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إهداء

 غري�ص...
َّ

اإىل روح ابنتي وغ�ليتي ونور عيني

اإىل َمن ط�لته� ق�س�وة الدهر، وعدم عدالة احلي�ة...

ْت اإلَّ اأن ت�سكر اهلل و�سط الأمل...
َ
ت، ف�أب اإىل َمن ت�أملَّ

تزول  لن  ة  غ�سَّ ع�ئلته�  قلوب  يف  ترَكْت  برحيله�،  َمن  اإىل 

ودموًع� لن جتفَّ وجرًح� لن يندمل...

هن�... � وحيثم� توجَّ �ستبقني، ي� غ�ليتي، ح��سرة معن� اأينم� ُكنَّ

...
ّ

تن� اليومي
ْ
 ح�سورك قو

ُ
�ستبقى ابت�س�م�ُتِك وذكري�ُتِك و�سحر

مل نُعد نرى احلي�ة اإلَّ بعينيك الط�هرتني وقلبِك احلنون...

� يف الأثر الذي  �م، واإنَّ
َّ
ي� معلِّمتي، لي�ست احلي�ة يف طول الأي

يرتكه الإن�س�ن...

لت اإىل مدر�سة لأ�سعب 
َّ
رحلِت يف ربيع عمرك، لكنَّك حتو

درو�ص احلي�ة...

ت الفرا�سة’’. اإليِك، ي� غ�ليتي، اأُهدي كت�بك: ‘‘وحطَّ





شكرٌ وعرفان

م ب�ل�سكر اجلزيل اإىل كلِّ من اأ�سهم على طريقته، بفرح ودون  اأودُّ اأن اأتقدَّ

كر: مق�بل، يف اإجن�ز هذا العمل. واأخ�صُّ ب�لذِّ

اأمرا�ص  ق�سم  ورئي�ص  ر  املح��سِ الأ�ست�ذ  رعد،  ع�س�م  الدكتور 

�سة ب�أمرا�ص  اللته�ب�ت يف م�ست�سفى اأم. دي. اأندر�سون املتخ�سِّ

�سه� يف ال�سرق 
ِّ

ة وموؤ�س ب�ل�سحَّ العن�ية  ال�سرط�ن، ورئي�ص خدمة 

الأو�سط، وذلك لقراءة الكت�ب وتقدميه.

 
ِّ
الدويل  للمجل�ص 

ُّ
الدويل املدير  ي�ص، 

ِّ
ق�س الدكتور ري��ص   

ُّ
الق�ص

، لختي�ره عنوان الكت�ب.
ِّ

 الإجنيلي
ِّ

للتعليم الالهوتي

ة مالحظ�ته�،  زة ب�سرعة عمله� ودقَّ
َّ
دة الف��سلة نورم� توم�، املمي

ِّ
ال�سي

والتي عملت على طب�عة ن�صِّ الكت�ب.

ا اأ�سكر فريق عمل اأوفري للطب�عة والن�سر؛ فبف�سل تع�ونهم 
ً
واأخري

وجهودهم، اأب�سر هذا الكت�ب النور.
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التقديم

مل ُتدَع ابنتن� غري�ص ب��سمه� �سدفًة؛ فكلمة ‘‘غري�ص’’ تعني النعمة، والنعمة هي 

ده�، ومن 
ِّ
ة ك�سي

َّ
ه�. وغري�ص �سعود هي عطي ة التي ل ن�ستحقُّ

َّ
ة املحب

َّ
ة اهلل، عطي

َّ
عطي

ه�. � ونحن مل نكن ن�ستحقُّ يده املثقوبة، لكلِّ واحٍد منَّ

مع   
ُّ

الرب يتكلَّم  ‘‘مل�ذا  ت�س�ءلُت:  لط�مل�  الأر�ص.  على  مالًك�  غري�ص  ك�نت 

كني�سته يف �ِسفر الروؤي� عرب مالك الكني�سة؟’’. ت�س�ءلُت ل�سنني طويلة: ‘‘من مالئكة 

اأمث�ل  من  امل�سيح  نعمة  من  امتالأوا  اأ�سخ��ص  هم  الكني�سة  مالئكة  الكني�سة؟’’. 

غري�ص. ونحن يف املغرتب، يف هيو�سنت، زارن� مالئكة ونحن مل نكن ندري، كم� 

ب�ِء، لأْن 
َ
ُة. ل تن�سوا اإ�س�َفَة الُغر

َّ
ُة الأَخوي

َّ
ِت املََحب

ُ
هو مكتوب يف كلمة امل�سيح: ‘‘لَتثب

ني 13: 1-2(. نعم! زارتن� غري�ص 
ِّ
دروَن’’ )عرباني

َ
 َمالئَكًة وُهم ل ي

ٌ
به� اأ�س�َف اأن��ص

برفقة   � كنَّ وهن�ك  منغ�ل،  الف��سلة  وزوجته  �سعود  �سهيل  املحبوب   
ُّ

الق�ص ووالده� 

مالئكة على الأر�ص مل�سوا قلوبن� واأرواحن�.

