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الم�سل�سالت ال�سورية في رم�ضان« ...حرائر» يخرق ال�صورة النمط ّية

سالف فواخرجي في حرائر
سيكون المشاهدون على موعد خالل رمضان
المقبل ،مع أج��زاء جديدة من أع��م��ا ٍل درامية
سورية تابعوها الموسم الفائت وفي مواسم
سابقة ،تدور حكايتها حول األفكار ذاتها تقريباً:
الحب ،مكائد الناس،
الصراع على الزعامة ،الثأر،
ّ
ومواجهة المحتلين.
ويبقى «باب الحارة» بجزئه السابع (تأليف
سليمان عبد العزيز وعثمان جحا ،إخراج ع ّزام
ف��وق ال��ع��ادة) ،العمل األك��ث��ر تر ّقبا ً بالنسبة
إل��ى المشاهدين ،وأح��د عناوينه األب��رز عودة
«النمس» (مصطفى الخاني) لألخذ بثأر أخيه
«الواوي» الذي ُقتل في الجزء السادس.
كذلك تدخل «أم صابر» (نادين خوري) على
ّ
خط أحداث الجزء الثاني من مسلسل «الغربال»
(تأليف سيف رضا حامد ،إخراج مروان بركات،
إنتاج غولدن الين) ،ويكون وراء عودتها الثأر
لمقتل أختها «سالمة» (منى واصف) في الجزء
األول.
ثأر ثالث ،في مسلس ٍل سوريّ ثالث لموسم
درام��ا رمضان  ،2015هو ثاني أج��زاء «طوق
نحاس،
البنات» (تأليف أحمد حامد ،إخراج إياد ّ
إنتاج شركة قبنض) ،إذ تثأر «لمعات» (إمارات
رزق) من تجاهل «أبي طالب» (رشيد عساف)
لحبّها القديم ل��ه وزواج���ه ب��أخ��رى ،وتحوك
له المكائد ،باالشتراك مع زوجها «م��راد آغا»
(رضوان عقيلي) الذي يسعى إلى انتزاع زعامة
«حي القنوات» منه.
ّ
الصراع على الزعامة ،ما زال قائما ً أيضا ً في
(بسام كوسا)،
«الغربال ـ  »2بين «أبي جابر» ّ
و«أب��ي عرب» (عباس النوري) ،وسط منازل ٍة
تقليدية بين الخير والشر ،التي تبقى المح ّرك
األساس ألحداث هذا النوع من األعمال.
بينما تبقى زعامة «ح��ارة الضبع» ،معل ّقة
في «ب��اب ال��ح��ارة  ،»7ويتنافس عليها «أبو
ظافر» (أيمن زيدان) ،مع «أبي عصام» (عبّاس
ال��ن��وري) ،ويواجه األخير تبعات زواج��ه من
الجاسوسة الفرنسية «ن��ادي��ا» (ميسون أبو
أسعد) بعد فضح أمرها ،وستحمل أحداث الجزء
الحب
السابع من السلسلة الشاميّة الشهيرة،
ّ
لـ«العكيد معتز» (وائ��ل ش��رف) ،حينما يلتقي
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جائزة �أف�ضل ممثلة
في «مهرجان وهران الدولي» ل�صباح الجزائري

