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«ب�سمة طفل» في الالذقية ...ر�سم وخطابة وعرو�ض م�سرحية هادفة
للسنة الثانية على التوالي ،تقيم جمعية «أسرة مسرح الطفل»
بالتعاون مع مديرية الثقافة وف��رع طالئع البعث في الالذقية،
مهرجان «بسمة طفل» الذي يقدّم عروضا ً مسرحية ترسخ قيما ً
أخالقية في أذهان األطفال من مختلف األعمار ،مع إقامة أنشطة
مختصة بالرسم والخطابة ترافق العروض المسرحية طوال
فنية
ّ
أيام المهرجان ،وتساعد في اكتشاف مواهبهم وتحفيزهم على
تنميتها.
وجاءت عطلة عيد األضحى مناسبة لعقد المهرجان في «دار
األسد للثقافة» لعرض أعمال جديدة وأخرى أعيد عرضها بنا ًء على
طلب الجمهور.
وبحسب فواز سيجري منسق عام المهرجان ،فإن هذا الموسم
من المهرجان جاء أكثر نضوجا ً ونشاطا ً واستقطابا ً للجماهير.
منوها ً بأن المهرجان مشروع وطني يسعى إلى نشر معاني الفرح
ورس��م االبتسامة على وج��وه األطفال من قبل أشخاص تعنيهم
الطفولة بشكل كبير ،ال سيما في هذه الظروف الصعبة.
ويضيف :نحاول من خالل العروض المسرحية توعية األطفال
وحب الوطن والصدق وتعميمها
حول معان حياتية عميقة ،كاإليثار
ّ
كقيم عليا في حياتهم .ونحن نص ّر على أن يكون المهرجان مجانيا ً
منذ انطالقته وخالل مواسمه المقبلة ،ليكون متاحا ً لجميع األطفال.
وأش��ار سيجري إلى أن الجمعية تعاونت في هذا الموسم مع
منظمة طالئع البعث لترسيخ مفهوم التشبيك بين الجهات الرسمية
واألهلية وكانت تجربة ناجحة جدا ً برزت نتائجها في العروض
الفنية التي ساهم بها الطليعيون ضمن حفل االفتتاح .مشيرا ً إلى
جهود الهالل األحمر السوري الذي دعم المهرجان ماديا ً وتنظيمياً،
إضافة إلى دعم غرفة التجارة والصناعة في الالذقية التي قدّمت كل
ما يلزم إلنجاح هذا الحدث.
إعالن أسماء األطفال المتميّزين في الرسم والخطابة ،وتكريم
الفائزين منهم ،أبرز محطات اليوم األخير من المهرجان ،ليعلن
القائمون عليه تحديد عطلة الربيع المقبلة موعدا ً إلطالق الموسم
الثالث منه ،نظرا ً إل��ى النجاح الجماهيري الالفت ال��ذي حققه
المهرجان في موسمه الحالي.
وحاز الرسم اهتماما ً كبيرا ً من األطفال وأسرهم ،ال سيما من يندرج
منهم ضمن الشريحة العمرية بين  3إلى  12سنة ،فتراهم منسجمين
فني خاص بهم ويناسب رؤيتهم المفعمة بالبراءة
في إنجاز مشهد ّ
وحب الوطن ،ليكونوا مؤهلين للفوز في مسابقة الرسم التي تشرف
ّ
عليها ،وتقوم بتحكيمها الفنانة التشكيلية عدوية ديوب التي تعطي
األطفال في كل جلسة تعليمات مكثفة إلنجاز رسومهم بشكل مقبول
يؤهلهم ليكونوا من المرشحين للفوز بالمسابقة.
