أنواع الفنون والرتاتبية الطبقية يف مصر؟ وغّيها من القضااي
املطروحة يف هذه الفرتة .
أول -السينما
ً

جاءت العروض السينمائية األوىل يف مصر بعد العرض
األول يف ابريس بعامني فقط ،وكانت أفالم البداايت
توثيقية ابألساس ،عبارة عن لقطات للطبيعة صورت بتقنية
الصورة املتحركة دون أي سياق روائي ،جاء هذا متزامنا مع
بعثة لوميّي األوىل عام  ،9911لكن ميكن القول إن
البداية احلقيقة للسينما املصرية كان عام  9191عندما
جنحت ك من عزيزة أمّي وإمربتو مالفاس يف خوض أول
جتربة مصرية يف التصوير والتحميض واإلخراج والطبع أبموال
مصرية ب والعرض داخ مصر أيضا ،كان هذا يف الفيلم
اإلخباري "زايرة جناب الباب العايل للمعهد العلمي يف
مسجد سيدي أبو العباس" ،وكان اإلنتاج امباركة من
اخلديوي "عباس حلمي الثاين" ،مما يدل على أن النظام

الفن يف مصر من  9191حىت 9125


مقدمة

أمنية عمر

ترتبط اجملتمعات ابلفن بعالقة تفاعلية وثيقة ،فاجملتمعات
قد تلهم أرابب الفن ابملواضيع اليت تدور حوهلا أعماهلم
الفنية ،كما أهنا تتحكم يف األطر اليت يتم تناول املواضيع
بداخلها وال ينبغي جتاوزها ،وهي أيضا احلاضنة ملختلف
أنواع الفنون مما ميكنها من دعم أحد األنواع ولفظ اآلخر،
لكن من انحية أخرى ،فإن الفنون وإن كانت تستمد
مواضيعها من واقع اجملتمعات لكنها من خالل معاجلتها
هلذه املواضيع تقدم رؤى وتبث قيما وختلق مساحات
جديدة ،ترفع من سقف املسموح وتتخطى األطر وتقفز
فوق حواجز املمكن واملتاح ،فينعكس ذلك على اجملتمع مرة
أخرى فيتغّي وراما يعيد تككي نفس بواسطة الفن وعوام
أخرى ،وهكذا تستمر العالقة بني الفن واجملتمع ،عاكسة
لطبيعة السياق الذي يتفاعالن في  ،وما حيوي هذا السياق
من أحداث اترخيية وحتدايت جمتمعية وصراعات طبقية.
يتفاع خالل هذه العالقة أيضا ك من مستوى الواقع
واخليال ،وما يرتبط بك مستوى من مساحات داللية
وتعبّيية متيز ً
كال منهما عن اآلخر.
وهذا التقرير حياول رصد حالة الفن يف مصر بني عامي
 9191و  9191و تتبع التطور التارخيي لبعض الفنون يف
هذه الفرتة واإلجابة عن بعض التساؤالت املثارة حوهلا،
فمثال كيف تفاع اجملتمع بعد الثورة مع الفنون املوجودة
ابلفع ؟ وكيف استقب الفنون اجلديدة؟ وما العالقة بني

وكان أول عرض سينمائي شهدت مصر يف مدينة
االسكندرية قد مت بواسطة أحد أجهزة لوميّي مث توقفت
العروض بعدها حىت مت إنكاء دور العرض ،بينما كان أول
عرض شهدت القاهرة قد مت يف أحد املقاهي جبوار حديقة
األزبكية وكانت أسعار الدخول وقتها ترتاوح ما بني قرش
وثالثة قروش ،وشهد عام  9191إنكاء أول شركة
سينمائية مصرية ابإلسكندرية ،لكن الكركة كانت قد
أفلست بعد عام واحد بسبب اخلسائر اليت تكبدهتا ،لكن
بعد ذلك ويف عام  9119كان أتسيس بنك مصر على
يد طلعت حرب وجمموعة من رجال األعمال املصريني قد
ساهم بدور واضح يف نكر سياسة التصنيع يف مصر اما يف
ذلك صناعة السينما.
بعدها قام حممد بيومي أحد رواد السينما املصرية بتصوير
واخراج فيلم تسجيلي لرتحيب املصريني بسعد زغلول ويعد

 طالبة ماجستّي بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة.

