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ذ   "خذًلت خلفُت"سواًت    ألؼشف أبى الحًز

 ، ٦حرال، الهىض٢ؿم اللٛت الٗغبُت، ظامٗت ٧ال٩ُىث ،باخشت ،ن. ظبِىت

 مكٝغ البدض، .أ. ب مخي الذًً هىحي  /د

 جىوئت

ض عواًت طاث خلت عق٣ُت عواًت "خض٣ًت زل  ُٟت" لل٩اجب والصخٟي ؤقٝغ ؤبى الحًز

ت ق٨ما ًٖ ال٨خب ٖامت، والغواًاث زانت.  الغواًت في مجملها ج٣ضم .ٚحر مإلٞى

خه، ول٨جها جداو٫ مٗالجخه بك٩ل  ا ٢ضًما ًٖ ٖما٢ت الغظل الثري بإَل ٢ٍغ مىيٖى

ً الهىض ظضًض وبياٞت البٗض الش٣افي وألاؾُىعي لها مً زما٫ م٣خُٟاث ٖ

ى  .وون٠ لخاط مدل ومٗابضَا جىُل٤ ألاخضار مً ؾغاي الؿُض ٧امل َو

ٟغ، وهيخ٣ل مٗهم ما بحن 
َ
خٟٕغ مىه ال٩اجب بلى باقي ؤَل ال٨ الصخهُت املخىعٍت، ٍو

ت، وال٣اَغة، وظضة دت مً املجخم٘ . والهىض ،ؤلاؾ٨ىضٍع ٧ل شخهُت مشلذ قٍغ

سُا ؤًًا، ل٩ُىن وظىصَا ه ا٢خهاصًا وز٣اُٞا وجاٍع ثًر  .)0(بياٞت للخب٨ت الغواثُت ٍو

وفي َظٍ الغواًت جى٨ٗـ ؤٖما١ الش٣اٞت وزهىنا الش٣اٞت الهىضًت التي ججؿضَا 

"في الهىض عؤًذ الجىت والىاع  البُلت الغثِؿُت لؤلخضار، وج٣ى٫ في ؤخض ٞهىلها:

ُضون آهاء اللُل ا. اإلاخىا٢ًاث جدذ ؾماء واخضة. اإلاؿاظض واإلاٗابض، قُىر ًخِٗبّ  ٗ ، م

، وؤزغي جسخٟي. بىاباث مهجىعة،  ا٥ ػاَضون ًٖ ضجُج الجهاع، مىاعاٌث تهتزُّ ووؿَّ

وصعوب مؼصخمت. بُىث لِـ لها مً ؾمذ البُىث شخيء، و٢هىع حؿخُٗض ؤبهت ٖهىع الؿماَحن. مخاخ٠ هاصعة 

٤، وم٣خيُاث آؾغة جدذ خغاؾت مكضصة، ؤيغخت حٗاه٤ ٢بابها اإلاؼع٦كت الؿماء، و٢بىع  جٟترف في ٖغى الٍُغ

ىاء  ت ألاعى، ٚاباث مً نُٟذ، وؤشجاع مً ؤؾمىذ، وؤؾىاع مً زِل، وقىاَض مً حجغ، َو جىابُتها الدجٍغ

 .)3(مً عماص. َاالء ال٣ٟغاء في الهىعة مشلهم مماًحن في مضن الهىض ال٣ٟحرة. ٦ىُذ ؤ٢ى٫ُ الخمض هلل ٧لما مغعث بهم"

ُت جُىع ؤخضار الغواًت ٦ما جىاولها الغواجي ؤقٝغ ؤبى جداو٫ الباخشت في َظٍ الضعاؾت الخدلُلُت  ج٣ضًم ٦ُٟو 

ض مىظ بضاًت ال٣هت ختى جهاًتها.  الحًز

 الشخفُت الشئِعُت : 

 :الصخهُت املخىعٍت للغواًت ناخب ٦ٟغ الؿغاي الظي ًلم٘ زما٫ الغواًت ٧لها، ٌِٗل خُاة  الؿُض ٦ما٫

