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إر�ساليات الأوىل
رواية الظهورات وال َّ

مقدمة
القدي�سة ماري �ألفون�سني غطا�س يف القد�س �سنة
ولدت ِّ
 ،1843وتوفيت �سنة  ،1927وهي م� ِّؤ�س�سة راهبات الورد َّية.
القدي�سةُ ،ك ِتبا
نن�رش يف هذا الكتيب خمطوطني نادرين خ ّلفتهما ِّ
بطلب من مر�شدها الروحي ،واك ُت�شفا بعد مماتها� .1أما الأول،
للقدي�سة ماري �ألفون�سني ،والتي �أ ّدت ،يف
فريوي ظهورات العذراء ِّ
إر�ساليات
نهاية الأمر� ،إىل ت�أ�سي�س رهبنة الورد َّية .والثاين ،يتناول ال َّ
القدي�سة� .إننا
الأوىل للرعيل الأول من راهبات الورد َّية ،برفقة ِّ
نن�رشهما كما هما ب�أخطائهما اللغوية.
لهذين املخطوطني �أهمية خا�صة بالن�سبة �إىل ت�أ�سي�س رهبنة
القدي�سة
الورد َّية ،والأهم من ذلك قيمتهما الروحية التي جتعل هذه ِّ
يف م�صاف �أولياء اهلل ،الذين برزوا على هذه الأر�ض املقد�سة عرب
التاريخ.
تبقى الأم ماري �ألفون�سني وردة مقد�سية �أ�صيلة ون�رضة تفتحت
قدا�ستها املتميزة من خالل ب�ساطتها الإجنيلية ،وحبها للعذراء مرمي،
وغريتها الر�سولية ،يف حقل كني�سة القد�س ،رغم الظروف القا�سية
�آنذاك.
القدي�سة املقد�سية الرغبة يف
نرجو �أن تلهب كلمات هذه ِّ
القدا�سة ،لدى م�ؤمني الأر�ض املقد�سة وال�رشق.
القدي�سة ماري �ألفون�سني ،على �أ�سا�س هذين املخطوطني
� )1صدر كتاب عن روحانية ِّ
بعنوان الأم ماري �ألفون�سني غطا�س :اخلربة الروحية ،للأب رفيق خوري ,القد�س .2009
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القدي�سة ماري �ألفون�سني غطا�س
ِّ

املخطوطـان
 )1املخطوط الأول :رواية الظهورات

خمطوط الظهورات – َن َ�سخ ْته الأخت جولييت عتيق ،وهي
يف االبتداء� .أُعتمد يف ق�ضية تطويب الأم ماري �ألفون�سني لأنها
حي �أوال ،ولأن كتابته �أو�ضح من كتابة الأم حنة بالن�سبة
�شاهد ّ
�شخ�صيا.
للون احلرب كما �أن الأم حنة متوفاة ال جمال لأخذ �شهادتها
ً
ُيعرف املخطوط الأول با�سم خمطوط الظهورات ويت�ألف
ّ
بخط يد
من � 64صفحة .هذه الظهورات ُد ّونت يف الأ�صل
القدي�سة ماري �ألفون�سني دانيل ّ
غطا�س نف�سها ،بناء على طلب من
ِّ
مر�شدها الأب يو�سف ط ّنو�س ميني ،الذي �ساعدها على ت�أ�سي�س
الرهبانية كما طلبت العذراء نف�سها .احتفظت الأم �ألفون�سني به،
ب�رسية تامة حتى وفاتها .لكنها قبل
�أي باملخطوط ،طيلة حياتها ّ
وفاتها ب�أيام معدودات ،اغتنمت الأم �ألفون�سني فر�صة انفرادها
أ�رست لها
بالأم ح ّنة �شقيقتها ورئي�سة دير عني كارم �آنذاك ،و� ّ
قائلة« :بعد موتي ،اذهبي �إىل مكان كذا ،فتجدي دفرتين �صغريين
مكتوبني ّ
بخط يدي ،خذيهما و�س ّلميهما �إىل البطريرك برل�سينا».
عرثت الأم حنة على املخطوطني بعد وفاة الأم ماري �ألفون�سني
املت�ضمن رواية الظهورات خمتو ًما بال�شمع الأحمر،
وكان �أولهما
ّ
فتناولتهما و�س ّلمتهما يف احلال للرئي�سة العامة الأم جوزفني �أبو

إر�ساليات الأوىل
رواية الظهورات وال َّ

5

�صوان ،وهي بدورها �سلمتهما �إىل املن�سنيور مرق�ص ،مو�صية �إياه
ّ
ب�أن ُي�س ّلم للبطريرك الأمانة .وهكذا نفذت رغبة �أختها الراحلة
بحذافريها.
وملا كان غبطة البطريرك ال يجيد اللغة العربية ،طلب �إىل الأم
�أوغ�سطني عرنيطة معلمة االبتداء �آنذاك �أن تقوم برتجمتهما �إىل
�رسها،
اللغة الفرن�سية ففعلت .وهنا انت�رش خرب الظهورات وذاع ّ
ّ
واطلعت الراهبات على م�ضمون املخطوط فعرفن عندها من هو
امل�ؤ�س�س احلقيقي للرهبانية ،ومكانة الأم ماري �ألفون�سني ودورها
الفاعل يف هذا الإجناز الكبري.
�ساءهن هذا الأمر،
كان هناك لفيف من الراهبات َمن
ّ
كن ينحزن �إىل جانب الأب
وخا�صة بنات النا�رصة اللواتي َّ
يو�سف ط ّنو�س ميني كونه ابن النا�رصة ،واعتربنه هو امل�ؤ�س�س وال
�أحد غريه ،ومل يرغنب �أن ي�سمعن ب�أن الأم �ألفون�سني لها دور
ف ّعال يف ذلكّ .
فخططن لإتالف املخطوط ،وال �سيما الأختان
�إ�سرت ب�شارة و�أ�سونطا نخلة الن�رصاويتان ،وح�صل ذلك ب�أن
تلف و ّمت �إحراقه على يد الأخت �أ�سونطا نخلة عام ،1935
�أُ َ
بعد وفاة الأخت ا�سرت ب�شارة ب�أيام قليلة (ح�سب رواية الأم
دومنيك فاخوري يف  .)1998/1/20وحل�سن احلظ ،ومبا �أن
الأم �أغ�سطني كانت معلمة االبتداء �آنذاك ،وقد ك ّلفها البطريرك
برتجمته �إىل الفرن�سية� ،أخذت تقر أ� للمبتدئات يف خمطوط
الظهورات ...فبد�أت الراهبات واملبتدئات يت�سابقن على ن�سخه
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ّ
كل واحدة بدورها .ومن بني دفاتر الراهبات ،و�صلنا دفرت الأم
حنة دانيل ّ
غطا�س� ،شقيقة الأم ماري �ألفون�سني ،كما و�صلنا
دفرت الأخت جولييت عتيق ،التي كانت من املبتدئات والتي
احتفظت به طيلة �أيام حياتها الرهبانية ،وكانت ت�أخذه معها من
�إر�سالية �إىل �أخرى ،وتقر�أ منه للراهبات يف القراءات الروحية.
عندما بد�أت الرهبانية يف دعوى تطويب الأم ماري �ألفون�سني
دانيل ّ
غطا�س يف الأبر�شية عام  ،1984عينّ غبطة البطريرك
يعقوب بلرتيتي الأب فيليب �أ�ستوري من رهبان البا�سيوني�ست
حية ،وجمع
يف القد�س ،كي يتولىّ �أمر البحث عن �شهادات ّ
معلومات عن ف�ضائل الأم �ألفون�سني من ّ
�شخ�صيا �أو
كل من عرفها
ّ
�سمع عنها.
	�أخذ الأب فيليب يف ا�ستجواب الراهبات املتقدمات يف
يكن قد عرفنها �أو �سمعن
ال�سن
لقربهن من عهدها ،وميكن �أن ّ
ّ
ّ
عنها .ومن جملة ه�ؤالء الراهبات ،كانت الأخت جولييت عتيق
توجه الأب
التي كانت تقيم �آنذاك يف بلدة الطيبة (رام اهلل)ّ .
فيليب �إىل الطيبة ،ب�صحبة الأخت برك�سيد �سويدان ،يف -15
 ،1985-10لت�سجيل �شهادة الأخت جولييت عتيق .وعندما
�س�ألها �إذا ما كانت تعرف �شي ًئا عن الأخت ماري �ألفون�سني دانيل
ّ
غطا�س� ،أجابت:
«طب ًعا عرفتها قلي ً
كنت �آنذاك مبتدئة يف
ال ،لأنني
ُ
القد�س ،وهي كانت يف عني كارم .وعندما �شاع
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خرب الظهورات ،و�أخذت الأم �أوغ�سطني تقر�أ لنا
من دفرتها ،عزمت على ن�سخه مثل معظم الراهبات
زلت �أحتفظ به منذ � 55سنة� ،أي منذ
واملبتدئات .وما ُ
ذهبت،
�أن نذرت �سنة� ،1930أحمله معي حيثما
ُ
و�أقر�أ منه يف القراءات الروحية للراهبات ،واعتربه �إرث ًا
القدي�سة».
ثمي ًنا من تراث م� ّؤ�س�ستنا ِّ
ّ
بخط يدها ب�أخطائه
و�أكدت الأخت جوليت �أنها ن�سخته
الإمالئية ،و�أ�ضافت �أن هناك �صفحتني �ساعدتها يف نقلهما
ثم عادت
الأخت مر�سيل �أبو رحمون ،زميلتها يف االبتداءّ ،
الأخت جولييت و�أكملت الن�سخ ،ولكنها مل ت�ستطع �أن تكمل
ال�صفحة الأخرية ب�سبب التزاحم على ن�سخه بني الراهبات
واملبتدئات .ف�أكملت ن�سخها الأخت براك�سيد عن دفرت الأم حنة
دانيل غطا�س يف .1985-11-22
طلب الأب فيليب �أ�ستوري الدفرت من الأخت جولييت
خدم ًة للدعوى ،ف�سمحت به ب�صعوبة .وبناء على ذلك اعتمد
حي
دفرت الأخت جولييت عتيق ل�سببني :الأول ،لأنها
ٌ
�شاهد ّ
ّ
اخلط ولون احلرب كان
و�أ ّدت �شهادتها بنف�سها؛ والثاين ،لأن
وا�ضحا� .أما دفرت الأم ح ّنه فلم ُيعتمد للق�ضية ،لأنها متوفاة ومل
ً
�شخ�صيا ،ولأنّ ّ
اخلط واحلرب غري وا�ضحني �إذ كان
ت�ؤخذ �شهادتها
ً
لون احلرب كوبيا باه ًتا .واملهم هنا �أن ن� ّؤكد �أنه عندما �شكلت جلنة
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للمقابلة بني الدفرتين ،وجدت �أنه ال يوجد بني املخطوطني �أي
اختالف.

 )2املخطوط الثاين :املر�سليات الأوىل لراهبات الورديَّة

إر�ساليات بخط يد الأم ماري �ألفون�سني،
وهو رواية العمل يف ال َّ
وقد َّ
يتعر�ض
ظل حمفوظ ًا يف الرهبانية منذ ذلك احلني ،دون �أن ّ
للإتالف �أو للحرق ك�سابقه واحلمد هلل .ت�صف الأم �ألفون�سني فيه
تقريبا ،مبا
إر�ساليات الأوىل ،التي افتتحت على يدها
ً
العمل يف ال َّ
فيها من م�شاكل و�صعوبات عا�شتها الراهبات يف عهد الت�أ�سي�س،
مثل يافا النا�رصة ،وبيت �ساحور ،وال�سلط ،وبيت حلم� ،إلخ .يت�ألف
املخطوط من (� )17صفحة فقط .وقد كان هذان املخطوطان �أكرب
عون ملن �أخذوا على عاتقهم كتابة �سرية حياتها.2

