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 على مستوى أكاديمي إحتفال يوم اللغة اآلشورية في السويد

 بقلم: ميخائيل ممو

 

مهما كان انتماؤه العرقي أو اإلثني أو المذهبي وينضوي تحت لواء  ال يخفى على أحد

في أي بلد حطت به األقدار, أن ينكر وجوده  , إن كان في الموطن األصلي أوالجماعة

وأصالته في اإلنتماء الوطني, أو أن يتنكر لوجوده القومي المتمثل بأصالة اللغة التي 

 .ةميالقو وهويته ينطق بها, كونها تجسد وجوده

تبجيل وتقديس لغاتها من خالل إقرار  العالمودول  من هذا المنطلق أقدمت أغلب شعوب

يوم خاص يحتفل بها. ولكن األقل حظاً من هذا اإلعتبار تلك الشعوب المظلومة والمسلوبة 

 حقوقها القومية في عقر دارها من مواطنها األصلية, وعلى نحو خاص الشعب اآلشوري

  ألسباب نطقية للعديد من شعوب العالم كمرادف لها بذات المعنى المعروف باآلثوري

, ال يتسنى لنا في تفرعت تسمياته ألسباب سياسية ودينية نفعية بتبريرات تاريخية مزيفة

متعضين الذين ماتها الالمنطقية التي ال تشفي غليل بعض العهذه الكلمة الخوض في معم

 بتنا.يغتاضون من ذلك مهما دللنا وأوثقنا وأث

إعتمد أجدادنا  ,قديماً  قارئي الفاضل.. دعني أسرد لك بديهة في غاية األهمية والبساطة.

ما يقال بالطب أو العالج الشعبي, وبمرور الزمن تطور ذلك الطب وفق تقنيات حديثة, 

, ولكن ال زلنا رغم ذلك نردد تسلح بلقب الحكيم أو الطبيب لدى منليستعاض ذلك الطب 

الشعبي هو أجدى مما هو عليه اليوم, كونه يتغاضى عن عناصر المواد مقولة العالج 

إن ما نعنيه  المواد الطبيعية. هذا هو حال التسمية اللغوية.كبديل عن ميائية إلعتماده الكي

قدم عام, حيث أ كل نيسان من 21هنا هو تفاصيل اإلحتفال بيوم اللغة اآلشورية المصادف 

ورعابدين اآلشوري باإلشتراك مع معلمي اللغة اآلشورية نادي بابيلون اآلشوري ونادي ط

تنظيم على  رابطة العمال التعليمية بمحافظة يونشوبينغمع  التربوية ووحدة اللغات األم

 على النحو اآلتي:العروض  محتوىيومين متفاوتين في 
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 2015نيسان  17يوم 

نظمت اللجنة المشرفة على اإلحتفاء بيوم اللغة اآلشورية 

نيسان لقاء تربوياً أكاديمياً في جامعة يونشوبينغ  17يوم 

بإستضافة ثالثة محاضرين تحدثوا عن ثالثة موضوعات 

لغوية متفاوتة, بحضور ما يقارب المائة شخصية من 

ذوي اإلهتمام من طالب المرحلة الثانوية الذين يواصلون 

مع  السويدية في المدارس الرسمية تعلم اللغة اآلشورية

موعة معلمي اللغة من يونشوبينغ, لينشوبينغ مشاركة مج

 إضافة لعدد من أولياء األمور. وخيفدي

لهذه المناسبة تفضل ميخائيل ممو ـ كاتب السطور ـ 

ورحب بالحاضرين مبيناً دوافع إحياء يوم اللغة من خالل 

المشار اليه, وموضحاً بأن جامعة الرسم التوضيحي 

اللغة األكدية ـ البابلية اآلشورية أو اآلشورية شيكاغو أقدمت على تبني مشروع إحياء 

ابتدأت مراحل العمل . أكاديمي البابلية ـ على مراحلها التاريخية بغية وضع قاموس لغوي

