه وحنّ حمبّ .ومع الكبار كـبريا  ،كان مع الصغار صغريا. حنونا للجميع

 .شفيع لنا بالسماء هو …فه المتناهيةوتقشّ

 )Mirna Daoud(مرينا داود  - 
عاصـــرته يف ســـنوات دراســـيت االبتدائيـــة يف     .رحـــم اهلل األب املعلـــويل 

اديـة  مدرسـة الفجـر اإلعد   ومـن ثـمّ   ،)لـورد (ة اخلاصـة  مدرسة بالبل احملبّ
  .ا نلتقي يف مناسبات دينية كثريةوكنّ .اخلاصة

اذكــره دومــا بــاخلري النــه مــرتبط مبرحلــة أساســية يف دراســيت وحيــاتي 
رمحه اهلل واسكنه جبوار  .ب الراهبخري مثال لأل وهو .ة يف دمشقالطالبيّ

 .يسنيالقدّ

 )Wassim Haddad(وسيم حداد  - 
طــوبى . علـى كــل الطـالب  كـان لــه تـأثري    .أب ومربـي فاضــل ، اهلل يرمحـه 

 .النقياء القلوب فاهنم يعاينون اهلل

 )Mania Helal Baghdan(مانيا هالل بغدان  - 
ــا  ــان ابون ــا صــغرية يغ وبلمدرســة  .اروع اب ك ــا زهــورات لان عنا ويســمّ ،يلن

  .حببك. ويعطينا بركتو احللو حكيو
  )Jamile Abyad(مجيلة أبيض  - 

دة ة حبيــاة اجيــال متعــدّ زاالب معلــويل كانــت لــه بصــمة واضــحة ومميّــ  
وخاصة  ،كبري حبياته ن عرفه اال وترك اثرحبياة احد ممّ مل ميرّ .بدمشق

يف غرفتـه   حيث كـان يتواجـد فيهـا دائمـا مـع االوالد      ،تالميذ مدرسة لورد
يف باحتــها حيــث دائمــا التالميــذ مــتجمعني حولــه   الســحرية البســيطة او

  اليسمعو
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 )Soulaima Jabi(سليمى اجلابي  - 
لنحكـي   ،االسم يلي بريوح معنا عـل بيـت بعـد الـدوام     بونا معلويل هوأ
الـوش   هـو … أبونـا . وكيف راحت اوجاعنا بعـد حكياتـه   ،صار معنا عنده شو

كـان ألبونـا معلـويل    . ش هنارنـا بكـل تفـاؤل   ح فيـه ومنـبلّ  الفرح يلي منتصبّ
عــي وجــع  بــذكر انــي كنــت امتنــى ادّ  . خطــوط واضــحة خبــط درب حيــاتي  

كـان  … زعله كـان بالـدنيا   .ي إنه يزعل مينـبس خوف .ح لعندهبطين حتى رو
ســاهم بتعليمنــا . يعطينــا دروس األخــالق بأحــب األمثلــة وبــأروع القصــص

وفعـل اخلـري بـدون انتظـار     ، التواضع وحـب اآلخـرين وعـدم اسـتغابة أحـد     
  .كاسة الشاي عنده أطيب شاي بدوقه حبياتي. وأمهها السماح ،مقابل

  )Nicola Sargi(نيقوال صارجي  - 
 ناييرمحك يا مربّ اهلل

 )May Ahdab(مي أحدب  - 
 .األب معلــويل لـه فضــل كـبري علــى األجيـال الــيت صــاحبته    .اهلل يرمحـه 

فعـال  . م كـبري هاد فضل ما بينتسى ابدا مـن معلـّ  . منتهى األخالق والطيبة
 .افتخر بأني كنت انتمي هلذه املدرسة

   ابراهيم عجول - 
كـان اب للجميـع دون تفريـق    . ديسـني واالبـرار  رمحه اهلل وانزلـه مـع الق  

، وقد ملسـت هـذا منـه طيلـة فـرتة طويلـة       .اخر يءاي ش بالدين واملذهب او
  .ته للجميعوكانت حمبّ

  حنان معراوي - 
 .اهلل يرمحه كان ابا ورعا تقيا

 )Farah Filo(فرح فيلو  - 
ذكرى  هتارك بقلب كان قديس ميكن ما يف حدا مو .فليكن ذكره مؤبدا

 .وةحل
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  )Fadia Malouli(فاديا معلويل  - 
يس الكلمـــات يف ســـطور علـــى ورق تعجـــز أن تفـــي هـــذا الكـــاهن القـــدّ 

  .مع األبرار والقديسني أبونا معلويل… االفقري الزاهد واحملب حق

  )Azzam Koutaish(عزّام قطيش  - 
  اب رائع… يتم تقديسو عندي امل انو

  )Farhoud Fad( …فرهود فاد - 
ي أبونا معلويل عندما كنت يت على يدَتربّ… ا معلويلاهلل يرمحك أبون

قــد ل. يف الســتينات مــن القــرن املاضــي تلميــذاً يف مدرســة اآلبــاء العــازريني
وقـد   .وقاسـياً مفيـداً مـن جهـة أخـرى      ،كان مرشداً روحياً حنونـاً مـن جهـة   

حفـظ   م من الصـف لسـبب مـا،   أذكر أن عقوبة التلميذ الذي يُخرجه املعلّ
ات لقصـيدة فرنسـية مـن كتـاب الصـف، وذلـك قبـل الـذهاب         عدد من األبيـ 

تلك عقوبة بنظر التلميذ ولكـن كـم هـي مفيـدة     . إىل املطعم عند الظهرية
 .وليكن ذكرك مؤبدا .اهلل يرمحك. للتلميذ بنظر أبونا معلويل

 )Abeer Kattal(عبري قتّال  - 
 الرمحة لروحه

 )Mayoucheh Al Kabbani(ميوشة القباني  - 
 ب للجميعأب معلويل كان الا… واهلل يرمح

  )Samir Sallaleh(مسري سالّلة  - 
ســنديانة عظيمــة الرفعــة يف حديقــة دمشــق     كــان  .لــيكن ذكــره مؤبــدا  

 .فلتسرتح روحه يف اخللود… هبا ها كل من مرّاستظل بفيّ .الغناء

  )Fadi Achkar(فادي أشقر  - 
عطينـا صـور   بلعزرية لي ا نطلع لعندوابونا يوسف بتذكر كنّ اهلل يرمحو

 رمحة اهلل عليك ابونا يوسف …يسنيللقدّ
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 )Janet Kabouchi(جانيت كبوشي  - 
 .ب اخلواطرواملداوي ومطيّ… اهلل يرمحه املربي الفاضل

 )Fouad Khabbaz(فؤاد خباز  - 
ما من احد كان مبدرسة بالبل احملبة ومل يـدخل تلـك الغرفـة الصـغرية     

 اهلل يرمحو .ع ابونا معلويلم .ذات الرائحة الدافئة ليشرب الزهورات

  )Georges Naamessa(جورج نعميصة  - 
االنسـان  األب معلـويل  سـر لـك مـن احاسـيس صـادقة جتـاه       تيّ اكتب ما

ة فالشـكر لـك   اف صادق بكل معنى الكشـفيّ النه مربي وخبري وكشّ ،الكبري
 .ايها االب املخلص

  )Hanadi Nijmeh Fanous(هنادي جنمة فانوس  - 
ــا   ــا معلــويل اهلل يرمحــك ي ــو   .ابون ــا منعــرف ان صــار بالســما مــع    وحنن

 .علنا من السماويا ريت هوي يتشفّ .يسنيبرار والقدّألا

  )Rosette Obeid Bachour(روزيت عبيد بشور  - 
. يس، حمـب، حنـون وصـارم بـنفس الوقـت     بالفعل ابونا معلويل كـان قـدّ  

ن منشـــا، دائمــا جبيبتـــو  كـــان حيطـــو poésie françaiseمــا بنســـا كتــاب ال   
 .سقاهلل، اهلل يرحم هاملربي العظيم… ا حدا شاغبذالقصاص ا

  )Aram Al-khouri(آرام اخلوري  - 
وسـيبقى االب يوسـف    .يف ملكـوت اهلل  طوبى ألنقياء القلوب فقد أمسو

واهلل … معلــويل رمــز للعطــاء ولألنســانية الــيت نفتقــدها يف أيامنــا هــذه       
 .يطول عمرك أبونا الياس

  )Louay M. Al-Sheikh(لؤي الشيخ  - 
 اهلل يرمحو، من األشخاص اليت ال تنسى من أيام الطفولة

  )Ammar Yared(عمار يارد  - 
 …)أبونا معلويل(كل الرمحة لروحك الطاهرة أيها األب واملربّي 
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 )Bassel Bardagji(باسل بردغجي  - 
ولـيكن  . ت منـاوليت االوىل وعلى يديه متّ. تعلمنا منه الكثري. اهلل يرمحو

 .بداكره مؤذ
   حممد البخاري - 

  رمحه اهلل وأسكنه فسيح جناته
  )Bachar Saoub(بشار صعوب  - 

ــاً فاضــالً،   رمحــه اهلل، ــان أب ــى املســيحيني     ك ــه افضــاالً ال حتصــى عل ول
وجــه الســيد املســيح مــن خــالل   هكنــت ارى فيــ .ني علــى حــد ســواءمواملســل

ــة عيشــه التقشــفية والبســيطة    ــه وطريق ــدو  . افعال ن وال أنســى صــنداله وب
 .رمحك اهلل يا ابونا معلويل… يف عز الشتاء الدمشقي جرابات

  )Mousa Obeid(موسى عبيد  - 
ينــا خــالل وعلــى يديــه تربّ .أشــرف علــى تربيــة أجيــال وأجيــال  . ربنــا يرمحــه

 .وكانت مناولتنا األوىل جلسد ودم املسيح من يديه. مرحلة الدراسة اإلبتدائية
  )Nivine Abdelkie(نيفني عبدلكي  - 

  …بينتسى أبونا معلويل ما… بكل معنى الكلمة أب
  )Georgette Dona(جورجيت دونا  - 

ــه ــداً   … اهلل يرمحـ ــى أبـ ــويل ال يُنسـ ــف معلـ ــويل يل … األب يوسـ األب معلـ
كانـت   .)لـورد (ذكريات كثرية معه عندما كنت تلميذة يف مدرسة بالبل احملبـة  

سرتاحة معـه  وكنا نقضي فرتة اال ،فته الصغرية مطلة على باحة املدرسةرغ
إذا حس علـى  … يته عليناتنا له وحنّيف هذه الغرفة بدالً من اللعب من حمبّ

وكــان يرافقنــا يف … احــد التالميــذ انــه موجــوع فــوراً يعمــل لــه شــاي ليدفئــه 
شـهادتي جمروحـة بـه ومهمـا     … فكان األب احلنون واحملب ،خميمات الكشاف

 .يسنياهلل يرمحه وجبوار القد .ه أبداًأوفيه حقّ قلت ال
  )Elias Hanout(الياس حانوت  - 

   .الجلنا اقبلها يا رب وصالتو اهلل يرمحو



367 

 
 
 

  "ملحق"
  
  
  

  رسالة الصوفا�يّة
  

  حملة موجزة
  نص الرسائل الكامل

  
  
  
  
  
  

2016  
    





369 

  1الصُّوفانيَّةحملة عن 
  

  :الصُّوفانيَّة
 ،يقــع خــارج الســور القــديم إىل الشــمال ،اســم حــي متواضــع يف دمشــق

  ".باب توما"البوابة املسمّاة من بالقرب 
". موسـى نظـور  "بيـتٌ عربـي قـديم متلكـه عائلـة املرحـوم        ،يف هذا احلـي 
ــاني   27صــباح الســبت   ــوفمرب(تشــرين الث ــه   ،1982مــن عــام  ) ن انســكب في

متثـل السـيّدة العـذراء تضـمّ      -سم  6×8بقياس  -الزيت من صورة صغرية 
  ".قازانسيدة "وهي معروفة باسم  ،إىل صدرها الطفل يسوع

