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 كيثاسة الػشاق: يالخضسج وهبي غاجىت الؽاغشة
 

 غلي اللاظمي د/

 ، اإلاٛغبالغباٍ، م٨خب جيؿ٤ُ الخٍٗغبمؿدكاع ي، ٧اجب ٖغاق

 جلذًم

ي  صعاؾتي َظٍ خغع ؤ
ّ
بي السؼعجي، ٢ُشاعة الٗغا١، لٗل ًٖ الكاٖغة ٖاج٨ت َو

 ، محن الٗالُت في  ٣ٞض ٧اهذ جضّعؾىاؤؾخُُ٘ ؤن ؤعصَّ بٌٗ ظمُلها ٖليَّ ِ
ّ
بضاع اإلاٗل

قهاصة  لىمً خهىلها ٖاخٍض ٣ِٞ ألاصب الٗغبي بٗض ٖام و ، 1957 ؾىتبٛضاص 
قٗغ الكاٖغ ازخاعث طل٪ الٗام  .ص٦خىعاٍ الضولت في آلاصاب مً الؿىعبىن 

لؤلصب الٗغبي  م(، بىنٟه همىطظا807 الٗباسخي، الٗباؽ بً ألاخى٠ )ث هدى 
والخًاعة ؤلاؾالمُت و٢ُِمها وُمشلها في ؤػهى ٖهىعَا، ٖهغ َاعون الغقُض. 

ت الٗباؽ بً و٧اهذ ٖاج٨ت ٢ض ا٦دكٟذ، وهي ما جؼا٫ ٞخاة نٛحرة ، قاٖغٍّ
ه الساثب إلاٗكى٢خه  ذ إلاا ؤنابه مً آالم خّبِ

َّ
ألاخى٠ الٟظة وؤٚغمذ به، وجإإلا

"ٞىػ". ٧اهذ الض٦خىعة ٖاج٨ت السؼعجي ججم٘ في شسهُتها الجمُلت بحن ٚىج 
ل٤ ؤلاؾالمي اإلاداٞٔ. 

ُ
ابت، والس

ّ
ؿُت الجظ ت وألاها٢ت الباَع  الٟخاة البٛضاصًت اإلاتٞر

 الؽػشيت:   ومىهبتها خياتها

ٌكٛل ُمىهب مخهّغِٝ )مداٞٔ(  ٣ٞض ٧ان والضَافي ؤؾغٍة مِؿىعة.  1924ُولضث ٖاج٨ت في بٛضاص ؾىت 
بضو ؤه غث بما ؾمٗخه، ًٖ ؾحرجه  عظال  ٧ان هاإلاىنل ببان الٗهض الٗشماوي. ٍو

ّ
ا، وؤن ٖاج٨ت جإز ُّ مخضًىا ج٣

ها التي ؤخؿيذ جغبُتها. ٟٞي ظىابها ٖلى ٢ه ّمِ
ُ
ىه، مً ؤ ًّ ٍؼ ؤباْت، الظي ُضة الكاٖغ اإلاهغي ال٨بحر، ٖؼ وجض

ث خاال ب٣هُضة ت، ٞغصَّ ت قٍٗغ ُّ  لها هٟـ الىػن وطاث ال٣اُٞت: بٗض بلحها بخد

بـاةِ 
ُ
ُِض والّٛغِ ألا  ؤها ًا مىالي بيُذ الّهِ

ِم السلىاِث   بيُذ طا٥َ ال٣اهِذ الخّغِ ال٨ٍغ

َُل بالِظ٦ِغ ووحي الهلىاِث 
َّ
٣ُم الل ًُ  َمً 

 هلل في
 
 اإلادغاب، َبغَّ الضٖــىاِث  زاقٗا

 وؤبي ما ماَث بل ٖاَف ِبَؿْمتي وؾماحي...

خم  ُُ غ ؤسخی  قُٟٟا وخؿغة٣ٞضْث ٖاج٨ت والضَا بٗض ؾخت ؤقهغ مً مىلضَا. و٢ض ؤوعثها ال ِ
ّ
صُٞىت، خّىلتهما  اإلاب٨

ّم وألا 
ُ
ً، خّتی ؤنبذ الخؼن والخبُّ بمٗىاٍ الىاؾ٘ )خّب ألا ٟت بلى قٍٗغ خٍؼ ً، ؤخاؾُِؿها اإلاَغ َل، خّب الَى

" ا الغثِؿت. وعاخذ حؿّمي هٟؿها "ابىت آلاالم والكٗغ والخّبِ اث قَٗغ عثها ؤو . الخّب ؤلاالهي( مً مىيٖى
غ ؤسخی  ُم٣ُما وُظغخا

ّ
ّمها التي جضاعي صمٗها ومهِبتها، ٦ُما جبدؿم البىتها  الُخُم اإلاب٨

ُ
ما عؤث ؤ

ّ
ٍغ ٧ل

َّ
ؤلُما، جخظ٦

ااالهٛحرة وحصّجٗها ٖلى ال٣غاءة و  اث قٗغ ٖاج٨ت. ٟٞي  لضعؽ، خّتی ؤضخذ ألامىمت مىيٖى مً مىيٖى
ها الُاٞذ ألّمها واٞخخاجها بها وامخىاجها لها:  ٢هُضة " وكُض ألامىمت" حّٗبر ٖاج٨ت ًٖ خّبِ

، بل  مً هىِع ؤلاله ؤهِذ هىٌع ٞاَى       مٗجی الخُاٍ     ؤهِذ مٗجی الخّبِ
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 ؤٌُٗــــل اإلاغُء صون ألامِل ؟      ؤهـــِذ، ًا ؤمــاٍ، مً ٢لبـــي ُمىـاٍ   

