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 :ايبشح ًَدـ
ٜع٢ٓ ٖرا ايبشح بدزاض١ إضٗاَات املسأ٠ يف ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ يًٝافعني، ٚايٓعس يف 

َٔ خالٍ منٛذز زٚا٥ٞ يًهاتب١ تػسٜد ايٓذاز بعٓٛإ "ملٔ  ، ٚذيوٜا اييت تعازبٗاايككا

ا يف فٕٓٛ األدب ايعسبٞ عا١َ ا ًًَُٛضٖرٙ ايد١َٝ؟". يكد أّدت املسأ٠ ايعسب١ٝ دًٚز

َع طبتًف  ا َع تػريات ايعؿس اسبدٜح، ٚتفاعاًلٚايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ خاؾ١، دباًٚب

١ أٚ ضٝاض١ٝ أٚ اقتؿاد١ٜ ٚغريٖا. ٚقد أٚيت املسأ٠ قكاٜا اسبٝا٠ ضٛا٤ ناْت ادتُاعٝ

دب األففاٍ عٓا١ٜ نبري٠ يف صباٍ ايكؿ١ ايكؿري٠ خاؾ١، ٜٚعد اهاٖتُاّ ألايعسب١ٝ 

ًَ  يف ٖرا املٝدإ. ظبد ق١ً اٖتُاّ ا يف ٚفٓٓا ايعسبٞ؛ إذا َتأخًسبأدب ايٝافعني اٖتُا

ًٝا زٚا٥ًٝٚمتجٌ زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟" منٛذًد ا ٜع٢ٓ بتػهٌٝ ايٛعٞ ايٛفين يد٣ ا عسب

ايٝافعني، ٚدب١ًٝ اسبكا٥ل ايتازخي١ٝ مبا ٜتعًل بايكك١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ، ٚسفغ ايرانس٠ 

 ٚاهل١ٜٛ َع تعاقب األدٝاٍ.

 ، ايٓاغ١٦، اهل١ٜٛ.عني، تػسٜد ايٓذاز، زٚا١ٜ املسأ٠أدب ايٝاف :نًُات َفتاس١ٝ

Abstract: 
This article is trying to discuss the contributions of women to Arabic 

novel for Young Adults, and look at the issues dealt with in the novel 

“Leman Hazehi Al-dumyah?” by Taghreed Al-Najjar. 

Arab women have played an important role in the arts of Arabic literature 

in general and the Arabi novel in particular, in response to the changes of 

the modern era, and in interaction with various issues of life. Arab women 

also have paid great attention to children’s literature in the field of the 

short story in particular. The interest in Young Adults' literature is 

considered a late interest in the Arab world, as we find lack of interest in 

this field. The above said novel represents an Arabic novel model 

concerned with shaping the national awareness of Young Adults, 

clarifying historical facts regarding the Palestinian cause, and keeping 

memory and identity with the succession of generations. 

                                                         
 ايُٝٔ األزد١ْٝ، ازباَع١ ايرتب١ٜٛ، ايعًّٛ ن١ًٝ . 
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 َكد١َ: 

يٝافعني. "يكد دخٌ يسٚا١ٜ ايعسب١ٝ املٛد١ٗ إىل اٜتٓاٍٚ ٖرا ايبشح دزاض١ دٚز املسأ٠ يف ا

أدب األففاٍ يف عؿسْا اسبايٞ ؾًب ع١ًُٝ تٓػ١٦ األففاٍ جبُٝع أبعادٖا 

س يف ضًٛى هادتُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ ٚايفهس١ٜ، فٗٛ مبا حيًُ٘ َٔ َكاَني تؤثِّا

األففاٍ ٚادباٖاتِٗ ٜٚطِٗ يف بٓا٤ غدؿٝاتِٗ اييت تكّٛ عًٝٗا يف املطتكبٌ غدؿ١ٝ 

اجملتُع ازبدٜد. هلرا ٜكطًع بٛظا٥ف نرب٣ يف عًُٝات ايت١ُٝٓ ايجكاف١ٝ ٚاهادتُاع١ٝ 

ايعسبٞ، إها إٔ  ايٛفٔ. ٚع٢ً ايسغِ َٔ اهاٖتُاّ املتأخس بأدب األففاٍ يف 1ٚايطٝاض١ٝ"

دب ألسمس١ٝ نازباَعات، ٚبعض املؤضطات ايجكاف١ٝ، أخرت تٛيٞ ايٗات ازب

٢ُ األففاٍ ٚايٓاغ١٦ عٓا١ٜ نبري٠، ٚذيو بتدؿٝـ َكسزات دزاض١ٝ خاؾ١ ذبت َط

ٚها  أدب األففاٍ، ٚنريو عكد َطابكات عد٠ يف صباٍ ايهتاب١ يألففاٍ ٚايٝافعني.

ميهٔ إغفاٍ أ١ُٖٝ ايهتاب١ يألففاٍ مبدتًف ف٦اتِٗ ايعُس١ٜ، سٝح ٜطِٗ  ٖرا 

 األدب يف ايرتب١ٝ ايٓفط١ٝ ٚاهادتُاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ بؿٛز٠ ض١ًُٝ.

ّٕ يهٌ َسس١ً َٔ َساسٌ عُس ايطفٌ ساداتٗا ايبٝٛيٛد ١ٝ ٚايٓفط١ٝ، ٚإٕ ملسس١ً إ

خؿٛؾٝتٗا اييت تفكٞ إىل قسٚز٠ إجياد  31-31ايٓاغ١٦ اييت تتكُٔ ايف١٦ َٔ 

املعازف املال١ُ٥ هلا، ٚايتأند َٔ تٛافل َا ٜكدّ هلا َٔ زعا١ٜ ع٢ً املطت٣ٛ األدبٞ 

  .2مبا ٜتٛافل ٚمنٖٛا

ٚ"األؾٌ إٔ ٜهٕٛ األدب املٛد٘ يًطفٌ خاقعا ملطتٛاٙ، َٚساعٝا يف٦ات٘ ايعُس١ٜ، ألٕ 

ربافب٘، ٚبايتايٞ َٔ األْطب إٔ ٜهٕٛ ضبهَٛا بجكافت٘ ٚعُسٙ  -ايٓـ-ايسضاي١ 

. َٚٔ ٖٓا فٝٓبػٞ ايهتاب١ يف ايككاٜا اييت تػػٌ ايٝافعني ٚايتٛاؾٌ 3ٚٚدداْ٘ ٚب٦ٝت٘"

                                                         
 .16:ف ّ،4112 ٚايتٛشٜع، يًٓػس ؾفا٤ داز: عُإ. 1ط ،ففاٍاأل أدب .زحبٞ عًٝإ، 1

 يًهتاب، ايعا١َ املؿس١ٜ هل١٦ٝا: ايكاٖس٠. 1ط ٚضا٥ط٘، فْٓٛ٘، فًطفت٘،: األففاٍ أدب. ٖادٟ اهلٝيت، 2

