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التقديم

دع ابنتنا غري�س با�سمها �صدف ًة؛ فكلمة ‘‘غري�س’’ تعني النعمة ،والنعمة هي
مل ُت َ
ك�سيدها ،ومن
عطية ِّ
عطية َّ
املحبة التي ال ن�ستح ُّقها .وغري�س �سعود هي َّ
عطية اهللَّ ،
َّ
يده املثقوبة ،لكلِّ ٍ
واحد م َّنا ونحن مل نكن ن�ستح ُّقها.
الرب مع
كانت غري�س مالكًا على الأر�ض .لطاملا
ُ
ت�ساءلت‘‘ :ملاذا يتكلَّم ُّ
ت�ساءلت ل�سنني طويلة‘‘ :من مالئكة
كني�سته يف ِ�سفر الر�ؤيا عرب مالك الكني�سة؟’’.
ُ
الكني�سة؟’’ .مالئكة الكني�سة هم �أ�شخا�ص امتلأوا من نعمة امل�سيح من �أمثال
غري�س .ونحن يف املغرتب ،يف هيو�سنت ،زارنا مالئكة ونحن مل نكن ندري ،كما
هو مكتوب يف كلمة امل�سيح‘‘ :ل َت ُثب ِت امل ََح َّب ُة ال َأخ َّويةُ .ال تن�سوا �إ�ضا َف َة ال ُغ َربا ِء ،ل ْأن
أنا�س َم َ
(عربانيني  .)٢-١ :١٣نعم! زارتنا غري�س
درون’’
الئك ًة و ُهم ال َي َ
بها � َ
أ�ضاف � ٌ
ِّ
الق�س املحبوب �سهيل �سعود وزوجته الفا�ضلة منغاال ،وهناك ك َّنا برفقة
ووالدها ُّ
مالئكة على الأر�ض مل�سوا قلوبنا و�أرواحنا.
وحطت الفرا�شة’’ هو ر�سالة النعمة لكلِّ ٍ
� َّإن كتاب ‘‘ َّ
مري�ض قد
بيت فيه ٌ
ٍ
�أ�صيب ٍ
�سماوية و�شهادة
مبر�ض
م�ستع�ص مثل ال�سرطان ،فيه تعزية النعمة ،وفيه مل�سة َّ
ال�صبية احللوة التي �سارت يف درب الآالم ،ولكن لأجل ا ِّتكالها
حياة عن هذه َّ
على اهلل ،و�ضع هو يف و�سط م�سرية احلزن على وجهها ابت�سامة النعمة والرجاء،
بك .طُ ُرقُ َبي ِت َك يف ق ِ
طوبى لأُ ٍ
نا�س ِع ُّز ُه ْم َ
رين
فكما هو مكتوب � ً
ُلوبه ْم .عا ِب َ
أي�ضاَ ‘‘ :
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بب ٍ
بون ِم ْن َّقو ٍة � َإل
مور َةَ .يذ َه َ
كات ُي َغطّ َ
يف وادي ُالبكا ِءُ ،ي َ�ص ِّيونَ ُه َينبو ًعاً � .
ون َ
أي�ضا َ َ
َّقو ٍة’’ (مزمور .)7-٥ :٨٤
�سيدها �صليبها،
هكذا كانت حياة هذه العائلة وحياة غري�س .حملت مثل ِّ
ال�ضيق ،ولكن لأجل نعمة امل�سيح التي
�صليب الأمل ،واجتازت يف هذا الطريق ِّ
ولت�صيه ينبو ًعا من النعمة
وجدت طريق العبور يف وادي البكاء،
حلَّت عليها،
ْ
ِّ
واملحبة وال�سالم ،ف�صارت بوا�سطتها بركة لكثريين.
