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الدراما المصرية :الرؤية مشوشة والمستقبل مجهول
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
«م� ��ن ال� �ن� �ه ��اردة م � ّ�ا ف �ي��ش ح� �ك ��وم ��ة ...أنا
ال �ح �ك��وم��ة» .ال ش ��ك ف��ي أن ه ��ذه العبارة
ال �ش �ه �ي��رة ال �ت��ي ق��ال �ه��ا أح �م��د ال �س �ق��ا في
فيلمه «الجزيرة» ( 2007ـــــ إخ��راج شريف
عرفة) بقيت محفورة في أذهان الجمهور
ال �ع��رب��ي ،وخ�ص��وص��ًا امل �ص��ري م �ن��ه .وقد
أدى ال�س�ق��ا ف��ي ه ��ذا ال �ش��ري��ط دور تاجر
ّ
م�خ��درات ،يعد نفسه املرجعية الشرعية،
وي �ت �ع��ام��ل م ��ع امل �ح �ي �ط�ي�ن ب ��ه ع �ل��ى هذا
األس� � � � ��اس .ال� �س� �ي� �ن ��اري ��و ن �ف �س��ه ينطبق
على س��وق ال��درام��ا املصرية التي تعاني
ال�ي��وم غ�ي��اب اإلن �ت��اج ّالحكومي ألسباب
ّ
ع��دة .وم��ا زاد ال�ط�ين ب��ل��ة غ�ي��اب أي بديل
ل �ل �م �م� ّ�ول ال��رس �م��ي .وب��ال �ت��ال��ي ،فاملوسم

ال��رم�ض��ان��ي س�ي�ت��أث��ر ه��ذا ال �ع��ام بعوامل
ع ��دة ،أب��رزه��ا ال�ق��ائ�م��ة ال �س ��وداء بأسماء
املمثلني الداعمني للنظام املخلوع ،على
رأسهم إلهام شاهني ويسرا وغ��ادة عبد
ال��رازق ،إلى جانب غياب جهات ّ إنتاجية
ت�ق��ف خ�ل��ف أع� ّم��ال�ه��م ،ع�ل�م��ًا ب ��أن الشركة
مسلسل شاهني
التي كانت تتولى إنتاج ّ
«قضية معالي ال��وزي��رة» توقف نشاطها
بعد تجميد أرص��دة الشركاء املساهمني
ف�ي�ه��اّ ،أول �ه��م منير ث��اب��ت شقيق سوزان
مبارك.
ه� �ك ��ذا ي �م �ك��ن ال� �ق ��ول إن ج �م �ي��ع النجوم
(امل��درج�ي�ن ض�م��ن ال�لائ�ح��ة ال �س��وداء أو...
البيضاء) سيعانون في األشهر املقبلة،
كبير منهم ع��ن شاشات
وسيغيب قسم ّ
شهر ً الصوم ،إذ إن السوق تعاني غيابًا
ّ
ك ��ام�ل�ا ل�ل�إن �ت��اج ال �ح �ك��وم��ي .وه �ن��ا ال بد
م��ن اإلش ��ارة إل��ى أن سبب ت��راج��ع الدولة
ع��ن دع��م ال��درام��ا ال ي�ع��ود ف�ق��ط إل��ى قرار
يقضي بضبط اإلنفاق في هذا املجال ،بل
ّ
ألن رم��وز ه��ذا القطاع الحكومي مهددة
بالتساقط .وبخالف وزير اإلعالم السابق
أن� ��س ال �ف �ق��ي ،ورئ� �ي ��س «ات � �ح � َ�اد اإلذاعة
التلفزيون» أسامة الشيخ املوقوفني حاليًا
املسؤولني
بتهمة إه��دار امل��ال ال�ع��ام ،ف��إن ّ
ال� �ج ��دد ل �ـ«م��اس �ب �ي��رو» ل ��ن ي �ت �م��ك �ن��وا من
التصديق على خطة إنتاج رمضان 2011
ف��ي املرحلة الحالية .وب��ال�ت��ال��ي ،ل��ن يجد
امل�ن�ت�ج��ون ال�ش��ري��ك ال ��ذي ك ��ان ي�س�ه��م في
ّ
تحمل ربع الكلفة على األقل ويدعم عرض
املسلسالت على الشاشات الوطنية.
األم��ر نفسه ينطبق على «مدينة اإلنتاج
اإلع �ل��ام � ��ي» ال� �ت ��ي ط ��اول �ت �ه ��ا انتقادات
م�ت�ت��ال�ي��ة خ�ل�ال امل��رح �ل��ة ال�س��اب�ق��ة بسبب
إن �ت��اج م�س�ل�س�لات دون امل �س �ت��وى إال في
ح ��االت ن ��ادرة .وه��و م��ا س�ي��دف��ع رئيسها
س � ّ�ي ��د ح �ل �م��ي إل � ��ى االم� �ت� �ن ��اع ع ��ن إعالن
خ�ط�ت��ه ال��درام �ي��ة ل �ه��ذا ال �ع��ام إال ب�ع��د أن
يتأكد م��ن أن األع�م��ال التي سيشارك في
إنتاجها ستروق الجمهور والصحافيني

