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جهاد �أيّوب يك ّرم الماي�سترو �إح�سان المنذر

سعد الله الخليل ـ كاتيا م ّواس
بعد تو ّقف دام خمس سنوات فرضته ظروف
ال��ح��رب على س��وري��ة ،ع��اد م��ه��رج��ان «ص��دد
العراقة» إلحياء أنشطته المعتادة الثقافية
والفنية والرياضية واالجتماعية ،لينقل رسالة
اإلرادة والصمود في وجه الصعاب والمِحن.
صدد التي عاشت أي��ام المهرجان الخمسة
ّ
والمنظمين والضيوف،
حالة تفاعلية بين األهالي
م ّرت بأيام عصيبة في التوقيت نفسه من السنة
الماضية ،حين وصل تنظيم «داعش» اإلرهابي
إلى تخوم البلدة ،عقب مبايعة مسلّحي بلدة
القريتين التنظيم اإلره��اب��ي .ي��وم��ذاك ،تمسك
األهالي بأرضهم رغم ما أشيع من أنباء عن نزوح
األهالي عن القرية.
برعاية وزارة الثقافة السورية ،وبالتعاون
مع بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان
األرث��وذك��س ،و«بصمة شباب ص��دد» ،اف ُتتح
ال��م��ه��رج��ان بنسخته السابعة حيث سبقت
االفتتاح الرسمي ع��روض كشفية لفِرق «مار
أفرام» في صدد وحمص وقرى المنطقة الكشفية،
وخالل االفتتاح أ ّكد المطران م ّتى الخوري النائب
البطريركي لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق
للسريان األرث��وذك��س على ال��دور ال��ذي لعبه
أهالي محافظة حمص ومن بينهم أبناء صدد
في استعادة الحياة إلى ربوعها .داعيا ً الشباب
السوريين إلى العزوف عن الهجرة عن الوطن
ّ
يستحق أن يبقى عامرا ً بشبابه الذين
ألن البلد
سيظلّون يقدّمون في سبيل ع ّزته وحضارته
العريقة.
بدوره ،شدّد ميار البطش من «بصمة شباب
صدد» على دور شباب البصمة في إعادة إحياء
هذا المهرجان الذي تميّزت به بلدة صدد خالل
السنوات السابقة ،والذي طبعها بطابع جميل،
وحفل بعدد من األنشطة الثقافية واالجتماعية
والفنية التي كانت وال تزال تجسد عراقة.
ولفت ج��ان ضاحي م��ن إدارة البصمة في
حديث إلى «البناء» ،إلى ّ
حق أبناء البلدة من
تمسكوا بالبقاء ف��ي الوطن
الشباب وال��ذي��ن
ّ
بالفرح ،وأن يستمتعوا بأوقاتهم في بلدتهم وأن
يعبّروا عن انتمائهم إلى هذه األرض التي آمنوا
بالبقاء عليها.
واعتبر ضاحي أن تنظيم الشباب للمهرجان
خ��ي��ر رس��ال��ة ب���أن ال��ش��ب��اب ال��س��وري م��ا زال
متمسكا ً بوطنه وأرضه رغم محاوالت اإلرهاب
ّ
كسر إرادت��ه��م .وأض��اف :في الصيف الماضي
كانت مهمتنا محصور ًة بطمأنة األهالي ورفع
معنوياتهم ،واليوم نفرح معا ً بانتصار إرادة
الحياة على الموت.
وع��ل��ى ه��ام��ش اف��ت��ت��اح ال��م��ه��رج��ان ،التقت
«البناء» المهندس سليمان خليل رئيس بلدية
ص��دد ال���ذي رأى أنّ ع���ودة المهرجان بداية
االنطالقة لهذه البلدة نحو الحياة ،ورمز لبدء
عملية إعادة إعمار سورية .وأضاف :رغم األزمة
التي تم ّر على سورية ،ورغم ما مرت به صدد من
دخول المسلّحين عام  2013ووقوف «داعش»
على تخومها  ،2015أطلقت مهرجانها التي
تو ّقفت مدة خمس سنوات ،لتبعث برسالة مهمة
ألعدائنا التكفيرين ،أنه بفضل شبابنا وجيشنا
الباسل انتصرنا ،وأن شعبنا يريد أن يعيش
حياته على أرضه.
ّ
متفشية في
ولفت إلى أنّ الهجرة ليست ظاهرة
صدد رغم ما شهدته الفترة األخيرة من هجرة،

لكن الشباب الباقين دافعوا وصمدوا واليوم
يبنونها ويتابعون مسيرة حياتهم.

