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البار بورفيريوس الكافسوكاليفيفي تذكار 
المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

"ستهب عاصفة قريبًا "

حين كنت في الجبل المقدس، سمعت من رفاقي الطالب ومن أن�اٍس مختلفين ورهب�ان آثوس�يين ح�ول
 في أثين�ا. أخ�بروني عنّيلابندالعجائب الكثيرة للقديس بورفيريوس، والذي ك�ان حينه�ا يقيُم في دي�ر 

ٌنمختلَف حس�َ " األمور الرائع�ة والفائق�ة الطبيع�ة ال�تي أجراه�ا الش�يخ بص�لواته. اس�تولى علي فض�وٌل  "

د وأردت التعرف إليه. ولكني في ذلك الوقت كنت أعيش في جبل آثوس ولم يكن األمر سهاًل، إْذ لم نعتَ�
جبل، لذلك لم يكْن بإمكاني السفر أو الذهاب إلى أثينا بشكٍل مفاجئ.الُمغادرة  

 إن لم أكْن مخطئًا، كنا أنا واإلخوة في اإلسقيط الجدي�د. وس�معنا ب�أن،1985-1984في مرحلٍة ما، حوالي 
الشيخ كان في كافس�وكاليفيا الواقع�ة ب�القرب من اإلس�قيط الجدي�د، وك�ان ي�أتي إلى هن�اك كث�يرًا. ك�ان

مكن الوصول إليه بواسطة الق�ارب، أو س�يرًا على األق�دام، ول�و أن�ه ك�ان بعي�دًا إلى ح�ٍد م�ا. طلب م�نيي
بعض اإلخوة مرافقتهم بالقارب إلى إسقيط كافسوكاليفيا للقاء الشيخ. وكانت لدي أنا أيضًا رغبة عارمٌة

 بركة شيخنا، غادرنا إلى كافسوكاليفيا مع األب خريسوستوموس ال��دائمأْخِذنابلقائه وطلب بركته. بعد 
قبطان قارب النجاة كما كان الشيخ يوسف يدعوه، وم�ع ال�دائم ال�ذكر األب جرفاس�يوس، وم�ع "الذكر،  "

أٍخ آخر ما زال على قيد الحياة. كان الطقس جيدًا وكانت الظروف مؤاتي�ًة للمالح�ة. بن�اًء على معرفتن�ا،
لم تكن هناك مؤشراٌت بأن الطقس سيتغير، وكان من المرجح أن يبقى البحر هادئًا طيلة اليوم.

(كوخ كاليفاصعدنا إلى  .الباحةالقديس جورجيوس حيث كان الشيخ مقيمًا. ك�ان يتن��اول الفط�ور في  )
، تحدث معن�ا الش�يخ ح�ول مختل�ف المواض�يع ال�تي س�أله عنه�االباحةصعدنا وأخذنا بركته. وهناك في 

ئل عنه�ا بمحب�ةمّتكلاآلباء. اكتفيت باالستماع، طارحًا سؤاالً أو اثنين فقط.   الشيخ حول األمور ال�تي س�ُ
سامحوني أيها اآلباء، ال يمكنني التحدث معكم  أكثر، فأنا مريض وبحاجٍة "بالغة. ثم قال بلطٍف شديد: 

 . خ��ذنا بركت��ه وذهبن�ا. مش�ينا ح�واليأ"ألن أذهب وأن�ال قس��طًا من الراح�ة. اذهب��وا اآلن. رحل��ًة موفق�ة
خمسين إلى خمٍس وخمسين ياردًا بعيدًا عن الكاليفا والتقينا هن�اك ب�األب خ�اريتون. ك�ان قبرص�يًا وق�د
“عاش في ذلك الوقت  مع الشيخ بورفيريوس في كافس�وكاليفيا. همس ق�ائاًل:  ال ت�ذهبوا! اجلس�وا هن�ا

وانتظروا. دعوا الشيخ يرتاح لساعة. يحدث هذا ك�ل ص�باح: بع�د الص�لوات الص�باحيِة والِخدم�ة، يش�عر
. كنا نقف بعيدين  إلى حٍد ما عن الكاليفا، ولم يكن من الممكن للش��يخ"باإلنهاك، ولكنه سيستقبلكم الحقًا

عن )سماع ما قاله األخ لنا بصوٍت خافٍت على ُبعد خمسين ياردًا منه. ولكْن ما إن توق�ف األب خ�اريتون 
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إنه الش��يخ ي��رن الج��رس لي��دعَوني. ابق��وا "الكالم حتى رن الجرس. أسرع األب خاريتون نحو القالية:  )

. ثم عاد إلينا وقال:  أيها اآلباء، لقد ع��رف الش��يخ م��ا كنت أقول��ه لكم. ق��ال “هنا. الشيخ يحتاُج شيئًا ما “