 .11:ف ّ،1755

 ٚايفٕٓٛ يًجكاف١ ايٛفين اجملًظ: ايهٜٛت. 1ط ،األففاٍ أدب يف اسبها١ٝ٥ ايب٢ٓ. َٛفل َكدادٟ، 3

 .114:ف ّ،4114 ٚاآلداب،
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، ٚبايتايٞ جيب تكُـ دٚز ايٝافعني ملعسف١ ايطسٜك١ 4َعِٗ يالفالع ع٢ً َػهالتِٗ

اييت ٜفهسٕٚ بٗا ٚاهاٖتُاَات اييت دبربِٗ ٚاملػاعس ٚاهاْفعاهات اييت متٝص َسسًتِٗ 

ايعُس١ٜ دٕٚ إغفاٍ أ١ُٖٝ ايتٛدٝ٘ ٚاهازتكا٤ باملطت٣ٛ املعسيف ٚايٛدداْٞ ٚازبُايٞ 

 هلرٙ ايف١٦.

 ّٕ ايطفٌ ايفًططٝين ٜفسض عًٝ٘ ايٛاقع ايرٟ ٜعٝػ٘ ٜٚٓتُٞ َٚٔ ازبدٜس بايرنس أ

ٗمِ َا اط بايٛفٔ ايرٟ تعسض يالستالٍ، ٚحيإيٝ٘ ساد١ ًَش١ يالزتب ًُّ٘ َطؤٚي١ٝ فه

"َٔ ٖٓا ٜأتٞ سكٓا ٜٚدٚز سٛي٘ ضٛا٤ نإ ممٔ بكٞ يف أزق٘ أٚ تػّسد عٓٗا. 

اد١ٜ باهاستفا٤ بكؿـ َٛد١ٗ يألففاٍ، قادز٠ ع٢ً ٖدّ َهْٛات ضٝاض١ٝ أس

ازباْب َػسق١، تسد يف إفاز ثكاف١ أؾ١ًٝ تتشد٣ ٚذباٍٚ إٔ تفٓد أقٛاها نجري٠ 

نتًو اييت ٜؿدزٖا ايفهس ايؿْٗٝٛٞ، يف َطاز ٜكرتب َٔ قسا٠٤ َكاد٠ َؤثس٠ 

ٚفاع١ً، متتًو قدز٠ ع٢ً تعس١ٜ ايتٓاقكات احملبٛن١ يف ايٛدٛد ايػهًٞ يٓـ َا. 

َهْٛات اسبادث١ ايجكاف١ٝ ايؿ١ْٝٛٝٗ، ها بد َٔ اهاعتٓا٤ بٓؿٛف قادز٠ ع٢ً ٖدّ 

فايطفٌ ايعسبٞ َعيّن مبعسف١ اسبكٝك١، ٖٚٛ َا ميهٔ ذبكٝك٘ عرب  ٚإعاد٠ تسنٝبٗا...

إفاز فاعٌ يف ايهتاب١ ٜتب٢ٓ ساهات نتاب١ٝ تٓشٛ إىل تفهٝو خطاب اهاستالٍ، 

فتهػف يًطفٌ يف نٌ َهإ عُا سدخ يفًططني َٔ ٚد١ٗ ْعس َٔ ٚقع عًِٝٗ 

ٜعد دص٤ا َٔ ذانس٠ فًطط١ٝٓٝ ها بد َٔ إٔ حيتفغ بٗا ايعكٌ ٚايكًب  ايعًِ، مما

 .5َعا"

ٚقد تٓاٍٚ ايبشح اسبدٜح عٔ دٚز ايسٚا١ٜ يف تػهٌٝ ايٛعٞ دباٙ "ايكك١ٝ 

١ٜٛ ٚايرتاخ ايعسبٞ ايفًططٝين، َٔ خالٍ ذبًٌٝ األسداخ ممجال باهل ايفًطط١ٝٓٝ"

 .ٚاسبٛازات اييت متس بٗا ايطف١ً ايٝافع١ يف زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟"

                                                         
 ايكَٛٞ املسنص: ايكاٖس٠. 1ط زادٞ، ٚضايٞ ايػازْٚٞ ٜعكٛب: تس ،يألففاٍ ايهتاب١ َٗاز٠. دٕٛ آٜهٔ، 4

 .146:ف ّ،4114 ١،يًرتمج

ُّإ. 1ط ،األففاٍ قؿـ يف ْكد١ٜ ٚزؤ٣ إغهايٝات. زشإ إبساِٖٝ، 5  ،4141ّ يًٓػس، األ١ًٖٝ ايداز: ع

 .41:ف
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نُا تٓاٍٚ ايبشح ؾٛز٠ اآلخس يف ايسٚا١ٜ؛ فكد َّٝصت زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟" بني 

ًؿ١ْٝٛٝٗ ؾٛزتني يآلخس، األٚىل متجًت باآلخس ايؿْٗٝٛٞ احملتٌ أٚ املؤٜد ي

 ٚاهاستالٍ، ٚايجا١ْٝ متجًت باآلخس املفٓد يالستالٍ املفتت يًطسد١ٜ ايؿ١ْٝٛٝٗ.

 :َػه١ً ايدزاض١

ًُميجٌ األدب ايرٟ تكدَ٘ املسأ٠ زافًد ا يف األدب ايعسبٞ ٚها ضُٝا ايفٔ ا ٚضبٛزًٜا َٗ

يٝافعني نإ شًٌٝ. ٚيف صباٍ ايسٚا١ٜ املٛد١ٗ إىل اايسٚا٥ٞ، ٜطتشل ايدزاض١ ٚايت

ٕ ناْت ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ املٛد١ٗ ًُسأ٠ دٚز نبري يف تطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً ٖرٙ ايف١٦ ٚإي

يٝافعني َا شايت بهسا. يرا ٜطع٢ ٖرا ايبشح يدزاض١ عٌُ فين زٚا٥ٞ ْطٟٛ إىل ا

 َٛد٘ يًٝافعني َطتذًٝا اشبؿا٥ـ املٛقٛع١ٝ ٚايف١ٝٓ فٝ٘.

