الســــواح
تحيك لنا أمنا ايريني عن السواح :
السواح أصالً ناس بسطاء عندهم نقاوة وطيبة أغلبهم غري متعلمني ومن أصحاب الحرف  :بنائني  ..ت ُجار..
ُصناع  ..ومعظمهم علامنيني عايشني متبتلني  ..فيهم كام واحد أجانب  ..والبنات عندهم قليلني خالص..
والسواح بيتواجدوا باستمرار ىف األماكن الىل فيها محبة .وبيبقوا عىل درجة روحانية عالية ،كل واحد ىف حاله
وله عمله ومفيش حد منهم بينشغل بغريه ،وهم بيحسوا بينا واحنا عايشني بصلواتهم ..
أحياناً بريوحوا يشفوا مرىض لكن أساساً خدمتهم مركزة ىف الصالة والتسبيح  ..والىل بريوحوا سياحة ،بيكونوا
بيحبوا ربنا من كل قلوبهم وقلبهم نقى ومش بيشكوا ىف حد ومبيفكروش ىف اإلساءة وبيحبوا الىل أساء إليهم
يعنى بيحبوا الكل وعندهم محبة كبرية لربنا وللناس وهى دى الوصية الىل بتوصلنا ،..
برصاحة املحبة هى الىل بتدينا استنارة روحية ودى الىل بتفرح قلب ربنا يسوع املسيح  ..محبتنا لبعض وإن
الواحد يبدى غريه عىل نفسه ىف كل حاجة ،ويعمل أى عمل فىه انكار ذات وصمت ويبقى فرحان  ..هو ده
الىل بيوصلنا ،طبعاً مع العمل بالوصايا.

مالبسهم :
أحياناً بيلبسوا أسود بس لونه بيكون مجرب  ..النهم بريوحوا مثالً لتاجر قامش تقى ويصلوا ىف املحل ويباركوه
وياخدوا فضالت القامش ،علشان كده نالقى واحد البس قامش دمور ،والتاين البس قامش مخطط ،والتالت
البس لغاية الركبة ألنهم ما بيخدوش توب كامل ،بياخدوا بواقى القامش فقط  ..الىل يالقوه قدامهم ..أى
فضلة ..وبيكونوا عاملني صلبان صغرية بسيطة من أفرع الزيتون ويسيبوها بركة ىف املحل ملا يفتحوا املحل
يالقوها..
ومثالً ملا يكونوا عايزين بذور يزرعوها ،يروحوا عند تاجر بذور تقى بيحب ربنا وياخدوا من عنده شوية
بذور قليلة ويسيبوا مكانها صليب ،ألن ما عندهمش فلوس.
بياكلوا مرة واحدة ىف اليوم يف الساعة التاسعة.

شغلهم :
كل واحد منهم ماسك عمل ،إما القربان  ..أو ىف الجنينة فيه أكرت من واحد . .هام مرتبني شغلهم .وىف الزراعة
بيزرعوا نخل وخرضوات  :فجل وجرجري  ..وبيضفروا خوص ،يعملوا منه حصرية يناموا عليها ويتغطوا بيها،
نصها تحتهم والنص الثاىن فوقهم.

أماكنهم مخفية عن العني :
نالقيهم ىف مجموعات  ..مجموعة ىف جبل األنبا أنطونيوس وىف ساملوط  ..وىف جبل املحروسة ودرونكة
بأسيوط  ..ىف جبل إسنا  ..وىف جبل الرشق بجرجا  ..وىف جبل الطور وسانت كاترين ىف سيناء وكامن ىف صحراء
عجيبة يف مرىس مطروح ...
مرة من املرات قالوا ىل تعاىل اقعدى معانا تالت او اربع ساعات ،فرحت وامبسطت خالص وعطوىن بلحة
وصمموا إىن آكلها وما أشيلهاش ىف جيبى  ..وملا طلبت منهم إىن أقعد عىل طول معاهم ،قالوا ىل " :ما
ينفعش ألنك معروفة ،ولو اختفيتي ده هيعمل ضجة كبرية ىف الكنيسة ."..
بيبنوا بأنفسهم مغارات بعيدة عن بعض وبيبنوا كنايس بالحجارة  ..ويف منهم مجاميع بيسكنوا ىف أكواخ من
الجريد والطني  ..كل واحد بيعيش لوحده ىف كوخ وفيه سور صغري حوالني املغارات او االكواخ زى دير ،بس
مش مختلطني ببعض ،ميعرفوش حاجة عن بعضهم يعنى ده عمل إيه واال بيشتغل إيه.

