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وأقوم  الدرس،  أثناء  بنكزها  أقوم  نفسه. كنت  الصمت 
ُملوحًة  أكثر  ظلَّْت  لكنها  التمرين،  أثناء  قَدِمها  بسحب 
وأكثر سواًدا. سألُتها: »ما بك؟!« فالتفَتْت إليَّ صامتة، 
وكأن الكالم قد تحشرج في حلقها ولم تعد لديها القدرة 
اليقين  علم  أعلم  كنُت  الحقيقة  في  لكنني  إخراجه.  على 
الذي  المجتمع  ذلك  بسمتها،  قد سرق  الكبار  أن مجتمع 
يرى العالم لعبًة، مجتمع ل يؤمن بالسباحة ول يستطيع 
أن يرسم جيًدا أو أن يستخدم ألواًنا حية، مجتمع قد نسي 
ما معنى أن تتشاجر مع صديقتك المقربة، ولكن عندما 

وبولوس صور:ساثيس بي�ت

اصنع الشجاعة من خالل كتاب
يوم الخميس 22 نوفم�ب 2018 الساعة 17.00

ي
ي مب�خ البلدية التاري�خ

�خ
Stadtweinhaus

Prinzipalmarkt 9, Münster

نامج ال�ب
ترحيب

ي توما
د. باراسكي�خ

ي يافوز
د. عمر لط�خ

م. احمد الحموي

ي من الكاتبة ماريتا كوندو مع ترجمة باللغة األلمانية فيديو ترحي�ب

خ العربية واأللمانية قراءة باللغت�ي
بروفسور د. عبدو عبود

د. نيكوال موستاكيس

توزيــــع الكتاب

موسيقا: عازفة بيانو من نادي دعم اللغة العربية
تقديم : هيلغا زونتاغ

تناول الحلويات العربية وتبادل االفكار



بدعٍم من

Arbeitskreis
International e.V.

Türkischer Arbeiter- und
Studentenverein Münster e.V.

وبالتعاون مع

, وانما  خ  مزيف�ي
ً
 واشخاصا

ً
 خيالية

ً
 قصصا

ً
ال تحتوي كتب األطفال دوما

 حقيقية ابرصتها عيون أطفال 
ً
 قصصا

ً
تستعرض هذه الكتب غالبا

ة. ُاج�ب األطفال الالجئون عىل مغادرة حياتهم اليومية واصدقائهم  كب�ي
 
ً
 آمنا

ً
وكتبهم. رغم الصعوبات تمكن الكث�ي منهم ان يجدوا مكانا

ي المستقبل. نريد 
ويتعرفوا عىل أناس جدد ربما يصبحون اصدقاءهم �خ

 جمياًل.
ً
 نأمل ان يقضوا معه وقتا

ً
ان نقدم لهؤالء األطفال صديقا

 للحزن( قصة نور, وهي فتاة هربت من سوريا 
ً
يحكي كتاب )وداعا

واستطاعت وبرغم كل الصعاب ليس فقط ان تنجو بحياتها وانما ان 
تحقق حلمها أيضا. لقد كتبت الكاتبة اليونانية ماريتا كوندو هذا الكتاب 
 
ً
 آمنا

ً
ي المانيا مكانا

ي وجدت �خ ي وال�ت من وحي الفتاة السورية يرسى ماردي�خ
بعد نزوحها من سوريا. ُترجم هذا الكتاب من اللغة اليونانية اىل العربية 

ووصل مونس�ت عىل أمل ان يجد أصدقاًء )قراء( له.

ان تبدأ الرحلة مع  ي الط�ي
عندما يغادر النص أو الكتاب يد كاتبه ويبدأ �خ

الكث�ي من التطلعات وكأن الكتاب طفل صغ�ي يذهب اىل المدرسة ألول 
مرة. وعندما يبدأ الكتاب بفتح األبواب والقلوب المغلقة تنشأ الثقة 

وتزداد المتعة. وعندما تكون هذه األبواب والقلوب بعيدة عن بعضها 
البعض - ربما ألن لغتها مختلفة- تقربــها العاطفة والشكر والمسؤولية.

ماريتا كوندو 

Mut Machen مبادرة اصنع الشجاعة
ي توما , اوريستس كاساسيديس , هيلغا زونتاغ

د. باراسكي�خ
ي يافوز, د. جورجوس تساكاليديس, ,د. نيكوال موستاكيس

د. عمر لط�خ
ترجمة: م. احمد الحموي


