
 الصياد الماهر"  ماجد"
 سيد مبارك

يد منذ  عم صابر رجل يف اخلامسة والستني من عمره، كان يهوى الصَّ
يوم، شبابه، ويأيت هنا قرب البحرية يف قريته الصَّغرية اليت تَقع يف مدينة الف

 .واليت نشأ فيها؛ ليمارس هوايته يف صيد السمك
 

بة اليت حتيط بالبحرية، مع قلَّة الناس  لقد وجد وسط الطَّبيعة اخلَّلَّ
ًسا متنف -والضوضاء، خصوًصا بعد صَّلة العصر وحىت غروب الشمس 

كينة وصفاء النَّفس، وصنع له مكانًا خاصًّا ليكون مرحًيا له  َيشعر فيه بالسَّ
ائها رزقه من ر يف خلوته وسط الطَّبيعة الساحرة وهوايته اليت ال يبتغي من و 

كينة والراحة، والتفكري يف نِعم اهلل تعاىل، فهي  مك؛ وإمنا للهدوء والسَّ السَّ
رب والرضا  .هواية تلِهمه الصَّ

 
وكان كل يوم على نَفس الوترية؛ يستيقظ لصَّلة الَفجر، مثَّ يقرأ ِورَده من 

ز ع القرآن يف هذا الوقت الذي أخرب سبحانه وتعاىل أنَّه وقت َمشهود، فقال
، مثَّ (78راء: اإلس)﴾  َوقُ ْرآَن اْلَفْجِر ِإنَّ قُ ْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا ﴿ :وجل

يقول أذكار الصباح اليت يواظب وحيرص عليها، وبعد طلوع الشمس يصلِّي 
الضحى؛ ألنَّ النيب صلى اهلل عليه وسلم حثَّ عليها، فقال الصحايب اجلليل 

بثَّلٍث  -أي: حبييب رسول اهلل  -"أوصاين َخليلي أبو هريرة رضي اهلل عنه: 
حى، ونوٍم  ال أدعهنَّ حىت أموت: صوم ثَّلثة أياٍم من كلِّ شهٍر، وصَّلة الضُّ

 ."على وترٍ 



 
فهو حيافظ عليهنَّ كمسلم ملتزِم، مث ميارس عمًَّل جييده يف منزله وهو صناعة 

ار، فيصنعه بأشكال مجيله، ويصنع أشياء مفيدة للنَّ  ، ويرتزق منها؛ اسالفخَّ
يد عند البحرية،  وذلك حىت صَّلة العصر، وبعدها يذهب ليمارس هواية الصَّ

مثَّ يعود عند الغروب وهو يقول أذكار املساء، ويصلِّي املغرب، وجيلس مع 
أبنائه وأحفاده، يستمع هلم ويَّلعبهم، وحيل مشاكلهم، ويدهلم خبربته يف 

وسلم،  اهلَل ورسوله صلى اهلل عليهاحلياة على األصلح واألفضل الذي يرضي 
مث يصلِّي العشاَء، وحيرص على أن تكون صلواته كلها يف املسجد مجاعة؛ 

لتكون مقبولة عند اهلل تعاىل، مث يعود ملنزله وينام مبكًرا، وال ينسى أذكاَر 
النوم إذا نام، وأذكاَر االستيقاظ إذا أصبح، وهكذا متر أيامه ولياليه على 

 .دون تغيرينفس الوترية 
♦♦♦ 

 
 ماجد( والبحيرة)

خرج عم صابر كعادته بعد صَّلة العصر وهو حيمل صنَّارة الصيد يف يد، 
وسلَّة صغرية فيها الطعم الذي َيصيد به السمك، وليحفظ فيها ما يرزقه اهلل 

 .يف يومه هذا، يف يده األخرى
وم يخرج يبحث عن اهلدوء والسكينة، وليخلو بنفسه، ويسرتيح من عناء ال

