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سخرية سياسية يف قلب برلني

خدعة فنية حلضّ أملانيا على دعم أطفال سورية

الفتاة اليت أوقعت بالشيخ

{ برلين – علياء األتاسي
< انش���غلت ألماني���ا عل���ى م���دى اليومين
الماضيي���ن بمناقش���ة مش���روع دعم إنس���اني
اس���تثنائي لس���ورية نس���ب إلى وزارة شؤون
العائلة األلمانية .وبمجرد اإلعالن عن مش���روع
الدع���م الضخم الذي أطلق بمب���ادرة من وزيرة
شؤون األس���رة األلمانية مانويال شفيسغ حتى
تحول إلى مادة ساخنة للنقاش وإلى خبر عاجل
تناقلته ش���بكات التواصل االجتماعي ووسائل
اإلع�ل�ام المحلية وأوس���اط الجالية والمهتمين
بالشأن السوري في ألمانيا.
ويقضي المش���روع الذي تبنت���ه الحكومة
االتحادي���ة عق���ب مخاض عس���ير بتأمين حياة
افض���ل لواح���د ف���ي المئة م���ن ع���دد األطفال،
ضحايا الحرب في س���ورية أي ما يعادل خمسة
وخمس���ين أل���ف طفل عب���ر نقله���م للعيش في
ألمانيا لفترة موقت���ة تنتهي مع انتهاء الحرب.
ويق���وم البرنامج على دمج األطفال الس���وريين
في عائالت من أص���ول عربية تقطن في ألمانيا
أو عائالت ألمانية منفتحة على الثقافة العربية.
وتتكفل العائل���ة الجديدة بش���كل كامل برعاية
الطفل وإعادة تأهيله وتعليمه :أي تعويضه عما
حرم منه خالل الس���نوات الثالث األخيرة التي
عاشها في سورية أو نازح ًا على حدودها.
ويتضمن برنامج حمل���ة «ألمانيا إلنقاذ 55
ألف طفل» بنود ًا وتفاصيل كثيرة أوردتها وزارة
ش���ؤون العائلة عل���ى موق���ع إلكتروني خاص،
تاب���ع لها ،بحيث يمكن للمهتمي���ن أو الراغبين
في المش���اركة االطالع على كافة الشروط التي
يتوج���ب عليه���م اس���تيفاؤها ،الس���تقبال طفل
سوري في منزلهم.
ويع���رض الموقع صور ًا ألطفال س���وريين
التقط���ت له���م في حل���ب وهم يحمل���ون الفتات
كت���ب عليها ش���كر ًا أللمانيا إضاف���ة إلى صور
«راعية المشروع» الوزيرة شفيسغ ،مستعرض ًا
إحصاءات دقيق���ة لعدد األطف���ال الذين تيتموا

بفعل الحرب أو أصيبوا أو ش���ردوا ،مع أماكن
توزعه���م على الخريطة الس���ورية وف���ي بلدان
الجوار.
يتيح الموقع أيض ًا البدء بأول خطوة فعلية
على طريق «انتش���ال» الطفل م���ن بؤر الصراع،
من خالل تعبئة اس���تمارة بالبيانات الشخصية
واإلجابة على أسئلة أولية وتوقيعها وإرسالها
م���ن جديد لل���وزارة ،لتق���وم األخي���رة «بغربلة»

ويتين بورت بشعر قصري
> واشنطن  -يو بي آي  -تحلت النجمة األميركية ،ويتني بورت،
أخير ًا بالشجاعة الكافية لتقص شعرها قصيراً ،وتلحق بركب الكثير
من النجمات اللواتي أقدمن على هذه الخطوة.
ونشرت بورت ( 29سنة) ،وهي ممثلة ومصممة أزياء ،صورة لها
على موقع «إنستاغرام» بطلّة جديدة يبدو فيها شعرها قصير ًا جداً،
وعلقت عليها «فعلتها أخيراً ...أشعر بأنني امرأة».
يش���ار إلى أن بورت تعرف بشعرها األشقر الطويل ،وقد عمدت
إلى قصه في صالون مشهور بنيويورك .يذكر أن بورت مخطوبة منذ
تشرين الثاني (نوفمبر)  2013على تيم روزمان.