  ما قوام هذا احلدث؟
  :استمرارية احلدث: أوالً

 :ظهور الزيت) 1
ــا     وهــي تصــلّي مــع بضــع    ،ظهــر الزيــت أوّل مــا ظهــر علــى يــدي مرين

تشــرين الثــاني    22يــوم االثــنني   ،ســيّدات جبــوار شــقيقة نقــوال املريضــة    
عنـدما صـلّت    ،25وتكـرّر ظهـور الزيـت يـوم اخلمـيس      . 1982عام  ،)نوفمرب(

اســتجابت مرينــا لطلــب    ،ويف كلتــا احلــالتني . أمّهــا املريضــة  مرينــا أمــام 
ــتني ــميهما  ،املريضـ ــع األمل يف جسـ ــدهنت موضـ ــى األمل   ،فـ ــان أن تالشـ فكـ

  .وتعافت املريضتان
ــدافعَ النــاس إىل  ،ولكــن عنــدما ظهــر الزيــت علــى األيقونــة الصــغرية   تَ

برفقــــة كــــاهنني " بــــولس بنــــديل"وكــــان أول القــــادمني املطــــران  ،البيــــت
ــيّنيأرثو ــة   . ذكسـ ــعُ خمتلفـ ــدوهم دوافـ ــثريون تَحـ ــاء الكـ ــة . جـ إال أنّ الغالبيـ

                                                 
املنشورات . ور خوريلألبوين الياس زحالوي وعادل تيود. الصوفانية أحداثها ورسائلهامن كتاب  1)

  .2000 -البولسية 
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مــن ســورية  ،ومــازال النــاس إىل اليــوم يــأتون مــن دمشــق . خشــعت للصــالة
واجلميـع يصـلّون   . ثـم مـن خمتلـف أحنـاء العـامل      ،ومن الشرق العربي كلّه

مل يغلـقْ أبوابـه إال    ،والبيت منذ ذلك احلـني إىل اليـوم  . يف جمانيةٍ مطلقة
  .وكلّ ذلك يف جمانيّة كاملة. ليالً

 -بـل انسـكبَ أحيانـاً مـن مئـات صـور العـذراء         ،الزيـت  ظهـر ثم كان أن 
فباتـت   ،وقد أطلقنا عليها اسم احلارة املتواضـعة الـيت اختارهتـا سـكناً هلـا     

 ،يف دمشق ويف العديد مـن بلـدان العـامل    -" سيِّدة الصُّوفانيَّة"تُعرف باسم 
صـــر وفرنســـا وبلجيكـــا وكنـــدا والواليـــات املتحـــدة مثـــل لبنـــان واألردن وم

  …األمريكية وأوسرتاليا

، ظهـر الزيـت علـى وجـه     1983عـام  ) أكتوبر(تشرين األول  28وبدءاً من 
مرينــــا ويــــديها، يف حــــاالت مــــن الغيــــاب الكلّــــي عــــن عاملنــــا، أمسيناهــــا 

ــات" ــرى الســيد       ". اخنطاف ــا أن ت ــيِّضَ هلــا فيه ــات الــيت قُ وخــالل االخنطاف
) مـايو (أيـار   31أوّهلـا يف  وكان  .، كان الزيت ينسكب من عينيها أيضاًاملسيح
  .1984عام 

  …هل فحص الزيت؟: مثة سؤال
ــة أوالً  -فُحِـــــص الزيـــــت  ،أجـــــل ــز  -زيـــــت األيقونـــ ــابر مركـــ يف خمـــ

الغربيـــــة  -ويف أملانيـــــا الغربيـــــة  ،1985خـــــالل عـــــام  ،البحـــــوث بدمشـــــق
 ،ســكب مــن عــيين مرينــا   أمــا املن. ثــم يف كــلٍّ مــن بــاريس ورومــا     -آنــذاك 

إىل أملانيـــا لفحصـــه   ،الفرنســـي" جـــان كلـــود داريكـــو  "فقـــد أرســـله األب  
ــدره  ــارة إىل مصـ ــام  ،دون اإلشـ ــة    ،1986عـ ــها متماثلـ ــائج كلـ ــاءت النتـ : فجـ

  ".إنه زيت زيتون صافٍ مائة باملئة"
هــو رمــز  : الزيــت يف تــاريخ الشــرق القــديم غــين بــالرموز    أنّواملعــروف 

وهـــو يف  ،والســـالم واجلهـــاد واملســـحة الروحيـــة  ،اءوالـــدو ،والغـــذاء ،النـــور
  .املسيحيّة رمز الروح القدس
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 :كثافة الصالة) 2
ــوفانيَّةيف  الصـــالةكانـــت  ــا زالـــت  - الصـُّ ــذا   -ومـ ــركن األساســـي يف هـ الـ

  .يف بساطة وعفوية وجمانية ،احلدث
ــف  ــلّونوقـ ــدء  املصـ ــادئ ذي بـ ــرانيمهم    ،بـ ــاالهتم وتـ ــلمني النفعـ مستسـ

ــهاالهتم ــلّ. وابتـ ــن      كـ ــام مـ ــول أمـ ــاحون للمثـ ــأهنم مرتـ ــوحي بـ ــيهم يـ ــا فـ مـ
  .أياً كان انتماؤهم الديين أو الطائفي" أمّهم"يعتربوهنا 

 ،ويف نصـوص مكتوبـة   ،ثم كان أن انتظمت الصالة وفق مواعيد حمدّدة
تتخلّلـها تـرانيم معروفـة أو تـرانيم      ،مستقاة من الكتب الدينية والطقسية

 -وخارجهـا   -ملصلّون يف الصُّـوفانيَّة  حبيث بات ا ،وُضِعت من وحي احلدث
  .يعرفوهنا ويردّدوهنا بارتياحٍ وفرح

  :تعدّد وجوه احلدث: ثانياً
 الزيت: الوجه األول) 1

بيـت  "يف  ،ثـم مـن العديـد مـن الصـور      ،من الصـورة  وانسكابُههو الزيت 
ــه "العــذراء ــه . حــدث ذلــك ومــا زال   …وخــارجَ دمشــق  ،يف دمشــق ،وخارجَ وإن

حــول  ،شــهاداتٌ مصــوّرة أو مكتوبــة   ،بــني حــنيٍ وآخــر   ،ليــوملتصــلُنا إىل ا
إبّـان   ،يف هـذا البلـد أو ذاك   ،انسكاب الزيت من الصورة أو من يدي مرينـا 

  .زياراهتا هلذه البلدان

  اختيار عروس فتيّة: الوجه الثاني) 2
وقد ثبت هذا االختيار مبـرور  . هي مرينا ،ةفتيّ لعروسٍ الربّ إنه اختيارُ

ــزمن، مــن خــ   ــان مــن أمهِّ   الل أحــداثٍال ــا حــدوثُ أخــرى، ك ــات اال ه خنطاف
تشــرين الثــاني  )25(مــن تــاريخ  مرينــا، بــدءاً هور اجلــراح علــى جســمـظــو
  .1983عام ) نوفمرب(

 تتــه، أنّومــن الرســائل الــيت رافقتــه وثبّ ،وقــد اتضــح مــن هــذا االختيــار
فيـه يف   ضبـات يتعـرّ   سة، يف زمـانٍ رنا بقيمة الزواج املقدّالرب أراد أن يذكّ

  .يف الغرب - أو تقريباً - ياًخطرية، بعد أن اهنار كلّ عاتٍالشرق لتصدّ
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العالقـة بـني    ةَقدسـيّ  اًة الزواج، فإمنا نذكر تلقائيّوإذا حنن ذكرنا قدسيّ
وقـد بـات    ،ة مثرة هذه العالقة، نعين هبا الطفـل الزوجني من جهة، وقدسيّ

يـات احلديثـة بشـأن    حتـت ضـغوط اجملتمـع االسـتهالكي والنظر     هو أيضـاً 
  …الضحية الكربى واألضعف ،اإلجهاض وحتديد النسل

  ظهور العذراء: الوجه الثالث) 3
كـانون   15كانـت أوالهـا ليلـة     ،العـذراء ملرينـا مخـسَ مـرّاتٍ     السيّدةظهرت 

) ديســمرب(كــانون األول  18وكانــت ثانيتُهــا ليلــةَ  ،1982عــام ) ديســمرب(األول 
ورابعتُهـا مسـاءَ    ،1983عام ) يناير(كانون الثاني  8وثالثتُها مساء  ،1982عام 

  .1983عام ) مارس(آذار  24وآخرُها مساءَ  ،1983عام ) مارس(آذار  21
 ،باسـتثناء الظهـور األوّل   ،مريم يف مجيع هـذه الظهـورات   العذراءوقد تكلّمت 

  .إذ قد هربت مرينا حني شاهدت فجأةً أمامَها كائناً نورانيّاً يبتسمُ هلا برقّة

  الشفاءات: لوجه الرابعا) 4
 …وأشــفية الــروح، ونســمّيها االهتــداء   ،أشــفية اجلســد : نوعــاناألشــفية 

بيـــت "فمنـــها مـــا حـــدث يف . أحصـــينا وعرفنـــا عـــدداً مـــن أشـــفية اجلســـد
وقـد يكـون هنـاك أشـفية     . ومنها مـا حـدث خارجَـه    ،يف الصُّوفانيَّة" العذراء

  .مل نعرفها
وبعضُ من نعمَ هبا كان عونـاً  . منها فقد عرفنا بعضاً ،الروحأما أشفية 

ــة    ــةٍ تامّ ــوفانيَّة يف مواصــلة مســريهتا مبجانيّ عــن طريــق نشــر   ،رائعــاً للصُّ
 …صورها وطباعة كتبها وتوزيعهـا جمانـاً علـى نطـاقٍ حملّـي وعـاملي واسـع       
  …إالّ أننا ندع سرَّ القلوب واالهتداء ملَن بيدِه العلمُ بكلّ شيءٍ وكلّ إنسان

  االخنطافات: مسلوجه اخلاا) 5
االخنطاف هو حالة مـن الغيـاب الكلـي عـن عاملنـا احلسـي، حتـدث مـع         
مرينا أثناء الصالة، وتفقد خالهلـا بالكليّـة البصـر والسـمع واحلـس، وقـد       
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يسبقها بعض اآلالم الشديدة، يرافقهـا ظهـور الزيـت مـن وجههـا وعنقهـا       
وتكــرّرت  ،1983عــام ) أكتــوبر(تشــرين األول  28بــدأت يــوم اجلمعــة . ويــديها

تشــاهد خالهلــا  ). 2001حتــى تشــرين الثــاني   (مــرة  2معهــا ســتّاً وثالثــني  
السيدة العذراء، أو الربّ يسوع، وتبيّن لنـا أنّ كـلّ مـرةٍ ينسـكب الزيـت مـن       

 31اخلمـيس   تـاريخ وهذا ما حدث بدءاً من . عينيها كانت ترى الربّ يسوع
أت خــالل هــذا  ، وكــان يــوم عيــد الصــعود، حيــث ر    1984عــام ) مــايو(أيــار 

ــفٌ بشــري أشــدّ ســطوعاً، ومسعــت        ــه طي ــوراً ســاطعاً وبداخل االخنطــاف ن
  .صوت السيد املسيح
وقـد أتـت   . رسـالةً مـا   -يف الغالب  -حيمّالهنا  ،ثم يسوع ،وكانت العذراء

فكانـت   ،أمّا مدّة االخنطـاف . رسائل االخنطافات مكمّلةً لرسائل الظهورات
  .الساعةترتاوح بني مخس دقائق وساعة ونصف 

ويف معظم . جيري على مرأى من مجيع احلضور ومسمعِهم االخنطافكان 
األحيان كان عددٌ كبريٌ من األطبّاء من خمتلف االختصاصات والبلدان يراقبون 

