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بعد الثورة

فنانو مصر يرفضون الوصاية على اإلبداع...
الزيارة التي قام بها
نقيب املمثلني أشرف عبد
الغفور ملرشد «اإلخوان
املسلمني» ،أثارت زوابع
لن تنتهي قريبًا .ها هم
الفنانون يعلنون إطالق
جبهة جديدة تهدف إلى
حماية حرية اإلبداع
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ردود الفعل العنيفة التي اندلعت بعد
ال �ل �ق��اء ال ��ذي ُع �ق��د ب�ي�ن ن�ق�ي��ب املمثلني
أش � ��رف ع �ب��د ال �غ �ف��ور وامل ��رش ��د ال �ع��ام
ل�ج�م��اع��ة «اإلخ � ��وان امل�س�ل�م�ين» محمد
بديع انقسمت بني رأيني :األول رافض
للزيارة على نحو مطلق .أم��ا الثاني،
فذهب في اتجاه آخر ،إذ ّ
قررت مجموعة
من العاملني في الوسط الفني إطالق
جبهة للدفاع عن حرية اإلب��داع وحق
املعرفة ،ف��ي خطوة تعكس نية ه��ؤالء
ّ
والتحرك على
اإلمساك بزمام املبادرة،
األرض ملنع وضع اليد على الفن.
ّ
املوجهة
إذًا ب��ال�ت��زام��ن م��ع االن�ت�ق��ادات
إل� � � ��ى ن� �ق� �ي ��ب امل� �م� �ث� �ل�ي�ن أش� � � � ��رف ع �ب��د
الغفور بسبب لقائه مرشد «اإلخ��وان
املسلمني» ،أطلقت مجموعة كبيرة من
ال�ف�ن��ان�ين وال�س�ي�ن�م��ائ�ي�ين ،م��ن بينهم
املنتجة واملمثلة إسعاد يونس مبادرة
ل�ت��دش�ين ج�ب�ه��ة ال��دف��اع ع��ن ال�ح��ري��ات
وح� ��ق امل� �ع ��رف ��ة .وس �ت �ع �ق��د امل �ج �م��وع��ة
م��ؤت�م�رًا ي��وم ال�س�ب��ت امل�ق�ب��ل ف��ي نقابة
الصحافيني املصريني إلعالن املبادرة.
وكانت إسعاد يونس قد قالت إن هذه
الجبهة تهدف على نحو أساسي إلى
امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي ستصوغ
الدستور املصري الجديد لضمان عدم
وجود ّ
أي نصوص تحد من الحريات

ّ
قالت إسعاد يونس إن الهدف من اللجنة هو املشاركة في صياغة الدستور
املتاحة للفنانني املصريني .وأضافت
إن ه � �ن ��اك ت� �خ � ّ�وف ��ًا م� ��ن ف� � ��رض ق �ي��ود
ّ
ع�ل��ى ال �ف��ن م��ن ق�ب��ل ال �ت �ي��ارات الدينية
املتشددة ،فيزيد ذلك من حدة الرقابة
ع �ل��ى اإلن� �ت ��اج ال �ف �ن��ي واإلب� � � ��داع .وه��ي
الرقابة التي ضجر منها الفنانون أيام
ّ
وستضم ه��ذه الجبهة فنانني
م�ب��ارك.
ومثقفني من مختلف القطاعات ،مثل
ال �س �ي �ن �م��ا ،وال� �ش� �ع ��ر ،واألدب ،وال �ف��ن
ال �ت �ش �ك �ي �ل��ي ،ل �ض �م��ان ح �م��اي��ة ح��ري��ة