قرابة  180طفالً وطفلة قدّموا مواهبهم في الرسم خالل الجلسات
المتتابعة التي عقدت طوال أيام المهرجان ليفوز في المرتبة األولى
الطفل حمزة شادي عيسى الذي قدّم تصويرا ً لنسر ملفوف بالعلم
السوري ،قالت عنه الفنانة التشكيلية عدوية ديوب المشرفة على
تحكيم المسابقة إنه استحق هذه المرتبة لواقعية رسمه والمعاني
الوطنية العميقة التي قدّمها .بينما نالت الطفلة سهر اليوسف
المرتبة الثانية إلتقانها استخدام ألوان الباستيل والتوزيع الجيد
للمساحات اللونية بين فاتح وغامق ،والتوظيف االمثل للسطح .أما
المرتبة الثالثة فذهبت إلى الطفل ابراهيم جمول الذي قدّم في لوحته
مبسطا ً عن الطبيعة خاليا ً من التزاحم ومفعما ً بالبساطة.
طرحا ً ّ
أما الخطابة ،فنالت نصيبا ً من مشاركة األطفال بأعمار تتراوح
بين  7إلى  11سنة بهدف تمكين اللغة العربية لديهم واختيار
األفضل منهم بإشراف لجنة مؤلفة من المدرسة أحالم رفاعي ومنال
نقار نائب رئيس جمعية «أسرة مسرح الطفل» التي قالت إن تجربة
الخطابة تعتبر من أفضل التجارب التي أجريت على المسرح
تجسدت
وساهمت في الدورة الماضية في اكتشاف موهبة متميزة
ّ
في الطفل علي اليوسف ،ذي الست السنوات .وفي هذا الموسم،
يعتلي المسرح يوميا ً نحو عشرة أطفال يقدّمون أفضل ما لديهم،
فيُختار ثالثة منهم باالعتماد على معايير تر ّكز على قوة الشخصية
والصوت وطريقة اإللقاء واللفظ السليم.
وفي هذه المسابقة ،حصلت الطفلة ماسة معال على المرتبة
األولى تلتها الطفلة ماري صبيح في المركز الثاني ،لتتقاسم روز
اليوسف وحال حبيب المرتبة الثالثة .وأكدت أحالم الرفاعي أن
التركيز على شخصية الطفل وطريقة القائه ولغته العربية السليمة
كانت معايير أساسية لترشيح هؤالء األطفال .وعلى رغم وجود
تفاوت في مستويات األطفال المتقدّمين ،إال ان اللجنة بذلت ما
بوسعها الختيار أطفال متميزين كما حصل في الموسم األول من
المهرجان مع الطفل علي اليوسف ذي السنوات الست.
مسرحية «عالء الدين والغول اللعين» ،عُ رضت في اليومين
األول والثاني من المهرجان ،وسط حضور جماهيري كبير وصل
إلى ألف متفرج .وهي من تأليف وإخراج هاني محمد رئيس جمعية
«أسرة مسرح الطفل» الذي أشار إلى أن نجاح المسرحية يعود إلى

من أجواء مسابقة الرسم

جانب من الحضور

قربها من ذهنية الطفل وطريقة تفكيره .مؤكدا ً أن عالقة المسرحيات
المختارة بيوميات الطفل ساهمت في إيصال البسمة إلى وجوه
األطفال ،والتي تع ّد غاية المهرجان.
وقال محمد :أعمالنا كوميدية اجتماعية تع ّزز األفكار التربوية
الهادفة والنكتة الجميلة البعيدة عن االبتذال .إضافة إلى اعتمادنا
على اإلبهار البصري وتضخيم األح��داث الواقعية .مضيفاً :لقد
ركزنا على أن يلعب الكبار دورهم في تعليم الطفل الحكمة والوعي
بكل صدق وشفافية ،لتقوية شخصية الطفل وتمكينه من تحديد
خياراته في الحياة.
وتتناول المسرحية حكاية الوزير ال��ذي يحيك مؤامرة على
ملك المدينة بمساعدة أعوانه .ليقوم الملك بعرض زواج ابنته
من الشخص الذي يستطيع ح ّل لغز الغول الذي يكتشف حقيقته
عالء الدين ،رافضا ً الزواج من ابنة الملك لقناعته أن ما قام به كان
لمصلحة الشعب ال طمعا ً في الجائزة.