ّ
وال�ن��ق��اد على ح��د س ��واء .والجميع يذكر
ط�ب�ع��ًا ك �ي��ف ك��ان��ت امل��دي �ن��ة ت�ت�ج��اه��ل في
ال � �س � �ن ��وات ال �س ��اب �ق ��ة االن � �ت � �ق� ��ادات التي
ّ
أطلقها الصحافيون ضد مسلسالت عدة،
وخصوصًا تلك التي تجاهلها الجمهور
الوضع
ب �س �ب��ب ت ��دن ��ي م �س �ت��واه��ا .ل �ك��ن
ً
اآلن ت �غ� ّ�ي��ر وك� ��ل ع �م��ل ل ��ن ي �ح �ق��ق إقباال
ّ
ج�م��اه�ي��ري��ًا س �ي �ع��د وس �ي �ل��ة إله � ��دار املال
العام .السيناريو نفسه يتكرر مع شركة
«ص��وت القاهرة للصوتيات واملرئيات».
ورغم أن هذه األخيرة هي شركة ُّ حكومية
وتابعة لـ«التلفزيون املصري» اتهم وزير
اإلعالم السابق بإعطائها الضوء األخضر
الس�ت�غ� ّلال ال�ح�ق��وق اإلع�لان�ي��ة للدعايات
التي تبث على قنوات التلفزيون الرسمي
بسعر يقل عن ذاك الذي عرضته شركات
أخ � ��رى ،وب �م��ا ال ي �ن��اس��ب م �ك��ان��ة شاشة

ال��دول��ة .وي ��رأس ه��ذه ال�ش��رك��ة ح�ت��ى اآلن
إب��راه �ي��م ال�ع�ق�ب��اوي اب��ن شقيقة صفوت
الشريف ،الرجل القوي في نظام الرئيس
املخلوع حسني مبارك.
إذًا ي �ب ��دو واض� �ح ��ًا أن م ��واق ��ف ك ��ل هذه
الجهات من دراما العام الحالي لن تتحدد
إال بعد تغيير مسؤوليها أو صدور قرار
رسمي بإبقائهم ،وهو االحتمال األضعف

