
Many thanks and congratulations to the students and instructors of the 2020 APTLI program! 

You have completed the intensive 8-week course with flying colors and enthusiasm. 

We applaud your accomplishment and hope you can use your target language to pursue and 

enrich your future goals. 

 

• 69 students completed both semesters of the summer program 

o APTLI summer 2020 enrollment increased by 42% from the previous year 

• APTLI served students from 43 Universities, studying from various parts of the world! 

• APTLI students are attaining degrees in 28 different majors. 

o APTLI is for any student wanting to expand their language knowledge! 

o The majority of APTLI students are pursuing a degree in International Affairs. 

• The Turkish Flagship Language Initiative’s (TURFLI) pilot year took off this summer 

through APTLI.  

o 12 students learning Turkish in all levels are scheduled to study abroad in Baku, 

Azerbaijan in Spring 2021 sponsored by Boren Scholarships and Fellowships. 

• The APTLI Lecture Series hosted 10 different events in our target languages covering 

topics such as: 

o Arabic – Yoga instruction and Sacrifice in the Bible and Qur’an 

o Persian – Poetry Reading, Dance performance, and Calligraphy 

o Turkish – Politics, Women, and Men in Turkey, Calligraphy, Comic Book and 

Painting workshops 

o Middle Eastern Oud Performance 

https://borenawards.org/initiatives#TURFLI


Arabic 

By: Tolga Atabas (Intermediate Arabic) 

 دكتور يونس ميرزا –الذبح في القرآن 

 

"  APTLIالقرآن" على الجدول "إلى غرفتي اللتحاق بالمحاضرة من كمبيوتري. قرأت عن المحاضرة اسمها "الذبح في  بسرعة جريُت 

تور وعرفُت مباشراً أنها يجب عليا أن أحضرها ولكن نسيت عنها كامًًل إال قبل دقيقة من بدايتها. على الرغم من أنني كنت متأخرا قليًل، دك

ممتعة واستمتعُت بها يونس ميرزا استضافني جيدا. دكتور يونس كان لطيف جدا وهو يعرف كثيرا عن األديان ومقارنتها. نشاطاته كانت 

أصل  كثيرا. هو تكلّم عن حياته كطالب وتجاربه في تعلّم العربية. هو يستطيع أن يقرأ العربية ويتكلم العربية بطًلقة من الرغم أنه ليس من 

القرآن. استمتعت بهذا   عربي. في المستقبل أنا أيضا أريد أن أقرأ وأكتب العربية وهو بيّن لي أّن هذا ممكنا. واحد من النشاطات كان قراءة

ألن دكتور يونس شرح اآليات القرآنية بالعربية البسيطة وقرأنا عن قصة الذبح. بعد ذلك تكلمنا عن المعنى وقارننا قصة إبراهيم وولده  

 )قصة الذبح( في القرآن والتقاليد المسيحية. تعلّمُت كثيراً وأحببت تقديمه. 

 

By: Tolga Atabas 

 بسبب أفكاري 

ي بك 
رن 
ّ
 هذا يذك

 واآلن أفكر فيك 

 أردت أن أسألك

 عن حالك وحياتك 

 

 أن أكون معك 
ُ
 لو استطعت

 كل يوم بجانبك 
ُ
بقيت

َ
 ل

 

 لو عرفت كم أحبك 

 وجودك 
ُ
ما تصّورت

َ
 ل

 

 ال أستطيع أن أتركك 

 باستمرار أفكر فيك 

 

 من المستحيل اكمال صورتك 

 بدون نهاية، أرسمك 

 

 ألن أوهام مثلك 

 لم ولن يكون عندها

 وجود 

 

 كما قيل من قبل 

 "أفكر ولذلك أنا موجود" 

 اآلن: "أفكر بك 

 ولذلك أنِت موجودة" 

ي أحالمي   --
 ف 

 

 فقط أتمن  وجودك 

 واقعي  في --

 

 

 

 

 



By: Raphael Kanner (Intermediate Arabic) 

 رحلتي الى المغرب

إلى دولة عربية    فيها  إلى المغرب لقضاء إجازة الشتاء. كانت المرة األولى التي سافرت  واسرتي  في السنة الماضية سافرنا انا  

المغربي واردنا ان نستكشف البلد ونالحظ االختالفات بين المغرب والواليات   والتاريخ. أسرتي تهتم بالثقافة  كبيروشعرت بفرح  

