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»#فاضل ايه_يفوقك« 
يدعو للثورة

معلمون سعوديون يرّدون 
على الوزير: أين حقوقنا؟

القاهرة ـ العربي الجديد

»يا بخت عبد الناصر، كان محظوظًا، ألنه 
الكلمات  مــعــه«، بهذه  كــان يتكلم، واإلعـــام 
الفتاح  عبد  املــصــري،  الرئيس  عبر  القليلة 
 ،

ً
السيسي، عــن فكره االســتــبــدادي، صــراحــة

فور توليه الحكم قبل عامني ونصف العام، 
خــــال لــقــائــه مـــع رؤســـــاء تــحــريــر الــصــحــف 
ــرات عــــدة،  ــ الـــقـــومـــيـــة، الــــذيــــن اســـتـــدعـــاهـــم مــ
ــزاب أو  مــن دون اكــتــراث بلقاء رؤســـاء األحــ
الــســيــاســيــني، بــمــا يعطي انــطــبــاعــًا واضــحــًا 
بـــأولـــويـــة مـــلـــف الـــصـــحـــافـــة واإلعــــــــام لـــدى 

نظامه.
لم يخِف السيسي ولعه بحقبة الستينّيات، 
وأظهر إعجابه مرارًا بالرئيس الراحل جمال 
ــــذي شــهــد عـــهـــده ســيــطــرة  عــبــد الـــنـــاصـــر، الـ
اإلعامية،  املنابر  كافة  على  الــدولــة  أجهزة 
أي  ــه، إلجــــهــــاض  ــ ــ دربـ عـــلـــى  األول،  ويـــســـيـــر 
صــوت مــعــارض، واخــتــزال دور اإلعـــام في 
الــدعــايــة الــســيــاســيــة لــنــظــامــه، الــــذي لطاملا 
»غير املنضبط«، وهو تعبير يليق  وصفه بـ
بــحــاكــم عــســكــري، وصـــل إلـــى منصبه عقب 

انقاب على رئيس منتخب.
ورغم سيطرة أذرع السيسي اإلعامية على 
أغلب الصحف والفضائّيات، وتحّكمها في 
 جهاز 

ّ
املــــواد املــنــشــورة مــن خــالــهــا، إال أن

استخباراته العامة قرر النزول إلى الساحة 
اإلعامية مــن خــال تدشني قــنــوات »دي إم 
ــــي«، املــمــلــوكــة لــلــجــهــاز، بــشــكــل مــبــاشــر،  سـ
ــنــــوات »مـــاســـبـــيـــرو«  كـــبـــديـــل عـــصـــري عــــن قــ
قيمتها  بلغت  مبدئية  بموازنة  الحكومية، 
800 مليون جنيه )حوالي 40 مليون دوالر(.

وانــطــلــقــت املــجــمــوعــة الــفــضــائــيــة فـــي حفل 
غير  بتكلفة  املــاضــي،  السبت  مساء  ضخم، 
ــد تــصــل إلــــى بــضــعــة مـــايـــني من  مــعــلــنــة، قـ
ّصصت في األغلب من أموال 

ُ
الجنيهات، خ

دافـــعـــي الـــضـــرائـــب، فـــي حــضــور عــــدد كبير 
األعمال، واإلعاميني، والفنانني،  من رجال 
 املــــواطــــن املــــصــــري مــــن الـــغـــاء 

ّ
ــن ــئـ بــيــنــمــا يـ

وارتفاع أسعار الدواء وكافة املواد الغذائية 
والــســلــع االســتــهــاكــيــة، نــاهــيــك عــن اختفاء 

.
ً
عدد منها من السوق أصا

ــارات الـــعـــامـــة أيــضــًا  ــبــ ــتــــخــ وتـــمـــتـــلـــك االســ
إخـــبـــاري  ومـــوقـــع   ،)9090( ــو  ــ راديــ شــبــكــة 
اســم »مبتدا«، وشركة »دي ميديا«  تحت 
فـــي ترجمة  املــالــكــة ملــوقــع »دوت مـــصـــر«، 
ــيـــم اإلعـــــــــام، تـــزامـــنـــًا  ــفـــكـــرة تـــأمـ عـــمـــلـــّيـــة لـ
مـــع ســحــب حــلــفــاء الــســيــســي مـــن دولــتــي 
ــعـــوديـــة لـــجـــزء كــبــيــر مــن  اإلمـــــــــارات والـــسـ
وقنوات  لصحف  املخصصة  تموياتهم، 
ــخــدمــت فــي وقــت ســابــق في 

ُ
مــصــريــة، اســت

تشويه سلطة الحكم عقب ثورة الخامس 
والـــعـــشـــريـــن مــــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي، 
والتي تأتي ذكراها السادسة بعد 9 أيام 

منوعات

االستخباراتية  الـــدائـــرة  وســاهــمــت  فــقــط. 
مدير  يقودها  التي  للسيسي،  الرقابية   –
ــواء عــــبــــاس كــــامــــل، فــــي نــقــل  ــ ــلـ ــ مـــكـــتـــبـــه، الـ
ملكيات فضائيات حالية أو إنشاء منابر 
جــــديــــدة، وتـــغـــيـــر الـــخـــرائـــط الــبــرامــجــيــة، 
وتــقــلــيــل املـــســـاحـــات الــســيــاســيــة لــصــالــح 
بــرامــج املــنــوعــات والــتــرفــيــه، حــيــث يلعب 
رجل األعمال أحمد أبو هشيمة دورًا هامًا 

في هــذا السياق، بعد أن حــاز على ملكية 
عدد من الفضائيات الفترة األخيرة.

وأغلق النظام برامج مؤيديه و»معارضيه« 
تــــجــــرأ أحــــدهــــم،  مـــــا  مـــــن اإلعـــــامـــــيـــــني، إذا 
وتـــعـــرض لــلــرئــيــس بــالــنــقــد )ولــــو الــنــاعــم(، 
بداية من باسم يوسف ويسري فودة، مرورًا 
بريم ماجد وليليان داود، وانتهاًء بتوفيق 
ــم عـــيـــســـى، والــــذيــــن كـــان  ــيــ ــراهــ عـــكـــاشـــة وإبــ

ــرأي الــعــام على  لهم دور بـــارز فــي تأليب الـ
والتمهيد  مــرســي،  محمد  السابق  الرئيس 
شعبيًا لإلطاحة به من الحكم. وجاء قانون 
الــتــنــظــيــم املـــؤســـســـي لــلــصــحــافــة واإلعــــــام، 
ــرره مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، ديــســمــبــر/ ــ ــ ــذي مـ ــ ــ الـ
كــانــون األول املــاضــي، ليستهدف عـــددًا من 
الصحف الخاصة، واملواقع اإللكترونية، إذ 
وضع قيودًا مشددة على إنشائها، وتغليظ 
ــــط مــقــيــدة  ــوابـ ــ عـــقـــوبـــات الـــنـــشـــر بــــهــــا، وضـ
سيطرة  لعدم  الــازمــة،  التراخيص  ملنحها 

