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املسرح  ثرجمة ثراث : جعميق الثقافات ورفد املعارف
 
 
 والفنون أهموذجا

 (1) هيثم الناهي

 مةد  مق

/  02الخأظِعُت مىز  : ألاولى ،العشبُت للترحمت بمشخلخين اإلاىغمت مشث ظبخمبر أًلٌى

إلاىغمت باصذاسها مئت وزالزت اجـخش  م، وفي هزه اإلاشخلت واهذ0220ولؼاًت نهاًت عام  2222

 وعؽٍش
 
ت جهلبغ ؿُه، ولى أن حلها وان مً ؤلا  ، وهى بالـعل عمل ال بأط به والً هخابا ليًز

وعُت ئلى العشبُت ولىً خين هشي أن الضخم اإلاالي الىبير الزي واهذ جىعم به اإلاىغمت والـش 

ــــ  ليىنها واهذ ألاولى والعباكت في سؿذ املجخمع العشبي بالىخب اإلاترحمتــــ للصىي لها والشعاًت ا

ولم جيخج ئال في مجاالث معذودة ال ن ليىنها ساوخذ بلؼخيالىثير و  هجاصئ لم جخمىً مً هاهجذ

حه هدىه مً طير وال هـع لها أمام هزا الىم الىبير مً العلىم الزي بذأ العالم العشبي ًخى 

طعاؾ مظاعـت مما جترحمه جترحم أظباهُا على ظبُل اإلاثاٌ ئؿأحل الخىمُت والخطىس. 

 ًجعلىا هبدث عً ألا وهى أمش حمُع الذٌو العشبُت مجخمعت، 
 
ظباب واإلاعبباث. خصىصا

ً لؼت، وفي معغم تزىجخجاوص الاال وأن جشحماتهم مً عذة لؼاث مخعذدة  ي والعؽٍش

. أما اإلاىغمت في هزه الشخلت الىئِبت ؿلذ اخخصشث حها الذولتالاخخصاصاث التي جدخا

 أالـلع جشحماتها على
 
صذستهم مذًىت اإلالً ـت وألالعيُت، ئرا ما عضلىا زالزين هخابا

ض للعلىم والخلىُت في مجاالث العلىم البدخت.   عبذالعٍض

 0220جشهذ ؤلاداسة اللذًمت في نهاًت عام ت خاٌ، على أً
 
ي اإلاىغمت هبيرة لذ م همىما

 ودًىه
 
خللها مً حذًذ مً دون  جىلُىا اداسة اإلاىغمت علىعىذ وعلُه، عضمىا متراهمت  ا

الخىكف في مجاٌ معين أو لؼت معُىت. أصذسث اإلاىغمت العشبُت للترحمت خالٌ سخلتها مىز 
                                                           

(1) Organisation Arabe de la Traduction, Liban. 
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 مً ؤلاهج0227م ولؼاًت نهاًت عام 0225عام 
 
ت والـشوعُت م مئت وحععت عؽش هخابا ليًز

اهُت وجطمذ للترحمت مً الصِىُت والشوظُت وألاإلااهُت وؤلاًطالُت وؤلاظباهُت وأ دخلذ العٍش

والهىذًت خالٌ سخلتها اللادمت. وواهذ مجاالتها مخعذدة. ؿباإلطاؿت ئلى ألالعيُت والـلعـت، 

