
  

 

كانت متاف ايريني تنتقل يوميا بالسياحة سواء بالروح أو بالجسد ملساعدة الكثريين و مل يقترص ذلك عىل بناتها الراهبات 

فقط بل شمل كل أبنائها داخل مرص وخارجها . وهذه مقتطفات من كتاب الدير. 

بعد أن تولت متاف ايريني رئاسة الدير اعتادث ان تذهب كل أريعاء مع احدي الراهبات لحضور القداس اإللهي يف كنيسة السيدة 

العذراء املعروفة بقيرصية الريحان مبرص القدمية. وكانت تقيض بقية اليوم يف دير الشهيد العظيم مارجرجس املجاور للكنيسة حيث 

كانت تتابع دراسة األلحان مع أمنا كرييا اسكندر، رئيسة الدير يف ذلك الوقت. وكانت دراسة األلحان تتم تحت ارشاف املعلم تادرس 

سعد.  

وذات ليلة اشتدت أالم قرحة املعدة عىل أمنا ايريني التي كانت تعاين منها يف ذلك الوقت، وبالتايل مل تستطع ان تذهب للصالة يف 

كنيسة العذراء قيرصية الريحان يف صباح يوم االربعاء كاملعتاد...

ويف يوم االربعاء الساعة العارشة والنصف صباحاً  وجدت امنا البوابة الشامس األستاذ املستشار أنطون اسطفان باسييل يطرق عيل باب 

الدير وملا فتحت سألها وقال : »فني أمنا إيريني؟!«   

فردت عليه وقالت: "هي النهاردة كانت تعبانة طول الليل ومخرجتش من قاليتها؟"

    أجاب األستاذ املستشار أنطون متعجبا ً:

"ازاي؟!.... متاف يف قاليتها وماراحتش للكنيسة النهارده؟! ده أنا شفتها بنفيس يف الكنيسة يف مكانها املعتاد جنب الهيكل، وطلبت لها 

سجادة صغرية من عم دياب غبور علشان تحطها تحت رجليها ألين الحظت أنها كانت بتعمل مطانيات كثرية أثناء القداس.... وقد 

ناولها أبونا متياس الرسياين )نيافة األنبا رويس األسقف العام املتنيح( من األرسار املقدسة... وبعد نهاية القداس سأل عنها وهو بيوزع 

الربكة ألن عدد الحارضين كان قليل... فبحثنا عنها يف الكنيسة كلها وملقيناهاش... فتوجهت إىل دير الشهيد مارجرجس وسألت عليها، 



فقالويل انها مجاتش النهارده.... فأنا جيت دلوقتي أسأل عنها وعايز أقابلها"

فذهبت األم البوابة إىل قالية أمنا ايريني، وفوجئت بأنها مبالبس الخروج فاستغربت وقالت لها أن الشامس أنطون باسييل بيسأل علييك 

فردت أمنا ايريني وقالت "هأنزل له حاالً"  وسألتها األم البوابة :"هل اليل قاله صحيح يا متاف؟... فسألتها:" هو قال ايه؟..."  فأخربتها 

األم البوابة مبا قاله...

فقالت أمنا ايريني: "هو كان الزم يفضحني؟...

تعجبت األم البوابة وقالت لها: "خرجتي ازاي يامتاف وأنا معايا مفتاح البوابة؟!....

نزلت أمنا اايريني وقابلت الشامس وأمام تعجبه قالت له:

"يا أستاذ أنطون هاقولك الحكاية، بس توعدين ما تقولش لحد... أنا كنت تعبانة جداً، فقمت أصيل وسجدت يف ركن الصالة، وكنت 

باقول يارب أنا كان نفيس أروح القداس... فلقيت نفيس يف الكنيسة وحرضت القداس واتناولت من األرسار املقدسة وبعد ما أبونا رش 

املية لقيت نفيس يف قاليتي تاين.."

    

فرد عليها األستاذ أنطون وقال:

" أنا مش هأقدر ماقولش لحد يامتاف ألن أبونا يف انتظاري هو وعم زيك غبور القرابني وراهبات دير الشهيد مارجرجس ألنهم عرفوا 

املوضوع ومنتظرين ردي عليهم.."

