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محاكمة مبارك :حرب تلفزيونية على الثورة
انصار
الديكتاتور ،كومبارس
عصابته ،يلعبون
دورهم االخير ربما

غادر الرئيس املصري املخلوع حس��ني مبارك املحكمة
ف��ي عربة إس��عاف ،وابناه في س��يارة ترحيالت ،بعدما
ّأدوا أدوارهم في «ح��رب» تلفزيونية على الثورة .عائلة
تعس��ة ،تع��رض جبروته��ا الغ��ارب خل��ف القف��ص،
ويق��رر القاض��ي ضم قضي��ة مب��ارك وأوالده مع قضية
وزي��ر الداخلية األس��بق الحبي��ب العادلي ومس��اعديه،

لينض��م الديكتات��ور م��ع حراس��ه ف��ي تهم��ة قت��ل
الث��وار .القاض��ي اوق��ف الب��ث التلفزيون��ي املباش��ر،
وه��ذا ما يحرم العائلة التعس��ة من مس��رحها الوحيد
تقريب��ًا .ق��رار ق��د يك��ون في��ه إنق��اذ للثورة من أس��ر
التلفزي��ون وتحويله��ا إلى مسلس��ل يتابع��ه «جمهور
الكنب��ة»

السياسة
في ايام مبارك
نزعت الى ان تكون
«اوبرا صابون»

مبارك خالل
محاكمته
أول من أمس
في القاهرة
(رويترز عن
التلفزيون
املصري)

إنهاء مسلسل «العائلة التعسة»
وائل عبد الفتاح
I
الديكتاتور يتثاءب .جرعة املنوم او املهدئ
زائ� ��دة ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال �ث��ان �ي��ة .ال��دي�ك�ت��ات��ور
ي �ن��ام ع�ل��ى ال �ه ��واء وام � ��ام ج�م��اه�ي��ر اف�س��د
حياتها  ٣٠س�ن��ة.ال�ج�م��اه�ي��ر ت��رى غ��روب��ه
ل �ح �ظ��ة ب �ل �ح �ظ��ة .ت � � ��راه ه� ��و واوالده ف��ي
معركة يعرفون انها تلفزيونية ،لحظات
الظهور هي فرصتهم الوحيدة لتوصيل
رس� ��ال� ��ة ب ��أن �ه ��م ق � � � ��ادرون ع �ل ��ى ال �ت �ب �ج��ح.
النظرات التي تبدو واث�ق��ة ،مصنوعة من
«أبطال» يتصرفون بإحساس الهروب من
مصير م�ج�ه��ول.ال��دي�ك�ت��ات��ور ب��ال��روب دي
ش��ام�ب��ر ،ب�م�لاب��س ال�ب�ي��ت ،ال�ق�ف��ص اصبح
امتدادًا لبيته .انه تلفزيون واقع سياسي.
واملعركة تدار امام الشاشات ليبدو مبارك
ب �م��ؤي��دي��ن ي� �م ��ارس ��ون ال �ع �ن��ف ل�ت�ع�ط�ي��ل
امل �ح��اك �م��ة .وال �ص �ح��اف��ة ت �ك �ت��ب :ح ��رب بني
مؤيدين ومعارضني للرئيس السابق.
ه� ��ذه م �ح��اول��ة ل �ك��ي ي ��دخ ��ل ف ��ي ال�ل�اوع ��ي
أن امل�ح��اك�م��ة خ �ط��وة ل�ي�س��ت ن�ه��ائ�ي��ة ،وأن
«ال ��زم ��ن» س�ي�ع��ود ال ��ى م��ا ق�ب��ل  ٢٥ك��ان��ون
الثاني .كيف يكون للديكتاتور معارضون
وهو اآلن مجرد متهم؟
ان�ص��ار الديكتاتور ،كومبارس عصابته،
ي �ل �ع �ب��ون دوره� � � ��م االخ � �ي� ��ر رب � �م� ��ا ،م �ج��رد
بلطجية ال مشروع سياسي لديهم سوى
ص��ور مطبوعة بركاكة وب�ك��اء وصرخات
ووج��وه محفور عليها مشاعر هستيرية.
ه��ل ه��ذا ك��ل م��ا تبقى م��ن نظام م�ب��ارك؟ ام
امل �ش �ه��د امل �ق �ص��ود ام� ��ام ال �ت �ل �ف��زي��ون :رج��ل
ع�ج��وز ف��ي لحظة ال �خ��رف ،ي�ن��ام بمالبس
ال � �ب � �ي� ��ت وع� � �ل � ��ى س � ��ري � ��ر امل � � � ��رض وأوالد
م �ت �م��اس �ك��ون ،وم ��ؤي ��دون ي � �ط ��اردون اس��ر
الشهداء.مشهد ال وجود له خارج الشاشة.
م �ب��ارك وع��ائ�ل�ت��ه ون �ظ��ام��ه ب�ل�ا ق�ي�م��ة اآلن،
اسلحته منزوعة ،ووجوده اسير قوى غير
مرئية تدفعه الى املجهول.
ماذا سيفعل مبارك اذا حصل هو واوالده
على البراءة؟ هل يعودون الى البيت؟