ـــَٗبــُض                 جٟخضًه  ًُ  بل ؤ٦ُبُض  مهٌج  ؤهِذ بٗــض هللا عمــٌؼ 

مــــاٍ ؾـغٌّ ؾـغمُض                 ْلَّ ُٞه ال٨ٟغ مىظ ألاػ٫ِ 
ُ
 ؤهِذ ًا ؤ

الخٔ ؤن َظٍ ال٣هُضة هٕى مً الغباُٖاث الظي جلتزم ُٞه ألاقُغ الشالر ألاو  لى ب٣اٍُٞت واخضة في خحن ٍو
ها. و٧ان َظا الىٕى مً الغباُٖاث ٨ًثر في قٗغ ؤصباء 

ّ
ًلتزم الكُغ الغاب٘ ب٣اٍُٞت مسخلٟت هي ٢اُٞت ال٣هُضة ٧ل

حن. ُّ  اإلاهجغ اللبىاه

؛ 
 
حن ٞدؿب، بل ٢غؤث الترار ألاصبي الٗغبي، ٢ضًمه وخضًشه، ؤًًا ِ

لم ج٣غؤ ٖاج٨ت في َٟىلتها ؤصب اإلاهجغٍّ
 ج٣خاث ٖلى مسخل٠ ألاػاَحر ٞخمخو ألّجها ٧اه

 
ت بال٣غاءة، مىلٗت بالضعاؾت. ل٣ض ٧اهذ ٖاج٨ت هدلت ذ قٛٞى

خلمَّ  غ الظي  ـ بٌٗ الى٣ّاص، ؤزَغاعخ٣ُها لخدّىله بلى ٖؿل قٗغي عاج٘ اإلاظا١. ٍو
ّ
ا اإلاب٨ للغنافي في قَٗغ

ً الىخضة، ٦ما في ٢هُضٍة ج٣ى٫ ًدىاو٫ ال٣ٟغاء واإلاؿا٦حن، واليؿاء الباجؿاث اللىاحي َدجهً الترّمل وهسلته
ّمها:

ُ
 ٞحها ًٖ ؤ

ش خؿـغحي وؤل٣ـــــْذ ٖلّي ألامُّ هٓــــــغة ؤًــٍم   ٢غؤُث بها ًخمي وجاٍع

 جهُذ: ؤبي، بط ًبخضحها بُلٟتي و٦م ٦ىذ آسخي بط ؤقـــــاَض َٟلت

إٍؽ ولـهــٍٟت  ُٕ في ط٫ٍّ ٍو ؾــــــغ
ُ
ٚالب صمٗـــــتي ٞإ

ُ
ي، بط ؤ ّمِ

ُ
ؾاثُل ؤ

ُ
 ؤ

ّمي، ؤما لي مً ؤٍب خىاهُ
ُ
 ٖبرحي ِ٪ ًا ؤ

ُ
ٍ ج٠٨ٟ٨

ّ
 ؟ؤما لي مً ٠٦

محن الٗالُت خىالي ؾىت  ِ
ّ
ٞاتها،  1941صزلذ صاع اإلاٗل ُت مداٞٓت في ؾلى٦ها وجهغُّ َُّ  خ

 
 زجىلت

 
و٧اهذ ٞخاة

 
 
ىُت اٍث َو ا الظي جىاولذ ُٞه مىيٖى ت في ِقَٗغ ٍَّ عة زىع ذ ٦ظل٪ َىا٫ خُاتها، ول٨ّجها ٧اهذ مخدّغِ

َّ
ل ْو

مت.واظخ
ّ
٣تها اإلاىٛ ٍغ ا بهىتها الغزُم َو ؿم بجغؤٍة وشجاٍٖت ؤصبِخْحن ٖىضما جل٣ي قَٗغ

َّ
٧اهذ َظٍ  ماُٖت، وجد

اب  بض الَى الضاع جدخًً عّواص الكٗغ الخّغ في الٗغا١، مشل ػمالئها هاػ٥ اإلاالث٨ت، وبضع قا٦غ الؿُاب، ٖو
بض م ٦شحر  ؛الغػا١ ٖبض الىاخض البُاحي، وإلاُٗت ٖباؽ ٖماعة، وقاط٫ َا٢ت، ومدمض ظمُل قلل، ٖو حَر ٚو

م مً زاعط صاع اإلاٗلمحن الٗالُت، مشل بُ  لىض الخُضعي، و٧اْم الؿماوي، و٧اْم ظىاص. و٧لهم ًيكغون ؤقٗاَع
اث الٗغا١ واإلاجالث ألاصبُت اللبىاهُت مشل "آلاصاب"، و٧اهذ ٖاج٨ت في َلُٗتهم. و٧ان َاالء الكٗغاء  ٍّ في صوع

 لخ٣الُض َم الظًً ابخ٨غوا الكٗغ ال
 
ُت  ٞو

 
ذ مداٞٓت

ّ
خغَّ وخملىا مكٗله. وم٘ طل٪، ٞةنَّ ٖاج٨ت السؼعجي ْل

ٟت،  ز، وؤخاؾِؿها اإلاَغ اتها الجضًضة، وبإؾلىبها اإلاخمّحِ الكٗغ الٗغبي الٗمىصي، ول٨ّجها خّضزخه بمىيٖى
اَٟتها اإلاخإّججت. ٧اهذ جغي ؤنَّ ق٩ل الكٗغ الٗغبي ب٣اُٞخه وؤوػاهه ٢اصٌع ٖلى الخٗبحر  ًٖ مسخل٠  ٖو

اث في مخباًً ألاػمان، وال  مً ال٣اُٞت والبدىع السلُلُت التي ًهٗب   جغي في الكٗغ الخّغِ بال َغوبااإلاىيٖى
حن  . يبُها ٖلى ٚحر الكٗغاء اإلاُبٖى