باحثاً من علماء اللغة واآلثار وإتمام  85عاماً بمشاركة  90ولغاية  1921منذ عام 

مون هذه المعلومة تبنى . ومن مض1911جزء تم طبعها واصدارها عام  21القاموس في 

المجلس القومي اآلشوري في شيكاغو بهمة مجموعة من اللغويين واإلدباء واإلعالميين 

من عدة دول على إقرار اليوم المشار اليه في إحتفال خاص ضم أكثر من ثالثمائة 

 .2013حزيران  23شخصية بتاريخ 

بعد كلمة اإلفتتاح تفضلت السيدة كبرييال خوبري مسؤولة 

ليمية في محافظة تطوير النشاطات في رابطة العمال التع

مهمة ما تقوم به الرابطة من الضوء على  يونشوبينغ وألقت

الدراسية اللغوية  والدورات تقديم المساعدات للحلقات

األدبية والثقافية والفنية  والتثقيفية وتشجيع المنتديات

 لتطوير مشاريعها من خالل الدعم المادي واإلجتماعية

بغية التعاون المشترك لتقوية أواصر  المعنويالتعضيد و

اإلنتماء اإلثني واإلنسجام في المجتمع السويدي من مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير 

 .والتثقيف الذاتي

لمحافظة وعرضت بالصور اتبعتها السيدة أّيا فيركونين مديرة وحدة تعليم اللغات األم في 

األجنبية للوافدين إلى السويد اللغات تعليم صلة عن عملية واإلحصاءات واإليضاحات المف
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من كافة أنحاء العالم ألسباب خاصة تؤهلهم البقاء في الموطن 

المدارس لتطوير اللغة السويدية واللغة , بناء لقانون  الجديد

األم أبتداًء من رياض األطفال إلى المرحلة الثانوية, حيث لدينا 

ذوي اإلختصاص اللغوي لتعليم معلما من  18في المحافظة 

, وفي المرحلة اإلبتدائية لغاية في رياض األطفال لغة 16

لغة إضافة إلى لغة اإلشارات  36يعلمون معلما  83الثانوية 

من ذوي اإلحتياجات الخاصة لفاقدي السمع والبصر. وعادة 

أساسية بها ما تشمل عملية تعليم اللغة من الذين يتحدثون بها في البيت ولهم معلومات 

في المرحلة األخيرة, وكذلك لغة األقليات. إلى جانب ذلك هناك دروس خاصة لدعم التالميذ 

واد المقررة في بلغتهم األم, وعلى نحو خاص الذين يصعب عليهم فهم واستيعاب بعض الم

المدرسة السويدية والتي منها على سبيل المثال الرياضيات واللغة السويدية والمواد 

 األخرى.

تلميذ يحصلون تعليمهم باللغات األم والدعم التعليمي, تتبوأ  2620كما وذكرت عن وجود 

القدح الُمعلى ومن ثم اللغة اآلشورية فالصومالية... وتسعى مكانة اللغة العربية بينها 

ثقيف الذاتي وفق النظريات الحديثة. اإلدارة دوماً في تثقيف المعلمين لتحسين وتطوير الت

أشارت عن إستقبال عدد كبير من التالميذ باللغتين اآلشورية والعربية من  وفي الختام

 مع عوائلهم إلى السويد. النزوح سوريا بسبب األحداث التي أدت بهم
 

وكانت المادة األخيرة باللغة السويدية دور السيدة يوهانا 

 منسقة المشاريع التسويقية في جامعة يونشوبينغكاسبر 

ثانوية من شكل خاص طلبة المدارس اللترحب بالحاضرين وب

لتبدأ  اآلشوريين الذين يواصلون تعلم اللغة األم, ومن ثم

رحلتها الكالمية مع عرض متسلسل مشوب بالصور لهيكل 

فرعاً من  70الجامعة بفروعه المتعددة البالغة ما يقارب 

لتشمل  والحلقات الدراسية اإلختصاصات والدراسات البحثية

أشارت فيما بعد عن طالب من دول مختلفة.   1500جامعي من ضمنهم عشرة آالف طالب 

 البرامج الرئيسية وفروعها, المحصورة فيما يلي:

 برنامج التعليم التربوي لتأهيل معلمي رياض األطفال ومراحل التعليم األخرى.

 برنامج التعليم اإلعالمي واإلتصاالت باللغة اإلنكليزية والسويدية.