قد  مري�ٌص  فيه  بيٍت  لكلِّ  النعمة  ر�س�لة  هو  الفرا�شة’’  ت  ‘‘وحطَّ كت�ب  اإنَّ 

ة و�سه�دة 
َّ
اأ�سيب مبر�ٍص م�ستع�ٍص مثل ال�سرط�ن، فيه تعزية النعمة، وفيه مل�سة �سم�وي

ة احللوة التي �س�رت يف درب الآلم، ولكن لأجل اتِّك�له� 
َّ
حي�ة عن هذه ال�سبي

ابت�س�مة النعمة والرج�ء،  على اهلل، و�سع هو يف و�سط م�سرية احلزن على وجهه� 

. ع�ِبريَن 
ْ
يِتَك يف ُقلوبِهم

َ
ُق ب

ُ
 بَك. ُطر

ْ
ُهم ى لأُن��ٍص ِعزُّ

َ
فكم� هو مكتوب اأي�ًس�: ‘‘طوب
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ت الفرا�شة وحطَّ

ٍة اإىَل 
َّ
ذَهبوَن ِمْن قو

َ
َة. ي

َ
َغّطوَن مور

ُ
ك�ٍت ي

َ َ
نبوًع�. اأي�ًس� برب

َ
ونَُه ي

ِّ
ري ُ�سَ

ك�ِء، ي
ُ
يف وادي الب

ٍة’’ )مزمور 84: 5-٧(.
َّ
قو

ده� �سليبه�، 
ِّ
 هكذا ك�نت حي�ة هذه الع�ئلة وحي�ة غري�ص. حملت مثل �سي

ق، ولكن لأجل نعمة امل�سيح التي 
ِّ
�سليب الأمل، واجت�زت يف هذا الطريق ال�سي

النعمة  من  ينبوًع�  ه 
ِّ

ولت�سري البك�ء،  وادي  العبور يف  طريق   
ْ

وجدت عليه�،  حلَّت 

ة وال�سالم، ف�س�رت بوا�سطته� بركة لكثريين.
َّ
واملحب

�ص،  ت الفرا�شة’’ هو ر�س�لة مكتوبة ل بحرٍب، كم� يقول الكت�ب املقدَّ كت�ب ‘‘وحطَّ

 �سهيل، 
ِّ

 القدوة لن�، الق�ص
ِّ

بل ر�س�لة مكتوبة من اأعم�ق قلب هذا الراعي النموذجي

، ل بحرب، 
ِّ

 بفرتة من الأمل. نعم، هذا الكت�ب مكتوب بروح اهلل احلي
ُّ
لكلِّ ع�ئلة متر

اأنَّ يف و�سط الآلم  مة وكيف 
ِّ
القي النعمة  يتعلَّم درو�ص  ب�لأمل لكي   

ُّ
مير اإن�س�ن  لكلِّ 

�، كم�  ة ورج�ءً �سم�ويًّ ة خ��سَّ
َّ
الكثرية تقدر نعمة امل�سيح اأن حتلَّ على املت�أملِّ وتعطيه قو

ُل’’ )2كورنثو�ص 12: 9(.
َ
عِف ُتكم تي يف ال�سَّ

َّ
تي، لأنَّ قو

َ
هو مكتوب: ‘‘تكفيَك ِنعم

ة ثالثني �سنة وم�ر�سُت   يف الع�مل مدَّ
ٍّ
لقد عملُت يف اأكرب م�ست�سًفى �سرط�ين

الطبَّ هن�ك. ويف الع�سرين �سنة امل��سية، كنُت يف موقع قي�ديٍّ بوظيفة بروفي�سور يف 

 لل�سرط�ن. ع�جلُت ع�سرات الآلف من املر�سى مبر�ص 
ِّ

الطبِّ يف هذا ال�سرح الع�ملي

� اأعظم 
ً
مة. ولكنِّي مل اأتعلَّم درو�س

ِّ
� قي

ً
ال�سرط�ن، وتعلَّمُت من كلِّ واحد منهم درو�س

حُت�سى  ل   �
ً
درو�س ع�ئلته�  ومن  منه�  تعلَّمُت  غري�ص.  الط�هر  املالك  هذا  مث�ل  من 

 وبهذه النعمة 
ِّ

 بح�سور الرب
ُ
ُتر�سد الإن�س�ن حني يعرب وادي ظلِّ املوت كيف ي�سعر

ة.
َّ
 وقو

ً
عه وتعطيه رج�ء العظيمة التي ترفعه وت�سجِّ
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التقدمي

مه� �سه�دة حي�ة  ت الفرا�شة’’، الذي يحكي عن النعمة التي تقدِّ كت�ب ‘‘وحطَّ

 وادي 
ُ
، للنف�ص املتعبة التي تعرب ، ل ج�سديِّ

ٍّ
غري�ص �سعود، هو ر�س�لة �سف�ء روحي

ة 
َّ
قو  

ُ
النْف�ص تلك  لتخترب   �

ً
وعجيب  �

ًّ
حي  

ً
رج�ء تعطي  الر�س�لة  هذه  لعلَّ  املوت.  ظلِّ 

ة اهلل التي تن�سكب 
َّ
الإمي�ن وت�سري يف و�سط هذا الوادي ال�سحيق معتمدًة على حمب

ة، 
َّ
ت: الإمي�ن والرج�ء واملحب

ُ
تثب الثالثة  لن�. هذه  القد�ص املعطى  ب�لروح  قلوبن�  يف 

ة.
َّ
ولكن اأعظمهنَّ املحب

�ن الأر�ص  ثلُث �سكَّ  
ُ

القرن �سي�س�ب اأنَّه يف هذا  ة  َّ
ي
ِّ
الطب �ت 

َّ
ُتخربن� الإح�س�ئي

 
ُّ

الق�ص ي�سفه  ي  املتف�سِّ املر�ص  هذا  حي�تهم.  �م 
َّ
اأي يف  معنيَّ  ب�سرط�ن  الأقلِّ  على 