 .مبمارسة هوايته عند البحرية
 

 !ولكن حدث يوًما أن انقلبت األمور رأًسا على عقب



 ما هذا؟ •
قاهلا عم صابر وهو غاضب؛ فقد وجد شبح إنسان من بعيد جيلس يف 

 .مكانه اخلاص الذي جيلس فيه
ل عن مكانه املعتاد  .فاشتد غضبه، وأسرع اخلُطى ليبعد هذا املتطفِّ

خص الغريب صبيًّا صغريًا وما أن اقرتب، حىت  أدهشه األمر عندما وجد الشَّ
يد، وأدهشه األمر؛ فهو رغم معرفته بأهل القرية  ميسك صنَّارته وميارس الصَّ

 .وأوالدهم مل يَر هذا الصَّيب من قبل
ال ريب أنه غريب عن القرية، ولكن ما أدراه بالبحرية وهبذا املكان خاصة 

مك؟  لصيد السَّ
 .وقد سكن غضبه قليًَّل  اقرتب من الصَّيب

 
 :مثَّ قال لنفسه

َصيب صعري غريب، ال بأس، سوف أتركه اليوم على أن أخربه أنَّ هذا  •
ه أن جيلس فيه دون استئذان، وله أن جيلس  مكان خاص يب، ليس من حقِّ

يد عند البحرية ليس  يف أي مكان آخر عند البحرية، فهذا حقه؛ ألن الصَّ
 .حكًرا عليه

 :هو يُلقي عليه التحية، فقال بصوت واضحجلس جبواره و 
 .السَّلم عليكم ورمحة اهلل وبركاته •

 :ردَّ الصيب دون أن يلتفت إليه
 .وعليكم السَّلم ورمحة اهلل وبركاته؛ قاهلا باقتضاب ومل يزد عليها كلمة •

 أراد عم صابر أن يَعرف امسه وَمن هم أهله؟



ني ، وهو جبواره يراقبه بولكن الصيب يبدو شارد اللبِّ ومهموًما، فسكت
الفينة والفينة، والَحظ العم صابر أنَّ الصيب يصيد من غري طُعم يف الصنارة 

للسمك، فابتسم، وأدرك أن الصيب ال يهتم بالصيد، وهناك أمر آخر يشغل 
 .تفكريه
 

ره  ل مَّلحمه الطفولية، سبحان اهلل! إنه يذكِّ مثَّ سأله عن امسه وهو يتأمَّ
 .تَّان بيين وبينه يف حبِّ الصيدبطفولته، ولكن ش

 :فقال الصيب بعد برهة
 .(ماجد)امسي  •

 :قال عم صابر مستفهًما
 .ماجد( فقط) •

 :قال الصيب
 .(ماجد( حفيد )احلاج هَّلل) •

 
 :قال عم صابر

نعم إنَّه رجل صاحل، مسعُت أن ابنه الوحيد هاجر إىل  احلاج هَّلل(،) •
القاهرة، وخترج، ويعمل يف القاهرة كمهندس اتصاالت، ويأيت لزيارته كل عام 

ًرا لعله يتذكر،  دوًما، ترى ما امسه؟ قاهلا وهو يَنظر للسماء وحيكُّ رأسه مفكِّ
 :مث انفرجت أساريره وهو يقول

 .نعم تذكرت



أبوك يف صغره يف مثل سنِّك َيصيد السمك، وجيلس امسه )هيثم( لقد كان 
 .هنا؛ وأشار إىل مكاٍن غري بعيد

 :مث تابع قائًَّل 
ر،  • وأنا كنت يوَمها يف اخلامسة والثَّلثني من عمري تقريًبا، حسب ما أتذكَّ

يَد وهو سعيد بذلك، فكانت هوايته  أجلس مكانك، وقد كان ميارس الصَّ
 أنَّه ال يتذكرين اآلن؛ فقد مرَّت مخسة وثَّلثونوكان حيبُّها مثلي، وال بد 

 .عاًما، رغم أنَّنا كنا أصحابًا، مجَعت بيننا هواية الصيد رغم فارق السنِّ 
 :مث قال متأسًفا