 :أض١ً٦ ايدزاض١

 اآلت١ٝ: إلداب١ عٔ األض١ً٦تطُح ٖرٙ ايدزاض١ إىل ا

 يٝافعني، ممج١ً بسٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟"؟ايسؤ١ٜ اييت ذبًُٗا زٚا١ٜ َٛد١ٗ إىل اَا  -

ٌٖ ظبشت ايهاتب١ يف خطابٗا ايسٚا٥ٞ يًٝافعني فٓٝا ع٢ً ايسغِ َٔ ذبًُٝ٘ بككاٜا  -

 َٚٛقٛعات ضٝاض١ٝ ٚٚف١ٝٓ؟

 نٝف زمست ايسٚا١ٜ ؾٛز٠ اآلخس؟ -

 احملت١ً" يف ذٖٔ املتًكٞ ايٝافع؟ نٝف ؾٛزت ايسٚا١ٜ املهإ "فًططني -

 :أ١ُٖٝ ايدزاض١

 تهُٔ أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١ يف:

ط ايك٤ٛ ع٢ً منٛذز زٚا٥ٞ ْطٟٛ يًٝافعني؛ إذ تعد ايسٚاٜات يف ٖرا اجملاٍ تطًّ -

 زٜاد١ٜ.

 يٝافعني.إىل اا َٔ اشبؿا٥ـ املٛقٛع١ٝ ٚايف١ٝٓ يًسٚاٜات املٛد١ٗ ف بعًكػهت -

يف األدب ايعسبٞ خاؾ١ ايسٚا١ٜ ايعسب١ٝ يف ايكسٕ اسبادٟ  تبني بعض إضٗاَات املسأ٠ -

 ٚايعػسٜٔ.

ا ٜتٓاٍٚ قك١ٝ َؿري١ٜ تتعًل بايٛدٛد ايعسبٞ ٚاهاستالٍ ا زٚا٥ًٝتدزع منٛذًد -

 ايؿْٗٝٛٞ يفًططني.
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 تبني ؾٛز٠ اآلخس، ٚتهػف ضسدٜت٘ ٚفل زؤ١ٜ ايسٚا١ٜ. -

 َٓٗر ايدزاض١:

غري َس٠، ٚايٛقٛف عٓد َالَح ايعاٖس٠ فسقت فبٝع١ ايدزاض١ قسا٠٤ ايٓـ األدبٞ 

املدزٚض١، ٚٚؾفٗا ٚذبًًٝٗا ٚتعًًٝٗا، ٚزبطٗا بطٝاقٗا اهادتُاعٞ، ٚايبشح عٔ 

ايػهٌ ايرٟ قدّ فٝ٘ احملت٣ٛ ٚدهايت٘، ٚاقتك٢ ذيو اهاضتعا١ْ باملٓٗذني اهادتُاعٞ 

 ٚازبُايٞ.

١ٜٛ ٚايرتاخ ايعسبٞ ممجال باهل ايسٚا١ٜ ٚتػهٌٝ ايٛعٞ دباٙ "ايكك١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ"

 ايفًططٝين:

تعّبس اهل١ٜٛ عٔ سكٝك١ ايػ٤ٞ املطًك١ املػت١ًُ ع٢ً ؾفات٘ األضاض١ٝ ٚازبٖٛس١ٜ، اييت 

ا، نُا تعرب عٔ خاؾ١ٝ املطابك١؛ أٟ َطابك١ ايػ٤ٞ متّٝصٙ عٔ غريٙ ٚدبعً٘ َتفسًد

زبٖٛسٟ ٞ ٚايٓفط٘ أٚ ملجًٝ٘. فاهل١ٜٛ ايجكاف١ٝ ألٟ غعب ٖٞ املكداز ايجابت ٚاألضاض

كطُات ٚاشبؿا٥ـ ايعا١َ اييت متّٝص سكاز٠ عٔ غريٖا َٔ ايٚٚاملػرتى َٔ ايطُات 

اْعداّ غعٛز ايفسد بٜٗٛت٘ ْتٝذ١ عٛاٌَ داخ١ًٝ ٚخازد١ٝ قد ّٜٛيد يدٜ٘  اسبكازات. إٕ

، 6أش١َ يف اهل١ٜٛ اييت تفسش بدٚزٖا أش١َ يف ايٛعٞ، فتؤدٟ إىل قٝاع اهل١ٜٛ ْٗا٥ٝا

ٚاهل١ٜٛ ها تتذصأ، ٚها تتٛشع َٓاؾف١ أٚ َجايج١، ٚها تؿٓف يف خاْات ضبدٚد٠ َٚٓفؿ١ً 

ٚاسد٠ َٔ صبُٛع١ عٓاؾس ها تتطابل بني غدـ بٌ ١ٜٖٛ  عٔ بعكٗا ايبعض...

 .7ٚآخس

َٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ تسب١ٝ ٚتعصٜص األدٝاٍ ايؿاعد٠ يتُجٌ ٖرٙ اهل١ٜٛ دٕٚ غٛا٥ب أٚ 

تػهٌ ايػدؿ١ٝ تػٖٛات يٝهٕٛ يدِٜٗ ايٛعٞ ايهايف يفِٗ ايجٛابت اييت 

 اسبكاز١ٜ.

ٚتبدٚ ايرانس٠ عٔ ايٛفٔ يد٣ ايفًططٝين ايرٟ حيًِ بأزق٘ املفكٛد٠، نسسِ  

داف٧ ٚدًٌٝ، ها ْكـ فٝ٘ ٚها خًٌ. نُا يٛ ناْت ايرانس٠ بٝتا قدميا َٔ بٝٛت 

                                                         
 ،ايٓاظِ ٚاإلفاز ايتػهٌٝ خؿٛؾ١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ، ايٛف١ٝٓ اهل١ٜٛ .غٛؽ أبٛ ٚأمحد حايفتا عبد ايكًكًٝٞ، 6

 .11:ف ّ،4114 ٚايالد٦ني، املٛاف١ٓ سكٛم ملؿادز ايفًططٝين املسنص: فًططني. 1ط

 .14:ف ّ،4114 ايفازابٞ، داز: بريٚت. 2ط بٝكٕٛ، ١ًْٗ: تس ،ايكات١ً اهلٜٛات. أَني َعًٛف، 7
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ايكس٣، اييت ناْت ٚاييت تكٝف إيٝٗا ذانس٠ ايالد٧ َا غا٤ت َٔ أيٛإ ٚؾٛز 

 8ازبُاٍ
. 

فبُٝٓا ربٛض  ،9ٚتٓعهظ ٖرٙ ايرانس٠ بؿٛز٠ د١ًٝ يف زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟"

د١َٝ سبفٝدتٗا ايؿػري٠ ْد٣ ايبايػ١ َٔ ايعُس ازبد٠ "ي٢ًٝ" زسًتٗا يف ايبشح عٔ 

تعسض ايسٚا١ٜ َٔ خالٍ ايطسد ٚاسبٛاز بعض ايككاٜا املتعًك١ بايٛدٛد  .مخظ ضٓٛات

ٚا١ٜ ٜدٚز َععُٗا يف ايعسبٞ ٚاهاستالٍ اإلضسا٥ًٝٞ يف فًططني. فُع إٔ أسداخ ايس

"غٝهاغٛ" يف ايٛهاٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ إها إٔ ايػدؿ١ٝ ايس٥ٝط١ "ي٢ًٝ" تعسض 

ا َٔ سٝاتٗا ٚسٝا٠ أضستٗا يف فًططني ٚيبٓإ َٔ خالٍ اضرتداع ايعدٜد ا نبرًيداًْب

 َٔ ايرنسٜات اييت تستبط بٗا أسداخ ايسٚا١ٜ بطسٜك١ أٚ بأخس٣.