                                               املستشار أنطون اسطفان باسييل تنيح يف 1990/2/20م

    

كذلك أخربتنا األم الراهبة املسئولة عن ديرنا بكرير عن موقف مشابه تكرر أكرث من مرة مع القمص املوقر بيشوي بطرس كاهن كنيسة 

الشهيد العظيم مارمينا بكينج مريوط. وتحيك لنا أمنا عن ما حدث معه يف املرة األوىل:

"بعد انتهاء أبونا بيشوي من اقامة القداس اإللهي بكنيسة السيدة العذراء بالدير يف كرير، اتجه ايل املضيفة لتناول طعام اإلفطار، 

وبعد أن انتظر فرتة، سأل عن سبب تأخر متاف إيريني عن الحضور والجلوس معه، فاستغربت املسئولة وقالت له دي متاف ايريني  

يف القاهرة ومجاتش لفرتة طويلة إىل الدير بكرير بسبب مرضها... فتعجب أبونا جداً وقال يف ذهول:

 "ملا أنا النهاردة ناولتها الجسد والدم!! وبعد رصف مالك الذبيحة أخذت مني قربانة بركة...!!

فأكدت له األم املسئولة ان متاف ايريني  يف القاهرة، فقال:

    "الحقيقة أنا كان صعبان عليا من أمنا إيريني، وبأتعجب ليه مش عاوزة تقعد معايا النهاردة بعد القداس كاملعتاد... لكن كده ياأمنا 

أنا عرفت رس الله يف قديسيه.."



وبعد ظهر نفس اليوم قامت األم املسئولة بكرير باالتصال تليفونياً بتامف لالطمئنان عىل صحتها، وسألتها عن ما قاله أبونا بيشوي 

فضحكت وبعد تكرار السؤال أكدت أنها كانت حارضة القداس يف كرير واطأمنت عىل جميع الراهبات.

وقد تكرر هذا املوقف بالقاهرة عدة مرات يف اثناء تعبها الشديد وعدم مقدرتها عىل النزول إىل الكنيسة... فكان اآلباء الذين يخدمون 

القداس يرون متاف يف الكنيسة ويناولونها من األرسار املقدسة... وكانوا يرصحون بهذا لألمهات، وعندما سوألها، كانت تجيب باتضاع 

شديد: "هو أبونا قال لكم كده... يبقى كده..."

   

 تحيك احدى الراهبات:

"أثناء سفر أمنا إىل أمريكا يف 1999م يف احدى رحالتها العالجية كنت أقيض فرتة يف ديرنا بالقناطر، وذات يوم بعد أن أخذت حقنة 

أنسولني – ألين مريضة بالسكر – خرجت من قاليتي بالدور الثالث وأخذت األسانسري للنزول إىل املائدة، وفجأة انقطع التيار الكهربايئ 

وتوقف األسانسري بني دورين وكان ال ميكن فتح الباب فأخذت أخبط عىل حوائط األسانسري من الداخل حتى يسمعني أحد، لكن دون 

جدوى...

    ومن املعروف يف القناطر انه عند انقطاع التيار الكهربايئ ال يعود مرة ثانية إال بعد وقت طويل قد يصل أحياناً إىل نصف يوم أو 

أكرث... وفجأة شعرت بهبوط شديد ورعشة يف كل جسمي وعرق غزير كبداية كومة سكر واطي وذلك بسبب حقنة األنسولني... ويف 

الحقيقة من كرثة تعبي، شعرت اين هاموت بالتاكيد فقدمت توبتي وقعدت أصيل وأبيك وقلت يف داخيل : »كده برده يامتاف دانتي 

بتحيس بالناس كلها وانت مش حاسة بيا. أنا هاموت يف االسانسري«

ويف لحظتها لقيت حد بيفتح الباب ولكن مبا ان االسانسري كان معلق بني دورين واملسافة كبرية بينهم قلت: »خالص هأنط ولو اتكرست 

أحسن من املشكلة اليل أنا فيها.«  وأول ما جيت انط لقيت حد بيمسكني ويسندين لغاية ما وصلت بالراحة للدور التحتاين ووصلت 

ألخوايت يف املطبخ وانا منهارة فأسعفوين برسعة وحكيت لهم عن اليل حصل معايا واستغربوا جدا ازاي يفتح باب االسانسري املصوجر 

وكانت لسه الكهرباء مقطوعة واالسانسري لسه معلق وبابه مقفول.