هل الغخم ول٨ً ٣ًخل بُض    .ؤخض ؤ٢اعب لهَُبت و مشالُت  ًبضو طو بهِؿاهُت ٍو

 و٧ان ًدب ٧امُلُا بيذ ؤزذ  ،٢غبه ؾُض ٦ما٫ و ؤخبه ،ي: قاب ٌٗمل في مكخل الؿُض ٦ما٫مجضي ال٨ُماو

هبذ ضخُا  الؿُض ٦ما٫، تلؤزحرا ًؼوظه ول٨ً ًتهمه الؿُض ؾامي مؿاولُت م٣خل الؿُض ٦ما٫ ٍو   .لكَغ

                                                           
ٔ
 .الرابط:ٕٚٔٓسبتمرب  ٓٔ،  ،ٖٔٔرللة عود الند، العدد: إديان قونس، عرض لرواقة حدققة خلفية ألشرف أبو اليزقد،   (  

http://www.oudnad.net/spip.php?article1546 
ٕ
 .ٕٜ،ص:ٕٔٔٓأشرف أبو اليزقد، حدققة خلفية، مكتبة ادلشارق، القاىرة   (  
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 ،جدب مجضي ال٨ُماوي وجهبذ ػوظت له ٧امُلُا: بيذ ؤزذ الؿُض ٦ما٫  

ت :  الشخفُاث الشاهٍى

 : ؤزحرا حكحر الغواًت ؤناب٘ ؤلاتهام هدٍى ٌِٗل م٘ الؿُض ٦ما٫،ً ابً ٖم الؿُض ٦مال الؿُض ؾامي 

 :ام في مسجض ٦ٟغ الخاط الؿمىىصي  ٧ان ٌِٗل ٢غب الؿغاي للؿُض ٦ما٫ ٍو

  ُٟٔت باعصٌـو٧له ؤبى ظالض لكغاء ٦ٟغ لخد٤ُ٣ صًم ٌِٗل في ظضة. ابً الخاط الؿمىىصي، :ٖبض الخ 

  :٧ان ظاع الؿُض ٦ما٫ ؤبى َاقم 

  و٧ان خل٤ُ الغؤؽ وي٠ُٗ ال٣ٗل ،َاقم ْاْا: الظي ٌٗمل مغؾاال في بِذ ؤبى 

 ب في قغاء ٦ٟغ زالض: ؤبى  الؿغاي  للؿُض ٦ما٫ ول٨ً ًٟكل  ٦ُٟل ٖبض الخُٟٔ ًٚغ

 : اٝ ٖانم وؾىجغ ؿغ٢ان الؿغاي في لُلت الٞؼ  َما ٌِٗكان ٢غب الؿغاي َو

ظىت بما هاؽ" ٌٗض م٣ضمت للغواًت ؼاء. خُض الٟهل ألاو٫ جدذ مؿمى "نٛحرة جخًمً زمؿت ؤظَظٍ عواًت 

ًل٣ي الًىء ٖلى الصخهُت املخىعٍت في الغواًت الؿُض ٦ما٫ وبِخه ٦ٟغ الؿغاي الظي ججغي مً جدتها ألاجهاع. 

لخه في َظٍ الىسبت . وكإجه وحٗلُمه وز٣اٞخه ظ0623ًٗىلُى  23و٧ان الؿُض ٦ما٫ ؤخض هسبت عظا٫ الشىعة 

ـ ٌؿغ له ؤن ًخىلى بصاعة بٌٗ قاوهه الٗلُا في  وػاعة الخٗلُم. ولم ًغػ١ الؿُض  الٗغبُت، واَخمامه بالخضَع

ى ٖلى ٖخبت الخمؿحن مً ٖمٍغ ولظل٪ اجسظ مً ؤزخُه وؤهجالهما ألؾغة ابً  ُذ ػوظخه َو ٦ما٫ بإوالص زم جٞى

