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Préface

Tu m’as confié, frère Elie, les lettres que Mgr. Alfred Ancel t’avait adressées, me 
demandant de la préfacer, car tu as l’intention de les publier en livre.
Tu m’as confié toutes ses lettres, sans me laisser aucune des tiennes pour lui.
Mais qui lit les lettres du Père Ancel, et qui connaît de près la place qu’occupait le 
P. Ancel dans l’Eglise et surtout au concile Vatican II, 
et qui regarde son agenda chargé de rendez-vous pour donner des conférences et 
des retraites spirituelles en France et dans d’autre pays,
et qui voit que dans plusieurs de ses lettres pour toi, il t’appelle : « mon ami » ; « je 
suis heureux d’avoir fait ta connaissance » ; « je serai heureux de te rencontrer 
et de causer avec toi » ; et qui te compare au prophète Elie qui a admonesté » 
le roi Achab d’avoir tué Naboth pour spolier son jardin, comme tu fais toi-même 
aujourd’hui avec les descendants d’Achab qui ont massacré des centaines de mil-
liers de Naboth-palestiniens et disséminé des milliers et des milliers de familles 
pour spolier leur patrie,
et qui voit combien il estime et il apprécie « ta passion pour le Christ » qui « t’a mar-
qué de son sceau », et ton désir de voir ton Eglise enracinée dans le monde arabe,
Et qui l’entend te dire et te répéter, à plusieurs reprises, « que le Christ t’a choisi 
pour fonder le Prado en Orient »
qui lit tout cela du P. Ancel qui ne courtise et ne flatte pas non plus,
n’aura plus besoin de lire tes lettres pour savoir de quel « roc tu as été taillé », et 
que tu n’adules personne, et ne quémandes rien de personne, sinon tu ne te serais 
pas fait « serviteur du Christ » (Gal 1/10).
Lorsque, moi-même je t’ai connu personnellement, je me suis dit : Bienheureuse 
Eglise qui a parmi ses enfants des personnes comme toi qui « crient sur les toits ». 
et qui remuent les consciences, sinon cette Eglise sombrerait dans la routine et 
dans la platitude.
Rappelle-toi, frère Elie « qu’un prophète n’est méprisé que dans sa patrie et dans 
sa maison » (Mt 13/57).
Et réjouis-toi si tout le monde ne te loue pas. S’ils le faisaient, tu serais compté, 
comme le dit clairement ton Maître, parmi les faux prophètes (Lc 6/26).

Mgr. Halim Abdallah
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    •• تقديم�
جبيل - المنسنيور حليم عبدهللا

أخي إيلي،

ائتمنتين على الرسائل اليت كان املطران ألفريد أنسل قد كتبها لك، وسألتين مقدمة 
هلا، ألنك تنوي نشرها يف كتاب.

ائتمنتين على مجيع رسائل األب أنسل، دون أن ترتك يل أية من رسائلك إليه.

ولكن من يقرأ رسائل األب أنسل، ويعرف عن كثب ما كان له من مكانة يف الكنيسة، 
وخصوصاً يف اجملمع الفاتيكاني الثاني،

ومن يلحظ برناجمه الزاخر مبواعيد حماضراته والرياضات الروحية اليت كان يُحييها 
يف فرنسا ويف بلدان أخرى،

ومن يرى يف العديد من رسائله أنه يدعوك "صديقي"، "أنا سعيد مبعرفتك"، "وسأكون 
سعيداً بلقائك والتحدث معك"، وأنه يشبّهك بالنيب إيليا الذي وبّخ امللك آحاب، ألنه قتل 
نابوت وسرق أرضه، كما تفعل أنت اليوم مع أحفاد آحاب الذين ذحبوا مئات األلوف من 

أحفاد نابوت الفلسطينيني، وشرّدوا األلوف املؤلفة من العائالت ليسرقوا منهم وطنهم،

ومن يرى مدى ما حيب ويقدّر "عشقك للمسيح"، الذي "ومسك بومسه"، ورغبتك يف 
رؤية كنيسته منغرسة يف العامل العربي،

ومن يسمعه يقول لك، ويكرّر القول مرات كثرية، "إن املسيح اختارك لتؤسّس الربادو 
يف الشرق"،

من يقرأ كل ذلك بقلم األب أنسل، الذي ال حيابي وال يتمّلق،

لن حيتاج لقراءة رسائلك، ليعرف "بأي صخر حنتّ"، وأنك ال حتابي أحداً، وال تتوسّل 
شيئاً من أحد، وإاّل ملا كنتَ جعلت من نفسك "خادم املسيح" )غال 10/1(.

بني  تضمّ  اليت  للكنيسة  "هنيئاً  نفسي:  يف  قلت  شخصياً،  أعرفك  أن  يل  أتيح  عندما 
لكانت  ذلك  ولــوال  الضمائر،  ويهزّون  السطوح"،  على  "ينادون  مثلك،  أشخاصاً  صفوفها 

الكنيسة غاصت يف الرتابة والبالدة.

تذّكر، أخي إيلي، "أاّل كرامة لنيب يف وطنه، وبني أهله" )متى 57/13(.

وهتّلل إن مل ميدحك اجلميع. فلو فعلوا، لكنتَ كما يقول معّلمك بوضوح، أُحصيت بني 
األنبياء الكذبة". )لوقا 26/6(
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  1• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1956/10/12

صديقي العزيز،

قرأت بأقصى قدر من االهتمام، رسالتك املؤرخة يف 9/30، وسأكون دائماً 
سعيداً جداً مبتابعة أخبارك.

أرجو من كل القلب أن يكون التقرير الذي تعدّه ألُسقفك حول خربتك 
يف فرنسا، سيحمل بعض الفائدة للغاية اليت تسعى وراءها.

لستُ حباجة ألن أُعِرب لك عن مدى االهتمام الذي أُبديه حيال اجلهود 
اليت ُتبَذل يف كنيسة املشرق. وحنن ال ننسى أننا تلّقينا اإلميان، يف مدينة 
ليون، بفضل القديس "إيريناوس" والقديس "بوتان"، اللذين جاءا من املشرق.

دائماً، يف  متناٍم  للربّ، على حنٍو  ذاتك  تبذل  كي  القلب  كّل  أُصّلي من 
أمانة تامّة جلميع مقتضيات الكهنوت.

لنا أن نقدّم لكم بعض  بنا، بقدر ما سيتسنّى  ال ختشَ من االستعانة 
العون: ال ختشَ من إزعاجنا، أقول ذلك لك كما أقوله جلميع كهنة "الربادو" 
الذين يعيشون يف عزلة: فإنّ حقّ األولويّة هو لكم. ما من شك أنك لستَ 
منذ  فأنت  يل،  قلت  ما  وفــق  ولكن،  "الـــربادو"،  يف  عضواً  القانون  حبسب 
بقدٍر  بالتايل،  أعتربك  وأنا  الروحيّة،  شفرييه"  "األب  عائلة  يف  عضو  اآلن 
ما، أحد أبنائي. فمن يدري ما إذا كان الرب ال يرغب يف أن تكون للربادو، 
يكون  أن  لنا  أُتيح  لو  يكون ذلك مجيالً،  لكم  املشرق؟  يوم، مجاعة يف  ذات 
واجللجلة  املذود  أسرار  يسوع  فيها  عاش  اليت  األمكنة  "برادوزيون"، يف  لنا 

والقربان!

أسألك الصالة من أجلي، وأُهديك، صديقي العزيز، عواطفي املخلصة.

التوقيع
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  2• رسالة�من�جان�هوجيه�
تاريخ 1956/10/20

إيلي الغايل جداً

كان  فقد  أخبارك.  يل  محلت  اليت  رسالتك  حقيقي  بفرح  تلّقيت  لقد 
لزيارتك األخرية يل، قبل عودتك إىل لبنان، عزاء حقيقي يل، ولقد قست 
بعض الشيء، الفائدة اليت منحتها خبربتك )يف فرنسا(. وإني لسعيد حقاً 
على حنو إجيابي  الضروري، ظللت متأّثراً  الزمن  أنك، مبرور  بأن أالحظ 

جدّاً بالعام الذي قضيته يف فرنسا.

طيّبٌ هو الربّ الذي يقودنا عرب طرقات مؤملة أحياناً، ولكن حيث تنتصر 
نعمته.

ال بدّ لك من أن تدعه يستويل عليك على حنٍو متناٍم. ال ختف، فهو من 
بكثري  أكثر  ولك  فيك  وينجز  طبيعتك،  رغائب  الغنى حبيث حيّقق مجيع 
ممّا تستطيع أن تتمنّى، بل وممّا تستطيع أن تتصوّر. أنا ال أسأله لك شيئاً 
استسالماً  يديه،  بني  احلقيقي  استسالمك  نعمة  النعمة،  هذه  سوى  آخر، 
واثقاً حببّه. اصمد يف تشبّثك النهائي بصخرة الربّ هذه، اليت ال تتزعزع، 
من خالل اآلالم واألزمات اليت حتّل بكنيسة املشرق. إنّ طريق اآلالم، سيكون 

هلا، ولك على السواء، طريق النعمة، ألنّ الربّ يسوع أمني يف حبّه.

عزيزي إيلي،

أرجو لك  الدراسية اجلديدة.  السنة  أرجو لك عمالً مثمراً، طوال هذه 
خصوصاً أن تعرف يف محيميّة أعمق، خمّلصك ومعّلمك، الربّ يسوع.

ثق مبودّتي الوفيّة.

جان هوجيه 
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  3• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1957/12/6

صديقي العزيز،

املؤرّخة يف )24( نوفمرب.  الطويلة،  انتباهي ومن كل قليب رسالتك  بكامل  لقد طالعت 
وشعرت، عرب أسطرك، كامل األمل الذي وسم بالنسبة إليك األشهر اليت انقضت للتوّ، وأشعر 

حتى اآلن بالضيق الذي يغمر قلبك.

فكرتي واضحة جداً: إن كان ميكنك الثبات يف خدمة كنيسة املشرق، حيث أنت موجود 
اآلن، ال ترتدّد يف البقاء حيث أنت. وما تكتبه يل يف ختام رسالتك حول التبدّل العميق الذي 

حيدث يف اإلكلرييكيّة، هو بالنسبة إليك، العالمة اليت يقدّمها الربّ لك.

، صلِّ بإحلاح إىل الربّ كي يوحّدكم يف االهتمام الواحد بعمل مجاعيّ. صلِّ إىل  أجل، صلِّ
الربّ كي جيعلك تكتشف مجال إجنيله. وإزاء كّل االحتماالت، سواء بقيتَ يف خدمة كنيسة 
املشرق يف بلدك بالذات، أو جئتنا لتكون يف تصرّف "الــربادو"، من أجل عمل تؤدّيه ما بني 
السكان العرب، يسعك االعتماد على دعمنا. ويف الواقع، فأنا أشعر، من خالل رسالتك، مدى 
حاجتك لبذل ذاتك على حنٍو كامل، من أجل الربّ يسوع. أنت تقول يل إنك قمت باكتشاف 
تلقى  اليت حيويها،  املقتضيات  أنّ مجيع  نفسه،  الوقت  وإنك تشعر يف  "التلميذ احلقيقي"، 
لديك ترحيباً ال ميكن تفسريه بشريّاً. وإني ألجد يف هذه األسطر إشــاراتٍ على درجةٍ من 

الوضوح، متّكنين من تشجيعك يف الولوج بعمق يف ما مييّز دعوة "الربادو".

مقتضيات  تقبل  كنت  وإن  "شفرييه"،  األب  مثال  حنو  باالجنذاب  تشعر  حقاً  كنتَ  إن 
"التلميذ احلقيقي"، وإن كنت تفّكر أيضاً أنّ انتماءك إىل مجعيّة كهنوتيّة، يسعه أن يوّفر 

لك عوناً قيّماً، ال ترتدّد يف مفاحتيت بذلك، وسنرى كيف نوجّه كّل شيء حنو األفضل.

صحيح أنه ال يسعين إجراء مراسلة شخصيّة مع مجيع الكهنة ومجيع املتعاطفني مع 
ينشئون مجاعًة جديدةً،  مَن  أراسل بصورة شخصية  أن  آليت على نفسي  ولكين  "الــربادو". 

سواء يف إحدى األبرشيّات الفرنسيّة، أو خارج فرنسا.

وإذن، ال تظنّن أني أمنحك امتيازاً شخصيّاً: يبدو يل أني سأخون واجيب كمسؤول، إن 
مل أضع نفسي بالكلية يف تصرّفك، كي أساعدك على معرفة إرادة الربّ بشأنك.

على كّل حال، حتى لو مل يُكتب لك أن تنتمي إىل "الربادو"، لديّ الشعور بأني أخون 
الروح الكاثوليكيّة، إن مل أشجّعك يف املهمة الصعبة اليت هي مهمّتك يف كنيسة املشرق هذه، 
اليت يتوجّب علينا أن حنبّها، طاملا أهنا قائمة يف البلد الذي وُلد فيه املخّلص، وفيه مات. 

وسيكون بالنسبة إيلّ دائماً مصدر فرٍح وتأّثر، جمرّد تلّقي رسالة ُكتبت يف القدس.
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 3'• �
األب أنسل - تاريخ 1957/12/6

يف  ترغب  كنت  إذا  ما  بساطة،  بكل  أسألك  ولكين  شيئاً.  عليك  أفــرض  أن  بــودّي  ليس 
احلصول على نسخة من قوانيننا يف "الربادو"، كما مّتت صياغتها يف مؤمترنا عام 1954، 
 Congrégation des( وكما ووفق عليها على حنٍو مؤّقت، يف رسالة وردتنا من هيئة الرهبان

Religieux( ،يف أواخر شهر شباط عام 1957.
هل ترغب أيضاً يف احلصول على منشوراتنا: "كهنة الربادو" و"نشرة الربادو"؟

 ،)N-D. des DMBES( "أخرياً، أعتقد أنه اّتضح يل، سواء خالل لقائنا يف "سيدة الدونب
إذن يف  تامّة. فال ترتدّد  بكّل شيء، يف ثقة  أنه يسعك مصارحيت  أو يف رسالتك األخــرية، 
الكتابة يل كّلما رغبتَ يف ذلك. وسأكون أنا بنفسي، سعيداً، إن كان الربّ حيبّ أن يقدّم لك 

على هذا النحو، بعض الدعم.

صديقي العزيز،
أصّلي من كّل قليب من أجلك، وأؤّكد لك إخالصي ومودّتي.

التوقيع

صح: ال أطلعك على أخبار "الربادو": طويل هو أمر الكتابة هبذا الشأن: فإن كنت تتلّقى 
منشوراتنا، فستحصل عليها تلقائيّاً. ويسعين على األقّل أن أقول لك إنّ كّل شيء جيري على 

ما يرام يف رعيّة "سان فون"، وإنّ العمل الرسويل يتواصل فيها بعمق.

حضرة الشماس إيلي زحالوي
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  4• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1958/1/4

عزيزي إيلي،

يسعين  ولكن  برسالة،  عنها  أجبتك  ولقد  نوفمرب.   )24( يف  املؤرّخة  رسالتك  أنــسَ  مل 
للتحدّث  الفرصة  أُتيحت يل  قضيّتك،  ذكرى  قليب  أحتفظ يف  كنت  ملا  اآلن، ألني،  تتمّتها 
الكردينال "تيسوران" )Tisserand(، يف الفرتة اليت قصدت فيها روما، من  عنها مطوّاًل مع 

أجل املؤمتر العاملي الثاني حلاالت الكمال.

دون أن أمُسّيك بالطبع، فقد طرحت مشكلتك على الكردينال، رئيس األمانة من أجل 
. وإني ألعتقد على كّل حال أنه على بيّنة  الكنيسة الشرقية. ولقد تفهّم ذلك على حنٍو تامٍّ
الذي  هو  أنه  مبا  منطقتكم،  يف  وباإلكلريوس  باإلكلرييكيّات  املتعّلق  احلقيقي  الوضع  من 

ميّثل مباشرةً قداسة البابا، بالنسبة إىل اإلكلريوس الشرقي.
وقد مسحت لنفسي بأن أسأله بعض التوجيهات. فكان واضحاً جداً:

وضوح  بكّل  ينصحه  هو  يواجهها،  اليت  اهلائلة  املصاعب  بسبب  مثلك،  يــرتدّد  ملن   )1
بالصمود حيث هو على الرغم من كّل شيء، ألنّ هناك جتدّداً ال ميكنه أن حيدث إاّل بشرط 

الصمود.

الذين  والكهنة،  لإلكلرييكيّني  تقدميه  يتوجّب  الذي  الروحي  بالدعم  يتعّلق  فيما   )2
يودّون مثلك البقاء يف أبرشيّاهتم، سعياً وراء هذا االنفتاح التدرجيي على مشاكل الشرق، 
فإنّ الكردينال "تيسوران"، الذي يعرف جيّداً "الربادو"، ليس فقط ال يعارض، بل هو يؤيّد 
تأييداً تامّاً كي يتاح ملن يرغبون يف ذلك، أن ينتسبوا إىل هذه اجلمعيّة العلمانيّة، وجيدوا 

لديها الدعم املرغوب فيه.

رغبت  وإن  اجلديدة.  قوانيننا  نصّ  لك  أرسلتُ  كنت  إذا  ما  أذكر  أعد  مل  الشأن،  وهبذا 
ولرئيسك  ذاهتــا،  بالرغبة  يشعرون  الذين  ولزمالئك  لك  إرساهلا  على  فسأعمل  ذلك،  يف 

وألسقفك: جيب أن يتمّ كّل شيء يف وضوح مطلق.

ال ترتدّد يف الكتابة يل، كّلما شعرت بالرغبة يف ذلك: سأكون دائماً على استعداد لإلجابة 
بأفضل ما لديّ.

أكرّر لك صداقيت الوفيّة، وأقدّم لك أطيب التهاني بعيدي امليالد ورأس السنة.
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صديقي العزيز،

لقد تسّلمت رسالتك الطيبة املؤرخة يف )8( آذار.

"دير  بيّنته يل عندما حتدّثنا طويالً يف  الذي  الطريق  دائماً يف  الربّ يقودك  أن  أرى 
سيّدة الدونب". أنت تشعر على حنٍو متزايد أنك مدعوٌّ للعيش وفق اإلجنيل يف كامل حياتك 
الكهنوتيّة. فضالً عن ذلك، أفرح فرحاً عظيماً إذ أراك ثابتاً يف توجّهك الكنسي يف خدمة 

كنيسة املشرق.

لستُ حباجةٍ ألشرح لك كيف، أننا حنن الكاثوليك يف الغرب، نشكر لكنيسة الشرق، كّل 
ما ندين هلا به. ففي "ليون" على حنٍو خاصٍّ جدّاً، حنتفل بأعياد القديس "بوليكاريوس" 
والقديس "بوتان"، والقديس "إيريناوس"، الذين كانوا، بالنسبة إىل القديس يوحنا، التلميذ 
احلبيب، هم الذين بّلغونا شريعة الربّ. فإن أُتيح لنا أن نقدّم شيئاً ملساعدة كنيسة الشرق، 
لن يكون ذلك يف نظرنا سوى ردّ املعروف. وإن كنتُ قد سامهتُ على حنٍو ما، يف اختاذ قرارك 

على النحو الذي كان يرغب فيه رؤساؤك، فإني ألفرح بذلك من كّل القلب.

وهنا نواجه اآلن على حنٍو واضح قضيّة انتمائك إىل "الــربادو". ال شك أني على أمّت 
االستعداد للكتابة إىل صاحب الغبطة بطريركك، ولكن يبدو يل أنه ال حيقّ يل أن أفعل 
ذلك، قبل أن تكون أنت قد فاحتته باألمر. وإذن سوف أنتظر بعض الوقت قبل أن أكتب إىل 

صاحب الغبطة، ما مل يكن رئيسك ومرشدك يريان غري ذلك.

مع ذلك، أودّ، إن رأى ذلك رئيسك مناسباً، أن تسّلمه نسخة من قوانني "الربادو"، ويف 
الوقت نفسه، نسخة من التقرير السنوي الذي أرسله إىل رؤساء األساقفة واألساقفة، الذين 
أن يرى من خالل نصوص  أيضاً  أبرشيّاهتم. وسيسع غبطته  لديهم كهنة من مجعيّتنا يف 
قوانيننا ومن خالل رساليت، مدى رغبتنا يف البقاء أبرشيّني حقاً. بل يسعين أن أضيف أن 
اإلكلريوس  إىل  انتماءنا  متنام،  حنو  على  باألعمال،  حنّقق  أن  هو  اهتماماتنا،  أهمّ  أحد 
األبرشي. وملا دُعيت إىل املؤمتر العاملي الثاني "لرهبانيّات الكمال"، بوصفي رئيساً جلمعيّة 
Congré-( وهو أمني سرّ اهليئة )Larraona )علمانيّة، سرّني أن أمسع األب احملرتم "الراوونا" 

gation(، أنّ جمرّد االنتماء إىل مجعيّة علمانيّة )Institut Séculier( ال يبدّل يف شيء الوضع 
العلماني للكاهن. وإذن، حيال سلطة األساقفة، حنن ال منلك أيّ امتياز، وأيّ استثناء: وعلى 
على  القوانني.  يف  مراراً  مذكور  هو  كما  بنوية،  وأكثر  أكرب  بطاعة  ملزمون  فنحن  العكس، 
أو رئيسك يودّان سؤايل بعض التوضيحات هبذا الشأن،  إذا كان صاحب الغبطة  كّل حال، 
فسأكون سعيداً بتقدميي هلم مجيع املعلومات املفيدة. فعندما أراد األب "شفرييه" أن يؤسّس 
أن يضع مجعيّته يف خدمة  أن نظّل كهنًة علمانيّني، وقد شاء  أراد بكل وضوح  "الــربادو"، 
الكهنة العلمانيّني. وإذن سوف خنون مؤسّسنا إن شئنا حنن، حتت أية ذريعة كانت، أن خنرج 

عن نطاق هذا الطابع األبرشي.
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لذا، أنا أُرسل لك، يف الوقت الذي أُرسل لك فيه هذه الرسالة، طرداً صغرياً حيتوي ثالث 
بالطبع  يسعك  لك،  ونسخة  لرئيسك،  نسخة  الغبطة،  لصاحب  نسخة  قوانيننا:  من  نسخ 
أن تطلع عليها مرشدك. ويف الوقت نفسه، أسأل إشراكك يف جملة "كهنة الربادو" و"نشرة 

الربادو"، كي تظّل منذ اآلن على اتصال أوثق بنا.
إن وافق صاحب الغبطة، كما أرجو، على انتمائك إىل "الربادو"، سيكون بوسعك عندها 
الدقة  )Postulant(. مثة مشكلة مبنتهى  "طالباً"  بوصفك  مين. تسجيلك  أن تطلب جمدّداً 
مرحلة  تقضي  أن  لك  يتاح  كي  الواقع،  ويف   .)Noviciat( ابتدائك  مرحلة  بشأن  ستطرح 
"ابتدائك"، ستطرح بالضرورة مسألة مزدوجة: مسألة مالية، سنتدبّر أمرها بالتأكيد، ومسألة 
ابتعادك عن أبرشيتك طوال عام كامل. سرتى يف القوانني أنه يعود لألسقف حتديد موعد 
"االبتداء". وطاملا أنك عشت يف "سان فون"، فأنت تعرف أنّ من "املبتدئني" من يأتون فوراً 
بعد سيامتهم الكهنوتية، ومنهم مَن ينتظرون سنوات كثرية كي يلتزموا هبا. فأنا، إذن، أعتقد 
"ابتدائك". هذا  "الــربادو"، ومسألة مرحلة  انتمائك إىل  أنه جيدر بنا أن منيّز بني مسألة 
التاريخ سوف حيدّده البطريرك الذي سيأخذ باالعتبار، دون أدنى شك، رغبتك وحاجتك 
الروحية. من حيث املبدأ، فنحن نؤثر، عندما يأخذ "الربادو" بالتشكل يف أبرشيّة ما، أن يتمّ 
"االبتداء" فوراً بعد السيامة الكهنوتية، وحنن، على العكس من ذلك، نؤثر التأخري قليالً، 
عندما يتعّلق األمر بكهنة يأتون الحقاً، وجيدون مجاعة برادوزية يستطيعون االنتماء إليها. 

ولكن، يف كل األحوال، فالقرار يعود ألسقف األبرشية.

أنا ال أرى أيّ مانع يف أن تطلع البطريرك على رسائلي. فنحن يف "الربادو"، ليس لدينا 
أية نيّة يف إخفاء أي شيء، ولذلك، فنحن نرسل دائماً نسخة من منشوراتنا ال إىل أعضاء 
مجعيّتنا وحسب، بل أيضاً إىل األساقفة. وعندما يكون لدينا إكلرييكيّون مسجّلون كمبتدئني 

يف األبرشيّة، فنحن نرسل أيضاً نشراتنا إىل رؤساء اإلكلرييكيّات الكربى.
املباركة.  األيــام  هذه  يف  على صالتك  أعتمد  اآلالم.  أسبوع  قبيل  رساليت  تصلك  سوف 
ستعيشها قريباً جداً من األمكنة اليت أسّس فيها الربّ اإلفخارستيا، وحيث مات من أجلنا. 
أرجو أن حتمل ذكري له، وليمنّ عليّ بنعمة املوت معه كي يتسنّى يل أن أقوم معه. أنت تتذّكر 
كلمة األب "شفرييه": "كّلما ازددنا موتاً، ازدادت حياتنا، وازداد عطاؤنا للحياة". وأنا أصّلي 
البالغة  املرحلة من حياتك،  هذه  عليك، يف  كي مينّ  اإلهلي،  معّلمنا  أجلك،إىل  أيضاً من 

األمهية، بكل النور وكل القوة اللذين حتتاج إليهما.

صديقي العزيز،
أؤّكد لك مشاعري اخلالصة وصلواتي

صح: ألفت انتباهك إىل أنّ قوانيننا قابلة للتعديل، بطلب من األساقفة، ال على صعيد 
منطقة  مع  تنسجم  ال  قد  اليت  اخلاصة،  التدابري  على صعيد  ولكن  فيها،  املبثوثة  الروح 
يف  القانوني  احلقّ  اليت ختصّ  بالتدابري  هتتمّ  أن  لك  ليس  أنه  مثالً  املؤكد  ومن  حمــدّدة. 
الالتينية. ولسوف يكون من الضروري إحداث تعديالت، كي ينسجم كّل شيء مع  الكنيسة 

احلقّ القانوني يف الكنيسة الشرقيّة.
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عزيزي إيلي،

تلّقيت مبنتهى الفرح رسالتك املؤرخة يف )4( أيار.

يّتضح يل أنك، أنت وجورج، تبذالن كّل ما بوسعكما كي تلجا على حنو 
الرئيس  األب  أنّ  أعرف  أن  جــدّاً  ويسعدني  "شفرييه".  األب  روحانية  أعمق 
يسمح لك بعقد اجتماعات مع جورج. فمن املمكن أن مينحكما الربّ، منذ 
اآلن، تنامي مجاعتكم الصغرية، ولكن اخلربة تعّلمنا أنّ تأسيس "الربادو" يف 

أبرشيّة جديدة، قد ترافق، أكثر من مرّة، ببعض املصاعب.

سبق  قد  إليك،  بالنسبة  املصاعب،  أنّ  إيلي،  عزيزي  متاماً،  أدرك  أنا 
الذي  هو  بالتحديد  أملك  وإنّ  الــربّ،  فكر  يف  كان حاضراً  ذلك  كّل  وحُّلت: 

يغّذي األمل لديّ بأنّ اهلل سيبارك ما بدأت بإجنازه يف الشرق.

بنفسه  وشــرح  تفّضل  إن  لــه،  شكري  الرئيس  لــألب  تقول  أن  لك  هل 
األب  سيقدّمها  اليت  الشروحات  تبدّد  أن  أرجــو  الغبطة.  لصاحب  مطلبك 
تدرس  أن  عليك  وأُشــري  املخاوف.  مجيع  نفسك،  أنت  وستقدّمها  الرئيس، 
مييّز  ما  فــإنّ  األسقف.  يتعّلق حبقوق  ما  كّل  خاصة،  بصورة  القوانني،  يف 

"الربادو"، يف الواقع، هو هذه الطاعة التامّة والصرحية، لألسقف.

قرأت أيضاً باهتمام كبري، ما تقوله يل عن هذا الكاهن الدمشقي، الذي 
أصبح مدبّراً رسوليّاً يف أبرشيّة حوران. وأنا أعتقد مثله، أنه يف غاية األمهيّة، 
يف الوقت الراهن، بالنسبة إىل الكهنة الذين يريدون القيام بعمل رسويل، أن 
يكونوا، قبل كّل شيء، أدواتٍ بيد املسيح، كي ينجزوا عمل اهلل: ال بدّ من أن 

تكون حياتنا كّلنا شهادةً لإلجنيل.

مبلغاً  الـــربادو"،  "كهنة  جملة  إدارة  إىل  ترسل  أن  ــودّ  ت إنــك  يل  تقول 
لك  يسبّب  أاّل  ولكن شريطة  ذلك،  تفعل  أن  تأكيد  بكّل  بوسعك  متواضعاً! 
ذلك أيّ حرج. يبدو يل أني قلت لك يف رسالة سابقة، أّننا، نظراً ملصاعب 
حال،  كّل  على  املالية.  مصاعبها مبطالبنا  نفاقم  أن  نودّ  ال  املشرق،  كنيسة 
أنت تعرف هبذا الشأن عقليّة األب "شفرييه: إنّ األمور املالية جيب أن تظّل 

دائماً ثانوية.

…/…
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يف  جــدّاً،  سعداء  وسنكون  قليب.  أعماق  من  أجلك  من  الصالة  أواصــل 
بإصرار،  وكذلك جلــورج،  لــك،  وأُؤّكـــد  أخــبــارك.  على  باحلصول  "الـــربادو"، 

مشاعري الودودة جدّاً. وليبارككما الربّ وجيعلكما تلميذين حقيقيّني.

أبارككما كليكما من كّل قليب.
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صديقي العزيز،

بشأن  )30/ك1(،  يف  املؤرخة  رسالتك  يف  رويته يل  مبا  فرحي  مدى  تدرك  أن  يسعك 
احلوار الذي دار بني األب الرئيس احملرتم وبطريركك…

إنه ألمرٌ مثريٌ حقاً، وهذه إشارة ربانيّة، أن يكون البطريرك مهتمّاً حتديداً بالفقر يف 
حياة كهنته، يف اللحظة اليت كان فيها األب الرئيس يريد أن يقدّم له هذا املطلب.

"دير  يف  الطويلة  أحاديثنا  من  أذكر  ما  إىل  واستناداً  تبادلناها،  اليت  للرسائل  نظراً 
كتلميذ حقيقي.  لتتبعه  حّقاً  يدعوك  الربّ  بأنّ  ثقة  كّلي   ،)Trappe des Dombes( الدونب" 
وأنا مقتنع، بالتايل، أنه سيقودك شيئاً فشيئاً حيث يريد، من خالل احملن اليت لن توّفرك.

ال أعرف اإلكلرييكي، الذي يشرتك معك يف الرغبة ذاهتا، ولكين أرى أنه سيحدث له ما 
حيدث لك، وسينال األذونات اليت سيحتاج إليها، عندما سيؤون األوان.

كامالً يف إحاطة املطران "مدوّر" علماً بكّل املسألة املتعّلقة بالربادو. فال  أؤيّدك تأييداً 
يف  الربادوزيّة  احلياة  بإدخال  يتعّلق  ما  يف  "شفرييه"،  األب  نظر  بوجهة  التمسك  من  بدّ 
أبرشيّتك. ال شكّ أنّ هناك العديد من النقاط اليت ستحتاج إلثارهتا يف هذا اللقاء. إنّ ما 
سيثري أكثر املصاعب، سيكون جتميع الكهنة ومرحلة االبتداء. ويف كال األمرين، ال يسعك 
املطالبة بتاريخ حمدّد من أجل إجنازمها، ولكن ال بدّ من اتفاق مبدئي، منذ البداية. وقد 
حيدث أيضاً أن تقوم مصاعب ماليّة بشأن السفر إىل فرنسا من أجل مرحلة االبتداء، ولكن 

ال جيوز لألمور املاليّة أن تتحوّل إىل عقبات.

جتنّب خصوصاً اختاذ موقف على درجة مفرطة من التشدّد، من شأنه أن يشجّع على 
"الربادو"، يتبيّن لنا  املعطاة. عندما نرى سرية األب "شفرييه"، وتاريخ  املوافقة  إلغاء مبدأ 

أننا مل حنصل، يف الغالب، إاّل بطريقة تدرجييّة، على ما كان ضرورياً لنا لنحّقق هدفنا.

مع ذلك، يف حال بات وارداً أن تتحرّر من أجل مرحلة االبتداء، قد يكون من األفضل 
لك أال تتأخّر. ولقد ارتضى الربّ أن خيتارك لتكون أوّل برادوزي يف األردن )خطأ: سورية!( 
ولسوف يكون مفيداً بكّل تأكيد أن تتلّقى أفضل تنشئة ممكنة حبسب هدف األب "شفرييه"، 
منذ مطلع حياتك الكهنوتيّة. ولذلك، إن بدا لك ممكناً احلصول على اإلذن منذ اآلن، فال 

ترتدّد يف طلبه.

