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 بدايات ُموّفقة

ذهب فرحان الشاب الواعد الذي يمأل الحماس عينيه الخضراوان، 

عات للذهاب 
ُّ
وينطق جسده بالحيوية والنشاط، وتمأل قلبه ألاشواق والتطل

إلى حقل الخدمة، وإلى أن تطأ رجليه أرض الواقع الكنس ي، والخدمي، 

هوت 
ّ

ية الّل
ّ
والرعوي بعد رحلة دراسية طويلة استمرت ملدة أربع سنوات بكل

يجنليلّية، حيك نان اّله هذه السنوات يتلقم مع لمّل ه ألوه التعلي  لاإ

هوتي والكتابي، وجميع املواد ألاناديمية املتاحة، والدراسات في امللاالت 
ّ

الّل

املختلفة بالكلية، باإلضافة إلى التدريبات العملية في حقوه الخدمة، ونّل ما 

هوت املدعّوين للخدمة من شأيجنه أن ُيِعّد، وُيؤهل الدارسين من طلبة 
ّ

الّل

 والعمل في ملكوت هللا. 

ا مدقًقا، محًبا 
ً
هوت َنِهًما في القراءة والاطّلع، باحث

ّ
فكان طيلة فترة الّل

للمعرفة، مشهوًدا له من لمّل ه وأساتذته، وبعد أن أيجنهى دراسته بتفوق 

ويجنلاح، وأيًضا ت  تكريمه مع لمّلء دفعته في حفل التخّرج السنوي الذي 

ية لتكري  الخّريلين، أيجنه توّجه بعد ذلك إلى مكان ادمته ت
ّ
قيمه وتنظمه الكل

بقرية معروفة بصعيد مصر، حيك استقبله شيوخ الكنيسة الذين نايجنوا في 

ايجنتظاره عند محطة القطار مترقبين لحظة ولوله، وعندما ولل القطار 
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ثة حوتوقف على رليف املحطة، نايجنت عيونه  تلوه على أبواب عرباته با

بين الناللين من املسافرين عن لورته وهيئته املرسومة له في أذهانه  وفي 

 من إحدى عربات 
ً

ذاكرته  منذ أن لاره  قبل التخرج، فحاملا ملحوه يجنالال

 حقيبة مّلبسه، أسرعوا للقا ه حيك تبادلوا جميًعا السّلم 
ً

القطار حامّل

 والترحاب.

ر فرحان، فتوجهوا جميًعا بعد ذلك إلى الكنيسة وم 
ّ

َبش
ُ
عه  حضرة امل

َصرَّح للخدمة من ِقَبل 
ُ
هوت أو امل

ّ
حيك نايجنوا دا ًما ُيلّقبون الخادم اّريج الّل

ر، وذلك قبل رسامته قًسا، فاستقبله ع  شكري 
ّ

َبش
ُ
ملمعه بلقب حضرة امل

حارس الكنيسة بالترحاب، ث  فتح له  استراحة الكنيسة، حيك ضايفوه 

قسوس وادام الرب، متناولين الطعام مًعا في هناك كعادته  في ضيافة ال

شركة ُحبية جميلة، شاكرين الرب، ث  قرروا أن يترنوه ليستريح بعض 

 الساعات املتبقية قبل الاجتماع ليستعد لخدمة املساء.

وفي اليوم التالي اجتمع فرحان بحماسة ملحوظة مع القادة والخدام 

عه  اته للكنيسة، وليسموبعض من شيوخ الكنيسة ليشاركه  رؤيته وتطلع

أيًضا ليعرف أهدافه ، وتوقعاته ، وايجنتظاراته ، ويتحدوا مًعا في رؤيا موحدة 

مللد الرب وبناء الكنيسة، وبالفعل اجتمعوا مًعا، ونايجنت حًقا جلسة مثمرة 

تخللها وقت من الشركة والسمر، ث  بعد ايجنتهاء هذا الوقت الرائع، وفي نهاية 

يح في شقته املخصصة للراعي بالكنيسة، وذلك اليوم، لعد فرحان ليسترإ

بعد أن وّدعه  ووعده  باستكماه ألاحاديك والسهر معه  بعد اجتماع الغّد، 

وهكذا قبل القادة والخّدام دعوته له  بفرح، حيك ملسوا فيه روح املحبة 

 واملرح.
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ّ
وبالفعل في اليوم التالي بعد إيجنتهاء اجتماع املساء أيًضا، وبعدما سل

ًبا به منه ، فصعد معه بعض القادة  على الجميع مشجًعا إياه ، ُمَرحَّ

 والخّدام من الشباب وه :

بيتر اّريج حسابات ومعلومات، وهو ابن الشيخ ثروت أمين الصندوق  

بالكنيسة، وهو يخدم في فريق التسبيح، حيك أيجنه عالف جيتار أيًضا، 

ة يًضا اطيب أمل ابنوممدوح ابن الشيخ لني سكرتير مللس الكنيسة، وهو أ

ية الصيدلة، وهو ابن أحد أعضاء الكنيسة، 
ّ
الشيخ ثروت، ومارنو طالب بكل

ويخدم في اجتماع اعدادي وثايجنوي، ومدحت يعمل كمدرس ايجنلليزي بالحصة، 

وهو من أعضاء الكنيسة أيًضا ويخدم بخدمة مدارس ألاحد، وأشرف حالل 

في القرية، وهو من  على دبلوم فني لناعي ويعمل كنقاش ماهر ومعروف

 أعضاء وادام الكنيسة أيًضا.

ر فرحان بترحاب وبشاشة، وبعد أن 
ّ

َبش
ُ
وهكذا فاستقبله  حضرة امل

له  الشاي، فأومأ إليه مدحت بيده وهو يه ُّ  فرحان لُيعّدإجلسوا استأذنه  

واقًفا أن يقوم هو بعمل الشاي، فسمح له فرحان وهو يمزح معه بأن يترك 

 ،إعداد الشايبعد تأكيد ممدوح أيًضا على أن مدحت ماهر في له هذه املهمة 

حيك نان دا ًما ُيعّد له  الشاي بنفسه في نل مرة نايجنوا يزورويجنه فيها في 

 البيت، حيك نان يعيش هو ووالده وأاوه ألالغر بعد وفاة أمه.

وفي هذه ألاثناء ضحك بيتر بصوت عالي عندما قاه مدحت أن بيتر 

في أي وقت بشرط أن  إيجنه مستعدّد املكرويجنة جيًدا، فقاه أيًضا يعرف أن ُيع

يكويجنوا مستعدين أيًضا للذهاب للمستشفم بعدها، فتبادلوا الهزار مًعا، 
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وتعالت ألوات ضحكاته  ومحادثاته ، ث  سأله  فرحان بلطف عن بقية 

 الشباب؟  

فأجابوه بأن هناك ملموعة من الشباب نايجنوا موجودين ولكنه  منذ 

لة منقطعين عن الاجتماعات، فقاه بيتر بصوت أسيف أن هناك فترة طوي

 
ً

بعض املشادات الكّلمية مع بعض الشباب وبعضه ، فقاطعه ممدوح قا ّل

 أن هذا ليس وقت الحديك في مثل هذه ألامور.

فأجاب فرحان موجًها كّلمه إلى ممدوح: دعه ُيكّمل يا ممدوح، 

بعضنا البعض في كيفية  بالعكس أيجنا أحب أن أسمع وأعرف لكي يجنفكر مع

معالجة مثل هذه ألامور، فأكمل بيتر حديثه وهو ينظر إلى مارنو الذي نان 

ر فرحان 
ّ

َبش
ُ
يؤيده بنظراته وإيما اته، ث  بعد ايجنتها ه من الحديك شجعه  امل

أن يذهبوا مًعا الفتقاده  والجلوس معه  وسماع شكواه ، فوافقه ألاغلبية 

اًضا غير لريح بتعبيرات وجهه  ويجنظراته  لعدم على ذلك، والبعض أبدوا اعترإ

ارتياحه  لبعض هؤالء الشباب، لكن ألاغلبية أقنعوه  بضرورة افتقاده ، 

وتقدي  املحبة له ، وقبوه ضعفاته  قدر املستطاع ألن هذا هو ما يحتاجويجنه، 

واالة في ظل وجود اادم جديد يريد أن يفتقد الجميع، فاتفقوا جميًعا 

أوا يهّموا في القيام واحد تلو آلاار ليستعدوا للنزوه ليترنوا على ذلك وابتد

ر ليستريح بعد سهرة ممتعة معه ، وهكذا ايجنتهت السهرة ويجنزه 
ّ

َبش
ُ
حضرة امل

الشباب من عنده فرحين، مكملين حديثه  فيما بينه  وه  في طريقه  إلى 

 بيوته  في املوضوعات التي أثاروها في السهرة.
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زه الشباب من عنده قام لُيغير مّلبسه التي نان أما فرحان فبعد أن يجن

مقيًدا بها طيلة الوقت منذ وقت يجنزوله للخدمة، حيك ل  تتسنى له الفرلة 

ّضله في 
َ
لعمل ذلك أثناء وجوده ، وبعد أن اغتسل باملاء البارد الذي نان ُيف

الصيف عن الُسخن، ولبس بيلامته الفضفاضة، وشعر بااليجنتعاش بعد يوم 

هب ليتفّقد ثّلجته ليتناوه عشا ه الخفيف قبل أن يطلب اطيبته ُملِهد، ذ

راعوث بالتليفون، والتي غاب عنها طواه اليوم لسبب انشغاله بالخدمة، 

حيك اطمأّن عليها بعد أن شاركته بيومها، وأابرته أيًضا بأشواقها إليه، 

ه وأشواقوافتقادها له، وهو أيًضا قد بادلها املشاعر، فعّبر لها عن حّبه لها 

املضاعفة لها، وللحظة التي تلمعهما مًعا تحت سقف هذه الكنيسة 

ليستكمّل مشوار حياتهما وادمتهما في بيت الزوجية السعيد، بعد فترة 

الخطبة التي طاملا يحلمان بايجنتهائها ليكويجنا مًعا منذ أن تعّرفا على بعضهما 

فقا مًعا على هذا القرار.
ّ
 البعض، وات

ًرا وهكذا نان فرحان ي
ّ

قض ي أيامه في تلك القرية كخادًما ُمَبش

بالكنيسة في فترة ماقبل رسامته، ولواجه أيًضا، بين دراسته الخالة، 

وادمته بالكنيسة، ولياراته الرعوية، ولقا اته مع الشباب، وسهراته معه ، 

حيك اعتادوا السهر معه بعد الاجتماعات ليتناولوا مًعا العشاء والشاي في 

والسمر، بلايجنب مناقشة الكثير من ألامور الكتابية والّلهوتية  جو من الشركة

والخدمية وغيرها، حتى أن بعض الشباب الذين نايجنوا منقطعين ابتدأوا يأتوا 

ا في الشركة 
ً
ليسهروا معه  بعد حضور الاجتماع، كما نان أيًضا يقض ي أوقات

ا إياه 
ً
في  مع الشيوخ وألاعضاء وباقي الشعب من أهل القرية، مشارن
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مناسباته  املختلفة، مما نان له بالغ ألاثر في تقوية واإنعاش الاجتماعات، 

 ونهضة الكنيسة.

ر فرحان 
ّ

َبش
ُ
ى امل

ّ
وهكذا ل  تمض سنة على هذا املنواه منذ أن تول

ية الّلهوت، ث  تصريحه 
ّ
مسئولية الخدمة بالكنيسة بعد تخرجه من نل

عد يبه راعًيا رسمًيا للكنيسة بللخدمة الدينية، حتى تّمت رسامته قًسا، وتنص

ايجنتخابه من شعب الكنيسة أمام اللجنة امللمعية بحسب النظام املشيخي 

ّتبع واملعموه به، وهكذا نان ينمو الراعي الشاب في نل جوايجنب حياته، 
ُ
امل

 وادمته ودراسته.

وحدث أيًضا بعد هذه الفترة بشهور قليلة أن القسيس فرحان قد 

واجه من اطيبته املحبوبة راعوث ليلمع الرب اكتملت فرحته بتمام لإ

شملهما في بيتهما الجديد بعد طواه ايجنتظار، وهكذا نايجنت فرحة كبيرة أيًضا 

 للعا لتين ولشعب الكنيسة أيًضا بالكامل.

وهكذا عاشا الزوجان الحبيبان وسط شعب الكنيسة املباركة الذين 

أحبوهما جدا، ونايجنت لهما عّلقات ولداقات قوية مع شباب وشابات 

الكنيسة، حيك نايجنا يقدمان محبة للجميع على السواء دون تفرقة أو تمييز، 

لكن نان هناك بعض الشباب من يترددون كثيرا على بيت القسيس وقضاء 

ه، وهكذا أيًضا راعوث لوجته نايجنت تربطها عّلقة قوية ببعض أوقات مع

الشابات أبرله  أمينة ألنها أقرب جار للكنيسة، وهى ابنة شيخ الكنيسة 

الراحل الشيخ عزيز، وهو أيًضا ابن أحد مؤسس ي الكنيسة، والذي نايجنت له 

ادمة واضحة، وشهادة المعة من الجميع حتى وفاته بألمة قلبية منذ سنوات 
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يلة، ونايجنت تعمل كممرضة بمستشفم الُحمّيات العام، وهى من الشاّبات طوإ

املواظبات على اجتماعات الكنيسة، ولها دور في الخدمة والعبادة، بالرغ  

من مشغولياتها الكثيرة، واهتمامها أيًضا بوالدتها من بعد وفاة والدها، ولواج 

ي ي نايجنت أيًضا تأتأاتها مري  التي تكبرها بسنتين في قرية ملاورة، والت

لزيارتهما في املناسبات، وعلى فترات بعيدة، النشغالها ببيتها وأوالدها، ولُبعد 

 املكان أيًضا.  