II
إن�ه��ا عائلة ملعونة بشهوتها ف��ي خلود
السلطة ،وتحاول الدفاع عن نفسها على
طريقة املسلسالت التلفزيونية .واإلع�لام

ل��م ي�ص��ل ال��ى م�س�ت��وى اللحظة ويتعامل
إما بخبث او بسذاجة مع الوضع ليصنع
من اشالء مبارك طرفًا في املعركة ،فتظهر
وج��وه م��ن امل�ح��ارب�ين ال�ق��دام��ي ف��ي جيشه،
ي�ظ�ه��رون ع�ل��ى ال �ش��اش��ات ،وي�ك�ش�ف��ون عن
ب�ض��اع��ة منتهية ال�ص�لاح�ي��ة ،مستهلكة،
ل �ك �ن �ه ��ا ت� �س� �ت� �خ ��دم ل � �ك ��ي ت �ل �ت �ه �م �ه��ا آل ��ة
االس �ت �ه�لاك ال �ك �ب �ي��رة.ال��درام��ا ال�ف��اق�ع��ة في
امل �ح��اك �م��ات ت �ق��ول إن امل �ش �ه��د اص �غ��ر من
ال �ث��ورة ،وإن وض��ع ال�ف��رع��ون ف��ي القفص،
لم يعد كافيًا للشعور بأن الثورة تحققت.
الديكتاتور في القفص ،لكن الديكتاتورية
تطل من خلف شبكة مصالح واسعة تريد
منع الثورة من االستمرار.
وه� � ��ذا م� ��ا ي �ت �ح �ق��ق ع �ب��ر ال �س �ي �ط ��رة ع�ل��ى
اإلع�لام والتلفزيون ،ال��ذي يريد استهالك
ال �ث��ورة وت�ح��وي�ل�ه��ا ال��ى م��وض��وع تصبح
فيه مجرد وجهة نظر ،تقابلها وجهة نظر

اخ��رى لجيش ال��دف��اع ع��ن م�ب��ارك ونظامه
وأيامه .مبارك النائم في القفص ،باملالبس
البيتية ،مستسلمًا لتأثير مهدئ قوي ،لم
يحفظ اوالده من قبضة املجهول… تركهم
اسرى تأثير خبرتهم التلفزيونية ،ودرجة
قوة املهدئ.
ج �م��ال ف��ي ال�ج�ل�س��ة ال �ث��ان �ي��ة دخ ��ل ك�ه�ف��ه،
بينما كان عالء االكثر فظاظة .كالهما في
لحظات الدفاع اليائس ضد لعنة ال يعرف
اح��د آخ��ره��ا .األب النائم دي�ك�ت��ات��ور ،لكنه
اب ،وزعيم مافيا انتهى دوره ،مازال معلقا
ب�ين ل�ح�ظ�ت�ين ،ع��رف االول ��ى ي��وم التنحي
وي��وم ق��ال «ح��اض��ر ي��ا ف �ن��دم» ...وال يعرف
ماذا ستكون اللحظة الثانية.
القاضي أنهى اليوم املعركة التلفزيونية.
وه��ذا م��ا ق��د يصيب الديكتاتور وعائلته
ب� ��االك � �ت � �ئ� ��اب ،ف� �ق ��د ض� ��اع� ��ت ف��رص �ت �ه �م��ا
ف ��ي اظ� �ه ��ار ق� ��وة م �ص �ن��وع��ة ف ��ي م��واج �ه��ة

امل�ج�ه��ول املنتظر.انها حقًا عائلة تعسة،
ت �ت �ع ��ام ��ل ب �س �ل �ط��ان �ه��ا ل� �ق ��دي ��م ،وت ��واج ��ه
الناس ببجاحة ،وهي تتنقل بني سيارات
االسعاف وسيارات الترحيالت الى متاهة
ال يعرفون خريطتها.