� )2صدرت عدة كتب عن حياتها� ،أهمها :الأب بندكت �شتولت�س ،يف اللغة الأملانية
�سنة  ،1935وترجم �إىل الفرن�سية واالنكليزية ،وقد نقله �إىل العربية �سنة ،1969
الأب (حاليا املطران) كمال بطحي�ش ،حتت عنوان �أزهار الورديَّة .ويليه الأب بطر�س
ديفينيو �سنة  ،1975يف اللغة الفرن�سية ،و ُنقل �إىل االجنليزية والإيطالية والعربية بعنوان
زنبقة مقد�سية عام  ،1979وقام بالرتجمة الأب (حاليا املطران) وليم ال�شوملي .كما
القدي�سة ماري �ألفون�سني ،حتت عنوان كليمة العذراء
�صدرت درا�سة �شاملة حول ِّ
(القد�س  ،)2004للأخت براك�سيد �سويدان.
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املخطوط الأول
رواية الظهورات
يا �سلطانة الورد َّية املقد�سة �صلي لأجلنا
با�سم ي�سوع ومرمي ومار يو�سف� :إين انا العبدة احلقرية
الأور�شليمية� .أبدي باي�ضاح جزءاً وجيزاً من �أنعام �أمي �سيدة
الورد َّية لأين قد �أُمرت بهذا ال�رشح ممن ال ت�سعني خمالفته ،وهو
مر�شدي الروحي احلقيقي قد�س اخلوري يو�سف طنو�س املحرتم:
وهذا يف  8ت�رشين ثاين �سنة  1879ف�إليك التجي �أيتها البتول
منك املعونة ،لتدبريني وتعلميني لكي �أقدر
�أمي القدي�سة ،طالبة ِ
�أن �أ�رشح جز ًءا �أو نوع ًا من غزارة �أنعامك واح�ساناتك نحوي
وحركي يدي لكي
�أنا احلقرية العدمية اال�ستحقاق ،ف�أر�شديني
ّ
أحرر هذا بدون غلط ،هذه الأ�شياء ال�صعبة التي ال �إ�سم لها وما
� ّ
�أجد نوع ًا لكي �أو�ضحها كما هي ،لكن �أنا م ّتكلة على عونك
الوالدي ،فا�رشح ما ح�صل يل يف �سنة �ألف وثمان مائة و�أربع
ونوري عقلي
و�سبعني ّ
حلد الآن ،فباركي يدي بقدرة ميينك ّ
وجنيني من الغلط.
�أوالً :ففي اليوم ال�ساد�س من �شهر كانون الثاين �سنة ،1874
يوم عيد الغطا�س كنت �أتلو امل�سبحة الورد َّية على انفراد يف
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ٍّ
حمل مز ّين الحتفال عيد ميالد ربنا ي�سوع امل�سيح له ال�سجود،
وهذا يف بيت حلم يف املدر�سة الراعوية .فلما و�صلت بتالوة
بتمعن وح�سيت قلبي قد ا�ضطرم
ال�سرّ العا�رش ،وكنت �أت�أمل
ٍ
بهي
ملتهب ًا ّ
مبحبة �أمي مرمي البتول ،وظهر يل بغتة نور عظيم ّ
جميل ما ميكن و�صفه ،وبه ظهرت يل بغتة الأم احلبيبة �سيدة
الورد َّية ،كما �أين فيما بعد �أبرزتها يف ال�صورة� ...أعني واقفة
يف و�سط غيم متلأىلء ،با�سطة يديها ،ولونها �أبي�ض مليع �صايف
ال �رشح له ،وال ت�شبيه لو�صف جماله ،وامل�سبحة الورد َّية كانت
مع ّلقة يف ال�صليب الذي كان على �صدرها وامل�سبحة نازلة على
مدورة ،وكانت البيوت نور جنوم ّ
حمل
يديها وعلى طولها بهيئة ّ
املخت�ص بهّ ،
العالمات ويف و�سط ّ
�رس من
ال�رس
ّ
وكل ّ
كل جنمة ّ
امل�سبحة ب�صفته ،واخلم�س ع�رشة بيت ًا من امل�سبحة ،ظهروا يف
وقت واحد بظهور �أمي احللوة ،وكان فوق ر�أ�سها اكليل جنومي
مركب من خم�سة ع�رش جنمة ،وحتت قدميها يف الغيم ،كان
�سبعة جنوم وبهم �أ�رسار �أفراح مرمي البتول ،وحتتهم يف الغيم كان
�سبعة جنوم �أخر وبهم �أ�رسار �أحزان مرمي �أمي ،و�أنا نظرت كل
هذه املناظر يف وقت واحد ،يا له من زمان �سعيد ،وان�شغاف
قلب ال ميكني �رشحه �أواه :يا لها من �أم جميلة ال ميكنني و�صفها
وال �صورة ت�شبه �إ�شارة من بهاء جمالها .فلما عيني نظرتها املرة
الأوىل ،فقد �سكبت الدموع الغزيرة ،وان�شغفت مبحبتها ،ويدي
و�ضمها داخل قلبي .وملا كنت بهذه
انفتحت وارتفعت ملعانقتها
ّ
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العواطف فهي كانت تزيد ملعان ًا و�أ�شعة واقرتاب ًا ا ّ
يل ،و�أعطتني
�إ�شارة ب�أن اقرتب اليها ،و�أوهبتني هدوءاً وحر ّية لكي �أت�أملها
جيداً .فنظري ال�صليب على �صدرها وامل�سبحة على ذراعيها
حلد يديها وطولها ،وم�شاهدتي ّ
كل �أ�رسار الورد َّية كان يزيدها
ّ
حلد هذا،
حب ًا و�شجاعة ،واقرتبت اليهاّ .
بها ًء ونوراً ،وملأين ّ
وبعد ما �أعلم وما الذي �صار بي� ،إمنا �أعلم �أين مكثت يف هذا
االن�شغاف احللو من ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا حلد ال�ساعة الواحدة
بعد الظهر ...فحينئذ غابت وهذا �صار �رسيع ًا ،وتركتني بهدوء
و�سالم وتعزية
روحية ال ميكنني و�صفها ،وا�شتياق عظيم
ّ
لر�ؤيتها ،ورغبة �شديدة ملمار�سة �أ�شياء عظيمة وكثرية من الف�ضائل
للخري العام حب ًا بها ،وخ�صو�ص ًا الإماتة الداخلية القلبية ،وانتباه
غري اعتيادي على هذا العمل النافع اخلال�صي ...و�رصت �أنكر
كل عاطفة حلوة لذيذة .و�أميت ذاتي يف ّ
على قلبي حتى ّ
كل
ت�رشفت بزيارة �أمي احلبيبة،
نوع ميلكني ب�سهولة .ومن وقت ما ّ
أر�ضية ،وعن ّ
جمردة من ّ
كل الأ�سباب (الأ�شياء)
كل عاطفة � ّ
�رصت ّ
ّ
ومتعط�شة اىل احتمال �أ�شياء �صعبة عظيمة وم�شقات
الزائلة.
كثرية .و�صارت يل الأ�شياء املرة حلوة ،والعذابات نعيم ولذة
االنفراد فردو�س ًا ،والطاعة بهجة لقلبي وروحي .وكنت �أمتم ّ
كل
�أوامر ر�ؤ�سائي ومرا�سيمهم ب�سهولة وحمبة ال تو�صف ،و�سكبت
علي غزير الف�ضائل دون ا�ستحقاق مني �أو تعب للبلوغ
�أمي ّ
اليها .ونلت ّ
كل هذه اجلودة كرم ًا من ف�ضلها الوالدي...
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ثانياً :يف اليوم الأول من ال�شهر املرميي يف ال�سنة ذاتها ،اذ
ال�سيدة �أم احلليب «بيت حلم» ،ومن
كنت متوجهة اىل مغارة ّ
حيث عادتي �أن �أتلو الورد َّية حتى يف الطريق ،وحني كنت �ألفظ
«ال�سالم لك يا مرمي» �سمعت �صوت ًا حلواً يجيبني« :ال�سالم لك
عيني نحو ال�سماء ورايت �أمي احلبيبة وكان
يا مرمي» ،فرفعت
ّ
ومرت �أمامي يف ال�سحاب وبعد برهة ظهرت
قلبها مفتوح ًاّ ،
يل ثانية ،وملا �رصت بقرب املغارة ظهرت يل ثالث ًا ،وبقيت زمان ًا
حتى �أ�شفيت غليل �أ�شواقي من عذوبة بهجتها ،وغابت عني.
وكنت �أحفظ ّ
�رساً حتى ال �أحد يفهم ما الذي حدث
كل هذا ّ
يل .وكنت اقول لها وقت �صلواتي« :يا �أمي كيف تتنازلني
ن�سيت �أين خاطئة عظيمة و الوف ًا الوف ًا من
وتزورينني :هل
ِ
اخلطايا �أنا فعلت»؟ وكنت اقول لها متعجبة« :اخاف من �أن
يكون هذا غ�ش ًا �أو جتربة ،لأين مقتنعة �أين عدمية اال�ستحقاق لهذه
االنعام ال�سماوية» .وكنت �أ�صلي بال ملل و�أ�سكب الدموع
الغزيرة ،و�أطلب من اهلل �أن ال ي�سمح بان �أنغ�ش من ال�شيطان،
و�أ�س�أل من �صميم ف�ؤادي �أن ُيبعد عني ّ
كل خداع وجتربة وغلطة
جتاه حمبة �أمي مرمي.
ثالثاً :يف اليوم احلادي والثالثني من ال�شهر املرميي م�سا ًء،
ّ
املرة
ملا كنت منفردة يف
املحل الذي ظهرت يل مرمي �أمي يف ّ
الأوىل فكنت «و�أنا» �أتلو الورد َّية ح�سب عادتي ،فبغتة ظهرت
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م�ؤ�س�سة
ّ
كما ر�سمتها الرائية ،وجدت فيما بعد بني خمطوطاتها.
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يل �أمي ثانية .فحا ًال ر�سمت على ذاتي �إ�شارة ال�صليب .فر�أيتها
بنور �صاف كالإبريز ،وامل�سبحة الورد َّية بني يديها مثل املرة
الأوىل ،وحماطة ب�صفوف من النجوم بعدد خم�سة ع�رش جنمة،
حمرر بحروف
وحتت قدميها كانت النجوم بعدد �سبعة .وكان ّ
الذهب الالمع �أفراح و�أحزان مرمي البتول .وفوق �إكليلها كان
ال�رسية» .وهذا �شاهدته يف و�سط نور
حمرر «بتوالت الورد َّية
ّ
ّ
ً
�صاف ،ما �أعرف ب�أي �شيء
�صاف ،والكتابة كانت �أي�ضا بنور
ٍ
أ�شبهه ومل �أجد كالم ًا ل�رشحه .حينئذ �سكبت قلبي باملحبة لها.
� ّ
ومتتعت بر�ؤياها احللوة العجيبة يف ذلك الوقت .هي وحدها
تعرف العواطف التي كانت يف قلبي نحوها ،واملحبة امللتهبة بي
من كرمها .فغابت وتركتني ك�أين يف فردو�س �سماوي و�صارت
حبة التي ال ميكني �رشحها.
حالتي حالة املُ ّ
رابعاً :يف يوم عيد الغطا�س �سنة � 1875أي الف وثمامنائة
وخم�سة و�سبعني م�سا ًء يف ّ
حمل الورد َّية ذاتها حني كنت ات�أمل عظم
�سمو ف�ضائل �أمي مرمي .وكنت �أخجل من عدم اقتدائي بف�ضائلها.
ّ
ف�رصت �أطلب منها نعمة ف ّعالة جتعلني �أقتدي بها يف احلياة الباقية
من عمري ،لأن التي م�ضت ما عاد لها رجوع ،وم�ضت باخلطايا
أتنهد �أ�سف ًا
عو�ض الف�ضائل وهذه يل ح�رسة قلب عظيمة ،لأين � ّ
و�أقول�« :أواه ،لو كنت �أبد أ� حياتي ،لكنت بعونه تعاىل �أعي�ش
�أح�سن مما ع�شت» .و�أنا بهذه الأفكار والعواطف َح ّ�سيت ذاتي
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و�أفكاري جمتمعة باهلل بنوع غري اعتيادي وغرقت يف بحر جوده
تعاىل .ور�أيت نوراً عظيم ًا بهي ًا جمي ً
ال ُيلذ و ُيبهج النظر وال ُيزعج
�أبداً .وانا كنت �أبتهج متع ّزية ،فظهرت �أمي احللوة يف و�سط هذا
مرة وامنا ب�أكمل جمال مما ر�أيتها
النور حاملة الورد َّية مثل �أول ّ
قب ً
ال .و�شاهدت �صفني من البنات عن ميينها وعن ي�سارها هي�أتهن
ولبا�سهن م�شابه للب�سها .وكان مكتوب يف النور ب�أحرف
كهيئتها
ّ
من نور خالف هذه الكلمات «بتوالت الورد َّية»« ،رهبنة
الورد َّية» .حينئذ نظرت �أمي نحوي و�سمعت �صوت ًا داخل قلبي
يقول« :اريد �أن تبتدئي رهبنة الورد َّية .وكان نظرها �إ ّ
يل عطوف ًا
�أمالين عذوبة وعيني ت�سكب الدموع الغزيرة ،و�رصت ك�أين يف
�سماوي وملأتني تعزيات وعذوبة وغابت .وتركتني
فردو�س
ّ
على هذه الأر�ض جريحة حمبتها� .إمنا بعد هذه الزيارة العجيبة
ابقت ّ
يف �شيئ ًا عجيب ًا قد انطبع يف عيني نور مرميي ،ال ميكني
�إ ّال ال�سكوت عنه لأنه ال يتف�رس ب�رشح الكالم .ومما حدث بي
فهمت معنى هذه الكلمات ،وهي« ،الذي هو غري ممكن عند
تعد وال
النا�س هو ممكن عند اهلل» .ف�رصت �أنظرها يف �أوقات ال ّ
تحُ �صى يف ّ
كل مكان وبكل �أوان ،وخ�صو�ص ًا وقت احتياجاتي.
فت�رسع حا ًال بنوع منظور مني ملعونتي وانقاذي .وكانت بنوع
مفهوم مني وا�شارات منظورة ،تعرفني بع�ض �أ�شياء م�ستقبلة .وقد
حارة نحو ي�سوع �إلهي يف القربان الأقد�س
علي عبادة ّ
�سكبت ّ
وتالوة امل�سبحة الورد َّية ،وممار�سة دورة درب ال�صليب .وكنت
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�أرغب �أن �أميت ذاتي و�أال�شي ج�سدي لأجل حمبة ذاك الإله الذي
ال�شى ذاته ومات لأجلي.
فبعد هذا بثالثة ايام ،ح�رضت عندي �إحدى بنات الأخوية
قائلة� ،إنها قد �أُلهِ َمت وقت ا�ستماع القدا�س ب�أن تقول يل �أن �أبد�أ
رهبنة على ا�سم الورد َّية املقد�سة لبنات جن�سنا .ف�أجبتها ،يلزم �أن
ت�سهل الأمور.
ت�ص ّلي اىل �أمنا مرمي البتول� ،إن كانت ارادة اهلل فهي ّ
املقدمات
كثريا عدد البنات ِّ
فبعد هذا بقليل من الزمان �صار ً
احلار َة يف �أعمال �صاحلة و�صيامات و�إماتات و�أتعاب
ال�صال َة
ّ
املقد�سة...
تعد وال تو�صف ،لنوال نعمة رهبنة الورد َّية ّ
�شديدة ال ّ
	�آه! يا �أمي؛ ما �أحلى غيث حمبتك التي اف�ضتها ب�سخاء على
بنات جن�سك املهانات من جميع القبائل.
رت �أمي
ثم فبليلة ما ح�سيت (حلمت) يف منامي �أين َن َظ ُ
مرمي البتول وب�صحبتها عدد بنات متو�شحات بلب�س طبيعي ابي�ض
كن الب�سات
و�أزرق كما نظرت ذلك وقت الر�ؤيا� .إمنا حينئذ ّ
نوراً من نور ،فمرمي �أم�سكت بيدي �شديداً قائلة يل�« :أريد منك
حلد الآن!؟» ف�أجبتها:
ؤ�س�س�سي رهبنة الورد ّية� ،أما فهمت ّ
�أن ت� ّ
«�أنا حقرية فقرية� .أ�س�ألك و�أطلب منك �أن تقبلي �أختي ح ّنة لهذه
اخلدمة ،ف�أنعمي عليها ب�أن تكره الدنيا وتتع ّلق مبحبتك وخدمتك
م�ستعدة ّ
لكل تعب يلزم يف الرهبنة».
ال�رشيفة .و�أنا ما �أنكر ذاتي بل
ّ
ف�أجابتني�« :أقبلها ح�سب طلبك .اتكلي على رحمتي وال تخايف،
وهن
كما �أين �أعنتك �سابق ًا .قد ابتد�أت ثالث �أخويات با�سمي ّ
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جنحن مبعونتي .فاعملي هذه الرهبنة و�أعينك واعلمي واعريف �أن
�أخوية ورهبنة الورد ّية تنجح وتثبت اىل يوم الدينونة� ،إن با�رشتها
ح�سب �أمري والهامي لك» ,وم�سكتني بيدي �شديداً و�ألب�ستني
الورد َّية التي كانت على يديها يف عنقي .وقالت يل�« :أنا � ّأمك
ف�أعينك» .حينئذ تركت يدي قائلة« :با�رشي هذا ،وقبل ّ
كل �شيء
قويل اىل البطريرك من�صور وهو يد ّبرك ،وبالورد ّية ي�صري عمار
أبر�شية وغريها» .ثم غابت وانتهى
روحي يف جميع �إر�ساليات ال ّ
حلمي وانتبهت «�أفقت» من منامي.
خام�ساً :يوم عيد �إ�سم ي�سوع ر�أيت يف وقت ال�صالة يف بني
«و�سط» نور عظيم عالمات خميفة مريعة ّ
تدل على حرب �شديدة.
ثم نظرت �أنا�س ًا �أنا�س ًا كثريين معهم �صليب وهم غَ َلبوا يف احلرب.
فغاب هذا ،ثم ظهرت البتول �أمي �صحبة بتوالت الورد َّية.
وحني ظهورها يل كان دائم ًا ال�صليب على �صدرها .حينئذ
نظرت ا ّ
احلنية ،و�أرجعت يل ال�سالم احللو ولقلبي التعزية،
يل بعني ّ
لأنه كان حزين ًا من منظر احلرب ال�شديدة .وبعد هذا �رصت بحالة
خمتلفة �أوقات كنت � ّ
أتعذب بعذابات �شديدة باطنة وظاهرة ما
بهية عذبة حلوة ،ال
ميكني �رشحها وال تف�سريها .ثم �أتعزى مبناظر ّ
و�سيدة الورد َّية كانت تزورين كثرياً ب�أنواع
�أعرف كيف �أ�سميهاّ .
حد
(ب�أ�شكال ٍ) فائقة العقل الب�رشي فاقول« :ان جودة �أمي مرمي ال ّ
لها وما يوجد �أل�سنة ت�رشحها وال كتب ت�سع تف�سريها .وال �صورة
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ت�شبه جمالها» ف�أقول« :طوبى ملن هو متم ّتع بها �رسمداً» .ف�صار
عقلي وقلبي متع ّلق بال�صالة العقلية واللفظية .وغالب ًا �صارت
الروحية كانت
�صالتي مرافقة ب�سكب الدموع الغزيرة والتعزيات
ّ
أ�شد العذابات وما كنت �أ�سع عظمتها .وكنت
علي بعد � ّ
تُفا�ض ّ
أكرر هذه الكلمات« :ربي و�إلهي� ،أعطي �أنعامك ومواهبك
� ّ
الكرمية ملن ي�ستحقها .واتركني بذليّ وحقارتي� .أبكي على كرثة
�آثامي وخطايا حياتي املا�ضية لأن قلبي ما هو كفو ٌء (كفء) وما
قابل لتعزيات كذا عظيمة .فهذه �أعطيها ملن ار�ضاك دائم ًا� .أما
ت�ستحق رفعة
�صالحك ،والعبدة احلقرية ما
قلبي ما ي�سع ِع َظ َم
ِ
ّ
الأحباء».
توجهت ملواجهة غبطة البطريرك من�صور وب�صعوبة
حينئذ ّ
واملحبة الذاتية
كلية �رشحت له حالة نف�سي ...وما انا حا�صلة عليه
ّ
ّ
�صدتني عن �أن اقول بت�أ�سي�س رهبنة الورد َّية .طلبت م�شوراته عن
ّ
روحية وقلت له ما ظهر يل من �أنعام �أمي البتول ،وعن
�أ�شياء كثرية
ّ
�سيدنا يو�سف فالريغا ،وعن احلرب وعن ّ
كل الأ�شياء املنظورة
مني يف الهواء .ويف �أوقات ال�صالة والتي كنت �أعرفها عن بع�ض
�أ�شخا�ص .فغبطته د ّبرين وهد أ� �ضمريي بتعليماته ال�صافية املقد�سة.
و�أمرين ب�أن �أك�شف �ضمريي و�أرت�شد من الأب �أنطون ب ّلوين
أمتم ك ّلما ي�أمرين به وقد �أو�صاين �أن �أرجع عنده يف االحتياج
و� ّ
أكرر تالوة الورد َّية قائ ً
ال:
وحر�ضني على مداومة ال�صالة .و�أين � ّ
ّ
«كرثة ال�صالة تنفع دائم ًا».
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�ساد�ساً :يف يوم عيد الغطا�س كنت �أ�سمع القدا�س يف مهد
امليالد يف بيت حلم .فبعد كالم التقدي�س ظهر يل نور مليع �صاف
حلد �أن
فوق الك�أ�س ،وزاد وتعاىل فوق الهيكل وظ ّلل الكاهن ّ
امتد
متتد نحوي ،وبعد هذا ّ
بع�ض �أوقات كنت �أرى �أ�ش ّعة نور ّ
حلدي نور جميل وبه نظرت ّ
كل �أ�رسار العيد
حد الذبيحة ّ
من ّ
املذكور �أي عيد الغطا�س ،بنوع فائق الو�صف وجمال ماله
�رشح .وكيف افهم نوع ًا ّمما �شاهدته وحدث يل وبي .فكان
الطفل الإلهي منرياً يف النور والقدي�س يو�سف ناظراً اليه �أحيان ًا
حدهما (قربهما) .ثم ر�أيت امللوك الثالثة
و�أوقات ًا يف � ّأمه �ساجداً ّ
يعمد
وهداياهم بنوع ما له تف�سري .ثم نظرت مار يوحنا كان ّ
قدامه (�أمامه) املاء كانها نور �ساكب .وانا ما كنت �أعرف
ي�سوع ّ
وبكليتي .وبعد ،غاب
الأ�شياء التي �أراها .و�رصت ك�أين باهلل،
ّ
هذا املنظر وكنت «�أ�صبحت» براحة عظيمة ،وامتلأ قلبي حرارة
تقويت وح�رضت خم�سة ع�رش
وحب ًا نحوه تعاىل .ويف اليوم ذاته ّ
ّ
جتددت يل هذه
قدا�س ًا ،وكنت دائم ًا راكعة وفرحانة .وقد ّ
الر�ؤيا يف ا�ستماعي القدا�س اخلام�س والعا�رش ويف اخلام�س ع�رش.
�أخرياً ر�أيت �سيدة الورديّة والبتوالت حولها �ساجدات للأ�رسار
الإلهية .وعند �آخر الر�ؤيا �صار حركة ظريفة يف النور ما �أعرف
كيف ا�رشحها .وخرج �شعاع من �أمي البتول ودخل يفّ .و�رصت
حينئذ جريحة حمبتها ،و�صارت عيوين ت�سكب دموع ًا غزيرة
املحبة هلل ولها .فخرجت من
وقلبي اجلريح يع�رص دم ًا من كرثة
ّ
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قوة
أكرر ال�سالم املالئكيَ ،
فح ّ�سيت بي ّ
مهد امليالد وكنت � ّ
وحمبة غري اعتيادية ملكتني يف م�سريي .وكانت
عظيمة للإحتمال ّ
وحلد الآن م�ستدمية يل
�أمي احلبيبة يف و�سط جنمة منرية ترافقني.
ّ
هذه النعمة� ،أوقات تغيب ثم حت�رض بغتتة وتنعطف وت�ستقيم معي
وتعزيني .فمن بعد منظري هذا يف القدا�س الإلهي ّ
فكل قدا�س
حلد
يتو�صل ّ
�أح�رضه ويف وقت زياح القربان ف�أنظر نوراً و�شعاع ًا ّ
قلبي وبه ارى ر ّبي و�إلهي ي�سوع امل�سيح ك�إن�سان و�إله ،ما ل�صفاته
تف�سري ،منري يف النور حلو لطيف ،وما �أجد �صورة ت�شبهه ،ومعه
�أمي احلنونة .و�رصت �أ�شوف «�أرى» يف النور �أ�رسار الأعياد التي
حتتفلها الكني�سة و�أعياد القدي�سني التي يكون ذاك النهار عيدهم.
و�أي�ض ًا �أرى �إ�شارات و�أنواع عذاباتهم التي �أنهوا حياتهم بها.
أح�س الراحة واملجد اللذين يتمتعون بها .وكنت
ثم �أرى ك�أين � ّ
�أتعزى كثرياً يف الأعياد وخ�صو�ص ًا يف �أعياد �أمي مرمي البتول.
وكانت ت�ستقيم يل الأنوار زمان ًا طوي ً
تتجدد مرات
ال .و�أي�ض ًا
ّ
عديدة وان كنت �أريد �أكتب جودة اهلل وكرم �أمي نحوي ،فما
�أقدر وال �أعرف ولو فنيت جميع ايامي بال�رشح وال�شكر عنها
ولها ،فما تكفيني لذلك �إ ّال الأبدية ال�سعيدة التي �أترجاها من
أكرر هذه الكلمات
مراحمه تعاىل لكي � ّ
أجمده �رسمداً� .إمنا كنت � ّ
بفمي وقلبي�« :أواه! يا ر ّبي! �أهكذا جتود وتع ّزي اخلط�أة الغري
مفت�شني عليك! �أفما ع�سى تكون حمبتك نحو �أ�صدقائك
و�أ�صفيائك؟»
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�سابعاً :ففي يوم عيد الغطا�س �سنة  1876يف مهد امليالد
القدا�س لكن بنوع ابهى و�أجمل
ذاته .قد ظهر يل النور يف وقت ّ
مر ِة بنوع �صايف وحال هاديء ال ميكن و�صفه .وقد
من غري ّ
نظرت ّ
كل �أ�رسار الورد ّية ،و�أ�رسار عيد الغطا�س ،وبه كانت
وعدة بتوالت حولها .و�سمعت ذاك اليوم ع�رشين
�سيدة الورد َّية ّ
قدا�س ًا بوعي كامل ما ح�صلت عليه ابداً .وكنت ارى الكاهن
واملذبح ك�أنه جم ّلل من هذا النور .وقد اقرتبت ا ّ
يل ّ
كل هذه الأنوار
وتتال�شى ّ
منورة بكليتي وقد نظرت ذاتي
يف .حينئذ قد �رصت ّ
مليعة «م�ضيئة» وكنت خائفة �أن �أحداً ينظر ّ
وح�سيت
يف هذا.
ّ
ّ
يف �شيئ ًا حلواً مفرح ًا غري اعتيادي ،وكنت �أخفي ذلك .وبعد
�رصت �أرى ّ
يف هذه الأنوار بعد املناولة اليومية .وت�ستقيم �أكرث
زمان ًا يف الأعياد االحتفالية وفيها و ّ
يف �أرى �سيدة الورد ّية �أمي.
و�صار يل ذلك اليوم زود النعمة بعد املناولة� ،صارت غيمة فوق
متنوعة.
را�سي و�أمام عيني وبها ي�سوع حبيب نف�سي ب�صفات ّ
�أوقات كان يريني حال الذين كنت �أت�رضع من �أجلهم لديه وما
مزمع �أن ي�صري بهم .وهذا كان يدوم يل ّ
كل مدة ال�شكر .ثم
ينتهي وبرغبة وحرارة ملبا�رشة �أعمال عظيمة �صاحلة ،واحتمال
عذابات �شديدة لأجل حمبته تعاىل .ولوال �أن الطاعة منعتني
كنت ّ
قطعت ذاتي وال�شيتها حب ًا بي�سوع �إلهي .و�صارت يل منذ
ذلك الوقت االماتات راحةّ .
وكل اال�ضطهادات فرح ًا وكنت
�أ�سمع التوبيخات ك�أنها �إكرامات ومديح و�رصت لي�س �أحتمل
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ب�صرب فقط بل �أفت�ش «ابحث» على فر�صة لالحتمال والعذاب.
فمن اين هذه احلالة العجيبة �سوى منك يا �إلهي الذي غيرّ تني
فلك ال�شكر دائم ًا .حينئذ �أخربت مر�شدي بحالتي هذه وطلبت
م�شورته يف ّ
كل �شيء فع ّلمني كيف يلزمني �أن �أ�سلك و�أو�صاين
ب�أن �أخفي هذا جميعه �رساً عميق ًا .و�أمرين بعمل ت�ساعية �أطلب
من �أمي البتول �أن تُفهمني ماذا تريد مني و�أقدم ذاتي خلدمتها
يف ّ
القدا�س مدة هذه
كل �شيء .ووعدين �أنه ي�ص ّلي لأجلي يف ّ
الت�ساعية .فبعد هذه الت�ساعية ح�صلت على هذه الر�ؤيا يف
احللم.

