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اإىل التي نب�سُت حياًة  
منذ ح�ساها.

اإىل التي نب�سْت يّف حياًة
من اأم�متها.

مذذاَك تنب�ض حبًّا
ملَء حياة.

اإليِك اأّمي،
اأهدي لِك اأنا... من نب�سِك...

نب�ِض حياة"! من  املنرب...  "على 

عماد

اإهداء
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اأن جتتمع �صتُّ �صخ�صيَّات يف واحدة، فالأنَت يف ح�رضة عماد يون�س فغايل.

لأنَّها   ، ال�صتَّ خ�صيَّات  ال�صَّ هذه  يخت�رض  حياة"  نب�س  من  منرٍب  "على  كتابه 
وتزلزل  �صوت جتلجل  نربة  ول  ابت�صامة،  ول  وقفة،  منتق�س  غري  هو،  جميًعا 

حيث يكون.

كتاب مقالت اأو ر�صائل اأو كلمات، ُكِتَبْت اأو اأُلِقَيْت يف ُمنا�صبات، منها ما 
هو األيم حمزن كان�صالخ دمعٍة عن حمجر، ومنها ما هو َفِرٌح كاإطاللة فغال على 

البحر، ومنها ما هو ِقَيميٌّ اختزلته "لوثة املعلِّم" الَّتي فيه. 

عة، بني دفَّتي كتاب،  �صاء عماد اأن يجمع ع�صارة ما كتب، يف منا�صبات متنوِّ
ب لها، هي اأنَّ الكلمة تبني،  ل لين�رَض كتاًبا مذيَّاًل با�صمه، بل ليكمل ر�صالة ترهَّ

وهو اأنَّه يف الِبناء "معلِّم عمار".

ة  يعة جارة البحر، ابن فغال... منها بداأ، واإىل كلِّ ذرَّ يعة، ال�صَّ عماد ابن ال�صَّ
تراب فيها انتمى، وعلى كلِّ قبة من كنائ�صها خلع همومه �صلواٍت، وا�صرتاح. 
ريُهم  اأترابه... جميعهم التمعت وجوههم و�صِ اأ�صدقاوؤه،  اأهله هناك، جريانه، 
يعة، يف �صهرة من  بني �صطوره، كاأنِّ به قنديٌل اجتمع حوله اأهل البيت واأهل ال�صَّ

. �صهرات زمٍن جميٍل ب�صيٍط اأ�صيل َخريِّ

 . ب�صور اإىل زمن التَّوا�صل التكنولوجيِّ وعماد ابن ر�صالة التَّعليم... من زمن الطَّ
اأعطى ما َغرف من َمعني اللُّغة والأدب، منتهى عطاء، لكنَّه نبَّه اإىل ما �صادفه يف 
ا من اأجل ت�صحيح  ويل من عرثات واأخطاء، لي�س من اأجل انتقاد، اإنَّ م�صواره الطَّ

وبناء اأف�صل.  

تُّ في واحدة ات ال�سِّ خ�سيَّ ال�سَّ
بقلم: حبيب يون�س
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وعماد اإكلريكيٌّ �صابق ولهوتيٌّ بالولدة، ابن عيلة برز منها اأكرث من كاهن 
هبنة اإىل فمه... وما اكتملت دعوته. فراح يناول  ورجل دين. و�صلت لقمة الرَّ

ا�س حياته. قربان املحبَّة واخلري والعطاء لكلِّ من يلتقيه يف قدَّ

وعماد رجل وفاء... مل يبِك، فح�صب، َمن لهم ف�صل عليه اأو على جمتمعه، 
حني رقدوا. بل واأفرد لهم حرًبا دامًعا على �صفحات كتابه هذا، تارًكا لهم يف 

كلِّ ذاكرة مكاًنا رحًبا، كزاوية يف جنَّة.

اأمام  مترُّ  اأدبيَّة  التماعاٍت  ترك  ما  واأ�صول،  اأ�صل  ابن   ، ولغويٌّ اأديب  وعماد 
ناظريه، اإلَّ وجمعها، كمن ُيهدي باقة زهر حلبيبة، ثمَّ نرثها عطًرا يعبق يف اأزمنة 

اقة اإىل املعرفة واجلمال. ل اآخر لها، واأمكنة بال حدود، ويف نفو�س توَّ

مث، اللَّطيف املع�رض، "املعجوق"  يِّب، الدَّ ويبقى عماد الإن�صان. الإن�صان الطَّ
مبن يحبُّ وي�صادق، العْفوي يف كلِّ ت�رضُّف، القريب من اجلميع، والبعيد عن 

كلِّ ب�صاعة.

فات جمع ما �صبق من �صخ�صيَّات، فاأتانا على هذا املنرب من نب�س  بهذه ال�صِّ
حياة، يقول كلمته ومي�صي... مي�صي اإلينا، نحن اأهَله وحمبِّيه واأ�صدقاءه وزمالءه 

به، لأنَّ النَّب�س ل يرتك القلب حيث راأى النُّور. وطالَّ

من  ِعرٌب  وفيه  فريحة،  اأني�س  "ر�صا"  من  يفٌء  فيه  فغايل،  يون�س  عماد  كتاب 
وفيه  عبود...  مارون  "وجوه"  من  حكايات  وفيه  ا�صي،  الرَّ �صالم  "حكي" 
اأمني  "طانيو�س"  من  �صخٌر  وفيه  يفيَّة،  الرِّ نخلة  اأمني  رة  مفكِّ من  "�صلوات" 

معلوف... واإن حكى لبنان، فيه كثري من كرب �صعيد عقل.

. عماد... كتابك هو اأنت. نقراأه كما نقراأك. وما قراأناك يوًما اإلَّ بحبٍّ
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مل اآِت املنرَب يوًما عن ق�صد. لكّني ق�صدُت دائًما اأن اآتيه عن ا�صتحقاق، لأجل 
اح"، لأّنه متطّلب. واأنا يف اأ�صا�صي،  من اأرادن اأعتليه. واملنرُب يف مفهومي "ف�صّ
اأّما  اإليها.  ُيرجع  تبقى،  املكتوبَة  لأّن  امللقاة.  تلك  ل  املكتوبة،  الكلمة  ل  اأف�صّ

الأخرى، فمن�صّيٌة قبل النتهاء من اإلقائها. لكن ل بّد من اإلقاٍء حيث يجب!

كلمة.  لإلقاء  اعتالًء  وراءه  نقف  الذي  هذا  دائًما  لي�س  واملنرب  منرٍب...  على 
ا موطُن  الكلمة متى ُكتبت، افرت�صت القرطا�َس منرًبا ولو خمطوًطا. وهنا خ�صو�صً
تن�صُح  اإن�صانّيٍة  فعَل  حتًما  تلد  حياة،  من رحم  اإذا خرجْت  والكلمُة  قّوتها... 

ا ل ميوت.  نب�صً

من  تقاطعْت  مفرتقاٍت  على  ا  نب�صً لقيُت  كم  اأدراَك  وما  حياة...  نب�ِس  من 
حياتي. وكّل هتاٍف اأطلقُته، خافًتا كان اأم مدّويًا، نب�َس من حياتي، حياًة خلارج. 
�صخ�صّيته.  يف  املرء  معها  يتفاعُل  وحالت،  اأحداًثا  تنب�ُس  كم  بعاّمٍة،  واحلياُة 
وتفاعلُت معها يف كلّيتي، مِلا جئُتها من تربيٍة ن�صاأُت عليها، وقناعاٍت ر�صخْت 

يف نف�صي، تكّونْت اإن�صانّيًة �صّكلْت اأنا. 

بَقوا  فاأجنزوا. منهم من  فعلوا يف حياِتهم،  اأ�صخا�ٍس  اإىل  ا نظرُت  اأي�صً هكذا 
ههنا، فكتبُت يف ح�صورهم الفاعل، ومنهم من غادروا، ففعل رحيُلهم حياًة، 

وبقَي غياُبهم ي�صخُّ ح�صوًرا.

"على منرٍب... من نب�ِس حياة"، قولٌت من عماد، من ملء حّبي و�صَع الرحاب 
واأنرُث عطًرا، حا�صًدا يف  اأزرُع وروًدا  املعرفّية. ح�صبي  م�صاحاتي  تطاُلها  التي 

قّرائي ابت�صامَة �صدٍق ور�صًى.

عماد  

هذا الكتاب





هي خوالُج داخلّية وعوامل فعلْت يّف. َبع�ُضها حاالٌت 
يف  م�ضاراٍت  حّددت  قناعاتي  من  والتزاماٌت  ع�ضُتها. 
مكنوناتي...  يف  فاأنك�ضُف  �ضخ�ضّيتي  تقراأ  قد  حياتي. 

بع�ُض اإمياين هنا يحّلني من نف�ضي...

على دروبي
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من موا�صم ال�صنة بحُر لبنان. ال�صيف يطرح حّره لهيًبا، والنا�س يبحثون عن 
تنادي.  ماٌء �صافية،  الأزرق  الالهبة. والبحر  اأج�صامهم  به  يرّبدون  ن�صيم عليل 
نوٌر ذهبّي  احلارقة  ال�صم�س  املتماوجة حتت  فالزرقة  ويقاوم.  ينظر  هيهاِت من 

ير�صم لوحًة طبيعّية قّلما ي�صمد اأمام جتربِتها امروؤ. 

وهاك يوم عطلٍة يخّطط النا�س ق�صاءه مبرح. ومن يخرج على يومٍ  يف الطبيعة 
اجل�صد  ترّطب حماوة  املياه  بعد غط�صٍة يف  �صاطئ جميل  متّدٍد على  اأو  اجلبلّية 

الفاعلة فيه �صم�ٌس حارقة. 

وتختار البحر وال�صاطئ. اأو �صيافَة م�صبحٍ  يف م�رضوعٍ  �صياحّي. واأنَت واحٌد 
الباقي  العامل  البحر يفقد  ليوم عطلتهم. ويف عامل  من كثريين كان لهم خياُرك 
وجوده. فاأنَت »على البحر« وح�صب. هّمك م�صوار �صباحة اأو جل�صة يف املاء. 
حتت  خفيف  غداٌء  اللقاء.  معها  ويطيب  النف�س  عن  ترّوح  خفيفة  الأحاديث 

ال�صم�س، يف لبا�س البحر العاري. 

واإذا بالوقت ميّر. ولي�س للوقت ح�صاب. ت�صتّد �صم�س الظهرية وتخّف حّدتها 
مع مرور ال�صاعات، واأنَت تتـذّوق انق�صاء النهار من دون اأن تنتبه اإليه. لأّنَك 

تعي�س الرخاء، ل ينتظرك اإّل التمّتع ول تنتظر غري ما اأنَت فيه. 

وعلى امتداد ناظريك قارٌب يقّل ركاب البحر يف م�صوارٍ  �صياحّي. ومركٌب 
ريا�صّي يجّر وراءه رجاًل  ميار�س التزلّج على املياه. اأّما »احل�صكة« فعلى متنها 
�صاّب و�صبّية يف مطلع الفتّوة. وكم يحلو النظر اإليهما يتقّدمان يف املياه بوا�صطة 

�سيُفـه... بحــْـره
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املائّيـة ميخر  الدّراجة  املقابلة �صوت  تنّزههما. ويف اجلهة  يتبادلنه يف  جمذاف 
فيها فتًى تخاله متهّوًرا، حميَط ال�صابحني الهانئني.  

دين على الرمال اأو حتت ال�صما�صي، حاملني بلوٍن  ال�صاطئ ي�صيق مبئات املَُمدَّ
اأ�صمر اإىل �صواد، يقابلهم ع�رضاٌت نزلوا يف املياه ل�صباحٍة ق�صرية املدى اأو لتم�صية 

الوقت يف املاء ال�صاحر. 

�صْت للهِوهم يف املياه.  اأّما امل�صابح، فتنظر فيها الأولد يلعبون باأدواٍت ُخ�صّ
والن�صاء ُيحطَن بهم يف جل�صٍة مائّية حول مو�صوعٍ  قلياًل ما ي�صغل العقل والبال. 
ه،  اأّما الرجال فريوحون ويجيئون يف �صباحٍة ريا�صّية على طول امل�صبح اأو عر�صِ

ثّم يتوقفون لياأخذوا ق�صًطا من الراحة، فرياقبون ما يجري حولهم. 

النف�س  عن  ترويحٍ  فيه من  ملا  النا�س  عنه  يبحث  ال�صيف.  البحر يف  هو عامل 
وهروٍب من هموم احلياة وان�صغالت الدنيا التي ل حُت�صى. رّواد هذا العامل من 
خمتلف م�صارب النا�س. يطيب لهم وقٌت يف �صالمه، ويحلو يف جّوه بع�س من 

راحته. 

 يف 18 متّ�ز 2004 
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لو �رضُت كاهًنا، لكـنُت كاهًنا كما اأحّب، 

لأ�صبحُت الكاهَن الذي اأحّب. 

لو �رضُت كاهًنا، 

ملا كنُت اأقّدم ذبيحة الرّب 

عن خطايا الب�رض فقط، 

بل وَلقّدمُت نف�صي قرباًنا على مذبح الرّب، 

فداًء عن الكني�صة التي اأحببت. 

َلكنُت كاهًنا ح�صب قلب اهلل 

الذي يدعون اإىل اخلال�س، 

بدل اأن اأكون ح�صب قلب هذا العامل 

الذي يجّرن اإىل مباهجه الرّباقة واملُهلكة. 

لكنُت دعوُت النا�َس اإىل مائدة رّب احلياة، 

لـْو �سـرُت كاهنــًا...
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ل اأن اأدَعهم يدعونني اإىل موائَد، 

رّبها البطن واجل�صع، 

وكرا�صيها عيوٌن جائعة وقلوٌب فارغة. 

لكنُت عّمـدُت النا�س بامل�صيح، 

مانًحا اإيّاهم ما ميلك قلبي من حّب، 

ونف�صي من ت�صحية، 

ل اأن اأعّمد جيبي مباٍل اأ�صحبه من جرٍن 

عّمدوا فيه عرقهم و�صّحتهم. 

لو �رضُت كاهًنا، 

لدفنُت مع موتاهم كّل �صعفٍ يّف، وكّل �صّيـئة جتاههم، 

ليقوم يف كهنوتي كّل اندفاعٍ  ر�صويّل، وعطاٍء جماّن، 

عنوانه التجّرد يف اخلدمة، 

والإخال�س يف اإي�صال الرّب اإليهم. 

متجنـًّبا اأن يكون هّمي اإي�صاَل نف�صي واأفكاري، 

واإعالء ا�صمي بينهم. 
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لو �رضُت كاهنـًا، 

لباركُت اأكاليَل عر�صانهم ببهجة َنعمٍ  

جتمع قلوبهم للم�صيح، 

ل اأن اأكّلل نف�صي عري�ًصا يتعبون يف اإ�صعاده، 

على ح�صاب فرحٍ  اأراد الرّب اأن اأزرعه فيهم. 

فاأقّدمهم كني�صًة  تليق عرو�ًصا 

خ�صبًة باحلّب واحلياة، 

وتهبهم خالئَق جديدة لعري�صها ال�صماوّي. 

لو �رضُت كاهنـًا، 

لأحببُت نف�صي كاهنـًا كما يريدن الرّب. 

كاهنـًا للرّب، اأحّبـه فوَق ذاتي. 

اأحّب خدمته على ح�صاب راحتي.

اآتي معه اإىل النا�س، 

لتكون لهم احلياة، ولتكوَن وافرة. 

فاأغرَف من في�س احلياة، اإرواًء للعطا�ِس اإليها. 

غفـراًنا للخطـاأة، حاماًل معه َوْزَر خطاياهم.
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خمّفًفا عن ثقيلي الأحمال وطاأةَ  اأثقالهم. 

مذلّاًل  كربياَءهم ببع�س توا�صعي، 

وحمّطًما اأنانّيتهم بالتخّلي عن نف�صي يف �صبيلهم. 

فاأكون نبيًّا هلل يف ما بينهم، 

اأنقل اإليهم كِلمَته املحيية. 

ومعهم كاهنـًا للم�صيح، 

اأقّدم با�صمهم ذبيحة اخلال�س، 

ولأجل قدا�صتهم اأقّد�س ذاتي. 

فالكاهن يف مفهومي رجُل مواقف، 

ي�صتمّدها من القيم الإجنيلّية الثابتة، 

ويغّذيها بالقوت ال�صماوّي من مذبح الفادي. 

وهو رجل مواجهة، 

ل يهاب ال�رّض، ول يخ�صى املوت. 

هّمـه ح�صارة ال�صّيـد التي تعمل 
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على قيمة الإن�صان واإعالء �صاأنه، 

حتى ت�صري الإن�صانّيـة حقاًل اإلهيًّا خ�صيًبا، 

وي�صري كّل اإن�صان، 

لي�س فقط �صورًة حّيـة هلل ومثاًل له، بل �رضيًكا يف األوهته، 

ا رابًعا" يف ثالوث اهلل القّدو�س.    و"�صخ�صً

                                          

         يف 31 كان�ن الأّول 2004  
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فغال قريُتنا، نعرفها. نعرف فيها احلجر والب�رض. هي ُعرفْت مهًدا للح�صارة 
يف  الحّتاد  الفغالّيون  َعرف  و�صيا�صيًّا.  واجتماعيًّا  ثقافيًّا  الع�رضين،  القرن  يف 
العمل ال�صبابّي، فعا�صوا الوحدة رغم انق�صام القرية ال�صيا�صّي، ووقفوا يف احّتاد 
يغرقون يف وحول  الذين كانوا  اأهاليهم  الن�صاط، مواجهني  فغايّل وت�صامن يف 

اخل�صومات ال�صيا�صّية، ويتخّبطون يف ال�رضاعات العائلّية. 

القرية  جمتمع  هي  فالعائلة  ال�صليم.  العائلّي  اجلّو  تعي�س  نعرفها  قريتنا،  فغاُل 
العائلّية  باجلذور  التم�ّصـك  وينقالن  الوالدان،  �صالمتها  على  يحافظ  الأ�صا�س. 
وتقاليدها، اإىل اأبنائهم الذين يتابعون يف  اخلط ّ نف�صه باأمانة. ويف عوا�صف هذه 
الأّيـام التي جترف الكثري من ال�صّبان واملراهقني، تقف العائلة يف مبادئها والقيم 
ا منيًعا يقي اأبناء القرية �رّض الوقوع يف ما ل ُتـحمد عقباه،  التي تتحّلى بها، �صدًّ

ول ينفع فيه ندم اأو تقومي. 

والقيم  الكن�صّية  باملبادئ  والتزامٍ   بامل�صيح،  اإمياٍن  قريَة  نعرفها  قريتنا،  فغاُل 
اأبناوؤها  يتعلم  هناك  الكني�صة.  هو  الأ�صا�صّي  القرية  اأبناء  لقاء  ومكاُن  الإجنيلّية. 
ا.  اأ�صوَل اللياقة وح�صن الت�رّضف. ويرتبَّون على حمّبة اهلل واحرتام بع�صهم بع�صً

ويتدّربون على اخلدمة الإن�صانّية والتعاون الأخوّي. 

ابُن فغال، َوَلَدْته اأر�ٌس َعمل فيها املحراُث، لتخرَج جنائَن معطاءًة من اللوز 
اأبي�َس الزهر، اأخ�رَض الثمرة، ي�صتحيل وروًدا م�صويًّة بال�صكر، متّيـز اأفراَح القرية 

واأعيادها. 

فـغــال... قرَيُتنا
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متوت  اأو  تيب�س  راآها  قّلما  �صجرةٍ   على  الزيتون  حبوب  َْته  َع�رضَ فغال،  ابُن 
اأطباقه  ا ومكبو�ًصا، وحتلو  لتطّيَب مائدته مر�صو�صً اأيّامه. ف�صقاها من عرقه  يف 

بخ�صريها امل�صكوب �صافًيا رقراقا. 

وكاأ�ُس ُمـداٍم من كرومٍ ذهبّية اأيَنَعْتها اأ�صّعـة اأيلول خرقْت حّباِتها هادئة دافئة، 
فاأنع�صْت ج�صمـًا مرتّنًحا، وروًحا ت�صبح يف حالوات احلياة. 

اأمام  يلني  ل  الأيّام.  تّيارات  وجه  يف  املواقف  �صلُب  كاأر�صها،  فغال،  ابُن 
كان  ولو  تقنعه،  ل  �صيا�صات  وراء  ينجّر  ول  الغريب،  اخلارج  من  اأفكاٍرتاأتيه 
اإغراوؤها قويًّا. اإّنه اإذا اقتنع، دفع حياته ثمن قناعاته. واإذا اّتخذ موقًفا، دافع عنه 
عاتيات  وجه  يف  الكثري  يعان  املواجهة.  يخاف  خ�صَمه  جعال  واإميان  ب�رضا�صة 
ـل عرق اجلبني يف �صبيل تاأمني لقمـة العي�س، لأّنه يوؤمن  الأيّام وقهر الزمان. يف�صّ
اأّن عرق اجلبني يرفع راأ�صه ويقّويه يف الأزمات. ويرف�س تزليم نف�صه للمت�صّيدين 

الرخ�صاء و�صغار النفو�س. 

ليتعّرف  بيئته  من  يخرج  عامله.  يف  الآخر  على  انفتاحٍ   رجل  فغال،  اإن�صاُن 
ا كّل ما من �صاأنه  العامل اخلارجّي وينهل مّما يقّدمه له من اأطايَب وجمالت، راف�صً
اأن ياأتيه بال�رضر واأن يجّر عليه من �صوء. فتبقى بيئُته نظيفة، ل يدخلها اإل ما �صاء 
هو اأن ي�صتمّده خلريه. ويف اخلارج، يتعّرف الآخُر العامَل الفغايّل ليحّبه، ويفرح 

باإقامة العالقات مع اأبنائه، مكت�صًفا اأّن ما عندهم كنٌز يفتقر اإليه. 

فغاُل قريٌةٌ متتّد يف اجلذور التاريخّية على امل�صتوى الإن�صاّن والقَيمّي. وتنطلق 
على مّد الأفق حبلى باملواعيد على امل�صتوى احل�صارّي والثقايّف. ل قدمَي فيها اإّل 
وي�صتمّر نبًعا يدفق خرًيا يف نفو�س اأهليها، ول جديَد يدخل اإليها اإّل ويتجّلـى 

مر�صًدا للف�صائل والأخالق. 

اأفخر  الويّف،  ابَنها  فاأظّل  مني.  وتتطّلبه  يل  تقّدمه  مبا  اأحببُتها  قريتي،  فغاُل 
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بانتمائي اإليها، واأتعّلق باأر�صها ونا�صها. اأحمل ا�صَمها الذي يحّدد هويّتي. فيها 
اأعرف نف�صي، ويعرفني املجتمع كّله.   

فغاُل هي، وفغايّل اأنا. يف ترابها يرقد اأجدادي، وعلى اأغ�صان اأ�صجارها اأ�صّم 
يمات هوائها العليل، اأتخّيل اأطياف اأج�صادهم  رائحة اأيديهم املباَركة. وبني ُن�صَ
تذّكرن مبوا�صم اأّيامهم، للزرعِ جنًى وبني النا�س لقاء. واأ�صواتهم الدافئة ل تزال 

رّناُتها �صافيًة يف اأذّن، تعود بي اإىل لياٍل خواٍل مالأوها فرًحا وعوًنا و�صالًما.

اإليِك قريتي احلبيب حمّبتي الفائ�صة، ووفائي ال�صـادق مِلا اأرُثه فيكِ من كنوٍز 
اأعتّز بامتالكها. لِك عهدي الدائم باملحافظة على املوروث الغايل، وباإي�صاله اإىل 
من اأعطان اهلل اأن اأهَبهم احلياة انتماًء اإليكِ . كما اأعاهدِك باملتاجرة بالوزنات 
الفغالّية،  الغد  واأمانًة لأجيال  لِك  ما يل، هديًّة  اأ�صعاَف  فاأربَح  يدّي،  التي بني 

على امتداد الزمان، ويف رحاب الوطن والعامل. 

يف 26 كان�ن الثاين 2005
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ها، لأّننا ل نتكّلم اللغة نف�صَ

لأّن الهتمامات تاأخذنا كالًّ يف طريق،

لأّن العقيدة تختلف، فيختلف التعبري.

لأجل كلِّ هذا، ل يفهم الواحد مّنا كلمات الآخر!

اأََما اآن لنا اأن نرمتي يف ح�صن اهلل،

فيتخّطى اإمياُننا العقائد ونوامي�س الديانات؟

لأّننا ل نهتّم لبع�صنا البع�س،

لأّننا ل ننظر اإىل م�صكالت الآخرين،

لأّننا ل ننتبه ملعاناة الذين حولنا

ول نت�صارك هموَم قريبنا، 

كيف نبكي اإًذا مًعا؟!

كيف ن�صي درًبا ل نراها تقودنا؟

كيف ن�صي درًبا ل ناأمن م�صَلكها؟

نحو الآخر
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كيف ن�صي درًبا نخ�صى وعورتها؟

كيف نلتقي ول مفرتَق بني طرقاتنا؟

وهل نلتقي و�رضعة واحدنا اأ�صغر من �رضعة الآخر؟

ٌة جتمعنا، فنقراأها؟ وهل بيننا ق�صّ

هل نقراأ �صفحاٍت لروايٍة 

نلتقي بها يف كياننا و�صريورتنا،

فيخلق فينا حلٌم 

ليتنا نغفو لرناه يتحّقق؟

هل نفّت�س عن �صالٍم ما 

ُين�صينا دروًبا ل تلتقي؟

ُين�صينا غيوًما ل تنجلي؟

م�صاوَئ ل تبني؟

متى نقّرر اأن ُنبعَد اأنا�ًصا 

ل يوؤتون نفًعا فينا ويف ما بيننا؟

هاّل اجنذبنا بنور نراه يف عيني اأخينا،
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فال نخاف بعُد من رف�صه لنا، 

فنهرب ونبتعد!

هاّل نكون م�صتعّدين 

اأن نتوّجه �صوَب الآخر،

فنعرب ج�رًضا يرفعنا

ون�صلك معرًبا مهما كان اجّتاه،

حيث جند طريًقا جديًدا

يف عبوٍر مًعا اإلينا؟؟!!

يف 30 ت�رشين الأّول 2011
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هوذا الداعي يهتف يل: التِزْم.  

اأنَت منذ ن�صاأتَك مرميّي! تعاَل انت�صْب. 

يف البدء كنَت تلميًذا تت�رّضب:

"كّل �صيٍء لي�صوع بوا�صطة مرمي، 

وكّل �صيٍء ملرمي من اأجل ي�صوع!" 

واأنَت يف دعوتَك مرميّي! 

معّلٌم يف موؤ�ّص�صٍة تنادي اأّمنا الطّيبة! 

قْل: مربٍّ ترافق الن�سَء 

بخ�صاٍل ت�صّوَرْت ثالًثا:

بنف�صجاٍت مرميّية َتهدي �صواَء �صبيل.

هوذا موؤ�ّص�ٌس يعلن: 

يلزمنا اأخوٌة، مرميّيون.

وتتابَع الإعالن �رضاكًة: اأخوٌة وعلمانّيون، 

مرميّيون �رضكاُء ر�صالة!

التزامي مريمّي!
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التزْم:

.Fraternite ،"هي ذي "اأخّوٌة مرميّية

جماعٌة ر�صالّية ملرمي يف اأح�صان مار�صالن!

فقلُت ها اأنذا!

قي يف عي�س �رّض مرمي تعمُّ

دعوٌة جتّذرت، تتجّلى ر�صالًة

يف العالقة اجلماعّية مع الأخوة والأخوة. 

اأخوٌة مرميّيون يفتحون على جماعتهم،

واأخوٌة ملتزمون ين�صّمون اإىل ال�رضكة،

يف وحدة ال�صهادة ومتابعة امل�صري!

وها اأنذا يف حياٍة روحّية،

تن�صئة م�صتمّرة على مقاعد �صمبانياه،

روزنامٌة مرميّية تاأّمٌل يف ال�رّض اخلال�صّي

تلّم�س الف�صائل عي�ُس القيم امل�صيحّية.

يف خدمة املحّبة

التفاٌت اإىل احلاجة عند ال�رضيك 

يف الدعوة والر�صالة.
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انطالٌق اإىل خارج حيث اأحّباء،

نّد يًدا للقاء، فيح�صبنا القريَب

ويقرتب. ههنا وجُه ي�صوع!

اأّما ال�صهادُة فُمنانا! 

قْدَر التم�ّصك باأهداب اأّمنا،

انك�صاف �صورِة احلبيب على وجوهنا.

نقبل الآخر، "فّكر بغرَيْك" وُنحّب!

اأعِطنا ربِّ اأن نكون اأمينني

مِلا دعوَتنا اإليه، 

مِلا وعدنا التزاًما به،

مِلا يعك�ُس امتداَد حّبَك للب�رض.

اأَما كانت حّبة احلنطة مع مونتان

معرفَتَك رّب؟!!!

اإجعْلنا اأ�صابَع مرفوعًة

تر�صد اإليك!

 يف 3 حزيران 2014
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اأبناء  من  بكثريين  معرفتي  عن  اأخربها  رحُت  بّجه،  من  �صبّيٍة  اإىل  تعّريف  يف 
هذه البلدة باأ�صمائهم ال�صيعوّية، واأطباع البع�س منهم وت�رّضفاتهم، كما باأ�صماء 
الأحياء فيها وبع�س املعامل. ما جعلها جتاهر يف قريتها: "تعّرفُت باإن�صاٍن يعرف 

بّجه اأكرث مّني ومنكم". وكان اأن �صمعها اأحدهم، ف�صاح: هذا عماد فغايل!

اأحدهم هذا، هو رفيق طفولتي، ربطتني به موّدة اأبَوينا من حيث هما تواأما 
روح واأَخوا عمر. ناجي اإميل احلايك، حبُل �رّضتي العالق يف بّجه منذ اليفاع. 
عّمو اإميل، �صديق والدي حتى الأخّوة. مل نفارق البيت يف بّجه قط. ومل اآلْف 
نف�صي بعيًدا عن اإقامٍة طويلة يف هذه القرية، التي عرفتني اأعدو اأزّقتها رفقَة، ل 
ناجي وح�ْصب، بل ورفقَة اأتراٍب اأخذوا اأمكنتهم يف �صداقات الأّيام وذكرياتها!

قال اأبي يوًما يف �صاحة كني�صة مار �رضكي�س وباخو�س لزميٍل له ابن بّجه: "اأنا 
نف�صي،  مرّبًعا". يف  فيها اجلر�س  مّني  اأخد  ابني عماد،  بّجه، وهذا  مواطٌن يف 
ذكُر بّجه كذكر فغال متاًما. رّدة فعلي عند لفظ ا�صم بّجه طبيعّية، قوّية، كمن 
يلفظ ا�صم بلدتي متاًما. ذلك اأّن يل فيها رباَط البن بالذات. فاإن مل اأكن ابَن بّجه 

بالن�صب، فاإّن يف الواقع ربيُبها، يل فيها حمّطاٌت باقيات.

ابَن  بابها، لعتربتني  لو طرقُت  بايل،  بيوتاٌت كثرية متّر يف  فيها،  اإن مررُت 
البيت ل �صيَفه. واإن قيَل ا�صمي يف بّجه، ترّددت اأ�صواٌت حُتبِّب!

يكفيني فخًرا اأ�صماُء علٍم، اأعالم لبناَن والعامل رحابَة املدى! بجانّيون كانت يل 
عندهم منزلة البن احلبيب. ل اأن اأذكُر املون�صنيور مي�صال احلايك، اإمام الفكر 
فقهُت  �صعيبي،  اأديب  ال�صاعر  ومعّلمي  �صباي.  مرتع  بيته  الأ�صيل،  اامل�رضقّي 

عليه اللغَة العربّية واأداَبها. 

اأنا وبّجه
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لنتمائي  انك�صاٌف  هذا  مزايدة.  معر�س  يف  هنا  ل�صُت  بّجه.  اأهايل  عفًوا 
الإن�صاّن اإليكم. يف هوّيتي، لي�صت بّجه قريتي الثانية. هي امتداٌد ملحّل اإقامتي، 

توا�صُل فغاَل عندي!

اإن بُعدِت الأّيام، وطال زمٌن دون اّت�صال، ففي الكيان ا�صتمرار الو�صال. هذه 
ة  ها يف قلبي ح�صّ بلدٌة نزلت يف تكّون ال�صخ�صّي، مع فغال عمَق انتماء. ولنا�صِ
الأخوة والأحّبة. تربطني مبن ل نعرف بع�صنا و�صالت القربى، ول غرابة، فما 

يجمعنا كفيل! 

وبعد، لبّجَة عندي ن�صف قلبي، ترتّبع يف قلِب ذاتي حيث اأنا فيها قريب. اأَما 
لي، يوَم اأعود اإىل من�صاأ انتماءاتي يف البدايات؟ ت�صيُع متاهًيا يف تاأ�صُّ

يف 20 اآب 2014
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�صفحٌة على الفاي�صبوك تخ�ّس قرية عني زبدة من اأعمال البقاع الغربّي. تظّنها 
�صفحًة خربيّة اأو اإعالنّية. ومن الطبيعّي اأن يكون رّوادها واأع�صاوؤها اأبناَء القرية 

واجلوار. وبع�س املقّربني من الأهايل. كّل هذا واقٌع و�صحيح!

لكّن �صفحة "عا ال�صيعة"، ما اإن تتابعها حتى ت�صعر ذاتَك داخاًل عامَل اخليال 
اإىل  بَك  تروح  والتي  بل  فقط،  ال�صور  يف  تلك  ل  الألوان،  تبهرَك  وال�صحر. 

تَك! ال�صياق الذي ي�صعَك يف اإطاٍر ت�صعر للتّو اأّنه خا�صّ

ڤريا بو من�صف، ابنة ال�صيعة بامتياز، كاأّنها هي ابنُة ال�صيعة، وليعذرن اأبناء عني 
زبدة اإن جتّراأُت، اأقول: وح�صب. ڤريا، واإن امتهنت القلم، تنقل لَك ال�صيعَة ل 
كما هي، يف ما تعي�صه فقط، بل ويف تفا�صيَل و�صور جتعلَك تعي�س يف القرية 
اللذيذ  اإىل النخراط  تباًعا، واأنَت م�صدوٌد  وتتابع جمريات الأحداث يف وقتها 
بالأ�صماء  فتزّودَك  غريًبا،  ترتكَك  اأن  دون  هذا  فيها.  والَنّا�س  ال�صيعة  حياة  يف 
وارتباطاتهم بع�صهم ببع�س. فهذا العجوز املتزّوج بتلَك ال�صّيدة، وهذا الفاّلح 
العيد  مائدة  تهيئة  على  املتعاونات  ال�صّيدات  وتلَك  املزارع،  ذاك  يلتقي  الذي 
اأو ال�صيافة يف احتفاٍل ما... اإىل اأحياء عني زبدة يف ت�صمياتها ال�صيعوّية، التي 

تعّرف ال�صيعَة اإىل حمّبيها...

ٌة  ته الكربى يف الن�صو�س، وتفاعل النا�س يف حياتهم معه، ق�صّ للطق�س ح�صّ
يف حّد ذاتها، ُتدخلَك يف تاأّثراٍت �صخ�صّية مع الو�صف الدقيق حلالت النا�س 
دون  ڤريا  �صديقتنا  تكتفي  فال  اكتفت،  واإذا  ال�صيعة.  يف  الطبيعة  اأحوال  وفق 
ة باملوا�صم ال�صيعوّية، من اأنواع الأطباق ال�صهّية التي  التحّدث عن املاآكل اخلا�صّ

ال�سيعة" "عا 
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ترافق الأحوال اجلويّة واملنا�صبات الجتماعّية وغريها، اإىل تهيئة املوؤونة يف نهاية 
ال�صيف، اإىل ما هنالك...

اأّما اأعرا�س القرية فحالُة متيُّز. مواكبة كاملة ودقيقة، اأكاد اأقول منذ اللقاء الأّول 
بني العرو�صني، واأخبارهما تباًعا حتى التهيئة املبا�رضة لليوم املرجتى، واحتفالت 
ا  العر�س. ما ُيلفت، هذا التعاون بني اأهل القرية يف التح�صري لكلٍّ �صيء. خ�صو�صً
ال�صهرات املرافقة للفرح واملوائد التي ت�صنعها ن�صاء القرية باأيديهّن، بركَة العائلة 
اجلديدة. على اأَِنّ اأجروؤ على الزعم باأّن القرية كّلها ُتدعى اإىل الفرح... ع�صى 
اأن يكون كذلك، فت�صتمّر عاداتنا اللبنانّية الأ�صيلة يف مكان عزيز، عّلها تعود 

فتنتع�س يف قرانا وبلداتنا...

كتابه  يف  حّداد  ع�صام  الدكتور  مع  اأرّدد  يجعلني  ال�صيعة"،  "عا  يف  والنعي 
�صفحتنا  يف  اهلل  اإىل  راحٍل  لكلٍّ  ال�صيعة".  يف  املوت  "حلو  واأهراء":  "مناجم 
اأ�صطر،  بب�صعة  ال�صيعة  يف  ومكانته  ال�صخ�صّي  تاريخه  اإىل  كاتبتنا  تعود  ة.  ق�صّ
وحبيًبا.  قريًبا  جتعله  مِلَا  عليه،  احلداد  يف  وت�صارك  لفراقه  حتزن  نف�صَك  تخاُل 

وتوؤتيَك تفا�صيل وداعه بتحّبٍب واحتفالّية ت�صتعذبها...

تعتمد فريا يف �صفحتها "عا ال�صيعة"، اللغة اللبنانّية املحكّية، بب�صاطٍة �رضدّية 
عاّم يف  اأو يف جتّمٍع  عاينت،  ما  تروي  ة  زيارٍة خا�صّ ا هي يف  كاأَنّ مو�صوعّية، 
ترويه،  الذي  احلدث  يف  ذاتها  اأقحمت  واإن  م�صاهداتها.  تنقل  ال�صيعة  �صاحة 
فهي تدخل يف �صخ�صّياته دونا تاأثرٍي خا�ّس يف القارئ، وهذا متّيز. يف موؤ�رّضاتها 
كما هي يف  والأماكن  احلقيقّية  الأ�صماء  الو�صعّية، يف  احلقيقة  اعتماُد  ال�رضدّية 
وهم  كانوا  اأينما  اأهليها  قلب  يف  ال�صيعَة  يجعل  ما  التفا�صيل،  وكّل  الواقع، 

يقراأون، يعي�صون الأحداث واملنا�صبات يف اأوقاتها... 

تزويُدها  حيث  من  ڤريا،  مع  احلبيبة  زبدة  عني  اأبناء  جتاوب  من  اأكيٌد  اإّن 
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ا تلك القدمية التي تعرف جّيًدا  ة والعاّمة، خ�صو�صً باملعلومات وال�صور اخلا�صّ
كيف تربطها باحلا�رض يف ت�صل�صٍل زمنّي منقطع النظري. لكن على �صهولة الن�ّس 
الفكرة  الإعجاز يف  يبقى  تروي،  التي  واملنا�صبة  احلدث  وعاديّة  تدّون،  الذي 

واملثابرة اليومّية. 

رائدٌة ڤريا يف ما تنجزين على الفاي�صبوك. رائعة يف ما تهدين لعني زبدة التي 
ويبقى  ُتبقني.  الذي  الأر�صيف  وهذا  تخّلدين،  الذي  الرتاث  بهذا  لِك  تدين 
الإعجاز يف الفرادة، فلن جند من يحذو حذوِك يف هذا النهج الفائق الروعة، ل 
ا اأكيد لنعدام املواهبّية من جهة ولعدم كفاية التعّلق بالقرية  لفقدان الإرادة، اإَنّ
ا، لفقدان القناعة ب�رضورة املحافظة  وتقاليدها املجتمعّية والإن�صانّية. وخ�صو�صً
على الإرث ال�صيعوّي واأهمّيته يف تكّون ال�صخ�صّية اللبنانّية، فرديًّا وجماعيًّا...

بِك  العك�س، جديٌر  على  ي�صيع.  اأّل  يجب  ڤريا  تكتبينه  ما  غاٍل:  متنٍّ  ويبقى 
جمُعه يف كتاب، �صيدخل حكًما يف مراجعنا الأكادميّية للعلوم الجتماعّية. من 
حّق " عا ال�صيعة" الإلكرتوّن عليِك اأن يتج�ّصَد كتاًبا، بل جمّلًدا، ورقيًّا ورقميًّا 
على حدٍّ �صواء. ومن حّق كّل من يتمّتع بهذه ال�صفحة اأن يبقى ما يتابعه موّثًقا، 

ويبقى له كّلما احتاج العودَة اإىل تف�صيٍل ما. 

ح�صُبِك تتابعني، وح�صُب كّلنا نغرف ونقّدر!

يف 4 كان�ن الثاين 2018
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»اأاأنا  فاأجبُت:  اأديب؟«  اأنَت  اأََما  اأديًيا.  اأكون  اأن  اأ�صعى  »تقول  يوًما:  �ُصئلُت 
اأديب، وميخائيل نعيمة اأديب؟ ومارون عُبّود اأديب؟« وينعتني البع�س بالتوا�صع 

اإذ اأقول هذا... حا�صا! 

يكتمل  مل  واأدبي  بعد،  باأديٍب  اأنا  ما  اأديًبا.  اأكوَن  اأن  اأ�صعى  نعم،  الواقع  يف 
بعد. طاملا اأنا اأكتب، وكتاباتي يف تطّور، اأو ع�صاها كذلك، فاأنا اأ�صعى اأن اأكوَن 

اأديًبا...