فتتاح ايٓـ ٚاهاْطالم َٓ٘ عبٛ درب املتًكٞ ٚتب٦ٝري ٜٚػهٌ ايعٓٛإ غبه١ دهاي١ٝ ها

. ٚميجٌ عٓٛإ ايسٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟" ايعتب١ األٚىل اييت تجري املتًكٞ ٚتػعٌ 10اْتباٖ٘

ب١ عٔ ٖرا ايطؤاٍ ايرٟ ضرتتبط ب٘ أسداخ ايسٚا١ٜ َٔ خالٍ فكٛي٘ ملعسف١ اإلدا

ملعسف١ نٝف ٚؾًت د١َٝ ددتٗا ي٢ًٝ إىل  "أز٣ٚ"زس١ً َجري٠ تكّٛ بٗا اسبفٝد٠ 

ًَ  ا.غٝهاغٛ بعد إٔ تسنتٗا يف فًططني بعد اهاستالٍ ألنجس َٔ مخطني عا

 غبه١ يد١َٝ َٔ خالٍ حبجٗا عٔ د١َٝ غب١ٗٝ بد١َٝ ددتٗا يفٚتؿٌ اسبفٝد٠ إىل ا

اإلْرتْت يف أسد املٛاقع اإليهرت١ْٝٚ، بايؿدف١ دبد يعب١ ددتٗا ْفطٗا، مما ٜجري 

 محاضتٗا ٚفكٛهلا ملعسف١ ايطس ايهأَ ٚزا٤ ايد١َٝ.

إٕ ايد١َٝ تػهٌ سًك١ ايبشح عٔ اسبل ايكا٥ع ٚعٔ ايٛفٔ املطًٛب، َٔ خالٍ 

ٝد تػهٌٝ ايٛعٞ ٚتعصش تعسٜف املتًكٞ ايٝافع بتازٜذ فًططني ٚسكٝك١ اهاستالٍ؛ إذ تع

                                                         
 ايبٝكا٤، ايداز. 1ط ايفًططٝين، ايجكايف اشبطاب يف ٚايؿ١ْٝٛٝٗ اهلصمي١ املػًٛبني، س٠ذان. فٝؿٌ دزاز، 8

 .5:ف ّ،4114ايعسبٞ، ايجكايف املسنص: املػسب

 ٚايٝافعني األففاٍ ف١٦ عٔ اإلَازات يف ايطفٌ يهتاب اتؿاهات دا٥ص٠ ع٢ً" ؟ايد١َٝ ٖرٙ ملٔ" زٚا١ٜ ساشت 9

 .4117ّ يعاّ

 ّ،4112يًجكاف١، األع٢ً اجملًظ: ايكاٖس٠. 1ط ،ايتأٌٜٚ ٚبٓا٤ ايعتبات يف ايعالَات ١ٜٖٛ. غعٝب سًٝفٞ، 10

 .7:ف
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اهاْتُا٤ ٚذبدد املٛقف َٔ اآلخس َٔ خالٍ تٛقٝح اهل١ٜٛ اسبكٝك١ٝ يًُهإ 

 ٚيإلْطإ.

ٚظبد ذيو يف غري َٛقع يف ايٓـ ايسٚا٥ٞ؛ فطعٝد ؾدٜل أز٣ٚ "اسبفٝد٠ ايٝافع١" 

ا يٛ متهٓا َٔ إٔ ا َٚجرًيا بعد إٔ عسف بأَس ايد١َٝ: "أئ ٜهٕٛ زا٥ًعٜكٍٛ َتشًُط

ّ 3491ا سؿٌ يًد١َٝ َٓر إٔ تسنتٗا ددتو يف بٝت عا٥ًتٗا يف ٜافا ض١ٓ ْعسف َاذ

ّ؟ أظٔ إٔ 2002إىل إٔ عجست عًٝٗا سفٝدتٗا بايؿدف١ يف ايٛهاٜات املتشد٠ عاّ 

. ٚيف سٛاز 11ددتو ضتفسح نجريا يٛ متهٓا َٔ ذيو، فٗرٙ ايد١َٝ تعين هلا ايهجري"

ا َٔ املعاْا٠ اييت تعّسض هلا ايػعب ايفًططٝين ي٢ًٝ اشبٝايٞ َع ايد١َٝ تعسض داًْب

ٌٖ " ْتٝذ١ اهاستالٍ ايؿْٗٝٛٞ، ٚتبني اهلذس٠ اهاقطساز١ٜ ْتٝذ١ تٓهٌٝ اهاستالٍ:

ها تػكيب َين، فًِ ٜهٔ مبكدٚزٟ إٔ  أْت غاقب١ َين ألْين تسنتو يف ٜافا؟ ها...

 أترنسٜٔ أؾٛات فًكات ايسؾاف يف املد١ٜٓ ٚاهاْفذازات املتتاي١ٝ؟... ...آخرى

ُّس بايسعب ٚعبٔ ْطُع عٔ أعداد ايرٜٔ قتًٛا ٚايرٜٔ فسدٚا  أترنسٜٔ ايػعٛز املتط

 .12َٔ بٝٛتِٗ ٚقساِٖ..."

ٜات ذنسٜات ي٢ًٝ ضب١ًُ باألمل ٚايكٗس ايرٟ مل ٜسسِ ففٛيتٗا، فعًكت ذنس إٕ

 فعٝع١ ملا دس٣ ألًٖٗا ٚيًٓاع سني ٖامجِٗ اهاستالٍ. فتكٍٛ َطرتدع١ ذنسٜاتٗا:

ل اشبالف َٔ دشِٝ اسبسب "نإ ايبشس ٜعّر جبُٛع ايٓاع اييت تبشح عٔ فسٜ

سٝح ناْت قٛات اهلادٓاٙ ٚايبًُاح تالسكِٗ ٚتطًل عًِٝٗ ايسؾاف  ٚايعدٚإ،

 .13يتشجِٗ ع٢ً املػادز٠..."

ًُٖٚهرا غّهٌ تٝاز اهاضرتداع َؿدًز ا يف ايبٓا٤ ايطسدٟ؛ يًهػف عٔ ا َٗ

ايرنسٜات اييت ذبٌُ ؾٛز٠ املاقٞ، ٚاسبكٝك١ اييت ذبسف زؤ١ٜ ايسٚا١ٜ ع٢ً 

إٜؿاهلا زبٌٝ ايٝافعني ايرٜٔ مل ٜسٚا ايٛفٔ "فًططني" ٚزمبا خيػ٢ أِْٗ مل ٜستبطٛا 

 ب٘ سل اهازتباط.

