ٜٛي -ٛٝضبتُرب 2021

َطسح ايطفٌ بني اـٝاٍ ايعًُٚ ٞايتد ٌٝٝايفين...

898

َطسح ايطفٌ بني اـٝاٍ ايعًُٚ ٞايتد ٌٝٝايفين
قسا ٠٤يف َطسسٜ ٌٖ" ١ٝأت ٞايعٝد" يطٓا ٤ايػعٕ٬


أ.د .غٓاّ قُد خكس
------------------------------------َطسح ايطفٌ ٚاـٝاٍ ايعًُ ٞع٬ق ١ددي:١ٝ
إٕ املتتبع ملطسح ايطفٌ جيدَ ٙطسساً تعًُٝٝاً باَتٝاشٚ ،ايتعً ِٝف٘ٝ
ٜتدر أغها ً٫نجري ،٠فٗٓاى َطسسٝات تتٓأ ٍٚاؾاْب املعسيف بطسٜكٚ ١اقع١ٝ
ٚمثَ ١طسسٝات أخس ٣تكدّ املاد ٠ايعًُ ١ٝعً ٢يطإ اؿٛٝإ أ ٚعٔ طسٜل
ايفٓتاشٜا مما ٜجري دٖػ ١ا٭طفاٍ ٚجيعًِٗ ٜتعًك ٕٛباملطسسٜٓٚ ١ٝدفٕٛ
بعاملٗا ٜٚأخرَٗٓ ٕٚا ايدزٚع ٚايعربٚ ،ايطفٌ خٖ ٍ٬ر ٙاملسسً ١ايعُس١ٜ
ٜهتطب ايهجري َٔ ايعادات ٚايتكايٝد ٚاملفاٖ ِٝايرتبٚ ١ٜٛا٭خ٬ق ١ٝاييت تطاعدٙ
عً ٢ؼدٜد غهٌ َطتكبٌ غدؿٝت٘ ((فايطفٛيٖ ١ـ ٞايػـسع املـأَ ٍٛيبٓـا٤
َـطتكبٌ ا٭َـ ،)1( ))١فٝذب عً ٢ا٭َ ١اييت تسٜد إٔ تٓٗض ٚتتكدّ يف َطتكبًٗا
إٔ تعتين بٗر ٙايػسحي ١املُٗٚ ١تعطٗٝا اٖتُاَاً َػاٜساً يف تفاؾ ٌٝنجرئَ ٠
اؿٝا(( ٠فايطفٛي ١أزض ؾاؿ ١ي٬ضتٓبات ،فهٌ َا ٜػسع فٗٝا َـٔ َهـازّ
ا٭خـ٬مٚ ،قاضـٔ ايـؿفات ٪ٜت ٞأنًـ٘ فـَ ٞـطتكبٌ سٝا ٠ايطفـٌ)) ( ،)2فهًُا
نإ ايػسع دٝداً نإ ايصزع ْافعاً فًٗرا أخر فُٛع َٔ ١ايهتاب عً٢
عاتكِٗ ايتؿد ٟملُٗ ١ايهتاب ١يٮطفاٍ (( فأدب ا٭طفاٍ ٜػهٌ دعاَ ١زٝ٥ط١
يف َٛادٗ ١ايتػريات اييت تٛاد٘ ا٭طفاٍ يف َطري ٠منٚ ،ِٖٛفـ ٞتهـٜٔٛ
ْ اقد َطسس ،ٞداَع ١تهسٜت ،ايعسام.
( .)1د .شيـط ،أمحـد .خطـاب ا٭دبـٚ ٞايطفٛيـ ،١اهل٦ٝـ ١ايعاَـ ١يكـؿٛز ايجكافـَ ،١هتبـ ١ايـػباب ،ز َازع
 ،ّ٧٩٩١ايكاٖس109 :٠
(.)2ب ـسٜػؼ ،قُــد ســطٔ .أدب ا٭طفاٍ أٖدافــ٘ ٚضــُات٘٪َ ،ضــط ١ايسضــاي ،١ايطبعــ ١ايجاْٝــ ٕ ١ز
ٖ٧١٧١ـ ،ّ٧٩٩١ ،بريٚت15 :
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غدؿٝاتِٗ((( ،)3فِٗ ميس ٕٚيف َسسً ١عُس ١٦ًَٝ ١ٜباملتػريات ٚاملتٓاقكات
فهإ يصاَاًعً ٢ا٭دبا ٤اير ٜٔحيًُ ٕٛزضاي ١إْطاْ ١ٝإٔ ٜكفٛا يف َٛادٖٗ ١رٙ
املتػريات اييت َٔ غأْٗا إٔ تعؿف مبطتكبٌ ا٭طفاٍ ٚتدخًِٗ يف بٛدق١
ا٫مساف ٚا٫لساف أَاّ َػسٜات َٚصايل ايعاملٚ ،املطسح َٔ ايفٓ ٕٛاملُٗ١
اييت تُكدّ َٔ خ٬ي٘ ايسضا ٌ٥اٱْطاْ ١ٝاهلادفٚ ،١ذيو ملا ميتًه٘ َٔ ٚضاٌ٥
عدٜد َٔ ٠غأْٗا إٔ ػعٌ َٔ ايطفٌ َعذباً مبا ُٜطسح فايؿٛزٚ ٠اؿسن١
ٚايػٓاٚ ٤املٛضٝك ٢نًٗا َٔ ايٛضا ٌ٥اييت تدخٌ يف عامل َطسح ايطفٌ.
أَا َطأي ١اـٝاٍ ايعًُ ٞفٗ ٞا٭خس َٔ ٣املطا ٌ٥املعكدٚ ٠ايػا٥ه،١
فٌٗ املكؿٛد ٖٓا باـٝاٍ ايعًُ ٞايدزٚع ايتعً ١ُٝٝأّ اـٝاٍ ايعًُ ٞاملدايف
يًٛاقع ٚاملبتعد عٔ نٛنب ا٭زض ٜٚؿٛز يٓا عاملاً آخس؟ بايتأنٝد اـٝاٍ
ايعًُ ٖٛ ٞاملدايف ٚاملػاٜس يًٛاقع ٖٚر ٙإغهاي ١ٝتكع نتاب َطسح ايطفٌ
أَاّ َفرتم طسم َتعدد ،٠فٌٗ ا٭طفاٍ ٜدزن ٕٛايككاٜا ايعذا٥ب ١ٝاييت
ػطد يٓا نْٛا آخس ٚفكاَ ٤تذددا أّ أِْٗ ٜ ٫دزنٕٛ؟ فتكع عً ٢عاتل
ايهاتب املطسس ١َُٗ ٞنبريٚ ٠غا٥ه ١ستٜ ٢طتطٝع إٔ ٜتذأٚش ٖرٙ
اٱغهايٚ ،١ٝتتُٝص املطسسٝات ايعًُ ١ٝباعتُادٖا عً ٢ايصَٔ املطتكبً ٞايكسٜب
أ ٚايبعٝد ٚباؽاذٖا نٛنب ا٭زض أ ٚايهٛانب ايطٝاز ٠ا٭خسَ ٣هاْاً هلا،
فاـٝاٍ ايعًُْٛ((ٖٛ ٞع أدب ٍٞأ ٚضُٓٝا ٍٞ٥ته ٕٛف ٘ٝايكؿٍ ١اـٝايَ ١ٍٝبٓ١ٍٝ
عً ٢ا٫نتػافات ايعًُ ١ٍٝايتأًَٚ ١ٍٝايتػٍٝسات ايبٚ ١ٍٝ٦ٝازتٝاد ايفكاٚ ،٤اؿٝا٠
عً ٢ايهٛانب ا٭خسٖٚ ،)4( ))٣ر ٙايطسٚسات تكٛدْا بػهٌ أ ٚبآخس إىل ايٛقٛف
عٓد ع٬ق ١ا٭دب بايس ١ٜ٩املطتكبً ١ٝاييت تستبط باـٝاٍ ايعًُ ٞفُُا ٫غو
ف ٘ٝإٔ ايفٓ ٕٛبؿٛز ٠عاَٚ ١ا٭دب بؿٛز ٠خاؾ ٫ ١متجٌ قانا ٠يًُاقٞ
()3فً ١اؾٛب ،١ف  ،١افتتاس ١ٝايعدد ،إبساٖ ِٝأمحد ،ايعـدد ( ٖ٧١٢٣( ،٢٣ـ ٪َ ،ّ٣١٧٧/ضـط ١ز عبـد
ايسمحٔ ايطدیز ٟاخلیزی ،٠املًُه ١ايعسبی ٠ايطعٛدی.٠
(https://ar.wikipedia.org/wiki .)4
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 ٖٞ ٫ٚؾٛز ٠آْ( ١ٝضه )١ْٝٛيًشاقس  ٖٞ ٫ٚفسد تُٖٛات َطتكبً ١ٝبٌ ٖٞ
نٌ ذيو (( ،ف ٬ميهٔ إٔ لٝب عٔ ض٪اٍ املطتكبٌ َٔ د ٕٚإٔ ْتٌُٗ عٓد
مسات اؿاقس اير– ٖٛ ٟاؿاقس -بٛؾف٘ تطٛزا يًُاق))ٞ

