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 طالب ابزاهيمي خولة

ان مذاخلتي الُىم جطشح حعاؤالث للبحث والىقاػ اكثر مً انها جقذم حلىال لها, اوي 

ظىحن واها احاول ًيخابني مىذ بضع هابعت عً قلق وحىدي  وجأمالثالُىم اعشض افكاسا 

 ان الم اؼخاث وعفاسة ظىىاث مً الخذَسغ والبحث بالجامعت.

فخلك هي ادن زمشة هذه الىقفت الخأملُت التي  امالها القلق بما اؼاهذه ًىمُا في 

الجامعت مً ظلىكاث ومماسظا, والتي املتها اًضا الضشوسة, ضشوسة الىقىف ولى فترة 

خحن املاضِخحن وقذ عاـشث فحها اهم الظخخالؿ العبر مما حشي في الجامعت  في العؽٍش

 الاحذار التي عشفتها الجامعت مىذ ان دخلتها طالبت ومكثذ بها أظاجزة وباحثت.

ومما صادوي سغبت في الىقفت هذه ما ٌؽغلني مً اهخماماث في مجال حعلُمت املىاد 

لت ث الاوحعلُمت اللغت العشبُت على وحه الخفىؿ مثلما ازاسجني جلك املىاقؽ التي طٍى

مع طلبتي في حلقاث الذساظاث العلُا وكذا طلبتي في  –وماصالذ احشيها  -كىذ احشيها

العىت الشابعت مً اللِعاوغ . وقذ حعمق الخفكحر مً خالل ججشبت البحث والخأطحر في 

معخىي مباعذ الخذسج فشأًذ مً الضشوسة بما كان اوحه هإالء الطلبت الى مىاحهت 

في مُذان اللغت والخعلُم والقضاًا املخعلقت باملعشفت والخحفُل الخحذًاث املطشوحت 

 املعشفي الخ..

 مظاهز القلق الوجودي 

بححرة كبحرة واها  بذأث اؼعش مىذ ظىىاث احذدها في الحقُقت وبالخذقُق باألسبع 

اماسط وؽاطي داخل الجامعت والخقي بالطلبت واحغ واؼعش بالقلق الذي ٌعِؽىهه ججاه 

فشة مً الذسوط ومً ىمعخقبلهم وحعاؤالتهم واسي والاحظ في ظلىكاتهم مظاهش ال

اسث في الحقُقت ؼغلي الؽاغل الى دسحت القلق  الخعلُم والخعلم, فخكازشث الاظئلت ـو

لحثهم على بذل الجهذ والخحشس عاوي في بعض الاحُان الى حعىُف طلبتي والخعب الذًً دف



القاجل وفي ححن اخش احعاطف معهم ملا هم فُه مً اضطشاب وعذم  الخخارلمً 

 الاطمئىان.

مادا افعل واها ادسط؟ ما افعل مع هإالء الطلبت, طلبت ال يهمهم ما ًجشي في قافلت 

ما اقىل؟ ًىظشون الي وكأهني اجكلم بطالظم  قهالذسط؟ هل اها اكلم اـىاما ـماء ال جف

 غاص! لوا

واها اعِؾ هذه الححرة جاسة اظخعطف وجاسة اعىف, جأكذث لذي ضشوسة الخفكحر في 

كل هذه الامىس واملظاهش بكُفُت عقالهُت بعُذة عً الشدود الاهفعالُت والعاطفُت 

حذ فحها بعض املفاجُح فخزكشث مً قشاءاحي ومطالعاحي بعضها فعذث الحها زاهُت علني ا

التي حعاعذوي الى جىاول القضُت والى محاولت فهمها في مخخلف ابعادها طامحت في الاخحر 

ل الى الحل او الحلىل التي جخشحني مً قلقي وححرحي وان كىذ اعخقذ ان معالت  ان اجـى

بهذه الخطىسة والاهمُت جحخاج الى معالجت ؼاملت ال ًمكً حفشها في حذود الخعلُم 

لعالي ال نها جخجاوصه بالضشوسة لدؽمل كل املشاحل الخعلُمُت العابقت مً الابخذائي الى ا

يُت اظاظها  الثاهىي حُث ان معاس الخعلُم هى ظلعلت مخىاـلت مً املشاحل الخكٍى

مً اول ظىت ًذخل فحها الخلمُز الى اخش ظىت ًخخشج فحها حامال جشاكم الخحفُل وجذسحه 

 ؼهادة حامعُت.

