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الياس  ف����ؤاد  ع��ي��س��ى  إس��م��ه 
الدّهان. ُولِد في طلعة شارع 
 ،1924 البرج في حيفا سنة 
ُتوفيا  اخ��وي��ن س��اب��ق��ن  ب��ع��د 
قبيل  ��ه  امُّ فنذرْته  رضيعن، 
الياس  م��ار  لكنيسة  والدت���ه، 
الكرمل  ق��م��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة 
ال��غ��رب��ي��ة، واي���ض���ا ِل"م���ق���ام 
في  الكائن  اخَل��ِض��ر"  سيدنا 
املنحدرات الدنيا لهذا اجلبل. 
إم  ق��ررت  ه��ذا،  لنذرها  ايفاء 
في  وحيَدها  ُتعمِّد  ان  عيسى 
صحن كنيسة مار الياس وان 
"مقام  بجوار  ايضا،  ُتطّهره 
يبق  ول��م   ، اخل��ض��ر"  سيدنا 
ينصاع  ان  إال  عيسى  الب���ي 
يكسر  "ال  ان  او  الم���ره���ا، 
تعبيره.  حّد  على  بخاطرها" 
حيفاويا  عيسى  نشأ  وهكذا 
خالصا من قمة راس الكرمل 
ح���ت���ى أخ���م���ص ق���دم���ي ه���ذا 
مبياه  ابدا  املغتَسلتن  اجلبل، 

البحر االبيض املتوسط.
ت��ع��ل��م ع��ي��س��ى ف���ي م��درس��ة 
ال���ق���ري���ب���ة م����ن بيت  ال���ف���ري���ر 
سنة  منها  وت��خ��رج  وال��دي��ه، 
1942 متملكا من االنكليزية 
وال���ف���رن���س���ي���ة وال���ع���رب���ي���ة، 
اجلميل  ب��خ��ط��ه  وم���ف���اخ���را 
قيمًة  اجلميل  اخلط  كان  يوم 
كفاءاُته  واجتماعية.  تربويًة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ون���ب���اه���تُ���ه أّه���ل���تْ���ه 
العمل  س��وق  في  لإلنخراط  
في  وظيفة  على  واحل��ص��ول 
وهذا  العراق،  بترول  شركة 
ب��دوره قد أع��دَُّه ل��زواج مبكر 
سنة  الدينية  مراسيُمه  مّت��ت 
1946 في "كتدرائية السيدة 
الكنائس  حارة  في  العذراء" 

في حيفا.
ع���َم���ُل ع��ي��س��ى وزواُج��������ُه لم 
الوطني  واج��ب��ه  ع��ن  ي��ل��ه��ي��اه 
التي  احلقيقية  املخاطر  إزاء 
بدت متربصةً بحيفا، فانخرط  
ف��ي ص��ف��وف امل��ق��اوم��ة واخذ 

استعمال  ع��ل��ى  ل��ي��ا  ي��ت��م��رن 
الفّعالة  وامل��ش��ارك��ة  ال��س��اح 
الدفاع،  عمليات  ب��ع��ض  ف��ي 
قبل  من  ُمستهَدفا  جعله  مّما 
وبالتالي  اليهودية،  ال��ق��وات 
من  ش��دي��د  بضغط  م��ض��ط��را 
والديه وزوجته احلامل، الى 
مغادرة حيفا، عشية سقوطها 
في نيسان 1948، الى لبنان 
االوضاع” كما  تهدأ  "ريثما 

كان ُيقال آنذاك....
طويلة،  اشهرا  عيسى  تلظى 
حليفا  ال�����ش�����وق  ن������ار  ع���ل���ى 
لكنه  ول���وال���دي���ه،  ول��زوج��ت��ه 
الرسائل  ع��بْ��ر  ع��ل��م،  ع��ن��دم��ا 
االذاعة، بقدوم  الصوتية في 
والديه  وب��ق��رار  البكر  ابنته 
عليها  ُي��ط��ل��ق��وا  ان  وزوج���ت���ه 
صبَره  َف�َق�َد  "َع���ْودة"،  اس��م 
فورا  يلحق  ان  وق��رر  نهائيا 
الى  طائرا  سبقه  ال��ذي  بقلبه 
تسلا  ع��اد  ول��و  حتى  حيفا، 