مي والىـس ي جشحمذ اإلاىغمت مً اللؼاث في الخخصص الاكخصادي والاحخماعي واإلاعج

 عالمي واإلاعشحي، ئطاؿتي وؤلا وألادبي والشوا
 
 بذءا

 
 علمُا

 
  ت ئلى ظخت عؽش مجاال

 بالـظاء واإلاىاد الخظشاء. بالطبع أخزث على عاجلها حعذًذ الذًىن 
 
اطُاث ومشوسا مً الٍش

 ؿـي عامي اهمت والبذء بلىة، مما أاإلاتر 
 
 ولم  02هجضث م أ0222م و0222حهظها مالُا

 
هخابا

 لظعف العُىلت اإلاالُت واوؽؼالها بدعذًذ الذًىن.سبعت هخب جخمىً مً طباعت ئال أ

 ٌ  اإلاىغمت العشبُت  ىًجم ُتهُـفي  :في هزه الذساظت ظىخىض في زالزت مجاالث، ألاو

ش اللؼت العشبُت مً خالٌ  مً سؿذ املجخمع العشبي ومىخبخه بالثلاؿاث وجىمُتها وجطٍى

في سؿع اإلاعخىي البدثي  ودوسهاأما املجاٌ الثاوي ؿعىخصصه للترحماث ألادبُت و الترحمت. 

اإلاترحم عً  دلُل حامعت أهعـىسد في اللعاهُاث الحاظىبُتبزلً هخاب  وهخص   ،والخىمىي 

تؤلا  ألهه ًخص اإلاإجمش وهى ظُيىن  ؛أوظع خيزا. ولعل املجاٌ الثالث ظُأخز مىا هيليًز

عخبر ألاٌو فيبخصىص هخاب معجم اإلاعشح اإلاترحم عً  اإلاىخباث العشبُت  الـشوعُت َو

.
 
 لضخامت وأهمُت العمل في هزا املجاٌ، وظبً وطعُت هزا الاخخصاص عشبُا

 مفاعيل املنظمة في رفد الثقافات

 ًيخهي الـظـظت ؿُه بعذ الترحمت  االثلاؿت وهلله لم حعً
 
 ظشدًا

 
مً لؼت ئلى أخشي معىا

لثلافي والخىمىي الزي ال بذ مً لؼت ئلى لؼت، بل ال بذ مً الىغش ئلى هزا اإلاـهىم مً بعذه ا

خُت هثيرة في ؿعل الترحمت وسؿذ  ألي مىطلم في الحُاة أن ًبذأ مىه. ولعل الؽىاهذ الخاٍس

ت بما هى حذًذ مً العلىم بؽتى هىاخيها مً ألامم ألاخشي والعىغ ألي لؼت  الحُاة الـىٍش

جعل منها  مخطىسة ًمىً  أداةصحُذ. ؿـعل الترحمت بشؿعه كُىد هلل الـىش ٌؼجي اللؼت ٍو

املجخمع بما هى حذًذ. ؿالعذًذ ممً هم في واكع الحاٌ ًترحمىن دون  مً خاللها جىمُت

هذؾ ال يهمهم مً الترحمت ؿعلها اإلاعشفي بل ٌعىد عليهم الـعل ألاداحي الزي لِغ له 

 ٌ .ؿُترحم الىص ووأهه ًىل ،مذلى
 
 ولىً الحلُلت  ل ولمت بيلمت ولى وان الىص ملشوءا

شها ومً زم اظخـهاهي ال حعجي هلل الىالم بلذس ما  مها وؿهمها وي طشوسة هلل اإلاعاسؾ وجطٍى

 هخاج علم حذًذ ًصب في داخل الخطىس الزاحي للمجخمع والـشد.ٌعطُىا هزا الـعل ئ
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مما جلذم أعاله ظعذ اإلاىغمت العشبُت للترحمت في ظىىاتها ألاخيرة ئلى سظم مالمذ ًمىً 

 ملجخمع واإلاهخمين بالترحمت والاخخصاصاث ألاخشي. ؿدين هلٌى مً خاللها ئؿادة ا

دون مذلىالث.  اظاةب الم ًىً هالم العشبُت الثلاؿت في العشبُت للترحمت كذ أزشث ن اإلاىغمتئ