ق اأج�س�من� ويفتك به�. ولكنَّ  الف��سل �سهيل ب�أنَّه الوح�ص الذي ينق�صُّ علين� ليمزِّ

وهذا  الوح�ص،  هذا  علين�  ينق�صُّ  حني  ة 
َّ
القو ويعطين�  يحمين�  �س�حًل�   �

ً
راعي هن�ك 

ا من اأيِّ وح�ص، فيحمين� من الذئ�ب ومن الوحو�ص. ا�سمه  الراعي هو اأقوى جدًّ

الطبيب العظيم ي�سوع امل�سيح. 

، لذلك يجب اأن ُيقراأ من كلِّ اإن�س�ٍن 
ٍّ

يف هذا الكت�ب هن�ك و�سفة �سف�ء روحي

 عظيمة حلي�ة الإمي�ن التي تنت�سر يف 
ٌ

 بهذه الظروف ال�سعبة؛ ففيه درو�ص
ُّ
اأو بيٍت مير

� وروًح�.
ً

النه�ية على كلِّ مر�ص وعلى كلِّ م� ُيتعب الإن�س�ن ج�سًدا ونف�س

ا وهن�ك عالج لأمرا�ص كثرية. ولكن �سيًئ� واحًدا 
ً
م كثري  اأنَّ الطبَّ تقدَّ

ٌ
�سحيح

ته. في�أتي هذا الكت�ب بر�س�لة 
َّ
 احلديث: حلُّ مع�سلة املوت وحتمي

ُّ
يعجُز عنه الطب

هذا  على  الق�ئمة  ة’’ 
َّ
الأبدي اجل�سد...‘‘احلي�ة  يف  التي  احلي�ة  بعد  م�  حي�ة...حي�ة 

الرج�ء الرا�سخ. وحني يفقد الإن�س�ن الأمل يف حي�ة اجل�سد، يجد يف نعمة امل�سيح 

احلبيب  ب�ملخلِّ�ص  الإمي�ن  بهذا  َك 
َّ

مت�س اإن  ة 
َّ
الأبدي ب�حلي�ة  الأكيد  الوعد  يف   

ً
رج�ء
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ت الفرا�شة وحطَّ

والطبيب العظيم الذي عنده �سف�ء لهذا الوح�ص املخيف، وح�ص املوت، فُت�ستبَدل 

ة لكلِّ من يوؤمن.
َّ
ب�ملوت نعمة احلي�ة الأبدي

ة 
َّ
ونحن اإذ نذُكر غري�ص، هذا املالك احللو وهذه الفرا�سة املب�ركة وهذه ال�سبي

د احلنون يخ�طبن� بهذه الكلم�ت: ‘‘مَلْ 
ِّ
اململوءة من روح امل�سيح، ن�سمُع �سوت ال�سي

د 
ِّ
رن� ال�سي ٌة’’ )مرق�ص 5: 39(. وحني ن�سمع �سوته هذا، يذكِّ

َ
ه� ن�ئم ُة لكنَّ

َّ
بي مُتِت ال�سَّ

ة اآمنت به فهي ن�ئمة يف ح�سن امل�سيح 
َّ
بوعده لكلِّ َمن يوؤمن به: اأنَّه لأنَّ هذه ال�سبي

ة اإىل حني نراه� عن قريب، وهن�ك مع امل�سيح هي يف 
َّ
وحممولة على اأذرعه الأبدي

، واملوُت ل يكوُن يف م� 
ْ
ٍة ِمْن ُعيوِنِهم

َ
 اهلل ُكلَّ َدمع

ُ
ح

َ
م�س

َ
ي

َ
� اأي�ًس� ‘‘�س

ً
مك�ن اأف�سل وقريب

ْت’’   الأوىَل قد َم�سَ
َ
عُد، لأنَّ الأمور

َ
 يف م� ب

ٌ
راٌخ ول وَجع عُد، ول يكوُن ُحزٌن ول �سُ

َ
ب

� 21: 4(. فلُنعزِّ بع�سن� بع�ًس� بهذا الكالم. )روؤي� يوحنَّ

د. ع�شام رعد
اأ�ست�ذ حم��سر ورئي�ص ق�سم اأمرا�ص اللته�ب�ت يف م�ست�سفى اأم. دي. اأندر�سون 

�سة يف اأمرا�ص ال�سرط�ن املتخ�سِّ

�سه� يف ال�سرق الأو�سط
ِّ

ة وموؤ�س رئي�ص خدمة العن�ية ب�ل�سحَّ

ة
َّ
راعي كني�سة هيو�سنت العربي
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مقدِّمة: لماذا كتبُت هذا الكتاب؟

