يوم علمي لقسم اللغة اإلنكليزية وآدابھا
في جامعة فيالدلفيا

صادف يوم الخميس الماضي ذكرى مولد الشاعر والكاتب المسرحي ِو ْليَم شيكسبير في
 23نيسان ،وھو التاريخ الذي يقال إنه صادف تاريخ وفاته أيضا ً .وقد اعتاد قسم اللغة
اإلنكليزية وآدابھا في جامعة فيالدلفيا أن يقيم يومه العلمي في ذلك اليوم من كلﱢ سنة
دراسية .وقد افتتح األستاذ الدكتور معت ّز الشيخ سالم رئيس الجامعة اليوم بكلمة قصيرة
وصف فيھا اليوم بأنه مناسبة للفرح ونافذة تقدم فيھا ابداعات القسم وانجازاتة وتطوره.
ثم ألقى األستاذ الدكتور محمد أمين ع ّواد كلمة قصيرة أخرى بصفته مستشاراً للرئيس
وعضواً من أعضاء قسم اللغة اإلنكليزية .اكد فيھا اھمية اليوم ونشاطاته وبدأ اليوم
ث ألقاه رئيس القسم الدكتور محمد عصفور عن العالقة الوثيقة بين
العلمي أعماله ببح ٍ
ﱡ
ﱠ
مفھومي الحبﱢ والحرب ممثال بعدد من مسرحيّات شيكسبير ،ثم تتابع المتح ّدثون فتناول
الدكتور خليل نوفل مسألة ما إذا كان باإلمكان تعيين البصمة األسلوبية لعدد من الكتّاب
من خالل المفردات والتراكيب التي يستعملونھا ،ثم تناولت الدكتورة عرين خليفة رمز
الحجاب في رواية الفتاة ذات الحجاب البرتقالي للكاتبة األمريكية مھجة القحف ذات
األصل السوري ،وبحث الدكتور عبد اللطيف الخيّاط مسألة الھوية في تسع مسرحيّات

أمريكية تعود للنصف األ ّول من القرن العشرين .وألقت الدكتورة نادية حمدي بحثا ً عن
عالقة المؤلﱢف ممثﱠال بشيكسبير بالناقد وبالمدى الذي يمكن للناقد أن يلتزم فيه بمقاصد
المؤلﱢف ،بينما تناول الدكتور محمد الجيوسي موضوع العالقة بين النصﱢ األدبي كما ھو
موجود في كتاب وبين التح ّوالت التي تجري عليه عندما يتح ﱠول إلى فلم سينمائي .كذلك
ألقى الدكتور كاظم الرفاعي بحثا ً عن بعض ما دعاه بعجائب اللغة اإلنكليزية تناول فيه
جوانب طريفة من تاريخھا وأثرھا وتأثيرھا .أما الدكتورة حنان عمايرة فقد درست
األساليب البالغية في الخطابات التي ألقتھا جاللة الملكة رانيا باللغة اإلنكليزية في
مناسبات متع ّددة من أجل إحداث أكبر ق ْد ٍر من التأثير في جمھور المستمعين .ومما يجدر
ذكره أن طالبين من طلبة القسم ق ﱠدما عرضا ً لتجربتھما الشخصيﱠة بيﱠنا فيھا كيف أن
باإلمكان تحسين فرص تعلﱡم اللغة اإلنكليزية بالجھد الشخصي والمتابعة والتدريب.
واختُتِم اليوم العلمي بمسرحيﱠة طريفة أع ﱠدھا الدكتور محمد الجيوسي بالتعاون مع عدد
من الطلبة شارك ھو نفسه في عرضھا وإخراجھا والتمثيل فيھا .وفي ختام اعمال اليوم
شكر رئيس القسم كافة المشاركين وعميد كلية اآلداب والفنون الدكتور غسان عبد
الخالق الذي يسعى جاھداً لتشجيع البحث العلمي في جميع أقسام الكلﱢية بك ﱢل ھ ﱠمة ونشاط.