ولكن يبدو أنَّه ترك هذه اهلواية، وأصبح مشغواًل بعمله، فلم أَره يأيت إىل هنا 
 .رغم زياراته املتكررة للقرية

 :رأسهمثَّ قال وهو يهز 
 .من العجب أنَّه تزوَّج وأجنبك، لقد مرَّ الوقت سريًعا •

 :مثَّ نظر إىل )ماجد( وهو يقول ضاحًكا
بل من ذاك األسد •  .صدق َمن قال: إنَّ هذا الشِّ

 
نظر )ماجد( إىل العم صابر، وقد ضايقه كَّلمه، وظنَّ أنه َيسخر منه، مثَّ ما 

ه العم ص لبث أن بكى وعَّل حنيبه حىت وقَعت الصنارة ابر من يده، وضمَّ
ب من أمره فقال  :إىل َصدره وهو حياول هتدئته، وتعجَّ

ا، قل يل  - ما األمر، هل قلُت ما آَلمك؟ أنا آسف، ساحمين، أنا آسف حقًّ
 ماذا جعلك تبكي حىت ال أكرِّره مرة ثانية؟

 :مسح )ماجد( دموَعه وهو ينظر إىل العم صابر ويقول



ل شيًئا خاطًئا، أنا فقط كنت أرغب ببقائي مع ال يا عم، إنَّك مل تق •
أصحايب يف القاهرة، مل أكن أرغب يف احلضور إىل هنا، وما زلت، ولكن 
ا إجازيت من الدراسة، وأريد أن ألعب مع  أيب يفرض عليَّ ما ال أريده، إَّنَّ

أصحايب، أنا مل أعرتض، أنا أحبُّه، وأريد أن أكون بارًّا به، وال أغضبه أبًدا، 
 !كن هذا ظلم.. ظلمول

 ملاذا يأيت يب إىل هنا، وماذا أفعل بدون صحبة؟
 

 :واستطرد يقول بصوت خملوط بالدموع
نصحين أيب أن آيت إىل هنا ألجلس وأصيد السمك، وأعطاين هذه  •

، حيتفظ هبا، وهي ملكي  ا له عندما كان يف مثل سينِّ الصنارة، وقال: إَّنَّ
 :اآلن، ويقول

 .سوف يسعدين ذلك •
أنا ال أحبُّ الصيَد، وال أبايل به، حىت إين خرجُت دون أن أخذ طُعم و 

 .للصيد
 

 :قاطعه العم صابر وهو يَبتسم
ال تَ ْقُس على نَفسك يا ولدي، فلم يرتكب أبوك  مهًَّل يا )ماجد(، •

بة، واهلدوِء  جرمية، لقد أتى بك إىل مكاٍن رائع، انظر إىل الطبيعة اخلَّلَّ
 والسكينة حولك، أال تشعر بشعور عجيب يف نفسك؟

 :قال )ماجد( بسرعة



ال أشعر بشيء، وأريد العودة إىل القاهرة وأصدقائي؛ هذا ظلم، أيب له  •
، إنَّه مل يهتم بأمري؟أصدقاء، وأه  له هنا، وماذا عينِّ

ي أن  إَّنا إجازيت يا عم، ويريد أيب البقاء أسبوًعا هنا، هذا كثري، ومن حقِّ
، طاملا أنين ال أفعل شيًئا يُغضب اهلل تعاىل، هل أنا  أسرتيح فيها كما أحبُّ

؟  على حقٍّ
 

به، فقال صحاابتسم العم صابر وقال وقد أدرك أنَّ الصَّيب مصدوم ملفارقة أ
 :له

 ختيَّل لو أن أصدقاءك أَتوا معك إىل هنا، فهل تريد العودة إىل القاهرة؟ •
ر )ماجد( وقال  :فكَّ

ال أفهم، لست أحبُّ هذا املكان، أما هناك فإنَّين أذهب إىل النادي،  •
ومدينة املَّلهي، وأماكن كثرية، ولكن هنا ماذا أفعل وليس يل أصدقاء، وال 

