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برنامج اللغة العربية وثقافتها
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أنا أنظر
أنا ال أرى.
تراني عيناه،
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نشرة الطالب
غادة بوعلوان ،رئيسة التحرير والتنسيق

وأنا أحاول أن أشعر،

نورا اوسليفان ،مديرة التحرير والتنسيق

أجد يده،

كلير قوتلي ،مديرة التنسيق

والبرد.
يدق القلب

هذه الصورة على الطاولة

قلبي مستقر

تتك ّلم عن أيام طفولتي.

لي لقمة العيش والتنفس

هذه الصورة على الطاولة

فلماذا ال أشعر على قيد الحياة؟

تتذ ّكر ابن عمي وصديقي.

نورا اوسليفان ،السنة الرابعة

كنّا نسافر إلى بيت أجدادنا كل سنة.
واآلن ....أسافر إلى قبره.
أمس ،كان لي ابن عم،
واليوم ،عندي فقط هذه الصورة.

مستقبلنا مثل الشمس ،في األوقات الغامقة ال نستطيع أن نشاهده.

أبيغيل رود ـ بوزينا

وفي األوقات الفاتحة ،نشاهد األمل فينا

السنة األولى

نسكن في عالم كبير مع فرص كثيرة ولكن ال تسكنني حياتك لتصبحني مديرة.
العمل مهم والعرق ضروري ولكن هذين شيئني ال يفعالن مستقبلك بلوري
والحب يحددان وجودنا ولكن الفلوس تساعد في تشكيل صورتنا
األشخاص
ّ
ملاذا؟ األرض فقط أرض والذهب فقط ذهب
والناس فعالً ذهب.
عدنان دور ،السنة الثانية
١

وجيه العياضي  -تونس
وأدرس اللغة العربية في جامعة نوتردام من خالل برنامج تدريس اللغات األجنبية
أنا اسمي وجيه العياضي
ّ
"فلبرايت".
 ١٩٨٩وواصلت الدراسات العليا باملعهد العالي أنا من مدينة تبرسق في شمال تونس .ولدت بمدينة باجة سنة
للغات  -جامعة قرطاج بتونس العاصمة حيث تخصصت في اللغة واألدب والحضارة اإلنكليزية في اإلجازة،
واللسانيات في املاجستير .تع ّلم اللغات وتدريسها يعتبران من أهم الهوايات لدي .أنا أتك ّلم اللغة العربية
والفرنسية واإلنكليزية واألملانية .كنت سابقا أستاذ إنكليزية بالجامعة املركزية بتونس وكذلك مترجما وناشطا في
املجتمع املدني التونسي.

كاثرين برونسون
بدأت دراسة اللغة العربية في جامعة شيكاغو على يد األستاذ "لي غو"
سافرت مباشرة إلى دمشق
في البرنامج الصيفي املكثف .وبعد ذلك،
ُ
لطلب العلم .قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :اطلبوا العلم ولو
بالصني" .بقيت في دمشق ملدة ثالث سنوات وبعد عودتي إلى أمريكا،
ألحسن لغتي العربية .خالل إقامتي في دمشق،
ُكنْتُ أذهب كل صيف
ّ
سكنت في بيت تكلمنا فيه العربية ِطوال الوقت .وأثناء ذلك ،درستُ علوم
الدين مثل القرآن الكريم ،الحديث ،التجويد ،وهكذا .بعد سنتي األولى
من وجودي في دمشق أكملتُ دراستي اإلسالمية ،فالتحقت بجامعة
دمشق حيث حصلت على شهادة في اللغة العربية.
قررت أن أتابع دراستي في الدكتوراه
عندما عدت إلى الواليات املتحدة
ُ
في لغات وحضارات الشرق األدنى .الحمد هلل ،وجدت فرصا ً كثيرة
للتدريس في أقسام اللغة العربية في جامعات قريبة من شيكاغو .بعد أن
تخرجتُ من جامعة شيكاغو حصلتُ على منحة للبحث العلمي في جامعة
بيلويت.
اآلن وبفضل اهلل أنا محظوظة لكوني أدرس العربية واإلسالم للطالب
الرائعني في جامعة نوتردام!

