
اجمللد الثالث والعشرون، العدد السابع- ذو القعدة وذو احلجة  ١٤٣١ هـ  -تشرين الثاني / نوفمبر٢٠١٠ م

٣٤

التقوى

 Fمكا  F'  uملنا�  �  y'
 'نه  حلمي  للحا�  fكر  ثابت  مصطفى   fألستا�  F' �لسابقة  �حللقة   � fكرنا 
 rيا~
 حلمي   fألستا�  Mيصد   ¢ قريبا.  يلتقيا  لن  :'�ما  "سر�ئيل  �حتلته  قد  �لسويس   � شركتهم  
::صفها بأضغا¤ 'حالu، £ سافر "a مصر :لدy عو�ته ُمنع من �خو# �لسويس �ألمر �لذt هز كيانه.
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 "عد�� �لد�عية §مد طاهر ندمي

 Vألستا� ُمنع   J
 بعد 
�خـو�  من  حلمي 
�لسويس �ضطر للرجو¥ 
YZ مصر. 
ما 
نا فلم يكن لد� خيا� 
�لسويس   � �لبقا¬  على  فُأج�^ 
ِقبل  من  Aاصر�  �نذ��  كانت  �ل� 
Zسر�ئيل. "خال� 
ياO �حلصا� 
غا�^ 
 J¦ا	 "ضربت  Zسر�ئيلة  طائر�^ 
حتفهم  �لعما�  بعض  فلقي  �لوقو�، 
فقد  �حلظ  "حلسن   .J"خر�  Àُجر"
 µميا³ للشر �صل مركب إلحضا"
"�ملوتى  �جلرحى  
خذنا " فامتطينا³ 

"غا��نا YZ بر �ألماJ، "بعدها ببضعة 
 YZ فعد^  �ملو�صال^  توفر^   Oيا

 �َطَر "بعد "صو¼  �لقاهر�.  بي� � 

حٌد �لباµ ففتحته "�VZ باحلا· حلمي 
 Äلد �لصعد�¬  تنفس   ،ø�لزيا 
تى 
  .C� 
نك  هللا  �حلمد  "قا�:  �ìي� 
"هكذ� ُفتحت صفحة جديد� � عا® 
�حلو�� مع �حلا· حلمي "�ل� شعر^ 
قد  �لشديد�  معا�ضته   J
 من خال%ا 
 � طريق�   Cلتغي �مبا  "Vلك  قّلت، 
منه  
صغر  
ن°  شعر^  ألن°  �لنقا� 
سنًّا فكاJ من �لصعب عليه 
J يتعلم 

 Äتفا�
شيئا جديد� م°. لذلك كنت 
 ôخو
�لنقا� معه � �جلزئيا^ "ال 
له   Oقد
 "كنت  �ملو�ضيع،  صلب   �
"يكتب  بنفسه  يقر
ها  كي  �لكتب 
 ç بباله  ¸طر  سؤ��   �
 "�قة  على 
 ç عليها 
طلع   µلكتا� Z�جاعه   Äلد

جنلس "نتناقش.
�لفتر�  "لقد منَّ �هللا عليَّ خال� هذ³ 
 Jحلا· حلمي كا� J

يت � �لرìيا �"
يصلي معنا صال� �جلمعة. شعر^ 
J �هللا 
سيفتح قلبه لإلمياJ "ينضم للجماعة. 
�غبته   Äفأبد �لرìيا  بتفاصيل  
خ�ته 
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�لبسيو;  Aمد   Vألستا� كبCنا  ملقابلة 
"قا�   "V �لسن   � Oمتقد �جل  "هو 
"�حتر�O. فكاJ �حلا· حلمي يقتنع مبا 
يسمع من �ألستاV �لبسيو; "ال Öا�له 
ֲדا،  Öا�ل°  �ل�  "�لبزنطية"  بطريقته 
يبد�   Jكا Vلك  من  �لنقيض  "على 
��تياحا "طمأنينة ملا يسمع. "
خ�; 

سلوµ �ألستاV �لفاضل 
"ضح من  J

�أل(دية   �بصد �قتنع  لذلك   ùسلو


"هكذ� 
نعم �هللا عليه "بايع.
نفس   ³Cع
  J
 بيعته  بعد  م°  طلب 
ألنه  قبل  من  قر
ها  �ل�  �لكتب 
بل  �لناقد  بعني  ليس   Jآل� سيد�سها 
 ���"
بعني �ملؤمن. "كنت قد تركت 
بعد  عفوية.  بصفة  �لكتب   � 
سئلته 
مطالعته 
خ�;:  لو ® 
كن متأكد� 
 èهذ� خطي لقلت: من هذ� �لغ J
من 

