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هذه ال�سل�سلة
تقدم املكتبة القبطية املسيحية األرثوذكسية ىلع االنرتنت
ً
لقرائها األعزاء يف هذه السلسلة بعضا من الرتاث اخلادل ملعلم
األجيال وذهيب فم القرن العرشين واحلادي والعرشين مثلث
الرمحات قداسة ابلابا شنوده اثلالث .اذلي أثرى حياتنا ،وحياة
املاليني من حمبيه عرب األجيال بأقواهل وتعايلمه وحياته ،فاكن
مصباح منري ،بل شمس ساطعة أضاءت بقوة اعملنا اذلي حيتاج
دوما إىل قدوة صاحلة تسري ىلع هدى السيد املسيح وتتبع خطواته
يف احلب وابلذل واالتضاع.
وبمناسبة تذاكر األربعني نلياحة قداسته نقدم هذا الكتاب،
واذلي حيوي مقاتله الرائعة« :تمنيت لو بقيت هناك» ،واليت نرشها
بمجلة مدارس األحد عدد شهر فرباير سنة 1951م.
نصيل إىل الرب أن ينيح روحه الطاهرة يف ملكوت السموات
وأن يمتعنا بربكه صالته عنا.
املكتبة القبطية امل�سيحية الأرثوذك�سية على االنرتنت  ،مبنا�سبة تذكار الأربعني � -إبريل 2012م
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قيل لي:
ً
ً
كنت ذاهبا وحدي إىل ادلير ،منذ أسبوع تقريبا.
قيل يل من الصعب أن تذهب بمفردك ،إذ أنك حمتاج إىل

مرشد وإىل أنيس يف ذلك الطريق املوحش الطويل .وقيل يل

حنن اآلن يف الشتاء ،والرحلة إىل ادلير متعبة ،واجلو قارس

الربد .وصحتك ال حتتمل .وقيل يل ستسري ىلع قدميك أكرث من
ثالث سااعت ونصف ،وقد تضل الطريق .وقيل يل اصطحب
معك عصا تتوكأ عليها إذا ما انغرست قدماك يف الرمال،

وأصبحت ترفع الواحدة منهما بصعوبة ،وحترك األخرى
بمشقة .وقيل يل خذ معك كمية وافرة من املاء تنقذك إذا
ما جف حلقك يف الطريق .وقيلت يل أشياء كثرية أخرى ،ال
ً
يسعين أن أذكرها لك مجيعا يا أيخ القارئ ،ولكنين صممت
مع ذلك ىلع اذلهاب ،يف ذلك الطريق املوحش الطويل! ..إىل
7
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هناك.
وبقبعة عريضة فوق رأيس ،وحقيبة من القماش ىلع
ً
ظهري ،اغدرت مزننلا حوايل السادسة صباحا ،ليك استقل

سيارة اخلطوط الصحراوية اليت تغادر ميدان قرص انليل يف

الربع قبل السابعة ..وسأحاول أن أصف لك لك يشء بتفصيل

ىلع قدر اإلماكن ،فربما تفكر يف مثل هذه الرحلة يف يوم ما.
يف الطريق:

ً
كنت وحيدا ،ولم أكن أعرف الطريق ،ولكنين كنت

أشعر يف لك ذلك أن قوة إهلية غري مرئية ستقودين يف لك
ً
خطوة .وحتقق فعال ما كنت أتوقعه.
وصلت إىل موقف السيارة حوايل السادسة وانلصف
ً
صباحا فرأيت هناك أحد الكهنة ،وإذ قبلت يده يف فرح
سأتله عن وجهته فقال يل إنه أحد رهبان دير األنبا يف بيشوي
ً
يف طريقه إىل ديره .فقلت هل إذا سنذهب معا إن شاء اهلل فدير
8

متنيت لو بقيت هناك

األنبا بيشوي إىل جوار دير الرسيان ..وهكذا حل اهلل أو

مشلكة ،مشلكة املرشد واألنيس.

