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يف  مااًل  ال  شيئًا،  أملك  ال  إهلي:  أشكر  إين  نعم،   «
البنك، وال يف جييب، أو أمانة مع أي شخص.

أشكره ألين ُولدُت فقريًا، عشُت الفقر.
وكفقري ذقت مرارة اجلوع… والربد والعزلة،

لذلك أحببُت الفقر واحلرمان والتجرد،
وجدُت فيه الغىن…

كّل ما كان يأتيين من مال وهبات، كنت أعتربه ليس 
يل لكوين األب الياس، ولكن ألين كاهن… جيب أن 

يرجع إىل الفقراء والكنيسة.

إليه  أعود  أن  عريان،  ولدت  كما  أن  أحببُت  لذلك 
عريان. لقد حافظُت على إمياين وأشكره أنه ساعدين.

ال أعرف اخلطيئة بل حفظت جسدي ونفسي،
بدون أن ألّطخ ثوب عمادي.

أغفر لكّل من أساء إيّل…
وأطلُب املغفرة إذا أسأُت ألّي شخص.

أنا األب، كتبُت وصّييت هذه خبط يدي. «

من وصية األب الياس يعقوب

مـرفــق
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  تنبيه
 كتبـها أو قاهلـا أنـاسٌ    ،نصوصـاً كـثريةً   الشـهادة يضـمّ   -إن هذا الكتـاب  

 ،مـن جمتمعـات وثقافـات واختصاصـات ونزعـات وأديـان خمتلفـة        ،كثريون
  .تهم لهوحمبّ ،ة األب الياس هلمهم حمبّتهم كلّعَمَجَ

ال  ،تـه ه حبرفيّومـا قيـل أيضـاً تركتـُ     ،تـه ه حبرفيّب تركتـُ تِـ ما كُ ،بالطبع
ع التسـجيل املصـوّر مـع كـل     وسـيوزّ  ،ه مصـوّر ومسـجّل  كلـّ  ما قيلَ ما أنّسيّ

  .الكتابنسخة من هذا 

دار بـيين وبـني األب    ،ةيف غايـة األمهيّـ   حـوارٌ  ،ومن هذا املسجّل املصوّر
ــاس ــيّ أن أبســطه يف هــذا      ،13/10/2000صــباح  ،الي رأيــت أيضــاً لزامــاً عل
ع حتمـاً مـع كـل نسـخة مـن      هـذا التسـجيل املصـوّر سـيوزّ     كما وأنّ ،الكتاب

  .هذا الكتاب

ــ أنّ إالّ  ،أحــدمها خبــط يــده  ،هني كتبــهما األب اليــاس نفسُــ هنــاك نصّ
مه مكتوبــاً بيــد األب مل أتســلّ ،"خــواطر"ونــص آخــر بعنــوان  ،تهوهــو وصــيّ

ــاس ــة    ،الي ــى اآلل ــاً عل ــل مطبوع ــى شــك   ،ب ــو دون أدن مــن وضــع األب   ،وه
هــذان النصــان أنشــرمها يف هــذا الكتــاب     .اًتارخيــحيمــل ال وهــو  ،اليــاس
أخطــاء  ح مــا فيهمــا مــن لنفســي أن أصــحّ إال أنــي مسحــتُ  ،تــهماحبرفيّ
 -أو رمبـا إىل حالـة مـن اإلرهـاق      -قـد يعـود بعضـها إىل السـرعة      ،ةلغويّ

هلــذه النصــوص   فقــد شــئتُ . الــيت كــان يكتــب فيهــا األب اليــاس مــا كتــب   
ولكـن   ،سـليمة  ةٍعربيّـ  قـرأ يف لغـةٍ  أن تُ ،ها وصـدقها الرائعة والنادرة بسـموّ 

  .أمينة كل األمانة

  األب الياس زحالوي
6/11/2012يف 
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  الشهادة؟ - ماذا يف هذا الكتاب 

  األب الياس يعقوب كما عرفته
  األب الياس زحالوي

الــيت أجــد فيهــا نفســي عــاجزاً عــن كتابــة أي   ،ليســت هــي املــرة األوىل
ــوب      ــاس يعقـ ــي األب اليـ ــديقي وأخـ ــق بصـ ــيء يتعلّـ ــال   ،شـ ــتثناء املقـ باسـ

  .إثر وفاته ،"املذود"املقتضب الذي كتبتُه جمللّة 

ن عرفـوه وطرقـوا   اً جلميـع مَـ  وملا كان األب الياس يعقوب مُلْكاً حقيقيّـ 
ب إيلّ     ،مـن واجـيب   رأيـتُ  ،وقصدوه يف خدمة ،هبابَ  منـذ اللحظـة الـيت طُلـِ

أن أسـتكتب بالضـرورة    ،ه علينـا مجيعـاً  ومـن حقـّ   ،فيها أن أكتب شيئاً عنه
تـه  سـواء يف رعيّ  ،وعاشـوا معـه   ،طويلةً ن عرفوه سنواتٍأيضاً الكثريين ممّ

ه كـان  ألنـّ  ،ني وسـواهم من مسـيحيّ  ،ويف الساحل السوري ،يف بلدة اخلراب
  .مُلْكاً للجميع حبقّ

بعـض نتائجهـا    ملسـتُ  ،ةة استثنائيّلديه من طاقة روحيّ خربتُ وما كنتُ
 ،عمـوا هبـا  ن نَبعضاً من تأثرياهتا اخلارقة ممّـ  وعرفتُ ،شراًاملدهشة ملساً مبا

هـذا   …وبعـد انتقالـه   ،كان على قيد احليـاة  يومَ ،منذ سنوات بعيدة أو قريبة
 كـي يـأتي هـذا الكتـاب مبثابـة شـهادةٍ       ،األمر أيضاً دفعين الستكتاب آخـرين 

  .آنيساً يف إنساناً وقدّ هلذا الكاهن الذي كان حبقّ ،ليس إالّ ةٍحيّ
 ،ودراســته ،وطفولتــه ،أســرته: ولكــم ســعيتُ ألعــرف شــيئاً عــن ماضــيه  
وكذلك خدماتـه الكـثرية يف    ،خطواته األوىل يف دراسة الفلسفة والالهوت

مــن عــام ) 13/10(حتــى كــان يــوم   ،فلــم أظفــر بــالكثري  ،حياتــه الكهنوتيــة
 ،الســتعادة بعــض ماضــيه كلّــه    ،علــى غــري عادتــه   ،استســلم فيــه  ،)2000(

  .ـيديوعلى شريط  ،مبوافقته ،فيما كان كالمه كلّه يسجّل ،أمامي
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ني خـارقني    ،الشـهادة  -كل ذلك يؤلّف هذا الكتاب   ،األول: مرفقـاً بنصـّ
 ،وهــو عبــارة عــن خــواطر كــان يكتبــها يف ســرّه ،أعطانيــه ابــن أخيــه هاشــم

  !وصيّته ،والثاني
ما خربت  ،كيف عرفته ،متى عرفته: بقي عليّ اآلن أن أقول شيئاً عنه

 ،أساسـاً  ،ألنّـه  ،مجيـع اآلخـرين   ،لديه من حياة كانت كلّهـا وقفـاً لآلخـرين   
وثقــةٍ مطلقــةٍ  ،يف عشــقٍ حقيقــي للســيد املســيح  ،شــاءها وقفــاً هلل وحــدَه 

  .بالسيّدة العذراء
ــا يصــبح بعــدُ كاهنــاً  ،عرفــتُ األب اليــاس يعقــوب  جــاء إىل  ،يومَهــا. وملّ

كـــان ال يـــزال مشّاســـاً يـــدرس إذ  ،بصـــحبة األب مســـعود مســـعود ،دمشـــق
كان ذلك يف نطاق لقاءٍ ضمّ عدداً مـن كهنـة   . الفلسفة والالهوت يف لبنان

  ).1970(يف صيف عام  ،"مجعيّة الربادو" ومريدي
ما الـذي جعـل   : وتساءلت يف سرّي ،صُعِقتُ إذ شاهدته ،للوهلة األوىل

ــة   لفلســفة واملســؤولني يف معهــد ا  ،املســؤولني يف كنيســة طرطــوس املارونيّ
الــيت  ،يتغاضــون حتــى عــن الشــروط الــدنيا املعروفــة  ،والالهــوت يف لبنــان

  من سالمة املنظر والشكل؟ ،جيب أن تتوفّر يف طالب الكهنوت
ســرعان مــا اكتشــفت يف نظــرات هــذا   ،خــالل االجتمــاع عينــه ،إال أنــي

اً   ،وحتـى يف نـربة صـوته    ،وكلماتـه  ،"الـدميم واهلزيـل  "الشـاب    ،عالَمـاً روحيـّ
وجعلــين أنفــتح لــه يف أعمــاق   ،أنســاني منظــرَه اخلــارجي ،اً وجــذّاباًخارقــ
  .بشكرٍ غامرٍ للرب ،كياني

 ،العربيّة الناشـئة " الربادو"لوجوده معنا يف أسرة  ،واشتدّ فرحي يومها
بكــلّ مــا هــو  ،مجعيّــةً وأفــراداً ،بأنــه ســريفدنا ،منــذ تلــك اللحظــة ،ليقــيين
  !وبكلّ ما هو نقيّ وقويّ وصاعد ،إجنيلي

وجــود مســؤول أعلــى يف كنيســة طرطــوس    ،وشــكرتُ للــرب يف أعمــاقي 
ــة أُعطــيَ مــن الغنــى الروحــي   ،كــان يومــذاك األب أنطــوان طربيــه  ،املارونيّ

إىل ما  ،ما جعله يتجاوز املظهر املنفِّر يف هذا الشاب ،واحلدس اإلجنيلي
  .يضجّ فيه من حضورٍ روحيٍّ صارخ
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ــا إن ــاع  وم ــضّ االجتم ــا ،ارف ــاني ببســمةٍ      ،يومَه ــدّم مــين وحيّ ــى تق حت
  .وسألين زيارتي يف مكتيب يف كنيسة سيّدة دمشق ،عريضةٍ

ــتيب   ــرح إىل مك ــزمن    ،فاصــطحبته بف ــا  ،وأمضــينا ســاعةً مــن ال تبادلن
 ،خالهلا اآلراء حول مفهوم الكهنوت واحلضور املسيحي يف الشرق العربي

ــةٍ وبســاطةٍ وعفو  ــةٍيف قربــى روحيّ  ،فوجــدتين أمــام قامــة كنســيّة قادمــة   ،يّ
يف تواضــع   ،وتتجــاوز ،تتنــاقض مــع حجمــه اجلســدي اهلــشّ مــن جهــة      

  .املألوف من رجاالت الكنيسة من جهة ثانية ،مذهل
ثقـــةً  ،تتوطّـــد ،العالقـــة بيننـــا ،خالهلـــا ،كانـــت ،ومـــرّت أشـــهر وســـنوات

ة مطل   ،وخدماتٍ متبادلةً ،وزياراتٍ ،وصالةً ال جمـال   ،قـة كلّ ذلـك يف عفويـّ
مـا كـان أحيانـاً كـثريةً      ،بل فيها من التـزامن والشـفافيّة   ،فيها أليّ افتعال

ويعمّق فرح  ،الواحد باآلخر ،ويضاعف فرحَنا ،يثري دهشتنا حنن االثنني
  …كلينا بالربّ يسوع

 ،يف قضــاء أيــام قليلــة ،بــات فيــه كالنــا جيــد بعــض راحتــه  ،وجــاء يــوم
إذ كان السفر يـثري   ،يف لقاء جيمعنا يف اخلراب ،وأحياناً ساعاتٍ ليس إالّ

وال سـيما بعـد أن زُرع سـيخ     ،بسبب أوضـاعه الصـحيّة   ،لديه آالماً مربحة
يف أملانيـا   ،)1983(ذات يـوم مـن عـام     ،حديدي من أعلى ظهـره إىل أسـفله  

  .الغربيّة يومذاك
 ،ومن ثم كنّا نصـلّي معـاً   ،يعرتف أحدنا لآلخر ،وكنّا يف هذه اللقاءات
ة     . وأحياناً نقيم القدّاس معاً ا نتبـادل اخلـربات اإلنسـانيّة والروحيـّ . كما كنـّ

ن كـانوا يقصـدونه أو يزورونـه       ،وقد أُتيح يل دائماً أن ألتقي الكـثريين ممـّ
ــة اخلــراب احملــبّني    ــن كــانوا يتعــاونون معــه مــن أبنــاء رعيّ ــن  ،أو ممّ أو ممّ

  !وما أكثرهم …أو خلدمة …كانوا يقصدونه لغرض
اً كـان حـارّ  ! أجـل مـع اجلميـع    ،ه دائماً هو هـو مـع اجلميـع   ولقد وجدتُ

ــ ،إنســان وفرحــاً دائمــاً مبقــدم أيّ  مــا مل يكــن   ،ةاً كانــت حالتــه الصــحيّ أيّ
ويتقن انتقاء الكلمة  ،ة االستقبال الدافئكان يتقن بعفويّ. ةمنهكاً بالكليّ

ع عـن  وال يتـورّ  ،اً يف تقـديم اخلدمـة املطلوبـة منـه    كما كان سـخيّ . املناسبة



10 

. ط لديـه متى اقتنع بضرورة التوسّـ  ،اًهاتفيّ ،مسؤول االتصال الفوري بأيّ
حتــى  ،علــى ضـيق ذات يـده أحيانــاً كـثرية    ،وكـان عظـيم اإلميــان يف وعـوده   

ــيّ ــه   أنّ ،ن يل علــى حنــو قــاطع تب بقــدر وعــوده   ،الســماء باتــت تغــدق علي
وعنـدها  . وأحياناً أخرى بوفرة مذهلة تفوق حـدود وعـوده   ،ة أحياناًالسخيّ

 ،واتضـاعٍ  فيجـزل العطـاء يف ختـفٍّ    ،ىوفرحتـه تتجلـّ   ،سـع كانت بسـمته تتّ 
  !عطاء ومصدر كلّ ،أب اجلميع ،فيما هو حيضّ الناس على شكر اهلل

قد وطّـد هـذه العالقـة    " حدث الصوفانية"وهنا، ال بد يل من أن أذكر أنّ 
ففـي حـني كـان بعـض الكهنـة      . انيّة بيننا، علـى حنـو مـدهش   الروحيّة واإلنس

، يشكّكون يف صحّة هذا احلدث، هم الذين أُتيح هلم أن "مجعية الربادو"من 
يعرفوه من بداياتـه تقريبـاً، كـان األب اليـاس مـن أشـدّ املتحمّسـني لـه، وقـد          
 أخــذ علــى عاتقــه أن حيــدّث عنــه أبنــاء رعيّتــه يف اخلــراب، وزوّاره الكــثريين،

ــهم علـــى  ــجّ"وحيضّـ ــورة  " احلـ ــوزّع صـ ــق، ويـ ــوفانيّة يف دمشـ ــيّدة "إىل الصـ سـ
وعلـى علمـه بـتحفّظ رئيسـه الكنسـي، املطـران       . على حنو واسـع " الصوفانيّة

إىل بلدة اخلـراب،   مرينـا أنطوان طربيه، إزاء هذا احلدث، مل يتورّع عن دعوة 
آب، مـن   14وم يف ما بعد، مرتني، يف عشيّيت عيد انتقـال السـيدة العـذراء، يـ    

واملعــروف أنّ الزيــت ظهــر علــى يــدَي مرينــا يف هــاتني       . 1993و 1992عــامي 
  .املناسبتني، ومبرأى من املطران طربيه نفسه

قبــل أن أطــوي احلــديث عــن عالقــة األب اليــاس بســيّدة        ،وال بــدّ يل
إبان زيارتـه   ،من أن أذكر حادثة الشفاء املعجز الذي حدث له ،الصوفانية

  .1/8/1991 يوم ،العذراء يف الصوفانية يف دمشق لبيت السيّدة
يف  ،يطيب يل أن أترك لألب الياس نفسه أن يروي ما حـدث لـه   ،وهنا

 ،وأرى من واجيب أن أُحلق هبذه الشهادة ،)4/9/1991(شهادةٍ كتبها بتاريخ 
بـدون   ،مـن دمشـق  " بسـام خياطـة  "الدكتور  ،تقريراً طبّيّاً كتبه هبذا الشأن

بســام "ملحقــةً بتقريــر الــدكتور   ،وقــد أدرجــت شــهادة األب اليــاس . تــاريخ
يف  ،)3(يف اجمللـــد ) 2008(يف كتـــاب الصـــوفانية الصـــادر عـــام     ،"خياطـــة

  ).1455-1451(الصفحات 
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  :شهادة األب الياس يعقوب - 1
  .الصُّوفانيَّةدة شهادة حول سّي    « 
من بلدة البساتني  ،1945من مواليد  ،األب الياس مطانيوس يعقوب ،أنا

يف كنيسة  ،كاهن رعية بلدة اخلراب ،حمافظة طرطوس ،التابعة لقضاء بانياس
  ،دة البحارسّي

  :حدث يل ما يلي
 29متوز إىل  21كنت أقوم يف خميم للشباب يف قرية كفرون سعادة، من 

ومل . ومل أعد أستطيع السري. يسرىمنه، عندما شعرت بأمل حاد يف قدمي ال
وقد ظهر بني أصـابع  . أعد أشعر بأي إحساس حار أو بارد يف هذه القدم

. قدمي تلك، فطر ينتشر مع مسامري من اللحم، أحدثت التـهاباً وورمـاً  
فراجعت الدكتور عيد عيد يف مشىت احللو، فأعطاين دواء ركّبـه بيـده،   

ام عدت من املخـيم يـوم السـبت يف    وبعد أربعة أي. ولكنه مل جيدين نفعاً
  .التاسع والعشرين من متوز

فأقام القداس اإلهلي بـدالً   ،مل أستطع الوقوف ،متوز 30األحد يف اليوم 
. مؤسس أسرة اإلخاء السورية للمعاقني ،مين حضرة األب بولس سليمان

واسـتدعى  . مضيت إىل دمشق برفقة األب بولس سليمان ،وبعد القداس
وهو اختصاصـي يف الطـب    ،األب بولس سليمان الدكتور جورج بيلونة

وقال  ،وصف يل الرياضة والسباحة ،وبعد أن أجرى يل الفحص. الفيزيائي
ومعاجلـة الفطـر    ،يةلرتع املسامري اللحم ،جيب أن جتري عملية يف القدم

  .وكان الورم قد استفحل يف قدمي حىت الكاحل. بصورة عاجلة
ذهبت برفقة األب بولس سليمان ملراجعـة   ،آب 1االثنني  ،يف اليوم التايل

هنأين لنجاح . االختصاصي باجلراحة العظمية ،إىل عيادة الدكتور بسام خياطة
 ،عملية سابقة كانت أجريت يل يف ظهري منذ تسع سنوات يف أملانيا الغربيـة 
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ووصـف يل  . لكنت تعرضت لشلل كامل ،وقال يل لو مل تكن هذه العملية
هناك فطر مستفحل : قال ،وملا عاين القدم املصابة. ممارسة السباحة والرياضة

حبيث جترد املسامري  ،ال يفيدها إال العمل اجلراحي ،من العظمومسامري منبتها 
ولكن ستحتاج يف املشفى إىل شهر . مع إزالة اجللد ملعاجلة الفطر ،حىت العظم

ولكن مـن املستحسـن أن   . ال تستطيع خالهلا السري ،ونصف حتت املراقبة
وحصلنا على . الختصاصي باألمراض اجللديةا يعاينك الدكتور سهيل دياب

فوصـف يل دواء  . ومضينا إليه ،موعد مع الدكتور سهيل دياب على الفور
ولكن جيب . "حىت إجراء العمل اجلراحي الذي ال بد منه ،أتناوله لفترة طويلة

وهكـذا  . هذا ما قاله الدكتور سهيل دياب ،"أن يراك الدكتور أنطوان مجال
  .مماثالً لرأي زمالئه السابقني كتور أنطوان مجالفكان رأي الد. كان

. ألن مرضي يعيق عملي الرسـويل . تضايقت نفسياً. احترت يف أمري
ألدعو مرينـا حلضـور    ،الصُّوفانيَّةفطلبت من األب بولس أن يقودين إىل 
مقرراً يف اخلامس عشـر  الذي كان  ،تدشني معبد العذراء اجلديد يف رعييت

السيدة هامسيـك   ،برفقة إحدى مساعداته الصُّوفانيَّةفأرسلين إىل . من آب
من هي : وبينما أنا يف الطريق كنت أتساءل. املدعوة أُّم فيليب ،خربوطلي
هل أراها يف زي راهبة واملسبحة : فكرت. مل أكن قد رأيتها من قبل. مرينا؟
أم تراها يف عزلة وزهـد   ،يسة تنتظر الناسهل أراها جاثية يف الكن. بيدها؟

وهل تراين سأحتاج . أم هناك أوقات خاصة ملقابلة الناس؟. كسائر النساك؟
. أم تراين سأرى بيتاً زاهياً بالفرش والزينـة؟ . إىل وساطة للتحدث إليها؟

هنـاك  : فوجئـت . دخلت البيت عرب سلم صغري من عشر درجات تقريباً
وغرفة كبرية إىل ميينها تصل إليها بـدرج مـن    ،غرفتان إىل يسار الباحة

يف صدر الدار صورة العذراء رفعـت علـى قاعـدة رخاميـة     . درجتني
. الكراسـي فيـه قدميـة   . البيت يف غاية البساطة والتجـرد . مستديرة

تذكرت بيت مرمي العذراء . والربادي عادية جداً. والصوفايات أيضاً قدمية
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. جلسـت علـى درج الصـالون   . اًدخلت إىل الصورة فور. يف الناصرة
صـوت  . كأن هناك شيئاً حدثين ،صليت حبرارة. وضعت رأسي بني يدي

شعرت يف القلب سالماً حل حمل التمزق الـذي كـان   . دوي يف داخلي
هـذا  : أشارت بيدها وقالت. فإذا أُّم فيليب ورائي ،التفت. يستويل علي
حتتـه  . الركبـة كان يرتدي روب دو شامرب أمحر اللون حىت . زوج مرينا

أين هي مرينا؟ فأسرعت أُّم فيليب إىل غرفـة  : مث سألت. بنطلون شورط
صديق األب  ،ابونا الياس يعقوب"ودخلت املطبخ ونادهتا  ،مقابل الصالون
سـلَّمْت  . فأتت ويداها مرطّبتان باملـاء ". يريد مقابلتك ،الياس زحالوي

أت نظرها ميتـد إىل  قر. تطلعت بعينيها. وجلَسْت بالقرب مين يف الصالون
 ،حتدثك ببسـاطة دون تكلـف  . مشرق يشع منه النور ،وجه نضر. بعيد

. قرأت عنـك الكـثري  : قلت هلا. حتس أنك قريب منها. بصوت منخفض
وزودين األب الياس زحالوي بكتـب وصـور عديـدة    . ومسعت الكثري

وأنا أريد أن نتشرف بزيارتـك للسـاحل    ،توزعت يف الساحل السوري
سـيدة  " معبد للعذراء شيدته للساحل السوري حتت اسم حلضور تدشني

يف اخلامس  ،املطران أنطوان طربيه ،برعاية سيادة راعي األبرشية ،"اخلالص
ونـادت   ،أطرقَْت ملياً مث رفعْت رأسها ونظرت إىل بعيـد . عشر من آب
. وأصـبحُت أنـا يف الوسـط    ،فأقبل وجلس عن يساري. زوجها نقوال

جيب أن نتصل بـاألب اليـاس   : فقال. وحتادثت معه حول زيارة الساحل
وبعد أن تكلم زوجها . ألننا سوف نغادر يف اليوم التايل إىل لبنان ،زحالوي

إذا كـان  : عادت فقالت ،وكأن هناك صعوبات ،مع األب زحالوي هاتفياً
. ومتّت املوافقة. السري إىل لبنان جنّد ،حنضر ويف اليوم نفسه ،القداس مسائياً
وأخذت أُّم فيليب الفنجان  ،وأتت امرأة بفنجان من القهوة ،ذهب زوجها

الزيت املقدس حقّق عـدة   ،يا مرينا: فقلت هلا. ووضعته أمامي وأمام مرينا
جسمي اهترأ مـن العمليـات   . ومل يبق لدّي منه شيء. عجائب يف رعييت
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بعـدها   ،األطباء قرروا إجراء عمليـة . كيف هي ،انظري قدمي. اجلراحية
وهذا يؤملين أكثر ألين لـن  . أحتاج أن ألتزم الفراش شهراً ونصف الشهر

. اعطيين قطعة من القطن املبلل بالزيت املقدس. أستطيع أن أخدم النفوس
فدخلت غرفتـها وعـادت   . ال أدري إن كان ما يزال لدي زيت: فقالت

أريد عليها : فقلت. لكنها جافة ،زيت عليها آثار ،وبيدها قطعة من القطن
. فعادت ثانية ومعها قطعة من القطن مغموسـة بالزيـت  . قليالً من الزيت

وانتعلـت   ،وغلفت قدمي بشاشـة  ،وضعُتها بني أصابع قدمي مبساعدهتا
وأنا أتابع طريقي ألجد سيارة تكسي تنقلين . الشحاطة وودعتها ومضيت

 ،هو السيد نصـري  ،رة مها أبو عسلةإىل بائع نظارات وجهتين إليه الدكتو
وكانت أُّم فيليب ما تـزال  . وحمله مقابل املشفى الفرنسي يف حي القصاع

وكأهنا قـد   ،بأن قدمي قد تبللت بالعرق ،شعرت وأنا يف الطريق. برفقيت
وكنت قبلها أشعر بـأمل   ،حركت أصابع قدمي. وضعت يف سطل من املاء

بيـت   ،بالقرب من مرينـا : ّم فيليبقالت أُ. جملرد ملسها بأي شيء ،مربح
ذهبت معها وقمت بزيارة هلذا البيـت  . تنضح فيه بالزيت صورة للعذراء

. الصُّـوفانيَّة ولكين محلت من هذا البيت صـورة لسـيدة   . سريعة جداً
. استقلّيت السيارة قاصداً حمـلّ النظـارات  . ووجدتين أسري سرياً طبيعياً

فوجئت عنـدما رأيـت   . احة يديشعرت وأنا يف السيارة بسخونة يف ر
 ،ويتصبب على عينيهـا وأنفهـا   ،الزيت ينضح كالعرق من جبني العذراء

. وسال الزيت على ثـويب الكهنـويت   ،حىت امتألت راحيت ،ويسقط بيدي
عينه على  ،وأخذ السائق يسري. السائق وأُّم فيليب أصابتهما دهشة ّمجدهتما

وصـلت  ". ال إلـه إال اهللا : "وكان يردد. واألخرى على الطريق ،راحيت
سلّمت على  ،دخلت ويداي مغموستان بالزيت ،حملالت نصري للنظارات

استوىل  ،وعندما نظر الصورة يف يدي. انتقِ ما تشاء: الرجل املوجود وقال
وأخذ الزيت يسـيل   ،وضعت الصورة على زجاج الطاولة. عليه الدهش
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أخـذُت  . ون منـها فاندهش احلاضرون وأقبلوا يتّربك. منها على الزجاج
 رأيت األب بـولس سـليمان  . الصورة وعدُت إىل دير اآلباء اللعازريني

 …"احملسـن كلـود  "عّرفين به األب بولس على أنه  ،وبقربه رجل ضخم
الصورة : فقال ،أخربته مبا جرى …"ياه: "وعندما رأى الصورة بيدي صاح

قـال يل   ،وبعد أن ذهب السيد كلـود . أعطيته إياها على مضض. لكلود
وبالرغم من ذلـك  . ولكن إميانه ضعيف ،كلود رجل طيب: "األب بولس

. رمبا هذه الصورة تكون سبباً الهتدائه إىل اإلميان. انظر. فإنه حمسن سخي
أما يف هذه . ب عليوكان سابقاً قد رفض أن يهبين مبلغاً من املال لدين ترّت

  ".وأعطاين املبلغ املطلوب ،فقد لىب طليب ،الساعة
. يف اليوم التايل، مجعت حوائجي وعدت إىل رعييت يف بلـدة اخلـراب  

  .وكان يوم سبت
رأيت  ،وعندما أردت أن أُنشف قدمي ،دوشاً أخذت ،يوم األحد التايل

ت أصابع فتح. والفطر قد تالشى ،وتساقطت كالورق" تّشت"املسامري قد 
  .شيئاً مل حيدث فوجدهتا ساملة وكأنّ ،قدمي

مع العلم  ،فلم أجد ،يف مكتيب لصُّوفانيَّةشت عن صورة لفّت ،يوم االثنني
فاتصلت هاتفياً بـأُّم فيليـب واألب بـولس    . عت منها املئاتأين قد وّز
وطلبت منهما صورة لسيدة  ،مها سيأتيان إىل اخلراب مع املعاقني ،سليمان

. سأذهب إىل مرينا وأحضر لك مـا تريـد  : فقالت أُّم فيليب. الصُّوفانيَّة
ألن املعبـد مل   ،فتها بأن تقدم اعتذاري هلا عن موعد التدشنيوكنت قد كلّ

  .وال التمثال ،يكن قد متّ إجنازه
ومعهـا صـورة سـيدة     ،أتت أُّم فيليب مع خميم املعاقني ،يوم الثالثاء

. ووضعتها على مكـتيب . شاكراً وقّبلت الصورة بشوقأخذهتا . الصُّوفانيَّة
فتحت الدرج وكأين بالصورة قد وضعت يف وعـاء مـن    ،يف اليوم الثاين

ويوسف مارون املعـروف   ،على الفور ناديت األب بولس سليمان. الزيت
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 اطلبت منهم. د اسم اهللاليتمّج. ليس بغريب على مرمي: فقاال ،بابو لويس
  .الصمت وعدم البوح بالسر

نضح الزيت . وضعتها ضمن برواظ من اخلشب والزجاج ،يف يوم األحد
إذا باألب بولس  ،ويف األحد التايل. نزعت الزجاج من الربواظ. من الزجاج

. تأثرت منـه . أخذ يتكلم عما حدث يل يف دمشق ،يف عظته ،خالل القداس
فأخـذ النـاس   . د اسـم اهللا مت ليتمّجتكلّ. ال حتزن: بعد القداس قال يل

رأيت على الصورة بعـض  . يصعدون إىل غرفيت ليشاهدوا الصورة والزيت
وما زالت يف غرفيت وآثار الزيـت  . صنعت هلا صندوقاً من الزجاج. الغبار
  .وسيادة راعي األبرشية ،ق من ذلك األب الياس زحالويوقد حتقّ. عليها

وقد  ،تدشني مركز املعاقني يف رعييت متّ ،يف السادس عشر من شهر آب
سلّم علي حبـرارة  . قَِدم الدكتور بسام خياطة". كفرسيتا"أُطلق عليه اسم 

وابن  ،وكان برفقيت السيد مجيل حالق وزوجته. قرب سيارته أمام الشاطئ
. فسألين عن وضع قـدمي . وكيل وقف مار ميخائيل ،الرعية مجيل ضومط

: رأسـه  وهو يهّز ،ريته قدمي فتعجب وقالوأ. مل أعد أشعر بشيء: فأجبته
زيـت  : فأجبته. هل أخذت دواء أو عملت عملية؟. ماذا حدث؟. غريب

هل أحتاج لشيء : وقلت له. فهنأين. وسردت له احلادثة. أبرأين الصُّوفانيَّة
وهي حتتاج إىل زمـن   ،أما ساقك فال عالقة هلا بالقدم. مطلقاً: فقال. بعد؟
ع ببناء كنيسة يف قرية الذي تّرب ،وّدعته ومضيت برفقة مجيل احلالق. طويل

  .لكي نبارك األرض ،صغرية تدعى جلّيانا
والرب . التفاصيل كما حدث وقد رويته بأدّق. أشهد بصدق ما قلت

      .وعليه أوقّع .وهو الشاهد علي ،عامل بصدقي
  رعية بلدة اخلرابكاهن           األب الياس يعقوب  

  »  يف كنيسة سيدة البحار           1991أيلول  4تاريخ 
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  :"بسام خياطة"تقرير الدكتور  -2
أُصرِّح أنـين قـد فحصـت     ،ةاطأنا املوقع أدناه الدكتور بسام خّي« 

وكان  ،1991آب عام ) 1(وعاينت األب الياس مطانيوس يعقوب بتاريخ 
ت إىل مسامري أّد ،يشكو من مناقري عظمية بسالميات القدمني بني األصابع

مع ترافقهـا   ،وبالتايل إىل آالم مربحة بالقدمني أثناء املشي ،)دمامل(حلمية 
  .بآفة فطرية بني األصابع بالقدمني

وإذ يب التقي بـه   ،كنت قد قررت له العمل اجلراحي بعد شفاء الفطور
قـد  . وعاينتـه  ،وهو على أحسن حال ،1991/آب/16بكفرسيتا بتاريخ 

  .دون أي عالج دوائي حتماً ،حدث زوال الدمامل والفطور واآلالم
  » ةبسام خياط. د

أرى لزامــاً علــيّ أن أقــول   ،يف عــودة إىل شخصــية األب اليــاس يعقــوب 
كلمـا ازداد   ،خـالل تلـك الفـرتة    ،وكـان . أني عرفته عشرات السـنني مريضـاً  

 …وانفتاحـاً خـدوماً   ،وحريّةً إنسانيّةً ،يزداد هو غنى روحيّاً ،به املرض فتكاً
بعـد مـا زُرِع السـيخ احلديـدي يف      ،وقد جتلّى كـل ذلـك علـى حنـو خـاص     

ــراه   ،ومنــذ ذلــك احلــني . ظهــره ــن ي ــلّ مَ ــه مــن    ،كــان ك يــدهش حلركــات ل
ــدين ــاً  ،أو مــن اجلــذع  ،أو مــن الــرأس  ،الي حتــى خــالل   ،تبــدر منــه تلقائيّ

 ،لتحـول دون حضـوره الكامـل    ،إال أهنا مل تكن بأيّ حـال  …القدّاس اإلهلي
هــذه الــدار الــيت    ،وللنــاس يف داره املتواضــعة  ،هلل يف القــدّاس والصــلوات 

  !وسعة قلب اهلل ،أتقنت دائماً التأليف بني بساطة الفقراء
ة    ،فكانت ،أما هذه الدار خالفاً لكلّ ما عُهِد عنه يف املؤسّسـات الرمسيـّ

حتــى عنــدما كــان األب اليــاس  ،عة البــاب أمــام كــلّ إنســانمشــر ،والكنسـيّة 
ــها  ــاً عنـ ــريض   ،غائبـ ــالة ملـ ــارة صـ ــديه    ،يف زيـ ــة قاصـ ــعى خلدمـ أو يف مسـ

أو يف لقــاء طويــل مــع إخوتــه الكهنــة   ،أو يف مراجعــة لطبيــب …الكــثريين
  !يف طرطوس ،ورئيسه األعلى
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حمتاجاً ولكم من مرة روى يل، والبسمة تعلو وجهه، أنه عاد، فوجد يف داره 
يرتقّب عودته، بل يف سريره من يغطّ يف نومه، حبيث جلس هو يرتقّب 

  …!استيقاظه، حتى يقدّم له ما حيتاج إليه من مأكل وملبس أو بعض املال
ال سـيما يف   ،ال أنسَ فرحه الدائم بزيارة جريانـه يف بيـوهتم   ،وإن أنسَ

تلك  ،انهألحد جري ،وقد كانت أوىل زياراتي معه. عيدي الفطر واألضحى
وقـد ملسـت بينـهما مـودّة شـفّافة      ". أبـو نعـيم  "اليت قمنا هبـا جلـاره املختـار    

وإىل مجيـع   ،"أبـو نعـيم  "انتقلـت عـدواها إىل مجيـع أفـراد أسـرة       ،وعميقة
  !زوّار األب الياس وأصدقائه

ــت يف أعمــاقي احلاجــة  ،ومبــرور الــزمن إىل تعريــف  ،بــل الضــرورة ،نَمَ
مثل شـبيبة جوقـة    ،أو باألحرى الشبيبة اليت أتعاطى معها ،شبيبة دمشق

هبذا النموذج الفريد مـن   ،وفرسان احملبّة ،وأسرة الرعية اجلامعية ،الفرح
 ،وأخــذت أحــدّثهم عنــه. املتمثّــل يف شــخص األب اليــاس يعقــوب ،الكهنــوت

بـني حـني    ،فيما كـانوا هـم يسـألوني أحيانـاً عـن سـبب غيـابي عـن دمشـق         
  …ة اخلرابيف بلد ،وآخر

حدّثين فيه عـدد مـن أفـراد جوقـة      ،كثرياً ما حلمت به ،حتى جاء يوم
عنـد األب اليـاس    ،عن رغبتهم يف قضـاء بضـعة أيـام راحـة وصـالة      ،الفرح
  !ففرحت إذ انفتح الطريق بينهم وبني األب الياس يعقوب. يعقوب

أن أذكر مـا فعلـت، قبـل وصـولنا مسـاء إىل ديـر اخلـراب، فقـد          وهنا، أحبّ
  :ر الصوتسألت السائق التوقف، وقلت للجميع باحلرف الواحد، وبيدي مكبّ

  .أنا سعيد باجمليء بكم ومعكم إىل هذه الكنيسة"
 ،كما تعلمـون  ،وهو ،أحد أبشع الناس ،سوف تشاهدون بعد حلظات

  .أخي وصديقي األب الياس يعقوب
 ،منذ اللحظات األوىل للقـائكم بـه   ،قة بأنكم ستكتشفون فيهكلّي ث

وجهاً من أمجل َمـن شـاهدمت    ،وخالل األيام الثالثة اليت سنمضيها عنَده
  !"وستشاهدون يف حياتكم
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بتنظـيم   ،بـني حـني وآخـر    ،حتـى بـات الكـثريون يطـالبوني     ،وهكذا كان
 ،ح الكـربى وجاء يوم باتت فيـه جوقـة الفـر    …زيارة لألب الياس يف اخلراب

الـيت   ،تشارك يف ختامهـا يف الصـالة احلاشـدة    ،تنظّم رحالت إىل الساحل
 ،آب 15يـوم   ،مسـاء عيـد انتقـال السـيدة     ،كانت تقام يف مزار سيّدة البحار

  !حبضور األب الياس يعقوب
ة  "دور  ،بعد ذلك ،وكان أن جاء ة اجلامعيـّ أسـرة فرسـان   "و ،"أسرة الرعيـّ

 ،الصـيف " خميّمـات "العديـد مـن    ،ا علـى حـدة  كـل منـهم   ،فنظّمتا ،"احملبّة
ويف  ،يعــودون إىل دمشــق  ،وكــان اجلميــع دون اســتثناء  …عنــد األب اليــاس

اهلزيـــل  ،أعمـــاقهم انطبـــاع ال يُمحـــى عـــن صـــورة لـــألب اليـــاس يعقـــوب  
  !العظيم بإميانه وحبّه وحضوره ،جبسمه
حتضـرني   ،وذات دالالت كـثرية  ،يطيب يل أن أذكر حادثة طريفة ،وهنا

وال سـيما إصـابته    ،كلما فكرت مبا أملّ بـاألب اليـاس مـن أمـراض مربحـة     
حيث  ،تلك اليت اضطرت املطران طربيه للمضي به إىل بريوت ،يف القلب

إىل  ،بعد فـرتة مـن الـزمن    ،ثم أُعيد ،يف القلب" القاتلة"شُخِّصت إصابته 
ة  "حيث أُرغم علـى   ،طرطوس حتـت رعايـة    ،يف املطرانيـة " اإلقامـة اجلربيـّ

يف راحـة مطلقـة مل يألفهـا يومـاً يف      ،طـوال أربعـة أسـابيع    ،املطران نفسه
 ،ال سيما وأنه كان يؤكّد لزوّاره الكـثريين  ،وما كان ليجد هلا مربّراً ،حياته

وأنـه ال بـدّ لـه مـن العـودة       ،أنـه مل يكـن ليشـعر بـأي أمل     ،وأنا واحد منهم
  …اك حباجة إليهألنّ الناس هن ،ليواصل خدمته ،إىل رعيّته
علــى مــا فُطــر عليــه مــن      ،اضــطرّ املطــران أنطــوان طربيــه    ،ويومهــا

ويســمح لــه بــالعودة إىل كنيســته    ،أن يرضــخ لرغبــة األب اليــاس  ،صــالبة
بعــد  ،وإنــي ألذكــر جيــداً مــا قــال يل املطــران طربيــه يــوم التقيتــه! وأوالده

د سـألته  وق ،يف مكتب زميله املطران يوحنا جانربت ،فرتة وجيزة يف حلب
  !"سلّمته هلل! ولكنه قدّيس ،فوضوي ،عنيد: "قال ،عن األب الياس يعقوب

طبيـب   ،من الواليات املتحدة ،قدم إىل دمشق ،ويف هذه األثناء بالذات
مســؤوالً عــن  ،يف مــا مضــى ،كــان ،يــدعى اليــاس ألــبري خــوّام ،ســوري شــاب
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ة "  ،قبيـل سـفره للتخصـص    ،وكـان قـد أمضـى مـع الفرسـان     ". فرسان احملبـّ
وقــد احــتفظ منــه بانطبــاع عميــق عــن . أســبوعاً كــامالً يف كنيســة اخلــراب

  .يسألين عنه يف حبّ وهلفة ،جعله كلّما اتصل بي أو كتب يل ،األب الياس
وقد التقينا غداة عودتـه،  . وكانت عطلته يف سورية ال تتجاوز عشرة أيام

على الفـور عـن األب اليـاس،     فسألين. يف بيت السيدة العذراء يف الصوفانية
ومضـينا معـاً، يف اليـوم التـايل، إىل اخلـراب، يف      . فلم يرتدّد. فدعوته لزيارته

وقبــل وصــولنا بقليــل،  . وكــان يقودهــا شــقيقه األوســط ســامر  . ســيارة والــده
ســله  . لقــد وصــلنا  : "بــادرني بالســؤال عــن صــحة األب اليــاس، فقلــت لــه       

ــد أخــ     !". بنفســك ــت ق ــا كن ــي م ــاس عــن جمــيء   وأشــري إىل أن ربت األب الي
ومـا زاد يف حرارتـه أنّ   . وكـان اللقـاء بينـهما حـارّاً جـدّاً     . الدكتور الياس معي

األب الياس نادى الدكتور الياس بامسه، حلظة نزوله مـن السـيارة، مـع أنـه     
  !كان قد مضى على غياهبما الواحد عن اآلخر، ال أقل من عشر سنوات

فجـاءه اجلـواب   . صـحة األب اليـاس  بالطبع استفسر الدكتور الياس عن 
األطباء يقولون إن وضعي العام سيئ للغاية، أمـا  ! "باحلرف الواحد تقريباً

وأنـا أواصـل عملـي كالسـابق، وكـأني يف صـحة       . أنا، فإني ال أشعر بأي شيء
ــدّرَج، أعـــظ، أعقـــد اجتماعـــات، وال أشـــعر بـــأي    . ممتـــازة أمشـــي، أصـــعد الـ
ــاس التقــ   " …انزعــاج ــدكتور الي ــب ال ــوفرة، فجــاءه األب   فطل ــة املت ارير الطبي

فأخذ الـدكتور اليـاس يتفحّصـها تقريـراً     . الياس بأحدثها، وكلّها من بريوت
وهنــا، ال يســعين أن أنســى النظــرة احلــائرة الــيت كــان الــدكتور    . تلــو اآلخــر

اليــاس ينقّلــها بــني التقــارير والتخطيطــات، وهــو يقلّبــها ويعيــد التحــديق    
فسـأله األب  ! وطالـت حريتـه   …س من جهـة ثانيـة  فيها، من جهة، واألب اليا

  :فقال له الدكتور باحلرف الواحد". …ما بك؟ أراك حمتاراً: "الياس بامسًا
تؤكد بصورة  ،التقارير اليت بيدي …أنا ال أصّدق ما أرى ،بصراحة «
وأنـا أراك واقفـاً    ،أنك جيب أن تكون يف غرفة العناية املشـّددة  ،قاطعة
  »! سبحان اهللا! نك يف صحة ممتازةوكأ ،وحتدثين ،أمامي

  !وأكبّ عليه يعانقه بتأثّر
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تلــك الشــهادة إياهــا، مسعتــها أيضــاً مــرات كــثرية، بعــد ذلــك، مــن طبيــبني 
إهنما الدكتور املخدّر رياض طه، . مقيمني يف طرطوس، وميارسان يف مشافيها

قـد  و. وهو عراقي، والدكتور املختص جبراحة الكلية، بشار األمحد، وهو سوري
فــت عليهمــا وعلــى أســرتيهما، عنــد األب اليــاس، ومجــيعهم حيبّونــه حتــى  تعرّ

وقد سألتهما بـدورمها أن يكتبـا شـهادهتما بشـأنه، فلـم يـرتدّدا، علـى        . اإلجالل
  …لشعورمها بعجز الكلمة عن إيفاء األب الياس حقّه منها هتيّبهما، نتيجةً

املتابعــة إذ لــديّ أيضــاً مــا ولكــن ال بــدّ يل مــن . أعــرف أن شــهادتي جمروحــة
  .أقوله

 ،ملفتــاً للنظــر ،علــى الكبــار والصــغار ،كــان تــأثري األب اليــاس يعقــوب
مـا مـن شـأنه أن يـثري      ،أوَلَيس يف وجهه وشـكله وحركاتـه  . ومثرياً للدهشة

  النفور لدى األطفال؟
وكـأني بـه    ،احلقيقة أنه كان ميلـك قـدرةً خارقـةً علـى جـذب األطفـال      

كلمـا رأيتـه يبـارك     ،وكـان ينتـابين فـرح روحـي غـامر     ! هميلك أحلى الوجو
  .ألني كنت على ثقة تامة من استقامة حياته وقداستها ،طفالً

كــي متضــي إىل  ،املــدعوّة كــوثر ،أبــديت رغــبيت البنــة أخــيت  ،وذات يــوم
لقضــاء بضــعة أيــام  ،وطفليهمــا باســكال وجــود ،اخلــراب مــع زوجهــا نــزار

ويتـذكرهم   ،اس يـده علـيهم ويبـاركهم   ال لشـيء إال ليضـع األب اليـ    ،هناك
ب اللقـاء األول بينـهم     . يف صـالته  ،يف ما بعد خمافـة أن   ،ولكـين كنـت أهتيـّ

وكانت ابنة أخيت وزوجها علـى علـم مبـا    . ينفر الطفالن من وجهه وشكله
وال سـيما   ،ومبا يكنّه مجيع أهلـي  ،بيين وبني األب الياس من حمبّة وثقة

وملـا وافقـت كـوثر مـع زوجهـا علـى       . جـمّ لـه  من احـرتام   ،أخيت الكربى نور
أخذت أعوّد الطفلني على التحـدث   ،قضاء بضعة أيام يف منطقة اخلراب

. مودّة كبرية ،وشيئاً فشيئاً نشأت بينه وبني هذه األسرة الفتية. إليه هاتفياً
. مضـــوا إىل اخلـــراب مـــع أســـرة صـــديقة  ،)2004(ويف شـــهر آب مـــن عـــام 
 …وكـانوا كـثرياً مـا يـزورون األب اليـاس      ،"يصـر الق"فأقاموا كلهم يف فندق 

أكتشــف بفــرح مــدى تعلّــق األهــل      ،هاتفيــاً ،وكنــت كلمــا حتــدثت إلــيهم   
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 ،وإنّ لفي الصور الكثرية اليت التقطت هلـم هنـاك  . والطفلني باألب الياس
  …خري دليل على تلك احملبّة املتبادلة

للطفلـــني وكـــان يـــوم محّلـــين فيـــه األب اليـــاس حنجـــوراً مـــن العســـل  
سـألين إن كـان الطفـالن قـد      ،بعـد فـرتة   ،وعند عـودتي إليـه  . باسكال وجود
ودار بينـه   ،فاتصل هبما علـى الفـور  . سلهما هاتفيّاً: فقلت له. أحبّا العسل

مـا غمرنـي    ،فيه مـن بـراءة األطفـال وفـرحهم     ،وبينهما حوار طريف جداً
ت وجـدت العسـل   إن كان ،وإذ باألب الياس يسأل الطفلة باسكال. بالسعادة

وكانـت  !". بـس أنـت أحلـى    ،العسـل حلـو  : "فجاءه اجلواب على الفور ،حلواً
  !باسكال يومها يف السابعة من العمر

  !هكذا كان األب الياس مع الكبار والصغار
إذ كانـت تأتيـه مـن     ،فلكـم مـن مـرة راقبـت تصـرّفه معهـا       ،أما الشـبيبة 

اجلامعيـة أو الثانويـة    مع الشبيبة ،فكان هو هو. خمتلف املناطق السورية
ــفوف االبتدائيـــة     ــالب اإلعـــداديني أو أطفـــال الصـ وكـــان تعاملـــه  . أو الطـ

ــع  ــع اجلميـ ــان مـ ــوهلم     ،باجملـ ــى قبـ ــأثري علـ ــال يف التـ ــة للمـ فـــال دور البتّـ
إال أنه كان يرتك هلم احلريـة التامـة يف تقـديم مـا يريـدون أن      . وإقامتهم
وكـان شـديد اإلصـرار    . مونـه إن كـان هلـم مـا يقدّ    ،يف هناية املخيّم ،يقدّموا

بضــرورة الســهر علــى   ،حتــى علــى الكــاهن املرشــد  ،علــى املســؤولني فــيهم 
كـي يتـيح    ،خالٍ من أي صخب موسيقي مـألوف  ،توفري مناخ روحي هادئ

مـا بـني البحـر     ،هلم أن ينهلوا من تواجدهم لديه جبـوار الكنيسـة واملـزار   
وصـالة وحـوار ومـرح    من صمت وتفكري  ،ما هم حقّاً حباجة إليه ،واجلبل
ة . هادئ  ،وما كان يوماً ليبخل عليهم مبا كانوا يسألونه من خدمات روحيـّ

  .من إقامة قدّاس أو مساع االعرتاف أو تقديم حديث
، فكانت حتظى منه بعناية فائقة، فيجنّد يف سبيلها "املعاقني"أما خميّمات 

، إىل ما يشبه خليّة أبناء الرعية مجيعاً، فتتحوّل دار الرعية بني ليلة وضحاها
  .النحل، فتُحمَل إليها من البيوت، أطباق الطعام كلّ يوم، يف انتظام وفرح
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 ،باملتواجدين لديـه  ،على كثرهتا ورحابتها ،إذا ما ضاقت األمكنة ،وكان
ولكــن  ،ال يتــورّع عــن فــتح الكنيســة هلــم ،مــن أطفــال وشــبيبة ومســؤوليهم

  …فمع جلنة الوق ،بعد أن يكون اتفق على ذلك
وكان فرحه األكرب يف استقباله فئات من األطفال أو من الشبيبة، يعرف 

وعندها، على عادته، كان يعرف كيف . جيّداً أهنم ينتمون إىل طبقة حمرومة
حيشد طاقات أبناء الرعية، من أجل توفري كلّ ما ميكنه توفريه هلم، طـوال  

ة يتنافسـون حقّـاً يف ا     . فرتة إقامتهم السـتجابة علـى أكمـل    وكـان أبنـاء الرعيـّ
وكان كلّ ذلك يتمّ دون املساس بأي حال، باجلانب الروحي واإلنسـاني،  . وجه

  .الذي كان حيرص على توفّره هلم، طوال هذه املدة
ما كـان يقتـات بـه األب     ،كنت أحلظ يف دهشة ال حدود هلا ،وإىل ذلك

إنه كان يقتات مبا يكـاد  . خالل هذه النشاطات املتالحقة واملتعدّدة ،الياس
كان يكتفي بصـحن مـن اللـنب ال     ،يف أحسن األحوال ،فهو! يكون ال شيء

ومـا كـان ليتنـاول     …يلقي فيه بضع قطع صغرية من اخلبز ليس إال ،غري
  …!إال مرة واحدة يف النهار …ما يف هذا الصحن

لــذي أتــاح يل الــربّ أن أعرفــه طيلــة ســنوات   هــذا هــو الكــاهن واإلنســان، ا 
ولقــد أمضــيت خالهلــا أيامــاً طويلــة عنــده، وكــأني بــي مــع أخ يل، وال     . كــثرية

فكـان بـذلك الكــاهن الوحيـد الـذي كنــت     . سـيما بعـد أن أُصـبت بعــيين اليمنـى    
وكان وحده أوّل املسارعني إيلّ إىل دمشـق، إذا  . أحيطه علماً بكلّ ما حيدث يل

مـا كـان ينتابـه مـن آالم ال تطـاق، مـن جـراء ركوبـه السـيارات           ما دعوته، علـى 
وكنت أشعر، كلّما قدمت إىل اخلراب، وحيداً أو مع أخيت نـور،  . ملسافات طويلة

أنّ احملبة الرائعة اليت كان خيصـّين وخيـصّ أخـيت هبـا، كانـت تنتقـل عـدواها،        
ة فرحـي   . يوماً بعد يـوم، إىل الكـثريين مـن أبنـاء رعيتـه      أن أشـرتك   وكانـت قمـّ

ولكـم كنـت أتـأثر بعظاتـه،     . معه يوم األحد أو يـوم عيـد مـا، يف إقامـة القـدّاس     
وبالطريقة املُحِبّة واجلريئة، اليت كان خياطب هبا الناس، إذ أحلـظ الكـثريين   

  !حيدّقون فيه، مثلما حيدّق املؤمن يف إيقونةٍ حيّة
اتـه  كي أسـتدرجه ملعرفـة شـيء مـن مراحـل حي      ،ولكم بَذلتُ من جهود
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يسـرّ   ،وأحيانـاً بأحـداث مدهشـة    ،وكنتُ أظفر منه بنُتَف ال تغـين . السابقة
وإنــه . عنــدما كانــت تنتابــه حالــة مميّــزة مــن االســرتخاء الروحــي ،إيلّ هبــا

عمّا كان يتمتّع  ،إذ هي تكشف يف آن واحد ،ليسعدني أن أورد بعضاً منها
  …ومن ثقةٍ باهلل ال حدّ هلا ،به من حسّ إنساني خارق

أنـه كـان ذات مسـاء ماضـياً وحـده يف سـيارة تكسـي         ،ن هذه األحداثم
حتـى   ،فمـا أن انطلـق التكسـي بـه مـن مركـزه      . يف مهمة ما ،إىل طرطوس

 …حتـت املطـر   ،رأى فالحاً يسري مع زوجته وأطفاهلما األربعة يف الطريـق 
ثـم طلـب األب اليــاس مـن السـائق العــودة إىل      ،فتجـاوزهم التكسـي قلــيالً  

فعلـم أنـه   . زل حتت املطر يسأل الفالح عن حاله وحال مَن معهون. الوراء
ــرِد للتــو مــن أرض فــالن    ،حيــث كــان يعمــل مــع أســرته منــذ ســنوات    …طُ

ــون  . ودومنــا أي تعــويض  يف حــني أهنــم يريــدون    ،وهــم ال يــدرون مــا يعمل
فمـا كـان مـن األب اليـاس      …!حيث هلم بعـض األهـل   ،الوصول إىل محص

ــه هبــم إىل      ،ارةإال أن أصــعدهم معــه يف الســي   وطلــب مــن الســائق التوجّ
وعاد على  ،الرجل بعض املال نقدثم . حيث أنزهلم عند أقربائهم ،محص

  …ومضت سنوات طويلة على تلك احلادثة …الفور إىل اخلراب

ها واقفـاً يرقـب سـيارة يسـتقلّ     ،إذ كان األب الياس يف محص ،وذات يوم
ــشـــعر بيـــد تُ ،إىل طرطــوس فـــاخلراب   ،فالتفـــت. كتفـــه ت بلطـــف علـــىربـّ
وهــو  ،ويقبّــل يــده بتــأثّر كــبري ثــم يــنحين فجــأةً ،فشــاهد رجــالً يبســم لــه

رح  ،يـا أبونـا  : "ثم قال له بصـوت متهـدّج  ". هل تتذكرني؟ ،أبونا: "يقول له
ــرك فالحــاً كــان ســائراً مــع زوجتــه    ،وات طويلــةمنــذ ســن  ،هــل تتــذكر ! ذكّ

فأصـعدهتم   ،رابوهم خارجون مـن اخلـ   ،يف مساء ماطر ،وأطفاله األربعة
هـو   ،يا أبونـا  ،هذا الفالح… وأوصلتهم إىل محص؟ ،يف سيارة تكسي معك

حيــث عرّفــه علــى  ،ثــم رجــا األب اليــاس أن ميضــي معــه إىل منزلــه "! أنــا
ثــم طلــب … بــالطبع حــاروا يف تكرميــه. وقــد بــات األطفــال رجــاالً  ،أســرته

  !خلرابإىل ا ،يف سيارته ،األب من أحد أبنائه أن يعود باألب الياس
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  .قصة صيد عجيب حقاً ،من هذه األحداث أيضاً
ــأة علـــى األب اليـــاس  ،ذات يـــوم ــلّ فجـ ــداء  ،حـ . ضـــيوف كثـــر وقـــت الغـ

وقصــد علــى الفــور أحــد    . لتنــاول الطعــام عنــده   ،علــى عادتــه  ،فــدعاهم
فجــاءه  . يســأله كميــة كــبرية مــن الســمك      ،الصــيادين مــن أبنــاء الرعيــة    

ــد فشــل  ،البحــر مضــطرب : "اجلــواب صــرحياً  نا يف اصــطياد أي شــيء  وق
ثـم حـدّد   . وهو مطمئن إىل استجابة الصياد له ،فأصرّ األب الياس". اليوم

فتجـد الكميـة    ،امـضِ إىل هنـاك  : "وقال له بكـل ثقـة   ،له موقعاً يف البحر
وعندها . فمضى الصياد مبركبه إىل حيث املوقع احملدّد". اليت حنتاج إليها

  !مك كثرياً ما كانوا حباجة إليهفاقت كمية الس: كانت املفاجأة الكربى
الـذي كـان األب اليـاس يريـد      ،أروي أخرياً حادثة مزار السيدة العذراء
وقـد نـوى أن يرفـع فيـه متثـاالً       ،إقامته يف كامـل األرض التابعـة للكنيسـة   

. جبوار الدير الذي كان قد بناه السـتقبال الشـبيبة   ،كبرياً للسيدة العذراء
 ،باستبدال هـذا املـزار الكـبري    -! وأنا منهم -وكان الكثريون يشريون عليه 

ــاد جبــوار الكنيســة    ــه أن يســتثمر األرض    ،مبغــارة صــغرية تُش ــاح ل كــي يت
وأصرّ األب اليـاس  ! يف ما يعود على الرعية والكنيسة بريع وفري ،الواسعة

فأشار عليـه أحـد املهندسـني بضـرورة     . املزار على كامل األرضعلى إقامة 
 ،يقام عليها متثال كـبري للسـيدة العـذراء    ،البحث عن كتلة صخرية كبرية

وجــرى . ألنــه كــان يريــد جلميــع املســافرين علــى الطريــق العــام أن يــروه     
ــر علـــى كتلـــة صـــخرية   ،التنقيـــب يف كامـــل مســـاحة األرض فكـــان أن عُثـِ

 ،اه الــذي كــان مهنــدس املــزار قــد حــدّده مكانــاً أوحــد ضــخمة يف املكــان إيــ
وّيت األرض  . وهكذا كـان  …مالئماً إلقامة التمثال وزُرِعـت األشـجار    ،ثـم سـُ

ويتوسـطه متثـال عظـيم للسـيدة      ،وبُين مـزار رحـب ذو أعمـدة كـثرية     ،فيها
شــيئاً مــن إال أنّ هــذا التمثــال كــان يشــكو  . صــنعه حنــات ســوري ،العــذراء

ولكـم  . الوجـه وقسوةً غـري عاديـة يف مالمـح     ،نسب اجلسداخللل يف توازن 
رجوت األب الياس أن يسعى إلعـادة شـيء مـن الطـراوة والطيبـة إىل هـذا       

ــق أخــرياً  ،وكــان أن ســعى جاهــداً ! التمثــال ــه بأشــهر   ،حتــى وُفِّ قبيــل موت
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أتاحـت   ،وأقـام لديـه فـرتة    ،بنحّات بولوني زاره ذات يـوم مـع زوجتـه    ،قليلة
  …التمثال الشيء الكثري من طراوة العذراء وحناهنا له أن يعيد إىل
كم وكم من الناس أتوا  ،وكما كان باألمس ،كما هو اليوم ،هذا التمثال

إذ كنــت  ،ولكــم مــن مــرة ! ويضــيئوا الشــموع ،بــل لريكعــوا أمامــه  ،ليصــلّوا
لـيالً   ،فينـزل منـها النـاس    ،شاهدت السـيارات تـدخل أرض الكنيسـة    ،عنده
  !ثم ليتابعوا الطريق ،ليصلّوا ،وهناراً

ــى الصــالة يف مــزار الســيدة        ــانوا يصــرّون عل ــهم ك إال أنّ الكــثريين من
يف ابتســامته  ،ومــا كــان هــو لريفــض طلبــاً  …برفقــة األب اليــاس ،العــذراء
 ،ثــمّ إنــه كــثرياً مــا كــان يرافــق الــزوار حتــى بــاب املــزار اخلــارجي . املعهــودة

  .حتى تغيب السيارة يف البعيد ،املتعبة ،ويظل يلوّح بيده الطيّبة
بناء رحب  ،وكان قد قام من خلفه إىل الشرق ،)1983( عامأُجنز املزار 

 ،أُحلقـــت هبــا ثـــالث غـــرف رحبـــة  ،يضـــم أوهلمـــا قاعــة واســـعة  ،بطــابقني 
كمــا أُقيمــت . خــالل لقــاءات الصــيف ،الســتقبال أفــواج الشــبيبة واألطفــال

  .اخلدمات الصحية الالزمة خلفها
عــن األب اليــاس أنــه انتــهج اجملانيــة املطلقــة يف مجيــع   ومــن املعــروف

وهذا أمـر لـيس مـن السـهل انتهاجـه يف      . الكنسية منها وسواها ،اخلدمات
ألنّ العـدد األكـرب    ،بـادئ األمـر   ،فووجه مبقاومـة كنسـيّة وشـعبيّة   . الكنيسة

باتــت أمــراً " احلســنة"ذلــك أنّ  ،مــن املــؤمنني اســتهجن مثــل هــذا املوقــف 
إذ هي تريح املـؤمنني نفسـيّاً مـن عـبء      ،بل حمبّباً ،زمان بعيدمألوفاً من 

  !املشاركة يف مسؤولياهتم املادية حيال كهنتهم وأساقفتهم
اً لـه مبفـرده حتـى      . إال أنّ إصرار األب الياس كان األقوى وقد ظـلّ وفيـّ

أنّ مثل هـذا   ،من خالل خربتي الشخصيّة ،وكنت على يقني. حلظة وفاته
مـا ال يتمتّـع    ،احلريّة واجلرأة يف التعامـل مـع اجلميـع   السلوك يهبه من 

  !مبثلهما مسؤول كنسي أو كاهن
ــأنّ هــذا الســلوك بالــذات    ــال هــو الــذي     ،وإنــي ألجــزم ب كــان جيعــل امل

ومـن أبـواب    ،يف توقيـت مـدهش   ،فيـأتي خلدمتـه   ،يركض وراء األب الياس
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علـى   ،أنه ،مبرور الوقت ،ولقد تبيّن يل! ولكم كان يتقن استخدامه. كثرية
ــتَّهم هبـــا  كـــان صـــاحب برنـــامج إصـــالحي   ،ظـــاهر الفوضـــى الـــيت كـــان يـُ

  .مدهش حقّاً ،وعمراني وزراعي
يلحــظ أنــه بــدأ أوّالً بإصــالح كنيســة  ،وإنّ املتتبّــع ألعمــال األب اليــاس

ــة وتزيينـــها علـــى البحـــر " مـــار هبيـــان"ثـــم انتقـــل إىل بنـــاء مـــزار . الرعيـّ
وأقـام فيهـا بيوتـاً     ،"مار هبيان"ف مزار ثم اقتنى أرضاً واسعة خل. وتزيينه

ــتيكيّة ــدورة  ،بالسـ ــة البنـ ــتثمرها يف زراعـ ــزارعني يف   ،واسـ ــائر املـ ــوة بسـ أسـ
وكان أن حاول استعادة خمفر الساحل الـذي جبـوار مـزار    . وجنح ،املنطقة

  …وكاد أن ينجح ،بوصفه أرضاً للوقف ،"مار هبيان"
علـــى بعـــد ســـبعة   ،ثـــم تبـــيّن ضـــرورة بنـــاء كنيســـة يف بلـــدة اجلمّيـــز  

فقامــت  ،ومضــى يف املشــروع. كيلــومرتات إىل الشــمال مــن كنيســة اخلــراب 
ثـم أَحلـقَ هبـا بنـاءً كـبرياً يصـلح       . وقـام خبدمتـها علـى أمتّ وجـه     ،الكنيسة

  …ومقرّاً رحباً ملختلف نشاطات الرعيّة اجلديدة ،سكناً للكاهن العتيد
بــدو يل، البنــاء الكــبري  إالّ أنّ أهــم مــا أجنــز يف بلــدة اخلــراب، كــان، كمــا ي  

الذي أقامـه جبـوار الغرفـة الصـغرية، الـيت كانـت لسـنوات طويلـة، مقـرّ سـكنه           
الوحيد، يوم كانت قائمة، ألكثر مـن عشـرين سـنة خلـت، وسـط حـرش كثيـف        
حيــيط هبــا مــن كــلّ جانــب، وهــي تفتقــر بالكليّــة إىل املــاء والكهربــاء واألثــاث   

يالً، كثرياً مـا حيمـل فراشـه ويـؤوي     والسرير واملرحاض واحلمام، حبيث كان، ل
ر        … به إىل الكنيسة، ليمضي الليل فيها وال بـدّ يل هنـا مـن ذكـر بعـض مـا دمـّ

صحته، وهو ضرورة جلبه املاء من نقطة ماء كانت تقع على بعد مائيت مـرت  
من هذا الكوخ الصغري، فكان حيمل سطلي املاء على عارضة خشـبية يضـعها   

هى به األمر إىل إصابة عمـوده الفقـري، بـاحنراف    على كتفيه النحيلتني، فانت
كلّي، كاد أن يقضي عليه، لـوال أنّ كاهنـاً أملانيـاً صـديقاً رئـف بـه، ومحلـه معـه         
ة، اسـتغرقت أشـهراً بكاملـها،        ات جراحيـّ إىل أملانيا، حيث أجريت له سـت عمليـّ

  !وقد عاد بعدها، ويف ظهره سيخ حديدي، كان مبثابة صليب لصيق بظهره



28 

صعب على املرء اليوم، وهو يرى ما هو قائم يف اخلراب، من بنـاء  لكم ي
ر احلـرش الكثيـف الـذي عـاش األب اليـاس يف      كبري، ومزار واسـع، أن يتصـوّ  

  .رهاة يستحيل على املرء تصوّقلبه، سنوات طويلة، يف ظروف حياتيّ
 ،فقـد كانـت تأتيـه منصـاعةً     ،الضروريّة لكلّ ذلـك  ،أما األموال الطائلة

. علـمٌ هبـا   ،ومن مصادر خمتلفـة مل يكـن لـه يف الغالـب     ،ت مدهشيف توقي
فكـانوا حبـقّ    ،وكان يتقن إنفاقها بفضـل خنبـةٍ اختارهـا مـن أبنـاء رعيّتـه      

إذ كـان أحيانـاً    ،أشهد هلـم هبـا   ،يف أرحييّة وصدق وشفافيّة ،يتعاونون معه
  .حلضور بعض اجتماعاهتم معه ،بعد استئذاهنم ،يدعوني
 ،يدرك أنه مل يكن من السهل عليـه  ،نفس األب الياسة ن عرف عزّومَ

ــ ،أن يــروي بعضــاً مــن ظــروف حياتــه الســابقة  ا تســتّراً منــه علــى واقــع إمّ
وإمـــا تغييبـــاً منـــه حليـــاة مـــن   ،ال يريـــد ســـرده وال تـــذكّره ،كنســـي مـــؤمل

ــ ــ واإلماتــة ،ةالتضــحية اخلفيّ مــه األكــرب مبعلّ اقتــداءً ،ة الصــامتةالبطوليّ
  ).le Curé d'Ars(الفرنسي " آرس"ي وشفيعه خور ،يسوع

األب اليـاس ضـنني جـداً     أنّ ،وكان من املعـروف لـدى القاصـي والـداني    
ــ ال لشــيء إالّ ،بــذكر ماضــيه حلظــة يف حضــرة مــن   ه كــان يعــيش كــلّ ألنّ

حلظـة   ،إىل املثـول بـني يديـه    هـوفٍ لَ عٍويف تطلـّ  ،هـا ه ومنحه حياته كلّأحبّ
  …!و ندم على شيءمن مال أو طمع أ دون عبءٍ ،يستدعيه

ــة أن أســـتدرجه للكشـــف عـــن هـــذا  ،ولكـــم حاولـــت يف جلســـات محيميـّ
إذ كنــت دائمــاً متلــهّفاً ملعرفــة البيئــة العائليّــة واالجتماعيّــة الــيت   ،املاضــي

إىل إقناعـه بسـردٍ مصـوّرٍ     ،وأخرياً وُفِّقت ذات يوم. كوّنت هذا اإلنسان الفذّ
وكـان يل   …علـى أن أحـتفظ بـه يل وحـدي     ،يديو جلوانب من سـريته ـبالـ

 ،يديوــ علـى شـريط    ،فسجّلت له حديثاً قارب السـاعة والربـع  . ما طلبت
أكثـر   ،وقد تبيّن يل يومها. مل أطلع عليه أحداً من الناس حتى يوم وفاته

بعــد  ،فكيــف يل ،أنّ األب اليــاس مل يكــن مُلكــاً لذاتــه ،مــن أي يــوم مضــى
وهـو   ،خرين؟ واتّضح يل على الفور واجبٌ ملـحّ أالّ أجعله مُلكاً لآل ،غيابه
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جيــب أن يكــون يف متنــاول  ،أن كــلّ مــا لــدي ممّــا لــه عالقــة بــاألب اليــاس 
ن سـيعرفونه فيمـا      ،أبـاً وكاهنـاً وصـديقاً هلـم     ،مجيع مَن عرفوه ومجيـع مـَ

  .أباً روحيّاً وشفيعاً هلم ولسورية كلّها ،بعد

مبثابـة   ،فريـد والوحيـد  ولذا قرّرت أن يكـون حمتـوى هـذا التسـجيل ال    
 ،علـى أن يـوزّع التسـجيل املصـوّر ذاتـه      ،الشـهادة  -القلب مـن هـذا الكتـاب    

كي يتسنّى لكلّ إنسان أن يشاهد بالصوت  ،مع كل نسخة من هذا الكتاب
  …وكيفيّة روايته له ،ما يرويه األب الياس نفسُه عن نفسِه ،والصورة

مقـرّراً لـه، كمـا كنـتُ اتّفقـتُ       وال بدّ يل من اإلقرار بأنّ هذا التسجيل كـان 
مــع األب اليــاس، بعــد جهــد جهيــد، أن يكــون احملطــة األوىل مــن حمطّــات         

ه        ه، أو عـن بعـض نفسـِ ه عـن نفسـِ ذلـك  . الحقة، يكشف فيها األب اليـاس نفسـُ
فمَن عرفَه، يعـرف  . بأنّ يف حياته، جوانب أخرى غنيّة، مل أُشر إليها حتى اآلن

ة مـن   حرصه الدائم على تأسيس الطف ولة والشبيبة على قاعدةٍ متينةٍ وعمليـّ
اإلميان الفاعل، عرب اجتماعاتٍ دوريّة، معظمها أسبوعي، ونشـاطاتٍ خمتلفـةٍ،   
. تتخلّلها صلواتٌ مجاعيّة، وتأمّالت إجنيليّة، وعرب الرحالت وخميّمات الصيف

ن     طَة ومتفانيـة ممـّ وكان يشرف بنفسه على كلّ هذه النشاطات، مبساعدة نشـِ
ة، مـن شـبّان يدرسـون،        كان وا يعيشون معه خالل شـهر الصـيف، يف بيـت الرعيـّ

وكـان كـلّ ذلـك يـتمّ مبوافقـة      . يف لبنان، الفلسفة والالهوت، استعداداً للكهنوت
وتشجيع من رئيسه األعلى، املطران أنطـوان طربيـه أوّالً، ثـمّ املطـران مسـعود      

، مـن األب اليـاس،   مسعود، أمـالً منـهما يف أن يكتسـب طـالب الكهنـوت هـؤالء      
ورأيـت مـن واجـيب بالتـايل، أن أسـأل مجيـع       . بعضاً من إميانه وجترّده وتفانيه

هؤالء، وقد تسنّى يل أن أتعرّف عليهم فرداً فـرداً، أن يكتبـوا شـهاداهتم أيضـاً،     
  .الشهادة - كي أضمّها إىل هذا الكتاب 

قـرّبني  كان األب الياس ضنيناً بإعالم حتى معارفـه امل  ،مثّة نشاط آخر
ال مـن أبنـاء رعيّتـه     ،إنه ذاك الذي كان خيصّ به العائالت احملتاجـة . عنه

دون متييزٍ البتّـة   ،بل أيضاً وخصوصاً من أبناء قرى أخرى كثرية ،وحسب
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من ثياب وأحذية  ،فكان جيمع كلّ ما كان يُتاح له مجعه. بني فئة وأخرى
ويوزّعهـا علـى    ،وحيملها بنفسه ومبساعدة العديـد مـن الراهبـات    ،وأغذية

بعــض التجــار يف  ،وقــد بلــغ خــرب هـذه الفعاليّــة اإلنســانيّة . هـذه العــائالت 
كمّيــاتٍ وافــرةً مــن األلبســة   ،فبــاتوا يرســلون إليــه بــني حــني وآخــر   ،حلــب

  …تاركني له بالطبع أمر توزيعها ،من داخليّة وخارجيّة ،اجلديدة
  هل هذا كلّ شيء؟

إال أنـي أتـرك روايتـه    . ممّا جيـب ذكـرُه  فهناك الكثري أيضاً . بالتأكيد ال
  .للشهود الكثريين الذين سألتُهم كتابةَ شهاداتِهم

  .أريد اإلشارة إليها باقتضاب ،ولكن هناك جوانب أخرى
مـن   ،وقـد جتلّـى يف مـا قـدّم األب اليـاس      ،بالغ األمهيـة  ،اجلانب األول

 ،األب بـولس سـليمان   ،مساعدة حامسة ملـن هـو رسـول املعـاقني يف سـورية     
ة      ،"كفرسـيتا "يوم أراد إنشـاء منتجـع    ال يف  ،الـذي بـات اليـوم حمطّـة هامـّ

بــل أيضــاً يف حيــاة الكــثريين مــن أبنــاء    ،حيــاة الســاحل الســوري وحســب 
ة    ،سورية مجيعاً ة والثقافيـّ على اختالف أعمارهم وانتماءاهتم االجتماعيـّ

غري أني . إىل مؤلَّفٍ مستقلّ وإنّ البحث يف هذا املوضوع ليحتاج. والدينيّة
أكتفــي اليــوم بــذكر العبــارة الــيت نقلــها إيلّ صــديقي األب بــولس ســليمان 

يـوم   ،واليت مسعهـا مـن أحـد أهـمّ املسـؤولني يف السـاحل السـوري        ،بنفسه
ليبسـط أمامـه هـذا املشـروع املسـمّى       ،مضى األب الياس باألب بولس إليه

 ،إىل األب اليـاس أوّالً  ،ل طـويالً فقـد أصـغى هـذا املسـؤو    ". كفرسـيتا "اليـوم  
  :ثم اكتفى بالقول لألب بولس ،ثمّ إىل األب بولس

 ،لو كنَت أتيتين بأي واسطة أخرى غري األب اليـاس  ،شوف يا أبونا"
أما وقد أتيتين مع اإلنسـان  . لكنت رفضت هذا املشروع ألسباب كثرية

  "!فلك ما تريد ،الوحيد الذي ال أستطيع أن أرفض له أّي طلب
أعــين بــه . اجلانــب الثــاني، جانــب دقيــق، ولكــن ال جيــوز ألحــد كتمانــه 
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التناوب الـدائم يف تواجـد بعـض مـن أنسـباء األب اليـاس، معـه يف سـكنه         
 القائم جبوار الكنيسة، خالل سنوات طويلة حتى وفاته املفاجئة، وأخـصّ 

ولـئن كـان   . ليـديا بالذكر منهم، ابنة أخيه ليديا، وابن أخيه هاشم، شـقيق  
منهما بشيء، فليس يل إال أن أقول دون تردّد، إهنما كانا  يل أن أشبّه كال

منهما يالزمـه لـيالً وهنـاراً، حيـث      فقد كان كلّ. مبثابة مالكني حارسني له
ب أن ضاع، حيث كان جيـ ة واتّكان جيب أن يالزمه، كما كان يغيب يف حمبّ

ــب ــال  . يغيـ ــثالً أنّ كـ ــن ذلـــك مـ ـــ  مـ ــان متوقّ ــهما كـ ــمنـ ــد احلضـ ة ور واحملبـّ
كمـا كـان   . واملالحظة، إذ كان يأتي لزيارتـه الكـثريون، مبوعـد وبغـري موعـد     

منهما يقوم بتحضـري مائـدة الطعـام علـى أكمـل وجـه، وشـيّ السـمك          كلّ
ة والطعــام، وإعــداد الــدجاج، عنــدما كــان األب اليــاس يبســط مائــدة احملبّــ 

لكـم مـن مائـدة    و. للعديد العديد من األصدقاء القادمني، ظهراً أو مسـاءً 
ولكـم  . مجعتين عنده مـع أصـدقاء لـه، بـاتوا بفضـله أصـدقاء غـالني علـيّ        

ة خالصـة وثقـة، يف حياتـه    أسعدني أن أملس لديهم ما يكنّون له من حمبّـ 
  .وبعد غيابه

وهو اجلانـب الثقـايف    ،وهناك أخرياً جانب ال بدّ يل من التوقّف عنده
  .يف حياة األب الياس

ـةًلقــد كــان ميلــك مكتبــةً     ال ســيما يف ميــدان التــاريخ الكنســي     ،غنيـّ
ه أن   . وكان مطالِعاً جادّاً وحافظاً. والعربي وقد تبيّن يل أنه آىل علـى نفسـِ

ــة  ،يــثري مــع بعــض زوّاره  ــة هامّ كــان يبغــي مــن خالهلــا    ،مواضــيع تارخييّ
 ،ولـذلك . ال سـيما بشـأن تـاريخ السـاحل السـوري      ،تأجيج فضوهلم املعـريف 

مل حتُـلْ دون وضـعه كتـابني تنـاول فيهمـا       ،ه وأشـغاله فإنّ مجيع اهتماماتـ 
ــاحل الســـوري   ــيحية يف السـ ــارة املسـ ــل احلضـ ــوان  ،تأصـّ ــهما بعنـ األوّل منـ

والثــاني بعنــوان  ،)1999( عــام) تــاريخ اخلــراب -عكــاز الســاحل  -مرقيــة (
  ).1999(عام ) تاريخ املدن الساحلية السورية املسيحية(

ب بعنـوان    . شـأن الكنسـي  كما أنـه وضـع مـؤلّفني آخـرين يف ال     أوهلمـا كتيـّ
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، وقـد سـرد   )1999(عـام  ) بطرس الباني واليـاس داغـر   - الرسوالن األمينان (
فيــه ســرية هــذين الكــاهن والشــماس، االســتثنائيّني، ومهــا مــن بلدتــه، بلــدة  

. ، حيث عاشا وخدما، فرتكا فيها ذكراً عابقـاً إىل اليـوم بالقداسـة   "البساتني"
وجـه األسـقف يف   "، وهـو بعنـوان   )2000(د صدر عام وأما الكتاب األخري فق

وقــد خــصّ بــه هــذا األســقف،  ". الكنيســة املارونيــة، املطــران انطــوان طربيــه 
ــة،       ــه مــآثره يف نطــاق اخلدمــة الكنســية والوطني ــه، وعــدّد في أنطــوان طربي

واجلـدير بالـذكر أنّ   . وإجنازاته الكثرية يف نطاق الرتبية والتعلـيم واجملتمـع  
ان طربيـه آثـر أن ميضـي ثـالث سـنوات كاملـة بعـد اسـتقالته،         املطران أنطو

وقــد أصــيب بالســرطان، وقبــل انتقالــه إىل بــريوت حيــث عــوجل فيهــا حتــى    
وفاته، يف كنف األب الياس يعقوب، ويف رعايتـه الشخصـية، وذلـك يف الـدار     

  .اخلاصة اليت كان قد أقامها خلف مزار السيدة العذراء

 إىل موقــف نبيــل جــدّاً، بــدر مــن األب  وهنــا، أرى لزامــاً علــي أن أشــري 
ذلـك أنّ شـقيق املطـران    . الياس، مل يفاجئين، ولكنه قد يفـاجئ الكـثريين  

، وهو مقيم يف لبنان، قد خصّ يف وصـيته،  )فريد(أنطوان طربيه، وامسه 
تقديراً له علـى  . س. ل) 300.000(قبيل وفاته، األب الياس يعقوب، مببلغ 

ــه لشــقيقه املطــران طرب   ــه يف فــرتة تقاعــده ومرضــه  خدمات ــف  . ي وقــد كلّ
. شقيقه املطران أنطوان طربيه بتسليم هذا املبلـغ لـألب اليـاس، يـداً بيـد     

فما كان من األب الياس إال أن رفض هذا املبلغ، بكرب وإصرار، تاركـاً إيـاه   
  !يف تصرف املطران نفسه

  .وجاء يوم غاب فيه األب الياس يعقوب بدوره
  .كنت دائماً أخشاه ،غيابه هذا

بعـد   ،2005كانون األول عـام   14 ،صباح يوم األربعاء ،ولقد حدث فجأةً
 19بدءاً من يوم اإلثـنني   ،بقضاء بضعة أيّام عنده ،أن كنّا تواعدنا هاتفيّاً

  .كانون األول
ولكـين مل أسـتطع أن أمضـي    . أملـاً وحزنـاً   ،يومها طار قليب مـن صـدري  
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الــيت كانــت جوقــة الفــرح  ، أمســيات املــيالدبســبب أوىل ،لتــوّي إىل اخلــراب
  .يف دار األوبرا بدمشق ،ستُحييها يف اليوم نفسه

  .كنت منذ التاسعة صباحاً يف اخلراب ،يف اليوم التايل
حيــث كــان قــد  ،كــان نعــش األب اليــاس قــد أُخــرج حلظتــها مــن الــربّاد

 فتقـدمت منـه  . ورفع الغطاء املكسوّ باجلليـد . قضى أكثر من عشر ساعات
وكانت يـداه   ،كان خدّه طريّاً ودافئاً. قبل أن أقبّله وأقبّل يديه ،وملست خدّه

  .دافئتني وطريّتني
  .حزناً على فقده ،كنت أشبه بامليت. مل أستطع أن أقول شيئاً

وكـــان الوجـــوم واحلـــزن خييّمـــان علـــى  . توافـــد النـــاس بكثـــرة عجيبـــة 
ــع ــوري  . اجلميـ ــاحل السـ ــالك السـ ــاب مـ ــدّ  ! غـ ــثريون يقـ ــان الكـ مون يل وكـ

  !لعلمهم مبا كان بيننا من حمبّة وثقة وفرح ،التعازي بتأثّر واضح
ويف ختام الصالة، حُمِل النعش على األيـدي، وكـان مكشـوفاً، وطـافوا بـه      
وســط اآلالف الوامجــة والباكيــة، مــن الــذين جتمّعــوا يف ســاحة املــزار وعلــى 

م، الذي محلهم جنباهتا، فيما كان الكثريون حياولون باكني ملس جثمان أبيه
ثـم أُنـزل الـنعش يف    . خارق، سنوات طويلة، يف صـالته وقلبـه وعقلـه   ّ يف حب

األرض، متاماً حتت موقع متثال السيدة العذراء، ليواصل بذلك، حتى بعـد  
اً طـوال عمـره،   ، ويرتجـم بـذلك مـا عاشـه حقـّ     "حتت رجليها"غيابه، تواجده 