تاين يوم يف الظهر اتصلت بينا أمنا ايريني من أمريكا لتطمنئ عيل اخبارنا وسألت عيل الجميع واحدة واحدة وكانت يف مثل هذه 

املكاملات فيها السبيكر مفتوح ليسمع الجميع يف نفس الوقت. ويف نهاية املكاملة قالت متاف : »فني أمنا فالنة، عاوزة أسمع صوتها .. 

هي عامله ايه دلوقتي؟ هي لسه عايشة؟«

فأجبت :«أنا عايشة بصلواتك يامتاف.«

فقالت يل: »أنت احسن من امبارح؟«

فقلت لها : »هو أنت حسيتي بيا؟«

 فقالت يل: "ماتعمليش كده تاين، ييإما تخيل أكل عندك يف القالية، او تاخدي حقنة األنسولني معايك وتاخديها ملا تنزيل..."



شكرت ربنا عىل محبته وحنانه وتعجبت عىل مواهبه الفياضة التي تفوق العقل واإلدراك، فيسمح ألمنا بأن تشعر بنا وترعانا رغم بعد 

املسافات، عينها دامئاً علينا.

 تحيك احدى الراهبات بالدير:

"يف نهاية السنة األوىل بعد التحاقي بالحياة الديرية سافرت إىل ديرنا بكرير لقضاء فرتة خلوة تقرتب من شهرين وكان ذلك يف عام 

1989م، وذات يوم اتفقت معي أمنا )س( املسئولة عن كالب الحراسة عىل القيام مبساعدتها يف حوش الكالب بعد الساعة التاسعة 

مساًء، بعد انتهاء العمل يف مساء ذلك اليوم....

وبالفعل رجعت ولكني مل أجد أمنا )س( يف قاليتها وكانت الساعة حوايل العارشة مساء، فخرجت عىل الفور واتجهت أوالً اىل الكنيسة 

ألصيل واخذ بركة الشهيد قبل الذهاب اىل حوش الكالب.

وبعد ما خرجت من الكنيسة، فوجئت بإن الكالب انفلتت وانطلقت ناحيتي وكان املنظر مرعب، فسادين الخوف وحاولت الجري 

برسعة يف اتجاه مبنى القاليل وأنا أنادي عىل اخوايت علشان يفتحوا يل الباب، لكن محدش سمعني... ويف ثانية لقيت الكالب كلها 

بتهجم عليا: 

اليل ماسك يف طرف الجالبية... واليل راسه واصله لغاية كتفي... واليل راسه يف ويش... وأنا هانتهي بينهم ال محالة... وال أقدر أن أصف 

لكم حايل واضطرايب... كيل خوف.... ذهني توقف عن التفكري لدرجة أنه مل يخطر عىل بايل أن أرشم عالمة الصليب أو أنادي عىل الست 

العدرا أو عىل أي قديس.... مل يكن ىف ذهني يف ذلك الوقت أي يشء سوى النداء عىل اخوايت، ومن كرثة ما أصابني من الرعب شعرت 

بأن دمي نشف وقلبي هيتوقف...

 وفجأة رأيت يدان منريتان تحوطاين وشعاعاً ينبعث من أصابع كل يد.. يف الحال وجدت أن كل الكالب الذين كانوا حويل أو متعلقني 

بكتفي نزلوا ووقفوا نصف دائرة بعيداً عني... ورأيت اليدان والشعاع املنري يتحركون، وسمعت صوتاً يقول يل: "اتفضيل عدي".

كان الظالم حالكا، ونور اليدان مثل نور النيون ينزل منهام شعاع ذو خمس خطوط، وكان من الواضح جداً انها يد.... شعرت بسالم 

وابتعدت الكالب عني، فحاولت أن أجمع قواي وأرسعت يف اتجاه باب السكن الخاص بالراهبات.... وفتح األمهات الراهبات الباب 

وأعطوين مياه مصلية... وقعدوا معايا لغاية ملا حسوا  أين بخري، وبعد كده دخلت كل واحدة قاليتها..