جاي-زي وصوالجن نولز يعتذران عن حادث املصعد
> نيويورك  -أ ف ب (خدمة دنيا)  -تبادل جاي-زي وصوالنج
نولز ش���قيقة زوجته بيونس���ي االعتذارات وتعهدا «بالمضي قدماً»
بعد الحادث «المؤس���ف» الذي وقع بينهما ف���ي أحد مصاعد فندق
«ستاندارد».
ولم يدلِ الفنانان من قبل بأي تصريح بعد تس���ريب شريط فيديو
مأخ���وذ من كاميرا مراقبة يظهر صوالنج نولز وهي تعتدي بالضرب
على زوج شقيقتها في مصعد فندق في نيويورك.
وهما لم يقدما أي تبرير للحادث ،مؤكدين أن كليهما مذنب.
وكتبت عائل���ة نولز-كارتر في بيان مش���ترك أن «تكهنات كثيرة
دارت حول هذا الحادث المؤسف ...لكن األهم هو أن تتخطى عائلتنا
كل هذا .ويتحمل كل من جاي وصوالنج مسؤولية ما حصل ...وهما
تب���ادال االعتذار» ،نافية أن تكون صوالن���ج نولز قد أقدمت على هذا

الطلبات والش���روع ف���ي اإلج���راءات القانونية
واإلدارية الالزمة إلحضار الطفل إلى ألمانيا.
وف���ي فيلم مصور أنت���ج خصيص ًا للترويج
للمشروع تش���رح وزيرة شؤون العائلة مانويال
شفيسغ أنها استوحت الفكرة من مبادرة كانت
بريطاني���ا قد أطلقته���ا إبان الح���رب العالمية
الثانية حين س���هلت إجراءات استقبال وإيواء
أحد عشر ألف طفل يهودي من الذين تيتموا أو

التصرف تحت تأثير الكحول.
والمش���اهد غير الواضحة في الش���ريط الذي يس���تمر اكثر من
ثالث دقائق من دون صوت باالبيض واالس���ود والذي بثّه موقع «تي
ام زي» المعني بأخبار المش���اهير تظهر صوالنج تضرب جاي-زي
في مصعد فندق «س���تاندارد» الذي اس���تضاف سهرة تلت السهرة
الش���هيرة المخصصة للموضة في متحف متروبوليتان في نيويورك
في الخامس من الشهر الجاري.
ويحاول احد الحراس الشخصيين السيطرة على المغنية الشابة
البالغة  27سنة والتي يبدو عليها االضطراب ،فيما ال تحرك بيونسي
ساكناً.
ويمكن التعرف الى الثالثة بفضل المالبس التي كانوا يرتدونها
قب���ل ذلك في حفل الموضة في متحف متروبوليتان .وكش���فت إدارة
الفندق أن الموظف الذي سرب الشريط أُقيل من منصبه.
وقد غنت صوالنج نولز خالل مهرجان كواتش���يال في كاليفورنيا
الشهر الماضي حيث انضمت اليها على المسرح شقيقتها بيونسي.
ويرتقب ان تصدر نولز ألبوم ًا جديد ًا نهاية العام الحالي.

