
زكرـيـا الحـجـاوأى اـلـذيهذا التـجـاه  وأقاده وأقتها  ،1وأالنتشار وأنقل الخبرات
طإافا المدن وأالقاليم لجمع الفنانين الـشـعبيين ـمـن المواـلـد وأـمـن الفـضـاء
الـعـام وأتـحـويلهم لـمـوظفين ـيـؤدوأن فـقـرات ثابـتـة وأجـاـاهزة عـلـى مـسـارح

.2الدوألة
وأقد استند في ذلك لمشهد من الفيلم التسجيلي " شعبي" للمخــرج
أحإمد رجاال، تـحـدث فـيـه المـطـرب محـمـود اللـيـثي ـعـن أـنـه يحـلـم بإدـخـال
الموسيقى الهندي وأموسيقى الراي إلى الغانية الشعبية المصرية ، ثم نراه
دـيـة فـي أفلم دـيـة كوميد ددم اسكتـشـات غانائ دول إلى الـسـينما ليـقـ الن وأقد تح
ـة ال بـشـروأط الـسـوق وأالذائـق ـاب ـي، ـق دـن اا ـعـن طإـمـوحإه الف ـ دـي الـسـبكي، متخل
ال الغناء بمصاحإبة موسيقى المهرجاانات اـلـتي أـصـبحت أـكـثر الجديدة، محاوأ

.3شيوعا وأقبول لدى الجمهور
الشعبي الشائع الغناء تاريخ

أـصـل العـشـوائي" أن الـفـن "زـمـن مقـاله ـفـي الهادي عبد حإسام ذكر
انطلـقـت عـنـدما الماضي القرن عشرينيات في بدء الشعبية الشائعة الغااني
نوعـيـة مـن الشـارع ـقـاموس ىعـلـ غاريـبـة كـانت كلـمـات اـسـتخدمت أغـاـاني
بـهـا أغانـيـة تجرحإـنـا» وأـهـى جايراـنـا ريحـنـا.. لحـسـن فى اللى الستارة «ارخى

اا ظـهـرت الـفـترة نـفـس المهدية» فى «منيرة غانتها جانسية تورية أغانـيـة أيـضـ
ـعـاجابنى» ل«نعيـمـة وأالـحـال طـإـازة المزة لعبنى.. دى وأاقعد الزازة «هات

التوريـة ـهـذه اسـتخدمت قـدالمهدـيـة»  «منـيـرة أغانية كانت وأإذا »،المصري
وأـقـد وأاللـفـظ المعـنـى فى فجة كانت» المصري «نعيمة أغانية فإن ،الجنسية

صدمت وأالتي الفجاجاة بهذه غانائية ألفاظ فيها تظهر التى الوألى المرة تكون
ياشبشب" محمود العزيز عبد أغانية إل يضاهيها ل صدمة المستمعين، جامهور

ـو» «منديل فيلم ضمن الخمسينيات مطلع  فىا"أن كنت  ياريتنىا...الهن الحـل
أنـهـا ألفاظـهـا فجاجـاـة ـفـى الغانـيـة لـهـذه يشفع ما أن إل كاريوكا»، «تحية مع

بـشـكل انتـشـرت الفيـلـم. الغانـيـة أحإداث سياق ضمن درامية لضروأرة جااءت
أـشـهر ـمـن تـكـون لن وأـصـلت إذاعتـهـا تكرار وأمع فردية كأغانية بعد فيما كبير

.4محمود العزيز عبد أغااني
قد شهدت ما أسماه بــ "انحطاطإـا مصر أن أمين جالل وأيذكر هذا

اا اا خلل الفترة الممتـدة بيـن الـحـرب العالمـيـة الثانيـة وأقيـام"ثقافي  ملحوظ
اا بما طإرأ من1952 – 1939ثورة يوليو (   ) ، وأهو ما يسهل تفسيره أيض

اتـسـعتـقـد ف خلل  ـهـذه الـفـترة . الوـسـطيتحول عـلـى ـسـمات الطبـقـة 
ـة ، لـعـدةالوسطيالطبقة  ـبيرة وأمفاجاـئ  المصرية خلل الربعينات بدرجاة ـك

.2012 مارس18 ،973 العدد ، الدب أخبار ، جاي دي من : أكثر سليمان الحكم - عبد 1
.  ذكره سبق مرجاع ، الظل خيال مدوأنة ، البديلة الغانية زمن انتهى : هل ناجاي - أحإمد 2
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 على مستلزمات الحرب ، وأـمـا ترـتـب عـلـىالجانبيأسباب أهمها : النفاق 
هذا النفاق ، وأعلى ندرة السلع بوجاه ـعـام ـمـن تـضـخم . أدى ـهـذا إـلـى أن

ااالوسطينضمت إلى شرائح الطبقة ا  القديمة شرائح جاديدة حإققت صعود
اا عن طإريق مصادر للدخل اجاتماعيا  الـسـاس غاـيـر منتـجـة ،ـفـي ـهـي سريع

مضاربة وأأعمال الوساطإة ـمـن مختـلـف الـنـواع . وأيـبـدوأ أن المـهـم  ـفـىلكا
 الـسـائدوأالثـقـافي الجاتـمـاعيتحديد أثر هذه الشرائح الجديدة على المـنـاخأ 

 . فربما كان عدد أـفـراد ـهـذه الـشـرائحالمالي بل وأزنها العدديليس وأزنها 
 الطبقة المتوسطة المصرية ،إجاماليالجديدة ل يشكل إل نسبة ضئيلة من 

اا  اا ملموس  هذا المناخأ .فيوألكن  تضخم قدرتها الشرائية أحإدث تغيير
اا وأفي  ال صغير ـيقرب نهاية هذه الفترة نشر توفيق الحكيم مقا ـف

 لـهـذا التغـيـر ـفـىانعكاـسـا ـكـان ظهورـهـا نفـسـه التيصحيفة أخبار اليوم ( 
 تحقق فيهالذي ) بعنوان " العصر الشكوكى " يقصد العصر الثقافيالمناخأ 

" ، وأـكـانشكوكوالنجاح الساحإق وأالشعبية الواسعة للمنولوجاست "محمود 
اا من المنولوجاات ، أ اا جاديد ـريعةالغااني يقد بدأ نوع  القصيرة وأالخفيفة ـس

 السهلة وأخفيـفـة الـظـل ، وأتـسـتخدم تـعـبيرات ـشـائعةالمعانياليقاع وأذات 
اا ـمـا تـسـخر ـمـن بـعـض القـيـمالبين الطبقات اـلـدنيا ، أوأ " ـسـوقية" ، وأـكـثير

 القديـمـة ، وأتكـسـر بـعـض قواـعـد الغـنـاءالوـسـطي الطبقيالمستقرة لدى 
ال أكثر  ـورحإميميةالقديم ، كما تحدث تواص  وأترفع الكلفة بين المغنى وأجامـه

 محـمـود ـشـكوكو مونولوجـاـات حإـسـينأغـاـاني ـمـع اـشـتهرتالمـسـتمعين . 
اا يـسـتجيبان لذوأاق طإبـقـة جادـيـدة مـنحإلمي وأثريا المليجي  الذين كانا أيـضـ

ال عـلـى الحـيـاة وأالـكـثر حـإـديثيالمستمعين  اـسـتعدادا اـلـثراء ، وأالـشـد إقـبـا
اا وأللتروأيج لقيم النشاط وأالخفــة للسخرية من طإبقة لم يلتحقوا بها إل حإديث

ال من التزمت  فى  .1 وأالتقاليد الراسخة المبادئ احإتراموأالشطارة بد
وأيحدثنا وأوألتر ارمبرست  ـعـن التغـيـرات الجذرـيـة اـلـتى حـإـدثت ـفـي

ـا، فقد أضعفتالسبعينات ـة ـم  روأح النفتاح المتجه ناحإية السوق فى مرحإـل
ـى،بعد عبد الناصر ـادية وأعـل  من السيطرة الحكومية على المجالت القتـص

 القطــاعأيدى في العلموأسائل بعض  فاستقرت ،المجالت الفنية نوعا ما
ـفـي وأيعكس هذا الحال وأضع الخلط بين الملكية العاـمـة وأالخاـصـة ،الخاص

 عـصـرـفـي الـخـرى ـفـى المؤسـسـات المـصـرية الوأـضـاع العلم،وأـسـائل 
 فليس الخط الفاصل بـيـن اهتماـمـات الدوأـلـة وأاهتماـمـات اللـعـبيناحالنفت

تـنـوعال فتح مـجـال أـمـام أعيد تشكيله حإديثا الذي القطاع الخاص فيالجدد 
.2 العلمي النتاج في

 روأحـفـي  زرع بعض التغيراتفي وأكذلك كان للتطورات التقنية دوأر 
ـتيت الرخيصة ي وأخاصة ظهور تكنولوجايا الكاسالجماهيري،الفن   فتـحـتاـل

 مؤثرات جاديدة بشكل ملـحـوظ ـلـم يـسـبق ـلـهأمامباب صناعة الموسيقى 

.123-122 ص  ،2003القاهرة:  ،1ط ، القاهرة ، الشروأق دار ، الغفيرة الجماهير أمين: عصر - جالل 1
الهيئة ، إنسانيات سلسة مصر، في وأالحداثة الجماهيرية : الثقافة الشرقاوأي محمد ، ارمبرست - وأوألتر 2

54القاهرة: ص2008 للكتاب المصرية العامة

-90-



ة ل يعـتـد ـبـه بـشـكل وأاـسـع ـمـني الثقافلمنتجاتالكثير من امما جاعل مثيل 
قبل النقاد الرسمين.

فإنـهـا ، "كابورـيـا"أغانـيـةـفـى وألعل أبرز المثلة تأكيدا عـلـى ذـلـك ـهـو 
 اوأـبـالفلمـصـق دائـمـا وأـهـو ـمـا الت "لل معنىتجسيدا لما وأصف وأوألتر  بـ" ا

 يـحـاوأل اناـلـذي ، التى تتخطى الحدوأد الفاـصـلة بـيـن الـفـن الرفـيـعالغااني
 فـىالمصـري التابع من التراث الشعبي وأالفن الكلسيكي،يستلهم التراث 

 لحإـمـد ذـكـي وأ " أـيـة "كابورـيـا"أغانـيـة ـكـانت ، حإـيـثمرحإلة ما قبل الحداثة
ـارة ـعـن مـشـهدالحكاية " لحمدي بتشان - وأهو مغني شعبي سكندري-  عـب

بسيط ـيـبين كـيـف تندـمـج  عناـصـر الثقافـة الجماهيرـيـة فـى اللغـة اليومـيـة
. 1للناس

فقليلون جادا كانوا يعرفون معنى " الشنج ربـنـج الـنـو" الـمـذكور ـفـي
ـة الغانية الوألى،وأل معنى "الستك اللى ماشي يتك "الوارد ذكره في الغانـي
الثانية،وألكن الغانيتين حإققوا انتشار وأاسع جادا وأتذكر الباحإثة ان أحإمد ذكى
اخترع نمطا للحياة لبن البلد ليس فـقـط فيـمـا يـخـص مـضـمون الشخـصـية
وألكن في مظهرها فراح الكثيروأن يقـصـون قـصـة الـشـعر وأـسـميت أن ذاك
ـن باسم الفيلم"كابوريا" ، كما شكل نظرة لكثيرين من الطبقات الخرى ـع

ابن البلد. 
كـمـا ـهـووأيرى عـبـد الحـكـم ـسـليمان أن الغانـيـة الـشـائعة الـشـعبية 