طوق البنات
بـ«سارة» (كندة ح ّنا) بينما يكون متواريا ً عن
أنظار الفرنسيين في «حارة اليهود».
وحب جديد سيكون بانتظار «مريم» (تاج
ٌ
ح��ي��در) بطلة «ط��وق البنات  ،»2إذ سيخفق
لـ«حسان» (ج��وان خضر) ،الذي يحمل
قلبها
ّ
لها رسال ًة أخير ًة من زوجها «الكولونيل فرانس»
(مهيار ّ
خضور).
كذلك تعيش «سعاد» (روزينا الذقاني) ابنة
الزعيم «أبي جابر» في ثاني أجزاء «الغربال»؛
حب مع «نزار» (معتصم النهار) وتتح ّول
ّ
قصة ّ
بعد زواجها منه إلى امرأة قوية ،ومتم ّردة ،لكن
تأُثير والدتها «أ ّم جابر» (أمل عرفة) ،يبقى قويا ً
في حياتها وقراراتها.
أما مواجهة االحتالل الفرنسي ،فهي حاضر ٌة
بطبيعة الحال في األعمال الدرامية السورية
الثالثة التي تحد ّثنا عنها ،و ُتعرض على عدّة
محطاتٍ عربية خالل رمضان.
ث ّمة ص��ور ٌة أخ��رى عن دمشق وع��ن المرأة
الدمشقية (بين عامَي  1915و ،)1920خالفا ً
للسائد في األعمال التي تتخذ من الشام إطارا ً
مكانيا ً لها؛ ترصدها كاميرا المخرج باسل
الخطيب هذا الموسم ،عبر مسلسل «حرائر»
(تأليف عنود الخالد ،إنتاج المؤسسة العا ّمة
لإلنتاج التلفزيوني واإلذاع���ي بالشراكة مع
كالكيت).
ويسلّط العمل ال��ض��وء على تلك المرحلة
تاريخيا ً واجتماعياً ،ويفرد المساحة األكبر
لواقع ال��م��رأة ومعاناتها مع سطوة الرجال،
واألع��راف االجتماعية الظالمة لها ،عبر حكاي ٍة
يتداخل فيها التاريخي باالفتراضي.
وت��ؤث��ر الشخصيتان الحقيقيتان« ،ن��ازك
العابد» (لمى الحكيم) ،وم��اري عجمي (حال
رج��ب) رائ��دت��ا النهضة االجتماعية وحركة
التنوير في سورية خالل مطلع القرن العشرين؛
ب��ح��ي��اة بطلة المسلسل «بسيمة» (س�لاف
فواخرجي) التي لفتها مجتمع النساء الحقوقيات
والمتعل ّمات ،وساعدها االحتكاك بهنّ على
تحقيق نقلة كبيرة جداً ،كسيدة دمشقية تحدّت
ظروفها وظروف عائلتها ،ورفضت الخنوع أو
االستكانة للمعايير االجتماعية السائدة آنذاك،