رسالة سالم

خالل المهرجانّ ،
نظمت «بصمة شباب صدد»
أكبر لوحة مصنوعة من الحجر الصحراوي في
تجسد حمامة السالم كرسالة محبّة
العالم،
ّ
م��ن ص��دد إل��ى العالم ،م��ن المكان ال��ذي شهد
انفجار سيارة ّ
مفخخة عام  2013عند دخول
الجماعات المسلّحة إل��ى القرية م��ن منطقة
الحزام الغربي .وعن اللوحة يقول سعدو الخليل
الذي أشرف على تنفيذ اللوحة :استمر العمل
خمسة أيام متواصلة ،وتبلغ أبعادها 20 × 40
متراً ،وتواصلنا مع مجموعة «غينيس» إلدراج
اللوحة في سجلاّ تها ،ورفضت إرسال لجنة إلى
صدد بحجة الواقع األمني الذي م ّر على القرية.
وخ�لال المهرجان ،د ّ
ُشنت مدرسة الشهيد
جورج إليان أ ّول شهداء القرية ،والذي استشهد
في األيام األولى لألحداث في سورية.

زخم ثقافي

على مدى خمسة أي��ام ،تن ّوعت الفعاليات.
وكانت للثقافة حصة األسد حيث شهدت القرية
ماراثون قراءة لألطفال ،وحملة جمع كتب ثقافية
ودراسية ،وفعاليات رسم على جداران مدارس
البلدة ،وسلسلة محاضرات ومعارض فنية.
والتقت «البناء» معاون وزير الثقافة بسام أبو
غنام ،وقال في تصريحه :رغم الحرب الضروس
التي تعترض ال��ب�لاد ،ما زال��ت سورية تشهد
نشاطا ً ثقافيا ً يؤكد أنها مهد الثقافة ،وأن سورية
ما زالت تقدّم الحضارة للعالم أجمع .وأكبر دليل
مهرجان صدد لنؤ ّكد للعالم أننا لسنا هواة قتل
وتدمير ،كما قالها الرئيس الراحل حافظ األسد،
بل دع��اة س�لام ومح ّبة .الفتا ً إل��ى أنّ ال��وزارة
تسعى إلى نشر الثقافة ليستفيد الشعب منها
بعيدا ً عن الطرح النخبوي.
وقدّم الباحث نزيه بدور شرحا ً عن فنّ العمارة
في تدمر ،ولفت في تصريح إلى «البناء» ،إلى
الخطأ الشائع بأنّ تدمر وما تتض ّمنه من مسرح
وقنوات وحجارة رومانية المنشأ ،وهذا مخالف
للواقع ،وبوجود فترة حكم روماني بعد العصر

الهلنستي ،ليس من الضرورة أن تكون الفنون
رومانية ،ولكن الحقيقة أن مدينة تدمر مدينة
عالمية ومركز للتجارة تأثرت بالفنون الغربية،
ولكن البصمة السورية موجودة وهي أصل الجذور
السورية للحضارة التدمرية .فسورية إيبال من
القرن الثالث قبل الميالد وأوغاريت قبل الثاني
قبل الميالد وبابل أيضاً ،وهي حضارات مقدّمات
لظهور الحضارة التدمرية في القرون الثالثة.
موضحا ً أن الجنود الرومان عندما ج��اؤوا على
خيولهم لم يقدّموا حضارة وقنوات للسوريين،
فالبصمة السورية في الثقافة التدمرية واضحة
وهي ليست عمارة رومانية بل عمارة سورية.
ب��دوره ،لفت الفنان التشكيلي محمود ظاهر
إلى اندفاع أهالي البلدة للتفاعل مع المهرجان.
وهو ما استوقفه في معرضه الذي تض ّمن عددا ً
الحب كفكرة أساسية
من اللوحات ر ّكزت على
ّ
الحب .وأضاف :ما
تتجسد بمعاناة المرأة رمز
ّ
ّ
قدّمته في لوحاتي في المعرض يقارب ما تعيشه
المرأة في عالقة اإلرهاب والمرأة .فهي تاريخيا ً
بحالة اض��ط��ه��اد ،وق��د تناولتها ف��ي لوحاتي
برمزيتها المقدّسة ورسمتها في حالتها القدسية
الحب ،تحارب اإلرهاب ،وعندما
وهي تتكلّم عن
ّ
تؤسس لحالة جميلة.
تتحدّث عن
ّ
الحب ّ