وقامت بنا السيارة يف موعدها ،وأخذت مناظر ابليوت
ً
ً
والشوارع ختتيف عن أنظارنا شيئا فشيئا ،ثم بدت نلا أهرامات
اجلزية ،ثم خلفناها وراءنا ،ولم يعد عن يميننا ويسارنا غري

الصحراء :الشمس والرمل والصخر وبقايا معسكرات قديمة

والفتات تدل ىلع عدد الكيلومرتات ابلاقية من املسافة إىل
االسكندرية..

ثم وقفت بنا السيارة عند ال  ،Rest Houseوهو
ً
فندق يف منتصف الطريق الصحراوي تقريبا بني القاهرة

واالسكندرية ،تقف عنده العربات تلأخذ حاجتها من
ً
ابلزنين أو الزيت أو املاء ،وينال فيه الراكب قسطا من الراحة
ً
وشيئا من الطعام أو الرشاب.
اكن ذلك يف حوايل اثلامنة واثللث صباحا ،واكنت هذه
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املحطة يه وجهتنا باذلات ،وبدا دير األنبا بيشوي ودير
الرسيان ىلع مرأى أنظارنا خلف الرمال ،واكن من املمكن
أن أسري ىلع هداهما فأصل قبيل الظهر .وقال يل زمييل الاكهن
وحنن جالسان إىل إحدى املوائد يف الفندق إنه ينتظر عربة
ً
تصله من ادلير يف اثلانية عرشة ظهرا ،وتذكرت لك ما قيل
يل عن الطريق املوحش الطويل ،ففضلت االنتظار مع األب
الراهب حىت تأيت العربة .وبرغم أن العربة لم تأت إال أنين
ً
لست نادما ىلع السااعت الطويلة اليت قضيناها يف الفندق،
فقد تمتعنا حبديث شيق تذاكرنا فيه الكنيسة ومتاعبها،
ولكنه حديث ليس للنرش..
ويف اثلانية عرشة وعرش دقائق ،يف منتصف الظهر .رسنا

()1

( )1هناك رجل يسىم «الرويب» يستطيع بإحدى سيارات اجليب أن ينقل الراكب
ً
من ال  Rest Houseإىل باب ادلير .وهو يتقاىض جنيها عن لك نقلة ،وسيارته
تسع حوايل اخلمسة أشخاص ،ولكننا لم جنده وقتذاك.
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ً
معا يف طريقنا إىل ادلير .واكن الطريق ينقسم إىل مرحلتني:
املرحلة األوىل ،ويه يف طريق مرصوف تسري فيه كثري من
العربات من ال  Rest Houseإىل مقر رشكة امللح والصودا
باهلواكرية ،وقد قطعناه بمشية معتدلة ( )1يف ثليث ساعة .ثم
رسنا بعده يف اجلبل ىلع الرمل إىل ادلير.
لم تكن ميع عصا ،ولم أكن يف حاجة إيلها ،فلم تنغرس
قدماي يف الرمال بالشلك اذلي قيل يل .ولم يكن ميع ماء،
ولم اشعر حباجة إيله ،فلم أعطش يف الطريق .ولم يكن
ً
الطريق موحشا ،وإن اكن يتقلب بني أرض رملية وأرض
ً
ً
صخرية وأرض ملحية ..ولم يكن طويال جدا فقد قطعنا
ً
املرحلة اثلانية بمشية معتدلة أيضا يف ساعتني إال ثلث
( )1من املمكن أن حتملك يف هذا الطريق إحدى سيارات رشكة امللح والصودا
ً
ً
إن وجدت .ولكن الوقت بالنسبة إيلنا اكن ظهرا ،واكن الطريق خايلا من
ً
السيارات تقريبا.
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ً
فيكون جمموع ما رسناه ساعتني وثلثا .ولو كنا أرسعنا ،أو لو
ً
رسنا يف طريق آخر خمترص ،لقطعنا املرحلتني معا من موقف
السيارة إىل باب ادلير يف ساعتني أو أقل..
اكن األب الراهب يعرف الطريق( ،)1واكن ادليران ظاهرين
أمامنا طول املسافة كشبحني رابضني يف الصحراء ،وإن اكن
ً
دير األنبا بيشوي يبدو أكرث وضوحا ألن األرض اليت أمامه
ليست بها مرتفعات ختيف بعض أجزائه اكألرض اليت أمام
دير الرسيان..
وأخذت املسافة تقرص بيننا وبني ادليرين ،وهم يتضحان
أكرث فأكرث ،حىت وصلنا أخريا..
( )1إذا لم يكن معك أحد يعرف الطريق ،فاسأل عنه األوالد يف قرية اهلواكرية،
او اسأل عن رجل يدىع «حسن اجلزيري» وهو يرسل معك من يرشدك لقاء
أجر تافه.
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يف دير األنبا بيشوي
كنت أريد أن أجته مبارشة إىل دير الرسيان ،فقد جئت
ً
خصيصا لزيارته ،ولكن األب الاكهن اذلي كنت معه أرص
ىلع أن أصاحبه إىل دير األنبا بيشوي ،فدخلنا هناك حيث
قدم نلا طعام الغذاء وتمتعنا حبفاوة وكرم اآلباء الرهبان .ىلع
أنين لم أقض هناك إال دقائق ثم ذهبت يف صحبة بعض اآلباء
إىل دير الرسيان ..شددنا احلبل املتديل من ادلير فدق اجلرس