نواحي  يف  وتاأثريه  الجنيليُّ  الإ�شالح   :1517‘‘ الث�لث  كت�بي  اإطالق  احتف�ل  يف 

لبنتي  اأهديته   
ٌ

كت�ب 201٧م،  الع�م  من  الث�ين/نوڤمرب  ت�سرين  يف  احلياة’’، 
اأوفري  مدير  لبن�ن  اإىل  ح�سر  ال�سرط�ن،  مبر�ص  م�س�بة  حينه�  ك�نت  التي  غري�ص 

وبعد  من�سوراتهم.  من  ك�ن  الكت�ب  اإنَّ  اإذ  اإطالقه،  للم�س�ركة يف  والن�سر  للطب�عة 

�؟’’. قلُت: 
ً
اأ و�س�ألني ق�ئاًل: ‘‘ق�سي�ص، اأودُّ اأن اأطلب منك طلب

َّ
انته�ء الحتف�ل، جتر

ة مع�ن�ة ابنتك غري�ص مع مر�سه�؟’’.  ل’’. فق�ل: ‘‘هل ت�ستطيع اأن تكتب ق�سَّ ‘‘تف�سَّ

ر فيه’’. وبعد اأ�سهر قليلة، تدهورت  ، لكنِّي �س�أفكِّ
ّ

ا علي اأجبته: ‘‘اإنَّه طلب �سعٌب جدًّ

ة، ف�تَّ�سلت به، وقلت: ‘‘لقد بداأت كت�بة الكت�ب’’.  َّ
ي ح�لة ابنتي ال�سحِّ

ة، عن 
َّ
هكذا بداأ الأمر، لكن يف امل�سمون، �سدر هذا الكت�ب عن م�أ�س�ة ع�ئلي

 يف مع�ينة  ابنتي الغ�لية، غري�ص �سعود، التي اأ�سيبت ب�سرط�ن ن�در 
ٍّ

اختب�ر �سخ�سي

ف يف اآلٍم واأوج�ع 
ِّ
وق�تل يف الت��سعة ع�سرة من عمره�، واأم�ست ثالثة �سنوات وني

حة. وب�لرغم من عدم فهمه� اأو فهمن� ال�سبب 
ِّ
ة مريرة ومرب

َّ
ة ونف�سي

َّ
ة وج�سدي

َّ
روحي

وراء اختي�ره� هي حتديًدا لت�سرب ك�أ�ص املرار تلك؛ وب�لرغم من غ�سبه� وا�ستي�ئه� 

ا، ف�إنَّه� مل تفقد اإمي�نه�  ً
ل اهلل يف �سف�ئه�، مع اأنَّه� التم�ست وجهه ِمرار من عدم تدخُّ

ت يف �سكر اهلل وعرف�نه� نحوه، 
َّ
به، ومل يغب الفرح والب�سمة عن وجهه�، بل ا�ستمر

�ه� يف و�سط اآلمه� ومر�سه�.
َّ
على برك�ت كثرية منحه� اإي
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يدعى  ب�سرط�ن  2015م  الع�م  من  متُّوز/يوليو  يف  غ�ليتي  مر�ص  �ص  �ُسخِّ

‘‘�سركوم� الأن�سجة الرخوة’’ اأ�س�ب غ�س�ء رئته� اليمنى ووركه�. ولأنَّه تبنيَّ اأنَّه يف 

ر اأن   طوياًل معن�، اإذ قدَّ
َّ
درجته الرابعة والأخرية، فقد اأخربن� طبيبه� اأنَّه� لن ت�ستمر

رت اأن 
َّ
� �سنة واحدة، اأقلَّ اأو اأكرث. لهذا، ف�إينِّ وب�أمل �سديد، قر مبَّ ُ

ة ر
َّ
ة الزمني تكون املدَّ

ثن� به� لنعي�ص  ن بع�ص اأوق�ت مع�ن�ته� وبع�ص اأح�ديث الأمل والرج�ء التي حتدَّ اأدوِّ

عليه�.  ى من حي�تن�  تبقَّ م�  م�سرية  وُنكمل  لن�،  ترَكته�  التي  الذكري�ت  هذه  على 

البت�س�م�ت  والذكري�ت:  والدموع  البت�س�م�ت  احلي�ة  يف  ‘‘نخترب  اأحدهم:  ق�ل 

ت�سمحّل، والدموع جتّف، لكنَّ الذكري�ت تعي�ص معن� كلَّ احلي�ة’’.

غري  جراأة  اإىل  يحت�ج  والذي  ة، 
َّ
ال�سرقي ح�س�رتن�  يف  امل�سبوق  غري  الأمر 

ة مع�ن�ته ومواجهته للموت بقلمه. لكنَّ هذا م�  ن اأحدهم ق�سَّ ة، هو اأن يدوِّ
َّ
اعتي�دي

ي اخلرب  ق�مت به غ�ليتن�، اإذ منذ 16 متُّوز/يوليو من الع�م 2015م، وهو ت�ريخ تلقِّ

ون�سره�  و�سرده�  مع�ن�ته�  بكت�بة  قراره�  اتَّخذت  ب�ملر�ص،  ت�سخي�سه�  عن  امل�سوؤوم 

ة على الفي�سبوك. وعند حلول تلك الذكرى الأليمة من كلِّ  على �سفحته� اخل��سَّ

�سنة، وحتَّى الأ�سبوع الأخري قبل دخوله� احلي�ة لتكون بجوار ي�سوعه�، يف 4 ك�نون 

ة وتن�سره� على 
َّ
ل/دي�سمرب من الع�م 2018م، ك�نت ل تزال ت�س�رك جتربته� املر

َّ
الأو

الفي�سبوك، مع �سكٍر متوا�سٍل هلل و�سط اآلمه�.