طالل حيدر مك ّرم ًا
في بدنايل البقاعية

برعاية وزي��ر الثقافة ريمون عريجي وحضوره ،ك� ّرم «ن��ادي المشعل» ـ
بدنايل ـ البقاع ،شاعر األغنية اللبنانية طالل حيدر .وشارك في االحتفال جمعٌ
من الفنانين والمثقفين ،تقدّمهم عبد الحليم كركال ،رفيق علي أحمد ،عدي رعد،
مارسيل خليفة ،والشاعر زاهي وهبي الذي أشاد بالشهداء الذين يكتبون الشعر
بدمائهم الزكية على مذبح الوطن ،ويسطرون مالحم في تاريخنا الحديث.
وألقى عريجي كلمة ن ّوه فيها بالشاعر حيدر وقال« :مسكون ٌة بالشعر هذه
العشية وبألق الكلمة وزوغة الحلم .سهلنا الجميل ،بدنايل ،بعلبك وأعمدة
الزمان .هنا نستشعر جماالت ومحطات وتذكاراً ،ونستعيد صورا ً وشمخة ع ّز.
بين بعيد الماضي وحاضر اللحظة ،محطات إباء عاشها أهلنا .هنا ،وال زالوا،
على التالل ،فوق الجرود ،ح ّراسا ً على كرامة الحياة وح ّرية حق البقاء.
لكأن ضباب ًة تل ّفنا هذه العشية ،بين ملموس الواقع وسحر الشعر .كأننا على
ألوان قوس قزح ،يفرخ من رائحة التراب وينتشلنا إلى بنفسج نجم ٍة قصية.
ذاك لونٌ من سطوة الشعر علينا.
أن نحتفي بالشعر على أرض مراتعه األولى ،تلك مهمة طالل حيدر ،نستسلم
لها طوعا ً وبالتواطؤ اللذيذ لجماالتها .خذنا معك إلى حقولك الشعرية وتلك
ٍ
صيف،
الشموس ،إلى مخدات ورق الصفصاف التي تعمشق بها عبق بقايا
وعشعش عميقا ً في الذاكرة.
ذاك��رون معك ،يا ط�لال ،زه��ور البيلسان وقندول الوعر ،وأعمدة القلعة
وحكايا الزمان وقصص الجرد ،والصبي المهوشل في الجرود ،ويوم رآك األزرق
العريض على شواطئ طرابلس ،وقصص عرائس البحر ،وأحالما ً شعري ًة
بحورياتٍ يتراقصن على مويجات الذاكرة .ال زالت حروفهن بعضا ً من قصائد
األمس واليوم.
أن تعترف باقتران معصية الكتابة بالمحكية عندنا ،جمي ٌل إثمك ،ودين
جماالتٍ علينا.
الشاعر طالل حيدر ،سجلت لك القصيدة مأثرة العبور الى حداثة النص
الشعري ،بلغة الحياة .الشعر ال شكل نهائيا ً له ،هو المتحرك وبعض القاعدة،
وهو رهانك وذاكرة المستقبل ،كما تقول ،وتحدّي الذات للذات في أدب الحياة،
قبلناه معاً ،في نشوة الحروف وإيقاعات القوافي.
هذه العشية ،ليل ٌة لسمر ،بين حنين الذاكرة ووعود قصائد الزمن اآلتي،
وبالبال «ركوة عرب وقومي طلعي عالبال وسجر البن وبعلبك الرجال».
أهلنا في بدنايل ،هنيئا ً لكم طاللكم .بينكم ،من سطوة النسيان ،ف ّر شاع ٌر إلى
وكثيرات َ
ٌ
أخر .كأ ّنك لن تكبر يا طالل .معك سنبقى
ديمومة الذاكرة .هذه ليل ٌة لك،
نرندح:
«يا عمر ما بيلحق يجي تا يروح».
وكانت كلمة الختام للمك ّرم وم ّما قاله« :أنا ابن بعلبك ،أتيت منذ ستين سنة
إلى بلدة بدنايل ،وأعتبر أهلها أهلي ،وهم اليوم يحتضنوني في قلوبهم .ولقد
سرقت منهم الكلمات وحولتها إلى شعر وصلت معه إلى القمة مع غناء الست
فيروز واألخوين عاصي ومنصور الرحباني».
تجسد صورة الشاعر المك ّرم
وبعد انتهاء الحفل ،قدّم عريجي لوحة فنية
ّ
طالل حيدر.

لتحقق كيانها الخاص في مواجهة تدخالت
«صبحي» (أيمن زيدان) شقيق زوجها المتوفى،
في حياتها وحياة ابنتيها.
كما يشهد موسم 2015؛ تقديم عم ٍل لبناني ـ
يصب في إطار األعمال البيئية
سوري مشتركّ ،
التي تستقي مفرداتها من الحكاية الشعبية،
وهو مسلسل «بنت الشهبندر» (تأليف هوزان
عكو ،إخراج سيف الدين سبيعي ،وإنتاج شركة

 MR7اللبنانية) ،وت��دور أحداثه في «والية
بيروت» أواخر القرن التاسع عشر ،ويروي قصة
حب بطليها« :راغ��ب» (قصي خولي) ،المغرم
ّ
بـ«ناريمان» ابنة الشهبندر (سالفة معمار)،
لكنه يكتم مشاعرة تجاهها باعتبارها زوجة
شقيقه «زي��د» (قيس الشيخ نجيب) إل��ى أن
اختفاء األخير يغيّر مجرى األحداث ،التي يحتدم
فيها الصراع أيضا ً على السلطة والنفوذ.