حإـديث وأمسـتقل غانـائي هي لـون تلته، التي متحقق لدي عدوأيه وأالجايال
 التأطإيررافضا لوضععصيا  يتمتع بالحيوية وأالحرية الكافية ليظل وأهي فن
وأبـصـرفا يـسـمي بالتـيـار الرئيـسـي، يظل مناوأـئـا وأنقيـضـا لـمـاوأ ،وأالتدجاين

وأعن أماكن وأخطوط النظر عن أطإرافا إنتاجاها المعروأفين جايل بعد جايل،
ـــة، إنتاجاـهـــا، وأـعـــن تـســـميتها وأـعـــن أدوأاتـهـــا وأخصوـصـــيتها الجمالـي

الـسـتفادة ـمـن ـكـل التـطـورات وأـعـن ـقـدرتها الفائـقـة ـفـي الـصـطلحإية،
تجاوأز كل الحدوأد لتصبح فنا عاما صالحا فإنها قد نجحت في التكنولوجاية،

للناس أجامعين.
الغانية الشائعة الـشـعبية ـهـو" أحإـمـدأن مؤسس "سليمانوأيرى "

، في هذا الفن الجيل الوليمثل  وأالذي ظهر في السبعينات وأ عدوأيه"
 إلما هوتنتج في هذا العصر   شعبيةأغااني شائعة  منوأأن ما نسمعه الن

رحإلة طإويلة من محاوألت التحرر من اللت الموســيقية لحظة راهنة في
وأمن شركات النتاج وأمن الكلمات المؤلفة وأمن الصوات المميزة وأ ـمـن

. كل شيء إل الحالة
 شفيقة وأعبدنذكر منهممن المغنيين الشعبيين الجيل الثاني أما 

 فظهروأا فيالباسط حإمودة وأحإسن السمر وأشعبان عبد الرحإيم وأغايرهم
، وأـمـن الملحـإـظ عـلـى ـهـذا ـعـدوأيه الـقـرب لحإـمـد بداية الثمانينات وأهم

مع إنه قد نـجـح لهذا الجيل من المغنيين الشعبين، ن البداع الفنيالجيل أ
إنعاش هذا اللون الغنائي،إل أنه لم تكن له إضافات جامالية كبيرة. في

ص ، ذكره سبق مرجاع مصر، في وأالحداثة الجماهيرية : الثقافة الشرقاوأي محمد ، ارمبرست وأوألتر - 1
189 -204 
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ة الجيل الثــانيمزاحإم وأهو المتصدر الن بالجيل الثالثقام  وأقد
وأعـمـاد بـعـروأر وأـسـعد الـصـغير وأمحـمـود اللـيـثي محـمـود الحـسـيني ظهرف

ـم، ـة وأغايرـه ـم وأأميـن ـوجاي فـه ـن التـطـور التكنوـل ـثيرا ـم ـتفادوأا ـك ـد اـس وأـق
كجـيـلر  الظـهـوم لـهـيتـسـنى لـكـي وأ موجـاـة تـلـك التـطـورات،وايمتط لكي

ـن انتقل معه الغناء الـشـعبي  الجيل الذيحإرصوا ان يكونوا هم متمايز، ـم
وأايتـجـاوأز  أنمكان عليـهـوأ  مرحإلة البدايات إلي مرحإلة النتشار وأالتمكن،

مغـنـيلل  الطـإـار الـبـداعيوأـهـو تـجـاوأزه، ـفـي يفـلـح الجـيـل الـثـاني ما ـلـم
“عدوأية”. المؤسس

 هو جاـيـل ـمـا ـعـرفاالجيل الرابعوأإكمال لتصنيف "سليمان" فإن 
وأأوأـكـا وأأوأرتيـجـا وأالسـادات وأجاـيـل عـمـروأ حإاحـإـا بـ"أغـاـاني المهرجاانـات"، 

جايل التخفف مـن الـكـثير مـن فهو جايل النقلة التكنولوجاية الكبر،غايرهم ،
إذا صح التعبير. (الشكلية) النواحإي

ـم ـدي وأحإكـي ـد رـش ـال محـم ـن أمـث ـون ـم ـنيف مغـن ـذا التـص ـن ـه ـب ـع يغـي
وأأـظـن  ، خانة المتشبه بالـشـعبي يقع في حإيث أعتقد أن إبداعهم وأريكو،

وأان تـقـرر أن تـكـون ـشـعبيا أوأ أن هناك فارقا كبيرا بين أن تـكـون ـشـعبيا،
إذ لبد أن هناك ـشـيئا خاـصـا داـخـل تـلـك المـنـاطإق وأالـحـواري الشعبوي ،

داـخـل تـلـك اـلـبيوت الـضـيقة المتداخـلـة المتراـصـة ـفـي تكرارـيـه وأالحتت،
في كل الحإوال ل تخضــع مضنيه وأتلك الشوارع المتشابكة التي ل تنتهي،

يوجاد هـنـا ل ـسـيف المـعـز حإيث ل تلك المناطإق إل لليات الضبط الذاتي،
يخرج ـمـن طإبعا وأل ذهبه، هنا الرقابة خفيفة وأالحياة تكاد أن تكون عارية،

يخرج من هـنـا وأكذلك ينتمون تمام لذائقة التيار الرئيسي تلك الماكن من
.1يدركون الحقيقة كاملة من

ـدا وألتفسير أوأضح للخلفا بين ما هو شعبي وأما ـهـو ـشـعبوي وأتأكـي
لما سبق ترى الباحإثة انه ـمـن المـهـم ـعـرض دراـسـة فـيـروأز كراوأـيـة ـعـن
"سينما العشوائيات بين عـقـل طإبـقـة وأعـقـل نـظـام"وأاـلـتى تعرـضـت فـيـه
الدراسة لفيلمين تناوألوا العشوائيات كمكان للحإداث وأكقـضـية لمـضـمون
الفيلم أحإدهما "حإين ميـسـرة" وأاـلـذي أظـهـر العـشـوائيات كفـضـاء غارـيـب
يحفل بالعنف الغير مبرر وأالمخدرات وأتغيب عنه ـكـل المـفـردات الـخـرى

ـيمن سيارات خاصة وأسكان وأعمال وأموظفين وأوأرش وأمحال عمل ، فـه
.2شعبويةتعكس صورة متخيلة مغلوطإة 

أما الفيلم الثاني فهو "اللمبي " وأالذي تصفه كراوأـيـة بـــ"الـشـعبي"
فقد عبر بروأح خفيفة عن معاناة البطل الشـعبي وأأخرجـاـه مـن المثاليـة ،

فقد كان اللـمـبي محـبـط دائـمـا يبـحـث ـعـن،منى أوأاظهر علقته بالكيان ال
طإريقة لكسب عيشه وأل ينجح أبدا.

قدم الفيلم المنطقة العشوائية بكل تفاصيلها فكان فيـهـا البلطجـيـة
وأالمخدرات الى جـاـانب الـمـوظفين وأالمتعلمـيـن وأل ننـسـى أـبـدا شخـصـية

.  ذكره سبق مرجاع ، جاي دي من : أكثر سليمان الحكم - عبد1
ط ، مدبولي مكتبة ، نظام وأعقل طإبقة عقل بين العشوائيات سينما ، الفوضى : مباني كراوأية - فيروأز22
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"عم بخ" عازفا الكمان الذي طإرح أسئلة حـإـول علـقـة الـفـن الكلـسـيكي
،وألعل هذا السؤال يذكرنا بسؤال طإرحإه1بجمهور مثل جامهور العشوائيات

"ارمبرست" في مقدمة كتابه الثقافة الجماهيرية وأالحداثة في مصر وأهو
ان أهل القاهرة بكل ما يعانوه عندما يريدوأن سماع أغانية شعبية ،ستكون

.2"عيون بهية" أم "زحإمة يا دنيا زحإمة"؟
وأعن اللمبي تحدثت الناقدة صافيناز ـكـاظم ـفـي مقالـهـا ـعـن الفيـلـم

م – أن اللـغـة وأظـفـت ـفـي الفيـلـم لتعـكـس2002في مجلة الهلل سبتمبر 
علقة البطل الشعبي بالظروأفا الـصـعبة ـمـن حـإـوله وأالقـمـع الـيـومي اـلـذي
يواجاهه من قـبـل ـمـوظفي الدوأـلـة وأجاـهـاز الـشـرطإة لحإـبـاط مـحـاوألته ـفـي

العثور علي عمل .
لغة اللمبي تحـمـل منطقـهـا الـخـاص ، فتـخـرج الكلـمـات ـمـن ـسـياقها
المتعارفا عليه لتعطي دللت تهكمية في سياق آـخـر وأتـظـل ـسـهلة الفـهـم
وأالتقاط المعني الذي تحمله. وأقد وأصفت ـهـذه الـظـاهرة ـفـي دراـسـة ـعـن

.Cالسخرية السياسية في توجاو حإيث ربط   Toulaborزب  بين سيطرة حإ
وأاحإد عـلـي الحـكـم ـفـي البلد وأتـطـوير الـمـواطإنين لـقـدرة اـنـتزاع الكلـمـات
وأالجمل من سياقها التقليدي لعطاء مدلولت مختلفة ، وأبرز ذلك بالـسـعي
نحو تطوير مفـردات لغويـة كاملـة ملتبـسـة وأعصـية علـي التحدـيـد بصـورة

موازية للخطاب الرسمي لدوألة الحزب الواحإد .
نوألغة اللمبي تحمل مـن التفكـك وأالصـوات المبهمـة مـا  يعـبر ع

انفكاك وأتشظي الواقع من حـإـوله ، وأـهـي ل تعـطـي انطباـعـا بالـسـخرية
فقط بل وأبالمرارة التي غالبت علي كثير من المواقف الدرامية بالفيلم.
هذه الطإروأحإة النقدية فسرت للباحإثة منطق استخدام ألـفـاظ اللـغـة
الجاتماعية في ألغااني الشائعة الشعبية ،حإيث أنها لبد ان تعس وأاقعا.

وأقد استخلصت "كراوأية"  من دراستها ظاهرتين الوألى ـهـي النـجـاح
الجماهيري للفلم "الشعبية"في مقاـبـل الفلم "الـشـعبوية" وأالـظـاهرة
ـور ـا (الجمـه الثانية هي التفات النقاد حإول الخطاب "الشعبوي"، وأكلهـم
ـة ـر وأالدوأـل ـن البطــل الفقـي ـم الصــراع بـي ـى فـه ـون عـل ـاد) متفـق وأالنـق
المتغطرسـة لكـن الفريـق الوأل يفضـل السـخرية مـن الصـراع وأرؤيـة
ن يفضـل النقـاد ي حإي ي ف البطل في وأسط دائرة همـومه الـتي ل تنته

.3البطولة الشعبية وأان كانت مجهضة
وأتتفق الباحإثة ـمـع ـكـل ـمـا قـيـل وأـتـرى اـنـه ـمـن الـضـروأري التـعـرض
لتجربة المطرب أحإمد “عدوأية” حإيث أنه كما أعتبره الكـتـاب وأالـبـاحإثين
هو مؤسس الغانية الشائعة الشعبية ،أيضا لننا نقف على مسافة زمنـيـة
كاشفة لكافة مناحإي التجربة وأهذا يمكننا ـمـن اـلـتزام الحـيـاد نـحـوه ـمـن

، ذكره سبق مرجاع ، نظام وأعقل طإبقة عقل بين العشوائيات سينما ، الفوضى : مباني كراوأية - فيروأز 1
.22 – 19 ص

ص ، ذكره سبق مرجاع مصر، في وأالحداثة الجماهيرية : الثقافة الشرقاوأي محمد ارمبرست، - وأوألتر 2
204

، ذكره سبق مرجاع ، نظام وأعقل طإبقة عقل بين العشوائيات سينما الفوضة، : مباني كراوأية - فيروأز 3
 61 – 14 ص
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 النـقـاد لـمـا ـقـدم وأمراجاعتـهـم الفكرـيـة لحإـكـامهمتخلل عرض لتـنـاوأل
السابقة.

