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ثقافة وفنون

مهرجان «�آرابي�سك» يعيد نب�ض الحياة في فردان

7

هل الحياة فع ًال «م�سرح»!؟
نصار إبراهيم
} ّ

لمى ن ّوام
ضج شارع فردان
ذات أح ٍد هادئّ ،
ـ بيروت بالز ّوار الذين توافدوا إليه
من مختلف المناطق اللبنانية ،في
ثالث أيّام عيد الفطر ،للمشاركة في
مهرجان «آرابيسك» ،ال��ذي ّ
نظمته
«ال��ش��رك��ة اللبنانية ال���رائ���دة في
تجارة التجزئة  ،»ABCو«جمعية
أجيالنا» ،وذلك للسنة الثانية على
التوالي ،تحت شعار «جمعة العيد
حلوة».
حضر افتتاح المهرجان عدد من
الوزراء والنواب ومم ّثلي الجمعيات
األه��ل��ي��ة ،وإع�لام��ي��ون ،إض��اف��ة إلى
حشد من سكان العاصمة بيروت.
وت��خ��لّ��ل��ه م��ع��رض ض��خ��م لشباب
وش��اب��ات م��ن مختلف المناطق،
يعتمدون على جهودهم الذاتية
إلن��ت��اج م��ع��روض��ات��ه��م ،ك��م��ا شهد
المهرجان برنامجا ً حافالً لألطفال،
وعرضا ً مسرحياً ،وألعابا ً ترفيهية،
وك��رم��س .وم���س���اءً ،ك���ان برنامج
موسيقي للكبار أح��ي��اه ع��دد من
ّ
الفنانين الشباب هم :آلين لحود،
زي��اد سحاب ،عزيزة ،مايك ماسي
وفرقة «.»8e Art
«ال���ب���ن���اء» واك���ب���ت ف��ع��ال��ي��ات
ال��م��ه��رج��ان ،وأج����رت ل��ق��اءات مع
المنظمين وعدد من الفنانين.
تقول الدكتورة لينا الزعيم الدادا،
رئيسة «جمعية أجيالنا»« :آرابيسك
م��ه��رج��ان س��ن��وي ب��دأن��ا العمل به
ال��س��ن��ة ال��م��اض��ي��ة ،وه���و ت��ع��اون
مشترك بين شركة  ABCوجمعية
أجيالنا ،وهو نموذج عن التعاون
بين القطاع الخاص والجمعيات
األه��ل��ي��ة ،ال��ه��دف منه إب���راز بهجة
العيد في منطقة ف��ردان ،التي هي
باألصل شريان حيوي في بيروت،
تضج بالحياة ،وهي مركز
ومنطقة
ّ
اقتصادي وتجاري وسكني .وأردنا
أن ي��ك��ون ه���ذا ال��م��ه��رج��ان تقليدا ً
سنويا ً قابالً للتطوير ،والهدف األكبر
من المهرجان أن نتحدّى األج��واء
السائدة في البلد ،والظروف الصعبة
التي نم ّر بها ،ونحن نعمل على أن
ن��رس��خ ف��ي أذه���ان األط��ف��ال بهجة
ّ
العيد ،و ُنبعدهم عن األجواء الكئيبة
التي تحيط بنا .فمن ح ّ
��ق األطفال
أن يعيشوا فرحة العيد ،لذلك ت ّم
التركيز على ن��ش��اط��ات األط��ف��ال،
وخ��ص��ص��ن��ا ل��ه��م م��س��اح��ة كبيرة
ّ
لأللعاب والترفيه والتسلية من
المسرحيات والكرمس ،حتى يكون
المهرجان للكبار والصغار ،ولهذا
السبب أطلقنا شعارا ً على المهرجان