( )1سامي حلمي ،بداايت السينما املصرية  ( ،9191-9191القاهرة:
اهليئة العامة للقصور الثقافة،)1999 ،ص.91

ممثال يف اخلديوي كان مؤيدا هلذا النوع من الفن(.)1

1

أول فيلم قام على اخراج وتصويره سينمائي مصري(،)2
خصوصا بعد أن ألتقى حممد بيومي بطلعت حرب عام
 9119وعرض علي تصوير مراح بناء بنك مصر لتوثيق
احلدث مث يتطور األمر إىل إنكاء قسم خاص ابلتصوير
السينمائي يف شركة اإلعالانت املصرية اليت ميلكها طلعت
حرب تلك اخلطوة اليت حولت مكروع حممد بيومي
السينمائي لنكاط صناعي اقتصادي ،لكن بعد سفر بيومي
للخارج لإلطالع على أحدث ما توص ل يف جمال السينما
مت افتتاح الكركة اليت ساهم فيها امعدات دون وجوده
وانطالقها دون مكورت فاستقال منها(.)3
بعدها جاءت بداايت السينما الروائية الطويلة واملتعارف
عليها اليوم من خالل فيلمي "قبلة يف الصحراء" و"ليلى"،
وكال الفيلمني كاان يف عام  ،9111يف هذه الفرتة أيضا
شهدت السينما أول فيلم مأخوذ من عم روائي طوي ،
وهو "زينب" للدكتور حممد حسني هيك  ،عن روايت
املنكورة يف عام  ،9191وجنح ك من حممد كرمي ويوسف
وهيب يف حتويل إىل فيلم ،وكانت تدور أحداث حول قصة
حب بني زينب وإبراهيم الكاب القروي البسيط ،ومت عرض
عام  9199والقى جناحا كبّيا ،األمر الذي شجع خمرج
على إعادة إنتاج مره أخرى ابلتقنية الناطقة عام 9191
مع تلوين أحد مكاهد الفيلم يف ابريس ،هذا الفيلم ميكن
القول إن أول فيلم قام علي مصريون بكك كام فيما عدا
قسم التصوير ،بينما كان أول فيلم مصري انطق هو فيلم "
أوالد الذوات" عام  9191من بطولة يوسف وهيب وأمينة
رزق بعد أربع سنوات فقط من ظهور التقنية عامليًا ،وتدور
أحداث الفيلم حول "محدي بك" الذي هجر بيت وأهل
الهثا وراء فتاة فرنسية سرعان ما اكتكف خيانتها ل فقتلها
ودخ السجن ،مث عاد بعد خروج من السجن إىل أهل
يوم عرس ابن الذي مل يعرف فانتحر ،مث تاله يف العرض فيلم

"أنكودة الفؤاد" والذي تكاهبت حبكت الدرامية مع فيلم
"أوالد الذوات" فيما خيص حب البط لفتاة أجنبية ،لكن
ما ميزه أن كان أول فيلم موسيقي غنائي يف السينما
املصرية ،ابإلضافة إىل أن يف نفس العام بدأ إنتاج األفالم
املصرية وصدورها ابنتظام ،ومت إنكاء ستوديو سينمائي يف
اإلسكندرية يضاهي ما يف القاهرة من ستديوهات ،وابت
ينظر إىل صناعة السينما ابعتبارها صناعة وطنية ومن مث فإن
دعمها ومكاهدهتا هو واجب وطين أيضا( ،)4ويف 9199
كان فيلم "الوردة البيضاء" ملخرج حممد كرمي والظهور
األول حملمد عبد الوهاب يف السينما كممث ومنتج ،ويف
عام  9199قام طلعت حرب إبنكاء شركة مصر للتمثي
والسينما "ستوديو مصر" كأحد املؤسسات الوطنية اليت
هتدف لكسر السيطرة األجنبية على صناعة السينما يف
مصر وابلفع أحدثت الكركة نقلة يف صناعة السينما
املصرية ،منها مثال إنتاج لفيلم "وداد" بطولة أم كلثوم ،وهو
أول فيلم مصري يتم عرض خارج مصر ،بعدها أنتجت
الكركة فيلم "الشني" والذي شهد معركة شرسة بني الرقابة
والكركة املنتجة حيث منع حسن ابشا رفعت وكي وزارة
الداخلية عرض الفيلم ألن حيوي مساسا ابلذات امللكية،
لكن طلعت حرب تدخ للحفاظ على أموال الكركة
وابلفع وافق رئيس جملس الوزراء على عرض الفيلم عام
 9199وحقق إيرادات عالية( ،)5وظ هذا األستوديو حمور
احلركة السينمائية يف مصر حىت نكوب احلرب العاملية
الثانية( ،)6بعد احلرب تضاعف عدد األفالم املصرية وظهرت
العديد من األفالم االستعراضية والغنائية ،ابإلضافة لظهور
العديد من الفنانني أمثال ليلى مراد وشادية وفاتن محامة

( )4حممود قاسم ،اتريخ السينما املصرية :قراءة الواثئق النادرة (،اجليزة:
وكالة الصحافة العربية ،)1999 ،ص1-9
( )5سامي حلمي ،مرجع سبق ذكره ،ص11
( )6صالح العبيدي ،الدور االقتصادي للربجوازيني الوطنيني يف املكرق
العريب حىت ستينات القرن العكريني( ،عمان :دارغيداء ،)1999 ،ص
.11 -11

