
دراما الطبقة الوسطى: عودة أم تطور؟
يارا شاهني

انتشرت مقولة «عودة دراما الطبقة الوسطى مرة أخرى لشاشات التلیفزیون»، مع عرض مسلسلى «سابع
جار» و«أبو العروسة» لیعود إلى األذھان لیس فقط حالة اجتماع العائلة حول مسلسل الساعة السابعة، بل

أیضا شكل ومحتوى الدراما فى تلك الحقبة نفسھا.

واختفى المسلسالت،  من  دسمة  بوجبة  المصریة  الدراما  إنتاج  من  األكبر  الرصید  على  معتاد-  ھو  -كما  رمضان  شھر  استحوذ 
فترتى فى  المصرى  التلیفزیون  شاشات  على  وانتظرتھ  المصریة  األسر  حولھ  التفت  طالما  الذى  الشھیر  مساء  السابعة  مسلسل 
الثمانینیات والتسعینیات. وفى السنوات القلیلة الماضیة، اھتمت المسلسالت الرمضانیة بموضعات مشوقة تجذب المشاھد طوال
ثالثین یوما، وبدأت تظھر الدراما البولیسیة, ودراما عوالم الجریمة، ثم بدأت موجة أخرى من دراما صراعات رجال األعمال
داخل قصورھم الفاخرة, وارتباطھم بشبكات فساد معقدة مع كبار المسئولین، أو انخراطھم فى أعمال الجرائم المنظمة. وبشكل
مواز ظھرت موجة أخرى من المسلسالت التى اھتمت برصد حیاة الطبقات األكثر فقرا فى األحیاء العشوائیة، حیث تسود قیم

مختلفة وصراعات یومیة من أجل البقاء.

شھد ھذا العام عودة الدراما المصریة مرة أخرى خارج إطار السباق الرمضانى، غیر مرتبطة بعدد الحلقات الثالثین، وال تواجھ
القدر العالى من المنافسة بین عشرات القنوات الفضائیة التى تعرض كل منھا أكثر من أربع مسلسالت فى الیوم الواحد أحیانا.
و«أبو جار»  «سابع  مسلسلى  عرض  مع  التلیفزیون»،  لشاشات  أخرى  مرة  الوسطى  الطبقة  دراما  «عودة  مقولة  وانتشرت 
العروسة» لیعود إلى األذھان لیس فقط حالة اجتماع العائلة حول مسلسل الساعة السابعة، بل أیضا شكل ومحتوى الدراما فى تلك

الحقبة نفسھا.

الدراسات من  العدید  تعرضت  والذى  مصر،  فى  الوسطى  الطبقة  تعریف  عن  األول  تساؤلین:  طیاتھا  فى  المقولة  ھذه  تحمل 
لمحاوالت تعریفھا بوجھ عام وفى مصر بوجھ خاص. من تلك الدراسات واألدبیات عدة مقاالت نشرتھا مجلة الدیمقراطیة فى
أعدادھا السابقة، والتى اجتمعت على صعوبة تعریف الطبقة الوسطى بشكل عام1، نتیجة تعدد االقترابات، وكذلك تعقد المفھوم.
والتكنوقراط، المھن،  أصحاب  على  أحیانا  تقتصر  متعددة  أیضا  فالتعریفات  تحدیدا،  مصر  فى  الوسطى  الطبقة  یخص  فیما  أما 
التجار بصغار  یسمى  فیما  والصناعى  التجارى  بالنشاط  یعملون  من  أیضا  لتشمل  أحیانا  وتتسع  والموظفین،  اإلداریین،  وكبار 

وأصحاب المصانع الصغیرة، وكذلك المزارعین أصحاب الملكیات الزراعیة المتواضعة 2.

الدرامیة األعمال  فى  الوسطى  الطبقة  دراما  شكل  ھو  فما  الدراما،  من  النوع  ذلك  عودة  طبیعة  عن  فھو  الثانى،  التساؤل  أما 



التشابھ أوجھ  ھى  وما  العودة.  تلك  سمات  وما  ؟   2017/2018 فى  أخرى  مرة  عادت  والتى  الطابع،  والتسعینیة   الثمانینیة 
فى وتنوعت  سیاسیة،  أنظمة  عدة  وعاصرت  عاما  األربعین  من  یقرب  ما  مدى  على  امتدت  التى  الرحلة  تلك  فى  واالختالف 
الثالثین عاما من عصر مبارك، ثم جمیع تداعیات األحداث السیاسیة التى مرت بھا مصر منذ اندالع ثورة ینایر 2011 حتى

اآلن.