ظىخىض بصىسة عمىمُت خٌى اظخجالب اللؼت العشبُت اللامىظُت ووطعها في مىكع و 

اهًُ أن ألاظلىب الخىمىي اإلاعشفي الزي ذهش على بعظها وؼشب. هاظخخذام بعذ أن أول ال

على ظبُل اإلاثاٌ أكذمذ اإلاىغمت ؿؼُاء. في هزه العطىس هى هابع مً راث ألا  هلصذه

العشبُت للترحمت على جشحمت هخاب الاكخصاد وجدذي عاهشة الاخخباط الحشاسي. وهىا خين 

هى اخخباط  Global Warming ًيىن الحذًث عً الاختراس العالمي ال ٌعجي أن اإلاصطلح

لعلم حذًذ له عالكت بالبِئت والىُمُاء  ابىاببلذس ما أنها ؿخدذ أ عالميختراس خشاسي أو ا

والؼاصاث ومظاسها على الياةً الحي والىباجاث وػيرها مً اإلاخعللاث. ئنها داللت مذلٌى ليلمت 

بىاب ذ أمهخم بما ًدُط باإلوعان أن ًـخاظخثىاةُت ًمىً ألي معهذ  اجدىي في داخلها بدىز

جىمُت وصُاهت وبىاء. ولى أسدها أن هخطشق أهثر في ؿعل أداة الترحمت ظىجذ أهـعىا ػصىا 

ع اللىاهين الخاصت بهزا اإلاـهىم ومإزشاجه.  أهثر ختى هصل لدؽَش

لُخخُل أخذها أهىا لم هترحم ولم ًترحم ػيرها وأػللىا أبىاب الخىاصل وجشهىا العلل 

 الخىاصلي وسحعىا لخـعُل العلل ألا 
 
 مهما

 
 داحي، ؿاهىا ظىجذ أهـعىا كذ جشهىا حاهبا

 مً الخطىس والبىاء والخىمُت، لِغ على أظاط بىاء املجخمع ؿدعب بل هزا كذ ًيىن 

في ئطاس املحاؿغت على البِئت وؤلاوعان والحـاظ على مىاسد البلذ. هى مثاٌ مً أمثلت عذًذة 

 
 
ً مً هزه اإلاـشداث  للترحمت ىذ اإلاىغمت العشبُتجمى اإلاخعللت بعلم مىلٌى أن جضسع عىاٍو

بدثُت واهخماماث بالؼت ألاهمُت في حاهب مً حىاهب العلىم. هدً ال هىد أن ًيىن الـعل 

 في معجى اليلمت بلالذاللي مدصىس 
 
 ٌعبم الـعل لخـعُل الذاللت وؿم  ا

 
ال بذ أن ًيىن مىاصا

 في رواث مدُطه مً الاس  صخىص الزاجُت التي ٌعىيها اإلاصطلحال
 
عطي جباطاث ألاخشي التي ح

ت زلاؿُت بظمى ه الذاللت أن جخطىس لخيخج ما هى أاإلاـاهُم طاكت ًمىنها وؿم هز اظخمشاٍس

  ؿعلُت.

 هىا وهى هخاب 
 
 آخشا

 
عطي مثاال ر العالملى   (0225 ماوىان،) الرمل والسيليكون: علٌم غيَّ

  ؛هشهض على العلىم البدخت -
 
ال  اق أبىابؿهى هخاب ًطش  -ألهىا ظيخطشق للعلىم ؤلاوعاهُت الخلا

هزا  ئليها سػم أن الشمل ٌؽيل أهثر مً هصف معاخاث دولىا. اهدبهأخذ مىا كذ طشكها أو 

 ألهه ؿخذ أمامىا أظلىب ؛أن وؼىص في أعماق معاسؿهمً الىخاب ال بذ لىا 
 
ًجعلىا خٍشصين  ا

هُـُت عها ظىاء واهذ أخادًت أو مخعذدة و هىاوالبلىسة وأ تعلى معشؿت اهىعاس ألاؼعت العُيُ
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 على الدعبًُ وألاحعام الصلبت وما ًمىً ئمعشؿت بيُ
 
