المقالة الرابعة والثالثون

في مدح يوليانوس الناسك
إن هذا الفاضل في النساك كان مملوكا ً وكانت أوائله كما حدثنا غير مرضيي اياف في يا قالئحيائ
ثم أفضى أخيراً إلي المعرف وسار سيرة حسن وأصاقته شدائد من سيدة فيي مدنني قعلحيل التيي انيد
لحنان ألنه كان أشترك في احادة األصنام ولما مات مواله زهد في العالم وأحب الرب قكل نفسه وقلحيه
حتي قوم تئرنحا ً كل فضيل .
ألنه أقتنا تخشعا ً كثيراً وتواضعا ً زائداً ولم نصر نظير الئوم الذنن قعد انصراف م من العالم نتوانون
في تئوى اللـه في لكيون ألنه يم نحيذلون َاته يم للتيواني والح الي ولعيدم اميل وصيانا الليـه وال نمن ئيون
احئائ م قالعف فيغرقون أنفس م في قعر المساوئ حتي أن قوما ً وهم القسوا زي الدنان الح ي تورطيوا
في الرَنل من أجل ش واته م جاالين َاته م مسكنا ً لعسكر الشياطين .
وقد اشتملني الراب في مكان كنت جالسا ً حيث رأنت راهحا ً شالحا ً رزق اقنا ً صغيراً من المعصيي
فلم نستعف أن نئدمه َقيحي للشيي ان مين أجيل مححي الميام لكين معوني الليـه سيحئت فخلصيت الصيحي
وَلل أنه أخذ إليي موضيت تحيت األري حييث قييل ليه إن فييه َهحيا ً كثييراً مخحيولاً خحيله اليذنن امليوا
الناووس فلما اانن الشي ان االم الصليب التي لحسي ا الصيحي ليم نرتيرئ أن نضيره فلميا اير
هذا أخفى األمر وغرضه وقام وأنتزع العالم من الصحي فصار أنضا ً صوت من الم اقق إَ قد أفرز
ه
حدث قاألشيال التي لحئته كل يا وقالنصير
قرملته للـه ف و غير مستعمل ولما تخلص الصحي قلمر قدنت
الصائر إليه من رقنا نسوع المسي وصار هيذا األمير شيائعا ً حتيى أجتميت مرمعيا ً مين اققيال الئدنسيين
للفحص انه .
هذه نا أخوتي صنعت ا الوني في الصالة الرامع وايدم مداومي الصيالة والتييئه في يا ألن الترتييل
والصييالة قتواضييت فكيير نخففييان العئييل ميين اقالم المحظييورة ونرعييالن اليينفه نينييت شييحاق ا الشييت ال
الخيرات السمائي وكما أن محادث اللـه قالصالة النئي ترعل في النفه تواضعا ً كذلل مخاطح المليوك
تنتج استعالل رأي الذنن لم نئتنوا المخاف الفاضل .
فمصاحح الملل هي إَاً أتون وموضت التصفي نوض المختحرنن والمنافئين فلما الذنن قدام أاين م
اللـه كل حين ف م قيالتئوى المفضيل نرفضيون الالم األميور المنظيورة فليذلل مغحيوط الزاهيد فيي العيالم
المتصر في رفئ أناس قدنسين وفي طاا اققال الروحانيين المستكمل سيرته قضيمير نئيي فهنيه ال
نخزى في قيام الصدنئين .
والونييل للييذي نخييالش ونعاشيير قوميا ً ال قيير فييي م وال طااي ل ييم فهنييه سيحصيير أناميا ً مييرة ألن التييلمر
والتفرد قالرأي وأتحاع العزم قذاته ترعل اإلنسان مئفراً ومسكينا ً من األثمار والمواهب الروحاني ومن
نعمل كل أفعاله قهنصا ف و مغحوط .