على كّل حال، بوسعك أن تذّكرهم أنك تدين، إىل حدّ ما، للربادو، يف كونك أصبحتَ 
كاهناً، ويف بقائك يف أبرشيّتك األصليّة. ولكن حتاشَ بالكّليّة يف طريقة حديثك كّل ما يشبه 

ما يسمّى "االبتزاز".
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عزيزي إيلي، أعتذر للتحدّث إليك على هذا النحو، ولكنّك تدرك أنّ مَن كان بعيداً، ال 
يسعه التعبري املوّفق دائماً عن فكرته.

يف ما يتعّلق بالتغيريات أو التعديالت يف أُطر وشروط حياة الكهنة، فأنا أرى، هنا أيضاً، 
أنه يتوجّب امتالك قدر كبري من الفطنة، ويسعك أن تذكر باملناسبة، أنه من املمكن التفكري 
بتعديل يف القوانني، حبيث تتالءم على حنو أفضل مع شروط احلياة الكهنوتيّة يف بلد معني.

لكم سأكون معك حلظة سيامتك الكهنوتية وخالل حمادثاتك مع املطران "مدوّر". أسأل 
الربّ أن يهبك روحه، كي تستعدّ، بروح اهلل، على حنو أفضل، يف سبيل السيامة الكهنوتية، 
وكي تعرب على حنو أفضل، بالروح عينه، عمّا ينتظره الربّ منك. على كل حال، أنا مقتنع 
أنك خالل هذه األسابيع األخرية اليت تستعدّ فيها للسيامة، جتتهد يف أن تكون أكثر وفاءً 

للربّ يف كّل شيء.

ال ترتدّد يف الكتابة لنا كّلما كان ذلك ضروريّاً يف هذه الفرتة البالغة األمهيّة بالنسبة 
إىل مستقبلك، وإىل مستقبل "الربادو" يف )األردن( سورية!

ستحمل لك نشرات "الربادو"، املعلومات املفيدة حول املسائل اليت تواجهها.

كتبت لتوّي رسالًة وجيزةً إىل صاحب الغبطة، بطريركك.

لنظّل مّتحدين يف الصالة، وثق مبشاعري ومودّتي.

التوقيع
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  8• رسالة�من�جان�هورتوبيز�
تاريخ 1959/1/18

إيلي الغايل،

اغفر يل فرتات صميت الطويلة جدّاً. إنّ تقدّمي يف السن )سأبلغ األربعني 
يف شهر أيلول!( حيملين على الكسل. ثمّ إنّ أعباء احلياة، إذ هي تزداد ثقالً، 
وإذ إنّ نسمات النور تزداد ندرةً، حتمل اإلنسان على الصمت. ُترى، هل أمل 
الكنيسة، يسعه  العامل، وال يف  األخ األكرب، الذي مل جيد بعدُ مكانه ال يف 
كالّ.  اجلــواب  يكون  أن  أخشى  األصغر؟  األخ  قلق  إىل  ما  جواباً  أن حيمل 
يتوجّب على كّل إنسان أن يشقّ طريقه اخلاص حنو احلقيقة، وجيازف بعدم 

احلصول يوماً إاّل على فتاتٍ منها.

مع ذلك، اعلم، يا أخي األصغر يف البحث، أنّ صداقتك يل هي أبداً ماثلة 
وحيّة. أؤيّدك يف إحيائها بني حني وآخر برسائلك الزاخرة بنفاذ البصرية، 
ال  سيكون،  الــذي  شباط،   )15( يف  منك  قريباً  سأكون  والوفاء.  والصراحة 
نقطة وصول، بل نقطة انطالق. أمتنّى أن يساعدك الربّ على حتقيق كهنوت 
يقوم على إرادة ثابتة يف االلتقاء عمليّاً ويف تواضع، جبميع إخوتنا البشر، 

الباحثني عن سالم حقيقي، وعن حترير حقّ للعقول والقلوب.

إزاء  للتهرّب  وال  الشجاعة،  لفقدان  البّتة  تستسلم  أاّل  أمتنّى خصوصاً 
أخطر  تلك  تكون  فقد  حدوثه.  كل  واكتشاف  الفهم،  وسوء  الفشل،  حاالت 
التجارب اليت ترتبّص بنا. وما من أحد يستطيع أن جيزم بأّنه سيملك من 

القدرة ومن زخم روح الربّ، ما جينّبه السقوط.

صّل قليالً من أجل إخوتك الكبار الذين أتعبتهم احلياة.

أُقبّلك.

جان هورتوبيز
J. Hurtebize

…/…



28

8    Jean Hurtebize 2/2



29

 8'• �
جان هورتوبيز - تاريخ 1959/1/18

)مثة نص مكتوب يف آخر هذه الرسالة، مل أترمجه…(
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  9• رسالة�من�البطريرك�مكسيموس�الرابع�الصائغ�إىل�األب�أنسل�
هي صورة عنها أرسلها إلي األب أنسل                                                                   1959/1/30 

أيها الزميل احملرتم،

تسّلمت رسالتك املؤرخة يف )1/15(، بشأن انتساب الشماس إيلي زحالوي 
إىل مجعيّتكم العلمانيّة، مجعيّة "الربادو"، عندما سينال السيامة الكهنوتية 

خالل هذا العام.

الفرقة  هــذه  إىل  انتسابه  على  اعــرتاض  أيّ  لــديّ  ليس  احلقيقة،  يف 
سعيداً  وسأكون  الكهنوتيّة.  تساعده يف خدمته  أن  شأهنا  من  اليت  الروحيّة، 

بتشرّبه روح األب "شفرييه".

سأقرأ بسرور تقرير العام املنصرم والتعريف املوجز عن "الربادو"، عندما 
سأتسّلمهما.

أرجو أن تتقبّل…

مكسيموس الرابع
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  10• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1959/2/6

عزيزي إيلي،

تلّقيت للتوّ جواب البطريرك، وأنا مرسل لك نسخة منه.

تساءلت، انطالقاً من هذه الرسالة، ما إذا كان البطريرك قد أدرك جيّداً 
روحيّة":  "فرقة  على  يتكّلم  الواقع،  فهو، يف  للربادو.  اجلماعيّة  اخلصوصيّة 
الذي يعنيه هذا يف تفكريه. ولكن، قد يكون من األفضل  وأنا ال أعرف ما 
رئيس  مع  املوضوع  هذا  ــرْ  أثِ فشيئاً.  شيئاً  إاّل  اخلصوصيّة  هذه  تتبدّى  أال 
فإنّ  كّل حال،  على  األمــور.  هذه  اإلله يف مجيع  الــربّ  وليهدِنا  اإلكلرييكية. 
رعايته كانت من اجلالء يف الفرتة األخرية، حبيث يسعنا أن نثق بأّنه سيقود 
هذا املشروع إىل النهاية املرجوّة. فهنا، ال يتعّلق األمر بعمل بشري: هو عمل 

اهلل الذي يتواصل. ولنستمرّ يف صالتنا احلارّة ويف وفائنا.

لست أذكر ما إذا كنتَ كتبتَ رسالة رمسيّة لطلب االنتساب إىل "الربادو"، 
بصفة "طالب" )Postulant(. إنّ مثل هذا اإلجراء، كان يتطّلب شهادة مكتوبة 
من أُسقفك. وحنن اآلن لدينا هذه الشهادة: إذن فما من شيء حيول دون 

مضيّك إىل ما هو أبعد.

أما مسألة "االبتداء" )Noviciat( واخلصوصيّة اجلماعيّة، فلسوف تتحّقق 
عندما يشاء اهلل: دعنا هنتدِ بروحه.

أكرّر لك كّل صداقيت، وأؤّكد لك دوام صالتي من أجلك.

التوقيع
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  11• رسالة�من�األب�أنسل�
البرادو - 1959/6/2 

عزيزي إيلي،

منذ  يسعك  أنه  لك  ألقول  وببساطة،  وجيزة  بطريقة  اليوم  لك  أكتب 
اآلن، حتى قبل أن تنال املوافقة على "مرحلة االبتداء"، أن تتقدّم بطلبك 
إىل اجلمعيّة بوصفك "طالباً" )Postulant(، كي تصبح منذ اآلن جزءاً من 

"الربادو"، بقدر ما يكون ذلك متاحاً لك.

 )Noviciat( "نعما يكون إذا مسح لك سيادته أن تقضي "مرحلة االبتداء
من  فإنه  االبــتــداء"،  "مرحلة  وأرجئت  حدث  ما  إذا  ولكن،  العام.  هذا  منذ 
أننا  طاملا  "الــربادو"،  مع  الرابطة  هذه  اآلن،  منذ  لك،  تكون  أن  املستحسن 

مضطرّون لالعرتاف بأنّ دعوتك حقيقيّة.

ويف انتظار تسّلمي رسالة قريبة منك أو من رئيسك قريباً، فقد كنتُ، 
على األقل، أريد أن أقول لك رأيي بشأن قبولك يف "الربادو".

املعلومات اليت حوهتا.  إنّ رسالتك محلت يل فرحاً كبرياً، بسبب مجيع 
وأرى أنه، عندما ترغب يف الكتابة يل، ال يتوجّب عليك أن تقلق، ال بشأن 
األسلوب، وال بشأن طريقتك يف التعبري. فإنّ األب "شفرييه" كان دائماً يطلب 
منتهى البساطة: ذلك هو روح "الربادو". وإذا أراد اإلنسان أن يبالغ يف إتقان 

ما يريد أن يكتب، فقد ينتهي به األمر إىل عدم الكتابة.

ثق، يا صديقي العزيز، مبشاعري اخلالصة حنوك، وبصلواتي.
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  12• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1959/8/13

عزيزي إيلي،
لقد تلّقيت رسالتك املؤرخة يف )8/1(، من دمشق. يسعين أن أوّفر لك اليوم بعض اإليضاحات 

حول سفري، ولكين سأحتاج أيضاً إىل ترّقب معلومات أخرى: وهذه األمور تتأخّر كثرياً.
مبدئيّاً، أرى أني سأصل إىل بريوت ليلة اجلمعة )12/4( إىل السبت )12/5(. ويف الواقع، 
فإنّ الطائرة، وفق املعلومات اليت لديّ، ستغادر كلكوتا يف الساعة )17:50( يوم )4(، وستصل 
إىل بريوت بعد منتصف الليل خبمس ومخسني دقيقة. أعتقد أنك ستكون يف هذا الوقت يف 

بريوت، وأسألك، على الرغم من التوقيت املزعج، أن تتلّطف وتستقبلين يف املطار.
كنتُ أمتنى لو يُتاح يل مزيد من الوقت ملروري بربوعكم، ولكين سأضطرّ لتقليص حمطيت، 
خصوصاً إذا اضطررت للمرور بالقاهرة. ومع ذلك، أعتقد أني سأمتّكن من قضاء أيام السبت 
واألحد واإلثنني والثالثاء، يف منطقتكم. وقد ال يكون من اجملدي أن أذهب إىل دمشق، نظراً 
ملا حتدّثين عنه، ال سيما وأنّ غبطة البطريرك لن يكون فيها. إذن سوف يسعين التخطيط 
ببساطة لبريوت والقدس. قد يسعين قضاء يوم السبت بكامله يف بريوت، ومن ثمّ الذهاب إىل 
القدس يوم األحد، حبيث أصلها يف الغروب. وسأمضي فيها يوم اإلثنني بكامله، وأعود إىل 
بريوت يوم الثالثاء، كي أسافر إىل القاهرة، أو إىل روما إن مل يتسنّ يل السفر إىل القاهرة. 
وإذن، ليس من الوارد اإلفراط يف احملاضرات: واحدة يف بريوت دون شك، ولكن، يف القدس، 
أؤثر تكريس وقيت إلكلرييكيّة القديسة حنّة، وزيارة األماكن املقدّسة. من ناحية أخرى، أنت 
حتدّثين عن زيارة حمتملة لإلكلرييكيّة الصغرى )يف رياق(، اليت يديرها اآلباء البيض. أترك 
لك يف ثقة، أمر تنظيم وقيت. ال ترتدّد يف إطالعي على تفكريك بصراحة. ويف الواقع، فقد 
يكون بعيد االحتمال أمر عودتي إىل بالدكم، وإني أودّ أن تكون الساعات اليت سأمضيها هناك، 

مفيدة حقاً، ال سيما بالنسبة إىل ما نتمنّاه، أي تسهيل تأسيس برادو شرقي.
ما حتدّثين عنه بشأن زميلك السابق، الذي يدرّس اليوم يف اإلكلرييكيّة الصغرى )رياق(، 

يبدو يل مهمّاً، وقد يستحقّ عناء السفر إىل هناك.
ما قلُته لك يف مطلع رساليت حول برناجمي، ليس بالطبع أمراً ال يُمَسّ. وسأكون سعيداً 

أن تقدّم يل بعض االقرتاحات اإلجيابيّة، مبا أنك اآلن على علم بتاريخ سفري إليكم.
حاملا أحصل على املعلومات املفيدة بشأن سفري احملتمل إىل القاهرة، سأكتب إىل غبطة 
البطريرك وإىل املطران "مدوّر". هل يسعك أن حتدّد يل أين جيب أن أوجّه رساليت، عندما 

سأكتب هلما؟
أخرياً، معلومة أخرية: هل تعرف إن كانت هناك معامالت خاصة جيب التقيّد هبا، إذا كان 
عليّ أن أمرّ بالقاهرة: تأشرية دخول أو شيء آخر؟ من املستحسن تدبّر مجيع األمور مسبقاً.

بالطبع، لو كان لك أن تتفرّغ كّلياً خالل إقاميت بينكم، فإنّ ذلك سيسعدني جدّاً. ولكن 
قد ال يكون ذلك ممكناً.

استثمر جيّداً شهورك األوىل يف الكهنوت. عِشْ يف احتاد عميق مع املسيح. صّل إليه كثرياً 
أيضاً  الكهنة. صّل  أو  اإلكلرييكيّني  كّلها، ومن أجل مجيع زمالئك  الشرق  كنيسة  من أجل 

ألجلي، فأنا يف حاجة ماسّة إىل الصالة.
ثق، يا صديقي العزيز، مبشاعري اخلالصة. ولنظّل مّتحدين بقوّة يف املسيح.
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  13• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1959/9/4

عزيزي إيلي،

املطران  لسيادة  تسليمها  أرجو  رسالًة  هبا  أُرفق  رسالة  أيضاً  لك  أرسل 
"مدوّر". ما كنت أعرف بدّقة عنوانه، فأسألك أن تسّلمه إياها.

إّياه يف  بّلغتك  الذي  إذا كان الربنامج الصغري  قل يل بكّل صراحة ما 
آخر رسالة يل إليك، يناسبك.

لقد انتبهت بواسطة املعلومات اليت وصلتين عن طريق شركة الطريان 
الفرنسية، أنّ الرحلة )بريوت - القدس( هي أهمّ ممّا كنت أتوّقع. ومع ذلك، 
لن أتأخّر يف تغطية نفقاهتا. ولكن قد يكون هناك وسائط غريها كي أنتقل 

إليها. سوف ألتزم بتعليماتك.

إنّ املواعيد اليت حصلت عليها، ميكن تغيريها، وقد حيدث أن أوعز إليك 
املبدأ، سألتزم  ولكين، من حيث  بتعديل يف مشروعي،  األخرية،  اللحظة  يف 

مبا قلت لك.

وثق مبشاعري  إيلي،  عزيزي  أجلك،  من  قليب  كّل  من  الصالة  أواصــل 
اخلالصة حنوك.

"مــدوّر". فهذا جينّبين  املطران  تّطلع على رساليت إىل  أن  أرجوك  صح: 
التكرار.
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  14• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1959/9/26

عزيزي إيلي،

أعتذر للعودة إليك، قبل أن أكون تسّلمت جوابك. ولكين أودّ حّقاً، إن كان ذلك متاحاً لك، 
أن تعطيين موافقتك على جميئي إىل بريوت وإقاميت يف إكلرييكيّة القدّيسة حنّة.

ال ترتدّد يف مكاشفيت بردود أفعالك بشأن رساليت السابقة، وقل يل بكل بساطة ما رأيك 
فيها.

قيل يل هنا إنه يكاد يكون من املستحيل احلصول على تأشرية دخول من باريس إىل 
القاهرة. أعتقد أنه يسعين أن أحصل عليها بسهولة أكرب يف لبنان أو يف األردن، السيما وأنّ 
البطريرك  غبطة  أقابل  أن  يتاح يل  كي  بضع ساعات،  تتجاوز  ال  يتعّلق مبحطة  املوضوع 
وسيادة املطران "مدوّر". ولكن قد يكون من املفيد أن أحصل على رسالة من أحدمها، يدعوني 

فيها ملقابلتهما خالل حمطيت يف القاهرة.

أعتذر إلرهاقك على هذا النحو بعمل إضايف، ولكين أرى أنه من املفيد أن أحيطك علماً 
بكّل شيء.

يعيش  ولكنه  "الـــربادو"،  من  ليس  كاهن  العربية،  لغته  لتقوية  لبنان  إىل  يأتي  سوف 
البيضاء". أعتقد أنك ال ترى مانعاً من  "الدار  مع جمموعة من كهنة "الربادو" يف مدينة 
 Eugène( "تشجيعي له على االتصال بك، حاملا أحصل على عنوانه. هو يدعى "أوجني مورو

.)MOREAU

اليابان  يف  عنواني  إليك  باريس،  مغادرتي  قبل  جوابك  إرسال  من  تتمّكن  مل  حال  يف 
ديتوكو"  "توكيوتو   -  )Missions Etrangères( الباريسيّة"  األجنبيّة  "اإلرساليّات   :11/26 حتى 
)Tokyotô Daitôku( )شينتا ياكيوكو كوني: Shintaya kyoku kunni( أونو ساكورا جيشو )51(، 
طوكيو )Ueno Sakura Gicho Tokyo(. أغادر "ليون" يف )10/9( مساء. وسأكون يف باريس حتى 
 ،)Rue du Bac( الباك  شارع   )128(  ،)Missions Etrangères( األجنبيّة  اإلرساليّات  يف   ،)13(

باريس )6(.

تعطيين  أن  يسعك  هل  ستصلك.  رساليت  أنّ  أعتقد  باريس.  إىل  عــدتَ  اآلن  تكون  قد 
عنوانك اجلديد؟

ثِق، عزيزي إيلي، مبشاعري اخلالصة وبأدعييت من أجلك.
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  15• رسالة�من�األب�أنسل�
سنداي - اليابان - 1959/11/16

عزيزي إيلي،

اليت تسّلمتها   ،)10/5( املؤرّخة يف  الطيّبة  يف اإلجابة على رسالتك  تأخّرت كثرياً  لقد 
قبل سفري إىل اليابان. كنتُ أريد توضيحاتٍ حول وقت وصولنا بدّقة إىل بريوت، وكانوا قد 

حّذروني قبل مغادرتي فرنسا، من ضرورة معرفة مواعيد الطريان.

بعيداً عن أيّ طارئ، سوف أكون يف بريوت، قبل الوقت الذي كنت أتوّقعه، بكثري، أي يوم 
اجلمعة )12/4(، الساعة العاشرة ومخس دقائق، على منت طائرة تغادر كلكوتا مساء )12/3(، 
الساعة )19:55(. أعتمد عليك من أجل اصطحابي من املطار. كما أني أعتمد عليك من أجل 
تنظيم أيامي. وأحدّد لك للتوّ تاريخ سفري إىل القاهرة، وهو )12/8(، الساعة )11(، وسأكون 

يف القاهرة الساعة )12:40(.

مل أستطع أن أحصل على تأشرية الدخول إىل مصر، يف باريس، ولسوف ميكن احلصول 
عليها يف طوكيو، وأعتقد أنّ كّل شيء سيكون نظاميّاً قبل مغادرتي اليابان. ولقد مّت حجز 

مكاني إىل القاهرة.

لديّ اآلن بطاقة السفر، ذهاباً وإياباً، بني بريوت والقدس، ولكين مل أثبّت حجزي، إذ إني 
مازلت أجهل كيف ستنّظم سفري.

يبدو يل، للوهلة األوىل، أنه يسعين البقاء معكم يوماً كامالً، كي أغادر إىل القدس يوم 
السبت )12/5(، الساعة )13(، حبيث أكون يف القدس الساعة )15(. سيكون لديّ يومان يف 
القدس، وسيسعين مغادرهتا اإلثنني )12/7(، الساعة )16(، وسأكون يف بريوت الساعة )18(، 

ممّا يتيح يل قضاء العشيّة معكم… وسأغادر يوم )12/8(، الساعة )11(.

قد يكون لديك تصوّر مغاير، فأنا أعتمد عليك كي تنّظم كّل شيء على أكمل وجه. )هنا 
جملة فيها بضع كلمات لم أستطع قراءتها…(

على  فيها  وتطلعين  رساليت،  تسّلمت  أنك  منك،  بكلمة  أعلمتين  إن  مسروراً  سأكون 
برناجمي. وملا كنت أجهل مكان اإلكلرييركيّة الصغرى )رياق( اليت حتدّثين عنها، مل أحدّد 

لك شيئاً يف ما خيصّ زمان زيارتي. مرة أخرى، أثق بك.

إىل   )11/27( من  سأكون  حيث   ،)Saïgon( "سايغون"  إىل  ــا  إمّ يل،  تكتب  أن  بوسعك 
)11/30(. إكلرييكيّة سان سولبيس - ص ب )196(، سايغون، فيتنام، وإما إىل كلكوتا، حيث 

سأكون من )1( إىل )12/3(، على العنوان التايل:
Archbishop’s House, 32 Park Street, Calcutta, INDIA

…/…
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األب أنسل - سنداي - اليابان - 1959/11/16

مشاعري  لك  ــد  أؤّك الشرق،  بــرادو  عن  معك  والتحدّث  بــك،  اللقاء  فــرح  انتظار  ويف 
اخلالصة يف الربّ يسوع.

صح: إني أّتحد معك احتاداً وثيقاً بالفكر والصالة، بشأن مجيع املصاعب اليت تواجهها 
يف أسرتك. سوف نتحدّث عن ذلك أيضاً.

)Eugène MOREAU( "بوسعك أن خترب "أوجني مورو
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  16• رسالة�من�األب�أنسل�
في الطائرة بين اليابان ومانيال - 1959/11/26

عزيزي إيلي،

لقد تلّقيت رسالتك اليت حوهّلا يل األب "جريان" )Gerin(، وأعتقد أنك 
تلّقيت أيضاً الرسالة اليت أرسلُتها لك من اليابان.

أثبّت لك وصويل إىل بريوت يوم اجلمعة )12/4(، الساعة )10:05(، إذن 
قبل ما كان متوّقعاً. وسأغادر يوم )12/8(، الساعة )11(.

ال بدّ من تثبيت برنامج بني هذين التارخيني. لديّ اآلن بطاقة السفر 
ذهاباً وإياباً بني بريوت والقدس، ولكين مل أثبّت بعد حجزي، إذ مل أزل أجهل 

متى سأكون حرّاً لتثبيت ذلك. أعربت لك عن رغبيت، ولكين أثق بك.

مع ذلك، أسألك أن تثبّت حجزي يف املطار، وفق الوعد الذي تكون قد 
اخرتته للذهاب واإلياب.

أرجو أن يتسنّى لك استقبايل. يا لفرحي بلقائك. سنتحدّث طويالً عن 
صعوباتك. أشكر لك أنك حدّثتين عنها ببساطة.

يسعدني أن يتسنّى يل االجتماع ببطريركك يف اإلسكندريّة.

إىل اللقاء قريباً، عزيزي إيلي، وثِق كّلياً مبشاعري وحمبّيت.

التوقيع

صح: ثق بالربّ وال تقلق.
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  17• رسالة�من�األب�أنسل�
ليون - 1960/8/1

عزيزي إيلي،
غمرني فرح كبري جدّاً، عندما تلّقيت رسالتك. ال تقلق البّتة، إذا كنتُ أكتب لك أكثر ممّا 
تكتب أنت يل. ينتابين شعور قوي جدّاً بأبوّتي الروحية لك، وإنه ألمر طبيعي أن يفّكر األهل 
بأبنائهم، أكثر ممّا يفّكر األبناء بأهلهم. فإنّ موقف األب يتالزم دائماً بشيء من القلق العاطفي. 
ثمّ إني أشعر أنك ال تزال تعاني من وحدة كبرية، ولقد فهمت على حنو أفضل، إثر زيارتي إىل 
لبنان واألردن، املصاعب اليت قد تواجهوهنا هناك. فضالً عن ذلك، وأنت تدرك ما أعين، فهذا 
بلد يسوع وال يسعك تصديق مدى إحساسي باملسؤوليّة إزاء تأسيس "الربادو" يف منطقتكم. ويف 
الواقع، يتوجّب عليّ أن أبدي حيال الربّ مزيداً من الثقة، ألني لست أنا من يستطيع أن يسندك، 
بل هو وحده. ولكنّك ستدرك أيضاً ملاذا أكتب لك، وملاذا كنتُ سعيداً جدّاً بتسّلمي رسالتك. يف 
احلقيقة، أشعر أنّ الربّ يعدّك يف عمق، ويعدّ، شيئاً فشيئاً جمموعة "برادو" الصغرية يف الشرق.

سّلمت رسالتك لألب "بوفري" )Beauvery(. سنعاود احلديث هبذا الشأن، ثمّ سرتى معه 
كيف السبيل إىل تنظيم شهره هناك.

أودّ، منذ اليوم، أن أقول لك أنه ال جيوز لنا أن نقلق، إن كان معظم اإلكلريوس ليس 
شديد االنفتاح على االهتمامات اإلجنيليّة اليت لديكم. طاملا أن الربّ قد اختارك، وكذلك 
أنه ينوي  أرى  فأنا  الصغرية،  الشرقيّة  لتكونا األولني يف هذه اجملموعة  يوحنا )جاموس(، 

بواسطتكما أن تقدّم له الشهادة اليت حيتاج إليها.
لقد أسعدني بصورة خاصة أن أقرأ هاتني اجلملتني املتتاليتني يف رسالتك:

"هناك حلظات، ينتابين خالهلا إزاء كل هذه األمور، شكّ كبري، إال أني، مع ذلك، أجدني، 
يف أعماقي، يف طمأنينة ال يزعزعها شيء".

عزيزي إيلي،
ما يُنجز حالياً يف الشرق، عن طريقك، يتجاوز القدرات البشريّة، وهذا، بالتايل، يربّر 
حالة الشك، إذا ما نظرنا إليه من منظور بشريّ. ولكن، إىل ذلك، طاملا أن اهلل هو الذي 
ينجز ذلك، فيتوجّب االحتفاظ باطمئنان واثق. ثمّ يا هلا من نعمة أن جتد لدى يوحنا 
صديقاً يفهمك فهماً تامّاً. إنّ األب "شفرييه"، من جهته، ظّل، زمناً طويالً، وحيداً. أما أنت، 

فإنك حتتاج إىل صديق لكي تصمد. يا حملبّة اهلل!.
أجل، امكث صامداً يف ممارسة الفقر. أنت على حقّ، ففي رسالة الفرح، املُعاش يف الفقر 

والطهارة، سيؤمن كهنة الشرق أن الربّ يعمل من خاللك.
منتهى  يف  كان  فقد  يفاجئين:  ال  بــريوت،  يف  قضيته  الــذي  العام  بشأن  يل  تقوله  ما 
الصعوبة، العمل الذي ُكّلفتَ به، وطاملا أنه مل يكن من املمكن أن تنجز كّل شيء، كان من 
تكتب  أن  بدل  الكهنة،  وزمالئك  القدس  إكلرييكيّي  سبيل  وقتك يف  تبذل  أن  لك  األفضل 
يل. يف ما بعد، سرتى مع األب "بوفري" ما الذي جيب عمله، عندما تكون قد بدأت هناك، 

.)Premier Noviciat( …مرحلة االبتداء األوىل
أؤّكد لك، عزيزي إيلي، صداقيت الكاملة. إذا أتيح لك أن تلقى غبطة البطريرك واملطران 
"مدوّر"، أرجو أن تقدّم هلما احرتامي الصادق هلما. وأنا أصّلي من كّل القلب من أجل كنيسة الشرق.

بكّل إخالص ومّتحدون يف املسيح.
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  18• رسالة�من�األب�أنسل�
البرادو - 1960/9/2

عزيزي إيلي،

كنتُ سعيداً جدّاً بتسّلمي رسالتك ورسالة يوحنا. يبدو يل أننا، هبذه الطريقة، نتواصل 
على حنو أفضل معكما. حتدثت بكّل ذلك مع األب "بوفري"، وهو يرى أيضاً أنّ ذلك يُعدّه 

للشهر الذي سيقضيه معكم.
الطبقة  مع  عالقاتك  يف  تواجهها  اليت  املصاعب  عن  حدّثتين  إذ  صنعاً  أحسنتَ  لقد 
الثريّة يف دمشق. يبدو يل أنك متتلك هنا فرصًة عظيمًة لتسأل املسيح أن يغيّرك فيه هو.

إنه لواضح، قبل كّل شيء، أنه ال حيقّ لنا، حتت أية ذريعة من األدب االجتماعي، أن ندع 
موقفنا غري منسجم مع اإلجنيل، يستمرّ لدى كبار وأثرياء هذا العامل. ويف الواقع، سنكون 

عندها مسؤولني أمام اهلل، إن مل نقل هلم احلقيقة اليت تستطيع وحدها أن تنقذهم.
ولكن، كيف نقدّم هلم هذه احلقيقة؟ ههنا تكمن الصعوبة كّلها.

إنّ اجلواب احلقيقي، جنده يف موقف الربّ يسوع بالذات.

منذ سنتني أقوم بدراسيت اإلجنيليّة حول يسوع املخّلص يف اإلجنيل، وأنا مأخوذ هبذا 
الواقع، وهو أنّ يسوع، عرب التنوّع اخلارق لطرائق تدخّله، هو هو أبداً على حنٍو ما، بالنسبة 
إىل كّل إنسان: إنه يريد أن خيّلصه! فهو أحياناً قاٍس، كما حدث له مع القدّيس "بطرس" 
عندما عاتبه بشأن آالمه، ولكنه، يف هذه القسوة بالذات، هناك حبٌّ ال حدود له. فال جند 
قّط لدى يسوع ما نسمّيه العدوانيّة. ال شك أنه بالغ القسوة مع الفرّيسيّني، ولكنّه يرتك 
لدينا االنطباع بأنّ اخلطاب ضدّ الفرّيسيني يعود باألحرى إىل ما يشبه استباقاً للدينونة 
األخرية )وهذا اخلطاب جنده يف آخر إجنيل القديس "متى"، إذ كان يسوع يتكّلم عن هناية 
كانوا  ألهنم  فذلك  الفرّيسيّني،  مع  جداً  قاسياً  يسوع  كان  فإن  أخرى،  ناحية  من  العامل(. 
حيولون دون دخول غريهم يف ملكوت السماوات، وذلك ليس فقط بقدوهتم السيّئة، ولكن 

خصوصاً بأقواهلم وطرق تصرّفهم.
عندما يتعّلق األمر هبذا الوسط األرستقراطي الذي واجهته، يتوجّب عليك إذن أن تلتزم 
يف سلوكك مبوقف يسوع حيال الفرّيسيّني. يف احلقيقة، إهنم بؤساء جيهلون القيم الروحيّة، 
وهم يشبهون باألحرى زّكا ومجيع النساء العاهرات اللواتي يتحدّث عنهنّ اإلجنيل، قبل أن 
يتوبوا. ويف الواقع، فقد استهواهم املال واللّذة. ولذا يتوجّب إذن، مبنتهى احملبّة، ولكن يف 
اكتساب وداعة  إنّ  التواضع والفقر، إجنيل الصليب واحملبّة.  تامّة، تعليمهم إجنيل  صراحة 

اإلجنيل ليس باألمر السهل، ألهنا أبعد ما تكون عن التواطؤ.

أصّلي من كّل قليب، كي يُفهمك الربّ، من الداخل، ما قلتُ لك للتو.
على كّل حال، أنا ال أتبيّن متاماً ما كانت حماضرتك: يبدو يل أهنا كانت مزجياً من موقف 

مشروع بالكليّة، ومن آثار عدوانيّة… يرتّتب علينا أن نسعى شيئاً فشيئاً إىل تنقية ذواتنا.
سأكون دائماً سعيداً إن شاركَتين يف خربات شبيهة بتلك: حنن حباجة ألن يساعد بعضنا 

بعضاً، كي نصبح تالميذ حقيقيّني ليسوع.
من كل قليب، أصّلي من أجلك وأؤّكد لك صداقيت الوفيّة.
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  19• رسالة�من�األب�أنسل�
البرادو - 1960/3/25

صديقي الغايل،

كنت أريد الكتابة منذ زمان طويل، ولكين كنتُ يف غاية االنشغال منذ عودتي من اليابان. 
هذا ال يعين أني نسيُتك، والعكس هو الصحيح.