فلام رجعت أمنا )س( قالت يل: "اشكري ربنا أنت نجيتي مبعجزة، دي أخطر لحظة هي لحظة انطالق الكالب... اشكري ربنا انه نجاك 

وحافظ علييك.." وعلمت منها انها قد أرسلت يل تعتذر عن امليعاد يف ذلك اليوم مع احدى أخواتنا الراهبات )ص( لتخربين بأنها أجلت 

املوضوع ده..." وبالفعل ظلت أمنا )ص( سهرانة يف انتظاري ولكننا مل تتقابل ألين خرجت من الشغل عىل الكنيسة عيل طول ومل أذهب 

إىل قاليتي.



دخلت قاليتي وأنا غري قادرة عىل فهم أو تصور ما حدث وما رأيته: إيه اليل حصل ده؟! إيه اليدان املنريتان دول؟!... وبالتايل مل أذكر 

شيئاً ألحد عن هذا األمر، لكني كنت أشعر بسالم عجيب رغم اين كنت بارتجف من الخضة... املهم منت ونسيت املوضوع وانتهت 

املدة التي قضيتها يف كرير ورجعت إىل الدير بالقاهرة..

  

  وعند تقابيل مع متاف يف الجلسة الفردية، سألتني:

    "عملتي إيه يف كرير؟... فقلت لها : "نشكر الله اين رجعت بخري.."

    فسألتني: "امبسطتي؟"

    قلت لها: "الحمد لله..." فقالت يل: "فرحتي..."

    قلت: "أيوه يامتاف، أنا كنت فرحانة جداً."

    قالت يل: "وعملتي ايه مع الكالب؟..."

    قلت لها: "إيه ده يامتاف هو انت كنتي معايا..."

    قالت: "أنا اليل كنت معايك يابنتي.."

    قلت لها: "وأنت حسيتي يب إزاي؟.. هو انت اليل كانت ايدك عاملة زي شعاع النور ومحوطاين؟!..."

    قالت: "ايوه يابنتي.."

    فقلت لها: "طيب وازاي حسيتي يب يا متاف؟!"

فقالت يل: "وأنا بأصيل، لقيت حاجة خطفت قلبي وقالت يل أروح أشوفك يف كرير... دول كانوا هياكلويك يابنتي... أنا بعدتهم عنك 

بقوة ربنا... ودخلتك البيت ودي ارادة ربنا... وقعدت معايك انت واخواتك لغاية ملا اطمنت علييك وبعدين سيبتك ومشيت... يابنتي 

ملا تتخيض، ارشمي الصليب وقويل يا قديس أبو تربو "ابعد عني الكالب."

 يف الحقيقة دا كان اختبار جديد عليا خالص... أنا ال أعرف حاجة عن السياحة، وال عمري سمعت عن متاف حاجة زي كده... فنزل 

عىل صمت وأنا متعجبة يف داخيل وأقول لنفيس: "بقى هو أنا استاهل علشان ربنا يخيل متاف تحس يب وتيجي لغاية عندي يف كرير 

وتنقذين... واألغرب من كده إين أالقي متاف بتقول يل:

"لعلمك أنا أي واحدة مبتدئة بأبقى معاها خطوة خطوة يف كريرعلشان دي حياة جديدة بالنسبة لها، وبأبقى متابعاها لغاية ملا ترجع 

بالسالمة ملرص..."

 يف الحقيقة أنا تعجبت جداً من الجملة دي، والكالم  ده أثر يف جداً.... ألين ال ناديت عىل الست العدرا وال عىل الشهيد وال عىل أي 

من القديسني وبرغم ذلك ربنا يحسس متاف يب ويجيبها لتنقذين... حقيقي محبة ربنا عجيبة...

   

القديس أبو تربو املعرتف -اسم يوناين معناه الشايف- وعرف عنه أنه يشفي من يأيت إليه معضوضا من كلب. وله صالة يف الكنيسة 

القبطية تعرف بأسمه.



