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الحب على �شواطئ البحار
«وطن بدل �ضائع» ...عندما يموت ّ
ّ
ّ
والجدية المطلقة عنوان بارز
حيادي وجريء...
�سعد مينة :الطرح

«كوهار»� ...سحر المو�سيقى الأرمينية

7

دمشق ـ آمنة ملحم
ارتدى ك ّل من محمد حداقي وسعد مينة ويزن السيد ،وكذلك أمل عرفة وديمة الجندي
مع ثلة من الفنانين السوريين ،سترات الحماية ،وامتطوا القارب المطاطي في رحلة بحرية
لم تكن بقصد الهجرة من وطنهم ،إنما لتجسيد الحالة التي يعيشها المهاجرون في عرض
البحر ،الذي يسرق األرواح من دون االكتراث بعائلة قد ُتي ّتم في رحلة الموت هذه ،أو
حبيبة قد ُتزهَ ق روحها تارك ًة ذكراها لحبيب .رحلة هؤالء المبدعين السوريين أتت عبر
الحب» ،العمل السوري األضخم
ثالثية تلفزيونية مش ّوقة ضمن ثالثيات مسلسل «مدرسة
ّ
إنتاجيا ً حتى اآلن ،والذي ما زال يص ّوره المخرج صفوان نعمو.
الثالثية حملت عنوان «وطن بدل ضائع» ،وتحمل الرومنسية المجروحة سم ًة لها .فأمام
عين الحبيب ،سنرى الحبيبة التي تركت عالمها وق ّررت الهجرة مع خطيبها الذي يتخلّى
عنها في عرض البحر ويتركها لتواجه مصيرها ،فينتهي بها األمر جثة تحت رحمة تالطم
األمواج .ليؤكد هذا المشهد ،أن من تخلّى عن وطنه وق ّرر هجره ،قادر على التخلّي عن أيّ
شيء بعده.
«وطن بدل ضائع» ،ثالثية تروي حكاية من حكايات كثيرة عن هجرة السوريين في عرض
حب يُك َتب لها الموت غرقا ً حيث ترسو «الحبيبة» ديمة الجندي ،جثة
البحر ،وتتناول عالقة ّ
على الشاطئ أمام مرأى «خطيبها الجبان» يزن السيد.
وفي تصريحات أدلت بها ،لفتت الجندي إلى أنها تؤدّي في الثالثية دور «سمر» ،الفتاة
المخطوبة في دمشق .ومع تصاعد وتيرة الهجرة بين الشبان السوريين ،تق ّرر وخطيبها
الهجرة إلى ألمانيا.
وتتابع الجندي :نختار البحر وجه ًة لنا .لكن المصاعب والمتاعب تقع خالل الرحلة
المركب ،ويقع المحظور وال��م��ك��روه ،وأف���ارق الحياة بشكل مؤسف مع مجموعة من
السوريين.
وأبدت الجندي ارتياحها للمشاركة في عمل مع المخرج صفوان نعمو ،مشيد ًة بأدائه
الحب من كافة زواياه وخواتيمه.
اإلخراجي ،ومث ّمن ًة هذا العمل الذي يتناول
ّ
ّ
الحب التي تنتهي بالمأساة ،تحدث يزن السيّد :أكون شابا ً مرتاحا ً
وعن تفاصيل عالقة
ّ
ماديا ً نوعا ً ما ،وأق ّرر الهجرة مع خطيبتي إلى أوروبا .نركب البحر ،ونتع ّرض للمشاكل على
متن المركب ،وتثبت هذه المشاكل لخطيبتي أنني لست على قدر المسؤولية لحمايتها،
إلي.
خصوصا ً عندما يتح ّرش بها المه ّرب ،إذ أقف عاجزا ً عن الدفاع عنها ،فتتغير نظرتها ّ
التمسك بي لتنجو معي ،لكنني
وأردف يزن :يحصل أن يغرق القارب وتحاول خطيبتي
ّ
أنصاع ألوامر أنانيتي وأتركها لمصيرها وأنجو بنفسي فقط ،وتموت هي ومجموعة من
الر ّكاب ،فتموت قصة حبّي في البحر.
ووصف السيد الثالثية بالمثيرة والمصاغة بأسلوب شيّق ج ّداً ،مؤكدا ً أنه كان سعيدا ً
للتعاون مع المخرج صفوان نعمو.
يجسد دور الشاب
وعلى عكس شخصية السيد األناني الجبان ،نرى الفنان سعد مينة
ّ
السوريّ الذي يحمل ك ّل معاني الشهامة والمروءة التي ي ّتسم بها الشعب السوري األصيل.
وحول الشخصية يؤكد مينة :هي نموذج عن اإلنسان السوري في هذا الظرف العصيب،
وكل ما يحمله في داخله من شرف وكرامة .ويتجسد ذلك في رحلته التي يريد فيها مغادرة
البالد بالبحر.
ويوجه مينة دعوة إلى الجمهور إلى أن يستخلص العِ بر ويضع اإلسقاطات التي يريدها
ّ
عبر الثالثية .مشيرا ً إلى أنها تطرح عناوين عريضة قد يشاهدها الجمهور يوميا ً على
شاشات التلفزة .لكن مجرد طرح الواقع كما هو في ظرف كهذا ...إنجاز.
ولفت مينة إلى أن تعاونه مع المخرج نعمو هو التعاون الثاني ،لكنه يراه األول وذلك
الختالف كل شيء لدى صفوان في التعاطي .النوعية مختلفة والطرح حياديّ وجريء،
والجدّية المطلقة عنوان بارز.
ويؤدّي البطولة في هذه الثالثية كل من أمل عرفة وسعد مينة ويزن السيد وديمة الجندي،
إضافة إلى نخبة من نجوم الدراما السورية ،وفي مقدّمهم منى واصف ومحمد حداقي ويحيى
الحب» الذي تنتجه شركة «بالك تو» عبر عشرين ثالثية
بيازي .علما ً أن مسلسل «مدرسة
ّ
الحب بش ّتى صوره ،اإليجابية والسلبية ،ال يركز على الرومنسية فقط ،إنما على
تتحدّث عن
ّ
الخيانات والنهايات التعيسة أيضاً ،ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما في العالم العربي
ومن أكثر من بلد ،ويربو عديد النجوم فيه على مئة وخمسين.

