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مصرفي اهلل
ّ
ـتأجرة فــوق باريــس ،مفعم ـاً بالثقــة
ْ
رحـ ُ
ـت أحلّــق فــي طائرتــي المسـ َ
واإلقــدام.
ـت
ـت لــه؛ فــي ذلــك اليــوم ،كانـ ْ
ـب مــا خططـ ُ
ســار ك ّل شــيء حسـ َ
ت بأننــي
ـعر ُ
الريــح حليفتــي ،وكذلــك كبريائــي واعتـزازي بنفســي .شـ ْ
أخطّ ســطور مســتقبلي كما أشــاء ،وبأنني أنا السـّـيد المطلق على
ـأن العالــم بأسـره خاضــع إلرادتــي .وفجــأةً ،وقــع مــا لــم
حياتــي ،وبـ ّ
يكـ ْـن فــي الحســبان...
ت نفســي أهبــط
ت الســيطرة علــى الطائ ـرة ،وســرعان مــا وجـ ْـد ُ
فقـ ْـد ُ
جنونيــة تنــذر بتحطّــم ال مهــرب منــه.
بســرعة
ّ

خــالل ثـو ٍ
ان ،شــعرت بالعجــز التــام وصــرت أتحـ ّـرق لرؤيــة الطائـرة
تالمساألرض.

ـت لحظــات معــدودة تفصلنــي عــن مـ ٍ
ـوت محتّــم ،تجاذبنــي
كانـ ْ
ـتطع مقاومتهمــا :الخــوف مــن المــوت
خاللهــا شــعوران لــم أسـ ْ
والفضــول لمعرفــة مــا يحــدث بعــد المــوت.
خوفــي كان مــن المجهــول ،وفضولــي كان يؤججــه ســأمي مــن
ـق المعرفــة.
تفاهــة الحاضــر الــذي أعرفــه حـ ّ
ت مــن خــدر مشــاعري ألجــد نفســي خــارج
ـت أن صحـ ْـو ُ
ومــا لبثْـ ُ
ـق
ـب إال بكســر فــي إصبعــي .ولــم يبـ َ
الطائـرة المحطّمــة ،ولــم أصـ ْ
مــن فضولــي شــيء ســوى انعكاســات رأيتهــا فــي عيــون الجمــوع
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ـت حولــي تســتطلع تفاصيــل حــادث التحطّــم ...وبــدوا
التــي تحلّقَـ ْ
الطيــار.
لــي جلي ـاً أكثــر أســفاً علــى الطائ ـرة منــه علــى ّ
ـت محظوظ ـاً .أو هــذا مــا
لــم آبــه النفعاالتهــم ،فعلــى األق ـ ّل كنـ ُ
ظننتــه حينــذاك...
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"حادثة تحطم الطائرة"
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قصتي منذ البداية...
ْ
لكن ألخبرك ّ
األول
الفصل ّ
طفولتي

ـدأت بالعمــل فــي سـ ّـن الثالثــة
ـأت فــي عائلــة فقيـرة فــي لبنــان ،وبـ ُ
نشـ ُ
ـت أوالً فــي مركــز
ـدي علــى إعالــة العائلــة .عمْلـ ُ
عشـرة ألعيــن والـ ّ
ســباق الخيــل فــي بيــروت كنــادل فــي القهــوة ،بعــد ذلــك ترقيــت
ألصبــح بائــع بطاقــات ،خــالل عطــل نهايــة األســبوع واألعيــاد.
ـدي.
وكنـ ُ
ـت أعطــي ك ّل مــا أجنيــه مــن أتعــاب زهيــدة لوالـ ّ

ـتثنائية جــداً ،إذ كانــت تجمــع بيــن أقصــى
كانـ ْ
أمــي إم ـرأة إسـ ّ
ـت ّ
التديــن فــي ٍ
كنــا ننتمــي إلــى طائفــة دينيــة
آن معـاًّ .
الحــزم وأقصــى ّ
ـت أمــي مولعــة بالصــالة ،واإلنجيــل بالــكاد
ـيحية
تقليديــة ،وكانـ ْ
ّ
مسـ ّ
ـت بالحرمــان .حتّــى ّإنهــا ال
بعـ ْ
يفــارق ْ
يديهــا .وأذكــر ّ
أن طفولتــي طُ َ
تغيــب مــن ذاكرتــي حتّــى اليــوم صــورة ذاك الرجــل الــذي راح يلتهــم
تفاحــة حم ـراء كبي ـرة ،ومــا كان بيــدي حيلــة ســوى اشــتهاء مثلهــا.
حتّــى التفــاح ،كنــا نعتبـره ترفـاً ال نســمح ألنفســنا أن نبــذخ عليــه!
ـت علــى انتشــال
الماديــة،
ـت ذرع ـاً بأحوالنــا
وصم ْمـ ُ
ّ
أن ض ْقـ ُ
إلــى ْ
ّ
عائلتــي مــن دوامــة الفقــر المدقــع هــذه.
ـيء إلــى أسـوأ ،ولــم
لكـ ّـن أوضاعنــا
احـ ْ
ّ
الماديــة ر َ
ـت تتدهــور مــن سـ ّ
يجــد والــداي ح ـالً ســوى أن أتــرك المدرســة وأجــد وظيفــة ب ارتــب
ثابــت نعتــاش منــه .وفــي حيــن لــم أصــادف ســوى المتاعــب،
ـص أن
إنبس ـ َ
ت أمامــي فســحة أمــل .كانـ ْ
طْ
ـت قواعــد المدرســة تنـ ّ
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ت الفرصة ألكمل
قدم منحة للمتفوق األول في الد ارســة.
تُ ّ
فاغتنم ُ
ْ
تكبلنــي ...وبالكـ ّـد
تحصيلــي العلمــي وأتحــرر مــن قيــود الفقــر التــي ّ
ـت علــى المنحــة!
والجهــد حصْلـ ُ

إن
أثبتــت لــي هــذه التجربــة أننــي قــادر علــى تحقيــق مــا ْ
أرد ُ
تْ ،
ـت أن أرزح
ُوجــد التصميــم .كان ظمــأي للتقـ ّـدم ال ُيــروى ،إذ ر ْ
فضـ ُ
ـت د ارســتي ،حتّــى
إن ْ
أنهيـ ُ
طيلــة عمــري تحــت نيــر الفقــر .ومــا ْ
"أيهــا العالــم إنتظرنــي ،هــا أنــذا
ّ
ـت األقــدار بثقــة كبيـرة قائـالًّ :
تحد ْيـ ُ
ٍ
آت".
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الفصل الثاني
بداياتي في العمل المصرفي
كان ّأول عمــل تسـلّمته فــي مصــرف فــي بيــروت ،حيــث اكتســبت
شــعبية كبي ـرة مــن جانــب المصــرف وبيــن زمالئــي فــي العمــل،
ـت
علم ـاً بأنــي لطالمــا أردت أن أكــون معروف ـاً ومحترم ـاً ،وكنـ ُ
مسـ ًّ
ـتعدا لفعل أي شــيء ألكســب صيتاً حســناً ضمن عملي ولدى
الجنــس اآلخــر .وســرعان مــا تــم انتخابــي رئيسـاً للجنــة المشــتركة
بيــن المصــارف (.)Forex Club- Liban
اســتطعت أن أحقــق أهدافــي مــن خــالل ســرعة بديهتــي ،ودهائــي
وبراعتــي.
ت عالقات مع فتيات كثيرات – األمر
أقم ُ
حتى خالل مراهقتيْ ،
الــذي كان ُيعتبــر غيــر مألــوف ،وحتّــى غيــر مقبــول فــي الشــرق
األوســط خــالل األربعينيــات .فحملــت منــي إحــدى صديقاتــي
تحمــل
إن ر ْ
فضـ ُ
أتزوجهــا ،وهددتنــي باإلنتحــار ْ
ـت ّ
ورجتْنــي أن ّ
ـت الطفــل.
أن
أجهضـ ْ
مسـ ّ
ـؤولياتي ،فلــم آبــه .ومــا كان منهــا إال ْ
َ
ووصلنــي بعــد فتـرة قصيـرة خبــر انتحارهــا الــذي تصـ ّـدر الصحــف
األم وطفلهــا معـاً – إال
المحليــة آنــذاك .كنـ ُ
ّ
ـت مســؤوالً عــن مــوت ّ
ألن
أن تلــك الحادثــة المأســاوية لــم تهزنــي كثيـ اًر فــي ذلــك الحيــن ّ
ورزقــت بأربعــة
تزو ْجـ ُ
ـت ُ
قلبــي كان متحجـ اًر جــداً ...وبعــد ســنواتّ ،
أوالد.
علــى صعيــد العمــل ،بــدأت أترقــى س ـريعاً فــي مناصبــي ،مــا
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تقدمــي الس ـريع هــذا
ـت أطمــح لهــاّ .
فاهيــة التــي كنـ ُ
أمــن لــي الر ّ
ّ
وتفوقــي علــى زمالئــي ،جعلهــم يحســدونني – ومــع ذلــك لــم أشــعر
ت أن أتقـ ّـدم أكثــر
ـت منزعجـاً طـوال الوقــت ألننــي ْ
أرد ُ
بالرضــى! كنـ ُ
الزوجيــة
فأكثــر فــي مجــال العمــل المصرفــي ،لكــن أعاقتنــي الحيــاة
ّ
واألوالد.
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وظيفتي األولى
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وظيفتي األولى
ت
ت فســحة أكبــر مــن
الحريــة ،مقــدا ارً أكبــر مــن القـ ّـوةْ ،
ْ
أرد ُ
أرد ُ
ّ
ت أن أرى العالــم...
المزيــد مــن المــالْ ،
أرد ُ

بالتحديــات.
ذات يــوم ،أتيحــت لــي فرصــة رائعــة لكــن مليئــة
ّ
ـت لــه" :أشــعر بالمحدوديــة هنــا .بإمكانــي
ت مديــري وقْلـ ُ
فقصـ ْـد ُ
أن أعطــي أكثــر لكــن آفــاق العمــل هنــا ضيقــة جــداً .هــل يمكــن
إرســالي للعمــل فــي أحــد فــروع المصــرف فــي الخــارج؟"
فأجابني:
-

سأسافر قريباً ،وسأفكر في األمر

عندما عاد ،قال لي:
لكنه ليس بالمنصب
يوجد منصب شاغر في فرعنا في بلجيكاّ .الســهل .فلقــد حــاول موظفــون كفــوؤون كثــر مــن المكتــب الرئيســي
في باريس اســتالمه قبلك وفشــلوا!"
ت الوظيفة"
ت إلى ّ
الرد" - :قبْل ُ
فسارْع ُ

إن فشــلت ،ال يمكنــك اســتعادة
لكنــه أردف قائ ـالً" - :أح ـ ّذركْ ،
منصبــك هنــا!"
أجبته" - :موافق".
ت إلــى بلجيــكا ،تــاركاً زوجــة حائـرة،
ـافر ُ
ومــا هــي إال ّأيــام حتّــى سـ ْ
وأربعــة أوالد صغــار .وكل هدفــي التقــدم فــي الحيــاة...
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الفصل الثالث
امتالك السلطة
لــم تمنعنــي ثقتــي الكبي ـرة بنفســي مــن مواجهــة التحديــات
والصعوبــات فــي وظيفتــي الجديــدة .فــي البدايــة ،لــم أفهــم طبيعــة
ـت مدي ـ اًر عليهــم! فــي
عمــل الموظّفيــن ،ومــن المفتــرض أننــي كنـ ُ
ـؤولية مماثلــة.
أتحمــل مسـ ّ
الواقــع ،ال تؤهلنــي خبرتــي الســابقة أن ّ
ـدأت أتعلــم وأثقــف
لكننــي ســرعان مــا تعلمــت قواعــد اللعبــة .فبـ ُ
مدعي ـاً أنــي أ ارقــب الموظفيــن الذيــن كان ـوا تحــت إش ـرافي.
نفســي ّ
تعلّمــت عبــر طرحــي األســئلة عليهــم والثنــاء علــى جهودهــم ،فظنوا
أن مديرهــم يهتـ ّـم كثيـ اًر ألمرهــم .فدرســت وعملــت جاهــداً ،ومــا هــي
إال فت ـرة قصي ـرة حتّــى حــدث  ...االخت ـراق!
بعد ٍ
معدالت
ليال طويلة من الدراسة ،أوجدت صيغةً ترتكز على ّ
فية فعالة ،وأطلقتها في الوقت
اتيجية مصر ّ
الفائدة .ووضعت استر ّ
المناســب .ومــا هــي إال فتـرة قصيـرة حتــى أطلــق المصــرف الــذي
ـت أعمــل فيــه اســتراتيجية ارئــدة تتعلّــق بالقــروض الماليــة فــي
كنـ ُ
أوروبــا .أبدعــت فــي عملــي فبــدأ المصــرف يجنــي أرباحـاً طائلــة.
ـت أعمــل
فأرســل المكتــب الرئيســي للمصــرف الفرنســي الــذي كنـ ُ
فيــه فريقـاً خاصـاً ليحقّــق فــي االرتفــاع المفاجــئ والملحــوظ ألربــاح
فرعهــم فــي "بلجيــكا" .ظن ـوا فــي البدايــة أن األربــاح ناتجــة عــن
عمليــة غيــر شــرعية ،لكـ ْـن بعــد تحقيقــات طويلــة ،ازرنــي رئيــس
ّ
وهنأنــي .وقــدم للمديــر تقري ـ اًر إيجابي ـاً جــداً ،فتمــت
لجنــة التحقيــق ّ
ترقيتــي مباشـرةً إلــى المكتــب الرئيســي فــي باريــس! فوجــدت نفســي
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متفوقـاً علــى آالف الموظفيــن قبلــي.
ـت شــهرتي س ـريعاً فــي الوســط المصرفــي حــول العالــم ،ال
ذاعـ ْ
َ
ـت أتس ـلّق س ـلّم النجــاح
ســيما فــي أوروبــا والعالــم العربــيْ .
ورحـ ُ
أتفوق على منصب مديري الســابق
بســرعة فائقة .وكم سـ ّـرني أن ّ
مر ْتيــن ،لكـ ّـن
فــي لبنــان ،علمـاً بـ ّ
ـي ّ
ـأن منصبــه كان قــد ُعــرض علـ ّ
احتمــال عودتــي إلــى لبنــان كان غيــر وارد .ففــي ذلــك الوقــت،
كانــت أوروبــا محــور نجاحاتــي...
ـت أحــرز
أتخيلــه يوم ـاًْ .
ورحـ ُ
ازداد راتبــي بشــكل لــم أحلــم بــه أو ّ
ـت خبي ـ اًر فــي مجــال تأســيس
النجــاح تلــو اآلخــر حتّــى
ْ
أصبحـ ُ
ـت الكثيــر منهــا حــول العالــم .وأصبــح حلمــي
فأس ْسـ ُ
المصــارفّ ،
ـي.
بالســفر حــول العالــم مجـ ّـرد روتيــن يومـ ّ

ـام ْي شــرف من الجمهورية الفرنسـّـية (ميدالية شــرف
ـتلم ُ
اسـ ْ
ت وسـ َ
مــن العمــل  . )Medailles d’honneur du travailاتســعت
شــبكة معارفــي حــول العالــم .إوالــى جانــب المنصــب األخيــر
ت فــي الوقــت عينــه منصــب الرئيــس التنفيــذي
الــذي تبوأتــه ،شــغْل ُ
ـت مســؤوالً عــن مصــرف فــي هيوســتن-
لمصرفَ ْيــن فــي لنــدن وكنـ ُ
الواليــات المتحــدة ،وعض ـواً فــي مجلــس إدارة مصــرف فــي لنــدن
ومصــرف فــي جنيــف فــي سويس ـرا ،ومصــرف فــي بيــروت.
وترافق النجاح مع السلطة...
ـت معروف ـاً جــداً فــي مدينــة لنــدن ،حتّــى ّإنــه صــار مــن
ْ
أصبحـ ُ
إلي قبل المرور بمعاونين أو ســكرتيرات .كان
الصعب الوصول ّ
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يكفــي أن أقــول كلمــة واحــدة ألطــرد موظفـاً مــن عملــه .وكنــت أتّبــع
صارمــا جـ ًّـدا مــع الموظفيــن .حتــى ســائقي الخــاص ،لــم
نظامــا
ً
ً
يجــرؤ مـرةً علــى التأخــر ولــو لدقيقــة واحــدة.

أن رئيــس وزراء إنكلت ـرا" ،جــون ماجــور" ،أرســل إلــي
أذكــر م ـرةً ّ
ت عــن
ـذر ُ
دعــوةً إلــى مأدبــة عشــاء مخصصــة لمــدراء البنــوك ،فاعتـ ْ
ت َمـ ْـن يمثلنــي.
الحضــور وأرسـْل ُ
وترافقَ ْت السلطة مع المال...

ـت أســكن فــي منــزل كبيــر جــداً علــى مقربــة مــن لنــدن ،يشــرف
كنـ ُ
ـت الحديقــة المنبســطة أمامــه بحجــم
علــى نهــر ال"تايمــز" .وكانـ ْ
ملعــب ك ـرة القــدم ،تنتهــي عنــد النهــر المذكــور ،حيــث كان يل ـ ّذ
لــي أن أ ارقــب حركــة الســفن التــي تعب ـره ذهاب ـاً إواياب ـاً عنــد حــدود
حديقتــي .بالفعــل ،كان بيتــي أشــبه بقصــور األحــالم.
ـت أملــك شــقةً فــي جــادة "فــوش" ،الشــارع األكثــر فخامــة
كنـ ُ
فــي باريــس ،باإلضافــة إلــى شــقة أخــرى فــي أجمــل المبانــي فــي
نيويــورك ،فــي مبنــى "ت ارمــب بــالزا"...
وترافق المال مع الشهرة...
ـت لــي صديقــات كثي ـرات .فــي
أحاطــت بــي نســاء كثي ـرات ،وكانـ ُ
الواقــع ،خــالل الســنوات التــي أمضيتهــا فــي الخــارج ،فــاق عــدد
ت معهـ ّـن المئــات .فضاهيــت بذلــك الملــك
النســاء اللواتــي تواعـ ْـد ُ
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ســليمان.
أخصــص فيهــا امـرأةً لــك ّل يــوم مــن األســبوع،
ـت
ْ
ـت مرحلـةً ،كنـ ُ
وبلغـ ُ
ّ
كرســته لل ارحــة –لكــن حتــى ذلــك اليــوم
مــا عــدا يــوم الخميــس الــذي ّ
ـت أســتقل طائـرة ال "كونكــورد" مــن
كان مليئـاً بالمغامـرات -إذ كنـ ُ
أوروبــا إلــى نيويــورك ألزور "أحــدث" صديقاتــي لقضــاء عطلــة
نهايــة األســبوع فحســب – فلــم يكــن المــال عائقـاً بالنســبة إلــى رجــل
مثلي.
ـت أننــي قــد
ـت زوجتــي .وظننـ ُ
ـت قــد طلّ ْقـ ُ
فــي ذلــك الوقــت ،كنـ ُ
أي رجل – الســلطة والمال والنســاء.
حصْل ُ
ت على ك ّل ما يتمناه ّ

ـدت أخي ـ اًر الســعادة ومعنــى لحياتــي ...لكننــي
ـت أننــي وجـ ُ
ظننـ ُ
بأننــي لــم
ـت مخطئ ـاً! فكلمــا أحــرزت
ت ّ
ـعر ُ
كنـ ُ
ً
نجاحــا باهـ ًـرا ،شـ ْ
ـت أكثــر ،أردت
ـت فارغـاً مــن الداخــل .كلمــا امتلكـ ُ
أحقــق شــيئاً .كنـ ُ
المزيــد ،وكان لــي مــا أريــد – لكـ ّـن شــيئاً لــم يمــأ هــذا الفـراغ فــي
ـت أتســاءل :مــا الفــرق بيــن
ـير نفســيْ .
ورحـ ُ
داخلــي .كنـ ُ
ـت أسـ َ
طفولتــي ورشــدي؟ مــا الفــرق بيــن أن يكــون المــرء فقي ـ اًر وفارغ ـاً
روحي ـاً؟
روحي ـاً ،وثري ـاً وفارغ ـاً
ّ

ـت أن أقنــع نفســي بأنــي ســعيد ومكتـ ٍ
ـت
ـف .وكنـ ُ
وكثي ـ اًر مــا حاوْلـ ُ
أضــع نفســي دائم ـاً أمــام تحـ ٍـد جديــد وصديقــة جديــدة ،ومــكان
ـت ك ّل مــا رغبــت فيــه ،ولكنــي كنــت متعبـاً ضجـ اًر.
جديــد ...مل ْكـ ُ
مــا معنــى الحيــاة؟ لمــاذا ُوِلــدت؟ كذبــت كثيـ اًر علــى نفســي ،محــاوالً
إيجــاد مــال ًذا فــي ذاتــي ومالــي وســلطتي وصديقاتــي ومعارفــي.
حصلــت علــى كل مــا يرغــب فيــه المــرء.
وكان الجميع وكل شــيء تحت ســيطرتي ،إال أمران كانا يزرعان
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الرهبــة فــي نفســي ،وهمــا المــرض التعجيــزي ،والمــوت.
ـف أمــي
ـت  31ســنة خــارج لبنــان ،وطيلــة هــذه الفت ـرة ،لــم تكـ ّ
بقيـ ُ
عــن حثــي علــى ق ـراءة اإلنجيــل ،مصلّيــة أن أعــود إلــى زوجتــي.
ـت مــن إبنــي أن يعطينــي إنجي ـالً مكتوب ـاً باللغــة
طلبـ ْ
حتّــى إنهــا َ
العر ّبيــة فــي مناســبات مختلفــة ،لكنــه لــم يفعــل...
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الفصل الرابع
أب يلتقي بابنه
ٌ
أنهــى إبنــي دروســه فــي لبنــان ،وانتقــل إلــى لنــدن بحثـاً عــن عمــل.
ـأن نمــط حياتــي وحريتــي مهــددان .كيــف ســأنظم
ـعر ُ
ت بـ ّ
فجــأةً ،شـ ْ
مواعيــدي مــع صديقاتــي ،وهــو يعيــش معــي تحــت ســقف واحــد؟
وكــم ينــوي أن يبقــى معــي؟
عزوبيــة لثمانــي وعش ـرين ســنة فــي الخــارج،
ـت حيــاة
ّ
بعدمــا ع ْشـ ُ
عــاد شــبح الماضــي يطــوف فــوق حاضــري .كنــت أشــعر بأنــه
أن أتواصــل مــع عائلتــي عبــر الهاتــف ،وأن أدفــع لهــا نفقــة
يكفــي ْ
ت عائلتــي
شــهرية .كان "وليــد" فــي الســابعة مــن عمـره عندمــا هجـ ْـر ُ
فــي لبنــان ،وبالتالــي لــم يكــن يعــرف أحدنــا اآلخــر كثيـ اًر .وهــا هــو
اآلن شــاب يافــع فــي الخامســة والعشـرين مــن عمـره ،يهــدد بالبقــاء
فــي منزلــي لمـ ّـدة غيــر محــددة– فكيــف أتعامــل مــع هــذه المشــكلة؟
مــع هــذا التغييــر الجــذري؟ كيــف أتعامــل مــع ابنــي؟
يتذمــر قـطّ حيــن كنــت
لكــن ســرعان مــا أصبــح وليــد مرنـاً جــداً .ولــم ّ
أطلــب منــه االبتعــاد عــن المنــزل لبضعــة أيــام أو فــي عطلــة نهايــة
األســبوع لكــي أســتقبل واحــدة مــن صديقاتــي .إوا ْن لــم يجــد مكانـاً
يذهــب إليــه ،كان يحتجــز نفســه فــي غرفتــه ألربــع وعشـرين ســاعة
اميــة تلــك.
كــي ال يقاطــع مواعيــدي الغر ّ

ـت الحيــاة معــي
مــع أننــا ْ
اعتدنــا علــى التعايــش مع ـاً ،فقــد كانـ ْ
صعبــة جــداً ،مــا ســبب لــه معانــاة كبي ـرة! كان ســائقي يقلّنــا إلــى
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ـام ألننــي كنــت أكـره المحادثــات فــي
العمــل ك ّل يــوم فــي ســكون تـ ّ
صحيفتيــن" :ذي هي ارلــد تريبيونــز"
ـت أقـ أر ك ّل صبــاح
ْ
الصبــاح .كنـ ُ
( )The Herald Tribunesو"ذي فاينانشــيل تايمــز" (The
ـت أقـ أر أنــا صحيفــة ،كان يقـ أر هــو
 )Financial Timesفيمــا كنـ ُ
األخــرى بــكل تيقّــظ ،حرصـاً علــى تمريرهــا لــي فــور انتهائــي مــن
ـدي ،وذلــك مــن دون تذمــر أو نقــاش،
قـراءة الصحيفــة التــي بيــن يـ ّ
حتّــى لــو لــم ينتـ ِـه مــن قراءتهــا أو أراد أن يحتفــظ بهــا بعــد.