م. واهخ٣لذ ٖمه ٖاثلخه ال٨بري. واهخ٣لذ ؤزتها ال٨بري هج ت م٘ ػوظها مٓهغ ٦ٍغ ماء بٗض ػواظها بلى ؤلاؾ٨ىضٍع

ت بغػ٢ت ػوظها ؤخمض الُىحي مهىضؽ الغي و٧ان لها ابىتها الىخُضة ٧امُلُا  ؤزخه الهٛغي ٖلُاء بلى ٢ىُحر الخحًر

ُض ج٣٘ الؿغاي الؿُض ٦ما٫ ٢غب ٕٞغ عق التي ٦برث في ٦ى٠ زا٫ مدب لها و٧ان خاعنا ٖلى ؤن ال ًى٣ُ٘ ٖجهما.

٤ الؼعاُٖت ومكخل للىعص ومؼعٖت للمىػ  وبٗض اإلا٣ضمت ٢ؿم الغواجي عواًخه بلى ؤعبٗت ٞهى٫: . و٧ان بُجها الٍُغ

 ون٠ُ الٗىصة. –عبُ٘ الؿٟغ  –قخاء الٗك٤  –زٍغ٠ الُٛاب 

طا٥ الُىم هٓغاث الخاعظحن مً اإلاسجض جخإعجر بحن الٟغخت وال٣ل٤، ٞغخت مً ٢ضوم الُٗض و٢ل٤ مً ُٚاب 

٦ما٫ وابً ٖمه الؿُض ؾامي. لم ٨ًً الؿُضان بحن الى٢ٝى في اله٠ ألاو٫. ٖاصة في ٧ل ُٖض ٠٣ً الؿُض 

الؿُض ٦ما٫ في اله٠ ألاو٫ بحن اإلاهلحن ومٗه بٌٗ ؤ٢اعب له. ول٨ً في َظا الُىم ولم ٩ًىها يمً الىا٢ٟحن 

إلاسجض ٦ٟغ في وػاعة  و٧ان خاط الؿمىىصي زُُبا. للتهىئت، ولم ًجض ؤخض طبُدت واخضة ٖىض باب اإلاًُٟت

م ؤهه ٦شحرا ما ًام في الهماث  ألاو٢اٝ، ول٨ً زُت الىػاعة في جدضًض صماء الخُباء ظٗلخه ًخُل٘ ٖلى اإلاٗاف ٚع

، وبٗض نماة اإلاٛغب بظخم٘ الخاط ىضؽ ٖبض الخُٟٔ و٧ان ٌؿ٨ً في ظضةوفي ٚحر ألاًام الجمٗت. وله ابً اإلاه

ما٫ في بِذ الخاط ظمٗت إلاىا٢كت في ؤمغ الؿُض ٦ما٫. وفي الؿمىىصي وؤبى َاقم وؤبى قىقي والخاط ظ

ت لِؿإ٫ ٖىه ق٣ُ٣خه وآلازغ  ٣ت صخُدت لهم، وهي ؤن ًظَب ؤخضَم بلى ؤلاؾ٨ىضٍع مىا٢كتهم ازخاعوا ٍَغ

ت ٖىض ؤزخه الشاهُت وشخو آزغ ًظَب بلى ال٣اَغة لِؿإ٫ ًٖ الؿامي، ٨َظا اهُل٤  ًظَب بلى ال٣ىاَغ الخحًر

ىا ؤبى َاقم وؤبى قى قي والخاط ظما٫ بلى ظهاث البدض ًٖ الؿُض ٦ما٫. وبٗض اهُما٢هم بلى ظهاث البدض ٖٞغ

 ؤن الؿُض ٦ما٫ لم ًهل في َظٍ الجهاث مىظ قهغ. 

مجضي دمحم ال٨ُماوي مً ألاشخام املخىعٍت للغواًت. َى مً  "قخاء الٗك٤" ًدىاو٫ زل٤ وؤما الٟهل الشاوي

ت "ميكإة صملى" ب٣لب صلخا جهغ الى  ُل، اهخ٣ل للٗمل في اإلاكخل الخام بالؿُض ٦ما٫ ٞكٗغ ؤهه صزل الجىت.٢ٍغ
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التي ٧اهذ  بىت ؤزذ الؿُض ٦ما٫،او٧ان مجضي ًدب ٧امُلُا  ٢غب الؿُض ٦ما٫ الكاب بلُه ٦شحرا وجبؿِ مٗه. 