(،)5

فا٭دب

ؾريٚز ٠شَٓ ١ٝتتعاٌَ َع املاقٚ ٞاؿاقس ٚاملطتكبٌ يف بٛتكٚ ١اسد ،٠يريو
ؼ ٍٛايصَٔ املطتكبً ٞيف ا٭دب(  ٖٛٚشَٔ ؽ )ًٞٝٝإىل زَ ١ٜ٩طتكبً١ٝ
اضتهػافٚ ،١ٝيعٌ ٖرا َا ٜسبط بني ا٭دب ٚايعً ّٛيف تٛدٗٗا م ٛاٯفام
املطتكبًٚ ١ٝايهػف عٔ اؿذب ايصَٓ ،١ٝمما ٜػهٌ تسابطاً خفٍٝاً ٚٚاقشاً بني
ا٭شَٓ ١ايج٬ث ١فٝذعٌ َٔ ايصَٔ ٚاسداً ميس َٔ املاق ٞإىل املطتكبٌ َسٚزاً
باؿاقس.
ٚع٬ق ١ا٭دب بايعً ّٛع٬ق ١ددي ١ٝؼدٍخ عٓٗا ايعدٜد َٔ املفهسٜٔ
ٚايٓكاد ،فٌٗ ا٭دب ٜطتفٝد َٔ ايعًِ أّ ايعًِ ٜطتفٝد َٔ ا٭دب؟ ٫ٚ ،بد ملٔ
ُٜكبٌ عً ٢زبط ايتٓب٪ات ايعًُ ١ٝبا٭دب إٔ ٜهَ ٕٛطتٛعباً يهجري َٔ املفاِٖٝ
ٚاؿكا٥ل ايعًُ (( ،١ٝاؿكٝك ١إٔ تٛفري زَ ١ٜ٩طتكبًٚ ١ٝاقش ١ملا ٜسٜدٙ
املجكفٚ ٕٛايجٛاز ٚق ٣ٛايتػٝري املدْ ١ٝحيتاز إىل خربات َا ٜطًل عً ٘ٝعًّٛ
املطتكبٌ)) ( ،)6إذ تستبط ايعدٜد َٔ ايدزاضات املطتكبً ١ٝبايعًِ ٚايتهًٓٛدٝا َٚا
ٚؾٌ اي ٘ٝايعامل َٔ تطٛز عًَُٚ ٞعسيف ٖا.ٌ٥
ٚايدزاضات املطتكبً ٫ ١ٝتعين اٖ٫تُاّ ا٭نادمي ٞفكط (( ،بٌ متٗٝد
ايطسٜل عٝح ٜؿبح اٖ٫تُاّ باملطتكبٌ دص٤ا َٔ ثكاف ١عاَ ١يد ٣اؾُٗٛز،
باٱقباٍ عً ٢ايعًِ ٚايعً ،)7())ّٛفا٭دباٚ ٤ايهتاب محًٛا عً ٢عاتكِٗ َُٗ١
ا٫ػا ٙايعًُ ٞيف طسٚسات تٓب ١ٜ٪عٔ َطتكبٌ ايهٚ ٕٛايبػس ،١ٜفكاَت ٖٓاى
ددي ١ٝبني فًطف ١ايهتٍاب ٚزٜ٩تِٗ م ٛاملطتكبٌ فُِٓٗ َٔ ٚقف َع ايتطٛز
(.)5دَ.ؿطف ٢عبدايػين .املطسح ايػعس ٟايعسب (ٞا٭شَٚ ١املطتكبٌ) ،ضًطً ١عـامل املعسفـ ،١ايهٜٛـت:ّ2013 ،
161
(.)6فسغً ،ٞابساَٖ .ِٝطتكبًٓا ايعسب ٞنُا ٜهػف٘ ايعامل ا٫فرتاق ،ٞفً ١ايعسب ٞع ٜٛ 656ي170 :2013 ٛٝ
( .)7املسدع ايطابل173 :
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ايعًُٚ َٔ َِٗٓٚ ٞقف قد ٙعذ ١إٔ ايتطٛز يف اٯي ١عً ٢ضب ٌٝاملجاٍ ٖٛ
اْٗا ٤ٱْطاْ ١ٝاٱْطإ.
َٔ ٖٓا بسشت ايهجري َٔ امل٪يفات ا٭دب ١ٝاييت اؽرت َٔ اـٝاٍ ايعًُٞ
َٓطًكا هلا  ٖٞٚؼًل م ٛاملطتكبٌ يتتٓبأ عٛامل٘ املطتكبًَٚ ١ٝا ضت ٍٚ٪اي٘ٝ
ايبػس ،١ٜفكد ((نتب ايفسْط ٞد ٍٛفريٕٚ ،اْ٫هًٝص.ٙ ٟزًٜٚ .ص ٚغريُٖا
قؿؿاً ٚزٚاٜات تٓبأت بايهجري َٔ ا٫خرتاعات يف ايكسٕ ايعػس ،)8( ))ٜٔفبدأ
ايهاتب بايٛقٛف عٓد تًو اؿكا٥ل ٚاضتددّ(( ايعًِ َٓطًكاً غٝاي٘ ا٭دبٞ
حيًل آفام َطتكبًٜ ١ٝدفع٘ ايطُٛح إىل تفطري ايظٛاٖس ايػاَك ١يف
ايطبٝع ،)9( ))١فعًٖ ٢را ا٭ضاع ازتبطت ايتٓب٪ات املطتكبً ١ٝباـٝاٍ ايعًُ ٞيف
ا٭دب ،فأدب اـٝاٍ ايعًُٜ ٞتشكل يف اػاٖني ُٖا:
((  -1اػاٜ ٙعتُد عً ٢ايفهس ايفًطفٚ ،ٞميهٔ إٔ منجٌ ي٘ بأدب (ايٛٝتٛبات)
املجايَٓ ،١ٝر أف٬طٚ ٕٛست ٢ناب ٖٛٚ ،٘ٝاػا ٙإْطاْٜٛ ٞظف(ايفهس) يف خدَ١
اٱْطإ ٜٚدع ٛإىل سٌ َػه٬ت٘ ا٫دتُاعٚ ١ٝاؿٝات ١ٝفٝػذب ايكُع
ٚا٫ضتػٜٚ ٍ٬دع ٛإىل اؿسٚ ١ٜايهساَ.١
 -2اػاٜ ٙعتُد عً ٢ايفهس ايعًُٚ ،ٞميهٔ إٔ ميجٌ ي٘ مبا نتب د ٍٛفريٕ
ايرٜ ٟك (ٍٛيكد بٓٝت داُ٥ا زٚاٜات ٞعً ٢أضاع َٔ اؿكا٥لٚ /اضتددَت يف
ؾٓاعتٗا طسقاً َٛٚاد يٝطت فٛم َطت ٣ٛاملعًَٛات املعاؾسٖٓٚ ......٠اى تٝاز يف
ٖرا ا٫ػا ٙايعًُٜ ٞك ّٛعً ٢ايتٓبٚ ٪تٛقع اٱلاش اؿكاز ٟاؾدٜد ،فكد مت
تٛقع انتػاف ايكٓبً ١ايرزَ ١ٜج ً٬قبٌ انتػافٗاٚ ،تٛقع ٚؾ ٍٛاملسنبات
ايفكا ١ٝ٥إىل ايهٛانب ا٭خس ٣قبٌ ٚؾٛهلاٚ ،تٛقع ٚؾ ٍٛاٱْطإ عً ٢ايكُس
قبٌ إٔ ٜتِ ذيو فعٖٚ ،)10( ))ً٬را ا٫ػا ٖٛ ٙايرُٜٓٗ ٟا يف عجٓا ٖرا إذ زنصت
( .)8عصاّ ،قُد .اـٝاٍ ايعًُ ٞيف ا٭دب ،داز ط٬ع ،دَػل9-8 :1994 ،
( .)9املسدع ايطابل9 :
( .)10املسدع ايطابل10 :
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ا٭دٜب ١ضٓا ٤ايػع ٕ٬يف َطسسٝتٗا –قٝد ايدزاض -١عً ٢مجً ١أَٛز َٔ غاْٗا
إ تػٍٝس سٝا ٠اٱْطإٚ ،ايػع َٔ ٕ٬ايهتاب ايعسب اير ٜٔاعتُدٚا اـٝاٍ
ايعًُ ٞيف نتاباتِٗ اٱبداع ١ٝعً ٢ايسغِ َٔ قً ١تًو ايهتابات إذ إٔ ((ا٭دب
ايعًُ ٞايعسبَ ٞتٛاقع إذا َا قٝظ با٭دب ايعًُ ٞايعامل ،ٞفًٝظ ف ٘ٝض ٣ٛأدبا٤
َعدٚد ٜٔعً ٢ا٭ؾابع أ ٚزٚاٜات ٜطري ،)11( ))٠يهٔ عً ٢ايسغِ َٔ ذيو أؾبح
يف ا٭دب ايعسب ٞاملعاؾس نتابٌ متٝصٚا بإتباعِٗ ٖرا ا٫ػا ٙأَجاٍ ٜٛضف
ايطباعٚ ٞأْٝظ َٓؿٛز َٚؿطف ٢قُٛد ٚغريِٖٚ .يكد ػطدت يف
املطسس ١ٝقٝد ايدزاضٜ ٌٖ_ ١أت ٞايعٝد_ ايعدٜد َٔ اؾٛاْب ايرتب ١ٜٛاييت
اَتصدت باـٝاٍ ايعًُٚ ٞايس ١ٜ٩املطتكبً ١ٝيٮسداخ ٚايكفص بني ا٭شَإ
ٚاعتُاد ا٫شَإ ٚايعٛامل املتذاٚزٚ ،٠غريٖا َٔ ا٭سداخ ٚايػدؿٝات ايفكا١ٝ٥
ٚمما حيطب هلر ٙاملطسس ٖٞ ١ٝاعتُادٖا عً ٢اـٝاٍ ايعًُ َٔ ٞأدٌ متسٜس
ايكٚ ِٝايتكايٝد ايرتبٚ ١ٜٛا٭خ٬قَ ١ٝتدر َٔ ٠ث ١ُٝايعٝد احملٛز ايسٝ٥ظ هلا،
ٚذيو ملا حيتً٘ ايعٝد َٔ ق ١ُٝعًٝا يد ٣ا٭طفاٍ ٚاْتظازِٖ جمل ٤ٞايعٝد
بفازم ايؿرب ،نُا إٔ عٓؿس املفادأ ٠نإ ساقساً عًَ ٢داز ؾفشات
املطسس ،١ٝاذ أعط ٢بعداً مجايٝاً يًٓـ فهجري َٔ املػاٖد ناْت تعتُد عً،٘ٝ
ٚضٛف ْكف يف عجٓا ٖرا عٓد عٓاؾس املطسس ١ٝا٭ضاض( ١ٝايػدؿٝات ،اؿٛاز،
ايفكا ) ٤قاٚيني ايسبط بني اـٝاٍ ايعًُٚ ٞايتد ٌٝٝايفين بني ٖر ٙايعٓاؾس
ٚايٛقٛف عٓد أِٖ ايك ِٝايرتبٚ ١ٜٛا٭خ٬ق ١ٝاييت أزادت متسٜسٖا ايػع.ٕ٬
ايػدؿٝات:
إٕ ايػدؿ ١ٝعٓؿس أضاع َٔ ايعٓاؾس امله ١ْٛيًُطسس ،١ٝ٭ْٗا تكّٛ
بتذطٝد
اؿدخٜٚ (( ،هاد ٜتفل أنجس ْكاد ٚدزاض ٞاملطسح .باضتجٓا ٤أزضطٚٚ ٛي ِٝآزثس
( .)11املسدع ايطابل98 :
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عً ٢إٔ ايػدؿ ٖٞ ١ٝاييت ؽًل ايعكد ،٠أ ٚاؿبه ،١أ ٚاملٛقٛع ٖٞٚ ،املكّٛ
(.)12