ويطالعَك كتاٌب من هنا، يعّرف �صاحُبه بنف�صه: �صاعٌر من لبنان، اأو �صاعرة 
واأديبة، اأو روائّي... واأ�صاأل نف�صي: هذا �صاعٌر من لبنان و�صعيد عقل �صاعر من 

لبنان؟ 

له  اأدب فالن. وفالن �صديٌق، �صدر  اإيّل دعوٌة حل�صور ندوة حول  ُوّجهت 
كتاٌب، ويف ر�صيده ق�صائُد، ي�صارك بها يف الأم�صيات ال�صعرّية، فيناُل اإعجاًبا... 
يف احلقيقة، رف�صُت احل�صور، معترًبا اأَِنّ يف ح�صوري اأوافق على الطرح القائل 

اإّنه اأديٌب اأو �صاعر ي�صتحّق البحث يف نتاجه. 

كم اأُعرف اْلَيْوم ب�صوؤايل: اأّي جديٍد يقّدم الكتاُب يف زمننا اإىل القارئ، ودور 
اأو ُقْل خواطر  الن�رض تطالعنا كّل يوٍم باإ�صداراٍت جديدة، غالبها ت�صّمى �صعًرا. 

يف اأقّل تعديل...!! 

ويعاتبَك �صاحُب الإ�صدار اإذا طرحَت عليه هذا ال�صوؤال؟ اأو ناق�صَته بت�صمية 
لأّن  وهو  للنقا�س...  �صاعريَّته  طرحَت  اإن  املحظور  وتتخّطى  �صعًرا.  نتاجه 

�ساعر... اأو يّدعي؟!
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�صاحَب دار الن�رض وافق على طباعة خمطوطته، اأو عرّب عن اإعجابه رجُل اإعالمٍ  
ا...!!!  مبا قراأه له، اعترب نف�صه �صاعَر لبنان والوطن العربّي رمّبا اأي�صً

ويف الو�صط الأدبّي من يقول اإّن الزمن يغربل... ولن يبقى اإّل من كان نتاجه 
الزمن،  الكالم. ولكن من الآن وحتى يحكم  اإبداعيًّا... �صحيٌح  الأدبّي فعاًل 
من ُيبعد عّنا اّدعاءاٍت وت�صاوًفا... من َيهدي هوؤلء اإىل �رضاٍط م�صتقيم؟ دعون 
اأقول: من َيهديهم اإىل مرجٍع ي�صّوب م�صاَرهم؟ بل اأّي مرجٍع يعرتفون به اإن مل 

ُيحاِب وجوههم؟ 

لكّن عزاًء اأكيًدا يعرتينا، كامًنا يف قاماٍت مل تخُل منهم دوحُة املثّقفني. �صعراُء 
هم واأدباء، تعلوبهم الكلمة، وتكرُب بهم القلوب... مدعاُة فخرنا هم. واإن مل 
ي�صّجوا اأو يعّجوا! بخفٍر يح�رضون، مبحّبة يعتلون املنرب. واإْن تكّلموا، �صممَت 

املوهبَة وتبّينَت املعرفة...

�صمعُت منذ فرتٍة اإعالمّيًة على اإحدى الإذاعات، تطرح �صوؤاًل: من هي اجلهة 
موا�صفات  حّتدد  نقابة  وجود  يجب  اأََما  اأديب؟  اأو  �صاعر  �صفة  اإعطاء  املخّولة 

ه لهذا اللقب؟  معّينة يتمّتع بها من يطرح نف�صَ

من ناحيٍة ثانية، كم يوؤملَك اأن يكتَب هذا »املّدعي« وهو غرُي ملمٍّ باللغة. فال 
اأ�صوَل يدركها... هو يكتب وين�رض و»الدن فلتانة«. ما  قواعَد يحرتمها، ول 
�رّض لو ا�صتعان مب�صّحح يقيه هذه الأخطاء، فال يوؤذي القارئ ول ال�صامع. كيف 
�صت�صل من  التي  ة  املاَدّ ُيتقن  ل  اإبداًعا وهو  ينطق  ب�صاعرّيٍة، كيف  فكرُته  ت�صُل 

خاللها الفكرة؟! 

كفى... تعاَطوا بغري الأدب... ارحموا ال�صعَر، وارحموا املتذّوق احلقيقّي...  
املوهبة  نحو  اجّتهوا  باجلمال...  ا�صتهتاًرا  كفاكم  لهوؤلء...  املرّوجون  اأّيها 
قّوموا  نف�صه.  �صقل  على  و�صاعدوه  ي�صتحّق،  ملن  الفر�صَة  اأعطوا  احلقيقّية... 

اعوجاجاته، َفَيبان �صاعًرا حقيقيًّا واأديًبا اأملعيًّا... 



35

ح يف املجال للمواهب اجلديدة، مبا ُي�صّمى  درجت العادة يف املنتديات اأن ُيف�صَ
يف الأم�صيات »املنرب املفتوح«. على اأن ُي�صّنف املنرب من هو بحّق عن�رضٌ واعد. 
ا يف هذا املجال يبقى فا�صًحا، اإذا مل يّت�صم باثنني: اأن تكون مرجعّيٌة  لكّن نق�صً
تقول هذا واعد، واأن ي�صقل »املبتدئ« موهبَته بالعلم والثقافة. فينعك�س هذا يف 

نتاجه، بحيث يروح يف كّل كتابٍة اإىل الأمام!

توا�صٍع  اإىل  اأدعو  فال  وامل�صاعر.  العواطف  يف  اأدخُل  ل  دعون  النهاية،  يف 
املواهبّية  املَلكة  يف  ن�صاوم  ل  الكلمة،  جمال  يف  �صادقني  لنُكن  لكْن  واّت�صاع. 
من جهة، ويف القدرة املعرفّية والثقافّية من جهٍة اأخرى... ويف اخلتام، لتكن 
واأدبّية  هذا  �صاعرّية  حتديد  يف  وكفاءة  حقٍّ  �صاحبَة  وا�صحة،  اأكادميّية  مرجعّية 

ذاك... وال�صالم!!!

يف 12 كان�ن الأّول 2018
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حمّطاٌت من حياتي هي. اأحداٌث يف مروراتي. اإجنازاٌت 
طبعْت يّف. ما يتحّرُك يّف، قلمي. هكذا قراأُت ما �ضار، نقَله 
اأهتف  الفكِر،  �ضفيَّ  اأحالين  ما  روؤيتي!  انعكا�َض  الرياُع 
ذاتي اأماَم جمرياٍت تفاعلُت معها ب�ضدق، قدَر اعتباري 
لها. واإن اختلفُت يف قراءتي عن واقعّيٍة رّبا بديهّية، 

عذري اأيّن قاربُتها باالإن�ضان الذي اأنا... 

فتاأتي  يل،  االأمور  تنك�ضُف  هكذا  قراأُت...  هكذا 
تعبرياتي يف �ضفاء حايل.

هكذا قرأُت
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اللبنانّيون  ي�صمع  مل  الريا�صّية.  الألعاب  الفوز يف  املرميّيني  على  لي�س جديًدا 
يوًما مبباراة ريا�صّية على م�صتوى الوطن لي�س للمرميّيني ا�صرتاٌك فيها وفوز. 

الألعاب  تنّوعت  وحديًثا.  قدميًا  اللبنانّية  الريا�صة  يف  ح�صوردائم  للمرميّيني 
وتعّددت املباريات، تغرّي الأ�صخا�س وتبّدلت الأ�صاليب، والنادي املرميّي هنا، 
اإن مل يربح البطولة، فاإنه بني امل�صّنفني لها،  بني الأندية، يناف�س وي�صابق. فهـو 

واملوؤّهـلني لبلوغها.

هنيًئا لِك يا �صانفيُل بطولة الذهاب يف كرة ال�صّلة للمو�صم اجلديد. جدارتِك 
�صني نف�صِك بطاًل عليها. يف الربح اأنِك تناف�صني اأنديًة اأبطال، وتكرِّ

هنيًئا لِك اأبطاُلِك، الذين حّققـوا لِك هذا الإجناز، وهنيًئا لهم اإجناُزهم. هنيًئا 
لهم �صانفيل حت�صنهم بعاطفة الأّم املرميّية. ت�صّجعهم وت�صبغ عليهم �صفاعة اأبيها 

القّدي�س مار�صالن.

املرميّي  بالنادي  ينح�رض  ول  بهم،  ومدرِّ الالعبني  على  يقت�رض  ل  الفوز  هذا 
ا، ليطال كلَّ مرميّي لبناّن، فيفخـــر  و�صانفيل. اإّنه يتخّطى الأخوة املرمييني اأي�صً
مبدر�صٍة مّر فيها، وبروٍح ريا�صّية ترّبى عليها. هذا الفوز يرفع ا�صم املرميّيني على 
لبنانّيون هم مدعاة فخرهم،  ال�رضق، مرميّيون  العامل. ففي  انت�صارهم يف  مدى 

يحّلـقون معهم يف �صماء ريا�صٍة، جمهوُرها على �صعيد العامل عظيم. 

مرحلة  بداأمتوه يف  ن�رٍض،  �صاحات  ال�صّلة  كرة  ال�صجعان مالعب  اأّيهـا  اإليكم 
غار،  اأكاليل  جمهوركم  هتافات  الأبطال،  الالعبون  اأيها  اإليكم  الذهاب. 

بطُل الذهـاب
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يوم  وبكم،  معكم  ن�صعى  واإليه  اأملنا،  اإّنه  جمد.  تيجان  م�صّجعيكم  ودعاءات 
ن�رضخ هاتفني باأعلى اأ�صواتنا: 

هلل�يا! اإنّها بط�لة لبنـان. 
وكّل بط�لٍة تليق بكم، بالريا�سة املرمييّة،

وبالعـامل املرميّي باأ�رشه.

يف 5 كان�ن الأّول  2001 
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"برد، برد كتري، �صقعة تلج". 

والثلج قريب، وال�صقيع ل يطاق.  

يومان من احلرارة املتدّنية، اإىل حّد ل يحتمل. 

يدُخل الربد ج�صَمَك حتى حُت�ّس عظامك باردة. 

اأ�صابع يدّي ل اأ�صعر بها.  

اإذا اأم�صكُت القلم لأكتب، 

�صعرُت به ُيفلت من يدي.

واإذا مل ُيفلت، فال اأ�صتطيع ال�صيطرة عليه 

كما العادة، واخلط ي�صوء.  

اأحاول عبًثا اأن اأحّف يدّي ببع�صهما، 

عّلهما تلتقطان بع�س الدفء.     

عبًثا اأفّكر كيف ال�صبيل اإىل تاأمني بع�س التدفئة 

يف يوم عمل عادّي، واأنا م�صطّر اإىل التنقل

من مكان اإىل اآخر يف العراء. 

بـرد...   بــرد...



41

يقولون: اإيّامو الربد، هيدا �صباط اللّباط. 

ا: مهما �صبط ولبط  ولكّنهم يقولون اأي�صً

ريحة ال�صيف فيه. 

ولكن اأين ال�صيف ومن ي�صّم رائحته؟ 

ومن ي�صتطيع اأن يت�صّور ال�صيف 

يف يوم قار�س كهذا؟ 

خلع عـلينا �صباط ثوًبا اأبي�َس،

اإذا مل نره، �صعرنا بوطاأته. 

فالثلج الذي يت�صاقط على املرتفعات 

ير�صل اإلينا هواءه يف ال�صاحل،

حيث يتجّمد الدم يف العروق، 

وت�صعر بالثلج يجري مكانه. 

احلياة تدّب بي�صاء، 

ببطء ال�صقيع الذي ميهل خطواتها.  

كان ينق�صنا اخلروج من البيت 

والذهاب اإىلالعمل يف يوم كهذا. 
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ل اأقول هذا تهّرًبا من العمل. 

فال�صعوبة هي يف النهو�س من الفرا�س �صباًحا.

ونحن نه�صنا وتهّياأنا للخروج. 

ول اأقول هذا طمًعا بيوم عطلة. فالطق�س عاطل،

واأيّة عطلٍة ميكننا ال�صتفادة منها يف طق�س مماثل. 

لكّني اأمتّنى ذلك حتا�صًيا لالأمرا�س 

الناجتة عن ال�صقيع واملطر، 

واّتقاًء مل�صاكل ال�صري 

وتعّطل ال�صّيارات يف املناخ ال�صّيئ. 

ت�صعر باجلّو ثـقيال. والنا�س م�صع�صعون. 

والنف�صّيات متعـبة. 

ت�صعر اأْن ل �صيَء يف مكانه. 

اجلميع يتذّمر من الطق�س ومن ال�صقيع، 

ومن املجيء اإىل العمل.

كّل هذا ب�صبب الأحوال اجلّوية الرديئة. 

، اإن مل يرحم الطق�س، ومل يعباأ النا�س،  فرحماك ربِّ
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فاإّياك اأنا�صـد،  ورحمتك اأن�صد. 

األ خّفف وطاأة الربد واأعطنا اأن نّتقي

خمّلفاته من اأمرا�س وتوّعك �صّحة. 

واأبعد عّنا ق�صوة الطق�س 

وما ت�صّببه من حوادث واأعطال. 

يف 25 �سباط 2003
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احلكم  يف  الن�صائّية  امل�صاركة  وبداأت  لبنان.  يف  وزيًرا  املراأة  �صارت  اأخرًيا 
�صابقة  التاريخ  و�صي�صّجل  عنده.  التوّقف  ي�صتحّق  حدٌث  اإّنه  طبًعا،  اللبنان. 
التاريخ  �صي�صّجل  اللبنانّية.  التنفيذيّـة  لل�صلطة  ال�صيا�صّيـة  القرارات  يف  اإيجابّيـة 
و�صاعًدا،  اليوم  من  تعطي  التي  »اخلبطة«،  ال�صابقة  هذه  كرامي  عمر  للرئي�س 
�صورة ً جديدة للهرم اللبناّن احلاكم، ووجًها رقيًقا ولطيًفا للمقّررات الوطنّيـة 

امل�صريّية.  

ومِلَ ل ت�صري املراأة وزيًرا؟ قد يقولون: هذه هي امل�صاواة بني الرجل واملراأة. مّما 
ا من الرتياح يف الأو�صاط الن�صائّية على ما ورد يف ال�صحافة اللبنانّية.  اأ�صفى جوًّ
اإّن امل�صاواة بني الرجل واملراأة هي يف اأن يقوم كّل منهما بدوره الطبيعّي، واأن 
يحّقق يف حياته ال�صخ�صّية واملهنّية، ما ميّكنه بف�صل كفاءاته وقدراته، اأن ي�صل 
اإليه وينجزه. واملراأة خا�صت العمل العاّم يف لبنان منذ زمن، وجتّلت بارعًة فيه. 
اجلمعّيات  الدولة. ويف  الأوىل يف  الفئة  مراكز  تبّواأت  العاّمة  الوظيفة  فهي يف 

�صة ورئي�صة ونقيبة واإىل ما هنالك.  الأهلّية واملدنّية، كم نراها موؤ�صِّ

يف  خا�صتها  وهي  ال�صيا�صّية،  ال�صلطة  اأبواب  وجهها  يف  ُتقَفل  كيف  اإًذا، 
اأقلَّ من الرجل  ال�صحافة وال�صلك الديبلوما�صّي والنيابة؟ ومل تَبْ يف كّل هذا، 
قيمًة اأو اإنتاجّية. ويف جمتمعٍ  ذكورّي كالذي ل يزال لبنان يرتّدى فيه، اأعطت 
اأو  حلول ً  الإنتاج  طيب  ويح�صد  الق�صايا  حالوة  يزرع  اأنثويًّا  وجًها  املراأة 

حماولت. 

ا للذكوريّة اأو تقلياًل من  من قال اإّن يف دخول املراأة العامل الذكورّي انتقا�صً

ـًِرا اأخيـًرا ... ولي�َس اآخ
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الرجولة؟ اأَولي�صت الرجولة تاأخذ معناها احلقيقّي يف تفاعلها مع الأنثوّية؟ ويف 
املجتمع اللبناّن ال�صّباق يف املبادرات احل�صارّية والتقّدمّية، األي�س غريًبا اأن يتاأّخر 
الو�صول الن�صائّي اإىل احلكومة حتى القرن احلادي والع�رضين، فيما هي وزيرة 
ًبا، منذ زمٍن  يف بلداٍن م�رضقّيـة وعربّية حرّي بها اأن تكون اأكرث ذكورّيًة وتع�صّ

لي�س بالقليل؟ 

اأخرًيا قلنا، �صدر القرار بتوزير املراأة. وهذا القرار قبل اأن يكون �صيا�صيًّا، هو 
ال�صحيح.  اإطارها  يف  الإن�صانّيـة  احلالة  و�صع  لأّنه  الأوىل.  الدرجة  يف  اإن�صاّن 
فالإن�صان رجٌل وامراأة. املراأة فيه ت�صاوي الرجل اإن�صانّيًة. وتوزير املراأة هو اإحالل 
العدالة بني اإن�صانّية الرجل واملراأة الطبيعّيـة التكوين والوجود. قرار توزير املراأة 

هو اإقراٌر بطبيعّية احلّق الأنثوّي الإن�صاّن واإعالن هذا احلّق ر�صميًّا وبفعالّية. 

مربوٌك لكّن يا ن�صاَء لبنان هذا القرار. ومربوٌك لكّن ما و�صلنّت اإليه ب�صخ�س 
معكّن  وانتظرناه  الإجناز  هذا  انتظرتّن  حمزه.  ووفاء  ال�صـلح  ليلى  الوزيرتني 
ٍ حقيقّي، زمَن باتت  احل�صارة اأمًرا بديهيًّا يف املجتمعات العاملّية،  عالمةَ  حت�رضّ

و�صورًة للرقّي الإن�صاّن يف عامل اليوم. 

وُتّتخذ  اإحياوؤها.  عالًقا  يزال  ل  للنا�س  ُتقّر حقوٌق  اهلل،  �صاء  اإن  اآخًرا  ولي�س 
ة حتجبها. عندئٍذٍ فقط  مواقف اإن�صانّية جريئة ل يزال احلياء يلّفها، وامل�صالح اخلا�صّ
يربز لبنان وطًنا جلميع اأبنائه، وطًنا لإن�صانه اأيًّا يكن جن�صه ومكانه الجتماعّي، 

ي�صتطيع فيه حتقيق ذاته وتفجري طاقاته دون معوقاٍت، هي غالًبا خارجة عنه. 

يف 28 تـ�رشين الأّول 2004 
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فغال يف ال�صيف، 

باتروناج مار خمايل. 

اأولٌد حول الكني�صة، 

يحيطون بالكاهن املر�صد 

مع �صبايا معّلمات، بناِت مرمي، 

يكّر�صن اأوقاِت �صيفهّن 

يف حمّبـة اأولد القرية، 

�صقاًل  للعقول والقلوب، 

وتغذيًة لالأخالق والقيم. 

هم اأولد قريتنا فغال، 

يف حماية مار خمايل، 

على امتداد �صنواٍت �صبعني.

الدين القومي، عقيدًة وممار�صًة، 

�صلٌة باهلل ، اأ�صا�ُس احلياة. 

�سيفنا... باتروناج
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وح�صُن الت�رّضف، اأدُب اللقاء، 

عنوان العالقات واأ�صول اللياقات. 

ومنذ ال�صبعني اإكراُم اأّمـنا العذراء، 

والقّدي�صني ال�صفعاء. 

وريا�صٌة األعاب، حركة اجل�صد، 

ت�صامن اجلماعة بني الأولد الرفاق. 

الباتروناج عندنا تكامٌل وا�صتمرار. 

�صغاٌر تالميذ، يتعّلمون ويكربون. 

ثّم يعاونون وي�صريون معّلمني. 

ي�صتلمون امل�صوؤولّيات 

ويتوّزعون الن�صاطات. 

هكذا تنتقل الأدوار 

وتتكامل الفر�س املُـتاحة، 

لتكتمل ال�صخ�صّيات 

وي�صتمّر الباتروناج. 
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يف الباتروناج،

تفتـُّح املواهب 

وتعبرٌي عن الذات. 

كما اكت�صاف الآخر،

وانخراٌط فغايّل اأ�صيل 

يف عامل اليوم،

وانفتاٌح على الغد،

منذ الكني�صة و�صاحتها امليخائيلّية، 

وعلى و�صاعة لبنان 

ودنيا الإن�صان كاّفًة. 

ميخائيل العظيم، 

حميَت فغال 

ورافقَت فغالّيينا. 

مالَكـنا احلبيب، 

بني يديَك بواكرُي ال�صبعني 

يف �صبعني العمر وما يزيد. 

ويف الثمرات املتتالية 
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براعمُ  احلا�رض الواعدة. 

حلمايتَك 

َنِكُل �صيَفنا الفغايّل. 

يف ظالٍل تفّياأها 

اأباعُد اأوائل، 

ي�صتظّلـون طيفَك 

فوَق اأرواحهم. 

هم لنا اليوم َبرَكُة العيد، 

وخمريٌة جليٍل جديد. 

ين�صدون مع اأجواقَك ال�صماوّية 

اأنا�صيَد مالئكّية: 

املجد هلل يف العلى 
ويف فغال ال�سـالم واملحبّـة 

وعلى رجاٍء دائم 
بعهد باتروناج ٍ ل يزول 

لبني القرية ولبنان 

يف 7 اآب 2005
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تيتانيك، يكفي ا�صمها للدللة على العظمة والأّبهة. هي ملكة البحار، واأمرية 
ال�صفن وُحْلم كّل م�صافر. كم �صّحى نا�ٌس مبالٍ اأو بوقت، لي�صتقّلوا التيتانيك يف 

رحالهم نحو العامل اجلديد. اإّنها ال�صفينة التي "ل حترق ول تغرق".

واأبحرْت تيتانيك يف العا�رض من ني�صان 1912. و�صنة 1912 �صارت تاريخ 
التيتانيك. وغرقت التيتانيك التي "ل تغرق". يف 14 ني�صان ا�صطدمت بجبل 

اجلليد، لتغرق وت�صتقّر يف قعر املحيط، �صباح 15 ني�صان يف الثانية فجًرا.  

املحيط  �صمايل  اجلليد،  بجبل  ا�صطدامها  اأ�صباب  حول  الروايات  تعّددْت 
الأطل�صّي. فهاك من يقول اإّن القبطان، الكابنت �صميث، اأراد اأن ُيظهر براعته يف 
قيادة اأعظم �صفن العامل، قبل اأن يتقاعد نهائيًّا. وقوٌل اآخر مفاده اأّن القبطان مل 
ُيعْر جبل اجلليد اأهّميًة ليحيد عنه، بل اأراد اأن يحّطمه ب�صفينته العمالقة. ومقولٌة 
خمتلفة تعزو احلادث اإىل وا�صع خمطط ال�صفينة، الذي طلب اإىل القبطان م�صاعفة 
ال�رضعة، فت�صّجل التيتانيك رقًما قيا�صيًّا يف عبور املحيط. وتعّذر بذلك تفادي 

جبل اجلليد الذي جاءت �رضبته لل�صفينة قا�صية.    

تعّددت الروايات، لكّن الأكيد هو ح�صول الكارثة. هذه الكارثة التي طبَعْت 
تاريخ املالحة البحرّية اإىل الأبد. لأّن الأكيد اأّن التيتانيك التي �صّمت على متنها 
الأف�صل"،  "العامل  اإىل  املذري  و�صعهم  من  الهاربني  واأفقر  العامل،  رجال  كبار 
اأبحرْت مبا يزيد على األف وخم�صمئة م�صافر، اإىل نهاية مرعبة وموٍت فظيع. من 
جميع اأنحاء الدنيا رّكابها، يف رحلٍة تاق اإليها العامل باأ�رضه. فاإذا ب�صّكان الأر�س 

عاها، ويتلّوعون على فقدهم املاأ�صوّي.  جميًعا، يبكون �رضَ

تيتانيـك



51

�صتبقى التيتانيك ا�صًما كبرًيا يف تاريخ املالحة البحريّة، على الرغم من العلم 
واخلربة اللذين يفيدان احلا�رض وامل�صتقبل ويِقيان تكرار املاآ�صي املماثلة. �صتبقى 
التيتانيك ا�صًما كبرًيا بني �صفن العامل، على مّر الزمان، بالرغم من تطّور �صناعة 

ال�صفن، و�صخامة �صفن اليوم، وتقّدمها التكنولوجّي الع�رضّي عليها.   

اأعنُي  يف  �صورتها  ت�صغر  ولن  الأذهان.  من  التيتانيك  ا�صم  مُيحى  لن  ل، 
النا�س. �صتبقى بكرَبها، كما ِبَهْولها، اأ�صطورًة يف ذاكرتهم، وملهمًة لإبداعات 
الكثريين، التاريخّية والفنّية والأدبّية. �صتبقى مو�صوًعا خ�صًبا للكتب والأفالم. 
اأخطاء  املبدع، كما على  الإن�صاّن  الفكر  �صاهدًة على عظمة  دائًما،  و�صتكون 

�صعفه الب�رضّي واأنانّيته. 

اإّنها التيتانيك، ملحمة بداية القرن الع�رضين، اإىل زرقة املدى، حتى املنتهى.   

                                                                               يف 7 ت�رشين الثاين 2005



52

تلتقيا، فتحاببتما. وها هو احلّب ينمو مدى  اأن  زرع اهلل فيكما حّبه، ودّبر 
وتختربه  ال�صعوبات،  نريان  وت�صهره  احلياة،  بحالوات  فيزداد  تعارفكما، 
نف�صاكما يف عمق الأ�صالة التي ربيتما فيها. فاإذا اأنتما حبيبان على قْدر الإن�صانّية، 
حيث ير�صو قلباكما، يف عائلٍة اإن �صاء اهلل، نراها تولُد بر�صًى تتبادلنه، فت�صاركان 

يف اخللق، ويف ا�صتمرار احلّب.

اأخي احلبيب،

ها هي مارو يهتف كيانها با�صمَك، ولَك تقّدم عْهَدها حياًة م�صرتكة، تتطّلع 
اإليها معَك ب�صفافّية، يف عطاء ذاٍت وقدرات.

الغالية،  مَلكاتَك  الكامل، يف  العطاء  قلبها، وخادَم حّبها حتى  �صّيَد  كْن  األ 
لأجل �صعادٍة اأردَتها برفقتها مدى العمر.

واأنِت مارو احلبيبة، 

عَة احلّب الذي لِك. كون  هذا ع�صاُم، اأخي الذي عرفُت واأحببت. اأحّبيـه �صِ
�صّيدة مملكته العائلّية والعالئقّية، التي �صاء بعقله وقلبه، اأن تكون كلّيَتها. فكّل 
ما له، َوْهٌب خال�س يف فرٍح كامل، جت�ّصده يٌد ممدودة، تزرع ب�صماٍت واآماًل 

غرَي حمدودة.

توفيٍق  يف  ويزيد.  حتتاجان  ما  قْدر  دّفاقة،  ِنَعًما  فُيغدَق  اهلل،  اأدعو  لأجلكما 
م�صتدمي، لغٍد تبنيان له، بربكة اأهلني واأحّباء، يَرْوَن لكما اخلري ويهتفون بالدعـاء. 

يف 16 ني�سان 2006

َتـدبير اهلل
)لمنا�سبة خط�بة اأخي ع�سام(
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يف غمرة املر�س املنت�رض، 

تنّقٌل بني اأملٍ  مرتّب�س ورجاٍء �صائع، 

حالة معاناة متباَدلة. 

اإن�صاٌن �صعيف، مفتِقٌد عافية، 

ينظر اإىل الآخر من �صّحٍة غائبة. 

عقله يف اأمَله وقلبه يف هّمه. 

من حوله اأهلون ل حوَل لهم، 

يدورون حائرين �صائلني،

وجّل ُمناهم جواب مّمن يبحث عن جواب. 

يف �صورٍة قامتة، نورها رمادّي، 

تطّل بي�صاء، ثغرها ب�ّصام. 

وُتها عذُبُه اأحالم. �صَ

يف يدها جرعة �صفاء، خري دواء. 

ثوُبـها اأبي�ُس ... وقلُبها(
)اإلى الممّر�سة، ُكِل ُممّر�سة(
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جُتيب نعم، اأمٌل موجود حيث مفقود. 

حت�ّصن ملحوظ حيث غري منظور. 

دفق حنان، رفق العالج. 

رقيُق قربها تقدمة انفراج. طويُل بالها مّد �صالم. 

َرّد عليها عنٌف و�صّد من م�صدٍر واٍه، اأ�صالء اإن�صان. 

وعٌي هادٌئ �صابر،

يف وجهه هذياٌن، لوعُيه اآٌخ واآه، 

تخّطت ال�صوت اإىل غ�صٍب و�رضاخ، 

تتلّقاه ب�صربٍ عجيب، لكّنه األيم. 

تفهم وتتفّهم، تتاأمّل وحتتمل،

وب�صا�صة قلبها على �صفتيها. 

م�صطَنـعة؟ ل. 

لكّنها جمّرحة بعذاب الطريح اأمامها، 

م�صَبٌع مبا ل يريد، يقوم مبا ل ي�صتهي. 

يراها وجًها حبيًبا، لكّنه عاجز اإّل عن اإيذائها. 



55

وهي تدرك حالته، 

واأحياًنا ل ت�صتطيع اإّل النزعاج. 

منه نعم، ولكن، له اأكرث. 

يف قرارته امتنان، 

وظاهره انتهاك للطافتها وتفانيها. 

لكْن لها يف النهاية الغلبة. 

عندما ت�صمحّل الآلم وي�صعف املر�س،

يقوم املري�س يقوى، يعي واقَعه الذليل.

وقّوة موقفها فعالّية دورها. 

ومن فمه، بل من عينيه وقلبه، 

عاطفة جتي�س، و�صكٌر ل يفي.  

                                                   

           يف 18 اأيّـار 2007
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قد يكون الأب فادي تابت، كما قال عنه كاتّب الرّد على م�رضحّية »احلرم 
الكبري« يف ن�رضة »رعّيتي« الأرثوذك�صّية، مل ياأِت على احلقائق التاريخّية كّلها. 
اخلالف  اأ�صباب  يف  ال�رضقّية  الكني�صة  على  اللوم  لي�صع  مو�صوعه  وّجه  رمّبا  اأو 
تباعد  يف  الثانويّة  الأمور  على  رّكز  يكون  وقد   .1054 عام  والن�صقاق 

الكني�صتني، مهماًل الأ�صا�صّية منها.

ولكن، هذا الرّد الفا�صح على امل�رضحّية، هل يقّدم �صيًئا يف م�صرية الوحدة؟ 
اإّنه لعمري، قيام الناقد مبا اّتهم به الأب تابت بالتحديد. واإذا اأردت، اأ�صتطيع اأن 
اأقول فيه، ما قاله �صخ�صيًّا عن »احلرم الكبري«. ويف هذا ِفعل ان�صقاق م�صتمّر. 
قد تقول: اإّن العمل عر�س اخلطاأ التاريخّي جهاًرا، ويجب اإظهار احلقائق. يعني 
يجب اأن يظهر اخلالف على حقيقته. وبالتايل املطلوب اإظهار اخلالف وو�صعه 

يف الواجهة. 

ل، واألف ل. املطلوب لي�س اخلالف. بل موقف م�صيحاّن بطويّل. اإقرار نابع 
من الإجنيل، يتخّطى ما يفّرق. باخت�صار، املطلوب حتدٍّ باملحّبة.  

اإىل  احلّق  ولي�س  �صقيقتها.  على  لتتهّجم  الغربّية  الكني�صة  مع  لي�س  احلّق  اإّن 
الأخرى.  الكني�صة  خطاأ  وجه  يف  عندها  ال�صحيح  عن  لتدافع  ال�رضقّية  جانب 
احلّق بعيد عن الكني�صتني، طاملا هما يعرتفان بكني�صتني. احلّق بعيد عن الإثنتني، 
لأّنهما تعتمدان اأ�صلوب التباعد دائًما. وتتعامالن يف ما بينهما من باب املواجهة 

الدائم. تتعامالن بروٍح غري كن�صّية على الإطالق. 

لي�س احلّق مع فريق �صّد الآخر، هو حّق. اأو على الأقّل، لي�س هو احلّق الذي 

اأين نحن من ي�سوع؟؟!!
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نعرفه بي�صوع. لأّنه خاٍل من املحّبة، وبالتايل خاٍل من ي�صوع. ي�صوع هو املحّبة، 
الذي بذل نف�صه عن اأحّبائه. حمّبة ي�صوع، هي دمه املهرق على ال�صليب فداًء عن 

جميعنا. وجميعنا يفت�س عن ذاته على ح�صاب الآخر، وعلى ح�صاب ي�صوع. 

هو  بل  ي�صوع.  عند  جنده  يجمعنا  وما  يجمعنا.  ما  هو  نريده،  اأن  يجب  ما 
اأن ن�صلك، واإّل نحن غري م�صيحّيني. بل  اإجنيل ي�صوع، يجب  ي�صوع. ح�صب 
اأكرث من ذلك، نحن ل�صنا بكني�صة. لأّننا نفّت�س عن حقائَق يف التاريخ، ل عن 

احلقيقة الذي هو ي�صوع. نفت�س عن كني�صتنا، ونهمل كني�صة امل�صيح. 

احلرم الكبري هو اليوم، ونحن من نطلقه... اإّننا نوّجهه اإىل ي�صوع نف�صه. اإىل 
الرّب الذي يدعونا اإىل الوحدة واللقاء وامل�صاحلة. بكلمة، اإىل املحّبة.

واأين نحن اليوم من املحّبة؟؟!! اأين نحن من ي�صوع؟؟!!

يف 5 �سباط 2009
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دعومتون اإىل اأم�صية ميالديّة يف قريتكم ب�صو�س الفغالّية. قلتم: ري�صيتال غنائّي 
ميّجد اهلل ليلة امليالد.

جئُت اإىل الكني�صة القدمية ملرمي ليلة و�صعها. فاإذا الأنغام تروح مع الن�صمات 
الباردة، ت�صدرها اأ�صواٌت عذوبُتها مالئكّية، تهتف اأحلانًا نقّية تدغدغ امل�صامع 
من  دفًقا  الإلهّي،  املذود  فوح  من  الدافئ  بالبخور  تعبق  �صمفونّيٍة  يف  الإلهّية، 

�صدى ال�صماء. 

َد امليالُد على الأل�صنة، وهتفت  امليالد! اأن�صودة الدنيا منذ األفني، وبعد! كم اأُن�صِ
له الأ�صوات جمداً هلل يف الأعايل، و�صالمًا على الأر�س. 

عيد  امليالد  الإلهّي.  املغارة  ملولود  فغايّل  حبٍّ  ن�صيد  ب�صو�س  يف  امليالد  هذا 
العامل! عيد املوؤمنني باهلل كلمًة متج�ّصداً، لريفع الأج�صاد ههنا، فتعانق اهلل التقاًء 

يف طريق. 

امليالد عيد الكني�صة حيث ُولدت، من الطفل الآتي باملجد ليلة ملء الزمن، 
ا.  لريتفع ب�صليب يدفق دًما خمّل�صً

هذا امليالد اأحببُته من داخل معبدكم املرميّي يف قريتكم بع�ِس فغال.

تبارك اهلل يف حناجركم، يا طالئُع جنود، 

يف بيعٍة ت�صود، واإىل جمد اأبنائكم تعود. 

يف 23 كان�ن الأّول 2009

الميالد باأ�سواتكم
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، �صائًحا على �صفاف الثقافِة للمَرة الثانية... حتدون رغبٌة  َ اأحلُّ يف اأر�س ِم�رضْ
اإىل و�صاٍل معريّف، ل اأراه اإّل م�صبًعا يف بالد النيل، ُمرَتًعا....!!

من اْلَيْوم الثقايّف اللبناّن امل�رضّي يف املن�صورة العام 2017، اإىل ملتقى �صحبة 
فّن دمياط الثان اْلَيْوم، كم تعاوٌن ثقايّف، على م�صتوى الكلمة هناك، والري�صة 

َ ولبنان. واللون هنا، بني ِم�رضْ

ها نحن، يف اجلمعّية التعاونّية للمعار�س والت�صويق، برئا�صة الأ�صتاذ ال�صديق 
والإبداعّية.  الثقافّية  ال�صناعات  لربنامج  مديًرا  اأرافقه،  وح�صوره،  عيد  هرني 
نح�رُض بتو�صيٍة لبنانّية من فخامة رئي�س اجلمهوريّة ودولة رئي�س احلكومة ومعايل 
الوزراء املعنّيني، �صمن اأهدافنا الأ�صا�صّية، دعًما لالأعمال ال�صغرية واأ�صحابها... 
نح�رض، ومعر�صكم يدخُل يف اإطار برناجمنا، لنقوَل حمّبَتنا لهذا الكم من التوا�صل 

يف العمق التعاوّن �صمن العمل الثقايّف والن�صاط الفنّي العابر كّل حدوٍد... 

احتفالّيتكم الليلَة، ُقْل احتفالّيُتنا، ارتقاٌء ِبَنا، منذ دمياَط وكّل م�رض، اإىل بالد 
الأرز، نحو �صامي القيم املعرفّية والإن�صانّية، يف القدرات الثقافّية والفنّية، على 

م�صتوى الفرد واجلماعة.

َة ُحلٍم مل يغُف قبَل جتّلياته  اإبداَعكم... حتكون ق�صّ العار�صون  الفّنانون  اأّيها 
لوحاٍت حتاكي فردو�َس جمالكم، ولن يخبَو وهُجه طاملا عيوٌن تنظُر حالوات!

ة مكتبة م�رض العاّمة يف دمياط، حيث اأقف بكّل اعتزاٍز، اأحّييكم  من على من�صّ
قائمني على هذا الن�صاط املُقام هنا، وجميَع القامات الر�صمّية والثقافّية، واأهدي 

�سائًحا على �سفاف الثقافة
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لكم �صالماِت الأحّبة زمالئنا يف لبنان. واأحملكم يف قلبي، ل ذكرى لغٍد يتغّنى 
بكم وح�صب، بل �صهادًة عالئقّية ترفعني اإىل رقّي قيمتكم ومقامكم!!!

يف 2 �سباط 2019
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في عالمي... المعلّم

ألجل أَنِّي معلّم، كم محّطاٌت توقيُعها ظروف، جعلْت 
مسيرتنا التعليميّة تتقّدم في مكان وتتعثّر في أخرى... 
كم يمرّ طلّابنا باستحقاقاٍت يوميّة أو موسميّة، نعتقدها 
في مدارنا المدرسّي طبيعيّة، لكنّها قد تفعل إيجاًبا أو 
استحّقْت  وقفات  تكّونهم.  وفي  شخصيّتنا  في  سلًبا 

منّي تأّماًل، لفتتني في مروراتي المعلّميّة...
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الأ�صئلة.  رهبة  يف  وهم  امتحاناتهم.  موا�صيع  ُيعاجلون  يكتبون،  تالميذ 
ي�صتلمونها  توّزع عليهم. وها هم  التي  الأوراق  تلك  بقلٍق ما حتوي  ينتظرون 
َوْقَع امل�صابقة على  باأيٍد ترجتف، يلقون النظرة الأوىل واخلوف يعرتيهم. ونقراأ 
والبع�س  منها.  ياأتيه  عاٍل  معّدٍل  على  املعقود  اأمله  يخيب  فبع�صهم  وجوههم. 
الآخر يفرح، وينفرج هّمه اإذ وجد نف�صه يعرف اأكرث من املطلوب. اأّما الق�صم 
لوا اأثناء املراجعة، عن جواٍب  الأخري فهم من يفت�صون يف ما در�صوا وبني ما ح�صّ
اأّن اجلواب الذي  يعتربونه ال�صحيح. وكم يكونون مرتاحني عندما يتاأّكد لهم 

و�صعوه هو بالفعل اجلواب املنا�صب.

وميّر الوقت، وها امل�صابقة على نهاية. بع�صهم انتهى، والبع�س الآخر يراجع 
ـَيُه. وهناك  اأجوبته، وي�صّحح ما يجده قاباًل للت�صحيح، ورمّبا ي�صيـف �صيًئا َن�صِ
يجـدون  اأين  ولكن  ي�صت�صلموا،  مل  هوؤلء  دون جواب.  اأ�صئلة  لديها  بقي  بقّية 
احلّل؟ يف بحٍث اأعمق وتفكرٍياأكرث جّدية؟ اأم يف جندٍة من رفيق وهذا غري �صهل 
بط تلميذ  حيث املراقبة دقيقة والنّظار كرث ل َيرحمون؟  وما هي العاقبة اإذا �صُ
الراأي يف هذه احلالة على ترك  يقّر  ما  فغالًبا  املدير؟  اإىل  يف حالِة غ�ّس واأر�صل 
ال�صوؤال دون جواب مع ما يجلُب من هّم هو العالمة ال�صّيئة، وما ينجم عنها 
من تخفي�ٍس يف املعّدل العام لالمتحان، وتاأثريه على النتيجة اآخر ال�صنة. ناهيك 

ا اإذا كانوا ممن ل يتهاونون مع اأولدهم.  بتربيرالنتيجة اأمام الأهل، خ�صو�صً

اأيّها التلميذ احلبيب، 

بني  امل�صابقة  ورقة  على  تتــّم  معاجلته  ولي�صت  �صاعته.  وليد  المتحان  لي�س 

تالميـذ...
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يديك. اإّن نتيجة المتحان يا �صديقي، هي ثمرة �صلوك وجهٍد متوا�صلني، تبداأ 
وفهمَك  اليومّي  در�صَك  اأثناء  �صخ�صّي  بجهٍد  ُتكمـُلها  املعّلم.  مع  ال�صّف  يف 
ل�رضح ال�صّف، ومتّر�صَك يف اأعماٍل تطبيقيـّة تو�ّصع اآفاقك وترّكز معارفك. فكّل 
اإهماٍل يف ما �صبق، يرتك ب�صماِته على طاولة المتحان. اأّما كّل التزامٍ  جّدي، 
فُيعطي الثمار املرجّوة وي�صبح وقت المتحان ح�صاًدا منتظًرا لزرٍع طاملا تعبنا 

له. 