اعة زالها في بظاػاث ٞخخدضر م٘ مهىضؽ اإلاكخل،  عاٖتها،حؿخٟؿغ مىه ًٖ ؤهىإ الىعص و٦ُُٟت ػ  ٦شحرا ما جإحي لٍؼ

اعاث اإلاخ٨غعة ٖلمها مجضي الٗىاًت بالىعص وؤلهمخه ٧امُلُا ٦خابت الكٗغ. هؼ٫ زبر ُٚاب الؿُض ٦ما٫ ٖلى  وفي الٍؼ

ؤزاٍع ٢ل٤ ٦بحر ٞةطا ٚاب الؿُض ٦ما٫ ٞةن طل٪ ٌٗجي ُٚاب ٧امُلُا  اإلاهىضؽ الؼعاعي مجضي ال٨ُماوي ٧الها٣ٖت.

اًت ؤخىاى الؼعاٖت و٢غع ؤن ًظَب  بلى صاع ؤبى َاقم زم ٌؿ ؤًًا. خإطهه ؤن ًظَب بلى خض٣ًت الؿُض ٦ما٫ لٖغ

اقم "ٚاب الؿُض ٦ما٫ الظي ٧ان ٌؿخمخ٘ بالىعص ٞما ٞاثضة الخٟاّ ٖلى َظٍ ألاخىاى  ول٨ً ٢ا٫ له ؤبَى

ٖلذ ٖماماث الُإؽ في وظه اإلاهىضؽ الكاب، ؤخـ ؤهه ؤزُإ في الخضًض بلى واخض مً ؤَل  .)0(وال٣ل٤ بكإجها"

اًت الىعوص وألاخىاى، ٞلما زغط بلى اإلاكخل عن َاجٟه  ٢غع و ال٨ٟغ.  ٦ُماوي ؤن ًظَب بلى اإلاكخل بٛحر اؾخإطان لٖغ

ضوءا مً اإلاٗخاص زغط ال٨ُماوي مً الخض٣ًت ويِٛ . و٧ان الؿُض ٦ما٫ ٖلى الُٝغ ألازغ. و٧ان ؤ٦ثر خؼها َو

ىصي ٦ما ؤوناٍ الؿُض ٦ما٫ ؤن َظا اإلاهىضؽ بُضٍ ٖلى اإلاٛل٠ الظي جغ٦ه الؿُض ٦ما٫ لِؿلمه بلى الخاط الؿمى

ى مغؾل مً الؿُض ٦ما٫ وؤوناٍ ؤال ًٟخده. اإلآغوٝ ؾلمه شخو الظي ػاٍع الُىم في اإلاكخل. صَل الخاط  َو

ى ًدىاو٫ اإلآغوٝ مً يُٟه اإلاهىضؽ.  و٧ان في اإلآغوٝ عػمت ؤوعا١ مالُت وعؾالت. الؿمىىصي َو

ث ؤبى زالض لكغاء الؿغاي، ٧ان ؤبى زالض ٦ُٟل ٖبض الخُٟٔ وؤما الٟهل الشالض "عبُ٘ الؿٟغ" ًدىاو٫ مداوال 

ابً الؿمىىصي و٧ان ٌكغح ل٨ُٟله ًٖ الؿغاي و٧ان معجبا باإلابجى ألازغي. ًىما بٗض ًىم ٧ان اعجاب ؤبى زالض 

ا. ى الظي لم ًَغ دا  بالؿغاي ًؼصاص َو ًمخل٪ ؤبى زالض ؾلؿلت مً الكغ٧اث. و٧ان الٗمل لضي ؤبى زالض مٍغ

ى ٌؿ٨ً الُىم في  للمهىضؽ للٗبض الخُٟٔ و٢ض ؤُٖاٍ الغظل نماخُاث واؾٗت وامخُاػاث لم ٨ًً ًدلم بها، َو