حلم يف منامي

ر�أيت يف حلمي هذا مرمي البتول �أمي ،وحولها عدد كثري
من البنات بلب�س رهباين �أزرق و�أبي�ض .و�أمي مرمي كانت الب�سة
مثلهن .ومن حيث عادتها تخاطبني يف احللم .فنظرت ا ّ
بحنية
ّ
يل ّ
ومتمي �أمري �أما
عي
ت�شج
ة؟
ي
الورد
رهبنة
تبتدئي
أميتى
�
«
قائلة:
ّ
َّ
ّ
فهمت �إرادتي؟ رهبنة الورد ّية :رهبنة الورد ّية ت ْنزع عن الأر�ض
ّ
وبلية» .حينئذ قلت لها�« :أمي! �إمنحيني الو�سائط الالزمة
كل ّ
�رش ّ
و�أنا م�ستعدة» .ف�أجابتني�« :إن الورد َّية هي ك ْنزك ،اتكلي على
علي
رحمتي واجلود الإلهي القدير وانا �أد ّبرك» .ثم �أ�سقطت ّ
ال�سبحة من يديها وغابت وانتهى حلمي.
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حلم �آخر

حلايل (لوحدي) اين كنت �أ�صلي على انفراد ،وبغتة �صار
حويل راهبات الورد َّية ومرمي �أمي معنا
و�صعد ْت فوق �صخر عالٍ
َ
َ
وباركتني �أو ًال ،ثم �أعطتني
َفت وكان عليها بطر�شني
ووق ْ
جداًَ ،
�إ�شارة ب�أن �أقف ،ورتبت الراهبات يف ّ
ال�رس العا�رش ثم باركت
حمل ّ
ابارككن با�سم الآب واالبن
اجلميع ب�صوت عالٍ قائلة�« :إين
ّ
والروح القُد�س» .ثم جمعت يديها علينا وقالت�« :إين �أثبتكن
با�سم �أفراحي وبا�سم �أحزاين وبا�سم �أجمادي» .قالت هذا وانتهى
حلمي.

حلم غريه

ليلة ر�أيت يف منامي ي�سوع طف ً
ف�رصخت نحوها:
ال و� ّأمه
ُ
«يا �أمي» :وانطرحت على قدميها في�سوع احللو �أنه�ضني و�أمي
ّ
ملحل
وقبلتها� .آه لعذوبتها! ثم دخلنا �سوية
مرمي ّ
مدت يل يدها ّ
ا�سمه الفردو�س وكفاين هذا الإ�سم لإظهار �سعادتي هناك.
ر�أيت مار يو�سف العظيم �ش�أنه ف�س�ألته كيف �أعمل لأبا�رش رهبنة
الورد َّية و�أنا برهبنته؟ جاوبني�« :أريد �أن تعملي بفرح ما �أنت
مدعوة اليه» .فبغتة ر�أيت نوراً عظيم ًا وظهرت به مرمي �أمي.
ويف مرمي ي�سوع احللو .حينئذ مار يو�سف خاطبني قائ ً
ال« :اننا
ومتجدنا �سوية ومن رهبنتي �أريد ان تخرج
قد فرحنا وحز ّنا
ّ
رهبنة الورد َّية»...
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فبعد هذا م�سك بيدي قائ ً
ال�« :إم�ضي ب�سالم واعلمي �أن يف
هذا ال�شهر ي�صري �سبب ذهابك ملبا�رشة دعوتك هذه .وهي �إن�شاء
رهبنة الورد َّية» .وهنا انتهى حلمي وانتبهت.
ثامناً :حينئذ �رصت بفرح واتكال عظيم وكنت بحالة �أ�شتهي
من ّ
كل قلبي �أن �أجاوب على نعم مرمي �أمي .لكن ما �أمكنني حيث
�أن مر�شدي 3كان غائب ًا ب�سفر بعيد� .أما البنات امللهمات وطالبات
كن دائم ّا مواظبات على ال�صالة والتق�شفات لنوال هذه
الرهبنةّ ،
4
بطلبهن من
بهن
النعمة� .أما اخلوري كان
ّ
ي�ضطهدهن وي�ستهزىء ّ
ّ
اهلل رهبنة الورد َّية.
وحينئذ ما كان لنا معني �سوى اهلل .وك ّنا حزانى حيارى من
�سوء ت�رصفه معنا .بعد هذا ظهرت يل �أمي يف املنام وقالت يل:
5
يحبني .قويل للبنات �أن ال يك ّلموه ب�ش�أن
«ان هذا اخلوري ما ّ
رهبنتي» .فمن بعد هذا �رصت � ّ
أتعذب �شديداً ثم �أتع ّزى كثرياً.
فبمقدار ما كان عذابي كانت تعزيتي .وما كنت �أ�سمع كالم ًا
وقت الر�ؤيا ابداً� ،إمنا كنت �أح�صل على �إلهامات كثرية لعمل خري
ت�سهل تتميمه .فبقيت زمان ًا دون مر�شد،
خ�صو�صي وو�سائط ّ
 )3املق�صود باملر�شد هنا :الأب �أنطون بللوين «�أبو اليتامى» الذي وجهها اليه غبطة
البطريرك من�صور براكو.
 )4املق�صود باخلوري هنا :الأب ليزي�سكي البولوين الفرن�سي�سي الذي كان كاهن رعية
بيت حلم �آنذاك ومر�شدا للطالبات يف مدر�سة راهبات القدي�س يو�سف يف بيت حلم.
 )5الأب ليزي�سكي الفرن�سي�سي
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وهذا كان يل عذاب ًا �شديداً .وكنت �أطلب من �إلهي بدموع غزيرة
�أن مينحني مر�شداً �صاحل ًا عامل ًا يفهم حالتي ويكون ح�سب قلبه
الأقد�س ير�شدين ويد ّبرين .وحيث كان اخلوري الذي يعرفنا هو
اخلوري الذي ي�ضطهد البنات عن طلب رهبنة الورد َّية وما كان
يل ميل �أن �أك�شف له �ضمريي ،لكن حيث ما كنت �أقدر �أح�صل
على الإذن لأن �أرت�شد من غريه .فغلبت ذاتي وطلبت م�شورته
غ�ش
من �أجل اخلوف الذي كان يعرتيني �أوقات .رمبا حالتي هذه ٌ
من ال�شيطان �أو غلط يهلكني .فاتكلت على اهلل وك�شفت له جزءاً
من حالتي كي �أتع ّلم كيف �أ�سلك يف هذه الطريق ال�صعبة الغري
اعتياد ّية .وكنت �أقول« :ربي! �ألهمني� ،أنت �أكرم دليل» .ففي
اليوم الثامن ع�رش من �أيار ،م ّتكلة على معونة �أمي مرمي طلبت
�صدقني وا�ستهز�أ بي
م�شورته ثانية بكل توا�ضع واحرتام .فهو ما ّ
الّ :
وو ّبخني جداً واحتقرين قائ ً
«كل هذا �أحالم وخفّة عقل».
�أخرياً �أمرين �أن �أقبل الأر�ض و�أطلب من اهلل �أن يغفر يل هذا
الت�صور العقلي والكالم اجل�سور .ثم �أمرين �أن ال �أنظر اىل �صورة
ّ
�أمي البتول وال يف � ّأي مكان كان .وال �أقرتب اىل هياكلها ابداً.
و�إن كان بعد هذا تظهر يل ،فيلزم �أن �أبتديء حا ًال بال�صالة و�أر�سم
عيني �أبداً
�إ�شارة ال�صليب باملاء املبارك .و�ألزمني بحتم �أن ال �أرفع ّ
يف وقت القدا�س .وال �أنظر لهذا النور الظاهر و�إن نظرت �أح�سب
اليومية .وما �سمح يل �أن
مرة و�أعرتف عنهم .ومنعني املناولة
ّ
كم ّ
�أتناول القربان الأقد�س �إ ّال مرتني يف الأ�سبوع فقط .ف�أنا خ�ضعت
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ومتمت ّ
ب�شدة
كل ما �أمرين به .ولكن ح�سيت ّ
بقلب �سليم لكل هذا ّ
الأمل والعذاب وكنت �أتنهد قائلة« :ما �أق�سى هذا الإر�شاد! يا لقهر
قا�س و� ّأما الأم حنونة على �ضعفي» .ف�صارت
قلبي! لكن الأب ٍ
تظهر يل �أكرث من قبل وتعزيني وتقرتب ا ّ
يل وتدخل يفّ .وي�صري
قلبي ك�أنه فردو�س �سماوي .وملا كنت �أتناول روحيا ،كانت امي
البتول تقرتب ا ّ
مدور،
يل يف و�سط نور �ساطع ،وبيدها �شيء منري ّ
املقد�س.
وتدخل يفّ .وكنت �أ�شعر بذاتي ك�أين �أتناول القربان ّ
ع�سلية حتى كنت �أحفظ ذاتي بقدر امكاين
وي�صري بفمي حالوة
ّ
منورة �أكرث
دون تناول طعام حتى ال �أخ�رسها .و�رصت ارى ذاتي ّ
من ذي قبل حتى ما كنت �أج�رس �أن �أغ�سل وجهي لئال ا�ضع يدي
على ذاتي .ويف الليل كنت �أنتبه و�أرى نوراً عظيم ًا يف الظالم.
وكنت دائم ًا يف انتباهي �أ�سمع نافذة من مدائح مرمي �أمي ويد
لطيفة مت�سكني و�صوت لني يدعوين قائ ً
ال�« :سالم لك يا مرمي».
مبحبة �أمي و�أتلو الورد ّية بكاملها .وملّا مر�شدي
أحترك قلبي ًا
ّ
و� ّ
أعو�ض بت�أمل �أ�رسارها .وكنت �أمتم
منعني عن تالوتها� ،رصت � ّ
ّ
كل �أمر مر�شدي بتدقيق ،ودائم ًا تتميم �أمر الطاعة ،كان تعزيتي
وعذوبتي وفردو�سي .وهذه النعمة منحتني �إياها �أمي من حني
حداثتي .كرما منها .فبعد ثالثة �أ�شهر من هذا الإر�شاد القا�سي،
قد دعاين مر�شدي و�س�ألني �إن كنت مت ّْمت جميع �أوامره ،وماذا
�صار يل .ف�أنا �رشحت له كيف �أين �أمتمت �أمره حرفي ًا ،وكيف �أمي
دبرتني .حينئذ �أمرين ملّا �أنظرها �أ�س�ألها ماذا تريد مني �أن �أعمل.
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فلما نظرتها �سالتها فما �سمعت جواب ًا حيث يف ذاك الوقت
ما كنت �أ�سمع كالم ًا روحي ًا بعد� .إنمّ ا نظرتها �ضاحكة من ذلك
هرت يل يف احللم وقالت« :با�رشي
النور .وع ّزتني كثرياً .حينئذ َظ ْ
رهبنة الورد َّية و�أنا �أعينك» .وغابت وانتبهت� .أنا �أخربت
�رس االعرتاف.
مر�شدي بجواب �أمي يف احللم .وقلت له هذا يف ّ
فداوم ت�رصفه الأول القا�سي معي مدة �سنة ويوم .وبعد هذا �سمح
يل باملناولة اليومية ،و�أعطاين الإذن �أن �أتلو الورد َّية ،و�أن �أقرتب
من هيكل �أمي و�أز ّينه .و�أذن يل �أن ا�ستعمل االماتات اجل�سدية
حرية تامة
التي منعني عنها ،و�أن �أنظر اىل القدا�س ،و�أعطاين ّ
لعبادة مرمي �أمي.
تا�سعاً :يوم عيد �سيدة الورد َّية �سنة  1877بعد املناولة ،ر�أيت
ي�سوع �إلهي يف نور عظيم ،فع ّزاين جداً ،ثم تغيرّ �شيء يف هذا النور
مدوراً بك�سم م�سبحة� ،سيدة الورد َّية متوقفة على
ونظرت به ديراً ّ
�سطحه وبه خم�سة ع�رش طاقة ،ويف ّ
كل طاقة ر�أيت راهبة من راهبات
الورد َّية ،وكان فوق ر�أ�س ّ
كل واحدة ا�سمها با�سم �أ�رسار الورد ّية مث ً
ال:
مرمي الب�شارة ،مرمي الزيارة ،مرمي امليالد ...الخ .و�أنا كنت �أرى ذاتي
يف الطاقة العا�رشة با�سم مرمي ال�صليبّ � .أما فوق باب الدير كانت �سيدة
َنظرت ا ّ
واحلنية ،وملأتني من البهجة
يل بعواطف ال�شفقة
ّ
الورد َّية .ف َ
املحبة ومن
والنور .حينئذ ما علمت ماذا حدث يل فذاب قلبي من ّ
يحبيفهمني...
ّ
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مرة ر�أيت �أمي البتول يف نور فمدت يدها وم�سكت
غري ّ
بيدي وفتحنا �سوية باب الدير املذكور .و�أرتني راهبات الورد َّية
وكن حماطات من جملة بنات ّ
ّ
كل واحدة
كل واحدة يف مو�ضع ّ
�رسها وجمعية بنات حميطات ّ
كل واحدة من الراهبات.
با�سم ّ
ثم انفتح قلب �أمي البتول وبه دخلت ّ
كل هذه الر�ؤيا .يا له من
املقد�سة.
م�سكن �سعيد لرهبنة الورد ّية ّ