بعد خمس س��ن��وات على الحفل
األخ��ي��ر ف��ي لبنان ،ال���ذي أق��ي��م على
المدرج الروماني في ذوق مكايل ،عادت
الفرقة الموسيقية الثقافية األرمنية
«ك��وه��ار» إل��ى ب��ي��روت ،حامل ًة معها
مؤسس
الثقافة األرمينية التي يسعى ّ
الفرقة ه��اروت خشادوريان جاهدا ً
إلى نشرها وتخليدها في العالم ،من
خ�لال أرب��ع حفالت ُن ّظمت ب���دءا ً من
 29تشرين األول الماضي واستم ّرت
حتى األول من تشرين الثاني الجاري،
حيث اجتمع أكثر من  165موسيقياً،
وعشرات المؤدّين والراقصين على
مسرح «ف����وروم» ـ ب��ي��روت ،لتقديم
عروض متن ّوعة من حيث المضمون،
موحدة في ذكرى
إنما تحمل رسالة
ّ
مئوية المجازر األرمنية.
ه��ذا الحدث ّ
نظمته شركة «ICE
 ،»International Eventsو ُنقل
العرض مباشر ًة من لبنان على كافة
القنوات األرمينية عبر العالم ،حاصدا ً
جمهورا ًأرمينيا ً وعالميا ً متن ّوعاً.
ّ
ع��ل��ى م���دى ث�ل�اث س���اع���ات ،ذك��ر
الموسيقيون وال���ك���ورال الجمهور
باألغاني األرمينيّة الوطنية والشعبية
والعاطفية ،التي عُ زفت في الحفالت
األرب��ع ،وقدّموا إلى جانبها ك ّل ليلة