وهو :العيد جَ ْمعة العيلة».
كما قالت إحدى ممثالت «،»ABC
أن هذا المهرجان ال يمثل التعاون
األول مع «جمعية أجيالنا»« ،فللسنة
الثانية نقيم مهرجانا ً مشتركا ً مع
الجمعية ،ونلتقي سويا ً على خدمة
المجتمع ،ونحن من واجبنا ضمن
سياسة المسؤولية االجتماعية
لدينا في الشركة ،أن ندعم المجتمع
وقضاياه .من هذا المنطلق اجتمعنا
مع أجيالنا للسنة الثانية لنعيّد مع
أهلنا في فردان بمناسبة عيد الفطر،
واخترنا فردان ألننا سنفتتح المركز
التجاري الثالث لنا في هذه المنطقة.
اخترنا اسم آرابيسك نحن وأجيالنا
انطالقا ً من أ ّنه اسم جامع ومودرن،
ووجدنا فيه إيحاء بالفرح ،وثمة
ج��زء من سياسة  ،ABCأن تزرع
الفرح وتجمع الناس على الفرح،
جسد الصورة االيجابية
وهذا االسم ّ
التي أردن��ا إظهارها ،خصوصا ً في

ظل الظروف التي نعيشها ،علينا
إيصال رسالة محبة وفرح للتغلّب
على المناخ السلبي المحيط بنا.
وهذا المهرجان هو لقاء سنوي نعمل
على تطويره سنة تلو األخ��رى ،كي
يلقى صدى أكبر لدى الناس».
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ،ق��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة
آل��ي��ن ل��ح��ود ال��ت��ي أشعلت مسرح
«آراب��ي��س��ك» بتفاعل الجمهور مع
أغنياتها ،خصوصا ً تلك التي قدّمتها
ت��ح��ي�� ًة للجيش ال��ل��ب��ن��ان��ي« :ك��ان
التواصل معي عبر جمعية أجيالنا
للمشاركة بالمهرجان .وهي حفلة
مشتركة مع مجموعة من الفنانين.
جميل جدا ً أن يجتمع الفنانون على
قضية إنسانية ،والموسيقى هي
التي تجمعنا .الهدف مختلف اليوم.
أقفِل شارع فردان لغرض سا ٍم وهو
االحتفال بالعيد ف��ي ه��ذا الشارع
العريق ،ال للمشاكل وال��ن��زاع��ات.
لقد اجتمعنا على المحبة والفن

آلين لحود تتحدّث إلى «البناء»

والموسيقى .نحن كفنانين علينا
أن نكون مثاال ً لمتابعينا ،ويجب
أن تكون رسالتنا المحبة والعطاء
طوال مسيرتنا ،ال في األعياد فقط».
وعن أصداء مشاركتها في رمضان
عبر مسلسلَي «درب الياسمين»
و«ذهاب وع��ودة» ،عبّرت لحود عن
سعادتها وعدم تو ّقعها هذا النجاح
الكبير لدورها .كونها كانت شريرة
في المسلسل ،فهي لم تكن تتوقع أن
يتقبّلها الجمهور بأدوار كهذه ،وعلى
رغم عتب جمهورها ،استطاعوا أن
يتقبّلوا دورها وهنأوها على إتقانها
الدور بجدارة وتميّز وصدق ،والهدف
لم يكن التشجيع على الشر ،إنما
نقل الصورة الواقعية التي عاشها
المجتمع الجنوبي بين العمالء
والمقاومين والعائالت.
وعن أعمالها المستقبلية أخبرتنا
لحود أ ّنها أنهت تصوير مسلسل
بعنوان «شريعة الغاب» مع الممثل