وفي أحد ألايام جلس القسيس فرحان ليحتس ي قهوته كعادته على 

فّضل مرتدًيا بيلامته الفضفاضة البيضاء، وهو يتصّفح ألاابار 
ُ
مقعده امل

 من موقع إلى آ
ً

ا متنّقّل
ً
ار على شبكة الايجنتريجنت عبر جهاله الالكتروني ممسك

غطي حاجبيه 
ُ
ارته الكبيرة التي تمأل وجهه الباس ، وت

ّ
إياه بيده، وهو ُيتابع بنظ

املكسيان بالشعر الكثيف، ُمعّبران عن الذناء الذي يتدفق من عينيه 

أسفلهما، وبعدما ايجنتهى من احتساء قهوته، وضع الفنلان على املنضدة 

رة امللاورة وفي هذه ألاثناء وقعت عينيه على ألبوم الصور القدي  الصغي

ملتصًقا به الكتاب املقدس القدي  أيًضا مربوطان ببعضهما برباط افيف، 

والذي طاملا احتفظ بهما لسنوات طويلة، ألنهما يحمّلن ذكريات االة قّيمة 

ن وثمينة بالنسبة له، وعندما سأه راعوث لوجته عن سبب إاراجهما م

مكانهما بدرج ااص أسفل املكتبة التي تكتظ بالكتب واملللدات، فأجابته 

لوجته التي أتت لتللس ُمقابله على كنبة ألايجنتريه لُتخبره أنها نايجنت ترتب غرفة 

املكتبة وتنظمها، فوجدتهما بهذا الشكل، فدفعها فضولها لتتفرج على الصور 

ي على لور وذكريات املوجودة باأللبوم، االة أيجنه ألبوم قدي  ويحتوإ

قديمة، فأارجتهما وأحضرتهما هنا ليحكي لها عن هذه الذكريات، ويشاركها 
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قّدر 
ُ
بأحداثها، حيك قالت له بصوت منخفض، ومشاعر فّياضة، أنها تعل  وت

قيمة الذكريات عنده، وأن ما يحتفظ به البد أن يحمل ذكرى غالية،  

اب املقدس، فقاه لها بتأثر وبالفعل ابتدأ ُيخبرها عن قصة ألالبوم والكت

ها ألاسف والحزن أن هذا الكتاب ااص بشقيقه 
ُ
ملحوظ، ويجنظرات يمأل

الراحل يجنبيل الذي ل  ينسه أبًدا نل هذه السنوات، والذي نان يقرأه باستمرار 

منذ لغره وحتى رحيله، حيك نان ُيدّون فيه أيًضا مّلحظاته الخالة، 

ى حواش ي الكتاب، باإلضافة إلى اسمه وتأمّلته، ودراساته بالقل  الرلاص عل

املكتوب عليه بخطه الجميل، وأن هذا ألالبوم يحمل ذكرياتهما مًعا، ث  فتح 

ألالبوم القدي ، وجاءت راعوث لتللس بلواره متأثرة ومتحمسة لتعرف 

املزيد عن ذكرياته مع شقيقه، وتسمع منه قصة هذه الذكريات وتشاركه 

مًعا في مرحلة الطفولة ث  الشباب شارًحا لها مشاعره، فأاذ ُيريها لورهما 

نل موقف مرتبط بالصور، حيك نايجنا ألااوان فرحان ويجنبيل لبعضهما البعض 

أكثر من ملرد أاوان، بل لديقان حبيبان، ك  من ذكريات بينهما! إنها حياة 

بأكملها منذ أن وعيا على الحياة، من أنل، وشرب، ولبس، ولعب، ويجنوم، 

ة، وغيرها قبل أن يأتي ذلك اليوم املشئوم الذي تلّقت واروجات، ومذاكرإ

فيه العا لة ابر غرقه في البحر أثناء رحلته مع ألدقا ه، وهكذا والل 

الزوجان حوارهما حوه هذه الذكرى الغالية، وهو ُيحّدق في نل لورة على 

حدة، ث  يشارك لوجته بلهجة يغلب عليها الحزن بما تحمله نل لورة من 

ايجنت هى أيًضا تشاركه مشاعره وهى تستمع إليه، حيك أابرها ذكريات، ون

أيًضا أن ابر وفاة شقيقه يجنبيل جاء إليه  فلأة في ذلك اليوم الغير متوقع، 

وجاء معه الحزن يرفرف على نل البيت كغراب ينعق بصوته املخيف، 
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وأجنحته السوداء، ليطفيء فرحة العا لة، ويخمد بهجتها، وُيخّي  على العا لة 

 ظّلله املميتة.ب

فقالت راعوث والدموع تمأل عينيها تأثًرا باملوقف أنها تعل  مقدار هذا 

قّدر مشاعره 
ُ
ألال ، حيك مّرت به عا لتها في حادث وفاة ابن عمها أيًضا، وأنها ت

 أن هذا الخبر جاء في 
ً

 حديثه قا ّل
ً

تلاه شقيقه، ث  استطرد الزوج مكمّل

ة وتفوقه في الثايجنوي -أي يجنلاح فرحان  -حه وقت فرح العا لة واحتفالها بنلا

العامة، حيك ل  يكن قد مض ى على ظهور النتيلة آيجنذاك سوى أسبوع 

واحد، وك  نايجنت فرحة الاب وألام اللذان طاملا ايجنتظرا ذلك اليوم،  حيك نان 

حلمهما داوه فرحان نلّية من نلّيات القمة، حيك ل  يكن وقتها يخطر على 

هوت.بالهما فكرة دعوته ل
ّ

 لخدمة وداوله نلية الّل

واستطرد أيًضا القسيس فرحان حديثه موضًحا كيف تلّقوا هذا الخبر 

الذي كسر قلوب العا لة نلها، وكيف استقبلت والدته الخبر في حالة من 

الانهيار والحزن الشديد، وأيًضا ألاب الذي انهار أيًضا عند سماعه ابر وفاة 

ا، إال ابنه يجنبيل، وحتى بعد ذلك حينما 
ً
نان يحاوه أن َيظهر أمامه  متماسك

أيجنه نان نلما اّل إلى يجنفسه يلهش بالبكاء على فراقه، وهكذا موضًحا أيجنه 

لوال سندة الرب وتعزيته له  جميًعا في ذلك الظرف ألالي  لكايجنوا قد ضاعوا 

 وابُتِلُعوا من الحزن.

عن  وفيما نان هو يسرد هذه ألاحداث قّربت منه راعوث أكثر معّبرة

مشاعرها، فلّفت ذراعها برفق حوه عنقه وربتت على كتفه قا لة له بنبرة 

مختلفة محاولة أن تهّون عليه وهو يتذكر هذه ألاحداث أنها نايجنت تتمنى أن 
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ترى يجنبيل من كّلمه عنه، وقالت له أيًضا: ليت يجنبيل نان حّيا آلان ليرى أايه 

أن هذا ما تراه وتسمعه من الكبيرفرحان قسيًسا يجناجًحا، وراعًيا محبوًبا، وإ

 نل الناس الذين يخدمه  بصدق، ويشاركه  ظروفه  املختلفة.

هنا حاوه القسيس أن يبتس  لكنه ل  يستطع لقسوة املوقف أليجنه 

نان متأثًرا أثناء سرده لألحداث، لكنه اكتفم بهز رأسه بهدوء تعبيًرا عن 

 امتنايجنه.

شاب، حيك نايجنت وفي الحقيقة ل  تلامل راعوث لوجها القسيس ال

له بالفعل سيرة عطرة، وسمعة طيبة، ومشهوًدا له من الجميع بدماثة القه، 

وأمايجنته، ومصداقيته، حيك عّل لوت مواقفه، ومباد ه على لوت وعظه 

. 
ّ
 بسيده املسيح الذي نان يعمل وُيعل

ً
 وكّلمه، مقتدًيا ومتمثّل

بت ها قد ذهوفي هذه ألاثناء وبعد فترة لمت طويلة نايجنت الزوجة اّلل

نوب  تناوله وفيما هىلُتحضر له نوًبا من الشاي الذي نان معتاًدا أن يشربه، 

 لها أيجنه هكذا رحل 
ً

شاي بعدما أحضرته له إذ هو ُيغمغ  بصوت أسيف قا ّل

 لها 
ً

شقيقه يجنبيل، ول  يتبقم له سوى هذه الذكريات، واستطرد ايضا قا ّل

ن يكون شقيقه حًيا آلان، أليجنه هو أيجنه يوافقها الرأي أيجنه نان أيًضا يتمنى أ

الوحيد الذي نان معه سره، وهو الذي نان يعرف طموحه وأهدافه، حيك 

نان يعرف مال  يكن يعرفه عنه والده، فقاطعته راعوث متسا لة: عن ماذا؟ 

فقاه لها بخصوص حاضري وقتئذ ومستقبلي أيًضا، فهو الوحيد الذي نان 

هوت، ألامر الذي  يعرف أمر دعوته للخدمة، ورغبته في
ّ

الالتحاق بكلّية الّل

ا بالكنيسة 
ً
نان مرفوًضا تماًما من قبل أبيه، بالرغ  من أيجنه نان شيخ
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لايجنليلية بقريته  الذي ترّبم وترعرع فيها، بل ونان أيًضا له دور كبير في 

سند إليه، 
ُ
الكنيسة حيك نان يقوم بالكثير من ألاعماه لادارية التي نايجنت ت

متابًعا للقاءات امللمع التابعه له الكنيسة، وأيًضا للقاءات ونان أيًضا 

السنودس السنوية التي نان يحرص على حضورها، إال أيجنه تحّداه في باديء 

هوت، حيك نان ُيريده أن 
ّ

ألامر عندما عل  برغبته في الالتحاق بكلية الّل

 .يدال نلّية الهندسة بحسب ملموعه الذي حصل عليه في الثايجنوية العامة

وهنا قاطعته راعوث أيًضا بنبرة تُنّ  عن جرأتها وشجاعتها في النقاش 

متسا لة عن موقف راعي كنيسته  من ذلك، وهل نان يشاركه بهذه ألامور؟ 

فأجابها أيجنه بالفعل نان يعل  أليجنه أي فرحان نان يشاركه بتلك ألامور، ونان 

هوت
ّ

 ، ألن فرحان نانراعي الكنيسة أيًضا يشجعه على الالتحاق بكلّية الّل

 أيًضا عن اجتماع شباب 
ً

يخدم بالكنيسة وهو عضو شاب، ونان مسئوال

يجناش يء بالكنيسة، ونان راعي الكنيسة دا ًما ُيثني على ادمته مشجًعا إياه، 

حيك نان دا ًما يمدحه أمام شعب الكنيسة شاهًدا أن فرحان  له قلب 

ي الخدمة، وحّبه للشباب راعي، وذلك ملا يراه فيه من غيرة، وحماس، ونشاط ف

الصغير، ونان راعي الكنيسة بالفعل قد حاوه إقناع والده بذلك، لكن والده 

ا على موقفه، ول  يكن الراعي يريد أن يخسر عّلقته بوالده بسببه،  نان ُمِصرًّ

حيك أن والده نان قد سبق وذهب إليه اصيًصا في مكتبه بخصوص هذا 

ه عن هذا القرار، وأن يستمر في ادمته ألامر، ليلعله ُيقنع ابنه بالعدوإ

هوت، لكن الراعي نان يؤكد له أيجنه ال 
ّ

بالكنيسة دون الالتحاق بكلّية الّل

ا بها. 
ً
 يستطيع أن يقف أمام  دعوته ورغبته طاملا هو مقتنًعا ومتمسك
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هكذا وّضح القسيس فرحان لزوجته موقف راعي كنيسته آيجنذاك من 

راعًيا لظروف ألاسرة الحزينة، حيك نان هذا ألامر، حيك أيجنه أيًضا نان م

 هذا الصراع بعد وفاة شقيقه يجنبيل بفترة قليلة.

فتنهّدت راعوث بعد سماع ذلك آاذة يجنفس عميق بصوت مسموع 

قا لة له بنبرة الرجاء الذي عّبرت عنه عيناها الباسمتان قبل لوتها أن نل 

اء ، وأيًضا نل الرجالعزاء لهما مًعا أن شقيقه يجنبيل في السماء في مكان أفضل

قرب اللقاء الذي يلمعه  جميًعا مع املسيح، فتبّس  الزوج في وجهها وهو 

يه ُّ بالقيام طالًبا منها بلطف أن تعد لهما الطعام، حيك أنهما شعرا بالجوع 

مًعا، معتذًرا لها عن مشاركته لها بهذه الذكريات الحزينة،  فما نان منها إال 

عّبر له عن مشاعرها
ُ
الُحبية بإيما ة افيفة مع ابتسامة ُمعّبرة وهى متلهة  أن ت

إلى املطبخ لتعّد الطعام قا لة له أنها تستمتع بمشاركته حياته وذكرياته كما 

يفعل هو أيًضا، وهكذا بعد أن تناوال مًعا وجبة الطعام السريعة التي أعدتها 

غرفة الزوجة املاهرة في إعداد الطعام، قام القسيس فرحان ليذهب الى 

مكتبه ليللس جلسته املعتادة على مكتبه مستدفًئا بكتبه التي تمأل أرجاء 

الغرفة، ث  ابتدأ في القراءة والكتابة لتحضير موضوعاته وعظاته، وهكذا نايجنا 

الزوجان يقضيان وقتهما بين الدراسة والخدمة بالكنيسة باإلضافة إلى 

 حياتهما الشخصية وألاسرية الخالة.

 ويجنا وتأثيره على الكنيسةظهور فيروس نورإ

ك  نايجنت الاجتماعات بالكنيسة منتعشة في تلك الفترة، حيك نان 

الراعي ل  يفتر عن عن أن يقوم بدوره بنشاط مع القادة والخّدام في إعداد 
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البرامج وألانشطة الفعالة في جميع القطاعات، وذلك بمعاويجنة مللس 

كأي كنيسة يتخللها بعض الكنيسة وأعضائها واّدامها، لكن مع ذلك نايجنت 

املشكّلت، لكنه  نايجنوا يحاولون على قدر املستطاع احتواء أي مشكلة نايجنت 

تعترضه ، ومحاولة إيلاد الحلوه لها، والتعامل  بمحبة مع جميع ألاطراف، 

ونان الجتماع الصّلة بالكنيسة لدى مسموع، حيك نان بعض ألاعضاء 

ة، واملشاركة بطلبات الصّلة، يواظبون أسبوعًيا على حضور اجتماع الصّلإ

بالرغ  من تغّيب الكثيرين، مما نان لهذا الاجتماع بركة وتأثير إيلابي على 

 الكنيسة.
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 لقاء خاص

وفي إحدى الليالي بعدما أيجنهى القس فرحان اجتماعه الشهري مع 

الخالة بالكنيسة، وبعد يوم طويل  مللس الكنيسة ملناقشة بعض ألامورإ

ا باألعماه عاد إلى بيته، وبعدما تناوه العشاء كعادته مع لوجته راعوث 
ً
مملو 

جلس على أريكته املفضلة بالقرب من باب الشرفة الخلفية املفتوح على فناء 

الكنيسة ليستقبل نسمات الهواء البارد املندفعة منه إلى الداال، ومن كثرة 

عب الذي نان يشعر به تمدد بلسده على ألاريكة مستسلًما لارهاق والت

 فيه بعدما اقتح  أجفايجنه بقوة حتى غيبه تماًما 
ّ
للنعاس العميق الذي غط

 عن املشهد. 

