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تهجير أهالي الغوطة قسريًا: مسرحيات البث المباشر

االختراق... انتكاسة جديدة تواجه »فيسبوك«

نور عويتي

ــوات اإلعــــــام الـــرســـمـــي لــلــنــظــام  تــعــمــل قـــنـ
ــد عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر  الــــســــوري عــلــى رصــ
الــقــســري ألهـــالـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة عبر 
معبر حمورية، من خال نشر فيديوهات 
البث  تقنية  باستخدام  الــيــوم،  مــدار  على 
املــبــاشــر عــبــر صــفــحــاتــهــا الــرســمــيــة على 
»فــيــســبــوك«، وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع عــرض 
تلك الفيديوهات عبر قنواتها الفضائية، 
تــحــت مسمى »انــتــصــر الــجــيــش الــســوري 
عــلــى اإلرهــــــاب«، و»إنـــقـــاذ أهــالــي الغوطة 
أربـــع ســنــوات«.  الشرقية بعد حــصــار دام 
الــســوري برصد  ولــم يكتِف إعــام النظام 
كمناسبة  معها  والــتــعــامــل  العملية،  تلك 
وطنية تعّبر عن انتصاراته، وإنما حاول 
أن يــفــرض روايـــتـــه اإلعـــامـــيـــة، مـــن خــال 
قسريًا  املــهــّجــريــن  فــعــل  رّدات  فــي  التحكم 
أثناء تصويرهم، من دون مراعاة للظرف 
اإلنساني الذي يمر به هؤالء األفراد، بعد 

قصف وحصار دام أعواما. 
وتــبــدو الــصــورة أكــثــر مــأســاويــة وهزلية، 
مع إضافة أن هؤالء األفراد طلب منهم أن 
يــؤدوا دور الــوالء أمــام الكاميرا بحضور 
كــثــيــف مــن عــنــاصــر جــيــش الــنــظــام الــذيــن 
بشكل  ويقصفونهم  يحاصرونهم  كانوا 
ــلـــقـــاء املــــوثــــق بــكــامــيــرات  ــذا الـ ــهـ يــــومــــي؛ فـ
األول  اللقاء  يمثل  الــســوري  النظام  إعــام 
بـــن الــضــحــيــة والــــجــــاد، ويــتــوجــب على 
املــطــلــق  ــوالء  ــ ــ الـ ــــؤدي دور  تــ أن  الــضــحــيــة 
لــجــادهــا، وتتخلص مــن مــأســاة القصف 

اليومي لتجتاز املعبر.
إال أن الــصــورة الــتــي أراد إعـــام الــنــظــام أن 
ــاة اإلنــســانــيــة،  ــأسـ يــرســمــهــا ضــمــن هــــذه املـ
تم كسرها من خــال بعض الــحــوادث التي 
رصـــدتـــهـــا الـــكـــامـــيـــرات عـــن غــيــر قــصــد في 

معظم األحيان، ومنها:

توزيع صور الطاغية على الضحايا
رصـــــدت كـــامـــيـــرات إعـــــام الـــنـــظـــام لــقــطــات 
الغوطة، وهم  الناجن من حصار  لبعض 
يرفعون صور بشار األسد، أثناء مرورهم 
من املعبر. إذ حــاول إعــام النظام أن يعبر 
مـــن خــــال هــــذه الــــصــــورة »الـــعـــفـــويـــة« عن 
مــــدى والء املــدنــيــن املــحــاصــريــن لــأســد. 
ولــيــتــبــادر إلــــى أذهـــانـــنـــا الــــســــؤال: هـــل من 

منوعات
وقاحة 

القاتل
جالل بكور

كشفت وسائل إعالم النظام السوري عن زيارة 
الــنــظــام، بشار األســـد، إلــى قواته  قــام بها رئيس 
املحاصرة  الشرقية  الغوطة  باقتحام  تقوم  التي 
في ريف دمشق، مساء األحد. والقت تلك الزيارة 
انتقادات من قبل الناشطني السوريني املعارضني 
الــذيــن وصفوها بــزيــارة اســتــعــراض النصر من 

قبل »السفاح« و»املجرم« للغوطة، بعد أن دمرها 
لخمس  وحاصرهم  وقتلهم  أهلها  رؤوس  فــوق 

سنوات، وهّجرهم.
ق أنس عيسى على فيسبوك: » املجرم بشار 

ّ
وعل

األسد دخل إلى أطراف الغوطة الشرقية، بعد أن 
دّمــرهــا فـــوق رؤوس أهــلــهــا وحــاصــرهــا لخمس 
أنــه حــررهــا!«.   أمــام شبيحته  ليتفاخر  ســنــوات، 
وبـــــــدوره، ســخــر ضــــرار خــطــيــب: »يـــقـــول بــشــار 

األســــد: فــي كــل حـــرب هــنــالــك مــدنــيــون يــدفــعــون 
نأسف  ونحن  الخطأ...  طريق  عن  أحيانا  الثمن 
لــذلــك. ال تــكــن مــثــل بــشــار األســـــد«. وكــتــب عمر 
مدنية: »السفاح بشار األسد يظهر أثناء قيادته 
يحافظ  أن  يريد  إنــه  ويقول  يتكلم  وهــو  لسيارة 
أر  لم  الشرقية...  الغوطة  في  املدنيني  حياة  على 
ى 

ّ
أوقح من هكذا مجرم سفاح«. من جانبهم، تغن

ت 
ّ
كــمــا تغن بــالــزيــارة،  الــســوري  للنظام  املـــوالـــون 

وسائل إعالم موالية ومؤيدة بتلك الزيارة، والتي 
ُوصفت من قبلهم بزيارة »الرجل الشجاع«.

ونشر التلفزيون الرسمي السوري على صفحته 
مقاتلي جيش  مــع  لألسد  فــي فيسبوك، صــورًا 
نشرت صفحة  جانبها،  من  الغوطة.  في  النظام 
»رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة« على 
ــظــهــر األســـد يقود 

ُ
ت »فــيــســبــوك« ثمانية مــقــاطــع 

سيارة قالت إنه في طريقه إلى الغوطة الشرقية.

املــمــكــن أن يــحــتــفــظ هــــؤالء بــصــور األســــد، 
خــال أربــع سنوات من الحصار؟ فجاءت 
اإلجــابــة مــن خــال صــور التقطها شخص 
مجهول الهوية، قام فيها بتوثيق الطريقة 
التي ُيرِغم فيها عناصر الجيش السوري 
ضحاياه على حمل صــورة األســد، قبل أن 
يوجههم باتجاه كاميرات اإلعام السوري.

