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الثقافة للجميع؟ 
لذوي اإلحتياجات الخاصة أيضًا

جميل ان نبني املتحف، ويف لبنان حاليا عدد من املشاريع القيمة يف هذا املجال. 
لكن االهم ان يجد الجمهور العادي طريقه اليها، وال تبقى حكرا عىل االكادمييني 

والبورجوازية والنخب. 
يف  بل  بريوت،  فقط يف  ليس  العرض،  الغالرييهات وصاالت  نفتح  ان  جدا  جميل 
للبسطاء، البناء  للناس،  اللبنانية. لكن االهم ان نفتحها  مختلف املدن والبلدات 

الشعب... فالثقافة عنهم ومنهم واليهم. الثقافة واالدب والفن، لهؤالء ايضا. 
الهدف االول اذا، العطاء كل هذه املباين واملؤسسات معناها، ورشعيتها، ورضورتها، 
للمتعلمني  فقط  وليس  للناس،  اليومي  الخبز  اىل  الثقافة  تحويل  نشتغل عىل  ان 
واملرتفني وابناء الذوات. لنعرتف ان هناك يف لبنان جهودا حثيثة يف هذا االتجاه. 
املادية  واالمكانات  واالهتامم  العمل  من  مزيدا  تتطلب  جدية  محاوالت  هناك 
واالعالم  الرتبية  )وزارات  العام  القطاع  من  العامة،  السياسات  والتخطيط ووضع 
والثقافة والسياحة بالحد االدىن(، والقطاع الخاص من جمعيات اهلية. مؤسسات 

تجارية ورشكات واملصارف تحديدا...
لكننا ال نستطيع انتظار تحقيق هذا الهدف الحيوي، وتطبيق السياسات الحكيمة، 
)ونحن نعرف ان لبنان اليوم يجاهد من اجل اولويات حياتية، ومن اجل االستقرار 
واالنطالق يف مسرية التنمية والعدالة وتجديد البنى التحتية والخدمات العامة(، يك 
منيض قدما يف االنفتاح عىل الناس. هناك يف صفوف الجمهور، ويف قلب املجتمع، 
جزء ال بأس به من املواطنني واملواطنات من اصحاب االحتياجات الخاصة. هؤالء 
والعقليات  السائدة  اللغة  حتى  اليهم  وتيسء  السياسات،  تنساهم  لالسف  ويا 
يف  حتى  حقوقهم،  ابسط  اىل  يفتقرون  هؤالء  "الناس".  هم  ايضا  هؤالء  البائدة. 
التنظيم املدين وتصميم الفضاء العام، فكيف باالحرى حني يصل االمر اىل الثقافة؟ 
يأخذ يف  مل  او متحف،  عام، مرسح  مكان  املتحرضة،  الغرب  ليس هناك يف دول 
االعتبار ذوي االحتياجات الخاصة يف كل انواع التسهيالت... فكم مرسحا او صالة 
سينام او متحفا او صالة عرض يف لبنان مجهزة الستضافتهم، مثلهم مثل كل الناس؟

ليس من العيب ان نعرتف اننا ما زلنا يف اول الطريق، يف ما يتعلق بفتح الثقافة 
لذوي االحتياجات الخاصة. فرحلة االلف ميل تبدأ بخطوة واحدة. يف هذا السياق 
طموحا  توقعاتنا،  تتجاوز  ومبادرات  مشاريع  وجود  ورسور  بدهشة  نكتشف 
 Red الحمراء"  "السنديانة  جمعية  مشاريع  عن  هنا  نتحدث  وطليعية.  وجرأة، 
Oak )راجع املقالة يف الصفحة املجاورة( التي تضع الثقافة يف صلب الهم التنموي 

والتامسك االجتامعي. 
لعل العمل عىل فتح املتاحف لغري املبرصين هو خطوة رائدة يف هذا املجال. قريبا 
جدا يف لبنان، سيصبح يف وسع املكفوفني ان يكتشفوا االعامل الفنية بامكاناتهم 
فرضت حضورها يف  التي  الرائدة  والتقنيات  املبادرات  وبحواسهم. هذه  املغايرة 

الغرب، وصلت اىل لبنان اخريا. ال ميكننا سوى ان نشجعها، ونصفق ونبتهج. 
الثقافة تقرتب اكرث من نفسها حني تصل اىل الناس... كل الناس.