وفي هذه ألاثناء دالت عليه لوجته لتوقظه، فعندما سمعت آذايجنه 

وقع أقدامها رفع رأسه التي نان قد أسندها على وسادة لغيرة من القطن 

الخالص يكسوها غطاء أبيض يجناع  امللمس، فرأى وجهها املستدير تمأله 

ابتسامة عريضة، وعيناها تنطقان بالفرحة والبهجة وهى تخبره بأن أايه 

هنا قد أتم لزيارته، وفيما هى تتكل  إذا بنبيل أايه دال أيًضا بلباس يجنبيل 

أبيض يجنالع فضفاض، ووجهه يلمع نلمعان القمر في ليلة مقمرة، فقفز على 

الفور من على ألاريكة متمتًما بصوته في ذهوه رهيب، وشفتاه ترتلفان: 
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يه الذي ايجنبيل.. يجنبيل.. أخي.. حبيبي.. فايجندفع يجنبيل ليلقي بنفسه في حضن أ

افتقده لسنوات طويلة، فضمه فرحان بقوة، وتبادال القبّلت، ووقع على 

عنقه وبكم بكاء شديًدا حتى أجهش من البكاء، ول  تستطع راعوث أيًضا 

امام ذلك املشهد أن تمتلك يجنفسها فامتألت عيناها بالدموع الغزيرة التي يجنزلت 

 رسان في بعضهمانالسيل على وجنتيها،  وساد الصمت للحظات وهما يتف

البعض وينظران ك  غيرت السنون في وجه نل منهما، فقطعت راعوث 

لحظات لمتهما قا لة لنبيل: سأذهب بسرعة ألعد لك عشاء افيًفا، فمنعها 

 لها أيجنه ال يستطيع أن يأنل أليجنه أنل وشبع في املكان الذي أتم منه، 
ً

يجنبيل قا ّل

إليه في حيرة شديدة،  وفيما هو يقوه ذلك إذا بأايه ولوجته ينظران

 والتساؤالت تمأل عيونهما: ما هو املكان الذي نان فيه؟ وكيف أتم إلى هنا؟

وفيما ه  ينظرون إلى بعضه  في دهشة واضحة، إذا بفرحان يسأه 

 لها: وأيجنتي كيف عرفتينه أيجنه يجنبيل أخي وأيجنتي 
ً

لوجته راعوث في حيرة أيًضا قا ّل

 ل  ترينه من قبل؟

ت ألدق يجنفس ي أني عرفته ألوه وهلة من الصور، فأجابت راعوث: لس

 حًقا لوال الصور التي تحتفظ بها في ألبوم الصور ما كنت عرفته!

وهنا ارتبك فرحان عندما سمع نلمة ألبوم الصور فتذكر الجنالة 

واملوت الذي غيب يجنبيل نل هذه السنين، فأاذ يحملق في أايه للحظات 

ه، فخرج عن لمته موجًها كّلمه إلى حتى ناد أن ُيَلّن من الدهشة والذهوإ

يجنبيل: لكن كيف أتيت من املوت؟ أيجنا أبكيك نل هذه السنين؟ هل حًقا أيجنت 

 حي؟ كيف؟ كيف؟
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وفيما هو يتمت  بهذه الكلمات ألاايرة كيف؟ كيف؟ إذا بزوجته راعوث 

تربت على كتفه محاولة إيقاظه، ففتح عينيه وهو يقوه: يجنبيل.. أخي.. فعلمت 

  بأايه، فظلت بلواره حتى أفاق من يجنومه تماًما ونهض من على أيجنه نان يحل

ألاريكة التي نان مستلقًيا عليها، وابتدأ يقص عليها الحل  الذي نان استفاقته 

 منه لدمة فاقت على لدمة املوت الذي غيب أايه يوًما وحرمته من رؤياه.

وفي ذات يوم باجتماع الصّلة ألاسبوعي إذ براعي الكنيسة القس 

رحان يعلن ضمن طلبات الصّلة طالًبا من الكنيسة الصّلة من أجل أن ف

ُيعين هللا بعض الدوه التي قد ايجنتشر فيها فيروس اطير، سريع الايجنتشار، 

، ومنها إلى بعض الدوه ُيدعى فيروس "نورويجنا".
ً

 ظهر في الصين أوال

وبالفعل أاذت الكنيسة على عاتقها هذه الطلبة في الصّلة ليس في 

لليلة فقط، بل في نل أسبوع باجتماع الصّلة، حيك نان الشعب أيًضـا هذه ا

يستمع إلى ألاابار والنشرات في التلفزيون وجميع وسا ل التوالل التي نايجنت 

تعلن وتسجل مدى ايجنتشار هذا الفيروس  في الكثير من دوه العال  يوًما بعد 

ذا الوباء يوم، ول  يكن يعل  شعب الكنيسة كباقي شعب مصر أيًضا أن ه

يمكن أن يتسلل يوًما إلى بّلديجنا الحبيبة حتى أعلنته منظمة الصحة العاملية 

 ولّنفته نوباء عالمي.

وهكذا ل  تمّر أسابيع قليلة منذ ذلك الوقت حتى أعلنت ولارة الصحة 

صابة بفيروس نورويجنا في 
ُ
املصرية أيًضا عن تسجيل عدد من الحاالت امل

لقلق يصيب الجميع االة بعد تداوه مصر، ومن هنا ابتدأ الخوف وا

القضية في لاعّلم وعبر وسا ل التوالل الاجتماعي، مع الالدياد املدهش في 
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عدد لالابات يومًيا، مما جعل ولارة الصحة تشدد على ضرورة اتباع 

التعليمات الّللمة، واتخاذ الاجراءات الضرورية للوقاية وتلنب لالابة 

دولة أيًضا أن تقوم بدورها في التشديد على بالفيروس، وهكذا اضطّرت ال

منع التلمعات بكافة املرافق العامة، واملؤسسات املختلفة، والشواطيء، 

والنوادي، والكافيهات، وجميع املقاهي، وغيرها، وأيًضا دعت املؤسسات 

الدينية متمثلة في قياداتها ورؤسائها بتعليق نافة ألانشطة والاجتماعات 

بالكنائس واملساجد، وذلك مع فرض حظر التلواه في  والصّلة الجماعية

 الشوارع بعد ساعة معينة قد حددتها الدولة حتى لباح اليوم التالي، وهكذا.

ونان يجنتيلة هذه ألاحداث، وتلاوًبا معها، واستلابة لتعليمات الدولة، 

ر آيجنذاك وهو الدكتور 
ّ
وق

ُ
ور اسة الطا فة الايجنليلية بمصر ممثلة في ر يسها امل

لقس/ أيجندرية لني، أن راعي الكنيسة القسيس فرحان قد اجتمع بمللس ا

الكنيسة ملناقشة بعض ألامور واتخاذ الاجراءات الكنسية الواجبة، ُمعلًنا 

للجميع ضرورة الاستلابة لتعليمات الدولة، ور اسة الطا فة لايجنليلية، 

ا على ألارواح، وذلك من اّله 
ً
 تعليقوجميع قيادات الكنيسة بمصر، حفاظ

نافة الاجتماعات بالكنيسة، والتوالل من اّله امليديا، والتليفون، 

فاستلابت الكنيسة لتعليمات الراعي ومللس الكنيسة رغ  اعتراض البعض 

 ممن ال يدرنون اطورة املوقف.

وفي ظل هذه الجا حة قد اّي  الخوف والهلع ليس فقط على شعب  

ًضا في نل مكان حيك نان جميع الكنيسة وأعضائها بل على نل املصريين أي

 بأوه في التليفزيون، وعلى نافة وسا ل التوالل 
ً

الشعب يتابعون ألاابار أوال

 الاجتماعي، مما ساه  في سيادة حالة الرعب والذعر على نافة الشعب.   
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ونان ماجد أحد أبناء وأعضاء الكنيسة، والذي يعمل طبيًبا، ونايجنت 

ا بمهارته عيادته معروفة في القرية، حيك 
ً
نان محبوًبا، وادوًما، ومعروف

 عن الوحدة الصحية بالقرية مما جعله متابًعا 
ً

أيًضا، كما أيجنه نان مسئوال

ألحداث الوباء بدقة عالية، وأيًضا ملتهًدا في نشر الوعي الصحي بين جميع 

أبناء القرية من اّله مواقع التوالل الاجتماعي، وموقع الوحدة الصحية، 

وسا ل املمكنة، لكن في الحقيقة ك  نان هو وغيره من ألاطباء وغيرها من ال

على مستوى مصر يخاطرون بحياته  نل يوم، إذ نايجنوا يحاربون ضد الوباء، 

وك  نايجنوا عرضة للخطر، وبالفعل ك  من أطباء وممرضين فقدوا حياته  في 

ِليبوا وت  حجزه  وعزله  مع مرضاه ، 
ُ
هذه الفترة العصيبة، وك  ممن أ

ى قّل جًدا عدد ألاطّباء أمام أعداد لالابات الرهيبة التي مألت حت

املستشفيات وأماكن الحجز، لدرجة أيجنه ت  لاعّلن عن ضرورة الاستعايجنة 

بعدد من الصيادلة ليتكاتفوا مع ألاطباء في هذه الحرب الضروس ضد نوفيد 

 أو فيروس نورويجنا. 91

ي قلب عا لة ماجد فكل هذه ألامور نايجنت قد سببت الرعب والذعر ف

ا عليه، كباقي عا ّلت ألاطباء أيًضا على مستوى مصر نلها، ونايجنت لوجته 
ً
اوف

رشا تختبر ذلك الرعب يومًيا أثناء ذهابه للعمل وعودته، حتى أنها ألّحت عليه 

أياًما كثيرة ليترك العمل حتى تشاجرا ذات يوم بسبب هذا ألامر، لكنه نان 

فقاه لها بلهجة غاضبة ظهرت في مّلمح  يرفض أن يترك موقعه، ودوره،

وجهه القمحي وحاجبيه اللذين ارتسما أعلى عينيه على هيئة ثمايجنيتين، 

ولوت متقطع بعض الش يء أيجنه ال يستطيع أن يترك العمل في مثل هذه 

 من املسئولية امللقاة على عاتقه، وأن 
ً

ّل الظروف، ألن ذلك ُيعتبر هروًبا، وتنصُّ



19 
 

لرغ  من أيجنه يدرك أيًضا اطورة املوقف جًدا االة هذا ليس من شيمه، با

ليبوا، ولديقه املقرب إلى قلبه وهو من 
ُ
أن هناك بعض من ألدقا ه قد أ

قرية ملاورة قد فقد حياته أيًضا،  فنظرت إليه رشا في ضجر والدموع تمأل 

عينيها اللتين استسلمتا ملوقف لوجها من رسالته كطبيب، فضّمها ماجد بين 

إ
ً
ا إياها في حضنه، وفيما هو يربت بيد على كتفها وباألارى يمسح يديه آاذ

على شعرها نان يهمس إليها في أذنها أيجنه ُيقّدر مشاعرها، واوفها عليه وعلى 

ألاسرة، وهو كذلك وأكثر أيًضا، لكنه وعدها أيجنه سيتخذ نافة لاجرا ات 

 على هللا، ث  أوإ
ً

ا أنها لاهالوقا ية، وسوف يتعامل بحرص مع املرض ى، متكّل

فقط تصلي من أجل حفظ إلهي له وله  جميًعا كأسرة حتى تعبر هذه الفترة 

 بسّلم.

فقالت رشا والدموع مالالت تمأل عينيها أيجنه يكفي ما يتعرض له ألاطّباء 

في هذه ألايام، ليس فقط اطر لالابة بالفيروس، أو فقدان الحياة، بل 

طباء، واتهامه  بالتقصير أيًضا على الجايجنب املعنوي من التطاوه على ألاإ

والتقاعس عوًضا عن أن يشكرونه  ويقدرون موقفه ، ومخاطرته  بحياته ، 

 وحياة أسره  وأوالده .

فالتفت إليها ماجد بتعاطف شديد، وهو يؤكد لها أيجنه يتفق معها في 

ذلك تماًما، وأيجنه يتأل  كثيًرا بالفعل من التطاوه على ألاطباء واتهامه  

لة عندما يخرج أحده  على وسا ل التوالل ويُسّب ألاطباء بالتقصير، واا

واملمرضين الذين يعرضون حياته  للخطر، لكن هللا يرى ويحفظ الجميع، 

ث  أمسك بيديها بلطف، وقاه لها بصوت أسيف أيجنه بالرغ  من نل ذلك ال 

يستطيع أن يتراجع أو يتقاعس، وأن هللا يستطيع أن يحفظه، ث  مّد يديه 
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عها الغزيرة الناللة بتدفق على وجنتيها مؤكًدا على حبه لها وطالًبا ليمسح دموإ

 لّلتها فقط ألجله.

 عظاته وادمة العبادة والتسبيح 
ّ

وفي تلك الفترة نان الراعي يبك

بالكنيسة عبر وسا ل التوالل الاجتماعي، وأيًضا يلتمع ببعض أعضاء 

ن، عه  عبر التليفوإالكنيسة، أو مللسها على بريجنامج )لووم(، ونان يتوالل م

والواتساب، وغيرها من وسا ل التوالل، حيك نايجنت الرعاية عن بعد، 

 والكنائس مغلقة بحسب التعليمات في تلك الفترة.

وفي الحقيقة ل  تكن هذه ألامور مرحًبا بها في باديء الامر، حيك أن 

الشعوب نايجنت معترضة على تعليق العبادة وغلق الكنائس، لكنه  بعدما 

ا اطورة املوقف، ورأوا بأعينه  حاالت وإلابات قريبة منه  اافوا أدرنوإ

جًدا، وأدرنوا الحكمة في منع التلمعات في جميع املؤسسات، واملرافق، ودور 

العبادة، لكن أيًضا من يجناحية أارى نان هناك أيًضا الكثير من الناس غير 

 ل في وسامكترثين بالوباء، مظهرين المباالة في تزاحمه  في ألاسواق، و

املوالّلت، لكن بعد ذلك بفترة قليلة مع الدياد أعداد الحاالت نان التزاح  

يقّل تدريلًيا، فكايجنت معظ  الناس ملتزمة بعدم الخروج إال للضرورة قبل 

ميعاد الحظر املقرر من الدولة، ونايجنت الدولة أيًضا قد أولت بضرورة أاذ 

اء الكمامة عند الخروج من الاحتياطات، واتباع التعليمات، وضرورة ارتد

 البيت، وقد قررت أيًضا فرض غرامات على من ال يرتدي الكمامة. 