( )2سلمى مبارك ،السينما املصرية شاهدا :قصة أول فيلم مصري ملخرج
حممد بيومي ،أخبار األدب ،العدد ( ،911القاهرة:مؤسسة أخبار اليوم،
سبتمرب  ،)1999متاح عرب الرابط التايلhttp://cutt.us/7tcJz :
(  )3سامي حلمي ،مرجع سبق ذكره،ص91
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وعمر الكريف وفريد شوقي وأمحد رمزي وغّيهم( ،)7يف
أواخر األربيعنيات بدأت حماوالت تلوين األفالم ،حىت كان
 9199حيث مت إنتاج فيلم "اباب عريس" وهو أول فيلم
مصري ابأللوان الطبيعية ،وبعدها بدأ حممد فوزي يف
االستعانة ابخلربات الفرنسية يف تلوين أفالم  ،واستمرت
السينما يف منوها بعيدا عن األطر التنظيمية للدولة وغّي
اتبعة ألي من قطاعاهتا حىت مت أتميمها يف ستينيات القرن
العكرين.
شهدت السينما يف هذه املرحلة تسارعا هائال يف اإلنتاج
ابلنظر لكوهنا فنًا وليدا حيث ارتفع معدل االنتاج
السينمائي من تسعة أفالم يف املوسم إىل ستة عكر فيلما،
وبلغ االنتاج السينمائي ذروت بني عامي  9119و9199
حيث تضاعف اإلنتاج من معدل يرتاوح بني 99 -19
فيلم سنواي إىل  119فيلم؛ يرجع السبب يف هذا ابألساس
إىل تدفق املزيد من رؤوس أموال األغنياء يف ميدان صناعة
السينما ابإلضافة لقيام الكثّي من الفرق املسرحية بعم
أفالم سينمائية وظهور العديد من املمثلني اجلدد خصوصا
املطربني منهم ،ابإلضافة هلذا التنوع الكديد يف املوضوعات
واليت كانت يف جمملها واقعية تنق صورا صادقة عن اجملتمع
إىل حد بعيد وتستلهم معظم قصصها من الريف وليس
القصور ،ابإلضافة لنقلها حقيقة التفاوت الطبقي املوجود يف
مصر ،كما تعددت ألواهنا الفنية ما بني اترخيية وكوميدية
وغّيها ،الالفت أيضا يف هذه الفرتة أن النساء هي اليت
محلت على عاتقها أتسيس صناعة السينما يف مصر ،فأول
فيلم صامت مصري جاء بفض السيدة عزيزة أمّي واليت يعد
ما فعلت جتاوزا للعادات اجملتمعية يف ذلك الوقت ،ورغم
العقبات اليت واجهتها حيسب هلذه السيدة أيضا أهنا أول
من أنتجت فيلما يتناول القضية الفلسطينية عام ،9119
ابإلضافة لبهيجة حافظ أول سيدة تعم ابلتأليف املوسيقى
يف مصر واليت أقامت صالوان ثقافيًا جذب جمتمع الفنانني
يف القاهرة ووقفت أمام أسرهتا اليت كانت ترفض أن تعم

ابنتهم وهم العائلة الكبّية املرموقة يف التمثي وهددت ابلقت
حىت تزوجت وأعلن زوجها موافقت أن متث زوجت  ،وغّيهن
الكثّي أمثال فاطمة رشدي وأمينة حممد وآسيا داغر اليت
تعد رائدة اإلنتاج السينمائي يف مصر(.)8

اثنيًا -املسرح

ارتبطت نكأة املسرح العريب ابلثالثي مارون النقاش يف
بّيوت والكيخ أبو خلي القباين يف دمكق ويعقوب صنوع
يف مصر ،وكانت األعمال املسرحية يف البداايت تعتمد
بكك أساسي على مصدرين رئيسيني :إما أعمال املؤلف
املسرحي الفرنسي موليّي ،ومرد هذا راما إىل رغبة املؤلفني
املسرحيني -يف ذلك الوقت -يف نقد جمتمعاهتم كما كان
يفع هو ،ابإلضافة إىل إتقاهنم الفرنسية وهذا ما ظهر فيما
قدم ك من مارون النقاش وصنوع ،أو يتم اللجوء إىل
حكاايت الرتاث العريب مثلما فع الكيخ أبو خلي القباين،
بعد هؤالء الثالثة ظ املسرح العريب يسّي على درهبم فتقدم
املسرحيات املقتبسة سواء كان مصدر االقتباس معروفا أم
ال ،واملسرحيات الغنائية اليت تتخللها مقطوعات منظومة
يؤديها أفراد أو مجاعات .وقد متركز رواد املسرح بكك
اثبت يف العواصم العربية الثالث (بّيوت ،دمكق ،القاهرة)،
مث اجتهت التيارات املسرحية بعد ذلك للتمركز يف القاهرة
بكك أساسي ،حيث أييت إليها فنانو الكام يؤسسون
فرقهم املسرحية ويقدمون عروضهم وينطلقون من القاهرة
لبقية العواصم العربية ويعودون إليها مرة أخرى(.)9
خالل هذه الفرتة ظ املسرح بعيدا عن اهتمامات املصريني
واحتياجاهتم ،ومل يكتبك مع أي من قضاايهم السياسية
ومطالبهم االجتماعية ،لذا راما مل تتدخ السلطة يف منع
عرض عم مسرحي إال مرات قليلة ج ًدا منها مسرحية
"عرايب" اليت كانت تذم يف الرج وتعتربه سبب تردي
األحوال املصرية آنذاك ،أما التيار الغالب لألعمال املسرحية
( )8أمين عثمان ،تراث مصري (،القاهرة :داردون )1991 ،ص-11
.991
( )9فاروق عبدالقادر ،ازدهار وسقوط املسرح املصري ( ،القاهرة :اهليئة
املصرية العامة للكتاب ،)1999 ،ص91