سمير مراد

نقطة على السطر "الرجاء اللمس" أول مبادرة من نوعها في المنطقة
متاحف لبنان مشّرعة أمام املكفوفني

حدث الثقافة

استلهمت  ايطاليا،  يف  باملكفوفني  الخاص  اومريو  متحف  يف  امضتها  ايام  بعد 
الكاتبة واملخرجة نادين ابوزيك مرشوعها الجديد "ابواب، الرجاء اللمس" الذي 
لبنان من  الحياة االجتامعية والثقافية والفنية يف  يهدف اىل دمج املكفوفني يف 

خالل ترشيع ابواب املتاحف لهم

االيطايل  الثقافة واملتحف  بالتعاون مع وزارة 
اوك"  "ريد  جمعية  مديرة  اطلقت  املشهور، 
متاحفنا.  زوايا  يف  الطموحة  الورشة  هذه 
املتاحف،  يف  الفنية  الفرق  تدريب  عملية 
لتصبح  وتطويعها  الفنية  االعامل  واختيار 
وانشطة  مشاريع  جانب  اىل  للمس،  متاحة 

عدة موجهة للمكفوفني. 
اللمس"  الرجاء  "ابواب،  فامذا عن مرشوع 
العمل املختلفة؟ ماذا عن انشطة  ومراحل 
الحمراء(  )السنديانة   Red Oak جمعية 
نادين  واالعالمية  الكاتبة  اسستها  التي 
الشباب  لتوعية  املايض  العام  ابوزيك 
خالل  من  البيئية  القضايا  حول  واالطفال 
االخرى  املشاريع  عن  ماذا  والثقافة؟  الفن 

يف برنامج الجمعية؟ 

املرشوع الذي يعترب االول من نوعه يف لبنان 
واملنطقة.

□ يهدف هذا املرشوع اىل فتح ابواب املتاحف 
للمكفوفني يف لبنان من خالل نظام يوّجههم 
عرب اللمس، كام يهدف اىل دمجهم يف الحياة 

العامة، خصوصا يف عاملي الثقافة والفن.

■ كيف للمكفوف ان يشعر بالفن ويتلمسه، 
االنسان  عن  به  االحساس  يختلف  وهل 

العادي؟
اساسيتني  حاستني  والسمع  اللمس  يعترب   □
للمكفوفني، اذ تتيحان لهم التعرف اىل العامل، 
خصوصا  اللمس،  حاسة  الفن.  وخصوصا 
حول  معلومات  لهم  توّفر  ان  ميكن  باليد، 
الفن  اىل  التعرف  هؤالء  يستطيع  وال  العامل، 
الفنية،  االعامل  ملس  خالل  من  اال  واختباره 
من  املتاحف.  يف  عادة  ممنوع  االمر  وهذا 
الحاجز  هذا  كرس  املرشوع  هدف  كان  هنا، 
التي  اللمس"  عدم  "الرجاء  عبارة  وتحويل 
يف  الفنية  االعامل  عىل  معلقة  نشاهدها 
اللمس  لكن  اللمس".  "الرجاء  اىل  املتاحف 
حاسة مهمة جدا ليس فقط للمكفوفني، لكن 
ايضا للمبرصين. املبرص يخترب الفن من خالل 
حاسة اللمس ايضا، باالضافة اىل حاسة النظر. 
السامح باللمس يعد قيمة اضافية له، ويوّلد 
لديه مشاعر واحاسيس اقوى ومفهوما اوسع 

للعمل الفني امامه.

ستجهز  التي  املتاحف  هي  ما  عمليا،   ■
للمكفوفني؟ وكيف؟

اعداد  لعملية  حاليا  تخضع  التي  املتاحف   □
هي:  لبنان،  يف  املكفوفني  الستقبال  وتجهيز 
املتحف الوطني، متحف رسسق، متحف مقام 
يف عاليتا يف جبيل. وقد بدأت املتاحف اختيار 
للمكفوفني ملسها.  التي سيتاح  الفنية  االعامل 
للمكفوفني  سيتاح  الوطني،  املتحف  يف  مثال، 
واعامل  واملنحوتات  االثرية  القطع  ملس 
املوزاييك. ويف متحف رسسق ستتحول اللوحات 

املبادرة  هذا  صاحبة  التقت  العام"  "االمن 
للوقوف عند كل هذه التفاصيل.