م مً ؤنَّ  لى الٚغ مً الكىاٖغ الالمٗاث، ٞةنَّ ٖاج٨ت السؼعجي ٧اهذ بُجهً  الٗغا١ ٖٝغ في جل٪ الٟترة ٖضصا ٖو
ت، ببان صعاؾخه ؤؾخاطي لًخى. ٣ًى٫ مشل هجمت ا الض٦خىع نٟاء زلىصخي في مٟخخذ م٣الٍت ٦خبها باإله٩لحًز

ت اإلال٨ُت ؾىت  ، و٧اهذ ٖاج٨ت ما 1950ألاصب اإلا٣اعن في ظامٗت ؤ٦ؿٟىعص، ووكغتها مجلت الجمُٗت آلاؾٍُى
محن الٗالُت: "مهما ٢ُل ًٖ عباب، وؤم هؼاع، وهاػ٥، ]ون ِ

ّ
اث، جؼا٫ َالبت في صاع اإلاٗل [، والكىاٖغ ألازٍغ ضٝو

بي السؼعجي" في خ٣ُ٣ت . ٞةنَّ بماعة الكٗغ حٗىص بال ق٪ بلى مل٨ت الكٗغ الخضًض ٚحر اإلاخىظت، ٖاج٨ت َو
ألامغ، ٧ان مؿخىاَا الكٗغي ًًٗها آهظا٥ في مهاٝ ٦باع قٗغاء اللٛت الٗغبُت. ٣ًى٫ الىا٢ض اإلاهغي 

ى هٟؿه قاٖغ ُمجُض خغ" الض٦خىع ٖؼ الضًً بؾماُٖل، َو ٫ "ؤهٟاؽ السَّ ، في صعاؾت له ًٖ صًىاجها ألاوَّ
ت "الغؾالت":1963)

ّ
ِكغث في مجل

ُ
٢ض ج٩املذ لها ٧لُّ ألاصواث  هجض ُٞه ] في الضًىان[ قاٖغة" (، في م٣الت و
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ا وقٗغ الٟدى٫  الٟىُت، وؤخغػث ٧لَّ اإلاهاعاث الِخَغُٞت، خّتی لُهٗب في ٦شحر مً ألاخُان ؤن هّٟغ١ بحن قَٗغ
 اء ٖهغها." مً قٗغ 

اث بي السؼعجي مىيٖى ت: ٖاج٨ت َو  الكٍٗغ

ت في قٗغ ٖاج٨ت، ٞ ت اإلاغ٦ٍؼ ت بٛضاص ٦شحرة مكهىعةالخّب َى اإلاىيٖى ى الخّب في . ٣هاثضَا في مدبَّ
ّ
وججل

ت  "م ٟذ مؿغخُتها الكٍٗغ
ّ
ا ٦ظل٪ ٖىضما ؤل محن الٗالُت.  جىىن لُلى"، و٧اهذ ما جؼا٫ َالبتقَٗغ ِ

ّ
في صاع اإلاٗل

ًَّ بًٗهم غث ٞحها بمؿغخُت ؤخمض قىقي "مجىىن لُلى" ْ
ّ
ول٨ً الىا٢ض اإلاهغي بضوي َّباهت الظي  ،ؤّجها جإز

ت قىقي في ال٨ٟغة  َُّ تها جسخل٠ ًٖ مؿغخ َُّ محن الٗالُت ٣ًى٫ بنَّ مؿغخ ِ
ّ
٧ان ؤخض ؤؾاجظة ٖاج٨ت في صاع اإلاٗل

م مً ؤّجهما ٢ض جلخ٣ُان في بٌٗ اإلاىاي٘".  غ، "ٖلى الٚغ بٌٗ ٢هاثض في مؿغخُتها  ياَذو٢ض والخهٍى
خان " مجىىن لُلى، ٣٦هُضجه الُاثُت اإلاكهىعة، ٖىضما ج٣ى٫:

ّ
لُه خل اإلاىٓغ: لُلى، ٢ِـ م٣بل مً بُٗض ٖو

ى ًخٛجی بكٍٗغ م٣تربا مً خلل  مً زُام لُلى ..." اإلالى٥، َو

٣ـــتها بط ٖل٣ـــتها خـــبــالــُـا
ّ
 وظىابها         ٞٗل

ٌ
 وما ٧ان بال هٓغة

         ولِـ ؾىي طا٥ الضال٫ ؾبـاهُاو٢ض ػاهــ
ٌ
ُـــه ع٢ــت

ّ
 ها ص٫ّ جدل

 وؤؾ٨غوي مجها ٖبحٌر ألظله       ؾلىُث ألا٢احي بل ؾلىُث الٟىاُٚا...

لذ َظ
ّ
زغي ٍ اإلاؿغخُت في بٛضاص ول٣ُذ هجاخا ٦بحراو٢ض ُمش

ُ
ت ؤ ، ما شّج٘ ٖاج٨ت ٖلى ٦خابت مؿغخُت قٍٗغ

ت ه ُّ ل ت بيذ اإلاهضي". ٖو ُّ ت باإلاىؾ٣ُى  لسلُٟت َاعون الغقُض و٧اهذ قاٖغة ؤصًبتي ؤزذ ابٗىىان "ٖل لها مٗٞغ
 ُٖ جها وج٣ىاَا. ولٗلَّ َظا ما ظظب ٖاج٨ت بلحها بدُض ؤعاصث ؤن جخماهى والٛىاء، ولها نىٌث عزُم، و ًُّ ِغٞذ بخض

ىال٪ ؾبب ؤَم ّ  ت. َو ٍت قٗغٍَّ َُّ ٖاج٨ت في الَخمام ٖاج٨ت بٗلُت بيذ اإلاهضي. ٣ٞض  جىّنلذ  مٗها في مؿغخ
٤ في قٗغ الٗباؽ بً ألاخى٠ وخُاجه بلى ؤن ناخبت الكاٖغ الٗباؽ بً ألاخى٠ التي ٌؿّمحها  بدثها اإلاٗمَّ