فــي طريــق العــودة ،حيــن كان التحــدث مســموحاً ،كنــت أملــي
يشغل األغنية السادسة من أسطوانتي المفضلة
على سائقي أن ّ
للمغنيــة "إيديــت بيــاف" طــول الطريــق .ففــي الســنوات الثــالث
األولــى ،وط ـوال رحلــة عودتنــا إلــى البيــت التــي تســتغرق ســتين
دقيقــة كل يــوم ،كنــا نســمع األغنيــة نفســها مـ ار اًر وتكـ ار اًر .مــا يعنــي
كنت أســتمع إلى األغنية نفســها ســت عشـرة ألف وخمســمئة
أنني ُ
مـ ّـرة قبــل أن أنتقــل إلــى أخــرى .لــم يكـ ْـن إبنــي يرافقنــي دائم ـاً فــي
يتحمــل الحـ اررة ،أمــا ســائقي المســكين فلــم
طريــق العــودة ألنــه ال ّ
ـار آخــر! وكل مــا جنــاه مــن عملــه معــي هــو تحســنه
ُيتــرك لــه خيـ ٌ
الملحــوظ فــي اللغــة الفرنسـ ّـية.

ضخميــن يخضعــان همــا أيض ـاً لنظامــي
كلبيــن
ْ
ـت أملــك ْ
كنـ ُ
االســتبدادي – ولحوالــى ثمانــي ســنوات ،لــم يخرجــا قـطّ مــن حديقــة
المخصــص لهمــا فــي
البيــت ،وكانــا يــأكالن الطعــام المجفــف
ّ
الوقــت نفســه مــن ك ّل يــوم!
أتتخيل كم كنت صعب المراس؟
ّ
ذات يوم ،سألني "وليد":
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بك؟"
"أبي ،أين تضع جوار َ

كنت أسافر كثي اًر ،وأثناء غيابي ،كان إبني ،إن نفذ من الجوارب
ُ
لكنــه
النظيفــة ،يتسـلّل إلــى غرفتــي بحثـاً عــن زوج مــن الجـوارب ّ .
لــم يجــد واحــداً يومـاً!
ك ّل مــا كان يجــده هــو فــردة واحــدة مــن الج ـوارب– وال يجــد
األخــرى .وألشــهر طويلــة حــاول ح ـ ّل هــذا اللغــز – إذ لــم يجــرؤ
ـغ فضولــه
علــى مفاتحتــي بحقيقــة تفتيشــه بيــن أغ ارضــي! حتّــى بلـ َ
أوجــه يوم ـاً ،فقــرر أن يســألني:
ـت عــن زوج أســتعيره ،لكــن لــم أجــد
"أبــي ،أيــن تضــع جواربــك؟ بحثْـ ُ
ســوى فــردة واحــدة ،وليــس زوجـاً حتّى!"

أي مــكان
فأجبتــه قائ ـالً" :ال حاجــة إلــى أن أضــع جواربــي فــي ّ
ـي ،ألننــي ال أملــك ســوى زوج واحــد ألبســه اآلن ،وآخــر إضافــي
بنـ ّ
أحتفــظ بــه للحــاالت الطارئــة .أنــا ألبــس الجـوارب نفســها ك ّل يــوم
ـت يومـاً فــردة منهــا ،أرميهــا علــى
حتّــى تبلــى ،إوا ْن حــدث أن ّ
تمزقَـ ْ
الفــور الســتبدالها تلقائي ـاً بفــردة جديــدة .لــذا لــم تجــد ســوى فــردة
واحــدة فــي ُدرج خزانتــي".

ت إلخبــاره عــن حذائــي
ـرر ُ
والس ـؤال جـ ّـر الس ـؤال ،حتّــى اضطـ ْ
متطابقيــن
أيض ـاً .فأطلعتــه أننــي ال أملــك ســوى زوجــي أحذيــة
ْ
نوعيــة الحــذاء الــذي أنتعلــه
تمام ـاً .ولســنوات طويلــة ،لــم أبـ ّـدل ّ
ـت أســتبدله بالــزوج
وال حتــى شــكله .وعندمــا يبلــى حذائــي ،كنـ ُ
األصلية ،وأرســل ســائقي
المحفوظ لدي ،وأضع اآلخر في علبته
ّ
ـذاء آخــر مطابقـاً للقديــم بالشــكل
إلــى المتجــر نفســه ليشــتري لــي حـ ً
واللــون والحجــم.
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كنت أحب الوحدة ،وأتجنب االختالط مع اآلخرين – لذا لم أدعُ
ُ
ـت حياتي تقتصر
أحــداً إلــى بيتــي يومـاً بدوافــع
اجتماعيــة .فلقــد كانـ ْ
ّ
علــى العمــل والنســاء والب ارمــج التلفزيونيــة ،حتّــى إنــي لــم أحضــر
أي مــن أوالدي ،ولــم أحضــر م ارســم دفــن أخــي – كانــت
زفــاف ّ
الب ارمــج التلفزيونيــة أهــم بالنســبة إلــي .لــم يكـ ْـن للحيــاة العائليــة وال
ـأت صداقــة بينــي وبيــن
حتــى لأبــوة معنــى فــي حياتــي .إال أنــه نشـ ْ
ابنــي ألنــه كان مســتعداً دائمـاً لســماع أخبــار مغام ارتــي التــي ال
ت برفقتــه،
ـتمتع ُ
تنتهــي ْ
إن فــي العمــل أو مــع النســاء .لطالمــا اسـ ْ
إذ كان فــي الحقيقــة صديقــي الوحيــد .إن ضجــرت مــن إحــدى
ت اســتبدالها بأخــرى أكثــر إثــارةً – (مــا كان
الصديقــات ،و ْ
أرد ُ
يحصــل غالب ـاً)  -كان هــو الــذي يســرع لتعزيتهــا ومواســاتها
اثنتيــن مــن عشــيقاتي هددتانــي باالنتحــار
إن ْ
فــي محنتهــا .حتّــى ّ
ـت فيهــا اتصــاالً لــن أنســاه أبــداً.
إن تركتهمــا .أذكــر حادثــة ْ
تلقيـ ُ
ْ
هددتنــي إحــدى صديقاتــي ،وهــي فــي ثيــاب الزفــاف ،بــأن تتنــاول
أمهــا أيضـاً بــأن
حبوبـاً ســامة وتمــوت فــي سـريري ،فيمــا هددتنــي ّ
تلقــي بنفســها فــي النهــر المنبســط فــي آخــر حديقتــي – واحــزر
ـت ب"وليــد" ،فأخرجنــي مــن تلــك الورطــة!
ـت؟ نعــم ،اتصْلـ ُ
مــاذا فعْلـ ُ
ـت صعــب الم ـراس ،متعالي ـاً ،عنيــداً وقاســي القلــب – فمــاذا
كنـ ُ
تتوقّــع مــن شــخص بهــذه المواصفــات؟
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الفصل الخامس
تبدل مفاجئ في مسار األمور
ّ
ـزوج وانتقــل للعيــش
نصحــت "وليــد" بالثبــات علــى العزوبيــة ،لكنــه تـ ّ
ت العــادة.
فــي منــزل مجــاور لمنزلــي ،وبقيــت أراه كل يــوم كمــا جـ َـر ْ
ـت أمــوري كلّهــا تســير بشــكل ارئــع واســتطعت أن أوفّــق بيــن
كانـ ْ
العمل ،وصديقاتي إوابني ،إلى أن ط أر أمر ع ّكر صفو حياتي...

ـدأت
ـت عنــد "وليــد" تح ـوالً تدريجي ـاً ،وجذري ـاً فــي آن واحــد .بـ ْ
لمسـ ُ
ْ
تتغيــر .كان يســتمتع
ـه
ـ
م
كال
ـة
ـ
ق
ي
ر
وط
ـه،
ـ
ع
وطبا
ـه،
ـ
ت
فا
تصر
ّ
ّ
باإلصغــاء إلــى أحاديثــي ومغام ارتــي فــي الســابق ،وكانــت نكاتــي
تبدلــت األح ـوال .وبــدأ يغيــب
تضحكــه وكنــا نمــرح ســوياً! لكــن ّ
عنــي شــيئاً فشــيئاً.
ـت كلمــا رأيتــه ،أجــده
كيــف ُيعقــل هــذا؟ مــاذا حصــل يــا تُــرى؟ كنـ ُ
ـت أنــا َمـ ْـن يديــر دفــة الحديــث،
هادئـاً ،وســعيداً ،ومرتاحـاً.
ْ
فأصبحـ ُ
أي تجــاوب حتّــى.
ولــم ُ
أعـ ْـد ألقــى منــه ّ

وفــي أحــد األيــام ،فيمــا كنــا فــي الســيارة ،قــال لــي كالمـاً صدمنــي.
بــدأ حديثنــا علــى النحــو التالــي:
أبي ،إعذرني ،ال يمكنني أن أسمع قصصك بعد اليوملماذا؟ هل توجد مشكلة؟ت ،ولــم أعـ ْـد أحتمــل االســتماع إلــى قصصــك بعــد
تغيـ ْـر ُ
لقــد ّاآلن...
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ت أن تصبح كاهناً؟
قرر َ
-لماذا؟ هل ْ

ـررت أن أتبــع يســوع! لــم أعـ ْـد ذاك اإلبــن الــذي تعرفــه.
ال ،بــل قـ ُمنــذ أن اختبــرت يســوع ،تغيــرت تمامـاً
ولم قد يمنعنا ذلك من المرح سوياً؟
ماذا تقصد؟ َلن تفهمني اآلن ،لكن أرجو وأصلي أن تفعل يوماً ما.ع هــذا الحديــث اإلضطـراب فــي نفســي .فلــم يعــد إبنــي كســابق
زر َ
ـف "وليــد" عــن
عهــده ،مــا أقلقنــي جــداً .ومنــذ ذلــك الحيــن ،لــم يكـ ّ
كانت أحاديثنا تنتهي بمشــاحنات
وغالبا ما
إخباري عن يســوع –
ْ
ً
عنيفــة .قــال إنــي بــال يســوع ،ســأهلك فــي الجحيــم إلــى األبــد.
ســألته" :لمــاذا؟ ومــا الســوء الــذي أرتكبــه؟ فأنــا رجــل صالــح .لــم
ِ
ـت مــع هــذه
أؤذ أحــداً فــي حياتــي .فهــل يديننــي اهلل ألننــي ْ
خرجـ ُ
الفتــاة أو تلــك؟ إنــه هــو َمـ ْـن خلقنــا هكــذا".
يهز برأسه حزناً ويغادر.
كان "وليد" ،عندما يسمع إجاباتيّ ،

ـت
بــدأت عالقتنــا تفتــر شــيئاً فشــيئاً ،لكــن فــي ق ـ اررة نفســي ،كنـ ُ
أشــعر باالرتيــاح ألننــا لــم نعــد نتشــارك المنــزل نفســه .فلقــد كان
ـي.
صديقــي الوحيــد قــد أصبــح عبئ ـاً علـ ّ
متتاليتيــن يصلّــي
ـنتين
ْ
وعلــى الرغــم مــن تصلبــي ،ظ ـ ّل إبنــي لسـ ْ
ألجلــي بــال تخــاذل.

وكــم حــاول أن يقنعنــي بتســليم حياتــي ليســوع واإليمــان بــه ،لكنــي
رفضــت.
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ـت هــذا ،وابنــي عــرف هــذا ،واهلل أيضـاً
ـت حالــة ً صعبــة ،عرْفـ ُ
كنـ ُ
عــرف هذا...
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الفصل السادس
متحجر يأبى أن يلين
قلب
ّ
كان إبنــي يحضــر اجتمــاع صــالة فــي بيــت ك ّل أســبوع .وذات
مســاء ،ســأله قائــد االجتمــاع:
"لماذا ال تدعو "البابا" لمشاركتنا في اإلجتماع المقبل؟"
فأجاب إبني بعفوية تامة وبلهجة جدية:
"م ْن تقصد؟ "بابا" الفاتيكان؟"
َ

أن إمكانية حضور "البابا" اإلجتماع
إذ كان مدركاً في ق اررة نفسه ّ
تفوق إمكانية حضوري أنا إياه.
فــكان صــدي الدائــم لــه ورفضــي هلل قــد أحبطــا عزيمتــه .لكــن ذات
يــوم أراه الــروح القــدس رؤيــا بعــد يــوم كامــل مــن الصــالة والصــوم.
ـي قائـالً:
فأســرع إلـ ّ

ـت أصلــي البارحــة ،وشــاهدت رؤيــا .شــاهدت ســفينة مزدحمــة
"كنـ ُ
بالنــاس تبحــر مســرعةً فــي النهــر .فوقفــت ونظــرت إلــى أســفل
إواذا بالنهــر يفيــض تحــت قدمــي والســفينة تطــوف علــى ســطح
ت جمعـاً مــن النــاس يضحكــون
ت إلــى الســفينة ،فوجـ ْـد ُ
المــاء .نظـ ْـر ُ
ـت نظـرة
ويحتفلــون ،غيــر مدركيــن إلــى أيــن هــم متجهــون .إواذ ْ
ألقيـ ُ
ـك بيــن الجمــوع .و أريــت الســفينة تتّجــه نحــو هاويــة،
عــن كثــب ،رأيتـ َ
ـت الســفينة متجهــة نحــو الجحيــم،
وفــي أســفل الهاويــة الجحيــم .كانـ ْ
ولــم يالحــظ أي مــن ركابهــا ذلــك .وبقيــادة مــن الــروح القــدس،
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ـت أتشـفّع وأصلــي لــك بالــروح قائـالً:
ْ
رحـ ُ

ـت علــى هــذه الحالــة لحوالــى
"آه ،يــا يســوع!! آه ،يــا يســوع!! ..وبقيـ ُ
نصف ســاعة...
لم أص ّل بهذه الح اررة في حياتي قطّ"...
أزعجتنــي تلــك القصــة وأقلقتنــي ،لكنــي بقيــت رافضـاً تســليم حياتــي
هلل.
ت ل"وليد":
قْل ُ

أغيــر حياتــي ،وأن أتخلّــى عــن ك ّل
"إســمع .أنــا مســتعد أن ّ
صديقاتــي ،وأن أكتفــي بالفتــاة التــي أعيــش معهــا اآلن".
"لكن يا أبي ،ال يمكنك أن تفرض شــروطاً على اهلل .ليســت هذه
ْ
صفقة مصر ّفية".
فأجبت" :ال أوافقك الرأي".
ُ

ولــم ييــأس إبنــي .بــل بــذل ك ّل مــا فــي وســعه ليقنعنــي بمــدى
إن يســوع مــات ألجلــي ليمنحنــي
حاجتــي إلــى يســوع .قــال لــي ّ
أبديــة ،ويطهّرنــي مــن خطايــاي ،ويعطينــي حيــاةً جديــدة.
حيــاة ّ
لكنــي رفضــت أن أس ـلّم حياتــي هلل.

ِ
اتيجيته.
يغير استر ّ
قرر أن ّ
ولما لم تأت جهود "وليد" ّ
بأي نتيجةّ ،
فتوقف عن إخباري عن المســيح بطريقة مباشـرة ،وحاول إقناعي
ـت مدمن ـاً علــى
ـيحية ألننــي كنـ ُ
بمشــاهدة بعــض األشــرطة المسـ ّ
مشــاهدة التلفــاز .كان يختــار الوقــت المناســب ،عندمــا ي ارنــي
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قــد ضجــرت مــن كل القن ـوات ،ليأتينــي بإحــدى أشــرطة الفيديــو
بحجــة مــا فــي بدايــة العظــة ،غيــر تــارك لــي
خاصتــه .كان يختفــي ّ
ّ
أي خيار ســوى مشــاهدة شـريطه ،فيما كان ينصرف هو للصالة
ألجلــي فــي مــكان آخــر – حتّــى فــي المرحــاض أحيان ـاً!

كان يحــاول أن يرهبنــي بواســطة تعاليــم عــن نبـ ّـوات تتعلّــق
باالختطاف ونهاية العالم .أراد أن أعرف ما ســيحل باألشــخاص
الذين لن يجدهم يسوع يؤمنون به عند عودته في نهاية األزمنة.
األبديــة فــي نــار الجحيــم ألنهــم
أراد أن أعــرف أنهــم ســيمضون
ّ
رفض ـوا يســوع ،والخــالص الــذي وهبهــم إيــاه.
قصــة
لكنــي بقيــت أعانــد .كنـ ُ
ـت مقتنع ـاً بـ ّ
ـأن الجحيــم ليــس ســوى ّ
اتيجيته هــذه ،تحـ ّـول
افيــة تخيــف الضعفــاء .ولمــا فش ـلَ ْ
ت اســتر ّ
خر ّ
تركي ـزه إلــى أشــرطة المعج ـزات والشــفاءات التــي تحـ ّـدت عقلــي
البشــري وتفكيــري المنطقــي.

لكــن أذهلنــي "بينــي هيــن" الشــهير ،الــذي يكــرز بالشــفاء
اإللهــي.
ال ســيما وأنــي كنــت أشــهد ،فــي ك ّل مؤتمــر ،عــدداً
هائـالً مــن المعجـزات يحصــل أمــام عشـرات اآلالف مــن النــاس.
أن مــا مــن أحــد قــد كشــف خدعــه بعــد-
كنـ ُ
"أيعقــل ّ
ـت أتســاءلُ :
ألنهــا ال بـ ّـد أن تكــون خدع ـاً؟ كيــف عســاه يخــدع هــذه الجمــوع
أي
الغفي ـرة وينجــو بفعلتــه؟ لــم تكــن أفــكاري تختلــف عــن أفــكار ّ
إنســان غيــر مؤمــن...
ٍ
اتيجيته الجديــدة .فذكــر
أن وليــد كان ّ
يعدنــي الســتر ّ
لــم أدرك حينئــذ ّ
أن "بينــي هيــن" ســيقيم مؤتم ـ اًر فــي "إيرلــز كــورت" فــي
أمامــي ّ
لنــدن.
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مؤتم ـره؟

أبــي" ،بينــي هيــن" قــادم إلــى لنــدن ،أتــود مرافقنــي إلــى

وكم تفاجأ حين أجبت:
"نعم ،بالطبع أرافقك .أريد أن أكشف خدع هذا الرجل".
ذهبــت إلــى المؤتمــر فــي ســيارتي المرســيدس يقودهــا ســائقي
ـت
الخــاص .وفيمــا جلــس إبنــي علــى مقعــد فــي الخلــف،
توجهـ ُ
ْ
األماميــة .ومــن بيــن ثمانيــة عشــر ألــف
أنــا مباش ـرةً إلــى المقاعــد
ّ
ـف األمامــي فــي الوســط.
ت أفضــل مقعــد فــي الصـ ّ
مقعــد ،اختـ ْـر ُ
كانـ ِ
مخصصــة للرعــاة والوعــاظ
ـت الصفــوف الخمســون األولــى
ّ
ـت مصمم ـاً علــى
والضيــوف ،لكنــي لــم أعبــأ بهــم جميع ـاً .كنـ ُ
ـت معتــاداً علــى
الجلــوس فــي الصفــوف األماميــة– أوالً ألنــي كنـ ُ
ت أن أكون
الجلوس دائماً مع ضيوف الشــرف ،وثانياً ،ألني ْ
أرد ُ
علــى أقــرب مســافة ممكنــة مــن ذلــك الواعــظ كــي أثبــت لنفســي
أن هــذا الرجــل مخــادع.
والبنــي ّ
كان إبنــي فــي الخلــف يلهــو مــع أصدقائــه فيمــا راح منظمــو
ـت
المؤتمــر يقنعوننــي بإيجــاد مقعــد آخــر فــي الخلــف .لكننــي ر ْ
فضـ ُ
رفض ـاً قاطع ـاً.
ت" :يجب أن أبقى هنا".
قْل ُ

ف ُذهل ـوا ودهش ـوا وربمــا ظن ـوا أنــي متكلــم مهـ ّـم ...وبعــد عش ـرين
دقيقــة مــن المفاوضــات ،ولمــا احتــاروا فــي أمــري ،حجــزوا لــي أحــد
أفضــل المقاعــد فــي الصفــوف األماميــة.
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المنصة قبالتي .ولما أنهى
وبدأ المؤتمر .وقف "بيني هين" على
ّ
المنصــة،
عظتــه وحــان وقــت الصــالة ألجــل المرضــى ،نــزل عــن
ّ
ـت جالسـاً فيــه ،وراح يصلــي
وتوجــه مباشـرةً إلــى الصـ ّ
ـف الــذي كنـ ُ
ّ
بوضــع اليــد علــى الجالســين عــن يســاري وعــن يمينــي.
ت بإحـراج كبيــر ،ليــس ألنــه كان بالقــرب منــي ،بــل بســبب
ـعر ُ
فشـ ْ
آالت التصويــر التــي مــأت المــكان .تملّكتنــي فكـرة واحــدة :مــاذا
ت صورتــي
لــو رآنــي أحــد معارفــي علــى التلفــاز؟ ومــاذا لــو ظهـ َـر ْ
الصباحيــة؟ هــا أنــا جالــس فــي المقاعــد
فــي نش ـرة األخبــار
ّ
األماميــة أحضــر مؤتم ـ اًر شــفائياً– وكانــت تلــك المؤتم ـرات تلقــى
انتقــاداً الذعـاً مــن قبــل وســائل اإلعــالم فــي ذلــك الحيــن .مــن بيــن
مئــات الصفــوف ،وآالف المقاعــد ،لــم يختَــر ال ارعــي إال صفــي أنــا
ليصلــي فيــه! وفيمــا كنــت أحــاول االختبــاء مــن آالت التصويــر،
بــدأ النــاس مــن حولــي يقعــون أرض ـاً أو علــى الك ارســي ،تحــت
تأثيــر قـ ّـوة الــروح القــدس.
ت نفســي أحــاول التقــاط النــاس فيمــا هــم يقعــون
وفجــأةً ،وجـ ْـد ُ
ـت خصيص ـاً ألكشــف خــدع
ـرب مدهش ـاً؟ جئـ ُ
أرض ـاً .أليــس الـ ّ
"بينــي هيــن"– فوجــدت نفســي ألتقــط النــاس فــي تلــك الليلــة .لــم
أنتبــه لأمــر حينئـ ٍـذ– لكـ ّـن كان اهلل يحــاول التقاطــي تدريجي ـاً.
وانتهى المؤتمر ،لك ّني كنت ال أزال غير مؤمن بالمسيح

(بعــد بضــع ســنوات ،تعرفــت علــى "بينــي هيــن" ،وأتــاح لــي فرصــة
ار عــدة أمــام عشـرات اآلالف مــن األشــخاص فــي كل
الــكالم مـرًا
مــن بلجيــكا ،وفرنســا ،والمملكــة المتحــدة ،والواليــات المتحــدة لكــي
أخبرهــم عــن شــهادتي).
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الفصل السابع
الرب في حياتي
عمل ّ
األيام ،نجح "وليد" في ربح إحدى صديقاتي للمسيح.
في أحد ّ

صلّــى معهــا ،فســلمت حياتهــا ليســوع ،ومنــذ ذلــك الحيــن ،تغيــرت
حياتهــا تغييـ اًر جذريـاً.
إلي قائلةً:
فجاء ْ
َ
ت ّ
"جــورج ،ال يمكننــي أن أقيــم عالقــة جنسـ ّـية معــك خــارج نطــاق
فإمــا أن نتــزوج ،أو أن نكــون مجــرد صديقيــن".
الــزواج بعــد اآلنّ .
نمــت صداقــة بينهــا وبيــن "وليــد" وزوجتــه .كانـوا ينســجمون جــداً–
كان ـوا يصلــون مع ـاً ،ويســمعون األشــرطة مع ـاً ...فوجــدت نفســي
مجنونيــن تحــت ســقف واحــد!
أعيــش مــع
ْ

فثارت ثائرتي!

