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 17/04/2014يوم الخميس األسرار   
 

 صالة املسبحة يليهاب 16,30 يف الساعةرة مقرّ  يكما هو  ،ابتدأت الصالة يف بيت العذراء يف الصوفانية
 ة وترانيم.القداس مث صلوات تأمليّ 

  إنسألتها قبل البدء بالصالة  الحظت على وجه مرينا عالمات التعب وقد تكون عالمات ألمل تعيشه.
كانت تشعر بشيء من قبيل ما كان حيدث هلا يف املرات السابقة عندما كانت الكنائس حتتفل بعيد الفصح مًعا. 

ني إىل شاركت مرينا الصالة مع املصلّ  .شديد رأسمهست يل بأ�ا تشعر بوجع  ترّددت مرينا قليال باإلجابة مث
 البيت الثالث من املسبحة حيث دخلت غرفتها. 

. وما هي إال حلظات حىت شعرت بأن مرينا قد تأخرت باخلروجتا جار اهللا مبرينا عندما حلقت اآلنسة ري
مستلقية على جنبها األيسر والزيت يغطي وجهها ويديها  نادتين ودعتين للدخول حيث رأيت مرينا على سريرها

ضهري عم  :"تقول وهي مسعت مرينا بأ�ا أعلمتينن ريتا قد أعلما ب. "راسي"وترّدد بأمل كبري كلمة  وهي تأنُّ 
ص بيخلّ وعندما سألت مرينا:" . " راسي التعبري عن وجع رأسها بكلمة :"مع  "سيفَ يوجعين كتري وعم يضيق نَـ 
خلالص  انشاهللا يكون .بالصليب إالو هو قال ال خالص للنفس نص ألبيخلّ  أكيد :"ريتا هل الوجع؟" أجابتها

 هل البلد.
 وهذه تفاصيل ما جرى:

 قالت مرينا : " موجوعة" ،  16,45
ص يعطيين " مكّررة العبارة نفسها.. مث قالت :" اذا بيخلّ ؟ص هل الوجعسألْت : "بيخلّ  16,50

 يعطيين معليش"... يارب.
 قالت مرينا :" رح ينفجر راسي" 54،16
 يف شي عم يسيل...:" شو هاد يلي على وجهي؟ دم؟ ملست مرينا وجهها وسألت 57،16

 ؟:شو هاد على وجهيعدرا، مث سألتْ  قالت مرينا متوجعة: راسي ، يا  16,58
 

دخل األب الياس زحالوي الغرفة وعاين املشهد، وكان موعد القداس قد اقرتب فسألته ريتا 
". ومسعت مرينا السؤال فقالت يل:" الزم منشان القداس؟" أجابا:"ما بعرفجاراهللا:" شو 

حسًنا وقبل األب زحالوي  أجابنقّدس "، فقلت لألب زحالوي مرينا تطلب أن نقّدس. 
من الغرفة طلب من مرينا بعدما علم أ�ا ال ترغب أن يعلم أحد مبا تعيشه، بأن تسمح خروجه 

لصوفانية بعدما علموا لفريق مؤل  من ةالةة أشخاص بالتصوير وهذه هي زيارتم األوىل ل
ب زحالوي بأحداةها من خالل لقاء باألب زحالوي. رفضت مرينا األمر ولكن مع إصرار األ

 شوية".قبلت بصمت مث قالت له:"
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نادت من شدة األمل:" راسي، راسي، يا أمي راسي... دخل أبوها الغرفة واقرتب منها  17,02
 وسأهلا : شو عم يوجعك؟" أجابته :" راسي"

دخل زوجها نقوال وابنها جانو الذي وصل توا من لبنان. وعاينا احلدث. وكانت مرينا  17,03
 د بأنني وهي تقول:" راسي".تردّ 

 رب... يا ،قالت :" راسي". مع أنني وتوجع: آخ، آخ  17,05
قالت مرينا من شدة األمل : " يا عدرا يا أمي". سألتها : هل تشعر بأمل يف ظهرها؟  17,06

 بس راسي، راسي، راسي... رح ينفجر.. ،أجابتين: نعم
دفعها وهي تشعر بسيالنه بوضوح. مما يظهر وجود الزيت وغزارته على وجهها ويديها  

