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من رئيسة دير كاثوليكية إلى راهبة أرثوذكسية
شنكيفيتش شتيفيكنش-أنا بارسانافا

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ت األخت ميالنياالنذور الرهبانية في أحد األديرة األرثوذكسية في شرق بولندا.  أثناء الصوم الكبير هذا العام، أدَّ
 ميالنيا هي راهبة كاثوليكية سابقة ومساعدة رئيسة دير كرملي. لم تكن طريقها إلى األرثوذكسية سهلة، وكانت

†مليئة بالمنعطفات غير المتوقعة. وافقت على مشاركة قصتها المعقدة والمذهلة مع القراء

 ينحدر أسالفي من غرب بولندا وكانوا كاثوليكيين. كان جّداي لوالدتي من طبقة النبالء البولندية، امتلكضضا أرضضضًا
 على نهضضر نيمضضان وهي اليضضوم على أراضضضي بيالروسضضيا. جميضضع أقضضاربي الضضذين يعيشضضون اآلن في مينسضضك هم

أرثوذكسيون، وأنا سعيدة جدًا ألنه ال يوجد في عائلتي كاثوليك فحسب، بل مسيحيون أرثوذكسيون أيضًا!
 كلما أراد أجدادنا إخفاء موضوع محادثة عن أحفادهم، كانوا يتحولون إلى اللغة الروسية. كانت عائلتنا صالحة.
 كنا كاثوليكيين ُممارسين ومشاركين في الكنيسة، لكن لم يخطر ببالي مطلقًا أنني قد أصبح راهبضضة. لقضضد أحببت
تخيضضلَّ أنضضه سضضيرغب بإحضضضار شضضخص خضضاطئ مثلي إلى الضضدير! كنت في العشضضرين من  الرب كثيرًا، لكن لم أكْن أل[
مضضًا كتابيضضًا، وكضضان ذاهبضضًا إلى مضضؤتمر أكضضاديمي فضضدعاني للضضذهاب معضضه. أتيحت لي  عمري، وكنا نعرف كاهنًا كان عال[
 الفرصة لقضاء يومين أو ثالثة أيام في دير للصالة، ثم العضضودة إلى المضضنزل. وافقُت وكضضانت هضضذه زيضضارتي األولى
 إلى دير. سألتني األخوات أسئلة جدية للغاية، لكني اعتقدُت أن األمر كان كذلك مضضع الجميضضع. في اليضضوم الثضضالث
. لم تسضضألني عمضضا إذا كنت أرغب في االنضضضمام متى سضضتنتقلين إلينضضا؟ مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."كان لي موعد مع رئيسة الدير. سألتني:   مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."
 إليهم، سألَْت متى! فقررُت أن الرب قد أظهر لي مشيئته بهذه الطريقة. ومع ذلك، قلت إنضضني كنت أدرس اللغضضات
نه[ دراستي بعضضد، لكنهن قلن لي أن علّي تضضرك الجامعضضة وأنهن سيرسضضلنني للدراسضضة في nواألدب في الجامعة ولْم ا 

. سآتي في غضون شهر مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."مكان آخر إذا لزم األمر. بدا كل هذا في غاية الجدية، وعندها أجبُت:  مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."

 في البيت، فز[ع والداي من األخبار التي أحضرتها. ومع ذلك، ذهبُت إلى الدير بعضضد شضضهر وقضضضيُت هنضضاك عضضامين.
 كانت األخوات غارقات بعمق في األعمال الخيرية: يساعدن في المستشفيات والمدارس، ويسافرن إلى إفريقيا
 إلطعام الجياع... في نهاية السنة الثانية، باركني األب الروحي للضضدير لالنتقضضال إلى ديضضر آخضضر ألكضضون مضضع جماعضضة
 مغلقة. بحسب ما قال، سيكون من المفيضضد لي أن أعيش في عزلضضة. عنضضدما أخضضبرُت رئيسضضة الضضدير بضضذلك تنهضضدت:
. وهكذا، بدافع الطاعة انتهى بي المطاف في جماعضضضة من ك[ سُتبَعدين مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."كنت خائفة من هذه المحادثة... شعرتأنَّ  مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."
يت النضضذور الرهبانيضضة. في الضضوقت المناسضضب ُرّقيت إلى رتبضضة الرئاسضضة. في الضضدير  الراهبضضات الكرمليضضات حيث أدَّ