«ياهو» تطلق جملة إلكرتونية خمصصة للسينما
> س���ان فرانسيس���كو  -أ ف ب (خدمة دنيا)  -أطلقت «ياهو»
مجلة إلكترونية جديدة مخصصة للس���ينما ،بعد نش���ر مجلتين منذ
فت���رة وجيزة ،أوالهما تتمح���ور على التكنولوجي���ا والثانية على فن
الطبخ.
وكتب جوش وولك الذي يش���ارك ف���ي إعداد مجلة «ياهو موفيز»
عل���ى مدونة المجموع���ة األميركية أن «المس���تخدمين يطلعون دوم ًا
على األفالم على هواتفهم وأجهزتهم وحواس���يبهم ...وتقدم لهم هذه
المجلة أشرطة فيديو وإعالنات ألفالم وأخبار ًا من الكواليس وصور ًا
عن الحفالت».
وكش���ف أن المجلة اإللكترونية ستتضمن مقاالت لنقاد السينما
ومقابالت مع نجوم هوليوود وإعادة بث ألبرز الفعاليات السينمائية.
وكان���ت «ياه���و» قد لجأت في كان���ون الثاني (يناي���ر) الماضي إلى
خدمات ش���خصيات بارزة في مجالي الموسيقى والتلفزيون إلطالق
مجلتي «ياهو فود» و «ياهو تيك» خالل معرض الس فيغاس لألجهزة
اإللكترونية.

قيود دائمة على معجب بغوينيث بالرتو
> ل���وس أنجلي���س  -يو ب���ي آي  -حصلت النجم���ة األميركية
غويني���ث بالترو ،على أمر تقيي���دي دائم ،ضد معجب مهووس حاول
التسلّل إلى منزليها في كلّ من الواليات المتحدة وبريطانيا.
وأورد موق���ع «تي إم زي» األميركي أن محكمة في لوس أنجليس
أصدرت أمر ًا تقييدي ًا يقضي بضرورة ابتعاد نيكوالووس غافريليس،
مس���افة  90متر ًا عن بالترو وأفراد عائلتها ،طوال  3س���نوات .ولفت
إلى أنه بعدم���ا كان األمر التقييدي موقتاً ،ق���رر القاضي أن يحوله
ليكون دائماً.
وتشير الوثائق إلى أن األمر التقييدي يشمل أبل وموزيس ،ولدي
بالت���رو ،ووالدهما أي زوجها كريس مارتن ال���ذي أعلنت انفصالها
عنه ،ولكن تبين أنه ما زال يقيم معها في البيت عينه.
وتتهم بالترو ،غافريليس ،بمحاولة التسلّسل إلى منزلها في لندن
ع���ام  ،2012ثم إلى منزله���ا في لوس أنجلس في نيس���ان (أبريل)
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هجروا من ألمانيا على يد النازية.
وتقدير ًا لهذا الموق���ف نظمت مجموعة من
الناش���طين تظاهرة تأييد للوزيرة شفيسغ أمام
مكتبها وس���ط برلي���ن حيث ارتصفوا الش���ارع
بباقات من ال���ورد ودمى لألطف���ال وحلوى في
التفات���ة من قبلهم للتأكيد عل���ى أهمية «تحرك»
ألمانيا – أخيراً -في تقديم دعم إنس���اني يليق
بمس���تواها كدول���ة ذات إمكان���ات اقتصادي���ة
ال سياسي ًا هاماً.
ضخمة وباعتبارها فاع ً
واس���تدعى تجم���ع المتظاهري���ن وحضور
وسائل إعالم عالمية خروج الوزيرة إليهم لتؤكد
أمامهم بأن ألمانيا تتحمل مس���ؤولية أخالقية
ف���ي دع���م الس���وريين وأن جهودها مس���تمرة
ف���ي ه���ذا اإلطار .حب���ذا لو كان ذل���ك صحيحاً.
فباس���تثناء الحضور اإلعالم���ي الضخم ،كل ما
تقدم هو نقد فني س���اخر م���ن الموقف األلماني
وحمل���ة محكمة التنظيم للضغ���ط على حكومة
ميركل واستفزازها .وحتى الوزيرة التي خرجت
على المتظاهرين لم تكن س���وى ممثلة تقمصت
شخصية شفيسيغ.
تقول س���يموني كانتاال ،من مرك���ز الجمال
السياسي صاحب العمل الفني والتي تقمصت
دور الناطق���ة الصحافي���ة الرس���مية للوزي���رة:
«صحيح أن كثيرين استهجنوا نقدنا السياسي
الساخر باعتباره يولد شعور ًا من اإلحباط لدى
السوريين في الداخل لكننا نرد بالقول بأنه لن
يرقى أبد ًا إلى اإلحباط الذي شعر به السوريون
على مدى الس���نوات الثالث م���ن خذالن ألمانيا
وأوروبا لهم».
وتختم س���يموني «بأن السخرية السياسية
بتوظيف مشروع وهمي ،ليست هدف مبادرتنا
إنما قصدنا بها اس���تفزاز أصح���اب القرار في
ألماني���ا لتحفيزه���م ربما على تمويل مش���اريع
واقعي���ة ك���دور األيتام والم���دارس حيثما وجد
أطفال سوريون شردتهم الحرب».