 عدوية أحمد تجربة
ـعبية ـة الـش يعرفا الشاعر"سيد حإجاب" "عدوأية" باعتباره نجم الغانـي
ـا اـن المهشمة، فقبل ظهوره كان هناك غاناء شعبي رسمي، أما هو فكان لو

ادا يعبر عن جاو شعبي مختلف،  فقد وأضع أحإمد عدوأـيـة وأـسـللته ـفـي1جادي
ركن منفرد وأتم التعامل معهم كإفراز لحاـلـة مجتمعـيـة سياـسـية ملتبـسـة

.وأجااءت أغانياته لتحقق مـا يـسـميه «ـفـورم ـعـالمي للغانـيـة2وأغاير مفهومه
.3الشعبية من حإيث بساطإة الكلمات وأاللحن وأقلة عدد النقلت فيه»

"“عدوأية” " يعتمد عـلـى مـسـاحإة ـصـوته وأحـإـدتهيرى "ارمبرست" أن
وأقدرة تصاعده، وأتتراوأح نغماته ما بين السريع جـاـدا وأالبـطـء جـاـدا، وأكلـهـا
على الواحـإـدة وأالنـصـف وأـهـى النغـمـة الجماهيرـيـة التقليدـيـة، ـبـل وأتـقـوم

نى “عدوأية” عـلـى الـسـتعارة الـصـريحة ـمـن الفلكـلـور ـفـىاالكثير من اغا
الكلمات وأالنغمات  على حإد السواء، فالغانية التى شهرت “عدوأية” فــى
بداية السبعينات كانت "السح الدح إمـبـو " عـبـارة "الـسـدح اـلـدح" عـبـارة
ـو" ـدعوة الـخـرافا للـعـراك أـمـا "امـب ـف ـل ـال ـفـى الرـي يـسـتخدمها الطإـف

 ل بالمـاءهـال علقة لف اما الغانية ،فيستخدمها الطإفال أيضا لطلب الماء
ـذي اتـسـمت وأل بالخرافا التى تتعارك ،وألكن هذا هو إطإار "الل معنى" اـل

به المرحإلة وأسبق أن تحدثنا عنه.
الشـيء الـذي يفصـل “عدوأيـة” عـن إيقونـات الثقافـة الموسـيقية
الحداثية التى تنـعـم بالتـصـديق الـعـام مـثـل عـبـد الوـهـاب وأأم كلـثـوم ،ـهـو
استخدامه للـصـور الفلكلورـيـة ـبـدوأن أي ـتـدخل ـمـن التقالـيـد الكلـسـيكية
عه فـى مكـان مقارنـة مـع ،فمؤيدوأ “عدوأيـة” فل يـروأن تناقضـا فـى وأض
عمالقة الموسيقى العربية ، أما الـشـخاص اـلـذين ـيـروأن اـنـه ل يوجـاـد أي
تجانس علـى الطإلق بيـن “عدوأيـة” وأالمغنيـيـن "الحقيقيـيـن" ـهـم النقـاد
المحترفون أما هواة الغناء فهم متنوعون فى أذوأاقهم حإتى عـبـد الوـهـاب

.أيقونة الذوأق الرسمي الرفيع تكلم عن “عدوأية” بشكل طإيب

الـكـثير ـمـن أغـاـاني “عدوأـيـة” مواوأـيـل وأأزجـاـال وأـهـى أنـمـاط  فنـيـة
جاماهيرية معروأفة تستخدم العروأض العربي فى عامية مصرية وأتســتلهم
تلك الغـاـاني كـمـا ـهـو الـحـال ـمـع ـشـكلها ـصـورا ـمـن الحـيـاة ـفـى الحإـيـاء

.الشعبية
كثيرا ما يستخدم “عدوأية” إشارات لماكن وأاقعية ليتـجـاوأز حـإـدوأث

.،وأهذا ينطلق من وأوأعيه بأن4النمط المتعارفا للغانية الفلكلورية وأصورها
«الشعبي» ل يعني استنساخأ الفلكلور، سواء عـلـى مـسـتوي الكلـمـات أوأ

المصري ، عدوأية الفنان عن خاص المقاوأم» ملف «الفنان مديح حإسن: "عدوأية".. في محمود سيد - 1
2013 ، العدد ، اليوم

. ذكره سبق مرجاع ، الظل خيال مدوأنة البديلة الغانية زمن انتهى : هل ناجاي - أحإمد 2
http://ahmednaje.net/2013/05/altsonfi  n

سبق مرجاع ، الفنان عن خاص المقاوأم»،ملف «الفنان مديح حإسن: :"عدوأية".. في محمود - سيد 3
.  ذكره
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،وألـكـن ـبـالرغام ـمـن اـسـتخدام “عدوأـيـة” المباـشـر نـسـبيا للنـمـاط1اللحن
العامية في غانائه، وأالتى ل تستعصي  على الجمـهـور المـصـري البـسـيط،-
ـان ـالة- ـف وأهو عنصر يمتدحإه النقاد فى مغنيين آخرين على انه عنصر أـص
الكثير من الناس الذين يعتبروأن “عدوأية” مغنيا هابطا يدعون ان أغاانيه ل
معنى لها ، فتلك الغااني جاميعا تتوجاه  بشكل مفـتـوح وأـكـبير لحإساـسـات

. الطبقات  الدنيا من المجتمع
وأيقول مؤمن المحمدي في اعـتـذرا لعدوأـيـة تـضـمنه المـقـال أن اللـغـة
عـنـد "عدوأـيـة"عـبـارة ـعـن ، كلـمـات طإازجـاـة، وأتركيـبـات سلـسـة ـشـديدة

، فسينسب لعدوأية تطويره للغـنـاء الـشـعبي وأوأـضـعه ـصـيغ أحـإـدث2التعقيد
اا أنه أضافا كلـمـات أحـإـدث وأأـكـثر عـصـرية وأمواكـبـة للغـنـاء للموال، وأأيض

، فهو ـبـذلك انطـلـق كاـسـرا «ـتـابو» الشعبي مستوحإاة من الحياة اليومية
الشعر المنقي وأالمفلتر وأانغمس في لـغـة الـشـارع وأاـلـتي حإقـقـت نجاحـإـا

.3كبيرا للغاية
 " الـهـوة الجاتماعـيـة1991ترصد أجازاء اخرى من شريط "“عدوأية” 

الكبيرة بين الطبقات الجاتماعية وأهو العنصر المميز للقاهرة الحديثة وأالتي
ـة ـن الكلـسـيكية الـصـيلة وأالحداـث ـديولوجاي بـي ل يمـكـن ـسـدها بالدـمـج الـي
ـا ـا دنـي المعاصرة بعد أغانية " بنت السلطان ينتقل الشريط لغانية " زحإمة ـي

"4

وأهـكـذا ـفـان تجرـبـة عدوأـيـة تأـخـذنا اـلـى بداـيـة التفكـيـر ـفـي مـسـألة
النسبية، وأأن مقاييس الجمال ل يمكن أن تكون وأاحإدة، وأأن ـهـذا البـلـد ـلـم
ـن الرـسـمي، يضر به إل قتل التنوع في مرحإلة الذاعة الموجاهة وأهيمنة الـف
فعدوأية في رأى "المحمدي" برئ ـمـن نعـتـه بالفـنـان الـهـابط ـبـل ـهـو اـلـذي
استعاد للمهمشين ذائقتهم المخطوـفـة،وأـهـو ـضـحية مـن اـخـتزلوه وأاتهـمـوه

.5بالهبوط في حإين لم يتم تحديد مفهوم وأاضح لما يسمى الفن الهابط
وأأخيرا ليس لنا إل ان نحتكم لرأى الموزع الموسيقي "محمــد زادة"
الذي قال حإـسـب روأاـيـة "أرمبرـسـت" :"اـنـه ل توجـاـد هـنـاك أغـاـاني هابـطـة
وأأخرى رفيعة بعض الناس يمـكـن ان يحـبـوا " جايـنـا اـلـدنيا ـمـا نـعـرفا لـيـه "
وأالغااني التي على شاكلتها وأهم أحإرار في ذلك، وأأنا أيضا حـإـر ـفـي حـإـب "
عبية ي مقابـل الموسـيقى الش حإبة فوق وأحإبة تحت " اوأ " الهس بس " ،ف
،مع كل الغموض القائم في كلمة شعبي موسيقى الجيل، وأالتي تتجه ناحإية
اللت الغربية، فنحن نجد أغانـيـة "اـيـه الحكاـيـة" أغانـيـة ـشـعبية، بينـمـا أغانـيـة

ص ، ذكره سابق مرجاع ، مصر في وأالحداثة الجماهيرية : الثقافة الشرقاوأي محمد ، ارمبرست - وأوألتر 4
207 -209 
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الستاذ أغانية من أغااني الجيل بسبب اللت اللكتروأنية فيها وألكنهــا يحتلن
.1نفس المكان في مقابل المؤسسة الرسمية

وألما كان عدوأية هو الجـيـل الوأل ـفـي الغـنـاء الـشـائع الـشـعبي ،ـكـان
على الباحإثة ان تحلل الجبل الـحـالي وأـبـالعودة لتـصـنيف "ـسـليمان" فإنـنـا
ـل نجد أنفسنا أمام الجيل الثالث هو جايل الليثى وأأمينة وأالجيل الرابع ،جاـي

 .المهرجاانات ،أوأكا وأأوأرتيجا وأالسادات وأعمروأ حإاحإا
وألما كانت تجربة المهرجاانات ممعـنـة ـفـي الـشـعبية وأالتلقائـيـة نـظـرا
لنها تخلت ـعـن كاـفـة ـقـوانين الـسـوق وأـلـم ـتـدخل تـحـت ـسـطوته وأأنـتـج
معظمـهـا بـطـرق ـشـديدة البـسـاطإة وأحإقـقـت انتـشـارا وأاـسـعا،ـكـانت تـلـك

التجربة أوألى بالتحليل.
 المهرجااناتا أغأاني

 المهرجاانات كموسيقي لن نجدها على القنواتأغااني" ناجاىيقدم "
الفضائية، وأل في المحطات الذاعية، كما لن تجدها عـلـى ـشـرائط كاـسـيت

اهتمام بالدخول في عالم سوق النتاجأوأ اسطوانات وأل يبدى فنانوها أدنى 
اا ـفـي مـصـر أـصـبحت الموـسـيقي وأالغـنـائي.ـمـع ذـلـك ـفـي ـكـل ـفـرح تقريـبـ
اا ممرادـفـ اا، وأأصبحت في ـفـترة قـصـيرة  اا أساسي موسيقي المهرجاانات عنصر
لبهجــة المصــريين. فهــى" خليــط مــن الموســيقي الشــعبية القاهريــة

.2وأالموسيقي اللكتروأنية الغربية مع إيقاعات موسيقي “الراب” العربية"
" باعتبارها قائمة عـلـى إيـقـاع المقـسـوم ـمـععقل شارلوأيعرفها" 

اا في موسيقى "الفروأتي لوبس": تأثيرات برنامج الحاسوب المستخدم غاالب
key( بوردالمهرجاانات، كما يتم التعامل مع تأثيرات الكي  board(بـشـكل 

.3إيقاعي بحت ل يصاغ على هيئة لحن وأاضح يمكن تسجيله
وأفي قاموس صانعي تلك الغاـاني يعـرفا المهرجاـان "كسـرادق وأمسـرح