النظام على جانب منها.
عــلــى  ــه،  ــ ــانـ ــ ــرملـ ــ وبـ الـــســـيـــســـي،  ــام  ــظــ نــ ودأب 
مــخــالــفــة الـــدســـتـــور، إذ ألـــزمـــت املـــــادة )72( 
املؤسسات  استقال  بضمان  الــدولــة،  مــنــه، 
لها،  اململوكة  اإلعــام  ووسائل  الصحافية، 
بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل اآلراء 
واالتجاهات السياسية والفكرية واملصالح 
االجــتــمــاعــيــة، ويــضــمــن املــــســــاواة وتــكــافــؤ 

الفرص في مخاطبة الرأي العام.
ويـــســـيـــطـــر الـــســـيـــســـي عـــلـــى تــشــكــيــل ثــاثــة 
ــالــــس وهــــيــــئــــات لـــتـــنـــظـــيـــم الـــصـــحـــافـــة  مــــجــ
قـــرارًا بتسميتها  واإلعــــام، على أن يــصــدر 
الجاري،  الثاني  يناير/كانون   26 يــوم  قبل 
وفـــــقـــــًا لــــلــــقــــانــــون الـــــســـــابـــــق، الــــــــــذي يــلــغــي 
اإلذاعــة  واتحاد  للصحافة،  األعلى  املجلس 
في  األغلبية  الــقــانــون  ومــنــح  والتليفزيون. 
عضوية املجالس الثاثة لغير الصحافيني 
واإلعاميني، من ممثلي الجهات التنفيذية، 
رؤســاء  الجمهورية  رئــيــس  يختار  أن  على 
ترشيح  بعد  وأعضاءها جميعًا،  الهيئات، 
لها،  املحدد  العدد  املعنية لضعف  الجهات 
يضمن  حتى  بينها،  مــن  السيسي  ليختار 
والء تلك الهيئات له، وخــروج قرارتها بما 

يتوافق مع توجهات السلطة.
واعتبرت نقابة الصحافيني، التي اقتحمها 
األمـــن لــلــمــرة األولــــى بــتــاريــخــهــا، فــي مــايــو/

أيـــار املــاضــي، أي تــزامــنــًا مــع الــيــوم العاملي 
بهذه  الــقــانــون  تمرير  أن  الصحافة،  لحرّية 
الصورة »يكشف عن نية ممنهجة، ومبيتة 
لدى النظام، للتاعب بالقانون وااللتزامات 
الــحــريــات الصحافية  الــدســتــوريــة، وضـــرب 
الوطنية  اللجنة  أعلنت  فيما  واإلعــامــيــة«، 
رمــوز  مــن  املــشــّكــلــة  اإلعــامــيــة،  للتشريعات 
الــجــمــاعــة الــصــحــافــيــة، عــن رفــضــهــا الــقــاطــع 
للقانون. ويسعى نظام السيسي للسيطرة 
عــلــى املـــجـــال اإلعــــامــــي مـــن خــــال سلسلة 
مـــن الـــتـــشـــريـــعـــات، تــالــيــة لـــقـــانـــون اإلعـــــام، 
اإللكترونية،  املــواقــع  عشرات  حجب  بهدف 
وصــفــحــات مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
بــدعــوى نــشــرهــا ألخــبــار كـــاذبـــة، وتــعــارض 
مــوادهــا مــع اعــتــبــارات األمـــن الــقــومــي، وهو 
املـــصـــطـــلـــح الـــفـــضـــفـــاض الــــــــذي ســيــتــوســع 
الــنــظــام فــي اســتــخــدامــه فــي مــيــثــاق الــشــرف 

اإلعامي املنتظر.

 DMC تم تدشين قنوات
التي تملكها االستخبارات 

منذ يومين

الرياض ـ خالد الشايع

على  النقد  بــاب  ســعــودّيــون  مون 
ّ
معل فتح 

وزيــــر الــتــعــلــيــم الــســعــودي أحــمــد العيسى 
ــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، بعد  ــواقـ عــلــى مـ
 لــتــحــفــيــز املــعــلــمــني لتوفير 

ً
نــشــره تــغــريــدة

بيئة جيدة للطاب في أول أيام اختبارات 
الفصل األول التي بدأت األحد.

ــــي تـــغـــريـــدتـــه  وقـــــــال الـــــوزيـــــر الــــســــعــــودي فـ
السبت: »رسالتي لقادة املدارس واملعلمني 
واملــعــلــمــات هـــي الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر بيئة 
إيــجــابــيــة خــالــيــة مـــن الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة 

وداعمة للطلبة أثناء أداء االختبارات«.
 عــشــرات املــعــلــمــني واملــعــلــمــات وجـــدوا 

ّ
لــكــن

فـــي الــتــغــريــدة فــرصــة لــلــشــكــوى واملــطــالــبــة 
بــحــقــوقــهــم. فــكــتــب مــحــمــد املـــاطـــر مخاطبًا 
الوزير »ال تهتم، املقررات بدلت ملخصات، 
واألسئلة مــا بــني صــح وخطأ واخــتــيــارات، 
قــادة املــدارس واملعلمني هم األحــوج للدعم 

النفسي«. 
وكتبت الشاعرة منيرة الحمد »هذا الجيل 
عاجزًا  جعله  مما  فيه  مبالغ  بـــدالل  حظي 
املــواقــف، ولــم يعد ذلك  عــن مواجهة أسهل 
الـــخـــائـــف فـــي قـــاعـــة االخـــتـــبـــار، فــاملــحــتــوى 

مختصر والنجاح مضمون«.
وأضاف املعلم عبدالله السكران: »أعتقد أن 

إلى  أيضًا  بحاجة  هــم  واملعلمات  املعلمني 
مــن هم  لــهــم، خــاصــة  إيجابية  بيئة  توفير 

في مدارس مستأجرة«.
: »وملــــاذا 

ً
ــاف ســالــم مــصــلــح مــتــســائــا ــ وأضـ

للمعلمني  إيجابية  بيئة  وزارتــكــم  توفر  لم 
العام  أثناء  النفسية  الضغوط  وخالية من 
االختبارات  أثــنــاء  وليس  بأكمله  الــدراســي 