حضور الطفل

لم يقتصر حضور الطفل في المهرجان على
صصت أوق��ات ألنشطة
ماراثون القراءة ،بل ُخ ّ
األطفال تض ّمنت مسرحا ً وألعابا ً وأنشطة دعم
نفسي ،وعرضا ً لمواهب أبناء صدد ،وفعاليات
ّ
تصوير ضوئي ورسم وأفالم قصيرة ،إضافة إلى
محاضرة عن ذوي االحتياجات اإلضافية قدّمتها
الناشطة في مجال حقوق الطفل واإلعاقة مي
أبو غزالة ،التي قالت لـ«البناء» إن اإلعاقة يجب
أن تقبلها األسرة ويتفهّمها المجتمع إلى ح ّد ما،
ليدعمها ويتقبّلها .ولفتت إلى تط ّور الوعي لتقبل
المع ّوقين في مجتمعنا .وتابعت :ما يريد تحقيقه
صاحب اإلعاقة أن تكون البيئة التي يعيش فيها
تساعده في الدمج ،وأن تكون البنية التحتية
للبيئة تقبل بوضعه كمعاق ،هنا يُقبل باالندماج
من دون أن يتحدّى ظروف الحياة.
تض ّمنت فعاليات المهرجان حفالت فنية،

حيث أحيت فرقة «أهل الطرف» من حلب حفل
االفتتاح ،وال��ذي استم ّر حتى ساعات الفجر
األول����ىُ ،ق��دّم��ت خ�لال��ه مجموعة م��ن ال��ق��دود
واألغاني الحلبية واألغاني الوطنية .فيما أحيت
فرقة «جمعية الزجل» أمسية زجلية امتازت
بالحضور الالفت والتفاعل مع القصائد والصوَر
الشعرية .وعن عالقة فنّ الزجل بالجمهور قال
الشاعر مراوان البحري رئيس جمعية «الزجل في
سورية» :الزجل هو الفنّ األقرب إلى قلوب الناس
لقدرته على نقل األحاسيس وترجمتها بالكالم.
فالقصيدة تنقل م��واج��ع ال��ن��اس ومشاعرهم
وهمومهم ،وث ّمة قضايا كثيرة خلّدتها القصائد
التي باتت أساسا ً من التراث الثقافي .ولفت
البحري إلى مكانة الزجل وحضوره في ذاكرة
الجمهور رغم غيابه عن المنابر اإلعالمية .كما
لفت إلى ما يمتاز به شعراء الزجل من سرعة
البديهة واالجتهاد الشخصي والثقافة العالية.
وش��ه��د ال��م��ه��رج��ان حفل المغتربين ال��ذي
أحياه الفنان المغترب ريمون معماري الذي
ّ
تحث المغتربين على
قدّم مجموعة من األغاني
العودة والبقاء في الوطن.
واختتمت فرقة «هارموني» المؤ ّلفة من طلاّ ب
جامعيين من أبناء البلدة ،فعاليات المهرجان،
مؤسسي الفِرقة إلى تف ّرد
ولفت رند سكر أحد
ّ
الفرقة بتقديم ال��ف��نّ
الشرقي بهدف
الطربي
ّ
ّ
االرتقاء بالذائقة الفنية عند الشباب .وقدّمت
ضمن برنامجها مجموعة من أعمال الفنانين:
كاظم الساهر ،أسمهان ،ملحم بركات ،وماجدة
الرومي.
صحية بيئية
وت��ض� ّم��ن ال��م��ه��رج��ان حملة
ّ
بعنوان «ص��دد بال تدخين» ،دعت الملصقات
ف��ي ش���وارع البلدة إل��ى اإلق�ل�اع ع��ن التدخين،
إضافة إلى يوم طبّي في مشفى البلدة تض ّمن
ع��ي��ادات مجانية واس��ت��ش��ارات ألط��ب��اء البلدة
من المقيمين والمنتشرين في المدن السورية
وبالد االغتراب ،وهو ما وصفته الدكتورة سعاد
الصحية التي تعبّر عن انتماء
شالوحة بالظاهرة
ّ
أطباء البلدة إلى بلدتهم .كما استضاف ملعب
صدد مباراة في كرة القدم بين فري َقي «الوثبة»
و«ص���دد» ،انتهت بفوز «الوثبة» بهدف دون
مقابل.

