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اإلعالم المصري والثورة... قصة صعود وهبوط
القاهرة ـ العربي الجديد

الــعــاقــة مــا بــن ثـــورة الــخــامــس والعشرين 
مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011، واإلعــــام، 
قــصــة طــويــلــة ومـــعـــقـــدة، إذ إنــــه مـــع انــــدالع 
الثورة األولــى، وامتدادها بعد ذلك،  شــرارة 
انــدلــعــت شــــــرارات إعــامــيــة مـــوازيـــة كــثــيــرة 
ــة الــــحــــدث واســـتـــغـــالـــه فــي  ــبـ ــاولــــت مـــواكـ حــ
تحقيق االنتشار، وفي الوقت نفسه انطفأت 

منصات إعامية أخرى، وتوارت بعيًدا.
قـــصـــص صـــعـــود وهــــبــــوط كـــثـــيـــرة ملــنــصــات 
الشعبية  الثورة  بانفجار  ارتبطت  إعامية، 
الـــتـــي أطـــاحـــت حــكــمــا ديــكــتــاتــوريــا اســتــمــر 
لثاثن عاًما، وجعلتها محط أنظار العالم، 
خصيًصا  نــشــأت  ملؤسسات  قصص  بينها 
فيه سلًبا  التأثير  الحدث ومحاولة  ملواكبة 
الــتــاشــي،  ــا، انــتــهــى بعضها إلـــى  أو إيــجــاًب
بينما تم حظر البعض اآلخــر، وآلــت البقية 
ــــذي أضــحــى  الــبــاقــيــة إلــــى قــبــضــة الــنــظــام الـ

يتحكم في أغلب وسائل اإلعام في مصر. 

»دريم« 
كانت مجموعة قنوات »دريم« التي أسسها 
رجـــل األعـــمـــال الـــراحـــل أحــمــد بــهــجــت، أولــى 
 
ّ
القنوات املصرية الخاصة، والتي كانت تبث

مــن خــــارج مــديــنــة اإلنـــتـــاج اإلعـــامـــي، وهــي 
املــيــزة الــتــي لــم يتمتع بها اآلخــــرون، ضمن 
وســائــل إعــامــيــة أخـــرى خــاصــة، بحسب ما 
يراه خبراء، سبًبا من أسباب اندالع الثورة 
على مبارك. إذ كانت تقدم برامج ذات نبرة 
ــوادر فــي  ــ ــ ــة، وكــــانــــت تــســتــضــيــف كـ ــارضـ ــعـ مـ
لــعــرض وجهة  تــيــارات سياسية مــعــارضــة، 
ــر الــــذي ســاهــم في  نــظــرهــا مــن الــنــظــام، األمــ
تشكيل الــوعــي لـــدى الــجــمــاهــيــر، وذلــــك من 
خال برنامج مثل »العاشرة مساًء« والذي 
ــيــــة مـــنـــى الـــشـــاذلـــي،  كـــانـــت تـــقـــدمـــه اإلعــــامــ
وبـــرامـــج أخـــــرى. ولـــكـــن مـــع انـــــدالع الـــثـــورة، 
ا محايًدا وأخذت 

ً
اتخذت قناة »دريم« موقف

في تخفيف النبرة ضد نظام مبارك، وظهر 
ذلــــك حــتــى فـــي بــرنــامــج »الـــعـــاشـــرة مـــســـاًء« 
»تـــوك شــو«  والـــــذي كـــان يــعــتــبــر بــرنــامــج الــــ
األول فــي مــصــر، عــنــدمــا بــكــت املــذيــعــة منى 
الشاذلي بعد »خطاب مبارك« الشهير الذي 
تعهد فيه بعدم الترشح للرئاسة مرة أخرى، 

في محاولة إلخماد الثورة.  
ــم« ببعض قــوتــهــا مــن خــال  احتفظت »دريــ
بــرنــامــج »صــبــاح دريــــم« الــتــي كــانــت تقدمه 
على  املحسوبة  الرحمن،  عبد  دينا  املذيعة 
قناة  إلــى  انتقلت  لكنها   ،2011 يناير  ثـــورة 
قناة  إلــى  ومنها  بسيطة،  لفترة  »التحرير« 
»ســــي بـــي ســـــي«. أخـــــذت »دريـــــــم« بــعــد ذلــك 
فـــي الــخــفــوت تــدريــجــًيــا، مـــع تــــرك املــذيــعــن 
الرئيسين للقناة وانتقالهم لقنوات أخرى، 
الـــذي مــارســه نــظــام السيسي  ومــع الضغط 
على رجــل األعمال أحمد بهجت قبل وفاته 
لاستحواذ على القناة، حتى أصبحت اآلن 

قناة ضعيفة دون مشاهدات. 

»أون تي في«
بينما كانت قناة »دريم« تتراجع تدريجًيا 
بعد ثورة يناير، أخذت قناة »أون تي في« 
اململوكة لرجل األعمال نجيب ساويرس، في 
الصعود، ال سيما مع انضمام شخصيات 
محسوبة على الثورة مثل املذيعن يسري 
ــا أعــطــى  ــم مـــاجـــد وغــيــرهــمــا، مـ ــ ــودة، وريـ ــ فــ
زخــًمــا لــلــقــنــاة فــي مــواكــبــة أحــــداث الــثــورة، 
وتبني موقف القوى الليبرالية في مواجهة 
املجلس العسكري الحاكم آنذاك، لكن األمر 
لــم يستمر كــثــيــًرا، حــيــث خففت الــقــنــاة من 
حدة النقد، وغادرها نجومها من املذيعن 
ــن بـــن أشـــهـــر مــذيــعــي  بـــالـــتـــدريـــج. وكـــــان مـ
القرموطي،  وجــابــر  الخياط،  أمــانــي  القناة 

ويوسف الحسيني، وإبراهيم عيسى. 
كما عملت القناة على استقطاب شباب من 
نجوم من امليدان وقتها لتقديم برامج مثل 
عضوي ائتاف شباب الثورة، ناصر عبد 
الحميد، وخالد تليمة. وأطلقت مجموعة 
قناة  ا 

ً
أيض الثورة  ملناسبة  »أون«  قنوات 

»أون اليف« والخاصة بالتغطيات الحية 

C

القناة  ونجحت  محافظات مصر،  كل  من 
ــــداث مــهــمــة كـــحـــادث قــطــار  فـــي تــغــطــيــة أحـ
الصعيد 2012، لحظة بلحظة، ما أكسبها 

زخًما وتأثيًرا بالشارع. 