السفر. سافرنا   اتر واشترينا بطاقانا لرحلتنا بأخذ حقائبنا إلى المطدالمتحدة. أعد

  ساعات.  ينماعلى متن الطائرة لوقت طويل ووصلنا أخيراً إلى المغرب بعد ث

 

المدينة.    فيخالل األيام األربعة األولى، أقمنا في فندق في وسط مراكش ومشينا  

كان  السوق  وفيالسوق في وسط مدينة مراكش. وكان سكننا قريب من السوق 

األطعمة والتوابل. كان من الصعب مختلفة من    أنواعالمطاعم و  هناك العديد من 

. بعد السوق   أن نشاهد كل شيء من السوق ألن هناك أشياء متنوعة

  حيث تعلمنا طبخ الطعام المغربي. ةاسرة مغربي زرنا

 

حصلنا على مرشد سياحي لمشاهدة بقية    لتنافي النصف الثاني من الرح 

قديمة. بعد ذلك  ال  المدينة  حضارة  شاهدناالبالد. ذهبنا إلى جبال اطلس و

  على التراث المغربي.رفنا الصحراء الكبرى وتع  ذهبنا الى

 

 

By: Kimberly Dodt (Advanced Arabic) 

 تقدير للغة  العربية 

  ٣عندما أفكر في أهمية اللغة العربية في حياتي، أفكر في بداية دراستي، وكيف كانت اللغة صعبة ومنهكة وكيف أمضيت 

دراسة. استمريت في نفس  ساعات كل يوم فقط ألتعلم األبجدية. حسسُت أن اللغة كانت مستحيلة ورغم كل جهودي، ما وجدت فائدة من ال

د  طريق التفكير لمدة سنتين. كانت العربية مشقة وكل مرة قرأت مقال، كنت من الًلزم أن أترجم كثير من الكلمات. يوم من األيام، سألني أح

قرئها، وأكتبها، لماذا أكمل دراستي لو كانت العربية فيها تحديات كثيرة؟ خًلل هذه اللحظة فكرت عن كيف أكافح مع اللغة، وكم ساعة أ

وأسجل مًلحظاتي، وأسمعها في المسلسًلت. ولكن، وصلت لي الفكرة... لو أنا ما أحببت اللغة العربية لماذا قضيت كل هده األربع سنوات  

 وهي في عقلي دائما؟  



نفسي من هنا، تأملت كل شيء قد أعطتني العربية: أصحاب، فرص سفر للعالم، عبرات الحياة، وفرص ألتعلم أكثر عن 

خًلل دراستي اللغة العربية، تعرفت على أحلى الناس، تعرفت على أصحابي الذين من أهم الناس في حياتي. أتذكر سخاء   .واألخرين

العرب في جامعتي كانوا دائما مستعدون ليساعدوني في ستاربكس أو كنت أجلس معهم ومنت أسمع محادثاتهم بدون فهم. تعلمت كيف  

بالتحديات التي تكسر قلبك ولكن األخير، تصبح أقوى من قبل. من األساتذة، تعلمت الصبر في الدراسة وتعلمت من   العربية كالحياة مليئة

األساتذة لهجات متعددة و شاهدت تكريسهم في التدريس . من أصدقائي الذين يدرسون معي في الصفوف، تعلمت كيف كلنا متساوين وال  

حل مختلفة. من سفر إلى الشرق األوسط، تعلمت عن أهمية العائلة وكيف غاية الحياة أننا نتمتع ولكن نحن في مرا  --- أحد أحسن من األخر

باألسرة و الصداقة. أيضا، شاهدت كيف التواضع من أهم القيم الشخصية، وشفت كيف نعرض اهتمامنا في شخص باالطمئنان على  

من أجمل اللحظات التي قضيت في حياتي، وكلها غير ممكنة بدون    األخرين وتعلمت كيف السرور أكبر هدف خًلل وقتنا في األرض. هذه

 اللغة العربية. أشكر اللغة و الناس لهذه التجارب الرائعة. 