سجل أحد اآلباء الكهنة الرهبان مثاالً آخر لرعاية أمنا الفائقة، فيقول:

    "ذات يوم بعد أن أجريت يل جراحة القلب املفتوح يف مستشفى كليفالند، كنت أعاين من آالم شديدة... وانتابتني نوبات متكررة 

من السعال وكان األمل يف صدري اليحتمل... وما أن تغفل عيناي قليالً حتى استيقظ عىل سعال مؤمل جداً... وبينام أنا يف هذا الحال 

من العناء والتعب ومستلقي عىل الرسير يف املستشفى غري قادر عىل الشعور بالراحة أو النوم، رأيت متاف إيريني تدخل وتجلس عىل 

طرف الرسير، فقلت لها:

 

   "معقولة يامتاف، بقى انتي تعبانة وجاية عندي لغاية هنا؟!"

 

فأجابت: "أنا جاية أطمنئ عليك، عامل إيه يا أبونا دلوقتي؟" فقلت لها: "أنا كويس يامتاف..."

ومن شدة األمل كان يعرتيني دوار شديد، وال أقوى عىل فتح عيني... فكنت أقول لنفيس: "متاف جاية لغاية عندي وأنا أبقى نايم...!!" 

أن أجمع انتباهي بني الحني واآلخر وأنظر تجاهها، فأجدها تقول يل: "أنا جاية يا أبونا أطمنئ عليك..." اشتد  فكنت أحاول جاهداً 

بالجسد  القريبات يل  بناين  احدى  تليفونية من  ... وهنا جاءتني مكاملة  أمنا  أجد  لنفيس جيداً، مل  تنبهت  وملا  السعال وتعبت جداً 

لالطمئنان عيل، وكانت متاف تتصل بها باستمرار تليفونياً للسؤال عني، فقلت لها: "ملا متاف تتصل بييك، قويل لها أبونا بيشكرك وبيقول 

لك كرت خريك... ربنا يخلييك لنا.." فعالً اتصلت هذه االخت بتامف وبلغت الرسالة، فكان رد متاف عليها :

   

 "قويل ألبونا متاف بتقول لك: "إن شاء الله تكون املخدة اليل جابوها لقدسك ريحتك.." وقد تعجبت من هذه العبارة... ألن هذا هو 

ما حدث بالفعل يف ذلك الوقت، ألنه ملا اشتد السعال، أحرضوا يل مخدة عىل شكل قلب علشان أسند عليها صدري...

    

هذا ما سجله األستاذ صدقي نظري، خادم بالدير:

"كان ينتابني امل شديد يف جنبي بني الحني واآلخر، وقد احرتت مع الطب واألطباء ومل أصل إىل تشخيص أو دواء شايف... ويف عام 2003م 

كنت أقوم ببعض األعامل الكهربائية يف الدير بكرير وعلمت بوجود متاف، فطلبت من أمنا البوابة أن أراها وأخذ بركة صلواتها... فقالت 

يل: "حارض... ملا تنزل متاف، هابعت لك..." وتوجهت إىل مكان العمل إىل حني أن تستدعيني أمنا البوابة... وعندما انتهيت من العمل 

وحان وقت انرصايف آخر اليوم، سألت البوابة :

    "أنا مش هأشوف متاف؟...."

    فاعتذرت وقالت: "سامحني أنا نسيتك، متاف نزلت وطلعت ومش هتقدر تنزل تاين ألنها تعبانة."



    انرصفت من الدير وأنا يف حزن وضيق شديد طوال الطريق، وكنت أقول يف نفيس : "ازاي أمنا تنزل وماشوفهاش؟" يف نفس هذه 

الليلة منت بعد عناء شديد، فحلمت بتامف عندي يف البيت وبتقول يل: "إزايك ياصدقي؟... " قلت لها: "الله يسلمك يا أمنا..."

 

   قالت: "ايه اليل بيوجعك؟..."

    أجبتها: "جنبي..." فقالت يل: "طيب أنا هأصيل لك وأدهنك بالزيت..." وفعالً صلت يل متاف، ودهنت جنبي بالزيت ومشيت...

 

   استيقظت يف اليوم التايل وكان يسودين فرح غري عادي... وتذكرت الحلم والحظت زوال األمل من جنبي متاماً.... ذهبت إىل الدير 

وحكيت لألمهات إين غري قادر عىل إدراك ما حدث، ولكن كل ما أعلمه يقيناً أن جنبي شفي متاماً.... وقد رتب يل ربنا فرصة أخرى أثناء 

وجود متاف يف نفس هذه الفرتة يف كرير قبل عودتها إىل القاهرة، وقفت يف طابور من الناس ألخذ بركتها...