فقط«.
ــا »قــــدمــــت الــــــــوزارة  ــمـ وتـــــســـــاءل آخــــــــرون عـ
للمعلم كي تطالبه باملزيد من الجهد فوق 
»معالي  العمار:  يبذله«، وكتب عبدالله  ما 
ــتــــحــــدث، وثـــاثـــة  ــن أي بـــيـــئـــة تــ ــ الـــــوزيـــــر عـ
أحــيــاء فــي شــمــال الـــريـــاض ال يــوجــد فيها 
سوى مدرسة واحــدة بمعدل 50 طالبًا في 

الفصل«.
ــتـــســـاءل عــــن فـــائـــدة  ــا عـــلـــي الــــزهــــرانــــي فـ ــ أمـ
تــواجــد معلمي االبــتــدائــي والـــروضـــة، بعد 
ــازة الـــطـــاب، وكــتــب: »ومــاهــي  أن بـــدأت إجــ
رسالتك لقادة املدارس واملعلمني واملعلمات 
لــلــمــدارس االبــتــدائــيــة، شفت ان مــالــه داعــي 

يداومون أسبوعني«.
وهو ما ذهبت له أريج العتيبي التي قالت: 
»مــعــلــمــات ريـــاض أطــفــال مــغــتــربــات نـــداوم 
ومعلمات  نوقع  علشان  كيلو   240 مسافة 
االبــتــدائــي يتمتعون بــحــوافــز مــن األولـــى؟ 
نــرجــو الــنــظــر فــي أمـــرنـــا«. وأضــــاف صالح 

بن عبود »الذين يداومون مسافات طويلة 
ــدون طـــــاب ألــــيــــس مــــن األولــــــــى مــنــحــهــم  ــ ــ بـ
إجـــازة، معلمو االبــتــدائــي فــي ضغط طــوال 

العام وتستخسر عليهم الراحة«.
أمــــا مـــاجـــد الـــرويـــعـــي فــاعــتــبــر أن الــوضــع 
الذي يعاني منه املعلمون بالغ الصعوبة، 
وقال: »نحن من سيئ إلى أسوأ.. كنت أحب 
وظيفتي واآلن أنتظر التقاعد بفارغ الصبر 
ويا ترى من السبب؟ ليتك تنظر لبند 105 

لنهرب من الجحيم«.

)Getty/يُسيطر نظام السيسي على قطاع اإلعالم )إد غيلز

)تويتر(

القاهرة ـ صفية عامر

تــعــددت حــمــات الــتــوعــيــة ووســــوم تحفيز املــصــريــني، عــلــى املــشــاركــة فــي الــنــزول 
للشوارع، والتظاهر ضد النظام الحالي، قبل أيام من االحتفال بالذكرى السادسة 
لثورة 25 يناير.  ويغلب على الوسوم، التذكير بمساوئ االنقاب ونتيجة تحكم 

العسكر في الحياة السياسية منذ ثاث سنوات.
ودشن رواد مواقع التواصل االجتماعي وسم »#فاضل_ايه_يفوقك«، ليعبروا فيه 

عن آمالهم في استعادة روح الثورة، الستكمالها، وتحقيق أهدافها. 
وفي هذا السياق، كتب حساب »املجد للشهداء«، مذكرًا: » #مستني_ايه_يامصري 
الــذات إلنقاذ الوطن  مستني الثوار يضربوا لنا املثل والقدوة في التجرد وإنكار 

#هنرجع_ثورتنا باألمل #فاضل_ايه_يفوقك واعتصموا«.
أما ريحانة الثورة، فغردت: »هي دي مصر التي كان يلجأ اليها الناس باملجاعات 
وجاء إخوة يوسف يلتمسون الكيل والطعام.. واآلن تعيش على اإلعانات والتسول 
والقروض«. وكتب عبد الرحيم: »مستني إيه كل يوم والتاني اخواتنا بيموتوا ف 
سيناء علشان السام الدافي مع إسرائيل«. أما هدير الرفاعي، فاختارت التذكير 
بملف حقوق اإلنسان: »#فاضل_أيه_يفوقك قتلوا الشباب املختفني قسريا والعزل 

في البيوت وأهل سيناء كلهم بني شهيد ومعتقل حتى األطفال لم تسلم«.
قوا لوحة ديجيتال 

ّ
وتحدثت، فاطمة، عن معاناة أخرى مع الغاء: »ده ناقص يعل

زي بتاعة البنك فيها أسعار الدوا اليومية في الصيدليات! #فاضل_ايه_يفوقك«.
وكتبت »أم خديجة«: »شوف الفرق قبل وبعد 30/6 وقولي #فاضل_ايه_يفوقك... 
»الزعيم«: »قتلوا اخواتنا  للدم مش للعيش والسكر«. وقــال  انا نفسي تثور  بس 
واعتقلوهم... باعو ارضنا قدامنا.. جاع الغابه واكلوهم من الزباله، الدور علينا 

لو سكتنا على كل باويهم«.
اإلطاحة  بعد  األمنية  النظام ومؤسساته  يأمل  »هــل  فاطمة  من جهتها، تساءلت 
بكل قوانني الحياة بصنع قانون الغاب أن يسلموا من نفس هذا القانون في عيون 

نفس البشر؟!«. 

خطة السيسي لتأميم اإلعالم وغلق المجال العام

تغريد

في خطته لتأميم اإلعالم وغلق المجال العام، يقوم نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع شبكة االستخبارات اإلعالمية كبديل 
لسقوط »ماسبيرو«، باإلضافة إلى حجب المواقع اإللكترونية وصفحات مواقع التواصل بتشريعات جديدة
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وقع أكثر من مليون شخص 
 Pardon على عريضة تحمل اسم

Snowden تهدف إلى إلغاء التهم 
الموجهة إلى إدوارد سنودن 

المتعاقد السابق مع وكالة األمن 
القومي األميركي الذي سرب 

معلومات عن برامج المراقبة 
األميركية، وتطالب أوباما بالعفو عنه. 

فتح معلّمون سعوديّون باب النقد 
على وزير التعليم السعودي أحمد 

العيسى على مواقع التواصل 
االجتماعي، بعد نشره تغريدًة لتحفيز 

المعلمين على »توفير بيئة جيدة 
للطالب« في أول أيام اختبارات الفصل 

األول التي بدأت، األحد، فطالب 
المعلمون بحقوقهم.

انتشرت دعوات العصيان المدني 
في مصر من قبل عوائل العريش 

على إثر قتل عشرة من شباب المدينة 
المعتقلين من قبل قوات األمن، وبين 

الصيادلة إثر االرتفاعات الجنونية في 
أسعار الدواء، عبر عدة وسوم بينها 

#عصيان_ياسيسي_عشان، و#الزم_
عصيان_ألن. 