أصبحت مساعدة رئيسة الدير، أقوم بإرشاد األخوات الشابات. أمضيت ثمانية عشر عامًا في النظام الكرملي.
 في مضضرة من المضضرات جضضاء إكلضضيريكي بولنضضدي رفيضضع المسضضتوى إلى ديرنضضا واقضضترح أن ننشضضئ جماعضضة للراهبضضات

 ناكو -  في منطقضضة إيركوتسضضك. عاشضضت هنضضاك جاليضضة بولنديضضة كبضضيرة في مضضا مضضضى وكضضان1الكرمليضضات في أوسضضولي

المترجم1 سيبيرسكوي وهي بلدة في إيركوتسك أوبالست، روسيا، تقع على الضفة اليسرى لنهر أنجارا  (على األرجح أوسولي (مجرتملا) ناكو -
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. لم ترغب أيٌّ منهن في الذهاب المسيحيين باهذلا يف نهنم ٌّيأ بغرت مل .[البولنديون، المنتقلون منهم واألحياء، بحاجة إلى صالة إخوانهم   باهذلا يف نهنم ٌّيأ بغرت مل .[نييحيسملا]
مع استثناءات نادرة داخضضل جضضدران ديضضرهن  حضضتى ناكو -إلى هناك ألن راهبات هذا النظام كُنَّ يقضين حياتهن كلها  )  (مجرتملا)
 إنهن ال يخرجن. كان الذهاب إلى سضضيبيريا يعضضني عضضدم العضضودة إلى بولنضضدا أبضضدًا. ال عجب أن أيضضًا من األخضضوات لم
ه من الواضضضح أن عليَّ أن أذهب أنضضا إلى هنضضاك. أنَت بحاجضضة إلى  تضضرغب بمثضضل هضضذا المصضضير ألنفسضضهن. وفكَّرت أنَّ
 معرفة األرض التي ستعيش فيهضضا، لضضذلك بعضضد أن أخضضذت البركضضة، بضضدأُت بدراسضضة التضضاريخ الروسضضي والقضضراءة عن

األرثوذكسية. لدى روسيا العديد من القديسين. لذلك قررت أن أصلي لهم وأطلب منهم المساعدة.
يت الكثير يُت بدار نشر براتجيك البولندية األرثوذكسية. بدأنا بالمراسالت، وقد ساعدوني كثيرًا، إْذ تلقَّ  لقد أوص[
 من المؤلفات واأليقونات األرثوذكسية. رّدًا على أيِّ سؤال كان عندي، كانوا دائًما يرسلون لي كتابًا أو كتيبًا حول
ب ببسضضاطة وبال تعقيضضد. في البدايضضة شوشضضني هضضذا  الموضوع. ما أدهشني هو أن كل شيء في هذه الكتب قد كُت[
 األمر. وعنضدما وقفُت للصضالة اختفت كضل المسضّرات الفكريضة من ذهضني وبقَيت هضذه النصضوص البسضيطة فقضط.
 أحببت القراءة الفلسفية: قرأت ترجمَة كلٍّ من دوستويفسضضكي وفلورنسضضكي، وكضضان األدب المعقضضد يسضضعدني. لكن

الكتب البسيطة تجعلك مختلفًا إذ إن َنَفس الروح القدس ينفخ فيها.
ين إلى ديرنضضا. في إحضضدى المضضرات، أتى معضضه  كان ماريك ياكيميوك مدير منشورات براتجيضضك يجلب أناسضضًا روسضضيِّ
 األرشضضمندريت أمبروسضضيوس ياروسضضوف من مدينضضة إيفضضانوفو الروسضضية، وبرفقتضضه راهبضضات من ديضضر أرثوذكسضضي.