حلم

حلايل (لوحدي) �إين كنت موجودة يف دير الورد َّية وكانت
�أمي مرمي البتول معي وكانت الب�سة ثياب راهبة الورد َّية مثلنا.
وكان هناك راهبات عديدات وبنات كثريات .وك ّنا منق�سمات
اىل خم�سة ع�رش �صف ًا ويف ّ
كل �صف كانت موجودة �أمي البتول
يف وقت واحد .ودائم ًا كنت �أراها معي وتك ّلمني« :الآن نعمل
هذا ،وبعد ذاك من الأ�شغال» ّ
يتم حا ًال ح�سب
وكل �شيء كان ّ
مدة هذه الأحالم كان يبان يل �أين �سكنت يف الدير
�أمرها .ففي ّ
ال (طوي ً
زمان ًا م�ستطي ً
ال) .فك ّنا �صباح ًا نتلو جزءاً من الورد ّية
�أعني ا�رسار الفرح وعند ن�صف النهار نتلو �أ�رسار احلزن وم�ساء
نتلو �أ�رسار املجد .وكانت الورد ّية الدائمة تُتلى من واحدة دائم ًا
�سيدة الورد ّية .وكان ُيختم النهار بتالوة
�ساجدة �أمام هيكل ّ
ال�سيدة ال�صغري �أي فر�ض مار القدي�س بنوفنتوره لنوال
فر�ض
ّ
امليتة ال�صاحلة� ...أما �ساعة ن�صف الليل ك ّنا ننه�ض وتكون �أمنا
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مرمي البتول معنا .ويف الوقت ذاته وقفت على هيكل مليع ونتلو
حلد
جميع ًا الورد َّية الكاملة وترتيل ال�سالم املالئكي ونعود للرقاد ّ
ال�صباح .وكانت دائم ًا احلان عذبة تُرتل يف الديرّ � .أما يوم الأربعاء
وال�سبت فكان ي�صري به �صيام خ�صو�صي اكرام ًا للوردية .وبعد
و�شدت عليها وقالت يل« :مثل ما
ح�سيت �أن �أمي م�سكت بيدي ّ
نظرت اعملي» .و�أم�سكتني �شديداً وقالت يل« :كما �أنا م�سكت
ِ
بيدك �أريد �أن تتلى الورد َّية الدائمة يف الدير لي ً
ال ونهاراً» .فنظرت
حمبة قلبي،
اليها وكان يلوح يل �أنها تودعني .فتعلقت بها ّ
ب�شدة ّ
وتو�سلت اليها ان ال ترتكني بل ت�أخذين معها .ف�أنه�ضتني بيديها
ّ
وقوتني قائلة�« :ست�أتني معي
لأين كنت منطرحة على قدميهاّ .
رايت،
فيما بعد ،ملا تكوين مت ّْمت �إرادة اهلل و�إرادتي ،وتعملي كما ِ
وكما �أين �أو�صيتك ،واعلمي يا ابنتي �أنه ي�صري ابتداء َع َمار دير
الورد َّية يف القد�س ،بعد خم�سة ع�رش �سنة .و�أنت ت�أتني معي فيما
بعد �أن تكوين تعذبت واحتملت كثرياً كثرياً ،من ذات راهبات
الورد َّية»� .أخرياً باركتني وم�ضت» .فانتبهت وكنت حماطة بنور
حارة مت�ضرّ عة اىل �أمي
عظيم فبا�رشت بتالوة �صلوات لفظية ّ
تقدرين على تتميم �إرادتها� .آه! من يفهمك يا مرمي �أمي
احلبيبة �أن ّ
من يدرك جودة ا�شفاقك على بنات جن�سك وخ�صو�ص ًا احلائرات
عي�شتهن .فيوم �سبت بعد انتباهى من النوم با�رشت بالت�أمل
يف
ّ
على �أ�رسار الورد ّية .فطال هذا وما كنت ا�شعر بذاتي اين كنت
حمبة مرمي .فوجدت ذاتي بالت�أمل يف دير الورد َّية �أمام
�ضائعة يف ّ
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�رس تقدمة ي�سوع
هيكل �أمي وراهبات وبنات كثريات نت�أمل يف ّ
للهيكل قبل القدا�س .نظرت ابنة بتولة دخلت باب الدير ،ومرمي
وقدمناها للكاهن،
�أمي م�سكت بيدها وبيدي فدرنا بها �سوية ّ
قدمها للهّ �أمام الهيكل ،التي كانت واقفة عليه �أمي البتول
فهو ّ
وامل�سبحة الورد ّية على يديها .فانطرحت تلك االبنة على اقدام
مرة
�أمنا مرمي البتول
ّ
وقبلتهن .وبعد ذلك با�رشت بتالوة �ألف ّ
ال�سالم املالئكي .كنت �أ�سمع �أ�صوات مالئكة تتلو معها ال�سالم
مرة بعد الأخرى .ويف ذلك الوقت كانت غيمة(بي�ضة)
ّ
وتعد ّ
بي�ضاء متلألئة من ا�شعة منرية تخرج من �أمي البتول ،وتقف على
ر�أ�س تلك البتولة ،التي كانت الب�سة ثوب راهبات الورد َّيةّ .
وكل
برهة ،كانت ت�سكب عليها �صفة من تلك الف�ضائل ال�سامية التي
املتعبدة لقبول مواهب مرمي �أمي .وعند نهاية الألف
تز ّين الأنف�س ّ
اليمنى ،و�أمرتني
ال�سالم نزلت الأم احلبيبة .وم�سكت االبنة بيدها ُ
�أن �أم�سك يدها ال�شمال ،وفيما بني ترتيل املالئكة املرافقة �أمنا
و�صلنا اىل هيكل مزين بنوع فائق الو�صف .وهناك كانت العذراء
الورد ّية ح�سب ال�صورة املربوزة �آنف ًا على الهيكل .واملر�شد
املحرتم املختار من �أمي البتول واقف ًا هناك ،فقبل االبنة وو�ضع
عليها ثوب الرهبنة ،وباركها با�سم الآب واالبن والروح القد�س.
ثم �أخذ الورد ّية من يد البتول �أمي ،و�ألب�سها �إياها بعنقها .وو�ضع
يديه قائ ً
ال�« :أثب ّتك با�سم �أفراح مرمي البتول وبا�سم �أحزانها وبا�سم
�أجمادها» .ثم و�ضع على ر�أ�سها �إكليل ورد .وبني تراتيل الراهبات
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وبرفقة �أمنا احللوة واملر�شد الأمني عملنا دورة حول املذبح
ال�رشيف .وكانت �أ�صوات �سماو ّية ،ورائحة عطر ّية ،ولذات
�سماوية ت�شغف الف�ؤاد .غبت عن حوا�سي ثم ح�سيت يد �أمي
تقويني قائلة« :قد �صار �أمامك وفيك ،لكي تفهمي �أنه يلزم �أن
أفهمت؟»
ي�صري هكذا ،حني دخول احدى البنات يف رهبنتي� ،
ِ
فبعد هذا ،ر�أيت تلك الراهبة اجلديدة ،منفردة م�ص ّلية ،ومن�رصفة
بقية النهار ،بال�صوم وال�صالة وحمبة �أمنا مرمي البتول .وكان يبان
ّ
يل أ�نيّ �ساكنة زمان ًا طوي ً
ال يف الدير .وكنت �أرى به مذبح ًا مز ّين ًا،
وبه �أمي الورديّة ،وكانت واحدة دائم ًا �ساجدة �أمام املذبح تتلو
ال ونهاراًّ .
امل�سبحة الورد َّية .وبعدها ت�أتي غريها .وهذا لي ً
وكل
تكرر ،الزم الورديّة الدائمة
برهة من الزمان ،كانت �أمي البتول ّ
يف الدير� .أريد الورد َّية الدائمة يف الدير تُتلى من راهباتي والبنات.
تامة اكرام ًا
فكنت �أنظر هناك جميع الراهبات ميار�سن طاعة ّ
لأ�رسار �أفراح مرمي ،وفقراً كلي ًا اكرام ًا لأ�رسار �أحزان مرمي ،وعفّة
وطهارة نقية اكرام ًا لأ�رسار �أجماد مرمي .وبهذه الثالث ف�ضائل
أنف�سهن
تن�رس جداً وتز ّين �
ّ
ّ
يكرمن �سيدة الورد ّية .وهي كانت ّ
كن ّ
باملواهب ال�سماويّة ،وت�سكب على الأكرث ا�ستعداداً و�سهولة
ورغبة يف طريق الف�ضيلة والكمال.
عا�رشاً :فبعد ّ
كل هذا �رصت حائرة يف حايل ،كيف اترك
أحبها جداً �أي رهبنة مار يو�سف ،وكنت
�أخويتي التي كنت � ّ
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مدة ثالث وع�رشين �سنة بغاية الراحة والتوفيق،
بها م�شرتكة من ّ
حب ًا مبرمي
مع ر�ؤ�سائي و�أخواتي ومدار�سي وبنات �أخويتي .لكن ّ
أقدم ذاتي ذبيحة يف رهبنة
واكرام ًا لها ،ق�صدت �أطيع �صوتها ،و� ّ
املقد�سة ،متكلة على معونة �أمي .انها تكون معي وتعينني
الورد َّية ّ
على الدوام .ولكن من حيث كنت عارفة عجزي وقلة �أهليتي،
فقدمت �أختي ح ّنة خلدمة �أمي البتول.
لأن�شىء هذه الرهبنةّ ،
أكرر« :يا �أمي اقبلي �أختي معي
وكنت وقت ال�صالة ومناجاة �أمي � ّ
وهي �أح�سن مني .امنحيها الدعوة اىل رهبنة الورد َّية� ،أعطيها �أن
تكره العامل ،وترف�ض الن�صيب اجليد الذي يدعوها للعامل» .فبعد
(مطولة) نظرت الإجابة بعد مناولتي القربان
�صلوات م�ستطيلة
ّ
الأقد�س .نظرت ي�سوع عري�س نف�سي ،قد اقتبل اختي ح ّنة عرو�سة
أح�س و�أذوق حالوة
له ،واراين هذا نظراً و�سمع ًا ،وجعلني � ّ
املحبة .فان�رشح قلبي ،واركنت لأنه حمقّق عندي� ،أن �أختي �أح�سن
ّ
مني ،وهي تقدر ت�ساعدين كثرياً يف هذا امل�رشوع .ف�رصفت �أيام ًا
كثرية بالفرح وال�شكر على قبولها ،وهنيت ي�سوع على عرو�سته
اجلديدة .حينئذ ق�صدت الق�صد الثابت� ،أن �أعلن ّ
كل هذا للمر�شد،
حارة وتق�شفات
تعرفني �إياه .وبا�رشت ب�صلوات ّ
الذي تريد �أمي �أن ّ
جزيلة .وكنت �أجعل البنات �أن ي�ص ّلوا لأجلي ،و�أطلب من �أمي لي ً
ال
ونهاراً ،ب�أن تتنازل وتظهر يل ،ملن يلزم �أن �أ�رشح حالتي ودعوتي
هذه ،وتريني من هو هذا املختار من حمبتها ملبا�رشة هذه الرهبنة ،لأن
العذاب واملرائر التي كابدتها من املر�شدين الغري عاملني ،جعلني �أن
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ما �أتكل على النا�س .وكنت �أ�صلي و�أطلب و�أترجى� ،أنها تو�ضح
يل عن املر�شد احلقيقي بعالمة ما وا�ضحة ،وتعلمني من هو،
وكنت �أطلب منها �أن تختار �إبن عرب من جن�سنا� .إمنا كان قلبي
«متمي �إرادة �أمك».
غري هادىء ،وكان �صوت داخلي يقول يلّ :
فبعد هذا �صار مر�ض �أختي روجينا الفظيع واملريع .ف�أنا ن�سبت هذا
ق�صا�ص ًا يل لأين �أهملت الدعوة لرهبنة الورد ّية ،وتع ّلقي يف رهبنة
مار يو�سف ،وبراحتي وخوف ًا من االحتمال املزمع يحل بي من
جرى هذا ،يجعلني �أق�صد و� ّ
أبطل� ،أريد وما �أريد ...فيوم ًا طلبت
من �أمي بحرارة �شفاء �أختي روجينا ،ووعدتها �إين أ�متّم �إرادتها.
فربنا �أكرم علينا ب�شفائها .حينئذ �رصت �أطلب �إ�شارة عن املر�شد،
من هو؟ وكنت �أ�صلي و�أبكي و�أنوح و�أقول« :يا �أمي من هو؟ ملن
�رسك �أخرياً؟» .يوم ًا ما ر�أيت اكليلأ جنومي ًا على وجه الأب
�أقول ّ
وجتدد يل هذا املنظر
يو�سف طنو�س
الكلي االحرتام ،يلمع كثرياًّ .
ّ
داخ َل قلبي ُيلهمني،
نحو �سبع مرات ب�أوقات خمتلفة .وكان
�صوت ِ
ٌ
هذا هو املر�شد املختار من �أمي مرمي البتول .ف�رصت �أق�صد �أك ّلمه
أت�رضع اىل �أمي حتى تعينيني؟ «�آه! ما �أ�صعب
و�أخجل و�أ�سكت و� ّ
فتح القلب و�إر�شاد ال�ضمري».

