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وقصور والنصف الثاني فقر مدقع والطبقة   مصر مقسومة فى مسلسالت رمضان بين فيلل      )1  

  الوسطى مختفية تماما؟

  :يحيى. د   

أنا ال أشاهد مسلسالت رمضان أصالً، فكيف أعقب عليها؟ إننا نحتاج 

  .إلى بحث موضوعى ميدانى لمن يشاهدونها ليجيبوا على مثل هذه األسئلة

ثم إن اختفاء الطبقة الوسطى حقيقة مزعجة وهى ماثلة 
  .المسلسالت وعلى أرض الواقع على حد سواء  فى

  .كم العرى واأللفاظ الخادشة للحياء فى مسلسالت رمضان لهذا العام؟     )2

  :يحيى. د   

أعتقد أن هذا صدى للثقافة المنفلتة التى سادت مؤخرا، وهو ليس 

  .خاصا بهذا العام وال بالمسلسالت

االبتعاد عن السياسة في يوم وليلة فبعد أن كانت كل القنوات تعرض ساعات طويلة األحداث    )3

  في ليلية رمضان الوضع اختلف وكأن الصفحة انقلبت وكأن لم يكن هناك أحداث؟

  :ىيحي. د   

هذا غير صحيح غالبا، فاألرجح أن هذا موجود وذاك موجود، ولألسف 
ال رابط بينهما مما يعرض جمهور المشاهدين للتمزق، أو االحتماء بالتبلد أو 

  .االنشقاق

المسلسالت هذا العام معظمها تتحدث عن األوضاع السياسية التى مرت بها مصر فى      )4

  المرحلة الماضية فما تفسير ذلك؟

  :يحيى. د   

هذا أمر طبيعى، برغم أن مسلسالت الواقع مازالت تجرى وتتحفنا 

  .بمفاجآت وأكشن أكثر من مسلسالت الخيال لألسف

  كثرة برامج المقالب باإلضافة أنها أصبحت أكثر حدة عن العام الماضى؟     )5

  :يحيى. د   

أنا ال أتابع هذه المقالب التليفزيونية، فأنا أكتفى بالمقالب السياسية 
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المحلية والعالمية التى تغمرنا غمرا طول الوقت فهى أكثر إثارة وخطرا، وأولى 
  .بالحذر والحسابات

  كم التشفي في برامج رمضان اللي من الفنانين عن األخوان؟     )6

  :يحيى. د   

الفروسية التى أتمنى أن نعود إليها أو حتى فكرة التشفى فكرة قبيحة، ف
نتذكرها ترفض التشفى أصالً، ثم إن هذا التشفى قد يثير التعاطف مع اإلخوان 
  .فى حين أن من يبالغون فيه يتصورون أنه يكشفهم، فإذا بهم يحققون العكس

المجتمع كثرة اإلعالنات التي تدعو إلى التبرع مع عرض حاالت حقيقة ما تأثير ذلك على    )7

  وعلى األشخاص المرضي الذي يظهرون فى التلفزيون ويتحدثون عن مرضهم؟

  :يحيى. د   

إهانة المريض واردة بمجرد عرض حالته على العامة حتى لو تغلفت 
بحسن النية، أما الدعوة إلى التكافل االجتماعى بالصدقة وغيرها فهى واجبه 

  .ولها سبل نبيلة غير عرض المرضى وجرحهم

  ما تفسير الطب النفسي لكثرة العالقات غير الشرعية في مسلسالت رمضان؟     )8

  :يحيى. د  

  .هو نفس تفسيره للعالقات غير الشرعية بعيدا عن مسلسالت رمضان
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