بجديد. وحالَك هي  لي�س  اأّن و�صعَك  العرتاف  بدء، يجب  َعوٍد على  يف 
حال كّل تالميذ الأر�س اإىل اأّي زماٍن انتموا. وما قلته هو واقع يعرفه كّل من َمّر 

على مقاعد الدرا�صة. فيا حّبذا لو اعتربت، ولو مل تخترْب.  

يف 14 اأذار 2001 
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واأن�صدت  البّينات،  اخُلَطُب  ِبَك  اأ�صادت  وكم  الكلمات،  فيك  األقيت   كـم 
الق�صائـد والأبيات.

اأنَت نربا�س العلم ونور احلقيقة. اأنَت ال�رضاج الذي يو�صع على املنارة، في�صيء 
اأنَت من قـال فيه ال�صاعر:  كّل طالب معرفة، وكّل بـاحٍث عن مدارك احلياة. 
اأن  قبل  مرّبًيا  يكون  اأن  منه  ُيطلب  من  اأنَت  ر�صول«.  يكـون  اأن  املعّلـم  »كـاد 
كبار  ورّبيَت  الرجال  وعّلمت  الأجيال  من خّرجَت  اأنَت  علـم.  ملّقـن  يكون 

الأّمة. اأنَت يا من على يدَك َكرُبَ ال�صغار وتثّقف ال�صباب وتفّقه الِعظام. 

يا من هابَك التلميذ مِلا متّثله اأمامه من معرفة ي�صعى وراءها، ومن �صلطٍة يرهبها، 
ومن قيٍم تنقلها اإليه مبحّبة واأبّوة.  

كّر�صت لأجلهم حياتك. من هدرَت لأجل  اليوم �صحّية. �صحّية من  اأنَت 
من  �صحّية  اليوم  اإّنك  معارفك.  تقّدمهم  لأجل  قّدمَت  ومن  �صَباَبك.  تربيتهم 
اليـوم، لي�صوا  البئر ورموا فيها احلجارة. لأّنهم ن�صوا بف�صل من هم  �رضبوا من 
عطا�ًصا اإىل العلم واملعرفة. ول تنق�صهم ال�صهادات والعلوم العليا، ول ي�صكون 
من عدم تبّوئهم املنا�صب العالية واملراكز املرموقة. اإّنك اليوم �صحّية من ن�صي 
ا اإن�صان، لك احلق بكرامة احلياة ولئق العي�س الكرمي. لك احلّق بقطف  اأنك اأي�صً

ثمرة ما يوؤّمن لك راحة، بعـد تعب العمر الذي اأفنيته يف �صبيل الآخر.  

ياأخذون عليك اأّنـَك تعمل على مدى ت�صعة اأ�صهر يف ال�صـنة، وتتقا�صى املعا�س 
مّدة الثني ع�رض �صهًرا. ياأخذون عليك اأّنك تتمّتع بعطل ف�صلّية طويلة، وتعّطل 
يف املنا�صبات كّلها. لكّنهم ل يقي�صون ال�صاعـات الطوال التي مت�صيها يف التهيئة 

حّقك اأّيها المعّلم
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ل�صاعة �صّف واحدة. وكم جتّر عليك من ت�صحيح ي�صل ليلك ب�صباح يوم العمل 
التايل. وهم ل ينظرون اإىل اأجرك ال�صهري الذي ل يقّدر كفاءاتك وال�صهادات 
التي حتملها. ول يراعي ما تقّدم من �صحتك ووقتـك لتح�صل عليـه زهيـًدا ، ل 

يوؤّمن اإّل ال�رضورّي وما دون. 

»قطاع غري منتج« قالوا عن التعليم يف لبنان. غري منتج للمال رمّبا، لأّنه لي�س 
العبقرّية  اإنتاج  قليل  فهل  الب�رضي.  العقل  اإنتاج  على  يعمل  لكّنه  قطاًعا جتاريًّا. 
اإن مل  يكن يف ا�صتعمال الإن�صان  ورخي�صة �صناعة الإن�صان؟ ومـا قيمـة املـال 
عي�صه.  بلقمة  املعلِّم  مطالبة  ي�صتهجنون  جاءوا  هنـا،  من  خدمته.  �صبيل  ويف 
جاءوا ميّدون يدهم على مال وّفره من عرق جبينه، لي�صقي به اأيّام تزيحه الأربعة 
وال�صّتون عن �رضحه الرتبوّي وينزله التقاعد عن منربه التعليمّي، حيث تعّودت 
باأجماد  خيالتها  وتو�ّصع  باحلّق،  املدّوي  �صوته  على  اأذهانها  تفّتح  اأن  اأجيـال 

خرباته احلـافلة بالعرب وحّبذا من يعترب.   

دفع املعّلم دمه ثمن حّقه الذي لحقه باحلوار، ورك�س وراءه بال�صالم، ولكن 
ملّا  اليوم،  العاتية. وهم  الأيام  �رّض  ه  نف�صَ لَيِقَي  الوحيد  �صبيله  باإحلاح. فحّقه هذا 
راأوا اأحمر عروقه ُي�صفك اإجراًما، وجـدوا العذر »القانوّن« لي�صّدوا يف وجهه 
ما بقي له، ول يزالون ينظرون عذابه ول يبالون. تعّطل �صندوق التعوي�صات 
ا. ل ي�صتطيع �صوى  عن العمل، واملعّلم ماُله ور�صيُده �صائعان، وهـو �صائع اأي�صً
�رضخـٍة من اأعماق جروحه ولي�س من يريد ال�صماع. يرف�صون اأن يعرّب عن اأمله. 
يزعجهم اأن يتحّرك يف وجههم. يريدون اأن يقبـل باحلرمان الذي يقـّدمونه له 

وي�صكت. 

ل، لن يبقى الو�صع هكـذا، بل يجب األ يبقى. لأّن املعّلم �صورة املجتمع. 
فاإذا كان املعّلم مرتاًحا، اأعطى باندفاع. وعطاوؤه ينعك�س مثاًل على وجوه طاّلبه 
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الذين يتلّقون تربيـة اإن�صانّية وخربة حَياتّية مع الربامج التعليمّية التي يتوّلها املعّلم 
يف مهنته.  

واملعّلم ميّثل �رضيحة من املجتمع، فهو اأٌب اأو اأّم، وم�صوؤول عن عـائلة لها احلـّق 
اأن تعي�س موفـورة الو�صائل ال�رضوريّة للحياة. فكّل اأّمٍة متت�ّس مـن املعّلم، اإّنـما 
اأن يكون هـذا  وحّبذا لو ل  �صيًئا ف�صيًئا. فحـا�صا  تاأكل ذاتها، وتذيب كَيـانها 

ن�صل اإىل املاأ�صاة. 

ومن له �صمري حّي، �صمري احل�صارة الإن�صانّية والواجب الرتبوّي، فليعترب. 

يف 17 كان�ن الثاين 2003                                                                                                                                             
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كان  اإذا  ا  خ�صو�صً لآخر،  اأو  ل�صبٍب  ه  �صفِّ عن  معّلم  يغـيب  اأن  الطبيعّي  من 
التي  ال�صاعات  بتاأمني  اآخر  معّلم  يقوم  اأن  ا  اأي�صً الطبيعّي  الداعي �صحـيًّا. ومن 
لئاّل  بديــاًل  معّلًما  املدير  يوؤّمن  الغياب،  اأيّام  واإذا كرثت  زميله.  بغياب  فرغت 
لوه يف املادة التي تغّيب اأ�صتاذها. ويف كّل  ي�صيع على التالميذ ما يجب اأن يح�صّ
الأحوال، يقـّدم املعّلم املتغّيب تربيًرا عن غيابه، واإذا كان بداعي املر�س، ُيربز 

تقريًرا طبّيـًا.  

يفعل  عندما  اأو  زميله،  مكان  ليوؤّمن  معّلم  يدخل  عنـدما  اأخرى،  ناحية  من 
اأّمن لل�صّف  املاّدة نف�صها،  اأو زميٌل له يف  املعّلم الأ�صيل،  النـاظر ذلك، يكون 
عماًل ي�صغل التالميذ به، كثرًيا ما يكون متارين تطبيقـّية حول در�س �رُضح �صابقـًا. 

ويف هذا فر�صة للتالميذ، لُيمّكـنوا ما اكت�صبوه بطريقٍة اأعـمق. 

يعتقد بع�س التالميذ اأّنـهم ارتاحوا من املاّدة التي تغـّيب معـّلمهـا. وكم تكون 
به.  يقـومون  عماًل  ترك  اأ�صتاذهم  اأّن  مكانه  يوؤّمن  من  ُيطلعهم  عندما  خيبتهم 
لكن اإذا نظرنا اإىل و�صعهم كتالميذ، وو�صعـنا اأنف�صنا مكانهم، ميكـننا اأن نفهم 
ا اإذا كـانوا مّمن ل يحـّبـون هـذه املادة اأو اأ�صتاذها. لكّنهم  �صعـورهم، خ�صو�صً
يف املدر�صة ليتعّلموا، واملهـّم اأن ينجحوا يف نهاية املطاف. وكّل ما يحـول دون 

ذلك مرفو�س. 

قـلياًل،  ال�صّف  تالميذ  يربح  اأن  ميكنه  البديـل،  الأ�صتاذ  اأو  النــاظر  ولكن 
التالميذ  قلوب  يك�صب  العادة. وبهذا  اأقـّل جديّة من  الدر�س  يكـون جّو  واأن 
وُيـك�صبهم ُمتعًة مبا ُيـفر�س عليهم. طبًعا ل ميكن البديل اأن يكون يف �صخ�صّية 

اإذا غـاب المعـّلم
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الأ�صيل، حتى ولو عّلمهم املـادة نف�صها، لأّن لكّل اإن�صان �صخ�صّيـته، ول ميكن 
اأحًدا اأن يدير ال�صّف كما يفعل الآخـر. ولكن ل يعتربّن البديل اأّنـه يدخل ال�صّف 
مّرة، وكّل �صيٍء مباح لأّنه لي�س اأ�صتاذ ال�صّف. فكّل �صيٍء يوؤّثر يف التالميذ، ولكّل 
التالميذ  اأن يحّبـنا  اإيجابيًّا. ولنعمل على  تاأثرُينا  اإًذا  فليكن  ـُه عليهم.  معّلم وقع

مهما كان دوُرنا معهم. ففي هذا منفعٌة لهم وراحة �صمري لنا. 

على  بغيابه.  �صـلًبا  تاأّثر  ال�صّف  اأّن  ي�صعر  اأّل  يجب  الأ�صيل،  يعـود  وعندما 
للذي  ممتنًّا  فيكون  يرتاجع.  يكتمل، مل  اإْن مل  بداأه،  الذي  اأّن  فلي�صعر  العك�س، 
كالهما  يتبع  والبديل  الأ�صيل  الأحوال،  كّل  يف  منه.  منزعًجا  ل  مكانه،  اأّمن 
الإدارة  تقـودها  موّحـدة  �صيا�صة  وهي  اأمينان.  لها  وهما  املدر�صة،  �صيا�صة 
النظر  ب�رضف  واحًدا  منهًجا  التلميذ  فيتـلّقى  الرتبوينّي.  امل�صوؤولني  بتوجـيهات 
عن الأ�صخا�س. وتكون تربية متكاملة من حيث املواّد وال�صفـوف التي ينتـقـل 
فيخرج  ومتوازًنا.  طبيعيَّا  اكتماًل  �صخ�صّيـته  وتكتمل  درا�صته.  �صني  عرب  اإليها 
اأفراًدا  الإن�صان  فـيكرب  العظائم.  اأيديهم  على  تاأتي  الذين  الرجال  مدار�صنا  من 
وجماعـات، وتتكـّون املجتمعات على م�صتوى النبل واملكارم، وتبنى الدول 

على اأ�ص�س ال�صالم والعدالة، وت�صود ح�صارة احلياة وتفي�س. 

يف 28 �سبـــاط 2003
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وتعود املدار�س تفتح اأبوابها لعاٍم درا�صّي جديد. ويعود التالميذ اإىل �صفوفهم 
الأّيام  عن  يختلف  الدرا�صّية  ال�صنة  من  الأّول  واليوم  مدر�صة".  يوم  "اأّول  يف 
ا، نتيجة جناحه العاَم املن�رضم. وهذا من دواعي  الالحقة كّلها. فالتلميذ ارتفع �صفًّ
ا عامُل مفاجاأة: كّل  �رضوره، لأّنه ي�صعر مبكافاأة جهوده تتج�ّصد. ويف هذا اأي�صً
�صيٍء جديد، وهو هنا يريد الكت�صاف. هذا �صّفي اجلديد. غرفة ال�صّف يدخلها 
طريقة  اأ�صمائهم،  معرفة  بهم،  التعّرف  يريد  جدد  واملعّلمون  الأوىل،  للمّرة 
ا  تعليمهم. ثّم يوّد معرفة من �صيكون يف �صّفه من رفاق ال�صنة املا�صية. وهذا اأي�صً
مدعاة فرح، يف ما لو وجد �صديًقا يف �صّفه، اأو اأدرك اأّن رفيًقا ل يحّبه افرتق 

عنه.

ناهيك بفرح اللقاء. لقاء الأحّبة يف املدر�صة. واملدر�صة جمتمع قائم بذاته. وقْل 
الأ�صخا�س  البعد بني  ب�صبب  تفرت  قد  له �صداقات وعالقات،  اأ�ّص�س  تلميًذا  اإّن 
خالل العطلة ال�صيفّية. لقاء الأحّبة يعود فُينِع�س هذه العالقات، ويِعُد باأخرى 

جديدة.

الذي  الزمالء  لقاء  املعّلمني.  اللقاء بني  التكّلم على  اأخرى، ميكننا  ناحية  من 
ينطبق عليه املبداأ نف�صه. فالزمالء يجمعهم مركز العمل. من هناك ينطلقون يف 
ة،  اخلا�صّ لقاءاتهم  ينّظمون  عملهم  مكان  ومن  بينهم.  ُوجدت  اإذا  �صداقاتهم 
ا،  عائلّية كانت اأم اجتماعّية. ويف املدر�صة، يعرف املعّلمون اأحوال بع�صهم بع�صً
ة بكّل واحٍد منهم. فيقيمون الواجبات املتباَدلة، وي�صاركون يف املنا�صبات اخلا�صّ

وي�صاأل الزمالء يف بداية ال�صنة عن معّلٍم جديد �صي�صاركهم التعليم. وكم يهّم 

�سنة درا�سّية جديدة
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ا اإذا كان اأ�صتاًذا للماّدة نف�صها التي يعّلمها.  البع�س اأن يكون �صديَقه، خ�صو�صً
ا لربنامج عملهم الأ�صبوعّي، فين�صغلون خالل الأّيام الأوىل  ويهتّم املعّلمون اأي�صً
يف ترتيب �صاعاتهم مبا يتوافق مع راحتهم، واهتماماتهم ال�صخ�صّية والعائلّية. 

فيطلبون تبديل �صاعة اأو اأكرث، مع زميٍل لهم ل يزعجه الأمر.

هرٍج  يف  يكونون  الذين  الإدارّيني  واملوّظفني  املدير  بو�صع  اأخرًيا  ناهيَك 
ومرج، لرتتيب الأمور الداخلّية كّلها، فتطمئّن الإدارة اإىل �صالمة العمل، وتاأمني 

امل�صتلزمات ال�رضوريّة ، ماديًّة كانت اأم اإداريّة. 

ويبقى تبادُل الأمنيات الِعذاب: "دخلة مباركة، �صنة جديدة مباركة، �صعداء 
لروؤيتكم من جديد...". اأمنياٌت تعرّب عن اأ�صواق وعواطف من جهة، وتنع�س 

الروح الأخويّة بني الرفاق والزمالء من جهٍة اأخرى.

وهكذا جندنا يف ركِب �صنٍة جديدة واأفواٍج جديدة جليٍل، كم نتمّنى اأن يكون 
على م�صتوى الإن�صانّية الراقي. 

يف 12 ت�رشين الأّول 2006
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يحتفل العامل كّله بعيد املعّلم، كّل بلٍد يف تاريٍخ معنّي. اإّنه يوٌم لتكرمي املعّلم، 
لتحّيته. ويف بع�س الوجوه، ل�صكره. اأجل، هذا اليوم، وهو يف لبنان التا�صع من 
اأذار، ينظر املعّلم اإىل ذاته: اليوم عيدي. هذا اليوم يل. تتوّقف قطاعات التعليم 
كاّفًة، لتنظر اإىل �صخ�صي، اإىل زمالئي. فيقولون بع�َس ما يكّنونه يل. واأنا اأحّب 
ذلك! بل حتّرك م�صاعر الآخرين جتاهي، هوؤلء املعنّيني بر�صالتي ودوري، بعملي 

ومهنتي، حتّرك هذه التعبريات ثقتي بنف�صي وب�صخ�صي »املعّلمّي«. 

على  عنه،  يعرّبون  وما  يقولون  ما  ينطبق  هل  اأت�صاءل:  ذاتي  اأمام  واأقف 
ما  قناعاتي،  الأقّل يف  اأو على  اأ�صتحّق يف �صعفي وتق�صريي،  �صخ�صّيتي؟ هل 
يقّدمونه يل من هدايا اأو دعوات اأو تكرمي؟... هل هذه »التقدمات« هي فعاًل 

تقدير املعّلم ودعوة اإىل مزيٍد يطلبونه، اأم ل �صمح اهلل، اأموٍر ل تليق؟

نظرتي يف  الأهل يف �صنع ولدهم. يل  اأنا �رضيك  الأجيال.  مرّبي  املعّلم،  اأنا 
احلياة اأنقلها اإليه. اأريده كبرًيا. اأمّرر له مبادئ وقيًما اآمنُت بها، ع�صُت مبوجبها. 
واأقف من خاللها اأمامه مثاًل، حّبذا لو يقتدي به! ولكن كّلي يقني اأّن قّلًة تلتزم 
فوًرا، فال اأخيب! وكّلي يقني اأّنه من ناحيٍة اأخرى، يبان يّف نق�ٌس ُيعيق المتثال، 

بل يثري التذّمر فال يطيقون.

اأملك  را�صٌد  اإن�صاٌن  اأمامهم،  اأو غفلُت، هنا  اأدركُت  اأَبيت،  اأم  �صئُت  لكّني، 
اأعطيه،  الذي  النحو  على  ماّدة  يتلّقنون  �صخ�صي  من  عندي.  ما  اأقّدم  نف�صي، 
وبالكّم الذي يف جعبتي. اإّنهم، بال�صورة التي يل عندهم، ينتظرهم اأن ياأخذوا 

ا.  مّني، اأن يزيدوا معارَفهم واأ�صاليبهم، بل نهَجهم اأي�صً

عيُدَك يا معّلُم!



72

وهيهات ما اأطبع فيهم! واأنا يف ما اأنا، اأناف�س والديهم على التزامهم املبادئ 
واملكت�صبات! »املعّلم قال هكذا«. »املعّلم يريد هذه الطريقة«... ويتبع الطالب 

يف تعّلمه ما مُيليه املعّلم في�صارع والديه به.

اأّي اإن�صاٍن عظيٍم اأنَت اأّيها املعّلم! يقولون لَك يف يوم عيدك. وتهتف اأنت: 
اأنا! ي�صّدق تلميذي ما اأقول ويلتزم مبا اأطلبه. واأنا ي�صوب النق�س  اأّي م�صكنٍي 

طرائقي وال�صعف التزاماتي، وال�صغينة اأحياًنا عالقاتي!

عيد املعّلم، عيدَك اأّيها املعّلم! عيدي اأنا املعّلم! اأيّة مفارقة بني العيد »املفهوم«، 
العيد الحتفال، وبني واقع املعّلم الذي امتهن التعليم م�صدر عي�س. و�صّتان ما 

بني ما يعّلم وما يعي�س...

املعّلم يف عيده قبلة اأنظار املجتمع، الذي و�صع بني يديه جياًل، بل اأجياًل من 
النا�صئة، لتنمو وتكرب يف املعرفة واملبادئ الأخالقّية والقيم املجتمعّية. عليه ُتلقى 
م�صوؤولّية �صنع الإن�صان، وهو ي�صّكل اأقنوًما حقيقيًّا يف ثالوث الرتبية مع الأهل 

والدين. 

اأّيها املعّلم يف عيدك! هاّل وعيَت ملاذا التكرمي، ولأّي �صبٍب ُت�صكر؟ هاّل  اأدركَت 
ماذا ُينتظر منك؟ هاّل هّزتَك كلماٌت جتعلَك فوق املراقي الب�رضّية، ت�صنُعَك ر�صوًل 

فنبيًّا؟ بل �رضيًكا يف خلق جماعة �صت�صّكل يوًما جمتمع الغد وعامله؟

تعطي  وح�صُبَك  كبري،  عادّيتَك  يف  ههنا  اأّنَك  تذّكر  بل  انظر!  معّلم  يا  قف 
املزيد! قف تذّكْر اأّن الذي عنده الكثري، ُيطلب منه كثري. وح�صُبَك ت�صقل نف�صك 

وتغتني! فالنبعة ل تن�صب. خمزونها داخٌل خفّي، ل ُيرى منه اإّل ارتواء...

لَك يا معّلُم العيُد ابتهاج! ولنا فيَك لفجرنا انبالج.

يف 11 كان�ن الثاين 2011
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قاماٌت... من قيمٍة

اأ�ضخا�ٌض هم، طبعوا مكاناٍت مّروا بها، اأو زماًنا عا�ضوا 
اأجنزوا  ماآثر،  مروراتهم  يف  لهم  نا�ضه.  وعاي�ضوا  فيه 
خاللها اأعمااًل مّيزتهم، يف املواقع التي و�ضلوا اإليها اأو 
املراكز التي تبّواأوها. هم فيها قّدموا خدمات، واأهدوا 
تقّدًما... قاماٌت هم، لن يكون املجتمع بعَدهم ما كانه 

من قبل.

يف هوؤالء كتبُت، اأو حتّدثت، م�ضيًئا، ال عليهم، وهم يف 
عريف منارات، بل على قيمٍة من م�ضريتهم الواهجة!!!
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)Karl S(  هذا اأنَت كارل اأ�س

جمَد الرب تغّني. هللويا.

لأجل ي�صوع ترنـّم. هللويا. 

غرّيَت حياتَك نحو العالء. 

تنظر بقلبَك، ترى ي�صوع.

ترمن �صفتاَك حبَّ اهلل. 

حّب اهلل وجمد ال�صماء. هللويا. 

هذا هو الرّب، يتمّجد فينا، ترنّه اأ�صواتنا، 

تغنيه قلوبنا، حتياه مو�صيقانا. 

مو�صيقانا هي اأنَت يا ي�صوع. 

كارل اأ�س، 

هو الربُّ يناديك، َفُتغّنيه. يحّبَك، فتحيا له. 

هو الآتي، يحمل اإليَك دمه امل�صفوك على ال�صليب. 

مو�سـيقاي... هـي  اأنَت
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هو الآتي، ينقل اإليَك فرح ال�صماء. 

 . هو الآتي، يزرع يف قلبَك  ِبَذاَر املجِد ال�صماويِّ

كّل هذا تغّنيه، 

في�صري ي�صوع اأن�صودَة حياِتنا، 

وي�صري جمُد اهلل مو�صيقى،

ترق�س على اأنغامها اأوتاُر كياِننا. 

»هللويا، هللويا، هللوا للرب ي�صوع«. 

بالتهليل تغرّيت حياُتَك كلُّها. 

نحو الربِّ ي�صوع توّجهْت مو�صيقاك. 

هللويا، هّلَل قلُبَك لي�صوع، 

وهّلَل ي�صوع لتبّدلَك اجلذرّي. 

وها اأنَت تهّلل لنا، تن�صد للكني�صة، 

وتدعو اإىل التغيري. تدعو كلَّ واحد ليتبّدل، 

ليتوّجه معَك نحو ي�صوع، 

نحو احلّب الذي ل يزول.                                      

يف 9 كان�ن الثاين 2000
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التي مت�صي  الوظيفة  به دواُم  املهنّي. يجمعَك  العمل. رفيق يومَك  تلتقيه يف 
ها اأو خمتلفة   فيها الوقت الأطول من نهارك. تت�صارك معه هموًما قد تكون نف�صَ

بع�س ال�صيء، لكّنها طبًعا ت�صّب يف الجتاه نف�صه.

ال�صخ�صّيتان،  تلتقي  فقد  ي�صري.  قد  اأو  يكون،  قد  ولكّنه  �صديًقا.  لي�س  اإّنه 
عليها. ويف هذا خري  ربَي كالهما  رمّبا  م�صرتكة  قيمٍ   الأهداف حول  وجتتمع 
مواجهة  يف  ووحدًة  اجلميع  بني  ت�صامًنا  يخلق  ما  وهذا  العمل.  وقّوة  الزمالء 
ولو  ال�صداقة  تتّم  ل  ورمّبا  ال�صاغطة.  العمل  ظروف  عن  الناجمة  ال�صعوبات 

ت�صاركا العمل العمَر كّله. 

اإىل  بالآخر  اأحدهما  يتطّور �صعور  اأو قد  لي�س مناف�ًصا، ولكّنه قد يكون.  اإّنه 
كاأْن  والأ�صخا�س.  العمل  خري  �صبيل  ويف  �رضيفة  تكون  اأن  الأف�صل  مناف�صة، 
يتناف�صا يف اإعطاء نتيجٍة اأف�صل يف اإنتاجٍ ما، اأو يف ك�صب ر�صى امل�صوؤولني على 
اندفاعهما يف تقدمي قدراتهما املهنّية والعلمّية كاملًة. واإّل انقلبت املناف�صة بينهما 
نّياته،  يف  جنح  حال  يف  زميله  احلالة  هذه  يف  الزميل  ويحّطم  وعداوًة.  غريًة 

في�صوء جّو العمل ويتاأّثر الإنتاج املهنّي، وينقطع الّت�صال الإن�صاّن بينهما. 

كثريٌة هي الأحوال التي تقت�رض فيها العالقة بني املوّظفني على م�صتوى الزمالة. 
بينهما من خالل  التعاطي  ويبقى  زميله وخ�صو�صّيته،  �صخ�س  املوّظف  يحرتم 
الحرتام املتبادل والتعاون على تاأدية الواجب املهنّي. ويف هذا خرٌي جلّو العمل 

يف حال كان الزمالء كّل من عقلّية وي�صعب الّتفاق بينهما. 

هم يف مركز عملهم يعتا�صون، يهّمهم ما يجنون ل�رضورات العي�س وكرامته. 

الزميل
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لذلك يرّكز كّل منهم على تاأدية واجبه املهنّي على اأكمل وجه، مع احلفاظ على 
ا يف ما يرتبط بالعمل. فيكون  احلّد الأدنى من العالقة الطّيبة مع الزمالء خ�صو�صً
الت�صال الأ�صا�صّي بينهم هو ما يخ�ّس �رضورات العمل. ويف هذا املجال، قيل 
كما  جانًبا.  تو�صع  وال�صداقات  العمل،  هو  العمل  اإّن  الغربّية  احل�صارات  يف 
اأّدت خربة الكثريين اإىل القتناع بعدم اإقامة �صداقات بني الزمالء اأو يف مكان 
العمل، وذلك حفاًظا على �صالمة الوظيفة وعلى عالقة الزمالء بع�صهم ببع�س. 
فال�صداقة يف هذا الإطار قد ل تكون �صادقة، اإذ ت�صوبها غالًبا املناف�صة والغرية، 

واقتنا�س املراكز العالية اإىل ما هنالك. 

حريٌّ بالإن�صان اأن يكون اإن�صانيًّا. ولكّن ال�صعَف الب�رضّي اإن�صاّن هو الآخر. 
الآخر  اإلغاء  ولكّن  الإن�صانّية.  ال�صـفات  من  العلى  اإىل  ال�صعي  اأو  والطموح 
�صبيل  يف  الجتماعّية  القواعد  ُو�صعت  لذلك  مقبول.  غري  الو�صول  �صبيل  يف 

الحرتام املتبادل بني النا�س. 

ليعمل كّل زميل ٍ يف العمل على ترك �صيٍت ح�صن له يف قلوب زمالئه. فالذكر 
الطّيب يخدم الإن�صان، ويبقى فخًرا له ولعائلته، ويجعل منه مثاًل ُيحتذى عند 

اأرباب العمل ملن ياأتي بعده. 

                                                  يف 20 ت�رشين الأّول 2004  
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يجب  والقالب.  القلب  يف  ومركًزا  لقًبا  لبنان«  جمال  »ملكة  ا�صتحّقت 
العرتاف اأّن التاج لي�س �صنيع ليلٍة ووقفة على امل�رضح. ولي�س جواًبا عن �صوؤال 
يفعل فعَله يف جلنة احلكم. اإّنا القول اإّن الو�صول اإىل »ملكة اجلمال« هو وليد 
ر�صالة  الوطن،  م�صتوى  على  املركز  اأّن  َفِهَمت  فتاٌة   مت�صيها  حقيقّية،  م�صريةٍ 
اإن�صانّيـة قبل كّل �صيء، هو الذي يجعل َمن ت�صل، على م�صتوى ما و�صلت اإليه.   

الفتيات يف  للعام 2004. كثرياٌت هّن  نادين جنيم  اأراه يف ملكتنا  ما  وهذا 
امل�صابقة اللواتي وثقَن باأنف�صهّن، وبقدراتهّن »اجلمالّية«، حتى بنَت يعتقدَن اأّن 
هو  اجلمهور،  اأو  اللجنة  من  ت�صجيعٍ   كّل  اأو  امل�صابقة،  خالل  اإجناٍزب�صيط  كّل 
اللقب. ومل تتواَن بع�صهّن عن الإف�صاح علًنا عن  اإحراز  اخلطوة الأكيدة نحو 

اأّنهّن ل بّد وا�صالت. 

من خلف هوؤلء الفتيات، كانت نادين تعمل ب�صمت، وتتقّدم ببطء. ولكن 
ما  �صمن  من  تتحّرك  وهي  حدودها.  وتدرك  اإمكاناتها  تعرف  ثابتة.  بخطًى 

عندها. بخفرٍ  تتلّم�س طريقها، في�صّح فيها قـول املتنّبي وا�صًفا الأ�صد:

ِه       فكاأّنه اآ�ٍس َيُج�ّس عليال«.   ـِ »يطاأ الرثى مرتّفًقا من ِتيه

تها ال�صعوبات  عا�صت نادين احلياة اجلماعّية مع زميالتها اخلم�صة ع�رض. فاعرت�صَ
اليومّية وامل�صاكل ال�صغرية معهّن، و�صوء التفاهم الناجم عن الإحتكاك املبا�رض، 
والذي تطّور اأحياًنا اإىل خالفاٍت تافهة. لكّنه �رضعان ما كان يزول لأّنها كانت 

ت�صتوعب اأ�صبابه وتكرب على تداعياته. 

ملكة َجمال لبنــان   



79

نحو  وخطواتها  نظرها  تثبيت  من  ميّكنها  ببطٍء  تتقّدم.  كانت  وكال�صلحفاة 
ما  لها  تنتقي  و�صارت  بكامله.  احلدث  ا�صتيعاُبها  طال  حتى  الأخري،  الهدف 
يدفعها اإىل الأمام، وتتحا�صى ما يعرت�س م�صريتها من عرثات، مهما بانت لغريها 

�صغرية و�صخيفة. 

واأدركْت اأّنها مل ت�صْل بعد. واأّن العراقيل ال�صغرية هي عراقيل ب�رضف النظر 
نتيجة  هذا  كّل  ُترْده.  مل  ما  وهذا  بطيًئا،  ولو  يوؤّخر  ومفعولها  حجمها.  عن 
النظر  ُبعُد  ملوؤها  بيتّيـة  تربيٍة  وليد  بدوره  وهذا  والطبيعّية.  الواقعّية  �صخ�صّيتها 
والقيا�س ال�صليم لأمور احلياة. لذلك، فاإّن نادين جنيم لي�صت ابنة الأ�صواء، ومل 
تخرج من عامل ال�صهرة لتاأتي اإىل عامل النجومّية. اإّنها جنمٌة يف بيتها ويف حميطها 
امل�صابقة  اإن�صانّية ظهرت خالل  من �صفاتٍ  به  تتحّلى  مِلا  والجتماعّي  العائلّي 
امل�صتوى  على  ا  خ�صو�صً الإن�صانّية،  الأخالق  جمال  ملكة  هي  فوزها.  وبعد 

العالئقّي.   

و�صلت مبا عندها اإىل »ملكة جمال لبنان«. وما عندها جميٌل كما هو. وما 
ِعيَب عليها هو نظرة الذين يَرون الأمور من منظار اأهوائهم. فكّل جميٍل هو، 

وبكّل اأ�صف، مدعاة َغرْية اأو كما يقول اللبنانّيون، »ح�صد و�صيقة عني«.  

ولكن �صّح ال�صحيح. وامللكة ملكت على القلوب، واأثلَجت ال�صدور. على 
اأمل اأن ي�صتمّر اجلمال يف حياتها ويزيد. واأن يعك�َس جماُلها ف�صائَل وقيًما متالأ 

الدنيا من حولها اأ�صعاف جماٍل وجمال.  

يف 2 ت�رشين الثاين 2004 
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ها اأنِت تبلغني امليناء، بعد رحلٍة طويلة يف مهنٍة، قيل اإّنها ر�صالة اإن�صانّية قبل 
كّل �صيء. عملِت يف �صناعة الإن�صان على امتداد ال�صنوات التي مّرت. ف�صار يف 
النا�س جمتمٌع �صاهمِت يف تكوينه. هذا هو املعّلم. واليوم، حّق لِك اأن تقومي يف 
املجتمع هذا، فتنظرين عاملًا، تتعّرفني فيه خطوًطا، ر�صمِتها بقيٍم اإن�صانّية ومبادَئ 

تربوّية، كانت "عّدة ال�صغل" يف املحرتف الذي لِك. وبكّل هذا تفخرين.  

وها املدر�صة، اإدارًة ومعّلمني، هذا اجلزء الع�صوّي من حكايٍة تربويّة لزَمت 
م�صارِك الكياّن مذ اأنِت "معّلمة"، تلتّف حولِك يف لقاِء اأحّبة. لقاٌء، اأراده رفاق 
املتعّلم،  هّم  معهم  لزميلٍة حملت  حبَّهم  يقولون  وحمّبة.  تكرمي  عربوَن  الدرب 
بفرح وت�صحية. وكم عاي�صِتهم يف مراحل حياتهم احللوة، ووقفِت اإىل جانبهم 
يف عرثاتهم. وكم كانت كثرية ومتنّوعة تلك املنا�صبات، يف اأفراحها ونك�صاتها. 

واأنتم يف معّية العمر منذ البدايات. 

مون، يا زمالء املاما،  اأيّها املكرِّ

تتمنَّون اأن تبقوا يف ذاكرة من تكّرمون اليوم. وتاأملون يف اأن تدخلوا تاريخ 
حياتها. اإّن اأقول اإّنكم اأنتم ذاكرُتها. واأنتم َمن �صنعتم تاريخ هذه احلياة، وكنتم 
حبيبة،  اأ�صماَء  عائلَتها،  نحن  ذاكرتنا،  يف  ت�صّكلتم  اإّنكم  بل  الأ�صا�صّية.  ماّدته 
قريبة. ت�صّكلتم �صخ�َس املاما بالذات، مِلا ارتبطتم يف مفا�صل حياتها، التي ربينا 
على متابعة جمرياتها اليومّية. وكم اأرى بينكم وجوًها نعرفها منذ الطفولة، حتّبنا 

وتلقانا برتحاٍب وحرارة. 

اإّن املعّلمة فيِك  ويف عوٍد على بدء، فاإّنِك "م�س رح تبّطلي تكون معّلمة". 

مــامــا
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دائمة، طاملا در�س عليِك متعّلمون �صي�صهدون عمَرهم مِلا اكت�صبوا منِك، كّلما 
راحوا يف عودات الفكر، اإىل مزايا علقْت با�صمِك يف اأذهانهم. 

دافقة،  م�صاعَر  ُع�صارة  طويلة،  اأّيامها  نرجو  مقبلة،  مرحلٍة  م�صارف  وعلى 
ملوؤها دقيق حالوات، تدغدغ ن�صائُمها رحاَب القلوب، �صاكرًة عذوبة العرفان.

يف 11 كان�ن الأّول 2008
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الأ�صفل،  تنظر  العلويّة،  امل�صاحات  واملرفرف يف  الرحاب،  ال�صاكن يف  اأّيها 
اُء واأحّبة. تعّرفُت بَك.  حيث اأخ�صّ

عرفُتَك كلماٍت مطبوعًة على اأجنحة الروح، �صاعريًّة ترّق لقلب الوالد جتاه 
اأمراء حياته فلذات الأكباد. عرفُتَك بعد الغياب اأبياًتا تهتف على الأر�س عامل 

البقاء. وكنَت منذ هنا تعانق العلى ا�صت�صفاًفا مِلا وراء. 

الإح�صا�س  هو  اأذهاننا.  تخطر يف  التي  والفكرة  نحكيها،  التي  الكلمة  هي 
الذي ينتابنا، تلد جميعها �صّيدًة علوّية يف قالٍب، �صبحان ناظِمها! �صّيدًة راأ�ُصها 
العمق الإن�صاّن، وج�صُدها مم�صوق ال�صبك. تنتعل قدماها قوايف الذوق الأنيق. 

اأّما منطوُقها، فح�صُبه راقي القلب والعقل وخربَة الدنيا. 

وثمراُت حّبَك مع�صوُر اجلنى. نبيٌذ تعّتقه مراَفقٌة منذ يوم املنى. تعود مبذاقه اإىل 
ياقوتاٍت ذّهبتها �صم�س احلّب ظهريَة العمر، واأينعْتها ن�صائُم احل�صور الوالدّي. 
قناعاٍت  بها  ناهًيا  الإله ونهاًل من خرياته،  في�س  نهلًة من  قْل  نهاًل، بل  اأردَتها 

زرعَتها موا�صَم واعدة.  

وق�صايا احلياة، لّونَت بها العمَر درًرا من رحيق الإن�صان والطبيعة، تفاعاًل يف 
دقيق املعيو�س، زاًدا لعامل الغد ومن يكون فيه. 

فهل  ال�رضوق.  ذروة  يف  واأنَت  الغربة  خطوط  ي�صّطر  ر�ّصاًما  املنتهى  وعبق 
فارْقَت  تقوله؟  الوداع ول  بيٍد تكتب  لتم�صَك ري�صًة رمادّيًة،  الأفول  لم�صَت 
الألوان يف ر�صومَك العابقة بدخان ال�صعود، حيث ال�صعراء ملوٌك يف عاملهم، 

�ساعُر فوق!
)ه� ال�ساعر نبيل خ�ري(
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زقزقاٍت  اأن�صوداتهم  يف  بها  وتغنَّوا  مناجاتهم،  يف  عانقوها  مبراتَع  يتمّتعون 
وتاأّوهات. 

لَك اأّيها ال�صاعُر النبيل، نبيُل اأ�صواقنا. تقّبْلها حيث نحن يف مراآك، وعنَك ل 
نغيب! 

                                                                        يف 8 �سباط 2008
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تعود بي الذاكرة اإىل الن�صف الأّول من ثمانينات القرن املا�صي، زمَن تعّرفُت 
به! تعّرفُت باأديب �صعيبي معّلًما للغة العربّية واآدابها، �صّيَد �صّفه ومالَك ماّدته! 
تعّرفُت به رجَل منرٍب منذ ال�صّف. يتوّجه اإىل تالميذه �صعًرا بطبيعّيٍة معرّبة، يتلّقون 

تعليماِته اأبياًتا، ومالحظاته لذعَة الوزن والقافية! 

اأبناَء يقيهم  َتراه مرّبًيا حا�صًنا طاّلبه،  لكّنه يف كّل اأحواله، مالٌك قلَب اأب. 
تعلُّماتهم  وملّقًحا  اللغويّة،  موروثاتهم  اعوجاجات  م�صّذًبا  امل�صري،  �صطط 

بت�صاويَب قلَّ ُمدِركوها!

ًقا يف املدارك  ويف نْب�ٍس ملعرفة �صخ�صه املتمايز، تعّرفُت بابن بّجَة اجلبيلّية، متفوِّ
القرية،  مدر�صة  موؤ�ّص�س  �صليم �صعيبي،  املعّلم  والده،  اأّوًل على  تلّقنها  العربّية، 
الذي اأر�صى يف ابنه حما�صيل ال�رضف والنحو واأ�ص�س البيان والبديع والعرو�س، 
يكتِف!  لها وعاّلمة. ومل  بل ومرجٌع  منها وح�ْصب،  متمّكًنا  اأ�صحى ل  حتى 
له  فاأ�صحت  مبيَته،  العريقة  ميفوق  مدر�صة  يف  املكتبة  غرفَة  مبطواعّيٍة  جعل 

�صومعًة يغرف من معينها الكتبّي، نهاًل متوا�صاًل ول ارتواء! 

