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نزيه أبو عفش

«فان رقم  »12ينقل حقوق األطفال

«كرفانة» بيروت من الناس وإلى الناس

ضـمــن م ـشــروع «كــرفــانــة» ال ــذي أبصر
ال ـن ــور ال ـع ــام امل ــاض ــي ،أط ـل ـقــت جـمـعـيــة
«بيروت دي سي» الثقافية أمس الثالثاء
مـ ـش ــروع «ف ـ ــان رقـ ــم  »12ال ـ ــذي نـفــذتــه
م ــع «ك ـ ـ ــاون م ــي إن» (ب ــال ـش ــراك ــة مــع
اليونيسف وبـ�دعـ�م مـ�ن مؤسس ة �Aus
 ،)tralian Aidخــال مؤتمر صحافي
ع ـقــدتــه ف ــي م ـق ـ ّـره ــا ف ــي فـ ــرن ال ـش ـبــاك
ّ
(قـضــاء بـعـبــدا) .إن ــه عـبــارة عــن مسرح

ّ
متجول ينقل أص ــوات مجموعة
شــارع
م ـ ــن األوالد عـ ـب ــر عـ ـ ــرض ق ـص ـص ـهــم
ال ـتــي ُسـ ّـج ـلــت ُ
وج ـم ـعــت ضـمــن حـلـقــات
وورش ـ ـ ــات ع ـم ــل وم ـن ــاق ـش ــات أجــرت ـهــا
الـفـنــانـتــان ســابــن شـقـيــر وف ــرح قــاســم
عـلــى م ــدى  40يــومــا .شـمــل ه ــذا العمل
ً
أطفال شوارع وتالمذة مدارس وأطفاال
عــامـلــن ّ
وأمـ ـه ــات ،ب ــن ب ـي ــروت ّ والـبـقــاع
وعـكــار والشمال والـجـنــوب .وثــق فريق

«أريج فلسطين»
… يمأل صيدا

الرفيق كين لوتش
ضيفًا في الوتوات

تعود «ليالي أريج فلسطني
للموسيقى» في مواعيد فنية
غد
جديدة لعام  .2017بدءًا من ٍ
الخميسّ ،
يقدم مركز «جنى»
ّ
بالتعاون مع «نادي لكل الناس»
وبالشراكة مع اليونسف ثالث
أمسيات تستمر حتى يوم السبت
املقبل في صيدا .ينطلق البرنامج
بحفلة مع مواهب فلسطينية
شابة ،قبل أن يطل الفنان
واملوسيقي اللبناني زياد ّ
سحاب
في اليوم التالي برفقة فرقته.
أما ختام الحدث الهادف إلى
تنشيط الحركة الثقافية والفنية
في املناطق ّ
املهمشة ،فمع الفنانة
غادة شبير (الصورة) ضمن
ّ
«شرقيات».
أمسية عنوان

يستضيف املركز الرئيسي
للحزب الشيوعي اللبناني،
اليوم األربعاء عرضًا لفيلم
«أنا دانايل بليك» تأليف (بول
الفيرتي ـ  2016ـ  100د) للمخرج
البريطاني كني لوتش ( 81عامًا).
الشريط الفائز بالسعفة الذهبية
في «مهرجان كان السينمائي
الدولي» العام املاضي وبـ 23
جائزة أخرى في مهرجانات
ّ
عدة ،يتمحور حول كيف أوقع
نظام الضمان االجتماعي في
النجار ّ
بريطانيا ّ
املعوق «دانيال
بليك» واألم العزباء «كيت» في
أحياء الفقر في مدينة نيوكاسل.
وهو من بطولة كولني كومبس،
وميكي ماكغريغور ،وهايلي
سكوريس ،وجني بيرش ،وبريانا
شان ،وشارون بيرسي...

«ليالي أريج فلسطني للموسيقى»:
من  21حتى  23أيلول (سبتمبر)
الحالي ـ  20:00ـ «مدينة رفيق
الحريري الرياضية» (واجهة صيدا
البحرية ـ جنوب لبنان) .لالستعالم:
01/819970

عرض فيلم «أنا دانايل بليك» :اليوم
ـ  19:00ـ املركز الرئيسي للحزب
الشيوعي اللبناني (الوتوات ـ بيروت).
الدخول مجاني.