  .منعكساهتا ،تنفسَها ،نبضَها ،عينيها: احلدث ويفحصون مرينا
بيــت "معظمُهــا حــدث يف : وقــد حــدثت االخنطافــات يف أمكنــةٍ عديــدة  

ويف  ،)حــوران(ومنــها مــا حــدث يف قريــة خبــب      ،يف الصُّــوفانيَّة" لعــذراءا
ويف الواليــات املتحــدة  ،ويف بلــدة معــاد اللبنانيــة ،مدينــة احلســكة الســورية

  .ويف بلجيكا ،األمريكية

  ظهور اجلراح: لوجه السادسا) 6
بعـــد ظهـــر يـــوم  ،يف يـــدي مرينـــا وقـــدميها وجنبِهـــا اجلـــراحانفتحـــت 

ــة  ــاني تشــرين  25اجلمع ــوفمرب(الث ــام ) ن ــة الســاعة الرابعــة    ،1983ع قراب
  .والتأمت التئاماً تامّاً قرابة الساعة احلادية عشرة ليالً. والنصف

صـادفت   ،مخـسَ مـرّات   ،يف جسـم مرينـا   ،بعـد ذلـك   ،ثم ظهـرت اجلـراح  
                                                 

  .بعض االخنطافات مل تكن حتمل رسائل 2)
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ــا أيــام اخلمــيس العظــيم مــن أســبوع اآلالم    يف الســنوات األربــع الــيت   ،كلّه
كان ذلـك يف  ). القيامة(سيحيّة معاً بعيد الفصح احتفلت فيها الكنائس امل

  .2004، 2001 ،1990 ،1987 ،1984األعوام 
ونشري أخرياً إىل أنّ األعوام الـيت كـان املسـيحيّون حيتفلـون فيهـا بعيـد       

وكانـت  . مل يكـن حيـدث ملرينـا أيُّ شـيءٍ خـارق      ،خمتلفنيالفصح يف زمنني 
  .األيقونة املقدّسة تظلّ جافّة

  الرسائل: لسابعلوجه اا) 7
ــاً يف حــدث      ــربَ الرســائل أهــمَّ الوجــوه مجيع ــديهي أن نعت ــوفانيَّةب  ،الصُّ

 ،ألنّها تعبّر بالكلمة الصرحية عمّا يريد من هذا احلدث ذاك الذي خلقه
  .ثم أحاطه ورافقه بشتّى العالمات واآليات

مل خيـرجْ عـن نطـاق اإلجنيـل      ،معنىً ومبنىً ،وما جاء يف هذه الرسائل
  .وال التعليم الكنسي ،س واإلميان املسيحي العاماملقدّ

واجلديرُ بالذكر أنّهـا كانـت املـرة األوىل الـيت تكلّـم فيهـا السـيّد املسـيح         
الفصحى، بينمـا   كانت لغة يسوع أبداًحيث . والعذراء مريم باللغة العربية

  .العامية وطوراً اعتمدت العذراء الفصحى تارةً
بسبب ما  ،هي تستحقّ إدراجَها كاملةًو ،هذه الرسائل يصعب تلخيصها

  .تنطوي عليه من غنى وكثافة

  :خامتة
املـؤمن   ،الـيت محلـت إىل البيـت    ،احنسـار املوجـة األوىل مـن النـاس     بعد

ــل والــرافض " مصــلّى"إىل  ،مبــرور الــزمن وبســرعة  ،حتــوّل البيــتُ ،واملتطفّ
  …التائبون أو ،ومزارٍ ال يقصدُه إالّ املؤمنون من شتّى الديانات والطوائف

ال  ،ولكنّـه أصـبح حبـقّ كنيسـةً صـغريةً      ،بيتـاً عاديـاً  " بيـت نظـور  " ومازال
وكــلّ ذلــك يف  . وتفــتح لــيالً إن اقتضــى األمــر   ،تغلــق أبواهبــا طــوال النــهار 

  .، جيب علينا أن نربزَهاجمانيّةٍ مطلقة
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  رسائل الظهورات واالخنطافات

  
  ائل الظهوراتـرس

  

 3:ليالً 11:37 الساعة ،18/12/1982 السبت، الثاني الظهور) 1

 .ذكروا اَهللا ألنَّ اَهللا معنااُأبنائي، « 

سـيأيت   ، لكْنمعرفُتكم معرفةٌ ناقصةٌ. م تعرفونَ كلَّ شيٍء، وال تعرفونَ شيئاًأنُت
  .، مثلَ معرفِة اِهللا يلكلَّ شيٍء اليوُم الذي فيه تعرفونَ

  .ءوالّسب فعلوا اخلَري لفاعلي الشّر، وال تعاِملوا أحداًِا
  .وسأعطيكم ما هو أقوى من الزيِت بكثري 4،ما طلبُتّمم أكثَر أعطيُتكم زيتاً

 .توُبوا وآِمنوا، واذكُروين يف سرورِكم

  .، ومن مل يبشِّْر، فإمياُنه باطلٌن بشََّر خلَُصَم .لبشِّروا بابين ِعّمانوئي
  .أحّبوا بعُضكم بعضاً

. أطلُب احملّبـةَ  .الً ُيوزَُّع على الفقراِءُيعطى للكنائس، وال ما الًال أطلُُب ما أنا
  .ٍء، فهم ليسوا بشيالذين يوزِّعون مالَهم على الفقراِء والكنائس، وليَس فيهم حمّبةٌ

                                                 
فهربت وهي تصرخ ، استبّد هبا اخلوف، إبان الظهور األول، ألنّ مرينا، الرسالة األوىل أُعطيت خالل الظهور الثاين 3)

الصالة حيث وجدها األب  وقد ُحِملت إىل. وتشري إىل السطح حيث كانت ترى السيدة العذراء، من شّدة خوفها
، وبقرهبا األب جورج أبو زخم األرثوذكسي، حوايل الساعة الثانية عشرة إال ربًعا ليالً، الياس زحالوي يف هناية الصالة

وملا رأتك . ال شك أنّ العذراء كانت تريد أن حتّملك رسالةً ما: "فقال ملرينا، فرَووا له ما حدث. وبعض ذويها
وقد دعاها للصالة يف ثقة وطمأنينة كي تستعّد ملا قد يكون ظهوراً الحقاً للسيدة ". مل تقل شيئاً مضطربة إىل هذا احلّد

 .العذراء
ال تقطعينا من ، يا عدرا: "كلمة العذراء هذه جاءت جواباً على ما كان والد مرينا يقول يف أثناء الظهور 4)

  ".دخلك، الزيت
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ال يـذهبون   ألنّ الذين يذهبون إىل الكنيسـة، أحيانـاً   5،سأزوُر البيوَت أكثر
  .ةللصال

  6.، بل مزاراًأنا ال أطلُب أن ُتشيِّدوا يل كنيسةً
  » .ِممَّن يطلبون النجدةَ ال َتحرِموا أحداً .اأعطو

 7:ليالً 11:37 الساعة، 8/1/1983السبت  ،الظهور الثالث) 2

تبكـي   فيما كانت مرينـا أيضـاً   .»معليش«: قالت ملرينا .كانت العذراء تبكي
وقبــل أن تغيــب  .انســحبت العــذراء وأخــرياً .»العــدرا عمتبكــي«: وهــي تصــرخ

  .رقيقةً بتسامةًعن عيين مرينا، ابتسمت ا

 :ليالً 9:30الساعة  ،21/2/1983 اإلثنني، الظهور الرابع) 3

  .أبنائي، احلكي بيين وبينكن، أنا رجعت هلون« 
املتواضع بيتعطّش ملالحظات غريه، لُيصـلح   .ال تشُتموا املتكّبرين عدميي التواضع

  .ة أفضل شيءاملساحم. أما املتكّبر الفاسد، بيهمل، بثور، بعادي .نفَسه من اخللل
  .لدى اهللا عي الرباءة واحملّبة أمام الناس، فهو جنٌسيللي بيّد

  :طالبة منكن طلب
  :دوها دوماًكلمة بترّسخوها ببالكن، بترّد
                                                 

ولكن عندما بدأ الزيت يظهر على مئات ، ت لنا غري مفهومة باملّرةبد" سأزور البيوت أكثر: "عبارة العذراء 5)
وطوال شهر تشرين ، 1983ابتداًء من أواخر تشرين األول عام ، الصور الفوتغرافية لصورة سيدة الصوفانّية

ةً وعندما أخذ الناس جيعلون من هذه الصور أيقون، وخارجه، يف بيت العذراء بالصوفانية، الثاين من العام نفسه
 .عندها بدت العبارة واضحة كل الوضوح، يصمدوهنا يف بيوهتم ويصلّون أمامها

انتزاع حجر من الواجهة : "اإلجراء املطلوب، أوضحت يف مناسبة أخرى، إنّ العذراء نفسها، يف الواقع 6)
ذا ما وه" وتكتب فيه عبارة شكر البنها يسوع، وإعداده حبيث توضع األيقونة مكانه، حول الباب اخلارجي

  .1983) مايو(أجنزناه يف مطلع شهر أيار 
وبعد صالة املسبحة اقترح أن تقام الصالة يومياً الساعة . زار البيت األب الياس زحالوي 17/1/1983يف  7)

. ، على الرغم من عدم وجود األيقونة يف املرتل"حبضور كل من حيّب أن يشاركنا الصالة"السادسة مساء 
  .ة اليومية حىت اليوموتلك كانت بداية الصال
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  ".اهللا خبلّصين، يسوع بنّورين، الروح القدس حيايت، فأنا ال أخاف"
  .8"مو هيك يا ابين يوسف؟

  ». محلَ اآلب ّمما بكثريٍ امحلوا أقلَّ. امحلوا، وساحموا

  :ليالً 9:30 الساعة ،24/3/1983 ،الظهور اخلامس) 4
  .ْتأبنائي، مهّميت انتَه« 

ومل أستطْع أن أقولَ لـه   .مباركةٌ أنِت يف النساء: املالك يف هذه الليلة، قال يل
  ". ها أنا أمةُ الرّب" :إالّ

  .اهإهلي قالَ مغفورةٌ زالُّتكم، لكنَّ: أنا ال أستحقُّ أن أقولَ لكم .أنا مسرورةٌ
  .بُنوا كنيسةا :، مل أقلْأَسِّسوا كنيسةً

  .يسوَع واحٌد ألنّ ،الكنيسةُ اليت تبنَّاها يسوع، كنيسةٌ واحدةٌ
وَمـْن فَـرَِح    .َمْن قسََّمها أخطأَ .الكنيسةُ هي ملكوُت السمواِت على األرضِ

، وَمْن مْتَسانق ، وعندما كَُبرْتبناها يسوع، كانت صغريةً. ها، فقد أخطأبتقسيِم
  .فيه حمّبةٌ قَسََّمها ليَس

  .عواَمجِا
  .، طالبنيما أمجلَ أبنائي راكعَني .صلّوا صلّوا وصلّوا: أقولُ لكم

  .ال تتفرَّقوا مثلَ تفريقِ الكبار .افوا، أنا مَعكمـال خت
  .األجيالَ كلمةَ الوحدِة واحملّبِة واإلميان م ستعلّمونَأنُت

  » 9.صلّوا لساكين األرضِ والسماء
                                                 

رّداً ، وقد جاء هذا السؤال". يوسف"إنه يدعى ، من اآلباء اللعازرين بدمشق، يوسف هو األب معلويل 8)
أمام األيقونة، إثر املشاّدة اليت نشبت ، قبل حلظات، يف قلبه، قد تالها، على صالة كان األب يوسف معلويل

، فأملت عليه الصالة التالية، واليت أقلقت األب معلويل، إىل البيتبني نقوال والكاهنني اللذين عادا باأليقونة 
  ".حىت ما نرتكب خطأ يعطل برناجمك، نورينا، يا عدرا: "اليت صارَحنا هبا بعد ذلك

فتابع احلاضرون من بعدها قانون " …آب ضابط الكل: "قالت، وقبل أن تستعيد مرينا وعيها، يف هناية هذا الظهور 9)
وملا استعادت ". اجملد هللا يف العلى وعلى األرض السالم ويف الناس املسرة: "قالت، هناية قانون اإلميانويف  …اإلميان