 !السمك، أنا أكره هذه اهلوايةأحب صيَد 
 :قال العم صابر

مشكلتك يا بين يف شعورك بالفراغ وفراِق أصحابك، ولكنها مشكلة  •
بسيطة، عدين أن حتضر هنا ثَّلثة أيام فقط لَصيد السمك، وتكون بارًّا 

بأبيك، ودعه يِصل َرمِحه، وال تثِقل عليه بطلب العودة إىل القاهرة، وأعدك 
لتعود إىل القاهرة بقيَّة األسبوع لتلعب مع أصحابك؛ وهذا أن أكلِّم أباك 

 حقك، فهل هذا حلٌّ عادل؟
 :(ماجد)قال 



ر  • وكيف ستقنع أيب يا عم، إنَّه ينتظر العاَم كلَّه ليحضر هذه األيام ليتذكَّ
 أيام طفولته ويِصل َرمِحه؟

 :قال العم صابر بثقة
 كل شيء، موافق؟  دع هذا يل، عدين وأعدك، ثَّلثة أيام فقط؛ هذا •

ل العم صابر الذي يتكلَّم بثقة أثارت عجبه  :قال )ماجد( وهو يتأمَّ
 .نعم، موافق •

♦♦♦ 
 

 :اليوم األول
 :ماجد( الصياد الماهر) •

مك ويرمي  جاء العم صابر كعادته، ووجد )ماجد( يف مكانه يصيد السَّ
يد؛ كما فعل باألمس، ولكن مل  غضب؛ يصنارته بَّل طُعم غري مهتم بالصَّ

 :بل جلس جبواره وسلَّم عليه، وقال
 ملاذا ال تضع طُعًما يف الصنَّارة لتصيد به السمك؟ •

 :قال ماجد
مك من حقه يف احلياة؟ •  هذا احتيال وغش وهو حرام، وملاذا َأحرم السَّ

 :مث استطرد يقول بعصبيَّة شديدة
، له احلق أن يعيش مثلي •  .إنه كائن حيٌّ

ب العم صابر من   :َمنطقه، وأراد تصحيح معلوماته فقالتعجَّ
ا، هل ترتكه ميوت جوًعا؟ •  لو كان لك كلب لطيف حتبُّه وهو جائع جدًّ

 :(قال )ماجد



ال يا عم، هذا حرام، ولنا يف كل كبد رطبة َأجر؛ لذا أنا أُطعمه وأرعاه،  •
 .وأهتم بأمره

 :قال العم صابر مشجًعا
بيتكم، وأنت خائف منه، وال هذا صحيح، وماذا لو كان هناك فأر يف  •

 تقدر على طرده، ماذا تفعل؟
 :قال )ماجد( وقد أثاره احلوار

 .أنصب له شرًكا؛ كمصيدة مثًَّل ليقع فيها، مث أقتله •
 :قاطعه العم صابر

إًذا؛ أنت ترحم الكلَب وتؤذي الفأَر، ملاذا؟ أليس له حق العيش   •
 كالكلب؟ هل هذا هو منطقك؟

ل )ماجد( السؤال ر قليًَّل مث قالتأمَّ  :، وفكَّ
ال، ولكن الكلب َرحيم، ال يؤذي أحًدا إالَّ َمن يؤذيه، ويدافع عن  •

صاحبه وبيته؛ فهو خري صديق لإلنسان، والفأر يؤذيين، وقد ُأصاُب 
 .باألمراض بسببه

 :قال العم صابر وهو يبتسم ابتسامة عريضة
ذه سنَّة أو األذيَّة؛ ه إًذا؛ حنن نتَّفق أن لكل شيء سبًبا، سواء يف الرمحة •

 .اهلل يف خلقه
 :قال ماجد

 .نعم، هذا صحيح •
 

 :قال العم صابر



إًذا أنت تدرِك اآلن أنَّ وضع الصنَّارة دون طُعم للسمك يف املاء عَمل  •
مك إال بالطُّعم اجليد الذي جَيذبه  غري حكيم؛ ألنك لن تصطاد السَّ