ب�لنتيجة  فخرجوا  الإن�س�ن،  عند  الوجع  ة  �سدَّ لقي��ص  طرًق�  العلم�ء  اكت�سف 

عرب  ح�سى  مرور  عند  الن�جت  الوجع  هم�:  الوجع  ب�ن 
ِّ
ي�سب ين 

َ
اأمر اأكرث  اإنَّ  الت�لية: 

الكلية، ووجع الأمِّ عند خم��ص الولدة ومرور الطفل عرب الرحم. من وجهة النظر 

� من وجهة 
َّ
ة الوجع. اأم نْي من حيث �ِسدَّ

َ
ة، ُيعدُّ هذان ال�سنَف�ن مت�س�وي

َّ
الفي�سيولوجي
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مرور ح�سى عرب  اإنَّ وجع  املعنى.  ا يف 
ً
اختالًف� كبري ف�إنَّهم� خمتلف�ن  ة، 

َّ
اإن�س�ني نظٍر 

الكلية، الذي ينتج عن خلٍل م�، و�سوء عمل ع�سٍو يف اجل�سم، لي�ص له اأيُّ معنى 

ق، لأنَّ  � وجع الأمِّ يف خم��سه�، فهو وجع له معنى جوهرّي: اإنَّه وجع خالَّ
َّ
اآخر. اأم

ا، حتَّى 
ً
عت كثري ت غ�ليتن� غري�ص وتوجَّ نتيجته هو خروج مولود اإىل احلي�ة. لقد ت�أملَّ

ة اأوج�عه�، اإلَّ اأنَّه بكت�ب�ته� و�سريته�،  مل تعد ت�ستطع ال�ستمرار يف احلي�ة ب�سبب �ِسدَّ

ًق�  ا وخالَّ
ً
ة اآلمه�، اأعَطت اآلمه� واأوج�عه� معنى كبري

َّ
و�سكره� املتوا�سل هلل يف قم

ني واملظلومني ب�سرورة ال�ستمرار يف �سكر  عني واملت�أملِّ بت�سجيعه� للكثري من املتوجِّ

تن� يف هذا الع�مل املجحف الذي نعي�ص فيه. اهلل مهم� �س�ءت �سحَّ

ة الأُخرى التي دفعتني اإىل كت�بة هذا الكت�ب، هو 
َّ
اأحد الأ�سب�ب اجلوهري

 مل يعتْد فيه الن��ص م�س�ركة اآلمهم مع الآخرين 
ٍّ

اأنَّن� نعي�ص يف جمتمع �سرقي

د �سدى �سوته� وو�سل اإىل  �قًة فيه. وقد تردَّ
َّ
بجراأة، الأمر الذي ك�نت غ�ليتي �سب

م� عرب الفي�سبوك، عندم� ترجمُت بع�ص كت�ب�ته� 
َّ
ة، ل �سي الكثريين بطرق عدَّ

ة، فك�ن 
َّ
ة والإنكليزي

َّ
ة، ون�سرُته� على �سفحتي، ب�للغتني العربي

َّ
من اللغة الإنكليزي

مق�بلة  ڤيديو  على  عالوة  هذا  ا.  جدًّ ا 
ً
كبري الن��ص  من  يته  تلقَّ الذي  التج�وب 

ة يل عن مع�ن�ة ابنتي يف الأمل ا�ستحوذ على ن�سبة 28 األف م�س�هدة 
َّ
تلفزيوني

ة تلم�ص ح�ج�ت الن��ص 
َّ
�م قليلة، وكت�ب�ٍت على الفي�سبوك ومق�لت روحي

َّ
يف اأي

ة الدموع وانك�س�ر القلب 
َّ
ث مبوا�سيع مرارة الوجع وقد�سي ة واحلزينة، وتتحدَّ املت�أملِّ

ية حول املوت والرج�ء، والقي�مة، واحلي�ة  والروح و�سحر البت�س�مة، وموا�سيع معزِّ

ة، وغريه�. وهكذا اأكمل هذا كلُّه وغريه �س�ِبقَة م�س�ركة الن��ص يف الأمل، 
َّ
الأبدي

ني من مر�سى �سرط�ن وحزانى ومفجوعني،  واأطلق �سبكة من التوا�سل بني املت�أملِّ



18

ت الفرا�شة وحطَّ

� يف ُعزلة عن الآخرين، ويتقوقعون حول اأنف�سهم يف وقت اآلمهم.
ً
يعي�سون غ�لب

التي  ب�لكلم�ت  الكت�ب  هذا  كت�بة  من   
َّ

الأ�س��سي الهدف  اأ�سع  اأن  ميكنني 

بفرتات  ون 
ُّ
مير ك�نوا  الذين  كورنثو�ص،  كني�سة  اأع�س�ء  اإىل  بول�ص  الر�سول  هه�  وجَّ