لم نصدق ما حدث ،لكنه حدث ولألسف ،فلربما نعتقد أنهم جهلة ،فإذا
بهم لصوص يريدون أن يسرقوا «الغلة» ال غير.
لم نكن نفهم كيف ال يفهم هؤالء أن عمر بن الخطاب الذي عيّن الش���فاء
بنت عبدالله محتسبة على السوق ،أي في منصب وزيرة تجارة ،لم يفهموا
أنه من التطور الطبيعي والحضاري للبش���رية بعد  1400عام أن تش���ارك
حفيدات الش���فاء بنت عبدالله ف���ي مجلس الش���ورى ،ويترافعن عن بنات
جنس���هن في القضاء ،وأن يطبّبن ،وأن يبعن في السوق ،وفي عمل شريف
يقيهن شر الحاجة ،وأن يحصلن في ظل دولة عمرها قارب الـ 100عام على
أنظمة تقيهن التحرش ،وتحفظ حقوقهن طفلة وزوجة.
اعتبروا كل نظام يُسنّ أو يطرح للدرس تحت قبة «الشورى» اعتداء على
ال حاربوا النظام الذي
األعراض ،في منطق مقلوب ال يعقله إنسان ،فهم مث ً
أقرّه مجلس الشورى لحماية النساء من التحرش ،بحجة أنه يشجع مفهوم
االختالط ،وهم بهذا ينكرون أن االختالط هو أصل الحياة العامة ،ويريدون
أن يقرّوا أن المرأة التي تختلط بالرجال سواء بعملها في المستشفى مثالً،
أم في األماكن العامة« ...حقها ما جاها» ،أي تس���تحق أن يعترض طريقها
من ع���نّ له ذلك ،ويتحرش بها .وخير للمجتمع أن يش���عر بالرعب ،فترتعد
نساؤه ،ويقلق رجاله إن خرجن من المنزل ،وال تدري في أية شريعة جاءت
هذه األفكار ،فحتى في شريعة الغاب لم يكن االعتداء ابن ًا للتحرش ،بل كان
غريزة للشبع المادي.
كث���رت مطالب المحتس���بين بال منطق ،ف���ي عالم ينفت���ح أكثر باتجاه
المعاص���رة والتحض���ر وخطر االنغ�ل�اق ،ظنهم البعض جهل���ة محدودي
المعرفة ،ال يحيطون علم ًا بما حولهم ،أو أنهم أَسرى عادات ألفوها وترعبهم
مغادرتها.
رفض���وا كل محاولة إلقناعهم بأن حياة الم���دن ومجتمعاتها خليط من
التعاي���ش الثقافي المختلف والمتعدد ،لكنهم يرونه���ا طبيعة مرَضية تهدد
األخالق وتفكك المجتمع ،وأنه ال أمان وال ضمانة للمجتمع إال بهم!
لم تس���تطع النس���اء طوال أعوام أن يرفعن الضغط المستمر عليهن ،ال
بالكتابة وال بحسن التفكير ،وال حتى بالوصول إلى مجلس الشورى ،فحتى