٢

قصة "يوكو"
ماذا تحبني أن تأكلي اليوم ،يا يوكو؟  -تقول والدتها.
 كل أشيائي املفضلة ،من فضلك! – تقول "يوكو".اآلن" ،يوكو" تذهب إلى املدرسة االبتدائية .في املدرسة،
الطالب يحفظون املفردات .بعد ذلك ،يأكلون
"تيموثي" يأكل شوربة ،و"روز" تأكل سلطة".كريس" ت

براندون مور  -السنة الرابعة

يأكل الخضار و"فرانك" يأكل فواكه .ولكن "يوكو" تأكل
....السمك

في هذا الفصل الدراسي أخذت صفا حول اإلسالم واملسيحية

" -إيوو"! – كل الطالب يقولون.

وتع ّلمت كثيرا حول العالقة بني الدينني .أهتم بهذا املوضوع كثيرا

 -ماذا؟

بسبب عالقتي مع صديقتي املسلمة.

 -ال نحب السمك! – الطالب يقولون.

ملّا قلت لها أنني سآخذ هذا الصف ،كانت سعيدة جدا ألنها تؤمن

"يوكو" ليست سعيدة" .يوكو" تحب السمك!

باإلسالم بشكل قوي .يمثل اإلسالم جزءا مهما في حياتها وحياة

 -ماذا تقولون؟  -تسأل األستاذة -

الشعوب في الدول اإلسالمية .هي إيرانية ووالداها من إيران ولكنها

 -ال نحب السمك و"يوكو" عندها سمك! – يقول الطالب.

تعرفت
درست في الواليات املتحدة وطبعا هي أمريكية .أتذكر عندما ّ

 -هل كنتم تأكلون السمك؟  -تقول األستاذة.

عليها للمرة األولى في املدرسة املتوسطة .وبعد ذلك الوقت بأسابيع

 -ال… – ..الطالب يقولون.

شاهدنا فيديو في صف العلوم االجتماعية حول اإلرهابيني في الشرق

 -نأكل السمك اآلن! – األستاذة تقول.

األوسط .هي مزحت وقالت إنّها إرهابية وأنا أيضا ،وعندما أتذكر هذا

وكل الطالب يأكلون سمك "يوكو".

الحدث أشعر بالحزن وبالسعادة .تعكس هذه النكات الحقيقة الحزينة

" -يام" – يأكلون.

حول فهم اإلسالم في أمريكا .مزحنا حول اإلرهاب في الوقت الذي

 -هل ترون؟  -األستاذة تقول – تحبون السمك! "يوكو"

كان لدى أمريكيني كثيرين شكوك عن اإلسالم واملسلمني والعرب

سعيدة جدا اآلن.

والشرق األوسط .قالت صديقتي لي إن جارها بنى سياج حول بيته

 -شكراً ،يا أستاذة – تقول "يوكو".

ليحفظ نفسه من صديقتي وأسرتها بعد الهجومات اإلرهابية في ٩

 -شكرا ً لك ،يا "يوكو"! – الطالب يقولون – اآلن ،نحب

أيلول.

السمك!

كانت تسكن بشكل سلمي في ذلك الوقت .كطفلة تواجه التمييز الذي

صارة مورغن

كان عبئا نفسيا ضخما .منذ وقتنا في املدرسة املتوسطة إلى اآلن،

السنة األولى

نتحدث عن الدين وبعد أن بدأت آخذ صفا حول اإلسالم واملسيحية
عما يؤمن املسلمون فيما يتعلق باإلنجيل وقراءة
بدأت أسألها أسئلة ّ
اإلنجيل والنبي محمد .أعتقد أن هذه النقاشات مهمة جدا للتفاهم
الديني املتبادل .أتمنى أن تشجع عالقتنا على نقاشات واسعة بني
املسيحيني واملسلمني.

