
 قطرة وقت

  أحم  احمناً حمثًال 

  فرٌم  أحم أسن

 

شبنط شحعتٌن / ٌوم  اخحٌس  احقبل  اأنمي و اعشرٌن حن فبر ٌر''  اوقت'' تطفا
وب و اعطنء  اذي مستطٌع بمخواهن انحهن  امناث بعم انحٌن حن  اعحل  امؤ إاثمن

اقً قبوال جحٌث حن  اقنرئ فً  ابأرٌن وفً حختلف  مأنء  اعنام،  حعه  اقول إمه
 اخنرج  اصأٌفة ابر  إلمترمت وٌتفنالون حعهن حن خثل حن  أٌث ٌتنبع  اقر ء فً

 . ابرٌم  الاكترومً ٌرسلومه حن تعلٌقنت بو سطة
تصلمن آر ء  متٌن  افنبتتٌن كنمتاست  بناغ إن قلت إممن الى حم ر  ٌنم  اس

مصل  وحقترأنت وحثأظنت حن  اقر ء وكمن بطبٌعة  اأنل متفنال حعهن ومأخذ بحن
 إاى قمناة حمهن ومجري  اتعمٌثت  اثزحة فً  اوقت  احمنسب وهً حشنركنت تجم

م بحن حن هٌبة  اتأرٌر كل  اتقمٌر وتظل بنستحر ر حصمر فخر و اتز ز بناتبنر 
  هتحنم  وابك بهذه  اصأٌفة واوال أبهم اهن احن كلفو   مفسهم وتو صلو   مه اوال

 .حعمن
 وطو ل  اسمتٌن  احنضٌتٌن ام مكن مبأث ان  ار ي  احجنحل ألممن معرف  مه وإن

  فرأمن الأظنت إال  مه ان ٌفٌممن وان ٌسهم فً مام حسٌرتمن وتطورمن اذ  كمن ممظر
كلف مفسه امنء توصٌل ر ٌه فٌحن ممشر م بحن بعٌن  اتقمٌر و ارضن اكل حن ي

 . المتقنم ت بعٌم  ان  احجنحثت وٌوجه امن
وبناتناً فإن حن قم ال ٌعجب هذ   معرف طبعن  ن بٌن  اقر ء حن  افروقنت  اكمٌر

ام ٌكن ٌحمع حن مر سة كل  ربحن ٌعجب ذ ك وحن ال ٌعجب ذ ك ٌعجب هذ  واكن هذ 
إن أظٌت بنالقتمنع  ذهن فً  اوقت  احمنسبحثأظة كنمت تصلمن و ألخذ بهن وتمفً
 .حن قبل غنابٌة  اضنء حجلس  اتأرٌر

بهن  ألمٌب و امنقم  احعروف  أحم  احمناً كنمت حأط  اكن  احبنمرة  اتً تفضل
بناقموم ''  اوقت''أٌث ابر ان حشناره تجنه  تقمٌر جحٌع  اضنء هٌبة  اتأرٌر،

 اتأرٌر وارض حثأظنته  اقٌحة  شخصٌن إاى حبمى  اصأٌفة و الجتحنع بهٌبة
 اتأرٌر و إلخر ج   اتً هً متنج  طثع و سع وحستحر ألام م  اصأٌفة وشحلت

 وأتى  ألاو ن  احستخمحة، أٌث قضى مأو مثث سنانت فً طرح  فكنره
وحثأظنته  اتً و فقمنه الى بعضهن و ختلفمن حعه الى بعضهن  آلخر، اكن  اخطوة 

مت خطوة احلٌة وتعبر ان  امور  اأقٌقً  احموط قنم بهن  احمناً كن  اتً
وظف فً تسجٌله احثأظنته و فكنره كل خبر ته وتجنربه وام  بناحمقف، فناحمناً

 .ٌبخل بهن
بأن  ذو ق  اقر ء ومقنفنتهم و هتحنحنتهم حختلفة و ن  ي صفأة  اممحن  خبرمنه