( )7حممود قاسم ،الفيلم الغنائي يف السينما املصرية ( ،اجليزة :وكالة
الصحافة العربية،)1999 ،ص. 19-99
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من األعمال ابعتبارها جمرد إهلاء عن الواقع املعاصر
فقط(.)11
من الثالثينيات وحىت مطلع اخلمسينيات سيطرت ثالث
فرق مسرحية على املسرح يف هذه احلقبة ،األوىل -فرقة علي
الكسار :والذي استمر يف تقدمي مسرحيات حىت أواخر
األربعينيات ،هذه املسرحيات كانت تعتمد علي بكك
أساسي كون املخرج واملؤلف واملمث الرئيسي ،ابإلضافة إىل
أن الكسار مل يكن يعتمد يف مسرحيات على نص مكتوب
بقدر ما كان يعتمد على تفاعل املباشر مع اجلماهّي من
الطبقات الدنيا اليت عادة ما كان خيتار الكسار أبطال
منهم ،مؤمنا يف حقهم ابلعيش كالسادة .ورغم كون الكسار
ممثال من طراز فريد لكن فرقت مل تستمر بعده طويال
العتمادها علي بكك أساسي وافتقادها للنصوص
املكتوبة ،فكان مصّيها النسيان السريع ،وقد تزامنت فرقة
جنيب الرحياين مع فرقة الكسار ،والذي كان منافسا ل ليس
فقط يف املهنة الواحدة ب يف الكك الكوميدي الذي
اعتمده ك منهم أيضا ،كان مسرح الرحياين هو اآلخر
مناصرا للطبقات الدنيا ،منتقدا للسلم االجتماعي ،لكن
بقي نقدا مساملا يف احلدود املسموح هبا ومتجنبا لغضب
الطبقات العليا أيضا ،اثلث الثالثة كانت فرقة يوسف وهيب
والذي شغ مساحة كبّية من الساحة املسرحية منذ إنكائ
مسرح رمسيس عام  ،9119كان مسرح يوسف بك وهيب
مسرحا خنبوًاي ابمتياز ينسب في من خالل مسرحيات ك
فضيلة إىل الطبقات العليا ،بينما الرذائ حملها الطبقات
الفقّية والدنيا دائما ،حتدث البعض عن كون مسرح
مدعوما من قب السلطة والنخبة ،ولذا تتاح ل املسارح
القومية ملواسم كاملة .وقد شغ هؤالء الثالثة الساحة
املسرحية املصرية ب والعربية ملدة طويلة امتدت لعقدين من
الزمان.
كان هناك أيضا منط آخر من املسرحيات ،جاءت بداية
على يد أمحد شوقي وهي املسرحيات الكعرية واليت كان

فقد كان يهدف إىل التسرية عن األعراق األجنبية اليت
تسكن مصر خصوصا األتراك ابإلضافة إىل الطبقات العليا
من اجملتمع املصري ،لذا راما مل يذكر أي دور لعب املسرح
قب ثورة  9191أو حىت يف مواكبتها ،فقط ما كان يقدم
سيد درويش هو ما ميكن اعتباره معربا عن املصريني يف
ذلك الوقت(.)10
شهد املسرح يف تلك الفرتة وحىت مطلع الثالثينيات عدة
تغّيات كانت هلا آاثر واضحة يف اترخي  ،فبدأ االستعاضة
عن النصوص األجنبية والرتاثية بنصوص واقعية أ ًاي كانت
الكرحية اليت ميثلها النص ،وتعد مسرحية فرح أنطون "مصر
اجلديدة ومصر القدمية " من أوائ األعمال اليت اعتمدت
على نص مسرحي واقعي يتخذ من الواقع وأحداث مادة
ملسرحيت  ،ابإلضافة لذلك كان الطابع الغالب على
النصوص املسرحية هو الوعظ والنصح والتحذير من الفساد
واالحنالل الغريب ،استجابت األعمال املسرحية أيضا
للتحدايت الواقعية اليت كانت تواج الطبقة العليا واملتسلطة
يف اجملتمع من بقية الطبقات ،فأصبحت األعمال اليت يتم
إنتاجها وتقدميها من قب األعيان تناقش بعضا من قضااي
الطبقة الوسطى وغّيها كوسيلة الحتواء هذه الطبقات
وامتصاص غضبها وحنقها جتاههم ،وتعد مسرحية "عبد
الستار أفندي" اليت كتبها حممد تيمور وريث األسرة
التيمورية يف مصر مثاال واضحا على ذلك ،فقد كانت
تناقش العديد من قضااي الطبقة الوسطى بكك كوميدي
ابإلضافة إلشراك سيد درويش يف تلحني أوبريت "العكرة
الطيبة" الذي كتب هو ،على الرغم من قناعة تيمور الفكرية
أبن املسرح لتسرية النخبة وليس ملناقكة قضااي الفقراء،
وشهدت هذه الفرتة أيضا ظهور تيار مسرحي يتج إىل
الكتاابت التارخيية فيقوم بتصوير حلظات أو أحداث من
التاريخ املصري دون إعادة صياغتها أو تفسّيها أو حىت
تفسّي أسباب استدعائها ،مما دفع الن قاد للنظر هلذه النوعية