حلم

مبنامي كانت �أمي احللوة واقفة بقربي ،وكان ي�سوع على
يديها طف ً
ونوريني» .ف�أجابتني:
ال ،فقلت لها« :يا �أمي� ،أ�سعفيني ّ
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«�أما فهمت! هذا هو املر�شد ،كان الهام لك يف وقت الر�ؤيا،
و�أنا �أقول لك الآن ،هذا هو الأب املحرتم يو�سف طنو�س ،الذي
و�ضعت االكليل النجومي على وجهه ،فهو �أعطيك �إياه مر�شداً
ومدبراً لك مني� ،أنا �أعينه و�أ�ضع يف قلبه اهتمام ومعونة لتدبري
ّ
رهبنة الورد ّية»� .أجبتها بدا ّلة« :كيف يا �أمي ،تختاريننا نحن
الفقراء املزدرى بنا؟ ملاذا ما تعملي هذا يف بالد الأغنياء يف
�أوروبا؟» .ف�ضحكت قائلة�« :أذكري يا ابنتي �أن من بني ال�شوك
يخرج الورد ،اين يف هذه البالد فرحت وحزنت ومتجدت،
قوة يدي» .فتقو ّيت وغلبت ذاتي وطلبت
فمنكم وبكم �أظهر ّ
مر�شدي املختار من �أمي البتول ،و�رشحت له حالتي ودعوتي،
وفتحت حل�رضته �أ�رسار قلبي .فحا ًال ح�سيت براحة قلب عظيمة.
فهو �أفادين بتعليماته املقد�سة وار�شاداته ال�صاحلة .ف�صار يل اتكال
وت�سهل له
عظيم عليه .حينئذ �رصت �أطلب من �أمي مرمي �أن تعينه
ّ
ّ
بد منها لتتميم �إرادة اهلل وارادتها .فيوم عيد
كل الأمور التي ال ّ
�رس العيد املذكور،
الب�شارة نظرت بعد املناولة نوراً عظيم ًا وبه ّ
وبعده ر�أيت وردة من نور مليعة جميلة ،وطلعت منها �سيدة
الورد ّية ،وكانت وا�ضعة يديها على هامة �شخ�صني ،وعرفت
�أنهم كهنة وكانوا مكفيني نحو البتول ،ال ّأول الأب �أنطون بللوين
ال�رس الأول
والثاين الأب يو�سف طنو�س مر�شدي الذي كان
ّ
جتدد يل منظر هذه الوردة يف مغارة
فوق هامته .يوم يف النا�رصة ّ
منوراً ،وهو منطرح على
التج�سد .نظرت وا�ضح ًا وجه مر�شدي ّ
ّ
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قدمي �أمي مرمي البتول ،وكانت �أيدي �أمي مب�سوطتني ،واحدة
على هامة �أختي ح ّنة والأخرى على هامة من ال ميكنني �أن
ا�سميها ،امنا على �صدر مر�شدي كان �صليب جميل .ربنا يعينه
على تتميم ما دعاه اليه.
فبعد طاعتي ملر�شدي بتحرير ّ
كل ما نظرت و�سمعت
و�أُ ِم ْرت ،ب�أمر رهبنة الورد َّية املقد�سة� ،شعرت براحة �ضمري
وطم�أنينة ال ميكن و�صفها ،و�شكرت مراحمه تعاىل و�أمي البتول،
بنات
كرثة ٍ
على ما �أهداين على مر�شدي احلقيقي ،الذي �أخربين عن ِ
لهن دير رهبنة،
يف �أور�شليم ،اللواتي يطلنب منه باحلاح �أن يفتح ّ
ي�سمي هذه الرهبنة،
على ا�سم مرمي �أمي ،وهو متحيرّ �أي لقب ّ
ف�رس ح�رضته بت�سمية رهبنة الورد َّية ،ان كان �أمي احلنونة متنحه
ّ
كن
الو�سائط ،وكذلك غبطة �سيدنا من�صور ،الذي بنات �أور�شليم ّ
مرات كثرية الإذن بافتتاح الدير .ومن حيث غبطته
طالبات منه ّ
كان عارف ًا حالتي قبل باربع �سنوات فقال �إنه ما يقدر على �أدنى
ت�سهل الو�سائط.
م�رصوف .امنا ان كان �إرادة اهلل ومرمي �أمي هي ّ
مبدة وجيزة �أمرين مر�شدي ثانية� ،أن �أكتب كيف كانت
فبعد ّ
عي�شتي زمان ًا طوي ً
ال يف دير الورد َّية ،وكيف ر�أيت ذاتي والقانون
الذي كان دارج ًا فيه ،ويف حلمي كما �شعرت قبل ما كان لأحد
فكر يف دير الورد َّية ،فكتبت ذلك كما هو ّ
م�سط ٌر حرفي ًا.
حينئذ التزمت �أكتب كما رايت وعرفت �أن يكون ممار�س ًا
يف الدير كما �سمعت من �أمي مرمي البتول حرفي ًا .فقبل �إر�سال
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هذا حلمت �أين كنت �صحبة �أمي احلبيبة ،وكانت ما�سكة بيدي
اجلو العايل .وبعد مرورنا
�شديداً ،وانطلقت معها على �سحاب ّ
نهر الأردن ا�ستمرينا عدة �سنني بني البدوان العرب .وهناك
روحي عظيم يف الديانة خ�صو�ص ًا يف �أخوية الن�ساء
�صار جناح
ّ
علي �شدائد وم�شقات �شديدة دون �أن
والبنات .فبعد هذا �صار ّ
�أ�شعر بها لأنّ مرمي �أمي كانت دائم ًا معي �أغلب الأوقات .فيوم ًا
ف�شدت جداً على يدي اليمني
ر�أيتها الب�سة ثوب رهبنة الورديّةّ ،
قائلة�« :أُكتبي هذا ملر�شدك و�أر�سليه مع القانون وقويل له� ،إنه بعد
ثالثة ا�شهر ،ي�صري لك االنقالب من رهبنة مار يو�سف ،وهذا
الت�سهيل يكون وا�سطة ،لكي تغريي رهبنتك اىل رهبنة الورد ّية
ب�سهولة».
حررت ّ
كل هذا ب�أعظم اتكال على ربي و�أمي،
فعند يقظتيّ ،
أجترعه من اخلجل
وح�سيت قلبي
ّ
م�ستعد الحتمال ما يلزمني �أن � ّ
تامة ّ
لكل ما تريده مني العناية
والأحزانّ .
وقدمت ذاتي ذبيحة ّ
رب» .امنا كانت
أكرر« :فلتكن م�شيئتك يا ّ
الإلهية .وكنت دائم ًا � ّ
نف�سي بع�ض الأحيان (الأوقات) ،حزينة حتى املوت ،مفتكرة
بالعذاب ،الذي كان يلزمني �أن �أكابده ،بانتقايل من رهبنتي اىل
ت�أ�سي�س الورد َّية .وكنت �أخجل من النا�س و ّممن يقال عني كان
وحمبة
يهمني .وكانت حريتي عظيمة ،وطبيعتي ّ
ح�سا�سة جداًّ ،
حية .ولذلك كنت �أنطرح على �أقدام �أمي باكية،
الذات كانت ّ
كلما ت�سمح يل الفر�صة نهاراً ولي ً
أكرر�« :أمي د ّبريني،
ال .وكنت � ّ
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كيف وماذا يجب �أن �أعمل؟» حينئذ �أمي كانت تُ�رسع ملعونتي،
للأ ببهاء وجمال ماله
وت َْظ َهر بوا�سطة عدة �أنوار �ساطعة تت أ
تف�سري ،بيدها الورد َّية ،وموجودة بني �أنوار �أ�رسارها ،وتلهمني
وقوتي وك ْنزي مع اهلل وملا كانت ت�ضعف
�أن الورد َّية �سالحي ّ
أح�س باتكال على �أمي الإلهية
قوى نف�سي ،كنت اتلو الورد َّية ،و� ّ
�ضد الرجاء ،با�رش مر�شدي
ف�أجد نعمة وقوة .حينئذ بالرجاء ّ
بامل�رشوع اخلال�صي� ،ساعي ًا بخال�ص الأنف�س ،وامتداد عبادة
املقد�سة ،ومنفعة القريب .ففي � ّأول يوم من �شهر �آب
الورد َّية ّ
�رشف الأب غريغوريو P. Gregorio Campos
�سنة  ،1880قد ّ
وكر�س
(من �أر�شيف اخلورنية يف القد�س) خوري طائفة الالتنيّ ،
الدار التي كان ا�ست�أجرها مر�شدي الفتتاح دير الورد َّية ،وموقعها
بني دير املخل�ص والبطريركية .و�رسور و�سعادة بنات �أور�شليم
وقبلن تلك الأعتاب ال�رشيفة ،وكان
كان عظيم ًا ،ملا دخلن ّ
متيا �أبو
ّ
عددهن �سبعة :ح ّنة ورجينا دانيل غطا�س ،عفيفة حنا ّ
ّ�صوان ،روجينا داود الكارمي ،جليلة توما عبي�س� ،أمينة عي�سى
حب�ش ،كرتينا ابو �صوانّ .اما انا كنت يف رهبنتي ،م�ستنظرة
�أمري و�رسوري وراحة قلبي.
ف�صار فرحي عظيم ًا ملّا مر�شدي ب�شرّ ين بافتتاح الدير ،و�شملني
االبتهاج ،ملّا �أخربين عن احلرارة والعبادة واملحبة واالماتات ،التي
كن متزينات بها املبتدئات اللواتي دخلن الدير .وهذه الكلمات
ّ
�شملت قلبي فرح ًا ،حيث �أخربين قائ ً
ال« :ما تي�سرّ يل حترير
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وحمبة
القانون ،وامنا القانون ال�سائد هو حمبة ي�سوع ومرمي الورد ّيةّ ،
لبع�ضهن البع�ض ،مع توا�ضع عميق واجتهاد ك ّلي لعمل اخلري
فائقة
ّ
املحلية
َت رئي�ستي
وعمل خال�ص �
أنف�سهن والقريب» .ف ّلما َع ِرف ْ
ّ
ّ
كن �أول داخالت فيه ،وبعد كم
بافتتاح دير الورد َّية ،و�أن �أخواتي ّ
يوم �س ّلمتني حتريراً ،ت�أمرين به باالنعزال من بيت حلم اىل بريوت.
و�إمنا (و�إن ما) �صار طوع ًا يجريانه غ�صب ًا بوا�سطة خدام احلكومة
فمن حيث الأمر ما كان ورقة طاعة ح�سب القانون ،بل زعل
ال�سيد ب�سكوال �أبوديا،
وجكر .طلبت مواجهة غبطة النائب العام ّ
لأن البطريرك كان غائب ًا يف روميا (روما) ،ف�أطلعته على الأمر.
فبعد الفح�ص حكم �أين ل�ست ملتزمة باالنعزال ،بل �أطلب ورقة
املحلية،
الطاعة من الرئي�سة ال ّعامة .وعمل جهده حتى ان الرئي�سة
ّ
علي لبينما �أح�صل على اجلواب بورقة الطاعة .فما نال
ّ
تتمهل ّ
ً
الإجاب (املوافقة) .حينئذ غبطته حكم على اجلهتني� ،أوال� :أترك
الدير الذي �أنا فيه �أعني بيت حلم ،يف الدقيقة التي تريدها الرئي�سة
العامة
وحكم على الرئي�سة �أن تبقيني يف يافا .هناك �أكتب للرئي�سة ّ
و�أطلب ورقة الطاعة ح�سب القانون وهكذا �صار ...ففهمت
حينئذ هذه الأ�سباب ،لكي �أمتّم �إرادته تعاىل .وبعد م�شورة
مر�شدي كتبت بالطلب اىل قدا�سة �سيدنا البابا ليون الثالث ع�رش،
وا�ستمديت من مراحمه ِف َك َ
اك نذر الطاعة ،لكي �أغيرّ رهبنتي،
وامتّم بقية نذوري يف غري رهبنة �أخرى ،لأين م�ضطهدة من �أجل
عمل مربور .وجهت حتريري ل�سيدنا من�صور ،الذي كان عارف ًا
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فعجل يل ّ
حل نذري .ويف عودته اىل
حالتي من قبل �أربع �سننيّ ،
�أور�شليم �س ّلمني هذا التف�سيح ،و�أمرين �أن �أبقي ا�سمي «الأخت
يتي�رس يل
ماري �ألفون�سني الورد َّية» ،و�أبقى يف بيت ابي لبينما ّ
الدخول يف رهبنة الورد َّية ،من �سبب اال�ضطهاد احلا�صل عليها
منذ ابتدائها لأن بع�ض رئي�سات من راهبات مار يو�سف اعرت�ضن
�ضد مر�شدي و�ضدي،
لقدا�سة الكاردينال املحامي عن
رهبنتهن ّ
ّ
أعمالهن اخلري ّية .ولهذا ح�رض
ب�أن مب�رشوع رهبنة الورد َّية تت�أخر �
ّ
مف ّت�ش من رومية ،فوجدين يف بيت �أبي ،وفهم الأمر ،وزال
اال�ضطهاد نوع ًا� .أما �أنا كنت حبي�سة يف بيت �صغري يف ذات
للتوجه للكني�سة وزيارة القيامة.
بيت ابي .وما كنت �أخرج �سوى
ّ
حبي لي�سوع ومرمي �أمي ملتهب ًا �سعريه �ضمن ف�ؤادي ،وكثرياً
وكان ّ
مرمي �أمي تزورين وتعزيني وتقويني ،ومبراحمها جعلت عزلتي
فردو�س ًا ،وفقري �سعادة ،وعذابي وتعبي حلواً .لكن بع�ض �أوقات
كنت حزينة جداً لوجودي خارج الدير ،فاقدة الطاعة وممار�سة
تت�سهل ممار�سة هذه الف�ضائل يف الرهبنة.
املحبة الأخو ّية ،كما
ّ
ّ
لكن غبطة �سيدنا من�صور كان يعزيني بقوله« :قريب ًا يتي�سرّ يل لب�س
والتوجه حا ًال ملر�سلية ال�سلط لعمل املدار�س
ثوب رهبنة الورد َّية
ّ
أياهن» .فعند
وبهذا ّ
يبدد زعل راهبات مار يو�سف عن تركك � ّ
نهاية الثالث �سنوات لوجودي يف بيت ابي زالت املوانع ،وب�أمر
وقبلت تلك االعتاب ال�رشيفة .فكان
غبطته ،دخلت دير الورد ّيةّ ،
وقت الريا�ضة ال�سنو ّية ،فمار�ست الريا�ضة ،وبعد ثالثة �أ�شهر،
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ال�سيد ب�سكوال
ت�رشفت بلب�س ثوب رهبنة الورد َّية ،من يد غبطة ّ
�أبوديا ،يوم عيد �سيدة الورد َّية يف �ستة ت�رشين �أول �سنة  ،1883يا
متمت
له من �آن �سعيد ،ح�صلت به على راحة قلب حقيقية ،ب�أين ّ
تعد وال حت�صى ،فكنت �أ�شكرها
ارادة �إلهي و�أنعام �أمي التي ال ّ
�سميت الأم
دائم ًا بحرارة قلبي .يف � ّأول �آذار يف ال�سنة ذاتها ،قد ّ
روزايل رئي�سة يف ديرنا .فربنا ا�ستخدمها لكي تذيقني جرعة
املقد�سة .فكانت ت�ضطهدين جمان ًا ،وت�شبع نف�سي
من ك�أ�س �آالمه ّ
متنوعة ،وت ّتهمني با�شياء ما عرفتها ،فهذا كان يحزنني.
�إهانات ّ
ي�شدد عزمي على ال�صرب بافتقاد �أمي احلبيبة التي كانت
لكن كان ّ
تعزيني وتغمرين ب�أنعامها� .أخرياً بعد تتميم �سنة االبتداء� ،سمح
لنا غبطة �سيدنا من�صور ّ
براكو ب�إبراز النذور الرهبانية الثالثة� ،أي
الفقر والعفة والطاعة يف رهبنة الورد َّية .وك ّنا ت�سعة :الأخت
�صوان ،الأخت رجينا كارمي،
حنة دانيل ،الأخت لويز متيا �أبو ّ
الأخت فيلومني عبي�س ،الأخت تريز حب�ش ،الأخت مرمي
�شويري ،الأخت كرتين �أبو �صوان ،الأخت الي�صابات بطر�س،
الأخت ماري �ألفون�سني دانيل غطا�س .ف�صار فرحنا عظيم ًا،
وا�ستعدادنا �شديداً خلدمة اهلل والقريب .حينئذ ُدعينا من غبطة
�سيدنا البطريرك من�صور لعمل املدار�س يف مر�سليات �أبر�شيته...
فاىل مر�سلية نابل�س ،م�ضت الأخت مرمي �شويري والأخت روجينا
كارمي ...واىل بريزيت ،الأخت اليظبيت (الي�صابات) والأخت
لويز.
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واىل الزبابدة ،الأخت تريز والأخت فيلومني ...واىل يافة
اجلليل ،الأخت ماري �ألفون�سني والأخت كرتين ...يا له من
�آن �سعيد به نغرتب ونروح بني املتوح�شني ملجد اهلل ،وامتداد
ملكوته ،ون�رش عبادة الورد َّية .وكيف ا�رشح �أنعام �أمنا مرمي البتول
التي دائم ًا معنا وت�سندنا بيد اال�سعاف واملعونة .مرمي مرمي طوبى
لعبيدك احلقيقيني .ففي يافة ح�صلت لنا �شدائد قوية ووجع عيون
مدة طويلة .لكن دائم ًا نحكي با�سم ي�سوع ومرمي بنجاح التعليم
امل�سيحي والعبادة ،وكان النا�س ت�سمينا راهبات «ال�سالم لك يا
مرمي» ،لعادتنا بتالوة ال�سالم املالئكي على امل�سبحة الورد َّية يف
الطرقات ّ
حمل الرب ّية.
فيما بعد ّ
كل مدر�سة با�رشنا بها يف املر�سليات �صارت على
جناح مبعونة اللهّ تعاىل و�أمنا الإلهية .وملّا ان غبطة �سيدنا البطريرك
لدوفيكو�س بيايف الك ّلي االحرتامّ ،ثبت القانون يف �سنة ،1897
قد �ألزمني مر�شد الرهبنة� 6أن ا�ضع يدي على امل�صلوب و�أحلف
�أين»كما رايت و�سمعت كتبت» .فباالتكال على املراحم الإلهية
و�سيدة الورد َّية قد حلفت.
 )6مر�شد الرهبنة هنا هو الأب حنا مرثا من كهنة البطريركية الالتينية� ،أما الأب يو�سف
طنو�س فكان قد انتقل اىل رحمة ربه عام  .1892لذلك �أرجح �أن التاريخ  1897هو
� 1879أي التاريخ الذي �أمرها فيه مر�شدها الروحي احلقيقي الأب يو�سف طنو�س ميني
لت�سجيل الظهورات يف  8ت�رشين ثاين .1879
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�صورة فوتوغرافية ل�صفحة من املخطوط الأول
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املخطوط الثاين
املر�سليات الأوىل لراهبات الورديَّة
يافا اجلليل �سنة 18847

