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ملاذا اخرتت الدراسة يف اليابان
استمع إىل ما يقولون!

أستطيع  ال  أزال  ال  كنت  أنني  إال  طويلة،  لفرتة  درست  أنني  من  الرغم  عىل  نينتندو.  ألعاب  أحب  ألين  اليابانية  اللغة  دراسة  بدأت 
التحدث هبا عىل اإلطالق. وبسبب هذا، حتى عندما وجدت وظيفة جيدة، مل ترس األمور عىل ما يرام وفقدت الثقة. كنت حمبطة جدا. 

أردت أن أكون قادرة عىل التعبري عام كنت أفكر بحرية وأن أوسع مداركي، لذلك قررت الدراسة يف اليابان.
عندما وصلت إىل اليابان ألول مرة، مل أستطع فهم ما كان يقوله اليابانيون عىل اإلطالق. ال يشء جعلني سعيدة أكثر من اعتيادي 
لقد  يشء.  أي  أفعل  أن  أستطيع  أنني  ووجدت  ثقتي  ازدادت  ذلك،  أدرك  أن  قبل  ثم،  يقولونه.  ما  أفهم  وبدأت  اللغة  عىل  تدرجييا 
ا وأصبح لدي الكثري من األصدقاء. اآلن أنا أدرس اللغة اليابانية يف معهد اللغة اليابانية بينام أتعلم عن الثقافة وطرق  استمتعت أيضً

التفكري اليابانية. إهنا ممتعة جداً وأعتقد أهنا ستكون مفيدة. أنا سعيدة حقا أنني جئت إىل اليابان.

نيجوين ثي فونغ فان
مدرسة أوياما للغة اليابانية

فيتنام

عندما قرأت عن الربامج املوجودة يف جامعة أوتشانوميزو، عرفت أهنا املكان املناسب يل. أنوي التقدم يف برنامج الدراسات العاملية 
للتعاون الدويل، ولكن حقيقة أنه جيب عيلّ دراسة العديد من املجاالت-مع الرتكيز عىل املرأة خصوصا، والقيادة والنوع البرشي-هو 
إضافة كبرية يل. يف البداية كنت متوترة قليال كوين يف جامعة لإلناث فقط حيث أنه ال يوجد عندنا مثل هذه اجلامعات يف السويد، 
ولكن بعد الدراسة هنا ملدة نصف عام أستطيع أن أقول بكل ثقة أنني مل أكن يوما يف بيئة أكثر رعاية ودعم مثل هنا. مجيع زمالئي 

وأساتذيت رائعون، ورؤية قطط وسالحف حرمنا اجلامعي الظريفة كل يوم جتعلني دائام أشعر بالسعادة.

جوليا سارانيا ماينر
جامعة أوتشانوميزو

السويد

منذ أن زرت اليابان ألول مرة منذ مخس سنوات، كان لدي تعلق قوي هبذا البلد وشعبه. يف ذلك الوقت كنت يف السادسة عرشة من 
عمري، وجئت إىل أوساكا كمشارك يف برنامج تبادل ثقايف قصري. كنت أعيش مع عائلة يابانية مضيفة وكانت لطيفة للغاية وأهتموا 
يب كام لو أنني ابنهم احلقيقي. يف شهر واحد فقط تطورت عالقتنا لتصبح أقرب وأقو من أي عالقة أخر كانت لدي مع أشخاص 
ا يف املجتمع الياباين جيعلني أرغب يف البقاء لفرتة أطول يف هذا البلد:  عرفتهم لسنوات. عند هذه النقطة، أدركت أن هناك شيئًا مميزً
اللطف واالحرتام الذي لد اليابانيني دائامً جتاه اجلميع من حوهلم. أعتقد أن هذه سمة اجتامعية نادرة ال يمكن العثور عليها إال يف 
اليابان. هبذه الطريقة استحوذ الشعب الياباين عىل عقيل وقلبي، وجعل أكرب أحالمي أن أعيش يف اليابان. كام أصبح العامل احلاسم 

الختيار مواصلة تعليمي العايل كطالب يف املرحلة اجلامعية األوىل يف جامعة ريتسوميكان آسيا واملحيط اهلادئ.

رادوسالف تسفيتانوف تسفيتكوف
جامعة ريتسوميكان آسيا واملحيط اهلادئ

بلغاريا

إن  اليابان.  يف  دراستي  أثناء  كياين  يف  يندمج  الذي  األسايس  اإلحساس  هو  التزامن  لعدم  املستمرة  التزامنية  عن  مقرتح  تصور  إن 
هذا اإلدراك اخلاص للحياة ال يفتنني فحسب، بل يلهم احتياجايت للتطور عىل املستو الشخيص واألكاديمي. يقدم تعقيد املجال 
توفر  املتنوعة  اجلوانب  هذه  فإن  مرتقب،  تربوي  وكعامل  امليول.  حتديد  أوجه  من  واسعة  جمموعة  رأيي  يف  املعارص  الياباين  االجتامعي 
تم  للعمل  عمليات  مزدوج:  بتقارب  تعقيده  عىل  الرد  املرء  حياول  قد  مرة،  ألول  القرب  خالل  من  املعنى.  عميقة  بحثية  إمكانات 
عرصنتها مع طريقة العمل التقليدية، تواتر رسيع يف املدن حييط هبا هدوء الريف، ما يسمى بالتفرد الياباين حتت تأثري العوملة املتفاعلة. 
إال أن الذهاب إىل ما وراء هذه املتطلبات املستندة إىل اخلطية، حيدد الدافع لدراسايت التي أرغب هبا يف اليابان. يمكن اإلشارة إىل هذه 
املحاولة بأهنا استكشاف هبدف املشاركة يف وضع تصور لنامذج وصفية اجتامعية متعددة األبعاد. إن عملية التفاهم الثقايف جتلب يل 

األمل يف عامل متعاون سلمي.

هونام كريستوفر
اجلامعة: جامعة طوكيو مرتوبوليتان

اجلنسية: النمسا

ملاذا اخرتت الدراسة يف اليابان