٣
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ما املشكلة؟
هناك تمييز قانوني في  ٢٩بلد ،حيث من املمنوع أن تُعطي النساء
جنسيتهن إلى أوالدهن أو أزواجهن ١١ .بلدا من البالد الـ ٢٩في
الشرق األوسط .فقط الجزائر تمنح نفس الحقوق إلى املرأة ،حيث
يمكن للزوجة الجزائرية أن تُعطي جنسيتها إلى زوجها األجنبي

وأوالدهما .وهناك بعض التقدم في بعض البلدان ،فبعد الثورة الشعبية في مصر حصلت النساء على حق نقل الجنسية إلى األطفال )ولكن ظ ّلت
بعض املشاكل في التنفيذ في الريف( .ولكنّني أعتقد أ ّن البلد الذي فيه أسوأ النتائج من هذا التمييز هو األردن.
سمي معظم السوريني
أنا أسكن في األردن اآلن وأي فرد في الشارع يمكنه أن يقول لك أ ّن تدفق الالجئني خلق توترا كبيرا في البلد .يُ ّ
"البدون" )الناس الذين يسكنون بدون اإلقامة أو حق العمل( .بعض السكان املصريني والفلسطينيني عندهم نفس املشكلة .اذا تز ّوج رجل أردني مع
امرأة من غير جنسية ،هي وأطفالها من هذا الزواج يصبحون مواطنني كاملني.
ولكن يتغّير السيناريو اذا أراد رجل أن يتز ّوج مع أمرأة أردنية ،فهو لن يحصل على جنسيتها .ولذلك ال يستطيع الزوج واألطفال أن يحصلوا على
الرعاية الصحية املجانية أو حق العمل أو اإلقامة أو التعليم الحكومي .األردن هو بلد الالجئني وتأثيرات هذا القانون التمييزي هائلة.
هناك ادلة في إحصائات الخبراء :يأثّر القانون على أكثر من  ٦٥,٠٠٠أمرأة و نحو ٥٠٠,٠٠٠طفل )عشرة باملئة من السكان(.

ملاذا ترفض الحكومة تغيير القانون؟
يقول كاتبو القانون إن القانون ضروري لألسباب التالية:
" .١جنسيات مختلفة في البيت سيئة لوحدة األسرة"
" .٢منح الجنسية إلى كثير من األجانب سيستنفز موارد الدولة"

تتتسشيشس
،

" .٣بحسب قانون ألشريعة الزم أن يأخذ األطفال اسم األب" )يستعملون صورة  ٣٣للدفاع عن قرارهم حول الجنسية(

ولكن هذه األسباب ليست كافية أو مقنعة .يؤمن الخبراء أن منح الجنسية إلى البدون يزيد االقتصاد كثيرا ً ) على نحو  ١٤مليون دوالر( .وباإلضافة
إلى ذلك يقول بعض علماء املسلمني إن هذ التفسير للقرآن الكريم ليس دقيقا أو ضروريا .أخيراً ،فكرة أن الجنسيات املختلفة في البيت الواحد سيئة
لوحدة األسرة ليس صحيحا -على العكس تماما ،فالقانون املعاصر ّ
يضر باألسرة .ولذلك ،أؤمن أنّه من الالزم أن تغ ّير الحكومة األردنية غدا هذا
القانون .اإلنسانية تتط ّلب ذلك.
٤

توبة

جوشوا مايرز -السنة األولى

ميخا فرانسيكا ،السنة الثانية
تأتي أوال الخطيئة والندم املقبل

عندي الشمس في الصباح،

أعتقد أنه الوقت ألختار

ومعي أسرتي وصديقاتي.

من حياتي ما ال ينتمي

وعندي القمر في الليل،

أجلت هذا لوقت طويل
فأنا ّ

.....ولكن ال أريد الخضار

أط ّهر نفسي من ذنوبي وأجعل قلبي نظيف

أريد حبيبتي الجميلة ........الشجرة!

ولكن حتى اآلن أجد صعوبة في خالصي
نفسي لك ،وأنا فقط غير مناسب
هذه املرة "أنا آسف" فقط غير كافية

أسرتي

ِ
كنت بعيدة عن األنظار ولكن ليس عن العقل

شريف ستيرتس

كافحتُ كثيرا ً مجرد محاولة إليجاد

السنة الثانية

األشياء في الحياة التي تهم األكثر
وبعد كل هذا الوقت ليس عندي أي شيء من أجل

ماذا أحب أكثر في حياتي؟

والدتي:

ليس شيء آخر ّ
إال أسرتي.

والدتي "بيث" شعرها أسمر،

أظن أ ّن أسرتي هي األحسن.

واللون املفضل لها هو أصفر.

والدي ،والدتي ،وأخي أيضا ً.

والدتي حليمة وأبدا ً ال تغضب،
ولكن زيارة أ ّمي هي الشيء األغرب.