فلما المغحوط نوليانوس فهنه أمات َاته من األمور العالمي وأختار الزي النسكي وجله في قالنته
وقئرب قالنته كانت قالنتي وكانت قالنتيه ترمعنيا كلنيا فكيان نزورنيي فيي قالنتيي وكنيت أزوره فيي
قالنته ألنني كنت أنتفت من محادث َلل اإلنسان وأتعرب إَا أقصرت مثل َلل العلم في إنسان أارمي
ألنه كان أصل من النواحي الغرقي وكنت أمرد اللـه الذي ال نشال أن ن لل أحداً قل نرتيذب الكيل إليي
التوق .
كتاب :مئاالت مار إفرالم ملفان الكنائه السورن ومعلم األرثوَكسيين أجمت
وقف الى طحعه أحد رهحان دنر السيدة العذرال الحراموس في قرن األنحا مئارنوس
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وكنيت أتييذكر الفصييل اإلنريليي الئائييل  :حئيا ً أقيوم لكييم إن كثيييرنن نيلتون ميين المشييارق والمغييارب
ونتكئييون مييت إقييراهيم واسييحق ونعئييوب فييي ملكييوت السييموات وقنييو الملكييوت نخرجييون إلييي الظلم ي
الحراني هناك نكون الحكال وصرنر األسنان .
وأتن ييد قييائالً  :نييارب نرينييا ميين الظلمي الحرانيي وميين صييرنر األسيينان واَكرنييا فييي سييرور شييعحل
وشاركنا قخالصل لنعانن في صالح مختارنل ونفرح قسرور أمتل ونمدح مت وارثييل اَكرنيا نيارب
كاللص إَا جئت في ملكوتل وفل أجسادنا من الئيود قمرد نعمتل مؤهالً إنانا الخت ا الصدنئين فيي
السحب لنرث جحلل المئدس قشفاا قدنسيل المين .
وكان المغحوط نوليانوس قونا ً لكنه إنسئم من كثرت النسل ألنه سلل ورال الئدنسين وكان ال نعر
الكتاق فحرص أن نتعلم ا هذا المحب للـه وكانت له قالن نسيكن في يا ميت َاتيه وفي يا مضيرت صيغير
فلم نكتف قضيئته حتى اقتنى له داخل ا موضعا ً صغيراً كئحر وجعل مدخله ضيئا ً جداً .
فكان ندخل فيه كلنه في قحر ونصلي قاكيا ً وكان نعمل قيدنه قلوع المراكيب وأحيب التخشيت والحكيال
جداً اللذنن لم نحح ما الخر حتيى أن المرتيازنن قئالنتيه كيانوا نسيمعون صيوت قكياله ألنيه كيان نحكيي
كمن دفن أقاه أو اقنه وحيده ونندب قلحن ألنه كان نضت خ اناه قين اينيه ونحكيي قتوجيت لييالً ونه ياراً
والليالي كان نستعمل في ا نوما ً نسيراً ألن االهتمام قالمرازاة كان أستن ضه إلي الحرص .
فلما مئدار جملي المحين واألحيزان التيي أحتمل يا مين األخيوة المتيوانيين فليم توصيف وكل يا كيان
نريزها قالتواضت والصحر غير منضر من ا وكيف كيان سيالما ً ممسيكا ً صيحوراً ودنعيا ً ورايا ً ال قنيي
له ألن الراله في الحرن قلمتع نكون ضيق اليذهن مرتعيداً فيي كيل وقيت وموضيت وأخييراً نصيير
صيداً لفاالي الشر فلما الفاقد الئني فذاك نكون م مئنا ً من االغتيام .
وكان أنضا ً قال كسل وجزنل النشاط في العمل ممتنعيا ً مين الئير متواضيعا ً قيالكالم فيي الفعيل فيي
المشي ألنه لم نكن مثلي ومثل نظرائي المتوانيين ممضيا ً أنامه في التواني قل أستكمل قالتخشيت سيائر
أنام حياته وكما أن الرالسين في السرن مئيدون إَا خرجوا إلي مرله الوالي نرتعيدون مين الخيو
والر اد كذلل المغحيوط نولييانوس كيان نتيذكر متيواتراً مرليه قضيال المسيي المرهيوب فليذلل كيان
نحكي دائما ً مكرراً التفكر في الحكوم المنتظرة حيث نكون التخشت والدموع والتواضيت فليم نوجيد
هناك ادم الترتيب وال أمر طال قيل حسين الترتييب وجملي الصيالح وإَ ال تحضير هيذه نينئص أكثير
الغري الم لوب .