.4وأعدد غافير من الشباب الراقص"  d.jوأدى جاي
وأيصنع تلك الغانية مجموعة ـهـم (ـمـوزع- ـكـاتب كلـمـات- مـغـن- مهـنـدس
ـصــوت) وأ يتقاـســم العـمــل ـفــي تـقــديم الغانـيــة الـشــعبية نوـعــان ـمــن

اي– ”دي جايـهــات“الموـســيقي وأيـســمون  المـســئولين ـعــن المـبــدعين،
وأالمغـنــون أوأ)-D.Jالمـســئولين عـلــى تـشــغيل الموـســيقى ـمــن جاـهــاز (

وأأـكـثر ـمـن العمل الواحإد أكثر من دي جـاـي وأعادة ما يشترك في المؤدين،
.5هنا بالمهرجاانات تسمية الغااني وألعل هذا هو السبب في مغني،

ـات ينـمـو ـعـالم موـسـيقي المهرجااـنـات دوأن وأجـاـود ـشـركات أوأ كياـن
ـة اقتصادية عملقة تتحكم فيه. بالتالي فخطوات قانونية وأروأتينية كالمعروأـف
في عالم الموسيقي التجارية مـن تـسـجيل الكلـمـات وأالغـاـاني ـفـي الـشـهر
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العـقـاري أوأ عـضـوية هيـئـات كنقاـبـة الموـسـيقيين أوأ الملحنـيـن كلـهـا أـشـياء
.1وأمصطلحات بعيدة عن عالم المهرجاانات وأل أحإد يهتم به

اا. يأخـذها أي فنـاننتشرالغانية ما أن ت  في السوق حإتى تصبح مشاع
اا يـتـم تفكـيـك الغانـيـة أوأ   الجمـلـةأـخـذ عـبـارات ـمـنآـخـر وأيعنيـهـا، ـبـل أحإياـنـ

الموسيقية أوأ اللفظية القوى فيها وأتركيبها على أغانية ثانية.
ربما تكون هذه الحالة من المـشـاع الـبـداعي وأالفـضـل كـلـه يرجـاـع لـثـورة

هو السبب وأالـسـاس اـلـذي ـقـامت علـيـهفالنترنت التكنولوجايا وأالتصال 
موسيقي المهرجاانات وأل يمكن أن تستمر بدوأنه،وأعن طإريقه تستطيع أقل

 ألف50أغانية من أغااني المهرجاانات معدلت تحميلها على انترنت تبدأ من 
.2مرة، وأبعضها يكسر حإاجاز المليون

ااـمـن الـخـارج يـبـدوأ ـعـالم المهرجااـنـات  وأالعـمـل فـيـه غاـيـر فوضععوي
احإترافي. أدوأات التسجيل وأالنتاج ـشـبه بدائـيـة، وأحإـقـوق الملكـيـة الفكرـيـة
اا ليست موجاودة حإتى أن معرفة المؤـلـف أوأ المغـنـى الوأل لغانـيـة ـمـا تقريب

انا .3أمر يصعب التوصل إليه أحإيا
أنها المستخدمة في أغااني المهرجاانات يتحدث ناجاي اللغةوأعن          

على ألفاظ وأـقـاموس "الـشـقاوأة" كـمـا يـسـمونها منتـجـي أغـاـانيلغة تعتمد 
المهرجاانات وأهى مجموعة من اللفاظ الغريـبـة ـعـن العامـيـة وأغاـيـر دارجـاـة
اا إذا قارـنـا مثال الى ذلك اعتمادهم على اللهجات المحلية يـبـدوأ ـهـذا وأاـضـح

 "دى.جاى فيلو" في السكندرية، وأأي مغنى آخر في المطرية فرقةمثل بين
أوأ عين شمس أوأ الـسـلم. ـتـأثير ـهـذا كـتـأثير أي ـنـوع أغـاـاني تتـحـول بـعـض

عبارات الغااني إلى أفيهات، وأجازء من اللغة اليومية.
ـة وألكن يلحإظ على تلك اللغة أن بعض ألفاظها تصنف كألفاظ خارجـا

ا تغنـى وأيسـمعهامعينـةلدى طإبقـات وأشـرائح اجاتماعيـة  الرغام مـن أنه . ب
ـيةالجمهور بأريحية وأيندمج معها في شوارع السيد  زينب وأأفراح القرى ـف

.4الفيوم وأالشرقية
" على أن المهرجاانات مـسـتوحإاة ـمـن اـلـراب الغرـبـيناجايوأيؤكد "

مستندا في ذلك الى مقابلة قد أجاراها مع أحإد مطربي المهرجاانات وأيدعى
"فيفتي" الذي يستمع إلى أغااني أحإمد عدوأية وأفناني الراب العالميين فــي

ـم – ـان “ايمنـي ـوقت ـك ـك اـل ـيقيEminemذـل ـى موـس ـذي يغـن ـض اـل ” البـي
الفارقة المريكان. وأيرفض الراب العربي الذي بدأ ينتشر في ذلك الوقت
ـترنت، اا تحميلها من على الـن وأ يعتمد على توظيف إيقاعات غاربية يتم أحإيان
ال ثم إعادة توزيعها مع تركيب صوت المغنى عليـهـا لتـخـرج ـفـي النهاـيـة عم
ال بكلمات عربية لكن تظل اليقاعات غاربـيـة، كـمـا أـنـه يـقـوم بتـفـتيت متكام
محلي وأالزخارفا وأاللت الشرقية مع الموسيقي الشعبية تجريدها من كل ال

.5الحفاظ على الروأح ثم صب هذه الروأح في إيقاع قوى وأعنيف

.  ذكره سبق مرجاع ، المهرجاانات ملوك البهجة ناجاي: حإراس أحإمد - 1
.  ذكره سبق مرجاع ، الدب أخبار مجلة في موسيقي ناقد باعتباره شخصية ناجاي: مقابلة - أحإمد 2
. ذكره سبق مرجاع ، المهرجاانات ملوك البهجة ناجاي: حإراس - أحإمد 3
.  ذكره سبق مرجاع ، الدب أخبار مجلة في موسيقي ناقد باعتباره شخصية ناجاي: مقابلة - أحإمد4
.  ذكره سبق ،مرجاع المهرجاانات ملوك البهجة ناجاي: حإراس أحإمد - 5

-97-



بطل فرـقـةأحإمد سمير صحفية أجاريت مع هذا ما أكدته أيضا مقابلة 
ـاتالشمساوأية  وأالملقب بجنرال الشمساوأية وأالذي نـسـب أيـضـا المهرجااـن

. .1للراب الغربي
وأبمراجاعة الباحإـثـة لـعـدة لـقـاءات ـصـحفية وأتليفزيونـيـة ـمـع ـصـانعي 

ـدثتنا أغااني المهرجاانات نسبوا جاميعا المهرجاانات الى الراب الغربي وأقد حـإ
فيروأز كراوأية عن المهرجاانات قائلة " ان محاوألت تمـصـير اـلـراب الغرـبـي
ـأتى ـم ـت بدأت منذ أكثر من خمسة عشر عاما وأمعظمها أتى بالفشل لنها ـل
بجديد ـسـوى أنـهـا اـسـتخدمت الكلـمـات بالعربـيـة أـمـا المهرجااـنـات فـقـامت

يي .2بتقطيع نغمات الراب على المقسوم المصر
وأيصف "ناجاى" الرقص ـفـي ـعـالم المهرجااـنـات ـبـأنه لـيـس أداة تـعـبير
فقط بل جازء من الستعراض الراقص يتحمل بشكل كبير مسئولية تحرـيـك

وأربـمـا أن ـهـذا ـمـا يفـسـر أن الجمهور وأبث الحماسة فيه وأدفـعـه للرـقـص ،
خطوات وأحإركات الرقص الـفـردي ـفـي موـسـيقي المهرجااـنـات ـهـى خلـيـط

break(مركب وأجادـيـد بـيـن “البرـيـك داـنـس”  dance(وأالرـقـص الـشـعبي 
.3وأاستعراضات اللعب بالسلحة البيضاء. في بعض الفراح وأالحفلت

وألعل أهم السمات المـشـتركة بـيـن ـهـذا الجـيـل وأأحإـمـد عدوأـيـة ـهـي
التلقائية وأالستقللية وأالبساطإة إضافة الى العتزاز بالماكن.

حـإـــــول ـعـــــده حإـيـــــث يتمـحـــــور ـعـــــالم عدوأـيـــــة الغـنـــــائي
غازلـيــات الـعــتزاز بالـمــاكن، بكائـيــة الزـمــن، اـلــذات، بكائـيــة مـحــاوأر،

محور مميز للغانية وأالتحريض علي اللذة،فالعتزاز بالماكن  المحبوبة، في
ـا وأـسـوهاج ، الشعبية بشكل عام وألكنه أخذ أشكال متباينة عند عدوأية جارجـا

ـال سيدي عباس، كوبري وأقنا، ـد الجاـي إبراهيم وأالمرسي أبو العباس.أما عـن
الحإدث فنجد الوراق وأإمبابة وأالمطرية وأعـيـن ـشـمس وأالدخيـلـة وأأـبـو قـيـر

.وأكلها أماكن شعبية قح
ـان ـه ـف ـاجاي"وأعلـي ـا "ـن ـع، يـسـجل ملمـح ـل الراـب ـا بالجـي ـو  خاـص مغـن

ـيـذكر فيـمـا ـسـبقه ـمـن أجاـيـال ـهـو ملـمـح يكن له وأجاود وألم المهرجاانات،
.4اعتزاز الفنان بذاته وأمنطقته

وأيحاوأل "عبد الحكم" وأصف عملية صناعة المهرجـاـان المعتـمـد عـلـى
لـغـة الموـسـيقي ـهـو ـتـراك أوأ مـسـار ما يـسـمى ـبـاللووأب أوأ الحلـقـة ـفـي

مدته تتراوأح ما بين وأاحإد وأأربعة بارات تقريـبـا وأالـبـار أوأ المقـيـاس صوتي
تعرـيـف الملـمـح الـهـم ـفـي عبارة ـعـن زـمـن ـعـدد قلـيـل ـمـن الـضـربات،

اللووأب هو نجاحإه في العمل بدوأن نشاز إذا ـمـا ـتـم إـعـادته ـبـدوأن توـقـف
ـمـن تـلـك طإويل ـلـه إيـقـاع مـحـدد. بإنـتـاج ـعـدد ـكـافي ليكون تراك صوتي
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التراـكـات أوأ المـسـارات الصـوتية للت مختلـفـة أمكـن التخـلـي عـن كـل
يتم تجهيز تـلـك اللووأـبـات مـسـبقا قـبـل الظـهـور طإبعا الفرقة الموسيقية،

يـقـوم الفريـق بتـأليف وأعـزفا لووأـبـات جاديـدة وأباستمرار علي المسرح،
ـم تـشـغيل أوأ وأعند الظهور علي المـسـرح، تناسب كل حإالة علي حإده، يـت

.1إيقاعها مع إيقاع المغني إيقافا التراكات الصوتية وأحإثي التحكم في
الشعبية الشائعة للغأنية العاما المناخ

ـاخأ ـه مـن ل تستطيع الباحإثة القول بان إنتاج الغانية الشائعة الشعبية ـل
محدد، ينتجه ساكني المناطإق الشعبية وأحإدهم مثل، حإيث أنهـا وأجاـدت أن
أغانية"دوأل مجانين" لبو الليف من كلمات أيـمـن بهـجـت قـمـر وأـهـو ـكـاتب

ينتمي لطبقة وأسطى وأمعروأفا في الوسط الغنائي.
لذا فان الباحإثة تحاوأل عرض المنـاخأ الـعـام باعتبـاره الـظـروأفا الـتى
تـتــم فيـهــا إنـتــاج الغـاــاني الـشــائعة الـشــعبية وأاـلــتى تحـيــط بمعـظــم

منتجيها،وأبالقاعدة العريضة من جامهورها.
وأهـنـا كـان ـمـن الـجـدير باـلـذكر ان نتـطـرق لتـصـنيف محـمـد الـكـردي
للحإياء الشعبية ، الذي يشرح لنا الفروأق بـيـن الحإـيـاء القديـمـة وأ الحإـيـاء

العشوائية وأيحدد كل منها.
فالحإياء القديمة الشعبية التقليدية حإققت الجانب الكبر من نموها 

عبر قروأن مضت ، وأخلل مراحـإـل معيـنـة ـمـن تاريخـهـا كـانت تمـثـل ـهـذه
اا للـصـفو ـر ـاء مـق ـة ، الةالحإـي ـدهورا الحاكـم ـال وأالـت ـا تعرـضـت للهـم  أنـه

الحضري من ناحإية ، وأغازوأ فـقـراء المديـنـة لـهـا مـن ناحإـيـة أـخـرى ، وألـقـد
وأصلت أقصي درجاات تدهورها خلل القرن العشرين .