َ
�صحة
تنوع المناهج
عامل ّ
تكتب للأطفال ...وتعتبر ّ

ال��وف��اء وال��ص��داق��ة واالح���ت���رام...
بهذه الكلمات الثالث يُختصر الحفل
التكريمي «لقاء محبّة» الذي دعا إليه
ّ
الزميل جهاد أيوب مساء أمس احتفا ًء
بالموسيقار إحسان المنذر على ما
قدّمه من جهود ف ّنية مميّزة.
ال��ح��ف��ل ال����ذي أق��ي��م ف���ي مطعم
«الحجي» في منطقة خلدة ،حضره
ع��دد كبير من أص��دق��اء الفنان .وقد
بدأ بكلمة ترحيبية من الزميل أيوب
مشيرا ً إلى عطاءات المنذر ،وتميّزه في
النغم الشرقي ،والبصمة التي أضافها
في الغناء اللبناني.
وأك���د أي���وب على أهمية تكريم
الفنان المبدع في حياته وتحديدا ً
في مثل هذه الظروف .فكلمة «شكراً»
هي عربون وف��اء وإخ�لاص يحتاج
إليها أيّ فنان بذل الكثير في تطوير
المقصرة
حضورنا .طالبا ً من الدولة
ّ
على ه��ذا الصعيد أن تتنبّه إلى
مبادرات كهذه.
كما أشار أيوب إلى رأي األسطورة
صباح بالموسيقار إحسان المنذر
ال��ذي كانت تعتبره مخلصا ً ووف ّيا ً
ومتميّزا ً ال يغدر وال يطعن ،وهو معلّم
في مجاله.
وقرأ جهاد أيوب رسالة من المطربة
ماجدة الرومي أرسلتها من باريس
تقول فيها عن المنذر« :واجب علينا أن
نك ّرم هذا الفنان بكل احترام وتقدير،
وأن���ا أع��ت��ذر ل��ع��دم الحضور بسبب
سفري إل��ى ب��اري��س .التكريم ليس
باألشياء وال بالمال ،التكريم بالوفاء
والمحبّة ،وأن��ا متأكدة أنّ الجلسة
ستكون مميّزة ومن ذهب ،خصوصا ً
أنّ األستاذ جهاد أيوب يملك قلبا ً من

ذه��ب والخير والقيم ،وأشكره على
هذه االلتفاتة ال ُمحبّة».
وفي ختام كلمته ،قدّم الزميل أيوب
مجسما ً
خاصا ً ُحفر
للموسيقار المنذر
ّ
ّ
عليه اسمه.
رحب المك ّرم إحسان المنذر
بدورهّ ،
بالحضور ،وشكر أيوب على الدعوة،
ولفت إل��ى أ ّن��ه ُك��� ّرم ف��ي مهرجانات
وبلدان كثيرة ،لكنّ هذا التكريم هو
األحب إلى قلبه ألنه ينبع من المحبّة
ّ
والصدق ،وهو بعيد عن المصالح.
وتحدّث العميد ف��ؤاد اآلغ��ا بكلمة
م��وج��زة ع��ن أخ�ل�اق المنذر وص��دق
ت��ص � ّرف��ات��ه ،وع��م��ق ال��ص��داق��ة التي
تربطهما.
وختمت الزميلة هال حداد ـ «راديو
ف���ان» ـ ال��ح��ف��ل بكلمة م��وج��زة عن
ع��ط��اءات المنذر ،ودوره ف��ي إغناء
الموسيقى العربية واللبنانية ،الفتة
إلى أهمية التكريم في حياة الفنان
ال بعد مماته ،وشكرت للزميل أيوب

