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”حول المعرض باللغة العربية”
”حول المعرض باللغة العربية”

( Gosedjurالدُمى الليّنة) ـ معرض ليّن في وقت قاس

قاس
ايلولوقت
سبتمبرّ/ن في
١٧معرض لي
الليـّنة) ـ
مايو/ايار(الدُمى
Gosedjur
٢٠١٧
٢٠١٦
٢٨
 ٢٨مايو/ايار  ٢٠١٦ـ  ١٧سبتمبر/ايلول ٢٠١٧

اغلب الممكن تخيل
واالحجام
األلوان،
األلوان،بكل
بكلاللينة
اللينةُمى
من الد
اعداد
اهالاهالوسهال
االشكال تخيلها.
واالحجام الممكن
االشكال
كبيرةالدُمى
كبيرة من
بيناعداد
بكم بين
وسهال بكم
والكبار .مكان
االطفالفي المعرض
والكبار .يوجد
استعرناها من االطفال
حصلنا عليها
الدمىاللياللينةنة الموجودة
للعب ،المعرض
يوجد في
استعرناها من
حصلنا اوعليها او
الموجودةهناهنا
الدمى
ولكن سنتناول ايضا مسائل أعمق .يُقدم هذا النص تمهيدا للمعرض ويصف القليل مما ستشاهدوه وتقوموا
سنتناول ايضا مسائل أعمق .يُقدم هذا النص تمهيدا للمعرض ويصف القليل مما ستشاهد
ولكن
بعمله هناك.
بعمله هناك.
ماذا تفعل الدُمى اللينة بنا؟

مصورة
بماذا تجعلنا نشعر؟ تتحدث (شيشتين اوفنيس موبيري) ،طبيبة وبروفيسورة في علم وظائف االعضاء ،في مقابلة
ّ
االشياءالدالتيُمى
ماذاعنتفعل
بنا؟عندما ت ُعانق شخص تحبه او تُربّت حيوان او تحضن دمية ليّنة .ينتشر آنذاك هرمون
اللينةالجسم
تحد ُث في
الدبدوب
علم .احمل
في جيدة
بصحة
والهدوء ويجعلك تشعر
أنك تشعر
(شيشتيندي الى
الجسم .وهو يؤ
(اوكسيتوكسين) في
بماذايسمى
االعضاء،
وظائف
وبروفيسورة
باألمآن ،طبيبة
موبيري)
اوفنيس
تتحدث
تجعلنا نشعر؟
واحضنه .ماذا تشعر؟

في مق
عن االشياء التي تحدُث في الجسم عندما ت ُعانق شخص تحبه او تُربّت حيوان او تحضن دمية ليّنة .ينتشر آنذاك
الصغيرة في الجسم .وهو يؤدي الى أنك تشعر باألمآن والهدوء ويجعلك تشعر بصحة جيدة .اح
(اوكسيتوكسين)
يسمى
تاريخ الدببة
تشعر؟
الدببة الصغيرة في الواليات المتحدة اآلمريكية والمانيا في بداية القرن العشرين .وأصبح بسرعة لعبة
ماذاصناعة
واحضنه.البداية
تم في
شعبية عند كل من االوالد والبنات .وفي الخمسينات أصبح من المعتاد ان يحصل االطفال السويدين على الدببة الصغيرة
والدُمى اللينة .ولدى اغلب االطفال السويدين حاليا العديد من الدمي اللينة بكل االلوان واالشكال الممكنة.

تاريخ الدببة الصغيرة

الدببة الصغيرة في الواليات المتحدة اآلمريكية والمانيا في بداية القرن العشرين .وأصبح
صناعة
البداية
تساعد
اللينة التي
فيدُمى
تم ال
لألطفال (وأحيانا
يحصلللحظ
انلينة جالبة
المعتادد ُمى
االسعاف معهم
وسيارات
المطافيء ،الشرطة
البحري ،سلك
مناالنقاذ
موظفي
السويدين على الدبب
االطفال
أصبح من
الخمسينات
والبنات .وفي
االوالد
يصطحبكل
شعبية عند
للكبار) الذين يلتقون بهم في ظروف صعبة .ويتم عند رعاية المسنين احيانا استعمال الدمي اللينة لجلب الهدوء وخلق
والدُمى اللينة .ولدى اغلب االطفال السويدين حاليا العديد من الدمي اللينة بكل االلوان واالشكال الممكنة.
األمآن .ويمكن ايضا استخدام الدمى اللينة اثناء تواصل الرعاية الطبية مع االطفال .قد يكون تضميد دبدوب هو طريقة جيدة
لكي نتعلم كيفية عمل المستشفيات ّ
وان قيام الطبيب بإجراء فحص هو امر غير خطير او ُمخيف.