املعلق يف أىلع ابلوابة ،وأقبل أحد الرهبان ففتح نلا ابلاب

ودخلنا.

وجوه مألوفه
اكن أول من صادفين راهب شاب ،قابلين برتحاب كبري
ً
وبشاشة زائدة .إنه وجه مألوف ّ
دلي .اكن شابا من شبان
ً
ً
ً
مدارس األحد بشربا .ورست قليال فإذا يب أجد وجها مألوفا
ً
آخر .إنه القس ماكري أحد أمناء مدارس أحد اجلزية سابقا..
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ً
ثم رأيت رهبانا آخرين وخيل إىل أنين ما أزال يف القاهرة يف
ً
مدارس األحد .وأخريا قابلت األب األسقف األنبا ثاؤفيلس.
رأيت راعيًا
لقد أحببت هذا الرجل ،وأعجبين من صفاته اتلواضع

واملحبة والرغبة يف اتلفاهم ...إن عالقته برهبانه املوجودين يف

ادلير ،عالقة حمبة ،وتفاهم متبادل ،وراعية صادقة.

وهو ينتقل من ماكن إىل ماكن يف ادلير ،يرشف وينظم،

ويتبادل أحاديث املحبة مع هذا وذاك  -اكن يف ادلير أخ

متوعك الصحة فمر عليه األب األسقف يف قاليته عدة مرات
ً
يف ايلوم الواحد ،ورغم أن باب القالية اكن مفتوحا ،إال أنه يف
لك مرة اكن يقرع يف تواضع ىلع ابلاب ،وهو يقول «أاغيب» ثم
ينتظر ،فإذا ما رد الراهب دخل واستفرس عن صحته ،واطمأن

عليه ،وطلب هل ما حيتاجه من اسربين أو مرشوب ساخن.
ً
وبينما كنت جالسا يف إحدى املرات مع األب ماكري
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يف قاليته نتحدث يف أمر املطبواعت اجلديدة اليت قوم بها
لدلير ،إذا بوجه حمبوب يطل علينا من نافذة القالية املفتوحة،

وصوت حنون يتلكم ..إنه األب األسقف ،يبدأ بتحية رقيقة
للكينا ،ثم يسأل عن املطبواعت وماذا تم فيها ،وماذا طبع،