أما العشوائيات فهي أحإياء حإديثة النمو ، حإققت الجانب الكبر ـمـن
م ، وأطـإـابع ـهـذا النـمـو ـهـو العـشـوائية ،1960نموها العمراـنـي بـعـد عـام 

ال ، وأمعظم هذه الحإياء تقع علي أطإرافا وأسوء التخطيط ، أوأ انعدامه أص
القاهرة ، حإيث تسمح إمكانـيـات التوـسـع المـكـاني بظـهـور أحإـيـاء ـسـكنية
فقيرة أميل إلى النمط الريفي منها إلى النمط الحضري مـثـل ( الـتـبين –

البساتين – وأالشرابية – وأمنشية ناصر ) 
ال   لولاوأتأخذ الحإياء العشوائية شكلين :  ـف أـصـ هو الحي المتخـل

وأهو المنطقة التي منذ نشأتها كانت مبانيها وأطإرقها غاير مناسبة وأمتخلفة
، وأهذا النمط من الحإياء المتخلفة يحتاج إلى الزاـلـة وأإـعـادة البـنـاء ـمـرة
أخرى ، إل أن ذلك بطبيعة الحال، يرجاع إلى مـقـدرة الجـهـات الحكومـيـة ،

 وأهو المـنـاطإق المتخلـفـة ، وأـهـو اـلـذي نـشـأ نتيـجـة لهـجـرةالثانيوأالنوع 
ـرية ، ـاطإق الحـض ـى المـن ـرة إـل ـطة وأالفقـي ـر المتوـس ـن الـس ـائلت ـم الـع

                .2 من خلل التكدس وأ الزدحإام وأإفسادها
كان عجز وألعلنا نرى تجليا لزمة العشوائيات في السبعينات حإيث   

ـي ـاص ـف الدوألة عن دعم السكن وأالرتفاع السريع في أسعار السكان الـخ

.  ذكره سبق مرجاع ، جاي دي من سليمان:أكثر الحكم - عبد 1
للبحوث القومي لمركزنظرية،ا رؤية المصري المجتمع في : العشوائيات وأآخروأن الكردي - محمد2

.  136ص ،2006القاهرة، ، المصري المجتمع في العشوائيات برنامج وأالجنائية الجاتماعية
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الـقـاهرة أحـإـد تبـعـات تـحـول الدوأـلـة ـمـن " مـشـروأع دوأـلـة الرـفـاه " إـلـى "
المشروأع النيوليبرالى للدوأـلـة " كـمـا تـصـفه الباحإـثـة " ـسـلوى إـسـماعيل "
وأكانت ـهـذه الزـمـة وأراء ظـهـور أحإـيـاء ـشـعبية غاـيـر رـسـمية بالـقـاهرة ـفـي

م كمحصلة جاهود مجتمعية للحصول علي الـسـكن بأـسـعار رخيـصـة ،1970
اا خلل الربعين سنة التالية. ثم تنامت الظاهرة تدريجي

من       علي مساحإات  وأجاارت  العشوائيات  زادت  قصيرة  فترة  وأخلل 
ـط وأحإـصـلت عـلـي ـت بل تخطـي ـانوني وأبنـي ـر ـق ـة بـشـكل غاـي الرض الزراعـي
الخدمات الساسية كالمياه وأالصرفا وأالكهرباء بطرق ملتوـيـة وأتـبـع إهـمـال
الدوألة لتنامي الظاهرة انتزاع سكانها لحق تسيير أمورهم الداخلية بصــورة
ـكان ـات الـس ـة وأقطاـع ـة للدوأـل ـلطة التنظيمـي ـي الـس ـافا عـل ـة وأاللتـف ذاتـي
الحكوميــة ، فأصــبحوا غايــر عــابئين بــالجاراءات القانونيــة وأدوأر الدوألــة

.  1وأممثليها
الزيادة الهائلة في زيادة عدد السكان ،فالســوء، تلك لقد زاد المر احإتقانا 

وأالهمال طإال كافة أنواع الحإياء في مصر،هذا على المستوى البنـيـوي أـمـا
المستوى الثقافي فتأثر بعواـمـل اـخـرى مـشـتقة غاـيـر منفـصـلة ـعـن الزـمـة

السكانية.
" هذا إن من الممكن أن يزيد السكان بمعدل كبيرأمينوأيفسر "

ـن فى دوألة ما ، وأيظل أغالبهم متوارين عن النظار ، عاجازين عن التعبير ـع
أنفـسـهم لـسـباب اقتـصـادية وأاجاتماعـيـة مختلـفـة ، وأـمـن ـثـم ـعـاجازين ـعـن
إحإداث أثر يذكر فى نمط الحياة . إن المهم هنا ، أي فى إحإداث هذا الثر ،
ليس هو الحجم المطلق للسكان بل ـمـا يمـكـن تـسـميته " ـبـالحجم الفـعـال
للسكان " ، أي الحجم المؤثر وأالحاكم لنـمـط الحـيـاة . الـسـكان ممـكـن أن
يزيدوأا وأيظل معظمهم "غاير فعال" ، كما أن ـمـن الممـكـن أن يـظـل حإـجـم
اا وأمع ذلك تزيد "النسبة الفعالة" منهم . وأالذي حإدث فى مصر السكان ثابت
اا الماـضـية ، ـهـو أن زاد الثـنـان بـشـدة : وأالعالم ككل ، خلل الخمسين عام

 .2زاد الحجم المطلق للسكان ، وأزادت النسبة الفعالة منهم
وأهذه الفعالية لم تنـشـأ ـفـي ـفـترة وأجاـيـزة وألكنـهـا أـخـذت ـفـترات
طإوال اختلف فيها خطاب الدوألة وأاـخـذ مراحـإـل متفاوأـتـة ـفـي التعاـمـل ـمـع
الفقر وأالعـشـوائية وأتبـنـى ـهـذا الخـطـاب العلم الرـسـمي ـفـي الـسـبعينات
وأالثمانينات ، وألكن خرج هذا الخطاب من بين أيدي الدوألة مع زـيـادة حإـجـم
ـير إنتاج العلم المستقل وأدخول القمر الصناعي في معظم البيوت،وألتفـس

ذلك سنتناوأل هذا الخطاب فيما يلي
الشععائعة     للغأنيععة     المنتجععة     للبيئععة     العععاما     أول: المنععاخ

الشعبية
مع بداية الثمانيات كان نظام الحـكـم ـقـد تخـلـي ـعـن بقاـيـا ـهـويته

يختار لنفسه هوية جاديدة تقوم علي أساس خصخصة القطاع وأبدأ القومية،

، ذكره سبق مرجاع ، نظام وأعقل طإبقة عقل بين العشوائيات سينما ، الفوضى : مباني كراوأية فيروأز - 1
 .42  –41 ص

10ص ، ذكره سبق مرجاع ، الغفيرة الجماهير : عصر أمين جالل - 2
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السوق العالمية وألذلك اضطر للسماح ـبـدرجاه ـمـا ـمـن العام وأالندماج في
الممارسات الديمقراطإية وأترك هامش أوأسع للحريات.

 الفضاء قد فتح تماما وأفقد النظام الرغابة بل وأالقدرة علي فرضأن
ـ ـة خـط ـيبأـي ـة وأـف ـة أوأ ثقافـي ـاط جامالـي ـة أنـم ـديولوجايا وأأـي ـك  أـي ـار تـل إطـإ

، كما ـتـم إقـصـاء ـسـاكني1مصر تماما التطورات التي بدلت وأجاه الحياة في
العشوائيات ـعـن الخـطـاب الـعـام الـسـائد بـصـورة منظـمـة ، وأأتـفـق العلم
اا علي الحديث عنهم كتهديد محتمل وأكامن، حإـيـث الرسمي وأالمستقل لحإق
ـذه ـي ـه اا وأبالتالي كانت الدوألة ، ـف ينقسم هؤلء إلى إرهابيين وأبلطجية غاالب
اا بدوأر حإارس الشعب وأالمة المين اـلـذي يعـمـل بجدـيـة الحالة ، تقوم رمزي

وأجاودـهـا الرـمـزيلكف أذي العشوائيات عن الحياة العامة وأكذلك إنكار حإني 
اا عبر تلك القنوات المملوكة للدوألة .2في المؤسسة العلمية خصوص

ـويسإنتاجهذا القصاء دفع هؤلء المهمشون الى  ـيد ـع  ما أسماه ـس
 فيها دوأن انالصوات شعبية، تجلل إعلمية أجاهزة 1970في دراسته عام 

وأأتراحإـهـم وأأفراحإـهـم وأأـمـالهم أـنـاتهم احإد ، وأيعبروأن عن طإريقه ـعـن يراه
أنمـاطوأاستسلمهم وأدعاباتهم وأعـن بـعـض القـيـم اـلـتى يقدـسـونها وأبـعـض 

 حإكمهم علىفي من أوأ السائقين الى ذلك كتابة ل "عويس"تفكيرهم، وأمث
 حإقيـقـةـفـي – ـفـأنهم إرادتـهـمهياكل المركبات اـلـتى يـسـتخدمونها بمـحـض 

 ،فـهـمأنـهـم دوأن ان يراـهـم احـإـد اى أـصـواتهم يـسـمعوا أن- يـحـاوألون المر
ـاوألون بمـحـض  ـميـح ـروأفاأن إرادتـه ـوء الـظ ـى ـض ـة ـف ـم كفـئ ـوا ، وأـه  يهتـف

ـة ـة وأالثقافـي ـم الجاتماعـي ـة وأالقتصــادية ، اى ظروأفـه ـة وأالثقافـي الجاتماعـي
 .وأالقتصادية

 اصطنعوه ، دوأنما وأعىالذي الشعبي الجهاز العلمى هذا وأقد أصبح
 التنشئة الجاتماعية التقليدية التى توجاد ـعـادة ـفـىأجاهزة وأاحإد من أصبح– 

الجاتـمـاعي وأالنادي ، المدرسة ، وأالمنظمة الدينية ، السرةالمجتمع مثل : 
ـابالعلم وأأجاهزةوأالثقافة وأالمنظمة السياسية  ـة وأالكـت   كالجريدة وأالمجـل