اصي الٗمغ باهخٓام ٧ل زمِـ ؤو ظمٗت ٦ما  دى٣ل بؿُاعة مغؾضؽ، ٍو بت مً البدغ في ظضة ٍو ُٞما ٞسمت ٢ٍغ

ه ٖلى ؤمه ووال ضٍ ؤبى ٞهض. ؤؾغ ٖلُه ؤبى زالض ٢غبه ؤبى زالض مىه ومً ؤؾغجه، ومً ٖاثلخه ال٨بحرة، ختى ؤهه ٖٞغ

ض ؤن ًؼوط له ؤزخه اإلاُل٣ت  وال٣ُٗم، ٖلى قغاء ال٨ٟغ و٧ان ٨ًغعَا مغة بٗض مغة. ولم ٨ًً ٖبض الخُٟٔ  و٧ان ًٍغ

ه. ض بًٚاب الغظل ول٨ىه ًىص ؤن ٌٛل٤ اإلاىيٕى في لخٓت ال٠ًٗ التي حٗتًر ؤخـ اإلاهىضؽ الكاب ؤهه في  ًٍغ

ُب ولى ؤًٚبه ٞلً ًخدمل الٗىا٢ب التي ؤ٢لها. ٨َظا  مهُضة. ٞإبى الخالض ًخاب٘ مٗه ُب والتٚر ؾُاؾت التَر

وج٩لمىا م٘ الخاط ظمٗت ًٖ  ونل في الؿغاي ٞئت مً اإلاهىضؾحن اللظًً في قغ٦ت صًمت ال٣ٗاعاث ألبى الخالض.

الخاط خاظاتهم إللخ٣اء م٘ بٌٗ ؤصخاب البُىث في ال٨ٟغ اللظًً عاٚبحن في بُ٘ ٣ٖاعاتهم وؤعايحهم .صَل 

بت باتهم الٍٛغ  .ظمٗت ٖىضما ؾم٘ ٚع

م زمازت ؤيٗاٝ الؿٗغ اإلاخاح، والكغوٍ ب ن ًب٣ى إالخ٣ىا ب٩ل ؤصخاب البُىث في ال٨ٟغ ووٖضٍو ان ٌَُٗى

ى١ طل٪ ٧له ًىا٫ ناخب ٧ل ؤؾغة  ؤصخاب ألاعى ًؼعٖىجها، ٖلى ؤن ججضص ٣ٖىص ؤلاًجاع ألاعى ٧ل ؾيخحن، ٞو

وزما٫  ٨َظا اج٣ٟىا ٖلحها ٧ل ؤصخاب البِذ، ىت في مضًىت الؿاصاث.٣ٖض جملُ٪ بش٣ت مً الىخضاث الؿ٨ُ

ً جى٢ُٗا. كٍغ ُت ؤن ج٨خمل. بٗض  الُىمحن خهل اإلاهىضؽ وعظاله ٖلى زمازت ٖو و٧اصث اإلاؿاخت اإلالىهت في الخٍغ

ؤًام ٢ماثل ؤنبدذ الؿ٨ذ الخاعظت مً ال٨ٟغ الؿغاي مكهضا مهُبا ٞى١ مؿغح ٖبثي. ظاءث ٖغباث ه٣ل ٦بحرة 

٣ذ ٖىض باب ال٨ٟغ،و  اث ٖاثلتهم ًى٣لىن بلى  جٞى في خحن ؤزظ ؤصخاب الضوع الظًً باٖى م٩اجهم وههُبهم وط٦ٍغ

ٟ اللىعٍاث مخاٖهم. و٧ان الخاط ظمٗت والخاط  .ا٫ ًب٨حن وحٛغوع١ ُٖىجهً بالضمٕىو٧اهذ اليؿاء وألَا

يُغ ٖلى ؤن ًتزوط  ؤزذ ؤبى وفي ؤمغ ٖبض الخُٟٔ ؤهه ب .دشىجهم ٖلى الغظٕى ًٖ ن٣ٟت البُ٘الؿمىىصي ً
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ذ مً ظاعتها ؤمغ الؼواط. زالض عظاء ٞلم حٗٝغ ػوظخه خىان ٖجها. وبٗض الؼواط ٧لٟه ؤبى زالض  ول٨ً  ٖٞغ

 باإلقغاٝ ٖلى َضم البُىث التي بقتراَا في ال٨ٟغ لُبضؤ الٗمل في مكغوٕ صًمت الباعصاٌـ.