وكم ملزمة حتت الطبع ،ثم جيلس معنا ،كواحد منا ،يتلكم

ويتفاهم يف تواضع وحمبة..
ً
وكثريا ما كنت أسري يف ادلير ،فأجده واقفا مع هذا
ً

الراهب أو ذاك .يتلكم معه كما يكلم األب ابنه يف بساطة

تامة ،وبدون لكفة أو رسميات..
ً ً
وقد اكن نيافته رقيقا جدا يف ضيافته يل .حتدثت معه يف
ً
ً
مواضيع شىت ،وطرقنا أمورا كثرية للكنيسة ،وكنا متفقني معا
يف لك يشء فلم خنتلف يف نقطة واحدة .وقد تمتعت بكثري
من كرم نيافته :قدم يل حجرة مرحية خاصة ،وكنت أتناول
ً
الطعام معه طول املدة تقريبا ،وسار ميع يف لك نوايح ادلير
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يرشح يل لك يشء..
املتحف  ..واملطبعة..
ً
ً
أراين نيافته متحفا صغريا أسسه يف ادلير ،مجع فيه لك

املخلفات األثرية اليت عرث عليها ملقاة هنا أو هناك ،منها
بعض القناديل وانلجف واملباخر والعيص والكتابات

والصور ،وبعض بنادق لعلها أثر تبىق من إاغرات الرببر

واألعراب ،وبعض أدوات اهليلك وغري ذلك من اتلحف ..ثم
انتقلنا إىل املطبعة..
وألول مرة يُدخل أسقف مطبعة يف ديره .لقد تعب كثريا

يف إحضارها ،ونقلها يف الطريق الصحراوي الطويل إىل ادلير.

وقد أحرض هلا اعملني علمانيني جلمع احلروف والطبع ،كما
تعلم بعض الرهبان الطباعة أيضا .ورأيت الورق اذلي اشرتاه

األب األسقف واملالزم اليت طبعت حىت اآلن من كتاب
«اآلباء احلاذقني يف العبادة» وهو جزء من خمطوطات ادلير
16
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ً
القيمة ،سينتيه طبعه يف هذا الشهر تقريبا ثم يرسله األب

األسقف إىل مكتبة مدارس األحد باجلزية تلوزيعه ..ورأيت
ً
أيضا األوراق اليت تم طبعها حتت عنوان «من كنوز األديرة».
إن العمل يسري يف املطبعة بشوق ونشاط ،وكثري من

الرهبان يعملون فيه .ابلعض يف مراجعة انلص ونقله خبط

واضح ،وابلعض يف تنقيح اللغة ،وابلعض يف الطباعة من

مجع حروف ومراجعة بروفات وطبع .واألب األسقف يرشف
ىلع لك هذا ،يشجع وينظم ويقدم اإلماكنيات الالزمة .قال
ً
يل القس ماكري :إننا لم نطلب شيئا منه إال وأحرضه نلا .لم
يعارض ولم يرتدد يف إحضار يشء حنتاجه ،حىت أننا يف خجل

من حمبته..

وسط اخلضرة
ثم ذهبت مع نيافة األسقف بعد ذلك إىل احلديقة ،إنها

خرضة مجيلة وسط الصحراء ىلع مقربة من ادلير .اكنت منذ
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ً
زمن قريب رمال أصفر ،ثم بدأ يعمل فيها القمص سيداروس
بهمة كبرية ،وهو رجل طيب القلب وواحد من الرهبان
ً
القالئل كبار السن املوجودين يف ادلير .اختار أرضا منخفضة
ً
ً
نسبيا قريبة من مستوى املاء ،ثم حفر منخفضا حىت ظهر
ً ً
املاء متدفقا نقيا ،وأحرض األب األسقف ماكينة لرفع املاء،
ً
وبدأ العمل ..وزرع األب سيداروس أشجارا من الاكفور حول
املاكن ،ثم قسم األرض إىل أحواض وظل يعمل .زرع بعض
املوالح اكلربتقال والليمون والزيتون ،وبعض الفاكهة اكملاجنو
وابلطيخ واتلني الشويك ،وبعض خرضوات وحاجيات الطعاك
اكحللبة وابلصل والطماطم والفول األخرض وابلاذجنان.
إن األب سيداروس حيب مزرواعته ،وحينو عليها كما حتنو
ً
ً
الطيور ىلع صغارها ،لقد وقفت مبهوتا ومعجبا أمام تللك
املحبة.
وقد رسنا وسط هذه اخلرضة اجلميلة ،واكن األب األسقف
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يتفقد لك يشء ويسأل عن لك زرعة ،ويطمنئ ىلع سري العمل،
ويقدم نصاحئه لألب سيداروس ،ويوافق ىلع مقرتحاته

انلافعة .ثم جلس ىلع الرمل وسط هذه الزروع وجلسنا معه
ً
وطفقنا نتحدث ..اكن اجلو لطيفا ،والزرع نرضا ،واحلديث
ً
شيقا ..إنها أوقات ال أنساها ..ثم انتىه بنا املطاف ورجعنا
إىل ادلير.