مجسد شخصية عالء الدين أن تقديمه
ويرى الممثل نجم جمال
ّ
هذه الشخصية بشكل مشابه لما عرفه األطفال عن عالء الدين في
التلفزيون ،ساهم في إيصال الرسالة المطلوبة منه كممثل .مؤكدا ً
أن الشخصية ساعدت الطفل في إدراك أهمية استخدام العقل
لح ّل المشاكل ،بعيدا ً عن الكذب والنفاق .ليق ّرر األطفال في النهاية
معاقبة الوزير الخائن في محاولة لتكريس المسرح التفاعلي

 ...والخطابة

وإشراك الطفل في مجرى األحداث .األمر الذي وجدته الممثلة رنيم
قطراوي أمرا ً إيجابياً ،ال سيما أن الممثلين يحاولون قدر االمكان أن
يكونوا طبيعيين وقريبين من تفكير األطفال لش ّد انتباههم وتحقيق
الفائدة المرجوة من العمل.
وتقول قطراوي :ن ّفذنا بأنفسنا رقصات المسرحية وأغنياتها،
وحاولنا طرح أسئلة على األطفال ليجيبوا عليها خالل العمل
لكسر الحاجز بينهم وبين المسرح .ولم تغب األزمة عن مضمون
المسرحية ،وإن لم تظهر بشكل مباشر .فاألطفال واع��ون بشكل
حقيقي لما يجري حولهم .ونلمس هذا األمر من خالل ردود فعلهم
العفوية على مجريات العمل.
العمل المسرحي «رس��ال��ة من بطل» ال��ذي قدّمه ف��رع طالئع
البعث في الالذقية نال حصته من العرض ليومين متتاليين في
المهرجان وهو من كتابة زياد درويش وإخراجه ،الذي تحدّث عن
معاني المسرحية وأهدافها قائالً :ر ّكزت في هذه المسرحية التي
قام األطفال ببطولتها وأداء جميع االدوار والرقصات التعبيرية
فيها على ترسيخ معنى الشهادة والشهيد والبطولة التي يسطرها
الجيش في جميع أرجاء سورية لتحقيق النصر المنتظر .كما قدّمت
صورة أ ّم الشهيد الصابرة المضحية المعطاء ،واستقبالها جثمان
ابنها الذي قدّمته قربانا ً للوطن للخالص من المجموعات االرهابية
المسلحة .وقد استطاع األطفال ببراءتهم وحماسهم تأدية األدوار
بالشكل المطلوب منهم ،للتأكيد بلسانهم على أن مصير الخونة
سيكون
العار والفشل لخططهم ،ألن الوطن بتراب شهدائه سينتصر.
كذلك ،تميّزت مسرحية «خائن الغابة» ـ كتابة وإخراج هاني
محمد ـ بالحضور الجماهيري القويّ  ،فالمدرجات امتألت ألكثر من
ساعة من الزمن لمتابعة مجريات العمل الذي أضحك الكبار قبل
الصغار ،ال سيما انه ينقل حياة الغابة وحيواناتها إلى المسرح،
ويحاول إشراك األطفال والحوار معهم في مجريات العمل الذي
ير ّكز على خيانة الثعلب بالتعاون مع الحمار لسرقة الدجاجة،
باعتماد المكر والخديعة ،وهذا ما يحصل فعالً لتكتشف الحيوانات
الحقيقة وتعرف خطة الثعلب الماكر ،إذ يرى المخرج هاني محمد
أن قوة المسرحية تأتي من واقعيتها وامكانية إسقاطها على ما تمر
به سورية من أحداث ومؤامرات .إضافة إلى اعتماد موسيقى وأغانٍ
وأسلوب اضاءة مناسب لبيئة العمل ،وهي معطيات ساهمت بشكل
كبير في إنجاحه.