التفاتته ،من ّوه ًة بأن هذا األخير يؤمن
بالعطاء وال��وق��وف إل��ى جانب من
ّ
ّ
يستحق أن يك ّرم.
يستحق ،والمنذر
وف��ي نهاية الحفل ،ق��دّم الممثل
والمطرب سعد حمدان وصلة غنائية
رائ��ع��ة ام��ت �دّت إل��ى س��اع��ات الفجر،
وشاركه الغناء الفنان جورج وديع
الصافي.
حضر الحفل كل من إحسان المنذر
وزوجته ك��ارول ،الشاعر طوني أبي
كرم وزوجته ،الزميل مرعي عبد الله،
المحامي طوني رزق الله وزوجته،
الزميلة فاطمة فقيه ونجلها جابر،
والزميلة هال ح��داد ،المطرب جورج
ودي��ع الصافي وعقيلته ،والزميل
ف��ادي عيد وعقيلته ،والفنان سعد
حمدان ،ورجل األعمال صاحب مطعم
«الحجي» محمد عطوي ،وياسمين
بشارة ،وإيمان وعدنان ونعمان وإياد
المنذر ،والمهندس هالل قانصو ونخبة
من الوجوه االجتماعية والفنية.

اختتام دورة في تعليم المو�سيقى للنا�شئين
في دير ميما�س

ماري مطر لـ«البناء» :اللغة ال ّأم ح�ضور وثقافة وا�ستمرار
حاورها :طالل مرتضى
أ ّمي قالت« :أعطِ الخبز للخبّاز لو أكل نصفه» ،لم تكن المقولة
عبثية بقدر ما هي ذات دمغ ٍة في الحياة ،خصوصا ً عندما يتعلق
األمر بأطفالنا ،وهنا تكمن حساسية وخصوصية الحكاية.
والسؤال البديهي ،متى نعرف أنهم بأمان؟ الجواب ،حينما
ُن��درك أنّ هناك يدا ً حانية ،ك ّرست ك ّل ممكناتها للوقوف على
متطلبات نم ّوهم سلوكيا ً وتربويا ً في البيت أوال ً ثم المدرسة ،من
خالل إشباع عقولهم بإرشادات تقودهم نحو السبيل القويم.
ماري مطر ،المعلّمة أوال ً ثم المؤ ّلفة ،لعبت دورا ً ُمهما ً كمعلّمة
احترافية إلى تبسيط إيصال المعلومة بطريقة سلسة من دون أن
يُنكرها الطفل في مرحل َتي رياض األطفال واالبتدائية ،من خالل
مناهج تأليفية ،حاملها الكلمة ،الموسيقى ،والصورة.
في ح��وا ٍر منمنم معها ،حدّثتنا عن ُمنجزها األخير «أغ ّني
بالعربية» الذي القى استحسان رياض أطفال كثيرة ،كما كان له
الحضور في معارض الكتب في لبنان والبالد العربية.
{ نعرف ماري مطر الكاتبة ...اّ
هل نتع ّرف إلى المعلمة؟
ـ معلّمة للّغة العربية في ال� ّروض��ات والمرحلة االبتدائية
ومنسقة لها في مدرسة «لويس سيتي إنترناشونال سكول»
ّ
في بيروت .مؤ ّلفة قصص أطفال مع دور نشر مختلفة .ولي
تجربة سابقة في تأليف األغاني لألطفال مع مؤسسة «مينتور»
العربية.
{ في ظ ّل االحتالل القسري ألطفالنا من قِبل محطات التلفزة،
كيف ت��ب��ل��ورت ف��ك��رة ك��ت��اب «أغ��نّ��ي ب��ال��ع��رب��ي��ة» ،وه��ل ف��ك��رة التأليف
التشاركي فاعلة؟
ـ لم تكن فكرة هذا اإلنجاز «أغ ّني بالعربية» وليدة الصدفة أو
بعيدة عن واقع تعيشه اللغة العربية ،فهناك أغانٍ عربية كثيرة
لألطفال ،والتي تحاكي أهدافا ً معيّنة ،لك ّنها مبعثرة ومو ّزعة
هنا وهناك ،وقد تمتاز بالصعوبة أو ببعدها عن المطلوب أو
برتابتها ...ومن خالل تجربتنا التعليمية ،واستدراكنا عطش
لغتنا ومناهجنا لوسائل تعليمية كاملة أو شبه كاملة ،عملنا
على إغناء حقائب هذه اللغة ودعمها لتصبح قريبة من األطفال،
ومساندة في العملية التعليمية.
وما ساعد في تبلور الفكرة واكتمالها وتن ّوعها ،هو العمل
نصار ،والتي تشاركني
المشترك مع الزميلة الشاعرة ليندا ّ
مهنة التعليم واالتجاهات الفكرية نفسها ،فكان العمل مبن ّيا ً على
االستشارة وتبادل اآلراء والمراجعة والتنظيم.
{ فكرة المشاركة التأليفية ،إغناء للمنجز ،هل لك أن تع ّرفينا
بالكتاب بإيجاز؟
مبسطة تحاكي
ـ «أغ ّني بالعربية» كتاب يض ّم مجموعة أغانٍ
ّ
مواضيع مختلفة ومطلوبة في مرحلة الروضات أو الحلقة األولى
ملحنة بأسلوب عصريّ يحاكي
من المرحلة االبتدائية .وهي ّ
ّ
فتبث الحياة والحركة في اللغة في قرص
حاجة جيل اليوم،
تجسد
مدمج مرفق مع الكتاب .وم��ص� ّورة برسومات ج ّذابة
ّ
كلمات األغاني فتنقل مضمونها إلى عقل الطفل بشكل أفضل.
يمكن اختصار ما سبق على ّ
الشكل التالي:
أغ ّني بالعربيّة = كلمة  +موسيقى  +صورة.
{ هل وصلت فكرتكما وح ّققت مأربها ،بمعنى هل لمستِ هذا على
أرض الواقع؟
ـ إنّ تمازج هذه العناصر (الكلمة والموسيقى والصورة،