                                                         
ُّإ. 1ط ،ايد١َٝ؟ ٖرٙ ملٔ. تػسٜد ايٓذاز، 11  .21:ف ّ،4117 ايط٣ًٛ، داز: ع

 .66-65:ف ْفط٘، املؿدز 12

 .66:ف ْفط٘، املؿدز 13



 اجلًل اجلديد 180          زواية املسأة العسبًة للًافعني زواية "ملن هره الدمًة؟" أمنىذًجا

 

Al Jeel Al Jadeed    /الدزاسات اللغىية واألدبًة والثقافًة                             0100 يىنًى  -ينايس                       5ج/ – 01ع 

اييت تعٌُ ع٢ً سفغ ايرانس٠، ٚبايتايٞ سفغ تازٜذ أ١َ َٚٔ ٖرٙ ايؿٛز ايطسد١ٜ 

فًططني تصداد  ١ٜٖٛٚ غعب َٔ ايكٝاع، تكٍٛ ازبد٠: "ناْت األخباز اييت تسدْا َٔ

ًَا بعد ّٜٛ أعًٔ ايٝٗٛد دٚيتِٗ ٚاْتؿسٚا يف فسد أٌٖ ايبًد، ٚٚقعٛا بعض . ..ض٤ًٛا ٜٛ

ٛ" ٚفسقٛا ع٢ً آخسٜٔ َٔ تبك٢ يف ضذٕٛ َفتٛس١، َٔ املفازق١ أِْٗ أمسٖٛا "دٝت

اسبهِ ايعطهسٟ سٝح َٓعِٖٛ َٔ َػادز٠ َدِْٗ أٚ بًداتِٗ دٕٚ اسبؿٍٛ ع٢ً 

إذٕ َٔ ايطًطات ايعطهس١ٜ فٝٗا. استًت عا٥الت ٜٗٛد١ٜ َٗادس٠ ايبٝٛت ايعسب١ٝ 

 .14بأثاثٗا ٚذنسٜاتٗا ٚأسالّ َٔ عاغٛا فٝٗا"

ٚا١ٜ منٛذز األّ املجابس٠، تًو املسأ٠ اييت ها ٚيف اضرتداع ي٢ًٝ يًرنسٜات عسقت ايس

أَا أَٞ، فكد ناْت سكا " ٜهطسٖا اهاستالٍ ٚتطاْد عا٥ًتٗا يف أسًو ايعسٚف.

ضٝد٠ زا٥ع١ أثجت يٓا بٝتا مجٝال َٔ أقٌ ايكًٌٝ. اغرتت َٔ با٥ع اشبكاز ؾٓادٜل 

 خػب١ٝ، ٚاغرتت َٔ ضٛم "ضسضل" يألقُػ١ قطعا َٔ عٝٓات ٚبٛاقٞ ايكُاؽ بطس

ّٛيت ايؿٓادٜل اشبػب١ٝ إىل خصاْتني، ٚاسد٠ يًُالبظ ٚأخس٣  ِّ س خبظ. ث

 .15يألسر١ٜ..."

ٚتهسع ايسٚا١ٜ سسف األّ ع٢ً إٔ ٜتك٢ً أٚهادٖا ايتعًِٝ َُٗا ناْت ايعسٚف 

 فػسع ق١ُٝ ايعًِ َٔ أععِ ايكِٝ اييت مل تػفًٗا ايسٚا١ٜ.

"ضأعٌُ ٚأضاعد أبٞ، ها ساد١ يٞ  اٍ عاٖد:"بعد إٔ ضذًٓا أبٞ يف املدازع، ق

يًدزاض١ ٚيًُدزض١. "ناْت أٍٚ َس٠ أز٣ فٝٗا أَٞ غاقب١ هلرٙ ايدزد١. ؾسخت يف 

"َاذا تكٍٛ ٜا ٚيد؟ أِٖ غ٤ٞ يف ايدْٝا ايعًِ ٚاملدزض١، بدٕٚ ايعًِ َا  ٚدٗ٘ قا١ً٥:

ًك١ بٝط٣ٛ اإلْطإ غٞ. امسعٛا َين َٓٝح، َا زح ٜفٝدنِ غري ايعًِ. سطٖٛا س

ضاَعني غٛ بكٍٛ؟ ايًٞ بدٚ  ...ٓا َٔ ازبٛع بتهًُٛا تعًُٝهِبٛدْهِ ...ست٢ يٛ َت

 .16ٜػتػٌ َٓهِ ٜػتػٌ باهاداشات ٚأٜاّ ايعطٌ"

                                                         
 .76:ف ْفط٘، املؿدز 14

 .114:ف ْفط٘، املؿدز 15

 .111:ف ْفط٘، املؿدز 16
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يكد زاٚح ايبٓا٤ ايطسدٟ يف تػهًٝ٘ ي١ًٜٛٗ ايٛف١ٝٓ بني املاقٞ ممجال بايرنسٜات، 

املهإ  ملؤمتسات، فايرانس٠ تطتشكسٚاسباقس ممجال بإيكا٤ احملاقسات ٚعكد ا

"فًططني" ايرٟ مل ٜهٔ ضٗال ع٢ً أًٖ٘ َػادزت٘، فتبك٢ ؾٛز٠ املهإ ساقس٠ 

 هازتباف٘ باهل١ٜٛ ٚازبرٚز.

ّٔ أْٓا ضٓعٛد بعد إٔ تٗدأ األٚقاع. اعتكدْا أْٓا  "ٜا ابين، عٓدَا غادزْا ٜافا، نٓا ْع

ػادز٠ ٜافا أبدا، نٝف ٜسغب ضٓػٝب بكع١ غٗٛز يف أضٛأ األسٛاٍ. مل ٜسغب أبٞ مب

أسد يف تسى ٚفٓ٘؟ أبٞ ٜعػل ٜافا، فبٝتٓا ايرٟ ٜعتص ب٘ ٖٓاى ٚنريو عًُ٘ 

ّٔ األَٛز بدأت تط٤ٛ يف ٜافا، ٚأَٞ ناْت ساَال  ٚأؾدقاؤٙ ٚباقٞ أفساد عا٥ًت٘؛ يه

 .17يف ايػٗس ايطادع..."

ًََٚٔ خالٍ دع٠ٛ ضعٝد يؿدٜكت٘ أز٣ٚ سفٝد٠ ايدن ا تٛز٠ ي٢ًٝ، تعٗس ايسٚا١ٜ اٖتُا

ا مبد١ٜٓ ٜافا اييت تعد َٔ أٚا٥ٌ املدٕ ايفًطط١ٝٓٝ اييت تعسقت يالعتدا٤ َٔ قبٌ خاًؾ

 ايؿٗا١ٜٓ َٚٔ ثِ استالٍ ٖرٙ املد١ٜٓ َع ايعدٜد َٔ املدٕ ايفًطط١ٝٓٝ األخس٣.