  ".فتابعت وراءها، العدرا هي هللي بدأت: "فأجابت، وقالت ما قالت، ُسِئلت ملاذا فعلت ما فعلت، مرينا وعيها



378 

  االخنطافاتائل ـرس
  

 :دة العذراءالسيّ -  28/10/1983 اجلمعة) 1

  ال ختايف،« 
  .هللاهذا كلُّه ليتمّجَد اسُم ا

  ». ال ختايف، سأرّبي جيلي فيِك
 :دة العذراءالسيّ -  4/11/1983اجلمعة ) 2

  .بنُتن نزيل وقوليلن إنك بنيت قبل ما تكوينا« 
  ». ترق على كلّ أوالديما راح حي قليب احترق على ابين الوحيد،

 :دة العذراءالسيّ -  25/11/1983اجلمعة ) 3

 …حياُتِك الزوجّيةُ ستبقى كمـا هـي  . ما جئُت ُألفرِّق .هذا كلّ ما أريُد« 
  » 10.ك جتيبيكفي إنك بّد… تعي… بتحّبي جتي لعندي؟

 :د املسيحالسيّ -  31/5/1984 مخيس الصعود) 4

  بنيت،ا« 
  .ايةـأنا البدايةُ والنه

  .المـنا احلقُّ واحلرّيةُ والسَّأ
، اًّرأم ش ، َسواٌء أكان خرياًال يكن سالُمِك على ألسنِة الناسِ. مسالمي أُعطيكُ
  .وظُنِّي بنفسِك شّراً

اهم، يتمّتْع بالسالمِ احلقيقـّي،  ـفَمْن ال يبتغِ رضى البشر، وال خيَش عدَم رض
   .وهذا يكونُ يفَّ أنا

                                                 
  .حاولت مرينا أن تتوجه حنو العذراء فلم تستطع 10)
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بـل   .ال حتطِّْمِك األتعاُب اليت باَشرِتها من أجلي .عيشي حياَتِك هنيئةً مستقلّةً
صـلِّي   .، وأوجاُعِك لن تدوَمِك لن تطولَفأتعاُب ،حي، أنا قادٌر على أن أكاِفئَكافَر

  :، وقويلصلّي لتتمَّ فيِك مشيئةُ اِهللا .ه العذاباِتهِذ ، فاحلياةُ األبدّيةُ تستحقُّبعبادٍة
  ،احلبيب يا يسوُع

، فـوَق مجيـعِ   ، فوَق كـلِّ خليقـةٍ  َح فيَك، فوَق كلِّ شيٍءْب يل أن أستريَه
، فوَق ، فوَق كلِّ جمٍد وكرامٍة، فوَق كلِّ سرورٍ وابتهاجٍمالئكِتَك، فوَق كلِّ مديحٍ

، أنَت وحَدَك القديُر والصاحلُ فوَق َدَك العلّيـفإّنَك أنَت وح .مجيعِ جيشِ السماء
فإّنين بدونَِك ال  .وَتفُكَّ قيودي، ومتنْحين احلرّيةفلتأِت إيلَّ وُتفرِّْج عين . كلِّ شيٍء

  .بدونَِك مائديت فارغةٌ .يتمُّ سروري
  ». يننذا أقبلُت، ألّنِك دعوِتأها: حينئٍذ آيت ألقول

 :دة العذراءالسيّ -  7/9/1984اجلمعة ) 5

  .عيشي حياَتِك «
  ». اةَ ال متنُعِك من أن تتابعي الصالةـاحلي ولكّن

 :دة العذراءالسيّ -  1/5/1985 األربعاء) 6

  .قليب جمروٌح. عواِمأوالدي اجَت« 
  .كمعلى انقساِم عوا قليب ينقسُمال تَد

  ». كةَ أتعابِهدّي عطيِكبنيت، سأُا

 :دة العذراءالسيّ - احلسكة  يف - 4/8/1985األحد ) 7

َمْن قسَّمها فقد أخطأ، وَمـْن   .الكنيسةُ هي ملكوُت السمواِت على األرض« 
   .ها فقد أخطأتقسيِمفَرَح ب

  ». سأُرّبي جيلي فيِك .أنا مسرورةٌ، ال ختايف، أنا معِك
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 :السيدة العذراء -  14/8/1985األربعاء ) 8

  .نتو خبريأام وـكلّ ع «
  .عيدي ملا بشوفكن كلكن جمتمعني مع بعض دا هّواه

  .عيدي ن هّوإميانكُ .عيدي ن هّيصالتكُ
  ». عيدي ن هّواحتاد قلوبكُ

 :السيد املسيح - 7/9/1985السبت ) 9

  .خلقُتها لتخلقَين .أنا اخلالُق« 
  ماء،الّس لفرحِ افرحوا
  .ُوِلَدْت ، وعروَس الروحِلِهوأمَّ اإل ابنةَ اآلبِ ألنّ

  ». خالَصكم قد حتقّق ، ألنّاألرضِ البتهاجِ ابتهجوا

 :السيد املسيح -  26/11/1985الثالثاء ) 10

  بنيت،ِا «
  "؟وبةً أم ممّجدةًريدين أن تكوين مصلُتأَ

  ."ممجّدة" :أجابت مرينا
ــقِ   " :بتســمَ يســوع وقــال ا ــدةً مــن اخلل ــلني أن تكــوني ممجّ أم مــن  أتفضّ

  "؟اخلالقِ
  ".من اخلالق" :أجابت مرينا

، ابتعَد عنِك ، ألّنِك كلّما نظرِت إىل اخلالئقِلبِوهذا يكونُ بالّص" :قـال يسـوع  
  .نظُر اخلالقِ

 فَمْن احتقَر نفَسه، ازداَد .، وحتتقري نفَسِكبالصالِةجتتهدي  أنأريُدِك يا ابنيت 
  .ةً من اهللاـفعّوةً ورِقُ
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وأريُد أن حتِملوا وتتحمَّلوا صليَبكم من أجلـي، بطـوعٍ    .بكم بُت حّباًأنا ُصِل
  .، وتنتظروا قدوميوحمّبٍة وصربٍ

  .ه باجملد، وال خالَص للنفسِ، إالّ بالصليب، أشاركْفَمْن شاركَين بالعذابِ
فهـذا هـو   . فَني به ديونَ اخلطأِةال ختايف، يا ابنيت، سأُعطيِك من جراحايت ما َت

  .الينبوُع الذي ترتوي منه كلُّ نفسٍ
  .ما هذا لتمجيديوإذا طالَ غيايب واحتجَب النوُر عنِك، فال ختايف، إّن

  »". إىل األرضِ اليت عمَّ فيها الفساُد، وكوين بسالمِ اهللا ِاذهيب

 :السيد املسيح -  26/11/1986األربعاء ) 11

  بنيت،ا« 
  ما أمجلَ هذا املكان، فيه سأُنشئُ ُملكي وسالمي،

  .مم قليب ألمتلَك قلَبكفأعطيكُ
 .صـوريت فيـه   وَمْن نظَر إيلَّ أرسْم .إيلّ كم تنظرونَمغفورةٌ لكم زالُّتكم، ألّن

  .فالويلُ ملن ميثّلُ صوريت وقد باَع دمي
  صلّوا من أجلِ اخلطأِة،

  .ةكلمِة صالٍة أسكُب فيها قطرةً من دمي على أحِد اخلطأ فكلُّ
  بنيت،ا

ـ   .األبدّية فبجراحايت تكتسبَني .ال تضطريب من األرضّياِت ّدَد ـأريـُد أن أج
وأريُدِك أن ُتنجزي مهّمَتِك، فال تستطيعني دخولَ السماِء إال إذا أجنـْزِت   .آالمي

  .مهمََّتِك على األرض
عندما أُجّدُد عيَد  ، وليَسائي أن يأتوا إيلَّ يف كلِّ ساعٍةوقويل ألبن. مٍبسال اذهيب

  ». ٍتفأنا مَعهم يف كلِّ وق .يأّم
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 :السيد املسيح -  18/4/1987سبت النور ) 12

  .يأَعطيُتكم إشارةً لتمجيد «
  .تابعوا طريقَكم وأنا مَعكم

  »… وإالّ

 11:السيد املسيح - 28/5/1987مخيس الصعود ) 13

  » .بعضاً وصلُّوا بإمياٍن أَحبُّوا بعُضكم« 

 :السيد املسيح - لبنان  -معاد  -  22/7/1987األربعاء ) 14

  .ايف، يا ابنيت، سأرّبي جيلي فيِكـال خت« 
  :م قولواوإذا صلّيُت .صلُّوا صلُّوا وصلُّوا

  » ".أّيها اآلُب، حبقِّ جراحاِت ابنَِك احلبيب خلّصنا"

 :السيد املسيح -  14/8/1987اجلمعة ) 15

  بنيت،ا «
  .َمْن أكرَمها أكرَمين. دُت منهاهي أُّمي اليت ُوِل

  ». ن طلَب منها نالَ ألّنها أُّميوَم .ن نكَرها نكَرينَم

 :السيد املسيح -  7/9/1987اإلثنني ) 16

 أنِت اليت اخترُتها، الفتاةُ اهلادئة، اليت قلُبهـا مملـوٌء حّبـاً    ِتسألَ 12،ماري «
سأُعطيِك فرصـةً  . درين أن تتحّملي أيَّ شيٍء من أجلي؟ تبّيَن يل أّنِك ال تقوعطفاً

  .َمْن حولَِك لِّوتأكَّدي إذا خِسْرتين، خِسرِت دعاَء ك .لتختاري
  ». يف أنّ محلَ الصليبِ ال ُبدَّ منهواعرِ

                                                 
  )390 ص… "الربيع العريب"أحداث الصوفانية و(لحق انظر امل 11)
  .امسها احلقيقي ماري 12)
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 :السيد املسيح -  26/11/1987اخلميس ) 17

أن تُضّمي قلـيب   أُريُد .ي أُقّدُر اختياَرِك يل، ولكن ليس بالقولِ فقطبنيت، إّنا «
  .معذّبةً إىل قلبِِك الرقيق فتّتحَد قلوُبنا، بذلَك ختلّصني نفوساً

 أَحبِّي اجلميَع كما أحَبْبِتين وخصوصاً .، فَيعمى قلُبِك عن حّبيال تكَرهي أحداً
  .اجملَد الذين أبغضوِك وتكلّموا عليِك، فَعن طريِقهم تكتسبَني

  .اًوأخت يف حياِتِك زوجةً وأّماً استمّري
أن َتقَْوْي عليها، وأنا  ليِك، بل أُريُدإال ُتضايِقِْك املصاعُب واألوجاُع اليت ستأيت 

  .خسرِت قليب معِك، وإالّ
وال . وبّشري يف العاملِ أمجع، وقويل بال خوٍف أن يعَملوا من أجلِ الوحدة اذهيب

سيكونُ بركةً عليِك  سالمي يف قلبِِك .ما ُتثمُر يداه، بل ما ُيثمُر قلُبه اإلنسانَُيعيُب 
  ». وعلى مجيعِ الذين سامهوا معِك

 :د املسيحالسيّ - الواليات املتحدة -  يف لوس أجنلس، 14/8/1988األحد ) 18

  أبنائي،« 
  م أيَّ شيٍء أعطيُتموين؟سالمي أعطيُتكم، لكن أنُت

  .م كنيسيت، وقلُبكم ُملٌْك يلأنُت
  .يغري إالّ إذا هذا القلُب امتلََك إهلاً

، َمْن قسَّـمها أخطـأ،   على األرضِ الكنيسةُ هي ملكوُت السمواِت: قلُت لقد
  .ها، فقد أخطأوَمْن فَرَِح بتقسيِم

انَ واحملّبةَ وحيلفون ـعلى الذين يدَّعون اإلمي ،كافٌر بامسي ديَنفأْهونُ عليَّ أن َي
  .يبامس