من جهته ،أشار الممثل باسل عبد الرحمن إلى أهمية المسرحية
في توعية األطفال لنبذ الخيانة واإلضاءة على دورها في تخريب
الوطن الذي حضر في المسرحية على شكل غابة مصغرة ،فيها
ستة أن��واع من الحيوانات ح��اول ك ّل منها تجسيد قيمة معينة
كالوفاء والصدق .وأضاف :نتحمس بشكل كبير على المسرح حين
نلمس تفاعل األطفال مع حركاتنا وحديثنا .ويه ّمنا عدم تشتت
الطفل وبقاؤه معنا ،ما يدفعنا إلى بذل مجهود مضاعف للحفاظ
على تركيزه أطول فترة ممكنة ،ليفهم العبرة من المسرحية مهما
كان عمره.

�أثيل حمدان :الفنانون ال�سوريون قادرون على تطوير المو�سيقى وا�ستمرارها
محمد سمير طحان
تسلّم الموسيقي أثيل حمدان مناصب إدارية عدّة كمدير «معهد صلحي الوادي للموسيقى» ،وعميد
المعهد العالي للموسيقى .كما تعدّدت المجاالت الموسيقية التي دخلها من تدريس وتأليف .إال انه
يص ّر على التعريف بنفسه كعازف آلة التشيللو.
ويعتبر حمدان أن هذه الصفة هي ماهية حياته وهويته الحقيقية مع تغير كل المهام والمناصب
األخرى لتبقى هي الثابت الذي ال يتغير وتستمر عالقته مع آلته من خالل التمرين الدائم وإقامة
الحفالت وتطوير المهارات وزيادة المعارف وتراكمها عبر متابعة االطالع على كل ما هو جديد.
وعن مشروعه الموسيقي يقول حمدان :مشروعي الشخصي كعازف منفرد مشروع يتطور .فأنا
أعمل باستمرار على أن أكون في جاهزية جيدة .وأدرس مؤلفات حديثة دائماً ،سواء لمؤلفين جدد أو
مؤلفات قديمة لم أعزفها .مبينا ً أن اهتمامه بموسيقى الحجرة يأتي من كون هذا النوع من الموسيقى
يساعد في تطوير الموسيقيين من الناحية التقنية والفنية والدرامية.
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ويتابع حمدان :لدي تجارب في التأليف الموسيقي لعدّة أفالم ومسرحيات .وعلى رغم ذلك ال
موسيقي على نفسي ،ألن هذا علم قائم بح ّد ذاته ويحتاج إلى تراكم علمي
أحاول إطالق صفة مؤلف
ّ
كبير .مشيرا ً إلى ان الموسيقيين السوريين الشباب يحاولون في هذا المجال وهناك تجارب تأليفية
موسيقية قليلة تحمل قيمة وأهمية ولكن وجود هذه التجارب مهم وسيتطور شيئا ً فشيئاً.
ويوضح حمدان ان هناك عقبات تواجه الموسيقيين المهتمين في مجال التأليف الموسيقي
كاالنتاج والتسويق .ما يعيق إظهار ما لديهم من إبداع كمؤلفين موسيقيين ويضغط على موهبتهم
ما يح ّد من تطور هذا المجال .الفتا ً إلى ان هناك مؤلفين موسيقيين سوريين مهمين على المستويين
المحلي والعالمي .كالمؤلف الموسيقي زيد حبري.
ويشير عازف التشيللو في رباعي دمشق الوتري إلى أن الموسيقى في سورية تأثرت كثيرا ً
باألزمة طوال أكثر من أربع سنوات ،من خالل سفر عدد من الموسيقيين واألساتذة في المعهد العالي
للموسيقى إلى الخارج ،ما شكل نقصا ً في الكثير من المواقع والفرق الموسيقية .مبينا ً انه على رغم
هذا النقص ،ما زالت النشاطات الموسيقية ـ كما التدريس في المعهد العالي ـ مستم ّرة من دون توقف.
مؤكدا ً ان من بقي في البلد من الموسيقيين ما زالوا قادرين حتى اآلن على س ّد الثغرات ،وهم يعملون
بج ّد كي ال يتوقف النشاط الموسيقي ،ال بل أن يتطور أيضاً.