هذا ال�صاعر الذي قراأ احلياة يف �صفر اخللود، تخّيله النا�س متخبًِّطا يف املهاترات 
ولهًيا يف مباهج الدنيا، وهو القائل:

اأنــــا للهوى واخلمر ل اأتنّكُر وكم قلُت لالآ�صي مبنطق جاهٍل  

�صديقان ل�صنا بال�صداقِة نكفُر    ول�صُت عن التدخني اأُقلُع، اإّننا   

وظّنه النا�س غارًبا عن عامل ما بعد، مِلا نبذه من روٍح بغي�صة يف التعامل با�صم 

اأديب �سعيبي: الناطق �سعًرا



85

الدين، ومتّثل العبادة يف ممار�صاٍت تخلو من اهلل، هو الذي عرف رّبه يف حقيقة 
لهوته وحمّبة الإن�صان ذروًة اإميانّية، على ما نقراأ يف ق�صيدة "امليالد":

بُعالهــم تغـّنـِت القـيثـــــارْه يــا ابَن داوَد يا �صـــليــــَل ملوٍك   

هو من ملكَك العظيم نثــارْه ُملُكهــم زاهٌر وعـــاٍل، ولـكْن  

من ثناياه فاح عرف الطهارْه وتاأّنـ�ْصــــَت ل لَتخــــرِب ح�صـًْنا  

عن اأبينا، اأبي الربّية عــــــارْه بل لُتحيي �رضعى القنوط ومتحو  

واإن ظننَت اأّنه رمّبا يقّلل من اعتبار املمار�صات التقوّية اأو ي�صتخّف باأهّميتها، 
فلَك يف كالمه على القّدي�س �رضبل يف ق�صيدة "قّدي�س من لبنان"، ل مدًحا، بل 

متجيًدا هلل من خالل �صوفّية العبادة ال�رضبلّية:

تـ�صـــّق اإليه اأطباَق الف�صـــاِء "يناجي الواحد القّدو�س جنوى  

تقيه من العثـــار واللتـواِء... وي�صــــاألـه مواهــَب �صــــامياٍت  

حتّدى زاأر اآ�صـــــاٍد ِظمــاِء... ــا   ... ومن كــانت العذراُء له اأمًّ

يهـون اأمامه ع�صف الفناِء..." �صفـــيَّ اهلل جمــُدَك �صــــرمــديٌّ  

ح�صُب اأديب التعبري ال�صادق عّما يخالج نف�صه من اإمياٍن بثوابت اهلل حقائَق 
ا  ب الدينّي، نابًذا اإيّاهما �صمًّ نا�صعة، �صارًخا ثورًة باطنّية على الطائفّية والتع�صّ

زعاًفا ينخر اأ�صا�صاِت الكيان املجتمعّي، فيق�صي على اإن�صانّيته.

اأديٌب يدعوه املنرب يف كّل حمّطة، فيحمله �صّيَد الكلمة جتذب الأنام اإىل عي�ٍس 
للحدث الذي ق�صدوا امل�صاركة فيه! يدعوه املنرب ليهتّز له "طرًبا ب�صعٍر جّيِد". اإذا 
رثى اأبكى، واإذا مدح طال مبدحه طقو�صّية العبادة. وما القول يف حّبه الوطن، 

وهو املن�صد:
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وهواَي لي�س بزينٍب و�صـعاِد اأنا مغرٌم ع�صَف الهوى بفوؤادي  
اأق�صمُت ل اأهفو لغري بالدي عفــــًوا عيــوَن الفاتنــات فاإّنني  

اأ�صا�صاتها  وطنّية  عقيدٍة  اإىل  اإليها،  ينتمي  ا  اأر�صً يتخّطى  مفهومه،  يف  لبناُن 
خالئُق اإلهّية واإبداعاٌت اإن�صانّية كم يليق بها التمجيد.

اأدركه داء ال�صّكرّي يف يفاعه، فقَلَب حياته وهو غري را�صخ! بل على العك�س، 
ه �صيًئا ف�صيًئا، م�صتطيًبا جوارح  مل يحفْل به! حتى ا�صتفحَل م�صت�رضيًا، وراح ينه�صُ
ال�صاعر واأو�صابه. ولكن مل ينِل املر�س منه اإّل اجل�صد. فالروح م�رضقة والنْف�ُس 
النف�س الأخري. كان ال�صّكري هذا، مر�ُس ال�صاعر،  اأبّية، �صكرى باحلياة حتى 
مو�صوَع ق�صيدٍة �صاملة، عنَوَنها هو "وداوؤَك �صّكُر"، لتاأخَذ يف "الأعمال ال�صعرّية 

الكاملة" عنوان"دائي"، عر�س له فيها منذ اأمّل به
وعودي �صليٌب ل يلنُي فُيك�رض" "َعـــران واأبراُد ال�صــــباب تلّفني   

"وال�صاعر امل�صكني نّواحا" هوى م�صت�صلًما، ل يرى يف الأفق جّراءه اإّل

وما قد تبّقى منه بالهّم يزخُر  "ذوى اأملي والعمُر بات على �صًفا  

مريٌح ومن اأو�صاب ج�صمي حمّرُر". ومل يبَق قّدامي �صـــوى املوِت، اإّنه  

لكاأّنه  وتداعياته،  لأعرا�صه  ا  عار�صً لدائه،  كّر�صها  ذاتّية  ب�صريٍة  اأ�صبه  ق�صيدٌة 
طبيٌب ي�رضح هذا املر�س يف و�صٍف دقيق وا�صح، م�صت�صهٍد مبري�ٍس يعانيه!

"داء  من  ال�صاعر  معاناة  املغيب"،  "�رضارات  النهايات  ق�صائد  يف  نقراأ  كما 
رفيقة  خماِطًبا  يوًما  فيه  توّجه  رماديًّا،  بالنعتاق  ومتّنًيا  فائًقا  نف�صيًّا  اأملًا  ال�رضاة"، 

عمره:
فاأ�صبُح ل اأحتاج رجلي ول يدي "متى تنتهي املاأ�صاُة يا بنَت اأ�صعِد  
ُتثري اأ�صى �صحبي وتفرُح ُح�ّصدي". واأرقـُد غـربيَّ الكنــي�صـــة رقــدًة   



87

ذاك اأّنه األفى نف�صه اأعزل، جمّرًدا من اأطايب احلياة، ل املاديّة فقط وامللّذات، 
ا من مواقف العّز يف جل�صات الأدب وعلى منرب  واإن َعَنت له، ولكن خ�صو�صً
قهرتها  التي  الروح  متّزقات  تعبري عن  العيد" خري  "بهجة  ق�صيدته  ال�صعر. ويف 

النكبات ال�صحّية واجل�صديّة:

ـــــــــــــــــِد كنا�صٍك متعبِـّ وغــدوُت مع متـع احليـــــاِة   

كانت �صعاًعا يف يــــــدي ...ل اأرتوي من خمــــــــرٍة   

ِد ـِ وتـــــــــــــِر املغّني املن�ص ل اأ�صـــــــلخ ال�صـــهراِت مع  

طرًبا ب�صعٍر جّيــــــــــــــــِد  ل منرٌب يهتـــــــــــــــــــــــّز يل   

يل فيه بنُت الأبجــــــــــــِد حتى الكتاُب تنّكــــــــــرْت   

ترك اأديب �صعيبي عامَل الأر�س باكًرا. رحل وال�صعُر يف فمه. وقلمه ينزف بعُد 
قطراِت �صّكٍر يف ق�صائَد مل تكتمْل، وهي كانت تكتحُل حبًّا بالدنيا والفَلذات. 
اأبياًتا تنتظر  �صقط الرياع وهو يرق�س حبوًرا بابنٍة تفّوقت، ترك على القرطا�س 

اخلواتيم، لكّنها يف القيمة وّفت ق�صطها. اإذ خُل�س اإىل تهنئٍة نادرٍة تقول:

وكنُت طّي �رضيحي اأهجُر احُلَفرا... اإن قيل يل: �صمٌر �صادْت مبعرفٍة  

رحل اأديب �صعيبي عن عامٍل هام به. عا�صه ثماًل مبا اآمن به، لترتَك اآثاُره �صاعًرا 
"من ثناياه فاح َعْرف الطهارْه". �صاعًرا يلتقي يف القرن الع�رضين اأًخا له، قْل تواأًما 
لروحه، مّر يف هذه الدنيا منذ قروٍن ع�رضة، األهمه وامتالأ منه. اأَولي�س يف اأديب 
اأَما حتاكي  ويبعثه حيًّا؟  املتنّبي  الطّيب  اأبي  املدى، �صدى  ُيرّجع يف  ما  �صعيبي 
اأ�صعاره حكمة احلياة عند ال�صاعر العّبا�صّي اأبياًتا تروح يف البطولة الإن�صانّية على 

ما قال مثاًل:
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اإن ماَت غ�ّس ال�صبا اأو اأبي�َس اللمِم تِه    املرُء ُيبكى على مقداِر همَّ

يطّيبها  راح  مرّبحة  اآلًما  اخلمرة  �صعر  يف  تعك�ُس  مراآٌة  نوا�س  اأبي  يف  وله 
بتلّذذاِت كاأ�ٍس ُتلهي فُتن�صي:

لأ�صتعيَد ندّي العمر والذَكرا �صاأر�صف الكاأ�َس تلو الكاأ�س مرتعًة  

اإّن يف هذه الُعجالة، ل اأّدعي درا�صَة �صاعٍر عرفته واأحببُته فح�ْصب، بل اأكربُت 
لغًة واأدًبا، بل نهًجا  اأّديُت حتّيًة ملن عّلمني، ل  اأح�صُبني  �صخ�صه ومكانته. ول 
ا يف �صخ�صي الأديبّي.  �صّية واملهنّية، وخ�صو�صً اأدبيًّا اأ�صلكه يف م�صريتي التخ�صّ
اإىل من، رغم رحيله منذ ما ينيف علىربع قرن،  اأهديُت �صالًما  ولكْن ح�ْصبي 

ترك هنا ذاته، �صاعًرا خالًدا واإن�صاًنا يبقى بقاَء الأدب. 

يف 25 كان�ن الثاين 2013
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�صانتال فغايل تابعُتِك، ل كما يتابع م�صاهدو التلفزيون �صيفَة حلقٍة من برنامج 
اأفالم.  �صانعَة  الفّن  عامَل  ا�صمِك  مالأ  هليودّية،  جنمًة  تابعُتِك  بلى!  ممّيز.  ثقايفٍّ 

و�صعرُت بالِكرَب!

الأمريكّية  الأ�صواء  عامل  يف  اأملعّيًة  اأ�صماَء  حُتاذين  م�صريَتِك،  تقولني  �صمعُتِك 
العاملّية! وبداأِت من عندنا. من فغال ننتمي اإليها. اإىل اأبوين، نزيه ونهاد، قلِت 
بفخٍر: قّدمان اإىل ههنا! ويف حديٍث عن قّمة جنومّيتِك عدِت اإىل فغال وعائلتِك، 

وتوّجهِت اإىل اأبناء الأ�صّقاء. ويف هذا اأوُج وفاء!

ينفكَّ يق�ّس  ا مل  ولئن قلِت وجًعا يف بداية احلرب، ع�صِته يف داخلِك خما�صً
نف�صِك حتى غادرِت اإىل حيث ولدِت كما ت�صّورِك البادع منذ البطن!

وارتقيِت �صعوًدا من جناٍح اإىل اآخر، يف جهاٍد ل يكّل ومثابرٍة ل تتعب، حتى 
كلفٍة  تناق�س  يف  جّبار  عمٍل  فاأّي  لِك.  الذي  املجال  يف  �صعًبا  رقًما  ت�صّكلِت 

ُيَعنَون: �صانتال فغايل. وهاك اأفالٌم �صخمة تتحّقق، وت�صطعني!

واإذا متّكنِت يف غربتِك اأن تالحقِك الأ�صواء، فالأنِت جنمٌة فغالّية، بلبنانّيِتِك 
بها.  لأّمِك  تدينني  ومواهب  اأبويّة،  بقيٍم  تاأّثرْت  عائلّية  تربيٍة  وابنة  ُتباهني! 

وبامتناٍن لكّل هذا جتاهرين!

نزعاته  يف  الأّم  وطنِك  على  تاأخذينه  ما  لِك  كان  اإْن  اأخرى،  ناحيٍة  من 
النحدارّية جّراء الت�رضذم والتزمّل، اإىل تداعياٍت قيمّية كارثّية، فاإّنِك حتاولني اأن 
توؤمني ب�صبابه اإن َوَعْوا. ولهم ُت�صدين اإر�صاداٍت، عّلهم يقومون اإىل جمٍد يف ثقافٍة 

اأن تلمعي..!
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وحّب! هم اأبناُء بلٍد جميل، م�صدر وحٍي ونبعة فّن! 

ويف حتّيٍة لزمالَء ينتجون يف لبنان تاأملني. فما اأحيلى احللَم اأكادميّيَة فنٍّ �صينمائّي 
فيها تعّلمني، ومعِك تتحّقق اأنتاجاٌت عمالقة ل�صا�صٍة لبنانّية اإن �صاء اهلل!

�صانتال، اأْن تلمعي، فاأنِت فخُرنا!

يف 27 حزيران 2013
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اأن تتعّرف باإن�صان له �صفُة الرجل، لعمري هذا اْلَيْوم �صاّلٌة ين�صدها الكبار. 
واأن تتعّرف برجٍل يعي�س لأجل احلرب ل منه، هذا ق�صًما، ندرٌة يفتقدها قّمٌة يف 

النا�س!

اأّما اأنا، فعرفُت �صليمان يو�صف ابراهيم. من قّلٍة يف النا�س هو. اإن�صاٌن، ينظر 
انعكا�صاتها،  يرى يف  مراآًة  اأخالقه،  انعكا�س عقل. وينظر يف  الفكَر  نف�صه  يف 

توا�صله مع الآخر، فال يخيب... ويِف هذه، هو رجٌل من طينة النادرين!

التقى الكلمة، فاأحّبها مغرًما ل مرغًما، واأمتهنها نهَج حياة، دعوًة وممار�صة. 
يالئم  مّما  متبّناة،  اأفكاًرا  تن�صح مطالعاُته  تني  نهٍم، ل  قارٍئ  نداءها، هوايَة  لّبى 
التزاماته ال�صخ�صّية والعالئقّية. وكم دفعته اإىل تدويناٍت تنبعث منها مر�صالٌت 

مدّوية تبقى نربا�ًصا لأحّبٍة رام اأن يفيدوا.

اأّنه  زاد. ذلك  ب�صيَط  ولو  قوَتها  يعتا�س  تعليمّية  ر�صالًة  الكلمة  نهجه  واأر�صى 
هكذا يجد �صليماُن �صليماًنا! معّلٌم هو يف �صخ�صه ويف التقاءاته الطلبة، يهدي 

لهم من خمزونه قيًما ترقى بهم اإىل ملء ذاتهم، قامَة اإن�صان!

ووجد كنزه يف خم�صٍة، راوْح مكانَك، فكٌر واإن�صان. قال عقلي، عائلتي، 
كتبي، تالميذي وقّرائي! اأََما قلُت هذا هو �صديقي �صليمان، روحًة وجميًئا.. ما 

يدنيَك منه اإذا نا�صدَت روًحا، يق�صيَك اإذا تدّنيت!

�صليمان يو�صف ابراهيم، تعي�س لأجل احلرب قلت، وباحلرب تخلُد بقاَء الكلمة... 

رجٌل... لأجل الحبر!
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تهوى القلم يهرق دًما ُي�صكرَك، ح�صُبه مداًما ت�صكبه، ل يف حلق قرطا�ٍس يجّف، 
بل يف َم�صاماِت عقوٍل تهوى الِكرب...!!!

تباركَت ندميًا على طاولة مي�رٍض ل يرتوي ِحربه، وتبارك من توافرْت لعيونه 
م�صاحاُت روؤياك... قراءٌة لقياك!

يف 24 ت�رشين الأّول 2017
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بوضع اليد

ا يقول: تعاَل اتبعني. فرتكوا كّل �َضْيٍء  �ضمعوا نداًء خا�ضًّ
وجاوؤوا يقّدمون ذواتهم الأجل اخلدمة. وبو�ضع اليد بلغوا 

�ضّر الدرجة يف كهنوت اخلدمة.

فكرب  باالأ�ضقفّية  اّت�ضَح  الكهنوت.  ملَء  ارتقى  البع�ُض 
�ضليُبه، والبع�ُض االآخر ُمنح اخلوراأ�ضقفّية اأو رتبَة الربديوط 

تقديًرا لعطائه الكهنوتّي.

رفاٌق  غالِبهم  يف  وهم  انتخابهم،  اأو  �ضياماتهم  يف 
يف  انتظاراٍت  وقائٌل  بل  فقط،  مهّنًئا  ال  كتبُت،  واأ�ضدقاء، 

ملء قامة �ضاحب الدعوة احلبيب.
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افرحي يا �صيدا، هّلْل يا جنوب. 

وترّني يا كني�صة امل�صيح، 

يف اأر�ٍس وطاأتها قدما ال�صّيد. 

لأّنه �صار لِك راٍع،

اختري لِك اأ�صقف. 

ُدعي ا�صمه اليا�س، 

نبيًّا ل�صعٍب خملَّ�ٍس بدم الفادي، 

يعلن الكلمة ح�صب اإرادة اهلل، 

ا لأبناء اأحّبهم،  خال�صً

واأخل�س ل�صورة حبيبه فيهم. 

�ُصّمي �صابًّا مطراُن �صيدا. 

راعًيا لأبر�صّية مارون فيها. 

فيتجّدد �صباُب الكني�صة حيث ت�صيخ. 

والكني�صة ل تهرم، 

عـنــْـدي" ) مز 9/42(  "ن�سيــُده 
ار في انتخابه مطران �سيدا( )المطران اليا�ض ن�سّ



95

لأّنها ا�صتمراٌر خلال�سٍ  

م�صتَمّد من ال�صليب،

ومقتبل يف اخلبز الإلهّي، 

قوًتا ُيجل�س اإىل مائدة ال�صماء.  

�صيكون �صباب الراعي 

ا يف عروق الرعّية،  دًما حارًّ

يفعل فيها حمّية الإميان 

وحما�َصَة الر�صالة

وخ�صب الثمار الروحّية. 

�صتكون يا رئي�س الكهنة 

قلًبا ل يهداأ يف �صّخ احلياة 

ت�صّج بحّبٍ  متزايد، 

وروًحا ل تتعب يف هداية القطيع 

اإىل املراعي التي ل تن�صب خرياتها 

يف هذه الدنيا، ونعُمها الأبديّة. 
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كم �صتكون للكهنة 

حيويّة �صبابَك واندفاعك. 

وكم �صتاأخذ من كبارهم، 

حكمَة ُن�صِجهم وخربَة اأيّامهم.

واأنَت ما اأنَت 

يف عطائَك لهم واأخذك منهم، 

ت�صهر يف اأن يغلب عليك 

جمد اهلل ووفرة غالله، 

ت�صتمطرها على اإخوٍة يف الكهنوت 

واأبناء يف امل�صيح. 

هلّم اأيّها الراعي ال�صالح، 

األ احمْل ع�صاك وتقّدْم.

ُعًدا، قتقود �صعًبا اإم�ِس �صُ

عيوُنه �صاخ�صٌة اإىل العالء. 

األ اجل�ْس اإىل عر�صَك 

يا مار اليا�س مطراننا، 
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يف مار اليا�س كاتدرائّيتك، 

على كر�صّي نبّينا و�صفيعك. 

في�صّد بَك اإىل فوق. 

واأنتَ  تت�صّبث بردائه، 

ميّدكَ  بقّوة العلّي، 

يف النبّوة واملُلك، 

ويف ملء الكهنوت. 

مقّد�ًصا ومعّلًما ومدّبًرا

ل�صعب اهلل يف اجلماعة املوؤمنة. 

فتكون رعّيٌة واحدة، 

تن�صد ال�صكَر الدائم

للراعي الواحد، 

الذي كهنوته ل يزول، 

وحربيّته اإىل الأبد.                                                                                             

يف 9 كان�ن الثاين 2006 
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يف  الإنطاكّي  مارون  كر�صي  على  امل�صيح،  كني�صة  يف  اأ�صقًفا  جتل�س  اأنَت  ها 
قرب�س. واأنَت يف دعوتك الأ�صقفّية توا�صل َنعًما ع�صَتها منذ البدايات، �رضخَة 
توا�صل  الأ�صقفّية  اإّنك يف  فملَك حياتك.  قلبك،  مالأ  الذي  النداء  مع  جتاوٍب 

�صخ�صك الكهنوتّي منذ اأنَت »خادٌم يف بيته«...

اإّنه رهان الآباء على نهجَك الأ�صيل يف م�صرية الكني�صة الذي لزمَت به نف�صك، 
فتكون الراعي ال�صالح، تقود القطيع اإىل مراٍع يقتات خ�صبها قدا�صًة وكماًل. 

َلَكم متّنينا اأن نراَك ترتقي املراتب الكن�صّية. ولكم تقنا اأن نراك تتزيّن بالأحمر 
احلربّي، ل ملجٍد زمنّي نعرفه يف عينيَك باطاًل، لكن اإمياًنا مّنا باأّن للكني�صة معَك 

�صاأًنا، واأّن ملجد اهلل يف �صخ�صَك داأًبا. 

ح�صُبَك يا �صّيُد جتل�س حبيًبا يف اأح�صان جمل�ٍس اأرادَك واحًدا فيه، تعانق ال�رضكة 
الكن�صّية يف اخلدمة والتدبري. 

ح�ْصب الأبر�صّية اجلارة اأن تفيد من خربة راٍع ياأتيها بالطعام يف حينه، فتتناوله 
غاذيًا منها النف�س اأ�رضاريًّا، واجل�صد �صّد عوز. 

بحوًثا  الدوؤوب  بجهدك  اأثمرت  طقو�ٍس  بعمق  تكتمَل  اأن  العبادة  ح�ْصب 
متتماٍت  اهلل  اآذان  حُتاكي  الأ�صالة �صالًة،  لُتخرج  اجلذور  اإىل  تغور  ودرا�صات، 

مارونّية حمّببة. 

كبرًيا،  كني�صتنا  من  رجاًل  تخلف  قرب�س،  على  اأ�صقفّيتَك  يف  �صّيدي،  واإّنَك 

�سّيـدي يو�ُسـف...
)اإلى المطران ي��سف �س�يف(
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ارتقى ل اإىل البطريركّية فح�صب، بل واإىل بطولة الف�صائل واأكرث. َعَنيُت املكّرم 
البطريرك ا�صطفان الدويهي. 

فكم يحلو لنا اليوم، اأن نتطّلع اإليك من منظاره، فرناك ل راأ�صًا لكني�صتنا واأًبا 
الرعاوّية.  لنا جميًعا، بل منارَة قدا�صٍة ت�صّع من ف�صائلك الكهنوتّية وخ�صالَك 
»منارَة  اأعالها  من  درب  على  ا،  اخت�صا�صً الليتورجّيا  طريق  �صلكَت  واأنَت 

اأقدا�ٍس« تبقى مرجًعا يف هذا املجال ل ُيحاد عنه. 

اأما يف كّل هذا عالمٌة �صماويّة من عالمات الأزمنة؟!

يف 13 ت�رشين الثاين 2008
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عهدي بَك مل تخرْت اإّل الكهنوت. وهذا مل يكْن اإّل جواًبا على نداٍء مل�س فيَك 
ونقلَك  اأنذا.  ها  هاتًفا:  الروح  اأجنحة  على  نف�صَك  فلّبيت! ورفعَت  الداخل، 
ذاتَك  لت�صع  لالآب،  ابًنا  مائها  من  ُولدَت  حيث  الكني�صة  اأح�صان  اإىل  الروح 

بطواعيٍة فريدة، بني اأيٍد اآمنَت را�صًخا اأّنها اأمينة. هي اأمينة هلل، وهذا ح�صبك!

وراأت الكني�صة يف متّتعاتَك ميزات الهائم نحو اهلل. ويف قُدراتَك وم�صاِت الواعد 
للرعاية باملعرفة واحلّب. واملعرفة يف كيانَك ا�صطياد العقل ملدارك احلّب الأزيّل يف 

جتّلياته لهوًتا ونا�صوًتا اأمام خمتاريه. ومن �صعفائهم ي�صّد اأو�صاًطا ُتبِهر باأنواره.

اأّما احلّب، فزرعه فيَك حتى لين�صَح قلُبَك على الوجه فرَح اللقاء، ويف الفم 
كلماِت التقّرب، فتلني الروؤو�س بانحناءٍة، ل ل�صخ�صَك، لكن ملن جعلَك اأمامها 

�صورًة له!

واإن راأى فيك اأتراٌب، منذ التلمذة الإكلرييكّية، مالمَح الراعي، فلي�س ملجٍد 
عامليٍّ باطل، واأنَت كم �صَمْمَت عن تعبرياتهم، بل لأّنهم نظروا كرَب ان�صياقَك 
ملن �صّلمَت حياتَك عاماًل يف كرمه. منذ قّدمَت حالَك لقبول الأ�صقف، ل تنفّك 

تقول: لتكْن م�صيئتك يا رّب. م�صيئة كني�صتك اإيّاها اأعمل، ولها اأنقاد.

ويعود �صاحُب ال�صوت على مّر كهنوتَك يهم�س: تعال. هاَك خدمٌة ترفعَك! 
معارج  يف  اخلدمة  حيث  العمق  اإىل  بَك  ت�صري  بل  اخلارجّية،  امتيازاتها  يف  ل 
لعتباراٍت  ل  الأحمر،  لها  تلب�س  العامل.  وتّرهات  ال�صليب  وثقل  ال�صعوبات 
دنيويّة، رفعَك اهلل عن اإدراكها، لكن ليقوَدَك اإىل ا�صت�صهاداٍت يومّية تقّدم من 

خاللها هلل ذبيحة!

على اأجنحة الروح
)اإلى المطران ج�زف معّ��ض، في ارتقائه اإلى ملء الكهن�ت(
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للرّب راٍع �صالح. فكْن راعًيا �صاحًلا  اأعظَم  اأ�صقف، �صهادًة  اليوم  اأنَت  وها 
اإليك. ومن حمّبته توّزع على  كمثاله. تعرف خرافَك لأّنَك حتّب الذي وكَلها 
اخل�رضاء،  املراعي  اإىل  تقودها  واأنَت  للجماعة  رعايًة،  لهم  وتهدي  القطيع، 
ولالأفراد واأنَت تقف على حاجاِت كّل واحد. فال ت�صحِّ بواحٍد من اأجل الكّل، 

ول تهمل الكّل خلري واحد. ُكْن كالر�صوِل كالًّ للكّل، لرتبح اجلميع للم�صيح!

وبعُد، هلمَّ ب�صالٍم يا حرًبا ح�صب قلب اهلل. هلّم ب�صالٍم يا راعًيا يبذل نف�صه عن 
اأحّبائه. ح�صبَك قدا�صة النفو�س مهما غلت الت�صحيات وت�صاعفت الآلم. فهي 

ترخ�س يف �صبيل نعجٍة توؤوب!

ولَك يف رعاة الكني�صة مثالٌت ي�صفعون لَك. اأَو لي�س �صورًة لي�صوع، يوحّنا 
بول�ُس الثان الذي قّدم الإن�صان على اعتباراِت الدنيا باأ�رضها؟! اأم لي�س رجُل اهلل 
الدويهيُّ بطريرُكنا، مراآًة، كم يحلو اأن نرى فيها انعكا�صات وجهَك الطاهر؟!!   

يقيُننا �صّيدي اأّننا ننعم ب�صذراٍت من �صالتَك، فرنتفَع معَك على اأجنحة الروح، 
لنطاَل قب�ًصا من جمٍد علوّي، مل تبلغ مراتعَك هذه، اإّل لتناله هبًة لنا جميًعا!

يف 4 اآب 2012
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ُت�صاُم اليوَم اأبِت اأ�صقًفا، ُدعيَت نائًبا ر�صوليًّا حلَلب، ومطراًنا لالتني يف �صوريّا. 
اليوم، مطلع ال�صنة 2014، حيث الوطن اجلار ذبيح!

ب�صّبانها  الكني�صة  تفرح  مهيب!  َحربيٌّ  احتفاٌل  �صعيد.  يوٍم  غّرة  يف  ونحن 
زبدة،  عني  الأّم،  بلدُتَك  وها  واأحّباء.  اأقارب  واملوؤمنني،  اإكلريو�صها  يبها،  و�صِ
�س! عني زبدة اليوم، �صعًبا موؤمًنا  حا�رضة تن�صد هللويا، هتاف الفرح القيامّي املقدَّ
بامل�صيح، تنادي: مبارٌك ابني، اختاره اهلل، انتخبته الكني�صة. هللويا، جورج راٍع 

�صالح. لَك يا رّب املجد، للكني�صة اخل�صوع!

ال�رضقّي  املجمع  رئي�س  الكاردينال،  �صخ�س  يبارك!  فرن�صي�س  الكني�صة  راأ�س 
مينح النعمَة و�صَع يٍد ر�صولّية، ترفُعَك مبعّيٍة اأخوٍة، اإىل الكرامة الأ�صقفّية، فاهناأ: 

جمٌد كن�صّي يطال جمَد ال�صّيد خدمَة �صعبه!

وغًدا عندما تتوّجه اإىل نيابة حلب، واأنَت منذ حنٍي مدبٌِّر لها يتلّم�س وعورة 
عرّبَت  بالأمل،  رعاياك  �صوؤون  �صتدّبر  ال�صليب!  حيث  اأ�صقًفا  �صتجل�ُس  امل�صري، 
ال�صوريّون، تغادرون الوطن )مرغمني(، تعي�صون يف  "اأبنائي  ال�صيامة:  عنه يف 

ال�صتات، واأنا هناك يف حلب، اأٌب من دون عائلة...".

ارتفع  واإذ  بالدم.  خدمتَك  فتعّمَدْت  ال�صليب.  حيث  تخدم  كاهًنا  وكنَت 
واأنَت  كّل واحد".  اإيّل  "... جذبُت  قال:  اأور�صليم،  ال�صليب يف  ي�صوع على 
رحَت ترتفع كّل يوم منجِذًبا نحو ي�صوع، يف جلجلة عذاٍب م�صتدام، ل َتني 

�صة ترتوي منه انت�صاًبا نحو املرفوع يف العلى. اأر�ٌس مقدَّ

حيث ال�سليب..
)اإلى المطران ج�رج ب�خازن، النائب الر�س�لّي في حلب(
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والحّتاد  لل�صرب  "دعوٌة  اخلال�س،  ال�صليب  يف  تقول:  كهنوتَك  ملَء  وتبداأ 
ب�صليب ال�صّيد امل�صيح... منتظرين يوَم القيامة... واإعادة جتّمع التالميذ الذين 

ت�صّتتوا �صاعاِت الأمل...".

�س الذي حتياه منذ اللحظة يف قلب املعاناة، واأنَت فاحٌت يديك  هوذا فرُحَك املقدَّ
املُ�صاب،  يف  ت�صاُرًكا  تهديهم  رعايتَك،  اإىل  �ُصلِّموا  اأبناَء  لت�صّم  ال�صليب،  على 
وحمّبًة تقيهم اأمَل الُبعاد!  وت�صري اأمامهم رحلة رجاء بالقيامة، مثبًِّتا اإّياهم يف يقنٍي 
توؤمن به: مت�ّصكوا بال�صليب، هو خ�صبة اخلال�س، ح�صب قلب الرّب، واإن غري 

ما يرجوه النا�س!

�صّيدي جورج، 

وُترفع  خلدمتهم،  كاهًنا  ُدعيَت  يعانون،  لأبناَء  الأ�صقفّي  حبَِّك  �صهادة  هذه 
اأ�صقًفا لتقدمة ذاتَك حمرقًة م�صتمّرة لأجلهم. ول اأراَك اإّل رافًعا عينيَك �صوب 

�صة: هاَءنذا! فوق، تطلق من الأعماق ا�صتجابًة مقدٍّ

يف 11 كان�ن الثاين 2014



104

فرحُت كثرًيا اأبِت طون، كما تعّودنا اأن نناديك، بانتخابَك اأ�صقًفا يف الكني�صة 
اختارتَك  الإكلرييكّية. والتي  احلالة  اإليها يف  تنتمي  التي  الكاثوليكّية  ال�رضيانّية 

اأك�رضخو�ًصا ر�صوليًّا يف كندا.

فرحُت اأكرث لأّنَك واحٌد من فوجنا. الفوج 1992 الذي ت�صّكْلناه يف كلّية 
اأَُيَّها  الالهوت احلربيّة التابعة جلامعة الروح القد�س يف الك�صليك. وكم جميٌل 
اأهلّيًة حلمل  اأ�صقٌف، راأت فيه الكني�صُة  اأن يكون من فوجنا الإكلرييكّي  ال�صّيد 
ال�صليب، للم�صاركة بوفرٍة اأكرب يف عمل ي�صوع اخلال�صّي. ويف عوٍد اإىل تلك 
على  خاللها  التقينا  جمعتنا،  جل�صاٌت  حت�رضن  فيها،  ترافقنا  التي  ال�صنوات 
الكهنوتّية  خدمتَك  يف  التزمتها  اأّنَك  لحًقا  عرفُت  ورعاويّة،  كن�صّية  قناعاٍت 

والرتبويّة!

انتدبتَك الكني�صة للخدمة الأ�صقفّية. كّللتَك باملجد الكن�صّي، مكافاأًة َلَك على 
م�صتحّق.  الهاتفة:  تهنئتَك  جلهة  ا  خ�صو�صً ظاهٌر،  هذا  وخدمتَك.  التزاماتَك 
"ما جئُت لأُخَدم، بل  اإّل �صدى قولة ي�صوع:  لكّن الرفعَة يف الكني�صة ما هي 
لأخدم". رفعتَك الكني�صة لأجل خدمٍة اأكرب، لأجل اأمٍل اأكرث، وقالت: م�صتحّق!

اأبونا طون، �صّيدنا احلبيب، 

تروح اإىل كني�صة ال�صتات يف انت�صار اأبنائها حول اأمريكا ال�صمالّية. حتمل تراثها 
امل�رضقّي، قل ال�رضياّن الأنطاكّي الذي يجمعنا، لت�صهد. نعم لت�صهد لي�صوع اأّنَك 
حتّبه. ت�صلخ نف�صَك عن بيئٍة هي َلَك، طاعًة لالأّم الكني�صة يف جممعها الأ�صقفّي، 

لأجل خدمٍة اأكبر!
)اإلى المطران ب�ل�ض اأنط�ان نا�سيف(
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فاأعلَن حّبَك حيث  اأر�صْلني.  هاءنذا  ترّدد:  واأنَت  ي�صاء،  الرّب حيث  ليزرعَك 
اأكون، واأكمل يف ج�صدي ما نق�س من اآلمَك املحيية.

اأُْعلي  واأفرح،  بَك  اأفخر  حيث  من  بل  واأحببُتَك،  رافقُتَك  حيُث  من  واأنا، 
�صالتي لأجلَك، حتى تكون قريواًنا، تعني ي�صوَع يف حمل �صليٍب، خ�صباته 
دماٌء تنزف، حْمَل عذاباِت �صعٍب اأوِكَل اإىل خدمتَك، حتى اإذا ما ارتفعَت مع 

املعّلم، جذبَت اإليه كّل اأحد!

يف 8 كان�ن الثاين 2016
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�سالم اإلى فادي . . .

فادي �س�، كاهن جديد، �سديٌق يل، ارت�سم و�سافر اإىل فرن�سا ملتابعة درو�سه. يف راأ�ض 
ال�سنة 1997، �سنة البن الفادي*، كتبُت له هذه الر�سالة:

اإليَك  اأتوّجـه  الفادي،  البن،  �صنة   ،1997 اجلديدة،  ال�صنة  هذه  بداية  "يف 
�صديقـًا واأًخا، ولكن هذه املّرة، كاهًنا على مذبح الفادي.

ُولدَت  فيه  الذي  الوطن  لبنان،  تبداأها خارج  الأوىل،  الكهنوتّية  �صنتَك  اإّنها 
وترعرعَت، وفيه ن�صاأت دعوتَك ون�صجْت.  

اأتوّجه اإليَك، واأنَت كاهن يحمل ر�صالة اخلال�س حيثما حّل. الكاهن حامل 
الفادي. فكيف اإذا كان الكاهن "فادي"؟ 

احلّب حبًّا  انعكا�س هذا  للب�رض ولك. فكان  فهمَت حبَّه  اإذ  ي�صوع،  اأحببَت 
لكّل من التقيَته، وكنُت واحًدا منهم. �صعرُت بحبَِّك يدعون مل�صاركتَك العمل. 
فاآخذ من حّبَك امل�صتمّد من احلّب الإلهي، لأزرع حويل "ح�صارة املحّبة" على 

�صفحاٍت اعتمدناها و�صيلة لذلك. 

األ احمل عزيزي فادي، اإىل مذبح الرّب كّل يوم، جميع من تعاطيَت معهم 
واأحببتهم.واأنا على يقني اأّنَك فاعـل.

عنك،  اأبَعَدُهم  كان  من  ٍة  بخا�صّ اأذكْر  واملري�س.  منهم  ال�صعيف  ًل  اأوَّ اأذكْر 
عّما حاولَت اأن تو�صله اإليه ومل تنجح. اأذكر من يف نظرَك لي�س له من يذكره. 

* اأعلن البابا يوحّنا بول�س الثان �صنَة 1997 �صنَة البن الفادي، ي�صوع امل�صيح، ك�صنة حت�صريّية 
ل�صنة 2000، �صنة اليوبيل. 
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كاهًنا  لتكون  وِنعًما،  ميزاٍت  اهلل  اهلل.حباَك  من  حمبوٌب  النا�س  من  فاملحكوم 
ا عن الآخرين. لالآخرين، ولكن اأي�صً

هذا بع�ُس ما اأَراُه فيك، وما اأحمله اإليك من لبنان يف بداية هذا العام الذي 
اأرجوه لَك زاخًرا باملواهب ال�صماويّة والثمار الكهنوتيَّة. ولَك مّني كّل حمّبة". 

ي�م راأ�ض ال�سنة 1997
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ما اأحّبها ت�صميًة على ل�صان. وما اأقربها اإىل قلبي تعبرًيا ياأتي بَك اإىل ذهني. 
�ُصئلُت: لو  فاإذا  اأت�صّورَك غري »عّمو اخلوري«.  اأن  اأ�صتطع  اأنَت عّمي الذي مل 
مل يكن عّمك اخلوري كاهًنا، فما تت�صّوره يكون؟ لأجبُت: اإن ما كان كاهن، 

بيكون خوري.

عّمو اخلوري، 

بهذه الت�صمية ناديتَك واأخويَّ منذ وَعينا عليَك يف عائلتنا. بهذه الت�صمية كّنا 
نراك على املذبح ووجدنا اأنف�صنا نخدم قّدا�س عّمو اخلوري. هذا القّدا�س الذي 
اأ�صرتَك  اأن  اآتان  الذي  اهلل  اأ�صكر  الأّول. وكم  قّدا�ُصك  به وكاأّنه  تزال حتتفل  ل 
يف هذا القّدا�س اليوم، لأ�صكَره معَك على نعمٍة طاملا �صعيَت اإليها يف �صبابَك، 
وع�صتها خم�صني عاًما ت�صاأله يف كلِّ ذبيحة اأن يجّدد لك هذا ال�صباب، كهنوًتا 

�ًصا نف�صَك والآخرين. �ًصا ومقدِّ مقدَّ

عّمو اخلوري، 

اأّنهم  اأمامي  يفتخرون  راحوا  اأخيك،  ابُن  اأّن  عرفوا  ا  اأ�صخا�صً التقيُت  كم 
طاّلبك. كم تعّرفُت باأنا�ٍس، اأخربون اأّنهم اأحّبوك خالل ريا�صٍة روحّيٍة اأعطيَتها 
يف رعاياهم، اأم ِلعظٍة �صمعوها منَك يف قّدا�ٍس ما اأو منا�صبٍة معّينة. كنَت ول تزال 

فخًرا لنا. بل اأنَت فخرنا.

التي  غرفِتَك  يف  التزمَتُه  ق�صّيتك.  ر�صالته  فجعلَت  الإلهّي  املعّلم  اأحببَت 
ك الإلهّي، ت�صّليه بع�صق النا�صك  اأ�صحت �صومعًة تعانق ُجدراُنها اأ�صداَء فر�صِ

عّمـو الخـوري
)لمنا�سبة ي�بيله الكهن�تّي الذهبّي(
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يقّد�س  العلّي  روَح  فيه روُحك،  عانقْت  الذي  قّدا�صَك  باهلل.التزمَته يف  الهائم 
قربانَك، ويقّد�صك قرباًنا تقّدمه اإىل العر�س ال�صماوّي ذبيحة حبٍّ اأبديّة.التزمَته 
يف كرازتك حتى ا�صتحال منرّب التعليم �صوًتا �صارًخا يف بّرّية كلِّ نف�س عط�صى 
القّدي�س  اإىل ماء احلياة التي ل تن�صب. واأنَت ترّدد مع رئي�س املالئكة، �صفيعنا 
ميخائيل: َمن مثُل اهلل. ويندحر اأمام تعليمك كّل َمن يخالف هذه احلقيقة الإلهّية.

