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المكتبة االلكترونّية اإلسرائيلية
من اليوم، نقرأ من

االسرائيلّية!  الرقمّية  Libby-المكتبة  إىل  مكتبتكم  انضمت 
هذه بالفعل خطوة رائعة وقّيمة، يف المكتبة الرقمّية تجدون 
ا للقراءة، إضافة إىل الكتب الصوتّية السماعية بلغات عدة،  كتًب
وذلك بكل زمان وكل مكان تريدونه دون أي قيود. إذاً، ما الذي 

عليكم فعله اآلن؟ 
بدايًة، ننتقل لزيارة موقع- Libby المكتبة الرقمية االسرائيلية، 
الدخول" ثم نختار اسم مكتبتنا  أيقونة "تسجيل  وننقر فوق 
القارئ  اسم  وندخل  الموجودة،  المكتبات  قائمة  من  العاّمة 

الخاص بنا.  
عادًة، يكون هذا الرقم هو رقم الهوية أو الرقم الُمدرج يف بطاقة 
القارئ، يف حال لم تكونوا متأكدين، اتصلوا بمكتبتكم العامة.

ماذا بخصوص تطبيق Libby؟ يمكنك تحميل تطبيق 
التطبيقات يف هاتفك،  Libby by overdrive من متجر 
هذا  يف  التعريف  هويتك،  تحديد  بعدها  يمكنك  ثم 
التطبيق مختلف قليًل نظرًا ألنَّ هذا التطبيق دويلّ، فهو 
يسعى أواًل إىل تحديد ألي مجموعة مكتبات من العالم 
تنتمي أنت )Israel Digital(، وبعد تحديد ذلك يمكنك 
اختيار اسم مكتبتك وإدخال رقم االشتراك الخاص بك.

والفيديو  التوضيحي  الدليل  االطلع ومشاهدة  يمكنك 
الُمرفقان هنا 

خلل  معين  كتاب  سماع  أو  بقراءة  بدأت  قد  حال  يف 
شاشة جهاز الحاسوب الخاص بك، سيتم فتحه تماًما 
حيث توقفت عند قراءته من خلل التطبيق يف األجهزة 

المحمولة.

كبرت ونسيت أن أنسى/ بثينة العيسى
ال تكتب بثينة العيسى حكاية تقليدية كما عودت القارئ يف معظم 
اعمالها اإلبداعية، يف هذا العمل تبدو العيسى أنثى متمردة تصوغ 
غضبها يف صورة نصوص مبعثرة وتخرج اىل فضاءات جديدة، بعيًدا 
أَسس وردها بقيود األعراف، فتحضر المرأة/  عن تلك الحديقة التي تَ
الكتابة  من  بنوع  ولكن  العربية  المرأة  حكاية  تقول  التي  الكاتبة 
االنثوية يف تناولها لتفاصيل الحكاية وتشريحها لهذا المجتمع الذي 

يمثله الرجل يف قسوته وذكوريته وشرقيته.
 "أنا مكسورة يف داخلي...اجبرين يا جبار... علمني كيف أصلي.. صلة 
تخصني وحدي.. آتني لغتي.. آتني لغتي.. آتني لغتي يا رب اللّغة.. 
آتني لغتي كي ابتهل.. لك السبحان والمجد.. آتني لغتي جميعها.. 

آتنيها كي أفكر كي أكون.. كي أعرفني، كي أعرفك."
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