صلواتهم :
بيصلوا صلوات السواعى ىف أوقاتها  ..وكل واحد منهم بيصىل التسبحة لوحده؛ وملا يحبوا يصلوها مع بعض،
بيكونوا متفقني  ..كل مكان فيه كنيسة صغرية لها باب واطى وحوش كبري وفيها أيقونات أثرية  ..تصىل فيها
املجموعة مرة واحدة كل أسبوع يوم األحد  ..وىف أسبوع اآلالم واألعياد الكبرية ىف الكنيسة بيتجمعوا عند
القديس العظيم األنبا أنطونيوس يصلوا ويتناولوا ويقعدوا مع بعض يتكلموا عن ربنا وبعدين يتوزعوا ..
كل اآلباء القديسني وصلوا ازاى للقداسة ؟
تعبوا وجاهدوا  ..كان فيه حروب كتري ىف حياتهم وكانوا بيتأملوا كتري ،ولكنهم كانوا بيتشددوا ويزدادوا قوة
بالصالة .اإلنسان ملا يحب ربنا من كل قلبه ويصىل بعمق وروحانية ،الروح تبقى قوية جدا ً وتتغلب عىل
الجسد ..

الصالة هى كل يشء ىف حياتنا ،وبقوة ربنا وبالصالة نستطيع كل يشء  ..فعالً بنقرأ الكتب علشان نقدر
نصىل ..طبعاً القراءة تجمع العقل وتعطينا استعداد وتأهب ،لكن ملا نقعد مع ربنا ىف الصالة بانسحاق ناخد
منه نعم كترية زي االحتامل واملحبة واإلفراز  ..الصالة بتدي اتضاع وفرح وسالم  ..أحياناً ربنا يعطينا عطايا
ما نستاهلهاش ،يعطينا علشان يشجعنا ويجذبنا ملحبته ويعرفنا بذاته  ..كتري من أوالد ربنا نالوا قوة إلهية
عن طريق الصالة..
فياريت كلنا ننتهز أى فرصة نقدر نصىل فيها  ..مني يقعد مع ربنا وما ميبسطش؟!  ..مني يقعد معاه وما
يفرحش مهام كان؟! ممكن نصىل وإحنا ىف شغلنا  ..نتكلم مع ربنا والكالم ده صالة  ..يبقى ملا نيجى نقف
نصىل صلواتنا باملزامري ،تبقى بعمق واتضاع وانسحاق ومحبة كبرية  ..كل واحد اخترب حاالت النعمة الىل
ربنا بيعطيها له ..
الصالة محدش يقدر يعلمها للتاىن ،دى حاجة تتحس  ..ملا نقعد مع ربنا ونتعامل معاه من أعامقنا ،هنستفيد
ونتعلم الصالة  ..وهو ربنا نفسه يعلمنا الصالة  ..ويعزينا ىف كل مناسبة ويرد علينا  ..ويعلمنا ازاى نناجيه
ىف آالمنا  ..وىف كل مرة نقعد فيها مع ربنا نطلع بخربة جديدة.
الواحد ملا يصىل ،يحاول يتأمل ىف الكالم الىل بيقوله  ..الواحد ساعات خصوصاً وهو بيصىل ارتجاىل ممكن
يالقى نفسه بيقول كالم غري الىل بيفكر فيه  ..ألن ربنا نفسه بيعلمه الصالة.
لو الواحد شعر مبلل أو ضجر ومالوش نفس يصىل وقال أنام وأسرتيح ولو خمس دقايق ،هينام عىل طول
ومش هيصىل ألن الشيطان بيكسلنا؛ لكن ممكن نقول ترتيلة أو لحن أو نقرأ اصحاح نعمل بيهم استعداد
للصالة ونشجع نفسنا  ..ونقول :
"ياست ياعدرا قوينى علشان أتكلم مع ابنك الحبيب  ..خلينى أقدر أصىل  "..وأقول له" :يارب ساعدىن"..
نالقى عىل طول ربنا استجاب ويقول " :تعالوا انتم هتطلعوا بخربة حلوة جديدة ."..
التعزيات ما تجيش إال بالتعب  ..نتعب  ..نصرب  ..نحتمل  ..تيجى التعزية وتنسينا التعب واألمل  ..وحياة
القديسني كانت صرب وجهاد وآالم وتعزيات ألن التعزيات هى الىل بتشجعهم عىل املىش ىف الطريق ،مش
رشط نشوف اعالن  ..كفاية ملا الواحد يصىل بدموع وانسحاق ،بيحس بفرح وسالم جواه  ..مش دي تعزية؟
طبعاً تعزية كبرية..
والكتاب املقدس بيقول " :بضيقات كثرية ينبغى أن ندخل ملكوت السموات ( ."..أع )22 :14