َّ
كتاب ‘‘ َّ
املقد�س،
وحطت الفرا�شة’’ هو ر�سالة مكتوبة ال بحربٍ ،كما يقول الكتاب َّ
الق�س �سهيل،
بل ر�سالة مكتوبة من �أعماق قلب هذا الراعي
النموذجي القدوة لناِّ ،
ِّ
احلي ،ال بحرب،
لكلِّ عائلة ُّمتر بفرتة من الأمل .نعم ،هذا الكتاب مكتوب بروح اهلل ِّ
القيمة وكيف �أنَّ يف و�سط الآالم
لكلِّ �إن�سان ُّمير بالأمل لكي يتع َّلم درو�س النعمة ِّ
خا�صة ورجا ًء �سماو ًّيا ،كما
الكثرية تقدر نعمة امل�سيح �أن حتلَّ على املت� ِّأل وتعطيه َّقوة َّ
ال�ض ِ
هو مكتوبَ ‘‘ :
كملُ ’’ (٢كورنثو�س .)٩ :١2
تكفيك ِن َعمتي ،لأنَّ َّقوتي يف َّ
عف ُت َ
ومار�ست
�سرطاين يف العامل َّمدة ثالثني �سنة
عملت يف �أكرب م�ست�ش ًفى
ُ
لقد ُ
ٍّ
قيادي بوظيفة بروفي�سور يف
الطب هناك .ويف الع�شرين �سنة املا�ضيةُ ،
كنت يف موقع ٍّ
َّ
عاجلت ع�شرات الآالف من املر�ضى مبر�ض
العاملي لل�سرطانُ .
ِّ
الطب يف هذا ال�صرح ِّ
درو�سا �أعظم
ال�سرطان ،وتعل ُ
درو�سا ِّقيمة .ولك ِّني مل �أتعلَّم ً
َّمت من كلِّ واحد منهم ً
درو�سا ال ُت�صى
من مثال هذا املالك الطاهر غري�س .تعل ُ
َّمت منها ومن عائلتها ً
الرب وبهذه النعمة
ي�شعر بح�ضور ِّ
ُتر�شد الإن�سان حني يعرب وادي ظلِّ املوت كيف ُ
وقوة.
العظيمة التي ترفعه ِّ
وت�شجعه وتعطيه ً
رجاء َّ
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كتاب ‘‘ َّ
تقدمها �شهادة حياة
وحطت الفرا�شة’’ ،الذي يحكي عن النعمة التي ِّ
تعرب وادي
روحي ،ال
ِّ
ج�سدي ،للنف�س املتعبة التي ُ
غري�س �سعود ،هو ر�سالة �شفاء ٍّ
وعجيبا لتخترب تلك الن ْف ُ�س َّقوة
حيا
ظلِّ املوت .لعلَّ هذه الر�سالة تعطي ً
ً
رجاء ًّ
حمبة اهلل التي تن�سكب
الإميان وت�سري يف و�سط هذا الوادي ال�سحيق معتمد ًة على َّ
واملحبة،
يف قلوبنا بالروح القد�س املعطى لنا .هذه الثالثة ُ
تثبت :الإميان والرجاء َّ
املحبة.
ولكن �
َّ
أعظمهن َّ
ثلث َّ
�سكان الأر�ض
الطب َّية �أ َّنه يف هذا القرن
�سي�صاب ُ
ُ
إح�صائيات ِّ
ُتخربنا ال َّ
الق�س
معي يف � َّأيام حياتهم .هذا املر�ض ِّ
على الأقلِّ ب�سرطان َّ
املتف�شي ي�صفه ُّ
ولكن
الفا�ضل �سهيل ب�أ َّنه الوح�ش الذي ُّ
ينق�ض علينا ليم ِّزق �أج�سامنا ويفتك بهاَّ .
ينق�ض علينا هذا الوح�ش ،وهذا
القوة حني ُّ
راعيا �صا ًحلا يحمينا ويعطينا َّ
هناك ً
جدا من � ِّأي وح�ش ،فيحمينا من الذئاب ومن الوحو�ش .ا�سمه
الراعي هو �أقوى ًّ
الطبيب العظيم ي�سوع امل�سيح.
روحي ،لذلك يجب �أن ُيقر�أ من كلِّ � ٍ
إن�سان
يف هذا الكتاب هناك و�صفة �شفاء ٍّ
�أو ٍ
درو�س عظيمة حلياة الإميان التي تنت�صر يف
بيت ُّمير بهذه الظروف ال�صعبة؛ ففيه ٌ
وروحا.