»التحرير« و»25«
مشهد املــايــن فــي مــيــدان الــتــحــريــر شجع 
ــــام على  عــامــلــن بــمــجــال الــصــحــافــة واإلعــ
الــحــدث، وإنــشــاء مؤسسات  االستثمار في 
إعامية تتحدث بلسان الثورة. وكان من بن 

هذه املشروعات قناة »التحرير الفضائية« 
الصحافي  أسسها  تلفزيونية  قــنــاة  وهــي 
بعض  بمشاركة  عيسى،  إبــراهــيــم  واملــذيــع 
رجال األعمال والصحافين، ولكن سرعان 
ــــى أن  مــــا بـــاعـــهـــا عـــيـــســـى، وانـــتـــهـــت اآلن إلـ
تــكــون قــنــاة »تـــن« املــمــلــوكــة لــرجــل األعــمــال 
حركة  من  املفصول  الفلسطيني  والقيادي 
»فتح« محمد دحــان.  مشروع آخر انتهى 
التي أسسها  قناة »25«  يبدأ وهــو  أن  قبل 
اإلعامي محمد جوهر، والــذي كان يطمح 

مـــن خــالــهــا إلــــى تــقــديــم تــجــربــة إعــامــيــة 
تخرج  التي  القنوات  أولــى  وكانت  جديدة، 
من ميدان التحرير وتحمل روح الثورة في 
مبادئها ورؤاها، وكانت تعتمد في إدارتها 
من  الــثــورة  شباب  على  والتنفيذية  الفنية 
ميدان التحرير والذين لم يسبق لهم العمل 
اإلعامي على اإلطاق. وقال جوهر وقتها 
إن »هدف القناة يرتكز على ضبط معايير 
الثورة والتي تقوم  التغيير في مصر بعد 
التغيير  الثورة وهــي  على تحقيق مطالب 

والحرية والعدالة االجتماعية«. 

»سي بي سي« و»النهار«
مباشرة،  الــثــورة  بعد  القناتن  تأسيس  تم 
ــمــــال، املــحــبــوس  األولـــــى عــلــى يـــد رجــــل األعــ
حــالــًيــا بتهمة االتـــجـــار بــالــبــشــر واالعـــتـــداء 
ــــن،  ــرات، مــحــمــد األمـ ــ ــــاصـ الــجــنــســي عـــلـــى قـ
ــال عـــاء  ــ ــمــ ــ ــة عـــلـــى يـــــد رجــــــل األعــ ــيــ ــانــ ــثــ والــ
ذراع  بمثابة  املؤسستن  وكــانــت  الكحكي. 

املجلس العسكري الختراق الثورة.  
نــجــحــت »ســـي بـــي ســـي« فـــي إنـــتـــاج بــرامــج 
زادت شعبيتها مثل البرنامج الساخر الذي 
كــان يقدمه بــاســم يــوســف، وبــرنــامــج »أبلة 
فــاهــيــتــا«، وبـــرنـــامـــج أحــمــد أمــــن، وهــــو ما 
لكنها كشفت عن  كبيرة،  لها شعبية  حقق 
وجهها الحقيقي قبل وأثناء االنقاب، وما 
بعده، وانتهت أخيًرا إلى قبضة املخابرات 
بعدما أجبرت األمن على بيع حصته فيها. 

»الفراعين« 
ــيـــة املـــــوحـــــدة داخــــل  كــــانــــت الـــقـــنـــاة الـــرســـمـ
املــصــريــة،  املسلحة  الــقــوات  جميع وحــــدات 
ــثــــورة، بــشــهــادة الــكــثــيــر من  بــعــد انـــــدالع الــ
املــجــنــديــن الـــذيـــن خـــدمـــوا بــالــجــيــش خــال 
تــلــك الــفــتــرة. وكـــان يــديــرهــا املــذيــع السابق 
الذي  عكاشة  توفيق  املصري،  بالتلفزيون 
 لضرب أول تجربة 

ً
شكل بحد ذاتــه مــعــوال

للجمهورية،  رئيس  النتخاب  ديمقراطية 
عام 2012، إذ كان يستغل أسلوبه الشعبي 
في التقديم للتأثير على الطبقات الشعبية، 
ــهـــجـــوم عــلــى حــكــومــة الـــرئـــيـــس محمد  والـ
أخذ  كما  شعبية،  عكاشة  اكتسب  مــرســي. 
نــفــوذه فــي الــتــوســع، حــتــى أنـــه بــعــد نجاح 
انـــقـــاب الـــثـــاثـــن مـــن يـــونـــيـــو، أطـــلـــق على 
نفسه »مفجر ثورة 30 يونيو«.  ظن عكاشة 
بــعــدهــا أنـــه أصــبــح مــركــز قـــوة داخــــل نظام 
الــرئــيــس الــســيــســي، فــوصــل بــه الــحــال إلــى 
الهجوم فــي إحــدى املـــرات خــال برنامجه، 
اللواء عباس كامل مدير املخابرات العامة، 
والذراع اليمنى للسيسي، وبعدها مباشرة 
تم إغــاق قناة »الفراعن«، وبــدأت املشاكل 

والقضايا تاحق عكاشة لفترة طويلة.  

البقاء لمشروعات المخابرات
لـــم يــتــبــق تــقــريــًبــا عــلــى الــســاحــة اإلعــامــيــة 
فــي مــصــر، بعد مـــرور 11 عــاًمــا على انــدالع 
ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون 
الثاني 2011، سوى املنصات اإلعامية التي 
تتبع بشكل مباشر جهاز املخابرات العامة 
وتــمــتــلــكــهــا املــجــمــوعــة املـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات 
ــة إلــى  ــافـ اإلعـــامـــيـــة املــمــلــوكــة لــلــجــهــاز، إضـ

بعض املنصات اململوكة لجهاز الشرطة. 
ــة الــقــديــمــة  ــيــ فـــعـــظـــم املــــشــــروعــــات اإلعــــامــ
ــهـــارت ســــواء بـــاإلغـــاق أو الــتــصــفــيــة أو  انـ
االنـــدمـــاج، مــثــل قــنــاة »الــتــحــريــر« وجــريــدة 
»التحرير«، وقناة »دريم« التي تحولت إلى 
كيان ضعيف يبيع مساحات وساعات على 
 سوى املنصات 

َّ
الهواء باإليجار. ولم يتبق

األمنية  األجــهــزة  أسستها  التي  اإلعامية 
منذ اللحظة األولى، ومنها »الراديو 9090« 
وموقع »مبتدأ« اللذان تأسسا قبيل انقاب 
الثاثن من يونيو 2013، لدعم االنقاب، 
كان  التي  الحربية  االستخبارات  قبل  من 
قبل  السيسي  الفتاح  عبد  الــلــواء  يديرها 
ــم بــعــد نــجــاح   أن يــعــن وزيـــــــًرا لـــلـــدفـــاع، ثـ
االنقاب، توسعت األجهزة االستخبارتية 
فـــي مــشــروعــاتــهــا وأســـســـت قــنــاة »دي أم 
سي«، لتصبح هي القناة الرسمية األولى 

لنظام السيسي.