ا٭ضاع اير ٟتك ّٛعً ٘ٝاملطسس)) ١ٝ

أَا أزضط ٛفكد أعط ٢اؿبه ١أُٖ ١ٝأنجس َٔ ايػدؿ " .١ٝيهٔ
املطسس ١ٝاؾٝد ٫ ٠تك ّٛعًٚ ٢فل أُٖ ١ٝاؿدخ أ ٚايػدؿٚ ،١ٝإمنا تكّٛ
عًٚ ٢فل اْ٫طذاّ ٚايتٓاضل بني اؿدخ ٚايػدؿ ،١ٝ٭ٕ ايفعٌ أ ٚاؿدخ ٫بد
ٚإٔ ٜؿدز َٔ غدـ َا ،نريو ايػدؿ ١ٝتعد َٝتٚ ٫ ١دٛد هلا إذا مل ٜؿدز
َٓٗا فعٌٚ ،يريو فإٕ ايػدؿٚ ١ٝاؿدخ نايسٚح َٔ اؾطد ٜ ٫هٕٛ
٫سداُٖا ٚدٛد َٔ د ٕٚا٭خس " (.)13
إذٕ ايػدؿٝات ٖٚ " ٞض ١ًٝامل٪يف املطسس ٞا٭ٚىل يرتمج ١ايكؿ ١إىل
سسن ،١فٗر ٙايػدؿٝات :مبا تكٚ ،ٍٛمبا تفعٌ ،مبا تظٗس ،مبا ؽف ،ٞمبا
تًبظ ٚمبا تطتددّ َٔ أغٝا ،٤مبا ٜكطسّ داخًٗا َٔ سٝاَ ٠ه َٔ ١ْٛعٛاطف
ٚأفهاز ٚأس ،ّ٬مبا تػرتى ف َٔ ٘ٝؾساع َٚا ؽًك٘ َٔ َػه٬ت تكدّ يٓا املاد٠
اؿ ١ٜٛٝاييت تك ّٛعًٗٝا املطسس" ١ٝا(.)14
ٚأَ ٍٚا ؾدزت٘ ايهاتب ١يف َطتٌٗ املطسس ١ٝبعض اٱزغادات املطسس ١ٝاييت
امستٗا ز ١ٜ٩إخسادٖٚ ١ٝرا َا لدْ ٙادزاً يف َطسح ايطفٌ ٚ ٖٛٚؾف عاّ
يًػدؿٝات:
(( -ايعٍِ َفهٍس :عامل يف َٓتؿف ايعُس ،ي٘ ؿ ١ٝبٝكا ،٤أغعح ايػٍعسٜٚ ،كع
ْظاز ٠طب ١ٍٝعً ٞعًٜٚ ،٘ٝٓٝبظ َعطف كترب أبٝض ايًٍ.ٕٛ
 زٖف ٚدٚٚ ٍ٫ضاّ ٚدَٓٚ ٍ٬اٍ ٖٚدٚ ٣أدِٖ :أطفاٍ يف ضٍٔ املدزض١املتٛضٍط.١