وهكذا ك  عانم الناس من امللل والزهق اّله تلك الفترة أثناء الحظر، 

ألنها امتّدت لشهور طويلة، وك  توقفت فيها ألاعماه واملشروعات، 
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ناس نايجنوا يشعرون واملؤسسات، والقطاعات املختلفة، لدرجة أن بعض ال

بأن الحياة بالكامل قد توقفت، ونايجنوا ُيعّبرون عن ذلك على مواقع التوالل 

الاجتماعي بألعب العبارات والكلمات التى تحمل معها مشاعر الاحباط، 

م   وتشا موا منها بسبب 0202والحزن، والاكتئاب، حتى كره الجميع سنة 

حيك امتألت مواقع التوالل  قسوة هذه ألاحداث، وتأثيرها السلبي عليه ،

بأابار املصابين نل يوم من ألالدقاء، وألاهل والجيران، واملعارف، وممن 

فقدوا حياته  متأثرين بإلابته  بفيروس نورويجنا، حتى سادت لورة املوت 

الذي نشب مخالبه ليهدد حياة الجميع، وغابت الفرحة والبهجة من قلوب 

 ، والاحباط على معظ  الناس.الناس، وملك الحزن، والخوف، والقلق

وأيًضا ك  ايجنتشرت في تلك الفترة الشائعات والفتاوى بخصوص الوباء 

وأسبابه، ومصدره، وغرضه، باإلضافة إلى ألافكار التكفيرية لآلار املختلف، 

واملغاير، حيك نان أصحاب الفكر التكفيري يرون بنظرته  الضّيقة أن هللا 

ّفار حتى يقض ي عليه  ايجنتقاًما منه ، وهكذا.أيجنزه هذا الوباء على غيره  من 
ُ
 الك

حّيرة عن هللا، 
ُ
رت أيًضا ألاسئلة الوجودية، والتساؤالت امل

ُ
هذا وقد كث

ووجوده، ولّلحه، وعدله، ورحمته، وأيًضا عن الخليقة، والكون، واملصير، 

 ومشكلة ألال ، والشر في العال ، وغيرها من التساؤالت الوجودية.

فكل هذه ألامور جعلت بعض الوّعاظ يتطرفون في تفسير بعض 

النصوص تفسيًرا حرفًيا في ظل ألمة الوباء، مما تسبب ذلك في تشتيت 

  بأّن املؤمن ال ُيصاب بأي 
ّ
وارتباك الكثير من البسطاء، فكان البعُض ُيعل

مكروه، وبالتالي سوف ال ُيصاب بكورويجنا، وأيًضا نان هناك من ُينادي 



22 
 

تقام لالهي من اّله الوباء، ونان البعض آلاار ينادي باقتراب يوم بااليجن

اب املذنورين في سفر الرؤيا، مفسرين 
ّ
القيامة، ومجيء الوحش، والنبي الكذ

النص تفسيًرا حرفًيا، وهذا الخطأ الذي دا ًما يقع فيه بعض الوّعاظ أو 

 املفسرين في نل ضيقة أو جا حة مماثلة.

إ
ُ
حة لنشر تعالي  الكتاب املقّدس بطريقة وهنا ظهرت الحاجة امل
ّ
ل

ركز على لّلح هللا، ومحبته، ورحمته، وفدا ه، وغفرايجنه، وأيًضا 
ُ
معتدلة، ت

مشيئته الصالحة تلاه بني البشر، مع الدعوة ايًضا للتوبة وطلب وجه الرب، 

وبك الرجاء وألامل في قلوب الناس الذين ُلعقوا تحت هذه الجا حة، وأيًضا 

سايجندة الحقيقية له ، وتشجيعه ، وتعضيده ، مع املساعدة تقدي  امل

بطريقة عملية أيًضا في أرض الواقع، وذلك مع الاعتراف بدور العل ، 

ناقش باستفاضة بين 
ُ
والعلماء، والطب، وألاطباء، فكايجنت نّل هذه ألامور ت

القسوس واملسئولين في امللموعات الخالة، والغرف املغلقة عبر وسا ل 

جتماعي، مركزين على أهمية دور التعلي  الكتابي املعتده التوالل الاإ

والصحيح بلايجنب الرعاية واملتابعة عن بعد عبر وسا ل الاتصاه والتوالل، 

باإلضافة إلى الدور العملي في أرض الواقع مع املتأملين، واملصابين، 

واملتضررين، وهكذا نايجنت الكنيسة في مصر تنظر إلى هذه ألامور بعين 

ام مدركة رسالتها، ودورها، ومسئوليتها قدر املستطاع في هذه الفترة لاهتم

الصعبة على جميع الناس، وهذا أيًضا ما نان يفعله القسيس فرحان مع 

 شعب كنيسته املحلّية.

وحدث أيجنه بعد أسابيع قليلة، ومع تزايد أعداد الحاالت ولالابات،  

ناطق امللاورة، وأاذت أيجنه ظهرت الكثير من لالابات في بعض القرى وامل
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الناس تتداوه أسماء املصابين على مواقع التوالل، وعلى الجروبات، 

 الناس الذين نايجنوا 
ّ

وامللموعات الالكترويجنية املختلفة، وذلك بغرض حك

مخالطين له  دون علمه  أن يتوجهوا للمستشفم لعمل الاجراءات الّللمة، 

 عند أها
ً

لي املصابين، حيك أّنه  رفضوا لكن بالطبع هذا ألامر ل  يلق قبوال

نشر بهذا الشكل على وسا ل التوالل معتبرين 
ُ
أّن أسمائه  وأسماء ذويه  ت

أن هذا ألامر بمثابة تشهيًرا به ، وهذا ما جعل الكثير من الناس نايجنوا ُيصابون 

 بكورويجنا، ويثكّتمون على ألامر، وال ُيعّرفون أحًدا حتى يت  شفائه .
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 إصابات في الكنيسة

ها متشابهة طيلة فترة الحظر حيك  
ّ
وفي مساء أحد ألايام التي لارت نل

الروتين اليومي، والالتزام بعدم الخروج، وعدم الزيارات، ومّللمة البيوت، 

فقد ايجنضّ  القسيس فرحان الجتماع القسوس الذي نان يت  انعقاده على 

د اعتادوا الاجتماع عليه أسبوعًيا، بريجنامج "لووم" الالكتروني، والذي نايجنوا ق

وذلك بغرض الاطمئنان على بعضه  البعض، في جو من الشركة، والصّلة، 

وتباده الخبرات، وفي هذا املساء قد عِل  منه  القسيس بعض ألاابار الغير 

سارة بخصوص بعض القسوس من مختلف الطوا ف وإلابته  بفيروس 

إ
ً

  في إحدى الغرف ببيته يتلقم العّلج،نورويجنا املستلد، ومنه  من يقي  معزوال

ومنه  من بالكاد وجد سريًرا بإحدى املستشفيات في ظل عدم وجود أماكن 

للعزه باملستشفيات، وك  أحزيجنه هذا ألامر ألن أيًضا نان من بينه  أعز 

ألدقا ه القس مرقس راعي كنيسة القرية امللاورة، وذلك باإلضافة إلى نافة 

ي تمأل الديجنيا من حوله عن إلابة أطّباء، وكهنة، وقسوس، ألاابار املزعجة الت

وشيوخ، وغيره  من مختلف فئات الشعب، ليس على مستوى القرية فقط 

بل في نل مكان أيًضا، وهكذا فبعد أن أيجنهى جلسته الطويلة مع لمّل ه من 

القسوس أغلق البريجنامج، وقد ارتسمت على وجنتيه عّلمات الحزن 
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اعوث لوجته في حيرة من أمره، وحزن أيًضا على حاله والاكتئاب، فسألته رإ

قا لة له أنها تعرف وتقّدر مشاعره االة أنها تعرف مدى لداقته بالقس 

مرقس الذي نان هو ولوجته أيًضا من ألدقاء العا لة املقربين، فك  حزيجنت 

أيًضا على لوجته مناه لديقتها الودودة، لكنها نايجنت مستغربة أنها ل  تخبرها 

إلابتهما حتى بالتليفون، حيك نايجنا على اتصاه دا   ببعضهما البعض،  بأمرإ

فأابرها لوجها القسيس فرحان أن لديقه القسيس مرقس ولوجته نايجنا 

يخفيان عن الجميع أمر إلابتهما في بداية ألامر إلى أن تطور املرض معهما 

وساءت حالتهما، فل  يستطيعا إافا ه أكثر من ذلك، حيك عرف ألاهل، 

الجيران، وبعض املعارف ابر إلابتهما، وهكذا إلى أن ولل ألامر إلى شيخ وإ

الكنيسة الذي غضب بسبب علمه مؤاًرا بهذا الخبر، والذي عندما سأه 

ايًضا القس مرقس عن سبب ذلك، فأجابه أيجنه هو ولوجته فعّل ذلك عن 

عمد لعدة أسباب منها الخوف من نشر اس  القسيس ولوجته على مواقع 

لل الاجتماعي، وإعّلن إلابته بكورويجنا، كما اعتاد الناس في ذلك الوقت التوا

على ذكر أسماء املصابين من أهل القرية حتى يتلنب الناس الااتّلط به ، 

أو لطلب الصّلة من أجله  من بعض املحبين، لذلك فرفضا إعّلن أمر 

 يهما. لإلابتهما في بداية ألامر، حيك ل  تكن هذه ألامور محببة بالنسبة إ

وحدث في تلك ألاثناء بينما نان القسيس فرحان يتابع ألاابار كعادته 

على مواقع التوالل، فوجد أمامه اس  أمينة عضو الكنيسة، والخادمة بها، 

حملقان في لهفة وترقب ملعرفة نل 
ُ
فتابع القراءة باستغراب وعينيه ت

 معته راعوثالخبراملعلن عنها، وفيما هو يقرأ يجنطق اسمها بصوت عاه، فس

لوجته فايجندهشت جًدا للخبر، حيك أنها لديقتها املقربة، وهى أقرب جار 



26 
 

للكنيسة، لكنها بسبب هذه الظروف ل  تراها منذ فترة، وأيًضا النشغاه 

ف باملستشفم في تلك الفترة، حيك أنها ممرضة، وبسرعة 
ّ
أمينة بعملها املكث

حة ليها ويتأكد من صأاذ القسيس فرحان التليفون ليطلب أمينة ليطمئن ع

هذا الخبر املفاجيء، حيك ل  يكن أحد من أبناء الكنيسة يعل  ذلك، لكن 

لألسف نان تليفون أمينة غير متاح في ذلك التوقيت، فطلب والدتها على 

 
ً

الفور، فرّدت عليه على الفور أيًضا باكية، فأابرها أيجنه عرف الخبر حاال

ا هى أيًضا ل  تكن تعرف، وال أمينة بالصدفة من اّله الايجنتريجنت، فأابرته أنه

حتى لباح هذا اليوم، لكنها تعبت في العمل في املستشفم فاكتشفت أنها 

مصابة، وأن من أابرها بخبر إلابة أمينة هو الدكتور ماجد عضو الكنيسة 

أيًضا، وابن القرية، فحدث أيجنه بعدما أيجنهى القسيس مكاملته مع والدة أمينة، 

دكتور ماجد بالتليفون، وبعدما اطمأّن على صحته أيجنه على الفور طلب ال

وأابار عمله في ظل اطر لالابة بفيروس نورويجنا، أيجنه سأله بلهفة واستفسار 

عن موضوع إلابة أمينة، فأابره عن تفاليل ألامر، مؤكًدا على صحة 

الخبر، حيك قاه له أن هذا ألامر نان متوقًعا طبًعا سواء بالنسبة لها 

بة لغيرها من ألاطباء واملمرضين، حيك أن هذه الفترة حرجة شخصًيا أو بالنس

 له أيجنه هو يجنفسه ُمعّرًضا لإللابة نل يوم أثناء 
ً

واطرة على الجميع، قا ّل

عمله، فسأله أيًضا القسيس فرحان باستغراب عن وقت علمها بإلابتها، 

 فقاه له أنها ل  تكن تعل  حتى شعرت بالتعب املفاجيء مع الارتفاع الشديد

في درجة حرارتها، ووقوعها املفاجيء في املستشفم أثناء العمل، فت  يجنقلها 

بحذر إلى إحدى الغرف، وعند الكشف عليها اكتشفوا أنها مصابة بكورويجنا، 

فذهب إليها الدكتور ماجد ليطمئن عليها في الغرفة املحجولة بها، وذلك فور 
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ا س مستغربًإسماعه الخبر أثناء عمله بنفس املستشفم، فأجابه القسي

 له أيجنه متخوف من أن تكون والدتها قد أليبت أيًضا ألنها 
ً

للموقف قا ّل

مخالطة لها طبًعا باستمرار، وهكذا ايجنتهت املكاملة التليفويجنية بطلب القسيس 

فرحان الحفظ لالهي له وألسرته، وبالشفاء أيًضا ألمينة مولًيا إياه أن يتابع 

 حالتها باستمرار ويطمئنه .

وحدث أيجنه بعدما أيجنهى مكاملته يجنظر إلى راعوث لوجته في حزن ملحوظ، 

فإذ هى أيًضا تسمع  وتتابع في تلهف مع مشاعر الحزن أيًضا على أمينة 

لديقتها، فقاه لها في تنهد ملحوظ أيجنه متخوف من أن تكون والدتها أيًضا 

لها في  ولىقد أليبت، فأكدت أيًضا أنها أيًضا اا فة عليها ألنها املخالطة ألاإ

البيت الذي يلمعهما مًعا، فأسرع  وكتب الخبر على جروب الكنيسة طالًبا 

من الكنيسة أن تصلي ألجل شفائها، وبالفعل عندما عل  أعضاء الكنيسة، 

وجميع أحبائها، وألدقائها، أنه  حزيجنوا عليها جميًعا وطلبوا متمنين لها 

اء، إلى الرب ليتناله لها بالشفالشفاء، فكايجنوا جميًعا يصلوا بلجاجة من أجلها 

حيك أن أمينة نايجنت محبوبة من الجميع ألنها نايجنت ُمِحّبة وادومة، ول  

تتأار عن أحد بش يء االة في ملاه التمريض، أو أيًضا عند ذهاب أي أحد 

من أبناء القرية إلى املستشفم التي تعمل بها، فكايجنت دا ًما متواجدة مع 

 الجميع.
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كيفية تعامل الكنيسة مع 
 األزمة

ك  نان للكنيسة في نل مكان في مصر اّله ألمة نورويجنا دوًرا هاًما 

وُممّيًزا، حيك نايجنت الكنيسة تحاوه أن تساعد الجميع من أبناء امللتمع قدر 

املستطاع، وذلك بالرغ  من إغّلقها مع جميع دور العبادة في نل مصر بسبب 

بالعبادة بها، وهذا ما لاد من هيبتها، واحترام  وباء نورويجنا، وعدم السماح

 وتقدير الجميع أيًضا لرسالتها ودورها الواضح في امللتمع.