اأنَت كاهن امل�صيح، نبّي اهلل، ل ت�صاوم ب�صيء عليه، ول تقبل مبداأ اأو تعليًما 
املرجعان  هما  فهذان  الكني�صة.  تعليم  على  اأو  املقّد�س  الكتاب  على  يخرج 
الوحيدان حل�صارٍة اأم�صيَت يف ن�رضها خم�صني عاًما، وكم يحلو يل اأن اأمتّنى لو 

اأراها تتجّدد خم�صني اأخرى.

عّمو اخلوري، 

ة اأن اأجرح توا�صعَك الكهنوتّي. رف�صَت اأن  حت�رضن الكلمات وتخنقني غ�صّ
حتتفَل بيوبيلَك الذهبّي هذا، واأنَت تربِّر – اأنا اأكيد - اأنَّه ل يزيد على كهنوتك 
�صيًئا. ولأّن اليوبيل عندك هو ي�صوع، فاإذا بَك تهتف مع �صاحب املزامري: »ل 
لنا يا رّب ل لنا، لكن ل�صمك اأعِط املجد...« ولكّن ال�صوؤال: كيف ل نحتفل 
بالكهنوت، وهو نعمة اهلل عليك؟ كيف ل نحتفل بالرّب ي�صوع وهو احتفالنا 
الأزيّل الأبدّي؟ واأنَت حتتفل به منذ خم�صني عاًما حا�رًضا بني يديك، تقوت به 

النفو�س التائقة اإىل اخلال�س.

تقا�صْمنا  لذلك  املائدة.  وحول  العائلة،  يف  �صويّة،  نحتفل  اأن  اآثْرَت  لكّنك 
�صباًحا مائدة الرّب مًعا. وها نحن الآن حول مائدة العائلة، هذه الكني�صة البيتّية. 

فبارْك يا ربِّ بهجة يوبيلنا . 

ا جّدي وجّدتي من علياء مائدتكما ال�صماوّية جمد اليوبيل الذهبّي.  رنِّ
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هللي يا اأر�َس الغربة فرح اأخويَّ اخلم�صينّي.

ا�صتجيبي يا �صماَء فادينا �صلوات عّمتي ودعاء عّمي،

وا�صكرا يا والدّي ح�صور اخلوري اأنطوان الروحّي والزمنّي يف عائلتنا.  

اأخ حبيب يف  ابن  رافقتَك  التي  اخلوري  عّمو  �صلوات  اأمام  عماد  واخ�صع 
الأفراح وال�صعوبات. وليكن ر�صاَك عّمو اخلوري على با�صكال، لنوؤ�ّص�س عائلًة 
تباركها يدك يف اإكليل الزواج قريًبا. عائلة كم اأمتّنى اأن نرّبيها كما رّبْيتنا فندعو 

لك ونرمّن فرحني:

                                                ل�سنني عديدة يا عّم� اخل�ري.

يف 6 اأيّار  2001 



111

اهلل،  يريده  كما  كاهًنا  لتكون  تهّياأَت  الكني�صة.  مذابح  على  كاهٌن  اأنَت  ها 
لأّنَك كاهن اهلل، ومنه ت�صتمّد كهنوتك. 

على  وكياًل  اأقامك  الذي  اهلل  اأّن  اهلل. وعرفَت  الكاهن هو رجل  اأّن  فهمَت 
اأعطيَت  لذلك  اخلدمة.  يف  ومتفانًيا  الوكالة،  على  اأميًنا  يريدك  بيته،  خدمة 
ذاتك بكلـّيتها طارًحا نف�صَك اأمامه، �صارًخا مع املزمور: »هاءنذا اآٍت لأعمل 

م�صيئتَك...« 

ول عجَب، فاأنَت ابن بيٍت يعي�س القيم الإن�صانّية، ويلتزم التعاليم الإجنيلّية. 
املناخ  اإيجاد  ويحاولون  الباقون،  فيه  يحرتمها  �صخ�صّيته،  فرٍد  كّل  فيه  يحيا 

املنا�صب له، لي�صتطيع التعبري عن ذاته، واإي�صال ما عنده اإىل الآخرين.  

اأنَت ابن عائلةٍ  ولَدتَك كاهًنا على ما هي فيه من جوٍّ هادئ هدوَء الكني�صة، 
ميّيز فيه كّل واحٍد �صوَت اهلل الذي يك�صف له بو�صوح دعوته يف احلياة. تن�ّصقَت 
لتعاليم  الطق�صّية  املمار�صة  الزواج يف  �رّض  امللتزمِة  العائلّية،  احلياة  الكهنوت يف 

الكني�صة وعي�س القيم الزوجّية والإن�صانّية يف املجتمع وبني النا�س. 

ْلب  عهدي بَك اأّنك كاهٌن ح�صب قلب اهلل. والكاهن رجل مواقف. رجٌل �صَ
العقيدة. موقفه كالم ال�صّيد وتعليم الكني�صة، و�صالحه خبز احلياة. مبوقفه يحّدد 

الكاهن خّطه الكهنوتّي، وبال�صالح يدح�س و�صائل احلياد عن امل�صار ال�صليم. 

عهدي بَك كاهن كني�صٍة جامعة تبداأ األًفا ثالًثا من �صنوات عمرها. ومارونّيٍة 
اإًذا على مذابَح وقف عليها قبلك  �صتقف  األًفا وخم�صمئة عام.  تاريُخها  يناهز 
تقدمتك  تعبق  بخورهم  برائحة  فيه.  اأنَت  الذي  الهيكل  بِقَدم  كثريون،  كهنة 

اآٍت... لتعمَل م�سيئتُه
)اإلى الخ�ري و�سام الزغبي في �سيامته(
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بينهم  من  املنتقلني  مع  �رضكٍة  ويف  منربك.  من  تكرز  اإميانهم  وبا�صتقامة  اليوم. 
حتتفل بقّدا�صك. 

كهنٍة  باأيدي  قرًنا  ع�رضين  طواَل  جتّددْت  التي  ال�رّضي  الع�صاء  ذبيحة  �صتقيم 
تقّد�صوا بها، فُرفعوا على املذابح. وها اأنَت اليوم مُت�صك مب�صعلهم، لتقّد�س من 

ُوّكـلَت رعايتهم، بالقوت الباقي للحياة الأبدّيـة. 

على  تخرج  ممار�صاته  يجعل  ل  الذي  املارونّية  الكني�صة  كاهن  بَك  عهدي 
ة بها. فلتكن احتفالتَك  القواعد الإنطاكّية اأو حتيد عن الهوّيـة ال�رضيانّية اخلا�صّ
وا�صحة املعامل، ت�صع املوؤمنني يف اإطارهم الكن�صّي، ممهوًرا بالطابع ال�رضقّي الذي 

ينتمي اإليه.  

عهدي بَك تطّل بفرٍح حاّر على من تلتقيه، وتبادر حمّدثَك بب�صا�صةٍ  م�رضقة. 
الواجب  والتزامك  به.  توؤمن  را�صخ  معتقٍد  عن  يعرّب  جّدي،  الر�صويّل  عملك 

املهنّي دقيق، يعك�س قناعتك مبا لالآخر عليَك من حقوق. 

ها اأنَت اآٍت لتعمل م�صيئة اهلل التي ل حتابي اأهواء النا�س، بل حتاكي خال�صهم. 
ترّدد  م�صيئتك«  »لتكن  الرّب.  م�صيئة  فتتّم  حياتك  تقّد�س  تقدي�صهم  ولأجل 
معهم كّل يوم، ويف كّل منا�صبة، فيرتّب�س بَك َمن ُيثنيَك عن عزمك. ذلك املاكر 
الذي يبنّي لك اأباطيل هذا العامل جمًدا كهنوتيًّا. في�صّوَرَك مت�صّدًرا موائد النا�س 
اإىل  بال�صعي  اهلل وتكتفَي  ناظريَك جمد  ليحجب عن  املوؤمنني،  وُمرتئ�ًصا جمال�س 
جمدك. فت�صقط هالة كهنوتك يف اإغراءات هذه الدنيا، ويك�صف لك الواقع جمًدا 

باطاًل ل يبقى لك فيه اإّل الندم والهرب. 

ا اإىل ح�صوره  ح�ْصب املعّلم الإلهّي يبقى ماثاًل اأمام عينيَك، وتبقى اأنَت �صاخ�صً
اأمامك. فلتكْن يف كهنوتَك يًدا ممدودًة نحو �صخ�صه تعاىل، تدّل املوؤمنني عليه، 

وت�صري معهم يف موكب الرجاء مبا ينتظر اأبناء النور. 
                                                                     يف 24 متّ�ز 2004 
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هّللي يا اأر�َس اللوز تزَدهني ببيا�صه. رّني يا جماعَة الإميان هيبًة بي�صاء تزدان 
بالأحمر الكن�صّي. هللويا، كاهنِك خوراأ�صقٌف فا�صل!

يرفعه،  الآخر.  هو  جربائيَل  رجَله،  �صمائنا  يف  يعلن  الب�صري  املالك  هو  ها 
وب�صوت الكني�صة يهتف: "طوبى له، جاهَد، اأثمر، وا�صتحّق اإكلياًل من ال�صكر 

وتاًجا من املحّبة والوفاء". 

كبرًيا قالوا! نعم، ولكن لي�س بالعمر فقط. كبرٌي هو بنعمة رّبه التي فّعَلها يف 
بيعة  دّبر  اإليه. وكم  ُوكلْت  التي  النفو�س  بها يف كهنوته عجنَي  حياته، وخّمر 
اهلل، مبا َجعل له مكانًة يف قلوب �صادٍة عمَل يف حقولهم، اأو ن�صاأوا على روحه 

الكن�صّية ال�صافية. 

وراَح اإىل اأقا�صي البعيد، حيث وحده، خلّو من اأهٍل واأ�صحاب، ي�صهر مع 
ه حبي�س القربان وجلي�صته اأّم عذراء.  ال�صحيمة وي�صحو مع امل�صبحة. وحَده، اأني�صُ
وحده، يحمل قمحاته زارًعا يف اأر�ٍس اأُنزل بها، حيث اأراد خ�صب الثمار. ويف 
جيبه وزناٌت اأودعها �صيارفة رعاياه وتاجر بها يف خال�س نفو�صهم، وُح�صن 

معي�صتهم الروحّية واحلياتّية. وجاء الربح وافًرا م�صاَعًفا. 

وعاد اإىل قريته خادًما معطاء، جملَّاًل بخربٍة رعاويّة و�صعها ثقاًل يف بناء رعّيٍة 
اإن�صانّيًة واأوفر روحّيًة. ومداميُك  اأكرَث  ب�رًضا وحجًرا. عوائُد واأعراف �صارت 

عَلْت للقاءات اأفراح العمر ونك�صاته. 

ويف خريف الأيّام، عندما تاأتي النفو�س الكبرية اإىل اإعالء �صاأنه، وملّا ي�صحو 

كبيـًرا قالوا!
)في ارتقاء الخ�ري جبرايل الفغالي اإلى الخ�راأ�سقفيّة(
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ال�صغار يف جهلهم على تعداد مظاهر ال�صعف الب�رضّي، ها الكني�صة يف اأ�صيادها 
تقّدر وتكّرم. فت�صري بالبنان اإىل الرجال كيف يعملون، واإىل فعلة احل�صاد، كيف 

يكون الزرع واجلنى.  

خم�ًصا  عملَت  لهذا  األ�صَت  الُعلى.  جمد  من  قَب�ٌس  ال�صّيد،  اأبِت  احلياة،  ذروة 
و�صّتني؟ 

 يف 24 كان�ن الثاين 2008 
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هذا  مميًَّزا  كان  بامتياز.  الكني�صة  معجزَة  الأمم،  ر�صوُل  بول�س  كان  البدء  يف 
اأن  �صيء،  كلَّ  يعرف  اأن  اأراد  واإمياًنا.  معرفًة  اهلل  �رّض  من  نف�صه  مّكن  الر�صول. 
يتزّود كلَّ تف�صيٍل عن �صّيده الذي اأحّب، حتى غدا الالهوتّي الأّول يف الكني�صة. 
اجلماعات  يوؤ�ّص�س  يب�رّض،  الأر�س.  اأقا�صي  والبلدان حتى  املدن  يجوب  وراح 
املوؤمنة وينطلق، ليعود فيتفّقد، ل بزيارٍة اأخرى فح�ْصب، بل وبر�صائل تعليمّية 
التجارب،  ومواجهة  الإميان  يف  الثبات  على  املوؤمنني  فيها  يحّث  توجيهّية، 
وتقومي ال�صرية الذاتّية اأخالقيًّا، فرديًّا وجماعيًّا. هذه الر�صائل، هي اأثمن ما متلك 
الكني�صة من ذخر يف خدمة الإجنيل. �صّخر كّل مَلكاته خلدمة اخلال�س. ثّم قّدم 

نف�صه على مثال ال�صّيد ذبيحًة ملجده. 

ا. بول�س اآخر، ت�صّبع بالعلوم  وهاُكم اليوم بول�ُس اآخر، عَلق قلبه بي�صوع هو اأي�صً
واملعرفة مقِباًل عليها منذ ال�صغر. لكّن جاذبّية الكتاب كانت فيه الأقوى. فدر�صه 
وكّر�س  والكلمة.  الوحي  يف  اهلل  اإرادة  قارًئا  لهوته،  غور  �صابًرا  فيه،  متعّمًقا 

لأجله كهنوته وانتماءه الكن�صّي، وارتباطه باجلماعة والروؤ�صاء. 

الكني�صة  اآباء  من  وعّلم  كتب  من  كّل  بل  فيه.  قيل  ما  وكّل  الكتاب  در�س 
ومعّلميها. ف�صار فيها املرجع الأّول، وبل�صانهم الناطق الأملع. يعرفهم، يحّبهم، 

يتكّلم فيهم باإلهام، كمن ينقل من تراثهم دّرًة ل يفّرط بقيمتها. 

تعليٍم  بي�صوع. كّل تفكرٍي يكتبه. كّل  تب�صرًيا  قلَمه  األهب  الآخر،  بوُل�س هذا 
يوّثقه. فتتاألّف الكتب وتتحّرر املقالت. اأقول اإّنه غزير الإنتاج الكتبّي. موؤّلفاته 
وبحًثا  اإمياًنا  للكلمة،  وحياة  ذاًتا  نف�صه،  كّر�س  حُت�صى.  اأن  من  �صدوًرا  اأ�رضع 

وكتابًة. هّمه الكلمة ت�صل. بل ي�صل بها من هو الكلمة. 

ن�ســكر َي�ســوع!
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يفتخر مبا وهبه اهلل من قدرة على العلم والتعليم. يعتّز مبا حباه من غزير اإنتاج، 
جعل منه مو�صوعًة حّية. لكّنه يوؤمن ويعرتف باأّن كّل عطّية هي يف خدمة �صعب 
عظائم«،  بي  »�صنع  مرمي:  مع  ين�صد  اإّنه  روحيًّا.  وتغذيته  فكريًّا  لتثقيفه  اهلل، 
ويهتف مع بول�س: »اإن افتخرُت، فبالرّب اأفتخر«. واإىل مائدته يدعو مع املعّلم: 
هذا  اإقراأوا  اهلل،  هو  هذا  الكلمة،  هو  هذا  ا�رضبوا...«  خذوا  كلوا...  »خذوا 

حلّبه، خلال�صكم. »اإفعلوا ما ياأمركم به«.

اخلوري بول�س الفغايل، كتاباٌت هو. موؤلّفاٌت ومقالت، عظات وتعاليم لن 
تتوّقف، ما داَم يف قلبه حّب ينب�س، ويف نف�صه ر�صالٌة تثور. لن يهداأ من موا�صلة 

جهاده نحو احلياة التي اأدرك اأّنها »هي اأن يعرفوك«.  

ويف هذه جميعها، ن�صمعه يرّدد »ن�صكر ي�صوع«. لأّنه اختارن ر�صوًل، كما 
كتاباتي  ت�صل  حيث  امل�صكونة،  اأقا�صي  حتى  ال�صهادة  فاأوؤّدي  �صمّيي.  بول�س 

فتوؤتي الثمار قدوًة وحياة.  

ونقول معه، نحن مع�رض عارفيه واملفيدين من كنوزه: »ن�صكر ي�صوع«، لأّنه 
يختار دوًما بول�ًصا، هو اأحوج ما يكون للكني�صة، ل ر�صوًل لالأمم فح�ْصب، بل 
نبيٌّ ي�صدح املدى، �صدى �رضاخه الغا�صب يف وجه ولة هذا العامل و�صالطينه، 

ويزرع بذاَر احلياة كلمًة اإلهّية ملوؤها احلّب والعرفان. 

يف 21 ت�رشين الثاين 2008
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ال�صنة  ويف  الأبد.  اإىل  كاهٌن  اأّنَك  يندم،  ومل  اهلل  اأق�صم   ،1959 ال�صنة  يف 
2009، �صنة الكهنوت، اأنَت يف �صنتَك اخلم�صني الكهنوتّية.  

خم�صون عاًما ويُد اهلل تعمل ب�صخ�صَك. خم�صون عاًما والكني�صة تتابع عمَل 
اهلل بيدك. واأنَت ما اأنت، يف اإعالن الكلمة والحتفال واملحّبة، خادُم �صعب اهلل 

على �صبه ملكي�صادق. 

منذ خم�صني عاًما، قلَت نعم، "ح�صبي اأن اأكون خادًما يف بيتَك". ومل تقْل اإّل 
نعم، لل�صلطة اإذا اأمرت، للحاجة اإذا دَعت، وللرعّية اإذا طَلبت. وكنَت يف كّل 
حالة ُو�صعَت فيها، اأنَت اإيّاك، َنعُمَك ل تتبّدل، وفرُحَك ل ينق�س، يرتاح اإىل 

الّتكال عليك كّل �صائل.

ا تعليًما. ورافق  واخرتَت طريَق احلّق. واحلّق يف دعوتَك كهنوت، وكان اأي�صً
الكاهَن فيَك املعّلُم. ومع و�صع اليد التي رفعتَك على املذبح، توقيع يٍد كّللَك 
در�ًصا  �صارت  ال�صنعُة  حيث  مهنّية،  مدينًة  جبيَل  زّين  تربويًّا  �رضًحا  موؤ�ّص�ًصا 
ومتّر�ًصا، ُتّوجت �صهادًة. �صارت قيمًة جم�ّصدًة، اأ�صحت حقاًل معي�صيًّا ذا اعتبار. 

يف  جبيلّيون  تربويّة،  مهنّية  وعائلة  ورعايا،  اأهاًل  الأحّبة،  تالقى  اإذا  واليوم 
هويّتهم، فغالّيون يف انتمائهم، فنّيون يف اخت�صا�صهم، مرّبون يف ر�صالتهم. 

كلمة  جتمعهم  واملفيدون،  القادرون  بون،  املقرَّ وتداعى  الأحّبة  التقى  اإذا 
ون عّما اأنَت لهم، كّل ما يخرج من فمهم،  واحدة، بها تدوم النِّعم، وفيها يعربِّ
م بيدهم، ل بّد ل�صنني طويلة تخّلد امتنانهم، لأٍب له عندهم كّل اعتبار.   وما ُيقدَّ

يوبيـل تـَواأم
)اإلى الم�ن�سني�ر مي�سال اأبي �سعب في ي�بيله الذهبّي(
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هم حولَك اليوم جميًعا، ل�صان حالهم ين�صد �صكَرهم، يقولونه يف ح�رضتَك 
كالًما وم�صاعَر، ويف ا�صتح�صارَك �صالًة خا�صعة، وذبيحَة حبٍّ للحبيب ي�صوع، 

�صة، مقبولًة لدى الرّب.  راجينه �صنًة مقدَّ

يف 4 ت�رشين الثاين 2009
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تعّرفُت به يف اأوا�صط الثمانينات طالًبا اإكلرييكيًّا يف غزير، لأعود فاأتكّلم فيه 
عَلًما من غزير. رجل املحّبة والكلمة، هو رجل اهلل. 

ب�صو�س،  بوجه  يوًما  التقان  قريًبا،  وجًها  الدويهّي  اأنطوان  اخلوري  عرفُت 
م�رضوع  بلقاء  حبًّا  الدرب،  برفيق  حبًّا  اهلل  مالأه  قلٍب  من  ب  التقرُّ اإىل  دعان 

�صديق، لي�صرَي �صديًقا بحّق!

عرفُته اإن�صاًنا يجمع الرفاق لّت�صاله باجلميع يف ب�صاطة القريب من كّل واحد. 
ًقا اللقاءات، متخّطًيا ال�صعوبات ومباِدًرا اإىل اّتخاذ اخلطوات التي ُتر�صي  من�صِّ
هّناأك.  تنجح،  عرفك  واإْن  �صّجَعك.  تعمل،  راآَك  اإْن  اأزعَجْته!  ولو  الآخرين، 
ه  فرُييحك. همُّ فعله،  ما ميكنه  ياأخذ عنَك  بيدَك.  اأم�صَك  تتعرّث،  ومتى وجَدَك 

الآخر وح�صب! ويف هذه جميعها، راأيُت فيه رجَل املحّبة!

منذ كان يف الإكلرييكّية طالًبا، اكت�صف يف كاهٍن، اأّن الكاهَن رجُل الكلمة. 
الكتَب  قراءًة  تذّوَق  اأّنه  ذاك  ل!  وتو�صّ الكلمة،  ر�صول  ليكون  ي�صعى  وراح 
واملجاّلت، بل املقالت واملوؤلّفات يدّبجها املعّلم، فينقلها هو طباعًة وت�صحيًحا، 
حتى انتقلت العدوى �صيًئا ف�صيًئا، لي�صري يف اجلعبة نتاٌج خم�صون، ومزيٌد اإن �صاء 
اهلل. ف�صار اخلوري اأنطوان الدويهّي ا�صًما معروًفا يف الأدب الرعائّي، ر�صوًل 
اإىل  باأمانة  اأنامله  وُتهديها  اهلل،  بيت  على  َغريًة  اململوء  قلمه  يو�صُلها  للكلمة 
اجلماعة، حيث بول�س يقول: »كيف يوؤمنون اإْن مل ي�صمعوا. وكيف ي�صمعون 
ون اإن مل ير�َصلوا...« وزْد: كيف ُير�َصلون اإن مل ميتلئوا  وا، وكيف يب�رضِّ اإن مل ُيب�رضَّ

معرفًة، ويغتذوا من كالم اهلل؟ وهاُكم رجل الكلمة!

َعَلٌم من غزير
)األقيتُها اأثناء احتفال تكرمي "اأعالم من غزير"وكان اخل�ري اأنط�ان الدويهي واحداُ منهم(
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هوؤلء  »كهنتي  اإىل  كتبي  اأحد  اأهديُت  امل�صيح.  كاهن  الدويهي  اأنطوان 
الفغالّيني«. فاعرت�س: هم كهنة امل�صيح ولي�صوا كهنَتك! اأدرك اخلوري اأنطوان 
ه خادًما له، عبًدا. والعبد ملت�صٌق ب�صّيده. كّلنا  اأّن امل�صيح هو �صّيده، فاأراد نف�صَ
ها يف ملِئها. ولكّننا نعرف اأّنه يعي�صها  يعرف اخلوري اأنطوان يحّب احلياة ويعي�صُ

كاهًنا. يفرح مع الفِرحني ويبكي مع الباكني على حّد قول الر�صول.

هو يف الرعّية خادُمها، يعطي الطعام يف حينه. قريٌب من اجلميع، لكّنه يبتعد 
ليبقى يف هيبة امل�صيح. بل لتبقى هيبُة امل�صيح �صائدًة على نف�صه واأمام النا�س. هو 
له، اجل�صدّية والفكرّية  التي وهبها  القدرات  فاأعطاه  كاهن اهلل لأّنه ع�صق اهلل، 
ًدا مع �صاحب املزامري: »ماذا اأرّد للرّب عن جميع ما اأعطان«.  والروحّية، مردِّ

وهكذا نتبنّيُ رجَل اهلل!

ًما. فطوبى  ويف َعوٍد على بدء، نلتقيَك اليوم اأبِت اأنطوان، عَلًما من غزير مكرَّ
لَك. طوبى لَك ابًنا لغزير معِقل الفكر والرتبية. طوبى لَك كاهًنا من غزير، من 
غزير الكهنة فيها! لي�س اأقّلهم اخلوري اأنطون احلّداد، املعّلم الذي ل�صمه ف�صٌل 
ا كاهٌن كبو�صّي، وَهَب الكني�صَة  يف الإرث الرتبوّي والإن�صاّن. ومنها خ�صو�صً

نف�صه طوباويًّا، بل العامَل قاطبًة خلوًدا �صماويًّا.

كني�صًة  غزير،  لبلدتَك  يدوم،  قدا�صٍة  زمَن  الكهنوتّية،  اأمنياِتَك  ذروُة  األي�صت 
وجمتمًعا؟

يف 17 اآب 2011



121

اإذا كانت العناية الإلهّية �صمحْت اأن اأتعّرَف بالأب اأغابيو�س نّعو�س، فالأّنها 
"الكاهن  جم�ّصم  حييت،  ما  ذهني،  يف  ي�صتمّر  اأن  دائًما،  هلل  وال�صكر  اأرادت، 

الأيقونة"، اأو بتعبرٍي اآخر، �صورة "الكاهن اأيقونة امل�صيح".

ل، ل�صُت يف هذه الُعجالة اأبغي مديًحا بكاهٍن اأحببُته. لكّني يف �صدد �صهادٍة 
فاإذا كان كاهٌن  دنيوّية.  تعاىل ل لعتباراٍت  ُتقال، ملجده  اأن  اهلل يجب  لرجل 
فاإّنه  فلّبى،  دعاه  الذي  املثال  واّتباع  املقّد�صة،  دعوته  مواعيد  عي�س  اإىل  ي�صعى 

يفعل اأمام املوؤمنني. وهو هكذا لكي ي�صمع هوؤلء ويقتدون!

الأب اأغابيو�س نّعو�س كاهن يف كني�صته، لأجل الكني�صة جمعاء. اإذا �صمعَته 
واعًظا على املنرب، اأخرجَك من مكانَك غري ما كنَت اآتًيا اإليه. ذاك اأّنه زرع فيَك 
بذاًرا تاأبى اإّل اأن تنمو. وههنا يبداأ م�صوارك! واإذا تابعَته على ال�صا�صة، اأ�رَضك، 
اإذا  اأّما  النا�س.  املكبوت يف رتابة احلياة وموروثات  الداخل  لأّنه يحاكي فيك 
التقيَته، فاإّنَك يف ح�رضة اأٍب مُيطر حبًّا، واأٍخ يلهف اإىل حمّبتَك، بل �صديٌق يبّثَك 
مكنوناته ال�صادقة، فريق�َس قلبَك جذلن! ول اأخرُبَك عّما يكون اإذا توّجهَت 
اإليه بطلب اأو ق�صدَته بخدمة. اإّنه بب�صاطة ي�صكرَك. فاأنَت اأحتَت له فر�صَة اإعالن 
دون  من  هلل  يكهن  اأن  يف  الكاهن  "ف�صيلة  القائل:  وهو  عي�صها.  اأو  اهلل  كلمة 

�صواه". 

َق امللكوت، الذي يحاول  هو كاهن ي�صعى بكّل كيانه لأن يرى ِمن حوله حتقُّ
اإّنا  اإليها  ُي�صَعد  "ال�صماء ل  اإليه. عنده  العناية رعايتهم  ُيقيمه يف من َوكلت  اأن 
ُيهَبط بها اإلينا". لأجل هذا "لي�س على الكاهن اإّل اأن ي�صمت ليتكّلم ي�صوع!" 

المذبوح طوًعا!
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ومرّبات.  اأعماًل  باملواعيد  مالأى  مفّكرته  له.  اأغابيو�س  الأب  عند  وقَت  ل 
فهو اإّما يكهن يف الرعّية، واإّما يكرز يف الإعالم، واإّما يف خدمة اأبّوته العائلّية 
والكهنوتّية... وبالرغم من كّل هذا، ل يعرف �صخ�صه "ل". فهو "ما قال ل قطُّ 

اإّل يف..." تنّكره لنف�صه وما هو لي�س لي�صوع!  

و�صع هذا الكاهن اجلليل اأمام عينيه ي�صوع، وراح يتبعه بعينني �صاخ�صتني اإليه 
وحده! وعلى �صاكلته، راح يكون مذبوًحا طوًعا عن اخلراف، باذًل نف�صه اأبًدا 

من اأجلها!

يف 25 ت�رشين الثاين 2011
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عفيف ع�صريان، ا�صم كاهٍن ماروّن لي�س عاديًّا! ا�صم كاهٍن ماروّن مل ياأِت من 
تربيٍة بيتّية اأهَلته ل�صماع �صوت الدعوة الإلهّية، ومل ينظر حوله اأتراًبا يعي�صون 
جوَّ الرعّية ون�صاطاتها! ومل يَر اأمامه مثاًل كهنوتيًّا ميار�س اخلدمَة الأ�رضارّية ويحيا 

طقو�صّية العبادة امل�صيحّية!

امل�صيح!  اإىل اهلل يف  انتماءه  بيئٍة رف�صت  كان عفيف ع�صريان كاهًنا جاء من 
عائ�ٌس يف  �صابٌّ  هذا،  عفيف  امل�صيح!   لريبح  �صيٍء خ�رضاًنا  كّل  عّد  الذي  هو 
ا،  اأي�صً اإميانيًّا وممار�صًة وح�صب، ولكن اجتماعيًّا وحياتيًّا  حميٍط دينيٍّ حمافظ، ل 
ما هّياأه ليكون رجَل دين. فراح يبحث عن تعّمق اهلل يف الكتاب الكرمي والفقه 
وال�رضيعة... يقول حتى الثمالة! ويقّر اأخرًيا باأّن �صالّته مل يجدها. فعط�صه اإىل 
اهلل، هذا الإله الذي تبّحر يف علومه وتف�صرياته، مل يكن ذلك املعبود الذي �صعى 
اإليه بحًثا عن حبيٍب يلجاأ اإليه، ول ذلك العظيم الذي مل يجده اإّل بعيًدا باخلوف 

والرعدة!  

عّله  الفل�صفّية،  العلوم  يف  بحت،  علميٍّ  بحٍث  يف  جديد  من  وراءه  وجدَّ 
يلتقيه. اأّيها اهلل الذي ربيُت على عبادتَك ومل اأعرْف ربًّا اإّلك، مل تاأِتني الفل�صفة 
باحلقيقة، ومل يقّدْمَك يل الفكر املاورائّي. ح�صُبه يبقى على امل�صتوى الب�رضّي. 

الفل�صفة، ذلك العلم الذي يدرك العامل يف اآفاقه، يقف اهلل خارج حمدودّيته!

وبال عفيف مل يهداأْ. وفكره مل يطمئّن! داخله غلياٌن ناُره تتاأّجج. هذا الإله 
الكبري، اخلالق العامل والإن�صان، كيف يقُربه؟ ما الذي يحاكيه؟ وكان اهلل منتظَره 

على مفرتٍق من ذاته، مل يخطر بباله يوًما املروُر به! 

عفيف ع�سيران، عرَف اهلل!
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هو اهلل طفٌل مولوٌد يف مذوٍد حقري! ولٌد وجده والداه يف الهيكل، كائٌن يف 
املر�صى، روؤوًفا  اإىل مائدة اخلطاأة، عاطًفا على  ال�صّيد جال�ٌس  ما هو لأبيه! هو 

باملحزونني. هو القّدو�س مائًتا على ال�صليب، حاماًل خطيئة العامل! 

الدائمة،  واحلياة  احلّب  اأنَت  اأريدَك!  اهلل،  عرفُتَك  وجدُتَك!  رّب،  يا  نعم 
عفيف  حمّبة!  مقاربُتَك  �صليب!  وعر�ُصَك  جلجلة  �صماوؤَك  وملكوًتا.  ا  خال�صً
وبذل  احلّب  يف  ِقّمًة،  اكت�صفه  اهلل  ولأّن  هلل!  ابًنا  العماد  جرن  على  ع�صريان، 
الذات، كان له عفيٌف قّمًة يف التكّر�س والعطاء. هام يف تقدمة ذاته حالًة تقوّية 
ومعرفًة لهوتّية، غرف من معينهما اأن�صودَة حياته. هذا كان يف عمر الأربعني. 
ومنذئٍذ، م�صريٌة نوٌر ت�صيء �صماَء نف�صه، في�صّع تاأثرًيا يف َمن حوله! ويف �صفاء 
فه، �صمع احلبيَب يدعوه بعُد اأكرث. فهّب من داخله  الذهن الذي ارتاح اإىل مكت�صَ

هتاٌف: هاءنذا يا �صّيد!

بعيد"،  من  "لالآتي  يده�صون  الدرب  رفاق  �صهد  اإكلرييكّي  طالٌب  عفيٌف 
الإلهّي،  الإلهّي! عفيف كاهن احلّب  تاأّمالته، مناجًيا �صجنَي احلّب  ا يف  غائ�صً
كاهن الإميان باهلل الواحد الذي يرفع الإن�صان اإىل م�صتوى احلّب. لأّنه من احلّب 
اإن�صانّيته،  اإّل  الإن�صان  يعي�س. وما هويّة  اأن  بل يجب  يعي�س،  احلّب  ُولد، ويف 

�صورة اهلل وبع�س ذاته!

وي�صهد عفيف حلّبه هذا. وال�صهادة ركُن اإعالن العقيدة. ركٌن للجهر باحلقيقة 
الإلهّية، يقول:

اأ�صهد اأْن ل اإلَه اإّل اهلل!

اأ�صهد اأّن الآب والبن والروح القد�س اإلٌه واحٌد قيوم!

اأ�صهد اأّن ي�صوع امل�صيح هو ابن اهلل!..
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ًنا يف الكني�صة احتفاًل باأ�رضارّيٍة تعابريها  �صهادة اإمياٍن اأطلقها عفيف الكاهن موؤذِّ
اأحلان الإ�صالم! متازج اهلل يف عبادة النا�س، فوّحده عفيف ب�رضكٍة طقو�صّية اأقامت 

اهلل ربًّا للجميع، جامًعا الكّل!

ته، اأحّبهم اإىل الغاية! وهبهم قدراته حياًة  الأب عفيف ع�صريان اأحّب خا�صّ
اإّل وّجهه. و�صيلته عناية  اإّل احت�صنه. ومل يرتْك �صائًعا  وهداية. مل يدْع منبوًذا 
اهلل، بيت العناية. اأَما هكذا كان املعّلم؟ األي�س هكذا اأو�صى باأن يفعل معه عندما 

يفعل مع اأخوته هوؤلء ال�صغار؟

ويف عفيف ع�صريان كان الكاهن اأيقونَة امل�صيح احلقيقّية. من خالله معرفة اهلل 
اأقرب وح�صور اهلل اأو�صح! ويف عفيف ع�صريان، اللقاء باهلل اأجمل. كّل ما فيه 
يهديك اهلل، وح�صبَك حا�صٌل على كّل �صيٍء وكفى! "والذين يطلبون الرّب ل 

ُيعَدمون اخلريات"!

يف 8 �سباط 2013
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التقيُتَك حتّقق دعوتَك اإىل الكهنوت، يف حلٍّ حيث ما هو للدعوة الإكلرييكّية، 
، كان دائًما هّمَك اهلل!  وترحاٍل �صوب احلاجة الإن�صانّية التي فيك. ويف كرٍّ وفرٍّ

التقيُتَك، اأنا العارف باحلالة الإكلرييكّية، تاأخذ اإليها حمّبة القلب وفرح اللقاء، 
مدرًكا م�صالكها الوعرة وانقياد الذات نحو حتت. لكّني عرفُتَك رجَل �صالٍة 

وتعّلٍق مبا َيبان لَك �صواًبا اإرادَة اهلل!

َك برّتهاٍت من داخل! "هكذا اأف�صل لعي�ٍس كرمي ولئق"،  وكم تخّبَطْت نف�صُ
ا  "ل تكْن كذلك. هذا من املا�صي، َدّقة قدمية"... ومنطق الأ�صياء مقنٌع، خ�صو�صً
اأّن الغالبّية هكذا يفعلون! لكّن الغالبّيَة ب�رض، ومنطق اهلل غري منطق النا�س. واأنَت 

اخرتَت اهلل! اخرتَت اأن تكون رجل اهلل! 

تاريخ  النا�س. ويل يف  دون  اهلل  اإىل �صوت  ِغ  فالأُ�صْ ما هلل هلل!  قلت،  فالأُْعِط 
وما  اهلل،  قلب  وفَق  النا�س،  رياح  راحوا عك�َس  مثالت،  ورجالتها  الكني�صة 
َعرَثوا! لأّن هلل يف تدبري اأموره �صوؤوًنا ل يدركها الب�رض، ول تفقهها ح�صاباُتهم 

ال�صّيقة!

ومن �صار يف طريق اهلل واأن�صد نف�صه: "الرّب راعّي"، والتقى الآخرين ي�صلكون 
الدرب املعاك�س، ل يخاف �صوًءا، لأّن اهلل معه. 

29 حزيران، ها اأنَت كاهن. يف عيد �صفيِعَك جتيب ب�صدى �صوته: اإىل من 
اأذهب يا رّب وكالم احلياة عندك؟ اليوم، يف 29 حزيران، ت�صمع �صوت الرّب: 
يا بطر�س، اإرَع خرايف. قْدها اإىل مراعّي اخل�صيبة... واأنَت تلّبي: نعم يا رّب، 

ُكْن ذبيًحا!
)في �سيامة الخ�ري بطر�ض ب��ساهر(
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اهلل  مذبَح  اأرتقي  لإميان  �صقاًل  الكتابّي،  َمعينها  من  اأنقلها  حياة،  كلمَة  اأحبَُّك 
خالل �صنة اإحيائه يف الكني�صة. اأحّبَك خبَز حياٍة وقوَت اأرواح ُيذيق امللكوت. 
ا ُيهدي اهلل. اأحّبَك راعًيا نفو�ًصا تقيها العرثات.  اأحبَُّك موّزَع ِنعٍم َتدفق خال�صً

مدّبًرا بيتَك زرَع ف�صائَل من في�س حّبَك اخلال�س!

اأنَت كاهن! فكْن كاهًنا ح�صب قلب الرّب. طعاُمَك تعمل م�صيئَته. كْن  ها 
كاهًنا ح�صب احتياجات الكني�صة، على قدر خدمة ما بعد، امتداًدا لهُهنا!  

بطر�س، يا اأًخا حبيًبا �رضَت اليوَم كاهًنا! 

كْن ذبيًحا مع احلمل الإلهّي فداًء لأحّبة!

كن ذبيًحا ترتفع على ال�صليب كلَّ يوم، فرتفع اإىل امل�صلوب كّل واحد!

كْن ذبيًحا حتمل اآلَم النا�س و�صُعفاِتهم، فتقّدم اإليهم رجاَء الغلبة!

وتقّدم  النفو�س،  �صغار  وا�صطهادات  اجلاّلدين  جتريحاِت  تقتبُل  ذبيًحا  كن 
ذاتَك حمرقًة لأجلهم! 

كن راعًيا �صاحًلا يا بطر�س! كْن قّدي�ًصا كما اهلل قّدو�ٌس هو! 

ي�صوع،  للرّب  حّيًة  واأيقونًة  �صة،  املقدَّ لدعوتَك  ح�صّية  عالمًة  تكون  اإذذاك 
و�صورًة اأكيدة للملكوت!

يف 13 اأذار 2013
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لالأخوة  الطق�صّية  اخلدمة  يوؤّمن  املا�صي،  القرن  �صبعينات  اأواخر  يف  عرفُته 
الغائب  كاهنها  حمّل  يحّل  يعقوب  مار  رعّية  يف  التقيُته  ثّم  جبيل،  يف  املرميّيني 
املّدة كان اخلوري فرن�صي�س خادًما لرعّية ح�صارات  ال�صفر. ويف تلك  بداعي 

من اأعمال جبيل.

ُولد يف عائلٍة  امتداده.  الع�رضين على  القرن  فرن�صي�س �صليبا  عاي�س اخلوري 
كهنوتّية وربَي يف الكني�صة التي طغت على كيانه قبل البيت! ابُن كاهٍن عميِد 
عائلِته �صليبا، بطريرُك �صاللتها اجلبيلّية. اخلوري يو�صف �صليبا، عرفه اأبناء العائلة 
اأًبا لهم ومرجًعا! بيُته يف �صربين مل يكن يوًما للخورّية والأولد بقدر ما كان بيًتا 

للخدمة واملحّبة! وما نق�س يف الوالد الكاهن، كُمل يف كهنوت البن!

�س يف عطاٍء كامل عاماًل يف احلقول  مالت نف�س الفتى منذ اليفاع اإىل التكرُّ
ا تيّمَن  الربّية حيث الكني�صة مق�صُده ومرتُع ُمناه. ويف العائلة راهٌب كاهن اأي�صً

با�صمه: الأب فرن�صي�س �صليبا، الراهب اللبناّن املاروّن. 

فعلًة  ْل ربِّ  اأر�صِ اأْن  م�صتمّرة  الكني�صُة ح�صاٌد كثري، �صالٌة  ذاته حيث  وهَب 
حل�صادك! وها هو فرن�صي�س يلّبي دعوَة اإر�صاٍل حّط �صداها يف قلبه. اأر�ٌس طّيبة 
"الدين ال�صحيح"، نت فيها بذوٌر علوّية،  �صقلتها خ�صاٌل تربوّية على مبادئ 
فانحنت ملوؤها ت�صليُم الذات واحلياة، هاتفة: تكّلم يا رّب، اإّن فرن�صي�س ي�صمع. 