عموماً الواحد ملا ييجى يبدأ يصىل ويبقى مش قادر يصىل ،يغصب عىل نفسه ويقول لربنا" :أنا مش عاوز
غريك  ..انت الىل بتعزينى وبتفرح قلبى" .ويفضل يكلم ربنا  ..يالقى ربنا أعطاه نعمة من عنده يصىل بيها ..
أنا هأحىك لكم حاجة بسيطة من خرباىت  :ىف يوم دخلت قاليتى بعد مشكلة وشد وخالف مع بعض
املهندسني الىل بيخدمونا ىف كرير  ..كنت ىف ضيق شديد ،فقعدت أصىل وأقول له " :يارب أنا عايزة خالص
نفىس  ..أنا إيه الىل استفدته  ..أنا مش ممكن أدخل السامء ،وحياىت وأبديتى هأفقدها  "..وصعبت عليا
نفىس وبكيت بحرقة شديدة ..
فلقيت نفىس ماشية ىف صحراء وشفت باب دير أثرى  ..دخلت لقيت باب كنيسة أثرية كلها أيقونات أثرية
وفيها روحانية عجيبة وعميقة وكلها رهبان منهم ثالث أو أربع راهبات واحدة منهم أمنا عزيزة من ديرنا
وكان شكلها سنها صغري أقل بكتري عن السن الىل تنيحت فيه ..
كنت طول القداس متأثرة ولسة متضايقة وبافكر أتناول واال أل  ..فجت ىل أمنا عزيزة وقت التناول وطبطبت
عليا وقالت ىل " :ربنا يسوع املسيح بيقول لك اتناوىل ."..
قلت لها " :صحيح ياأمنا عزيزة وأنا لسة زعالنة "..
قالت ىل " :خالص ،الزعل ده هريوح ،بس ملا تزعىل ما تبقيش تترنفزى وقوىل كل الىل انتي عايزاه من غري
نرفزة  ..وكامن زعلك ده مش علشانك ،ده علشان مصلحة الدير".
اتناولت واتعزيت جدا ً  ..والعجيب إن اآلباء الرهبان الىل كانوا حارضين القداس كان منهم أجانب ،وربنا
عطانا ان كل واحد يسمع القداس بلغته ..
وبعد القداس كل الرهبان انرصفوا وجات ىل أمنا عزيزة ،وسألتها " :املكان ده فني ؟ ىف األرض وال ىف السامء ؟"
فقالت " :ده دير رهبان عىل األرض ،لكن مش يف مرص  ..والرهبان دول منهم من األرض ومنهم من السام
وكلهم عندهم نقاوة كبرية ،،
سألتها  « :طب ايه اليل جاب السام عىل االرض؟»
فقالت يل « :ملا برنوح السام بياخدونا نزور كل مكان فيها  ..نزور الست العدرا ونشوف مجدها  ..ونزور
الشهيدة دميانة وكل آبائنا وأمهاتنا الشهداء والقديسني  ..أنا يدوبك مخلصة زيارة السامء كلها .بعد كده
بيفرجونا عىل كل مكان مقدس ىف األرض احنا ما شفناهوش "..