III
انهم يريدون تحويل الثورة الى مسلسل
تلفزيوني .املسلسل هو الفن الوحيد الذي
تطور في عصر م�ب��ارك .فيض ال يتوقف،
وال ي�م�ك��ن ت��أم�ل��ه او م�ت��اب�ع�ت��ه ،ل��ه م��وس��م
كبير ف��ي شهر رم�ض��ان ،وم��واع�ي��د ثابتة،
ي�س�ع��ى ف�ي�ه��ا امل�س�ل�س��ل ال ��ى ال �ل �ه��اث وراء
املشاهد وليس العكس.
امل �س �ل �س��ل ع �ق �ل �ي��ة ك ��ام �ل ��ة ،س �ي �ط��رت ع�ل��ى
ص �ن��اع ال �ق��رار م��ن ال�ت�ل�ف��زي��ون وال�ب�ي��زن��س
الى السياسة وقصور الحكم .كل القضايا
ال �ك �ب ��رى ت �ح��ول��ت ف ��ي ع �ص��ر م� �ب ��ارك ال��ى

اإلسالميين»
«كتلة لمجابهة
ّ
أعلن ليبراليون وحزب يساري وحزب صوفي أمس تشكيل
كتلة سياسية باسم «الكتلة املصرية» ملجابهة اإلسالميني
في االنتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين الثاني
املقبل .وق��ال مؤسس ح��زب الجبهة
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،وه ��و ح ��زب ليبرالي
ك��ان في املعارضة في عهد الرئيس
امل�خ�ل��وع حسني م �ب��ارك ،إن ال�ه��دف
م��ن الكتلة ه��و أن ي�ق��ول امل�ش��ارك��ون
ب � ��وض � ��وح ش� ��دي� ��د إن � �ه� ��م م ��ؤم �ن ��ون
ب � ��أن م �ص ��ر ي �ج ��ب أن ت� �ك ��ون دول� ��ة
مدنية دي�م��وق��راط�ي��ة .وات�ف�ق��ت الكتلة
ال �ت��ي ض �م��ت  15ج �م��اع��ة س�ي��اس�ي��ة
ع �ل��ى ال �ع �م��ل م �ع��ًا ل �ج �م��ع ال �ت �ب��رع��ات
ل�ل�ان �ت �خ ��اب ��ات وأن ت �ت �ق ��دم ب �ق��ائ �م��ة
مرشحني موحدة وأن تخوض حملة

الدعاية االنتخابية في كيان واحد .وأيدت الكتلة أيضا اقتراحًا
من حكومة عصام شرف يدعو إلى إصدار «إعالن دستوري»
يمنع اإلس�لام�ي�ين م��ن اح�ت�ك��ار وض��ع ال��دس�ت��ور ال�ج��دي��د إذا
ف� ��ازوا ب��ال�غ��ال�ب�ي��ة ف��ي ال �ب��رمل��ان .وإل��ى
ج��ان��ب الجبهة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،تضم
الكتلة ح��زب املصريني األح��رار وهو
ح��زب ل�ي�ب��رال��ي ي �ق��وده رج��ل األع�م��ال
نجيب س��اوي��رس (ال �ص��ورة) ،ونقابة
ال�ف�لاح�ين املستقلة وح��زب التحرير
ال �ص��وف��ي وح � ��زب ال �ت �ج �م��ع ال��وط �ن��ي
ال �ت �ق��دم��ي وه ��و ح ��زب ي� �س ��اري ،كما
انضم حزب الوفد إلى الكتلة أول من
أمس بعدما انفرط تحالفه مع اإلخوان
املسلمني األسبوع املاضي.
(رويترز)