لست أدري ما إذا كنتُ كتبتُ لك، على األقّل مرّةً واحدة، منذ عودتي إىل "ليون": لست 
واملطران  البطريرك  لقائي مع  بأنّ  اليوم  أبشّرك  فإني  أفعل،  وإن كنت مل  ذلك.  واثقاً من 
التدريب على روحانيّة  أبدى كامل موافقته على شهر  البطريرك  وإنّ  "مدوّر" كان ممتازاً، 
تراز" حتت تصرّفنا. وهنا،  لبنان. وسيضع غبطته مقرّه يف "عني  يُقام يف  أن  الربادو، على 

بودّي أن أطرح عليك بعض األسئلة:
1. هل تعتقد أنت، وزميلك الذي يف اإلكلرييكيّة الصغرى يف "رياق" )يوحنا جاموس(، 
وكذلك اإلكلرييكيّون الذين التقيُتهم يف دير القدّيسة حنّة )يف القدس(، هل تعتقدون أنّ 
التدرييب على روحانيّة الربادو، ممكن، وهو، حسب أنظمتنا اجلديدة، سيشّكل  هذا الشهر 
نقطة االنطالق ألوّل مرحلة االبتداء )Noviciat( ويف هذه احلال، سيسعنا أن نرسل عام 
1961، األب "بوفري"، الذي سيُكّلف هبذا الشهر، والذي سيظّل بينكم طوال هذا الشهر. فإن 
كنتم موافقني، يرحينا أن تقولوا لنا ما هو الزمان الذي يالئم، من أجل حتديد هذا الشهر، 

كي يّتخذ األب "بوفري" مجيع ما هو مفيد من استعدادات له.
عن  املسؤول  تكون  أن  على  أفضل،  تنظيماً  األمــور  تأخذ  ريثما  توافق،  تــراك  هل   .2
مجاعة "الربادو" يف لبنان؟ إنّ البطريرك يرى، تبعاً للتنظيم الكنسي البطريركي، أنه من 
املستحسن يف الشرق األوسط، أن نتحدّث عن "مجاعة بطريركيّة"، بداًل من احلديث عن 

"مجاعة أبرشيّة".
3. ألفت انتباهك أخرياً إىل إنّ القانون الكنسي الالتيين، ال جييز لنا أن نقبل أعضاء 
من الطقس الشرقي، دون موافقة اهليئة الشرقيّة يف روما. إمنا األمر ال يعدو كونه إجراء 
لروما،  زيارتي  أبدى موافقته. وخالل  البطريرك  أنّ  ينطوي على عرقلة، طاملا  قانونيّاً، ال 
قمت مبا هو ضروري لدى اهليئة الشرقيّة هناك، ولكين مل أستطع أن أتقدّم بطلب اإلذن 

الرمسي إال منذ فرتة وجيزة، فليس يف عدم تسّلمي اجلواب حتى اآلن، ما يثري العجب.
4. يسعكم أن توافونا برغباتكم، إن وجدت، من أجل اجلمعيّة العامّة القريبة. ال شك أنه 
ال يعود لكم بعدُ حقّ االنتخاب، ولكن يسعكم دائماً التدخّل بواسطة املندوبني. وطاملا أنه لن 

يكون هناك مندوب من الشرق، يسعك بالطبع أن تنقل يل رغباتكم مباشرة.
للساعات  كنت سعيداً  كم  القول  لك  أكــرّر  أن  إيلي،  عزيزي  هذا،  كّل  بعد  ويطيب يل، 
ازداد يقظًة، ألنه يسعين أن أستعيد، يف ذهين،  أنّ اهتمامي  اليت قضيُتها معك. ويبدو يل 
األماكن املختلفة اليت زرناها معاً، وكذلك األحاديث املتنوّعة اليت كانت لنا مع هذا أو ذاك. 
ولديّ االنطباع احلقّ بأنّ اهلل يبارك تأسيس "الربادو" يف كنيسة الروم الكاثوليك، وأرجو من 

أعماقي أن تعيشوا هناك وفق روح يسوع.
ال ترتدّد يف الكتابة إيلّ عندما يبدو لك ذلك مفيداً. وأنت تعلم أني، وفق ما ألِفنا يف 

"الربادو"، ملزم أواًّل مبن هم بعيدون ومنعزلون: ال ختشَ من أن تكون متطّفالً.
أباركك وأؤّكد لك مشاعري اخلالصة.
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  20• رسالة�من�األب�أنسل�
البرادو - 1960/6/29 

عزيزي إيلي،
انقضى وقت طويل مل أكتب لك خالله.

لست أدري ما إذا كانت صحيفة "الكروا" )الصليب( تصلكم، وكان بودّي أن أعطيك بعض 
األخبار عن مجعيّة "الربادو" العامّة.

يف  تقرّر  الــربادوزيــة.  التنشئة  شهر  مشروع  إليه  آل  الــذي  ما  ألعــرف  أيضاً  لك  أكتب 
مجعيّتنا العامّة األخرية، أنه، من اآلن فصاعداً، ستحدث فرتة "ابتداء أوّل"، جتري ميدانيّاً، 
يف نطاق اخلدمة الروحيّة اليت حيدّدها األسقف، على أن يُستثنى منها من يؤدّوهنا فوراً. 
هذه الفرتة السابقة لالبتداء، جيب أن تبدأ بشهر من التنشئة الربادوزية، يقوم هبا كاهن 

من "الربادو".

لقد قلت لك يف رسالة سابقة، إنّ األب "بوفري" سريسل من قبل جملس "الربادو" العام، 
كي يُتاح لكم أن جتروا هذا الشهر من التنشئة الربادوزية. من ناحية أخرى، كنتُ قد قلتُ 
لك إنّ البطريرك سيضع مقرّه الريفي يف تصرّفنا، من أجل هذا الغرض: إنه سيستضيفنا 
فيه. ولكنه من الواضح أنه سيكون من األفضل أن تكونوا كثريين لالشرتاك يف هذه املرحلة 

السابقة "لالبتداء".

وإني ألرى فيك، إىل حدٍّ ما، املسؤول عن "الربادو" يف نطاق بطريركيّة الروم الكاثوليك. 
أفال يسعك، سواء عرب رسالة، أو خالل زيارة، أن تلتقي زميلك الذي كان يف اإلكلرييكيّة 
تصميماً!  أكثر  يبدون  كانوا  الذين  القدس،  إكلرييكيّي  وكذلك  جاموس(،  )يوحنا  الصغرى 
املبتدئون  الواقع أن يشرتك فيه، ليس فقط  الربادوزية، ميكنه يف  التنشئة  بأنّ شهر  ذلك 
على  حّقاً  مصمّمني  يكونوا  أن  هو  منهم  فاملطلوب  اإلكلرييكيّون:  أيضاً  ولكن   ،)Profès(
السلوك يف طريق "الربادو". وهذا يفرتض أن يكونوا قد درسوا قليالً روحانيّة األب "شفرييه"، 
على األقل على حنٍو يؤهّلهم ملعرفة التوجّه الرئيسي فيها. ويتوجّب عليهم أيضاً أن يكونوا 

قد تقدّموا بطلب "ابتداء" )Postulant(، كما فعلتَ أنت.

أعتقد أنه آن األوان كي متضوا يف تأسيس "الربادو" يف بطريركيّتكم، وإني لواثق من أنّ 
الدعم الكبري للبطريرك ولسائر األساقفة الذين التقيُتهم، يشّكل يف نظرنا، عالمة ربانيّة.

مودّتي  إيلي،  عزيزي  لك،  أؤّكــد  أن  ويسعدني  الشأن،  هبذا  رأيك  أعرف  أن  يل  يطيب 
الكاملة وأدعييت.
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  21• رسالة�من�األب�أنسل�
جمعية البرادو العامة

يف  "أنــدريــه"  القديس  إكلرييكيّة  يف  العامّة  "الـــربادو"  مجعيّة  انعقدت 
"ليمونيه"، من )7( إىل )9( حزيران عام 1960، من أجل انتخابات اجمللس 

العام، وشؤون "الربادو" الرئيسيّة.

هذه  وانتهز  العام،  الرئيس  انتخاب  "جرلييه"  الكردينال  نيافة  تــرأّس 
الفرصة ليعلن جمدّداً رضاه عن "الربادو".

يف إثر هذه االنتخابات، تأّلف اجمللس العام للربادو على النحو التايل:

األب العام: صاحب السيادة املطران "أنسل".

نائب الرئيس العام: األب "سان غودانس" )St. Gaudens( )تولوز(.

مساعد: األب "هوغيه" )Huguet( )ليون(.

 "Homezy" ،)Lyon( "Goutagny" ،)Autun( "Collaudin" املستشارون: اآلباء
.)Belly( "Bousset" ،)Autun( "Petit" ،)Arras(

نذكر  أن  يسعنا  العامّة،  اجلمعيّة  نوقشت خالل  اليت  األمــور  يف مجلة 
بصورة خاصة التدقيق يف قوانني اجلمعيّة، وهذا كان الكرسي الرسويل قد 
طلبه، يف أعقاب موافقته على "الربادو" بوصفه مجعيّة علمانيّة، مرجعيّتها 

الكرسي الرسويل.
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      22• رسالة�من�األب�بوفري�-�الربادو�
البرادو - 1960/11/26

إيلي الغايل،

تلّقيت بفرح كبري نبأ تعييين من قبل اجمللس العام واعظاً للشهر الربادوزي يف الصيف 
القادم، لكهنة "الربادو" يف الشرق األوسط، ولكن بشيء من اخلشية أيضاً، تربّرها أمهية هذا 

"الشهر" من جهة، وضعف إمكانيّاتي من جهة ثانية.

معك  مجاعيّاً.  مسؤوليته  نتحمّل  وكي  معاً،  هنيّئه  كي  ــوّة،  أُخ يف  إليك  أتوجّه  ولذلك 
أشعرني أقوى. لو كان لنا أن نقضي معاً، باإلضافة إىل تبادل الرسائل بيننا، يومني أو ثالثة، 
قبل بدء "شهر التنشئة"، فإنّ ذلك سيكون املرجتى، كي نتدارس معاً اخلّطة، وأسلوب العمل، 

واإلطار العام، والشعاب، والروح، اخل…

أما  للجميع.  األنسب  أهنا  ترى  اليت  التواريخ  التقريب  وجه  على  أعرف  أن  سيسعدني 
أنا، فقد حرّرت نفسي ما بني األوّل من مّتوز إىل الثالثني من أيلول، كي أكون يف تصرّفكم 

املطلق. تدبّر ما هو األفضل.

قل يل أيضاً ما هي الكتب اليت ترتئي علي أن أجلبها معي )التلميذ احلقيقي، الرسائل، 
الرسالة الكهنوتيّة اخل…(.

أيتوجّب عليّ شخصياً أن أكتب لغبطة البطريرك، أم يستحسن أن يقدّمين إليه، املطران 
"أنسل"؟.

أعتذر لطرح هذه اجلملة من األسئلة مبثل هذه البساطة، وقد أكون نسيت أسئلة أخرى 
قد تكون مهمّة. ولكن رساليت األوىل كان اهلدف منها خصوصاً معاودة االتصال معك، فأنت، 

على حنٍو ما، رئيسي، وسأفعل إذن ما تشري عليّ فعله.

البحار،  وراء  املكّلف مباشرة بربادو ما   ،"Saint–Gaudens" ناحية أخرى، فإن األب  من 
بصورة  موجّهة  رسالة مجاعيّة،  كتابة  يف  املشاركة  على  توافق  كنت  إذا  ما  بسؤالك  كّلفين 

خاصّة ملختلف اجلماعات الربادوزية القائمة خارج فرنسا.
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األب بوفري - البرادو - 1960/11/26

حول  اآلراء  وتبادل  اجلماعات،  تأسيس  حول  املعلومات  إعطاء  هو  واملطلوب خصوصاً 
املشاكل املشرتكة واخلاصة، املطروحة هنا وهناك.

ويف انتظار جوابك القريب، أمتنى لك، عزيزي إيلي، سنة طيّبة ومقدّسة.

)أجبته يف 1961/1/6(:
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      22• -�جوابي�على�رسالة�األب�بوفري�
تابع                                                                                                   تاريخ 1961/1/6

أبت الغايل،

وصلتين رسالتك منذ أربعة أيام. كنت عندها يف دمشق، وأجيبك عليها اليوم فقط، وهو 
يوم عيد الغطاس.

األب العزيز،

يفاجئين.  إنه مل  يسعدك.  ما  يسعدني على غري  الــربادوزي  للشهر  كواعظ  تعيينك  إنّ 
فأنت املؤهّل أكثر من سواك، بفضل قضائك سنتني يف القدس، ملساعدتنا وتفهّمنا، ورمبا 

لتجنيبنا بعض التجاوزات.

يسعدني أن تكون فّكرت منذ اآلن باإلعداد هلذا الشهر. فنحن الشرقيّني، مل نتعّلم قّط 
بيننا لفرتة يومني  بلقاء  وإما  باملراسلة،  إما  احلذر من االرجتال. سأبذل قصارى جهدي، 

يسعنا أن حندّدمها يف الوقت املناسب.

أمّا تاريخ هذا الشهر، فكّلما فكرت فيه، بدا يل أنّ الفرتة املمتدّة من )16( أو )17( آب 
إىل )16( أيلول أو )13( منه )عشيّة عيد الصليب( هي اليت تفرض نفسها عليّ. يبقى عليّ 
أن أعرف إن كان يناسب "اآلخرين". فحتى اآلن مل أستطع أن أنتزع "منهم" أيّ جواب. دون 
االستفاضة يف احلديث عن التاريخ املالئم، أقول لك باختصار إنّ هذا االختيار قد يتيح 
لك - كما أرجو بفضل بعض االتصاالت اليت سأجريها قريباً - أن حتيي بعض الرياضات 
إكلرييكيّة  يف  )رمبــا  الرهبانيّة  اجلمعيّات  إحــدى  يف  أو  اإلكلرييكيّات،  إحــدى  يف  الروحيّة 
القدّيسة "حنّة"، وحريصا يف ما خيصّ الرهبان(. أما "اآلخرون"، فإني أرى يف هناية املطاف، 

أنّ هذا التاريخ هو األفضل.

قلت "اآلخرين"، دون أيّ التباس، ألشري إىل "امللتزمني" واحملبّذين. وأنا أخشى أاّل يكون من 
الكثرة اليت تقتضي إرسالك. فاثنان فقط مها املوثوقان على حنو مطلق: "يوحنا"، وهو حليب 
القادم، وأنا.  قريباً، يف )12( شباط  إجنيليّاً  من دير القدّيسة "حنّة"، الذي سيصبح مّشاساً 
أما األب "بولس" الذي قابله املطران "أنسل" يف "رياق"، يف اإلكلرييكيّة، فهو غري واثق حتى 
اآلن من إمكانيّة حضوره، ألنّ مطران بريوت كّلفه خبدمة رعيّة جبليّة طوال أشهر الصيف 
الثالثة. كان قد وعدني قبل عيد امليالد بثالثة أيام، كي نتدارس املسألة معاً. وأنا حتى اليوم 
يف انتظاره… دون أن ألومه، ألني على علم بتفانيه. ومع ذلك، فإنه يبدو يل أنّ فكرة االنقطاع 
طوال شهر كامل، ال تشجّعه البّتة. وقد يكون هناك حّل بالنسبة إليه، وكذلك بالنسبة إىل 
 :)Les Clochettes( "الرابع، األب "إيلي هرب"، حّل أستوحيه من نظام "االبتداء" يف "الكلوشيت
وهو التغيب من صباح السبت حتى صباح اإلثنني. ما رأيك؟ ومع ذلك، سأمسح لنفسي، دون 

أن أنتظر جوابك، بأن أقرتح عليهم هذا احلّل. ولسوف نناقش األمر معاً.
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نقطة النقاش الثانية: مكان رياضتنا.

"أنسل"، مقرّه الصيفي يف "عني تراز". فكرة ممتازة.  البطريرك عرض على املطران  إنّ 
ولكنها ال ختلو من معوقات بالنسبة إىل إيلي وبولس: فاملقرّ بعيد جدّاً عن رعيّتيهما. من 
جهيت، يبدو يل أننا، إذا ما حصلنا على مساندة املطران "نبعة"، مطران بريوت، وموافقته، 
إنه دير "مار مسعان"، وهو يف اجلبل. يف  لشهرنا هذا:  الصيفي، مركزاً  سنّتخذ من مقرّه 
ذلك ميزات: إيلي يبقى يف مركزه بالذات )إنه هو مدير هذا الدير، وهو عبارة عن إكلرييكيّة 
أيضاً عائق كبري  ولكن يف ذلك  القداس يف قريتني(.  ليقيم  كّل أحد  صغرى، منها ينطلق 
رمبا، قد خيّففه كون هذا الدير منعزاًل جدّاً… و"بولس" على مسافة ثالثة أرباع الساعة يف 
الباص من مركز رعيّته. ولكن العائق الكبري هو أننا سنكون بعيدين عن البطريرك. ولكن 
ذلك يثري مشكلة أخرى، مؤملة، ولكنها واقعيّة: فالبطريرك مريض، بل مرضه خطري. وهو 
 .)Artérioselérne cérébrale( منذ شهر، يف املستشفى: إنه يعاني من تصّلب الشرايني الدماغي
غرفته،  من  أن خيرج  يستطيع  ال  ولكنه  السرير،  يف  ليس  هو  يومني:  منذ  بزيارته  قمت 
وهو يستقبل، ولكن ملا ال يتجاوز مخس دقائق. خيشى أن تكون القاضية، وهو يف الرابعة 
والثمانني. حنن مجيعاً نرتّقب اآلتي. وهو ال يزال بكامل وعيه، يتكّلم، حياور، وجيد دائماً 
الكلمة الطيبة ليقوهلا. من يراه، ال خيطر بباله شيء مما به. إنه قوي كالسنديانة، وهذا 
ما كانه دائماً على كّل حال. ولكن…؟! ولذلك ال أخفي عليك أنه حيدث يل أن أفّكر جدياً 

بإرجاء شهرنا. ويف األثناء، فلنتصرّف وكأنّ شهرنا قد قرّر هنائيّاً هلذا الصيف.

يوم.  ذات  الرقم  هذا  ينتفخ  أن  أرجــو  أربعة!  الشهر.  هذا  يف  املشرتكني  عدد  إىل  أعــود 
ولذلك، فإني أعتمد على حجّ أسعى لتنظيمه إىل القدس مع ما يقارب عشرين من طالب 
يف  روحــه  من  شيئاً  "شفرييه"  األب  ينفث  ولسوف  شباط.  شهر  منتصف  حــوايل  املدرسة، 
زمالئي السابقني يف القدس، الذين ما زلت أتواصل معهم على حنٍو وثيق بالصداقة وحتى 

باملراسلة.
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ما الكتب اليت جيدر بك أن جتلبها معك؟ ليست بكثرية. هنا لدينا منها كميات. لألسف 
سيما  وال  املقدس،  الكتاب  الكتاب:  ومعرفة  احلب  إنه  إليها.  نفتقر  اليت  هي  الكتب  ليست 
اإلجنيل. بالطبع أيضاً كتاب "التلميذ احلقيقي"، "احلياة اجلديدة" اخل… أي كّل ما يساعدنا 

على معرفة املسيح وحمبّته، عرب األب "شفرييه". لسوف نعود إىل هذا.

أن  "أنسل"  باملطران  أنه حيسن  يل  يبدو  فإنه  البطريرك،  إىل  الكتابة  ما خيص  أمّا 
يفعل ذلك، "مستغالً" نبأ مرض غبطته، كي خيّط له كلمة ويقدّمك إليه. ومساعده املطران 
"مدوّر"، لن يفوته أن يسجّل هذا األمر. على كّل حال، سيُحتفل قريباً بعيد البطريرك، يف 

)21( من هذا الشهر: هو عيد القديس "مكسيموس املعرتف".

يا هلا من رسالة! ما كنت أتوّقع هلا أن تطول على هذا النحو.

كلمة وجيزة أيضاً بشأن الرسالة العامة اليت ُكّلف هبا األب )St. Gaudens(. ال أمانع البّتة 
من حيث املبدأ. وأنا موافق، إن كان يف ذلك أيّ فائدة. ولكن فليحدّد يل املوضوع وحجمه 

التقرييب.
الفرقة  الدوليّة". كانت بدايتها موّفقة، هذه  هذا يذّكرني مشروع تشكيل "فرقة الربادو 
اليت دعاني األب "غوتانيي" أن أكون عضواً فيها. وكانت قد نشطت فرتة ما، وكنت عندها قد 
تلّقيت رسائل من مجيع أعضائها، وأضفت إليها رساليت وأرسلتها للمسؤول. ولكن منذ ذلك 

احلني، أي منذ سنة، مل يصلين شيء منها. هل بوسعك أن توضح يل ما حدث؟.
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ذكرى  إنّ  عظيماً.  فرحاً  يل  سبّبت   ،)F. Pécriaux( بيكريو"  "فرنسوا  من  رسالة  تلّقيت 
"شارل ميزوناف" )Ch. Maisonnave( ماثلة دائماً أمامي. ما الذي جرى له؟

وردت يف  أحتجّ على مجلة صغرية  أن  عليّ  يبقى  ذلــك،  حــدّ. مع  كّل  رساليت جتــاوزت 
رسالتك: "أنت رئيسي". )!؟(.

وعليه، أرجو املعذرة لرساليت هذه البالغة الطول. ولكن كان يتوجّب عليّ من زمان بعيد 
أن  وإنّ هذا سيجنّبين  "أنسل".  املطران  أن ُتطلع عليها  أكتبها. أطلب منك بكّل بساطة  أن 

أرجئ إىل أجل غري مسمّى، حتت أعذار نافلة، رسالة ال جيوز يل أن أؤخّرها بعد اآلن.

واآلن بات الدور يل ألمتنى لك، أبت الغايل، سنة طيّبة ومقدّسة.

تعود  كانت  لو  كما  لدي  احليوية  من  هي   ،)Clochettes(و  ،)St. Fons( ذكرى  إن  صح: 
لألمس، ولكن على حنو أعمق. أطيب متنياتي جلميع اآلباء:

الراهبات،  إغفال  دون   ،)Boureille(و  )Cartéron( ،)Fouilat(و  ،)Magnin(و  )Chaize(
.)François-Xavier( والسيما األخت



70

23    Lettre à Mgr. Ancel 1/4



71

      23• رسالة�مين�إىل�األب�أنسل�
تاريخ 1961/1/6

صاحب السيادة،

إنّ رسالتك، اليت تسّلمُتها منذ قرابة الشهر، وجدتين يف ظرف بالغ احلرج. كنت على 
وشك مغادرتي املدرسة، إثر خالف بيين وبني الرئيس. وتبعاً لذلك، كّل شيء تقريباً، مبا فيه 

مسألة "الربادو" اهلامة، بدا يل وكأنه يتبّخر. ثمّ عاد كّل شيء إىل وضعه الطبيعي.
مع ذلك، فأنا، يف أعماقي، ما أزال أطرح السؤال: هل يتوجّب عليّ البقاء يف املدرسة، 
الرغم من مجيع املظاهر  أبقى فيها؟ وعلى  أن  الربّ تريد يل  إرادة  املدرسة؟ هل  يف هذه 
املضادّة، يبدو يل أنّ جوابي هو ال. أنا ال أفاتح أحداً هبذا الشأن، كي ال أعّكر األجواء. وإني 
أبذل ذاتي وسأبذهلا كّليّاً كما يف السابق. ولكين سأفّكر يف ذلك أيضاً أمام الربّ، وأعود إىل 

التحدّث معك، سيّدي، يف ما بعد.

مّثة  أنّ  يبدو يل  للرجاء،  وأثارت لديّ مربّراً جديداً  إذن رسالتك شدّدت من عزمييت، 
تدبرياً ربانيّاً يف أنّ األب "مارون"، أمني سر املطران "زيادة"، قد طالب بإرسال وحضور كاهن 
من "الربادو" بالقرب من الكهنة املوارنة اجلدد. وملا كان املوارنة والروم الكاثوليك يعيشون 
منطوين على أنفسهم، إن مل أقل متجاهلني بعضهم بعضاً، فال يسعين إاّل أن أرى يف هذه 
املبادرة تدخّالً ربّانياً، إذ قد يكون الربّ قرّر التدخّل. وهذا الكاهن، حتى لو مل يكن سوى 

مهزة وصل، فإنه سيلقى أحلى ترحيب.

وهناك مسألة طلب "االبتداء" )Postulant(. حتدّثت عن هذا األمر طويالً مع "يوحنا"، 
مواجهة ومراسلة. ولقد تسّلمت رسالة منه منذ يومني، وهو يقدّر هذا املوضوع تقديراً عالياً. 
ومع ذلك فهو ال يزال ملحّاً كالسابق. ولسوف أكتب له اليوم دون تأخري: قرّرت أن يكون هذا 

اليوم يوم املراسلة.

أما "بولس"، فهو يرتك لديّ االنطباع بأنه، يف آٍن واحد، مصمّم ومرتدّد. فعندما قابلته 
إنه سيزورني يف بريوت بعد لقائي به بثالثة  يف "رياق" منذ عشرين يوماً متاماً، قال يل 
أيام، وإنه بعد هذا اللقاء، سيكتب لك. ولكنه تالشى منذ ذلك احلني، وهو دون شك مأكول 

بعمله الذي يتفانى يف سبيله بالكلية.

يف احلقيقة، إنّ "االبن الصغري" لربادو "ليون"، وهو "الربادو" اخلاص بنا، ينمو ببطء. 
على كّل حال، لن يسمح الربّ بتالشيه: إنه ضروري والربّ حباجة إليه. حتى لو تالشينا أو 
ختّلينا عنه، "بولس"، "إيلي"، "يوحنا"، وكائناً من كان، فليس بوسع "الربادو" إاّل أن يولد من 

جديد، ذلك هو "فعل إمياني".

يف ما يتعّلق بشهر التنشئة، خالل الصيف، فلقد حتدّثت عنه مطوّاًل مع األب "بوفري" 
يف رسالة أرسلتها لتوّي. أرجوك مبا لديّ من بنوّة وبساطة، أن تّطلع عليها، كما طلبت إىل 

األب "بوفري" أن يفعل.
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صاحب السيادة،
هناك أمر يثقل كثرياً ضمريي. فقد تلّقيت من "الربادو" عدداً من النشرات واملطبوعات، 

وحتى اليوم مل أرسل إليكم، ال إيعازاً بتسّلمي هلا، وال مثناً هلا. أرجو أن أفعل قريباً جدّاً.

طالب  من  مع جمموعة  القدس،  إىل  شباط  شهر  منتصف  حــول  حبــجّ  القيام  أنــوي 
الذي هو مشروعه. من يدري  الشرقي،  "الربادو"  الربّ على مشروع  املدرسة. وهنا، سأأمتن 
شهوة  ذاك،  أو  هذا  لدى  يثري  لن  القدس،  يف  السابقني  بزمالئي  لقائي  كان  إذا  ما  أيضاً 
إليها، ألغوص يف أجوائها.  أتردّد بني حني وآخر،  أزال  "رياق"، فال  أما إكلرييكيّة  "الربادو". 
وإنّ رئيس اإلكلرييكية يبدي اهتماماً كبرياً بشأن "الربادو"، ولقد قال يل بكّل وضوح، إبّان 
زيارتي األخرية هلا، إنه لن يدعين يف املرة القادمة أغادر، دون أن أكون حدّثت الطالب عن 

مشروع "الربادو" الشرقي. وهذا يسرّني، وال أريد املزيد.

أما حياتي يف املدرسة هذا العام، فقد تضاعف العمل فيها ثالث مرات: هناك مسؤوليّة 
ساعات  )مثاني  الفرنسية  اللغة  تدريس  املدرسة،  يف  النظام  مسؤوليّة  الداخليّني،  الطالب 
املكتبة  مسؤوليّة  األسبوع(،  يف  ساعات  )أربع  ألربعة صفوف  الديانة  تدريس  األسبوع(،  يف 
والتمريض. باإلضافة إىل ذلك، فليسوا بنادرين الطالب الذين اختذوني مرشداً روحيّاً هلم، 
سواء منهم املسلمون واملسيحيون. إنّ التوازن بني كّل ذلك ألمر صعب: هذا يعين االختالط 
إىل أبعد حدّ مع الطالب، دون التخّلي عن املسافة الضروريّة… أعتقد أنين حّققته إىل حدّ 
ما. أكاد أملس أحياناً يد الربّ… ومع كّل ذلك، نزواًل مين عند رغبة رئيس املدرسة. التحقت 
بكلية اآلداب يف بريوت. بالطبع حضوري الدروس متفاوت جدّاً. ليس وارداً أن أحرّر الوظائف 
املطلوبة. إاّل أّنما يقلقين على حنو خاص، ليس اإلخفاق، وال اإلرهاق، ولكنه الفراغ الروحي 
أتساءل  الذي أجدني أغوص فيه شيئاً فشيئاً. ويبلغ توّتري يف بعض األيام، حدّاً جيعلين 
أراني بكّل وضوح ماضياً بتصميم  الكهنوت. وأحياناً أخرى،  إذا كنت أخطأت يف اختيار  ما 
حنو خيانة الكهنوت. وعندها تربز املرأة يف أعماقي بإحلاح هنم. وعندها تعاودني الكلمة اليت 
قلتها لك، سيّدنا، إبان لقائنا األول يف دير "N-D. des Dombes": "حنن الشرقيني، شديدو 
من  ليس يل  املسيح".  أجل  من  هبا  للتضحية  استعداد  على  ولكين  املرأة.  بشأن  احلساسية 

مطلب سوى نعمة واحدة: أن ميدّني الربّ بالقدرة على الوفاء بكلميت.

أرى بكّل وضوح أنين اليوم كثري الثرثرة. سوف تغفر يل ذلك، سيّدنا، تعويضاً مين عن 
صمت طال كثرياً، وواجباً مين بنوياً النفتاح ابن حيال أبيه. أعرف أنك تصّلي من أجلي. 
ولذا امسح يل أن أعرب لك عن ثبات صالتي من أجلك، وأنا أرجو لك سيّدنا، وجلميع 

أسرة "الربادو"، طاملا أننا مازلنا يف بداياهتا، سنة مقدّسة 1961.
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عزيزي إيلي،

تلّقيت للتوّ رسالتك، وقد أطلعين األب "بوفري" على رسالتك اليت تسّلمها أمس. ولقد 
قلت ببساطة لألب "بوفري" ما جيول بفكري إزاء خمتلف النقاط اليت أثرهتا يف رسالتك. 

وهو سيأخذ بعني االعتبار ما قلت له. يف اجلواب الذي يعدّه لك.
أعود اآلن إىل رسالتك.

للوهلة األوىل، يبدو يل أنه من األفضل لك أن تستطيع إهناء العام يف املدرسة حيث 
أنت اآلن: إنّ مغادرتك هلا خالل العام، أال تنطوي على سلبيّات خطرية إىل حدّ ما؟ ولكن 
رمبا كانت املسألة عندكم خمتلفة عمّا عندنا، ولذلك ما أقوله لك هبذا الشأن، ليس سوى 

فكرة بسيطة أبديها لك.

عزيزي إيلي،
ما أخشاه هو أن حتتفظ بآالمك يف أعماقك حتى اإلفراط. قد يسعك أن تصارحين 
تفهّم  على  ذلك  يساعده  ولسوف  بينكم:  فيما  قريباً  سيكون  الذي  "بوفري"،  األب  أو  هبا 
مشاكلكم على حنو أفضل، وبالتايل على مساعدتكم ميدانيّاً على حنٍو أفضل. ما يتوجّب 
عليك خصوصاً، هو أن تستطيع السيطرة على إغراءات العدوانيّة، اليت تشعر هبا بالضرورة 

أمام الصعاب احلالية.

هذه  عرب  أعمق،  روحــي  فقٍر  إىل  ويقودك  ينّقيك  أن  يريد  الــربّ  كان  إذا  ما  أتساءل 
التجارب. حاول أن حتيا االستسالم على حنٍو جيّد، وحافظ دائماً على موقف من احملبّة 
واحلبّ املخلص إزاء من يسبّبون لك األمل. ليس املقصود أن تظّل يف حالة انقياد سليب: سِل 

الربّ ما يتوجّب عليك فعله، وسلْه خصوصاً أن حيفظك يف السالم واحلبّ.

سيجيبك األب "بوفري" مباشرة بشأن كّل ما يتعّلق بتنظيم شهر التنشئة.
أرسل لك طيّاً نسخة من الرسالة اليت كتبتها للتوّ لصاحب الغبطة. أعتقد أنّ غبطته 
سيطلع املطران "مدوّر" عليها. وإن رأيت من املفيد أن أكتب مباشرة إىل املطران "مدوّر"، ال 

ترتدّد يف قوله يل، إما مباشرة، وإما بواسطة األب "بوفري".

اليت  املطبوعات  أجل  من  للربادو،  عليك  يرتّتب  ما  دفع  عن  تأخّرك  بشأن  تقلق  ال 
تسّلمتها. كّلي ثقة بأنك ستفعل، عندما سيمّكنك الربّ من تسديد كّل شيء.