السخرية من المأساة 
ومقارنات ال داعي لها 

ســــأل املـــذيـــع الـــنـــازحـــن: »قــــال إنـــتـــوا كــنــتــوا 
مــعــهــم؟ عــاجــبــكــن وضــعــكــن هـــيـــك!«. واملــذيــع 
نــفــســه، املــحــاط بــالــعــســاكــر واألســلــحــة، نــّوه 
ــل الــــــثــــــورة، و»لـــفـــضـــل  ــبـ ــم قـ ــهـ ــالـ ــــن حـ ــم عـ ــهـ لـ
الـــرئـــيـــس بـــشـــار األســــــد والـــجـــيـــش الــعــربــي 

الـــســـوري بــإنــقــاذهــم مــن الــجــحــيــم!«، ثــم بــدأ 
املوجهة  التهم  بنفي  اليائسون  الــنــازحــون 
لـــهـــم، والـــحـــديـــث عـــن رفـــاهـــيـــة حــيــاتــهــم في 
حكم األسد األب واالبن، بعبارات تكثر فيها 
هــفــوات الــلــســان، إذ شــكــر الــبــعــض الجيش 

الحر عوضًا عن الجيش السوري.

ضرب األطفال خالل بث مباشر
 مسنًا مجهول 

ً
سأل املذيع ربيع دبية رجــا

الـــهـــويـــة، نــــزل بــرفــقــة ابــنــتــه الــصــغــيــرة، عن 
فأجاب  اإلرهابية،  للمجموعات  مدى والئــه 
الـــرجـــل بــالــنــفــي، وبــــدأ بــالــتــحــدث عـــن مــدى 
والئـــه لــبــشــار األســـد واعــتــبــاره أبـــًا ألوالده، 
لــتــصــرخ الــفــتــاة الــصــغــيــرة بــعــفــويــة رافــضــة 
كام أبيها الذي أرغم عليه، وتقول: »ما بّدي 
بشار يكون أبي«، ليسود الصمت للحظات، 
ــي الــــكــــادر  ــ ــــود فـ ــــوجــ ــوم الـــعـــســـكـــري املــ ــ ــقـ ــ ويـ
ذلك،  بعد  الصغيرة وضربها  الفتاة  برفس 
 من كادر التصوير، ليتابع 

ً
ويخرجها عنوة

الرجل املسن بجدية ال تخلو من الخوف: »ال 
بابا، بّدك تكوني بنته«.

الكوميديا السوداء
استخدم بعض النازحن السخرية والشعر 
كــحــنــكــة لــلــتــرمــيــز إلــــى شــعــورهــم املــكــبــوت 
أثناء نزوحهم األليم، إذ قام أحدهم بإلقاء 
ــن الــشــعــر وصــــف فــيــهــا الــطــاغــيــة  ــات مـ ــيـ أبـ
بــشــار بــشــكــل ســـاخـــر، فـــقـــال: »كــمــا تــكــونــوا 
ى 

ّ
م ما ول

ّ
ــا

ُ
ى عليكم... لو لم يكونوا ظ

ّ
يول

عليهم هذا الحاكم املنظوم األبضاي«.

االفتعال واالبتذال
املباشر من مقاطع تعبر عن  البث  ال يخلو 
مدى رحمة عناصر الجيش العربي السوري، 
وذلك من خال حمل األطفال والعجزة عبر 
 إلى 

ً
املعبر وإيصالهم إلى بر األمان، إضافة

وجــــود مــشــاهــد يــصــل »تــمــثــيــل اإلنــســانــيــة« 
فــيــهــا إلـــى حــد الــكــومــيــديــا كــتــقــديــم الــدخــان 
ما  لتكذيب  للمدنين، في محاولة  والقهوة 
املعادية، بحسب  اإلعــام  قنوات  يشاع عبر 
تعبير املذيع ربيع دبية. فالنظام السوري لم 
يكتِف بارتكاب املجازر والحصار والتهجير 
الــذي مــارســه على املــدنــيــن، وإنما  القسري 
اســتــخــدم نــزوحــهــم لــتــبــيــيــض صـــورتـــه من 
بأدائها  يقومون  مبتذلة  مسرحيات  خــال 

أمام كاميرات إعامه.

ُوزّعت صور بشار 
األسد على مهّجري 

الغوطة

يملك »فيسبوك« سياسة 
معقدة حول خصوصية 

المستخدمين

لندن ــ العربي الجديد

ال تـــزال قــضــّيــة »أكــبــر اخــتــراق يــتــعــرض له 
مستخدمو فيسبوك« تتفاعل حول العالم. 
بـــن اإلعــــــام، وداخـــــل الـــشـــركـــة، وحــتــى في 
ــثــيــر الــقــصــة جــــداًل كــبــيــرًا، على 

ُ
الـــقـــضـــاء، ت

ـــضـــاف 
ُ
ــدة ت ــديــ ــا انـــتـــكـــاســـة جــ ــهــ ــ

ّ
اعـــتـــبـــار أن

تواصل  شبكة  أكبر  لها  تتعرض  لسلسلة 
ــالـــم مـــنـــذ االنـــتـــخـــابـــات  ــعـ اجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـ
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة عـــام 2016. وأشـــارت 
الــبــريــطــانــيــة،  إنـــدبـــنـــدنـــت«  »ذا  صــحــيــفــة 
ــنـــن، إلـــى انــخــفــاض قــيــمــة »فــيــســبــوك«  اإلثـ
ــيــــة حـــــوالـــــى 5 بــــاملــــئــــة، مـــــا يــعــنــي  الــــســــوقــ
على  مــلــيــار دوالر،   25 حـــوالـــى  خــســارتــهــا 
وقــالــت صحيفتا  االخـــتـــراق.  إثـــر فضيحة 
»نيويورك تايمز« األميركية و»األوبزرفر« 
الــبــريــطــانــيــة، الــســبــت املــــاضــــي، إن شــركــة 
الــبــيــانــات  أنــالــيــتــكــا« لتحليل  »كــامــبــريــدج 
جمعت معلومات خــاصــة عــن أكــثــر مــن 50 
دون  مــن  فيسبوك  ملــوقــع  مستخدم  مليون 
لدعم  تقنيات  موافقتهم، من خــال تطوير 
الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس األمــيــركــي 
ــد تـــرامـــب فـــي عــــام 2016، فـــي أكــبــر  ــالــ دونــ
خرق من نوعه ملوقع التواصل االجتماعي 
األكبر في العالم، الستخدامها في تصميم 
برامج بامكانها التنبؤ بخيارات الناخبن 