  !".دام األمهاتة حتت أقاجلنّ: "وما خلّده القول العربي الرائع
  !ويا هلا من أمّ

  !وكان ذلك املثوى أغلى أمانيه
 ،رفيق عمـره الرائـع   ،تقدّم مين ابن أخيه هاشم ،عندها فقط ،وعندها

ه بصـعوبة     …وارمتى على صدري جيهش بالبكاء وأخـرج   ،ثـمّ متالـك نفسـَ
كنيسـة  "حيمـل ترويسـة    ،ملصقاً ،مغلّفاً أبيض ،من جيب سرتته الداخلي

وقـد   ،"اخلـراب  -طرطـوس   -بيت العناية اإلهلية  -سيدة البحار املارونية 
  :حبروف كبرية ،كُتب عليه خبط األب الياس يعقوب املعروف
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  وصّية أخرية« 
  »إىل حضرة أخي الياس زحالوي احملترم 

  ماذا يف هذه الوصيّة؟
مـن حيـث ال يريـد     ،وقـد رسـم إيقونتـه فيهـا     ،إهنا األب اليـاس يعقـوب  

ةً   ،جاءت علـى بسـاطتها   ،يف كلمات قليلة ،لألجيال القادمة ،وال يدري قمـّ
  .ودعوةً حارقةً لكلّ مؤمن ،يف الصدق والسمو

  :4/5/2005وهي بتاريخ  ،يقول فيها
  أخرية ةوصّي «
  احملترم زحالوي الياس أخي حضرة إىل

مسرييت منذ  ن كان رفيقإىل أخي وصديقي احلبيب الياس زحالوي، يا َم
ثالثني وثالث سنني وكان يل ميناء أرسو فيه عندما كان يغشى على روحي 

أّمحلك رساليت هذه إىل الربادو، إىل معلمـي  . يف شّدة، وكان تعزية وعضداً
انطوان شفريه، الذي على ضوء سرية حياته كملت رسـاليت الكهنوتيـة،   

  .الكهنوتيةوعلى ما كانت عليه طفوليت وشبايب، عشت فيها مسرييت 
ال أملك شيئاً، ال ماالً يف البنك، وال يف جييب، أو : نعم، إين أشكر إهلي
  .أمانة مع أي شخص

وكفقري ذقت مرارة اجلـوع  . اشكره ألين ولدت فقرياً، عشت الفقر
كفقري والربد والعزلة، لذلك أحببت الفقر واحلرمان والتجرد وجدت فيه 

ت، كنت اعتربه ليس يل، لكـوين  كل ما كان يأتيين من مال وهبا. الغىن
  .األب الياس، ولكن ألين كاهن جيب أن يرجع إىل الفقراء والكنيسة

 مبشاريع أقوم ألن النعم عليَّ يغدق أين ومن ،يأيت كان كيف عرفأ وال
  .الكنيسة

ال أملك شيئاً إال مكتبيت اخلاصة أتركها وأقدمها للرعية، وأطلب مـن  
افظ عليها، والكؤوس منها عند وكيـل  ضمري الكاهن الذي خيلفين أن حي

  .الوقف محود كاملة والباقي يف املكتبة أتركها للكنيسة
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  .أشكر إهلي على ما أحاطين به من نعم، وهيأ يل أشخاصاً يف مسرية حيايت
املطران انطون طربيه الذي رعاين منذ طفوليت، وعلّمين على حسابه : أوالً
لعطاء اجملاين، والذي أوصى أخاه فريد وكان يل مثال التجرد والفقر وا. اخلاص

  .يفّ عند مرضي وشيخوخيت، ألنه يعرف أين ال أملك شيئاً وال َمن يساعدين
مسامريي، وفرنسـيس  : أشكر اآلباء اليسوعيني الذين تعرفت عليهم

تعلمت من هذه الرهبنة أن الكاهن رجل . فندرخلت، أخاً وصديقاً، ودياب
ألن هذه الرهبنة صالة وعـيش  … صالة، كيف يعيش اإلجنيل، ورسول
  .اإلجنيل وكرازة شاملة لكل إنسان

لقد حافظت . لذلك أحببت أن كما ولدت عريان أن أعود إليه عريان
ال أعرف اخلطيئة بل حفظـت جسـدي   . على إمياين وأشكره أنه ساعدين

  .ونفسي بدون أن ألطخ ثوب عمادي
وهشام ابن  أطلب أن تصلي رعييت من أجلي ومن أجل أصدقائي الياس

  .أخي وبسام وعقاب
  .أغفر لكل من أساء إيلّ وأطلب املغفرة إذا أسأت ألي شخص

أشكر أخرياً األب جهاد ناصيف الذي رافقين يف مرضي يف أملانيا وكان 
  .يل أخاً وصديقاً

  .أنا األب كتبت وصييت هذه خبط يدي
  » يعقوب الياس األب        4/5/2005 يف

" أخــي"أمحــل علــى صــدري وصــيّة   ،عــدت إىل دمشــق ،يف ذلــك املســاء
  !ويف قليب حزن حبجم الكون ،األب الياس

تلك الـيت   ،عاد االضطراب إىل عيين اليمنى املنطفئة ،ويف املساء عينه
. يف إنقاذ مظهرها اخلـارجي فقـط   ،منذ شهر متوز ،كان األطباء جيهدون

فبـات  . بعـد يـوم   وتفاقمـت االلتـهابات يومـاً    ،وتسارع اختالل الضغط فيها
واستُئصـلت يف بـريوت يف   . إنقاذاً للعني اليسرى ،من الضروري استئصاهلا

  .2006الرابع من شهر كانون الثاني من عام 
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وحضــره  ،أُقــيم قــداس األربعــني يف بلــدة اخلــراب ،وبعــد عشــرين يومــاً
ــت كلمــات وقصــائد إحيــاءً لــذكراه   ،حشــدٌ عظــيم فيمــا هــو بــدا يل   ،وأُلقيَ
  .من أيّ وقت مضىحاضراً أكثر 

وكـأني بـه    ،وكان حقّاً حاضراً بقوّة مدهشة يف حمبّة حمبّيه الكـثريين 
  !بل عاد إليها بزخم جديد ،ليس فقط مل يبارح اخلراب

على أن أستشهد فيهـا   ،وعاهدت نفسي يومها على كتابة شهادتي عنه
  .أيضاً الكثريين ممّن عرفوه وأحبّوه
قدميـةٍ وحديثـةٍ    ،يلـهجون بـذكر أشـفيةٍ   ويومها مسعت أيضاً الكثريين 

ــه ــها   . ل ــةٍ بالعديــد من ــتُ علــى معرف ــا كن ــة  ،ومل قــرّرت أيضــاً   ،وكلّهــا حقيقيّ
  .بالشهادات الطبيّة اخلاصة هبا ،إن أمكن ،مرفقةً ،رصدها

مـع   ،أجري االتصـاالت هبـذا الشـأن    ،وما إن بدأتُ بعد فرتة من الزمن
 ،خاص رزق بطـرس معـوّض  ومنهم على حنو  ،بعض األصدقاء املشرتكني

حتى تبني لنا وجهٌ  ،وبرفقة املصور الشاب كنان عقل ،املعروف بأبو عقاب
وهـو عـدد األشـفية الـيت      ،جديد من وجوه حضور األب الياس بعـد غيابـه  

. عـدداً وقيمـةً   ،وكلّها أشـفية ال يُسـتهان هبـا    ،حدثت على قربه أو بشفاعته
وتصـوير مجيـع هـذه     علـى تسـجيل   ،وكنـان " أبـو عقـاب  "وقـد حرصـت مـع    

كمــا أنــي مجعــتُ معهمــا التقــارير . ـــيديو وبصــوت أصــحاهبااحلــاالت بالـــ
كـي يُصـار    ،مـع أصـحاهبا   ،صوتاً وصـورةً  ،مرفقةً بالتسجيل احلي ،الطبيّة

  .الشهادة -إىل نشرها كلّها يف هذا الكتاب 
  هل هذا كلّ شيء؟

فاجئ سـورية  سيفاجئنا وسي" أبونا الياس"بل أجزم بأنّ  ،دعوني أتوقّع
هــو الــذي  ،يف زماننــا هــذا الصــعب ،بكثافــة حضــورٍ لــه فيهــا جديــد ،كلّهــا

  .أحبّها حبّه هلل ولكلّ إنسان
  األب الياس زحالوي

1/11/2012حريصا يف 
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خةشهادات مكتوبة غري مؤرّ





39 

  املطران محيد موراني) 1
  .إنه املطران محيد موراني. شهادة استثنائية من إنسان استثنائيمثة 

بلبنان، يوم كـان  " كرم سدّة"كان قد عَرَف األب الياس يعقوب، يف مدرسة 
وهـو الـذي كـان قـد دَرَس     . بعد طالب فلسفة والهوت، قبل عقود مـن الـزمن  

الفلســفة يف أملانيــا لســنوات طويلــة خلــت، ثــم أخــذ يدرّســها يف اجلامعــات     
للبنانيــة، ويكتــب الكــثري بشــأهنا، حتــى اخــتري أســقفاً للكنيســة املارونيــة يف   ا

  .تهف بنزاهته وجترّده وتواضعه وحمبّرِ، حيث ع1989ُدمشق عام 
ــع باســتقالته املبكــّ    ، ليعــود إىل نشــاطه  1999رة عــام وقــد فاجــأ اجلمي

  .الكنسي والفكري
 ظـلّ  وعلى ما كان يعاني بعد ذلـك مـن أمـراض كـثرية ومضـنية، فقـد      

ــاني        ــين وإنسـ ــاح ذهـ ــي، يف انفتـ ــرق العربـ ــداث يف الشـ ــور األحـ ــابع تطـ يتـ
يف غايــة األمهيــة مــن حيــث دور الكنيســة يف   مــدهش، وقــد تــرك مؤلفــاتٍ

  .اإلعداد ملستقبل عربي ناهض

ولكم كنت أسعد شخصياً بلقائه، ولو لسـاعات قليلـة بـني حـني وآخـر،      
  . بيت أهله يف بريوتسواء يف بلدته املهرية، اجملاورة للكفرون، أو يف

 وإني ألذكر جيداً مـا اعـرتاه مـن تـأثر وفـرح، عنـدما أخربتـه أنـي أعـدّ         
كتابــاً عــن األب اليــاس يعقــوب، وأنــي أســأله شــهادته بشــأنه، ولــو بكلمــات  

أجل، عندها أشرق وجهه، وتألقت عينـاه، ثـم صـمت وأطـرق قلـيالً،      . قليلة
  :ثم نظر إيل حمدّقاً، وقال .قريبة… وكأني به يستعيد ذكرى بعيدة

  يعقوب الياس األب «
  عدياله ىبيتصلّ
  وجهه على القداسة عالمة
  فيه املوجود احمليط أنظار قبلة
  فيه وفرح إعجاب بل ،منه وشكوى رتذّم أي ليس
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أيام املطران انطون عبد، مطران طرابلس " كرم سّدة"عرفته كتلميذ يف 
يه شيء خاص، كـان مركـز   كان مبني ف". كرم سّدة"خالل وجوده يف 

  » …استقطاب

  الدكتور رياض طه )2
اليـاس  "بـاألب   شـهادتي  مـين  طالبـاً " زحـالوي  الياس" األب بي اتصل «

 إنه "الياس" األب عن أكتب ماذا األوالد أمام وقلت اخلط أغلقت" يعقوب
  .األرض على اهلل رجل وإنه موسوعة

 اليـاس "األب  بـدورها  عاصـرت  والـيت " فخـور " الصـغرية  ابـنيت  فجاءتين
  :الشهادة هبذه" يعقوب

 يعقـوب،  اليـاس  األب مثـل  رجـل  عـن  أحتـدث  عنـدما  كلماتي ختونين "
 .عنه تتكلم مشاعري دعسأ لذا

 جلميـع  واسـتقباله  هوحبّـ  كرمـه  يف اليـاس  األب مثـل  أبداً أجد ولن مل
  .الرحب بصدره املتواضعة كنيسته يف الناس

السيد املسيح عليه السالم، مل أجـده  كان كله قلب وخري ممثل لتعليم 
يومــاً عــاجزاً عــن تقــديم املســاعدة أليّ كــان بغــض النظــر عــن ديانتــه أو   
معتقده، مل يهتم بالتفاصـيل اهـتم فقـط بفعـل اخلـري الـذي كـان حمـور         

  .حياته وجوهر رسالته يف احلياة
 مجيــل كــان بقربــه ووجــودي للعائلــة مقــرب صــديق" اليــاس" أبونــا -

 .عائليت أفراد بني فكأنين

 حـواجز،  بـدون  األعمـار  كافة من الناس مجيع مع يتعامل أن استطاع
  .تعامله يف اًحمبّ، حديثه يف لطيفاً، حياته يف بسيطاً كان

 وطاقـــة لـــه النـــاس حمبـــة يف متثلـــت كـــبرية قـــوة العـــاملني رب منحـــه
 عاشـره  مـن  جلميـع  نعمـة  كـان  وجـوده ، وكنيسته ديره يف جتسدت إجيابية
 الــيت وأعمالــه نصــائحه خــالل مــن النــاس مــن كــبري لعــدد الروحــي واألب
  .الناس بني املتبادل واالحرتام السلم من نوعاً إحالل خالهلا من حاول
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 احلريـة  للجميع وكان كأوالد هموأحبّ حوله األوالد وجود دائماً أسعده
 عـدم  احتمـال  رأسـي  عـن  أبعـد  أن حاولـت  ضـعيفاً  رؤيتـه  أحتمل مل. عنده
 يف العـيش  أراد قـوة  بكـل  احليـاة  أراد بسهولة يستسلم مل ،اآلن بعد رؤيته
 الــيت كالشــعلة فكــان أقــوى كــان املــوت لكــن ،العطــاء واســتمرار اهلل ســبيل

 إىل ووجـوده  لعائلتنـا  تهوحمبّ تهإنسانيّ أبداً ننسى لن. الظالم يف انطفأت
 الـذي  الوحيد والشيء مؤملة خسارة كانت وفاته ،األوقات مجيع يف جانبنا
  .اآلن أفضل مكان يف أنه يقيننا هو يعزينا

 كـل  ويسـاعد  النـاس  لكـل  تـه وحمبّ علمـه  يبـث  نـوراً  كـان " اليـاس  أبونا"
 ذكـــراه لكـــن رحـــل. املقابـــل انتظـــار دون حولـــه مـــن واحملتـــاجني الفقـــراء
  ."جناته فسيح وأسكنه اهلل رمحه، األبد إىل قلوبنا يف حمفورة ستبقى

اليـاس يف الثمانينـات عـن طريـق أخـي      أما أنا فقد تعرفـت علـى األب   
وصــديقي األســتاذ مجــال يوســف، كنــت متمــرّداً مزاجيــاً ســريع االنفعــال   
بسبب الغربة واألوضاع يف العراق، وكنـت عنـدما تضـيق بـي الـدنيا أذهـب       
إىل أبونا الياس يف اخلراب وأبدأ باحلديث عن نفسي ومشـاكلي اخلاصـة   

غري أمام ما حيمله هـذا  وال أعرف كيف يتحول موضوعي إىل موضوع ص
الرجل من خمزون حياتي كبري وجيعلين أرتفع بإحساسـي إىل الكـون إىل   

  .النجوم وانتهي بقناعة أنّ موضوعي صغري جداً ال يستحق املعاناة
 يهـم  ال لنفسـي  أقـول  مشـكلة  صـادفتين  وكلمـا  العالقـة  استمرت هكذا

  ".الياس" أبونا هناك
عنـــده، كـــان يأخـــذني إىل  كنـــت أطمـــئن إليـــه ال بـــل تطمـــئن روحـــي   

الكنيســة ويصــلي يل كــي أهــدأ فتحولــت إىل إنســان كــوني، حتــى عنــدما     
زارتين أمي من النجـف طلبـت رؤيـة األب اليـاس ألهنـا اسـتغربت التغـيري        

  ".امللجأ"الكبري على سلوكي، كنت امسيه 
رحلــت عــين يــا صــديقي إىل الســماء وأنــا متأكــد مقامــك اآلن أوســع    

  .أفتقدك وأعيش على ذكراك. هاوأرحب من الدنيا بأسر
  » طه رياض.. د          دائماً احملب
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  الدكتور بشار األمحد) 3
  محيدِ األنام يف مجيلٍ ذكرٍ   على فاحرص سريةٌ الإ املرء ما «

 األب الكــبري اإلنســان أتــذكر البــاهرة واحلكمــة الســامية املعــاني هبــذه
  .اهلل هرمح يعقوب الياس

يكرب اإلنسـان ويرقـى بعلمـه وعملـه، وهـذا مـا رفعـه عنـدي، لقـد كـان           
 ،السـالم  عليـه  املسـيح  السيد بتعاليم ملتزماً ،اإلهلية بالشريعة مستمسكاً
 ،احلكمـاء  مصـاف  إىل وصفاته بنسكه مقرتباً ،والعرفان باإلميان متشبعاً

 وارتقــى مــدارج اإلميــان مبــا امتــاز بــه مــن حســن اخلُلــق والطبــع اهلــادئ، 
  .ملل أو كلل دون الدائم والعطاء السمحة والنفس

معرفيت بـه وصـداقيت معـه تعـزَّزت مبـا ملسـت لديـه مـن صـفاء ومـودة           
  .والسكين الطائفي انتمائهم اختالف على حميطه أهل ومعايشةللناس 
 بشاشـــة عنـــده واملســـكني للبـــائس ،مساتـــه مـــن مســـة العطـــاء كـــان

  .املواسية الطيبة والكلمة العون ويد االستقبال
 اإلنســان فكــان اجملتمــع يف صــادقاً عمــالً ويقينــه معتقــده تــرجم لقــد

  .وأباً وأخاً صديقاً هلم وكان الناس حياة يف الفاعل الدور مارس ،حبق
قــــْتَ حديثـــه  إىل اســـتمعت إن  يف بســـاطةٍ  إىل مضـــافة، معانيـــه  عَشـِ
 الشاعر فكأن وماله علمه الناس وهب حيث للراحة وقتاً يعرف ال، حياته
  :بقوله عناه

 ودفعك باملعروف عن خلِّك الـردى  وما الدِّين إالّ تركـك الشـرَّ واألذى  
 دىــــالعِ به دَّـــتـَصُ أو وفياً صديقاً  هـذلـــــبب ـســـِرّتُأن  إال الـــــــــــامل ومــا

 ودَّعنــــاهُ األرض علــــى اهلل رجــــال مــــن رجــــالً لــــه اهلل غفــــر فكــــان
ومتـــرّ ذكـــراه علينـــا بعطـــر الســـمعة والســـرية، فهنيئـــاً واحلســـرة  باللوعـــة

ــراه  ــاه وأُخــ ــه يف دنيــ ـــَّر لــ ــراه اهلل وعطــ ــه ،ثــ ــد وأدخلــ ــدقٍ مقعــ  بــــني صــ
  .واملؤمنني الصاحلني

  » أمحد بشار .د         2/3/2010 طرطوس
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  السيد هاشم مطانيوس يعقوب) 4
  ؟)الفقراء أبو( أنسى هل «

 ، تركـت يعقوب الياس األب الكاهن عمّي برفقة وأنا مرت عاماً عشرون
  ".ايةنهال حتى أحبين" له مثيل ال صادقاً حباً فأحبين ،والزمته أبي بيت

، ودعي قدّيساً مـن النـاس   )أبو الفقراء(هذا الكاهن االستثنائي سُمّيَ 
مجيعــاً مســيحيّني وغــري مســيحيّني، ألنــه كــان ينتــزع املــال مــن الشــخص   

ح علــى أســرّة املشــايف فــدعاه  الغــين ليســدّ حاجــة الفقــري واملــريض املطــرو 
  ".شفيع العمليات اجلراحيّة"البعض بعد موته 

  مظهره
الثآليـــل الصـــغرية  -أمســـر اللـــون  -حنيـــل اجلســـم  -قصـــري القامـــة 

احلجـم والكـبرية تغطـي جسـمه بكاملـه حتـى وجهـه فكـان عنـدما حيلـق           
 الثآليـل  مـن  الـدم  يـذرف  ظهـره  علـى  ينـام  وعنـدما ، غزيـر  دمذقنه خيـرج  

  .مربح أمل ذلك يصاحبو بكثافة
 يظهـر  فكان وفاته حتى والزمه عاماً ثالثني منذ قليب احتشاء أصابه

 العمــل عــن فمتوقّــ قلبــه أنّ) مــراراً شــاهدهتا أنــا( اإليكــوغراف صــورة يف
  .فقط الربع منه ويعمل

 توحيــد قبــل( الغربيــة أملانيــة دولــة يف جراحــي لعمــل خضــع) 1980(عــام 
 إىل أكتافــه مســتوى مــن الــبالتني مــن ســيخ تركيــب النتيحــة فكانــت) أملانيــا
 الفقري العمود فقرات يلتقط كان السيخ وهذا األسفل يف العصعص عظم
 جسـمه  مهـدد  كـان  ألنـه  حديديـة  مالقـط  بـأربع  اسـتثناء  دون واحدة واحدة

 غـري  دائمـاً  منتصـباً  ظهـره  جعـل  السيخ هذا ،الكلي والشلل العظم باحنالل
  .قاسياً صامتاً خشبياً لوحاً يرى كان له فالناظر ،للدوران قابل وغري مرن

  :منها عديدة مشاكل هذا له وسبّب
  …هناراً ليالً املتواصل األمل -
  …ولبسها ثيابه خلع يف مشكلة -
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  …البسيطة حاجاته قضاء يف مشكلة -
  …والنوم واملشي والوقوف اجللوس يفمشكلة  -

  .أملاً أمله على زاد هذا وكل
 جلــرب اجلبســني(  اجلــص مــن بطبقــة لـــُبس اجلراحــي العمــلأثنــاء 

 أشـهر  مثانيـة  ملـدة  املرأة فستان يشبه لباس ركبه حتى رقبته من) الكسور
  .خالهلا حركة أية من ومنع كاملة

 االحتشــاء( ذلــك جــراء مــن باســتمرار القــدمني ألورام يتعــرضكــان 
 كتف خيفض كان األمل هذا من يتخلص ولكي). اجلراحي والعمل القليب
 ، شـكالً )مرتفـع  وكتـف  منخفض كتف( الشكل هذا أخذ حتى آخر ويرفع
  .منه يسخرون الالذع الكالم أصحاب من كثري وبات ودائماً ثابتاً

 ال يفارقـه  ومل طـويالً  محلـه  الـذي  املربح اجلسدي أمله عن موجز هذا
  .هناراً وال ليالً

ــتطيع أن ــيف ونسـ ــه نضـ ــلبان عليـ ــيت الصـ ــان الـ ــها كـ ــها يطلبـ  وحيملـ
 سـيارة  حـادث  مـن  أضـالع  كسـور : "وكمثـال  الكثريين عن اخلطايا ليخفف
ــل ولكــن ،"يــد وكســور ــاً يشــتكِ مل هــذا يف اجلمي ــها يــئن ومل يوم  ومل من

يطلب لنفسه الشفاء بل كان يبتسم أمام الناس فرحاً وخيتلي يف غرفته 
  .لنجدته حنوه قلبه هفّ مُتأملاً شاهد وكلما ،مُعذباً

 ال: "يل ويقـول  يوميـاً  املتواصـل  أملـه  عـن  إيلَّ يشـتكي  كـان : مالحظـة  -
  ".وبينك بيين يبقى هذا بذلك أحداً خترب

  اليومية حياته
كان يستيقظ يف الصباح الباكر حوايل السـاعة الثالثـة فجـراً فيصـلّي     

 واخلـــــاطئني املرضـــــى ويتـــــذكر الفـــــراش يف املربحـــــة عذاباتـــــه ويقاســـــي
 احلمـام ليسـتحم ثـم يهـبط    واحملتاجني ويف الساعة السادسة كان يـدخل  

  .وله يل بنفسي القهوة أعددت قد أكون حيث الصالون إىل السفلي للطابق



45 

ــيَّ الصــباح يلقــي كــان وعنــدما  نيخــارقت وقــوة بنعمــة أشــعر كنــت عل
  .بي ويفرح به فأفرح جسدي تقتحمان

ويف الساعة السابعة صباحاً يتنـاول اهلـاتف ويكـون نصـيب أول مكاملـة      
 وأخيه الذي مل يفارقه طيلة حياتـه فكـان أملـه مـن أملـه     تليفونية لصديقه 

 كـان  الـذي ) بدمشق زحالوي الياس الفاضل األب( وهو فرحه من وفرحه
إني : "إذا مل يتصل به يوماً ال حيسب هذا اليوم من أيامه فكان يقول يل

تعب نفسياً كثرياً، أمحل مهوماً ومشاكل كـثرية، فالبارحـة اضـطُهِدتُ مـن     
األشــخاص كــثرياً فأنــا حباجــة إىل أخــي األب اليــاس زحــالوي  قبــل أحــد 

 علـى  كـثرياً  فكـان يتمسـك ويلـح   ". ليخفف عـين وأضـع بـني يديـه اعـرتايف     
ويقضـي عنـده بضـعة أيـام، وإذا     ) رعيتـه (أخيه الكاهن ليأتي إىل اخلـراب  

 تغـادراه  وكانتـا  قبـل  مـن  ترامها ال حميّاه على والفرحة البسمة جتد أتى
  . دمشق إىل عائداً يغادره عندما

 الـدير  بـاب  علـى  القـرع  يبدأ ،بعد وما صباحاً الثامنة الساعة وحوايل
 الــذي ،غــداءه يتنــاول كــان النــهار منتصــف وعنــد ،ذاهــب وآخــر قــادم زائــر
 وكـذلك  الغـذاء  علـى  الضـيوف  عنـده  تـرى  إذ مبفـرده  تناوله ما جداً نادراً
 النـاس  ويـدعو  اهلـاتف  يستعمل كان أحداً عنده يكن مل وإذا ،العشاء على
 إال أحـد  وجـود  دون منفـرداً  معه الطعام تناولت أني أذكر وال ،طعامه إىل
  .العاصفة األيام ويف صباحاً رمبا

ولكونه مريضـاً وال يسـتطيع النـوم طـويالً يف الليـل طلـب منـه دكتـور         
ــام أن قلبــه جيهــد ال لكــيالقلبيــة  ــة ين ــو الظهــر عنــد القيلول  لســاعة ول

 يـأبى  أو خيجل كان أحياناً األقرباء ووجود الزائرين ولكثرة ،فقط واحدة
 يف مكانــه وأحــل بنفســي هبــذا أقــوم فكنــت احلاضــرين مــن يســتأذن أن

  .يسرتيح لكي غرفته إىل القيام على وأجربه الزوار استقبال
 إىل وينـــزل مســـتحماً ينـــهض كـــان الظهـــر بعـــد الثالثـــة الســـاعة ويف

الفناء السفلي وجيدني قد حضرت القهوة لـه فـنجلس وحيـدين ونشـرب     
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القهوة ونقص أعمال النهار، ويف هـذا الوقـت كانـت الضـحكة تظهـر علـى       
 مجيعـاً  واملسـجونني  واملوجـوعني  واملرضى باملعاقني يتذكر وبعدها ،شفتيه
 املـال  لتـأمني  مـرة  باتصاالته فيقوم اإلعرتاف سر إىل يتقدموا مل والذين

 صـــحة عـــن لالطمئنـــان ومـــرة ومســـتعجل حراجـــي عمـــل إىل حتـــاجللم
  .عائلتني بني أو عائلة يف مشكلة حلل ومرّة مريض
 بـني (الكنيسـة   فنـاء  إىل الصـيف  يف جلوسـه  وينقـل  سـاعة  إال هي وما

 حتــى هنــاك ويبقــى) بــاخلراب البحــار ســيدة يف العــذراء ومعبــد الكنيســة
  .ليالً العاشرة الساعة
ـ ميــرُّ كــلٌّ املتعــاقبون املعبــد وزوار  مــن برهــة وجيلــس األبونــا يوحييـّ
 العام الطريق على واملعبد الكنيسة ولكون ،لضيافته فرحاً وميضي الزمن
كـان   كـثريون  سـواح  يؤمها املنطقة ولكون بانياس إىل طرطوس من املمتد
… احلقيقـة : "عبـارة  النـاس  مـن  أمسع وكنت وقوة بكثرة إليه الناس جيذب
 املكان هذا بعده ومن واحلياة والرتحيب والتأهيل البسمة هو الكاهن هذا

 يــرتك ال اهلل إن: "هلــم أقــول وكنــت ،"آنئــذٍ بنــا يرحــب ومــن حجــراً يبقــى
  ".مثله وسيكون بعده كاهن سيأتي ختافوا ال كنيسته
 مـع  العـادة  ومثـل  سوية العشاء نتناول كنا مساءً الثامنة الساعة وبعد
  .جدد زائرون ،آخرين
 بالذبيحـة  ونشـرتك  القرابني له أهيئ كنت والنصف التاسعة الساعة ويف
ــة زهــورات( الســاخن الشــراب لــه جهــزت قــد أكــون وبعــدها اإلهليــة ) طبيعي

 وما بعـد  والنصف العاشرة الساعة ففي لينام جيداً وسريره غرفته وحضرت
  .جديد يوم يف باكراً ليستيقظ أيضاً والصالة للنوم لغرفته يذهب كان

  زحالوي الياس باألب معرفته
  :القهوة نشرب جالسني كنا يوماً أخربني

ــه ــاً ســيم أن ــة منحــه شــخص وأول 1/8/1971 يف كاهن ــن هــو املعمودي  اب
 الرمحـة  للمثلث معاوناً كان ثم ،15/8/1971 يف ولد الذي) أنا( هاشم اخيه
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 فـرتة  بعـد  آنـذاك،  كاهنـاً  كـان  حيـث  صـفرا  ضـهر  يف طربيه أنطوان املطران
 املونســنيور املرحــوم ومنــهم األشــخاص بعــض لزيــارة دمشــق قصــد قصــرية
ــل ــان رســتم خلي ــاً وك ــذاك كاهن ــذاك التقــى دمشــق ويف ،أيضــاً آن ــاألب آن  ب

 عنــدما" :يل فقــال ،إقامتــه مكــان إىل دعــاه حيــث زحــالوي اليــاس الفاضــل
 ســوية  جلســنا  وعنــدما  ،شــعرت بارتيــاح كــبري   وجهــه علــى  عيــوني  وقعــت

 والعفــة الفقــر فيهــا ينــدرون الــذين والكهنــة والــرباد مجعيــة عــن أخربنــي
ــة ــاني والطاعـ ــي ودعـ ــرة أللقـ ــذه إىل نظـ ــة هـ ــرة فأحببـــت… اجلمعيـ … الفكـ
 وطاولـة  سـرير  فيهـا  واحـدة  غرفـة  يسـكن  أنـه  لقيـت  مهجعه دخلت وعندما
ــب ــها ومكتـ ــام وجبانبـ ــغري محـ ــع صـ ــوح متواضـ ــه تفـ ــة منـ ــارة رائحـ  الطهـ

 أن انتبـــاهي ولفـــت الكتـــب بـــني أفـــتش وبـــدأت مكتبـــه قصـــدت ،الكهنوتيـــة
 عــن أحبــث بــدأت اللغــة هــذه أجيــد ال ولكــوني الفرنســية باللغــة معظمهــا

 للخــوري بكتــاب أمســك أن اإلهليــة العنايــة وشــاءت ،العربيــة باللغــة الكتــب
 زحــالوي اليــاس األب فســألت ،فأحببتــه… قلــيالً فيــه فقــرأت) آرس خــوري(

 ال هنـا  عنـدنا : فأجاب الكتاب؟ هذا شراء أأستطيع فسألته ،فيه فأشاد عنه
ــال نتعامــل ــفٌ ربٌ فاملــال ،بامل ــه وجــود ال ســاقطٌ مزي  أن ميكنــك ،عنــدي ل
  ".عليك مربوك وألف أخيك من هديّة تأخذه

ألنـي قـد وجـدت    … يا عمي، كان جوابه صاعقة برقـت يف قلـيب  : "فقال
… باملــادة زاهــد الــدنيا ملــذات عــن قلبــه بعيــد مثلــي كــاهن( وهــي ضــاليت
 ال عطيــة الــرب منحــك قــد هــا: لنفســي فقلــت ،)بــالروح وشــفاف ســامي
ــل ــة هلــا مثي ــة وهدي ــة مثين ــراً حياتــك طيل  األب وهــو مــاءه جيــف ال وبئ

  ".زحالوي الياس الفاضل

وصديقاً  رفيقاً وأخاً أعلى مثالً زحالوي الياس األب أصبح ذلك وبعد(
 اخلطيئـة الثائر على  الرجل فيه ووجدت حوزته يف أسراري أودعت وفياً

  ).تأكله الرب بيت وغرية
 جتـاه  قلبـه  يف عمــّا  التصـريح  يعقوب الياس األب عمّي من أملس كنت
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ــانوا زحــالوي اليــاس األب  رجــال جتــاه املوقــف ذات مــن االثــنني مهــا فك
ــاة ومصــاعب الــدنيا ورجــال الكنيســة ــاة احلي  واحلــب املتأملــة الكــاهن وحي
  .العذراء مريم ألمنا الكامل والتكريم الصادق
 يتصـل  هوأخـ  وكـان  ،بأخيـه  يعقـوب  اليـاس  األب يتصـل  صباح كل فكان

، وكـان  خاصـة  متعـب  أو مـريض  أنـه  مسع ما إذا عديدة مرات اليوم يف به
 ســفر ســاعات أربــع حــوايل واخلــراب دمشــق بــني القائمــة املســافة يقطــع
ي  وقـع  فكلمـا  ،آالمـه  وخيفـف  إليه ليصل  ضـيقة  أو حمنـة  يف الكـاهن  عمـّ
 أخيــه أن شــعر وإذا ،الفاضــل زحــالوي اليــاس األب أخيــه لــه مــالذاً وجــد
ي  يـا : "يل يقـول  كان دمشق من إليه قادم  اليـوم  …عليـك  يرضـى  اهلل… عمـّ
ي  أكـرت  فيـه  هتتم الزم جاي خيي  يل بالنسـبة  ألنـه  قيمتـه  مـن  وتعمـل  منـّ
عندما يأتي  أكثر يفرح وكان". ذلك تعرف وأنت الدنيا هذه يف شيء أغلى
  .أقربائه أحد وبرفقته إليه زحالوي الياس الفاضل األب

 كـان  املسـاعدة  هـذه  ميلـك  وال ماديـاً  إنسـان  مسـاعدة  يريـد  كان عندما
وحسـب معـرفيت   ، سـواه  دون زحـالوي  اليـاس  األب أخيه من فقط يطلبها

ــاً لــه يــرد زحــالوي اليــاس األب يكــن مل الشخصــية  صــنع ولــو يومــاً طلب
كـان يقـول   ، مـا  غاية يف دمشق إىل حمتاجاً يرسل كان وعندما، املستحيل

ــا لــه وقــل زحــالوي اليــاس األب إىل إذهــب: "لــه  األب أخيــك قبــل مــن أن
  .يشتهي ما ينال الطلب صاحب فكان، "يعقوب الياس
ي  إىل بالنسـبة  زحالوي الياس األب كان  طبيبـاً  يعقـوب  اليـاس  األب عمـّ
الــيت كــان  األمــور وكانــت، وعذاباتــه وشــدائده معاناتــه يــتفهم نفســياً روحيــاً
 سـألته ، زحالوي الياس األب مسمع يف يطرحها علمانياً كوني عين خيفيها

  ".أخ وصديق غالٍ: "فأجاب، "بنظرك؟ زحالوي الياس األب هو ما: "مرة

  واألصحاب باألصدقاء معرفته
 يوميـــاً يقصـــدونه كـــانوا الـــذين واحملـــبني األجـــالء الرعيـــة أهـــل كـــان

إظهـاراً منـهم    بسـيطاً  طلبـاً  ولـو  منـهم  يطلب أن الصرب بفارغ وينتظرون
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  :منهم وكان قلوهبم يف له يكنوهنا اليت وعظمتها احملبة لعمق
 )عقاب أبو( معوض رزق السيد -

 معوض خليل السيد -

 كامله مارون الياس السيد -

 )اهلل رمحه( عبود نصر السيد -

 خويل رامي السيد -

 دومط الياس السيد -

 وأخوته غميّض بسام السيد -

  اجلميع ذكر لعدم املعذرة وأرجو

 دائـم  اتصـال  علـى  كـان  أنـه  جنـد  الرعيـة  أهـل  من هؤالء استثنينا وإذا
األسـتاذ مجـال    وكـان  ،يوسـف  وطـالل  يوسـف  مجـال  السـيدين  مـع  ويومي
 أختـذه  الذي طرطوس من طه علي رياض الدكتور على عرّفه قد يوسف

  .جداً جداً كثريون وغريهم) بالتفصيل ذكره على سآتي( حقيقياً له أخاً

 كقريب يوسف مجال باألستاذ عالقته كانت: يوسف مجال األستاذ -1
 والسـيد  يوسـف  جـالل  السـيد  وأخوتـه  هـو ( العائلـة  مـن  واحداً واعتربه له

 ).يوسف طالل

عالقــة أخ  معــوّض رزق بالســيد عالقتــه كانــت: معــوّض رزق الســيد -2
 يفاليمنــى للكــاهن   اليــد) عقــاب أبــو( معــوّض رزق الســيد فكــان وعائلــة
 ،العامــة واملســائل املشــاكل مــن كــثري يف كــثرياً عليــه يعتمــد وكــان الرعيــة
ــو الســيد ولكــون ـــّى عقــاب أب ــة والســمعة والشــهامة بالصــدق يتحل  الطيب

 يرســله يعقــوب اليــاس األب كــان كافــة الرعيــة أفــراد بــني هبــذا ومعــروف
 السـيد  فـأخلص . كاملـة  سـرية حتتـاج إىل   اليت القضايا لبعض وخيصصه

 هـذه  يعقـوب  اليـاس  األب رأى وملـا  ،مشـكوراً  اإلخالص كل له معوّض رزق
الكـبري   ابنـها  اصطاد حيث ماهراً صياداً أصبح والفاضلة الكرمية العائلة

 .الرب مذبح على كاهناً ليكون )عقاب(
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 كـــثرياً حيرتمـــه يعقـــوب اليـــاس األب كـــان: معـــوّض خليـــل الســـيد -3
 اسـتعان وعمل اخلري  واإلخالص بالصدق متيّز ولكونه ،به ويرحب وجيلّه
ــه ــاس األب في ــثرياً يعقــوب الي ــها ،ك ــة ألعمــال من ــها والكنيســة الرعي  ومن

 األب وكـان  ،ذكرهـا  عـدم شخصـياً أفضّـل    أعرفهـا  أنـا  سـرية  خرييـة  أعمال
 ال خليـل  السـيد  كـان  حيـث  النـاس  أمام الواجهة عن يبعده يعقوب الياس
 .صادقاً أكتب أن إال أستطيع ال أنا ولكنوالتباهي بذلك  الظهور حيب

ــدكتور - 4 ــاض الــ ــي ريــ ــه علــ ــذ: طــ ــن اختــ ــذا مــ ــب هــ ــديق  الطبيــ صــ
ــتمحــيم  ــذا خــدمات فكان ــب ه ــاج للفقــري الطبي ــل  مــن واملرســل واحملت قب

ــاس األب ــوب اليــ ــف ال يعقــ ــان، توصــ ــذا وكــ ــب هــ ــتم الطبيــ ــاملريض  يهــ بــ
ــثرياً ــاً كـ ــا. وجمانـ ــرى وحينمـ ــاس األب يـ ــوب اليـ ــاك أن يعقـ ــر هنـ ــارج أمـ  خـ
 ليقومـــوا أصـــدقائه أطبـــاء إىل يرســـله كـــان الطبيـــب هـــذا اختصـــاص عـــن
ــه ــان، بـ ــدكتور وكـ ــاض الـ ــول ريـ ــم يقـ ــذا: "هلـ ــريض هـ ــن املـ ــل مـ ــا قبـ  األبونـ

 حبيبنـــــــا فهـــــــو الـــــــرأييف  خنالفـــــــه أن نســـــــتطيع ال يعقـــــــوب اليـــــــاس
ــو واحلقيقـــة وصـــديقنا ــي، اهلل رجـــل هـ  لرغبتـــه نســـتجب مل وإذا احلقيقـ

ــا اهلل يرســـل أن أخشـــى ــاً لنـ ــده ال عقابـ ــان، "نريـ ــذا فكـ ــتميل الكـــالم هـ  يسـ
 إلنســــان فحــــص أو جراحيــــة عمليــــة إلجــــراء األطبــــاء أصــــدقائه قلــــوب
ــان. فقــــري ــوب اليــــاس األب وكــ ــمع مل إذا يعقــ ــه يســ ــه وعــــن عنــ ــي ابنــ  علــ

ــارهم ــاً أخبـ ــول يوميـ ــل: "يل يقـ ــه اتصـ ــه بـ ــه وحرّكـ ــأتي وادعـ ــوم ليـ  إىل اليـ
ــاء ــل رفـــــض وإذا العشـــ ــه قـــ ــأمر: (لـــ ــة بـــ ــن الطاعـــ ــوري مـــ ــاس اخلـــ  اليـــ
 املشـــفى مـــن متـــأخر خارجـــاً ريـــاض الـــدكتوريكـــون  وأحيانـــاً، )"يعقـــوب
 األب فكـــان يعقـــوب اليـــاس األب نـــوم موعـــد وهـــو مســـاءً العاشـــرة حـــوايل
 ريــــاض الــــدكتور ليــــأتي والســــهر التعــــب لـويتحمــــ نومــــه يؤجــــل اليــــاس

ــ ـــإلي هـطـ ــام فقـــد ولـــذلك، هـــ ــدكتور قـ ــة ريـــاض الـ ــه حمبـ ــراء بـ ــاليه بشـ  شـ
 مـــن قريبـــاً ليكـــون اخلـــراب يف البحـــار ســـيدة كنيســـة مقابـــل البحـــر علـــى

 هرــــــويس معـــه الروحانيـــات ويتبـــادل إليـــه وليـــأتي يعقـــوب اليـــاس اخلـــوري
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 ريـــاض الـــدكتور يل يقـــول فكـــان، بقربـــه الـــزمن مـــن فـــرتة ويقضـــي عنـــده
ــه ــ إن: "طــ ـ ــز ال كعمـّ ــدرجاهتم النــــاس مييــ ــة بــ  بأصــــحاب وال االجتماعيــ

ــوال ــل األمــ ــالعكس بــ ــب إن بــ ــه حبيــ ــو قلبــ ــاني هــ ــذي اإلنســ ــاعد الــ  يســ
 ".واحملتاج الفقري

 الراهــب هــذا كــون: اليســوعي درخلــت فــان فرنســيس بــاألب عالقتــه - 5
 حياتـــه وكـــرّس النفســـي لــــــالتحلي يف دكتـــور األصـــل اهلولنـــدي اليســـوعي

 أقـام  ، فقـد حبمـص  اليسـوعيني  لدير رئيس وكان كافة سوريا شباب ةخلدم
 أمـــنت بينـــهما وكانـــت والصـــداقة العالقـــة أشـــد معـــه يعقـــوب اليـــاس األب

 فكــل ،الراهــب هلــذا جمانــاً ديــره يعقــوب اليــاس األب فــتح حيــث العالقــات
 أو البدائيـة  احملطـة  تكون الساحل إىل هبا يأتي كان اليت الشبابية جتمعاته
 طويلـة  أيامـاً  يقضـون  وأحيانـاً ، اخلـراب  يف اإلهليـة  العنايـة  ديـر يف  النهائية

 أن اسـتطاع  فرنسيس األب فالراهب، مقابل أي أو رسوم دفع دون ذلك وكل
 وأصــبح والصــداقة الــود فحفــظ، كــثرياً يعقــوب اليــاس األب حمبــة يكســب
 املاديـة  بالتربعـات  سـاهم  أنـه  حتـى  ،آلخـر  وقت من النفسي وطبيبه ملجأه
 الراهبـات  وديـر ) ميخائيـل  مار كنيسة( اجلمّيز وكنيسة والدير القاعة لبناء

 عــن يومــاً يُقصِّــر ومل البحــر علــى قربيــانوس مــار وديــر اجلمّيــز كنيســة يف
 يعقوب الياس األب وألن، يعقوب الياس لألب يقدمها أن يستطيع مساعدة

 حيـاهتم  يف واملتقشـفون  لـذواهتم  النـاكرون  والراهبـة  والراهـب  الكـاهن  حيب
 مـن  كلـها  اليسوعية الرهبنة وأحب الصفات هبذه لتمتعه الراهب هذا أحب

 .حالق سامي واألب الياس رامي األب فيهم مبا، خالله

ــي ــد ففـ ــرات أحـ ــاس األب أراد املـ ــوب اليـ ــر يعقـ ــند حتريـ ــة سـ  الكنيسـ
 فقــام) س .ل 600000( مبلــغ أجــل مــن الزراعــي املصــرف لــدى احملتجــز

 وكانت درخلت فان فرنسيس واألب معوّض خليل السيد من العون بطلب
 أرض وامـتالك  الزراعي املصرف من للكنيسة امللكية سند حترير النتيجة

  .البحر شاطئ على قربيانوس مار
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ــه -6 ــاألب عالقت ــان: اليســوعي حــالق ســامي ب ــه ك ــثرياً حيب ــدما  ك عن
ــده ــل وجـ ــم رجـ ــر علـ ــن وفكـ ــة ومـ ــليعة عائلـ ــة ضـ ــاريخ األدب بدراسـ  والتـ

 فرنسـيس  األب برفقـة  الـدير  يف راهـب  كـان  ولكونه ،عميق إميان وصاحبة
 األســبوع يف بــه يتصــل كــان حتــى وأخ صــديق يعقــوب اليــاس األب اختــذه
 مـا  وكـثرياً . اخلـراب  إىل محـص  مـن  الشـباب  جللـب  ويـدعوه  عديدة مرّات
 الضيافة أعباء كل وتتحمل جماناً األمم هذه مجيع تستقبل ملاذا: "أسأله

 قليـل  لـــ اإلجني نشـر  سـبيل  يف هـذا  كـل : "جييـب  فكـان  ،"وقتـك؟  ويسلبون
 ألـيس  الكـبري؟  الدير هذا بنيت اذاــمل ،ذلك من رــأكث أصنع أن جيب ،جداً
 ".له قيمة ال صامتاً حجراً عاد البشر من فرغ إذا البشر؟ أجل من

 رعيـــة مـــن الـــدكتور هـــذا تـــزوج: بريقـــع خليـــل بالـــدكتور عالقتـــه -7
ــراب ــدما اخلـ ــرّف وعنـ ــى تعـ ــوري علـ ــاس اخلـ ــوب اليـ ــادال يعقـ ــة تبـ  احملبـ
 قـادم  لكـل  جمـاني  وطبيـب  اجملـاني  عائلتنـا  طبيـب  أصبح حتى والصداقة

 ،كــثرياً يعقــوب اليــاس لــألب وفــاءً وأظهــر يعقــوب اليــاس األب عنــد مــن
 متثـال  ةبتقدمـ  بريقـع  خليـل  الـدكتور  قـام  العذراء معبد بناء مت وعندما

 مــن بــه باالتصــال يتكلــف ال الكــاهن عمــي وكــان ،إليــه الرخــام حجــر مــن
 .له حمبته مدى هو ما يعلم كان ألنه فقري أو مريض أي أجل

 شـباب  مـن  األلـوف  منـهم  دمشـق  يف وله أصحابه هم كثريون احلقيقة
ــوال  األب خــالل مــن علــيهم تعــرّف ومعظمهــم خصوصــاً وصــيدنايا معل
تـادرس   مسـري  - مـخ  سهيل: منهم القليل البعض وسأذكر زحالوي الياس

 مبــا كــثريون وغريهــم أزرق مســري - حــالق ميشــيل - الــرحمني غســان -
  .سليمان بول األب وخصوصاً اللعازرين اآلباء فيهم

 سـهواً  سـقط  الـذي  أصـدقائه  أحـد  مـن  أنـت  تكـون  ، قـد القارئ عزيزي
 إفريقيــا يف وأنــا هــذا كتبــت ألنــي املعــذرة فــأرجو تاملــذكرا هــذه يف ذكــرك
  .ذكرياتي أراجع
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  وآماله أمله
 :اجلسدي أمله -1

 يعـاني  وكـان  الفقـري  عمـوده  يف معـدني  سـيخ  حيمـل  أنـه  سابقاً ذكرت
 املختلفــة بالثآليــل ملــيء وجســمه ،)القلــب يف احتشــاء( قلــيب مــرض مــن

 أن اعتـرب  ،عليـه  والصـرب  األمل محـل  يف فنانـاً  كـان  الكاهن وهذا ،األحجام
 نائمـاً  كـان  إذا ،اخلـاطئني  أجـل  مـن  حيملـه  أن املفـروض  الصـليب  هو أمله

 صـباح  خيلـو  ال كـاد  حتـى  دمـاً  وينـزف  الثآليـل  مـن  يتـأمل  بـدأ  ظهره على
  .القاني الدم من الظهر منطقة يف الداخلية وثيابه سريره تلوث من

 أصــبح ظهــره لكــون يســتطيع فــال جانبيــه أحــد علــى ينــام أن أراد وإذا
ــه بالنســبة مســتحيل وهــذا جامــداً خشــبياً لوحــاً  ســيخ بســبب وذلــك إلي

 كامــل شــلل يعــين الــبطن علــى النــوم وكــذلك ،ظهــره يف املــزروع احلديــد
مـن   عـانى  الظهـر  علـى  النـوم  أطـال  إذا فكـان  ،حقيقـي  ومـوت  له بالنسبة

 العمـــود فقـــرات تبـــدأ طـــويالً جلـــس وإذا ،املعـــدني والســـيخ الثآليـــل آالم
 كــان املعــدني بالســيخ مثبتــة ولكوهنــا بعضــها علــى باالنضــغاط الفقــري

 وهكـــذا ،انتظـــاره يف القلـــيب االحتشـــاء كـــان مشـــى وإذا ،يوصـــف ال األمل
 نوماً وال جلوساً يعرف ال عاماً وعشرون مخس يعقوب الياس األب قضى
  .يتأمل يأكل عندما فكان ،أمل دون راحة وال مشياً وال

  :القارئ عزيزي
 مشـكلة  هنـاك  كانـت  أو خـاطئني  امـرأة  أو لرجل ما أمر هناك كان إذا
  .األمل من جديداً صليباً ويطلب بنفسه خيتلي تراه ،حلها صعب

 مـرّات  مسعتـها  وأنـا  جمنونـاً  وأ نفسـياً  معقــّد  انـه  يظـن  كـان  فالبعض
 حتـى  سـاعات  أو أيـام  متضـي   أشهد أنه مـا كـادت  ولكين ،الناس بعض من

 عزيـزي  يـا  هـذا  كـان ( باحلـل  املشـكلة  تبـدأ  وبعـدها  مـؤمل  شـيء  له حيدث
  ).اخلاطئ أنا إمياني وتثبت ترهبين اليت األشياء أكثر
 :عزيزي يا امسع -
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 فقـال  القهـوة  وأعـددت  سبقته كنت حيث الباكر الصباح يف مرة استيقظ
 فتبسـم ، "نشـوف  تـا  عنـدك  مـا  هـات  نعـم : "فقلـت " اليـاس  أبـو  يا امسع: "يل

 يف اليـوم ، معك أبقيه شيئاً لك سأقول احللو الوجه صاحب يا: "وقال قليالً
 طيلـة  عـذبتين  ألنـك  منـك  سأنال األسبوع هذا ويف: الشيطان يل قال الليل
 جيلـس  وكـان  الشـهر  هـذا  يف كـثرية  مشـاكل  حـل  قـد  كـان  العلم مع". (الشهر
 هـذا  علـى  جييـبين  مل ،"مظهـر؟  وبـأي  رأيتـه؟  كيف: "له فقلت). حللها فرحاً

 عـازار  مشـتى  يف اليـافعني  للشـباب  خمـيم  عنـدي  غداً: "قائالً وأكمل السؤال
ــة(  عــن الشــيطان تلجــم أن مــريم العــذراء أســأل) النصــارى وادي مــن قري

 الذبيحـة  سـأقيم  واليـوم  مشـكلة،  فـال  أنـا  أمـا  فقـط  اليـافعني  الشـباب  هؤالء
  .ذلك كان وفعالً، "به أخربتك مبا أحداً خترب ال، األمنية هذه على سراً

 أخذ أستطع مل، طرطوس يف للنقل الوهيب شركة يف جديداً موظفاً كنت
  .املخيم إىل مجيعاً ذهبوا التايل اليوم ويف، املخيم إىل معه ألذهب إجازة

 منطقــة إىل الشــباب أخــذ ،املخــيم أيــام مــن أيــام أربعــة أو ثالثــة بعــد
 هـو  صـعد  السـيارة  ركـوب  وأرادوا تعبـوا  وعندما ،األقدام على سرياً املشتى

 الســـــرفيس وركبـــــوا الـــــبعض وركـــــض الســـــائق جبانـــــب األمـــــام يف أوالً
 ،"أخـرى  سـيارة  إىل اذهبوا: "هلم وقال بعنف فأنزهلم) صغري ميكروباص(

 عينـه  قـد  وكـان  الوقـت  ذلـك  يف مشاسـاً  كـان ( نعمـة  بسام األب من وطلب
يف  لوحـده  الركـوب  يريـد  فهـو  أخـرى  سـيارة  إىل ينـزهلم  أن) املخيم رئيس
 فيـه  السـيارة  سـارت  أن بعـد  حلظـات  إال هي وما ،ذلك فكان ،السيارة هذه

 دخيلــك عــذرا يــا: "يعقــوب اليــاس األب وصــرخ أخــرى بســيارة اصــطدمت
 تنقلـب  السـيارة  وأخـذت  ،شـيئاً  لنفسـه  يطلـب  أن أبى فقد ،"الركاب امحي
 النتيجـة  فكانـت  مـرات  لعـدة  عقـب  على رأساً) نزول( النازل الطريق على

 مــن أضــالع أربعــة لــه كـــُسِرَ فقــد هــو أمــا بــاجلروح الركــاب بعــض أصــيب
 قريبـاً  اليمنـى  يـده  وانكسـرت  األيسـر  اجلانـب  مـن  وواحـد  األمين اجلانب

 واحـداً  يوماً اختصر ولكنه به فتابع املخيم ينهي أن يشأ ومل ،املعصم من
  .مشكوراً نعمة بسام األب هناك خيدمه وكان يومني أو
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 ال فكــان النحيــل جســده يف املربحــة واآلالم اخلــراب يف ديــره إىل أتــى
ــيالً ال ينــام  الشــهرين تعــدت ملــدة الزائــرين يســتقبل واســتمر هنــاراً وال ل

: حــدى علــى منفــرداً يل فقــال ،شــهور مخســة مــن أكثــر اآلالم يف وقضــى
 أن يسـتطيع  وال لـه  سـلطان  ال ولكنـه  بـي  فعـل  ماذا الشيطان هذا أرأيت"

 البـاب  مـن  رعـييت  يـدخل  أن حيـاول  كـان  ،خيزيـه  اهلل ذلك من أكثر يفعل
ــه وعــدني مــا وصــنع الواســع ــت" ب ــا: "فقل  هــذا بوجــود أحتــسُ… عمــي ي
  ".أحداً خترب ال ولكن ،يومي بشكل: "فقال ،"اخلبيث؟

  .عاناه الذي األمل من صغري فصل هذا: القارئ عزيزي
 :أخرى حادثة -
 نيسان شهر يف وكنا جداً متعباً يعقوب الياس األب كان األيام أحد يف
 وبلـغ  سـوانا  الـدير  يف يكـن  ومل كالعـادة  وسـهرنا  الليـل  أتـى  ،أذكـر  ما على
 حضـر  قـم  الليلـة  هـذه  علـى  يساعدني اهلل: "يل وقال التعب حلظات أشد

  . ذلك وكان" للنوم سأخلد وبعدها ذبيحة لنقيم القرابني

 اهلل"فقــال  ،لينــام القــداس بعــد غرفتــه دخــل التاســعة الســاعة حــوايل
 "دائمـاً  جبانبـك  إني ختف ال: "له فقلت ،"عليّي طلطل ترتكين ال يوفقك
 وأتسـلل  العلـوي  الطـابق  إىل أصعد تقريباً دقائق عشر كل الليل فقضيت

 هـل  ،يتـنفس  كيـف  وأراقبه الباب أفتح فكنت أوقظه أن خمافة غرفته إىل
 وأظنـه  البـاب  فتحـت  كلما وكنت ،أدراجي أعود ثم ،اخل… صحيح؟ يتنفس

 وعنــدما لــيالً والنصــف الواحــدة الســاعة وحــوايل ،يكلمــين كــان نــائم أنــه
 وهـــو اخللـــف مـــن تســنداه  ويـــداه الســـرير يف جالســاً  رأيتـــه إليـــه دخلــت 
 تعـرب  كانـت  دم مـن  وقطـرات  املطـر  حتـت  يقـف  كأنـه  غزيـراً  عرقاً يتصبب
 فأجـابين  "مكـروه؟  أصابك هل بك؟ ما: "فسألته. الثآليل خالل من وجهه
سـأجلب  : "لـه  فقلـت " أكيـد  روحي طلعت: "متقطع هامس خافض بصوت

 فنزلـت  "طبيبـاً  سـتجد  أيـن  الليـل  مـن  السـاعة  هذه يف: "فقال" دكتور لك
 إيلّ أتــى حيــث دوّارة حــامت بالســيد واتصــلت الســفلي الطــابق إىل راكضــاً
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 إىل وذهبنـا  عدنا جنده فلم عزيزة كابي الدكتور إلحضار وذهبنا ،مسرعاً
 يف اختصاصــية وهــي املقعــربي نزهــة الــدكتورة فأحضــرنا الــربج منطقــة
 النتيجـة  وكانـت  ،لـه  للقلـب  كهربائي بتخطيط وقامت فأتت ،أيضاً القلب
 فـرفض  "أوالً إسـعافية  إبرة إىل حباجة إنه: "يل فقالت ،عنيفة قلبية هزة
 هـذه  خـذ : "الـدكتورة  لـه  فقالـت  ،اإلبـرة  تلك يأخذ أن يعقوب الياس األب

 يل فقالـت " مـريم  والعذراء الرب على: "وقال جمدداً فرفض" إذاً احلبوب
 فشـكرهتا بعـد   ".شيئاً له أفعل أن يريد ال أنه ،إذاً بي أتيتم ملاذا: "الدكتورة
 للمنـزل  يعيـدها  أن حـامت  السـيد  مـن  وطلبـت  هلـا  األتعاب ودفع االعتذار

 وجلسـت  سـريره  جبانـب  ووضـعتها  بعـدها  مـن  كرسـي  وجلبـت  ،ذلك فكان
 حرارتـه  لـه  آخـذ  وتارة الضغط له أقيس تارة ،العظيم الرجل هذا جبانب
  .املسلية القدمية الضيعة قصص له وأحكي وأسليه أحدثه وتارةً

 تــنفس حيــث صــباحاً السادســة الســاعة حتــى احلالــة هــذه علــى بقينــا
" قليالً؟ تنام أن أتريد: "له فقلت، ما نوعاً االرتياح وجهه على وبدا الصعداء

 شــغلة إهنــا ختــف ال: "فقلــت" معــي وأهنكتــك منــهك إنــي ســأحاول: "فقــال
 مــرات ثــالث بــدهلا حيــث الداخليــة مالبســه يبــدل أن منــه وطلبــت" فارغــة
 ليلتـان  احلبيـب  اليـاس  أبـو  يـا  شـكراً : "يل قال الثاني اليوم ويف، الليل خالل
 نومـك  مـن  أزعجـك  أن أشـأ  مل البارحة قبل، ذاكرتي يف سجلتهم العمر من
" فيهـا؟  جيربـك  الشـيطان  أكان: "فقلت" عليّ جداً قاسية كانت البارحة فأما
  "مين يرتاح أدعه لن صدقاً ولكين اخلبيث؟ ذلك يفارقين وهل: "أجاب

  :القارئ عزيزي
 غرفتـــه بـــاب تركـــت قـــد يامـــا، مثلـــها الليـــايل مئـــات مـــن ليلـــة هـــذه
ــاً ــلل مفتوحــ ــا ألتســ ــه أن دون إليهــ ــه أوقظــ ــو وأراقبــ ــائم وهــ ــاً نــ  وأحيانــ
ــاً األســـبوع طيلـــة ميتـــد ذلـــك لـــه حـــدث إذا وكـــان، للصـــباح  وكـــان أحيانـ

 يتمجــــد - اهلل نشــــكر: "شــــفتيه علــــى دائمــــاً اهلل متجيــــد الغرابــــة مــــن
  ".اخل …أمي العذراء أشكر - امسه
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 :أخرى حادثة

 بعـد  الكـبري  قدمـه  إظفر اقتلع قد وكان مرة طرطوس مدينة من أتى
 عزيـزة  كـابي  الـدكتور  برفقتـه  وكـان  يوماً عشرة مخس حوايل منه معاناة
 فقـال  ،آنـذاك  عنـده  نقـيم  اخلـراب  دير يف لطيفة وأخيت أنا كنت ،احملرتم

 تتصـلوا  أن أرجـو  ومتوجعـاً  متأملاً سيصرخ ساعة نصف بعد: "الدكتور لنا
ــي ــه ذلــك حــدوث فــور ب  بعــد". بالقلــب يضــر ال مســكن شــيء أي ألعطي

ــث حــوايل ــه مــن ســاعة الثل ــاس األب حــال يتفقــد وهــو اتصــل رحيل  الي
 فكـان  سـاعة  بعـد  ذلك وكرر ال له فقلنا تأمل أو صرخ هل: "فسأل يعقوب
 كـان  سـاعات  ثـالث  وبعـد  سـاعتني  وبعـد  ونصف ساعة وبعد اجلواب نفس

 األب إىل ودخــل إلينــا بنفســه بعــدها فــأتى ،اجلــواب نفــس فينــال يتصــل
 رفــع فعنــدما". اجلــرح عــن الضــمادات أبــدّل دعــين: "وقــال يعقــوب اليــاس
 فسـألت  العظـم  ورأينـا  العظـم  إىل عميقـاً  يـذهب  جرحـاً  شـاهدنا  الضماد
ــاً فدهشــنا" ال: "أجــاب" بــأمل؟ تشــعر هــل: "قــائالً عمــي ــا وقــال ،مجيع  لن

 كــان ولــو ،طبيعــي غــري اإلنســان وهــذا ،معقــول غــري هــذا: "كــابي الــدكتور
  ".هلل فاحلمد ،اآلن صراخه تسمع طرطوس لكانت طبيعياً

  :الفراق يف آالمه -2
 أي( أهلــه وخصوصــاً عنــهم ويبتعــد كــثرياً األقربــاء عــن ينســلخ كــان
 لنـداء  تلبيـة  لنفسـه  خيتاره كان الذي اإلرادي الفراق بأمل ليشعر) إخوته
 مـن  حولـه  من احلشود جيمع وكان ،)واتبعين شيء كل اترك( يسوع الرب

 خميمـات  ومـن  شـبيبة  ومـن  نيكلرييكـي إ ومن أقربائه كأحد عنده مقيمني
 أكثـر  الـدير  يف عنـده  وينـام  ويشـرب  يأكل كان فأحياناً ،املعاقني وخصوصاً

  .أنا ضمنهم من شخصاً عشر مخس من

سـأحتمل كـل   : جييب كان" العبء؟ هذا حتمل ملاذا: "أسأله كنت فحني
 وأتــأمل أتضــايق كنــت علمــاني كشــاب أنــا واحلقيقــة ،"للمســيح حبــاً شــيء
 أجـده  كنـت  إليـه  وأنظـر  ،عنـده  كانـت  اليت والفوضى الضوضاء من أحياناً
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 الـيت  الليليـة  بآالمـه  أيضاً وأذكر ،املرة آالمه رغم ومسروراً ومبتهجاً فرحاً
  .حوهلا ألحد مهه يشكي يكن ومل أبداً تفارقه تكن مل

  :الطعام يف آالمه -3
 ويــا العشــاء علــىو ظهــراً ومــرات الصــباح يف مــرات الــوالئم ميــد كــان
ــهول ــل ال للـ ــها يأكـ ــوى منـ ــات سـ ــغرية لقمـ ــدودة صـ ــان أو معـ ــاهر كـ  يتظـ

 الفـاخرة  املـأكوالت  إىل وينظـر  فقـط  اللـنب  ويأكل قلبه مبرض) يتحجج(
 واشـتهي  انظـري  نفسي يا: "مرة يل صرّح كما لنفسه ويقول يتذوقها وال

 ميـرون  ألصـحاب  يـذهب  يأتيـه  مـا  كـل  فكـان  ،"منها شيئاً تنايل وال وتأملي
 رجل مرَّ إذا حتى مفتوحاً الباب بديره يرتك كان ،حمتاج لفقري أو عنده
 يلقـى  سـبيل  عـابر  أو يرتاح أن يستطيع متعب أو يأكل أن يستطيع جائع

 وزوار اجلـوار  مزارعـي  حتـى  الشـعب  لعامـة  مفتوحـاً  هاتفـه  تـرك  ،حاجته
 الفـاتورة  وتأتيـه  والغريـب  والقريـب  الرعيـة  وأبنـاء  السـبيل  وعـابري  البحر
 سيدة( اخلراب يف الرعية وأهل الوقف جلنة أعضاء وكانوا ،الثمن باهظة
  .اجلليل الفاضل الكاهن هذا عرفوا ألهنم هذا يتفهمون) البحار
 يلقيــه ثــم إليــه وينظــر العفــن ليصــيبه الــرباد يف طعامــه يــرتك كــان
 مقتـدياً  ماتتـه إ ليزيد وذلك وعفنة مسلوقة بطاطا أكل ما وكثرياً خارجاً

  .آرس خوري بالقديس
 دخـل  احبص وأنه غين أنه يظن كان وعزائمه موائده إىل ينظر كان من
 يقـول  كانف املوضوع هذا حول حادة بألفاظ يرميه البعض وكان كبري مادي

  ".وظنوهنم دعهم، كثرياً لتفاجئوا احلقيقة يعلمون كانوا لو: "يل
  هــكرم
 جمانـاً،  شـيء  لكل واهب بدا فقد ،أبداً توصف ال الكرم من درجة بلغ
  .تباطؤ أو تلكؤ بدون ذاته يهب كان أنه حتى

ــاً القــداديس يقــيم كــان ــها واجلنــازات والعمــادات واألعــراس جمان  وكل
 إىل حقــه مــن هــي والــيت العيــد يف الصــينية يقــدم كــان أنــه حتــى جمانــاً



59 

 جمانــاً أخــذمت جمانــاً": يل يقــول فكــان ،أيضــاً املــاء رش وصــينية ،الوقــف
ــا" - "أعطــوا ــاجر ال أن ــا" - "باألســرار أت ــل أن ــد مــن الفلــس أقب  إنســان ي
  ".معيشته يستحق واخلادم خادم ألني فقط كحسنة
 اضـطر  ولـو  كامالً بواجبه مويق كان سبيل عابر ولو ضيف أتاه إذا كان

 ويبقيـه  بالضـيف  وبقـوة  وبإحلـاح  يتمسـك  كـان  ،الدكان من االستدانة إىل
  .الطعام نوع كان مهما مائدته على

) حلــــود خمائيــــل -  يعقـــوب  أبــــو: أمثــــال( اخلـــراب  يف الصــــيادون كـــان 
ــه يقــدمون ــاً الســمك ل ــا: "يل فيقــول أحيان ــو ي ــاس أب  وضــعه هــذا خــذ الي

ــرباد يف ــادمني لضــيوف اســتعداداً ال ــان". ق ــا وك ــرّ كلم ــارا أشــعل ضــيف م  لن
ــوم) اجلمـــر( ــة والســـمك الفـــروج يشـــوب وأقـ ــه أرى وكنـــت، لـــه واللحمـ  وجـ

، مائدتـــه إىل ضـــيف أتـــاه كلمـــا الســـعادة قمـــة يف االســـتثنائي الكـــاهن هـــذا
ــان ــرح وكـ ــرأ يفـ ــدما كثـ ــيفه عنـ ــري شـــخص يضـ ــاق أو فقـ ــه معـ ــرف ألنـ  يعـ
 أغلــى بــأن وأذكــر وأعــود، الــرد منــه ينتظــر أن وند جمانــاً ســيطعمه بأنــه

، زحــــالوي اليــــاس األب أخيــــه هــــو إليــــه الضــــيوف وأقــــرب وأمثــــن ضــــيف
، هلــــا حــــدود وال توصــــف ال قلبــــه يف الفرحــــة كانــــت يأتيــــه عنــــدما ألنــــه
  .جداً سعيد وهو ألجله شيء كل يفعل كان

 مناصـفةً  طربيـه  الياس املرحوم خاله وأهل أهله من املرياث وهب لقد
 ملـك  كـل  عـن  جماناً هلم وتنازل الكهنوتية رسالته بداية منذ أخواته إىل

 :املـأثور  قولـه ) ألخوتـه ( هلـم  فقـال  ،شـيء  بـاألرض  يربطـه  ال أصبح حتى
 منـه  تطلبـوا  فال شيء ميلك ال فقرياً صار يعقوب الياس اخلوري إن ها"

  ".ورمحته وحمبته الرب بركة سوى شيء
 يتعــرض وعنــدما ،أصــدقائه مــن أكثــر مقاوميــه يعطــي أن حيــب كــان

 كـان  ،وابتـهاج  بفـرح  فمـه  مـن  ختـرج  هلل الشـكر  كلمات كانت ما الضطهاد
 ال فكـان  ،غربـاء  أم كـانوا  أقربـاء  الدير قرب من للمارين اسرتاحة حمطة
  .بالتقوى إال وآخر شخص بني يفرق
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  :القارئ عزيزي
 صــميمه نمــ يقدمــه الشــيء هــذا بــأن تشــعر كنــت شــيئاً لــك مقــدّ إذا
 كافـة  مـن  احملـبني  اجتـذاب  علـى  سـاعده  مـا  وهذا، حمبة وبكل رياء بدون

  .االجتاهات

  ثقافته
" سـدّة  كـرم " إىل فانتقـل  املدرسـية  علومـه  يعقـوب  الياس األب يتابع مل

 يقضـي  كـان  كاهنـاً  سيامته بعد ولكن، بالعربية الالهوت لدراسة لبنانيف 
 والتارخييــة واألدبيــة الالهوتيــة الكتــب وقــراءة بالصــالة كلــه فراغــه وقــت
 الكتـب  يشـرتي  كـان . التـاريخ  يف أسـتاذ  مـن  أكثر بالتاريخ مُلماً صار حتى
 ملـن  الكتـاب  يهـب  وكـان  الكتـب  مثـن  باهظـة  أمثـان  ويـدفع  متواصـل  بشكل
 ذات قمـت  حتـى ، تعـد  ومل مكتبتـه  غـادرت  الكتـب  مـن  وكـثرياً  القـراءة  يود
 مـا  فيهـا  لكتـب ا عـدد  معي فظهر وتبويبها وترتيبها مكتبته بتصنيف يوم

  .كتاب ومائة ألفان يفوق
  :هي كتب أربعة وطبع بتأليف قام حياته من األخرية العشرة السنوات يف
 اخلراب تاريخ - الساحل عكاز كتاب -1

 )داغر الياس + الباني بطرس( األمينان الرسوالن كتاب -2

 وأعماله حياته - طربيه أنطوان املطران سيادة -3

 الساحلية السورية املدن تاريخ -4

 تــال إذا أمــا، مجــيالُ كالمــاً منــه تســمع ال وعظــة بتحضــري قــام إذا كــان
 عميقـاً  هوتياًال فلسفياً كالماً منه تسمع كنت حتضري بدون ارجتالية وعظة

 مـريم  العـذراء  عـن  يـتكلم  كـان  عنـدما  ذلك من واألكثر، قبل من تسمعه مل
  .له مثيل ال مميز فريد بكالم ويعظ وعظته يف يربع كان القداسة الكلية

ــه معظــم صــرف لقــد ــه يف أوقات ــارة ،مكتب ــب ت ــارةً يكت ــرأ وت ــارة يق  وت
  اخل… ووعظات روحية مواضيع حيضِّر
 رعيتـه،  إىل الـدخول  حتـاول  كانت اليت واهلرطقات البدع مبحاربة قام
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 تلقـى  فقد ،يتجاهلها أو عينيه يغلق أن يرد ومل وحكمة روية بكل حارهبا
  .منها أقوى وعلمه بصالته كان أنه إال جداً كبرية مقاومة

 علــى رعيتــه يف حمــالً واســتأجروا جبلــة مــن أنــاس قــدم عنــدما: وكــذلك
 ضـروس ومل  حـرب  بشـن  قام والزنى للرقص مركزاً وفتحوا األتوسرتاد طريق
 إلماتــاتات واوالتسـاعي  بالصـالة  إال إغالقـه  يســتطع ومل، إلغالقـه  جهـد  يـوفر 
 الــزمن مــن عــام وخــالل النيــة هــذه علــى الصــلوات يقــدم وكــان، هبــا قــام الــيت

  .بسنوات واإلجيار العقد مدة انتهاء وقبل املكان وأغلق لطلبته الرب استجاب
 وكـان  كـثرياً  رعيتـه  أوالد إىل واإلميـان  والثقافـة  العلـم  بنقـل  يهتم كان
 حيصــل أحــدهم كــان وكلمــا ،واملناصــب الشــهادات أرفــع ينــالوا أن يتمنــى

 .بابنه األب كافتخار الناس أمام به يفخر كان شهادة على

  البنائية أعماله
 للراهبــات ديــر وجبانبــها) خمائيــل مــار كنيســة( يــزاجلمّ كنيســة بنــى
 مـــار وصـــيانة برتمـــيم وقـــام ،ضـــومط مـــارون الســـيد األرض قـــدم حيـــث

ــانوس  قــام كمــا ،املســيحية لألوقــاف باســتمالكه وقــام ،البحــر علــى قربي
 دومنـات  سـتة  مبساحة) قربيانوس مار جانب( جبانبه أرض قطعة بشراء
  .للكنيسة دخالً يدرّ زراعي مشروع منها وعمل

 وقـام  اخلـراب  يف البحـار  سيدة رعية يف مريم للعذراء معبد ببناء قام
 قضـى  حيـث  طويلـة  زمنيـة  ومـدّة  مراحـل  علـى  بطـابقني  كبرياً ديراً ببناء
  .واحداً يوماً البناء عن يكف ومل كلها خدمته مدة

 اخلـــراب يف كفرســـيتا أرض لشـــراء اللعـــازريني اآلبـــاء مبســـاعدة قـــام
 أرض شـراء  مـن  التسـهيالت  كـل  لـه  وقـدم  سـليمان  بولص األب وخصوصاً

  اخل… بناء ومواد عمال وتامني وامسنت وحديد
 بيـت  اعتربهـا  الـيت  اخلـراب  يف املقـربة  وتـرميم  بنـاء  على وعمل ساهم
ــدما رأســه مســقط البســاتني ويف ،األخــري اإلنســان ــان عن ــاً ك ــا راعي  عليه

 بطـابقني  )اليـاس  مـار  ديـر ( للوقـف  بيـت  وبنـاء  للجبل طريق بشق ساهم
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 زرعـت  للوقـف  أرض اسـتمالك  يف سـاهم  كمـا  ،لـه  تتبـع  مبـدرج  ساحة مع
 أخــرى أرض اســتملك كمــا ،البســاتني لوقــف ماديــاً مــردوداً تعطــي زيتــون
 يف الســيدة كنيســة برتمــيم ســاهم كمــا ،البســاتني يف مقــربة تكــون حتــى

 أكثـر  اإلنسـان  بنـاء  يف اهـتم  كله ذلك ورغم ،أمامها الساحة مع البساتني
  ".احلجر وليس البشر بناء أريد: "دائماً يل يقول فكان املادي البناء من

  البشارة سبيل يف تضحياته
تـراه   واملناولـة  االعـرتاف  على أحداً جيرب أو شخص يشفي كان عندما

 وال وجراحــه آالمــه ينســى بوقتــها وكــان توصــف ال فرحــة وتغمــره فرحــاً
 رعيتـــه مـــن اثنـــان أن مســـع إذا يعقـــوب اليـــاس األب وكـــان. هبـــا يهـــتم

 مــا كــثرياً وكــان واملصــاحلة للتــدخل جهــد أو وســيلة يــوفر ال متخاصــمان
 أحـدهم  بني املصاحلة متت وكلما لذلك، نتيجة والضربات الطعنات ينال
 كـان  مسـألة  عليـه  استعصت وإذا، تسعه ال صغرية تبدو والدنيا فرحاً تراه

 نسـكية  حيـاة  الـزمن  مـن  فرتة ويعيش واإلماتات بالصلوات لنفسه خيتلي
 الـرب  مشـيئة  لتـتم  أوالً تتـدخل  أن السـماء  على جيب: "أحياناً يل ويقول
 مقصـر  أنـه  يشـعر  وكـان  اهتمامه جُلَّ املسيحي التعليم يعطي كان". يسوع
  .وهكذا أكثر بالعطاء فيقوم منزعج ويعود
 واألوالد األطفـال  ليجمـع  الشخصـي  حسـابه  علـى  سيارة يستأجر كان
 املناســبة، الرســولية الكــرازة حيقــق اإلجنيــل بشــارة لينشــر الشــباب وحتــى
 بـدون  إليـه  يـذهب  مبـريض  مسع إذا وكان. وفرح مرتاح بعدها من فتجده

  .رباخل ليبلغه املريض أهل من أحداً ينتظر أن
 يــوم كــل ويف مزروعــاهتم ومحايــة رعيتــه ألجــل يصــلي الشــتاء يف كــان

ــاً يتصــل كــان ــة مــن متفرقــة بأمــاكن هاتفي ــارهم ليجمــع الرعي  عــن أخب
 يفتح أراه وكنت، عاصف وهواء مطر كل بعد وخصوصاً وأرزاقهم الزراعة

ــل ــدير يف ويضــعه اإلجني ــى ال ــة عل ــة ويشــعل الطاول ــاً ويقــيم مشع  أحيان
 علـــى والقضـــاء واملنـــازل األرزاق محايـــة ألجـــل اإلهليـــة الذبيحـــة قـــداس
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 ويوزعها الصوفانية سيدة مريم العذراء صور يكرس فكان، الشرير أعمال
ــاه مــع ــواب علــى يضــعوها أن النــاس مــن ويطلــب املقدســة املي ــوهتم أب  بي

  .مزروعاهتم ومحاية حلمايتها البالستيكية
 بطريقـه  ويبـارك  املباركـة  بامليـاه  البيـوت  يـرش  كان الغطاس موعد ويف

 مــــار ديــــر يف مــــريم للعــــذراء متثــــال بوضــــع وقــــام ،واألرزاق املزروعــــات
ــ البحــر جبانــب قربيــانوس  العــذراء مــن وطلــب ،املزروعــات ســيدة اهومسّ

  .وقواته الشرير من ومزروعاهتا بأبنائها املنطقة حتمي أن بصالته
 قـام  ،األبرشـية  كرسـي  على طربيه أنطون املطران والية هناية أيام ويف
 ببنـاء  )سـوريا  يف أقربائـه  مـن  أحـد  وال نسـيبه  كونـه ( يعقـوب  الياس األب
 فيـه  يقـيم  أن طربيـه  أنطـون  املطران من وطلب لألسقف خمصص طابق
  .خيدمه وبدأ واليته هناية بعد

 وقبيـل  الليـل  منتصـف  وبعـد  الليـل  منتصـف  استيقظ الليايل من وكم
 اللبـاس  يف فيسـاعده  طربيـه  أنطـون  املطـران  ليخـدم  الفجـر  وعند الفجر
 يسـامره  جبانبـه  يسهر وكان ،السرية متام ويف الشخصية أغراضه وترتيب

 أحيانـــاً  مـــين يطلـــب  وكـــان ،يهويســـلّ  املعنـــوي والـــدعم  األمـــل ويعطيـــه
 الطـابق  إىل مبفـردي  أشـرهبا  كنـت  الـيت  املتة آخذ أن املساء يف وخصوصاً

 املطـران  ليجعـل  هـذا  وكـل  وأكلمه ألسليه املطران جبانب ألشرهبا العلوي
  .حياته بآخر يعانيها كان اليت املربحة آالمه كل ينسى طربيه أنطون

 اليــاس األب مــع الــدير يف ســنوات ثــالث طربيــه أنطــون املطــران بقــي
 يعقـوب  اليـاس  لـألب  سوى ألحد أمله يشكي وال بصمت يتأمل وهو يعقوب
  …هنائياً يرتكه مل له دائماً ورفيقاً قوياً ومعيناً حمباً أخاً كان الذي

 صــباحاً الثانيــة الســاعة يف أحيانــاً يعقــوب اليــاس األب يســتيقظ كــان
 يسـعل  املطـران  مسـع  وكلمـا ، وهكـذا … الرابعـة  يف وأحيانـاً  الثالثة يف وأحياناً
 يشـكر  وكان، حاله على ويطمئن إليه ويذهب يقوم كان الليل يف حاداً سعاالً
 صـحة  كـل  يهبـه  اهلل: "يل ويقـول  احلايـك  محيـد  السـيد  املطـران  سـائق  من
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 احلفــالت حضــور يــرفض كــان". العمــل يف وأمانتــه اخلدمــة يف صــدقه علــى
 حفـل  حضـور  إىل يضـطر  فعندما، البشارة غاية ألجل إال والوالئم والعزائم

 وكــان ديــره إىل ويعــود يســتأذن ســاعة ربــع وخــالل يبــارك يــذهب كــان أكليــل
 أن كـن مي أعطـاه  أو الكاهن أطعم إذا البعض إن: "يل ويقول الوالئم يرفض
  ".أريده ال ما وهذا وحده هو امتلكه انه نفسه قرارة يف يظن

 يعطـي  فكـان  وكيانه شخصه من األكرب اجلزء يشكل العطاء حب كان
 قبــل مــن وُصــف حتــى باملقابــل الــرد ينتظــر أن دون وجمانــاً حســاب بــال

 كـان  واحملتاج، كثرياً باله يشغل كان فالفقري). العطاء يف جمنون( البعض
 حاجـة  وسـد  الفقـري  طعـام إ علـى  اهتماماتـه  كـل  يصـب  فكـان ، أيضـاً  يؤمله

 ونـال  الناس والطوائف األديان مجيع من اجملال هلذا فاستقطب، احملتاج
  .اجلميع احرتام
 صـعبة  رعـييت  إن… اليـاس  أبونـا : "يسـأله  كـاهنٌ  إليه أتى املرات أحد يف
 ،"لينـة  قلـوب  القاسـية  قلـوهبم  مـن  أجعل أن استطيع كيف أعرف وال جداً

 هـل  رعيتـك؟  أفـراد  مبشـاعر  أحسسـت  هـل  ،أبونـا  يا أوالً أسألك: "فأجابه
 إىل يتقـدم  مل أحـدهم  ألجـل  وصـليت  تأملـت  هـل  آالمهـم؟  مـع  يومـاً  تأملت
 احلضـور  يف نقـص  سـبيل  يف فتوتقشّـ  وصـليت  تأملـت  هـل  االعرتاف؟ سر

 النــوم نفســك حتــرم أو أحــدهم ســبيل يف جتــوع هــل املســيحي؟ للتعلــيم
ــاً؟ ــت إذا يوم ــذا فعل ــا فعــل تســتطيع ه ــد م  الكــاهن ألن ،رعيتــك يف تري

  ".بقوة الناس إليه جيذب أن يستطيع الفاضل

 إن عمـي  يـا : "له فقلت، عنده يتدربون الذين الشمامسة عن يوماً سألته
 منــك يتعلمــون فهــل بــالطبع، طيبــون وهــم، الكــثري منــك يتعلمــون هــؤالء
 عنـدما و …بأنفسـهم  يراقبون دعهم: "يل فقال، "اخلاصة؟ الشخصية حياتك

