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–الجدار واألرض والكتاب  قصة قصيرة

األب نقوال وهبة

حدثني جّدي وقال:
كما عامة الشعب، سمع األمير وأمه الملك�ة األخب�ار المريع�ة ح�ول مملك�ة خيني�ان، وال�دمار الهائ�ل ال�ذي
لحق بها بعد أن احتله�ا المتم�رد كورفي�د التاس�ع وه�دم أس�وارها وأح�رق ال�بيوت بمن فيه�ا وأخ�ذ بقي�ة

الناس عبيدًا له وللخوف منه.
وعلى عجل، جمع األم�ير مستش�اريه وأعوان�ه بحض�ور الملك�ة وس�ألهم رأيهم، وعن الت�دابير ال�تي يجب

اتخاذها لحماية المملكة من الخطر المحتمل.
"علينا تقوية جيش�نا وزي�ادة ع�داد الجن�د وعت�ادهم. و.و. وش�راء أس�لحة جدي�دةقال قائد الجيش: 

. "وتدعيم سور المدينة

"ال... ال. ال أعتقد أن علينا أن  نخاف من كورفيد وجيش�ه الج�رار، فه�و بعي�ٌد عن�اأما المستشار فقال: 
.  أعجبت فك�رة المستش�ار ش�هبندر"ولن يؤذينا... وإن هاجمنا، لجأنا إلى اس�ترحامه باله�دايا والعبي�د

البالد في حالة حرب.دخلت  إذا ما همأرباحتناقص  وم توقف تجارتهونخافي وا كانينالتجار الذ
وبعد ساعاٍت من الجدِل العقيم ساد عدم االتفاق. فما كان من األمير الحائر إال أن طلب رأي أم�ه الملك�ة،

 بعيوٍن سوٍد يشع منها بريٌق حاد شحذته خبرة السنين.،التي ما لبثت جالسًة بجانبه، صامتًة مترقبة
"يا موالي. إن كل بعيد قريب. وك�ل ط�امٍع خ�بيث مس�تعجٌل الق�دوم. وكورفي�د التاس�عقالت الملكة: 

المتم��رد لم يجه��ز جيش��ًا كب��يرًا ويحش��د ال��دعم من هن��ا وهن��اك إال لكي يس��تولي على ك��ل األرض إن
ر اس�تطاع. ل�ذا أخ�الف ب�الرأي ههن�ا حض�رة المستش�ار، وأدع�وكم جميع�ًا لكي نس�تعد جي�دًا ونحض�ّ

. "أنفسنا وشعبنا ومملكتنا باجتهاٍد ودون َوَجل

.صرخ قائد الجيش:  "نعم، نعم. دعونا نجهز الجيش ونباغته قبل أن يهاجمنا "

"انتظ��ر... انتظر "انتظ��ر قليالً لنس��مع بقي��ة رأي الملك��ة. نعم ي��ا أمي، وكي��ف ق��ال األم��ير مس��تاًء. "
؟ "تعتقدين أن علينا أن نستعد

"كل ما نحتاجه موجود في هذه الغرفة؟ابتسمت الملكة إبتسامًة خفرة ونهضت من كرسيها وقالت:  "

استغرب األمير وكافة الحاضرين جواب الملكة، وبدأوا يتلفتون ُيمنة وُيسرة في أرج�اء الص�الة الملكي�ة
باحثين بعيونهم عما قصدته الملكة.

".الجدار واألرض والكتاب"قاطعت الملكة حيرتهم بعفوية وأشارت بيدها قائلًة: 
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وجحظت العي��ون من االس��تغراب والدهش��ة وع��دم الفهم. أم��ا األم��ير فلمعت عين��اه فق��ال مس��تدركًا:
؟ "أتقصدين يا صاحبة الجاللة بالجدار أن نقوي دفاعاتنا "

. "بالصواب أجبت يا صاحب الجالل واإلكرام؛ فالجدار هو درعنا األول  أردفت الملكة وهي تط��أطئ"
رأسها باحتراٍم البنها. 

"أما األرض فأعني بها الزراع�ة، ف�إن حاص�رنا الع�دو فعن�دها نس�تطيع أن نص�مد ألن الطع�ام الجي�د
. "متوفر لدينا

"وماذا عن الكتاب؟  سأل مستشار الخارجية ممتعضًا."
. "الكتاب هو إيماننا وما استقينا منه كاألخالق والفضائل "

"وماذا سنستفيد من اإليمان واألخالق في زمن الحرب؟  قال المستشار بنوٍع من السخرية."
 إيم��انهمنفق��دوي الممال��ك من الخ��ارج. ب��ل ألن البعض في ال��داخل ُطتسق"ال ف��ردت الملك��ة بح��زم: 

.ننووخيفنحط أخالقهم تورجاءهم، أو ألن البعض  " إخوتهم ووطنهم

 قلياًل اآلن جّدي وعالم حكاياته، ونحاول أن نتعلم القليل من حكمة الملكة وبصيرتها.ْلنترك
فالعالم اليوم مهدٌد بعدٍو متوحش اسمه ليس كورفيد التاسع بل كوفيد التاسع عشر. وك�لُّ بعي�ٍد ق�ريب.

