يقول القمص صليب إنه صعد إىل قداسة
عم حدث وطلب صلواته
البابا واعتذر ّ
ورضاه ،ودعى يل بالتوفيق والربكة ،وقال
يل“ :يا ابني بالصالة نستطيع أن نفتح باب
السامء”.
والجميل هنا أنه يف نفس األسبوع ،أصدر
الرئيس جامل عبد النارص قرا ًرا جمهوريًا
بتعيني جميع خريجي الجامعة طبقًا
للتقدير العام يف التخرج .وبنا ًءا عىل ذلك
ت ّم تعيني عدد كبري ج ًدا من املعيدين يف
الجامعة ومركز البحث العلمي ،ومل يحدث

تعيني مثل هذا العدد من الخريجني يف هذه
األماكن قبل هذا العام أو بعده.
ذهب بعد ذلك القمص صليب سوريال
إىل البابا فقابله بابتسامة ومحبة كبرية،
وبوداعته املعروفة قال له“ :شفت يا ابني
ما حدث ،الصالة ومفعولها .ليكن لكم إميان
بالله الذي يزحزح الجبال”.
حقًا إن هؤالء اآلباء البابا كريلس واألبوان
مكاري الرسياين وصليب سوريال هم أبطال
يف املحبة واإلميان والغرية والسالم.
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القمص
تادرس يعقوب ملطي

الصلح بني البابا كريلس السادس
والقمص متى املسكني

رمسيس نجيب .يف أثناء سري القطار سمع
القمص صليب هذا الصوت“ :دير أبو مقار،
دير أبو مقار”...

يروي لنا الحبيب القمص مينا يني قصة
الحب والتواضع للبابا كريلس السادس ،كام سأل القمص صليب الشامس رمسيس إن
سمعها من فم رجل السالم القمص صليب كان يعرف شيئًا عن حال هذا الدير يف هذا
الوقت .أجابه أن هذا الدير يوجد به حال ًيا
سوريال:
خمسة رهبان فقط ،ونظ ًرا لسوء حالة الدير
يف أوائل حربيّة البابا كريلس ،كان القمص
وعدم إمكانية الزيارة لهذا الدير فهؤالء
متى املسكني وأبناؤه الرهبان ُمقيمني يف
الرهبان يف حالة صعبة ،لعدم وجود موارد
وادي الريّان .يف هذا املكان تعب الرهبان،
مالية.
وأُصيبوا بأمراض يف املعدة لعدم صالحية
ذهب القمص صليب بإرشاد من الله،
املياه للرشب...
وطلب من القمص متى املسكني أن يعود
ونظ ًرا ألن القمص صليب سوريال له مكانة هو وأبناؤه الرهبان إىل دير أبو مقار ،فوافق
خاصة وحب وتقدير لدى البابا كريلس القمص متى املسكني عىل هذا االقرتاح .بقي
السادس وأيضً ا القمص متى املسكني .كان اآلن أن يوافق البابا كريلس السادس عىل
يقوم دامئًا مبحاوالت الصلح بني االثنني .كان هذا االقرتاح أيضً ا .فذهب القمص صليب
يعرض اقرتاحات كثرية إليجاد مكان مناسب إىل البابا وأخربه أنه اقرتح عليهم الذهاب
لهؤالء الرهبان .أخ ًريا وافق البابا كريلس إىل دير األنبا مقار .فثار البابا عىل القمص
السادس أن يذهب أبونا متى املسكني صليب كيف يقول له ذلك؟...
وأبناؤه الرهبان إىل الدير املحرق.
فرتك البابا يقول كل ما يف داخله .بعد هذا
يف هذا الوقت كان القمص قزمان املحرقي هدأ البابا ،فقال القمص صليب بهدوء:
وهو شخص معروف بقوة شخصيته ،وأوامره يا سيدنا أنت ت َ ْعلَم أن القمص متى قوي
الحازمة ،مسئوالً عن إدارة هذا الدير.
الشخصية وله موهبة القيادة فال يتوافق
ذهب القمص صليب سوريال ملقابلة مع القمص قزمان املحرقي الذي له نفس
القمص متى ،وكان يُ ِقيم يف ذلك الوقت املوهبة يف دير املحرق .فهذا سيُ َسبِّب
ببيت التكريس يف حلوان .ركب القمص خالفات شديدة .أما دير أبو مقار ليس
صليب قطار حلوان وكان يُرا ِفقه الشامس فيه إال خمسة رهبان كبار يف السن والدير