(.)12عً ،ٞعٛاد .اضرتاتٝذ ١ٝايتػدٝـ يف ايٓـ املطسس ،ٞا٫ق ،ّ٬ع 108 :1989 ،3
(.)13ضــًُإ ،ضــً ٣ٛدــسدٝظ .أثــس ايــف يًٝــٚ ١يًٝــ ١يف املطــسس ١ٝايعساقٝــ ١املعاؾــس ،1990-1968 ٠زضــاي١
َادطتري ،نً ١ٝايرتب ،١ٝداَع ١املٛؾٌ.38 :1996 ،
(.)14ايساع ،ٞعً .ٞفٔ املطسس57 :١ٝ
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 ايعٝد :زدٌُ قدًُِٜ ،بظ عباَ ً١ًَْٛ ً٠٤صزنػٚ ،ً١عًٚ ٢دٗ٘ ايهجرئَ ايسٍضَٛات املً ١ٍْٛايربٍاقٚ ،١تكع َٓ٘ قؿاؾات ا٭ٚزام املً ١ْٛنًٍُا
ؼسٍى.
 زٚح ايعٝد :فتا ٌ٠مج ٌ١ًٝمج ،١ًٝتًبظ ثٛباً أبٝض قؿريٚ ،غعسٖا َطدٍط ٌٜٛف ٘ٝشٖٛز ًَٚ ،١ْٛبػستٗا شزقا ٤ايًٍٚ ،ٕٛهلا قسْا اضتػعاز
ؾػريإ ٚزدٍٜا ايًٍٚ ،ٕٛهلا دٓاسإ ؾػريإ غفٍافإ.
 ايهآ٥ات ايفكا :١ٍٝ٥فُٛع َٔ ١ايهآ٥ات ايصٍزقا ٤ايًٍ ،ٕٛذات ا٭غهاٍاحملبٍبٚ ،١ايكس ٕٚا٫ضتػعاز ١ٍٜايؿٍػريٚ ،٠ا٭دٓش ١ايػٍفاف ١ايؿٍػري٠
 ايفسق ١ايػٓا :١ٍٝ٥دٛق ١غٓا ١ٍٝ٥تظٗس يف املطسسٚ ١ٍٝاقف ١عًَ ٢دزٍزخػيبٍ يف ؾدز خػب ١املطسح ،تػٍٓ ٞبػهٌ مجاعٚ ،ٍٞتعٝد َكاطع َع١ٓٝ
َٔ سٛازات ايػٍدؿٍٝات بػهٌ مجاع ٍٞأٜكاًٚ .أفساد ٖر ٙايفسق،)15( ))١
فامل٬سظ عً ٢تفاؾ ٌٝايػدؿٝات لدٖا ػُع بني ايػدؿٝات
ايٛاقعٚ ١ٝايػدؿٝات اـٝاي ١ٝاييت تعتُد عً ٢اـٝاٍ ايعًُٚ ٞزداٍ
ايفكاٖٚ ٤را َ٪غس أٚي ٞعً ٢إٔ ايػعٚ ٕ٬قعت املتًكَٓ ٞر ايًشظ١
ا٭ٚىل أَاّ اـٝاٍ ايعًُٚ ٞمتج٬ت٘ ٚدا٤ت َعامل اـٝاٍ ايعًَُٔ ٞ
خ ٍ٬زداٍ ايفكاٚ ٤زٚح ايعٝد اييت دعًت َٓٗا نآ٥ا َػاٜساً عٔ
ايبػسٚ ،يعٌ أِٖ َا ميٝص تًو ايػدؿٝات ٖ ٛاْ٫تكاٍ َٔ اـٝاٍ
ايعًُ ٞإىل ايتد ٌٝٝايفين اذ ضاِٖ ٖرا اْ٫تكاٍ يف إقفا ٤مجاي ١ٝفٓ١ٝ
يًٓـ املطسسٚ ،ٞسكٛز ٖر ٙايػدؿٝات أدخًت ايٓـ املطسس ٞيف
َكُاز اـٝاٍ ايعًُ ٞا٭َس اير ٟاْطشب إىل بك ١ٝايػدؿٝات اييت
تعاًَت َع ٖرا ايتشٚ ٌٜٛاقعٝاً ٚاْدفت ب٘ بػهٌ نبريٚ ،يعٌ
( .)15د .ايػع ،ٕ٬ضٓا .٤ايٜ ّٛٝأت ٞايعٝد2 :
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ايػعٚ ٕ٬فكت يف تكط ِٝايػدؿٝات َا بني ايٛاقع( ١ٝاؿكٝكٚ )١ٝ
ايفكاٚ ،١ٝ٥مل تٓظ ايك ِٝايرتب ١ٜٛاييت ٖ ٞأضاع َطسح ايطفٌ
فذُٝع ايػدؿٝات نإ ٖادطٗا ا٭ ٖٛ ٍٚايكٚ ِٝا٭خ٬م ٚسب
اـري ٚايػهس عً ٢ايٓعِ:
ربُّ ٚاْصعازُ) :إذٕ أٍٜٗا ا٭طفاٍٖ ،ا أْرا أَاَهَِ .اذا تسٜدٕٚ
 ((ايعٝد (بت ٍٍَٓٞ؟
 ايعٍِ َفهٍس (بفسحُ) :أٖٚ ً٬ضٗ ً٬بو أٍٜٗا ايعٝد. ايفسق ١ايػٓا ١ٍٝ٥بؿٛت ٚاسدَُ :سسَ ،٢سس .٢دا ٤ايعٝد أخرياً  -ا٭طفاٍ (ٜؿفٍك ٕٛعُاعُ) :أٖ ً٬بايعٝد.  -ايعٝد (بفدسُ ٜٓ ٖٛٚشين يٮطفاٍ ايرٜ ٜٔؿفٍك ٕٛي٘) :أغهسنِ أٍٜٗاا٭طفاٍٚ .يهٔ ملاذا تسٜد ٕٚإٔ تكابًْٛين؟
  -د(ٍ٫بتًعجُِ)ْ :سٜد إٔ ْطأيو أٍٜٗا ايعٝد اؾُ ٌٝإٕ نٓتُ ضتصٚزْايف نٛنب ا٭زض يف ٖرا ايعاّ؟
 ايفسق ١ايػٓا ١ٍٝ٥بؿٛتُ ٚاسدُ ٌٖ :ضتصٚزْا ٖرا ايعاّ؟  -ايعٝد (عصُٕ غدٜدُ) :يٮضف أٍٜٗا ا٭طفاٍ ،أْا ئ أشٚز نٛنبا٭زض ٖرا ايعاّٚ ،قد  ٫أشٚز ٙأبداً بعد اٯٕ قد أشٚز نٛانب أخس،٣
ٚيهٍٓين بايتأنٝد ئ أشٚز نٛنب ا٭زض أبداً بعد قطٝعيت ي٘.
  -زٖف(تسمت ٞيف سكٔ ايعٍِ َفهٍس بانَ :)١ٝؿٝب ١نبري ،٠ايعٝد ئٜصٚز نٛنب ا٭زض بعد اٯٕ .يكد ؼطٍِ قًيب.
 ايفسق ١ايػٓا ١ٍٝ٥بؿٛتُ ٚاسدُ :يكد سطٍُت قًٛب ا٭طفاٍ مجٝعاً.  -د (ٍ٫ػٗؼُ بايبها :)َ٤أمل أقٌ يهِ إٍْين أخػ َٔ ٢إٔ ٜ ٫أت ٞايعٝد؟!Vol-1, Issue-3
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  -ايعٍِ َفهٍس(بتٛتسُ)ٚ :يهٔ ملاذا أٍٜٗا ايعٝد  ٫تسٜد شٜاز ٠نٛنبا٭زض؟!
  -زٖف(بسدا :)ُ٤مٔ يف اْتظازىَ.  -د( ٍ٬بتكسٍع)ٚ :مبٍوَ أٜكاً.  -ايعٝد (بتأ ٍثسُ) :أْا أسبٍهِ أٜكاًٚ ،يهٍٓين ئ أشٚزنِ; ٭ٍْين غاقبَٓهِ غكباً غدٜداً!
 ٚ -ضاّ(بتعذبُ) :غاقبٌ ٍَٓا؟!  -ايعٝدٚ :غاقب َٔ ا٭طفاٍ مجٝعِٗ يف نٌٍ َهإ. ايفسق ١ايػٓا ١ٍٝ٥بؿٛتُ ٚاسدُ ٖٛ :غاقب َٔ ا٭طفاٍ مجٝعِٗ يف نٌٍَهإ ؟
  -ايعٝد :٭ٍْهِ  ٫ػٝد ٕٚايفسح بايعٝد؟  -د(ٍ٬بسفضُ):بٌ لٝد ايفسح بايعٝد. ٚ -ضاّ (باْهطازُ) :يكد اغرتٜٓا َ٬بظ ايعٝد يف اْتظاز شٜازتوَ يٓا.  -زٖف (باْهطازُ أغدٍ)ٚ :اغرتٜٓا سً ٣ٛايعٝد يف اْتظازىَ.  -د( ٍ٫بأضفُ)ٚ :مٔ َطتعد ٕٚيصٜاز ٠ا٭قازب ٚا٭ؾدقاٚ ٤اؾريإعٓد شٜازتوَ يٓا.
 -دٜ ٖٛٚ( ٍ٬هاد ٜبهٚ :)ٞضٓػٝب عٔ املدزض ١ابتٗاداً بكدَٚوَ.  -ايعٝد( ٚقد نتٍف ٜد َٔٚ :)ٜ٘قاٍ يهِ إٍٕ ٖر ٖٞ ٙايفسس ١بايعٝد؟!بٌ َٔ قاٍ يهِ إٍٕ ٖرا َٖ ٛػص ٣ايعٝد؟!
 ٚ -ضاّ( باٖتُاُّ)ٖ :را َا ْعسف٘ عٔ ايفسس ١بايعٝد.  -ايعٝد(عصُّ)ٖٚ :را ضبب غٝاب ٞعٓهِٖٚ ،ذس ٟيهِ.Vol-1, Issue-3
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 ٚ -ضاّ :مل ْفِٗ قؿدى ٜا ضٍٝد عٝد!  -د(ٍ٫بسدا ٌٖ :)ُ٤ميهٔ إٔ تٛقٍح يٓا قؿدىَ؟  -ايعٝد :قؿد ٟإٍٔ ايعٝد ٜأت ٞعٓدَا ٜفسح ا٭طفاٍ ب٘. -د( ٍ٫بؿربُ ْافدُ)ٚ :نٝف ٜفسح ا٭طفاٍ ب٘؟  -ايعٝد ( بؿٛتُ َستفعُ)ٜ :فسح ا٭طفاٍ بايعٝد عٓدَا ٜعسف ٕٛقَ ١ُٝاميًه َٔ ٕٛعطاٜا اهلل ايٛاٍٖبٜٚ ،ػسن ٕٛغريِٖ فُٝا ميًهَٔ ٕٛ
ْعُ٘.
  -د (ٍ٬باضتٗصاٚ:)ُ٤ملاذا عًٓٝا إٔ ْفعٌ ذيو؟  -عٝد :٭ٍٕ ايعطاٚ ٤ايػٍهس ٚاحملب ٖٞ ١زٚح ايعٝد.()16