فقلت لها " :يدوبك أنا فهمت دلوقتي ملا الراهبات الكبار كانوا بيقولوىل الىل ما شفناهوش ىف األرض،
هنشوفه واحنا ىف السامء "..
وباملناسبة اآلباء السواح باستمرار بيعطونا بركة وبييجوا يصلوا عندنا ىف الدير ىف كنيسة الست العدرا وأحياناً
ربنا يسمح بأن اآلباء الكهنة أو بعض زوار الدير يشوفوهم "..
واحد من اآلباء الكهنة بيحكيلنا :
"حرضت ذات يوم إىل الدير للقيام بخدمة القداس اإللهى ودخلت كنيسة السيدة العذراء؛ وعند قيامى
بفتح سرت الهيكل ،وجدت شخص متوسط العمر  ..نحيف ..البس جالبية قصرية واقف ىف املذبح ،فسألته :
"انت مني ؟!"
فقال " :أنا سايح من سواح عجيبة جاى أحرض معكم القداس ".وفعالً حرض القداس واتناول وعند رصف
مالك الذبيحة شفته بريتفع لفوق وهو بيقول " :قدوس  ..قدوس  ..قدوس  "..واختفى من قدام عينى ..
وبعد انتهاء القداس ،خرجت من الكنيسة وقلت ألمنا الرئيسة فعرفت منها أنها شافته وأنها سبق شافته مع
اخواته ىف عجيبة ..
وىف شغف ملعرفة املزيد عن حياة هؤالء العاملقة ىف الروح ،كنا نطرح عىل أمنا الغالية العديد من األسئلة،
وكانت بعد إلحاح تجيب علينا .وهذا يذكرنا مبا ورد ىف سرية القديس األنبا أنطونيوس أب الرهبان اليل كان
بيعاين كثري من الرؤى ،ومكانش عايز يتكلم عنها ولكنه عندما كان بيقيض وقت طويل ىف الصالة متعجباً
ومتحريا ً ،ويضغط عليه الذين معه باألسئلة ،فكان يضطر إىل الكالم كأب ال يستطيع أن يخفى شيئاً عن
أبنائه ،وكان يعتقد أنه طاملا كان ضمريه خالص فإن رشح هذه األمور ينفعهم لىك يعرفوا أن النسك يآىت بثامر
جيدة ،وأن الرؤى كثريا ً ما تكون عزاء عن أتعابهم.
هل السواح لهم درجات كبرية وصغرية ؟
السواح لهم درجات ىف السياحة زى الرهبنة ،وكل مجموعة لها كبري تستشريه ،ولهم رئيس عليهم كلهم ..
واإلرشاد والقوانني عندهم للتقدم ىف الروحيات والفضائل  ..ملا ينضم واحد جديد للسواح ،بيصلوا مع بعض
ويقعدوا يحكوا له عن ربنا والسامء  ..ويعلموه نظامهم ..

كيف ينتقل السواح من مكان آلخر ؟
أحياناً الناس الىل عندهم نقاوة ومحبة كبرية لربنا تنتقل فعالً بالجسد والروح وأحياناً بالروح فقط ،بس
الروح مش بتخرج من الجسد ولكن بتبقى أقوى من الجسد  ..فالروح تسيطر عىل الجسد وتأمره ،فتقدر
تروح املكان الفالىن أو غريه  ..والسياحة ممكن تكون بالروح وممكن تكون بالجسد والروح  ..ملا اآلخرين
يشوفوه بهيئته الكاملة ولو حد ملسه يحس بلحمه وشحمه ،تبقى سياحة بالجسد والروح؛ لكن ىف حالة
السياحة بالروح ،يحسوا به فقط بالروح.
وىف السياحة الىل بالروح والجسد طبعاً دى قوة ربنا بتنقلهم ،مرة عىل سحابة نورانية زى مركبة يركبوها ..
مرة يالقوا نفسهم طايرين  ..قوة ربنا شايالهم أو املاليكة  ..وبنسمع صوت زى ڤو ڤو ڤو من الرسعة الىل
بيتنقلوا بها للمكان الىل هريوحوه ..
أتذكر حكاية قالها لنا والدى عن ابن عمه اليل كان عايز يرتهنب لكن أهله ضغطوا عليه وجوزوه  ..ىف موسم
الحصاد كان يسهر عند شونة القمح يصىل ويسبح ويعمل مطانيات طول الليل  ..ففى مرة وهو بيعمل
مطانيات شاف سواح طايرين ىف الجو وماليكة شايالهم وبيقولوا " :قدوس قدوس قدوس" وبعدين طلعوا
لفوق واختفوا  ..ومرة تانية نزلوا وصلوا معاه نصف الليل وبعد كده كانوا باستمرار بينزلوا ويصلوا معاه.
ازاى الشخص الىل بينضم ملجموعة السواح بريوح لهم ؟
أحىك لكم عن واحد كان متبتل من الورديان باإلسكندرية عنده حواىل  20-18سنة كان بيشتغل ىف دكان
بقال وبيتهم عىل قد حاله  ..الولد ده كان تقى جدا ً عامل بوصايا اإلنجيل ويعرتف بدقة ويتناول ،كان عايش
ىف هدوء وانكار ذات وصمت عجيب ،فأهله كانوا فاكرين إنه عايز يرتهنب  ..وىف يوم من األيام راح يفتح
الدكان بدرى فلقى واحد نحيف قوى وقال له " :أنا جاى أخدك علشان تعيش معانا ،احنا ساكنني ىف جبل
مطروح وراء عجيبة ،فقول ألهلك علشان ما يتخضوش عليك ،وقول لصاحب الدكان انك مش هرتوح له
علشان هتعيش مع السواح  ..وأنا هاجى اخدك ىف امليعاد ده زى النهاردة".
فلام حىك لصاحب الدكان ،قال له " :ياابنى معقولة !! وأهلك هيعملوا إيه ؟"..
فقال له " :ربنا أكيد هيفرحهم  "..وعلشان أبوه يطّمن عليه ،جه لغاية الدكان ىف نفس امليعاد واتكلم
مع السايح بنفسه وشعر بسالم عجيب  ..والسايح قال له " :بص هتيجى قوة إلهية وتشيلنا ونطلع لفوق،
متخافش انت هتشوفنا برنتفع ونقول قدوس قدوس قدوس ومنجد ربنا ونغيب عن عينك ."..