ونف�سا ً
النهاية على كلِّ مر�ض وعلى كلِّ ما ُيتعب الإن�سان ج�س ًدا ً
كثريا وهناك عالج لأمرا�ض كثرية .ولكن �شي ًئا واح ًدا
الطب َّ
�صحيح � َّأن َّ
ٌ
تقدم ً
وحتميته .في�أتي هذا الكتاب بر�سالة
الطب احلديث :حلُّ مع�ضلة املوت
يعج ُز عنه ُّ
َّ
أبدية’’ القائمة على هذا
حياة...حياة ما بعد احلياة التي يف اجل�سد‘‘...احلياة ال َّ
الرجاء الرا�سخ .وحني يفقد الإن�سان الأمل يف حياة اجل�سد ،يجد يف نعمة امل�سيح
مت�س َك بهذا الإميان باملخ ِّل�ص احلبيب
ً
رجاء يف الوعد الأكيد باحلياة ال َّ
أبدية �إن َّ

13

وحطَّ ت الفرا�شة

�ستبدل
والطبيب العظيم الذي عنده �شفاء لهذا الوح�ش املخيف ،وح�ش املوت ،ف ُت َ
أبدية لكلِّ من ي�ؤمن.
باملوت نعمة احلياة ال َّ
ال�صبية
ونحن �إذ نذكُ ر غري�س ،هذا املالك احللو وهذه الفرا�شة املباركة وهذه َّ
ال�سيد احلنون يخاطبنا بهذه الكلماتْ َ ‘‘ :ل
اململوءة من روح امل�سيح ،ن�سم ُع �صوت ِّ
ال�سيد
ُمت ِت َّ
ال�ص َّبي ُة لك َّنها َ
نائم ٌة’’ (مرق�س  .)٣٩ :٥وحني ن�سمع �صوته هذا ،يذكِّ رنا ِّ
ال�صبية �آمنت به فهي نائمة يف ح�ضن امل�سيح
بوعده لكلِّ َمن ي�ؤمن به� :أ َّنه ل َّأن هذه َّ
أبدية �إىل حني نراها عن قريب ،وهناك مع امل�سيح هي يف
وحممولة على �أذرعه ال َّ
واملوت ال يكونُ يف ما
وقريبا � ً
م�س ُح اهلل كُ لَّ َدم َع ٍة ِم ْن ُعيو ِن ِه ْمُ ،
أي�ضا ‘‘ َ�س َي َ
مكان �أف�ضل ً
أمور ال َأول قد َم َ�ض ْت’’
عد ،وال يكونُ ُح ٌزن وال ُ�ص ٌ
َب ُ
راخ وال َ
وج ٌع يف ما َب ُعد ،ل َّأن ال َ
بع�ضا بهذا الكالم.
(ر�ؤيا يوح َّنا  .)٤ :٢١فل ُنع ِّز بع�ضنا ً
د .ع�صام رعد

�أ�ستاذ حما�ضر ورئي�س ق�سم �أمرا�ض االلتهابات يف م�ست�شفى �أم .دي� .أندر�سون
املتخ�ص�صة يف �أمرا�ض ال�سرطان
ِّ
بال�صحة وم� ِّؤ�س�سها يف ال�شرق الأو�سط
رئي�س خدمة العناية َّ
العربية
راعي كني�سة هيو�سنت َّ
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كتبت هذا الكتاب؟
مق ِّدمة :لماذا
ُ

يف احتفال �إطالق كتابي الثالث
كتاب �أهديته البنتي
احلياة’’ ،يف ت�شرين الثاين/نوڤمرب من العام 2017مٌ ،
غري�س التي كانت حينها م�صابة مبر�ض ال�سرطان ،ح�ضر �إىل لبنان مدير �أوفري
للطباعة والن�شر للم�شاركة يف �إطالقه� ،إذ � َّإن الكتاب كان من من�شوراتهم .وبعد
قلت:
جتر�أ و�س�ألني ً
طلبا؟’’ُ .
قائل‘‘ :ق�سي�س� ،أو ُّد �أن �أطلب منك ً
انتهاء االحتفالَّ ،
ق�صة معاناة ابنتك غري�س مع مر�ضها؟’’.
‘‘ َّ
تف�ضل’’ .فقال‘‘ :هل ت�ستطيع �أن تكتب َّ
علي ،لك ِّني �س� ِّأفكر فيه’’ .وبعد �أ�شهر قليلة ،تدهورت
�صعب ًّ
�أجبته�‘‘ :إ َّنه طلب ٌ
جدا ّ
ال�صح َّية ،فا َّت�صلت به ،وقلت‘‘ :لقد بد�أت كتابة الكتاب’’.