 أخرى متفرعة من الرئيسية. جمق التجاري واإلقتصاد, إضافة لبراالتسويبرنامج تعليم 

جامعة  450ارب كما وأبانت عن التبادل الثقافي والتعليمي لكسب الخبرات مع ما يق

متمثلة في ثمانين بلد من بلدان العالم. إضافة للمؤسسات ذات العالقة المشمولة بتطبيقات 

دء المشاريع الخاصة, حيث أقدم في العام الماضي الطلبة لخوض الحياة العملية بغية ب
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ومن الخدمات  منهم وخاضوا معترك الحياة في المشاريع الخاصة بهم. 80حوالي 

والمشاريع الخاصة بالطالب التي توفرها الجامعة النشاط الرياضي بكافة أنواعه وتشكيل 

ة أو األقسام الداخلية الفرق لذوي الهوايات األخرى مع توفير السكن المعروفة بدور الطلب

 من خالل استشارة وتوصية جمعية اتحاد الطلبة.

واستراحة دامت عشر دقائق عاد المشاركون السويدية  بعد إنتهاء القسم الخاص باللغة

اآلشورية, وليمتعوا  ليشنفوا أسماعهم بترنيمات مفردات اللغة

 بجمالية الحرف اآلشوري المتمثل بالكتابة المسماريةأنظارهم 

ساعي موتطور األبجدية من خالل ما تم عرضه على الشاشة ب

مشاق  األستاذ جبرائيل كوركيس الذي تجشمالمحاضر الضيف 

السفر من الدنمرك, شأكراً اللجنة المشرفة على دعوته, لينطلق 

متحدثاً عن المسيرة  التاريخية لمراحل اللغة اآلشورية التي 

 حصرها في ثالث محطات متمثلة بما يلي:

 م. بالخط المسماري. 100ق. م. ــ  2500اللغة األكدية )البابلية اآلشورية(  .1

 م. بأبجدية األلفباء. 1500م. ــ  100اللغة السريانية ـ اآلرامية )  .2

 بأبجدية الخط الشرقي.م.(  2000ــ  1500اللغة اآلشورية المعاصرة )  .3

ل التاريخ عن نظريات ومن خالل هذا التدوين التاريخي ألقى الضوء على مرحلة ما قب

الوجود اللغوي معتمداً عدة نظريات عن نشأة اللغة منذ الخليقة المعروفة بالوقف اإللهي, 

في سفر  أي أن اللغة األولى وهبها هللا آلدم ليتفاهم بها مستشهداَ بنصوص من التوراة

ت الطبيعية والكتب الدينية. وأشار لنظرية المحاكاة والتقليد المستمدة من األصوا التكوين

للعديد من المصادر, ومن بعدها نظرية اإلصطالح أو اإلتفاق المعتمدة على التوافق لبني 

اإلنسان على إيجاد المفردات المناسبة وتسميتها من أجل التفاهم. كما وأشار لوجود 

  منابتها. خرى لها معتمديها رغم ضعف جذورنظريات أ

وفي مقدمتهم ماكس ميلر  وفق علماء اللغةوعن العوائل اللغوية قسمها لثالث مجموعات 
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 بإعتماده تقاربها من بعضها على ضوء أنظمتها الصرفية وعالقة المتحدثين بها وهي:

 لهندو أوربية لتشمل من الهند وإيران إلى روسيا واليونان وأمريكا وغيرها.اـ 1

 مصرية وأفريقيا والشرق األوسط من البالد العربية.الحامية والسامية ومنها الـ 2

 تحت التسميات الصينية واليابانية.تنضوي  تيالمجموعة الطورانية الـ 3

هناك نطريات أخرى تعتمد عملية التشكيل بناء للتصريف من جذر الفعل كالعربية 

بأنها واآلشورية, وال صرفية بتغيير الفعل وفق رموز إضافية. واستخلص عن األكدية 

أصل لغتنا اليوم, حيث أن البابلية استعملت في جنوب ما بين النهرين واآلشورية في 

والمستمدة من منابع الجذور األكدية  شماله, وال زالت مفرداتها تستعمل لحد يومنا

بفرعيها البابلي واآلشوري وفق ما تشير اليه وتثبته القواميس اللغوية المستنبطة من 

م الطينية وأكبر دليل على ذلك القاموس اآلشوري الصادر عن جامعة آالف األلواح والرق

 مجلد.  21شيكاغو في 

كما لم يخفى على المحاضر األستاذ 

جبرائيل أن يتناول في بحثه دور 

اللغات األخرى بتسمياتها المتعددة 

في خدمة التاريخ اللغوي واإلنساني 

التي منها المندائية والنبطية 

ية بفروعها والكنعانية والحبش

والفينيقية التي أضاءت شموع 

األلفباء لتستمد الحروف األبجدية 

منها شعوب العالم أشكالها 

الهندسية. ومنها ما تمحور وتمازج 

بين الحرف اآلشوري المستحدث والحرف السرياني الذي اعتمد الحركات اليونانية مع 

اإلسطرنجيلي والشرقي من تحوير شكل بعض الحروف المألوفة اليوم الشبيهة نوعاً ما ب

خالل عرضه لتطور الخط المسماري. وفي خاتمة المطاف عرض على الشاشة نماذج من 

الخطوط, إضافة لبعض النصوص القديمة والحديثة مع اإلشارة للعديد من المؤلفين 

دورهم التي خدمت اللغة واألدب واحتظنتها المكتبات الخاصة والعامة. إضافة ل ونتاجاتهم

  .باللغة المعاصرة منذ القرن الثامن عشر ء الصحافة اآلشوريةفي إحيا
 

بعد استراحة دامت نصف ساعة تفضل األستاذ سمير خوشابا وقدم المحاضر ميخائيل ممو 

محاضرته المعنونة " قواعد كتابة األمالء الصحيح في اللغة  ـ كاتب السطورـ ليلقي

اآلشورية المعاصرة" بكلمة تمهيدية تضمنت عن أهمية اللغة جاء فيها " اللغة شبيهة 

بأي جهاز تقني, إن لم تصنه بشكل دائم ال يمنحك الجدوى المطلوبة. وكذلك شبيهة 

, الغليضة والرفيعة, ةالطويلو ةبالشجرة التي تتفرع أغصانها لتشكل ما بين القصير
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ا ذات الكبيرة والصغيرة, الطرية واليابسة, لذا فإن اللغة له

تقلم بتشذيبها , فإن لم ا وتصريفهاالمواصفات من خالل مفرداته

ال تعطيك الثمار النافعة بناء للرعاية والتطور التقني, بطرح 

اآلنفة السؤال التالي: تساؤلنا هنا ما هو مبلغ إهتمامنا بالفكرة 

الذكر؟ لتتم اإلجابة بمقولة " من الصعب جداً, ومن السهل أيضاً 

في ذات الوقت. الصعوبة لعدم توفر المدارس الرسمية وأسباب 

من حيث اللفظ  دوالُمْوح  د الُمَوح  أخرى, ومن السهولة كوننا لم نتوحد إلتخاذ قرار الرأي 

على القواعد المنطقية النابعة من  اللهجوي الصائب, التهجئة الصحيحة والتصريف المبني

 علم الصوت وفق النظريات اللغوية الُمعتمدة.

ومما تم ذكره أيضاً, بأن الكثير من اللغات لها ذات اإلشكاالت, وال يقتصر األمر على اللغة 

التي يما يتعلق ويخص استعمال الحركات من حيث التصريف واإلمالء ف فقط  اآلشورية

والزالم السهل والقاسي والرواح والرباص والحباص معتمدة في هي السقاف والفتاح 

 الخط الشرقي, ليتم اختصارها بخمس حركات في الخط الغربي أي السريان.

من اإلشكاالت الشائكة المستعصية لدى التالميذ والمعلمين والعديد من المؤلفين مشكلة 

ل الدال, والواو بدل الفاء, التمييز بين الحروف في مخارجها النطقية كاستعمال التاء بد

 والخاء بدل الكاف المركخة أي الخاب, والزاي بدل السين وغيرها. 