مشهد من الرحلة على متن المركب

النجمة أمل عرفة في أحد المشاهد

نينار الأع�سر� ...سوبرانو �سوريّة ت�صدح �إبداع ًا و�شدو ًا �أوبرالي ًا
طحان
محمد سمير ّ
تبحث السوبرانو السورية نينار األعسر عن
فرصتها الحقيقية العتالء أهم مسارح األوبرا
العالمية ،كمغنية منفردة بعدما عملت لسنوات
على إع��داد نفسها ،لحلم رافقها منذ الطفولة
وصار حقيقة بعد تخ ّرجها من المعهد العالي
للموسيقى باختصاص غناء أوبرالي.
تقول السوبرانو الشابة :هدفي من احتراف
الغناء األوبرالي الغناء والتمثيل في عروض
األوب��را كمغنية منفردة على مختلف مسارح
ال��ع��ال��م ،ل��ذل��ك أب��ح��ث ع��ن ه��ذه الفرصة بعد
تخ ّرجي من المعهد.
وع��ن واق��ع الغناء األوب��رال��ي ف��ي سورية،
توضح أن مستوى الغناء األوبرالي لدينا جيد
عموما ً بالنظر إلى ما هو متاح لمغ ّني األوبرا في
بلدنا .مضيفة إن طالب األوبرا لدينا يحتاجون
إل��ى ورش عمل ودورات تدريبية في معاهد
موسيقى مختلفة ال��م��دارس ،ومسابقات ذات
جوائز مادية ومنح دراسية وبشكل مستمر.
وحول تأثير الحرب التي تتع ّرض لها سورية
على عمل المعهد العالي للموسيقى ودراستها
فيه ،ترى نينار أن هذه الحرب أ ّثرت كثيرا ً على
سير العملية التعليمية والتدريبية في المعهد.
وتقول :سعينا كطالب إلى تعويض سفر عدد من
األساتذة إلى الخارج ،ال سيما األستاذة آراكس
تشيكيجيان ،فصرنا نعتمد على معلوماتنا
السابقة وجهدنا الشخصي .مشيرة إلى أنها
عملت على هذا المنوال حتى وصلت إلى السنة
الخامسة وأكملت دروسها مع األستاذة غادة
حرب حتى تخ ّرجت.
وتابعت نينار إنه كان أم��ام طالب المعهد
قبل األزم��ة خ��ي��ارات وف��رص أكثر مثل العمل
مع موسيقيين سوريين وأجانب من أصحاب
الخبرات المختلفة الذين توقف توافدهم بسبب
الحرب على سورية ،والجميع يدركون مدى
فائدة االحتكاك مع مغ ّنين وعازفين وق��ادة
أورك��س��ت��رات م��ن مختلف أن��ح��اء العالم ،ألن
هذا يغني المخزون الموسيقي والثقافي لدى
الفنان.
وأش���ارت إل��ى أنها ح��اول��ت تعويض ذلك
باالعتماد على اإلنترنت لتحصيل معلومات أكبر