«النمس»

نالت الفنانة السورية القديرة صباح الجزائري جائزة
أفضل ممثلة في «مهرجان وهران الدولي» ـ الدورة الثامنة،
عن دورها في فيلم «األ ّم» للمخرج باسل الخطيب .وأهدت
الجزائري الجائزة لوطنها سورية.
ويع ّد فيلم «األ ّم» الجزء الثاني ضمن ثالثية أفالم
ال��م��رأة السورية وال��ح��رب التي ب��دأه��ا الخطيب بفيلم
«مريم» وستنتهي بفيلم «سوريون أهل الشمس» .ويروي
«األ ّم» قصة إنسانية تدور أحداثها في سورية ،ويعرض
لتداعيات األحداث على عائلة بسيطة وكيف قلبت األزمة
حياتهم رأسا ً على عقب .إذ يتناول األمومة بما تم ّثله من
أحاسيس نبيلة ،واالرتباط باأل ّم الذي يمتد إلى االرتباط
باألرض والعالقات اإلنسانية التي يمكن من خالل تعميقها
تجاوز األزمة بشكل أفضل.
«األ ّم» من بطولة كل من صباح الجزائري وسالف
فواخرجي وديمة قندلفت ونورا رحال .وشارك ـ إضافة
إليه ـ من سورية في المسابقة الرسمية لألفالم الطويلة
في المهرجان ،فيلم «الرابعة بتوقيت الفردوس» للمخرج
محمد عبد العزيز ،وف��ي األف�لام القصيرة ش��ارك الفيلم
ال��س��وري «ابتسم أن��ت تموت» للمخرج وسيم السيد،
واألفالم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.
وألقت الفنانة سالف فواخرجي في حفل الختام كلمة
ضيوف المهرجان قدّمت فيها الشكر للجزائر وشعبها،
مشيرة إلى أن «مهرجان وهران للفيلم العربي» من ركائز
النهوض بالسينما العربية التي تواكب هموم الشعوب
العربية وانشغاالتها وقضاياها ،كما ن ّوهت باالهتمام الذي
حظيت به السينما السورية في هذه الدورة من المهرجان
التي تميّزت بتعبيرها عن قضايا العالم العربي.
وث ّمنت فواخرجي اقتراح احتضان الجزائر «مهرجان
دمشق السينمائي» والذي ُطرح خالل «مهرجان وهران
الدولي للفيلم العربي» ،معتبرة أن مج ّرد بروز هذه الفكرة
أمر يعكس مدى تضامن الجزائر مع األوطان العربية ،وهي
الميزة التي ا ّتسمت بها الجزائر منذ تاريخ بعيد ،باعتبارها
بلد النضال والمواقف البطولية التاريخية.
وفاز الفيلم الروائي للمخرج المغربي محمد مفتكر جوق
العميين بجائزة «الوهر الذهبي» ،كما نال الفيلم الجزائري
التجريبي «راني ميت» للمخرج ياسين محمد بن الحاج
جائزة لجنة التحكيم الخاصة .وحصل الفيلم المصري
«بتوقيت القاهرة» للمخرج أمير رمسيس على جائزة
«الوهر الذهبي» عن فئة أفضل سيناريو ،وحصل الفنان

نور الشريف على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الفيلم
نفسه.
وبلغ عدد األف�لام الطويلة التي تنافست في مسابقة
المهرجان ه��ذه السنة  12فيلما ً طويالً و 13فيلما ً في
مسابقة األفالم الوثائقية و 15فيلما ً في مسابقة األفالم
القصيرة.
يذكر أن الفنانة صباح الجزائري المولودة في دمشق
ب��دأت التمثيل عام  1973وتع ّد من نجوم الصف األول
ومن رائدات الدراما السورية .في رصيدها عدد كبير من
المسلسالت منها« :أحالم مؤجلة» ،و«الموت القادم من
الشرق» ،و«ب��اب ال��ح��ارة» ،و«أه��ل ال��راي��ة» ،و«طاحون
ال��ش� ّر» ،و«ع��ائ��د إل��ى حيفا» ،وم��ن أعمالها المسرحية:
«ضيعة تشرين» ،و«غ��رب��ة» ،و«كاسك يا وط��ن» .ومن
أفالمها« :الليل» ،و«غابة الذئاب» ،و«األبطال يولدون
مرتين» ،و«ساعي البريد» ،و«مريم» ،و«األ ّم».
كما نالت الجزائري عددا ً من الجوائز ،منها جائزة أفضل
ممثلة عن دورها في فيلم «مريم» في «مهرجان مسقط»
عام  ،2014و ُك ّرمت في «مهرجان دمشق السينمائي»
وفي «مهرجان الماغوط المسرحي» ،وحصلت على جائزة
تكريم لأل ّم في الدراما السورية.