انتشر على مواقع التواصل 
االجتماعي مقطع فيديو بعنوان 

»ال لتطبيع الكراهية«، أنتجته المغنية 
األميركية كاتي بيري ونشرته على 
موقع »يوتيوب«، بهدف دعم 

المسلمين في عهد الرئيس األميركي 
المنتخب، دونالد ترامب، كي ال يتكرر 

ما حصل مع اليابانيين األميركيين.



هذه الرغبة، أنتجنا عروضًا مسرحية، خالية 
عرض  ففي  ومعقمة.  نظيفة  ربــمــا  أو  الــدســم 
، الذي قمت بتقديمه في سنني 

ً
»املنفردة« مثال

مــا قبل الــثــورة، والـــذي ال أعتبره يمثلني في 
الــوقــت الــحــالــي، اضــطــررنــا فــيــه إلـــى املــســاواة 
بــني الضحية والــجــالد. وكــانــت هــذه املــســاواة 
لنتمكن  الــعــرض،  لتقديم  املــرور  بمثابة كلمة 
من الوصول إلى املساحات التي يتيحها لنا 
الذي  الفن  أصــف  أن  املمكن  من  لذلك،  النظام. 

كنا كسوريني نقدمه في تلك املرحلة، بأنه فن 
ألجــل الــفــن. فالحكومة الــســوريــة كــانــت تتيح 
لــنــا هــــذا الــهــامــش لــتــتــبــاهــى بـــوجـــود مــســرح 
ســـوري ال أكــثــر؛ فــالــرقــابــة على املــســرح كانت 
تجّرد املسرح من جميع وظائفه، وحتى بعد 
أصــدر  أن  وبعد  الحكم،  األســد  بشار  د 

ّ
تقل أن 

قرارًا سياسيًا بتعديل شكل الفن، فإن التعديل 
رض يمكن تفسيره بأنه على الرقابة أن 

ُ
الذي ف

تكون ذاتية، قبل أن تكون رقابة مؤسساتية! 

عمر بقبوق

لـــــــــم يــــــــُمــــــــت املـــــــــســـــــــرح الــــــــســــــــوري 
ــانــــي  ــعــ رغـــــــــــم الــــــشــــــتــــــات الـــــــــــــذي يــ
ــه الــــــســــــوريــــــون، فـــاملـــخـــرجـــون  ــنــ مــ
ــاك عــروضــًا  ــنـ املــســرحــيــون يـــقـــّدمـــون هــنــا وهـ
تعتبر  األردن،  وفــــي  بـــاســـتـــمـــرار.  مــســرحــيــة 
تجربة نوار بلبل املسرحية هي األكثر نضجًا. 
وقـــد الــتــقــى فــريــق »الــعــربــي الــجــديــد« املــخــرج 

نوار بلبل، ودار الحوار التالي:

¶ يبدو أن املسرح السوري اتجه، في سنني ما بعد 
الــتــي يقدمها  الــتــجــارب  ــهــواة، فأغلب  ال ــثــورة، نحو  ال
الهواة،  املمثلني  على  تعتمد  وهــنــاك،  هنا  السوريون 
الثالثة، فكيف تفسر  املسرحية  فيها عروضك  بما 
لنا هذه الظاهرة؟ وملاذا اتجه نوار بلبل نحو مسرح 
الهواة في سنني ما بعد الثورة، رغم اعتمادك قبلها 

على املمثلني املحترفني؟  
ــان مـــجـــرد زيـــنـــة،  ــ ــــورة، املــــســــرح كـ ــثـ ــ مــــا قـــبـــل الـ
تستخدمه دول املنطقة أو األنظمة الشمولية 
ــا نــــرغــــب فــــي أن يــكــون  ــنـ ــكــــور، فـــنـــحـــن كـ ــديــ كــ
لــديــنــا فــن مــتــطــور، كــمــا كـــان عــنــد السوفييت 
ــــرى املــتــقــدمــة. وبـــنـــاًء على  والـــحـــضـــارات األخـ

يفرض القانون المصري 
شروطًا متعددة على 

المرأة لتنسيب ابنها

أقمت في مخيم 
»الزعتري« في األردن 

قرابة أربعة أشهر

قام حسن الحرستاني 
بإنشاء معمل صابوٍن حلبي 

في باريس

2223
منوعات

ــــوري بـــكـــل تـــاريـــخـــه،  ــــسـ ــرح الـ ــســ لـــذلـــك فـــــإن املــ
وأقصد هنا التاريخ املرتبط بحقبة »البعث«، 
لم يتمكن من طرح عروض قادرة على التأثير 
في الشارع. ولكن، بعد أن قمنا بالثورة، أعدنا 

اكتشاف املسرح. 
ــا بــالــنــســبــة لــالعــتــمــاد عــلــى الـــهـــواة بـــداًل  ــ وأمـ
مــن املــحــتــرفــني فــي املــســرح الــســوري الــثــوري، 
الــذي يعاني منه  الشتات  إلــى  السبب  فيعود 
الشتات  هـــذا  وكــفــنــانــني.  الــســوريــون، كشعب 

جعل من الصعب على الفنانني السوريني أن 
يجتمعوا لصناعة عرض مسرحي. وبالنسبة 
لي، فأنا أعتقد أن العمل في مثل هذا الظرف 
مع املحترفني، ضرب من ضــروب الترف، كما 
اليوم تقديم عــرض مسرحي  أنــه من الصعب 
احترافي نعلق فيه على الثورة، ونحن ال نزال 
ــلــة، 

َ
املــقــت فــي  نــقــف  ونــحــن  تفاصيلها،  نعيش 

الــضــربــات التالية.  نـــدرك مــن أيــن ستأتي  وال 
وبرأيي أن أهم ما يمكن أن يقدمه الفنان الثائر 
في الوقت الحالي، هو أن يكون أمينًا للحظة 
أجــد نفسي  لــذلــك،  مــّر بها.  التي  االستثنائية 
الــذي شاركت في  ملزمًا بالعودة إلى الشارع 

تظاهراته، وأضع مسرحي في خدمته.