«فیھ حاجة غلط» فى «مواجھة أبو العروسة»:

حكومى موظف  أب  من  مكونة  أسرة  حول  أحداثھ  تدور  الذى  عرضھ  بدایة  منذ  واسعة  العروسة»جماھیریة  مسلسل «أبو  القى 
وزوجتھ وخمسة أبناء وتتصاعد أزمة ھذه األسرة عندما یواجھ األب تكالیف زواج ابنتھ. بطل المسلسل ھو األستاذ عبد الحمید
الموظف بإحدى المصالح الحكومیة فى القاھرة، وتبدو معاناة عبد الحمید الحالیة شدیدة الشبھ بمعاناة أستاذ عبد الحمید آخر كما
ظھر فى مسلسل «فیھ حاجة غلط» وھو إنتاج عام 1982. فاألستاذ عبد الحمید من الثمانینیات ھو أیضا أب لخمس أبناء وإن
مواجھة فى  فیبدأ  المعاش  سن  الستین،  لسن  بوصولھ  یفاجأ  بھ  وإذا  الحیاة  بمتطلبات  یفى  لكى  یكافح  وھو  قلیال  سنا  أكبر  كانوا 

تحدیات وأسئلة أكثر صعوبة.

فى كال المسلسلین یتم تقدیم الطبقة الوسطى بھذه الصورة: موظفون حكومیون، حصلوا على قسط جید من التعلیم ویصرون على
لألحیاء بعد  ینتقلوا  ولم  القدیمة  القاھرة  أحیاء  فى  یسكنون  واألصیلة،  األساسیة  االجتماعى  الصعود  أداة  باعتبارھا  أبنائھم،  تعلیم 
أقل أخرى  فئات  صعود  أمام  االجتماعیة؛  مكانتھم  لتدھور  أدت  التى  االقتصادیة  الضغوط  أمام  صامدین  یقفون  الراقیة.  الجدیدة 
ازدیاد مع  ھائلة  بسرعة  االجتماعى  السلم  فارتقوا  السوق  اقتصاد  مع  اندمجوا  ولكنھم  ثقافة،  أقل  أیضا  وأحیانا  وأصالة  تعلیما 

ثرواتھم المفاجئ.

و كأن دراما الثمانینیات كانت تعكس غضب الطبقة الوسطى الواسعة من تخلى الدولة عنھا فى السبعینیات مع سیاسات االنفتاح
االقتصادى فى عصر الرئیس السادات والذى زعزع مكانتھم الممیزة اجتماعیا فى الستینیات، بعد ثورة یولیو 1952. ُیحمِّل ھذا
الغضب سنوات االنفتاح مسئولیة تدھور وانحدار كل شيء من األخالق لسلوكیات المواطنین، وانتشار الفساد، وانعدام الضمیر،
وتردى الذوق العام والثقافة؛ فھناك خلل كامل، أو كما سمى المسلسل الذى ألفھ عبد الحى أدیب «فیھ حاجة غلط»...فكل شيء

خطأ ووراء الخطأ الخلل الذى حدث نتیجة سقوط الطبقة الوسطى المصریة، فھى عماد المجتمع ورمانة میزانھ.

بنایة «سابع جار» وبنایة «أھال بالسكان»:

حكایات یقدم  والذى  جار»،  «سابع  مسلسل  ھو  أیضا  األخیرة  الفترة  فى  واسعا  جماھیریا  نجاحا  القى  الذى  الثانى  المسلسل 
قصص تخرج  وأسرة  شقة  كل  قصة  داخل  ومن  سنوات،  منذ  واحدة  بنایة  فى  یعیشون  الذى  الجیران  من  مجموعة  وقصص 
وحكایات ویومیات تعبر عن الھموم والتحدیات التى تواجھھا تلك األسر. تركیبة السكان فى ھذه البنایة تبدو متجانسة. فھى معبرة
عن نماذج متنوعة من الطبقة الوسطى منھا الجیل األكبر من الموظفین الحكومیین، أو كبار رجال الجیش أو الشرطة ثم األجیال
نھم من أن یندمجوا فى االقتصاد الُمعولم؛ فمعظمھم أفضل من التعلیم  الحدیث مكَّ الجدیدة من الطبقة الوسطى التى نالت قسطاً 
عاملون بالشركات الكبرى أو البنوك، أو أصحاب أعمال خاصة واستشاریة، فأصبحت ھمومھم ومشكالتھم ال تقتصر على البحث

عن شقة أو وظیفة كما ھو الحال فى المسلسالت الثمانینیة.