باسم مغنية ،وأنها بصدد كتابة
مسلسل ،والتحضير لمسرحية
غنائية على أب���واب ال��خ��ري��ف مع
الفنان روميو لحود بعنوان «بنت
ّ
تحضر أغنية جديدة
الجبل» ،وأنها
فضالً عن السفر والحفالت.
والموسيقي زياد
وعبّر الفنان
ّ
سحاب عن سعادته ل��وج��وده في
ّ
ه��ذا المهرجان وف��ي ش��ارع ف��ردان،
ألن��ه م��ه��رج��ان ق��ري��ب م��ن ال��ن��اس.
فيقول« :الحظنا هذه السنة زحمة
في عدد المهرجانات ،فأنا سأنهي
وصلتي الغنائية وسأتوجه الى
مهرجان أنطلياس .ك��ل البلديات
نظمت مهرجانات في الشارع ،ألن
الناس متعطشون للفرح ،خصوصا ً
ألننا نعيش ف��ي ظ��روف سياسية
متقلبة».
��ح��اب
وع���ن ج��دي��ده أخ��ب��رن��ا س ّ
أن لديه حفالت م��ع الفنان معين
شريف ،وأن هناك ألبوما ً جديدا ً من

سحاب
زياد ّ

�سميرة توفيق مك ّر ً
مة في الحازمية ...والبلدية تطلق ا�سمها على �أحد ال�شوارع
ك�� ّرم رئيس بلدية الحازمية ج��ان الياس
األسمرِ ،باسم البلدية ،المطربة القديرى سميرة
توفيق ،وأقيم احتفال في منزلها في الحازمية
ـ طريق ال��ش��ام ،بحضور فاعليات سياسية
وعسكرية وإعالمية ،وأُعلِن عن إط�لاق اسمها
على شارع في الحازمية.
بعد النشيد الوطني ونشيد البلدية ،افتتح
ال��م��س��ؤول اإلع�لام��ي ف��ي البلدية روي حرب
االحتفال ،تلته ابنة شقيقة المك ّرمة لينا رضوان
بكلمة العائلة ،وقالت« :الجميع يسألون لماذ هذا
التكريم اآلن؟ ولماذا سميرة توفيق بالتحديد؟
الجواب واضح وصريح .أنتم في مدينة العراقة
والتط ّور :الحازمية ،وفي بيت عريق بالمحبة
واإلنسانية ومسيّج بالفن والتراث ،بيت األرزة
الخالدة سميرة توفيق».
ث��م ت��ح��دّث ب��ش��ارة ال��غ��اوي ِب��اس��م شباب
الحازمية وق��ال« :حين نقول الحازمية نتذ ّكر
كبارا ً سكنوا فيها .ومَن غير سميرة توفيق التي
استقبلتنا اليوم في بيتها ونحن استقبلناها
كل يوم في بيتنا وفي قلبنا ألكثر من خمسين
والحب واألمل،
سنة ،كبرنا على أغاني الفرح
ّ
أغان ستبقى خالدةِ .باسمي و ِباسم كل شباب
الحازمية أشكرك أل ّنك بك ّل بساطة سميرة توفيق.
كما أشكر المجلس البلدي رئيسا ً وأعضاء الذين
أشركوا الشباب بك ّل نشاط ثقافي واجتماعي».
الرسامة جويل جحا ،فأشادت بالمك ّرمة
أ ّما
ّ
قبل أن تسلّمها لوحة زيتية وفا ًء لها وألعمالها،
إذ أزاح الستارة عنها نائب رئيس البلدية يوسف
حبيش ومختارا الحازمية روبير حريقة وإيلي
الغاوي.
بدوره ،قال األسمر« :كيف لنا أن نك ّرم التاريخ
الحي ،والفن الجميل ،والحضارة التي تنبض
ّ
حبا ً وتعلقا ً ب���األرض .ه��ي التي ك�� ّرم��ت الفن
بعطائها ،تك ّرمنا اليوم باستقبالنا في بيتها،
وتك ّرمنا بقبول مبادرتنا بعدما رفضت عددا ً من
التكريمات التي عُ رضت عليها من جهات مختلفة.
هي الكريمة والمعطاء واألصيلة .هي ببساطة
سمراء البادية المطربة سميرة توفيق».
وت��اب��ع« :مطربتنا المك ّرمة كانت صاحبة