أبويــة قائـالً" :كيــف تجــرؤ علــى هــذا؟ لـ َـم لــم
ـت أنتهـره بســلطة ّ
وكنـ ُ
تتركهــا وشــأنها؟" فلقــد ســبب لــي فقدانهــا جرح ـاً فــي كبريائــي ال
ـت األولــى والوحيــدة التــي رفضتنــي!
يلتئــم – إذ كانـ ْ

ضحيـةً
ـت فجــأةً
ـت مشــكلة كبيـرة ،و ْ
ّ
أصبحـ ُ
اجهـ ُ
فــي أحــد ّ
األيــام ،و ْ
لإلبت ـزاز علــى يــد شـ ٍ
ـخص اســتأمنته علــى جميــع أس ـراري .فلقــد
ـب
ّأدت بــي حياتــي اآلثمــة المصبوغــة بالشــهوة والشــغف وحـ ّ
المغام ـرات إلــى إقامــة عالقــة مــع ام ـرأة تشــغل منصب ـاً حساس ـاً
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ـت عالقتنــا دقيقــة جــداً ،لــذا كان يجــب أن تنمــو فــي
جــداً .كانـ ْ
برمتهــا.
الخفــاء .أوشــكت تلــك الســيدة علــى تدميــر حياتــي
ّ
المهنيــة ّ
ك ،إواســمي عرضــة للعــار
ـت مهنتــي وســمعتي علــى المحـ ّ
فأصبحـ ْ
َ
ـت عنــه .كيــف عســاها أن
ـ
أفصح
ـا
ـ
م
إذا
ـالم،
ـ
ع
اإل
ـائل
ـ
س
فــي و
َ ْ
تنقلــب ضــدي بهــذه الســهولة؟
وم ْن لي سوى "وليد" في محنة مماثلة؟
َ

علي!"
"بني ،حلّ ْ
ت بي كارثة ...لقد قُضي ّ
ّ
فرويت له قصتي بتفاصيلها .فأجاب:
ممــا قــد يحـ ّل بــك عندمــا تعطــي الشــيطان مكانـاً
"أبــي ،لقــد ح ّذرتـ َ
ـك ّ
فــي حياتــك .لكــن هــذه فرصتــك األخيـرة .فهــل تســلم حياتــك ليســوع
ـك مــن هــذا المــأزق؟"
إن أخرجـ َ
ْ
ت" :أجل!"
ولشدة يأسي ،قْل ُ

أي
ـتعد للتخلّــي عــن جميــع صديقاتـ َ
هــل أنــت مسـ ّـك ألجلــه ،بــال ّ
إن حـ ّل لــك مشــكلتك؟
اســتثناءاتْ ،
مستعد
أناّ

ت هــذا االتفــاق مــع اهلل ،بــدأ "وليــد" يصلّــي ألجلــي
وعندمــا عقـ ْـد ُ
بصـ ٍ
ـوت عـ ٍ
ـال:
ت أبــي .أصلّــي باســم يســوع أن
ـمع َ
ّ
"أيهــا اآلب الســماوي ،لقــد سـ ْ
تلمــس تلــك الســيدة التــي تســبب لــه المتاعــب .أرجــوك أن تدفعهــا
رب ،عندما يتصل
إلى تغيير رأيها وســحب تهديداتها .أصلي يا ّ
بهــا والــدي فــي غضــون دقائــق ،أن تجيبــه بطريقــة لطيفــة وبلهجــة
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مسامحة".
وفيمــا أنــا أحـ ّـدق بــه باســتغراب ،بــدأ يصلّــي بلغــة غريبــة .وبثقــة
ـت نحــو الهاتــف مرتعــداً:
تامــة ،طلــب منــي أن أتّصــل بهــا .فتوجهـ ُ
ّ

وحصــل مــا لــم يكـ ْـن فــي الحســبان .أجابتنــي بــك ّل لطــف وبلهجــة
مســامحة.
لــم تســتغرق المكالمــة إال بضــع دقائــق كانــت كافيــة ألتخلــص مــن
كابوسي!

ـي .كان األمــر معجـزة هــزت كيانــي وقلبتنــي أرسـاً
لــم أصـ ّـدق أذنـ ّ
علــى عقــب.
وعلــى الفــور ،واحت ارم ـاً منــي لالتفــاق الــذي كنــت أقمتــه مــع اهلل،
يديــه علــى أرســي وقادنــي فــي
ـي .فوضــع إبنــي ْ
جثـ ْـو ُ
ت علــى ركبتـ ّ
الخالصيــة فصليتهــا مــن كل قلبــي.
الصــالة
ّ

خاطئــا،
ـي
ً
وبدمــوع ،ســلمت حياتــي ليســوع .جثـ ْـو ُ
ت علــى ركبتـ ّ
ت بقــوة تمأنــي .كمــا لــو
ْ
ـعر ُ
ونهضـ ُ
ـت مغس ـوالً بــدم يســوع .شـ ْ
ت مــن كابــوس دام طوي ـالً .غمرتنــي ارحــة غريبــة،
أننــي اســتيق ْ
ظُ
وســالم ال يوصــف ،وفــرح عــارم – لــم أســتوعب حينئـ ٍـذ مــا يحصــل
ـي بــدا مختلفـاً .وعرفــت وتيقّنــت مــن أن خطايــا قــد
لــي .كل مــا فـ ّ
ُغفــرت.
إلــي ،والصليــب
فجــأةً ،أصبــح يســوع حقيقيــاً جــداً بالنســبة ّ
طاهــ ارً جــداً...
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ت إبني" :ماذا يحصل لي؟"
سأْل ُ

ـت خليقــة جديــدة .لقــد أصبحــت اآلن فــي
فأجابنــي" :لقــد
ْ
أصبحـ َ
المســيح ،كمــا يقــول الكتــاب المقــدس.
أحد في المســيح فهو خليقة جديدة .األشــياء العتيقة
إن كان ٌ
إذاًْ ،
ـت .هــوذا الــك ّل قــد صــار جديــداً 2( ".كورنثــوس )17 :5
مضـ ْ
قــد َ

إن ال أحــد يقــدر أن يــرى ملكــوت
هــذا مــا عنــاه يســوع عندمــا قــال ّ
ـت أحــاول
اهلل مــا لــم يولــد ثانيـةً ،مــا لــم يولــد مــن جديــد .وهــذا مــا كنـ ُ
الماضيتين يا أبي".
ـنتين
ْ
أن أشــرحه لك طوال السـ ْ
ـت كلمــة" :أحمــق" مح ـطّ ٍ
كالم
قبــل أن أس ـلّم حياتــي ليســوع ،كانـ ْ
ـت إبنــي باألحمــق مئــات الم ـرات منــذ أن
عنــدي ،وال بــد أنــي نعـ ّ
أصبــح مســيحياً ملتزم ـاً...

ـت مغمــو اًر بــدفء
لكـ ْـن بعــد أن لمســني اهلل فــي ذاك اليــوم ،إواذ وق ْفـ ُ
ت إبنــي:
ـدي ،ســأْل ُ
الــروح القــدس ،والدمــوع تســيل علــى خـ ّ

"م ْن من أوالدي لم يولد ثانية ً؟"
َ
"الجميع مخلّصون ،ما عدا إبنك البكر مروان".

حقيقي .هو الحق وليس سواه.
أجبته" :كم هو أحمق! يسوع
ّ
لن أنسى أبداً تلك اللحظة في حياتي .إن اهلل رحوم جداً.

دخنــة ال يً ِ
"قصبــة مرضوضــة ً ال ي ِ
طفــئ .حتّــى
ـف .وفتيلــة ُمً ّ
قصـ ُ
ُ
َ
النصـرة" ( .متــى )20 :12
ُيخــرَج الحـ ّ
ـق إلــى ّ
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الفصل الثامن
بداية حياة جديدة
ـدأت أختبــر تغيي ـرات
ـت الخــالص فــي ذلــك اليــوم ،بـ ُ
منــذ أن نْلـ ُ
جذرّيــة فــي حياتــي.

المتحجــر ،ووضــع مكانــه قلب ـاً مــن لحــم .مأنــي
نــزع اهلل قلبــي
ّ
بروحــه الــذي علّمنــي أن أســلك فــي ســبل اهلل .أنــا ،الــذي لــم أبـ ِـك
ت نفســي أذرف دمــوع ال ارحــة والفــرح.
عنــد مــوت أبــي حتّــى ،وجـ ْـد ُ
لقــد أخضعنــي الــروح القــدس لمرحلــة تطهيــر وتحريــر وشــفاء
داخلــي .وامتــأت فرح ـاً وضحــكاً لســنتين .صــرت أضحــك فــي
البيــت ،وفــي العمــل ،وفــي السـّـيارة مــع "وليــد" – مــا أثــار إســتغراب
فتغيــرت األجـواء تمامـاً فــي
الســائق – ...مــاذا جــرى للرئيــس!! – ّ
طريقنــا إلــى العمــل.
ت أوامر التزام الصمت .في الواقع،
نع ْد نق أر الصحف ،و ُكسـ َـر ْ
لم ُ
تحــول الصمــت إلــى فــرح وضحــك ...واختبــرت م ـ ار اًر الضحــك
ـتطع التوقــف عــن الضحــك لســاعات
بالــروح القــدس ،فلــم أسـ ْ
ـت أقــع أرض ـاً تحــت تأثيــر قـ ّـوة الــروح
طويلــة ،حتّــى إننــي كنـ ُ
القــدس .وكنــت أجــد نفســي محرجـاً فــي المصــرف ،فــي مناســبات
مختلفــة ،فاضطــر إلــى احتجــاز نفســي فــي مكتبــي ســاعات طويلــة
إلى أن أتوقف عن الضحك.
ـت وحــدي فــي البيــت ،تعمــدت بالــروح
بعــد بضعــة ّأيــام ،وفيمــا كنـ ُ
القدس ،وبدأت أتكلم بألسنة.
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ولم أقدر أن أتوقف عن تسبيح اهلل وعبادته.
كان زواري فــي البيــت يقتصــرون علــى ســائقي ،صديقاتــي ،وابنــي
"وليــد" .أمــا اآلن فأصبــح يزورنــي مؤمنــون آخــرون وأصدقــاء
إبنــي ،الذيــن يأتــون ليمض ـوا أوقات ـاً رائعــة فــي الصــالة والعبــادة
والشــركة معنــا .وكان أصدقــاء "وليــد" الذيــن لــم يلتق ـوا بــي مــن
قبــل ينذهلــون عندمــا يجــدون رج ـالً مختلف ـاً جــداً عــن ذاك الــذي
وصفــه لهــم "وليــد" .فكنــت أصلــي وأباركهــم وأتنبــأ لهــم فيمــا كانـوا
ينطرحــون أرض ـاً تحــت تأثيــر الــروح القــدس.
ت نفســي فجــأةً فــي عالــم مختلــف تمامـاً .ســرعان مــا نمــت
وجـ ْـد ُ
فــي داخلــي مشــاعر جديــدة .وبــدأت أحــب النــاس ...كان اهلل
ـي بصــورة جذريــة وســريعة.
يعمــل فـ ّ
إختباري مع أندريه:
أن إحــدى
ـمع ُ
ـت الخــالص ّ
بعدمــا نْلـ ُ
ت بالصدفــة ّ
بأيــام معــدودة ،سـ ْ
صديقاتــي الســابقات تُحتضــر إلصابتهــا بــداء الســرطان .كنــت
أعرفهــا منــذ عشـرين ســنة ،لكننــا كنــا نتقابــل نــاد اًر .عندمــا علمــت
ت بضــرورة إخبارهــا عــن المســيح قبــل أن تمــوت.
ـعر ُ
بمرضهــا ،شـ ْ
أنــا الــذي لــم أكلّــف نفســي عنــاء حضــور م ارســم دفــن أخــي ،أو
مشــاركة أبنائــي فرحــة زواجهــم ،أو ذرف دمعــة حــزن علــى مــوت
ـت قائـالً:
أبــي،
ْ
صرخـ ُ
علي أن أراها...
– وليد! آندريه تُحتضر وهي ال تعرف الربّ .
كيف تخبر الناس عن المسيح؟ علّمني!
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فلخــص لــي "وليــد" اإلنجيــل بثــالث صفحــات ،وفــي الصبــاح
ّ
أت ما
متوجهة إلى باريس .عندما قر ُ
التالي ،استقليت ّأول طائرة ّ
ـت أبكــي بــال انقطــاع ،ولــم تكــف إحــدى المضيفــات
كتبــه وليــدْ ،
رحـ ُ
عــن سـؤالي مستفسـرة:
سيدي؟
 -هل من خطب ّ

فأجيبها :ال ،أنا سعيد جداً

لــن أنســى تلــك الرحلــة مــا حييــت .فلقــد كانــت ك ّل كلمــة قرأتهــا
حيــة جــداً بالنســبة إلــي.
بمثابــة إعــالن لــي.
أصبحـ ْ
ـت كلمــة اهلل ّ
َ
ـب يســوع.
فهمــت فــي حــب الكتــاب المقـ ّـدس ،بــل أكثــر ،فــي حـ ّ

ـدت "آندريــه" مســتلقية علــى
ـت إلــى المستشــفى ،وجـ ُ
عندمــا وصلـ ُ
الفـراش .لــم يكــن يمكــن التعــرف عليهــا ،إذ كان شــعرها قــد تســاقط
كلّــه.

أم ِك إلى السماء"
قْل ُ
ت البنتها" :ستصعد ّ
ـق مــن ابنتهــا وخطيبهــا ســوى ابتســامة ســخرية،
وعندمــا لــم ألـ َ
ـت يــدي األخــرى علــى أرســها .كانــت
ت يــد "آندريــه"
ووضعـ ُ
أمسـ ْك ُ
ْ
قــد بلغــت مرحلــة متقدمــة مــن المــرض ،ففقــدت نطقهــا ،لكنهــا
كانــت تســمع قليـالً .فأخبرتهــا عــن يســوع .وقلــت لهــا إنهــا تحتــاج
ـق
ـي حـ ّ
إلــى قبــول يســوع رّب ـاً ومخلّص ـاً لهــا .كانـ ْ
ـت تعــرف ماضـ ّ
ـت صادق ـاً فــي تلــك اللحظــة .بعــد ذلــك،
المعرفــة ،فعلمــت كــم كنـ ُ
قلــت لهــا:

 آندريــه ،أعلــم أنــك عاج ـزة عــن الــكالم ،لكننــي أرجــو أنـ ِـكالخالصيــة بصـ ٍ
ـوت عــال .وبمــا ّأنـ ِـك
تســمعينني .ســأتلو الصــالة
ّ
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ِ
عاج ـزة عــن الصــالة بصــوت عـ ٍ
إن
ـال ،ســأصلي نيابــة ً عنــكْ .
ـت توافقيــن علــى مــا أقــول ،أي إن كنـ ِ
كنـ ِ
ـت ترغبيــن فــي تســليم
ْ
حياتـ ِـك ليســوع ،أومئــي ب أرسـ ِـك إيجاب ـاً!
ـأت "أندريــه" ب أرســها إيجاب ـاً ،وبــدأت الدمــوع تنهمــر علــى
فأومـ ْ
ـت
ّ
أن وافَـ ْ
ـت فــي غيبوبــة ،ومــا لبثَـ ْ
خد ْيهــا .فــي اليــوم التالــي ،دخلَـ ْ
ـت ْ
اهلل إلــى الســماء.
ت إلــى لنــدن فــي اليــوم التالــي ،لمســني اهلل بنعمــة
عندمــا عـ ْـد ُ
جد يــدة.
يستقر في قلبي ،دفعني إلى الهتاف:
ت بفرح عارم
شعر ُ
ْ
ّ
 وليــد! يــا لهــذا الشــعور ال ارئــع! يــا لهــذه الفرحــةاللذيــذة!..
ـت أنــه ليــس ســوى
والزمنــي هــذا الشــعور الجميــل لعـ ّـدة ّأيــام .عرْفـ ُ
"أمضيت
نموذجاً صغي اًر عما ســنختبره في الســماء .قال لي اهلل:
َ
حياتــك كلهــا ســعياً وراء الملــذات ،لكــن مــاذا عــن اللــذة التــي
أعطيــك إياهــا؟" كل الملــذات األرضيــة التــي اختبرتهــا ال تســاوي
شــيئاً مقارنــة بفــرح الــرب.
ـت "آندريــه" ّأول َمـ ْـن كــرزت لهــم ،لكـ ْـن ليــس األخي ـرة ،إذ
كانـ ْ
أن اهلل كان يحـ ّـول ذاك المصرفــي القاســي إلــى
اكتشـ ْف ُ
ت تدريجيـاً ّ
مب ّشــر! منــذ بدايــة خالصــي ،اســتخدمني اهلل ألربــح الكثيريــن
ليســوع المســيح.
الخالصيــة.
كان النــاس ،كل يــوم تقر ًيبــا ،يــرددون و ارئــي الصــالة
ّ
ال ســيما ســائقي ســيارات األجـرة.
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أي ام ـرأة
لقــد حف ْ
ـت عهــدي مــع الـ ّ
ظـ ُ
ـرب .ولــم أقـ ْـم عالقــة مــع ّ
منــذ ذلــك الحيــن ،مــع أننــي ،بعــد نيلــي الخــالص ،بــدأت أتلقــى
ـت مواعدتهـ ّـن عبث ـاً
اتصــاالت هاتفيــة وزيــارات مــن فتيــات حاوْلـ ُ
فــي الســابق .لــم يكـ ْـن الشــيطان يوم ـاً بهــذا النشــاط فــي محاوالتــه
ت إلــى
ـاء ْ
إلفشــال عهــدي مــع اهلل .وأذكــر ّ
أن إحــدى الفتيــات جـ َ
كنت في الرابعة والستين
بيتي،
ْ
وحاولت إغرائي في غرفة النومُ .
مــن عمــري وهــي فــي الثالثــة والثالثيــن .لقــد أغرتنــي كثيـ اًر لكــن اهلل
ذ ّكرنــي بعهــدي معــه ،فأبعدتهــا صارخ ـاً" :ال!!".
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الفصل التاسع
خليقة جديدة
ت حمــاة "وليــد" لزيــارة ابنتهــا
ـاء ْ
قبــل ســنة مــن الت ازمــي بالمســيح ،جـ َ
أن وليــد كان قــد تــزوج ابنتهــا قبــل ســنوات
فــي إنكلت ـرا .ومــع ّ
ـت معهمــا
طويلــة ،وســكنا فــي الشــقة المقابلــة لشــقتي ،وقــد مكثَـ ْ
لبعــض الوقــت ،فأنــا لــم ألتــق بهــا ق ـطّ.
ـت أعـ ّـد الشــامبانيا واإلضــاءة
وفــي مســاء يــوم جمعــة ،وفيمــا ْ
رحـ ُ
والموســيقى قبــل وصــول إحــدى صديقاتــي لقضــاء عطلــة نهايــة
ت إلــى الم ـرآة الكبي ـرة
وقعـ ْ
ـت الكارثــة! نظـ ْـر ُ
األســبوع معــيَ ...
المعلّقــة علــى جــدار غرفــة الجلــوس ،إواذ بــي أصــاب بصدمــة! لقــد
ـي أكثــر مــن الوقــت الــالزم،
نســيت الصبغــة علــى شــعري وحاجبـ ّ
ـود لونهــا كثي ـ اًر وصــرت أشــبه إحــدى شــخصيات الرســوم
فاسـ ّ
لمتحركة.
ا ّ
بقوة على الباب:
فأسرعت إلى شقّة "وليد" ،وقرْع ُ
ت ّ
-

وليد ،إفتح الباب! إفتح لي بسرعة!

ليعرفنــي
ففُتــح البــاب ،واســتقبلتني حمــاة "وليــد" ...فأســرع "وليــد" ّ
إليها:
-

أبي ،إليك والدة ليليان.
تشرفنا.
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ت مباشرة ًفي صلب الموضوع:
ثم دخْل ُ
قْل ُ
ت هذا ّ
بالمناســبة سـ ّـيدتي ،هــال تســاعدينني علــى تخفيــف لــون
ـي .ال بـ ّـد أنـ ِـك تجيديــن ذلــك .األمــر طــارئ ،فســتصل
حاجبـ ّ
أي لحظــة ،وال يجــوز أن ت ارنــي بهــذا المظهــر –
صديقتــي فــي ّ
أســرعي أرجـ ِ
ـوك!
وقبــل أن تــدرك حمــاة "وليــد" مــا يحصــل ،ارحــت تجــول فــي أرجــاء
ـي.
البيــت بحثـاً عــن المســتلزمات الضرورّيــة لترتيــب حاجبـ ّ

ت لنــدن
ـادر ْ
كان هــذا ّأول لقــاء لــي بهــا ،ومــا هــي إال أيــام حتّــى غـ َ
عائــدةً إلــى لبنــان ،مــع ذكريــات لــن تنســاها أبــداً...
ت إلــى إنكلتـ ار فــي زيــارة
بعــد ســنة ،وفــي الفتـرة نفســها تقريبـاً ،عـ َ
ـاد ْ
ـت الخــالص وتغيــرت جذريـاً.
ـت قبــل وصولهــا قــد نْلـ ُ
ثانيــة .وكنـ ُ

اع ال أعرفــه
ـي ر ٍ
كنـ ُ
ـت أحضــر مؤتمـ اًر للــروح القــدس عندمــا تقـ ّـدم إلـ ّ
قائال:
ً
أن يســوع واقــف قبالتــك
يــا أخــي ،أرى اآلن فــي رؤيــا ّ
ـت تقبــل بتس ـلّمه منــه؟"
حام ـالً ســيفاً بيــده وهــو يسـ َ
إن كنـ َ
ـألك ْ
فأجبت" :نعم ،نعم ،وسأستخدمه بحكمة".

فوضــع ال ارعــي يــده اليمنــى علــى صــدري ،وبــدأ يرتجــف وارتفــع
ت الســيف منــه بشــكل نبــوي
صوتــه بالصــالة باأللســنة .فأخ ـ ْذ ُ
رحنــا نرتجــف ونبكــي فرح ـاً غيــر
وعان ْقتــه .وأثنــاء عناقنــا هــذاْ ،
مدركيــن مــاذا يجــري لنــا تحديــداً.
ْ
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لقــد غمرنــي شــعور مدهــش ومقـ ّـدس ،تعجــز الكلمــات عــن
وصفــه...
ـت أقبــل أن
إن كنـ ُ
مــن خــالل تلــك الرؤيــا ،أراد اهلل أن يســألني ْ
ـت أريــد أن أنقــل كلمتــه إلــى
إن كنـ ُ
أحمــل ســيفه إلــى العالــم .أي ْ
العالــم.
ـت مســتعداً
لقــد غســلني مــن خطايــاي ،وهــو يســألني اآلن إن كنـ ُ
لخدمتــه.
-

رب ،هآنذا أرسلني!
نعم ،يا ّ

ـت أقــرع
عت إلــى شــقة إبنــيْ ،
ورحـ ُ
بعــد هــذا االختبــار العظيــم ،أســر ُ
بقــوة علــى البــاب ،تمامـاً كمــا فعلــت قبــل ســنة حيــن تعرفــت علــى
ـت لــي البــاب هــي
فتحـ ْ
حماتــه– أمــا اآلن فــكان األمــر مختلف ـاًَ .
عت إلــى غرفــة الجلــوس حيــث يجلــس "وليــد" وزوجتــه
أيضـاً .فأســر ُ
ـت أصــرخ:
وأخوهــا ْ
ورحـ ُ

ت بــأن
"لــدي ســيف ،لــدي ســيف! لقــد أعطانــي يســوع ســيفاً ،ووعـ ْـد ُ
أســتخدمه بحكمة".