الدُمى اللينة التي تساعد
الدبدوب كرمز

المواقفجالبة للحظ لأل
كل دمنُمى لينة
معهم
االسعاف
وسيارات
المطافيء،
البحري،
االنقاذ
يصطحب
اللينة في
مشاهدة الدمى
الشرطةبإمكانك
للحب واألمآن.
سلك للطفولة و
كثيرا كرمز
والدبدوب
موظفي اللينة
استخدام الدمي
يتم
عن الحب.
للتعبير
رعايةاو كهدية
تخرج طالب
ظروفدفن طفل،
سبيلفيالمثال عند
والسعيدة،
الحزينة
استعمال الدمي اللينة لجلب الهدو
احيانا
المسنين
حفلة عند
صعبة.فيويتم
يلتقونعلىبهم
الذين
للكبار)
األمآن .ويمكن ايضا استخدام الدمى اللينة اثناء تواصل الرعاية الطبية مع االطفال .قد يكون تضميد دبدوب ه
صديق مدى الحياة
ّ
للمتحف..
بإعارتها ُمخيف
خطير او
غير
مر
ا
هو
فحص
بإجراء
الطبيب
قيام
وان
المستشفيات
عمل
لكي نتعلم كيفية
الجزء الكبير من محتوى هذا المعرض هو عن الد ُمى اللينة المحبوبة والتي قام كل من االطفال والكبار
دُمى لينة رافقتهم عبر الحياة وما زالت باقية حتى اآلن.

الدبدوب كرمز

من بين كل هذه الدببة الصغيرة المهترئة يوجد كلبان وقرد قمنا باستعارتها من سيدة تبلغ من العمر  ٩٦عاما (تستطيع
الدمى"لقداللينة في
مشاهدة
بإمكانك
واألمآن.
للحب
للطفولة و
كرمز
والدبدوب
ُماها اللينة
الدمي
تتحدث:
الكثير .وهي
تعني لها
وكانت دائما
حياتها
برفقتها طوال
كثيرا كانوا
الصورة) .وقد
المحبوبة في
استخدام مع د
يتم مشاهدتها
اخرى إالّ
عمادي .وكان
عند تثب
حفلةمرة
اشاهدها
دفن العمر
واحدة من
كنت ابلغ
عندما
والسعيدة،بيتنا
اختفت والدتي من
والدي الحب.
للتعبير عن
اويتكهدية
طالب
تخرج
طفل،ولمفي
سنةعند
المثال
سبيل
على
الحزينة
يعمل في سالح البحرية وكان في اغلب االوقات في البحر .لقد اصبحت بالنسبة لي هذه الدُمي اللينة عائلتي الحقيقية
البديلة".
www.museum.molndal.se/sprak

صديق مدى الحياة

كل

الدبدوب كرمز
يتم استخدام الدمي اللينة والدبدوب كثيرا كرمز للطفولة وللحب واألمآن .بإمكانك مشاهدة الدمى اللينة في كل من المواقف
الحزينة والسعيدة ،على سبيل المثال عند دفن طفل ،في حفلة تخرج طالب او كهدية للتعبير عن الحب.

صديق مدى الحياة
الجزء الكبير من محتوى هذا المعرض هو عن الد ُمى اللينة المحبوبة والتي قام كل من االطفال والكبار بإعارتها للمتحف.
د ُمى لينة رافقتهم عبر الحياة وما زالت باقية حتى اآلن.
من بين كل هذه الدببة الصغيرة المهترئة يوجد كلبان وقرد قمنا باستعارتها من سيدة تبلغ من العمر  ٩٦عاما (تستطيع
مشاهدتها مع دُماها المحبوبة في الصورة) .وقد كانوا برفقتها طوال حياتها وكانت دائما تعني لها الكثير .وهي تتحدث" :لقد
اختفت والدتي من بيتنا عندما كنت ابلغ سنة واحدة من العمر ولم اشاهدها مرة اخرى إالّ عند تثبيت عمادي .وكان والدي
يعمل في سالح البحرية وكان في اغلب االوقات في البحر .لقد اصبحت بالنسبة لي هذه الد ُمي اللينة عائلتي الحقيقية
البديلة".

هل كان لديك بعض الدُمى اللينة عندما كنت صغيرا؟ هل ما زال لديك دمية لينة محبوبة؟

بعض االشياء التي بامكانك القيام بها في المعرض:
•

اجلس في حضن الدبدوب الكبير و ُخذ صورة

•

ارفع الدبدوب واحضنه عند فيلم المقابلة .ماذا تشعر في جسمك؟

•

اذهب بنزهة مع الدبدوب او لحفلة في بيت الدبدوب

•

اكتب اسم دميتك اللينة وضعه على حائط المرايا

•

ارسم دميتك اللينة وعلقها بملقط على الحائط

•

استمع لحكايات هادئة عن الد ُمى اللينة في غرفة االفالم

•

تنكر كد ُمية ليّنة حيّة

نرحب بكم لكي نتعايش مع المعرض معاـ صغارا وكبارا!

من بين كل هذه الدببة الصغيرة المهترئة يوجد كلبان وقرد قمنا باس تعارتها من سيدة تبلغ من العمر  ٩٦عاما (تستطيع مشاهدتها مع دُماها المحبو بة في الصورة) .وقد كا نوا م عها طوال حيا تها وكانت دائما تعني لها الكثير .وهي ت تحدث" :لقد اختفت والدتي من بيتنا عندما كنت ابلغ سنة واحدة من العمر ولم اشاهدها مرة اخرى إالّ عند تثبت عماد ي .وك ان والدي ي عمل في سالح البحرية وكان في اغلب االوقات في البحر .بالنسب ة لي فقد اصبحت هذه ال دُمي اللينة هي عائلتي الحقيقية البديلة".

www.museum.molndal.se/sprak