مكتبة الأطفال العمومية في الالذقية ...واحة ت�سلية ومعرفة

باولو كويلو يعر�ض كتبه للقراءة
مجّ ان ًا قبل ت�سديد ثمنها

أنشأت مكتبة األطفال العمومية في الالذقية
م� ّ
�ؤخ��راً ،مسرحا ً للدمى ي��ق�دّم رس��ائ��ل إنسانية
ووجدانية تربوية وسلوكية كثيرة بطريقة لطيفة
ومحبّبة لدى األطفال وقريبة منهم.
وأوض��ح��ت عدوية دي��وب ،المديرة التنفيذية
في المكتبة ،أنّ المكتبة استحدثت أيضا ً نافذة
لبيع منتجات المكتبة الورقية والفنية ،إضافة
إلى خمسة إص��دارات خاصة بالمكتبة «قصص
أطفال» حتى اآلن ،وهي ُتطرح على الز ّوار ،إضافة
إلى بعض الكتب ،بالتعاون مع دور نشر مختلفة،
وت��ق��دَّم ل�لأط��ف��ال بنسبة ت��ع��ود ل��دع��م األنشطة
المجتمعية في المكتبة.
وقالت ديوب إن مكتبة األطفال العمومية هي
المكتبة التفاعلية األولى في سورية ،وتض ّم عدّة
أقسام هي :االستقبال ،السينما ،الكمبيوتر ،الطفولة
المتوسطة ،وقسم اليافعين،
المبكرة ،الطفولة
ّ
وقسم الكبار المرافقين لألطفال ،إضافة إلى قسم
ّ
ومؤخرا ً مسرح
لغات إنكليزي وفرنسي وروسي،
الدمى.
وأشارت ديوب إلى أن الجزء الذي يع ّول عليه
كثيراً ،هو الجزء التفاعلي ،أي األنشطة المن ّوعة.
وهي غنية وتتفرد بها المكتبة ألنها وفق معايير
تلتزم بها المكتبة أثناء تقديم النشاط ،وهذه
المعايير هي :الجودة ،وعدم التكرار ،والفاعلية،
والخبرة (س��واء خبرة المتط ّوع أو االختصاصي
الذي يقدّم هذا النشاط لألطفال من خالل المكتبة).
َ
مضيف ًة أن لدى المكتبة أيضا ً
نشاط قراءة قصة
�ي ،وه��ذا النشاط اس ُتحدث من باب
بشكل ي��وم� ّ
الترويج للكتاب .كما أن كل األنشطة تواكبها أو
تسبقها فقرة قراءة كتاب يقوم بها المشرفون في
المكتبة.
وتحدّثت ديوب عن األنشطة المتن ّوعة كاألنشطة
التطبيقية والفنية والمسرحية والخزفية ،وهي
تخص
أنشطة تن ّمي م��ه��ارات وخ��ب��رات كثيرة
ّ
الشرائح العمرية الصغيرة.

