واهبو األعضاء :هكذا اتخذنا القزار
يتوق الواهبون إلى التعرّف إلى أحد الموهوبيه ،لكنهم يخافون (أرشيف )

َظّى «ثشَبيج عهٛى انذض نألخاللٛبد األدٛبئٛخ ٔاالدزشاف» ف ٙكهٛخ
انطت ف ٙانجبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد يذبضشح أيظ ػٍ أخاللٛبد
انزجشّع ثبألػضبء ٔانذظٕل ػهٓٛب ٔصسػٓب ،ف ٙفُذف جفُٕٛس سٔربَب فٙ
ثٛشٔد .نكٍ ،كٛف ُٚظش أشخبص ْٔجٕاْ ،ى أَفغٓى ،أػضبء يٍ أدجّٕا،
ئنٗ ْزا انًٕضٕع؟ يبرا ٚجٛجٌٕ ػٍ يشبػشْى نذظخ ارخبر لشاس
انْٕت ،لجم أٌ ٚهفظ أدجبؤْى انُفَظ األخٛش؟ شٓبداد نؼذد يٍ أْبنٙ
انٕاْجٍٛ

راجانا حمية
«ػُذيب أطجذذ ػُٛب ٔانذ٘ دهًبً» .نى ركٍ انشبثخ يٛشا ػُذاس٘ رفكّش
و يٍ األٚبو أٌ ركزت ف ٙدفزش يزكشارٓب دهًبً ثٓزا انضمم .لجم
فٍ ٕٚ ٙ
ْزِ انؼجبسح ،كبَذ أدالو رنك انذفزش «ػهٗ لذّ انذبل» ،ال رزؼذٖ كَٕٓب
خشثشبد فزبح ػششُٛٚخ ثذأد ركزشف انذٛبح ،ف ٙكُف ػ ٍُٛٛنى ركٍ
طٕٚهخ
.
لذ فبسلزبْب ثؼذ .نكٍ ،فجأح اَمهت كم شٙء .أطجك انٕانذ جفُ ّٛػهٗ انؼ ٍُٛٛانغٕدأ ،ٍٚغبسلبً ف ٙغٛجٕثخ
ٔكهًّب كبٌ ًٚشّ ٔلذ ػهٗ رنك انغٛبة انًفبجئ ،كبَذ نذظبد االَزظبس رزضبلمٔ ،انًٕد ٚمزشة أكضش،ئال أٌ يٛشا نى ركٍ
رجشؤ ػهٗ انزؼّٕد ػهٗ فكشح انفمذاٌ .رهك انفكشح انز ٙكهًّب سأدرٓب ،اعزجذنزٓب ثؼجبسح «فهٛشجغ ػهٗ كشع ّٙيذٔنت».
نكٍ ،نى ٚؼذ انٕانذ .غشق ف ٙغٛجٕثخ أثذٚخ اَطفأد يؼٓب انؼُٛبٌ .ثمٛذ «نهًٕد» صًبٌٍ ٔأسثؼٌٕ عبػخ كٚ ٙذذس ٔسثًب
ألمٚ ،مٕل انطجٛت انىربثغ نذبنخ انٕانذ ،يضٛفبً ثظٕدٍ خبفذ «نى ٚجك ئال ثؼض انُجض» .ػجبسح كبفٛخ نزذغّظ انفمذاٌ.
ٔأكضش يٍ كبفٛخ نهجذء ثذذٚش يٍ َٕعٍ آخش :يشاعى انذفٍ.
 24عبػخ رًشّ .انذضٌ ٚزًذّد .نى ٚجك انكضٛش سثًبٔ .لجم أٌ رغزٕػت انؼبئهخ دضَٓب ،رُغأل ػٍ «ثمبٚب» انذٛبح ف ٙجغذ
انٕالد ٔيب ئرا كبَذ يغزؼذح نْٕجٓب ٜخشٍٚ؟ نكٍْ ،م األيش ثٓزِ انجغبطخ؟ ثغإال ٔٔسلخ رٕافك فٓٛب انؼبئهخ ػهٗ
انهذظخ فكٛف
.
ػًهٛخ َضع أػضبء انٕانذ لجم أٌ ٚهفظ آخش أَفبعّ؟ ٔنًٍ؟ أعئهخ كضٛشح اعزذضشرٓب يٛشا ف ٙرهك
ئنٙانشٔح ف ٙآخش نذظخ؟
عزمجم انشبثخ ثأٌ رُضع يٍ ٔانذْب انذٛبح؟ يبرا نٕ ػبدد ِ
انًٕلف «طؼت»  ،رمٕل انظغٛشح انًزشذخ ثبنغٕاد ٔلذ ٔلفذ ثؼذ ػبو يٍ انًٕد يكشّيخ ػهٗ يغشح ثٛبس أث ٙخبطش،
ٔصسػٓب
.