تابع ما كتبت يف �سنة  1878الف وثمان مائة وثمانية
و�سبعني .ف�شكر لكرمه تعاىل على منحه �إيانا هذه النعمة العظيمة،
املقد�س ،توجهنا
ب�أن نع ّلم الفقراء يف املر�سليات ،التعليم امل�سيحي ّ
�صحبة قد�س م� ِؤ�س�سنا اجلزيل االحرتام اخلوري يو�سف طنو�س.
فا�ستقبلنا ح�رضة اخلوري �أ�سعد لومربدو ،بغاية االكرام وفرح �أهل
البلد .فبعدما ارحتنا من تعب ال�سفر ،ابتد�أنا بتعليم البنات .فكان
يتقدمن يف القراءة والكتابة
عددهن نحو خم�سة وثالثني .ف�رصن ّ
ّ
ّ
�سيدة
نا
أم
�
نحو
وعبادة،
وحب
ن�شاط
بكل
اليدوية،
أ�شغال
وال
ٍ
ّ
ّ
مناهن لقلبها الوالدي احلنون .ان املع ّلمة التي
الورد َّية ،حيث �س ّل
ّ
و�سميت الأخت كلريّ � .أما
كانت قبلنا قد دخلت رهبنتنا حا ًال ّ
حم ّلنا كان �ضيق ًا وويح�ش بيت ًا مرتوك ًا للمدر�سة ،وقو�ضة (غرفة)
�ضب واحداً
�صغرية جداً و�ضعنا تختني لنوم �صغار� .أما يف النهار َن ُّ
لكي ن�ضع امليدة (طاولة ال�سفرة) للأكل« .ففي فقرنا و�ضيق حم ّلنا
وب�سطنا» .ون�ضحك ونقول اىل �أبونا وم�ؤ�س�سنا:
كانت تعزيتنا ْ
 )7املعروف �أن الذهاب �إىل يافا اجلليل قد ّمت عام  ،1885لأن ابراز النذور الأوىل ّمت يف
 .1884/2/7وهنا ميكن القول �إن املق�صود هو العام الدرا�سي .1885/1884
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«يا ما �أحلى و�أريح عي�شة الفقر»ّ � .أما �أمنا احلنونة فكانت تعزينا
بوفور عبادتها احللوة ،ونقول حل�رضة �أبونا« :ال حتزن علينا ،نحن
نقول �أبانا الذي يف ال�سماوات فهو يرزقنا».
وقبلنا تلك الأعتاب
فلما توجهنا لزيارة الن�رصا (النا�رصة) ّ
امل�رشفة
بتج�سد ابن اهلل احلبيب ،حظينا برزق عجيب ،حني
ّ
ّ
زيارتنا دير راهبات القدي�سة كالرا .فاحدى املبتدئات ،ح ّنت
علينا و�أعطتنا �أربع مائة فرنك لكي ن�شرتي اثاث ًا لديرنا .وح�رضة
جمعت الراهبات يف الكني�سة ،ورتّلن «تعظم نف�سي
الرئي�سة
ْ
للرب» �شكراً هلل ،وحمداً ملرمي البتول على �أن راهبات الورد َّية
ّ
فتحن ديراً يف يافا اجلليل .ثم الأم الرئي�سة �أعطت حل�رضة اخلوري
يعمر
لويز مونيه (م�صاري) �ألفني وخم�سة وع�رشين فرنكا لكي ّ
تتو�سع وتتح�سن �سكنتنا ،فال�شكر للعناية
لنا بيت ًا يف دارنا حتى ّ
الإلهية �أمنا �سيدة الورد َّية .حينئذ املدر�سة �أخذت بنجاح فايق وقد
نتعجب من �ضعفنا
ترتّبت �أخوية الورد َّية للبنات والن�ساء .وك ّنا ّ
وجهلنا ،وجتري ّ
كل هذه الأمور ب�سهولة .لكن ك ّنا نح�س �أمنا
الورد َّية تعمل معنا.
وحيث كانت عادتنا نتلو الورد َّية يف الطرقات ،جميع النا�س
كانوا ينادوننا راهبات «ال�سالم لك يا مرمي»� .أما يف الن�ساء العبادة
مرات كنا نلتزم �أن نروح اىل البيوت
كانت باردة جداًّ ،
وعدة ّ
نعزمهن ال�ستماع القدا�س يوم الأحد ،لأن دقّ اجلر�س ما كان كافي ًا
ّ
نحثهن على ر�سم �إ�شارة ال�صليب حني
لتحركهن للح�ضور .وملا ك ّنا
ّ
ّ
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فكن يعتذرن �أن هذا �شيء يوجع الأيدي ّ
كل
دخولهن الكني�سةّ ،
ّ
مرة ر�سم �إ�شارة ال�صليب ،وقلة االكرتاث يف �أمور الديانة كانت
ّ
هناك عادة .فلما ّمت عمار وت�صليح حم ّلنا ،لزم تنظيف الأر�ض من
ال�شيد ،فلهذا لزم الأمر �إر�سال بع�ض البنات لن�شل املاء من البري.
ثم �أتت البنت «ن�صرية» مت�أخرة
والأخت كرتين باملناظرة عليهنّ .
عن وقت املدر�سة ،فم�ضت لت�ساعد تلك البنات بن�شل املاء .فمن
عجلتها �سقطت يف البري ،وكان عمرها �إثنا ع�رش �سنة ،من طيفة
(طائفة) الروم .فهذا �صيرّ نا ب�ضيقة عظيمة .وكان اخلوري غائب ًا،
فكان املع ّلم �سليم ايوب ،فدقّ اجلر�س ،وجمع النا�س لكي يجد
من ي�سبح �أما بنات املدر�سة و�أنا رحنا �أمام ربنا يف القربان ن�صلي،
ثم م�ضينا اىل البري .وحيث كانت امل�سبحة الورد َّية يف يدي فواحد
دف�شني قائ ً
ال« :فلتحرقك امل�سبحة و�سالم لك يا مرمي» .فوقعت
على الأر�ض على خ�رستي (خا�رصتي) والدم جرى من �شقة
قلبي .فم�ضيت اىل البري و�رصخت على البري وقلت« :يا مرمي �أمنا
اطلعيها وعنينا يف هذه ال�ضيقة» ،ورميت به الورد َّية الكاملة �أي
علي قائلني�« :صار
خم�سة ع�رش بيت ًا .فتهزوا (�إ�ستهز�أوا) جميع ًا ّ
لها �ساعة يف البري وماتت» .فرجعت مع البنات للكني�سة �أمام
القربان وك ّنا ن�ص ّلي الورد َّية ،فبعد برهة واذا الأخت كرتين �أتت
فرحة قائلة« :ه ّلموا ه ّلموا ،ن�صرية طلعت من البري وامل�سبحة يف
عنقها ومم�سوكة بيديها مع احلبل رموه لكي ينت�شلوها به ،وكانت
التامة ،مت�شي �أمام اجلميع»
مبلولة الثياب فقط ،لكن بحال ال�صحة ّ
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وتقول «�أنا فرحانة جداً على الذي �شفته يف البري ،ر�أيت امل�سبحة
كت يف يدي ،و�صار ّ
كل البري
م�ضويةَ ،د َخ َل ْت يف عنقي و َم َ�س ْ
عت
م�ضوي مثل �ضوء ال�شمعِ ،
و�س ِم ُ
ورغ ُ
بت �أن �أبقى هناك دائم ًا َ
�صوت ًا يقول يل :ام�سكي يف احلبل فم�سكت به وها اين ههنا
مت� ّأ�سفة على وقت وجودي يف البري ب�ضوء امل�سبحة الورد ّية» .ثم
رجع اخلوري �أ�سعد ملباردو وعرف هذه الأعجوبة ب�شهادة �أهل
قدم ذبيحة القدا�س الكبري �شكراً لع ّزته تعاىل .ثم «ن�صرية»
البلدّ .
ل�سيدة الورد َّية
و�أمها واخوتها �صاروا التني و�صارت عبادة ّ
حارة ّ
ارتدت
بعد هذه الأعجوبة .حتى انّ مع ّلمة بنات الربوت�ستنطّ ،
و� ّأمها ،والبع�ض من بنات مدر�ستها ،حتى انها ا�شرتكت يف �أخوية
تخ�صها لكي تتعي�ش من ثمنها،
الورد ّية ،وباعت لنا الأر�ض التي ّ
ثم ّ
ت�سكرت مدر�ستهم يف يافا اجلليل.
وال حتتاج الربوت�ستنطّ .
�شكراً دائم ًا للعناية الإلهية واىل �أمنا �سلطانة الورد َّية� ،أمني �أمني.
فبقيت بها �سنتني وتوجهت اىل مدر�سة بيت �ساحور �سنة .1886

�إىل مدر�سة بيت �ساحور �سنة 1886

توجهت ملدر�سة بيت �ساحور �صحبة
يف � ّأول ت�رشين ثاين
ّ
�شقيقتي الأم ح ّنة .وك ّنا نع ّلم البنات يف مدر�سة خراب جداً� .أما
نتعجب
ك ّنا ننام يف بيت �صغري يف الب�ستان لبينما يت�ص ّلح حم ّلنا .وك ّنا ّ
من فرح الأهايل واجتهاد البنات ،وكرامة اخلوري ح�رضة الأب
�سمعان ا�سحق كان ي�ساعدنا جداً لنجاح مدر�ستنا ،وعدد البنات
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كان نحو  .45وحيث حملنا بابه على طريق التعامرة ،ك ّنا نداوي
بع�ض الأطفال .وبهذه احلجة نعمد منهم امل�رشفني على املوت.
عمدنا بنت وولد ،الإبنة ماتت
حتى ان يوم عيد امليالد املقد�سّ ،
بعد العماد بثالثة �ساعات ،والولد مات يف اليوم الثاين من عماده.
يا لها من تعزية عظيمه �أن هذه الأطفال تُ�صلي لنجاح رهبنتنا يف
ال�سماء .ثم كنا ن�سعى لت�صليح بيت النوم يف قرب املدر�سة ،لأننا
كنا يف تعب وخطر يف قو�ضة (غرفة) الب�ستان .فمر�ضت رفيقتي
الأخت اليظبيت (اليزابيت) وكنت �ساهرة عليها.
واذا خبطة قوية على بابنا ،فخفنا جداً ،ف�رصخت« :يا
مرمي احمينا ،يا مار يو�سف ومار �أنطون جنونا» .ففتحت الطاقة
وهد �سن�سلة الب�ستان وم�ضى.
حد بيتناّ ،
و�شفت �ضبع نزل من ّ
وبنعمته تعاىل جنونا� .أما الأخت اليظبيت ،فقد َثقُل مر�ضها من
اخلوف وتعذبنا جداً حيث ما كان ماء يف البري ،وك ّنا نبتاع املاء
من عني الرطا�س (ارطا�س) .وحيث الأم روزايل كانت تُر�سل
لنا اخلبز من دارنا من القد�س ،فكثرياً كان ينق�صنا ل�سبب ت�أخري
املكاري .وغالب ًا كان ي�صلنا �شيء قليل فكنا نتعجب ون�س�أل
فاجلواب كان كما يقولون« :جعنا و�أكلنا يف الطريق» .حينئذ
حب ًا باهلل وب�أمنا احلبيبة �سلطانة
كنا نفرح يف هذا العذاب احللو ّ
الورد َّية .فوجودنا يف هذه املر�سالية ،عزيز علينا جداً حيث هي
بلدة الرعاة املب�رشين مبيالد خم ّل�صنا احلبيب .ف�شكراً له تعاىل على
هذه النعمة اجلزيلة.
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فبعد ت�صليح حم ّلنا للنوم ،نقلنا �صباح ًا وتركنا قو�ضة (غرفة)
الب�ستان اخلطرة بفرح جزيل .ففي امل�ساء ذاته ،و�صلتني ورقة
الطاعة ،لكي ا�سافر حا ًال و�أذهب باكراً اىل ال�سلط ،ملدر�سة كبرية
يف بلد بدوان العرب .ف�صار فرحي عظيم ًا ،وقدمت ذبيحة
حياتي .وامل�ضي لتلك البالد اخلطرة كان لدي حلواً
ومفرح ًا
ّ
جداً .ف�صباح ًا و ّدعت هذه املر�سلية وزرت مهد اخلال�ص ،طالبة
النعمة لتتميم ما يجب علي فعله ملر�ضاته تعاىل .فيالها من ذبيحة
املقد�سة.
ما تقدر عليها �إ ّال قوة النعمة ّ