( )10فتحي العكري ،نبضات املسرح( ،املكتبة األكادميية ،اجليزة،
 )1991ص.99

( )11فاروق عبدالقادر ،مرجع سبق ذكره ،ص19-19
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املصري ،وأحلقت الفرقة بوزارة الكؤون االجتماعية وشكلت
جلان لإلشراف عليها ،وصدر قرار من قب هذه اللجان
بعدم تقدمي أي عم ابلعامية حيث يقدم أدب مرتجم فقط
أبقالم األدابء ابلفصحى ،لكن عام  9111ومع حكومة
الوفد مت ح هذه اللجان واستبدلت أبخرى ومت إلغاء قرار
الفصحى ،لكن حدثت مكاك بني أعضاء هذه اللجان
على رأسهم يوسف وهيب وجورج أبيض استمرت حىت
انسحاب يوسف وهيب من إدارة الفرق عقب حريق القاهرة
يناير.)13(9191

أمهها مصرع كليوابترا ،جمنون ليلى ،عنرتة ،قمبيز ،أمّية
األندلس ،علي بك الكبّي ..وغّيها ،كان يؤخذ على
مسرح شوقي أن متأثر بكك مبالغ ابلرومانسيني
الفرنسيني ،فأبطال مسرحيات حتركهم العاطفة دون العق ،
هذا ابإلضافة إىل األخطاء التارخيية وتزييف األحداث اليت
تعرض للنقد بسببها ،وابلطبع فإن شوقي الذي ترّب يف
قصر امللك مل يكن ليتغّن يف أي من مسرحيات ابلكعوب
ونضاهلا ،ب دائما حكمة امللوك وشجاعتها هي اليت تنقذ
املوقف دائما ،وال يدور التاريخ إال حول امللوك والنخب،
وكان عزيز أابظة هو اآلخر يكتب املسرحيات الكعرية،
ولكن يرى النقاد أبهنا مل تص إىل شاعرية شوقي ،كما أن
الرج أخذ علي التمادي يف استخدام غريب األلفاظ حىت
حتدث أحد النقاد متهكما أبن ال بد ملن يذهب ملكاهدة
مسرحيات اصطحاب "لسان العرب" مع وأبن اهلالة اليت
اكتسبتها جاءت من عالقات الوطيدة ابمللك وكبار رجال
القصر(.)12
خالل هذه الفرتة أيضا نكر توفيق احلكيم العديد من
أعمال املسرحية ،ويرى النقاد أبن نصوص احلكيم قد
طورت من شك املسرح املصري واستفادت من غّيها من
املدارس األوروبية ،وقربت املسرح لكثّي من الطبقات اليت
كانت قد عزفت عن  ،لكن تبقى هذه النصوص حم جدل
واسع يف أتويلها وحماولة فهم أفكار الكاتب وآرائ وداللة ما
يلجأ إلي من أحداث واستعارات ،فّيس ما يريد قول من
خالهلا ،و هذا اجلدل طال أعمال كلها منذ بداايت وحىت
ما كتب بعد .9191
استمرت الفرق املسرحية يف تقدمي أعماهلا بعيدا عن أي أطر
تنظيمية من قب الدولة ،حىت أزمة الثالثينيات اليت عصفت
كثّي من الفرق حل
ابلعامل ومن ضمنها مصر ،فلجأت ر
نفسها وتسريح أعضائها ،مث التظاهر إلجبار احلكومة أن
تدخلهم ضمن الفئات املستحقة للمعونة ،حىت صدر قرار
حكومي إبنكاء فرقة مسرح كبّية جتمع أبطال املسرح