¶ وكيف وظفت مسرحك بخدمة الشارع السوري؟
 
ً
مباشرة اتجهت  األردن،  إلــى  وصــلــت  عندما 

إلى مخيم »الزعتري«، وهناك رفضت أن تكون 
مشاركتي املجتمعية، كما تسميها املنظمات، 
ــا والـــتـــقـــاط  ــدايـ ــهـ مـــجـــرد مـــشـــاركـــة بـــتـــوزيـــع الـ
الـــصـــور مـــع األطـــفـــال، وإنـــمـــا قــــررت أن أذهـــب 
أربعة  املخيم قرابة  األقــصــى، فمكثت في  إلــى 
ــدأت  أشـــهـــر، وأنـــشـــأت خــيــمــة »شــكــســبــيــر«، وبـ
بالعمل مع األطفال على مسرحية »شكسبير 
في الزعتري«؛ واخترت اسم »شكسبير«، ألنه 
ــــالم؛  ــم يــصــطــاد ويـــجـــذب الــجــمــهــور واإلعــ اســ
وكان الهدف من ذلك هو جذب وسائل اإلعالم، 
وإجبارها على رؤية مخيم الزعتري كما يراه 
قاطنوه من السوريني، وليس كما يراه اإلعالم 
الـــعـــاملـــي؛ فــالــتــقــاريــر اإلعـــالمـــيـــة الــتــي تــصــور 
حــيــاة الــســوريــني فــي مخيم الــزعــتــري، وغيره 
املتلقي إحساسًا  لـــدى   

ُ
تــبــعــث املــخــيــمــات،  مــن 

الــســوريــني على خروجهم  فيه  يــلــوُم  ضمنيًا، 
بالثورة التي أدت بهم إلى هذا املصير. ولذلك، 
كان من الضروري أن نصطاد اإلعــالم، لنقّدم 
أمامه قصص السوريني كما نراها كسوريني، 
وليس من منظار خارجي، واستطاع األطفال 
أن ينفذوا العرض بإتقان، وأثبتوا للناس كم 

هم قادرون على الفعل. 

العروض املسرحية  الفترة األخيرة، أصبحت  ¶ في 
املؤدين  قصص  على  نجاحها  فــي  تعتمد  السورية 
من  أكثر  املـــؤدي،  مــع  الجمهور  وتعاطف  الحقيقية، 
قصة املسرحية وتعاطف الجمهور مع الشخصيات. 
ما تأثير ذلك على املسرح السوري؟ وهل تركز أنت 

على قصص املمثلني الحقيقية؟  
هذا ملف شائك، وغالبًا يقع املتلقي في لبس 
بني القصة الحقيقية للممثل، والرسالة التي 
يــريــد الــقــائــمــون عــلــى هـــذه األعــمــال إيصالها 
إدراك  تستطيع  ال  ونــحــن  الحقيقية،  وكــأنــهــا 
تــــوجــــه الـــــعـــــروض، مــــن دون مـــعـــرفـــة الــجــهــة 
الـــداعـــمـــة، والـــتـــي غــالــبــًا مـــا تــخــتــار الــعــروض 
املتناسبة مع أجنداتها، وتجد مريدين لها من 
الــســوريــني. فــالــســوريــون، الــيــوم، يبحثون عن 
والفنانون  واملخرجون  لحظي،  بشكل  الدعم 
بلباس  كجوار  نساءنا  يقدمون  كانوا  الذين 
ــبـــارات الــغــرب  ــتـ الـــرقـــص الـــشـــرقـــي، لــتــلــبــيــة اعـ
استعداد  على  كانوا  أنفسهم  هم  املستشرق، 
ــــورة املـــــرأة بــشــكــل مــغــايــر، لــتــبــدو  لــتــقــديــم صـ
الــنــســاء الـــســـوريـــات فـــي بــعــض املــســرحــيــات، 
وكأنهن كلهن محجبات أو منقبات، ويشبهن 
ــورة الــــتــــي يــــقــــدم فــيــهــا  ــ ــــصـ ــــى حــــد بـــعـــيـــد الـ إلــ
الحقيقة  ولكن  داعـــش؛  نساء  الغربي  اإلعـــالم 
عائالتنا  خــالل  من  كسوريني  نعايشها  التي 
والوسط املحيط بنا تؤكد أن املعلومات التي 
ينقلها هذا النوع من املسرح مغلوطة، فلدينا 
نسبة كبيرة من النساء اللواتي يرغنب بالعمل 
في مجال املسرح والفنون، قبل أن ينتقلوا إلى 
ــا؛ فــاألوروبــيــون يظنون الــيــوم، بسبب  أوروبــ
هذا النوع من األعمال الفنية، وبسبب اتجاه 
نحو  بلدانهم  إلــى  الالجئني  السوريني  أغلب 
الفن، أن ظرف اللجوء هو الذي أوجد الظواهر 

الفنية السورية.
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ــر، يعِلن بعض املنتجني  مــا بــني الحني واآلخـ
ــــوز  ــــرمـ الـ ــاة أّي مـــــن  ــ ــيـ ــ نـــّيـــتـــهـــم رصـــــــد حـ عـــــن 
أو  سينمائّية  أعــمــال  فــي  والسياسّية  الفنّية 
تــلــفــزيــونــّيــة. ولــكــن، َدخــلــت هـــذه املــشــروعــات، 
غالبًا، في طي النسيان بعد األزمات اإلنتاجية 

التي الحقتها.
ــت تمامًا ألجـــٍل غيٍر 

َّ
أولـــى األعــمــال الــتــي تــوقــف

ــبــــدء فــيــهــا هــــو مــســلــســل  ــّمـــى مــــن دون الــ ُمـــسـ
ر أن يتناول  ــقــرَّ

ُ
»الــوحــش«، والـــذي كــان مــن امل

الــزوجــني فريد شوقي  الفنانني  كــل مــن  حياة 
وهــدى سلطان. وانتشَرت تصريحات عديدة 
ملنتجة الــعــمــل، نــاهــد فــريــد شــوقــي، أن سبب 
وقـــف الــعــمــل هــو الــبــحــث عــن فــنــان يــشــبــه في 
هيئته والــدهــا، الــفــنــان الــراحــل. ثــم عــاد وقــال 
تصريحات  في  الديك،  بشير  املسلسل،  كاتب 
يواجه  العمل  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ خاصة 
أزمة إنتاجية، لذلك ال يعَرف هل سيتم البدء 
فــي اتــخــاذ خــطــوات فعلية للعمل، أم سيكون 

مجرد مشروع مكتوب في األوراق فقط. 
ــنـــوات طــويــلــة،  ــذلـــك، مــنــذ سـ ـــف تـــمـــامـــًا، كـ

ّ
ــوق تـ

األّم االحـــتـــفـــاظ  الـــعـــرفـــي، وإعـــــــالن  الــــــــزواج 
بــالــطــفــل، ومــواجــهــة ثــوابــت املــجــتــمــع، وهــو 
 تـــداولـــه مـــن دون الـــوصـــول 

ُ
ــٌر قـــد يـــطـــول ــ أمـ

 األمر الضروري، 
ّ
إلى نتيجٍة ُمحّددة، إال إن

ة الطفل، األمر الذي قد  اآلن، هو إثبات هويَّ
يماطل األب في فعله. وكان القانون املصري 
 األب، أو أي أحــٍد من طرفه، له 