حالة ابنتي ِّ
عائلية ،عن
هكذا بد�أ الأمر ،لكن يف امل�ضمون� ،صدر هذا الكتاب عن م�أ�ساة َّ
�شخ�صي يف معاينة ابنتي الغالية ،غري�س �سعود ،التي �أ�صيبت ب�سرطان نادر
اختبار
ٍّ
آالم و�أوجاع
ونيف يف � ٍ
وقاتل يف التا�سعة ع�شرة من عمرها ،و�أم�ضت ثالثة �سنوات ِّ
ومربحة .وبالرغم من عدم فهمها �أو فهمنا ال�سبب
روحية
َّ
ونف�سية مريرة ِّ
وج�سدية َّ
َّ
وراء اختيارها هي حتدي ًدا لت�شرب ك�أ�س املرار تلك؛ وبالرغم من غ�ضبها وا�ستيائها
رارا ،ف�إ َّنها مل تفقد �إميانها
من عدم ُّ
تدخل اهلل يف �شفائها ،مع �أ َّنها التم�ست وجهه ِم ً
ا�ستمرت يف �شكر اهلل وعرفانها نحوه،
به ،ومل يغب الفرح والب�سمة عن وجهها ،بل َّ
على بركات كثرية منحها � َّإياها يف و�سط �آالمها ومر�ضها.
االجنيلي وت�أثريه يف نواحي
‘‘ :1517الإ�صالح
ُّ
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�شُ ِّخ�ص مر�ض غاليتي يف متُّوز/يوليو من العام 2015م ب�سرطان يدعى
تبي �أ َّنه يف
‘‘�سركوما الأن�سجة الرخوة’’ �أ�صاب غ�شاء رئتها اليمنى ووركها .ولأ َّنه َّ
طويل معنا� ،إذ َّقدر �أن
درجته الرابعة والأخرية ،فقد �أخربنا طبيبها �أ َّنها لن
ت�ستمر ً
َّ
الزمنية ُر َّبا �سنة واحدة� ،أقلَّ �أو �أكرث .لهذا ،ف� ِّإن وب�أمل �شديدَّ ،قررت �أن
تكون َّ
املدة َّ
حتدثنا بها لنعي�ش
�أد ِّون بع�ض �أوقات معاناتها وبع�ض �أحاديث الأمل والرجاء التي َّ
على هذه الذكريات التي تركَتها لنا ،و ُنكمل م�سرية ما تب َّقى من حياتنا عليها.
قال �أحدهم‘‘ :نخترب يف احلياة االبت�سامات والدموع والذكريات :االبت�سامات
لكن الذكريات تعي�ش معنا كلَّ احلياة’’.
ت�ضمحلّ  ،والدموع ّ
جتفَّ ،
ال�شرقية ،والذي يحتاج �إىل جر�أة غري
الأمر غري امل�سبوق يف ح�ضارتنا
َّ
لكن هذا ما
ق�صة معاناته ومواجهته للموت بقلمهَّ .
اعتيادية ،هو �أن يد ِّون �أحدهم َّ
َّ
قامت به غاليتنا� ،إذ منذ  16متُّوز/يوليو من العام 2015م ،وهو تاريخ تل ِّقي اخلرب
امل�ش�ؤوم عن ت�شخي�صها باملر�ض ،ا َّتخذت قرارها بكتابة معاناتها و�سردها ون�شرها
اخلا�صة على الفي�سبوك .وعند حلول تلك الذكرى الأليمة من كلِّ
على �صفحتها َّ
�سنة ،وح َّتى الأ�سبوع الأخري قبل دخولها احلياة لتكون بجوار ي�سوعها ،يف  4كانون
املرة وتن�شرها على
الأ َّول/دي�سمرب من العام 2018م ،كانت ال تزال ت�شارك جتربتها َّ
الفي�سبوك ،مع �شك ٍر متوا�صلٍ هلل و�سط �آالمها.