والتأثير عليها في صناديق االقتراع.
وعلق »فيسبوك« حساب شركة »كامبريدج 
تــم تعليق حــســاب منظمة  أنــالــيــتــكــا«، كما 
»ستراتيجيك كوميونيكيشن البوراتوريز« 
 إلى حسابي 

ً
التي تتبع لها الشركة، إضافة

ــبــــريــــدج،  ــنــــفــــس مـــــن جــــامــــعــــة كــــامــ عــــالــــم الــ
الذي  وايلي  وكريستوفر  كوغان،  ألكسندر 

يدير مؤسسة »يونويا تكنولوجيز«.
 
ّ
وكشفت وكالة »بلومبرغ«، أمس اإلثنن، أن

شركة »فيسبوك« تقوم بمراجعة ملعرفة ما 
إذا كان أحد موظفيها الباحثين على علم 
علم  باحث   

ّ
إن وقالت  املعلومات.  بتسريب 

النفس االجتماعي في »فيسبوك«، جوزيف 
السبب.  لــهــذا  املــراجــعــة،  قيد  تشانسيلور، 
»غلوبال  وكان تشانسيلور مديرًا مشاركًا لـ
ســايــنــس ريــســيــرتــش« الــتــي حــصــلــت على 
مــعــلــومــات حــــول مــســتــخــدمــي »فــيــســبــوك« 
ــــن خــــــال أذونــــــــــات أعـــطـــوهـــا  وأصــــــدقــــــاء مـ
لتطبيق اختبار شخصّية. من جانبها، رأت 

والتي  البريطانّية،  غارديان«  »ذا  صحيفة 
التي كشفت  التحقيقات  في  أيضًا  شاركت 
 القضية ضربة كبيرة للشبكة 

ّ
االختراق، أن

وتثير تساؤالت حول نهجها  االجتماعّية 
في حماية البيانات واإلفصاح عنها.

ــــه فــي الــوقــت 
ّ
وقــالــت الــصــحــيــفــة، اإلثـــنـــن، إن

التنفيذيون  املــســؤولــون  فيه  يتجادل  الــذي 
فـــي »فــيــســبــوك« حــــول مـــا إذا كــــان حــصــول 
»كامبريدج أناليتكا« على املعلومات ُيشّكل 
خـــرقـــًا، تــكــون الــنــتــيــجــة لــلــمــســتــخــدمــن هي 

املستخرجة  الشخصية  الــبــيــانــات  نفسها: 
خدمت في 

ُ
كانت من النظام األساسي واست

غرٍض لم يوافقوا عليه. ويمتلك »فيسبوك« 
ــأن الـــخـــصـــوصـــيـــة. فــهــو  ــشـ  مـــعـــقـــدًا بـ

ً
ــا ــجـ سـ

يعتمد في نموذج عمله على جمع البيانات، 
ويعرف اسم املستخدم الحقيقي وأصدقاءه 
ومـــا هــي اهــتــمــامــاتــه وأيــــن يــذهــب ومـــا هي 
املـــواقـــع الــتــي يـــزورهـــا، وكــيــف يــبــدو وكيف 
يــتــكــلــم، ويــســتــخــدم جــمــيــع تــلــك الــبــيــانــات 
من  املستخدمن  استهداف  عملية  لتسهيل 
يريد  أخـــرى  ناحية  مــن  ه 

ّ
لكن املعلنن.  قبل 

االحـــتـــفـــاظ بـــهـــذه املــعــلــومــات لــنــفــســه ألنــهــا 
ميزته التنافسية.

ــز مـــوقـــع »مــــاشــــابــــل« عــلــى  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، رّك
»فيسبوك«. فقد قالت  لـ القضائّية  املاحقة 
الــنــائــبــة الــعــامــة بـــواليـــة مــاســاتــشــوســتــس 
األميركية، ماورا هيلي، السبت، إن مكتبها 
فتح تحقيقًا بعد نشر التقارير اإلخبارية. 
البريطانية  االتصال  قت مفوضة 

ّ
عل كذلك، 

الــيــزابــيــث ديــنــهــام، الــســبــت، بــالــقــول »نحن 
نحقق فــي الــظــروف الــتــي قــد يــكــون تــم من 
خــالــهــا الــحــصــول عــلــى بــيــانــات فيسبوك 

واستخدامها بطريقة غير شرعية«.
 »فيسبوك« 

ّ
ورأت قناة »سي إن بي سي« أن

يــواجــه اخــتــبــارًا وجـــوديـــًا، وقــيــادتــه تفشل 
 القادة الجيدين 

ّ
في معالجته. واعتبرت أن

هــم مــن يعترفون بالخطأ ويــعــتــذرون عنه 
 »فيسبوك« 

ّ
بسرعة ويعملون ملعالجته. لكن

ــادات بــســبــب اســتــغــال  ــقـ ــتـ ــه انـ ــذي يـــواجـ ــ الـ
املــتــصــيــديــن الـــــــروس لــــه فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
األميركية، والذي يعاني مع انتشار األخبار 
أو  بــشــكــٍل  عــلــى منصته، يتجاهل  الــكــاذبــة 
الرئيس  إلــى صمت  ولفتت  املشاكل.  بآخر 
كثيٍر من  فــي  زوكــربــيــرغ،  مـــارك  التنفيذي، 

تلك القضايا، وانعزاله عن األحداث.