وحدث في هذا التوقيت أن السنودس "سنودس النيل لايجنليلي" التابع 

له امللمع التابعة له تلك الكنيسة أيًضا التي يرعاها القسيس فرحان، أيجنه 

ف لجنة مع
ّ
ينة من لجان السنودس، وهى لجنة الطواريء، نان بدوره قد نل

وذلك للتعامل مع ألالمة ومساعدة الكنائس في مختلف امللامع التابعة 

للسنودس لتتواجد مع شعوبها ومع باقي الناس أيًضا في امللتمع، وذلك من 

اّله مساعدة عملية على أرض الواقع بمعاويجنة رعاتها وقادتها وادامها، ونان 

ي  مساعدات مادية، وعينية، ومواد تموينية لألسر ذلك عن طريق تقد

املتضررة من الحظر أثناء ألالمة، ومن نايجنوا يعملون باألجر اليومي لكنه  
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وا من جّراء ألالمة، وقد ت  
ّ
توقفوا بسبب الحظر، وغيره  أيًضا ممن تأذ

تغطية ذلك من اّله مساهمات وتبرعات بعض الكنائس، والجهات املعنية 

وتدبير احتياجات نل كنيسة من تلك املعويجنات بمعاويجنة رعاة  بهذا ألامر،

وقسوس الكنائس، لتقوم نل كنيسة بدورها في توليع تلك املعويجنات على 

ألاسر املتضررة في محيط الكنيسة، هذا باإلضافة إلى أي مساعدات أارى 

ناملستلزمات الطبية، أو عّلجات، أو ماسكات، أو توفير بعض أيجنابيب 

مصابين قدر املستطاع، وغيرها من ألامور التي نان في استطاعة ألاكسجين لل

 الكنيسة أن تقوم بها.

وهكذا الحاه أيًضا في هذه الكنيسة املحلّية كغيرها من الكنائس، 

حيك قام القسيس فرحان بدوره في حصر أعداد ألاسر املتضررة في القرية، 

لقسوس أيًضا في وقد قام بإبّلغ لجنة الطواريء بعدده  كما فعل باقي ا

 مختلف الكنائس.

وحدث أيجنه عندما جاء الوقت املحدد من اللجنة املختصة بتوليع 

املعويجنات على مستوى السنودس، أن القسيس فرحان قام بمناقشة مللس 

كنيسته عبر الجروب املخصص على بريجنامج "الواتساب" في أمر املعويجنات، 

ت، كنيسة وهما: الشيخ ثروإوكيفية توليعها، فقد اتفق مع اثنين من شيوخ ال

والشيخ ذني، على أن يذهبوا جميًعا وهو معه  إلى مقر امللمع الستّلم كراتين 

املعويجنات الخالة بكنيسته ، فاتفقوا مع سيارة ربع يجنقل لتحضره  إلى 

الكنيسة ليت  توليعها على ألاسر املتضررة، وبالفعل في لباح اليوم التالي 

ا ليستقبل الشيخين عند باب الكنيسة مرتديًإ قام القسيس في الصباح الباكرإ

ا 
ً
كمامته، حيك نان الجميع في ذلك الوقت يرتدون الكمامة على الوجه اوف
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من لالابة بالوباء، وحدث أيجنه بعد دقا ق قليلة من ايجنتظاره حضر الشيخان 

الوقوران حسب امليعاد املحدد مسبًقا ومعهما مارنو أحد شباب الكنيسة 

ليساعد في هذا ألامر، فأحضروا سيارة ربع يجنقل ليذهبوا الذي جاء معهما 

لُيحضروا املعويجنات، وبالفعل ذهبوا مًعا وأحضروا الكراتين إلى الكنيسة، 

وقاموا بتوليعها في يجنفس اليوم على ألاسر املتضررة بحسب ألاسماء املقيدة 

 بالكشف.

دي  قوبملرد أن ايجنتهوا من التوليع جاءه  ابًرا أفسد عليه  فرحته  بت

هذه الخدمة، أال وهو ابر إلابة والدة أمينة أيًضا كما نان متوقًعا ألنها 

نايجنت مخالطة لها دون أن تعرف أن ابنتها مصابة، فكايجنا يعيشان مًعا يأكّلن، 

ويشربان، ويمارسان حياتهما داال البيت بشكل طبيعي كأي أسرة، حيك ت  

الّللمة لها، وبالفعل يجنقلها للمستشفم  ليت  عمل التحاليل ولاجراءات 

 اكتشف ألاطّباء أن حالتها إيلابية، وت  حجزها أيًضا.

حزن الراعي جًدا للخبر الذي نان يتوقعه ويخش ى حدوثه، أليجنه أيًضا 

نان يعل  حالتها الصحية، وعمرها الكبير، حيك املناعة الضعيفة، وعدم 

معها ما  القدرة على مقاومة الفيروس، مما قد يضاعف ألامر معها، ويحدث

حدث للكثيرين من أهالي القرية في تلك الفترة العصيبة، فقام أيًضا على 

الفور بإجراء مكاملة عاجلة للدكتور ماجد الذي نان معتاًدا يكلمه دا ًما في 

 مثل هذه الظروف، فكلمه لُيعّرفه باألمر، وليتابع حالتها أيًضا.

ث   ا كعادته،وفي لباح اليوم التالي استيقظ القسيس فرحان مبكرًإ

جلس على مكتبه ليقرأ الكتاب املقدس، ويصلي أيًضا من أجل أمينة ووالدتها 
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املحجولتان باملستشفم، ث  جاءت راعوث لوجته وقد أعّدت الفطار ليتناواله 

مًعا، ونان الحديك عن أمينة ووالدتها هو الغالب علي نليهما كباقي أهالي 

 ابتهما نلتيهما مًعا.القرية، حيك أن الجميع تأثروا بقصة إل

ث  بعد ذلك يجنزه القسيس بعد تناوه الفطار مع لوجته الحبيبة راعوث 

ليللس كما نان يفعل أحيايجًنا كثيرة على كرس ي من داال باب الكنيسة، فإذا 

بع  شكري حارس الكنيسة يأتي إليه متردًدا في مشيته ويقوه له بصوت 

ي جاء ليتحدث فيه مع متهدج، وبنبرة تعبر عن مدى حساسية ألامر الذ

الراعي، فاستدار القسيس لينظر إليه باهتمام، وفي محاولة جادة لإللغاء ملا 

يقوله طالًبا منه أن يتفضل بالحديك ونله آذان لاغية، فقاه له ع  شكري 

متأثًرا أيجنه يرى ظروف الكنيسة في الوقت الحالي في ظل الالمة، ويعل  مدى 

لقسيس أن يسمح له بترك حراسة الكنيسة ألاعباء التي عليها، فطلب من ا

هذه الفترة حتى تعود العبادة ملدًدا بها فتكون هناك حاجة لوجوده، فل  

يستطع القسيس فرحان أن يخفي مشاعر الايجندهاش والاستغراب من موقف 

ع  شكري الغير متوقع، وحساسيته املفرطة، لكنه بعدما شكره على مشاعره 

الكنيسة دون مصلحته الشخصية، طلب منه النبيلة، وتفكيره في مصلحة 

أن ال يتحدث ملدًدا في هذا ألامر، ألن هذا الطلب مرفوض من الكنيسة 

راعًيا، ومللًسا، وشعًبا أيًضا، حيك أيجنه ال أحد يقبل أيجنه بعدما ادم الكنيسة 

طيلة هذه السنوات بلدية، أن الكنيسة اليوم تستغني عنه في هذه ألايام 

ب مرفوض تماًما وال أحد في الكنيسة سيوافق عليه، الصعبة، فهذا الطل

فنظر إليه ع  شكري وقد ارتسمت على وجهه عّلمات الامتنان، وشكره على 

 موقفه وموقف الكنيسة منه بالرغ  من هذه الظروف.
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 جنازة وجوازة

ث  حدث في هذه ألاثناء أن ممدوح ابن الشيخ ذني أحد شيوخ الكنيسة 

ليفاتحه في أمر لفافه على اطيبته أمل، والذي ت  طلب الراعي  تليفويجنًيا 

تأجيله أكثر من مرة لسبب ظروف البلد، وتعليق الاجتماعات، حيك نايجنت 

جميع دور العبادة بما فيها الكنائس مغلقة في ظل وباء نورويجنا، فأجابه 

القسيس فرحان بش يء من الاستغراب مع التعاطف معه في يجنفس الوقت 

مشاعره هو واطيبته أمل، وأيجنه أيًضا حزين بسبب  موّضًحا له أيجنه ُيقّدرإ

تأجيل حفل لفافهما، لكن أيًضا هذا ألامر ليس بأيدي أحد، فالجميع مًعا 

ره أيًضا ببعض أعضاء الكنيسة الذين قد 
ّ
يعايجنون من جّراء الوباء، كما ذك

أليبوا بالفيروس وهما أمينة ووالدتها املعزولتان آلان بمستشفم العزه، هذا 

الكثيرين الذين قد أليبوا وفّضلوا أن ال يعلنوا ابر إلابته  فّللموا اّلف 

بيوته  معزولين أثناء العّلج، فاألمر بالفعل اطير، وهكذا نان ممدوح يحاوه 

معه  ليلعله يوافق على أن يكون الحفل محدود جًدا، لكن القسيس فرحان 

 ليته أمامرفض بلطف موضًحا له بإقناع اطورة املوقف من يجناحية، ومسئوإ

تعليمات الطا فة والدولة بعدم السماح بذلك من يجناحية أارى،  لكنه وعده 
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أيجنه بملرد السماح بذلك من قبل الدولة والطا فة، وفي حاه لدور أية 

تعليمات بخصوص ذلك منهما، فإيجنه سُيعِلمه فوًرا، ويحددوا مًعا ميعاد 

 الزفاف.

تيقظ على لوت وفي فلر اليوم التالي حدث أن القسيس فرحان اس

 أن يستفيق 
ً

ريجنين التليفون دون توقف، فقام على الفور مفزوًعا محاوال

ليعرف من الذي يطلبه في هذا الوقت املبكر، وعندما حملق في شاشة 

 بصعوبة أن يفتح عينيه، فإذ باملتصل هو الشيخ ثروت شيخ 
ً

تليفويجنه محاوال

في  بر وفاة والدة أمينةالكنيسة على غير العادة يطلبه في الفلر لُيعِلمه بخ

مستشفم العزه، فلما سمع القسيس فرحان الخبر حاوه أن يتمالك يجنفسه 

 عن كيف عل  بالخبر، فأجابه أن الدكتور ماجد عل  بخبر وفاتها 
ً

متسا ّل

باملستشفم، فتوالل مع ابنه منذ وقت قليل إذ وجده مستيقظ يكتب شيًئا 

 ُيخبر والده الشيخ والقسيسعلى لفحته على فيسبوك، فأابره وأولاه أن 

فرحان أيًضا، أليجنه ل  يستطع أن يطلب القسيس فرحان في التليفون في هذا 

التوقيت املتأار من الليل، كما أوص ى أيًضا الدكتور ماجد بضرورة عدم 

إابار أمينة بوفاة والدتها، ألن هذا الخبر سوف يكون له تأثير سلبي عليها، 

فيها من مرض نورويجنا، حيك أيجنه من املحتمل وقد يقف في طريق شفائها وتعا

أن تسوء حالتها من جرذاء هذا الخبر، وقد نان الدكتور ماجد بدوره قد 

أوص ى الجميع في املستشفم أن ال يخبروها بذلك، وهكذا فعل أيًضا القسيس 

فرحان بعد ذلك إذ أوص ى الجميع أن ال يخبروا أمينة في حالة أن يتواللوا 

 معها.
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تعرف أمينة بخبر وفاة والدتها حتى تعافت من املرض، وبالفعل ل  

وتحسنت حالتها بعد ذلك ببضعة أيام، حيك أقّر ألاطباء املباشرين لحالتها 

أنها تحولت من "إيلابية" إلى "سلبية" فأذيجنوا لها بالخروج من املستشفم، 

لكن نايجنت الصدمة الكبرى عندما ارجت أمينة من مستشفم العزه بفرحة 

يك أن هللا قد كتب لها عمًرا جديًدا، ففوجئت بالدكتور ماجد الذي كبيرة، ح

ا على التباعد الاجتماعي 
ً
نان يقف في حرص شديد مرتدًيا كمامته، محافظ

كما هو موص ى به، فوقف هكذا  في استقبالها عند اروجها ليهنئها بالشفاء 

ها قبل أن دتوالتعافي، وأيًضا لُيخبرها بحكمة، وبطريقة مناسبة بخبر وفاة وال

تعرف من أحد في الخارج، فانهارت بالبكاء عند سماعها ذلك الخبر، حيك 

نايجنت والدتها بالنسبة لها هى نل ش يء، فلقد نايجنت هى الرفيق الوحيد الذي 

 يمأل حياتها، والويجنيس القريب الذي يؤنس وحدتها.

وهكذا أاذ الدكتور ماجد يواسيها، وُيخفف عنها في هذا املوقف 

حيك نان وجوده في هذا املوقف له دور كبير في مواساتها الصعب، 

ومسايجندتها، حيك أيًضا نان معه القسيس فرحان ولوجته راعوث لديقة 

أمينة على التليفون يكلمونها ويواسونها في هذا املوقف الحرج، وبالفعل 

اطمأيجنوا عليها جميًعا، وسايجندوها، وقدموا لها نلمات التعزية، ووعدوها أنه  

 للوا معها باستمرار عدة مرات في اليوم لإلطمئنان عليها وعلى صحتها. سيتوا

وهكذا أيًضا ك  تعاطف الجيران مع أمينة بعد ولولها للمنزه، 

ورجوعها لبيتها بدون والدتها املحبوبة من جميع الجيران، حيك استقبلوها 

، ونان ابالدموع والبكاء الشديد لرؤيته  إياها باكية ترثي حالها وما حدث معه

الجميع يعزونها ويواسونها من بعيد دون تّلمس معها، أو مع بعضه  البعض، 
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ا من الوباء، وإمكايجنية العدوى، حيك نان معظ  الناس في ذلك الوقت 
ً
اوف

قد أدرنوا اطورة الوباء، وايجنتبهوا ألهمية اتباع التعليمات املوص ى بها للوقاية 

رة الحاالت ولالابات التي من العدوى، ولقد لاد الوعي عنده  بسبب كث

ألبحوا يرونها بأعينه  من أقربائه  وجيرانه ، بعدما نايجنوا يسمعون عنها 

فقط في التلفزيون ووسا ل التوالل، وهكذا واس ى جميع الجيران أمينة في 

وفاة والدتها، معبرين أيًضا عن مدى شكره  هلل على سّلمة رجوعها لبيتها، 

كما توالل جميع أعضاء الكنيسة أيًضا معها وتعافيها وشفائها من املرض. 

عبر التليفون والواتساب للتعزية، ونايجنت أيًضا لديقتها راعوث لوجة 

 القسيس فرحان على اتصاه دا   بها.  