ـت كولـ ٍـد متحمــس جــداً نتيجــة حصولــه علــى هديــة مفاجــأة مــن
كنـ ُ
ـت أعــظ لهــم...
أبيــه ،يريــد أن يخبــر العالــم كلــه باألمــرْ ،
ورحـ ُ

ق أَقُو ُل لَ ُكمِ :إن لَم تَرِجعوا وتَ ِ
"اَْل َح َّ
ص ُيروا ِم ْث َل األ َْوالَِد َفلَ ْن تَ ْد ُخلُوا
ْ ْ ْ ْ ُ َ
وت السَّماو ِ
ات"
َملَ ُك َ
ََ

ـت "حمــاة" وليــد وابنهــا علــى ركبهمــا وقبــال
فــي اليــوم التالــي ،جثـ ْ
المســيح .أمــا أخــو زوجــة "وليــد" ،الــذي لــم يلت ـ ِ
ق بــي مــن قبــل،
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ـدك
"إن كان إنســان كوالـ َ
ـي ،فقــال لوليــدْ :
والــذي يعــرف عــن ماضـ ّ
يتكلّــم هكــذا ،فــال بـ ّـد أن مــا يؤمــن بــه حقيقــي– ال ســيما أنــه بــدا
شــفافاً ومقتنع ـاً"...
لقــد صلّــى "وليــد" وآمــن بأنــي ســأنال الخــالص ،لكنــه لــم يتوقــع كل
هــذا !...وبعــد مــرور يــوم علــى نيلــي الخــالص ،قــال ألصدقائــه:
"إن توفي والدي قريباً ،فأنا مطمئن ،ألنني أعلم أنه مخلّص"
ْ

أن القصــة انتهــت هنــا ،واطمــأن ألنــي نلــت الخــالص –
وظـ ّـن ّ
لكــن لــم تكـ ْـن هــذه إال البدايــة...

52

الفصل العاشر
من المصرف إلى كلية الالهوت
تدريجي ـاً ،بــدأت أشــعر بــأن حياتــي فــي المصــرف أصبحــت ال
جو عملي ال يتالءم مع إيماني.
تُطاق .وسرعان ما ّ
تبين لي ّ
أن ّ
وكــم حــاول الشــيطان بشــتّى أنـواع األســاليب أن يهاجمنــي!

فبعــد ثالثــة أســابيع مــن قبولــي المســيح ،وقــع إشــكال بينــي وبيــن
مجلــس اإلدارة الــذي انقلــب ضـ ّـدي ،مــا ّأدى إلــى فصلــي وفســخ
عقــد عملــي ،فطعنــت فــي قرارهــم أمــام المحكمــة.
ت عملــي وأصدقائــي
إذاً ،فــي غضــون شــهر واحــد ،خسـ ْـر ُ
وصديقاتــي ومدخولــي.
عرفنــي إبنــي علــى كنيســة "كينغــدوم فايــث" فــي
فــي تلــك الفت ـرةّ ،
هورشــام ،إنكلت ـرا ،وســرعان مــا التحقــت بكليــة الالهــوت هنــاك،
وأنــا فــي الخامســة والســتين مــن العمــر .كان اهلل يحـ ّـول ذاك
المصرفــي العنيــد المتكبــر إلــى خــادم أميــن يســتخدمه لمجــده.
ت نفســي أســكن فــي غرفــة صغيـرة بعــد أن عشــت فــي أفخــم
ووجـ ْـد ُ
البيــوت والفنــادق طيلــة خمــس وعش ـرين ســنة...
ت فيها سعادةً لم أعرفها في بيوتي السابقة...
لكني
اختبر ُ
ْ

وانتقلــت مــن حيــاة الث ـراء والســلطة إلــى الخدمــة فــي الكافيتيريــا
التابعــة لكليــة الالهــوت .فكنــت أغســل الصحــون ،وألبــي متطلبــات
ـت أدفــع المــال لقــاء هــذا االمتيــاز!
العمــل ...ومــع ذلــك ،كنـ ُ
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ـت أعمــل فــي
ذات م ـرة ،وبعــد يــوم طويــل مــن المحاض ـرات ،كنـ ُ
المطبــخ فــي خدمــة الــزوار القادميــن مــن الخــارج .وابنــي ،الــذي
عينيــه حيــن رآنــي أنــا أقــدم لــه الطعــام
كان برفقتهــم ،لــم يصـ ّـدق ْ
فــي الكافيتيريــا.
لكــن الســعادة التــي اختبرتهــا أثنــاء الخدمــة فــي الكافيتيريــا لــم
ـت أســكن فــي البيــوت الفخمــة والفنــادق الراقيــة.
أعرفهــا حيــن كنـ ُ
أن الســعادة ال تكمــن فــي األســس
كان اهلل يثبــت لــي تدريجي ـاً ّ
ـت عليهــا حياتــي :المــال والســلطة والنســاء.
الثالثــة التــي ْ
بنيـ ُ
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الفصل الحادي عشر
قضية المحكمة
ـت بعــد فــي كليــة الالهــوت ،غــادر "وليــد" وعائلتــه إنكلتـ ار
فيمــا كنـ ُ
وعــاد كمرســل إلــى لبنــان .فــزرع كنيســة هنــاك وأصبــح راعيـاً لمــا
ُيعــرف اليــوم بكنيســة "ملــك الملــوك" فــي لبنــان.

قضيــة المحكمــة ،أرســلني
وبــدالً مــن أن أبقــى فــي لنــدن ألتابــع ّ
اهلل إلــى كليــة الالهــوت فــي الريــف البعيــد .لــم أكـ ْـن معتــاداً علــى
هــذه الحيــاة ،لــم أكــن معتــاداً علــى عــدم التحكــم باألمــور كلهــا مــن
حولــي .لكــن اهلل أراد أن يعلّمنــي أن أثــق بــه.
أمضيتهــا فــي كليــة الالهــوت ،عمــل اهلل علــى
خــالل الســنة التــي
ْ
صقــل شــخصيتي ،وكلّمنــي بواســطة نبـ ّـوات وأحــالم ورؤى بشــكل
خــاص .حتــى ّإنــه كلمنــي مـرة بصــوت مســموع ونادانــي باســمي.
سأذكر بعض الرؤى والنبوات التي كلّمني من خاللها:

توضيــح :فــي مــا يتعلــق باألحــالم والــرؤى .يتعامــل اهلل مــع ك ّل
واحــد منــا بشــكل مختلــف .نعــم ،يعــد الكتــاب المقـ ّـدس بأننــا ســنرى
أن بعــض النــاس يــرون
رؤى وأحالمـاً ،لكنــي اكتشـ ْف ُ
ت بعــد الخبـرة ّ
رؤى وأحالم ـاً أمــا البعــض اآلخــر فــال ي ارهــا علــى اإلطــالق أو
يرى القليل منها .لماذا؟ ال أعرف الســبب تحديداً.

خاصــة
أن فــي حالتــي ،تعامــل اهلل معــي بطريقــة
أؤمــن شــخصياً ّ
ّ
– رّبما ألنه كانت لي دعوة خاصة أو ألني كنت رجالً متســلطاً
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وعقالنياً وعنيداً.

ـأن علينــا امتحــان ك ّل حلــم ونبــوة ورؤيــا علــى ضــوء كلمــة
وأؤمــن بـ ّ
المقدس – باالســتعانة برجال اهلل المقتدرين.
اهلل – أي الكتاب ّ
علــى المــرء أن يرفــض علــى الفــور ك ّل رؤيــة ال تتطابــق مــع كلمــة
اهلل ،وال تلقــى تأكيــداً مــن قبــل رجــال اهلل.

مــن خــالل النب ـوات والــرؤى واألحــالم نقــدر أن نعــرف بعــض
المعرفــة .باإلضافــة إلــى ذلــك الشــيطان حاضــر دائم ـاً ليضلّــل
المؤمنيــن مــن خــالل رؤى وعالمــات وعجائــب مزيفــة.

إال أن وجــود المزيــف يؤكــد وجــود الحقيقــي .لــذا يجــب علينــا أن
نكــون علــى قــدر عــال مــن الخب ـرة والنضــوج الروحــي لنرفــض
المزّيــف ونصـ ّـدق الحقيقــي.
إن الرؤى واألحالم التي تأتي من اهلل تكون بركة كبيرة!
القاسم المشترك بين معظم الرؤى في حياتي:
غالبـاً مــا تأتــي فــي أوقــات صالتــي أو أثنــاء فتـرة العبــادة
الجماعية.
ّ

كانت عيناي
عندما تأتي الرؤيا ،أستطيع أن أراها سواء ْ
مغمضتين.
مفتوحتين أو
ْ
ْ
يصعب عليك كثي اًر أن تصفها بدقة بتعابير بشرية.
-

نجــوم تلمــع ،ســحب بيضــاء ،ميــاه تترقــرق ،شــعاع نــور،
مجــد اهلل ،هــذه كلهــا تظهــر تقريبـاً فــي كل رؤيــا.
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األحالم والرؤى والنبوات:
ـت ،وصرخــت للــرب،
فــي مــا يتعلــق
بقضيــة المحكمــة :صلّْيـ ُ
ّ
قدميــه لشـ ّـدة الحــزن الــذي ســببه لــي جميــع أصدقائــي
ـت عنــد ْ
ْ
وبكيـ ُ
ت ثانيةً قبل أشــهر قليلة ،وكنت
كنت قد ْ
ولد ُ
وزمالئي الســابقينُ .
ـي اهلل مــن
قلق ـاً جــداً بشــأن قضيــة المحكمــة ومســتقبلي .فتكلّــم إلـ ّ
خــالل نبــي ال يعرفنــي وال يعــرف شــيئاً عــن حالتــي:
نوفمبر :1996
ـت فيــه أنــك
"مــن خاللــك ،هدمــت حصون ـاً كثي ـرة فــي وقــت ظننـ َ
التحديــات التــي تواجههــا،
علــى شــفير الهاويــة .وعلــى الرغــم مــن
ّ
ـرب
أنــا أعطيتــك نعمــة لئــال تخــزى فــي يــوم الضيــق ألننــي أنــا الـ ّ
إلهــك.
لقد أعلنت لك عن ذاتي ،أنا اهلل الذي هو فوق ك ّل األشياء.
رب! أريــد
أنــت تصــارع وتتعــذب فــي داخلــك صارخ ـاً لــي" :يــا ّ
أن أقتــرب منــك ،إال أنــي أشــعر بثقــل فــي داخلــي يمنعنــي مــن
إن ّأيامــك اآلتيــة ســتكون
االقت ـراب منــك ".لكننــي أقــول لــك اآلن ّ
بأيامــك اآلتيــة.
أعظــم مــن ّأيامــك الســابقة .فأنــا ســأعتني ّ

رب ،أنــا ال أنكــر ّأنــك رفعتنــي وأكرمتنــي
تقــول لــي أيض ـاً" :يــا ّ
وهدمــت حصون ـاً مــن خاللــي وأبعــدت جميــع أعدائــي ،لكـ ْـن ثمــة
الحيويــة واإلندفــاع والدقــة
أمــر واحــد بعــد يــا رب .لــم أعــد أملــك
ّ
تتدخــل ،فســأتزعزع".
فــي العمــل كمــا فــي الســابق ،إوا ْن لــم ّ
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ـك وعــداً:
لكننــي أقــول لــك إنــي عالــم بمعاناتــك وهــا أنــا أقطــع لـ َ
ســأرد لــك النشــاط الــذي فقدتــه وسألمســك لمســة مميـزة جــداً .يهــدد
الشــيطان بزعزعــة اســتقرارك ،لكـ ّـن مخططــه لــن ينجــح أبــداً.
ـي ،فأريــك يمينــي التــي تحامــي عنــك ألننــي أنــا القاضــي
أنظــر إلـ ّ
العــادل .ثــق بمحبتــي .ســوف أبرئــك لكــن بعــد فتـرة مــن الوقــت".

مــرت األيــام ،ولــم تكـ ْـن األمــور فــي المحكمــة تســير لصالحــي إذ
ـتين .فشــعرت بالم ـ اررة فــي داخلــي ورفعــت شــكواي
خســرت جلسـ ْ
إلــى اهلل فكلمنــي مجــدداً مــن خــالل نبــي:
"أعلــم أنــك تعرضــت إلجحافــات كثيـرة بســبب حقــدك تجــاه زمالئــك
أن الشــيطان نجــح إلــى حـ ّـد مــا فــي
الســابقين .لكنــي أقــول لــك :مــع ّ
ـأعوض لــك وأثبــت لــك أنــي أنــا هــو
إلحــاق أذى كبيــر بــك ،فأنــا سـ ّ
ـرب ،أنــا هــو إلــه التعويــض.
الـ ّ
أن األمور ستتغير نحو األفضل ال األسوأ".
سأبرهن لك ّ

ـت رســالةً مــن
بعــد مــرور بضعــة ّأيــام علــى هــذه النبــوءةْ ،
تلقيـ ُ
ـت أعمــل .وقــد أُرفــق
مســؤول رفيــع الشــأن فــي المصــرف حيــث كنـ ُ
المغلّــف بمغلــف آخــر مختــوم ،مــع رســالة قصيـرة ُكتبــت بخـطّ اليــد
جــاء فيهــا:
"ظننت أنك قد تحتاج إلى هذه لتتلفها بنفسك!
مع أصدق التمنيات".
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ـت لتقــع بيــن أيــدي
ـخصية) كانـ ْ
هــذه الوثيقــة (مــع أنهــا س ـرّية وشـ ّ
خصومــي فيســتخدمونها كدليــل قاطــع ضـ ّـدي فــي المحكمــة ،فأقــع
فــي أزمــة ال خــالص منهــا.
أي وســيلة للتدقيــق فــي
علم ـاً ّ
أن خصومــي ه ـؤالء لــم يوفــروا ّ
ـاص بــي،
أو ارقــي وملفاتــي المحفوظــة علــى جهــاز الكمبيوتــر الخـ ّ
بحث ـاً عــن معلومــات مماثلــة.

كانــت تلــك الوثيقــة فــي المغلّــف المختــوم تثيــر قلقــي بشــدة حينئـ ٍـذ.
طالبــا مــن الــرب أن
وكنــت قــد
ْ
أمضيـ ُ
ـت شــهو اًر طويلــة وأنــا أصلــي ً
يخفــي تلــك الوثيقــة عــن أنظــار خصومــي.

أن األمــور ســتتغير
ـرب إنــه ســيبرهن لــي أنــه هــو الـ ّ
قــال الـ ّ
ـرب ،و ّ
نحــو األفضــل – وهكــذا فعــل!
ـرب
إن ْ
أمجــد الـ ّ
ـي ّ
ـت الرســالة ،حتّــى جثـ ْـو ُ
فتحـ ُ
مــا ْ
ت علــى ركبتـ ّ
وأشــكره.
ومــا هــي إال فتـرة قصيـرة ،حتّــى أ ّكــد لــي اهلل مــا جــاء علــى لســان
ـخصية:
النبــي مــن خــالل رؤيــة شـ ّ

اإلثنين في العاشر من حزيران عام  ( :1996من مذكراتي)
ت إلــى الســماء فرأيتُهــا فجــأة مكتســية
ـت فــي غرفتــي ،نظـ ْـر ُ
فيمــا كنـ ُ
بالنجــوم .و ارحــت أشــعة مــن نــور تت ارقــص وتتــأأل فــوق أرســي
مالئــة الســماء .و أريــت ســحابة.
59

الجو رائعاً ومدهشاً وشعرت بفرح عظيم.
كان ّ
أدون مــا يحصــل ،لكــن فجــأة ح ـ ّل علــي روح الفــرح
حاولــت أن ّ
وبــدأت أضحــك بالــروح القــدس فوقعــت علــى األرض ولــم أعــد
أقــوى علــى الوقــوف.
ـي بنورهــا .أنـوار جميلــة
مــأت أضـواء كثيفــة الغرفــة وفاضــت علـ ّ
جــداً.
لم أستطع أن أمنع نفسي من الضحك.
قضية المحكمة!"
ت في روحي صوتاً قائالً" :ستربح ّ
وسمع ُ
ْ

وكنــت ال أزال منطرح ـاً أرض ـاً ،ال أقــوى علــى الوقــوف لشـ ّـدة
الضحــك.
ـرب قائـالً" :أشــكرك يــا يســوع ألنــك
ـت لحظــة فقــط ألشــكر الـ ّ
فتوق ْفـ ُ
قضيــة المحكمــة".
كلّمتنــي مباشـرةً وأ ّكــدت لــي أننــي ســأربح ّ
ـاعتين وســط النجــوم
ـت أضحــك علــى مــدى سـ ْ
فــي تلــك الليلــة ،بقيـ ُ
واألنـوار والســحب ...والمجــد...

بعدمــا نقّانــي اهلل وعلّمنــي أال أتــكل علــى المــال ،بــدأ يضــع فــي
قلبــي رغبــة لــم أتوقعهــا ق ـطّ .أراد أن أزرع فــي كنيســته جميــع
قضيــة المحكمــة،
ـأحصلها بعــد أن أربــح
ّ
التعويضــات التــي سـ ّ
فتعهــدت بــأن أهبهــا جميعهــا لــه.
ـت
ـت
وأخيـ اًر ،أب أرنــي اهلل وأكرمنــي ،فر ْ
القضيــة بمعجـزة وحصْلـ ُ
ّ
بحـ ُ
علــى تعويــض قيمتــه حوالــى خمســمئة ألــف باونــد اســترليني ،أي
مــا يعــادل ســبعمئة وخمســين ألــف دوالر أميركــي.
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قضيــة المحكمــة
حصلتــه مــن ّ
فوفيــت لــه بعهــدي ،وزرعــت ك ّل مــا ّ
فــي الملكــوت.
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الفصل الثاني عشر
صراع كبير
التزمــت بالعهــد الــذي قطعتــه أمــام الــرب ،وامتنعــت عــن إقامــة
عالقــات جنســية خــارج إطــار الــزواج ،وتخليــت عــن جميــع
صديقاتــي .لكــن قلــت" :يــا رب ،أنــا أعيــش فــي ص ـراع .لقــد
قطعــت لــك هــذا الوعــد ،لكــن االلتـزام صعــب جـ ًّـدا .فأنــا لــم أتجــاوز
ســن ال 65ولــم أفقــد الرغبــة فــي أن أكــون مــع امـرأة .ليــس الذنــب
ذنبــي ،فأنــت خلقتنــي هكــذا .واآلن ،أنــا أريــد حـ ًّـال .هــذه مســؤوليتك
يعا .أريد أن
أنت! لم أعد أحتمل .من فضلكِ ،جد لي زوجة سـر ً
أتــزوج تلــك الشــابة الجميلــة التــي عرفتُهــا فــي الماضــي ".فهــي تبلــغ
تمامــا.
 35ســنة مــن العمــر ،وهــذا الفــارق فــي العمــر يناســبني ً
رفعــت طلبتــي إلــى الــرب فــي الصــالة .لكــن الــرب لــم ُي ِجــب .فقلــت
لــه" :أنــا أدرك جيـ ًـدا أنهــا ليســت مؤمنــة .لكــن يــا رب ،اســتخدمني
لكــي أجعلهــا تؤمــن بــك ،ومــن ثــم أتزوجهــا .بهــذه الطريقــة ،أكــون
قــد أرضيــت الطرفيــن ".وواظبــت علــى الصــالة بــال انقطــاع ،لكــن
أيضــا ،لــم أحصــل علــى جـواب.
هــذه المـرة ً

ـددا إلــى الــرب ،وقلــت" :أنــا أعلــم أن
عندئـ ٍـذ ،رفعــت طلبتــي مجـ ً
ال شــيء يؤ ّكــد أنهــا ســتؤمن بــك .لكــن مــا أريــك فــي هــذه الشــابة
األخــرى؟ إنهــا تــدرس فــي كليــة الالهــوت ،وهــي إبنــة لــك .واألهــم
تمامــا
مــن ذلــك كلــه هــو أنهــا متشــفعة ،وبالتالــي هــي نافعــة ً
معــا ،وســنكون شــهادة رائعــة
للخدمــة .ســنخدمك نحــن االثنــان ً
الســمك .لــذا ،يــا رب ،أنــا أســألك أن تجعلهــا زوجــة لــي .صحيــح
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أنهــا أكبــر سـًّـنا مــن األخــرى ،لكــن ال مشــكلة فــي األمــر .حتــى إن
أيضــا ،صلّيــت
كان عمرهــا  37ســنة ،أنــا أقبــل بهــا ".هــذه المـرة ً
بح ـ اررة ،ولــم أحصــل علــى أي ج ـواب مــن الــرب .عندئـ ٍـذ ،قلــت
لــه" :أنــا أفهــم مــن خــالل صمتــك هــذا أنــك تريــد منــي أن أكــون
ـجاعا .تريــد أن أقــوم بخطــوة إيمــان جريئــة .حسـًـنا ،ال بــأس فــي
شـ ً
ـي لشــدة تفكيــري فــي
األمــر ".وفــي تلــك الليلــة ،فــارق النــوم عينـ ّ
الفرحــة التــي تنتظرنــي فــي اليــوم التالــي .وفــي اليــوم التالــي ،ذهبــت
لرؤيتهــا وقلــت لهــا" :لقــد كلمنــي الــرب قائـ ًـال إنــك ســتصبحين
زوجتــي ".فرمقتنــي بعينيهــا الزورقاويــن مذهول ـةً وقالــت" :جــورج،
لقــد أ ارنــي الــرب الرجــل الــذي ســيصبح زوجــي .وهــذا الرجــل ليــس
أنــت!"
خصوصــا وأنــه قليـ ًـال مــا كان أحــد
فجــرح كبريائــي فــي الصميــم،
ُ
ً
طلبــا فــي الماضــي .مــع العلــم أنــي فــي الســابق كنــت
يرفــض لــي ً
قــد تحاججــت مــع الــرب قائـ ًـال" :يــا رب ،أريــد أن ترينــي الزوجــة
التــي اخترتهــا لــي مــن خــالل كلمتــك ".ومــا إن فتحــت كتابــي
المقــدس حتــى وقعــت عينــاي علــى ســفر مالخــي ِ 14 :2
ــن
"م ْ
الشـ ِ
ب ُهـ َـو َّ
ـت
امـ َأ
َجـ ِـل أ َّ
َن الـَّـر َّ
ـر َِة َ
ـاه ُد َب ْي َنـ َ
شـ َـبا ِب َك الَِّتــي أَ ْنـ َ
ـك َوَب ْيـ َ
أْ
ـن ْ
ِ
ِ
ـرَةُ َع ْهـ ِـد َك ".وشــعرت فــي قلبــي بــأن
امـ َأ
ـي قَ ِري َنتُـ َ
ـك َو ْ
َغـ َـد ْر َت ب َهــا َوهـ َ
الــرب يكلمنــي قائـ ًـال" :إرجــع إلــى امـرأة شــبابكّ ،أم أوالدك األربعــة
عامــا ".فصرخــت قائـ ًـال" :مــاذا؟!!
التــي هجرتهــا وطلّقتهــا منــذ ً 31
ال! ال! ال!" ورحــت أطــرد تلــك الفكـرة مــن ذهنــي وأغلقــت كتابــي
المقــدس .ثــم عــدت ألجـ ّـرب شــتى أن ـواع الطــرق ،وقرعــت أبو ًابــا
كثي ـرة ،لكنهــا أُغلقــت كلهــا فــي وجهــي باســتثناء بــاب واحــد .فــي
ـددا
النهايــة ،وبعــد  31ســنة مــن االنفصــال والطــالق ،تزوجــت مجـ ً
ام ـرأة شــبابيّ ،أم أوالدي .تزوجنــا فــي  31مــارس/آذار 1999
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فــي مبنــى البلديــة فــي بريطانيــا .بعــد ذلــك ،تمــت مباركــة زواجنــا
في كنيســة "كينغدوم فايث" ( )Kingdom Faithفي "هورشــام".
هكذا جمع اهلل شــمل عائلتنا .واليوم ،معظم أوالدي مع عائالتهم
يخدمــون الــرب فــي لبنــان .وقــد ُسـ َّـرت ابنتــي "زينــا" بــأن تحضــر
علمــا بأنــي لــم أكــن قــد
حفــل زواجــي ،وبــأن تكــون اإلشــبينةً ،
ـر
اعــا كبيـ ًا
حضــرت حفــل زواجهــا .بهــذه الطريقــة ،حـ ّـول اهلل صر ً
إلــى عائلــة مجيــدة ألجــل مجــد اســمه ،ولكــي يبــارك الكثيــر مــن
األشــخاص.
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الفصل الثالث عشر
دعوتي
ـت أرى نجوم ـاً ،لكـ ْـن
كلمنــي اهلل بــرؤى كثي ـرة ،وفــي
غالبيتهــا كنـ ُ
ّ
ـت اختبــا اًر غريبـاً جــداً:
هــذه المـ ّـرة ،ع ْشـ ُ