لُه  من ال�سيق والأمل، اإذ ق�ل لهم: ‘‘ُمب�رٌك اهلل اأَبو رِبَن� ي�سوع امل�سيِح، اأَبو الراأْفِة واإِ

 يف كلِّ 
ْ
َي اَلِذيَن هم  اأَْن ُنعزِّ

َ
ين� يِف كلِّ �سيقِتَن�، َحتى نَ�ستطيع زِّ َ

ة، الذي يع
َ
ُكلِّ َتعزي

ى نحُن بَه� من اهلل. لأَنُه كم� َتكرُث اآلُم امْل�سيِح فيَن�، كذلَك  ِتي نَتعزَّ �سيقٍة ِب�لتعِزيِة الَّ

ان� اهلل يف زمن حزنن�  ِب�مل�سيِح َتكرُثُ تعزيتَن� اأَي�ًس�’’ ) 2 كورنثو�ص 1: 3-5(. لقد عزَّ

ي كلَّ  و�سيقن� واأملن� على فقدان غ�ليتن� غري�ص، وهكذا نحن اأي�ًس�، ن�ستطيع اأن نعزِّ

ني ب�لتعزية التي منحه� لن� اهلل. احلزانى واملت�أملِّ

الق�س �شهيل �شعود
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فراشة في حديقة عائلتنا

حتمله�  التي  الألوان  مزيج  اإنَّ  الفرا�سة.  اهلل،  اأبدعه�  التي  املخلوق�ت  اأجمل  من 

بع�ص الفرا�س�ت يجعلك تخ�له� لوحة مر�سومة، ر�سمه� اخل�لق العظيم ب�إتق�ن كبري 

 
ُّ

لتعك�ص جم�ًل خ�رًق�. تن�ل الفرا�سة اإعج�ب اجلميع. اإنَّه� ل توؤذي اأحًدا، ول حتب

ة رفرفة  اأن يوؤذيه� اأحد. تتنقل من زهرة اإىل زهرة لأنَّ طع�مه� هو اأريج الزهور. اإنَّ رقَّ

لكن  ُوجدت.  اأينم�  والب�س�طة،  البهجة  ا من 
ًّ
ت�سفي جو مت�يله�،  وطريقة  جن�َحيه�، 

ع ببع�ص الوقت بجم�له� و�سحره�،  من طبيعة الفرا�سة اأنَّ عمره� ق�سري، فم� اإن تتمتَّ

اأفريقي�،  �( يف 
ًّ
ة ح�لي

َّ
ه خرافٌة يف زائري )الكونغو الدميقراطي

ِّ
�مه�. ُت�سب

َّ
اأي حتَّى تنتهي 

نه� لتكون دودة يف �سرنقته� وخروجه� لتكون 
ُّ
 من تكو

ً
دورة حي�ة فرا�سة احلرير ابتداء

احلي�ة  اإىل  يخرج   
َّ
ُثم ه،  اأمِّ بطن  جنيًن� يف  يكون  اإذ  الإن�س�ن؛  حي�ة  مب�سرية  فرا�سة، 

 يرحل.
َّ
طفاًل، ويعي�ص بع�ص الوقت، ُثم

اأفراد:  اأربعة  املوؤلَّفة من  غ�ليتي غري�ص، هي فرا�سة حديقة ع�ئلتن� ال�سغرية، 

، واأمٌّ هي زوجتي منغ�ل، وابٌن هو ريت�س�رد، وابنة هي غري�ص. ك�ن يوم ولدته� يف 
ٌ

اأب

�م احلي�ة. مل اأكن اأن� من اخرتت ا�سم 
َّ
9 اآب/اأغ�سط�ص من ع�م 1996م، من اأبهج اأي

ل، 
َّ
ي ابنن� الأو

ِّ
ه�. اتَّفقن� اأن� وزوجتي، اأن اأ�سم ُّ

� اأم غري�ص، لتلك الطفلة اجلميلة، واإنَّ
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ك�نت  ‘‘غري�ص’’.  ف�أ�سمته�  الأ�سغر،  ابنتن�  هي  ي 
ِّ
ت�سم واأن  ‘‘ريت�س�رد’’،  ف�أ�سميته 

ة، 
َّ
ى. تعني كلمة ‘‘غري�ص’’، التي هي ب�للغة الإنكليزي

َّ
� على م�سم

ً
غري�ص فعاًل ا�سم

ة 
َّ
مبحب مدفوًع�  الآخر،  نحو  املب�درة  تعني   ،

ّ
امل�سيحي الالهوت  والنعمة يف  النعمة. 

ة �س�فية، ب�لرغم من عدم ا�ستحق�ق الآخر. ينتمي ال�سم اأو الو�سف ‘‘نعمة’’ 
َّ
�ني

َّ
جم

معنى  بعمق  ترتبط  التي  اجلميلة  ة 
َّ
الالهوتي ال�سف�ت  اأو  الأ�سم�ء  من  ع�ئلة  اإىل 

ة واحلن�ن والرحمة وال�سكر والإح�س�ن واللطف 
َّ
الكلمة. من هذه ال�سف�ت: املحب

� يف 
ً
ح وت�سنع فرًق� عظيم

ِّ
د وتفر  وجتدِّ

ِّ
والإرادة احل�سنة. ف�لنعمة، مع ارتب�ط�ته�، تغري

ا، ون�سرت بحي�ته� �سم�ت النعمة، 
ً
ت غ�ليتي غري�ص ا�سمه� كثري

َّ
حي�ة الإن�س�ن. اأحب

و�سط اآلمه� واأوج�عه� ال�سديدة، اأينم� حلَّت وحيثم� ذهبت.