يرى خبراء بعض 
القنوات الخاصة سببًا 
في الثورة على مبارك

قبل 11 عامًا، ظهرت مشاريع إعالميّة بهدف مواكبة الثورة أو دعم مطالبها، لكنّها سرعان ما خفتت أو تحّول 
خطابها قبيل االنقالب عام 2013، فلم يتبّق في مصر اليوم سوى اإلعالم المملوك للمخابرات أو الموالي له

تــحــّول املشهد فــي مصر مــن اإلعـــام املــؤيــد لــلــثــورة إلى 
إعاٍم ممسوك من املخابرات. ومع بدء ظهورها قبل نحو 
املتحدة«  »الشركة  أّن سيطرة  كــان جليًا  خمس ســنــوات، 
على سوق اإلعــام في مصر هي محاولة الحتكار مهنة 
تؤثر  لكنها  األشــخــاص،  مــن  مــايــن  فيها بضعة  يعمل 
فــي أفــكــار وتوجهات وقيم وعـــادات عــشــرات املــايــن من 
املصرين. حذر كثيرون من أّن ممارسات احتكار اإلعام 
ــــى لتدمير الــســوق اإلعـــامـــي، وانــحــدار  هــي الــخــطــوة األول
صناعة اإلعام التي تعد األكبر في الشرق األوسط. لكن 
الــشــركــة، ومــن ورائــهــا الــجــهــاز الـــذي يملكها »املــخــابــرات 

العامة املصرية«، سارت في ذات الطريق بنفس النهج.
بدمج شركتن  تأسست  التي  الشركة  بــدأت  الوقت،  مع 
 D«و املصرين«  »إعــام  هما  الجهاز،  لنفس  مملوكتن 
يشبه  مــا  إلــى  االحتكار  مــن  نشاطها  تحويل   ،»media
»الــتــأمــيــم«. واســتــحــوذت الــشــركــة، بــزعــم الــتــطــويــر، على 
قــنــوات ومــحــطــات راديــــو مــمــلــوكــة لــلــجــهــاز املــخــابــراتــي 

بشكل غير مباشر، منها قنوات »أون تي في«، و»الحياة«، 
و»سي بي سي«، وقنوات الدراما الخاصة بها، و»سي بي 
سي سفرة«، وقناة »العاصمة«، و»تايم سبورت«، وقناة 
»الناس«، وقناة »مصر للقرآن كريم«. كما محطات راديو 
ــو هيتس«،  إم«، و»راديــ إم«، و»مــيــغــا إف  »نــغــم إف  مثل 
و»أون سبورت إف إم«. كما استحوذت على قنوات »دي 
إم سي«، و»راديو 9090«، وراديو »شعبي إف إم« وكلها 

مملوكة بشكل مباشر للمخابرات.
املرئي واملسموع في  السيطرة على سوق  وتزامنت مع 
إذ  املــكــتــوب،  اإلعـــام  مصر سيطرة مماثلة على ســوق 
تمتلك الشركة حاليًا صحف »اليوم السابع«، و»الوطن«، 
ــة«، و»األســــبــــوع«، و»الـــدســـتـــور«، ومــوقــع  ــ ــوت األمــ ــ و»صـ
»مبتدأ«، وموقع »انفراد«، وموقع »دوت مصر«، و»وكالة 
األخــبــار الــعــربــيــة« ANA. ومــجــات »بــيــزنــس تــــوداي«، 
للهواتف  الــغــد«، وتطبيق  تــــوداي«، و»أمــــوال  و»إيــجــيــبــت 

يقدم خدمة إخبارية هو »زاجل«.

سيطرة المخابرات

MEDIA
منوعات

أعلنت مجموعة »آلتس ميديا«، أخبار
الشركة المالكة لقناتي »بي أف 

أم« و»آر أم سي« الفرنسيتين، 
األحد، »وقف ظهور مؤقت« 

لمقدم البرامج المخضرم جان 
جاك بوردان المتهم باالعتداء 

الجنسي على إحدى الصحافيات في 
المجموعة اإلعالمية.

توفي عميد الصحافة 
التونسية اإلقليمية علي 

البقلوطي عن 80 عامًا. ويعتبر 
الراحل واحدًا من الصحافيين 

التونسيين القالئل الذين آمنوا بدور 
الصحافة اإلقليمية في التوعية 

والتثقيف في المناطق، عبر تأسيس 
»شمس الجنوب« في صفاقس.

قتلت الصحافية المكسيكية لوردز 
مالدونادو لوبيز، وهي الضحية 

الثانية التي تلقى حتفها في 
الوسط الصحافي في أسبوع 

واحد في مدينة تيخوانا الواقعة 
على الحدود الشمالية للمكسيك، 

وثالث قتلى الصحافيين في 
المكسيك هذا الشهر.

أصيب عدد من الصحافيين 
واإلعالميين خالل عملهم 

في تغطية االشتباكات الدائرة 
بمحيط سجن غويران، في 

مدينة الحسكة شمال شرقي 
سورية، خالل األيام الثالثة الماضية، 

نتيجة تجاهل السالمة والحماية 
خالل العمل.

)Getty/اندلعت شرارات إعالمية موازية للثورة )بنجامين لوي
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انتهاكات عديدة أثناء الثورة، وذلك من خالل 
ما أطلقوا عليه »سينما الشارع«. 