لي: لماذا اقترحت على اآلب��اء أن ينتظ��روا وأال يغ��ادروا؟ لق��د طلبُت منهم المغ��ادرة ألن عاص��فًة بحري��ًة
وا باإلبح��ار. بم��ا أنستهّب ل��ذلك ُهمّ�� “ قريبًا وسيصعب عليهم اإلبح��ار رجوع��ًا إلى إس��قيطهم وأض��اف:  "

. "اليروندا قال هذا، فهو لن يستقبلكم

بأن الشيخ ال يري��دنا االنتظ��ار عن��د الكاليف��ا، وغادرن��ا. ذهبن��ا لزي��ارة اإلخ��وة المقيمين في اقتنعناسنًا، ح
،أكواخ  نض��يع ال��وقت "كافسوكاليفيا. كان يومًا هادئًا ولم تكن هناك مؤشرات بأن الطقس سينقلب. كنا  "

 يسوء. ركضنا باتجاهأمكرمين الذخائر في أساقيط كافسوكاليفيا. في مرحلٍة ما، الحظنا بأن الطقس بد
 بأن رحل�ة الع�ودة ك�انت ص�عبًة للغاي��ة ألن الطقس تب��ّدل بش�كٍل مف�اجئتبّينالقارب وانطلقنا. وبالفعل 

وأصبح سيئًا. وكاد قاربنا ينقلب.
 الحق��ًا في أثين��ا، في ال��ديرالتقيت بهكذا كان لقائي األول مع الشيخ بورف��يريوس في كافس��وكاليفيا. ه

ح��ولوتناقشنا  بركته وحصلُت علىهناك عشراِت المرات، التقيت به  إلى . ذهبتيقيمحيث كان الشيخ 
أسئلٍة مختلفٍة كانت تهمنا.

"افرحي يا عروسًا ال عروس لها“

في أحد األيام، اتصلُت به حين مرض شيخنا يوسف. كان يعاني من مش��اكل خط��يرة في القلب. كن��ا م��ا
س��أموت على الشيخ يوسف يقول لنا:  “نزال نقيم في اإلسقيط الجديد وليس في دير فاتوبيذي. ظل  ) (

 الش��يخ.ه��ذه النب��وءة من"أي حال وكان يتحضر للمغادرة إلى الحياة األبدية. كنا ش��بانًا وقلقين بس��بب 
وفكّرت بأنه من الجيد االتصال بالشيخ بورفيريوس وطلب صلواته من أج��ل ش��يخنا لئال يص��يبه س��وٌء،

ولكي يبقى بصحٍة جيدٍة ويحمينا ويرشدنا.
 كنت في تسالونيكي بناًء على طلب اليروندا يوسف. اتصلت بالشيخ بورفيريوس في،المناسبةي تلك ف

. اتص��لت قيل لي أنه من األفضل االتصال بالشيخ مبكرًا في الخامسة ص��باحًا (الساعة الخامسة صباحًا  (

 ُيجب. أصبحُت كئيبًا في مرحلٍة م��ا وقلت ولكنَّ الشيخ لمبرقم الهاتف الذي أعطوني إياه مرارًا وتكرارًا
ال شيء ينفع. الشيخ ال يجيب. لَم ال أصلي مديح والدة اإلله لكي تنيرني وترسل لي جوابًا؟ "لنفسي:  "

ي هاتففي ألن تفكيري كان العصبيةوبشيء من  بَعَجلٍة كنت أقرأ بصراحٍة، ّي،دأت بقراءة المديح، ولكنب
األخير: أيتها األم الكلية...، وأنا أنطق بكلمات الصالة وأتصلبيت وصلت إلى الص  المديح.  َ نفيوليس 

برقم الشيخ بإصبعي في الوقت نفسه. ما إن بلغُت الكلمات األخ��يرة: اف��رحي ي��ا عروس��ًا ال ع��روس له��ا،
اف�رحي ي��ا عروس�ًا ال ع�روس "حتى أجاب الشيخ على الهاتف وقال ُمرّتاًل من الطرف اآلخ�ر من الخ�ط: 
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الش��يخ بورف��يريوس ب��التكلم ح��ول الموض��وع ال��ذي . لقد أفهَمني أنه كان ُيصلي معي. بعدها ب��دأ  (لها ( ”

. ال تقلق. لن يموت ش��يخكم اآلن. س��يعيش ط��وياًل . قال:  يوسف "أردت سؤاله بشأنه، أال وهو شيخنا  “ ) (

يوسف بعد سنواٍت عدة. (وهذا ما حصل بالضبط، فقد رقد الشيخ  (

"فلتكن صلوات وبركة والدة اإلله معك“

ّرفت1992و1991 عاميبين   كان علي االنتقال إلى قبرص. في ذلك الوقت، وبإيعاٍز من دير فاتوبي��ذي، ش��ُ
يوس��ف إرس��الي إلى ق��برص اس��تجابة لن��داء رئيسللجبل  المق��دس. ق��رر اليرون��دا مدبر أول بالخدمة ك