وبما أن إشكاالت اإلمالء الصحيح يتعلق بالحركات السبع المشار اليها وإستعاضة بعض 

الحروف بحروف أخرى في الكتابة اإلمالئية, تم التركيز في المحاضرة على الجانب األهم 

بوضع  " ܒܓܕܟܦܬعلى حروف "قشية والتركيخ  تعوبة المتمثل بموضوع الواألكثر ص

نقطة فوقها للتقشية ونقطة تحتها لتركيخها بحكم بعض القواعد التي تفرض ذلك, إضافة 

للعوارض " بدول" و "أمنت" الشبيهة بحروف المضارعة "انيت" في العربية, بالرغم 

تعمالها بشكل رئيسي من اس

شورية في اللغة اآل

الكالسيكية. ولضيق الوقت 

استعرض المحاضر بشكل 

عابر عن الحركات السبع 

التي تستغرق ساعات طويلة 

لبيان فاعليتها في الكتابة 

  اإلمالئية الصحيحة.

وفي الختام تم عرض أكثر 

من ثالثين مصدراً معتمداً في 

بحثه مبتدءأ بإبن العبري 



 
8 

علماء اللغة من  مروراً بالمحدثين في القرنين الحادي عشر والثاني عشروإبن الزغبي 

 في القرن الثامن عشر ولحد اليوم. 

الفقرة األخيرة من يوم اللغة كانت من حصة المحاضر األستاذ 

مع محاضرته سمير خوشابا من جامعة ليِنه في فيكشو لينطلق 

العلمية الموسومة "بناء أجهزة نقل الحركة الميكانيكية ومالئمتها 

في األجهزة الرافعة" ليؤكد فيها عن دور اللغة اآلشورية في إداء 

مهمتها في حال اقتضت الضرورة على استعمال المفردات 

 والمصطلحات الخاصة بالتصنيع الميكانيكي. 

من هذا المحتوى أشار في البدء بأن هدفه الرئيس من تقديم هذه المادة هو إظهار 

الحقول العلمية المختلفة ومنها الصناعية صالحية مالئمة لغتنا اآلشورية المعاصرة في 

على نحو خاص ومتميز. والنموذج الذي سيتم عرضه هو جزء صغير من حقل الهندسة 

عاصرة ارتقت إلى المستوى األكاديمي بالرغم من إحتوائها الميكانيكية لنثبت بأن لغتنا الم

نظام في عهد رقيها للعديد من التعابير الصناعية بدليل القياسات التي استعملت في إيجاد 

والمربع والمكعب الكسور و كما في الدائرةالعد الحسابي الذي عرف بنظام الستينات 

وأوقات الساعة بما حوته مكتبة آشور  وتقسيم السنة والشهور واأليام والجذر التربيعي

ولهذا ينبغي على الجيل الجديد من الشبيبة أن يسعوا جاهدين   بانيبال من آالف األلواح.

بهمة ونشاط على تعلم لغتهم ليحيوا تراث أجدادهم, ويعملوا على تطويرها وفق التطور 

 الحضاري والتقنيات الحديثة. 

 

من األجهزة لنقل الحركة كمحول ولكي يثبت المحاضر سمير ما ذهب اليه اتخذ نموذجاً 

للطاقة بشرح مسهب باللغة اآلشورية والسويدية بغية استيعاب ما يود ايصاله آلذهان 

تقينا من الحاضرين بالرغم من صعوبة استدراك بعض المصطلحات العلمية بداللة ما اس

 محاضرته في الشكل التالي:
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ومما ينبغي اإلشارة اليه بأن مسيرة المحاضرات سرت في جو ممتع ومفيد للطلبة 

الحاضرين والمعلمين واولياء األمور من المهتمين بالشأن اللغوي وبالشكل المنظم في 

 جامعة يونشوبينغ.محيط وأجواء 
 2015نيسان  19يوم 

 19المصادف  والنصف من يوم األحد الرابعة وفي تمام الساعةإستمرارا لليوم األول 

 الذي تضمن فعاليات عديدة من عرضنيسان كان دور معلمي ومعلمات اللغة اآلشورية 

ما يقارب  التالميذ بإشراف أساتذتهم, وذلك في قاعة ريكولتو في مركز المدينة التي ضمت