 ربما تشابھ مسلسل «سابع جار» مع مسلسل ثمانینى آخر یحمل فى طیاتھ الكثیر من الفكاھة، وھو «أھال بالسكان» إنتاج عام 
كبار من  الوسطى  الطبقة  أبناء  من  متنوع  خلیط  یسكنھا  بنایة  فى  أیضا  المسلسل  أحداث  تدور  ندا.   فیصل  وتألیف   1984
الموظفین، وأصحاب المھن، وصغار المالك أو األعیان، وبعض نماذج الشباب العائد من العمل بالخارج فى بالد الخلیج. تتكاثر
الضحكات من المفارقات التى تحدث بین السكان والجیران، ورغم ذلك یظل الغضب الكامن بین أفراد عائلة «عصفور أفندى»
اللیلیة المالھى  مطربة  طرب»  و»سوسو  «السباك»  خلیل  ھم  الراقى  المھندسین  حى  فى  األحالم  بنایة  فى  جیرانھم  أن  من 
وسيء  الشریف  المكافح  الموظف  ــ  أفندى»  بین عائلتى «عصفور  المقارنات  تستمر  األحداث  وفى طیات  الكاسیت.  وشرائط  
الحظ دائما  ــوعائلة رفیق رحلتھ، وزمیل دراستھ «سنطاوى بك» الذى صعد سریعا وبشكل مفاجئ وأصبح من رجال األعمال،
والذى رویدا رویدا یتكشف لنا فساده وتخلیھ عن قیم الطبقة الوسطى من أصالة وأمانة لدرجة أن زوجتھ «زیزى ھانم» تمرض
بمرض السرقة رغم ثرائھم الشدید، وكأنھا إدانة غیر مباشرة للصعود السریع لتلك الطبقة الثریة الجدیدة، لدرجة أن تظل الزوجة

تسرق وكأنھا فى داخلھا لم تقتنع بأنھا أصبحت ثریة وتستطیع بسھولة شراء كل ما تسرقھ.

من حقك أن تغضب لكنك مسئول:

وما اقتصادى  انفتاح  من  السبعینیات  صاحبت  التى  االجتماعیة  الفوضى  من  الغضب  بھذا  محمال  الثمانینیات  دراما  خطاب  یظل 
المجتمع، عن  الغریبة  القیم  معھ  جلب  والذى  الغربى،  للمعسكر  الشرقى  المعسكر  من  التحول  إثر  سیاسیة،  تغیرات  من  صاحبھ 

وأصبح حلم الھجرة ألوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة ھو ھاجس الشباب فى تلك المرحلة.

وبینما حدثت كل ھذه التغییرات العاصفة فى عصر السادات، وبالتالى یمكن تحمیل ھذا العصر كل المسئولیة إال أن نظام مبارك
فى الوقت نفسھ قرر االستمرار فى تبنى جمیع ھذه التوجھات السیاسیة واالقتصادیة. فبعد أن عكست المسلسالت فى تلك الحقبة
غضب الطبقة الوسطى وارتباكھا واعترفت بھ وتعاطفت معھ، فإنھا تبدأ رویدا رویدا فى طرح الرؤیة المباركیة للتعامل مع ھذا
الغضب وترویضھ، بل وتبدأ فى تحویل المسئولیة من النظام الحاكم وقراراتھ وخیاراتھ إلى الشعب نفسھ، وإلى الطبقة الوسطى
الغاضبة بوصفھا ھى أیضا مسئولة بسبب تكاسلھا وتكلسھا وفسادھا فى أحیانا أخرى وإصرارھا على أن تقوم الدولة باالستمرار

فى دعمھا ودعم مكانتھا االجتماعیة واالقتصادیة الممیزة.

فالدكتور كمال ابن األستاذ عبد الحمید فى مسلسل «فیھ حاجة غلط» بعد عودتھ من الوالیات المتحدة األمریكیة، وحصولھ على
شھادة الدكتوراه یصف إخوتھ المنتظرین لخطاب القوى العاملة بالبطالة المقنعة، كمال أیضا یرفض العروض بالعمل فى الوالیات



المتحدة ألنھ یجب أن یرد الدین لوطنھ. أما االبن األصغر «سامى»، والذى یحلم بالھجرة للوالیات المتحدة، فھو یسمع العدید من
المحاضرات من أخیھ وأصدقائھ عن عدم واقعیة ھذا الحلم، وضرورة أن یتحمل المسئولیة، وأن یبحث عن الحل فى وطنھ.  أما
عزیز «الروتینى» األستاذ  غریمھ  مع  بھا  یعمل  التى  الحكومیة  المصلحة  فى  مستمر  صراع  فى  فھو  نفسھ،  الحمید  عبد  األستاذ 

الذى یصر على تقدیس اللوائح والقوانین بشكل مصمت، ودون مراعاة لروح القانون والتغییرات المجتمعیة.