 تطرح السؤال:" يف شي على وجهي؟ أن
 ص؟"ص؟ بيخلّ سألت مرينا:" هدا الوجع بيخلّ  17,10

 "زيت نهإريتا : ال  أجابتهادم!  مث تلمست جبينها وهي تسأل :" شو يف هون؟ 
 .عطيين عطيين عطيين يارباذا بيخّلص  ...... يارب؟قالت :" هدا الوجع بيخّلص 17,12
ا مل حتركت من شدة األمل مث قالت :" بدي احضر القداس." حاولت القيام ولكنه 17,13

 مث قالت:" يا عمي يف قداس". تستطع وقالت:" رجليَّ ةقال".
عندما   دت منهتأكّ  .مرينا مل تكن تبصر طيلة فرتة األمل الشديد أنأمر وهو  إىلأشري  

ا ال تبدي أي انعكسات من خالل اإلضاءة كانت تسألين:" مني يف هون؟". وأيضً 
 أجابتينتشويف؟"  عم الصادرة من فالش الكامريات. وملزيد من التأكد سألتها:" مرينا

 .ال
عدرا... آآخ" . تضع يديها على رأسها من .. " يا قالت مرينا :" ما عم اقدر قوم". 17,14

شدة األمل. مث قالت :" يا رب، اقبله... يا رب اقبله اقبله خلالص هل البلد. خلالص 
 هل البلد"

 تقصد األصوات اخلارجية، بل صوت يف داخلها). قالت يل:" أبونا يف صوت"( ال 17,16
يف  "بدقة. مث قالت يل : مث وضعت يديها على أذ�ا اليسرى كأ�ا حتاول مساع الصوت 

 صوت"
عرف صوت مني .صوت يف ّحبة". مث  مرينا:" عم امسع صوت بس ما عم بقالت يل 17,18

 دت وكأ�ا تصغي لتعليمات بقوهلا :" ايه، ايه، ايه". ردّ 
. مث نقلت يل ما مسعته من هذا "يا حبييب، يا حبييب. صوتو فيه ّحبة :"قالت مرينا 17,20

تي نزفت على هذه األرض هي عينها الجراح التي في الجراح ال:" الصوت
 جسدي، ألن السبب والمسبب واحد.
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( توقفت مرينا لتقول : يا حبييب، صوتو مبحوح، ما عرفت صوتو باألول بس ملا قال 
 هي عينها اجلراح اليت يف جسدي عرفتو.)

ير :" ولكن كونوا على ثقة بأن مصيرهم مثل مصتابعت مرينا ما مسعته من الصوت
 يهوذا"

 قالت مرينا:"ويل عقليب شو موجوع"  23،17
له والتفاعل ، وهي يف حالة من اإلصغاء هدأت مرينا ،عندما بدأ األب زحالوي بتالوة اإلجنيل

عندما أنبأ الرب أن واحدا من عندما مسعت قول اإلجنيل عدة مرات فمثال . وقد ظهر ذلك معه
 ت برأسها. أ. فأومرايب"انا ي ليهوذا: ألع تالميذه سيسلمه.عندما سأله

قالت مرينا :" ويل علي شو موجوع، ما عم يطلع صوتو". مث قالت يل:" مني يف؟" األحسن  17,24
 ...يطلعوا حيضروا القداس. القداس أهم". عندها سألتها :" مرينا عم تشويف أجابتين :" ال"

 راسي ضايج.
راسي ، بدي قوم ما عم اقدر... الزم احضر القداس بس مايل قادرة." مث  قالت مرينا:" ضايج 17,44

سألتين عن فحوى كالم الصوت الذي مسعته: شو يعين؟ شو بّدن يعملوا؟ ندم؟ يا حرام... بعد 
 شو الندم؟

 قالت مرينا:" الزم قوم. بّدي احضر القداس". 17,57
 
مع املصلني القداس اإلهلي. وقد  وتابعت�ضت مرينا من سريرها وخرجت إىل أرض الدار  

من خالل الصوت الذي  شارك األب الياس زحالوي احلاضرين نص الرسالة اليت تلقتها مرينا
 مسعته.

حوايل الساعة السابعة والنص  عاود احلاضرون الصلوات والتأمالت والرتانيم. واضعني كل 
 األبد. إىلرجاءهم بالرب الذي أحبنا حىت املوت وحببه خلصنا. فله الد 

 
 
 