 يواجهوهنــاو واملشـاكل  الصــعوبات ويتلقـون  الرعايـا  ويقــودون كهنـة  يصـبحون 
 يسـتطيعوا ل يعقـوب  اليـاس  اخلوري حياة إىل العودة سوى حل أمامهم ليس
  ".رعاياهم يف ومنبوذين مرفوضني يعيشوا أو، والتجارب احملن يتجاوزوا أن
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  ومغزى أمهية ذات حوادث
 ،الــدير مــن العلــوي الطــابق يف لغرفتــه اجملــاورة الغرفــة يف أنــام كنــت
 أشــم فكنــت وتنظيفهــا لرتتيبــها لغرفتــه أدخــل كنــت صــباح كــل وعنــدما
 احليـوان  هـذا  عـن  بالبحـث  وأقـوم  ميـت  حيـوان  وكأنــّها  نتنة كريهة رائحة
 باملوضـوع،  ويسـتخف  ويضحك يبتسم كان أسأله كنت وعندما ،فائدة دون

 يبــارك نومــه قبــل رأيتــه يــوم وذات ،كامــل شــهر املنــوال هــذا علــى وبقيــت
ــم ــاه علــى ويقسّ  فاقتحمــت ،الرائحــة فتختفــي هبــا ســريره يــرش ثــم املي
ــه  الكريهــة الرائحــة ســر وعرفــت رأيتــك لقــد: "لــه وقلــت ودخلــت غرفت
 ليـزعجين  يـأتي  ولكنه عليّ يقدر ال عمي يا خيزيه اهلل: "فأجاب ،"العفنة

  ".مثله الوسخة برائحته

 وهــي اخلريبــات مــن عنقــا بربــارة الســيدة أتــت الــزمن مــن فــرتة وبعــد
 أجتاهـل  فكنـت  الرائحـة  عـن  تسـألين  فكانـت  شـهري  بـأجر  لتخدمه أرملة

 اليــاس األب تســأل وكانــت اجلــواب مــن وأهــرب وابتســامة ةبنكتــ املوضــوع
  .أيضاً اجلواب من يهرب فكان أيضاً يعقوب

 :الرائحـة  هـذه  مـن  غضب حبالة كانت ما لكثرة لرببارة قال يوم وذات
 مـرأى  وعلـى  املـاء  من كوباً وأخذ غرفته إىل صعد" هذا ما ألريك تعايل"

ــارة عــيين مــن ــا اذهــب: "وقــال عنقــا برب  املتســخ املكــان إىل الشــيطان أيه
 كرسـي  إىل بربـارة  فنظـرت ، "املسـيح  ليسـوع  الطـاهرة  غرفيت واترك مثلك

 )حركـة تشـبه الغليـان للمـاء    ( والتخـبط  باالرتفـاع  مياهه فبدأت التواليت
 دون التواليـت  لكرسـي  األعلـى  املسـتوى  إىل اجملـرور  يف امليـاه  وصـلت  حتى

 واختفـت  احلمام يف األرض إىل منه واحدة ماء نقطة يندلق أو ينكب أن
 األب فقـام ، افرجنـي  داخلـي  احلمـام  بـأن  علمـاً  فـوراً  الغرفـة  مـن  الرائحة
 مــن أخــرج: "قــائالً املقدســة بامليــاه التواليــت كرســي بــرش يعقــوب اليــاس
 وفجـأة  ،"يناسـبك  مكـان  إىل يسوع والرب مريم العذراء بقوة فوراً اجملرور
 سـابقاً،  كانـت  كمـا  التواليـت  كرسـي  يف املنخفض مستواها إىل املياه عادت
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 اليـــاس األب فقـــال، الـــدير أرجـــاء ميـــأل وصـــوهتا مرتعبـــة بربـــارة فكانـــت
 باسـم  أطـرده  وأنـا  يـومي  بشـكل  يـزعجين  إنـه  بربارة يا ختايف ال: "يعقوب
  ".وغشاش وضعيف خبيث ألنه له سلطان ال تافه هذا، يسوع

 أبـواب  )طبش( ينام حيث العلوي الطابق يف أمسع كنت املرات من كم
 خيطــر ومل، بعــد ومــا لــيالً الواحــدة الســاعة حــوايل وذلــك شــديد بعنــف
 اليـوم  ويف، سـريره  يف فأجـده  إليـه  أسـرع  أحيانـاً  وكنـت … هذا هو ما ببايل
 كـررت  فعنـدما ، "يـه زخي اهلل سـاعة  وال البارحة منت ما: "يل يقول التايل
 منـه  فعرفـت ) آرس اخلوري( بكتاب إيل دفع وإمنا جيبين مل عليه السؤال

 مـن  يتأمل أمله فوق يومياً كان وهكذا، نومه يف ويزعجه يأتيه الشيطان أن
  .النوم قلة

  :عيين بأم وشاهدهتا هبا الشيطان يطرد كان اليت احلوادث سأذكر
 وذلـك  خليفـة  انطـون  السيد أم مريم السيدة غرفة من الشيطان طرد -1

 ،يزعجوهــا صــغار أطفــال بشــكل يأتيهــا كــان حيــث حياهتــا أواخــر يف
 لدى ظهره على يعقوب الياس اخلوري عمي ضرب الشيطان أن وأذكر

ــه ــها دخولـ ــاتني يف غرفتـ ــن البسـ ــم ومـ ــذه رأت ثـ ــيدة هـ ــال السـ  األطفـ
 .النافذة من يهربون

 ســنواهتا أثنــاء كاملــة نــديم أم الســيدة نــوم غرفــة مــن الشــيطان طــرد -2
 ويســكنون عــائالت شــكل علــى الغرفــة إىل يأتيهــا كــان حيــث األخــرية

 .بقرهبا وخيبزون معها

 يأتيــه كــان حيــث يــومي بشــكل وذلــك نومــه غرفــة مــن الشــيطان طــرد -3
 يف املقــدس املــاء بــرش يطــرده كــان ،جيفــة كأهنــا عفنــة رائحــة بشــكل
 .ليالً ينام أن قبل الغرفة

 وقـد ) حكمـت (وامسـه   الالذقيـة  مـن  ممسـوس  شاب من الشيطان طرد -4
 .مباشرة فمه من الشياطني أمساء سجلت
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 البساتنييف  يعقوب قيصر السيد ،أبي منزل من واحلشرات النمل طرد - 5

ــان -6 ــنح كــ ــدوء ميــ ــكينة اهلــ ــال والســ ــذين لألطفــ ــانوا الــ ــرخون كــ  يصــ
ــامون وال الليــل يف فزعــاً طــونبّخويت ــده يضــع أن مبجــرد وذلــك ين  ي

 .ويباركهم عليهم

 :أخرى حادثة ويف -
 السـاعة  حـوايل  طرطـوس  يف الوهيـب  شـركة  يف عملـي  مـن  قادماً كنت
 كان إكلرييكيـاً ( نعمة بسام واألب ليديا أخيت فوجدت، الظهر بعد الثالثة
 عشـرة  علـى  طوهلـا  يزيـد  طويلـة  أفعـى  شـاهدنا  لقـد : "يل فقـالوا ) آنذاك
 فقمنـا  ،شـيئاً  جنـد  فلـم  شاهداها حيث الكنيسة جوار إىل فذهبنا، "أمتار

 اخلــارج يف وأخـيت  نعمـة  بسـام  األب تركــت، شـيئاً  جنـد  ومل عنـها  بالبحـث 
: يل فقـال  يضـحك  يعقـوب  اليـاس  األب عمي فشاهدت الدير إىل ودخلت

 بــأم شــاهدته أنــي الشــيطان هــذا… أفعــى يوجــد ال اليــاس أبــو يــا أجلــس"
 » ".يرهبنا حتى الشكل هبذا جاء خيزيه اهلل، أحداً خترب ال ولكن، عيين

  معوضرزق ) الياس(الشماس عقاب ) 5
  اإلهلية والعناية كاهين مع قصيت «

 حملافظة تابعة زراعية قرية ،اخلراب تدعى منطقة من ريفي شاب أنا
 خــريات مــن اهلل يرزقهــا ممــا تعــيش ،مؤمنــة عائلــة إىل أنتمــي. طرطــوس

 عيشــه يف البســيط اإلميــان هــذا". أعطنــا يومنــا كفــاف خبزنــا" ،األرض
 اليـاس  اخلـوري  رعيتنـا  كـاهن  من وتعلمناه استقيناه ،جوهره يف والعميق
  .والصديقني األبرار مع جنانه فسيح واسكنه ،اهلل رمحه يعقوب

 أرى أكن فلم، صغري منذ، الذكر الفاضل رعييت كاهن مع حياتي بدأت
 إذا رجـل  نصـف  بـل  ال، فاضـل  رجـل  سـوى  -  رعـييت  أبنـاء  كـل  كما -  أمامي

 إذا رجــل ومائــة، واألمــراض بــاآلالم املثقــل اهلزيــل جســده بكالمــي قصــدت
  .اإلهلية بالعناية والثقة باإلميان اململوءة الطاهرة روحه بكالمي قصدت
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 نظــرة ميلــك كــان الرجــل هــذا ،بامتيــاز رجــل ،أزال وال ،فيــه أرى كنــت
 أرى إنـي : يل يقـول  كـان  صـغري  فمنـذ  ،األشـخاص  كمـا  للمستقبل ثاقبة
 كنـت  سـين  لصـغر  ،وطبعـاً . للـرب  كاهنـاً  تصـبح  بـأن  رأيك فما ،كاهناً فيك

 معقـول  ،بكـري  ع خمـرف  األبونـا  ياحرام" نفسي يف وأقول بكالمه أستهزئ
 ونظرتـه  صـالته  ولكـن  ،"بصـري  أنا كاهن صار الشيطان إذا كاهن؟ أنا كون
 للشـهادة  اختاذي فور القرار هذا أختذت أن لبست ما ألني ،ختيب مل يَّـف

  :معي جرى ما وهذا ،الثانوية
 مســتوى علــى ومعروفــاً مشــهوراً رجــالً أصــبح بــأن دائمــاً أحلــم كنــت
ــة ــة الرياضـ ــد ،العامليـ ــي أرى كنـــت فقـ ــالً نفسـ ــداليات مكلـ ــؤوس بامليـ  والكـ
 ،القـــدم كـــرة يف العـــامل بطـــوالت إلحـــرازي ،اخلـــالص بالـــذهب املرصـــعة
  …رائعة طفولية أحالم من ذلك إىل وما ،الرياضة يف الدكتوراه وشهادات
 رفضـي  مت عنـدما  ،والتالشـي  باالنـدثار  األحـالم  هـذه  لبسـت  مـا  ولكن

 مشـروع  يف ةأوليّـ  كخطـوة  إليهـا  متتقـدّ  قـد  كنـت  الـيت  الرياضـة  كلية من
  .وتألقي جناحي
 األقويــاء معارفــه مـن  ثقلــه كـلّ  وضــع قـد  كــان اجلليـل  كــاهين أن رغـم 
 أو الواسـطات  علـى  تسـري  الـيت  ،الرياضـة  ةيـ كل يف قبويل يتمَّ لكي لدعمي

يف  يصـلي  كـان  ،اهلل رجـل  كـاهين  ألن ،رفضي متَّ وطبعاً ،املالية القوة على
  .حياتي يف مشروعه حيقق ألن هلل نفسه قرارات
 رفضـته  اهلل حتـى  ،وكنيسـيت  ،وأهلـي  ،ذاتي رفضت ،ةبالكليّ رفضي مأما
 عصيب وتوتر ،نفسية أزمة أعيش كنت ،موجود غري وبأنه بالظامل تهوصف

  .وعائليت بييت عن بالرحيل أفكر جعلين

 وهو ضروري ياك بدو الياس أبونا: "يل يقول أبي جاءني األيام أحد ويف
. الـذهاب  قـرار  نـييت  يف يـأتي  مل لكن" روح حباول، أي: "له فقلت، "بانتظارك

 أدخـل  بـأني  حلمـي  يف رأيـت ، البيت إىل املتأخر رجوعي بعد الليلة تلك ويف
 كانـت  مـا  قـوة  ولكـن  ،الدخول أريد ال أني رغم، اخلراب يف البحار دةسي إىل
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 عظيمـاً  نـوراً  رأيـت  ،الكنيسـة  علـى  وصـلت  دماوعنـ ، عـين  رغماً رجليَّ حترك
 استيقظت ما وسرعان، وهربت، إليه النظر على أقوى فلم، املذبح من خيرج
 أبـي  أعـاد  الثاني اليوم ويف. احللم هذا من وخوفاً عرقاً اتصبب نفسي ألجد
". بانتظــارك وهــو ،ضــروري يــاك بــدو اليــاس أبونــا": قــائالً املــوال نفــس علــيَّ
 الـذي  احللـم  ذات ألرى فعدت. أذهب مل وكعادتي، "روح حباول أي: "له فقلت
 الدخول أريد ال وأنا اخلراب، كنيسة إىل أدخل نفسي وجدت، يوم قبل رأيته
، الكنيســة منتصــف إىل وصــلت إن ومــا، ألدخــل تــدفعين كانــت مــا قــوة ولكــن
 جاثيـاً  نفسـي  وجـدت  بـل  ،احلـراك  علـى  أقـوى  مل، قويٌ نورٌ عليَّ ظهر حتى
 فأخــذت، خوفــاً يرجتــف كلــه وجســدي، األرض يالمــس ورأســي ركــبيتّ علــى

 فرفعــت، النــور ذاك هــو مــا ألرى بــالنظر قراراتــي يف وأفكــر نفســي أشــجع
 رأيـت  ،باسـتمرار  إليـه  النظـر  علـى  أقـوى  مل بـاهراً  اطعاًسـ  نـوراً  رأيـت ، رأسي
 ولكين، مريم العذراء أهنا عرفت، جداً مجيلة سيدةل هيكالً النور ذلك وسط

 ألرى واســـتيقظت، كالعـــادة وهربـــت فخفـــت، الضـــياء لشـــدة وجههـــا أرى مل
 وطبعـاً  .خـويف  شدة من، بالعرق قدميّ أمخص حتى أسير من مبتالً نفسي

 مـا  شـو : "السـؤال  علـيَّ  أبـي  أعـاد  التـايل  اليـوم  ويف .ذلـك  نعـ  أحـداً  أخرب مل
". نــاطرك وهــو ضــروري يــاك بــدو أنــو قلتلــك مــا، اليــاس بونــاأ لعنــد رحــت

 تكــون ســوف وثالثــاً. أذهــب مل ولكــنين" ذلــك أحــاول ســوف: "جبتــهأ وكالعــادة
 أدخل بي وإذ، احللم ذات احلم وأنا أيضاً نفسي وجدت حني، حلسما حلظة

 قبـل  ألرى، أريـد  ال وأنا الدخول عليَّ جيب ملاذا أعرف ال، ذاهتا الكنيسة إىل
 يديـه  يفـتح  وهـو  املـذبح،  أمـام  يقـف ، املسـيح  يسـوع  ةسالكني منتصف بلوغي
 ولشـدة ، الطـاهر  وجهـه  يف رمسها قد كان مشرقة ابتسامة مع صليب بشكل
 إال نفســي يف أجــد مل الوقــت، نفــس يف واملخيــف الرائــع املشــهد هــذا روعــة
 بــي وإذ واســتيقظت واخلــوف، اهللــع شــدة مــن امــوت وكــدت، اهلــروب فكــرة
  .املاء من برميالً عليَّ سكب قد أحدهم وكأن، عليها أحسد ال حبالةٍ

 الـذهاب  وهـو  واحـد  قـرار  إال اختـاذ  علـى  أجرؤ مل ،معي جرى ما أمام
  .يعقوب الياس أبونا لطلب ملبياً أبي لكالم خاضعاً
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 معــه، أعــيش أن مــين طلــب فقــد جــداً مهمــاً اللقــاء هــذا وكــان، التقيتــه
 أحد من يطلب مل الذي وهو، به ليهتم معه يعيش من يريد بأنه متحججاً

 أعـرف  مل ولكـين ، مـا  شـخص  بـه  يعتين أن يرفض كان بل، الطلب هذا يوماً
 بـالتفكري  وأخذت ،وخائفاً متعجباً وقفت الطلب هذا مواما، مؤخراً إال ذلك
ــالتفكري نفســي أجهــد مل ولكــين، نفســي عمــق يف ــاً ب  كــان اجلــواب ألن، ملي

، رأيتـه  الـذي  احللـم  مـن  خوفـاً ، باملوافقـة  دتـردّ  دون لإلعـالن  جـاهزاً  حاضراً
 من رفضي جراء من أحسسته الذي الكبريين واإلحباط الفشل من وهروباً

ـ  بســبب، يل إزعــاج مصــدر بــاتوا الــذين أهلــي مــن وهروبــاً، الرياضــة ةكليـّ
  .ذاتي رفضي نتيجة فرفضهم، نفسي من إنزعاجي
 حيـاة  أو جديداً شيئاً وكأن ،التبدلب حياتي أمور بدأت ما سرعان لكن
 مطمـأن  ،العيـنني  قريـر  أنـام  فبـتُ  ،داخلـي  يف وحتيا تنتعش بدأت جديدة
 داعيــاً ،العــذب اليــاس أبونــا صــوت علــى الســتيقظ .الضــمري مرتــاح ،البــال
 كتــاب أســتل ،ثيــابي الــبس ،وجهــيفأغســل  مســرعاً أهنــض ،للصــالة إيــاي

 للقـداس  أول كقسـم  اجلليل أبيت مع ألصليه" املاروني الفرض" الشحيمة
 ونتنــاول ،القهــوة حنتســي ذلــك بعــد. اإلهلــي بالقــداس صــالتنا نتــابع ثــم

 للدراسـة  أذهـب  أنـا  فيمـا . النـاس  الستقبال هو ينصرف ثم ،الفطار وجبة
ــة أو ــد. للمطالع ــان فق ــة يعلمــين ك ــا ،الســريانية اللغ ــت كم ــرأ كن ــاً أق  كتب

  .اجلليل أبيت هبا ميدني كان اليت ،للقديسني أو ،روحية
 أو رضـاهم م على الصالة منه يطلبون املناطق كل من الناس وافدت لطاملا
 يـردُّ  يكـن  ومل… سـفر  أو رحلة وأ، ما وظيفة يف للتوفيق أو، ما داء من للشفاء

 والزيـوت  والعطـور  الصـلوات  أطيـب  لـهم حيمّ كـان  بـل ، اليـدين  صـفر  منهم أياً
 مـا  لـه  ليعلنـوا  نودعـو ي فـرحني يغادرونـه   األشخاص من، وكان الكثري املقدسة
  …أو باخلريات أو بالشفاء عليهم انعم أو، وفقهم اهلل أن وكيف، معهم جرى

 الفينة بني إليه أنظر فكنت ،والتأمل بالصالة وقته معظم يقضي كان
 كلــها الســماء وكــأن ،متــأمالً مبتســماً كرســيه علــى جــالس وهــو واألخــرى
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 تأملتـه  لطاملـا  ،دائمـاً  وحتميـه  بـه  حتـيط  السـماء  ومالئكة ،أمامه حاضرة
 منها .نفسي يف كثرية أسئلة صمته ليطرح ،التفكري يف ممعن جالس وهو
 أشــبه الصــحية وحالتــه ،بســيط شــيء فطعامــه الرجــل؟ هــذا ســر هــو مــا

 أن قبـل  نفسـي  علـى  طرحتـها  كبرية استفهام عالمات. مذبوح شبه بطائر
 شـهراً  عشر أحد عنده مكثت. مؤخراً إال جواباً هلا أجد مل ،عليه أطرحها

 قـد  كنـتُ  الـيت  الكهنوتيـة  مسـريتي  ألتـابع  لبنـان  إىل ألذهب أغادر أن قبل
  .معه عيشي من انطالقاً اكتشفتها بل ال ،قررهتا

 بــأنين أخــربه أن قــررت، معــه مكــوثي زمــن مــن الســادس الشــهر ففــي
 قلبــه امــتأل، بقــراري لــه أخبــاري وحلظــة، للــرب كاهنــاً أصــبح أن قــررت
 علـى  كنـت : "يل وقـال . الفـرح  بـدموع  اغرورقتـا  قد كانتا عيناه ألن بالفرح
 الثقــة؟ هــذه ملــاذا فســألته. القــرار هــذا تتخــذ ســوف بأنــك وإميــان يقــني

 أشـهر  الستة بني ترتاوح فرتة منذ معه حصلت قد كانت بقصة فأخربني
 أحـد،  يـوم  وكـان ، األيـام  أحد يف: "فقال. معه للعيش جميئي قبل سنة إىل

 دقــ العــذراء وإن، لــبح مــن إهنــا قالــت، أعرفهــا أكــن مل امــرأة جــاءتين
ــي إيلّ أرســلتها ــة رســالة لتخربن ــاذا فســألتها. مساوي ــد م ــذراء تري  أن الع
 مــن تصــلي الــيت النوايــا بــأن لــك تقــول أن تريــد: "يل فقالــت ختربنــي؟

 منــها فطلبــت، والدهشــة احلــرية أخــذتين هنــا ."تســتجاب ســوف أجلــها
ــا مــن للتأكــد وســألتها مكــتيب إىل الــدخول ــا هــي مــا، كالمه  الــيت النواي

 وتقـول  ،نوايـا  ثـالث  أجـل  مـن  تصـلي  أنـت : "يل فقالـت  أجلها؟ من أصلي
 فسـألتها  .تتحقـق  لـن  وواحـدة  تتحقـق  سـوف  منـها  اثنني بأن العذراء لك

 تصـلي  أنـت : أجـابتين  أجلـها؟  مـن  أصلي اليت النوايا هي ما، أكثر للتأكد
 يتحقــق ســوف العــذراء لــك وتقــول، رعيتــك يف والســالم احملبــة أجــل مــن
 لــك وتقــول، الكهنوتيــة الــدعوات أجــل مــن تصــلي إنــك كمــا. الطلــب هــذا

 أمـا الـدعوة   .السـنة  هـذه  عينيـك  بـأم  تراهـا  وسوف، تتحقق سوف العذراء
 اخلــوري وهــو الكهنــة أحــد نيــة عــن تصــلي ألنــك، تتحقــق فلــن الثالثــة
  .يـتوفّ قد ألنه حيصل لن وهذا، السجن من خيرج لكي إبراهيم
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 أشـعر  مل وخبـوف  جسـمي  يف كـبرية  برعشـة  أحسسـت  الكـالم  هذا أمام
 سـبب  هـو  وهـذا  ،الثانيـة  بالنيـة  املباشـر  املعـين  بـأني  أحسست ،قبل من به

 عنــدما. حليــاتي كمســرية الكهنــوت قــرار خــذآ ســوف بــأنين وثقتــه إميانــه
 الســبب وبأنــه ،معــه للعــيش جميئــي قبــل راودنــي الــذي حبلمــي أخربتــه
 ، بـل املـرة  هـذه  خوفـاً  ال ،الصـعب  القـرار  هـذا  أختـذ  جعلـين  الـذي  املباشر
 ،يقـــبلين أن مـــين طلـــب عنـــدها ،وســـبله الـــرب بطـــرق وإميـــان ثقـــة بكـــل

 أضـع  الـيت  األخـرية  سـتكون  وهـذه  مرة وألول ،قدميه عند وركعت فغمرته
 أريــد وال املــدلل ابــين أنــت وصــاعداً اآلن مــن يل وقــال. حضــنه يف رأســي
 فكـل  ،وعائلتـك  اآلن أباك فأنا ،عائلتك أو أبيك من شيئاً تطلب أن منك
 كلمــة، بــأي أجيــب أن عنــدها اســتطع مل. طلبــه يف تــرتدد ال تريــده شــيء

 دموعي بسبب ،إليه النظر من خجلت ألنين ،وهنضت يده بتقبيل اكتفيت
  .خديّ على وسالت عين رغماً اهنمرت اليت

 أن يفك ،معه أخترب وكنت. أسعدها بل ال ،اللحظات أمجل معه عشت
 ذاتـه  سـلم ي كيـف  عـرف  ألنـه  ،خـاص  بشـكل  بـه  ويعتين ،بالبشر يعتين اهلل

 ،نهم مسعتها لطاملا مجلة أمامي يردد دائماً وكان. جالله جلّ ،له بكليتها
 املـال،  ورا تـركض  مـا  حبياتـك : "يل يقـول  كـان  ،أحفظهـا  جعلـين  مـا  وهذا
 رح يســوع ورا تــركض بتعــرف إذا ،ســابقك قــدامك داميــاً ضــلي بــدو ألنــو

 فيـــك اهلل عنايـــة بتكتشـــف فعـــالً وهـــون ،وراك يـــركض عـــم املـــال تالقـــي
  .معه حصلت بقصة أخربني اهوعند". املستمرة

 هبـ  خربكأ .جيزةو فرتة منذ معي حصل بشيء أخربك سوف، يل قال
 رجـل  جـاءني  األيـام  أحـد  يف: "مفخـرة  ال املـال  بشـأن  لـك  قلتـه  ملـا  كدليل

 أي - ســوية اآلن فيــه جنلــس الــذي املكــان هــذا يف أجلــس وكنــت مــريض
ــا: يل يقــول - اخلــراب ســيدة يف القدميــة الكنيســة أمــام ــا أبون  إنســان أن

 ومــا، ســورية لــرية ألــف 25 وبــتكلفين ،جراحيــة لعمليــة وحباجــة مــريض
 لرية 500 سوى معي يكن ومل جييب إىل يدي فمددت، لرية وال منون معي
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 بيبعـت  بنـا ر بركـي  شـوي  قعـود ، غريهـا  معـي  ما أبين يا: له فقلت سورية،
 مـن  ميـض  ومل، الصالة يف وأمعنت، صامتني فجلسنا. بيساعدنا حدا شي

، املظهـر  أنيق انك ،أعرفه مل رجل فيها سيارة ودخلت إال ساعة ربع الوقت
 مـارق  نـت ك أبونا: يل وقال. خمتوماً ظرفاً جيبه من خمرجاً، حنوي تقدم
 املــال نمــ مبلــغ نــادر إنــي وتــذكرت، مــريم العــذراء مــزار وشــفت هــون مــن

 وأذكرنــي معرفتــك علــى فيــه وتصــرف، يــاه ســلمك بــدي هليــك، للعــذراء
 مـا ": فأجابين. شي لنشربك قعود ابين يا يوفقك اهلل: له فقلت بصالتك،

 وذهـب ، عليـك  ومنتعـرف  منقعد تانية مرّة بركي، مستعجل أبونا يا بقدر
 وجـدنا و ففتحـه ، يفتحه أن منه وطلبت للرجل هو كما الظرف فأعطيت

 منـه  وطلبـت  ."بيدبر اهلل: "له فقلت، سورية لرية ألف 15، جيداً مبلغاً فيه
 أنــا وعــدت، فجلــس، بــدأه مــا اهلل يكمــل لكــي، الوقــت بعــض أيضــاً املكــوث
 خـرى أ سـيارة  دخلت حتى الوقت من الكثري ميض ومل، ثانية مرة للصالة
 ال املظهـر  أنيـق  رجـل  بـه  وإذ، أصدقائي أحد حسبته دمشقية منرة حتمل
 مــا أبونــا: يل قــائالً الســالم علــي رمــى، العمــر مــن الســتني يبلــغ ،اعرفــه
 تقبـل  يـاك  بـدي  هليـك ، العـذراء  مـزار  شفت بس هلون دخلت ليش بعرف
 منـه  أخـذت . ميـتني  ألنـون  وأمـي  بيـي  نيـة  علـى  وتصليلي املال من هاملبلغ
 مــزار أمــام للصــالة وذهــب ذلــك أبــى لكنــه، اجللــوس منــه وطلبــت املبلــغ

 املــريض للرجــل املبلــغ أعطيــت، يل بيــده يلــوح وهــو مضــى ثــم، العــذراء
 وقـال ، الرجـل  فأنـذهل ، سـورية  لرية آالف 10 به وإذ، يعده أن منه وطلبت

: لـه  فقلـت ، "عليـك  اهلل بشـكر ، إلـو  حباجـة  أنـا  يلي املبلغ هيدا أبونا: "يل
، للــرب صــلي روح، يســاعدوك أشــخاص بعتلــك اهلل صــاحلة نيتــك ألنــو"

  ".بالعملية بكرة ويساعدك، ويوفقون يساعدون ربنا حلتى وصليلون
 رُبَ" :فأجابين". فيك أمتثل أعرف حلتى يساعدني ربنا: عندها له فقلت

 تكــون رح إنــك كــبري إحســاس عنــدي: "قــائالً وأضــاف". معلمــه فــاق تلميــذ
 وأنــا لربعــك أوصــل اهلل انشــاء، هيــك تقــول ال أبونــا: "فأجبتــه". مــين أحســن
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 هنـا شـعرت   ".مـين  أحسـن  يكـون  مـا  ابـين  بقبـل  مـا  أنـا  ال: "يل فقـال ". راضي
، بشيء إلجابةا على أقدر مل. كاهين اهلل رجل إياها لينحيمّ كبرية مبسؤولية

 أكثـر  بـل  ال، مفتـوح  إجنيـل  أمامي أرى وكأني، فأكثر أكثر به تأملي ازداد بل
  ".متجسد الهوت، متنسوت الهوت" معيوش أجنيل، مفتوح أجنيل من

 ،والتجـرد  الفقـر  حبيـاة  اجلليـل  كـاهين  امتـاز  ،الصـالة  حلياة باإلضافة
 األب أسسـها  الـذي  ،دواالـرب  روحانيـة  مـن  اكتسبها الرائعة الروحانية هذه

 لديـه  يكن مل الذي ،املسيح يسوع األوحد مبعلمه متشبهاً ،شفريه انطون
 لـه،  يكـن  مل اليـاس  أبونـا  ميلكـه  كـان  شـيء  فكـل . رأسـه  إليـه  يسـند  موضع

 لسـد  سـعى  مـا  فكثرياً. واحملتاجني للفقراء يهبه كان ،إياه اهلل أعطاه فما
 فقـد  .املسـيح  يسـوع  معلمـه  غـرار  علـى  ،بنفسه يفكر أن قبل اجلائعني فم

 يكـــن مل وأنـــه ،احلقيقـــة هـــذه تؤكــد  الـــيت القصـــص مـــن الكـــثري مسعنــا 
 يتنـاول  مل معارفـه  مـن  أحـد  بـأن  يعلـم  وهو ،البتة طعامه تناول يستطيع
 بسـاطة،  بكـل  حياتـه  هـي  وهذه .كاهين اهلل رجل هو هذا ،أيام منذ الطعام
 مل الـذي  هـو . معلمـه  بكيـان  كليـاً  احتـاداً  متحـداً  يـزال  وال كان كله فكيانه
 اهلل رمحـه  ،أمامـه  سواسـية  فالكـل  ،وإنسـان  إنسـان  بني يفرق أو مييز يكن

  .وقداسته فضيلته وأكسبنا

 الضـيافة،  بكـرم  أيضـاً  متـاز ا ،والتجـرد  والفقـر  الصالة حلياة باإلضافة
 الرعيـة  بيـت  باب يبقي كان بل. يوماً وبيته كنيسته باب يغلق مل الذي هو

 ألي متحســباً ،حضــوره يف كمــا غيابــه حــال يف ،مصــراعيه علــى مفتوحــاً
 أشخاصــاً ليجــد بيتــه إىل عــاد لطاملــا ،يقصــده ســبيل عــابر ألي أو ،شــيء

 ولطاملــا ســألوه .رعيتــه أبنــاء مــن أخــرى وأحيانــاً ،غربــاء أحيانــاً ،بانتظــاره
 فكـــان" مفتـــوح؟ الرعيـــة بيـــت تـــرتك بتـــأمن كيـــف أبونـــا" بـــدء ذي بـــادئ

 أو ،ونســلقتوا بالشــمس بــرا قعــدتو كنتــو مغلــوق كــان لــو: "دائمــاً جييبــهم
 شـو  بعـدين  ،احللـوة  هوهـالوج  قابلـت  ومـا  رحتـوا  أو بردتوا وكنتوا بالشيت

ــدي يف ــالتلفزيون يف ،نســرقيب عن ــالرباد هــالتليفونو ه  حــدا إجــا إذا .وه
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 إذا إال شـي  بياخـد  حـدا  مـا  ألنـو  ،فيـون  وينبسـط  ياخـدون  معتـازون  وكان
  .جابتهإ من يذهلون افكانو ،"قلبو على وصحتني ،إلو حباجة كان

 الكـرة  فيعيـد  ،حيبـه  أن إال احـد  باسـتطاعة  يكـن  مل اإلنسان هذا أمام
  .ومائة وثالثاً ثانياً باجمليء
 منـه  وطلـب  دخل ،عنده أنا وكنتُ حلب من رجل جاءه األيام أحد ويف

 هيــدا فيــك وســهال أهــال: "لــه فقــال ،حلــب إىل هاتفيــة ملــةامك جيــري أن
 لتطلـب  داعـي  يف وما ،بدك ما حملل حكي ،تلفونك والتلفون بيتك البيت
 أجـرى  أن وبعـد  ،جبوابـه  الرجل فتفاجئ". إيل ما متل هبالبيت إللك ،إذن

 جــارك وأنــا ،حلــب مــن الربــاط ســليم الســيد أنــا أبونــا: "لــه قــال مكاملتــه
 ومــين ،انقطعــت ،ألبســة تــاجر وبشــتغل ،البحــر علــى شــاليه عنــدي ،هــون
 اسـتقبالك  علـى  بشكرك أنا. قصدتك هليك ،حبلب عيليت مع أحكي قادر

 حضــرتك  خدمــة  ألي مســتعد أنــا  أنــو أبونــا  وبقلــك ،والرائــع  اللطيــف
 هيـدا  واعتـرب  ،إجيـت  مـا  أميـت  فيـك  وسـهال  أهال: "فأجابه". مين بتطلبها

 عليك نتعرف حلتى علينا طل تبقى حلب من جتي ما وكل ،بيتك البيت
 مشـوار  أول وبقلـك  ،إيل كـبري  شرف هيدا أبونا أكيد: "فأجابه". وأكرت أكرت
 مـا  ألنـو  ،عليـك  لعرفـون  جيبـون  رح دغـري  ،هلـون  فيهـا  عـيليت  جيـب  بدي
  ".دين رجل من معاملة هيك وشفت سبق

 وظهـر  إال ،غيابـه  على أسبوع ميض فلم، كالمه يف يبالغ يكن مل فعالً
 ســياراهتم مـن  فرتجلـوا ، الشـمس  مغيـب  عنـد  األيـام  أحـد  يف وعائلتـه  هـو 

 أن ينمـ  طلب قد كان الذي يعقوب الياس اخلوري حنو وتقدموا الفخمة
 السـيد : "قـائالً  اجلليـل  بصـوته  اليـاس  أبونـا  وصـرخ ، للعشـاء  الطعام أضع
 سـليم  السـيد  فعرفـه  منـه  تقـدموا ". وسـهال  أهـال ، احللـو  هاملسا شو، سليم

 يـال : "معنـا قـائالً   العشـاء  إىل اجللـوس  منـهم  وطلب. عائلته على الرباط
 صـحيح  عشـانا  بـس  ،مقـامكم  مـن  شـي  يف مـا  أنـو  مـع ، معنا كلو تفضلوا
 جايني حننا بصراحة أبونا: "سليم السيد فأجابه". طيب كتري بس بسيط
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". والشـماس  انـت  بالشـاليه  معنـا  العشـا  علـى  ونعزمك عليك ليتيع لعرّف
 تقربـوا  إال بدا ما، اهزج صار والعشا عنا أنتو هلق: "الياس أبونا فأجابه

 عالقــة نشــبت هنــا ومــن". عنــدكون منتعشــى بكــرا وبركــي، فيــه وتشــاركونا
 بتجميــل تــربع الــذي، الربــاط ســليم والســيد اليــاس اخلــوري بــني جيــدة
 جديـدة  بألبسـة  تـربع  كمـا . اليـوم  نشـهده  كمـا ، البحـار  سيدة العذراء مقام

 فكــان. يعقــوب اليــاس اخلــوري يســاعدهم كــان الــذين للفقــراء ســنة لكــ
. حلـب  يف مصـنعه  مـن  ينتجهـا  كـان  اليت اجلديدة القطع مبئات له يبعث
 أنـا  بصـراحة  أبونـا : "مـين  مسـمع  علـى  اليـاس  للخـوري  مرة قال قد وكان

ــاتي ــاتي، لكنيســة تربعــت مــا حبي  أنــت بــس، اتــربع مفكــر كنــت مــا وحبي
ــا ،وحبياتــك بتجــردك أفكــاري كــل غريتلــي  وحــد حبلــب كنــائس كــتري عنّ

 مــا أشــياء كــتري شــوف كنــت ألنــو، كنيســة ألي اتــربع فكــرت مــا بــس، بــييت
 السيد يفارق أن قبل ،سنوات الثالث قرابة الصداقة هذه دامت". تشجعين

 مـــرض مـــن يعـــاني كـــان فقـــد. تعـــاىل رمحتـــه إىل منـــتقالً احليـــاة ســـليم
 آخـر  يف ولكـن ، يتوقعهـا  أحـد  يكـن  مل، بسرعة عليه قضى الذي السرطان

 معـدودة  لـدقائق  منها استفاق وعندما ،الكوما يف دخل قد كان عمره أيام
 ثـم ، لرؤيتـه  يـذهب  لكـي  يعقـوب  اليـاس  بـاخلوري  االتصال ابنه من طلب
 اتصـل  طبعـاً . ثانيـة  منـها  يعود لن بأنه األطباء أكد حيث، حالته إىل عاد
 وصـل  وعنـدما ، االتصـال  مـن  أسـبوع  عـد ب زاره الـذي  الياس باخلوري ابنه
 مجعـة  صـرلو  سـليم  ألن، عالفاضـي  وجيت ،معنا عزبناك أبونا: "له قالوا

 نومـه  غرفـة  فـدخل ". أبـداً  منـها  يفيـق  عـاد  مـا  أنو قالوا واألطباء بالكوما
 جيــت، اليــاس اخلــوري أنــا، ســليم خواجــة: "لــه وقــال ســريره مــن واقــرتب

ــلّ ــأة". عليـــك مسـ ــيين انفتحـــت وفجـ ــيد عـ ــ السـ ــدقا، ليمسـ ــاهن لتحـ  بالكـ
 مـن  جاية شفتك نوأل ،جاية إنك عرفت، أبونا أهلني: "له فقال، القديس

ــد ــا، "بعي ــع انــذهل هن ــة واصــابتهم اجلمي  كســره الــذي جلمــودا مــن حال
 قـادر  منـك  أنـك  ولـدك  مـن  عرفـت : "قـائالً  العذب بصوته اجلليل الكاهن



77 

 السـيد  فقـال ". أوصـل  بـس  تقـدر  رح أنـو  واثق كنت بس، وحتكيين تشوفين
 اجلميـع  مـن  وطلـب  بالتأكيـد  اليـاس  اخلوري أجاب ".صليلي أبونا: "سليم

 معهـــم يتمـــتم أخـــذ، بالصـــالة بـــدؤوا وعنـــدما، املســـبحة معـــه يصـــلوا أن
 شـيء  كـل  أمت قـد  وكأنـه ، الغيبوبـة  حالـة  إىل يعود أن قبل األخرية كلماته
  .خالقه يدي بني نفسه واضعاً، كلها واجباته متمماً أبيه إىل روحه واسلم

ــاس اخلــوري هــو هــذا ــه يف يقــف يكــن مل ،يعقــوب الي  ال ،شــيء وجه
. يهابــه كــان شــيء فكــل. الشــياطني حتــى وال ،العــوز وال الفقــر وال املــرض

 فطاملـا  ،متخشـعة  جليلة مبخافة ،ويهابه اهلل يتقي فاضالً رجالً كان ألنه
 هـذا  ،فشـل  ولكنـه  ،اهلزيـل  وجسده الطاهرة نفسه وطلب ،الشيطان صارع
 ملـس  وملمـوس  ،حقيقـي  هـو  بـل  ،معسـول  مجيـل  كـالم  جمـرد  لـيس  الكالم
 من وهي ،الشيطان من املسكون بابنها امرأة جاءته األيام أحد ففي ،اليد

 فقـــد ،مرضـــه ســـبب تعـــرف ومل الكـــثري عانـــت أن دعـــب ،الالذقيـــة مدينـــة
 لـيس  ابنك إن الكثري هلا قالوا الذين النفس علماء من العشرات قصدت
 تنتقـل  فراحت ،عليه يصلي لكي كاهن إىل حباجة هو بل ،بنفسه مريضاً

 العنايــة ألن ،أحــد عنــد مطلبــها جتــد مل ولكنــها ،أخــرى إىل كنيســة مــن
ــة ــها ســـتعمل اإلهليـ ــاهين إىل وترشـــدها عملـ ــد .اجلليـــل كـ  التقائهـــا عنـ

ــها نظــر ،اليــاس بــاخلوري ــه ابن ــا: "قــائالً إلي ــو ي  أقضــي حاولــت اللــنب أب
ــا ،قــدرت مــا بــس ،عليــك ــا ."أتركــك رح مــا مــين ويلــك ي  أمــه وقفــت هن
 ومـا  ولـد  هيـدا  عليـه  تعتـب  مـا  أبونـا  يـا : "اليـاس  للخـوري  وقالت منذهلة
 منــها وطلــب ،"وصــليت هــم تعتلــي مــا: فأجاهبــا". حيكــي عــم شــو بيعــرف
 كـان  يل وقـت : "قائلـة  لـه  فـروت . ابنـها  أصـاب  مـاذا  لـه  تشرح وأن ،الدخول
ــا أنســرق ،ســنني ســت عمــرو ــل وراحــت كــثري مصــاري وأنســرقلي ،بيتن  ك
 مـني  بيقلـك  وهـوي  قصديه شاطر كتري شيخ يف جريانا فقالويل ،صيغيت
 قصـيت  قلتلـو  شـفتو  يلـي  وقـت  ،هالصيب معي وأخدت فرحت ،بيتك سرق
 وبلـش  ،بأبنـك  السـارق  فرجيكـي  رح أنـا  سرقك مني تعريف بدك إذا فقلي
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 ابنـك،  برقبـة  مصـلوب  شـي  يف ،وقلـي  وقـف  وفجـأة  ،بفهمـو  ما كالم يقول
 كـالم  يقـول  ورجـع  ،نزعتـو  قـام  ،رقبتـو  من انزعو مين فطلب ،نعم فقلتلو

 بيتنـا  علـى  دخـل  كيـف  السـارق  شـفت  وفجـأة  ،شـي  منـو  أفهـم  عم كنت ما
 املصـاري  اعطيتـو  مـا  بعـد  ومن ،وعرفتو ،واجملوهرات املصاري سرق وكيف
 حتـى  ،عجيبـة  غريبة تصرفات وبيتصرف ،طبيعي منو وابين هللق ،ورحت
 هلــا فقــال". ســنة 12 عمــرو صــار وهلــق هــو مــا متــل ضــل كــرب مــا عقلــو

 متـل  يرجـع  بدو مريم والعذراء الرب بإذن هم تعتلي ما: "الياس اخلوري
 الســاعة علــى تكــوني وحــاويل الصــبح بكــرا لعنــدي رجعــي بــس ،كــان مــا

 كنـت  .ورحلت ،"سبعة الساعة على بكون بكرا اهلل بإذن: "له فقالت ،"سبعة
 علـى  بكـرا  مشـاس : "قـائالً  اجلليـل  كـاهين  بـي  فأتصـل  عـائليت  بيـت  يف أنا

 يف إذا يف؟ شـو  أبونـا : "لـه  فقلت ،"ضروري عندي بتكون الصبح 6 الساعة
  ".بكري عايزك بس .همّ تعتل ما ال: "يل فقال ،"هلق جبي ضروري شي

 :وقـال يل  ،معـه  جـرى  مـا  يل فـروى  بـاكراً  إليـه  ذهبـت  التـايل  اليوم يف
ــا تســاعدوني حلتــى هشــام وحــد ،معــي تكــون يــاك بــدي"  صــلي وعــم أن

 دخلــت حتــى قهوتنــا ننــهي نكــد ومل، القهــوة يحنتســ فجلســنا ،"عالصــيب
 بدايـة  تعلـن  وكأهنا ،بعيد من غريبة نظرة إلينا نظر الذي أبنها مع املرأة

  .ضارية معركة

 الـدخول،  يـرفض  كـان  الـذي  ،الصـيب  منسك وحنن الكنيسة إىل دخلنا
 ،املــذبح أمــام عــهنرّك أن اخلــوري طلــب .عنــوة أدخلنــاه جهيــد جهــد وبعــد

 وبـدأ  ،عليـه  يصـلي  وأخـذ  رأسه فوق ووضعه يده يف الصليب أخذ ،ففعلنا
ــائالً بالصــراخ الصــيب ــا: "ق ــوني شــي شــبين مــا أن  اخلــوري جتهــداو". ترك
 مـن  ختربني أن آمرك املسيح يسوع باسم: "له قال وهنا ،بالصالة اجلليل
حنن : "فأجابه ".عددكم؟ وما: "له فقال". كثر حنن: "الصيب فأجابه" أنت؟

: فأجابــــه". مــــنكم؟ كــــل وظيفــــة ومــــا أمســــائكم مــــا لــــه فقــــال ،"أربعــــة
 وشـرح  ".تفتحوطاسـوس  ،نسوانوطاسوس ،بكائوطاسوس ،حتتيتوطاسوس"
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 حبالــة جيعلــه والثــاني ،شــيء كــل يكســر جيعلــه األول" منــهم كــل وظيفــة
 والرابـع  ،يراهـا  امـرأة  أو فتـاة  كـل  علـى  يهتـاج  هجيعلـ  والثالـث  ،دائـم  بكاء

 وبقـي  ،عليـه  بالتقسـيم  اجلليـل  اخلـوري  فاسـتمر ". دائـم  غضـب يف  جيعله
 وطلـب  فتوقـف  ،النحيـل  كاهلـه  هـدَّ  قـد  كـان  التعـب  لكـن  ،الساعتني قرابة
  .فذهبت ،الثاني اليوم يف بابنها تأتي أن املرأة من

ــه هنــاره اليــاس اخلــوري أمضــى ــاً والصــالة التأمــل يف كل  عــن منقطع
 خبــز قطعــة مــع اللــنب مــن صــحناً أكــل ،منـــّا إحلــاح وبعــد لكــن ،الطعــام
فجلسـت أنـا    ".شـوي  ألرتـاح  غـرفيت  علـى  أطلع بدي: "لنا قال ثم ،صغرية
  .احلديث أطراف نتبادل وهشام
ــوم ويف ــاني الي ــا، الث ــل اخلــوري وأخــذ الكنيســة إىل دخلن  يصــلي اجللي
 فطلب ."شفيت أنا خالص: "قائالً به يستهزئ الشيطان أخذ وكعادته، عليه

 مل لكنــه، مســمعنا علــى األبانــا صــالة يتلــو أن الصــيب مــن اليــاس اخلــوري
، وســخرية اســتهزاء نظــرة نــاظراً، إليــه نظــره رفــع بــل، واحــدة بكلمــة جيــب
، ويصــلي يصــلي الســاعتني قرابــة وظــل، الصــالة إىل اجلليــل اخلــوري فعــاد
 وطلـب  فتوقف، النحيل جسده يف استفحل قد التعب ألن، فائدة دون ولكن
 ".غـداً  ابنـك  يشـفى  سـوف  اهلل بـإذن : "قـائالً  الثالثـة  للمـرة  العـودة  املـرأة  من

 الـنجس  الـروح  هـذا  ألن، والصـوم ، والتأمـل ، بالصالة كله هناره أمضى أيضاً
  .املسيح السيد علمنا كما، والصالة بالصوم إال خيرج ال

 الكنيسـة،  ودخلنـا  ،وابنـها  هـي  بانتظارهـا  وكنــّا  ،الثالـث  اليوم يف عادت
 كـأس  ووضـع  ،مقدسة ماءً أسقاه ثم ،ويصلي يصلي الياس اخلوري وأخذ

 أن ،خالقــك املســيح يســوع ربنــا باســم آمــرك: قــائالً رأســه علــى القربــان
 عنـــد عالمـــة يل تـــرتك وأن ،لـــه خطبـــت الـــيت اجلبلـــة هـــذه مـــن ختـــرج

 وطلـب  .املقدس القربان ناوله ثم". هر أو كلب يف إما تدخل وأن ،خروجك
 الكنيسـة  من بتطلعوا ما ،مريم العذراء بإذن: "للمرأة قائالً الرحيل منها
 وعـال  إال ،الكنيسـة  عـن  وابتعـدا  خرجـوا  إن مـا  ،وفعـالً ". ابنك وبيشفى إال
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 الفقاعـة،  يشـبه  ما رأسه يف فرأت إليه أمه فنظرت ،هدأ ثم الصيب صراخ
ــلت ــاخلوري فاتصـ ــاس بـ ــربه اليـ ــا لتخـ ــل مبـ ــا. حصـ ــد: "فأجاهبـ ــل لقـ  رحـ
 ،اهلل يفاشــكر ،منـه  طلبتـها  الـيت  العالمـة  يل وتـرك  ،ابنـك  مـن  الشـيطان 

 الشــيطان ألن ،وابنــك زوجــك مــع بيتــك يف يــوم كــل تصــلي أن تنســي وال
  ".والصوم بالصالة اإلنسان يتسلح مل إذا ،القديم مسكنه إىل يعود

، والتأمل الصالة رجل، يعقوب الياس اخلوري اهلل رجل به متيز ما هذا 
 مــن نــراه مــا نشــهد وبفضــله، اإلهليــة العنايــة رجــل، والتجــرد الفقــر رجــل

 أحــبَّ ،ينمـي  واهلل حيـرث  هـو ، واجلميــز اخلـراب  كنيسـيت  يف وازدهـار  عمـران 
 وعيشـه  ،الصـاحل  مبثلـه  الكـثري  الكـثري  علمنـا  كمـا ، الكـثري  لـه  فـأعطي  كثرياً

 ويف، العـامل  قلـب  يف يتنسك كيف عرف، بامتياز التنسك رجل فكان، الكريم
 عـن  الرتفـع  كيفية عرف الوقت، ذات يف القريب البعيد كان فقد، رعيته قلب

 ملـذات  مـن  ربهالتـ  كيفيـة  عـرف  كمـا ، خالقـه  حنـو  بارتفاعـه ، العامل ملذات
 يف ،السـماوي  األب مشـيئة  يعمل بأن كانت فلذته، خالقه من بتقربه، العامل
 لكـ  وإىل، رعيته أبناء إىل بدوره لينقلها، حياته يف القدوسة مشيئته حتقيق

 ذاهـ  مـن  يكـن  ومل العـامل  هـذا  مـن  كـان  .الشـعب  فئات سائر من يقصده من
 كلمـة  إعـالن  يف املعمـدان  يوحنـا  وجـرأة ، الـنيب  إيليـا  غـرية  ميلك كان، العامل
  .اإلجنيلية الفقر روح حبسب وعيشها الرب

 مبــالغ الكــالم هــذا أن تظــن كنــتَ إن ســلفاً منــك أعتــذر ،القــارئ أخــي
 ،يعقــوب اليــاس اخلــوري مــع عشــت أو اختــربت أو عرفــت نــكأ فلــو ،فيــه

 القــديس الرجــل هــذا يــويف أن ميكنــه ال الكــالم هــذا بــأن يل قلــت لكنــت
 لــيس الرجــل فهــذا. أشــهد ومبــا أكتــب مبــا يقــني علــى فــإني لــذلك ،حقــه

 بتسـليم  علينا تفوق لكنه ،متاماً مثلنا هو بل ،بنادر أو مبعجزة أو خبارق
 الكــالم هــذا بــأن يومــاً تظــننَّ فــال ،وحمبتــه اهلل بعنايــة وبإميانــه ،الــذات
 سـاطعة  حقيقـة  هـو  بـل  ،مـوهتم  ساعة لألشخاص فقط يقال كالم جمرد

السـيد   لقـا  كمـا  ،تصـح  وشهادته وشهد عاين من إال يدركه وال ،كالشمس
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 الشــخص ألن ،يعــود وإليــه أتــى باآل مــن بأنــه يشــهد كــان عنــدما املســيح
  .ويعلن يشهد أن له حيق من هو عاين الذي

 أحبـه  الـذي  ،احملبـوب  االبـن  موقـع  من أتكلم بأن يل امسحوا هنا من
 بـــاكورة كنـــت فقـــد. اآلخـــرين عـــن يفضـــلين أن دون مـــن اليـــاس اخلـــوري
 مســريتي يف اليــاس اســم خــذآ نأ قــررت لــذلك ،يل فخــر وهــذا ،صــالته

 يف الواقـع  اخلمـيس  هنـار  عشـية  ذلـك  حصـل  ،امسـي  مـن  بـدالً  ،الكهنوتية
 مـن  الثالث يف الواقعة الشدياقية رساميت قبل أي ،األول كانون من األول
ــة بيــت مــن عــائليت بــي اتصــلت ،2005 ســنة األول كــانون  وحبضــور الرعي

 مـع  احلضـور  يف اسـتطاعته  عـدم  عن معتذراً كلمين الذي الياس اخلوري
 يـا  كيفك: "يل قائالً ،الشدياقية برساميت معي ليحتفل لبنان إىل عائليت

 :قلـت لـه   ".بـدعوتك  ثابـت  ألنـك  ،مبسوط أنا قديش بتعرف ما ،شدياقنا
 أعتـذر  بـدي  أنـا  بـس : "يل قـال ". صـالتك  وبفضـل  ربنا بفضل هيدا أبونا"

 خــوري أمــن قــدرت مــا ألنــو ،رســامتك علــى أجــي فــيين مــرح ألنــو منــك
 أحضــر أطلــع معقــول مــو أنــو بتعــرف وانــت ،األحــد هنــار حملــي يقــدس

 هليـك  ،األحـد  هنـار  مـراد  طنوس رسامة أحضر وما ،السبت هنار رسامتك
 صـدقين،  بـس  ،بآخـذك  مـا  أنـا  هـم  تعتـل  مـا  أبونـا : "لـه  قلت". تأخذني ما

 حمبتــك بتعــرف ألنــو ،حــدي هبالوقــت حاضــر لتكــون حباجــة كــتري منــك
 اهلل معلــيش ،أعمــل بــدي شــو بــس ،شــدياق يــا بعــرف: "يل فقــال". بقلــيب
 واقـف  تكـون  منشـان  ،املـيالد  عيـد  علـى  انشاهلل ناطرك وأنا ،معك يتممها
 فـرحيت  هـي  وهيـدي  ،غنبـازك  والبـس  معي تقدس وعم املذبح على حدي

ــو ،الكـــربى ــوفك أنـ ــازك البـــس شـ ــه قلـــت". حـــدي غنبـ ــدها لـ ــا: "عنـ  أبونـ
 ،"مسـتجاب  اعتـربو  بتطلـب  شـو : "يل قـال ". طلـب  منـك  أطلـب  بتسمحلي

 ".اليـاس  امسـك  منـك  أخد بتسمحلي ،أمسي ريّغ بدي أنا أبونا: "له قلت
 شي كل أنو بتعرف أنت ،امسي تاخد أنو ،إيل كبري شرف هيدا: "يل فقال
 جــداً، كــبرية فــرحيت كانــت". بــامسي عليــك أخبــل فمعقــول ،إلــك هــو إيل



82 

 كنــت ألنــي ،يســعين أن باســتطاعته يعــد مل بأســره الكــون بــأن وأحسســت
  .اجلليل كاهين ألرى امليالد ديع ةعطل الصرب بفارغ انتظر

ــدرجت أن بعــد ـــ الشــدياقية وأخــذت ،الصــغرى املراتــبيف  ت ــانون 3ب  ك
 رئـيس  اخلـوري  حضـرة  عرابنـا  وكـان  مطـر  بـولس  املطـران  يـد  على األول
 كــاهين أرى لكــي ،بيــوم يومــاً األيــام أعــد أخــذت ،خليــل أبــي عصــام الــدير
 فـرحيت  لكن ،الكهنوت ثياب مرتدياً يراني عندما ،فعله ردة وأرى ،اجلليل

 أحـد  بعـد  أي ،األول كـانون  14 يـوم  توقـف  كله وانتظاري ،طويالً تدوم لن
 اخلفقـان،  عـن  توقـف  قـد  اجلليل كاهين قلب ألن ،رساميت من يوماً عشر

 قـد  قلـيب  وبـان  ،توقفـت  قـد  كلـها  حبيـاتي  وأحسسـت  ،وفاتـه  خـرب  وجاءني
 هــذا لتكــذب ،إليــه لرتحــل ،جســدي فارقــت قــد وروحــي ،بــدوره هــو توقــف
 العنايـة  بيت بيته فارق بل ال ،اهلل رجل مات حمال ال لكن. املشؤوم اخلرب
 أحبائــه فــارق ،الســماوي ةاإلهليــ العنايــة بيــت يف ليكــون ،األرضــي ةاإلهليــ
 لريحـل  ،اليـاس  احملبـوب  ابنه فارق. املسيح سوعي األوحد حبيبه مع ليكون

 مـا  اليـاس  بـأن  أطمـئن  أن بعـد  احليـاة  هـذه  فـارق  ،املطلـق  احلب أبيه إىل
  .آخر ليولد هو مات ،حاضراً زال

 ملـاذا  .السـاعة  تلـك  يف قلتـه  مـا  هذا هذا؟ حصل ملاذاو تريد؟ ماذا ربي
ــاذا مشــيئتك؟ مــاهي اآلن؟ ــه ومل ــاكراً؟ أخذت ــاأف ب ــه ماســة حباجــة ن … إلي
ــ أســئلة  ،موتــه فكــرة رفضــت ألنــي ،جوابــاً هلــا أجــد ومل مضــجعي تأقضّ

 ،إليــه حباجــة أنــا كــم يعــرف فهــو ،مــين أخــذه قــد اهلل يكــون أن ورفضــت
  مات؟ الطريقة وهبذه مات؟ ملاذا اهلي؟ يا فلماذا

ــ ،غنبـــازي لبســـت  إىل كـــاجملنون مســـرعاً وانطلقـــت ،حقيـــبيت بتووضّـ
 غــري ،مثلــي هالًذمنــ كــان الــذي تومــا مــارون رفيقــي بــرفقيت كــان .ســوريا
 بعيـد  والـزمن  ،طويلـة  الطريـق  كانـت  كـم  إهلـي  يـا  لكـن  .حصل ما مصدق
 ال دوامـة  يف أدور وبـتّ  ،توقـف  قـد  كله الكون بأن حسبت إني حتى ،األمد
 باتــت الـيت  روحـي  أحـبس . وتفكـريي  ،ودمـوعي  ،أنفاسـي  سأحـب  ،هلـا  هنايـة 
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 كــاهين لتلتقــي ،والزمــان الطريــق لتســابق بــالطريان راغبــة جســدي تكــره
 إىل لرتافقــه ،امللكــوت فضــاء يف معــه لرتقــص ،األخــري مثــواه يف اجلليــل
  .السموات أبِ علياء

 كـل  مـن  توافـدوا  الـذين  بـاحملبني  تغـص  الكنيسـة  كانت، وصلنا وأخرياً
 فــيهم مبــا، أحــد علــى أســلم أن دون مــن الكنيســة دخلــت، وحــدب صــوب
الفاضــل  كــاهين جثمــان وعلــى، الصــامت الــنعش علــى عــيينّ لتقــع، أهلــي

 دون بكـــائي صـــوت وعـــال، اســـتئذان دون مـــن دمـــوعي فانطلقـــت اهلـــادئ،
 يف وقفت بل، عنه االبتعاد وال، منه االقرتاب باستطاعيت يكن ومل، خجل
 خـيط  وكـأن ، ملـل  أو كلـل  دون تنـهمر  ودمـوعي  إليـه  انظـر  مسمراً، مكاني

ــاً انقطــع قــد الرجــاء  دون مــن فــارقين قــد العــامل يف رجــلٍ أعــز ألن، كلي
 أدخلتـه  إنـك  أم كليـاً؟  أخذتـه  هـل ، اهلـي  يـا  أفعـل  ماذا .دستور أو استئذان

 مهــب يف كورقــة بــي وتــرتطم تتقــاذفين األفكــار أخــذت …وقــيت؟ ســبات يف
إهلـي مـاذا    .ستسـقطين  موضع أي يف وال، ستأخذني أين أعرف ال، الرياح
 واحـدة  للحظـة  ولـو  دعـه ، ال أرجـوك  هنائيـاً؟  رحـل  قد كَرَجُلَُ هل جيري؟

 فيــه، يرانــي أن متنــى لطاملــا الـذي  غنبــازي أرتــدي وأنــا لريانــي، يسـتيقظ 
، داخلــي يف ينتــابين غريــب شــعور وأخــذ، العيــنني قريــر لينــام يرانــي دعــه

 عنـدما  بكـى  مـن  أنـت ، وربـي  اهلـي  يسـوع  يـا : "قـائالً  الصـالة  على وحيثين
 الذي املكان لرتى مسرعاً فانطلقت، رقد وقد نفسك حبيب بلعازر عرفت
 إىل عينيك فرفعت، نفسك ارتعشت قربهإىل  وصلت وعندما، فيه وضعوه
 أنـك  أعلـم  وأنـا ، اسـتجبتين  النـك  أبـيت  يـا  أشـكرك : وقلـت  السماوي أبيك
 أنك ليؤمنوا، بي دقاحمل اجلمع أجل من هذا قلت إمنا، تستجيبين دائماً
 لعـازر  يا: "قائالً يجهور بصوت وصحت )42-41: 11يوحنا ( أرسلتين أنتَ
 هــل مــاذا أفعــل، ".احليــاة إىل وعــاد ســاعته مــن لعــازر فخــرج، أخــرج هلــم
، طويلـة  لسـاعات  الشـعور  هبـذا  أفكـر  وبقيت، كثرياً ترددت فعلت؟ ما أفعل
 ال كمـن  أبكـي  وعـدت ، ذلـك  دون حالـت  املزعزعـة  وجرأتي بك إمياني لكنَّ
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، ينعـ  الصـعبة  املهمـة  هبـذه  القيـام  كـاهين  اهلل رجـل  مـن  منتظراً، له رجاء
 واملزعـــزع الضـــعيف إميـــاني ألن، مشـــيئيت عكـــس كانـــت اهلل مشـــيئة لكـــن

 مل .الكـثريين  بـه  ويـؤمن ، امسـه  فيتمجد القدوسة مشيئته يغري مل بأبوته
 يف مـريم  العذراء وال موقف .لعازر قرب أمام يسوع موقف الوقوف استطع
 قوهلـا ب املؤمنة موقف بوقوفها يسوع جمد ساعة قربت حينما، قانا عرس
 راسـخ  وإميـان  ثابـت  يقـني  علـى  كانـت  فقـد ، بـه  يـأمركم  ما افعلوا للخدم

  .تالميذه به وآمن جمده فاظهر، طلبها خييب لن ابنها بأن
 وجـدت  وكعـادتي  ،واجلبـان  اخلائب التلميذ شعور ،مزعج شعور راودني

 أتأملـه  عنـه  بعيـداً  فجلست ،املواجهة بدل اهلروب مفضالً انسحب نفسي
 ألتـذكر  سـنوات  سـت  الـوراء  إىل ذاكرتـي  بي عادت عندها ،الباكيتني بعيينّ
 جمـــد أمـــام مســـرعاً هربـــت كيـــف ،الـــثالث ومـــواقفي األول حلمـــي فيهـــا

 مــن عـدت  ،الصـفر  إىل عـدت  بـأني  حينـها  فأدركـت  ،يسـوع  وجمـد  العـذراء 
 موقــف ،اجلبــان املوقــف ذات وإىل ،احلالــة ذات إىل عــدت ،انطلقــت حيــث

 ثـالث  معـه  عـاش  الـذي  هـو  ،مـرات  ثالث يسوع أنكر الذي اخلائن بطرس
 بـدالً  ،املـرة  هـذه  نفسـي  علـى  مـراً  بكـاءً  وبكيـت  بالبكـاء  فأجهشـت  ،سنوات

  .اجلليل كاهين على البكاء من

 املنتفختـان  بعيينّ أحدق مكاني يف جالس، الكنيسة يف الوقت كل مكثت
 إىل متـى؟  إىل ولكـن  وأصـلي  أصـلي ، القـديس  كـاهين  جثمان يف البكاء من
 اِفعـل  هلـي إ يـا  شـيئاً  فعـل اِ، الـرتاب  حتـت  يتـوارى  جتعلـه  ال ال رب؟ يا متى
 ذهـب  صـراخي  صـدى  حتـى ، جييـب  مـن  وال وأصـرخ  أصـرخ … ابـيت  يـا  شيئاً
 جتمــد، قــد بقلــيب أحسســت اجلمــود؟ هــذا كــل مل حيــدث؟ مــاذا، يعــد ومل

 هــذه مــا، جســمي يف اجلريــان عــن توقــف قــد ودمــي، يبســت قــد وعروقــي
 متنيـت  إنـي  حتـى ، بـي  حييط باملوت إال أحس ال، موت القاحلة؟ الصحراء

 اجلليــل، ألبــيت وأعطــه عمــري خــذ رب يــا: "لنفســي وقلــت، مكانــه كنــت لــو
 عمـري  مـن  تريـد  مـا  مـين  خـذ ، إليـه  ماسـة  حباجـة  فـإني  إيلَّ أعده أرجوك
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 جلمعــة ،أقبــل لشــهر، واحــدة لســنة ولــو أعــده فقــط، عمــري كــل ولــو حتــى
 أبكــي ،ختــذلين ال رب يــا أرجــوك للحظــة، أقبــل لســاعة، أقبــل ليــوم، أقبــل
 السـاعة  حتـى  احلالـة  هذه على بقيت، البكاء حتى شيء ينفعين وال وأبكي

 انظــر ،اجلليــل وأبــيت أنــا إال أحــد يبقــى مل، الليــل منتصــف بعــد الواحــدة
 فيـه،  التحـديق  مـن  عـيين  تشـبع  ال، هـادئ  صـامت  وهـو  كعادتي أتأمله، إليه
 قـد  كنـتُ  واحـداً  سـؤاالً  ألن، علـيَّ  سـؤال  أي يطـرح  مل املرة هذه تأملي لكن

 مـا  الوقت؟ هذا يف اجلليل أبيت يا تركتين ملاذا وهو، املرة هذه عليه طرحته
 حباجـة  ،غضـاً  يافعـاً  غصـناً  زلـت  مـا ، رعايـة  إىل حباجـة  صغرياً طفالً زلت
  .عناية إىل حباجة مدرستك يف يانعاً تلميذاً مازلت، دراية إىل

 بفــارغ تنتظرهــا كنــت بــل ال ،الســاعة هلــذه مســتعداً كنــت أنــك أعــرف
 هـذه  مـن  شيئاً تطلب تكن مل أنك أعرف ،االهلي باملعشوق لتلتقي الصرب
 ســاعة القــدوس لتالقــي بقداســة الكهنوتيــة رســالتك حتقيــق إالّ ،احليــاة

 األمــني، الصــاحل العبــد أيهـا  لــك فطــوبى ،يعــزيين كـان  مــا وهــذا ،يطلبـك 
 حفــر أدخــل ،الكــثري علــى أمينــاً اهلل فســيجعلك القليــل علــى أمينــاً كنــت

 فصـلي  ،اهلل بـإذن  نلتـه  مـا  وهذا ،اجلليل أبيت يا تستحقه ما هذا ،سيدك
  .السماوات أبي علياء من مرشداً معي بقىاو ،وقت كل يف أجلنا من

 أنـي  رغـم  ،أبـي  من بطلب، الليل منتصف بعد الثانية الساعة عند تركته
 تلـك  كثرياً تعذبت ،النوم إىل وذهبت، الليل طوال معه السهر قررت قد كنت

، رأسـي  أجتـاح  قـد  كـان  رهيبـاً  صـداعاً  ألن بسـهولة  النـوم  اسـتطع  ومل، الليلة
ــت ــل طــوال وبقي ــائم بــني اللي ــوع بشــوق انتظــر، واملســتيقظ الن  الفجــر طل
 عـدت و ذهبـت ، إليـه  النظر يف يل املتبقية كلها اللحظات فأسرق إليه ألذهب
 من أخرجناه ثم، فيه التحديق من تكالّ مل عيين إنَّ حتى، وأنظر إليه أنظر
 جســده فوجــدنا، مســاءً العاشــرة الســاعة حــوايل، فيــه وضــعناه الــذي الــرباد
 الـذي ، عـدس  الياس اخلوري حضرة قاله ما وهذا، اآلن تويف قد كأنه، طرياً

، بسـهولة  مكانـه  إىل عـاد  الـذي  جلـده،  مـن  وشـده  ملسـه  عنـدما ، جـداً  تفاجئ
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 اجلليــل، كــاهين هــو هــذا. التــابوت جوانــب بكــل حيــيط كــان اجلليــد أن رغــم
 انواك الذين األشخاص كل كما وأمنا، الطاهر جسده من ينل مل املوت حتى

  .هو كما اللحظة هذه حتى يزال ما جسده بأن نؤمن، متواجدين
 األردن، مــن حتــى، ولبنــان، ســورية أحنــاء كــل مــن بالتوافــد النــاس أخــذ

 قــديس، برجــل يليــق مبوكــب فشــيعناه، أتــى اجلليــل أبــيت يعــرف مــن فكــل
 مثـواه  ليالقي، اخلراب كنيسة إىل به عدنا ثم، اجلميز كنيسة إىل به ذهبنا

 نــزوالً ،كــبرياً حبــاً أحبــها يتالــ أمــه القديســة العــذراء مــزار حتــت، األخــري
 وروحــه جبســده رعيتنــا يف معنــا يبقــى أن طلــب مــن فهــو، رغبتــه حتــت

  .وهبا وفيها أجلها من ومات رعيته أجل من عاش الذي هو، الطاهرتني
 أكثـر،  بأمـان  أصـبحت  فرعيتـك  ،البـال  ومطمئن العينني قرير من أبيت
 مـن  وتصـلي  ،دائمـاً  تـذكرك  هـي  ،وأفضـل  أكمـل  بشكل ختدمها اآلن ألنك

 مــن أوالدنــا وشــفاه شــفاهنا وعلــى قلوبنــا يف وســتبقى ،اســتمرارب أجلــك
 األجيــال مــر علــى مــاتوا وإن ،ذكــرهم يبقــى ،العظــام الرجــال ألن ،بعــدنا

  اهلل؟ رجل يا ذكرك فكيف ،والعصور
  » معوض الياس احلبيب ابنك

  اخلورأسقف جهاد ناصيف) 6
 األب الصديق واألخ الكبري الياس زحالوي الفاضل

كانـــــت توصـــــية مساويـــــة عنـــــدما قـــــال يل األب أنـــــيس أبـــــي عـــــاد   
ــل      ــن الفيــ ــذاك يف ســ ــا آنــ ــة ريتــ ــة القديســ ــاهن رعيــ ــاء  / كــ ــريوت اثنــ بــ

واملســـــتمرة حتـــــى اليـــــوم  1975احلـــــرب العبثيـــــة والـــــيت ابتـــــدأت عـــــام  
ــا حرفيتـــه . مبشـــرقنا العربـــي فصـــوال فصـــوال  عنـــدما " :لقـــد قـــال يل مـ

ــاهن امســـه    ــاد إىل دمشـــق إســـأل عـــن كـ ــا جهـ اليـــاس زحـــالوي  تـــذهب يـ
ــن        " ــك عــ ــغرية لــ ــالة صــ ــذه رســ ــاتي وهــ ــال يف حيــ ــارة مفصــ ــت زيــ فكانــ

  :بناء على رغبتك" أبونا الياس" صديقنا املشرتك
  .املقدمة جزء ال يتجزّء من هذه الرسالة
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ــة متصــلة حبديقــة       اســتوقفين قــرب بســيط وغريــب مــن نوعــه يف غاب
 ،حومعنــى امســه كمــا تعلــم حامــل املســي   ،مركــز القــديس كريســتوفوروس 

حيــث كنــت أشــارك يف نــدوة مــع    ،للكنيســة االجنيليــة يف ضــواحي بــرلني 
عندما تلقيت اتصاال هاتفيا من السيد طوني  ،"السالم يف أوروبا"مجعية 

أبونــا جهــاد مــات عمّــي اخلــوري   يــا" :قــال يل ،بــال مقدمــة، داوود والــذي
بقيــت جامــدا مكــاني غــري مصــدّق وبعــد حلظــات فهمــت ملــاذا         ". اليــاس

مل يعـد هـذا القـرب     .هذا القرب الغريب والوحيد يف هـذه الغابـة   استوقفين
غريبا فطلبت من القديس كريستوفوروس أن حيمـل هـذا الكـاهن ويعـرب     

أبونـا  "ودخلـت يف حـوار مـع    . به إىل الضفة األخرى كما محل يسوع يومـا 
هــذا الكــاهن الصــديق الــذي    …أمــام هــذا القــرب " اليــاس خــوري اخلــراب 
ى اثنـاء دراسـيت يف املانيـا حيـث استضـفته الجـراء       رافقين كل حياتي حتـ 

احدى مسلسالت عملياته اجلراحيـة اخلطـرية يف العـامود الفقـري حيـث      
الــرأس إىل  بقــي ألكثــر مــن ســتة أشــهر يف قمــيص مــن جبصــني مشــدود  

احللقـة احلديديـة هـذه كانـت أكليلـه مـن        .وكأنـه مشـنوق جلوسـا    ،األعلى
ليثبتـه   ن يلـف رأسـه عنـد اجلـبني    هـذا األكليـل احلديـدي كـا    . هذه احليـاة 

" املشـنقة "بعـد انزالـه مـن علـى هـذه       .إىل األعلى بواسطة أربعـة مسـامري  
 "تــواس جــريار هايــل "حيــث التقــى عنــدي بالفنــان   أحضــرته إىل غــرفيت

  .تزيّن هبا كتابك عنهلوكانت هذه الصورة اليت أرسلها لك طيا 

كنـت عنـد أبونـا    لقـد   …ال أتذكر كم من الوقـت بقيـت أمـام هـذا القـرب     
الياس االسـبوع الفائـت لتوديعـه قبـل سـفري إىل هنـا وكـان ينـوي ارسـال          

إىل دمشـــق وصـــاحب الـــرباد الفـــارغ ال يطعـــم ضـــيوفه إال " أكلـــة مســـك"
هـذه السـيدة   . إنـه كـاهن رعيـة سـيدة البحـار     : السمك ويتظاهر هو باألكل

ــر النــاس يف أمــره هــل هــ    و الــيت أغــدقت عليــه كــل الــنعم الســماوية فتحيّ
  قدّيس أم به شيطان؟

منــــها علــــى ســــبيل الــــذكر ال " عجائبــــه"لقــــد مسعــــت الكــــثري عــــن 
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الـــــدبوس يف معـــــدة الطفـــــل والبـــــاص الـــــذي توقـــــف بـــــدون : احلصـــــر
ــذار     ســـــبب ألن الســـــائق رفـــــض التوقـــــف هلـــــذا الكـــــاهن وبعـــــد االعتـــ
ــي      ــو علــ ــع أبــ ــة الســــمك مــ ــفر وأعجوبــ ــة الســ ــائق متابعــ ــتطاع الســ اســ

ــا    ــا اليــ ــه ابونــ ــب منــ ــذي طلــ ــياد الــ ــمك ألنّ   23س الصــ ــن الســ ــو مــ كيلــ
عنــده ضــيوف أطفــال خمــيّم أســرة االخــاء فمــا كــان مــن أبــو علــي إال           

ــيد      ــب للصـ ــري مناسـ ــام غـ ــذه األيـ ــس يف هـ ــه ألن الطقـ ــذر منـ إال . أن اعتـ
ــبكة و    ــي الشـ ــه رمـ ــرّ وطلـــب منـ ــا اليـــاس أصـ ــدرا "أن أبونـ " علـــى اهلل والعـ

! كيلـــو مـــن الســـمك يف الشـــبك    23وبالفعـــل كانـــت النتيجـــة بـــالظبط    
ــه     هـــذ ــو علـــي نفسـ ــورية مـــن أبـ ــودتي إىل سـ ــها بعـــد عـ ــهادة مسعتـ ه الشـ

الكـــل يف اخلـــراب ". الـــويل"وكيـــف كـــان متـــأئرا جـــدّا لفقـــدان هـــذا األب  
كــــان ابــــن رعيتــــه يــــأتون اليــــه باخلضــــرة واحلليــــب والســــوركة عنــــدما   

ــة     ــه مفتوحـ ــارغ وأبوابـ ــراده فـ ــيوف وبـ ــده ضـ ــأن عنـ ــون بـ ــى . يعلمـ وال أنسـ
ــاة املثلــــث   الرمحــــات املطــــران أنطــــون طربيــــه  تلــــك احلادثــــة بعــــد وفــ

وكـــان مـــن بـــني مـــا أورثـــه إيـــاه هـــو خزنـــة احلديـــد إذ طلـــب مـــين أبونـــا 
اليــــاس أن آخــــذها فــــورا مــــن عنـــــده وعبثــــا حاولــــت أن أقنعــــه بـــــأن        
اخلزنــــة يف بيــــت الكــــاهن هــــي ليســــت للفلــــوس فقــــط وامنــــا حلفــــظ  

بـــييت مفتـــوح لـــيال وهنـــارا للجميـــع     ": الوثـــائق الرمسيـــة وكـــان جوابـــه   
ــ ــابع  فأخـــذهتا ووضـــعتها يف بيـــت الطلبـــة " د أن أجـــرّب أحـــداوال أريـ التـ

  .لكنيسة مار ريشا الالذقية

ــها        ــية وكهنتـ ــع االبرشـ ــى وضـ ــزين علـ ــو حـ ــه وهـ ــو موتـ ــفين هـ ــا يؤسـ مـ
وأيضـــــا علـــــى حماولـــــة أحـــــد ابنـــــاء رعيتـــــه بتقســـــيم الرعيـــــة النشـــــاء 

وكأنــــه تنقصــــنا يــــا أبونــــا "طائفــــة جديــــدة غريبــــة عــــن تــــراث املنطقــــة 
ــف وا  ــاد طوائــ ــاماتجهــ ــة    ". نقســ ــات الكهنــ ــل اجتماعــ ــاس ويف كــ األب اليــ

الشــــهرية يف املطرانيــــة بطرطــــوس كــــان يعــــرتف عنــــدي ومنــــه تعلمــــت   
. عتيقـــة" قنّوبيـــة"أبونـــا اليـــاس مدرســـة . االعـــرتاف عـــن، وخبطايـــا رعـــييت 



89 

ــها       ــه كلـ ــنّ رعيّتـ ــارك لكـ ــاحل مبـ ــار هـــي علـــى ســـهل سـ ــيدة البحـ ــة سـ رعيـ
ا أحــــب فعــــرب مــــن جبــــال ووديــــان وصــــاحب هــــذا اجلســــد املصــــلوب أملــــ 
ــا كـــان خيلـــع جبتـــه كـــل ليلـــة    ــا كمـ ــا اليـــاس كـــان  . هـــذه احليـــاة متامـ أبونـ

ــا بـــــني الكهنـــــة لكنـــــه األكثـــــر ثقافـــــة ومعرفـــــة ووعظاتـــــه     األقّـــــل علمـــ
الشـــهرية شـــاهدة علـــى ذلـــك ال بـــل كتيباتـــه ومكتبتـــه الكـــبرية هـــي خـــري   

ـــد     . شــــاهد علــــى مــــا أقــــول    أبونــــا اليــــاس بالنســــبة يل شخصــــيا جيسـّ
ــو ــا فخـــور بانتمـــائي ألبرشـــية   امكانيـــة أن أكـ ــا يف عـــامل اليـــوم وأنـ ن قديسـ
  ".أبونا الياس يعقوب خوري اخلراب"أحد كهنتها هو 

  اخلورأسقف جهاد ناصيف
  األردن -عمان  -  مار شربل

  السيد غسان حنا) 7
  أبونا الياس يعقوب

… حنيــل البنيــة … ابــن شــقيقة املثلــث الرمحــات املطــران أنطــون طربيــه    
وأصـرّ  … املطران أنطون انتزعه من حالة اجتماعيـة صـعبة  خاله … قصريها

ــي مســاعدته يف مــادة اللغــة العربيــة   . أن ينــال شــهادة البكالوريــا  فطلــب منّ
متثلـت   لكن اخلطوة املذهلة اليت أقـدم عليهـا سـيادته   … فاستجبت بال تردّد

ويف . دون القسـوة بالـدروس عليـه   ) سـرّ الكهنـوت  (يف توجيه شخصـيته حنـو   
رأيتـه بـني رفاقـه    … عة الـروح القـدس يف الكسـليك ذات مناسـبة    زيارتي جام

يـا لتـدبري املطـران    : وقلـت لنفسـي  … على مقعد الدراسة وتصافحنا حبرارة
ــه    ــروح القــدس في ــد       …وصــوت ال ــى مت وضــع ي ــل حت ومل ميــضِ وقــت طوي

وعاد الشاب إىل قريتـه وأهلـه وأقربائـه كاهنـاً ال يعـرف مـا       … األسقف عليه
  .ومهّه أن يقوم بواجبه يف خدمة النفوس… تُضمر األيام له

ــهم         ــة اجلــدد مــا بــني أهل ــه الصــعوبات الــيت تواجــه الكهن وقــد واجهت
  .حني تتداخل مالمح الولد القديم مبالمح الكاهن اجلديد… وأقربائهم

ــة       ــربة الثانيــــ ــرب الضــــ ــه فضــــ ــون بإحراجــــ ــران أنطــــ ــعر املطــــ وشــــ
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ــائبة ــدة  … الصـــ ــه إىل بلـــ ــراب(إذ نقلـــ ــائالت    )اخلـــ ــة عـــ ــي جمموعـــ وهـــ
… القـــــرى اجملـــــاورة استصـــــلحت أراضـــــيها علـــــى الســـــاحل وســـــكنتها      

ــا املشــــــاريع الســــــكنية    ومنــــــت هــــــذه البلــــــدة اجلديــــــدة وكثــــــرت فيهــــ
واملهـــم … الســـياحيّة حتـــى أضـــحت اليـــوم علـــى اتســـاعٍ وحداثـــةٍ الفتـــتني  

قـــد فعلـــت فعلـــها يف عجينـــة أولئـــك ) أبونـــا اليـــاس يعقـــوب مخـــرية(أنّ 
… اجملتهـــــدين الـــــدائرين يف فلـــــك أعمـــــاهلم نعـــــم النـــــاس الطـــــاحمني 

ــذا   ــوّل هـ ــيط حتـ ــاهن البسـ ــاعقة  … الكـ ــة صـ ــاء روحيـّ ــل إىل كهربـ … النحيـ
ــت   ــل بيـ ــة يف كـ ــرة تقويـ ــل     … ومبخـ ــه يف كـ ــني يديـ ــراب بـ ــل اخلـ ــدا أهـ وغـ

ــبرية ــغرية وكـ ــدوء  … صـ ــيهم هبـ ــاء إلـ ــا جـ ــم ذات … ودون تكلّـــف… وكمـ ودّعهـ
  .روحوأسلم ال… سعل سعلة خفيفة: يوم هبدوء ودون تكلّف

ــيهم      ــوهتم وأراضـ ــا بـــني بيـ ــه مـ ــافوا بـ ــوف وطـ ــه املكشـ ــوا جثمانـ ومحلـ
وهـو اآلن  … ملتمسني شفاعته وبركته بعد موته كما غمرهتم أثناء حياتـه 

راعيـة حياتـه ومصـدر قوّتـه يف املواقـف      ) أم اهلل(يرقد هانئاً حتـت قـدمي   
  .متثاله يستقبل الزائرين… اليت واجهته كاهناً ناشئاً

لــذلك كـــان  ) يــا شــاعرنا  : (اً بلســان حمبّتـــه طبعــاً  كــان ينــاديين دومــ   
صـــــــوته يف كيـــــــاني قـــــــوّة نورانيـــــــة تشـــــــحنين بالطاقـــــــات اإلميانيـــــــة  

  :وإني ألعتربه اآلن… واإلبداعية العالية
وشــــفيع عــــائليت وأبنــــاء رعيّتــــه الــــذين  … وحــــارس كيــــاني …ملــــهمي