اثلثًا -املوسيقى والغناء

عادة ما يعرب الطابع الغنائي واملوسيقي الذي يسود يف أي
جمتمع عن طبيعة املرحلة اليت مير هبا والقيم السائدة في  ،وقد
نتج عن طبيعة العالقة املتكابكة بني اجملتمع و السياسية
والغناء يف مصر بعد ثورة  91أمناط متعددة يتاوءم ك منها
مع طبيعة األحداث اليت مرت هبا البالد من جهة وطبيعة
تفاع أرابب الغناء واملواقف اليت يتخذوهنا جتاه تلك
األحداث من جهة أخرى(.)14
ويف هذه املرحلة من اتريخ مصر ترواحت املواقف بني من
احناز للثورة ومطالب الكعب ،وبني من حافظ على عالقت
مع أبناء شعب والسلطة يف آن واحد ،ومن وجد يف أه
السياسة بغيت فاكتفى هبم ،وشهدت األغاين الوطنية
والسياسية يف هذه املرحلة أيضا تطورا ومن ًوا مضطردا ،وابتت
هي املسيطرة بكك كبّي على الغناء يف مصر حىت أواخر
العكرينيات.
فقد كان سيد درويش أحد أبرز مطريب هذه الفرتة الذين
قرروا االحنياز إىل الكعب بكك اتم ،ولقد شهدت األغنية
الوطنية تطورا ملحوظا بفضل هو وصديق بديع خّيي،
حيث كان الغناء الوطين قبلهما مقصورا على املارشات
العسكرية أو املدح يف الزعماء ،لكن االثنني جنحا يف
إحداث نقلة مهمة يف الغناء الوطين على صعيد الكلمات
( )13فاروق عبدالقادر ،مرجع سبق ذكره ،ص99
( )14ايمسني فراج ،الغناء والسياسة يف اتريخ مصر (،القاهرة :هنضة مصر،
 ،)1991ص.9

( )12املرجع السابق  ،ص12
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بعد وفاة سيد درويش وعودة سعد زغلول من املنفى
وإصدار الدستور وصوال إىل أواخر العكرينيات هدأت
الروح الثورية اليت كانت مسيطرة ،وحاول الكثّيون طمس
ونسيان ما ترك سيد درويش وك فن ارتبط ابملقاومة
االجتماعية ،ومع بداية الثالثينيات سطع جنم أهم مطريب
هذه الفرتة :حممد عبد الوهاب وأم كلثوم ،عبدالوهاب الذي
تتلمذ على يد سيد درويش بعد ترك الكتاب وذهاب لتعلم
الفن رغم معارضة أهل  ،بدأ مطراب يف الفرق املسرحية أمهها
فرقة منّية املهدية واليت استغنت عن بعدما بدأ يزامحها يف
دورها املسرحي ويف مجهورها أيضا فطردت  ،ورآه أمحد شوقي
يغين ذات يوم فأشفق علي وعلى صحت لكن تبناه بعد
ذلك وقدم إىل طبقة الباشاوات املصرية واصطحب يف
رحالت خارج مصر ،ب وهو من دفع إىل التجديد يف
املوسيقى العربية وأحلاهنا ،ومل يقتصر على الغناء فقط ،فكان
ل دور يف املسرح الغنائي أيضا ،ولعب عدة أدوار في  ،كما
قام ابلتمثي وكانت أول أفالم الوردة البيضاء ابإلضافة
الكتكاف العديد من املمثالت واملطربني ،وتعاون كملحن
مع أم كلثوم فيما يقرب العكر أغنيات لع أمهها "أم
حيايت" و"أنت عمري" ،وعلى الرغم من أن أستاذه كان
منحازا للطبقات الفقّية من الكعب واليت يعد عبد الوهاب
أحد أبنائها أيضا لكن يف فن وآرائ كان أرستقراطيًا يغين
لطبقة الباشاوات ابألساس ويدعم السلطة السياسية أبغاني
وأحلان الوطنية(.)15
أما أم كلثوم فبدأت بقراءة القرآن وغناء التواشيح والقصائد
مث غنت يف املوالد ،حىت اكتكفها الكيخ أبو العال حممد،
لكن كان من الصعب على والدها قبول أن تذهب ابنت إىل
القاهرة للغناء ،خصوصا وأن هذه املهنة ارتبطت يف أذهان
الريف ابخلمر وغّيه وهي امرأة أيضا؛ لكن اقتنع بعد احلاح
أعيان القرية علي ( ،)16فقد قدمت من الدقهلية إىل القاهرة،