كلّمنــي اهلل فــي مناســبات عــدة ،مــن خــالل رؤى ووســائل أخــرى،
لكــي يعلــن لــي أنــه يدعونــي قبــل كل شــيء للخدمــة فــي الشــرق
تمامــا
األوســط والعالــم العربــي .لكــن كانــت هــذه الدعــوة تتعــارض ً
مــع رغبــة الجســد لــدي.
الثالث من ديسمبر 1996
يــا بنــي ،أقــول لــك إننــي ر ٍ
اض عنــك .أنــت تُبهــج قلبــي .اســمع مــا
ّ
ســأقول لــك .كـ ْـن دائمـاً كاألطفــال .ســتصبح محاربـاً عظيمـاً ،لكــن
عليــك أن تكــون دائمـاً مثــل األطفــال .يشــبه األمــر وجهَــي العملــة.
عليــك أن تتمتــع بالوجهيــن .كــن دائم ـاً كالطفــل ،تعــال واجلــس
محبتــي.
فــي حضنــي ،تعــال واتكــئ علــى صــدري ،تعــال واختبــر ّ
تعــال واجلــس فــي حضنــي قــدر مــا تشــاء ،تعــال إلــي كالطفــل .إواذ
تأتــي ،ســأجعلك أداة عظيمــة بيــن يــدي ،وأســتخدمك بيــن إخوتــك.
ـي كطفــل وأن تكبــر .إســمح لــي بــأن أجعــل
لكـ ْـن عليــك أن تأتــي إلـ ّ
ٍ
ـي ،وأريــد أن
منــك محارب ـاً عظيم ـاً .أنــا راض عنــك جــداً يــا بنـ ّ
ـيؤدي إلــى
أقــول لــك إنــك تســلك فــي الطريــق الصحيــح الــذي سـ ّ
تتميــم مقاصــدي فــي حياتــك .تابــع ســيرك فــي هــذا الطريــق ،فتتمــم
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مقاصــدي لــك ،واألعمــال التــي أعددتهــا خصيصـاً لــك.
رؤيا في لبنان:
إحــدى الــرؤى األكثــر وضوح ـاً التــي شــاهدتها فــي لبنــان كانــت
يــوم تجمــع حوالــى مئــة مؤمــن ممتلــئ مــن الــروح القــدس للخــروج
ـت أشــاهد
فــي نزهــة إواقامــة اجتمــاع صــالة فــي وقــت واحــد .كنـ ُ
هــذه الــرؤى فــي إنكلتـ ار عــادةً ،لكـ ّـن هــذه المـرة شــاهدتها فــي لبنــان
ـت هنــاك مــع بعــض اللبنانييــن
– وبأوضــح صــورة ممكنــة .كنـ ُ
المؤمنيــن الممتلئيــن مــن الــروح القــدس ،وعددهــم قليــل.
ـت
لمــا بدأنــا بالتســبيح والعبــادة ،مــأ حضــور اهلل المــكان ،رْأيـ ُ
وعينــاي مفتوحتــان الســحابة نفســها والميــاه نفســها ،لكـ ْـن باإلضافــة
ـت األشــجار إلــى
تحولَـ ْ
إلــى مالييــن األشــجار هــذه المـرة .وفجــأةًّ ،
ت بســرعة فــي أرجــاء الســماء متخــذةً أشــكال نجــوم
أضـواء وانتشـ َـر ْ
ـت تمطــر أن ـوا اًر فــوق المنطقــة كلهــا.
ارحـ ْ
ٍ
أن هــذه الــرؤى تتعلّــق بالشــرق
علمــت حينئــذ ،بــل كنــت علــى يقيــن ّ
األوســط .أصبحــت النهضــة فــي الشــرق األوســط والعالــم العربــي
وشــيكة .ســيخلص أنــاس كثــر فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم،
وســيقيم اهلل محاربيــن أشــداء مــن لبنــان ،ويرســلهم إلــى أرجــاء
المنطقــة( .ثالثمئــة مليــون نســمة فــي هــذه المنطقــة لــم يســمعوا
باإلنجيــل ق ـطّ).
قدميه:
بكي ُ
ت عند ْ
ْ

تخرجــي فــي كليــة
شـ ُ
ـاهدت هــذه الرؤيــا بعــد ســنوات قليلــة مــن ّ
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أن عشت صراعاً في لبنان خالل تلك السنوات.
الالهوت ،وبعد ْ
قدميــه .ورحــت أصــرخ
ـت فــي ش ـقّتي فــي باريــس أبكــي عنــد ْ
كنـ ُ
لــه وأســأله عــن الوقــت العصيــب الــذي أمــر بــه بــدون أن أرى أي
ثمــر ،وبــدأت أذ ّكـره بالــرؤى والوعــود األهــداف .وقلــت لــه:
قدميــك ،حتّــى
ـي ،أبكــي عنــد ْ
"يــا رب ،ســأظ ّل راكع ـاً علــى ركبتـ ّ
اليوميــة التــي أشــاهدها".
تكشــف لــي عــن معنــى تلــك الــرؤى
ّ
فأجابني قائالً:

السادس عشر من فبراير عام :2000
قدميــه وفــي نفســي تــوق شــديد إلــى ســماع
ـت أبكــي عنــد ْ
كنـ ُ
صوته ...إواذا بي أشاهد الرؤيا المعتادة :نجوم ،سحابة بيضاء،
ميــاه رق ارقــة أكثــر نقــاوة مــن أي وقــت مضــى ،ثــم بــدأ الــرب يكلــم
قلبــي قائ ـالً:
النجــوم التــي ت ارهــا ،تمثّــل النفــوس التــي ســتخلص مــن خاللــك.
والســحابة هــي روحــي الــذي ســيرافقك علــى الــدوام.
والمياه الرقراقة تمثل التنقية ،ألني سأقوم بتنقيتك.

ٍ
حينئذ برؤى أخرى أنعشتني وشجعتني كثي اًر.
وقد كلمني الرب
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الفصل الرابع عشر
مغامراتي مع يسوع
ـت فــي كليــة الالهــوت ممتلئ ـاً إيمان ـاً وغي ـرة هلل .لــم أدرك
تخر ْجـ ُ
ّ
ت الكليــة .لقــد
ـادر ُ
ـي ّ
وغيرنــي إلــى أن غـ ْ
يوم ـاً كــم عمــل اهلل فـ ّ
ـي فــي تلــك
دعانــي اهلل إلــى لبنــان ،وهــذا أمــر أعرفــه .لكــن كان علـ ّ
المرحلــة أن أتنقــل بيــن أوروبــا ونيويــورك ولبنــان ألصفــي األمــور
العالقــة مــن حياتــي الســابقة (كبيــع منزلــي فــي إنكلتـ ار مثـالً) قبــل
ـتقر نهائي ـاً فــي لبنــان.
أن أسـ ّ
ـت أن أســلك بالمعجـزات ،فقمــت بتطبيــق مــا
فــي تلــك الفتـرة ،تعلّ ْمـ ُ
ـرب .لــم يمـ ّـر
ـدت ،أقــود النــاس إلــى الـ ّ
تعلمتــه .وبــدأت حيثمــا تواجـ ُ
يــوم مــن دون أن أعـ ّـرف شــخصاً علــى األقـ ّل إلــى يســوع .وبــدت
مســحة الكـ ارزة واضحــة فــي حياتــي.
إليكم بعض اختباراتي في الك ارزة:

رجل دين بريطاني مرموق يقبل المسيح:
عرضــت بيتــي فــي "تويكنهــام" للبيــع مــع أثاثــه ،فبــدأ النــاس
يتوافــدون إليــه بشــكل يومــي ،ال ســيما وكالء العقــارات والراغبــون
فــي الش ـراء؛ ومــن بينهــم رجــل ديــن مرمــوق جــداً.
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عرفني إلى نفسه قائالً:
في سياق حديثنا عن البيتّ ،
أنــا األب فــالن الفالنــي ،رئيــس مؤسســة القديســة كاثريــن الملكيــة
التــي تأسســت فــي العــام  .1184عملــت فــي حقــل الخدمــة طـوال
األم للمملكة
 30ســنة ،وتربطني عالقة مباشـرة برئيســتي ،الملكة ّ
المتحدة.
قائال:
فرددت ً
ُ
-

ال ،ليســت الملكــة األم هــي رئيســتك! يســوع هــو
رئيســك!

ـت
ـت أنــه لــم يولــد ثانيـةً بعــد،
وضعتــه أمــام تحـ ٍّـد .قْلـ ُ
ولمــا أدركـ ُْ
لــه" :أنــت تخــدم فــي حقــل الكهنــوت منــذ ثالثيــن ســنة ،لكنــي أرى
أمــا أنــا فأعــرف يســوع
أنــه ليــس لــك عالقــة شــخصية مــع يســوعّ .
منــذ ســنة واحــدة .هيــا بنــا نتناقــش إلــى أن يقنــع أحدنــا اآلخــر َمـ ْـن
ـق".
منــا يســلك فــي الحـ ّ
يديــه إلــى الســماء
وبعــد جــدال طويــل ،قدتــه فــي الصــالة .فرفــع ْ
ـت ألجلــه لكــي
ومجــد يســوع! ثــم
ـدي علــى أرســه وصلّْيـ ُ
وضعـ ُ
ّ
ْ
ـت يـ ّ
يغيــر اهلل حياتــه .ثـ ّـم تابعنــا التفــاوض بشــأن ثمــن المنــزل.
ّ

ـي فــي بــادئ األمــر مبلــغ أربعمئــة وأربعيــن ألــف باونــد،
عــرض علـ ّ
ـرب :أربعمئــة وســتون
لكننــي ر ْ
ـت قائ ـالً" :ال! قــال لــي الـ ّ
فضـ ُ
ألــف باونــد" .وفــي وقــت الحــق ،اتصــل بــي عبــر وكيلــه العقــاري
ـي مبلــغ أربعمئــة وخمســين ألــف باونــد ،وكان جوابــي:
عارضـاً علـ ّ
ـرب أربعمئــة وســتين ألــف باونــد" .فوافــق أخي ـ اًر علــى
ال! قــال الـ ّ
دفــع المبلــغ المطلــوب.
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فــي ذاك المســاء ،كلمنــي اهلل برؤيــا رائعــة،
ـت أرض ـاً
ْ
فانطرحـ ُ
ٍ
ـرب ر ٍ
اض عنــي.
ْ
أن الـ ّ
ـت أضحــك – وعلمـ ُ
ورحـ ُ
ـت حينئــذ ّ
لبنانية تقبل المسيح:
عائلة
ّ

بعــد فتـرة قصيـرة مــن لقائــي مــع رجــل الديــن ،قــرع لبنانيــان بابــي.
"مبــاع" ،لكنهمــا صممــا
كانــا قــد ق ـرآ الالفتــة التــي ُكتــب عليهــاُ :
علــى ش ـراء بيتــي.
ـت
وح ْنيــن كافــة األالعيــب
اللبنانيــة (التــي كنـ ُ
ّ
اســتخدم جــورج ُ
متمرس ـاً فيهــا قبــل قبولــي الخــالص!) ليقنعانــي بــأن أفســخ العقــد
مــع "رجــل الديــن اإلنكليــزي الغريــب" وأبيعهمــا البيــت ،كونهمــا
ـي ســع اًر أعلــى مــن الــذي طلبتــه،
لبنانييــن مثلــي .فعرضــا علـ ّ
وقــاال لــي إنهمــا ســيتكفّالن بأتعــاب الوكيــل أيضـاً ...وبهــذا أكــون
تصرفــت بــكل وطنيــة .لكنــي أجبتهمــا فــي ك ّل مـرة" :ال ،لــن أرجــع
عــن كالمــي .وقــد علّمنــا يســوع" :فليكـ ْـن كالمكــم نعــم نعــم ،أو ال
ال" .إذاً ال! لــن أت ارجــع عــن وعــدي لــه أبــداً".
ورحت أخبرهما عن المسيح.
وقبلهــا قائـالً
ولمــا وقفــت عنــد البــاب ألودعهمــا ،أخــذ جــورج يــدي ّ
لي:
"أنا أؤمن بك!"
فانتهرته في الحال قائالً:
تقبــل يــد إنســان،
لتقبــل يــدي؟ ال ّ
"حاشــا أن تفعــل هــذا! َمـ ْـن أنــا ّ
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أي ـاً كان!"
فأجابني" :أقصد أني أؤمن باهلل الذي تعبده أنت".
وح ْنيــن حياتهمــا للمســيح ،وأصبحنــا مــن أعـ ّـز
س ـلّم جــورج ُ
مصطحبيــن فــي ك ّل م ـرة
األصدقــاء .وبــدأا يزوراننــي بانتظــام –
ْ
األيــام،
شــخصاً جديــداً جــاء ليقبــل المســيح فــي قلبــه .وفــي أحــد ّ
وولديــن صغيرْين
جــاءا لزيارتــي مــع إحــدى قريباتهمــا واســمها زينــة
ْ
فــي الرابعــة والخامســة مــن العمــر .وطلبــا أن نشــرب القهــوة.
ت
فأجبــت" :ال! الخــالص أوالً ،ثـ ّـم نشــرب القهــوة لنحتفــل ".فأخبـ ْـر ُ
زينــة عــن يســوع ،ومــا هــي إال دقائــق حتــى قبلــت المســيح ورددت
الخالصيــة.
الصــالة
ّ

إن
ثـ ّـم
توجهـ ُ
ـت بالــكالم إلــى الفتــاة والصبــي الصغيرْيــن وســألتهما ْ
ْ
قلبيهمــا .لكــن أصابهمــا الجمــود
كانــا يريــدان أن يقبــال المســيح فــي ْ
"أيهــا
ـي وصليــتّ :
والصمــت ولــم يتفوهــا بكلمــة .فجثـ ْـو ُ
ت علــى ركبتـ ّ
ـرب الحبيــب! هــذان الولــدان الجميــالن همــا ولــداك المبــاركان،
الـ ّ
إلمســهما باســم يســوع".
ثــم قادنــي الــروح القــدس ألعــرض عليهمــا بعــض الحلوى" .أتريدان
الحلــوى؟" .وتوجهــت إلــى المطبــخ ألحضــر الحلــوى ،إواذا بالفتــاة
الصغي ـرة تلحــق بــي .فســألتها" :أتريديــن أن تقبلــي يســوع فــي
قلبـ ِـك؟"
قدمــت لهــا قطعة
ورددت الصــالة
ـت" :نعــم".
الخالصيــة ،ثــم ّ
ْ
فأجابـ ْ
ّ
َ
حلوى.
ثم لحق بنا الصبي الصغير وردد هو أيضاً الصالة الخالصية.
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ت
ـمع ُ
وفيمــا كنــت أعـ ّـد القهــوة بفــرح عظيــم لنحتفــل بالخــالص ،سـ ْ
موســيقى رائعــة مــن صــوب غرفــة الجلــوس .مــا هــذه الموســيقى يــا
تُــرى؟ فاآللــة الموســيقية الوحيــدة التــي أملكهــا فــي البيــت هــي بيانــو
قديــم اشــتراه "وليــد" قبــل أن ينــال الخــالص لقــاء تســعين باونــداً
ـي باونــد محصـالً أرباحــه مــن والــده.
فقــط ،وباعنــي ّإيــاه بمئتـ ْ
فتوجهت إلى غرفة الجلوس واعتراني الذهول وجميع الحاضرين
ُ
عندمــا رْأينــا تلــك المعج ـزة :كان الولــدان يعزفــان علــى البيانــو.
ـت موســيقاهما
لــم أســمع فــي حياتــي موســيقى بهــذه الروعــة .كانـ ْ
ـماوية بالفعــل ،وغمــر مجــد اهلل غرفــة الجلــوس فــي ذاك اليــوم.
سـ ّ

ـبوعين ،ومــن خــالل هــذه العائلــة بالــذات ،نــال
فــي غضــون أسـ ْ
ـت أحتفــظ بهــذا البيانــو
إثنــان وعشــرون شــخصاً الخــالص ،ومــا زْلـ ُ
العتيــق فــي بيتــي فــي لبنــان كتــذكار .وقــد أصبــح اليــوم مبعــث
ابتهــاج ألحفــادي الذيــن يســتمتعون بالعــزف عليــه.
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الفصل الخامس عشر
المزيد من المغامرات مع يسوع!
ٍ
ومحام فرنسي رفيع الشأن يقبالن المسيح
متسول
ّ
ـت
فــي آخــر يــوم لــي فــي باريــس قبــل أن أعــود إلــى لبنــانْ ،
ذهبـ ُ
ـت أمشــي فــي الشــارع
ألشــتري الجريــدة والمثلجــات كعادتــي .كنـ ُ
حيــن لفــت انتباهــي متسـ ّـول متشـ ّـرد .كان جالسـاً علــى الرصيــف،
ـت تنــزف،
أن قدمــه كانـ ْ
كأي متسـ ّـول آخــر ،مــع فــارق وحيــد وهــو ّ
ّ
وبــدا أكثــر حزن ـاً وبؤس ـاً مــن غي ـره مــن المتســولين.
ـت بقربــه علــى قارعــة الطريــق فيمــا أكمــل
ـت للحــال
وجلسـ ُ
فتوق ْفـ ُ
ْ
هــو التسـ ّـول:
أنت حزين؟
 ما َبك؟ َلم َ

أتمسك بذاك المجرم!...
 حزين! لواستطع ُ
ْ
ت فقط أن ّ
 -لماذا؟ ماذا فعل لك؟

مدعي ـاً أنــه صديــق لــي ،وجلــس قربــي .وعندمــا
 جــاء البارحــة ّرأى حالــة قدمــي ،اســتغ ّل الوضــع وســلب المــال الــذي جمعتــه
أمــا أنــا فبقيــت مكانــي عاجـ اًز عــن اللحــاق
طيلــة النهــار وهــرب بــهّ .
به...هــذا"...
كان لــدى ذاك المتسـ ّـول هــدف واحــد فــي الحيــاة  ،هــدف واحــد
ال غيــر
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محبــة اهلل
– اإلمســاك بالمجــرم واالنتقــام منــهْ .
ـت أخبـره عــن ّ
فرحـ ُ
يحبــك".
وغف ارنــه ،قائـالً لــه" :أنــت محبــوب .يســوع ّ

وفــي ختــام حديثنــا ،رفــع صوتــه وســامح ذاك المتسـ ّـول الــذي
ـكاء ،وسـلّم
سـرقه ،وردد و ارئــي الصــالة
ّ
الخالصيــة ،وهــو يجهــش بـ ً
ونفَســه وقدمــه النازفــة،
ـرب .وبالرغــم مــن رائحتــه الكريهــةَ ،
حياتــه للـ ّ
تعانقنــا بحـ اررة.
كان شــعوري فــي تلــك اللحظــة يفــوق ك ّل وصــف؛ أدركــت آنــذاك
كــم أن يســوع يكـ ّـن محبــة خاصــة للمتسـ ّـولين!

ت بالرحيل ،همس الروح القدس في أذني قائالً:
همم ُ
وعندما ْ

تنس شيئاً؟
 ألم َت جيابي وأعطيته
رب".
ت أدراجي ،أفرْغ ُ
ورجع ُ
فأجبته" :نعم ،يا ّ
ْ
ك ّل مــا كان بحوزتــي مــن مــال ،وكان المبلــغ أكبــر بكثيــر مــن
الــذي فقــده فــي اليــوم الفائــت.
ألودعــه ،همــس الــروح القــدس مجــدداً
وعندمــا عانقتــه مـ ّـرةً أخيـرة ّ
ـي قائـالً:
فــي أذنـ ّ
 -عليك أن تفعل أم اًر أخي اًر بعد.

رب" .فأوصانــي بش ـراء الكتــاب المقـ ّـدس لــذاك
فأجبتــه" :نعــم ،يــا ّ
المتسول.
ّ
ت المصــرف ألســحب بعــض
إواذ لــم يتبـ َ
ـق معــي أي مــال ،قصـ ْـد ُ
ت لــه الكتــاب
المــال ،ثـ ّـم توجهــت إلــى أقــرب مكتبــة واشــترْي ُ
المقـ ّـدس .وفــي طريقــي إلــى الصنــدوق للمحاســبة ،خــرج رجــل
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ـف وأخــذ دوري .إواذ شــعر بالذنــب ،إســتدار نحــوي
أنيــق مــن الصـ ّ
قائ ـالً" :أنــا آســف ،لكننــي مســتعجل جــداً".
وأكمل دفع حسابه.
ـت علــى عجلــة مــن
لسـ ُ
فأجبتــه" :ال تقلــق أبــداً .خ ـ ْذ وقتــك ،فأنــا ْ
أمــري".
فاســتدار مجــدداً وعالمــات اإلســتغراب باديــة علــى وجهــه قائ ـالً:
"أيعقــل هــذا؟ لــم أعلــم ّأنــه يوجــد بعــد أشــخاص مثلــك فــي باريــس!"
ُ
السر في ذلك؟"
فسألته" :أتريد أن تعرف ما ّ
أجابني" :نعم ،بالطبع".