  .هعليكم أن تفتخروا باهللا وحَد
  .يبامسي، والذيَن ُينكرونَ أّم صلّوا من أجلِ اخلطأِة الذين يغِفرونَ

  ». من وقِتكم أبنائي، أعطيُتكم وقيت كلَّه، أَعطوين جزءاً
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 :السيد املسيح -  7/9/1988األربعاء ) 19

  ،بنيتا« 
  .املصاعبِ لقد قلُت لِك بأن َتقَْوي على مجيعِ

  .واعلَمي بأنْ مل ميرَّ عليِك إالّ القليلُ منها
  ،الوحدةَ ين أطلُب منهمقويل ألبنائي بأّن

  .من أجلِ الوحدة وال أريُدها من الذين ميثّلون عليهم بأّنهم يعملونَ
  ». وأينما كنِت فأنا معِك. ذهيب وبشِّريِا

 :السيد املسيح -  10/10/1988اإلثنني ) 20

  ماري، بنيتِا« 
  ملاذا ختافني وأنا مَعِك؟

ظهَر قـّويت  عليِك أن تتكلّمي، وبصوت عالٍ، بكلمِة احلّق عن الذي خلقَِك لت
  .كوأنا سأُعطيِك من جراحايت لَتْنَسي عذاباِت البشرِ ل .فيِك

  ». ال ختتاري طريقَِك، ألين أنا رمسُتها لِك

 :د املسيحالسيّ -  26/11/1988السبت ) 21

  أبنائي،« 
  هل كلُّ ما تفعلوَنه هو حبٌّ يب؟

  .ي، ألنّ هذا هو عملال تقولوا ماذا أفعلُ
كـلَّ   يت وجتـاهبونَ حقـيقَ  تواجهونَ ألّنكم بالصالِة ،عليكم بالصومِ والصالِة

  .ِتالضربا
يـا   ملاذا مل أشعْر بَك": وا وعَدهم يل ألّنهم سيقولونَسصلّوا من أجل الذيَن ن

  "وأنَت كنَت معي؟ ،رّب
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  .ممعوا كلُّكم يفَّ، كما أنا يف كلِّ واحٍد منكما أريُد هو أن جتَت كلُّ
  .كأّما أنِت يا ابنيت فسأتركُ

، ولساُنِك سـيٌف ينِطـُق   عليِك مساُع صويت، بل كوين قوّيةً  ختايف إذا طالَال
  .يبامس

  ». ين معِك ومعكم مجيعاًتأكّدي أّن

دة السيّ -الواليات املتحدة  - يف لوس أجنلس ، 18/8/1989اجلمعة ) 22
 :العذراء

  ال ختايف يا ابنيت، «
  .هذا كلُّه ليتمجََّد اسُم اهللا

  :مسَح لِك أن تأيت إيلَّ ألقولَ لِك اَهللا بل افرحي ألنّ
اخلليقـةَ تنظـُر إيلَّ مـن     ألنّ ،بسالمٍ ال يُهمُِّك ما ُيقالُ عنِك، بل كوين دائماً

  .خالِلِك
  .بِإلرضاِء اآل ، ألّنهم حباجٍة إىل الصالِةروا من الصالِةأن ُيكِث قويل للجميعِ

  ». حملّبِته ِكبركةُ اِهللا حتلُّ عليِك وعلى مجيعِ الذين سامهوا مَع

 :دة العذراءالسيّ -  26/11/1989األحد ) 23

  أوالدي،« 
  :قال يسوُع لبطرس

  ".يتخرةُ، وعليها سأبين كنيَسأنَت الّص"      
  :وأقولُ أنا اآلن

  ".هأنتُم القلُب الذي فيه سيبين يسوُع وحدانّيَت"      
  ». ذكرى القيامةى حّت ، من اآلنالمِصوا صلواِتكم من أجلِ الّسخصِّأريُد أن ُت
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 :د املسيحالسيّ -  14/4/1990سبت النور ) 24

  ،أبنائي «
  .أنتم ستعلّمون األجيالَ كلمةَ الوحدِة واحملّبِة واإلميان

  .أنا معكم
  ». ويت إالّ والعيُد واحٌدعي َصلكن يا ابنيت لن تسَم

 :دة العذراءالسيّ - بلجيكا  -  15/8/1990األربعاء ) 25

  أبنائي،« 
  ،رقِيف الّش ، وخصوصاًأجلِ السالمِصلُّوا من 

  » ألّنكم كلَّكم إخوةٌ يف املسيحِ

 :دة العذراءالسيّ -  26/11/1990اإلثنني ) 26

  ال ختايف يا ابنيت،« 
  .ه آخُر رؤيا، إىل أن يتوّحَد العيُدهِذ إذا قلُت لِك بأنّ

  ال؟ وا جراحاِت ابين فيِك أمأن يَروا ويتذكّر ريدونَهل ُي: قويل ألبنائي نإذ
  فإذا هانَ عليهم أن تتألّمي مّرتني،

  .علّي أن أرى ابين يتأملُ مّراٍت فأنا أمٌّ ال يهونُ
  .، يا ابنيت، كوين بسالمٍكوين بسالمٍ

  .ى تتمكّين أن َتْنُشريه بني البشر، حّتتعالَْي ليعطَيِك السالَم
  ،ابين يسوع مىت يشاُء يُت فسيبقى يظهُر على يديِك لتمجيِدأّما الّز

  ،معِك فإّننا .أينما ذهبِتو
  ». ومع كلِّ واحٍد يتمّنى أن يكونَ العيُد واحداً
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 13:السيّد املسيح  -  14/4/2001سبت النور ) 27

  أبنائي،« 
أعطيُتكم إشارةً لتمجيدي، تابُعوا طريقَكم وأنا معكم، وإالّ أغلقـُت أبـواَب   

  .الّسماِء يف وجوِهكم
ال " :فـأقول ". يا رّب أنَت احلبُّ كلُّـه : "يل ولكن هنا أمٌّ تتألُّم، تصلّي، تقولُ

  ".تيأسي يا باَب الّسماِء، ألّني أحبُّهم وأريُد أن يبادلوين هذا احلبَّ بالعطاء
أبنائي، ِاجتهدوا أن تَروا ذاَتكم على حقيقِتها، ولتَروا مدى أمانِتكم يف حتقيـق  

اثبتـوا  . إذا فشلُتم اختافو حتلّوا بالّصربِ واحلكمِة، وال. وحدِة القلوبِ فيما بيَنكم
  .ِثقوا يب، فأنا لن أختلّى عمَّن يعملُ مشيئَيت. على الرجاِء

كوين صـبورةً، حكيمـةً،   . أّما أنِت يا ابنيت كوين حريصةً، وتسلّحي بنعَميت
  . قّدمي هذه اآلالَم بفرحٍ. متواضعةً

  .أتعاُبك لن تطولَ: "فقد قلُت لِك
فأنا َمن يقّويِك، وأنا َمن ُيلقيِك، وأنا . والراحةَ وّجهي نظَرِك إيلّ، جتدي الّسالَم

  .َمن ينتِشلُِك، ألقوَدِك إىل فرحِ الّسماء
  .ولريافْق صوَمك التأّملُ واالختالُء، فتسمعَني صويت يف داخِلِك. اجتهدي بالصالِة

ثقي يب، فأنا لن أختلّى عنِك وعن عائلِتِك وعن كلّ َمن سـاهَم معِك، إكراماً 
  ». جلِ ذايتيل ومن أ

                                                 
من مرينا حركة غريبة من يدها اليسرى باجتاه ميني السرير، وتكررت احلركة  بدرتأثناء هذا االخنطاف  13)

وبعد أن أملت  .، أي جبوار سريرها"هنا… األب معلويل هنا: "قالتوعندما سئلت . بصورة آلية ومثرية
هو : وقد اقتاداها .الرسالة، أكدت جلميع احلضور أهنا رأت األب معلويل والسيدة العذراء خالل االخنطاف

: وقبل أن تبلغ إىل يسوع، تركاها ووقفا .بيدها اليمىن، والعذراء بيدها اليسرى، إىل يسوع املشّع بنور هائل
د من اإلشارة، إىل أن مرينا أكدت أن وال ب .السيدة العذراء إىل ميني يسوع، واألب معلويل إىل يساره

، أما األب معلويل، فقد كانت مرينا جسدياً العذراء، عندما أمسكت بيدها، كانت مرينا حتس بيدها إحساساً
  …بيدها، ولكنها مل حتس بيده يف يدهاأنه ميسك " تعرف"
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 :السيد املسيح -  26/11/2001اإلثنني ) 28

  .درُبها دريب، عوُنها أّمي. ما أمجلَ العائلة اليت شعاُرها الوحدةُ واحملّبةُ واإلميانُ« 
أوالدي، إّني أَهُب لكم ذايت، فإنّ فعلَ الّسجوِد والتأّملِ والّشـكرِ واإلرشـاِد   

  .ِدكم على اهليكلولكن ال يكتملُ إالّ باحتا. الروحي يسرُّين
ِاقبلوا مّني هذا السرَّ بثقـٍة  . إّني أقّدُم لكم جَسدي ودمي عربونَ وفائي وحمبَّيت

  .وإمياٍن، فهو يعّزيكم ومينُحكم قّوةً وحكمةً ويزيُدكم نَِعماً
والذي ال يتنّعُم بالّسـالمِ  . يف داخلِ الكنيسة ٌتاضطرابا. إنّ أياماً صعبةً آتيةً

  . يشكّلُ عليه خطراًاحلقيقي، االنقساُم 
ال ُتداِفعوا عـن  . وال هتتّموا مبا حيكُم به اآلخرونَ عليكم. ال تسَتسلموا للفشلِ

  .أنا أدّبُر أموَركم ألّنكم عملُ يَدي. أنفِسكم، وال َتطلبوا إالّ الذي أعَددُته لكم
  .فباحملّبِة أسُري جبانبِكم، وباألسرارِ أّتحُد معكم. َبرِهنوا يل على حمبَِّتكم

  وال تنَسوا أّني أنا سبُب وجوِدكم على األرضِ،
  ». وأنا سبُب سعادِتكم يف السماء

 :السيّد املسيح -  8/4/2004مخيس األسرار ) 29

  .هذا هو الينبوُع الذي َترتوي منه كلُّ نفسٍ« 
  .جرُح قليب هو ينبوُع احلُبِّ

  ». أّما اجلراحاُت فهي بسببِ جرميٍة مل أقترفْها

  :السيّد املسيح -  10/4/2004 سبت النور) 30

  :وصّييت األخريةُ لكم« 
  ِارجُعوا كلُّ واحٍد إىل بيِته،

  .ولكْن ِامحلوا الشَّرَق يف قلوبِكم
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  ِمن هنا انبثَق نوٌر من جديٍد، أنتم ُشعاُعه،
  لعاملٍ أغَوْته املاّدةُ والّشهوةُ والّشهرة،

  .حّتى كاَد أن يفِقَد القيَم
  أّمـا أنُتم،
  .شرقيَِّتكم حافظوا على

  ال تسَمحوا أن ُتسلََب إرادُتكم،
  ». حرّيُتكم وإمياُنكم يف هذا الّشرق

  14:السيّد املسيح - 17/4/2014مخيس األسرار ) 31

  اجلراُح اليت َنَزفْت على هِذه األرضِ،« 
  هي عيُنها اجلراُح اليت يف جَسدي،

  .ألنّ السبَب واملسّبَب واحٌد
  ». مصَريهم مثلُ مصريِ يهوذا ولكْن كونوا على ِثقٍَة، بأنّ

                                                 
يا حبييب، يا حبييب، صوتو يف : "أسقبل أن متلي مرينا هذه الرسالة، كانت تقول وهي تعاين أملاً شديداً يف الر 14)
  ".ويل عقليب شو موجوع: "، وبعد أن أملتها، قالت"ّحبة
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  الراهنة يف العامل العربي تقوله يف قلب األحداث ما للصوفانية هل
  ؟2011وال سيما يف سوريا منذ آذار 