اإن قلَت هلّم، فهاَءنذا!

انخرط فرن�صي�س يف ال�صلك الإكلرييكّي، َن�صواَن يتبع ال�صوَت ينادي: اأريدَك! 
ميّنُ النف�س بالو�صول. والو�صول يف حقل الرّب انطالق!

الخوري فرن�سي�س �سليبا، بهاُء كاهن!
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باأمانة  ينقل كلمته  نبيًّا هلل  كاهًنا،  اليد  بو�صع  اخلوري  املطران عبداهلل  اأطلقه 
ملّبًيا  فرتاه  خمتلفة.  منابَر  على  حياته  مّدَة  الكلمة  ُمر�صَل  جتّلى  ال�صالح.  املعّلم 
اإرادة اهلل متبّلَغها من الروؤ�صاء، اأ�صتاًذا للغة العربّية يف مدر�صة الطائفة املارونّية يف 
ًها اإىل �صديقه املون�صنيور اليا�س  حيفا من اأعمال فل�صطني. ويف هذا يقول متوجِّ
احلايك احل�صاراتّي، رفيق الدرب اإىل الكهنوت: "اإّن ف�صلَك علّي كبري، واأنَت 
اإىل الوطن، َتكّلَف  اإىل فل�صطني...". وبعد عودته  ال�صبيل للذهاب  مّهدَت يل 
عني  مدر�صة  يف  الإكلرييكّيني  التالميذ  على  اأعلى  "مديًرا  الإكلرييكّية  التن�صئة 
ورقة البطريركّية". جيٌل كامل من الكهنة املوارنة ترّبى عليه، بلغ بع�صه كمال 
الكهنوت يف الكرامة الأ�صقفّية. ول نن�صى اأّنه اأم�صى �صحابَة ثالثني عاًما، معلًِّما 

ومديَر درو�س يف مدر�صة اأخوة املدار�س امل�صيحّية، فرن ال�صّباك. 

وعا�س دعوته الكهنوتّية خادَم اخلال�س. وهذا يف مفهومه القائل يف ريا�صٍة 
للكهنة: "غاية الكاهن يف هذه الدنيا، اأن يخّل�س الأنف�س...ال�صعي يف خال�س 

النفو�س هو عمل الكاهن الذي كّلفه به امل�صيح...".

حمَل لأبناَء ُوكلوا اإليه، اأ�رضارّيَة اخلدمة الإلهّية، ناقاًل اإليهم الطعام يف حينه. 
منذ املذبح ُيقيت اأبناَءه طعام امللكوت قرباًنا لعدم املوت، يرافقهم من املهد يف 
تباًعا  اإّياهم  ًدا  مزوِّ الروحّي  نّوهم  ي�صري معهم يف  اهلل،  اأولًدا حلياة  املعموديّة، 
من في�س اأ�رضار الكني�صة ِنَعًما �صماويّة، ليلقاهم بعد ا�صتيداعهم قلَب اهلل، �صفعاَء 

للجماعة الباقية ههنا. 

ودّبر النفو�س منذ تعنّي يف مطلع كهنوته، واعًظا ريا�صاٍت روحّيًة يف املدن 
والقرى اجلبيلّية، اإىل خدمة رعّية ح�صارات من اأعمال جبيل، طوال اأربع ع�رض 
�صنة متوا�صلة يف انحدار العمر، مّما جعل ابَن اأخيه، الدكتور لوي�س �صليبا، يقول 
فيه اأمام اأهل رعّيته: "بني اخلوري فرن�صي�س وح�صارات... حكاية حبٍّ عتيقة. 
كبارهم،  واآخى  �صغارهم  ع�صق  واأحّبوه،  اأحّبهم  باأنا�ٍس  تالقى  اأر�صها  فعلى 

و�صارَكهم اأفراح احلياة واأتراحها..."
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تلفُتَك يف اخلوري فرن�صي�س مَلكُة الوعظ، ول عجب! فهو متّر�َس واعًظا مِلا 
ينفكَّ يكتب  البدايات. ومل  ال�صلطة منذ  اإليها  انتدبته  اإليه خدمًة كهنوتّية  ُدعي 
َة كهنوته كلِّها! مّما يدّل على اعتنائه املتوا�صل والدقيق بنقل الكلمة.  عظاته مدَّ
اإكراًما ملن هو  اإّل �صوًتا يعلنها. يهّيئها  كلمة اهلل هي، ولي�س الكاهن يف نظره 

الكلمة، واحرتاًما ملن �صيبلِّغها اإليه!

اإيّاها  امل�صيحّي، م�صتقًيا  ال�صلوك  اأدبّيات  املكتوبة على  الرتكيز يف عظاته  اآثَر 
من ينابيعها احلّقة، عنيُت الكتاب املقّد�س، وناهاًل اإيّاها من تعليم الكني�صة عقائَد 
�صامية. فراح يدعو اإىل عي�س الف�صيلة كنًزا اإن�صانيًّا يقود اإىل اهلل ويهدي امللكوت، 
مدرًكا اأّن الر�صيد الذي يجمعه املرء، اإّنا اأعماله مرّباٍت وحمّبة! يف عظٍة له يوم 
راأ�س ال�صنة 1981 قال اخلوري فرن�صي�س: "لنفح�س �صمرَينا اأمام ال�صّيد امل�صيح 
اأعماًل �صاحلة؟  اأتينا  اأحببنا اهلل والقريب؟ هل  املا�صية؟ هل  ال�صنة  كيف ق�صينا 
اأّيها  واأنتم  واأطعتموهم...؟  والديكم  اأكرمتم  هل  والبنات،  البنون  اأّيها  واأنتم 
الآباء والأّمهات، هل بذلتم ق�صارى جهدكم يف تربية اأولدكم تربيًة ح�صنة؟..."

يجمع  مِلا  اإليه،  انتمت  الذي  الوطن  اأحّبت  بيئٍة  ابَن  فرن�صي�س  اخلوري  مّر 
اأبنائه توا�صاًل ب�رضيًّا واجتماعيًّا على ملء قامة الإن�صان، �رضيًكا يف الطبيعة  بني 
الب�رضّية. فكان من موقعه الكن�صّي داعيَة �صالم بني النا�س، و�رضكة يف املواطنّية، 

ًكا بالأر�س وحفاًظا على اأخوته الب�رض. مت�صُّ

وحفظ  مواطنيه  خدمة  ح�ْصُبه  اللبنانّية،  الدولة  يف  ال�صلطة  رجال  وقارب 
اأّن العّلة تكمن، ل يف الن�صو�س، بل يف القائمني على  كرامتهم. وكان ُيدرك 
لأّن  رف�ٌس  منه  وكان  م�صاحلهم.  قياَم  يخدم  كما  الن�ّس  فيوؤّولون  تف�صريها، 
القانون يف مفهومه، يف خدمة الإن�صان ولي�س العك�س. فكّل ما هو غرُي اإن�صاّن، 

واإن قانوًنا، باطل! 

الذي كّر�س عمره ثمانني حوًل، خدمَة  اخلوري فرن�صي�س �صورة رجل اهلل 
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اإرادته  الكني�صة، وا�صًعا  يوؤتي احلياة. هو �صورة خادم  كني�صة، امتداد خال�ٍس 
وقدراته طاعَة حاجِتها. وهو �صورة املواطن الذي ربَي على حبِّ لبنان ُجِبلت 

بعرق اأبنائه ودمائهم!

ه اإعالء  وهو يف كّل هذا اأيقونة، األوانها بهاُء كاهن، داأُبه يف ما هو هلل، وهمُّ
ه له قبل اإن�صاء  الإن�صان يف متّيز كرامته، يطال يف ذروة قيمته، جمَد اهلل الذي اأعدَّ

العامل!

يف 24 كان�ن الثاين 2014
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وهم يعبُرون

ال�ضعادة  نحو  الُعلى،  نحو  بعبوٍر  عميٍق  اإمياٍن  رغم 
االأحّبِة  لفراِق  يبقى  وجع،  وال  تعب  ال  حيُث  واملجد، 

وقُعه املوؤمل...

مروراتهم  طبعت  اأعالٍم  بع�ِض  اأو  غواٍل،  ارحتال  يف 
تاأثرَيهم يف  كتبُت  واأنا�ًضا عاي�ضوهم،  فيها،  كانوا  اأماكَن 

م�ضاعري وتفكرياتي.

هو رثاٌء. لكّنه رجاٌء دائم، بقيامٍة، بل بحياة!!!
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"فرير دومينيك" و"فرير بو خري" غادرا هذه احلياة على رجاء لقاٍء ممّيز. لقاٌء 
بالذي كّر�صا له حياتهما، نف�ًصا وج�صًدا، وعمال يف كرمه على رجاء قطف ثمار 
اأتعابهما حياًة اأبديّة و�صعادة دائَمة. وزناٌت مقّد�صة، هي املواهب الروحّية والقيم 
العلم  مـائدة طاّلب  فوّظفاها على  يهما،  �صخ�صَ التي و�صعها اهلل يف  الإن�صانّية 

والرتبية، فاأثمرت اأ�صعاًفا ذهًبا، اأغنى املجتمع رجاَل فكٍر واقت�صاد و�صيا�صة.

الرجاء الذي عليه تركا هذه الدنيا، مالأ كلَّ َمن يعرفهما اأو ترّبى على اأيديهما، 
رجاًء باأّنهما باقيان معهم. لكّن مبتغاهما لي�س اأن يبقيا هما، بل اأن يبقى فيهم 
اأنف�صهم  خدمة  يف  ي�صتغّلونه  ما  جناه  فيح�صدوا  نامًيا،  بزراه  الذي  الزرع 

والإن�صانّية. 

يف موتهما، افتقدهما الأخـْوة املرميّيون رفيَقْي درٍب يف التكّر�س والر�صالة. 
واإن  فهما،  اخلال�س.  املرميّي  الطراز  من  م�صوؤولّية  رجَلي  املدر�صة  وافتقَدتهما 
اختلفَت معهما يف الأ�صلوب الرتبوّي الذي اّتبعاه، اأو تذّمرَت من متطلباتهما 

ج الرجال.  يف العمل، ل ميكنَك اإّل اأن تقّدر جهادهما يف الرتبية الذي خرَّ

غر�س املوؤ�ّص�س فيهما حبَّ اهلل وروحانّية مرمي، فكانا منهل نهجهما الرتبوي. 
التوا�صع  رائحة  منهما  تفوح  املرميّي،  مار�صالن  ب�صتان  من  بنف�صجتان  اإّنهما 

والب�صاطة والوداعة. 

ق�ْصم  مديَري  اأكانا  عندهما  �صّيان  ون�صاط.  بجّدية  يعمالن  بنف�صجتني،  كانا 
ـِ�صْمت، يفنيان العمر  اأم يف عمل مكتبي اأو يف م�صوؤولّية ديرّية. اإنهما يعمالن ب
وال�صّحة يف �صبيل الواجب. على اأّنَك ل ميكنَك اأن تت�صّور عندما تراهما اأّنهما 

ـان اإّنهما اأَخـوان مريميَّ
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يحمالن هّم امل�صوؤولّية الكربى امللقاة على عاتقهما. فُهما خارج اإطار العمل، 
اأخوان مرميّيان: يف الكني�صة ي�صّليان، يف اجلماعة يعي�صان احلياة امل�صرتكة، ويف 
مع  باإن�صانّية  يتعامالن  كّل هذا، هما  �صجونهم. ويف  النا�س  ي�صاركان  املجتمع 
اهلل،  عندهما حكم  فاحلكم  عنهم.  م�صوؤولن  هم  من  مع  وبعدٍل  معاونيهما، 

واملحّبة �صفة امل�صوؤولّية، والّرحمة عنوان يف التعاطي مع اخلطاأ اأو الإهمال. 

اإّنهما اأَخوان مرميّيان، ل َيهتّمـان اأحبْبتهما اأم ل. فالعالقة مع النا�س جوهُرها 
بـهذا  مرمي.  طريقة  على  ي�صوع  اتـّباع  و�صعارها  الرتبية،  وعمقها  اخلدمة، 
تعرفهما، ومن اأجل هذا تتعامل معهما. فاإن مل تدرْك هذا الأمر، فُهما يدركانه، 
لأنَك  الطابع  مرمييَّ  تدري  ل  حيث  من  فت�صبح  معك.  يتعامالن  خالله  ومن 

تدخل تلقائّيًا يف روحانّيتهما. 

، حاملني وزناِتهما التي تاجرا بها على مائدة مار�صالن املرميّية  جاءا اإليَك ربِّ
ـَني: "كّل �صيٍء لي�صوع بوا�صطة مرمي، وكّل �صيٍء ملرمي من اأجل ي�صوع".  �صارخ
نا�صَدْت حياُتهما عامل الأزل، فعا�صا على الأر�س وكاأّنهما لي�صا من هذا العامل. 
ترعاهما  القّدو�س،  وجِهَك  مب�صاهدة  فيْنَعما  رّبي،  روَحك  روُحهما  فْلـتعانق 

ال اإليك. وجًها لوجٍه اأّمهما مْرمي التي تعلقا باأهدابها لَي�صِ

يف 21 كان�ن الثاين 2002



136

بَك حمبوًبا من اجلميع:  لكـّني �صمعُت  با�صِمك.  ملّـا �صمعُت  اأعرفَك  اأكن  مل 
"الدكتورفرحات �صو بّدك فيه"، "الدكتور يو�صف فرحات بيعـّقد". ملّـا ُعـّينَت 
راأيُت  اللبنانّيـة،  الثان من اجلامعة  للفرع  العربّية واآدابها  اللغة  رئي�صنا يف ق�صم 
اأعرفَك  اأكن  ومل  قلوبهم،  بالغبطة يف  واأح�ص�صُت  الطالب  على وجوه  الفرح 
بعد. مل اأت�صاءل ملاذا الإجماع على حّب هذا الأ�صتاذ يف الق�صم، بل �صعرُت اأنـّي 
ا �صاأحّبـَك ملّـا اأتعّرف اإليك. و�صنحت الفر�صة والتقينا خارج اجلامعة.  اأنا اأي�صً
اأكرث بكثري: تعّلقُت بَك، وقلُت يف نف�صي: تعّلم يا عماد كيف  واأحببُتَك. بل 

يكون املعّلم، واعترْب، هكذا يكون اأ�صحاب املراكز الأكادميّية.

�صفينة  يف  اأبحر  واأنا  يل.  اأًبا  األتقي  كاأّن  اجلامعـة  يف  األتقيَك  واأنا  مذذاك 
اخت�صا�صي، موقًنا اأّنـي �صاأ�صل اإىل َبّر العلى. فقائد ال�صفينة رّبـان ممّيـز، ل يدير 
ا على خدمة كّل م�صافر  الدّفة بتقنّية اأكادميّية ماهرة وح�ْصب، بل هو واقف اأي�صً
يف بحر الأدب العربي، يقّدم اإليه الطعام يف حينه ت�صجيًعا ومعلومات. ويفتح 
املعّمـقة. ول  العالية والأبحاث  الدرا�صات  الالمتـناهية يف ف�صاء  الآفـاق  اأمامه 
يبخـل عليه باأّي دعٍم ي�صتطيع اإليـه �صبيـال. وكـّل ذلك مبحّبـة اأبويّة جمانّية، وهو 
ل يبغي اإّل اأن يرى طاّلبه يحّلقون يف �صماء الثقافة الأدبّية العالية. فينظر اإليهم 
اإلـى كّل غ�صن يحّطون  بعني الر�صى، فخوًرا بن�صوٍر يحملون ر�صالة احل�صارة 

عليه، واإىل كّل بقعٍة من الأر�س يرتاحون على ترابها.   
دكتور فرحات، رحلَت بعيًدا، ورحلَت باكًرا، خملًِّفا وراءَك جامعة هي باأم�ّس 
تارًكا بعدَك  نابغات. رحـلَت  اأدمغة  اأبنيُتها  اأمثالك،  اإىل مداميَك حّيـة  احلاجة 

م�صوؤولّية يف كلّية الآداب، جعْلَتها �صعبة على من �صيخلفـَك فيها. 

الدكتور... في المحّبة
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القّوة  تلك  – اآه من  مّنا  اأخذتَك  التي  القّوة  لأّن  ت�صّبـثنا بك.  ـَنا رغم  غادرت
اخلبيثة – اأقوى من اإرادتنا يف بقائك. غبَت عّنا نعم، لكّنك مل مُتت. لن ن�صعر 
مع  التي ع�صَت، من خالل عالقاتَك  القيم  معنا يف  اإّنَك حّي  بعيد.  اأّنَك  اأبًدا 
املهنّية والجتماعّية.  بنيَت عليها حياتك  التي  املبادئ  زمالئَك والطالب. يف 
قلوبنا  �صتبقى يف  الب�صو�س.  والوجه  الدائمة  الب�صمة  دكتوَر  اأذهاننا  �صتخُلد يف 
دكتور ال�صتقبال احلاّر والكلمة اللطيفة. �صُتحفـر �صورتَك يف ذاكرتنا دكتور 
التوا�صع والب�صاطة. �صتحيا اأّيها الدكتور يف كّل �صدًى يرّدد ت�صجيًعا لطالب. 
�صتح�رض فـي كّل فرحٍة ل�صهادٍة ُتعطى مل�صتحّق. �صت�صارك روحَك يف كّل خدمٍة 
علمّي  تقّدم  اأو  اأدبّي  انت�صار  لكّل  ذكراك  �صتفرح  حاجة.  �صاحب  اإىل  م  تقدَّ

ي�صّجله باحث تتلمَذ عليك. 

عزاوؤنا اأيّها الدكتور اأّنَك ت�صحو على �صباٍح اأبدي، حيث تعاين نور �صاحـب 
اأّيها  "تعال  العذوبة:  الكثري  الطّيب  ب�صوته  اإليه  يدعوَك  تن�صب،  ل  التي  احلياة 
املبارك، اأدخل فرح �صّيدك، لأّن كنت طالب علم ب�صيط، فغمرتني باآفاق املعرفة 
ا جمانيًّا. كنُت  اإن�صانّية، فاأف�صَت علّي حبًّا خال�صً الالحمدودة. كنُت حمتاًجا لفتة 
ـَني با�صتقبال حـافل. اأدخْل فرح �صّيدك، املعّد للعظام  اأكتفي باأهاًل و�صهاًل، فكّرمت

اأمثالك. هناك تنال اأ�صعاف ما اأعطيت، وترث املحّبة اأ�صعاف ما اأحببت".  

يف 10  اأيّـار 2002
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يف احلادية ع�رضة من قبل ظهر الأحد الواقع فيه 16 اأذار 2003، كان لقاء 
نقابة املعّلمني يف مركز فرع جبل لبنان يف جونيه. نحن يف زمن عيد املعّلـم، 
لكن اللقاء مل يكن احتفاًء بالعيد. ومل يكن فرح اللقاء هو الطاغي ذلك اليوم على 
ـة تخنق املعّلم منذ 31 متّوز 2002،  الوجوه كما يف كّل مرة. لكّنه لقاء غ�صّ
ا يف هذا املكان الذي مالأ ُجدراَنه طواَل ع�رض �صنوات، �صوُتها املالئ  خ�صو�صً
ٌة  اجلّو غبطة وابت�صامة من جهة، وتف�صرًيا وعر�س حلول من جهٍة اأخرى. َغ�صّ
لغر�س  ياأتي  فهو  ومن خاللها.  معها  اإل  املعّلم  يعرفه  ل  الذي  املكان  هذا  يف 

نقابّي ل يق�صيه له اإّل هي، اأو خلدمٍة مالّية اأو ا�صت�صاريّـة ل يقّدمها اإليه غريها. 

يف 31 متوز 2002، دفعت "اأوغيت" ثمن حّق املعّلم الذي يناله مبطالبة ملّحة 
وحمقة، وبالو�صائل ال�صلمّية واحل�صارّية التي يفر�صها واقعه وتتطّلبها ثقافته. يف 
ملعّلم  اإداريّة  خدمة  توؤّدي  وهي  فغايل  اأوغيت  ا�صت�صهدت   ،2002 متوز   31
لالإن�صانّية  لي�س  التعـوي�صات، حيث وقعت جرمية وح�صّية،  زميل يف �صندوق 

فيها من ح�صور، ذهبت �صحّيتها مع �صبعة من الزمالء واملوظفني. 

عيد املعّلم ل�صنة 2003هو يف نقابة املعّلمني ذكرى حزينة وموجعة. لي�س فقط 
ال�صامية والت�صحية  الر�صالة  اأبرياء �صقطوا يف �صاحة ال�رضف، �رضف  على زمالء 
التي ا�صتحالت دامية. بل على م�صتقبل معّلمني انتهت خدمتهم وهم حمرومون 
فرج ل  وانتظار  املجهول  ترّقب  تعوي�صاتهم، وهم  يف حالة  قب�س  حّقهم يف 
الواقع  هذا  لت�رضخي يف وجه  اأوغيت  يا  الآن  اأنِت  اأين  قريًبا.  الأفق  يرونه يف 
الظامل؟ اأين �صوتِك  يجهر يف �صمري من يقبل هذا النتهاك املرفو�س؟ اأين اأنِت 

دائًما فـي النقابـة
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لتقفي وقـفة عّز نقابّية، تطالبني باأموال زمالئك وتر�صدين اإىل مواطن احلّق يف 
املطالب؟ اأين اأنِت لتعطي املعّلم معنًى يف عيده ال�صائع بني الرمز واملبادئ التي 

يرمز اإليها؟

التقت النقابة يف 16 اأذار لهذه ال�صنة، يف مركز فرع كنِت اأمينة �رّضه، لتقّر باأّن 
العيد من دونِك لي�س عيًدا، واأّن ما يرمز اإليه من دون حقوق املعّلم ل معنى له. 
اجتمعت النقابة لتعرتف باأّن العيد هـو اأنِت، اإذا كان ل بّد من عيد. واإذا كان 
العيد ذكرى، فهي ذكراِك. يف مركز جبل لبنان، تقف النقابة اأمامِك احرتاًما ل 
تكرميًا، لأّنها اأعجز من اأن تكّرمِك . لكّنها تتكّلم عليِك، تقول معرفتها فيِك، 
ول تفيِك حّقِك الواجب عليها. عّدد اخلطباء مزاياِك التي كانت مثاًل يقتدون 
اأتوا على ذكر ح�صورِك  يّتكلون عليها.  التي كانوا  اأمام مناقبّيتك  به. وانحنوا 
وتاأ�ّصـفوا على الغياب. وكنِت يف ذلك الوقت احل�صور واملو�صوع والذكرى. 

ل اأت�صّور اأحًدا من الذين ح�رضوا ذلك اليوم، يف نف�صه اقتناع اأّنك رحلِت، 
يف  ا�صمهما  اأ�صحى  النقابّية  واملرافـقة  فاخلدمة  اخلدمة.  عن  بتوّقفك  قبول  اأو 
نظراجلميع "اأوغيت فغايل". فهل يقبل معّلـم اأن يزول غطاوؤه النقابّي اأو تتوّقف 
يف  الفرع  مركز  اأر�س  يطـاأ  اأن  زمياًل  ميكن  هل  احلقوق؟  وُيحرم  اخلدمة  عنه 
النقابة من دون اأن يت�صّور اأّنه �صيلقاِك يف مكتبِك تنتظرين منه �صكوى اأو مطلًبا؟  

اأوغيت احلبيبة، 

با�صمِك، ل  الرئي�صة  والقاعة  لِك  تذكاريّة  لوحٌة  الفرع يف جونيه  يف مركز 
لنخّلد ا�صمِك ونتذّكرِك، فهذا حا�صلة عليه اأنِت دون مّنٍة من اأحد. ول لريى 
الذي  النهج  ال�صتمرار يف  فالتكرمي هو  فيها.  النا�صطني  النقابة تكّرم  اأّن  الزائر 
�صلكِته. لكّن ح�صورك الرمزّي باللوحة والقاعة، هو تكري�س ملا متّثلينه بالن�صبة 
اإىل ر�صالة املعّلم ونقابّيته. اإّنه تكري�س حلّق املعّلم يف وجه من يعمل على انتزاعه 
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اإّن هذا  منه. وهو تكري�س لدور النقابة والعمل النقابّي يف حياة املعّلم املهنّية. 
احل�صور الرمزّي، اأراده زمالء لِك يف العمل النقابّي، ليحّثهم على متابعة الن�صال 
�صحّية  وطننا  يف  اأ�صحـت  التي  الرتبويّة  الر�صالة  اأجل  ومن  املعّلم  �صبيل  يف 
رخـي�صة. اإّن ذكراِك َلوخُز �صمري مل�صوؤول ل يقّدر قيمة املرّبي، وت�صجيع لكّل 
روح نقابّية ون�صالّية يف داخل كّل مّنا، لكي يعَي اأّن التعليم ل يخ�ّس فقط َمن 
يتعاطاه مهنة، لكّنه ر�صالة موّجهة اإىل كّل طبقات املجتمع، انتمى اإليها املعّلم اأم 

ل. 

ترّحبني  اأّنِك  في�صعر  النقابة،  دار  الآن و�صاعًدا على كّل داخل  �صتطّلني من 
�صيبادر  النقابة يف خدمتَك. من عرفِك،  عفًوا،  اأو  اأوغيت،  و�صهاًل،  اأهاًل  به: 
الروح  اإىل ذهنه كّل ما عا�صه معك يف هذا املركز. ومن مل يعرفِك، �صيتعّرف 
التي اأ�صعِتها طوال الأيّام الغابرة يف اأرجاء هذه القاعة، و�صيذوق من نظراته اإىل 
ر�صول  به  ي�صطلع  الذي  الدور  اأهمّية  �صبيل  الن�صال وكلفته يف  �صورتك طعم 
الكلمة والفكر والثقافة. �صتهتف قاعة اأوغيت فغايل ب�صوت الزمالء والرفاق، 
وبا�صمِك  معك  �صنهتف  الزمان.  طال  ما  واإىل  اليوم  النقابيني جميًعا  و�صوت 

الالمع منارة يف �صماء الرتبية ور�صالة التعليم:

نقابة  الإن�صانّية.وعا�صت  الر�صالة  العلم واحلياة ، ح�صارة  عـــا�صت ح�صـارة 
املعّلمني ، �رضًحا دائًما لوحدة املعلمني وا�صتمراريّتهم .                

يف 20 اأذار 2003
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غاب البابا يوحّنا بول�س الثان. رحل الرجل الأبي�س، الآتي من بلٍد بعيد، من 
اأر�س الدموع التي عا�صت الإميان داخل جدران الإحلاد، واأحّبت اهلل يف ثقافة 

نكران وجوده. 

انتقل نائب امل�صيح اإىل امل�صيح يف جمده. اإىل اأور�صليم ال�صماوّيـة حيث العر�ُس 
الإلهّي حتيط به طغمات املالئكة، ليلتقي اأحّباءه الذين رفعهم على املذابح، يف 

اأن�صودة حبٍّ ومتجيد ملن اأحّبته نفو�صهم. 

اأمام عدل معّلمه.  اإىل �صّيده، ولي�صع وكالته  اأمانته  انتقل وكيل الرّب لي�صّلم 
وكان وكياًل من نوعٍ  اآخر. كان وكياًل �صابًّا، وبقي �صابًّا يف �صيخوخته. مل ميتنع 
التي  اأ�صفاره  اأو مر�س. ومل يخّفف من  ب�صبب ق�رضٍ   برامج حربيّته  عن تطبيق 
بداأت تنهكه. على العك�س، هو دائًما متاأهـّب للرحيل اإىل حيث يدعوه �صعبه، 

ويحتاج اإليه موؤمنوه. 

اإّنه بابا من نوعٍ  اآخر. هّمه يف حربّيته اثنان: حمّبة اهلل وكرامة الإن�صان. ج�ّصَد 
حّب اهلل لي�صل به اإىل كّل اإن�صان. كّرم الإن�صان كقيمة، فدافع عن حقه يف احلياة 

وال�صالم، واحلريّة ال�صخ�صّية واجلماعّية. 

غرّي وجه العامل. لأّنه اأبى اأن يرتك العامل بني براثن الأنظمة الالاإن�صانّية. لكّنه 
بوجهه الإن�صاّن، وبالأ�صاليب احل�صاريّة، ا�صتطاع اأن يقلب ال�رّض خرًيا، والعنف 
على  والظاملة،  املهيمنة  والعقول  ال�صفح،  على  املتحّجرة  القلوب  فتح  �صالًما. 
النفتاح وقبول الآخر اأنظمًة واإيديولوجّيات، باحرتام خ�صو�صّياتها وتفاعلها 
مبعول  املتخا�صمة،  الدول  بني  التق�صيم  ا�صتطاع حتطيم جدران  احلّر.  الطبيعّي 

احلوار والتفاهم. 

حّي... واإْن مــات 
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تتكّلم على  ا ل  ن�صو�صً يقبل  فيها. ومل  للرحمة  بقوانني ل مكاَن  يعرتف  مل 
القيم الإن�صانّية والأخالقّية. مل ي�صكت اأمام الأحداث الإجرامّية التي وقعْت يف 
اأّي مكاٍن من العامل. بل نّدد بكّل الأعمال التي ا�صتهدفت ال�ّصخ�س الب�رضّي يف 
حياته اأو �صالمته اأو معتقده. ومل ينفّك يوّبخ ويوؤّنب يف كّل املحافل الدولّية، غرَي 
هّياٍب احلّكام الديكتاتوريّني، ول الأنظمة التوتاليتارّية. وّبخ واأّنب يف كّل وقت 
على مثال بول�س الر�صول، وعماًل بو�صّيته، يف وجه كّل املمار�صات ال�صطهادّية 

والقمعّية. 

مات هذا البابا خمّلًفا بعَده كني�صًة خدمها اأًبا وراعًيا اأكرث مّما حكمها رئي�ًصا. 
كني�صًة طبعها مّدة ربع قرن ونّيف، بطابع حربّيته الذي واكب التجّدد الع�رضّي، 
يف احلفاظ ال�صـارم على العقيدة والآداب امل�صيحّية. معه فقط ارتدت الكني�صة 
على  �صنة  ع�رضة  ثالث  قبل  اأعماله  انتهت  الذي  الثان  الفاتيكاّن  املجمع  حّلة 

اعتالئه �صّدة بطر�س. 

ترّدد  مِلا  تعِرُفه وت�صمع �صوَتُه  ته،  يعِرُفها. هي خا�صّ تارًكا كني�صًة  البابا  مات 
�صداه يف اأ�صقاع املعمورة التي زارها متفقًدا خرافه، مظهًرا عنايًة ممّيزة بتلك 
مل  وبالتايل،  الفاتيكان.  يف  قلياًل  ولو  يثبت  مل  اأّنه  عليه  اأُِخَذ  لَّلة.  وامل�صَ ال�صاّلة 
اأو  النا�س.  بني  من  النا�س  حكم  اجلواب  فكان  فوق.  من  الكني�صة  يحكم 
بالأحرى رعاية النا�س وهدايتهم عن قرب. تنازل عن عر�صه النّقال ليم�صي بني 
اأبنائه، لي�صافحهم، ليبقى قريًبًا من حاجاتهم، فيقودهم اإىل املراعي اخل�صيبة التي 

ترويهم وتقوتهم غذاء اخللود. 

ولأجلهم  كاهن،  النا�س  مع  اأّنه  اأغ�صطني  القّدي�س  مع  اأدرك  اهلل.  رجل  اإّنه 
تعليمه  النا�س  اإىل  ينقل  من  هو  اهلل  ورجل  بابا.  هو  خدمتهم  ويف  اأ�صقف. 
وو�صاياه. فحرّي به اأن يلتزم قبلهم اإرادته تعاىل. اأ�صّعت طاعته لكلمة اهلل على 

وجهه. فكنَت تراه يعك�س نور اهلل قب�ًصا على وجوه من يراهم اأو يلتقيهم. 
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قيل: اأعّد طريق الرّب لنف�صه بجي�سٍ  من القّدي�صني الذين رفعهم على املذابح 
اأبناء  القدا�صة يف  عن  فتَّ�َس  وقدا�صتهم.  بالقّدي�صني  اهتّم  نعم،  ال�صماء.  اإىل جمد 
العامل اأجمع، واهتّم لها و�صّجع اجلميع على امل�صّي فيها. اأعلن قدا�صة ما يقارب 
ا قدوًة لأبنائها  اأي�صً ليكونوا  الكـني�صة. ولكن  ليكونوا �صفعاء  اخلم�صمئة موؤمن 
ال�صماء،  درَب  بنف�صه  ي�صلك  ل  فكيف  امللكوت.  نحو  الكمال  دروب  على 
وكيف ل يعّده كما يليق باملجد الذي يبغيه؟ وهو من موقعه قبلة اأنظار املوؤمنني 
مراآة  يف  اهلل  وجَه  العامل  ينظر  اأن  من  اأجمل  فهل  امل�صكونة.  اأبناء  من  وغريهم 
راأ�س الكني�صة؟ وهل اأجدى لهم من اأن يهتدوا مبثله لتنتقَل �رضارات القدا�صة من 
�صخ�صه اإليهم؟ فيتقّد�س عندئٍذ ا�صم الرّب يف العامل، وياأتي ملكوت اهلل فيه، لأّن 
النا�س ُيتّمون على مثال راعيهم م�صيئة اهلل، كما يف ال�صماء كذلك على الأر�س. 

من ناحية اأخرى، قال فيه الفيل�صوف الكاثوليكّي جان غيتـّون، اإّنه جعل مهّمة 
البابويّة ثقيلة على من �صيخلفه. ويف هذا وجه حّق، حتى ل نقول كّل احلّق. 
فيوحّنا بول�س الثان مل يوّفر �صبياًل لريقى بالكني�صة اإىل مرتبة اهلل عن طريق اأن�صنة 
الإن�صان واإعالء �صاأنه ك�صورة حّية هلل. من جهة ك�رَضَ كّل التقاليد والأعراف التي 
حتول براأيه، بينه وبني اأبنائه. وبني ر�صالته و�صدقّية اإي�صالها اإىل �صعب اهلل. هو 
ـَر من امل�صّي فيها بالب�صاطة نف�صها. ومن جهٍة  فعل بطبيعّية فائقة قد ل يتمّكن اآخ
اأخرى، روح املغامرة واجلراأة يف قول احلّق من دون مواربة اأو وجل، اأو بتعبرٍي 
تكون  ل  قد  التي  وال�صيا�صّية،  الديبلوما�صّية  الو�صائل  اعتماد  دون  من  األطف، 

متوافرة يف �صخ�صّية خلفه واأطباعه. 

لكّن اجلدير بالتنويه، اأّن البابا اأدخل الكني�صة يف الألفّية الثالثة عن ا�صتحقاق 
امل�صيح  بروح  العوملة  حتّديات  ملواجهة  ا�صتعداد  على  وهي  املقـبلة.  املرحلة 
املحيية، وقادرة على تطويق املخاطر املحدقة بانت�صار الإميان والتحّلي بالرجاء 
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قال  اإذ  بابويّته،  بدايات  ل�صعب اهلل، منذ  الب�رضّي  ال�صعف  َجَبَه  امل�صيحّي. فهو 
لهم: "ل تخافوا اأن تفتحوا قلوبكم لي�صوع..." 

باإميانها  القوّية  الثان،  بول�س  يوحّنا  البابا  كني�صة  هي  اليوم،  الكني�صة  وها 
البطر�صّي القائم على �صخرة امل�صيح الثابتة، واملتحّلية برجاء اأبنائها املتجّلي يف 

مت�ّصكهم بالف�صائل الإجنيلّية والقيم الإن�صانّية البّناءة.  

اأّيها الأب الأقد�س يف اأح�صان مرمي التي اأحببت، والتي و�صعَت حياتَك  مْن 
وحربيّتك بني يديها. وقم من عليائَك �صفيًعا للكني�صة التي كّر�صَت لها نف�صك، 
حبيبَك  لها  وا�صاأل  والروحّية.  والإن�صانّية  الكهنوتّية  عطاءاتَك  لها  ووقفَت 
الإلهّي خلًفا لك، يتابع ما بداأت، ويقيم ما اأ�ّص�صت، ويثـّبت ما بنيت. وليم�صك 
نحو  خطاك  على  بها  وي�صري  الفادي،  بدم  ا  خملَّ�صً هيكاًل  يديك  حتت  من  بها 
الأبواب الإلهّية، فتكون �صعًبا ممّجًدا ينعم بروؤية الوجه الأبوّي لالآب ال�صماوّي 

اإىل ما بعـد احلدود الزمنّية. 

يف 4 ني�سان 2005
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قلَت يوًما لطالب كهنوت : "هذا الطريق طويل ومليٌء بالأ�صواك. ب�س بّدك 
مت�صيه، وبّدك ت�صري قّدي�س". ذلك اأّن الكاهن يف اقتناعَك عالمُة  ح�صور اهلل يف 
العامل. والعامل، فيه من مفرتقات الطرق غري املوؤّدية اإىل اهلل، املتم�ّصـكة بالأر�س 
ومفاتنها، التي حتجب بهاَء النـور الإلهّي الوّهـاج، مِلا تلهي به العيون الب�رضيّـة 

بربيقٍ  زائفٍ كّذاب. 

نف�صَك عن  ُت�صبع منه  للحياة،  قوًتا  تغتذي  قربانه  املذبح. من  ولكّنَك رجُل 
خبز ٍفاٍن، �رضعان ما يحّل مكانه جوٌع  فارغ اإىل مثله، ول ما يكفي. ومن املذبح 
تقتات بكلمة ال�صّيـد، نهًجا مل�صريتَك نحو امللكوت، واأناًطا ل�صلوكٍ  تتجلبب 

به، عباءًة تقيَك َبْرد ُعْري الرذيلة، وحّر التلّوع من اخلطيئة. 

قناعاتك،  ت�صاوْم يف  امللتزم كهنوتك يف جمده و�صليبه. ومل  الكاهن  وكنَت 
الأجماد  اعتالء  من  ومّكَنتَك  مّيـزتَك،  عالية،  �صفاتٍ  من  اأنَت  ما  على  واأنَت 
امتداد  الأّمـة وعلى  التي جعَلت منَك رجل م�صورة لكبار  العلمّيـة والثقافّيـة، 

الغرتاب. 

وها اأنَت يف كهنوتك رجُل �صالة، عرّبَت عنها من خالل موهبٍة من فوق، 
تدغدغ  �صالًة  تت�صاعد  وباأبياتَك  اخلالق،  تناجي  ق�صائُد  ب�صالتَك  فاإذا  �صعًرا. 
الت�صبيح، واأوزان  باأعذب �صمفونّيـة لهوتّيـة، على وقع قوايف  الإلهّيـة  الآذان 

ال�صكر الالمتناهي. 

احلّداد  يو�صف  اخلوري  �صعًرا،  تن�صد  �صمعَك  يوم  عّبـود،  مارون  فيَك  قال 
يقراأ يف مرثّيـة  لكّنه مل  ثوبُه".  ي�صّيـق عليه  �صاعٌر  "هذا  الّدنيا:  املنتقل من هذه 

اأديب �صعيبي للحّداد ما يرّد عليه ملّـا قال:

كاهَن الكلمة
)اإلى الم�ن�سني�ر مي�سال الحايك في انتقاله(
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   "�صــــــيَخ البالغة من ِحجـاْك         هبني لأبدع يف رثــــــاْك 

وال�صعر مطراًنا بكــــــاْك"      الطهـــــر َيبـْــكي كـــــاهنـًا         

انخطاٍف  نف�صك، يف  ُت�صّلـيها  اأن�صودٍة  كاهًنا يف  يعانقَك  فيَك  ال�صاعر  لأّن 
و�صاعريّـٍة  خال�صة،  كهنوتّيـة  بطهارٍة  الأزيّل  الكاهن  نحو  يجذبَك  مالئكّي 

َحربّيـة نادرة.

يا كاهَن الكلمة الذي جتّلى يف كلمة الكاهن �صوًتا �صارًخا على املنابر، ليعلَن 
اإلًها يعبده املرء يف الإجنيل فاديًا على ال�صـليب، وعلى �صفحات القراآن رحمَن 
رحيًما. اآمنَت بالكلمة املتج�ّصـد م�صيًحا، لتزّفه نبيًّا عي�صويًّا مل يلده رجل، ومل 
مي�ّصـه موت. اإّنَك كاهن اهلل الذي ي�صمو على املدارك الإميانّيـة، لتطاله القلوب 

الب�رضيّـة يف عاملٍ  لي�س من عاملها. 

اآياٍت ت�صّلـي بالوزن والقافية، وتنطق  التي ا�صتحالْت بِحربَك  يا َحرَب الكلمة 
احلّب  بالغَة  اأ�صمَعْت  ر�صولّيـة،  قطراتٍ   قلبَك  يع�رض  لهوتـيًّا،  اأدًبا  بخّطـَك 

ال�صماوي، اآذاَن املعمورة يف جامعات ال�رضق ومعاهد الغرب على ال�صواء. 

ـَـه حياتَك كّلها. وعملَت  اإليه دوًما. وناجيت اأنَت تدخل اليوم عاملًا تقَت  ها 
ُملَهمة،  اإبداعّيـًة  مرافقًة  اإليه  �صابقيَك  معرفته. ورافقَت  الكهنوتّي على  عمرَك 
هي لَك اليوم اأدعية حمّبيك ومواكبة عارفيك. هي متتمات قادريك، واملفيدين 

من اإرثَك الزاخر ب�صذرات الأبد. 