ّ
العشي
رانيا

إضافة إلى الحركة التي تب ّثها الكلمة) يطبع اللغة ،ليس في عقل
الطفل فقط ،إنما في قلبه أيضاً ،ويساعد بطريقة سريعة ومش ّوقة
في العملية التعليمية .ونحن نأمل في أن نكون بإنجازنا هذا قد
ساهمنا ولو بجزء بسيط في «تحبيب» اللغة العربية وفي توفير
طريقة تعليمية مساعدة للمعلّمة ،وطريقة مش ّوقة للمتعلّمين.
فاسحين المجال للجميع الستغالله بالطريقة المناسبة
واالستفادة منه.
{ ندرك المخاض الذي تعانيه دور النشر ،كيف ت ّم تبنّي الفكرة؟
ـ لقد ت ّم عرض المشروع على دور نشر عدّة ،وكانت «دار العلم
للماليين» األكثر ترحيبا ً وتقديرا ً للعمل ،حيث عملوا بمهني ٍة عالية
على تجسيد المضمون من خالل الرسومات المميّزة بألوانها
ووضوحها وتلبيتها الفكرة ،إضافة إلى تأمين استديو لتسجيل
األغاني بطريقة عصرية.
{ ما الذي يميّز هذا المطبوع عن غيره؟
ـ أ ّوالً :كتاب متكامل من حيث التعبير عن األغاني بالصورة
ّ
مستقبلي إلع��داد الرسوم
مخطط
واأللحان العصرية ،وهناك
ّ
المتح ّركة التي تصقله وتجعله أكثر فعالية في ظ� ّل هيمنة
التكنولوجيات الحديثة واالهتمام بثقافة الصورة المتح ّركة لدى
جي ٍل فقد اهتمامه بلغته العربية.
ثانياً :العمل يحاكي منهج الروضات بشكل كامل من خالل
المبسطة
األغاني التي ُتع ّد الطريقة األسهل إليصال اللغة العربية
ّ
إلى عقل الطفل.
{ هل ترك كتاب «أغنّي بالعربية» حضوراً؟
ـ على رغم مرور أق ّل من سنة على صدوره ،إلاّ أ ّنه القى إقباال ً
جيّدا ً عبر معارض الكتاب في لبنان والخارج.

