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تقف احلكواتية شيرين قاسم من الرامة على املسرح بثبات وتروي بسالسة شديدة قصص تشد احلاضرين وتأخذهم معها في رحلة شيقة ،
تكمن في جنباتها العديد من املعالم االنسانية  ...تأسر شيرين جمهورها بدفء صوتها ومتثيلها ،وتشدهم على مدى ساعة من الزمن لسماع قصصها
الشيقة التي تركز فيها على اجلوانب االنسانية في حياتنا  ،فتحكي قصصها بأسلوب ممتع وجذاب  ....بانوراما التقت
بشيرين قاسم لتنقل لكم صورة عن عمل احلكواتي في مجتمعنا ...وسألتها هل يساهم هذا في " احلفاظ على املوروث الشعبي الشفوي " ؟ ...
| ح� � ��اوره� � ��ا  :ع � �م� ��اد غ� �ض� �ب ��ان م � ��راس � ��ل ص��ح��ي��ف��ة ب � ��ان � ��ورام � ��ا |

" قيم ومبادئ "
في البداية كيف حتبني أن تعرفي القراء على
نفسك ؟
أن��ا شيرين ق��اس��م ال�ت��ي حت��ب جميع م��ن حولها
وتنادي باإلنسانية .
ح ّدثينا عن مجال عملك ؟
أنا اعمل مديرة نادي املسنني "اجليل الذهبي"،
وايضا مديرة السلة الثقافية في قريتي الرامة
"عروس اجلليل "  ،وحكواتية أيضا .
وم��ا ه��ي عالقتك ب��ـ " احلكايات " وكيف بدأ
اهتمامك باحلكاية؟
ع�ن��دم��ا تعلمت " اس��ال�ي��ب وم �ه��ارة ال�ت�ع��ام��ل مع
االط�ف��ال " بحثت ع��ن فكرة ح��ول م��ا ه��و الشيء
ال ��ذي يحبه االط �ف��ال وك�ي��ف ل�ن��ا أن ن��وص��ل لهم
قيما ومبادئ  ،وان نعلمهم دون الضغط عليهم،
خصوصا في زم��ن قل به االقبال على ال�ق��راءة ،
فجاءتني فكرة سرد القصص  .اهتمامي باحلكاية
بدأ منذ صغري  ،وقد كان ابي يقص لنا احلكايا
الكثيرة .
هل برأيك تكفي احلكاية للمحافظة على التراث
الشفوي ؟
اوال علينا املبادرة وجذب االطفال لنا  ،واقناعهم
بسماع القصة حتى النهاية وب�ع��ده��ا علينا ان
نوسع هذا املجال اكثر واكثر .

" أحب عملي "
هل تشعرين باكتفاء ذاتي في عملك ؟
اج ��ل ف��أن��ا اح ��ب ع�م�ل��ي ج ��دا واش �ع��ر ب��ال�س�ع��ادة

عندما اذهب صباحا الى مكان عملي  ،وسعادتي
تزداد واشعر باالكتفاء اكثر عندما أرى االطفال
يشعرون بالسعادة عندما اق��ص لهم حكاية من
حكايات جدتي .
م��ن خ�لال جتربتك  ,ه��ل ال زال هنالك شغف
لسماع احلكايات في زمن التكنولوجيا ؟
ل�ي��س بالكثير وص �ع��ب ج��دا ان جت��ذب "أط �ف��ال
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا" ل�لاس�ت�م��اع  ،لكنه ل�ي��س ب��األم��ر
املستحيل  ،وعلينا فقط املبادرة .
لو لم تكوني حكواتية  ،ماذا كنت ّ
تفضلني أن
تكوني؟
س �ف �ي��رة ل�لاط �ف��ال وخ��اص��ة ل�ط�ف��ل ب �ح��اج��ة ال��ى
االبتسامة .
ماذا تذكرين من طفولتك ؟
قصص ك��ان ي��روي�ه��ا وال���دي  ،ووال��دت��ي تعطي
بعض املالحظات .
ما هي أسعد حلظات تواجهك ؟
ع�ن��دم��ا اواج� ��ه ط�ف�لا ال ي��ري��د االس �ت �م��اع للقصة
وباسلوب ما اجذبه لي واجعله يصغي لكل كلمة
من القصة .
من يدعمك وتشعرين أنه مصدر طاقتك ؟
االطفال .

" زراعة اخلير "
هل لديك مشاركات في مهرجانات او فعال ّيات
مختلفة كحكوات ّية ؟
ن�ع��م  .ق�ب��ل م��دة ق�ص�ي��رة ك��ان��ت ل��ي م�ش��ارك��ة في
قريتي احلبيبة " ال��رام��ة ع ��روس اجلليل " في

مهرجان " اورج �ن��ال  -أطفالنا أملنا " ،وال��ذي
اقيم حتت رعاية املجلس احمللي باشراف رئيسه
شوقي ابو لطيف  ،وقسم التربية والتعليم مبديره
السيد مجيد فراج  ،وحتت اشرافي ايضا وقد قمت
بعرض سرد قصة من "حكايا جدتي ".
ما هي الرسالة التي تقدمينها إلى العالم؟
دعونا نزرع برعم اخلير واحملبة في قلب كل طفل
ك��ي ي��زه��ر ويعطينا ال�س�لام ال��ذي نحلم ب��ه فهم
"أطفالنا أملنا ".
ما هي األحالم التي لم حت ّققيها بعد ؟
الكثير الكثير ومنها
ان اس �ك��ن ف��ي قلب
كل طفل .
م��ا ه��ي النصائح
��وج��ه��ي��ه��ا
ال���ت���ي ت ّ
ل����ك����ل م������ن مي��ل��ك
���اص���ة
م���وه���ب���ة خ ّ
من النساء ؟
اج �ع �ل��ي م��وه�ب�ت��ك
ح�� � �ي� � ��اة خ� ��اص� ��ة
ب� ��ك  ،وال ت��دع��ي
اح� � � ��دا ي �ن �ت��زع �ه��ا
م � �ن� ��ك وح ��اف� �ظ ��ي
عليها ك��ان�ه��ا طفل
صغير بحاجة الى
الرعاية واالهتمام
وم���ا ع �ل �ي��ك س��وى
ان ت �ن �م �ي �ه��ا ال ��ى
االفضل .
ما هي أمنيتك التي

تتمنني أن تتحقق في أقرب وقت؟
رؤية السعادة على وجوه اجلميع وان اتعلم من
كل طفل اجلس معه .
ماذا تعني لك الكلمات التالية :
السكون  :حتدي ومواجهة عواصف الزمن .
الليل  :غطاء النهار .
الفجر  :امل احلياة .
األزهار  :عطر الروح .
األم  :هدية من الله ونبض احلياة واجلنة على االرض .
األب  :العطف واحلنان .
ب��������ع��������ي��������دا ع����ن
ال����������ق����������ص����������ص
واحل��ك��اي��ات  ،ما
هي هواياتك ؟
ال � �ق� ��راءة وك �ت��اب��ة
ال � � �ش � � �ع� � ��ر ول� � ��ي
دي � � � � � � � ��وان ش� �ع ��ر
واس �م��ه "ح��روف
العوسج" وديوان
اخر سيرى النور
قريبا .
ه������ل م������ن ك��ل��م��ة
أخيرة ؟
امتنى ان يجد كل
ط �ف��ل ف ��ي ال �ع��ال��م
م� � ��أوى وح �ض �ن��ا
دافئا كي ترتسم
اب� �ت� �س ��ام ��ة ع �ل��ى
وجهه املالئكي .