نظرة عميقة ورؤية ثاقبة ،فاختارت الحازمية
منذ حوالى نصف قرن ،حين كانت ال تزال بلدة
وادع���ة ،ومكثت فيها فعاشت معنا العراقة
والتط ّور والتحديث».
وق��ال« :كبرت الحازمية ،فانتقلت من بلدة
عادية لتصبح واحدة من المدن اللبنانية المميّزة
بإشراقتها .وبقيت سميرة توفيق حجر األساس
فيها ،جابت العالم وع��ادت إل��ى وطنها ،إلى
مدينتها ،إلى حازميتها .الحازمية ،مدينة العراقة
والتط ّور ،هي اليوم مدينة ألهم االستثمارات
العقارية السكنية والتجارية .هذه الحازمية،
التي تحضن كبار الفنانين واإلعالميين ورجال
األع���م���ال ،ون��خ��ب��ة م��ن ال��ق��ي��ادات السياسية
والعسكرية ،الحازمية التي لطالما تغ ّنت بأن
سميرة توفيق هي من أوائ��ل المشاهير الذين
سكنوها ،مع الراحل الكبير الفنان وديع الصافي
السبحة بعدهم».
واألسطورة صباح ،وك ّرت ُّ

وأشار األسمر إلى أن «هذه الحازمية ،الوفية
للتراث ،يس ّرها أن تك ّرم اليوم سمراء البادية
المطربة سميرة توفيق ،ويس ّرني أن أعلن اليوم
أن المجلس البلدي س��ي��درس إط�ل�اق اسمها
على أحد شوارع البلدة أو ساحاتها تكريما ً لها
ولعطائها ولمشوارها الفني المش ّرف والمميز».
وشكر األسمر ك�� ّل من ساهم في إنجاح هذا
الحفل ،خصوصا ً لينا رض��وان وآن��دري��ه داغر
وروي حرب ،إضافة إلى وسائل اإلعالم المكتوبة
والمرئية والمسموعة التي ّ
غطت هذا الحدث
المميز بندرته وبأهميته.
وختم قائالً« :اليوم نك ّرم الكبيرة ،الفنانة
المميزة سميرة ت��وف��ي��ق ،ونلتقي معكم في
السادس من آب في ساحة البلدية لنستذكر
الراحلة سلوى القطريب ،التي سكنت أيضا ً في
الحازمية طوال عمرها ،في حفلة تحييها ابنتها
الفنانة آلين لحود ونخبة من الفنانين ـ شباب

البلدة ،وب��ذل��ك نح ّقق شعارنا :نحو شراكة
مستدامة مع الشباب .لقد أسسنا طريقا للعمل،
نراها سليمة ،وإلى شبابنا نسلّم المشعل».
ثم سلّم رئيس البلدية سميرة توفيق درعا ً
تكريمية مشيرا ً إلى أنها تربّعت على عرش الفنّ
األصيل والتراث العريق ،و«هي أرزة كبيرة من
لبنان وابنة الحازمية الغالية ،وه��ذا عربون
محبة وتقدير من رئيس مجلس بلدية الحازمية
وأعضائه».
أم��ا الفنانة سميرة توفيق ،ف��أش��ارت إلى
حب الحازمية بتوجيهات من
أ ّنها تربّت على ّ
والدها .وقالت« :قال لي أبي إن حياتكم هي في
منطقة الحازمية وستموتون في الحازمية .ربما
تسألون لماذا التكريم اليوم؟ لقد انتظرت كثيرا ً
وأت��ت الفرصة عند نهوض الحازمية بوجود
الرئيس ج��ان الياس األسمر واألع��ض��اء الذين
ش��ارك��وه النجاح ف��ي العمل البلدي .أحببت
الظهور إلى االعالم من هنا من هذه النافذة التي
رعتها البلدية ،كما أن وضعي الصحي من قبل
لم يكن يسمح لي بذلك ،وكنت مصممة على ألاّ
أظهر إال من هنا في منزلي ،أو من البلدية ،فكالهما
واحد».
وتابعت« :لقد بنى وال��دي منزلنا منذ ذلك
الوقت ،وعشت إلى اآلن ،والحازمية في قلبي.
سافرت وتج ّولت في العالم وتملّكت في الخارج،
لكنني عدت إلى هنا إلى الحازمية .وللمناسبة
أوصي الجميع إذا وافتني المنية ،أريد أن َ
أدفن
في الحازمية».
وختمت« :أو ّد أن أشكر الجميع ،وك ّل الشكر
للعميد مروان شربل وعقيلته ،وأقول حبيبتي يا
حازمية وهذه داري داركم .وأشكر رئيس البلدية
على إعالن تسمية شارع ِباسمي ،كما أعلن من
سأسجل نشيد بلدية الحازمية
جهتي أنني
ّ
بصوتي وفا ًء ألحلى مدينة في لبنان والعالم».
وأش��ارت توفيق إلى صدور أغنيتين لها من
الفلكلور العراقي قريباً ،رافضة أداء أيّ مقطع من
األغنيتين لعدم تسريبهما عبر مواقع التواصل
االجتماعي وحرقهما فنياً.