بيُّك أحلَّ لنا طعاَم البحر، وقال نللمصيدة؛ أقصد الصنارة، وال تنَس أنَّ اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم يا )ماجد( كما تعلم: ))هو الطهور ماؤه احلل ميَتته((؛ 

 هل أنا على صواب؟
 :قال )ماجد( مبتسًما، وقد أعجَبته املعلومات من هذا احلوار مع العم صابر

 .نعم، أنت على حق، أنت رجل حكيم يا عم •
 اجد( بعض الطُّعم يف صنارته، مثَّ قذف هبا يفوشرع العم صابر بإعطاء )م

 :املاء وهو ينظر إىل العم صابر الذي بادر يقول له
 أتعلم أعظم ما يَنبغي أن يتحلَّى به من ميارس هواية الصيد؟ •

 :قال ماجد
 .ال يا عم •

 :قال العم صابر
لصرب االصرب يا ولدي، الصرب ال يَقدر عليه إالَّ العظماء والرجال األشداء،  •

ال حيتاج لقوَّة عضَّلت؛ بل إلميان يف القلب باهلل تعاىل، اخلالق والرازق، ولو  
كنت أضعف النَّاس بدنًا وأكثرهم مرًضا، وأفقرهم مااًل، فهو مفتاح كلِّ 

شيء، جيعل بعد العسر يسًرا، وبعد اهلمِّ فرًجا، وهو دليل اإلميان بقَدر اهلل 
 :وقضائه، وفجأة صاح العم صابر فرًحا

 .انظر.. انظر يا )ماجد( إىل صنارتك •
لقد تعلََّقت مسكة هبا، وبدأت هتتزُّ بقوَّة، وقف )ماجد( ورجع إىل اخللف 

ا  .وهو يشد الصنَّارة ويسحبها، وأخذ العم صابر يساعده، فهي ثقيلة جدًّ



وشيًئا فشيًئا ظهَرت مسكة كبرية تستميُت للهروب من الصنَّارة اليت علقت 
العم صابر و)ماجد(، الذي أثاره هذا املنظر وزاده محاًسا وقوَّة  هبا، واستطاع

 :وانتبهت جوارحه وبدأ َيصرخ ويضحك
 .مسكة كبرية ..مسكة كبرية •

 :قال العم صابر ضاحًكا
ا أكرب من كلِّ السمك الذي أصطاده •  .نعم، إَّنَّ

 :واستطرد مازًحا
نَّ هذه ، غري معقول أإنك صيب مباَرك، هذا رزق وفري، َمنَّ اهلل به عليك •

 :أول مرَّة تصطاد فيها، مث أردف
 ال عجب أنَّ هذا الشبل من ذاك األسد؟ •

قاهلا العم صابر للمرة الثانية، وكان باألمس أحسَّ )ماجد( أنه َيسخر منه، 
عه بصدق  .ولكن اليوم شعر أن العم صابر جيامله ويشجِّ

 
 :فنظر إىل العم صابر وهو يقول له

 .خريًا يا عمجزاك اهلل  •
مث نظر إىل السمكة، فارتسَمت على وجهه فرحة صبيانيَّة، وهو يقول غري 

 :مصدق
لقد اصطدت مسكًة، ومسكة كبرية، لقد فعلتها، سوف يفرح ذلك أيب  •

ا  !جدًّ
أْومأ العم صابر له مؤيًدا كَّلمه وهو يَبتسم هلذه الفرحة الطفوليَّة وهو يقول 

 :معلًما له



ر دائًما  • أنَّ أهمَّ صفات الصياد املوفَّق والناجح يف مجلة واحدة: "ضع تذكَّ
ل على اهلل وهو خري  الطعَم املناسب، مثَّ شد عودك، وارم صنارتك، وتوكَّ

 ."الرازقني
 .وكان اليوم األول رائًعا

 .رائًعا حبق
♦♦♦ 

 
 :اليوم الثاني

 :رحلة صيد في البحيرة •
ها أسرع حيمل صنَّارة الانتظر )ماجد( يف هلفة صَّلَة العصر،  ا صَّلَّ صيد فلمَّ