في زمن التغييرات المستمرة المحمومة في تقنيات عالم النشر ،يبدو أن
الوسائل الجديدة والغريبة لتشجيع قراءة الكتب الحديثة وشرائها ،أصبحت
تمثل ظاهرة عالمية ،كان آخرها ذلك العرض الغريب من الروائي البرازيلي
باولو كويلو ،الذي وضع هذا األسبوع اثنين من كتبه على شبكة اإلنترنت ،في
ما يس ّميه بـ«األسلوب العكسي لبيع الكتب» ،واقترح المؤلف الذي تعتبر كتبه
األكثر مبيعا ً في البرازيل ،أن يسدّد القارئ ثمنالكتابين بعد قراءتهما ،فقط إذا ما
تم ّتع بقراءتهما.
ويريد كويلو بذلك أن يثبت لدور النشر أن الفكرة لن تض ّر باألرباح ،إنما على
العكس ،من الممكن أن تؤدّي إلى زيادة المبيعات.
وقاص برازيلي ،تتميّز رواياته بمعنى روحي يستطيع
وباولو كويلو روائي
ّ
العامة تطبيقه ،مستعمالً شخصيات ذات مواهب خاصة ،إنما متواجدة عند
الجميع ،كما يعتمد على أحداث تاريخية واقعية لتمثيل أبطال قصصه.
وعيّن كويلو سنة « 2007رس��ول السالم» التابع لألمم المتحدة ،وتع ّد
«الخيميائي» أشهر رواياته ،و ُترجمِت إلى  67لغة ،ووصلت مبيعاتها إلى 150
مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.
ومن أجل تحقيق هذه الفكرة الغريبة لطريقة تسويق الكتب ،قدّم كويلو
إص��دارا ً باللغة اإلنكليزية من كتابه لعام « 1997دليل محارب النور ـ The
 ،»Manual of the Warrior of Lightونسخة بالبرتغالية من روايته
«بريدا ـ  .»Bridaالكتاب األول يجمع تعاليم وأفكارا ً فلسفية وقصصاً ،ويمكن
االطالع عليه في صفحة الكاتب في موقع دار النشر الرقمية « ،»Inkittوكذلك
على مد ّونته الخاصة .ووعد كويلو أيضا ً أن يفعل األمر نفسه مع مزيد من
طبعات كتبه باللغتين البرتغالية واإلسبانية.
الجدير ذكره أن هذه الفكرة الغريبة ليست الوحيدة للكاتب المبدع ،فقد كان
كويلو أيضا ً من مؤيّدي التحميل غير المشروع لكتاباته ،منذ أن ُنشرت طبعة
روسية مقرصنة من رواية «الخيميائي» على اإلنترنت عام  ،1999األمر الذي
أدّى إلى ارتفاع مبيعات الرواية بشدّة.
وعام  ،2012انضم إلى صفوف مواقع تبادل الملفات «خليج القراصنة
 ،»Pirate Bayداعيا ً قراصنة العالم إلى االتحاد وقرصنة كل ما كتبه في
الماضي .كما عبّر عن معارضته قوانين مكافحة القرصنة بعبارات ال ُلبس
فيها.
وللكاتب الكبير أكثر من  25مليون معجب في «فايسبوك» ،وأكثر من 10
ماليين على «تويتر» ،وما يقارب ربع مليون على «إنستغرام» .وكويلو من
الك ّتاب البارعين في استخدام تقنيات التوثيق الجماعي .ففي كتابه األخير
«الزانية» قال إنه جمع أكثر من ألف رسالة بالبريد اإللكتروني من معجبيه،
يشاركونه عن طيب خاطر قصصا ً شخصية عن خيانات في حياتهم.
ويقدّم كويلو  80في المئة من محتوى أحد الكتابين المذكورين باللغة
اإلنكليزية ،ال النسخة الكاملة ،ويبقى عدد قليل من الصفحات مفقودة ،لكنها
ال تفسد القراءة .كما أوضح الكاتب على مد ّونته في مذ ّكرة يجدها الق ّراء بعد
االنتهاء من فصول الكتاب األولى ،مع كلمة يقول فيها« :أيها القارئ الكريم ،إذا
النص كامالً ،يرجى شرائه ،لذلك يمكننا أن نقول لص ّناع النشر
كنت ترغب في
ّ
أن هذه الفكرة ال تض ّر بأعمالهم».