ألحانه مع الشيخ أحمد حويلي،
ويض ّم أغانٍ صوفية من أشعار كبار
الشعراء الصوفيين م��ن ال��ح�ّل�اّ ج،
شمس التبريزي ،إلى رابعة العدوية،
ولحنها بإطار جديد ،فيما يؤدّيها
ّ
الشيخ أح��م��د ح��وي��ل��ي .ومضمون
الحب والعشق ،إنما
األش��ع��ار عن
ّ
على الطريقة الصوفية.
ك��م��ا ال��ت��ق��ت «ال��ب��ن��اء» الفنانة
الصاعدة ع��زي��زة ،التي قالت إنها
تعاونت سابقا ً م��ع « »ABCفي
مهرجان الموسيقى الذي أقيم في 21
حزيران الماضي .وأضافت« :خضت
غمار الفنّ كي أفرح وأُف ِرح الجمهور.
هذه رسالتي وهذا هدفي األساس،
وفي موسيقاي أحاول دائما ً تسليط
يخص اإلنسان
الضوء على كل ما
ّ
والمجتمع والمرأة ،إنما بأسلوبي
ورؤي���ت���ي ال��خ��اص��ة .وع��ل��ى رغ��م
الظروف السياسية الصعبة التي
نعيشها ،إال أنّ هذه الظروف ال تؤ ّثر
على مسيرتي الفنية ألنني أتعامل
مع جمهور ،فواجبي أن أضفي الفرح
والبهجة على قلوبهم».
وقالت الفنانة التشكيلية منى
قباني خاطر ،وهي مهندسة واتجهت
إلى رسم اللوحات« :ع��اد ًة ،أتعامل
م��ع جمعية أج��ي��ال��ن��ا .وأن���ا أح��ب
كثيرا ً أن أدعم الجمعيات الخيرية
وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي ،ألنّ ه��ؤالء
يشجعون األشخاص ويدعمونهم.
ّ
أما مشاركتي في هذا المهرجان عبر
عرض لوحاتي ،فأعتبرها مهمة ج ّدا ً
إلي ،ألنني ال أملك محترفا ً
بالنسبة ّ
خاصا ً لعرض أعمالي .أنا أعرض
فقط في المعارض ،وهذه المشاركة
مهمة ،ألن زوار المهرجان يشاهدون
أعمالي».
وقال الفنان الشاب مايك ماسي:
«أنا سعيد ج ّدا ً ألنني موجود في هذا
المهرجان ،ألنه يختار األشخاص
ذوي الحركة الدائمة في النشاط
االن��س��ان��ي واالج��ت��م��اع��ي مثل آلين
لحود وزي���اد س��ح��اب .إن وجودنا
ضمن الحركة الثقافية كفنانين
مه ّم ج��داً ،جمعية أجيالنا ال تعنى
فقط باألعمال االنسانية وتقديم
ال��م��س��اع��دات ،إ ّن��ه��ا تعنى أي��ض��ا ً
بالثقافة وه��ذا أم��ر مه ّم ج���داً ،ألن
الثقافة غ��ذاء للروح .المحتاجون
أي��ض��ا ً ب��ح��اج��ة إل���ى ه���ذه الثقافة
ويستحقونها.
أحس باإلحباط بسبب
أنا كفنان،
ّ
األوض��اع المحيطة بنا ،لكنّ دوري
يكمن في أن أبعث الفرح في نفوس
الجمهور».