"يألضف ْطٝت إٔ آخر زقِ ٖاتفو بعد احملاقس٠، فطًبت٘ َٔ ددتو.  ٜكٍٛ ضعٝد:

أزدٛ أها متاْعٞ. أْا ز٥ٝظ ْادٟ ايطُٝٓا يف ازباَع١، ٚأزدٛ إٔ تكبًٞ دعٛتٞ سبكٛز 

عسض خاف يفًِٝ "ْعِٝ ٚٚدٜع١" يًُدسد١ ظب٣ٛ ظّباز. أْا َتأند أْ٘ ضٝعذبو فٗٛ 

ّ. أيٝطت ٖرٙ َد١ٜٓ أددادى يف 3491حيهٞ قؿ١ َد١ٜٓ ٜافا قبٌ عاّ 

 .18فًططني؟..."

٢ ايػدؿ١ٝ ايٛف١ٝٓ ايفاع١ً، فٗٞ أضتاذ٠ داَع١ٝ ْٚاغط١ يف ايتعسٜف ب١ٜٛٗ ٚمتجٌ يًٝ

فًططني، ٖٚٞ تطتعد إليكا٤ ضباقس٠ يف داَع١ "دٟ بٍٛ" بعٓٛإ "ضسق١ ايرتاخ 

فٓالسغ اٖتُاّ ايسٚا١ٜ بتٓاٍٚ َٛقٛعات  ،19ٚاهل١ٜٛ ايٛف١ٝٓ. نٝف ْتؿد٣ هلا؟"

١ٝٓ ٖٚٞ ضب١ًُ بايتطاؤهات اييت تجري اٖتُاّ ٚفكٍٛ ١َُٗ نايرتاخ ٚاهل١ٜٛ ايٛف

 ايٝافع ملعسف١ دهاهاتٗا.

                                                         
 .33:ف ْفط٘، املؿدز 17

 .21:ف ْفط٘، املؿدز 18

 .6:ف ْفط٘، املؿدز 19
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ايسٚا١ٜ تطع٢ يتعُٝل اهل١ٜٛ ايعسب١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ ٚيتذًٝتٗا َٔ أ١ٜ غٛا٥ب ٜػٖٛٗا  إٕ

اهاستالٍ َٔ خالٍ تسنٝص ايسٚا١ٜ ع٢ً إبساش َالَح ايرتاخ ضٛا٤ يف األشٜا٤، أٚ 

 َانٔ ٚاملعامل يف فًططني.األثاخ، أٚ ايفٕٓٛ، أٚ أمسا٤ األ

خٛتٞ إىل املدزض١. ذٖب عاٖد "خسدت َع إ تكٍٛ ي٢ًٝ َطتعٝد٠ ذنسٜات ففٛيتٗا:

َّا أْا َٚسِٜ فُكٝٓا يف اهادباٙ  ٚسطين ٚعْٛٞ بادباٙ فسٜل َدزض١ ايعاَس١ٜ، أ

ع ازَع تٛقٝح يف اهلاَؼ إٔ ٖرٙ أمسا٤ َد ، 20 املعانظ عبٛ َدزض١ ايصٖسا٤"

 يًرنٛز ٚاإلْاخ يف َد١ٜٓ ٜافا.

بُٝٓا ذبًكت بعض ايفتٝات يف صبُٛعات " ٚتكٍٛ َعّسف١ ببعض أمسا٤ األيعاب ايرتاث١ٝ:

َٚٔ خالٍ يباضٗا ذباٍٚ ي٢ًٝ اسبفاظ ع٢ً  .21ٖٚٔ ًٜعدي" اإلنظ" ٚ"ْط اسببٌ"...."

ٍ َصّٜٔ بايتطسٜص ايفًططٝين "ناْت ْعازات ايكسا٠٤ تتدىل سٍٛ زقبتٗا، ٚغا ٖٜٛتٗا:

ًٜف نتفٝٗا، نإ ايػاٍ غعازٖا ايدا٥ِ ايرٟ تكع٘ ع٢ً نتفٝٗا يف نٌ 

بعض املٓاضبات ايرتاث١ٝ . باإلقاف١ يرنس 22 ضباقس٠، ٚيف نٌ َكاب١ً تًفص١ْٜٝٛ"

 .23نُٛضِ ايٓيب زٚبني َٚٛضِ قطف مثاز ايربتكاٍ ٚايٛف١ٝٓ

ٜٚبك٢ إٔ ْػري إىل بٓا٤ األسداخ ايتتابعٞ ع٢ً ايسغِ َٔ اضتشكاز ايرنسٜات إها إٔ 

صبسٜات األسداخ ٚاملػاَس٠ اييت تكّٛ بٗا اسبفٝد٠ أز٣ٚ يًبشح عٔ د١َٝ ازبد٠ تطري 

خبٝط سدثٞ َرتابط َٚتتابع، ٜدفع بعك٘ بعكا إىل األَاّ. ٖٚٓاى َٔ ٜػري إىل إٔ 

ٓا٤ زٚا١ٜ ايفتٝإ ٚٚفل ْطل ايتتابع ٖٛ عٝٓ٘ ايرٟ دعٌ َٔ ٖرا ذيو َفتاح ايٓذاح يف ب

ايٓطل َكبٛها بٌ َال٥ُا هلرٙ ايسٚا١ٜ ٚيكاز٥ٗا،أٟ إٔ ٜطري اشبط اسبدثٞ باضتكا١َ 

ٚادباٙ ٚاسد إىل األَاّ )املطتكبٌ(، بدٕٚ قطع أٚ خًد١ً أٚ تعكٝد أٚ تػابو مما قد 

 .24ظبدٙ يف غايب١ٝ األْطام األخس٣

                                                         
 .11:ف ْفط٘، املؿدز20

 .11:ف ْفط٘، املؿدز 21

 .14:ف ْفط٘، املؿدز 22

 .142-132:ف ْفط٘، املؿدز 23

 ٚايٓػس، يًدزاضات ايعسب١ٝ املؤضط١: بريٚت. 1ط ،ٚاملٛقٛعات ايفٔ خؿا٥ـ ايفتٝإ زٚا١ٜ. ظبِ ناظِ، 24
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 :ؾٛز٠ اآلخس يف زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟"

َّٝصت زٚا١ٜ "ملٔ ٖرٙ ايد١َٝ؟" بني ؾٛزتني يآلخس، األٚىل متجًت باآلخس ايؿْٗٝٛٞ 

ٍ، ٚايجا١ْٝ متجًت باآلخس املفٓد يالستالٍ املفتت احملتٌ أٚ املؤٜد يًؿ١ْٝٛٝٗ ٚاهاستال

 يًطسد١ٜ ايؿ١ْٝٛٝٗ.

