
                                                                     
 

                
  2016أيار  12بيروت في 

  بيان صحافي

  
  جوهر في مهّب الريح

  من تمثيل سجناء روميةلزينة دكاش  ممول من االتحاد األوروبي عمل مسرحي جديد
  

 2009بعــد النجــاح الكبيــر للعديــد مــن مبــادرات العــالج بالــدراما بتمويــل مــن االتحــاد األوروبــي مــع ســجناء روميــة وبعبــدا بــين عــامي 
لــريح" التــي يــؤدي أدوارهــا بالــدراما إلــى المســرح مــع مســرحية "جــوهر فــي مهــّب ا للعــالج المركــز اللبنــاني -يعــود كثارســيس، 2012و

  زينة دكاش.  وتخرجهاسجن رومية  فيسجناء 
  
لتعــاون تحــاد األوروبــي باكثارســيس بــدعم مــن اال الذي تنفذهالقضبان"  خلف منسيّين مشروع "قّصة في إطار هذه المسرحية م إنتاجوت

وزير الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق داخــل ســجن روميــة  ةالمسرحية برعاي عرض. ويجري مع وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العدل
  في مكان أعّد خصيصًا لهذه الغاية. 

  
وثانيـــًا التوعيـــة علـــى  ويحمـــل المشـــروع الممـــول مـــن االتحـــاد األوروبـــي هـــدفين أولهمـــا تحســـين الصـــحة العقليـــة فـــي الســـجون اللبنانيـــة،

أوضـــاع الســـجناء ذوي األمـــراض النفســـية وتشـــجيع صـــانعي السياســـة علـــى العمـــل مـــن أجـــل وضـــع تشـــريعات مناســـبة للســـجناء ذوي 
  األمراض النفسية والسجناء المحكومين بالمؤّبد.  

  
 قــانون . ويــنصكــومين بالمؤبــد"جوهر فــي مهــب الــريح" الضــوء علــى الســجناء ذوي األمــراض النفســية والســجناء المحوتسلط مسرحية 

بقــرار  "شــفاء المجنــون"إلــى أن يثبــت  فــي وحــدة خاصــة للطــب النفســي "المجــانين"علــى ضــرورة حجــز األشــخاص  اللبنــاني العقوبــات
وليس  "إدارتهعادة "ض العقلي تتم يجنون، علمًا بأن المر لعبارة الأنه ما من تعريف دقيق  غير. تصدره المحكمة التي قضت بالحجز

مجتمع المدني اللبناني بطريقــة لل صوتهمالفرصة إلسماع  . وستوفر المسرحية للسجناء منصة جديدة للتعبير، وسينتهزون هذه"ه"شفاؤ 
  بناءة وفنية. 

  
العديــد مــن العناصــر المهمــة، الســيما  األوروبــي والــذي ينفــذه كثارســيس المشــروع الممــول مــن االتحــاد يحمــلوٕالــى جانــب المســرحية، 

انتشار األمراض العقلية الحادة في أوساط السجناء فــي لبنــان، وبحــث قــانوني يتضــمن دراســة قانونيــة مقارنــة، وأخيــرًا في  دراسة تحقق
  تطوير وصياغة مشروع قانون يعكس نتائج الدراسة والعمل البحثي. 

  
مــن  4.45و 3الســاعة  بــينأيــار  25و 19و 18و 12أيضــًا فــي أيــار، علــى أن ُتعــرض  11ُقــدم العــرض األول مــن المســرحية فــي 

  بعد الظهر. 



                                                                     
 

ســتعالم ُمســبقًا عــن شــروط ونظــرًا إلــى خصوصــية المكــان، تقتصــر العــروض علــى الحجــوزات المســموح بهــا والمؤكــدة. لــذلك ُيرجــى اال
أو بالمراســـــلة عبـــــر البريـــــد االلكترونـــــي  )۰٩( ٩١٤٩٣٢أو  )۰٣( ١٦٢٥٧٣تصـــــال علـــــى األرقـــــام التاليـــــة باال الـــــدخول

info@catharsislcdt.org أيام على األقل من تاريخ  كل عرض. 7تقفل الحجوزات قبل . و 
  