رســالــتــهــم  إيــــصــــال  أرادوا  الـــتـــكـــالـــيـــف،  ــأقـــل  بـ
بــعــيــًدا عــن األجــهــزة اإلعالمية  الجمهور  إلــى 
املــدفــوعــة ملـــا تــقــولــه، وكـــانـــوا يــعــرضــون على 
شاشة مصنوعة من القماش األبيض، أفالًما 
مدتها قصيرة، ترصد ما تعرض له الثوار من 
ضـــرب وإهـــانـــات، واملـــحـــاوالت املستميتة من 
الثوار للبقاء وسط امليدان رغم ما يتعرضون 
لــه. أنتج سينما الــشــارع أشــخــاص ليس لهم 

أدنــى عالقة بالسينما، بل أشخاص عاديون 
من قلب امليدان، أرادوا توصيل رسالتهم بأن 
والعدالة  واملــســاواة  بالحرية  تطالب  ثورتهم 
ــبــــارك بــشــكــل  االجـــتـــمـــاعـــيـــة وإســــقــــاط حـــكـــم مــ
مشروع، وليست الصورة التي يتم تصديرها 

عنهم. 
املئة جنيه  تكلفة قليلة للغاية قد ال تتجاوز 
مغزاها  ولكن  »السينما«،  هــذه  كلفة  مصري 
يـــعـــادل مــاليــن الــجــنــيــهــات، عــلــى حـــد تعبير 
أحد ممن ساهموا بصناعة هذه األفالم. يقول 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــــورة 25 يــنــايــر  ضــمــن مـــا ولـــدتـــه ثـ
»سينما  ــاءت  جــ إبـــــداع،  مـــن   2011
ــك الــــفــــن الـــبـــســـيـــط،  ــ ــ الـــــــشـــــــارع«، ذلـ
ــنـــى، وشـــديـــد  ــعـ مــنــخــفــض الـــكـــلـــفـــة، عــمــيــق املـ
ــثــــوري،  ــاب الــ ــبـ ــن الـــشـ ــبـــدعـــون مــ ــيــــر... مـ ــتــــأثــ الــ
بميدان  الــدائــمــن  املقيمن  مــن  كــان  معظمهم 
التحرير خالل 18 يوًما تفصل ما بن الشرارة 
األولـــــى لـــلـــثـــورة، والـــســـقـــوط الــكــبــيــر لــلــنــظــام، 
عرضوا بإمكانيات بسيطة، أفالًما قصيرة في 

امليدان، كانت بمثابة »دفتر أحوال للثورة«.
ــا،  ــهـ ــر، بـــعـــد انـــدالعـ ــايـ ــنـ تـــعـــرضـــت ثــــــورة 25 يـ
إلــــى مـــحـــاوالت عـــديـــدة لــلــتــشــويــه، ووصــفــهــا 
باملؤامرة، وبدأ البعض وقتها في بذل قصارى 
جهده لتسويد وجوه الثوار الذين وقفوا في 
قلب امليدان، واضعن حياتهم تحت أقدامهم، 
مقابل إسقاط نظام الرئيس حسني مبارك. لم 
الــثــورة مكتوفي األيـــدي وقتها،  يقف مــؤيــدو 
خاصة فــي ظــل وقــوف بعض وســائــل اإلعــالم 
ومواقع اإلنترنت مع ما يقولون وتأييدهم له، 
بل أرادوا إثبات أن بعض الثوار تعرضوا إلى 

يكرر ديف شابيل 
في عرضه سخريته 

من المتحولين جنسيًا

عروض سينمائية 
لم تتجاوز تكلفة 

إنجازها الـ 100 جنيه

يقارب العمل بين 
ما يحدث لألجساد 
البشرية والطبيعة

2223
منوعات

أحمد شاهن، الذي يعمل مهندًسا معمارًيا، 
إنه كان أثناء الثورة ال يــزال طالًبا، لكنه نزل 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن أصــدقــائــه فـــي قــلــب مــيــدان 
الــتــحــريــر وافـــتـــرشـــوا األرض هـــنـــاك، وكـــانـــوا 
يقيمون بالليالي نائمن في الشارع، من أجل 
ــد، وهـــو أن يــعــيــشــوا »مــثــل البني  ــ هـــدف واحـ
آدمـــــــن«، أشـــخـــاص يــحــلــمــون فــقــط بــالــعــيــش 
بـــكـــرامـــة، مـــن دون كــبــت لــلــحــريــات وقــمــعــهــا. 
ــــرون عبر  وكـــانـــوا -عـــلـــى حـــد قــــول شـــاهـــن- يـ
بعض أجهزة اإلعالم كالًما ال يمت إلى الثورة 

والثوار بصلة، إذ زعم البعض بـ »أننا نسعى 
ــم تــصــويــر »عــنــاصــر دخــيــلــة  لــلــتــخــريــب«، وتــ
علينا إلظهارهم ممثلن لنا وللثورة، ويظهر 

أنهم هم الطرف الذي يتعرض لالنتهاكات«.
ــذا الــظــلــم دفــعــنــا إلــى  يــوضــح شــاهــن: »كـــل هـ
أن نــفــكــر فــي كــيــف نــعــبــر عــن أنــفــســنــا، وكيف 
نــدافــع عــن حــقــوقــنــا، فانطلقت مــن هــنــا فكرة 
»سينما الــشــارع«، وكــانــت عــبــارة عــن قماشة 
ــرات صـــوت  ــبــ ــكــ ــا أبــــيــــض، ومــ ــهـ ــة لـــونـ عـــريـــضـ
وجــهــاز كــمــبــيــوتــر يــتــم تــوصــيــلــه بــالــكــهــربــاء، 
لــعــرض األفــــالم الــقــصــيــرة لــلــغــايــة، ولــكــن كــان 
، وكل ذلك 

ً
يعاد عرضها على مدار اليوم كامال

بتكلفة ال تتجاوز املئة جنيه مصري«.
ــقــــول حــــامــــد، الـــــــذي يـــعـــمـــل فــي  ــه، يــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــه حــالــًيــا  ــ إحــــــدى املـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، إنـ
ــت الـــثـــورة  ــ ــره، ووقـ ــمـ فـــي األربــعــيــنــيــات مـــن عـ
كــان فــي أوائـــل الثالثينيات. منذ يــوم ميالده 
وهــو ال يــرى ســوى نــظــام الرئيس مــبــارك في 
كل حياته، وكــان لديه أصــدقــاء معتقلون في 
الــســجــون، وتــعــرضــوا إلـــى انــتــهــاكــات عــديــدة، 
لذلك شــارك في الــثــورة إلسقاط هــذا البطش، 
ــان واحـــــًدا مـــن مــبــدعــي »ســيــنــمــا الـــشـــارع«  وكــ
الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا »مـــن أهـــم األدوات التي 
استخدمت إلعــالء صــوت الــثــوار والــدفــاع عن 
القماشة  توصيل  »أزمـــة  أن  ا 