 شخصاً من الحضور حسب الصور المنشورة في نهاية التقرير. 350

ضلت عريفة الحفل السيدة جوليت اسحق ورحبت تففي البدء 

ومتمنية لهم أن يستمتعوا بالحاضرين معلنة بدء برنامج الحفل 

قدموه في المجال اللغوي والثقافي بنشاطات فلذات أكبادهم بما ي

وإنما في فقط كدليل على سعيهم ليس في مجال تعلم اللغة األم 

ذاته دعت كاتب  فعاليات أخرى ذات صلة بما يتعلموه. وفي الوفت

السطور ليتفضل بإلقاء كلمته, مرحباً بإسم نادي بابيلون اآلشوري 

مهمة إحياء المناسبة ونادي طورعابدين اآلشوري كونهما تَبَنَيا 

, إسوة دوافع وأسباب اإلحتفال مين مبيناً بإسم المعلكما ورحب أيضاً  ليوم اللغة اآلشورية,

للغاتهم,  وأن يكون دافعاً للذين يتقاعسون ويتغاضون بشعوب الدول التي تبنت يوماً خاصاً 

 , متمنيا للحضور أن يقضوا وقتاً ممتعاً مليئاً بالبهجة والسرور.عن المشاركة

تفضلت السيدة كبرييال خوبري مسؤولة تطوير وفي الفقرة التالية 

النشاطات في رابطة العمال التعليمية في محافظة يونشوبينغ 

عوتها في الحضور,مسلطة الضوء في وشكرت المشرفين لد

حديثها على منهجية الرابطة من خالل أربع نقاط رئيسية تهدف 

. دعم 2نشر وتطوير مبادئ الديمقراطية. , 1لتحقيق ما يلي: 

. تقوية مشاعر 3وإسناد الجمعيات الثقافية واإلجتماعية. 

ولهذا عادة ما تقوم  . ومن الصعب تحسين المعلومات بدون اللغة.4المساواة في التعليم. 

 مؤسستنا التعريف بمهامنا

من خالل الزيارات  ومسؤولياتنا

وتوفير ما يستلزم وتنظيم الدورات 

الجمعيات مادياً ومعنوياً من خالل 

  ما تسعى اليه من نشاطات.

بعد ذلك كان دور التالميذ بإشراف 

معلميهم بمستويات مختلفة إبتداًء 
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الثانوية, فتفضلت السيدة جوليت اسحق وقدمت مجموعة من من الروضة لحد المرحلة 

لي تحت عنوان " أنا بأمرن شالما ارياض األطفال لينشدوأ ثالث أغنيات معبرة وعلى التو

التي تعني "أنا أقول سالم سالم. تخمن تخمن إن آتن أتن" , " هداِمه دبخرا"شالما" , 

  فكر فكر إن أنت أنت. أعضاء الجسم".

 ة التي تليها تقدمت السيدة آنيت سليمانيان بحرص وإهتمام قادت مجموعتهاوفي الفقر

بشكل أبجدي متسلسل  تلميذا من المدرسة اإلبتدائية وهم يعتلون المسرح 22المكونة من 

الظاهر في أياديهم ليقفوا ويتلوا كل واحد منهم من حرف "ألب" لخاتمة حرف "تاو" 

بذات الحرف. بعد ذلك وبصوت مشترك شنفوا آذان  الحرف الذي يحمله ناطقاً بكلمة تبدأ

الحاضرين بأغنية األلفباء اآلشورية التي صفق لها الجمهور ليعيدوا ترديديها للمرة 

وبإنتهاء هذه    شميرام داود أيضاً بمشاركة عدد من تالمذتها.الثانية, وقد ساهمت السيدة 

واس مع ثالثة من تلميذاتها الالئي الفقرة توالت فعاليات الطلبة لتتقدم السيدة ألماس أي
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قرأن نصوصاً أدبية وهن كارمن, ماريا وماكي, لتكون الفقرة التي تلتها مباشرة من نشاط 

شعرية متمثلة بأسماء التلميذين ديفد وإدي. صفق  شميرام داود بإلقاء نصوصالسيدة 

مة من خالل الجمهور لقارئي النصوص تشجيعاً للجميع ولجرأتهم على المشاركة بثقة تا

  شارات الفرح واإلبتسامات المرسومة على سيمائهم.