 - -زٖف( باضتػسابُ)َ:اذا تعين بسٚح ايعٝد؟))

إٕ املتتبع هلرا املػٗد جيدٜ ٙدٚز س ٍٛشٜاز ٠ايعٝد يٮطفاٍ يف نٛنب
ا٭زض ،فتش ٍٛايعٝد إىل غدؿ ١ٝتتهًِ ٚتعط ٞزأٜٗا ػا ٙا٭غٝا،٤
ٚعٓدَا عًِ ا٭طفاٍ إٔ ايعٝد غاقب عً ِٗٝاضتػسبٛا ددآًٖٚ ،ا لد ؼ٫ٛ
عًَ ٢طت ٣ٛبٓا ٤ايػدؿٝات فأؾبشت غدؿ ١ٝايعٝد ٖ ٞاحملسى ا٭ضاع
يف املطسسٚ ١ٝا٭طفاٍ ِٖ ايػدؿٝات املطتكبًٚ ١اؿاقٓ ١يهٌ ثُٝات
املطسس( ١ٝتسبٚ ١ٜٛتعًٚ ١ُٝٝأخ٬قٚ ١ٝغريٖا)ٜٚ ،طتُس اؿٛاز فُٝا بِٗٓٝ
س ٍٛغكب ايعٝد عً ٢نٛنب ا٭زض ٚقساز ٙبايكطٝع ١ا٭َس ايرٜ ٟجري
سصٕ ا٭طفاٍ ٚاضتػسابِٗ َٔ ٖرا ايكساز ،فٗٓا دخًت ا٭سداخ يف َطأي١
ايتد ٌٝٝايفين اييت أقفت عً ٢غدٛف املطسس ١ٝطابعاً َػاٜساً ملا ٖٛ
َعتاد ،فايػع ٕ٬أْطٓ ١ايعٝد ٚأدخًت٘ قٛز ا٭سداخ ،فٝػتد اؿٛاز
ٜٚتٓاَ ٢ستٜ ٢ؿٌ إىل ْكط ١اْفساز أٚي ٖٞٚ ١ٝتؿسٜح ايعٝد هلِ بأْ٘ ئ
( .)16املسدع ايطابل6 :
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ٜأت((:ٞايعٝد ( بؿٛتُ َستفعُ)ٜ :فسح ا٭طفاٍ بايعٝد عٓدَا ٜعسف ٕٛق١ُٝ
َا ميًه َٔ ٕٛعطاٜا اهلل ايٛاٍٖبٜٚ ،ػسن ٕٛغريِٖ فُٝا ميًهَٔ ٕٛ
ْعُ٘ ،)).إذٕ َعسف ١قَ ١ُٝا ميًه َٔ ٕٛعطاٜا اهلل ٖ ٞإسد ٣ايكِٝ
ايرتب ١ٜٛاييت أزادت ايػع ٕ٬ػطٝدٖا يف ْؿٗا املطسس ٞقٝد ايدزاض،١
ٚيعٌ اضتشكاز ٖر ٙايك ١ُٝدا٤ت مبجاب ١ايج ١ُٝاملسنص ١ٜيًُطسس١ٝ
ٚاختٝازٖا بكؿد ١ٜ٭ٕ ايتعسف عً ٢عطاٜا اهلل ٚنٝفَٓ ١ٝشٗا يٰخسٜٔ
ٖ ٞأضاع نٌ ايك ،ِٝفايػدؿٝات املطسس ١ٝمجٝعٗا ناْت تعٌُ داخٌ
ايفكا ٤ايرتب ٟٛايرَ ٖٛ ٟػص ٣املطسس ١ٝبػهٌ خاف َٚطسح ايطفٌ
بػهٌ عاّ.
اؿٛاز:
اؿٛاز ٖ "ٛأدا ٠يتكد ِٜسدخ دزاَ ٞإىل اؾُٗٛز دٚ ٕٚضٝط ٖٛٚ ،ايٛعا٤
اير ٟخيتاز ،ٙأٜ ٚسغِ عً ،٘ٝايهاتب املطسس ٞيتكد ِٜسدخ دزاَٜ ٞؿٛز
ؾساعاً إزادٜاً بني إزادتني ؼا ٍٚنٌ َُٓٗا نطس ا٭خسٖٚ ٣صميتٗا "(،)17
فٓشٔ عٔ طسٜل اؿٛاز " ْتعسف اؿدخٚ ،ايػدؿٚ ،١ٝايصَإٚ ،املهإ
ٚغريٖا َٔ ايعٓاؾس ا٭خس َٔ ٣خٖ ٍ٬ر ٙاؾٌُ اؿٛاز ١ٜاييت تتبادهلا
ايػدؿٝات يف املطسس" ١ٝ