 

 من قلم طالبة كيم دودت  

 ٢٠٢٠الصف المتقدم سنة 

By: Tirumular "Drew" Narayanan (Intermediate Arabic) 

 حياة سلطان مشهور 

ي 
 ثروموالر  نراينان ،ألصف الثان 

 كان . ولد في مدينة القاهرة و العصور الوسطى في ١٢٣٨  الى١٢١٨صر الدين سلطان مصر بين سنة اكان الملك الكامل ن

أسمه صًلح الدين يوسف بن و  التاري    خالكامل أشهر سلطان في  مهوالده الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب. وكان ع

سلطان  ان يصبح  مهم ايضا قبلرجل  كان الكامل أخذ القدس باإلضافة الى كثير من االرض المقدسة من الصليبيين. حيث أيوب

 ضابط ناجح في الجيش. كان هوف



 

ف و صًلح الدين بقلعة ده و انشغلوالنائب ل منصب بعد ذلك ازدادت قوته عندما تولى  بنى   التي البناية من على االنتهاء أشر

 ايضا مشهور في الغربهو رجل  الكامل  ةبصراح و.كالكامل فيها جامع ومكتبة ايضا. في الحقيقة كان الملك األول يعيش هنا

 ية.الصليبالحروب "مًلدين." طوال لقب حصل على  يثح

في النهاية  الكامل  هارسائل و اعطله وجه ولكن ارسل لوجه ليس  اسمه "فريدريك الثاني" و  ملك صقلية مع  ناقش الكامل ت 

 سًلم بين الصليبيين والمسلمين لوقت قصير.كان هناك القدس.ولذلك 

  في ذلك عن الدين ثا" وتحدسيسّ فرانالقديس  "، اجتمع السلطان مع الكاثوليكي لدين االقصص الغربية وخصوصا في  حسب

 . لمسلمينوا لمسيحيينلصداقة بين اا  عنمثاالكان  جتماع الهذا ا .اليوم

كرسي جالس على ال ثوب احمر و مرتديا لطانسال  ى فيهانرو مدينة روما فيمن القرن الرابع عشر التالية هي الصورة 

 ثوب بني ولكن بدون حذاء.    مرتدياّس سيفران القديسو

 في مدينة دمشق. ١٢٣٨آذار في عام   ٦مات الكامل في 

 

 

 

 

 



By: Julia James (Intermediate Arabic) 

 جوليا جيمس 

 الصف الثاني

 السنة في اندونيسيا

 

 السنة الماضية انا درست في اندونيسيا مع البرنامج بوران .عشت هناك ثمانية  

شهور. اوالً انا و اصدقائي عشنا في مدينة ماالنغ ، مدينة كبيرة في شرق اندونيسيا.   مع هذا البرنامج نحن درسنا اللغة و  

ثقافة االندونيسية. باإلضافة إلى ذلك كان هناك الصفوف مثل الرقص و الطبخ و الرسم التقليدي اسمه باتيل و الفنون التاريخ و ال

العسكرية . منذ سكنت هناك،  مع االسرة المضيفة الن البرنامج اراد اننا نتكلم مع إندونيسيين. قبل ان اوصل في اندونيسيا انا  

د ذلك  انا فهمت ان الحرية ووقت خاص مهمة جدا في رأي. لذلك،  في نهاية البرنامج انا نويت اني جزء من األسرة. ولكن بع

 اتمنى البقاء في ماالنغ و ال اتمني الترك من االسرة المضيفة.

 

جاكرتا بسبب  أنا بدأت  في برنامج استرالي في جاكرتا . انا و صديقتي انتقلنا الى العاصمة جاكرتا . أنا ما اكملت البرنامج في 

الوباء ، ولكن خًلل انا عملت هناك  ليس كان هناك مشكلة الوباء. انا عملت  مع مجموعة األجانب و االندونيسيين في مكتب  

الحقوق.  نحن اشتركنا في حقوق اإلنسان.  انا عملت ثًلثة شهور. ألنني لست محامية و مواطن اندونيسية , ركزت عن البحث 

الحرية الدينية في دول االسبان ، و کيف التغير  هذه المشكلة . لألسف عدت الى امريكا قبل النهاية و    و االستعداد لمؤتمر عن

 انا لم استطيع انتهاء البرنامج. 

 

بعد تجربتي في عالم الحقوق بالنسبة لي الوظيفة مع الحقوق ليس جيدة النني احب الفن و المسرح اكبر من االكاديمية أو   

ال استطيع ان اعمل في هذه الوظيفة. من الصعب ان ابحث. انا اشعر بالقلق والحزن. ولكن عالم الفن مثل    الحقوق. في حياتي

دار لي! في المستقبل اللغة اإلندونيسية ستساعدني. خصوصاً بعد هذه التجربة اتمنى ان اعمل في المسرح ، ممكن في  

 اندونيسيا. 

