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 حبُّ راهبت مّهَد طريَق العودة

 

 األب زياد هالل اليسوعي  

 
 

 لكل  زمان كباره

فً زمن األزمات تخرج الكلمات عادًة متحّررة من جملها الخجولة، لتكتب 

ٌّات التً تساهم فً بناء المجتمع.  تأبى إّّل أن تسبح عكس تارٌخ بعض الشخص

ٌّار المفردات المبهمة، ُتسّطر حوافًّا لصور أّرخت أزمنة وأماكن وممّرات،  ت

ٌّرة  ألجٌال وأجٌال. هً الكلمات والمواقف َمن تصنع التارٌخ، هً الفكرة الن

والصبر فً العمل من ٌخلقان الواقع الذي ّل ٌزول. ومنه ترانا نعود بالذاكرة إلى 

صور كثٌر من األسماء، محاولٌن أن نجّسد وجودها ثانًٌة،  ماضٌنا نفّتش عن

علّها تنقذنا فً وقتنا العصٌب، وإن لم نستطع مجاراتها تأتً المقولة لتسعفنا 

فنتعلّل بالقول حٌنها: إّن لكّل زمان رجاله. وفجأة صوت من داخل حمم نار 

ها أًٌضا، حمص ٌنادٌك صارخاً، ولكّل حاضر ولكّل رسالة فً قلب األزمة نساؤ

 وإن لم تسمعه، ٌتأّبطك فً رحلة لٌست بساّرة فً حواري تلك المدٌنة.



 

 

 

2 

 

 ُمرَسلة من جبال لبنان إلى ربوع سوريا

ٌّة إلى جبال سورٌا، راهبة شاّبًة قِدمت كلّها نشاًطا  أرسل جبل لبنان هد

ٌّة، وكأّنها تحمل بذاًرا نادرة فً كفٌَّها، فأٌنما حلّت ٌخضّر المكان، وتُ  زهر وحٌو

ٌّبة تبقى بوًرا إن لم تمتّد إلٌها ٌُد زارع ٌعزف لها عشق  أرضه، ألّن األرض الط

المكان، وٌنثر بها بذار الحّب مجبولة بروح العطاء. هً األخت "فالنتٌن صقر"، 

ن". قدمت سورٌا فور انتهاء سنً التكوٌن األولى،  ٌْ ن األقدَس ٌْ من راهبات "القلَب

ر لها أن تكون أولى رس اّلتها فً هذه البلد. ومن ٌومها ضّمتها رٌاحها وقُدِّ

ولفحتها رائحة عطر وردها الجورّي، فذابت فً "ماء الزهر" الذي ٌسحر كّل 

ن  َمن شرب منه. ومن حٌنها لم تغادر راهبتنا خطوات المرَسلٌن والمرَسالت، ممَّ

ا لكّل من  حولها من سبقوها وعبروا هذه البالد، وبقٌت حّتى ٌومنا تحمل أماًل وحّبً

 الصغار والكبار.

، بالعمل فً المدارس 59ٕٔبدأت مسٌرتها فً سورٌا من حمص العام 

ٌٌّن. ذهبت بعدها إلى منطقة القدموس فً  والتربٌة بالتعاون مع اآلباء الٌسوع

ٌّة، وبعد عّدة سنوات من العمل ممّرضًة فً مشفى  محافظة طرطوس الساحل

إلى منطقة الدرٌكٌش مع "األب  595ٔ القدموس، انتقلت األخت فالنتٌن العام

ٌّة بهذه المنطقة  " لخدمة القرى فً الجبال الغرب ًّ أنطون مسامٌري الٌسوع

ٌّة، فً بلدة "جنٌنة رسالن" وقرٌة "التفّاحة". فكانت رسالتها فً خدمة  الجبل

، ُعرفت  ًّ ًّ المسٌح ًّ للقرى المجاورة. وإلى جانب التعلٌم الدٌن التعلٌم المسٌح

ٌّدات الخٌاطة والنظافة وتربٌة األطفال، فكانت قرٌبة  راهبتنا بفّنها فً تعلٌم الس

ٌّة فً تلك  للعائالت من كّل األدٌان والطوائف. تنقّلت كثًٌرا بٌن القرى الجبل

المنطقة، بالرغم من صعوبة المواصالت والطرقات، لم تكّل عن تكملة رسالتها. 

ٌّة والوجه البشوش. ّل ٌعرفها سّكان المنطقة هناك بالراهبة ذات ا لشكٌمة القو

تفارقها الضحكة وحّب المزاح. بعدها شاءت األقدار أن تعبر من الجبال وقراها 

. ولشّدة عزٌمتها، ُطلب منها، وهً فً سّن 2ٕٓٓالجمٌلة إلى مدٌنة حمص العام 
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ًّ باب السباع"، كً 27السادسة والسبعٌن ) (، أن تدٌر "مركز المسّنٌن" فً "ح

 على العٌش الكرٌم لعبور سنوات العمر الغابرة!تساعدهم 

 حّي على صفيٍح من نار
فً بداٌة األزمة بحمص، ترك كثٌر من األهلٌن أحٌاءهم، وأوصدوا أقفال 