()18

اؿٛاز ٖ َٔ ٛعٓاؾس املطسس ١ٝاملُٗٚ ،١يعً٘ ٜعٌُ عً ٢تٛد ٘ٝاملطسس١ٝ
تٛدٗٝاً َكؿٛداً ٚممٓٗذاً َٔ خ ٍ٬ايًػ ١اييت ٜعتُدٖا ا٭دٜب يف ْؿ٘
املطسسٚ ،ٞاؿٛاز بػهٌ عاّ ٜٓكطِ عً ٢قطُني سٛاز خازدٚ ٞسٛاز
داخًٚ ،)19(ٞمٔ ٖٓا يطٓا بؿدد ايٛقٛف عٓد ٖر ٙايتكطُٝات ٭ْٓا أخرْا
عً ٢عاتكٓا ايسبط بني َطسح ايطفٌ ٚاـٝاٍ ايعًُٚ ٞبايتاي ٞفإٕ ايبشح
ضٝتذ٘ م ٛاملكاَني اييت حيًُٗا ايٓـ أنجس َٔ ايػهٌ ايفين ٖٚرا
( .)17محٛد ،٠عبد ايعصٜص .ايبٓا ٤ايدزاََ ،ٞهتب ١ا٫لً ٛاملؿس ( ١ٜد .ت )159 :
( .)18بٗ ،٢عؿاّ .ايًػ ١يف املطسح ايٓجس :ٟفً ١فؿَ .ٍٛر ،5ع ا152 :1984 ،
(ٜٓ .)19ظس :ايساع ،ٞعً .ٞفٔ املطسس.١ٝ
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حيتِ عًٓٝا ايٛقٛف عٓد يػ ١املطسس ،١ٝفذا٤ت ايًػَ ١عرب ٠عٔ قكٝتني
دٖٛسٜتني ا٭ٚىل اـٝاٍ ايعًُٚ ٞايجاْ ٖٛ ١ٝايتد ٌٝٝايفين اير ٟازتبط
بايك ِٝايرتب َٔٚ ،١ٜٛخ ٍ٬اؿٛاز تعسف املتًك ٞعً ٢ايعدٜد َٔ َفسدات
اـٝاٍ ايعًُ ٞفف ٞبدا ١ٜاملطسسٜ ١ٝدٚز اؿدٜح بني (ايعِ َفهس)
ٚغدؿٝات املطسس ١ٝا٭خس َٔ ٣ا٭طفاٍ ْطتدٍ َٔ خ٬ي٘ عً ٢ايسبط
بني اـٝاٍ ايعًُٚ ٞاؿكٝك ١يف ٖر ٙاملطسس:١ٝ
(( -ايعٍِ َفهٍس (بفسحُ )ٖ :ا قد ٚؾًٓا أخرياً إىل ايعامل املٛاش ٟيعاملٓا ا٭زقٞ
يٓبشح عٔ ايعٝد اهلازب َٔ عاملٓا.
 ٚضاّ (عُاعُ) :ناْت زسً ١ضسٜع ١ددٍاً يف ايكفص َٔ شَإ عاملٓا إىلايعامل املٛاش ٟسٝح ٜعٝؼ ايعٝد.
 زٖف (بساس :)ُ١مل أؽ ٌٍٝأبداً أٍْٗا ميهٔ إٔ ته ٕٛزسً ١ضًٗ ١بٗرا ايػٍهٌ.مل أغعس بتعب ايطٍفس أبداً.
 د :ٍ٫متٍ ا٭َس بػُك ١عني  ٫أنجس. ٚضاّ (عُاعُ) :أْا مل أغعس أبداً مبكداز ايصٍَٔ اير ٟقكٓٝا ٙيًٛؾ ٍٛإىلٖرا ايعامل.
 د :ٍ٫أمل أقٌ يوَ أٍْ٘ مبكداز غُك ١عني  ٫أنجس. زٖف (بازتٝاحُ) :مبذسٍد إٔ دخًٓا إىل املفاعٌ ايصٍَينٍ اـاف بايعٍِ َفهٍسٚددْا أْفطٓا يف ٖرا املهإ اؾُ.ٌٝ
 ايعٍِ َفهٍس(بفدسُ ٚشٖ :)ُٛإٍْهِ مل تػعسٚا بايصٍَٔ ; ٭ٍْهِ قفصمت َٔ عاملإىل عامل آخس ،إ ٍ٫أٍْهِ يف طبٝع ١اؿاٍ قد قفصمت عٔ آ٫ف ايطٍٓني ست٢
ٚؾًتِ إىل ٖرا ايصٍَٔ.
 زٖفٜ ٌٖ :عين ذيو أٍْين اٯٕ يف املطتكبٌ؟ ايعٍِ َفهٍس ،٫ :يطتُِ يف املطتكبٌ ،بٌ أْتِ يف ايعامل املٛاش ٟيعاملهِ يفا٭زض.
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 دٖٓ ٌٖ :ٍ٬اى عٛامل َٛاش ١ٜنجري ٠يعاملٓا يف نٛنب ا٭زض. ايعٍِ َفهٍس( ٜ ٖٛٚؿفس تعبرياً عٔ ايهجسٖٓ :)٠اى عدد ْٗ ٫ا ١ٜي٘ َٔايعٛامل املٛاش ١ٜيعاملٓا يف نٛنب ا٭زض.
 زٖف ٌٖ :ميهٓٓا إٔ ْطافس إىل ٖر ٙايعٛامل املٛاش ١ٜا٭خس٣؟ ايعٍِ َفهٍس :قد ْفعٌ ذيو عٓدَا ْٓتَُٗٗ َٔ ٞتٓا يف ٖرا ايعامل املٛاشٟاؾُ ٌٝسٝح ٜعٝؼ ايعٝد ،)20( )).إٕ املتفشـ هلرا املػٗد اؿٛاز ٟجيدٙ
ٜرتنص عًَ ٢فسدات  ٫متت يًٛاقع اؿكٝك ٞاملعاؽ بؿً ( ١ايعامل املٛاش،ٟ
املفاعٌ ايصَين) ٚغريٖا َٔ ا٭غٝا( ٤زسً ١ضسٜع ١ػاٚشت آ٫ف ايطٓني ،مل
ْػعس بايصَٔ) نٌ ٖر ٙا٭غٝا ٤ػعًٓا ْتأند َٔ إٔ ايػع ٕ٬دعًت
ْؿٗا املطسس ٞيف بٛدق ١اـٝاٍ ايعًُٚ ٞاييت اضتددَت٘ ٖٓا مبجاب ١ا٭دا٠
يتٛؾ ٌٝزضايتٗا إىل ا٭طفاٍ ٚبايتأنٝد إ عٓؿس اـٝاٍ ايعًُ ٞضٛف
ٜهطس أفل ايتٛقع عٓد ا٭طفاٍ ٚجيعًِٗ أَاّ َجريات نجري ٠ؼسقِٗ
عً ٢ايتأٌَ أَاّ َا ٜدٚز َٔ أسداخ ٭ٕ ايستاب َٔ ١غأْٗا إٔ ت٪ثس عً٢
اضتذاب ١ايطفٌ يًسضايٚ ،١تطتُس ايػع ٕ٬بتهسٜظ عٓؿس اـٝاٍ ايعًُٞ
ٚا٫تها ٤عً ٘ٝيف ْؿٗا:
(( -د( ٍ٫بازتٝاحُ) :اْ٫تكاٍ إىل ٖرا ايعامل املٛاش ٟنإ ضٜٗ ً٬ػب٘ اْ٫ص٫م
يف َا ٤داف.٧
 ايعٍِ َفهٍس(  ٖٛٚميطٍد عً ٢ؿٝت٘ ايبٝكا :)٤يٝظ ا٭َس بٗرا ايػٍهٌ;فٓشٔ مل ْٓتكٌ ٖٓا بطسٜك ١اْ٫ص٫م اييت تتشدثني عٓٗا.
 د( ٍ٫باٖتُاُّ) :فهٝف اْتكًٓا إىل ٖرا ايعامل املٛاش ٟيعاملٓا؟ ٚضاّ ( َتدخ ً٬يف اؿٛاز) :دخًٓا إىل نبطٛي ١آي ١املطازع ايصٍَينٍ. زٖفٚ :بهٌٍ بطاطٚ ١ؾًٓا إىل ٖٓا.(.)20د .ايػع ،ٕ٬ضٓا .٤ايٜ ّٛٝأت ٞايعٝد.
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 ايعٍِ َفهٍس ( بإميا ٠٤زأع تدٍٍ عً ٢ايسٍفض ٚا٫ضتٓهاز) :ا٭َس يٝظ بٗرٙايبطاط ;١فكد قاّ املفتٍت يف آي ١املطازع ايصٍَينٍ بتفتٝت أدطادْا إىل ذزات
بطسع ٖٞ ١أعً َٔ ٢ضسع ١ايكٍ ٤ٛن ٫ ٞتكٝع ٖر ٙايرٍزاتٚ ،تؿبح ٖبا٤
َٓجٛزاً ،ثِ قاّ املهجٍف يف آي ١املطازع بتهجٝف ذزٍات أدطادْا بايطٍسع ١ذاتٗا
ٚبتربدُ عاٍ ن ٫ ٞتٓؿٗس أدطادْاٚ ،بريو ٚددْا أْفطٓا يف ٖرا ايعامل
املٛاش ٟاؾُ.ٌٝ
 أدِٖ (غٛفُ غدٜدُ) ٌٖ :تفتٍت دطد ٟإىل ذزٍات؟ ايعٍِ َفهٍس :طبعاً. أدِٖ ( بسٜبٚ :)ُ١نٝف مل أغعس بأ ٍٟأمل؟ ايعٍِ َفهٍس :٭ٍٕ ايعًُ ١ٍٝمتٍت بتعكٝد نبري ٚبأضسع َٔ ضسع ١ايكٍ،٤ٛٚيريو ايصٍَٔ اير ٟاستاد٘ دطدى يتفتٝت٘  َٔٚثٍِ إعاد ٠تهجٝف٘ ٖ ٛشَٔ
أؾػس بهجري َٔ ايصٍَٔ اير ٟحيتاد٘ املخٍ ست ٢تؿً٘ َعً ١َٛأمل َٔ أٍٟ
عك َٔ ٛأعكا ٤دطدىَ يتػعس با٭مل.
 د( ٍ٫بإعذابُ غدٜدُ)ٖ :را أَس َدٖؼ. ايعٍِ َفهٍسٖٓ :اى ايهجري َٔ ا٭َٛز املدٖػ ١يف ايعًِ. أدِٖ ٌٖٚ :مٔ اٯٕ يف شَٔ كتًف عٔ شَٓٓا ا٭زقٞ؟ ايعٍِ َفهٍسْ :عِ ،مٔ يف شَٔ كتًف ٚيف ضسع ١شَٓ ١ٍٝكتًف;١فايصٍَٔ ٖٓا أضسع ممٍا ٖ ٛعً ٘ٝيف نٛنبٓا بعدٍَ ٠سٍات .أ ٍٟأٍْٓا ٖٓا ضٓهرب
عدٍ ٠أعٛاّ يف نٌٍ عاّ.
 ٚضاّ (بسعبُ)ٖ ٌٖ :را ٜعين أٍْٓا عٓدَا ْعٛد إىل ا٭زض ضٓه ٕٛقدأؾبشٓا َطٍٓني عادص ٜٔعٔ ايفسح بايعٝد؟
 زٖف (بكًلُ غدٜد) :أْ ٚه ٕٛقد َتٓا. ايعٍِ َفهٍس (قاسهاً) :عً ٢زضًهِ ٜا أسبا ٞ٥ايؿٍػاز ٫ ،غ َٔ ٤ٞكأٚفهِٖر ٖٛ ٙسكٝك ;ٍٞأْتِ قفصمت إىل عامل َٛاش ٟبطسع ١تتذأٚش ضسع ١ايكٍ،٤ٛ
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ٚايعامل املٛاش ٟاير ٟمٔ ف ٘ٝاٯٕ ٖ ٛعامل حيتهِ إىل شَٔ أضسع َٔ شَٓٓا،
ٚيريو نٌٍ غٖٓ ٤ٞا ميسٍ ضسٜعاً ددٍاً َكازْ ١با٭زض ،ست ٢أعُازْا
ضتٓككٖٓ ٞا ضسٜعاً إٕ بكٓٝا يف ٖرا ايعاملٚ ،يهٔ إٕ ْفٍرْا َُٗتٓا ضسٜعاً،
ٚعدْا إىل ا٭زض ،فطٛف ْعٛد إىل شَٓٓاٜٚ ،ه ٕٛايكٍا٥ع َٓ٘ ٜ ٫تعدٍ٣
ضاع ١أ ٚضاعتني مبكداز ايٛقت اير ٟاستذٓا ٙملػادز ٠عامل نٛنب ا٭زض
عرب املفاعٌ ايصٍَينٍٚ ،ايدخ ٍٛيف عامل آخس َٛاش ،ٟثِ ايعٛد ٠إىل شَٔ عامل
ا٭زضَ ،)21( )).س ٠أخس ٣تسنص ايػع ٕ٬عً ٢قك ١ٝاـٝاٍ ايعًَُٔٚ ٞ
خٖ ٍ٬را اؿٛاز لدٖا تدزدت يف طسح عٓاؾس اـٝاٍ ايعًُ ٞفُٔ
تطسٜع ايصَٔ إىل نبطٛي ١ثِ تفتٝت ا٭غداف إىل ذزات ٚإدخاهلِ داخٌ
ايهبطٛيٚ ١بايتأنٝد نٌ ٖر ٙايتفاؾ ٌٝاييت ٜتهًِ عٓٗا ايعِ َفهس ٖٞ
خٝاٍ عًُ ٞعت دعٌ ا٭طفاٍ يف املطسس ١ٝيف ساي َٔ ١ا٫ضتػساب
ٚايتأٌَ ٚايط٪اٍ عٔ َؿريَِٖ ،ا بني املٛت ٚتكدّ ايعُس بِٗٚ ،تبك٢
ٚظٝف ١ايعِ َفهس -ايرٜ ٟعد قٛز املطسس ٖٞ – ١ٝاٱٜكاح ٚايتفطري
ٚايتطُني يٮطفاٍ داخٌ املطسسٚ ١ٝيعٌ يػ ١ايعِ َفهس دا٤ت َتٛاشْ١
َٚتٛضط َا بني اـٝاٍ ايعًُٚ ٞاؿكٝكٚ ١بايتاي ٞػطدت يف يػت٘
عٓاؾس ايتد ٌٝٝايفين اٜكاًَُٗٚ ،ا سدخ َٔ أَس فإٕ ايػع ٕ٬عًُت يف
ؾٝاغ ١سٛازٖا املطسس ٞبطسٜك ١عًُٚ ١ٝتعًُ ١ٝعً ٢املصز بني اـٝاٍ
ايعًُٚ ٞاؿكٝك ١بطسٜك ١فٓ ١ٝمجَ ١ًٝطتشكس ٠ناف ١ايك ِٝايرتب١ٜٛ
اييت زمستٗا يف باد ٨ا٭َسٚ ،يعٌ ايهجري َٔ اؿٛازات دا٤ت بطسٜك١
َتُاضهٚ ١سككت اٖداف املطسسٖ َٔٚ ،١ٝر ٙاؿٛازات اٜكاً َا داز بني (
زٚح ايعٝد ٚا٭طفاٍ)ٜ(( :ػادز ايعٝد خػب ١املطسح تػٍٝع٘ سصَ ُ١ق٤ٛ
نبريٚ ،٠ؾٛت َٛضٝك ٢عطهس ١ٍٜتسافل خطٛات٘.
( .)21املسدع ايطابل.
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ضٌُ)ٜ :ا زٚح ايعٝد ضاعدٜٓا ،يٝصٚزْا ايعٝد َٔ ددٜد.
 ٚضاّ(بتٍ ٛ َٓاٍ(عصُٕ) :دَ ٕٚطاعدتو ضتظٌٍ اؿٝا ٠د ٕٚعٝد.زٖفٚ :ضٝظٌٍ ا٭طفاٍ سصٜٓني. زٚح ايعٝد :إذٕ عًٝهِ إٔ تبشجٛا عٔ ايعطاٚ ٤احملبٚ ١ايػٍهس. د(ٍ٬باٖتُاُّ)ٚ :نٝف ْػهس اهلل عًْ ٢عُ٘؟ زٚح ايعٝد :عًٝهِ أ ً٫ٚإٔ تعسفٛا ْعِ اهلل عًٝهِ ست ٢تطتطٝعٛا غهسٙعًٗٝا ،)22( )).فاؿٛاز ٖٓا جيطد ايك ِٝايرتبٚ ١ٜٛا٭خ٬ق ١ٝاييت جيب عً٢
ا٭طفاٍ ا٫يتصاّ بٗا ستٜ ٢عٛد إي ِٗٝايعٝد ٜٚطاقِٗٚ ،زٚح ايعٝد ٖٓا
أٜكا َٔ ايػدؿٝات اـٝاي ١ٝاييت  ٫تٓتُ ٞيهٛنب ا٭زض ٚيٝظ هلا
ََ٬ح خاؾٚ ،١ايػعٖٓ ٕ٬ا دا٤ت بٗا يتذعٌ َٔ اـٝاٍ ذا ضط ٠ٛعً٢
ايٓـ املطسس.ٞ
ايفكا ٤املطسس:ٞ
غػًت قك ١ٝايفكا ٤املطسس ٞايعدٜد َٔ ايٓكاد ٚاملٓظس ٜٔيًُطسح،
فُِٓٗ َٔ قاٍ إٕ املهإ املطسس ٖٛ ٞاـػب َٔ َِٗٓٚ ١قاٍ ٖ ٛاملهإ ايرٟ
ػس ٟف ٘ٝأسداخ ايكؿ ١يف املطسسٚ ١ٝغريٖا َٔ اٯزا ٤ايهجري ،٠يهٔ املكاّ
ٜ ٫تطع يًدٛض يف غُاز ٖر ٙاؾديٚ ١ٝمٔ َا ْتبٓآٖ ٙا ٖ ٛإٔ ايفكا٤
ٜٓكطِ عً ٢قطُني ( ايصَإ ٚاملهإ) فُطأي ١ايصَٔ املطسس ٞدعًت٘
ايػع ٕ٬شَٓاً َتداخَ ً٬ا بني ايصَٔ اؿكٝكٚ ٞشَٔ ايهٛنب اٯخس ايرٟ
ٚقعت ب٘ أسداخ املطسس ،١ٝفايػدؿٝات ػٌٗ يف أ ٟشَٔ ٜعٝػ:ٕٛ
(( -ايعٍِ َفهٍس( قًكاً) :أٍٜٗا ا٭طفاٍ ٫ ،تتعذًٍٛا ا٭َس; فػداً يف ٖرا ايعامل
املٛاش ٟيعاملٓا ٖ ٛشٌَٔ بعٝد ددٍاً ٖٛ ،أبعد ممٍا ميهٔ إٔ تتدًٍٛٝا.
د(ٍ٫غٝب ١أٌَُ)ٖ ٌٖ :را ٜعين إٍٔ ايعٝد قد ٜتأخٍس قد َ٘ٚإىل ضٓٛاتَدٜد ٠أخس ٣؟!
( .)22املسدع ايطابل.
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 ايعٍِ َفهٍسٖ :را ممهٔ. ٚضاّ (عصُٕ)ٖ :رَ ٙؿٝب ١نبري.٠ -زٖف :ضتتشطٍِ أسَٓ٬ا مجٝعٗا)).