اإجل�س الآن، يا من اأطعمت من اأطايب اهلل، اإىل مائدة امللكوت، وذق املجَد 
ْده �صعرَك بعذوبة احلّب الذي حتيا فيه مدى  املعّد لَك منذ اأنَت يف فكر اهلل. واأن�صِ

الّدهر. 

                                                   يف 2 اأيل�ل 2005
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"جربان تويني مل مُيْت"، افتتحْت الّنهار.  

ل ، مل مَيُْت جربان تويني. 

واإّن جرباَن ل َيغـيب. 

�صّق با�صت�صهاده حدود احلياة. 

ل احلياة للبنان احلبيب،  وف�صّ

حبيبه الأغلى. 

كان ميكن اأن يعي�س هو، وب�صالم. 

ويرتك لبنان ل يعي�س، ويفقد ال�صالم. 

لكّنه من �صانعي ال�صالم. 

من املنا�صلني لال�صتقالل. 

من رجال �صاحة احلّرية، 

ومن اأبطال 14 اأذار. 

ل ، لـَْم َيمـُــْت
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واآمن باللبنانّيني موّحدين. م�صلمني وم�صيحّيني. 
موّحدين يف وجه من يريدهم اأزلًما وعبيداً. 

موّحدين يف وجه من تزعجه 
روؤيتهم اأ�صياًدا واأحراًرا. 

اآمَن بلبناَن نهاًرا دائًما. 
فكان ديَك لبنان، ي�صيح النهار كّله، 

باحلّق يعلنه على ح�صاب راحة التزّلف،
وهدوء البال يف امل�صاومة واملهادنة. 

�صاح بال�صوت ي�صدح 
خلنق اأ�صوات الظلم واحلقد واملوت. 

�صاح بالقلم ينفر حرًبا 
يف �صمائر من يكتبون الإذلل 

ل�صعب لبنان العظيم. 
و�صاح بالنيابة، يف وجه ُولة النا�س، 

ممثاًل معاناتهم واأوجاعهم، 
رافًعا عن كاهل اأحّبائه املواطنني، 

ثقَل تداعيات امل�صالح، واأوزار َتِبعاتها.
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وكان يعرف اأّنه مق�صود. 

وا�صتغ�صب قا�صديه. 

قراأ ا�صَمه مراًرا وتكراًرا، 

م�رضوَع �صهيد! 

ـَْف! ومل يهرْب!  ومل يخ

�صاق نف�صه اإىل الذبح! 

لأّنه يعرف اأّن �صوته لن يختنْق. 

اإّنه �صياح ديك، ل مُييته ذبح ٌ 

ول تذروه ريح. 

�صاق نف�صه اإىل الذبح، لي�صقي دُمه الطاهـر 

ا زرعها حّرية وبطولة و�صيادة،  اأر�صً

وكلمة وطنّية لمعة. 

ل، مل ميْت جربان تويني، 

ودماه امل�صفوكة جتري يف عروق 

من ل يعقب نهاَره ليل. 

وحرب قلمه املهرق 
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ي�صّطر �صفحاٍت بي�صاء

يف تاريخ وطٍن، ل يعرف 

يف النحناء اإّل ال�صموخ، 

ويف املوت اإّل القيامة. 

                                                                يف 13 كان�ن الأّول 2005
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اأ�صتطيع  اأّنِك رحلِت. ول  اأ�صّدق  ل  الآن  اأخالِك ل متوتني. وحتى  وكنُت 
التفكري اأّنِك مل تعودي بيننا. فعندما اأنزل اإىل بريوت، يتبادر اإىل ذهني اأّوًل اأن 

اأزوَرِك، قبَل اأن اأنتبه... فاأخيب.

املجتمع،  يف  ح�صورِك  عن  �صخ�صّيـتِك،  قّوة  عن  ُحكَي  الكثري.  فيِك  قيَل 
وقدرتِك على التاأثري يف النا�س، وو�صاطتِك الفّعـالة عند ذوي القرار. لكّن اأهّم 
ٌة بِك: اأمومتِك. الأّم فيِك  ما عندِك من �صفات، ميزٌة عاّمٌة عند النـ�صاء، خا�صّ
راأ�ُس املّيـزات. اأنِت اأّم املاما واأخوِتـها، �صحيح. لكّنِك ع�صِت الأّم حتى كنِت 

الأّم اأّوًل، والأّم فقط. فكّل ما فيِك يقف عند الأّم التي اأنـِت. 

واأنِت اأّم م�صوؤولة. اأم�صكِت زمام عائلتِك مذ اأنِت فيها وحدِك. وحملِت هّم 
اخلم�صة ماًل وعلًما وجمتمًعا. املهّم اأن يكون كّل �صيٍء على ما ُيرام يف ال�صّحة 
والرتبية والتح�صيل العلمّي. والباقي ُيعطى لهم وُيزاد. وتزّوجوا. اإّنها حياتهم. 
يف ما اختاروا، ثماُره لهم وتبعاته عليهم. ابتعدوا اإىل عيالهم واأعبائها. لكّنهم 
فيهم حتّبينه.  ما  اأبناَءِك اخلم�صة، كّل  بقوا  بقوا يف تفكريِك وهّمِك و�صالتِك. 

اأولدهم، فلذاُت الأكباد، اأحّباء قلبِك من �صميم اأمومتِك. 

اأحّبِك  وممّيز.  لفت  ح�صورِك  الرفيع.  الطراز  من  جمتمعٍ   �صّيدة  وكنِت 
يهاب  لنف�صِك ولالآخرين. اجلميع  اأنِت يف احرتامِك  ما  اأنِت  اأم ل،  جمال�صوِك 
اأفكارِك وقناعاتِك، تتم�ّصكني بها ول تفر�صينها. لِك راأيِك يف  جاللِك. لِك 

النا�س والأحداث، ول تلزمني اإيّاها غريِك. 

فيه.  به  ترّحبني  مكاًنا  عندِك  يجد  لقياِك،  يريد  من  اأنِت.  حيُث  اأنِت،  هذا 

تيـتا نعيَمـة 
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ت�صتمعني اإليه وجتعلني من زيارته، واحة �صعادٍة له. فريوح من عندِك مرتاًحا يف 
كّل الأحوال. فاإن كان له هّم، �صكاه. اأو مطلٌب عر�صه. اأو �صوؤاٌل، تلقى جواًبا 

عنه. 

الإقامة  واأحببُت  دائًما،  ـُِك  اأحببت اإيّل.  ت�صغني  حتّبينني.  عرفتِك  نعيمة،  تيتا 
عندِك. كما كنُت اأحّب اأن تاأتي اإلينا، وتقيمي عندنا. كنُت اأحّب اأن اأرافقِك 

اإىل حيث تذهبني، واأن يطول بقائي معِك... 

ولكن، هناَك من ينادي. وو�صل ال�صوُت اأذنيِك. بل و�صل حياتِك. وح�صبِك 
الداعي  اأجبِت  والبقاء،  بالأمل  الدائم  مت�ّصكِك  من  الرغم  على  النداء.  تلّبني 
الأخرى.  اجلهة  اإىل  غادرِت  وما حتّبني،  تعّلقِك مبن  من  الرغم  بالرحيل. على 
بكّل اأنفة وعزة نف�س، رحلِت اإىل البقاء الدائم. اإىل حيُث اأحّبة �صبقوا، على اأمل 
اجتماعٍ  اأكيد. رحلِت اإىل جمعٍ  تفّرق منذ زمن، ع�صى لقاٌء من جديد. لقاء 
الكّل جمتمعني بالذي يجمع الكّل اإليه، فوق حدود الزمان، يف عبور الرحاب 

اإىل الالمنتهى. 

يف 12 كان�ن الأّول 2006
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غريبٌة طرق اهلل! اأعلموِك رغبتهم يف اأن تتلي طلبة الآلم يوَم اجلمعة العظيمة 
"اأنا الأّم احلزينة". وللحال �صمعتِك تبداإين باإن�صادها. بعدها، ذهبِت لتجدي اأباِك 
غادر. ذهبِت لتحزن على فراق الوالد الذي كان يف عهدتِك. لكّن رجاًء بالقيامة 
وال�صعادة الأبدّية يغمر قلبِك، ول عجب! فاأنِت ابنة اإمياٍن را�صخ، متج�ّصد بخدمٍة 

جمانّية، يف رعاوّيٍة مل ت�صهد رعّيتنا مثاًل لها، اأقّله يف الأم�س القريب.
والدِك، هذا الأب الهانئ، عا�س ب�صمٍت على مثال القّدي�س يو�صف، وكان 
�صمته حازًما. مل ُي�صمُع عنه اإّل كّل جّيد، و�صيٍت ح�صن. ومن راأى نتاجه العائلّي، 
الفغالّية: موؤمن باهلل وبالأر�س، وبالقيم الإن�صانّية والجتماعّية.  تعّرف روحه 

هذا ما تراه يف اأبنائه وبناته، اإن مل تتبّينه يف �صخ�صّيته مبا�رضًة.
مل توّفره نكبات الدهر القا�صية. عرف الأمل يف عائلته، وزارته املحن يف الأحّبة 
الغوايل. لكّنه متّتع ب�صرٍب والدّي وزوجّي، مّيز على الدوام عباد اهلل وخائفيه. واأقربهم 

اإليه اأكرثهم اأملًا لأجله. "فالرّب اأعطى، والرّب اأخذ. ليكن ا�صم الرّب مبارًكا". 
ومات على مثال القّدي�س يو�صف، ميتًة �صاحلة. رقد على فرا�صه قرير العني، 

جمبوَر اخلاطر، حُماًطا مبحّبة بنيه وبناته. طوبى له. 
احلياة،  �صّيد  ح�رضة  يف  اأكيًدا  موعًدا  عّل  �صبقوا.  اأحّبًة  يلتقي  اليوم  هو  وها 
حيث البقاء �صفُة اللقاء. وحيث عزاٌء يغمر فلذاٍت، يتناقلون اإن�صانّية �صيٍخ جليل، 
ا حمبًّا، ملُء فوؤاده اأدعية التوفيق. هو  عرفه الأبناء اأًبا �صاحًلا، واأدركه الأحفاد جدًّ

لهم اليوم جميًعا، ولكّل من تعّرف به اأو التقاه، �صفيٌع يهتف �صالًما ووعوًدا.

يف 26 اأذار 2007

رحمـُة اأبيـِك
)مت�ّجًها اإلى العزيزة ميرنا الحّداد في ارتحال والدها ب�ل�ض(
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اأقول  اأكاد  الهادئ،  تذّمِرِك  الراحة فوجدُتِك، رغم  بيت  يوَمذاك يف  زرُتِك 
من ابتعاِدِك عن البيت، يف حالة �صفاٍء تاّم. تكّلمِت اإلينا، اأبي واأنا، كما لو كنِت 
ت�صمعني جّيًدا. حّدثِتنا عن ال�صفر: "بّدي �صافر" قلِت. وكنِت تعرّبين عن رحيلِك 
من هذا العامل بهذه الطريقة منذ زمن. ولكّن احلياة والبقاء كانا بادَيني عليِك. ويف 
غ�صون �صاعاٍت قليلة، غادرِت. رحلِت بهدوٍء وفرح. تركِت بخّفة املالئكة اإىل 

عامٍل تالقيَنهم فيه. 

مرمي بنت عّمي!

ا  هكذا عرفُتِك مذ كنُت بعُد �صغرًيا، لأْن هكذا ناداِك والدي واأخوته، خ�صو�صً
عّمتي التي كنِت لها الأخت والرفيقة. 

مرمي بنت عّمي، 

وكنتم  يحّبونِك.  وهم  حتّبينهم  كنِت  بالفعل.  الأخَت  عّمِك  لأبناء  كنِت 
تت�رّضفون كّل من جهته، انطالقًا من هذه العالقة احلميمة التي ربطتكم يف بيٍت 
اأخيِك. ويف  اأبناء  اأو يف احلقيقة،  ابن عّمِك.  اأبناء  اأحبْبِتنا، لأّننا  واحد. ونحن 
احلقيقة اأي�صًا، نحن اأبناء العائلة التي تنتمني اإليها اأ�صاًل. من عائلة اأبيِك الذي عا�س 

ا.  بيننا، وكان لنا َجدًّ

وكم كنِت تفرحني عندما اأزورِك. وكم �صاألِت عن اأبناء عّمِك، وطالبِت بهم 
القّدي�صني  فاأودعِته  فيهم،  املري�س  تَرْيَنهم. كم حملِت هّم  يتاأّخرون فال  عندما 

ال�صفعاء. وحاولِت اأن تعوديه عندما كنِت ت�صتطيعني. 

مريم بنت عّمي
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ا.  ا، لكّننا كّنا عائلَتِك اأي�صً �صحيح اأّن لِك عائلة، زوًجا واأولًدا، واأحفاداً اأي�صً
اأفراد عائلتِك التي حتّبني وتريدين. مل  اأّننا  وكنِت ُت�صعريننا بذلك. ويف ذاكرتنا 

اأ�صعر يوًما اأّن بعيد منِك، اأو اأّن اأحًدا من عائلتِك، اأقرب اإليِك مّني. 

مرمي بنت عّمي، 

�صتبَقني يف ذاكرتي كما يف قلبي، عّمًة حتّبنا. �صتبَقني قريبًة مّنا حيث اأنِت اليوم 
يف لقاٍء مع جّدينا وجّدتنا.  

ويف بيتي تركِت ب�صمًة حمّببة. اأيقونة �صفيعنا مار خمايل، هديّتِك يل مبولودي 
البكر ميكايل. �صيبقى هذا املالك الرئي�س رفيًقا لِك يف ُخلد اهلل، حيث �صتكونني 

دوًما �صفيعًة لنا اإىل جانبه، تنقلني اإلينا معه، ِحمى اهلل وبركاته ال�صخّية. 

األ انعمي باأفراح ٍ ل ي�صوبها نق�س، يف مراتَع ي�صكنها من هم يف لقياك، �صحبَة 
املباَركني اأحّباء ال�صّيد. 

                                                                يف 9 اأيّار 2008



156

عرو�ًصا قلنا! وعرو�ًصا اأردناِك. فاإذا بنا يف عر�ٍس من الت�صفيق والزغاريد ور�ّس 
الورود والأرّز. ولكن، لي�س هكذا اأردناِك عرو�ًصا!

يف عمر الورود اأنِت. ترق�صني بحزن حامليِك، يهتفون لِك باأمٍل يوازي الآلم 
التي قا�صيِتها مّدَة م�صابك. وقّدموا احللوى بقدر احلالوة التي ن�صتهيها لِك يف 
عامٍل رحِت اإليه. اأّما احلرقة التي تركِت يف هذه الدنيا، فماذا نقول فيها؟ واأنِت 

اأدركِت عاجزًة اأّنها ت�صّد اخلناق. 

حتّلقوا  و�صبايا  �صّباًنا  اأحّبائك،  اأفئدة  مالأت  ٌة  وغ�صّ يقتلنا،  الفراق  هو  مايا! 
يجه�صون بزفراٍت دامية. هو احلّب الذي نكّنه لِك ميّزق �صدورنا، اأهاًل واأقرباء، 

ليخرَج اإليِك تعبرًيا ل يالقي �صدًى حمبًَّبا منتَظًرا. 

تن�صب خمُره، ول  بعر�ٍس ل  دائمة  م�صاركٍة  املالئكة، يف  بهدوء  ارقدي  األ 
تنفّك تطرب لأحلانه النفو�س املطمئّنة، حيث الآلم تغدو �صْكرَة فرح، وامل�صّقات 

اأنا�صيَد متالأ الرحاب الكونّية عذوبًة اأبديّة. 

اأّنِك فوقنا ترفرفني، ومن عليائِك وروَد حّب متطرين.  ونحن ههنا يف عزاٍء 
واإننا على يقني اأّنِك اليوم قرب ي�صوع، و�صعِت �صليبِك حتت �صليبه منارة جمد، 
تنعمني به معه، اإىل يوٍم نت�صارك فيه جميًعا عر�ًصا حقيقيًّا، نحن به موعودون واإليه 

نتوق!

                                                          

           يف 13 اأيّار 2008 

عــرو�س؟!
)مايا طن��ض المير، ارتحلت عن عمر 22 �سنة، اإثر معاناتها المر�ض الخبيث(
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ثنائّي ُعرف دائًما با�صٍم واحد: »الأَخوان رحبان«. وهذا الثنائّي غرّي التاريخ 
لبنانّية  مدر�صة  وامل�رضح  والكلمة  املو�صيقى  ف�صارت  والعربّي.  اللبناّن  الفّني 

رحبانّية، طّعمت العامل الفنّي بخ�صو�صّية لفتة وموؤّثرة. 

عا�صي ومن�صور الرحبان، ا�صمان كبريان. اأكرب من اأن ي�صتوعبهما وطن. راحا 
يف العمل الفنّي اإىل حيث ل يتوّقف زمان ول يحّد مكان. وكان لهما عامٌل من 
الزمان يروح يف التاريخ، حيث ل يعرف بداية، ويحاكي الآتي حيُث لن ينتهي. 
اأّما املكان فال يهّم. املهّم حيث يعي�س اإن�صان بكرامة وفق القيم واملبادئ، حيث 
اإن�صانّية  اأجماٍد  �صبيل  ُتبذل يف  املواطن، واملال غاية رخي�صة،  ال�صيا�صة يف خدمة 

نبيلة. 

اأّي لبنان، بل قْل اأّي وطٍن ميكنه احت�صان تفّتحات فكرّية لمعة حتمل توقيع 
الأخوين رحبان. اإّن مر�َصلتهم كبرية، ُتفهم اأكيد، لكّنها ولو اآَمَنا اأّنها حتّقق، اأين 

منها النفو�س الآخذة بحالها؟

الأخوان رحباّن، �صقط عا�صي منهما، الذي ع�صى على الدنيا ملعاُن اإبداعّيته، 
ليرتَك امل�صرية اإرثًا يف عنق الذي، ولو تابع وحيًدا، فاإّن توقيع »من�صور الرحبان« 
الزمن  من  الرحبان. عقدان  الأخوان  و�صيظّل:  يعني  كان  يوًما وحده.  يعِنه  مل 
يف  متجذًرا  والإبداع،  الوحي  عامل  من�صور  يف  يتابعان  الرحبان  والأخوان 

ا نحو الغد الذي ي�صارع الواقع، يف حلٍّ ل يليه ترحال.  التاريخ، ممتدًّ

من�صور، عّراب الفّن اللبنان الأ�صيل، البطريرك الرحبان الذي ميالأ الرحاب 
العائلّية حبًّا وخربًة وفي�َس عطاء، يبارك ال�صاللة اأًخا واأبناء واأولَد اأخوة، وفّنان 

وهوى الآخر
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ا بنمّو البذار وتكملة امل�صار،  الدوحة الرحبانّية، عاقًدا عليهم جميًعا اأماًل خال�صً
�صهادًة حّية لر�صالٍة اأر�صاها وعا�صي، قلعًة عا�صية على الرياح الهّدامة، من م�صّمى 

فّن ل اأ�صا�َس له ول اأ�صول.

املدر�صة  لكّن  الآخر.  الرحبان  الأخ  من�صور،  مات  الآخر.  هوى  واليوم، 
لبنانّية  اأرزة  الرحبان«  »الأَخوان  يفنى.  ل  الرحباّن  الفّن  متوت.  ل  الرحبانّية 
�صاخمة فوق الوطن. هي اإكليل جمده وتاج خلوده. هوى الآخر �صعوًدا، يالقي 
يف الأزل �صقيًقا، لي�صرتكا يف �صمفونّية رحبانّية، �صماوّية هذه املّرة، ان�صماًما اإىل 
الأجواق املالئكّية املرّنة العّزة الإلهّية باأوتاٍر لبنانّية �رضقّية، ي�صّبح فيها عامُل البقاء 

�صّيًدا، اختار ال�رضَق مرتًعا اأر�صيًّا ل�صكناه، ولبنان جتّلًيا ملجده الإلهّي.  

اليوم، لبنان احللو حلًنا و�صعًرا ، يحاكي اهلل يف جواره. لبنان القيم والفّن، اأنغاٌم 
يف م�صامع اخلالق، تطلق اأن�صوداٍت طاملا اأطربت اآذاًنا وقّربت قلوًبا. اليوم، عمالقة 
املو�صيقى والأدب يهتفون من عليائهم اأنا�صيَد معزوفًة على اآلت الع�صق الفينيقّي، 
وطًنا ُحُدوُدُه املدى، تاريُخه الأبد. وطًنا زرعوا فيه اأبناَء واأحفاًدا، بل فّنانني ل 
يعرفون حلّبهم ختاما. ُين�صدون وطًنا يرافقهم اإىل الالمنتهى. هم اأعمدته، ِقَيمهم 

د�صتوره، ومواطنوه ُيحاكون البقاء، حيث الزوال ل يطال اإّل �صوائَب تذوب. 

هناك من�صور، ن�صتودعك اليوم »�صاكن العايل«. ن�صتح�رضَك كّلما فّكرنا وطنيًّا 
وع�صنا لبنانيًّا. نعود اإليَك كلما غرفنا من ثقافتنا ال�رضقّية. يف كّل هذه نكون يف 

ح�رضتَك، اأكيدين من نوالنا املبتغى الراقي.

يف 15 كان�ن الثاين 2009
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"ان�صاهلل بت�صلم. توّفى املون�صنيور فيليب جنيم". 

ح�صورك  اأ�صتعر�س  ذكرياتي،  �رضيط  يف  ورحُت  نعيك.  خرَب  اأُبلغُت  هكذا 
الهانئ وكلماتك الهادئة. وعّز علّي كثرًيا اأّنك رحلت. 

ملتزٌم  لكن  متقاعًدا  ن�صيط.  لكن  عجوًزا  كاهًنا  قليلة،  �صنواٍت  منذ  عرفتَك 
ولأجله.  فيه  فاعاًل  امللك"،  "ي�صوع  ت�صكن  والأ�رضارّية.  الكهنوتّية  اخلدمة 
ورغم عمرَك املتقّدم، كانت احلياة تليق بَك. وكانت الكني�صة تفيد من �صالتك 
متى  تلّبي  واأنَت  ومواعيده.  منا�صباته  يف  يريدَك  يعرفَك  من  وجميع  وحمّبتك. 
ت�صتطيع، وبالقدر الذي ميكنَك. واإّل، فالهديّة ت�صل يف وقتها، مرفقة بال�صالة 

والذكر الدائم على مذبح الرّب.

وهذا  يوًما.  يل  قلَت  املناخّية،  بالتغرّيات  تتاأّثر  و�رضَت  الأّيام.  عليَك  ثُقلْت 
حّق العمر عليك، طبيعّي. ولكّن نف�ًصا اعتادت املحّبة واخلدمة، ل ُيعيقها عامٌل 
اأكرب  مبخزوٍن  الدائم  الرجاء  ويحميه  ي�صوع،  يحمل  قوّي،  فالقلب  خارجّي. 

لرحمٍة اإلهّية. 

واإن دّقت �صاعة الرحيل، فاأنَت هنا، متاأّهب! الداعي هو احلبيب الذي وهبَت 
عمرَك لتلتقيه. وعملَت كهنوتَك لهذا اليوم الرهيب. هوذا اليوم الذي نا�صَدته 
نف�صك. وكم رافقَت اإليه اأبناَء ُوكلوا اإليك. ها اأنَت تروح اإليهم يف يومَك هذا. 
قّدمَت لأجلهم الذبيحة كّل يوم. اأّما الآن، فاإّنَك تقّدم ذاتَك معهم اأن�صودة حبٍّ 

دائمة للح�رضة الإلهّية. 

وجــه ال�سماء
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ني كهنوتَك  ويعود ج�صدَك الطاهر اإىل الرتاب، يف اليوم الذي ذّكرَت فيه، �صِ
كّلها، موؤمنيك، اأّنهم تراب واإليه يعودون. هذا الرتاب املقّد�س بعظام العظام من 
اأبناء الكني�صة الراقدين. هذا الرتاب املُبارك بالإميان والرجاء بالقيامة. هذا الرتاب 
الذي يت�رّضب ال�صلوات والتقادم، �رِضكًة مع نفو�س من يحوي من ذخائر ب�رضّية 

طاهرة. 

هناك حيث تكتمل راحُتَك باأبديّة ملوؤها ال�صعادة يف م�صاهدة الوجه القّدو�س، 
الذي طاملا تقَت اإىل �صماع �صوته يهتف لَك، على م�صامع اأبناء امللكوت: "تعاَل 

يا مبارك اأبي... اأدخل فرح �صّيدك..."

هناك اأبِت، اأيّها املزّنر بالأحمر، املكّلل بالأبي�س ال�صماوّي، واملحاط بخيوط 
املجد الذهبّية. هناك حيث رجاوؤنا وغايتنا، كْن لنا �صفيًعا ت�صتمطر علينا احلنان 
املجد  يف  بلقياه  جانبَك،  اإىل  يوًما  وننعم  بالقدا�صة،  م�صريُتنا  فتكتمل  الإلهّي، 

الأبدّي.

يف 25 �سباط 2009
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يف  واإجنازات  مواعيد،  داخلك.  يف  تتخّبط  واحلياة  كيانك.  متالأ  الدنيا  هي 
انتظارَك. واأنَت تّت�صل بهذا، وتتلّقى اّت�صال ذاك... ولكن!

كان ع�صاءٌ مع ال�صّلة، وان�رضاٌف �رضيع يف الليل لأجل �صاعتني من التدري�س يف 
اليوم التايل، ثّم عودٌة... مل تتّم! وتعود بي احلكاية اإىل زهري بن اأبي �صلمى اإذ قال:

مُتته، ومن ُتخطْئ يعّمْر فيهرِم ْب   راأيُت املنايا خبَط ع�صواَء من ت�صِ

وافتَك املنّية واأنَت وحدَك، يف �صَخٍب من اأموِرك ل يهداأ... توّقف! كّل �صيٍء 
ي�صتمّر... �صخ�صّيٌة فريدة، ثائرٌة خ�صاُلها. تلتقط ال�صواذ حيث هو... ولو بعيًدا، 

ا... وتعرت�س، بل ترف�س قاطًعا اأن ميّر. واإن غام�صً

واأن�ُس  بينهم.  الأبوّي  ح�صوُرَك  للطاّلب  راَق  الكيان.  ميزُة  املعّلم  مناقبّية 
مع�رضَك لقاٌء بالزمالء. معهم عانيَت ويف رفقتهم نا�صلَت يف املوؤ�ّص�صات الرتبوّية 
اأّنَك �صانٌع  ا. واأنَت اآمنَت  لأجل كرامٍة، ب�رضيّة قبل كّل �صيء، ومهنّية خ�صو�صً

الإن�صان يف �صخ�صه و�صخ�صّيته.

واإذا قلنا نقابيًّا، فح�ْصُب ال�صامع يدرك اأّن احلّق عندك اأ�صا�س! وكم يزعج احلقُّ 
اأبناَء الظالم، حيث الأمور امل�صبوهة التي ل تطيق! 

اأوكاره  اإىل  في�صتفحل.  ي�صت�رضي  حيث  الوباء  تر�صد  رقيًبا  نف�صَك  بَت  ون�صّ
دخل  بل  ودعم،  �صّفق  قناعاتَك  من  كان  فمن  ا�صتئ�صال.  هّمَك  كّل  وجلَت، 
املعرتك نا�رًضا. ومن اآذاه تدّخلَك، مل ي�صتطْع اإّل املوافقة ظاهًرا، حماوًل املماطلة 

واملحاججة يف انتظار فرٍج ما...

ثورٌة لن تهداأ
)اإلى الزميل والجار فادي ب�ل�ض(
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وجاء يوٌم... رمّبا مل يتمّناه، ولكن منا�صب! ويح�رضن يف هذه الُعجالة اأديب 
�صعيبي يقول يف غيبته:

دي« تثري اأ�صى �صحبي وتفرح ُح�صَّ »واأرقُد غربّي الكني�صة رقدًة  

ُتنْل واإن  الأهداف مل  تهداأ ما دامت  تهداأ. ولن  فالثورة مل  تـُعْد هنا،  واإن مل 
قُربت. واإن مل تُعد هنا، فاملبادئ قائمة والقيم فاعلة. ومل يوقد ال�رضاج لينطفئ 

فتيله مع وهٍج نفتقده. 

اأرقد مطمئنًّا اأخي! فاإن لّبيَت نداًء جاء بغتًة، ل تخف! �صتكون لَك الغَلبة، مبن 
اأحبْبَتهم ووثقَت بهم. �صيبقى لواوؤَك عالًيا يرفرف بال�صدق واملحّبة، وينادي كّل 
من عرفَك واآمن بك. �صتهتف عائلتَك ويرّدد حمّبوك وقادروك، ما �صمعوَك دوًما 

ا ملداميك �صئَت اأّل تعلو! َتهديهم اإليه. ولن يرتدَّ جهاُدَك اإّل ثماًرا وافرة، ونق�صً

 

يف 24 اأيّار 2010
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وكنَت تاأّخرت! لكّنَك اخرتَت وقّررت. وِنعَم اخليار! ما اأحياله قراًرا!. 
تنا�صبك. هذه  والعقل،  القلب  عامل  لكّنها يف  ب�صنوات.  ت�صُغرَك  رانيا،  اإّنها 

"املهند�س"، تليق بك �رضيكَة عمر، فتّم القران. 
التمّتع مبا اجتمعُتما  باكًرا! هو خبيث، مل يرتك لكما فر�صة  الزائر جاء  لكّن 
لعي�صه. وكانت حرٌب، معاركها متكافئة طوًرا، موؤملة دائًما. ولكن للعدّو فيها 
رانيا، يف  وكانت  ا�صُتنفد.  اإّل  دواًء  حتتْج  مل  وّفرمتاها.  اأ�صلحٌة  تتوافْر  مل  الغَلبة. 
حمّبتها للبقاء، تقاوم فتعي�س احلياة يف ملئها. ويف النك�صات، ت�صرب باأمل. تخ�صع 
للعالج، وهي تفّكر يف احلبيب، ويف من اأعطاهما اهلل هديَّة قلبه. نا�صلت رانيا 
تبقى وحدَك،  اأن  اهلل  �صمح  واإذا  وبهجَتها.  الدنيا  لتعي�س كالرا جماَل  بفرح، 
فح�صُبَك تتابع مع زهرٍة اأينعت. لأجلها كّل �صيء، ترعاها رانيا من حيث هي. 
من حيث نوؤمن باأّنها اأُعِتقت مّما عانت! عزاوؤَك اأّنها زوجة �صاحلة، كما كانت 

�صديقة وفّية. واأّنها يف َحَلّها، تنظر اإلينا اليوم بحبٍّ ور�صًى. 
اأنطوان وكالرا، لكما احلياة تعي�صانها وطيف رانيا يرافقكما. وما اأر�َصْته لكما، 
ُيدفئ القلب، ولو على ح�رضة الفراق. ويعطي زخًما مل�صوار، كم لئٌق اأن ي�صتمّر 

وفاًء لذكراها، ووعًدا باأّنها تكمله فيكما ويف الأحّبة.
اأيّتها ال�صديقة الغالية، يا �صاكنًة اأر�صنا، 

من  وفرًحا  اندفاعِك،  من  ن�صاًطا  ن�صتمّد  ههنا،  من  عليائِك  اإىل  ننظر  اإّننا 
ب�صمتك، واأنِت تعك�صني علينا، فرح ال�صكنى التي اأنِت فيها، فيوؤول بنا اإىل عزاٍء 

دائم، باأّنِك بعُد معنا.
يف 8 حزيران 2010

ح�سُبَك ُتكمل وْحَدك!
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"اأنا م�صتاق اإلتقي اللي اآمنت فيه وب�رضت باإ�صمو كّل حياتي"

بهذه الروحّية تّوجَت، عّمو اخلوري، �صّتني �صنة من الكهنوت، بداأَتها ب�صعار 
طريق: "وجدُت من حتّبه نف�صي"، ا�صتقيَته من ن�صيد الأنا�صيد، ن�صيد احلّب الكتابّي 

بامتياز. 

واأحببَت ي�صوع حبيًبا وحيًدا. وكم فّرطَت بحّب اأهٍل واأ�صدقاء لأجله. حّبَك 
ا  لهم كان دفعهم نحوه ونحو التزامه. اأو قْل اعتماده �صّيًدا على حياتهم وخمّل�صً

لنفو�صهم.

امل�صيح.  ج�صد  احلّية  بل  بناًء،  املر�صوفة  احلجارة  تلك  ل  كني�صته،  واأحببَت 
"الكني�صة نحنا" عّلمَت. واآمنَت اأّن "نحنا" اأي الإن�صان، مدعّو ليكون "اأقنوًما 
"جيب  الكتاب.  فكتاب.  حياتَك  د�صتور  اأّما  الأقد�س".  الثالوث  يف  رابًعا 
ا على م�صّكك اأو مر�صًدا لنفو�س اأو  الإجنيل". كم رّددَتها جُميًبا عن اأ�صئلة اأو رادًّ
جماعات. "خود اإجنيل متى مثاًل، الف�صل كذا الآية كذا". وياأتيك تعليق: "حافظ 

الإجنيل يا اأبونا؟ فتجيب: "و�صو بّدو يحفظ اخلوري؟!"  

الأر�صّية  حاجاتَك  لق�صاء  فقط  املال  وكان  املال.  عن  تخّليَك  عنَك  ُعرف 
واملادّية. مل يكن له عالقة قط بكهنوتك، ل خدمًة ول ر�صالة. ُعرف عنَك تعطي 

املال ول تاأخذه.

واأفنيَت عمرَك معلًِّما. على املذابح واعًظا، ناقاًل الكلمة و�صارحها. وعلى املنابر 
املدر�صّية جت�ّصد يف التعليم، المتداُد الر�صويّل والتب�صريّي ل�صخ�صك الكهنوتّي. 

وُمر�سًدا" ًيا  مربِّ "عرفناك 
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وكم تتلمذ عليَك اأ�صاقفة وكهنة ومعّلمون، بل رّواد فكر وقامات تبّواأوا  مراكز 
دينّية ودنيويّة رفيعة، ي�صهدون بامتنان وعرفان ل�صعة اطالعَك وقيمة عطاءاتَك!

�صنواٍت  لذكره"  هذا  "�صنعَت  مّمن  كهنوتَك  ت�صتمّد  كاهًنا،  عمرك  وع�صَت 
�صّتني، خادًما لأ�رضارّية قربان اغتذيَت منه، بل غذوَت به اأبناَء على مدى الكني�صة، 
وحملَت �صعب اهلل على مذبح الرّب يف كّل ذبيحة احتفلَت بها. وكنَت يف كّل 
قّدا�س، حتى قّدا�صَك الأخري، كاأّنَك يف قّدا�صَك الأّول، يف لياقة اخلادم الأمني، 
كما يليق برجل املذبح، حيث اللقاء باحلمل الذبيح ُيغني عن كّل انزياح اإىل ما 
النا�س  يلتقي  دون! كما كنَت كاهًنا يف كّل موقٍف ُو�صعَت فيه. الكاهن فيَك 

ويحّدثهم. ل م�صاومة يف هذا ول حماباة حتى النَف�س الأخري.

ا  يف بداياتَك الكهنوتّية، رائُد نه�صٍة م�صيحّية واإن�صانّية حيث َحَلْلَت.خ�صو�صً
�صريكبون  اأنظارك.  قبلة  قريتَك  نا�ُس  ابًنا وكاهًنا!  لها  اأخل�صَت  التي  قريتَك  يف 
بحر الثقافة ويتمّتعون باملعرفة ال�رضوريّة لبناء ح�صارة احلياة الكرمية. و�صيكونون 
منفتحني على الوطن واملجتمع. وكّر�صَت لذلك الوقت والقدرات. حتى �رضَت 

اأكرث من عمل لأجل قريته و�صّحى يف �صبيلها على الإطالق. 

وحملَت ال�صليب، حتى بان �صعف اجل�صد واهًنا. فكان اجل�صُم الك�صري يتاألّق 
با�صتعدادات الروح، وب�صفافّية القلب الكبري ملالقاة الوجه احلبيب. حملَت اأدعية 
الأحّبة، م�صلًِّما ذاتَك للم�صيئة الإلهّية هاتًفا: هاءنذا يا�صّيد... اأطِلْق نف�صي ب�صالم.

مرميّية  متتماٍت  الأخويّة على  اليد  يُدَك يف  املالئكة،  بهدوء  وطارت روُحَك 
اآثرَت اأن ُتنهي دربَك على عذوبة نغمات اأمومتها، حاماًل كّل ما �صبق، زاًدا لَك 
اأمام املحّبة الدائمة، يرافقَك دعاٌء من  اإرٌث ميالأ جعبتَك، فتمُثل  يف ال�صفر، بل 

كني�صة مار خمايل: "عرفناَك مرّبًيا ومر�صًدا، اأدخْل فرح �صّيدك!".

يف 10 متّ�ز 2011
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هي روُحَك اأّيها احلبيب 

يف العائلة التي انتميَت اإليها

حيث احل�صور الفاعل 

ُيجاور رابط البنّوة والأخّوة العميق.

يف العائلة التي لَك،

حيث اأنَت الزوج احلنون والأُب القريب،

م�صتعدٌّ دوًما يف الفرح وال�صعوبات،

فيكون كّل �صيء حيث يجب اأن يكون.

يف الوظيفة حيث اأنَت دوؤوب،

ب�صمٌة دائمة ويٌد ممدودة،

لإدارة ترعى تقّدر،

وزمالٍة مقّربة،

ر�صيُد العمر �صهادة احلّق! 

روح الخدمة
)اإلى نخلة ي��سف جبر في اأربعينه(
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يف اجلماعة حولك

حيُث »نعم« تغلب 

على الوقت والهتمامات،

اآخذًة من �صخ�صَك القدرات

قدر ما حتتاج!

روح اخلدمة اليوم اإكليُل انت�صار،

ُتن�صد حولَك مالئكٌة يراأ�ُصها �صفيع:

تنّعْم �صعيًدا باأجماٍد

ل تطالها نك�صات!

ومن ههنا لقاٌء عرب الأثري

حموُرُه  قربان

واأدعيُة حبٍّ ل تفي!

يف 5 اآب 2011



168

امل�صلك  يف  كاهٌن  واأنَت  لكاهنني.  اأٌب  واأنَت  الكهنة،  اأ�صبوع  يف  رحلَت 
وال�صرية. كاهٌن يف حمّبتَك لي�صوَع الكاهن الأ�صمى، لتكون حياُتَك ارتباًطا باهلل، 

حمور عي�صها لقاءٌ به، يف الكني�صة �صعوًدا، وبني النا�س امتداًدا. 

رحلَت عن حياٍة ع�صَت فيها غربة اجلهاد مرارًة يف قّد �صخٍر، لتخرج املياه 
رقراقًة يف لقمة العي�س، و�صل�صبيَل تروي اأهل البيت والأحّبة. وع�صَت فيها حالوًة 
تقّر عيًنا بفلذاٍت على تباعدهم، ي�صيئون نف�صَك الأبوّية بنور تاألّقهم باخل�صال 
الإن�صانّية والف�صائل امل�صيحّية، التي جتّلت يف بع�صهم خدمَة مذبح، ويف الآخرين 

عائلًة وجهاًدا عامليًّا. ويف كلتا احلالتني امتداٌد مِلا َحباك اهلل من بع�س ذاته.

كّل  اإىل  نظرَت  فيها.  للقريب  حبََّك  حُتّبها  عمَرَك  اأم�صيَت  قريٍة  عن  رحلَت 
واحٍد من اأبنائها، ل قريًبا وح�صب، بل اأخ وحبيب! وكم لَك يف كّل بيت من 
حمّطات ولقاءات، مل تقت�رض يف الغالب منها على زيارٍة اأو �صوؤال خاطر، وهذا من 

البديهّيات، بل اإىل خدماٍت توؤّديها، ويف نف�صَك حتلُّ واجَب حمّبة!

ا وقت  رحلَت عن رعّيٍة كّر�صَت انتماَءَك اإليها ر�صالًة اإىل جانب الراعي، بل اأي�صً
وخدمة لأتراٍب ملتزمني. رحلَت عن رعّيٍة من قلب �صفيع تلتقيه اليوم، ُتن�صد مع 

اأجواقه ُهياًما ل�صّيٍد ملَك فيَك القلب ومالأ العمر. 

�صنفتقُدَك "اأبو حبيب"، ذاكرًة لفغال واأر�صيًفا حيًّا لأحداِثها ون�صاطاتها. كما 
ُم�صارًكا فاعاًل يف احتفالتها منذ اأوا�صط القرن املا�صي وحتى الأم�س القريب. 
�صنفتقُدَك "متوا�صَع القلب"، ب�صيَط املع�رض، با�صَم اللقاء. ف�صولَك املعريّف غذاُء 

كّل باحٍث يف جمالت الأر�س والتاريخ والكني�صة.

رَحلَت...
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بيحّبو"!  ما  "مني  اإن�صاًنا  ذكرنا  كّلما  رحيِلَك ذخريًة،  لنا يف  �صتبقى  ولكْن، 
كّلما ذكرنا من يعايد الكّل ول ينتظر معايدة اأحد. من يعود الكّل ول يعلم مبر�صه 
اإن�صان. ُيطعم اجلميع ول يهتّم اإْن اأطعمه قريب. ح�صُبَك تر�صي ذاتَك املُفَعمة 
ا  اأنعم عليَك دفًقا باملواهب والقُدرات. ولكن ح�صُبَك خ�صو�صً بالمتنان، ملن 
اإليها حّد اأخذت  تنعَم يوًما، ها هو اليوم، مبواعيَد مل توؤمن بها فقط، بل ُتقَت 

منك الكياَن والهويّة! 