 في العام الماضي وفي احتفال يوم اللغة اآلشورية ساهمت السيدة آنيت بتقديم تلميذتها 

جيسلينا من ذوي اإلحتياجات الخاصة كيف تعلمت كتابة وقراءة حروف اللغة اآلشورية 

وتركيب الكلمات من خالل قص الحروف بشكل سميك من الكارتون, وفي هذه السنة 

وبجهود مضنية سعت تطوير تعليمها بواسطة وسائل اإليضاح بمديرية تربية يونشوبينغ 

لطريقة بريل الخاصة لى طريقة مشابهة بإدخال الحروف في جهاز الكومبيوتر ع

بالمكفوفين بواسطة اللمس. ولكي تؤكد مهمة نجاحها برفقة تلميذتها جاسلينا البالغة من 

العمر تسع سنوات, أبانت لجمهور الحاضرين بشكل عملي حي كيف تحاول جاسلينا 

متفرقة  استعمال أصابع يديها في الكتابة على الحاسوب, فبدأت معها بتسليمها الحروف

فإستمالت واستعطفت القلوب قبل العيون بوعيها  لتقوم بقراءتها ونطقها مباشرة,

وفي كل نطق كان يعتلي تصفيق الحاضرين تشجيعاً وتثمينا لها. ومن ثم تحولت  وإدراكها

, وبعدها كتابة بعض الكلمات مثل لكتابة الحروف على الحاسوب بشكل أبجدي متسلسل

رها. آملة معلمتها آنيت أن تسعى في المستقبل تعليمها الحركات بابا , زاكا , هاوا وغي

واألدهى من كل ذلك ذاكرتها بدعوتها لكاتب  والجمل بعد تطوير الجهاز الخاص بها.

السطور لتذكره بوعده أن يهديها لعبة طلبتها منه في العام الماضي في حال تطوير 

 أيضاً حسب طلبها للسنة القادمة. قدراتها, ليخبرها عن إيفائه بوعده, وأن يتمم ذلك 

اعتذاره عن عدم  في البدء األستاذ آشور عوديشو ليقدمثم نودي 

فقرة غنائية  له ألسباب خاصة والذي كان قد أعدحضور تلميذه 

كلمة أشاد فيها بأهمية التعليم  بدالً منه بالمناسبة, ومن ثم ليرتجل

اللغوي في حياة التالميذ من الناحية التربوية, مستشهداً برأي 

التربويين بأن من يتعلم ويتقن لغته األم تجعله أكثر تفهماً واستيعاباً 

. وأوضح أكبر دليل على ذلك الكاتب جبران للمواد المدرسية األخرى
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بنان ليتقن العربية التي أهلته إلستيعاب خليل جبران الذي عاد من أمريكا لوطنه ل

 في مصاف الكتاب العالميين.واإلنكليزية والكتابة بها ليبدع فيها ويصبح من أشهر الكتاب 

ليعبروا عن أهمية  ,في المرحلة الثانوية طالباتثالثة  تومن طلبة كاتب السطور شارك

دهم القومي, وذلك من خالل اللغة في حياة اإلنسان وما لها من تأثير في الحفاظ على وجو

عدة جمل منتقاة سؤال طرح عليهم عن نظرتهم لمعنى ومفهوم اللغة, ليتلقى من إجاباتهم 

  جاء فيها العبارات التالية:

 
اإلنسان و الوطن اللغة هي مصدر التطور والتقدم. اللغة هي هوية كل إنسان. اللغة هي"

  ."المجتمعو

القطة والفئران للكاتب كورش بنيامين أعدتها السيدة العجوز وتمثيلية الفقرة التالية كانت 

يذات آنيت بشكل عملي لمجموعة من تالمذتها في المرحلة اإلبتدائية من تالميذ وتلم

الصف األول والثاني والثالث اإلبتدائي لتظهر فيها الشجاعة والتخلص من الفئران في دار 

 تعليقبمحاولة  مثالية ليتبرع الفأر الكبيربطريقة العجوز التي احتارت من تلك الفئران 
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منها متى ما حاولت التقرب إلقتضاض الفئران.  اجرس على رقبة القطة للتخلص منه

القت التمثيلية إعجاب الحاضرين وعلى نحو خاص األطفال الذين تجمهروا قعوداً أمام 

 ساحة المسرح.

