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  بدران،    حماده، : األميرآية وجمعية خريجيها العالمية اختتمت احتفال األدباء بأمسية شعرية
  قرأوا قصائدهم   موراني   آرامه، 

  2010 نيسان 7األربعاء 
  

  بيروت مهرجان األدباء الخريجين،   الجامعة األميرآية في   اخُتتم في
بأمسية شعرّية    العالمية،أقامته الجامعة مع جمعية خريجيها    والذي 

وتكّلم فيها    من دائرة اللغة العربية،   أدارها البروفسور أسعد خير اهللا،
والشعراء    مكارم آضيف شرف ألقى بعض قصائده،   الدآتور سامي

  وميشكا موراني،   والدآتور وائل آرامه،   السيدة سيليا قرضاب حماده،
  قصائد حب، :  تحت ثالثة عناوين وقد دارت الجلسة  . بدران   وعلي 
  وعّرف الدآتور خيراهللا عن آل شاعر قبل أن   ووجدانيات،   ووطنيات، 
تدير مشاريع تنظيم مؤتمرات وتسويق     سيليا حماده التي . يقرأ قصيدته 

وقد ُنشرت لها    قِدمت من الرياض للمشارآة،   الرياض والخليج،   في
.  رونية وصحف من بينها الحياة والنهارعدة مواقع الكت   مقاالت في

  وقرأت حماده في ".  ما سّرك بيروت؟  " ونالت جائزة سعيد فريحة من دار الصّياد على قصيدتها 
النهاية قرأت    وفي ".  العصافير  " ، " أنا والقمر  " ، " التسألني  " ، " آم شمعة سأطفئ؟  " األمسية قصائدها 

  ". يوم عيدها   يخطف قلب أم   آذار  " الوطنيات قرأت قصيدتها   وفي ".   بيروت؟ما سّرك : " من ديوانها
ألقى    أبو ظبي،   طب العائلة في   وهو طبيب متخّرج من الجامعة ويعمل في   الدآتور وائل آرامه،

مهداة  " ( غياهب الشرق  " ، " الطريق إلى اهللا  " ، " مصعد   لقاء في  " ، " ينإتقر   لعّلك بعد موتي : " قصائده
"  بخار المرايا  " وقد صدر له ديوانان ).  عن الجامعة " ( مكتبة اليافث " ، ) إلى روح جبران تويني

  وله حاليًا .  جمعية الخريجين   وقد أقيم حفل توقيع الديوانين في ).  2009 " ( ثقافة الحب  " ، ) 2001 (
   ". نساء من ماء ": تحت الطبع ديوان 

سن    وهو بدأ الكتابة في .  المرأة   في   ألقى شعرًا   سنة ثانية،   وهو طالب هندسة مدنية،   بدران،   علي
:  ن تحت الطبعينآما أن له ديوا "  أرسمك بالورد  " الحادية عشرة وصدر له ديوان شعر بعنوان

التاسعة عشرة من العمر وهو أصغر    بدران هو في   وعلي ".  المتوفي   قصيدة ألخي " و"  قصيدة ألمي "
آبيرة نواب رئيس مدرسة    وهي    وألقت ميشكا موراني، . تاريخ اتحاد الكتاب اللبنانيين   عضو في

ومن  "  1990 - 1975   لبنان :  ال ننسى   آي  " مختارات من مجموعتها الشعرية   االنترناشونال آولدج،
).  بالفرنسية  ( بيروت   السكن في"و )  باالنكليزية " ( ذاآرة متوسطية :  الشرفات ": يثًاآتابين نشرا لها حد

   هذا و آان المهرجان في . يعقوب حداد   وتوافرت ترجمة إلى العربية لهذه القصائد من إعداد عايدة 
األدباء  والخريجون  . عالم األدب   من الخريجين لمساهماتهم البارزة في   بدايته قد آّرم أحد عشر أديبًا 
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