ت بيذ اإلاهضي ُّ ه لها وال ًهغح باؾمها إلا٩اهتها الاظخماُٖت اإلاغمى٢ت،  ،"ٞىػ" ما هي بال ٖل وؤهه ٧ان ًسٟي خبَّ
 ًٍ

ًُّ ذ به مً جض ٞغ ُٖ سخيء بلى ؾمٗتها وما  ٌُ ٤ ولئال  لذ ٖاج٨ت بلى َظا الاؾخيخاط ًٖ ٍَغ وج٣ىي. و٢ض جىنَّ
ت بيذ اإلاهضي. ُّ ًَّ ٖاج٨ت لم جخمَّ َظٍ  صعاؾٍت م٣اعهٍت ألقٗاع الٗباؽ الٛؼلُت، وؤخضار خُاجه وخُاة ٖل ول٨

٫ " ؤهٟاؽ السخغ" . َ٘ مجها في صًىاجها ألاوَّ ت، ووكغث م٣اَ ُّ ٨بر خّتی  اإلاؿغخ وخّب ٖاج٨ت خبٌّ نىفيُّ ًىمى ٍو
ه، ٞهى ًخضعَّط مً خّبِ ألاّم وألاَل، بلى خّبِ بٛضاص، وخّبِ الٗغا١، وخّبِ الٗغب، وخّبِ ألامت 

َّ
ٌؿ٘ ال٩ىن ٧ل

ا، وخّبِ ؤلاوؿان  . ؤًىما ٧ان الٗغبُت ؤلاؾالمُت بإؾَغ

محن الٗالُت، ٧اهذ ال٣ًُت الٟؿل1945ُُــ  1941وفي الؿىىاث ألاعب٘ ) ِ
ّ
يُت ( التي ؤمًتها ٖاج٨ت في صاع اإلاٗل

لت " ٞلؿُحن َُا زىعة ٖغبُت" :  ملتهبت في وظضان الٗغب، ج٣ى٫ في ٢هُضتها الٍُى

ىا       هٟىٌؽ ؾخدُا ؤو ج٩ىن خُاما...  بلُ٪ ًٖ الك٩ىي ٞلؿُحن بهَّ

ُ٘ ألاخؼاُن قمَل ًخامى  ٞلؿُحُن   ل٣ض ظمٗخىا ًا           ٦ما ججم
ٌ
      ه٨بت

 ُر ؤبـــغاط الُــٛاة ع٧اما...ٞلؿُحن َُــــــا زىعة ٖغبُت         جهحِّ 

ة والهُبت،  ل في وخضٍة ٖغبٍُت جمىدىا ال٣ىَّ
ّ
ت الٗغبُت ٖلى الخدّضي  ًيبػي ؤن ًخمش مَّ

ُ
و٧اهذ ٖاج٨ت جغي ؤن عصَّ ألا

 ٞخ٣ى٫:

 ٞلؿُحن خّخام الؿ٩ىث ٖلحهم     و٢ض خؿبىها ال ه٤ُُ ٦الما

سا٫ُ به ؤلا 
َ
 ج

 
بىا        ٢غبا  ًىاَن ؤَغاماومبضؤ الىخضة ال٨بري ٣ًّغِ
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 ٫ ظا واضر مً بَضائها صًىاجها ألاوَّ  بةًماجها ؤلاؾالمّيِ الٗم٤ُ. َو
 
٨ظا ٧اهذ ٖاَٟتها ال٣ىمُت م٣غوهت َو

 لي في 
 
"ؤهٟاؽ السَخغ": "بلى ٧ّلِ ها٤َ بالًاص، ومامً بلٛت ال٣غآن، ومباع٥ لىخضة الٗغب، ؤَضي حؿبُدت

 إلاهغ بىنٟها ٢لب البلضان الٗغبُت  مدغاب ألاصب." وظٗلها بًماجها بالىخضة الٗغبُت
 
 زانت

 
ت ًُّ مدبَّ ج٨

ش": لت بٗىىان " مهغ ؾاخغة الخاٍع ، ٞخ٣ى٫ مً ٢هُضة ٍَى
 
ّىا  ٞو

 
ا وؤٚىاَا ٨ٞغا  وؤ٦بَر

ا طاحي       الكى١ ٌٗه٠ بي لىال ٚالالحي  خبِبت الغوح، ًا عوحي ٍو

 
 
ِ باع٦ـــها        عوُح  ًا مهُغ، ًا ٢ِبلت

ًّ  بأي ٖبــَغ آًـاِث  ًغِ ال٣ـــــض للٟـــ

محن الٗالُت ؾىت  ِ
ّ
ٍت 1945جسّغظذ ٖاج٨ت في صاع اإلاٗل يذ مضّعِؾت للٛت الٗغبُت وآصابها في مضعؾٍت زاهٍى ُّ ُٖ ، و

ت البٗشاث  للبىاث في بٛضاص. وبٗض ؤن ؤمًذ زمـ ؾىىاث في الخٗلُم خهلذ ٖلى مىدٍت صعاؾُت مً مضًٍغ
، للخهى٫ ٖلى ص٦خىعاٍ ال ـ.في وػاعة اإلاٗاٝع ب مىه،  ضولت مً الؿىعبىن في باَع ُّ إ للغخُل وجته ُّ ؤزظث جته

 ًُّ إة الٟغا١، وؤزظث جد ىضما ونلذ بلى باَعـ، قٗغث بَى ها، بٛضاص، الٗغا١. ٖو ألّجها ؾخٟاع١ ؤخّباَءَا: ؤمَّ
ت الخىحن: ا مىيٖى هغث في قَٗغ  بلى بٛضاص والخاٖذ عوخها بالكى١ اإلاًُغم. ْو