للطريقة اليت تفهم هبا على حنو فائق الطبيعة، تأسيس "الربادو" يف  إني سعيد جدّاً 
الشرق. إنّ أهمّ ما هو مطلوب منّا، هو ولوج طريق الربّ، وقبول توقيته. ال شكّ أنه يتوجّب 
عليك أن تعرف إخوتك على مثال األب "شفرييه"، ويتوجّب عليك أن تساعدهم يف التغّلب 
على نزعات النفور الطبيعيّة، اليت قد تبعدهم عن طريق يريد هلم اهلل أن يسريوا عليه، 

ولكن ال تستخدم أيّ ضغط، وأتقن احرتام توقيت الربّ.
…/…



78

24    Mgr. Ancel 2/2



79

 24'• �
األب أنسل - تاريخ 1961/1/13

أرى، حبسب رسالتك، أنك منهمك جدّاً يف العمل. أعتقد أنك حتتفظ من الوقت مبا 
هو ضروري للصالة التأمليّة، ولدراسة اإلجنيل: هذان األمران جيب أن تكون هلما األولويّة 

على كّل شيء. إنّ شهر التنشئة سيساعدك كثرياً كي تنّظم هذه األمور كّلها بدّقة.

وهذه  طبيعي،  أمر  ذلك  أســرة:  تأسيس  إىل  حنني  أحياناً  انتابك  إذا  البّتة،  تقلق  ال 
إذ  لتالميذه  يقول  الربّ  كان  ما  بأسلوب خمتلف، يف حتقيق  وإن  إلينا، طريقتنا  بالنسبة 
تركوا كّل شيء وتبعوه، يف الواقع، كان يقول هلم: "إن تبعين أحد، دون أن يبغض أباه وأمه 
وامرأته وأوالده وإخوته وأخواته، وحتى حياته ذاهتا، فال يستطيع أن يكون يل تلميذاً". إن 
أوَتكون هلا القيمة ذاهتا؟ ما من  كنّا ال نشعر بشيء من األمل يف التضحية اليت نقدّمها، 
شكّ أنّ ما يعطي أوّاًل القيمة الكاملة للتضحية، إمنا هو احلبّ الذي ميألنا إذ نقدم عليها. 

ولكن احلبّ ال وجود له دون أمل.

سأكون مّتحداً جدّاً معك يف حجّك إىل القدس. سيكون، يف آن واحد، حجّاً للحصول 
على أمانة أعظم للربّ، ويف الوقت نفسه، للحصول على النور ومعرفة اهلل من أجل تأسيس 

"برادو" الشرق.

كنتُ سعيداً جدّاً بفقرتك املتعّلقة باألب "مارون".

فرحي عظيم إذ أفّكر يف رغبتك يف الوحدة!

صديقي العزيز، أؤّكد لك مشاعري اخلالصة وأدعييت.
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صاحب الغبطة،

"مكسيموس  القّديس  عيد  مبناسبة  الرسالة،  هــذه  لك  حتمل  أن  أودّ 
املعرتف"، أطيب متنياتي.

"مدوّر" وسائر  املطران  وكذلك  به،  الذي خصصتين  االستقبال  أنسَ  مل 
أساقفة البطريركيّة، خالل زيارتي للشرق.

أسأل الربّ أن مينح غبطتك الصحة ومجيع النعم الروحيّة، اليت تتمنّاها.

علمت، من رسالة من األب "إيلي زحالوي"، أنّ غبطتك تعاني حالياً من 
توعّك يف صحتك. هذا اخلرب أحزنين كثرياً. أمتنى من كّل القلب أن تستعيد 
ليس  الراهن،  الوقت  األمهيّة يف  بالغ  العمل  لتواصل عملك: هذا  عافيتك 
فقط داخل البطريركيّة، ولكن أيضاً على مستوى الكنيسة الكاثوليكيّة كّلها.

ازددت معرفًة هبا.  أن  الشرق، منذ  أكفّ عن الصالة من أجل كنيسة  مل 
الــربّ،  من  أرجو  اليت ختصّها.  القضايا  أفضل  على حنو  أتفهّم  أن  أحــاول 
مبناسبة اجملمع املسكوني، أن يساعد كنيسة الغرب على املزيد من التفهّم 
يف طريقة تعاملها مع كنيسة الشرق. أَوََلمْ نتلقّ اإلميان من الشرق؟ وحنن 
يف أبرشيّة "ليون"، نشعر بذلك بطريقة بالغة احليويّة: إنّ القدّيسَني "بوتان" 
و"إيريناوس" قد قدِما من عندكم، وكان قد أرسلهما القدّيس "بوليكربوس".

كنّا قد حتدّثنا  الذي  املشروع  أثبّت لغبطتك،  أن  الوقت نفسه،  أودّ، يف 
عنه.

سوف نرسل، خالل شهر آب القادم، إىل لبنان األب "بوفري"، وهو يعرف 
املنطقة، ألنه كان قد أمضى سنًة كاملًة يف معهد الكتاب املقدّس يف القدس، 

وكان أيضاً قد اتصل بإكلرييكيّة القدّيسة "حنّة".

…/…
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إذن، لقد عينّا األب "بوفري" كي حييي شهر التنشئة الربادوزية لكهنتكم 
وإكلرييكيّيكم، الذين يتوجّهون حنو "الربادو"، سواء كانوا قد أجروا االتصال 
طور  يف  اآلن  حتى  مازالوا  أو   ،)Postulant( "طلبة"  بوصفهم  يسجّلوا  كي 

البحث بوصفهم جمرّد حمبّذين.

"الربادو"،  تأسيس  مئويّة  مبناسبة  وتقبلوا،  تتلّطفوا  أن  غبطتكم  أرجو 
وهو  حديثاً،  كتاباً صدر  املاضي،  العام  يف  الستقبايل  امتناني  عن  وتعبرياً 

حيتوي أهمّ نصوص األب "شفرييه".

العميقة  مشاعري  عن  التعبري  وتتقبّلوا  تتلّطفوا،  أن  غبطتكم  أرجــو 
االحرتام. 
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إيلي الغايل،

أشكرك جزيل الشكر للرسالة الطويلة اليت كتبتها يل يف )1/6(. وقد سّلمتها للمطران 
الرابع"،  "مكسيموس  للبطريرك  الكتابة  بشأن  فكرتك  عالياً  قــدّر  سألتين:  كما  "أنسل"، 

مبناسبة عيده ومرضه، كي يقدّمين له. كان ذلك أفضل بكثري.

أبسط لك النقاط الثالث اليت بّلغين إيّاها األب "أنسل"، بعد أن فّكر يف رسالتك:
1. إنّ املسألة املالية ال جيوز هلا أن تكون عائقاً حتى لو مل يكن هناك سوى اثنني، فاألب 
"الربادو" سيقبل مبا تستطيعون  أنّ  الشهر. ال شكّ  تقرّر بشأن هذا  "أنسل" يصرّ على ما 

حتمّله من نفقات، ولكنّه سيتواّلها بكّل سرور. إذن، من هذه الناحية، ال مشكلة.

2. هو ال يرى مانعاً من تغيري مكان هذا الشهر. وهو يؤثر، نظريّاً، أال خيرج "الطلبة" 
)Postulant(، خالل الشهر، كما ألفنا أن نفعل يف "االبتداء" )Noviciat(: هو خيشى أن تعرقل 

هذه التغيّبات عمل اهلل. ولكن، عملياً، جيب التأقلم مع التعليمات.

3. بوسع املشاركني أن يكونوا إمّا "طلبة" )Postulant(، وإما حمبّذين )Sympathisants(. ما 
جيب أن يطلب من احملبّذين هو ولوج الشهر بالكّليّة. ولسوف يكون الشرط ضروريّاً بالنسبة 
إىل البعض، كي يعوا دعوهتم. سيتعيّن على إيلي أن يتفحّص كّل حالة: يف الواقع، ال جيوز 

أن يكون بني املشاركني يف الشهر من قد يكون عبئاً ثقيالً يصعب حتمّله.

ذلك هو جممل موقف األب "أنسل"، ولكن ذلك أقرب إىل التوجيه منه إىل "التعليمات". 
على كّل حال، هي مهمّة جداً، وهي حتدّد لنا طريق الربّ.

يف ما يتعّلق بالتاريخ، أترك األمر بالكّليّة ملا ترتئيه، طاملا أني خصصت لذلك ثالثة 
أشهر الصيف.

أصّلي من أجل حجّك القريب إىل القدس، كي يهبك الربّ، ويهب مجيع مَن تقودهم 
خالله، النعم املطلوبة.

قليالً:  أرجتــف  نفسه جتعلين  الوقت  يف  وهي  تسعدني  األخــرية،  خواطرك  إحــدى  إنّ 
"الكتب، لدينا منها أكوام، وما نبحث عنه هو احلبّ ومعرفة الكتاب". يسعدني أن أكون وإيّاك 
على املوجة ذاهتا. ولسوف يكون اهتمامنا طوال الشهر مبحبّة ومعرفة يسوع احلقيقيّتني، 
اللتني حنتاج إليهما مجيعاً. ولكين، أنا شخصيّاً، بعيد عنهما بعداً شاسعاً: صّل حبرارة من 
أجلي، كما أحاول أن أصّلي من أجلك، أكثر من السابق، بعد أن عرفت أنه يرتّتب علينا أن 

ننجز عمل اهلل معاً، بتدبري ربّاني.
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 ،"St. Gaudens" أرجو أن تكون تسّلمت رسالة "الربادو الدويل"، اجلماعيّة، األوىل. يودّ األب
تبعاً ملختلف الشهادات اليت قد تكون قرأهتا، أن تكتب شهادتك أيضاً، لينشرها يف هذه الرسالة 
اجلماعية. حتى اآلن، ال يعود األمر جمرّد تبادل األخبار، واملصاعب، وتبادل التعارف، كي 

يتاح لنا، يف ما بعد، إن شاء اهلل، أن نتبادل التعاون على حنو أعمق، على صعيد التفكري.

إنّ هذا اجملهود يتواصل مع يتابع جمهود فريق "الربادو" الدويل، ولكن يف تنظيم أفضل، 
بإدارة وزخم األب )St. Gaudens(، القوي.

أن  يريد بصدق  إنه  بعثة فرنسيّة.  "كمبوديا"، يف نطاق  "شارل ميزوناف" هو حالياً يف 
يظل وفيّاً، ولكنّه حيتاج كثرياً إىل صلواتنا. أخبار "فرنسوا بيكريو" )F. Pécriaux( جيّدة.

إنّ "الكلوشيت" و"سان فون" يذكرونك بوفاء. اآلباء والراهبات ينقلون إليك صداقاهتم.

مّتحدان يف صالة يسوع الكهنوتيّة.
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تاريخ 1962/9/20

إيلي الغايل،
لقد تسّلمت رسالتيك املؤرّختني يف )8 و9/12(. إهنما تتيحان يل أن أكون حاضراً على 
حنو أفضل، معك، أن أحصل على أخبار خارج مراسالتي مع "بيري" الذي، دون شك، يبذل 
قصارى جهده كي يكون موضوعيّاً، ولكنه ال يزال غريباً عن البيئة الشرقيّة، كما تعرفها أنت 
بالذات يف دمشق، فضالً عن أنه ال ميلك سنوات اخلربة اليت لديك. من ناحية أخرى، إنّ 

مسؤوليّتك بوصفك مسؤواًل عن "الربادو"، تقتضي منّا مزيداً من التواصل.
الربادو". يرتّتب عليّ  "لقاء  "ليون"، فرحوا بسماع أخبارك وأخبار  مجيع أصدقائك يف 
يف األسبوع القادم، أن ألتقي طويالً املطران "أنسل"، وسوف نتحدّث عن حضورك احملتمل 
يف االجتماع العام املصّغر يف "ليون"، خالل الصيف القادم. يبدو يل من الطبيعي أن تكون 

فرقتك ممّثلة لألسباب اليت حدّثتك عنها يف "رياق".
"بيري" كتب يل أيضاً من "بكفيّا". مل يقل يل شيئاً عن اتصاالته ببولس عبد الكريم، ولكنه على علم 
يسافر  )1re Noviciat( ألن  األول  "ابتدائه"  يساعده يف  كي  استعداد،  على  وهو  "يوحنا جاموس"،  بوضع 
كّل شهر إىل حلب )ما يعادل 400 كم2x(. ال أخفيك أنّ ذلك يقتضينا التفكري، أَوَليس يف ذلك إفراط يف 
الطلب من "بيري": وقت، ونفقات وتعب؟ كتبت له أن يراسلك هبذا الشأن. إن كنت تلتقي "يوحنا" بصورة 

منتظمة ما بني االجتماعات العامّة، أفال يستدعي ذلك أن حنرّر "بيري"؟.
يسعدني أنك أهنيت تقرير "رياق". كتب يل األب "مانيان"، يقول يل اهتمامه به إذ قرأه. 
هذا جيّد! أنا أؤيّد من حيث املبدأ أن تسّلم البطريرك نسخًة منه، إذا ما ارتأت الفرقة أنّ 
النص صاحل ومفيد حبيث تطلع عليه السلطات الكنسيّة، حتى لو اقتضى ذلك إجراء بعض 
التعديالت عليه، تروهنا مفيدة. من ناحية أخرى، طاملا أنّ البطريرك سألنا بنفسه، يف "فرن 
الشبّاك"، كيف جرت األمور يف هذا اللقاء، حيسن بنا أن نرسل له نسخة من التقرير، داللة 
منّا على خضوعنا، وعلى تصميمنا على العمل يف تبعيّة للسلطة الكنسية، وعلى صدقنا. 
ففي البطريركيّة رجال قد يقرأون هذا التقرير، الذي سينتهي أمره بعد ذلك إىل االحتفاظ 

به ضمن ملف "الربادو" )الذي هو حتت رعاية املطران "مدوّر"(.
يؤملين ما حدث لك من خيبات أمل تتعّلق باملالبسات اليت رافقت تعيينك، واجلوّ الذي 

يتوجّب عليك أن تعيش فيه رسالتك.
عن  يل  تقول  ما  إىل  واعتماداً  ــور.  األم يعّطالن  التعبة  وذاكــرتــه  البطريرك  عمر  إنّ 
املطران "طويل"، فإّنه يبدو مكبّل اليدين والقدمني، وال جيرؤ على القيام بأيّ مبادرة دون 
البطريرك. ولكن ما يؤملك خصوصاً هو دون شكّ التلميحات بشأن استقالتك من بريوت: 

افتقادك إىل االندفاع أو إىل املتابعة! إنه ألمل مريع أن يكون اإلنسان ضحيّة حكم كاذب.
وعلى  إليك،  فالكنيسة حباجة  اهلزائم.  أسوأ  إهنا  بك:  تستبدّ  املرارة  تدع  ال  ذلك،  مع 

األخصّ "برادو" الشرق الناشئ.
ليمنحك الربّ روحه، روح القوّة والوداعة، لصاحل مجيع أفراد الشبيبة الذين حيتاجون 
"ألن جيدوك يف املسيح"، ولصاحل الكهنة امللكيّني، الذين يتوجّهون حنو "الربادو". ويسعدني 

أن أعرف أنك خصصت بسهولة يوماً لتجديد ذاتك، ضمن برنامج عملك األسبوعي.
أكرّر لك كامل صداقيت الوفيّة يف الربّ.
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      28• رسالة�من�األب�أنسل�
روما - 10/20/؟؟؟

عزيزي إيلي،

اليت   ،)10/2( بتاريخ  رسالتك  أبديتها حنوي يف  اليت  للثقة  أعماقي  تأثرت حتى  لقد 
قرأهتا وأعدت قراءهتا قبل أن أتلفها. ال أودّ أن أنسى شيئاً ممّا قلته يل، كي أفّكر فيك وأصّلي 

ألجلك، متاماً كما أنت هو اآلن.

إذ كنت أقرأك، توّلد لديّ انطباع بأنّ ما تقوله يل، ليس ُكفراً، ولكنه أمل فظيع. فأردت 
إذن أن أحاول فهم أملك، باالستناد إىل ما قلت أو كتبت يل سابقاً. يبدو يل أنه يتأتى، يف 
آن واحد، من طبعك، من الظروف اليت يوجد فيها شعبك وكنيستك اليوم، ومن األشخاص 

الذين تواصلت معهم )إما بسبب مقاومتهم لك، وإما ألهنم مل يتجاوبوا معك(.

حبثت يف فكري ويف صالتي، ما إذا كنت أجد نصيحة أُسديها لك. مل أجد شيئاً مقنعاً. 
ومع ذلك يبدو يل أنه قد يكون من املفيد لك أن تكتب يل بني حني وآخر )ولنقْل كّل شهر( 
رسالة كاليت كتبتها يل. ولكن ذلك لن يكون عالجاً، بقدر ما سيكون تلطيفاً لوجود صديق 

لك.
ما عدا ذلك، فإنّ النصائح اليت تتبادر إىل ذهين تبدو غري مالئمة. بالطبع، هناك العالج 
تطحنهم  الذين  املسحوقني،  الفقراء،  وداعة  الكتابي،  مبعناها  الوداعة،  هو  الذي  األجنع، 
احلياة، الذين يرفعون إىل اهلل غضبهم وأملهم، والذين، على الرغم من كّل شيء، حيتفظون 
برجائهم. هل قرأت "فقراء يهوه" لألب "جوالن" )Gelin(؟ إنه مفيد جدّاً لك. ولكنك لألسف 

على هذا الصعيد بالذات، مل تستطع أن حتافظ على رجائك.

أعتقد، يف النتيجة، أن جزءاً من املشكلة يكمن هنا. الرجاء! إال أنّ الرجاء الذي أعنيه، 
هو الرجاء باملعنى الكتابي. كان "إبراهيم" ميتلك ثقة تتحدّى كّل ثقة. وهو مل يرَ شيئاً يف 
حياته سوى ابنه "اسحق"، وهذا هو، وهو يف الثانية عشرة، الذي يطلب اهلل منه أن يضحّي 
به. صحيح أنّ اهلل، مبعنى من املعاني، يريد أن يقتلنا كّلنا، كما قتل ابنه يسوع، كي خيّلصنا. 

من هنا جتربة الكفر.

تساءلت للحظة ما إذا كان من األفضل لك أن تغادر لبنان كّليّاً، خالل بضع سنوات، 
صعوبة  أيّ  هناك  تكون  لن  إلينا،  بالنسبة  الراهنة.  حالتك  أسباب  بعض  منك  تزيل  كي 
ولكنّك مرتبط بعمل، وقد يسبّب هذا  "الــربادو".  رعايا  استقبالك يف فرنسا يف إحدى  يف 
االنسالخ لك مزيداً من األذى. لقد أتيح يل أن ألتقي املطران "طويل". محلته على التحدّث 
بعمق  باملرة  يشعر  ال  أنه  يل  يبدو  رسالتك.  إىل  أحملت  قد  أكــون  أن  دون  )بالطبع  عنك 
نفسك،  على  تفرضه  الــذي  العمل  يف  إفراطك  إىل  مواقفك  بعض  ينسب  وهو  مأساتك. 
يرتافق مع نقص يف النوم. وهو يقدّرك كثرياً، ويتمنّى أن تؤول أوضاعك إىل حتسّن. وهو مل 
يتلّفظ بشأنك بأدنى كلمة سلبيّة. وتساءلت ما إذا كان قد الحظ شيئاً ما، نظراً ملا تقول 

يل، ويف هذه احلالة، كنت طرحت عليه توجّهاً ما )خيضع بالطبع ملوافقتك(.
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ولكنّه، يف الواقع، مل يكن قد الحظ شيئاً. فسألته ببساطة ما إذا كان من املستحسن أن 
متضي بعض الوقت يف فرنسا، كي ترتاح قليالً. فوافق على الفور، ولكن ذلك لن يتجاوز يف 
نظره شهرين خالل الصيف. وعندها قلت له إني أنوي الكتابة لك، فكّلفين بأن أقول لك 

إنه يسرّه أن ترتاح هكذا خالل الصيف القادم.

ولكن هل تراك تصمد حتى ذلك احلني؟.

ال أحدّثك عن حواراتك مع الطالبة، إذ ال مشكلة يف مثل هذا األمر، لو مل تكن هناك 
القضايا األخرى. ذلك بأن يف الوضع الراهن، ما يزيد آالمك تفاقماً.

سوف خييب أملك كثرياً عند تلّقيك هذه الرسالة. تقبّل عذري: فأنا مل أدِر ما أنصحك 
بفعله. أودّ على األقل أن تدرك صداقيت احلقيقيّة لك. ولكن الصداقة متبادلة. فأسألك إذن 
أن تساعدني بصالتك، وإميانك ورجائك، اليت سيعّلمك الربّ أن حتافظ عليها، على الرغم 

من كّل شيء. إني أعتمد عليك.

آه! َلَكمْ أمتنّى أن يتاح يل قضاء بعد الظهر واألمسية معك! لو كان لك أن تدري ما 
هو باقٍ فـيّ من زيارتي لبريوت.

شكراً لك لثقتك. لك حّقاً يف املسيح.

التوقيع

ادعين "أب". أؤثر هذا اللقب على لقب "منسنيور".



96

29  Mgr. Ancel



97

      29• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1963/3/16

عزيزي إيلي،

مضت فرتة طويلة جدّاً مل أكتب لك خالهلا، ولكين أتتبّع دائماً أخبارك 
وأعرف أنك قادم إىل "ليمونيه"، من أجل االجتماع العام املصّغر.

تستثمر  أن  بك  كان حيسن  إذا  ما  تساءلت  السفر،  هذا  ألمهيّة  نظراً 
شهر  يف  اشرتاكك  يف  خاصة  وبصورة  ممكن،  حــدّ  أقصى  إىل  السفر  هــذا 
"ليمونيه"، الذي يعقب االجتماع العام املصّغر، مباشرة. ويف الواقع، هو يبدأ 
ذلك  وإنّ  الشهر.  هناية  ويستمرّ حتى  مساء،  آب   )1( املوافق  اخلميس،  يوم 
الربادوزية. بعد  الروحانيّة  الفرصة لتغوص على حنو أعمق يف  سيتيح لك 
شيئاً  لديكم  ستنشئون  وبذلك  امللكيني،  تنقلها ألخوتك  أن  سيسعك  ذلك، 
فشيئاً، "برادو" يكون حّقاً أميناً لألب "شفرييه"، يف الوقت الذي يكون فيه 

أميناً أمانة تامّة لتقاليد الكنيسة الشرقيّة.

من  والعديد  البطريرك  مع  روما،  يف  التحدّث  بسعادة  أن حظيت  منذ 
أن  ميكنه  لن  ــربادو"  "ال بــأنّ  قناعيت  فشيئاً  شيئاً  تــزداد  امللكيّني،  األساقفة 
خيدمكم إال بقدر ما تتمّثلون بعمق روحانيّة األب "شفرييه"، كي تعيشوها 

على حنو يتالءم كّليّاً مع تقاليد الكنيسة الشرقيّة.

لقد تبيّن يل، يف احلقيقة، أنه إن كانت مّثة اختالفات قائمة بني العقليّات 
والطقوس، فإننا جند أنفسنا مجيعاً يف أمانتنا لإلجنيل ذاته، إجنيل املسيح.

أنتهز هذه الفرصة ألعرب لك وجلميع الربادوزيني اآلخرين امللكيّني، عن 
مودّتي وثقيت. أصّلي من أجلكم من كّل القلب كي جيعلكم الربّ دائماً أكثر 

وفاءً له.

ثق بصداقيت الكاملة. أعتمد أيضاً على صلواتك.
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      30• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1963/4/11

عزيزي إيلي،

كنت كتبت لك منذ بعض الوقت ألدعوك إىل اجمليء، ليس فقط لالجتماع 
العام املصّغر، كما اتفقنا، ولكن أيضاً لقضاء شهر التنشئة يف "ليمونيه".

سأكون  أنــين  فكرت  ذلــك،  بعد  ولكين،  جــوابــاً،  منك  قد طلبت  أكــن  مل 
لصاحب  أكتب  أن  أستطيع  كي  اخلطية،  موافقتك  على  للحصول  حباجة 
ملكي يف  كاهن  عن حضور  حدّثته  قد  كنت  روما،  كنت يف  عندما  الغبطة. 
اجتماعنا العام املصّغر، وقد أبدى البطريرك سعادته بذلك. لذا يسعين أن 
أعتمد على هذه املوافقة املعطاة سابقاً، ولكن يبدو يل أّنه من املستحسن أن 

أثري معه املوضوع من جديد.

.)Humblot( "تصلين بعض أخبارك بني حني وآخر، من األب "مهبلو

مجاعة  ضمن  أم  كانت  شخصيّة  صــعــاب،  صادَفتك  مــا  إذا  ُتفاجأ  ال 
"الربادو" امللكيّة. إنّ بدايات "الربادو" يف منطقة ما، ترافقت دائماً بالصليب. 
على كّل حال، ال تدع هذه الصعاب حتول دون جميئك. ثمّ، دعين أقول لك 
بكّل بساطة، سأكون سعيداً جدّاً بلقائك. مل أنسَ حمادثاتنا عام 1959. وأنا 
أنوي العودة إىل منطقتكم دون تأخري، ولكين أحبّ أن أحتدّث بذلك معك، 

كي أعدّ كّل شيء على أكمل وجه.

أعتمد إذن على جواب سريع منك، وأدعوك لثقة عميقة مبودّتي وصلواتي.
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      31• رسالة�من�األب�أنسل�
بتاريخ 1963/5/16

عزيزي إيلي،

"بوفري"  األب  مع  أحتــدّث  أن  مطوّل،  حنــٍو  على  أجيبك  أن  قبل  أودّ، 
اليوم،  ستتسّلمه  الذي  هو  "الــربادو"،  رئيس  جواب  فليس  ولذلك  وزمالئي، 

وإمنا هو فقط جواب صديق.

بدا يل، وأنا أقرأ رسالتك، أنّ إحباطاً كبرياً استوىل على روحك. صحيح 
الذي  وهو  منك،  أكثر  أيضاً  ذلك  يعرف  الــربّ  ولكن  صعباً،  طبعاً  لك  أنّ 
يعرفنا معرفة تامة، بدل أن يدينك أو حيكم عليك، يضع نفسه يف تصرّفك 
الثقة، وهذا  تفتقر إىل  أنك  يبدو يل  إيلي،  يا عزيزي  أجل،  كي يساعدك. 
هو أعظم شرّ حيّل بك. فأنت تقاوم دون شك، ولكنك ال تبلغ السيطرة على 
إخفاقاتك،  من  سيما  وال  مصاعبك،  من  تستفيد  أن  بدل  وعندها،  ذاتك، 
كي تتجّه حنو املسيح وتطلب منه الغفران واالعتماد عليه، تفقد الرجاء أو 

تتمرّد على ذاتك، ما يسبّب لك املزيد من األمل.

ومع ذلك، عزيزي إيلي، فأنا واثق أنّ املسيح يسوع الذي أحبّك دائماً، 
يضع كّل شيء حتت تصرّفك. افتح له باب روحك على مصراعيه، تقبّل ذاتك 

كما أنت، ســـلْه املغفرة، ولكن خصوصاً ثق به.

كان  أياً  كّل حال،  إيلي. وعلى  أجلك، عزيزي  القلب من  كّل  أصّلي من 
أقدّم لك ما  دائماً حتت تصرّفك كي  الذي سيّتخذ بشأنك، سأظّل  القرار 

يريد الربّ أن يقوله لك من خاليل.

أؤّكد لك، عزيزي إيلي، صداقيت الوفيّة، وصلواتي.
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      32• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1963/5/19

عزيزي إيلي،

لقد حتدّثنا عن رسالتك فيما بيننا، يف "الربادو".

أودّ، قبل كّل شيء، أن أقول لك إىل أيّ مدى حنتفظ لك بكّل مودّتنا 
وثقتنا. إنّ الصدق املطلق الذي تتحدّث به يف رسالتك األخرية، يدعونا ملزيد 
من الثقة بك. حنن نعرف الظرف الصعب على كّل صعيد، الذي وجدت ذاتك 
فيه، وأنت تصارحنا بشأن املصاعب النامجة عن طبعك. ولذلك، حنن ال نرى 

أنه من املناسب أن تنسحب هكذا بكّل بساطة من "الربادو".

أرجو أن يتاح يل السفر إىل بلدك يف ربيع عام 1964، وعندها سأدرس 
كّل شيء معك ميدانيّاً.

متثيل  يف  االستمرار  الراهن،  وضعك  يف  تستطيع،  أاّل  نفهم  أّننا  غري 
ولكنّنا  ُنلحّ،  الناحية، حنن ال  إذن، من هذه  إلينا.  بالنسبة  امللكي  "الــربادو" 
بكّل سرور، نتحمّل، دون أيّ تعهّد من قِبلك، مستقبالً، نفقات سفرك، كي 
تستطيع أن تقضي شهر آب يف "ليمونيه". ليس املقصود أن نعرف ما إذا كنت 
ستستفيد من ذلك أم ال، ولكنّنا نشعر، من خالل رسالتك، إذ تطرح فيها 
بكّل صدق نقائصك، حنينك إىل املثال الروحي الذي وضعه الربّ يف قلبك. 
من ناحييت، سأكون يف غاية السعادة لو توافق على قبول عرضنا. ال تقلق 
بشأن املال: فالربّ غين وهو يعرف أن يعطي فقراءه كّل ما حيتاجون إليه. 
يا لفرحي لو أتيح يل أن أستقبلك يف "ليمونيه" يف بداية هذا الشهر: يف 
الواقع، سوف أكون هناك. أجل، أكرّر لك هبذه املناسبة، ما سبق وقلته لك يف 

رساليت السابقة: ثق بالربّ! لو كنت تدري كم هو حيبّك!

أؤّكد لك، عزيزي إيلي، كّل مودّتي وأدعييت. صّل أيضاً من أجلي.



104

33    Mgr. Ancel



105

      33• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1963/9/24

عزيزي إيلي،

ليتك تعرف مدى ما سبّبت يل بطاقتك من القدس، من خري وفرح!

لقد فهمت بكّل تأكيد صداقيت لك. لقد كنتَ على قدر كبري من الصراحة 
واالنفتاح حيايل، كي تقول يل املصاعب اليت تواجهها يف طبعك ويف سلوكك. 
على  التغّلب  على  يسوع سيساعدك  الربّ  أنّ  العزيز،  يا صديقي  واثق،  أنا 
هذه املصاعب، وأنك ستستطيع أن تكتشف هذه الوداعة اإلجنيليّة اليت جيب 
أن تقوم، حتى عندما يتوجّب علينا أن نّتخذ أصلب القرارات، سواء يف ما 

يتعّلق بنا أو بسوانا.

أغادر غداً إىل اجملمع املسكوني.

أسألك أن تكثر الصالة من أجلي. أعتمد على صالتك، وأصّلي أيضاً من 
أجلك.

سأكون  قلبك،  لتصارحين مبا جيول يف  والشجاعة  الوقت  لك  أُتيح  إن 
إىل  تذهب  ال  ولكن  أجلك.  من  الصالة  سيساعدني يف  وذلك  جــدّاً،  سعيداً 

الظنّ بأنك ملزم بذلك.

ثقْ مبحبّيت اخلالصة.

التوقيع

صح: صّل أيضاً كي يتاح يل يوماً ما، أن أعود إىل بالد الشرق هذه، اليت 
أحببتها حبّاً عظيماً، منذ أن قضيت فيها بضعة أيام.
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      34• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1963/11/17

عزيزي إيلي،

رسالتك  على  جواباً  لك  كتبُتها  اليت  الرسالة  تسّلمت  تكون  أن  أرجــو 
الطويلة. ومنذ ذلك احلني، تسّلمت أيضاً رسالتك املؤرخة يف )10/13(. أكتب 
تلك  تسّلمت  كنتَ  إذا  ما  قلت يل  إن  سعيداً  وسأكون  جديد،  من  إذن  لك 
الرسالة، وما إذا كنتَ تكيّفتَ مع وضعك. فعندما يكون املرء بعيداً، خيشى 
دائماً أن خيطئ اهلدف. على كّل حال، أنت واثق أنّ مودّتي بالكلية لك، وال 

حتّفظ فيها.

إذا  املطران "طويل"، وقد سألين ما  قابلتُ، منذ رساليت األخرية، مراراً 
كنتُ كتبتُ لك. أشعر أنّ كّل ما لديه من رغبة يقوم على حتسّن الوضع. وقد 
قابلتُ أيضاً بشأنك، املطران "إدليب"، فرتةً ال بأس هبا. كان خيشى أاّل تكون 
ظللتَ مرتبطاً بالربادو. وقد شرح يل قليالً الظروف الصعبة اليت أملّت بك. 
الداخلية.  أزمتك  عمق  يدرك  ال  هو  بالطبع،  بك.  ويثق  كثرياً،  وهو حيبّك 
ولكنه مل يستغرب ردود أفعالك. وأبديتُ له رغبيت يف أن أراك تعود إىل فرنسا 

لبضعة أسابيع، خالل الصيف القادم. وقد سُرَّ بذلك سروراً كبرياً.

