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 تقرير
 كولندا لندرمان، جامعة برلني احلرة

 البندقية دل موقعيو . األدب علىذلك انعكاسات التارخيي و  هاتطور البندقية إىل التفكر يف املدن و تدعو مدينة 
 شاهدإهنا احلياة.  معطيات الطبيعة وظروف مع وتكيفهمعلى ابتكار الناس فيها  العام لنقلاائل سو وبنيتها التحتية و 

على ف .ةدالبندقية خمتلفة عن اإليطالية السائ فلغةيف اللغة،  حىتخصوصياهتا نعكس تحيث  معقدو اتريخ طويل  على
الغين كلمة "فيومه" اإليطالية. كما أن بيوت املدينة وكنائسها تذكر ابلتاريخ   من يسمى النهر "ريو" بدلا  سبيل املثال

 البيزنطية.العمارة  ملقتبسة منا ا اخلمساهبقبو م احلروب الكثرية ائبغناملليئة ابسيليكا سان ماركو مثل  املؤثرو 

ومشينا  كرا العربية صباح يوم اخلميس الب والثقافة يف علوم األدب والتاريخ هراو لب دكتاط ثالثة عشراجتمعنا حنن 
يطل على يف منتصف القرن اخلامس عشر ُبين  اا فاخر  اا بيت جسوراا صغرية وساحات مجيلة إىل أن وصلنا نمعاا عابري

 هذا البيت أنطونيال غرسييت من جامعة كافوسكاري البندقية اليت أخذت امسها مناألستاذة بت بنا رح  . كنال غرانده
 وبالل األرفه يل يرة وينكلر وكرستيان يونغاستمعنا إىل برابمث  .الذي هو اآلن املبىن الرئيسي للجامعة كاري"و "كافس

 .اليت شاركنا فيها املدرسة الصيفيةمنظمو اخوري وخالد تالمحة، ابإلضافة إىل اتمرياس ف ،وهم وأنطونيال غرسييت
  تالعلوم واإلنسانيا الشباب يف باحثنيكادميية العربية األملانية للوتقدميهم لأل يحاتتفهبم الايف خط ونماملنظ أك دو 

(AGYA)  التبادل  هدف الجتماع هو . إن  هلذه املدرسة الصيفية األخالقيةواملعرفية و  اللغويةف ائوظالعلى
ول قلق من حكم  استخدامهاعلى  ايعتادو  ملاليت خوف من اللغة  دوناألوروبيني باألكادميي بني الطالب العرب و 

األايم الثالثة أثناء إجيايب ومنفتح  إطار خلق يف التمهيدي أو نقدهم ملوضوع البحث. وساهم هذا اخلطاب ملستمعنيا
بتناول بعض  األوىلالنقاش جلسة تحنا تفا أدبية واجتماعية ومدنية. معاا وانقشنا خالهلا مواضيع هااليت قضينا

املفيد والختالط ولحظنا على الفور محاس األساتذة يف النقاش  ،النصوص املركزية لدراسة املدن ابللغة اإلجنليزية
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ركزت تاليت  الشيقة واملناقشات املكثفة مداخالت الباحثني الشباب ذلك بدأت بعد يف املداولة.للغات  عفويوال
ومدينة القاهرة يف رواايت جنيب حمفوظ ومدينة عمان وإشكاليات اهلوية العمانية  يف أعمال الثعاليب ارافياجلغ حول

واملناظر  الضيقة ةزقاألوأاثرت قاعة الجتماع غادران مث . برانمج املدرسة الصيفية(إىل على سبيل املثال )انظر أيضاا 
عد الظهر. ب إليهيف طريقنا إىل مطعم الغداء أو القاعة الثانية يف مبىن كاكابيلو الذي انتقلنا دهشتنا وإعجابنا الرائعة 
التجديد و فهم املدينة العربية ل مداخل خمتلفة حتدث عنحيث  اليوم األول املفتاحية حماضرة خالد زايدة توختم
 فيها.

التسكع والتجول يف  إىل ناتجتذباحتت ضوء الشمس اليت أوراق شجر املدينة اخلريفية والتمعت  اجلمعةيوم  جاء
إىل معهد عدان بعدها . الشهري ومشاهدة املقاهي املرحية وواجهات العرض املمتلئة بزجاج مورانومرات اللطيفة امل

استمعنا لتيسري النقاش مث  إىل فريقني نانقسما ،سابقاليوم اليف كما فعلنا و  .يف مبىن كاكابيلو األوسط شرقأحباث ال
موضوع الفكاهة أو حديثة  كارتونة يف موضوع مدينة إرم ذات العماد املذكورة يف القرآن ويف مسلسالت  إىل مداخل

الباحثون املشرفون شرين أبو النجا،  اتخالل التقدميرافقنا  نائل التوخي.ل "نساء الكرنتينا" يف رواية املصرية ضريةاحل
فيما  أأتمل زلت لثنا. و احبأيال غرسييت، بثينة خالدي وآدم طالب بتعليقاهتم املنهجية املهمة واملفيدة لتطوير أنطون

 كسلوكالعمل البحثي  وحول ة مناسب بطريقة األسئلة طرححول كيفية  مبدئيةنصائح من طالب آدم فيه شاركنا 
رة عن املدينة يف الشعر ضحماالبندقية  كافوسكاري  جامعةسيمون سيبيليو من  ألقى . بعد اسرتاحة قهوةوأسلوب حياة

يف  سمر تتناول املدينة كجسد املرأة يف حني و توهي  فعالا عمرانية املعاصرة كأهنا قصيدة بدو التحيث العريب احلديث 
املدينة اإلسالمية ادلنا يف مفهوم جتو  النظرية النصوص العربيةمبناقشة قبل العشاء قمنا  خريطة بلد يف حني آخر.أبياهتا 

 إىل أي حد ممكن أن نعطي املدن صفة مدن هوو األمشل  السؤال يف تعمقلامل يتح لنا وقت املناقشة  لكن ،أو العربية
 .ةإسالمي

. تنوعةطرق مب ةاللغمع  الباحثني الشباب عامل، من وجهة نظري، تةيالصيف AGYAمدرسة  مالمح أفضل ومن
املناقشة ابللغة  على أسئلة وتعليقات خاللاإلجابة وفضل  هابللغة العربية ألول مرة يف حيات هبعض قدم حبثالف

أيضاا إىل العربية. ومن املهم  يعودقبل أن  املداخلة ابللغة األجنليزية من  جزءتقدمي على أر جت اآلخر بعضالو  ،اإلجنليزية
كادميية إل ابللغة اإلجنليزية األ همل يتحدثون عن مواضيع أوقاهتمغلب أيف  املشاركني العرببعض ن إىل أ شارةاإل

تبادلنا . بعد مداخالت يوم السبت للباحثني األوروبينيمثلما هي لغة اثنية  مبثابة هلم كانت  وأن اللغة العربية الفصحى
يف  تنامعرف مل تزدد همتاماا وأنق املبدأ األخالقي للمدرسة الصيفية يطبت ه قد متة فوجدان أنيماانطباعاتنا يف اجللسة اخلت

وإمنا يف جمال أدب البحث وثقافة التعليم األكادميية كذلك. عالوةا على  ،عربية املدنية فحسبالجمال األدب والثقافة 
اإلدراك شكر املنظمني على ن ،حمفزوضمن مناخ قضاء ثالثة أايم كاملة يف هذا الفريق يف املتميزة و  ةالتجربة املمتع

 .حدود اللغاتبقدر ما نتجاوز  انمعرفتنا وفهمنا ينمو أبن ي وهر اجل

 

 