إنّ للموضوع الذي أثريه اآلن، من اخلطورة وااللتصاق بالواقع احلارق 
، مـا يضـطرّني للتحـدّث عنـه     2011الذي تعيشه سورية منـذ منتصـف آذار   

  …و مباشر، بدءاً من عنوانه حتى آخر كلمة فيهعلى حن

، كمــا وُصِــف يف اإلجنيــل "الكلمــة"وفيــه، ســأترك الكــالم ملــن هــو وحــدَه  
  .املقدس ويف القرآن الكريم، يسوع املسيح، وألمّه املباركة، مريم العذراء

وكانـت تلـك هـي املـرة األوىل،     . وقـد تكلّمـا بالعربيـة   . ذلك بأنّهمـا تكلّمـا  
  .فيها بالعربية، منذ أن عاشا يف فلسطني، أللفي سنة خلت اليت تكلّما

  .واختارا أن يتكلّما العربية يف دمشق
  تُرى، هل من صدفةٍ لدى اهلل؟
  ولِمَ هذا املكان بالذات، دمشق؟

  ولِمَ هذا التوقيت بالذات؟

فلئن كان لإلنسان أن يشـكّك يف كـالم أيّ إنسـانٍ، مهمـا عـال شـأنُه، بـل        
ــا عــال شــأنُه،  ــه وزن     كلّم فلكــالم الســيد املســيح والســيدة العــذراء، وزنٌ دونَ

  !الكون بأسرِه
وقـد  . وقـدمياً جـداً، بـل قِـدم اهلل واإلنسـان معـاً      … وما قااله، كان جديداً

جاء تذكرياً عربيّاً معاصراً، ملا جاء يف اإلجنيل منـذ ألفَـي عـام، مـن دعـوة      
ة، وإهنـا لَعـودةٌ     ملحّة وحرّة، للعودة إىل اهلل، يف إميان واتّضـاع وت  وبـة وحمبـّ

ال تؤتي أكلَها إال يف عودة فعلية وثابتة إىل اإلنسان، كلّ إنسان، يف اتّضـاع  
  وهل من حياةٍ لإلنسان من دون اهلل؟! وحمبة وغفران وسالم

بالطبع، أمتنّى جلميع العرب، أو أقلّه للكثريين أن يعرفـوا مجيـع هـذه    
أرى، تتكشّــف مالمــحُ خطّــة إهليّــة،  األقــوال البالغــة األمهيــة، إذ فيهــا، كمــا
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أجل أجرؤ وأقول خطة إهليّة، ختـصّ سـورية أوالً، وختـصّ الشـرق العربـي      
والذين سيُتاح هلم أن يعرفوا هذه األقـوال،  . ثانياً، وختصّ العامل كلّه ثالثاً

يف ذاهتا ويف مضموهنا، ويف إطارها الزماني واملكاني، سـيتبيّنون صـحة مـا    
  .به، يف مثل هذه الثقة والبساطة أجرؤ على التصريح

غــري أنـــي أعــرف أيضـــاً، أنّ الكـــثريين يف الوســط الثقـــايف العربـــي، يف    
ــوا علــى أنفســهم أن يُعــريوا هــذا احلــدث أيّ اهتمــام،    ســورية وخارجهــا، أبَ
هـذا إن مل يكونــوا قــد واجهـوه، كمــا صــارحين بـذلك أحــدُهم، وهــو منــهم،    

يؤسفين أن أقول إنّ ذلـك كلـه قـد    و. بالرفض املسبق، إن مل أقل بالسخرية
ــه الكــثريون أيضــاً، ولكــن يف الغــرب، مــن         ــان في ــذي ك حــدث، يف الوقــت ال
مثقّفني وعلماء وأطبّاء والهـوتيّني وصـحفيّني، قـد قَـدِموا إىل دمشـق، يف      
مبادرة ذاتية، وأخضـعوا الظـاهرة كلّهـا الختبـاراتٍ علميـة وطبيـة ونفسـية،        

إىل االعــرتاف هبــا والــدعوة هلــا، بــل   دقيقــة وموضــوعية وصــارمة، قــادهتم  
والكتابــة عنــها، وقــد تنوّعــت دوافــع العديــد منــهم بــني العلمــيّ الصــرف،      

  …!والفضول واإلميان والشهادة

وأخرياً، ال بدّ يل من أن أذكّر العارفني واملتجاهلني معاً، بـأنّ مـا حـدث    
، أي 1982يف حــيّ الصــوفانية، يف دمشــق، قــد حــدث بــدءاً مــن أواخــر عــام   

خالل فرتة االضطرابات األمنية األوىل، املعروفة، ومن ثم طـوال السـنوات   
  .القليلة اليت سبقت مباشرة، زماننا اجلهنمي هذا

بالطبع، ليس يف نـييت أن أذكـر كـلّ مـا ورد علـى لسـان السـيدة العـذراء         
إنه لرائعٌ، وهو علـى اقتضـابه،   . والسيد املسيح، طوال اثنتني وعشرين سنة

  !يع الناس، سواء يف الشرق أو يف الغربميسّ حياة مج
كما أنه ليس يف نيّيت هنا أن أتوقّف عند أهمّ ما ورد فيه، ألنّ كلّ كلمة 

  …فيه تفتح آفاقاً على اهلل واإلنسان، ال حدود هلا
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حسيب إذن أن أذكرَ بعضاً من هذه األقـوال الكرميـة، ألحـاول اسـتجالء     
راهن، ويف مـا يرسـم، كمـا أرى،    نـا الـ  واقعَ يف ما خيصّ… بعضٍ من أبعادها

  .مالمح املستقبل القادم
ــع        ــاس، أنّ مجي ــداً أليّ التب ــدء، دعــوني أصــرّح، تبدي ــادئ ذي ب ــن، ب ولك
أقــوال الســيدة العــذراء والســيد املســيح، قــد أُعلنــت يف حينــها، حبرفيّتــها،    

  .أمام املأل
 ومثّة استثناء واحد، وهو الذي يستوقفين اآلن، ألسلّط الضوء املنبعـث 

  !منه على اجلحيم اليت تريد أن تأكل سورية اليوم، وإىل األبد

ــاء مخـــيس     ــيح، وردت مسـ ــيد املسـ ــالةً للسـ ــصّ رسـ ــتثناء خيـ ــذا االسـ هـ
فلقــد . يف حــيّ الصــوفانية" بيــت العــذراء"، يف 28/5/1987الصــعود بتــاريخ 

بدت ملرينا من اخلطورة حبيث أنّها ارتأت من تلقاء ذاهتـا، أن حتجـبَ عـن    
سماً منها، فيمـا هـي أعلنـت القسـم اآلخـر، الـذي كـان يضـمّ         احلاضرين ق

  :عبارتني فقط، ال أقصر وال أغنى، ومها
  .»أحّبوا بعُضكم بعضاً، وصلّوا بإميان «     

ثــم طلبــت مرينــا مــن مجيــع احلاضــرين أن يغــادروا الغرفــة، باســتثناء  
س يوسـف معلـويل، وبـول   : "الكهنة الثالثة املتواجدين يومذاك، وهم اآلبـاء 

وعنـــدها فقـــط بـــدا االضـــطراب علـــى مرينـــا، ". فاضـــل، ورزق اهلل مسعـــان
فأطلعت الكهنة وحـدَهم، علـى حقيقـة وكامـل مـا رأتْ ومسعـتْ مـن الـربّ         

وكان األب بولس فاضل، علـى عادتـه، يسـجّل بكـلّ دقّـة وأمانـة، أوالً       . يسوع
 كلّ ما الحظ آنذاك لدى مرينا، من قلق وتوتّر، ثم ما قالت هلم بـاحلرف 
الواحد، وأخـرياً مـا دار بينـه وبينـها، مـن حـوار، باللغـة احملكيـة، وحبضـور          

  .األبوين معلويل ومسعان
وهـذا التقريــر الـذي كتبــه األب بـولس فاضــل، أرى اليـوم مــن الضــرورة     

  :وقد جاء فيه. مبكان، أن أنقله كامالً، حبرفيّته
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  28/5/1987اخنطاف يوم مخيس الصعود       « 
  )قريرالقسم األول من الت(

يوم األربعاء عشية عيد مخيس الصعود، بعد الصالة اليت ُتقام كلّ يوم يف بيـت  
كنت متـرّدداً يف  . العذراء يف الصوفانية، ُدعيُت لزيارة السيد نزيه رعد يف مرتله

قبول هذه الدعوة، ألّنين كنت متوقّعاً أن يف هذا اليوم سيحدث شيٌء ما، اعتماداً 
  :على األمرين التاليني

) أي للسيد املسيح أو للسيدة العذراء(يف هذه السنة ويف كلّ عيد سّيدّي  -1
  .األيقونة العجائبية تعطي زيتاً

، وهو يوم مخيس الصعود، حدث اخنطاف للسيدة مرينـا،  1984أيار  31يف  -2
  )راجع الرسائل(. رأت فيه السيد املسيح وأبلغها رسالة

الذهاب، تركت عند بيت نظور رقم ولكن قبل . أخرياً قبلُت دعوة السيد نزيه
  .هاتف السيد نزيه وطلبُت منهم االتصال يب يف حال حدوث أي شيء

ليالً، تلقّى السيد نزيه مكاملة هاتفّية، من السـيد نقـوال    10,35حوايل الساعة 
تركنا كلّ شيء وتوجهنـا إىل مـرتل   . نظور، ُيعلمه عن نزول الزيت من األيقونة

وكم كانت دهشتنا وفرحتنا كبريتني، عندما رأينا الزيـت  . العذراء يف الصوفانية
بني (ميأل أكثر من نصف اجلرن واستمرار األيقونة بإعطاء الزيت نقطة تلو األخرى 

  ).ثانية 20إىل  15النقطة واألخرى حوايل 
مث حضر األبوان رزق اهللا مسعان ويوسف معلويل، وعدد من اجلريان واملعارف 

بدأنا الصالة بترتيـل  . ضنا البعض بالعيدية وهبدية العذراءهّنأ بع. وبعض الزائرين
املدائح وجمموعة من التراتيل املرميّية املتفّرقة، مث بطروبارية الصعود والقنداق التابع 

وما . ، بناء على طلب أحد املصلّني"تعال بيننا"مث تلونا املسبحة واخلتام بترتيلة . هلا
ل، حىت الحظـُت علـى مرينـا مالمـح     إن بدأت السيدة سلوى نعسان بالترتي
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االضطراب، وكأنّ شيئاً سيحدث، جلست مرينا على املقعـد املوجـود يف أرض   
الدار، وشبكت يديها ووضعت رأسها عليهما، وإذ بالزيت ينسـاب مـن بـني    

شعرْت مرينا بالزيت يف يديها ومل تشأ أن يراها أحد، فانتصبْت لتـدخل  . أصابعها
محلناها ووضعناها على السـرير والزيـت   . قواها فهوت غرفتها لكّنها مل تتمالك

  .ينسكب من وجهها ويديها
  :وهذه تفاصيل ما جرى

  ".يا رب: "زيت من الوجه واليدين وأمل يف العينني وترّدد كلمة  12,35
  ".يا رب: "بكاء بسبب األمل الناتج من تأثري الزيت على العينني مع كلمة  12,40
  )ظ بعض االنتفاخ يف الوجه مع امحراريالح(دخول يف اخنطاف   12,44
انضمام اليد . حتّرك عام يف اجلسم. تنفس عميق وبداية حتّرك بطيء  12,58