حتت جنح الظام....
في  بيته  ال���ى  عيسى  وص���ل 
حيفا بعد منتصف الليل. لكن 
برؤية  عينيه  يكّحل  ان  قبل 
وجه طفلته، وقبل ان يحتضن 
زوجتَه ويقبّل والديه، داهمتْه 
لتوِدعه  االسرائيلية،  القواُت 
السجن لفترة ستة اشهر، ثم 
اللبنانية،  الى احلدود  لتعيده 
مطلقًة ف��وق راس��ه واب��ا من 
هذه  رغم  الرصاص.  زخ��ات 
التجربة املريرة، كّرر عيسى 
م��ح��اوالت��ه ع��دة م���رات، لكنه 
العودة  حتقيق  في  ينجح  لم 
وامها  "َع����ودة"  طفلته  ال��ى 
خيباُت  ومدينتها.  وج��دي��ه��ا 
ام��ل��ه امل��ت��راك��م��ُة ق��َض��ت على 
خصوصا  ب���ال���ع���ودة،  أم���ل���ه 
السلطاُت  ب��ه  أل��ق��ت  ان  ب��ع��د 
االسرائيلية سنة 1952 على 
احلدود االردنية قرب مدينة 
جنن، مؤكدًة له عدم جدوى 
محاوالته، وطالبًة منه الكفَّ 

نفسه  س��يُ��ع��ّرض  وإال  عنها 
لسجن طويل االمد، إن لم يكن 

خلطٍر حقيقي يهدد حياته.
في  يستقّر  ان  عيسى  ح��اول 
قريبا  يبقى  ان  عسى  جنن، 
م���ن ح��ي��ف��ا ، ح��ت��ى ول���و كان 
ال��ق��رب ج��غ��راف��ي��ا فقط.  ه���ذا 
من  سنوات  خمس  بعد  لكنه 
وجوده في جنن ، وحصوله 
ع���ل���ى اجل���ن���س���ي���ة االردن����ي����ة 
وعمله املتواصل  في مدارس 
ما   ،)UNRWA(األونروا
يلتقي،  لن  ان��ه  ادرك  ان  لبث 
ال��ش��دي��د، م��ع اسرته  الس��ف��ه 
ف��ي ح��ي��ف��ا، ك��م��ا اك��ت��ش��ف أن 
 ، االردن  ف��ي  ل��ه  مستقبل  ال 
حكومة  إقالة  بعد  خصوصا 
الوطنية  النابلسي  سليمان 
سنة 1957، فقرر السفر الى 
بصورة  فيها  والبقاء  مصر 
ظل  ف��ي  ليعيش  م��ش��روع��ة، 
امل���ش���روع ال��ق��وم��ي ورائ����ده 

الرئيس جمال عبد الناصر.
وصل عيسى الى القاهرة في 
اواخر سنة 1957. وجد عما 
في مجال الترجمة والعاقات 
العامة، فاكتشف حبّه إلسداء 
نحو  وميوله  للناس،  النصح 
م��وض��وع االس��ت��ش��ارة. لكنه 
كان يدرك في ذات الوقت، انه 
نفسه  يسوِّق  ان  يستطيع  ال 
إال بإكتساب  املجال،  في هذا 
املوضوع،  ف��ي  علميٍة  ث���روٍة 
دينية حتتضنُها  بهالٍة  مغلفٍة 
ب��ي��ئ��ٌة ح��اض��ن��ة م��ن��اس��ب��ة. لذا 
اخ���ذ ي���ك���ّرس ك���ل وق��ت��ه بعد 
موضوع  ل���دراس���ة  ال��ع��م��ل، 
وما  االستشاري  النفس  علم 
يرتبط به وميتُّ اليه بصلة من 
ابتدأ  كما  االخرى،  املواضيع 
بدراسة القرآن الكرمي والسنة 
الشريف  واحل��دي��ث  النبوية 
وقيم الدين االسامي بصورة 
اهتمامه  ع���ن  ف��ض��ا  ع���ام���ة، 
اي��ض��ا ب��ال��وض��ع امل��ت��وق��ع في 