()23

ٜعٛد ايعِ َفهس يٝعًٔ يٮطفاٍ سكٝك ١ايعامل ايرٜ ٟعٝػ ٕٛف ٘ٝفايّٛٝ
ايٛاسد ٖ ٛشَٔ بعٝد ددآًٖٚ ،ا ت٪ند يٓا ايػع َٔ ٕ٬اـٝاٍ ايعًُ ٞأْٗا
عاشَ ١عً ٢شز ا٭طفاٍ يف َكازْ ١بني شَٓني أسدُٖا خيتًف عٔ ا٭خس
٫ٚبد ٖٓا َٔ ايتأٌَ ايعُٝل هلرا ايتش ٍٛيف ايصَٔ ،فكد ٜطأٍ ضا ٌ٥ملاذا
أزادت ايػع ٕ٬شز ا٭طفاٍ يف ٖر ٙاملكازْ ،١فًعٌ ذيو ٜٓبع َٔ إمياْٗا بأْٓا
اـٝاٍ ايعًُ ٞقادز عً ٢دعٌ ا٭طفاٍ أنجس اضتٝعاباً يًك ِٝايرتب١ٜٛ
٫ضُٝا ٚإْٓا ْعٝؼ يف عؿس اٱيهرتْٝٚات ٚايهَٛبٛٝتس ٚا٭يعاب ٚايتكٓٝات
اؿدٜج ،١فشاٚيت ايػع ٕ٬زبط ٖر ٙايتش٫ٛت ايٛاقع ١ٝاييت ُٖٓٝت عً٢
ا٭طفاٍ َع اـٝاٍ ايعًُ ٞاملتذطد يف ايٓـ املطسس ٞيتذعٌ َِٓٗ أنجس
اٖتُاَاً ٚتعًكاً ٚاضتذاب.ً١
أَا املهإ فتعُدت ايػع ٕ٬إٔ تسمس٘ عسف ١ٝنبريٚ ٠أثجت٘ بهٌ ا٭غٝا٤
اييت ػعً٘ َهاْاً خٝايٝاً،
((