و كذلك «عصفور أفندى» فى مسلسل «أھال بالسكان»، فھو مسئول أیضا عن تالعب صدیقھ «سنطاوى بك» بھ واستغاللھ 
تتم وال  العاتیة.  االنفتاح  ریاح  أمام  یقف  وأن  وأمثالھ،  صعود «سنطاوى»  یواجھ  أن  علیھ  یجب  فكان  السیئة،  المادیة  لظروفھ 
اإلشارة للفاسدین من كبار المسئولین بل إن شخصیة «العشرى بك» المسئول النافذ والغامض تظل بعیدة عن أى شبھات فساد،
محالت أصحاب  أو  الحكومیین،  الموظفین  صغار  على  الفساد  نماذج  اقتصرت  بینما  لمجھوداتھ.  التقدیر   من  ھالة  بھا  وتحیط 
الخضراوات واللحوم «عطوة» و»كندوز» الذین یصرون على البیع بسعر أعلى من السعر الذى قررتھ الدولة أو یتاجرون فى

العمالت األجنبیة فى مسلسل «فیھ حاجة غلط».

وبعد االنتقال من مرحلة التعاطف مع الغضب وتفھم أسبابھ لنقل المسؤولیة وتحمیلھا ألبناء الطبقة الوسطى أنفسھم تأتى المرحلة
استصالح مشاریع  فى  والمشاركة  الواسعة  الصحراء  إلى  المدینة  من  الخروج  إلى  الشباب  فتدعو  الحلول،  تقدم  التى  الثالثة 
كامال مسلسال  ندا  فیصل  الكومیدى  المؤلف  سیفرد  الخاص،  القطاع  نحو  المحسوب  والتوجھ  الجدیدة،  بالمدن  والسكن  األراضى 
نحو االنطالق  وسیكون  عام 1986،  إنتاج  القضیة»  مسلسل «وكسبنا  وھو  الجدیدة،  المدن  فى  للحیاة  ینتقل  كامل  مجتمع  حول 
األستاذ والحقا سیكتشف  األستاذ شلش» إنتاج عام 1990،  أحد حلول أبناء «عائلة  الصحراء، والبدء فى مشروع زراعى ھو 
أى ھذا  فى  تجد  وال  دراستھا،  جانب  إلى  الجامعة،  فى  السندوتشات  تبیع  الجامعیة  الصغرى  ابنتھ  أن  الكبیر  الموظف  شلش 

غضاضة، أو تقلیل من وضعھا االجتماعى.

تراجع الدراما التوجیھیة:

تختفى إلى حد كبیر ھذه الرسائل الموجھة باللوم ألبناء الطبقة الوسطى ــ شبابا وشیوخا ــ والنصائح التى تدعو الشباب للعمل
تظھر ال  تماما.  الوسطى  الطبقة  لدراما  العودة  مسلسالت  من  العاملة،  القوى  وخطاب  الدولة،  دعم  انتظار  وعدم  والحرفى  الحر 
بأنھا الغاضبة  الوسطى  الطبقة  إلى  برسائلھا  تبعث  الدولة  فال  األخیرة،  الدرامیة  األعمال  تلك  فى  معھا  العالقة  أو  تقریبا  الدولة 
و»أبو جار»  من «سابع  كل  یعرض  عنھم.  لتخلیھا  باإلدانة  للدولة  یشیرون  الطبقة  تلك  أبناء  یشیر  وال  دعمھا  عن  یدھا  نفضت 
كان «سابع ربما  الواقعى.  العرض  ھذا  مع  للتفاعل  مساحتھم  للمشاھدین  ویترك  وتشابكاتھ  بتعقیداتھ  ھو  كما  الواقع  العروسة» 
جار» أكثر جرأة فى ھذا العرض الواقعى المتحرر من الرسائل األخالقیة ولكن حتى فى مسلسل «أبو العروسة» الذى كان أكثر
تقلیدیة وحمل فى طیاتھ رسائل اجتماعیة وأخالقیة، فإن تلك الرسائل لم تكن مباشرة، ولكن تم توجیھھا بشكل غیر مباشر، من
خالل حوارات الشخوص وقصصھم. ففى مواجھة داخل أسرة عریس «زینة» العروسة ابنة أستاذ عبد الحمید تتم اإلشارة إلى
أصالة معدن عائلة األستاذ عبد الحمید رغم ضعف إمكانیتھم المادیة وھكذا یستمر االنتصار لعالم الطبقة الوسطى التى ربما عاد

غضبھا لیعود إلى السطح مرة أخرى بعد موجة التضخم األخیرة.