قتل النظام السوريين ثم تباكى عليهم )عامر المهيباني/فرانس برس(

)Getty/يعزل زوكربيرغ نفسه عن األحداث )جاستن ساليفان

أثبتت مسرحياته  بثّه  الكاميرا خالل  لبشار األسد ونظامه، لكّن ما رصدته  النظام السوري رسم صورة والء أهالي الغوطة  أراد إعالم 
وكانت شاهدًة على البروباغندا التي ينتهجها
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قال: »بدأت منظمة »دولتي« عملها سنة 2012 
ومعظم كادرها كان من السوريني، الذين كانوا 
ال يــزالــون يعيشون داخــل ســوريــة، وبعضهم 
املنظمة  وكـــان عمل  لــبــنــان،  إلــى  انتقلوا  ممن 
يتمحور حول دعم الناشطني السوريني غير 
ــم عــمــلــيــات الــعــصــيــان املــدنــي،  الــعــنــفــيــني ودعــ
وكــــان مــن أهــدافــنــا الــتــخــطــيــط لــشــكــل ســوريــة 
بعد رحيل النظام، حيث كنا نعتقد بأن هناك 
تغييرا جذريا سيحدث، ولذلك بدأنا بالعمل 

عــلــى مــفــهــوم الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة«. ويــضــيــف: 
»بعد 2012 أو 2013، أي بعد أن أصبح الصراع 
في سورية مسلحًا، تابعنا عملنا على العدالة 
االنتقالية مع زيادة االهتمام بمشاركة الفئات 
ــإن تركيزنا  املــهــمــشــة، وفـــي الــوقــت الــحــالــي فـ
أصــــبــــح يـــنـــصـــب عـــلـــى جـــيـــل الـــشـــبـــاب وعــلــى 
النساء. سنة 2016 بدأنا بالعمل على مشروع 
التاريخ الشفوي، وهو مشروع اخترنا العمل 
املـــدى الطويل،  الــصــراع على  عليه مــع تــطــور 

عمر بقبوق

بــالــتــزامــن مـــع عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر 
ــا قــــوات  ــتـــهـ ــتــــي مـــارسـ الـــقـــســـري الــ
بحق  وحلفاؤها  الــســوري  النظام 
أهالي الغوطة الشرقية، والتي وثقت بتقنيات 
املسرحة  مــن  يخلو  ال  بأسلوب  املباشر  البث 
والدراما، كان هناك عرض درامي آخر يتناول 
املوضوع ذاته في مدينة بيروت، وهو عرض 
»7 دقـــائـــق« الــــذي اســتــضــافــه مــســرح املــديــنــة. 
الفنية،  الناحية  من  أفضل  املسرحي  العرض 
 عن املشاهد املفتعلة التي 

ً
ولكنه ال يقل قسوة

تبثها فضائيات إعالم النظام السوري؛ حيث 
ا من حياة هــؤالء الضحايا  نقل العرض جــزء
في مرحلة الحصار إلى قاعة القبو في مسرح 
املدينة من خالل عرض تجهيز أو »إنستليشن 
وتــقــديــم منظمة  إعـــــداد  مـــن  والـــعـــرض  آرت«. 
»دولتي« بالتعاون مع منظمة »النساء اآلن«. 
الــجــديــد« بالقائم على  »الــعــربــي  فــريــق  التقى 
املشروع، اللبناني أحمد صالح، والذي تشارك 
بــإعــداد املــشــروع مع أعضاء آخرين من فريق 
وتعريفه  حديثه  واستهل  »دولــتــي«،  منظمة 
باملشروع من خالل الحديث عن املنظمة حيث 

يتكون من ثالثة أجزاء: 
المعبد الرئيسي وقصر 
الحاكم وجناح الحراس

نّظم العرض فريق 
منظمة »دولتي« المؤلّف 

من سوريين ولبنانيين

التأمل المثالي 
هو ذاك الذي تمارسه 

بشكل يومي

2223
منوعات

فــنــحــن كــنــا نـــتـــســـاءل مـــــاذا يــمــكــن أن يــحــدث 
إذ كنا نعتقد  الصراع تغيرت،  بعده؟ فآليات 
بإمكانية التغيير الجذري، ولكن اآلن لم نعد 
فإننا بدأنا  لــذا  ذلــك؛  بإمكانية تحقيق  نؤمن 
بــالــتــفــكــيــر بــالــبــحــث عـــن إمــكــانــيــات الــتــغــيــيــر 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الـــصـــراع، وال سيما على 
مــســتــوى الــبــنــى الــتــحــتــيــة. واحــــدة مــن األمـــور 
الذاكرة،  التي فكرنا باستثمارها هي مفهوم 
التي حدثت  التجارب  فنحن نعرف من خالل 

بالعديد من الدول أن نوع الخطاب الذي ينتج 
بــعــد هـــذه املــرحــلــة لــه دور هـــام بــنــوع الــعــدالــة 
الــتــي ســنــطــالــب فــيــهــا؛ لــذلــك فــــإن االســتــثــمــار 
بــذاكــرة الــنــاس فــي ظــل الــصــراع يــســاعــد على 
الخطاب، ويزيد من مشاركتهم  تحديد شكل 
ففي  القادمة.  املرحلة  في  والسياسية  املدنية 
2016 بــدأنــا بهذا املــشــروع، والـــذي يقوم على 
جــمــع شـــهـــادات مــن الــنــاس فــي ظــل الــصــر اع، 
أعمارهم ما بني 18 و24 سنة، وذلــك ألن هذه 
األعمار عادة ال يتم استهدافها في املشاركات 
السياسية، وكذلك ركزنا على النساء اللواتي 
عـــلـــى صـــلـــة قـــربـــى بــمــعــتــقــلــني أو مــخــطــوفــني 
من  الكثير  لديها  الفئة  هــذه  ألن  مغيبني،  أو 
هذه  وألن  الشخصية،  تجاربها  فــي  العوائق 
الــفــئــة تـــأثـــرت كــثــيــرًا بـــالـــصـــراع بــســبــب حــالــة 
العديد من  املشروع على  الفقدان. طبقنا هذا 
الحالي  بالوقت  ونتطلع  سورية  في  املناطق 