العمل تجارب أطفال لبنانيني وسوريني
وف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ت ـ ـعـ ـ ّـرضـ ــت ح ـق ــوق ـه ــم
لإلهمال أو االنتهاك ،سواء على صعيد
ال ـع ـمــل ال ـق ـســري أو ال ـف ـقــر أو الـبـلـطـجــة
أو الـعـنــف ...لـكــن مــن دون الـكـشــف عن
هوياتهم .بعد هذه العملية ،وقع االختيار
ع ـل ــى خ ـم ــس ق ـص ــص ج ـ ــرى تــولـيـفـهــا
ّ
وشكلت املادة األساسة لـ «فان رقم ،»12
وه ــي م ـنـ ّـوعــة ب ــن ال ـص ــراع ــات الـيــومـيــة
والطموحات واألح ــام املستقبلية .في
البيان الصحافي الـخــاص بـهــذا العمل،
يــؤكــد القائمون عليه ّأن االسـتـمــاع إلى
قصص الصغار كان «صعبًا ،لذلك كان
ال بد من مشاركتها مع اآلخرين لخلق
مستقبل أكثر أمانًا لهم».
ّ
تحولت هذه الشهادات إلى عمل مسرحي
سـيــؤديــه فــريــق مــن املـمـثـلــن املحترفني
ال ــذي سيجولون على املناطق اللبنانية
لتقديمه في األماكن العامة .أمــا الهدف،
فهو استخدام السرد القصصي واملسرح
في املدن واملناطق النائية لإلضاءة على
أهمية حـقــوق الـطـفــل ،وتـعــريــف األطـفــال
أنفسهم على حقوقهم وكيفية العثور
على املساعدة عند الحاجة.
فهو
للفكرة،
مناسبًا
يبدو االسم املختار
ّ
مستوحى من فكرة الفرقة التي تتنقل
في حافلة ّ
وتقدم قصصًا تعلن  12بندأ
من بنود الحماية األساسية في اتفاقية
األم ــم املتحدة لحقوق الطفل .االنطالقة
الــرس ـم ـيــة ع ـلــى األرض س ـت ـكــون ف ــي 5
تشرين األول (أكتوبر) املقبل في منطقة
شبعا (جنوب لبنان) ،قبل أن تجول بـ 22
عرضًا على مناطق لبنانية ّ
عدة حتى 16
من الشهر نفسه.
«ف ــان رق ــم  :»12بــن  5و 16تشرين
األول ـ في مناطق لبنانية مختلفة.

طلق
«مدار قنبز» ُي
ّ
…«بيروت تصمم»
أطلق «مدار قنبز» أخيرًا برنامج
ّ
تصمم» التعليمي
«بيروت
مستهدفًا الشباب
التوعوي،
ّ
اختيار
اللبناني واملعلمنيّ .
التصميم جاء إيمانًا بأنه يوضح
إمكانية إيجاد حلول عدة ملشكلة
ّ
ويطور ّالتفكير النقدي
واحدة،
والخيال ،كما أنه أداة تعليمية
تشمل الفن والثقافة والعلوم .كل
ّ
تصمم»
سنة ،سيختار «بيروت
ثيمة واحدة إلعداد كتاب ،وقطعة
فنية ،ووثائقي ،ومحاضرة،
وعرض ،ومعجم بصري ...البداية
الرسمية من «معرض بيروت
للتصميم» بني  21و 24أيلول
(سبتمبر) الحالي ،حيث ستكون
سيڤني عريس ومي مكارم حماده
ولني شرف الدين وندين توم مع
إنجازات ّ
منوعة تتمحور حول
«النقطة».
«بيروت ّ
تصمم» :من  21و 24أيلول ـ
بدءًا من  15:30ـ «بيال» (واجهة بيروت
البحرية) .لالستعالم01/380533 :

يوميات ناقصة

ُ
اعتراف حشرة

ُ
ّ
أبدًا! ما عادت تعنيني العدالة وال الحق
وال ّ
وإحقاق
العدالة
إدراك
يهمني َمن يساعدني في
ِ
ِ
ِ
ّْ
الحق.
ُّ
اللحظة
ما يعنيني ,كل ما يعنيني ,في هذه
ِ
َ
(اللحظة التي أوشك ْت أن تصير أبدًا)
ِ
ُ
َ
الزمان
الداكنة ِم َن
الرقعة
يكون ال يزال ،على هذه
ْأن
ِ
ِ
ِ
واألرض،
ّ
ٌ
بعض من املشعوذين ،واألفاقني ،واملمسوسني،
والس َفلةُّ ،
املحافل ،وسماسر ِة
وبهلوانات
والدها ِة،
َّ ِ
ِ
ِ
َّ
األهوال املحنكني...
ِ
ّ
لحظة طيش،
نفاق أو
املستعدين ،في
ِ
ِ
لحظة ٍ
ٌ
ِأل ْن يشفقوا على تعاستي ،كما لو أنني حشرة
ٌ َّ ٌ
مجردة من الحقوق واألحالم،
غشيمة
َوي ّ
مدوا ّ
إلي َيد املساعدة
هاوية العدم
للنجا ِة من
ِ
قيد حيا ِة الحشرات.
ِ
والبقاء على ِ
..

ُّ
 :كل ما يعنيني.
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