ــي         ــن أخـ ــهم ابـ ــثرية ومنـ ــب كـ ــرات عجائـ ــه مثـ ــى يديـ ــوا علـ ــيم(جنـ ) وسـ
وقــــد دخــــل يف الســــبات … م العــــذراء لــــه الشــــفاءالــــذي طلــــب مــــن األ
إذا كـــان صـــاحلاً ال حترمـــي أهلـــه  : نعـــم قـــال هلـــا… الـــذي يســـبق املـــوت

فاســـداً فـــاطليب مـــن الـــرب نقلـــه  … وإذا رأيـــت أنـــه ســـيكون ضـــاالً … منـــه
ــو    ــا هـ ــوراً وهـ ــماء فـ ــيم(إىل السـ ــفاعة ) وسـ ــاس (بشـ ــا اليـ ــان … )أبونـ وحنـ
يـــــه ال ينســـــى فضـــــل أب وطالبـــــاً جامعيـــــاً… أمّ اهلل كاحلصـــــان األصـــــيل

  …السماوي عليه
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فتُرفـع  … أن يفوح عطر قداسـتك قريبـاً  ) أبونا الياس(وألني أنتظر يا 
ــاً… علــى املــذابح مكرّمــاً  أهــدي لروحــك الطــاهرة مــا  …فقدّيســاً… فطوباويّ

  .أوحيت يل من شعري الذي أحببته وكنتَ تردّده بافتخار
  أبونا الياس

ــذراء  ــارة العـ ــا… مبجـــد طهـ ــ هامـ  ن القلـــوب هلـــا املقامـــاوشـــاد مـ
ام عمـرٍ     كطفــل الــروح ال يرضــى فطامــا    على امسها قد طـوى أيـّ
ــلٍ  ــدٍ عليــ ــار الطــــب يف جســ ــا    حيــ ــئتَ العظامــ ــدُّ إن شــ ـ ــاد تعـُ  تكــ

ــاً خبــــيطٍ… وقلــــبٍ ــا     كــــان مربوطــ ــتني عامــــ ــاً ســــ ــلّ معلّقــــ  وظــــ
ــراجاً  ــعله ســــ ــربَّ أشــــ ــأن الــــ ــا     كــــ ــه الظالمــ ــن رعيّتــ ــحَ عــ  ليمســ

ــمّهُ   ــتٌ ضـــ ــزاراً وبيـــ ــحى مـــ  ونبــــــعَ أُخــــــوّةٍ يــــــروي األنامــــــا    أضـــ
 فــال يرضــى اختالفــاً وانقســاما      يـــرى يف الــــربِّ وحــــدةَ مؤمنيــــهِ 
ــداً     أمـــا كـــان الوجـــودُ بفعـــلِ حـــبٍّ      صــاماخِ… فكيــف نعيشــه حق
ــيالً  ــفاعتُهُ علـــ ــتْ شـــ ــمْ رفعـــ  كـــمْ ردّت ســـهاما… مـــن األوجـــاع   وكـــ
ــثريٌ   ــدهِ كـــ ــالِ مـــــن يـــ ــلُ املـــ  زُرتَــــــهُ نِلــــــت الســــــالماإذا مـــــا     قليـــ
ــرقوه  ــاء اللصـــــوص ليســـ  وفاجــــــأهم بيقظتــــــه تســــــامى     إذا جـــ
ــدامى    يعاملـــــــــهُمْ كـــــــــأنّهمُ ضـــــــــيوفٌ ــأنّهم نــــــ ــامِرهمْ كــــــ  يُســــــ
ــرافٍ   ــوكَ احنــ ــهُمُ شــ ــزعُ منــ ـــهُمُ اخلُزامـــــى     فينــ  ويــــزرعُ يف نفوسـِ
ـــــهِ أغنــــــى بيــــــانٍ ــا    بســــــيطُ كالمـِ ــاً واحرتامــــ ــا اقتناعــــ  فيغمرُنــــ

 أفصـحنا كالمــا … لسـان الصــمت    بنـا عميقـاً  ويصمتُ كـي يغـوصَ   
ــومٍ ــارٍ  … ويف يــ ــري انتظــ ــى غــ ــعلةٍ(طــوى يف    علــ  ونامــا… عمــراً) سَ

ــاً ــا     وطـــافوا… وقـــد محلـــوه جُثمانـ ــارتْ غمامـــ ــه طـــ ــ ــنْ روحـُ  ولكـــ
ـــــــــةٍ ــهِ(وأرض    وجــــــــــوارِ أمٍّ… وبــــــــــني رعيـّ  أقامــا… أبــداً…  1)خِرابِ

ــاً    ــأنّ يومــــــ ــون بــــــ ــا آملــــــ ــــداما  بـــــه نُســـــقى قداســـــتَه     وإنّــــــ  مـُ

                                                 
  .ومقام العذراء فيها… ودفن يف جوار كنيستها… البلدة الساحلية اليت خدم رعيتها معظم عمره)  1
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  جريس داغر) 8
  :حتقيق
 بنــاء وألجــل ســنة مــن ،صــافيتا مواليــد ســنة 65 عمــري داغــر جــريس

ــا قنطــرة ــاس ألبون ــاداني ،الي ــا جــربا املهنــدس ن ــه ســاكن جــاره وأن  مقابل
 يوجـد  هنـا : لـه  وقلت ،أين من علمته الكهرباء؟ بيوصلوا أين من وسألين
 هـذا املعلـم  ( الصـاروخ  وجـابو  ،تـاني  شـخص  ومعـه  ممعلـّ  معـه  وكان. علبة
 الشـفرة  لـه  بيركـّ  أن يريـد  أمامـه  الصـاروخ  وضـع ) خالـد  امسه محاة من

ــاء وصــلوا اآلخــرين ،وجيهــزه ــده ،الكهرب  ودار الصــاروخ شــفرة مســك وبي
 انشـالوه  كيـف  ،يـداه  طـرف  راحـت  وقلـت  عـيين  غمضـت  هون أنا ،الصاروخ

 !سـاملتني  ويـداه  شـيء  يوجـد  ال عيين؟ غمضت انا!! اعرف ال كيف؟ يداه؟
 التمثـال  هـذا  ،الفقـري  هـذا  انظر بين يا: له قلت ،الشمع مثل أصفر صار

  .ختاف ال ،حاميتك كءورا العذراء مريم هناك وأيضاً ،حاميك أمامك
  صار يلي… ميكن ال: السائل -
 اشــتغل ،يــداه راحــت ،راح انــو قلــت وأنــا ،الصــاروخ ودار ،بــاهلل اعــوذ -

  .شيء وال ،شيء فيه ما) الشاب( ،يداه وراحت الصاروخ
  هذا؟ معه فعل الياس أبونا أن متأكد -
 ،واملعلـم  آخـر  شـخص  ومعـه  جربا املهندس شاهد ويوجد% 100 أكيد -
 كالمي على شاهدين هؤالء

  حتت؟ من التمثال عند املوضوع) الشفرة( الديسك قصة هي وما -

 مــن! أعلــم ال! ال أم غلــط ،اليــاس ألبونــا التمثــال يعملــوا عــم هــذا -
 راح أنـه  أسـاس  وعلـى  ،هنـا  صـدره  علـى  ويضربه) الديسك( بريوح! املعلم

 .صدره على شقفة 100

  الديسك؟ يدور وعم -
 قطــع، قطــع قميصــه ومــزق موجــود وهــذا ،الديســك يــدور عــم ،نعــم -
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 يعـين علـك   .اهلل خـري  كـرت  الرجـل  قـال  وهـو  ،قدامـه  الديسـك  شـفت  يعين
 …،عليها وشادد ،علكها ،بيده الصاروخ

 قميصه طار غري مايف ،صدره يطري الزم ،عليه صدره على شادد يعين
 !شاهد والرجل موجودة والشفرة ،)هو وهيدا(

  الصيديل وسام عازر) 9
عرفت عنه قصة الباص الذي رفض أن يُقلّه عندما كان يقـف وحيـداً   
على جانب الطريق يف ليلة مطرية عاصفة، تعطل الباص بعد أن جتاوز 

 تفلح مجيع حمـاوالت صـيانته إىل أن طلـب أحـد     األب الياس بقليل، ومل
الركــاب مــن الســائق أن يــذهب ويــدعو األب اليــاس للصــعود إىل البــاص،    

  .وهكذا كان، فتحرك الباص
يل أن ألتقيه مرةً واحدة، دخلنا إىل مكـان إقامتـه يف بيـت صـغري      رقُدِّ

وأجــزم أنــه مل  … ملحــق بكنيســة اخلــراب، كــان البــاب اخلــارجي مفتوحــاً    
ا يفعلـون       يغلق كـان بيتـاً   … منذ سنني، ومل يُسـأل أحـدٌ مـن الـداخلني عمـّ

  …للجميع، متاماً مثل الكنيسة اجملاورة

  نضال يوسف سكاف) 10
يف يوم من أيام الشتاء الباردة واملاطرة طلب مين األب اليـاس يعقـوب   

 1994أو  1993رمحـه اهلل أن أحضــر لعنـده كــوني معــي سـيارة حــوايل عــام    
صـندوق السـيارة    ميلـئ فذهبت لعنده وكان يوم مساءً واملطر ينزل فأخـذ  

وركــب أمــامي فقلــت لــه أبونــا مل تغلــق . بــبعض األكيــاس واملقعــد اخللفــي
ملاذا أغلق الباب؟ يللي ما عنـدو  … يا"فقال يل ). باب الدير(الباب خلفك 

يللــي حباجــة لفرشــة يوجــد عــدة فرشــات      … شــي مــا خبــاف علــى شــي    
يوجد تلفزيـون صـغري، أنـا ال أحضـر التلفزيـون      … حباجة لهفيأخذوا ما 

وهكــذا ذهبنــا يــوزع األكيــاس إىل املنــازل بعضــها    "إذا حباجــة لــه فيأخــذه
  .يدق الباب، والبعض اآلخر يضعهم على الباب أو العتبة
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  السيد خليل معوض) 11
  رمحة اهلل على األب الياس يعقوب

وجودي يف الرعية فقد تولدت كان أخ وأب للرعية بالكامل ومن خالل 
عالقة مميزة بيين وبينه والزمته فرتة طويلة يف آخر سنواته وكل ما كـان  
يطلبه أقوم بتلبية طلباته الربيئة وهي تعود خلدمة الرعية والوقف وقـد  
ــدير احلــايل يف اخلــراب وقــد دفــع يل كافــة        ــاء جــزء مــن ال ســاعدته ببن

بـدأنا بتلبيسـه حجـر علـى      الكلفة وكـذلك كـان مهـه ديـر مـار قبيـان وقـد       
حسابه ومساعدة احملسنني وقمت بكل ما طلب مين من أجـل ذلـك وكـان    

  .جزء من مهومه
وكــــذلك كــــان يقــــوم بــــدورات تعليميــــة يف الرعيــــة للشــــباب والبنــــات 
وتأهيلهم للعام الدراسي ومهه الكـبري علـم الرعيـة كاملـة وتوعيتـهم وزرع      

وهـــذه هـــي ميـــزات  حـــب الـــوطن وبلـــدهم بالـــذات واإلخـــالص للجميـــع   
  .الياس يعقوب وأكثر من ذلك بكثرياخلوري احملرتم 

وقد كان يقوم بزيـارة مجيـع النـاس املتـربعني ويطلـب منـهم مسـاعدة        
ــة داخــل ســوريا وخارجهــا وكانــت التربعــات تأتيــه مــن كــل طــرف          الرعي
ومجيعها تصرف لصاحل الرعية وآخر مهومه كان نفسـه واالهتمـام بذاتـه    

توافــه هــذه احليــاة وقــام بأعمــال اخلــري الكــثرية يف  ألنــه يعتــرب ذلــك مــن
  .الرعية وال ميكن أن نذكرها ونعددها

  .هذه كانت ميزات اخلوري الياس يعقوب احملرتم
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  هدى اسافو) 1
  2008/متوز/22 بتاريخ الالذقية يف حررت

  )اسافو دامو( الصبية والدة أسافو هدى السيدة لسان عن
  :قائلة شفائها وطريقة ابنتها مرض عن القصة سردت حيث

  27/10/1996 صباح وذلك    …تستيقظ ومل نامت

 ذلـــك شـــابه مـــا أو بـــرد نزلـــة ظنناهـــا صـــحية بوعكـــة إصـــابتها إثـــر
ــا ــا فتـــبني بالالذقيـــة" اجلـــامعي األســـد" املشـــفى إىل فنقلناهـ  واقعـــة أهنـ

 وبقيـــــت األوليــــة  اإلســـــعافات هلــــا  أجريـــــت حيــــث " غيبوبـــــة" غومــــا  يف
 ازدادت بـــــالعكس ،عليهـــــا حتســـــن أي يطـــــرأ ومل أيـــــام مخســـــة هنـــــاك
 مــــن األمــــل وانقطــــع املرفــــق الطــــيب بــــالتقرير مــــبني وذلــــك ســــوءاً

" املريضـــــة" نقلناهـــــا األخصـــــائيني األطبـــــاء نصـــــيحة وبعـــــد. شـــــفائها
ــيارة ــعاف بسـ ــة إسـ ــبني وبرفقـ ــائيني طبيـ ــع أخصـ ــتلزمات مـ ــة املسـ  الطيبـ
  .بريوت مدينة يف ديو أوتيل إىل الكاملة

 مشــفى  يف األطبــاء  يســتطع  مل واخلطــرية املتــدهورة  حلالتــها  نظــراً
 .وجـه  أكمـل  على بواجبهم فقاموا حالتها عن تقرير أي إعطاء ديو أوتيل
 كــان القلــب عــدا مــا اآلالت علــى تعمــل أعضــائها بكامــل املريضــة كانــت

 واملرهقــــة الطويلــــة الطبيــــة التفاصــــيل لــــذكر هنــــا جمــــال وال طبيعيــــاً
 املستشـفى  ذلـك  يف الـوعي  عـن  غائبـة  فراشـها  سـكنت  أن وبعـد  ،والقاسية

  .حتسُّن وبدون يوماً عشرة إثنا وملدة

 بـام  امللقبـة  اشـخانيان  كوليت+ قدسي ماغي السيدة: املذكورين فقاموا
ــدلفت مشــيل االب+  اســبريو ــاهن قن ــة ك ــة رعي ــروم الالذقي  الكاثوليــك لل

 اليـاس  اخلـوري  إىل طلبـهم  علـى  بنـاء  الكاهن مع ذهنب". البشارة كنيسة"
 يف وذلــك املريضــة صــورة معهــم مصــطحبني اخلــراب منطقــة يف يعقــوب
 يعقـوب  الياس اخلوري من وطلبنا 1996/ثاني تشرين/14 اخلميس تاريخ
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. بـــريوت يف ديـــو أوتيـــل يف املوجـــودة املريضـــة هـــذه عـــن الصـــالة يقـــيم أن
 األب فقـام ، اخلـراب  رعيـة  يف البحار سيدة يف العذراء مذبح على فصلينا
 السـيدة  أقـدام  عنـد  املريضـة  صـورة  ووضـع  الشموع بإشعال يعقوب الياس

 يف اخلمـيس  يـوم  مـن  ظهـراً  12:00 السـاعة  وذلك هناك املنتصبة العذراء
  :راجياً يعقوب الياس األب قال الصالة فبعد 14/11/1996

 وبـإذن  صـالتي  ألتـابع  الفتـاة  صـورة  يل ترتكـي  أن أرجـو  مـاغي  ست يا
  .اآلن ستشفى فهي مريم العذراء

 الصـــــبية فتحـــــت التـــــاريخ وذلـــــك الســـــاعة تلـــــك يف واألعجوبـــــة
ــا ــتعادت عينيهــــ ــا واســــ ــة حياهتــــ ــا الطبيعيــــ ــن مل وكأهنــــ ــر يف تكــــ  خطــــ
 والبنــــت األم فرحـــة  كانـــت  ،املشـــددة  العنايــــة ويف املـــوت  علـــى  ومشـــرفة 

  .توصف ال كبرية

 قدســــي مـــاغي  الســـيدة  فاســـتقبلتين  ســـوريا  إىل عـــدت  شـــهر  وبعـــد 
 صـــــــلينا 14/11/1996 التـــــــاريخ يف: يل وقـــــــالوا ســـــــبريو أم وبرفقتـــــــها

 إهنــــا يعقــــوب اليــــاس األب لنــــا وقــــال ظهــــراً 12 الســــاعة يف البنتــــك
  .العذراء بقوة معافاة

 اجملـد  هللويـا ، هلـا  احليـاة  واسـتعادة  عينيهـا  فتح توقيت إنه: فأجبتهن
  .للرب

 الكامــل الشــفاء عــن أخربنــاه يعقــوب اليــاس لــألب الحقــة زيــارة ففــي
 ال ترتكنــا ال فالعــذراء تعافــت أهنــا أعــرف إنــي: قــائالً رأســه فهــز للصــبية
  .ختافوا

  شكراً .لنا شفاعته على يعقوب الياس لألب والشكر هلل واجملد فالشكر
  سبريو أم السيدة     قدسي ماغي السيدة     اسافو هدى السيدة

  سنوات 3 منذ امليتة اختها       للطفلة املصلني أحد           الصبية والدة
   2008/متوز/22 تارخيه من
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  :التقرير الطيب
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  السيد مجال يوسف) 2
أنـا   مـين  عقـوب ي اليـاس  املرحـوم  األب مـع  عالقـيت  نعـ  موجز ملخص

  .يوسف أسعد مجال األستاذ
 قريـة  أوالد فـنحن  ،الشـبيبة  مرحلـة  إىل اليـاس  األب مـع  عالقيت تعود

 والثانويــــة واإلعــــدادي االبتــــدائي وتعلمــــت دمشــــق يف ولــــدت. البســـاتني 
  .دمشقيف  امعةاجلو

 وكـان األب . القريـة  يف الصـيفية  العطلـة  إلمضـاء  الصـيف  يف آتـي  كنت
 ونشـاطات  القريـة  أوالد تعلـيم  يف املصـطافني  خـربات  مـن  يسـتفيد  الياس
 يف املقـــيمني مـــن أصـــبحت أن بعـــد .فيهـــا أشـــارك كنـــت خمتلفـــة روحيـــة

 حيــث ،والرفيــق والصــديق األب يل بالنســبة اليــاس األب صــار ،طرطــوس
 تعلــيم مــين طلــب .صــعوباته بكــل يل يبــوح وكــان ،أســبوع كــل ألتقيــه كنــت
 مــرتني إلــيهم أتــي وكنــت .انكليزيــة لغــة والبكالوريــا التاســع اخلــراب أوالد

ــت .أســبوعيا ــدورات وكان ــاً ال ــان .جمان ــول ك  يهتمــون اخلــراب أهــل: يل يق
  .اهتماماهتم خرآف التعليم أما البندورة بتجارة
ــاراتي خــالل مــن ــألب األســبوعية زي ــاس ل ــت ،الي  مــن ضــباطاً أرى كن
 للتـــربك إليـــه يـــأتون ،احلـــزب مـــن مســـؤولني أو ،عـــائالهتم مـــع اجلـــيش
  .مرضاهم على وليصلي

 إميانيـة  بقـوة  ميتـاز  كـان  الياس اخلوري أن ،انتباهي أثار الذي الشيء
 ينـال و ،وشـفاعته  التهوصَ بكالمه يثق إليه يأتي من كل جتعل بربه وثقة
 عالقــة يل كانــت كلــها حيــاتي يف ،وعجائبيــة ســريعة وبصــورة ،يســأل مــا

 وكهنـة  أردنـيني  نيلبنـاني  كهنـة  أو دمشـق  يف سواء كثريين كهنة مع واسعة
  .كلهم األبرشية
 والـرب  العـذراء  بأمنـا  الكـبري  اإلميـان  هـذا  ميتلـك  الياس اخلوري كان
 كــراب يســوع والــرب العــذراء بــإذن" إليــه اآلتــي للمحتــاج ويقــول ،يســوع
  ".ختاف ال ،بتشفى



101 

  .أصحاهبا من امسعها كنت، بنفسه والشفاءات العجائب عن يتكلم ال هو
 ذ، أخ/الكابيال/ العلوي الطابق يف الصغرية كنيسته يف معه كنت مرة
 علـى  نصـلي  :وقـال  ،القربـان  بـاب  عنـد  ووضـعها  للصوفانية صغرية صورة
  .الزيت من قطرات الصورة رشحت دقائق وخالل ،ومجال كمال نية

 مــن الزيــت يرشــح كــان الــذي ،يعقــوب أم منــزل يكــرّس أن منــه طلبـت 
 طرطـوس  يف ضـجة  حـدثت  قد كانت إذ ،يعقوب الطفل ابنها سرير حتت

 ،ملنزلا وكرّس وصلى الياس األب مع حضرت عندما. األمن رجال وتابعها
  .مقدسة إيقونة من يرشح وأصبح ،الطفل سرير حتت من الزيت توقف

 أقربـاء  جيتمـع  كـان  حيـث  ،اخلراب يف إجنيلية سهرات معه أحضر كنت
 االحـرتام  كـل  يلقى فكان ،اإلجنيلية السهرة فيه ستتم يذال ،املنزل صاحب
  .بيوهتم إىل ويأخذوهنا املياه على ليصلي إليه يأتي الكثري. واحملبة والوقار

ــاً  بوقتــها جــاءت ويقــول يفــرح فكــان ،ماليــة أمانــات أعطيــه كنــت أحيان
ــول ،املرضــى أحــد مــع للحــال فيتصــل ــال ويق ــود خــذ تع ــة النق  أو للعملي
 كـان  ،واحملتاجني الفقراء على ليوزعها مالبس له آخذ كنت وعندما .الدواء
 لـديك  لـه  قلـت  مـرة ". تــُطعمه  أن مـن  خـري  فقـريا  تــُلبس  أن: "فيقول يفرح
 لـه  كـل  أقربـائي : يل يقول املالبس؟ هذه من تعطيهم ال ملاذا ،فقراء أقرباء
  ".الثياب هلذه أكثر ماسة وحباجة ،يعملون ال فقراء هناك .عمله

 ألــف عــام كــل وحيســب .األعيــاد مبناســبة الفقــراء سيلــبّ أن مهــه كــان
 هلــم، الفــرح ليجلــب نفســه علــى أخــذه الــذي الوعــد هــذا نليــؤمّ حســاب
 مـن  كـل  ،للكـل  مفتوحـاً  كـان  بيتـه  ،يزيد ما أو فقري 200 لبس يقول فكان
 مــا إذا للــص يقـول  وكــان ،عديـدة  مــرات للسـرقة  تعــرض .يــَنلْ  يســأل كـان 

 أعــطِ"يــؤمن باملثــل  كــان .النقــود محــل يكــره كــان ."جتــد مــا خــذ" صــادفه
 الضـيوف  يأتيـه  كـان  وعنـدما  ،اآلخـرين  يــُفرح  أن حتهفر كانت". لك عطَيُ

 الفـراريج  أو أحياناً السمك يأكلون كانوا األحباء قبل من الطعام ويـُجهز
  .مبسوط وهو واخلبز اللنب يأكل فكان هو أما ،املشوية
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 كانـت  العـذراء  لكن ،للخطر حياته تعرض كادت كثرية حلوادث تعرض
  .حياته كل يف عليها يتكل وكان حتميه
 كان من كل لذلك ،والالهوت واألنبياء واآلثار التاريخ يف متحدثاً كان
  .حبديثه لالستمتاع الوقت ينسى كان ،إليه يأتي

 مــن ولــيس ،مكــان كــل يف املوجــودة املســيحية لآلثــار كــثريا حيــزن كــان
 ولـوال . املسـتقبل  يف متابعتـها  وضـرورة  املاضـي  يف أمهيتـها  علـى  ،هبا يهتم

  .واملهم العريق األثري املزار هذا لضاع ،إبيان مار يف تدخله
 العـامل،  كـل  ليحمـل  احليـاة  متـع  كل من يهرب ،وإميان صالة رجل كان
  .بصالته ،منه يطلب ومن رعيته وخاصة
 بســهرة ،ضــوميط سـامل  أبــو بيــت يف معـه  كنــت واحــد بيـوم  وفاتــه قبـل 
ــة ــه كنـــت .إجنيليـ ــة أهـــل أن إىل انتبـ ــهم الرعيـ ــعرون مبجملـ ــان يشـ  باألمـ
  .عنهم واملدافع احلامي كقديسهم كان الياس اخلوري ألن ،والسالم
 مـن  فيهـا  ومـا  ،اليـاس  األب مـع  قـرن  ربع مسرية أخلص أن ميكنين ال

ــة أحــداث ــالً موجــود اهلل أن تشــعر جتعلــك وأمــور رائع  ســلطت إمنــا. فع
 اذكــره الــذي الفاضــل الكــاهن هــذا مــع عشــته مــا علــى األضــواء بعــض

 مـن  لكـل  عـربة  ليكـون  ،بقداسـته  علينـا  مين الرب أن آمالً ،يومياً بصالتي
  .للرب اًأمين اًكاهن ويكون الرب وبث يلبس

  2009 آب 25 طرطوس
  األب طنوس أبو مراد) 3

  حبياته شهد ،شَاهِدٍ استِشْهاد شَاهَد ،شَاهِدٍ شَهَادة «
  .احلي اهلل ابن املسيح يسوع الرب ،األعظم والشهيد للشاهد

 وحياتــه الكــاهن دعــوة صــدرت احملبــة ومــن، احملبــة إبــداع هــو الكهنــوت
 إال يتـوخى  ال، اهلل عبـادة  حياته هدف، اهلل رجل، الكاهن. بأسرها الكهنوتية

، بـاهلل  حبـاً  إال خيـدم  وال، اهلل عـن  إال يتحدث وال، اهلل إال يتدارس وال، اهلل
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 وشـفاعة  صـالة  إال هلـا  داعـم  ال، الكهنوتيـة  مسـريته  هذا كل إىل وباإلضافة
 خربتـه  ما هذا ،املسيح يسوع الرب األوحد والكاهن، اهلل أم، مريم وتوسالت

  .الروحية الكهنوتية مسريته يف يعقوب الياس اخلوري اجلليل األب عن
ــاً الــزمن مــن عقــود ثالثــة  كانــت معــه يل ســنه أول ،معــه عشــتها تقريب
 ،الشـدياقية  سـياميت  كانـت  معـه  يل سنة وآخر ،يديه عن من األوىل قربانيت

 بنعمـة  ألصـري  لبنان، -  غزير يف مارون مار دير إىل تقدمت يديه على ومن
 الطيبـة  األرض يف هـو  زرعهـا  الـيت  البذار إحدى كنت يديه فعلى ،كاهناً اهلل

  .الزمن خارج من يسقيها يزال ال واآلن ،الزمن يف الزمن وسقاها. فنبتت
 هـــو بســـيط مســـرحي وبعمـــل الرابـــع الصـــف يف معـــه يل خـــربة أول
 - راعيـاً  تكـون  أن رأيـك  مـا : يل قـال  أنـه  متامـاً  أذكر فيها ،الصاحل الراعي
 مل ألنـي  ،أمامـه  مـن  انسحبت ،هربت ،خجلت - املسرحية يف دوري حسب
 أصــري أن منــه نبــوءة هبــا وكــأني ،فــأفهم اآلن وأمــا ،حينــها شــيء أي أفهـم 
 اسـتحقاق  غـري  وعن ،اهلل قلب عن صادر كاملٍ حب فعل عن ،راعياً كاهناً

  منهم؟؟ أنا وأين) 5:3 إر( قلبه وفق رعاة يريد فاهلل ،اخلاطئ أنا يـف
 ســياميت حتضــر ســوف: لــه ســؤايل كــان الــزمن يف معــه يل خــربة آخــر

 عـــرس إىل املبكـــر الســـفر فكـــان ،)8/7/2006( القـــادم متـــوز يف الشمامســـية
 ليـدعو  ،احلـرديين  اهلل نعمة القديس تذكار 14/12/2005 يف السماوي اجملد
 وجـــوق وهـــم هـــو وبالتأكيـــد ،ومباركتـــها ســـياميت حلضـــور القديســـني كـــل

  .يتوب خباطئ السماء فرح ألن ،الروح بعيون السيامة حضروا املالئكة
 والكـاهن  واملربـي  األب فكـان  ،حيـاتي  مـن  الثالثة العقود طوال رافقين
 العنايـة  علـى  الرائـع  اتكالـه  فيه خربت ،ذلك من وأكثر… واملثقف واملعرّف
  .الكامل شبه التجرد خمتاراَ اإلهلية

 وكــان مريضــة طفلــة يديــه وعلــى الفقــراء أحــد إليــه دخــل مــرّة فــذات
 مهمــت ،املــال بعــض الفقــري ذاك وطلــب ،س.ل 500 فقــط املــال مــن لديــه

 معه وبقي ،س.ل 200 فأعطاه ،عملي هذا: يل قائالَ فانتهرني ،أنا ألعطي
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 البـاقي  فأعطـاه  ،املال يطلب آخر أتى ساعة نصف من أقل وبعد ،بقي ما
 قـال ، فبعيـدة  والدرب ميخائيل مار كنيسة إىل اآلن تذهب كيف: له فقلت

ر اهلل :يل  وإذا - األمـر  يعرف يكن مل أنه مع ،قليالً لريتاح هو ودخل. يدبـّ
 ألبل أعطه: قائالً املال من مبلغاً يل ويقدّم ،الكنيسة دار يدخل بشخصٍ
… هــذا تفضــل لــه قلــت يعقــوب اليــاس اجلليــل األب عــاد وعنــدما! اليــاس
  .يدبر اهلل: فقال

 موجـود،  وأنـا  ،لديـه  مـا  كـلّ  أعطـى  ،متاماً الطريقة وبنفس أخرى مرّة
 وأنــا أضــعافاً عليــه اهلل عــوّض ،النــهار وبــذات ،جــداً قصــري بوقــت وبعــدها
ــغ رأيــت ــذا… بعــيين الكــبري املبل ــم كلمــة اختــرب وهك ــاً: املعل  آخــذمت جمان
  ).8 :10 متى( أعطوا جماناً

 أصـدقاءه  ،واحـدة  وصـديقة  ،أعـداء  وثالثـة  ،أصدقاء ثالثة: لديه خربت
 والسـلطة  الشـهوة : الثالثـة  وأعـداؤه  ،القربـان  وبيـت  والصـليب  املزود الثالثة
 منـذ  املربية وأمه عمره رفيقة البحار سيدة مريم الوحيدة وصديقته ،واملال
  .الروح بعيون هي ليلتقيها باجلسد منها رحل يوم إىل ،باجلسد أتاها
 القربـان،  بيـت  أمـام  القربـان  مـع  سـهر  ،عنـده  املـيالد  ليلـة  كانت :ودذامل

 الفـداء  سـر  يـرى  وكـان … و واجلوع بالربد هيـّاب غري املغارة طفل وجبانب
 أنظـر  يقـول  آرس خـوري  بـه  وكـأني  ،اإلهلـي  واحلـب  التجسـد  سر عمق يف

  .إيل ينظر وهو القربان بيت يف إليه

 ظهــره، يف تقريبـاً  سـنة  ثالثـني  طــوال املعـدني  صـليبه  محـل  :الصـليب 
 بـني  لسـاعات  القريوانـي  مسعـان  مـن  مــُعاناً  اخلشـيب  صـليبه  محـل  والرب

 علـى  الفائقـة  القدرة القائم الرب أعطاه وهكذا ،اجللجلة وجبل أورشليم
 صـليبه  أحـب  لقـد  ،مبفـرده  بـاملطلق  عليها يقدر ال اليت الشدائد احتمال

 األسـرار،  وخدمة الدؤوب املتواصلة باخلدمة احلب هذا جتلى وقد ،كثرياً
 والسـالم  الراحـة  ناشـدي  يسـتقبل  له بيتاً االعرتاف كرسي من جعل فقد

 وســــر ،الكرســــي هــــذا علــــى الطــــوال عمــــره ســــاعات فكانــــت ،الــــداخلي
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 األسـرار  كـل  وهكذا ،الرعية مع انقطاع دون يومية ذبيحة يف األفخارستيا
 يطــرد كــان بــه ،الوحيــد ســالمه الصــليب كــان… البشــر وخدمــة وأشــباهها
  …األرواح على ويقسم الشياطني
ــان :القربــان بيــت  مرمــاه ،الشــايف غرامــه ،الوحيــد شــاغله كــان: القرب
 يـوم،  كـل  القربـان  مسـري  كـان  ،بـه  االحتـاد  إىل إال يتطلع كان وما ،األبدي

  .القربان بيت يف الرب إىل التحدث خـَبـِرَ أن إىل
 الـربادو  مجاعـة  إىل ينتسـب  جعله ،هلم حبه ،الثالثة األصدقاء هؤالء

  …هلا شعاراً القربان وبيت والصليب املزود من جعلت اليت
  :أعداء لثالثة قوياً حمارباً خربته
 أكلـه  وكـان  ،والقربان والصليب اهلل لقيا سوى شيئاً اشتهى ما :ةالشهو

 مـار  الكبري القديس مع يردد به وكأني الغين باب على لعازر شهوة املادي
  .اهلل يا فيك يستقر أن إىل يرتاح ولن متقداً قلبنا سيبقى: أغوسطينس
 نـه أ علمـاً  ،واملـدني  الديين املستوى على ،جداً وقوياً قوياً كان :السلطة

 الرائعـــة الروحيـــة مســـريته لكـــن ،والقربـــان للصـــليب إال رأســـه حيـــنِ مل
 وعرقــاً لونـاً  البشــر أطيـاف  كــل ومـن  منــهم وأنـا  اجلميــع جعلـت  الصـادقة 

 حبـه  سـلطة  كانـت  وهـذه  ،األمـني  واخلـادم  واملربـي  األب فيـه  جيدون وديناً
  .له الناس وحب ،أمجعني للناس
 ،ألغنيـاء ا أكـرب  مـن  لكـان  ،هبات من يأتيه كان ما كل اختزن أنه لو :املال

 لنغـتين  افتقـر  الـذي  ذاك يف غنـاه  يـرى  كـان  لكنـه  ،معه حقيقة خربته وهذا
 أجرتــي: ليقــول الرســول بــولس خــربه مــا وهــذا ،)9:8 :قــو 2( بفقــره حنــن

 الكنيسـة  خلدمـة  كـان  املـال  مـن  يأتيـه  كان ما كل. املسيح يسوع هي بالتبشري
 فيـه  يـرى  بشـر  كـل  فكـان  ،وديـن  ومذهب ولون عرق بني متييز دون والفقراء
 غبار عن وحتى ،العامل عن متجرداً العامل هذا ترك فقد ،اهلل رجل: حقيقة

 أبـداً  شـيئاً  ميلك يكن مل رحل عندما أنه منهم وأنا يعلم والكل ،العامل هذا
  .أعطاه ما كل إليه فيعود السماء ميلك عساه ،له أعطي ما كل من
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 ،الكـون  ومليكة والفضاء واجلبال البحار سيدة مريم: الوحيدة صديقته
ــا ولكــن ــولس يقــول كم ــا يعــرف أحــد ال: الرســول ب  روح إال اإلنســان يف م

ــه اإلنســان  واألب مــريم بــني يوجــد مــاذا يعــرف أحــد ال أيضــاً، هكــذا ،ذات
 ،مـريم  وبني بينه فالذي. واهلل الياس واألب مريم إال ،يعقوب الياس اجلليل

 بـني  مـا  هـو  ،مريم وبني بينه فما ،التشبيه أردت وإن ،وأمّه االبن بني ما هو
 يــا :الصــليب علــى مــن يســوع الــرب لــه قــال حــني ،احلبيــب والتلميــذ مــريم
 وجـد  وهو ،باملطلق حتبه أمّاً مبريم وجد الياس األب هو ،أمّك هذه يوحنا
  .اإلمكان قدر باحلب احلب يبادهلا أن حياول هلا ابناً بذاته

ــبْسٌ هــذا ــاءٍ مــن قَ ــه ممــا وبعــض ،حي ــه وعشــته رأيت  األب عــن وخربت
 الكهنــة مــن العــدد هــذا لــه ،كاهنــاً أعــرف مل وأنــا ،شخصــاً يعقــوب اليــاس

 ولــد أن بعــد إال هــذا يظهــر ومل ،األربــع الكــون ريــاح كــل ومــن األصــدقاء
ــة ــاة إىل ثاني ــة احلي ــدموع ،اإلهلي ــهمرة فال ــت ،املصــلني مــآقي مــن املن  كان
  .الزمن خارج إىل الزمن ترك يوم ،له حدود ال حب عن تعبري أصدق

 القداسـة  حنـو  صـابياً  كان فقد: روحياً اموأ ،إنسان طيف كان: جسدياً
  …غري ال

 مـن  قــُدّ  وكأنـه  النــّاحل  الصـغري  جبسـده  اسـتثنائياً  رجالً كان: جسدياً
ــاً وأمــا ،حجــر  قلــوب مجيــع مبلئــه اســتثنائياً بــاحلجم أيضــاً فكــان روحي
  …الناس وشغل الدنيا مأل بل ال ،عارفيه

ــان: بشــرياً ــاً ،خادمــاً ك ــاً ،أمين ــاً… متواضــعاً ،حمب  بعطــر عــاش ،وروحي
 معظـم  وصـار  ،إنسـان  كـل  لسان على صار فقد األرض على وهو القداسة
  …أو ،مشاكلي حلت أو ،شفيت الياس األب بصلوات يقولون الناس

 ألن ،يـــودع ومل ذهـــب ،األبـــد إىلٍ  بـــاق لكنـــه ســـافر ،يرحـــل ومل رحـــل
  .دائم به اللقاء

 خـربه  ومـن  ،املسـيح  مـع  فمـات  املسـيح  مع عاش ،معه الكلمة هي صادقة
 الشــوط، وأكمــل ،احلســن اجلهــاد جاهــد ،املســيح مــع قــام انــه متامــاً يــؤمن
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 مفكـراً  ،وحيـداً  جيلـس  كـان : فيـه  القـول  يل حيـق  مـا  فأقـل . اإلميـان  وحفظ
ــد ــاحباً ،بالوحيـ ــامل يف سـ ــاً ،اهلل عـ ــر يف غائصـ ــة حبـ ــافراً ،النعمـ ــاب مسـ  عبـ
 بكـل  متـأمالً  ،وملـريم  هلل حبـه  عـن  فيهـا  يعرب كلمات يلقى أن راجياً ،اإلميان
 لنـاس ا ميعجل وبصالته ،اجليل هذا أبناء من لكل مصلياً ،اإلجنيل يف كلمة
 والعامل املبشر هو ،اإلجنيل يف كالسامري حمتاج لكل كان ،بالبخيل كان ما

 قـول ب عمـالً  ،القطيـع  خـارج  من خرافٍ عن بالبحث جهد ولطاملا ،باإلجنيل
 هــي هبــا آتــي أن علــيَّ ،احلظــرية هــذه مــن ليســت أخــرى خــراف ويل: السـيد 
  ).16: 10 يو( واحد وراعٍ واحدة رعية وتكون صوتي وستسمع ،أيضاً

 كـان  األديـان  كـل  مـن  فيهـا  كان من وكل، الرعية وحّد راعياً فيه خربت
 يـا  :أيضاً وباحلب له يقولون الناس مجيع فكان، خيصّه شخصاً فيه يرى
  .الياس أبونا

 ورجــاء ،اإلميــان قــوة مــن أوتــي مــا بكــل البــدع حمــارب فيــه خــربت
 األب الفاضـل  والكاهن اجلليل األب خربت هكذا ،احملبة وصدق اخلالص

 قداسـة  وراء الساعي والكاهن ،اجلليل واملربي ،احملب األب: يعقوب الياس
  …األمني واخلادم ،الروحاني والشيخ ،ذاته وقداسة رعيته

 مهمـا  ،ولكـن  احلـب  كـل  مـين  لـك : يعقـوب  الياس اجلليل أبيت اعذرني
 بعـد  الـذي  أنـت . لـك  حيـق  مـا  إعطائـك  على أقدر لن سوف عنك تكلمت

 ألكـون  قـدمتين  ،الـرب  وطيبـة  وحالوة ،الكهنوت ومجال عذوبة اختربت أن
  .الرب مذبح على كاهناً

 أنــت رفعتــه الــذي ،اخلــالص كــأس رفعــت طاملــا أذكــرك أن لــك وعــدي
 إال يرضـى  ال كاهنـاً  ألكـون  السـعي  أجـدَّ  أن لـك  وعدي ،وعشقته وأحببته

 الــذين والقديســني ومــريم أنــت أنــك واثــق أنــا ،ألجلــي صلـــّي ،بالقداســة
 الشدائد، واحتملوا احلياة هذه مع جاهدوا والذين اهلواجس طرق غلبوا

 يف رافقــتين صــالتك أن واثــق أنــا ،احلمــل بــدم وبيضــوها حللــهم فغســلوا
 يــوم  وكــل  اليــوم  أنــت انــك  واثــق  وأنــا ،والكهنوتيــة  الشمامســية  ســياميت
  .جنب إىل جنباً معي وتسري ترافقين
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 بــني تكــون أن ،مــريم وإىل القــدس والــروح واالبــن اآلب اهلل إىل صــالتي
 شـربل  مـع  املذابح على يوماً أمسك يُرفع وأن ،القداسة بعطر رقدوا الذين
 مل ولـو  قديسـون  وهـم  رقـدوا  الـذين  مـن  كـثريين  أن مـع  ،واحلـرديين  ورفقة
 مـع  ،امللكـوت  سـفر  يف مـدون  امسـك  أن اآلن منـذ  فيكفيـك  ،أمساؤهم تعلن

  :سُجلت هويتك ويف اهلل بيت مواطين من وانك ،األبد إىل األحياء
  !للروح وهيكالً لالبن وأخاً لآلب بناًا

 أسـألك  ،القديسـني  أبنـاءك  إليـك  ورفعـت  ،أمـك  باحملبـة  كللـت  من فيا
 أنــت حيــث معــك ليكــون يعقــوب اليــاس األب إليــك ترفــع أن بشــفاعتهم

ــان هــو ،تكــون ــل وأنــت ،األمــني خادمــك ك ــبعين خيــدمين مــن: القائ  فليت
 يـا  معـك  اجعلـه ). 26: 12 يـو ( خـادمي  أيضـاً  يكـون  هنـاك  أنـا  أكون وحيث
 بــني لــك خادمــاً كــان كمــا ،الســماء يف لــك خادمــاً فيكــون البشــر حمــب
  .آمني ،األبد إىل اجملد لك ،البشر يف ،البشر

  يعقوب الياس اجلليل باألب مراد أبو طنوس اخلوري شهادة
  الفاضل الكاهن هذا مع يومياً معاشة حيّة خربة وهي
  !الغد وقديس ،اليوم خادم

 بشــفاعتهم األب ليكــون القديســني مجيــع عيــد 1/11/2009 يف حــررت
  .مثلهم قديساً بينهم من كلهم
  » "صفرا ضهر ،جرجس مار رعية يف ،اجلبل سيدة متثال أمام من"

  السيد سهيل مخ) 4
  القدس والروح واالبن اآلب باسم «

 يف معلــوال لشــبيبة خمــيم خــالل مــن يعقــوب اليــاس األب إىل تعرفــت
 أوهلـــا كــثرية  ألســـباب اخلــراب  إىل املخيمــات  وتتالـــت 1978 عــام  اخلــراب 
  .اخلراب رعية أبناء ومن الياس األب من تلقيناها اليت املعاملة

 األب ومـع  خمـتلفني  كهنـة  مـع  السـابقة  املخيمـات  بـني  الكـبري  والفرق
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 ،املكــان ضــيق رغــم اجلميــع يســع الكــبري قلبــه كــان حيــث يعقــوب اليــاس
 لــه تكــن مل نومــه غرفــة حتــى ،حيضــر مــن لكــل للجميــع املفتــوح وبيتــه
 الكنيسـة  حتـى  للنـوم  مكـان  يوجـد  يكـن  مل املـرات  إحـدى  يف أتذكر ،وحده
  .الغرفة نفس يف معه فنمنا مليئة
 ويأكـل  يـذهب  جـاع  مـن  كل ،وبراده مطبخه للجميع مفتوحاً بيته كان
 اخلــراب أهــل أن حيــث مليئــاً تــراه الــرباد فتحــت مــا وكــل ،الــرباد ويفــتح

 يعرفــون ألهنــم والشــنكليش واخليــار والبنــدورة اخلبــز ويضــعون يــدخلون
 مـن  مـاالً  يأخـذ  ال أعـرفهم  الـذين  الكهنـة  مـن  الوحيد فهو رعيتهم كاهن
 ال مـاالً  يأخذ ال كان حيث واحملتاجني واملرضى الفقراء ملساعدة إال أحد
  .زواج يف وال عماد يف وال جناز يف

 غم، رفرح إىل أمله حيول كان حيث األمل على صبوراً متواضعاً كاهناً كان
 تعلمنـــا احملبـــة منـــه تعلمنـــا وجهـــه تفـــارق ال االبتســـامة كانـــت آالمـــه كـــل

 الصــالة منــه تعلمنــا اآلالم وحتمــل املصــائب علــى الصــرب تعلمنــا التواضــع
  .روحية رياضات خميمات إىل ترفيهية خميمات من خميماتنا حتولت حيث
 اليـاس  بـاألب  ومعرفتنـا  صداقتنا تعمقت أن وبعد املناسبات إحدى يف

 تقاليــدها أحــب كمــا معلــوال فأحــب الصــليب عيــد يف معلــوال زار يعقــوب
 األهـل  مـع  منزلنـا  يف وكنـا  1982 العـام  يف دمشـق  يف زارنـا  املؤمن وشعبها

 ذلـك  يف حامـل  أخـيت  وكانـت  دائمـاً  اليـاس  األب تـزور  كانت اليت والشبيبة
 علـي  أنـا  آخـر  وقـال  عمدو بدي أنا صيب كان إذا الياس األب فقال الوقت

ــرو، وآخــر اخلــاروف ــذا امليك ــدت صــار وهك ــالً أخــيت فول  إىل وأخــذناه طف
 حيث كـان  ناصيف جهاد األب مبعاونة يعقوب الياس األب وعمده اخلراب
 بعـدها  ومـن  آنـذاك  معلـوال  لفرقة ومرشداً املارونية دمشق رعية يف كاهناً
 عنــد كــونن أن جيــب عــام كــل يف وكنــا اللقــاءات، وتتالــت الزيــارات تتالــت
 روحيـاً  الكـثري  أعطاني الروحي مرشدي كان حيث يومني ولو الياس األب

  .الكثري الكثري منه وتعلمت
 إليـه  حنتاج عندما ،شفاعته نطلب عندما ،معنا دائماً لكن عنا انتقل



110 

 األب إىل نلتجـئ  ،إليـه  نلتجـئ  مـن  جنـد  ال عنـدما  ،علينـا  مستعصٍ بأمر
 بعــد ،عنــا ينتقــل أن قبــل شــيء كــل عنــده جنــد كنــا وكمــا .يعقــوب اليــاس
 معنــا بتواجــده ،لنــا بصــالته ،بشــفاعته أكثــر نعــم علــى حصــلنا انتقالــه
 اليــاس األب لنــرى نصــلي اآلن فــنحن ،املصــاعب يف وخاصــة وأبــداً دائمــاً
 الـيت  األعمـال  مـن  كـثري  يف معنـا  وهـو  قداسـته  ملسنا حيث قديساً يعقوب

  :ونقول فنصلي ،يده على حصلت وشفاءات ،هبا يقوم كان
  …رب يا …رب يا …رب يا

 تعلنه لكي به يقوم أن جيب مبا ليقوم يعقوب الياس عبدك يد أطلق
  بإعالنه الكنيسة تأخرت ولو حتى ،وحنن قديساً الكنيسة

 قداسـته  مـن  واثقـون  أننا رغم سريعاً ذلك يكون أن رب يا بك واثقون
  .رب يا مشيئتك لتكن ولكن

 » مخ سهيل           17/8/2010 معلوال

  األب يوحنا جاموس) 5
  يعقوب الياس األب خيأ إىل

 قــد اهلل رمحــات كانــت وإن" املرحــوم بــاألب" أناديــك أال لنفســي أمســح
ــ  األخــدار يف هبــا تتــنعم تــزال ال وأنــت ،األرضــية حياتــك يف عليــك تحلّ

 مـرض  وال تعـب  ال هنـاك  ألنـه  الالهنايـة  وإىل مضـاعف  وبشكل السماوية
ــوُّه وال ــاد هنـــــاك يعـــــد ومل اجلســـــد يف تشـــ ــات وال أمل أو جهـــ  وال نكســـ

  .وسعادة وحب رؤية حياة بل… معاكسات
 املـنحين  النحيـل  جسدك صورة وقليب ذاكرتي يف احتفظ أزال ال فإني

 ورجولــة ةوقــوّ شــجاعة بكــل حتملــه ولكنــك ثقيــل صــليبٍ نــري حتــت كأنــه
 تعيــق األمطــار وال األهويــة وال األنــواء فــال ،وهزالــه بضــعفه عــابئ غــري

 ســاعات مــن فكــم ،اجتماعيــة أم كانــت كنســية خدمــة أيــة حنــو مســريتك
 لتنتقـل  )تقلـك  سـيارة  علـى  حتصـل  مل حـني ( األقـدام  علـى  مشياً قضيت

 تــؤمّن لكــي ،اجلميــز يف كنيســة إىل اخلــراب يف البحــار دةســيّ كنيســة مــن
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 عــن كلمتــك لســماع أو الجتمــاع أو للصــالة ينتظرونــك الــذين للمــؤمنني
 احلـــي أهـــل تضـــمّ" إجنيليـــة أمســـيات" يف إياهـــا تعطـــيهم اإلهلـــي املعلـــم

 مســتميت تعلــق يف حتياهــا كلمــة بالــذات أنــت منــك ليســتمعوا املــتعطش
 يف إال هلمـا  شـبيه  ال دوجتـرّ  فقـر  ويف مـؤمل  تشـبه  ويف اإلهلـي  املعلـم  هبذا
  .أجله من ولكنيسته له حياتك وكرّست عشقت الذي ذاك

 ســبيل عــابر لكــل غيابــك يف حتــى املفتوحــة الرعيــة منــزل أبــواب فــإن
 ألهـل  عـربة  2"السـطل " بقـي  كامـل  بتجـرد  للجميع استقبالك على لدليل

ــة ــان ،املنطقـ ــك ولسـ ــول حالـ ــابري يقـ ــبيل لعـ ــزل" السـ ــم املنـ ــوا ،لكـ  هلمـ
 لكـم  حـالل  فيـه  ومـا  الـرباد  وإن الشاي أو القهوة فنجان خذوا ،اسرتحيوا

ــأنتم ــتكم يف ف ــم ،"بي ــة مــن اجلــريان اســتفاد وك ــاء حنفي  يف املوضــوعة امل
  .لديهم املاء تشح حني املياه من شاءوا ما يستجروا لكي الباحة

 الشـــجاعة الكلمـــة تلـــك هـــي فيـــك يعجـــبين ممـــا ،اليـــاس األب أخـــي
 لكــي وواقعيــة ،اإلجنيــل حكمــة مــن حكمــة املمتلئــة والواضــحة الصــرحية

ــه رأيـــاً تعطـــي أو" احلـــروف علـــى النقـــاط" تضـــع أو نقاشـــاً حتســـم  يوجـّ
 املسـتمعون  كـان  إن املناسـبات  مجيع يف احلق الكلمة نقلتَ وقد ،اجلماعة
 اإلمساعيليني من أم كانوا الشيعة أمـِن املسلمني أخوتنا من أم مسيحيني

 مــآمتهم ويف أفــراحهم يف منــك كلمــة علــى يتــهافتون كــانوا بــل السُّــنة أو
 لنفوســهم وغــذاء جلــراحهم بلســماً كلماتــك فكانــت ونكبــاهتم وأحــزاهنم
ــدا ــوهبم وتوحيـ ــت. لقلـ ــانيتك مجعـ ــك بإنسـ ــيحي وروحانيتـ  واملســـلم املسـ

 ووثين اليهود مع يهودي" بولس مثل للجميع أخاً كنتَ فقد واإلمساعيلي
 اكتسـبت  لـذلك ، "احلكمـاء  مـع  وحكـيم  الضـعفاء  مـع  وضـعيف  الـوثن  مع

 املصـاحل  قتـهم فرّ نوممّـ  واملرؤوسني الرؤساء من املنطقة أهل مجيع قلوب
  .واملذهبية والدينية الفكرية والتيارات

                                                 
هذه تشري إىل احلنفية اخلارجية اليت وضعها األب الياس، بالقرب من الكنيسة، وقد " السطل"كلمة )  2

  )املؤلف(… ُوضع حتتها سطل، كي ينهل من املاء كل عابر سبيل وكل حمتاج
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 عـامرة  لضيوفك هتيئها اليت املائدة كانت فقرك رغم الياس األب أخي
 تبـذل  كنـت  ،وطعـام  مـؤن  مـن  الرعيـة  أبنـاء  عليك جيود مبا أو لديك مبا

 صارت مشهورة" الياس األب فسمكات" لديك مما لنا تقدمه ما مع ذاتك
ــديك واملنامــة زارك مــن لكــل ــى ل ــة أســرّة عل ــت عتيق ــا كان  نشــعر جتعلن

 عــن يــنم كــان الغرفــة يف مــا وكــل املقدســة العائلــة وفقــر املغــامرة بتجــرد
  .والتجرد والفقر البساطة
 األمـر  من استغرب فلم ،الروحانية اخلوارق بعض رقادك بعد إليك نسبوا

 الوســائل بشــتى قــدمياً اآلبــاء كلـــَّم كمــا ،يكلمنــا اهلل ألن طبيعيــاً حســبتُه بــل
ــا يقــول لكــي والطــرق ــه لن ــا ان ــا معن ــا مصــاحلنا ويرعــى يران ــدلنا ويقودن  وي
 نيـأس  لـئال  بـه  حنتـذي  ومثال لنا خري فيه ما إىل الصاحلني أوليائه بواسطة

 ال قلـوهبم  مـن  لنـا  يقـول  وكأنـه . واحملـن  الصـعوبات  أمام فنتخاذل ضعفنا من
ــزال ــري األرض يف يـ ــاش وإن ،خـ ــؤالء عـ ــيم هـ ــم  قـ ــل وهـ ــر اإلجنيـ ــا بشـ  مثلنـ

  ".العصر هذا فساد" عن يقال ما رغم حنياها أن أيضا حنن فنستطيع
 جملتمعـك و ولكنيسـتك  لرعيتك قدّمت ما على أشكرك الياس األب أخي

 ومثـال  وحمبـة  وقبـول  وجـرأة  انفتـاح  من ،زمالئك الربادو مجاعة حنن ولنا
  .ونعاشرك نعرفك جعلنا الذي املعلم يسوع الرب ألشكر وإني ،صاحل

  يعقوب الياس األب أخانا يا ألجلنا صلِّ
  الكهنوت يف أخوك      15/1/2011 يف حلب
  » جاموس يوحنا األب      الربادو يف أخوك

  الدكتور خليل بريقع) 6
  املسرة الناس ويف السالم األرض وعلى العلى يف هلل اجملد «

اً عدت لقد، الكتابة استطيع أعد مل أنين اليوم اكتشف  بفضـل  وذلك أميـّ
  .املذكرات وال الرسائل لكتابة داعٍ من يعد مل حيث احلديثة االتصاالت علوم

 ويفخـ  لـوال  ،القديسني من يكون ان وأرجو ،يعقوب الياس األب اهلل رحم
 .أيامه آخر يف عليها عطف واليت ،السواد الالبسة املرأة تلك من عليه الكبري
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 وكلمـة  .حمبـة  قلبه يعقوب الياس فاألب ،عليه منها اخلوف دائم كنت ولكين
 العــذراء نــاأمّ أن شــك وال .متامــاً عليــه تنطبــق شــيء كــل قتصــدّ احملبــة أن

 ،ولكـثريين  يل بالنسـبة  جداً واحملزن املفاجئ موته فكان ،حبمايتها أحاطته
 ومعرتفـاً  مسرتشـداً  ،املصـاعب  يف إليـه  أجلـأ  الـذي  احلـي  القـديس  كـان  ألنه

  .يسوع ربي ودم جسد وتناول االعرتاف سر يف الربكة عن وباحثاً
  …القلوب ألنقياء الطوبى حتضرني كانت القيته كلما
 بالعمــل ويقــوم ،يــوم كــل مرضــه صــليب حيمــل فــاًمتعفّ داًمتجــرّ كــان
 يوحنـا  البابـا  مبـدأ  على متاماً ،ًقوة األصحاء أكثر به يقوم الذي واجلهد
  .جهوده متابعاً وظلَّ مرضه جتاوز الذي ،الثاني بولص

 أن أسـتطيع  ال كنت ،خاصةً التجميل قسم يف كطبيب عملي ويف عادةً
 املـرض  هـذا  جيعلـهم  مـا  لشـدة  ركلنغهـاوزن  بـداء  املصـابني  وجـه  يف أنظر

 نـور  أرى ،مطمـئن  وأنـا  وجهـه  إىل انظـر  فكنـت  هـو  أما .ومنفرين قبيحني
 مــرض وهــو ركلنغهــاوزن داء. (الــداء هبــذا إصــابته رغــم منــه يشــع املســيح
 اجلســم أحنــاء كــل يف اجللــد حتــت دهنيــة كتــل بتشــكل يظهــر جلــدي
  )زاًمقزّ املصاب شكل جيعل مما ،الوجه وخاصة
 املعاجلـات  يف كان سواء ،معقد بأمر أمر عندما ،اآلن وحتى دائماً وأنا
 هتـون و ،ذهـين  يف صورته استحضر فإني ،االجتماعية األمور يف أو الطبية
  .العقد وتـُحَل األمور
 وملـا أبلغتـه  . فـرداً  فـرداً  وعائليت أحوايل عن وسأل بي اتصل موته ليلة

 هنـاك  بـه  اتصـل  بأنـه  تفاجـأت  ،أوربا يف يدرس الذي ابين على قلقي عن
 حيويـة  هكلـّ  صـوته  وكان .خبري أموره ،تقلق ال وقال ،بي االتصال عاود ثم

 عـن  شـيئاً  اسـتنتج  أن اسـتطيع  ،الطـب  يف الطويلـة  خبربتـي  وأنـا ( وصحة
 اليـوم  يف وفاتـه  نبـأ  أصـدق  مل ولـذلك  .)صـوته  مـن  الصـحية  املتصل حالة
  .هكذا قررت اإلهلية العناية أن يف أشك ال ولكين ،التايل
 نصـلي  عنـدما  بالسـعادة  أشعر وكنت العذراء وألمنا ليسوع نصلي كنـّا
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 جســده، مــن بكــثري وأقــوى بكــثري أكــرب وصــوته ،بســيطة صــالته ألن ،معــاً
 مـا  يسـمعان  العـذراء  وأمنـا  يسـوع  أن الواثـق  ،إميانه من الواثق نربة وفيه
 بقصـص  اهـتم  أكـن  مل ،لقداسته تقديري ولشدة .حاضران مها بل ،يقول

 الــرباهني تتطلــب قصــة كــل ألن ،بواســطته جتــري الــيت الكــثرية الشــفاء
  .مفرحاً كان هلا الناس ارتياح ولكن ،والدراسة
 وأخــيت ســهام زوجــيت حبضــور حصــلت قصــة اروي أن اســتطيع ولكــين

 ويأكــل بــاخلبز ويغــرف صــغري صــحن مــن اللبنــة يأكــل كــان حيــث ،مــاري
 يـنقص  مل الصـحن  أن مـاري  أخـيت  انتبـهت  وقـد  .رغيفـه  مـن  انتهى حتى
 مل اللــنب ولكــن كــثرياً أكلــت لقــد أبونــا يــا: لــه قالــت انتــهى وعنــدما أبــداً

  .يديه على الربكات تفيض كانت وهكذا ،ضاحكاً اهلل فشكر .أبداً ينقص
 االعــرتاف ســر أمــارس عنــدما الروحــي بالشــفاء أشــعر فكنــت أنــا أمــا
  .صالته وحرارة نظرته وصدق رقته لفرط وذلك ،عنده

ــاني لقــد ــرات عــدة دع ــام بضــعة لقضــاء م ــزور ،عنــده أي  لــهاك الضــيع لن
وهــذا مــا . الحــق لوقــت ذلــك أؤجــل وكنــت .الســرياني تارخيهــا علــى ويطلعــين

 أعتربهــا كنــت الــيت الزيــارة هلــذه الوقــت أجــد أن قبــل ذهــب ألنــه ،عليــه آســف
  .سناً مين األصغر وهو ذهب فلقد وثقافته معارفه من للنهل قليب على غالية

 ،عقوبي الياس األب ألجل زحالوي األب مع احضره قداس كل يف أصلي
ــي ــذكره زحــالوي اليــاس األب أن أعــرف ألن ــلّ يف أيضــاً ي ــداس ك ــذلك .ق  ول
 ظهـر ي كي ،يعقوب الياس األب ألجل الصالة يف معه متحداً أكون أن أحاول
  .به معرتف رمسي بشكل قداسته وتظهر نوره ويفيض جمده فيه ربنا

  » 27/3/2011 دمشق    أمجعني وحفظنا اهلل رمحنا

  النحات مهند سليمان) 7
  :بنفسي أعرف بداية
 ائلـة ع وسـط  يف ولدت الدينية الوجهة من سليمان، أمحد دمهنّ اتالنحّ
 عتقـد ا بـل  منفرداً بدين أعتقد ال كما ،)العلوية( وحتديداً اإلسالم اعتنقت
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 وقاتأ يف بنا وتتلطف حبالنا ترأف اليت الراسخة للقوة مالك خالق بوجود
ــة ــدة خمتلفـ ــة، أو متباعـ ــرّ متقاربـ ــود فنقـ ــالق بوجـ ــوة اخلـ ــة أو عنـ  طواعيـ
  .حبالنا ورأفته اخلالق بوجود والتأمل الوقفة األحداث هذه وتستحق
ــد ــدين أنتمــي ال ق ــوالدتي املســيحي لل ــل ولكــن ،وســط بغــري ل  مــن ك
 األب مبعرفتـــهم فخـــرت وممـــن .األخ منزلـــة تفـــوق مبنزلـــة كـــان اعتنقـــه
 مــن وأصــدقائي وأقــارهبم عجيــب توفيــق - نعمــة بســام - زحــالوي اليــاس

  .يعقوب الياس األب حمليب إضافة ،معارفهم
 الروحـــي األب ،يعقـــوب اليـــاس األب لـــذكر مقدمـــة التعريـــف وهـــذا
ــايل ألخــوتي ــة وبالت ــن مــن أعــرف ال يل أب مبنزل ــد أي ــن أأب ــرابط ولك  ت
  .ببعضها يذكرني قد األحداث
ــ يعقــوب اليــاس األب كــان  مــن وقوهتــا أعمالــه طيــب عــن مسعــت نممّ
 هـو  وصـديق  أخ خـالل  مـن  هبـم  تعرفـت  .حولـه  مـن  وعاشـوا  عايشوه إناس

 مل إذ ،يعقــوب اليــاس األب لقــاء شــرف يل نّســيت مل ولكــن عجيــب توفيـق 
 لبنـاء  دعـوة  ألـيب  أن مـين  طلـب  حـني  ،جبـواره  ربـه  ناداه أن بعد إال أعرفه
 ،حولــه مــن كــان ملــن تكــريم باألصــح أو لــذكراه كتكــريم لشخصــه متثــال
  .غيابه بعد أمامهم ماثلة صورته لتبقى

 وأثنــاء احلجــر أنــواع أصــلب مــن كانــت رخاميــة كتلــة يف العمــل بــدأت
 األثـــر عميـــق تـــرتك كانـــت عـــدة مواقـــف بـــي مـــرت ،العمـــل هبـــذا عملـــي

 ،أطيــل ال وكــي عملــي أثنــاء ترعــاني خفيــة قــوة بوجــود وتــذكر ،بــالنفس
 التـاريخ،  هـذا  حلـد  أنساها مل اليت األحداث من فكان لكم، أحدها سأذكر
ــة لفــرتة ســأذكره ورمبــا ــه نظــراً طويل ــان .لغرابت ــها فك ــوالدة أشــبه حين  ب

 مـــن ارحـــم كـــان املـــوت مســـتدمية، عاهـــة مـــن خـــالص أو ،يل جديـــدة
  .إصابيت حال يف معايشتها
 وكـي  ،لآلخـرين  أو يل احلـدث  هـذا  يعنيه قد وملا ،لألمانة هذا حديثي

  :بشهادتي أديل أن وواجب علي حق فكان ،الزمن طيات على نسىيُ ال
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 التمثـال  ألحنـت  الرخـام  أنواع أصلب بقص أقوم وأنا اللحظة تلك يف
 التمثــال عــن بعنــف الصــاروخ هــذا أرتــد ،"الصــاروخ" املســماة باآللــة فيــه

  .اهلرب من ميكنين ال وضع يف وأنا صدري إىل متجهاً
 ذهلـت و تفاجأت ولكنين ،حلظة من بأقل اخلواطر آالف ذهين يف جال

 ارتطـم  قـد  كـان  إذ ،الـدوران  عـن  عاجزاً ويَعِنُّ متوقفاً الصاروخ رأيت حني
 كحبـل  جـدهلا  حتـى  أرتـديها  الـيت القمـاش   قطعـة  عليـه  توالتفّ ،بصدري
  .وحتميه جسدي تلف تزال ما وهي ،الدوران عن وأوقفته

  :اآلن والسؤال
 قوتـه  بـأوج  يدور وهو الديسك أو لآللة نداً يقف أن البايل للقماش أيعقل
 للقماش يعقل هل بل وقصه، باحلجر الفتك من متكنه ما له سرعة وبأعلى
  .احلجر تأكل اليت اآللة هذه ،منظرها ويشوه اآللة من يأكل أن البايل

 لشــدة كحلــم األيــام مــع تــذكره يف املوضــوع هــذا يل يبــدو أن مــن وخوفــاً
 املتآكـل  املشـوه  الديسك بزرع قمت .فيه األحداث تتابع يف والالمنطقية غرابته

 مـع  )القـص  أداة ليكـون  الصـاروخ  على يركب فيرب أو معدني قرص( األطراف
  .الوقت ذاك يف حدث ملا مين كشهادة أو كشاهد قاعدته ويف التمثال
 هــذا تنفيــذ أثنــاء هبــا مــررت خطــرية أحــداث جمموعــة مــن كــان هــذا
 فـأترك لكـم  . حتمـيين  الـيت  القـوة  تلـك  بوجـود  منـها  أسـلم  وكنـت  .التمثال

  .لكم الشكر وجزيل بالتوفيق لكم دعائي مع ،والتفسري التأمل وقفة

  يعقوب الياس واألب زحالوي الياس األب وحمبيت بشكري أخص كما

 041810847: منزل - 0932177345: هاتف    21/7/2011

  اآلنسة ريتا جاراهلل) 8
 األب مع عشتها خبربة يلي فيما أديل، جاراهلل ريتا ،أدناه املوقعة أنا «

  :زحالوي الياس األب من طلب على بناء أكتبها. يعقوب الياس
 السـورية  اإلخاء أسرة مجعية بدأت، املاضي القرن مثانينيات آواخر يف
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 مقـراً  لتكـون  اخلـراب  منطقة يف" سيتا كفر" قريةجممّع  ببناء دمشق يف
 أحنـاء  كـل  يف املنتشـرة  اإلخـاء  أسر كل منها تستفيد الصيفية للمخيمات

 ســليمان بــولس األب كــان. والكشــفية الكنســية الفــرق كافــة وأيضــاً ســوريا
 متلـــك تكـــن مل اجلمعيـــة أن مـــن بـــالرغم املشـــروع هلـــذا جـــداً ســـاًمتحمّ

ــات ــة اإلمكاني ــذا املالي ــه ولكــن. مشــروع هلك ــان اتكال ــاً ك ــى دوم ــة عل  العناي
 املشروع، هذا لتحقيق املناسبني والظروف األشخاص ستدبر بأهنا اإلهلية

 من اجلهـد  كبري قسط يعقوب الياس لألب وكان. للخري كان أنه خصوصاُ
 ســكان مــن هئوأصــدقا معارفــه عـرب  وذلــك املشــروع هــذا بإقامــة واملسـاعدة 
  .املنطقة عن املسؤول الكاهن أنه حبكم املنطقة

 -  اإلخـــاء أســـرة" يف الســـعيدة الطفولـــة نـــادي يف قررنـــا الســـنة، تلـــك يف
 األب عنـد  اخلـراب  قرية يف املعاقني لألطفال السنوي املخيم نقيم أن" دمشق
  ").البحار سيدة" كنيسة بناء قبل ذلك كان( الكنيسة مقر يف يعقوب، الياس

 األطفـــال برفقـــة وانطلقنـــا أســـبوع، مدتـــه ملخـــيم التحضـــريات متـــت
 كــان وصــولنا، عنــد. عنــهم والرتفيــه األطفــال خلدمــة املتطوعــة والشــبيبة

 للرتحيـب  واؤجـا  الـذين  األهـايل  مـن  لفيـف  مع استقبالنا يف الياس األب
 فسـمح  تكفـي  تكـن  مل لكنـها  اإلقامـة،  أمـاكن  اليـاس  أبونا لنا خصص. بنا

 مـع  اتفـق  قـد  كـان  أنـه  كانـت  الكـبرية  املفاجـأة . الكنيسـة  يف بالنوم للبعض
ــأن املنطقــة أهــايل ــا متقــدّ ب ــة لن ــاً الغــذاء طعــام منــهم عائل  وذلــك يومي
 مجعيـة  بأننـا  لعلمـه  املخـيم  مصـاريف  أعبـاء  مـن  للتخفيـف  منـه  مببادرة
 مشــاركتهم مقابــل مبلــغ أي املشــاركني األطفــال مــن نتقاضــى ال خرييــة،
 كــي  وأيضــاً الفقــرية،  الطبقــة إىل بأغلبيتــهم  النتمــائهم وذلــك  بــاملخيم
  .النهار خالل باألطفال االهتمام يف للمساعدة املطبخ فريق يتفرغ

ــان ــا وك ــك، لن ــوم ففــي ذل ــة جــاءت األول الي  اخلــراب ســكان مــن عائل
 األكثـر  األكلـة  هـو  الطعام كان. الغذاء وشاركونا الطعام حلل معها حاملة
 وقطـع  صاحلمّـ  مـع  الربغـل  طبـق  وهـو  السـورية،  الضيع والئم يف شيوعاً
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 كميـة  كانـت  فقـد  السـوريني،  صفة هو الكرم وألن وطبعاً،. والدجاج اللحم
 أكثر أطباقهم يف وغرفوا اجلميع أكل جداً، لذيذ كان وألنه. كبرية الطعام

 علـى  معتـادين  يكونـوا  مل ألهنـم  األطفال على خفنا أننا لدرجة مرة، من
 مـــن الكـــثري زاد ذلـــك، مـــن وبـــالرغم. بيـــوهتم يف الدســـم الطعـــام نوعيـــة

 نفســه األمــر ألن جــدوى، دون ولكــن التــايل، لليــوم بــه احتفظنــا الطعــام،
 بنـا  حتتفـي  أن أرادت الطعـام  قـدمت  الـيت  فالعائلـة  التايل، اليوم يف تكرر
 قسـماً  نرمي ألن اضطرنا مما الطعام من كبرية كميات لنا فقدمت أيضاً
  .هبا االحتفاظ إمكانية توفر لعدم منه

يف  الطعـام  رمـي  نعتـد  مل وألننـا  املخـيم،  ذلـك  عـن  املسؤولة كنت وألنين
 يطلـب  أن وأسـأله  حيـدث  ملا نظره أللفت الياس أبونا إىل توجهت القمامة،

 فمـا . لرميه نضطر ال كي املقدمة الطعام كميات من يقللوا أن األهايل من
 اسـتغربت كـثرياً   ".ياكـل  األرض دود خلـوا  معلـيش، : "يل قال أن إال منه كان

 كيـف  لآلخـر،  وخبدمتـه  بتجرده عُرف كاهنٍ من أتاني أنه وخصوصاً جوابه
 كـان  أنـه  فهمـت  الحقـاً  ولكن. القمامة يف اهلل، نعمة الطعام، نرمي أن يقبل

 مشــاعر إىل يســيء أن يشــأ مل فهــو املســتويات، كافــة علــى حســاس إنســان
 أخـرى،  ناحيـة  ومن الطعام، كمية يقللوا أن إليهم بالطلب وكرمهم األهايل

  .كانت مهما األرض على اهلل خملوقات بكافة يفكر كان
 ألي واجلاهزيـة  التواجـد  دائـم  اليـاس  أبونـا  كـان  األسـبوع،  ذلـك  خالل

 .وتســليتهم األطفـال  لراحـة  التفاصـيل  بـأدق  يهـتم  كـان . مسـاعدة  أو طلـب 
 الســـهرة حلضـــور األهـــايل نـــدعو كنـــا عنـــدما كـــبرية ســـعادته كانـــت وكـــم

 حنـون،  أب كـأي  كـان  فقـد  فيها، واملشاركة األطفال حيضّرها اليت اليومية
  .جمتمعني أبناءه يرى أن حيب

 أن حيــرص وكــان الصــوفانية، لظــاهرة األوفيــاء مــن اليــاس أبونــا كــان
 تعيشـه  مـا  حـول  حيـاة  بشـهادة  لـإلدالء  مناسـبة  مـن  أكثـر  يف مرينـا  يدعو
 ملرينــا مــرافقيت خــالل هئــلقا شــرف يل كــان. الظــاهرة هــذه خــالل مــن
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 أيــام عهدتــه كمــا اليــاس أبونــا دائمــاً كــان. اهــاتتلقّ الــيت الــدعوات لتلبييــة
 االهتمـام  علـى  حيرص النشاط، دائم ومرضه، ضعفه من بالرغم، املخيم
 العدد كان مهما املدعوين ولراحة التجمعات هذه إلجناح التفاصيل بأدق
  .معنى من الكلمة يف ما بكل أباً كان. كبرياً

  .السماء يف لنا جديداً شفيعاً كسبنا بانتقاله،
 جاراهلل ريتا                 11/11/2012 يف دمشق،

  مهنا غاندي اخلوري) 9
  حياة شهادة       

 الربادو لكهنة رئيساً كان الذي البواري لويس األب من تقدمت عندما
ــ املاضــي، العقــد مــن الثــاني النصــف يف الشــرق يف  رغــبيت عــن لــه رألعبّ

 روحيـة  تعـيش  كهنـة  مجعيـة  هـو  والـربادو  الـربادو؛  مجعيـة  إىل باالنضمام
 شــفريه أنطــوان األب الطوبــاوي مؤسســها طريــق علــى اإلجنيلــي الفقــر

 والصـليب  األخـري  والعشـاء  املذود فقر يف املسيح الرب عاشه ما مستلهمة
 اإلجنيـل  يف كثـب  عـن  املسـيح  علـى  التعـرف  هبـدف  عميـق  إجنيلي بتتلمذٍ

 بطلـب  أتقـدم  أن لـويس  األب مـين  طلـب  آنـذاك . الفقري اإلنسان وجه ويف
 أنـين  عنـدها  أذكر اجلمعية، هذه إىل االنضمام أريد ملاذا فيه أشرح خطي
 أكـن  ومل شـفريه  أنطـوان  الطوبـاوي  هـو  مـن  أعـرف  أكـن  مل أنـين  له كتبت
 كهنـة  خـالل  مـن  الـربادو  أحببـت  ولكـنين  الربادو روحانية على مطلع بعد
 وأحـب  أجنـذب  بعشـرهتم  وكنـت  اإلجنيلـي  الفقـر  روح عمـق  يعيشون كانوا
 حــذوهم، وأحــذو مثلــهم أكــون أن فــأردت الفقــري املســيح وجــه فــأكثر أكثــر

 بطـرس  واألب زحـالوي  اليـاس  األب منـهم  الكهنـة  بعض أمساء له وذكرت
ــا واألب خليفــة  اليــاس األب وخاصــة عــدس اليــاس واألب جــاموس يوحن
 مل ولكـن  سـنة،  عـن  تقـل  ال الـزمن  من مدة منزله يف عشت الذي يعقوب

 انطـوان  املطران الرمحات املثلث إليه أوكل فقد السنوات، كباقي سنة تكن
 إىل إرســــالنا قبــــل وخيتربنــــا يســــتقبلنا أن آنــــذاك اهلل، رمحــــه طربيــــه
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 بـولس  منـهل  اإلكلرييكي برفقة معه فعشت غزير، يف الكربى اإلكلرييكية
  .اآلن بولس جوزيف واألب

  .اإلنسان ذاك الياس األب كان
  الفقري،، املعلّم املصغي املتألّم، املصلي الغين، الفقري

 ملاذا يوماً سؤل فقد رعيته، يف الناس أفقر مثل يعيش أن اختار الذي
 تسـتقبل  أوقاتـك  معظـم  تقضـي  حيـث  اجللـوس  غرفة يف سجادة تضع ال

 يسـتخدم  ال أنـه " جوابـه  فكان احملك، على وصحتك قارص والربد الناس
 فهـو  سـجادة  ميلك ال الرعية يف واحد بيت هناك لطاملا بيته يف السجادة

  ".فقرهم يف رعيته أبناء مثل يكون أن يريد
 أثاثـاً  غرفتـه  يف يستخدم كان شفريه أنطوان الطوباوي أن نعلم حنن
 موضـوع  خشـيب  لـوح  عـن  عبـارة  وختتـه  بسـيطة  خشـب  مـن  خزانـة  فقرياً،
 وجـود  رغم أيضاً الياس األب أن نعرف نكن مل ولكن خشب عارضيت على

 مـن  اخلاصة نسخته يستخدم تؤمله، كانت وما جسمه يف البالتني قضبان
  .عينه الفقري ثاثاأل هذا

 املشـوي  السمك مثالً اليوم يشتهي أنه لنا يقول كان معه نعيش كنا وملا
 وجـه معتقـدين   أكمـل  علـى  بتحضـريه  فنسرع ذلك، غري أو حمشي ديك أو

 وسـنكون  بـذلك  سـعيداً  سيكون وأنّه شهوة ذلك اشتهى إذا قلبه سنفرح أننا
 يفاجئنـا  دومـاً  كـان  ولكنـه  بـه  يرغـب  مـا  لـه  حضرنا أننا سعداء أيضاً حنن
 السـمكات  أنـتم  كلـوا  شكراً" لنا يقول ثم ومن اللبنة من القليل بأكل فيبدأ
 أنكـر  ال ،"صـحي  غـري  ذلـك  أن يقـال  السـمك  مـع  اللبنـة  آكل أن يصلح فال
 يشـتهي  مـا  يشـتهي  أنـه  تأكدت الوقت مع ولكنين ذلك من أنزعج كنت أنين
  .لنا قدمه مبا تلذذنا وقد فرحني يرانا عندما جداً يفرح وهو أجلنا من

  الغين،
 ممــا الكــثري بتقــديم يبــادرون الرعيــة أبنــاء جعــل اليــاس األب فقــر إنَّ

 ســريعاً يتصــل التــايل اليــوم إىل شــيئاً يســتبقي يكــن مل هــو أمــا لــديهم،
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ــاجني األشــخاص بــبعض ــه مــن احملت  أو مســيحيني املنطقــة مــن أو رعيت
 حلمـة  كيلـيني  شـايلك  إبين يا لعندي بسرعة تعى: "مثالً فيقول مسلمني

ــل يـــالّ شـــكل غـــري حـــذاء أو جديـــدة ثيـــاب أو  النـــاس كـــان" نـــاطرك عجـّ
 "أبـداً  بيتسـكّر  مـا  وبـابو  فاضـي،  سـاعة  مليـان  ساعة األبونا براد: "يقولون

 إال تنغلقـان  ال مفتـوحتني  يديـه  نسـي  ألنـه  غنيـاً  كان الفقري الياس األب
 هللا فكـان  صـدره،  إىل اإلجنيل ليضمّ أو املذبح على القربان هبما ليمسك
 مـا  أن الصـدفة  مبحـض  علمـت  معـه  أعـيش  كنت عندما. ويفرغها ميألها

 أكثر له قدّم فقد لرية، مليون عشر اخلمسة جتاوز للفقراء يده على وزّع
ــه ســيارة مثــن مــرة مــن  احملتــاجني لــبعض ليفتــتح فأســرع عملــه يف لتقلّ

ــالً ــروعاً أو حمـ ــاً مشـ ــبين أو زراعيـ ــاً ليـ ــة بيتـ ــري أو ألرملـ ــر ومل فقـ  تقتصـ
 أن حتــى انتمــاؤه، كــان مهمــا إنســان لكــل بــل املســيحيني علــى عطاءاتــه

 األلبســة قطــع مئــات لــه يرســلون كــانوا األلبســة معامــل أصــحاب بعــض
  .األعياد أثناء القرى من كثري يف احملتاجني على عهاليوزّ اجلديدة

  .حساب بدون يديه يف يعطي اهلل ترك ألنه غنياً كان الياس األب نعم
  املصلي،

 يتمتــع الكنيســة أمــام جلــس وقــد لنجــده يــوم كــلّ بــاكراً نســتيقظ كنـا 
 مصـلياً  مراراً حبّاهتا يقلّب السبحة بيديه ماسكاً العليل الصباح بنسمات
 معنـا  يصـلي  جديد من فيعود الصالة ميلّ وال البحار سيّدة قلبه حلبيبة
 النـاس  كـل  بـل  وحسـب  لنفسـه  يصـلي  اليـاس  األب يكـن  مل. الفرض صالة
 يطلبـون  أو أجلـهم  مـن  صـالته  يطلبـون  قريـب  أو بعيـد  مـن  يـأتون  الذين
 بإميـان  فيشـربون  مـاء  كـأس  هلـم  ليبارك أو شفائهم أجل من الصالة منه

 يومــاً منــه تطلــب أمل يطلبوهنــا، نعمــةٍ أيّ أو الشــفاء هلــم فيهــا أن ويقــني
 لتشــربه مــاء كــأس علــى هلــا يصــلي أن دبوســاً طفلــها ابتلــع وقــد أرملــة
يف  الصـيب  جسـم  من الدبوس فعالً خرج وقد أمل، أي من فتحميه طفلها
  أذى؟ أي الطفل يصيب أن دون الثاني اليوم
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 اإلكلرييكيـــة يف كنـــا عنـــدما عمـــري مـــن عشـــر الثانيـــة يف بعـــد كنـــت
 كــل مســاع حنــاول أن الطبيعــة يف التأمــل أثنــاء علّمنــا حيــث الصــغرى
 لصـوت  اإلصـغاء  نـتعلم  أن ذلـك  يف غايتـه  منـها  األبعد وخاصة األصوات

  .الكثرية العامل هذا أصوات بني ومنيّزه اهلل
ــكراً ــد أبـــيت شـ ــل وحســـب أصـــمت ال أن علّمـــتين فقـ ــلّ أمســـع أن بـ  كـ
  .السماع من اإلميان أليس. بعمق التفاصيل
  املتأمل،

 الثيــــاب لــــبس يف اليــــاس األب أســــاعد كنــــت األحــــد ذاك صــــباح يف
 التشـنّج  متحاشـياً  يـده  فقـذف  كتفه تشنّج وفجأة القداس قبل الكهنوتية

 إيلّ فالتفــت شــديداً أملــاً يل ويســبب بقــوة معــدتي علــى بينضــري بــه فــإذا
 يتـأمل  أنّـه  آنـذاك  عرفـت  وقـد " بـإرادتي  هـذا  يكـن  مل بـين  يـا  آسـف : "وقـال 
  .جسمه يف املعدن قضبان بسبب وبصمت كثرياً
 بســبب يتــأمل كــان فقــد لــه بــأمل تتســبب وحســب القضــبان تلــك تكــن مل
ب و يسـتغرب  أنّـه  أصدقائه من األطباء أحد أخربني فقد قلبه ضعف  يتعجـّ
 إنو مـاء  بكـيس  وحماط ضعيف فقلبه احلياة قيد الياس األب يزال ال كيف
 انكـ  الضـعيف  القلـب  ورغـم  األمل هـذا  رغم. حبياته تودي أن ميكن أزمة أقلّ
  .معاناته من يوماً يتأفف ومل وشجاع وحمب كبري قلب صاحب الياس األب