�شدة الوجع عند الإن�سان ،فخرجوا بالنتيجة
اكت�شف العلماء طرقًا لقيا�س َّ
ي�سببان الوجع هما :الوجع الناجت عند مرور ح�صى عرب
التاليةَّ � :إن �أكرث � َأمرين ِّ
الكلية ،ووجع الأ ِّم عند خما�ض الوالدة ومرور الطفل عرب الرحم .من وجهة النظر
مت�ساوي ْي من حيث ِ�ش َّدة الوجع� .أ َّما من وجهة
عد هذان ال�صن َفان
الفي�سيولوجيةُ ،ي ُّ
َ
َّ
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كبريا يف املعنىَّ � .إن وجع مرور ح�صى عرب
إن�سانية ،ف�إ َّنهما خمتلفان اختالفًا ً
نظ ٍر � َّ
الكلية ،الذي ينتج عن خللٍ ما ،و�سوء عمل ع�ض ٍو يف اجل�سم ،لي�س له � ُّأي معنى
خلق ،ل َّأن
�آخر� .أ َّما وجع الأ ِّم يف خما�ضها ،فهو وجع له معنى
جوهري� :إ َّنه وجع َّ
ّ
كثريا ،ح َّتى
نتيجته هو خروج مولود �إىل احلياة .لقد ت�ألَّ ت غاليتنا غري�س َّ
وتوجعت ً
مل تعد ت�ستطع اال�ستمرار يف احلياة ب�سبب ِ�ش َّدة �أوجاعهاَّ � ،إل �أ َّنه بكتاباتها و�سريتها،
وخلقًا
كبريا َّ
و�شكرها املتوا�صل هلل يف َّقمة �آالمها� ،أعطَ ت �آالمها و�أوجاعها معنى ً
املتوجعني واملت� ِّألني واملظلومني ب�ضرورة اال�ستمرار يف �شكر
بت�شجيعها للكثري من ِّ
�صحتنا يف هذا العامل املجحف الذي نعي�ش فيه.
اهلل مهما �ساءت َّ
اجلوهرية ا ُلأخرى التي دفعتني �إىل كتابة هذا الكتاب ،هو
�أحد الأ�سباب
َّ
يعتد فيه النا�س م�شاركة �آالمهم مع الآخرين
�شرقي مل ْ
�أ َّننا نعي�ش يف جمتمع ٍّ
�سباق ًة فيه .وقد تر َّدد �صدى �صوتها وو�صل �إىل
بجر�أة ،الأمر الذي كانت غاليتي َّ
ترجمت بع�ض كتاباتها
�سيما عرب الفي�سبوك ،عندما
الكثريين بطرق َّ
ُ
عدة ،ال َّ
إنكليزية ،فكان
العربية وال َّ
من اللغة ال َّ
إنكليزية ،ون�شر ُتها على �صفحتي ،باللغتني َّ
جدا .هذا عالوة على ڤيديو مقابلة
كبريا ًّ
التجاوب الذي تل َّقيته من النا�س ً
تلفزيونية يل عن معاناة ابنتي يف الأمل ا�ستحوذ على ن�سبة � 28ألف م�شاهدة
َّ
ٍ
روحية تلم�س حاجات النا�س
يف � َّأيام قليلة،
وكتابات على الفي�سبوك ومقاالت َّ
وقد�سية الدموع وانك�سار القلب
وتتحدث مبوا�ضيع مرارة الوجع
املت�ألِّ ة واحلزينةَّ ،
َّ
والروح و�سحر االبت�سامة ،وموا�ضيع مع ِّزية حول املوت والرجاء ،والقيامة ،واحلياة
أبدية ،وغريها .وهكذا �أكمل هذا كلُّه وغريه �سا ِبق َة م�شاركة النا�س يف الأمل،
ال َّ
و�أطلق �شبكة من التوا�صل بني املت�ألِّ ني من مر�ضى �سرطان وحزانى ومفجوعني،
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غالبا يف ُعزلة عن الآخرين ،ويتقوقعون حول �أنف�سهم يف وقت �آالمهم.
يعي�شون ً
أ�سا�سي من كتابة هذا الكتاب بالكلمات التي
ميكنني �أن �أ�ضع الهدف ال َّ
وجهها الر�سول بول�س �إىل �أع�ضاء كني�سة كورنثو�س ،الذين كانوا ُّميرون بفرتات
َّ
َ
َ
ْ
ِ
امل�سيح� ،أبو الر�أفة و�إِل ُه
من ال�ضيق والأمل� ،إذ قال لهمُ ‘‘ :مباركٌ اهلل �أبو ر ِب َنا ي�سوع ِ
هم يف كلِّ
كُ لِّ َت َ
عزية ،الذي ي َع ِّزينا ِف كلِّ �ضيق ِت َناَ ،حتى نَ�ستطي َع �أَ ْن ُنع ِّز َي ال َِذ َين ْ
ْ�سيح في َناَ ،
كذلك
نحن ب َها من اهلل .لأَن ُه كما َتك ُرث �آال ُم ال ِ
�ضيق ٍة ِبالتعزِي ِة ا َّل ِتي نَتع َّزى ُ
ي�ضا’’ (  2كورنثو�س  .)5-3 :1لقد ع َّزانا اهلل يف زمن حزننا
كث تعزيت َنا �أَ ً
امل�سيح َت ُ ُ
ِب ِ
أي�ضا ،ن�ستطيع �أن نع ِّزي كلَّ
و�ضيقنا و�أملنا على فقدان غاليتنا غري�س ،وهكذا نحن � ً
احلزانى واملت� ِّألني بالتعزية التي منحها لنا اهلل.