ويقول حمدان :الموسيقيون السوريون اليوم ليسوا بحالة جيدة من حيث األجور وعدد الفعاليات
والنشاطات بسبب الضغوط االقتصادية الكبيرة على البلد ،من ج ّراء األزمة .الفتا ً إلى ان الشركات
الخاصة عليها مسؤولية يجب أن تتحملها إلى جانب المؤسسة الثقافية الرسمية التي تتحمل
وحدها حتى اآلن أعباء النشاط الموسيقي في هذه الظروف الصعبة.
ويضيف :القطاع الخاص يقوم بدور كبير في إنتاج العمل الموسيقي وتسويقه وتطويره ،وذلك
في غالبية دول العالم .إال ان الشركات الفنية المنتجة لدينا لم تدخل هذا المجال حتى اآلن .فهي
تنتقي من األعمال الفنية ما يعود عليها بالربح المادي األكبر واألسرع فقط من دون اكتراث بالحالة
الفنية الثقافية.
يخص
ويرى العميد السابق للمعهد العالي للموسيقى ان أداء المؤسسة الثقافية الرسمية في ما
ّ
الموسيقى متوسط في ظل الظروف الصعبة .مبينا ً انه من الممكن االرتقاء بهذا األداء وتطويره من
خالل زيادة الدعم لهذه المؤسسة التي بدورها ستقدم الدعم لمختلف القطاعات والفرق الموسيقية
بصورة حقيقية لينعكس هذا على األداء الموسيقي العام .الفتا ً إلى ضرورة االهتمام بزيادة تنسيق
الجهود والتواصل مع كل األطراف المعنية في الشأن الموسيقي لالستفادة من كل الطاقات الموسيقية
الوطنية في هذه المرحلة الصعبة واالستمرار بالعمل الموسيقي وتطويره.
وال يجد خريّج «كونسرفتوار أوديسا» الوطني ان هناك هوية موسيقية سورية منفردة بصورة
عامة ،موضحا ً أن الموسيقى التي تقدّم في سورية متمازجة مع األلوان الموسيقية المحيطة بها
بفعل سيطرة شركات اإلنتاج الموسيقية غير السورية على اإلنتاجات الفنية العربية وغير العربية.
مبينا ً ان شركات اإلنتاج لدينا لم تسع للبحث العلمي في هذا المجال لتقديم أعمال موسيقية بهوية
سورية.
وينصح أستاذ آلة التشيللو في المعهد العالي للموسيقى كل الموسيقيين الشباب بمتابعة التمرين
وزيادة القراءة واالطالع الدائم على كل جديد في عالم الموسيقى .الفتا ً إلى ان هذه األمور تعتبر عملية
متكاملة بالنسبة إلى أي موسيقي لكي يم ّد عقله وروحه بالعلم والتقنية لالستمرار والتطور.
ويعبّر حمدان عن تفاؤله بمستقبل الموسيقى في سورية بعد انتهاء هذه الفترة األليمة من حياتنا
وختم بالقول :سنعود لصناعة موسيقى جميلة ومتكاملة تمثل الصورة الحقيقية لحالتنا الفنية
واإلبداعية وتعبّر عن تطور العقل الثقافي السوري .فما يقدم اليوم ليس أفضل ما لدينا وال يمثل
الحالة الفنية الصحية في سورية.
يذكر أن الموسيقي حمدان من مواليد دمشق عام  1970درس الموسيقى من عمر سبع سنوات
على آلة التشيللو في المعهد العربي للموسيقى و«معهد صلحي الوادي» حالياً ،وأوفد إلى االتحاد
السوفياتي لمتابعة دراسته الموسيقية العليا حيث تخرج بدرجة ماجستير من «كونسرفتوار
أوديسا الوطني» عام  1995وعمل عازفا ً في الفترة ما بين  1995-1991في األوركسترا السميفونية
لدار االوبرا والباليه في مدينة أوديسا ،وعزف كصولو وكعازف مع أوركسترا في كثير من بلدان
العالم .وبعد عودته إلى سورية درس في كل من «معهد صلحي الوادي» والمعهد العالي للموسيقى،
وعمل عازفا ً في الفرقة الوطنية السيمفونية وعازفا ً في رباعي دمشق الوتري ،وشغل منصب مدير
«معهد صلحي الوادي للموسيقى» بين عامي  2002و ،2005كما شغل منصب عميد المعهد العالي
للموسيقى.