أريد أن أتكلم عنهم ِ
معك،
عن والدي ،عن أخي ووالدتي.

أخي:

أتمنّى أن تعلمي ملاذا وكيف

أخي "تاض" أحسن صديق لي.

حبي ألسرتي هو ليس زيف.

مهمة لي.
وصداقته دائما ً ّ
هو أبدا ً ليس خائف ،وفعال طويل،

والدي:

"تاض" هو أخي ،وهو جميل.

والدي "كورت" لطيف وذ ّكي،
ويحب أنّه هو أمريكيّ.

أريد أن أزور أسرتي اآلن،

هو قصير وقليالً خفيف.

ولذلك ألسرتي ،قلبي جوعان.

أنا سعيد ألنّه والد شريف.

أسرتي ممتازة ،أسرتي أكبر،
وكل يوم أحبهم ،أكثر وأكثر.

التفاخر
اآلن أجلس وحيدا مع نفسي
أدعو اهلل أنّي سأجد الخالص قريبا
أعاهدك ّ
أال أرجع إلى الخطيئة ثانية ،يجب أن أثبت

أحتاج ثقتك ورعايتك الخاصة
بصراحة أعتقد أنه من اإلنصاف
لديك شخص يعرف ما تريدين
وحتما سيفعل دائما ما تشائني
سوف أصلح أخطائي وأصلح هذه اللحامات التي
مزّقتها
سأبقى أحلم
باليوم الذي أعود إلى البيت إليك
وتدعيني عبدك الصادق واملخلص الحقيقي

٥

تجربتي مع األبقار
جيمي انجر  -السنة الثالثة
عندما تخرجت من املدرسة اإلبتدائية وصار عمري عشر سنوات،
قررت أن أستخدم فلوسي لشراء أربع أبقار .يملك والدي أبقار
كثيرة ألنه يحب املاشية وفكرة أن يملكها .هو يقول األبقار عمله
ولكنه دكتور في مدينتي و على الرغم من هذه الحقيقة أردت أن
الصحي ومساعدة
أملك أبقارا أيضا ً .أحب اإلستثمار
ّ
األشخاص .يشمل لحم هذه األبقار على أقل دهون من لحوم
أخرى .بسبب ذلك قررت أن أدخل صناعة البقر مع والدي.
الفكرة جاءت عندما كنت أمشي في حفلة الوالية أو معرض الوالية و شاهدت بقرة في بناية
املاشية .أنا عرفت أ ّن والدي يملك األبقار ولكنه ال يملك نوع األبقار هذا الذي كان أكبر من أبقار والدي
ولونها كان أبيض )أبقار والدي سوداء و نوعها "أنغس أسود"( .ظننت أ ّن هذه األشياء غريبة جدا ً وأردت تلك األبقار ث ّم
"قص العشب"
والدي لشهرين وبعد ذلك سمحا لي بأن أشتري أربعة أبقار من فلوسي من عملي في
تك ّلمت مع
ّ
ّ
لجيرانناّ .
إال أنّي ما كانت عندي الفلوس الكافية ولذلك والدي ساعدني مع البقرتني .لواله ملا اشتريت أية أبقار.
شمل القطيع نوعني من األبقار و عندي النوع "شارو َلي" ولكن ك ّلما زرت أبقاري كانت هناك مشكلة معها دائما ً .أول مرة
زرتها ،واحد من العجول انجرح من اآلخرين وآخر مرة انجرح من الطقس .الطقس قطّعها تقريبا ً و كل العجول أصبحت
مريضة بسبب البرد .ربما كنت مجنونا أو ربما كان هذا حلم ولكن أردت أن أملك أبقار.
بعد الشتاء عرفت أن عملي مع األبقار كان بدون ربح و أملي ملهنة مع "الشارو َلي" كان متعذرا .من الالزم أن أغيّر من
"الشارو َلي" إلى "األنغس السودائي" مثل والدي أل ّن "األنغس" أبقار قوية وذكية و لذلك هي أحسن نوع بقر في والية
ِ
"م ِنسوتا" حيث الطقس مختلف من معظم الواليات املتحدة .هكذا بعت أبقاري إلى نفس الرجل الذي باعها إليّ .هو
قررت شراء
لطيف وفهم املشكلة ولكنّه اشترى األبقار بأقل مما دفعت .بعد ذلك بحثت عن "األنغس" مع والدي حتى أنّني ّ
.