 ؾٛز٠ اآلخس املؤٜد يًؿ١ْٝٛٝٗ: -أ

فٓذد ف١٦ َٔ اسبكٛز يف احملاقس٠ اييت تًكٝٗا ايدنتٛز٠ ي٢ًٝ عٔ ايرتاخ ايفططٝين 

تجري غػبا ٚتػٜٛػا؛ ألْٗا تسفض اهاعرتاف يف سل ايفًططٝٓٝني بفًططني.."اَتألت 

باسبكٛز ايرٜٔ نإ َععُِٗ َٔ فالب ازباَع١، ٚنإ بعكِٗ َٔ ازباي١ٝ  ايكاع١

ايعسب١ٝ يف املد١ٜٓ. ٚنايعاد٠ يف َجٌ ٖرٙ ايًكا٤ات، فكد دًطت صبُٛع١ َٔ ايػباب 

ايرٜٔ ازتدٚا قُؿاْا قط١ٝٓ عًٝٗا زَٛش ؾ١ْٝٛٝٗ يف ايؿف اشبًفٞ يف أسد داْيب 

 .25يتػٜٛؼ ع٢ً احملاقس٠"ايكاع١، ِٖٚ ع٢ً أٖب١ اهاضتعداد يًُػاغب١ ٚا

يكد أّثس ٖرا اسبدخ يف اسبفٝد٠ أز٣ٚ ٚدفعٗا يًتُطو أنجس بٜٗٛتٗا ٚدرٚزٖا 

 ٚايدفاع عٔ اسبكٝك١ ايػا٥ب١:

ا. مل تهٔ يتٗتِ قبٌ ٖرا ايّٝٛ بايٓكاؽ "خسدت أز٣ٚ َٔ ايكاع١ ٖٚٞ تسدبف غكًب

باَتٝاش، فٗٛ ها ٜعٓٝٗا  ا مماًلا ضٝاضًٝاملا اعتربت٘ َٛقًٛعايدا٥س سٍٛ فًططني، فًط

غدؿٝا ٚها ساد١ ألٕ تفُٗ٘ أٚ تتفاعٌ َع٘؛ فٗٞ نُا ناْت تكٍٛ يٓفطٗا 

أَسٜه١ٝ املٛيد، ٚيهٓٗا عٓدَا اضتُعت زبدتٗا ٖٚٞ تتشدخ بػػف ٚق٠ٛ ٜٚكني، 

ٔ ايٛهاد٠ غعست ألٍٚ َس٠ باهاْتُا٤ إىل درٚزٖا، ٚأٜكٓت إٔ َا تػعس ب٘ أنرب َ

 .26بهجري"

ٖٚهرا تطع٢ ايسٚا١ٜ يسبط ايٝافع ايعسبٞ بٜٗٛت٘ ٚبككاٜا أَت٘ ٚفِٗ سكٝك١ ايؿساع  

ايعسبٞ اإلضسا٥ًٝٞ، دٕٚ ذبٌٜٛ ايٓـ ايسٚا٥ٞ جملسد َعًَٛات تازخي١ٝ داف١. نُا 

ْطٝاْ٘ َجًت خامت١ ايسٚا١ٜ سبع١ ايتٜٓٛس ٖٚٞ متطو ازبٌٝ ازبدٜد بٛفٓ٘ ٚعدّ 

 نُا ٜدعٞ اهاستالٍ.

                                                         
 .11:ف. ايد١َٝ؟ ٖرٙ ملٔ. تػسٜد ايٓذاز، 25
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تٗا َٔ قبٌ دٓٛد ٢ ٚسفٝدتٗا أز٣ٚ يفًططني تتِ َعاًَٚيف َطاز ايًد أثٓا٤ شٜاز٠ يًٝ

اهاستالٍ بطسٜك١ فع١ سني عسفٛا إٔ ي٢ًٝ َٔ أؾٌ فًططٝين. أَا املسأ٠ اييت ضهٓت 

يف بٝت ي٢ًٝ ٚأًٖٗا يف فًططني فكد اضتا٤ت َٔ شٜاز٠ ي٢ًٝ يبٝت أًٖٗا ٚقاَت 

 .بطسدٖا

 املفٓد يًؿ١ْٝٛٝٗ: ؾٛز٠ اآلخس -ب

ٚمتجًت ٖرٙ ايؿٛز٠ بػدؿ١ٝ "ْٛزٜت" اييت ناْت ٚعا٥ًتٗا أٍٚ َٔ ضهٔ بٝت ي٢ًٝ 

بعد إٔ مت تٗذريٖا ٚأًٖٗا َٓ٘، إها إٔ ْٛزٜت ٚقفت َٛقفا َعادٜا يالستالٍ، ٚغادزت 

فًططني َعرتف١ بأسك١ٝ ايفًططٝٓٝني فٝٗا، ٚمل ٜتٛقف األَس عٓد ٖرا اسبد بٌ 

ًُت نٓاغط١ سبكٛم اإلْطإ، ٚقاَت بايدفاع عٔ سكٛم ايفًططٝٓٝني يف ضبانِ ع

اهاستالٍ ثِ يف ايٛهاٜات املتشد٠ األَسٜه١ٝ. تكٍٛ "ْٛزٜت" ي٢ًًٝ بعد إٔ تكابًتا يف 

١ٝ اييت قاَت بٗا أز٣ٚ ٚؾدٜكتٗا: ايٛهاٜات املتشد٠ بعد َػاَس٠ ايبشح عٔ زس١ً ايدَ

ّٕ َٔ سكو إٔ تعسيف َا س" ؿٌ بعد إٔ غادزمت بٝتهِ. ها ٜٛدد عٓدٟ نًُات أظٔ أ

ٌّ َا سدخ َٚا شاٍ حيدخ ست٢ اآلٕ. ٚيهٔ َٓر إٔ نٓت فف١ً يف ْفظ  تربز ن

 .27."، ٚأْا أغعس بفداس١ َا قُٓا ب٘..عُسى

ّٛز ايط د فال ٜربز استالٍ فًططني ٚتػسٜد سد فداس١ إٔ تتشٍٛ ايكش١ٝ إىل داّلٜٚؿ

تها٤ ع٢ً َا تعسض ي٘ بعض ايٝٗٛد َٔ قبٌ أٚزٚبا َٔ اقطٗاد أٚ متٝٝص. أًٖٗا اها

فتطسد "ْٛزٜت" نٝف زسًت إىل فًططني ٖٚٞ فف١ً ؾػري٠ َع أًٖٗا يتشٌ ضبٌ 

أضس٠ فًطط١ٝٓٝ غسدت عٔ بٝتٗا ٚٚفٓٗا. فتكٍٛ: "نهجري َٔ ايعا٥الت ايٝٗٛد١ٜ، 

أْا  ٛا يف "احملسق١ ايٓاش١ٜ"...زٚبا. نجري َٔ أفساد عا٥ًيت أعدَٚعاْٝٓا ٚاقطٗدْا يف أ