الق�س �سهيل �سعود
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من �أجمل املخلوقات التي �أبدعها اهلل ،الفرا�شةَّ � .إن مزيج الألوان التي حتملها
بع�ض الفرا�شات يجعلك تخالها لوحة مر�سومة ،ر�سمها اخلالق العظيم ب�إتقان كبري
لتعك�س ً
حتب
جمال خارقًا .تنال الفرا�شة �إعجاب اجلميع� .إ َّنها ال ت�ؤذي �أح ًدا ،وال ُّ
�أن ي�ؤذيها �أحد .تتنقل من زهرة �إىل زهرة ل َّأن طعامها هو �أريج الزهورَّ � .إن رقَّة رفرفة
جوا من البهجة والب�ساطة� ،أينما ُوجدت .لكن
َ
جناحيها ،وطريقة متايلها ،ت�ضفي ًّ
من طبيعة الفرا�شة � َّأن عمرها ق�صري ،فما �إن تتم َّتع ببع�ض الوقت بجمالها و�سحرها،
حاليا) يف �أفريقيا،
�شبه خراف ٌة يف زائري (الكونغو
ح َّتى تنتهي � َّأيامهاُ .ت ِّ
الدميقراطية ًّ
َّ
تكونها لتكون دودة يف �شرنقتها وخروجها لتكون
دورة حياة فرا�شة احلرير ً
ابتداء من ُّ
فرا�شة ،مب�سرية حياة الإن�سان؛ �إذ يكون جني ًنا يف بطن �أ ِّمه ،ث َُّم يخرج �إىل احلياة
طفل ،ويعي�ش بع�ض الوقت ،ث َُّم يرحل.
ً
غاليتي غري�س ،هي فرا�شة حديقة عائلتنا ال�صغرية ،امل�ؤلَّفة من �أربعة �أفراد:
وابن هو ريت�شارد ،وابنة هي غري�س .كان يوم والدتها يف
� ٌأب ،و�أ ٌّم هي زوجتي منغاالٌ ،
� 9آب�/أغ�سط�س من عام 1996م ،من �أبهج � َّأيام احلياة .مل �أكن �أنا من اخرتت ا�سم
أ�سمي ابننا الأ َّول،
غري�س ،لتلك الطفلة اجلميلة ،و� َّإنا �أ ُّمها .ا َّتفقنا �أنا وزوجتي� ،أن � ِّ
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ت�سمي هي ابنتنا الأ�صغر ،ف�أ�سمتها ‘‘غري�س’’ .كانت
ف�أ�سميته ‘‘ريت�شارد’’ ،و�أن ِّ
إنكليزية،
غري�س ً
م�سمى .تعني كلمة ‘‘غري�س’’ ،التي هي باللغة ال َّ
فعل ً
ا�سما على َّ
مبحبة
النعمة .والنعمة يف الالهوت
امل�سيحي ،تعني املبادرة نحو الآخر ،مدفو ًعا َّ
ّ
انية �صافية ،بالرغم من عدم ا�ستحقاق الآخر .ينتمي اال�سم �أو الو�صف ‘‘نعمة’’
َّ
جم َّ
الالهوتية اجلميلة التي ترتبط بعمق معنى
�إىل عائلة من الأ�سماء �أو ال�صفات
َّ
املحبة واحلنان والرحمة وال�شكر والإح�سان واللطف
الكلمة .من هذه ال�صفاتَّ :
عظيما يف
تغي ِّ
وتفرح وت�صنع فرقًا ً
والإرادة احل�سنة .فالنعمة ،مع ارتباطاتهاِّ ،
وجتدد ِّ
كثريا ،ون�شرت بحياتها �سمات النعمة،
أحبت غاليتي غري�س ا�سمها ً
حياة الإن�سانَّ � .
و�سط �آالمها و�أوجاعها ال�شديدة� ،أينما حلَّت وحيثما ذهبت.