واألحلان من خالل تعلم وفهم املوسيقى الغربية واالستعانة
اما يطور األحلان العربية منها ،اختلف درويش كذلك يف
طبيعة القضااي اليت يثّيها ،فكثّيا ما قدم أغنيات انقدة
لألوضاع السياسية واالجتماعية ومتحايلة على السلطة،
فمع الثورة مثال غّن "قوم اي مصري ..مصر داميا بتناديك"
مث أغنيت اليت حتولت إىل نكيد وطين "بالدي بالدي لك
حيب وفؤادي" واليت أطلقها يف غمار الثورة ،مث رفض الغناء
مللك مصر يف ذلك الوقت اتساقا مع مبادئ  ،وغّن لسعد
زغلول رغم منع السلطات الغناء ل  ،فتحاي على ذلك
حني غّن "اي بلح زغلول اي حليوة اي بلح" ،ومل تغب قضااي
الكعب عن موسيقاه وأحلان ؛ فغّن "احللوة دي قامت
تعجن يف الفجرية" ،وغّن لعمال مصر أغنية "صبح الصباح
فتاح اي عليم واجليب مفيهش وال مليم" ،وأغنية "القل
القناوي" اليت وصف فيها حال الفالح املصري وأرض اليت
هتددها البنوك والديون ،ابإلضافة إىل مكاركت يف املسرح
الغنائي مع الكيخ سالمة حجازي و التلحني للعديد من
الفرق املسرحية األخرى اليت كانت متواجدة يف ذلك
الوقت ،وظ هكذا حىت مات عام .9119
من انحية أخرى ،فقد مثلت منّية املهدية منطا آخر من
تعاطي أه الغناء يف ذلك الوقت مع السلطة ،فقد
حافظت على العالقة بينها وبني كبار رجال السياسة يف
ذلك الوقت ،هذه العالقة اليت مكنتها من االستمرار يف
فتح املقهى اخلاص هبا ،رغم إغالق اإلجنليز للمسارح
واملقاهي األخرى ،فاستغلت منّية هذه االمتيازات يف تقدمي
األغاين اليت تدعو إىل االستقالل ،ابإلضافة إىل الغناء لسعد
زغلول بكك متحاي بعد منع السلطات الغناء ل فغنت
"شال احلمام حط احلمام ..من مصر السعيدة للسودان..
زغلول وقليب مال إلي  ..أنده ل ملا أحتاج إلي " ،كما غنت
للفالحني وأه الريف ،ب وتوسطت لدى املعتمد الربيطاين
يف اإلفراج عن العديد من الطلبة والسياسيني يف ذلك
الوقت ،وكانت الكثّي من جتمعات جملس الوزراء الذي كان
يرأس حسني رشدي تتم يف عوامتها بعد منع االحتالل
ألي جتمعات.

( )15لطفي املطيعي ،موسوعة رجال ونساء مصر ( ،القاهرة :دارالكروق،
 ،)1999ص199-219
( )16سعيد الكحات ،أم كلثوم وحكام مصر ( ،القاهرة :دار كتاب،
 ،)1999ص 19-11
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كام وراغب عياد وأمحد صربي وحممود سعيد وحممد
انجي وغّيهم من الفنانني الذين وضعوا الركائز األوىل للفن
التككيلي يف مصر ،لكن على الرغم من التطور السريع
الذي حدث للفن التككيلي يف مصر فإن بقي أسّي أو
حبيس املعارض والقصور ،بعيدا عن الطبقات الوسطى
والدنيا يف اجملتمع ،راما يعود سبب هذا إىل أن نكأت
ارتبطت ابلطبقة الربجوازية املصرية ابألساس ،كما أن يعد
فنًا دخيال على الثقافة العربية واإلسالمية ،ومن مث فقد
استلهم طرق التعبّي األوروبية بكك كبّي مما أدى إىل
انقطاع الصلة بين وبني اجملتمع املصري يف ذلك الوقت،
ابإلضافة لكون حيتاج قدرا كبّيا من الدراسة والتخصص
حىت يتم التفاع مع وإدراك فنيات  ،وهو ما مل يكن متوفرا
لدي الكثّي من أبناء الكعب يف ذلك الوقت(.)19

وغنت على الكثّي من املسارح حىت تبن تها أسرات عبد الرازق
وآل املهدي مع الكيخ أبو العال ،ومنذ قدومها إىل القاهرة
وهي مقربة من العائالت الكهّية والثرية فيها ومقربة من
السلطة أيضا ومواكبة لألحداث السياسة كذلك ،فأحيت
األعياد الوطنية وغنت لسعد زغلول وفلسطني وجابت
البلدان دعما لعبد الناصر ومجعا لألموال من أج مصر،
وابتت الصوت األكثر استماعا وانتكارا يف مصر واألقطار
العربية.
وظهرت ابلتزامن مع ك من عبد الوهاب وأم كلثوم أمساءر
من أبرز امللحنني الذين عرفتهم مصر أمثال :زكراي أمحد
ورايض السنباطي وحممد القصبجي ،ابإلضافة للعديد من
املطربني أمثال :حممد عبد املطلب وكارم حممود وحممد فوزي
وليلى مراد وأمسهان ،لكنهم مجيعا بقوا دون عبد الوهاب
وأم كلثوم(.)17