ت له" :إدفع إذاً وانتظرني خارجاً".
فقْل ُ

يع ْد مستعجالً.
وفجأةً ،لم ُ
أمضينــا وقت ـاً طوي ـالً مع ـاً نشــرب القهــوة ،ثـ ّـم دعانــي إلــى بيتــه.
صديقيــن،
واتّضــح لــي أنــه محــام ثــري متقاعــد .وللحــال أصبحنــا
ْ
وصلــى الحق ـاً الصــالة الخالصيــة .ففــي نظــر اهلل ،ال فــرق بيــن
الغنــي والفقيــر ،المشــهور والمنبــوذ – جميعنــا فــي حاجــة إلــى
ت ألجــد المتسـ ّـول
يســوع .أمضيــت وقتـاً طويـالً مــع المحامــي ،فعـ ْـد ُ
وجدتــه فــي يــوم آخــر متحمسـاً
غيــر مركـزه اإلعتيــادي .لكننــي ْ
قــد ّ
ـرب ،وأعطيتــه الكتــاب المقـ ّـدس .كــم رائعــة هــي خدمــة اهلل!
للـ ّ
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أين اختفَ ْت المسحة؟

ـدي .وكان ســائقو
أصبــح ربــح النفــوس للمســيح عــادةً
ّ
روتينيــة لـ ّ
ـدي .علمـاً بــأن التواصــل مــع البعــض
ســيارات األجـرة المفضليــن لـ ّ
منهــم فــي إنكلتـ ار صعــب جــداً ،إذ هنــاك نافــذة تفصــل بيــن ال اركــب
والسائق ،والمسافة التي تفصل بين مقعد الراكب المواجه للسائق
ت التحــدث إلــى هــذا األخيــر،
ـإن ْ
أرد َ
والســائق نفســه كبيـرة جــداً .فـ ْ
عليــك أن تجلــس علــى المقعــد األقــرب إليــه ،وتنحنــي لتســأله أن
بالمهمــة الســهلة.
يفتــح النافــذة التــي تفصــل بينكمــا .وليســت هــذه
ّ
ومــع ذلــك ،كان ســائقون كثــر يتوقفــون علــى يســار الطريــق،
فــي نهايــة الرحلــة .ثـ ّـم يترجلــون مــن الســيارة ليجلس ـوا قربــي فــي
الخالصيــة ويسـلّموا حياتهــم ليســوع.
الخلــف ،ويتلـوا معــي الصــالة
ّ
ـت ممســوحاً لهــذه الدرجــة مــع ســائقي سـ ّـيارات
ال أعلــم ِلـ َـم كنـ ُ
األج ـرة .أذكــر أننــي فــي إحــدى زيا ارتــي األخي ـرة إلــى المملكــة
ـت
المتحــدة ،وبعــد فت ـرة طويلــة مــن اســتقراري فــي لبنــان ،أوق ْفـ ُ
ـت أكلّــم الســائق .وفجــأةً ،أعطانــي الــروح القــدس
ســيارة أجـرة ْ
ورحـ ُ
ـت لــه:
كالم معرفــة لــه ،فقْلـ ُ
يحبــك وهــو يريــد أن ترجــع
إن يســوع ّ
"جئـ ُ
ـت مــن لبنــان ألقــول لــك ّ
إليه".
ـت إلــى وجهتــي ،حتــى ركــن "فريدي"
ومــا هــي إال دقائــق ،إواذ وصْلـ ُ
الســيارة علــى جانــب الطريــق ،وجلــس بقربــي ،وبدمــوع حــارة سـلّم
حياتــه للمســيح .وبعــد فتـرة قصيـرة ،فــي زيــارة أخــرى إلــى إنكلتـرا،
ـت ب "فريــدي" ليقلّنــي مــن المطــار ،بمــا أنــه أصبــح واحـ ًـدا
إتصْلـ ُ
مــن أبنائــي الروحييــن اآلن.
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وفي الطريق ،قال لي:
بنيــة
ـت أدرس الالهــوت ّ
ـب اهلل ،وكنـ ُ
"جــورج ،منــذ ســنوات كنــت أحـ ّ
ـت
أن أصبــح كاهن ـاً .وفجــأةً توفّــي والــدي ،وتبعتــه أختــي .فحزْنـ ُ
رب،
ـت لــه" :يــا ّ
جــداً وشــعرت بم ـ اررة تجــاه اهلل حتّــى إنــي قْلـ ُ
بالنســبة إلــي ،أنــت غيــر موجــود .ال أريــد أي عالقــة بــك ".وهــا قــد
ـبوعين مــن لقائــي بــك،
مــرت ســنوات عــدة علــى ذلــك .لكـ ْـن قبــل أسـ ْ
ـت
إن كنـ َ
ـت أمـ ّـر بظــرف عصيــب ،فصليــت قائ ـالً" :يــا ّ
كنـ ُ
ربْ ،
موجــوداً ،إوان أردتنــي أن أعــود إليــكِ ،
أعطنــي عالمــة".
ْ

ـت
وقــد أعطانــي اهلل تلــك العالمــة يــوم ْ
ـت بــك للمـ ّـرة األولــى وقْلـ َ
التقيـ ُ
لي:

ـك
يحبــك وهــو ينتظــر عودتـ َ
إن يســوع ّ
"جئـ ُ
ـت مــن لبنــان ألقــول لــك ّ
إليه".
ـت بالغــرور فــي أحــد
بالرغــم مــن إد اركــي التــام أننــي مبشــرْ ،
أصبـ ُ
ـت أكــرز لســائق
األيــام ،فــكان علــى اهلل أن يلقننــي درس ـاً .كنـ ُ
ّ
ـت فخــو اًر
ســيارة أج ـرة ،وكانـ ْ
ـت صديقــة مؤمنــة جالس ـةً بقربــي .كنـ ُ
جــداً بنفســي ،وعندمــا أصبــح الســائق مســتعداً لقبــول المســيح فــي
ـت لهــا" - :أَنهــي
ت إلــى صديقتــي الجالســة قربــي وقْلـ ُ
قلبــه ،نظـ ْـر ُ
الموضــوع".
تغيــر الجـ ّـو الروحــي فجــأةً ،وفقــد
مــا إن قلــت هــذه الكلمــات ،حتّــى ّ
ت
الســائق ك ّل اهتمــام بالخــالص .علــى مــدى أسـ ْ
ـعر ُ
ـبوعين ،شـ ْ
ـي ...ولــم أربــح أي نفــس للمســيح .لقــد فارقتنــي
بجفــاف روحـ ّ
المســحة .ولــم أعــد أجــد الــكالم المناســب – كان األمــر رهيب ـاً.
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ســألت الــرب عــن الســبب ،وعلــى الفــور ذ ّكرنــي الــروح القــدس
باليــوم الــذي أحزنتــه فيــه إذ ســلكت بالجســد.
ـي ،وبكيــت وتبــت عــن افتخــاري وغــروري
فجثـ ْـو ُ
ت علــى ركبتـ ّ
وأنانيتــي؛ فعــادت إلــي المســحة .ومنــذ ذاك الحيــن بــدأت أحــرص
علــى عــدم إح ـزان الــروح القــدس ألننــي لســت شــيئاً مــن دونــه.
أي مــكان،
ـت مســتعداً لزيــارة ٍّ
فكنـ ُ
أي وقــت ،وفــي ّ
أي كان ،فــي ّ
ألخب ـره عــن يســوع.
يدربنــي ويعلّمنــي .ليــس فقــط مــن
فــي تلــك الفت ـرة ،كان الـ ّ
ـرب ّ
خــالل الــرؤى واألحــالم والكـ ارزة بــل مــن خــالل الخــالص والشــفاء
أيض ـاً.
فلقــد تحــرر أشــخاص كثــر مــن األرواح الش ـريرة بإظهــار عظيــم
ـدي عليهــم.
وتقيــأوا إذ
وضعـ ُ
ّ
ْ
ـت يـ ّ
الخنجر الخفي:
يقيــة
ـت أعــظ عــن الحــرب الروحيــة فــي كنيســة أفر ّ
ذات م ـرة كنـ ُ
قوة اهلل حاضرة بشكل عظيم ذاك اليوم .وكان
في لبنان،
ْ
وكانت ّ
المتقدميــن للصــالة ســاحر يبكــي وينــوح .وبعــد اإلجتمــاع
بيــن
ّ
مباش ـرةً ،ذهــب هــذا األخيــر لمقابلــة ال ارعــي فــي مكتبــه ،وقــام
باعت ـراف رهيــب:
ت اهلل يقــول
ـمع ُ
"عندمــا ّ
وجــه القــس جــورج الدعــوة لقبــول يســوع ،سـ ْ
لــي بــكل وضــوح:
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ب اآلن وتهبني حياتك ،فستموت على الفور.
إن لم تتُ ْ
ْ

ت عن أعمالي وسلّمت حياتي ليسوع.
فتقدمت إلى األمام ْ
وتب ُ

وفجــأةً ،خلــع الرجــل ثيابــه ،ف ُذهــل ال ارعــي إذ رأى رجـالً عاريـاً فــي
رد فعــل ،أدخــل الســاحر يــده إلــى
ـأي ّ
مكتبــه .لكـ ْـن قبــل أن يقــوم بـ ّ
داخــل جســمه وأخــرج خنجـ اًر مــن معدتــه مــن دون أن ينــزف حتّــى،
ثـ ّـم سـلّمه لل ارعــي قائـالً لــه:
ت كثيرين"...
"بواسطة هذا الخنجر ،قتْل ُ
بعد سنوات:

ت أن أدرج فيــه
ـت فــي صــدد تأليــف كتابــي هــذا ،قـ ّـرْر ُ
فيمــا كنـ ُ
صــورة خنجــر الســاحر.
ت
ـت قــد صورتــه بواســطة آلــة تصويــر فيديــو ،قصـ ْـد ُ
وبمــا أننــي كنـ ُ
ـاص فــي باريــس ألســتخرج بعــض صــور الخنجــر مــن
أســتديو خـ ّ
الشريط.
وثبــت الشاشــة علــى
ـي المســؤول ،ك ّل آالتــه ّ
ّ
حضــر "جيــروم" ،التقنـ ّ
صــورة الخنجر.
ـزر ،لــم يحصــل
بــدا ك ّل شــيء بخيــر ،لكــن حيــن ضغــط علــى الـ ّ
أي صــورة!
شــيء .لــم تعمــل آلــة الطباعــة ...لــم أحصــل علــى ّ
حاول مجدداً ومجدداً علّه يحصل على نتيجة...

ُذهــل "جيــروم" وقــال" :غيــر معقــول ،لــم يحصــل هــذا معــي مــن
قبــل ،ك ّل اآلالت تعمــل جيــداً".
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روحيــة .أتــرى علــى الشاشــة
ألن المشــكلة
ّ
فأجبتــه" :ال تندهــش ّ
ـيطانية".
هــذا الخنجــر الــذي يحمــل نقش ـاً غريب ـاً؟ إنــه أداة شـ ّ
قصة الخنجر.
ثم أخبرته ّ
ّ
"أنظر! الشــيطان يحاول أن يمنع ظهور صورة ذاك الخنجر في
كتابــي كشــهادة علــى مجــد اهلل .ســأصلّي اآلن باســم الــرب يســوع
المســيح ،وسيســير ك ّل شــيء بشــكل ارئــع مجــدداً .أتؤمــن بهــذا؟
فأجابني" :ال ،أنا ملحد".
ـت
ـت إجابتــه،
ووضعـ ُ
تجاهْلـ ُ
ْ
الشــيطان باســم يســوع .لكـ ْـن

ـت أنتهــر
ـدي علــى اآلالت ْ
ورحـ ُ
يـ ّ
يــا للدهشــة! لــم يحصــل شــيء.

يغيــر آالت التصويــر ،ويبـ ّـدل اآلالت مــن دون
ف ـراح "جيــروم" ّ
نتيجــة .وكان يضغــط علــى الــزر مــن دون جــدوى.
ُذهــل "جيــروم" لتعطّــل آالتــه المفاجــئ ،وكان ذهولــي أكبــر عندمــا
ـق أي اسـ ٍ
ـتجابة لصلواتــي.
لــم ألـ َ ّ
ت أنا مجدداً ،لكن فشل كالنا.
بدل هو آالته مجدداً،
ّ
ْ
وصلي ُ

وفيمــا كنــت أصلــي ،لفــت انتباهــي برنامــج غيــر الئــق ُيعــرض
علــى شاشــة تلفــاز منفصــل.

ت نحو "جيروم" قائالً له:
استدر ُ
فتوق ْف ُ
ت عن الصالة ،و ْ
جيــداً ،األمــر روحــي ،ولــن يجديــك نفعـاً أن تبـ ّـدل آالتــك.
"إســمعني ّ
يتدخــل اهلل وســط جـ ّـو
وحدهــا قـ ّـوة اهلل تكســر هــذه اللعنــة .لكـ ّـن لــن ّ
ملـ ّـوث بالخطيئــة والقــذارة .أطفــئ جهــاز التلفــاز ،وســتعمل آالتــك
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مجدداً".
ـت آالتــه ،وحصلنــا
أطفــأ "جيــروم" جهــاز التلفــاز ،وعلــى الفــور عملَـ ْ
علــى الصــور أخي اًر.
ـي بهــا الشــيطان يومــذاك! ويــا لبهــاء مجــد
يــا للهزيمــة التــي ُمنـ َ
يســوع! ويــا لروعــة أن يهــب "جيــروم" الملحــد حياتــه ليســوع علــى
الفــور!
معارضة غير عادية
أنا أكرز بكلمة اهلل بدون مساومة .ال أخشى إنسان ،وال يحرجني
همي الوحيد
البشــر ،وال يزعجني من يشــعرون باإلحراج بســببيّ .
هــو مخافــة الــرب ،وشــوقي هــو أن أخدمــه بــكل طاعــة ،حتــى إنــي
أوبــخ إبنــي حيــن يشــعر باإلح ـراج بســببي .هــذا هــو تعليقــه علــى
ّ
هــذا األمــر:
تعليق وليد:
كنــت كلمــا أ ارفــق والــدي للخدمــة ،أشــعر بتبكيــت كبيــر وأتــوب،
دائمــا علــى تحريــري مــن حكمــة البشــر.
ألن الــرب يعمــل ً

علمــا بــأن والــدي ال
ذات يــوم ،رافقــت والــدي لزيــارة ابــن ّ
عمــيً ،
يقــوم بزيــارات اعتياديــة روتينيــة .فهــو ال يــزور أحـ ًـدا إال بهــدف
دائما ،وال يخرج منها إال لحضور
الخدمة ،إواال فهو يالزم غرفته ً
اجتمــاع الصــالة يــوم األحــد فــي الكنيســة التــي أتولــى رعايتهــا،
وحيــث تجــده فــي نهايــة المطــاف يتقــدم إلــى األمــام للخدمــة ،سـواء
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طلبــت منــه ذلــك أو لــم أفعــل .فبمــا أنــه والــدي ،لــم يكــن بإمكانــي
أن أرفــض لــه هــذا الطلــب.
اعترضَنــا هنــاك مــن كان قــد
إ ًذا ،رافقــت والــدي فــي الزيــارة ،لكـ ْـن
َ
صمــم علــى منعنــا مــن ربــح ابــن عمــي وصديقــه للــرب .والمضحك
َّ
المبكــي هــو أن هــذه المعارضــة لــم تصــدر عــن رجــل غيــر مؤمــن
أو شــخص ملحــد متعصــب ،كمــا يحــدث عــادةً ،إوانمــا عــن كلــب
ابــن عمــي.

مــا جــرى هــو أنــه لمــا وصــل أبــي إلــى مرحلـ ٍـة َج َعلَنــا فيهــا أنــا وابــن
عمــي وصديقــه نقــف معــه للصــالة -مــع العلــم أن والــدي يطلــب
مــن كل شــخص يقــوده فــي الصــالة الخالصيــة أن يجثــو علــى
ركبتيــه .لكــن فــي بعــض الحــاالت النــادرة ،كان يكتفــي بــأن يقــف
ويمسكوا بأيدي بعضهم البعض .ذات يوم ،كان أبي على وشك
أن يتلــو الصــالة الخالصيــة مــع أحدهــم عبــر الهاتــف ،وهــو أمــر
يفعلــه بشــكل اعتيــادي وشــبه يومــي ،ولمــا طلــب منــه أن يجثــو
علــى ركبتيــه أجابــه" :ال يمكننــي فعــل ذلــك ".فقــال لــه والــدي
بلجهــة جديــة" :وِلـ َـم ال؟" فأجــاب" :ألنــي داخــل البــاص" .وكان
هــذا االســتثناء الوحيــد ،علــى حــد علمــي .ال مجــال للمســاومة
مــع أبــي -فــي ذلــك اليــوم ،فــي منــزل ابــن عمــي ،وبينمــا كان
أبــي علــى وشــك البــدء بتــالوة الصــالة الخالصيــة ،بــدأ كلــب ابــن
عمــي بالنبــاح بطريقــة غريبــة جـ ًـدا .وعــاود الك ـرة ثــالث م ـرات.
مــا إن كان والــدي يطلــب منــا أن نغمــض عيوننــا ونــردد الصــالة
الخالصيــة بعــده ،حتــى يبــدأ الــكالب بالنبــاح .وبعــد أن تكــرر
األمــر ثــالث مـرات ،لــم يعــد والــدي يقــوى علــى االحتمــال ،فعرفــت
جيـ ًـدا مــا ســيفعله .ولــم أجــرؤ علــى فتــح عينــي ،لكنــي شــعرت
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بيــده تفــارق يــدي حيــن قــال لنــا" :إبقـوا واقفيــن ،ســأعود بعــد بضــع
ث ـو ٍ
ان".
يوبــخ الكلــب وجهًــا لوجــه ،بســلطان وقــوة لــم يســبق لهمــا
إواذا بــه ّ
ـلطانا عليــك (باســم يســوع) ،آمــرك
مثيــل .قــال" :لقــد أعطانــا اهلل سـ ً
ـددا ،وأنــا لــم
بــأن تبكــم (باســم يســوع) ".ثــم عــاد لينضــم إلينــا مجـ ً
ـي لشــدة اإلحـراج .عندئـ ٍـذ ،شــعرت أنــا نفســي
أجــرؤ علــى فتــح عينـ ّ
بضــرورة تــرداد الصــالة الخالصيــة بعــد والــدي بالقــرب مــن ابــن
عمــي وصديقــه .وأنــا ال أعلــم حتــى اليــوم مــا إذا كان ابــن عمــي
وصديقــه قبــال الــرب بدافــع الخــوف أو التبكيــت .وفــي طريــق
العــودة إلــى البيــت ،ســألت والــدي" :لمــاذا فعلــت ذلــك يــا أبــي؟ أنــا
متأكــد مــن أن ابــن عمــي وصديقــه لــم يفهمــا مــا فعلتــه ".فأجــاب:
"لكــن مــن كان يجــب أن يفهــم قــد فهــم".
جولتي اليومية
كلمــا ذهبــت إلــى باريــس ،كنــت أشــرب قهوتــي فــي المقهــى نفســه،
وأشــتري الخضــار مــن المتجــر نفســه .كنــت أحــب جولتــي اليوميــة
متوقعــا أن أتمكــن مــن ربــح شــخص
ألنــي كنــت أغــادر البيــت
ً
للمســيح .ال يتوقــف الــرب أبـ ًـدا عــن اســتخدامي حتــى إن لــم أكــن
أحيانــا .فعــدد األشــخاص الذيــن يصرخــون للــرب
حساســا لصوتــه
ً
ً
يفــوق تصورنــا إوادراكنــا .إنهــم قريبــون منــا ويجــب أن نصلــي أن
ننــال روح الحكمــة واإلعــالن كل يــوم قبــل مغــادرة المنــزل ،ألننــا
ُدعينــا لنكــون صياديــن للبشــر.
ذات يــوم ،خــالل جولتــي اليوميــة االعتياديــة ،دنــوت مــن أمينــة
صنــدوق فــي المتجــر ألدفــع ثمــن الخضــار .هــي كانــت فــي
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الســتينيات مــن العمــر ،لكنهــا بــدت أكبــر سـًّـنا لشــدة بؤســها ،ألنهــا
ـاف .ولمــا حــان دوري ألقــف
تعانــي مــن كســر فــي ذراعهــا لــم يتعـ َ
وعلمــا بأنــي كنــت علــى عجلــة مــن أمــري،
فــي صــف االنتظــارً ،
توجهــت مباشـرةً نحــو الهــدف وقلــت لهــا" :ليــس مــن الطبيعــي أن
تتألمــي وأنــا أعــرف مــن هــو قــادر أن يشــفيك .إســمه هــو يســوع
ِّ
صــا لحياتــك؟" فوافقــت بــدون
المســيح .هــل تريديــن أن تقبليــه مخل ً
أي تــردد .وبينمــا كانــت تــردد الصــالة الخالصيــة مــن بعــدي،
ـدأت أســمع صــوت تحـ ّـرك عظــام ذراعهــا .شــفى اهلل عظامهــا،
بـ ُ
فبــدأت تحــرك ذراعهــا فــي جميــع االتجاهــات ،وأذهلــت الجميــع.
قائال:
أهم باالنصراف ،ســمعت أحد زمالئها يصرخ ً
وبينما كنت ّ
فورا" :ال! ال! ال! ال تمدحني
"أحسنت سيدي!" فاستدرت وأجبته ً
أنــا بــل امــدح الــرب!" كان علــى وشــك أن يخطــف فرحتــي عبــر
محاولتــه ســلب مجــد يســوع إواعطــاءه إلنســان.