يف 2 �سباط 2012
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اإلينا،  تنظرين  قرَبه  حيث  اإىل  ي�صوع،  مع  العامل  هذا  تعرُبين  اأنِت  ها  ماري! 
وَت�رُضّين اإليه �صفاعًة لنا! ها اأنِت اليوم يف علياَء مالئكّية، حيث مكاُنِك يا مالًكا 

من عندنا، ع�صِت مالًكا بيننا! 

نا! ههنا كنِت ُحلًما جت�ّصد! جت�ّصد مرّبيًة على ما كنِت  ههنا التقينا! التقيِت اأر�صَ
عليه، فرًحا دائًما يف لقاء الأحّبة، وعطاًء دّفاًقا، ملوؤه ترحاٌب اإىل نبعٍة ل تن�صب! 
اإلٍه  �َصْكَب  ِنعًما،  ا  فائ�صً قْل خرًيا  املَعني؟  العني دائًما!  قبل  القلب  يبهر  وجماًل 
وتقاليد،  تراًثا  ِك  نف�صُ به  ذابت  وطٌن  والرحاُب  الُهيام!  حتى  حبًّا  فيه  ِت  ُغ�صْ

تخّلدْت متحًفا للثقافة والفنون، لن َيني يحكي لالأجيال ما اأعّده اهلل ملحّبيه!

بع�ُس اهلل! وما  فّنِك  واأنِت يف  الإله!  فّنانة! والفّن بدعة  وكنِت حلًما جت�ّصد 
ترتكينه بع�ٌس من ذات اهلل، يرمّن له "ترنيًما جديًدا، يبادر اإىل وجهه بالعرتاف"! 

اأر�ٌس  املقّد�صة!  تربتها  فوق  ربيِت  اأر�ٍس  يف  نبَت  اإمياٍن  ابنَة  موؤمنًة!  وجت�ّصد 
امتزجت اأتربُتها بعرٍق ت�صّبب هتافات "ال�صالم عليِك يا مرمي"، ومتّتنْت جدران 

معقلها يف اإيليج من جتّذرات اأحباٍر قُد�صّية، فوُح عباداتهم يعانق الأبد! 

اأبّيًة،  روحِك  تاألّقات  له  كانت  اجل�صد،  منك  ناكًبا  التاأّوه  زارِك  اإذا  ماري! 
فاأدركِت عمق ال�صليب يف ارتفاعات اخللود. اأجل يا رّب، اأرّدد معَك قولَة حّق: 
الكاأ�س، ولكن لتكن م�صيئتك ل م�صيئتي! ففي جتّرع مرارت  هذه  عّني  "اأبعد 
هذه الكاأ�س، اأرتقي ال�صليب اأعانق الُعلى. ومن اأعايل ال�صليب ُوثوٌب اإليَك رّبي، 

ُتذيقني طّيبات املجد املُعّد يل منذ اإن�صاء العامل!"

لتكن م�سيئتك يا رّب!
)اإلى الُمربّية ماري خليفه(
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واليوم تن�صدين مع الذبيح: مّت. متّت م�صيئُتَك يا رّب، �صكًرا. ها اأنا معَك بال 
انقطاع، اأ�صاهد ما مل تره عني واأ�صغي اإىل ما مل ت�صمْعه اأذن، واأنعم  مبا ل يخطر 
على بال َب�رض! ح�ْصُبِك ماري ت�صّعني بالأنوار الإلهّية وجًها لوجه مع احلبيب، 

َي�ْصدوِك عذوبَة فرحه بِك:

هلّمي معي من لبنان يا عرو�س... ما اأجمَل حّبِك يا عرو�صتي

اأطيب من اخلمر حبُِّك، ومن كّل الطيوب عبرُيِك... )ن�س4: 8، 10(.

  

يف 14 اأذار 2013       
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بالأقربني  حماًطا  تغادر  اأن  رغبٍة يف  ههنا عن  عرّبَت يف خواتيم رحلتَك  كم 
واملحّبني! وكم خفَت يف فرتات وحدٍة اأن ترحَل على حني غفلة، دونا اأحٌد يف 

جانبَك! و�رّضحَت تكراًرا عن فرٍح بانتقالت اأردَت مثيلها لَك!

وجاء اخلام�س من اأيّار، يوُم الأحد، الأّول من �صهر احلبيبة، احتفاًء بالقيامة يف 
زمن القيامة، حمور اإميانك وكهنوتك، وعيًدا ل�صّيدة لبنان، اأّم الكاهن الأزيّل واأّم 

الكاهن الذي اأنت!

وجاء اخلام�س من اأّيار، يجتمع حولَك الأحّباء، اأهل البيت واأبناء العائلة. َمن 
اأنَت لهم العّم واخلال وابن العّمة والن�صيب، من اأنَت لهم خادم احلّب منذ عقدين 
ونّيف. وو�صل الراعي تدفعه عاطفة ال�صوؤال عنك وال�صالة معك، ا�صتدعاه ال�صّيد 
يف حلظٍة، ما اأف�صَل اختياَرها. و�صل اإىل قربَك لتقرَّ عيًنا باحل�صور الكن�صّي الذي 

لَك النتماُء اإليه العمَر �صبعني، وباحل�صور البنوّي الذي ارتاحت اإليه نف�صك!

الروح،  اأجنحة  ركبَت  ني،  اخلال�صَ والرجاء  باحلّب  العامرة  احل�رضة  هذه  يف 
حتملَك مالئكة القيامة حميطة معنا باأجواء ال�صماء، اأجواَق مرّنة يف عر�س احلمل، 
تواكب انتقالَك اإىل املراتع العلويّة حيث اأعّد لَك اأمري قلبَك منزًل منذ اإن�صاء العامل، 
مالأَت لمتالكه عمَرَك الكهنوتّي مرّباٍت وخريات، بنيان ب�رض وعمران حجر، 

لتعلو كني�صة امل�صيح يف تدبريَك، امتداًدا يف القدا�صة للخال�س على الأر�س. 

اأبِت ال�صّيد، يف عوٍد اإىل حمّطاٍت م�صيئة، اأبى عليَك توا�صُع �صخ�صَك اإّل التنّكر 
ليدَك فيها، ل تني ل�صاناٌت ت�صيد بر�صالٍة كهنوتّية اأقامت كني�صًة ملارون يف جنوٍب 
من لبنان، مل يكن منها اإّل النّية ل�صعب واملباَركة لبطريرك! واإذا بالعناية ت�صعَك 

في ح�سرة الأحّبة
)اإنتقال الخ�راأ�سقف جبرايل الفغالي (
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ي�صهد  اأبر�صّيتان  فتزدهر  دعوات،  وتثمر  جماعٌة  لتنه�س  اللقاء،  مفرتق  على 
مطارنتهما مِلا �صنع بَك اهلل من عظائم! 

وميّمَت �صطَر فغال، من حيث انطلقت! ل باإرادٍة منك، بل تلبيٍة خلدمٍة امتّدت 
يف �صّن الرتياح ع�رضين عاًما، لتقوم رعّيٌة على م�صتوى رقّي الإن�صان يف الع�رض 
الذي يعي�س فيه! واكت�صف اأبناوؤَك اأنف�صهم جميًعا، �صوا�صية يف املحّبة واخلدمة. 
لرتبح  للكّل،  تعليًما وتقدي�ًصا ورعاية. كنَت كالًّ  ه،  نف�صُ الكاهن  اأنَت  للجميع 

الكّل للم�صيح! 

حباك اهلل عمًرا مديًدا، زاخًرا بالر�صالة وغنيًّا بالعطاءات، ل�صُت يف هذه العجالة 
من خفر  عليه  كنَت  ملا  انحناءٍة  من  اأكرث  ل�صيٍء  ل  واإعالنها،  تعدادها  وارد  يف 
اإجنيلّي، تعمُل اأنت ليظهر جمُد اهلل: "فاإذا عملتم �صيًئا، قولوا نحن عبيٌد بّطالون، 

مل نعمل اإّل ما اأُِمرنا به".

واليوم، ها اأنَت يف احل�رضة الإلهّية، يف معّية احلبيب الذي اأعّد لَك اإكليَل الرّب 
اأخوٍة  بل من  واأ�صّقاء،  اأهٍل  من  لي�صتقبلوك،  �صبقوَك  اأبديًّا، يف �صحبة من  تاًجا 
�صة. تلتقون اليوم حول  يف الكهنوت واحلربيّة، ع�صَت معهم جهاد الدعوة املقدَّ
املذبح الإلهّي، حيث املائدة طعامها جمٌد اأبدّي، واحتفالها ن�صيٌد �صّيدي كلماُته 

خلود: كنَت اأميًنا على القليل، اأقيمَك على الكثري". 

من عليائَك القُد�صّية، كن لنا �صفيًعا اأّيها احَلرب اجلليل! 

يف 14 اأيّار 2013
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اأزعجني اّت�صال والدي الهاتفّي ع�رَض ذلك ال�صبت، ُيبلُغني فيه ارحتال "رامز 
لقاءات  �رضيط  يف  رامز"  "عّمو  ح�رضن  الوالد،  لقاء  اإىل  طريقي  ويف  نّحا�س"! 

وعالقات مل يتوّقف!

بامتياز!  رجلّية  مواقف  هي  الرجل.  مواقف  هذه،  تذّكراتي  يف  وح�رضتني 
مواقف العارف ماذا يريد، واملدرك نقطَة الو�صول! ويف كلِّ هذا، تهيمن �صورة 
ال�صديق الويّف، بل �صورة الإن�صان املحّب. ول مُيكنني  ت�صّور "عّمو رامز" املدير 
حُمبًّا،  اإّل  القا�صي،  والتوا�صلّي  ال�صعبة  القرارات  �صاحب  بامتياز،  اجلمركّي، 
�صاحَب القلب الكبري والعطاء الوافر. وهو متى اأحّب، فتح ذاته فال�ًصا عنديّاته 

لأجل الآخر!

واأبّوًة  زواًجا  مفا�صلها  له  انك�صفت  حتى  تعّمًقا  فيها  وراح  احلياة،  اأحّب 
وحاجاٍت عائلّية وعالئقّية! راح يبحث عن طبيعة الإن�صان يف حقيقته الإن�صانّية، 
ائه اأّوًل، ملوؤه التجاوب مع واقعهم وتلبية دفائنهم الالواعية  فكان تعاطيه مع اأخ�صّ
ا عندهم ل ُي�صتغنى عنه! عائلته هي الأغلى. لها كّل  اأحياًنا. ما مّلكه مكاًنا خا�صًّ
�صيء. لها ذاته بكلّيتها. اأمامها هو الرجل، وهو الكبري. لأجلها هو رجٌل وكبري!

يوم رحيله، كانت حلقٌة تنك�رض يف جمع اأحباب وربط زمالء! فهو اإىل الزمالة 
القّوة عنده  نقطة  اأبدع.  �صَمر. ويف هذا  ارت�صاف ورفيق  ندمي  العمل،  وعالقة 

و�صال الأتراب! 

ة عند الآخر، ويحفظ جميل من  من ناحية اأخرى، عرفُته يقّدر الطاقات اخلا�صّ
يوؤّدي له خدمة. ل يهتف متّلًقا لأحد، ول ُيحابي الوجوه. فهو اإذا وثق، اقرتب، 

... وهو  يبتعد!
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واإّل يتالفى املواجهة. ُيعطي نف�صه املوقَع الذي له، يالم�س الكربياَء دون التكرّب. 
ح�صُبه يدرُك موقَفه من هو يف القْدر نف�صه.

يف �صعفاته واآلمه، بقيت �صورة احلبيب يقابل فيها الغوايل. يواجه تك�رّضاته 
اجل�صديّة بنف�صّية الأبطال. يجابه املر�س باإرادة عي�ٍس حتّطم التفّلتات والتداعيات. 
وي�صحك! يرمي النكات �صائًبا حاله وحالته، وُي�صارع! يوؤا�صي املتح�رّضين عليه 

بعزمية الأ�صّحاء، ويعدهم بامل�صتقبل وهو يبتعد!

ويف بايل اأّنه مل يِغب. اأقول هذا واأنا على ُبعد �صنٍة قبل رحيله، وموعد لقائنا 
يف والدي  مبتور. ويف ظّني الداخلّي اأّنه �صيتوا�صل. لأّن رامز ركٌن اأ�صا�س يف تعرُّ
حيث ل يعرفه اإّل الأ�صدقاء. َمن حّلوا يف اأولويّات حياته، و�صرَبوا اأغوار نف�صه 

الدفينة!

يف 30 حزيران 2013
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يف هذه الأيّام التي نرافق فيها ارحتالِك نحو العلى وحلَِّك يف قلب اهلل، حت�رضن 
َة لقائِك املمّيز بالطوباوّي  زيارٌة يل اإىل بيتكم، اأخربن خاللها »اأبو حبيب« ق�صّ
الأخ ا�صطفان نعمة، وتدبري اهلل الذي مّت لِك ب�صفاعته. وكان لهذا احلدث اأهمّية 
ة  اخلا�صّ الكن�صّية  املحكمة  اأمام  القانونّية  التطويب  امل�صتند يف حتقيقات دعوى 
بفتح الدعوى يف الأبر�صّية، مّما ا�صتدعى ح�صوَرِك واأبا حبيب لالإدلء ب�صهادتكما 

يومذاك.

روى يل اأبو حبيب وعيناه َترُبقان كمن ي�صحو على واقعٍة لها يف قلبه موقع 
المتنان وال�صكر:

»كنُت عائًدا من عملي عندما ملحُت �صفحَة جريدٍة ملقاة على طرف الطريق 
لفَتْتني، لأجل �صورٍة لراهٍب �صاّب ُكتب ا�صُمه حتَتها: الأخ ا�صطفان نعمة، مع 
نبذٍة عن حياته ومو�صع رقاده: دير كفيفان. طويُت ورقَة اجلريدة وو�صعُتها يف 

جيب �صرتتي واأكملُت الطريق.

اأح�ّصت  لوري�س حاماًل يف �صهرها اخلام�س.  الفرتة، كانت زوجتي  يف تلك 
اأبلغنا توقَُّف  الذي  الطبيب  اإىل  اإىل ا�صطحابها  بتوّعك حالها، ما حملني  يوًما 
احلْمل ووجوب خ�صوعها لعملّية نزع اجلنني امليت منًعا لت�صّمم الوالدة! وحّدد 

لنا موعًدا للجراحة. 

يف الليلة نف�صها، �صحوُت على �صوت اأّم حبيب تقول يل: حلمُت براهٍب قال 
يل: ل تخ�صعي لأيّة عملّية جراحّية. اجلنني بخري! اطمئّني. واأ�صافت: لي�س مار 
�رضبل. اإّنه راهٌب �صاّب ل اأعرفه. وملّا اأريُتها ال�صورة يف اجلريدة �صاحت: نعم. 

ة جنين ق�سّ
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اإّنه هو! وقّرْرنا مًعا اأّل تخ�صع للجراحة تلبيًة لطلب الأخ ا�صطفان يف احللم.

�صّحًة،  ميور  ذكًرا  مولوًدا  نهايته  يف  وو�صعت  حمَلها.  حبيب  اأّم  واأكملت 
�صّميناه ا�صطفان، �صكًرا وامتناًنا ملن حفظه لنا. لكّن زوجتي عادت اإىل توّعكها، 
اأمل املخا�س الذي ل تزال ت�صعر به بعد  للنظر يف  ا�صتدعى مراجعة الطبيب  مّما 

و�صعها! 

واكت�صف الطبيب جنيًنا اآخر، ميًتا هذه املّرة، يف اأح�صائها. فتاأّكد ما كان حكم 
به يف ال�صهر اخلام�س من احلمل. ما يعني من ناحية اأخرى، اأّن اأمَّ حبيب حملت 
اأّثرت  لتداعيات �صحّية  تتعّر�س  اأو  تت�صّمم،  اأن  دون  اأ�صهٍر  اأربعَة  امليت  اجلنني 

عليها اأو اآذت حمَلها!"

ا�صطفان،  الأخ  الطوباوّي  �صفّيه  يف  ومتّجد  العجيب،  تدّخله  يف  اهلل  تبارك 
الذي افتقد فغاَلنا من خالل من نذكُر اليوم يف �صلواتنا وحمّبتنا.

اأمَّ حبيب!  ت�صاركني اليوم الأخ ا�صطفان الأفراَح ال�صماوّية، وتتمّتعني  مب�صاهدة 
الوجه القّدو�س �صحبَته، يا من  حظيِت يوًما باإنقاذه احلياة يف اأح�صائِك. اإ�صهري 
على عائلتِك التي حتيا يف ظالل اأمومتِك ترافقها يف دروب احلياة، وت�صتح�رض 
مواقَفِك الإن�صانّية والقيم الرتبويّة التي اأن�صاأِتها عليها، واطلبي لها ولنا، ب�صفاعة 

الطوباوّي، كّل النعم ال�رضوريّة لبلوغ املجد الذي به تنعمان.

يف 26 ت�رشين الثاين 2013
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مل تكِف حالة الذهول لتعرّب عّما اأ�صابنا يوم اأُبِلغنا رحيلك! بل كانت �رضخٌة 
من الأعماق مدّوية، راف�صًة ت�صديق اخلرب!

ة!  كيف ل، وكنَت رفيق كّل واحٍد يف اأفراحه، واإىل جانبه يف منا�صباته اخلا�صّ
بل ومب�صاركٍة  باحل�صور وح�صب،  تزيّنها ل  التي  الأحّبة  لقاءات  القوُل يف  وما 

تزرع املحّبة وتوّزع الب�صمات!

اأن  رَجْونا  جميُعنا  القيامة.  بعدها  ننتظر  وكّنا  ال�صليب،  مرحلِة  يف  رافقناَك 
"تقوم بال�صالمة"، وتعود اإىل �صابق عهدَك من احلياة، متور �صّحًة وتبّث الفرح!

النذورات، وباَن فينا الرجاُء فاعاًل. زرناَك فما بدا فيَك  �صّلينا كثرًيا وقّدْمنا 
ٌ يف النف�س ول يف اللقاء! التقيناَك يف الواجبات، فعِجْبنا ملعنوّياتَك ومت�ّصكَك  تغريُّ

بالأ�صول واللياقات. 

وبعد،

ها نحن اليوم يف ارحتالَك مل نقبل الواقع! وكيف؟ ذلك اأّن تعلًُّقا ب�صخ�صَك 
يغلب! وما ع�صناه معَك نادٌر يف التوا�صل والعالقات!

عرفناَك زوًجا لزميلٍة تتعانقان يف وحدة احلال، كاأّنا مل يكن وقٌت مل تكونا 
تواأمة  من  فيكما  مِلا  البداهة،  حّد  طبيعيًّا،  يبدو  الآخر  واحدكما  فاختيار  مًعا! 
من  زميلُتنا  اأّنها  نذكر  فال  لقاوؤكما.  يحلو  ملارغو  زوًجا  عرفناَك  كاملة.  روٍح 
دونك. ن�صعُر اأّنَك واحٌد مّنا، نعرفَك منذ البداية، ونحبَُّك! مارغو وزياد! هكذا 
ال�صورة  بهذه  الفارقة!  ميزُتكما  بيننا، وهذه  اأن تكونا  اعتْدنا  نعرفكما. هكذا 

ح�سوٌر في م�سهدّيٍة مختلفة
)اإليَك زياد حلبي (
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اأحبْبناكما واأكربناكما، وت�صّورمتا يف اأذهاننا مثاًل! 

وكنتما مًعا يف ارتقاء اجللجلة! مل ُتِعْنَك مارغو يف حمل ال�صليب، لأّنه ارتفع 
والقيامة،  باخلال�س  واحد  رجاوؤكما  القا�صية  الدرب  ويف  مًعا!  كتفيكما  على 

ظاهٌر اأكيد. 

ق  واإن قيل: ل �صيَء يفّرق بينكما اإّله، فِبئ�َس ذكراه! لكّنه مل يفعْل. ذاك املفرِّ
واإن نال من اجل�صد، فقّوة احل�صور فيك زياد غالبة! ح�صورَك يف الغياب ل يخبو 
وهجه! اأنَت باٍق يف مارغو مِلا طبعت ثنائّيتكما فيها من جتّليات! حا�رضٌ  يف البيت 
الذي اأقمتما اأ�صا�صاته يف احلّب ومداميكه من الوحدة، عا�صية على العوا�صف 
والنكبات! ح�صوُرَك يف املنا�صبات �صيبقى م�صيًئا ولو على �صمٍت لرهبة الواقع. 

واأنَت يف اأ�صيائَك ال�صغرية ومواقفَك الكبرية لأعجُز من اأن تغيب!

�صنفتقُدَك زياد احلبيب رغم ذلك. �صن�صتاق اإىل روؤيتَك احل�صّية وملقاَك الطّيب! 
ة عندما نحيي ذكراَك اأو نثرُيها!  �صتمتلكنا الغ�صّ

رغم اإمياٍن اأكيد اأّنَك قائٌم اليوم يف احلياة التي ت�صتمّر ب�صعادٍة ل ي�صوبها اأمل، ول 
يعّكر �صفَوها هّم! رغم اإمياٍن اأّنَك هائٌم فوَقنا، ترانا وترعانا من حيث ن�صتطيع اأن 

نكَل اإليَك حالنا واأمورنا. ونحن على يقني اأّنَك ت�صتمطر علينا بركاٍت من عُل!

واأنَت  �صالتنا  يف  ن�صتح�رُضَك  هنا!  واأنَت  لقاءاتنا،  يف  ن�صتح�رُضَك  ح�صُبنا 
ت�صاركنا! ن�صتح�رضَك يف كّل مّرٍة اعتدنا اأن تكون بيننا، واأنَت تهرع اإلينا!

تتغرّي �صورة ح�صورَك، �صحيح! لكّنه ح�صوٌر واقعّي يف م�صهدّيٍة خمتلفة ياأبى 
اأن يتوارى! يف ح�صورَك اليوم حيث اأنت، توا�صٌل دائم يهدينا العزاء!

يف 28 �سباط 2014
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يت�صاركه  فهذا  عنده،  اأوقاًتا  ومت�صي  منزله،  يف  تزوره  �صديق  لَك  يكون  اأن 
اجلميع. اأّما اأن يكون ل�صديقَك والدان يعرّبان لَك يف كّل مّرة، عن حمّبتهما لَك 
واأخّوتهما لأهلك من جهة، واأن يرف�صا اأن تكون �صيًفا عند ابنهما وح�صب، بل 
وي�رّضان اأن يعامالَك كابٍن لهما لي�س اإّل، وت�صعر بذلك حتى القتناع، فهذه حايل 
مع "عّمو يو�صف" و"تانت �صمرية"، حبيبينا والَدي اأخوٍة يل يف ال�صيعة واحلياة.

كان  يو�صف يرّدد على م�صمعي: "حمّبة الآباء تنتقل اإىل البنني"، وهو يرى املحّبة 
ا منهم بكَره �صامي! فيتذّكر عالقته بوالدي  ال�صادقة التي تربطني باأبنائه، خا�صًّ
يون�س الذي بقي حتى النَف�س الأخري يجهر ب�صداقته وحمّبته! وما ُيلفت اأّنه قبل اأن 
يغادر اإىل اهلل، يف اآخر مّرٍة التقينا، وكان ذلك عند ابنه وجيه، هذا احلبيب الآخر، 
األّح علّي اأن اأ�صتدعي له اأبي الذي لّبى النداء، وكان لهما لقاٌء اأخري ل يزال والدي 

يذكره بحبٍّ ووفاء. 

ل�صُت ههنا يف �صدد �صهادٍة اأدليها، بالقدر الذي فيه اأحكي واقًعا ع�صُته، بل 
اأعي�صه حتى اليوم يف العائلة التي تركاها، وهما يرعيانها من علياَء تنري فَتهدي! 
ل فيهم من خال�س اإر�صاداٍت  فالأبناء يف تواتر لقاءاتنا الدائمة، يعودون اإىل ما تاأ�صّ
وتوجيهات، هم لها دوًما اأوفياء! وهي بذوٌر تنتقل اإىل الأحفاد الذين يوا�صلون 

خّط الأ�صالة!  

ُد  جت�صُّ نعي�صه  وما  نعي�س!  ما  عهُدنا  الغالَيان،  اأّيها  اليوم،  ذكراكما  غمرة  يف 
مقولة "حمّبة الأبناء تنتقل اإىل البنني". ولي�س هذا جهٌد لتطبيق �صعار. اإّنه طبيعّيُة 

جيراٌن اأهل!
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اأر�صيتما فينا من قناعات، بل من م�صاٍر م�صيناه عمَرنا.  حالٍة ت�صتمّر، لأجل ما 
عّلنا برعايتكما العلويّة وبركة من هما بعُد بيننا، نبلغ ملَء اإن�صانّيتنا مًعا، على قامٍة 

ترجونها لنا.

يف 10 اأيّار 2014



182

الديك.  جان  الأ�صتاذ  نّية  على  قالت:  قّدا�ًصا،  اإليه  تطلب  بكاهنها  اّت�صلت 
تعّجب الكاهن من هذه ال�صّيدة التي تطلب قّدا�ًصا على نّية رجٍل، اأ�صتاذ، ل ميّت 
اإليها ب�صلة قربى، ولي�س من قريتها حتى. واإن كانت قريًة جارة، والكاهن يخدم 

الرعّيتني. فاأجابت: 
- اأنا اأتقّدم من امتحانات لأجل وظيفة ر�صمّية. واإذا كنُت اليوم ُقبلُت خلو�س 

هذا المتحان، فالف�صل ملعّلمي جان الديك. 
وتابع الكاهن معلًِّقا: »هذه ثمار املعلِّم، الأ�صتاذ جان الديك«. وملّا �صمعُت 

اخلرب، هتفُت: هذا هو املعلِّم، هذا هو جان الديك!
يف احلقيقة، جاء اخلرب يوم عيد املعّلم، يف 9 اأذار 2015، على ُبعد �صنٍة بالتمام 
من رحيله اإىل ال�صماء. غادر الأ�صتاذ جان �صعوًدا ليلتقي املعّلم يف عيدهما. راح 
ًجا دعوته بهامة املعّلم الإلهّي!  يكّلل �صخ�س املعّلم فيه مبلء كيانه املعّلمّي، متوِّ

وبعد، عرفُته!
ا من كمال! ينقل املعرفة يف عمقها، ليطاَل ناهلوها و�صَع  عرفُته معلًِّما، بع�صً
املدى! يروح يف داخل احلقيقة فينري م�صالَك َيعرُب من خاللها نحو الُعلى! ويف 
الإطار،  باأدبّياتها، ودافع عن مراميها! ويف هذا  بها، جهر  �صفافية حتّلى  العلى 

جان الديك هو م�صلُك اإن�صان. اإّنه نهٌج، وهٌج من نورانّيٍة ُعلوّية! 
مل يكِن التعليم يوًما يف مفهومه تلقيًنا. ول حتى دفَق معارف. التعليم عنده 
مرافقٌة نحو فوق. هو تربية تهدي للطالب ترّقَي اإن�صانّيٍة، زاَد طريق. وكم اآمله 
اأن يرى يف بع�س َمن تعّلموا عليه التفاًتا اإىل ما دون، اأو �صلوًكا اعرتته ال�صوائب!

لولديه  اأبّوته  كيانه  فاقت يف  الآباء.  يّت�صُم  كما  ل  اأًبا  عرفُته  نعم  اأًبا،  وعرفُته 

هذا هو المعّلم!
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كلَّ �صفاته ومتّيزاته. فهو يعرّب عن �صخ�صه الأبوّي بكّل ما اأوتَي، حتى العاطفة 
ان�صكاًبا! ل حياَء عنده يف اإظهار حّبه الأبوّي ب�صدقّيٍة ل مراعاَة فيها لظرٍف اأو 
جمتمع! وتخّطت حالُته الأبويّة حتى الأحفاد. حفيدان لّونا حياته، لوحَة �صباٍب 

ْته ن�صارًة. و�صَكب لهما خمزون قلبه ثمالًة، حتى الأفول. اأنع�صَ
كما عرفُته رجَل مبادئ. مبادئه من في�س اإن�صانّيٍة اقتنع منذ البداية باأّنها الر�صيد، 
فاعتنقها! ح�صوُره الب�صيط اإىل جانبَك يف حالت الفرح، كما يف ال�صعوبات، 
اإعالًما  يحكي  �صمُته  الظروف.  كّل  بها يف  تاأن�ُس  حّية،  اإن�صاٍن  اأيقونَة  ره  ي�صوِّ

بجهوزّيٍة حاملا احتجَت اإليه.

يثري  الإلزام. حياٌد عنها  بها �رضورًة حتى  ينادي  يحيُد عنها.  مبادئه هذه ل 
م�صاومًة!  جماله  ُيطيق يف  الع�صبّية. ول  بطواعّيٍة حتى  منه  ُيفلت  �ًصا  مقدَّ غ�صًبا 
هذا املقّد�س عنَده حترتمه، بل وتنحني اأمامه بجالل، مِلا ت�صعر بحّبه لَك ومت�ّصكه 

برفعة الإن�صان فيك. 
واأحببُته موؤمًنا! يدخُل خمدَعه يف عمق الليل يناجي حبيًبا اإلهيًّا طاملا قاد خطاه! 
، ع�صق نف�صه ابًنا مدلَّاًل  يف هجعة الليل قابٌع يف �صومعته، ين�صُك تعلًُّقا باأهداب اأمٍّ
لها. يغّني حمّبته البنوّية لأمومتها اأن�صودًة طفولّيًة، ملوؤه ثقٌة با�صتجابة، فتطفو على 
حمّياه اإغفاءُة اطمئنان. وينتف�س الأ�صتاذ املوؤمن مبخزونه املعريّف الكامل، دفاًعا عن 
كّل تعّر�ٍس لأحّبائه ال�صماوّيني، فتخاله ابًنا وحيًدا يحيط والديه باهتماٍم وحماية!

�صنٌة م�صت، واأنَت غائٌب يف احل�صور. لقاوؤنا الأ�صمى اإىل مائدة احلّب الأبدّي، 
حيث خبٌز نتقا�صمه كلٌّ من عليائه. ت�رضُكنا اأنت يف عر�س احلمل، الدائم الفرح 

والقد�صّية. وت�صرتُك يف تقدمتنا معك، حيث ال�رضكة بيننا يف حّب اهلل!
من  وننهل  الأبوّي.  وحّبَك  املعّلمّي  َمعينَك  من  ن�صتقي  ونحن  م�صت،  �صنٌة 
ا نغتذي به امتداَد عمرنا. وكّلنا يقني اأّنَك تهيم فوقنا بربكاٍت  قد�س اإميانَك في�صً

ت�صتنزلها علينا، ُن�صيماٍت �صماويّة، قب�ًصا من حياِة اأبد!

يف 11 اأذار 2015
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منذ نّيٍف ون�صف قرن، هتفَت يوم ارتقائَك الكهنوت: »اخرتُت طريق احلّق«. 
وها اأنَت اليوم تعانق احلّق الذي بلغَت اإليه يف املراقي الإلهّية. تالقي اْلَيْوَم اأخوتَك 
يف الكهنوت الذين �صبقوك اإىل َمن »اآمنوا به وب�رّضوا با�صمه طوال حياتهم« ههنا. 
تلتقيهم لتحتفل معهم يف ح�رضة الكاهن الأزيّل، باخلال�س الأبدّي منذ الذبيحة 
َلها، يف الكني�صة التي كّر�صتم ذواتكم يف اأح�صانها، وحتتفلون  التي خدمتم توا�صُ

مبلء جمدها على املذبح الأبدّي.

بال�صيعة«. عرفُتك كاهًنا غيوًرا  عرفُتَك منذ طفولتي كاهًنا فغاليًّا، من »عّنا 
وعرفُتك  تدركها.  حاجٍة  كّل  ت�رّضف  يف  دائًما  نف�صَك  وا�صًعا  اخلدمة،  على 
الت احلميمة.  داعيَة وفاٍق يف العائلة التي انتميَت اإليها، رابَطها يف احلّب وال�صِ
الأ�رضار  منحَتهم  و�صقيقات،  اأ�صّقاء  دوًما.  احلا�رض  الأَب  لها  ُكنَت  عائلُتَك، 
العمر. ويف م�صريتهم  امتداداتهم مدى  بالكلمة والنعمة يف توا�صل  وغذوَتهم 
احلياتّية ُكنَت هنا، مت�صي معهم مراحَل الدنيا رفقًة اأبويّة تهدي لهم دعًما كاماًل.

لأولٍد  مهنّية  تن�صئًة  الرعّية،  اإىل خدمة  َتن�صد،  الكهنوتّية  بداياتك  رحَت يف 
عنها.  �صكوًتا  ت�صتطْع  مل  »تعترياٍت«  فعاينَت  اليومّية،  حاجاتَك  يف  التقيَتهم 
وجت�ّصدَت كهنوَتك معهًدا، نا�صلَت لأجل تاأ�صي�صه يف وجه معار�صاٍت مل يُرق 

لأ�صحابها وجُه كاهٍن »يتفّلت«.

انزعاجاٍت  رغم  بل  »التفّلت«.  رغم  طائًعا  ُكَلَّه  الكهنوتّي  عمرك  وع�صَت 
�صخ�صّية حيال ما ُيطلب اإليك، ورغم عدم اقتناعَك حيال ما يفهمون وما باأ�صٍف 

ون. يعرِبّ

بلغَت اإلى الحّق!
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واأحببَت النا�س، كلَّهم. بفرٍح التقيَتهم وقّدمَت قدراِتَك ِليتجّلى وجه ي�صوع 
ال�صعفات.  رغم  اأيقونَته  تكون  اأن  اليفاع  منذ  تقَت  الذي  الوجه  هذا  فيهم. 
ولفغاَل ُكنَت احلبيب. ُكنَت احلا�رض يف منا�صباتها، واملرافق لكّل اأحداثها احللوة 

وحمّطاتها ال�صعبة، فلم ي�صعر ابن قريتَك يوًما بغربٍة عندك.

مون�صنيور مي�صال اأبي �صعب، اأعود اإىل يوبيلك الكهنوتّي الذي اأردَته ملجد 
املنا�صبة ب�صخ�صَك،  اأخفيَت احتفالت  اإ�صاءاٍت للملكوت!  ج  اأجنزت، توهُّ ما 
لأجل جتّليات الكاهن الأوحد. فرفعتَك الكني�صة رتبًة، تهّنئ نف�صها بَك. رتبٌة مل 

تِزدَك اإّل اّت�صاًعا اإن�صانيًّا ل ُيدركه اإّل املمتلُئ حبًّا.

اأجنحِة  على  ب�صمٍت،  �رَضّه  دخلَت  �صليٍب  اأعايل  من  ترتفع  اليوم  اأنَت  وها 
تقودَك اإىل ح�رضة امللك ال�صماوّي، تهدي من عليائَك مدى الدهر، زخَّ بركاٍت 

قيامّية، جتذب اإىل اهلل.

يف 8 اآب 2015
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تقُت اأن تكتَب يف اأبي لأجل »كتاب اأبي«. تقُت اأن األتقيَك يف منا�صبٍة جمعت 
والدي مبحّبيه. واأنا اأعرف مكانتَك يف قلبه .واأعرف قيمتَك عنده.

�صعادَة املديرالعاّم...عبده بّجان، كم التقيُتَك تبادرن باحلّب والحرتام.

�صعادَة النائب، كم لهفَت يف لقائي واأنَت يف معّية ال�صعادة واملعايل، لتهدي اإيّل 
رفعًة اأبويّة ُتْكرِبن!

تتبّواأ املن�صب اجلمركّي الأرفع يف الإدارة، جتّليَت  يف غّرة عّزتَك الوظيفّية، 
اإن�صاًنا كبرًيا، تخدم النا�س. بقدرما جعلَت القوانني خادمَة الإن�صان، تعاملَت مع 

ة بتجّرد لأجل  النا�س. هذا اإقراٌر مّمن متّر�س عليك وارتفع! اخلدمة العاَمّ

ا، رحَت اإىل ندوة النّواب، تقّدمَك اأفئدُة مواطنيَك لأجل  ويف خدمة النا�س اأي�صً
�صالح ِ الأّمة، لتقّدم لهاخال�َس اخل�صال بتجّرٍد ومناقبّية ا�صتحّقت َلَك اعتبارالنا�س 

وممّثليهم.

�س عقوًدا  اليوم تفرغ ذاتَك من ههنا وتغادر. تنطلق منعتًقا من اأوهان ج�صٍد تكِرّ
للعمل العاّم، ومل يهداأ. منعتًقا من عذاباٍت متّكنت من قامٍة حا�رضة وحُمّبة، لتعانَق 
م�صريًة راحت تكمل امل�صوار عرب الأبد. م�صرية اخرتَت لها مبادَئ ومقّومات، 

كم ت�صلُح نهًجا َخاِلًدا لأجياٍل تلي!

يف العلياء حيث حتّط الرحال، اأر�صْل اإىل ههنا عرب اأثري ما فوق الزمن، وم�صاِت 
ماآثرَك الرجالّية، فتبعَث يف من تركَت من �صعادتَك، �صعادًة يف ما اأورثَت من قيم!

يف22 �سباط 2016

�سعادُة...
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تعاين  بريوت،  يف  بداأَت  املا�صي.  القرن  خم�صينات  مطلع  يف  كاهًنا  بداأَت 
وعوا�صف  الن�صالخ  �صعوبات  يواجهن  العا�صمة،  اإىل  الريف  فتيات  نزوح 

اجلموح العاتية، يف بيئٍة ل مناعَة لهّن لّتقاء وبائها!

�صة وتاأمني ر�صالتها  فكانت "موؤ�ّص�صة فتاة لبنان الجتماعّية". ول�صتمرارّية املُوؤَ�َصّ
الإن�صانّية، األهمتَك اأمٌّ و�صعَت كهنوتَك يوم ال�صيامة بني يديها، م�رضوع تاأ�صي�ٍس 

ل وي�صمن: جمعّية راهبات القربان الأقد�س املر�صالت. اآخر، يكِمّ

حّبَك لي�صوع يف القربان، يرافقه ع�صٌق مقّد�س ملرمي العذراء، اآه ماذا فعل!!! 

ا ب�صعوباٍت ب�رضّية عالئقّية.  ورحَت جتهد غري عابٍئ مباٍل اأو تعب. وخ�صو�صً
وبركته،  اهلل  اإرادة  َلَك  اأثبت  يقيًنا  اإمَِياًنا  لكّن  وتعيق...!!!  تتطّلب  وال�صلطات 

وهبَك العزم على بلوغ امل�صتهى... 

ترّدد  القّدو�صة،  اإرادة اهلل  ب�صّكة  اأبِت، �صققَت درَب كهنوتَك  امل�صيح  كاهَن 
مع احلبيب: طعامي اأن اأعمَل م�صيئتَك! وغذوَت حياتَك الكهنوتّيَة مب�صيئته من 
ومن  حياة،  يهدي  د�صتوًرا  الكتب  يف  اهلل  كلمة  من  ب�رًضا.  �صار  الذي  الكلمة 

املذبح قوًتا اأ�رضاريًّا يهب امللكوت!

الإن�صانّية،  روؤياَك  ُبعَد  اللواتي خدمَن  راهباتَك  الر�صايّل يف  امتدادَك  وجت�ّصد 
ي�صتلهمَن اإر�صاداتَك القائدة نفو�صهّن اإىل املحّبة وبذل الذات... 

اأبِت ال�صّيد،

اأحببَت كني�صتَك وو�صعَت خدمتَك الكهنوتّية والر�صولّية يف اأح�صانها... مل 

الكاهن الموؤ�ّس�س
)الم�ن�سني�ر  اإميل جعاره، م�ؤ�ّس�ض جمعيّة راهبات القربان الأقد�ض الُمر�َسالت (
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تلتفت يوًما اإىل وراء، ُمذ اأم�صكَت املحراث... ُمذ قلَت نعم يا رّب... وعيناَك 
ا خرياٍت وبركات!!  �صاخ�صتان اإىل الأعايل، من حيث ياأتي عونَك. واأتى فائ�صً

اأبِت، اأَُيَّها املغادر اإىل اهلل،

يف  الطعاَم  تعطي  اأمني  وكيٌل  واأنَت  اآخر...  م�صيٌح  واأنَت  �صنة  و�صّتون  اأربٌع 
حينه. وتتوّجه من بني اأيدي بناٍت ولدتهّن للم�صيح مر�صالت، اإىل حيث اأِعّد َلَك 

اإكليل جمٍد ا�صتحَقْقَته!

بفعل  الأبدّي حمتفاًل  املذبح  على  تقف  ال�صماوَيّة،  عليائَك  اليوم يف  اأنَت  ها 
�صكراٍن لمتناٍه. تقف كاهًنا بحّلٍة قد�صّية يف احل�رضة الإلهّية الرهيبة، تن�صد مع 

اأجواق املالئكة، فرح التمُتّع مبواعيَد كّر�صَت العمر �صخيًّا لبلوغ لذيذها... 

اأدخْل اأبِت اإميل فرح �صّيدَك، وا�صتمطْر علينا ب�صفاعتَك زّخ بركاٍت من لدن 
الكاهن الأزيّل، على رجاء اللقاء يف �رضكة القّدي�صني مدى الأبد!

يف 6 ت�رشين الأّول 2016
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