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اإلْغإ يف صٚا ١ٜر .عٓا ٤ؽعالٕ (أرصنٗا ايٓغٝإ)َ :ا بني ايعتب١
ٚرٖؾ َ ١اخلتاّ
ر ٢َٓ .ذلٝالٕ



------------------------------

صزصت ايطبع ُ١األٚىل يًضٚا ١ٜعَٓٚ ،0222 ١ا بني عٓ ١ايٓؾض ٚقضا٤تٞ
يًضٚا ١ٜأؽُٗض َعزٚراتَٚ .ا بُٗٓٝا َفاصق ْ١عذٝب ٖٞٚ ،١إٔ تتظأَ قضا٤تٞ
يضٚا( ١ٜأرصنٗا ايٓغٝإ) ٚاْتؾاصَ فٝز ٜٛيطفٌ ٜتٜ ِٝعِٓف َٔ قبٌ سٟٚ
قضابت٘ٚ ،قز أحزخ ايفٝز ٜٛيف حٗٓٝا صزَ ١يهٌ َٔ ؽاٖزٖ .ٙشا ايٝتٖٛ ،ِٝ
أمنٛسجٌ يؾضحي ١يف دلتُعٓاْ ،طٝف إيٗٝا ايًكطا َ٤ايطا٥عني املطٍٝعني
املتصاعز ٜٔعزراٚ ،املؾتتني ٚطٓا.
إٕ املبزع ٖٚ ٛاحز ممٔ ٜتًُغ َُّٖٛ ٕٛايٓاؼٔ ٚأٚداعَِٗ ،فٝؾدٍصٕٛ
ايزا ،٤يهِٓٗ َ ٜزعُ ٕٛايعالج ٚايزٚا ٤يهٌ فضر َٓا العُٝا املدتصٚ ،ٕٛاملعَٓٔ ٕٛٝ
أٚي ٞاألَضٚ .ايضٚا ١ٜاييت بني أٜزٜٓا ٖ ٞأمنٛسج حلاالت ادتُاع ،١ٝتعٝؿ بٓٓٝا،
َٔ ايٝتاَٚ ٢ايًكطا.٤
عً ٢عتب ١ايعٓٛإ نتبت ايضٚاَ ١ٝ٥باؽض :٠بني عالَيت تٓصٝص
"حها ١ٜاَضأ ٠أْكشٖا ايٓغٝإ َٔ ايتشنض"َٚ ٖٞ ،ط ُ١اختظإٍ يفهض ٠ايضٚا ١ٜأٚ
ثُٝتَٗا ايهربَ ،٣ا َعٓ ٢إٔ ٜه ٕٛاإلْغإ ٜتُٝا أ ٚيكٝطا يف عاملٓا ايعضبٞ؟
ٚايصفخ ١اي تاي ١ٝيًعٓٛإ :تطُٓت ثالخَ َكٛالتْ :غبتٗا ايضٚا ١ٝ٥إىل
ًَخَُ" ١ظاَري ايعؾام يف رْٝا األؽٛام" َٔ :عؾَل حُذ ْ١عً َٔ ٢مل ٜعؾل،
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 َٔٚتأمل حُذ ١عً َٔ ٢مل ٜتأملٚ ،عٓزَا حترتم األٚطإ ٜصبح ايعؾل
ذلضٍَاٚ .ختُت بتعًٝل "إْ٘ ايٝتِ يف نٌ َهإ"
ثايٛخ ايعؾل ٚايٛطٔ ٚايـَُٝتِ ٖٞ :ذلاٚصُ َتعايك ْ١بُٓٝت عًٗٝا
حضٍّ عً ٘ٝايٛطٔ ٚايعؾل.
حضّٔ ايٛايزإ ُ
ايضٚا "١ٜفُٔ ُ
بعز صفخ ١اإلٖزاٚ ،٤يف ٚعط صفخَ ُ١فضغ َٔ ١نٌ ؽ ٤ٞنُتَب يف
ٚعطٗا :بصٛت ْغا ٞ٥ضعٝفُ َتٗايوُ أضٓا ٙايؾٛم "إْين أصاىَ"ٚ ،يف ْٗا١ٜ
ايضٚاْ ١ٜغُع صز ٣صٛتَ عاؽلٕ نٝ٦ب أعٝا ٙايبخح عٔ احلبٝبٚ ،١يف صفخُ١
َفضغ ُ١نُتب يف ٚعطٗا أٜطا "إْين أصاىَ" َغبٛق ّ١بهًُ" ١ايبزا."١ٜ
َٚا بني ايبزاٚ ١ٜايبزاَٚ ،١ٜا بني ايضؤٚ ١ٜايضؤٜ ١ٜتٛاىل ثالثْ ٕٛغٝاْا
َتغًغال صقُٝا ،محٌ نٌّ ْغٝإ إضا٤تني أيِكتا ظالال عً ٢ذلت ٣ٛايٓغٝإ.
