الراهب والفالح
يف مصر اليت كانت حتتوي على الكثري من األديرة الرائعة يف املاضي املسيحي العابر ،عاش
ذات مرة راهب ربطته صداقة بفالح بسيط و ّأمي.
يف أحد األايم قال الفالح للراهب" ،أان أيضا أحرتم الرب الذي صنع هذا العامل! يف كل مساء
اان أسكب وعاء من حليب املاعز واتركه حتت شجرة خنيل .يف املساء أييت الرب ويشرب حلييب! إنه
حيبه جدا! مل يبقى وال مرة نقطة واحدة من احلليب يف الوعاء".
عند مساع هذا الكالم ،مل يقاوم الراهب االبتسام .شرح لصديقه بشكل لطيف ومنطقي أن
الرب ال حيتاج لوعاء حليب املاعز .لكن الفالح أصر بعناد أنه على حق فاقرتح عندها الراهب أهنم يف
الليلة التالية سرياقبون سرا ماذا سيحدث بعد أن يرتك وعاء احلليب حتت شجرة النخيل.
وعاجال مت تنفيذ ما اتفقوا عليه .عندما حل الليل ،اختبأ الراهب والفالح على م ٍ
سافة من
ّ
الشجرة ،ورأوا سريعا على ضوء القمر كيف تسلل ثعلب صغري إىل الوعاء ولعق احلليب كله حىت أصبح
الوعاء فارغا.
"ابلفعل!" تنهد الفالح خبيبة أمل" .ميكن ي انآن ريية أنه مل يكن الرب".
حاول الراهب أن يؤاسي الفالح وأن يشرح له أن الرب هو روح ،أن الرب هو شيء يفوق بشكل
كامل قدرتنا البسيطة على فهمه يف عاملنا والناس يدركون وجوده كل شخص على طريقته بشكل فريد
ومميز .لكن الفالح وقف حبزن مطأطأ برأسه فقط .ومن مث ندب وذهب إىل كوخه.
ذهب أيضا الراهب إىل قاليته ،لكنه عندما وصل تفاجأ بريية مالك يقطع عليه الطريق.
فسقط الراهب مرتعبا ابلكامل على ركبتيه ،لكن املالك قال له:

"ذلك الرفيق البسيط ليس عنده حكمة أو معرفة ابلكتب أو ثقافة كافية ليتمكن من إدراك
ومعرفة الرب بطريقة أُخرى .وأتيت أنت حبكمتك ومعرفتك ابلكتب وأخذت منه ما عنده! ستقول
أنك بدون شك جادلت بطريقة صحيحة .لكن يوجد هناك شيء ال تعلمه ،أيها اإلنسان املثقف:
"إن الرب عند رييته حقيقة وصدق قلب هذا الفالح اجليد ،أرسل كل ليلة ذلك الثعلب
الصغري إىل شجرة النخيل ليعزيه ويقبل تضحيته".


