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في منامات أنجيل والبطريرك
ً
كثيرا في تلك الليلة .فقد عاينت منامات مقلقة .قالت إنها رأت شمامسة في ثياب
ارتاعت «انجيل»
ً
رؤساء كهنة ،ومقاتلين في ثياب رهبان .قالت إنها ادركت رئيس الكهنة متعبا .قالت إنها سمعت
ً
ً
شيئا مما أبصرت .على رغم انها قد
صراخا واتهامات من كل صوب .ابلغت جاراتها أنها ما فهمت
ان ما كان يقال كان مخيفاً.
انصتت الى كل كلمة اتت من كل طرف .اردفت ّ

عبود
مازن حّ .
�ضجي���ج يف عامله���ا تل���ك الليلة.
ع�ل�ا
ٌ
�شع���رت ب���� ّأن الع���امل كان م���ن حوله���ا
ي���دور .ر�أت ال�شياطني تتمنطق م�رسورة.
فنهر ْته���ا .اب�رصت كيف كان���ت �شا�شات
تغ����ص بكلمات نابية .خافت
احلوا�سيب
ّ
يتحول
عندم���ا
د
د
يته���
الع���امل
الن
ّ
ج���داً ّ
ّ
الرهب���ان اىل ب��ش�ر عاديني .ف�ل�ا يعودون
يجرهم العامل
يحملونن���ا ب�صلواتهم .ب���ل ّ
الي���ه واىل قرف���ه ووحول���ه .فغالبيته���م
تتح���رر منه .فهم مازالوا
على ما يبدو مل
ّ
ين�ش���دون الي���ه م���ن حي���ث ال ي���درون.
ا�شتم���ت "�أجني���ل" يف تلك الليل���ة رائحة
ّ
كريه���ة .قيل لها � ّإن معركة الكرا�سي قد
ان الأثري كان يخفي
بد�أت .كما �شع���رت ّ
فثم���ة ام���ور كُ�شفت
ق�ص�ص���ا ً م�شين���ة.
ّ
و�أخ���رى مل ُتك�ش���ف بع���د .بكت ملّ���ا ر�أت
قطيع���ا ً متع�ث�راً .كان���ت البلبل���ة كبرية.
بالق���رف .فالنا�س كانوا
�شع���رت اجلارة
َ
حائرين واالكلريو�س مرتب���كا ً ومنق�سما ً.
�صلّت يف �سك���ون نومها اىل العارف بكل
�ش���يء كي يدلّها على الطري���ق .ف�أجابها
ب�أن���ه من االف�ضل ان ال تعرف .ا�ستفاقت
منت�صف ذل���ك الليل حائرة وخائفة .وقد
َ
نده���ت لـ"بريم���ا" خادمتها ك���ي جتلب

له���ا كوب امل���اء .فجاء الك���وب .احت�ست
من���ه دمعت�ي�ن� .صلّت اىل الع���ذراء مرمي
ثم ر�أت يف منامها
الت���ي ه ّد�أتها .فنامتّ .
غ�ضة ،تفوح منه رائحة
جم ّدداً حرباً بذقن ّ
القدا�س���ة يوايف .ين���زل اىل تلك ال�ساحة.
يعيد الرهبان اىل ديرهم .ومي�سك امللف
ُنه���ك .ي�سكت
م���ن رئي����س الكهن���ة امل َ
اجلميع .فت�ستكني االو�ضاع.
ا�ستفاقت جارتن���ا �صبيحة ذلك اليوم

اكتش َفت
ّ
ان َحبر المنام
كان البطريرك يوحنا
حائرة لكن غري خائف���ة .ف�صاحب الذقن
الغ�ض���ة ه���د�أ النفو�س اىل ح�ي�ن .فتحت
ّ
التلف���از على حمطّ تها الدينية املف�ضلة.
فب���ان لها احل�ب�ر ال���ذي ر�أت���ه يف احللم.
ان حرب املن���ام كان البطريرك
اكت�شفت ّ
تتبعت عرب ال�شا�شة وقائع لقائه
يوحن���اّ .
ب�شبيبة كني�سته .وقد بدا مرتاحا ً �صافيا ً
ان
عل���ى الرغم م���ن منامه���ا .اكت�شف���ت ّ
التطرق اىل
يح���ب
ذاك احل�ب�ر اجلليل ال
ّ
ّ
التفا�صيل ويحاول االبتعاد عن الإجابات
املبا��ش�رة يف االم���ور العالق���ة .ارادت ان
تع���رف املزي���د عن���ه .فا�ستدعتن���ي اىل
دارته���ا �صبيح���ة ذل���ك الي���وم .وراح���ت