عروضا ً راقصة ،ثقافية وفنية مختلفة،
فتفاعل الجمهور معهم رقصا ً وغناءً.
وق��د تميّز الحفل ب��اإلض��اءة التي
ص ّممها روج��ي��ه ب��اخ��وس صاحب
شركة « ،»LA Productionوتقنية
« »LEDلبيترو الحاج صاحب شركة
« ،»Visuwallsوالهندسة الصوتية
لشادي عقيقي صاحب شركة «CKA
وج � ّه��ز العرض
،»production
ُ
بأحدث التقنيّات لينافس بذلك أضخم
العروض العالمية.
ف��ي ك�� ّل ح��ف��ل ،ت��ه��دف أورك��س��ت��را
«كوهار» األرمينية إلى نشر الفرح في
نفوس الجاليات األرمينية عبر العالم،
ُمحافظ ًة على اإلرث األرميني وهويته.
ويعود ريع هذه الحفالت إلى المدارس
األرمينية عبر العالم.
وف���ي مناسبة م��ئ��وي��ة ال��م��ج��ازر
األرمينية ،عاد ريع هذه الحفالت في
لبنان ه��ذه السنة إل��ى  100طالب
لبناني م��ن أص��ل أرم��ي��ن��ي .وأش��ار
ّ
الرئيس التنفيذي لـ«كوهار» سيفاك
سيروبيان ،إلى أنّ الهدف األساس من
عروض «كوهار» عبر العالم مساندة
الجاليات األرمينية على صعيد الثقافة
والتعليم« ،لذلك سعينا هذه السنة إلى
تقديم العون لمئة طالب لبناني من

أصل أرميني ليُكملوا عِ لمهم وليكتسبوا
المعرفة الضرورية من أجل مستقبلهم.
وقد اخترنا الرقم  100لمناسبة مرور
مئة سنة على اإلبادة األرمينية».
أ ُ ّسست فرقة «كوهار» تقديرا ً لوالدة
ه��اروت خشادوريان وإحيا ًء لذكرى
وال����ده .فبعد ال��زل��زال ال���ذي ضرب
مناطق شمال أرمينيا الحالية عام
 ،1988وبعد المعاناة التي شهدها
الشعب األرميني في أرمينيا آن��ذاك،
ق ّررت «كوهار» مساعدة العائالت عبر
تأمين فرص العمل وتقديم المساعدات
من خالل نشاطات ثقافية وموسيقية
أرمينية .يعود ريع حفالت «كوهار»
إل��ى ال��م��دارس والمعلّمين أرمينيّي
األص��ل ف��ي البلدان التي تقيم فيها
حفالتها.
أدخ����ل ع����رض «ك����وه����ار» سحر
الموسيقى األرمينية إل��ى الثقافة
اللبنانية ،مازجا ً الثقافتين ومقدّما ً فنا ً
فريدا ً ومختلفاً ،في محطة ثابتة تؤ ّكد
على أهمية لبنان في احتضان اإلرث
األرميني .زبعد انتهاء ك ّل حفلة من
الحفالت األرب��عُ ،و ّزع على الحضور
موسيقي يحتوي على مئة أغنية
كتاب
ّ
ومقطوعة موسيقية ،عُ ��زف معظمها
خالل هذه الحفالت.

«اللبنانية لكتب الأوالد»
تطلق م�سابقة المطالعة 2016
انطالقا ً من شعورها بمسؤولية تشجيع الناشئة على
المطالعة ،هذه المهارة التي تفتح أمام التلميذ باب المعرفة
وتساعده في تنمية قدراته التعلّمية ،أعلنت «الهيئة
اللبنانية لكتب األوالد» ،عن إطالق مسابقة المطالعة لعام
ّ
الصف الرابع األساسي،
 ،2016التي تستهدف تالمذة
وت��ش��ارك فيها ع��ش��رات ال��م��دارس م��ن ك��اف��ة المناطق
اللبنانية،
وذلك اعتبارا ً من تشرين الثاني الجاري ،وتستمر ح ّتى
األسبوع األخير من آذار ،على أن تصدر نتائج هذه المسابقة
وتو ّزع جوائزها ،خالل األسبوع الوطني للمطالعة الذي
ي ّ
ُنظم في نيسان من كل سنة ،بالتعاون مع وزارة الثقافة
والمكتبات العامة ودور النشر في لبنان.