 By: Alaina Kasimatis (Intermediate Arabic) 

 ودراستي اللغة العربية أهمية حقوق االنسان

 الينا قاسماتيس 
 الصف الثاني

 

 



في قانون حقوق االنسان في المستقبل. أنا متضايقة من الظلم في العالم وأريد أن   اللغة العربية ألني أتمنى أن أعمل درسأ اأن 

محامية وتدافع تعمل  هي أيضاً ذكية وقوية وشجاعة.  أملوقلبها أبيض الن كثير من االحترام ألمل كلوني  أساعد الناس. عندي

 .نفس الهدففي   توقف الظلم. أعتقد أننا نتشارك  وتريد أناالنسان  حقوقعن 

وأتمنى   متساوية.حقوق   الناسن لكل يكوان  يجب انه  بعد التخرج من الجامعة أريد أن أدرس قانون حقوق االنسان ألنني أعتقد 

الناس حول كل  في المستقبل. أريد مساعدة عديدة أيضاً أتمنى أن أعمل في بلدن  .االنسان والحريات الدفاع عنأن أساعد في 

 العالم.  

  ىال باإلضافةلي  مهم  اتالن فهم الحكوماالن. في الجامعة  يةدولية والشرق اوسطالدراسات الأنا أدرس العلوم السياسية و

 في فهم احداث اليوم. ةالتاريخ والحضارات مهمة واالحداث الدولية. أعتقد أن دراس اتالسياس

الثقافة العربية. درست و بدراسة اللغة العربيةاالن  أستمتع  و البلدان والثقافات المختلفة.عن دارسة الب منذ طفولتي استمتعت 

فيه الن  ربما  في المغرب  تخرج من الجامعةان ا  قبل ة في بلد عربيالدارسفي  أرغب و اللغة العربية منذ الصيف الماضي

 وباإلضافة الى ذلك أريد أن أسافر الي الصحراء واذهب الى األسواق. من الثقافة وأماكن جميلة.  جبال وهناك كثير

  فةلتتمنى أن أعمل في بلدان مخابل استمر في تعلم اللغة العربية ألنني في المستقان  أعتقد أن اللغة العربية جميلة جداً. أنوي  

 أعمل معهم. ووأريد أن أساعد الناس. وأريد أن اتكلم اللغة عربية مع الناس 

تخصص في حقوق االنسان ألنني  احقوق وأريد أن الالحصول على شهادة في  في تخرج من الجامعة في المستقبل أرغبالبعد 

 غير العالم. انسانية وأريد أن  اال ظلم ومعاناة ال احب الأنا 

By: May George (Instructor: Intermediate Arabic) 

 



 

Persian 

By: Arwa Awan (Elementary Persian) 

 آروا 
اين تابستان به صورت آنًلين است، من شک بسياری داشتم درباره ی اينکه اين   APTLIوقتی فهميدم که 

خوب باشد. اما از اين برنامه تعجب کرده ام. اگرچه اختًلف زمان و صورت آنًلين چند   تجربه چقدر

مشکًلت ايجاد کرد، انرژی و شيوه تدريس  استادمان همه چيز را آسان کرد. همه ی دانشجوهای کًلس  

ر و  خيلی جالب، مهربان، و بامزه هستند. آنها هر کًلس را لذتبخش می کنند. االن فهميدن ترانه،  شع

نوشتن ساده را شروع کرده ام. واقعا من عاشق زبان فارسی شده ام. پايان برنامه مان جگرسوز است و دلم  

 برای کًلس تنگ می شود. 

 
By: Arvin Mathur (Elementary Persian) 

   آروین

عوض کردم ودر شهِر کليولند دانش آموز جديد بودم. اولين ماه در را سال داشتم شهرم  ١٦وقتی من 

داشتم. در اين کتابخانه من ياد گرفتم که    ی کمیهاتقريبا هر روز در کتابخانه بودم چون  دوست من  کليولند 

ی هندی ام. پس در ی ام ولی هم از خانوادهي مريکاآها وتاريخ را خيلی دوست دارم. من ها وفرهنگ زبان 

را در خانه صحبت کرديم، انگليسی وهندی/اردو. آن وقت من از ميراثم   گِی من ما هميشه دو زبان بچ

ظه در آن حم کمی متفاوت بودند.  ولی بعد از آن لي هاهای دوست خوشم نمی آيد چون خانواده ام از خانواده 

زبان که شروع کردم ژاپنی   کتابخانه من فهميدم که ميراثم وفرهنگ وميراِث دنيا خيلی مهم هستند. اولين

من يک کتاِب  بود، ولی من با زباِن گفتاری شروع کردم ونمی توانستم بخوانمش پس من توقف کردم. بعد 