هخاحه مً الشمل تها. وعشج أًظا

ذ ؤلاطالت في وصف الىخاب ومعاهُه الاصطالخُت،  وميىهاجه مً العُلياث اإلاإهعذة. ال أٍس

 هه ؿخذ أبىابئبلذس ما أكٌى 
 
ش علمُت مخعذدة و  ا اخخصاصاث رهُت ًمىىىا مً خاللها جطٍى

ش الثلاؿاث واظخخذامها في مدً خُاجىا لضسع جىمُت ًدخاحها مجخمعىا.  اإلاعاسؾ بعذ جطٍى

 ي نهاًت اإلاطاؾ وهزه الخىمُت وجطىسها في مثل هزه الىخب بالخأهُذ ظخإدي معاسؿها ف

ىس العالمي، ووؼير ٍمىً أن وعهم مً خالله في خشهت الخطو  ،ىخبت والبدثئلى ئزشاء اإلا

 ًترحم.ئن اإلاـاهُم التي جلٌى 
 
 العشب ال ًمليىن ؼِئا

ئنها خللت ال ًمىً ؿصلها وهخاةج ول منها ًصب في معطُاث ألاخشي. ؿالترحمت والعلىم 

ن جطىس أخذهما ، وما ئوالخىمُت والثلاؿت وجطىس اإلاعاسؾ رواث صلت ببعظهم البعع

جعل هزا اليىهب سصِى  ظُطىس آلاخش ٍو
 
بالعلىم التي جصب في بىاةه وخللت جطىسه. وبهزا  ا

هدً كصذها هُف ًمىً وهُف جمىىذ اإلاىغمت العشبُت للترحمت خالٌ سخلتها مً سؿذ 

اث معشؿُت ججعله بإسة للخىاصل ؤلاًجابي وخلم علىم حذًذة ًمىً العلىم واملجخمع بثلاؿ

العلىم في داةشة البدث ظاظُت لبىاء املجخمع وجىمُخه وخصش الاظخـادة مً دواؿعها ألا 

والذساظاث مً دون وطعها في ؿلً الاخخالؿاث والعلبُاث. ؿهىان العذًذ مً الىخب التي 

جشحمتها اإلاىغمت العشبُت للترحمت واهذ بىاكعها ئطاؿاث وإطالالث لها ؿعلها اإلاإزش في سظم 

ىالم مالمذ مجخمع علمي لخىاصلها مع العلىم والحظاساث والثلاؿاث اللادمت مً الع

 ألاخشي.

 الحنموي الترجمات ألادبية ودورها في رفع املسحوى البحثي و 

 ا اإلاخعذدة بما ؿيها البالػت ومش بىابهلعشبُت ومجاالتها ألادبُت بياؿت أسػم عمم اللؼت ا
 
وسا

بالؽعش واإلاىطم اللؼىي والىصف والشواًت وػيرها مً ألابىاب التي جميز العشبُت عً ػيرها، 

بىابها كذ اهذزشث شون عذًذة. وهدً هىا ال هلصذ أن أىس كذ جىكـذ للئال أن عجلت الخط

نها جىكـذ في الخطىس والبدث عً خالت ػير جشاجبُت ججعل الباب ألادبي ئبلذس ما هلٌى 

 مدؽابه
 
. ؿعل ا

 
 بُت وهبىغ البعع منهم و وس ى ظبُل اإلاثاٌ ومع عصش النهظت ألا سوجُيُا

ت الثلاؿُت هي الىلذًت.  في الشواًت وبىاء اللؼت ومـشداتها، عهشث كُمُت حذًذة في الىغٍش

 
 
مً كبل ألادب العشبي في العصىس التي هبؽ بها العشب، بل  والىلذًت هىا باب لم ًىً مطشوكا