مت َّثلت غري�س �أمامنا بفرا�شة ناعمة غاية يف اجلمال ،لوحة ر�سمها �إل ُهنا العظيم
الر�سام املبدع� .أدخل اهلل هذه النعمة �إىل عائلتنا ال�صغرية التي اكتملت
وخالقنا َّ
بوجودها معنا .منذ نعومة �أظفارها� ،صارت تتن َّقل فرا�شتنا من زهرة �إىل زهرة يف
حديقة عائلتنا ،وتعي�ش على �أريج �أزهارها .تتن َّقل برقَّة ونعومة �ساحرة �أدخلت
البهجة والفرح والراحة �إىل حديقة عائلتنا ال�صغرية� .أتذكَّ ر �أ َّنها عندما بلغت �أربعني
يو ًما من العمر ،مر�ضت وقد بدت وك�أ َّنها ُتنازع ،فهرعنا بها �إىل امل�ست�شفى .فاكت�شف
نق�صا حا ًّدا يف املاء .وما ال �أن�ساه من ذلك الوقت هو
الطبيب � َّأن ج�سمها كان يعاين ً
ي�سمونها ‘‘اللعبة’’،
املمر�ضات بجمال تلك الر�ضيعة ورقَّتها
وجاذبيتها .كانوا ُّ
ده�شة ِّ
َّ
جلمالها وعذوبتها.
بلغت ثالث �سنوات من العمر� ،أر�سلناها �إىل مدر�سة بجانب
�أذكُ ر �أ َّنها عندما ْ
جدا ب�أُ ِّمها� ،إىل درجة �أ َّنه كان على �أ ِّمها �أن تق�ضي بع�ض
�سكننا .لقد كانت متعلِّقة ًّ
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تعودت �أجواء املدر�سة .يف �أثناء درا�ستها ،نالت �إعجاب
ال َّأيام الأوىل معها� ،إىل �أن َّ
وتفوقها وقدرتها على ا�ستيعاب الدرو�س ب�صمت ودون فو�ضى.
معلِّماتها بذكائها ُّ
دائما على
كما لفتت �أنظارهم بتهذيبها وخجلها وا�ستقامة �ضمريها ،وكونها كانت ً
املدر�سية .وقد كانت
ؤولية .هكذا كانت يف كلِّ مراحل درا�ستها
َّ
قدر كبري من امل�س� َّ
ونادرا ما طلبت � َّأية م�ساعدة من
منذ الطفولة تقوم بواجباتها
املدر�سية وحدهاً ،
َّ
دائما مع �أحد ُزمالئها على
ريا�ضيات .كانت تتناف�س ً
�أ ِّمها ،التي هي بدورها معلِّمة َّ
املرتبة الأوىل.
جدا مع تالميذ �ص ِّفها .ك�سبت ثقتهم،
َّمتيزت غاليتنا غري�س بعالقاتها الفريدة ًّ
ف�أقاموها مر�شدة لهم� .أتوا �إليها مب�شاكلهم وخماوفهم ،ومل ترت َّدد عن م�ساعدتهم،
يحبهم
حتى يف �أثناء َّمدة مر�ضها ،فوجدوا يف �إ�صغائها وهدوئها وحكمتها ً
قلبا ُّ
ا�ستمرت يف عالقاتها احلميمة برفاق �ص ِّفها ح َّتى بعد دخولها
ي�ضمهم.
و�صدرا ُّ
ً
َّ
أمريكية يف بريوت لتكملة درا�ستها .وقد نالت من اجلامعة ،منحة
اللبنانية ال َّ
اجلامعة َّ
تفوقها يف مدر�ستها.