  ).عدة مرات(مع انفتاح العينني مث تسكريمها . اليمىن على اليسرى
  ).هبز الرأس(أجابت نعم    هل رأيت شيئاً؟: سأهلا األب بولس  1,03
  مني؟: س
  يسوع: ج
  شو البس؟: س
  ثوب أبيض ورافع ايدو: ج
  قلّك شي؟: س
  وصية، مايف شي: ج
  شي خاص؟: س
  ال، إلنا، عن احملبة: ج
  شو قال بالضبط؟: س
  ".أحّبوا بعُضكم بعضاً وصلّوا بإميان. أبنائي: "ج
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  قال شي غريو؟: س
  )مبعىن بارك(بركة : ج
  إلك أو للجميع؟: س
  ال، إلكن: ج
  شو قال بعد الربكة؟: س
  وشفلي جروحايتإيل، شي خصوصي، : ج
  وشو قالك؟: س
  ما قال شي: ج
  طلبيت مّنو شي: س
  .ما حلقت: ج
  ما صليتيلنا إذن؟: س
  هو معكن وأنا بدي صليلكن؟: ج
  كيف شفيت املسيح؟: س
بعد ما حكي بـارك  . شفت نور كتري قوي وكان البس أبيض. كان هون: ج

  .وكنتو معو وتركنا وراح
 --------------------  

  28/5/1987س الصعود اخنطاف يوم مخي
  )القسم الثاين من التقرير(

ُسّجلت وقائع االخنطاف بالتفصيل يف تقرير خاص من قبل األب بولس فاضل 
  .باستثناء هذا اجلزء الذي بقي حمفوظاً حلني إعالنه

بدت عالمات التأثر على وجه مرينا بعد االخنطاف كأهنا حتمل يف قلبها أمـراً  (
يع املتواجدين يف الغرفـة اخلـروج باسـتثناء الكهنـة     طلبْت مرينا من مج. مقلقاً

  ).يوسف معلويل، رزق اهللا مسعان، وبولس فاضل :املتواجدين وقتئٍذ وهم اآلباء
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  صباحاً 1,27: التوقيت
  )نقلُت ما قالته مرينا حرفّياً وبالعريب احملكي(  

 جاينا وقت كتري صعب يا أبونا،… بعدين تعبانة: قالت يل مرينا بصوت متعب
  .مو علينا بس، عكل الناس

  شو الدليل؟: سألتها
  .ألنو بامسو بنخلص. الزم كتري نصلّي. هو قلّي: ج
  هالزمن الصعب خبص الكنيسة؟: س
ما بتخلصوا إال … ال، شي عاملي، بسوريا ككل، هويه حرب، هويه جوع: ج
  .عن جّد شفتكم وشفت املسيح وكلنا حواليه. بامسي
  الشدة بتدوم كتري؟: س
  .كن منوت وما نشوف شيمي: ج
  كيف شفيت املسيح؟: س
شفت نور كتري قوي وكان البس أبيض، بعد ما حكى بـارك  . كان هون: ج

  .وكنتو معو وتركنا وراح
  كيف كانت حركة ايديه ليسوع؟: س
حاولت رسم شكل احلركة اليت فعلتـها أثنـاء   (مدري هيك مدري هيك : ج

  ).هن بالطقس البيزنطياالخنطاف وهي حركة الربكة كما يرمسها الكا
  كنت عم تصلّي؟. شفناكي عم متتمي: س
  )هبز الرأس(نعم : ج
  شو كنت عم تصلّي؟ صالة حافظتيها؟: س
  ». إذا تضايقيت صلّي هالصالة: ألنو هو قلّي مّرة… صليت يا يسوع احلبيب: ج

---------- ☼ ----------  
  .هنا ينتهي تقرير األب بولس فاضل
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ته مرينا يف كلمـات قليلـة، يُغـين عـن كـالم كـثري،       من الواضح أنّ ما ذكر
  .ويُلغي مجيع التأويالت احملتملة، أية كانت

وعندما اتصلتُ بالصوفانية هاتفيـاً، مسـتطلعاً   . ويومها، كنتُ يف باريس
األنبــاء، علمــتُ مــن مرينــا نفسِــها أنّ مثّــة أمــراً خطــرياً رافــق االخنطــاف،  

عليـه إالّ الكهنـة احلاضـرين، علـى أن      وقد رأت حبدسها الذاتي، أالّ تُطلِـعَ 
  .تُطلِعَين عليه بدوري، فور عودتي إىل دمشق

وهنا، كما أوردت للتو القسم الذي بقي سريّاً حتى اليوم، من تقرير األب 
بولس فاضل، أرى لزاماً عليّ أن أورد أيضاً ما جاء هبذا الشأن، يف كتابٍ يل، 

، والــذي ذكــرتُ فيــه "1990 – 1982الصــوفانية : "حتــت عنــوان 1990طُبــع عــام 
ومـن  . وقائعها تبعاً ملشاهداتي الشخصـية، بتفاصـيلها وتسلسـلها، بكـل أمانـة     

، ثــم عــرف طبعــتني   1990املعــروف أنّ هــذا الكتــاب عــرف طبعــة أوىل عــام      
أخريني متماثلتني مع الطبعة األوىل، وأخرياً أعاد األب عادل تيودور خوري، 

وقـد جـاء يف   . طبعـة اآلبـاء البولسـيني جبونيـة    ، يف م2011الطبعة إياها، عـام  
، ويف الطبعـة الرابعــة، يف  )187- 186(الطبعـات الـثالث األوىل، يف الصـفحتني    

  :، الفقرتان التاليتان باحلرف الواحد)170(الصفحة 
وهذا خطـأ مـين   (وكان اليوم التايل لعيد الصعود  أيار، 31يوم اجلمعة ) "1« 

، اتصلت هاتفياً من بلدة اسباليون، وحبضـور  )أيار 29أعترف به إذ كان يقع يف 
فعلمت من مرينا نفسها أهنـا رأت الـرب، أثنـاء    … الدكتور انطكلي، بدمشق

ليالً، وقد  23االخنطاف الذي أعقب انسكاب الزيت من الصورة، حوايل الساعة 
: وأضـافت !" أحّبوا بعضكم بعضاً، وصلوا بإميـان : "يسوع املصلني، وقال بارك

  "ائتمنين على أشياء بلّغتها الكهنة املوجودين آنذاك، وأنتظرك ألطلعك عليها"
. فور وصويل إىل دمشق، مرْرُت بالصوفانية، قبل أن أمضي إىل بيـت أهلـي  ) "2

  )انتهى(» " تمنها عليه الربصلّيت مع مجيع األصدقاء هناك، وعرفت من مرينا ما ائ
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واحلقيقة تقتضيين االعـرتاف الصـريح، بـأنّ مـا أطلعـتين عليـه مرينـا،        
. كــان يُنبــئ حبــدوث أمــور يف منتــهى اخلطــورة يف ســورية، ورمبــا يف العــامل 

ــاءه عــن           ــرّر مــن تلقــاء ذاهتــا، إخف ــل مرينــا تق ــا جع ــذا هــو بالــذات م وه
  .اجلمهور، وإطالع الكهنة فقط عليه

ــا، حنــن الكهنــة، أن نُهمــل مثــل هــذا    بــالطبع، مــ  ، أو "اإلنــذار"ا كــان لن
مــا العمــل؟ مــا هــو املطلــوب : ولكــن الســؤال املطــروح واملُلِــحّ كــان. نتجاهلــه

ولكن ما كان يسـتبدّ بنـا   . منا؟ أذكر أننا صلّينا كثرياً، وتبادلنا الرأي كثرياً
 أقصـى  من شعور، إزاء ما قد يُطلـب منـا، كـان بـاهظ الثقـل، وحميّـراً إىل      

  .احلدود

فكنّـا  . وكان يالحقنا، حنن الكهنة، ليل هنـار . إالّ أنّ ما حدث، فقد حدث
… بومضـى شـهران كـامالن، وحنـن يف صـالة وترقـّ      … !نبحث عن توجيه مـا 

فرأينا أن . عام آب من كلّ 15حتى قاربنا عيد انتقال السيدة، وهو يقع يف 
جـاء يف كتـاب الصـوفانية،     وهنـا، أتـرك ملـا   … نلتقي مرينا، ونسأهلا أمراً ما

، أن يــروي لنــا مــا جــرى يف تلــك الفــرتة، بتفاصــيله 1990الــذي طُبــع عــام 
  ):203-201(جاء يف الصفحات . كلّها

قبل أن أطوي أحداث عشّية عيد انتقال السيدة، أوّد أن أذكر حادثاً آخر له « 
وىل طلبُت فيها األ: ، أَجريُت مكاملتني هاتفّيتني مع فرنسا1987آب  13ليلة : داللته

. الدكتور جان كلود انطاكلي، أسأله فيها نصحاً بسبب وضعي الصحي آنـذاك 
والثانية طلبين فيها الصحفي كريستيان رافاز، ليتأكد من تاريخ جميئي إىل فرنسـا،  

  ).سبتمرب(وكنت حّددته معه يف منتصف أيلول 
ع حدوث شيٍء وقد قلت لكلّ من الدكتور انطاكلي والصحفي رافاز، أننا نتوقّ

  .، أي اليوم التايل14ما يف مساء 
  .فرجاين كالمها أن أّتصل هبما هاتفّياً يف حال حدوث شيء ما
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آب، فرويت هلما مـا حـدث،    14وهذا ما فعلته فور عوديت إىل غرفيت مساء 
  .وأعطيتهما نّص الرسالة كما جاءت يف االخنطاف

فقد كان َعِلم إّبان حضوره . يدإال أنّ السيد كريستيان رافاز أراد أن يعرف املز
، 1987أيـار   28إىل دمشق، أنّ يسوع أعطى مرينا رسالة مثرية، ليلة عيد الصعود 

رأت مرينا أن تبلّغها الكهنة فقط، الكهنة املتواجدين آنذاك، وأنا شخصـّياً بعـد   
وقد كان كريستيان رافاز مسعين واألب معلويل، نتبادل الـرأي  . عوديت إىل دمشق

نا حول ضرورة سؤاهلا يسوع أو العذراء، ما إذا كان جيب علينا أن ُنعِلـن  مع مري
بسبب ما قد يترّتب على ذلك من نتائج ذات … الرسالة أم ال، يف الوقت احلاضر

ما قد  إذا كان جواٌب ،سألين السيد رافاز على اهلاتف ،واستناداً إىل ذلك… وزن
له أن نعم، علـى أن أوافيـه    أكّدُت. ي خالل االخنطاف حول هذا التساؤلعِطأُ

آب، أخربه فيها أنّ  25ويف الواقع كتبت له رسالة بتاريخ … باملعلومات فيما بعد
  …يسوع أعطى مرينا جواباً عن السؤال، قبل أن تطرحه عليه

ذلك أين كنت واألب معلويل، واألب بولس فاضل، قبل عيد انتقال السـيدة  
جلسة خاصة، وأحلحنا عليها كـي تطـرح    بيومني، قد تبادلنا الرأي مع مرينا يف

فوعدتنا بذلك، يف الوقت الذي كانت تقّر فيه بأّنهـا  … السؤال خالل االخنطاف
وقد أمجعنا حنن الكهنـة  . تاح هلا أن تفعلال تدري كيف ستفعل، أو ما إذا كان سُي

على اإلحلاح عليها، كي تغرس الفكرة يف ذهنها، وتصلّي، تاركةً للرب أن يفعـل  
  .ا حيلو لههو م

، يقول هلا خالل هذا االخنطاف، "النور"واحلال أنّ مرينا مسعْت صوتاً منبعثاً من 
  :وقبل أن ُيعطيها الرسالة، مسَعته يقول هلا باللغة العامّية

  ".الّشي هللي اجييت مشانو، ال حتكوا فيه هلّق"
حيتفظ  وقد مسحُت لنفسي بأن أنقل للسيد رافاز هذه العبارة، ولكّني رجوته أن

وقد أتاحت لنا، حنن الكهنة، هذه العبارة فرصة للتأّمل الطويل، وتبادل . هبا لنفسه
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الرأي حول الصالة ومفاعيلها، وحول رمحة الرب وما قد خيفيـه مـن مسـتقبل    
  …لكنيستنا وبالدنا