هضجذ في مىخصف اللشن الخاظع عؽش بُت التي و هى مىلٌى مً الحلبت ألادبُت ألاوس 

على ظبُل اإلاثاٌ في ؿشوعا بصىسة مىلطعت ؿ ،طىسث الشواًت وؿعلها ألادبياإلاُالدي. ؿلذ ج
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طاهُا ًخعامل  اًىمُ امىهجُ اعشؿ أصبدذ أوادًمُت أهثر مً وىنهائر  ؛الىغير وهزلً في بٍش

معه ألاؿشاد. لزا ومً هزا اإلاىطلم دأبذ اإلاىغمت العشبُت للترحمت ومً خالٌ لجانها اإلاعشوؿت 

عطلباخخُاس الىخب   في الترحمت، مً أحل النهىض بالىاكع خ 
 
ي هزه اإلاياهت ألادبُت اإلاهىُت دوسا

ً في هزا اإلاظماس.  ألادبي ومعشؿت ججاسب آلاخٍش

الوعي  :العذًذ مً الىخب ألادبُت والىلذًت مثلسػم ئصذاس اإلاىغمت العشبُت للترحمت 

دُان، ) والرواية  (0220)أوسو،  فلسفة اللغةو (0225ؿِعباس، ) الصوثياتو (0222هٍش

 دليل جامعة أكسفورد في اللساهيات الحاسوبيةأن هخاب  خب اإلاهمت، ئالوػيرها مً الى

طاهُاالثالزت الصا بأحضاةه هىهت خاصت جخخلف  ٌعخبر را، دسة عً حامعت أهعـىسد في بٍش

عً الىخب ألاخشي. ؿهى وعيٌّ حذًٌذ لشبط اللؼت بالحاظىبُاث، وهىا ال هلصذ الحاظىبُاث 

ع الحاظىب للخعامل مع اللؼت وبيُتها وهُـُت الخىاؿم البرم جُت العادًت، بل هلصذ جطَى

خ ججعلىا وعشؾ هُف  العالكُت ما بين الحشؾ ولؼت اليىمبُىجش. هغشة ؿاخصت بعُطت للخاٍس

، ؿهم كبل الجطىسث ألامم ألا 
 
دسظىا اللؼت  ظلىع في هزا الـلً العلمي الىبيرخشي خاظىبُا

ُ  وبيُتها وخاولىا حع  لها ط
 
 بىها واظخـام خىظفي البرمجت ومً ز عت

 
 وكامىظُا

 
ا دوا منها جشبٍى

، هاهًُ عً أس 
 
أن جطىس  :ؼـتها ومعشؿت اليسخ والخىاسخ في معاوي اليلماث. أيومشادؿاجُا

 الخىىىلىحُا لم ًمىع علماء اللؼت مً الاظخـادة في هزا اإلاظماس.

 زهبذاعُت ًجعل مً هظبً اليلماث وفي كُاط طاكتها ؤلا  ئن مىطم اللؼت والبدث في

علىم حعذٌ الحبل في الظلىع في بىاء مإظعت علمُت مبيُت على الىم الهاةل مً الىالم ال

ش الخىىىلىحُا. هزا  أن ٌعخليالزي ًمىً  ش اللؼت وجطٍى مً حزوسه والاظخـادة مىه في جطٍى

اطُاث واإلاىطم م ً حهت والحىظبت واللؼت مً حهت أخشي، الىخاب حمع في طُاجه علم الٍش

 
 
 ؛ ت على لؼت اإلااهىتـُت ئدخالها في ظاخت بشمجُت مبيًُ مً وصف صىجُت اليلمت وهُوجمى

منها وطع أطش حذًذة. وال هخاٌ بالصىسة التي ًشاد  نها مً جـخِذ الىالم وإعادة بىاةهئر جمى