ً
مبين أنفسهم«، 

والكمبيوتر والسماعات بالكهرباء كانت هي 
ما يشغلهم«، خاصة أن الكثيرين من أصحاب 
املــحــال الــتــجــاريــة كــانــوا يــرفــضــون إعــطــاءهــم 
ـــا مـــن أن يــتــعــرضــوا 

ً
ــاء، خـــوف ــربـ ــهـ وصـــــالت كـ

ولكن  األفــــالم،  عــرض  فــي  للسجن ملشاركتهم 
تم التوصل وقتها إلى حل عن طريق توصيل 
الــكــهــربــاء مــن خــالل بعض أعــمــدة اإلنــــارة في 
 ســيــنــمــا الــشــارع 

ً
الـــشـــارع، واســتــطــاعــت فــعــال

بتكلفة ال تذكر أن يصل هدفها إلى الكثيرين، 
ـــا عـــلـــى األجــــهــــزة اإلعـــالمـــيـــة 

ً
وتـــتـــفـــوق أحـــيـــان

وبعض املــواقــع التي كــان كل شغلها الشاغل 
نقاد وسينمائيون يصفون  الثورة.  إجهاض 
الثورة  إبداعات  التجربة بأنها »كانت إحدى 
املــصــريــة« الــتــي »لــأســف تــم الــقــضــاء عليها 
كما تــم الــقــضــاء على مــشــروعــات فنية أخــرى 
مــرتــبــطــة بــالــشــارع، مــثــل )الــفــن مـــيـــدان( الــذي 
عن  تتحدث  ألنها  عابدين،  بميدان  يقام  كــان 
الشارع من دون أي قيود تفرضها األنظمة، أو 

تفرضها شركات اإلنتاج التقليدية«.
ــى أن فـــكـــرة »ســيــنــمــا  ــؤالء الـــنـــقـــاد إلــ ــ يــشــيــر هـ
الـــشـــارع«، وغــيــرهــا مــن املــشــروعــات الثقافية 
الـــثـــوريـــة، كــــان يــمــكــن لــهــا أن تــســتــمــر وتــمــتــد 
وتتطور، ولكن طبيعة املوضوعات والقضايا 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــنــاولــهــا، كـــانـــت كــفــيــلــة بـــإثـــارة 
الــحــديــث عــن القضية  حفيظة األنــظــمــة، مــثــل 
ــدوان  ــ ــعـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ودعــــــــم غــــــزة أمــــــــام الـ
الصهيوني، وشهداء الثورة، وقضية الحرية، 
وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا املــهــمــة. كــمــا ساهمت 
»ســيــنــمــا الـــشـــارع« فــي كــســر قــيــود اســتــخــدام 
والثقافة  بالفن  الــخــروج  الــعــام، وفــي  الفضاء 
من جدران املؤسسات الرسمية املغلقة، بهدف 
ــنـــون وتــشــجــيــع املـــواهـــب  ــفـ نـــشـــر الـــثـــقـــافـــة والـ
الــجــديــدة، وإتـــاحـــة فـــرص الــتــعــبــيــر اإلبــداعــي 
املــصــريــن دون تمييز  املـــواطـــنـــن  لــكــل  الــحــر 
وعـــلـــى أوســـــع نـــطـــاق مــمــكــن. تــلــك اإلبــــداعــــات 
التي ظهرت فــي أثــنــاء الــثــورة وارتــبــطــت بها، 
لدى  الوعي  في تشكيل  كبير  ساهمت بشكل 
الشباب، ولذلك تمت محاصرتها أمنًيا حتى 
تـــراجـــعـــت لــصــالــح نــــوع آخــــر مـــن الـــفـــن الـــذي 
يــســاهــم فــي تغييب الــجــمــاهــيــر، وهـــو مــا يتم 
التي تعتمد  املــشــروعــات  تلك  الــدولــة.  برعاية 
على استغالل الشوارع وامليادين واملساحات 
فــي تقديم خــدمــات ثقافية  العامة بشكل عــام 
ــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــئــ ــفــ ــتـــهـــدف الــ ــيـــة تـــسـ ــانـ مـــجـ
أماكن  لهم في  املتنوعة وتصل  واالقتصادية 
األمنية  املضايقات  أمــام  لم تصمد  وجودهم، 

والتضييق على حرية التعبير الفني.

إبراهيم علي

من السابق ألوانه معرفة نتائج أو مقياس 
الدراما املشتركة هذه السنة، لكن املعطيات 
ال تــشــي بــالــكــثــيــر، وربـــمـــا ســيــكــون مــوســم 
رمضان 2022، موسم التجاذب في األعمال 
الدرامية املشتركة، تحديدًا بعد سنوات من 
األولــى على صعيد نسبة  املراكز  احتاللها 
العرض واملــشــاهــدة. األســبــاب كثيرة، منها 
مــا ذكـــر، ومــنــهــا مــا ينتظر الــعــرض للحكم 

على النوع والشكل.
فـــي لـــبـــنـــان، انـــعـــدم الـــحـــمـــاس الـــــذي ُســجــل 
لــســنــوات خــــالل فـــتـــرة اإلعــــــداد والــتــصــويــر 
ملسلسالت رمــضــان. وفــي الــقــاهــرة، خرجت 
ــا مــــن الــــنــــجــــوم مــن  ــهـ ــأس بـ ــ مـــجـــمـــوعـــة ال بــ
ــق؛ فــهــي  ــشــ ــة. أمـــــا دمــ ــافـــسـ ــنـ الـــســـبـــاق أو املـ
سيمتد  بأعمال  إنتاجها،  جديد  من  تلملم 
فيما  بلوغ شهر رمضان،  تصويرها حتى 
الخليجي بسبب  اإلنـــتـــاج  مــعــدل  انــخــفــض 
ــا، ومـــشـــكـــلـــة انـــتـــشـــار  ــ ــــضـ ــــت أيـ ــوقـ ــ ضـــيـــق الـ

فيروس كورونا.
ــا  ــدرامــ ــواجـــه مـــوســـم الــ ــات كـــثـــيـــرة ســـتـ أزمــــــ
الوقت نفسه، يحاول  الرمضاني 2022. في 
املنتجون املكابرة على »التقصير« الواضح 

