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 أصدقاء الػؼقدكؾؿة كؾؿة 

 أمل يازجي ةالدكتور ةاألستاذفا تألؼ

 

 أن تؽقن صديًؼو فؼومي ؾفذا ذف

 ترفوأن تؽقن رؾقًؼو فف ؾفذا 

 ذف وترف فؾروح ــً وشتبؼك أبدا..

 

أشتوذي افعزيز، مـحـل افؼدر، وؿؾام يؿـح افؼدر، كقاؾذ أمتؾ ٓ يستتطقع أن يؽتقن 

حومؾفو إٓ افصديؼ، وــً أكً افـوؾذة ادؼظي، تعطل ـام يعطل افصديؼ، ومو ـتون متـ 

 حسوب يقمو بقــو...

ل ذفتؽ ظتـ شتـ افطػقفتي يستطقع افصحى افتلثر ذم شؾقــو بلصؽول ظتدة، ويؼتو

معؾؿؽ صديًؼو، يعتّدل متـ مػوهقؿتؽ ويتدؾع بتؽ ؿتدمو  –ظودة، فؽـ أن يصبح أشتوذك 

وبؾطػ، إػ مقاؿع مو ــً تتخقؾ أو تعرف حتتك بقجقدهتو ، ؾفتذا فعؿتري متـ حموشتـ 

 وأفطوف افؼدر...

ـون فلشتوذ افؽبر، افصديؼ، افؼدرة ظذ افتؼقد دائتام بؿحتوـامت ظؼؾقتي فشتموكف، 

دؾع أصدؿوءه إػ تؾؿس إبعود اإلكستوكقي افتتل تؽؿتـ وراء شتؾقـف ، أبعتود ضودتو ـوكتً ت

 ترؿك إػ مصوف جقهر اخلر وادحبي.....

ـون أشؾقبف جّذابو، فؽـف ممصتؾ، يترتبط بؼتقؿ اجتامظقتي مجقؾتي وصتودؿي، تتدؾع بتف وبتؽ 

حسام اإلكسون، فقػرض ظودو مـ افؾطػ وافرؿي متقّز ادحى   افؽومـ ذم أظامق روحف...ـصديؼٓ 
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مو أـثر حظ افصديؼ بصديؼ، ظـده ؽـتك افتـػس وترؾعفتو، مجتول افستؾقك وحستـف، 

حالوة افروح وذـوء افعؼؾ، فقؽقن ذم ـؾ مرة ؾقفو كجتؿع، رؾقًؼو  يسحر صحبف، ويسك هلؿ 

 ..مـ ـرم روحف ؿقت جؾستفؿ. مو صوؤوا مـ افقؿً فؾتعبر، مّزيـًو ؿقهلؿ بؼقفف، وجوظاًل 

تقل... وضودتو أحببتً  أحببً صحبتؽ، وأكً افذي مو يؽود يراين حتتك يـتودي َأمُّ

فػظ افتدفقؾ هذا مـؽ، ــً أصعر  ـلن جقائز افتدكقو تتلتقـل، أكتو افتتل توبعتتؽ ذم دربتؽ 

افدرب افذي شبؼتـل ؾقتف  ظذ افذي رشؿتف ومشقً ظؾقف... أن تؽقن معؾام، وهو أكو أشر

 قَى يقمو ؾقفو ظـ خط شري...أصقاضو، فؽـؽ مل تغى وفـ تغ

أفقس افصتديؼ هتق متـ يؿتد فؾصتديؼ يتده، ويلختذه إػ ظتقامل أخترى تسؾتع ؾقفتو 

إرواح ظـ صغوئر إمقر، وتسك ظوريي مستؼقؿي، يالؿل بعضتفو بعًضتو وختترج فؾـتوس 

 حمبي وثؼي وأمؾ...

بتلين  صؽرا دـ مـحل افققم حظقة آدظتوء بصتداؿتؽ ، أكتو افتتل ــتً مزهتقة ؾختقرة

 ــً مـ تالمقذك، وأن ؾرص افعؿؾ جعؾً مـل زمقؾي فؽ، ثؿ رؾقؼي ظؿؾ وبعض افسػر...

رمحؽ اهلل يو مـ ظشؼ افقضـ، هذا افذي شؽـ ظقـقؽ ضقال احلقوة، ومل يػورق حبف 

 وظشؼؽ فف يقمو حديثؽ، ودـ مل يعرف، أمل يرى همٓء ذم ظققكؽ هذا افعشؼ   

قك، ؿتتد تؽتتقن ادعتتورف متـقظتتي افصتتقر رمحتتؽ اهلل، وهتتو كحتتـ بعتتض ممتتـ ظرؾتت

 وإصؽول، فؽـفو، ٓ بد أن تؼر أن رحقؾؽ هق خسورة وؿعً، وفـ كستطقع أن كعقضفو.

فؽ مـو ـؾ احلى وافقؾوء فؾؼقؿ افتتل ضودتو جوهتدت إلظالئفتو، ؾؽـتً كزاشتو فـتو 

 تبؼك...وش

 

     