يومين مضيا وجدنا بعض المحتس���بين يفترشون البسط أمام قصر خادم
الحرمين ليحذروه من خطر االبتعاث ،ومن دخول المرأة مجلس الش���ورى،
ومن منح وزارة العمل المرأة حق العمل في محال بيع مس���تلزمات النساء،
بأن تبيع المرأة للمرأة مالبسها وزينتها ،حتى جاءت فتاة صغيرة وأوقعت
بأحد المحتس���بين منهم ،الذي اش���تهر بمعاداة «اتفاقية س���يداو لحقوق
المرأة» ،ووصفها بأنها كلها دعوة لنشر الفاحشة ،وكل نظام يحمي المرأة
تغريب ،فدخلت عليه من حيث أمِ ن ،واتصلت به فواعدها وواعدته.
سجلت الفتاة المحادثة الهاتفية التي دارت بينهما قبل أن يراها ،وكانت
هي أكثر احتشام ًا منه ،فقد خلع المحتسب ثيابه وتقواه ،ووقع في الفحش
في الحديث ،وهو يواعد نفس���ها به في اللقاء .نش���رت الفتاة المكالمة في
تكتف الفتاة بعد أن
عالم التواصل االجتماعي ،وشهد عليها خلق كثير ،ولم ِ
أنكر الشيخ المكالمة في العلن ،بل اتصلت به كي تسجل له مكالمة أخرى
يسألها فيها كيف انتشر حديثه؟ فكان اعتراف ًا منه بأنه صاحبه ،ثم هددها
بالقضاء ،وهي تذكره بعد أن لقنته درس ًا بأنه كان يمكن أن يغرّر بها ،ويوقع
بها لو أنها صدقته.
لق���د تفوقت األنث���ى بمكرها وذكائها كما في الحكايات الش���عبية التي
قرأناه���ا ف���ي الصغر ،على الش���يخ الخائف من حقوق الم���رأة ومن نظام
حمايتها ،ظن ًا أن ال شيء يحمي المرأة سواه.
جاءت���ه فت���اة بعمر ابنته ك���ي تلقنه ال���درس بأن األنثى التي ُس���جنت
واستُضعفت وعُ زلت ليؤمن شرها ،أكثر تفوق ًا منه ،وأنها تستطيع الوصول
الى ما تريد بطريقة يسيرة.
تظنون أنه يمكن التغري���ر بها ،وها هي غرّرت بكم ،فاألنثى التي ظننتم
أنه���ا ل``و خرجت  -تتعلّم وتتدرب وتعيل نفس���ها  -فس���تأكلها الذئاب...
أكلتكم ،وظننتم أنها هي التي تقع في الكالم المعس���ول ألنها عاطفية وبال
عق���ل ،لكنه���ا أثبتت أنكم أنتم من يقع مع النس���مة الطائرة بال عواطف وال
عق���ل ،وهي تتفرج عليك���م وتضحك .لقد أثبتت للن���اس أن الذي ادعى أنه
سيحمي المرأة هو أول من يأكلها ،وأن الوحوش التي حذّروا منها ،ليست
سواهم!