وهكذا اّي  الخوف والرعب من الوباء في ألاسابيع والشهور التالية 

سر من ألاإ لتلك ألاحداث، وايجنتشرت لاشاعات بين الناس عن إلابات البعض

وألافراد، ونان السكون يُعّ  شوارع القرية التي نايجنت سابًقا تعّج بالوات 

ألاوالد يلعبون ويلهون، وبعض الناس الذين نايجنت جلسته  املفضلة أمام 

أعتاب أبوابه ، وعلى مصاطبه  الرطبة املرشوشة باملاء للتخفيف من سخويجنة 

ألاحاديك، ويتسامرون، النهار، حيك نايجنت عادته  أن يللسوا يتبادلون 

ويشربون الشاي، هذا اّلف املارة من أهل القرية يلقون التحيات على 

الجالسين، ويمزحون مع البعض من أصحابه  ومعارفه ، يجناهيك عن ألوات 

املاشية املارة في الشوارع مسوقة من أصحابها، االة في الصباح الباكر حيك 

ه املختلفة، وأيًضا أثناء الغروب يصطحبونها إلى الغيطان، واملراعي، والحقوإ

ِلَب 
ُ
وقت العودة إلى البيوت، هكذا نايجنت عادة القرية، لكن بسبب الوباء ق

الحاه، وتغّيرت ألاحواه، وايجنقطعت ألوات الضحكات من البيوت والشوارع، 
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وغابت الفرحة عن أبناء القرية وشبابها الذين ُسِجنوا في بيوته  على غير 

نورويجنا هو حديك القرية كما نان أيًضا حديك البلد عادته ، حيك نان مرض 

بالكامل بل العال  أجمع الذي الذي نان يعاني أيًضا من فيروس نورويجنا في 

ل إلى عّلج ملرض نوفيد  إلى  91مختلف دوله، حيك ل  يكن قد ت  التولُّ

 هذه اللحظة. 

يات فولقد نان ما ُيزعج الناس أيضا في القرية في تلك ألاثناء ان املستش

املتاحة للعزه قد امتألت من املصابين، وال يوجد أماكن لقبوه الحاالت 

املصابة ألاارى، والبيوت امتألت من املرض ى املصابين بالفيروس، 

والصيدليات أيًضا قد فرغت من الفيتامينات وبعض ألادوية الضرورية 

ه زإلتقوية جهال املناعة ملقاومة مرض نورويجنا، حتى اضطرت الناس إلى الع

املنزلي لكل من ُيصاب من أفراد ألاسرة، ومتابعته عن بعد مع توفير الّللم له 

 من طعام وشراب وأدوية اللمة.

ولقد نايجنت الطامة الكبرى في ذلك الوقت هى حدوث ما نان ُيخاف من 

حدوثه أال وهو انهيار املنظومة الطبية في مصر لقلة لامكايجنات املتاحة باملقاريجنة 

د لالابات يومًيا، هذا باإلضافة إلى شعور ألاطباء باالحباط مع الدياد أعدا

والضجر يجنتيلة ما يواجهويجنه يومًيا في حربه  ضد الفيروس، وأيًضا لتعرضه  

للتطاوه عليه ، واتهامه  بالتقصير من بعض أهالي املصابين، وألدقائه ، 

ط قومعارفه ، مما جعل الكثيير من ألاطّباء يتقدمون باستقاالته  ليس ف

لشعوره  بالخطر الذي طاه بالفعل الكثير والكثير من ألاطباء واملمرضين 

على مستوى املحافظات، مما جعل الدولة تلقي الضوء عليه ، وتشيد 

بدوره  الرا د في تلك ألالمة، حيك ت  ولفه  بأبطاه الحرب الذين ال يقل 
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طِلَق عليه  أيًضا لقب 
ُ
"جيش مصر دوره  عن دور الجنود في الجيش، حيك أ

ألابيض" حيك نايجنوا بالفعل بمثابة اط الدفاع ألاوه ضد الوباء، هذا 

باإلضافة إلى اعتبار من يموت منه  متأثًرا بإلابته بفيروس نورويجنا أثناء هذه 

الحرب الضروس  شهيًدا للوطن كشهداء الجيش أو الشرطة ألابطاه، مما 

بطاه الجيش جعل معظ  الشعب أيًضا يشعر تلاهه  مع يجنظرائه  من أ

والشرطة بمشاعر الحب والوطنية، االة أن الدراما املصرية في تلك الفترة 

أيًضا نايجنت تسلط الضوء على أبطاه الوطن، فكان على سبيل املثاه في شهر 

رمضان الذي هّل على الناس بطلعته املميزة أثناء فترة الحظر ببرامله 

ته ، ومحاولة إلاحة ومسلسّلته مما ساه  في التخفيف عن الناس، وتسلي

امللل والزهق الذي نان يصاحب تلك الفترة، فكان أحد املسلسّلت الدرامية 

يتناوه قصة أحد ألابطاه العظماء الذين ضحوا بحياته  في سبيل الوطن 

وهو "الشهيد أحمد املنس ي" بطل معركة بئر العبد، والذي نان املصريون 

نهايته، مما نان له عظي   يتابعون أحداثه  بشغف حلقة تلو ألاارى حتى

 قي  املواطنة، ولايجنتماء 
ّ

ألاثر في إشعاه الروح الوطنية في قلوب الشعب، وبك

للوطن، ولااّلص له، والقتاه ألجله، فكان لكل هذه ألاحداث أثًرا كبيًرا، 

ا بين املواطنين، فكان الشعب يّللون أبطاله  سواء من 
ً
وتاثيًرا ملحوظ

من ألاطّباء لدرجة أن بعض املواطنين نايجنوا  الجيش، أومن الشرطة، أوإ

يستقبلون ألاطباء واملمرضين عند عودته  من عمله  بالتحيات الحارة، 

وألاغنيات املعبرة، والتصفيق له  من النوافذ، والشبابيك، والبلكويجنات، 

وتقدي  نلمات الشكر له  على مخاطرته  بحياته  في سبيل قيامه  بدوره  

 ويجنة الصعبة.  البطولي في هذه آلاإ
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وحدث بعد تلك ألايام أن أعداد لالابات أاذت في الايجنخفاض 

امللحوظ، ومعها أيًضا عدد الوفيات أيًضا، وحدث أيًضا بعد ذلك أن ر اسة 

الطا فة لايجنليلية قد ألدرت بيايجًنا هاًما يتضمن السماح بعقد الزيلات 

  يتلاول الستةوالخطوبات في البيت أو الكنيسة بحضور عدد محدود جًدا الإ

أفراد مع اتباع نافة التعليمات والاجراءات الاحترالية، وبملرد لدور هذا 

البيان قام القسيس فرحان بنشره على الصفحة الرسمية للكنيسة، وأيًضا 

قام على الفور بإجراء مكاملة تليفويجنية مع ممدوح الخادم بالكنيسة لُيعلمه 

يجنه سيعلمه بملرد لدور أي بالبيان الخاص بالزواج كما سبق ووعده أ

تعليمات جديدة بخصوص السماح بالزواج في ظل الوباء، فاستقبل ممدوح 

الخبر أيًضا بفرحة ملحوظة، حيك نان ينتظر تلك اللحظة التي تلمعه 

بمحبوبته أمل بلهفة بعد طوه ايجنتظار، وتأجيل، وتأاير بسبب ظروف وباء 

ته مع القسيس ليطلب نورويجنا، فأسرع على الفور بملرد أن أيجنهى مكامل

بهج، والتي أيًضا ل  تستطع أن 
ُ
اطيبته أمل ليخبره، ويفّرحها بهذا الخبر امل

تمسك دموع الفرحة التي قفزت من عينيها بعد أن مألتهما، في تناقض عجيب 

مع حزنها أيًضا على هذه الظروف التي حتى ايجنفراجتها ل  تحقق نل حلمها 

ووسط حشد من املدعوين من  كعروس كأي عروس تحل  بيوم لفافها

لديقاتها، وألدقائها، وأهلها، ومعارفها، وجيرانها، وجميع أهل القرية، لكنها 

حّتمت عليها أن تكون في وسط عدد محدود جدا مرتدين كمامات الوجه 

ا من لالابة بالفيروس. 
ً
 تخوف

وبالفعل ت  تحديد ميعاد الزفاف باالتفاق بين الراعي وممدوح 

لهما، وقد ت  عقد لواجهما في املوعد املحدد في قاعة الكنيسة واطيبته وأه



39 
 

بحضور عدد محدود جًدا بحسب التعليمات، وهكذا باركهما الراعي القس 

ى معهما، ولرفهما ليذهبا إلى بيتهما الجديد شاكرين هللا الذي 
ّ
فرحان، ولل

 جمعهما.

وما نان من والدي العروسين إال أن يشجعانهما على أن يفرحا 

زواجهما بغض النظر عن ظروف الوباء، وعدم حضور الناس، ألن هذه ب

الظروف على الجميع في نل مكان، وفي هذه ألاثناء نان الشيخ ثروت يتحدث 

مع نسيبه الشيخ ذني ويتبادالن الضحكات مع الراعي القسيس فرحان مهنئان 

 عبعضه  البعض في حضرة العروسين وووالدتيهما وإاوتهما الذين ل  يستط

بعضه  أن يدال إلى قاعة الكنيسة حسب التعليمات، فكايجنوا يتابعون من 

يجنوافذ القاعة املطلة على الجنينة التي تحيط بالقاعة من داال أسوار 

الكنيسة، مطلقين الزغاريد، والتصفيقات العالية بعد العهود والصّلة، 

وهكذا  ديه ،وأيًضا يلقون عليهما التحّيات الحارة للعروسين ملّوحين لهما بأي

العروسين، وهكذا حتى ايجنتهى الاحتفاه بعد الصّلة الرّبايجنية، والبركة 

الرسولية من الراعي القس فرحان، ث  تّلها تصفيق شديد من الجميع مع 

ألوات الزغاريد التي ااترقت أجواء السكون التي نايجنت تسود القرية آيجنذاك 

ب بيوته ، ليتابعوا مع التي ارج معها أيًضا الناس من يجنوافذه ، وعلى أعتا

فرحة غامرة تكاد أن تقفز من أعين العروسين، ومرتسمة على أوجه أفراد 

العا لتين، ونان أهالي القرية يلقون على العروسين التحيات والتهنئات أثناء 

 اروجهما بسيارة العرس املزينة بالورود. 

ن   موفي الواقع ك  نان هذا ألامر لعًبا على نلتا العا لتين بالرغ

ا بهذا الشكل الضيق 
ً
فرحتهما بزواج العروسين، حيك ل  تشهد قريته  لفاف
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من قبل، فالزفاف في القرية يت  في حفل كبير يحضره جميع ألاهل وألاقارب، 

والجيران، وألالدقاء، واملعارف من نل مكان، لكن بسبب ظروف الوباء، 

، من أجل ذلك والتعليمات الصارمة من الدولة والكنيسة بمنع التلمعات

فقد تقّبل العا لتان وأيًضا نل عا ّلت من تزّوجوا في تلك الفترة هذا ألامر 

ين وراجين من هللا أن تعبر هذه الفترة العصيب
ّ
ب ة بسّلم، وأن يرفع الرإمصل

 الوباء.
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 األصعب من كورونا

 في الخمسين من عمره يدعى عدلي، ونان 
ً

ونان من أبناء القرية رجّل

ا في القرية بخبثه وشّره، فكان دا ًما يدّبر املكا د، ويزرع الخصومات 
ً
معروف

بين الناس، حيك أيجنه نان لديه محّل أدوات منزلية، فكان يللس طواه النهار 

جة أن أهل القرية أمام محله، وهكذا يشاكس مع نّل من يُمّر من أمامه، لدرإ

نايجنوا يكرهون أيًضا املرور من هذا الشارع بسببه، وذلك بالرغ  من طيبة 

قلب لوجته السيدة أم كماه املحبوبة من الجميع، واملكروهة منه، والتي 

على النقيض منه نايجنت معروفة في القرية بطيبتها، ومحبتها للجميع، حيك 

في سوق القرية في اليوم املعروف نايجنت رّبة منزه، وأيًضا نايجنت تبيع الزبدة 

من نل أسبوع حسب عادة القرية، وألمايجنتها، وتعاملها مع الجميع بالذوق 

الصالح، فكان أهل القرية يحبونها، ويتعاطفون معها لكفاحها من أجل 

أوالدها بالرغ  من عيشتها املمتلئة بالظل  والقهر مع هذا الزوج القاس ي 

ى أيًضا نايجنت من املترددين على اجتماعات املمتليء بالشّر والحماقة، وه

الكنيسة على عكس لوجها الذي ل  تخطو رجله داال عتبة الكنيسة إال في 

بعض الجنالات، أو بعض ألافراح، بالرغ  من ليارات الراعي القسيس فرحان 
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 على 
ّ

وبعض الخّدام أيًضا له، أليجنه نان يحلف سااًرا أيجنه سوف ال يدالها إال

 لة وفاته. ظهره، أي في حا

فكايجنت لوجته السيدة أم كماه تتردد على اجتماعات الكنيسة 

املختلفة قبل وباء نورويجنا، ونايجنت أيًضا تطلب من القسيس فرحان والخدام 

بالكنيسة الصّلة من أجل لوجها عدلي لُيقّربه هللُا إليه، ويهديه، ويصلح 

 ن ُيغير هللاحاله، فكان القسيس والخدام يشجعونها ويصلون معها طالبين أ

 قلبه وسلوكه مع أسرته ومع آلاارين أيًضا.  

ولقد نان عدلي هذا معتاًدا أن يذهب نل فترة إلى القاهرة قالًدا 

ت وتّلار الجملة املتخصصين في ألادوات املنزلية لشراء مستلزمات املحّل 
ّ

محّل

ر رإمن بضائع وغيرها، فسافر كعادته في هذا التوقيت إلى القاهرة، ونان قد ق

ر على حركة البيع 
ّ
لظروف ايجنتشار الوباء، وبقاء أهل القرية في منالله ، مما أث

باملحل عنده أكثر مما نايجنت عليه من ذي قبل، لذلك فقد قرر هرًبا من البيت 

أيًضا أن يقض ي فترة أطوه في القاهرة في شقة أايه ألالغر لفوت، حيك 

 في أن يلمع نان أعزًبا، ويعمل بإحدى شرنات املقاوالت بالقا
ً

هرة، وذلك أمّل

ا لهذا 
ً
خذها حديث

ّ
هللا شمله بخطيبته مري  في هذه الشقة التي نان قد ات

 الغرض.

وهكذا جاء عدلي إلى القاهرة في لباح أحد ألايام، وبعدما ايجنتهى من 

شراء بعض من مستلزمات املحل من البضائع من تلار الجملة املعروفين، 

، والتعامل معه ، فذهب قرب نهاية النهار والذي نان دا   التردد عليه 

قالًدا شقة أايه لفوت، والذي استقبله أيًضا بحرص شديد، وتخّوف 
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ملحوظ من إمكايجنية العدوى، حيك استقبله بالكحوه واملطهرات 

الّللمة،وأيًضا نان قد جّهز له غرفة ليبيت فيها بمشترياته وبضائعه، فاستاء 

لفوت الذي ل  يسل  أيًضا من لسايجنه  عدلي جًدا من تصرذف أايه ألالغرإ

د مشاعره، فّل يراعي 
ُّ
املؤذي، ونلماته القاسية التي تعبر عن جفاء قلبه، وتبل

مشاعر غيره، وتعكس أيًضا أيجنايجنيته ومدى تفكيره في يجنفسه فقط دون اعتبار 

لآلار مطلًقا، لكن سبحان الخالق الذي ل  يخلق شيًئا ردّيا، أن لفوت أايه 

فه شخًصا مختلًفا في فكره وأاّلقه، وذوقه الصالح في التعامل نان على اّلإ

مع آلاارين، فل  يرّد عليه بإساءة مماثلة باعتباره ضيًفا عليه، وذلك بالرغ  

من تضايقه من قسوة أايه، وعدم تفهمه لظروفه، واوفه من العدوى 

  املحققة في تلك ألايام لكل من ال يتعامل بحرص شديد، لكن في الحقيقة ل

نّفر، 
ُ
يكن لفوت ُيحّبذ ليارة أايه عدلي بسبب اسلوبه الجاحد، وتعامله امل

ة بينهما، ملتمًسا  لكنه مع ذلك نان دا ًما يستقبله واضًعا اعتباًرا لعّلقة لااوَّ

 له ألاعذار، فكان ال ُيدقق مع تصرفاته حتى تنتهى ليارته ويعود إلى بيته.