إلى العمل مع أفراد في الخارج«. 
دقــائــق«   7« التجهيز  بــعــرض  يتعلق  وفــيــمــا 
ــلــــمــــعــــرض فــــهــــو أحــــد  ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ يــــــقــــــول: »بــ
ــيــــف مـــشـــروع  املــــخــــرجــــات املـــبـــنـــيـــة عـــلـــى أرشــ
التاريخ الشفوي الذي أقامته »دولتي«، وهو 
مـــحـــاولـــة الســتــثــمــار هــــذا األرشــــيــــف لــنــخــرج 
بمخرجات نستخدم فيها أصوات األشخاص 
بترك  إمكانيتها  لنختبر  الشهادات،  وبعض 
أثــر. واملــعــرض جــاء بالوقت الحالي كنتيجة 
للوضع الحالي القائم في الغوطة، فمن جهة 
هو نتيجة لرغبتنا في تقديم أي شيء بالوقت 
الــحــالــي، رغـــم إدراكـــنـــا صــعــوبــة تــقــديــم شــيء 
مبنية  محاولة  وهــو  الحالي،  بالوقت  فعلي 
الخطاب  نــوع  تــهــدف لتغيير  على األرشــيــف 
والــرســائــل الــتــي تصلنا فــي الــظــرف الحالي، 
ــا يــحــدث  ــو يـــهـــدف لــتــوثــيــق مــ ومـــــن جـــهـــة هــ
بالوقت الحالي وآثار ما يحدث على املدنيني، 
في  املوجود  اإلنساني  الجانب  على  لنضيء 
ظـــل الـــصـــراع الــســيــاســي والــعــســكــري الـــدائـــر؛ 
فالصراع اليوم ليس صراعا سياسيا بحتا، 

بل له أبعاد إنسانية واجتماعية«. 
وعن أهمية نقل الوثائق للجمهور عن طريق 
املـــســـرح والـــعـــروض الــحــيــة، ونــــوع الــجــمــهــور 
الـــذي يستهدفه الــعــرض يــقــول صــالــح: »هــذا 
بدأن  نحن  لنا.  بالنسبة  األكبر  السؤال  يمثل 
بــالــعــمــل عــلــى الــتــاريــخ الــشــفــوي ســنــة 2016، 
وجربنا أن نستفيد من تجارب باقي املنظمات 
التي تعمل على نفس املوضوع ونتعلم منها. 
في معظم هذه التجارب تكون وظيفة املشروع 
حفظ الذاكرة إلى ما بعد الصراع، في حني أننا 
نحاول أن نستثمر في تلك الذاكرة والصراع ال 
يزال مستمرًا؛ وذلك خلق لدينا التساؤل: هل 
بإمكاننا أن نستخدم هذه الوثائق اآلن؟ وإن 
يتوجب  كيف  نستخدمها،  أن  بإمكاننا  كــان 
الــعــديــد  هــنــاك  فعليًا  نــســتــخــدمــهــا؟  أن  علينا 
مــن املـــســـارات الــتــي مــن املــمــكــن أن نسير بها، 
ومنها املسار السياسي، فمن املمكن أن نقيم 
نــوعــا مــن الــحــمــالت لــلــمــنــاصــرة، ومـــن املمكن 
أيـــضـــًا أن نــســيــر بــمــســار اجـــتـــمـــاعـــي، وكــذلــك 
هناك املسار الفني الذي اخترناه، ألنه يخلق 
نوعًا من النقاش حول هذه الذاكرة. ولكن ما 
املمكن أن نستخدمها؟  التي مــن  اآللــيــات  هــي 
ــا، هــي  ــرهــ ــيــ ــــرح الـــتـــجـــهـــيـــز وغــ ــــسـ ــــرح ومـ ــــسـ املـ
نستخدمها،  أن  املمكن  مــن  الــتــي  فنية  آلــيــات 
املستهدفة هي  الفئة  فإن  لعرضنا  وبالنسبة 
يرغب  وأي شخص  عــمــومــًا،  املــســرح  جمهور 
بــالــدخــول بــتــجــربــة هـــذه الــجــولــة الــتــي تمتد 
 ما تحصل 

ً
على سبع دقائق. هذه الفئة عــادة

ــن طـــريـــق اإلعـــــــالم، الـــذي  عــلــى مــعــلــومــاتــهــا عـ
 جــوانــب مــن الــحــقــيــقــة، وال ينقل 

ً
ــادة يغيب عــ

الـــصـــورة كــمــا هــــي، لـــذلـــك فــــإن الـــعـــرض يــأتــي 
الــواقــع؛ ولــهــذا اخترنا  ملــا نعرفه عــن  كتكملة 
»أنــســتــلــيــشــن« فــي مــســرح املــديــنــة،  أن نقيم الـــ
ــأنـــه يـــنـــاســـب الـــرســـالـــة الــتــي  ــنـــا شـــعـــرنـــا بـ  ألنـ

نريد إيصالها«.

A A

كريستين أبيض

الفنانات والتجميل، حكاية طويلة، خصوصًا 
وأن اإلعــالم البديل، بات شاهدًا حقيقيا على 

الحقائق التي لم تعد تقبل النفي.
قبل سنوات، ظهر زوج املغنية اللبنانية نوال 
الــزغــبــي، إيــلــي ديــب على إحـــدى الفضائيات، 
التي خضعت  التجميل  وتحدث عن عمليات 
ــذه الــعــمــلــيــات  ــوال الـــزغـــبـــي، وبـــعـــض هــ ــ لــهــا نـ
أخـــــرت مـــن مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة بــســبــب اآلثــــار 
غيرت  والــتــي  عليها،  تــرتــبــت  الــتــي  الجانبية 
من شكل الزغبي كثيرًا. كالم ديب عن زوجته 
ــا بــســبــب  ــًيـ ورغــــــم صــدقــيــتــه اعـــتـــبـــر ردًا قـــاسـ
الــروحــيــة في  لــم تبت املحاكم  الـــذي  خالفهما 
الــطــالق حتى  إلــى  لــم يصال  إذ  لبنان بشأنه، 
ــوم، لـــكـــن الـــزغـــبـــي تـــرفـــض حـــتـــى الــســاعــة  ــيــ الــ

االعتراف بأنها خضعت للتجميل.
ــريـــن خـــضـــعـــت املـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة  ــهـ ــنـــذ شـ مـ
الفك  »تعريض  لعملية  نجيم،  نسيب  نــاديــن 
التجميلية  الـــجـــراحـــات  مـــن  )الـــحـــنـــك(« وهــــي 

وشـــرقـــهـــا. يــقــع املــعــبــد عــلــى مــســافــة أربــعــة 
كيلومترات شرق مدينة سيوة، وقد اشتهر 
بــزيــارة الــقــائــد املــقــدونــي اإلســكــنــدر األكــبــر، 
ــنـــة 331 قــبــل  ــد فـــتـــحـــه ملـــصـــر سـ ــعـ وذلـــــــك بـ
امليالد. ويتداول املؤرخون أسطورة تتعلق 
باإلسكندر األكــبــر، وهــي أن عــّرافــًا يونانيًا 
شهيرًا، كان يدعى »آمون« أيضًا، يعيش في 
زيارته  اإلسكندر في  ر 