«مسلسالت» ..ال حسم ،وال نهاية متوقعة،
لكن تطويل مرهق يبرد الحدث ،غير أنه ال
يمنع من متابعته ،وتحويله من «صدمة»
ال��ى «ح�ك��اي��ة» يمكنها ان تشغل الليالي
اململة بتصاعد مثير للحدث.
ال �ع �ق��ل ال �س �ي��اس��ي ال � ��ذي ح �ك��م م �ص��ر ف��ي
الخمسينيات وال�س�ت�ي�ن�ي��ات اع�ت�م��د على
ف�ك��رة ال�ص�لاب��ة واخ �ت��ار «ال�خ�ط��اب��ة» تراثًا
ق��دي�م��ًا ي�ع� ّ�ب��ر ع��ن ف��روس �ي��ة ال�ب�ط��ل وت ��راث
ح��دي��ث ي�ص�ع��د فيهما ال��زع�ي��م امل�ل�ه��م ال��ى
ال � �ش� ��رف� ��ات ل� �ي� �ح ��دث ال � �ح � �ش ��ود ال �غ �ف �ي��رة
ويعلمها ويمنحها دروسًا في التاريخ.
ع�ب��د ال�ن��اص��ر اع�ت�م��د ع�ل��ى ال�خ�ط��اب��ة ،بما
ان �ه��ا س��اح��ة م��واج �ه��ة وح �س��م مل �ع��ارك مع
االعداء ،صالبة بال دراما .السادات درامي
اك � �ث ��ر ،وخ �ط ��اب ��ات ��ه ل ��م ت �خ��ل م ��ن درام� �ي ��ة
«ال �ب �ط��ل ال �س �ي �ن �م��ائ��ي» .ب ��رام ��ج ال �س ��ادات
الحكائية كانت تكمل ص��ورت��ه «الريفية»
املعتمدة على روايات شفاهية تحوله في
ال�ل�ي��ال��ي ال��ى اس �ط��ورة ،تسيطر ع�ل��ى عقل
م�ش��اه��د ي ��رى ف�ي��ه «ع �م ��دة» ب�ل�ا ب �ط��والت،
لكنه الحكيم وال��داه�ي��ة وص��اح��ب الخبرة
واملقام واملركز االجتماعي.
م��ع م �ب��ارك اص �ب �ح��ت امل �س �ل �س�لات حقيقة
واق � � � �ع� � � ��ة ،وت � ��رس� � �خ � ��ت اش� � � �ك � � ��ال «اوب � � � � ��را
ال �ص ��اب ��ون» .ال �ح �ل �ق��ات ت �ح��ول ال��زم��ن ال��ى
س��ائ��ل ب�ل�ا م ��واج �ه ��ات م ��ع ح� ��دث ب�ع�ي�ن��ه،
وت� �ن� �ق ��ل امل� ��واج � �ه� ��ة ك �ل �ه��ا ال� � ��ى امل� �ش ��اع ��ر،
وه ��و م��ا ي�م�ن��ح اوب� ��را ال �ص��اب��ون طابعها
ال��روم��ان�س��ي ،وت��أث�ي��ره��ا ال�ع��اط�ف��ي املبالغ
ف�ي��ه ،وخصوصًا ان جمهورها االس��اس��ي
ربات البيوت او املقيمون امام الشاشات.
ال�س �ي��اس��ة ف��ي اي� ��ام م �ب��ارك ن��زع��ت ال ��ى ان
ت� �ك ��ون «اوب� � � ��را ص� ��اب� ��ون» ألن� �ه ��ا ت �ن��اس��ب
«ال�ع�ق��ل ال�ه�لام��ي» امل�ش�غ��ول ب��ال��وج��ود في
اللحظة ،ال ماض وال مستقبل .هكذا يظهر
ن�ج��وم ع�ص��ر م �ب��ارك وح��راس��ه ف��ي ب��رام��ج
التلفزيون على انهم ضحايا ال مشاركون
ف��ي جريمة م �ب��ارك .ح��راس م�ب��ارك ليسوا
طرفًا في الحاضر ،إنهم شهود على غروب
الجنرال االخ�ي��ر ،لكن تقديمهم على انهم
ض �ح��اي��ا م ��ؤام ��رة ه ��و ن� ��وع م ��ن امل� �س ��اواة
ب�ي�ن ال� �ج�ل�اد وال �ض �ح �ي��ة او م �ن��ح ال �ق��ات��ل
ف��رص��ة ليفسلف ج��ري�م�ت��ه ق�ب��ل محاكمته
عليها .عقلية املسلسالت تبحث عن دموع
املشاهد والهدف واضح :ان يتحول الفرد
الى متفرج ،وتتحول الثورة الى مسلسل.