وفي تقرير خاص كتب األستاذ 

الذي  نمركمن الد جبرائيل كوركيس

ذكر ) بأن ال حضر يومي اإلحتفال 

اللغة  دور معلميتفوتنا اإلشارة 

بإقدامهم  في يونشوبينغ اآلشورية

على مفاجأة األستاذ ميخائيل ممو 

بتكريمه لمناسبة خدماته في حقل 

يزيد عن اربعين  التعليم على مدىً 

ولمناسبة تقاعده في , تعليم اللغة اآلشورية في المهجربعاماً  35عاماً قضى منها 

, وكذلك تقديراً وتثميناً لجهوده ومساعيه المتميزة والمثمرة وبشكل منتصف هذا العام

بتثبيت يوم الحادي والعشرين من شهر نيسان بيوم اللغة اآلشورية الذي  خاص مقترحه

بإقرار المجلس القومي اآلشوري في شيكاغو. ولهذه المناسبة تم عرض مجموعة  حظي

أهم محطات حياة األديب ميخائيل ممو الحافلة  على شكل فيلم وثائقي وثقت فيه من الصور

لقاءاته بالعديد من مشاهير األدباء  بالنشاطات والعطاءات خدمة للغتنا وأدبنا من خالل

المؤلفات المنشورة مناهج تعليم اللغة األم وعشرات و اآلشوريين والشخصيات المرموقة

التي كان  ت التي ال تحصى إبتداًء بجريدة الجنوب البصريةناهيك عن المقاال ,والمخطوطة

ومروراً بمجلة  يشرف على تحرير صفحة الجامعة في مطلع الشباب أيام دراسته الجامعية

, ليعكف فيما في السويد وإنتهاًء بمجلة حويودو الغراء الورقية في بغداد المثقف اآلثوري

نها موقع اللغة اآلشورية واللغة العربية بعد على صفحات المواقع األلكترونية التي م

 لوزارة التربية السويدية لعشر سنوات وعينكاوا وملثا وإيالف وغيرها.

تفضلت السيدة جوليت إسحق عريفة الحفل بدعوته إلستالم هديته بعد انتهاء عرض الفيلم 

ق في مسعاهم التذكارية بإسم زمالئه المعلمين مختتماً ذلك بكلمة شكر لهم آمالً لهم التوفي

لخدمة اللغة األم, ورغم تقاعده بأنه سيكون على مقربة منهم بمد يد العون دوماً, وآثناء 

تلك الكلمات ترقرقت الدموع في مآقيه ليختم كلمته بأنه سوف ال يكف وال يتقاعس عن 

  www.meltha.dk لمعرفة المزيد تجده في موقع  .(مواصلة مسيرته األدبية واللغوية

بعد انتهاء فقرات اإلحتفال تم دعوة الجميع لتناول الحلويات وارتشاف القهوة والشاي 

وفي تلك األثناء تهافت  والعصير الخاص باألطفال مع توزيع أكياس من الحلوى عليهم.

ولغوية بتقديم التهاني والشكر على ما تم تقديمه من فقرات تثقيفية أولياء األمور 

 وترفيهية آنست الحضور.

http://www.meltha.dk/
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 من احتفال اليوم األول تذكارية صور
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 المحاضرون الثالثة في وقفة تأملية 

 ميخائيل ممو يتوسط األستاذين جبرائيل كوركيس وسمير خوشابا
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 صور تتحدث عن يوم اإلحتفال الثاني ليوم اللغة اآلشورية
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 مفاجأة معلمي اللغة اآلشورية لتكريم ميخائيل ممو بعرض فلم خاص عن حياته

تعليم و خدمة اآلدب اآلشوري سنة في 40مرور أكثر من لتقاعد ولمناسبة ا ومعايشاته

 اللغة اآلشورية في يونشوبينغ
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األستاذ سمير خوشابا في تعليق عن يوم اللغة اآلشورية ومساهمته في تصوير 

 اليوم األول والثاني 



 
33 

في إحياء الحفل من األمهات  توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين

 تثميناً لجودهم والتربويين ومنظمي القاعة
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ساهمته على م سمير يلداواإلمتنان للسيد وفي خاتمة المطاف نتقدم بجزيل الشكر 

الثانية وكذلك السيدين سمير كيوركيس لمساهمته في  بتبرع القاعة مجاناً للسنة

ة رتنظيم األجهزة الكهربائية بمساعدة السيد كلبرت دخو الذي بذل جهداً كبيراً في إدا

 .صورمن المجموعة بواألستاذ جبرائيل كوركيس إلتحافنا  القاعة
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