ّ
املعبد، وقد بش هذا 

تلك بــأنــه ســوف يحكم الــعــالــم، ولــكــن ليس 
لفترة طويلة، وهو ما تحقق بالفعل؛ ولذلك 

سمي بمعبد التنبؤات.
يدل  بما  املعبد  في  األثرية  املعالم  وتتنوع 
تناوبت  تاريخية مختلفة  أن عصورًا  على 
عــلــى اســـتـــخـــدامـــه؛ فــفــيــه مــعــالــم فــرعــونــيــة 
ــو  ــــة، وهـ ــيـ ــ ــــالمـ ــــة وبـــطـــلـــمـــيـــة وإسـ ــيـ ــ ــانـ ــ ورومـ
يــتــكــون مــن ثــالثــة أجـــــزاء: املــعــبــد الرئيسي 
وقــصــر الــحــاكــم وجـــنـــاح الــــحــــراس. إضــافــة 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن املــلــحــقــات األخـــــــرى، مثل 
البئر املقدسة التي كان يتم فيها االغتسال 
للكهنة، ومــمــرات، وبهو  والــتــطــهــر، وغـــرف 
وبئر  وتتويجه،  اإلسكندر  الستقبال  شيد 
املــيــاه املــقــدســة، وجــــدران رومــانــيــة، وهــنــاك 
ردهــة  توجد  املعبد جنوبًا  مــن  مقربة  على 
وساحة أمامية ضخمة، كانت تصله قديمًا 

القاهرة ـ محمد كريم

تــتــجــه أنـــظـــار الــســائــحــني والـــبـــاحـــثـــني إلــى 
واحة سيوة، ملشاهدة تعامد الشمس على 
مــعــبــد آمــــون فـــي واحــــة ســـيـــوة، فـــي شـــروق 
ــــوم 21 مــــــــــــارس/آذار، فــيــمــا يـــعـــرف بــيــوم  يـ
االعتدال الربيعي، وهو حدث ال يقل أهمية 
عن تعامد الشمس على قدس األقــداس في 
معبد أبو سمبل. بينما تتكرر هذه الظاهرة 
مــرة أخــرى، خــالل الــعــام، يــوم 23 سبتمبر/

أيـــلـــول، فــيــمــا ُيـــعـــرف بـــاالعـــتـــدال الــخــريــفــى، 
وتــرصــد الــظــاهــرة الــيــوم الــوحــيــد فــي العام 
الليل والــنــهــار، بعد 90  الــذي يتساوى فيه 
يــوًمــا مــن أقــصــر نــهــار فــي الــعــام، وبــعــده بـ 
90 يــومــًا أخـــرى يقع أطـــول نــهــار فــي الــعــام. 
ويشترك مع معبد آمون، في هذه الظاهرة، 
ــر هـــو معبد  ــًا؛ مــعــبــٌد آخــ وفــــي ســـيـــوة أيـــضـ
ــذا، يــحــتــفــل املــــصــــريــــون كــل  ــكــ املــــعــــاصــــر. هــ
الــتــاريــخــي، ومــا يحمله  التقليد  بــهــذا  سنة 
تبقي  لكنها  ولــت  مــن معان تعود لعصور 

االحتفالية جاهزة كل سنة. 
وملعبد آمــون العديد مــن األســمــاء األخــرى، 
مــثــل مــعــبــد »الـــوحـــي« و»مــعــبــد الــتــنــبــؤات« 
آمون  »اإلسكندر«، وهــو غير معبد  ومعبد 
ــذي يــطــلــق عليه  ــ الـــثـــانـــي الـــقـــريـــب مـــنـــه، والــ
بناء  فــي  الفضل  عــبــيــد«. ويــعــود  »أم  معبد 
الثاني« من األسرة  إلى »نيكتانيبو  املعبد 
من  الفترة  فــي  مصر  حكمت  التي  الثالثني 

سنة 663 إلى سنة 525 قبل امليالد. 
وكــــان الــهــدف مــن بــنــائــه نــشــر ديــانــة آمــون 
ــعـــوب املـــــجـــــاورة، نــظــرًا  بــــني الـــقـــبـــائـــل والـــشـ
ملــوقــع ســيــوة فــي ملتقى الــطــرق الــتــجــاريــة 
بـــني جــنــوب الـــصـــحـــراء وشــمــالــهــا وغــربــهــا 

املعروفة جــدًا، وقامت بها أغلب الفنانات في 
العالم. لكنها اكتشفت أن املتابعني انقسموا، 
بـــني مـــؤيـــد ومـــعـــارض لــتــغــيــيــر شــكــلــهــا الـــذي 
ــا. 

ً
يـــأتـــي مـــقـــارنـــة بـــصـــورهـــا الــســابــقــة مــخــتــلــف

التعليقات، بعضها جــارح، ردت  وأمــام سيل 
ــو« أول مـــن أمـــس مـــن خـــالل منشور  بــطــلــة »لــ
ثـــم فــيــديــو اعــتــرفــت فــيــه بــالــعــمــلــيــة، ونــشــرت 
مجموعة مــن الــصــور لــفــنــانــات عــاملــيــات قمن 
نجيم  وقــالــت  نفسها،  التجميلية  بالجراحة 
»لم تتعرض الفنانات في الغرب ملا تعرضت 
له، لذلك عزمت على الرّد، وتوضيح الصورة«، 
لم تكتف نجيم بذلك بل نشرت فيديو تدعو 

من خالله لعدم إزعاجها بعد اليوم.
الواضح أن نادين نجيم، مستاءة من الهجوم 
عــلــيــهــا بـــهـــذه الــطــريــقــة، فـــي وقــــت ال تــعــتــرف 
التي  الواضحة  التجميل  بعمليات  زميالتها 
ــظــهــر الــفــرق واضــحــًا بني 

ُ
يقمن بــهــا، والــتــي ت

ــوم، كـــمـــا هــــو حـــال  ــيــ ــور الــ ــ ــــس وصــ ــــور األمــ صـ
الــتــي حــضــرت مناسبة  عــبــيــد  الــفــنــانــة نبيلة 
تكريمها يوم السبت املاضي في بيروت، ونفت 
لــلــصــحــافــة خــضــوعــهــا للتجميل،  فــي حــديــث 
وقالت إنها تقوم فقط بعلميات تنظيف بشرة 
للوجه واستعمال كريمات مضادة للتجاعيد 