جاء مسلسل «سابع جار» أیضا متحررا من إدانة مسلسالت الطبقة الوسطى المستمرة النھیار الثقافة والفن الراقیین على ید أبناء
االنفتاح الصاعدین. فمع الطابع الكومیدى لمسلسل «أھال بالسكان»، فإن شخصیة مطربة الكاسیت الثریة «سوسو طرب» ال تثیر
الضحكات فقط، بل ھى أیضا تثیر السخریة -فى إدانة أخرى غیر مباشرة- بسبب كلمات أغانیھا السوقیة، بینما فى «سابع جار»
تختلف تماما صورة المطربة الشعبیة ذائعة الشھرة «سھیر» فھى ذات موھبة وشخصیة مكافحة؛ بل واستطاعت  أیضا أن تخرج

الموسیقى المثقف «عمرو درویش» من عزلتھ وغروره وإصراره على أن موسیقاه أرقى من المزاج الشعبى السائد.

الحب والشقة واألشیاء األخرى:

اآلن. حتى  الثمانینیات  من  وتنوعھا   تطورھا  على  المصریة،  الدراما  أركان  من  أساسیاً  ركناً  الشباب  بین  والعالقات  الحب  ظل 
فقصص الحب وصعوبات الزواج سواء الصعوبات المادیة، أو الفروق االجتماعیة والطبقیة كانت ھى العمود الفقرى لمسلسالت
الدراما المصریة مھما یكن موضوع المسلسل أو رسالتھ أو نمطھ فھناك قصة حب ما قد تكون محور مسلسل كامل، مثل «الحب
وأشیاء أخرى» رائعة أسامة أنور عكاشة من إنتاج 1986، أو ھى مضفورة داخل القصص المتعددة لدراما األسرة والجیران فى
كل من بنایة عصفور أفندى وعائلة أستاذ عبدالحمید الثمانینیة. كان البحث عن شقة ومواجھة  تكلفة الزواج وأحیانا رفض األھل
المرتبط بالفروق االجتماعیة ھو المحور األساسى لقصص الحب فى دراما الثمانینیات والتسعینیات. ھكذا ھى قصة الدكتور كمال
أختھ «سوسن» وقصة  شقة،  عن  وبحثھما  غلط»   حاجة  مسلسل «فیھ  فى  الخارج  من  عودتھ  عند  جاكى  األمریكیة،  وزوجتھ 
وخطیبھا ضعیف الشخصیة «عصام» اللذان وافقا على السكن مع أمھ، لكن تظل األزمة ھى تكلفة شراء أثاث منزل الزوجیة، أما
األخت الكبرى «بطة» المتزوجة من «عزوز» العب الكرة، والتى تعیش بالفعل مع أسرتھ بال أى غضاضة، فإنھا تأخرت فى
اإلنجاب، وعندما تكتشف أن «عزوز» ھو السبب فى تأخر اإلنجاب تصر كزوجة مصریة أصیلة أال تخبر والدتھ التى تتھمھا

بالمسؤولیة فى تأخر إنجابھما.