 وأالتليفزيون ، وأهو جاـهـاز اعلـمـى ـيـدعو – ـفـىوأالذاعةوأالسينما وأالمسرح 
ضوء طإبيعته – الى تثبيت العديد من العناصر الثقافية غاـيـر المادـيـة اـلـتى ل

 .الثقافي الجاتماعيتزال تعيش فى المناخأ 
وأالملحإظ ان الكثير من العناـصـر الثقافـيـة غاـيـر المادـيـة اـلـتى تمـلـئ

 المعاصر ، وأمنها وأهو كـثير ـمـاالمصري للمجتمع الثقافي الجاتماعيالمناخأ 
 الجديد – عناصر ثقافية غاير مادية سلبيةالشعبي الجهاز العلمى إليهيدعو 

اا اا ـصـارخ . اى عناصر ثقافية غاير مادية يتهم وأجاودها المجتمع المعاصر اتهام
اا للعناـصـر الثقافيـة  غايـر الماديـة مـن المجتـمـعالـمـر-  فى حإقيقة   امـتـداد

تــزال  الروأاسب  الثقافية البالية التى لباقيالقطاعى القديم ، وأتعبر عن 
.3الن كيان العديد من فئات هذا المجتمع حإتى فيمتغلغلة 

. ذكره سبق مرجاع جاي، دي من سليمان:أكثر الحكم - عبد 1
، ذكره سبق مرجاع ، نظام وأعقل طإبقة عقل بين العشوائيات سينما ، الفوضى : مباني كراوأية فيروأز - 2

16ص
المصري المجتمع فى المركبات هياكل على الكتابة ظاهرة ، الصامتين فاتا ه:عويس سيد-  3

 .81،ص ،2013: القاهرة ، إنسانيات ، السرة مكتبة ، للكتاب العامة المصرية ،الهيئةالمعاصر
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هذا وأقد كان دخول التسعينات كان الوقت الذي أعلـنـت فـيـه الدوأـلـة
ـات ـت الحكوـم ـاعي ، إذ تبـن ـاه الجاتـم ـان وأالرـف ـدها بالـم ـة وأـع اا نهاـي ـمني ـض
المتعاقبة سياسات الـصـلح القتـصـادي اـلـذي عـمـدت فـيـه إـلـى خصخـصـة
متـسـارعة للقـطـاع الـعـام وأتـطـبيق آلـيـات الـسـوق الـحـر ، وأـكـذلك ـتـدخلت

 مثل البنك الدوألي وأصندوأق النقد الدوألي في ما سمي الدوليةالمنظمات
بعملية " التكيف الهيكلي " الذي اـلـتزم ـبـأطإر نيوليبرالـيـة تـسـتهدفا إـعـادة

 غاـيـروأـفـاعلينتوزيع البرامج المنوطإة بتنفـيـذها الحكوـمـة عـلـي مؤسـسـات 
.حإكوميين وأل تابعين للدوألة

وأاستتبع هذا التغير السماح بحريات نسبية للتعبير وأإطإلق مســاحإات
لممارسة العمل السياسي سبق وأحإظرتها الدوأـلـة مـثـل القـنـوات الفـضـائية
الخاصة وأالصحف المستقلة ، وأعبر هذه القنوات اـخـترقت الخـطـاب الـعـام
في مصر قضايا نوعية وأمعارك جادلية مثارة ـفـي ـشـتي أرجـاـاء الـعـالم مـثـل
حإقوق القليات ، حإقوق النسان الحريات الشخـصـية وأالديمقراطإـيـة ، وأـقـد
ساهم هذا الختراق في تـشـجيع تحرـكـات فئوـيـة داـخـل المجتـمـع المـصـري
مثل تعبير القليات الدينـيـة كالقـبـاط وأالبـهـائيين ـعـن ـشـعورهم بالـضـطهاد
وأالمطالبة بحـقـوق مواطإـنـة متـسـاوأية وأإعـمـال مـبـدأ حإرـيـة العقـيـدة ، وأـقـد

 .1وأصلت هذه المطالب إلى قاعات المحاكم في أمثلة مختلفة
 الـشـائعة الـشـعبية، فـمـعالغانـيـة على الثرالمر الذي كان له عظيم 

بداية اللفية وأتمكين سياسات العولـمـة وأالنفـتـاح القتـصـادي اللـتـان ـسـمح
،الـمـدنيبهما النظام لتشمل السماح بالتمويل الجانبي لمنظمات المجتـمـع 

ى التنميـة الثقافيـة. تغيـر المشـهد ليصـبح هنـاك وأمنها تلك الـتى تركـز عل
منظومة كاملة ترعى ـمـا يـسـمى ـبـالفن الـبـديل ـفـي ـكـل المـجـالت وأمنـهـا

مجال الغانية.
سمحت هذه المنظوـمـة بتـكـاثر الـفـرق الغنائـيـة الـشـابة وأبـتـوفير المـسـارح
وأمبادرات النـتـاج ـلـدعم ـهـؤلء الفـنـانين ، وأانطـلـق ـقـاموس ـمـن الكلـمـات
ال لطإـيـافا وأأروأاح تـجـارب وأالجمل اللحنية في تـلـك التـجـارب الغنائـيـة حـإـام
مختلفة وأمتجددة،وأل ننسى تجربة مؤسسة المورد الثقافي التى استضافت

.2 المهرجااناتأغاانيعلى مسرح الجنينة مجموعة من صانعي 
اا بـعـد  م ، وأقـع ـهـذا2002تابع هذا قـنـوات العلم المسـتقل وأتحدـيـد

الخطاب في تناقض بعد تزايد التغطية للواقع الغـيـر آدـمـي لـهـذه المـنـاطإق
مـسـكنها 1200العـشـوائية وأبلوغاـهـا   ملـيـون مـصـري ـفـي ـعـام15 منطـقـة ي

م وأالمفزع أنها تقف علي النقيض من  ظهور وأتكاثر تجمعات سكنية2008
خاصة تتـسـم برفاهـيـة ـشـديدة موحإـيـة باـسـتقطاب عمراـنـي وأـهـوة وأاسـعة

 في مصر الن ،فالطبقات العليا تبتعد مـسـافةالخرىتفصلها عن الطبقات 

، ذكره سبق مرجاع ، نظام وأعقل طإبقة عقل بين العشوائيات سينما ، الفوضى : مباني كراوأية فيروأز - 1
 38 - 36 ص

.  ذكره سبق مرجاع ، الظل خيال مدوأنة البديلة الغانية زمن انتهى ناجاي: هل أحإمد - 2
http://ahmednaje.net/2013/05/altsonfi  n

-102-

http://ahmednaje.net/2013/05/altsonfin


أكبر عن التهديد المنتظر من الفقراء وأتحتجز حإياتها الخاـصـة داـخـل أـسـوار
اا عن عيونهم المحروأمة ،وأتمخض عن هذا التناقض ـفـي النـظـرة مغلقة بعيد

الن وأحإثيم 2002للعشوائيات أن أفردت لها السينما مساحإة وأاسعة منذ 
اا في ظهور " اللمبي " وأتوابعه " وأ " حإين ميسرة ".  اا أيض وأهو ما لعب دوأر
وأقد استفادت الطبقات الفقيرة من الفرصة السياـسـية اـلـتي أتاحإـهـا

م2007م – 2006هذا الضغط الداخلي وأالخطاب الخارجاي فشهد العامان 
 ـهـذهحـإـتىبداـيـة سلـسـلة ـمـن الـضـرابات وأالحإتجاجـاـات ، تتـسـع دوأائرـهـا 

اللحظة ، قادها العمال وأموظـفـو الدوأـلـة فـي مواـقـع مختلـفـة ـمـن القطـاع
ـب وأالـحـوافز لتـكـافئ الـظـروأفا المعيـشـية ـادة الروأاـت ـام مـطـالبين بزـي الـع

الحالية. 
ـةالعلموألعب   بتغطيته الحية وأضغوط المنظمات الداخلية وأالخارجاـي

اا في نشر " وأـعـي الحإتـجـاج " اـلـذي أـسـهم ـبـدوأره ـفـي تحرـيـات اا كبير دوأر
الغالبية الصامتة وألو ـفـي جـاـزء ـضـئيل منـهـا ، وأاـسـتطاع التمثـيـل العلـمـي
اا ـفـأدركوا أنـهـم جـاـزء ـمـن الهيـئـة للفـئـات الفقـيـرة أن يحـصـد ثـمـاره أخـيـر

 وأإن كافحوا ليحشروأها داخل الجاـنـدة المزدحإـمـةحإتى له حإقوق ةالجاتماعي
 .   1للدوألة

وأفي تحول ملحوظ ، لم تـسـتطيع الـسـينما إغاـفـال المـسـاحإة اـلـتي ـصـارت
العشوائيات تحتلها ـفـي الواـقـع المـعـاش ، لن ذـلـك بـطـبيعته يعـنـي افتـقـاد
الروأاية لكثير ـمـن مـصـداقيتها ، ـفـالتحولت الـصـارخة ـفـي علـقـات الـقـوي
وأالعنف وأمستوي الممارسات الفوضوية في مصر في العقد الخـيـر جاعـلـت
ال ،وأهنا نعـنـي بفـهـم ـهـذا التـحـول الستمرار في تجنيب العشوائيات مستحي

 علي إدـمـاج العـشـوائيات وأـسـكانها ـفـي عملـيـةوأالسينماالذي أجابر العلم 
ـتى دمجــت ـك الفلم اـل ـل الرمــزي وأالســرد، وأنجحــت معظــم تـل التمثـي

 إـلـى ـشـريحة ـمـن ـسـكانالـسـينماالعـشـوائيات ـفـي لـفـت ذائـقـة جامـهـور 
المناطإق الفقيرة وأالعشوائية التي كانت مبهـمـة إل ـفـي الـشـارة لـهـا كـكـل
غاامض ـفـي الخـطـاب العلـمـي ، غاـيـر معروأـفـة التـضـاريس وأـكـأن أفرادـهـا

معزوألين عن باقي سكان مصر يمشون في شوارعها.
 من ناحإية أخرى ، غاير التـطـور التكنوـلـوجايالخر هذا وأعلى الجانب 

المتسارع من طإبيعة النتاج الفني ، ففـقـد خـلـق ظـهـور ـشـرائط الكاـسـيت
اا لكل النواع الفنية التي ـتـم تهـشـيمها وأالفيديو وأروأاجاها السريع فضاء جاديد
اا ـعـن ـد خلل عهد عبد الناصر ، وأتمكن الفنانون من طإرح مـشـروأعاتهم بعـي

وأأتـيـحسيطرة الدوألة وأأجاهزتها العلمية المحتكرة كالذاـعـة وأالتليفزـيـون ، 
للمصريين للمرة الوألي الـخـروأج ـخـارج حـإـدوأد الخـطـاب الحإـادي المهيـمـن

وأالمساند للدوألة .   
الـشـعبية وأحإقـقـواالـشـائعة وأفي هذا السياق أنتـشـر مطرـبـو الغانـيـة 

اا وأعلي رأسهم  اا ساحإق لصعود ثقافة الكاسيتكان  أحإمد عدوأية " ، وأ"نجاحإ
ر أبـنـاء المـنـاطإقو ظـهـالفـضـل ـفـيوأالروأح التهكمية لدي الشعب المهزوأم 

، ذكره سبق مرجاع ، نظام وأعقل طإبقة عقل بين العشوائيات سينما ، الفوضى : مباني كراوأية فيروأز -1
 45 – 10 ص
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 بنجاح غاير مسبوق ليعلنوا عن وأجاود الطبقــاتوأالسينماالشعبية في الغناء 
 . الفقيرة في الفن

وأبـعـد أن ـبـاتت الـشـبكة العكنبوتـيـة وأاقـعـا معاـشـا وأدـخـل الكـمـبيوتر
معـظـم اـلـبيوت وأغـاـزت مـقـاهي الـنـترنت ـكـل ـشـوارع المـنـاطإق الـشـعبية
وأتطورت البرامج الخاـصـة بالتـسـجيل وأالمعالـجـة الرقمـيـة للـصـوت تـطـورا

ـات الصــوت  ـاز مشــغل ملـف ـر جاـه ـم ظـه ـن ـث ـا وأـم ـري"عظيـم ـي ـث "ام ـب
mp3الذي انتشر سريعا بسبب ثمنه القليل وأكفاءته العالية وأحإجمه الذي،"

ل يتجاوأز إصبعا وأاحإدا من أصابع اليد وأقدرته علي حإمل اللفا من ملفــات
وأـفـي نـفـس اـلـوقت ـكـانت تغـيـرات اجاتماعـيـة الصوت من وأإلي الكمبيوتر،

عديدة قد بانت نتائجها كازدـيـاد التـبـاين بـيـن الـفـراد وأازدـيـاد الختلفا بـيـن
طإبقات وأفئات المجتمع وأأصـبحت الحيـاة أكـثر خصوصـية وأبنفـس الدرجاـة

، هذا كله اجاتمع ليفتح الباب أمام الجميع ـمـن أجـاـل أـفـق1أكثر صخبا وأ ثراء
أوأسع للتعبير ذوأاتهم وأوأاقعهم وأمشاكلهم.