محتاج إىل إصالحات وتعمري ،فالقمص متى
له من املواهب كام تَ ْعلَم لتعمري هذا الدير.
يف هدو ٍء تام وبروح الحب والتواضع وافق
البابا كريلس عىل االقرتاح ،بل وقال للقمص
صليب سوريال“ :أنت مبارك وأنا موافق
عىل هذا االقرتاح!”
أجاب القمص صليب وهو ثائر ،هو كل
حاجة بس صالة صالة( ...وقال لقداسة البابا
ثورة أطفأتها روح الصالة
تعبري صعب ال يجب أن يُقَال لقداسته ،وال
ذكر لنا القمص صليب سوريال هذه الواقعة :نستطيع كتابته) .فرد قداسة البابا بهدو ٍء،
يف أوائل حربيّة البابا كريلس السادس ،كانت كده يا ابني ربنا يباركك .برضه يا ابني نصيل
هناك تفرقة كبرية يف تعيني الخريجني وربنا يحل هذه املشكلة وكل مشكلة .وترك
ال ُجدد يف الجامعة خاصة بالنسبة للحاصلني القمص صليب البابا بدون كلمة اعتذار.
عىل درجات امتياز وجيد ج ًدا يف مناصب
امل ُعيدين ومركز البحث العلمي .كان يعي يُ َك ِّمل األب القمص صليب قائالً :تركت
ُ َ َّ
دامئًا غري املسيحيني ويُرتك املسيحيون .البابا ونزلت يف فناء البطريركية (يف كلوت
َ
ونظ ًرا ألن القمص صليب سوريال أحد آباء بك ،املقر البابوي القديم) .وبعدها دخل
االعرتاف لكثري من هؤالء الشباب ،الذين عىل البابا القمص مكاري الرسياين (األنبا
كانوا يشتكون من هذا األمر ،وهو وعدم صموئيل ،صانع السالم) ،وكان قد أخربه األخ
سليامن تلميذ البابا مبا حدث ،فقال البابا
تعيينهم يف هذه الوظائف.
كان املتنيح القمص صليب سوريال محبا له :شوف يا ابني أخوك بيقول إيه (وذكر له
ً
جريئًا ،غيو ًرا عىل كنيسته وشعبه .وكان التعبري الصعب) ،فأجاب أبونا مكاري“ :ال يا
أيضً ا مح ًبا لقداسة البابا كريلس السادس ،سيدنا ال يصح أن يُقَال هذا”.
املشكلة ”.أجابه القمص صليب بح ّدة وغرية
رضرين ،قائالً“ :يا سيدنا أيْوة
عىل أبنائه املت ّ
نصيل ،لكن الزم قداستك تعمل أي إجراء،
ات َّصل باملسئولني ليك ت ُ َحل هذه املشكلة”.
أجاب سيدنا بهدو ٍء وإميانٍ يا ابني نصيل!

والبابا يحبه ويُ َق ِّدره .فذهب القمص صليب
إىل قداسة البابا رجل الصالة وقوة اإلميان،
وعرض عليه هذه املشكلة.

فلام َعرض األمر عىل قداسة البابا ر ّد عليه،
صل ليك يحل الله هذه
قائالً“ :يا ابني ل ُن ِّ

نزل أبونا مكاري إىل أبينا صليب وقال له أنا
جئت إليك اآلن ،ليك تأيت وتعتذر لقداسة
البابا ألنه مستاء من هذه العبارة .وهو
واخد عىل خاطره منك .تعال اطلب بركته
ورضاه ،قبل أن ترتك هذا املكان.