املالئكة األرضيون
قضيت يف ادلير يومني اكملني تقريبا :من عرص السبت

إىل ظهر االثنني .وأتاحت يل هذه املدة أن أحرض عشية
السبت وقدايس األحد واالثنني ،كما حرضت ادلراسة يوم

االثنني.

ً
دقت أجراس الكنيسة وقت الغروب فذهبنا مجيعا إىل

الصالة :اكن لك راهب يدخل الكنيسة فيسجد أمام اهليلك

ثم يقف أمام األنبوبة اخلشبية املحفوظة فيها بقايا عظام
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القديسني ،فيتربك ويصيل ،ثم يذهب إىل حيث يقف األب

األسقف ويقبل األرض بني قدميه ،ثم يقبل يديه ،ثم يمر ىلع
ً
الرهبان مجيعا وبايق املصلني ،فينحين ىلع يد لك منهم يقبلها
ً
ً
طابلا السماح والغفران ،وأخريا يقف يف املاكن املخصص هل
يف الكنيسة :لك واحد حسب أقدميته يف الرهبنة والرتبة

الكهنوتية.

وإذ وقف اجلميع يف أماكنهم بدأت الصالة ،اكنت عشية

اعدية ،ولكن الوسط اهلادئ الوقور الصالح للعبادة ،وصوت
ً
ً
االباء املرتفع يف خشية وورع ،أفاضا عليها لونا رائعا من
الروحانية واهليبة .اكنت صالة خاشعة ،انتىه اجلميع منها ثم

انرصفوا بنفس الشعور ..ونفس انلظام ..ونفس الوقار..
ً
ولقد حتدثت كثريا مع هؤالء الرهبان ..لكهم شبان
فيهم حيوية وفيهم نشاط ،والشيوخ القالئل املوجودون
بينهم هادئون طيبو القلب ،واجلميع يمتازون بنفس مزيات
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أسقفهم :اتلواضع واملحبة والرغبة يف اتلفاهم.
ً
سألت أصغرهم سنا عن احلالة يف ادلير ،فطفق حيدثين

عن قداسة بعض اآلباء ،وعن املواقف اليت حاربوا فيها
ً
الشيطان بعنف ،حديثا مألين حبب هذا املاكن والساكنني
فيه .حدثين عن راهبني متوحدين وعن بعض اتلداريب

الروحية فقلت وأنا مأخوذ بكالمه «طوباهم رهبان هذا
ً
ادلير ،إنهم جماهدون» فقال «نعم .ما عدا واحدا» .وعرفت
أنه يف تواضع يقصد نفسه ،فابتسمت وغريت جمرى احلديث.

ويف مرة عندما انتهيت من طعايم أرسع أحد االباء

يلصب يل املاء ويساعدين ىلع غسل يدي .فامتنعت فأرص

فقلت وأنا خجول من خدمته وحمبته «إحنا أتعبناك معانا يا
ً
أبونا» فرد يف بشاشة و حمبة «أبدا .دي بركة كبرية قوي» .لقد
أحببت هذا الشخص ،إنه بسيط ومتواضع وهادئ..

بل ادلير لكه رهبان متواضعون هادئون وداعء ،والصوت
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املرتفع الصاخب ال تسمعه هناك .وحىت العلمانيان الذلان

يعمالن يف املطبعة اختلطت بهما فوجدت عليهما سيماء

الرهبان.