ت�س�ألني عنه وعن طباعه وفكره وطرائق
معي�شت���ه .ف�أبلغته���ا ب���� ّأن البطري���رك
متم�س���ك ك�سلفه بالقواع���د الكال�سيكية
ّ
الت���ي تر�سي عمل كني�ستنا .فهو يرف�ض
حتوي���ل الكني�س���ة اىل طائف���ة دون ان
يعني ذلك الغاء الأخرية .وي�رص ّ على عدم
الإنغما����س املبا��ش�ر يف ال�سيا�سة .فيح�رص
تدخله يف بع�ض م�سائلها بحال التعار�ض
ّ
مع املبادئ الكن�سية واالخالقية الناظمة
للمجتمعات.
وملّ���ا �س�ألتن���ي ع���ن طباع���ه� .أبلغتها
ب�أنه متحفظ وه���ادئ وحذر .ي�ستمع بت� ٍأن
اىل ما يتق ّدم ب���ه زواره وا�صدقا�ؤه دون
ان يبدي ر�أي���ا ً .قلت لها �إن���ه يقر�أ كثرياً
ويتتب���ع املو�ضوع���ات بت����أد .يدر����س
حتركات���ه بت����أن .ويعت�ب�ر � ّأن ال داع���ي
ّ
لال�ستعج���ال يف الب���دء ببع����ض االعمال.
فلدي���ه العمر كله ك���ي يعمل .يحر�ص ان
يحاف���ظ على �سالم���ه الداخل���ي .وي�سعى
اي حاكم دون
اىل حف���ظ عالقات و ّد م���ع ّ
ان يق���ف يف وج���ه اي حرك���ة تغيري .قلت
ال�سي���د البطري���رك يحر�ص على
له���ا � ّإن
ّ
عدم �إ�س���اءة فهم���ه .وابلغتها ان���ه ي�أمل
ان ت�ستعم���ل العد�س���ة الكن�سية ح�رصاً يف
حتلي���ل ت�رصّفاته .فهو راه���ب ومازال ال
يتقن كثرياً لغة وطرائق زعماء العامل يف
فن الر�سائل.
ّ
فرح���ت "اجني���ل" كث�ي�راً ،ملّ���ا عرفت
ينك���ب على درا�س���ة ملفّاته
�سيده���ا
ّ
ّ
ان ّ

يصرّ على عدم االنغماس المباشر في السياسة

وا�ستجم���اع ما يل���زم م���ن معلومات قبل
ان ثقافت���ه
بن���اء م�رشوعات���ه ،وكي���ف ّ
الهند�سي���ة ت�ؤثّر يف �آليات �صنع قراراته.
فح�ب�ر انطاكي���ا يحر�ص مثالً عل���ى �إجراء
اي
امل�س���ح املي���داين الالزم قب���ل �إطالق ّ
م�رشوع م���ادي او معنوي .واخرياً او�ضحت
ان ال�سي���د البطريرك م���درك متاما ً
له���ا ّ
خلط���ورة الو�ض���ع ودقت���ه .وه���و ال يريد
التكلم الاّ عند ال�رضورات الق�صوى� .سرُ ّت
ان ال�سي���د البطريرك
جارت���ي .و�أجابتني ّ

هو فعالً رج���ل اهلل القادر عل���ى الت�ص ّدي
ل���كل الكوابي�س التي حلم���ت بها والتي
�ستحلم به���ا .ابلغتن���ي ب�أنه���ا �ست�صلّي
له ال ّن���ه مم�سك بك���رة ملتهبة م���ن النار.
وطلبت مني ان ال افارقه .فمن ال�رضوري
ان ي�شع���ر الراع���ي ب�أنه حم���اط ب�أ�صحاب
الني���ات احل�سن���ة م���ن ابنائ���ه� .شك���رت
جارت���ي على ثقته���ا بي وعل���ى كلماتها
العذبة .وق���د اقلقني منامها الذي قارب
الواقعية.