بقلم: د. حامت عيد خوري

ة لنا الدين لله واألخوَّ
)اجلزء األول(

ة ة وانتخابات السلطات احملليَّ ولة العبريَّ  الدَّ

مدينة اسوان عشية افتتاح مشروع بناء 
اعداد  استقطاب  حيث  من  العالي،  السد 
هائلة من املهندسن واحلرفين والعمال 
وغير  مصرين  م��ن  وعائاتهم  عموما 

مصرين من عرب واجانب.... 
تفاصيلها.  بكافة  عيسى  خطُة  إكتملت 
أطلق حليته وجّهز نفسه نهائيا ملغادرة 
وجهة  ع���ن  ُي��ف��ص��ح  ان  دون  ال���ق���اه���رة 
القاهرة  نوم  ليا "قطار  إستقلَّ  سفره. 
– اسوان". بعد سفرة طويلة على امتداد 
900 كيلومتٍر، وقبل الوصول الى  نحو 
محطة قطار اسوان، فتح عيسى شنطة 
يليق  رّجالي  بجلباب  تسربل  مابسه. 
برجل دين مسلم، واعتمر عمامة ووضع 
مسبحة  جللبابه  ال��وس��ط��ى  اجل��ي��ب  ف��ي 
اجليب  ف��ي  وض���ع  ك��م��ا  ح��بّ��ة،   99 ذات 
البطاقات  م��ن  ص��غ��ي��رة  رزم����ًة  ال��ع��ل��وي 
الشيخ   " عليها  ُك��ت��ب  وق��د  الشخصية 
فض  في  مختصٌّ  الدهان-  فؤاد  عيسى 
اخل���اف���ات وج��س��ر ال��ع��اق��ات وإس����داء 

النصح واملشورة".
إستقر "الشيخ" عيسى في احد فنادق 
اسوان، واستاجر مكتبا اسماه  "عيادة 
شبكة  ببناء  باشر  كما  عيسى"  الشيخ 
ذالقُة  نفسه.  لتسويق  كرافعة  عاقاته 
معشره  ولطُف  بديهيته  وسرعُة  لسانه 
وهيبة  مواعيده  وص��دُق  اطاعه  وسعة 
والعمامة  اجل��ل��ب��اب  زاده�����ا  وق���د  ط��ل��ت��ه 
َفتحت  ق��د  وق����ارا،  وامل��س��ب��ح��ة   واللحية 
منه  امل��وص��دة، وَجعلت  االب����واَب  ام��ام��ه 
م���ح���ّج���ة يسعى  غ���ض���ون س��ن��ت��ن  ف����ي 
باب  ط��رق��ت  ي��وم  ذات  ال��راغ��ب��ون.  اليها 
"عيادته"، طلبا للمساعدة، سيدٌة  تبدو 