وفــي يــوم آخــر ،خــالل الجولــة نفســها ،لمــا وصلــت إلــى ســاحة
مؤمنــا،
"فيكتــور أوغــو" ،دنــت منــي امـرأة هــوى .لــو أنــي لــم أكــن ً
كنــت ألشــتمها أو أحـ ّـول نظــري عنهــا .أمــا اليــوم ،فأنــا أنتظــر
احــا أفضــل يحررهــا مــن بؤســها.
فرصــة مماثلــة لكــي أقــدم إليهــا اقتر ً
أحدثهــا عــن محبــة
وقبــل أن تتســنى لهــا فرصــة الــكالم ،بــدأت ّ
المســيح لهــا .وكنــت أنــا المتكلــم الوحيــد فــي ذلــك الحديــث .ومــا
هــو إال وقــت قصيــر حتــى اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع .ال شــيء
ـي.
يفرحنــي أكثــر مــن رؤيــة خطــاة يتغيــرون بقــوة الحــق أمــام عينـ ّ
ـت علــى
فقبلــت المـرأة المســيح ،ورجعــت عــن حيــاة الزنــى .وحرصـ ُ
انضمــت إليهــا الحقًــا .ثــم
أن تتولــى متابعتَهــا كنيس ـةٌ صالحــة
ّ
اســتطاعت أن تربــح مثيالتهــا للمســيح الــذي تفــوق نعمتــه ومحبتــه
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ورحمتــه الخيــال.
وتََر َك التسعة والتسعين
ال يمكــن ألي كلمــة بشـرية أن تصــف نعمــة اهلل المذهلــة ،ومحبــة
يســوع التــي تفــوق اإلدراك .نحــن نخــدم إلهًــا هــو محبــة ،هــو أب
إوالــه أحـ َّ
ـر حتــى بــذل ابنــه الوحيــد لكــي ال يهلــك كل
ـب العالــم كثيـ ًا
مــن يؤمــن بــه ،بــل تكــون لــه الحيــاة األبديــة .نحــن نخــدم إلهًــا يتــرك
التســعة والتســعين ليبحــث عــن النفــس الضالــة .علــى الصليــب،
وجِلد ،وثُِقبت يداه ورجاله حين حمل خطايا
ُعلِّق يسوع عر ً
ياناُ ،
طوعــا
قدوســا بـ ًا
ـار بــال خطيــة ،هــو حمــل ً
العالــم كلــه .ومــع أنــه كان ً
كل آثامنــا وأوجاعنــا وأحزاننــا وأمراضنــا ورفضنــا وفقرنــا .وتعــرض
للتعذيــب وب ِ
صــق عليــه فــي خضـ ّـم هجــوم شــيطاني عنيــف ضــده.
ُ
لكــن فــي قمــة العــذاب ،طلــب منــه المجــرم المصلــوب عــن يمينــه
أن يتـرأف عليــه ،وقــال" :أذكرنــي متــى أتيــت فــي ملكوتــك".
بــدا كمــا لــو أن الســماء وخطــة اهلل لخــالص العالــم توقفتــا لبضــع
ث ـو ٍ
ان .جعــل يســوع البش ـرية تنتظــر لبعــض الوقــت لكــي يخــدم
هــذا المجــرم المصلــوب بجانبــه ،وقــال لــه" :اليــوم تكــون معــي فــي
الفــردوس" .فتهللــت الســماء بهــذا الخاطــئ الواحــد الــذي تــاب.
ـر بالخدمــة لدرجــة أننــا ال نجــد الوقــت
كــم مــن المـرات ننشــغل كثيـ ًا
للتحنــن علــى نفــس متألمــة؟ لكــن لــم تكــن هــذه حــال يســوع الــذي
تــرك التســعة والتســعين مــن أجــل خاطــئ واحــد .هــذا هــو قلــب
ال يمنعــه انشــغاله مــن االهتمــام بــأي
الم ِحَّبــة.
رأفتــه وطبيعتــه ُ
أحــد .مــا زلــت أذكــر حيــن كنــت أقــوم بجولــة تبشــيرية فــي أفريقيــا.
آنــذاك ،طلبــت اإلذن للخدمــة فــي ســجن "كينشاســا" فــي الكونغــو.
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فحصلــت علــى الموافقــة ،وتــم تحديــد تاريــخ الزيــارة .فانطلقــت فــي
طريقــي إلــى ذلــك الســجن الكبيــر حيــث كان الجميــع فــي انتظــاري،
وأنــا أتشــوق للوصــول إلــى هنــاك ألكــرز باإلنجيــل للمســاجين.
غالبــا ،يســتخدم الشــيطان شــتى أنـواع الوســائل
وكمــا هــي الحــال ً
إلعاقــة مخططــات اهلل .هــذه الم ـرة ،قــرر تأخيــري عبــر جعــل
الســيارة التــي تقلّنــي تتوقــف فجــأة فــي منتصــف الطريــق .ســمعت
هيبــا حيــن وقعــت قطعــة مــن المحـ ّـرك علــى الطريــق،
ضجيجــا ر ً
ً
فتوقفــت الســيارة .ولــم تكــن تلــك الم ـرة األولــى التــي تتعطــل فيهــا
غالبــا مــا يتكــرر األمــر ،وفــي كل
الســيارة التــي تقلّنــي .فــي الواقــعً ،
م ـرة ،يتبيــن لــي أن اهلل ســمح بحــدوث ذلــك لهــدف مــا.
لــذا ،حيــن تتوقــف ســيارتكم فجــأة فــي مــكان ال تتوقعونــه ،قبــل أن
تبدأوا بانتهار الشيطان ،حاولوا أن تسألوا الرب عن الهدف وراء
حــدوث ذلــك .هــذا ألن اهلل قــادر بــكل بســاطة أن يمنــع تعطّــل
ســيارتكم .أذكــر أنــي كنــت عائـ ًـدا ذات يــوم مــن رحلــة طويلــة،
ضجيجــا غر ًيبــا.
ومــا إن أوقفــت الســيارة حتــى بــدأت ســمعت
ً
ـي.
إواذا بالمقــود ينفصــل عــن قاعدتــه والب ارغــي تتســاقط علــى قدمـ ّ
والملفــت هــو أن األمــر لــم يحــدث أثنــاء قيادتــي الســيارة ،بــل بعــد
أن ركنتهــا وصــرت فــي أمــان تــام .أراد الشــيطان أن يؤذينــي،
وبيــن لــي أنــه ممســك بزمــام
لكــن اهلل حمانــي علــى طــول الطريــق ّ
األمــور.
واحتفظت بتلك البراغي للذكرى.
بــأي حــال ،أول فك ـرة راودت ذهنــي آنــذاك ،فــي ذلــك المــكان
الصح ـراوي ،هــو أنــه ال يجــدر بــي التأخــر فــي الوصــول إلــى
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الســجن .ولمــا خرجــت مــن الســيارة ،أريــت قطعــة مــن المحــرك
واقعــة تحتهــا .فقلــت لنفســي" :لقــد علقــت هنــا!" ورحــت أنظــر
ـر عنــد قارعــة الطريــق .بعــد
ـر صغيـ ًا
مــن حولــي ،ف أريــت متجـ ًا
قليــل ،خــرج مــن هــذا المتجــر رجــل نظــر إلــى ســيارتي وقــال" :أنــا
ميكانيكــي .بإمكانــي أن أصلــح هــذه الســيارة خــالل  20دقيقــة".
وبينما كنت ال أزال أتساءل لماذا سمح اهلل بأن تتعطل سيارتي
ـخصا قادميــن
أمــام ذلــك المتجــر ،وجــدت نفســي محا ً
طــا بثالثيــن شـ ً
مــن حيــث ال أدري .ولفــت نظــري شــاب بينهــم يضــع قــالدة كبيـرة
حــول عنقــه ،وقــد ُنقشــت عليهــا رمــوز شــيطانية .فقلــت لــه" :اقتــرب
يــا صديقــي ،مــا اســمك؟" فأجــاب" :أنــا أدعــى مشــكلة (Prob-
 ".)lèmeفأجبتــه بذهــول" :مشــكلة؟!" فقــال" :أجــل ،هــذا هــو
اإلســم الــذي أطلقــه علــي والــداي ".فطلبــت منــه أن يرينــي قالدتــه.
ـي ودســت عليهــا،
ولمــا أعطانــي إياهــا ،وضعتهــا تحــت قدمـ ّ
ِّ
ـرت كل
صا لحياته ،وكسـ ُ
وبدأت أصلي ألجله .فطلب يســوع مخل ً
ـردت األرواح الشـريرة بســلطان
اللعنــات المتوارثــة فــي حياتــه ،وطـ ُ
إســم الــرب يســوع المســيح .فتحــرر ووجــد الســالم والفــرح المرافقَيــن
للخــالص .ثــم قلــت لــه" :مــن اآلن فصاعـ ًـدا ،لــم يعــد اســمك
مشــكلة ( ،)Problèmeبل سأســميك بركة ( ".)Béniثم صليت
ِّ
صــا لحياتهــم.
للثالثيــن رجـ ًـال ،فقبل ـوا
جميعــا المســيح رًّبــا ومخل ً
ً
لــم يكــن الشــيطان هــو مــن أوقــف الســيارة فــي ذلــك المــكان تحديـ ًـدا،
بل الرب هو من رتّب حدوث ذلك .فهو ســمح بأن ينتظر آالف
األشــخاص مــن أجــل ه ـؤالء الثالثيــن الذيــن كان ـوا يبحثــون عنــه،
وخصوصــا ذلــك الشــاب الــذي أراد اهلل أن يقــول لــه إنــه ســيحوله
ً
مــن مشــكلة إلــى بركــة .ومثلمــا اســتوقف اهلل بطــرس مــن خــالل
أحــداث مرتَّبــة ًّ
إلهيــا ،وأعــاق مخططاتــه مــن أجــل كورنيليــوس،
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أيضــا هــو جعــل اآلالف ينتظــرون مــن أجــل شــخص واحــد.
هكــذا ً

جميعا.
وشفاهم
ً

ـر
ـتخداما مؤثـ ًا
دائمــا أنــه بعــد أن يســتخدمني اهلل اسـ
ً
كنــت أالحــظ ً
خــالل النهــار ،أو بعــد مؤتمــر ك ـرازي أو اجتمــاع شــفائي ،كان
خاصــا عنــد المســاء .وفــي بعــض الليالــي ،كان
ـادا
يفتقدنــي افتقـ ً
ً
حضــوره يمــأ الغرفــة بشــكل مذهــل علــى شــكل ســحابة كثيفــة
ـب فــوق أرســي .وكنــت أمضــي بعــض الوقــت فــي
وريــاح قويــة تهـ ّ
ظــل الريــاح والســحابة إلــى أن أغفــو.
فــي شــهر مايو/أيــار  ،2009طُلــب إلــي الذهــاب للصــالة ألجــل
ســيدة فــي مدينــة "جونيــة" فــي لبنــان .هــي كانــت قــد خرجــت للتــو
ـور فــي
تعرضــت لحــادث سـ ّـبب لهــا كسـ ًا
مــن المستشــفى بعــد أن ّ
عظــم الــورك ،مــا جعــل لديهــا ســاقًا أقصــر مــن األخــرى بثــالث
ســنتمترات ،فلــم يعــد بإمكانهــا المشــي بمفردهــا .كمــا أنهــا كانــت
ـكت بقدميهــا
تعانــي مــن الكآبــة إلــى جانــب آالم فــي الظهــر .فأمسـ ُ
وبــدأت أصلــي ألجلهــا .وفيمــا كنــت ال أزال ممس ـ ًكا بقدميهــا،
ـأم العيــن القــدم األقصــر تطــول لتصبــح مســاوية لأخــرى.
رأينــا بـ ّ
ثــم نهضــت بمفردهــا ،وأخــذت تمشــي بشــكل طبيعــي ،فأذهلــت
أيضــا ،ازلــت اآلالم فــي ظهرهــا ،وتحــررت مــن الكآبــة.
الحضــورً .
وفــي الوقــت نفســه ،شــفى اهلل شــخصين آخريــن مــن أمراضهمــا،
مــن بينهمــا شــابة كانــت ســتخضع لعمليــة جراحيــة فــي أصابــع
آالما مبرحة.
مشوهة منذ الوالدةّ ،
وتسبب لها ً
قدميها التي كانت ّ
فأجــرى لهــا الــرب بنفســه العمليــة الجراحيــة .ونتيجــة ذلــك ،قَبِــل
صــا لحياتهــم .فليتمجــد إســم الــرب!
خمســة أشــخاص الــرب مخلّ ً
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َن َيْل ِم ُســوهُ أل َّ
ـت تَ ْخـ ُـرُج ِم ْنــهُ َوتَ ْشـ ِـفي
َ"و ُك ُّل اْل َج ْمـ ِـع َ
َن قُـ َّـوةً َك َانـ ْ
طلَُبـوا أ ْ
ِ
ـع( ".لوقــا )19 :6
اْل َجميـ َ

ولــم تكــن تلــك الم ـرة األولــى التــي يشــفي فيهــا الــرب جميــع
الحاضريــن فــي المــكان ،أو أم ـراض شــخص واحــد.
فــي  29نوفمبــر /تشـرين الثانــي  ،2009وعظــت فــي كنيســة فــي
ـخصا ،فشــفى الــرب معظــم
فرنســا أمــام جماعــة تضـ ّـم  100شـ ً
عامــا مــن العمــر
المرضــى بينهــم ،بمــن فيهــم ســيدة تبلــغ ً 86
تقدمــت متكئــة علــى عكازيــن .وكانــت لديهــا ســاق أقصــر مــن
تعرضهــا لحــادث ســيارة .كمــا أنهــا كانــت تعانــي
األخــرى نتيجــة ّ
مــن التهــاب المفاصــل ومــن انحنــاء فــي الظهــر .ومــا إن وضعــت
يــدي علــى أرســها حتــى تمــددت الســاق األقصــر لتصبــح مســاوية
لأخــرى .وفــي الحــال ،زال التهــاب المفاصــل واســتقام ظهرهــا.
هــي جــاءت منحنيــة ،بالــكاد تقــوى علــى المشــي ،وقــد مــأت
تمامــا ،تمشــي بشــكل
األم ـراض جســمها .لكنهــا خرجــت متعافيــة ً
طبيعــي وتسـ ّـبح الــرب.

لم تتمكن ابنة الراعي من حضور ذلك االجتماع الخاص بسبب
إصابتهــا بنوبــة ربــو حــادة مباش ـرة قبــل موعــد االجتمــاع .لكنــه
ـدت بيتهــا برفقــة والدهــا وصليــت ألجلهــا،
ينســها .فقصـ ُ
الــرب لــم َ
فشــفيت علــى الفــور .هــي لــم تتمكــن مــن حضــور االجتمــاع ،لكــن
الــرب زارهــا حيثمــا كانــت.
ذات م ـرة ،كنــت أخــدم فــي كنيســة فــي أتالنتــا حيــث شــفى الــرب
يضا يعرج
الكثير من األشخاص بين الجموع .وكان
المصور مر ً
ّ
وال يقــوى علــى المشــي بشــكل صحيــح .هــو كان يصـ ّـور اجتمــاع
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العبــادة وجميــع الذيــن يشــهدون عــن عمــل الــرب فــي حياتهــم.
أيضــا بشــهادته .قــال" :بينمــا
إواذا بــه يتقــدم إلــى األمــام ليدلــي هــو ً
كنــت أصـ ّـور جميــع هـؤالء األشــخاص الذيــن نالـوا الشــفاء وبــدأوا
يشــهدون عــن عمــل الــرب ،شــعرت بأنــي علــى حــدة ،فقلــت للــرب:
"ليتنــي لــم أكــن منهم ـ ًكا بالتصويــر لكــي أتمكــن مــن التقــدم إلــى
األمــام للصــالة ،ألنــي فــي حاجــة ماســة إلــى شــفاء" ،وفــي الحــال،
تمامــا".
لمســت قــوة اهلل الشــافية ســاقي ،فشــفيت ً
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الفصل السادس عشر
الطاعة هي المفتاح
ـت أتجـ ّـول بحريــة بيــن أوروبــا
أحببــت الفتـرة
االنتقاليــة تلــك إذ ْ
رحـ ُ
ّ
ت كثيـ اًر لدرجــة أنــه عندمــا حــان الوقــت
ـتمتع ُ
ونيويــورك ولبنــان! اسـ ْ
أن اهلل
أغيــر أريــي .لطالمــا عرْفـ ُ
ت أن ّ
ـتقر فــي لبنــان ،كـ ْـد ُ
ـت ّ
ألسـ ّ
ممي ـزة ،ومــع
يريدنــي فــي لبنــان والشــرق األوســط للقيــام بخدمــة ّ
ـت أحــاول دائم ـاً البقــاء فــي أوروبــا وكنــت أتــردد فــي
ذلــك ،كنـ ُ
العــودة إلــى لبنــان .فقــد هجرتــه منــذ خمــس وثالثيــن ســنة ،لئــال
ـت
ت اهلل قبــل أن أســلمه حياتــيْ ،
رحـ ُ
أعــود إليــه أبــداً .وكمــا عانـ ْـد ُ
ت أن أفعــل مشــيئتي ،فــي المــكان
اآلن أعانــد دعوتــه لحياتــيْ .
أرد ُ
ت أن أخدمــه فــي أوروبــا والواليــات
اللذيــن أختارهمــاْ .
والزمــان ْ
أرد ُ
ـي بشــكل
المتّحــدة ،لكـ ْـن ليــس فــي لبنــان ...لكــن اهلل عمــل فـ ّ
وغيــر قلبــي ،ومســحني ،وعلّمنــي أن أثــق بــه .ومــع ذلــك،
عظيــمّ ،
كان عليــه أن يعمــل أكثــر بعــد علــى تحريــري مــن عنــادي .فلقــد
ـي القديــم ال ي ـزال حي ـاً!
كان المصرفـ ّ
توجــد حمايــة فــي الطاعــة .فمشــيئة اهلل هــي األفضــل واألكثــر
ت بيــد اهلل وبحمايتــه بطريقــة ملموســة.
ـعر ُ
تخرجــي ،شـ ْ
أمانـاً! بعــد ّ
فهــو أنقذنــي مـ ّـرةً مــن حــادث علــى الطريــق العــام كاد أن يــودي
ـت أقــود سـّـيارتي المرســيدس بســرعة ثمانيــن ميـالً فــي
بحياتــي .كنـ ُ
ـت عــن يمينــي.
الســاعة .وفجــأةً،
ـت بالســيارة التــي كانـ ْ
اصطدمـ ُ
ْ
ـت أديــر المقــود نحــو اليميــن ،أخــذت الســيارة تنحــرف
وفيمــا ْ
رحـ ُ
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يســا اًر ،نحــو الجهــة المعاكســة ،رغمـاً عنــي – فنجــوت مــن حــادث
رهيــب .وعلــى مســافة قريبــة ،توقّــف كالنــا علــى جانــب الطريــق
أي منــا ،ولــم يصــب أحــد
العــام .ويــا للدهشــة ،لــم تتضـ ّـرر ســيارة ّ
ـت خدشـاً علــى ســيارتي بقــي كتــذكار
ـأي أذى – عــدا أننــي الح ْ
ظـ ُ
بـ ّ
– تمام ـاً كاإلصبــع الــذي كس ـرته فــي حــادث تحطّــم الطائ ـرة.
ـت اإلنكليــزي المذهــول هاتف ـاً" :يــا للمعج ـزة التــي صنعهــا
عان ْقـ ُ
ـرب!"
الـ ّ

كانــت أمــور كهــذه عاديــة بالنســبة إلــي مــا دمــت أســلك بطاعــة
اهلل.
أن اهلل دعاني إلى الشرق األوسط.
كنت متيقناً دائماً في قلبي ّ

فــي تلــك الفتـرة ،كان "وليــد" فــي لبنــان ،وراح يحثنــي علــى العــودة
ـي ملحــة ،لكننــي رفضــت.
إلــى بيــروت حيــث كانـ ْ
ـت الحاجــة إلـ ّ
ـت أزوره ك ّل بضعــة أشــهر ألمـ ّـد لــه يــد المســاعدة ،لكننــي
كنـ ُ
ســرعان مــا كنــت أعــود إلــى باريــس أو لنــدن أو نيويــورك...
ـت كلّمــا خالفــت
لكــن خــالل تلــك الفتـرة ،حــدث لــي أمــر غريــب .كنـ ُ
مشــيئة هلل ببقائــي خــارج لبنــان ،أصــاب بمــرض مــا ،وأتعافــى فــور
وجــه إلــي اهلل تحذي ـ اًر واضح ـاً لكنــي بقيــت
عودتــي إلــى لبنــانّ .
أعانــد .ولــم آخــذ تحذي ـره علــى محمــل الجـ ّـد ،حتّــى عندمــا كان
يرفــع عنــي حمايتــه حيــن أكــون خــارج لبنــان...
في أوكتوبر عام  1997في نيويورك ،إرتفع ضغط دمي بصورة
مفاجئــة حتّــى بلــغ  .23,5/13,5وتـ ّـم نقلــي إلــى المستشــفى فــي
إن أغــادر المستشــفى،
ســيارة اإلســعاف ثــالث مـرات .إذ كنـ ُ
ـت مــا ْ
ـت
يرتفــع ضغــط دمــي فأضطــر للعــودة إليــه علــى الفــور .وفيمــا كانـ ْ
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ســيارة اإلســعاف فــي طريقهــا لنقلــي إلــى المستشــفى للمـ ّـرة الثالثــة،
ـت بابنــي
ـت أرتجــف كالورقــة .فاتصْلـ ُ
ت بأنــي ســأموت ورحـ ُ
ـعر ُ
شـ ْ
"وليــد" فــي لبنــان عنــد الســاعة الثانيــة لي ـالً ،بتوقيــت بيــروت،
ـت أملــي عليــه وصيتــي األخيـرة ...لكنــه انتهرنــي ،ورفــض أن
ْ
ورحـ ُ
ـت أقولــه ،ثـ ّـم قاطــع الحديــث وراح يتشـفّع ويصلــي لــي
ـدون مــا كنـ ُ
يـ ّ
ـت إلــى المستشــفى بمعج ـزة حيــث اجتهــد األطبــاء
بالــروح .وصْلـ ُ
لمعالجــة مســألة الضغــط ،لكــن مــن دون جــدوى .ولفــرط يأســهم،
كميــة الــدواء بشــكل كبيــر ،فهبــط ضغطــي فــي الحــال إلــى
زادوا ّ
خمســة علــى صفــر .حاول ـوا معالجــة مشــكلة واحــدة ،فوقع ـوا فــي
مشــكلة أخــرى أكثــر خطــورة مــن األولــى .ممــا يعنــي إمــا المــوت
دائما في الدماغ.
الوشيك أو خلالً ً

ت نفســي ُمحاط ـاً باألطبــاء والممرضــات المضطربيــن،
وجـ ْـد ُ
محاوليــن جهدهــم إلنقــاذ حياتــي .تمامـاً مثلمــا يحصــل فــي األفالم.
ـت ليســوع:
ـي إلــى الســماء وقْلـ ُ
فعـ ُ
عرْفـ ُ
ـت أننــي أحتضــر .فر ْ
ـت عينـ ّ
"ســأراك بعــد ث ـو ٍ
ان ،المجــد الســمك القـ ّـدوس ،لــك أس ـلّم نفســي
وروحــي".
وأنــا أشــير هنــا إلــى أنــه حيــن يواجــه المؤمــن المولــود ثانيـةً الموت،
ك فــي
فهــو يكــون متيقّنـاً مــن أمرْيــن :ال يخــاف مــن المــوت وال يشـ ّ
ك أننــي مخلّــص وأننــي
خالصــه .كنــت أعلــم مــن دون أدنــى ش ـ ّ
ـرب بطرفــة عيــن .والمدهــش هــو أننــي
ســأكون فــي الســماء مــع الـ ّ
ت فــي روحــي صــوت
وســط هــذه كلهــاْ ،
ـمع ُ
رحـ ُ
ـت أضحــك ،وسـ ْ
ـرب قائـالً:
الـ ّ

ـدي فــي الســماء اآلن ،أم
ـي ،أتريــد أن تذهــب إلــى مســكنك األبـ ّ
"بنـ ّ
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تريــد أن تنطلــق لخدمتــي فــي مســكنك المؤقــت فــي لبنــان حيــث
دعوتــك أن تكــون؟"
رب ،ســأخدمك فــي لبنــان .ســأعود إلــى لبنــان
فأجبتــه" :حســناً يــا ّ
ـتقر فيــه".
وأسـ ّ

إضافيــة فــي المستشــفى قبــل أن أخــرج
كان علــي البقــاء أربعــة ّأيــام
ّ
ـرب بــأن أمــر باختبــار لــم أنســه
منــه .خــالل تلــك الفتـرة ،ســمح الـ ّ
ـت فــي غرفــة صغي ـرة فــي قســم الط ـوارئ ،متألم ـاً عاج ـ اًز
أبــداً .كنـ ُ
ـت وحيــداً ،تبعدنــي
عــن الح ـراك ،وجســمي مملــوء باألنابيــب .كنـ ُ
عــن أصدقائــي وعائلتــي آالف األميــال .فهــم لــم يعرفـوا حتّــى فــي
ـي.
أي مستشــفى كنـ ُ
ّ
ـت وكيــف يصلــون إلـ ّ
فــي الواقــع ،لــم أكـ ْـن وحيــداً كليـاً ،ألنــه كان يشــاركني الغرفــة نفســها
مريــض آخــر ،ال يبعــد عنــي ســوى نصــف متــر .كان هــذا يصــرخ
ـت ترفــض
طالبـاً مــن
الممرضــة أن تجلــب لــه مسـ ّكنات لألــم ،فكانـ ْ
ّ
ألن حالتــه ال تســمح لــه بتنــاول األدويــة .تجــادال لبعــض
طلبــه ّ
الممرضــة علــى ضــرورة إج ـراء فحــص
الوقــت ،وحيــن أطلعتــه
ّ
بــول لــه ،رفــض األمــر .وراح يناقشــها علّــه يصــل إلــى تســوية مــا.
فعــرض عليهــا أن يقبــل بإجـراء فحــص البــول شــرط أن تأتيــه هــي
المهدئــات أوالً.
ببعــض
ّ

كان هــذا الجــدال يــدور وأنــا ممــدد فــي س ـريري ،أتألــم جســدياً
وروحي ـاً ونفســياً .ولــم تنتـ ِـه المأســاة هنــا ،إذ تـ ّـم نقلــي إلــى غرفــة
أن الغرفــة لــم تكـ ْـن تتســع إال
أصغــر فــي المستشــفى .وبالرغــم مــن ّ
لشــخص واحــد ،علمــت بوجــود مريــض آخــر علــى بعــد ســنتيمترات
منــي ،تفصلنــي عنــه ســتارة رقيقــة .وكان هــذا األخيــر قــد دعــا
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صديقــه لمشــاركته السـرير فــي تلــك الليلــة .لكــن لــم يبـ ُـد أن األمــر
ـت أنــا
أزعــج الممرضــات كثي ـ اًر .فأمضيــا الليلــة ســوياً ،فيمــا بقيـ ُ
مســتيقظاً عاج ـ اًز عــن النــوم ،وعــن الح ـراك والتنفّــس حتــى .فــي
أتأمــل بتحذيــر اهلل لــي...
تلــك الليلــة الطويلــةْ ،
رحـ ُ
ـت ّ

تحســن الوضــع بشــكل كبيــر ،إذ جــاء إبنــي
فــي اليــوم التالــيّ ،
"فــادي" بشــكل غيــر متوقــع مــن لبنــان لزيارتــي فــي نيويــورك.
وبمعج ـزة ،اســتهدى إلــى المستشــفى .ومــا هــي إال أيــام ،مباش ـرةً
ت علــى ّأول طائ ـرة إلــى بيــروت.
بعــد أن تعافيــت ،حتــى حجـ ْـز ُ
أن ابنــي ســاعدني فــي التحضيــر النتقالــي إلــى بيــروت،
ومــع ّ
أن ضغــط دمــي كان مرتفعـاً
ْ
رحـ ُ
ـت أرتجــف للمـ ّـرة األخيـرة .علمــت ّ
جــداً فــي ذلــك الحيــن .فتــرددت بيــن ركــوب الطائ ـرة والدخــول
ـت ثقتــي بــاهلل
إلــى المستشــفى .كان الخيــار صعبـاً .لكننــي
وضعـ ُ
ْ
ت
ـت،
ْ
ـت إلــى مطــار "كينيــدي" فــي نيويــورك .صعـ ْـد ُ
وتوجهـ ُ
وصليـ ُ
ْ
إن دعانــي اهلل إلــى لبنــان ،فليتكفــل
ـي نقــالْ .
إلــى الطائـرة فــي كرسـ ّ
بإيصالــي ســالماً!
ـت إلــى لبنــان بعــد أن تناولــت أدويتــي المتعـ ّـددة المخصصــة
وصْلـ ُ
لبقيــة حياتــي.
لضبــط ضغــط الــدم ،والتــي أصبــح علــي أن أتناولهــا ّ
ي.
تحســن ضغــط دمــي بشــكل جــذر ّ
وبعــد أن وصلــت ســرعان مــا ّ
وكــم ُدهــش األطبــاء عندمــا اتخــذت خطــوة إيمــان وتوقفــت عــن
ـتقر ضغــط دمــي.
تنــاول جميــع األدويــة ،بعــد أن اسـ ّ
لكــن حتــى هــذا الــدرس لــم يكــن كافي ـاً ألننــي بقيــت أنظــر إلــى
الماضــي محــاوالً أن أصــل إلــى تســوية مــع اهلل .كان المصرفــي
ـي!
القديــم ال ي ـزال حي ـاً فـ ّ
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أفســر كلمــات اهلل علــى طريقتــي ،رّبمــا لــم يكـ ْـن هــذا تمامـاً
بــدأت ّ
قصــد اهلل .رّبمــا أرادنــي فــي لبنــان لفتـرة قصيـرة ...عانــدت كثيـ اًر
ولطالمــا أردت أن ألــوي ذراع اهلل .وكان علــى اهلل أن يعلّمنــي
الطاعــة بأقســى الســبل.
ـت خب ـ اًر رهيب ـاً! قصــدت الطبيــب
فــي ســبتمبر عــام  ،1998تلقيـ ُ
ألجــري فحوصــات روتينيــة ،فأفــاد فــي تشــخيصه بأنــي مصــاب
بســرطان البروســتات .لــم أصـ ّـدق األمــر!