درا�سية كاملة خلم�س �سنوات يف حقل ال�صيدلة ب�سبب ُّ
َّ
امل�شيخية يف بريوت على الإميان
إجنيلية
َّ
ترعرعت غاليتنا غري�س يف كني�ستها ال َّ
أن�س يو ًما ذلك ال�س�ؤال
والرتانيم
الروحية وق�ص�ص الكتاب َّ
املقد�س والوعظ .مل � َ
َّ
الربيء الذي �س�ألتني � َّإياه عندما كانت طفلة يف مدر�سة الأحد .قالت يل‘‘ :بابا،
كيف ي�ستطيع الذين يذهبون �إىل ال�سماء� ،أن يتعلَّقوا يف الهواء؟ �أفال ي�سقطون �إىل
امليالدية
امل�سرحيات
الأر�ض؟’’ .مل تغب عن ح�ضور خدمات العبادة وا�شرتكت يف
َّ
َّ
جميل .بعد ان�ضمامها
املرنة الأوىل لأ َّنها امتلكت �صو ًتا ً
ويف جوقة الرتنيم .وكانت ِّ
امل�سيحي عن
�صف اال�شرتاك مع بع�ض فتية الكني�سة وفتياتها ،لتنال التعليم
�إىل ِّ
َّ
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إجنيلية ،اجتمع معهم بع�ض �أع�ضاء الكني�سة امل�س�ؤولني ،ف�س�ألها
الإميان والعقيدة ال َّ
�أحدهم‘‘ :من هو ي�سوع ِ
أي�ضا
لك؟’’ ،ف�أجابت�‘‘ :إ َّنه رفيقي وخم ِّل�صي’’ .ا�شرتكت � ً
العاملي ،فكانت ت�شارك يف خدمات العبادة التي
مع جلنة ِّ
�سيدات يوم ال�صالة ّ
إنكليزية.
العربية وال َّ
يقيمونها ،بالرتنيم منفردة وقراءة من الكتاب املقد�س باللغ َتني َّ
جزءا من جوقة ك ِّل َّية الالهوت لل�شرق الأدنى .هذا عالوة على ن�شاطات
كما كانت ً
كن�سية �أخرى كانت تقوم بها.
َّ
أخري َتني قبل مر�ضها ،اللغة
من االهتمامات التي برزت لديها يف ال�س َن َتني ال َ
الكورية وقواعدها ،ح َّتى
الكوري َتني .تعلَّمت وحدها بع�ض كلمات اللغة
والثقافة
َّ
َّ
الفولكلوري
باتت تتكلَّم وتفهم بع�ض عباراتهاَ .ترافَق مع ذلك ،اهتمامها بالرق�ص
ِّ
الكوري الذي �أعجبها ،فتعلَّمته وحدها ح َّتى �أبدعت فيه ،وح�صلت على �شهادة
ِّ
الكوري من جامعتها .يف �أثناء تلك الفرتة ،ت�صاحبت
املميزة يف الرق�ص
ِّ
املوهبة َّ
ر�سلة فيها فتا َتان من ُعمرها �ساعدتاها يف حت�سني لغتها
كورية
مع عائلة َّ
م�سيحية ُم َ
َّ
الكورية وجتاوب
الكورية .وتلبي ًة لرغبة بع�ض �أ�صدقائها و�صديقاتها يف تعلُّم اللغة
َّ
َّ
الكورية ،فبلغ عدد
كوري ،جعلت من قاعة كني�ستنا مرك ًزا لتعلُّم اللغة
مر�سلٍ
ٍّ
َّ
ل�شدة
أ�سبوعيا .مل ت�سعها الدنيا �آنذاكَّ ،
امل�شرتكني نحو ً 15
�شخ�صا كانوا يجتمعون � ًّ
حيويتها وطموحاتها و�أحالمها.
َّ
انق�ض عليها وح�ش مر�ض ال�سرطان البغي�ض ،لهذا
لكن يف َّقمة �صعودهاَّ ،
معدل
مل ت�ستطع �سوى �إنهاء �سنتها
بتفوق� ،إذ نالت َّ
اجلامعية الأوىل ،التي كانت ُّ
َّ
متاما قبل �أن يطرحها املر�ض يف فرا�شها ،ومينعها من �إكمال درا�ستها وحياتها.
ً 3.9
ال�صح َّية ،حاولت غاليتنا غري�س بقدر الإمكان
� َّإل �أ َّنه بالرغم من ق�ساوة �أو�ضاعها ِّ
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طبيعية بالرغم من عدم قدرتها
�إكمال ثالثة �سنوات ون�صف من ُعمرها ،ب�صورة َّ
فا�ستمرت يف عالقاتها بزمالء �ص ِّفها ،ودعت َّمرة
على العودة ثانية �إىل جامعتها.
َّ
ثمانية ع�شر منهم لالحتفال بعيد ميالدها الأخري يف � 9آب�/أغ�سط�س 2018م.
كما �أ َّنها ا�ستقبلت بع�ضهم بعد خروجها من العناية الفائقة يف امل�ست�شفى ،وقبل
ثالثة � َّأيام من رحيلها� ،إذ �أتوا ليه ِّنئوها على �شجاعتها يف مواجهة املوت بجر�أة
غري معهودة.
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