وفعالً قعدوا يرتفعوا ويقولوا قدوس لغاية ما غابوا عن عينه  ..أهله كانوا بيحكوا للناس  ..قعد شهرين مع
السواح وبعد كده رجعوه لبيته وقال له السايح " :انت هتشوف أهلك علشان تطمنهم ،وقول لهم انت إزاى
عايش مبسوط" ،وفعالً قىض يوم معاهم ،فقالوا له " :يابختك ياولدى صىل من أجلنا" .فقال لهم " :متحكوش
للناس تاىن ،اشكروا ربنا وبس".
أنا سمعت الكالم ده بنفىس من أهله  ..هو كان بسيط وطيب خالص .برصاحة البساطة والنقاوة بتساعد
عىل النمو الروحى  ..والسواح ملا كانوا يالقوه بيعمل حاجة غلط  -ألنهم هم برده برش  -يرشدوه للصح.
وبرسعة اتعلم منهم ،وهو أصغر واحد فيهم.
برصاحة املحبة هى الىل بتدينا استنارة روحية ودى الىل بتفرح قلب ربنا يسوع املسيح  ..محبتنا لبعض وإن
الواحد يبدى غريه عىل نفسه ىف كل حاجة ،ويعمل أى عمل ىف انكار ذات وصمت ويبقى فرحان  ..هو ده
الىل يوصلنا ،طبعاً مع العمل بالوصايا.
عايزين نعرف حكاية ماريا السايحة الىل مع سواح عجيبة ؟
هى من قرى الصعيد ،كان عندها نقاوة كبرية وبراءة زى األطفال بس بحكمة وكانت تحب ربنا قوى قوى..
كانت ىف املدرسة ،تقريباً ىف تانية ثانوى ،وكانت عايزة ترتهنب  ..ومكانتش تعرف سكة أديرة وال تسمع عنها
ألنها من قرى الصعيد الجواىن ومكانتش جات مرص خالص ..
ىف يوم جه واحد من السواح وقال لها " :انتي هتبقى معانا".
فقالت له " :طب انت مني ؟"..
فقال لها " :أنا سايح  "..وهى كانت بسيطة ما تعرفش حاجة خالص عن السواح ،فسألته " :يعنى إيه سايح؟"
فقال لها " :كذا وكذا وكذا  ..وقوىل ألهلك إن هييجى وقت وناخدك معانا "..
فقالت ألهلها" :أنا هأروح مع السواح  ..متخافوش" .فأهلها كانوا طيبني ،فقالوا لها" :يابختك يابنتى ياهناك"..
وفعالً ىف يوم لقوها سايبة لهم رسالة " :زى ما حكيت لكم ،جم السواح وأخدوىن ."..
وراحت ماريا مع السواح وهى صغرية  ..وكربت عندهم واتنيحت ىف سن األربعني .أنا سمعت عنها وشفتها..
هم فعالً برش سامئيني وماليكة أرضيني بس اإلنسان إنسان  ..وعددهم حالياً بيقل.
مقتبسة من كتاب الدير عن متاڤ ايريني وتم تنسيقها بواسطة www.tamavireneforall.com

بعض من السواح املعروفني يف الكنيسة القبطية
االنبا بوال أول السواح
ابونفر السائح
القديسة مريم املرصية السائحة
انبا غاليون السائح
انبا ميصائيل السائح
القديسة بيالجيا التائبة
انبا كاراس السائح
انبا توماس السائح
انبا ايليا السائح
االنبا يوساب السائح
االنبا بيجمي السائح

