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اشـتهر الفنـان الفرنسـي السويسـري المعـروف بــ «سـايب» ،برسـم لوحـات ضخمـة على
العشـبية الضخمـة التـي
العشـب باسـتخدام طلاء عضـوي .وهـا هـو يطلـق لوحتـه ّ
تمثـل يديـن تتعانقـان فـي حديقـة «تريبتـاور» فـي برليـن .تشـكل اللوحـة جـزءًا مـن
مشـروعه «خلـف الجـدران» ،حيـث ينـوي الفنان إنجاز لوحـات مماثلة في عشـرين مدينة
حـول العالـم بهـدف «خلـق أضخـم سلسـلة بشـرية» (فالنتـان فلـورو ــــ أ ف ب )

«مدينتي» تدافع عن المرأة!
ضـمــن «حـمـلــة  16يــومــا ضد
ال ـع ـن ــف ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى أس ــاس
الـ ـن ــوع االج ـت ـم ــاع ــي» ،تطلق
«األس ـك ــوا» وت ـحــدي ـدًا «لجنة
األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية لغربي آسيا»،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع «الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــة األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــة»
و«امل ـع ـه ــد ال ـع ــرب ــي لـلـنـســاء»
في الجامعة ،مسابقة «فنون
إق ـل ـي ـم ـيــة ل ـل ـش ـب ــاب» تـسـتـمــر
حـ ـت ــى ال ـ ـعـ ــاشـ ــر م ـ ــن ك ــان ــون
األول (دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر) املـ ـقـ ـب ــل.
املـ ـس ــابـ ـق ــة امل ــوجـ ـه ــة ملـ ــن هــم
دون ال ـخــام ـســة وال ـع ـشــريــن،
ستدعوهم إلى استخدام الفن
ملعالجة مــوضــوع «مدينتي،
ف ـض ــائ ــي» ،أكـ ــان ف ــي لــوحــات
أم رسـ ـ ـ ـ ــوم أم ح ـ ـتـ ــى ض ـمــن
دعاء العدل ـ مصر
الفنون التصويرية ومقاطع
الفيديو واألغاني والقصائد
واملوسيقى .ولن تستثني املسابقة فئة األطفال من هم دون العاشرة .وقد تم اختيار
عـنــوان «مدينتي فضائي» بغية تركيز األنـظــار على ض ــرورة التصدي للعنف ضد
النساء في املجال العام سواء في املدن أو املدارس أو أماكن العمل ووسائل النقل العام.
وتعتبر الحملة مــوعـدًا سنويًا يـهــدف إلــى رفــع الــوعــي وزي ــادة الــزخــم إلنـهــاء جميع
أشـكــال العنف املـمــارس ضــد النساء والفتيات فــي جميع أنـحــاء العالم .وضمن هذا
اإلطــار ،سيصار إلى إضــاءة املباني الحكومية حول العالم باللون البرتقالي لجذب
االن ـت ـبــاه ح ــول املـ ـب ــادرة .كــذلــك سـتـشـ ّـبــك الـحـمـلــة مــع شــركــائـهــا مــن «األمـ ــم املـتـحــدة»
وال ـح ــرك ــات الـنـســائـيــة املـحـلـيــة والــوط ـن ـيــة واإلقـلـيـمـيــة وال ـعــامل ـيــة» ،وامل ــداف ـع ــات عن
الـنــاجـيــات وعــن حـقــوق الـنـســاء ،بـهــدف خلق فــرص ح ــوار بــن الـنــاشـطــات وواضـعــي
السياسات وبني الجمهور .على أن ترسل األعمال الفنية إلى البريد اإللكتروني @aiw
 ،lau.edu.lbويبدأ التسجيل في  25تشرين الثاني (نوفمبر) املقبل ،على موقع www.
ّ
وتحمل املواد على مواقع التواصل االجتماعي عبر استخدام هاشتاغ
،aiw.lau.edu.lb
16Dayscomprtition#
أو Ai4women#
و.ESCWA #
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«صباح الخير ياَّ ..أم ابراهيم!»
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ّ
بالتوحد ...الخبر اليقين!
عند أطفال سوريا المصابين
وسام كنعان
فــي إح ــدى الـلـقـطــات املــؤثــرة مــن برنامج
 America's Got Talentيدخل طفل كفيف
وم ـصــاب بــالـتـ ّ
ـوحــد بــرفـقــة بــأمــه .نـظــرات
املـ ــرأة وه ــي تـحــت أضـ ــواء امل ـس ــرح كــانــت
وحدها قــادرة على اختصار وجع الكون
ّ
كــلــه! بـعــد قـلـيــل ،سـتــرافــق األم ابـنـهــا إلــى
البيانو ،وتنحني صوبه ابنها لتهمس
لــه بـحـنــان م ـفــرط« :بـعــد قليل سـتـبــدأ 23
كاميرا بتصويرك ،هل أنت جاهز؟»ّ .
يرد
الـطـفــل ب ـح ـمــاس« :ج ــاه ــز» .بـعــدهــا على
الـ ـف ــور ي ـب ــدأ ب ــال ـع ــزف ،وي ـع ـق ـبــه بــأغـنـيــة
يـ ـش ــدوه ــا بـ ـص ــوت ج ـم ـي ــل ج ـ ـ ـدًا ،وأداء
محترف ُيبهر لجنة التحكيم والجمهور
العريض للبرنامج العاملي .الطفل ّ
تحول
في ما بعد إلى أيقونة ّ
تعبر عن إمكانيات
ّ
األطـ ـف ــال امل ـص ــاب ــن بــال ـتــوحــد وقــدرت ـهــم
على اإلبــداع .على مستوى سوريا ورغم
انـكـفــاء اإلعـ ــام عــن املـصــابــن بــالـتـ ّ
ـوحــد،
ّ
إل أنــه سبق لـلــدرامــا الـســوريــة أن ّقدمت
تـ ـج ــرب ــة خ ــاص ــة حـ ـك ــت ف ـي ـه ــا عـ ــن ذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة ك ــان ــت ب ـع ـنــوان
«وراء ال ـش ـمــس» (ك ـتــابــة مـحـمــد الـعــاص
إخ ــراج سمير حـســن) ،وقــد لعب النجم
بسام كوسا دور مصاب بالتوحد .ومع
ذل ـ ــك ،ال ي ـ ــزال ال ـت ـعــاطــي م ــع هـ ــذا امل ــرض
قاصرًا ،يفتقر إلى الكثير من املعرفة .يوم
أمــس ،نشرت صفحات «جمعية األطفال
املصابني بالتوحد» فــي مدينة الالذقية
ص ـ ــورًا ل ــزي ــارة ال ـس ـي ـنــاري ـســت ال ـس ــوري
جورج عربجي إلى مقر الجمعية ،ولقائه
بــأط ـفــال ـهــا وت ـع ـ ّـرف ــه إل ـي ـه ــم ،وم ـحــاول ـتــه
ً
تقديم الــدعــم املـعـنــوي ملـكــان ينجز عمال
مهمًا ال يلقى الترويج الكافي.
في حديثه مع «األخـبــار» ،يقول عربجي:

«الزيارة كانت بعد دعوة مديرة الجمعية
شهيدة سـلــوم الـتــي تربطني بها عالقة
صداقة قديمة ،واسمحوا لي أن أخبركم
ّ
ع ــن ه ــذا املـ ـش ــوار م ــن دون أدنـ ــى تـكــلــف.
ب ـم ـن ـت ـهــى ال ـ ـصـ ــراحـ ــة ،ف ـم ـس ــاح ــة ال ـن ـق ــاء
وال ــراح ــة الـتــي شـعــرت بـهــا كــانــت ن ــادرة،
وفـ ــي هـ ــذا ال ـب ـن ــاء امل ـت ــواض ــع ي ـم ـكــن ّ
ألي
ش ـخــص أن ي ـع ـيــد اك ـت ـش ــاف ق ـيــم فـقــدهــا
العالم ،ويلمس مشاعر حقيقة عميقة ال
يمكن تزييفها .بمعنى أنك تشاهد محبة
واهتمام املشرفني بشكل بالغ ومن صميم
الـ ــوجـ ـ ّـدان ،وفـ ــي هـ ــذا ال ي ـم ـكــن لــإن ـســان
أن ي ـمــثــل ،وي ـ ّـدع ــي أش ـي ــاء غ ـيــر واق ـع ـيــة،
خاصة أن هناك عــددًا كبيرًا من املشرفني
املتطوعني الذين ال يتقاضون ليرة واحدة
كبدل مادي لجهودهم ووقتهم» .ويضيف
كاتب «روزن ــا»« :الجمعية بحاجة ماسة
ل ـكــل س ـبــل ال ــدع ــم ،ال ـب ـنــاء الـ ــذي يقيمون

ف ـيــه ع ـب ــارة ع ــن ق ـبــو ي ـعــانــي م ــن رطــوبــة
شديدة ،ال ّ
يمولون ســوى من عائدات ما
ّ
يدفعه أهالي األطفال .هم يجربون حاليًا
ال ـتــواصــل مــع مـغـنــن س ــوري ــن مكرسني
م ـثــل نــاص ـيــف زيـ ـت ــون ع ـلــى أمـ ــل تـقــديــم
ّ
ألوجه
حفالت داعمة لهم ،ولعلها فرصة
دعــوة لكل فنان يمكن لــه أن يساهم ولو
بكلمة في دعــم هــذا املكان الــذي يستحق
مع القائمني عليه كل الوالء واإلشادة».
يشارك نجوم سوريا غالبًا في النشاطات
الـخـيــريــة لــدعــم جمعية «بـسـمــة لألطفال
امل ـص ــاب ــن ب ــأم ــراض الـ ـس ــرط ــان» بسبب
نشاط القائمني على الجمعية ،وعالقاتهم
ال ــواسـ ـع ــة ب ــأه ــل الـ ــوسـ ــط الـ ـفـ ـن ــي .وم ــن
ّ
املفترض أن يكون اإلعالم حاضرًا في كل
األماكن الشبيهة للفت النظر واملساهمة
فــي إنـ ّجــاز دعــايــة كافية ملـشــاريــع خيرية
تستحق العطاء املطلق.

جورج عربجي خالل زيارة «جمعية األطفال المصابين بالتوحد» في الالذقية