للحفاظ على نضارتها.
ــرم اعــتــرفــت قــبــل أســبــوعــني  الــفــنــانــة نــجــوى كـ
ــي الـــوجـــه،  بــخــضــوعــهــا لــعــمــلــيــة بـــســـيـــطـــة، فــ
الخاصة  عــلــى صفحتها  مــنــشــور  فــي  وقــالــت 
تجميل  لعملية  خضعت  نــعــم  تــويــتــر،  ملــوقــع 
التي  االنتفاخ  بأن  الطبيب  بسيطة، ووعدني 
للوجه سينقضي خالل  العملية  تسببه هــذه 
ــام، لكنه اســتــمــر. اعــتــراف نــجــوى كـــرم جــاء  أيــ
يتابعون  الذين  املعجبني،  تساؤالت  على  ردًا 
نشاطها الغنائي، التزام نجوى كرم بمواعيد 

حفالتها، ونشر الصور من هذه الحفالت، هو 
بــهــا، وقالت  اعــتــرفــت  الــتــي  مــا كشف فعلتها، 
بما معناه إن عمليات التجميل ضرورية لكل 
فــنــان تــحــت األضــــــواء. ويـــرفـــض الــفــنــان ولــيــد 
تــوفــيــق خــضــوعــه ألي عــمــلــيــة تــجــمــيــل، فيما 
لحقن  للخضوع  الــفــنــانــني  مــن  زمــــالؤه  يعمد 

»بـــوتـــوكـــس« الــتــي تــخــفــي بــعــض الــتــجــاعــيــد، 
ــــه، واألمـــــــر مــخــتــلــف  ــــوجـ ــد الـ وتـــعـــمـــل عـــلـــى شــ
بــالــنــســبــة لــلــفــنــان عــاصــي الــحــالنــي الــــذي لم 
زائدة  تناول جرعات  لكنه  للتجميل،  يخضع 
من »كورتيزون« بسبب إصابته في كسر في 
الــقــدم، مــا دفــع الــنــاس لالعتقاد بــأن الحالني 

ــام بــحــقــن »بـــوتـــوكـــس« أو عــمــلــيــة تــجــمــيــل،  قــ
األمر الذي ينفيه عاصي الحالني. في املقابل، 
يــعــتــرف مــعــظــم الــفــنــانــني فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
ــــان،  ــنـ ــ بـــخـــضـــوعـــهـــم لـــعـــمـــلـــيـــات تـــجـــمـــيـــل األسـ
ويــســتــعــرضــون صـــورهـــم إلــــى جـــانـــب أطــبــاء 

التجميل، من باب اإلعالن.

بمعبد أوراكل. ومن امللحقات أيضًا مسجد 
ومئذنة.

وقــــــــد عـــــانـــــت عــــــمــــــارة املــــعــــبــــد وتـــــضـــــررت 
ــرًا، ولـــــم تـــبـــق مـــنـــه إال أطـــــــالل، بــســبــب  ــيـ ــثـ كـ
أعــمــال الــتــخــريــب، ومـــن أشــهــر تــلــك األعــمــال 
به حاكم  قــام  ما  املسؤولة،  غير  التخريبية 
الــقــرن  التسعينيات مــن  نــهــايــة  ســيــوة، فــي 
باستخدام  املعبد  تدمير  التاسع عشر، من 
الـــبـــارود، لــالســتــفــادة مــن أحــجــاره فــي بناء 

مركز الشرطة املحلي.
أما عن ظاهرة تعامد الشمس على املعابد 
فــهــي ظــاهــرة هــنــدســيــة إعــجــازيــة ومــحــيــرة 
امتلكها الفراعنة وحدهم، وقد تم اكتشافها 
أبــو سمبل،  أول مــرة سنة 1874، فــي معبد 
ــة الــبــريــطــانــيــة »إمــيــلــيــا  ــريــ عــــن طـــريـــق األثــ
كتابها  في   1899 سنة  وسجلتها  إدوارد«، 
ــيـــل«. بــعــد ذلــــك الحــظ  ــنـ »ألـــــف مــيــل فــــوق الـ
العلماء تكرار الظاهرة في معابد مختلفة. 
فــي الــســنــوات الــثــالث األخــيــرة فقط رصــدت 
الجهات البحثية األثرية في مصر 17 حالة 

فلكية في املعابد.
وفـــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، أقــامــت 
ــًا لـــلـــصـــور  ــعــــرضــ ــة مــ ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة اإلسـ ــبـ ــتـ ــكـ مـ
ــة يــــوثــــق تــــعــــامــــد الـــشـــمـــس  ــيــ ــرافــ ــفــــوتــــوغــ الــ
عــلــى املــعــابــد املــصــريــة، مــثــل قـــدس أقـــداس 
الشلويط«،  »ديـــر  الــبــحــري«،  »الــديــر  معابد 
»كالبشة«، »هيبيس«، »قصر غويطة«، »دير 
بمعبد  اإللهية  الـــوالدة  الــحــجــر«، مقصورة 
ــدرة«، مــقــصــورة املــلــك »حــورمــحــب« في  ــ »دنـ
منطقة »جبل السلسلة«، معبد »قارون« في 
الفيوم، وقدس أقداس معبد »إدفو«. إضافة 
إلـــى الــتــعــامــديــن الــشــهــيــريــن لــلــشــمــس على 

معبدي »أبو سمبل« و»الكرنك«.