مر�سالية ال�سلط يف �سنة )1887( 1889

8

�سيدة الورد َّية� ،سافرنا يف
فبعونه تعاىل ونعمة �أمنا مرمي ّ
� 23شباط� ،صحبة ح�رضة الأم املحرتمة روزايل والأخت روزه
والأخت ماتيلد والأخت احلقرية ماري �ألفون�سني .وكان قايدنا
املعلم يعقوب ال�صاع ،ومكاريه �أربعة لتحميل الأغرا�ض .يف
الطريق ،ابتدينا نرتكز على ال�صليب ،وهو هذا اللطف ،ان الأم
روزايل وقعت وزاغ كتفها وغ�شي عليها .ف�رصنا معذبات يف

 )8التاريخ  ،1889لي�س دقيقا ،رمبا �سقط �سهوا من الأم �ألفون�سني ،لأن الأب غاتي،
كاهن رعية ال�سلط �آنذاك ،كان قد �أر�سل �آخر كتاب للبطريرك يطالب مبجيء راهبات
الوردية �إىل ال�سلط يف ال�سابع من كانون الثاين عام  .1887انطلقت رحلة الراهبات يف
َّ
الثالث والع�رشين من �شباط عام ذ ،887ويف م�ساء الرابع والع�رشين من �شباط ،و�صلت
قرر
الراهبات �إىل مقر عملهن يف ال�سلط .وبعد مرور �سنتني على بقائها يف ال�سلط ّ
امل� ِّؤ�س�س نقلها �إىل نابل�س� ،أي �أنها كانت يف نابل�س عام .1889
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حرية عظيمة يف تلك الأقفار .وما قدرنا نتابع �سفرنا .فقرب
امل�ساء وفت�شنا على حمل ننام به تلك الليلة .والتجينا اىل �شيخ عرب
وف�ضا
من �سكان الرباري الإ�سالم .فقبلنا بغاية الإكرام واملحبةّ ،
(فرغ) لنا بيت �شعر وا�سع مملوء براغيث ،فدخلنا به ،وو�ضعنا
ّ
فرا�شنا ،و�أدخلنا الأم روزايل املوجوعة .و�أحد العرب ر ّد كتفها
مقدمة
مر ،يا لها من ليلة متعبة جداًّ ،
الزايغ من حم ّله .يا له من عذاب ّ
�ضوا (�أ�شعل) لنا حطبة غليظة
منا هلل على يد �أمنا مرمي البتول .ثم ّ
جداً ،وكادت تعمينا .ف�سكبت عيوننا
وطويلة ،وكانت ّ
تدخن ّ
م�رض للنظر .ف�أجاب اخلواجه الذي وكله
الدموع و�صحنا هذا
ّ
ال�شيخ يف حرا�ستنا وقال« :ان هذا هو ال�ضوء الذي يلزم ي�ضيء
ّ
كل الليل لكي ننجو من هجمات الوحو�ش» .ثم اتى ال�شيخ وقال
لنا« :الآن �أر�سل لكم املهرا التي تبقى عندكم ّ
كل هذه الليلة».
ف�رصنا متحريات كيف نقدر ننام مع هذا احليوان! فبعد �أتت �إمر�أة
عندهن
ال�شـيخ فقال لها« :يا مهره� ،أحر�سي الراهبات ،وابقي
ّ
طول الليل» .وكان لها ق�صبة (نوع من الغليون الطويل) طويلة
ت�رشب بها وتزيد علينا الدخان .فمهرة كان �إ�سم �إمر�أة ال�شيخ.
ثم ذبحوا خروف ًا و�أرادوا يع�شونا .وحيث كان معنا زواده،
ف�أعطيناهم ،فعرفوا يوكلوا من زادنا و�صاروا ينادون بع�ضهم
عال قائلني« :تعالوا وذوقوا �أكل املالكات (جمع مالك)
ب�صوت ِ
قرمية �شجرة
�ضيوفنا» .ثم جابوا لنا حليب ًا� ،أما ال�صحن فكان ّ
قرفنا .فبعد
حمفورة مثل حو�ض ا�سود وبها كان احلليب الذي ّ
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�ساعتني من الزمان ع�صفت الأرياح وهطلت الأمطار الغزيرة.
فبيت ال�شعر كان ي�صفي علينا املاء ،وتغطينا بلحفنا منب ّلة ،وحتى
ا�شتد بيت ال�شعر ،عملوا قناية ،ف�صارت
ثيابنا غرقت .لكن ملا ّ
املاء جتري حولنا كهدير البحر ،واتبدل ال�شوب بربد قار�ص� .أما
املهرة كانت تزيد �سقم احلال بدخان ق�صبتها التي كانت ت�سلينا
بها .يا لها من ليلة ما �أطولها .ثم يف ال�صباح ّمت �ضوء احلطبة و�صار
جمراً ،تدفينا عليه ،ون�شفنا عليه ثيابنا ،واملهرة غلت القهوة عليه
واحلليب .اخرياً بعد الفطور الذي كان يف ال�ساعة ع�رشة �سافرنا.
� ّأما ال�شيخ ما اراد يقبل منا مكاف�أة ال بل �أعطانا فر�سه الأ�صيلة اىل
حلد ال�سهل .وبعد �شهرين �أتى عندنا
�أمنا املوجوعة ،وابنه رافقنا ّ
مع امر�أته املهره ،وحينئذ كفيناه (كاف�أناه) ح�سب عادة �أهل تلك
البالد.
فحني دخولنا مدينة ال�سلط ،ا�ستقبلنا ح�رضة الأب اخلوري
يو�سف غاتّي وح�رضة اخلوري �أ�سعد �سوداح املحرتم ،مع �أكابر
البلد حتى كم واحد من �أهل احلكومة .و�صار لنا دخلة ما
ن�ستحقها وبقينا �ضايفني عند ح�رضة اخلوري نحو ع�رشة ايام،
حلني ما رتبنا م�سكننا الذي كان قبواً حتت الكني�سة ،وبه �أي�ض ًا
كانت املدر�سة للبنات .فابتدينا بتعليم البنات وترتيب �أخوية
كن  146مائة و�ستة و�أربعني ،وعدد الن�ساء
الن�ساء .فعدد البنات ّ
امل�شرتكات يف الأخوية � 86ستة وثمانني� .أما اجلهل ونق�ص
الديانة كان يف تلك البالد والأيام كان حمزن ًا جداً ،وعدم تهذيب
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�أهل طائفتنا ،الذين خ�صو�ص ًا كانوا ي�سكنون الرباري يف بيوت
مرة يف ال�سنة يف عيد الف�صح ،واخلوري
ال�شعر ،وي�أتون اىل البلد ّ
كان يزورهم مرتني �أو ثالثة يف ّ
كل �سنة ،ويجهلون �أمور الديانة
حتى انه يف �أول ف�صح ح�رضنا هناك ،ر�أينا الن�ساء والبنات
يتناولن القربان الأقد�س بدون ا�ستعداد ،ال اعرتاف وال �صيام
من ن�صف الليل وال �صالة ،و�شفنا كثريات ياتني من الباب اىل
ال�رس الأقد�س
املايدة ّ
يقرب ويتناولن ّ
املقد�سة حيث كان اخلوري ّ
تقدر .يا �أ�سفاه على هذه املناولة ،فحملنا �ضمرينا
بهجمة ال ّ
على �أن نرتجا اخلوري على �أن يوقف املناولة �إن �أمكن ،حيث
مرة يف وقت واحد .وبعد كنا
ان البع�ض ّ
كن يتناولن �أكرث من ّ
فكن يجيبونا ،اعرتاف ما
ن�س�أل الن�ساء والبنات ،متى اعرتفن؟ ّ
مره يف ال�سنة ،و�صيام من ن�صف الليل؟
نعرف ،ن�أتي
ونتقرب ّ
ّ
وكن ي�ؤ�رشن على
ما نعرف� .أفطرنا �شيء �صيامي خبز و�سماقّ ،
غريهن اللواتي �أفطرن حليب وجنب ثم تناولن حا ًال .يا ا�سفاه
ّ
ّ
مهن الواحدة بعد الأخرى
على هذا اجلهل .حينئذ ابتدينا نعل ّ
أخ�ص ا�رسار الديانة ،وكيفية قبول الأ�رسار ،وما كان يدخل
� ّ
يف تلك العقول ان االعرتاف هلل عن يد الكاهن املت�رصف يغفر
اخلطايا .وبع�ض �أوقات قبل ما ندخل اىل الكني�سة ،البع�ض من
نقر
كن ّ
«عرفونا �أن ّ
الن�ساء ّ
نت ،لراهبة ّ
ي�شدن يف ثيابنا قائالتّ :
نقر .ان الراهبة لب�سها �أ�سود فيلزم
بكل خطايانا� ،أما للخوري ما ّ
كن قاعدات يف ال�ساحة قدام باب الكني�سة
تعرف»� .أوقات ّ
�أن ّ

52

القدي�سة ماري �ألفون�سني غطا�س
ِّ

منهن تقول لراهبة ملا تدخل
ي�رشبن دخان بق�صبة طويلة ،والبع�ض ّ
الكني�سة« :يا م�سري لك �أعرتف ّ
بكل �شيء عملت ،اين �رسقت
لكي �أطعم القواريط (الأيتام) ،وقتلت النا�س بيدي ول�ساين،
لعدوتي �أبداً اىل �آخره »...وما ك ّنا
و�أبغ�ض �سلفتي ،وال �أ�سمح
ّ
ن�سكتهن عن هذا االقرار يف العايل� ،أما للخوري غري ممكن
نقدر
ّ
�أن نعرتف.
بع�ضهن
كن يجمعن
ّ
ال�سيدة بعد القدا�سّ ،
وملا كنا نبد�أ فر�ض ّ
«هلم ،قد ابتد�أ يف قدا�س الراهبة ونفهم به
من احلارة �صارخات:
ّ
عربي» .فبعد �سماعنا ّ
عزمتهن ملح ّلنا كل يوم
كل هذه اجلهاالت،
ّ
�أحد بعد القدا�س للفطور .وبعده نع ّلم التعليم امل�سيحي وكيفية
قبول الأ�رسار ،وخلو�ص العبادة اىل �أمنا مرمي البتول �سلطانة
الورد َّية ،وبعنايتها �أتت لنا �أن ندخل الديانة امل�سيحية يف تلك
العقول الب�سيطة جداً.
لهن عوايد حمزنة تُف ّتت الأكباد وهي ،ان التي تزعل
لكن كان ّ
من �أهل بيتها ت�أخذ مر�سه (حبلة) وتروح تفت�ش على �شجرة بعيدة
وت�شنق حالها ومتوت ...انه يف يوم � 11أيار كنا ك ّلمنا البنات
وحر�ضناهن �أن عو�ض ما يلعبوا
عن افادة تالوة امل�سبحة الورد َّية.
ّ
بروحهن يف ّ
حمل الت َن ّزه وي�ص ّلوا امل�سبحة �أح�سن.
ّ
بينهن
وكن يقلن فيما
ّ
فبعد املدر�سة ،البع�ض توجهن بعيداً ّ
نروح بعيداً ونع ّلي �صوتنا يف ال�صالة حتى ُي�سمع يف ال�سماء.
فو�صلن عند �شجرة ووجدن مع ّلق بها �إمر�أة م�شنوقة ومع ّلقة
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مبر�سه .فحا ًال ،البع�ض طلعوا على تلك ال�شجرة ّ
وغريهن
وفكوها،
ّ
وتتحرك ،ف�أخربن
م�سكن برجليها ون ّزلوها .فوجدن �أن بها روح
ّ
اخلوري .حا ًال توجه مع غري رجال وجابوها ملحلنا ورويداً
رويداً رجعت للحياة .فعرفْنها جميع ًا �أنها من ن�ساء طائفتنا،
وف�ضلت املوت على ال�صرب .وخربونا
كانت زعالنة مع حماتها ّ
عن كثريات قد ُمنت على هذه ال�صورة .ويف حارة الكراد ،ن�ساء
ذاتهن يف البيار (جمع بئر) و ُمينت .فكم وكم
كن يرمني
ّ
كثريات ّ
أحدكن
من العوايد املمقوتة وجدنا ب�شغالت الن�ساء .ملا مير�ض �
ّ
يجنب تراب ًا من مغارة الفقري �أي دروي�ش امل�سلمني ويبخروا املري�ض
ويذوبوا الرتاب وي�سقوه هذا الدواء .معتقدين ب�شفاه (ب�شفائه).
ويلتجني اىل ال�سحرا ويلب�سوا �أوراق ال�سحر ،ويلتجوا اىل
ال�شيطان بفتح املندل لوجود الأ�شياء املفقودةّ ،
وكل هذه الأ�شياء
وغريها كانت �شغالت ن�ساء �أخويتنا ويعملن هذه وغريها ك�أنها
معجزات� .آه! كم لزم من التعب لكي نقدر ن�ست�أ�صل هذه من
ن�ساء طائفتنا.
	�أما جوازهن كان� ،أن ي�شرتوا البنت ويف�صلوها كم ت�سوا
من الدراهم �أو حيوان� ،أَ ِم ْن فر�س �أو ثور �أو حمار ...ويف حفلة
العر�س كانوا يزفوا هذا احليوان م ِّزينا ِته على ر�أ�سه وظهره هو
بكرثة الربابي�ش مغنني هذا ثمنها وغري عوايد ن�سكت عنها لأجل
الإخت�صار.
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يف نابل�س

ثم بعد رجوعي من ال�سلط بعد �سنتني ،توجهت اىل
نابل�س .هذه املدر�سة ُف ِت َحت عن يد مري مرمي ،وح�رضة الأب
املحرتم اخلوري �أنطون رزق .هناك عدد البنات كان قلي ً
ال،
وديانة برده (باردة) جداً .لكن بعد ما �صار �أخوية �أمنا مرمي
البتول� ،صار ن�شاط �أكرث يف الديانة والعبادة .وملّا زار �سيادة
بطركنا «لودوفيكو�س بيايف» كان جناح غري اعتيادي يف املدر�سة
منهن  19التني والباقي روم
وعدد البنات كان نحو 45
ّ
�رسه جداً� ،أخذ
وم�سلمات ويهود .فغبطته بعد الفح�ص الذي ّ
�أ�سماء البنات جميع ًا ،وطلب �أي�ض ًا عدد بنات الأخوية ،و�أنعم
عليهن بقون ف�ضة كبار ،فلب�سن القونة مت�شكرات ف�ضل غبطته.
ّ
فبقيت هناك �سنتني فقط ،و�أخذت مر�ض ًا �شديداً �سخونة
�صفراويّة ومكرين (ميغرين) .ومن جراء ذلك ،بقيت طريحة
جترعت
الفرا�ش يف ديرنا يف القد�س �سنة كاملة .ويف هذه ّ
املدةّ ،
املر ،من ِقبل الأم روزايل التي كانت تبغ�ضني جداً،
ك�أ�س العذاب ّ
أكرر:
مع البع�ض من خواتي املحبوبات .فكنت �أ�شكره تعاىل و� ّ
ّ
«كل هذا لأجل �إكرامك يا مرمي».