ستعلن المبادرة يوم
ُ
السبت في نقابة
الصحافيين

اإلب � ��داع وم�ض��اع�ف�ت�ه��ا ف��ي م�ص��ر بعد
«ثورة  25يناير».
في الوقت نفسه ،تواصل الهجوم على
زي � ��ارة ن�ق�ي��ب امل�م�ث�ل�ين مل�ك�ت��ب امل��رش��د
العام .وهي الزيارة األول��ى من نوعها
في تاريخ «اإلخوان» .وبدا كأن هدفها
ح �ص��ول ع�ب��د ال�غ�ف��ور ع�ل��ى تطمينات
ب� � ��أن ال� �ج� �م ��اع ��ة ال � �ت� ��ي ح �ص �ل��ت ع�ل��ى
األغ�ل�ب�ي��ة ف��ي ال�ب��رمل��ان ل��ن ت �ح� ِّ�رم ال�ف��ن.
ه�ك��ذا استمعنا إل��ى النقيب وامل��رش��د
يقوالن إنهما مع «الفن الهادف واملفيد
ل �ل �م �ج �ت �م��ع» وغ� �ي ��ره ��ا م ��ن ال� �ع� �ب ��ارات
الفضفاضة التي تتيح ألي جماعة أو
ح��زب سياسي ف��رض ق�ي��ود على الفن
وفق رؤيته السياسية.
وه � ��و م� ��ا ل �ف ��ت إل� �ي ��ه ال� �ف� �ن ��ان س��ام��ي
م � �غ� ��اوري ،وك �ي ��ل ن �ق��اب��ة امل �م �ث �ل�ي�ن ،إذ
ّ
صرح بأن زيارة النقيب هذه تؤكد أن
الفن بات خاضعًا لسياسة الحاكم «لو
فاز حزب سلفي أو ليبرالي باألغلبية
ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات امل �ق �ب �ل��ة ،ه ��ل ن��ذه��ب
للجلوس معه؟» .وكان مجلس النقابة
ق ��د أع� �ل ��ن ف ��ي ب� �ي ��ان رس� �م ��ي أن � ��ه غ�ي��ر
مسؤول عن زيارة النقيب للمرشد ،بل
ج ��اءت ب �م �ب��ادرة شخصية م�ن��ه ،وم��ن
دون ع�ل��م أع �ض��اء امل�ج�ل��س .وج ��اء في
ال�ب�ي��ان أي�ض��ًا أن ّ
أي ات�ف��اق��ات حصلت
أث � �ن� ��اء ال� �ل� �ق ��اء «غ� �ي ��ر م �ل��زم��ة ل �ج �م��وع
الفنانني».
ك� ��ذل� ��ك واج� � � ��ه أش� � � ��رف ع� �ب ��د ال �غ �ف ��ور
عاصفة من االنتقادات في امللف نفسه
خ�لال ظ�ه��وره قبل يومني ف��ي برنامج
ً
مساء» على قناة «دريم» مع
«العاشرة
ّ
اإلعالمية منى الشاذلي ،إذ اتصل عدد
من الفنانني بالبرنامج منددين بلقاء
امل��رش��د وال �ن �ق �ي��ب .وك ��ان ع�ب��د ال�غ�ف��ور
ق ��د ت �ع ��رض أي �ض ��ًا ل �ح �م �ل��ة ان �ت �ق��ادات
سبقت تلك ال��زي��ارة ،عندما امتنع عن
االس �ت �ق��ال��ة م ��ن امل �ج �ل��س االس �ت �ش��اري
ال � �ت� ��اب� ��ع ل �ل �م �ج �ل��س ال� �ع� �س� �ك ��ري ب �ع��د
االع �ت��داء على املعتصمني ف��ي أح��داث
مجلس الوزراء خالل الشهر الفائت.