يه لفوت، وقام في الصباح وهكذا بات عدلي تلك الليلة في شقة أا

الباكر ليذهب أيًضا لشراء باقي مستلزماته من البضائع ليأتي قبل ميعاد 

الحظر املقرر من قبل الدولة والحكومة، وهكذا نان يفعل لبضعة أيام، فكان 

يذهب في الصباح الباكر، ويترك أايه الذي نان مّللًما املنزه في هذه الفترة 

 وف ايجنتشار وباء نورويجنا.متوقًفا عن العمل بسبب ظرإ

وحدث في إحدى املرات أيجنه في نهاية يومه رجع عدلي من الخارج متعًبا 

تعًبا شديًدا، وإذ بحرارة جسده قد ارتفعت جدا، ولاحبها التهاب شديد في 

حلقه، فذهب إلى إحدى الصيدليات في طريقه قبل أن يصل إلى شقة أايه 
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باشرة إلى املستشفم وإجراء لفوت، فوجهه الصيدلي إلى ضرورة التوجه م

التحاليل الّللمة، ألن هذه أعراض نورويجنا، فطلب منه عدلي بعض ألادوية 

الّللمة، وقاه له أيجنه يفضل العزه املنزلي مع تناوه العّلج، فصرف له 

 الصيدلي بعض ألادوية املوجودة في الصيدلية.

واتصل عدلي على الفور عند اروجه من الصيدلية بأايه لفوت 

بره بنبرة لوت غير معتادة يمألها الخوف والحزن مخبًرا إياه بما حدث، ليخ

فارتعب لفوت أيًضا من هذا الخبر الذي لاد على اوفه اوف مضاعف، 

حيك نان يخش ى لالابة لدرجة أيجنه ل  يخرج من شقته إال للظروف الطار ة 

ا نل احتياطاته، فابتدأ على الفور يلهز يجنفسه الستقباله، ويرتب
ً
 متخذ

أموره، وقد اتخذ نافة الاحتياطات والاجراءات الاحترالية املمكنة، واستعد 

للقاء أايه املصاب بكورويجنا في اوف وذعر شديدين، حيك نان يقوه في 

ا من لالابة بفيروس 
ً
يجنفسه أيجنه نان حريًصا نل الحرص، ول  يخرج اوف

وًرا من محص نورويجنا، لكن الكورويجنا أتته إلى داال بيته، فكان في هذه ألاثناء

شعورين يضغطان عليه حتى ناد أن ينفلر من الحيرة وعدم القدرة على 

اتخاذ قرار في شأنهما، وهما إما أن يستقبل أايه املصاب، ويعزله في إحدى 

الغرف بالرغ  من اطورة هذا الامر، واحتمالية إلابته أليجنه بذلك سيكون 

ا له مباشرة، وهذا مايخشاه، أو ألامر آلاارإ
ً
ا  مخالط

ً
أيجنه يرفض استقباله اوف

على حياته، وهذا ما ال يقبله أيًضا، لكن بعد فترة من هذا الصراع الرهيب 

الذي مّرت فيه الدقا ق وكأنها ساعات طويلة، فقد قرر لفوت أن يستقبل 

أايه املصاب ليعزله في إحدى غرف شقته التي اّي  عليها الخوف، وامتألت 

 الكورويجنا. جنباتها بالذعر والرعب من فوبيا
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وهكذا جاء عدلي من الخارج، واستقبله أاوه بحرص شديد فأداله 

إلى غرفته، ث  اتخذ نافة الاجراءات الّللمة لكي ُيريحه، أما عدلي فكان ينظر 

إليه يجنظرات تعبر عن مدى يجندمه على قساوته، وتعامله الجاف والجارح معه، 

ُيغلق الباب في وجهه فقاه له سااًرا أيجنه في الحقيقة نان يتوقع أيجنه سوف 

أليجنه يعل  أيجنه في هذه الايام عنده فوبيا من الكورويجنا، فأجابه لفوت الذي 

داهمه الرعب والخوف، وقد ارتس  أمامه شبح املوت لُيطيح بكل أحّلمه 

وطموحاته، فقاه له أيجنه بالرغ  من اوفه الشديد من لالابة، والعدوى، 

 ب في وجهه.لكنه أيًضا يحبه، وال يلرؤ أن يغلق البا

وعلى الفور في تلك السساعة العصيبة أمسك لفوت بتليفويجنه 

املحموه ليطلب لوجة أايه عدلي لُيخبرها بما حدث لزوجها، فتلّقت أم 

كماه الخبر أيًضا في دهشٍة مع اوٍف شديد، ألنها أيًضا اافت على يجنفسها 

صوت ها بوعلى أوالدها، وفيما هى متفكرة في هذه ألامور، وهى تتحدث مع يجنفس

عالي، والحيرة والقلق يمآلن عينيها اللتين امتألتا بالدموع، فكايجنت تفكر كيف 

تقي يجنفسها وأوالدها من لالابة في حالة رجوع عدلي من القاهرة، فقضت 

ليلة مفزعة وهى تفكر في نل هذه الامور، وفي الصباح الباكر إذ بصوت 

ن، إذ ندما فتحت التليفوإالتليفون يرن أكثر من مرة لتفتح عينيها عليه، وع

بصفوت ُيخبرها أن عدلي قام في الصباح وأعّد حقيبته ُمصّرا على السفر 

والعودة إلى البيت، فتسا لت أم كماه في استغراب شديد عن سبب ذلك، 

فقاه لها أيجنه ال يعل  لكن هذا ما حدث، وأيجنه ل  يستطع منعه من الخروج، 

 التزامات كثيرة في البيت، فأجابته حيك قاه له أيجنه يلب أن يسافر أليجنه عنده

أم كماه منزعجة ومندهشة في يجنفس الوقت أيجنه ال توجد التزامات تستدعي 
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ا، 
ً
أن يأتي بهذه السرعة في مثل حالته هذه، وهذا ما لاد على اوفها اوف

وجعل الذعر يدبُّ في قلبها وقلوب أوالدها الذين يسمعون املكاملة ويتابعون 

فور لتلمع أغراضها، ومّلبسها، ومّلبس أوالدها الحديك، فقامت على ال

 لتذهب به  إلى بيت أبيها الذي ُيقي  فيه وحيًدا مع والدتها. 

وحدث أيجنه عندما عاد عدلي إلى بيته، ول  يلد لوجته وأوالده، وبعدما 

ا منه، فاستشاط غضًبا، وأاذ يُسّب، 
ً
عل  أنه  ترنوا املنزه جميًعا اوف

عليه  جميًعا، وعلى الظروف التي وضعته في هذا  ويلعن، ويتفوه بالشتا  

املوقف، حيك نايجنت عادته دا ًما التذمر على نل ش يء في نل الظروف، 

ومختلف املواقف، ول  يعرف الشكر هلل طريًقا إلى قلبه، فحاوه أن يتصل 

به ، فردت عليه لوجته محاولة بترّوي أن ُتهديء من غضبه بأن تلعله 

كنه ل  يبدي أي رغبة في التفاه ، ول  يعطي لنفسه يتفه  حالة أوالده، ل

فرلة أن يسمعها، أو يتفه  موقفها وموقف أوالده، ففكرت أم كماه 

للحظات أن تذهب هى إليه وحدها دون ألاوالد،  لكنها نايجنت تخاف أن تأتي 

إليه لئّل يمد يده عليها كعادته، وفي هذه الحالة ال تأاذ شيًئا سوى العدوى 

إلهايجنة والضرب، فتراجعت وقررت أن تبقم في بيت والدها إلى أن باإلضافة ل

 تستقر ألامور.

ه املرض، ول  يغير فيه شيًئا،  وحدث في هذه ألاثناء أن عدلي ل  يهدُّ

فل  يكترث ملرضه، أو آلارته، فّل لاه الشر قابًعا داال جدران قلبه، والخبك 

ا على ذهنه وأفكاره، فكان في مرض
ً
اء ه أيًضا يفكر في إيذمستوطًنا ومتملك

آلاارين، فخطط كيف ُيؤذي من يكرهه ، ويحقد عليه  بأن ينقل له  عدوى 

 بلاره عبد املّلك املهندس الزراعي، والذي نان 
ً

الكورويجنا، وبالفعل بدأ أوال
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يعتاد أن يللس على كرس ي من الخشب مقابل بيته يتصفح الجرا د، ويشرب 

حوله، أو مع لوجته وأوالده الذين قد الشاي، ويتسامر مع أحد الجيران من 

يأتوا ليللسوا بلواره على مصطبة لغيرة اارج البيت، فإذ بعدلي على غير 

 أن يخفيه ويداريه بابتسامة لفراء، 
ً

عادته يأتي إليه، والشر يمأل قلبه محاوال

وهوُيلقي عليه التحية، ث  يللس بلواره فلأة بطريقة غير متوقعة أذهلت 

 جاره الطيب امل
ً

هندس عبد املّلك الذي يجنظر إليه في ذهوه واستغراب متسا ّل

في دااله عن سبب هذه الزيارة املفاجئة، وهو يعل  تماًما أن عدلي ال يأتي 

من وراءه ايًرا، ولاد أيًضا من استغرابه أن عدلي طلب أيًضا أن يشرب 

الشاي معه، فهّ  عبد املّلك لينادي على لوجته من داال الباب لتحضر 

 عن سبب املحبة املفاجئة التي ل
ً

هما الشاي، والحيرة تمأل قلبه متسا ّل

انسكبت في قلب عدلي تلاهه بالرغ  من مقاطعته إياه لسنوات طويلة بسبب 

ُمشاّدة كّلمية بينهما بسبب شجار ألاوالد مع بعضهما البعض في الشارع، 

ر وهى تنظوبالفعل أعّدت الزوجة الشاي، وأحضرته باستغراب ملحوظ أيًضا 

إلى عدلي من داال البيت واضعة يدها على قلبها من الخوف من هذه الزيارة، 

فّلحظها لوجها عبد املّلك فتقدم ليتناوه من يدها الشاي، وبعدما شربا 

  عليه باليد دون احتراس أو تباعد، ونان حريًصا 
ّ
الشاي مًعا فإن عدلي سل

أن عدلي نان مصاًبا بكورويجنا  طيلة الوقت أن يكون قريًبا منه، ول  يعل  أحد

حتى شاع بين الجيران ابر إلابة املهندس عبد املّلك بفيرروس نورويجنا، 

ا ول  يخالط أحًدا، فعرف 
ً
وذلك بالرغ  من حرله على عدم الخروج بتات

ِقلت له من عدلي الذي نان مصاًبا بكورويجنا 
ُ
الجميع بعد ذلك أن العدوى يجن

أمام عيني عبد املّلك وأسرته لغز ليارة عدلي  أثناء ليارته له، وهنا اتضح جلّيا
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له في هذا التوقيت بدون مقدمات أو أسباب، وساد الذعر أيًضا بين جميع 

من االطه  عدلي في تلك ألايام القليلة قبل وفاته على سريره، في بيته، متأثًرا 

 بإلابته بفيروس نورويجنا. 
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 عودة تدريجية

أيًضا ااتفم الراعي القسيس فرحان من املشهد، فل   وفي هذه ألايام

يتلّق أحد من أعضاء الكنيسة أو من الشعب تليفويجًنا منه كعادته، مما أثار 

قلق الناس عليه االة أن تليفويجنه أيًضا نان مغلًقا، وعندما تواللوا مع 

لوجته علموا بإلابته أيًضا بكورويجنا، وأيجنه معزوه أيًضا بغرفته، وعدد 

ًدا من أعضاء الكنيسة ه  من يعلموا بإلابته، ويتابعون حالته، محدود ج

أليجنه طلب إليه  وأولاه  كثيًرا أن ال ُيشيعوا ألامر حتى يكتب له الرب 

الشفاء، لكن ل  يستطع أحد إافاء أمر إلابته، حيك نان الجميع يسألون 

عنه لغيابه عن الاتصاه والتوالل مع شعبه حتى على وسا ل التوالل 

تماعي، لذلك فكايجنت تصير من الشعب للوات كثيرة بلجاجة من أجله، الاج

وذلك ملا له من محبة ومودة في قلوب جميع شعب الكنيسة، وسا ر أهل 

القرية أيًضا، فكايجنت الناس يسألون عليه بالتليفون، ويتواللون مع لوجته 

ان نراعوث التي نايجنت له اير معين أيًضا في تلك الفترة الصعبة من حياته، وإ

أحد شيوخ الكنيسة ألافاضل ُيحضر لها ماتحتاجه من أدوية ومستلزمات 

إضرورية للعّلج، وغيرها.
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وحدث أيجنه عندما اشتد به املرض، وابتدأت حالته تسوء يوًما بعد 

في 
ُ

آلاار، فإن الطبيب أشار عليه بضرورة إيلاد "بّللما" من شخص ما قد ش

فكان أوه من اطر بباله وباه  من نورويجنا أليجنه يحتاج إليها بشدة للشفاء،

لوجته راعوث هى أمينة جارته ، والتي بالفعل بادرت بإعّلن رغبتها في التبرع 

بالبّللما للقسيس فرحان حاه علمها باألمر، وذلك تعبيًرا عن محبتها، 

وامتنانها له ولزوجته راعوث لديقتها املقربة، وبالفعل ت  هذا ألامر، وقد 

كامل دون إلابة لوجته، أو أي من املخالطين له، كتب له الرب الشفاء ال

ث  بعد فترة النقاهة قام وعاد مرة أارى للظهور ومزاولة نشاطه، ومتابعة 

ادمته عن بعد من اّله التليفون، ووسا ل التوالل، شاهًدا عن إحسان 

الرب، ومعروفه، ورعايته له أثناء مرضه، ونان أيًضا يتوالل مع املرض ى، 

 ملتأملين من أبناء القرية ليشجعه ، ويشدده ، ويصلي معه .واملصابين، وا

ما ألعب تلك الفترة، حيك يشعر الفرد بتباعد أقرب الناس إليه وقت 

مرضه، واوفه  من العدوى منه، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى قربه  منه، 

وتّلمسه  معه، والعكس أيًضا ما ألعب الشعور عندما يشعر لانسان 

ابه من أقرب الناس إليه في وقت مرضه ، في الوقت الذي يراه  بخطورة اقترإ

في أشد الحاجة إلى الدفء العاطفي، والحضن، والحميمية، والتّلمس 

الجسدي، وأيًضا ك  نان يصعب على الانسان املصاب أن يشعر بقرب نهايته 

حتى إذا نان مؤمًنا، ويعل  أيجنه سيذهب إلى مكان أفضل، لكن ما ألعب أن 

نسان أيجنه سيفارق الحياة، وأسرته الغالية، وجميع أحبا ه يشعر الا

وألدقا ه، لذلك فقد نايجنت هذه الفترة لعبة على جميع الناس في نل مكان، 

وك  نايجنت الناس في نل مكان تتأل  إللابة وفقدان أحبائه ، فكان الجميع 
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ون من أجل عبور هذه ألالمة الجا حة بسّلم، وأن يرفع هللا الوباء ع
ّ
 نيصل

 الجميع.