أيتهضضا األخضوات، هضل تغضضبن يومضضًا من بعضضكن البعض؟ مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."تحدثنا من خلف القضبان. سألَنا االب أمبروسضضيوس:   مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."
 وناقشنا هوى الغضب لفترة طويلة. ُمستخدمًا أمثلة بسيطة، شرح لنا الشضضيخ كيضضف نتعامضضل مضضع األهضضواء ونحب
ين، فقد كان الروح القدس حاضرًا بقضضوة في  إخوتنا. دخلَت كلماته مباشرة إلى قلوبنا. كانت أخواتنا جالسات يبك[

عظاته. لقد كان جمااًل غير أرضي! كنت سعيدة لرؤية الدموع في عيون األخوات.
 أثناء قراءة األدب األرثوذكسي، سألت نفسي سؤاالً كنت أرغب حقًا بإيجاد[ إجابضضة لضضه. كتبت رسضضالة إلى ماريضضك:
 مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."إنني أقرأ الشيوخ القدامى وشيخنا المعاصر باييسيوس األثوسي في الوقت[ ذاته. قروٌن تفصل بينهم، لكضضني ال
 مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."أشضضعر بضضأي فضضرق بينهم! لمضضاذا؟ كضضان جضضواب ماريضضك هضضو الخطضضوة األولى نحضضو األرثوذكسضضية بالنسضضبة لي. كتب:
مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."الكنيسة األرثوذكسية هي استمراُر التقليد اآلبضضائي. الجميضضع أحيضضاء في الكنيسضضة األرثوذكسضضية! ثم سضضألُت أب  مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."
ماذا عّنا؟ لماذا الشيوخ هم تاريٌخ بالنسبة[ لنا وليسوا واقعًا؟ أجاب أننضضا نعيش في عضضالم مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."اعترافي الكاثوليكي:   مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."
. لم يعرف أحضضد ب اإلنجيل منذ ألفي عام، فهل يعني ذلك أنه قد عفا عليه الزمن؟ ولكْن، كُت[ مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."جديد. فقلت جدالً   مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."
 كيف يجيبني. ثم ابتدأ الكثير من األشخاص الُمقربين مني يبتعضضدون عضضني وفقضضدت العديضضد من األصضضدقاء. كضضان

األمر مؤلمًا.
 في تلك الفترة، شددني األب أمبروسيوس والراهبة ماريا من القدس. جاءت مرة المغنية الروسية األرثوذكسية
 زانضضا بيشيفسضضكايا إلى بولنضضدا لتقيم حفالت موسضضيقية؛ نظم ماريضضك يضضاكيميوك جولتهضضا. كنت أعضضرف أغانيهضضا
 وأحببتها، فطلبُت من ماريك أن يبلغها تحياتي. لسبب ما، أساء فهمي واعتقد أنني أدعو زانا لزيارتنضضا؛ بعضضد فضضترة
 تلقيت مكالمضضة من مضضديرة أعمالهضضا. لم أكن أتخيضضل أن مثضضل هضضذه المغنيضضة قضضد تضضأتي إلى ديرنضضا! بالنسضضبة لنضضا نحن
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 البولنديين، فالديمير فيزوتسكي وبوالت أو كيدزاييفا وبيشيفسكايا هم روسيا متجسدًة في األغاني. اتضح أن
 المديرة كانت تذهب إلى المدرسة مضضع والضضدتي، وكضضانت والضضدتي تسضضاعدها مضضع أخيهضضا المضضريض. قلت إن والضضدتي

. سوف نأتي إلى ديرك َرت  مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."ماتت، واستاءت المديرة للغاية. فقرَّ مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."

 صرنا أنا وزانا صديقتين حميمتين على الفور وما زلنا كذلك إلى اليضضوم. إن الشضضعب الروسضضي لطيضضف جضضدًا! أشضضعر
 بهم بشدة ، كاألسرة. أغاني زانا مليئة بمثل هذا الشعور، مثل هذا الحب لروسيا! ليست زانا مغنية علمانيضضة، إنهضضا
 ناكو -شخص متدين للغاية  تضضألقت أغانيهضضا باألرثوذكسضضية بالنسضضبة لي. لقضضد تضضأثرت كثضضيرًا باالجتماعضضات مضضع مختلضضف