جهل الؿُض ٦ما٫ بالهاج٠ وؤْهغ اخُض  ى ال٨ٟغ.ًدىاو٫ ٖىصة الؿُض ٦ما٫ بل والٟهل الغاب٘ "ن٠ُ الٗىصة"

ؿإله ًٖ بُ٘ بٌٗ الىاؽ بُىتهم في ال٨ٟغ. بخه  ملجضي ؤن ًغاٍ  َو ت. ٚع و٧ان َظا  ؾاٞغ مجضي بلى ال٣ىاَغ الخحًر

ضَم. وصاع الخضًض بحن الؿُض ٦ما٫ واإلاهىضؽ الكاب، ومً َىا  وبٗض  طل٪ بهًمذ بلُه ٧امُلُا. اإلا٩ان مٖى

اعة اإلا اعة الؿُض ٦ما٫،جخ٨غع ٍػ ت لٍؼ ًضٍٖى الغظل لحرؾل مٗه مٛل٠  هىضؽ مجضي ال٨ُماوي بلى ال٣ىاَغ الخحًر

ت ألَالي ال٨ٟغ. ٦ما٫ مشل  مٗٓم ظحران ال٨ٟغ باٖىا بُىتهم وؤنبدذ الؿغاي للؿُض اإلاؿاٖضاث اإلاالُت الكهٍغ

غة عب٘ مىٗؼلت ًٖ باقي ال٨ٟغ. سبٍر ؤهه ال  ظاء بلى الؿُضالض٦خىع ٌؿغي هبُل  وؤلاؾدكاعي مً الكغ٦ت ظٍؼ ٍو

ًه للبُ٘ الؿغايٞاثضة مً الا  ول٨ً الؿغاي باليؿبت  وؤُٖاٍ ؾٗغا جهاثُا ٖكغة مماًحن صوالعا. .ؾخمغاع في ٞع

٣ى٫ له للؿُض ٦ما٫ ؤٚلى مً ٧ل اإلاماًحن، ض ؤن ؤعي ال٨ٟغ مجغص ٞىض١ وؾىبغ ماع٦ذ ومُٗم": ٍو  ). 0("ال ؤٍع

اعاث اإلا ت همذ شجغة الٗما٢ت وؤزمغث وفي ألاًام التي قهضث ٍػ هىضؽ الكاب مجضي ال٨ُماوي بلى ال٣ىاَغ الخحًر

لب ملجضي ٖلى َلب ًضَا مً ؤبحها. بِىه وبحن ٧امُلُا. و٧ان الؿُض ٦ما٫ ٌٗٝغ ًٖ ٖما٢تهما. ا  َو ووا٠٢ ؤبَى

اٝ في الؿغي. ٖلى ػواظهما. بلى الؿغاي ٧اهذ ألاهباء بٗىصة الؿُض ٦ما٫  وصٖا الؿُض ٦ما٫ إل٢امت خٟل الٞؼ

 ل٨ً ٞغختهم لم جضم ؾىي ًىمحن ٣ٞض ونلذ الجغاٞاث  بلى ال٨ٟغ وبضؤ َل ال٨ٟغ.ؤبمشابت ٖىصة الغوح بلى 

برو ًٖ ؾاعث الا  ٖملها. ت بك٩ل مشحر، ول٨ً ٢ض خؿض البٌٗ في الؿغاي في َظا الؼواط ٖو ؾخٗضاصاث في ال٣ٍغ