خامتة

يف بداية القرن العكرين ومع الضغط االستعماري والصراع
السياسي الذي كانت تكهده مصر ،تكونت طبقة برجوازية
داعمة بكك أساسي لألسرة املالكة ،مما دفع ابألسرة
املالكة إىل السعي للحفاظ على هذه الطبقة ،فأقامت هلا
العديد من املكروعات اليت تتناسب معها ،وكان من ضمن
هذه املكروعات إنكاء األمّي يوسف كمال ملدرسة الفنون
اجلميلة اليت كانت حتاكي املدرسة اليت مت إنكاؤها يف
ابريس ،والتحق ابملدرسة العديد من الطالب من أبناء طبقة
الربجوازية املصرية ،كما مت إرسال العديد منهم إىل بعثات يف
العديد من الدول األوروبية ،وكان أشهر هؤالء الفنانني
حممود خمتار والذي حاول بنحت للتماثي التفاع مع
املطالب املصرية يف االستقالل ولع متثال هنضة مصر من
أبرز األمثلة على ذلك حيث نظم اكتتااب شعبيا ألج
نصب هذا التمثال يف ميادين مصر وسامهت في احلكومة
املصرية أيضا( ،)18ابإلضافة لغّيه من الفنانني أمثال :يوسف

كانت العالقة بني الفن واجملتمع يف هذه املرحلة من اتريخ
مصر عالقة متكابكة ومعقدة ،تعكس إىل حد بعيد طبيعة
املرحلة اليت كان اجملتمع مير هبا ،من احتالل بريطاين
وضغوط اقتصادية وحماولة لاللتفاف حول الرموز الوطنية،
ابإلضافة لظهور طبقة برجوازية يف املدن املصرية وغّي ذلك
من التغّيات اليت حفلت هبا مصر يف ذلك الوقت.
فمن جهة ،كان الفن املصري يف بعض األحيان مواكبا
لألحداث الوطنية داعما هلا ،ومؤمنا ابملكروع الوطين الذي
مت تبني يف هذه املرحلة ،لكن يف كثّي من األحيان كان الفن
ال يتجاوز حد الرتفي والتسلية ،وأرابب الفن أنفسهم كانت
ختتلف أعماهلم املقدمة تبعا لرؤيتهم للغرض من الفن وإىل
أي الطبقات يوج وعن من يتحدث ويعرب؛ لذا فقد وجدان
بعض األعمال تعرب عن الطبقات الفقّية ،بينما ارمتى
البعض اآلخر يف أحضان طبقة الباشاوات املصرية ،وأتثر
الفن يف تلك الفرتة أيضا ابجلاليات األجنبية الكثّية
املوجودة يف مصر يف ذلك الوقت ومن مث جاءت أعمال

( )17لطفي املطيعي ،مرجع سبق ذكره ،ص99-91
( )18شوكت الربيعي ،مقدمة يف اتريخ الفنون التككيلية العربية( ،العراق:
الوركاء،)1991،ج ،9ص99

( )19املرجع السابق،ج،9ص99-91
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كثّية تتحدث إىل هذه اجلاليات مع غض طرفها عن
اجملتمع األصلي.
ومن جهة أخرى ،سامهت العالقة بني مصر وأورواب يف تلك
الفرتة بتأثر الفن يف كثّي من نواحي ابلثقافة األوروبية ،سواء
يف طبيعة األعمال املقدمة واملوضوعات ،واقتباس كثّي من
األفالم واملسرحيات عن أعمال أوروبية ،سامهت هذه
العالقة أيضا يف منو الفنون املختلفة يف مصر من ًوا سريعا
خصوصا على مستوى التقنية واآلالت املستخدمة،
ابإلضافة لذلك أدى بروز طبقة الربجوازية املصرية وابتعاث
أبنائها للخارج إىل استقدام العديد من الفنون التككيلية
وظهور طبقة من الفنانني القائمني عليها ،لكن هذه الفنون
ظلت قاصرة على الطبقة الربجوازية ومل تتخطها إىل عموم
الكعب ،ومل يتفاع الكعب معها أيضا ألهنا بعيدة كثّيا
عن ثقافت  ،وهو جيه عنها أكثر مما يعرف ،كما كان هلذه
الطبقة أيضا الفض يف انتكار ظاهرة الصالوانت الثقافية
واستمرارها بعد ذلك بني األدابء والفنانني وغّيهم ،وال
ميكن أيضا إغفال الدور الذي لعب الفن يف البنية اجملتمعية
املصرية ،وطبيعة الدور املنوط بك من املرأة والرج يف
اجملتمع واملساحات اخلاصة بك منهم ،ابإلضافة للقيم اليت
استجدت على اجملتمع واليت راما يعود سببها لالعتماد
بكك أساسي على االقتباس أو تقليد األجانب يف أعماهلم
الفنية ابإلضافة لطبيعة تواجد األجانب أنفسهم يف اجملتمع
يف ذلك الوقت.
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