وحلظـة  … ذكرت أّني كنت دعوت األستاذ مقدسي للمجيء، إىل الصوفانية
ولكّنه مل يصل إال يف … ه هاتفياً حيّضه على احلضورمن اتصل ب االخنطاف أرسلُت
أخربين أّنه تأخر بسبب وجود السفري الفرنسي وزوجته لديـه،  … الساعة الثامنة

ولكّنه ما إن مسع مضمون الرسالة، حـىت انتحـى يب   … ووجود الشاعر أدونيس
وأنـا   !.أبونا، أنا مقتنع بضرورة نشر مذكّراتك حول الصوفانية: "جانباً، وقال يل

فاجأين األستاذ املقدسي هبذا القرار األخري، ألنه كان قبـل  ". سأكتب لك املقدمة
أيام قليلة، إذ رجوته أن يكتب هو املقّدمة، اعتذر بسبب ضغط العمل، وأنا أدرى 

  .فاجأين األمر وأفرحين جداً… الناس بذلك
  )انتهى(» . واّتخذت يف ذلك املساء قراراً هنائياً بنشر مذكرايت

قد مسعـت مرينـا، إذن، هـذه العبـارة باللغـة العاميّـة، كمـا نقلتـها لنـا،          ل
  :قبل أن تُملَى عليها الرسالة

  !"الشي هللي اجييت مشانو، ال حتكوا فيه هلّق"    
ولــيس يل أن أُنكِــر . يف منتــهى الوضــوح والصــراحة" التوجيــه"كــان هــذا 

ننـا كنّـا كلّنـا، إىل    ولك. أنه أراحنا حنـن الكهنـة، وأراح مرينـا ونقـوال زوجهـا     
ذلك، نتوقّع ما يكمّله يف توقيت ال بدّ آتٍ، ومـا قـد يوضّـحه لنـا، حتـى يف      

ومــرّت الســنوات، دون أن يَرِدَنــا أيّ شــيء مــن هــذا القبيــل، . طريقــة تبليغــه
  !حتى حلّ بسورية هذا الكابوس اجلهنّمي

اء اللبنانيـة، مسـ  " نورسـات "وكان أن دُعِيـت مرينـا ملقابلـة علـى فضـائية      
ففاجـأت مجيـع   . ، شاركها فيها زوجها نقوال، واألب الياس سلوم11/2/2013

ــالة      ــبة، إىل رســـ ــة مقتضـــ ــارهتا، وإن بطريقـــ ــا، بإشـــ ــاهدين، خالهلـــ املشـــ
، وأفضــت منــها إىل مــا جيــري يف ســورية، منــذ منتصــف شــهر   28/5/1987
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وقــد صــارحتين، إثــر هــذه املقابلــة، وكنــت ال أزال يف ديــر       . 2011آذار عــام 
أنّهـا مل تتـذكّر تلـك الرسـالة إال قبـل       ،)لبنـان (ء البولسـيّني حبريصـا   اآلبا

  !يومني أو ثالثة، بعد أن كان األب بولس فاضل قد ذكّرها هبا

اآلبـاء   -وكانت تلك املقابلة فرصةً لنـا، حنـن الكهنـة، رعـاة الصـوفانية      
وقد تواجدنا كلنا  -عادل تيودور خوري، وبولس فاضل، والياس سلوم وأنا 

حريصـــا يومـــذاك، أن نتبـــادل الـــرأي هبـــذا الشـــأن، عســـانا ننتـــهي إىل  يف
وقـد شـاركنا يف   . املوقف الذي يتوجب علينا اختاذه يف هذا الـزمن الصـعب  

أحد االجتماعات اثنان من عشـاق الصـوفانية، ومهـا فريـد بـوالد وزوجتـه       
وكان أن أعدنا مرات قـراءة الـنص الـذي كانـت مرينـا قـد       . مايا بتساليدس

آنذاك على اآلباء معلويل وفاضل ومسعان، بعد ورود تلـك الرسـالة    أملته
، 1990مباشـرة، كمـا أننـا أعـدنا أيضـاً قــراءة مـا كتبتـه أنـا فيمـا بعـد، عــام           

، فانتـهينا إىل التمسـك مبـا كـان دائمـاً      "الصـوفانية "هبذا الشأن، يف كتابي 
ك أوالً، وحنــن نعــين بــذل. ثوابتنــا يف الصــوفانية، الــيت مل حنــد عنــها يومــاً

املشاهدة املتواضعة لألحداث، ثانيـاً الشـهادة األمينـة هلـا، ثالثـاً، االعـرتاف       
الصريح هبا، رابعاً وأخـرياً اإلعـالن الكامـل عنـها، قـوالً وكتابـة، يف دمشـق،        

  .وعلى نطاق العامل
مثّـــة نقطـــة أخـــرية وبالغـــة األمهيـــة، تســـتوقفين بشـــأن هـــذه الرســـالة  

إهنـا تأكيـد مرينـا، حلظـة خروجهـا مـن       . 28/5/1987اخلطرية، رسـالة ليلـة   
ــا رأت ومسعـــت    االخنطـــاف، إذ كانـــت تُملـــي علـــى األب بـــولس فاضـــل، مـ
خالله، على ضـرورة الصـالة شـرطاً للخـالص، كمـا أوصـاها بـذلك السـيد         

  :املسيح، إذ كانت تقول آنذاك بلغتها العامية
  »ألّنو بامسو منخلص . الزم كتري نصلي. هو قللي«     

  :ت أيضاً هذا القول على لسان يسوعوقد كرّر
  »! ما بتخلصوا إالّ بامسي«     



402 

صــحيحٌ أنّ مطلــبَ الصــالة هــذا رافــق حــدث الصــوفانية منــذ الرســالة   
األوىل، وقد جاءت االستجابة الفورية له، منذ انبثاق أول نقطة زيـت مـن   

نـا،  إال أنّ السيدة العذراء والسيد املسـيح، كا … األيقونة املقدسة حتى اليوم
أوىل  وال يفتنـــا أن نـــذكر أنّ… يف كـــل مـــا قـــااله، دائمَـــي التـــذكري لنـــا بـــه 

اها السيدة العذراء، كانت ليلة احلـادي والعشـرين   متنا إيّالصلوات اليت علّ
  :، حيث قالت باللغة العامية1983من شهر شباط عام 

  :كلمة بترسخوها ببالكن، وبترّددوها دوماً .طالبة منكن طلب« 
  » …ين، يسوع بنّورين، الروح القدس حيايت، فأنا ال أخافاهللا خبلّص"

وال يفتنــا أيضــاً أن نــذكر أن يســوع شــاء أن يعلّمنــا يف أوّل رســالة لــه،    
يــا "، صــالة 1984أيــار  31وكانــت هــي أيضــاً يف يــوم عيــد الصــعود، املوافــق   

  :، باحلرف الواحد28/5/1987، اليت قالت فيها مرينا ليلة "يسوع احلبيب
  :ألّنو هو قلّي مّرة… يا يسوع احلبيبصلّيت "
  !"إذا تضايقيت، صلّي هالصالة  

وهنا، يبدو يل أنّه من األمهية مبكان، أن نتذكّر أن أوّل اخنطاف حدث 
، قــد حــدث هلــا يف بلــدة معــاد بلبنــان،      28/5/1987ملرينــا، بعــد اخنطــاف   

نـا  ومـا أحوج . ، يوم كـان لبنـان غارقـاً يف جحـيم احلـرب     22/7/1987بتاريخ 
اليوم، ال يف سورية وحدها، بل يف الشـرق كلـه أيضـاً، إن مل أقـل يف العـامل      
ــا، يف       ــوع ملرينـ ــرب يسـ ــال الـ ــا قـ ــد، مـ ــاحلرف الواحـ ــتعيد بـ ــره، أن نسـ بأسـ
اخنطــاف معــاد، إذ كــان الزيــت ينســكب علــى رأســها مــن قــدمي املصــلوب،   

  :وهي راكعة حتت اهليكل مباشرة
  .ال ختايف، يا ابنيت، سأريب جيلي فيك« 

  :وإذا صلّيتم قولوا. صلّوا، صلّوا، وصلّوا
  »!" أّيها اآلب، حبّق جراحاِت ابنَِك احلبيب، خلّصنا"
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  !فما أشبه أيّام دمشق، بأيام لبنان
  !ويا هلا من دعوةٍ تكاد تقصُر كلماتِها كلَّها على الصالة

  !ويا له من وعد باخلالص يأتينا من اهلل اآلب جبراحات االبن الكلمة
أيضاً من وعد، بل مـن تعهّـد، بانطالقـة البشـارة جمـدّداً، بشـارة       ويا له 

  .احملبّة والسالم
  :صحيحٌ أنه قال ملرينا هنا، ويف أوقات أخرى

  …»سأرّيب جيلي فيك «     
إال أنّ الصحيح أيضـاً أنّ أوىل رسـائل السـيدة العـذراء، جـاء فيهـا قـول        

  :ت فيهاوقد قال. يعيدنا كلّنا إىل انطالقة البشارة األوىل
  »! بّشروا بابين ِعّمانوئيل«     

والصحيح الصحيح أيضـاً أن الـربّ يسـوع نفسَـه خـتم رسـائلَه ورسـائلَ        
  :10/4/2004أمّه بقوله يوم سبت النور، 

  أنتم شعاُعه، من هنا، انبثَق نوٌر من جديد،«     
  لعاملٍ أغوته املادةُ والشهوةُ والشهرة،     
  .». لقيمحىت كاَد أن يفِقَد ا     

وإني ألرى أنّ الصحيح الذي يعلو على كلّ صـحيح، هـو أنّ كـالمَ الـربّ     
  !يسوع خلْقٌ، أجل خلْقٌ ال يقدر عليه سواه

  :وإني ألكاد أمسع يف الصوفانية، صوتَ بولس يقول لنا اليوم يف دمشق
  إينّ أحسُب أنّ آالَم الوقت احلاضر، ال توازي اجملَد الذي سوف يتجلّى فينا،« 
  اخلليقةَ تنتظُر بفارغ الصرب، جتلّي أبناِء اهللا، فإنّ

  ألنّ اخلليقةَ أُخِضعت للباطل، ال طوعاً، بل بسلطان الذي أخضَعها،
ولكن على رجاء أنّ اخلليقةَ نفَسها سُتَحرَّر هي أيضاً من عبودية الفسـاد، إىل  

  )21-8/18روما (» . حرية جمِد أوالِد اهللا
  األب الياس زحالوي
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  الصلوات اليت وردت يف رسائل الصوفانية
لكم حيسن بنـا أن نتـذكّر الصـلوات الـيت ارتـأت السـيّدة العـذراء والـربّ         

  :، من أجل خالصنايسوع أن يعلّمانا إيّاها يف الصوفانيّة

  مسبحة اخلالص
  "بتخلصوا إال بامسي ما"

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس 

 قانون اإلميان 

  3(أبانا الذي يف السموات( 

 ات الكبريةاحلّب

  يا يسوع احلبيب،
 ، فـوق مجيـعِ  خليقـةٍ  َهب يل أن أستريَح فيك، فوق كلّ شيٍء، فوق كـلِّ 

 ، فوَقوكرامٍة، فوق كلّ جمٍد سرورٍ وابتهاجٍ مديحٍ، فوق كلِّ كلِّ مالئكِتك، فوَق
 فـوقَ  والصاحلُ وحَدك القديُر ، أنَتوحَدك العليُّ أنَت فإّنَك. السماء مجيعِ جيشِ

فإنين بدونِك ال . ين احلريةعّني وتفكَّ قيودي، ومتنْح فلتأِت إيلّ وتفّرْج. شيٍء كلِّ
  .بدونِك مائديت فارغة. يتمُّ سروري

  .ين، ألّنِك دعوِتها أنذا أقبلُت: حينئٍذ آيت ألقول
 ات الصغريةاحلّب

  .حبقِّ جراحاِت ابنِك احلبيب، خلّصنا أّيها اآلُب
  .اهللا خبلّصين، يسوع بنّورين، الروح القدس حيايت، فأنا ال أخاف
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