الروس ، حيث اnعطَيت لي عطايا من اهلل.
 كانت السنة األخضيرة في الضدير الكضرملي صضعبة للغايضة بالنسضبة لي. اسضتطعت أن أفهم األخضوات: لم يردنضني أن
ر. بالطبع، بدا غريبًا بالنسبة لهنَّ أن رئيسضضة بولنديضضة أرادت التحضضول إلى األرثوذكسضضية والمغضضادرة إلى روسضضيا َدمَّ nا 

. في تموز  (في أذهاننا ، األرثوذكسية مساوية لروسيا  ، نشأ وضع صعب في الدير بين الرئيسضضة والراهبضضات،2010(مجرتملا)
 حضتى أن السضلطات الكنسضية قضد حضضَرت. سضاعدُتهم في حضل المشضكلة وانتهى كضل شضيء على مضا يضرام. أرادت
 الرئيسة األم أن أنال فترة راحة. على الرغم من أنه ال ُيسمح للكرمليين بالخروج أبدًا من أديارهم، فقد ُسمح لي
 بالذهاب ليوم واحد إلى دير آخر وتكريم مزاراته. قررت أن أذهب إلى دير أرثوذكسي. أردت حقًا حضور قضضداس
ح عن هذا للضضدير إذ كنت أخشضضى أن تمنعضضني الرئيسضضة فأصضضيَر ُمضضضطرًة  أرثوذكسي ألول مرة في حياتي! لم أفص[

سأخبرك[ أين كنت عندما أعود، قلت بتراوٍغ. فهَمت إلى أين كنُت ذاهبة، لكنها بقَيت صامتة. مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."للطاعة.  مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."

 وافق ماريك ياكيميوك على مقابلتي في المحطة وأخذني إلى كنيسة القديس نيكوالس في بياليستوك. بمجرد
 دخولي إلى الكنيسة، بدأت الدموع تنهمر من عيني. في تلك اللحظة، أصبح من الواضضح تمامضًا أن األرثوذكسضية
 هي طريقي. بعد بياليستوك، سافرنا إلى ديضضر ميالد والضضدة اإللضضه في زويضضركي. كضضان الثضضاني عشضضر من تمضضوز، عيضضد

. بعضضد سضنوات عديضدة علمُت أن29(مجرتملا)القديسين بطضضرس وبضضولس   ( حزيضضران بحسضضب التقضضويم اليوليضضاني: المضضترجم
 القديس باييسيوس األثوسي، قديسي األرثوذكسضي المفضضل، عيضده في نفس اليضوم! كنت قضد قضرأت كضل كتبضه
 التي استطعت أن أجدها، واعتبرته في أعماقي أَب اعترافي. تحدثنا مع رئيسة الضدير، وسضألتني قبضل أن أغضضادر:
مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."متى تعودين إلينا مرة أخرى؟ كان األمر كما لو أن صوت اهلل قد دوى. ذات مرة في شبابي في دير كاثوليكي  مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."
متى ستأتين إلينا؟ إذًا، اآلن أعلن الرب مشيئته. علمت أنني لست بحاجضة للبحث عن مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."سألوني بنفس الطريقة:   مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."

دير. لقد أعطانيه الرب بالفعل.
 بعد عودتي إلى الدير الكرملي، قابلتني األخضضوات على نحضو عضضدائي. لم تسضضتطع األم الرئيسضضة مقاومضضة إخبضضارهن
زت في زنزانة لعدة أشضضهر... لم يكن من عضضزاء لي سضضوى عضدد قليضضل من األخضضوات  بالمكان الذي ذهبت إليه. احُتج[

  الالئي سبق لي أن عّلمتهن. في كضانون األول، تم إرسضضالي إلى عيضادة الطب النفسضضي التابعضة للجماعضةالصغيرات
 الكاثوليكية. توقَعت األخوات الكرمليات أنهم سيعطونني شهادة عجز عقلي. استغرَقت الفحوصات أربعة أشهر،
ْذُت إلى كاهن مكّرس لطرد األرواح الشريرة وكان يحرر األشخاص الممسوسضضين من الشضضياطين. عنضضدما كنضضا خ[ nوا 