ث عً جلك املفاجُح اظخىقفخني ملحىظت لضمُل ًذسط بجامعت قعىطُىت واها ابح

حُث عبر فحها عً هفغ القلق والححرة فمما قاله ما ًلي وهى ًحكي اقىال طلبخه " ان 

عخىعب. انهم ًقىلىن املعشفت باليعبت لهم  ش يء خاسجي,  هي لباط ولِغ اكال  يهضم َو

زم سحعذ الى مجلت " هقذ" دها له وكفى "جلك املعشفت لِعذ ملكىا هي ملك الاظخاد فجر 

في عذدها الخاؿ بالتربُت والخعلُم والثقافت فؽذ اهدباهي مقال للضمُل عمش السحان 

 ًذسط فُه//

ت و  قت جذَسغ هذه املادة, في الىقذ  كخاب الفلعفت املعخمذ بمذاسظىا الثاهٍى طٍش

هفعه وحذث ما ظاعذوي على جىاول القضُت في مقال الاظخاد مفطفى حذاب حىل 

خ في حامعاجىا, خاـت ما قشاجه مً احىبت الطلبت عً الاظخبُان الذي احشاه  جذَسغ الخاٍس

لي الشؤٍت فىحذث هفس ي اهذسج مً خالل كل هذه معهم الاظخاد // فبذاث جخضح 

ُل الطشو  حاث ضمً اؼكالُت املعشفت والخحفُل املعشفي املشجبطت طبعا بإؼكالُت الخـى

 والخىاـل اللغىي الذي هى اداة هذا الخحفُل.
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ر في هذا الخحفُل؟ كُف ًمكً جفعح وكُف جبنى هذه املعاسف لذي الخالمُز؟ ما دوسهم

شها؟ كُف ًخفىسون الخعلُم والخعلم؟ ماهي اهذافهم؟...   مىاقفهم وجبًر

هذا وقذ لفذ اهدباهي وازش فضىلي ما اظمعه مً الطلبت مً ظىت الى ظىت اد انهم 

كلما ظئلىا عً هذه املعالت ًجُبىن بكلمت جكاد جكىن مفخاح ظم ظم لكل املؽاكل " 

 خعلُم هى الخلقحن.الخلقحن"؟ وكأنها معادلت واحذة ال غحر : ال

وادا بذأث دسظك في حففها الاولى حعمع اـىاجا جىادي باإلمالء وادا اسحعذ وزائق 

  الامخحان حعمع كذلك طلبت ًحخجىن فُقىلىن " كخبذ واػ قلذ"

وكان الطلبت سجىاء همط مً الخعلُم ال ًقذسون على سده والخحشس مىه فانهم ادمغت 

والفؽل وجشاهم هم مً هذا الىمط ؼعشوا بالقلق حؽكل وجحص ى باملعلىماث فادا اخشحت

عدعلمىن الحق ان همط الخعلُم املعخمذ في مذاسظىا مىذ املشاحل الاولى  ًضُعىن َو

عىد الخلمُز اوال والطالب زاهُا على الخلقي العكىوي فاهه ًقمع سوح املبادسة واملخُلت, 

 عاب.جلك املحشكاث التي جحث الفشد على بذل الجهذ للخعلم والاكد

واملزهل ان بشبط هذا الىمط باللغت العشبُت ألهىا هلحظه مىقىال ومماسظا   واملإظف

مً خالل املىاد املذسظت باللغت العشبُت ) اكثر مما ٌعىد الخعلُم بغحرها ( فعىض ان 

ًخذم هذه اللغت قذ سججها في ؼبكت مً الخفىساث الخقلُذًت ولكً مع دلك فاها 

عت  اسفض الي جحاول ان جقش ان كل مؽاكل الخعلُم  الخبعُطُتجلك الخعمُماث العَش

ب.              واملذسظت مشدها الخعٍش

 

  

 

 

 