َّ
قد نــّص بــأن

 فــي اســتــخــراج شــهــادة مــيــالٍد للطفل 
ّ

الــحــق
حديث الوالدة. وفي العام املاضي، جاء ُحكم 
األم  حــق  لــصــالــح  اإلداري  الــقــضــاء  محكمة 
فــي اســتــخــراج شــهــادِة ميالد طفلها، ولكن 
بشروٍط، أّولها إثبات العالقة الزوجّية على 
أي  التنفيذية،  الالئحة  تبّينه  الــذي  النحو 
ًا. كما البد لألّم  يجب أن يكون الزواج شرعيَّ
د نسب  إحضار بعض املستندات التي تؤكِّ
الــطــفــل، وهـــي مستند إخــطــار قــيــد املــولــود 
ــــوالدة، وصـــورة  مــن املــســتــشــفــى، أو جــهــة الــ
قــســيــمــة الــــــــــزواج، وصـــــــورة بـــطـــاقـــة إثـــبـــات 
تعفي  املــقــابــل،  وفــي  واألم.  األب  لشخصّية 
األب مــن أغــلــب تــلــك املــســتــنــدات، ويــكــفــي أن 
يكون حاضرًا ليبلغ بمولوده الجديد. عدم 
الــثــقــة فــي الــتــعــامــل مــع املــــرأة، أو اعتبارها 
االعتماد  يمكن  ال  األهلية،  ناقص  شخصًا 
بــيــانــات طفلها، فــي حني  عليه فــي تــوثــيــق 
إعـــطـــاء مــطــلــق الــثــقــة لــــألب فـــي اســتــخــراج 

القاهرة ـ نور زين

لقي في بحيرة راكــدة، نشرت فتاة 
ُ
أ كحجٍر 

دَعى هدير مكاوي، قصتها على فيسبوك، 
ُ
ت

وأعلنت قرارها االحتفاظ بجنينها من دون 
موافقة األب الــذي تنّصل من االعــتــراف به، 
 من الجدل، أثارها 

ٌ
ُمطالبًا إياها بقتله. حالة

قــــرار مــكــاوي عــلــى فــيــســبــوك بــني داعــــم لها 
ولحريتها، وبني مدين لفعلها وواصمًا لها، 
ث ســوى  وبـــني فــريــق ثــالــث لــم يــعــِنــه الــتــحــدُّ
عن الطفل ووضعه، وحقه في أوراق ثبوت 
ودعم لن يحصل عليها إال بموافقة األب أو 
أحــد مــن طــرفــه. وتــأخــذ هــذه القضايا دومــًا 
حــّيــزًا مــن الــنــقــاش االجــتــمــاعــي والسياسي 
القضاء  في  أيضًا  الفقهي  الديني  وأحيانًا 
ــك، ملـــا تــتــمــّيــز بـــه مـــن حــســاســّيــة  ــ الـــعـــام. وذلـ

وجذرّية. 
الحناوي  منذ حــادثــة هند  ت 

َ
عامًا مض  13

رت  وأحــمــد الــفــيــشــاوي. ومــنــذ 3 أعـــوام، تــكــرَّ
نفس الحادثة مــّرة أخــرى بني زينة وأحمد 
ــدور عــلــى الــســاحــة  عـــز. وذات املــنــاقــشــات تــ
بنفس االفتراضات واالدعاءات واالتهامات 
»الــزنــا« وعـــدم أحقية  واألحـــكـــام املــســبــقــة بـــ
الــزنــا« فــي النسب. وكــأن املجتمع لم  »طفل 
أنملة، ولم تتغير قيمة  يتحّرك لألمام قيد 
وطـــريـــقـــة نـــقـــاشـــاتـــه لــلــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
واالجــتــمــاعــيــة واألخــالقــيــة، خــصــوصــًا تلك 
ــق بـــاألطـــفـــال. يـــحـــدث كـــل ذلـــك، 

ّ
الـــتـــي تــتــعــل

الخاصة  صفحتها  على  هدير،  تأكيد  رغــم 
الطفل جــاء نتيجة زواج  أن  على فيسبوك، 
الـــزوج وشقيقه.  والـــدة  فعلّيًا بمعرفة  ـــع 

ِّ
ُوق

لكنه كان زواجًا عرفيًا لعدم موافقة أهلها، 
ة  وبالتالي عدم وجود ولي لها. وألن قضيَّ

العمل على مسلسل »مداح القمر«، والذي كان 
الراحل، بليغ  سيرُصد قّصة حياة املوسيقار 
الفنان، عمرو  حمدي. وكان سيقوم ببطولته 
واكد. وبالفعل، كان واكد قد بدأ في التدريبات 
عــلــى الـــعـــزف عــلــى الـــعـــود ودراســـــة شخصّية 
ح 

ّ
بليغ بشكل كبير، إال أن العمل توقف، ورش

لتجسيد شخصية بليغ حمدي أيضًا كل من 
الفنانني هاني سالمة ومحمد نجاتي وأحمد 
عــــزمــــي. كـــمـــا رشـــحـــت مـــنـــة شــلــبــي لــتــجــســيــد 
الــفــنــانــة  كـــذلـــك  ـــــَحـــــت 

ِّ
ورش وردة،  شـــخـــصـــّيـــة 

شخصية  لتجسيد  صــبــري  هــنــد  الــتــونــســيــة 
ــنــــد ســـــــؤال مــــخــــرجــــه، مــجــدي  ــلــــثــــوم. وعــ أم كــ
 مدينة اإلنــتــاج اإلعــالمــي، 

َّ
قــال إن أحمد علي، 

ســبــق ووعـــــدت بــإنــتــاج الــعــمــل مــنــذ أكــثــر من 
ــخــاذ أّي خطوة 

ّ
خمس ســنــوات، ولــكــن دون ات

الحديث  ف عن 
ّ
أيضًا توق لذلك، فهو  جــديــدة، 

ــــف، أيــضــًا، الــتــمــويــل عائقًا  ـ
َ
حـــول الــعــمــل. ووق

شديدًا أمام البدء في تصوير مسلسٍل يرصُد 
حــيــاة رائـــد االقــتــصــاد املــصــري، طلعت حــرب. 
وكــانــت املــخــرجــة، أنــعــام محمد عــلــي، هــي من 
ى إخراجه. لكنها قالت في تصريحات 

ّ
ستتول

»العربي الجديد« إنها لم تعد تعلم أي شيء  لـ
ت من كثرة 

ّ
ــدة أنها مل ُمــؤكِّ عن هــذا املسلسل، 

مكتفية  عنه،  ســنــوات  عــدة  منذ  تصريحاتها 
بالقول إن أزمته هي في عدم العثور على جهة 