نستخدم في خطابنا اليومي في بعض األحيان ،مفهوم «الحياة
مسرح» .وما نقصده عاد ًة بهذا التعبير ،الجانب المجازي ال حقيق ًة
وفعالً .ولكن يبدو أن البعض يتعاملون مع مفهوم «الحياة مسرح»
باعتباره حقيقة ال مجازاً ،أي أنّ الحياة هي فعالً مج ّرد مسرح
للتمثيل .وتأسيسا ً على ذلك ،يجري التعامل مع تحدّيات الحياة
والعالقات والمواقف باعتبارها مجرد أدوار تمثيلية.
وه �ك��ذا ي�ت�ص� ّرف وي �م��ارس ه��ؤالء «ال�م�م�ث�ل��ون» ف��ي عالقاتهم
وعملهم ومواقفهم كعملية تمثيل ليس إال .وبالطبع يعتقدون أن ما
يقومون به ،ذروة الذكاء والواقعية والمهارة.
المأساة ،أنّ بعض ه��ذا النوع من ال�ن��اس ،أي من يتعامل مع
الحياة كخشبة المسرح ،يذهب إلى ما هو أبعد من ذل��ك .حين ال
يكتفون بالمستوى األول من التمثيل .أي التعامل مع عالقاتهم
وم��واق�ف�ه��م وسلوكهم كعملية تمثيل على م�س��رح ال�ح�ي��اة .إنما
يط ّورون هذه العملية حين يقومون أيضا ً بتمثيل التمثيل .أي أنهم
يمثّلون ما يمثّلونه في المستوى األول .وبهذا ،ال تعود الحياة
مجرد مسرح ،إنما هي مسرح المسرح .وهكذا تتحول حتى أكثر
العمليات التمثيلية اتقاناً ،إلى مهزلة أو مأساة اجتماعية وثقافية
وسلوكية في الواقع.
ف��أن يصبح التمثيل ن�م��ط ح�ي��اة س��ائ��د .ف�ه��ذا ي��ؤس��س للنفاق
االجتماعي واالنتهازية والوصولية والتلفيق .قد يبدو هذا األمر
سهالً في البداية .وقد يح ّقق بعض النجاح .ولكن ذلك وهم .ذلك
أن تفاصيل الحياة ومفاجآتها وحيويتها ستجبر الشخص على
تق ّمص أل��ف شخصية وأل��ف دور في وح��دة الزمن المتاح .ومع
الوقت ،تتح ّول هذه العملية إلى استنزاف داخلي .سرعان ما تصل
بالممثل المفترض إلى حالة يأس وانهيار نتيجة التوتر والجهد
المبذول في محاوالته التي ال تتوقف لطمس األبعاد والمواقف
الحقيقية أو تمويهها .فقد ينجح الممثل في إقناعنا لمئة م ّرة بأنه
هكذا في الحقيقة .ولكن يكفي أن يفشل م ّرة واحدة لتنهار منظومة
التمثيل بكاملها .لتنكشف بعدها «الحبكة» المسرحية ،إنما في هذه
الم ّرة بصورة تنكشف معها الحبكة الحقيقية.
فأن يواصل اإلنسان التمثيل على م��دار الساعة وفي مختلف
ال�م�ي��ادي��ن ،أي أن يتق ّمص ال ��دور ونقيضه ف��ي ك��ل س��اع��ة .فإن
ذل��ك ي�ح� ّول ك � ّل حياة اإلن�س��ان إل��ى عملية تمثيل متواصلة .ذلك
ألن االنطالق من فرضية أن الواقع هو مج ّرد مسرح ،يستدعي
بالضرورة أن يط ّوع اإلنسان نفسه وير ّوضها لدور الممثل طوال
الحياة ،ما يعني أنه ال يعود هو هو .هذه العملية بكل تداعياتها
وتناقضاتها المتراكمة تؤدّي إلى تراكم الضغط واألزمات اليومية
والنفسية .والتوتر القلق .وفي النهاية االنهيار.
ذل��ك ألن الممثل مهما ك��ان عبقريا ً وب��ارع�ا ً ف��ي تمثيل األدوار
وتق ّمصها ،بكل ما تشترطه هذه العملية المضنية من جهد وتوتر
وضبط هائل للنفس ،فإن الواقع سيتف ّوق عليه في النهاية ومن
أي جهد يذكر ،ألن الواقع هو هكذا ،أي يؤدّي دوره ويفرض
دون ّ
ذاته من دون تمثيل.
خالصة ال�ق��ول أن ال داع��ي لك ّل ذل��ك .ليتص ّرف ال�م��رء بشكل
عادي تماماً .ليكتشف روحه وذاته ،فالحياة
عادي ،أقصد بشكل
ّ
وأي محاولة الستبدال
هي الحياة كما هي عليه ،ال نسختها البديلةّ .
األص��ل بالبديل مهما كانت ب��ارع��ة ومتقنة ،فإنها ستفشل عند
مواجهة األص��ل .فالحياة بك ّل تفاصيلها الهائلة وتح ّوالتها هي
واقع ووعي وارتجال وعفوية وعمق وتح ّوالت ال تتوقف ،ومعها
نتح ّول نحن أي�ض�اً .المهم ،كيف يمكننا أن نحافظ في سياقات
هذه العملية على ذاتنا وعفويتنا وبساطتنا ووضوحنا .هذا هو
التحدّي .أم��ا التمثيل فيبقى في النهاية وف��ي كل األح��وال مج ّرد
تمثيل ،سواء كان جيدا ً أو فاشالً.