ف ��ي م �ح ��اول ��ة ل �ت �ح �س�ين ص ��ورت ��ه ال �ت��ي
ازدادت قتامة بعد االنتخابات النيابية،
اق � �ت� ��رح ال� �ت� �ي ��ار اإلس �ل��ام � ��ي ف� ��ي م�ص��ر
إن� �ش ��اء ...دار أوب� ��را إس�ل�ام �ي��ة! ال ي�ب��دو
ال�ت�ص��ري��ح مستغربًا ع�ن��د م��راج�ع��ة كل
م ��ا أع �ل �ن��ه م �س ��ؤول ��ون ف ��ي ه� ��ذا ال �ت �ي��ار
(السلفيون و«اإلخ��وان املسلمون») عن
ّ
الفن في األسابيع األخيرة :من التأكيد
ً
أن السينما «ح��رام» وصوال إلى وصف
أع� �م ��ال ن �ج �ي��ب م �ح �ف��وظ ب� �ـ«اإلل� �ح ��اد»،
وال�ت�ص��وي��ر ال�ف��وت��وغ��راف��ي ب �ـ«امل �ك��روه».
ب�ي�ن�م��ا ال �غ �ن��اء وامل��وس �ي �ق��ى ف�ه�م��ا «م��ن
ال � �ك � �ب� ��ائ� ��ر» ع � �ن ��د ال � �ب � �ع� ��ض ،أو «غ �ي ��ر
مستحبتني» عند اآلخرين.
خ �ل��ال األس � �ب � ��وع امل � ��اض � ��ي ،زار ن�ق�ي��ب
املمثلني امل�ص��ري�ين أش��رف عبد الغفور
م��رك��ز «اإلخ� � ��وان» واج �ت �م��ع م��ع امل��رش��د
العام للجماعة محمد بديع ،وسأله عن
مستقبل الفن في ظل الحكم اإلسالمي
ّ
رد بديع بأنه م��ع «الفن
امل�ت��وق��ع .وج��اء ِّ
ال��راق��ي ال ��ذي ي �ه��ذب ط�م��وح��ات الشعب
وأخالقه ...وضد الفن املسف واملبتذل».
وت��رك تعريف ك��ل ه��ذا ال�ك�لام مفتوحًا،
وم� �ط ��اط� �ًاً ،ف �ي �ض��ع م ��ا ي �ش ��اء ف ��ي ح� ّ�ي��ز
امل �ت��اح ،وم��ا ي�ش��اء ه��و أي�ض��ًا ف��ي نطاق
املمنوع واملحظور.
بدوره قال علي الغريب ،مسؤول املسرح
في اللجنة الفنية في الجماعة إن اللقاء
يهدف إلى «الوصول إلى نهضة الدراما
املصرية ،وفتح آفاق جديدة للحوار مع
املجتمع ال �ف �ن��ي .»...أم��ا منسق اللجنة
ال �ف �ن �ي��ة ف ��ي ال �ج �م��اع��ة س �ي��د دروي � ��ش،
ف�ك�ش��ف ع��ن اإلع � ��داد ل �ـ«إن �ش��اء م�ش��روع

تشارك ليلى علوي في اللجنة
لجنة موسيقية تضم ثالثني م��ن كبار
املوسيقني لتأسيس أوبرا جديدة».
من جهته ،أعرب نقيب املمثلني املعروف
ب �م �ي �ل��ه إل� ��ى ال� �ت� �ي ��ارات اإلس�ل�ام� �ي ��ة ع��ن
سعادته بما قاله ه��ؤالء عن الفن ،رغم
ن��واي��اه��م ال��واض �ح��ة ل�ل�ت��دخ��ل وت�ق�ي�ي��م
ه��ذا ال�ق�ط��اع وف �ق��ًا مل�ع��اي�ي��ر «أخ�لاق �ي��ة».
ل�ك��ن أش ��رف ع�ب��د ال�غ�ف��ور ت�ج��اه��ل ذل��ك،

ربما لتناسب هذا الكالم مع معتقداته،
فخرج على الصحافيني بعد لقائه بديع
الغموض
ليقول إن «اللقاء أزال بعض
َّ
في رؤية اإلسالم إلى الفن التي يتبناها
«اإلخ � � � � � � ��وان امل� � �س� � �ل� � �م � ��ون»» .وأض � � � ��اف:
«مستقبل الفن في ظل اإلخوان سيكون
رائعًا ومبهرًا».
ل�ك��ن ه��ذا ال �ك�لام ص��در ع��ن ال�ن�ق�ي��ب من

◄ ي� � �ت � � ّ
�ردد أن إل� �ي� �س ��ا (ال� � �ص � ��ورة)
ّ
ستغني تتر مسلسل غادة عبد الرازق
الجديد ،ال��ذي يحمل ّعنوان «مع سبق
اإلصرار» .ومن املتوقع أن تبدأ النجمة

ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ق��ري �ب��ًا ج�ل�س��ات ال�ع�م��ل مع
فريق املسلسل واملخرج محمد سامي،
من أجل التعرف إلى تفاصيل وقصة
ال �ع �م��ل ،ث ��م اخ �ت �ي��ار ك �ل �م��ات األغ �ن �ي��ة
وألحانها.
◄ بعد تأجيل ع��رض��ه م ��رارًا ينطلق
غ� � �دًا ف �ي �ل��م «ع� �م ��ر وس �ل �م��ى  »3ف��ي
الصاالت املصرية .الشريط من بطولة
ت��ام��ر ح�س�ن��ي ،وم ��ي ع��ز ال��دي��ن ،وم��ن
إخراج محمد سامي.