مي قرحالي

وتستقبل المكتبة األطفال من عمر ست سنوات،
لكن البرنامج الذي يحمل توجيها ً ودراس ًة أو معيارا ً
تعليميا ً جيداً ،يبدأ من السنتين ونصف السنة وما
ف��وق ،إذ تقدّم المكتبة مهارات لغوية ورياضية
وذهنية كثيرة يحتاج إليها الطفل ،إضافة إلى جملة
البيئات التي تدفع بالعملية التعليمية إلى األمام
وتضعها في مصاف راقية في البيئة الوجدانية
والبيئة السلوكية السليمة ،سواء بالتعاطي مع
المحيط ومع األشخاص ومع األقران ،والتي تقدّم
جملة من المعايير ومن القيم السلوكية المطلوب
غرسها والعمل عليها مجتمعياً ،وه��ي التعاون
والنظام واالحترام وتبادل الرأي وغيرها.
وقالت ديوب إن هناك نشاطا ً لألمهات وللكبار.
«وف��ي كل األنشطة نكون دقيقين ج � ّدا ً في انتقاء
الفكرة».
وأوض��ح��ت دي��وب أن المكتبة عامة مفتوحة
للجميع من العاشرة صباحا ً وحتى الرابعة بعد

عالمي للكتب« ،غير
الظهر ،وتعمل وفق تصنيف
ّ
مبسط أكثر ،إذ استخدمنا
أننا اعتمدناه بشكل
ّ
األل��وان لتمييز اللغة عن الجغرافيا عن العلوم
عن التكنولوجيا وعن غيرها» .وأضافت أنّ هناك
برنامجا ً شهريا ً للمكتبة منها المأجور وغير
المأجور ،ويو ّزع بشكل دوري في المكتبة .أما باقي
الخدمات من قراءة الكتب إلى االستماع للموسيقى
إلى مشاهدة األفالم أو التج ّول في المكتبة ،فكلّها
متاحة للجميع وبشكل مجاني.
ولفتت إلى وجود ألعاب خشبية لألطفال حتى
س��نّ الخامسة ،وه��ي أيضا ً تقدّم مفهوما ً علميا ً
كاأللوان واألح��رف وأج��زاء الجسم وأقسام البيت
تخص هذه الشريحة العمرية.
والمفاهيم التي
ّ
مشير ًة إلى أن بطاقة االنتساب إلى المكتبة تخ ّول
صاحبها استعارة الكتب إلى المنزل لمدة  21يوماً.
وقالت ديوب إن المكتبة تحتوي على حوالى
 13ألف كتاب ،بعض عناوينها مك ّرر ،واللغة األ ّم
هي الحاضرة بشكل أساس ،إضافة إلى االنكليزية
ّ
تغطي كل الشرائح
والفرنسية والروسية .وهي
العمرية .وهناك بعض الدوريات أيضا ً من باب
استقطاب األهالي ،إضافة إلى األف�لام الوثائقية
موجهة إلى الطفولة
وأفالم «بيبي آينشتاين» ،وهي ّ
المبكرة ،كما تض ّم المكتبة تسجيالت عن حفالت
موسيقية عالمية نوعية ،وأفالم موجهة خصيصا ً
إلى األطفال ،وهي كلّها مترجمة ومدبلجة ،ألنه
موجهة إلى
«حتى اآلن ولالسف ال أف�لام عربية
ّ
األطفال».
ولفتت دي��وب إل��ى أن للمكتبة ب��رام��ج تقوية
داع��م� ًة ،منها للمنهاج المدرسي ومنها اللغوي
(دورات محادثة للصغار والكبار) ،وهناك أيضا ً
أنشطة باللغة اإلنكليزية تعتمد على خبرة الطاقم
واالختصاصي والمتط ّوعين .وقالت إن المكتبة
�ي ،وأنها
تستقبل  300زائ��ر يوميا ً بشكل وس��ط� ّ
تحاول التكيّف مع البرنامج المدرسي ومواكبة
المناسبات واألعياد الدينية والوطنية ،ألن ك ّل ذلك
يع ّد جزءا ً من الربط المجتمعي في المكتبة.
يذكر أن مكتبة األطفال العمومية هي جمعية
أهلية مستقلة أ ُ ّسست عام  2013على رغم أنها
تعمل منذ  ،2007إذ كانت تابعة لجمعية «قوس
قزح».