يف يد، والطُّعَم يف سلَّة حيملها يف يده األخرى، ليضع فيها ما يرزقه اهلل من 
السمك، وهو خيطو خطوات واِسعة، ويكاد يهرول يف الطريق ليلحق بالعم 

 .صابر على البحرية وسط الطبيعة الساحرة
 :مل يكن العم صابر موجوًدا، فقال

ما زال يصلِّي، وسيلحق يب إن شاء اهلل، فجلس ووضع الطُّعَم  لعلَّه •
ل على اهلل؛ كما علَّمه العم  املناسب، وشدَّ عوده، مث رمى صنَّارته، وتوكَّ

صابر، وأخذ يستنشق بعمق اهلواَء النَّقي وهو يغمض عينيه مستمتًعا هبذه 
 !هباللحظات، وباألمس كاد جينُّ لوجوده يف القرية بعيًدا عن أصحا

 !سبحان مغريِّ األحوال •
ب من نفسه، ولكن مل يَشأ أن يضيِّع دقائق يف هذا التفكري؛  قاهلا وهو يتعجَّ

 .ليستغلَّ كل حلظة من وجوده هنا قبل أن تَنتهي إجازته ويعود ملدرسته



 
مرَّ الوقت سريًعا وبدأ القلق يدب يف قلبه الصَّغري وهو يسأل نفسه بصوٍت 

 :مسموع
ر، مرَّت أكثر من نصف ساعة بعد الصَّلة، أين العم  • صابر؟ لقد تأخَّ

 .وبيته قريب من هنا
ثَته نفسه أن يعود أدراجه، يبحث عنه؛ لعلَّ مكروًها أصابه، فإذا به  حدَّ

 :يسمع صوته وهو يناديه
 .(ماجد(.. )ماجد) •

 .نظر عن ميينه وعن مشاله فلم يَر أحًدا
 من أين يأيت صوته؟ •

 .أنا هنا، انظر أمامك يف قلب البحرية ماجد(،) •
انبهر )ماجد( وهو يري العم صابر داخل مركب صغري َيكفي لشخصني، 

 :مبجاديف على املاء، فقال
 ما هذا يا عم؟ •

 :صاح العم صابر
 .مفاجأة لك، تعال اركب •

اقرتب العم صابر من شاطئ البحرية، وصعد )ماجد( على سطح املركب يف 
ته والسلََّة مبا فيها من طُعم، وجلس يف اجلانب اآلخر سعادة، وأخذ صنار 

من املركب، وهو حياول أن حَيفظ توازنه، واملركب متيل مييًنا ويساًرا، وهو 
 .يضحك مستمتًعا

 :قال العم صابر مشجًعا



ف، وال تنَس قول سيِّدنا نوح عندما ركب السفينة،  • أمسك اجملداَف وجدِّ
 أتدري ماذا قال يا ولدي؟

 :ماجدقال 
 (41هود: )﴾  ِبْسِم اللَِّه ََمَْراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر َرِحيمٌ  ﴿ :نعم •

 :ابتسم العم صابر وهو يقول
 .(أحسنت.. أحسنت يا )ماجد •

ل ما حوله  وقال )ماجد( بعد أن صار املركب يف منتصف البحرية وهو يتأمَّ
 :يف انبهار

 !اهللمنظر مجيل ورائع، سبحان  •
 :مث قال

 يا عم، هل هذا املركب لك؟ •
 :قال العم صابر

نعم كان ملًكا لوالدي، وكانت هديَّته يل يف يوم ميَّلدي؛ فقد كان يهوى  •
 .صيد السمك، وملا رأى حيبِّ لصيد السمك أهداين هذا املركب

 :مث قال وهو يشري بيده
مك الذي يقفز فوق املاء؟  •  هذا هو املكانانظر هناك، هل ترى هذا السَّ

املناسب لصيٍد وفري، هيا يا بين كما علَّمتك، ضع الطُّعَم املناسب، وشد 
ل على اهلل، وهو خري الرازقني  .عودك، وارِم صنَّارتك، وتوكَّ