من دانشجوی ليسانس بودم ودر وقِت آزادم  ٢٠٠۹شروع کردم. در سال   را نیانی پيدا کردم وآلماآلم

می  نی ياد می گرفتم وزباِن ديگر هم ان هنوز آلمها می خواندم. در اين وقت م ها وفرهنگ ی زبان درباره

ی فرهنگ وتاريخِ ايران خواندم وخواستم فارسی ياد بگيرم ولی کًلِس  . من دربارهياد بگيرم خواستم



هم دوست داشتم وهنوز دوست را فارسی در دانشگاِه من نبود. پس من عربی ياد گرفتم چون من عربی 

ن ابار در آلم ٢من  ،٢٠١٠ ، سالشروع کردم. در ده سال بعد را بی زباِن عر  ٢٠١٠دارم. پس من در سال 

اردن وعمان رفتم. در طول اين دهه من هميشه گفتم که "می خواهم فارسی يا بگيرم،"  به زندگی کردم و

کردم که من هيچوقت فارسی ياد نمی گيرم.   می ديدم وفکرمی ونشده. گاهی من کتاِب فارسی در کتابخانه 

قعا نمی توانم  اانجام بدهم. من و را اين هدف تا بعد از ده سال شروع کردمرا ی ايپتلی برنامه ن مبعد از اين 

.به فارسی نوشتم را گرافاراکه من اين پ کنمباور   

 
By: Alex Bevilacqua (Elementary Persian) 

 الکس 

برنامه اپتلی يک کشف عالی  امسال می خواستم زبان فارسی بخوانم ولی نمی دانستم امکانش هست يا نه. 

المللی دانشجوها برای درس فارسی آنًلين جمع می شدند. دانشجويان ما از  بود. هر روز يک گروه بين 

آمريکا، ايتاليا، ترکيه، پاکستان، چين، و هند بودند. بيشتر آنها دانشجو بودند، اما کمی از آنها استاد بودند. با 

و مفيد بود. ما به ترانه ها گوش می داديم، بازی می کرديم، و گفتگو   تشکر از فاطمه خانم، کًلس ما جالب 

می کرديم. اوقات خوشی داشتيم و فارسی را ياد گرفتيم. ما هنوز تازه کار هستيم. زبان فارسی دنيايی غنی 

ک  ، اين يک نتيجه کوچ١۹و پيچيده است. اما ما بهتر شده ايم و بيشتر از گذشته می دانيم. در عصر کوويد 

 نيست.  

 
By: Sophie Ossorio (Elementary Persian) 

 سوفی 

. حاال بيست  آمد  کايبه آمر  ۲۰۱۶او اهل کرمان است اما در سال   .است  ر يدوستان من ام ن ي از بهتر یکي
. برادرش براى  کرد   یم  یزندگ نجايبرادرش در ا  بزرگترين ون چ را انتخاب کرد  اتل يس  سال دارد. او 

اه  گ ما هر دو دانش آموزان بوديم وقتى او به سياتل آمد ولى حاال در دانش كند.مايكروسفت كار مى 
  ام در خانهاهى گ خيلى دوست دارد. یاض يخواند اما ر  یم  وترياو علوم کامپ   تن درس مى خوانيم.گشناو

ون او هميشه با  چمثل فالوده وكباب ونان. مادر من امير را دوست دارد  مي کن  ی درست م ی رانيا  یغذا
هميشه مى خواهد با من به زبان فارسى حرف بزند ولى براى   او من بازى مى كند. االن  چک برادران كو

 من حرف كردن خيلى سخت است. بعد از كورونا ما مى خواهيم با هم تهران تابو را تماشا كنيم. 
 

  By: Shermeen Imam (Elementary Persian) 

 شرمین 

اردو   به است. فارسی  مانده که فقط سه روز باقی  هستم من اين کالس را خيلی دوست دارم و من غمگين 
های   نزديک، سفارش، سيب، مريض، سفيد، تلفظ، زبان، و کلمه  يا هندی کمی مشابه است مثالً کلمه: 

ايران خيلی ياد گرفتم چون قبل از   یايران و سنتها  ارهدرب . ولی دستور زبان زياد مشابه نيست. من ديگر
رف  ايران می  اغذاها، جغرافيا، وقت، و تع  دربارهدانستم. حاال من می ايران کمی  درباره اين کالس من 

جزوه ها  جالب بود. من ويديو، ترانه، و  آنالين فاطمه خانم خيلی باحال بود و کالس  ا دانم. کالس فارسی ب
من بهتر باشد. بعد از اين کالس من دانشجو نيستم،   ن حرف زد  لی اميدوارم که فارسی دوست دارم و را