لمى ن ّوام
في المدينة التي أشرقت موهبتهم
تحت سمائها ال��س��اح��رة ،وكبرت
أحالمهم بين أعمدتها الشامخة.
المدينة التي عاشوا معها الحروب
واالن���ت���ص���ارات ،وت���ذ ّوق���وا طعم
الصمود والكرامة من مائها العذب
الذي يجري سلسبيالً ليك ّون نهرا ً
ع��اص��ي�ا ً على الجيولوجيا .أراد
أبناء مدينة الشمس بعلبك ،ووفا ًء
منهم لهذه األرض التي نشأوا في
خيرها وع ّزها ،أن يأتوا بحناجرهم
وق��ص��ائ��ده��م ل��ت��ص��دح أص��وات��ه��م
شعرا ً في أمسية أقامها «منتدى
شعراء البقاع» بعنوان «بعلبك
شمس القصيدة» ،وذلك في النادي
الحسيني ـ بلدة حدث بعلبك.
أحيا األمسية ك ّل من الشعراء:
ع���ادل ي��ون��س ،رب���اب ال��م��وس��وي،
علي شحيتلي ،باسلة زعيتر ،أحمد
شداد ،فاطمة مشيك ،عباس مظلوم،
وحسين يونس .وذلك وسط حضور
الفت من الشعراء واألدباء واألطباء
واألساتذة الجامعيين والمهتمين
بالفكر واألدب والثقافة؛ تقدّمهم
وفد من شعراء «العلّية الثقافية» ـ
مجدل سلم برئاسة مصباح األمين،
ووف��د «التج ّمع الوطني للثقافة
والبيئة والتراث» برئاسة أنطوان
أبو جودة ،ومديرة كلّية العلوم في
البقاع د .باسمة شقير.
ق �دّم لألمسية علي سلمان .ث ّم
توالى الشعراء على إلقاء قصائدهم
التي نالت إعجاب الحضور.
ي���ق���ول ال��ش��اع��ر أح���م���د ش����دّاد
لـ«البناء» :هذه األمسية هي باكورة
نشاطات المنتدى ،وقد القت ترحيبا ً
ش���دي���دا ً م���ن األه���ال���ي وأص��ح��اب
االهتمام الفكري ،وتركت انطباعا ً
مميّزا ً لديهم .كانت األمسية ناجحة
حضورا ً وتنظيما ً وشعراً ،ورأينا ما
ّ
يبشر بالخير الثقافي في منطقة
البقاع المحرومة من كل مق ّومات
الحياة ،حتى وصل الحرمان إلى
سس
الثقافة .وللحؤول دون ذلك أ ُ ّ
«منتدى شعراء البقاع».
ب��دوره��ا ،قالت الشاعرة رب��اب
الموسوي :هي بعلبك ،مدينتي،
م��دي��ن��ة ال��ش��م��س ،ح��ب��وت ف��وق
جنائنها ،تربّيت ف��ي ظ � ّل شموخ
أعمدتها ،وت��رع��رع��ت بين خيوط
شمسها ،ونهلت من نبع كرامتها
فارتويت عز ًة وإبا ًء وكرام ًة ،شربت
حبّها م��ع حليب أم���ي ،وت��ذ ّوق��ت
شهدها مع قساوة جرودها الصلبة
األبية ،فكنت ابنتها العزيزة ،وهي
لي أ ّم رؤوم ،فما أقدسها من عظيمة
حضنتني! وم��ا أرأف��ه��ا م��ن مدين ٍة
حاطتني ب��ذراعَ ��ي العلم والشعر،
فكانت بعض حروفي فيها والتي ال
تفيها.