لم تختف المشكالت االقتصادیة كعائق أمام قصص الحب ومشاریع الزواج. فعائلة األستاذ عبد الحمید فى مسلسل «أبو العروسة»
واجھت تقریبا نفس تحدیات عائلة أستاذ عبد الحمید فى مسلسل «فیھ حاجة غلط». فتكالیف زواج االبنة الكبرى زینة ھى محور
المسلسل وتطور أحداثھ، ولكن إلى جانب قصة زینة، تتفرع قصص حب أخرى أكثر تعقیدا وتواجھ عقبات مركبة  ربما تكون
حب عالقة  فى  متجلى  وزوجتھ «عبیر»  جابر»  والصدیق «عم  الجار  عالقة  نموذج  فیظھر  المادیة،  العقبات  من  صعوبة  أكثر 
ودخولھما و«شریف»  الریاضیین «على»  المدربین  مع  تتفجر  التى  المعقدة  العالقات  أو  الزواج.  من  طویلة  سنوات  بعد  وكره 
عوالم األحیاء الراقیة ذات األسوار أو «الكمبوندات». ولعل من أكثر األسئلة واإلشكالیات جرأة التى طرحھا المسلسل ھو سؤال
الزوج یغفره  أن  المستحیل  من  یكون  ربما  بل  نادرا،  ولكن  األحیان،  من  كثیر  فى  للزوج  الزوجة  تغفره  الذى  الزوجیة  الخیانة 
لزوجتھ فى قصة «نیرة» وزوجھا. اقترب أبو العروسة أیضا من إشكالیة أكثر حساسیة، وھى عالقات الحب المستحیلة بین شاب
مسلم وشابة مسیحیة. فیتفجر غضب «مالك» صدیق األستاذ عبد الحمید فور معرفتھ بقصة الحب بین أختھ «مارینا» والشاب

المسلم «محمود» وتنتھى العالقة فورا وبقناعة داخلیة من «مارینا» أن ھذا الحب محرم من اللحظة األولى.



كان مسلسل «سابع جار» أكثر جرأة فى طرح قصص الحب والعالقات العاطفیة المعقدة. فالمشكلة لیست فى األشیاء األخرى،
المشكلة فى الحب نفسھ. فجمیع سكان بنایة «سابع جار» تقریبا لدیھم الشقة واإلمكانیات المادیة، لكن كل عالقتھم العاطفیة عانت
قصة ھى  فھذه  لألبد.  واختفى  انتھى  من  ومنھا  بسالم،  األزمة  ومرت  ونضج  تطور  ما  منھا  أزمات  من  المسلسل  حلقات  طوال 
وطارق» وحتى «نھى»  الحیاة.  من  ترید  وعما  نفسھا،  عن  تبحث  األولى  بالدرجة  لكنھا  الحب،  عن  تبحث  التى  الشابة  «ھبة» 
المتزوجین فى حیاة تبدو مستقرة بل ومثالیة یمر حبھما باختبار قاٍس كاد أن ینھى حیاتھما السعیدة. ثم كانت ھناك نماذج أكثر
حیاتھا، شریك  مع  مستقرة  عالقة  فى  االستمرار  فى  ترغب  ال  لكنھا  واألمومة،  اإلنجاب  عن  تبحث  التى  «ھالة»  مثل  جرأة، 
فیصبح اإلنجاب واألمومة ھو السبب وراء نمو وتطور قصتھا مع  «على» عكس معظم القصص المشابھة فى مسلسالت «فیھ
حاجة غلط» و«عائلة األستاذ شلش» حیث یصر الزوجان على التمسك ببعضھما بعضا رغم صعوبات اإلنجاب. ولعل شخصیة
حفیظة أثارت  التى  القصص  أكثر  من  ھى  وصدیقھا «شریف»،  وزمیلھا «ھشام»  بجارھا «أحمد»  الملتبسة  وعالقتھا  «مى» 
المشاھدین من أبناء الطبقة الوسطى، خاصة من جیل اآلباء واألمھات الذین لم یقبلوا ھذه التغییرات االجتماعیة، والتى أصروا
على أنھا غیر موجودة فى الواقع بل إن المسلسل ھو من یحرض أبناءھم على ھذا النمط من العالقات المفتوحة، وھكذا بعد أن
كانت المسلسالت وسیط لتوجیھ النظام لرسائلھ السیاسیة بشكل غیر مباشر لجموع الطبقة الوسطى فى الثمانینیات، اعتبر قطاع
واسع منھا اآلن إن المسلسالت ال تعكس الواقع، بل ھى التى تفسد وتدمر المجتمع  المصرى المحافظ فى العقد الثانى من األلفیة

الجدیدة.

حجاب والتزام وأحیانا إرھاب:

فإنھا البعض،  بین  مقبولة  كانت  إن  والتى  المتحررین،  وخیارتھا  سلوكھا  بسبب  جدال  األكثر  ھى  شخصیة «مى»  كانت  وبینما 
وإن  فدعاء  شعبیة.  األكثر  ھى  كانت  أحیانا  التزُمت  لدرجة  دینیا  الملتزمة  الفتاة  شخصیة «دعاء»  فإن  للكثیرین،  صادمة  كانت 
البطیئة خطواتھا  فى  واآلباء  األمھات  مباركة  حازت  فلقد  الطبقة،  تلك  وفتیات  بنات  بین  الطاغى  النموذج  ھى  لیست  كانت 

والمرتبكة نحو قلیل جدا من التحرر الحذر.