  ،املصغي
ــدما اآلن إىل ــامب األب أزور عنــ ــاهن ســ ــذي الكــ ــغ الــ ــان لشــ  األب مكــ
 اليـاس  األب عليهـا  جيلـس  كـان  للـيت  اجملـاورة  األريكـة  يف أجلـس  الراحل،
 الكـثري  اليـاس  األب فيـه  يقضـي  كان الذي املكان هذا املعلم أريكة نسميها

 حـدب  كـل  من يأتون الذين الناس من الكثري فيه يستقبل كان الوقت من
 ليطلبـوا  املختلفـة  الـديانات  أبنـاء  كل ومن سوريا مناطق كل ومن وصوب
 أو خــدّه جبانــب يديــه شــابكاً للجميــع يصــغي وكــان إرشــاداً أو صــالةً منــه
  .ومصيبة عميقة إرشاداته لتكون ومتعّن، حببٍّ إليهم ناظراً ركبتيه فوق
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  املعلم،
 محاســـه يف للشـــبيبة قـــدوة اليســـوعي فانـــدرلوخت فرنســـيس األب إن
 هبـا  يسـتطيع  فرصـة  يفـوّت  يكـن  مل ولكنـه  العميـق  وكالمـه  وإقدامه وحبه

 اخلـراب  قريـة  يف الكـاهن  هـذا  اختبـار  إىل تصـغي  املسري شبيبة جيعل أن
 فيحب وتواضعه فقره من يتعلمون الياس األب زوار كل كان وينتهزها إالّ
 الكـثري  اليـاس  األب بيـت  يف ألن وتكـراراً  مـراراً  يـزوره  أن مـرّة  زاره من كل
 بيـوهتم  يف وكـأهنم  يشعرون إهنم القلب إىل الفرح تدخل اليت األشياء من

 كـل  يل تتجلـى  مل موته وقبل الياس األب مات لقد. احلياة مبثل يتعظون
 يف يسـوع  ربنـا  جـوار  إىل انتقالـه  بعـد  ولكـن  عنـه  اآلن أعرفهـا  الـيت  املآثر

 مولـدي  عيـد  ويف احلـرديين  اهلل نعمة القديس عيد 2005 األول كانون/14
 عرّابـي  فـراق  علـى  احلـد  هذا إىل حزينٌ أنا ملا: السؤال هذا نفسي سألت

ــاً فقـــدت ألنـــي اجلـــواب فكـــان. الكهنـــوت يف  بتواضـــعه يعلّـــم نـــادراً معلمـ
 علـــى تُعطــى  ال دروســـاً اإلجنيلــي،  وفقــره  املتفانيـــة وخدمتــه  وابتســامته 

  .الرب روح يوجد حيث إالّ آخر مكان يف وال اجلامعات مقاعد
  الياس أبيت وداعاً
 الصــخر يف املنحــوت متثالــك وأنظــر اخلــراب يف بيتــك أزور اليــوم إىل

 1994سـنة   منـذ  يـوم  بعـد  يومـاً  يّـفـ  طبعته الذي املثال إىل يصبو ال فهو
  .أبينا ألجلنا صلي. اليوم وحتى

  .الرب جوار إىل النتقالك السابعة الذكرى، 14/12/2012 يف اخلريبات
  مهنا غاندي اخلوري        الروحي ابنك

  ديب الياس دكتورال) 10
 مجيلـة  قرويـة  طبيعـة  كنـف  يف يعقـوب،  اليـاس  اخلـوري  نشـأة  من كان
 فارتسـمت  !صـوفية  روحيـة  دينيـة  وجهـة  كلـها  تطلعاتـه  اجتهت أن مؤمنة،
 احلـــق إىل تنظـــر الـــيت املثاليـــات، دائـــرة يف وعالقاتـــه وأخالقـــه حياتـــه

 اليـاس  خـرج  اخلـالل  هبـذه … والصـدق  واحلريـة  واجلمال واخلري والعدالة
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 املاديّــة ألنّ الربيــة، يف صــارخ كصــوت الســوري، الســاحل يف كاهنــاً يعقــوب
 الكــاهن هــذا يريــده مــا غــري علــى هــي النــاس، أبــواب تطــرق بــدأت الــيت

  …إليه ويدعو به، ينادي عمّا ختتلف احلياة وألنّ املثايل،

ــى ــة الصــورة هــذه رغــم وعل ــة األخالقي  هلــذا احلســنة، والســرية البهيّ
م  أن مـن  متنع مل فإهنا املذكور، الكاهن  حقيقتـه،  عكـس  علـى  أحيانـاً  يُفهـَ
 مدسوسـة  كاذبـة  بأصـباغ  إليـه،  املنسـوبة  األقـوال  أو مواقفـه  بعض فتتلوّن
 أنــا بــأنين، االعــرتاف إىل أبــادر أن اإلنصــاف ومــن… عليــه هــو ملــا مشــوّهة
 يعقـوب  اليـاس  اخلوري ظلمت قد ديب، أنطوان الكاهن والد ديب، الياس
 اخلـوري  أنّ: ومفادهـا  بعضـهم  إيلّ نقلـها  وشايةً صدّقت أن بعد يوم، ذات

 اربحــ قــد الكهنوتيــة، الــدعوات رئــيس منصــب يشــغل كــان الــذي ،املــذكور
 وهــذا الكهنــوت، عــن فصــله وحــاول متــدرِّجاً، إكلرييكيــاً كــان الــذي ولــدي

 على يعقوب، الياس اخلوري مع خصام على بقيت لكنين يتمَّ؛ مل بالطبع
 وافتـه  أن إىل جتاهـه،  السلبية مواقفي من واستغرابه املستمرّ، تودّده رغم

ــة ــاً، كــان أنــه أوراقــه مــن وتبــيّن حــني، بعــد املنيّ  يف ولــدي أحتــف إذ بريئ
 عكـس  علـى  الواعدة، احلسنة والصفات احلميدة باخلالل خاصة، صفحة

 اخلـوري  اهلل ورحم الكذبة، الوشاة اهلل سامح. ملفّقة أخبار من وصلنا ما
  .نفسه راحة أجل من - الدوام على - أصلّي بتُّ الذي يعقوب، الياس

  ديب الياس. د        27/5/2013 يف

  ديب الياس أنطوان املونسينيور) 11
عرفته شخصياً منذ الصغر حيث كانت معظـم رحـالت مركـز التعلـيم     
املسيحي يف الالذقية ترتكز يف اخلراب عنـد اخلـوري اليـاس يعقـوب كنـت      
ــان        ــه الكــاهن املضــياف احملــب الكــريم رغــم أنّ شــكله اخلــارجي ك أرى في

ــا كأطفــال ولكــن بعــد أن نســمع     ــه الروحــي    خييفن ــة حديث كالمــه وعذوب
  .نشعر بالطمأنينة
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ــا نتجمـــعُ  املرحلـــة الثانيـــة كانـــت يف فـــرتة الـــدعوة الكهنوتيـــة حيـــث كنـّ
ــاألخص يف فصــل        ــام للراحــة وب ــده لقضــاء بعــض األي كطــالب الهــوت عن
الصــيف عنــدما نأخــذ العطلــة يف إكلرييكياتنــا، كنــتُ أعــاين فيــه التواضــع    

ضروا لنا السـمك الطـازج وبأصـحاب    والتقشف، كان يتصل بالصيادين ليح
م البيوت البالسـتيكية إلحضـار البنـدورة واخليـار، وكـلّ األطعمـة كانـت تقـدّ        

جماناً للخـوري اليـاس؛ كـان يطعـم مخسـةَ عشـرَ إكلرييكيـاً وهـو ال يتنـاول          
ســوى البطاطــا املســلوقة أو املشــوية، وكنــت أفكــر أنــه مضــطرٌ صــحياً علــى   

البســيطة، ولكــن بعــد رابــع لقــاء معــه ذلــك إذ يعتمــد علــى تلــك األطعمــة 
. أخربنــي أنــه يبقــى صــائماً أليــام عديــدة علــى نيــة املكرّســني وأبنــاء رعيتــه  

ويف كنيســته ) خــوري آرس(علــى مكتبــه متثــال صــغري جلــان مــاري فيانييــه 
  .الصغرية أيضاً متثالٌ آخر، كان شفيعه يقتدي به ويتمثل حبياته

ليــاس وراء مشــروع إيقــاف ترامــى يل مــن بعــض املبغضــني أن اخلــوري ا 
وكان حيـاول  . فقاطعته، ومل أحاول زيارته إطالقاً. دعوتي أيام املطران طربيه

وبعد أن ارتسمت كاهنـاً، التقيـت معـه    . إرسال عدة أناس إلخباري أنه يُحبين
وأكد يل أنه . يف عدّة رياضات روحية لكهنة األبرشية، يف دير بعيت والتفاحة

نت املفاجـأة الكـربى أنـه، وبعـد وفاتـه، حصـل أحـد        وكا. بريء من تلك التهم
  .الكهنة بطريقة ما على إضبارة ملف الدعوات الكهنوتية

واطلعــتُ شخصــياً أنــا والســيد نعــيم يوســف، شــقيق املطــران مســعود،    
وإذا به يَصِفُين بأمجل الصفات اإلنسانية . على حمتوى امللف اخلاص بي

ــتقبالً   ــة، ويتمنـــى يل مسـ ــة والروحيـ ــية   واألخالقيـ ــة األبرشـ ــراً خلدمـ زاهـ
فسلمت ذلك امللف للمطـران مسـعود، وعلـى مـا أظـن      . والكنيسة اجلامعة

  .ال يزال موجوداً يف أرشيف املطرانية
عندئــذ عرفــت صــدق ذلــك الكــاهن القــديس، الــذي حــاول أن يُظهــر     
حمبته يل عدة مـرات، وأكـد أن مـن حـاول مـن بعـض الكهنـة نقـل بعـض          

  .نة الكهنوتيةالوشايات، هدفه إشعال الفت
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  .أخرياً أطلب له الراحة األبدية
وأمتنــى مــن كهنتنــا التمثّــل بــه والتشــبه حبياتــه، ألن كنيســتنا بــأمس  

  .احلاجة ألمثاله
 الـذي  ،اجلبـار  العمـل  هـذا  علـى  زحـالوي  األب حضرة شخصياً وأشكر

  .يعقوب الياس اخلوري املرحوم ،الرب خادم سرية لتجسيد به يقوم

  يبد الياس أنطوان املونسينيور       27/5/2013 يف
الكفرون رعية خادم  

  األب جورج كريوز) 12
  .بونا الياس يعقوب

عندما أرغبُ التحدث عن هذا الكاهن، أرى ذاتي أمامَ شخصية جتمعُ 
ة متجـذّرة يف      إليها، بساطة يف العيش وطريقة التعـبري، إىل عمـقِ روحانيـّ

ــه علـــى تواضـــعُه يأخـــذُك إىل عـــاملِ اهلل، معـــه  . الكيـــان لـــو أردتَ أن تقيِّمـَ
. مستوى اهليأة اجلسدية، لوجدتَ ذاتَك يف حضرةِ إنسانٍ ذي نصفِ جسـد 

  ".…ال منظر فنشتهيه"
ا نـزورُه    . إنه بونا الياس يعقوب، الكاهن ابـن مجعيـة الـربادو    عنـدما كنـّ

مـا إن  ". أهـال وسـهال  : "كان يرحّبُ بنا يف قلبِه قبـل نُطـقِ الشـفتني بكلمـة    
ــة بســمةٌ نابعــةٌ مــن عمــقِ    يرحّــب بنــا، ح تــى متتــزجَ مــع الكلمــة الرتحيبيّ

  .كيانِه وقلبِه، مزيَّنة بصدق املشاعر والعواطف الصامتة واهلادئة

عيناه كانت ترمُقُنا بنظرةٍ أبويّة تنفذ إىل أعماقِنا، معهـا ال ميكـنُ إال   
. أن تنتعِش فينا العاطفة البنويّة جتاهَه، إذْ نرانا أمـامَ أب حنـون وشـفّاف   

وهذا ما جيعلُـين أقـول بـأن تشـوُّهَه اخلَلقـي قـد كمّلَـه مبـا متتّـع بـه مـن            
ــةٍ عميقـــة  ــة إىل جانـــبٍ كـــبريٍ مـــن روحانيـّ ــا . مزايـــا خُلُقيـّ لقـــد كـــان كرميـً

ــه   ــأن ميــدّوا      . ومضــيافاً وال شــيء ل ــة، ب ــوعزَ لشــبانٍ مــن الرعي ــلَ أن ي فقب
نَ هو الوليمـة  طاولة اخلري والربكة، كان يسبقُ ذلك بأن يفرشَ قلبَه ليكو
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ــوان       ــاوي انطـ ــا الطوبـ ــا يومـً ــيت قالَهـ ــأثورة الـ ــة املـ ــأنّي باجلملـ األوىل، وكـ
إنـه  ". الكـاهن خبـزٌ يؤكـل   : "فيـه تتحقّـق  " مجعيّة الربادو"شفرييه، مؤسس 

  .بالفعل كذلك
ــه       ــمتُ يف طبعِ لقــد ملســتُ يف شــخصِ هــذا الكــاهن االســتثنائي، وتنسّ

ال يُكثـرُ مـن   : ا امللح يف الطعـام الكريم روحَ املسؤولية ولكن بكلّ صمت كم
ومــا يؤكّــد هــذه احلقيقــة هــو أنّ كــلَّ مــا يف الرعيــة يســريُ كمــا    . الضــجيج

يريد الرب يسوع هبـدوء وسالسـة، ووفـقَ مـا تـوعزُ إىل قلبِـه األم احلنونـة        
هـذه األم  ". سيدة اخلـراب "مريم العذراء، اليت اختذها له شفيعةً مُشفّعة، 

ه مبعطفِهـا األمـومي         تغمرُه بربكاتِها ونِعَمِ هـا مـع كـل شـرقة مشـس، وتلفـُّ
  . مع كلّ غروبٍ للنهار

وه    هُ اآلخـرونَ أم هجـَ . مل يكُنْ مُحبا للمال، وال فرقَ عندَه سواءَ امتدَحـَ
ا بـه عـن التقلُّبـاتِ اخلارجيـة         بل كان مُحافظًا على سـالمِه الـداخلي نائيـً
ه، فقـد كـان لشـدّة        اليت تبثّها املزاجية منعًا من إثـارة االضـطراب يف نفسـِ

ستماع، إالّ للكلمة الـيت يف  حساسيّتِه، يأنف االجنرافِ خلفَ األقاويل واال
  . مكانِها، وباملثل، فإنه مل يكنْ ليتحدث إالّ ما جاء من نوافعِ الكالم

وما أراه أشدّ متيّزًا يف شخصِه الكهنوتي املتواضع، هو أنه مل يكنْ من 
ون األضـواء، رغـمَ مـا مـنَّ عليـه املسـيح يسـوع مـن مزايـا            ذوي الذين حيبـّ

ال يعتـدّ  . نـها، إالّ أن تزيـدَه تواضُـعا وبسـاطة    كهنوتيّة مالئكية، فما كـان م 
  .بنفسِه وال يفاخر إال بصليبِ ربّه

وجدتُ فيه مِثاالً يف الروحانيّة املشرقيّة، تعودُ بنا إىل قدّيسي الرباري 
وال أشـكّ  . واآلباء الذين عاشوا يف الصحاري، فيما عربَ من غابرِ األزمـان 

حمبــوبٌ مــن اجلميــع، مضــياف، . رةبأنــه قــد تطبّــع بتلــك الروحانيّــة املــؤثّ
صاحبُ بسمة دائمة، رغـمَ مـا حيمـلُ يف جسـدِه املشـوّه والنحيـل مـن آالم        

  . أضفْ إىل ذلك أنه كان صاحبَ قلمٍ سيّال. وأمراض مُزمنة
معه شاءتِ العذراء أن تُشعَّ مبجدِها كسلطانة البحر، فجمـع مـن كـلّ    
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ــة وغريِهــا، األ    ــة املاروني ــة   أرجــاء أبرشــية الالذقي ــؤمنني والكهن ــات وامل خوي
واألســاقفة، مواكــبَ كانــت تســريُ مهيبــة باجتــاه املــزار املشــيّد علــى امسِهــا   

يف خامتـــة شـــهر أيـــار مـــن كـــلّ عـــام، فأصـــبحت العـــادة  " ســـيدة اخلـــراب"
  .التقوية تقليدًا سنوياً

كـان علـى عالقـة وطيـدة مـع الســيدة مرينـا األخـرس، الـيت كلّنـا نعلــمُ          
اسـطتِها، ومـا عِظَـمُ الـنِّعم السـماويّة الـيت أغـدقتْها        ماذا تعملُ العذراء بو

كمـا  . عليها وعلى الكثري مـن النفـوس، منـذ بـدء ظهوراهتـا يف الصـوفانيّة      
أن الســيدة مرينــا قــد حضــرت إحــدى التطوافــات تلــك، وأدلــتْ بشــهادة         

ــا  . حياتِهــا الــيت ضــمّنتْها فحــوى وحمــور رســائل العــذراء هلــا      وكانــت كلّه
ــوع    ــول موضـ ــز حـ ــدةتتمركـ ــرّتني    : "الوحـ ــيب مـ ــموا قلـ ــم ال تقسـِ ــا أمكـ أنـ

  …بانقسامِكم
أمــا يف االجتماعـــات الكهنوتيـــة الـــيت كانـــت تُعقـــد بـــدعوةٍ مـــن راعـــي  
األبرشية سيادة املطران السّابق مسـعود مسـعود، يف هنايـة كـل شـهر، فقـد       
ـه، ال بــل وإنــه يف بعــضِ          كــان هادئًــا، مُتّزِنًــا يف آرائــه، رصــينًا يف تعليقاتـِ

  .كان يلعبُ دور صمّام األمان يف حال نشوب خالف على رأي ما األحيان
فالشكرُ حلضـرة اخلوراسـقف جهـاد ناصـيف، الـذي عـرّفين بـه إذْ كـان         

  .يصطحِبُين معه لزيارتِه من وقتٍ آلخر
ــا ال يســعُين إالّ أن أشــكرك أنــتَ أخــي يف الكهنــوت، حضــرةَ األب     وثانيً

ي خـ      ط هـذه األسـطر كشـاهد    الياس زحالوي الذي شـرّفين بـأن طلـب منـّ
عيــان ملــا خبِرتُــه مــن معــرِفَيت الشخصــيّة، لشــخص أبينــا الكــاهن الراحــل 

والكالم ليس كثريًا، عندما يُسكبُ على مثلِ هؤالء اخلـدّام  . الياس يعقوب
ولـيَكنْ مـا خطـه قلمـي جملـدِ اهلل وعلـى نيـة تلمـّس بركـة كاهِنِنـا           . األمناء

  .القديس، البونا الياس يعقوب
13/11/2013  

  عمان - رعية مار شربل املارونية  -األب جورج كريوز 
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  األخ الناسك توفيق عجيب، ناسك براد) 13
  .شهادة األخ الناسك توفيق عجيب، ناسك براد عن األب الياس يعقوب

بعد انتقال األب الياس يعقوب إىل رمحة اهلل، قررت جلنـة  : 2006عام 
ختليــداً لــذكرى األب اليــاس الوقــف وكــاهن الرعيــة إنشــاء متثــال نصــفي  

ولكـن، ونظـراً للـثمن البـاهظ جـداً      . وجتسيداً حملبته يف قلوب مَن عرفـوه 
الذي طلبه النحاتون، طلبـتُ منـهم أي مـن جلنـة الوقـف وكـاهن الرعيـة        

فاتفقـت مـع حنـات شـاب مـن      . أن يرتكوا األمـر يل، وقـد فعلـوا مشـكورين    
وجتدر اإلشارة . معاريفمدينة جبلة يدعى مهند سليمان وكان واحداً من 

إىل أن النحات مهند أصرّ على صنع متثـال كامـل لـألب اليـاس نظـراً ملـا       
  .مسعه مين عن مزايا األب الياس وطهر سريته

بدأ مهند بالعمل وكان يتصل بي من آن آلخر لكي يأخـذ مـين بعـض    
التفاصيل اليت تساعده يف إظهار التمثال بأكرب دقـة ممكنـة، نظـراً لكـون     

  .وحدها غري قادرة على إعطائها الصورة
وفيما كان يعمل ذات يوم، تعثر وسقط على ظهره فيما كان الصـاروخ  
يدور بأقصى سرعته، فوقع الصاروخ على صدر مهند بالقرب مـن عنقـه،   
وملا كـان الصـاروخ يـدور بأقصـى سـرعته كمـا أسـلفت، راح يلـف القمـيص          

  .الدورانمعه، واستمر األمر كذلك إىل أن توقف الصاروخ عن 
إال أن مـا هـو   . من املمكـن أن نصـف مـا حصـل بأنـه أمـر طبيعـي جـداً        

ــأي خــدش         ــد مل يصــب ب ــادة، هــو أن مهن ــل خــارق للع ــي، ال ب غــري طبيع
وكــذلك القمــيص الــذي بقــي كأنــه مل ميــسّ، فقــط الديســك هــو الــذي       

  .تآكلت أطرافه بعمق سنتمرت ونصف
ــه وبعــد أن اطلــع خــوري الرعيــة علــى احلــادث، أصــرّ مهنــد      أن يعطي

إالّ . الديسك مرفقاً بشهادته ملا حصل لكي حيـتفظ بـه يف أرشـيف الـدير    
أن مهند أصرّ أن حيفر شقاً يف قاعدة التمثال وينزل فيه الديسك الذي 

  .ما زال ظاهراً عند قدمي األب الياس
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مل : وملـا قلــت لــه يومهـا أنــه ميكــن للخــوري أالّ يوافـق علــى ذلــك قــال   
ــي    ــاء عمل ــغ لق ــى االعــرتاض، ســآخذ     أقــبض أي مبل ، ويف حــال أصــرّ عل

  .التمثال وأضعه يف غرفيت

  :2004عام 
خطرت لصديق يل امسه مصطفى رستم عبد احلي من إدلب والـذي  
كان يعمل يف الزراعة يف مدينـة جبلـة السـاحلية، خطـرت لصـديقي هـذا       

يف كـانون الثـاني ضـمن بيـوت بالسـتيكية كـان       ) الشـمّام (أن يزرع البطـيخ  
لـــى أمـــل أن حيقـــق ســـبقاً يف إنتـــاج البطـــيخ املبكـــر، ممـــا   يســـتأجرها، ع

ومن املعروف أن هذه الزراعـة املبكـرة   . سينعكس عليه مادياً بشكل إجيابي
حتتاج إىل كمية أكرب من العنايـة كالتدفئـة واألمسـدة واهلرمـون وغريهـا،      
إال أنّ صاحيب مل يفعـل شـيئاً مـن ذلـك، بـل اكتفـى بالسـقاية فقـط، ومل         

  .مَ كان يتكلأكن أدري عال
وذات يــوم مــررت بــه وأنــا يف طريقــي إىل األب اليــاس، فطلــب مــين أن  

وملــا عــرف األب اليــاس بــاألمر . أحضــر لــه زجاجــة مــاء مبــارك مــن عنــده 
وعندما عدت، أحضرت معـي  ". إن شاء اهلل بيعملوا معه فوق املليون: "قال

  .املاء املبارك ورششته بنفسي يف اهلنكارات األربعة
ومنــى البطــيخ لدرجــة مدهشــة ممــا دفــع بالعديــد مــن    … يــامومــرت األ

احملطــات التلفزيونيــة احملليــة والعربيــة والشــركات الزراعيــة منــها شــركة        
. اليت أرسلت مهندسني بشكل دوري ملتابعة هذا األمر امللفـت للنظـر  " دبانة"

وقد كان احملصول من الـوفرة مبكـان لدرجـة أن األربـاح فاقـت املليـون لـرية        
املــزارعني يف اجلــوار  أن وجتــدر اإلشــارة إىل  . ار إليهــا األب اليــاس الــيت أشــ 

أخذوا من شتول البطيخ من عند صديقي، ومنـت الغـراس بشـكل رائـع إالّ     
  !!!أهنا مل تثمر مطلقاً، بالرغم من كل العناية اليت بذلوها يف سبيلها

    !عجيب اهلل يف قديسيه 
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  السيد رزق بطرس معوض) 14
جـرت حادثـة مـثرية لالهتمـام جبانـب كنيسـة        1997-1995حوايل سـنة  

مــار قربيــانوس، تتعلــق بقطعــة أرض شــرقي املــزار، فقــد أثــارت    سالقــدي
هذه األرض اهتمام األب الفاضل الياس يعقوب، فسـأل عنـها وعلـمَ بأهنـا     
ملكٌ المرأة يف قرية ضهر صـفرا، تواصـل معهـا حمـاوالً إقناعهـا ببيعهـا       

. فقا علـى مبلـغ سـتمئة ألـف لـرية سـورية      ملصلحة وقف املزار، فوافقت وات
ولكن حصل ما مل يكن باحلسـبان إذ تقـدّم هلـا رجـلٌ مقـدّماً مبلغـاً أوفـر        
ــد خــاطر األب اجلليــل أو       ــه األرض دون أن تقــف عن ــر، فأعطت ــرٍ أكث ومغ
ختــربه بــالعرض األوفــر إن هــوَ راغــب هبــا أو يســتطيع دفــع مبلــغ أعلــى،    

ــذلك، مصــلحتها الشخصــية ومكاســ    ــى مصــلحة   مفضــلةً ب ــة عل بها املادي
  .الكنيسة ووقفها

حرث صاحب األرض أرضه اجلديـدة مـوفراً هلـا مـا يلـزم مـن السـماد        
واملاء علماً بأهنا أرضٌ جيدةٌ وخيّرةٌ، وزرعهـا حنطـة، حتـى منـت وارتفعـت      

  .من األرض حوايل العشرون سنيت مرتاً

وشاءت العناية اإلهلية أن مرّ األب اجلليل جبانبـها أثنـاء زيارتـه ملـزار     
القديس قربيانوس، فوجد األرض على ما هي عليه والزرع منتصب فيها 
فحــزن جــداً، وتــأثر ألنّــه كــان حيلــم بضــمها ملــزار القــديس قربيــانوس إذ  

إال زيد من مساحته وتوفّر مدخوالً جيداً للوقف والرعيّة، فما كان منـه  ت
: أن احننى على األرض وأخـذ حفنـة منـها وألقاهـا علـى املزروعـات قـائالً       

  ".نّ منك مثرٌ بعد اآلنجال خير"
ــى حاهلــا     فقــد . فكانــت املفاجــأة الكــربى، أن بقيــت هــذه املزروعــات عل

هـذا الواقـع أدخـل صـاحبها يف     . توقف منوها، ومل تعطي سنابالً وال مثـراً 
ــه أعطاهــ  . ا مــا ينبغــي مــن العنايــة واالهتمــام حــرية مــن أمــره، لعلمــه بأنّ

فلمــاذا مل تنمــو مزروعاتــه؟ وملــاذا األرض الــيت جبانبــها أعطــت حمصــوالً 
  وفرياً؟ أمّا هي فال؟
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ــاد  ــد احلصـ ــب األرض أن     وعنـ ــدون جبانـ ــاكر املتواجـ ــن العسـ ــب مـ طلـ
حيصدوا له احملصـول مقابـل مبلـغ مـن املـال، وأثنـاء وجـوده هنـاك كنـت          

يـا أبــو عقـاب انظــر إىل هـذه األرض وإىل األرض الــيت    : "حاضـراً فســألين 
  "جبانبها أال يستدعي هذا املشهد احلرية والتعجب؟

" ، مــا هــو الســبب؟ ال أخربنــي: "قــال". أال تعــرف الســبب؟ : "فقلــت لــه 
فقلت له بأن األب اجلليل اخلوري الياس يعقوب أخذ حفنـةً مـن الـرتاب    

فمـا  ". ال خيرجنّ منك مثرٌ بعد اآلن"وألقاها على املزروعات مردداً عبارة 
كــان منــه إالّ أن ذهــب إىل األب اجلليــل مقــدماً لــه األرض مقابــل املبلــغ    

مببلـــغ أكثـــر بقليـــل، الـــذي دفعـــه للســـيدة، فأكرمـــه األب اليـــاس يعقـــوب 
ووضـع فيهـا بيوتـاً بالسـتيكيّةً،      لفاستصحلها واستثمرها اخلـوري الفاضـ  

كمشــروع زراعــي وهــا هــي اآلن تعطــي بــدل احلبــة مئــة، وبــدل املئــة ألــف،  
  .حتّى متّ ختصيص مردود يف بناء دير سيدة البحار يف اخلراب

  .متجد الرب، من خالل أبراره، صالته معنا
8/9/2014  

  ة الدكتورة نزهة الياسالسيد) 15
كُ هبـا طـوال حياهتـا،        " بـأمّي "كانت تربطه  قرابـةٌ ألمّهـا، عاشـتْ تتمسـّ

بدت منذ اللحظات األوىل الـيت كانـت تسـجّل لـديها تفاصـيلَ صـغريةً يف       
فقـد كانـت تـرى أنّ    … منذ مطلع اليَفاع حتى عمـقِ الكهنـوت لديـه   . حياته

ــاً إالّ  " الكــاهن" ــها األرض  " أمّ" نعمــةٌ كــربى، ال يســتحقّها يقين الكــاهن فل
وكان وحده بكلّ الشفافيّة البالغة لديه وفيه ومنه حـدّ الرهـف   … والسماء

لِ مـن صـورة       ي "يلتقطها حبنانٍ غريـبٍ، يتبـدّى يف اجملمـَ يف وجدانـه،  " أمـّ
املطبوعة بالنموذج الذي ميتاز بالتفرّد ويقرتب من مشارف امللكوت علـى  

وصيّة أثناء رحيلها، فجر احلادي عشر اكتشفنا كلّنا هذه اخلص… األرض
ة الرجـاء الـذي          1981أيلـول  من  يـوم رفـض بعنـاد وإصـرار أن يسـمع تتمـّ

ة بشـكلٍ يـومي       محلته شقيقيت الكربى له بالتكرّم إلقامـة الذبيحـة اإلهليـّ
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ة   -وهو ما كانـت تسـمّيه   " أمّي"وملدة شهر متواصل راحةً لنفس  غريغوريـّ
أالّ "مُعلنــاً بنــربةٍ قاطعــةٍ وحــادّة   -جــدّاً  فقــد انــتفض، والتعــبري دقيــقٌ  -

وجِرَ بنوّتَـه    ك هبـا بـاعتزاز،      -هلـا   -أحداً ميلكُ احلقّ يف أن يـُ الـيت يتمسـّ
ــى     ــه سيســتمرّ يف ذكرهــا ثالثــني علــى اهليكــل وحتّ " القــدّاس األخــري "وأنّ

  …وانسحبَ مغادراً

ا يف خضـمّ مشـ     تتتاىلومرّت السنون  اغلها ، واستغرقت احليـاة كـال منـّ
إىل أن زارتين ذات يوم راهبتان مـن راهبـات العائلـة املقدّسـة     … وتفاصيلها
قدِمتا إىل دمشق من بانياس، وطلبتا أن أرافقهما للبحـث عـن   . املارونيات
ــار ــاش      التجـّ ــاج القمـ ــة، إلنتـ ــوال التقليديـّ ــى األنـ ــل علـ ــني بالعمـ املختصـّ

ىل دمشــق فمضــينا معــاً إ … احلريــري املخــتص بلبــاس الكهنــة الشــرقيّني  
القدميــة بوجههــا املــؤمن وهويّتــها اجلغرافيّــة الــيت صــنعَت تارخيهــا علــى 

إىل الســـيّدة صـــويف األشـــقر، يف حـــي … عكـــس اجلغرافيـــة يف العـــامل كلـــه
ــاً  . حنانيــا العريــق املفعــم بالــذكريات  وكــان علــى الــراهبتني أن تشــرتيا كمّ

ــاً مــن األمتــار خمتلفــة الرســومات، فقــد تعــيّن أن يســتبدل      الكهنــة معيّن
وفيمـا الراهبتـان تنشـغالن يف االختيـار والقيـاس      … املوارنة لباس القـدّاس 

مبا يكفـي لكهنـة أبرشـيّة الالذقيـة مجـيعهم، سـألتهما بلطـف أن تسـمحا         
 والثانية لألعياد، واحدة للقداس اليومي ،يل بشراء قماش يكفي لبذلتني
اخـرتت   فأجـابتين إحـدامها بامسـة لقـد    … والبذلتان لـألب اليـاس يعقـوب   

ــا أذكــر      … الكــاهن اخلطــأ  ــات، علــى م ــان امسهــا، األخــت آغ ألن مــن  …وك
فرجوهتـا تلبيـة رغـبيت وعلـى مسـؤوليّيت الشخصـيّة،       !! املستحيل أن يقبـل 

بعد انتهاء … شريطة أن حتمال له رسالةً صغريةً قبل القماش مرافقة له
ــعيدتني إىل طرطـــوس   ــافرتا سـ ــهما سـ ــا مل   … عملـ وكنـــت علـــى يقـــني ممـّ

 فقــد اتّصــل بــي املطــران أنطــون طربيــه مبــادراً يفــاجئين يف اليــوم التــايل
شـكراً  … لقد أحسنتِ اإلمساك بـه مـن اليـد الـيت تؤملـه أبـداً      : "قبل التحيّة

  ".إنّه يبكي حبُرقَةِ مفجوع وال يقدر على مكاملتك… لكِ
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  :لقد محلت رساليت إليه عبارتني ال غري
هما وأنـت مسـتمرٌّ يف    … سـأفرح كـثرياً إذ أراك مـن هنـا    … مربوك" تلبسـُ

  "اجملد هلل… قدّس اهلل كهنوتك… ذكري على اهليكل
  "خالتك روزين          

  …وأنا على يقنيٍ من أنّه وحتّى القدّاس األخري مل ينفكّ يذكرها
ــا ربّ كهنــةً قدّيســني    ــاهن علــى     !! أعطنــا ي ــن يســاعد الك أم أعطنــا مَ

  …متابعة طريقه باتّجاه امللكوت، رمبا معاً
  شكراً أبونا الياس

  نزهة          10/9/2014
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  شهادات مسجّلة ومصوّرة
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  )أبو يعقوب(خمائيل حلود ) 1
 ؟يعقوب الياس أبونا بتعرف سنة كم من :األب زحالوي -

 صفرا ضهر مدرسة من الطفولة من وبعرف أنا -

 باملدرسة؟ همع كنت -

ــا ،صــفرا ضــهر مدرســة مــن - ــا ،بعضــنا مــع أكلن ــاس وأبون  عــاش الي
 .بسيط كان يعين) هبلول( نسميه وكنا ،لالنحي وجسم عالبساطة

 هبلول؟ يسميه مني -

… ونقلــو ،عليــه نضــحك كنــا صــغار كنــا وقــت - معلشــيه - كنــا حننـا  -
 وال ه،بقلبــ حقــد يف مــا وعــاش …عالطيبــة عــاشو …وهبلــول ،يعــين غشــيم
 هبقلبـــ حنـــسّ داميـــاً يعـــين ،وونضـــحكل يضـــحكلنا وداميـــاً ،علينـــا حيقـــد
 جــار بــييت وأنــا ،هــون عالكنيســة لعنــا أجــا خــوري صــار مــا بعــد …الطيــب
 وقـت  صـدقاً  ،همعـ  وصـداقتنا  صـحبتنا  وضـلينا  ،بتعـرف  مـا  متل الكنيسة
 .سنة كم منو أكرب حننا همع منجتمع

 يعقوب؟ أبو سنة أي دتولّ انت -

 1944 مواليد أنا -

  .واحد بصف وياه أنا أتعلم كنت انا 1950 مواليد هو: جورج أبو -
 1945 بتصور أل: أبو عقاب -

 وحننــا اخلــوري عنــد بالداخليــة هــو كــان: جــورج أبــو) ســعد حلــود( -
 …أبونا عند بالداخلية كان. السابع بصف

 !سنة كذا تعلم هو -

 أخـوه  عنـد  مـن  شـرتي ن تنفـو و همعـ  كنـت  السـابع  بصف: جورج أبو -
 !أنت منيح هرذكّتبتدكان  عامل كان ،يعقوب

 وقعـدت  ،أنـا  يبصـفّ  كان …همن أصغر كنت هبصفّ كنت ما: أبو عقاب -
 وبالسابع بالسادس وياه أنا

 يعقـوب  …أخـوه  عنـد  مـن  الـدكان  مـن  ويـاه  حننـا  نشـرتي  كنـا : جورج أبو - 
 عضـنا، ب مـع  وحنكـي  بعضنا مع ونلعب نشرتي و؟خيّ يعقوب امسه ما …هامس
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 قلـك  يبـد  شـو  ويعـين  آدمـي،  حيـاتو  كل من !باملدرسة منو أدروش يف ما وكان
 بيعطيـه  فرنـك  معـه  وهو همع ما هيكي واحد شاف وإذا ،هأكالت بتاكل البسينة

 هاتــيح هيكــي ودروشــته، فقــره علــى يعــين فرنــك، والــنص الفرنــك دور ع يــاه،
 همعـ  غـريت  مـا  نفسـها  احلياة ومتّينا العنّ وأجا خوري استلم ورد كلها، عاشها
 اخلـري  وبرييد الناس بيحب وهو مات يلي حلد همع غريت ما والبساطة أبداً،

 يصـري  بـدو  صـح  علـى  هكلـ  غلـط  علـى  شـي  بيقول وما الناس، وبيدعم للناس
 شي؟ جلتوهاس امليكرو وقصة يعين، جمال يف ما جباريإ

 يعقوب أبو قصص غري بتتذكر وإذا ،ياها حكيلنا امليكرو قصة -

 مـن (ميكـرو   ووقـف  عـالطريق  وقـف  األبونـا،  عبانيـاس  حيـ را: جورج أبو - 
 امليكـرو،  ووقـف  مـرت  مخسـني  شـي ب قطعـو  ،)امليكـرو  صاحب تفاحة بيت

 ومشـي  امليكـرو  قلــَّع  ويكـون  امليكرو صوب ميشي بدو الياس أبونا ميشي
 شــغلة صــار أبونــا، ميشــي ويرجــع امليكــرو يوقــف يرجــع شــوي، قــدامل

ــا عــذاب ــ يف …ألبون  يعــين، اجلبــل مــناجلــرد،  مــن شــغيلة وحــدة همع
 !الياس اخلوري قديس هيدا سنتك بيت خيرب: قالتلو هبامليكرو

 ،سـجلها  مـا  التـاريخ  نسـخة  ،حلـالو نسـخة   اليـاس  أبونـا : يعقوب أبو -
 حياتو هادا ،وخلوق القلب طيب كان

 باملدرسة؟ شرس كنت أنت -

 فكـرت  وال ويـاه  أنـا  تقاتلـت  ما بعمري وأنا ،باملدرسة شرس كنت أي -
 !وياه أنا أتقاتل

 ؟ليش طيب -

 …مرح هيك صغره من وكان القلب طيب الياس أبونا ألنو -

  )أبو عقاب(رزق بطرس معوّض ) 2
 اليــاس أبونــا مــع عشــنا ،عقــاب أبــو "معــوض بطــرس رزق" مســيا أنــا
 مميّــز كــان ،صــفرا بضــهر العــالء أبــو بثانويــة ســنتني الدراســة فــرتة حتــى

 أو ،تســيء كلمـة  هعنـ  مسعنـا  عمرنـا  مـا  ،هوباسـتقامت  هوبأخالقـ  هبتواضـع 
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قلبـه   مـن  نابعـة  وبكلمـة  حلـوة  بكلمة إال هجياوب يقدر هاستفز حدا مهما
 ويـاه  أنا عاملقعد كاملة سنة همع عشت أنا هالسنتني فرتة خالل …الطيب

 أل حبـدود  ،سنة ثالثني حوايل شي غبت أنا فرتة بعد طبعاً …حلالنا بس
 شـي  حـوايل  فـرتة  معو وعشنا ،رجعت أني الظروف اقبتسو ،سنة 15 شي
 - عسـكري  كنـت  طبعـاً  - سنة عشر مخسة هالفرتة خالل …سنة 15 عشر

ــ تعلمنــا ــاً …ذاهتــا حبــد أخالقيــة مدرســة ،كــترية شــغالت همن  ميتــاز روحي
ــاهي وغــري معقــول غــري بشــيء ـــّر ،متن ــا غي  األمــور مــن كــتري …كــتري فين

ــا خبتلــف ــاه أن ــا وي ــتري حــول فيه ــي يرجــع !قضــايا ك ــو أل يقل  ،عقــاب أب
 يقـوال  كـان  مـا  الـأل  كلمـة  …الصـح  هـو  كـان  هكالمـ  أنـو  فـرتة  بعد واستنتج

  .هون كتري بناس يغري حاول …بيعرفا وال أبداً
 انــتك القداســة ألنــو .عــاجز هعنــ الواحــد حيكــي بــدو شــو اليــاس أبونــا
 !يصـــدق ال شـــيء عيونـــا أمـــام مشـــاهد نشـــوف كنـــا ،طيـــب وهـــو ظـــاهرة

 املرضـى  ،معقـول  مـو  شـيء  موجـود  وهـو  أيـدو  علـى  صـارت  يلـي  العجائب
 بـدون  ،وبصـدق  مبالغـة  بـدون  بالعشرات الواحد باألسبوع جتي كانت يلي

 مـا  يلـي  نـاس  فيهـا  تشـفي  حتـى  مقدسـة  مـي  بس وتاخد متر يلي الناس
 مـن  كـان  .املسلم وال املسيحي ال إنسان أي بني مييز كان ما .اجيو بيقدروا
ــا ــد جيــو اإلســالم أخوان ــرة هلعن ــوا بكث ــ ويطلب ــو همن ــاركون ان  ويصــلي يب
  .وصحيح سليم بشكل تسري كلها األمور وكانت …عليهن
 كـل  ثقـة  وهيـدي  ،كلـها للمنطقـة   شـفيع  كـان  بـس  أللنـا  شـفيع  كان ما
 إال ضـائقة  منعـرف  وال مـرض  منعـرف  ما هلل احلمد يعين ،هبيعرف واحد
 دائـم  بشـكل  هنرافقـ  كنـا  …صحية بس مو ،وبسهولة وتزول همن نطلب كنا

ــ بكـــل ــة مـــن! هيـــك النـــاس وأكـــرت هطلعاتـ ــارج ومـــنبالكامـــل  املنطقـ  خـ
  .هشفاعت تطلب ناس جتي الدير من حتى …املنطقة

 وحتـى  ،العـامل  كـل  حـب  ألنـو  أكـرت  هـو  وحبنـا  ،كتري الياس أبونا حبينا
 باملنطقـة،  عنـا  مـزروع  هـون  يضل انو بيموت ما بعد أنو هعند أمانة كانت
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 .مثــار تعطــي وعــم تــأزهر عــم داميــاً عنــا نزرعــتا يلــي هــي هالزرعــة ألنــو
 العـدرا  مـن  ومنطلـب  …هممات بعد حتى اليد ملس هنلمس عم الشي وهيدا
 العـدرا  أقدام حتت ينزرع أنو طلب هو كان ألنو بكري هقداست تظهر كمان
 عم ومثارا حتققت هي هالوصية اهلل واحلمد ،الوصية كانت هيدي وفعالً
  .اآلن حلد تعطي

  رزقيوسف ) 3
 هاشــم األخ غيـاب  بعــد .األفنـدي  مزرعـة  مــن 1954 مواليـد  رزق يوسـف  - 

 أو يعــين، مســتديم دائــم بشــكل اليــاس أبونــا لعنــد أتــردد أنــا صــرت هوســفر
 ويـاه  أنـا  قعـدت  جلسـة  آخـر  .وفـرتة  فـرتة  كـل  بكالمنـا  صـادقني  نكون منشان
 ربتـذكّ  -  وقلـي  ويـاه  أنـا  حـديث  فتحنـا ، معـدودة  بأيـام  هوفاتـ  قبل كانت فيها
 لينــا، أبــو يــا: قلــي -  طبعــاً هاشــم ســرية فتحلــي …يقلّــ، يقلّــ مــا مجلــة مــن

 يـا  وقلتلـّ ، أبـداً  أبـداً  األيـام  حهابتصـلّ  مـا  ،ندبـة  حيـاتي  يف ترك هاشم غياب
 أنا بس هالشي رمقدّ أنا يقلّ، هحيات هيدي رمبا همصلحت هيدي رمبا أبونا
، ائياًهن لنتيجة مأوصل ماني ه،غياب ربرّ أني مثالً حايل على ركسّ حاول عم

  …هبيعوض بالعامل إنسان يف ما كتري كتري كبري فراغ عندي ترك هغياب يعين
 يا قبتصدّ :يقلّ ربتذكّ …كلمة يقلّ كمان وياه أنا مأحتدث كنت مرة -
ــ ؟ينــال أبــو ــ ،أبونــا يــا قبصــدّ طبعــاً ،ايــه وقلتلّ  بــلق يوميــاً كقلتلّــ إذا يقلّ

 نــهام أطلــب بــدي شــو منــها وبطلــب طبعــاً للعــدرا يبصــلّ مــا بعــد النــوم
 وبيشـوفين  هبشـوف  يقلـّ  السـاعة  يقـارب  مـا  وهاشم أنا بقعد، العدرا لستّنا

ــه ــ !وبيحــاكيين وحباكي ــا وقلتلّ ــا معلشــي أن ــو أكــرت توضــحلي فيــك أبون  ل
 صخبلـّ  ؟العـدرا  سـيدتنا  مـع  جـه لو جهو بقعد انا يقلّ ايه: يقلّ، مسحت
 مــع أتواجــه بــدي مــثالً انــا انــي منــها بطلــب وبعــدها وياهــا انــا صــلواتي

 املسـافات  يشوقـدّ  ببلـد  وأنا ببلد هو كقلتلّ إذا صدقين يقلّ، مثالً هاشم
 مـا  هاملعادلـة  !وبيحـاكيين  حباكيه وياه أنا بقعد يقلّ، ايه أنا وقلتلّ بيناتنا
 يهــاف فكــر صــرت فهمتــا مــا املعادلــة وهــي هــو ميحكيلــي يعــين أنــا فهمتــا
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… يرضـيين  بشـكل  لنتيجـة  وصـلت  رمبـا  تأويـل  أنـا  عنـدي  من لتاوّأ بعدين
 النـوم  قبـل  يوميـاً  معـك  ميقعـد  هـو  يعين باملية مية صادق هكالم هو بس

 كـل  أمـورك  وميتـابع  وميتابعك معك وميتحدث قلي ما حسب وميشوفك
 ادّبـ  صـلواتنا ب. العـدرا  هحتفظـ  ابـدّ  هاشـم  بتصـور  وأنـا  قلي !شي كل ،شي

  .األرض أصقاع يف نقطة بأبعد كان لو ،العدرا حتفظو
 طبعـاً  - بـالطريق  وجايـة  أنـا  أبونا يا وقلتلّ ،وقلتلّ ما مجلةمن  وقلتلّ
ــا لعنــدو رحــت ــو - بالســيارة مــو عــاملوتور يومت ــا قلتل ــا ي ــا أبون  وجايــة أن

 ضــيعتنا، بنزلــة حلــادث أتعــرض رح كنــت تقريبــاً مطــر والــدني عــالطريق
 أقلـب  رح كنـت  ،تعرضـت  فأنا حجرة على للموتور األدماني الدوالب طلع
 وهـأل  ،طبيعـي  وكـون  شـي  يصرلك ميكن ال: يقلّ .لعندك وجاية أنا متاماً
 مــا إىل اهلل ذنإبــ حتفظــك وصــليلها العــدرا ســتنا مــن أطلــب يبــدّ املســا
 طلــع… كــذا قــدامك طلــع حجــر قــدامك طلــع ختــاف ال لــذلك اهلل شــاء

  …هنائياً شي من ختاف ال …كذا قدامك
 ويـاه  أنا قعداتي كانت كتري كتري …روحه يرحم اهلل …حرام يا واهلل ايه
  وعدني عالبيت بزيارة وعدني حتى ،حرام يا بتمنى وكنت
  ككاهن؟ فيه رأيك وشو -
ــه رأيــي شــو -  مــع !بيتكــرر مــا :خمتصــرة بكلمــة ربتصــوّ ككــاهن؟ في

 ال شـجرة  يعـين  !بيتكـرر  مـا  اليـاس  أبونـا  بـس  الـدين  رجال لكل احرتامي
 جـرّح  أنـو  كالمـي  يـنفهم  مـا  ىبتمنّـ  طبعـاً  ،بتصـور  ما ،أبداً هامثارُ يتكرر
 زمانـه  يف نادر برأيي أنا الياس ألبونا بالنسبة بس .التانيني الدين برجال

 !هعصر ويف هأوان ويف

  هالة مسوح) 4
 منــذ اليــاس أبونــا علــى تعرفــت ،ارةدوّ لعلــوان همدامتــ مســوح هالــة -

 أخ هـو  أنـو  هبعرفـ  ،ككـاهن  بـس  أنـو  مو هو ألبونا هبعرف .1983 عام زواجي
ــت كــتري كــتري هبســاطت ،وللقريــب للغريــب إنســان لكــل وصــديق وأب  كان
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 ه للغريــبحمبتــ النــاس لكــل هحمبتــ ه،قلبــ وطيبــة هطيبتــ ،للنظــر ملفتــة
 لكـل  مضـياف  كـان  هبيتـ  .األديـان  خمتلـف  مـن  الشـي  نفس كانت وللقريب

 وقـف  وكيلـة  كـون  أنـي  نونيعيّ .أنا مقصرة بتم هعن أحكي بدي شو إنسان
 عــم كــان أنــو فيــه شــعرت مــا يومــاً مــا .همنــ جــداً كــتري قريبــة كنــت لــذلك
 بـدك  شـو  ،معك أنا أبونا يا بدك شو انو كتري حاول كنت شي أي يستغل

 الكنيسـة  بنـاء  كـان  الوحيـد  مهي ،أل ييقلّ والناهي اآلمر انت ،بتاخد أنت
 علـى  إنسـان  كـل  يشـجع  كان ،هرعيت أوالد الوحيد همه هرعيت الوحيد همه

 حمتـاج،  أي واحـد  كـان  إذا يسـاعد  أنـو  يكـون  وقـت  حيـب  كـتري  كان ،العلم
 بعـرف  مـا  هدخيل اهلل كان بس هجبيبت لريات عشر يلتقى ما يكون أحيانا
 كـان  ما. مقابل أي بدون ويعطي هجيبت على هإيد ميد كان عجائبية قدرة
  !بعرف ما هعن أحكي يبدّ شو ،أل كلمة بيعرف وال ،أل كلمة يقول
  مثالً؟ باملادة هعالقت تشويف كنتِ كيف طيب -
ا  مـا  …ابيحبّ ما ،باملادة رفكّ ما يوماً وال للمادة ابيحبّ ما -  كـان ! بيحبـّ

 شــي بعــد وأيــام مليانــة هجيبتــ تكـون  أيــام ،كــتري جييــه كــان يعــين …يـدخل 
  .ثانوي شي ياها هعند كانت املادة ،شي أي يف يكون ما ساعة
  للرعية؟ هخدمت تشويف كنت وكيف -
 ،عالعـائالت  عـاألوالد  سـهرانة  عـني  كان، سهرانة عني كانت… هخدمت -
 بـني  أحيانـاً  خـالف  يف يكـون  ألنو يزورن أبونا كان أنا بعرف ناس يف كتري
 شـي  أكـرت  ووخيّـ  اخلـي  بـني ، وأهلـها  البنـت  بـني ، كـتري  وحياول، ووبيّ االبن
 كـتري ، أحيانـاً  تعبـان  يكـون ، هصـحت  على يكون، حيلها أنو حياول كان، هي
 كـان  أللـو  حباجـة  كـان  الرعيـة  مـن  واحـد  أي وقت، مريض يكون مرات يف

  !هحال قد على هجسم كتري كان وهو وجيي ويروح يقوم
  وال؟ مادية مثالُ؟ الوقف مع هعالقت تشويف كنت وكيف -
 وتالتـة  وتـنني  مـرة  كبقلـّ  برجـع ، هنائيـاً  مـادي  شي يف ما، أبداً أل أل -
 مـا  يومـاً  مـا  حتـى  أحياناً يكون أنو، ما يوماً وال، أبونا املادة بيحب ما أنو
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 مشــتغل يلــي العمــل صــاحب جيــي شــي أي أو فــاتورة شــي أي شــعرتإذا 
  .أبداً مادي مانو ال ال، هبامس الفاتورة ياخد جيي العمل هاد املنجز
  ؟هبرفقت ضلييت سنة كم -
ــ - ــا يعــين…بقيــت !هبرفقت ــالوقف بــس ،1983 مــن أن ــت ب ــا بقي ــاه أن  وي

  .سنوات ست تقريباً
  …هيرمح اهلل

  السيد سهيل مخ) 5
، 1976أنا سهيل مخ من معلوال، تعرفت على أبونـا اليـاس مـن سـنة      -

أول خمــيم بيســتقبله أبونــا اليــاس بــاخلراب، كنــا شــباب وصــبايا تعرفنــا    
عليه، شفنا فيه نور املسيح من خالل معاملتـه معنـا، بيتـه مفتـوح للكـل،      

بـه مفتـوح للكـل، عـن غـري خوارنـة اسـتقبلونا مبخيمـات         برّاده مفتـوح، قل 
املخيمــات الســابقة كــانوا يقفلــوا الــرباد علينــا، يســكّروا البــواب        . ســابقة

، ننفــردعلينــا، مــا خيلّونــا نطلــع، مــا خيلّونــا نتحــرك، عنــد أبونــا اليــاس   
ومن سنتا صرنا كل سنة نطلع لعند أبونا الياس، كـل سـنة نعمـل خمـيم     

  .د أبونا الياسونكتشف شي جديد عن
شو ما حكيت عن أبونا الياس ما رح أقدر وفيّه حقّه، وفّيه الشـي يلـي   
هو فعالً فيه، أنا كشخص كتري حببّه ألبونا الياس، وأبونـا اليـاس بتصـوّر    

  .كتري بيحبين، ألني ما طلبت طلب منّه وخجلين فيه
شغلة صغرية صارت معي، أخيت بيوجعهـا راسـها معهـا شـقيقة، كانـت      

ــتري  ــف    كـ ــكل ال يوصـ ــتري بشـ ــها كـ ــن راسـ ــة مـ ــليتلها  . موجوعـ ــا صـ أول مـ
ودهنتلــها علــى راســها زيــت أبونــا اليــاس قامــت عــدّنو مــا فيهــا شــي، وكــل 
الشــغالت أكيــد يلــي بطلبــها مــن أبونــا اليــاس عــم تتحقــق، بــس بطلبــها    
ــدرا وبشــفاعة أبونــا         ــة وإميــان وصــالة، وبشــفاعة العــدرا، بقــوّة الع مبحب

 .الياس كل شي بيتحقّق

 ما ميوت أو بعد ما ميوت؟ قبل -
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مع  صارتقبل ما ميوت وبعد ما ميوت، وبعد ما مات، احلادثة يلي  -
ــا بــذكر حادثــة     ــا    : أخــيت بعــد مــا مــات، أمــا أن ــاس، كنــت أن ــا الي كــان أبون

تـاني يـوم   . ببانياس رايح بسيارة ورجعت لعنـد أبونـا اليـاس وقعـدت عنـده     
الصــبح إجيــت مــن اخلــراب عالشــام، وصــلت عالشــام، دوّرت الســيارة تــاني  
ـــرة، قلّــــي  يــــوم مــــا دارت، أخــــدهتا عامليكــــانيكي كانــــت البســــطونات مكسـّ

لتين غري بـدعوات  امليك انيكي شلون ماشي فيها؟ أكيد ما مشيت فيها ووصـَّ
 !وصلوات أبونا الياس

ملا كنـت تشـوف اخلـوري اليـاس، شـو كنـت تشـوف فيـه أول مـا           طيب -
 يوقع نظرك عليه؟

 …د، يلـي حقيقـة بتشـوفه وقـت تطلـع عليـه      اإلنسان البسـيط املتجـرّ   -
بـــتحس مبـــدى بـــس  !…نعـــم ميكـــن للوهلـــة األوىل منظـــره مـــا يعجبـــك 

يعــين مــا رح  …حمبّتــه، مبــدى هــالنور يلــي طــالع مــن وجهــه بتشــوف فيــه
أقدر أوصفه كما جيب، يعين احلكي مـو متـل الشـوف، أنـا قـد مـا حكيـت        

، هيلي ما شاف أبونا الياس، يلي ما عاشر أبونـا اليـاس، يلـي مـا قعـد معـ      
 ألن أبونا اليـاس فعـالً رجـل ديـن     …!، أكيد ما شاف شيهيلي ما حكى مع

لكـل هالعـامل، مـا كـان ياكـل إذا يف حـدا        هحقيقي، رجل ديـن عطـى حياتـ   
ــا نطلــع حننــا خميّماتنــا نطلــع لعنــد   …فقــري مــو آكــل  يســايرنا ياكــل  هكنّ

ما بياكل حلمة، وإذا بيعرف أنـو يف واحـد جوعـان    يوم شقفة حلمة، تاني 
 هما بياكل حلمة، وبياخد اللحمـة وبيعطيهـا لإلنسـان اجلوعـان، يلـي معـ      

 …لكــل النــاس هللفقــري، يلــي معــ هللمحتــاج، يلــي معــ هو، يلــي معــمــو ألــ
ن كان بواسـطة هشـام   إيلي صارت،  هوحضرت أنا كتري شغالت من عجايب

بالـدير مـن خـالل زياراتنـا      هحيكيلنا ياها، وإن كـان نكـون موجـودين عنـد    
 .هاملستمرة لعند

 .شكراً خيّ سهيل، ممنونك أنا عشهادتك احللوة -
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  مسري مارون كاملة) 1
 حادثة معي صار، باخلراب ساكن بس اجلنينة من كاملة مارون مسري - 
 معـي  كـان  !بنفسـي  تحـزّ  كـتري  فعالً هودروشت هعطيبت الياس أبونا مع فعالً

 مـع  دكـاترة  مـع  منـها  عاني سنتني شي يتضلّ ،منها أتأمل كتري كنت ،حبصة
 وجــابوني املدرســة مــن محلــوني مــرة باملدرســة .أنفجــر أجــي حلــد …شــغالت

 جاإ ،تبعنا الرعية خوري هو الياس أبونا فيين مسع وإال األيام وراحت، هلون
 واهلل، أتــأمل عــم أبونــا يــا واهلل مســري أســتاذ لــك شــوباك قلــي عليــي ليســلم
 هبـذكر  بـاهلل  قسـماً  …التـاني  القسم ع هونيك كانت أو ،الكنبايةهع كان ميكن
 النوبة جتيين وقت فظيع أمل أتأمل عم هيك هيك وقلتلّ .حرام يا جنيب قعد

ــق. أفلــح بيصــري ألرضعــا بفلــح  قــومي حكــم أم يــا هــاقلّ عينــك، المةســ يلّ
 ،هالكبايـة  متـل  واهلل ،مي كبّاية جابتلو راحت .برتيدي إذا مي ايةكبّ جيبيلي

 عليهــا وصــلّب فيهــا أصــبعه وحــط ،شــو ومــدري ىصــلّ ومــا عليهــا ىصــلّ
 ،هيكــي شــوي انــا فيهــا هأصــبع حــط وقــت حــايل وبــني بــيين أنــا …هبأصــبع
 تكـون  أشـرهبا  يبـدّ  واهلل قلـت  ،نفسـي  بقـرارة  حسـيت  شـو  قلـك  عم الدغري

 وشربتها ايةهالكبّ مسكت! خلص أشرهبا يبدّ وقلت إميان عندي يعين ،سم
 يـا  انشـاهلل  وقلتلـّ ، ايـة هالكبّ للبحصـة  ياهـا  تروحلـك  بـدها  العـدرا  بإذن يقلّ

 يتحسّـ  ميكـن  شـي  معـي  ضـل  مـا  يـوم  تـاني  بـاهلل  قسـماً ، اتكديّ ميسلّ أبونا
 …سـنة  15 ميكـن  العمليـة  وصـرهلا  فيهـا  يتحسّـ  عاد ما …دابت املهم …راحت
  !وراحت وراحت وراحت …وطلعت استقالة أنا قدمت باملدرسة انيلسّ كنت
  شفتك؟ يلي هي الياس اخلوري صالة أنو متاماً ومقتنع -
 يـك ه موجـودة  اسـاتا  !راحـت  راحـت  ،ةبامليّـ  ةميّـ  كقلـّ  بـدي  شـو  أبداً -
  !نزلت أنو شفتا ما بس
  شي؟ وال نوبة أجتك عاد وما -
  حبياتي فيها حسيت عاد وال: مسري -
  البحص؟ رجعلك عاد وال -
  رمل وال حبص ال …أل أل: مسري -
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  ربنا ألسم اجملد ،اهلل سبحان يا -
 كـــتري علينـــا هوفضـــل ،هلل واحلمـــد واهلل رمـــل وال حبـــص ال: مســـري -

  !الياس هاألبونا
  عليه شهود هومرت: زوجته -
  !أكيد كخريِ ريكتّ -
ايه، أم حكم شاهدة، هـي جابتلنـا كاسـة املـي، وبعـدين مـا يف       : مسري -

مـا   يعين شو إلو مصلحة يعين لـو ! مصلحة الواحد حيكي هالكالم يزوّره
  واقع كان؟

  سوزي مسري كاملة) 2
ــا - ــة مســري ســوزي أن ــرا كامل ــوّ عمــاد أةم  مثــاني حــوايل مــن ،ضمع

 مـرة  كـذا  علـي  ترتدد فظيعة دوخة حادثة معي صارت زواجنا بعد سنوات
 …اسـتفدت  ما دكاترة ست مخس شي دكتور كذا على دتتردّ ،وترجع تروح
 بــدّي أنـو  اجملـال  هبـاد  حبــة عشـر  مخـس  شـي  دوا يعطــوني أنـو  بنـى  علـى 

أيـام   علـي  ومتـر  فظيعـة  دوخـة  كـتري  يعـين  هالدوخـة  علي ،ترجع !أحتسن
 بقـدر  مـا  متلقحـة  ناميـة  ،نامية هبكامل يوم ضل مثالً أنو طويلة أيام أنو

 "عزيـز  كـابي " الـدكتور  علـى  دلوني فرتة بعد .املخدة على من راسي حرك
 عليهـــا أحتســـن أنـــو بنـــى علـــى اجنبيـــة دوا وصـــفلي بـــاخلري هيـــذكر اهلل

 يف بقــى مــا خلــص انــو ســنة مــدة علــى شــربتها اهلل نشــكر ياهــا عطــاني
 رجعــت ورحــت كــتري كــتري عانيــت ،الدوخــة علــي رجعــت ســنة بعــد دوخــة
 هللا يـا  قلـت  بعدين ،حتسنت ما لعندن روح كنت يلي الدكاترة على دأتردّ

  .بينتطيّ العدرا أعجوبة شي هيك حادثة معي تصري رب يا ،دخيلك
 طريـق  ع هيـك  قاعـدة  كنـت  أنا أنو مبنامي شفت الليايل ذات من مرة

 عـم  أبـيض  لـون  ميكـرو  بيجي وإال .الغربية اجلهة من ،طرطوس أوتسرتاد
 مانــا قــد أحتــرك بقــدر مــا مشــلولة قاعــدة مكرســحة وكــأني .شــب هيســوق

 قاعـدة  معـوّض  بـولني  امسهـا  سنة عمرها بنيت ومعي ،زاعجتين هالدوخة



149 

 …اطلعـي  أخـيت  يا قومي يوبيقلّ بيوقف ،خمالف هامليكرو بيجي عحضين
 علـى  وصـلك  حتـى  معـي  أطلعـي  قـومي  ،قومي يقلّ .أمشي فيين ما وقلتلّ

 حـايل  عرفـت  مـا  …قـومي  يقلـّ  !قوم فيين ما ؟قوم بدي كيف وقلتلّ .البيت
هالشـب   يبتسـم  عـم  وإال ،همعـ  قـدام  مـن  قعدت وطلعت حايل مللمت كيف
 هـو  بـس  اليـاس  أبونـا  بيشـبه  ،اليـاس  أبونا متل تالول هيك وطالعلو إليل
 .أنـت  اليـاس  أبونـا  بتشـبه  قلتلّو! انا ايه يقلّ ؟الياس أبونا أنت وقلتلّ .شب
 !كـتري  داخيـة  داخيـة  وقلتلـّ  أخـيت؟  يـا  أشبك شو يقلّ ،هيك عمل ايه يقلّ
ــ ــ افتحــي يقلّ ــ لشــوف كمتّ ــ متــل هيــك يحطلّ  وراهــا مــي بينوشــرّ ةورخبّ

 مجعـة  تالتـة  يـومني  بعـد  دوخـة  علـي  مـا  الصـبح  فقـت  يـوم  وتاني .هشربت
  !…أبداً علي رجعت عاد وما هالدوخة طابت اهلل نشكر
  شهر؟ …شهور ست ،سنة معك جتي هالدوخة إهلا كان يشقدّ -
  سنوات 8: سوزي -
  دوخة؟ سنوات 8 -
  !تزوجت بعدما ،سنوات 6 سنوات 8 مو أل: سوزي -
ــ ووقـــت ،عليكـــي تجـــيب الدوخـــة ســـنوات 6 -  هـــاحللم بعـــد مـــن ييلّـ

  يشفيكي؟ الياس األبونا من طلبيت أنيت معك واحلادثة
 عــدرا يــا دخيلــك احــدّ وقفــت ؟دخيلــك عــدرا يــا قلــت ايــه: ســوزي -
  …باألبونا بآمن وأنا طيبيين أعجوبة أنو حادثة عملي
  الياس؟ أبونا يكون أنو وافق الياس أبونا أنت قلتيلو ملا وهاد -
كـتري   اليـاس  باألبونـا  بـآمن  وأنـا  …يعـين  وابتسـم  ايه يقلّ ايه: سوزي -
  !هحببّ فيه بآمن
  ؟طبيب راجعيت ما بدوخة حسييت عاد ما قتاو ومن -
 ياهــا وصــفلي يلــي األجنبيــة احلبــوب علبــة وعنــدي بــداًأ: ســوزي -

  …منها ظرفني يف لسا بالصيدلية هون عندي لساها كابي الدكتور
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  مربوك -
  بعمرك يبارك اهلل: سوزي -
  أللك شكرا بيدك ياخد اهلل -

  )أم فادي(ابتسام سلوم ) 3
 باألول امسك عن عرفيين بس تباشري فيكي فادي أم -

 "سلوم ابتسام" فادي أم -

 عندك؟ يعقوب الياس أبونا عملها يلي احلادثة شو -

 أربعـني  مبناسـبة  لعنـا  اليـاس  أبونا وأجا ،مي اعنّ كان ما حادثة أول -
 مـي  مـا يف  املغسـلة  وخـزان  ،املي من مقطوعني أيام ثالث إلنا كان ،سلفي
: فـادي  أبـو  يبيقلـّ  قـام  ،مـي  كاسـة  جلبلـو  ورحت ليصوبن أبونا قام ،هنائياً

ـ فــتح: قــال! مــنني؟: قلتلــو ،األبونــا صــوبَن  عــادي مــي ونزلــت ةاحلنفيـّ
 دخيـل ! مـي  يف مـا  فتحناها رجعنا استغربنا يعين أنا أي. وخلص وصوبن
 لأوّ هــي …هنــائي فاضــي اخلــزان! املــي؟ أجــت مــنني يعــين اهلل يــا امســك
 .عنا صارت أعجوبة

مـا   أنـو  بعـرف  ،عالسـقيفة  الزيـت  بيـدونات  حبـط  أنـا : أعجوبـة  تاني -
 بيـدون  لنـزّ  مامـا  يـا  طـالع  …السـنة  راس وأجـا  ،واحـد  زيت بيدون إال عنا

ــت ــدون يف الزيـ ــة بيـ ــوط عالدفـ ــيني ،حمطـ ــاً والفاضـ ــين طبعـ ــاف يعـ  نضـ
 يـا  أل وقلتلـّ  ،اتـنني  يف يقلـّ  طلـع  ،طالع ماما يا ايه قال ،التانية وعالدفة

 قـام  نصـدّق  كنـا  مـا  ،واثق اتنني يف أل قال ،واحد بيدون يف تغلط ال ماما
 اهلل يـا  دخيلـك  مليـانني  اتـنني  لقـى  فـادي  أبـو  وطلع ياهن؟ فرجيكي قال
  .يعقوب الياس أبونا بيتنا على فات ما بعد عنا بتصري أعجوبة تاني هي

 البخور؟ ورحية -

 …دخيال رادالع من البخور -

 املناسبة؟ بنفس العدرا؟ شخص من -

 املناسبة بنفس فات ييلّ حمل -
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 اتو؟ديّ وغسل وقف ييلّ حمل -

هلـأل  … حـرف  بـوال  علـيكن  بكـذب  مـا  ،جـد  عـن  هلـأل  لسـا  وهلأل ،أبداً -
 !خبور رحية يف بيضل لسا

 !توفى ما بعد عميوجعك هركظ أنو كمان مسعت، بإميانكم يبارك اهلل - 

تقـول  (… بيـوجعين  كـان  كـتري  ضـهري  أنـا ، الصور فرجيكن بدي، نعم -
  !…وقف شوي :)…للمصور وهي تبكي

  !أل وقفت ما يف مشكلة -
ــ الصــور وبعــد -  كــتري فقــرات انــزالق عمليــة كبــدّ انــيت الــدكتور يقلّ
 قـد  متشـي  تروحي بدك يقلّبعد العملية نادر إنك متشي،  وجبوز ،صعب

 بحصـ  شـيت م مـا  قـد  ،أمشـي  فـيين  عـاد  مـا ، منعاجل بركي أمشي ،فيكي ما
 الياس أبونا توفى بفرتتا …يوم كل ساعات ثالث أمشي بدي، ومسا وضهر
 مـا  وقفـت  ،كمل فيين بقى ما ألن أمشي وعم وأنا هشفاعت طلبت، يعقوب

 شـفاعتك،  طالبـة  ،سـاعدني  الياس أبونا يا دخيلك وقلتلّ، كمل فيين بقى
 نـار  إال حسـيت  مـا  قـام  يصـلّ  عـم  !منية بال رب يا بإيدي املسبحة وكانت
 عشـر  بعـد  هـي  طريقي وكملت ،وجع بأي حسيت عاد وما ،بضهري نزلت
 .فيين عتشفّ ه،شفاعت هي، هامس دخيل دقايق

 بعدين؟طريقك  تكملي وقدرتي -

 وبشــتغل ،بشــي حســيت عــاد ومــا ،امشــي ورجعــت طريقــي وكملــت -
 .كامل هكل شغلي

 شي؟ يف وما انتكاسات يف عاد وما وهلأل؟ -

 !شي يف ما -

 عاجلك؟ يلي الدكتور اسم شو -

 رمضان عالء -

 فادي أم شكراً -

 ياك خيلينا -
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  "السمك) "ابو يعقوب(خمائيل حلود ) 4
 كـان  وقـت  مـن  وصـياد  .سنة 65 عمري …)يعقوب أبو( حلود ميخائيل -

 .سنة 15 عمري

 تفضل -

ــ عنــد اخليمــة حتــت هــون قاعــدين كنــا مــرة -  ومشــتغلني ،هــون يخيّ
 !شي دناصيّ وما عالقيلولة وطلعنا للضهريات

 ساعة؟ أي من اشتغلتوا: األب زحالوي -

 الصبح من -

 بــدو مجاعــة عنــدو ،وفــد هعنــد اليــاس أبونــا أجــا بالقيلولــة وحننــا -
 ،مســك كيلــو عشــرين بــدنا ،مســك أكلــة بــدنا يعقــوب أبــو: قــال ،يهنيغــدّ
 بطـرس  ومبـار  بـاهلل  اسـتعني  قـوم : قـال  !أنـت  عينـك  دخيـل  أبونـا  يـا : قلت

 كلـهن،  منـهن  كليـات  أربـع  ثـالث  ومنشـيل  اصفـ ق حـاطني  أبونـا  يـا  ،نزلاو
 ناقصـني  وال وقيـة  زايـدين  ال كيلـو  عشرين شالوا قام األوالد ونزلوا نزلنا
 .األول احلدث هي !وقية

ــاني احلــدث ــ: الت ــى هعزمت ــان العشــا عل ــدي وك  بيحــب هــو طــون، عن
 …سـمو ج لوسـ بتحسّ ألن حايلــّه  ةمسكـ  كـان  بياكـل  مـا ، الطون" البالميدا"

 خـدني،  تعـا  يقلـّ  قـام  عنـا،  ىتعشّـ  تفضـل  أبونا يا قلتلو طون عاملني أي
مـا   يقلـّ  ومنتحـادث  ىمنتعشـ  وحننـا  وقعدنا، عالبيت ورحنا وخدته رحت
 يلتشـ   كبـد  اهلل بـإذن : يقلـّ ، قليلة السمكة اليوم واهلل وقلتلّ ؟اتشيلو عم
 هللا ذنإبـ  يقلـّ  !ختّنتـا … ختّنتـا  أبونـا  يـا : وقلتلـّ  مسـك،  ولكي 300 من أكرت
 أنــت بطــرس، مــار يــا قــول اهلل اســم قــول كيلــو 400 أكــرت مــن تشــيل كبــدّ

 نزلنــا منشــيل، انشــاهلل اهلل اســم دخيــل: قلنــالو بطــرس، مــار متــل عصــيب
  …يوم تاني
 نزلت؟ ومني أنت -

 كيلــو 450 شــلنا معــي، ســعد أخــوي نــزل وبعــدين وأوالدي أنــا نزلــت -
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ــاهن ،"شــق غــراوي" ــكي 500 بيطلعــوا يعــين بالســاحة بعن  حــدثني هــي. ول
 بتقلولـو  ،)سـعد ( جـورج  أبـو  أخـي  مـع  كـان : الثالـث  احلـدث … معـي  صاروا

 رنياتفالســ قتــواحوّ يلــي يــوم …الثالــث واحلــدث معــي حــدثني وبتســألوه،
  …!نحكيلُ تعا تذكرتا؟ كيلو 16 وشلتو هون

  )أبو جورج(سعد حلود ) 5
 العمر؟ ،وسهال أهال -

 سنة 60 -

 انشاهلل هكل الدهر -

 والبحـر  ،البحـر  مـن  طـالعني  وحننـا  اليـاس  أبونـا  أجا األيام من يوم -
 كيلـو  نـص  يشـيل  الواحد خرج وما ،يعين شوي موج ويف وعكر خمضوض

ــ أخــواتي ،أخــواتي غــري الــدورة حبــب بتعــرف أنــا ،طــالعني ،مســك  اوبيحبّ
 عشــطّ هلــون عاخليمــة لعنــدي اليــاس أبونــا جــاإ ،موديــل غــري أنــا الشــغل
 بـدي  شو أبونا يا… كذا كوبدّ يهتغدّ كبدّ وفد عندك بينا يا قوم: البحر

  السوق؟ من اشرتيلو روح يه؟غدّ
  !مسك جتيب تنزل كبدّ هون من ،أل: قايل
ــا ــا ي ــام  مــو ،صــغرية كــالوالف ،منغــرق املــوج ليــك أبون ات هالالنشــعأي
: قـال  ،كتري قوي البحر ،هيكي مرت عشرة يعين صغرية كالوف يعين ،هيدي

  .نزلاو كعوشّ يدكإ بوصلّ باهلل استعني ،تنزل  بدّكأل
 هون معلمي يا… أخوي واملرحوم أنا ،ونزلنا عوشنا ايدنا بناصلّ ،نزلنا

ــة يف ــديك،    صــافية بقع ــل عــني ال ــة يعــينمت  مــا مســاحتها مــرت 50 بقع
 ،هلــوني وجينــا جبنــاهن ســفرني كيلــو 16 فيهــا طلــع قناهــاحوّ بتطلــع،

ــ  واهلل !همعــ واهلل ،نالبوصــلّ ،وطعمينــاهن ويــاه، أنــا وقلــينت بإيــدي فنتنضّ
  .أمواتكم ويرحم هيرمح
 اليـــاس أبونـــا ينـــذكر وقـــتأنـــت أبـــو جـــورج،  ،طيـــب: األب زحـــالوي -

 ر؟بتتصوّ شو قدامك
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 .يسقدّ يف حبسّ …شعر لوبينمّ ،يسقدّ يف وحبس ربتصوّ -

 واحـد  علـيّ  جـا إ ،هنفسـ  هـو  الـو  هيرمح اهلل ياها حكيتلو هيدي قصة يف
 حتـت  هـون  عهاخليمـة  نـايم  وأنـا  هـوني،  عـالبحر  وجـاي  عصـا،  هومعـ  ختيار

ــذكّ الضــو وج ثالثــة الســاعة شــي. هاخليمــة  هيــدي العــادة، فــايق كــأني ربت
 هبتعرفـ  "مصـيص " همعـ  .ياهـا  حكيتلـو  واحـد  أول ،هاكل للعامل حكيتا القصة

 فيـه،  البقـر  بيضربوا زمان،بال عليه بيفلحوا يلي هاد كبري قضيب املصيص؟
 جاإ اخلتيار هالزملة، البقر برقبة بيحطوه يلي هاد النري؟ بتعرفوا نري ومعه

 عليــك، أفلــح بــدي يقلّــ ؟بــدك شــو طيــب هلــون، تعــا: قــال عــالبحر، لعنــدي
ــ عــم شــعري ليــك صــار، يلــي أحكيلــك عــم واملســيح  أفلــح يبــدّ مــين، لينمّ
ــ هــاد لعمــىا: قلــت عليــك،  مــا متــل قمصــدّ ومــو حــايل شــايف وأنــا ة،كركمّ
 لتحــت، هلعنــد وجيــت اخليمــة مــن نــطّ يــتنطّ واهلل األيــام، هبــديك بيقولــوا
 …واختفـى  واهلل هعتلشـبّ  هقتلتـ  فيـه،  القتـل  ونزلـت  الطويلـة  العصا هوخلصت

 واحـد  جـايين  فـايق،  هـأل  كـأني  حبـس،  فـايق  وكأني أنا دقايق، مخس يف وما
 مـو  -  أعـرف  بقـى  مـا  اليـاس  اخلوري مو أو الياس اخلوري هو أبيض، بتوب
 ق،فـو  مـن  نياملطعـيّ  مـن  ،همنّـ  أطول عصا همع -  وهداك انا اتشاجر عم انا

 عليـك  برافـو  قـال  احلليـب،  متل أبيض بتوب وجاية ،هونيك من زتعكّي وعم
 مارهبيــان بعــد ،مارهبيــان لعنــد بــرتوح وانــت للشــيطان، هقتلتــأنــت  أبــين يــا

 ختـبّط  عـم  مسكـة  بتالقي )عاصف( ونَ الدنيا مرت، عشر مخسة متار بعشر
 طيّــب لســاتو لّـو وليك هامســ ايلمسّــ فـالن  فيهــا واعــد ،بتجيبـا  ،فــوق عـالبحر 

 .فيها هواعد اأن حقها، بتاخد ما ياها بتعطيه هالسمكة، كيلو 4 سلوم، أسعد
 واهلـي  العـامل  كـل  يتوعشّـ  للسـمكة،  جبتـها  ورحـت  بالليل فقت فعالً ورحت
 قهـا ح آخد كنت وما سوا، وأكلناها سلوم ألسعد خدهتا ورحت والكل ومرتي

  .الياس ألبونا ياها وحكيتلّ باملية، 90 أجاني هاد ،همنّ
  الياس معوّضسجيع ) 6

  امسك؟ ،مسحت لو حالك عن فعرّ -
 يرمحــه، اهلل اليــاس اخلــوري كــان ،1942 مواليــد مــن معــوض اليــاس - 
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 يطلـب  كـان  حننا بقى املخيمات، من خميم هونيك هعند يف عالقنية طالع
 أكالتنـا خـاروف،   مـثالً  معنـا  ناخـد  وكنا ،هنزور نطلع أنو اجلمعة بنص امنّ

 يلــي وقــت أنــا بقــى مســكني، ينبســط كــتري ويــاه نــاحن نســرد …عملــة شــغلة
 جــنس فيهــا مــا العربيــة فــرام ع رجلــي ضــربت رحيصــون ارةحلــ طلعــت
 رأيكـن  شـو  ،بـاملرة  فـرام  معـي  مـا  ألن الروحـة  ننـزع  بدنا واهلل نقلتلّ الفرام،
 مـا  متـل  قـال  منطلـع،  وبعـدين  بالالدقيـة  يهومنسـوّ  لالدقية مهلنا ع منشي

 ا،هنـ بيهوّ هدخيلـ  واهلل مهلـي  ةميـ  ع اطلـع  بـدي  واهلل …لالدقيـة  حلقنا ك،بدّ
 مــا عالقنيـة  حلقنـا  قلـت  عاجلسـر  طلعنـا  .ابسـويّ  الشـغور  جبسـر  فـوق  هـأل 
 وال وهيـدا  عليـه  وسلمنا ،دخيال الكنيسة لقدام وصلنا دقايق، عشر يف بقى
 شـو  قـال  ،واقـف  هونيك موجود كان عقل هاني ايه "كنان" ـل كمان أبوه كان
 هونيـك  مـن  وجيـت  بـاملرة  فرام فيها ما السيارة هيك هيك واهلل ولّقلت بك؟
: قلـت  عليهـا؟  بيمشـي  هيـك  حـدا  يف طـب : يقلـّ  قلـيب،  مقطـوع  عليها هلون
ــ مشــيت، واهلل  بالقنيــة هــون واحــد ويف امنســويّ عاجلســر مننــزل هــأل يقلّ

 اقتنعـت  ما قلنالو شي، أشبا ما: قال دواليب األربع فكّ ه،لعند نزلنا كمان،
 يـا : وقلتلـّ  الدواليب يفكّ وبدّ عاجلسر نزلنا عاجلسر، أنزل يبدّ هباحلكي،

 مـا بعـرف،   شـي  افيهـ  الزيـت  طرنبـا  إذا بعرف ما ينت،فكّ بالقناية هأل يعمّ
 ياهـا  كمنفكلـّ  هعند إذا ،هسألا روح هالزملة إال باجلسر اعنّ يف ما ليك قال
 مـا عنـدي   واهلل ال قـال  سألنا رحنا فيها، بذّونتع لنفكها ليش هعند ما إذا

 يناضـلّ  خـاروف  وجبنـا  يـوم  مننا اهلل، ابعينّ قلنالو عالقنية رجعنا ،مكشوط
 جنـي،  وبدنا هبالسيارة الغراض حطينا والصبح وانبسطنا للصبح سهرانني
قـدام   الفـرام  جـنس  معـي  مـا  وألنـّ  عهالسيارة صليلنا الياس أبونا يا قلنالو
ــ عهالســيارة بصــلّ -  هيرمحــ اهلل -  واهلل الكنيســة، بــاب ــ: يوقلّ  العــدرا ذنإب

ــا، جيــت واهلل. ونتفــة لطرطــوس بتوصــلك ــا أن ــآمن وأن ــه ب  اهلل، ســبحان في
ــ مــرت صــغرية، نتفــة عــالفرام رجلــي حطيــت بالقنيــة، للنــزول وصــلنا ي خيّ

 ندوخت،ا ااهن اهلل يشهد !انمك يخيّ مرت معي …كانت طلعت من الوظيفة
 نـزول ! دخيلك يربّ يا! عالفرام رجلي أضرب حايل، قمصدّ أسرع ما ارجع
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ــ أصــعب يف اجلســر ــة، أمشــي بشــريف العظــيم، واهلل بــدني شــعرق ؟همنّ  مي
ــ يــا شــي، أشــبا مــا هالســيارة بعمــرا وتقــول فــرام وأضــرب  يــا دخيلــك، يربّ
 لغراضهـا  لنـا نزّ هلـون،  جينـا  قـول  واهلل. معقـول  مو سر فيك الياس خوري