أم��ا عن ش��روط ه��ذه المسابقة ،فقد أش��ارت «الهيئة
اللبنانية لكتب األوالد» إلى ما يلي:
للطالب الح ّرية في اختيار ما يرغب بمطالعته ،وبأيّ
لغة يريدها سواء كانت العربية أو الفرنسية أو اإلنكليزية،
وال يخضع ألي امتحان في ما يطالعه ،ويمنح كامل الثقة
يسجل اسم الطالب وعنوان ك ّل كتاب
من المعلّم في الصف.
ّ
يقرأه في «سج ّل المطالعة» .في نهاية آذار ،تختار المدرسة
الق ّراء الثالثة األُوَل أو الفائزين من كافة ُشعب الصف الرابع،
إذا كان هناك أكثر من شعبة في المدرسة .وتد ّون أسماء
الطالب الفائزين الثالثة على «سج ّل الفائزين» بوضوح،
كما يجب أن تظهر على اإلفادة مع اسم المدرسة ،وترسل
إلى الهيئة ،وذلك في األسبوع األخير من آذار.

«لم نعد �صغار ًا» لمهى جرجور...
محاكاة للمراهق بع�صرية ناجعة

قدر المستطاع ،كما أنها سافرت إلى خارج البالد
عدّة مرات لتل ّقي دروس الغناء في بيروت ،مع
االستفادة من جميع األساتذة في المعهد على أيّ
صعيد إلغناء معلوماتها الموسيقية والمشاركة
في عدّة حفالت أقيمت في دمشق.
وأش��ارت السوبرانو الشابة إل��ى أن إدارة
المعهد تقدّم كل ما تستطيع في هذه الظروف
ال��ص��ع��ب��ة ع��ل��ى رغ���م ق��ل��ة ع���دد ال��م��درس��ي��ن
واإلمكانيات المتاحة.
وع��ن واق��ع األغنية السورية بكل أشكالها
تشير ال��س��وب��ران��و الشابة إل��ى أن االهتمام
بالموسيقى ال��ج��ادة ل��دى شريحة كبيرة من
الجمهور بدأ بالتضاؤل بسبب الرغبة بما هو
«مفرح» لتناسي األلم المحيط بنا .معتبرة أن
انتشار هذا النوع من األغاني التي تعتمد على

اإليقاع الراقص واللحن المك ّرر البسيط سيودي
بنا إلى مرحلة يغيب فيها الغِنى الثقافي الذي
نحن حاليا ً
بأمس الحاجة إليه.
ّ
وترى نينارر أن بعض التجارب السورية
الجديدة التي ترفض االنسياق وراء األغنية
التجارية ،سواء على مستوى الفِرق الموسيقية
ّ
يبشر بالقدرة على
أم المغ ّنين المنفردين،
استمرار الفنّ الحقيقي .مشيرة إلى أنه على
رغم العدد القليل لمغ ّني األوب��را ،وبالنظر إلى
االمكانات القليلة المتاحة لهم ،فإنهم يحافظون
على مستوى جيد للغناء األوبرالي في سورية
مع كل الظروف الصعبة المحيطة بعملهم.
وحول احتياجات الغناء األوبرالي في سورية
ليتط ّور ،تشير إلى ض��رورة التركيز أوال ً على
المرحلة الدراسية ،ومع وجود نقص بالمد ّربين
المختصين والمرافقين على آلة
والمد ّرسين
ّ
البيانو للطالب في المعهد العالي ،فإن ذلك
يؤثر على الدروس والبروفات ،وبالتالي تباطؤ
عملية تط ّور الطالب .الفت ًة إلى أن استمرار العمل
الجا ّد يساعد في زيادة عدد المغ ّنين ،وبالتالي
عدد العروض التي يمكن إنجازها بالتعاون مع
دار األوب��را ،وما يتاح من مسارح أخرى .وهذا
سيساعد في انتشار أكبر لهذا النوع من الغناء
بين صفوف الجمهور السوري.
وع���ن ب���رام���ج ال��م��واه��ب ال��غ��ن��ائ��ي��ة على
الفضائيات العربية لفتت نينار إلى أنها مج ّرد
برامج تجارية ،هدفها ليس رفع مستوى الفن،
إنما استغالل هذه المواهب لجمع أرباح أكبر
لهذه المحطات .على رغم أنها تسلط الضوء
أحيانا ً على مواهب مهمة في العالم العربي لم
نسمع بها من قبل.
وأكدت نينار أنّ المؤسسة الثقافية الرسمية
تحتاج إل��ى مستشارين اختصاصيين في
الموسيقى من خالل تشكيل فريق متنوع لتفادي
الشللية .مبيّنة أن هذه المرحلة الحساسة التي
تم ّر بها سورية تتطلب المحافظة على مستوى
موسيقي يرفع من شأننا ومستوانا الثقافي.