 التفاق مع سيد عويس في قوله عن أنه مـن حإـقإلوأختاما ليسعنا 
ـوه ـدوأن وأان يقوـل كافة الفئات فى مجتمعنا ان يظهروأا وأان يمارسوا ما يرـي

 الجاتماعـيـة وأالسياـسـية وأالقتـصـاديةبأنماطإـهـاعلنا فى ـظـل الديمقراطإـيـة 
،تلك الديمقراطإية التى يجب ان تـضـع المتـضـررين ـمـن2وأالقانونية وأالعلمية

 الذي يحقق بعض من الستقرار الجاتمــاعيالمر أهدافها أوألويةالفقر في 
ـة وأالقتصادي ـونإـشـكال وأالثقافي وأالخلقى يقوم بدوأره بتطوير كاـف  الفـن

الشعبية وأالشائعة الشعبية.
الشعبية الشائعة بالغأنية الوسطى الطبقة : علقاة ثانيا

يرى جالل أمين  أن الطبقة الوسطى ـهـى ـفـى الـسـاس الطبـقـة
 الفـكـريالنـتـاج بمعـنـى أيالمنتـجـة للثقاـفـة ( ـبـالمعنى الـضـيق للثقاـفـة ، 

اا أنـمـاط الـسـلوك وأالقـيـموأالفني  وأليس بالمعنى الواسع الذي يـشـمل أيـضـ
وأالعادات ) ، كما أنها فى الساس الطبـقـة المـسـتهلكة للثقاـفـة . فالطبـقـة

 مجتمع يحول مستوى تعليمها وأمـسـتوى دخلـهـا عـلـى الـسـواءأيالدنيا فى 
اا فى إنتاج الثقافة أوأ استهلكها . أما الطبقات العليا اا مهم دوأن أن تؤدي دوأر
فمشكلتها بوصفها منتجة أوأ مستهلكة للثقافة ليست ـفـى مـسـتوى التعلـيـم

 حإجمهـا كنسـبة مـنانخفـاضهـو لول   اأوأ الدخل بل تتمثل فـى أمريـن : 
 والثانيإجامالي السكان ، مما يقلل من دوأرها كمنتج وأمستهلك للثقافة ،

 لدافع نفسي قوى لثبات الذات ، فأفرادها ، ـمـن حإـيـث ـكـونهمافتقادهاهو 
اا ، ل يـجـدوأن ـفـى أنفـسـهم الـحـافز الـقـوىاقتـصـاديامحـظـوظين   وأاجاتماعـيـ

 ) وأل ـفـى مـيـدانالـسـتهلك ميدان تحـصـيل الثقاـفـة ( لقىلثبات تفوقهم 
. القدرة على المساهمة فيها ( النتاج )

.  ذكره سبق مرجاع ، الظل خيال مدوأنة ، البديلة الغانية زمن انتهى ناجاي:هل - أحإمد1
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وأيؤكد ان هذه الحقيقة ظلت لسنوات هى اقرب إلى الـبـديهيات ،
اا ، اا ، وأإن كان أـقـل وأـضـوحإ مما ل يحتاج إلى تدليل . وألكن من الصحيح أيض
اا نـفـس الخـصـائص وأالـسـمات ، ـبـل ـقـد أن الطبقة الوسطى ل تحمل دائـمـ

تتغير خصائصها وأسماتها من مجتمع لخر  وأمن عصر إلى أخر.
يؤثر فـي تلـك الخصـائص الـسـرعة الـتي تجـري بهـا وأمن أهم ما

اا آخر ـعـن مـعـدل الـحـراكفهيزيادة الدخل وأتكوين الثروأة   ليست إل تعبير
الفانتقالالجاتماعى .  ـطى مث  الشخص من الطبقة الدنيا إلى الطبقة الوـس

قد يتم عبر فترة طإويلة تستغرق معظم حإياة هـذا الشـخص ، وألكـن زيـادة
اا بيـن يـوم وأليـلـة ، وأعلـى الخـص ـفـى الدخل وأتراكم الثروأة قد يحدث أيض
فترات التضخم الجامح الذي قد يسمح بتحول الحرفي البسيط إلى مليونير

اا فى مجال المضاربة  ال ناجاح .1إذا مارس فى الوقت نفسه عم
 ـيـبرز فـيـه الكـتـاباـلـذيوأهذا الكلم يتفق مع مجتمعـنـا المـصـري 

 من الطبـقـة الوـسـطى وأـهـذا ـمـا يـضـعناوأالكاديميونوأالفنانون وأالمثقفون 
 فتفتح لهــمالفكري النتاجأمام ما يسمى بسلطوية الطبقة الوسطى على 

 وأتطرح الباحإـثـة هـنـاأتفهها وأحإتى أعظمها للتعبير عن مشاكلهم من البواب
 تناوألت قـضـية اـلـزوأاج العرـفـي مثلالتي الفنية العمالسؤال عن كم عدد 

.الدوأقية تناوألت سقوط هضبة التي العمالفي مقابل 
ـد حـإـد الـمـر  ـبـل يتـعـدى ذـلـك اـلـى حـإـد النـقـدالنـتـاج ل يتوـقـف عـن

" ناـقـداأمـيـن،فالنقاد المصريين اغالبهم ينتمون للطبقة اـلـتى اـسـماها "أيضا
 رجـاـال وأاـسـعوأنـهـم عـلـى" إـيـاهمنفسه بكل حإياد "مثقفو القاهرة" معرفا 

الثقافة  قضوا جازءا من حإياتهم  ـفـى بـلـد متـقـدم مـثـل لـنـدن اوأ ـبـاريس اوأ
 وأعادوأا ليشتغلوا بالتدريس فى الجامعة ، اوأ ـفـى احـإـد مراـكـزأنجلسلوس 

ـن  ـن حإـي ـون ـم ـي لخــرالبحــوث ، وأيكتـب  الصــحف وأالمجلت المصــريةـف
 ـهـووأالنفـسـي العقـلـي من عناصر تكوينهم أساسياوأالعربية،كما ان عنصرا 

.الجانبية اللغات لحإدىمعرفتهم وأاتقانهم 
 اـلـذي ل يرجـاـعالـمـر، تهم للعاـمـة القاهرة بضعف محبمثقفيوأيتميز 

 ، ـبـل يرجـاـع ـفـىإلـيـه ينتـسـبون الذيالى عداء متأصل فى النفس للشعب 
ـى مجــرد النســيان  ـة اوأ اـل ـة المعرـف ـى قـل ـه اـل ـبير مـن لصــولهمجاــزء ـك

 ،الـقـلوأجـاـذوأرهم . فمثقـفـوا الـقـاهرة، ، مـنـذ ـعـودتهم ـمـن الـخـارج عـلـى 
تقتـصـر تحرـكـاتهم عـلـى طـإـرق مـحـدوأدة داـخـل الـقـاهرة ، اوأ بـيـن الـقـاهرة

 يقرأ ما يكتـبـه مثقـفـو القـاهرة ـمـن مـقـالت اوأفالذي وأمن ثم وأالسكندرية
  ،وأالذاعــةيسمع ما يقولونه فى الندوأات وأالمؤتمرات ، اوأ فى التليفزيون 

.2يظن ان المنيا اوأ سوهاج اوأ مغاغاة ل وأجاود لها في مصر
كل ما يحمل كلمة " شعبي " ينضح في الذهن هذا كله يجتمع ليجعل

 الـشـائعة الـشـعبيةالغانـيـةبمدلولت الفظاظة وأالتأخر ، وأالدليل على ذـلـك 

.116ص ، ذكره سبق مرجاع ، الغفيرة الجماهير أمين:عصر جالل -1
.210ص  ،2000: القاهرة  ،1ط ، الشروأق دار ، العشرين القرن نهاية في مصر : وأصف أمين جالل - 2
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 اـلـتيالـصـالةالتي صنفت علي أنها نوع من غاناء الطبقات الدنيا ينأي ـعـن 
 . 1حإمل لواءها إنتاج الستينات التحديثي

وأفي هذا السـياق يتـطـرق "ارمبرـسـت" للغـمـوض اـلـذي يعـانى مـنـه
"بلـدي "يعـبر عـن لفـظ  اـلـذي المفـهـوم  "وأهـو نفـس شـعبيمصـطلح " 

 بنـفـسالحإيـانتقريبا .فنجد أنه قـد يـسـتخدم كلمـة "الشـعب" فـى بعـض 
ـدمأوألدمعنى "  البلد" وأمن الممكن ان يرمز المصطلحان الى درجاة من ـع

ـمـا تجنبـنـا منـظـورا مـحـدوأدا يرتـبـط بالمـجـالإذا المعرـفـة وأقـلـة الثقاـفـة ، 
ـوري ـانالفلكـل ـى ـسـياقات اـخـرى ،الخـطـب السياـسـية مثل ، ـف ـن ـف ، وألـك

المصطلحين يعملن على توحإيد الخطيب مع الشعب فى بشكل بـنـاء عـلـى
 قريب من الشعب.أيسبيل المثال ، يقال عن السادات انه كان ابن بلد 

اا من منـظـور علـم   بـأنه النسـانالجاتمـاعكما يوصف ابن البلد أحإيان
اا مالذي  يسكن الحارة وأيقوم ببعض العمال وأالحرفا المحددة – التى غاالـبـ

اا يمـكـن ـة وألـكـن المـصـطلح أيـضـ ـدى الجلبـي اا مـسـتقلة – وأيرـت ـ تـكـون حإرـف
اا استخدامه للتدليل على سمات وأأنماط سلوكية معينة كـمـا يـسـتخدم أيـضـ

للتدليل على جاماعة معينة من المصريين . 
وأقد كونت صورة ذهنية عن ابن البلد باعتباره شخص كرـيـم وأـشـجاع
فى أوأقات الشدة وأمرح رغام فقره . وأهو كذلك رجـاـل ـضـاحإك وأاع بالـعـالم

النغـمـاس تـجـبره عـلـى وأالقتـصـادية الجاتماعيةمن حإوله . وألكن الظروأفا 
 أـمـور تـخـالف طـإـبيعته ، وأيـضـطر للـهـروأب ـمـن وأاقـعـه ـفـى المـخـدراتفي