تعاني السوق
كامال لإلنتاج
غيابًا
ً
الحكومي

بسبب ث��ورة التغيير التي تجتاح مصر
ح��ال �ي��ًا ،وت��رف��ض أي وج ��وه ت�ع��ام�ل��ت مع
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��اب ��ق ،ل �ك��ن ح �ت��ى املنتجون
امل�س�ت�ق�ل��ون ال��ذي��ن ق��د ي �غ��ام��رون بدخول
هذا القطاع ،ستواجههم صعوبات عدة:
أوالها انهيار سوق التوزيع داخل مصر
بسبب عدم اإلقبال املتوقع من «التلفزيون
امل�ص��ري» وال�ق�ن��وات الخاصة على شراء
حقوق البث كما كان يحصل في األعوام
الثالثة األخيرة .والجميع يدرك حاليًا أن
السوق الخليجية وحدها لم تعد تكفي
ل �ت �ع��وي��ض ن �ف �ق��ات اإلن� �ت ��اج إال ف ��ي حال
خفض النجوم ألج��وره��م بنسب كبيرة،
وه ��و أم ��ر غ�ي��ر م�ت��وق��ع ح�ت��ى اآلن حسب
تصريحات معظم املمثلني.
ي � �ض � ��اف إل � � ��ى ك � ��ل م � ��ا س � �ب ��ق عنصران
ف ��اع�ل�ان ّأول� �ه� �م ��ا ال �ت ��وق �ي ��ت ،ألن إنجاز

أي م�س�ل�س��ل ي�ت�ط�ل��ب ث�ل�اث ً��ة أش �ه��ر على
األق��ل من التصوير ،إض��اف��ة إل��ى عمليات
امل ��ون �ت ��اج وال �ت �س ��وي ��ق .وال ت � ��زال معظم
االس� �ت ��ودي ��وه ��ات امل �ص��ري��ة م �ت��وق �ف��ة عن
ال� �ع� �م ��ل ،ب��اس �ت �ث �ن��اء ب �ع��ض املسلسالت
واألف�لام التي بدأ تصويرها قبل الثورة،
أو التي يغيب عنها النجوم .أما العنصر
الثاني ،فهو املزاج العام للشارع املصري
املشغول حاليًا باستعادة األم��ن ودوران
عجلة االقتصاد .وه��و األم��ر ال��ذي يجعل
التفكير ف��ي مسلسالت رم�ض��ان رفاهية
تثير االس�ت�ف��زاز .وأخ�ي�رًا وه��ذا ه��و األهم
أن االستحقاقات البرملانية ستكون قبل
ش �ه��ر ال� �ص ��وم ،واالن �ت �خ��اب��ات الرئاسية
ب �ع ��ده ��ا ،وب ��ال �ت ��ال ��ي ل ��ن ت �ت��وق��ف برامج
ّ
الـ«توك شو» التي تعد املنافس الرئيسي
للمسلسالت خالل رمضان.

الزعيم
 v/sهنيدي
َ
رغم أن النجمني كانا ضد الثورة ،إال أن عادل
إمام (الصورة) ومحمد هنيدي قد يكونان
ال��راب��ح األكبر في سباق رمضان املقبل.
والسبب انطالق تصوير مسلسليهما «فرقة
ناجي عطالله» (بطولة عادل إمام) ،و«مسيو
رمضان مبروك أبو العلمني» (بطولة محمد
هنيدي) قبل اندالع «ثورة  25يناير» التي
ّ
عطلت معظم املشاريع الفنية ،وخصوصًا
الدرامية منها .ويستكمل النجمان تصوير
عمليهما في سرية تامة لضمان اللحاق
بشهر رمضان املقبل .وبالتالي هناك فرصة
كبيرة ليعرض املسلسالن مصريًا وعربيًا
على أكثر من شاشة بسبب قلة األعمال
املتوقع تصويرها هذا العام ،لكن طبعًا ال
بد من اإلشارة إلى أن اسمي «الزعيم» وهنيدي
موجودان على القائمة السوداء ...فهل يؤثر
ذلك في نجوميتهما؟ الجواب في رمضان
.2011

ّ
توقف تصوير مسلسل إلهام شاهني بسبب
شقيق سوزان مبارك!