متثَّلت غري�ص اأم�من� بفرا�سة ن�عمة غ�ية يف اجلم�ل، لوحة ر�سمه� اإلُهن� العظيم 

�م املبدع. اأدخل اهلل هذه النعمة اإىل ع�ئلتن� ال�سغرية التي اكتملت 
َّ

وخ�لقن� الر�س

زهرة يف  اإىل  زهرة  من  فرا�ستن�  ل  تتنقَّ �س�رت  اأظف�ره�،  نعومة  منذ  معن�.  بوجوده� 

اأدخلت  �س�حرة  ونعومة  ة  برقَّ ل  تتنقَّ اأزه�ره�.  اأريج  على  وتعي�ص  ع�ئلتن�،  حديقة 

ر اأنَّه� عندم� بلغت اأربعني  البهجة والفرح والراحة اإىل حديقة ع�ئلتن� ال�سغرية.  اأتذكَّ

يوًم� من العمر، مر�ست وقد بدت وك�أنَّه� ُتن�زع، فهرعن� به� اإىل امل�ست�سفى. ف�كت�سف 

ا يف امل�ء. وم� ل اأن�س�ه من ذلك الوقت هو  الطبيب اأنَّ ج�سمه� ك�ن يع�ين نق�ًس� ح�دًّ

ونه� ‘‘اللعبة’’، 
ُّ
ته�. ك�نوا ي�سم

َّ
ته� وج�ذبي �س�ت بجم�ل تلك الر�سيعة ورقَّ

ِّ
ده�سة املمر

جلم�له� وعذوبته�. 

اأذُكر اأنَّه� عندم� بلغْت ثالث �سنوات من العمر، اأر�سلن�ه� اإىل مدر�سة بج�نب 

ه� اأن تق�سي بع�ص  ه�، اإىل درجة اأنَّه ك�ن على اأمِّ مِّ
ا ب�أُ �سكنن�. لقد ك�نت متعلِّقة جدًّ
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دت اأجواء املدر�سة. يف اأثن�ء درا�سته�، ن�لت اإعج�ب 
َّ
�م الأوىل معه�، اإىل اأن تعو

َّ
الأي

قه� وقدرته� على ا�ستيع�ب الدرو�ص ب�سمت ودون فو�سى. 
ُّ
معلِّم�ته� بذك�ئه� وتفو

� على 
ً
كم� لفتت اأنظ�رهم بتهذيبه� وخجله� وا�ستق�مة �سمريه�، وكونه� ك�نت دائم

ة. وقد ك�نت 
َّ
ة. هكذا ك�نت يف كلِّ مراحل درا�سته� املدر�سي

َّ
قدر كبري من امل�سوؤولي

من  م�س�عدة  ة 
َّ
اأي طلبت  م�  ا 

ً
ون�در وحده�،  ة 

َّ
املدر�سي بواجب�ته�  تقوم  الطفولة  منذ 

� مع اأحد ُزمالئه� على 
ً
�ت. ك�نت تتن�ف�ص دائم

َّ
ه�، التي هي بدوره� معلِّمة ري��سي اأمِّ

املرتبة الأوىل.

ه�. ك�سبت ثقتهم،  ا مع تالميذ �سفِّ زت غ�ليتن� غري�ص بعالق�ته� الفريدة جدًّ
َّ
متي

د عن م�س�عدتهم،  اإليه� مب�س�كلهم وخم�وفهم، ومل ترتدَّ اأتوا  ف�أق�موه� مر�سدة لهم. 

هم 
ُّ
يحب  �

ً
قلب وحكمته�  وهدوئه�  اإ�سغ�ئه�  يف  فوجدوا  مر�سه�،  ة  مدَّ اأثن�ء  يف  حتى 

دخوله�  بعد  حتَّى  ه�  �سفِّ برف�ق  احلميمة  عالق�ته�  يف  ت 
َّ
ا�ستمر هم. 

ُّ
ي�سم ا 

ً
و�سدر

ة يف بريوت لتكملة درا�سته�. وقد ن�لت من اجل�معة، منحة 
َّ
ة الأمريكي

َّ
اجل�معة اللبن�ني

قه� يف مدر�سته�. 
ُّ
ة ك�ملة خلم�ص �سنوات يف حقل ال�سيدلة ب�سبب تفو

َّ
درا�سي

ة يف بريوت على الإمي�ن 
َّ
ة امل�سيخي

َّ
ترعرعت غ�ليتن� غري�ص يف كني�سته� الإجنيلي

 يوًم� ذلك ال�سوؤال 
َ

اأن�ص �ص والوعظ. مل  ة وق�س�ص الكت�ب املقدَّ
َّ
والرتانيم الروحي

�ه عندم� ك�نت طفلة يف مدر�سة الأحد. ق�لت يل: ‘‘ب�ب�، 
َّ
الربيء الذي �س�ألتني اإي

