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 عنواانن كتابب جديید باالنكليیزيیة للشاعرةة وواالكاتبة االلبنانيیة مي االريیحاني صدرر عن دداارر "ثقافاتت بال حدوودد"
(Authors’ Publisher)   في االواليیاتت االمتحدةة ااألميیركيیّة. إإنهھ قّصة اامرأأةة لبنانيیة خاضت موااجهھة قاسيیة

مسبقة كّونهھا االغربب حولل االمرأأةة االعربيیّة. قّصة فتاةة لبنانيیة نشأتت في لبنانن خاللل االفترةة االذهھھھبيیّة من لمفاهھھھيیم 
. كانن يیُعتبر لبنانن في تلك االفترةة االدوولة االديیموقرااططيیة 1975مطلع خمسيیناتت االقرنن االماضي ووحتى عامم 

ورريیّة ووأأيي ررئيیس آآخر من ددوونن االوحيیدةة في االشرقق ااألووسط٬، ووكانت حريیّة االصحافة تسمح بانتقادد ررئيیس االجمهھ
أأنن يیتعرضض االكاتب للمالحقة وواالسجن. يیومهھا كانن االمسيیحيیونن وواالمسلمونن في لبنانن يیعيیشونن معاً بأمانن ووسالمم 

.الفتيَین  



ً قّصة ااكتشافف االقوااسم االمشتركة بيین االثقافاتت وواالحضاررااتت. عاشت االمؤلّفة في فرنسا  وواالكتابب أأيیضا
في أأكثر من أأرربعيین بلداا٬ً، ووااكتشفت أأنّن االقوااسم االمشتركة بيین  وواالواليیاتت االمتحدةة ااألميیركيیّة٬، ووعملت

االحضاررااتت هھھھي أأهھھھم ووأأعمق من ااالختالفاتت في ما بيینهھا. ووكلّما ااستوعب االمرء تلك االقوااسم ووااعترفف بهھا 
ً صفة االموااططن االعالمي. يیعالج االكتابب مسألة االتوااصل  ووأأعطاهھھھا قيیمتهھا وومكانتهھا تجدهه يیكتسب تدرريیجا

عربب ووااألميیركيیيین٬، أأيین يیلتقيیانن ووأأيین يیفترقانن. ووتعتقد االمؤلّفة أأنن ااإلقراارر بقدررةة ااستيیعابب االحضارريي بيین اال
.االمفاررقاتت بيین االحضاررااتت وواالثقافاتت يیساهھھھم بتبديید إإمكاناتت االحرووبب٬، ووبتعزيیز فَُرصص االسالمم  

اسس لكّل ووتتوقف االمذكرااتت عند أأهھھھميیة تعليیم االمرأأةة من حيیث تحّولهھا إإلى قّوةة ااجتماعيیّة ضاغطة ووحجر ااألس
مشرووعع يیهھدفف إإلى تعزيیز حقوقق االمرأأةة ووددووررهھھھا االفاعل في بناء االمجتمعاتت ووتقّدمهھا. وواالكتابب غني 
باالستشهھاددااتت االتي تختاررهھھھا االمؤلفة من تجارربهھا االخاصة في أأفغانستانن ووباكستانن ووااليیمن وواالمغربب وومالي 

مت تلك االمشارريیع في االتحّوالتت ووماالوويي وواالكونغو حيیث عملت االكاتبة في مشارريیع تعليیم االمرأأةة٬، ووحيیث ساهھھھ
.ااالجتماعيیة االمرجّوةة  

يیأتي هھھھذاا االكتابب في ووقت بدأأتت ددوولل أأفريیقيیة كنيیجيیريیا ووسوااهھھھا بتعزيیز مشارريیع تعليیم االمرأأةة٬، ووتّم اااللتزاامم بمثل 
هھھھذهه االمشارريیع في كّل من أأفغانستانن٬، باكستانن ووااليیمن في االسنوااتت ااألخيیرةة. وواالكتابب٬، بهھذاا االمعنى٬، هھھھو 

ً ووبناء عالقاتت إإيیجابيیّة بنّاءةة بيین االُدوَولل مذكرااتت خا ً ددووليیا صة من خاللل تجارربب ووخبرااتت تحمل ططابعا
.وواالشعوبب  

	  