شهر  أواخــر  يف  وقت ممكن،  أقــرب  يف  للمجيء  التخطيط  يتوجّب  قد 
حزيران أو أوائل شهر متوز. واألفضل لك أن تستطيع املشاركة يف الرياضة 
)الروحيّة( اليت أقيمها يف مركز "الشاتالر" )Chatelard(، من )21( حزيران، 
الساعة )19(، إىل )29( حزيران، الساعة )19(. وبعد )15( متوز، أسافر إىل 
عام  لبنان،  إىل  اجمليء  يف  أفكر  أني  أخربتك  أني  أعتقد  الالتينيّة.  أمريكا 

1965. ولكن ال جيوز االنتظار حتى ذلك الوقت.

مع ذلك، قد حيدث لك، بسبب تفاقم األزمة الداخلية، أن تشعر بضرورة 
دائماً  تعال عندنا. ستجد  بات ذلك ضرورياً،  إن  الفور…  القرار على  اختاذ 
ملن  أنــه  أي  إاّل يف حالة قصوى:  ذلــك  أقــول  وأنــا ال  لــك…  قلوبنا مشرعة 
األفضل لك أن تفعل ذلك، من أن تقع يف ما ال ميكن إصالحه… ولكين أرجو 

لك أن تصمد حتى شهر حزيران.

يُنجز  اهلل  عمل  إنّ  ضــروري.  فهو  ذلــك  ومــع  رهيب.  ألمــر  االنتظار  إن 
لديكم، كما يف كّل مكان، ولكن للزمن إيقاعه.

…/…



108

34    Mgr. Ancel 2/2



109

 34'• �
األب أنسل - تاريخ 1963/11/17

عزيزي إيلي،

لست أدري ما أقول لك. ثق بصداقيت… يبدو يل أنه ال بدّ لك من الكتابة 
بعض  مع  )أحياناً  الوقت  من  مّتسع  دائماً  عندي  لك  سيكون  كثرياً…  يل 

التأخري(.

أكرّر لك كامل صداقيت

لنظّل مّتحدين يف قلب املسيح.

التوقيع 

حاشية: مل أقابل بعد األب "دوبريه"… هذا األسبوع، أزور اآلباء البيض 
)اخلميس(… قد أجده هناك!
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      35• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1963/12/12

عزيزي إيلي،
تأخّرت قليالً يف اإلجابة على رسالتك املؤرّخة يف )11/25(، ألنّ األيام األخرية من دورة اجملمع الـفـاتيكاني، 
كانت كثيفة جدّاً. مع ذلك، أودّ أن أقول لك مدى االهتمام الذي قرأت به رسالتك وأعدت قراءهتا. يبدو يل أّنه 
سيتسنّى يل، شيئاً فشيئاً، أن أفهم على حنو أفضل، وضعك الداخلي والظروف اليت تعيش فيها، شريطة أن 
تواصل مكاشفيت بكّل بساطة. ال ختشَ البتة من مصارحيت بكّل ما جيري يف ذاتك: بل إهنا الطريقة احلّقة 

لتمّكنين من مساعدتك قليالً، من خالل صداقيت.
ما تقوله يل يف رسالتك ال يفاجئين. يف احلقيقة، كنت أفرتضه، عندما قلت لك إنه يسعنا دائماً أن نتدبّر 

األمر الستقبالك يف فرنسا، إن استحال عليك البقاء حيث أنت.
ويف الواقع، ال بدّ يل من مصارحتك بأني كنت أخشى بعض الشيء أن تقدم على ارتكاب "محاقة"، يف 
حلظة متادي إرهاقك يف العمل، وشعورك باإلحباط الناجم عن الظروف اليت تنجز فيها عملك. اعذرني إذ 
أقول لك ذلك مبثل هذه الصراحة، ولكن تلك كانت خشييت، واآلن بعد أن قرأت رسالتك، وجدت أني مل أخطئ.

وإذن، فأنا أفهم متاماً الدوافع اليت جتعلك ترغب يف قضاء بضع سنوات يف "فرنسا"، وثق بأّننا سنتدبّر 
األمور من أجل مساعدتك، إمّا يف ما يتعّلق بالسفر، وإمّا يف ما يتعّلق بدراستك.

ولكن الصعوبة الكربى تكمن يف احلصول على إذن من أُسقفك والبطريرك. وإن يف ابتعادي املفرط عنك 
ما حيول دون متابعيت القضية بطريقة مالئمة. ال أعتقد أنه يتوجّب عليك أن تشري إىل رساليت السابقة، اليت 
عرضت عليك فيها استقبالك يف فرنسا. ال تتجاوز إذن االقرتاح الذي قدّمته لك بقضاء شهرين يف فرنسا، 
خالل الصيف القادم. فيتوجّب إذن عليك أن تسعى، من تلقاء ذاتك، منذ اآلن حتى شهر متوز، رمبا بواسطة 
املطران إدليب، أن جتعلهم يفهمون الوضع املأساوي الذي تتخبّط فيه، وأنّ العالج الوحيد هو رمبا استعادة 
ذاتك حتى األعماق يف فرنسا، على الصعيدين، الثقايف والروحي، على السواء. وقد يقال لك إنّ البطريركيّة ال 
تستطيع أن تتحمّل نفقات سفرك أو إقامتك يف فرنسا. وعندها، سيسعك أن تقول: أنا أعرف مبا فيه الكفاية، 

املطران "أنسل" و"الربادو"، كي أثق مبساعدهتم يل.
بالطبع، سيكون من املفيد جدّاً لك أن يُّتخذ القرار دون تأخري مفرط، ولكن ال تتعرّض جلواب سليب، إذا 

ما شئت أن تستعجل األمور، وكن فطناً.
حتدّثت مع األب "بوفري" أيضاً، وهو حيبّك كثرياً، عن احتمال إقامتك فرتة طويلة يف فرنسا. وهو، من 

ناحيته، أبدى موافقته التامة.
إذا ارتأيت، سواء بعد أن تكون حتدّثت بذلك مع املطران إدليب، أو قبل ذلك، إنه ميكنين التحدّث بكّل 
ذلك مع أُسقفك، مع املطران إدليب، أو مع البطريرك )كتابة بالطبع، ألنه مل يعد يتسنى يل ذلك يف روما(، 
فلن أتردّد يف اختاذ اخلطوات الضروريّة. ولكن فّكر يف ما هو األفضل. فاألساقفة بصورة عامة ال حيبّون أن 

يتدخّل أُسقف غريب يف شؤوهنم.
على الرغم من كّل شيء، أرى أنّ احتمال جميئك إىل فرنسا ميكنه أن يساعدك يف استعادة حياة أكثر 
ووقتاً  النوم،  وقتاً طبيعياً من  لك  توّفر  أن  بات ضرورياً  أنه  يبدو يل  الواقع،  ويف  كّل صعيد.  انتظاماً، على 
للصالة أنت حباجة إليه. أدرك أنك بفعل اإلحباط الذي كان جيتاحك، مل تستطع أن تتخّلص من حماولة 
اهلروب يف العمل. ولكنك اآلن، تستطيع أن تستعيد رجاءك. أنت تعرف أننا حنبّك، وأننا سنساعدك: أنت مل 

تعد وحدك. احتفظ بثقتك. كن يف سالم.
أعتذر لعجزي عن العثور على كلمات الصداقة اليت ميكنها أن تشدّ من عزميتك على حنو أقوى، ولكن 

أنت تعرفين مبا فيه الكفاية، كي تدرك املشاعر اليت أُكنّها لك.
أؤّكد لك، عزيزي إيلي، كامل صداقيت وصلواتي. صّل أيضاً من أجلي. أنت تعرف مسؤولييت اجلديدة يف 

اجملمع: أنا حباجة ماسة لتدعمين بصالتك.
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      36• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1964/3/1

عزيزي إيلي،

لقد تلّقيت بطاقتك من القدس وبيت حلم.

إهنا  األسطر:  هذه  سبّبته يل  الذي  الفرح  مدى  تعرف  أن  لك  كان  لو 
تذّكرني بالصالة من أجلك.

أعتقد أنك تسّلمت يف وقتها الرسالة اليت كنت أقول لك فيها موافقتنا 
تقوم  أن  فيها منك  أطلب  كنتُ  واليت  استقبالك يف فرنسا،  األساسية على 

بنفسك باالتصاالت مع أُسقف دمشق والبطريرك.

يف الواقع، فّكرت أنه يرتّتب علينا التصرف على هذا النحو. ولكن إن كنت 
ترى أنه من الضروري أن أتدخّل مباشرةً، فلن أتأخّر بالقيام بذلك.

يبدو يل أنه يسعك التحدّث بكّل ذلك مع األب "مهبلو"، الذي يكنّ لك 
صداقة عميقة. وسيتبيّن لكما معاً على حنو أفضل ما يليق فعله أو جتنّبه.

فيه  ثقيت  لك:  أكتبها  اليت  الرسائل  على  تطلعه  أن  تأكيد  بكّل  يسعك 
مطلقة.

أواصل الصالة إىل الربّ كي ميدّك بالعون.

أنا عميق االحتاد معك يف املسيح يسوع.
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      37• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1964/4/16

عزيزي إيلي،
عندما تصلين رسالة منك، أبلغ من الفرح ما يشعرني باحلاجة إلجابتك بأقصى سرعة. 
هذا ال يعين أنك مضطرّ لتفعل األمر نفسه، ولكنّك ستعرف أنين أسعد دائماً بتلّقي أخبارك.

أية كانت املصاعب اليت واجهتها، فالصحيح هو أنّ الربّ استخدمك لتنشئ "الربادو" يف 
الشرق، وهذا ليس باألمر الرخيص. ثم إنه ال يسعين أن أنسى احملادثات، البالغة الصراحة 
والثقة، اليت كانت لنا، إمّا يف "ليون" وإمّا يف بريوت، ولقد محلت يل رسالتك الثقة ذاهتا. ال 
ترتدّد البّتة يف مصارحيت كّليّاً مبا جيول يف فكرك، حتى يف ما يتعّلق بأساقفتك. ال يسع 
اإلنسان أن يسيطر على مشاعره، إال عندما يستطيع أن يفاتح هبا كّليّاً، شخصاً يثق به. ال 
ألومك أبداً إذا ما قلت يل ما تشعر به، بل العكس هو الصحيح. على كّل حال، إهنا الطريقة 

الوحيدة بالنسبة إيل، اليت أستطيع هبا أن أساعدك حّقاً.
ال أعرف مبا فيه الكفاية املطران "إدليب"، وال املطران "طويل"، وال البطريرك، كي أمسح 
لنفسي بإسداء نصيحة لك. بدا يل، عندما التقينا يف روما، أهنم على درجة من االنفتاح يتيح 
هلم أن يسمحوا لك باجمليء إىل فرنسا هذا الصيف. وإذن يبدو يل أنه يسعك أن تقول للمطران 
"طويل" أنه كان قد أبدى يل موافقته على جميئك إىل فرنسا خالل الصيف. وأعتقد أنّ جمرّد 
ختّليك لفرتة ما، ال بأس هبا، عن مهامّك اليوميّة، سيكون خطوة إجيابيّة جدّاً بالنسبة إليك. من 
ناحية أخرى، قد يسعك أيضاً البحث عن حّل عملي ملن حيّل حمّلك. أخرياً إن مل نتوصل إىل 
حّل من هذه الناحية، قد يسعنا إثارة املوضوع يف الصيف القادم، وسيتدبّر اهلل ليعيننا يف العثور 
على حّل. فإن استطعت أن تقضي الشهر يف "ليمونيه"، فإنّ ذلك سيكون فرصة لك لتسرتيح على 
حنو أفضل، وتستعيد الصالة. أنت تعرف جيّداً أنك تعشق املسيح. ولن تستطيع أن جتد السالم 

خارجاً عنه، وهو يعرف متاماً وضعك، ويعرف طبعك، وقد غفر لك دائماً.
انتباهك أني سأكون غائباً عن "ليون" بدءاً من )12( متوز وحتى )5(  مع ذلك، ألفت 
أيلول تقريباً. أمتنى لو تستطيع أن تأتي، إن أمكن، منذ أواخر حزيران أو بداية متوز. إني 
أُحيي رياضة روحيّة لآلباء املبتدئني وجلميع الراغبني، ابتداء من )21( حزيران مساء. يف 
تلك الفرتة، سأكون يف "الشاتالر" )Chatelard(، وسيكون من السهل عليك أن تأتي لتلتقيين. 

ثم سأظّل يف منطقة "ليون"، حتى مغادرتي إىل أمريكا الالتينيّة.
سأسافر بالتأكيد إىل الشرق األوسط خالل عام 1965، ما مل يطرأ عائق غري متوّقع. 

يسألين األب "مهبلو" أن أبقى فرتة تتيح يل أن أعرف األوضاع على حنو أفضل.
طرحت على نفسي سؤااًل أخرياً بشأن جميئك إىل فرنسا: أال يسعك، نوعاً ما، أن تّتهم 
أو للبطريرك  "إدليب"،  إما للمطران  أن يتواضع(، وأن تقول،  لإلنسان  دائماً  نفسك؟ )حيقّ 
نفسه، أنك جتد نفسك جمروفاً يف دمشق بتيّار فكري ينّمي لديك احلسّ النقدي، ممّا حيول 
دون استعادتك املوقف الذي تتمنّاه. وبذلك تطلب اجمليء إىل فرنسا، إىل "الربادو"، كي تعرف 
لذلك وضعاً أفضل. لست أدري ما إذا كانت هذه الطريقة جمدية، بل ما إذا كنت تستطيع 

اعتمادها. بل إني أعتذر لطرحها عليك: إنّ مثل هذا الكالم يهون طرحه خالل حمادثة.
لسَت حباجة ألن أقول لك، إن حدث لك أي طارئ صحي، نتيجة إلرهاقك، إنه يسعنا أن 
نستقبلك دائماً للمعاجلة. ثم ال تقلق بشأن نفقات السفر: العناية اإلهليّة ستتدبّر كّل شيء. يستحيل 

على الربّ الذي استخدمك ليحّقق عمله يف البطريركيّة، أن يتخّلى عنك. احتفظ بثقتك!
أؤّكد لك، عزيزي إيلي، كامل صداقيت وأدعييت.



116

38  Mgr. Ancel - Recife - Brésil 1/2



117

      38• رسالة�من�األب�أنسل�
ريسفيه Recife - البرازيل - 1964/8/29

عزيزي إيلي،

ما من شك أنّ رساليت ستصلك متأخّرة جدّاً.

إنّ رسالتك )املؤرّخة يف )25( حزيران واألول من متوز( مل تصلين إاّل يف مطلع شهر 
رسالة  أي  أكتب  أن  عمليّاً  عليّ  استحال  الفرتة،  تلك  منذ  املتواصلة.  تنّقالتي  بسبب  آب، 
شخصيّة، لشدّة اهنماكي بالسفر وباملهام اليت طلبت مين من كّل جانب. ثمّ مل أكن أعرف ما 
عساني أُشري عليك به. لقد أعدت لتوّي قراءة رسالتك. أنا ال أزال يف الغموض عينه. أكثر ما 
يدفعين للرتدّد هو صحة والدتك ورأي مرشدك. لوال ذلك، لكنت أشرت عليك بقبول عرضنا 
باجمليء إىل فرنسا هذا العام. ويف الواقع، يبدو يل أنك مع كّل ما حتمّلته من مصاعب، 
أنت بأمسّ احلاجة، قبل كّل شيء، إىل جتديد حياتك الروحيّة. ويتوجّب على إقامتك يف 
الروحيّة، وعلى تنشئة عقائديّة  فرنسا، أن تنطوي، يف آن واحد، على جتديد هذه احلياة 
باتت ضروريّة لك لتواصل عملك على حنو أفضل. إنّ مسألة حتمّل "الربادو" نفقات هذه 
الرحلة، ليست بشيء. أن يُعرَف أنك مطالب بالسفر بدافع نقي أو بدافع مناورة، أمرٌ ليس 
بذي بال. إنّ األمر الوحيد املهمّ، أن نعرف ما يريد اهلل… أما الشبيبة اليت هتتمّ هبا، فلسوف 
يتأّلمون لغيابك، ولكن يتوجّب عليك أن تسّلمها للربّ. ويف الواقع، يبدو يل، أيّاً كان توجّهك 
فيما بعد، أنّ جتديد حياتك الروحيّة والعقائديّة، سيتيح لك فيما بعد، أن ختدم على حنو 
املالية،  األمور  أنّ  تعّلمنا  ولكن اخلربة  بالطبع، هذا مزعج جدّاً،  الديون:  أفضل… ومسألة 

يصار دائماً إىل معاجلتها.

أرجو أن تكون قابلت "بيري مهبلو"، وأن تكون اّتخذت قراراً بعد مقابلته…

أنا إذن أمام افرتاضني:
إن قدمت، وهذا جيد، سنسعى ملساعدتك قدر اإلمكان، وسنرى ما إذا كان بوسعنا أن 

مندّد إقامتك يف فرنسا…

أهنا هي  أعتقد  السابق.  أكثر من  تكتب يل  أن  عليك  يتوجّب  بقيت،  العكس،  إن، على 
املرة األوىل اليت أجعلك فيها تنتظر جوابي طوال مثل هذه الفرتة. ولكين، يف احلقيقة، مل 
أستطع أن أتصرّف على غري هذا النحو. أعتمد على مودّتك لتساحمين!… )أالحظ اآلن أني 
أستخدم يف خماطبتك، لفظة )tu(. أستغفرك وأسألك أن تقول يل إن كنت تؤثر استعمال 
"vous". أنا مل أقصد ذلك. ولكين، إذ شعرت بآالمك، شعرت على حنو أعمق بأبوّتي وصداقيت 

لك. اعذرني. أتابع الكتابة، كما بدأهتا!…(.

…/…
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 38'• �
األب أنسل - ريسفيه Recife - البرازيل - 1964/8/29

على كّل حال، أحسنت صنيعاً بالكتابة يل بصراحة. ال يسعين أن أكون مفيداً لك، إال إذا 
كنت أعرف مجيع ردود أفعالك. ليس يل أن أصدر حكماً حبق الناس، ولكن عليّ أن أساعدك 
يف الوضع البالغ الضيق الذي جتد نفسك فيه. ليس تعزية لك، إن قلت لك إنّ التوتر الذي 
انتقالية،  إننا نعيش يف مرحلة  تقريباً.  كّل مكان  اليوم يف  قائم  تعاني منه يف دمشق، هو 
وال يتسنّى لنا دائماً أن نفهم بعضنا بعضاً، ما بني أصدقاء وشبيبة. ولكنه يستحيل عليّ 
أن أعاجل هذه األمور عن بُعد، بطريقة مُرضية. إن قدمت، فسنتحدّث يف ذلك. وإن مل تأت، 
فسأراك بالتأكيد عندما سأجيء إىل الشرق األوسط، بعد عيد الفصح. يف الواقع، أودّ أن 
أعرف على األرض، ما جيري، ال ألحّل حمّل السلطات الكنسيّة، ولكن كي أساعد على إجناز 
ما يتوّقعه املسيح منكم. وإن مل تعطِ حتى اآلن جوابك بشأن جميئك إىل فرنسا، ال تقدّم 

من األسباب إاّل ما هو من صحّة الوالدة، وديونك املاليّة ورأي مرشدك الروحي…

مرة أخرى، أكرّر لك، عزيزي إيلي، كن واثقاً على الرغم من كّل شيء. عذراً ألني جعلتك 
تنتظر كّل هذه املدّة. يف املرة القادمة، سأجيبك على الفور…

امنح ثقتك الدائمة لبيري واألب "بوفري". سأكون يف "ليون" يف )9/5(، ولكين سأغادرها 
يف )9/13(. سأكون يف روما… حتى )11/20(. إىل القريب، فرح قراءتك. أؤّكد لك كامل صداقيت
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      39• رسالة�من�األب�أنسل�
روما - 11/10/؟؟؟؟

عزيزي إيلي،

أن  عليك  ويتوجّب  بوحدتك،  تشعر  أاّل  قطعيّاً  عليك  يتوجّب  لرسالتك.  جزيالً  شكراً 
تستطيع التعبري بعمق عن كّل ما تفّكر فيه وما تشعر به، وأنت عارف أنّ كّل ذلك سيجد 
من يسمعه، ال باحرتام وتعاطف فحسب، ولكن أيضاً بتفهّم وثقة. لقد أصبحت أكثر فأكثر 

صديقاً بالنسبة إيلّ. قل يل كّل ما تفّكر فيه. وسأقول لك كّل ما أفّكر فيه…

اآلن، بعد أن أمضيت فرتة عندكم، لن أسعى إىل الدفاع عن الوضع. أتفهّم على حنو 
أفضل أملك. إال أني ال أريد أن أُدين )فهذا يعود هلل وحده(، وال أن أعذر )ألنّ أملك مفرط(. 

وملا كانت األمور على ما هي عليه، وملا كان أملك هائالً، فما الذي يتوجّب فعله؟.

زاوية  من  أحــداً،  وال حيابي  كّل شيء  يعرف  الذي  املسيح،  زاوية  من  موقفاً  أّتخذ  أنا 
املسيح الذي حيبّك ويريد خريك. أجل، إنّ املسيح يطلب منك أن تسري على املياه. ال تقلق 

إن غرقت. ولكن اصرخ حنوه: "ربّي، جّنين".

اليوم، أودّ فقط أن أحّل على نقطتني:

إمكانيّات  اليوم  لديكم  تتوّفر  الفهم،  وإســاءة  والعقبات،  الصعاب،  من  الرغم  على   .1
ضخمة يف الشبيبة. إهنم املستقبل… ومع ذلك، يستحيل عليك أن تفعل نصف ما يتوجّب 

عليك فعله. ويسوع مل يفعل كّل شيء خالل سنوات حياته العلنيّة الثالث.

2. دفعة واحدة، من أجل إتقانك عملك الرسويل، من أجل توازنك اإلنساني والروحي، 
ومن أجل إجنازك إرادة املسيح، يتوجّب عليك أن تعود إىل حياة ذات إيقاع طبيعي أوفر.

لقد شاهدت قليالً الوضع، وهذا يزيدني امتناعاً عن تقديم النصح العملي لك. ولكين 
إفهامك ما ينتظر منك… ويف  أمر  بالكلية للمسيح، سيتوّلى هو  إن كنت طيّعاً  أنك  واثق 
نور  هو  الــذي  املسيح،  من  عمق  يف  موقفك  مشكلة  هي  الكربى،  مشكلتك  إنّ  احلقيقة، 
وحقيقة وطريق حياة… إنّ الذي ميزّق كيانك حتى األعماق، هو ما ترى أساقفتك يفعلون 
أن  يسعين  ولكن  ذلك…  تفّكر يف  ال  أو  عينيك،  أغمض  لك:  أقول  أن  يسعين  بلدك. ال  يف 
أقول لك: ِجد يف ما تراه وتعتربه معيباً، دعوة إضافية كي تكون أكثر أمانًة للمسيح… ولكن، 
كما قلت لك، املقصود هنا هو أمانة روحيّة قبل كّل شيء، يف القوّة والوداعة، يف التواضع 

واجلرأة، يف بذل الذات واحلكمة. كونوا بسطاء كاحلمام وحكماء كاحليّات…
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 39'• �
األب أنسل - روما - 11/10/؟؟؟؟

أودّ أن أجيبك بصورة مستفيضة، ولكن لدينا هنا "املشروع XIII" الذي ينتظرنا… جيب 
أن نتحرّك… اكتب يل كّل ما تشاء، وإن كان يف جوابي، ما ال يرحيك، قله يل… أنت تعلم 
أن يكون سعيداً يف "سرتاسبورغ"، وأن يستقرّ  أثق بك. أرجو جلان عبود  أني أحبّك، وأني 

فيها كّليّاً…

لك كّليّاً يف املسيح.
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      40• رسالة�من�األب�أنسل�
روما - تاريخ 1965/9/25

عزيزي إيلي،

تسّلمت رسالتك وساءني أن أعرف أنك مل تتسّلم 
بعد شيئاً. فقد كنت قد اّتفقت مع األب "روبري شارل" 
الكربى.  اإلكلرييكيّة  رئيس  فهو  "ســرتاســبــورغ"،  من 
وكان قد فهم جيّداً املسألة. وكنت قد أعطيته عنوان 
كان  اليت  املعلومات  له خمتلف  ووّفرت  عبود"،  "جان 

حباجة إليها.

له  اكتب  ُفقدت؟  الرسالة  هل  نسي؟  تــراه  هل 
أنه  أرى  ولكين  برساليت.  رسالتك  وأرفق  الفور،  على 
له  يكتب  وأن  جهتك،  من  له  تكتب  أن  بك  حيسن 

"جان" أيضاً.

ما كنّا فّكرنا فيه، هو فرقة رعوية تتيح له العديد 
اللقاءات، وخصوصاً مع الشبيبة الطالبيّة، ومع  من 

إمكانيّة الدراسة اجلامعيّة.

لقد حلظت املطران "طويل". مل أشأ، يف لقائي 
األول، أن أحدّثه فوراً بشأنك، أترك للظروف أن تقرّر 

ذلك.

 …/…
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 40'• �
األب أنسل - روما - تاريخ 1965/9/25

لو كان لك أن تدري مدى فرحي بقراءتك. إنّ 
املاضي.  من  أكثر  بيننا  ــدت  وحّ قد  لدمشق  زيارتي 
أني  تعرف  أنــت  أفهمها.  ــدأت  ب كثرية  أمــور  وهــنــاك 
كان  لئن  أساعدك.  كي  دائماً قصارى جهدي  سأبذل 
الربّ قد شاء أن يستخدمك من أجل إنشاء "الربادو" 
يف الشرق، فهو لن يتخّلى عنك. دعه يصلبك… فإنّ 

ذلك لن مينعك من العمل، ولكن يف سالم.

لك كّلياً يف املسيح.

صح: عنوان األب "روبري شارلييه"
رئيس اإلكلرييكية الكربى

ruedesFrères ,2
Strasbourg      
Bas-Rhin        
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      41• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1966/6/13

لو كنت تعلم مدى فرحي بقراءة رسالتك املؤرّخة يف 1966/5/11! ولو كنت تعلم ما هي 
الذكرى اليت أحتفظ هبا من زيارتي لدمشق! لست أدري ما إذا كنتُ قلتُ لك ذلك يف رسالة 
سابقة، وهي أهنا أثرت فـيّ تأثرياً عميقاً، وقد تأمّلت يف اإلمكانيّات القائمة لديكم بالنسبة 
إىل الكنيسة. وأتذكّر على حنو خاص حواراتي مع أستاذَي اجلامعة )كانا انطون املقدسي 
أكثر من مرة، ولكن  أتيح يل أن أحتدّث عنهما  اللذين مجعَْتين هبما. وقد  وبديع الكسم(، 
دون ذكر امسيهما، وعن أمهيّة وجود كنيسة عربيّة حّقاً، ففي ذلك ما يظهر أنه ال جيوز 

التوحيد بني اإلسالم والعروبة.

من ناحية أخرى، فإنّ سفري إىل سورية، على ما اّتسم به من سرعة، أتاح يل أن أفهم 
وما  قوية.  بشكيمة  يتمّتعون  السوريّني  أنّ  السوري. ال شك  اإلنسان  أفضل طبع  على حنو 
تعّلمته عندكم من حيث موقفكم من مجال عبد الناصر، هو دليل على ذلك. إنّ الصدامات 
والتوترات القائمة عندكم، جتد تفسرياً هلا أيضاً يف غنى طبيعتكم. ويبدو يل أني أفهم إيلي 

على حنو أفضل، اآلن وأنا أراه مغروساً يف بلده…
ولقد فهمت على حنو أفضل أمهيّة العائلة عندكم ومسؤولياتكم العائلية…

كّل ذلك كان بالنسبة إيلّ اكتشافاً. بالطبع، هذا خيتلف كّلياً عن عاداتنا الغربية، ولكنه 
ينطوي على قيم كربى، وإن ترافق أيضاً ببعض املصاعب.

أودّ أن أقول، عزيزي إيلي، إنّ الربّ يطلب منك الكثري من أجل خري الكنيسة. ليس بوسع 
اإلنسان أن ميلك شجاعة التضحية بذاته، إاّل يف سبيل قضية كبرية. وأنا أرى أنّ تضحيتك، 
ذلك بأنّ املوضوع هو حّقاً موضوع تضحية، هتدف إىل حتقيق انتصار أكرب للكنيسة اليوم. 
إنّ جتدّد الكنيسة يف سورية يعين حضوراً أمجل للكنيسة بالنسبة إىل جممل العامل العربي، 
ولكن هناك، يف الوقت نفسه املصاعب الضخمة اليت كنت قد حدثتين عنها. فهناك يف آن 

واحد، مجيع التعقيدات السياسية ومجيع التعقيدات الدينية، القائمة يف بلدك.

يستحيل عليّ باملطلق أن أسدي إليك نصائح حمدّدة. على كّل حال، ليس لديّ سلطة 
عليك، وإن أنا تدخّلت، فإمنا أنا أفعل نظراً لثقتك بي وللصداقة العميقة جدّاً اليت أكنّها 
والثقيل،  املريع  الصليب  هذا  صليبك،  تتقبّل  أن  هو  إيلي،  عزيزي  منك،  أطلبه  وما  لك. 
الناجم عن سوء الفهم، عن املعارضة وعن الشعور بالالجدوى. يف احلقيقة، أنا أعتقد أنّ 
دعوتك إمنا هي دعوة تقوم على األمانة العميقة يف أن تكون حضوراً للمسيح وسط الطالب 

الذين حتبّهم حبّاً عظيماً، ووسط رجال ونساء هذا البلد.

ضروريّة  هي  اليت  الرسوليّة  الواقعيّة  هذه  مع  يتالءم  عندكم  حيدث  ما  أنّ  يل  يبدو 
كما  حركة،  شكل  يف  طالبي  بنشاط  القيام  يستحيل  أنه  طاملا  املعاصر.  عاملنا  يف  باملطلق 
شّكلت  عندما  عمالً عظيماً،  لديكم صنعت  الشبيبة  أنّ  أرى  فأنا  فرنسا،  عندنا يف  حيدث 

نادياً تعرتف به احلكومة.
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األب أنسل - تاريخ 1966/6/13

إني مقتنع أنّ املسيح معك عرب مصاعبك. ليس من املمكن حتقيق مثل هذه األعمال، 
وعرب  املصاعب،  تكتشف عرب  وأاّل  اإلميان،  تنمو يف  أن  إيلي،  عزيزي  أودّ،  روحه.  فعل  دون 
ثغرات طبعك بالذات، إاّل نداءات للمسيح ووعداً بعونه. إنّ املسيح ألقوى من كّل شيء. أجل، 

أنه الكلي القدرة. ولكن يتوجّب عليك أن تؤمن بذلك.

إال أني أرى أيضاً، عزيزي إيلي، أنك حتتاج أحياناً إىل اإلعالن عن أملك بالصوت العايل. 
وعندما تقول يل إنّ صمت الكنيسة إزاء الواقع الراهن، يسمّرك على صليب، فأنا أعتقد 
أنك تعبّر عن أعمق ما يف كيانك. عندما تكتب يل، ال تلجم قلمك. فهناك حلظات حيتاج 
فيها اإلنسان إىل الصراخ، ألنّ األمل يكون قد جتاوز كّل حدّ. أترى، عزيزي إيلي، على الرغم 
من أملك، جيب أن متضي قدماً. أنت مرغم على أن تكون كاهناً حقيقيّاً، بسبب هؤالء الشبّان 
الذين حيتاجون إليك. لقد اختارك املسيح، لقد أرسلك إىل مجيع هؤالء الشبّان، وجلميع 
هؤالء الرجال الذين ينتظرون عربك، دعم املسيح. َلَكم أمتنى أن أستطيع تقديم املزيد من 

العون لك! ثق!.

عندما حدّثتين عن أملك اجلسدي )التهاب احلبال الصوتية(، فكرت يف األب "شفرييه"، 
دعوة  أيضاً  ذلك  يف  أَوَليس  نفسه.  بالداء  أصيب  قد  الكبري،  الصوم  مطلع  يف  كان،  الذي 

للتحدّث إىل اهلل يف أعماق كيانك؟.

يبدو يل أنين، خالل سفري األخري، اكتشفت على حنو أفضل، فيك، هذه احلاجة إىل 
املنخس. فّكر يف  أن ترفس  الصعب عليك  دائماً من  املطلق، هذه احلاجة إىل اهلل. سيكون 
القديس بولس. أعد قراءة رسالته الثانية إىل الكورنثيّني، وكّل ما حتمّله من آالم: إنه مل 
يستسلم البّتة، وكان حياول أن ينقل لآلخرين التعازي اليت كان يتلّقاها من الربّ. أودّ أن 

يستويل عليك، ألنه حيبّك، أودّ أن تكون أداة يف يده، كي تكون شاهداً له.

أطيب  "صارجي"  لألب  أيضاً  قل  أخبارك.  بتلّقي  جدّاً  سعيداً  دائماً  سأكون  أني  تعرف 
الذكر الذي أحفظه من أحاديثنا.

آمن بصداقيت.
لنظّل مّتحدين يف املسيح.
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      42• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1966/8/12

عزيزي إيلي،

لقد تلّقيت رسالتك املؤرّخة يف )7( آب، من دمشق.