كيف ي�ستطيع الذين يذهبون اإىل ال�سم�ء، اأن يتعلَّقوا يف الهواء؟ اأفال ي�سقطون اإىل 

ة 
َّ
�ت امليالدي

َّ
الأر�ص؟’’. مل تغب عن ح�سور خدم�ت العب�دة وا�سرتكت يف امل�سرحي

ة الأوىل لأنَّه� امتلكت �سوًت� جمياًل. بعد ان�سم�مه�  ويف جوقة الرتنيم. وك�نت املرنِّ

 عن 
َّ

اإىل �سفِّ ال�سرتاك مع بع�ص فتية الكني�سة وفتي�ته�، لتن�ل التعليم امل�سيحي
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ت الفرا�شة وحطَّ

ة، اجتمع معهم بع�ص اأع�س�ء الكني�سة امل�سوؤولني، ف�س�أله� 
َّ
الإمي�ن والعقيدة الإجنيلي

اأحدهم: ‘‘من هو ي�سوع لِك؟’’، ف�أج�بت: ‘‘اإنَّه رفيقي وخملِّ�سي’’. ا�سرتكت اأي�ًس� 

التي  العب�دة  خدم�ت  يف  ت�س�رك  فك�نت   ،
ّ

الع�ملي ال�سالة  يوم  دات 
ِّ
�سي جلنة  مع 

ة. 
َّ
ة والإنكليزي

َّ
يقيمونه�، ب�لرتنيم منفردة وقراءة من الكت�ب املقد�ص ب�للغَتني العربي

ة الالهوت لل�سرق الأدنى. هذا عالوة على ن�س�ط�ت 
َّ
ي ا من جوقة كلِّ

ً
كم� ك�نت جزء

ة اأخرى ك�نت تقوم به�.
َّ
كن�سي

َتني قبل مر�سه�، اللغة 
َ
من الهتم�م�ت التي برزت لديه� يف ال�سَنَتني الأخري

ة وقواعده�، حتَّى 
َّ
َتني. تعلَّمت وحده� بع�ص كلم�ت اللغة الكوري

َّ
والثق�فة الكوري

ب�تت تتكلَّم وتفهم بع�ص عب�راته�. َتراَفق مع ذلك، اهتم�مه� ب�لرق�ص الفولكلوريِّ 

الكوريِّ الذي اأعجبه�، فتعلَّمته وحده� حتَّى اأبدعت فيه، وح�سلت على �سه�دة 

ت�س�حبت  الفرتة،  تلك  اأثن�ء  الكوريِّ من ج�معته�. يف  الرق�ص  زة يف 
َّ
املمي املوهبة 

لة فيه� فت�َت�ن من ُعمره� �س�عدت�ه� يف حت�سني لغته� 
َ
ة ُمر�س

َّ
ة م�سيحي

َّ
مع ع�ئلة كوري

ة وجت�وب 
َّ
اللغة الكوري اأ�سدق�ئه� و�سديق�ته� يف تعلُّم  ة. وتلبيًة لرغبة بع�ص 

َّ
الكوري

عدد  فبلغ  ة، 
َّ
الكوري اللغة  لتعلُّم  مركًزا  كني�ستن�  ق�عة  من  جعلت   ، كوريٍّ مر�سٍل 

ة  �. مل ت�سعه� الدني� اآنذاك، ل�سدَّ
ًّ
امل�سرتكني نحو 15 �سخ�ًس� ك�نوا يجتمعون اأ�سبوعي

ته� وطموح�ته� واأحالمه�. 
َّ
حيوي

ة �سعوده�، انق�صَّ عليه� وح�ص مر�ص ال�سرط�ن البغي�ص، لهذا 
َّ
لكن يف قم

ل  ق، اإذ ن�لت معدَّ
ُّ
ة الأوىل، التي ك�نت بتفو

َّ
مل ت�ستطع �سوى اإنه�ء �سنته� اجل�معي

� قبل اأن يطرحه� املر�ص يف فرا�سه�، ومينعه� من اإكم�ل درا�سته� وحي�ته�. 
ً
3.9 مت�م

ة، ح�ولت غ�ليتن� غري�ص بقدر الإمك�ن 
َّ
ي اإلَّ اأنَّه ب�لرغم من ق�س�وة اأو�س�عه� ال�سحِّ
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فرا�شة يف حديقة عائلتنا

ة ب�لرغم من عدم قدرته� 
َّ
اإكم�ل ثالثة �سنوات ون�سف من ُعمره�، ب�سورة طبيعي

ة 
َّ
ه�، ودعت مر ت يف عالق�ته� بزمالء �سفِّ

َّ
على العودة ث�نية اإىل ج�معته�. ف��ستمر

ثم�نية ع�سر منهم لالحتف�ل بعيد ميالده� الأخري يف 9 اآب/اأغ�سط�ص 2018م. 

كم� اأنَّه� ا�ستقبلت بع�سهم بعد خروجه� من العن�ية الف�ئقة يف امل�ست�سفى، وقبل 

ئوه� على �سج�عته� يف مواجهة املوت بجراأة  اأتوا ليهنِّ اإذ  �م من رحيله�، 
َّ
اأي ثالثة 

غري معهودة.