 ًَ  الخُاٍ ا ؾــبُل ٦م يا٢ذ به ؤواٍ لى جضٍع

 وبضث لها بيُذ الخًاعِة وهي ٢ٟغ في ٞالٍ 

 وحكّى٢ذ جبػي الٟغاَث ٞلم ججْض  بال نـضاٍ 

٣ت في ؤوعبا مشل ؤ٦ؿٟىعص و٦ُمبرط، ؤن َالب  ج٣طخي الخ٣الُض الجامُٗت في الؿىعبىن والجامٗاث الٍٗغ
ّهحن بمىيٕى الُالب ٖلى ؤلاقغاٝ ًىا٤ٞ ؤخض ؤؾاجظة الجامٗت اإلاسخ بٗض ؤنالض٦خىعاٍ ال ًخمُّ حسجُله بال 

ـ ماؾُيُىن )  ى 1962ــــ  1883ٖلى صعاؾخه وؤَغوخخه. و٧ان ؤ٦بر اإلاؿدكغ٢حن الٟغوؿُحن آهظا٥ لَى (، َو
و في الخهّىٝ ؤلاؾالمي. ول٨ً ٖاج٨ت السؼعجي ازخاعث ؤن ٌكٝغ ٖلى صعاؾتها وؤَغوختها اإلاؿدكغ١  مخسّهِ

جي بالقحر ) م، و٦خابه ًٖ ( اإلاكهىع آه1973ـ  1900ٍع ظا٥ بترظمخه الٟغوؿُت ألاصبُت إلاٗاوي ال٣غآن ال٨ٍغ
ض ؤن ج٨خب ؤَغوخألن  اإلاخىبي؛ والظي ٦خب م٣الت  ؛ًٖ الكاٖغ الٗباؽ بً ألاخى٠ تهاٖاج٨ت ٧اهذ جٍغ

جي بالقحر، ولِـ ماؾيُىن. ل٩ّلِ َظٍ ألاؾباب،  "الٗباؽ بً ألاخى٠" في "صاثغة اإلاٗاٝع ؤلاؾالمُت" َى ٍع
كٝغ ٖلى صعاؾاتها وؤَغوختها في الؿىعبىن. و٢ض جىّظهذ ٖ ٌُ  مىه ؤن 

 
جي بالقحر عاظُت اج٨ت بلى اإلاؿدكغ١ ٍع

ها: صة ؤَمُّ ُت مخّٗضِ غوختها ألؾباٍب طاجُت ومىيٖى  أَل
 
ا  ازخاعث ٖاج٨ت قٗغ الٗباؽ بً ألاخى٠ ل٩ُىن مىيٖى

  ؤهه بٛضاصّي ،
 
ال  مشل ٖاج٨ت. ، مشل ٖاج٨ت؛ ومدبٌّ لبٛضاص قٛٝى بالٗغا١،غاقيّ ٖ ؤوَّ

 ٧ان قبحها ،
 
ت والُهاعة والتٝر وهبل الغوح اإلاٟٗمت بالخّبِ والسحر  زاهُا ّٟ بٗاج٨ت، ؤو ؤن ٖاج٨ت حكبهه في الٗ

م الىٟـ، وا٢خهغ قٍٗغ ٖلى الٛؼ٫ والىن٠، ولم ًخ٨ّؿب به.  والجما٫.  ٞهى ٠ُٟٖ الغوح ٦ٍغ

  
ّ
، به

 
تالكٗغاء الظًبطا ما ٢ىعن بٛحٍر مً  ه مٓلىم جمامازالشا ، ٞمٗٓم قٍٗغ ً َم ؤ٢ّل مىه مجزلت وقاٍٖغ

اة  ٢ض يإ، ولم ًب٤َ مىه بال اإلاسخاعاث التي اهخ٣اَا وعواَا ؤبى ب٨غ الهىلي، بٗض خىالي ٢غهْحن مً ٞو
 الكاٖغ.

 ال ًىظض ل  ،
 
٤ جد٣ُ٣ا ٖلمُاعابٗا  .1947، ومّغة  في 1880، ٞضًىاهه مُبٕى مغجْحن: مّغة في ه صًىاٌن مد٣َّ

٠ مً ٖملْحن َامَّ ٧اهذ ؤَغوخت 
َّ
اٖاج٨ت جخإل ُّ ٣ت في ْحن: جد٤ُ٣ صًىان الكاٖغ جد٣ُ٣ا ٖلم ، وصعاؾت مٗمَّ

م مً ؤنَّ اإلاؿدكغ١ بالقحر  ٖهٍغ وخُاجه وقٍٗغ وال٨ك٠ ًٖ الصسهُت الخ٣ُ٣ُت لخبُبخه ٞىػ. لى الٚغ ٖو
ل٘ ٖلى ببضاٖها ٢بل ٢ضومه

َّ
ت ومُ بت ٖاج٨ت الكٍٗغ ـ، ٞة٧ان ٖلى ٖلم بمَى صاا بلى باَع ه ٧ان مترّصِ

ّ
في  ه

غوخت  صٍ. ٣ًى٫ بالقحر في جهضًٍغ أَل ؤلاقغاٝ ٖلى عؾالتها. لىتر٥ بالقحر هٟؿه ًخدّضر ًٖ ؤؾباب جغصُّ
ى ًساَبها:  ٖاج٨ت َو
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ؼة:  "ًا آوؿتي الٍٗؼ

غة، وال ؤزٟي ٖى٪ ؤن  ِ
ّ
خ٪ الالمٗت اإلاب٨ ـ بكاٍٖغ ِ٪ ٖالم اإلاؿدكغ٢حن الهٛحر ٢بل مجُئ٪ بلى باَع ل٣ض ٖٞغ

بت هٟؿها هي التي ؤزاٞخجي وؤزاعث في هٟسخي بٌٗ الٓىىن والّغٍِب، ٞدؿاءلُذ: ؤ٩ًىن لُباِٖ٪ َظٍ اإلا َى
سخاع ال٩لم ؤن جسً٘ إلا٣خًُاث الخد٤ُ٣ الٗلمي وؤن جيشجي للًبِ اإلاُلىب مً الٗالم 