 يعمّـ  بيـت  لوصّـ ت السـيارة  يبـدّ قال يا بيـي   هالكبري بينا وإجا الباب، امقدّ
 …بنـوب  فيهـا  مـا  فـرام  قصـتا،  هيـك  هيـك  السـيارة  يبيّـ  يـا  قلنـالو  ر،ضهعال

 بـاألجرة  سـيارة  طلـبلن  هلل، احلمـد  ووصلتنا عليها صاليل الياس واخلوري
 السـيارة  أعطيـه  كنـت  مـا  …وطـالع  يـوم  مـن  عنـها  مسـؤول  مـاني  انأ تاخدن،

  …يعين الصيب زعل وما
 زهـري  لعنـد  سـري  عجقـة  يصـري  مـا  قبـل  ونزلـت  خـدهتا  ريبكّ هنار تاني
 :قلتلّـو  هبـا؟  شـو : قال ،هالطرنبات يفكلّ زهري يا قلنالو ،بطرطوس بوظو

ــ منــهن؟ عرفــك شــو: قــال ،الفــرام جــنس فيهــا مــا  أخــي، يــا منــهن: وقلتلّ
ــي وجــايبلو ــا مع ــدة طرنب ــال جدي ــ غراضــها منغريهلــا: ق  بــدنا أل: وقلتلّ
 فكّهـا  بـدي : قـايل  هديك فكّ وهو ،جديدة وغريناها واهلل ،جديدة نغريها
 وكـذا  وجوانـات  راصورات هابدّ ،مثالً منها خموفك يلي وشو ليش وشوف
 يلـي  إال جلـدة  فيهـا  مـا  بـذميت  ،كهافَ ،معليشي: وقلتلّ ،حقها لتدفع ليش

ــ ،بقلبــها فيهــا هــادجلو مهرتيــني دايرهــا دايــر مــن راحيــة  كيــف لــك: يقلّ
 ومـن  الشـغور  جسـر  مـن  عليهـا  ماشي: وقلتلّ ،الياس أبو لك عليها ماشي
ــ وبســرعة هلــون القنيــة ــ ،ةميّ ــ مــايف والفــرام …وعشــرين ةميّ ــ ،ومنّ  امــ :يقلّ
ــ ،شــو تكــون واهلل قبصــدّ  عليهــا صــاليل اليــاس واخلــوري قصــدّ أل وقلتلّ
 ، لـوال العظـيم  واهلل ،العظـيم  واهلل دخيلـك  ربـي  يـا  يقلـّ  ،معنا صار وهيك
  !العظيم واهلل ،سنة ةمبي قكبصدّ ما الياس اخلوري يقلتلّ
  الياس؟ للخوري هبيعرف هوي: زحالوي األب -
 يلـي  هـاد  بقـى  ،هـون  من هو املنطقة من هبيعرف ايه: ضمعوّ الياس -
ــا صــار ــا ي ــا أبون ــا ،معن ــ اهلل ســبحان وأن ــزّ كــتري هحبرتم ــ كــتري هوبع  هألن

  !هيك من أبرك مايف هاإلنسان
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 كـان  يلـي  وقت بالبستان فيها عايش كان يلي بالفرتة: زحالوي األب -
  هالفرتة؟ بتتذكرا شي؟ بتتذكروا ،الليمون بستان هكل

 كــتري، تعــبي كــان ايــه ،هيرمحــ اهلل كــتري يتعــب كــان: معــوض اليــاس -
  .فيها ينام كان أنو روايل مني الصغرية هي أنا الغرفة بس
  …يف كان ما بالبداية هو املوتور؟ غرفة: أبو عقاب -
  هيك؟ ما القاعة بتبعون هأل لزقوها هودي آه: معوض الياس -
 القـديم  املطبخ تبع ،فوق نم بالزاوية حلاال ةفرداويّ هي: أبو عقاب -
  !أتذكر عاد ما بقى هون منن أقدم فمني ،الكراسي تبعون حمل ويف

  برعون وجرجس ،جربايل اخلوري منن أقدم: معوض الياس -
 ينـام  كـان  هـو  فـوق  صـغرية  غرفة يف كان شي أول ألن أي: أبو عقاب -
 مـن  وأمـور  أكـل  ومـا  أكل شغالت ويعمل مسوا شو يشعل وكان فيها ويقوم
  الغرفةب بالزاوية موجودة هلأل بعدا ،النوع هاد

 الفرشـة  حيمـل  كـان  أوقـات  أنـو  ،حكايل بذكر أنا بس: زحالوي األب -
  !بالكنيسة اهليكل حتت ينام ويروح
 مسعـان  ،شـفت  مـا  أنا بس ،هيك هعن مسعان أنا أيه: معوض الياس -
  !همتّ من مسعتا ما ،بس هعن

  إيل ياها يقلّ بتذكرا أنا: زحالوي األب -
 بالشـتوية  الغرفـة  تـربد  بـس  رسـتيا كعالس يهـرب  كـان : يعقـوب  هشام -
ــه ــي ،علي ــان ويل ــى يشــهد ك ــ دوارة نضــال هــو هاملوضــوع عل  مــن …هبيعرف

  .همع موجودين كانوا يلي الشباب
 يلـي  املخلوقـة  هـي  يف العلويـة  أخوانـا  مـن  سيدي يا: معوض الياس -
  …العام الطريق حتت كانت
  مجال؟ أم: يعقوب هشام -
 هاإلنسـانة  بكـري  الصـبح  تقـوم  ،امسـا  شـو  بعـرف  مـا : معـوض  الياس -
 وأبـيض  أزرق البسـة  مرا تالقي لفوق عتتطلّ ،كان هلل وقلبها كويسة نيتها
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 لكــ اخلــوري …اإلنسـانة  هــي كانـت  ،يتصــلّ عـم  الكنيســة قـدام  متشــور عـم 
 هـاملرا  مـني  اليـوم  أبونـا  يـا : قـالتلو  ،وهيـدي  حليـب  عندها من جييب مدة

 الكنيســة؟ بــاب قــدام متشــور بتضــل وبشــوفها عنــدك كانــتايل  الغريبــة
 عـرف  ،لتحـت  لرجليهـا  راسـها  مـن  وأبـيض  أزرق قـالتلو : البسـة  شو :قلها

 !…اتمر عدة هاملرا شافتا ،اتفاجأ …بس دخيال العدرا أهنا الياس اخلوري
 يليصـلّ  دخيلـك  قـالتلو  هلعنـد  طلعت… !وهادا مرض بعرف ما ابنها ليوم
 وصـارت  ،للولـد  هحالـ  مشي اهلل ونشكر عليه صالهلا ،الياس أبونا يا عليه
  …حليب كيلو تاخدلو يوم كل

 الكنيسـة مقابيـل   كانت ؟أنت هبتتذكر ميالد ابنها ايه: زحالوي األب -
  …أنا بتذكر
  يقنة كتري كتري اهلل سبحان هاملرا وصارت ،بالضبط: معوض الياس -
  أنا بتذكر حليب تاخدلو يوم كل كانت ايه: زحالوي الياس األب -

  )انقطاع يف الفيديو(
ــ اهلل: معــــوض اليــــاس - ــالً خــــدم هيرمحــ ــرعيت فعــ ــ نيالــ … خالصإبــ

 عليه نعرض كليلإل بالنسبة كتري جماني عمل وعمل ايه ،يعين بإخالص
 يقـول مـا   كـتري  كـان  عليـه  تعـرض  بـس  ،ووفاة وعمادة كليلإ ،ياخد كان ما

 مـا  نعـنّ  مسـؤول  أنـا  هـودي  هالكنيسـتني  طيـب  وأنـا  شـي  كـل  ،أبداً بيجوز
 اخلوارنــة عليــه ااشــتكو بطرطــوس انطــون املطــران عنــد مــرة حتــى ،يبــدّ

 قــادر يلــي هــو مينــو اليــاس اخلــوري مــات إذا مــا يومــاً ســيدنا يــا: قــالولو
 بــدو ،كــتري عالشــعب يفــرق وبــدّ عــاش؟ مــا متــل ويعــيش همطرحــ يســكن
 ســيدنا مــن وأغنــى كلكــن مــنكن أغنــى أنــا! فقــري؟ أنــا قلــن ،فقــري ميــوت
 بقلّـو  بـاخلراب  واحـد  أي مـع  وحبكـي  هاهلاتف بكمش ةهألتينيّ أنا ،كمان
 اخلمـس  وإال بيكونوا ساعة ربع بيضل إذا لرية ألف وعشرين مخس عايز

 يطلــب كلكــن مــنكن واحــد وخلــي ،فقــري بكــون أنــا عنــدي ألــف وعشــرين
 بكـون فقـري   أنا نقلّ ،هلون هلعند ياها وجيبلو واحد من لرية آالف مخس
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 ،هيرمحـ  اهلل وبـدّ  هيـك  يضـحك،  صـار  املطـران  ،فيكن واحد أغنى أنا! أنا
 مـا  نكلّ ياهن بيعطيه خيليك اهلل قلو واحد والتقى لريات عشر همع وإذا

  .بيبعت اهلل كبيقلّ كلّن، ياهن بيعطيه أللو نصن بيخلو
 عطـاه  هلعنـد مـدري مـني إجـا     ،لـرية  مخسـني  معـو  كان مرة: الزوجة -
ــ شــو بــدو ،ياهــا  ميشــي عــم شــوي بعــد لــربا طلــع ،كــذا مــا معــي مــا ويقلّ

 لتقــىا كمــان وقــت …هــو عــم حيكيلنــا. عــاألرض مخســمية لقــى عــالطريق
  .ةمعروف دييه القصص قديش …يرجع يوقف بامليكرو

  )انقطاع يف الفيديو(
ــ ،هبوجهــ ســكرت: هشــام -  عالروضــة ثالثــة ،الروضــة عــن حكيلــي يقلّ

 خـــبط ،ســيارة  لقينــا  ومــا  هــأل  وحلـــد القــداس  وقــت  يــروح  رح ،وحكيتلــّ 
 ؟نيمــ البــاب بيــدقّ وإال دقيقــتني يف مــا ،عــدرا يــا دبريهــا: هــاقلّ التليفــون

 وصـلين  تعـال  يـه إ: وقلـّ  حمـل  شـي  تـروح  كبـدّ  أبونا يا: وقلّ ضمعوّ جربا
  …يعين املرات ألوف معو رةمتكرّ هي ،عالكنيسة

  نالوبيصلي حامينا بيضلّ …علنابيتشفّ فيه حننا نيالنا: الزوجة -
 هونيـك  سـيارة  وكـم  تيرسـيا  غـري  يف كـان  مـا  بتعـرف : ضمعوّ الياس -

  فينا وياما وياما اتصل واهلل بيلزمك شو دائماً أبونا يا نقلو عليه نعرض
 عنـده،  الشياطني ظهور هي أللكن يبوحا كان ما يلي الشغلة: هشام -
 هـوا  البـاب  شيطـبّ  عـم  شـو  أفهـم  ما أبواب تطبيش أمسع سهران كون أنا
 سـاعة ال شـي  فـوق  مـن  طلـي يعيّ مـرات  !…هـوا  …هعبال بيخطر الواحد وـش
، سـعة ت هـو  ميانـ  ،فـوق  مـن  طيعـيّ  يـوم،  كل تالتة للتنتني بسهر أنا 11-12

 سـهران؟  بعدك ،أل: وقلّ انت؟ شي شبكإ فايق؟ بعدك يعمّ: ونص تسعة
 نــاأ يــاهلل حــايل وبــني بــيين فكــر عخــري، تصــبح يــالّ ايــه: يقــول، ايــه :قلّــو

 فكـر؟  صـرت  شـو  هأل؟ قكفيّ شو بغرفتك متكونيّ عشرة الساعة ودّعتك
 نــام وصــرت حتــت مــن نــوميت نقلــت يفيــق، عــم هــو البــواب عطــبش أنــو

 بـس  التانيـة  عامليلـة  عـاحليط  يلـي  الكهربا فقسةلى ع حس صرت جنبه،
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 ايـ  قـوم  تالتـة،  اتـنني  طبشـة  البـاب  يطـبش  أنا، همع فايق جيإ طق الضو
ــاب هللا ــوح الب ــانو مفت ــارس م ــواب ســكر صــرت …أعمــل شــو صــرت ،ت  الب

 ،علــيّ يضـحك  يف؟ شـو  يعمّـ  يـا  هـالبواب،  يطبشـو  يرجعـوا  ونـام،  شـن طبّ
 بتقـول  مـا  شـوف  بـس  يف، شـو  كقلـّ  رح أنـا  يقلـّ  عليـه  يـت لزّ كرت ما على
 قـراه،  زحـالوي  اليـاس  أبونـا  مـن  هـاد  آرس اخلـوري  كتـاب  خـود ! هـا  حلدا
 مكــان علــى وفتحلــي آرس اخلــوري كتــاب خــدت اليــاس، أبونــا مــن هأخــد

 يعمّـ  يـا  يقلـّ  البـواب  شيطبّ عم يلي هاد انشاهلل وقلتلّ الشيطان، جتربة
 منـيح  عمل عملت ما وكل نام يينخيلّ بدو ما يزعجين عم عليّ بيقدر ما

 بــدي اتـنني  بـني  خصـومة  فـض  - بعيلـة  مشـكلة  تصـليح  - مـريض  شـفاء 
ــا أحتمــل ــا بــس ،نــامث أدفــع بــدي ،هأدفعــ بــدي فــوق مثنــا أن  فــيين مــا ان
 تضـل  مـا  منشـان  معـي  عايش كونك أنت هأل بس …أحكي ممنوع …أحكي
  !بقلبك يهاوخبّ هاألمور فهام قلق

 وآرس ،1859 ســنةفرنســي تــوفى  خــوري آرس خــوري: زحــالوي األب -
 طويلـة  لفـرتة  كانـت  ،فرنسا بوسط ليون مدينة من قريبة موجودة ضيعة
 درويــش، وكــان هــاخلوري فيهــا انــوعيّ ،هــاد هــاخلوري فيهــا انــوعيّ ،مهملــة
 هلاخلوري ه فيهانوفعيّ ،ألو وقدوة شفيع هاختذ الياس وأبونا كتري درويش
 شــوي حلالــه، ييصــلّ هــو فصــار أبــداً يبتصــلّ مــا النــاس عالضــيعة فأجــا
 نـدن ع كـان  بفـرتة  قبـل  ،شـي  غـري  هـادا  أنـو  ايالحظـو  صـاروا  الناس شوي
 أنـو  االقـو  يصـلي  وعم هو يراقبوه جيوا فصاروا ،سيئة مسعة ترك خوري

 يصـلوا  وجيـوا  وهحيبّـ  صـاروا  البلـد  أهـل  الوقت ومع ،شي غري هصالت هاد
 طلـع  صـيته  فـرتة  بعـد  ،هلعنـد  اجيـو  املنطقـة  سكان صاروا فرتة بعد ،وراه
ــومني دواعــيق جيــوا النــاس صــاروا فرنســا بكــل ــة ي ــى تالت ــابلوه، حلت  يق

 عليــه قلــطأُ هــادا واخلــوري ،االعــرتاف بكرســي بكاملــها ســاعات ويقضــي
 قــتو ،اخلـراب  خــوري منقـول  مــا متـل  للضــيعة نسـبة  آرس اخلــوري اسـم 
 معـ  مـدة  دبعـ  …اهليكـل  حتـت  الكنيسـة  حتـت  دفنـوه  1859 سـنة  تـوفى  ييلّ
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 متـل  القـوه  كشـفوه  فرته بعد دفنوه ،هو ما متل هجسم االقو قام ايكشفو
 قـزاز،  مـن  صـندوق  بقلـب  تبعـو  اجلثمـان  فيهـا  تبعـو  الكنيسـة  هأل ،هو ما

 هـي،  ما متل تاركينا تبعو الكنيسة ،بيزوروه سنة كل ابيجو الناس ماليني
 عقـاب،  ألبـو  أحكـي  عـم  ،هـو  مـا  متل تاركينو تبعو التعيس الصغري البيت

 املوقـد،  فـوق  هـي  مـا  متـل  تاركينـا  البطاطا فيها يسلق كان يلي الطنجرة
 مرينــا مــع رحــت 1996 الـــ ســنة ،تغــري مــا أبــداً اليــاس أبونــا حيــاة نفــس

 قينــاهنال ،كــتري نــاس وأجــو فــدعونا الصــوفانية تبــع مرينــا ،آرس لضــيعة
 عـن  املسـؤول  سـألت  ،هالقـديس  حياة على طبيعي بقياس متحف عاملني
 ائــرز ماليــني مخــس: قلــي هلــون؟ بالســنة بيجــي زائــر كــم: قلتلــو املتحــف
 كــانو آرس خــوري اهــاد ،العــامل أحنــاء كــل مــن هقــرب علــى وابيصــلّ ابيجــو

 انكــ! يعــين عجيبــة هســريت ،تبعــو البيــت حيرقلــو حيــاول أوقــات الشــيطان
  !إيه… هشفيع كان ،باألوضة هعند هصورت حاطط الياس أبونا

  إيهاب رزق معوض) 7
 رحـت  وخيي أبوي من طلب على بناءً، معوض رزق إيهاب امسي أنا -
 ردبّـ  ما لبني، هونيك هأخدم منشان يعقوب الياس األبونا عند منت فرتة
 وهونيـك  أنـا ، لبنان ع سافر يخيّ هبالفرتة كان ألنو، هعند دعيق حدا شي
ــ وأرجــع مصــريف معهــد ،الصــبح عاملعهــد أنــزل يــوم كــل كــان  النــهار يكفّ

 صــوت طلــيعيّ بالغرفــة كنــت اتاملســويّ بالليــل وهونيــك أنــا مــرة .هونيــك
 ووالد وزوجهـا  وأختـها  مـرة  يف كـان  اللـ و لتحـت  هلعنـد  كـض ر نزلـت ، قوي
  .مقبولة مو حتت عيطة …وعيطة والد مخس أربع
  ط؟يعيّ عم كان يلي مني -
  الياس أبونا ييصلّ ييصلّ وصار مبينة كانت اجملنونة متل ااملر -
  تقول؟ كانت شو -
، طعــيّت طوتعــيّ الســبب وهــو جلــوزا هــاحلكي ةحاكيــ الســبب هــو أنــو -
 لـوحل وت طتعـيّ  عـم  كانت ألنو يياور واقف يكخلّ يوقلّ األبونا فيين عتطلّ
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 وهتابـأعلى صـ   كمـان  وهـي  …ييصـلّ  ييصـلّ  ييصلّ وصار أنا وقفت بديّاتا،
 السـبب  هـو  وتقلـّ ، ركعـي ا كبقلـّ  القدس الروح باسم هاقل والّ فرتة، طتعيّ
، ركعـي ا كبقلـّ  القدس الروح باسم بنيت يا قالّ، بركع وما السبب هو وتقلّ
 القـدس  الروح باسم وقال الياس أبونا صوتو وعالّ، طتعيّ صارت، بركع ما

ــ ــيا كبقلّ ــ انقطــع اهــاملر إال شــفنا مــا، ركع  ييصــلّ وصــار، وركعــت احسّ
ــ، ييصــلّ ييصــلّ  ايــه قــالتلو رحتــيت؟ا أنــك حاســة شــو هــاقلّ صــالة صخلّ
 انســمع عــاد ومــا وراق، قعــدي قــومي قــالّ، عــاألخري فاضــي راســي ةحاســ
 كنـتِ  شـو : قلـها  قـام  ؟صـار  شـو  حننـا  انسـطلنا  يعين، وقعدت هلاملرة حس
 ىنتغـدّ بـدنا   عهالبيـت  مـثالً  نفـوت  اكنّـ : قـالتلو  تشـويف؟  كنـت  شـو  ،حاسة
 ضـهرنا  نلـفّ ، األكـل  أنـواع  كـل  مـن  أكـل  اهكلـ  ممدودة ةصفر طاولة نالقي
ــ، شــي نالقــي مــا نرجــع  تالقــي تفــوت قهــوة عملــي فــوتي الرجــال اهيقل
 راحيــة طلعــت قــام، وجوزهــا هـي  قلقــانني وعطــول اوجينّــ، جــاهزة القهـوة 
 شـــو: قلـــها قـــام، هلعنـــد تـــروح عـــم وعطـــول كتابـــات عاملـــها شـــيخ لعنـــد

ــ يف قــالتلو حجابــات؟ هالكتابــات حمطــوطني ويــن هالكتابــات  كتابــة اعنّ
، يف لسـا  أل: قلها مايف قالتلو يف؟ لسا وين: قلها، املطبخ جبارور تهاحاطّ
 حتـت  قـالتلو  يف؟ لسـا  ويـن  بـنيت  يـا  ايـه ، وحدة يف باخلزن يف السّ قالتلو
، مـايف  وبتقلـّ  يف؟ لسـا  ويـن  ثالثـة  هـي  ايه قلها، عليها منام يلي ايةاملخدّ

: قلـها ، وحـدة  يف كمـان  التخـت  جنـب  باجلـارور  قـالتلو ، لسـا  يف بنيت يا أل
 ثالثـة  يف لسـا  أربعـة  يهَـ : قلـها ، مـايف  قـالتلو ، يف لسـا  ويـن  أربعـة  هي ايه
  !…انسطلنا حننا، هيكي عناطلّ، يابنيت نوينُ سبعة نهنّ

  سبعة؟ نهنّ عدهلا -
 عتبــة علــى وحــدة يف قــالتلو ويــنن؟ ســبعة ايكونــو الزم هــنن عــدهلا -
 يف، مـا  ،بـنيت  يا وينن اتنني يف لسا ،يناحاطّ العتبة حتت عاملدخل ،البيت

  …باحلديقة بالرتاب طامرينا وحدة يف قالتلو ،وينن لسا يف
  وال؟ شي عليها بميصلّ هو طبعاً -



163 

 ايـه  ة هـوني قاعد هي د؟عيق كان وين أنت بتعرف ،يهون قاعدة هي -
  يف؟ السّ وين ايه يف؟ السّ وين
  ؟أل وال كان الصليب إيدوب -
  املسبحة -
 باحلديقـة  املزروعـة  هي يف قالتلو ،وينن اتنني يف لسا ايه يقلها عم -
 اعــدق والرجــال ،هيكــي قاعــد مــانو متــل ،يف لســا ايــه ،وحاطينــا نــايحافر
 :قلّـو  عالرجـال  والتفـت  ،يف لسا بنيت يا ايه واملرة ،هيسار على يعين هوني
 تويوتـا  كرويم همع هو ،جيبها طالع: وقلّ ،بالسيارة هون معي: وقلّ وينها؟

ــو ،أزرق ميكــرو ،املشــتى - محــص علــى بيشــتغل  شــكل هيــك ياهــا بيجبل
 كـال  ،ونـص  مـرت  شـي  بطـول  ،)سـم  2( هيـك  عرضـها  طلع فتحها خممس
 :قلّـي  الـربّ  طلعنـا  ،نقرأهـا  فينـا  مـا  نقرأهـا  حاولنـا  شـي  كـل  يعـين  كتابات
ــي ــا الســبريتو جبل  حيــط ،تشــعل مــا يشــعلها هالســبريتو حــط ،لنحرقه

  !شعلت إالّ لقيناها ما مقدسة مي عليها يرش ،تشعل عم ما توهبالسبري

  شعلت؟ ما بالسبريتو شعلت؟ قام مقدسة مي رشها بس -
 مـي  عليهـا  يرش وصار تشعل ماعم، حيط حيط حيط عم يعين، أل -

 ارشّـ  أنـو  عالسـيارة  طرشـا  روح قلي هي ما متل كباية، شعلت قام مقدسة
ــ قعــدنا رجعنــا ووقــت ياهــا ولّرشــيت، مقدســة مــي الســيارة ع : للرجــال وقلّ

 كاليـاتون  الكتابـات  يجبتلـّ  مـا  إذا ومنّـ  منسـتفاد  مـا  عملنـا  شـي  كـل  ليك
 يلـي  هـدول  طيـب : وقلـّ  احيرتقـو  عـم  اكـانو  كيـف  انـت  شفت، حنرقن بدنا

 .بكـيس  نوبـتحطّ  نهـنّ  مـا  متـل  الرتابـات  برتفـش  قلو بالرتاب؟ حاططون
ــ ميكــن ســبت يــوم شــي هــاحلكي كــان. جتــينب كبــدّ املهــم  األحــد بكــرا وقلّ
 وجايبـهن  جايـة  إال شـفنا  مـا  يـوم  وتـاني  واهلل …نكلّ ياهن بتجبلي بتجي
 هبالسـبريتو  يشـعلن  حيـاول  أنـو  قبـل  متـل  وصـار ، هيكـي  كيس شي كلياتن
 اليوم نقلّ، لنويشعّ مقدسة مي ويرش ايشعلو كانوا وما كوم صاروا هيك
 امقـدّ  وابتصـلّ  وهـأل  سـوا  يمنصـلّ  لسـا  األربعـاء  يـوم  لعندي ابتجو حداأل
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 يبـدّ  كمـان  األحـد  ويـوم  شـوفكن  يبـدّ  األربعـاء  ويوم ا،وصلّ اراحو .العدرا
 اورجعـو  زاروا األربعـاء  يـوم  اأجـو  واهلل، شـي  يف عاد ما اهلل ذنإوب، شوفكن

 انو وتقلّ عم األبونا مع املرا حكيت فرتة وبعد، نيوطبيعي األحد يوم أجو
 قلـها ، مـني  أعـرف  عـم  ومـا  عطـول  أنـو  ،عالبيت كتري تليفونات جييين عم

 عطـيين  بس قلها، هلعند تروحي عم ما ألنك يستفقدك عم الشيخ هيدا
  .شي يف ما اهلل ذنإوب التليفون رقم ربتغيّ وقلّ همع حكى جوزك
  احلال؟ ومشي -
  احلال ومشي -
  السبب أنت قالتلو عادت ما أجت يلي التانية وباملرة -
 أل …اوبيقولـو  عندكن الوضع كيف بيسألون وعطول نيطبيعي ارجعو -
  منيح كتري متام
 بيـومني؟  بيـوم  يتوفى ما قبل الياس اخلوري كان وكيف ،للرب اجملد -
  ؟همع موجود كنت انت النو ؟هشفت كيف يعين
 عــم قاعــد القيــه أنــزل، عاملعهــد ألنــزل قينيفــيّ هــو كــان مــثالً عطــول - 

 ينزل يصلّي عم لفوق يطلع، ييصلّ عم القيه حتركا ما كيف يعين، يصلي
ــ ملــرة، الوقــت كــل عطــول ييصــلّ عــم  الصــبح عليــي بتمــرق أنــو ليــلالب يقلّ

 بمكـرّ  حـايل  اسـس ح هيكي كون حمتمل فيقين فقت ما بركي بتستفقدني
 ألنـزل  مـثالً  يفيّقين وه كان عطول، توفى ما لبعد شو عرفت ما أنا، شي او

  !هالكلمة يقلّ مرة وال فطور رحضّ سوا لنفطر أو عاملعهد
  هالكلمة؟ كقلّ يلي فيه توفى يلي اليوم بنفس يعين -
  توفى فوراً الصبح يوم تاني يومتا كان بالليل ايه -
  ميوت؟ وبدّ هحال حاسس كان يعين -
  طبيعي ما صالة صالة صالة عطول ألنو هيتحسّ هيك ايه -
  هاملرة؟ بس ياها كقلّ -
  ياها يقلّ ييلّ الوحيدة املرة ايه -
  !إيهاب لكإ شكرا -
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  يوسف جرجس معوض) 8
 معي صار شو أحكيلك رح ،اجلنينة من ،1947 مواليد عوض يوسف -

 ،تالتـة  سـنتني  شي "خليفة موسى" عند مأحتكّ كنت أنا يعين …بالتفصيل
  …تالتة مرتني أيام هلعند روح وبالنهار

  ؟تقريباً معك صارت سنة أي بس: زحالوي األب -
 عاملدينــة ننـزل  مـا  قبـل  يعــين ،أكيـدة  1990و 1988 بـني  يعـين : يوسـف  -
ــ ،رتوصــوّ ــة بــدها قرحــة معــي ،رتونظّ  حــر شــي كــل عــن محــاني ،عملي

 بيعمل ليباحل …كتري حليب تشرب كبدّ وقلي …ودخان ومشروب وفليفلة
 مأحتكـّ  يتضـلّ . هنفسـ  هـو اإلزعـاج   ضـل  بـس  شـوي  برتـاح  …عاملعدة غشاء
 دكتــور جــاإ مــرة يف .بالضــبط قــديش ذاكــر عــاد مــا تالتــة أو ســنتني شــي

  …عالضيعة هلعند غسان
 مني؟ غسان دكتور: زحالوي األب -

 الصــورة خــدت، كــتري شــاطر دكتــور فنيــانوس غســان دكتــور: يوســف -
 كـان  يلي عنفس حتتمي كبدّ هيدي يوقلّ هالصورة شاف، هلعند وطلعت
ــ يقلنــا ــ وهيــدي، خليفــة موســى دكتــور وعنّ  شــي أكــرت معــك بتصــري يقلّ

 ومـا  وهبيسمّ شو بعرف وما هيجان معك وبيصري معك كبتتحرّ ،بالربيع
  .عاحلبوب يكوخلّ عملية تعمل وال، وكذا منها ختاف
  كتري؟ الطبيب تراجع كنت: زحالوي األب -
  …تالتة مرتني أيام قلتلك كتري كتري: يوسف -
  !هوجع من يبكي الطفل متل: زوجته -
 وبيتنجـان  خيـار  يف كـان  مـا  أيـام  الشـغل  أيـام  شي أكرت يعين: يوسف -

 أيــام وقضــيت ،ميكــن الســادس بالشــهر قبــل أو هيــدي هاأليــام وفليفلــة
  .أنا كتري صعبة
  عالطبيب مرات تالت وبرتوح: زحالوي األب -
 إال عالبيــت وصــلت كــون مــا ،ومــرتني مــرات تــالت كــترية أيــام: يوســف - 
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 كــتري، مــدايق هلــون جيــت يف مــا آخــر، خليفــة موســى عنــد عالــدكتور أرجــع
ــ وعــم هيــك عــامل عنــدي باحملــل عــامل عنــدي ، وفليلفــة وبنــدورة خيــار لمحّ

ــ عنــدي والصــيب ــ اليــاس أبونــا لعنــد روح وقلتلّ ــ بيقلــك وقلّ  عــم هتــمعد يبيّ
ــ ــ هلعنــد روح هتوجع ــدّ وقلّ ــو كب  هلعنــد وراح، كــتري هتوجعــ عــم ياهــا تطيبل

: وقلـّ ، توجعـو  عـم  همعدتـ  هيـك  هيـك  يبيّ كبيقلّ وقلّ الياس أبونا هواستقبل
 بتطلع بعرف ما زيت قنينة هعطا اجلوّ همع فات معي تعا ،كلبيّ هعين تكرم

، بمـا تطيـ   إال معدتـه ع بتوصـل  مـا  العـدرا  ذنإبـ  ووقلـّ  صـغرية  قنينة ،سانيت
ــ الصــيب جــاإ  كمشــتا هوصــلت علــى وأنــا اليــاس أبونــا قلــو شــو حرفيــاً يونقلّ

 ممنـوع ، وقمـت  منـت  وجيـت  هلالصـيب  وعطيتـها  الزيـت  قنينة كرعت، وكرعتا
… أنو بعرف ما مرتاح وقمت ،شي كل عن ممنوع شي عن ممنوع اللحمة عن

 النــهار مــرق، مرتــاح وقمــت منــت والّ املهــم طبــت إنــي فكــر بقــى مــا شــربتا
، كبتضـرّ  سـادة  ألنـو  بسـكر  شـربا  قـالويل  سـادة  كنـت  قهوة بشرب أنا ومرتاح
 وقلتلـّ  يـوم  تـاني  هلعنـد  رحـت  ومسـلّ  أسـعد  هامسـ صـاحيب   واحد لعند رحت
  .سادة قهوة بيشرب هو سادة قهوة أشرب يبدّ مرتاح أنا اليوم زملة يا واهلل
  قهوة؟ كتعملّ جورج أم من طلبت ما ليش: زحالوي األب -
  سأهلاا …يوم كل هلعند بروح أنا: يوسف -
  األخوة متل وياه هو كان ايه: )إهلام مطانيوس معوض( زوجته -
 بـروح  يومياً ،قهوة فنجان وبشرب سيكارة بشرب هلعند بروح: يوسف -
 قهوة عطيين سكر حتطيلي ال ملرتو قلتلها سلوم أسعد عندل رحنا ،هلعند
 الفنجـان  شـربت  شـفة  تـاني  شربت ،معدتي وجعتين ما ةشفّ شربت ،سادة
  !معدتي وجعتين ما هكلّ

  !أل أو هتوجع بدها يشوف بدو هكأن متل: زوجته -
 معي متزح عم أنت يقلّ معي صار هيك هيك ألسعد وقلتلّ: يوسف -

ــ معــي صــار هيــك واهلل قلتلــو  عالبيــت وجينــا واهلل. شــي أشــبين ومــا يقلّ
  …يوم وتالت يوم تاني ومرق
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 عنـده  وهـو  هالزيتـات  شـرب  وقـت  مـن  طبت أنا خلص يقلي: زوجته -
  !طاب هو أنو يقني
 عملتلـي  راحـت  ،هـاحلرة  مـن  فليفلـة  صحن عمليلي هاقلتلّ: يوسف -

ــ ةوشــويّ عــرق ايــةوكبّ محــرة فليفلــة صــحن  وقعــدت مســك ةوشــويّ ةجوزيّ
 ايــ العمليــة بتعملــويل بتاخــدوني يــا هــأل وقلتلــها ،هــون ميكــن الطربيــزة
 حنصـ  يلجـابت  واهلل ،كقلتلـّ  مـا  متل حرفياً !…الياس أبونا عند بتودوني

  !احلر من بيشلفط …بيشلفط ،شو واهلل بس هيك حرة
  ؟أكلة هيك أكلت ما صرلك يشقدّ وأنت: زحالوي األب -
 ايــةكبّ حطيــت، شــي آكــل ممنــوع ممنــوع …تالتــة ســنتني شــي: يوســف - 

 السـمك  مـع  ،حـر  بامللعقـة  هـون  مـن  ولقمـة  هـون  من أكلة …شتوبلّ هالعرق
 بـدي  شـو  يعـين  كـان  كيـف  العـرق  شـفت ، معقـول  مـو  شـي  أبونـا  ،طيب احلـر 

 خلـص  بـس  :قلها… واهلل بدّك متوت: يتقلّ، كت كت هيك يكتين عرقي كقلّ
عـن قـوة عـم    . عاملستشـفى  فـيين  بيصري وشو نام فوت يبدّ أنا. هالعرق ايةكبّ

 …وعالفرشــة ســيكارة وشــربت وقمــت هاألكــل صــتخلّحبكــي مــا نــي خــايف، 
اً يسقـدّ  اليـاس  أبونـا  فعـالً  قلتلـها  ،احلديـد  متـل  وقمت منت  قلتلـها  ، حرفيـّ
 ايـه  تـنظري  يعملـّ  وقلتلـّ  خليفـة  موسـى  الدكتور لعند نزلنا …وقبعتها شوكة
 ايـ  ايـه  املـرة  ووفسـرتلّ  عملت شو شوف وقلتلّ ؟عملت شو يقلّ، تنظري يعملّ
 عملـت  مـا  وقلتلـّ  ؟عملـت  شـو  يقلـّ ، هيدا شو جنّ جنّ شي يف بقى ما يعمّ
  !…وطبت شربتا زيت قنينة عطاني بينطيّ الياس أبونا شي
قلّـك   تـنظري  لأوّ بـني  يعـين  املسـافة  قـديش  التنظريين بني جورج أبو -

  طبت؟ ما وبعد قرحة معك
 أول ،تــنظري بــدون مــينحيكّ كــان شــي أول أشــهر أربــع تــالت: عــوض -
 اهللو ،ودوا حبـوب  يعطـيين  وجـع  عنـدي  يف كـان  ،تنظري بدون مينحكّ شي

  .لرية 50 احلبة حق األيام هبديك ةاحلبّ يعطيين
  !هون منها اعنّ يف ما هيدي فرنسا من جبتها ويقلّ: زوجته -
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 بـس  ،هعنـ  شي بعرف ما ،مادي هو جتاري وكنّ إن بعرف ما: يوسف -
 املصـاري  يهمـين  مـا  انبسـط  قويـة  أنـو  يقول شو لرية 50 احلبة حقّ ييقلّ

 أبونــا أنــا قلتلــو اتفرجــي تعــي قلــهاألم جــورج  طعــيّ ،الوجــع يــروح املهــم
 هلـأل  يومتـا  ومـن  مـؤمن  زملـة  أنـت  يقلّ هغري بينطيّ حدا ما بينطيّ الياس

  !سنة عشرين دكتور دست ما
  !سنة؟ عشرين -
 مــن متأكــد مــايل التســعني مــن …وأكــرت ســنة عشــرين ايــه: يوســف -

  .عرفمنقدر ن الصور بشوف بس التاريخ
  90… 88عم يقلك من : أبو عقاب -
 الـدكاترة  قـالويل  أنا وقت ،أنا كلمة من تنجينا يارب أنا وأنا: زوجته -
 علـى  نفوهتـا  بـدنا  ،أل ميكـن  تنجـا  ميكـن  وقلـهن  ،مـرض  عنكن بعيد معي

 شـهرين  شـي  تعـيش  بيجـوز  سـاعة  ربـع  مـن  أكـرت  تضـلّ  إذا ميكن العملية
ــ ،العــدرا لعنــد راح ابــين ،تالتــة  ليــاسا أبونــا قــدام وركــع عــدرا يــا كدخليلِ

 كنــت مــا بعــرف مــا حكــويل نهــنّ أنــا …أبونــا يــا قلــك يبــد شــو والدنيــة
  .طوفان شتا كانت …بالشام باملشفى

حطينـا   عالشام أخدوها …ومنتشر باملعدة سرطان معها كان: يوسف -
 األطبـاء  جلنة ، هي كانت مآمنة طبعاًأمل منها ما كتري مصاري، قالولنا

 إنــو عــم يقولــوا البــين إنــو بــدنا نشــق، هــي قــالتلن أل شــقوني أنــا مــا رح   
 أبونـا  عنـد  بـي رِ "يـامن " هالصيب عندي !…موت، هي شافت شو عم حيكوا

فعـالً متـل اخلـوري، بيعرفـو أبـو عقـاب، مـا بيعـرف          شي بيعرف ما الياس
 أنـا  يبيقلـّ قلّـو خـود مصـاري     مصـاري شي ما حبس حالو بالدنيا، عطـي  

 …أبـداً  ؟شـغل  تفـتح  بـدك  مـا  لـك مشـان أنـت إذا أنـا متـت     … شـي  بدي ما
 والـدنيا  ركـع  حلـود  مـارون  حكايل أنا …ركع الياس اخلوري لعند راح املهم
 مـارون  عليـه  أجـا  الدنيي طوفان… لتبلّ …هحال ع حس ما تبلّل، تشيت عم

 عـم  ،جـا إو وجـاب  بربميـل  وحـاطّ  كأنو …مي مي …قوم قوم يامن وقلّ حلود
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 أخـوي … ألخوي قالو العملية ع نزلوا اهلل واحلمدتاني يوم،  !هألمّ يصلي
إذا ضلوا سـاعتني طلعـوا مـن    … ةعشر تضل بيجوز قالولو باجليش عميد

  …واحلمد هلل! حتت طبشولو للصيب قالولو أمك بدها تعيش
  مربوك -
ــه -  ــارك اهلل: زوجتـ ــرك يبـ ــفي هللا بعمـ ــع يشـ ــى مجيـ ــوي اهلل املرضـ  يقـ

 يقـرّب  آدم بـين  بـدي  مـا  أنـا  نقلـتلّ  املهـم  هـو  هـاد  بـس  بـس،  بقلوبنا اإلميان
 صـورة  معـي  لعنـدي،  الضـيعة  مـن  جيـي  حـدا  اوختلّ ما العملية قبل لعندي
 شـوف  يبـدّ  مـا  معـي  جيـي  حدا يبدّ ما نقلتلّ هامس دخيل اإلهلية الرمحة

 مـن  معـي  هتاخد ةهليّاإل الرمحة صورة حاملة …ةعالعمليّ فوت ما قبل حدا
 العمليـة،  يتعملـّ  بـدك  أنـت  ،شـي  أول أنـت  دخيلك وقلتلّ حطيتها بس !هون
 يلـي  الـدكتور  يعـين  …العمليـة  تعملي كبدّ أنت بس معي والدكاترة فايتة أنا

ــ وقــت "ملحــم هشــام" هامســ بالشــام العمليــة عملــي  بــدّو هــو أنــو فــات ييلّ
 شـو  هـاملرة  يـا  بـك طيّ إميانـك  جـورج  أم يـا  فعـالً  يقلّ …العملية بعد حيكيين

  .ياخدني ياخدني وبدّ بيعرف هو هامس دخيل وقلتلّ عليكي ييلّ هاإلميان
  !يعين يف مني اشتغل معنا: يوسف -
  سنة؟ كم من هي: زحالوي األب -
ــ عاملــة ســنني تــالت إيل هــي: زوجتــه -  الويلقــ الــدكاترة كــانو ةالعمليّ

  !أشهر تالت يبتعيش
   ىتوفّ ما بعد الياس اخلوري من طلبيت يعين: شخص -
 يـروح  هـو ، طلـب  ييلّ "يامن" بينا …أنا ما ،توفى ما بعد ايه: زوجته -
 بـالُن  انشـغل  هلـون  حكـيهن  بسـام  اخلـوري  كـان  ميكـن  شـافوه  يركع ييصلّ
 كأنـه  متـل  هـاد  يعمّ يا قال حلود مارون راح، حلود مارون مع حكي عليه

 صــاير شــو الشــيت حتــت مــي أنــت "يــامن …يــامن" لــك الــوعي عــن غايــب
 طوفـان  تشـيت  عـم  والدني هحال على حيس وال قوم قوم ساعة ألك معك
  هلل الفضل …اهلل نشكر اهلل نشكر، وزال خبطر كنت وأنا
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 وشــو ،همنــ بطلــب بــروح أنــا ،يسقــدّ …يسقــدّ اليــاس أبونــا: يوســف -
 همنــ بطلــب ،بشــغالت مــدايق …مــدايق بكــون بــوجهي بتفــتح منــو بطلــب
 يرمحـه  اهلل اليـاس  أبونـا  ،بعـرف  ما طريقة غري ،بطريقة بوجهي بتنفتح

  .معنا صار ييلّ وهيدا …واهلل ايه مات ما يسقدّ اديه
  .ما تنسى تدوّر يل عالصور: األب زحالوي -
تكــرم عيونــك اليــوم … إيــه اليــوم اليــوم إذا اهلل راد، بــس جيــوا الــوالد  -

  .ببعتلك ياهن
  .ال تبعنت، بيجي هشام بياخدن -

  صحفي يف جريدة الثورة) 9
  …نصور عم ألنو باألول هامس يقول يهخلّ مسحت لو بس -
 كقلتلّــ مــرض مرضــت بالزمــان ،الثــورة جبريــدة صــحفي بشــتغل -

 مرحلــة هيــدي قــال الــدكتور راجعنــا ،أعصــاب التــهاب ه،امســ "الطــوق"
 وبتوصــل مشــفى تــدخل كوبــدّ منيحــة ملرحلــة بتوصــل مــةمتقدّ بتصــري
 متابعــة، كوبــدّ بيخــوف شــي معــك وبيصــري القلــب احتمــال أنــو ملرحلــة
 وصـلت  ،أمشـي  فـيين  عـاد  مـا  ملرحلـة  ووصـلت  ،الدكتور لعند ننزل فصرنا
ــة ــ شــي آخــر .فــيين عــاد مــا ملرحل ــا انــت جتــي فيــك مــا إذا يقلّ ــدي أن  ب
  …راجعك

  سنة؟ كم من: زحالوي األب -
 رحت ما أنا واهلل ،باملوضوع مسع أبونا ،سنة 11 شي صرلو هاحلكي -
 عنـدي  ما أنا ،يسقدّ هبعترب وأنا ،كتري هحببّ أنا عالقة يف بس هو ،هلعند
 ،فيــه كــبرية ثقــة لنــاإ ،كــتري أنــو هبالشــخص بــؤمن بــس جيــب كمــا إميــان
ــا وهــو مســع  كنــت لعنــدي جــاإ ،لعنــدي جــاإ باملوضــوع مســع ،كــان حببن

 عالضــهرطالعــة و مرتــي أخــدهتا لقــاح بــدها كانــت بــنيت ،بالبيــت حلــايل
 نيمــ مــع بعــرف مــا لفــوق طلــع ،بالبيــت حلــايل وكنــت باملدرســة والشــباب

ــ زحفــت ،البــاب افتحلــو مــافيين العظــيم واهلل البــاب ودق  ،البــاب ووفتحتلّ
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 قمـت  أبونـا  جـا إ ،جيـي  وبـدّ  حـدا  مـا  وعأسـاس  بالبيت صدفة حلايل كنت
  …القصة هيك: قلنالو قصتك؟ شو أبين يا: يقلّ فات الباب، وفتحتلّ
  عاألرض؟ زحفت -
 ،مبرحلـة  كنت، هنائياً أمشي فيين ما ملرحلة وصلت، أمشي فيين ما ايه - 
 …عاملشــفى ياخــدني جــاي عصــام الــدكتور مــع حكينــا !املشــفى أدخــل بــدي

 عليها يصري أو تتشنج القلب عضلة أنو ،مراقبة بدها صار ألنو فرتة دخلن
 ومـن  ،آدمـي  يعـين  أنت كذا أنت مترض بيصري ما أنت بينا يا يلّق قعد .شي

 راد اهلل إذا "العـدرا  ةقـوّ ب" :يقلـّ  زيـت  قنينـة  معـو  …حلو حكي حكى هاحلكي
 نزلـت  انـا  سـكني،  انـا ، فيهـا  حبـس  مـا  رجلي أنا، طبيعي وترجع متشي كبدّ

 عصــام دكتــور، أيــام مخــس أربــع بشــي قبلــها مــرة آخــر عصــام دكتــور عنــد
 كنـ ما وأنـت  رجلـك مـن   الـدم  يطلـع  عـم  أنـو  منظـر ، عصـبية  دكتور معوض
 شـايف  انـت  ،منظـر  هيـك  مـن  أصـعب  يف ما بيخوف منظر برجلك حاسس

 نزلـت  واهلل نقطة فشال، فيه حاسس كنما وأنت رجلك من يطلع عم الدم
، رجلــي علــى فيهــا يتسّــح العظــيم واهلل الزيــت حــرارة قــديش زيــت نقطــة

 ببتتعـذّ  اليـوم ، متشـي  بـدك  "العـدرا  بقـوة " يقلـّ  ياهـا  مسـحلي  فيها يتسّح
ــدّ وبكــرا ــ، راد اهلل إذا متشــي كب … هــي عــاد ،متشــي بــدك العــدرا بقــوة يقلّ
 يـوم  تاني، وراح هحال محل .أل يقلّ شي تشرب كبدّ أنو نبيه بنت مع حكيت
 العظـيم  واهلل بـس  وكـذا  شـوي  عـت وجّة تسـهر  اليـوم  هـداك  سـهرت  أنا طبعاً
 الصـبح  مخسـة  واهلل .عنـا  إيـاد  يخيّـ  وقتا كان الصبح مخسة أو الصبح ستة

 يف صـار  بوجـع  حسـيت  كأنو، أنوجعت اتييّرجب صار يلي الوجع بس مشيت
 …رجليــي علــى أمشــي عــم الصــبح قمــت مشــيت الصــبح ووجــه برجليــي أمل

 حـدا  مـا  واهلل حلـايل  نـازل  ونـص  عشـرة  السـاعة  عصـام  الـدكتور  لعند نزلنا
 لعنــد فتنــا، ييّــخ مــع نزلــت، هــو صــاحيب عليــه ه ســلمتلعنــد فتنــا ســندني
 وأحكـي  جاوبك ما قبل يقلّ قصتك؟ شو انت يقلّ فيّي عطلّ عصام الدكتور
 واهلل هـــأل الـــةعحمّ جايـــة تكـــون الزم أنـــت قلـــي هـــالكومبيوتر فـــتح معـــك



172 

 شــو مشــفى نــدخلك بــدنا الــةمحّ علــى جايــة تكــون الزم أنــت قلّــي ،العظــيم
 بـس  شـي  معـك  صـاير  أنـت  يقلـّ ، معـي  صار هيك هيك وقلتلّ معك؟ صاير
، بـؤمن  ما أنا قلي، السوفييت االحتاد خريج شيوعي هو !…بؤمن ما أنا يخيّ

 املــرض اختصـار  أنــت طبيعـي  مــو شـي  معـك  صــاير أنـت  يقلّــ …احلالـة  هبـي 
 طبيعــي مــو شــي يف أنــت هيــدي هبالســرعة هعنــ والرجــوع هيــدي هباللحظــة

 لعند طلعنا الدكتور عند من طلعنا، القصة هيك هيك قلنالو !معك صاير
: يقلـّ ، مشـيت  أنـا  أبونـا  وقلتلـّ ، كيفـك  أبونـا  عليـه  مناسلّ جوا هو كان األبونا
 قبـل  شـايفين  كـأنو  علـيّ  اهلل يشـهد ، متشـي  بـدك  قلتلك ما أنا أبين يا ولك
 أنـو  مـا  يعـين ، العدرا متشي بقوة بدك بكرا كقلتلّ ما أنا بينا يا يقلّ، بنهار

 جـد  عـن ، فيكـون  كـن  شـي  عـن  حيكـي  عم كأنو أل أل شي أو برافو او تفاجئ
 أنـي  قلنـالو  هشفت وقت األبونا :الشغلتني هي يعين، ومنّ منتهي املوضوع انو
 كبـدّ  كقلتلّ انا أنو فيها حيكي عم كان يلي والثقة جيد ووضعنا مشينا انا

 يتوحسّـ  عرجلـي  نزلـت  وقـت  الزيـت  نقطـة  التانيـة  والشـغلة  ومشـيت  متشي
، االتنني حياتي طول بنساهن ما الشغلتني هدول، كبري شعور كان كتري فيها

ــا عنــد قعــدنا ــا، ومشــينا حالنــا محلنــا قهــوة فنجــان شــربنا األبون  ينمــا ان
 أشـهر  بالست بروح أنا، قليل بروح عالصالة أنا مؤمن ينما عفواً أنا، يسقدّ

  .باملناسبات منروح رحنا وإذا، مرة أشهر بالتالت
  …إميان يف بس: زحالوي األب -
ــوا مــا متــل كإميــان ،إميــان حتــى كمــان ،ايــه -  وتعــاليم تقاليــد بيقول

 منعـرف  مـا  يعـين  ،لـديين  بالنسبة كافر عتربأُ أنا جد ،هدول من وشغالت
 وال يسقدّ فعالً وهو ،بأبونا كتري كبرية ثقة يلإ أنا بس ؟واحد كل حالنا

 أنـا  بـس  الكهنـة  لكـل  احرتامـي  مـع  معلشـي  همتلـ  جيـي  رح وال نشوف رح
ــ للنــاس بالكامــل إنســان جيــي يعــين ،همتلــ جيــي مــارح انــو بعتــرب  ةوحملبّ
 شـي،  أكـل  ما هبعمر ،شي طلب وما هبعمر ىضحّ ،الناس والحرتام الناس
 جـاي  نـا أ واهلل قـال  …هحببّـ  شـي  طلب ما هبعمر ،هحبب شي أكل ما هبعمر
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 بنســاه مــا نـا أ ،مننســاه مــا حننـا  هيوفقــ اهلل ،قــاال مـا  هبعمــر ،أكلــة عبـايل 
 خاصــة فيــه حمــبيت ،بنســاه مــا كــتري ،هبعــزّ كــتري عنــدي صــورة حــاططلو

  .فيها وبعتزّ ،كتري
  حلوة كتري لشهادتك شكراً: زحالوي األب -
 حننــا وانشــاهلل بنعملــو واجــب أقــل هــادا يعــين ،يــاك خيليلنــا اهلل -

  .زمان من يسقدّ منصبو ايل بالنسبة أنا… ما لو حتى يعين… منتمنى
  برجليك؟ شي يتحسّ عاد وما: زحالوي األب -
، يـــاه أرجيـــك بـــدي مـــرة شـــي إذا هـــأل عصـــام والـــدكتور، أبـــداً ال ال -

 اعـرتف  وكذا كطبيب أنا إني معقول مو أنا بعرتف ما يقلّ بس بيحكيلك
ــ ــ املرضــى هباحلالــة يقّل ــا لعنــد ببعتــون عنــدي ييلّ ، كيــف عرفــت، األبون

ــ بعــدين ــ بــس، الســوفييت االحتــاد خــريج أنــا كــافر أنــا كــافر أنــا يقلّ  يقلّ
 الزم أنت، طبيعي مو شي معك صاير عالكومبيوتر يقلّ، شي معك صاير
  .طبيعي مو شي يف معناتا ماشي وجاية الةحبمّ لعندي جتي
  سؤال؟ هعند أثار ما عندك الشفاء استمرار: زحالوي األب -
  الدكتور؟ عند -
  ايه؟: زحالوي األب -
 بيحكـي  مـا  ،وكـذا  وعلم وكطبيب الكربياء من نوع هيدي بس ،ىمبل -
  .فيه بيحكي ما بس …شي يف أنو مقتنع وهأل ،فيها
 كــتري ظــرف بشــي ومرقــت صــدف ،ســؤال كمــان طيــب: زحــالوي األب -

 ببالــك وخطــر ،كبــدّ يلــي عملــي أو نفســي أو صــحي بعــدين؟ قاســي
  ؟أل وال يساعدك الياس أبونا من تطلب

  !معي صار ما -
  معك صار ما: زحالوي األب -
 فـرتة  كـل  ،يـه حبيّ هيكي مبر مناسبة بكل هلونيك رحت ما كل أنا بس - 
  …أللو وفراغ مبحبة …بأنس حبس هيك شوفها بس هون هصورت حتى
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  ؟هلونيك رحت ما لكإ يشقدّ: زحالوي األب -
  !هونيك كنت زمان صريل ما -
  ؟يشقدّ: زحالوي األب -
  شهر من …قربانة األول يوم ،املناولة يوم -
 شـو  هـأل  عرفـت  التمثـال؟  بوضـع  اروغيّ شو شفت ما: زحالوي األب -
  اجلديد؟ التمثال وضع
 فتنــاو متــأخرين ورحنــا املســا رحنــا ،صــار شــو كلقلّــ ،أل اجلديــد أل -

  …هلونيك مرقت ما ،دغري وطلعنا معنا والعامل عالقاعة

  رميون كاملة) 10
 أصــحاب ومــن اخلــراب ســكان مــن كاملــة رميــون أنــا: كاملــة رميــون -
 علـى عـيين،   هـوا  "ةقسـف " أكلـت  أنـي  معـي  حصل ،هيرمح اهلل الياس أبونا

 حتــى بطرطــوس هــون عــدكتور روح وصــرت ،رختــىا عــيين تبــع اجلفــن
عطاني  حدا وال دكاترة أحسن لعند ،تالتة مرتني عالشام وطلعت …دخت
 جيـت  ،وجيـت  ماالشـ  مـن  ببـايل  هحطيتـ  !شـو  مـن  عرفـوا  وما ،أسربو حبّة
  !بينتطيّ بدك أنت وقلتلّ هيدإ كاسر كان ،هلعند رايح يتوضلّ الشام من

  ؟مسيو رميون سنة كم من: زحالوي األب -
  .سنة أي حلددلك ،بسنني ميوت ما بلق… سنة كم من: رميون -
  .2005 بـ توفى هو: زحالوي األب -
 تطيــبين، كبــدّ أنــت وقلتلّــ ،احلادثــة صــارت 2002 مــن !2005: رميــون -
 ا عبكراالعدر بإذن تطيب كبدّ عبكرا أنت العدرا ذنإب ،"العدرا ذنإب" يقلّ

 لفوق عينوطلّ !تطيب بدك عبكرا العدرا بإذن هبالدير عقبي ،تطيب بدك
 !اليـوم  قلـي  مـا  ،تطيـب  بـدك  عبكـرا  وقلـي  زيـت  ياهـا  ودهنلـي  علـيّ  وصالّ
 ســاعة هــون قاعــد وأنــا ،الشــي نفــس هنــار وقضــينا وقمنــا مننــا …وجيــت
 بكرا، جاإو بكرا وناطر ؟اليوم قال ما ليش ؟بكرا يقلّ ليش توقل !وناطر
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 ،املســا تســعة رحــت ،تســعة هلعنــد رحــت انــا ســبعة كانــت بالســاعة عــتطلّ
 نــاطر نفســي وبــني بــيين انــا ،ســاعتني يف لســا قلــت ســبعة كانــت عــتوطلّ

 عـم  بقلـيب  …متّـي  مـن  وطلعـت  يتـا كفّ مـا  واهلل سـاعتني  لسـا  وقلت ،الوقت
عملـت   وعـيين  تـنني ا …نفضة نفض جفين إال شفت ما ،ساعتني السّ قول

  .بطيّ وجيت …الثانية من جزء ربع من بأقل هيك،
  الضبط؟ع تشكي عم كنت شو: زحالوي األب -
 روح يبدّ …عيين فتح فيين ما ،هرفعا فيين ما مرختي جفين: رميون -
قـدّيش   نسـان ف اإلشـو  !نتأكـد  …لنشـوف  للصـبح  يهـا خلّ قلـت  املسـا  هلعند
متانـة   السـاعة  يـوم  تـاني  الصـبح  قمنـا  .فيـه  منؤمـ  نـي إ مـع  بيشـكّ  بيضلّ

ه نـايم،  لسـا : قـالتلي  نـايم  هلقيت .أقعد فيين بقى ما ه،لعند رحت وحياتك
ــع بــدي :قلتلــها ــه أطل ــاقلّ ،علي ــه: ه  مســكني هبالتخــت ملقــح ،جيــي خلي
ــ ،هبوســ صــرت وقعــدت والشرشــف هــو هغمرتــ هبالشرشــف مغطــى : وقلتلّ
 ،عالقـة  إيل مـا  ناأ بكطيّ وإميانك بتكطيّ العدرا: يقلّ ،طبت أنا دخيلك

  .بتينطيّ ييلّ أنت بواسطتك أنت :وقلتلّ
 فيـه  مـا  هبتوجع هركبت ؟شو كمان عالشام معي طلع صهري رفعت أبو

 :قلتلّـو  طبـت  ييلـّ  وقـت  .شـهور  عشـر  حاملها صرلو عصا همع ،ميشي عم
 ؟ روحمعـي  عمل شو شفت ما: وقلتلّ ،بآمن ما كيف: يقلّ أنت؟ بتآمن ما

 …يـوم  تـاني  جـا إو زيت ياها دهنلو صاللو وراح أخدتو !هلعند حور …هلعند
 عـاد  مـا  واهلل: يقلـّ  شـوباك؟  وقلتلـّ  .عصـا  بـدون  ميشـي  عـم  هـاد  يوم تالت
  .فيها يتحسّ
  ؟هركبت من يعاني عم لوإ يشوقدّ: زحالوي األب -
 ومـات  وطـاب  وطـاب  طاب واهلل كان هو ختيار ،هاد ركبة وجع ،سنني -
  .عصا محل عاد وما

  !غضروف هعند نامي كان هو ياها حكايل بوطظم -
ــا: رميــون - ــ عالفرنســي ،عالشــام طلعن ــدّ وقلّ ــ كب  رضــيان مــا ،ةعمليّ
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 اهلل… هيــدإ كانــت اليــاس أبونــا ،اليــاس أبونــا هبــوطيّ جــاإو ،عمليــة يعمــل
  .همن وتطلب هتزور عم تكون بدا كالّ العامل يوم جيي وبدّ ،يسقدّ ه،يرمح
 نفــس أنــا …عجيبــة معــي عمــل ،أبونــا يــا مــات مــا بعــد أنــا: الزوجــة -
ــ عالســقيلبية وطلعــت ،تــوجعين عــم كــتري كــتري كانــت ركــبيت الشــي  يعملّ
 لعنـده  رحـت  ىتـوفّ  مـا  بعـد  ،وتـوجعين  تـوجعين  عـم  طبت ما ،فيها جلسة

 لعنـدك  جيإ ما كل أنا !العجايب أبو تأن كدخيلَ ووقلتلّ ،هيك هوحضنت
  !أبونا يا كدخيلَ توجعين عم ركبيت ناأ ،طليب يليتلبّ

  يعين؟ التمثال حضنتِ -
  …أبونا يا كدخيلَ ووقلتلّ التمثال حضنت يهإ: الزوجة -
  هي؟ هاحلادثة سنة أي: زحالوي األب -
 لـي رج يـت وحفّ ،ىمتـوفّ  أشـهر  ألـو  كان ما …لعمنوّ ،لمنوّع: الزوجة -

 دخيلـك  :قلتلـو  شـفتو؟  مـا  شـفتو  ،الديسـك  الديسـك  ،حتـت  ييلّ باملنشار
  !فيها ركبيت وحفيت ياها بليتطيّ كبدّ

  بالصاروخ؟ رجلك ييتحفّ: زحالوي األب -
 أنـا  ،دخيلـك  ووقلتلـّ ، تبعيتو الشفرة الصاروخ بالصاروخ يهإ: الزوجة -

 اهلل، نشـكر  هلل واحلمد، ركبيت تشفيلي كبدّ كدخيلَ وقلتلّ، أنا فيه مآمنة
عمـل   نقلـتلّ  .هلل احلمـد  فيهـا  يتحسّـ  عاد ما، باجلنة هعلجيويرمحه  اهلل

 هلل احلمـد  وهلـأل  .ركـبيت  طيبلـي  تـوفى  مـا  بعـد  اليـاس  أبونـا  عجيبـة  معي
  .اهلل نشكر
  زمان؟ لكإ وكان: زحالوي األب -
 حبـوب  وأخدت ،منها بعاني سنتني تقريب شي إيل كان أيه: الزوجة -
  .فيه كبري إمياني ألن هدخيل هو، احلال مشي ما، شي وهيك حبوب وما

 هـأل  يعـين  اليـاس؟  أبونـا  عن ذكريات غري عندكن شو: زحالوي األب -
  لبالكن؟ بيجي شو يعقوب الياس أبونا يقولكن واحد وقت
بيجـوز   ومـا  ،يوميـاً  تقريبـاً  هلونيـك  بـروح  يتقلـّ  مـا  بدون أنا: رميون -
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 ما ،السالم ومرة أبانا مرة وصليلو هقدام أوقف يبدّ إال مرة هلونيك روح
 ه يتوسـطلي منـ  بطلـب  وأنـا  ،دخـيال  العـدرا  بـزور  ما متل هبزور إال بيجوز
 وياهـا  أنـت  …بواسطتك أنت وسيطنا أنت وبقلّ ،ياه يبدّ لشي العدرا عند

 أبونـا  …السـالم  ومـرة  أبانا مرة هبذكر !هزور يبدّ رحت ما كل هلأل ،جريان
  .مننساه ما هيدا الياس
  …هبقداست هيقوم اهلل يسقدّ …يسقدّ أبداً: الزوجة -

  )انقطاع يف الفيديو(
 فتـوح ه مبابـ  كـان؟  شـو ، اجلشـعة  البشـرية  الصـفات  كـل … … : رميون -
 ، مـا شـي  هعنـد  مـا ، شـي  هبتيجب ما !مفتوح والباب بينام ه،سكر ما هبعمر

، شـي  هبالـدنيا  هعنـد  مـا  ه،معـ  ييلـّ  بياخد هلعند جاإ ما مني، شي بيملك
  !عالضرورة ،عاحلاجة يشرب وال ياكل ال… إال كان

ــ روح كــــان للفقــــرا: الزوجــــة -  نعطيــــه مــــا شــــو كــــان ،الفقــــرا هقلبــ
ــان ــول كــ ــندوق يقــ ــرا بصــ ــو …الفقــ ــندوق احطــ ــرا بصــ ــا …!الفقــ ــا انــ  مــ

ــد ــي باخـ ــبيت شـ ــان ال جليـ ــادة كـ ــان ال ،عمـ ــل كـ ــان وال إكليـ ــازة كـ  وال جنـ
  !…الفقرا صندوق أبداً ،شي

ــا واهلل: رميـــون - ــة كأهنـ ــ كانـــت العملـ ــ ،هبتعضّـ ــا هبتعضـ ــة كأهنـ  العملـ
  .هيإيد شي بيمسك ما منها هجسم لبينمّ منها سبيتحسّ بتعضه،

  !هبتعضّ العملة الكلمة هي حلوة: زحالوي األب -
ال  :قـول يب ،تعطيـه  حـاول  …"قـدّاس " تعطيـه  حتاول كقلّ عم: رميون -

  ؟هيك واحد تالقي كبدّ وين اهلل سبحان شوف ،منها هحال ينفض …ال
  !جد عن همتل نالقي صعب: الزوجة -
  !…األيام من بيوم سيتقدّ ووبدّ ،بالسما اهلل ذنإب بالسما: رميون -
  يصليلنا وعم فينا عيتشفّ وعم: الزوجة -
  !شفاكي هموت بعد طاملا أكيد -
  يصليلنا عم أبداً ايه ايه: الزوجة -
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 حبـاجنت  مانـك  واهلل ووبقلـّ  ،والسـالم  أبانـا  مـرة  يلوبيصلّ ناأ: رميون -
ــا ــد وأن ــ بــس حبــاجنت مانــك أنــك متأك ــت ألنــك !نلعلّ  تصــليلنا عــم أن

  !فينا عوتتشفّ
  اجلديد؟ التمثال بوضع انبسطت رميون سيد: زحالوي األب -
  هأل؟: رميون -
  ايه: زحالوي األب -
 بطالـب  اجمللـس  جبنـب  اجتمعنـا  كلمـا  هسـأل ا سـنتني  صريل: رميون -
 املهـم  منـيح  مـو  وال منـيح  كـان  نإ ،بعـرفين  شـو  …وكـتري  مهلـوه أ كـتري  ،فيه
  .أكرت هحفظو ،اجوّ هوحطّ
  !هأل أكرت الئق بس أل: زحالوي األب -
  …طبعاً: رميون -
 ، قـدّام فـوق  حمطـوط  التمثـال  يكـون  لبفضـّ  كنت أنا: زحالوي األب -

  !ل وهنارلي للعدرا مالزمة كانت الياس أبونا حياة ألن ،اهليكل
  !…هحاميت ،فيها لزقوه ضهرها وراء منيح ايه: رميون -
  !قبل من أليق هون هأل: زحالوي األب -
  اختاروه هون طيب: رميون -
 معــروف صــار يعقــوب اليــاس أبونــا ألــو هــاملركز عمــل يلــي هاملقــام -

  .ّحتج جتي العامل كلها بسوريا
 مـن  نـاس  يف واسـرتاليا  بكنـدا  …بسـوريا  بس مو أل أل: زحالوي األب -

  …هونيك هخرب ونقلوا الساحل
 مـن  األردن مـن  جـايني  نبتالقـيُ  …هعنـد  اوحيجّ اجيو صاروا: رميون -
 صــارت هــأل هــو يلــي هاملكــان ،اليــاس أبونــا اليــاس أبونــا ،ويــن بعــرف مــا

  .وخشوع برهبة هلعند تفوت جتي العامل
  وبإميان: زحالوي األب -
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 ميجــدوه فيــه حــدا هيــك؟ يعملــه فيــه حــدا اليــاس أبونــا: رميــون -
  .هو سر يف اهلل سبحان، فيه حدا ما، هيك حترتمه العامل يخيلّ ويصري

  …ياها نحكيتلّ حادثة حبكيلك هأل: زحالوي األب -
  )انقطاع يف الفيديو(

  كصورة؟ الياس؟ أبونا بذهنك بيرتك شو كشب أنت ،شهادتك عطينا
 يعين ،والصغري الكبري الكل رفيق كان الياس أبونا: كاملة رميون ابن -
وقّـف   .هلعنـد  روح أتـدايق  مـا  كـل  كنـت  حـايل  عـن  حبكـي … اكنّـ  طـول  على
 عـد يق وهـدوء  رواق بكـل  .مشكليت هل أحكي هلعند وفوت العدرا عند شوي

 مـات  ييلـّ  وقـت  مـن ، مـات  هيرمحـ  اهلل، هيـك  يوسوّ هيك عملا ينصحين
مـن   وال طائفتنـا  مـن  كنـائس  علـى  أديـرة  علـى  منـروح  …هالسـاعة  لتاريخ

ه ألبونـا  يشـبه  تيـب  بشـي  هيـك  ظـى أح يـوم  شـي  نـو إ ىبتمنّ، طوائف غري
 يلــي للتــوب واحرتامــي اخلوارنــة لكــل طبعــاً احرتامــي مــع يعــين اليــاس،
  !…الياس أبونا متل يلتقى صعب …البسينه

  …حقيقة! الياس أبونا هوحد نسيج ،صعب ايه: زحالوي األب -
 رفيـق  كان ،أبونا بقول ما يسقدّ بقول ،يسقدّ باعتقادي وأنا: بناال -
  …الكل
 احـرتام  لوإو هيبة لوإ وعالكبار الصغار عهالوالد يعطف كان: رميون -

  .عادي إنسان مو هيدا نيحاسّ كانوا ه،مع حياتن خالل من ألنن ،وخشوع

  الياس مارون كاملة) 11
 اليـاس  أبونـا  لعنـدي  جـا إ ،1943 مواليـد  نمـ  كاملـة  ونمـار  الياس أنا -
 نســكّر بــدنا نزلنــا بقــى !كــتري قويــة وعواصــف مــاطر الطقــس كــان ،زيــارة

 معنــا، هـو  نـزل  نرُنســكّ يقبـل  كـان  امـ  ،البالســتيكية عـالبيوت  يلـي  البـواب 
 ياهـا  تركلـي ا ،شـباك  وال بـاب  ال رتسـكّ  ال يوقلـّ  اجلـوّ  وفات االجنيل أخد

ــ ،مفتوحـــة ــ املســـؤول أنـــا بيصـــري يويلّـ  قـــري شـــو ،هاالجنيـــل فـــتح !هعنـ
 وتـرك  مفتـوح  هوتركـ  ،جنيـل اإل وفـتح  ،جنيـل هباإل مكتـوب  يلـي  ،هباالجنيل
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عـالبيوت  ضـرر   أي عنـدي  يف كـان  مـا  يـوم  تـاني  ،مفتـوح  شـي  كل هالبواب
 املـي  تفاجـأت  وإال قمـت  الصـبح  ،مـي  بـري  يف جنيـل اإل وقبال ،البالستيكية

 .البري بوز من طالعة

 حلاال؟ -

ــاً - ــاال طبعـ ــاً ،حلـ ــو علمـ ــفة أنـ ــان العاصـ ــررها كـ ــبري ضـ ــة كـ  باملنطقـ
 !يعين اًجدّ ريتك كتري عليّ القريبة واملناطق وحواليها

 منها؟ تآذيت ما وأنت -

 !بندورة ورقة عندي طار ما هلل احلمد -

 بالعاصفة؟ تآذوا جريانك -

ــآذوا - ــدّ تـ ــار اًجـ ــايلو طـ ــت نالنـ ــوت وخربـ ــتيك بيـ ــ البالسـ  توانعجنـ
 معها؟ صار شو للمرأة بالنسبة وأنيت …!احلديدب

 مارييــت امسهــا صــافيتا مــن معلمــة ،ميلــةزو رفــيقيت عنــدي: الزوجــة - 
 ولـد،  وايتبنّـ  اوحبّـ  والد، جـاهن إ مـا  سنني اوعاشو فرتة من تزوجت يازجي،
ــ ــدما وا،وتبنّ ــو  ووعــي، كــرب وبع ــاإن ــنّ م ــيهن، دمتــرّ واألم، األب نه  صــار عل
 عصـابة،  علـى مسـتوى   حتـى  يعملـها،  بشـعة  أعمـال  وكـتري  ن،ويسرقُ بنذّيع

 العـدرا  بشـهر  هلـون  صـافيتا  مـن  جـت إ يعقوب، الياس باألبونا مسعت واألم
 هــون، أنــا أنــي عرفــت وقــت عالكنيســة قريــب بيــت عنــد مــن معــي وحكــت

 يلييصـلّ  حتى الياس أبونا لعند جاية قالتلي هون؟ تعملي عم شو هالوقلت
ــد منشــان ــه هالول ــركن يهدي ــه، ويرجــع وي ــا، رحــت لوعي ــان معه ــر، وك  األم
 أل قالت الولد؟ صار كيف وسألتها فيها والتقيت سنني تمرّ .أبونا اوصالهل
 …إمياهنا نتيجة وهي ،جيتزوّ رومفكّ بيت وأخذ واستقل ركز هأل هلل احلمد

 تانية؟ حادثة يف -

ــدي - ــان، "وديـــان" بـــنيت عنـ ــا كـ  عنـــدها تقـــوم ،ســـنني 10 شـــي عمرهـ
 يـا  وقلتلـّ  .هلعنـد  أخـدهتا  قمت ،عليها وخفنا هيك وتصرخ بالليل كوابيس

 هاملشـهد  بنسـى  مـا  ،صـالهلا  قعـد  ،فيهـا  يصـري  عـم  هيـك  البنت هي أبونا
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 ســـةمقدّ مـــي وســـقاها هلالبنـــت وصـــالهلا الكـــاس ومحـــل هامـــقدّ ركعـــت
 اجلامعـة  مـن  جـت خترّ صـارت  وهـأل  شـافت  عاد ما وقتها من هلل واحلمد
 انشـاهلل  يلنايصـلّ  عـم  السـما  مـن  هـأل  هـو  انشـاهلل  …طبيعية كتري وأمورها
  .والشر الضرر عنا ويبعد

  الدبوسالرضيع و) 12
ـجّلت هــذه الشــهادة بالفيــديو ألهــل الطفــل، حبضــور الســـيد         رزق سـُ

  :، الذي لعب دور احملاور)أبو عقاب(معوض  بطرس
ــاور ــوّض، مواليــــد   : احملــ ــا األب زحــــالوي  . 1946رزق بطــــرس معــ كلّفنــ

مشـــكور، ألنـــو هـــو عـــم يقـــوم جبمـــع أرشـــيف عـــن حيـــاة أبونـــا اليـــاس           
ألـــف شـــكر إللـــو  . وب، وعـــن األعمـــال اللـــي قـــام فيهـــا، خـــالل حياتـــه  يعقـــ

ــت الســيد            ــى بي ــر، عل ــرة، مــن شــي شــهرين أو أكث ــل هــذه امل ــو حضــر قب أن
ــع         ــي مت مـ ــيم اللـ ــدث العظـ ــع احلـ ــاء مـ ــل لقـ ــة، تيعمـ ــرس كاملـ ــايز بطـ فـ

ــن         ــل مـ ــع الطفـ ــي مت مـ ــه، اللـ ــام فيـ ــي قـ ــل اللـ ــل اجلميـ ــه، وهالعمـ  24ابنـ
ــاً  ــنة تقريبـــ ــيري: "ســـ ــي أبو"بـــ ــذه    ، اللـــ ــدّو متّـــــت هـــ ــى يـــ ــاس علـــ ــا اليـــ نـــ

ــو،       ــا إللــ ــة مرافقتنــ ــا نتيجــ ــم وبعلمنــ ــكل دائــ ــان بشــ ــي كــ ــة، اللــ األعجوبــ
ـى           . خــالل عشــرين ســنة مــا طلــب شــي مــن أمنــا الســيدة العــدرا، وال تلبـّ

ــذات، وهــــأل منطلــــب مــــن      ــدا بالــ ــترية، غــــري هاحلــــدث هــ ويف أحــــداث كــ
" ريبـــي"وهـــأل . ســـنة 24الســـيد إنـــو يرويلنـــا احلادثـــة، مضـــى عليهـــا ميكـــن 

ــي مت       ــالكالم اللـ ــمع هـ ــم يسـ ــود، وعـ ــو موجـ ــب، هـ ــب الظريـــف الطيـّ هالشـ
واللــــي صــــار مــــن خــــالل هاحلــــدث اللــــي قــــام علــــى يــــد أبونــــا اليــــاس،  

  …فمشكور السيد إنو يرويلنا هاحلادثة، والد بيري، ووالدته
أنــا فــايز بطــرس كاملــة، قريــة     ! أنــا بــدي عــرف عــن حــايل    : الوالــد

طبعاً احلـادث شـقني، الشـق األول مـع     . اخلراب، منطقة اجلنينة العقارية
ــاني معــي    ــي، والشــق الت ــه      …مرت ــف نيّمتي ــا ســها، كي ــه ي الشــق األول اروي

  …جنبك، كيف كان الدبّوس خبرزة، كيف طلع، للحظة ما طالعو
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أنـا سـها إدوار جبـور، أمـه لبـيري، كـان عمـر بـيري أربعـة أشـهر،           : الوالدة
ملطبخ عـم اشـتغل شـي    حطيته أنا عالتخت بالغرفة جـوّا، ورجعـت أنـا عـا    

ــدي  ــة،       . يعــين بإي ــايم الصــغري يعــين، بقــى كنــت حــاطتلّو بالدقون هــوّي ن
و    حاطتلّو ياها فوق األفارول، حاطتلّو فيا دبوس صغري أصفر هيـك، وفيـّ

هأل أنـا مـا عرفـت شـو يلّـي صـاير جـوّا، ألنـو          …خرزة زرقة وصليب وقونة
كان نايم وأنا طلعت من الغرفة، هبالوقت عم يندقّ الباب كان، ما مسعت 
دقة الباب، بعد شوي حسّيت أنو حدا عم يدقّ عالشباك، رحت عالشـباك  

ابن سلفي، ابن عمّه لبيري، رحت بيقلّي افتحي البـاب مـرت   " رفيق"لقيت 
ــي افتحـــي البـــاب لـــيش هيـــك عـــم تعمـــل؟ قلّـــي أنـــا واقـــف   شـــباك …عمـّ

أنــا هبــا اللحظــة … !عالشــباك وبــيري عــم خيتنــق عــم يتزولــع، عــم خيتنــق
ل   أكيد ما بقى يف عندي أعصاب، ما بقى يف عندي اجرين حتملين لوصـّ

هبالوقــت فــاق أبــوه كــان نــايم كمــان، فتنــا . عالغرفــة لشــوف شــو يل صــاير
ــدّ… عالغرفــة اتطلعــت عالصــيب، عــم يتزولــع    ــه عــم يبلــع   و يبب . لــع مــا في

ه      هـأل  . الدقونة فاكك عنّا الدبوس، وقـالبني هـنّن عالدقونـة، وجـايني عتمـّ
املبلــوع مبلــوع مــنّن، الــدبوس مــا هــوي مفتــوح، نــازل جاكــك مبحــل، هــو    

حننـا مـا عرفنـا شـويل صـاير      . مدايقلو البلع عنده، وعم يدايقه للصـغري 
علقتلّــو يــاه بدقّونتــه، أنــا انتبــهت قلتلّــو يــا اهلل كــان يف شــي أنــا م  …يعــين
، "بشـارة معـوّض  " حسـام أبـو   ،هبالوقت كان وصل صهره ألبـو بـيري  ! وينُن؟

: هوّي عيّطلو، كـان معـه سـيارة، بـدنا نسـعفه للصـيب، شـويل صـار؟ فقـال         
ــو مــا بعــرف   ــا الفرشــة، نفّضــنا، كنّســنا    ! ويــنُن؟ قلتلّ نكشــنا الغرفــة، قمن

ي أنا حـاطتلّو يـاهن بعـد    قلتلّو أنا متأكدة أن …األرض، ما طلع معنا شي
شـرّبناه نتفـة مـي، هلـي كـان هـون مدايقـه        ! احلمام، بعـد مـاني حممّمتـو   

أخد … ببلعُن، مشي احلال، وقت أخد نقطة املي، رجعت احلياة إللو نتفة
  …عند الدكتور سامل قنيزح. حطيناه بالسيارة وأخدناه عطرطوس .نفس

  !الدكتور سامل قنيزح: أبو عقاب -
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ــو كــانوا بصــدره    … الو هيــك، هيــك ؟ قلنــفيــه شــو - ــا متأكــدة أنــو هَ أن
ي، قلتلّـو أنـا هيـك متأكـدة          فبقلّـي  . معلقني، وأكيـد بـالعُن، قلـي شـو بتجنـّ

  !عمره أربعة أشهر بدنا نعرضه ألشعة؟ قلتلّو طيب أنت بتعرف، صوّره
  هيدا دكتور تصوير يعين؟: أبو عقاب -
حـقّ، مظبـوط   ، وقـت ايل شـاف الصـور قلّـي معـك      أشـعة … إيه طبعاً -

و    بالعُن، شو بالعُن؟، قلّي بس ليكي، يف اخلرزة الزرقة ويف قطعة تانيـة هـَ
نازلني، يعين بس ينزلوا باخلروج ما بيأثروا، ما بيعملوا أي إشـكال، بـس   

ــازل وجاكــك عنــد املصــران      ــيري مفتــوح ون ــا أم ب شــو  …يف الــدبوس واهلل ي
املـري بيسـحبُن،    احلل يا دكتور؟ قـال يف دكتـور حبمـص، إذا إسـاهن عنـد     

 !صــعبة… ممكــن إنــو يســحبُن عــن طريــق البلعــوم، بــس إذا قطعــوا املــري  
  …إجينا عالبيت، رجعنا طلبنا سيارة

قلّي الـدكتور سـامل قنيـزح، مـا     … هأل، إذا برتيدي إلستلم عنّك: الوالد
فينــا نعمــل شــي، لــبني مــا يشــكّ مبكــان باملعــدة هالــدبوس، ويوقــف عــن      

دة مع تقلصات املعدة، وقتا ممكـن نعملّـو عمليـة    املشي، ألنو مَيمشي باملع
ـة غــري هيــك مســتحيل، جبنــاه وجينــا عالبيــت       صــار شوشــرات  … جراحيـّ

واتصاالت، ذكرولنا يف طبيب حبمص على مسـتوى إنـو بيسـحب بطريقـة     
خـدتو بالليـل وطلعـت علـى     . ما إذا مبكان ما، مانو داخل إسّا بقلب املعدة

سألنا عالدكتور قـال  . فيه ممرضني محص، املستشفى مسكّر تقريباً ولكن
قلتلـون بـدي احكـي معـه، حكينـا معـه، الزملـة مـا         ! بيجي مـا بيجـي  . ببيته

! قلنالو قصتنا هيك هيك وفرجيناه الصـورة . بيجي، بشكل ما قنعناه إجا
قلّــي مــا فينــا نســوّي شــي، حتــى يوقــف الــدبوس مبكــان معــني، يشــك           

ــو كيــف بــدنا نعــرف؟ قلــي بيصــري يب   كــي، بيصــري يــروّح دم،  مبعدتــه، قلتلّ
مـا يف طريقـة بالـدنيا    … منعملّو صورة، منعرف وين واقف الـدبوس، وقتـا  

قلتلّو باخده عمشفى األطفال عالشام؟ قلّي أنت حر، ويـن مـا   . غري هيك
بالليـل وحننـا    11:30كـان صـارت السـاعة    . أنا اللي بعرفه مقلّـك يـاه  . بدّك
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تـاني  . ؟ قـال مـا يف خطـر   قلنـالو يف خطـر  … قلنا منروح اليـوم . باملستشفى
  . يوم الصبح قلنا منروح عالشام عمشفى األطفال

تـاني يـوم، بتعـرف هـون كيـف العـامل، دري       . مننا لتاني يـوم . جينا هلون
  شو كانت الساعة إذا بتتذكري يا سها؟ …اخلوري الياس بصورة ما

وقت اللي جينا من محص، وصلنا عالبيت، البيت طبعاً مليـان،  : الوالدة
… ما بتسرتجي بقا تتحرك. يرمحا مرت عمي، قاعدة عالباب يا حرام واهلل

فيـه؟   شـو … إجينا لقينا أبونا الياس هـون . هنّي خمربينو كانوا ألبونا الياس
هبالوقـت أنـا كنـت    … قلنـالو هيـك هيـك يـا أبونـا     … شو صـاير؟ احكيلـي كـذا   