تجاه  الحذر  يتوخون  وكأنهم  فيها،  جديد 
ــــذي سيتضح  الــجــمــهــور وذوقـــــه )الـــشـــأن الـ
ــة؛ إذ افــتــتــح  ــادمــ ــآت قــ ــاجـ ــفـ ــا(. لـــكـــن املـ ــقــ الحــ
 Jeff( روس  جيف  القفشات«  »ملك  الــعــرض 
Ross(، وبدأ بإلقاء النكات ساخرًا من العائلة 
الحاكمة البريطانية، وكيف ربى كلبا وفقده 
أثناء الوباء، ثم اختار من الجمهور ثمانية 
متطوعن ليتهكم عليهم علنا، كما يحصل 

 في عروضه السابقة. 
ً
عادة

لم ينته األمر عند جيف روس؛ إذ استدعيت 
الكوميديانة  أخـــرى،  مــفــاجــأة  الخشبة  إلــى 
الــتــي   ،)Michelle Wolf( وولــــــف  مــيــشــيــل 
ألــقــت نــكــاتــا عـــن الـــعـــالقـــات الـــزوجـــيـــة، وعــن 
نفسها بصورة لم تنل الكثير من اإلعجاب، 
خــصــوصــا أن الــحــســاســيــات واإلشــكــالــيــات 
التي تتحدث عنها غير موجودة في فرنسا، 
الــجــمــهــور إشــكــالــّيــة، حتى  يـــرى فيها  أو ال 
إنها ال  الخشبة  مــرات على  إنها قالت عــدة 
تستطيع تــوقــع رد فــعــل الــجــمــهــور عــلــى ما 

تقول.
كل هذه املقدمات والجمهور ينتظر شابيل 
إلــــى حـــد الــتــمــلــمــل، فــثــمــن الــبــطــاقــة املــرتــفــع 
يقارب 200 دوالر، ما أثــار تساؤالت كثيرة. 
لكن ال مشكلة، نحن أمام »أسطورة«. امللفت 

عّمار فراس

أعــلــن مــســرح أبــولــو فــي بــاريــس، عــن إحياء 
ديف   األميركي،  للكوميدي  عــروض  خمسة 
شابيل؛ األمر الذي يثير بعض االستغراب. 
يــتــفــادى  كــــأن شــابــيــل  بــــدا  األمـــــر  أواًل، ألن 
األداء في الواليات املتحدة، التي ُهدد فيها 
باإللغاء؛ بسبب النكات املتعلقة باملتحولن 
جــنــســيــا، الـــتـــي أثــــــارت حــفــيــظــة الــكــثــيــريــن. 
واألهم، اختباره أوروبا التي ال يمتلك فيها 
شــهــرة كــبــيــرة، كــمــا نــقــرأ مــن تغطية بعض 
الصحف الفرنسية لزيارته، ناهيك عن كونه 
واحدًا من أهم الكوميدين الذين ُيتهم مؤدو 
الكوميديا الفرنسية بأنهم يسرقون نكاته. 

يتخلل ضمير »أنــا« هــذا املقال في مخالفة 
العروض  للعرف الصحافي، بسبب طبيعة 
ــيـــل، وانـــفـــتـــاحـــهـــا عــلــى  ــابـ الـــتـــي يــقــدمــهــا شـ
 ال بــد مــن الــوصــول بــاكــرًا 

ً
الــجــمــهــور، فــمــثــال

ــــى املــــســــرح واالنــــتــــظــــار فــــي الـــطـــابـــور مــن  إلـ
أجــل إيــجــاد مــكــان مناسب، وهـــذا مــا فعلته 
ــادة ما  ــ لــضــمــان الــصــفــوف األولــــــى، الـــتـــي عـ
يحاور شابيل الجالسن ضمنها. وبالطبع، 
الــــهــــواتــــف الـــنـــقـــالـــة مـــمـــنـــوعـــة، ويــنــســحــب 
ذلــــك عــلــى أي وســيــلــة اللـــتـــقـــاط الـــصـــور أو 
ــام عــــرض قـــد ينتهي  ــ الــتــســجــيــل، كــونــنــا أمـ
تسريبه،  يــجــوز  وال   ،

ً
مــثــال نتفليكس،  عــلــى 

خصوصا أن شابيل يختبر النكات في هذه 
العروض لجمعها أخيرًا في »عرض خاص« 

واحد جاهز للبث. 
األســطــوانــات DJ Trauma على  عــمــل العـــب 
من  احتفالّي  جــو  وخلق  الجمهور،  تجهيز 
نوع ما. لكن، لأسف، املوسيقى واألغنيات 
التي استخدمها تعود إلى مطلع األلفية، ال 

فــي مــا يخص االنــتــهــاء مــن تصوير معظم 
املسلسالت بسبب مداهمة الوقت. قبل أيام، 
نــشــر الــكــاتــب الـــســـوري ســيــف رضـــا حــامــد، 
»بـــيـــروت 303«،  الــرســمــي ملسلسل  املــلــصــق 
الخاصة  املسلسالت  بــاقــة  مــن ضمن  وكـــان 
التي تطرح قضايا   ،2022 بموسم رمضان 
اجتماعية وإنسانية مهمة جرت بن لبنان 

وسورية.
»الــصــّبــاح« لتنهي صناعة  حــاربــت شــركــة 
وإعـــــــداد هــــذا الـــعـــمـــل، لــكــن الـــوقـــت لـــم يكن 
لصالحها، وعقد مزيد من االجتماعات بهذا 
الــخــصــوص، مــن دون نــتــيــجــة، حــتــى اتخذ 
ثالثن  مــن  املسلسل  بتقليل حلقات  الــقــرار 
حلقة إلى خمس عشرة حلقة ستعرض في 

األسبوعن األخيرين من رمضان.
تــأخــر الــتــصــويــر كــــان ألســـبـــاب لــوجــســتــيــة، 
كــانــشــغــال الـــشـــركـــة بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
اإلنــتــاجــات الــقــصــيــرة الــخــاصــة بــاملــنــّصــات، 
التي تحولت إلى »يوميات«، مع وفرة الطلب 

على هذه املسلسالت خالل الفترة األخيرة.
آخــر من   

ً
أيــضــا، مسلسال الــشــركــة،  وتتبنى 

إنــتــاجــهــا، مــؤلــفــا مــن 15 حــلــقــة، للمخرجة 
ــو ذكـــــــرى، حـــيـــث يــســلــم  ــ املـــصـــريـــة كـــامـــلـــة أبـ
األوائـــل  العشر  فــي  »بــيــروت 303«  مسلسل 
رمــضــان ملنصة شاهد وفضائية  مــن شهر 

mbc السعودية.
في هذا السياق، لم تفصح الشركة بعد عن 
معلومات تتعلق بمسلسل »مــن.. إلــى«، من 
كتابة بالل شحادات، وإخراج مجدي سميرة؛ 
أنــه مــن باقة مجموعة املسلسالت  عــلــن 

ُ
أ إذ 

الخاصة بشهر رمضان، لكن ال إجابات من 
قــبــل الــشــركــة حـــول ذلـــك، ولـــم يــعــرف مــا إذا 
 كـــان ســيــؤجــل إلـــى مــا بــعــد رمــضــان املقبل. 