 . ٟغ٨َظا ونل الؿُض ٦ما٫ و٧امُلُا و والضحها  في ال٨. خؿغتهم

ـ الغؾمي في جل٪ اللُلت ل٨ً  ًىلُى ٢ُٗت مً الىىع. 32الؿغاي لُلت  و٧اهذ ٧ان مجضي ال٨ُماوي َى الَٗغ

ـ الٟٗلي. الظي  ،و٠٢ ببً ٖمه الؿُض ؾامي بجىاٍع و٢ض ؤخاَذ به ظمٕى اإلاهىئحن. الؿُض ٦ما٫ بضا الَٗغ

قاب مجهى٫ ل٣ُترن  ضمىا بةزخُاع ٧ان ؤ٦ثر مً ن خاو٫ ؤن ًغؾم ببدؿامه الغيا ٖلى وظهه،صون ؤن ًٟلر،

٧اهذ خحن ٖلم بُغ٢ت الخُٟت وبىاؾُت مدامي الٗاثلت ؤن الؿُض ٦ما٫  ؤما الهضمت ألا٦بر ،بةبىت بيذ ٖمه

ـ الٟٛلت وػوظخه الكابت. زم ٖٝغ ٣ًُىا ؤن ق٣ت  ٦خب في ونِخه اإلاٗضلت ؤزحرا ؤن جاو٫ الؿغاي لَٗغ

ظا ٌٗج ت ٦خبها لك٣ُ٣خه ألازغي َو ي ؤن مكغوٕ "صًمت الباعاصٌـ "مد٩ىم ٖلُه بالٟكل بطا بؾخمغ ؤلاؾ٨ىضٍع

 وبٗض الخٟلت ٖىض مىخه٠ اللُلت ونل ٖبض الخُٟٔ ابً الؿمىىصي بلى ُُٞما التي ٌؿ٨ً عظاء. طل٪ الخا٫.

لم وفي مداوالث ٢بًه ؾ٣ِ ٖبض الخُٟٔ مً ٞى١ الؿ وا٦دكٟها بصخبت قاب  ٞلما عآٍ جهٌ مداوال الٟغاع.

  .ممابؿها ال٩املت وطَب به بلى اإلاؿدكٟى اإلاٗاصي بالؿُاعة واعجضث عظاء .همهغزا في صماث

اٝ ٧اهذ ؾٗضًت ونباح ٢ض ظاءجا ل٩ي جبضؤ في ج سخخم الغواًت جغاظضًت خُض في الهباح البا٦غ بٗض لُلت الٞؼ

لى نىث  وظؿضٍ ملُش بالضماء، جى٠ُٓ الؿغاي ووظضجا ظشت الؿُض ٦ما٫ بجاهب ؤخض ؤخىاى الىعص، ٖو

واؾد٣ُٔ اللظًً باجىا اللُل في الؿغاي مً مًاظٗهم الؿُض ؾامي وابيخا ٖمه وػوظاَما ومجضي  ،لب٩اءا

ت بإن الكاب اإلاهىضؽ مجضي ال٨ُماوي ٢خل الؿُض ٦ما٫ لُمل٪ الؿغاي، و٧امُلُا،  وؤزبر الؿُض ؾامي الكَغ

ل وؤنبذ مجضي ال٨ُماوي م٣ُضا. بخه املجحئ بلى اإلاؿدكٟى ومً زمالها اجهلذ عظاء بك٣ُ٣ها ؤبى زالض َو

 وظضجه في مُاع ال٣اَغة ٌؿخٗض للؿٟغ جاع٧ا اإلاىيٕى بغمخه في ًضي الض٦خىع ٌؿغي هبُل. ،ا في مدىتهالِؿاٖضَ

ا لخاط الؿمىىصي. و٧ان خاط  لم جهاعخه عظاء بالخ٣ُ٣ت ال٩املت بل ٍؤٖاصٍ ٢هت لو ُٞمإجها وؤزبَر
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ا خىان ٞصخبذ مٗه وؤزُه  الؿمىىصي ٖاثضا بٗض ؤن وصٕ ظشمان الؿُض ٦ما٫. لم ًهض١ الغظل ؤطهان ٞإزبَر