 ما ػير معشوؾ ئرا ما جبادس ئلى كلىا ؼ ئن
 
برامج جشبط بين ال زهطىس مثل هرهىىا أن جِئا

ش الترحمت آلالُت لىترو ب علماء في العشب لبىاء اللاسب ؤلاحُا ظخطش ى ؼت والخىىىلالل وي وجطٍى

ؼت ألاحىبُت ئلى العشبُت وبالعىغ، ئرا ما علمىا أهىا ماصلىا كُذ الخخلف في هزا املجاٌ مً الل

 بما جىصل ئلُه البعع في الترحمت آلالُت وجللُل 
 
معاخت الـجىة ؿُما وصل ئلُه كُاظا

 آلاخشون مً جطىس علمي.
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مىً جدلُم اإلاياظب التي   مشة أخشي هي الترحمت التي بـعلها ًمىً الخىاصل ٍو

 وطىعُت 
 
شها أًظا مً خاللها ًمىً بىاء مجخمع ؿُه جىمُت وؿُه اظخـادة. ئرن اللؼت وجطٍى

مً خاللها الاهـخاح هزه اللؼت في الخعامل مع الحىظبت ظدبجي نهظت حذًذة ًمىً 

 في مجاالث علمُت أخشي ظبلىا ئليها آلاخشون.
 
 جىىىلىحُا

 ثجربة املنظمة في علوم املسرح وثطورها

م هى الذخٌى في معترن بىاء خضمت 0220سادتها اإلاىغمت بعذ عام الىللت الىىعُت التي أ

 في ألادب  علمُت للخىاصل الحظاسي مع ألامم اإلاخدظشة خىلىا. ؿاإلاعشح
 
لم ًىً مخىاجشا

با وبعع و العشبي ولى وان بصىسة مخخلـت، ئال أهه خلم في العلىد العبعت اإلااطُت في أوس 

. أظهمذ بعع و دٌو الؽشق ألاوس 
 
 مذسوظا

 
 أوادًمُا

 
بي هللت مىطىعُت، حعلذ مىه أدبا

هه لم جلذم اإلاإظعاث في جشحمت اإلاعشح ألاوسبي أو اإلاعشح العالمي على أكشب حؽبُه، ئال أ

مإظعت مزوىسة على جشحمت أظاظُاث علىم اإلاعشح، لزا بصىسة أو أخشي لم ًىجح اإلاعشح 

. ؿياجب العِئإلاالذاهىا ئال ب في
 
ى اإلاعشحي بالخأهُذ ًخخلف عً واجب اللصت ووطعُت ما ىاٍس

عطى له خصىصِخه املخخلـت  أدائها. ولعل عىاصش اإلاعشح ووصـها وهُـُت الخعامل مع ول م 

الت ئلى خالت أخشي، لزا المخالن معشح هاجح ال بذ مً معشؿت هزه الخصىصُاث مً خ

.
 
 خُا

 
 وهزه العىاصش ألاظاظُت التي ججعل مىه واةىا

لت مىهجُت أوادًمُت لخأظِغ علم به   أن ًذسط مىطىع اإلاعشح بطٍش
 
ئهه مً اإلاهم حذا

كُم وهدى أي داللت د، لزلً ال بذ مً معشؿت هُف وإلااراًخشق هزا الجمى 
 
اإلاعشح؟ ول  أ

 ئرهزه الذالالث جياد جي
 
. وللحُلىلتىن مـلىدة عشبُا

 
دون الىلل  ا لم جىً معذومت حذا

 مخالص 
 
 عشبُا

 
ش العلم لىخلم معشخا  مع الجىاهب ألادبُتالعؽىاتي وجطٍى

 
ٌعخىحب علُىا  ما

للترحمت  . وبصذد هزا العُاق حمعذ اإلاىغمت العشبُتخز بعين الاعخباس ول هزه اإلاـاهُمألا 