الزبابدة

فبعد �شفاي ذهبت اىل الزبابدة .فهذه املدر�سة ُف ِت َحت عن يد
مري روجينا كارمي ،يف وقت ح�رضة اخلوري فرن�سي�س الكرت،
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الذي كتب حوادث كثرية عن تقدم وجناح حرارة الديانة والعبادة،
التي �صارت بوجود راهباتنا مبعونة �أمنا مرمي البتول �سيدة الورد َّية.
فا�ستقمت �سنتني ومن هناك م�ضيت اىل الن�رصة (النا�رصة) وهناك
املرة وال�شديدة املرارات انتقال �أبينا وم�ؤ�س�سنا
جرت لنا الفاجعة ّ
الأب املحرتم اخلوري يو�سف طنو�س وت َ
َركنا جريحات الف�ؤاد
بحزن ممُ يت على فقده .يا لها من خ�سارة عظيمةَ ،فقَد حياته
الثمينة ،وت َ
َركنا يف هذا الوقت الع�رس ،والك ّلي العازة لهذا الأب
املر
احلنون وامل� ّ
ؤ�س�س الغيور ،ف�صربنا وجترعنا كا�س هذا ال�صرب ّ
خا�ضعات مل�شيئته تعاىل القدو�سة قائالت« :فلتكن م�شيئتك يا
رب �آمني» .فقبل وفاته ب�ساعة ،ك ّلمني وحدي مدة �ساعة ،وقال
ّ
يل« :خذي بركتي الأخرية ،و�أ�سفا عليك �إن كنت تبقي طويالً
بينهن».
أنهن يعذبوك جداً يا م�سكينة
ّ
يف هذه احلياة بعد موتي ،ل ّ
فجاوبته« :ال ب�أ�س من عذابي� ،أنا ذبيحة الورد َّية� ،أرغب فقط
�أنك تكون مرتاح يف الديار ال�سماوية ،وراحتك هي راحتي،
�إن �أُمنا احلبيبة التي خدمتها يف احلياة� ،ست�أتي وت�ساعدك يف هذا
الوقت ».جاوبني« :ما �أحلى املوت ،ما هو �صعب ،فقط مرمي
َ
والتفت نحو �صورة مرمي
فباركني
طولت ،متى جتيء يا تُرى؟»
َ
ّ
العذراء ،و�شهق و�س ّلم روحه بيد اهلل .و�صارت عيونه تلمع ك�ضوء
ال�شم�س .وقبل موته قال يل« :ان �أختك ريجينا حت�سب واحدة
منكم كما وعدتها؟» وقبل موته بع�رشين يوم ًا� ،أو�صاين بافتتاح
مقوى (م�أوى) لليتيمات يف بيت حلم ،وم�شغل للفقريات للبنات
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معي�شتهن ب�صطرة (ب�سرتة) .وقال يل�« :إن
الكبار حتى يك�سنب
ّ
ربنا �شفاينّ � ،أول �شغل �أعمله هو هذا .وا ّال اعملي جمهودك بهذا،
فرا يرغب جداً جداً
ثم �أخربين ان ح�رضة اخلوري فرن�سي�س ّ
وجودنا هناك.
وهو وعد �أن ي�ساعدنا وي�صري خري خلال�ص الأنف�س ان اراد
اهلل تعاىل» .ثم رجعت ملحل �إقامتي يف قرية الزبابدة.

من القد�س �إىل بيت حلم

وبعد ثمانية �أ�شهر ،قد توجهت اىل ديرنا يف القد�س ،لأجل
ا�شغال �رضورية .فبعد ان ق�ضيتها ،ا�ستعديت للرجوع اىل الزبابدة.
وقبل توجهي ب�ساعتني ،واذا بتحرير من غبطته �سيدنا لودوفيكو�س
بيايف يط ِل ُبني للمواجهة .فعند ذلك قال يل �أن �أذهب حا ًال اىل بيت
و�رساً ،لأن م�ضم
حلم و�أفتح حمل با�سم م�شغل للفقريات حا ًال ّ
طلب ْت منه �أن ير�سلنا على نفقتها .وعطتنا خم�س
(مدام) بيكارَ ،
مائة فرنك كمبدا ،ووعدت بنفقة �إن �أراد يختم لها على حترير،
توجهه لدير ال�رشطريز ( )Les Chartreusesيف فرن�سا .فغبطته وعد
بذلك .فتوجهت مع الأخت جوزفني �أبو �صوان ،وكان ذلك يف
�شهر حزيران �سنة  1893يوم عيد قلب ي�سوع الأقد�س .بالإتكال
عليه وعلى �أُمنا احلبيبة �سلطانة الورد َّية ،فواجهنا ح�رضة الأب
ووع َدنا بامل�ساعدة
فرا ،فقابلنا بخلو�ص الب�شا�شة َ
اخلوري فرن�سي�س ّ
على قدر الإمكان وال�سعي لوجود ّ
حمل يالئم ق�صدنا .فا�ست�أجرنا
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بيت واحد يف دار اخلواجة مبارك دعيق م�ؤقت ًا .ف�أتني عندنا عدة
مهن القراءة والكتابة والتطريز وتخري�س امل�سابح.
بنات ونع ّل ّ
نقدم احتمال هذا
احلد« .وكنا ّ
وتعزيتنا كانت عظيمة بفقرنا الزايد ّ
الفقر تعوي�ض ًا ملا ينق�ص و ُيخالف بنذر الفقر يف رهبنتنا» .ونفرح
املقد�سة ،يف البلد ذاتها التي بها
م�رسورات باال�شرتاك بفقر العيلة ّ
احتملت عذاب الفقر الك ّلي .يا ل�سعادتنا بنول هذه النعمة من كرم
الطفل ي�سوع.
ثم انتقلنا لدار اخلواجة ميكيل .وهناك �صار و�ساع �أكرث
مل�شغلنا .فكانت بقرب الدار جارة فقيدة النظر ،هي قرينة حنا
عي�سى القطان .حتى �إن احلكيم «باكر» قطع الأمل من �شفاها.
فعند زيارتها طلبنا قدح ماء ،وو�ضعنا به امل�سبحة الورد َّية ،وقرتنا
ّ
(قطرنا) عيونها و�صلينا جميع ًا مع �أهل بيتها (خم�سة ع�رش
ال�سالم لك يا مرمي) وتركنا لها اال�ستعمال .يف الغد طلبوا منا
ماء امل�سبحة الورد َّية ثاني ًا ،وقالوا �إنها �صارت �أح�سن .وبعد كم
وتطرزّ .
وكل
يوم ُ�شفيت وق َِد َر ْت ت�أتي للكني�سة .والآن تُخيط
ّ
هذه االنعام ب�شفاعة �أمنا مرمي البتول .ثم انتقلنا اىل دار عبد اهلل
دعيق .فهناك تو�سعنا �أكرث ،و�صار عدد البنات نحو خم�سني
والن�سوان يف الأخوية  39التي ترتبت ب�سماح الأب اخلوري
فرا .وكنا جنمع �أ�شغال من عند التجار ،خيطا (خياطة)
فرن�سي�س ّ
نعطيهن الأجرة
وتخري�س م�سابح وتطريز ب�شاكري (حمارم) وكنا
ّ
ّ
كل جمعة .وهذه الإفادة الزمانية �صارت وا�سطة ملمار�سة العبادة

58

القدي�سة ماري �ألفون�سني غطا�س
ِّ

وتنويرهن يف الديانة .ورهبان مار يوحنا عبد اهلل الذين يف �سبيطار
ّ
(م�ست�شفى) الطنطور ،اعتنوا يف ت�سليك م�شغلنا ،ونفعونا جداً
ب�شفقة عظيمة .وير�سلوا لنا ما يلزم للخياطة لهم واىل ال�سبيطار.
وهذا كان ي�شغل بنات كثريات العدد .فحظنا كان �سعيداً �أن ُنعني
خوات امل�سيح .ف�صار عندنا داخلية ،الأوىل لو�شيا ابنة يو�سف
غطا�س ،وثانية وديعة ابنة اليا�س دانيل ،وثالثة �أجني ابنة رفايل
وغريهن ...ثم انتقلنا لدار يو�سف لول�ص بقرب
غريهن
غطا�س ثم
ّ
ّ
كني�سة قلب ي�سوع يف مقوى (م�أوى) الأيتام .فالذي �أحوجنا
ّ
املحل ،هو وجع العيون الذي �أ�صابني و�أ�صاب رفيقتي
بتغيري هذا
الأخت دومنيك.
ّ
املحل �صار موافق لغاية م�شغلنا .وكرث عدد البنات
فهذا
والن�ساء ،وزادت العبادة جناح ًا .ف�صباح ًا بعد القدا�س ،كان
الدر�س وت�سميع املثايل (الدرو�س) ملن ترغب ان تتع ّلم ،وال�شغل
اليدوي للح�صول على املعا�ش .وبعد الظهر ال�شغل �أي�ض ًا .ويف
الوقت ذاته تتلى امل�سبحة الورد َّية الكاملةّ ،
كل واحدة تقول
بيت والباقي يردنّ  ،بعد هذا ت�صري قراءة روحية ،وتف�سري على
احلارة
التعليم امل�سيحي ،وكيفية ممار�سة الديانة ،وخلو�ص العبادة ّ
ل�سيدتنا مرمي البتول .فيوم ًا ما ت�رشفنا بزيارة الأب املحرتم اخلوري
وان�رس جداً من هذه املمار�سة ،وجمعية البنات
فرا،
ّ
فرن�سي�س ّ
والن�ساء ،و�صار لنا �شغل ملخزن الفرن�سي�سكان من القد�س� ،أي
تخري�س م�سابح عن يد اخلواجة من�صور كردي .وهذا نفع البنات
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�أكرث و�أكرث� .أما م�ضام (مدام) بيكار كتبت لنا اال�ستعذار ب�أنها ما
تقدر تدفع لنا �شيئ ًا لأن �سيدنا «بيايف» ما �أراد ان يختم حتريرها
لدير ال�رشطريز ( )Les Chartreusesقائ ً
ال« :انه ما يختم لأنه بهذا
ك�أنه ي�شحد من الفرن�ساوية ،و�أن كفّه مليان ذهب فيعطينا» .مع
املذهب.
ذلك ما ُ�شفنا �شيء من هذا الكف ّ
�رشفنا �سيادة القن�صل
ثم يوم ًا ما كنت مري�ضة ،و�إذا على غفلة ّ
الفرن�ساوي م�سيو ل�ضو (ليدو) ،ونظر امل�شغل مملوء من البنات
فان�رس جداً
باجتهادهن ،وقال يل« :انه �أتى لكي يعرف
والن�ساء،
ّ
ّ
كيف �صار وجودنا يف بيت حلم .حيث �صار �سبب غرية لغري
راهبات .ومن يعطينا معا�ش؟» ف�رشحت له الكيفية ،وحيث م�ضام
(مدام) بيكار ما تقدر تعطينا معا�ش ،فكري �أن � ّ
ّ
املحل.
أ�سكر
ال ،ال ّ
ال ثم ك ّ
ف�أجابني« :ك ّ
ت�سكري نق�ص اتكال على اهلل تعاىل
و�أن �سيدته (زوجته) تعت ّز بناَ ،
بت لنا من احلكومة الفرن�ساوية
وط َل ْ
معا�ش» .فحا ًال جاوبت ح�رضته باالجاب .وزادت على ما كانت
تعطينا يف القد�س ،خم�س مائة فرنك بزيادة .كان ُمرتب لرهبنتنا
�ألف وخم�س مائة فرنك خارج عنك .فرتتب �سنوي ًا �ألفني فرنك
ل�سبب ديرنا يف بيت حلم .فبلغني ذلك ،فم�ضيت لعنده ممنونة
و ُم ّ
ت�شكرة �أف�ضاله العلوية .وهذا يف �سنة � 1895ألف وثمان
مائة وخم�سة وت�سعني .لكن بعد هذا ربنا رزقنا �أ�شغال مفيدة
وح�سنات ،التي كانت تكفي ملعا�شنا االعتيادي ،حتى كفو لدفع
مرة ،اخلم�س مائة فرنك ،لأن ما �صار
�أجار الدار .فما �أخذنا وال ّ
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لنا عازة .فحبينا �أن هذا املبلغ يبقى يف ديرنا .وهذا كان مبعرفة الأم
الرئي�سة حنة ،لأن ّ
كل �سنة كان يزيد الداخل على اخلارج �شو ّية،
وربنا مالنا (ودبرنا حالنا) من كرمه ،باخلبز اليومي فله ال�شكر
الدامي على اعتنائه يف خاليقه جميع ًا� .أما العبادة ملرمي �سلطانة
الورد َّية� ،صارت تزداد يوم ًا فيوم ًا .ففي ذات يوم كنا جميع ًا
بحد البري .فبدينا ن�ص ّلي ورديتنا
يف احل�ضري (امللعب) نًنقي قمح ّ
ح�سب العادة ،وبعد �أ�رسار الفرح� ،صار خبط �شديد يف البري حتى
بالكاد نقدر ن�سمع بع�ضنا لتتميم تالوة الورد َّية .فارت�سمنا با�سم
حية كبرية يف املاء
ال�صليب وا�سم مرمي العذراء ،وفتحنا البري ،واذا ّ
حترك وتخبط �أوقات تنقلب رفيعة وطويلة ،وغري �أوقات رفيعة،
ّ
وغري مرات يكون بها �أطرف �شوك �ضخم .ف�أتو (ف�أتى) النا�س
وال�شغيلة الذين حولنا وا�ستعملوا و�سايط الخراجها ،فما �أحد
قدر على ذلك .فاتوا راهبات املحبة ،و�أي�ض ًا كاهن من ال�سالزيان
وكب ماء مقد�س يف البري ،و�سكت اخلبط ّ
و�سكرنا البري.
و�ص ّلى
ّ
ويف الغد فتحنا البري ،ف�صار ح�سب العادة �صايف رايق .فباالتكال
على اهلل تعاىل �رشبنا جميع ًا حلد �آخر ال�صيف .وملا خل�صت
املاء غ�سلنا البري وهو عامر وما به وال خزق �أبداً .فا�ستنتجنا �أن
ال�شيطان اجنكر من كرثة تالوة امل�سبحة الزردية� ،صار يخبط يف
البري� .أما هذه التجربة ما �أخافت �أحداً بل زادت العبادة ملرمي �أمنا.
وكان بقرب دارنا اخلواجة جربايل الدبدوب مري�ض وعلى �آخر
�أنفا�سه ،وكان الأب اخلوري ينازعه ،فا�ستدعونا �أهله لكي نح�رض
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موته ون�ص ّلي لأجله .فوجدناه مبلول بعرق املوت ،ولفق و�س ّلم
قدت (�شقّت) ثوبها
روحه .ف�صاحوا �أهله وولولو ،و�أخته �سارة ّ
ح�سب عادتهم وقت موت �أقربائهم .فقلت للخوري« :مه ً
ال،
رمبا �أنه لي�س مايت» .و�أخذنا كباية ماء و�أعطيناه و�صار يبلع من
كباية املاء .وطلبنا �شيئا ما
ماء امل�سبحة الورد َّية التي و�ضعتها يف ّ
لنجرب ان كان يقدر يتقوت ،ف�أتوا مبربا �سفرجل وجربنا ،ف�صار
ي�أكل ،رويداً رويدا رجع للحياة ب�شفاعة �سلطانة الورد َّية ،التي
و�ضعت م�سبحتها يف قدح املاء .فجميع احلا�رضين �شكروا مرمي
البتول �أ ّم اهلل ،وزادوا يف احلرارة بعبادة الورد َّية .لكن عدم وجود
دار موافقة مل�شغلنا كان يهمنا جداً ،وهذا من �سبب فقر احلال
وعدم القدرة لعمار دار .فك ّنا ّ
نتعذب جداً ،وح�رضة اخلوري
فرن�سي�س كان ي�شور علينا �أن نروح بع�ض حم ّ
الت لكي ن�ست�أجر
دار ،فكنت �أدور �أنا واختي الأم ح ّنة ،وير�سلنا من ّ
حمل �إىل غريه
ّ
كل �سنة ،ملدة خم�سة ع�رش �سنة حتى ك ّلينا وتعذبنا من التفتي�ش.
ف�شكراً لأمنا احلبيبة التي تنازلت و�أ�رشكتنا بعذابها هذا .وعدم
�سوو مغارة فقرية جداً ل�سكناها .يا
وجودها يف هذه البلد املقد�سة ّ
ما �أحال عذاب عي�شة الفقر التي لدينا حلوة باال�شرتاك بفقر العيلة
املقد�سة.
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�صورة فوتوغرافية ل�صفحة من املخطوط الثاين
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