وكل خبيٍث مستعجٌل القدوم.
وأمام مواجهته تتعدد اآلراء واألفكار والطروحات، ويقع العديد من الناس في حيرة وتشتت.

القناع اإللزامي يحمي بالضرورة، وال اللقاح يظهر فعالية أو كفاءة كاملة، وال تجاهل األم��ر (فال الماسك  (

 وخاص�ة في زمٍن أص�بحت في�ه الثق�ة ب�اآلخرين ص�عبة، وخاص�ة تل�ك؟ينفع. فماذا نفع�ل وكي�ف نس�لك
ف الحق�ائق وُيخي�ف الن�اس. وآخ�روننّالتدي العلم أو عيّمدالزمرة من  م وُيزيِّ ل وُيض�خِّ . فمنهم من ُيهوِّ

م إليه ألن قاع�ه ف�ارغ. وغ�يرهم ي�تركون الس�ائل يماشون التيار ألنَّ ال مبدأ لهم. البعض يبتلع كل ما ُيقدَّ
في ح��يرٍة ألنهم جبن��اء، يخش��ون إعط��اء األجوب��ة وتحم��ل المس��ؤولية، ألن أج��وبتهم نابع��ٌة من جف��اف

تربتهم.
وههنا، في خضم ه�ذه الح�يرة والج�دل بش�أن ه�ذا الوب�اء، هلم�وا بن�ا نس�ترجع كلم�ات الملك�ة الحكيم�ة،

فلربما تفيدنا في شيء. 
 هو درعنا األول. وهو ما يفصل بيننا وبين أي غاٍز. وهو يشبه إلى حٍد كبير نظام مناعتنا الصحي.الجدار

ن مناعتنا بكل ما يلزم من الفيتامينات واللقاح�ات، ليص�مد ط�وياًل علينا أن نعمل بنصيحة الملكة ونحصِّ
في وجه العدو.

هي جسدنا، الذي هو تراٌب وإليه يعود. لذا وجب أن تكون تغذيته من جنسه. لنأكل مم��ا تنتج��هاألرض و
عة، ونمارس الرياض�ة ونستنش�ق األرض، ونكتفي بالمفيد والمفيد فقط. لنبتعد عن الدسم والمواد المصنَّ
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-اله�واء الطل�ق. وهن�ا أنص�ح  وليس ألني ك�اهٌن فق�ط  ب�أن نص�وم م�ا أمكن. فالص�وم رياض�ة جس�دية -

وروحية نافعة.
 أي اإليمان الحقيقي و نعمة اهلل التي ننالها عبر األسرار المقدسة... فعن�د الش�دة وفيالكتابوثالثًا يأتي 

زمن االمتحان يتزكى المؤمنون ويظهرون غالبين ك�ل قل�ق واض�طراب وعم�وم ق�وة الع�دو... ويج�وزون
بالنار كأنها ندى، ويقبلون الشدة كتداريب روحية. وإن كان اإليم�ان حي�ًا ص�ار ُترس�ًا وثيق�ًا يطفئ س�هام

"فالممالك ال تسقط من الخارجالشرير الملتهبة.   هكذا قالت الملكة."
 في وقت الظلم��ةءهذه الثقة الفعلية بالرب، والحاضرة معنا في كل مفاصل حياتنا، هي ما تجعلن��ا نضي

ْغُلْب. وإن ك�ان   الص�حي واإلغالقرْ�َجالحواالمتحان كأنواٍر متأللئة. ف�إن ك�ان ال ب�د من الم�رض، فباهلل ا|
العام حاًل، فضمن غربة البرية ووحشِتها َغلَب يسوع حيَل الشيطان وانتص��ر. وإن ك��ان اللق��اح يجلب لي

"ال أهملك وال أترككالحيرة، فثقتي بالذي قال:   تجعلني أقتبل راض�يًا م�ا توص�ل إلي�ه العلم�اء بتعبهم،"
َل وجوده�ا. فالكت�اب يق�ول: ّواهلل بالتأكي�د ق�ادٌر أن ينجي�ني من ك�ل فٍخ وم�ؤامرة إن صح بُّ ُيْبطِ� ال�رَّ "

ُعوِب ْفكَاَر الشُّ mَمِم. ُيالَِشي اnالمزامير "ُمَؤاَمَرَة اال  (١٠: ٣٣.)
ى وتحت س�تر وإن اعتراني خوف الموت، وتس�اءلت م�اذا س�يحل بي ومن ثم بع�ائلتي؟ فباإليم�ان أتق�وَّ
ابط ك�ل ش�يٍء في حي�اتي، العلي أبيُت مطمئن�ًا. ف�الرب بي�ده وح�ده مف�اتيُح الحي�اة والم�وت، وه�و الض�َّ

ومنجيني من فخاخ الشرير والرافع نفسي إلى المعالي.
ر ممال�ك، وبالعودة إلى قصة جّدي، فكما توقعت الملكة الحكيمة، جال كورفيد المتم�رد األرض كله�ا ودمّ�
وسرق حياة كثيرين من كب�اٍر وص�غار، وحبس بخوف�ه أنف�اس العام�ة ... ولم يق�ف بوجه�ه أح�د، إال تل�ك

المملكة التي تسلحت بالجدار واألرض والكتاب.

عيد القديسة كاترينا
2٠2١-١١-25فيينا 
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