ث  حدث بعد ذلك بفترة قصيرة أيجنه ت  لاعّلن عن عودة العبادة 

تدريلًيا بالكنائس واملساجد في أيام معينة من أيام ألاسبوع بنسبة حضور 

معينة، وباتباع الاجراءات الاحترالية املشددة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، 

ب ايجنخفاض أعداد وعدم التّلمس باليد، وارتداء الكمامات، وذلك لسب

املصابين بمرض نورويجنا، تابعه أيًضا ايجنخفاض ملحوظ في عدد الوفيات، 

حيك بدأ وباء نورويجنا في الايجنحسار، فكان هذا ألامر سبب فرحة كبيرة غمرت 

الجميع بإعادة فتح دور العبادة، والعودة ملدًدا لحضور الاجتماعات كما 

نافة امللاالت واملؤسسات نان قبل ذلك، وهكذا عادت الحياة تدريلًيا في 

 املختلفة. 

وفي ذلك الوقت نان السنودس قد شدد على ضرورة إتباع لاجراءات 

الاحترالية املشددة عند العودة للعبادة في الكنائس، لذا فقد قام بإلدار 

فيديوهات إرشادية تحتوي على التعليمات الّللمة وكيفية داوه الكنيسة، 

على مراعاة التباعد، وأيًضا كيفية ممارسة  ووضعيات الجلوس بها، حيك أكد

 العبادة، وأداء الفرا ض املقدسة بطرق آمنة. 

وهكذا عادت العبادة بالكنائس بالتدريج كما نايجنت قبل ذلك، ولقد 

عادت الكنيسة املحلّية أيًضا إلعداد براملها وأنشطتها الستكماه رسالتها، 

ؤية جديدة للكنيسة، وأيًضا قد عاد الراعي القسيس فرحان بنشاط ورإ

وللتعلي  الكتابي املناسب الذي تحتاجه الكنيسة في فترة ما بعد نورويجنا، 
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وذلك من أجل تشديد الشعب، وتشجيعه ، وتعويضه  عن تلك الفترة 

العصيبة التى عايجنوا منها أجمعين على نافة ألالعدة، وتشدد معه أيًضا 

ّدام، وقادة الاجتماعات ل
ُ
لعودة للخدمة مرة أارى مللس الكنيسة، ونل الخ

بالكنيسة بحيوية ونشاط، متفا لين بالخير، طالبين هللا أن يعوضه  

 وكنيسته  عن نل ألال  والضغط النفس ي الذي قاسوه اّله تلك الفترة. 

فبدأت الكنيسة بإعداد نهضة كرالية  كلزء من عملها الكرالي، وذلك 

عنها نايجنت فرحة كبيرة بين  باتباع نافة الاجراءات الاحترالية، وعند لاعّلن

ت أمامه  أبوابها لشهور طويلة بسبب الوباء، 
َ
غِلق

ُ
شعب الكنيسة الذين أ

فابتدأوا يستعّدون لها طالبين أن يباركه  الرب، وأن يض  إلى الكنيسة أيًضا 

 الذين يخلصون.

لكن في هذه ألاثناء أيًضا ل  تكن ادمة مدارس ألاحد قد بدأت بسبب 

ى، فقاه مدحت اادم مدارس ألاحد أن ألاطفاه تشتاق التخوف من العدوإ

إلى العودة ملدارس ألاحد، فك  نايجنت فترة الحظر لعبة عليه ، ومقيدة 

لحريته ، وقد حرمته  من مدارس ألاحد، وقد أّيده أيًضا في ذلك مارنو اادم 

ا بحواراته مع الشباب الصغير أثناء اتصاالته به ، 
ً
إعدادي وثايجنوي مشارن

هما الراعي أيجنه سيكون هناك تصريح بعودة مدارس ألاحد أيًضا على فأكّد ل

 مستوى الكنائس بعد فترة قليلة لكن مع اتباع الاجراءات الاحترالية املشددة.

وبالفعل بعد مرور فترة قليلة من افتتاح الكنائس ت  السماح بحضور 

يس ألاطفاه إلى الكنائس، ورجوع ادمة مدارس ألاحد، فتأّهب أيًضا القس

مدحت لتنظي  حضور  بالكنيسة بقيادةفرحان مع قادة مدارس ألاحد 
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ألاطفاه باألسماء، وتقسيمه  على الفصوه بطريقة آمنة للحفاظ على 

سّلمته ، وهكذا أيًضا قادة إعدادي وثايجنوي بقيادة مارنو، وك  نايجنت فرحة 

غامرة بين ألاطفاه عند رجوعه  مدارس ألاحد حيك نايجنوا يعايجنون في تلك 

الفترة من امللل، والزهق، والكبت، وعدم الخروج، باإلضافة إلى التعليمات 

 الكثيرة من الوالدين يجنتيلة الخوف عليه .

ث  بعد ذلك بفترة قليلة جاء نل من الشيخ ثروت والشيخ ذني يقترحان 

على الراعي أن يرتب رحلة للكنيسة حيك أن الناس ترغب في أن تخرج مًعا 

موا الهواء النقي، ويستمتعوا مًعا بعيًدا عن البيوت في جو من الشركة ليش

التي ظلوا محبوسين فيها لشهور طويلة، فرّحب القسيس فرحان بالفكرة 

جًدا، ووعده  أن يلتمعوا مًعا في أقرب وقت لتدبير هذا ألامر، وبالفعل ت  

ترتيب رحلة كبيرة على دفعات مع مراعاة لاجراءات الاحترالية قدر لامكان في 

جنينة إحدى بيوت املؤتمرات، حيك استمتع الجميع مًعا هناك، ورجعوا إلى 

بيوته  وكنيسته  بفرح ملددين طاقاته ، ومستعدين الستكماه حياته ، 

 وأعماله ، وادمته .

وهكذا أيًضا القسيس فرحان قرر أن يأاذ لوجته راعوث في الوة     

لسنودس، وذلك حتى أيًضا بضعة أيام في أحد بيوت املؤتمرات التابع ل

يستطيعا أن يستكمّل ادمتهما بطاقة، ونشاط، وحيوية جديدة في الفترة 

القادمة بعد نل ما قاسياه مًعا أثناء فترة نورويجنا، واالة فترة مرضه 

وإلابته بفيروس نورويجنا، حيك نايجنت فترة لعبة جًدا عليه وعلى راعوث 

الكنيسة، وبالفعل ك  لوجته، لذلك قررا أن يقضيا الوة مًعا اارج دا رة 

نان لهذه الفترة تأثيًرا كبيًرا على يجنفسية الزوجين، حيك استمتعا مع بعضهما 
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البعض بصحبة بعض ألدقائهما من القسوس ولوجاته ، وقد تقابلت 

تي ل  تراهّن منذ فترة طويلة، وهكذا 
ّ

راعوث هناك مع بعض لديقاتها الّل

اتهما الطبيعية في البيت بعد رجوعهما من الوتهما أنهما عادا إلى حي

والكنيسة، واستعّد القسيس فرحان ليرتب مع ادام الكنيسة ادمة التوليع 

الخالة بداوه املدارس كعادة الكنيسة سنوًيا ملساعدة بعض التّلميذ في 

شراء الزي املدرس ي، وألادوات الدراسية الّللمة، وبالفعل ت  توليع هذه 

ظ  املدارس في موعدها  بشروط اتباع البركة على مستحقيها، ولقد دالت مع

 الاجراءات الاحترالية أيًضا قدر لامكان.

وهكذا ايجنتظمت أيًضا اجتماعات الكنيسة في معظ  ألايام، وعادت 

الخدمة في جميع القطاعات، والتزم القادة والخدام بالكنيسة مع الراعي، نلٌّ 

نيسة ورؤيتها، في مسئوليته وادمته، محاولين مًعا أن يحققوا أهداف الك

وأن يتمموا رسالتها الروحية والاجتماعية، فباإلضافة إلى مدحت في ادمة 

مدارس الاحد، ومارنو في ادمة إعدادي وثايجنوي، ومعهما بعض املعاويجنين من 

شباب وشابات الكنيسة، فلقد عاد أيًضا العروسان ممدوح ولوجته أمل 

س  لراعي والخدام في تأسيللخدمة بقوة في الكنيسة، وقد عرضا رؤيتهما على ا

اجتماع أسرة بالكنيسة، فرحب الجميع بالفكرة، ألنها نايجنت احتياج حقيقي 

لدى شعب الكنيسة، االة أيجنه نايجنت هناك نسبة ليست قليلة من 

ا.
ً
 املتزوجين حديث

وعادت أيًضا أمينة لخدمة التسبيح بالكنيسة مع بيتر وأشرف، 

باإلضافة إلى ادمتها  في اجتماع السيدات، وك  نان ااتبار أملها ومرضها 

سبب بركة وتشجيع للكثيرين ممن نايجنت تشاركه  به، ولقد نان لها أيًضا 
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اة فتأثيًرا واضًحا في حياة السيدة أم كماه التي ايجنتظمت هى وأوالدها بعد وإ

لوجها عدلي على اجتماعات الكنيسة بعد عودة العبادة فيها، وهكذا أيًضا 

دكتور ماجد ولوجته رشا وأوالدهما قد عادوا ملدًدا للمواظبة على 

اجتماعات الكنيسة، وممارسة الشركة مع باقي ألاعضاء، ولقد نان القسيس 

ة ا في ادمفرحان أيًضا ُيقّدمه ليعظ في بعض الاجتماعات، حيك نان موهوبًإ

الوعظ، ونان القسيس فرحان في هذه الفترة بعد العودة يحرص جيًدا على 

اتباع التعليمات والاجراءات الاحترالية االة عند ممارسة فريضتي العشاء 

الرّباني أو املعمودية، وهكذا عاد الجميع للكنيسة بنشاط بعد فترة توقف 

 كبيرة أثناء مدة الحظر.

لشديد ل  تكتمل فرحة الجميع، حيك أيجنه لكن بعد نل ذلك لألسف ا

ل  تمر على ذلك الوضع بعض الشهور حتى ت  لاعّلن والتحذير من موجة 

أارى شديدة من فيروس نورويجنا أشد من السابقة، فابتدأ املشهد يتلبد 

 ملدًدا بغيوم تلك ألاابار واملخاوف التي تتبعها.

حيك ايجنقطع وأيًضا ما لاد على ذلك من حزن هو مرض الشيخ ذني 

فترة كبيرة عن الذهاب إلى الكنيسة كعادته حتى في أوقات الغلق نايجنت تأاذه 

رجّله إلى الكنيسة ليتفقدها ويتفقد ألاحواه في محيطها، ث  يللس جلسته 

مع ع  شكري حارس الكنيسة من داال باب الكنيسة ليعرف منه نل ما هو 

ان ع  شكري يحب جديد بخصوص نل ما يتعلق بأمور الكنيسة، وأيًضا ن

 أن يحكي معه ويشاركه حياته الخالة ويطلب مشورته في أمور كثيرة.
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فحدث ذات مرة أيجنه قطع هذه الفترة التي نان متغيًبا فيها عن املشهد، 

حيك نان الجميع يعلمون أيجنه مريض لكن ليس بفيروس نورويجنا كما نان 

سة ء إلى الكنيالبعض يتوقع، لكنه  اكتشفوا بعد ذلك أيجنه أمر آار، حيك جا

ودال من داال الباب، فرآه ع  شكري فتقدم إليه ورحب به وسأله عن 

سّلمته مخبًرا إياه أن الجميع يسأه عليه ويفتقدويجنه جًدا، فأابره الشيخ 

بنبرة غير معتادة أيجنه بخير، وبعدما جلسا سأه الشيخ ع  شكري عن أاباره 

بتدأ يحكي له ظروفه نالعادة، ففتح له ع  شكري قلبه نالعادة أيًضا وا

ومشكلته مع جاره الذي وللت إلى حد الشجار العنيف بسبب اعتداء جاره 

عليه دون احترام أو تقدير ألي أحد، وأابره أيًضا أيجنه ينتظر تدال راعي 

 الكنيسة إلنهاء هذه املشكلة وذلك ملا للراعي من تقدير لدى عا لة اصومه.

ل املشكلة حتى قاطعه وهكذا أاذ ع  شكري يحكي ويحكي عن تفالي

الشيخ قاطًعا لمته أيًضا طيلة هذه الفترة حيك نان فقط ينظر إليه 

: وهل أيجنت ستنتظر 
ً

ويسمعه وكأيجنه يراه ويسمعه ألوه مرة فقاه له متسا ّل

حل املشكلة حتى يأتينا راعي للكنيسة بعد نل هذه السنين، ث  يت  رسامته 

 مشكلتك، هل هذا منطق؟وتنصيبه راعًيا للكنيسة، ث  يتدال في حل 

فنظر إليه ع  شكري في ذهوه أثناء وقع هذه الكلمات على آذايجنه، فل  

يستطع أن يصدق ما يسمعه، فقاه له باستغراب: أي راعي الذي تتحدث 

عنه يا جناب الشيخ؟ يجنحن عنديجنا راعي بالكنيسة وهو القسيس فرحان الذي 

 ة! تمت رسامته وتنصيبه راعًيا للكنيسة السنة املاضي
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وفيما هو يتكل  بهذه الكلمات جاء ابنه ممدوح ودال الكنيسة وايجندفع 

يجناحية ع  شكري بخطوات واسعة وأمسك بيد والده الشيخ ليرجعه إلى بيته، 

وعند اروجهما من بوابة الكنيسة ل  يستطع ع  شكري أن يمسك دموعه 

أليجنه  االتي انهمرت بغزارة لغرابة املشهد حيك نان يحب الشيخ بشدة، وأيضًإ

استدار فرأى الراعي القس فرحان واقف في شرفته يتابع املشهد في لمت 

ودموعه تمأل عينيه أيًضا، حيك ل  يقدرا أن يستوعبا كيف فقد الذاكرة 

 بهذا الشكل!!
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