بدرية البشر

balbishr@gmail.com

«الدور األول» فرقة موسيقية
 ...تسعى إىل االختالف
{ القاهرة – محمد الصاوي

< لعبة المزج والتوليف الموسيقي ،هو
الخط الفني الذي تعتمده فرقة «الدور األول»
في مش���روعها ال���ذي بدأ ع���ام  ،2003حيث
كان بع���ض مؤسس���يها يتالقون ف���ي الدور
األول من إحدى بنايات وسط البلد ،للتمرين
وتبادل األفكار والخبرات ،ومن هنا اكتسبت
الفرقة اسمها.
يغلب الطابع الشرقي على أعمال الفرقة،
وال يع���ود ذلك إلى دور آلة العود االساس���ي
في تكوين الفرقة ،بل ألن معظم اآلالت تصب
في هذا االتجاه .فالساكس���وفون ،ملك الجاز
يعود م���ن بعد صراخ���ه وعنفوانه ليتهادى
في جو حميمي على إيقاع التيمة األساسية
للمقطوع���ة .ح���وار الساكس���وفون والعود
ممت���د ،فكالهما يحاول بس���ط ش���خصيته
وأس���لوبه على المقطوعة ،يتبادالن تجاذب
وجدان المستمع ،كل منهما على طريقته وفي
مساحته المفتوحة ،يقتربان
ويتدخالن ،يمضي كل منهما
إلى غايته ،ربما يلتقيان في
النهاية ،م���ع اآلالت األخرى
وعلى وقع قوة اإليقاعات في
نهاية المقطوعة.
كل األنماط الموس���يقية،
لها م���كان في «الدور األول»،
خصوص ًا موسيقى الجنوب
مث���ل الج���از والريغ���ي
والالتين���ي .ويرى مؤس���س
الفرقة وع���ازف البيز غيتار
أحم���د عمر ،أن المجموعة ال
تتقيّد بنمط موسيقي واحد،
ولكن «بتيمة المقطوعة التي
نؤلفه���ا ،وش���غل التوزي���ع
ال���ذي يش���ارك في���ه أعضاء
الفرقة يض���ع بصمتنا على
ش���كل ولون الموسيقى .هي
حالة من اإلندماج والتوهج والخيال ،نشعر
بتواصل وانفعال الجمهور معنا».
وبدا ذل���ك واضح ًا في الحفل���ة األخيرة
التي قدّمته���ا الفرقة في فندق الفينواز على
هامش افتت���اح معرض الفنون البصرية في
إطار فعاليات مهرجان الربيع .وقدِّمت خالل
األمس���ية ،مقطوع���ات عدة مث���ل« :هودج» و
«رحل���ة» و «ع الطريق» وه���ي عنوان األلبوم
األول ،و «حس���ب الل���ه  »2000المس���تلهمة
م���ن روح الموس���يقى اإليرلندية الش���عبية

بإيقاعات متنوعة.
ويوض���ح أعضاء الفرق���ة أنهم «يصرون
عل���ى تقديم موس���يقى من دون االس���تعانة
بالغن���اء ،على رغم وجود بعض المحاوالت،
وس���نواصل التركي���ز في ه���ذا االتجاه ألن
لدينا مشروع ًا موسيقي ًا نسعى إلى ابرازه».
وتعك���س مهارات األداء ألعض���اء الفرقة ،ما
يريده الشباب ،خصوص ًا أن توظيف عنصر
«اإليقاع بالفم» ( )Beet Mouseيضفي ش���يئ ًا
من المرح واأللفة.

ويقول عازف االيقاع بوب:
«استخدم مجموعة من الطبول
األفريقي���ة والكاخون وهي آلة
إيقاعي���ة من بيرو واش���تهرت
على يد اإلسبان حيث وظفوها
ف���ي موس���يقى الفالمنك���و
الش���هيرة .أم���ا زميل���ه ميزو،
فيقوم بقرع الطبول الش���رقية
والمصرية والسودانية وهذه
مب���اراة أخ���رى عل���ى غ���رار
الساكسفون والعود.
قدمت «ال���دور األول» ثاني
ألبوماته���ا «قرار إزال���ة» عام
 2009وضم تس���ع مقطوعات
منها «إس���كندرية» و «الش���عر
األزرق» و «رج���وع» ،وحقق نجاح ًا ملحوظاً،
خصوص ًا مقطوعة «قرار إزالة» التي انتشرت
بين الشباب وعلى «يوتيوب».
وعل���ى رغ���م مجه���ود أعض���اء الفرق���ة
ليك���ون لها صوت مميز ف���إن تأثرها بالفرق
الرائدة في مجال «الفيوجين» يبدو واضحاً،
خصوص ًا في المقدمات والدخول إلى التيمة
األساس���ية ،والتأثر بفرقة «ش���رقيات» التي
أسس���ها فتحي س�ل�امة في مطلع ثمانينات
القرن العشرين.