 فالمجتمع یرحب بالحجاب الذى ترتدیھ دعاء، والذى أصبح ظاھرة عادیة وطبیعیة. فكل من «لمیاء» وأختھا  « لیلى» محجبتین
یظھر لم  الذى  األمر  بناتھم،  أو  األمھات  جیل  من  سواء  المسلسل،  فى  النسائیة  الشخصیات  وغیرھما،  و«ھند»  وكذلك «نھى» 
إطالقا فى دراما الثمانینیات والتسعینیات. فكل السیدات مھما یكن عمرھن یظھرن بمالبس محتشمة، لكن بال أى غطاء للرأس
حتى لو كن أمھات وربات بیوت، وحتى لو كن من األحیاء الشعبیة، ھكذا كانت تظھر «كریمة مختار» مثلھا مثل «لیلى طاھر»
و»نبیلة السید»، بل وأیضا «نعیمة الصغیر». فحجاب دعاء لیس مشكلة، من حیث الشكل، لكن ما تسمیھ ھى «التزام» وتراه
أسرتھا «تزمت»، والذى تداخل مع قصص خطوبتھا الفاشلة، ھو ما جعل قصتھا وخطواتھا نحو التحرر المحسوب أكثر شعبیة

فى أوساط المشاھدین بنوعیھما المحافظ واألكثر تحررا.

أما مسلسل «أبو العروسة»، فقدم شخصیاتھ النسائیة بأكملھا كامتداد لدراما الثمانینیات والتسعینیات، فالنساء معظمھم بال حجاب
للطبقة الممثلة  الحمید  عبد  األستاذ  عائلة  أما  المتوسط؛  من  أقل  واجتماعى  اقتصادى  مستوى  من  تبدو  والتى  عائلة «على»،  إال 

الوسطى ذات المعدن األصیل، فھى تبدو صامدة أمام موجة التدین االجتماعى التى سادت المجتمع.

وكما لم تظھر أى من الشخصیات النسائیة فى دراما الثمانینیات والتسعینیات بالحجاب، ولم تتعرض للدین االجتماعى، فإن معظم
فى اإلسالمیة  الجماعات  إرھاب  موجة  تصاعد  مع  الدینى،  التطرف  لقضیة  تعرضت  التسعینیات،  فى  وتحدیدا  المسلسالت،  ھذه 

التسعینیات، مثل مسلسلى؛ «العائلة» لوحید حامد إنتاج 1994، و«أرابیسك» ألسامة أنور عكاشة من إنتاج العام نفسھ.

أقباط الطبقة الوسطى:

تلك دراما  فى  أیضا  محدودا  كان  القبطیة  الشخصیات  حضور  فإن  والتسعینیات،  الثمانینیات  فى  الحجاب  ظاھرة  تظھر  لم  وكما 
الحقبة وكانت غالبیة ظھور الشخصیات القبطیة الخافت بشكل مسطح بوصفھم الجیران واألحبة واألخوة، أو من خالل دعمھم
المطلق كأقلیة تعانى من بطش الجماعات المتطرفة فى التسعینیات. لم تكن ھناك أى إشارة للتعصب الدینى، وفى أحیانا كثیرة یتم
إقحام الشخصیة القبطیة فى الدراما فى النصف الثانى من التسعینیات تحدیدا، بعد أن أدرك صناع الدراما فى ذلك الوقت أن ھناك
مسلسل ھى  الشأن  ھذا  فى  المحاوالت  تلك  أبرز  لعل  الشاشة.  على  تمثیلھ  یتم  وال  یظھر  ال  المصرى  المجتمع  فى  كامالً  قطاعاً 
وھو مسلم،  رجل  من  تزوجت  مسیحیة  لسیدة  ابنة  بطلتھ  جعل  والذى  حامد،  وحید  تألیف  من  عام 2000،  إنتاج  الورد»  «أوان 
األمر الذى كلفھا مقاطعة أسرتھا سنوات عدیدة لھا، وحتى فى ھذه المعالجة الجریئة، فإن مسلسل «أوان الورد» تعرض لعدد
كبیر من القضایا السیاسیة واالجتماعیة التى سادت المجتمع فى تلك الفترة التى بدأت تنحسر فیھا الموجة اإلرھابیة، ویھدأ قلیال
غضب الطبقة الوسطى التى كانت قد بدأت تدرك أن الدولة لن تعود لتتدخل لدعمھم، خاصة مع ارتفاع معدالت النمو االقتصادى.