ممّا ال شك فيه أني لو كنت حرّاً، لكنت مضيت إىل "باريس" ما بني )28 
و30( آب، كي أراك وأحتدّث معك. لألسف، يف تلك الفرتة، سأكون يف إيطاليا، 
ولن أعود إىل "ليون" إاّل يف األوّل من أيلول صباحاً. ويف هذا اليوم، سأكون 

مشغواًل حتى بعد الظهر ضمناً، ولست أدري يف أي ساعة سأكون حرّاً.

سأكون أيضاً يف "ليون" من )2( إىل )4( أيلول، وسأغادر "ليون" بعد ظهر 
)5( أيلول.

إن مل يكن لك ما تدفع فيه السفر من "باريس" إىل "ليون"، ال تقلق: 
سأفعل ما هو ضروري، ليس للمال أن يعرقل عملنا.

يف كل األحوال، أيّة كانت األعمال املطلوبة مين، سأكون بالتأكيد متحرّراً 
أنسباءك  أن  يبدو يل  أيلول.  و)4(  و)3(  و)2(   )1( أماسي  "ليون" خالل  يف 
سيتفهّمون أنه يسعهم أن يرتكوا لك بعض احلرية. وستلتقيهم مباشرة بعد 
لقائنا. وإذن لن أجيب على رسالتك. وأية كانت احملن اليت تواجهها، وحاالت 
الضعف اليت قد تكون حّلت بك، فإني سأتشبّث بثقيت أن الربّ قد دمغك 

دمغة أكثر من واضحة، حتى يتخّلى عنك.

أجل، بوسعك أن تعتمد عليه على حنو مطلق.

من كّل القلب أصّلي من أجلك، وأؤّكد لك كامل صداقيت.

التوقيع

صح: أرسل نسخة من هذه الرسالة إىل دمشق، يف حال مل تصلك قبل 
أن تغادرها إىل فرنسا.
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      43• بطاقة�من�األب�أنسل�
تاريخ 11/15/)1966؟(

عزيزي إيلي،

هاتفياً، قد جرت  عنها  اليت حدثتين  العملية اجلراحية  تكون  أن  أرجو 
على أحسن وجه. أنتظر ذات يوم رسالة أو هاتفاً منك، ينبئين عن جميئك 
أن جتدني بسهولة  يتسنى لك  التعليمات، كي  أعطيك بعض  لذا،  القريب. 

أكرب.

يف هناية األسبوع، أيام اخلميس واجلمعة والسبت، أكون يف أغلب األحيان 
أيام االثنني والثالثاء  Bonnefoi(. باملقابل، يف مطلع األسبوع،  يف )5 شارع 
واألربعاء، أكون حتى الساعة 17 يف )11 شارع Bossuet( )هاتف  860-08-68(.

:)Bonnefoi هذا األسبوع، سأكون هنا )5 شارع

1( األربعاء من الساعة 17 إىل الساعة 21، إىل اخلميس 19، حتى الساعة 17.

2( اجلمعة، صباحاً حتى الساعة 8:30، وبدءاً من الساعة 17:30.

3( السبت: طوال النهار.

على كل حال، الرسالة حتوّل دائماً.

سأكون سعيداً بلقائك. ولكن ال ترهق نفسك من أجلي.

مع كل صداقيت. متحدان يف الصالة.

التوقيع
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      44• رسالة�من�األب�أنسل�
طوكيو - 1966/11/18

عزيزي إيلي،

رسالتك  قــرأت  عندما  يل  كانا  اللذين  والتأّثر  الفرح  تــدري  كنت  لو 
األخرية اليت تسّلمتها. سوف نلتقي قريباً. ولكين أودّ مع ذلك أن أكتب لك 
منذ اآلن. معك، أشكر للربّ النعمة غري احملدودة اليت منحك إياها. صحيح 
أننا ال نستحقّ قّط غفران الربّ. ولكنك كنت سبّبت له أسى، لو مل تشكره 
كيانك.  أعماق  هداك يف  وألنه  احلبّ،  من  العظيم  القدر  هذا  منحك  ألنه 
ال شك أنه كانت وستكون هناك دون شك، طوال فرتة من الزمن، نكسات، 
ولكن هذه النكسات جيب أن تكون، بالنسبة إليك، فرصة جديدة لتقول له 
شكراً، ولتغوص من جديد فيه. أجل، ليست القوة البشرية اليت كان بوسعها 
أن حتّقق هذا التبدل فيك. إنه هو، بفضل القوة الكلية القدرة اليت هي يف 

خدمة حبّه.

"أباركك، ربّي، لكّل ما صنعت يف أخي إيلي!".

حواراتنا  تكون  لن  املستقبل،  يف  يل  ستكتب  وعندما  سنلتقي،  عندما 
مرّكزة حولك، كما يف السابق، بل عليه، وسنكون مّتحدين على حنو أعمق 

فيه.

أتدري أني بدأت موضوعاً جديداً يف دراسيت لإلجنيل )باملعنى الواسع(:

سأدرس العالقات بني "بولس" و"املسيح"… بدأت باهتدائه يف دمشق. ولذا، 
أني  إال  األسوار…  تقود إىل دمشق،  اليت  الطريق  املستقيم،  الطريق  تذّكرت 
توّقفت عند احلوار بني "يسوع" و"بولس"… "بولس" قد صرع، وهو سقط على 
األرض، ويظّل فرتة من الزمن أرضاً، حتى قال له "يسوع": "قم وامِض إىل 
دمشق… ثمّ كّلمه كلمة أوىل هي كلمة عتاب: "ملاذا تضطهدني؟". ترى ما كان 
ردّ فعل "بولس" األول، لست أدري. ومع ذلك، فثمّة كلمة توحي بأنه حاول 
أواًّل أن يقاوم. ألن "يسوع" قال له: "إنه لصعب عليك أن ترفس املنخس". ثم 
قال له "بولس": "ماذا جيب عليّ فعله؟". ويف هذه اللحظة قال له "يسوع": 
"اهنض". يف احلقيقة، األمر الذي خّلص "بولس"، هو هو الذي خّلصك أنت 
ليسوع:  وقلت  األشياء،  وعقلنة  والتحليل  النقاش،  عن  توّقفت  لقد  أيضاً. 

"ماذا يتوجّب عليّ فعله؟". وعندها أهنضك… آه! لن أنسى طريق "براغ"!.

…/…
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َلَكم حيبّك يسوع، عزيزي إيلي… ال يسعين أن أقول لك إنك لن تتأمل 
بعد اليوم، ولكن األمر لن يكون كما يف السابق… يف يوم اهتدائه، علم بولس 
أنه سيتأمل كثرياً من أجل اسم يسوع، ولكنّه دمج أمله يف رسالته، إذ اشرتك 

يف أمل املسيح. وعندها كان ميكنه أن جيد متعته حتى يف األمل.

عندما سنلتقي، سنتحدّث خصوصاً عنه. ولكننا قريباً سنلتقي…

أعتقد أني سأصل إىل بريوت، يف اليوم الذي عيّنته لـ "بيري مهبلو"، يوم 
)25( كانون الثاني، الساعة )12( )خطوط 779BA(. وسأغادر يف )3( شباط 
الساعة التاسعة. تدارس مع "بيري" كيفية لقائنا. كان ينوي السفر إىل دمشق.

يف انتظار فرح لقائك، أكرّر لك، عزيزي إيلي، كامل حمبّيت، أباً وصديقاً. 
لنكن مّتحدين يف "املسيح".
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      45• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1967/3/14

عزيزي إيلي،

كانت يل معك.  اليت  الذي قضيُته يف دمشق، واألحاديث  اليوم  أنسَ  مل 
ولكين كنت أريد أن أقول لك إني سأكون سعيداً مبواصلة هذا احلوار عرب 
الرسائل. فقد ملست، من جهة، أن الربّ أجنز فيك عمالً ضخماً، وأنك، من 
يسبّب  الذي قد  األمر  تعاني من ضعف يف صحتك،  تزال  أخرى، ال  جهة 
لك، من حيث ال تريد، شيئاً من القنوط. ولذلك، إن كان بوسعي أن أحدّثك، 
للحوار،  لك  بدعوة  أشبه  هي  الرسالة  وهذه  بذلك.  بالقيام  سعيداً  سأكون 
ولكنّك تعلم، عزيزي إيلي، أنين ال أريد بأيّ حال أن أُكرهك على ذلك، فإن 
كان ما أقرتحه عليك ال يرضيك، كائناً ما كان السبب، لن أحُّل باملرّة. ولكين 
أودّ مساعدتك، وأنا بذلك أتصوّر أنه رمبا سيكون بوسعك أن تستعدّ على 
حنو أفضل "ملرحلة االبتداء" )Noviciat( اليت تنوي القيام هبا يف العام القادم.

أؤّكد- لك، عزيزي إيلي، كامل صداقيت وصالتي.



142

46  Mgr. Ancel 1/2



143

      46• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1967/7/13

تسّلمت رسالتك املؤرخة يف 6/18.

لست حباجة ألن أقول لك كم من مرة رحلت بفكري إىل وطنك وإىل 
أنه حدث يف  يؤسفين  األخــرية:  األيــام  هذه  طــوال  العربية،  البلدان  مجيع 
فرنسا، موقف، يُفسَّر دون شك بالدعاوة القائمة، ولكنه مل يكن موضوعياً. 
تصرّف  من  كثرياً  عانوا  فرنسا،  يف  املتواجدين  اجلزائريني  أن  ذلــك  من 
الفرنسيني حياهلم، وقد دفعين ذلك إىل إصدار بيان هبذا الشأن يف "اجمللة 
الدينية" اخلاصة مبدينة ليون. ُترى، متى سيصبح من املمكن إقامة سالم يف 

الشرق، يرتكز حّقاً على العدالة؟

إذا التقيتَ من جديد أستاذ الفلسفة الذي حتدثت معه يف دمشق )مل 
أحتفظ  إني  له  قل  ذاكــرتــي(،  أن مالحمه حاضرة يف  إال  امسه  أذكــر  أعد 
بأحاديثنا يف أعماق ذاكرتي، وأنا أجاريه بعمق يف حبثه الدؤوب عن احلقيقة، 
ضمن احرتام حلرية اجلميع. أحتدث عن األستاذ املسلم. ولكين ال أنسى أيضاً 
)كانا  بيتيهما.  يف  معهما  األحاديث  تبادلنا  اللذين  الكاثوليكيني  صديقيك 
إياها يف  سألتين  اليت  باملساعي  قمت  لقد  وسهيل شباط(.  املقدسي  انطون 
روما، يف طريق العودة، ولكين ال أعتقد أهنا ستكّلل بالنجاح. لكم هو صعب، 

أن حتمل على اإلميان باحلقيقة، مَن مل يُتح هلم أن يروا بأمّ أعينهم!

إنّ سفري إىل دمشق هذا العام، كان له من التأثري ما هو أعمق ممّا ترك 
لديّ سفري السابق. يبدو يل أّنه، على قصره، أتاح يل أن أغوص على حنو 
األمر من معرفتك على حنو  هذا  مّكنين  وقد  السورية،  الذهنية  أعمق يف 

أفضل، ألنك، واحلمد هلل، متجّذر حّقاً يف وطنك!…

لك، ألني حباجة ألن  الكتابة  أواصل  ولذلك  لك،  تعرف صداقيت  أنت 
أحيي، عرب الرسائل، العالقات العميقة اليت وضعها اهلل بيين وبينك. أعرف 
أنك منشغل جداً، وأنه يصعب عليك جداً أن تتحرّر من عملك، لتجد بعض 
الوقت. وأنا ال أريد البّتة أن أرغمك على الكتابة يل، ولكنك تعرف أني أقرأ 

رسائلك بفرح. وإنّ رسائلك لتفرحين.

…/…
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لقد كنت حدّثتين يف دمشق عن احتمال جميئك )إىل فرنسا( من أجل 
البطريرك  إنّ  يل  قلت  كنت  وقد  العام.  هذا  "الــربادو"،  يف  االبتداء"  "سنة 
واملطران موافقان على ذلك. ولكنّك حتدّثين يف رسالتك عن إمكانية جميئك 
يكن  لو مل  ولكن، حتى  تنسى.  ال  أنك  إذن  أرى  "ليمونيه".  لقضاء شهر يف 
الباب قد انفتح حتى اآلن، إلتاحة الفرصة لك هلذا التجديد الذاتي، البالغ 
األمهية بالنسبة إليك، أُصرّ مرة أخرى على القول لك إنه يكفيك أن تأتي، 
سنة  لفرتة  أو  شهر،  لفرتة  ذلك  كان  سواء  األرحييّة،  وسنستقبلك مبنتهى 
كاملة. ومع ذلك، فأنت حتّدثين عن حتسّن عام واضح، وإنّ ذلك ليفرحين. 
شيئاً فشيئاً، سيتحّقق العمل. ولكن حذار! أنت حتدّثين يف الوقت نفسه عن 
عودة مفرطة إىل العمل. ثمّ هناك "هذا اجلرح اخلفي"، الذي تعود إىل ذكره 
مرة أخرى. أترى، عزيزي إيلي، جيب عليك دائماً أن تعود إىل بعض اخلربات 
الروحيّة، اليت كانت بالنسبة إليك، عالمة من اهلل، وال سيما ما حدث فيك 
الرغم  على  مساعدتك  يريد  وهو  عنك.  يتخّلى  ال  الــربّ  إنّ  املاضي.  العام 
من كّل شيء، وإنّ حبّه جملاني بالكلية: فهو حيبّك كما أنت. فّكر كثرياً يف 
القديس "بولس". لقد حتدّثنا يف ذلك معاً. إنه حّقاً قدّيس االهتداء، وكان 
يصعب عليه أن يرفس املنخس. وفيك نقاط مشرتكة كثرية مع شاول. وهو، 
قد انتقل من مضطِهد للكنيسة إىل رسول هلا. وأنت، عليك أن تنتقل من 
موقف ليس خاضعاً بالكلية للمسيح، إىل موقف خاضع له بالكلية: إنّ ذلك 

أيضاً اهتداء.

والربّ  كاملة.  فيك  ثقيت  وصديقاً.  ابناً  دائماً  فيك  أرى  أني  تعرف  أنت 
صبور: ضع نفسك يف تصرّف نعمته كّليّاً، عندما يريد لك أن تقفز قفزة 

جديدة إىل األمام.

أؤّكد لك كامل حمبيت.

لنظّل مّتحدين يف املسيح، ولنحاول أن حنبّه على حنو أفضل.



146

47  Mgr. Ancel



147

      47• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1967/12/15

عزيزي إيلي،

رسالتك املؤرّخة يف 1967/12/9، وصلتين للتوّ، وأنا على وشك السفر إىل 
أمريكا اجلنوبيّة.

لقد غمرَتين مبدى من الفرح إذ كنت أقرأها، حبيث اندفعت إلجابتك 
ولو بكلمة وجيزة…

َلَكم من مرة  َلَكم من مرة فّكرت يف سورية خالل هذه األشهر املاضية. 
تذّكرت زيارتي هلا، وحواراتي فيها، ال سيما يف جامعة دمشق ومع أصدقائك…

عن  لك  أُعبِّر  دعين  ولكن  املقتضب،  النحو  هذا  على  إلجابتك  أعتذر 
"ليون" يف شهر  إىل  رسالة منك عند عودتي  بوجود  رغبيت: سأكون سعيداً 

آذار. وعندها سيُتاح يل مزيد من الوقت ألكتب لك.

أكرّر لك صداقيت الكاملة.

عيد ميالد سعيد، وسنة طّيبة ومقدّسة.
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      48• رسالة�من�األب�أنسل)))�
تاريخ 1968/5/24

عزيزي إيلي،

لست أدري ما إذا كانت هذه الرسالة ستصلك قبل سفرك، نظراً للوضع 
الراهن يف فرنسا. أكتبها على الرغم من كّل شيء.

اللقاء،  نستطيع  أن  فرنسا،  إىل  وصولك  فور  بنا،  أنه حيسن  يبدو يل 
أن  كيف جيب  معاً  نكتشف  أن  أفضل  حنو  على  لنا  سيتسنّى  بذلك  ألّننا 
اآلن  يشغل  الذي  "شارلييه"،  األب  عنوان  أعطيك  اآلن،  منذ  وقتك.  تنّظم 
وقد  األخــوة(،  شارع   ،2( "سرتاسبورغ"،  يف  الكربى  اإلكلرييكيّة  رئيس  مركز 
كان مرشد للرعيّة اجلامعيّة يف "سرتاسبورغ"، وأعرف أنه حمّط ثقة كبرية 
اجلامعيّة  الرعيّة  حــول  أدّق  معلومات  لك  سيوّفر  وهــو  اجلامعيّني.  لــدى 
 les Equipes( املعلمة"  "الفرق  وحول   ،)6( "باريس"  فوجريار(،  شارع   ،75(
انتباهك  ألفت  "باريس" )12(.  إرنست الكوست،  Enseignantes(، )18(، شارع 
إىل أن هذين التنظيمني، مها تنظيمان »فرنسيان« جداً، أي أهنما مرتبطان 
بتاريخ اجلامعة يف فرنسا. سيستطيع األب "شارلييه" أن يشرح لك كل ذلك 

بالتفصيل. بوسعك أن تكتب منذ اآلن لألب "شارلييه".

العنصرة،  عيد  ثالثاء  باستثناء  "ليون" طوال شهر حزيران،  سأكون يف 
جلنة  اجتماع  )بسبب  حزيران   )22( إىل   )14( من  وكذلك  حــزيــران،   )4(

األساقفة الدائمة(.

احتفظ بنسخة من هذه الرسالة. قد يسّلمونك إيّاها عند وصولك.

سيكون  ذلك  أنّ  إذ  الروحيّة،  "الربادو"  رياضات  تواريخ  أيضاً  سأعطيك 
مفيداً جداً لك أن حتّقق يف الوقت نفسه، جتديداً روحيّاً عميقاً لك.

لست حباجة ألن أقول لك مدى فرحي إذ أفّكر مبجيئك القريب إىل هنا. 
أكرّر لك كامل حمبّيت وأؤّكد لك صالتي

Prêtres en crise dans le monde d'aujourd'hui :مرفقة برسالة لم تتم ترجمتها، بعنوان (((
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      49• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1969/5/10

عزيزي إيلي،

عند عودتي إىل "ليون" قادماً من إسبانيا، وجدت رسالتك املؤرّخة يف )10/1(، وأنا أشكر 
لك هذه الرسالة من كّل القلب. أجيبك على الفور، وطاملا أنك يف "جونيه" حتى )10/17(، 
هذه  قراءتي  لدى  جداً  عظيم  فرح  انتابين  فيها.  ستبلغك  الرسالة  هذه  أنّ  جازماً  أعتقد 
الرسالة. شعرت أنّ اهلل يواصل عمله فيك على حنو إجيابي جدّاً. أفهم متاماً أنك كنت تؤثر 
أن حتظى بطمأنينة هنائيّة وكّليّة. ولكن، أترى، عزيزي إيلي، عندما نشعر هبذه الرغبة يف 
الطمأنينة النهائيّة والكّليّة، يتحّتم علينا أن ندرك أنّ هذه هي الرغبة يف السماء، إذ إننا 
هناك فقط سنجدها. يف هذه األثناء، جيب أن نقبل ذواتنا كما حنن: يف بعض األيام، نذوق 
طعم السالم، ويف أيام أخرى نشعر أننا مهتزّون، وأحياناً هتبّ العاصفة الداخليّة. وإذن جيب 
نعيش عملية تطهري  أننا  اهلل، هي  لدى  ولكن احلقيقة،  املنوال.  نعيش على هذا  أن  علينا 
إلمياننا. وبذلك سنستطيع أن نعتمد حّقاً عليه وحده، فنرتكه يوجّهنا، دون أن نعرف أين 

حنن ماضون.

عندما قلت يل يف رسالتك إنك كنت تفّكر يف اجمليء إىل فرنسا لسنة دراسيّة أو سنتني 
)وأنا أفّكر أيضاً بقصد املعاجلة يف اهلدوء والسالم(، فرحت لفرحة لقائك ووجودك قريباً 
أن  ببايل  رسالتك، خطر  قراءة  تابعت  إذ  ولكين  تعرفهم.  الذين  األصدقاء  مع مجيع  منّا 
ما هو مطلوب منك حالياً من قِبَل البطريرك، ميكنه أيضاً أن يكون مصدر طمأنينة لك. 
دائماً تشعر بشيء من اخلشية من  اعرتاضاتك: من جهة، فقد كنتَ  أفهم جيّداً  بالطبع، 
السلطة، ألنك يف أعماقك وعلى الرغم من حاالت التمرّد لديك، أنت مصمّم على الطاعة، 
وأنت ختشى أن يُفرض عليك قرار ما… من جهة أخرى، وقد أحسنتَ صنعاً مبالحظة ذلك، 
مّثة جمازفة يف ردود أفعالك اليت ميكنها أن تكون حادّة جدّاً، دون أن يُتاح للبطريرك دائماً 

أن يتفهّمها على حنو تامّ.

نظراً  أرى،  أنا  إذن  من جمازفة.  إنساني خيلو  وضع  يوجد  ال  إيلي،  عزيزي  يا  ولكن، 
وإن  لك.  جدّاً  يكون مفيداً  أن  البطريرك ميكنه  بالقرب من  أنّ مكانك  الصحي،  لوضعك 
شعرت ذات يوم أنّ األمور مل تعد مرحية، يسعك عندها أن تطلب منه السفر إىل فرنسا، 
كما كنتَ ترغب. ويف الواقع، أنا أعتقد أنه ال بدّ من أن يكون كّل شيء واضحاً جدّاً منذ 
البداية. بوسعك أن تقول للبطريرك: أنا آتي إليك بكّل ما لديّ من نيّة طيّبة. وأنا مستعدّ 
مسبقاً لقبول كّل ما تطلبه مين دائماً، ولكن من املمكن أن حيدث لك أن ختتار لك يف يوم 
أو يف آخر، أمني سر لك غريي، وعندها سأنسحب بأرحييّة عندما ترغب يف ذلك. وعندها، 
سأطلب منك أن أسافر إىل فرنسا لقضاء سنة أو سنتني. فأنت ترى إذن أنّ جوابي إجيابي، 
وهو يتقاطع مع اهتمامك. ولكن عملك كأمني سرّ سيكون بالنسبة إليك، يف الوقت نفسه، 
دعوة من اهلل وحمنة. سيكون ذلك دعوة من اهلل، ألنك عندها تستطيع، بطريقة متواضعة 

جدّاً، أن تعمل خلري الكنيسة امللكيّة كّلها، وهذا أمر عظيم.
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أن  للبطريرك  حيقّ  فلن  بتواضعك.  رهناً  ستكون  تأثريك  إمكانية  إنّ  حال،  كّل  على 
له،  قدّمت  إن  باملقابل،  عليه.  نفسك  فرض  تريد  بأنك  االنطباع  لديه  كان  لو  يسمعك، 
ما  فيأخذ  إليك،  اإلصغاء  من  سيتمّكن  هــادئ،  حنو  على  خواطرك  ما،  حديث  مبناسبة 
البطريرك ستكون حمنة  الوقت نفسه، فإنّ هذه احلياة جبوار  تطرحه بعني االعتبار. ويف 
لك. فأنا أقدّره تقديراً عالياً. إنه رجل ذكي جدّاً، ولكين ال أدري ما إذا كان سيتفهّم دائماً 
"غوتييه"،  األب  مع  تعاون  لقد  اهتماماتك.  هي  اليت  اإلجنيليّة،  الطبيعة  ذات  االهتمامات 
وسانده كثرياً، ولكين مل أستطع أن أتبيّن بدقة مشاعره على صعيد احلياة اإلجنيليّة. أقول 
ال جيوز  احلالة،  هذه  ويف  بنفسك.  ذلك  تتبيّن  أن  لك  تسنّى  وقد  بساطة.  بكّل  ذلك  لك 
النقاش: فاإلجنيل ال يُفرض فرضاً، ولكن، سيتوجّب عليك أن تكون أمامه شاهداً لإلجنيل، 
اهتداء،  حالة  يف  أنت  حتيا  أن  اجتهدت  وإذا  والوداعة،  بالتواضع  للمسيح،  أمانتك  عرب 
أن  أن يطرح على نفسه مسألة االهتداء. فإنه يتوجّب علينا مجيعاً  أيضاً على  ستساعده 
هنتدي، ومنذ القديس بولس، يتحّتم علينا أن نقول إنّ أحداً مل حيقق اهلداية التامة يوماً…

صحيح أني حتدّثت عنك كمرشّح حمتمل إىل املغرب، ولكين أفهم متاماً ردّ فعلك: على 
كّل حال، مل أكن قد أحلحت، وكنت قد قلت فقط إنّ أصالة انتمائك إىل العامل العربي، من 
العربي، على  العامل  انتمائه إىل هذا  شأهنا رمبا أن تسهّل اندماجك يف بلد يتميّز بعمق 
الرغم من موقف السلطان، الذي ال خيلو أحياناً من غموض. ولكين مل أفطن إىل التمييز 
احملقّ جدّاً الذي جتريه. ويف احلقيقة، ففي املغرب كّله يشكل اإلسالم والعامل العربي وحدةً 
ذلك ممكن  كان  وإن  بينهما.  التمييز  على  سورية حترصون  يف  أنكم  حني  يف  تنفصل،  ال 
احلدوث يف املغرب، فسيكون أمراً عظيماً. ولكننا ال نزال بعيدين جدّاً. وأفهم بصورة خاصة 
الصوتيّة مبمارسة خدمتك  حبالك  فيه  لك  تسمح  ال  وضع  ستواجهها يف  اليت  الصعوبة 

الكهنوتيّة يف احلياة الطقسيّة.
لن أتأخّر يف نقل أخبارك لآلباء "بوفري" و"فويا" و"هوجيه"، كما طلبت إيلّ. وأنت تعرف 

أننا يف "الربادو" احتفظنا لك دائماً بذكرى طيّبة.
أعتقد أنك، خالل إقامتك يف لبنان، تسنّى لك أن تتواصل مع سائر الكهنة الربادوزيّني 
الشرقيّني. إنّ "ميشل لو بورديه" حيبّ حبّاً كبرياً سورية ولبنان. بوسعك أن حتدّثه بثقةٍ تامّة، 

كما لو كنتَ تتحدّث معي.
يف ختام هذه الرسالة، أودّ أن أقول كلمة حول ما حتدّثين عنه يف تكّتم كبري بشأن بعض 
املصاعب اليت تواجهها، واليت تسبّب لك أملاً وعدم االستقرار. ال ترتدّد يف مصارحيت ببساطة 

بكّل ما تشعر به، ولسوف أفهمك أو حّتى أحزرك. وهذا أمر يدعوني للصالة من أجلك.

أفّكر أيضاً يف مسؤوليّتك إزاء أمّك وأختك. وهذه أيضاً إشارة تظهر الفائدة من بقائك 
يف دمشق.

لست أدري كيف جرى "جممع" كهنة كنيستكم. أرجو أن تكون أجنزت عمالً طيّباً يف سالم.

أؤّكد لك صداقيت الكاملة وصالتي.
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عزيزي إيلي،

أرجو أن تصلك رساليت يف "باريس"، حيث يتوجّب عليك أن تكون يف هناية هذا الشهر. 
َلَكم يسعدني أن أراك، ولكين أخشى أال يكون ذلك ممكناً. ويف الواقع، بدءاً من )10/26(، 
سأكون يف "روما"، حتى )11/4(. من هنا سأنطلق إىل "لورد" من أجل اجتماع األساقفة العام. 

ولن أعود إىل "ليون" إال يف )11/15(.

واقعيّة رسالتك األخرية. أنت تذكر مجيع ردود أفعال مَن يعرفونك،  لقد أحببت كثرياً 
والذين يرونك يف عملك اجلديد. ثمّ هناك ردّ فعلك الشخصي، الذي يبدو يل حّقاً مؤسَّساً 
حّقاً  فرصًة  مينحك  تشغله  الــذي  املركز  أنّ  أعتقد  أنا  الواقع،  يف  جوهري.  هو  ما  على 
هو  املقصود  ليس  بالطبع  ثانوي.  تبّقى  وما  املسيح.  باستعادتك  ذاتك  تستعيد  كي  ربانيّة، 
العبارة حتتوي على مدى اجتماعي ليس فيه شيء من اإلجنيل، فاملقصود  الرتقية، فهذه 

هو باألحرى مسؤوليّة.

أتذّكر عندما طلبت مين يف دمشق أن أسجّل لك بعض الكلمات، اليت استطعت أن أقوهلا 
لك، واحلقيقة أنّ ما كنتُ أقوله لك، كنت مؤمناً به يف أعماقي، وال أزال أؤمن به: وهو أّنك 
حمبوب من املسيح، وهذا هو حّقاً جوهر حياتك. َلَكم من مرة محاك، َلَكم من مرة أنقذك. 
تذّكر القديس بولس: فالربّ مل يعده بإزالة املصاعب من حياته، وعلى العكس، فقد كشف 
له أنه سيتعيّن عليه أن يتأمل كثرياً من أجل امسه؛ ولكنه وعده بإنقاذه دائماً، ويف الواقع، 
فقد أنقذه دائماً، إىل اليوم الذي، عرب االستشهاد، أخذه إليه. أعرف أنك حتبّ كثرياً القدّيس 
يستطيع  إنسان  من  ليس  ولكن  اهتدائه.  يف  ما  بطريقة  تشرتك  أن  اهلل  شاء  لقد  بولس. 
أن حيّقق اهتداءً كامالً. مجيع حمنك طهّرتك. ولكن حنتاج دائماً إىل املزيد من الطهارة. 
فأعتقد أنه يتوجّب عليك أن تتوجّه على حنو دائم حنو املسيح، وأن تسأله أن حيّقق فيك 
املزيد من احملن اجلديدة، لقد نلت منها حتى اآلن ما فيه  عمل تطهريك. ليس املطلوب 
الكفاية. ولكن جيب عليك أن تسأله أن يتناول روحك بعمق، كي جيعلها أكثر نقاءً، وأكثر 
تواضعاً، وعلى درجة من الوداعة أعمق، بالطريقة اليت صار هبا هو نفسه طاهراً ومتواضعاً 
عن  نامجة  عميقة،  هداية  هو  فاملوضوع  خارجي،  أخالقي  نظام  هو  املوضوع  ليس  ووديعاً. 
اتصالك به. ولذا، كما قلت لك مراراً، تعلَّم أن جتلس أمامه، دون أن تنبس بكلمة، امنحه 
الوقت ليحبّك كما أنت ودون أوهام، حبّاً كّليّاً وجمانيّاً. امنحه أيضاً الوقت كي يطهّرك يف 
امنحه  له.  بالكلية  ذاتك  والراغبة يف منحه  بألوهيّته، مع روحك اخلاطئة  اتصال صامت 

الوقت ليهبك روحه، ألنّ حمبّة اهلل منتشرة يف قلوبنا بالروح القدس الذي أعطيناه.

…/…
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حيال البطريرك، موقفك ال ميكنه أن يكون سهالً كّل يوم. أنت على حقّ، فيجب أن تظّل 
أميناً لذاتك، وأن تقول له بصراحة وجرأة، ما تفكر فيه. ولكنك جيب أن تقوله يف اّتضاع. 
هل الحظت تواضع املسيح، عندما كان يديل بشهادته أمام قيافا أو أمام بيالطس البنطي؟ 
أنّ  جيّداً  أعرف  ووديعة.  وصارمة  بسيطة  كانت  كلماته  يتكّلم.  وأحياناً  يصمت.  كان  أحياناً 
طبعك حيملك على العنف وأحياناً على العدوانيّة، وقد حيدث لك أن تكون مفرطاً أحياناً 
يف أقوالك. ولكن ذلك ليس بذات أمهيّة. ما يتوجّب عليك، هو أن تطلب دائماً من يسوع أن 
تكون شاهده الوفـي، وأن تعبّر عمّا تعتقد أنه يريد لك أن تقول، وبطريقة تّتفق مع روحه.

أما سفرك إىل أمريكا الالتينيّة، فانظر إليه بروح اإلميان. لسوف تكون هناك استقباالت 
خارجيّة، ستشعر بكّل تفاهتها وزيفها. يف هذه األثناء، احتفظ بصمتك، وجمّد اهلل وحده. 
أن يلمسوا لديك حبّك لوطنك، وهاجس  وأولئك. جيب  أن حتدّث هؤالء  أيضاً  سيُتاح لك 
أنّ هذه احلياة،  لقاء يسوع.  ملساعدة حمدّثيك يف  أيضاً  العرب، واهلاجس  املسيحيني  شهادة 
القائمة على االستقباالت واألحاديث، هي ممّلة جدّاً ومتعبة، ولكن ميكنها أن تتبدّل بروح اهلل.

انقل إىل "بيري مهبلو" الرسالة اليت بّلغتين إيّاها له. هوذا عنوانه )…(.