ريموت كونترول

ّ
منى مع الطائفية أم ضدها؟

mtv

< 21:15

تستقبل منى أب��و ح�م��زة ف��ي «حديث
ّ
اإلعالمية مي شدياق (الصورة)،
البلد»،
ال �ن��ائ��ب ع �ق��اب ص �ق��ر ،دي��ان��ا كرازون،
وأنور نور .وتضيء أيضًا على مسيرة
«ن �ع��م إلس �ق��اط ال �ن �ظ��ام ال �ط��ائ �ف��ي» .ثم
تستضيف األب ف��ادي ت��اب��ت واملمثلة
ّ
لتتحدث
ك��ارول ع��ون ،وري�ت��ا قرقفي،
عن كتابها األخير «.»R

البلد (مش) ماشي

lbc

< 21:30

ي �ف �ت��ح م��ارس �ي ��ل غ ��ان ��م ف ��ي برنامج
«كالم الناس» هذا املساء ،ملف البطالة
ف ��ي ح �ل �ق��ة ب �ع �ن��وان «ب �ل��د ع��اط��ل من
ال�ع�م��ل» .فيرصد أي��ام الشلل وأرقام
ال�ج�م��ود ،وي�ت�ح��دث ع��ن ن��واب ووزراء
وم��ؤس�س��ات وأش �خ��اص عاطلني من
العمل ،ويسأل :إلى متى يبقى الشعب
ّ
يتحرك؟
صامتًا وال

ّ
ولعها ...وعطيني شحطة

«أخبار املستقبل»

< 21:00

ي �ت��اب��ع ب��رن��ام��ج «ن �ب��ض» م��ع ماتيلدا
ف��رج ال �ل��ه ،ق��ان��ون ال �ح� ّ�د م��ن التدخني،
وط��رح��ه على الجلسة العامة ملجلس
النواب للتصويت عليه .وتسأل فرج
الله :مل��اذا املماطلة في إق��رار القانون،
رغم توقيع رؤساء الكتل النيابية وكل
ال�ن�ق��اب��ات وج�م�ع�ي��ات املجتمع املدني
على عريضة ّ
تؤيد ذلك؟

دومينيك تكشف املستور

otv

< 20:45

تفشي دوم�ي�ن�ي��ك ح��وران��ي أسرارها
وت�ك�ش��ف «امل �س �ت��ور» ب�ش��أن حياتها
الشخصية ل �ط��ارق س��وي��د ف��ي حلقة
الليلة «ألألة» م��ع ط ��ارق س��وي��د ومي
س� ّ�ح��اب .وت�ت�ح��دث ل�ل�م� ّ�رة األول ��ى عن
ك��وال�ي��س مسيرتها الفنية وحياتها
العائلية ،وتكشف ع��ن آخ��ر أعمالها
ومشاريعها الغنائية.

مهى وندى عند غابي

«الجديد»

< 20:40

يستضيف غ��اب��ري��ال يمني ف��ي حلقة
الليلة من برنامجه «بيروت مع غابي»
اإلعالمية مهى سلمى ،واملمثلة اللبنانية
فرحات (ال�ص��ورة) .ويناقش
ن��دى بو
َ
يمني مع ضيفتيه آخ��ر مشاريعهما،
االجتماعية
وموقفيهما من التطورات ّ
والسياسية في لبنان .وتتخلل الحلقة
اسكتشات كوميدية.

الوزير الذي رأى الثورة

«دريم »2

< 20:30

ت �ع �ي��د ق �ن ��اة «دري� � ��م  »2ال �ل �ي �ل��ة عرض
«كنت وزي �رًا» مع جمال
حلقة برنامج ّ
الكشكي ،التي أطل فيها وزير الداخلية
املصري منصور العيسوي (الصورة).
وت �ح� ّ�دث ه ��ذا األخ �ي��ر ف��ي امل�ق��اب�ل��ة عن
ملفات ع��دة ،أبرزها توقعه قبل أشهر
اندالع ثورة في مصر ،وخطته الحالية
إلعادة األمن إلى شوارع القاهرة.