ُ
وبخؿاؾِ٪ وخّبِ٪ إلا

سخلج في هٟسخي صون ؤن ؤٞاجد٪ اللٛىي، ٞال جشىُع ٖلى َى٫ ألاهاة التي ًدّخمها ٧لُّ ظهض ٖلمي؟ ؤؾئلت ٧اهذ ج
 مٗغوٞت؛ ٨ٞشحٌر مً 

ٌ
، ٞما ط٦ٍغ خ٣ُ٣ت بها. و٢ض ؤٖلمجي الازخباُع ؤن ؾ٩ىحي ٧ان مً طَب." وبالقحر ٖلى خ٤ٍّ

خه، ألن الكٗغ  الكٗغاء ال ٣ًُُىن البدض الٗلمي الض٤ُ٢، ومً ًخّٗىص ٖلى َظا البدض مجهم ٢ض ٣ًٟض قاٖغٍَّ
ؿعى بلى زل٤ ٖال ؿعى بلى الىنى٫ بلى َى ٢مت السُا٫ َو ، ؤّما البدض الٗلمي ٞهى في ٖم٤ِ الىا٢٘ َو ٍم مشالّيٍ

ُت.   خ٣ُ٣ت ٖلمُت مىيٖى

 ًٖ مخُلباِث البدض الٗلمي في خالت الض٦خىعة ٖاج٨ت، ؤ٢ى٫: ال جىظض آهظا٥ بال زالر 
 
ول٩ي ؤُٖي ٨ٞغة

لي ػاصة" ت م٨خبت "٧ىبٍغ اث مً صًىان الٗباؽ ابً ألاخى٠: ألاولى مسَُى في بؾُىبى٫ التي اٖخمضث  مسَُى
ت بضاع  ت زالشت مدْٟى ت زاهُت في اإلا٨خبت التر٦ُت طاتها، ومسَُى ٖلحها ٖاج٨ت في جد٤ُ٣ الضًىان، ومسَُى
ت  ت الشاهُت. و٧ان ٖلى ٖاج٨ت ؤن جضعؽ ٧لَّ مسَُى ت بال٣اَغة، وهي ال جسخل٠ ًٖ اإلاسَُى ال٨خب اإلاهٍغ

خ ر ؤزُاءَا، وجظ٦غ ظمُ٘ الخٗل٣ُاث التي ٖلى خضة، وجهٟها، وج٣اعن بُجها وبحن اإلاسَُى ْحن وجصّدِ ْحن ألازٍغ
ُت   جهجى الٗباؽ بً ألاخى٠، ٞاإلاىيٖى

ٌ
 ع٨ُ٦ت

ٌ
ت ؤوعصَا اليؿار ٖلى ٧ّلِ واخضة مجها بما في طل٪ ؤبُاٌث قٍٗغ

ت وظهضَ باث التي ٢امذ بها ٖاج٨ت وجىمُّ ًٖ صعاًتها اللٍٛى ب ط٦غ ما ل٪ وما ٖلُ٪. ومً ؤمشلت الخهٍى
َّ
ا جخُل

ت للٗباؽ:  ال٨بحر في الخض٤ُ٢، السُإ الظي وعص في البِذ الشاوي مً َظٍ اإلا٣ُٖى

ا٫ قىقي ونباباحي ي وبن ؤْهــغُث َــجغاهـها      َو
ّ
 بو

 ال جاحي وال جاحي زؼعاءفي اإلاهِغ لي ظاعة      ؤنبدُذ 

نِض٢ها في ٧ّلِ خاالحي
ُ
 ما ٧ان مً ٖهـــــضَا      ؤ

ٌ
خاٞٔ

َ
 ل

ت اإلاٗخمضة: )ٞإنبدْذ( و)ظاعة ٖىعا(، وفي ٞهاجان ال٩لمخان ا خبخا في اإلاسَُى
ُ
للخان جدتهما زِ، ٦

ْحن )ظاعة خىعا(. صدخْتهما ٖاج٨ت في يىء اإلاٗجی الٗام والىػن وما وعص في معجم " ؤؾاؽ  خحن ألازٍغ اإلاسَُى
٤ ٌٗلم ؤن جصخُذ ٧ل ، وؤمغؤة زؼعاء". و٧لُّ مد٣ِّ

 
مت مشل َظٍ ٢ض البالٚت": "ٖضو ؤزؼع الٗحن، ًىٓغ قؼعا

ل. ب ؾهغ لُا٫ٍ ال خهغ لها مً البدض والخى٣ُب والخإمُّ
َّ
اث ظضًضة  ًخُل ـ مىيٖى ؤلهمتها ب٢امتها في باَع

ت الخهٝى ؤلاؾالمي التي هدؿب ؤجها ٧اهذ هدُجت جغبُتها،  اتها ألازحرة ال٣ضًمت مشل مىيٖى بياٞت بلى مىيٖى
 صي ٞغاوـ. ومدايغاث ماؾُيُىن ًٖ الخهٝى ؤلاؾالمي في ال٩ىلُج

ا الهىفي:   ومً قَٗغ

 ً به ٦ىُذ والخبُّ ٧انؤخب٪ عّباٍ ٞى١ الهىي ؤًا َم 

 ظمال٪ ًا عّبِ ٖم الىظىص ٞلِـ ل٣بٍذ به مً م٩ان

ا الهىفي ّٞٓىه قٗغا ٚؼلُاو٢ض ؤؾاء بٗ بغظل مّٗحن، ولهم الٗظع في طل٪ بط ؤن نىعتها  ًهم ٞهم قَٗغ
ش ٧ّلِ ٢هُضة وال اإلاىاؾبت التي ٢ُلذ ٞحها. الجمُلت ؤؾهمذ في ؾىء الٟهم، بياٞت بلى ؤ ها لم جضّون جاٍع ومً جَّ