من هنا ،كان ال ب ّد من تأسيس
م��ن��ت��دىً ش��ع��ري ،ي��ح��ك��ي بعلبك
بحروف من ن��ور البالغة واألدب،
يض ّم ف��ي حناياه ش��ع��راء وأدب��اء
عشقوا بعلبك فرتلوا فيها أبياتهم
ال��خ��ال��دة .وك��ان «منتدى شعراء
ال��ب��ق��اع» ،ال���ذي ان��ط��ل��ق ان��ط�لاق� ًة
شعري ًة مو ّفقة وم��م� ّي��زة ،أظهرت
جانب بعلبك الثقافي الحضاري
ال��ش��ع��ري ال����ذي خ��ب��أت��ه ظ���روف
وأح��داث ،فأبى إال أن ينهض على
أقالم محبّي هذه المدينة المعطاء.
وقالت الشاعرة فاطمة مشيك:
أمسية «بعلبك شمس القصيدة»
ه��ي األول���ى التي ّ
نظمها «منتدى
شعراء البقاع» ،هذا المنتدى التي
أسسناه كمجموعة م��ن الشعراء
ّ
الناشطين في مجال الثقافة والشعر
واألدب ،تأتي أهمية هذه األمسية
أوال ً كانطالقة لهذا المنتدى ،وثانيا ً
لتعزيز النشاط الثقافي في البقاع،
وه��و ال��ه��دف األس��اس ال��ذي يعمل
عليه منتدانا ،وتأتي أيضا ً أهميتها
في م ّد جسور التواصل الثقافي بين
شعراء البقاع وش��ع��راء المناطق
اللبنانية األخرى.
كما رأى علي سلمان ،وه��و من
الفاعليات الثقافية ،أّن هذه األمسية
ت��ج��رب��ة ف��ك��ري��ة أدب��ي��ة تحمل في
مضامينها وموضوعاتها المتن ّوعة
قضايا وهموما ً ترتبط بذات الشاعر
أوالً ،وبالمجتمع واألم���ة بشكل
عام .ولقد شكلت انطالقة رائدة في
منطقتنا من خالل ثلة من أصحاب
الفكر والكلمة التي تمتلئ بها عقول
المواهب الحالمة والساعية إلى
تحقيق أحالم الوطن والمواطن على
مستويات الحياة بكل تفاصيلها.
وال ب ّد في هذا المجال من احتضان
الكلمة الوجدانية من خالل احتضان
أصحابها ليكونوا َن َفس المجتمع
وتطلّعاته وأهدافه في ميدان الحياة
المليئة بالتعقيدات.
من قصيدة للشاعر أحمد شداد:
أرى ما ال ت��راه الشمس في ّ
كف
النهار
ب�لا ب��ص� ٍر أف � ّت��ش ك��ي أم���وت بال
انتظار
ّ
يجف الوقت في بئري وال أدري
الحب في جرحي
وال تدرين أيّ
ّ
أواري
أعيدي لي وريدي وارسمي الدنيا
سما ًء
أنا فيها الغمام وأن��ت فيها ألف
دار
تمدّين ال���دروب وس���اد ًة للزهر
حتى
يجيء الليل منسكبا ً فتنبعث
الصحاري
كالعيد ترمي في ضلوعي طرفها
تمشي وكل الكون يمشي خلفها
تمتد ما بين القلوب كثور ٍة

فيحار جرحي كيف يبلغ وصفها
تبكي وأبكي ،ليت عيني ال ترى
تفسر طيفها
لغة العيون ،وال ّ
أ ّمي الحزينة في الشتات مهان ٌة
وأحس في شعري تبعثر نزفها
ّ
وأرى ال���ع���روش ،أرى ال��دم��اء
تحوطها
الك ّل باع لكي يعيش مرفها ً
وم��ن قصيدة «شمس القصيد»
للشاعرة رباب الموسوي:
مع صفنة الفجر النديّ تراقصت
وسناء تنثر عطرها الف ّوار
مزدانة بشذى األقاحي ر ّتلت
آيات عشق ،والوجود تمارى
ّ
وتوضأت من سلسبيل معينها
سحب بها قلب المسهد حار