{ هل أوصلت ماري مطر المعلّمة فكرتها ،وكيف وجدتها؟
منسقة للّغة العربية في مرحلة الروضات ،وبما أ ّنني
ـ َكوني ّ
واجهت بعض الصعوبات في إيجاد مراجع وأغ��انٍ خصوصا ً
في اللغة العربية الفصحى ،فأنا أعتبر أنّ هذا اإلنجاز خطوة
داعمة لمستقبل جي ٍل يرغب في تعلّم اللغة العربية بشك ٍل
عصريٍّ ومتجدّد .وأرغب في دعوة ك ّل المعنيّين في تعليم اللغة
العربية ولكافة المناسبات على السعي إلى دعم لغتنا العربية
وتطويرها بما يتناسب وحاجات عصرنا الحالي .فلغتنا لغة
مرنة وعصرية ،ونحن مَن يحافظ عليها.
{ كيف ترى ماري مطر الحالة التعليمية في لبنان في ظ ّل اختالف
المناهج؟
ـ من ميزات التعليم في المدارس الخاصة في لبنان ،أنّ األبواب
مفتوحة ومش ّرعة الستعمال أيّ منهاج ،شرط أن يوافق األهداف
الموضوعة .وهذا األمر يع ّد من الحسنات .فهي تسعى بدورها
إلى اعتماد األفضل لتحسين مستوى متعلّميها.
تن ّوع المناهج في نظري هو عامل صحة ،ويفتح المجال
لإلنتاج المستمر والتط ّور بسبب عامل المنافسة والترويج.
{ كلمة تربوية أخيرة.
ـ العلم متاح للجميع ،وهو في تط ّور مستم ّر على األصعدة
وال��ل��غ��ات ك��اف��ة ،وم��ن ح��ق اللغة العربية االه��ت��م��ام والدعم
والتشجيع ،في وقت نسمح للّغات األخرى بالسيطرة واالنتشار
على حساب لغتنا األ ّم .فال ب ّد من زرع محبة اللغة في مرحلة
الحضانة ،من قِبل األهل أوال ً ثم من قِبل المعنيّين وعلى رأسهم
الدولة الممثلة ب��وزارة التربية .فاللّغة األ ّم حضور وثقافة
واستمرار.

ضمن إط��ار النشاط الثقافي التي تقوم به «جمعية
سيدات الخيام للتنمية» بالتعاون مع «جمعية أغصان»،
اخ ُتتمت دورة ال���دورة التأسيسية لتعليم الموسيقى
للناشئين ،وال��ت��ي ُن � ّف��ذت ف��ي «ن���ادي الخيام الثقافي
االجتماعي» في دير ميماس قضاء مرجعيون ،بحضور
رئيس بلدية دي��ر ميماس الدكتور ج��ورج نكد ،رئيس
«جمعية أغصان» الدكتور كامل مرقص ،رئيسة «جمعية
سيدات الخيام» صباح أبو عباس وأعضاء الجمعية،
المد ّرب الموسيقي أنيس راشد ،وبمشاركة قائد الكتيبة

اإلسبانية العاملة ضمن إطار قوات الطوارئ الدولية في
جنوب لبنان «يونيفيل» المقدّم خوسيه روميرو ،وبحضور
الطالب المتد ّربين وذويهم ،ومدع ّوين.
رحب فيها
افتتاحا ً النشيد الوطني ،ثم ألقى مرقص كلم ًة ّ
بالحضور متم ّنيا ً لهم التقدّم والنجاح في المستقبل.
وفي ختام االحتفال ،عزف عدد من المشاركين بالدورة
مقطوعات موسيقية على اآلالت التي تد ّربوا عليها ،ونال
عزفهم إعجاب الحضور .ث ّم ُسلّم المتد ّربون شهادات
التقدير ،وتسلّم الموهوبون جوائز عينية.
ً
وختاماً ،قدّمت صباح أبو عباس درعا ً تذكارية للدكتور
مرقص عربون محبّة وتقدير.

تت�شرف الدكتورة �سلوى الخليل الأمين
ّ
رئي�سة ديوان �أهل القلم
بدعوتكم لتوقيع ديوانها الجديد:

الحب هو العنوان»
«ويبقى ّ
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