وأالتخلف . وأإذ تصدى أحإد لتحديثه فسيصبح أفضل من ذلك بكثير .
ـين ـاب التحـس وأبالرغام من أنه ليس لكل فرد فى مصر أن يقبل خـط
هذا ، فإن هذا المنطق يظهر فى كل وأسائل العلم مع ذـلـك ، لدرجـاـة أـنـه

 تلك النداءات المتكررة وأالواعظة للفن وأالثقافةالعينلم يعد مستترا عن 
.صامتة مهمشة بالتكرار
ى تعـبيرات بلـدي معنـى الصـفة " أخركما يظهر بشكل  احإتقـار " ف

" لـيـس فـقـطبـلـدي الـصـفة "اـسـتخدام.وأفى أمـثـال تـلـك الـسـياقات يعـنـى 
اا "الشــيء ـى وألكــن أيضــ ـف"الســطحي المحـل " وأ "الســاذج" وأ "المتخـل

ـتاندارد" وأبالمقارنة يتم وأصف الذوأق الرفيع بمصطلحات دارجاة كا "هاى ـس
 تـلـك التـعـبيراتاـسـتخدامأوأ "شيك أوأى" أوأ "فاشون أوأى" وأبالطبع يمـكـن 

ـاحإيينلوـصـف  ـتى ـصـعدت لمـكـانالنفـت ـاء الـجـدد اـل ـة الثرـي  – وأـهـى طإبـق
 الحر .القتصادالصدارة بفعل سياسة 

 تعبير "ابن البلد" وأالـصـفة المـشـتقة مـنـهاستخداموأعلى ذلك يمكن 
" فى سياقات تسفيه وأحإط من الشأن ، يمكن أن يعبر المصــطلحانبلدي"

ن كـذلك أنإيجـابيعن معنى التراث بشـكل   فـى سـياقات أخـرى ، وأيمك
يحمل فى طإياتهما معـنـى ـقـومى ، فيمـكـن وأـصـف بـعـض الطإـبـاق المحبـبـة

.2" بلديكالمحشى وأالمش بأنها "
، ذكره سبق مرجاع ، نظام وأعقل طإبقة عقل بين العشوائيات سينما ، الفوضى : مباني كراوأية فيروأز - 1
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هذه كانت تلك السياقات التى استخدمتها الطبقة الوسطى لـكـل ـمـا
 الشائعة الشعبية،وألـعـل الباحإـثـة لمـسـتالغانيةهو شعبي متضمنا في ذلك 

 في تعامل الطبقة الوسطى مع تلك الغاانىوأالبهامبنفسها هذا التشويش 
، فكثيرا هم من يتحدثون طإويل عـن فجاجـاـة وأهـبـوط تـلـك الغـاـانى دوأن ان
يحددوأا معنى وأاضح لهذا الهـبـوط وأغاالـبـا ـمـا ـتـدوأر اتهاـمـاتهم ـفـي ـسـياقات

 كان القيم هى المقياسإذا تساءل عنه "ارمبرست" انه الذي المر أخلقية
 عاصف ـبـالقيم "زحإـمـة ـيـا دنـيـا زحإـمـة" لعدوأـيـة أم "اـلـدنيا ـسـيجارةفأيهما

وأكاس" لعبد الوهاب.
وأنجد أنه هناك صلح مبرم بين معـشـر المثقفـيـن – إذا جـاـاز الـقـول –
اا ـفـي ـفـترات تارـيـخ الثقاـفـة دطـعـ دية، ـهـذا الـصـلح ـكـان متق وأالثقاـفـة الـشـعب
ـد اا ـق ـح اا وأاـض دية، وأليس الموسيقى فقط، ثم تعرض هذا الصلح لشرخ الشعب
ديـة"، حإيـن نبـذ المثقفيـن هـذه الثقافـة حإدث فـي مرحإلـة مـا بعـد الــ"عدوأ

دية، حإتى انتهى هذا الخصام بظـهـور دي، "اللـمـبي". الشعب وأـهـو مـثـال ـسـينمائ
دجاه دية بشتى مناحإيها من حإيث الذوأق وأالتو لكنه يصلح كنموذج للثقافة الشعب

كان لظهور هذا الفيلم شبه فاصل في فترات الصلح وأالخصام. الفني.
مع ظـهـور الموجـاـة الوأـلـى ـمـن الموـسـيقى "اللمبي" تزامن ظهور

ـد دية الحديثة، وأالتي حإملها محمود الليثي وأالحسيني، وأـمـن قبلـهـم عـب الشعب
اا، وألم الباسط حإمودة. دي اا وأاجاتماع دي  إذ لم يتآلفوا مع المنظومات المقبولة فن

دبله المجتمع المثقف ، دتخاذ المدخل الساخر الذي قد يتق ـة يقوموا با أما أمثـل
اا بـشـعبان عـبـد الرحإـيـم اء بعدوأـيـة، وأـمـروأر المدخل الـسـاخر فمتـعـددة، ابـتـدا

دير. اء بـسـعد الـصـغ دـخـذ جامـيـع المثـلـة الـسـابقة وأحإمدي باتشان، وأانتـهـا ـلـم يت
اا، لكن اقتـصـرت تقاطإـعـاتهم ـمـع المجتـمـع المثـقـف مدخل"السخري" مذهب

على المداخلت المضحكة.
ديات لتأرـيـخ ـهـذه دـبـت القلم ـفـي أوأاـخـر التـسـعين ـفـي ذـلـك الحـيـن ه

دية/ اة بأمثالهـا غاـيـر المحاـيـدة وأل المنافـقـة، الطفرة الثقاف دية، محتفي الموسيق
التى تصدح بأـصـوات وأمواـضـيع غاـيـر مألوـفـة، كـمـا ظـهـرت بـعـض العـمـال

دية لهذه الموجاة الجديدة.   التوثيق
حلفاء ما بعد الثورة

وأجـاـد المجتـمـع الـمـدني وأمثقـفـو - ما بعد الـثـورة - في الوأنة الخيرة
 الـصـغار حإلـفـاءهم وأخـصـومهم القوـيـاء ـضـد أخوـنـةوأالسياـسـيونالـقـاهرة 

دية. دثر الدوألة في المناطإق الشعب دـسـي شـعبي ـمـؤ لكنهم حإلفاء في ـسـياق حإ
وأـهـو  أكثر مـمـا يـكـترث ـبـالتنظير السياـسـي.النسانيةيتلعب على الغرائز 

اا في ـم المر الذي اعتبره المجتمع المدني مفيد اا لـه ـ الوقت الحالي، وأمريـح
ـلـذا، تـعـاملوا من عناء التلعب بهذا الشق الغرائزي وأما يثيره من مـتـاعب.

درفا  "أـهـو، ل ـمـن ديـنـي وأل ـمـن  بمـبـدأالـسـلميمـعـه كواجاـهـة ـضـد التـطـ
دـيـة بمنـظـور دينك". ددروأن الحر بمعنى أن هؤلء ـهـم مجتـمـع البـسـطاء، وأيـقـ

بسيط يفهمه العامة، إضافة إلى أنهم، بالطبع، منزـهـون ـعـن تـهـم التموـيـل
الخارجاي وأالجاندات.

-107-



من أهم النماذج التي طإالما استندت عليـهـا طإبـقـة المجتـمـع الـمـدني
"العبــد وأمثقفي وأسط البلد، لعانتهم على هذا الصراع لفترة طإويلة، أغانية

دـلـع وأاـلـتي يـصـدح قرارـهـا بجـمـل متطرـفـة عـلـى غـاـرار وأالشيطان". "ـمـا تو
دشش، وأل   بنزينة؟".ي فإحإناوأتح

ـتب ـةـن دـي اة تجــاهر بالحر ـ ال باعتبارهــا أغانـي ـة طإــوي ى المثقفــون الغانـي
دـيـة.إذ جـاـاء القتـبـاس وأالستمتاع. دية وأرـسـالة أخلق رغام أنها تنتهي بعظة دين

ـر الـسـابق عـلـى لـسـان الـشـيطان. ـذلك، ـكـانت رـسـالتها ممـسـوخة وأغاـي ـل
وأاضحة.

ــة عـمــروأ حإاحـإــا وأالـســادات ــك، ظـهــرت أغانـي "مهرجـاــان بـعــد ذـل
در الشهيرة بمطلعها العشرين" "أنا اللي عيشتي حإرام في حإرام"، وأالتي يق

دـيـة. دـبـه، وأيـصـف حإـيـاته العبث المختـلـف هـنـا أن فيها الـسـادات ابتـعـاده ـعـن ر
قـبـر أخلقـيـة، ـبـل ينهيـهـا بنـفـس الـسـياق: "تـبـت ـمـرة وأل الغانية ل تنتـهـي بع
ـوم ـي ـي دليت، وأكنت قادر وأل حإجيت، وأكان معايا كتير المال ما فتكرش ـف ص

دكـيــت"، وأـمــع ذـلــك: "ـكــل ـيــوم تلقيـنــي فرحـإــان. ـكــل ـيــوم تلقيـنــي ز
دية فرحإان". دكلت شعب دية التي ش دثلت هذه الغانية أوأائل النماذج الماد لذلك م

دية"، وأأعــادت الصــلح بيــن المجتمعــات البســيطة مجموعــة "الشمســاوأ
وأالمثقفة.

كانت، بسبب ذلك، لموسيقى المهرجاانات حإصة وأاضحة في الظـهـور
دية.فلن معـظـم موـسـيقى في المشهد الموـسـيقي لـمـا بـعـد الـثـورة المـصـر
ـامعيها ـان لمعـظـم ـس ـرة، ـك ـاء ـشـعبية فقـي ـي أحإـي ـرت ـف ـات ظـه المهرجااـن
دررة على الحكومة السابقة، شاركهم فيها المثقفـيـن وأمستمعيها معارضة مب

وألن المهرجاانات هي تجربة تفاعلية، وأجادت في الثورة وأالفنانين الثوريين.
دية يشترك فيها الكثيرين، وأتضعهم على نفس الجانب مع من قد تجربة جامع

وأبالكلـمـات الثورـيـة تكتـسـب ـفـي مـصـافا يختلف عنهم في اـلـذوأق الفـنـي.
اا، فـهـو عـلـى مؤيديها شريحة كبيرة من المجتمع. دـيـ اء ذوأق فإذا لم يـكـن انتـمـا

دي. القل انتماء أيديولوجا
، ثار العدـيـد عـلـى ـهـذا الـنـوع ـمـن الـفـن، وأانقـسـم في نفس الوقت

اا ـمـن الـسـاس. دن دـيـة الكثيرين تجاه تسميته ف إـلـى حـإـد أن النتـمـاءات الطبق
كانت تحسم هذا الختلفا أكثر من المعايير الفنية؛ فمن يعترض عليه فهــو
ددر ـكـل أـنـواع الفـنـون وأـكـل دبها فـهـو اـشـتراكي ـثـوري يـقـ دي، أما من يح طإبق

دوهة التي أشكال التعبير. وأخرج من ذلك الخلط الكثير من المخرجاات المش
علـى الـقـل علـى تسعى إلى توحإيد الصفوفا وأ"توفيق راسين في الحلل"

.اليديولوجايالمستوى 
اا لذلك بعض المحاوألت ذات المصالح المتبادلة لنقل ظهر تباع

كان الفرصة سانحة، إذ وأجاد موسيقى المهرجاانات إلى حإيز أكبر.
اا. اا، وأوأجاد المجتمع المثقف حإليف دد اا مستع فنشأت الموسيقيون جامهور

لموسيقى التزاوأجاات بين المجتمعين مثل برنامج"المورد الثقافي"
.1المهرجاانات
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