خلف القنطرة املتحركة
ويف جتوايل يف ادلير رأيت القرص القديم ،وهو حصن

اكن يلجأ إيله الرهبان يف األجيال األوىل عندما يهجم عليها
الرببر أو األعراب .تربط هذا القرص بادلير قنطرة متحركة
إذا رفعت ينفصل عنه ،ويظل الرهبان فيه يقتاتون ىلع ما
حيفظونه هناك من ترمس جاف حىت تنتيه الغزوة .وقد

قام األنبا ثاؤفيلس األسقف احلايل برتميم هذا احلصن،
وأصبحت فيه غرفات كثرية صاحلة للسكىن ،وإن كنت قد

رأيتها مجيعها خايلة ما عدا غرفة واحدة يعيش فيها راهب
طيب القلب ،يسكن هناك بمفرده ىلع فراش بسيط ،يف

راعية املالك ميخائيل املالك احلارس لدلير ،اذلي توجد ىلع
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اسمه كنيسة قديمة يف هذا احلصن..
يف نصف الليل
قضيت فرتة طويلة مع اآلباء الرهبان مساء السبت،

واكنت الساعة احلادية عرشة وانلصف حني آويت إىل فرايش.

ومرت مدة بسيطة ثم دق اجلرس اذلي يعلن صالة نصف
ً
الليل ،ثم دق جرس آخر واستيقظت .اكن اجلو باردا بعض
اليشء ،وقد غمرتين موجة من الكسل ىلع أنين قمت ورست

بدون شمعة يف الظالم ،إىل الكنيسة .وهناك وجدت اآلباء
الرهبان العابدين ،يصلون ،فوقفت بينهم .وييح أنا اإلنسان

الشيق ،هل كنت أحسب جمرد وقفيت هناك صالة..

انتهت التسبحة ثم بدأت صالة باكر ثم بدأ القداس.

وحني خرجنا من الكنيسة اكن انلور قد غمر ادلير ..ولم أكن
ً
يف حاجة إىل شمعة ..هذا ادلير العابد يقيم قداسا يف لك يوم:
ويف يوم األحد هذا باذلات اكن يقام قداس آخر يف نفس
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الوقت يف كنيسة املالك ميخائيل يف احلصن القديم..
يف املدرسة

ً
اكن يوم األحد حافال لكه للزيارات ،زار فيه ادلير أكرث

من مئة شخص أجانب ومرصيني .أما يف صباح االثنني،
فاتيحت يل بعد القداس ،فرصة أرى فيها املدرسة اجلديدة
اليت أسسها األب األسقف يف ادلير ،وعهد باإلرشاف

عليها إىل القس ماكري ..إن الرهبان يدرسون فيها الالهوت
والعقائد والطقوس وتاريخ الكنيسة ودرس الكتاب املقدس
وأقوال اآلباء واللغة القبطية .لك راهب هل كراساته اخلاصة
ومذكراته ،وهم مواظبون ىلع العلم ،تعقد هلم امتحانات يف

أوقات متفاوتة ،وستؤدي هذه املدرسة فائدة كربى بإذن اهلل،
واألب األسقف حيوط هذا املعهد الرهباين جبانب كبري من
راعيته .لقد ذهب بنفسه ،وجلس مع الرهبان ،واستمع إىل

بعض من ادلروس ،ورأي كيف تلىق وكيف تسري املناقشات،
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ثم بارك اجلميع وانرصف ليرشف ىلع بايق أعمال ادلير.
وأخرياً
اكن موعد رحييل قد حان ،ووقفت أنظر إىل ادلير وإىل
االباء الرهبان الوداعء املتواضعني ،وشعرت برغبة كبرية
يف ابلقاء ،لوال أنه تمنعين إىل حني بضع خدمات وأمور يف

الطريق.

وأما أنت يا أيخ احلبيب يا من لك تلك الرغبة ،وليس
هناك ما يعوقك سوى شائعات تدور حول روحانية األديرة
اآلن ،إيلك يا أيخ احلبيب أكتب هذا املقال لعلك تعيد
اتلفكري يف املوضوع .الرب معك .أذكرين يف صالتك.
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