«جل�سة فتح كتاب» ...من �أقدم �أن�شطة
مكتبة الأطفال العمومية في الالذقية
ياسمين ك ّروم
يع ّد نشاط «جلسة فتح كتاب» ،من أقدم أنشطة مكتبة
األطفال العمومية في الالذقية ،وال��ذي ما زال مستم ّرا ً
ألكثر من سبع سنوات ،وقدّم إلى اآلن ما يزيد على 300
عنوان مختلف من روايات وقصص ومسرحيات لك ّتاب
من جنسيات مختلفة.
ويتوجه النشاط بشكل رئيس إل��ى شريحة الكبار
ّ
الذين يجتمعون بشكل دوري نصف شهريّ  ،يوم السبت
عند الساعة العاشرة صباحا ً في المكتبة لمناقشة كتاب
اختاره أحد المشاركين .وكان عنوان الكتاب األول الذي
ُفتح ضمن النشاط بتاريخ  8آذار « :2008كيف تتحدث
إلى الصغار فيصغون إليك وتصغي إليهم».
وتشير المهندسة عبير عمران منسقة األنشطة في
مكتبة األطفال العمومية إلى أن هدف النشاط يكمن في
تشجيع القراءة الح ّرة عند الكبار على اختالف مستوياتهم
المعرفية واهتماماتهم ،وتنميتها كعادة ضرورية تش ّكل
سلوكا ً مهما ً في تربية األطفال بالقدوة الحسنة.
وت��ق��ول« :شهد النشاط تن ّوعا ً الفتا ً في اهتمامات
المشاركين واختصاصاتهم ،من دون نسيان ج ّو األلفة
االجتماعية السائدة بينهم ،والذي تجلّى بإقامتهم بعض
األنشطة الترفيهية والرحالت القريبة بفترات متباعدة».
ت��ض�� ّم «ج��ل��س��ة ف��ت��ح ك��ت��اب» ك��� ّل م��� ّرة يجتمع بها
المشاركون ،عددا ً متفاوتا ً من األعضاء يصل في بعض
األحيان إلى  15مشاركا ً في الجلسة الواحدة ،ويبيّن
المد ّرس شريف البري الذي شارك في هذه الجلسات منذ
خمس سنوات ،أن دخول وجوه جديدة بين حين وآخر،
يؤثر على جلسات النشاط ويعطي حيوية وت��ج��دّداً.
فالمشاركون ينتمون إلى شرائح مختلفة تتبادل معارفها
حب
وخبراتها ،ال سيما أن اهتماما ً واحدا ً يجمعهم ،أال وهو ّ
المطالعة .معتبرا ً أن فتح كتاب تجربة متميزة في حياته،
أعطته الفرصة لمعرفة أشخاص كثيرين ،أتوا برغبتهم
للمشاركة .متم ّنيا ً أن يزيد عدد المشاركين على اختالف
اختصاصاتهم إلعطاء زخم أكبر للجلسات والعناوين
المختارة.
أما المهندسة ليلى ش ّما ،فأوضحت أن أهمية النشاط