كانت مسلسالت األلفیة الجدیدة أكثر حساسیة للشخصیة واألسرة القبطیة حتى ولو كان تقدیم األسرة القبطیة شابھ بعض المبالغة
أحیانا. ففى «سابع جار»، تظھر عائلة التاجر الثرى القادم من الدلتا والذى یرتدى الجلباب األبیض التقلیدى فیصر الجمیع على
أسرة فإن  بھم،  البنایة  أھل  وترحیب  وعشرتھم  جیرتھم  حسن  ورغم  مسیحى.  أنھ  بعدھا  نكتشف  بینما  نصر»،  تسمیتھ «الحاج 
«الحاج نصر» تثور ثورة ھائلة عندما تدرك تقرب «عبد الرحمن» الجار المسلم المراھق من ابنتھم حتى لو لم یتعد األمر كلھ

مجرد قصص مراھقین عابرة.

 كان األخ األكبر «مالك» فى مسلسل «أبو العروسة» أكثر غضبا، بل وكان رد فعلھ، عندما علم أن أختھ على عالقة مع شاب
فعائلة المسیحیة.  الشخصیة  طرح  فى  نضجا  أكثر  عام  بشكل  العروسة»  مسلسل «أبو  یكون  ربما  والقسوة.  الحسم  شدید  مسلم، 
«مالك» منسوجة جیدا وسط أحداث المسلسل، وھى تمر بأزمات وتحدیات تمر بھا أى أسرة مصریة، وھو صدیق عائلة «عبد
الحمید» بال أى اقحام لمجرد كونھ مسیحى. فأخو «مالك» یعانى إدمان المخدرات، أما مالك نفسھ فھو یعیش قصة حب معقدة

مع حبیبتھ فیفیان.



عودة أم امتداد:

لم تختف قضایا وھموم  الطبقة الوسطى من الدراما المصریة. فھى كانت دائما فى قلب األعمال الدرامیة التى رسخت فى عقول
وربما بل  اآلن  حتى  مستمرة  االجتماعیة  مكانتھا  تزعزع  وھاجس  االقتصادیة  الطبقة  تلك  أزمات  تزال  فال  المشاھدین.  وذاكرة 
تزداد تعقیدا مع تشرذم تلك الطبقة وتنوعھا، بل ربما كانت ثورة 25 ینایر ھى التجسید األكبر لغضب تلك الطبقة الذى حاول

نظام مبارك ترویضھ أو توجیھھ؛ فنجح لفترة طویلة، وفشل فى المواجھة األخیرة.

ولكن فى خالل تلك الرحلة منذ الثمانینیات حتى اآلن، تغیرت معالم تلك الطبقة كثیرا؛ اندمجت أكثر فى العالم وانفتحت على ثقافة
العولمة الواسعة؛ اختار بعض شبابھا االندماج مع الثقافة العالمیة الجدیدة؛ واختار البعض اآلخر أن یكون أكثر محافظة وربما
عدم سابقا  المجتمع  فضل  حساسة  قضایا  السطح  على  وظھرت  واإلرھاب.  التطرف  عوالم  فى  األسف  مع  بعضھم  وتاه  تزمتا، 

التعرض لھا، مثل التعصب الدینى وتحرر المرأة، والخیانة الزوجیة، وغیرھا من القضایا االجتماعیة.

و مع ھذا التطور والتغییرات التى سادت المجتمع؛ جاءت دراما الطبقة الوسطى فى السنتین األخیرتین- خاصة مع تطور صناعة
العاطفیة؛ والعالقات  االجتماعیة  الظواھر  على  تركیزا  أكثر  الحدیثة  اإلخراجیة  التقنیات  إلى  السیناریو  كتابة  من  نفسھا  الدراما 
الضحكات فانتزعت  الشاشات  على  الیومیة  بتفاصیلھا  المصریة  األسرة  صورة  عرضت  والمواعظ؛  التوجیھ  حدة  فیھا  خفت 
لھا یوجھ  فلم  الدرامیة،  المعادلة  من  تماما  الدولة  وخرجت  الشاشة؛  على  حیاتھ  من  أخرى  صورة  یرى  المشاھد  وكأن  والدموع 

انتقاد، وكذلك لم تبعث الدولة برسائلھا السیاسیة واالجتماعیة عبر الدراما لطبقتھا األثیرة والمزعجة.
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