إنتاج جيدة.
ر الــفــنــان، مــحــمــود عـــزب،  ــرَّ ــ وبــعــدمــا ســبــق وقـ
 مسلسل عن قّصة حياة الفنان، استيفان 

َ
عمل

ف املسلسل تمامًا.
َّ
روستي، توق

»عزب شو«،  وأوضح محمود عزب، الشهير بـ
 
ّ
إن  

ً
قائال الجديد«،  »العربي  لـ تصريحاٍت  في 

الــعــمــل بــالــفــعــل كـــان ســيــقــوم بــتــصــويــره قبل 
ثورة 25 يناير، لكن جاءت األحداث السياسّية 

املتوالية وراء بعض، فتم التأجيل منذ سنوات، 
ــــه لــم يــعــد يــعــلــم شــيــئــًا عــن العمل 

ّ
ــحــًا أن

ّ
ُمــوض

بعد تكرار توقفه. وبعدما مأل الفنان، طلعت 
زكريا، الصحف بتصريحاٍت حول نّيته عمل 
»الــشــاويــش عطية«،  عــن قصة حياة  مسلسل 
الفنان،  قدمها  التي  الشهيرة  الشخصّية  تلك 

عديدة  أفـــالم  سلسلة  فــي  القصبجي،  ريـــاض 
ف العمل 

ّ
للفنان الراحل، اسماعيل ياسني، توق

تمامًا على املسلسل. وعن السبب، قال طلعت 
إنــه دخــل فــي عــدة أعــمــال، وانشغل بعد وقف 
املسلسل، بسبب عدم وجود جهة إنتاج تقوم 
بتمويله. أخيرًا، وبعد سنوات من الحديث عن 

نّية لعمل مسلسل يرُصد قّصة حياة  وجــود 
الفنان، فريد األطرش، ويقوم ببطولته الفنان 
ــف الــعــمــل تمامًا. 

ّ
الــســوري مــجــد الــقــاســم، تــوق

ــه ألغى فكرة 
ّ
وقــال مجد في تصريحات لــه، إن

تجسيد الشخصية تمامًا من حساباته، ألنّها 
أرهقته كثيرًا.

وثــيــقــِة مــيــالد طــفــلــه، دون رقــيــٍب عــلــيــه، أمــر 
غــيــر مــقــبــول. فـــإذا افــتــرضــنــا تــالعــب بعض 
األمهات في بيانات طفلها، فربما يتالعب 
البيانات.  تلك  في تسجيل  منها  أكثر  األب 
وقــد تناولت العديد مــن األفـــالم عــدم أمانة 
األب في توثيق بيانات الطفل الــذي يذهب 
بما  ُمكتفيًا  طــفــلــه  لتسجيل  أوراق،  بــــدون 

سيقوله. 

ــــالم عـــديـــدة تــنــاولــت هــــذه الــظــاهــرة  ـــة أفـ ثـــمَّ
ة، أهمها: االجتماعيَّ

- فيلم »تزوير في أوراق رسمية« من إنتاج 
الــعــزيــز  بــطــولــة مــحــمــود عــبــد  عــــام 1984، 
وميرفت أمني، تأليف صالح فؤاد، وإخراج 
ــام األب بــتــســجــيــل  ــ ــيـــه قـ يـــحـــي الـــعـــلـــمـــي. وفـ
طفليه من زوجتني مختلفتني باسم زوجة 

واحدة فقط، باعتبارها أم الطفلني.
- فيلم »حب ال يرى الشمس« من إنتاج عام 
ونجالء  العزيز  عبد  بطولة محمود   ،1980
أبــوزيــد، وإخـــراج  وتــألــيــف محمود  فتحي، 
أحــمــد يــحــيــى. وتــــدور أحـــداثـــه حـــول زوجــة 
اإلنــجــاب، فتتفق هــي وزوجها  ال تستطيع 
على أن يــتــزوج مــن أخــرى شــرط أن يسجل 
الرسمية  والــدتــه  وتصبح  باسمها،  الطفل 

على األوراق.
- فيلم »الباطنية« إنتاج عام 1980، بطولة 
نادية الجندي وفاروق الفيشاوي، وتأليف 
ــام الـــديـــن  مــصــطــفــى مــــحــــرم، وإخــــــــراج حـــسـ
مصطفى. وتدور أحداثه حول عالقة عاطفية 
بني فتاة فقيرة وابن تاجر مخدرات، وينتج 
بخطفه،  ألبيه  الطفل  يقوم جد  طفل.  عنها 
ابنه من  ويـــزّوج  قتلوه،  بأنهم  األم  وإيــهــام 

امرأة أخرى، ويسجل الطفل باسم الزوجة.

مسلسالت السير الذاتية… مشاريع لم تنّفذأفالم دافعت عن قضايا تشبه هدير مكاوي
كثير من المشاريع التي 

تتناول سيرة حياة فنانين 
أو مؤثرين في الشأن 

العام، بقيت حبرًا على 
ورق. لم ُتستَكمل هذه 

المشاريع ألسباب مختلفة

نور عويتي

ــم يــعــر الــنــظــام  ــة، لـ مــنــذ انــــــدالع الــــثــــورة الـــســـوريـ
ــاتــه  ـــِف عــمــلــيَّ

ِّ
ــــوري أي أهـــمـــيـــة ملــــا قــــد تـــخـــل ــسـ ــ الـ

الــتــي تشتدُّ فيها  املـــدن  فــي  ة مــن دمـــار  العسكريَّ
االشـــتـــبـــاكـــات. فـــالـــنـــظـــام الــــــذي أســـقـــط بــرامــيــلــه 
اهتماٍم  أي  يعر  لم  األعـــزل،  املتفجرة على شعبه 
بـــــإرث ســـوريـــة الــثــقــافــي والــــحــــضــــاري. بـــل على 
الثقافية  الهوية  أن يمحي  العكس تمامًا، حــاول 
لبعض املدن املسّجلة على الئحة التراث العاملي.