تكمن في هامش الح ّرية المعطى للمشاركين الختيار
العناوين التي يريدون قراءتها .ما يمنح الحضور الفرصة
ّ
لالطالع على محاور يمكن ألاّ تلفت اهتمامهم سابقاً .كما
يُع ّمم مفهوم تقبّل اآلخر وسماع مختلف اآلراء من دون
وجود شرط اإلعجاب بالعنوان المختار أو الرأي المطروح
أثناء النقاش .فالحوار الراقي المتميّز صفة سائدة في
النقاشات.
وقالت« :قرأنا نوعيات مختلفة من الكتب من شعر
وموسيقى وعلوم مختلفة ساعدتنا في اإللمام بعدد كبير
من العناوين .إنما تبقى هناك ثغرة واحدة نتع ّرض لها
تكمن في أنّ قراءة ك ّل شخص كتابا ً معينا ً تكون من وجهة
نظره الشخصية التي تختلف عن فهم اآلخ��ر مضمون
الكتاب ومحتواه العلمي أو األدبي .ففي أحيان كثيرة أعيد
قراءة عنوان طرحه زميل لي برؤيتي الخاصة ألفمهمه
بشكل مغاير للملخص ال��ذي ق��دّم أثناء الجلسة .فمن
األفضل هنا تحديد كتاب وقراءته من عدة أعضاء لتقديم
رؤى مختلفة لك ّل عنوان».
بدورها ،قالت يسرا الجردي (ربّة منزل) ،إنها التزمت
جلسات فتح كتاب ألكثر من ستّ سنوات استطاعت من
خاللها تأسيس حياة اجتماعية خاصة مع أشخاص
تعتبرهم مق ّربين منها فكريا ً واجتماعياً .ما ساعدها في
توسيع أفقها ومداركها واالهتمام بشكل أكبر باستعارة
الكتب والمطبوعات وشرائها لنقل الفائدة إليها وإلى
غيرها.
وذكرت الجردي أنها كانت شخصا ً غير قارئ وال تهتم
بمعرفة أه ّم الكتب وأحدثها ،لكن المشاركة في النشاط
كان نقلة نوعية مهمة لها انعكست على حياتها اليومية.
وتوافقها في الرأي سالفة صقور التي كانت من أوائل
المشاركين في «جلسات فتح كتاب» ،وكان لها اختيارات
للطرح من كتب ميخائيل نعيمة وابراهيم عبد الرحمن
وكتب أخ��رى عن الشخصية ورواي���ات استعارتها من
مكتبة األطفال.
وقالت« :كنت بعيدة عن ال��ق��راءة بشكل كبير ،لكن
النشاط أعطاني حافزا ً ثقافيا ً واجتماعيا ً لالنخراط فيها
من جديد والعودة إلى المطالعة بأسلوب ال يخلو من
المتعة والفائدة».

