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العنف األسري ...

ظاهرة تتفشى في مسلسالت رمضان 2020
قدمت بعض مسلسالت شهر رمضان هذا العام في الكثير من أحداثها ظاهرة العنف األسري ،خاصة العنف بني
األزواج بصورة ملحوظة في مسلسالت عديدة أبرزها " ونحب تاني ليه "  ،وذلك في العالقة بني عبد الله الروبي وغالية
اللذين يؤديان دورهما كل من الفنان شريف منير والفنانة ياسمني عبد العزيز  ...كذلك في مسلسل البرنس ،حيث العالقة
بني فتحي " الفنان أحمد زاهر " وزوجته " شيماء " التي تؤدي دورها الفنانة دنيا عبد العزيز ،ومسلسل " فرصة تانية "
 ...التقرير التالي يستعرض آراء نقاد حول قضية العنف األسري في املسلسالت وتأثيرها على املتابعني واملشاهدين ...

" أثر سلبي على اجليل اجلديد "
قال الناقد الفني محمود قاسم إن " العنف األسري يجب أن
تكون قضية محصورة في نطاق األسرة نفسها أو بني الرجل
واملرأة فقط ،وال يجب أن تتفشى ظاهرته في الدراما والسينما
" .ولفت قاسم إلى أنه " ضد تواجد هذه القضية على املشاع
ف��ي الكثير م��ن املسلسالت ف��ي شهر رم�ض��ان " ،منوها أن
ذلك " فيه كسر للكثير من القيم واملبادئ الهامة في املجتمع
املصري " .وتابع قاسم  " :مناقشة ظاهرة العنف بني األزواج
في الدراما بهذه الصورة في مسلسالت رمضان ،ستترك أثرا
سيئا وسلبيا كبيرا على اجليل اجلديد في املستقبل ،ألنه ال
يصح أن تتم مناقشة هذه األمور في املسلسالت أو األفالم،
وينبغي أن يكون هناك ح��دود للمواضيع التي تتطرق لها
الدراما ،وال نساهم في أن يكبر أوالدنا قبل أوانهم مبشاهدتهم
لقصص ومشاهد أكبر من عمرهم ".

" تقييم الظاهرة بصورة جيدة "

من جانبه ،يقول املخرج أحمد عاطف إنه " ال يفضل اإلبداء

برأيه في قضية معينة مت مناقشتها في مسلسالت رمضان
قبل انتهاء العمل  ،ألنه ميكن أن تكون ظاهرة العنف املقدمة
في املسلسالت تعكس شيئا يحدث في املجتمع املصري ".
وأض��اف عاطف " أن��ه ميكن أيضا أن يكون العنف املقدم
مشجعا إلثارة العنف بني الناس ،أو يكون هناك مصداقية
فنية في التعامل مع الواقع ".
وأكد عاطف أن " العمل الفني يحتاج لتقييمه االنتظار نوعا
ما وليس احلكم عليه بعد مرور أسبوع أو اثنني "  ،لكونه
مخرجا وي��درك أنه " ميكن أن تتكشف أمور في احللقات
القادمة تبرر تقدمي املؤلف لهذه الظاهرة بصورة معينة ".

" محدودية الفكر في الكتابة "
من ناحيته ،يرى الناقد الفني سمير اجلمل أن " تقدمي
ظاهرة العنف األس��ري بهذه ال�ص��ورة في املسلسالت
في شهر رمضان ،يؤكد أن املؤلفني كانوا يبحثون على
تقدمي الظواهر االجتماعية في الدراما وفي نفس الوقت
يكون املوضوع املقدم فيه نوعا من اإلث��ارة والتشويق

للمشاهدين ".
وتابع اجلمل أن " املواضيع االجتماعية ال يستطيع أي
مؤلف تقدمي منها قصص عميقة ،لذلك يلجأون لسرد
سيناريوهات الكراهية ب�ين األب واب�ن��ه وب�ين ال��زوج
وزوج �ت��ه ح�ت��ى ت�ك��ون ه��ذه امل��وض��وع��ات أك�ث��ر إث��ارة
وسخونة ".
وأكد اجلمل أن " النتيجة تكون أن يكون هناك مواقف
بني العائالت فيها ،وذلك يدل على محدودية الفكر في
الكتابة بسبب ثقافة املؤلف احملدودة لألسف ،برغم
أننا لسنا نحتاج لتقدمي هذه الصور في الدراما ألن
العنف موجود في األساس في املجتمع املصري ".
كما قال اجلمل أن " دور الفن والدراما ليس في نقل
ه��ذه الظاهرة وإمن��ا معاجلتها ،السيما أن اجلمهور
يتأثر بالفن املقدم بصورة كبيرة "  ،الفتا إلى أن "
املؤلفني يجب أن يعودوا لتقدمي املواضيع االجتماعية
التي تهتم مبناقشة ومعاجلة مشاكل األسرة املصرية
ول �ي��س امل��واض �ي��ع ال �ت��ي ت�س��اه��م ف��ي زي� ��ادة العنف
واألزمات بني األسر املصرية ".

مالحظات اللجان الفنية في
املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
م��ن ناحية أخ ��رى ،رص��د تقرير ال�ل�ج��ان الفنية في
املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم املكلفة مبتابعة الدراما
خالل شهر رمضان في مصر ،ست مالحظات على
مسلسل "ش��اه��د ع �ي��ان" ،ف��ي األس �ب��وع األول من
عرضه في شهر رمضان.
وتضمنت املالحظات  3تتعلق بالترويج للتدخني،
ومالحظتني "مشاهد عنف" وأخ��رى حتتوى على
ألفاظ سوقية ومبتذلة ومتدنية.
ورص��د تقرير اللجان الفنية ،أرب��ع مالحظات على
مسلسل "واكلينها والعة" ،وثالث مالحظات تتعلق
مبخالفة حقوق الطفل .
كما رص��د التقرير  6مالحظات متعلقة مبسلسل "
سكر زيادة " في األسبوع األول لعرضه خالل شهر
رمضان ،بواقع  3مالحظات تتعلق بتشويه صورة
املرأة وإهانتها .