أٚالُٖا ايعٓٛإُ اخلاص بايٓغٝإٚ ،ثاُْٗٝا زل ّٛاألٚصٜػاَ ٞاملًتُع ١يف َطًع
ايٓغٝإ (األٚصٜػاَ ٞفٔ ط ٞايٛصم).
فإٕ أْت تفٍٝأت ظالٍ ايعٓٛإ ٚدزت إٔ أعالّ ؽدصٝات ايضٚا ١ٜاحتًت
احل ٍٝظَ األنرب َٓٗا؛ ٚبشيو عًُتٓا ايضٚاََ ١ٝ٥فتاح نٌ ْغٝإ :فُٔ ايطخاى
عً ِٝإىل بٗا ٞ٥إىل أفضاح ايضًَ ٞفٛفا ايشٜب فجابت ايغضر ٟفت ِٝاهلل
اجلظٜض ،ٟثِ تكافظت ايعٓاَ ٜٔٚا بني أطَٓٚ ١أَهٓٚ ١أٚصاف ٚحاالت ،تعايكت
فٗٝا عٓا ُٜٔٚايٓغٝإ َع زل ّٛاألٚصٜػاَ ٞايغبع ١اييت اعتًٗٓت بٗا ايضٚاُ١ٝ٥
نٌِ ْغٝإ ،احتٛت ايٓذ ّٛعًَ ٢كٛالتُ فًغفَٓٚ ١ٝظٛصاتُ صٚح ١ٝأٚ
صٚحاْٚ ،١ٝبًػ ١ؽعض َٔ ١ٜإْؾا ٤بٗا ٤ؽهًٓت ثالثني بضدا َٔ أبضاج ايٓغٝإ.
 َٔٚعتب ١ايعٓٛإ يهٌ ْغٝإٚ ،زل ّٛاألٚصٜػاَ ،ٞضفضت ايضٚاُ١ٝ٥
يٛحاتُ ٚصعَٛاتُ َتخضنَٚ ّ١كاطعَ فٝز ٜٛبُعجت َٔ دزٜز يف سانض٠
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ايطخاى عًٚ ِٝاحلبٝب َ١احلُضا َ٤ايفاتٓ َ١بٗا .٤ابتزا َٔ ً٤املٝتِ ايصػري ايشٟ
أقاَا ف ٘ٝصرحا َٔ طَاُْٗا ايصعب ،إىل املٝتِ األنرب ايٛطٔ ،ايش ٟمل ٜتغع
هلُا إلقاَ ١بٝت ال ٜظٜز عًَ ٢غاح َ١حًُِٕ يفتا ٠يكٝطٚ ١فتٜ ٢ت ،ِٝمل جيزا
بٛان َٞهلُا إال ممٔ قضأ صٚا( ١ٜأرصنٗا ايٓغٝإ).