كـان معـه    …مسـري . فايتة بدي ضبّلو غراضـو للصـغري، بـدنا ناخـدو عالشـام     
أبونـا  . مـا بتعـرف أيـا سـاعة بـدنا منشـي      . تكسي، قلّو ما بتتحـرّك مـن هـون   

. البيـت مليـان   …جيبيلي كبّاية مي يا أم بيري… الياس قال طولوا بالكُن، هأل
قلّي الدكتور سامل قنيزح، بدكن تنتبـهوا  … كان هبديك الغرفة، حاططتو أنا

إنــو مــا يقلــب، مــا  حلركتــه، يعــين بــدّك حتــاويل حتطّيــه عحضــنك، حبيــث
بدنا حمل، أنو أيـا شـكة دبـوس بتعملّـو شـي مشـكلة، هـدا مصـرانو قـدّيش          

 …قلتلّـو أل هيـك مـا يف عنـدي مشـكلة     . بكون رقيـق يعـين، ومعدتـه حساسـة    
جيبيلـي  . حاططتو حبضين، وقت إجا أبونا الياس، قلي سطحيه عهالصـوفا 

ــي اســقيه هلال . جبنــالو كاســة مــي . كاســة مــي صــيب منــها، صــلّى عليهــا، وقلّ
  …صرت أنا باملعلقة، اسقيه هيك كم بلعة

هــون، إذا مسحــيت، هالعبــارة هــي، ايل رهبتــها مــا بتــزيح مــن   : الوالــد
 …بقــوة العــدرا هــأل بــدو ينــزل الــدبوس "وقــت ايل قلــها . خمــيليت بعمــري

إسا … عمليلنا فنجان قهوة… يهحطّ… "بقوة العدرا هأل بدو ينزل الدبوس
إجت فلشيتو، اخلـرزة والـدبوس   ! قلها يف شي. ما غلت املي، نعوس الصيب

مطبّق، واخلرزة بقلب هالـدبوس، ونـازلني باحلفـاض، قـدّيش الـزمن؟ مـا       
ــايق   ــق مخــس دق ــه، بالصــورتني ايل    . بيطبّ ــدبوس واخلــرزة بقلب ــق ال مطبّ

  . عملنالو ياهن، الدبوس مفتوح هيك
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ــو حتــت، كانــت نازلــة      : الوالــدة ــا عنــد الــدكتور ســامل، غريتلّ وقــت رحن
نــزل عاحلفــاض  الــدبوس … اخلــرزة والقونــة الصــغرية، بــس الــدبوس أل    

ــل يعــين كــأنو أيــد العــدرا دخــيال، دخلــت عــبطن هالصــيب وقفلتــه     …ومبكّ
منشان إذا نزل ما يدايقه، نزل على احلفاض مسـكّر الـدبوس، ومـا كأنّـه     

  …داخل ببطنه
  !وبالصورتني بيّن أنو مفتوح: أبو عقاب -

ال ميكن الطب يتصرف، ما عنده مقـدرة  … يشكمفتوح، وبدّو : الوالد
  .هالدبوس اليشيلو… حتى يثبت مبكان معني، ليشقّوا

  !حتتاير من ومفتوح وحمل ايل بدو يشك، ص: الوالدة
  …والصورة الزم تضل عند سامل قنيزح إىل األبد: الوالد

  فينا حنصل على هالصورة؟ …يعين يا ريت: أبو عقاب
  ظ فيها، بدك تشوفا على احليطبقيت، إذا إسا حمتف: الوالد
  …عنده بالعيادة ناصيف شافاأنا بعرف من شي تالت سنني، : الوالدة
بس قلي هادي بـدا تضـل عنـدي بالعيـادة،      …قلّي، بدنا جنيبها: الوالد

كــل شــي وأنــا هبالعيــادة واللــي بيجــي بعــدي، يشــوفوا هــالعربة عــن طريــق 
  …هالكاهن، وكيف صار

  اولغا سكاف) 13
إال أن التسـجيل  . دة بنفسي بصـوت السـيدة أولغـا سـكاف    سجلت الشها

  :فأقتصر مما جاء فيها، على الفقرات التالية. مل يكن موفقاً جداً
  .مسامل، رحوم، رجل تقوى، كريم معطاء، عاش فقرياًكان أب « 

 قـدمياً  مرة، مررت عليه أنا وزوجة أخي وهي خياطـة كـان يلـبس ثوبـاً    
بالياً مل يكن يستطيع أن جيلب له ثوباً جديداً فقالت له زوجة أخـي أنـا   

لكنـها  . !"ساترنا… ماشي حاله: "أريد أن أخيط لك ثوباً جديداً، فقال هلا
أصرّت وأخاطت له ثوباً جديداً فكان سعيداً جداً، ومل يعرف كيف يصـلي  

  .ويدعو هلا
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وبندورة وليمون  مرة كنت عنده فإذا بصديقة أرسلت له صندوق كوسا
هـذا يكفـيين،   : "وقـال  ،حامض وتفاح فأخذ قطعة واحدة من كل صـندوق 

  ".ضعوا الصناديق عند الباب فيأتي كل من حيتاج ويأخذ منها
جــارة يل قــدمت لــه صــحن طعــام، فأخــذ منــه لقمــة   : وحادثــة أخــرى

صغرية ال تكفي طفالً صغرياً، وقال هذا يكفيين ويشبعين وأعطوا الباقي 
  .اجملن حيت

مرة قريبة يل وهي أخت زوج ابنيت تزوجت وهي كـبرية يف السـن ومـن    
يف يوم من األيام أتـت لزيـارتي مـع ابـنيت     . املستحيل أن حتبل وتأتي بولد

فأخــذهتا . فقالــت هــذا مســتحيل  !عقبــال مــا نفرحلــك بولــد : فقلــت هلــا
ويف نفس الليلة حلمت أهنا تبكي ورأت األب  ،ى هلالعند األب الياس وصلّ

ــاس يقــول هلــا  ا ــاً    " :لي ــدين بنت ومســع  ،"ال تبكــي إنــك ســوف حتــبلني وتل
 …فقالت له ما رأت …زوجها صوت بكائها وأيقظها وقال هلا ما بك تبكني

 .زال حية حتى اآلنتوما  …وأجنبت فتاة ،وبالفعل حبلت

كـان  . كان له قصص كثرية يف شفاء مرضى عجز األطباء عـن شـفائها  
ي هلـم يف أي وقـت مـن األوقـات     ون أن يصلّن يريدي طلب اجلميع ممّيلبّ

 .سواء يف الليل أو يف النهار

أن أحـد األشـخاص وهـو علـوي أراد      ،هناك حادثة حصلت بعـد وفاتـه  
هـذا الشـخص ال يعرفـه بـل مسـع      . أن يصنع له متثاالً ويضعه على قـربه 

جـاء بـه ليضـعه فـوق القـرب       ،بعد أن انتهى من صـنع التمثـال  . عنه كثرياً
خ كــي يعمـل اللمســات األخـرية علــى التمثـال وإذا بالصــاروخ    فـأتى بصـارو  

وفجـأة انقطعـت   . يفتل ويضرب به صـدره فظـن أن قـد تـأذى بشـكل كـبري      
 …وقميصـه بالكـاد خمـدوش    ،الكهرباء ورأى الصاروخ أسنانه كلـها مطويـة  

فأتى بصاروخ ثاني وشق قاعدة التمثال وزرع فيـه الصـاروخ الـذي أسـنانه     
تشــعر كــأن أبونــا … وإذا نظــرت إىل التمثــال. مطويــة وثبتــه بصــمغ خــاص

  » …الياس سوف يتكلّم
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  األب الياس يتحدث عن �فسه
  13/10/2000أجراه األب الياس زحالوي يف لقاء 

  
  
  

  ؟سا الياناليوم أبو ككيف: حالويز
  .ك يقوياهلل …متام: عقوبي
  أحسن؟ ك صحتإنشاهلل: ز
  .أحسن بكتري نشكر اهلل: ي
فيــــك حتكيلــــي قصــــتك بــــاخلراب هــــون، وبتمنــــى أعــــرف شــــي عــــن : ز

  طفولتك؟
وكلـها   ،ولكـن طفولـة كانـت قاسـية ومؤملـة      ،الـذكر  بيسـتحق ما يف شي : ي

  .دة أنو ميوت اجلننيوقت كانت أمي حامل فيّي كانت مهدّ. أمل
ــد معــي   مــا فــارقين األمل اجلســدي منــذ والدتــي هلــا     ،األملولــدتْ وولِ

 ،هو يـا ئين لشـي هـو بـدّ   ميكن كـان ربنـا هباألثنـاء عـم يهيّـ     يبدو  ،الوقت
وعيـت علـى أب   . وعشت حيـاة قاسـية بالبيـت    !النفوس خلري… للكهنوت
وإخـواتي كـان    .ةشـ ف إال بالفرمـا كـان يقـدر يوقـّ     حت عيينّفتّ ،مشلول

  …قا رزعنّوكان  ،سنة 13شي  هعمر نالكبري فيّ
  أنتو من أي ضيعة؟ :ز
  …البساتنيمن ضيعة : ي
  بعيدة من هون؟: ز



188 

ل احبـ  …الـرزق ا ونبذونا بدّن ياخدو ،انقويا كتري ضاقرايبينّ. كم 7 شي: ي
  .علم الب اوعتي طلاإخو ،نائهاثوبأ …يوضع بيّ

  كم أخ عندك؟: ز
طلعلنا وي ،اضطرّوا جييبوا بقرة ويعيشوا من وراها. نيشبّني وأنا وبنت: ي

وهباألثنـاء كنـا نعـيش بغرفـة     . وبـس يكفـي الـربغالت    ،شوي مـن الـرزق  
وبعنــا نــص . وال كــان معنــا نقــدر حنكّمــه ،وبيّــي انكســر ضــهره ،واحــدة

 ،وصـار معـه متـل سـرطان بـالعظم      ،رةأراضينا متل البالش وبـدون مثـ  
. كنت فيق على أصواته وقوم علـى أصـواته  . ما كانوا يفهموا بالسرطان

لذلك حلدّ هلّـق  … وهالغرفة منها مطبخ، ومنها كل شي ،بغرفة وحدة
وصـورته كمتـألّم مـريض     ،لـيالً هنـاراً  بـتطنّ   ،أصوات بيّي املتـأمل بـأذني  

ــاً  مــا كانــت   ،أمــام هــاألمر  ،واهلل عطــاني أم مصــليّة . عــم أختيلــها يومي
  .ترتك مسبحتها من إيدها

  اسم أمك؟ كانشو : ز
، إخـواتي اضـطرّوا يشـتغلوا بكـل     وهباألثنـاء . مطـانيوس  وأبويلطيفة، : ي

. كانوا صغار، حتى نقدر نأمّن حالنا، وطلعـوا بـدون علـم   . أنواع الشغل
هبـاألمر  . حتى كنّا بعض أحيان منر مبراحـل جـوع   …ما قدروا يتعلّموا

هــادا قــدرت أنــا شــوي أنطلــق علــى احليــاة، وصــلت الصــف اخلــامس      
د اخلامس مـا عـدت   بع. بالبساتني، كان عنّا مدرسة ابتدائي. االبتدائي

اضطررت يسـتأجرويل غرفـة ببانيـاس، عنـد     . انقبلت ألن ما يف سادس
ا   عيلة، وبيـدّ  كانـت الصـانعة كـتري قاسـية، تطلـع      . عوا أنّـو كـانوا قرايبينـّ

اضـطريت جيـب   . تشلّي ملبـة الكهربـاء حتـى مـا أصـرف كهربـاء بالليـل       
بعـــض األحيـــان مـــا كـــان يلتقـــى معـــي أجـــرة الطريـــق إىل   . ضـــو كـــاز

وكنــت أرجــع لعنــد أهلــي  . اتني، أمشــي مــن بانيــاس إىل البســاتني البســ
كنـت أنـزل مشـي بعـض     . يومي اخلميس واجلمعة، والسبت بكّـري أنـزل  

  .أحيان وأطلع مشي
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  املسافة بني بانياس والبساتني؟ قديش: ز
  .كنت أمشيها وما خاف. كم 17يف شي : ي
  والّ بالنهار؟ بالليل: ز
بعــض أحيــان كنــت خــاف وقــت مــر     بــس ،أمشــيها مــا خــاف  ،بالنــهار: ي

كـــان مـــن بانيـــاس . ومـــا كـــان يف هالبنـــاء. أي أشـــجار أو شـــي …بدغلـــة
ــ ،مــا يف وال بيــتتقريبــاً للبســاتني  وكــان شــجر كــتري  . مســاء ومــاء هكلّ

  .ما كانت تغريت معامل الطرق. وسواقي
  ؟هباألسبوع ومني كان يطبخلك: ز
  .على السندويش ،كنت عيش على النواشف: ي
  البيت ما يعزموك؟ وأهل: ز
ــان يبعتـــويل صـــحن،   . ال، بـــاآلخر هلـــق بقلّـــك : ي أهـــل البيـــت بعـــض أحيـ

البيـــت . صـــار الفـــار يشـــاركين بـــاخلبزات   . هبعـــض أحيـــان كنـــت أرفضـــ   
مـــا جـــنيب إال جـــار واحـــد، حطّـــويل اخلبـــزات عنـــدن،   . مهجـــور تقريبـــاً

ن ميــر علــيّ  . ن كيــف مــا كــان، وصــحن الصــانعة كيــف مــا كــان       شــاحلينُ
ــان   ــ(بعــض أحي ان هنــن، مــا هــنّ اويــو تآكــل، بــاآلخر در شــيل حملــّ ) زّاقب

ن، مـــع خبـــزاتُ  ) مـــا كـــان يف بـــرادات  (ن عليـــون، صـــاروا حيطـــويل هـــنّ   
أنـــي عـــم  ابعـــدين شـــافو .ســـوا معـــيوبـــاآلخر آخـــر شـــهر صـــاروا يتحسّ

ــل     ــريات قليـ ــهر، ومخـــس لـ ــريات بالشـ ــن مخـــس لـ ــوا  . أدفعلـ ــوا حطـ راحـ
  .معي اتنني، اتنني بالغرفة عذبوني كتري

  نني من عمرك؟ات: ز
  .عمريمن : ي
  شو كان عمرك وقتا أبونا؟: ز
  .سنة 13أنا كان عمري : ي
  هبالوضع؟ ضلّيتوكام سنة ! سنة 13: ز
 ،وطلعـت اسـتأجرت غرفـة بضـهر صـفرا      ،تركـت بانيـاس سـنة    …ضليت: ي
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ضلّيت من السابع للحادي عشـر مسـتأجر غرفـة     ،كمان بنفس احلالة
  .حلايل بضهر صفرا

  ؟ثانويةدرسة ألن يف كان م: ز
انطـون  (بأثناءها املطران كـان خـوري   . وثانوية إعداديةكان يف مدرسة : ي

 ،مقابـل أنـي كنـت وزّع الصـحف علـى الصـفوف       ،قبلين ببالش) طربيه
  .بعد ما وزّع الصحف املرافق العامة نظّفها ،وكنت نوعاً ما

  شو يعين توزّع الصحف؟: ز
يكتبــــوا عليهــــا،   لكــــل صــــف كــــان يف صــــحيفة    . صــــحائف املدرّســــني : ي

ــت        ــة، وقـ ــنّس املدرسـ ــت كـ ــان كنـ ــا، وبعـــض أحيـ ــواب وأفتحهـ ــكّر األبـ وسـ
ــاء قســطي الســنوي     ــون موجــود، لق ــا يك ــت  . اآلذن م ــا كن ــتم ــوال  تعلّم ل

ــاألربع    . هيـــك ــية، كنـــت بـ ــاة قاسـ ــان هـــون عشـــت حيـ ــا هـــون كمـ بأثناءهـ
  .وعشرين ساعة كنت آكل وقعة

  ؟ كمان نواشف؟تاكلشو : ز
 ،زيتـون  ،واملسـا خبـز   ،كعـك  ،راحـة  ،كل بسـكوت كنت آ ،الصبح شيأكرت : ي

اجـــتين  ،حتـــى صـــفّيت باحلـــادي عشـــر ،يعـــين هـــاألمور هيـــدي. زعـــرت
ــاهن . الـــدعوة للكهنـــوت قرفـــت مـــن اجملتمـــع   ،واللـــي خالنـــي صـــري كـ

حبيـاتي مـا   . مـا إهلـا قيمـة    ،يعين صفّى األمور عنـدي كالزبـل   ،واحلياة
صفّى . شتهي املالما كنت أ ،ما كنت أشتهي الشرب ،كنت أشتهي األكل

  .وصفّى عندي املال عدوّ ،عندي نوع من التجرّد االختياري
ما كنت تشـعر أنـو خلـيين ضـل عنـد       ،وقت كنت تروح عند أهلك ،أبونا: ز

  عم احنرم أمي وأهلي؟ ،شو بدي بالدرس أنا ،أهلي
إذا مـا درسـت شـو     ،إذا بـدي أدرس بـدي عـيش    ،ال مفـر منـه   كنتبس : ي

  ل؟كيف بدي آك ،بدي عيش
  تتحمل بسهولة الغربة عنك؟ كانتوأمك : ز
  .1956بيّي توفى بالـ . شو بإيدها؟ ما بإيدها شي ،يا حرام ،أمي: ي
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  كان عمرك أنت؟ شو: ز
 ،1956يعــين بيّــي تــوفّى بــأول  ،1945ســنني، أنــا مواليــد  10كــان عمــري : ي

أمــي شــو كانــت تعمــل حــرام؟ كــان عنــا    ،بأثناءهــا. 1956كــانون الثــاني 
. تبيعلــي هــنّن تتعطــيين مصــروف األســبوع  ،معلــي البيضــاتجت ،دجــاج

و هلالشـب   (كـان خيـي هـداك عسـكري      وأخـيت صـارت ختبـز    ). قيصـر بيـّ
  .بالفرن بالضيعة تنأمّن خبزاتنا

  أختك؟ عمراشو كان : ز
  .سنة 30شي : ي
  واستمرت فرتة طويلة ختبز بالفرن؟: ز
ر شـي أخـيت   آخ. تاخد آجارها تنعيش ،سنة سنتني ختبز شياستمرت : ي

 ،علـــى بركـــات اهلل ،الثانيـــة أخـــذها شـــب كـــتري كـــويّس آدمـــي . جتـــوزت
كـان يطلعـوا   . كانت تبيعلي البيضات تآخـد مصـرويف  . وانطلقنا باحلياة

  .معلبتني تالتة ،حق اخلبزات وشي معلّبة
  املعلبات؟ …شو متل: ز
 ،طــون حلمــة، اللحمــة كانــت غاليــة مــا آخــدها  ،متــل ســردين معلبــات: ي

  .كنت أكرت شي ركّز. أكرت شي وبطاطا. ردين وطونكنت آخد س
  تتحمل هاألكل؟ وصحتك: ز
مـا فيهـا    ،وكانت الغرفة ما فيها قـزاز . ما حدا يدرى فيين امرضكنت : ي

نــام  ،ومــا كــان يف ختــت  ،كنــت بالليــل أبــرد  ،مــا فيهــا تدفئــة  ،شــبابيك
 ،وبأثناءهـا . حط الفرشة عاألرض بالغرفـة اللـي قاعـد فيهـا     ،عاألرض

علــى أســاس بــدّن  ،املطــران أيــوب ،اجــتين الــدعوة ،احلــادي عشــر وقــت
ال : قالـت " مـري روزايل "يف راهبة امسهـا   ،يرفضوني السلطة الكهنوتية

  .وأنا بدي اقبله على نفقيت اخلاصة ،أنا بدي أتوسم فيه اخلري
  مقررين يفصلوك؟ كانوا: ز
أل ولـو  قـالتلن  . ألني ضعيف ،مقررين ما يقبلوني مشان صحيت كانوا: ي
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أل أنـا بـدي    ،كان ضعيف ميكن هذا بضعفه يقوّي كـتري مـن الضـعفاء   
املطـران أيـوب    ،كان مدير اإلكلرييكية ،واملطران اقتنع هبالفكرة. أتعهّده

: واطلّـع بـاملوجودين بعـد مـا رحـت قلّـن       ،قلّي بدّي أقبلـك  ،اطلّع فيين
  .هادا يوم من األيام بدو يكون خوري خوري

  شفتك؟كيف ك روزايلسور : ز
ــة   : ي ــيّ هالراهبـ ــل علـ ــا فضـ ــتري هلـ ــي   . كانـــت كـ ــر فيـ كنـــت أمشـــي تتحشـّ

 ،مرحبــا يــا شــب. "وميكــن خلــتين حــب اخلوارنــة والراهبــات ،عــالطريق
يعين الوحيد من " تعى تشوف كيف عم تعيش أنت؟ ،وين رايح يا شب

بعـض أحيـان شـوفها    . رجال الدين يللـي سـألين كيـف عـم بتعـيش هـيّ      
  .عيّطليت ،تنطر تيفلّوا الطالب

  وين كان مركزها؟ هيّ: ز
  .عالطريق العام ،بدير الراهبات ،صفرا بضهر: ي
  هيّ املسؤولة؟ كانت: ز
باجلمعـة   ،سندويشـة حلمـة   ،تعطيين سندويشة ،تعيّطلي. املسؤولة هيّ: ي

حتـى ختلـيين    ،آخـر شـي حبيتـها هلالراهبـة    . تعطيين سندويشـة حلمـة  
بعطيــك  ،بيلــي هاألرانــبقالــت مــا برت ،أتــردد، كنــت بالعاشــر، لعنــدها 

قالتلـك إذا   ،بتحشلون؟ هي لقتا كبرية أنو تعطيين سندويشـة  ،املفتاح
بأثناءهـــا . وكـــان األمـــر ،طعمـــايل هاألرانـــب بيصـــري مناســـبة ألعطيـــه

بالبكالوريــا نقلــوني علــى . ضــلّيت فيهــا للبكالوريــا ،دخلــت اإلكلرييكيــة
  .بلبنان كمان تعذّبت ،لبنان

  اإلكلرييكية؟ كان بوقتها مدير مني: ز
  .وكان الريس أنطون دمهان ،يوسف بشارة) املطران(اخلوري  كان: ي
  ؟باإلكلرييكية اجلو مرتاح وكان: ز
 ،اجــا الســوري: وعلــى طــول يعريونــي  ،احتقــار: كــان نظــرتن للســوري : ي

  .وراح السوري
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  كنت بلبنان؟ ديربأنو : ز
أتــأمل مــن كنــت . كــم 20زحلــة بعيــد عــن طــرابلس شــي  " ســدّة كــرم"بــدير : ي

هالشــي، روح للــريّس، مــا كــان يعــري األمــور األمهيــة بــس املطــران يوســف    
ــه،     ــا، وهــذا خالنــي حبّ بشــارة، مطــران انطليــاس حاليــاً، قبضــا بكــل مــا فيّ

ومرة دافع عـن  . وهللّق ما زال صديقي، على طول برتدّد عليه وبيرتدّد عليّ
كــم عم الســوريني، وقلّــن هــذا الســوري يلّــي عــم حتتقــروه أشــطر واحــد        

. باإلكلرييكية، حلد هلّق روحيّاً واجتماعياً ما قـدرنا حنـط عليـه مالحظـة    
 يثيــاب …بأثناءهــا باإلكلرييكيــة كمــان عشــت، بعــض أحيــان مــا يكــون معــي 
يعـين  … كانوا يعريوني بتيابي كان كلسات أبـيض بنطلـون أمحـر والقمـيص    
عطاني ما يف تناسب باللبس، وقت لبست الغمباز كان غري شكل، والغمباز 

ياه خوري، غمباز عتيق، كان للمطران يوم كان خوري، رحت دبلجته كيـف  
بأثناءهــا كمــان،  . مــا كــان ولبســته، مــا كــان معــي بأثناءهــا حــق الغمبــاز        

  .لرية بالشهر 50يعطوني مصرويف كان املطران يعطيين يساعدني 
  يوسف بشارة؟ املطران: ز
 25 روزايل يعطــوني كــان هــو ومــامري . أل، املطــران، أنطــون، كــان خــوري  : ي

، وبعض أحيـان  ةجيّ أجرة الطريق روحةلرية كانت  25هالـ . لرية بالشهر
ــا مـــريض    ــو أنـ ــارض، أنـ ــودي بـــرحالت، امتـ ــدر روح  . يشـــرتكوا هـ ــا بقـ مـ

وال بكســر . عالرحلــة يعملــوا الغــدا مشــرتك، ألنــي مــا كــان معــي أدفــع    
و لــريّس قللــو عطــيين، عمــري مــا كســرت نفســي إلنســان قلتلــّ    لنفســي 

لوقت رساميت الكهنوتيـة، أول مـا قـدموني للرسـامة     . يين، أنا حباجةعط
  .، للشدياقية والشماسية والكهنوتن بشكل غري عن كل اإلكلرييكيةهنّ

  الشدياقيّة؟ يعينشو : ز
 ،أنّو يطلع عاملذبح ،صغرية بالكنيسة بتأهّل اخلوري كخادم درجةهي : ي

 ،ف جنبـه عاملـذبح  يتقدّم ميسك العصا لألسـقف، يوقـ   ،ميسك املبخرة
  .بس ما بيحقّلو يناول
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  منني جاية؟ هالكلمة: ز
ــدلفت  -  الشــدياق: ي ــدي ارتســم     . بالســريانية" اخلــادم"قن ــان ب ـا ك ــد منـّ بع

بلبنــان، لــيش؟ ألنــو مــا كــان معــي أعمــل حفلــة رســامة، وال معــي حــق      
لذلك مري روزايل هيّ قدمتلي الكاس، انسرق حالياً وقـت خلعـوا   . الكاس

ت بدّي اتركو للخوري يلي بدو جيي بعد مين فقري ألعطي الكنيسة، وكن
هلـق  . هلذلك الكاس يللي هديتين يـاه، اهلل يطـول عمـرك، حـلّ حملـ     . ياه

  .خلوري فقري بدّو يتوصل للكهنوت هبس اترك، بدّي اترك
  باإلكلرييكية بلبنان أبونا؟ قعدتكم سنة : ز
يت عيّنــوني بــرجع. ورجعــت هلــون  ،أربــع مخــس ســنني بعــد البكالوريــا  : ي

كنــت ســاعد املطــران أنطــون    ،اإلكلرييكيــةبضــهر صــفرا مســؤول عــن   
وكان املطـران بأثناءهـا يوسـف سـالمة عمـل معـي عقـد علـى          ،بإدارهتا

  .لرية سوري 50أساس يعطيين بالشهر 
  أي سنة هي كانت؟: ز
كنـت   ،1976للــ   1972ضلّيت مـن  . وآكل وأشرب باإلكلرييكية ،1972سنة : ي

شوف اإلكلرييكيّني مـا عـم   . باإلكلرييكية شوف فيا ظلم ما ينهان عليّ
. واألكل علـى قـدّن   ،وما حدا عم يساعدُن مادياً ،ياخدوا شي من حقّن

 ،كانـت إلُـن أم   ،كانت الراهبة هيدي روزايل متر عليّون مـن وقـت آلخـر   
 ،تشـحدلون تيـاب   ،الضعاف فيون كانوا ابتدائي حتمّمون جتبلون تياب

يعـين   ،جتبلون ياها ،تعملون أكلة طيبة ،ين فيونلذلك كمان كانت تعت
وهـون املطـران كـان     ،%30و% 20ثبّتت من هالدعوات ايل وصلت حوايل 

ولكن املطران مـا يعطـي    ،رمحة أللون هكتري كان بقلب ،كتري انضباطي
أنو طلعت علـى ضـيعة    ،آخر شي اختلفت أنا واملطران على مبدأ. شي

لقيـت خـوريّني مقعـدين واملطـران      ،امسها ربلة وضيعة امسها املشـرفة 
طلعــت . مقعـدين  …ألنــو مـا عـم يقــدروا يقدسـوا    ،مـانع عـنّن املسـاعدة   
  مطاوعك ضمريك سيّدنا تعمل هالشي؟: لعند املطران وقلتلّو
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  هاملطران؟ هشو كان امس: ز
شـــو : كيـــف بطاوعـــك ضـــمريك تعمـــل هالشـــي؟ قللـــي . يوســـف ســـالمة: ي

ــو  بتســكت وخلــص، شــوف بعينــك   أنــت : قللــي. دخلــينأل : دخلــك؟ قلتلّ
. وسكوت، إنت مانك مطران حتى حتل األمور، قللي أنا بعرف أكرت منك
. قلتلّــو هيــدا خيــي الكــاهن، معقــول يــنرتك هيــك، عــم ميــوت مــن اجلــوع

عمـرك شـفت كلـب    : عمرك شفت خـوري مـات مـن اجلـوع؟ قلتلّـو     : قللي
طـالع  قـوم  : قللـي . مات من اجلوع؟ كانت قاسـية وهللـق بتنـدّم عهالكلمـة    

بأثناءها قدمتلّو اسـتقالة مـن اإلكلرييكيـة، وكـان ثـورة باإلكلرييكيـة،       . برّا
باألبرشية، لفصل املدبريّة عن حلب، الالذقية عن حلب، هو شد عدجما 

  .ما بدو يفصال، انضم إيل املونسنيور رستم وصار حيارب هبالقضية
  رستم؟ خليلاملرحوم : ز
حــد مــنّن كــان يطمــح ملصــلحة   كــل وا ،والكهنــة الشــباب. رســتمخليــل : ي

  .مو ملصلحة األبرشية ،خاصة
  وين كان موجود وقتا املرحوم خليل رستم؟: ز
 ،كل خوري هيكي كان عم يطمح هلالشي. خوري بانياس ،كان ببانياس: ي

بـدّو يكسـب مـن وراه     ،واملطـران اللـي بـدو جيـي     انفصلتكان يفكر إذا 
بأثناءهــا بــدّي . يّــامــا رغبــةً ف ،لــذلك حــارب منشــان هالقضــية ،غنيمــة
ـــ  ،قللـــي إلـــك ســـنة إنـــت  ،حاســـبه وكنـــت  ،لـــرية مقابـــل أكلـــك 50هالـ
أحســن مــا  ،بــدي أعمــل تواليــت للبيــت عنــا ألهلــي ومطــبخ  ،خمبــاهن

وكان لسّانا بغرفة واحـدة مـا    ،نضل بغرفة واحدة نأكل ونشرب ونطبخ
وكــان عنــدي أخــت عــم ســاعدها، عزبــاء، مــا جتــوزت  ،تغيّــر علينــا شــي

رهنــت حياتــا مــن شــاني علــى أســاس تبقــى   ،صــرت خــوريوقــت اللــي 
قاعــد  1976وضــلّيت ســنة . بأثناءهــا أكلُــن علــيّ وأكــل املســاعدات . معــي
 ،بـــس خـــوري رســـتم هـــون ســـاعدني تركلـــي البســـاتني واملـــراح  ،ببـــييت

  .هو كان خوري الرعية ،أتصرّف فيّا كأني خوري رعية
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ــي عــن طريقــة خروجــك مــن اإلكلري   : ز صــار  ،كيــةبــس مــرة بــذكر حكيتلّ
  .يا ريت ترويلنا ياها. صدام بينك وبني املطران

قلتلّـو سـيدنا وقّـف     ،وقت بدّي أخرج مـن اإلكلرييكيـة  . صار صدام ،إيه: ي
ــاولتو ياهــا   ،إذا برتيــد عــايزك  ــع بــاملطران   ،قــدمتلّو االســتقالة ون اطلّ

لــذلك عــاد  ،هــادا خــوري متمــرّد  ،قللــو هــادا مــا فيــه روح اهلل  ،انطــون
 ،ورحـــت أنـــا عـــاجملمع ،لالذقيـــة بـــدّو حيـــاول يـــوقفينعقـــد جممـــع با

  .وقدّام العلمانيني بعد ما مسعوا قضييت ،طلبين
  مني العلمانيني؟: ز
واحـد امسـه    ،كـانوا عقيـد بـاجليش امسـه ابـراهيم يوسـف       العلمانيني: ي

  .سبعة …كان يف جلنة الوقف بالالذقية ستة ،صديق يعقوب
  ؟يعين حملاكمتك شكّلن املطران: ز
  .شكّلون حملاكميت املطران: ي
  اميتى كانوا يشكلوا جلنة علمانيني؟ ليش: ز
بــس . العلمــانيّني مــا يلومــوه ،حلتــايل إذا أخــذ حكــم العلمــانينيدخّــل : ي

 …99.99احلـق عليـك بامليــة    ،مسعـوا كالمـي قـالولو يـا ســيدنا بصـراحة     
علـى قـدّه وكـويّس     …وهادا اخلوري منعرفه. وما معك جنس من احلق

الـربادو فتحلـي    …وبأثناءها كنت تركـت . ولوال فاضل كان ترك ،وفاضل
 ،، واملطـران عقيقـي قللـي أنـا باخـدك لعنـدي عـاألردن       "ليـون "بـ الباب 

ــة األردن  ــي     ،بســلمك رعي واملطــران إكليمــوس شــلحت اهلل يرمحــه قلل
 ،خبليـــك تكـــون خـــوري هونيـــك" يســـوع العامـــل"باخـــدك علـــى بيـــت 

 1976وبأثناءها ضـليت سـنة   . ؤسّساوخبلّيك ترعى الراهبات اللي أنا م
قللــي  ،رحــت لعنــده ،طلــبين. إجــا املطــران جــورج أبــي صــادر  ،1977للـــ 

وميكــن أعملــك باملســتقبل  ،بــدّي حطــك ســكرتري ،بــدّي حطــك جــنيب
قلتلّـــو  ،وبـــدي أنـــا ردلّـــك اعتبـــارك بشـــكل أعمـــق ،نائـــب خـــاص إليل

  .هما يف حاجة حدا يردّيل يا ،اعتباري الشعب ردّه واهلل ردّه
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  كيف عشت فيها؟ …اللي كنت فيها السنةهي : ز
درّست ساعات ديانة وساعات تـاريخ   ،صارتلي واسطة ،فيها تأملتكمان : ي

 …ألنــو أمــي كانــت توفــت  ،كنــت ســاكن بالبســاتني عنــد أخــيت . مبدرســة
  .عطتك عمرا

  توفّت؟ سنةأنو : ز
انفجـار   ،توفّـت مبـرض   ،قبل مـا ارتسـم بسـت شـهور     ،1970توفّت سنة : ي

  .وكانت صدمة كبرية إليل …بالدماغ
  شو كان عمرها؟: ز
استلمت الرعية هون، وكانـت   1978سنة، بس حرام، سنة  67كان عمرا : ي

شـهور،   6بأثناءها أنو أخيت جتي معي، فوجئت بسرطان هناهـا خـالل   
أخيت يومتا، اهلل يطول عمرك، رحت لعندك عالشام، عطيتين مكتوب 

ر اجلامعـــة منـــذر قزيلـــي، يـــا حـــرام،  للجامعـــة األمريكيـــة، كـــان مـــدي
يــوم مبستشــفى اجلامعــة مــا أخــدوا مــين       12عطــاني غرفــة وضــلت   

فرنك، لوال هيك ما قدرت، ملا اكتشفوا السـرطان بعـت وراي قللـي يـا     
أبونا عجّل خود أختك، إذا ماتت هون بتخرب بيتك، وكانـت احلـوادث   

  .اللبنانية خبضمها
  هي أي سنة؟: ز
طيتا بالبساتني، عطيتك عمرا، وكانت صدمة أنـا  ، جبتا وح1979سنة : ي

يعين الوحدة ضلّت . إيل تانية أني صفيت هون بدّي عيل حايل حبايل
اعتربت أنـو عـم خيلـيين كـون حلـايل حتـى       ! مستمرة، كيف اهلل دخيله

ما يكون إيل عـون غـريه، ومـا اتكـل إال عليـه، مـا عخليقـة بشـرية، وال         
ــةأتأمــل خبليقــة بشــرية، وال قرابــة د   ــا عــدت ســنة   . موي ، 1978هــون أن

  .جيت عاخلراب
  املطران جورج أبي صادر عيّنك هون؟: ز
  .هوني عيّنّ: ي
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  كيف عشت هبالسنة هي؟ ،إنت مدة سنة كنت منقطع ،عفواًبس : ز
 ،لـرية  100يوقّف راتيب بالشـهر   ،درّست ساعات ديانة باملدرسة الثانوية: ي

  .كان اهلل يدبر ،لرية حسب الساعات 75
  وين كنت تقدّس؟: ز
كـأني   ،ومـا كأنّـه فـارق علـيّ     ،للشـعب  ،بالكنيسـة  ،كنت قدّس بالبساتني: ي

  .كان عندي رعيّة
  املطران بعده أيوب؟ وكان: ز
وقــت تــرك ســالمة وإجــا أيــوب، فــوراً عينّــي بــاخلراب،  . أل، كــان ســالمة: ي

عطاني رعية اخلراب، واخلـراب شـو كانـت؟ كانـت عـدد نفـوس الرعيـة        
 عنـدي  ي اقطعهـا كـالّ مشـي، مـا    كم، كنـت بـدّ   8ورة على عيلة منش 63

غرفــة وال مــي وال . وســيلة نقــل، وال كــان يف بيــت هــون، كــان يف غرفــة   
  .كهربا

  بعدا موجودة هالغرفة؟: ز
وغرفــة  ،عملــت غرفــة مــنّن منامــة . هــون جنــب بعضــن  الغــرفتنيإيــه : ي

مـا  . بس كيف بدي نام؟ كيف بـدي اسـتقبل؟ مـا عنـدي شـي      ،استقبال
 ،بالليل كنت أطلع هون بـني الليمـون  . يف مي وال كهربا وال تواليت كان

وهذا كان كلو شجر سرو حماوط بأسالك  ،هاألرض كانت كلها ليمون
وال كــان جبــنيب ســكن   ،ميكــن البســينة مــا كنــت تقــدر تــدخل    ،شــائكة

مطلقـــاً عمســـافة كيلـــومرت غـــرب وشـــرق وقبلـــي ومشـــال أقـــرب بيـــت   
  .وال كان يف تلفون ،شعر فيّونما أ… خلتيارية اتنني إذا متّ

  حلالك هون؟ وكنت: ز
  .حلايل: ي
عــن الطريقــة يلـي تركــت فيهــا اإلكلرييكيـة، أنــو كــان يف خــالف    حكيتلـي : ز

 إنـت هـأل  . بينـك وبـني املطـران مـن حيـث تعاملـه مـع اإلكلريكـيني         حدث
  .منيح هحبديثك قفزت فوق اخلالف، بتمنى لو ترويلنا ياه، إذا بتتذكر
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 ،كــان خبيــل شــوي ،مــا كــان كــريم ،عُــن أنــو داميــاً كــان قاســي خــاليف م: ي
ي حقّهـا   ميكـن لـو عطـاهم حقّهـم     . بالوقت نفسه ما يعطي اإلكلرييكيـّ

وتعــوّدوا علــى  ،صــحيح عاشــوا الفقــر ،كــانوا صــاروا أحســن مــن هيــك 
خـوري   توصـل اللي  ،ولكن ما عمل شي بعد ما صاروا ،الفقر والتجرد

 3لـذلك كـان يف    ،قمة على الكنيسةواللي ما توصل صار عنده ن ،صار
مـــا عـــرف  ،طـــردُن ،إكلرييكــيني كـــانوا علـــى أمـــل أنـــو يتـــابعوا الهـــوت 

واحد امسه رامي الياس هألّ عند اآلباء اليسوعية دكتور . يتفاهم معُن
ــنفس  ــم ال ــاد ناصــيف هــأل رجــع صــار خــوري        ،بعل وواحــد امســه جه

م سلوم كمـان  وخوري تاني امسه ابراهي ،الالذقية بعد ما ترك املطران
طلعــت أنــا . واتــنني إكلرييكيّــي غريهــم تركــوا وراحــوا لغــري طائفــة ،راح

مني بـدو   ،واخلتيارية بدو ميوت ،إذا كان هالشباب راحت ،طيب: قلتلّو
وينـو  ! الـروح القـدس  : قلتلّـو . الـروح القـدس  : يرعى اإلكلرييكية؟ قللـي 

ام الكهنة وين هيدي؟ قد ،الروح القدس؟ أنا قلتلّو وينو الروح القدس
ولكن البشر مـا   ،منشيّد أحجار ،قلتلّو فإذن منشيّد كنايس. بطرطوس

كيــف بــدّو  ،ولــذلك واإلكلرييكــي عنّــا ال يعامَــل إنســانياً ،عــم هنــتمّ فيــا
ــو رجــل اهلل أو خــادم النفــوس       ــى أن ــاً عل ــذا مصــري   ،يتعامــل كهنوتي ه

و أنـا برأيـي اخلـوري مـا بـدّ     . إنسان بدّو يضع نفسه يف خدمة الكنيسة
ــه  ،حيــافظ علــى كرامتــه ،ولكــن يعــيش أدنــى مــن الشــعب  ،يكــون مرتفّ

ك  …ليش فالن ترك وفالن ترك قلتلّـو هـذا    ،قللي هذا الشي ما خبصـّ
حتــايل أوجــدلو ربنــا  ،وهــذا دشــر بــالطريق ،أخــدوه اآلبــاء اليســوعيني

ا بقـي؟ قللـي هـذا       ،خوري سفّره على أملانيا وبعدين شو بقي مـني لسـّ
ــو …متمــرّد ،متمــرّد ،مــرّدمت ،الشــي مــا بيعنيــك  ــا بقــدّم  : قلتلّ فــإذن أن

ــة يف حــال هــاإلكلرييكيني مــا بريجعــوا     ويف  ،اســتقاليت عــن اإلكلرييكي
يلـي إذا مـات    ،حال ما بينعطى معاش حمرتم للكاهن وخاصة املتـزوج 

ــدّا تصــفّي بالشــارع هــي ووالدا     ــه ب ــا عطيتــه   . خوريت ــك بأثناءه وحيات
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ــتقالة ــو     ،االسـ ــرق أنـ ــتى الطـ ــاول بشـ ــفري   وحـ ــطة السـ ــرجعين بواسـ يـ
رحت لعنـد السـفري وشـرحتلو     ،شكاني للسفري حتى يرجعين ،البابوي
  .ما بعرف شو امسه ،السفري كان هيك ناصح ضخم ،وضعي

  أي سنة كانت هي؟: ز
قلتلّـو مـا   . السفري البابوي لزمه يدفعلي قداديسبأثناءها . 1976سنة : ي

يين قـداديس ألنّـو   بتصعب عليّ روح قلّـو عطـ   ،تلزمه يدفعلي قداديس
و شـي      مـا يف   ،أنـا إذا بيلتقـى ببـييت خبـز كـايف     . خلص أنـا مـا بـدي منـّ

قللي على كل حال أنـا رح شـوف مطرانـك    . خوف إني موت من اجلوع
وكــان بأثناءهــا فجــر جديــد   ،وأحكــي معــه وبقلّــك املوضــوع رح ينحــل 

وعملــوا أبرشــية قائمــة بــذاتا وعيّنــوا    ،للطائفــة إنــو فصــلوا األبرشــية 
  .ان عليّا ورحبنا فيهمطر

  .رويتلي أنت أنك أنت قمت باحلملة بس: ز
  .إيه أنا قمت باحلملة: ي
  .ياها ترويلنايا ريت : ز
صـرنا نعمـل عـرائض منضـيّا      ،أنـا واملونسـنيور خليـل رسـتم     ،أنا قمـت : ي

وبــأنّو يكــون عنّــا مطــران ســوري يهــتم  ،لفصــل األبرشــية ،مــن الشــعب
 ،مســـتقل عـــن حلـــب ،أمراضـــنابيعـــرف شـــو  ،يعـــرف جرحنـــا ،بأمرنـــا

. ورفعنـا العـرائض لبكركـي    ،وكان األمر كذلك ،ومضّيناها كل األبرشية
  .التقى فينا خوري ،أنا وياه ،رحنا على بكركي

  وأبونا رستم؟ إنت: ز
أنا وأبونا رستم، وتاني مرة انضم إلون اخلـوري خماييـل مـوراني راح،    : ي

املطــران  نمــجهــة معينــة،  مــن قبــلســوس دبــس ميكــن هــداك كــان م 
اسـتقبلنا املطـران   . سالمة كان صـاحبه كـتري، وحياتـك وصـلنا لبكركـي     

ــة       ــو حامــل الراي ــان ه ــل ضــومط، ك ــان البطــرك   لخمايي يســاعدنا، وك
: لـذلك بأثناءهـا قـال   . فصـل األبرشـية  لخريش يوجهنا مشان هـاألمر  
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وقـت  . وكن مستمرين هبالشيو يصري شي، وخلّابشروا خري إنشااهلل بدّ
الزم أنا بعد مـا انفصـلت األبرشـية    . نا هلالشيلرشية، حلانفصلت األب

، وغمرنــي هأثنــاء االســتقبال رحــت بســت …ســالمةتصــاحل مــع املطــران ا
ــي وضــمين لصــدر   ب قللــي أنــا بعرفــك، طيّــ . هومســكين هيــك مــن دينيّ

ك، ولكـن مـا   ك أكرت من كل الكهنـة، ومـا زلـت حببّـ    وروحاني وكنت حبّ
، ينناس غرّرت فيالأل، ما : وقلتلّ .ك هالشي، ميكن ناس غرّرت فيكمنّ

اهلل : قللــي. منــدفع مــن ذاتــي، وال حــدا إلــو تــأثري علــيّ هباجملــال   هــدا
ـــ    ــران، واهلل يهنّ ــدكن مطـ ــار عنـ ــي صـ ــك، وهـ ــيوفقـ ــكراً: ويكن، قلتلّـ . شـ

زارنــي، بعــد مــا انفصــلت األبرشــية، كــان مــارق عــم  اوبأثناءهــا، رد إجــ
هـــون قاعـــد : لـــييفـــتش عـــاخلوري أنطـــون، لقـــاني هـــون بالـــدير، قل  

و عالغرفة اللي عايش فيا، ما حلالك؟ كيف عايش؟ قلتلو عايش، فوتّ
هـذا هـو   . اطلّع هيك، ابتسم، وباسـين وضـل رايـح   . شهور فيا 6كان إيل 

  .بالنسبة لألبرشية
  …األوضاع تبعك ،وقت إجيت أنت. هلق خلينا حنكي عن اخلراب: ز
 ،زايل قدمتلي صـوفاية كيف بدي أمّن حايل؟ يف الراهبة رو ،أنا إجيت: ي

كراسـي   3وقـدمتلي   ،كانوا حيطوها بالكوريدور عنـدن صـوفاية حديـد   
  .معها حديد

  كان يف شي قبل؟ ما: ز
  .يف شي كانما : ي
  هيك؟ تركوكيعين عيّنوك و: ز
 ،أو مســتأجرين حننــا بطرطــوس ،قللــي تعــا نــام بضــهر صــفرا  ،هيــك: ي

الراعــي بــدو  ،أل: قلتلــو. وبتجــي كــل ســبت وأحــد بتقــدّس ،بتنــام معنــا
وال يف هتيئـة   ،وإذا مـا قـام الراعـي برعيتـه مـا يف خدمـة       ،يقيم برعيته

  .نفوس وخدمة نفوس
  عم تاخد راتب وقتا؟ كنتقديش : ز
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 ،هوني كـان عنـدي طربيـزتني قـدميني    . لرية كانوا يعطونا بالشهر 125: ي
وختت حديد كمان جـابتلي يـاه    ،كانوا عند الراهبات حيطوّن باملمشى

ضــليت ســنتني بـــدون    ،مــا كــان يف حلــاف   . وفرشــة وبطانيــة   ،هبــة الرا
وبعض أحيان ملا يصري برد كتري آخد البطانية  ،كنت أبرد كتري ،حلاف

شـهور بالشـتوية    7-6ضليت شي . وفوت نام بالسكرستيا ،وفرشة سفنج
كنــت انبســط  ،أيــام نــام قــدام املــذبح. وســكّر الكنيســة ،نــام بالسكرســتيا

ألنـو نـايم حبضـرة اهلل متـل العصـفور       ،م املـذبح وقـت نـام قـدا    بالربيع
  .القاعد بعشّه

  ما تتشوّش بالليل؟ ،يكون عندك مأمت مثالً الليوقت : ز
كنت بعض أحيان أشعر برهبة، وحتى أول شهر جيت فيه ما أشعر أنـي  : ي

نايم حلـايل، ألنـي مـن صـغري وأنـا بنـام حلـايل، بعزلـة حلـايل، بغرفـة           
يا أبونا مـا بتخـاف جيـي حـدا     : لكن يقلويلو. حلايل، ما فرق عليّ شي

مـا معـي، شـو     مصـاري و شو إلو مـأرب فيـي ليقـتلين، بـدّ    : يقتلك؟ قللن
بعـدين مـا عنـدي    . هو يسرق من هالبيـت ليسـرق، بـييت أفقـر مـن بيتـ      بدّ

وقدمتلي غاز وجرة الراهبـة روزايل،  . هياخد همباز واحد، بدو ياخدغإال 
ا عاحلطــب، إجــت مــرة راحــت  بــرّكنــت أطــبخ . مــا كــان يف غــاز وال جــرة 

جـرة غـاز وغـاز بعينـة      ملتلي آخر شي مـن أخويـة مـن ضـهر صـفرا حـقّ      
  .نمعالق، وبقيت فيُّ 6صحون و 3واحدة، وعطتين طنجرة و

  من وين جتيبا؟املي : ز
  .ما كان يف غريه ،ر ليدوّر املوتور هونيكنت أنط: ي
  قديش كان بعيد من هون؟: ز
ــة : ي ــد هالتوت ــدور . عن ــور أنطــر لي ــي ســطل مــي   ،املوت ــي   ،عبّ آخــدو للجل

  .كمان عالبطاطا ،وطبخ ما كنت أطبخ. وملسح األرض ،ولغسيل وجهي
  محل هاملي ما كان يتعبك؟: ز
ال سـطل   ،كانوا جيعـوني كتـايف بعـض األحيـان     ،كان يتعبين كتري كتري: ي
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وبعـض أحيـان يامـا نـام     . أيام عشر سطولة بالنـهار  ،وال تنني وال تالتة
قــوم  ،كــل الليــل يفحــم قلــيب  ،ا يكــون عنــدي مــي ألشــرب مــ ،عطشــان

هاحليــاة كنــت  ،ومــع ذلــك قبلــت هبالوضــع ،الصــبح ميّــت مــن عطشــي
إجــت الرعيــة قــال منوجــدلك عيلــة تاكــل عنــدا وتــدفعال  . بقــدر عيشــا

  .قعدت عندا شهرين بس ،كرت ما أحلّت ،راتب
  هون؟ تقول بدنا خنليك تاكل عند عيلة، شو كنت تاكل الرعيةقبل ما : ز
مـا   …وكنـت بقـدر عـيش    ،فرضت على حايل احلياة القاسية ساعتاأنا : ي

قلــت أنــا بــدّي خلّــص      ،حبيــت احليــاة القاســية   ،عــيش حيــاة قاســية  
  .هالرعية باحلياة القاسية يلي ولدت فيّا وبدّي ضلّ استمر عيشا

  طيب شو كنت تاكل؟: ز
عشـب مـن    مسلوقة، وانزل سلّق كنت آكل بطاطا… بطاطاكنت أكرت شي : ي

  .الليمونسجر حتت 
  عشب، شو تعمل فيه؟: ز
، هوبالوقت نفس. ، وخبز"آكله حشيش… شي من هالنوعهندبة "متل  !آكله: ي

وكنـت نظـظ حيـاتي وآكـل مرتـديال أو      . سـردين، طـون  : كنت آكـل معلبـات  
، هاألكــل تــيعفّن مــا آكلــ حــطّ - معليشــيه  - بعــض األحيــان، كنــت . حلمــة

كنت صوم . ساعة آكل وقعة 48وقعة، أيام كل ساعة آكل  24كل . كنت صوم
عن رعييت، خاصة إذا وقعت مشكلة أو إنسان مرض، مرض خبطر، وبدو 

، بـال أكـل وبـال شـرب، حتـايل      تـنني يـوم أو   هكنت صوم عن …ومعيل ميوت
وكنت مرتبط بـرعييت ارتبـاط   . أو ينجى من املوت أو يشفى همشكلت فكّ

لي ما بيملـك شـي، مـا بيخـاف أنـو      كامل، أترك األبواب مفتوحة، ألنو ال
ي حـط فرنـك   وآليت على نفسي، منذ دخويل الرعية، ما بدّ .يرحلو شي

، وعلى هاألساس جيـي بعـض أحيـان    هي وزعجبيبيت، كل شي بيجيين بدّ
وكيف كـان ربنـا يغمرنـي بالنعمـة     . ميرق هنار ما معي إال حق ربطة خبز

ب كل الناس، مـا  ي ح؟ وبعدين آليت على نفسي بدّما بعرف… ما بعرف



204 

ون، كنـت زورن متـل مـا    وني وحببّـ حببّ بس املسيحيني، حتى العلوية هلأل
مـا  . زور والد رعييت وساعد الفقرا منن قبل ما ساعد الفقرا والد رعـييت 

ون والضــعاف كنــت ميّــزن أبــداً مطلقــاً، وأكــرت شــي كنــت حــب الفقــرا فيّــ  
اهلل بعتلنا حمسـن  سنني هباحلياة، عاد  3يت هباحلالة شي ضلّ. واملساكني

عملنا هالتالت غرف الباقيني، وصار من وقت لوقـت، ربنـا فتحـا لعملنـا     
  .الدير

صار عندك احنراف بالعمود الفقري اضطريت  ،إنت مرضت هباألثناء: ز
  .تعمل عمليات

  …هأل خلينا نسلّم عاآلنسات: ي
  )توقّف عن التصوير(

  …دخول الكنيسة
  .هباحلالةوأنا  ،تأجت 1984املي ضلّت للـ : ي
  .أنّو كنت حتطّ على كتافك مرةقلتلي : ز
  .ملدة بسيطة ،كتري استمرتهيدي ما : ي
  حتمل تنكتني على كتافك؟: ز
  .عاد أل صرت اعتل سطل واحد ،ضهري كتري وجعين ،أمحل تنكتني: ي
  .الضهر هاد ساء وتفاقم وجعبس  ،كويس: ز
 …بعـدين . ظهـر بعـدين ل  ،عـارف أنـو معـي احنـراف     كنـت ا مـا  نـ وأ ،أكيد: ي

 ،وقـــت كنـــت مســـتأجر عنـــد هيـــدي العيلـــة ببانيـــاس ،نســـيتك بشـــغلة
ــي مــا أقــدر مــدّن  ،عــاطيين غرفــة ملّ  ،كــان التخــت صــغري  ،كانــت إجريّ

ــي ملــدة متقوقــع  ــا   ،وكــان هــذا ســبب االحنــراف  ،إجريّ كــان جســمي لسّ
هـذا   ،ومـا فـيين نـام علـى أرض بـالط      ،كـان هـذا سـاعد    ،بطريق النمـو 

  .كان شوي ساعد
  إميتى بدأ يظهر عندك االحنراف؟: ز
  .1980بدي يظهر بالـ : ي
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  واستمر إلميتى؟: ز
  .ما دريت فيه ،ضل حلتى عملت العملية: ي
  بأي سنة عملت العملية؟: ز
  .1983عملت العملية سنة : ي
  ما صار عندك وجع ضهر؟ 83للـ  80من : ز
سـاس  يضربوني إبر بالعمود الفقري على أ ،بس روح على لبنان ،كتري: ي

 ،آخــر شــي. وهــاإلبرة كانــت كــل شــهر تغنــيين عــن املســاج   ،بــدّي مســاج
علـى  " group"كـان جايـب كـروب     ،صدفة جاي اخلوري بولس سـليمان 

 ،كــان شــاطر كــتري بــالعمود الفقــري     ،معــه طبيــب فرنســي   ،الالذقيــة
املطـران يشـوفين عـم بعمـل حركـات بكتـايف غـري        . املطران بعتين لعنده

بـدنا نشـوف إذا عصـيب أو     ،سـتمر هباحلركـة  قـال مـا بيصـري ت    ،طبيعية
: هــو شــاف الصــورة قللــو ألبونــا بــول   ،طلــب مــين صــورة . غــري عصــيب

وإذا مـا عمـال    ،بتقول للمطران فوراً يعملّو العملية بصورة مسـتعجلة 
أي  ،Sجايي العمـود الفقـري علـى شـكل     . ميكن ينشلّ بني يوم والتاني

شـلل   …نقطـع الـدودة  زحطة جيي قاعد بدو ينكسر العمود الفقـري بت 
. بأثناءهـــا املطـــران كتـــب ألملانيـــا أوجـــديل ختـــت يف بلومفيلـــد  . كامـــل

نـزّلين   ،كـان يف اخلـوري جهـاد بعـتين لعنـده      ،بأثناءها ما بعرف أملـاني 
ونــزّهين بــاألول  ،بــرّمين علــى أصــحابه ،أســابيع 3عنــده ببيــت الطلبــة 

  .تعب معي كتري نيوهو …وباآلخر دخّلين املستشفى
  دينة كنت؟بأنو م: ز
كـم عـن    800بتبعـد شـي    ،بلومفيلـد كان قاعد مبيونخ، وأنـا مبدينـة   هو : ي

. هكان يروح لعندي بالشهر مرة، أو بالشهرين مـرة، حسـب ظروفـ   . ميونخ
 3شـي   بلومفيلـد ضـليت  . آخر شـي اشـرتى سـيارة وصـار يـروح بالسـيارة      

كانت عملية صـعبة كـتري وقاسـية، وعلـى أسـاس      . أشهر، عملويل العملية
 ال جعـل اإلنسـان يدوقـه،    ل ما عملتـا، بـس تأملـت آمل   نفع أوّا كان إهلا م
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مـا كنـت أشـعر باليـأس، كنـت كـأني شـعران         - ما بعـرف   - م ولكن هباآلال
م ليــل ورغــم أنــي عــم بتــألّ !فرحــان مــا بعــرف لــيش …بالســعادة، بــالفرح

أســابيع  3عــم فيــا، ســيخ بضــهري، ضــليت طّيو …نشــر شــرهنــار، عظــام تنّ
كـغ   6وني جببصني و لفّي تلزيق، وبعد منّلتابوت ملزق فيّعقالب متل ا

  .شهور 6كغ، ضل  10للـ 
  منني لوين اجلبصني؟: ز
ــه، كــان حيــكّ عــالعظم،        : ي ــام وقــوم في مــن رقــبيت لــنص فخــادي، وكنــت ن

ــيع       ــي بيضـ ــاألرض، يعـــين يلـ ــنقّط عـ ــي يـ ــا وماشـ ــزل أنـ ــدم ينـ ــوف الـ شـ
ــدم    ــع الـ ــق بقـ ــان يلحـ ــرفيت، كـ ــن   . غـ ــان يعفّـ ــان كـ ــبّبلي وبعـــض أحيـ يسـ

آالم، جيــــوا يقـــــوّروا ويكـــــووا عالكهربـــــا حمــــل اجلـــــرح، مـــــا بيقـــــدروا   
ــات    6ضـــــل . يضـــــمدوه ــوني كورســـ ــلنا اجلبصـــــني، ولبســـ ــهور، شـــ  6شـــ

بعــد الكورســات جيــت علــى الشــام علــى ســورية، الطبيــب اللــي         . شــهور
بســــورية شــــو عملــــوا، . عملّــــي العمليــــة بأملانيــــا رد إجــــا علــــى ســــورية 

ــون،     ــة هــ ــة التانيــ ــي العمليــ ــا    عملّــ ــة حتملتــ ــة التانيــ ــا العمليــ بأثناءهــ
وهونيــك حتملتــا املســاعدات اللــي جــابويل هــي مــن أملانيــا،         . املطرانيــة 

ــازل عنــده         ــه، اخلــوري األملــاني اللــي ن أمــا الكورســات مــا كــان معــي حقّ
ــاعدة    ــة ملسـ ــوري حباجـ ــوري سـ ــو يف خـ ــه أنـ ــى برعيتـ ــدي  . وصـّ ــا هيـ لقيتـ

ــينية ضــــمن امل    ــعبة كــــتري وقــــت اللــــي ملّــــويل الصــ ــان صــ ــةكمــ  …طرانيــ
ــا       ــرا يلـــي كنـــت أنـ ــل الفقـ ــعبة، اعتـــربت حـــايل متـ ــا صـ ــا لقيتـ ولكـــن مـ
ــينية     ــاعدن، أو اتــــربّعلن بصــ ــينية بالقــــداس حتّــــايل ســ امجعلــــن الصــ

  .نالعيد تساعدون، أو ببادرييت تساعدون، قبلتا، قلت أنا واحد منُ
  شو يعين؟ ،البادرية: قلت كلمة هلّق: ز
 100ل عيلــة بيطلــع عليــا هيــدي مــن كــ ،هيــدي بيســمّوا فلــس العبــادة: ي

بزيــادة عــن دخــل  . هيــدي معيشــته ،بيقــدموها للخــوري ،لــرية بالســنة
 ،وصــواني األعيــاد الكــبرية ،مــا ال عالقــة بــدخل البطرشــيل ،بطرشــيله
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بأثناءها أكرت شي انزعجـت وقـت كنـت    ). راتب سنوي(بيسمّوها بادرية 
أو  ،كأو مـار  ،ماركـات  5جتي مرا تفـتح جزدانـا وتعطـيين     ،مر بالشارع

ــاركني ــ …م ــيّ    ،تبتســم وتضــل ماشــية   ،نارفضُ ــحّ عل  ،أو بعــض مــنن يل
اخلوري وصّاهن أنّـو اخلـوري   . حيطلّي ياهون على إيدي ويضل ماشي

وأنــا كــل مــا جيـيين أعطــيّن للخــوري قلّــو خــود عطــوني  . بـدّو مســاعدة 
ــالطريق  ــنّن بـ ــوني     ،هـ ــا يعطـ ــو مـ ــداس أنـ ــتقلّن بالقـ ــاءً إذا بـ بـــس رجـ

هيــدي اعتربتــا إماتــة  ،أل مــا تقلــون معلــيش: وبعــدين قلتلّــ ،بــالطريق
معليشــي  ،وعنــد أي إنســان ،وكســر نفــس بالنســبة للكربيــاء عنــدي أنــا

. قلت بعترب حايل من هـالفقرا يللـي عـم يتسـوّلوا بالطرقـات     … قبلتها
وقـت مبـدّوا   . بشعر أنو هدول كمان عم يتـأملوا  ،كمان الزم عيش حياتن

 ،الواحـد مـد إيـده ومـا عطيتـه     كمـان صـعبة    ،إيدون وما حدا بيعطـيّن 
  .كل شي بيجيين للفقرا ،ومن وقتا آليت على نفسي أن ال أملك شيء

  كم عملية عملت أبونا؟: ز
عملت  ،)أربعة(عمليتني تشويه  ،عملت عمليتني بأملانيا ،سبع عمليات: ي

وبأصابيعي عمليات  ،)ستة(عملية أخرى بالورك  ،)مخسة(عملية رئة 
هــودي مــو  ،إلضــافة إىل تكســري بإيــديّ وأضــالعبا ،ال تُعــد وال حتصــى

 55عمــري  -هلــألّ  ،ولكــن نشــكر اهلل ،هــودي بيجــوا تكملــة  ،حمســوبني
وقــت بطلــع  ،ألن أنــا وقاعــد عــم بتــألّم  ،هلــألّ األمل مــا فــارقين  -ســنة 

بــس أنــا بلــبس   ،قبــل بعــض أحيــان بقــول مــا رح فــيين قــدّس   ،لقــدّس
مــا بشــعر إال  ،رياضــيســنة أو إنســان  20البدلــة متــل كــأني شــب ابــن  

ــص القــداس  ــه مــا بشــعر بتعــب    . خللّ بــس  ،أي عمــل رســويل بقــوم في
ال علمـي  . ميكن هباألمل عم بيأثّر بالنـاس فيـي   …ربنا: خلّص بقول أنا

وال مجـايل وال كـرب حجمـي وال     ،وال فكري جذب الناس ،جذب الناس
لـي  األمل اللي عشته هو ال. ميكن آالمي هي اللي أثّرت بالناس ،عائليت

  .تأقدر دخالّ كلمة اهلل ،تالناس تقبلين ،عطاني هالصبغة
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كنت شايف كيـف وضـع الكهنـة     ،إنت قبل ما تصري خوري ،أبونا الياس: ز
ــد وقــت   ،وعالقــنت مــع النــاس ومــع الســلطة الكنســية     ،بالكنيســة وأكي

 ،قـد يكـون مغـاير للنـهج السـائد      ،صرت خوري اختطّيت لنفسـك هنـج  
  دا؟ممكن حتكيلنا عن هالنهج ها

بكــون متــل كــأنو واحــد  ،أنــا قلــت إذا بــدي صــري خــوري متــل هالنــاس: ي
أمـا   ،وهودي بيمضوا سـنة وبيرتكـوا   ،صار أستاذ مدرسة، أو أي وظيفة

حتـى يومـاً مـن األيـام      ،بدي اهنج هنج مغاير ،أنا إذا بدي صري خوري
ي   أثّـرت فيـي    ،وهـادي مـا مـن عنـدي     ،يلي بدو يصري خوري يتشـبّه فيـّ

ي مـثالً خـوري آرس     ،ن الكهنـة القديســني حيـاة كـتري مـ    قريــت  ،أثّـر فيـّ
كـان كمـان سـبب     ،أثّر فيـي خـوري أنطـون شـفرييه     ،مرة حياته موجزة

ــة     ــاتي الكهنوتيــ ــاس وحبيــ ــع النــ ــل مــ ــيت بالتعامــ ــي  ،انطالقــ وبتعمقــ
ي    ،كمـان طالعـت حياتـه    ،أثّر فيي فرنسيس األسيزي ،باإلجنيل أثّـر فيـّ

والقديسـة تريـزا    ،"بيـو "ديـه األب  هذا اللي طلعو جروحات املسـيح بإي 
مـن   ،يعين من تريزا أخدت قيمـة األمل  …كتري أثروا فيّي. الطفل يسوع

مـن األب   ،نكران الذات ،أخدت نسيان الذات ،خوري آرس أخدت الفقر
القربـان سـاعدني كـتري     ،أنطون شفرييه أخدت الفقر والتعبّد للقربان

كـانوا هـودي    ،يـة، والعـدرا  لواله ميكن ما بقيت دقيقتني بالرع ،حبياتي
  .سلواي الوحيد اللي عيش فيا خلوة

ـب: ز كيــف ترمجــت هــاخلط اجلديــد بواقــع حياتــك وقــت عيّنــوك         ،طيـّ
  هبالرعية هون؟

آليت علـى فكـري أنـي بـدّي إنسـى ذاتـي كليـاً، ومـا بـدي فكّـر بـذاتي، ال            : ي
ــكين  ــي، ال مبسـ ــأكلي، ال بلبسـ ــة    . بـ ــل الكلمـ ــدّي دخـّ ــر كيـــف بـ ــدّي فكّـ بـ

هذا كان داميـاً تفكـريي، لـذلك قبـل     . س، وبدّي خلّص نفسي معُنهلالنا
مـع الفقـري عشـت الفقـر، مـع      . كل شي، عشت معُن متل مانون عايشـني 

  .املتجرّد عشت التجرد، ما كنت أقبل عزمية أبداً مطلقاً، وال والئم
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  ولليوم؟: ز
 مـا  ،حبفلة كوكتيل ضـيافة أو حفلـة إكليـل   . إال مبناسبة عمادة ،ولليوم: ي

  .بعدين بروح هبنّي …بطلع
  طيب وإذا عزمك واحد فقري برتوح؟: ز
حبب إني آكل معه، حبـب آكـل معـه وأقعـد معـه مطـوّالً، لـيش؟        … أوف: ي

خلّي يشعر بدعم، ويقولو أبونا بياكل عند هدا ما بياكل عند هاد، مـا  
وبعدين مـا عشـت   . حدا بيحكي، بيقولو يصطفل، هدا أسلوبه اخلاص

إنـي دائمـاً أنـا بـألف خـري،      . شكيت الفقر قدام الناسمتطلب، وال مرة 
ب     ،مـا عـم يـاخود منّنـا،     …وال مرة عرفوا إني غـين، يقولـوا اخلـوري طيـّ

  .طيب كيف عم يعيش
  كنت ما تاخد شي أبداً؟: ز
  !من وقت ما دخلت الرعية ما أخدت شي: ي
  وال تزال؟: ز
 ،دفـن  ،يـل إكل ،عمـادة  ،ألغيت كل شي بيسـمّوه دخـل بطرشـيل    ،وما زلت: ي

 ،عملت صندوق فقرا على الباب. حتى قداس إذا حدا بدّو يقدّس مليت
ــك   ــدّس مليّتـ ــدّك تقـ ــه      ،بـ ــن روحـ ــة عـ ــق حلمـ ــرية حـ ــة لـ ــا  …هامليـّ حطّـ

ــا بالصــندوق  ،بالصــندوق ــو اهــدي الطفــل أو     ،بيحطّ أمــا العمــادة بقلّ
 ،إنـت كمـان حباجـة هـالقرش بـدك تعطـيين يـاه        ،إكليـل . خليّا جبيبتك

  .أو على والدك أو على مستقبلك أو على ابنك اصرفه على حالك
  اخلوارنة ما انزعجوا منك؟. طيب هذا كان هنج جديد: ز
بكــرا هــذا إذا مــرض  ،آخــر شــي اهلل ال يشــالّ فيــه. كــتري انزعجــوا مــين: ي

بعدين صاروا ينزعجوا  ،إنشاهلل برتكوا ما حدا بيلقو ،مني بدو يقيمه
يصري اخلوري اليـاس   ،أرفض أنا ،يوزعولن ظروفة ،أكرت شي بالنعوات

حتـى بعـض    ،كنـت دايقـن   ،اخلوري اليـاس مـا عـم ياخـد     ،مضرب مثل
ــوة      ــى نع ــع عل ــي أطل ــى إن ــا يتمن ــى مناســبة  ،مــنن م ــا كنــت   ،أو عل وأن
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أهـل   ،على النعـوة  ،ما روح إال جيوا ياخدوني بالقوة ،أحتاشى النعوات
  .إال ملا ما يكون يف خوري ،وما اطلع ،امليت

  غطوا عاملطران ليضغط عليك؟ما حاولوا يض: ز
ملـرة انسـرقوا    ،بترتك بوابك فتح ،فوضوي ،إنت مفتول: قللي املطران: ي

ــي  …جيــت علــى الغرفــة  ،اللحــف ــة و 3هنّ مــا لقيــت ال   ،حلــف 3ختوت
  .اللحف وال املخدات إال الفرش

  !…حلف 3و ختوتة 3لكن صرت غين صار عندك : ز
  !وحتى ختيت رايح كله ،ما لقيت غرين… إيه: ي
  آخدين الفرشة منّو؟: ز
. وتغطيت بالربادي كل الليل ،كان برد ،عاد شلت الربادي. األغطية… أل: ي

كـان عنـدي غرفـة    . ختوتـة  3قبـل مـا جيـب     ،وملرة جيت كمان تاني مرة
  .كامل عطية، ما بعرف إذا بتعرفه ،كان يف شب من بيت عطية ،واحدة

  .إيه من الشام هادا… إيه: ز
إجـا لعنـدي، وتـارك البـاب     … دلّـه يعطـي عنـدي رياضـة    مـني  . من الشـام : ي

مـن   تلفـان نعسـان الزملـة،    …فتح، ما كان عندي إال غرفـة واحـدة وختـت   
. بالليـــل 10- 9التعـــب، قلـــع ونـــام بالتخـــت وتغطـــى، وجيـــت أنـــا الســـاعة 

اطلعــت لقيــت زملــة نــايم فيــا، مــا بعرفــه، جايــة ليعمــل رياضــة روحيــة،     
ــك فتــت قعــدت بالصــالون، ضــليت      قاعــد بالصــالون لتــاني يــوم    وحيات

: أنـا اخلـوري، قللـي   : وين اخلوري؟ قلتلـو : الصبح، حتى فاق، فاق قللي
ما منت، سـهران عليـك حلتـى تفيـق، مشـان مـا حـدا        : وين منت؟ قلتلو
  عرفت كيف؟. قام كأنه ما يف شي، غسّل وتروّق وراح. هيك يزعجك

  ما اعتذر منك؟: ز
علـيّ سـكران،    اتـاني مـرة إجـ    .ما عـرف شـو صـاير، ومـا كنـت قللـو أنـا       : ي

جاية من السهرة اإلجنيلية، كمان ما كان عندي إال هالغرفتني، لقيت 
بطحـتني عـرق، عـم يشـرب وسـكران،       هسكران نايم قدام الكنيسـة، معـ  
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، فتــت عالبيــت، وقفلــت البــاب  هبــدي مصــاري، هربــت منّــ  …وقــام علــيّ
يّ، ملتّم، ، دخل عل11واحد شلحين، بالليل شي الساعة  امرة إج. وراي

، قللـــي أنـــا بـــدي نـــام عنـــدك، قلتلـــو أهـــال وســـهال، هع جنبـــ همسدســـ
فإذن جلبلك لقمـة تاكـل، قلـت بيكشـف عـن      قلتلو … متعشّى؟ قللي أل

، شــو كــذا، قعــد أكــل، بعــد مــا أكــل قللــي        ه، بعــرف شــو عيونــ  هوجهــ
قلتلـو وقـف جتبلـك حلـاف،     … بصراحة، أنا ما بدي مصاري، قللي، أل

ت أبـو يوسـف واقـف عالبـاب، كـان أبـو يوسـف        ، لقيـ نزلت جتبلو حلاف
وقــت اللــي شــاف عالبــاب، قللــي أنــا مــا بــدي حلــاف، بــدي . جــاي وراي

مصاري، عطيتو حلاف ألبـو يوسـف، قللـي بـدي أعـرف شـو بـدو هـاد،         
لـرية مـا    700و اجلـارور، معـي   لـّ ، فتحتهتركـ اقلتلو معليش أبـو يوسـف   

قلبك، بس أن ما عينك فيا، صحتني على  وكنّإن بتاخدا، . معي غرين
ا، قلـي ال أنـت بتعطـيين، قلـت بركـي هـذا       هعينك فيا، اللي برتيدو منـ 

لرية، يعـين بعـد مـا أخـد      500، شلت عطيتو فيه الدرب معتّر ومقطوع
، واألسـلوب  هوعنفـ  هيعين حاولت امتص حقـد  …املصريات مشي احلال

احلقـد،  مـن  اللي جايي فيه، قلت أنا بصراحة لو احملبة بتفرّغ القلب 
كمـان أخـدتا درس أليل   . هبتفرّغلـو احلقـد مـن قلبـ     هالشرير إذا بتحب

كيف بدي أتعامل مع الناس، تعرضت لصدمات كترية، وعـديت لعنـات   
  .الناس باألول، بركات من السماء

  ليش التقى من يلعنك؟: ز
بـــس بعـــض أحيـــان، مـــن غـــري طايفـــة، مـــثالً وقّـــف موقـــف ضـــد بنـــت : ي

ــوي، امســع عــم      ــدا تاخــد عل ــأدني ولكــن طــنّش،   مســيحية ب يلعنــوني ب
وحتــى بعــض النــاس نعتــوني بالضــعف إنــو اتــنني يتقــاتلوا علــى دومن     

هـدا يقلّـو إيل، وهـدا يقلّـو إيل،     . أرض، وكل واحد ما عنده إال هالـدومن 
إن حكمت لصـاحل هـذا يزعـل، وإن مـا حكمـت      . ما أقدر آخد كلمة فصل

إذا : ر، قول أنـا ادخل بيناتن بشكل حوار، وطوّل احلوا. لصاحل هذا يزعل
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كــانوا . طــال احلــوار األيــام بتحــل األمــور، طاملــا يف حمــاكم بــني بعضــن  
ه هـداك      : يقولوا أبونا يا ريت من أول يقول كلمة وميشـي، ولـو زعـل منـّ

بريجع يرضى، كان عندي أسـلوب أنـي مـا بـدي خلـي حـدا يزعـل مـين،         
وبدي حـب اجلميـع، وبعـض أحيـان الضـيعة صـارت هـون مـن كـل قرنـة           

كل واحد إلو طباعه وسلوكيته، وإذا بدّك تاخد موقـف صـارم مـع    عصا، 
كــل يــوم بتتقاتــل أنــت وشــخص، ألنــو      . شــخص بعنــف، بــدك ختســره   

أول ما تنسموا اهلوا، وكانوا عايشني بفقر، لـذلك  . العقول كانت ضعيفة
ــانوا      ــل كـ ــتري، ولكـــن الكـ ــاألول خلقتلـــي متاعـــب كـ ــارات بـ ــيم العقـ تقسـ

سنة بالرعية، استحليت واحد قـب   21 ما عمره، صريل هلق. حيرتموني
أبــداً، . بـوجهي، أو نـرت بــوجهي، أو قللـي كلمــة جتـرح شــعوري أو كـراميت     

والكبــار والصــغار بيبوســوا إيــدي، وصــرت خــاف مــن ذاتــي، جيــوا بعــض   
أحيان مرضـى صـليلون يطيبـوا، صـاروا ينعتـوني بالقـديس، بـآخر شـي         

ر،   يا رب مرقين مبراحل ضعف، حتايل أشعر، : كنت قللو مشان مـا أتكبـّ
ودامهـتين التجـارب كـتري،    . واعتربت أنو األمل هو شوكة اجلسـد، هبالشـي  

ــا       ــي أن ــس، يتخيلّ الحقــين الشــيطان كــتري، وكنــت أشــعر بوجــوده بتحسّ
بعـض أحيـان يقلـق راحـيت، يـدقّ البـواب بعـض         …ونايم بالليل، معلـيش 

حتــى مــرة كــان موجــود    !مــا يف حــدا … أحيــان علــيّ بالليــل، قــوم افــتح  
نــدي نــاس مــن حمــردة، واحــد امســه أبــو هيــثم شــيخ الشــباب واتــنني   ع

معــه، مــا شــفنا إال البــاب انلــبط بقــوة، طلعنــا لــربّا، مــا يف حــدا وال يف  
ومرة الشباب عندي سهرانني، هبا الشـي، كـان واحـد امسـه نضـال      . سكن

دوارة، عصـــام عصـــفورة، واليـــاس حربـــا، ســـهرانني هبـــالنواحي، كمـــان       
معتـادين علـى   : بابيك بقوة، ما عرفوا مـني، قلـتلن  انضربوا البواب والش

بـس مـا   . هالصوت، ما ختـافوا، صـلبوا إيـدكن عـوجهكن، وماشـي احلـال      
ــتلن ــيطان  : قلـ ــا شـ ــيطان، ومـ ــذا شـ ــيين   . هـ ــترية، وجتـ ــأمور كـ ــرّبين بـ وجـ
إنت حلالـك، مـا بتعـرف إذا بتمـوت هـأل بتطلـع رحيتـك، مـا         : "التجربة

مـا بكـون عنـدك سـيارة؟      حدا بيعرف فيك، ليش ما برتجع؟ لـيش إنـت  
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" ليش إنت ما بكون عندك ناس ختدمك؟ ليش مـا جتـوّزت جبـت والد؟   
يعين بصري جتـيين هالتجـارب، ولكـن بضـحك عليـا، وباخـدا بابتسـامة،        

ــو     ولكــن التجــارب مــا  . وبتمــرّ متــل كــأنو بــرغش وعــم يغــطّ علــيّ وبكشّ
صــرت خــوري هلالتــاريخ، ولكــن كيــف      …فــارقتين مــن وقــت مــا دخلــت    

قبل ما يصري معـي جلطـة،   . على هالتجارب؟ بالصالة والصومانتصرت 
مـا آكلـه،   . بعض أحيـان كنـت أتـرك األكـل يعفّـن بـالرباد      . كنت صوم كتري

حتى يتخّ وكبّه، جتي راهبـة تطبخلـي،   . كل شي جييين إعانة وزعه. وزّعه
لبنانية كانت بضهر صفرا، هـي وسـتّ بضـهر صـفرا امسـا ميليـا جبـور،        

وا يطبخـويل طبخـة باألسـبوع ويروحـوا، حيطـوا      وجعن قلنب علـيّ، جيـ  
قليلـة يـا عمـي،    : الطبخة تاني أسبوع جيوا يالقـوا الطبخـة ذاتـا، يقـول    

يــا أبونــا؟ لــيش عــم تعــذّبنا ونطــبخ؟ لــيش مــا عــم تاكــل إنــت؟ وبعــض    
أحيان، انبسـط وقـت ميـرّ نـاس، ويفضّـويل الـربّاد، كـتري انبسـط، وكـتري          

ل ما فيين آكل حلايل، مـا بقـدر،   بنبسط وقت حدا يضيفين، إذا بدي آك
وقــف عــالطريق، إذا حــدا مــارق بعرفــه جليبــه ياكــل معــي، وكنــت أشــعر  
بغــريي كــتري، وقــت كنــت عــم باكــل حلمــة، كــأني عــم آكــل مــن جســمي،    
وكنت أطلب اللحمة، ليش؟ كنت قول يف فقرا كتري ما عم تاكـل حلمـة،   

جـا فقـري،   كهنـة مـن لبنـان، إ    4- 3ملرّة قاعدين عم نشوي مسك، وعندي 
كــنّن ! كنــت أنــا جــوّا، قــال شــو هالســمكات رحيــنت طيبــة، اهلل يبــاركلكن  

ورقــات وراح، ولــك يــا عمــي ) 5(الظــاهر مــا قالولــه تفضــل، مــني عطــاه 
مـا طعميتـوه مسـك؟    : مسعت حديث، قال فقـري هيـك ضـل رايـح، قلـت     

فــوراً حطيتلّــو مسكــة برغيــف خبــز، وضــليت راكــض وراه ملفــرق ! قــال أل
ك، شــافين قللــي أبونــا لــيش راكــض وراي؟ قلتلــو حبــييب  الروضــة هلونيــ

وبأثناءهــا صــرت ارتــبط . نســينا مــا عطيــوك الســمكات هــودي تتغــداين 
بــالفقري كــتري، عملــت صــندوق للفقــرا، كــل التقــدمات اللــي بتجــيين         

 260شخصية، خاصة فيي كرّسها للفقـراء، صـفّيت كـل سـنة عـم إكسـي       
  ).قطاع يف التسجيلان(    …ولوال عشت الفقر. طالب يتيم، فقري
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  وهالبناء كيف صار؟ ،املنطقة هون كيف تطورت: ز
ــويّ: ي ــيحيي بيـــت بيـــت  ،ي بيـــت بيـــتكنـــت زور العلـ ــاروا  ،واملسـ حتـــى صـ

  .كلّن مسيحيي وعلويّي ،يطلعوني على حل مشاكلُن
  املسيحيني شو طوايفُن هون؟: ز
يف عيلــة كاثوليــك وعيلــة ســريان   ،املســيحيني هــون أرثــوذكس وموارنــة: ي

حتـى   ،كلّـن حيرتمـوني   ،وما بس يطلعوني. وما تبقى علويي ،كاثوليك
حتـــى منعـــوني الكهنـــة  ،األرثـــوذكس أعمـــل ســـهرات إجنيليـــة ببيـــوتُن 

أمشـي قـدام امليـت     ،العلويي حتى إذا مات ميت). األرثوذكس(ومطارنة 
مـا عـادوا   … من سنتني بعد ما بنوا جوامع مـا بقـى   ،إىل جانب الشيخ
  …دعوني هلالشي

  يش قبل وين كانت تصري الصالة عامليت؟ل: ز
  .ما يدخلوه عاجلامع ،عاملقربة ،عالرتبة: ي
  وكنت تشارك بالصالة؟: ز
  .وقّف جانب الشيخ وشارك بالصالة أبداً ،كنت شارك بالصالة: ي
  وكنت تصلّي شي؟: ز
ــاب  : ي ــن كتـ ــروا مـ ــا بيقـ ــيخ  ،مـ ــب الشـ ــا عالغايـ ــت ردّد وراه ،حافظهـ  ،وكنـ

أنـي أنـا عـم صـلي      ،عرفـت كيـف   ،ينبسـطوا  ،وراهويشعروا أني عـم ردّد  
  .ما صالتي أنا ،صالتُن عن نفسه

  بتتذكر بعض عبارات من هالصلوات؟: ز
آيـات   ،كلمات إسـالمية  ،يعين هيك …اهلل أكرب ،إنا هلل وإنا إليه راجعون: ي