اخريا  اللبنانية  اوك"  "ريد  اطلقت جمعية   ■
ايطاليا،  يف   Omero متحف  مع  باالشرتاك 
مرشوع  اللبنانية،  الثقافة  وزارة  وبرعاية 
هذا  عن  اخربينا  اللمس".  الرجاء  "ابواب، 

اىل صورة حسّية ميكن ملسها من خالل تقنية 
هناك  فسيكون  مقام،  متحف  يف  اما  معينة. 
عدد من املنحوتات املتاحة للمس ليس فقط 
املرشوع  ذ  نفِّ الزّوار.  لجميع  بل  للمكفوفني، 
عىل مراحل عدة. بعد اختيار املتاحف االعامل، 
سوف يتم افتتاح املرشوع يف 29 ترشين االول 
هذه  وسترتافق  الوطني.  املتحف  يف  املقبل 
الخاصة  الربايل  بلغة  رشوحات  مع  االعامل 
بلغة املكفوفني. يف 30 ترشين االول، ستخضع 
تدريب  لعملية  املتاحف  يف  الفنية  الفرق 
العملية  وسيقدم  رسسق.  متحف  يف  ستقام 
اومريو  متحف  من  اختصاصيون  التدريبية 
االيطايل. وسيكون رئيس املتحف الدو غراسيني 
اىل  االول،  ترشين   29 يوم  االفتتاح  يف  حارضا 
املشاريع  عن  املسؤول  سوكرايت  اندريا  جانب 
الخاصة يف متحف اومريو. وسوف يلعبان دورا 
اجل  من  املتاحف  ادالء  تدريب  يف  اساسيا 
معرفة الطريقة املثىل الستضافة املكفوفني يف 
االعامل  هذه  اىل  تعريفهم  وكيفية  املتحف، 
االول،  ترشين   31 يف  لهم.  وتفسريها  الفنية 
سنستضيف مجموعة من املكفوفني يف متحف 
مقام وسنقيم انشطة فنية خاصة لهم. اضافة 
املدارس  طالب  مع  انشطة  ستقام  ذلك،  اىل 
هنا  ونقصد  عندهم.  اللمس  حاسة  لتعزيز 
الن  االصحاء،  ايضا  لكن  املكفوفني،  الطالب 
وذوي  املكفوفني  اندماج  عملية  يهمنا هو  ما 
من  ولهذا  عام،  بشكل  الخاصة  االحتياجات 
وكل  الطالب  لكل  االنشطة  هذه  اقامة  املهم 
نتعاون حاليا مع مكفوفني يساعدوننا  الناس. 
يف تنفيذ املرشوع من خالل الكتابات بالربايل 
التي ستكون متوافرة يف املتاحف، ومنشورات 
جانب  اىل  تباعا،  سننرشها  وكاتالوغات 
باقي  تستنسخ  ان  الحقا  ونرجو  اخرى.  امور 
كام  للمكفوفني،  املوجهة  االعامل  املتاحف 
ايطاليا.  يف  اومريو  متحف  مع  اليوم  يحصل 
تثميننا  عن  العرب  الفرصة  اغتنم  ان  اريد  هنا 
كام  املرشوع،  هذا  والتزامها  املتاحف،  لجهود 
بتبني  اللبنانية  الثقافة  وزارة  قيام  جدا  نثّمن 

هذه املبادرة.

■ يف رأيك، اىل اي مدى تؤخذ يف االعتبار 
واالجتامعية  الثقافية  املكفوفني  حاجات 

يف لبنان؟

املكفوفون يتلمسون االعامل الفنية يف متحف اومريو االيطايل.

حاجات املكفوفني
ال تؤخذ بتاتا في االعتبار 

في لبنان
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يف  بتاتا  تؤخذ  ال  املكفوفني  حاجات   □
عىل  بعد  يحصلوا  مل  النهم  لبنان،  يف  االعتبار 
حقوقهم االولية، خصوصا يف ما يتعلق بفرص 
االقتصادية  البيئة  ان  كام  والتعليم.  العمل 
واالجتامعية يف لبنان تفرض حواجز وتحديات 
كثرية عىل مشاركة املكفوفني يف الحياة العامة 

يف لبنان.