وتستعجل شركة »إيغل فيلمز« االنتهاء من 
تصوير الجزء الثاني من مسلسل »للموت«. 
تبدو املنافسة قوية لجهة استكمال شركة 
»إيغل فيلمز« في الخط املنافس القائم منذ 
سنوات مع شركة »الصّباح«، رغم التراجع 
انتشار جائحة  اإلنتاجات بعد  لجهة هــذه 

في  الحاصل  والتخبط  العالم،  في  كــورونــا 
شتى مرافق الحياة والصناعات، وال سيما 

منها الترفيهية والفنية.
أســئــلــة كــثــيــرة ســيــحــمــلــهــا مــوســم رمــضــان 
بــنــاء أســاس  إلــى  هــذه السنة، وكلها تتجه 
محال  ال  الصناعة، سيختلف  لــهــذه  جــديــد 

عما شهدته من نجاح قبل عقد. قد تنقلب 
املعادلة لصالح املنّصات التي تسيطر على 
أفــكــار املــنــتــجــن، وتــحــولــت مــع الــوقــت إلــى 
مــلــجــأ آمـــن لــهــم يقيهم شــر الـــخـــســـارات، ما 
أضــعــف الــحــمــاس تــجــاه األعـــمـــال الــدرامــيــة 

الخاصة برمضان.

في هذا الشأن، أن املسرح طرح 3900 بطاقة 
اإلعــالن عنها،  لم تنفد لحظة  لكنها  للبيع، 
بــل إن الصفوف األخــيــرة فــي الــعــرض األول 

الذي حضرته، لم تكن ممتلئة. 
لــن نــخــوض فــي الــنــكــات الــخــمــس أو الست 
ــيـــل، بـــعـــد أن ظـــهـــر عــلــى  ــابـ ــقـــاهـــا شـ ــي ألـ ــتـ الـ
الجمهور، وال كون  الخشبة وســط تصفيق 
واحدة منها مكررة وسمعناها سابقا، تلك 
الـــذي يمكن  الــرجــل  الــتــي يخبرنا فيها عــن 
ــه بــاملــغــتــصــب املــتــســلــســل، بــــل يــمــكــن  ــفـ وصـ
عليه  بما طرحته  العرض  اختصار طبيعة 
لــأســئــلــة وال يمتلك  إنـــه مستعد  قـــال  حــن 
مــواد جــديــدة، إذ سألته: »هــل ما زلــت قــادرًا 
ــن الــنــهــايــة  ــول الـــنـــكـــات بـــاملـــقـــلـــوب، مـ عــلــى قــ
لن  فأجاب: »هنا؟ لأسف ال،  البداية؟«  إلــى 

تساعدني اللغة«. 
ال يمكن التعليق على أداء شابيل املحترف، 
املتحولن جنسيا،  يكرر سخريته من  لكنه 
ومـــا يــالحــقــه مــن اتــهــامــات بـــاإلســـاءة إليهم 
وتعريضهم للعنف، لكن الكثير من النكات، 
ألقاها  التي  تلك  أو  هــو،  ألقاها  التي  ســواء 
من هم قبله، لم تنل الصدى املناسب، ربما 
الجمهور ال  أو ألن  األول،  العرض  ألننا في 
يستوعب بدقة أطياف النكتة وإحالتها في 
السياق األميركي، وهنا يظهر شابيل وكأنه 
ــر  ــر، وآخـ ــاضـ يــــــؤدّي لــجــمــهــوريــن، واحـــــد حـ

سيشاهد الحقا. 
»تخريب  هناك سبب آخر ملا يمكن وصفه بـ
البياض  طغيان  إن  ُيــقــال  إذ  شابيل؛  ملسة« 
يــربــكــه، وهــــذا مـــا شــهــدتــه الـــصـــالـــة؛ فــأغــلــب 
أو  الفرنسين  ســواء  البيض،  مــن  الجمهور 
ــذا ما  األمــيــركــيــن املــقــيــمــن فـــي فــرنــســا، وهــ

يهدد أداءه.

انقالب دراما رمضان 2022ديف شابيل في باريس: أداء لجمهور غائب
الدراما المشتركة في 

حالة تخبط، هكذا يمكن 
وصف حال مجموعة 

من المسلسالت الخاصة 
بموسم رمضان 2022

لبنى صويلح

املوت والحياة، اإلنسان والطبيعة، معنى الوجود، 
الــحــيــوات الــالمــرئــيــة... كــلــهــا عــوالــم تــشــّكــل سينما 
املـــخـــرج الــتــايــلــنــدي، أبــيــشــاتــبــونــغ ويــراســيــتــاكــول 
 كولومبيا، 

ّ
)Apichatpong Weerasethakul(. لذا، فإن

من صراع  والتاريخية؛  الجغرافية  تعقيداتها   
ّ

بكل
مسلح، زالزل، اكتشافات أثرية، مناجم ذهب، سكان 
أصــلــيــن، خـــرافـــات وأســـاطـــيـــر قــديــمــة، تــبــدو بيئة 
مناسبة لنقل هواجسه في أول فيلم يصوره خارج 
كــامــيــرا  تــتــحــرك   ،)Memoria( مــيــمــوريــا  فــي  وطــنــه. 
في  األنديزوغابات  بن جبال  ببطء  ويراسيتاكول 
 إيجاد تفسيرات 

ً
األمازون، واملدن الحديثة، محاولة

للذاكرة والتاريخ، في سرد غامض قابل لتأويالت 
)تيلدا  مختلفة. ضجيج مخيف في رأس جيسيكا 
ســويــنــتــون(، عــاملــة الــنــبــات اإلنــكــلــيــزيــة املــقــيــمــة في 
ميديلن )كــولــومــبــيــا(. ضــوضــاء شــديــدة مــتــكــررة، 
ال يسمعها غــيــرهــا، ســبــب غــامــض وراءهـــــا يشبه 
غموض السبب الذي أدى إلى مرض أختها املقيمة 
جيسيكا  تنادي  المرئية  عوالم  هناك  بوغوتا.  في 
وتدفعها إلى بدء رحلة البحث عن مصدر الصوت؛ 
 ويدفعها إلى 