  

  وعندما اقرتبت منها، قالت يل: "ازاي جنبك دلوقتي؟..."

    فعرفت أن املوضوع ماكانش حلم وان متاف فعالً كانت عندي وصلت يل... 

    

تقول الدكتورة ايريني باترا، طبيبة أطفال، وتقيم يف  املنيا:

"... التحقت بكلية طب القرص العيني يف عام 1986م وأقمت يف بيت طالبات عىل اسم الشهيد أبو سيفني يف املهندسني... وكان املرشف 

عليه هو نيافة األنبا دوماديوس )مطران الجيزة( واملرشفة هي تاسوين ثيؤدورا –الله ينيح روحها- كانت تقول لنا : "الشهيد أبو سيفني 

رسيع الندهة، اطلبوه يف أي حاجة..." وكان يف البيت صورة كبرية له .. وكنت دامئاً عند خروجي من البيت كل يوم اخذ بركة الشهيد 

وأطلب منه ما أريد... فمثالً إذا كان عندي مادة صعبة، أجده يقف معي، وإذا دخلت امتحان شفوي وكان الدكتور املمتحن من 

الشخصيات الصعبة، كنت أالحظ أنه يهديه عليا... يف الحقيقة كان الشهيد أبو سيفني يعمل معي عجائب...

وأنا يف البكالوريوس، عام 1992م، تقدم يل شخص اسمه جورج وهو طبيب، وطلبني من والديت عن طريق بعض املعارف يف املنيا، 

وكانت والديت تقيم هناك مع اخويت.. ونظراً ألن والدي متويف وأنا أكرب اخويت، مل يكن هناك من يستطيع السؤال عنه، لذا كنت أنا 

ووالديت يف حالة شديدة من القلق ألنه ال ميكن املوافقة عىل شخص ال أعرف عنه سوى اسمه ووظيفته، ومل يسبق يل حتى رؤيته من 

قبل....

    ويف يوم 9 مارس من عام 1992، أي يوم عيد البابا كريلس السادس، خرجت من القرص العيني وذهبت إىل كنيسة مارمينا بالزهراء.. 

وكان القداس قد انتهى لكن الكنيسة كانت مزدحمة جداً لوجود الكثري من اآلباء األساقفة والكهنة وأفواج من الشعب تردد التامجيد... 

دخلت من باب الكنيسة من جهة الهيكل الجانبي ومل أنشغل بالزحام... وقفت أمام الهيكل... وأمسكت السرت وأخذت أصيل وأبيك، 

وكنت أقول للبابا كريلس:



    "بابا مش موجود، وانت أبويا وأنا بألجأ لك وانت بتحل يل أي حاجة برسعة... أنا مش هاميش من هنا يابابا كريلس غري ملا ترد عيل... 

أنا مش عارفة ازاي، لكن الزم ترد عيل وتعرفني أوافق واال أل... كنت أصيل وأنا مغمضة عيني، فحسيت بايد بتطبطب علىا.. وفتحت 

عيني ولقيت راهبة وشها جميل جداً جداً، وتبتسم ابتسامة هادئة جداً، وحضنتني بإيديها االتنني... وقالت يل:

 

   "انت ليه يابنتي مضطربة وبتعيطي جامد كده؟"

    فقلت لها: "أنا متقدم يل شخص ما أعرفش عنه حاجة خالص... وخايفة أوافق عليه..."

    فقالت يل: "هو ده بس اليل مش مخلييك توافقي..."

    قلت لها: "ايوه ألين ما أعرفهوش... وأصل بابا متويف وأنا ماليش حد يهتم بأمري..."

فقالت يل: "يسوع أبويك وماتخافيش، وربنا معايك وهيبارك لك يف كل حاجة... قابليه وملا هتقابليه، هتحيس انك مرتاحة معاه وهتحيس 

انك عارفاه من فرتة طويلة جدا.... وده االنسان اليل اختاره لك ربنا وهتكوين سعيدة معاه..."