«الفن النظيف»
يبشر بـ
ّ
 ...والنقيب ّ
القاهرة ــ محمد الخولي

◄ ت�ظ��اه��ر أم��س م �ئ��ات الصحافيني
ال�ت��ون�س�ي�ين ،ون��اش �ط��ون م��ن املجتمع
املدني أمام قصر الحكومة في القصبة
ل�ل�ت�ن��دي��د ب ��االع� �ت ��داءات امل �ت �ك��ررة ال�ت��ي
ّ
تعرضوا لها ،واالحتجاج على تعيينات
م � ��دراء ج ��دد ل�ل�م��ؤس�س��ات اإلع�لام �ي��ة
الحكومية ،فيما تجمع ال�ع�ش��رات من
أنصار الحكومة في تظاهرة مضادة.
ورف� �ع ��ت خ �ل�ال ال �ت �ظ��اه��رة امل �ع��ارض��ة
ش� �ع ��ارات ع ��دة ب�ي�ن�ه��ا «ال �ش �ع��ب ي��ري��د
ح��ري��ة اإلع�ل�ام» ،و«ح��ري��ات صحافية،
ال ع� ��ودة ل �ل �ف��اش �ي��ة» ،و«ي� ��ا ج �ب��ال��ي يا
ُ
جبان ،الصحافة ال تهان» ،و«إعالمنا
حر ،ال جزيرة وال قطر» .وقال رئيس
«ال �ه �ي �ئ��ة ال��وط �ن �ي��ة إلص �ل��اح اإلع �ل��ام»
ك� �م ��ال ال� �ع� �ب� �ي ��دي إن ه � ��ذه ال��وق �ف��ة
االح �ت �ج��اج �ي��ة ال �ت��ي ن�ظ�م�ت�ه��ا ال�ن�ق��اب��ة
الوطنية للصحافيني التونسيني تهدف
إل��ى االح �ت �ج��اج ع�ل��ى االع� �ت ��داءات التي
يتعرض لها الصحافيون.