وعال نمير الصوت يدعو للصال
والكون كبّر ع ّفة ووقار
ومالئك الرحمن حفت حولها
صلّت صالة العاشقين جهارا
الشمس تسطع من جبين بهائها
وغدا بمعصمها الجمال سوارا
لو أومأت للبدر أطرق ساجدا ً
وأحال ليل التائهين نهارا
وعلى جفون العتم يرسم قصة
شعّ ت على مجد الدنى أنوارا
تحكي حضارتها القالع وع ّزها
يعلو فينسج للسماء ستارا
وجبالها عند القباب تعانقت
ّ
لتخط درب السالكين مسارا
وث����رى ع����روس ال��ش��م��س ت��ب� ٌر
ساطعٌ
أضحى بطهر الثائرين مزارا
والكون غ ّنى هائما ً في وجدها
البهي جهارا
معزوفة األلق
ّ
جذلى حروفي إذ تحاكي أنجما
خلف السحاب خجولة تتوارى
خ��ج��ل��ى س���ط���وري م���ن ص��ف��اء
جمالها
كالزهر في كف الخمائل ثار
من كحل عينيها غرفت صبابتي
ولبست قلبها معطفا ً وخمارا
لمدينتي سجدت محابر هدأتي
وصحائف قد خلدت أعمارا
شمس المدائن بعلبك حبيبتي
رجع القصائد تكتب األقدار
لمدينتي سجدت خمائل صبوتي
فغدت حروفي في الهوى جلنارا
ّ
المخضب بالدما
يا أيها المجد
فيك الحرائر أنجبت ث ّوارا
وم���ن إح���دى ق��ص��ائ��د ال��ش��اع��رة
فاطمة مشيك:
وقطفت من شعر الهوى نجمة
علقتها في خصرها كلمة
لمعت فجنّ الليل يسألني
م��اذا فعلت تركت ل��ي ليلي بال
عتمة
في ثغرها يغفو الهوى غفوة
وتثيره إما صحى شهوة
كالحلم عاري ًة تراودني
روح القصيدة حين تأخذني
م ّني إليه لنشرب القهوة

«�سينما عالدرج» توا�صل عرو�ضها في طرابل�س

تابعت جمعية «تريبولي فنديشن» بالتعاون مع شركاء
محليين ،فعالية «سينما عالدرج» ،إذ أقامت الحلقة الثانية
من عروض الهواء الطلق على درج المل ّولة ـ جبل محسن ـ
طرابلس يومَي السبت  26واألحد  27أيلول بعرض ثالثة
أفالم هي« :السوق المركزي» (البحرين) لصالح ناس،
«وهأل لوين؟» (لبنان) لنادين لبكي ،و«كابتن أبو رائد»
(األردن) ألمين مطالقة.
وتج ّمع االطفال والشبان واألهالي من األحياء المجاورة
على الدرج ،وكثيرون منهم الزموا بيوتهم وحيّهم وافترشوا
الدرجات ووضعوا الكراسي على الشرفات وأمام باحات
البيوت للمشاركة في هذا الحدث الذي يدخل إلى منطقتهم

للم ّرة األولى ،وحضور السينما التي لم يقصدوها منذ زمن،
كما عمد البعض من االهالي إلى توزيع القهوة ومعمول
العيد على العاملين في الجمعية وعلى الحضور من
وسائل االعالم والضيوف ،تعبيرا ً عن فرحتهم وترحيبهم
بالنشاط والقائمين عليه.
يذكر أن الحلقة الثالثة واألخيرة من النشاط ستكون
بعروض الهواء الطلق على درج الراهبات ـ نهر أبو علي
وذلك يومَي السبت  3واالحد  4تشرين األول المقبل ،في
عرض لألفالم التالية« :ربيع شتوي» (مصر) لمحمد كامل،
«إنسان شريف» (لبنان) لجان كلود قدسي ،و«كابتن أبو
رائد» (األردن) ألمين مطالقة.