 مً الكٗغ الهىفي في الخّبِ آلالهي ٢ىلها: ؤهاٍ في عظٍل مٗحن وؤٖضُّ  الكٗغ الظي ًدؿبه بًٗهم ٚؼال 

غ جظوب مً وظٍض وخؿٍغ  َظي ٞخاج٪ في الؿٍغ

 تهٟى بلى ل٣ُا٥ ْمإي حؿخ٣ي ٚاصً٪ ٢ُـــــــٍغ
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ٍ؟ماطا ٖلَُ٪ بطا   َُٖٟذ وػعجىا في الٗمغ مـــــغَّ

 خفىلها غلى الذهخىساه وجخّشحها في العىسبىن:

ذ مىا٢كت ؤَغوخت ٖاج٨ت في الؿىعبىن ؾىت  "بلى ؤؾخاطها الكُش  بلى ؤؾخاطَا ع. بالقحر : ها. وؤَضت1955جمَّ
٤  الجلُل والٗالمت ال٨بحر اإلاؿدكغ١ الٟغوسخي الكهحر " ع. بالقحر، " مترظم ال٣غآن وناخب ٦خاب اإلاخىبي، ؤٞع

 بهظٍ الخدُت:
 
ا ، مكٟٖى  َظا ال٨خاب الظي َى زمغة مً عوى ًٞله، و٢ُغة مً ٌُٞ بدٍغ

ذ في بكغ     ما ٦ىذ في الىاؽ بال آًت الِخ٣ِب          ًا خ٨مت هللا ٢ض ؾٍى

 ٦م ٢ض ؾهغث اللُالي قإن طي ق٠ٛ      وما قَٟٛذ بٛحر الٗلم وألاصب

 البىت الٗىب                خاقا إلاشل٪ ؤن حهٟى لٛاهُت
 
 ؤو ؤن ًدً اقدُا٢ا

 في زضمت الًاص ؤو زضمت الٗغب         قباب٪ الىًغ ٦م ؤٞىَِذ ػاٍَغ   

 مً العجب          جغظمَذ ٢غآجها هلل جغظمت       
 
 مً السخغ ؤو آًا

 
 آًا

 ال٨خب  معجؼ  في   هلل معجؼة         ما بن جضبغُتها بال َخُٟذ لها      

 غاجىت ؤظخارة في وليت التربيت:

ـ بضاع اإلاٗلمحن الٗالُت  وبٗض ؾىٍت واخضة مً طل٪  .1958ـــ  1956بٗض ؤن ؤمًذ ٖاج٨ت ؾيخحن في الخضَع
ش، خهلذ عاثضة الكٗغ الخّغ هاػ٥ اإلاالث٨ت )  ( ٖلى قهاصة اإلااظؿخحر مً ظامٗت 2007ـــ1923الخاٍع

ؿ٩ىوؿً ـــ ماصٌؿىن في الىالًاث اإلاّخدضة ٨ُت ؾىت  َو ن في ٧لُت التربُت 1959ألامٍغ ٗحَّ اصث بلى بٛضاص لخُّ ، ٖو
٨ظا ج٩ىن ٧لُت التربُت ٢ض خٓذ بإَّم قاٖغجْحن في 1944)صاع اإلاٗلمحن الٗالُت( التي جسّغظذ مجها ؾىت  . َو

ً الٗغبي آهظا٥. ُت التربُت. و ؤوب٣ُذ ٖاج٨ت  الَى
ّ
الؿٟغ ُٖلتها الهُُٟت في  ٧اهذ حٛخىم ؤخُاهاؾخاطة في ٧ل

ٓت  ِ
ّٟ ـ للبدض في اإلا٨خباث ؤو ل٣اء الؼمالء مً الكٗغاء وألاصباء. وم٘ طل٪ ٣ٞض ٧اهذ مخد بلى ال٣اَغة ؤو باَع

في ٖال٢اتها بالىاؽ لئال جُالها ألالؿىت. ٟٞي ال٣اَغة، مشال، لم ج٨ً ججز٫ في ٞىض١، بل في صاٍع للغاَباث ٨ًغي 
ه إلاؿاٞغاث ًيخ٣حهً. ت ) ٧اهذ لها ؤقٗاع ف بٌٗ ٚٞغ ، ػاعث 1971(، وفي ؾىت 1961ـــ 1952ي الشىعة الجؼاثٍغ

ض عؾمي في بخضي اإلاىاؾباث لت ٖاج٨ت الجؼاثغ م٘ ٞو ، و٦خبذ، وهي في الُاثغة عاظٗت بلى بٛضاص، ٢هُضة ٍَى
ت الكاٖغة وبهائها:

ّ
 جمخذ مً ع٢

 ؤقـضُّ الغخـَل جمخلئ اإلاداظْغ 
ْ
َ٪ ـ بط ي ـ وخ٣ِّ

ّ
 بو

 الؿبُُل بلى الغظىِٕ 
َ

 ، وطا ٞااصي في الجؼاثْغ؟٠ُ٦
 بمً ٣ٖض ال٣لىَب ٖلى الهٟا ٣َٖض السىانْغ 

 
 ٢ؿما

م الكخاث ؤوانٌغ جضٖى ؤوانــْغ... ْٟذ ٚع
َّ
 ٞخإل

يت:
ّ
 ؼػشها وكيمخه الفى

ً هي: "ؤهٟاؽ  ظٍ الضواٍو ت "مجىىن لُلى". َو تها الكٍٗغ ُّ ً، باإلياٞت بلى مؿغخ ؤنضعث ٖاج٨ت زالزت صواٍو
خغ" ) غ" )1971الء ال٣مغ" )(، و "أل1963السَّ ( ـــ )الخٔ السج٘ واإلاىؾ٣ُى الضازلُت 1975(، و"ؤٞىاٝ الَؼ