لماذا أتت أختي إلي؟ مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."وحدنا في مكتبه، سألني الكاهن:  "؟يلإ يتخأ تتأ اذامل“
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. جيَء بي إليك لتحررني من مسٍّ شيطاني مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."أجبته:  "؟يلإ يتخأ تتأ اذامل“

مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."أيتها األخت. أنا أصلي من أجلك، لكنك لست[ ممسوسة من روح شرير. ماذا تريد األخت غير ذلك؟ "؟يلإ يتخأ تتأ اذامل“

. إنهم يريدون منك أن تطرد روح األرثوذكسية مني مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."انفجْرُت بالبكاء واعترفُت:  "؟يلإ يتخأ تتأ اذامل“

لقد أتت األخت إلى العنضضوان الخطضضأ.مرور بعض الكان الكاهن صامتًا، مكتفيًا بصالة المسبحة. وبعد   "؟يلإ يتخأ تتأ اذامل“وقت قال: 
غضضير المصضضنوعة  ةعونصملا ريغ‘لقد أنهيُت رسالتي في الدكتوراه عن صالة يسوع. وفي قاليتي أنا أنهي رسم أيقونة المخلص 

. ، كما أني ذاهب إلى دير بوكاييف ألدرس خبرة الرهبان األرثوذكس في طرد الشياطين مامضنالا يف بغرأ تنك اذإ امع ينلأست مل ."بيد ."نيطايشلا درط يف سكذوثرألا نابهرلا ةربخ سردأل فيياكوب ريد ىلإ بهاذ ينأ امك ،’

انتهى حديثنا بأن أعطاني الكاهن البركة العتناق األرثوذكسية. اعتبرتها معجزة من اهلل.
 لقضضد نشضضأت صضضداقة بيضضني وبين طضضاقم المستشضضفى الكضضاثوليكي، بضضل وأحببنضضا بعضضضنا البعض. أبلغضضوا الراهبضضات
 الكرمليات بضأنني عاقلضة ومضا من سضبب إلبقضائي في عيضضادة الطب النفسضي؛ وأنضني قضد خضضضت لكضل الفحوصضضات
 الممكنة، وأن التصريح بأنني مجنونة سيكون كذبًا، وهم لن يأخذوا مثل هذه الخطيئة على أنفسهم. جاء الكهنة
 والراهبات الكرمليون إلى المستشفى وحاولوا إقناعي بتغيضير رأيي وعضضدم التحضضول إلى األرثوذكسضضية. كضضل يضضوم
رت أنني لن أعود إلى الدير. كان األمر صعبًا جدًا، لكنني طلبت من الرب  كانت هناك لقاءات ومحادثات، لكنني كرَّ
 أن يمنحني القوة لساعة، لدقيقة... وقد ساعدني الرب على الصمود. أخيرًا، جاء والدي وشضضقيقي وأخضضذوني إلى

المنزل.
 بعد أن مكثت في المنزل للراحة لمدة أسبوع، غضضادرت في الرابضضع من أيضضار إلى الضضدير في زويضضركي. كنت أعلم أن
 زانا بيشيفسكايا، التي أحببُتها، تكّرم القيصر الشهيد نيكوالس الثاني. في البداية، كان موقفي منه  معّقدًا، لكني

 ناكو - منضضه عيضضد شضضهداء العائلضضة17 تموز، صرت أرثوذكسية، وكضضانت أول مناولضضة لي في 16طلبت شفاعة القيصر. في 
 الملكية! عندما علمت بهذا أصابتني الدهشة. لسنوات بقيت مبتدئة في الضضدير، ثم راهبضضة البسضضة جبضضة، ثم صضضرت

 . كان طريقي شائكًا وصعبًا، لكنني متأكدة من أن اهلل نفسه قد أرشدني. اليوم2022راهبة في الصوم الكبير لعام 
 أصلي من أجل المحبة بين روسيا وبولندا. إن الشيطان يبذر العداوة بيننا، لكنني أؤمن أن الضضرب سيسضضاعدنا في

التغلب عليها!
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