اومريو  متحف  زيارتك  عن  اخربينا   ■
للمكفوفني يف ايطاليا، وما الذي استلهمك يف 

هذا املتحف؟
عدة.  اياما  امضيت  حيث  املتحف  زرت   □
ان  لفتني  ما  جدا.  مميزة  تجربة  تلك  كانت 
انشأه يف  كفيف  املتحف هو شخص  مؤسس 
التسعينات النه كان يحب اختبار الفن لكنه 
التجربة وزيارة  مل يكن قادرا عىل عيش تلك 
يف  الفنية  االعامل  ملس  مينع  النه  املتاحف 
املتحف  هذا  تأسيس  قرر  لذا،  املتاحف. 
الحياة  يف  املشاركة  املكفوفون  يستطيع  يك 
البدء،  يف  الفنية.  باالعامل  ويشعروا  الثقافية 
استنسخوا بعض االعامل املهمة لنحاتني كبار، 
اي ان هناك جزءا من االعامل هي نسخة عن 
نظريتها االصلية. هناك جزء اخر اصيل. لفتني 
ايضا انه يف السنوات االوىل، كان املتحف حكرا 
رسيعا  يتحّول  ان  قبل  فقط،  املكفوفني  عىل 
حاسة  الن  الناس  كل  امام  مفتوحا  ويصبح 
املتحف  هذا  يف  لذا،  للجميع.  مهمة  اللمس 
االعامل  ملس  الزوار  كل  يستطيع  تحديدا، 
مرشوعنا  يف  اضافة  اعتربه  ما  وهذا  الفنية. 
زياريت  خالل  طبعا،  لبنان.  يف  سيطّبق  الذي 
اىل ايطاليا ايضا، اكتشفت الكثري من التقنيات 
اعتامدها يف متاحفنا، ويف  التي ميكننا  املهمة 
تنفيذ املرشوع يف لبنان. سنستعمل فعال بعض 

التقنيات التي تستخدم هناك حاليا. 

وانشطة  برامج  تنظم  اوك"  "ريد  جمعية   ■
البيئة  حول  والناشئة  لالطفال  توعوية 
"اوركسرتا  مرشوع  عن  اخربينا  واملجتمع، 

النفايات" مثال؟
□ "اوركسرتا النفايات" كان يندرج ضمن مرشوع 
"اعادة التدوير لزرع االمل" الذي اطلقته جمعية 
"ريد اوك" بالتعاون مع  املفوضية السامية لالمم 
وزارة  مع  وبالتعاون  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

الرتبية اللبنانية التي احتضنته. هدف املرشوع 
اىل توعية الشباب واالطفال عىل القضايا البيئية 
من خالل الفن والفن االدايئ. نفذ املرشوع يف 
لبنان،  الرسمية يف مناطق مختلفة يف  املدارس 
وكان يهدف اىل تخفيف كمية النفايات وتعزيز 
عملية اعادة التدوير من خالل افكار مختلفة 
وجديدة. اوال، خضع اساتذة الفنون يف املدارس 
للتدريب، واقيمت جلسات تفاعلية عن البيئة 
مع تالمذة املدارس الذين تراوح اعامرهم بني 7 
و12 سنة. بعد تدريبهم، نفذنا نشاطني، احدهام 
نفاياتهم  الطالب  فرز  حيث  الجداريات  هو 
واستخدموها النجاز جداريات فنية يف مالعب 
مدارسهم. اما "اوركسرتا النفايات"، فكان النشاط 
الثاين حيث توىل املوسيقيان زيد حمدان وفرح 
قدور تعليم الطالب كيفية صنع االت موسيقية 

من خالل النفايات. بعدما صنعوا هذه االالت، 
عزفوا عليها وكّونوا سبع فرق موسيقية عزفت يف 

"مرسح املدينة" يف ايلول 2017. 

■ ماذا عن جمعية "ريد اوك" وهدفها؟
وكان   2017 العام  يف  الجمعية  تأسست   □
هدفنا الرتويج لالفكار الجديدة واملساهمة يف 
عملية التمكني وبناء قدرات الشباب من خالل 
الفن والثقافة والتعليم. اول مرشوع اطلقناه 
يف عام 2017 هو مرشوع "اعادة التدوير لزرع 
االمل"، وطبعا مرشوع "ابواب، الرجاء اللمس" 
املخصص لذوي االحتياجات الخاصة، باالضافة 
اىل برنامجنا البيئي الذي ضم "اعادة التدوير 
ايضا  الجمعية  ستطلق  قريبا،  االمل".  لزرع 
للجمعية  ان  كام  باملكفوفني.  تتعلق  مبادرة 
فرقة موسيقية ستشارك يف مرسحية "يوميات 
توتة" )كتابة واخراج نادين ابوزيك( يف "بيت 
تنّظم  اخريا،  ايلول.  خالل  حامنا"  يف  الفنان 
املوسيقي  مع  "َدَبَك"  حاليا مرشوع  الجمعية 
لبنانيني وسوريني من  وائل قديح وموسيقيني 
ووسيم  الضاهر  وسامر  عمران  خالد  بينهم 
عمال  هؤالء  سيحّض  باز.  وجوان  بوملحم 
موسيقية،  حفلة  ويقيمون  مشرتكا،  موسيقيا 

ويطلقون ايضا البوما خاصا. 
س. م.

نادين ابوزيك.

في املتحف الوطني 
سيتاح للمكفوفني ملس 

القطع االثرية واملنحوتات 
واعمال املوزاييك