�لذ� كتب هذ³ �العتر�ضا^؟!
توطد^ عالق� باحلا· حلمي فعملنا 
 � �لعلمي   µحلسا� مركز   � سويا 
 Ã��
 كنت  كما  �لقاهر�.  جامعة 
���سة  كانت  "�ل�   µحلاسو�  Oعلو
�لد��سة  
�يت   J
 "بعد  ممتعة. 
حيث   µللطال �ستشا�ًيا  
صبحت 
كنت 
ساعدهم � حل �ملشاكل �ل� 
يستحضر  �لقسم   Jكا" تو�جههم. 
 µلكن �لطال" Ãِّ�بريطانيا لُيد �Cخب
فعرضت  يقوله.  مما  شيئا  يفهمو�   ®

خدم� Íانا أل��Ãِّ بعض �حلصص، 
بعد   µلطال�  µبإعجا "Vُهلت 

بد"� " صفقو�  حيث  �حلصة  �نتها¬ 
ثابت  مصطفى   J"يريد 
�م  �غبتهم 
 �" فصاعد�.   Oليو� من  يد�ِّسهم   J

�لسر"�  
حضر  �ألمر  هذ�  �حلقيقة 
بعض   Äلد "�لبغضا¬   �Cلغ�" للبعض 
�لعاملني � �ملركز "تعكر^ �ألجو�¬. 
تعرفت  قد  �ألياO كنت  "خال� هذ³ 
 YZ �%جر�   Äينو  Jكا شخص  على 
"شجع°  �ألمر  عليَّ   ôفعر كند� 

ن° كنت  من  فبالرغم  �%جر�.  على 

قنع°  
نه  Zال  
ملانيا   YZ �%جر�  
حبذ 
 � 
فضل  مستقبل   ¼  Jسيكو 
نه 
كند�. "هكذ� تقدمت بطلب �%جر� 
للسفا�� �لكندية "خال� ثالثة 
سابيع 

تلقيت �لر� باملو�فقة ç هاجر^.
�حلا·  Vهب  حيث  �فترقنا  "هكذ� 
 ç جلز�ئر� ç Jحلمي للعمل � �لسو��
�إلما��^. "قد Vكر ¼ �حلا· حلمي 
 J
  J"يعتقد  Jلسو���  �  Ãلنا�  J

لبعض مشاِئخهم سيطر� كاملة على 
�ألعما�.  بش´  %م   Jفيقومو �جلن 
"مر� "خال� مناظر� مع 
حد �ملشايخ 
–حسب  �جلن   � يتحكم  �لذ� 
 J
¦عمهم- حتد�³ �حلا· حلمي ليثبت 
كل ما يؤمنوJ به عن �جلن هو Íر� 
خر�فا^، ""ضع "�قة نقدية � جيب 

قميصه "تر� نصفها خا�جه "�ضحة 

�سل  قائال  �لشيخ   Äحتد" للحضو� 
 Ä
جنك ليأخذ"� هذ³ �لو�قة على مر
ر�   ®" �لشيخ  ֲדت  �جلميع.  من 
�حلضو�  بأحد   �VZ" لدقائق.  ساكنا 
 J
 حلمي  �حلا·   YZ  �Cًمش يصر� 
على  سيطر�  له  �ملصر�  �لشيخ  هذ� 

�جلن 
كثر من سيطر� شيخنا!!
كاJ من 
هم 
ما;َّ للهجر� YZ كند� 
�سالة  
بلغهم "  Ãلنا� 
القي   J
 هي 
�إلسالO. "صا�فت° عقبا^ 
êها �للغة 
�إلجنليزية �ل� كننت 
تقنها "لكن ® 
ما  حيث   µملطلو�  Äباملستو تكن 
تعلمته � مصر ® يكن كافيا للتو�صل 
جانب   YZ هذ�  كند�.   �  Ãلنا� مع 
 Jكا Ãملقد� µما تعلمته حو� �لكتا
 

بد J
كله باللغة �لعربية "كاJ عليَّ 
شيٍ¬  كل   Jآل� 
تعلم " جديد  من 
باإلجنليزية. "قد �ستغر� هذ� م° "قتا 
 Yطويال. "لقد هيأ �هللا سبحانه "تعا
�لظر"� حيث كاJ ¼ بعض �لزمال¬ 
� �لشركة ينتموc YZ Jاعة مسيحية 
فكنت  بالتثليث.  تؤمن  ال  موحد� 

ناقشهم "
حضر معهم ��"ًسا حو� 
 J"إلجنيل حيث كانو� منفتحني "يو��
 µسلو
�Zخا¼ � �ملسيحية. فتعلمت 
�لكالO "عرô �حلقائق بطريقة ��مغة 
"ُحلت عقد� لسا; باللغة �إلجنليزية.