ٌّة. وفً إحدى حواري حمص،  بٌوتهم خلفهم، تاركٌن الشوارع والمحاّلت التجار

ًّ باب السباع"، أظلمت منازل البٌوت حز ٌنة على َمن وفً أحد أحٌاِئها "ح

ًّ لٌاًل، وأصوات  فارقوها. هناك بناء واحد فقط كان ٌنٌر طرٌق العابرٌن إلى الح

قاطنٌه ُتَطمِئُن قلوَب قاصدي العودة. إّنه مركز رعاٌة المسّنٌن، تدٌره "راهبات 

، وركام قمامة فً كّل مكان،  ًّ ٌُعَرف سابٌق له فً الح ن". دمار لم  ٌْ ن األقدَس ٌْ القلَب

فع ورصاص تمأل الجّو، ومعارك طاحنة كانت تدور حولهم. مع وأصوات مدا

ٌّة نفسها  هذا، قّررت مدٌرة المركز األخت فالنتٌن البقاء، ترافقها أختها فً الرهبان

األخت "ماري ألبٌر كفوري". أصّرتا على خدمة النزّلء فٌه من المسّنٌن 

من جمٌع والمرضى. إّن موقفهما النبٌل هذا جعلهما موضع ثقة واحترام 

األطراف. عرفت األخت فالنتٌن، ذات اّلثَنٌن والثمانٌن عاًما الٌوم، بحكمتها 

وحنكتها، أن تحمً المبنى وقاطنٌه على قدر ما أوتٌت من الشجاعة والقّوة. تارةً 

تتحّدى وتتوّعد، وطوًرا ُتفاوض وتحاجج. هكذا، وبفضل شجاعتها، استطاعت أن 

ًزا وُمِسّنًا من زمهرٌر البرد القارس فً تحمً أكثر من خمسةٍ وثالثٌن عاج

الخارج، أو من اللجوء إلى مكاٍن غٌر آمن ّل ٌستطٌعون العٌش فٌه بعد أن فقدوا 

 اّلّتصال بأقربائهم.

 صالة وأمل ورجاء

ٌٌّن  لم تكن تكّف عن اّلّتصال وبشكٍل مكّثف، كّل ٌوم سبت، باآلباء الٌسوع

ز لتأمٌن قّداس ٌوم األحد صباًحا. لم ٌكن جٌرانها، تطلب إلٌهم القدوم إلى المرك

ٌهّمها ّل اشتداد المعارك وّل تجمهر المتحاربٌن. وإصرارها هذا جعل الكهنة 

ٌَُصلّوا معها ومع الحاضرٌن. ومن قعر الغضب والعنف  ٌجازفون هم أًٌضا ل
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ن  ٌْ ٌُسمُع صوت ترانٌم راهبَت ًّ عرف أشّد أنواع اّلقتتال، كان  والكراهٌة فً ح

ن سالًما لوطٍن  ٌعلو ٌْ صوت القصف والرصاص، ترّتالن لرّب العالمٌن طالبَت

أصبح وطنهما، وسائلتٌن األمان لشعٍب أضحى جزًءا من تارٌخهما. من نوافذ 

ٌّة كانت تتصاعد أصوات أناس ٌتقاتلون فً الشوارع، ٌتنازعون  الكنٌسة الخارج

ًّ ٌعبق ببخور صلو ات المصلٌّن من فٌما بٌنهم، وفً الوقت نفسه، كان الح

المسّنٌن والعاملٌن فً المركز، ٌشحذون همم القدٌر، طالبٌن منه الصفح 

والغفران، عّل صلواتهم تساعد على تبرٌد سبطانات البنادق وفّوهات المدافع. 

وحده إٌمانهم جعلهم ٌصمدون كّل هذه المّدة من الزمن، على الرغم من انقطاع 

ًّ طوال ساعاٍت وأ ٌّار الكهربائ ٌّام، وُندرة المازوت للتدفئة، وتحّمل روائح الت

القمامة المحٌطة بهم، وعلى الرغم من أمور كثٌرة لن ٌفهمها إّّل َمن عبر طرقات 

ًّ الذي تناثرت ذكرٌاُته على ضفاف الوطن، تستصرخ العودة إلى  ذاك الح

 حوارٌه، وتستنجد بما تبقّى من حجارة أن اثبتوا لٌوم اللقاء القرٌب.

 في حديقة األشباح غصن رجاء

غرٌبة الراهبة بنت الجبل هذه فً عنفوانها، وفً شّدة وزرها. زرعت فً 

ًّ ٌسمعون لحنه فٌعودون إلى  أرض المعركة حّبًا جعل الكثٌر من أهل الح

ًّ على الوقوف جافلٌن أمام جرأة  بٌوتهم؛ ومّهدت طرًٌقا حمل الغرباء عن الح

ة حّتى ّل ٌتٌه فً تشّعبات األزمة الموقف؛ وأنارت مصباًحا لكّل طالب عود

الطاحنة، فطغى جمال سّر هذا المركز على كّل ألوان خربشات المعارك فً 

ٌّر مواقفها فً حّب القرٌب والبعٌد، ولم تتواَن عن استقبال المعَوز  . لم تتغ ًّ الح

المسّن المتضّرر. صراعها لم ٌكن مع البشر بقدر ما كان مع الشّر. غلبته، نعم، 

ّررت مع زمٌلتها المكوث فً حدٌقة أشباحه، تسقً شجٌرات األمل التً حٌن ق

 ستثمر فً موسم الرجاء، حاملًة ثمار السالم والمحّبة والوفاق.

 

 