وقتی بود که  . وقت محبوبم  يرند ارسی ياد می گ بچه های ديگر فپس من خيلی حسود هستم چون در پاييز 
می  گوش داده بودم، ولی من ن بودم  وقتی بچه  را چون من اين ترانه  داديم گوش را ما ترانه "برو برو" 

 د.  ودانستم که آن ترانه فارسی ب 



 
By: Shoufu Yin (Elementary Persian) 

 شوفو 
را  ينیچ  يسیمن خوشنو يباست. ز يلیکنم خ  یفکر م .ياد بگيرم  و بخوانم  را یفارس يسیخواهم خوشنو یم

 يرپ  يلیحاال من خ  نداشتم. يسیخوشنو  کًلس یبرا  پول و وقت  من بچه بودم یوقت، چون  نداده امانجام  

  يسیکًلس خوشنو، متأسفانه را دوست دارم. یمن نوشتار فارسم. ن کب خوب  را ينتوانم ا یمن نم ، هستم

APTLI  درBBC  بود   يرد  يلیخ یشانگها  یبرااست، و . 

 
By: Tugrul Acar (Elementary Persian) 

 تجربه من این تابستان                                              طغرل

نسين  ا و  يکی از دوستانم به من گفت که دانشگاه ويسک   اين تابستان می خواستم زبان فارسی ياد بگيرم

بهترين برنامه ی فارسی را در آمريکا دارد. وقتی من برای اين برنامه درخواست کردم ، من نمی دانستم  

همکًلسی ها و استاد من چطور و چه جور آدمهايی هستند. استاد من خانم ميرشريفی خيلی باهوش و با  که 

. همکًلسی های من از  ☺.او هميشه دوست دارد به دانشجويانش کمک بکند و تمرين بدهد است مزه 

ليسانس يا فوق ليسانس  آمريکا ی شهرهای مختلفی هستند مثل بوستون، سياتل. بيشتر آنها در دانشگاه ها 

درس می خوانند. دو نفر ازهمکًلسيهايم استاد هستند. من از آنها درباره کشورهايشان مثل کشمير، ايتاليا و  

يمان حرف زديم  و درباره ی مادر و  ا شان چيزهای جديد ياد گرفتم. ما درباره ی خانوادههايچين و شهر

که چه کار می کنيم برای وقت آزاد صحبت کرديم. همه آنها  پدر و خواهر و برادر ياد گرفتيم. درباره ی اين

باهوش و مهربان هستند. چون کًلس فارسی هر روز هفته چهار ساعت بود، همکًلسيهايم را بيشتر از 

 هايم می ديدم. ما دوستهای خوبی شده ايم. اميدوارم که يک روز آنها را از روبرو ببينم.  همخانه

 

Turkish 

By: Isabelle Davis (Advanced Turkish) 

Türkçe ders serilerinde siyaset, şiir, çeviri, sanat ve resim keşfediyorduk. Özge Samancı çizgi 

romanı, Dare to Disappoint, bu fikirleri birleştirdikçe çizgilerinde onun hayat hikayesi, geçmişte 

Türkiye’nin politika olayları ve ülkesini nasıl gördüğünü keşfetti. Bize Dare to Disappoint 

okuduğunda herkes Türkiye’de büyümek hakkında bir şey öğrendi. Büyükten küçüğe görüşe 

ulaşılıyor. Örneğin, siyaset durumundan çocukluk görüşlerine, babası ve annesinin kimliğini nasıl 

etkilediğini paylaştı. Sanatta zor kavramlar anlatarak sanki anlamak için daha kolay gibi olurmuş. 

Hayatımızı incelerken yaşadıklarımız ve fikirlerimiz ifade etmek için doğru biçim bulunca 

aklından fikirlerimiz kâğıtta ortaya çıkarabilir. Samancı nasıl çizgi biçimi seçip oluşturduğunu 

açıkladı. Yazma sürecinin ve çizgi sürecinin bize gösterdi yanı sıra biraz çeviri sürecinin anlattı. 

İngilizceden Türkçeye, Korece’ye ve daha yabancı dillere kitabı çeviriyordu. Samancı’nın göre 

Dare to Disappoint’in yaratıcı süreci uzun ve zor olduğu için nihayet yayınlayınca daha büyük bir 

ödül gibi hissetmişti.  

Thank you for an amazing summer!!! 