ا بفضل اهلل وكرمه، ويف َّناية الوقت أخذ العم صابر  وقد كان الرزق وفريًا جدًّ
 .لوح يف األُُفقو)ماجد( جيدفان للعودة بعد أن بدأ الغروب ي



وقد مرَّ اليوم الثاين رائًعا، استمتع فيه )ماجد( بكلِّ حلظة، ومتَّنَّ أن ال ينتهي 
 .الصيد أبًدا
♦♦♦ 

 :اليوم الثالث
 :المفاجأة •

استيقظ )ماجد( يف اليوم الثالث، آخر يوم؛ كما وعده العم صابر باحلديث 
لقاهرة من اإلجازة إىل اإىل أبيه وإقناعه لعودته يف األيام الثَّلثة األخرية 

 .ليستمِتع مبا بقي من إجازته مع أصحابه إن مل يعجبه البقاء هنا
 

ث نفسه فقال  :ولكن )ماجد( حدَّ
اآلن خياجلين شعوٌر عجيب يف أعماقي؛ بالبقاء وصيِد السمك،  •

 .وأصبحُت مقتنًعا متاًما أنَّ وجودي هنا أفضل ما حَدث يف حيايت
ر بنيَّته لينسى وعده له، وذهب بعد صَّلة الَعص وعزم أن خيرب العم صابر

يد، وطال  للبحرية، ومل يكن موجوًدا كعادته، فجَلس ينتظر ومياِرس هوايَة الصَّ
 .الوقت
 

 :قال لنفسه
 .لعلَّه يأيت باملركب؛ كما حَدث أمس، ولكن مل حيدث •

 
 :ومرَّت ساعة كاملة فقال

 !هناك خطب ما •



اعاد إىل القرية، وذهب إىل بي  .ته، فوجد العم صابر مريًضا، مريًضا جدًّ
ا رآه ابتسم، ومل يستطع القياَم، فأشار أن  استأذن أهَله ودخل عليه، فلمَّ

 :يَقرتب، مث أمسك بيده وهو يقول
لقد أخربُت والَدك برغبتك يف العودة إن شئَت، وهو مل يَعرتض؛ بل  •

 .أخربين أنَّه حيضر لك مفاجأًة سوف تسعدك
 :حبزم قال )ماجد(

ال يا عم، ال أريد العودة؛ بل أريد أن أبقى هنا، وإن شاء اهلل ستشفى،  •
 .وننطلق لصيد السمك

ابتسم العم صابر بوجه قد عَّله الشحوب من املَرض؛ فهو مريض بالسكر، 
 :وحيتاج إىل الراحة فقال

يد اليوم، ولكن اذهب أنت واستمِتع،  امسع يا )ماجد(، • ال طاقة يل بالصَّ
فاء، وال هتِمل يا )ماجد( نصيحيت لك: لتكون  وال تنَس الدعاء يل بالشِّ

ل  صياًدا ماهًرا "عليك بالطُّعم املناسب، مث شدَّ عودك، وارِم صنَّارتك، وتوكَّ
 ."على اهلل وهو خري الرازقني

 .قاهلا بصوت حزين ضعيف
 :د( مشجًعا وهو يقبِّل يديه ويكاد يبكي حلالهقال له )ماج

 .نعم يا عم، شفاك اهلل وعافاك، وسأعود لزيارتك دوًما •
يد وحيًدا دون العم صابر ألوَّل مرة منذ  ومل يكن هناك بد من ذهابه للصَّ

 .جاء إىل القرية وهو َيدعو له بالشفاء التام
، وقلبه قجلس )ماجد( يف مكانه وصنَّارته يف البحرية شارد ا ِلق على للبِّ

ابر، والصياد املاهر الذي تعلَّم منه الكثري  .العم صابر، الرجِل احلكيم الصَّ



ولكن ما لبث أن أقَنع نفسه بأنَّ هذا كله ابتَّلء من اهلل تعاىل، وهو أرحم 
 الرَّامحني، وليثِبت لعم صابر أنَّه تلميذه املاِهر، ولريجع إليه بنصف ما يَرزقه