ٌّ بهِ بطببٓا...  ها أساٍٚ إٔ أتربأ مما فعًٓاٙ بهِ، أٚ إٔ أختًل أعرازا ألبسز َا س

. ٖٚرا األَس 28"زٚبا ٚايٛعد بأزض ايًدي ٚايعطٌٚ"تكـ عًٝٗا َا سدخ َعِٗ يف أ ثِ

ادست ْٛزٜت إىل ايٛهاٜات املتشد٠ "َٓر إٔ ٖ اغط١ يف سكٛم اإلْطإدفعٗا يتؿبح ْ

َا بسست تعٌُ بٓػاط َع ازبُعٝات ايٝٗٛد١ٜ املطاْد٠ سبكٛم ايفًططٝٓٝني سٝح 

                                                         
 .142:ف ْفط٘، املؿدز 27
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سسؾت ع٢ً املػازن١ يف مجٝع أْػط١ ٖرٙ ازبُعٝات، فهتبت املكاهات يف 

29"ايؿشف، ٚغازنت يف املعاٖسات املطاْد٠ سبل ايفًططٝٓٝني يف ايعٛد٠
. 

طع إٔ تػازى يف َأضا٠ ايػعب تد تسنت "ْٛزٜت" فًططني ألْٗا مل تطيك

ايفًططٝين. ٚنإٔ ٖرٙ دع٠ٛ ق١ُٝٓ يآلخس املٓؿف يف ارباذ قساز ساضِ 

ّٕ قؿ١ ايد١َٝ ٚاهاْطشاب َٔ املػازن١ يف ايعًِ ايٛاقع ع٢ً اإلْطإ ايفًططٝين.  إ

أؾشاب٘  ايٓٗا١ٜ إىل ايرٟ ها بّد إٔ ٜعٛد يفسبل ٚعٛدتٗا إىل ازبد٠ قد تسَص إىل ا

؛ فاسبل ٖرا األَس ت" دفرت املرنسات اشباف ب٢ًًٝ ٜؤندٚنريو سني أعادت "ْٛزٜ

 أؾشاب٘.ٜٓبػٞ إٔ ٜعٛد إىل 

ٕ ايسٚا١ٜ تني طبتًفتني يآلخس فُٝهٔ ايكٍٛ بأٚإذا ساٚيٓا تعًٌٝ تكدِٜ ايسٚا١ٜ يؿٛز

ا٥ًٝٞ؛ فاآلخس ذباٍٚ تكدِٜ زؤ١ٜ سكٝك١ٝ ضبدد٠ عٔ سكٝك١ ايؿساع ايعسبٞ اإلضس

ًٝ ا يف ايؿساع إها إذا نإ ضبتاًلايٝٗٛدٟ ها ميجٌ فسًف ًُؾْٗٝٛ ا يالستالٍ، ا، أٚ داع

ا. َٚٔ ٖٓا ٜتػهٌ ايٛعٞ يد٣ املتًكٞ بتٓش١ٝ األفساف ا دًٜٓٝفايؿساع يٝظ ؾساًع

 ا يف تعاًَ٘ َع اآلخس.ا ٚتٛاشًْا ٚإدزاًنغري املػُٛي١ بايؿساع؛ فٝؿبح أنجس ٚعًٝ

 ح:خامت١ ايبش

ضع٢ ٖرا ايبشح يتطًٝط ايك٤ٛ ع٢ً ازبٗٛد اييت تبرهلا املسأ٠ ايعسب١ٝ يف زفد ايعٌُ 

يٝافعني خاؾ١، ٚقد تٓاٚيت ٖرٙ ايدزاض١ زٚا١ٜ "ملٔ ا٥ٞ ايعسبٞ املٛد٘ إىل ااألدبٞ ايسٚ

 ٖرٙ ايد١َٝ؟" يًهاتب١ تػسٜد ايٓذاز، ٚقد تٛؾًت ايدزاض١ إىل:

ملٓاضب يف١٦ ايٝافعني َٔ سٝح اهاٖتُاّ ٚاشْت ايسٚا١ٜ بني ايتػهٌٝ ايفين ا -

باملػاَس٠ ٚايتػٜٛل ٚسب ايبشح ٚايفكٍٛ، ٚتٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا نايبشح 

ٚايتطٛم عرب اإلْرتْت ٚبني ايسؤ١ٜ اييت ٜٓٗض عًٝٗا ايعٌُ ايسٚا٥ٞ بتعصٜص قكاٜا األ١َ 

 يد٣ ايٓاغ١٦، ٚتأنٝد اهل١ٜٛ ايعسب١ٝ يفًططني، ٚتعس١ٜ ايطسد١ٜ ايؿ١ْٝٛٝٗ.

ّٝص ايٓـ ايسٚا٥ٞ بني ؾٛزتني يآلخس، املؤٜد يًؿ١ْٝٛٝٗ ٚاملفٓد هلا، ٚبايتايٞ َ -

 ذبدٜد أفساف ايؿساع، ٚشٜاد٠ ايٛعٞ يد٣ ايٓاغ١٦.

                                                         
 .163:ف ْفط٘، املؿدز 29
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سسف ايطسد ع٢ً إبساش ؾٛز٠ املسأ٠ املجكف١ املهافش١، اييت تستبط بايٛفٔ ٚقكاٜاٙ، -

ٚز املِٗ ايرٟ متازض٘ باإلميإ ٚايعًِ ٚاسبٛاز املٓفتح دٕٚ تعؿب، نُا تػري إىل ايد

 املسأ٠ يف تٓػ١٦ األففاٍ ٚايٝافعني ٚتجكٝفِٗ ٚزفع ايٛعٞ يدِٜٗ.

ضعت ايسٚا١ٜ يتعُٝل اهل١ٜٛ ايعسب١ٝ ايفًطط١ٝٓٝ، ٚيتذًٝتٗا َٔ أ١ٜ غٛا٥ب ٜػٖٛٗا  -

اهاستالٍ، َٔ خالٍ تسنٝص ايسٚا١ٜ ع٢ً إبساش َالَح ايرتاخ ضٛا٤ يف األشٜا٤، أٚ األثاخ 

 أمسا٤ األَانٔ ٚاملعامل يف فًططني.أٚ ايفٕٓٛ، أٚ 

 قكاٜا أَت٘، َٔ خالٍ فِٗسبٞ بٜٗٛت٘ ٚتازخي٘ ٚنُا ضعت ايسٚا١ٜ يسبط ايٝافع ايع -

 َعًَٛات تازخي١ٝ داف١. إىل دٕٚ ذبٌٜٛ ايٓـ ايسٚا٥ٞ  سكٝك١ ايؿساع ايعسبٞ اإلضسا٥ًٝٞ
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