 اصأٌفة تجم وقعن حختلفن امى كل حمهم وبناتناً ال ٌحكن إاغنء  و ي حنمة تمشر فً
ز وٌة فقط ألمهن  اجبت فثمن  و ام تعجبه و فقمن وقنل  صفأة  و إضنفة صفأة  و

هو  الستبنمنت  اتً تكشف بشكل الحً حمى قبول  إن  افٌصل فً هذه  الختثفنت
مى  اصأف  احصرٌة و اطى حمنال بإح  اقر ء اصفأة  و ز وٌة  و حنمة صأنفٌة



 اوفٌنت فبنمر ربٌس تأرٌرهن إاى   اتً جنءهن  أم  احمقفٌن و قترح إاغنء صفأة
 احفنجأة  ن هذه  اصفأة  إام م  ستبنمة ووزاهن الى امم كبٌر حن  اقر ء وكنمت

 احمقف  اذي تم  أصلت الى  الى مسبة حن  اقبول بٌمهم الى اكس حن كنن ٌقول
 .قر بهن اتً او  خذ بهن اخسرت  اصأٌفة كمٌر  حنإبثغه بخطأ وجهة مظره  

 حنم  فر م  خطـــوة جحٌلــــة قنم بهن  امنقم  أحم  احمـــناً واعلهن تفتح  ابنب
امٌهم حن  آخرٌن ححن ٌعتم بآر بهم اٌماو  بهن فً احل  اصأٌفة وٌوظفو  حن تكون

 حسنهحة فًخبر ت وحن حرو  به حن تجنرب وحن ٌحتلكومه حن سعة  طثع فً  ل
 احلٌة  ارقً بناعحل  اصأنفً  احألً فث ٌكفً  ن ٌعطً حمل هؤالء ر ٌن سرٌعن  و

 . مطبناٌن وإمحن الٌهم  ن ٌعتبرو   مفسهم شركنء فً هذه  اححنرسة  اوطمٌة
 تأمث همن ان تكلٌف  اصأٌفة ألفر م بعٌمهم القٌنم بمر سة حن واكن  تأمث  است

 اخبرة و احعرفة و اتجربة كناتً قنم بهن  ألمٌب حن  فر م ٌحتلكون  ان حبنمر ت
امنء  اقموم و وصل كل حثأظنته بطرٌقة  بوٌة أمومة ابر   احمناً  اذي تكلف

 .و اقنبحٌن الٌهن '' اوقت''بهن ان أبه اـ
 احمناً بعضهن  بناتأكٌم ستتم مر سة كنفة تلك  احثأظنت وتلك  ألفكنر وسٌجم

 ألخرى  اتً  إن شنء هللا تعناى مون إهحنل  ألفكنرحجسم  الى  رض  او قع قرٌبن 
متقمم  وال محلك فً هذه  احسنأة إال  ن. ربحن تأتنج إاى فترة  طول امر ستهن

 بناشكر و اتقمٌر إاى هذ   امنقم  اذي ام ٌكتف بكتنبة حثأظنته فً صأٌفته
 .حفٌم وإرسناهن حكتوبة واكمه آمر  ن ٌلتقً هٌبة  اتأرٌر فً اقنء الحً أحٌحً

برع فً فن  اخط حمذ صغره وتعلق بنألمب '' احعروف ان  أحم  احمناً  مه 
ٌكتب فً مقمه مم  خذته  اومنبق و احخطوطنت إاى صمناة  ألرشٌف وإاى  وصنر

كحن ٌروي  ازحٌل أسٌن  احأروس فً ''  ألرشٌف اإلمسنن حن تحكن كل حن ٌهبه
ومشر فً  ربع ''  اوقت'' اهذ   احبمع قبل أٌن فً حلف بروفنٌل  اذي خصصه

 .ٌتضحن  اكمٌر حن  احعلوحنت امه وهو'' سٌرة  ألرشٌف''صفأنت تأت  سم 
 

 