وتعتبر نينار وسائل التواصل االجتماعي
مفيدة جدا ً أليّ فنان من أجل اختصار الكثير من
الوقت والجهد ،ومساعدته في إيصال رسالته
إلى الجمهور .الفت ًة إلى أن هذه الوسائل مجدية
في مرحلة بدايات الفنان ،لكن مع مرور الوقت
ال ب ّد له من دعم من قبل جهة إنتاجية .مشيرة
إلى أنها اليوم بحاجة إلى مدير أعمال لتوجيهها
مهنيا ً أكثر من حاجتها إلى شركة إنتاج.
وتختم نينار حديثها بالتعبير عن تفاؤلها
على الصعيد الخاص وبمستقبل الموسيقى في
سورية ،ألن التشاؤم ليس ج��زءا ً من حياتها،
وألنها تعرف اإلمكانيات الموسيقية الموجودة
ل��دي��ن��ا ،وم���دى اإلص����رار ل���دى الموسيقيين
السوريين على تطوير الموسيقى ودعمها
انطالقا ً من حبّهم الكبير لوطنهم وللموسيقى.
السوبرانو السورية نينار األعسر من مواليد
دمشق عام  ،1988ب��دأت الغناء في عمر 16
سنة مع ك��ورال «ق��وس ق��زح» في دمشق ،ثم
تل ّقت دروسا ً في الغناء األوبرالي عام  2010مع
الموسيقية آراكس تشيكيجيان لتدخل بعدئ ٍذ
المعهد العالي للموسيقى في دمشق ،وتتخ ّرج
منه باختصاص الغناء الكالسيكي عام .2015
شاركت في حفالت موسيقية عدّة كمغنية
كورال ومغنية منفردة على مسرح دار األوبرا
في دمشق ،وعلى مسارح أخ��رى في سورية
ولبنان واإلم��ارات العربية المتحدة ،مع قادة
مختلفين منهم ميساك باغبودريان وناهل
الحلبي وح��س��ام ب��ري��م��و وس��ت��ي��ف غريفثز
وفيكتور بابينكو ،كما شاركت في ورش عمل مع
الباريتون اإليطالي ستيفانو ميو والسوبرانو
اإليطالية سيلفانا فرولي.
تعزف نينار على آل��ة البيانو وتعمل في
ت��دري��س الموسيقى ل�لأط��ف��ال ،ول��دي��ه��ا عدة
تسجيالت لمؤلفين عالميين وبعض أغاني أفالم
الكرتون ،وهي حائزة على إج��ازة في الفنون
الجميلة باختصاص االتصاالت البصرية من
جامعة دمشق عام .2009