أرجو أن حتتفظ بعالقة طيّبة مع آباء "الربادو" يف لبنان، قدر اإلمكان. لقد نقل إلينا 
أن أعرف أنك أصدرت كتيّباً باللغة  "بيري مهبلو" أخباراً طيّبة عنكم مجيعاً. أسعدني جدّاً 
العربية عن "العرب املسيحيّني": إن كنت أنا شخصياً ال أستطيع قراءته، فإني سأرسله إىل 
"بيري مهبلو"، الذي يهتمّ هبذا األمر كثرياً. على كّل حال، سيسعدني أن أراه، حتى لو كنتُ 

عاجزاً عن قراءته.

ولقد قلت  "غلوريو".  املطران  الذي ستستقبلونه،  البابوي اجلديد  السفري  أعرف جيّداً 
له امسك. ال ترتدّد يف وضعي يف صورة ما ميكن أن حيملين على الكتابة له. إنه ملن النادر 
أن يستطيع اإلنسان التواصل مع مثل هذه الشخصيّات، ولكن يف هذه احلالة، أعتقد أنه 

يسعين أن أفعل، وإنّ موقف السفري هو بالتأكيد هام.

أحتد معك ومع سورية كّلها بالفكر. أتريد، باملناسبة أن تنقل ذكري إىل البطريرك وإىل 
مجيع الذين عرفتهم وأحببتهم لديكم؟

أؤّكد لك، عزيزي إيلي، صداقيت الوفيّة.
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عزيزي إيلي،

تلّقيت للتوّ، إثر عودتي من بلجيكا، رسالتك املؤرّخة يف )11/14(.

فرحاً  كنت  روما:  لقائنا يف  عن  مكسيموس حدّثك  البطريرك  كان  إذا  ما  أدري  لست 
الثقة اليت يكنّها لك. بالطبع هذا ال يعين أنك  أبّلغك كّل  إليه، وأنا سعيد بأن  بالتحدّث 
ستستطيع توجيه تفكريه أو قراراته الرعويّة، وفق ما ترغب، ولكين أعتقد أنه سيستطيع أن 
يصغي إليك، طاملا أنه يشعر لديك مزيداً من االحرتام الكبري لقراراته. أتذّكر خاطرة قدّمها 
يل مرشدي الروحي، منذ زمان بعيد، عندما بدأت أن أصبح عضواً يف جملس "الربادو". كان 
يقول يل: "إنّ الربّ ينتظر منك أن تقدّم خواطرك، ولكنه ال يطلب منك أن تضغط على 
القرارات". وههنا يقوم نوع من اهلداية العميقة يف املوقف، هو يف منتهى الصعوبة. يتحّتم 
على اإلنسان أن يقول بكل بساطة، ما يفّكر فيه، عندما يكون ذلك مناسباً، كما يريد لنا 
 )de Caussade( "املسيح أن نقوله. أما الباقي فليس من شأننا. لقد احتفظت من األب "كوساد
هذه اخلاطرة اليت أثرت فـيّ تأثرياً عميقاً "اعمل ما يريد اهلل، ودعه يعمل عمله". ال أقول 
لك إنين كنت أبداً أميناً هلذا القول، لألسف، لن أقول الصدق. ولكين أعلم جيّداً أنّ ذلك كان 
ما طالبين الربّ به دائماً، ولقد شعرت بتوبيخه، سواء عندما كنت ال أتكّلم إذ كان عليّ أن 
أتكّلم، أو عندما كنت أريد أن أغّلب رأيي. إنه اهتداء يتوجّب علينا معاودته دون ملل، ولكنّه 

هامّ جدّاً. ليس لنا ما نقوم به سوى أن نسعى ألن نكون أداةً لعمل اهلل.

أجل، أعرف أمريكا اجلنوبية، ولكين مل أتعامل مع األوساط اليت تتعامل معها… عندما 
كنت أسافر إىل أمريكا اجلنوبيّة، كنت دائماً مع الفقراء والكهنة الذين يهتمّون بالفقراء. 
وكنت أقوم بزيارات سريعة لألساقفة يف املناطق اليت كنت أزورها. أما بالنسبة إليك، فهناك 
كان  ما  إىل  بفكري  ذهبت  رسالتك،  أقرأ  كنت  إذ  وإني،  وتعامل خمتلف.  أخرى،  التزامات 
الكرادلة يدعونه  كان بعض  تعامله عندما  للقدّيس فرنسيس األسيزي، يف طريقة  حيدث 
يف روما. فكان مثلك، يشعر بالغربة، ولكنه، بفضل احتاده العميق باملسيح، كان دائماً يتمّتع 
بالسالم، وما كان ليدين أحداً البّتة… وكان أحياناً جييز لنفسه أن يبدي بعض اآلراء، اليت 
قد تقود بعضهم إىل اهلل. ليس بوسعك أن ُتصلِح هذه األوساط وال ذهنيّة أصحاهبا، ولكنه 
يتوجّب عليك على حنو ما، أن تشفق على هؤالء الناس الذين اخنرطوا يف بنى قد تبعدهم 
عن اإلجنيل. جيب علينا أن نثري فيهم رغبة عظيمة يف لقاء املسيح. جيب أن نثري فيهم رغبة 

االحنياز إىل صاحل الفقراء، يف وجه املظامل االجتماعيّة اليت ترهقهم!

…/…
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إن كان املرء قاسياً مع هؤالء األشخاص، فإهنم ينغلقون ويتشدّدون، ألنّ هؤالء األشخاص 
هلم أيضاً صعوباهتم، وهم يشعرون أهنم ال جيدون من يتفهّمهم. وإن كنا، على العكس من 
ذلك، قد احتفظنا بصداقتنا ومبحبّتنا للجميع، فإهنم يزدادون إصغاء لنا. وقد تقول يل إنين 
أنسى طبعك وهو عنيف. كال، يا عزيزي إيلي، أنا ال أنساه، وإن كنت أكّلمك على هذا النحو، 
"إيليا" يف  النيب  بالقديس  أن طبعك حيملك على االقتداء باألحرى  بالتمام  أعرف  فألني 
ثوراته ويف طريقة إطالقه احلقيقة، ولكنك أنت مُلكُ العهد اجلديد، عهد احملبّة والوداعة 
والرمحة، عهد اخلالص. احتفظ من القدّيس النيب "إيليا" هباجس العيش الدائم حبضور اهلل 

وبالوفاء للربّ. استمدّ من املسيح كّل وداعته وأمانته يف حمبّة اآلب من أجل خالص البشر.
ال جيوز لنا أن نقلق عندما نشعر أننا منجرّون على الصعيد العاطفي إىل ما هو أبعد 
ممّا نتمنّى، ولكنه يتوجّب علينا أن نفهم جيّداً معنى ما حيدث فينا. إنّ الربّ ال يطالبنا 
بالشعور بالذنب، حبجّة أننا نتعرّض هلذه املشاعر. إنّ الربّ ال يطالبنا بالقسوة يف موقف 
صادم، ولكن الربّ يطلب منّا يف هذه الظروف، أن نلتفت إليه كي ندرك على حنو أفضل 
دعوته لنا حملبّته هو وهو وحده، وحمبّة اجلميع فيه من أجل خالصهم. اقرأ أبداً الفصل 
الثالث من رسالة القديس بولس إىل الفيليبيني. إنك، كّلما سّلمت ذاتك بالكليّة للمسيح، 
القديس  الثامن من رسالة  الفصل  أيضاً قراءة  دائماً حريّتك بوصفك كاهناً. أعد  ستجد 

بولس إىل الرومانيني. إنّ ما يضمن لبولس أنه حرّ، هو أنه عبد للمسيح.

أما بشأن صحّتك، فكن متيّقظاً جدّاً. يؤسفين كثرياً أنك مل تستطع التوقف يف "باريس، 
كي تلقى فيها مزيداً من العناية. ال ترتدّد من اجمليء إىل باريس كّلما كان ذلك ضرورياً، 
فهناك، يف الواقع، حاالت من الضمور يف احلبال الصوتيّة، قابلة للشفاء التام، إذا مل يتأخر 
أطول،  للعالج فرتة  التأخر، يضطرّ للخضوع  املريض يف  أفرط  وإن  املريض يف معاجلتها. 

وستكون النتيجة دون املرجوّ. أنت حباجة لصوتك: اعنتِ به جيّداً.
لقد أتيح يل أن أحتدّث إىل املطران "غلوريو" )Glorieux( - )كان سفري الفاتيكان يف دمشق 
آنذاك( - خالل زيارتي لروما. ورويت له اللقاءات اليت كانت يل يف دمشق، بفضلك. فأبدى 
اهتماماً كبرياً هبذا األمر. وحدّثته عن أمهيّة موقع سورية يف الكنيسة الكاثوليكية، ألهنا البلد 

الوحيد يف العامل، الذي يستطيع فيه اإلنسان أن يكون عربياً بالكّليّة، ومسيحيّاً بالكّليّة!.
ولقد سبق له أن الحظ الفارق بني اللبنانيّني والسوريّني، وهو واثق أنكم، دون أن يقصد 

اإلساءة إىل اللبنانيّني، أنكم خمتلفون جدّاً عنهم.
يسعدني أن أعرف أنّ كتيّبك قد صدر: أرجو أن ينشر اخلري.

مع  أنه جيب حبثه  أعتقد  باريس،  يف  دراسية  منح  على  احلصول  إمكانيّة  بشأن  أما 
املطران "غلوريو"، عندما سيصل إىل دمشق. أعرتف بأني ال أعرف أن أتوجّه هبذا الشأن يف 
فرنسا. سأثري املوضوع مع األب "ديفورج" )Desforges( الذي ينعم بعالقات طيّبة مع العامل 

العربي. رمبا استطعنا أن جند حالًّ.
ال تقلق للمصاعب اليت تصادفها، قبل كّل شيء، كن وفيّاً للمسيح. تذّكر كيف اهتمّ بك 

خالل السنوات األخرية.
أؤّكد لك، عزيزي إيلي، كامل صداقيت وصالتي.
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عزيزي إيلي،

أكتب لك على العنوان املكتوب على رسالتك يف بريوت. إن كان عليّ أن 
أفعل غري ذلك، فقله يل.

كنت سعيداً جدّاً بتلّقي رسالتك املؤرخة يف 1/30…

لست أدري ما إذا كنت اتصلت هاتفياً، ولكين كنت غائباً عن "ليون" هذه 
األيام، إذ كنت يف إسبانيا. كنت سعيداً جداً بقراءتك، إنه يتبيّن يل أنك، على 
الرغم من األمل احملتوم، فإنّ هذه الرحلة مل تنتزع منك رغبتك العميقة يف 
التوجّه حنو اهلل، بل على العكس هذا هو الذي حدث. أجل، أنت حباجة إىل 

صمت، حباجة ألن تكون وجهاً لوجه مع الربّ!

يؤسفين جدّاً أنه مل يتسنّ لك أن تلتقي الربادوزيني يف "بوينوس أيريس"، 
ولكن آخرين قالوا يل أيضاً مدى الصعوبة اليت يواجهوهنا يف االجتماع يف 

هذه املسافات الشاسعة.

كان  ما  يل  ستقول  دمشق.  من  أخــبــارك  بتلّقي  سعيداً  دائــمــاً  سأكون 
تشخيص الطبيب بالنسبة إىل احلنجرة.

لن أستفيض يف الكتابة اليوم، ألني عائد من إسبانيا، وقد وجدت بريداً 
كثيفاً يف انتظاري. ولكين سأكتب لك بكّل سرور عندما ستكتب يل من جديد.

"غلوريو"، عندما قمت  املطران  إني حتدّثت عنك مع  أقول لك  أن  أودّ 
أن  جدّاً  املفيد  من  سيكون  أنه  أعتقد  األول…  تشرين  روما يف شهر  بزيارة 
بلدكم.  يف  املناسب  املوقف  يّتخذ  كي  إليها،  حيتاج  اليت  باملعلومات  تــزوّده 
ولكنّه حباجة  بفعاليّة،  يكون حاضراً  كي  قصارى جهده،  دون شك  سيبذل 

إىل دعم.

ابقَ أميناً جدّاً للمسيح يف خضوع لروحه.

أؤّكد لك كامل صداقيت وصالتي.
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عزيزي إيلي،

لقد كنت، على عادتي دائماً، سعيداً جدّاً باالطالع على رسالتك األخرية.
كان يتوجّب عليّ أن أخضع لعمل جراحي للساد، خالل شهر كانون األول املاضي، ولكن 
الطبيب وجد أن الساد مل ينضج مبا فيه الكفاية، فأرجأ العمل اجلراحي إىل ستة أشهر. 
ولكين أعتقد أن ذلك سيُرجأ إىل أمد طويل. إنّ ذلك ال مينعين من القراءة، ولكنه يزعجين 

يف تنقالتي.
أشكرك جزيل الشكر ألنك أحطتين علماً بقضية "جودانت" )Judant(، وهذا يتيح يل 
على الفور أن أصحّح قسماً من املعلومات اليت تلّقيتها. ليس هناك ما يسمّى جلنة أسقفيّة 
فرنسيّة من أجل اليهوديّة، ولكن فقط أمانة سرّ من أجل العالقات بني اليهود واملسيحيّني. 
أمانة السر هذه تتمّتع بشيء حمدود من حرية احلركة. أعرتف أني مل أكن أعرف الوثيقة 
اليت حتدّثين عنها. على كّل حال، هذه ليست وثيقة رمسيّة. وهي مل تدرس يوماً يف اللجنة 
الدائمة، وإذن هذه ليست وثيقة صادرة عن هيئة األساقفة الفرنسيّني. يسعك أن تقول ذلك 
للبطريرك، أنا واثق من هذا األمر. من ناحية أخرى، فإن الوضع يف فرنسا، يف ما خيص 
العالقات بني اليهود والعرب، بالغ الغموض. إبان احلرب الرهيبة اليت احتّلت هبا إسرائيل 
مدينة القدس، كان الرأي العام الفرنسي، الذي كان قد تأّثر تأّثراً مؤملاً باملظاهرات املعادية 
الفرتة،  تلك  إسرائيل. ويف  اليت قامت يف مصر، قد احناز بصورة عامة، لصاحل  إلسرائيل، 
كنت مدبّراً رسولياً يف كنيسة ليون، فأتيحت يل الفرصة لالحتجاج علناً من منرب كاتدرائيّة 

ليون، ضدّ هذا التحرك املعادي للعرب.

هبذه املناسبة، أجريت اتصااًل مع مندوب كنيسة "ليون" يف أمانة سر العالقات بني اليهود 
واملسيحيني، وشرحت له الغاية من تدخّلي. ومنذ ذلك احلني تعرف التبدّل الذي طرأ، والذي 
يُظهر فرنسا وكأهنا مرتبطة مع العامل العربي ضد إسرائيل. إنّ تطوّر فرنسا السياسي كان 

له بالتأكيد أصداء على العقلية العامة، ولكن هناك نقطة مزدوجة تعيق العمل:

بشعاً من قبل هتلر، وذلك ألهنم كانوا يهوداً، ال  اليهود قد اضطهدوا اضطهاداً  إنّ   .1
ألسباب دينيّة، ولكن ألسباب عرقيّة. وبسبب موقف هتلر، أبدى الرأي العام تأييده إلنشاء 

إسرائيل.

هناك  أنّ  أعرف  وإسرائيل.  اليهود  بني  الفارق  فهم  عن  اليوم  يعجز  العام  الرأي  إنّ   .2
بالغ  ديين  سياسي  إسرائيل حتالف  داخل  ويقوم  إسرائيل.  دولة  يعارضون  يهوداً  الهوتيّني 
العام. على كّل حال، يف ما يتعّلق بفرنسا، كن مطمئنّاً،  الرأي  اخلطورة، ولكنه يغيب عن 
فهناك ما يشبه التطابق بني توجه احلزب الشيوعي الذي يتمّتع بتأثري واسع يف اجلماهري 
الشعبيّة، والتوجيه الواضح للحكومة الفرنسية. لقد علمت بالتظاهرات املناهضة لبومبيدو 
يف الواليات املتحدة بسبب موقف فرنسا من إسرائيل. إذن، يف "فرنسا"، ليس هناك ما ختشاه.
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أما موقف الفـاتيكان، فأنا أعرف أنه حذر جدّاً. على كّل حال، البطريرك "مكسيموس" 
حميط هبذا األمر أكثر مين.

أما السيدة )Judant(، فأنا ال علم يل بنصّها. أتراها استخدمت نصوصاً آلباء الكنيسة، 
هي مشروطة بالظرف التارخيي، ولكنها غري متوافقة مع توجّه اجملمع الفـاتيكاني الثاني؟ 

هذا ممكن.
أن  أيضاً  علينا  وجب  إسرائيل،  يف  والديين  السياسي  التداخل  نعارض  أن  لنا  كان  إن 
نعارض تداخالً سياسياً دينياً من شأنه أن يظهر الكنيسة الكاثوليكية وكأهنا معادية للديانة 

اليهودية.

سأكون دائماً سعيداً مبا يسعك أن متدّني به من معلومات هبذا الشأن. إنّ سفري إىل 
سورية، أتاح يل مرات كثرية، أن أشرح موقف العامل العربي إزاء إسرائيل. إال أني حباجة إىل 

مزيد من معلومات إضافيّة، ورسالتك ستتيح يل التدخّل بشكل أو بآخر.

أعتقد أنك قد تكون حتدّثت بكّل ذلك مع املطران "غلوريو". قل يل إن كنت تنتظر مين 
شيئاً حمدّداً.

وما قلتَه يل بشأن موقف األب دوبريه من هذه القضية، يسعدني. فهناك يف روما، حلسن 
احلظ، رجال يعرفون جيّداً العامل العربي!.

أكرّر لك كامل صداقيت وأؤكد لك صالتي.
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عزيزي إيلي،
يف غمر من الفرح عظيم، تسّلمت رسالتك املؤرخة يف )10/10( وقرأهتا.

يبدو يل أنّ اهتداءك يتواصل، مبعنى أنه جيتاح أكثر فأكثر، كيانك من خالل األحداث. 
"اآلن  أنك  فيها  تقول  اليت  تلك  األمهيّة، هي  غاية  بدت يل يف  عبارة  فثمّة على األخصّ 
تستطيع أن تربط األمل باحلبّ، والوعي والثقة". يبدو يل أني أكتشف فيك سكينًة وتساحماً 
حيال اآلخرين وحيال ذاتك، مصدرمها من عُل. ليس بوسعنا أن حنّقق ذلك بذواتنا. ولذا، إذ 
كنت أقرأ رسالتك، أردت أن أرفع الشكر هلل من أجل كامل احلبّ الذي خيصّك به، وخيصّ 

به كّل ما تواصل حتقيقه يف ذاتك بواسطة روحه.

كنت قد علمت، وال أتذّكر من أخربني ذلك، أنك مل تعد أمني سرّ البطريرك. أعتقد أنه ال 
جيوز الندم على الوقت الذي قضيته يف هذا العمل. أفرتض أنّ مصاعب كبرية جدّاً ال بدّ قد 
حدثت، ولكنك استطعت يف الوقت نفسه، أن تدرك من الداخل، على حنو أفضل، مشاكل الكنيسة 
اإلجنيليّة  التجديديّة  احلركات  معظم  أنّ  نرى  الكنيسة،  تاريخ  يف  عندما حندّق  وسلطاهتا. 
الكربى، قد نبتت من القاعدة. ولكن التجديد اإلجنيلي ال يكون أصياًل إال إذا حتّقق، على الرغم 
من الصعاب، يف شركة حقيقيّة مع السلطة الكنسية. فّكر يف االختالف القائم بني "فرنسيس 
األسيزي" "بيري فالدو" )Pierre Valdo(. وأنا، لألسف، ال أعرف مبا فيه الكفاية، تاريخ الكنيسة 
القاعدة،  روحــي، جاءت من  أيضاً، عرفتم حركات جتدّد  أنتم  بأنكم،  ولكين مقتنع  الشرقيّة، 
للعمل بعمق، على طريقة "فرنسيس  من كهنة وعلمانيّني. وأعتقد أنك اليوم أكثر استعداداً 
األسيزي"، وذلك يف رسالتك لدى الطالب. وأرى أن ذلك يف غاية األمهية، ألنّ الطالب املسيحيّني 
يف دمشق سيدركون بسهولة أكرب، ما الذي جيب أن تكون عليه كنيستهم، كي تكون منغرسة حّقاً 
يف الشعب. وال بدّ، يف الوقت نفسه، من أن تتوّفر لدى هؤالء الطالب، جهوزيّة كبرية لتقبّل نداء 
اهلل كي يصبح أحدهم كاهناً. ويف الواقع، ليس هناك كنيسة متأصّلة حّقاً يف البلد، إن مل يكن 
هناك إكلريوس حيافظ يف أعماقه على خصائص الشعب بالذات. رمبا إذا ما شُرح هلم كل ذلك، 
سيفهمون. ولقد شرحْت يل بذاتك كيف أن تنشئة الكهنة، القائمة داخل الكنيسة امللكية، تنشئة 
ال حترص مبا فيه الكفاية على االنغراس التام يف العامل العربي. بوسع اإلنسان أن يكون ناطقاً 
بالعربية )Arabophone(، دون أن يكون عربيّاً حّقاً. عندما قمت بزيارتي األخرية لدمشق، والسيما 
بعد حمادثيت مع أستاذ الفلسفة اجلامعي، احتفظت بانطباع هو، يف آن واحد، مزيج من رجاء 
عظيم ومصاعب كبرية جداً. ال شك أن هذا التطور داخل الكنيسة يف سورية، ال ميكنه أن يتحّقق 
إال ببطء. ولكن، دون أن ندعو البّتة إىل التخّلي عن الطريقة احلالية يف التنشئة الكهنوتية، أنا 
أعتقد أنّ هناك طريقة أخرى من شأهنا أن تكون على درجة أكرب من الفاعليّة والتالؤم. يبدو يل، 
على قدر معرفيت بشبيبة اليوم، أن السخاء ال ينقصها، بل العكس هو الصحيح، ولكنها تريد 
حقيقة كربى. ملاذا ال يصار يف الوسط الطالبي العربي، إىل ما يشبه التنشئة لتعليم الهوتي، مع 
احملافظة، يف يقظة كبرية، على مجيع قيم العامل العربي؟ وملّا كانت مجيع الكنائس اليوم تواجه 
صعوبات يف محل الشبيبة على اختيار الكهنوت، فإني أعتقد أن األذونات سُتمنح بسهولة أكرب 

من أجل هذه التنشئة اخلاصة بإكلريوس حمّلي أصيل.



170

54  Mgr. Ancel 2/2



171

 54'• �
األب أنسل - تاريخ 1970/10/21

يسعدني أن أعرف ما هو ردّ فعلك حيال هذه الفكرة.
أعتقد أنك يف الفرتة السابقة ما كنت لتكون، على درجة من الصرب والسكينة متكنك 
من أن تنجح يف ما أقوله لك اآلن. ولكن يبدو يل أنّ تبدّاًل عميقاً حيدث فيك، ليس فقط 
يف املنحى التأمّلي الذي كان دائماً لديك، ولكن أيضاً يف معنى االهتداء العميق الذي يطال 
طبعك. فأنت حتتفظ بثروات طبيعتك، لتضعها يف تصرّف الروح القدس، ولكنك فهمت أنه 
ال يسعك االنصياع فقط لتوجّهات طبعك، حتى لو كان يتحرّك بطريقة صحيحة: جيب 

اخلضوع الندفاعة الروح القدس.
أرجو أن أوّفق يف ما أريد لك أن تفهمه. حافظ جيّداً على ذاتك، ولكن استسلم على حنٍو 
متناٍم لروح اهلل. احتفظ يف ذهنك هبذين املرجعني لألب "شفرييه": "ربّي، لو كنت مكاني، 

ماذا كنت فعلت؟" - "يا إهلي، هبين روحك".
على الرغم من كّل ذلك، هناك مسألة تقلقين، إهنا مسألة صحّتك، وعلى حنو خاص 
حالة حنجرتك. إني مقتنع أنك إن بدّلت منط حياتك، حبيث يطول نومك قليالً، وينتظم 
غذاؤك ويتنوّع على حنو أفضل، وينتفي التوّتر قليالً من حياتك، سيكون لذلك تأثريات على 
وضع احلنجرة. وبالقدر ذاته الذي ستحيا فيه يف تبعيّة لروح اهلل، ستبلغ مدى من السيطرة 
على ذاتك، أوسع، وستتقن دائماً اإلصغاء يف صرب، وسيتسنّى لك أن تقول فقط ما يريد 
لك اهلل أن تقول، وهكذا ستوّفر مزيداً من الوقت يف حمادثاتك، وستكتسب هذه احملادثات 

مزيداً من العمق، ألهنا جتري يف اهلل.
كّل ما أقوله لك، قلته لك مع الثقة التامّة اليت يل فيك، وخصوصاً مع ثقيت التامّة 
بفعل املسيح فيك. ولكن، بالطبع، هذا هدف يستدعي التطّلع إليه، وهو ليس شيئاً تستطيع 

إجنازه بني يوم وآخر.
أغادر بعد حلظات إىل "لورد"، حيث نعقد اجتماعاً على جانب كبري من األمهّيّة. صّل 
حبرارة من أجلنا، كي يستسلم األساقفة لروح اهلل، ولكي نكون متيّقظني لعمل الروح، لدى 

الكهنة والعلمانيني على السواء.
لقد زارني "أنطوان خمشن". وترك لديّ انطباعاً جيّداً جدّاً. أفكر يف سؤال األب "هنري 
لومان" )Henri le Masne( االهتمام به، فاألب "لو مان" منفتح جدّاً على القضايا العربية، 
وهو يستطيع بالتايل أن يتفهّمه. ويف الوقت، سيستطيع أن يساعده على الصعيد الروحي 
)األب "لو مان" ليس برادوزياً، ولكنه ينتمي إىل إحدى أخويّات األب "شارل دو فوكو"(. من 
ناحية أخرى، فإنّ األب "لو مان" مكّلف باالهتمام باملغاربة يف منطقة "ليون"، وسيكون على 
األرجح سعيداً جدّاً إن وجد يف "أنطوان" معاوناً له. وسأطلب منه أيضاً االهتمام بأنطوان 

الشويف، وبالكتابة لوالدة "أنطوان".
وحول  كتيّبك،  حول  أعطيتنيها  اليت  املعلومات  لك  أشكر  إيلي.  عزيزي  اآلن،  أغــادرك 

.)Église vivante( "صدور فصل منه يف جملة "الكنيسة احلية
سأكون دائماً سعيداً بقراءتك. قد أكون أخربتك أنّ عمليّة الساد، اليت كانت مقررة العام 
املاضي، قد أرجئت إىل هذا العام، حوايل )12/21(. من األفضل أن تكتب يل قبل ذلك، أو يف 
أواخر شهر كانون الثاني. ألنين، يف هذه األثناء، لن أستطيع استخدام العني الوحيدة املتبّقية يل.

أؤّكد لك كامل صداقيت وصالتي.
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عزيزي إيلي،
املؤرخة يف )12/2(، وإن كنت أجيبك اآلن، فذلك ألنّ  لقد تسّلمت يف حينها رسالتك 
العمل اجلراحي قد أُرجئ، ولن يتمّ إاّل يف )6( كانون الثاني. أشكر لك أن تفّكر يفّ وتصّلي 

من أجلي، يف هذه املناسبة.

هل  مفيد.  حّقاً  هو  التبدل  هذا  أنّ  أرى  وأنا  حياتك،  يف  جديد  تبدّل  أمام  أنت  هوذا 
أقصد  ال  يتوّقف؟  أن  بولس  القدّيس  على  مــرّة  من  أكثر  فرض  يسوع  الــربّ  أنّ  الحظت 
مقارنتك بالقدّيس بولس، وأنا أرى أنه كان هو أيضاً ميتلك طبعاً ناريّاً. لقد كان يندفع 
بكّل قواه، ولذلك ارتأى الربّ أن يلجمه أحياناً. فقد عاش فرتة يف الصحراء. وقضى سنتني 
يف السجن يف قيصريّة. وهناك فرتة اعتقاله يف روما. خالل هذه الفرتات كّلها، كتب رسائل، 
وكان دون شكّ يتأمل لعجزه عن الكالم، ولكنه كان يقول: "حسيب أنّ املسيح يبشّر به". أعتقد 
هكذا  ويسعك  تكتب،  أن  األقّل  على  يسعك  الكالم،  تستطيع  كنت ال  إن  عزلتك،  أنك، يف 
أن تواصل عملك كصحفي. أَوَليس "بيوس العاشر" الذي كان يقول لو كان القدّيس بولس 
حيّاً اليوم، لكان أصبح صحفيّاً؟ ومع ذلك، أقول لك مبنتهى البساطة، من األفضل لك أن 
تفّكر كثرياً يف هذه التعويضات، بل باألحرى مبا يريد الربّ أن يهبك من نعم روحيّة. وأنت 
تعرف متاماً أنّ يف أعماقك كان أبداً يقوم شيء من التناقض، بني حاجة إىل العمل ما كنت 
تستطيع جلمها، وحاجة إىل التأمّل ما كنت تستطيع أن تلبّيها. لقد اندفعتَ كّليّاً يف العمل، 
واآلن الربّ يريد أن جيعلك ختصّص له وحده شيئاً من وقتك. صحيح أنّ املقصود بالنسبة 
إليك، ليس أن تستسلم لتوق من خالل ضغط قد يصبح ال يطاق، ولكين أعتقد أنّ الربّ 
ينتظر منك أن ختصّه بساعاتٍ طويلة. فلديه الكثري ليقوله لك دون أن حيتاج إىل كلمات 
صرحية. وإنّ لفي حضور روحك أمام كلمة اهلل، ويف خضوعك للروح القدس الذي يرسله 
اآلب، ستجد النور، ويف الوقت نفسه، تبدّل كيانك. أعد قراءة ما يقوله لنا بولس يف رسالته 
الثانية إىل الكورنثيّني، حول تبدّل كياننا عرب التأمّل بالربّ، إىل أن نصبح ما يشبه صورة 
متأّلقة للمسيح. وأنا أرى هنا معنى هذه األشهر السّتة، أشهر الراحة اليت يقرتحها الربّ 
عليك من أجل خريك. وما يرضيين أيضاً هو أنك استطعت أن تتقبّل كّل ذلك يف فرح. ويف 

هذا أيضاً، أرى عالمًة من حبّ املسيح اخلارق حيالك.

أنّ  وطاملا  مناسباً.  ذلك  ترى  رساليت، عندما  أحدهم على  إطالع  أمانع يف  بالطبع، ال 
روجيه وجورج مها صديقاك، فهما يصبحان صديقيّ. أما املطران "غلوريو" فإني أعرفه من 

زمان بعيد.
ال تقلق ما إذا كانت املسألة اليت طرحتها عليك، واليت أثارت كبري اهتمامنا، ال جتد 
حالًّ هلا. حنن ال نعمل كي نرى بأنفسنا النتائج، ولكننا نسعى وراء اكتشاف ما ينتظر الربّ 
منّا، ثمّ إننا ُنعدّ للمستقبل. تذّكر قصة "داوود". مل يكن هو املدعوّ لبناء اهليكل، ولكنّه فرح 
ُنعدّ  أن  علينا  إلينا:  بالنسبة  األمر  هو  كذلك  سلمون.  ابنه  استخدمها  اليت  املواد  بإعداد 
املستقبل. وأشعر بذلك خصوصاً وأنا يف مثل عمري، فأنا أعرف أنين لن أرى نتائج ما أفعل، 

ولكن، ال بأس، فنحن نعمل من أجل ملكوت السماوات.
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لقد أدركتَ أنين، إبان زيارتي لسورية، حاولت أن أشرتك يف حياتكم وقضاياكم. بالطبع، 
وروحاً،  مل يكن بوسعي أن أملي عليك أيّ توجيه، ولكين كنت سعيداً مبشاركيت لكم، فكراً 

يف عمق حياتكم.

أنت حتدّثين عن هذا األستاذ الذي التقينا عنده، خالل زيارتي لدمشق. إني ألتذّكر على 
حنو جيّد جدّاً، ما دار بيننا من حوار، ويسعين أن أؤّكد لك أنه احنفر يف أعماقي. إنّ كنيسة 
سورية ليست البطريرك، وال األساقفة، وال الكهنة وحدهم، إهنا أيضاً املؤمنون العلمانيّون. 
وإني ألتساءل ما إذا كان يتوجّب دعوة العلمانيّني على نطاق واسع، من أجل هذا العمل، 

الذي هو عمل ثقايف. جيب أن تفّكروا يف املستقبل!

عندما نشعر أنّ هناك ما يشبه االهنيار يف الكنيسة، ليس علينا أن نقلق. علينا أن نتأمل، 
هذا صحيح، ولكنّنا نعلم أن روح اهلل يعاود عمله إىل ما ال هناية. علينا أن نصغي إليه.