. ُه. خامض بلى اإلاؿدكٟى جاع٦ت ًٚبها الكضًض هدٍى وفي جل٪ اللُلت ظاءث  وبٗضَا ؤزظ ٖبض الخُٟٔ ٌؿخُٗض ٖو

ىتها ٩ٞان ْهىعَا بمشابت الكغاعة التي ؤقٗلذ الىاع في ٢لُه ونغر ٞحها.."ؤزغجي ؤهذ َال٤ َال٤  عظاء في ٧امل ٍػ

 ). 0("َال٤

اٞها. ضَا الؿُض ٦ما٫ َظٍ الُا٢م َضًت في ٞػ ول٨ً ما عؤي الؿُض  و٧اهذ ٧امُلُا جخ٨ٟغ ًٖ َا٢م طَبي الظي ٖو

م بلخاح ؤمها وؤبحها،ؤولم ًدؿ٘ ٧امُلُا  ٦ما٫ َظٍ الُا٢م ٖىضما ٖاص بلى الؿغاي. ل٣ض ولض  ن جتر٥ الؿغاي ٚع

ت بالخٟخِل ًٖ  زغي.ٞةما ؤن ًمىث لؤلبض ؤو ؤن حؿخُٗضٍ مغة ؤ خبها َىا. ٖثر  زغ للؿاع١،ؤبٗض ؤن بضؤث الكَغ

٧ان طل٪ ؤصعى لله٤  ؤخض الٗؿا٦غ ٖلى بٌٗ ٢ُ٘ مً م٣خيُاث الؿغاي في ٦ك٪ الجىاًجي بالخض٣ًت الخلُٟت.

غاى وؤصواث البؿدىت. التهمت باإلاهىضؽ الكاب ض مً الًغب مً ؤظل  الظي ٌؿخسضم اإلا٩ان أٚل وؾببا إلاٍؼ

اعة ٧امُلُا له لم ٌٗض مجضي ًضعي بلى ؤي مضي ؾُدخمل، ٨به.ٖتراٝ بجغم لم ًغجا  .ولم ًجض جٟؿحرا  لٗضم ٍػ

بهه وظض ٖانم وؾىجغ ٌؿغ١ الؿغاي. عؤث ٧امُلُا  ظاء بلى ٧امُلُا ْاْا و٢و ٖلحها ٖما عؤي ٢بل خٟل الؼواط،

غاى اإلاؿغو٢ت  بٌٗ ؤوعا١ الصخ٠ حُٛي  ت التي ًخسظَا ٖانم وؾىجغ لخبإ ألٚا ٖضة ؤ٦ُاؽ مٛل٣ت في الٛٞغ

ت وبظلت زالها. خغو٫  ٞدًغ َىا٥ ٖانم وؾىجغ ٞهجم ْاْا ٖلى الكابحن. وقاَضث َىا اإلا٣خيُاث الخظ٧اٍع

٘ الٗؿا٦غ خغاؽ الؿغاي بىاص٢هم في وظه مُاعصحها ٖانم وؾىجغ. ،الكابت بلى والضَا ناعزت ٧اهذ  ٞٞغ

ت إله٣اط مجضي مً و٧ان ًجلـ ألاب البا٧ي ٖلى  مسالب الخد٤ُ٣. ٧امُلُا جضٖى ؤباَا للظَهاب بلى ٢ؿم الكَغ

ت ًيخٓغ ؤي قحئ. اث التي جدؿغب او٧ان  حجغ زاعط الكَغ ِ مً الظ٦ٍغ بىه الىخُض في الضازل ٣ًاوم ألالم بكٍغ

ى ًيخٓغ عنانت اإلاىث ٧ل ًىم، بحن الضماء جيخهي الغواًت جهاًت مٟخىخت جاع٦ت ؤناب٘ الاتهام مكحرة بلى . َو

 .ض ٦ما٫، في جضبحر م٣خله وبخ٩ام جل٣ُٟها ملجضيؾامي، ابً ٖم الؿُ
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