األساقفة خريسوستوموس األول المبارك الذكر. قاومُت ولم أش��أ مغ��ادرة الجب��ل المق��دس والع��ودة إلى
قبرص ألجل أي شيء في العالم. كانت معارضتي شديدًة، ولكن اليروندا يوسف أصر على موقفه أيضًا.
. وكنت أبحث عن أحد الشيوخ اآلثوسيين األتقي��اء مّمن هذه بركتي ويجب عليك أن ُتتّمها "ظل يقول:  “

. ألن اآلثوس��يين ال��تزموا ال حاج��ة ل��ك بال��ذهاب إلى ق��برص. اب��َق في الجب��ل المق��دس "س��يقولون لي:  “

بالمبدأ القائل: لن نغادر الجبل المقدس أبدًا ولن ُيجبرنا شيء على ذلك. وكنت أقول لنفسي: اآلن س��أجد
أحد الشيوخ وسيقول لي أال أذهب، ولن أذهب.

ذات ليل��ٍة، في الي��وم الس��ابق لرق��اد الش��يخ بورف��يريوس في ال��رب، كنت في مكتب دي��ر فاتوبي��ذي في
داخلي��ًة من إس��قيط كافس��وكاليفيا، من الكاليف��ا حيث ك��ان الش��يخهاتفي��ًة يت مكالمًة ّ حين تلقساكاري

ع��ذرًا أيه��ا األب، ه��ل يمكن��ني يتكلم ُخاألبورف��يريوس. ك��ان   م��ع الش��يخالتح��دث" فطلبت من��ه ق��ائاًل: 
. ك��ان ال��وقت قد الشيخ مريض جدًا وغير قادٍر على التحدث على  اله��اتف “بورفيريوس؟ أجاب األخ:  " "

من ه�ذا؟ فس�ألني األخالج�دال. على  تأّخر "ولك�ني في تل�ك اللحظ�ة س�معت ص�وت الش�يخ متس�ائاًل:  “

ع��ذرًا ولكْن م “ن المتكلم؟ أجبت: َ“مجددًا:  . ق��ال األخل الم��دبر األول" "لجب��ل المق��دس، األب أثناس��يوس

يروندا، إنه ال . أخذ الشيخ بورفيريوس الهاتف وق��ال:مدبر األول"للشيخ:  أعطني الهاتف ” قال الشيخ:  " ”

يرون��دا، أطلب ص��لواتك.ينإ! المدّبر األولبارك أيها " . سألته س��ؤاالً واح��دًا:  " أموت وال أستطيع التكلم ”

م��اذا  . أج��اب:  "شيخي يطلب مني أن أذهب إلى قبرص ولكني ال أريد ذلك. م��اذا علي أن أفع��ل؟ أق��ول"
لك يا ابني العزيز؟ طالما أن شيخك يرسلك إلى قبرص، عليك إظهار الطاعة والذهاب. أصلي أن ترافقك

"والدة اإلله في كل طرقك! فلتكْن صالة وبركة والدة اإلله معك. ال أستطيع قول المزيد. إني أموت

الرب ووال��دة اإلل��ه مع��ك وأقف��ل خ��ط ، فأجاب:  باركني أيها الشيخ، صلِّ من أجلي "طلبت منه أيضًا:  “ " “

الهاتف. توفي الشيخ في اليوم التالي. لربما كنت من أواخر الناس الذين تحدثوا مع الشيخ على الهاتف.
ل��ذلك ف��إن ص��لوات وبرك��ة الش��يخ بورف��يريوس معن��ا في ق��برص، وه��و أم��ٌر ال يجعلن��ا من تلق��اء ذات��ه
ُمس�تحقين، ألن�ه لكي نك�ون مس�تحقين للقديس�ين علين�ا ال أن نع�رفهم فق�ط، بس أن نقت�دي بهم أيض�َا.
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ولكننا رغم معرفتنا بهم ال ُنماثلهم. لذلك أس�أل ال�رب أن يس�اعدنا لكي نص�بح مث�ل القديس�ين ألن األم�ر
هاٌم ج�دًا. إنن�ا نح�اول في ال�وقت الح�الي بن�اء كنيس�ة جميل�ة في ليماس�ول في س�احة أوموني�ا إكرام�ًا
للقديس بورفيريوس، على أرٍض تبرعت بها امرأة تقي�ة. أرج�و أن يباركن�ا الق�ديس بورف�يريوس إلعم�ار

هذه الكنيسة.

Source:Metropolitan Athanasios of Limassol.  “I  Was One of  the Last People to Speak with the Elder on the
Phone”: In memory of Venerable Porphyrios of Kavsokalyvia. OrthodoxChristianity. Translated from the Russian
version by Dmitry Lapa. 12/9/2020.  https://orthochristian.com/135908.html
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