وشــهــدت حلب النصيب األكــبــر مــن الــدمــار. وفي 
املدينة تفقد جــزءًا مــن تاريخها.  يــوم، كانت   

ّ
كــل

ــتـــي تــــوالــــت عــلــيــهــا الــــحــــضــــارات مــنــذ  املـــديـــنـــة الـ
ــا يـــزيـــد عن  ــة آالف عـــــام، وتـــحـــتـــوي عــلــى مـ ــعـ أربـ
ــل الــنــظــام وحــلــفــاؤه  150 معلما حــضــاريــا، واصـ
الحرب تحتاج  بأن  ذلك  مبررًا  لسنوات،  قصفها 
إلــى تضحية، ونسب ذلــك الــدمــار لــإرهــاب، دون 
أن يــأبــه ألن يــكــون املستقبل بــال ذاكــــرة، بــل عمد 
األثرّية  قلعة حلب  اتخذ  الذاكرة عندما  لتشويه 
نيران  منه  لتنطلق  ومنبرًا  لــه،  عسكري  كموقع 
الــقــذائــف. وتــســبــب ذلـــك بــدمــار مــعــالــم مهمة في 
الشعبية،  والــحــمــامــات  األمـــوي،  كالجامع  حــلــب، 

والبيوت، واألسواق القديمة. 
ــل الــــتــــي تــعــنــى  ــاغــ ــشــ ــار أيــــضــــًا املــ ــ ــدمــ ــ ــ وشــــمــــل ال
تشتهر  الــتــي  والــتــراثــيــة  التقليدية  بالصناعات 
بــهــا حــلــب، كــاملــصــابــن، وهــــي مــصــانــع تقليدية 

ى بصناعة صابون الغار أو الصابون 
َ
عن

ُ
قديمة، ت
الحلبي.

ــــواع  ــود أنـ ــ ــابـــون الــحــلــبــي مــــن أجــ وُيـــعـــتـــَبـــر الـــصـ
نًا من  الصابون في العالم. ويعود ذلك لكونه ُمكوَّ
 ثقافية، 

ً
 للصابون قيمة

َّ
مكونات طبيعة، كما أن

التقليدية  الــطــريــقــة  عــلــى  فــالــحــلــبــيــون حــافــظــوا 
التي يتمُّ فيها تصنيع الصابون. وتمكنوا، رغم 
ما مــروا به من حــروب طويلة عبر تاريخهم، أن 

يحموا هذه الصناعة التراثية آلالف السنني.
فالصابون الحلبي يتعّدى كونه ُمنتجًا تصدره 
حــلــب لــلــعــالــم، وإنـــمـــا هـــو جــــزء عــريــق مـــن تـــراث 
فتصميمه  تاريخها.  من  مهمٌّ   

ٌ
وتفصيل املنطقة، 

البسيط ذو اللون األخضر، والــذي يحمل شعار 
قــلــعــة حـــلـــب، وكـــذلـــك رائـــحـــتـــه الــطــيــبــة، مــرتــبــطــة 

باملدينة بشكل وثيق. 
ولــكــن التجار الــســوريــون الــذيــن تــوارثــوا تقاليد 
ــراث  ــتــ ــمـــوا الــ هــــــذه الــــصــــنــــاعــــة، حـــــاولـــــوا أن يـــحـ
الـــالمـــادي الــــذي كـــاد الــنــظــام أن يــمــحــيــه. إذ قــام، 

حسن الحرستاني، وهو واحد من التجار الذين 
ت معاملهم في حلب، بنقل تقاليد صناعة 

َ
ِصف

ُ
ق

 عن حرفته.
ّ

الصابون وحرفتها معه، ولم يتخل
وحال الحرستاني، كحال باقي السوريني الذين 
ه، 

َّ
لجؤوا إلى أوروبا هربًا من ويالت الحرب، إال أن

د  على عكس بعض الالجئني، لم يحاول أن يتجرَّ
املجتمع  يتقبلها  قد ال  التي  وتــراثــه،  ته  من هويَّ
املضيف. بل سعى للمحافظة على تراثه ومهنته، 
السوري،   – الفرنسي  صديقه  بمساعدة  وافتتح 
الــصــابــون  إلنــتــاج   

ً
مــعــمــال قنسطنطيني،  سمير 

الحلبي في فرنسا، في إحدى ضواحي العاصمة 
باريس.

 الـــيـــوم صـــابـــونـــًا حــلــبــّيــًا، بـــذات 
ُ

ويـــنـــتـــُج املـــعـــمـــل
التقليدية للصابون الحلبي، ويحمل  املوصفات 
اسم »حلب« كعالمة تجارية، لتحيا املدينة التي 
ــــوت مــنــهــا فـــي عــاصــمــة أخــــرى،  ــة املـ تـــفـــوح رائـــحـ
ولتنبض باريس بحّس شرقي، وبرائحة حلبية. 
ويبدو الحرستاني واعيًا ألهمّية منتجات معمله 
ثــقــافــيــًا، فــهــو صــــرح، بــحــســب وكـــالـــة »رويـــتـــرز«: 
الشارع،  إلــى  فــروا  »حلب قصفت، والناس هناك 
الصابون هي  مــنــازل، وصناعة  لديهم  يعد  ولــم 

وسيلة نواصل من خاللها تخليد تقاليدنا«.
ويــتــمــّيــز الــصــابــون الــحــلــبــي بــجــودتــه ورائــحــتــه 
والشعر،  البشرة  على  الطبّية  وفــوائــده  الفّواحة 
كــمــا يــنــصــح بـــه بـــشـــّدة لــلــبــشــرة فـــي حــــاالت حب 

الشباب والبثور.

تبحث الجهات الداعمة عما يناسب أجنداتها

)Getty( كان عمرو واكد سيقوم ببطولة فيلم عن حياة الموسيقار الراحل بليغ حمدي

يتميّز الصابون 
الحلبي برائحته 
الفواحة وفوائده 
على البشرة )فيليب 
لوبز/ فرانس برس(

قام محمود عبدالعزيز بلعب دور بطولة فيلم »تزوير في أوراق رسمية« عام 1984 )فيسبوك(

مشهد من مسرحيّة »شكسبير في الزعتري« )العربي الجديد(

التقت »العربي الجديد«، المخرج والممثل المسرحي السوري، نوار بلبل، وأجرت معه الحوار 
التالي حول المسرح السوري في زمن قبل الثورة وبعدها في حالة الشتات

نوار بلبل

صابون الغار الحلبي

فنون وكوكتيل
حوار

تراث

تلفزيونوقفة

»بدأنا فعليًا بالعمل 
على عرض جديد، وسنبني 
العرض على نص »فاوست« 

للكاتب األلماني غوته. 
ويعمل اآلن على النص 

الناقد السوري المعروف نبيل 
الحفار. وفي النص األصلي، 

تكون شخصية الشيطان 
»ميفستوفيلس« حاضرة، 

وهي الشخصية التي كانت 
تمثل الشر المطلق في 
العالم القديم. وتقوم 
الشخصية على المسرح 

بالتحريض على القتل والزنا 
والخيانة؛ وسندمج مع 

النص األصلي فيديوهات 
توثق جرائم الحرب التي 

قام بها بشار األسد.

توثيق 
جرائم األسد
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