وكان نعتفي من م خاطحي النسيال ونئ يت سيائر أسيحاب الليذات الحاطلي ومتيي ميا ضيرب النياقوس
للصالة الرامع كان نرت د أن نسحق فيلتئي كل أخ نرئ إلي ا هكذا كان نئيف فيي الصيالة حاونيا ً نظيراً
ثاقتا ً كلنه ماثل أمام ارف رقنا نسوع المسي نفسه .
وفي أحد األنام قلت له ترى من نمحوا الكتب المئدس التي هنا ألنه حيث نكون مكتوقا ً اسم الليـه أو
الرب نسوع المسي أو المخلص أجد حرو هذه األلفيا المكتوقي ممحيوة  .فئيام المغحيوط  :ال أكيتم
انل شيئا ً إن الزاني تئدمت إلي المخلص وقحلت قدميه قعحرات ا ومسحت ما قشعر رأس ا وأنا إَا قرأت
الكتب فحيث أجد اسم إل ي مكتوقا ً أقله قدمواي لكي ما أخذ منه غفران الخ انا .
فلجحته مسروراً  :إن اللـه متع ف الي الناس وقيد قحيل نيتيل فلطليب إلييل أن تشيفق اليي الكتيب .
فئام لي  :ال ننتدى قلحي إن لم أقكي قدام الرب إل ي .
ً
فنسل قحرارة متوقدة أكثر من خمس واشرون سن وتوفي قالرب كان متصيرفا فيي االضي اد
وفي ال اا فصار مستحئا ً للت ونب من الئائل  :ال وقى للمساكين قالروح فهن ل م ملكوت السيموات.
فعيناي تُ مالن الدموع الي مفارق إنسان اللـه .
قييام هييذا المغحييوط وقتيا ً مييا ألحييد األخييوة  :إن أخيا ً رام أن نييدخل إلييي الحرني الروانيي نلييتمه أناسيا ً
ي من أجل الرب إن رأنت أن أَهب معه أم ال فلميا اليم األخ أنيه َو
نحصرون قمنا ر العئل فشر ال َّ
2

امل  .قام األفضل أن نسكت اإلنسان ونحتغي في السكوت الكمام ألن من نستفحص ان أمور صغار
غير ثاقت نروم في الحرن فليه َلل حسنا ً .
فئام له المغحوط  :ما هو الكمام وميا هيي األميور الصيغار الغيير ثاقتي فئيام ليه األخ  :الكميام هيو
غان كل قوم وكل فعل  .ألنه قد كتب نه ان الئيوم أسيمت األمير جيداً أتيق الليـه أحفيه وصياناه فلميا
التي تعري لكل واحد منا في هذا الدهر إن كانت محزني وإن كانيت صيالح فل يا نه اني فليذلل تح يل
قالزمان فلما التي تعري اند الخروج من هذا العالم ف ي غيير مائتي فلييكن فيي ائلنيا نيوم الدننوني
والمرازاة ليكن ائلنا كامالً قالرب وال نعمل كلثنين سافرا إلي قلدة قعيدة فضرر أحدهما في ال رنق
وطفق نسلم الذنن صادف م اما لئي م في ال رنق قحل اشرة االمات منه فلجاقيه أولئيل أن ال رنيق
صعح  .فسلل م قائالً:وقعد ال رنق الصعح ماَا ؟ فئالوا أري نانع مخضرة .
فلما راله رفيئ نسلم ان أمور ال رنق قاهتمام قام  :أكفف أن ا الرفيق ان االستفحاص اين أميور
ساع سحاق ألن ال رنيق تشيحه العمير اإلنسياني فمين أجيل هيذا
ال رنق التي أنت اازم أن تسلك ا مثل
ٍ
نرب أن نترقب أكثر ال ما نصاد في مسيرنا في ا قل ما نعيري لنيا قعيدها ولن ليب كييف سيحيلنا أن
نستوطن في تلل الحلدة قراح الحلدة التي نزمت أن نئ ن ا دائما ً قعد كمام العمر وانصرافنا من هنا .