ٚيف نًٝات ايضٚا ١ٜتهضٜػٌ ملا ْتزاٚيُ٘ َٔ إٔ إْغآَْا ايعضبٜ ٞبزعُ حني
ٜػرتبُ عٔ ٚطٓ٘؛ ألْ٘ جيزُ َٔ ٜتبٓ ٢فهضَٜٚ ٙزعُُ٘ ٜٚتٝحُ ي٘ َغاح ١نرب٣
َٔ اإلبزاع ،يهٓ٘ يف أٚطإٔ ايكُع ايعضبٜ ٞتَ ،ِٝػب ٌٕٛحكُ٘ يف ايعؾل ٚاحلٝا٠
ايفطً.٢
ٚبني ثٓا ١ٝ٥ايتشنض ٚايٓغٝإٚ ،االتصاٍ ٚاالْفصاٍٚ ،ايٛطٔ
ٚايالٚطٔٚ ،ايفطٚ ١ًٝايضسٚ ،١ًٜاحلٝاٚ ٠املٛت ،تبين ايضٚا ُ١ٝ٥تكابً ّ١ٝنربَ ٣ا
بني حايتني مجعُٗا فكزإ ايٛايزٚ ٜٔعؾلٌ نبريٚ ،يف ايبَز ٤ناْت ايهًُْٛ ُ١صا
ٚعالَا ،تؾزٍ ٚثاقَُٗا ،تاص ّ٠حظْا ٚأملاٚ ،تاص ّ٠أخض ٣قٗضا ٚغٝظاَ ،عَ نجريٕ َٔ
احلبٚ ،قً ٌٕٝدزا َٔ ايفضحٚ ،تغري أقزاصُُٖا ٚخيضجُ نٌٌّ َُٓٗا إىل ؽٛاصعٔ
ايٛطٔ عً ٢تضاذٕ طَينٍّ بُٗٓٝاُٜٝٚ ،غضُ اهللُ يًطخاى قضٜبا ٜتبٓا ٙيف بالر
ايصكٝعٔ طكغا ،يهٓٗا احلاص ُ٠ايزاف ُ١٦باحلبَ ٚايضمحٚ َ١اإلْغاْ ،١ٝفٝذتاط
ايطخاىُ اَتخإَ احلٝا َ٠بتفٛمٜٚ ،ضنبُ طبكا ٚصا ٤مساٚات ايعًِٔ ٚاملعضفَ١
ٚايجكافٚ َ١اإلبزاعٔ ٚعامل املاٍ ٚاألعُاٍ ،يف حني تبك ٢احلبٝب ١بٗاَ ٤طٍٝع ّ١يف
ؽٛاصع ايٛطَٔ ،ػتصب َ١اجلغزَ ٚايهًُ.١
ٚتتكًبُ صفخات ايٓغٝإ ٚتٓطٚ ٟٛاحز ّ٠بعز أخض ٣يف حني تٓفتحُ
زل ُّٛاألٚصٜػاَ ٞزلُ َٔ ّ١بعزَ زلُٜٚ ،١صري ايٓغٝإُ ٖ ٛباب ايضمح ١ملَٛػ
ؽضٜف ُ١بضُغِ اغتصاب دغزَٖا ٚنًُتٗا ،بايعٓف حٓٝا ٚباخلطٛع ٚاالعتغالّ
يٛاقعٕ أعٛرَ َضٜض يف َٝتِ نبري ال ٜعرتف بايًكطا ٖٛ ٤ايٛطٔ.
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ٚتزٖؾٓا ايضٚا ُ١ٝ٥يف ايٓٗاٜات املتعزر ٠يًضٚا ،١ٜفُٔ ق ٍٛقا ٌ٥إٕ
ايطخاىَ ٚحبٝبتَ٘ بٗاٚ ،٤يزا َٔ دزٜز ٚنإ بَز ٤ايهًُ ١حبٝا ٠تػُضٖا
ايغعار .٠إىل ق ٍٕٛإٕ احلبٝبني اعتطاعا إٔ ًٜتكٝا يف عاملٕ َا بعٝزُ عٔ ٖشا ايعامل
ايؾضٜضٚ ،أُْٗا ٜعٝؾإ حًَُُٗا باحلب األبز ،ٟإىل َكٛي ١رلٝفٜ ١تٓاقًٗا
األطفاٍ عٔ ايؾبخني ايًشٜ ٜٔعٝؾإ يف ايكبٜ َ،ٛشنض ٕٚإٔ طفً ّ١محضاَ٤
ًَعٚ ّ١ْٛطفال عاؽكا هلا َزفْٛإ يف تضاب ايكب ٛبعز إٔ حبغتُٗا َزٜض ٠املٝتِ
يف ايكب ٛإىل إٔ َاتا دٛعا .إىل َا بعز ايٓٗا ١ٜحني ْض ٣يف أفل حبض ٟظًني
ٜضنطإ سل ٛايضِحب ،فضحَني بايعؾل ايش ٟال ميٛت ...إىل ْٗاٜات ٚبزاٜات
يتك ٍَٛيٓا ٖٞ :قصص أٜتإّ ٚيكطاَُٗ ،َ٤ؾني يف ٚطَُِٓٗٗٚ ،ا تكًبت األٚدُ٘
ٚاالحتُاالتُ يف َؾٛاص حٝاتِٗ ٜبك ٢عٓٛاُْٗا ايكٗضُ ٚاالْهغاص.
................... ***** ....................
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