    كانت واقفة طوال الوقت تطمئني ورغم ازدحام الكنيسة، مل يأت أحد ليتكلم معها.... فكنت أتحدث معها وحدي وعىل راحتي 

متاماً.... الحقيقة أنا شعرت بسالم ألن وجهها هادي ووديع ومريح... وعندما انتهت من الحديث معي، استدارت بوجهها حتى تخرج 

من الكنيسة، وهنا رأيت جميع الحارضين وقد تهللوا وتدافعوا ليسلموا عليها ويأخذوا بركتها... فاستغربت ألن هذه الراهبة ظلت 

واقفة تتحدث معي ألكرث من نصف ساعة ومل يرها أو يتقدم نحوها أحد!!

    وجدت كل الناس يقولون: "أمنا ايريني... أمنا ايريني.."

    فتعجبت جداً وسألت الناس: "مني دي؟!..."

    فقالوا يل: "دي أمنا ايريني رئيسة دير أبو سيفني، بقى معقولة مش عارفاها؟!

    قلت لهم: »أل... هي كانت واقفة وبتتكلم معايا وأنا ما أعرفهاش...«

    فسألوين: "هي كانت بتكلمك؟ " فقلت لهم: "أيوه..."

    فسألوين: "كانت بتقول لك إيه؟؟ " فحكيت لهم الحكاية، فقالوا يل: "وافقي عىل طول..." كان االزدحام شديد حولها، ووقفت تصيل 

للناس وتسلم عليهم....

   الحقيقة تركت كل الزحام ووقفت أمام الهيكل أشكر ربنا ألنه أرسل يل الرد... وقلت له: "خالص ملا اشرتي الدبل يابابا كريلس، هاكتب 

عليها 9 مارس." رغم إين مل أكن قد قابلت جورج بعد.

    ويف اليوم التايل مبارشة تقابلت معه... ومن أول مقابلة، أحسسنا بنوع من األلفة كام لو كنا نعرف بعض من فرتة طويلة، وحكينا 

لبعض عن أشياء كثرية عن حياتنا... وبالفعل اسرتحت له جداً كام أخربتني متاف.

 

ويقول زوجها الدكتور جورج : 

"أنا كنت بأصيل وأقول لربنا ان اليل هأتقدم لها وأقول لها أين هاعيش مع والديت وتوافق، تكون دي العالمة اليل انت هتعطيها يل من 

عندك ان كانت هي نصيبي...

    فلام تقابلت مع ايريني وقلت لها عىل هذا الرشط فوجئت أنها رحبت بارتياح شديد... فعرفت ان دي إرادة ربنا... ألين ولد وحيد 

ألمي وربنا رزقها يب بعد ثالث وعرشين سنة زواج"..."



ويضيف الدكتور جورج :

«كان والدي غري أرثوذكيس وظهر له الشهيد مارجرجس يف ميت دمسيس وقال له:

    »زي السنة دي هتيحي وتعمد ولد.« وملا سأله والدي انت مني، قال له:

    »أنا جرجس.«وفعالً ده حصل ووالدي بعد كده اتعمد وبقى أرثوذكيس.

    وهنا تقول إيريني :

    "أنا كنت طول عمري نفيس أترهنب، لكن لقيت نفيس بأحب الخدمة يف املجتمع... فطلبت من ربنا أن أتزوج شخصاً انجب منه 

أوالد واخذ بركة خدمتهم، أو أن أعيش مع والدته واخذ بركة خدمتها... فلام عرض جورج املوضوع عليا، كان يتفق مع كل ما كنت 

أحلم به... وتم الزواج يف 1993/8/26م... وفعالً عشنا مع والدته ملدة مثاين سنوات حتى تنيحت، وكنا يف منتهى السعادة معاً... وقد 

رزقنا الله بثالثة أطفال....

  

  مل أعلم وقت مقابلتي مع متاف إيريني يف الكنيسة أن مجيئها كان بالسياحة إال يف يوم زياريت للدير يف فرباير 2005م عندما رويت ما 

حدث الحدى الراهبات، فأخربتني أن متاف ال تخرج نهائياً لحضور أعياد خارج الدير، باالضافة إىل أنها كانت يف ذلك التوقيت مريضة 

ويف انتظار السفر إىل الخارج.

    

    

        
    

    

    


