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حول نظام اآلباء الغذايئ

الشيخ غفرئيل الديونيسياتي*
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
عن دما ح ّركت نعم ة اهلل قل بي للمجيء إلى ه ذا المك ان المب ارك للس الم والص الة ،ك ان ذل ك في

ش باط من ع ام  .1910ك انت رغب تي في ال ذهاب إلى إس قيط كافس وكاليفيا ،حيث ك ان الق ديس

أك اكيوس ق د ع اش كناس ك ،وه و مول ود في نفس المك ان ال ذي ُول ُ
دت في ه .،كم ا ك ان هن اك

أرشمندريتان شقيقان بالجس دً ،
أيض ا من مس قط رأس ي .أح د ه ؤالء ،األب ال روحي بان داليمون،

احتراما وفضيلة للغاية ،ربما يكون األقدم بين األثوسيين الذين م ا زال وا على قي د
الراهب األكثر
ً
ً
شيخا يبلغ من العمر مئة وثالث سنوات.
الحياة ،وقد أصبح

في الواقع ،كان قراري بعد وصولي إلى الجبل المق دس أن أذهب وأعيش كناس ك ،ل ذلك انطلقت

يرا على األق دام من داف ني لل ذهاب إلى كافس وكاليفيا .ولكن عن دما م ررت ب دير الق ديس
س ً

ديونيسيوس المقدس ،رأيت انتظام اآلباء في ي وم أقيمت في ه جن ازة راهب ش ماس متق دم في
يرا بج و النس ك في ال دير وبالبيئ ة الطبيعي ة ،فبقيت هن اك واض ً
عا رج اء
الس ّن .لق د ت أثرت كث ً
خالصي على ربنا الصالح والسابق الكريم [وهو شفيع الدير].

لقد كان الصوم الكبير عندما استقبالي في الدير ،وعُ ّينت كمساعد في مساكن الض يوف .في ذل ك
الوقت  ،كانت األساقيط واألديرة المقدسة والقاللي تعج بالرهبان والنس اك ،إذ ك ان لهم أس اقيط،

وك انوا ق ادرين على المش اركة بكثاف ة وس خاء .ل ذلك ،في أمس يات الس بت ،ك ان ي أتي النس اك

لالشتراك في السهرانية واستالم "صدقاتهم" كما هو موصوف.
ُ
شعرت بانجذاب طبيعي وتبجيل نح وهم ،ولكن احترام ًا كنت امتن ع عن ط رح األس ئلة ،على
لقد

ُ
أردت أن أسمع ش يًئ ا مم ا
الرغم من أنني كنت أحاول التنصت عندما كنت أجلس إلى جانبهم .لقد
ً
شيئا عن حالتهم الروحية.
كانوا يقولون ،حتى أتعلم

كان الليل ّ
يحل وكنا ننتظر صوت السيماندرا للس هرانية .ك ّن ا ق د ش ربنا القه وة المعت ادة ،الرهب ان
جالسا أستريح في غرفة االستقبال ،في انتظ ار ب دء س هرانية األح د الخ امس
والضيوف ،وكنت
ً

من الصوم الكبير.
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ذمر
النساك الغذائي ،كما أن يريحني من الت ّ
يبدو أن الرب الطيب أرادني أن أعرف عن نظام اآلباء ّ

الداخلي الذي كان عندي بشأن براعم الكرمة السوداء( .)Bryonia-Βρυωνίαفقد كنت أشتكي منه ا
رس ل م رتين في األس بوع م ع آخ رين من جيلي
لسببين :أوالً ألن ني من بين األص غر س نًا ،فكنت ُأ َ
وثانيا ألنني لم أستطع أن ألزم نفس ي على أكله ا عن د
لجمع النباتات ،مما يعني أن الخدمة تفوتنا؛
ً

طهيها ،ألنه ا ك انت م ّرة ج دً ا .وهك ذا ر ّتب ال رب أن ي أتي اثن ان من النس اك ويجلس ا على المقع د
بالخارج .سأل أح دهما اآلخ ر عن كيفي ة ت دبّره م ع الص وم الكب ير ح تى اآلن" .بص لواتكم ونعم ة
المسيح حسنًا .نحن نعيش بالقرب من األب الروحي القديس بابا متايوس .فهو يخدم القداس لنا

ونتناول أيام األربعاء والسبت .أرسلني الشيخ لجلب الخبز والنبيذ للمناولة وبعض الشموع ،وبع د

ذلك سأعود”.

فسأله األول "من الناحية األخرى ،كيف صحتك الجسدية؟"

أجاب اآلخر " :المجد هلل .هذا العام ،رحمنا اهلل والمكان مليء بالكرمة السوداء ،لدرج ة أنن ا بالك اد

الحظنا الصوم الكب ير على اإلطالق .ك ل ي وم نق وم بغلي القلي ل م ع ش يء من األرز ،وال زيت في
عطالت نهاية األسبوع ،ونحن في وضع جيد مع الطعام .المجد السم الرب”.

عن دما س معت ه ذا وبّخت نفس ي ُ
وش فيت من ه وى الت ذمر ،ألنن ا في ال دير كن ا نطبخ ه م رة أو

مرتين في األسبوع وكان لدينا زيتون أو تين على المائدة ً
أيض ا ،بينم ا في الص حراء ربم ا لم يكن

لهم ذلك.

إن الكرمة السوداء التي نأكلها من أطراف النبتة .فهي نبات متسلق ّ
يفضل الظ روف الرطب ة .إنه ا

مدرة للبول ومنظفة للدم .تنمو في بقع رطب ة في جمي ع
مريرة للطعم ،وبحسب علماء النبات هي ّ
أنحاء الجبل المقدس وتندفع براعمها الرقيقة عبر األرض من بداية شهر آذار وح تى نهايت ه .إنه ا

ُتعتَ َبر نعمة من اهلل خالل هذه الفترة الصياميةَ .من يأكلها ألول مرة ،خاص ًة ب دون زيت الزيت ون،
وسامة .ولكن مع م رور ال وقت
كما هو الحال في الجبل المقدس أثناء الصيام ،تبدو بالفعل ضارة
ّ

يعتاد اآلباء عليها ويجدونها صالحة لألكل ومفيدة.

* الرئيس السابق لدير ديونيسيو في الجبل المقدس ()1983+
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