اهلل من السمك حىت َيشفيه اهلل تعاىل؛ هذا أقل ما جِيب لردِّ اجلميل يف 
 ضيع أيَّامه الثَّلثة القاِدمة يفمساعدته له عندما حضر إىل القرية، وال ي

َر قوله تعاىل ف والتواكل؛ فلن يفيده ذلك بشيء، وتذكَّ فَِإَذا  ﴿ :التأسُّ
ِلنيَ  بُّ اْلُمتَ وَكِّ ْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِ  (159آل عمران: )﴾  َعَزْمَت فَ تَ وَكَّ

وقَّف عن توبينما هو يشد من عزميته إذا به َيسمع ضوضاء وسيَّارة َتقرتب وت
م بُعد يف الطريق املوازي للبحرية، وخيرج منها ِفتيان يف مثل سنِّه يصيحون وه

 :يسابقون الرِّيح، ويف يد كلِّ واحد منهم صنَّارة صيد
 .(ماجد(.. )ماجد) •

 !لبث برهة وقد أجلَمته الدهشة، كيف حدث هذا؟ ومىت؟ هو ال يدري
 

ب وهو يرى أصحابَه وأقرهبم إىل قلبه ون )حممد، وخالد، وعمر( يأت وتعجَّ
هاب إليهم، وما لبث أن أدرك  إليه من القاهرة وهو الذي كان يريد الذَّ

األمَر، فقد رأى أباه خَيرج من السيارة، وداخلها رأى العم صابر رغم مرضه 
 .يشريان له بالتحيَّة

فرفع يديه ألبيه وللعم صابر الذي مل َيستطع اخلروج من السيارة ملَرضه، وهو 
 .يلوح هلما بعَّلمات الشكر والعرفان اجلزيل

ا  .إَّنا مفاجأة حقًّ
وكانت سعادته ال توَصف؛ فهو لن يكون وحيًدا، وسيمارس هوايَته اجلديدة 

 .مع أصحابه، ويف املكان الذي أحبَّه



وإن شاء اهلل يعود العم صابر بعد أن َيشفيه اهلل تعاىل؛ ليخربهم مجيًعا، 
مك   -كما فعل معه   -ويعلِّمهم  كيف َيستمتعون بإجازهتم يف صيد السَّ

ل  .والتأمُّ
وأحاط به أصحابُه وهم يف غاية السعادة، وهم ينظرون إىل البحرية واملياه، 

وما حوهلم من األشجار والثمار، واهلواء الطبيعي النَّقي الذي أنعشهم وهم 
 :يقولون

ريد ور هنا، نماجد(، شكًرا لدعوتك لنا أنت وأبوك، وأقناِع أهلنا باحلض) •
أن منارس هوايَة الصيد، ولقد أخربنا والدك والشيُخ الكبري الذي معه أنَّك 

 ماذا نفعل؟ أخربنا باهلل عليك؟ صياد ماهر،
 

ابتسم )ماجد( وقال وهو ينظر إىل العم صابر وهو يَنصرف مع والده 
 :بالسيارة

رب، والصرب ال يَقدر عليه إالَّ العظماء  حسًنا.. • حسًنا، عليكم بالصَّ
والرجال األشداء، الصرب ال حَيتاج إىل قوَّة عضَّلت؛ بل إلميان يف القلب 

 :باهلل تعاىل، اخلالق والرازق، مث أردف وهو يبتسم
عليكم بالطُّعم املناسب، وليشد كلُّ واحد منكم عوَده، ويرِم صنارته،  •

ل على  .اهلل وهو خري الرازقني ويتوكَّ
مثَّ ضحك من قلبه يف سعادة غامرة، وهو ينظر إليهم وقد شدَّ كل واحد 

 .منهم عوده ورمى صنَّارته، وجلسوا يف انتظار الرزق الوفري
 

 متَّت حبمد اهلل
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