وكان ينبسط الشيخ، وكمـان بعـض    ،كنت صلّي معُن …يرددوها ،قرآنية
  .على أفراحُن ،راسُنمنُن كان يدعوني على أع

  كانوا يدعوك لشي مرضى عندُن؟: ز
  .بصليلُن ،جييبويل املرضى هلون ،أبداً ،إيه: ي
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  ن للبيت؟ما يدعوك لعند: ز
ن علـى مـي، يرشـوها بـالبيوت، حتـى      ن عالبيـت، صـليلُ  عالبيت، روح لعندُُ: ي

العلويني، حتى بيجيين من الالذقية، من بانياس، من محص، من الشام، 
، مـا  ا، مـا بطيبـو  ابعدين يطيبو. ناحملالت بيجوني مرضى بصليلُمن كل 
بــس الشــي اللــي كنــت أتــأمل … ن، والعنايــة اإلهليــة هــيأنــا بصــليلُ !بعــرف

كنــت بعــض . ن رجــاءًوقــت أمســع النــاس حتكــي عــين، يقولــوا قــدّيس، قلّــ
ن إذا متت، ما عاد أحيان مر مبراحل ضعف قدّامن، حتى ما أخسر نعمُ

خلص ما حباجة لصالة، عرفت كيف، مـا حباجـة بقـى     ويل، يقولوايصلّ
وبالوقـت  . يلو، مشان حتى يضلّوا يتذكروني بالصـالة لصالة، ما الزم نصلّ

مـــا شـــوف إال ! ، إجنـــازات البيـــت، كيـــف إجـــت البنـــاء؟ مـــا بعـــرفهنفســـ
يعين بدأت هبالغرفـة  . حمسنني جتي حتط مصاري وتروح، ويصري البناء

إجـاني مـرتني حـق    . مـرت مسـاحة   560بــ   ، انتهيت)غرفتني(يلي منت فيا 
، قللـي بتـأمل كيـف بـدك     جوزيـف مـوزر  سيارة، إجـا خـوري أملـاني زميلـك     

إنت بعتّو شهر لعندي، قعد . متوت ما بتطوّل إنت، رح ابعتلك حق سيارة
عــن طريــق  -  1990هــذا ســنة  - ألــف ســوري، علــى يــد  570هــون، بعتلــي 

طــران مشــان شــراء بيــت،  بــريوح بيتقاتــل هــو وامل  …أبونــا بــولس ســليمان 
ن، وتقاتلت بعدين أنا واخلوري بولس كيف، بقـى بـدو   ا تنينُنصّ ابياخدو

ن، وجمموعـة تواليـت مـا بيضـللي شـي،      ات حديـد عملـُ  حياسبين بشمسـيّ 
وا  وقت اللي كتبلـي أبونـا يوسـف أنـو باعتلـك مبلـغ، مـا بقـى فيّـ          ون خيبـّ

و أنــا حــق  لّــاضــطر أبونــا بــولس أن يــبين الطــابق التــاني، قلت      …نتنيــنُ
بـين  إو أل، بـدي  هالسيارة ما بدي اتفنطز فيـا، قللـي جبلـك سـيارة، قلتلـّ     

ا طابق تاني، حتى اخلوري يلي بيجي بعد مين يالقي غرفة ينام فيا، فيّ
، وتاني هون مساعدات خريية من حمسنني، نويالقي الرعية غرفة لوالد

صّلنا هلون، عن طريق املخيمات، عن طريق الكروبات اللي بتمرّ، حتى تو
  . مشان البناء هوبعدين دخّلت كل هالوقت كل دخل بطرشيلي، دخّلت
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  بالوقت ذاته قلت كنت ترفض تاخد مصاري؟! عم تقول بطرشيلي: ز
راس  ،عيـــد الفصـــح ،عيـــد املـــيالد ،شـــو بطرشـــيلي؟ صـــواني القـــداس: ي

طول عمري  ،أنا عمري ما خدتُن ،هَو للخوري ،وعيد الغطاس ،السنة
لتكميـل   ،وإذا مـا يف بنـاء   ،ا للفقراء وقـت مـا يكـون يف بنـاء    بقدّمُن إمّ

  .أو بيت الوقف ،بناء الكنيسة
  بس وين كانوا املصاري تنحط؟: ز
  .يلمّوها بالصينية: ي
  يف وكالء عندك؟: ز
أنـا   ،ومـع هيـدا وكلّـه    ،املـال كـان بـني إيـديّن     ،كـتري أميـنني   ،وكالء 4يف : ي

 3مــا خبلّــي الوكيــل أكــرت مــن  وبعــدين  ،معــي دفــرت وهــنّن معُــن دفــرت 
ـون يشلّشــوا   ،بغــريه حبــطّ بدالــه   ،ســنوات ألنــو إذا شلّشــوا  ! مــا خبليـّ

أنــا متفــاهم أنــا . وعــاد بيتحكّمــوا بــاخلوري والكنيســة ،بتصــري فوضــى
ــي ــي وال  ،حــرام ،وال مــرة قــالويل أل ،اللــي بــدي يــا بيصــري  ،وهنّ ال هنّ
كـي كلمـة واحـدة    أنـا إذا حب  ،يعـين اخلـوري بيحكـي ميـة كلمـة      ،الرعية

  .وبيعرفوا إهنا غلط ،بدّا تتنفّذ حتى لو كانت غلط
  بتغلط إنت؟: ز
وبعـدين صـادق    ،إسّا هلألّ نشكر اهلل ما غلطت ،لسّا ما غلطت قدّامن: ي

بيعرفوا  ،ما بوعد بشي وما بعملو، وماني مبطّن قدّامُن ،معُن وواضح
فـوا أنـي   وبيعر ،شـو معـي وشـو علـيّ     ،شو يف بداخلي وشـو يف خبـارجي  

 ،مـنني بـدّو جييـك    ،أنّو منني إنت بدك تعيش ،وهذا هاجسن ،ما معي
وحتى اخلوارنة واملطران يقللي اخلوري يلـي   ،ما رح نقبل معك هيك

قلتلّـو علـى كـل حـال     . بـدّو يضـل يسـبلّك ليمـوت     ،بدو جيي بعد منـك 
إذا رحـت إنـت علـى مقـربة وقلـتلّن للمـوتى        ،يا أبونا ،لبعض اخلوارنة

قلتلّـو أنـا    ،وإذا سـبّيتُن بـريدّوا عليـك   . قلّـي أل  ،بـردّوا عليـك   ،دمأنتو أوا
أنسـى   ،بعـد مـا مـوت سـيّان    . متل املوتى ما بأثّر فيين ال املدح وال الذم
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وهـألّ  . أنا خلّصت ضمريي وهيدي قنـاعيت  ،يسبّوني معليش ،ما ورائي
وحتــى  ،بــدّو يعــيش هاحليــاة ،جمبــور كــل خــوري بــدّو جيــي بعــد مــين 

خـوري الرعيـة هـو    . نعوات لغيت كـل شـي بسـمّوه دعـوة خوارنـة     أثناء ال
  .حلاله اللي بطالعه بس

  واملطران؟: ز
وحتـى إذا دعـوه    ،إجى مرتني ما عطـوه  ،ما بيعطوه ،املطران ما بيجي: ي

لــذلك  ،بيعــرف أنــا هيــك قنــاعيت الشخصــية ،بيجــي بعــزّي ،مــا بيجــي
عايـا اجملـاورة   حتـى بالر  ،ما بيجـي  ،بيتحاشى هالشي ،باملوت ما بريوح
 ،عنـد األرثـوذكس   ،ملـرة عـم يوزعـوا ظروفـة للخوارنـة      ،كمان مـا بـريوح  

ــيّ  ــتلّن أل شــكراً  ،إجــو عل ــر    ،يف واحــد أرثوذكســي  ،قل ــالكُن ليغيّ شــو بب
وهـذا اللـي    ،إيه أل هيدا ما بياخد ،طابيته متل خوارنتنا عاد بياخدوا

ألهــايل شــكّلوا وفــد مــن ا ،ملــا عملــت اجللطــة. خــالّ النــاس توثــق فيــي
قالولو سيدنا ما منقبل أبداً مطلقاً ختسر عليه  ،وراحوا عند املطران

ومنعـرف هـذا    ،ألنو هذا عـم خيـدمنا مـا عـم ياخـد وال فرنـك       ،فرنك
لــذلك إذا بتكلــف  ،وال ميلــك شــي ومــا عــم ياخــد شــي   ،مــا معــه شــي 

  .عملية القلب من اللرية للمليون حننا دافعينا
  نا؟أي سنة صارت معك اجللطة أبو: ز
  .املطران هون انبسط ،1995سنة : ي
  كيف حسّيت باجللطة وقتا؟: ز
ــا وقاعــد عرقــت بــس  : ي ــي مــي  ،أن جبــت  ،وصــار معــي حــرارة  ،وحــال متّ

  .فحصين قلّي التهاب ،الدكتور
  .قال كريب ،كنت أنا موجود وقتا: ز
قـداديس ومـا كـأنو     5-4وقدّسـت األحـد    ،وروح امشـي  ،التـهابات  ،كريب: ي

قبـل   ،قلـت بعمـل ختطـيط القلـب     ،و بـدي آخـد خمـيم   بعد من. يف شي
 ،قـال فـوراً الزم تنـام   . وإذ يف جلطة من الباب الواسـع  ،ما أعمل املخيم
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 ،إجــى أمــني فــرع احلــزب بالالذقيــة  ،املطــران بــدّو يبعــتين علــى لبنــان 
  .بعتلي سيارة صحية

  مني هو؟: ز
 ،وإجـى أطبـاء كـتري    ،وإجـا خططلـي هـو    ،طبيـب قلبيـة   ،حمسن اخليّر: ي

يقولوا بركي ختطـيط هالطبيـب مـو     ،كل واحد يعرف جيي خيططلي
بطلـع   ،وكأني ما فيين جلطة ،وهلألّ فيي. ختطيطنا مظبوط ،مظبوط

وال مــرة  ،وال بشــعر ،جبــي وال كــأنو يف شــي ،بــروح ،مبشــي ،درجــة 100
شـو بـدّو    ،جـاهز  ،مسلّم للعناية اإلهليـة ذاتـي   ،شعرت إني مهدد باملوت

  .ني خايف على شي ألني ما ،أنا جاهز
  آخر فحص عملتو إمتى كان؟: ز
ــرت الطــب "شــهور، وقللــي الــدكتور   7مــن شــي  : ي ، الطبيــب "الربكــة، حيّ

أمحد حبيب، قللـي يـا أبونـا شـكور ربنـا، كـأنو مـا يف شـي، خليـك عـم           
ــل مــا إنــت عــم تنشــط، وحتــى زرت أمــاكن         متشــي، عمــول نشــاط مت

ــ 7ي كنــايس، وصــوّرتا، واضــطريت أن انــزل واد …أثريــة حجــار  هكــم كلّ
وهـذا يعتـرب   . ، الشباب اللي معي تعبوا وأنا مـا تعبـت  هطلعإوصخور، و

  .جهد هكأن
  وقت رحت على مار الياس كمان؟: ز
وطلعــت درج ســيدة صــيدنايا ونزلتــه   ،درجــة وطلعتــا 197كمــان نزلــت : ي

أنـا ربنـا بـدّو     ،إذن ربنـا هيـك بـدّو    ،كلـه بالوقـت نفسـه    ،كمان ما تعبت
أكيـد ومـا   ". سـتوب "بس ينتهي الدور بيقلّنـا   ،ا بدّو يانييساعدني طامل

ــرت فيــي كــتري كــتري   ،بوجهــك تعرفــت . جمــرّد التعــرف عليــك  ،إنــت أثّ
  .72عليك سنة 

كمّلـي قصـة البنـاء هـون     ! اتـركين علـى جنـب   … قبل ما حتكي عين هـأل : ز
  !واملزار تبع العدرا

إلــو  ،)ييســوع(إجــا لعنــدي اخلــوري فرنســيس   ،القاعــة ،البنــاء هــون: ي
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سنة وما بتاخد منّا  20إجى قلي يا عمي  ،عشرين سنة بيخيّم عندي
ــو ال منــك وال مــن غــريك  ،شــي ــي طيــب وال تقدمــة بســيطة  ،قلتلّ  ،قلّ

ــو أل ــاء     . قلتل ــب شــو رأيــك إذا منســاهم معــك بالبن ــي طي منعمــل  ،قل
بـريوح  . قلتلـو إنـت حـرّ    ،وإذا جينا مبسـري منقـدر ننـام    ،هالفرندا قاعة

) ألـف  800( …ألـف  300ألف وتـاني دفعـة جبلـي     500جبلي أول دفعة بي
ألف  150جبلي  ،وطلب من راهب صاحبه من حلب، بول دياب ،سوري

ــون ( ــدود املليـ ــاروا حبـ ــة  ،)صـ ــون   ،خلصـــت القاعـ ــا كلفـــت مليـ مبفتاحـ
ــي حمســن ســوري مســيحي      ). جــاهزة( ــاني كمــان اهلل بعتل الطــابق الت

ـــ    ــربع بـ ــان تـ ــي، كمـ ــران ألوّل …ألـــف 300آدمـ ــد   واملطـ ــرك بعـ ــرة حتـ مـ
أنا خدتا  ،هاجلهاد كله على أساس بدو يكون إلو شقة هون باملستقبل

قـام   ،قلتلّو سـيدنا إذا بـدك تعمـل شـقة بـتعمال علـى حسـابك        ،فرصة
، واإلكسـاء هـألّ   300البنـاء عـالعظم كلـف     ،ألـف  300راح تربع كمـان بــ   

  …أما معبد العدرا. بيمشي احلال 300بكلف 
  عندك مصاري تكمل؟ ،أنا شايفو من أشهر هيك كساء البناء ،حلظة: ز
ــايل    : ي ــاطر، شــو بيجــيين، حتّ ــا ن ــبّس يوســف   "أن ــا ول ــد  …"شــلّح حن معب

كـان   90، وسنة 1990العدرا، املطران معليشي، بدأت مبعبد العدرا سنة 
إلو حـدث حبيـاتي، كنـت مـريض بـإجري، كنـت مسـري، بأثناءهـا، متـل          

ني إصــبعني، وبأثناءهــا ، لسّــا أصــعب مــن هيــك، طلعلــي دمامــل بــهــأل
قرروا أطباء هون بدّن قص مشـط الرجـل، هـو اخلـوري بـول سـليمان       

شــفنا أول … قللــي طــالع بــدلّك علــى أطبــاء بالشــام شــاطرين، طلعــت 
مصــاري  هأنطــوان مجّــال، حــرام وقــت اللــي بــدّي ادفعلــ  هطبيــب، امســ
ي، أنا بدي آخـد مـن خـوري؟ قللـي يـا      نّله يا أبونا عم هتي: جنّ، قللي

قللــي بصــراحة بــدك تلحــق حالــك مباشــرة،   .و ألنــا بتخــاف؟ قلتلّــأبو
لعظـم وجلسـات عالكهربـا وجبصـني، وإال اإلجـر      لبدّك جتـرف اللحـم   

ــدّا بـــرت ــغلة . بـ ــو هالشـ ــو وشـ ــار  قللـــي ! يعـــين قلتلـ ــغلة؟ صـ ــو هالشـ شـ
  خيّاطة؟بول شو رأيك إذا منروح لعند دكتور قلّي اخلوري  …!يضحك
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  بسام خياطة: ز
مــا … ســقانا قهــوة… اســتقبلنا اســتقبال !يــف ومرتّــبنظ… شــو هالشــب: ي

ــال    ــال مجّ ــالو شــو ق ــال  … قلن ــالم مجّ ــب   . نفــس ك ــور كمــان طبي يف دكت
ب و فـإذن أنـا رح طبّـ   جلدي، سهيل دياب، كمان نفس الشي قللي، قلتلّ

بأثناءهـا، أنـا    هيـ فن تشييد كفرسيتا أنا اللـي بـديتلّ   أناحايل وارجع، و
طــن   700ألرض، أنــا اللــي أمنــتلّن   ن ان الــرخص، أنــا اشــرتيتلّ  جبــتلّ

ن الـورش عنـدي تاكـل    لّممنـوع، نـزلت   هطن حديد، كان كلّ 120مسنت، إ
ســاس عمــل اجتمــاعي، لــى أوتشــرب جمانــاً، أفــرض األكــل عالرعيــة، ع

ســـنوات،  3شـــهور الصـــيفية، ع  3طفـــل معـــاق،  260ســـنني  3يت وضـــلّ
بأثناءها ى ترويقتُن، ن، حتن ومنامتُن وشربُمصروفن على رعييت، أكلُ

مــا كنــت بعــرف مرينــا، مسعــان فيــا باالســم، يف صــداقة . كــان تدشــينها
ـــ   ــك، تلفنتلّ ــيين وبينـ ـــ    بـ ــبريوت، قلتلّ ــاس بـ ــا اليـ ــويل أبونـ و ك وإذ بيقلـ

لخوري بولس بتبعت معي حدا لعندا عالصوفانية، قللي ليش؟ ولك ل
و أل بـدي روح عنـد   ي روح إنت علـى بانيـاس خلـص حالـك، قلتلـّ     ياعمّ

تعرّف عليا، بعت معي ست أرمنية، ما بعرف شو امسها، مرينا، حبب ا
  شو ظريفة، مسكتين بإيدي، تعكّزت عليا

  …أم فيليب: ز
ا أمانـة، أخـدتلي تكسـي، وصـلنا، مـا فـني أطلـع          : ي أم فيليب، بتسـلملي عليـّ

عالــدرج، حطــت إيــدا حتــت بــاطي، وطلعــت الــدرجات، البــس كــالش مــن 
… بيــنُن، وأمل، فتــت، لقيــت  االســفنج اللــي بيتحمّمــوا فيــه، وحــاطط ورق 

ولـد   لقيت ؟اختيل عالطريق شو هي مرينا، وكيف هالبيت، وكيف عايشة
صغري راكب عبسكليت وعم يـربم دايـر مـدار هالربكـة، ولـد صـغري، وولـد        

قعــدت عالــدرج، . يف هيــك بزاويــة كــرة فيــا صــورة، ودرج… قاعــد، فتــت أنــا
لصـت يـا أبونـا،    صليت املسبحة، شي خلصت، قلتال يـا أم فيليـب، قـال خ   

حاكيلي مرينا، فاتت قالتال أبونا الياس بدو ياك، آه، أبونا الياس يعقوب، 
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قلتال أنا صديقه ألبونا الياس، قالتلي بيحكيلي عنك، شو بدك؟ قعـدت  
جــنيب، كلــها عاطفــة، قلــتال القصــة كــذا، بــدي نتفــة زيــت، قــالتلي تكــرم   

يـت، قـالتلي وقـف    عينك، فاتت عطتين قطنة ما فيا زيت، قلتال ما فيـا ز 
القطنة مغمسة زيت، مشّيته لقيته زيت … شوي، غابت شي مخس دقايق

حطيتـا  . عطري، قلت أنا حتماً الزيت نـازل مـن أيـديا بأثناءهـا وجابيتـه     
بــني صــابيعي ولفّيتــا بشاشــة، وقلــتال تفضــلي يــا أم فيليــب، لقيــت هيــك  

ننطـر  صورة زغرية للعدرا، سحبتا، حاطط الصورة بإيدي وواقفني بـدنا  
ــا بربميــل مــي وشــايال، شــعرت فيــا، فيــا مــي،      تكســي، إجــري كأنــك غاطّ

ــت ــزل عــاألرض، وشــعرت        … اطلّع ــد، وعــم ين ــع مــن اجلل العــرق عــم ينب
ة البـاردة مـا             ة السـخنة مـا أشـعر فيـا، وميـّ بربودة، كنـت حـط إجـري مبيـّ
أشعر فيا، شعرت شي سخن بإيدي، فتحت إيدي وإذ هبا هالصورة هيـك  

بالزيــت هيــك قــذف قــذف قــذف، البــس غمبــاز      صــغرية، بلشــت تقــذف 
كلـه، أنـا مـا بقـى عـم طلّـع برجلـي، عـم طلّـع          السـوتيان   جوامن ، أبيض

العمى، شفت حايل حركت صابيع رجليـي، معقـويل عـم حـرّك     . بالصورة
فتحتلـي بـاب السـيارة ومسـكتين لطلعـت،      ! صابيع رجليـي ورجلـي وارمـة   

ــع بإ     . يــدي يشــوف الصــورة  وهــي ركبــت مــن ورا، الشــوفري رح جيــنّ، يطلّ
وصلنا، بدي غيّر إطار العوينات، قلـتال يـا أم فيليـب، لـروح علـى بانيـاس       

ر إطـار العوينـات، واحـد امسـه       ةوأرجع صعب عليّ، وقفيلي شي نتفة لغيـّ
ــب    ن ــده، حطيــت الصــورة علــى ال ــر   ريصــري، حوّلــت لعن ــده، بــدي غيّ و عن

ت، أخـدناها  العوينات، بلّشت هالناس جتي تتفـرّج عالصـورة وياخـدوا زيـ    
ورحنا عند أبونـا بـول، قللـي شـو هالصـورة هيـدي؟ شـفت مرينـا؟ قلتلـو          
إيه، ودهنت زيت، قللـي إنشـاهلل خـري، قللـي شـو هالصـورة؟ عطـيين هـي،         

يـا كلـود، هـأل بـدك تـديّنّي مليـون لـرية،        : عطيين هي، بدي أعطيا لكلـود 
تركلــي الصــورة، شــو بــدي اولــك يــا عمــي . هــي أبونــا حل يعطيــك الصــورة

  .تركناها ورجعنا… قللي أل اتركها. عطي الصورةأ
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  كيف شكله كلود؟: ز
ت علــى املطرانيــة، كــان املونســنيور  عــرحنــا، ورج. قصــري ســمجمهيــك : ي

وقــت تــربم عــإجرك، خربنــي أبونــا  خليــل، قللــي ويــن، ويــن كنــت؟ هــأل
و للمطـران يـدبّر خـوري،    ك تعمل عملية، خليك هون وأنا بقلـّ بول بدّ
مــا أعمــل عمليــة، قللــي كيــف بتبطّــل تعمــل عمليــة؟  و أل، بطّلــتقلتلّــ

و عنـد مرينـا، شـو عـم تعمـل، قللـي جبـت        شي، قللـي ويـن كنـت؟ قلتلـّ    
املطران محيد قللي  - !ما كان يقبض هالشغلة ههو اهلل يرمح - زيت

طلعــت أنــا عطــوني غرفــة، منــت فيــا،   . إنشــاهلل خــري يــا خــوري اليــاس 
  …شف على إجريالعمى بالليل ما كان فيين حط الشر

  !…ياعمّي ةمعقول …هحطّيت
  

  » انتهت املقابلة « 
 

   



ويبدو أمام النافذة املطران أنطوان طربيه وكان كاهنًا، واملونسينيور جهاد ناصيف وكان 
إكلرييكيًا.

اختبار اإلكلرييكيني يف سيدة البحار يف اخلراب يف السبعينيات من القرن املاضي…



كنيسة السيدة من الداخل يف "قرية البساتني"، مسقط رأس األب الياس يعقوب



أيقونة سيدة االنتقال يف كنيسة السيدة يف "البساتني"



األب الياس يعقوب يف أحد املؤمترات الكنسية

مع املطران يوسف منّير



مع أخيه قيصر يعقوب



الغرفة اليت سكن فيها سنوات طويلة من الداخل واخلارج





واجهة مدخل كنيسة "البساتني" قرية األب الياس



األب الياس يف تطواف كنسي

يف قريته "البساتني" مبناسبة قربانة سامي - ابن أخيه قيصر - الذي يسري أمامه وإىل ميينه 
هاشم. ويف املقدمة الراهبة أنطوانيت إحدى راهبات العائلة املقدسة يف بانياس.



الشبيبة،  واستضافة  والكهنة  لألساقفة  مبىن  وخلفه  اخلراب،  بلدة  يف  البحار  سيدة  مزار 
الذي كان لألب الشهيد فرانس فان درخلت صديق األب الياس، الفضل األكرب يف إنشائه



األب الياس يعقوب يف االحتفال باملناولة 
األوىل.

األب الياس يرتشف الدم الكرمي من الكأس املقدسة



أثناء سيامة األب غاندي مهنا وكان األب الياس يعقوب عرابه بالكهنوت



األب غاندي مهنا يساعده يف ارتداء البطرشيل قبل الصالة

مرينا خالل إحدى زياراا لألب الياس يعقوب



أثناء إحدى الرياضات الروحية، ويبدو خلفه صديقه األب  الشهيد فرانس فان درخلت

يف عرس لطيفة ابنة أخيه قيصر يف كنيسة سيدة البحار عام 2000



هاشم يعقوب ابن أخيه قيصريلقي كلمة بالشبيبة يف أحد املخيمات

مع املطران أنطوان طربيه يف أحد القداديس



األب الياس... واألب الياس

مع اإلكلرييكيني (األب بسام نعمة - األب طنوس أبو مراد) وابنة أخيه ليديا



مع األب ابراهيم يونس رئيس دير الغسانية - ليديا

مع شبيبة األب فرانس فان درخلت اليسوعي وشبيبة البساتني عام 1984



مع أحد اإلكلرييكيني الفرنسيني والسيد فراس نعمة من بلدة "أّيو" من ريف محاه

مع األب غاندي مهنا، األب بسام نعمة، إكلرييكي من فرنسا، السيد فراس نعمة، 
األب حبيب



املطران أنطوان طربيه خالل مرضه األخري يف ضيافة األب الياس يعقوب

السيد سهيل مخ وعائلته، يف ضيافة األب الياس يعقوب



جوقة الفرح يف زيارة ملزار سيدة البحار وضريح األب الياس يعقوب















متثال األب الياس يعقوب من تنفيذ النحات مهند سليمان، وقد وضع يف قاعدته القرص 
"الصاروخ"، الذي ارتّد فجأة إىل صدره، وتوقف عن الدوران، دون أن يصاب بأذى.



أتراه يتساءل: من الذي كسر هذا القرص وملاذا؟
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  لألب الياس يعقوبخواطر حول الكهنوت 

  كل حياتي وخربتي الكهنوتية
  
  

  تسأل عنهو متى يرتك الكاهن جماالً للنفوس تقرتب منه

  .حياته  -لباسه  -طعامه  -أن يكون بسيطاً يف مسكنه  -

إن  .وال أحد يشعر به مبا يعيش واإلماتات اليت يقوم هبا .ال يكون تاركاً. 1
 …إن مرض ،إن عطش. جاعَ أن جيوع لنفسه

. ال شيء من حوله من الزمنيات. أن ال ميلك شيئاً ليكون أهالً للخدمة. 2
 .من ال ميلك شيئاً، ال خياف أن يُسرق منه شيء

ومـع ذلـك اهلل ال يـدعين أحتـاج     . اختربتُ ذلك وجـدت فيهـا غنـى   
ــاً وخزانــة   . أبــداً ــاً، وال قفلــت مكتب بــرّادي يفــرغ  . لــذلك مل أوصــد باب

وإن وجـدتُ شـيئاً مسـروقاً    . يل ذلـك  ال أدري من يضـع . وفجأة ميتلئ
. خيجـل أن يطلبـه   ،أشكر اهلل، ألن شخصـاً يكـون حباجـة ماسـة إليـه     

  .كنتُ أفرح عندما أعطي ويُطلب مين

وال أقــوم بعمــل ال   .أكــذب علــى الرعيــة، إن وعــدتُ وفيــتُ بوعــدي     لــن . 3
أو أُجــربت باالعتــذار مــن  أســتطيع القيــام بــه، وإذا مل أســتطع أعتــذر   

وهــذا قــادني أن أرى ضــعفي أمــام   .رحيين نفســياًيــغنــى يل  ،اآلخــرين
ــه  .هفيــليقتــل الكــاهن الكربيــاء   ،مــن يســعى إىل الكمــال  .كهنــوتي علي

ويؤدي به إىل أن  ،ألنه مييت فيه أمياله ،بالتواضع واالعرتاف باخلطأ
 .يربح اجلميع
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  : األمانة باخلدمة
ــاً    •  ــون أمينـ ــة أن أكـ ــتالمي الرعيـ ــذ اسـ ــي، منـ ــى نفسـ ــدعوتي  آليـــت علـ لـ

ــوس ــا   . وللنفـ ــزل فيهـ ــية إال وأنـ ــرك قضـ ــتطع    ،ال أتـ ــو مل أسـ ــى ولـ حتـ
وإذا مل أستطع أفتش عن إنسان له تـأثري  . ولو كلفين جهداً ،معاجلتها

 …باجملتمع والرعية، ثم أتنحى وأصلي من أجل هؤالء

ــذكر     •  ــه لــيس فـــيَّ شــيء يســتحق ال ضــعيف  ،حاولــت دائمــاً أن أشــعر أن
 :لذلك تأملتُ يوماً… مشوه ،"عبد يهوه" ،جسداً وعلماً

  .أنا لستُ قوياً    …اإلنسان القوي    يعتدُّ بعضالته. 1
  .أنا فقري    …اإلنســـان الغين    يعتدُّ مبـــــــــاله. 2
  .أنا لست من هؤالء    …اإلنسان الرفيع    يعتدُّ حبســــبه. 3

  أما الكاهن مباذا يفتخر؟
ــدَّ أو أعتمــدَ إالّ   لــذلك قــررت أن أكــون فقــ   رياً، كــي ال أســتطيع أن أعت

  .على اهلل وحده
ــذاتي  ،لــذلك حاولــت أن أعــيش لغــريي، ال لنفســي    أن  ،أن ال أعــيش ل

  .أقتل األنا فـيَّ

رت رسـالتهم ألهنـا مألهتـم مـن            األنا كـم قتلـت كـثرياً مـن الكهنـة، ودمـّ
اعتـربت  لذلك . فأخذوا الكهنوت وظيفة ،اجملد الباطل، وأفرغتهم من اهلل

وما رضيت أن أسـتخدم خادمـاً أو   . واخرتت التواضع ،نفسي كأني ال شيء
ــائي ليســاعدني   ــي      . أحــد أقرب ــأتي أحــد ليعــتين ب ــدما ي ــت أتضــايق عن كن

ات مـن يطـبخ       ). أتضايق داخلياً( وعندما املطران يرسـل مـن النسـاء التقيـّ
  .يل، كنت أترك الطعام يف الرباد أو أوزّعه على الفقراء

جعلـت حيـاة اهلل تسـري    . حياة اخلفـاء والعـيش مبفـردي، كـم أحببتـها     
. لــذلك فرضــت علــى ذاتــي إماتــات، اهلل يعلمهــا فقــط. بــداخلي كنــهر مــاء

أتناول ما تصل إليه يدي، . ال يهمين الطعام. لذلك خدمت نفسي بنفسي
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 ،كـان طعـامي بسـيطاً   . حتى ولو لقمة خبـز وبُقـول ومعلّبـات أو غـري ذلـك     
  .لطعام والشرابفليس مهي ا

وكان يل عذاباً، رافقين سـنيناً  . مهي أبناء الرعية أن يأتوا إىل الكنيسة
ـفت     . وأيامــاً عنــدما كنــت أكتشــف   . كــم ســهرتُ لــه وصــلّيت، صــمتُّ وتقشـّ

 ،خطيئة مميتة عند الرعية، كانت تسبّب يل جهداً وتعهداً وصوماً وصـالة 
  .ألني أعلم أن الشيطان حياول أن حيطم رساليت

  كل الرعيةمشا
عليـه أن يكـون    ختتلف من رعية إىل أخرى، الكـاهن أمـام هـذه األمـور    

ولكـن لـيكن حـذراً، عليـه أن يكـون       .ويسعى أن يصلح واعياً ال يهمل شيئاً،
حتــى ولــو  ،حبــراً يســتوعب، ورحومــاً أمــام اخلــاطئ، يقــف موقــف املســيح  

  .وصم بالعار
لبعضـهم، املُـزارع   عـدم حمبـة أبنـاء رعـييت     : الشيء الـذي كـان يعـذبين   

 طيـــب وســـخي وكـــريم وويف، لكنـــه حســـود، عنـــدما حيـــني املوســـم، وتغـــلّ  
األرض، ويبدأ القطاف، تتفتح العيون على بعضـهم، ويبـدأ القيـل والقـال     

ب أحـدهم اآلخـر بـدون سـبب، كـم عانيـت       قد يؤدي إىل جتنّ. عند البعض
  .من ذلك اهلل يعلم

كانــــت املســــاحة ال  كــــثرياً مــــا ،كــــم ســــبّبت يل أملــــاً: قســــمة األرض
قســـمتها كـــم قســـمت بـــني األخ   ،قيمـــة هلـــا ولكـــن نفـــوذ وحســـد وأنانيـــة 

صـــرفت فيهــــا   ،وأخيـــه وقـــد يُســـتخدم بيـــع الضـــمائر وشـــهادات الـــزور       
جهــــداً عنــــدما أفشــــل أعــــود إىل املــــذبح ألحــــرك الضــــمائر وأتوعــــدها   

  .بالقصاص املستوجب

ين صـالة  كلفـ  ،جلبوا معهم فساد األخـالق  :املزارعون اجلدد األجراء
ــذلك كنــت أهلــب اخلطــأة بكــالم الذع، ألن        ــوم ل ــات كــثرية وعــدم الن وإمات

  .ال يريدون أن يسمعوا… آذاهنم صماء
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  املعرفة
أن أنــادي كــل شــخص  ،آليــت علــى نفســي أن أعــرف رعــييت فــرداً فــرداً 

ــالعلم والفعــل     ،أن أكتشــف مــا فــيهم   ،بامســه أن أراعــي الفــروق بينــهم، ب
  .على قدر طاقته ال فوقها أن أعاجل كل فرد ،والرتبية

أترك لـه جمـاالً يراجـع فيـه مـا يف       …ال ،ال أصغي للثرثار كثري الكالم
أمـام هـذا اكتشـفت أن ال أيـأس،     . جوفه من حقد وبعدها أسعى إلصالحه

كـان احلـل يل أن أذهـب إىل القربـان أصـلي ملـن ال جيـد        . بل أعيش األمـل 
وهذا الـروح الـنجس ال   . أصوم عنهم، ألن الشيطان هو يف رعييت. اإلصالح

  .خيرج إال بالصوم والصالة وعدم النوم

  الصمت
ألن كــثري الكــالم فــارغ مــن الــداخل    ،علــى الكــاهن أن ال يكثــر الكــالم 

  .يزعزع اآلخر، ويبني كطنني الربغش والذباب على املسمع
أن يفكــر  ،دقــائق قبــل أن جيــاوب 5الكــاهن عليــه أن يســمع غــريه ملــدة 

يكشــف الكــاهن إال زالت لســانه، ألن زلــة اللســان     ال شــيء  ،قبــل الكــالم 
  .تفقد صاحبها السيطرة على ذاته، وختسّره األصدقاء

علمــت أن النــهر اجلــويف . اكتشــفت ذلــك مــن خــالل خربتــي الكهنوتيــة
بعكس املياه السطحية، ألن الشارب يرى ما فيها من . مياهه عذبة وتتلون

وال يصـعب علـيهم كشـفه    كذلك الكاهن الذي يرى النـاس داخلـه،   . أوساخ
مهمــا كــان غامضــاً يعرفونــه فيبتعــدون عنــه ألنــه ال شــيء جيــذب النــاس  

  .للكاهن إال الوضوح والبساطة
الكــاهن الــذي حيكــي كــثرياً، ال يســتطيع أن حيفــظ الســر، وال يكــون     

ال بد أن يزل لسانه ويتكلم على بعـض أبنـاء الرعيـة     ،عنده شيء مستور
  .مكروهاً ويفقد ثقة الناس بهفيصبح  ،بالسوء، ويُشهّر هبم

 …شـيء خطـر   ،فريقاً من أبناء رعيته وميـدح اآلخـر   يذمُّبعض الكهنة 
ألن مــن يطلــق لســانه علــى النــاس باجليــد والــرديء،  ،إنــه ال حيــب أحــداً
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ــة     ــالً للخدمـ ــون أهـ ــة اهلل، وال يكـ ــالً لنعمـ ــيس أهـ ــتطيع أن  . لـ ــا ال أسـ وأنـ
  .أستوعب كيف أن والداً حيب ابناً ويكره اآلخر

  النفوس حمبة
وال (أن يكون مع الضعيف واملظلوم والفقري  ،أن حيب كل فرد بالرعية

وكم كنت أشعر بالفرح، عندما أخدم ) يرتك الغين يستملك الفقري مباله
وحتـــى لـــو  ،األغنيـــاء دون لقـــاء، وأقـــدّم هلـــم هديـــة مقابـــل إكـــرامهم يل 

  .استدنت املال ألوفيهم ما قدّموه يل
  .بفئة ويرتك فئة، يأتي وقت خيسر اجلميعالكاهن الذي يهتم 
  .وكم يكون سعيداً، إن مات يف العمل بالرعية. أن يلتزم ليالً وهناراً

ــه      أن يســهر وال ينــام عــن العمــل، ألن الشــيطان حيــاول أن يهــدم عمل
  .وعمل الرب
  القناعة

عندما وعيت ضحكت علـى  . كنت أضيع عندما كنت أحلم بأمور زمنية
 -تـأمني الطعـام    -البدء من خيدمين يف رساليت  لذلك طلبت يف ،نفسي
هـذا كـان سـنة بعـد سـياميت،      . ألني بعد مل أعرف ما هـو الكـاهن  … الكسوة

  .لذلك أدركت بعد ذلك أن أكتشف حياة اهلل فـيَّ
والســكينة كانــت يل مــرآة، رأيــت فيهــا  . لــذلك أحببــتُ الوحــدة واهلــدوء

والوحـدة، اكتشـفت   . دةلذلك القناعـة كانـت يل لـذة وسـعا    . وجهي الداخلي
  .فيها اهلل، عندما عشت الفقر

رّب  فالكـاهن جيـب أن    ،الكاهن عندما ميلك املال، ال بد له من أن يُجـَ
ألنــه مــن يفكــر   ،ال املــال وال حــب بشــري  ،ال يشــغل نفســه وفكــره بشــيء 

فالكــاهن الفقــري ال يرهبــه شــيء، ألنــه  . بشــيء ال يرتــاح حتــى يبلــغ إليــه 
اً أن العـامل زائـل، واإلنسـان ال بـد مـن أن يتخلـى       ويدرك دائم. ميأله غنى

لذا عليه أن ال يدع أي رابط . عن كل شيء، وخيرج عرياناً إال من أعماله
  .هذا هو طريق الكاهن ،زمين يربطه
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  زائل      …لو سئل الكاهن عن ملك األغنياء
  متقلبة       …السلطة            
  عبد    …عادات متأصلة فيه           

  .ال يأمره الفلس واجلنس واخلبزلذلك جيب أن 
عندئـذ ينظـر بعـني اهلل،    . ال يكون ملك اجلميع ما مل يكن ملك الرب

  .ويفكر بعقله، ويعمل بيده

  .ال يكون ملكاً للغري، ما مل يكن حراً من الغري

  من خالل اخلدمة
  .الذي يتكلم عن نفسه  :أستخف بالكاهن

  .الذي بكثرة الكالم، يصطحب الناس
  .عن املركز األول الذي يفتش      
  .الذي يُحكى عنه كثرياً      
  .يصل مع انتفاء غريه ويؤلف شعبيةالذي       

    .الذي حيب نفسه
الذي يتقـرب مـن السـلطات الروحيـة، ويتزلفهـا      

  .على حساب إخوته الكهنة
  .الذي يتطلب وينعق كالضفدع

  .الذي يقتين شيئاً خاصاً فيه      

شغلهم  ،ن أجرة وبدون ملكيةعمال بدو ،مجيلة حياة الراهب والراهبة
 ،أغنـوا واغتنـوا  . لذلك كانـت هلـم هـذه احليـاة قداسـة     . يبقى اهلل والنفوس

لذلك كم تكون السلطة ملهمة، عندما تعيش هذه احليـاة، وهتيـئ الكهنـة    
  .للعيش عليها

كنــت أشــعر بالســعادة، ألنــي ال أجــد مــا    ،عنــدما كنــت ال أملــك شــيئاً 
  .ياتيأشرتي، فأكتفي مبا هو ضروري حل
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كــم مــن . أبقــى أملــك أكثــر مــن كــثريين مــن الفقــراء  ،رغــم أنــي فقــري
أمـا الكـاهن، مهمـا يكـن فقـرياً،      . الفقراء تعرضوا للجوع وميوتون سّراً بـه 

لذلك آليت على نفسي . ال خوف عليه، ألن الرعية حوله، يأكل متى يريد
رجـاً  وإذا أخـذت شـيئاً خا  . أن يكون عملي جمانياً لقـاء خـدميت يف الرعيـة   

وأدّخـر  . عن ذلك، ال أحتفظ به، بل أوزّعه على الفقراء ومن ال قوت هلـم 
  .ما يكفي أجرة السيارات، للعمل الرسويل

  االعرتاف وقيمة االعرتاف عند الكاهن
كانـت  . أحببت كرسي االعرتاف، يوم كنت مساعد كاهن يف بدء رسـاليت 

الل كرســي مــن خــ ،إعــداداً للمســتقبل، ألكــون ذا غــرية علــى النفــوس  ،يل
كـم للشـيطان مـن حصـة      ،االعرتاف، شعرت بشرِّ اخلطيئة وعـدد اخلطـأة  

. متعطّشــة هلل) النفــوس(علمــت كــم هــي  ،وكيــف يقــاوم اهلل ،لــه يف العــامل
  .علمت كم تعاني النفوس من األمل

الكسـل   -حمبة الشهوة  -الزنى  -الكربياء  -األنانية  -هناك احلسد 
  .اجلهل الديين -العامل  -

أحــرّض املعــرتف  . مــراراً أدمــع، عنــدما أرى نفوســاً عبــدة للزنــى   كنــت 
كنت أمسع وأصـغي وأفكـر وأحكـم    . لينال النعمة، وأكمل عنه وفاء القانون

ال أعطيه قانوناً كبرياً، ولكن أمجع يف خميليت ما حيتاج . وأصلي يف قليب
  .إليه، أعود وأقدم عنه إماتات هلل

ــة ال   ــاء الرعيـ ــذابي األول أن أبنـ ــان عـ ــكـ ــداء   حيبـّ ــم النـ ــرتاف، رغـ ون االعـ
عرفـت أن املـرض   . كانوا يقدمون يل عـذراً غـري مقبـول مل أقتنـع بـه     . واإلحلاح

لــذلك قبــل موســم األعيــاد بثالثــة أيــام، أذهــب إىل   . كــان الكســل وعــدم العــادة 
. كانـت الرعيـة تعـرتف جبملتـها    . الرعية بيتاً بيتاً، أعرفهم فرداً فـرداً أو بـاملزارع  

أو عشرة، أمحل هلم القربان يف صدري وأذهـب إىل البيـت بشـكل    يبقى فردان 
ونشـكر اهلل أنـه يف كـل عيـد، مل     . زيارة واملعايدة، آخذه وأعرّفه وأعطيـه القربـان  
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ومـن كـان غائبـاً، أسـحبه مـن املقعـد       . يبق شخص واحد إال سهواً دون اعرتاف
  .ة، ويلبّوناجلميع يسمعون يل بفرح وابتسام فه وأذكر أنّيف الكنيسة، وأعرّ

  الكاهن عليه أن يعرِف
النــاس قــد يكونــوا  ،ال يســلّم قلبــه لكــل إنســان: أن حيــذر النــاس: أوالً

  :أقسام منهم ،طبعاً ليس كلهم ،ذئاب خاطفة
يتقرب مـن الكـاهن للحصـول علـى مصـلحة، وخدمـة خاصـة،        . 1

 .ومنفعة خاصة، وخصوصاً إن كان الوقف غنياً

 .البعض للحصول على وجاهة. 2

 .بعضهم لالستغالل. 3

وعنــدما جيــد أمثــال هــؤالء، ال يتــهاون    ،الشــجرة تُعــرف مــن مثارهــا  
وال يســـتخدم العنـــف، بـــل يتخـــذ موقفـــاً يضـــع هلـــم حـــدّاً فيـــه،    ،معهـــم

  .، ويشعرهم أنه يعرف كل شيءيزعمونهويتجاهل ما 
عليـه أن يكـون حكيمـاً، لكـي ال خيسـر       ،قد يوجد حسد بني صـفوفهم 

  .قسماً منهم
صـاحلاً  (عليـه أن يكـون حكيمـاً    . اً ما يتّفقون علـى الكـاهن  الناس كثري

  ).لكل شيء

  : من خالل الزيارات
وقـد   ،أن ال تكون طويلـة، وال للتسـلية والعـزائم فقـط، وإمنـا للرسـالة      

  .تطول أو تقصر
من خـالل   ،من نظرة واحدة، جيب أن يعرف كيفية استقبال الناس له

مـن نظـرة إىل الوجـه    . عليه أن يستعمل الفطنة ويكـون حساسـاً  . وجوههم
وهـذا ال يـأتي إال بعـد وقـت يكـون قـد صـرفه         ،والعني، يقرأ ما يف القلـب 

  .بالصالة والتأمل، ونال قسطاً من الروحانية
عرفتـها، عرفـت مـا فيهـا الرتبـاطي فيهـا، كنـت         .اختربت ذلك يف الرعية



231 

فمن أجـل   .لكثرة ما كنت أصلي ألجلها ،مبا يصيبها ،نهاوأنا بعيد ع ،أشعر
حبــات املســبحة  وأعــدّ ،كنــت أقضــي الســاعات أفكــر هبــم ،كــل بيــت وكــل فــرد

كنــت آتــي إليــه مــن  ،علــى عــددهم، لــذلك كــان املــريض املشــرف علــى املــوت 
  …!مسافات بعيدة بدافع غامض ال أعرف ما هو، وكيف كنت أملس ذلك

  .عض منهم، بعد املناولة، يسلم الروحفالب ،إنه إهلام من اهلل
عنـدما كنـت أهـاجم مـن التجـارب،      . وحدتي يف الرعيـة كانـت يل غـذاء   

صــليت للعــذراء مــريم وخــوري    ،كانــت يل دافعــاً ألســتعيد حيــاة اهلل فـــيَّ  
  .شعرت بعد ذلك أني مقبول لدى اهلل ،آرس

ولكــن رغــم غضــيب، مل أســتطع أن أحقــد وأخفــي . كنــت ســريع الغضــب
  .ابتساميت

ال متطلّب مـن السـلطة الروحيـة وال    . وقفت أمام من يظلمين، صامتاً
  .فطناً بإدارة الرعية. الزمنية

أمــا أراضــي األوقــاف فــأمر مهمــل، وال أعــتين هبــا، ألنــي ال أحــب أن أقــتين 
  .شيئاً

  … كانت حياة اهلل يف وحدتي جتري فـيَّ كنهرٍ دافق
تجارب، طلبت مـن مرشـدي   كم كلّفين االنتصار على ذاتي، للتغلب على ال

أيتـها الربيئـة مـن اخلطيئـة، سـاعديين      "الروحي، فقال يل صـلّ هـذه الصـالة    
فصـرت قبـل كـل صـالة وقـداس، أتلوهـا، حتـى شـعرت         ". على مقاومة التجارب

  .بعد ذلك باالنتصار، وقد كلّفين ذلك سهراً وتعباً وصوماً وصالة ومطالعة
 24فعنـدما أصـوم   . لوحيـد يل فالصالة واإلماتة والصوم، كانت الـدواء ا 

  .ساعة، أجد نفسي قوياً
كانت العذراء سلوى وحدتي، أجلأ إليها يف صعابي، فأغرف من قلبـها  

ــل الــنقص الــذي فـــيّ  ،أرتــوي منــه يف عطشــي  ،احملبــة أدعوهــا أثنــاء  ،أكمّ
  .تقلّيب بالفراش

ــه      ــوم بواجبـ ــه، ال يقـ ــوم عـــن رعيتـ ــلّي وال يصـ ــاهن الـــذي ال يصـ فالكـ
  .متاماًالكهنوتي 
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  ـمــاألل
تّهم ويُهـان   . الصـليب يصـبح خفيفـاً    ،عندما يعـيش الكـاهن األمل   . قـد يـُ

  .يشعر بالتعزية عندما ينظر إىل الصليب اختربت ذلك مراراً
قـد حيــاول الشــيطان أن يضـرب الكــاهن جبســده،   : الصـلبان اجلســدية 

. ليقطع عليه الطريق، ليمنعه أن يقدم ضعفه عن ارتداد اخلطأة برعيتـه 
. شـعرت أن يـد مسعـان معـي    . عمليات جراحية جبسـدي / 6/فلقد أجريت 

أما اهلل، شعرت فيه يعضدني مـن  . لذلك كنت أحتمل دون أن أشعر باألمل
  .فالصليب نعمة إلظهار حمبة اهلل يل ،خالل احلياة اليت كنت أعيشها

ليعلم أهنا بركـات مـن السـماء،    . البشر قد تلعن الكاهن: صليب البشر
  .تأمل فيها، ليعرف قدر نفسهعليه أن ي

عليه أن حيذر من تعلق نفسه وتفكريه باهتمامات العامل، ألهنـا تقتـل   
وال  …ال املناصــب… ال شــيء يســد فراغــه  . فيــه حيــاة اهلل، ويصــبح فارغــاً   

  .فيبقى الندم حليفه …مديح الناس
بعــد اخلــربة، التقيــت بأنــاس نــدموا يف آخــر حيــاهتم، ألهنــم مل حيبّــوا  

  .ومن ثم أجد إنسان ندم ألنه أحب اهلل. يعيشوا حياة صاحلةاهلل، ومل 

كنـت  . يف ديري مل يكن شيء خاص يل، بل ملك كل من يـدخل الـدير  
وكم كنـت أمتنـى يومـاً وأفـرح فيـه، عنـدما ال أجـد        . أجوع ألطعم اآلخرين

  .بديري شيئاً آكله لذاتي

أهتــرب منــهم ألنــي مــا   ،كنــت أتضــايق مــن العطــاء ألقربــائي وإخــوتي  
بـل ألنـي كـاهن أمثّـل     ! …أملكه وما يُقدّم يل شخصياً، ال لكوني أنـا فـالن  

  .ولكن كنت، إذا أعطيت فقرياً، أشعر بسعادة ال حدود هلا. الرعية
  :أخلص حياة الكاهن من خالل اخلربة

يعـرف أن يتـهرب مـن     - ميلك كل الفضـائل   - حمب  - مقاوم للخطيئة 
  . ياة األبدية وزوال هذه احلياةيضع أمام عينه احل - رجل صالة  - اخلطيئة 
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  : اختباري
الوحدة جتعل الكاهن يسعى إىل : إن السعادة الكهنوتية تقوم بالوحدة

أن يفلــح أرضــه أي نفســه، لــئال تظــل يابســة، كمــا يســعى الفــالح لفلــح      
بعد شعورها بالشـوق   ،النعمة ال تدخل بالنفوس إال بعد انفتاحها. أرضه

لــد، ال بــد مــن اخللــوة إىل الــنفس ملعرفــة   وهــذا الشــوق، لكــي يو . إىل اهلل
  .فهذه النعمة تروي كلمة اهلل، فتجعلها تنبت كحبة احلنطة. الذات

يتقرب من الناس  ،ال شيء جيلب الناس إال الطهارة، والكاهن بواسطتها
فلذلك على كل مسـيحي أن  . مثل النملة اليت تدّخر الزاد للشتاء ،والنفوس

  .إىل األعمال الصاحلة لليوم األخري ،طيلة حياته على األرض ،يسعى
  .متى عاش الكاهن حياة اهلل جرت فيه احلياة اإلهلية كنهر ال ينضب

  كيف يعرف الكاهن والرسول واملدعو، أنه مقبول لدى الرب وقريب منه؟
بالتجارب يفهم من دعاه اهلل إليـه،  . عندما ميتحن بالتجارب املختلفة

لذا يسـعى كـي تكـون صـورة اهلل واضـحة       .أن القلب ال راحة له إال يف اهلل
  .ومتى وضحت صورة اهلل له، يسكن اهلل فيه ،أمامه ال تغيب

  .فكل ما يطلبه جيده الرسول، وال شيء مستحيل عليه
  الكاهن من هو؟ الراهب من هو؟ الراهبة من هي؟

  .وكذلك الراهب والراهبة… الكاهن منارة هتتدي عليها النفوس إىل اهلل
  إليكأنا حباجة 

أراك تبحــث عــين، تطــاردني، متــى ابتعــدت عنــك، صــوت مــا زال يــدوّي يف 
يف وسـط العـامل اململـوء بالضـجيج، ضـباب      . آذاني، صورته أمامي يف كـل حـني  

  .العامل وماديته حتجبك عين، صعوبة ختنق أخي اإلنسان، لذلك أنا آتٍ إليك
  .أهّلين ألدخل إىل نفسي ألجد ما فيها

  .عندما هنتم بنفوسنامتى ال نشعر بوجودك؟ 
  .ولكنك تبقى معنا وختلّصنا رغم مترّدنا ألنك صادق بوعدك

  اسأل نفسك؟  ،تقول يل من أنت
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متـنعين  … بعد أن سألت نفسي رأيت أعمايل تقف حاجزاً بـيين وبينـك  
  … من الوصول إليك

  .إني أصرخ بعدما أنظر إىل ذاتي، وعرفت ما فـيَّ من ميول وخطايا
  ؟…ملاذا تركتين ،يإهل ،إهلي: أن أصرخ

  … قليب يتوق إليك كالعطشان يف الصحراء
  .أنا مع النفوس حباجة إليك. عندما أتذكر خطايا الشباب أصرخ إليك

نعـم غيابـك عـين    . ومعـرفيت  ،تنقصك حمبيت. ال ختف: جياوبين صوت
  .جعل العامل جيرفين، فأقع يف دنيا األوهام

عرفـت أن الشـرف فــيَّ، ال    . اختربت نفسي وذاتي، عندما ابتعدت عنك
  .يربّره إال حبّك اإلهلي

والعـامل  . وإن يدك أهنضتين مراراً، وشدّتين بقوة. كم أطلّت عليَّ روحك
  .غدّار ال تدوم صداقته

ومهما طالت بنا احليـاة، تبقـى   . أدركت أنه لن يبقى يل إالّ أنت ويدك
  .أنت املرجع وامليناء الذي نرتاح فيه

  .دخولك راحة ،وجودك أمان ،طعمك لذيذ ،صوتك عذب
  : لو رفضت قبويل

  .بشهواتي… بضعفي… آتٍ إليك بإتياني حشريأنا 
 ،أعــدك اليــوم يف ختــام الرياضــة أن أميــت فـــيَّ عهــد الشــباب املنحــرف

أتبعـك   ،أنا مستعد ألدخـل معـك يف العمـل يف معـرتك احليـاة      ،الشهواني
 ،بك اعتصـمت  ،ساعدني ألجعل صوتك فـيَّ. وأحتمل كل شيء يف سبيلك

  .لن أتزعزع إىل األبد

  رياضة الشباب أمام القربان        2/8/1987يف 
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  خـواطـر
  حيب الكاهن أن يقف أمامها من خالل خربتي الكهنوتية

  
  

  :أمام األفكار الدنسة
من يعلّق قلبـه بأشـياء زائلـة، يعـيش بـدنيا األوهـام، كمـن حيلـم حلمـاً          • 

 .ويصحو وليس يف يده شيء

قلبه هبذه األمور، مثل هرّة حلست قطعـة شـحم علـى مـربد،     من يعلّق • 
كــذلك اإلنســان يــذهب وراء شــهوته الــيت  ،فنزفــت دمهــا دون أن تــدري

 .تقوده إىل املوت

ــة       •  ــة مــن اهلل، وهلــا دال الــنفس الطــاهرة موضــع لســرور الســماء، وقريب
 .عليه، لن يرفض اهلل هلا طلباً

والـذي  . والصـالة  ،األكل والنـوم الشيء الوحيد الذي يهزم الشيطان قلة • 
يريــد أن خيلّــص نفســه، جيــب أن يســعى ســعي الغــين البخيــل وراء        

 .الدرهم

وال شيء يسد جوعهـا إال القربـان   . ال شيء يشبع النفس إال اهلل وحده• 
 .ومن يردُّ نفساً عن اخلطيئة، خيلّص نفسه ،املقدس

 .مكان وجود قديس بالرعية، هنالك يكون اهلل• 

إهنــا  ،إهنــا تــريح الــنفس بعــد التعــب    . الصــالة بعــد التعــب   مــا أمجــل • 
ــا        ــدود هلـ ــذّة ال حـ ــوة ولـ ــعر بنشـ ــان يشـ ــل اإلنسـ ــب، وجتعـ ــر القلـ . تكبـّ

حيــــث يشــــعر  ،وهــــي تــــرتك صــــاحبها يتّحــــد بــــاهلل ونِعــــم االحتــــاد  
ــه  ــيش بداخلـــ ــان أن اهلل يعـــ ــر   . اإلنســـ ــت ميـــ ــل الوقـــ ــالة جتعـــ فالصـــ

 .بسرعة ال يشعر اإلنسان بفراغه



236 

يشبه اخللد ، وال يفرح جبمال احلياة ،باع شهواتهمن ينظر إىل إش
  .ال يستطيع أن يعيش بالنور ،الذي حيضّر لنفسه بيتاً حتت األرض

 ،بأكلــه ،عنــدما يبــدأ يهــتم بنفســه: متــى يســقط اإلنســان يف اخلطيئــة• 
  ،بكسوته

  .يسوع طوبى ملن يتأمل ولو دقيقة واحدة باليوم مع
  :األلــم 

 ،نــتُ أقدّمــه عــن خــالص النفــوس بالرعيــة قــد شــعرتُ فيــه بالتعزيــة ك
  .ولقد ملستُ جناحاً يف عيد من األعياد

ألن  ،فمن حيبّ اهلل، يطلـب األمل ويرضـى بالصـليب كيفمـا كـان نوعـه      
ال شـكّ أهنـا    ،طوبى للنفس الـيت تُجـرَّب  . من يوافق الصليب، خيفّ محله

ة اهلل حمبّـ . وصاحبها يـرى نفسـه صـغرياً، حباجـة إىل اهلل     ،قريبة من اهلل
كالسيل الذي جيرف احلصى، كذلك جيـرف نـواقص احملـبّ أثنـاء مـروره      

فــالقوة تضــمحل، واجلمــال يفنــى،  . لــيس شــيء بثابــت. خارجــاً عــن الــرب
  .واملال يزول، والعمر ينقص

ــق بــأمور تافهــة، وتســتعبده أشــياء إىل      مــا أشــقى اإلنســان الــذي يتعلّ
  .األبد كالزنى

ــق قلبنــا بــاهلل،   فــاألم تتعــذّب إذا . لنحصــل علــى الســعادة جيــب أن نعلّ
ولكـن هـل فكـرت بشـقاء املعـذّبني      . فقدت وحيدها، أو زوجها، وتكون شقيّة

  جبهنّم إىل األبد؟
اإلنسان املسيحي الـذي يعـيش بـدون أن يـؤمن، أعمـى، ال عـني لـه وال        

  .ووجوده عدم ،قلب
  كيف كنت أصلي

أفكّـر بـاهلل، وأصـغي إىل    ولكـن كنـت أحـبّ أن    . كنت أكره أن أردّد الكـالم 
األصــوات البعيــدة يف الطبيعــة، ويف ســكون الليــل وفجــر الصــباح، وأســبّح    

  .فأكتشف الربّ وأمسعه وأرتاح. الرب معها
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ــدها أمـــامي فنظـــرة منـــها . وأمـــام العـــذراء، أنظـــر إىل صـــورهتا، وأجسـّ
  !وكم حقّقت يل ما كان يبدو مستحيالً …تعرف هبا ما أريد

  :الدنس
ــه       الــنفس الدنســة  ــام، ورائحت ــق، مائــت مــن عــدة أي كلــب علــى الطري

  .كريهة
ــه يســيء إىل نفســه، وإىل        مــن يفقــد طهــارة جســده، يشــبه ذلــك، ألن

  .الناس، وإىل اهلل
عـدة  ) الـدنس (لو اسرتشدت عندي فتاة كانـت قـد سـقطت باخلطيئـة     

مل أعـد  : بعد احلصول على التوبة، امتألت عيوهنـا بالـدموع وقالـت   . مرات
  .، بعد حصويل على النعمةأتصور اخلطيئة

ــة واحــدة        ــا ارتكــب خطيئ ــو فهــم اإلنســان قيمــة الــنفس الطــاهرة، مل ل
  .وما أمجل أن مييت الكاهن جسده لريبح نفسه. مميتة

ــه نــور     يســتطيع أن يفهــم  . أدركــت أن مــن يعــيش الطهــارة، يشــرق علي
قلـة  : صاحب هذا اإلشراق، الدواء الوحيد لالنتصار على امليول اجلسدية

ــن    . الصــالة -قلــة النــوم   -األكــل  كنــت أتــرك الطعــام يف الــرباد لكــي يعفّ
  …وأفتح الربّاد ألقول للنفس واجلسد كل إذا شئت

الطهـــارة ال يُســـتغنى عنـــها، فهـــي كنـــز مثـــني، مـــن وجـــدها حـــذارِ أن 
  .خيسرها

من امتلك اهلل يف قلبه، يكون وديعاً ال يستطيع أن جيرح إنسـاناً، ولـو   
  .وهذا ما كنت أوصف فيه. ظهر أنه ضعيف الشخصية

متـى أحــبّ اإلنســان اهلل، وكـان طــاهراً، لــه سـلطان علــى قلــب اهلل، وال    
  .يستطيع إال أن يفعل إرادة اهلل

وعنــدما يتفــاقم علــى األرض، حيــاول أن يبيــد   . اهلل دائمــاً أمــام الشــر 
ولكــن تقــف أمامــه نفــس طــاهرة، وتســكّن غضــبه، وجتعــل القلــب   . العــامل

  .ويتفجّر حبّاً على الصليب، فيتالشى الشراإلهلي يعود ثانية، 
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: إهنـا قريبـة منـه حبفـظ الطهـارة     . ما أمجل النفـوس الـيت ترضـي اهلل   
  .املطالعة الروحية -القربان  -االعرتاف  -الصالة 

  .الصالة جتعل القلب مركزاً هلل
  .حيافظ على هذا القلب، درعاً هلل: االعرتاف
  .ب اإلهليحيرق فيه اخلطيئة ويضرمه باحل: القربان
  .تغذّي املخيلة وتعطي قوة للعمل: املطالعة

  .الدنِس دائماً يرى نفسه صغرياً يف عني نفسه، ومنبوذاً من اآلخرين
اهلل ال يســتهان بــه . احلــروب واجلــوع والوبــاء والــزالزل يســبّبها الــدنَس

  .وال يسمح أن تشوّه صورته
  .عبهخياف من املوت وير ،يكره احلياة ،دائماً قلق: الدنِس

  .حنن بأيدينا نطرح أنفسنا به ،اهلل ال يطرح اإلنسان يف اجلحيم
القربــان جيــدّد . كــل ّنفــس ختطــأ متــوت، واخلــاطئ خيســر اهلل بذنبــه   

  .النفس باملسيح

  :القربان
  .يفعل فينا كالرياح بالنسبة إىل النار ،إنه جيمّل النفس بكل احملاسن

إن مررنـا  . حيجبنـا عنـه  حائط الكنيسـة ال   -علينا أن نزور يسوع فيه 
  .لنتوقف لنعرف أنه حاضر هنا. بقرهبا

كـم هـو مجيـل النـهوض     . النفس الباردة يلهبها وميلؤها ينبوع السعادة
 ،الساعة الرابعة للصالة حني يوجد أنـاس ال يفكّـرون إال بنـومهم وأكلـهم    

  .الويل ملن ال يفعل غري ذلك

  :الساعة
عات طعامه، والنائم سـاعات  تعدّ على الالعب ساعات لعبه، واآلكل سا

  .نومه والوقت ميضي بسرعة
ــا أمجـــل الكـــاهن الـــذي يصـــرف بعـــض الســـاعات خلـــالص نفســـه     مـ

  .وخالص اآلخرين
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ــاح     ــاهن أال يرتــ ــى الكــ ــار، علــ ــاك هنــ ــا هنــ ــل   . طاملــ ــه يف الليــ ــوم لــ والنــ
  .وليس بالنهار

كان بعض الناس ينزعجون مين، عندما أحلّ علـيهم للقيـام بالواجبـات    
ولكـن شخصـياً كنـت    . بعض كان يسـتخفّ بـي، واآلخـر يـزعجين    ال. الدينية

  .أرتاح وأشعر أني أزحت عن كاهلي محالً
 .كـان حـديثي دومـاً عـن اهلل وعـن تقصـري املـؤمن بالصـالة         ،أثناء زيـاراتي 

ــاة    ،عنــدما أدخــل  ،والشــعب يشــعرون أنــي  . يشــعر أنــي أجلــب لــه كلمــة احلي
جانبيــاً يغــاير رســالة  موجــود ويشــعرون بوجــود كــاهن ألنــي مل أصــرف وقتــاً

  .الكاهن

  :األغنياء
  .كانت املشكلة اليت تعرتضين لقائي مع البيوت الغنية

مة علـى بعضـها   : العائالت الغـين ال يرتـاح   . كانت عائالت ممزّقة مقسـّ
لذلك كنت أشعر تسابق األوالد علـى أكـل   . أبداً وهذا ما ملسته من خربتي

للتسـابق يف التقـرب مـن     األخوات يف عراك مع بعضهم الـبعض، . والدهم
إن أخـي أعطـى   : يكثـر القيـل والقـال، وتبـدأ الشـكوى      ،األخ املليء النـاجح 
ــي يســاملوا بعضــهم، ويــزوروا       …أخــيت، ومل يعطــين  ــان جهــدي لك ــذلك ك ل

  .بعضهم بعضاً، وينزعوا الشر واألنانية من قلوهبم
  .رمحاك يا رب لعيون ال تعرف الشبع

ــلت لوقــت كنــت أشــعر بضــيق ال أكــ   اد أتــنفّس الصــعداء فيــه، بــل  توصّ
أتعــب . أحــسّ أنــي أزرع ومل أحصــد. أختنــق، وأشــعر أنّ العــامل مطبــق علــيّ

فالشـيطان خيـنقين بـاألحالم     ،كـأن الـربّ غـري راضـي عـين      ،.وال أجد مثراً
واألصوات والضوضاء والضـجيج، والـبعض يعيّرنـي حينـاً عنـدما ينـاديين       

رمبـا  . كّرت أن أغيّر الرعيةفف ،أمسعه وأحسّ بوقع خطواته حويل. بامسي
ــده      ــى ي ــال رعــييت اخلــالص عل ــاهن بعــدي تن ــأتي ك أطلعــت مرشــدي   …ي

. الروحي، وهو يسوعي كنت أحبّه كثرياً وصديق يل، دكتور يف علم النفس
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دعاني، عندما أحسّ بذلك، أن أنظر إىل الصليب مليّاً وأعانقه، وبالفعل، 
وبالوقـت نفسـه كانـت النفـوس دائمـاً متعلّقـة بـي،         ،فعلت فتبدّد كلّ شيء

هذا ما جعلين أقبل احلالة الـيت كنـت فيهـا،    . إهنا ترى اهلل بي ،وتنظر إيلّ
  .وأقدّم ذاتي يومياً هلل عن رعييت

أشــعر بالتعزيــة عنــدما . كانــت العــذراء مؤنســة يل يف غــربيت ووحــدتي 
تريـد مـين بعـض     بعـني  تـارة كنـت أشـعر هبـا تنظـر إيلّ     . أنظر إىل صورهتا

  .الشيء
عنــد ذلــك أشــعر . وتــارة أشــعر هبــا تنظــر وكأهنــا ختــرتق قلــيب ونفســي 

فما كان بوسعي إال أن أنطرح أمام . بفرح داخلي ال أستطيع أن أعبّر عنه
ــثرياً  ــل منطرحــاً حتــى الصــباح    . صــورهتا ك كنــت أشــعر  . يامــا قضــيت اللي

  .بالفرح، عندما أصلّي مسبحتها

  .أي جناح يف رساليت الكهنوتية األمل مل ألقَ لوال هذا
تــارة أرى عينــها إىل األعــايل، إىل الســماء، لرتفــع مــا أطلبــه منــها إىل 

  .اهلل
وهنا كـان  . إال أني كنت أحبّ العزلة، وأمتنّى أن أكون ليل هنار مبفردي

أقــرأ تــاريخ نفســي يف حيــاة   ،أتأمّــل ،أفكّــر ،يطيــب يل أن أحتــدّث مــع اهلل
أحبّ املطالعة التارخيية، خاصة تاريخ الكنيسة، ألبث األقـران كـم   . قدّيس

على الكاهن أن يعمل ويسعى، ويكون قدّيساً ليحافظ على كنيسة املسيح 
اليت مُزّقت من جرّاء ضعف إميـان املسـيحيّني، واهتمـام الكهنـة بأنفسـهم      

لـذلك كنـت أحـبّ    . دُعوا من أجلهاوتفضيلهم مصاحلهم على الغاية اليت 
الكاهن وأفتح قليب إىل كلّ كاهن، وأحبّ أن أساعده، وأتقرّب منـه وأصـلّي   

  .ألجل الكهنة عامة
كنــت أشــعر بــاألمل وأمتنــى أن يرتكــوا    ،عنــدما كنــت أُزار مــن أقربــائي  

وأشــعرهم أهنــم مثــل  ،الفقــراءوأعطــيهم مــا يفضــل عــن النفــوس . ســريعاً
ألكــون هلــم مــورد رزق   ،وأنــا مل أعمــل كــاهن  ،كــيالبيــت لــيس مل . غريهــم
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أن ال يأتوا إيلَّ إال عند الضرورة وإن حضـروا مثلـهم    وأحبّ. وبقرة حلوب
وأن مـا يأكلونـه، لـيس هلـم، وأن     . ال بل غريهـم أفضـل منـهم    مثل غريهم،

إذن باعتباري كاهنـاً، هـذا   . هذا من حق النفوس، ومل يأتِ لكوني أنا فالن
  …نيسة عامةمن حق أبناء الك

طبيبـاً مـن أبنـاء    : كم من الكهنـة كـانوا يفتخـرون أهنـم هيـأوا مـا يلـي       
  ولكن ما استفادت منهم النفوس؟ . حمامياً -مهندساً . إخوهتم

هذا الطعـام  : أقول يف نفسي. كنت أرى بعض الكهنة، بيوهتم لعائالهتم
  .هؤالء الكهنة سارقون. ليس من حقهّم، وإمنا من حقّ الكنيسة

مـن كـان حيسـدني هـو الـذي      . مـع الكهنـة مـن حسـدهم يل     اصطدمت
  .كنت أحبّه كثرياً، وأفتح له قليب وبييت

ألنّ بييت للجميع مفتوح، وال . مراراً وصموني مع األسقف بالفوضوي
  .أوصد باباً

  .أعود فأرى كلّ شيء قد بُدِّد، وهذا كان يفرحين
، عنـدما  كنت ال أعبأ بذلك، خاصة بعض الكهنة كـان يضـايقين كـثرياً   

وكـثرياً مـا   . كان يقول يل شيئاً، وأمام األسقف يقول العكس، ليـربّر نفسـه  
  .كان هو الذي يأكل من زادي، وحيارب أعمايل هذه

كنـت أعـود إىل البيـت، أرى طعامـاً مل أعـرف       …أدركت أنّ هـذا غنـى يل  
مــراراً كنــت أعــود إىل البيــت، فلــم أجــد   …مــن أيــن؟ وزيتــون ومــؤن أخــرى 

  .لها، فأنام بدون طعام أو عشاءقطعة خبز آلك
شيء عاد كمـا   وبعد ساعات أعود فيكون كلّ ،الرباد يفرغ واخلزانة تفرغ

بَ   . فـالرباد عـاد ممتلئـاً واخلزانـة والطاولـة أيضـاً       .يرام وكما كان حتـى تعجـّ
  .وأيقنوا أن األخذ ال يقوم إالّ على العطاء ،طالب الكهنوت ،بعض اإلخوة

. بعـض الكهنـة، عنـدما الـبعض حيـدّثهم عـين      كنت أوصم باإلهانة من 
فيقولون كيف يعظ؟ إنـه غـري    …كذا …يعمل عجائب. إنه تقي، ورع، فاضل

  …على كل حال أعماله كلّها غلط …مثقّف
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ومرة رشقين أحد الكهنة، وسـابقاً كـان مـن املقـربني     . سوف يندم عليها
كنـت   …علموقال إنـك غـري مـت    …انقلب عليَّ عدوّاً، بعد أن كان صديقاً. يل

أحبّ ذلك الكاهن، عندما يكلمـين عـن ذلـك، ألنـه جيعلـين أفهـم كهنـوتي        
  .أكثر، وأشعر بضعفي، وأسعى ألكون كامالً

  ):الدنس(اخلطيئة 
مـن يرتكـب   . من سقط فيها، عليه أن يتحرّر منها لئال تأسره ،عبودية

  . اخلطيئة هو عبد هلا
  .جترفه أعماله على اإلنسان املسيحي دوماً أن يعيش املسيح، لئالّ

  . اهلل يبقى له نور ،من يتبع الرب يسوع، ال ميشي بالظالم
أهنـا تعمـي القلـب والعـني، ومـن اعتـاد عليهـا        : اخلطيئة ضـررها األول 

  .يكون مثل إنسان فقد رشده، يصنعها بدون وعي
اإلنسـان اخلـاطئ ال يـرى إال    . هي تعيد اإلنسان لنفسـه : شر اخلطيئة

املسـيح قـال   . كاألعمى ال يرى شـيئاً  ،ا حييط بهنفسه، ويغمض عينيه عمّ
  …مثال الغين اجلاهل: فيه

يوجد كثري يعيشون لنفوسهم، وجهدهم إشباع : يف هذا العامل لألسف
ــاهلم ــاة    . أميـ ــرون أنّ احليـ ــل؟ ال يفكّـ ــل أو نعمـ ــاذا نأكـ ــاغل مـ ــغلهم الشـ شـ

  .قصرية، لذلك كانت اخلطيئة نتيجة عدم وعي اإلنسان لألمور
اإلنسـان أن يهـتم بنفسـه، وأعـار جسـده األمهيـة املفرطـة،         كلّما حـاول 

مــا أشــد نكــران اجلميــل وعــدم   ،ثــارت عليــه غرائــزه وشــهواته وعــاد قلقــاً  
  .التبصّر باألمور الروحية

اإلنســان املســيحي، إن مل خيــرج مــن ذاتــه وميــت عــن شــهواته، جيــرّب    
  . دوماً ويظلّ العذاب يراوده

  .ن أجسادهم لريحبوا نفوسهمالقدّيسون وأجدادكم، كانوا مييتو

  .اخلطيئة هي فقدان لسالم داخلي
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إن أردت أن حتمي السالم يف داخلك، قـاوم شـهواتك وأميالـك مبقـدار     
  .ما تستطيع

إن مل حترم نفسك من أشياء حتبّها، كيف تتغلّب علـى شـر يبـدو لـك     
  خرياً يف ظاهره؟

  .بأمور هذه األرض، نفسه وأمله فيها ال سالم يف ذاته للمسيحي املهتمّ
ألنّ اخلـاطئ دومـاً    ،إن أردت أن ال ختاف املوت، عش النعمـة والطهـارة  

فيخسـر اهلل   ،خياف من املوت، ألنّ خطاياه ختجله بأن يقف حبضـرة اهلل 
  .بذنبه

  .حنن نرمي أنفسنا فيها ،اهلل ال يلقينا يف النار
 ،ا وال يشـــبعونمـــا أكثـــر الـــذين جياهـــدون جلمـــع كـــل شـــيء بعصـــرن 

  . وهدفهم زيادة ثروهتم
وتكــون . غــداً يرتكــون هــذه األرض، وغريهــم يأكــل مثرهــا ومثــر تعبــهم  

  .حياته قبضة من الطحني تنتثر يف اهلواء، ولن يبقى هلا أثر

  .اإلنسان فانٍ وكل شيء باقٍ
ــق   ،لــذلك انــزع اخلطيئــة مــن قلبــك أيهــا املســيحي   أنــت مــدعو لتحقّ

  …وملحاً دعوة اهلل، وتكون نوراً
ومتـى عِشـتَ الطهـارة، وجـدت     . الطهـارة نعمـة، واخلطيئـة عـذاب وقلـق     

  .فتبصر أنّ احلياة مفيدة ،الراحة، فحافظ عليها
وال اتكـال  . واحليـاة باطلـة وزائلـة   . وإن كلّ شيء باطل ما عدا حـبّ اهلل 

متنــى العمــر  ،اتــرك الطمــع واتبــاع شــهوات اجلســد . عليهــا، بــل علــى اهلل 
  .شة صاحلةالطويل ولكن بعي

ما أمجل أن يصـرف اإلنسـان ذاتـه وقلبـه وعينيـه عـن حـب املنظـورات         
  .والتوقف عليها

العني ال تشبع مـن النظـر، واألذن مـن السـمع، والقلـب      : ردّد يف فكرك
  .ال جيد االستقرار إال مبحبّة اهلل
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مـــن يتـــبعين ال ميشـــي يف الظـــالم، بـــل يكـــون لـــه نـــور        : ألنـــه قـــال 
  .آمني. احلياة

دما يعرف دعوته واملرتبة اليت خصّه هبا اهلل، ال بـدّ لـه مـن    الكاهن عن
ــه       ــة لــيس بثياب أن يعــيش عيشــة فاضــلة مقدّســة، وأن يشــرّف هــذه املرتب

لــذلك . وزخرفــة حلّتــه، وأن ال يأخــذها كوظيفــة، بــل باألعمــال الصــاحلة  
  .جيب أالّ يكون أقل نقاوة من املذبح

 ،اهلل طـوع يديـه جيعلـه ينـزل علـى األرض متـى يريـد        ،هو صـانع اهلل 
  : لذلك قبل كل شيء

ألن الكــاهن جيــب أن يكــون مباركــاً، ألنــه يــدعو ابنــه وجيعلــه حاضــراً  
لـذلك جيـب أن ال يـدنّس القلـب، وعـاء      ". هـذا هـو جسـدي   "بكلمة واحـدة  

  .جيب أن يكون موضع حبّه ،فكر اهلل
  .سد الرباأليدي جيب أن تكون نقيّة، لئال تدنّس ج

لذلك الكاهن لسان حـال اهلل، جيعلـه مقدّسـاً وحمبوبـاً، لـذا عليـه أن       
  .ال ينجّس امسه

أن يكـون الكـاهن جمـرّداً مـن األرض عـن كـل عاطفـة        : خالصة القـول 
  .بشرية

  من يدعوو دعىمن يُ
اهلل يــدعوه وخيتــار لــه الدرجــة، دون أن خيتــار  . الكــاهن هــو ملــك اهلل 

  .لنفسه هو
 …يتقرّب إىل الكهنوت، هو يف فكر اهلل يريده لرسـالة مـا  لذلك عندما 

وأنا شـعرت بـذلك بإهلـام بـاطين، ومت اختيـاري بواسـطة كهنـة عايشـتهم،         
  .وكانوا مثالً حياً أحببت الكاهن من خالهلم

ــدعى، ويكـــون خاليـــاً مـــن    لـــذلك مـــن خيتـــار الكهنـــوت مـــن دون أن يـُ
ح ألحـد أن يسـرقه، لـذلك    واهلل ال يسم. الكمال، يكون سارقاً هلذه الدعوة
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  :جند هؤالء يف ثالثة أصناف
 .سرعان ما يضرب بالسرية الرديئة: الفئة األوىل. 1

 .الربح لنيل اجلاه والعظمة: الفئة الثانية. 2

 .طريق معوج: الفئة الثالثة. 3

الكهنـــة الـــذين يطمعـــون يف الكرامـــات العامليـــة،     : و خالصـــة القـــول 
ــية، هـــ   ــريات األرضـ ــعون وراء اخلـ ــم    ويسـ ــة، فهـ ــوة إهليـّ ــن دعـ ــالون مـ م خـ

ــاهراً ليســـتحقّ أن   . لصـــوص بنظـــر املســـيح  لـــذلك كـــم يكـــون الكـــاهن طـ
ألنّ مــن يــدخل هيكــل الــرب بقلــب دنــس، يــدنّس        . ميســك جســد الــرب  
  .املذبح والعزة اإلهلية

أن يكــون يف التعمّــق : مـا يُطلَــب مــن الكــاهن، ال يُطلَــب مــن العلمــاني 
  .باإلجنيل أفضل من الناس عامة

فعنــدما الكهنــة يعيشــون  . أن ينطــق بــالفهم وعقلــه باحلكمــة  جيــب
عنــدما : وهــذا موجــود يف أعمــال الرســل . اإلجنيــل يــتغري وجــه األرض 

عاش الرسل حياة الرب، الزموا الناس بالفقر والطاعـة، وسـلّموا أمـواهلم    
ــا نفوســهم       ــاتوا شــهواهتم لتحي ــدما . يف ســبيل خــالص نفوســهم، وأم وعن

  .مادية، متزّقت الكنيسةعاش الكهنة حياة زمنية 

  :الفقرو الكاهن
ألنه يضرّ نفسه، ويضرّ  ،ال شيء يضر الكاهن إال حمبّة املال ومجعها

  .النفوس مبثاله الرديء
 ،مــا أقــبح الكــاهن الــذي يكــون مــأجوراً، ويتــوخّى مــن خدمتــه الكســب 

 .خيدم اآلخرين لقاء منفعة ما. يصلّي ويقدّس ألجل املال

  :هؤأقرباو الكاهن
يوجد شر يف األرض أكثر من شر شنيع، وهـو عنـدما يـوزّع الكـاهن     ال 

  .ما أعدّ للفقراء والنفوس على أقربائه
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  .إن أراد الكاهن أن يربح نفسه، فليبتعد عن أقربائه ويتعلّق باملسيح
للكــاهن احلــقّ أن يأكــل مــن املــذبح، ولكــن ال جيــب أن يتّخــذ منــه مــا  

  . به أقرباءهيتنزّه ويتنعّم به، ويشرتي ويتاجر ويغين

شــاهدتُ مــرة فقــرياً يطلــب مســاعدة علــى بــاب أحــد األديــار، كــان مــن 
  .ألنه كان قد عاش على حساب الكنيسة. أقرباء بعض األساقفة

  .الكاهن الذي يطعم أقرباءه من مال املذبح جيوع أقرباؤه بعد موته

  : الزواجو الكاهن
ــه        ــف يســتطيع أن حيمــل مع ــل جــداً، فكي ــاهن ثقي ــزواج؟ محــل الك ال

  .محالن ال أظن أنه يستطيع النهوض هبما
  :الزواج يعارض وظائف الكاهن
ولكــي يســتطيع أن يأكــل جســد الــرب    ،تقدمتــه هلل الذبيحــة الطــاهرة 

  .يومياً، كانت العفّة ضرورية
أين الشـهادة  . إذا كان الفريقان متزوجني: فالفرق بني الكاهن والشعب

  احليّة واإلماتات؟
ألنـه كمـا يكــون    ،ن سـريته تفــوق سـرية العلمـاني   الكـاهن جيـب أن تكـو   

  .الكاهن يكون الشعب

  :ال يوجد يف األرض شيء أشرف من الكاهن

  .يصيّر الناس صدّيقني وخيلق القدّيسني -
الكــاهن أفضــل مــن املــالك ألنــه حيــوّل اخلبــز واخلمــر إىل  -

 .جسد الرب ودمه

ــه  ــذبح    : اهلل طــوع يدي ــه ينحــدر مــن الســماء إىل امل ــذلك  .بكلمــة من ل
  .الكاهن شبيه باآلب الذي أرسل ابنه إىل العامل
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كذلك ينبغـي للكـاهن أن يكـون طـاهراً نقيـاً، كمـن يسـكن يف السـماء،         
  .ألن اهلل منحه سرّاً ال مينح للمالئكة

يف ســر التوبــة اتّحــاد الكــاهن مــع املســيح، اتّحــاداً يفــوق العقــل، ألنــه    
  .يصبح كاملسيح، إذا حلّك من خطاياك، تُغفر حاالً

  .إذاً فالكاهن مسيح آخر. هذا جسدي فيصبح جسده
  …ال خيلص أحد بدون الكاهن

  .ماتت القيم …متى تالشى الكهنوت
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