نصار
ليندا ّ
تعتبر ال��م��راه��ق��ة م��ن ال��م��راح��ل
األساسية في حياة اإلنسان ،وترافقها
ع��دّة مشاكل ،فيعاني ال��م��راه��ق من
عدم تفهّم اآلخرين له ،ويعيش حالة
ال�لااس��ت��ق��رار ،وتنعكس ه��ذه األم��ور
والمشاكل على شخصيّته في ما بعد.
ف��ي مجموعتها ال��ث��ان��ي��ة ،تسير
ال��دك��ت��ورة مهى ج��رج��ور على خطى
المجموعة األولى التي حملت العنوان
نفسه «لم نعد ص��غ��اراً» ،فتنتقل من
القصص إلى االستثمار التربويّ  .وهي
ال تكتفي بمج ّرد إيصال رسالة إلى
المراهقين ،إنما تسعى إلى توظيف
أف��ك��اره��ا ف��ي سبيل تحسين لغتهم
والعمل عليها ،مح ّققة الفائدة للجميع.
�وج��ه ال��ك��ات��ب��ة إل���ى ال��م��راه��ق
ت��ت� ّ
وواع،
وتتعامل معه على أ ّنه ناضج
ٍ
وتحاول تغيير نظرته إلى نفسه من
دون أن تتع ّرض إليه أو تكسر تم ّرده
وعنفوانه وطبعه الناريّ الذي يحكم
ه��ذه ال��س��نّ  .إن��ه��ا تحاكي المراهق
بطريقة عصرية ،فهي تضع نفسها

مكانه مراعية ظروفه.
األمثلة كثيرة على العمل المتقن
�ص��ة «ال
ف��ي ه��ذه المجموعة .ففي ق� ّ
أريد» ،تطرح الكاتبة موضوع المراهق
الرافض تص ّرفات معيّنة من قبل األهل،
وتلفت النظر إلى سوء التفاهم الذي
ينتج من عدم تفهّمهم له ،ما يؤدّي به
إلى أن يتع ّرض للتجارب وال يكترث
الموجهة إل��ي��ه إال بعد
للمالحظات
ّ
االختبار.
تتوجه مهى جرجور إلى المراهق،
ّ
واأله���� ّم أ ّن��ه��ا تتق ّبل ك��ل تصرفاته،
فتضعها على طاولة النقاش ،بغية
اإلف����ادة منها وت��ع�لّ��م درس يحمله
ال��ش��ب��اب ف��ي حياتهم ف�لا ي��ك � ّررون
األخطاء نفسها .وتتط ّرق الكاتبة إلى
مواضيع تربوية ،إضافة إل��ى تأثير
األه��ل واستعداد المراهق إل��ى تق ّبل
المالحظات الكتساب خبرات حياتية.
المواضيع كثيرة في هذه المجموعة،
فقد استطاعت الكاتبة على طريقتها أن
ت��درج ف��ي قصصها عالقة األص��دق��اء
ب��ب��ع��ض��ه��م ،وت��خ��ط��ي��ه��م ال��م��ش��اك��ل
المدرسية .وتدخل أكثر لتتغلغل في

المشكلة لتنقذهم من ضياع قد يصيب
الحساسة ،إذ
المراهق في هذه المرحلة
ّ
تجده أحيانا ً يص ّوب نظره نحو نفسه
وتعتريه تساؤالت عنيفة ،فيكون من
الصعب تقبّل ذات��ه خصوصا ً بسبب
ال��ع��وائ��ق التي تعترضه ،م��ا يجعل
ردود فعله عصبية ،فيتس ّرع في إطالق
األحكام على من حوله باعتبار أ ّنه
مضطهد والك ّل ضدّه.
ال يسعنا إلاّ أن نقول إنّ مجموعة
«»لم نعد صغاراً» الصادرة عن «دار
كتابنا» ،هي من القصص التي تتس ّرب
إل��ى ذه��ن المراهق .فخالل مطالعته
إي��اه��ا ،سيعتريه ش��غ��ف ال��ق��راءة،
وسيشعر كأنّ أح��دا ً دخل إلى تفكيره
فعبّر ع ّما في نفسه.
الجدير ذك��ره ،أنّ ه��ذه المجموعة
تدل على ثقافة صاحبتها ،خصوصا ً
ّ
أ ّنها تربوية وعلى ّ
اطالع بهذا العمر،
إذ يبدو جل ّيا ً المجهود في البحث عن
موضوع المراهقة لإلحاطة به من عدّة
ن��واح ،لتعميم الفائدة وتفهّم وضع
ٍ
الشاب الذي يُحدَّد مستقبله انطالقا ً من
هذه المرحلة.