بعض األبقار من قطيع أبي .اشتريت أربع أبقار "أنغس".

اآلن ،في عام  ،٢٠١٤عندي بقرتني فقط بسبب صفوفي في جامعة نوتر دام .ليس لدي الوقت لألبقار عندما أكون هنا
كل السنة .يشاهد والدي بقرتَيّ وأدفع رسوم قليل ملساعدته .على الرغم من هذا ما زلت أريد األبقار اآلن و في املستقبل
املقرر في البيت.
إذا سمحت لي زوجتي ،أيا كانت ،فهي ستكون
ِّ

٦

النادي العربي ـ ليلة الفيلم

هذه السنة بدأ النادي
العربي يعرض فرصة
التط ّوع في مدينة
سوث بند .هناك
خمسة طالب في
مرحلة ما قبل املدرسة
في مركز تعليم مجتمع
روبنسون والطالب
يعملون مع األطفال
األجانب من العراق
وفلسطني والسودان
واليابان واملكسيك
والصني .كما أنه
هناك فرصة التطوع

قام النادي العربي بإحياء "ليلة الفيلم" هذا الفصل الدراسي في
شهر أكتوبر .تسعة أشخاص حضروا املناسبة .في البداية،

ضمن صف في
البرنامج العربي .اذا

تك ّلمنا معا عن اللغة العربية والدراسة في الخارج وأكلنا الفشار

أردت يمكنك ان تسجل

اللذيذ .بعد ذلك ،شاهدنا الفيلم "رابونزيل" .كان "رابونزيل" ممتعا

في هذا الصف في

ج ّدا .يدور الفيلم حول حياة أميرة لديها شعر سحري .في طفولتها
املبكرة ،خطفت ساحرة األميرة من أسرتها .تسكن األميرة في برج

الفصل القادم!

عال في الغابة وهي تظ ّن أن الساحرة هي والدتها .يجيء رجل إلى
البرج ويساعد األميرة لتذهب إلى املدينة وترى فوانيس في عيد
ميالدها .هناك مغامرات كثيرة .الفيلم ليس عربيا ولكننا شاهدناه
باللغة العربية .في معظم الوقت ،تتك ّلم الشخصيات باللهجة
املصرية ولكن أحيانا ،يتكلمون باللغة العربية الفصيحة .القصة
سهلة الفهم ومضحكة .باإلضافة إلى ذلك ،كانت هناك موسيقى
جميلة .معظم الطالب عرفوا القصة ولذلك ،استمتعوا بالفيلم كثيرا.
إن شاء اهلل سنشاهد أفالم كثيرة في األشهر املقبلة.

مونيكا ماك إيفو ي  -السنة الرابعة
٧

إيثان بيدوان
السنة الرابعة

تسلية
إبحث عن الكلمات:

إضحك

دمشق

بيروت

واحدة هبلة اكتشفت زوجها متز ّوج عليها

بغداد

القدس

فبكت بحرقة وقالتلو:

تونس

عمان

"استحلفك باهلل ابننا عبودتي مني وال منها"!
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night of Arabic culture, dance,
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music, poetry, and song.
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!Arabic Culture Night 2015
Get ready for another exciting

away.
If you would like to

عثرة اللسان

participate stay tuned for

حاول ان تردد الجملة التالية خمس مرات:

e-mails from the Arabic Club,
or e-mail Monica McEvoy

روحي وروحك ياروحي روحني بروح ،مترح متروح روحك
روحى بتروح.

directly at: mmcevoy@nd.edu

كل من ّا يملك في داخله مشروع مميز ،اكتشف نفسك كاتبا ً واكتب لنا بالعربي في املوضوعات التالية :معلومات عامة ،شعر ،قصة ،حكمة ،خواطر وغيرها من املوضوعات.
وإن كنت تهوى الرسم فارسم ما تحب على ورقة بيضاء وارسلها لنا على العنوان التالي:
جامعة نوتردام ،قسم الكالسيك ،برنامج اللغة العربية وثقافتها ٣٠٤ ،بناية اوشونسي ،غادة بوعلوان
العنوان البريدي:

gbualuan@nd.edu, nosulli3@nd.edu
٨