ً الشالزت(. وفي ؾىت  ا ال٩املت في بٛضاص في ؾب٘ مجلضاث. 1986في الٗىاٍو ًغي الى٣ّاص ؤّن  نضعث ؤقٗاَع
مخاػ باإلاداٞٓت ٖلى ج٣الُض الكٗغ الٗغب ٠، ٍو

ّ
ٌٕ بُٗض ًٖ الخ٩ل ا وا٢عيٌّ ؤنُلٌّ مُبى ؼصان قَٗغ ي، ٍو

ت الىٛم. وجمُل الكاٖغة بلى الكٗغ ال٣هصخي الغاسخ في الكٗغ  بمىؾ٣ُى ٖظبت ٞحها بغاٖت ؤلا٣ًإ وعٖو
 الٗغبي.
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وفي هٓغي، ؤن ؤَمَّ ه٣ٍض وّظه بلى قٗغ ؤؾخاطحي ٖاج٨ت، َى الظي ٦خبه  الىا٢ض الهض٤ً اإلاغخىم الض٦خىع ٖؼ 
ى هٟؿه قاٌٖغ ُمجُض. ٟٞي م٣ا٫ٍ له وكٍغ في مجلت الضًً بؾماُٖل، ؤخض عواص الخدلُل الىٟسخي في ألاصب ، َو

ت خى٫ صًىاجها ألاّو٫ "ؤهٟاؽ السخغ"، ٌٗتٝر بإن الكاٖغة جخدّغ٥ في ٢هاثض عق٣ُت في  "الغؾالت" اإلاهٍغ
ت ال٣ضًمت  ؤلٟاْها ومىؾ٣ُاَا، طاث وؿٍُج مخحن ٧ّلِ اإلاخاهت، وؤن الكاٖغة خهلذ مً الش٣اٞت الكٍٗغ

ت ٢ض ت والش٣اٞت اللٍٛى ًّ  مً ٦ُاجها بدُض بنَّ ٢غاءة ؤ
 
ٛبِ ٖلُه، وؤنَّ عوخها امتزظذ بالكٗغ ختی ناع ظؼءا

ُ
عا ح

٢هُضٍة جمؤل عوخها بالكٗغ، وجىُل٤ مجها طبظباث هٟؿُت ججٗلها جًاهي جل٪ ال٣هُضة في ؤلٟاْها وجغا٦ُبها 
غ بمسؼون  ونىعَا. وخّتی بطا اهُل٣ذ الكاٖغة مً جل٣اء طاتها ومً مشحراث عوخها الصسهُت، ِ

ّ
ٞةجها جخإز

غ بخ٣الُضٍ وجىٟٗل بمٗاهُه ومىؾ٣ُاٍ وجغا٦ُبه  ِ
ّ
طا٦غتها مما جدٟٔ مً الترار الكٗغي الٗغبي ال٣ضًم، ٞخخإز

٣ٟضَا زهىنُت الخجغبت وببضإ الجضًض.  ًُ ًَّ َظا م٘ ألاؾ٠  ونىعٍ بما ٞحها مً اؾخٗاعاث وحكبحهاث. ول٨
٣ى٫ الىا٢ض " ًيبػي ؤن هّٟغ١ بحن الاجه ا٫ بش٣اٞخىا ال٣ضًمت واؾدُٗابها، وبحن مدا٧اجىا لها وطوبان ٍو

ِ مبضؤ اإلادا٧اة طاجه ٖلى هٟىؽ 
ُّ
 لىال حؿل

 
 ظضًضة

 
 ؤن ًغجاص آٞا٢ا

 
ا شسهِخىا ٞحها. ٢ض ٧ان الكٗغ الٗغبي خغٍّ

غ ٞ
َّ
م مً ؤهىا هجض في قٗغ ٖاج٨ت ٢هاثض ٦شحرة لم جخإز لى الٚغ حها مٗٓم الكٗغاء ٖبر الٗهىع اإلاسخلٟت." ٖو

اث الترار الكٗغي الٗغبي ال٣ضًم، ٦ما في ٢هُضتها التي جىاجي ٞحها م٨خبها طي ألاوعا١ البًُاء ألنَّ  بمىيٖى
 ـــ ؤٖض اإلادا٧اة )باإلياٞت 

 
ا م مً ؤهجي ـــ بىنٟي لٍٛى لى الٚغ ها، ٖو ِٞ م( مً بؤلالهام لم ًىا لى ال٣غآن ال٨ٍغ

٘ ومىدتها ٖمغا إلا٣ا غا٦ُب ووَبتها ٢ىةخاٞٓذ ٖلى اللٛت الٗغبُت ؤلٟاْا وج الىؾاثل التي ومت الخُٛحر الؿَغ
 مً الخ٣ُ٣ت. الض٦خىع ٖؼ الضًً بؾماُٖل قِئا، ٞةنَّ في ما ٢اله مضًضا

 خاجمت:

غ ٖاج٨ت ؤلاوؿاهت، جل٪ اإلاغؤة 
ّ
غ ٖاج٨ت الكاٖغة، بل ؤجظ٦

َّ
غ ؤؾخاطحي ٖاج٨ت الُىم، ٞإها ال ؤجظ٦

َّ
ٖىضما ؤجظ٦

غ جل٪ ألاؾخاطة الغاجٗت الجمُلت التي ٖك٣ُذ ظمالها 
ّ
، وؤصبها الجّم. ؤجظ٦

ّ
ل٣ها الٟظ

ُ
ضة، وز الهاصت، وؤها٢تها الٍٟغ

ُٟها  لُٟها ٖو
َ
ومدبتها لُالبها،  ،التي ب٣ُُذ ؤخاو٫، َىا٫ الؿىىاث التي ؤمًُُتها في الخٗلُم، مدا٧اة

 وخغنها ٖلى بٞاصتهم.
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