 -تُفتح ايطٍتاز ٠عً ٢املػٗد ْفط٘ ،ايفسق ١ايػٓا ١ٍٝ٥ػًظ يف ؾدز

خػب ١املطسح سٝح املدزٍز اـػيبٍ.
 تظٗس عً ٢خػب ١املطسح ايهجري َٔ املدًٛقات ايفكا ١ٍٝ٥اؾُ ١ًٝاملظٗس،احملبٍب ١ايػٍهٌَ.
 ا٭طفاٍ ًٜبط٬َ ٕٛبظ قدمي ١غاَك ١ايًٍ.ٕٛ -زٚح ايعٝد تبد ٚضعٝدَٚ ٠بتٗذ.١
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 ٚ -إىل ميني خػب ١املطسح ٖٓاى آي ١املطازع ايصٍَينٍ َػًك ١ايباب ،يفسني تًُع أشزازٖا بأيٛإ كتًف ،)24( )).١فاملهإ املطسس٪َ ٞثح بطسٜك١
خٝاي ١ٝمج ١ًٝتصٜد َٔ ٚقع اـٝاٍ ايعًُ ٞعً ٢املطسس ،١ٝفاملدًٛقات
ايفكاٚ ١ٝ٥ا٭يٛإ ايصاٖٚ ١ٝامل٬بظ ايكدمي ١مجٝعٗا َٔ ا٭غٝا ٤اييت
تجري اضتػساب ا٭طفاٍ ٚػعًِٗ أَاّ تطا٫٩ت عدٜد َٔ ٠غأْٗا
تأضٝظ َٓظ ١َٛددٜد ٠يًتًك ٞعٓد ا٭طفاٍٖ َٔٚ ،ر ٙا٭ضَ ٖٛ ١ً٦ا
داز بني ا٭طفاٍ ٚزٚح ايعٝد(( :د ٍ٫تطأٍ زٚح ايعٝد  ٖٞٚتٓظس إىل
ايهآ٥ات ايفكا ١ٍٝ٥املٛدٛد ٠عً ٢خػب ١املطسح)ٖ ٌٖ :ر ٙايهآ٥ات
ايفكا ١ٍٝ٥مجٝعٗا أزٚاح ايعٝد أٜكاً؟
 زٚح ايعٝد (َبتٗذ ،٫ :)ُ١أْا فكط زٚح ايعٝد ،أٍَا ٖر ٙايهآ٥ات اؾُ١ًٝفٗ ٞأزٚاح أخس ٣٭غٝا ٤مج ١ًٝأخس ;٣فٓشٔ ٖٓا يف نٛنب ا٭غٝا٤
اؾُ.١ًٝ
 د( ٍ٫عري :)ُ٠ملاذا ْ ٫صاٍ ٖٓا؟ أمل ْتفل عً ٢ايرٍٖاب إىل املطتكبٌ؟ ايعٍِ َفهٍس( قاسهاً َبتٗذاً)ٜ :ا ؾػريت ٞاؾُ ،١ًٝمٔ اٯٕ يفاملطتكبٌ.
 دٚ :ٍ٫يهٍٓٓا ْ ٫صاٍ يف َهآْا ذات٘. ايعٍِ َفهٍسْ :عِ ،مٔ يف املهإ ذات٘ٚ ،يهٔ يف املطتكبٌ ،)25( )).ففٖ ٞرااملػٗد تدَر ايػع ٕ٬بني املهإ ٚاملطتكبٌ ايرٚ ٟعدِٖ ب٘ ايعِ َفهس
بأْ٘ ٖ ٛاير ٟحيٌ ب٘ َػانًِٗ ،فاملهإ اـٝايٖٓ ٞا أسد ايعٓاؾس
املُٗ ١اييت دطدت ايع٬ق ١ايسؾ ١ٓٝبني املطسسٚ ١ٝاـٝاٍ ايعًُٞ
بايطسٜل ايفٓ ١ٝاييت أزادتٗا ايػع ٕ٬إ ته ،ٕٛفا٭طفاٍ أزادٚا ايرٖاب
( .)24املسدع ايطابل.
(.)25املسدع ايطابل.
Vol-1, Issue-3

ISSN: 2582-9254

www. hilalalhind. com

Hilal Al-hind

َطسح ايطفٌ بني اـٝاٍ ايعًُٚ ٞايتد ٌٝٝايفين...

ٜٛي -ٛٝضبتُرب 2021

916

إىل املطتكبٌ ستٜ ٢جبتٛا يسٚح ايعٝد أِْٗ تػريٚا ٚأخرٚا ظُٝع
ْؿا٥شٗا.
ٚيف اـتاّ ْك ٍٛإٕ ْـ َطسسٜ ٌٖ ( ١ٝأت ٞايعٝد) َٔ
املطسسٝات املُٗ ١املٛدٗ ١يٮطفاٍ ٚاييت عاؾت إغهاي١َُٗ ١ٝ
اضتػست يف ذٖٔ ايهجري َٔ ا٭طفاٍ أ ٖٞٚ ٫قك ١ٝعدّ ا٫عرتاف
بفكٌ اهلل ٚبٓعُ٘ َٔٚ ،خٚ ٍ٬قفتٓا َع ٖرا ايبشح ٫سظٓا إٔ
ايػع ٕ٬لشت يف يفت اْتبا ٙا٭طفاٍ ػا ٙث َٔ ١َُٗ ١ُٝثُٝات
ايتعاي ِٝاٱضٚ ١َٝ٬ا٭خ٬ق ،١ٝفأدخًت ا٭طفاٍ يف ٚضط َػهً١
نبريٚ َٔ ٠دْٗ ١ظسِٖ ٚدعًتِٗ أَاّ َٛادٗ ١سكٝكٚ ١ٝاضتطاعٛا
إٔ ًٜتصَٛا بٗا ٚاـ٬ف َٔ نٌ ا٭فهاز ايكدمي ١اييت ناْت تتعسض
َع ايكٚ ِٝا٭خ٬م.

املسادع:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

د .شيـط ،أمحـد .خطـاب ا٭دبـٚ ٞايطفٛيـ ،١اهل٦ٝـ ١ايعاَـ ١يكـؿٛز
ايجكافـَ ،١هتبـ ١ايـػباب ،ز َازع  ،ّ٧٩٩١ايكاٖس109 :٠
بــسٜػؼ ،قُــد ســطٔ .أدب ا٭طفاٍ أٖدافــ٘ ٚضــُات٘٪َ ،ضــط١
ايسضــاي ،١ايطبعــ ١ايجاْٝــ ٕ ١ز ٖ٧١٧١ـ ،ّ٧٩٩١ ،بريٚت15 :
فً ١اؾٛب ،١ف  ،١افتتاس ١ٝايعدد ،إبساٖ ِٝأمحد ،ايعـدد (،٢٣
(ٖ٧١٢٣ــ ٪َ ،ّ٣١٧٧/ضـط ١ز عبد ايسمحٔ ايطدٜس ٟاـري،١ٜ
املًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد.١ٜ
https://ar.wikipedia.org/wiki
دَ.ؿطف ٢عبدايػين .املطسح ايػعس ٟايعسب (ٞا٭شَٚ ١املطتكبٌ)،
ضًطً ١عامل املعسف ،١ايهٜٛت161 :ّ2013 ،
فسغً ،ٞابساَٖ .ِٝطتكبًٓا ايعسب ٞنُا ٜهػف٘ ايعامل ا٫فرتاق،ٞ
فً ١ايعسب ٞع ٜٛ 656ي170 :2013 ٛٝ
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عصاّ ،قُد .اـٝاٍ ايعًُ ٞيف ا٭دب ،داز ط٬ع ،دَػل1994 ،
عً ،ٞعٛاد .اضرتاتٝذ ١ٝايتػدٝـ يف ايٓـ املطسس ،ٞا٫ق ،ّ٬ع ،3
1989
ضًُإ ،ضً ٣ٛدسدٝظ .أثس ايف يٚ ١ًٝي ١ًٝيف املطسس ١ٝايعساق١ٝ
املعاؾس ،1990-1968 ٠زضايَ ١ادطتري ،نً ١ٝايرتب ،١ٝداَع ١املٛؾٌ،
1996
ايساع ،ٞعً .ٞفٔ املطسس.ّ1959 ،١ٝ
محٛد ،٠عبد ايعصٜص .ايبٓا ٤ايدزاََ ،ٞهتب ١ا٫لً ٛاملؿس ( ١ٜد .ت ):
بٗ ،٢عؿاّ .ايًػ ١يف املطسح ايٓجس :ٟفً ١فؿَ .ٍٛر ،5ع ا1984 ،
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