اإلكلرييكيّة،  كنت يف  يوم  أتدري،  الغين.  الشاب  إىل عظتك حول  أستمع  أن  بودّي  كان 
على  كانت  عظيت  أنّ  وجــدوا  وقد  الغنى".  حول  لألغنياء  "عظة  عنوان  عظة حتت  ألقيت 
العموم قاسية بعض الشيء. ولكين أُرجّح أني مل أبلغ قسوة ندائك. ال أنسى أنّ امسك هو 
"إيليا". إنّ ردَّي الفعل، اللذين حدّثتين عنهما، يظهران أنّ كالم اهلل قد أصاب اهلدف. ولكين، 
يف ما بعد، دون أن أختّلى عن شيء من املقتضيات، أدركت شيئاً فشيئاً أنه ال يسعنا أن نفعل 
اخلري للناس، إاّل إذا شعروا أننا حنبّهم. صحيح أن ما من أحد يستحقّ أن يُحَبّ، ولكن ما 
من إنسان ينفتح على اهلل إال بقدر شعوره مبحبّة اهلل له، اهلل الذي منّثله حنن. احملبّة ال 
تعين التواطؤ. احملبّة ال تعين إخفاء احلقيقة، والعكس هو الصحيح. احملبّة تعين أن حنبّ 

بكّل صدق، مثلما أنّ املسيح أحبّنا، وهو حيبّنا كما حنن.

مضى زمان طويل مل أرَ فيه األب "لو مان" من جديد. أرجو أن تكون األمور على أكمل 
وجه بالنسبة إىل "أنطوان". وليس يل علم أيضاً مبوضوع "د. شوقي".

الكاتدرائيّة. لقد اخرتت  العظة يف  وأُلقي  الليل  أقيم صالة نصف  أن  امليالد، عليّ  ليلة 
موضوع العظة، وهو "املسيح الذي حيرّر البشر". سوف أحتدّث عن احلريّة احلقيقيّة، تلك 
اليت ميكن حتقيقها حتى عندما يكون اإلنسان عبداً، حتى عندما يكون اإلنسان يف السجن. 
وعندما يظفر اإلنسان هبذه احلرية، عندها يتمّكن على حنو أفضل من العمل مع اجلميع 
كي يتالشى شيئاً فشيئاً الظلم الذي يرهق البشر. يا له من سرّ، سرّ حترير البشر بواسطة 
العامل  مع  التأقلم  مصاعب  هناك  املصاعب.  من  الكثري  نواجه  اليوم،  كنيستنا  يف  املسيح! 
املشكلة  أنّ  أعتقد  حّقاً.  شخصي  إميان  بلوغ  صعوبة  أيضاً  مّثة  املطلق.  تغيّره  يف  احلايل 
الكربى تكمن هنا. ال بدّ لنا مجيعاً، أساقفة وكهنة وعلمانيّني، أن نتقن اإلميان الشخصي 

باملسيح يف سرّه الفصحي.

أشكر لك مرّة أخرى رسالتك الطيّبة، وثق، عزيزي إيلي، بكامل صداقيت.
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عزيزي إيلي،

يوم  منذ  بريدي،  مع  بالتعامل  يل  سُمح  ألنه  يل،  ُقِرئت  وقد  رسالتك،  للتوّ  تلّقيت 
األربعاء املاضي.

يبدو أنّ العمل اجلراحي جنح جناحاً عظيماً، على قدر ما هو ممكن. وبعد مضيّ ثالثة 
أسابيع أُعطيتُ نظارات للسري، ولكن يتوجّب عليّ أن أنتظر أيضاً أربعة أسابيع، كي أُعطى 
نظارات للقراءة ويتوجّب بعد ذلك شيء من الوقت للتأقلم. على كّل حال، يسعين أن أقول 
لك إنّ احملنة كانت طفيفة جدّاً باملقارنة مع ما كان يُخشى، أو بالنسبة إىل الكثريين الذين 
مل حيظوا مبا حظيت به. كان نظري قد هبط إىل 10/2، وقد ارتفع اآلن إىل 10/6، وإن 
األمر إلنسان يف  وهذا   ،10/8 استعادة  إىل  سأتوصّل  أني  يعتقد  راجعته،  الذي  النّظاراتيّ 

مثل سين، يبدو أنه رائع.
ماذا عساني أقول لك عن رسالتك وعن املودّة اليت تزخر هبا؟ كنت سعيداً جدّاً هبا ألهنا 
محلت إيلّ أخباراً ممّن عرفت هناك والتقيتهم، ومن املطران "غلوريو" الذي عرفته جيداً 

يف روما.
ال أعود اليوم إىل موضوع خاص، ألنه يتوجّب عليّ أن أكون حذراً يف استخدام رأسي. 
قال الطبيب إنه ال جيوز يل أن أتعب نفسي. ولكن ليس ما يتعبين يف احلديث قليالً عمّا هو 
هدفنا املشرتك، أي االلتحام حبياة "املسيح" يف سرّ موته وقيامته. أنا واثق أنك يف رسالتك 
القادمة، ستعود إىل احلديث عن رسالتك السابقة، وأننا سنستطيع بذلك أن نواصل احلوار.

أجل  من  بالتتابع،  أصّلي  وكنت  هبــدوء،  الصالة  أستطيع  كنت  العتمة،  ساعات  طــوال 
خمتلف بقاع األرض، خصوصاً تلك اليت زرهتا. ويسعك أن تثق أنّ فكري وقليب توّقفا أكثر 
من مرّة عند سورية، وال سيما دمشق. إنّ ساعة اهلل ليست بيدنا. وما يتوّقف علينا، هو أن 

نكون دائماً جاهزين إلجناز ما ينتظره منّا يف كّل يوم ويف كّل ساعة.
الذين صّلوا من أجلي. شعرت بتأّثر بالغ، خصوصاً خالل  أود أن تبّلغ شكري جلميع 
الوقت الذي أمضيته يف املشفى، يف ليل دامس، ذلك احلضور النوراني، حضور مجيع الذين 
كانوا يصّلون من أجلي. وكانت تلك نعمة عظيمة جدّاً. مجيعهم، فليكافئهم اهلل ويهبهم ملء 

نوره وسالمه وفرحه، يف األمانة الكاملة للمسيح، معلمنا األوحد.
زارني، وقرأ  السابق ملدرسة "محص". فقد  املدير  تلّقيت بعض أخباري من  أنك  بد  ال 
الرسالة اليت كنت قد أرسلتها له. حتدّثنا طويالً. وقد شرح يل وضعه. وقد  يل قسماً من 
قلت له إن كان بوسعي أن أقدّم له خدمة ما، فليعدْ لزيارتي، وإني سأستقبله، كما لو كنت 

أستقبلك أنت بالذات.
أقول لك جمدّداً، عزيزي إيلي، كامل صداقيت. أواصل الصالة من أجلك. صّل أنت أيضاً 

من أجلي. ولنظّل مّتحدين جدّاً يف "املسيح".

صح: تلقيت أخباراً سارّة من "أنطوان خمشن". أنتظر زيارته. ال بدّ أنّ األب "لو مان" قد 
كتب لك مباشرة بشأن اآلخر.
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عزيزي إيلي،

تلّقيت، إثر عودتي من "تامية" )Tamié(، رسالتك املؤرّخة يف )11/25(.

منشغل  الفرتة،  هذه  يف  ألني،  موعداً،  وتسألين  تنبّهين  إذ  حسناً  تفعل 
جدّاً يف "ليون"، ومع ذلك فأنت تعرف أني سأكون يف غاية السعادة إذا ما 

حتدّثت معك طويالً.

ألفت انتباهك إىل أنين يف يوم )12/13(، سأكون حتماً يف "ليون"، وبوسعك 
أن جتدني يف )5( شارع بونفوا. أحتفظ لك بوقت من الساعة )9:30( حتى 
كلمة صغرية  يل  أرسل  طويالً.  للتحدّث  الوقت  لنا  يتاح  كي   ،)11( الساعة 

ختربني فيها إن كنت قادماً أم ال.

منشغالً  سأكون  أيضاً،  هنا  ولكن،   ،)1/15( من  بدءاً  باريس  يف  سأكون 
جدّاً، ثم إني ال أعرف ما إذا كنتَ يف هذا الوقت، ال تزال يف "باريس"، طاملا 
أنك تأتي لفرتة أسبوعني أو ثالثة. ومع ذلك، فسأتدبّر أمري ألستقبلك، إن 
كنت ال تستطيع اجمليء إىل "ليون". إذن، أنتظر كلمة وجيزة منك ألعرف ما 

الذي قررته.

أقول لك جمدّداً، كامل صداقيت، وأؤّكد لك صالتي.

صح: إليك هذه اإلمكانيّة األخرى: يوم األحد )12/10(، يف السهرة، بدءاً 
من الساعة )20( سأكون حرّاً. سوف أكون يف )11( شارع "بوسويه". لن يتاح 
لك الوقت إلخباري، إن اخرتت هذا التاريخ، ولكين أثق بأني سأكون يف شارع 
"بوسويه"، وسأكون متحرّراً يف هذا الوقت. اكتب يل فقط إن كنت ستأتي يف 

)12/13(، أو إن كنت تريد أن تراني يف باريس.
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      58• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1972/12/13

عزيزي إيلي،

لست  ولكين  باريس،  إىل  وصويل  هاتفيّاً حلظة  بك  االتصال  سأحاول 
أدري كيف يسعين أن أفعل ذلك، ولذلك أكتب لك كلمة وجيزة منذ اآلن. يوم 
اجلمعة )15(، أنا منشغل طوال النهار من الساعة )7:45( إىل الساعة )23(. 
قد ال يتوّفر لنا هذا النهار إال فرتة ممكنة تقع بني الساعة )19( و)20(، يف 
)128( شارع "دوباك". وقد نستطيع تناول الطعام معاً ونتحدّث قليالً، ولكن 
نلتقي صباح  أن  لنا  األفضل  من  أنه  أعتقد  السهل.  باألمر  يكون  لن  ذلك 
الغد، بني الساعة )7:30( و )8:30(، دائماً يف "شارع الباك": حسبك أن تسأل 

أين تقع غرفيت.

أؤّكد لك كامل صداقيت، قريب هو فرح لقائنا.
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      59• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1973/5/5

عزيزي إيلي،

يا للفرح الذي غمرني إذ شاهدت خّطك، وقد التقيتك أنت بالذات، عرب 
رسالتك الوجيزة.

أرى أّنك تصارع هذا املرض، كي تظّل واقفاً على الرغم من كّل شيء، 
وكي تبذل ذاتك يف خدمة اجلميع، وعلى األخصّ الرعيّة اجلامعيّة.

أصّلي أيضاً من أجل والدتك.

الدين  العالقات مع  بشأن  النص  أنّ  أدركتم يف سورية  تكونوا  أن  أرجو 
اليهودي، كما صدر يف فرنسا، ليس نصّاً صادراً عن اهليئة األسقفيّة الفرنسية، 
وهو  املسيحية.  اليهودية-  للعالقات  األسقفيّة  اللجنة  ولكنه نص صادر عن 
وراعــوي  الهوتي  حبث  عن  ولكن  فرنسا،  أساقفة  مجيع  فكر  عن  يعبّر  ال 
خاص هبذه اللجنة. ومن ناحية أخرى، فإنّ هذا التصريح قد أثار تفاسري 
سياسيّة كان من الواجب جتنّبها. وينبغي يل أن أخربك أني مل أّطلع عليه 
هبا  خــصّ  اليت  االنتقادات  شــكّ  دون  عرفتَ  وقد  الصحف،  طريق  عن  إاّل 
الالهوتي. وهو  رأيهم  التصريح، من حيث  "دانييلو" واضعي هذا  الكاردينال 
بالتايل نصّ يتوجّب علينا أن ندرسه دون شك، ولكن دون تشويهه. وهو ليس 
تعليماً عقائديّاً تقرتحه كنيسة فرنسا، وال توجيهاً راعوياً قد يُفرض تبنّيه 
وثيقة ال جيوز تضخيمها، وال - خالفاً  ذلك، ألنه  كّل  أقول لك  مجاعيّاً… 

ملقاصد واضعيها - حتميلها داللة سياسيّة.

أؤّكد لك، عزيزي إيلي، كامل صداقيت، وطاملا ال نزال يف الزمن الفصحي، 
أقول لك: عيد فصح، سعيد ومقدّس. املسيح قام! هللويا.

مع كّل صداقيت.
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      60• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1981/4/15

عزيزي إيلي،

أرجو أن يصلك جوابي يف الوقت املناسب… تذكر يف رسالتك عنواناً غري 
الذي كتب على املغّلف )31( شارع "فريان"، بريد ثابت، ولكن دون أن تعطيين 

اسم املدينة. عندها، أعدت كتابة العنوان املكتوب على الغالف.

على كّل حال، سأكون يف "ليون"، يف هناية شهر نيسان، وسأكون سعيداً 
 - )Bossuet( )11( شارع  و29(. سأكون يف  و28   27( األيـام  بلقائك، يف  جدّاً 
هاتف:  68-08-852 يف )30( نيسـان و)14( أيار يف بييت، )5( شارع "بونفوا" 

- هاتف:  860-82-01.

أن  بوسعك  البّتة…  أنسك  مل  العزيز.  إيلي  إليك،  سأصغي  ســرور،  بكّل 
تفرتض ذلك. كنت أتلّقى بعض أخبارك بطريق غري مباشر.

مع كّل صداقيت وإىل القريب. لنظلَّ مّتحدين بالصالة.

 - بي  االتصال  بوسعك   ،)27( يوم  قبل  "فرنسا"،  إىل  وصلت  إن  صح: 
هاتف: 01-82-860 )7(، بدءاً من يوم األربعاء )22( نيسان، ظهراً )ما عدا 
من الساعة )18(، وما عدا السبت ما بني الساعة )11(  يوم اجلمعة، بدءاً 

و)19(.
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      61• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1981/10/30

عزيزي إيلي،

 )4( يف  املؤرّخة  رسالتك  على  جوابي  تسّلمت  كنت  إذا  ما  أدري  لست 
أاّلّ تتقاطع إمكانياتي للقائك مع إمكانيّاتك ذاهتا.  نيسان. قد حيدث أيضاً 
على كّل حال، لقد أسفت كثرياً أنه مل يُتح لنا أن نلتقي. َلَكم كانت سعادتي 
الرسالة  أُعــوّض هبذه  أن  األقّل  على  أودّ  التقيتك ومسعتك.  كنت  لو  كبرية 

الصغرية عن غياب اللقاء.

دائماً  أظّل  ولكين  أُسقفيّة.  تعد يل مسؤوليّات  يزال جيّداً. مل  نظري ال 
األسبوع،  أيــام يف  ثالثة  الــقــراءات،  بعض  زيـــارات،  رســائــل،  جـــدّاً:  منشغالً 

للكتابة. أخصّصها 

وخصوصاً يف هذه السنوات األخرية، اكتشفت على حنو أفضل ما الذي 
املسيح، وكيف تتحّقق، بقدر ما نسلك  أن يكون عليه احتادنا بيسوع  جيب 
هذا الطريق، كلمة القدّيس بولس: "إن كان اهلل معنا، فمن علينا؟". وهذه 

الكلمة األخرى: "حنن أكثر من منتصرين يف املسيح الذي أحبّنا".

لست أدري ما الذي كنت قد حدّثتين عنه، ولكن انطالقاً ممّا أعرف عن 
وضع الكنيسة يف الشرق األوسط، وخصوصاً يف سورية، وانطالقاً ممّا أعرف 
أهنا  يل  يبدو  الشرق،  يف  والكهنة  األساقفة  حياة  طريقة  وعن  طبعك  عن 

أوضاع مؤملة، وأهنا تزداد مأساويّة…

ولذا، فأنا أصّلي إىل الربّ كي يعطيك النور، كما أعطاني إياه أنا نفسي، 
كي تستطيع أن جتد ذاتك يف اهلل. عندما أعيد يف الكتاب املقدس قراءة ما 
ُكتب عن النيب "إيليا"، أفكر فيك وأسأل لك نعمة اللقاء مع اهلل، كما التقاه 

"إيليا" يف جبل حوريب.

…/…
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األب أنسل - تاريخ 1981/10/30

على كّل حال، ثق. أنا واثق أنّ "املسيح" أحبّك وحيبّك دائماً. وهو يعرف 
أن يغفر لنا وأن يبعثنا يف الثقة.

إن قدمت أنت نفسك، وإن قلت يل ما الذي حيدث، سأسعى ألن أفهمك، 
وسأسأل اهلل أن يساعدني كي أُجيبك مبا يريد هو أن جييبك به. على كّل 
أنّ هناك يف فرنسا أُسقفاً عجوزاً حيبّك كثرياً  حال، ستعلم هبذه الرسالة 

ويصّلي من أجلك. أنت أيضاً صّل من أجلي.

مع كّل مودّتي.
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      62• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1981/12/30

عزيزي إيلي،

عن  فيها  حدّثتين  اليت  األخــرية،  رسالتك  تسّلمت  عندما  لك  أكتب  مل 
التفجري األخري، الذي قضى على العديد من الضحايا. أودّ على األقل أن 
أرسل لك بعض األسطر مبناسبة رأس السنة، كي أشجّعك على املضي يف 
اخلط الذي عرضته عليّ يف رسالتك األخرية، ولكي أحرّضك على العيش 

يف ثقة، على الرغم من مجيع العراقيل ومجيع هناتك.

كن وفيّاً هلل خمّلصنا. أذّكرك مبا كنت أقول لك أيضاً: إنّ األمر املهم ليس 
يف النتائج. إنّ األمر املهم هو أن نفعل يف كل حلظة ما يريد اهلل أن نفعله. 

وما من أحد يستطيع أن مينعنا من أن نفعل ما يريده اهلل.

الوطن  هو  والــذي  كثرياً،  أحبّه  الــذي  الشرق  هــذا  إىل  أعــود  ما  غالباً 
البشري البن اهلل. فلريسل اهلل روحه، روح السالم والقوة واحلبّ.

سأكون وجيزاً اليوم، ألنّ بريدي كثيف. على األقل كنت أريد أن أقول لك 
وجلميع إخوتك، أطيب أمنياتي يف عيدي امليالد ورأس السنة.
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      63• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1982/3/2

عزيزي إيلي،

مل أكن يف البيت، عندما محل إيلّ سامر رسالتك املؤرخة يف 1/10، ولكين تسلمتها. كان 
علي أن أجيبك، فور تسّلمي هلا، ولكين استسلمت ملختلف املهام، وها قد تأخرت يف اإلجابة 

عليها، فاعذرني.

أعدت للتوّ قراءة رسالتك. لقد ذّكرتين بآخر حديث جرى بيننا. بدا يل، يف ما كتبت يل، 
وكأني أستمع إىل شكوى صاحب املزامري، حني يصرخ إىل اهلل، إذ يشعر نفسه يف ضياع، وقد 
جرفته املياه، ومزّقته وحوش هائجة، فبات سجني الظلمات، وفاقداً لكل رجاء. غري أنه، إن 
كان يصرخ، فذلك أنه كان يرجو. وهو يؤكد، أكثر من مرة، وعلى الرغم من كل شيء، ثقته 

باهلل.

ماذا عساني أقول لك، عزيزي إيلي، يا أخي يف كهنوت املسيح؟ شيئان:
األول، إن الرب يستمرّ يف حمبّتك، كما كان حيبّ ابنه يسوع يف بستان الزيتون أو على 
أكثر  يف  حتى  بقربك،  الــربّ  فإنّ  تركتين؟".  ملاذا  إهلي،  "إهلي،  يقول:  كان  عندما  الصليب، 
إنه  إذا أخطأت. فإنّ رمحته وحمبّته ال حدود هلما.  الليايل حلكة. آمِن حببّه لك. ال تقلق 

حيبّك. ومعك، أرفع له الشكر هلذا احلبّ الذي يغمرك به دون انقطاع.

بل مشيئتك". فنحن  أبتِ، ال مشيئيت،  "يا  وردّد يف هلعك:  بالكلية،  له  استسلم  الثاني، 
كّلنا، بسبب من طبيعتنا البشرية، التعيسة، اليت رمستها اخلطيئة، نتشبّث بإفراط بأفكارنا 
الشخصية، ومشاريعنا اخلاصة، وإذ باهلل يقودنا عرب طرقات غريبة، بعيدة عن إدراكنا، فيما 
هو يطالبنا باالستسالم له بالكلية. وهذا هو احلّل املمكن الوحيد. وهذا االستسالم ليس خنوعاً 
سلبياً. فإنّ اهلل ال يريد لنا أن نتخّلى عن عملنا يف خدمته. ولكنه قد يريد لنا أن نسلك طريقاً 
غري اليت اخرتناها. وعندها، جيب أن نقول له كما فعل بولس عندما اهتدى )قريباً جداً من 
دمشق(: "ربي، ماذا عليّ أن أفعل؟". أحياناً تبدو مجيع الطرقات مسدودة، وليس مثة أي أمل 

على الصعيد البشري. وال يعود بوسعنا إاّل أن نتأّلم ومنوت من أجله.

عندها، يدعونا االستسالم ألن نقول مع مريم: "أنا أمة الرب، فليكن يل حبسب قولك". 
لنا، ويتجسّد على حنو ما يف روحنا  الكلي، يصبح كلمة اهلل حاضراً  ويف هذا االستسالم 

التعيسة.
أنت تعرف جيداً، يا إيلي، إنك يف قلب عملك بالذات، تعيش دعوة تأمّلية. فتذّكر النيب 
إيليا ويأسه، ولكن مالك الربّ أيقظه وقال له: "اهنض وُكل". أودّ أن أكون بالقرب منك، مالك 
اهلل ألقول لك: "اهنض وُكل". تغّذ بكالم اهلل يف الصالة، وتغّذ باملسيح يف القربان املقدس. فقد 
يكون لك بعدُ طريق طويل لتعربه. ولكن منذ هذه اللحظة خصوصاً، اعترب نفسك مبثابة 
امليت، فال تفّكر، وال تقل وال تفعل إاّل ما يريد لك يسوع أن تفّكر وتقول وتفعل. أنت حيّ، 

ولكن لستَ أنت، بل هو يسوع الذي حييا فيك.
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كي  حياتنا،  لنفقد  لــه،  الكّلي  لالستسالم  دائماً  حنتاج  ألننا  أجلي،  من  أيضاً  صــلِّ 
نستعيدها، لنموت كي نقدر أن نقوم.

أنا،  أمّا  إلينا.  أدري متى ستعود  الروزنامة. لست  تزيّن  اليت  الرائعة  أشكرك لأليقونات 
فأجدها رائعة، ولكن غامضة. وأنا أشعر فقط أنّ الواقع احلقيقي ليس ما نراه، وأنه يتوجّب 

علينا أن نكون كمن يرى ما ال يُرى. وعندما ستعود إلينا، ستشرحها يل.

أعتذر ألني انتقلت من "vous" إىل "tu"، ولكين كنت أشعرَك كّلي القرب مين. لنحاول أن 
يساعد بعضنا بعضاً، بوصفنا مساكني وخطأة، ال يستطيعون أن يعتمدوا على دعم بشري، 

ولكن فقط على الربّ الذي ينهض الفقري ويغفر للخاطئ.

ثق، يا إيلي، فأنت حمبوب جداً من اهلل.

أظّل يف خدمتك، إن شئتَ أن تكتب إيلّ، وسأسعى كي ال يطول انتظارك، إذا ما كتبت 
إيلّ من جديد. اعذر خّطي، ولكن نظري ضعف. وأنا أبذل ما بوسعي.

مات من  الذي  واالبن  الذي حيبّك،  اآلب  باسم  أباركك  وصديقاً.  أخاً  بوصفك  أقبّلك 
أمّك  ولتغمرك مريم،  االستسالم هلل.  الذي يطهّرك وحيملك على  القدس  والروح  أجلك، 

البالغة احلنان، حبناهنا، وتبعث فيك من جديد، الثقة والسالم.

صلِّ من أجلي.
التوقيع
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      64• رسالة�من�األب�أنسل�
تاريخ 1982/6/29

عزيزي إيلي،

أودّ قبل كّل شيء أن أقول لك مدى انزعاجي لعدم وجودي يف "ليون"، يوم )4( آب. أعطيك 
هنا عناويين يف هذا الصيف. خالل شهر آب، أحّل حمّل مرشد راهبات "العامل القرويّ" يف 
لو كنت  آب. على كل حال، حتى  "فورفيري" يوم )4(  أكون يف  أن  "كالفيزول"، ولن أستطيع 
يف "ليون"، ال أدري ما إذا كان يسعين أن أذهب إىل "فورفيري": إنّ نظري قد ضعف كثرياً، 
وفقدان مسعي يتفاقم، ولذلك مل أعد أستطيع املشاركة يف االحتفاالت الكنسيّة. هذا العام، 
أقدمت على استثناء واحد، إبان تنصيب رئيس أساقفتنا اجلديد )ولكين مل أمسع شيئاً من 
خطابه، على الرغم من مكربات الصوت(. ليس من حّقي أن أشكو، ألنّ هذه علالً ال تسبّب 
أملاً جسدياً، ولكنها متنعين من االشرتاك يف االجتماعات أو املؤمترات. إال أني أظّل منشغالً 
باملراسلة والزيارات. قد حيدث يل أحياناً أن أشارك يف اجتماعات مصّغرة، حيث أستطيع أن 
أشارك. وإذن، حتى لو كنت يف "ليون"، ال أدري ما إذا كان بإمكاني أن أشارك يف احتفالكم.

يكون  أال  ذلــك  مع  أرجــو  غفري.  مع مجهور  يتالءم  ال  هــذا  زماننا  أخــرى،  ناحية  من 
احتفالكم جمرّد احتفال بالقدّاس للقدّاس، لن يكون بإمكاني لقاؤكم، ألنّ "كالفيزول" تقع 
على األقل على بعد )60( كم من "ليون"، واملواصالت إليها تشكو نقصاً. من ناحية أخرى، 
حتى لو وجدتَ من يقودك إىل "كالفيزول" ويعود بك يف املساء نفسه إىل "ليون"، فقد ال 
يسعك مفارقة األشخاص الذين سيكونون معك. على كّل حال، إليك عناويين يف الصيف يف 

حال توّفرت لك فرصة أخرى.

إسرائيل.  اليت شنّتها  الفظيعة  بداية احلرب  األيام، منذ  فّكرت فيك يف هذه  ما  كثرياً 
أنّ لكّل  تأّلمت معك، ومع الفلسطينيني، ومع مجيع العرب املتضامنني معهم. أعرف جيّداً 
شيء مثنه، عاجالً أو آجالً. وقد اختربت إسرائيل ذلك قبل جميء يسوع املسيح، الذي قال 
لنا:"من يأخذ بالسيف، بالسيف يؤخذ!"… ولكن إجناز هذه النبوءة مل يتحّقق إال بعد قرون… 
تذّكر تدمري اإلمرباطوريّة الرومانيّة على يد الربابرة. وقد ُتنجَز النبوءة خالل جيل واحد. 
لنفّكر يف هتلر! على كّل حال هو اهلل الذي، كما يقول الكتاب املقدس، حيتفظ لنفسه حبقّ 

االنتقام.
يفجّرون  يتحمّلها من  اليت  الرهيبة،  املسؤولية  ننسى  أن  لنا  فإنه ال جيوز  ذلك،  ومع 
العنف. وما كتبته يف رسالتك إىل الرئيس "ريغن"، ميّثل ما مسّي "دوامة العنف". فإنّ العنف، 
وال سيما إذا كان غري عادل، يوّلد حتماً، من الناحية البشرية، إما يأساً، وإما عدوانيّة تبحث 
عن االنتقام. إنّ رسالتك لرهيبة. فهي ترسم املدى الذي ميكن أن ترتكه حتى يف قلب الكاهن، 
مثل هذه األحقاد الغريزيّة. صحيح أنه ال جيوز اعتماد اإلجنيل من أجل تربير االنتقام، 

ولكن ميكننا اعتماد اإلجنيل إلدانة العنف.

أن  أمتنى  ال  شخصيّاً،  أنا  وثورتك.  غضبك  عن  تعبّر  أهنا  مبعنى  رسالتك حمّقة،  إنّ 
تنشرها حبرفها. ولكين تساءلت وأنا أقرأك، ما إذا كان من املمكن أن تعيد صياغتها، حبيث 

تأتي متوافقة مع احلقّ واإلجنيل معاً.
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الفلسطينيني،  من  إسرائيل  مبوقف  أخرى  مرة  تندّد  أن  األول،  القسم  يف  ميكنك  قد 
فتقول بوضوح إنّ إسرائيل اليت كادت أن تتعرّض إلبادة كاملة من قبل هتلر، هي اليوم يف 

طريقها ألن ترتكب اجلرمية ذاهتا حيال الفلسطينيني.

ولكن جيب أن متضي إىل ما هو أبعد من ذلك، فتذّكر بأنّ العنف يوّلد العنف، وأنّ ذلك 
بيدها  بذلك  تعدّ  بالتايل  إسرائيل  وأنّ  أن مينعه،  بشريّ  شيء  أليّ  ال ميكن  طبيعي،  أمر 

تدمريها الذاتي، ألنّ العامل اإلسالمي، عاجالً أو آجالً، سيدمّرها!

إجنيل  يف  ورد  الــذي  املثل  اإلجنيل،  باسم  تذكر  أن  ثالث،  قسم  يف  يسعك،  وعندها، 
القدّيس متى )25/5-26(، )هكذا( والذي قال فيه يسوع لبطرس: "أعد السيف إىل غمده…" 
ميدّوهنا  الذين  ومجيع  األمريكيّني  وإنّ  النهج،  هذا  تابعت  إذا  خراهبا،  ُتعدّ  إسرائيل  فإنّ 
بالسيف،  يضرب  ومن  لكل شيء مثنه،  فإنّ  يوم.  ذات  فناءها  يهيّئون  ويدعموهنا،  بالسالح، 

بالسيف يهلك.

وإنّ ذلك لينطبق على مجيع أمم األرض اليت تقمع األقليّات، سواء يف روسيا السوفييتيّة 
إزاء الدول التابعة هلا، أو بالنسبة إىل الدكتاتوريّات العسكريّة يف أمريكا الالتينيّة…

وسيطبّق ذلك أيضاً ذات يوم على الواليات املتحدة األمريكيّة، اليت تدعم هذه الدكتاتوريّات، 
ال يف أمريكا الالتينيّة وحسب، بل أيضاً يف بعض بلدان القارة اآلسيويّة.

مّثة عدالة ذاتية ثابتة )Justice Immanente(، حتملنا على التأمّل يف دعوة اإلجنيل إىل 
السالم.

أخرياً، يف اخلتام، من شاء أن يتجنّب املخاطر الرهيبة اليت نستشعر قدومها، يتوجّب 
أن  للفلسطينيّني  والذين يرفضون  السيف إىل غمده.  أن يعيد  الوقت،  له  أتيح  عليه، طاملا 

تكون هلم دولة، حيكمون على إسرائيل هبذه اإلبادة عينها، اليت كان هتلر يريدها هلم.

قد تقول يل إنّ ذلك قد قيل، دون أن حيدث أية نتيجة. ولكن يسوع ال يطالبنا بالنجاح، 
بل هو يطلب منّا أن نقول احلقيقة.

ولسوف تدرك معنى اقرتاحي، حتى لو مل تكن موافقاً باملرّة عليه. ال نيب للمسيح، إاّل 
من يتكّلم بروح املسيح. تذّكر شفيعك القديس "إيليّا".

حّقاً، رساليت كّلها ستحمل لك خيبة أمل. ومع ذلك، لو كان لك أن تدرك مدى حمبّيت 
لك، ومدى مشاركيت لك يف آالمك، ومدى رغبيت لك يف أن تنمو يف شهادتك للمسيح.

أكرّر لك كّل مودّتي. أصّلي من أجلك.
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رسالة من الرئاسة العامة للبرادو - 1984/9/11

األصدقاء األعزاء،

الساعة  يف  توّفي  ليأخذه.  جاء  الــذي  املسيح،  للقاء  انطلق  "أنسل"  األب  الليلة،  هذه 
الواحدة صباحاً.

منذ أسابيع كثرية، كان يعيش خدمة األمل، كما كان يقول. لقد أّثر فينا كثرياً بسالمه 
وابتسامته، املدهشني إذا ما عرفنا قليالً ما كان عليه أن يتحمّل.

حاولت أن حنيط به خالل هذه األسابيع، بامسكم، بوصفنا مندوبني عنكم. كثريون منكم 
ولقد  اآلالم.  معركة  القاسية،  املعركة  ومساندته، يف هذه  يتاح هلم مساعه  لو  يودّون  كانوا 

فعلنا ذلك بامسكم. كنّا كثرياً ما نتكّلم عنكم. وكان سعيداً بذلك:

"لو أّن دمي ُيراق على ذبيحة إميانكم وخدمته،
لكنت أفرح وأبتهج معكم مجيعًا"  )فيليب 17/2(

كان يقول لنا منذ بعض الوقت:
"ما من شيء حمزن يف هذا.

ال شيء حمزناً على اإلطالق.
أن منضي حنوه

كما إىل صديق هو اهلل
وهو احلكمة األبدية

فهذا خارق
َلَكم سيكون ذلك مجيالً عندما سنراه…!

ليس مثة أي سبب للشعور باخلوف."

االحتفال مبأمته سيكون يف ليون، يوم اجلمعة )14( أيلول، الساعة )14(، يف كاتدرائيّة 
القديس "يوحنا".

يف شركة أخوية معكم مجيعاً.
ومع الشكر للربّ ألنه وضعه على دربنا.

Antonio Bravo     أنطونيو برافو
Yves Muesset          إيف موسيه
François Pécriaux  فرنسوا بيكريو
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