ترى أنن نكون مسكننا فيي َليل اليدهر ؟ أنين نكيون حظنيا فيي العميق أم فيي العيال فيي النياحي أم
األوجاع في الظلم أم في النور في النار أم في النعيم؟ هذه فلنستححث ان ا روحنا وليتكلم ق ا فمنا
ال نحعد مثل هذا االهتمام من قلحنا ما دمنا في هذا العمير اليوقتي ولنترنيب اليذنن نروميون تعونئنيا اين
مثل هذا االهتمام قما أ ْن م مسححون ال غيان وال الك ألن ليه أحد مضى إلى هناك فعاد أنضا ً إلي هيذا
العالم.
فلن تم إَاً أن ا االقن قما نزمت أن نظ ر قه من الدالي قيدام مليل المريد ولنحيرص أن نضيت أنفسينا
في تع فه ليعضد ضعفنا وال سيما حين نتعرى مين كيل لحياس إنسياني ألنيه القيد أننيا سينترك كيل شيئ
ونذهب إلي هناك فهن لم نرسم في َهننا كل حين الدننون العتيدة فيال ننفعنيا شيئ حيين تظ ير الخفييات
والمكتومات ألن نورقعام اقن ناقاط الذي أخ ل إلي إسرائيل سمت وقت ما قالرجز العتيد أن نوافيه مين
الرب فلم نتب ان شره .
وقد وقخ جحزي ان َنوقه المكتوم فلم نُئهو ْم ُخلئه وإال ما كان تركه معلمه في قحاح الحيرص ألن
الذي ط ر نعمان رئيه جنود الشام قئوم الرب من مثل َلل الحرص قد كان نس ل اليه أكثر أن نزنل
مصاب تلميذه .
ائلنييا النييائم قانتظ يار الخييو
فليينفحص إَاً فييي َهننييا كمييام هييذا العييالم الحاضيير لكييي مييا نيين
المستلنف إلي امل األامام الصالح وحفظ ا ألن امرنا أخف من السااي فلنحكين إَاً خيائفين جيداً
أن نوجد هناك من تلئال وني هذه الحياة تحت غيه ملل المرد فنر هسل إلي الظلمي الئصيوى فيهن اليذنن
نمضي ق م إلي هناك ال راح ل م من العيذاب وال نيراح المسيرون مين قحيل خ انياه وال ننفيل مين
الئيود ألن هناك نياراً ال تن فيئ ودوداً ال نميوت واميق هاوني مظلمي وولولي مذهلي وقكيال
وقعئع أسنان وشدائد ليه ل ا ن ان ال نوجد قعد الموت راح من ا وال حيل ما وال صناا تفيل
التعاَنييب لكيين هييذه األشيييال نمكننييا اقن أن نخلييص من ييا إن سييمعنا صييوت رقنييا وإل نييا الييذي قزنييادة
التع ف كرز قه قنفسه والم الحشر كمام كل قوم وتمام كل فعل ليصيروا سامعين له .
فلكي نسيترن مين اخيتال التعاَنيب ونؤهيل للخييرات نلزمنيا اضي راراً أن نحفيه قتواضيت كثيير
أقوام الرب ألن حفه وصاناه هو كمام واليذنن صيحروا اياملين وصيانا اليرب نيالوا الكميام منتظيرنن
إنيياه قاسييتئام قلييب وكييل سيياا ننتظييرون وروده المريييد وجلوسييه الييي اييرف مرييده حييين نميييز
المئس ين من المخ ئين ونكافئ كل أحد نظير أاماله فلنحفه إَاً أن ا االقن المحح النئي لكيي ميا إَا
قومنا ق ا الفضائل نؤهل للوقو ان نمين اقن اللـه الوحيد ونسر قلحنا وسرورنا ال ننتزاه أحد منا
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فئحل األخ الواه قحوالً حسنا ً وثحت في السكوت شاكراً رقنا نسيوع المسيي  .اليذي ليه المريد إليي كافي
الدهور .المـين.
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