دون ال� �ع ��ودة إل ��ى أع �ض ��اء ن �ق��اب �ت��ه .إذ
يعاني ال��وس��ط الفني حاليًا م��ن القلق
ب �ع ��د زي � � � ��ارات ق � ��ام ب� �ه ��ا م �م �ث �ل��ون ع��ن
التيارات اإلسالمية ملقر نقابتهم .وهو
م��ا دف�ع�ه��م إل��ى تشكيل لجنة «ل�ل��دف��اع
ع��ن ح��ري��ة اإلب� � ��داع» ،ش ��ارك ف�ي�ه��ا ع��دد
م��ن ك�ب��ار ال�ف�ن��ان�ين ك ��داود ع�ب��د السيد،
ورئ� �ي ��س «امل ��رك ��ز ال �ق��وم��ي ل�ل�س�ي�ن�م��ا»
خ ��ال ��د ع �ب��د ال �ج �ل �ي��ل ،ووزي � � ��ر ال �ث �ق��اف��ة
ال �س��اب��ق ع �م ��اد أب� ��و غ� � ��ازي ،وال �ف �ن��ان��ة
َ
واملنتجان محمد العدل،
ليلى ع�ل��وي،
وإس �ع��اد ي��ون��س وغ �ي��ره��م .أم��ا ال�ه��دف
منها فهو «الحفاظ على حرية اإلبداع،
خصوصًا أنه ال مؤشرات تضمن قيام
دول� ��ة دي �م��وق��راط �ي��ة س �ل �ي �م��ة »...حسب
تصريحات داود عبد ال�س�ي��د ،مضيفًا
ّ
أن «الدولة هي املنتج األق��وى للمسرح
واملوسيقى .وسيرث الحزب الحاصل
ع�ل��ى األغ�ل�ب�ي��ة ن �ظ��ام ال�ح�ك��م الشمولي
ّ
نفسه ،وسيتحكم بالتلفزيون واإلذاعة
والجرائد الكبرى» .أما عماد أبو غازي
ّ
فلفت إل��ى أن «ال�ه��دف من ه��ذه املبادرة
ه��و ض �م��ان ح��ري��ة اإلب � ��داع وال �ف �ك��ر في
السياسية ال�ت��ي تطرأ
ظ��ل ال�ت�غ�ي�ي��رات
ّ
على املجتمع » .يذكر أنه منذ تأكد فوز
اإلس�لام �ي�ين ب��أغ�ل�ب�ي��ة ال �ب��رمل��ان ،تسود
ح��ال��ة م��ن ال �ج��دل ال��وس��ط ال�ف�ن��ي ال��ذي
ان�ق�س��م إل ��ى ث�ل�اث ف �ئ��ات :األول� ��ى تضم
الفنانني ال��ذي��ن ح��اول��وا رك��وب املوجة
ّ
مبشرين بأن الفن في عهد اإلسالميني
س �ي �ك ��ون أف � �ض� ��ل .أم � ��ا ال �ف �ئ ��ة ال �ث��ان �ي��ة
فاختارت املواجهة ،فيما التزم الفريق
الثالث الصمت أو أعلن في لحظة يأس
ق� ��رار ال �ه �ج��رة إذا ه��اج��م اإلس�لام �ي��ون
الفن.

ّ
◄ ح��ق��ق م �ق �ط��ع ف �ي��دي��و ل��رج��ل دي��ن
م�س�ي�ح��ي م��دت��ه  18دق �ي �ق��ة ان �ت �ش��ارًا
واسعًا على فايسبوك خ�لال اليومني
املاضيني .وتخطى عدد الذين نشروه
ع �ل��ى ص �ف �ح��ات �ه��م ح ��اج ��ز ال � � �ـ 35أل��ف
شخص ،إل��ى جانب اهتمام الصحف
ومواقع األخبار بهذا الشريط .ويظهر
ف��ي املقطع امل �ص� ّ�ور ك��اه��ن يعتذر عن
ع��دم إل�ق��اء التحية على ق��ائ��د الشرطة
العسكرية في الجيش املصري حمدي
بدين ،خالل قداس عيد امليالد .ويذكر
ّ
أن بدين متهم بالوقوف خلف مذبحة
ماسبيرو ،التي راح ضحيتها عشرات
األق �ب��اط ف��ي ت�ش��ري��ن األول (أك�ت��وب��ر)
املاضي.
◄ أع � �ل � �ن� ��ت إدارة ق� � �ن � ��اة «ص� � ��دى
ال �ب �ل��د» ،امل �م �ل��وك��ة ل �ل �ق �ي��ادي ال�س��اب��ق
ف��ي ال�ح��زب الوطني املنحل محمد أبو
العينني ،إط�لاق بث املحطة في الواحد
والعشرين من الشهر الحالي .وتتنوع
ب��رام��ج ال �ت �ل �ف��زي��ون ب�ي�ن ال� �ـ«ت ��وك ش��و»
وبرامج شبابية وحوارية.
◄ أعلن ج��ورج كلوني ّنيته إخ��راج
فيلم جديد عن النازيني .وقال ملوقع «إي
أون�لاي��ن» إن��ه يستند إل��ى كتاب يحمل
اس��م «ذي م��ون��وم�ن�ت��س م ��ان» إلخ��راج
فيلم ي�ت�ن��اول مجموعة خ �ب��راء فنيني
بعد ال�ح��رب العاملية ال�ث��ان�ي��ة ،يبحثون
عن قطع فنية سرقها النازيون .وجاء
في موقع «ذي راب» األميركي أنه من
امل �ت��وق��ع أن ي ��ؤدي ك�ل��ون��ي أي �ض��ًا دور
البطولة في الفيلم الجديد.