نصحنــي الطبيــب بــأن أجــري عمليــة علــى الفــور ليــرى إن كان
بإمكانه أن يوقف انتشــار الســرطان أو أن يســتأصله ،أو إن كان
قــد فــات األوان للحـ ّـد مــن تفشــي المــرض.
تلقيــت صدمــة -أنــا مصــاب بالســرطان .مــاذا عــن دعوتــي مــاذا
عــن الــرؤى...؟
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الفصل السابع عشر
موعد إلهي في المستشفى
أدركــت أنــه ال يجــدر بــي القيــام بــأي خطــوة بــدون أن أستشــير
اهلل أوالً ،وأن أســلك فــي طاعتــه .فكلمــا تعاظمــت دعوتــك ،كان
عليــك أن تكــون أكثــر طاعــة .فطلبــت مــن إبنــي ومــن الكنيســة
كلهــا أن يصل ـوا ألجلــي .تبــت وس ـلّمت نفســي بالكامــل هلل .قبــل
حمــام الكنيســة.
ليلتيــن مــن موعــد
ْ
ّ
عمدنــي إبنــي فــي ّ
العمليــةّ ،
أتعمــد إال فــي "بنســاكوال" ،فــي كنيســة
أنــا الــذي خططــت أال ّ
أتعمــد أمــام آالف
"جماعــة اهلل" التــي تختبــر نهضــة .أردت أن ّ
الحمام الصغير
األشــخاص ،لكنني ْ
وجد ُ
ت نفســي أتعمد في ذاك ّ
أمــام أشــخاص معدوديــن.
العمليــة بامتيــاز ،وتـ ّـم احت ـواء المــرض فــي الوقــت
نجحــت
ّ
المناســب .والطبيــب الــذي صلينــا لــه بوضــع األيــدي قبــل العمليــة
ـأن يــد اهلل ســاندته .تعافيــت بســرعة هائلــة،
دهــش واعتــرف بـ ّ
و ُشــفيت إلــى التمــام...
أهمية الطاعة وأهمية دعوتي أيضاً.
منذ ذلك الحين أدركت ّ

الطاعة هي أهم ميزة يجب أن يتحلّى بها إبن اهلل.

مــا دمــت تســلك بالطاعــة وتكــرس ذاتــك لخدمــة اهلل ،فــاهلل
سيســتخدمك باســتمرار وأحيان ـاً فــي أكثــر الظــروف غ ارب ـةً.
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ـت
بعــد يــوم مــن العمليــة التــي اســتغرقت أربــع ســاعات ،كنـ ُ
مســتلقياً فــي س ـريري ،ال أقــوى علــى الح ـراك بــدون مســاعدة،
مكبـالً باألنابيــب والمصــل .فــي حوالــى الســاعة التاســعة مــن ذاك
ـت نائم ـاً ،إواذا بــي أصحــو بغتــة.
المســاء ،كنـ ُ

رب؟ مــاذا تريــد منــي؟ ".لكـ ّـن أحــداً لــم
ســألت" :أهــذا أنــت يــا ّ
العمليــة ويتــوق إلــى
ُيجــب .ولشــدة مــا كان جســمي متعب ـاً ج ـراء
ّ
ـت مجــدداً .وللم ـرة الثانيــة صحــوت فجــأةً ،ومــا لبثــت
ال ارحــة ،نمـ ُ
أن اســتغرقت فــي النــوم مجــدداً.
الرب:
للمرة الثالثة ،توقفت وسألت ّ
تكرر الموقف نفسه ّ
وعندما ّ
رب ،لماذا توقظني بهذه الطريقة؟"
"يا ّ

أن النــور مــا زال مضــاءاً
بعــد أن طرحــت عليــه الس ـؤال ،أيقنــت ّ
فــي الغرفــة ،فضغطــت علــى الجــرس مســتدعياً الممرضــة لتأتــي
وتطفئــه .وفيمــا كنــت بانتظارهــا ،دخــل رجــل وقــال لــي:
ـت مــا اًر مــن هنــا،
"ال يفتــرض بــي أنــا أن آتــي لخدمتــك ،لكننــي كنـ ُ
فدخلــت .بالمناســبة ســيدي ،هــل لــي بسـؤال؟"
أجبته" :نعم".
"هل أنت كاهن؟"
"ال ،لست كذلك .لماذا تسأل؟"
"بالحقيقــة ،أنــا الــذي دفعــت س ـريرك النقــال إلــى غرفــة العمليــات
باألمــس ،وقــد لفــت انتباهــي ذاك الصليــب الخشــبي المعلّــق علــى
قميصــك األبيــض .كمــا الحظــت أيض ـاً أنــك حتــى عندمــا فقــدت
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وعيــك فــي غرفــة العمليــات ،لــم تتوقــف عــن الصــالة بلغــة غريبــة
لــم يفهمهــا أحــد .ومــا إن خرجــت مــن العمليــة ،وكان تأثيــر البنــج
مــا زال باديـاً عليــك ،تمتمــت" :يســوع كان حاضـ اًر خــالل العمليــة
ـدي الطبيــب الج ـراح ".هــذا ّأول مــا تفوهــت بــه! كمــا أن
يحـ ّـرك يـ ّ
الكتــاب المقـ ّـدس ال يفــارق سـريرك .لذلــك أســألك إن كنــت كاهنـاً".
قلت له" :لست كاهناً – بل أنا مب ّشر بالمسيح!".

ورحت أكلمه عن محبة يسوع وقدرته.
ولشدة حماسته ،قال لي:

ـت ســنوات لكي أصبح كاهناً،
ـت الالهوت طوال سـ ّ
"ســيدي ،درسـ ُ
لكننــي لــم أكمــل ســنتي الســابعة والنهائيــة قبــل االرتســام .ومــع
أدرس التعليــم
ذلــك ،لــم أســمع عــن يســوع كمــا تتكلّــم عنــه أنــت .أنــا ّ
المســيحي فــي أربــع مــدارس خــالل النهــار ،وخــالل الليــل أعمــل
فــي هــذا المستشــفى.
يقتضــي عملــي أن أنــام لي ـالً علــى الكنبــة فــي غرفــة المرضــى
الذيــن خضعـوا حديثـاً لعمليــة جراحيــة والذيــن هــم فــي حاجــة إلــى
أود أن أســمع المزيد منك لوال التزامي
المســاعدة أو الرفقة .كنت ّ
ـاء ،عندئـ ٍـذ قــد أعــود
بــدوام العمــل اآلن .لكــن إن حجزتنــي غــداً مسـ ً
وأنــام فــي غرفتــك ،وهــذا ســيكلفك  40دوال اًر لحســاب المستشــفى.
وبهــذه الطريقــة ،أســمع المزيــد مــن تعاليمــك الغريبــة!"
فأجبته" :أنت محجوز".
مد رأسه من الباب وقال لي:
وفيما هو خارجّ ،
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"بالمناســبة ســيدي ،لمــاذا ضغطــت علــى الجــرس؟ مــا الــذي أردتــه
بالتحديد؟"
"أردت أن تطفئ لي النور".

وهكــذا فعــل ،وعندئـ ٍـذ نمــت نوم ـاً عميق ـاً ،بــدون أن أقلــق طيلــة
الليــل.
وعــاد فــي المســاء التالــي ،لكــن هــذه المـرة ،ليقضــي الليــل بطولــه
معــي ليتمــم واجبــه .فكلمتــه عــن الــرب علــى مــدى ســاعة تقريبـاً،
ثـ ّـم ســألته:
"أتريد اآلن أن تسلّم حياتك ليسوع وتعلنه رباً على حياتك؟"

أود أن أفكــر فــي المســألة برمتهــا.
فأجابنــي" :ليــس بعــد ،ســيديّ ،
ـت واثقـاً أننــي مســتعد لذلــك".
لسـ ُ
"حســناً ،نــم علــى الكنبــة ومتــى تأكــدت مــن اســتعدادك ،أيقظنــي
أي ســاعة شــئت".
فــي ّ
وحوالــى الســاعة الرابعــة فج ـ اًر أيقظنــي قائ ـالً" :ســيدي ،أصبحــت
مســتعداً اآلن".

ـب
قلــت لــه" :حســناً ،مــن فضلــك ،ســاعدني علــى الجلــوس( .أحـ ّ
دائم ـاً أن أصلــي للنــاس بوضــع يــدي عليهــم حيــن يقــررون أن
يقبل ـوا يســوع فــي قلوبهــم).
فأجلســني برفــق ورويــة فــي ف ارشــي دون أن يزيــح أيــاًّ مــن األنابيــب
الموصولــة إلــى جســمي .ثـ ّـم ركــع وأحنــى أرســه وقــال:
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مستعد اآلن ألقبل يسوع".
"أنا
ّ

للرب.
وضعت يدي على رأسه وقدته في الصالة ليسلّم حياته ّ

ثـ ّـم وقــف ،وقــد صــار إنســاناً جديــداً ،وعينــاه مغرورقتــان بالدمــوع
والبســمة تعلــو وجهــه .وقــال بصــدق تــام:
"لقد انفتحت عيناي اآلن".

وبدأ يعلّم في المدارس عن الخالص والوالدة الجديدة.
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الفصل الثامن عشر
التقوى الخارجية
العدو األول
ّ
منــذ صبــاي ،وحتــى قبــل أن أنــال الخــالص ،لطالمــا كنــت أكـ ّـن
خصوصــا بعــد وفــاة والــدي .وكنــت
كل احت ـرام وتقديــر لوالدتــي،
ً
أخصهــا بزيــارة كلمــا زرت لبنــان .أعتقــد أن
دائمــا ،و ّ
أعتنــي بهــا ً
محبتــي لوالدتــي كانــت األمــر اإليجابــي الوحيــد فــي حياتــي خــالل
تلــك الســنوات .كان إخوتــي وأخواتــي يقيمــون فــي لبنــان ويعيشــون
ـبيا .وكنــت أنــا الوحيــد فــي العائلــة الــذي تحــدى
حيــاة عاديــة نسـ ً
الظــروف الراهنــة وتــرك لبنــان بحثًــا عــن حيــاة أفضــل فــي مــكان
آخــر ،ونجــح فــي ذلــك .كانــت العائلــة تعتبرنــي المغامــر الكبيــر،
المتمــرد الــذي رفــض العــادات والتقاليــد ،البطــل الــذي حقــق
النجــاح ،وعـ ّـراب الجميــع.

ـور إلــى
ولمــا افتقــد اهلل حياتــي فــي مــارس/آذار  ،1995بــادرت فـ ًا
االتصــال بوالدتــي إواخوتــي وأخواتــي ،وطلبــت منهــم أن يدع ـوا
خصيصــا
أوالدهــم وأحفادهــم إلــى اجتمــاع عائلــي .فقصــدت لبنــان
ً
ألشــهد أمامهــم عــن عمــل الــرب فــي حياتــي .فوصلــت إلــى هنــاك
جميعــا
حامـ ًـال الكتــاب المقــدس بيــدي ،وكلّــي ثقــة بأنهــم ســيؤمنون
ً
فــي غمضــة عيــن .كنــت أتشـ ّـوق لرؤيتهــم يذرفــون دمــوع الفــرح،
صــا لحياتهــم،
ويجثــون علــى ركبهــم ليقبل ـوا الــرب يســوع مخلّ ً
ويهتفــون بــكل ذهــول قائليــن" :جــورج ،أنــت بطــل!" وهــم ذهل ـوا
ـاال ،فرفضونــي وانتهرونــي
فعـ ًـال! ذهلـوا لدرجــة أنهــم اعتبرونــي ضـ ً
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وســخروا منــي واســته أزوا بــي ط ـوال اليــوم .إواذا بــي أجــد نفســي
طــا بوجــوه غاضبــة تتمنــى أن تصلبنــي علــى الفــور لــو أمكــن.
محا ً
أنــا ال ألومهــم ألنــي كنــت أدرك أن التقاليــد والعــادات قــد أعمــت
عيونهــم عــن الجوهــر .كان ـوا يهتمــون بالمظاهــر الخارجيــة غيــر
مخفيــة
أن التغييــر يبــدأ مــن الداخــل ,فصــارت كلمــة اهلل
ّ
مدركيــن ّ
وراء تقاليــد مــن صنــع بشــر ،ويســوع شــبه غائــب .ورحــت أتســاءل
كيــف يمكــن للنــاس أن يضلّـوا لدرجــة التفكيــر أنهــم يحمــون الحــق.
تلــك كانــت حــال ه ـؤالء الذيــن صلب ـوا يســوع! فتركــت االجتمــاع
وقــد أصبــت بالذهــول واالرتبــاك .ال عجــب فــي أن يســوع أحــب
جبــاة الض ارئــب والخطــاة ،وكان قاســياً تجــاه رجــال الديــن دعــاة
البــر الذاتــي.
لكــن ،بعــد فت ـرة قصي ـرة مــن إقامــة هــذا االجتمــاع العائلــي ،جثــا
ذلــك االبــن الضــال إلــى جانــب والدتــه إبنــة التســعين ،وقادهــا فــي
تــالوة الصــالة الخالصيــة.

ـال لَهُــم« :اْل َحـ َّ
َحـ ٌـد تَـ َـر َك َب ْيتـاً أ َْو َو ِال َد ْيـ ِـن
ـس أ َ
ـق أَقُــو ُل لَ ُكـ ْـمِ :إ ْن لَ ْيـ َ
"فَقَـ َ ُ
ـوت ِ
َجـ ِـل ملَ ُكـ ِ
ِ
ْخ ـ ُذ ِفــي
امـ َأ
اهلل ِإالَّ َوَيأ ُ
أ َْو ِإ ْخـ َـوةً أ َِو ْ
ـرَةً أ َْو أ َْوالَداً مـ ْـن أ ْ َ
َض َعاف ـاً َكثِيـ َـرةً وِفــي َّ
َه ـ َذا َّ
الزَمـ ِ
الد ْهـ ِـر اآلتِــي اْل َحَيــاةَ األََب ِدَّي ـةَ»
ـان أ ْ
َ
(لوقــا .)30-29 :18
بالفعل ،منحني اهلل مئات اإلخوة واألخوات ،وعائلة أكبر بكثير.
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أوالدي األربعة بعد أن هجرتهم بسنوات عدة.
في وقت رحيلي كانت أعمارهم  ،6 ،7 ،8و 4سنوات
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ّ
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الفصل التاسع عشر
ما لم تره عين...
حيــن اســتخدم الــروح القــدس إبنــي وليــد ليقودنــي للــرب ،ظـ ّـن هــذا
األخيــر أنــي ســأموت ،حتــى إنــه تمنــى أن يأخذنــي الــرب إليــه
ـتحيال لدرجــة أنــه اعتبــر
آنــذاك .فهــو كان يجــد خالصــي أمـ ًا
ـر مسـ ً
أنــي إن ذهبــت مباش ـرة إلــى الســماء بعــد نيلــي الخــالص ،تكــون
تمامــا ،ألن
هــذه نهايــة ســعيدة لحيــاة تعيســة .لكنــه كان
ً
مخطئــا ً
خالصــي لــم يكــن إال بداي ـةً لحيــاة مجيــدة.
هــا قــد مــرت  20ســنة علــى بدايــة ســلوكي مــع الــرب .آنــذاك،
كنــت أبلــغ  65ســنة مــن العمــر ،وكنــت أتمتــع بكامــل الحمــاس
واالندفــاع لخدمــة الــرب.
أمــا اليــوم ،فأنــا أبلــغ الخامســة والثمانيــن مــن العمــر .ويمكننــي
اآلن فَهَــا أََنــا اْلَيـ ْـوَم
أن أشـ ّـبه نفســي بكالــب حيــن قــال ليشــوع"َ :و َ
ْابـ ُـن إثنيــن َوثَ َمانِيـ َـن َسـ َـنةًَ .فلَـ ْـم أ ََزِل اْلَيـ ْـوَم ُمتَ َشـ ِّـدداً َك َمــا ِفــي َيـ ْـوَم
ِ ٍِ
ِ
اآلن ِلْل َحـ ْـر ِب
وســىَ .ك َمــا َك َانـ ْ
ـت قُ َّوتِــي ح َينئــذ َه َكـ َذا قُ َّوتِــي َ
أ َْر َسـلَني ُم َ
وِلْل ُخــرو ِج وِل ُّلد ُخـ ِ
ـول" (يشــوع .)11-10 :14
َ ُ َ
تمامــا مثلمــا كنــت يــوم ولــدت
واليــوم ،مــا زلــت مشـ ً
ـتعال للــرب ً
مــن جديــد ،وأنــا أســافر فــي جميــع أنحــاء العالــم ألكــرز باســمه،
واآليــات والعجائــب تتبعنــي أينمــا ذهبــت للخدمــة باســم يســوع .ومــا
زال الــروح القــدس يجــدد شــبابي كالنســر.
بعــد إطــالق محطــة  ،Spirit Channelلعــدة ســنوات ،مــع ابنــي
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"وليــد" وابنتــي "زينــا" ،وهــي محطــة مســيحية عربيــة بثّــت الب ارمــج
المســيحية علــى مــدى  24ســاعة فــي جميــع أنحــاء الشــرق،
دعانــي الــرب ألبشــر بكلمتــه فــي العالــم .فكــرزت باإلنجيــل لمئــات
يثبــت
اآلالف خــالل اجتماعــات كبــرى .وفــي كل م ـرة ،كان اهلل ّ
كالمــه باآليــات والعجائــب التابعــة ،وباختبــارات خــالص وتحريــر
ومعج ـزات شــفاء.
فــي كل م ـرة ،أرى يــد الــرب تمتــد لشــفاء مقعديــن مــا يلبثــون أن
جانبــا .كانــت معظــم اختبــارات الشــفاء هــذه
يقفـوا ويرمـوا العكازيــن ً
ـدي عليهــم ورفــع صــالة شــخصية .وقــد شــفي
تحــدث عبــر وضــع يـ ّ
عــدد كبيــر مــن األشــخاص الذيــن صليــت معهــم ،خالفًــا آلخريــن
لــم يشــفوا لســبب يعرفــه اهلل وحــده! حتــى إنــي عاينــت شــفاء اهلل
لجميــع المرضــى والحاضريــن فــي تلــك االجتماعــات.
وعلــى الرغــم مــن أنــي أبشــر مئــات اآلالف ،سـواء كان ذلــك علــى
أبدا دعوة لمشاركة
صعيد شخصي أو عبر التلفاز ،أنا ال أرفض ً
شــهادة حياتــي أو الك ـ ارزة لــكل مــن هــو مســتعد لالســتماع .إوان
مـ ّـر يــوم أو اثنــان بــدون أن أتمكــن مــن الكـ ارزة باإلنجيــل لشــخص
واحــد أو لجماعــة كبي ـرة ،ســرعان مــا أقــع فــي الضجــر ،وأشــعر
بأنــي أعيــش بــال هــدف .فأنــا أســتمد الطاقــة والقــوة مــن الخدمــة
أحيانــا.
حتــى إن دامــت ســاعات طويلــة
ً
أنــا أشــعر بمــا شــعر بــه يســوع حيــن قــال" :طعامــي هــو أن أفعــل
مشــيئة اآلب الــذي أرســلني ".هــذا هــو األمــر الوحيــد الــذي يروينــي
ويشــبع روحــي .فحيــن أعمــل فــي حقــل الخدمــة ،تتدفــق منــي
أنهــار مــاء حــي يــروي ظمــأي .لكــن روحــي تعطــش فــي اليــوم
التالــي إن لــم أقــم بعمــل الخدمــة.
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خــالل النهــار ،أنــا أعمــل ألجــل الــرب ،أمــا عنــد المســاء ،فإنــه هــو
ـي .والجديــر بالذكــر هــو أنــه منــذ أن آمنــت المســيح،
مــن يعمــل فـ ّ
تمتلــئ غرفتــي كل مســاء مــن مجــد الــربً ،أيــا يكــن البلــد الــذي
أتواجــد فيــه .تختلــف كثافــة الســحابة كل ليلــة .فهــي تكــون خفيفــة
أحيانــا ،وقويــة فــي أحيــان أخــرى لدرجــة أنــي بالــكاد أتمكــن مــن
ً
مليئا باأللغاز بالنسبة
رؤية يدي عبرها .ال يزال اختبار السحابة ً
إلــى ابنــي وليــد ،لكنــه علــى األقــل لــم يعــد يطلــب منــي استشــارة
خصوصــا بعــد أن بــدات ابنتــه "جينيفــر" التــي تبلــغ
طبيــب عيــون،
ً
 16ســنة مــن العمــر ،وأختــه "زينــا" ،تريــان تلــك الســحابة حيــن
تدخــالن إلــى غرفتــي .يمكننــي تلخيــص حياتــي مــع الــرب باآليــة
التاليــة" :مــا لَــم تَــر َع ْيـ ٌـن ولَــم تَ ْســمع أُ ُذ ٌن ولَــم َي ْخطُــر َعلَــى َبـ ِ
ـال
ْ
َ ْ َْ
َ ْ
َ ْ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِإ ْن َسـ ٍ
ُّ
ونــهُ" ( 1كورنثــوس )9 :2
َعـ َّـدهُ اهللُ للذيـ َـن ُيحب َ
ـانَ :مــا أ َ
هلل ك ّل المجد واإلكرام والتسبيح!
رب ،سأخدمك طيلة حياتي على األرض...
نعم يا ّ
بقوتــه،
ت أن يكشــف لــك اهلل عــن شــخصه ،وأن يلمسـ َ
إن ْ
أرد َ
ْ
ـك ّ
ـرك مــن
ويمنحــك الفــرح والســالم اللذيــن يفوقــان ك ّل إدراك؛ ويطهّـ َ
ت أن
خطايــاك ومــن ماضيــك ويجعلـ َ
ـك خليقــة جديــدة؛ إوا ْن ْ
أرد َ
تولــد ثانيـةً مــن روح اهلل ،وتحصــل علــى ضمانــة خالصــك علــى
ـك وتعيــش
الفــور ،وتعــرف أنــك ســتذهب إلــى الســماء عنــد وفاتـ َ
مــع اهلل إلــى األبــد فــي مجــده؛ إذاً ،صـ ِّـل هــذه الصــالة مــن صميــم
قلبــك:
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george@spiritchannel.tv
www.spiritchannel.tv
Skype “georgeelkhoury"
Phone: +336 77 73 73 86

(32 : 8

122