الفنانات والتجميل... حكاية الخاص والعاممعبد »آمون« في سيوة يحتفي بتعامد الشمس
ردت الممثلة نادين 

نسيب نجيم بعنف على 
منتقدي قيامها بعملية 

تجميل الفك »الحنك« 
التي خضعت لها، 

وحصدت ردود فعل 
متباينة 

حيفا ـ ناهد درباس

انتشرت في السنوات األخيرة في فلسطني ورشات 
عمل للتأمل، فيبحث الناس وسط زحمة وضغط 
الحياة اليومية، عن طرق لالسترخاء وتخفيف من 
حدة التوتر العصري. هكذا يلجأ هؤالء إلى دورات 
املحتلة  العربية  الــبــلــدات  فــي  تنتشر  التي  التأمل 
كمدينة حيفا والناصرة وغيرها من مدن الداخل 
لألفراد  روحــانــي  مرافق  طنوس  آدم  الفلسطيني. 
»العربي الجديد«  واملجموعات في حيفا، يشرح لـ
عمله: »رسالتي هي رجــوع اإلنسان إلى طبيعته. 
أبـــعـــدنـــا عـــن طبيعتنا  الــعــصــريــة  الـــحـــيـــاة  إيـــقـــاع 
مـــن نــاحــيــة الـــهـــدوء الــنــفــســي والــصــحــة الــنــفــســيــة 
على  تساعد  الــتــي  األشــيــاء  والتفكير.  والجسدية 
ذلــك هــي ثــالثــة عناصر: العمل عــن طــريــق الجسم 
من خالل الغذاء السليم والرياضة، العنصر الثاني 
هــو الــتــواصــل مــع املــشــاعــر، والــثــالــث هــو الــتــأمــل«. 
ويضيف: »الورشة تتضمن تمارين تأمل مختلفة 

يمكن تطبيقها في الحياة اليومية«.
وعـــن ســبــب لــجــوء الــنــاس إلـــى هـــذه الــــورش قالت 
كــيــتــي رمـــضـــان مــعــالــجــة بــالــطــاقــة ومـــدربـــة تــأمــل: 
ــــى الـــتـــأمـــل بــســبــب  ــر الـ ــثـ »الــــيــــوم نـــحـــن بـــحـــاجـــة أكـ
الــحــيــاة ســريــع. عناصر  وإيــقــاع  الضجيج حولنا 

الــتــأثــيــر الــخــارجــيــة عــلــى اإلنــســان أصــبــحــت أكــثــر، 
وذلك بسبب النشاط الكبير على مواقع التواصل 

وهو أمر غير صحي ويخلق ضجيجًا مستمرًا«.
وتــضــيــف: »مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، عــقــلــنــا ُمــــــدّرب، في 
مجتمعنا، أن نفكر بشكل سلبي وأن نتوقع دائمًا 
يفكر بطريقة  أن  اإلنــســان  م 

ّ
نعل أن  الــحــل  ــوأ.  األســ

السلبي...  التفكير  يــوقــف  وأن  وســريــعــة  إيجابية 
لــذا مهم جدًا  أداة خالقة عندنا،  أكثر  التفكير هو 

أثناء ممارسة التأمل أن نتعلم أن نسكت العقل«.
أمـــا ســــوار حــمــاتــي، مـــن حــيــفــا، فـــبـــدأت بــمــمــارســة 
 :

ً
قائال تجربتها  وتشارك  تقريبا.  عــام  قبل  التأمل 

»قبل سنة سمعت عن الورشة، ولم أكن قد جربت 
قبلها سوى نوع واحــد من أنــواع التأمل. أما اآلن 
ــأمـــارس نــوعــني مـــن أنـــــواع الـــتـــأمـــل«. وتـــقـــول في  فـ
نفس السياق: »التأمل هو صــيــرورة، وقــد علمني 

وجعلني أتــواصــل مــع جسدي وأصــغــي إلــيــه. كما 
علمني أن أكــون أكثر جــرأة فــي أمــور أو أن أمتنع 
التأمل زاد وعيي بطريقة  عنها...  منذ ممارستي 
الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســي مـــن خــــالل جـــســـدي. وأصــبــح 
ــــي مــرتــبــط بــتــعــامــلــي مع  عـــنـــدي إدراك أكـــثـــر ووعـ
جسدي، فأعلم كيف أجلس، ومتى أقف أو أمشي. 
ر بشكل مباشر على نفسية اإلنسان«.

ّ
الجسد يؤث

من جهتها قالت سالي عزام من الناصرة، »التأمل 
املثالي هو ذاك الذي تمارسه بشكل يومي في نفس 
الساعة. وهي ممارسة مرتبطة بكل ما نفعله في 
يومنا، فليس شرطًا أن يكون هناك طقس روحاني 

مرافق للتأمل... أما نتائجه فمباشرة إذ يجعلك 
بسيطة،  »الفكرة  لــألفــكــار«. وتضيف:  أكثر  مــدركــًا 
ــكـــون بـــســـكـــون، الــــكــــالم الــكــثــيــر يــجــلــب  ــــي أن تـ وهـ
املشاكل.  قلت  الكالم  قل  ما  وكــل  الكثيرة،  املشاكل 
أنا امــارس اليوغا والريكي وعدة مسارات أخرى. 
هناك عامل في التأمل يفوق كل أنــواع الرياضة... 
شـــيء مــقــدس. هـــذا الـــهـــدوء يجلب راحـــة كــبــيــرة.... 
والــتــمــريــن يــأتــي بــنــتــائــج مـــبـــاشـــرة. نــحــن نــتــربــى 
على أن العقل هو الحكمة والقوة. القلب هو الحل 
والحس يأتي من القلب ليس من العقل. التأمل هو 
إخــراس العقل وإعــطــاء تــوازن بني العقل والجسم 

والنفس والروح«.

أصوات من داخل الغوطة في بيروت

تعرضت نادين نجيم النتقادات الذعة بعد العملية )العربي الجديد(

فوائد التأمل 
واليوغا جيدة 
)Getty(

)Getty( معبد آمون في سيوة

من مسرحية »7 دقائق« عن الغوطة )العربي الجديد(

بينما كان بشار األسد يجول في الغوطة مباركًا عملية القتل التي حصلت واإلبادة التي لحقت 
بالمدنيين، كانت الغوطة حاضرة في بيروت في عرض »7 دقائق« على مسرح المدينة

سبع دقائق

التأمل: هروب إلى الذات

فنون وكوكتيل
عرض

ظاهرة

قضيةحول العالم

»7 دقائق« هو عرض 
تجهيز أقيم في قاعة 

القبو بمسرح المدينة بين 
16 و18 مارس/ آذار، وتم 

بالتعاون بين منظمتي 
»دولتي« و»النساء اآلن«. 

ويبدأ العرض بجولة 
يقوم بها الزوار في أرجاء 
القبو، الذي تم تجهيزه 
ليغدو ُمشابهًا المالجئ 
في المناطق المحاصرة 
في الغوطة الشرقية، 

وأثناء تلك الجولة يستمع 
الزوار لمقطع صوتي تم 
تسجيله من أحد المالجئ 

في الغوطة الشرقية  
عندما شدد النظام 
عملياته العسكرية.

بالصوت 
والصورة
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