الثاثن من عمرها،مامُحها ذّكرته  في 
بزوجته في حيفا. قالت له انها فلسطينية 
غّزيُة االصل، كانت قد درست في جامعة 
مهندس  على  ه��ن��اك  وت��ع��رف��ت  ال��ق��اه��رة 
م���ص���ري، وان��ه��م��ا ت���زوج���ا ق��ب��ل خمس 
ُت��ن��ج��ب م��ن��ه، لكنه ق��د مأل  س���ن���وات. ل��م 
ومحبته.  واخاصه  بلطفه  عليها  الدنيا 
سنة،  نحو  قبل  اس��وان  الى  معه  إنتقلت 
مهندسا  عمل،  عقد  على  حصل  ان  بعد 
في إطار مشروع بناء السد العالي. هنا 
في اسوان تنكر لها القدر، فُقتل زوُجها 
ف���ي ح����ادث ط����رق، ف���ي االي�����ام االول����ى 
لعمله ف��ي ال��س��ّد. م���وُت زوج��ه��ا وع���دُم 
توفر وصيّة من قبَلِه، أثار جشع بعض 
اقارِبه  الطامعن مبيراثه، بادعاٍء كاذٍب 
ان زواجه من تلك السيدة الفلسطينية لم 
يكن شرعيا...تدخل "الشيخ" عيسى في 
االمر، واستطاع بالكلمة الطيبة واحلديِث 
امل��ق��ن��ع، ت��س��وي��َة اخل���اف ب��ن االط���راف 
وخلَق اجواء وّدّية بينهم، دون اللجوء الى 
فارتفع  الشرعية.  و/أو  املدنية  احملاكم 
ب"الشيخ"  السيدة  ه��ذه  ثقة  منسوب 
عيسى، واصبح مرجعا لها في كل كبيرة 
وصغيرة، ولذا لم تتردد في قبول عرضه 
، عندما طلب يدها ل��زواٍج على ُسنَّة الله 
ال���زواج وإكتسب  ورس��ول��ه. حتقق ه��ذا 
ُكتِب في مطلع سنة  بكتاٍب  "شرعيتَه" 
1961، وفي اواخرذات السنة ُتّوج هذا 
أِع��دَّ لها اسم هبة. لكن  ال��زواج مبولودة 
املضاعفات التي حدثت لام اثناء الوالدة 
قد  رحمها،  استئصال  ال��ى  أّدت  وال��ت��ي 
جعلت الوالدين ُيطلقان على مولودتهما 
اس��م "وح��ي��دة". َبعثت "وح��ي��دة" في 

ان  لبث  ما  ن��ورا  عيسى  "الشيخ"  بيت 
خَفَت وهي في سن العاشرة، وذلك عندما 
لم  نتيجة مرض عضال  والدتها  توفيت 
اركان  هّز  والدِتها  غياُب  طويا.  ميهلها 
استعادت  ان  لبثت  م��ا  لكنها  طفولتها، 
إتزانها بفضل والدها "الشيخ" عيسى 
الذي جتنّد مللء الفراغ الكبيرالذي تركته 
زوج��ت��ه، ف��اف��اض ع��ل��ى اب��ن��ت��ه ح��بًّ��ا جّما 
وحنانا دافقا، واصبح بالنسبة لها االب 
الداعم ماديا ومعنويا، واالم  املدلَّلة واالخ 

احملب واالخت احلانية.
االبتدائية  دراس��ت��ه��ا  "وح���ي���دة"  أن��ه��ت 
وال���ث���ان���وي���ة ب��ن��ج��اح ب���اه���ر إك��ت��م��ل��ت به 
شخصيتُها القوية ذات احلضور املميز، 
واخذت تتطلع نحو متابعة دراستها في 
جامعة اسوان. لكنَّ القدر كان يقف لها 
باملرصاد، ليعصف بها مرة اخرى، وذلك 
عندما تبن لها ان والدها مريض بسرطان 
بنََهٍم  التدخن  على  إلدمانه  رمبا  الرئة، 
شديد بعد وفاة والدتها.تراجعت صحة 
تتدهور  واخ����ذت  ع��ي��س��ى،   " "ال��ش��ي��خ 
اجله  ان  ش���دي���ٍد،  ب��أل��ٍم  ادرك  ب��س��رع��ة. 
يقترب، لكن ما  آملَُه أكثر هو انه سيترك 
كرميتَه "وحيدة" وحيدًة فعا، فا أب 
أقرباء،  وال   أخ��ت  وال  أخ   وال   أم   وال 
حنان  القريبتن  صديقتيها  باستثناء 
وليلى. قرر الشيخ عيسى ان يبوح البنته 
ُذهلت  تفاصيله....  بكامل  الدفن  بسره 
تقوم  ان  ف��ق��ررت  سمعته،  مم��ا  وح��ي��دة 
عملت؟  متوقعة...فماذا  غير  بخطوات 
وعّما تفتق هذا؟ وما هي التبعات املثيرة 
والغريبة التي ترتبت على ذلك؟ عن كل 

ذلك ساحدثكم في االسبوع القادم.
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