في خىض هزا اإلاظماس وجلذًم  ام ول اإلاـشداث التي حعاعذه0223م ولؼاًت 0225مىز عام 

إلاإلـه  حط اإلاعش ى خالٌ لجانها للامؿاظترؼذث مً  ؛ ش يء ؿعاٌ للمخللي والباخث العشبي

ُاث الـشوس ي ألاصل. ؿـي هزا اللامىط الىبير بحجمه والؼجي بمعلىماجه حمع ول خُث

ىِذ اإلاعشح ولىاؿغه بعظها باللؼت الـشوعُت اللذًمت  ئر وان ؛ومصطلحاجه وأًً ومتى ب 

  ؛ التي ال مشادؿاث لها في اللؼت الـشوعُت الحذًثت، ولشبما ال ملابل لها في اللؼت العشبُت

 باإلاعجى الؼشبي الحالي.
 
 جمثُلُا

 
 لم ًىً لهم معشخا

 
 ألن العشب أصال
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في معترن الاظترؼاد بمترحم مدترؾ  هزه ؤلاإلاامت بخصىص كامىط اإلاعشح وطعخىا

 
 
 ومخخصص في راث الىكذ، وهى ما حعل ئصذاسه ًخأخش بعع الص يء بعذ أن جمى

 
ا ا ى  لؼٍى

ت في راث الىكذ، مً الاظترؼاد بصخصُت معشخُت أوادًمُت ججذ اللؼت الـشوعُت والعشبُ

 بيل ألا 
 
ع هزا ساحع اإلاعشح. ومن به في الجامعت التي ًذسط ؿيها علم يظاجزة املحُطمعخعُىا

التي عىف الجمُع ؿيها  زه الحلت الجمُلتشخصُاث لُصل لىا به اللامىط أهثر مً زالر

خىاؿم مع ؿعل اإلاصطلح ووأهه صىسة واكعُت إلاا ًجب   على سظم مالمذ الىالم بما ٍو

 لىطع الخعٍشف اإلاىاظب الىلاػ ؿيها أأن ًدذر على اإلاعشح. بعع اإلاصطلحاث طاٌ 
 
ًاما

 مً لؼت ئلى لؼت لها، 
 
. ؿاللامىط بلؼخه الصعبت واإلاعلذة لِغ هلال

 
 هاؿعا

 
وي ًيىن علما

 أخشي بلذس ما وان بىاء لحالت أوادًمُت جإظغ لعلم حذًذ بداحت ئلُه هعشب وبداحت 

 ث هثيرة خـي معغمها عىا.او شاعاة ما ًذوس خىلىا مً علىم وأدئلى جطبُله بؼُت م

 خاثمة

رها التي خشصذ عليها اإلاىغمت يفي سؿذ الثلاؿاث وبىاء معاًحلُلت جلً هي الشخلت ال

سادث أن جيىن ت هلل هالم ملابل هالم، بلذس ما أوأسادث مً خاللها أن ال جيىن الترحم

ت. هزه العلىم ًمىنها بما ال ًلبل الؽً أن  واعُت إلاا جشؿذ ؿُه املجخمع مً علىم طشوٍس

حعهم في بىاء مجخمع معشفي هام ًمىىه أن ًظُف ئطاؿت لها جأزيرها في بىاء ؤلاوعان. هاهًُ 

عً بعذها في الخىاصل مع الحظاساث ألاخشي والاظخـادة مً خبراتها في أي علم مً العلىم 

 له جيىن ؿُه هزه ألامت أو جلً هابؼت عالُت اإلاياسم ؿيها. هي سخلت ؼاكت ولىنها ظخترن 
 
أزشا

ىملىا اإلاعيرة في م  ً م أمام البىاء الزًً ال بذ مً أن  ل الطٍش شخلت مً كُمخه العلمُت ٌعه 

عذها مشاخل الحُاة هما بىاها آباؤ   بمأمىهُت زاهُت لها ب 
 
ها في اإلاأمىهُت ألاولى. لىطمذ معا

 الحظاسي!
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