ً
ذاك النداء الغريب الذي يوقظها ليال

الجنون نهارًا.
 اللغز الصوتي، وتنغمس في 

ّ
تحاول جيسيكا حل

أسئلة مؤرقة؛ هل هذا الصوت حقيقة، أم هلوسات 
ــازون، وتمر  األمــ إلــى  مــن بوغوتا  سمعية؟ تتجول 

في أماكن مختلفة: شوارع، متحف، مشرحة، غابة... 
دائما  الكاميرا  تصورها  الــبــالد،  فــي  غريب  كشبح 
من بعيد. عندما تبحث جيسيكا عن أصل الصوت، 
تمر  فــرديــة وجماعية  وقــائــع  عــن  ذاكرتها  ف 

ّ
تتكش

عــبــر رفــــات الــســكــان األصـــلـــيـــن، وأصــــــوات الــطــيــور 
وحفيف األشجار ورياح الغابات، وصدى الصراع 
الدموي الــذي تــرك أثــرًا في هــذه األرض. ومــن خالل 
ــذور الــصــوت  ــ رحـــلـــة وجــــوديــــة تــبــحــث فــيــهــا عـــن جـ

املخفّية، تقرأ جيسيكا ذاكرة كولومبيا.
املوسيقي  مختلفن؛  أشخاصا  رحلتها  فــي  تقابل 
ــــذي تــطــلــب مــنــه تــصــويــر شــكــل مــلــمــوس  الـــشـــاب الـ
للضجيج املتضارب في رأسها، والطبيبة النفسية 
التي ترفض إعطاءها دواًء يمنعها من رؤية »جمال 
روحانية،  حلواًل  تقترح  بل  العالم«،  وحــزن  العالم 
الــذي لم  أو ربما سوريالية. وأخــيــرًا، تلتقي الرجل 

يغادر الغابة، وربما وحده من يحمل الجواب. 
فــي »مــيــمــوريــا«، يبتعد املــخــرج عــن فــكــرة تناسخ 
أثــر  بــاســتــكــشــاف  األجــــســــاد، ويــهــتــم  بـــن  األرواح 

الـــصـــوت فـــي إدراك الــحــيــاة وتـــذّكـــرهـــا. فـــاألصـــوات 
القابعة في األجسام والكائنات هي أصداء لأزمنة 
ــوات. وفـــي تجربة  ــ ــــرة لــأحــيــاء واألمــ الــســابــقــة وذاكـ
ويراسيتاكول  يــحــاول  شـــيء،  كــل  تحتضن  حسية 
ــادة تــشــكــيــل هـــذه األصـــــداء واكــتــشــاف ألــغــازهــا.  ــ إعـ
وبروح تجريبية، يذهب أبعد من ذلك نحو البحث 
ــرة األشـــخـــاص واألمـــاكـــن،  ــ ــراءة ذاكــ ــ فـــي إمــكــانــيــة قــ
مـــا يــتــيــح بــنــاء إرث مــشــتــرك مـــن الـــذكـــريـــات تخلق 
رابطا حميميا مع اآلخرين، وتحيي ذاكــرة من آالم 

وتجارب قد تبقى طي النسيان.
هــنــاك مــقــاربــة بـــن مـــا يــحــدث لــأجــســاد الــبــشــريــة 
والطبيعة، فاضطرابات جيسيكا السمعية تتزامن 
الحفر فــي سلسلة جبال األنديز  مــع تقدم مــشــروع 
املحفور  الثقب  يتسبب  ومثلما  للمدينة.  املتاخمة 
في جمجمة، تعود آلالف السنن لفتاة من السكان 
األصــلــيــن، فـــي طـــرد الــشــيــاطــن حــســب املــعــتــقــدات 
القديمة، تتردد أحاديث عن تسبب أعمال التنقيب 

في إطالق األرواح الشريرة التي تحرس املنطقة.
تبدو الذاكرة، بمرور الوقت، كما الحلم الذي نفقد، 
 
ً
قليال تتشوه  تماما..  تذكره  على  القدرة  تدريجيا، 

وتــصــبــح فــائــضــة أو مــنــقــوصــة. فـــي الــفــيــلــم هــنــاك 
أجــزاء ضائعة من الذاكرة؛ هيرنان املوسيقي الذي 
ال نتأكد من وجوده، التفاصيل التي نسيتها أخت 
املستشفى،  مــن  خــروجــهــا  بــعــد  املــريــضــة  جيسيكا 
والحوارات واألحداث التي تبدو أحيانا من اختالق 

ذاكرة جيسيكا فحسب.

تلك الشاشة القماشية في ميدان 25 يناير

)MBC( 2022 تقلص إنتاجات الدراما الخليجية للعام

الفيلم من 
بطولة الممثلة 
تيلدا سوينتون 
)Imdb(

)Getty /شابيل في أسبوع الموضة الباريسي )بيير سو

)Getty( أنتج سينما الشارع أشخاص ليست لهم أدنى عالقة بالفن السابع

يمرّ اليوم أحد عشر عامًا على ذكرى الثورة المصرية. حدٌث شهد، إلى جانب ما هو سياسي، 
كثيرًا من المبادرات واإلنجازات الفنية، أبرزها »سينما الشارع«

سينما الشارع

»ميموريا«: جمال العالم وحزنه

فنون وكوكتيل
استعادة

قراءة

رصدمتابعة

عرف ميدان التحرير، إبّان 
ثورة 25 يناير، فعاليات 
ثقافية عديدة، شّكل 
فيها الجمهور عنصرًا 

مهّمًا؛ إذ لم يقتصر 
حضوره على التلّقي 
وحسب، وإنّما كان 

جزءًا من عملية إنتاج 
العمل الفني. من أبرز تلك 
الفعاليات، »الفن ميدان«، 

التي كانت تقام في 
»ميدان عابدين«، 

وتواصلت إقامتها حتى 
عام 2014، لكن الجهات 
األمنية في مصر منعت 

إقامتها، رافضًة منح 
القيّمين عليه تصاريح، 
بذريعة »حمايتهم من 

التنظيمات اإلرهابية«.

إيقاف 
الفن
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