ف ٙاخززبو انغُخ انضبَٛخ يٍ انزؼبٌٔ ث ٍٛانٕكبنخ اإلعجبَٛخ نهزًُٛخ انذٔنٛخ ٔانهجُخ انٕطُٛخ نْٕت األػضبء

ٔدذْب ،كبَذ رزفذض ٔجِٕ الجبنغ ٍٛأيبيٓب .كبَذ رجذش ػٍ ػٔ َُْٙٛانذْب ْٙ .لبنذ ْزا .عأنْٕب :نىَ؟ فأجبثذ
«ثذ٘ شٕف كٛف ثذٍْ ٚطهؼٕا فٔ .»ّٙثكذ .ثؼذ ٔفبح ٔانذْب ،صاسد يٛشا انًغزشفٗ أكضش يٍ يشح .كبَذ ف ٙكم يشح،
رطهت يؼشفخ اعى انشخض انز٘ أخز ػٔ ُٙٛانذْبٔ .نًب نى رفهخ ف ٙكشف انغش ،دضشد ئنٗ انزكشٚى ػهٓب رزؼشف
ئنًٓٛب فٔ ٙجٍّ آخش .ػجضبً دبٔنذ انشبثخ ،ال أدذ َظش ئنٓٛب «ثذفء ػ ٌٕٛث.»ٙٛ
نكٍ ،يبرا نٕ ٔجذد يٛشا ػُٛب ٔانذْب؟ يبرا كبَذ عزفؼم؟ ْم كبَذ عزجكٙ؟ ال ،لبنذٔ .لجم أٌ رفزخ انًجبل نزكُٓبد
انغبئه ،ٍٛأضبفذ «ثجٕعٍٓ ئرا عًذه.»ٙ
جشؤ ػهٗ فؼهّ يُٗ يغبنٛبٌٔ ،انذح أنكغ ٙانز٘ رٕف ٙيُز شٓش ٍٚثؼذيب عمطذ دساجزّ
يب لذ رفؼهّ يٛشا نٍ د
انُبسٚخ ف« ٙانشٚغبس» انًكشٕف .كبٌ ٚمزشة يٍ ػبيّ انؼشش ٍٚػُذيب غشق ف ٙغٛجٕثزّٔ .لجم أٌ ًٕٚد لهجّ َٓبئٛبً،
جبء يٍ ٚطهت يٍ انٕانذح «ْٔت أػضبئّ»ٕٚ .يٓب ،نى رزمجم انفكشح ،فبنجُٓبٚخ «أَب أوّ»ٔ .األوّ أَبَٛخ ف ٙيضم ْزِ انذبل،
ال رمٕٖ ػهٗ عًبع َجضبد لهت اثُٓب ف ٙجغذٍ آخش .نكٍ ،لجم أٌ رمٕل انـ«ال» ،دذّصٓب «انخٕس٘» انز٘ كبٌ دبضشاً
ئنٗ جبَجٓب ف ٙرهك انهذظخ ػٍ «عزخ أشخبصٍ عٛؼٛشٌٕ يٍ خٛش أنكغٔ ٙعٛذػٌٕ نّ» .الزُؼذ انٕانذح ْٔٔجذ
أػضبء اثُٓب ،ئال أَٓب دزٗ انٕٛو نى رزمجم فكشح انزؼشف ػهٗ ْإالء «ألَُ ٙنٍ أرذًم انشؤٚخ ،خهّ ُٙٛيجغٕطخ أَٓى
ػبٚش ،ٍٛثظ يب ثذ٘ شٕفٍ»ًٚ .كٍ نٓزِ انًشأح أٌ رؼذل ػٍ لشاسْب «ئرا اشزمذ نشٕف نٌٕ ػ.»ُّٛٛ
لذ ٚغزغشق األيش عُٕاد كضٛشح ،فًُٗ نٍ رُغٗ نٌٕ ػ ُٙٛاثُٓب ٔئٌ َغٛزًٓب«فهٍ رزذًم سؤٚزًٓب فٔ ٙجٍّ آخش»،
رمٕل جٕسجٛذ يغبنٛبٌ .رًبيبً كًب لبل ٕٚيبً ٕٚعف ػطب اهللٔ ،انذ نٛهٛبٌ ػطب اهلل انز ٙلضذ ف ٙدبدس عٛش أٚضبًْٕٔ ،
األة انزبئك ئنٗ انُغٛبٌ ،يٍ دٌٔ طبلخ .ال ٚشٚذ « نٛهٛبٌ ف ٙيكبٌٍ آخش ،يب ثذ٘ ئسجغ ارزكش ٔخه ٙانٕادذ ُٚغٗ نًٍٛ
طؼت ػهٗ انشجم دزٗ رخّٛم انًشٓذ :لهت اثُزّ ُٚجض ف ٙيكبٌٍ آخش؟ عأل َفغّ يشاساً ْزا انغإال
سادٕا ٚشٔدٕا»٘ .
يٍ دٌٔ أٌ ٚمزُغ ثبنجٕاة ،ػهًبً ثأٌ اثُزّ أٔطزّ يشاساً ثبنزجشّع ثأػضبئٓب «ئرا يذّ لجهك ٚب ثبثب»ٚ .مٕل ٔانؼُٛبٌ يغشٔسلزبٌ
ثبنذيغ «يشزبق ،نكٍ ال أسٚذ أٌ أسٖ يجذداً».
صًخ وٌ اشزبق عشٚؼبً ٔرزًهكّ انشغجخ ف ٙسؤٚخ يٍ اعزفبد يٍ أػضبء لشٚجّٔ ،نٕ «عًبع َجضبد لهجٓب» ،رمٕل أيًٛخ
انذهج .ٙانغٛذح انز ٙفمذد أخزٓب «ثغبػخ انغبػخ» ػُذيب اَفجش سأعٓب ْٔ ٙرغغم ٔجٓٓب طجبح أدذ األٚبو،
رشزبق كضٛشاً نهزؼشف ئنٗ أدذ انًْٕٕث ،ٍٛنكُٓب رخبف .ال ألَٓب لٌ رزذًم ،ثم ألَٓب رخجم يٍ يجشد انزفكٛش «أٌ ٚفكشٔا
أَ ٙأسٚذ طهت يغبػذح يُٓى ،أٔ دزٗ دك ػ ٌٕٛأخزٔ ٙلهجٓب ٔكالٔٓٚب».
رفكٛش لذ ٚجذٔ «يُطمٛبً ثؼض انشٙء»ٚ ،مٕل انٛبط ،اثٍ انٕاْت دجٛت انؼجغٚٔ .ٙجشّس انٛبط ـــــ انز٘ سفض ٔأشمبؤِ
أٔل األيش فكشح انْٕت ،ألٌ انٕانذ نى ٚزٕفّ ديبغٛبً ٔئًَب «فبد كٕيب» ـــــ عجت ركزى ئداساد انًغزشفٛبد ػٍ ْٕٚخ
انًْٕٕث ٍٛأٌ «األخٛشٚ ٍٚخبفٌٕ يٍ أٌ َطبنجٓى ثًشدٔد يبن .»ٙنكٍْ ،م ٚمبط انْٕت نذٖ ْإالء ٔفك ْزا
انًمٛبط؟ ْٔم دظم ٕٚيبً أٌ طبنت أْبن ٙانٕاْج ٍٛثبنضًٍ؟ ئنٗ ا ،ٌٜانجٕاة ال ٚضال ال« ،ثبنٍْبٚخ ْزا ْٔتٔ ،انْٕت
انجششٚخ
.
ال ٚؼُ ٙثٛغ ٔششاء»  ،رمٕل ئدذٖ انؼبيالد ف ٙانهجُخ انٕطُٛخ نْٕت ٔصسع األػضبء ٔاألَغجخ
ٔثؼٛذًا ػٍ انؼاللخ «انز ٙنى رزٕطذ ثؼذ» ث ٍٛانٕاْجٔ ٍٛانًْٕٕث ٍٛانًفزشض ،ٍٛرجذس اإلشبسح ئنٗ أٌ ػذد ٔاْجٙ
األػضبء ٔاألَغجخ ثهغ انؼبو انًبض )2011( ٙرغؼخ ٔاْجْٔ .ٍٛزا يؼُبِ :عزخ أػضبء يٍ كم ٔاْت رغبٔ٘ أسثؼخ
ٔخًغ ٍٛدٛبح جذٚذح  ...فًٛب نٕ افزشضُب أٌ األػضبء انغزخ انزًٚ ٙكٍ أخزْب يٍ كم ٔاْت كبَذ عهًٛخ.
انؼذد ٔ ٔ٦٤االسثؼبء ٕٕ شجبط ٕٕٔٓ
يجزًغ

