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‘The medium is the message’ 

Marshall McLuhan 
—The Medium Is the Message (1967) 

‘The second you call yourself an artist, you’re 
dead’ 

John Carpenter 

هل تريدون إقناعى أىن كنت على خطأ سبعني عاما من  ’
 ‘ ؟  عمرى

  أمينة رزق
  عن اعتزال وحجاب الفنانات —

الورقة التالية قدمت كمسودة للنقاش ىف ندوة مجعية نقاد السينما املصريني بتاريخ  
صحوة السينما املصرية من منظور آليات الثقافة  ’حتت عنوان  ٢٠٠١مايو  ٢٠

 Egyptian Cinema Awakening from the Prospective of ‘ اجلماهريية

Popular Culture Mechanisms  .  
ما يلى هو النص األصلى الكامل ، منقحا بفصل التوضيحات واالستطرادات ببنط 

عادة بني أقواس مربعة ، حصيلة ما أثارته -خاص مع التوسع فيها ، وكذلك مضافا إليه 
  . الندوة من نقاش 

 

  
   

 

   



٤ 

 

The New ‘Biggest’ Source of Human Culture! 
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  :  ٢٠٠١مايو  ٢٠ ◄
 ،  ] رئيس جملس إدارهتا - ٢٠٠٩- سكرتري اجلمعية والحقا  [أشكر صاحب فكرة هذه الندوة حمسن ويفى 

، وأحد مظاهره املسابقة   ىف كسر جتاهل النقاد هلااللتقاطه خيط حماوالتى املستمرة لتفسري هذه الظاهرة ورغبىت
، وتتجاهل األفالم األوسع   السنوية للجمعية الختيار أفضل فيلم والىت ال هتتم إال بأفالم ال تؤثر باملرة ىف عموم الشعب

 . أثرا كما تنكر عليها تقاناهتا العالية ومضامينها اجليدة ىف أغلب األحيان

دمه ليس إال اجتهادات أولية كأرضية أملى أن تساعدكم على التفكري ىف املشكلة من ، وما أق هذه منطقة بكر
وساندرا پوللوك قالت  (، وباملقابل مشاركتكم سوف تساعدىن تأكيدا على التنقيح والتعميق  بداية ملموسة ما

  .  ) ! مؤخرا إن الذكاء أن حتيط نفسك بأناس أفضل منك
  ؟ ألوىل للظاهرةما هو التوصيف ا:  السؤال األول

؟ احلقيقة أن عالء وىل الدين أو حىت هنيدى  كما يقول بيان مجعية النقاد كل سنة ‘ تفشى الطابع اهلزىل  ’هل 
  ! ليس هزال

  :  التوصيف املقترح

انفجار فجائى من قلب سينما متداعية كان قد  -
، باستثناء أفالم جنم  انفض عنها اجلمهور بالكامل تقريبا

  . واحد هو عادل إمام
عودة الطبقة الوسطى ملشاهدة األفالم املصرية  -

فبعد .  وخروج أسر الطبقات الفقرية ألول مرة للسينما
 أن اعتدنا عقودا القول إن اجلمهور هو مجهور

وألول -، أصبح احلرفيني وغري احلرفيني زائد  احلرفيني
، ولوال كل هذا معا ما تتحقق  زوجاهتم وأوالدهم -مرة

  . أبدا عشرات املاليني
  ؟ ما هو التفسري:  السؤال الثاىن واألكرب هو بالطبع

، جاءت ىف  هل هى ظاهرة اقتصادية عامة:  أوال
اطة وقت حكومة الدكتور اجلنزورى اإلصالحية احمل

مبعىن هل كان الناس ىف . باآلمال والطموحات الكبار 
مزاج جيد وأوضاع مادية أفضل نسبيا تسمح باإلنفاق 

؟ الواقع أن حكومة الدكتور  على الترفيه أكثر مما سبق
، وأخذت مصر املستسلمة بعدها مسار القصور الذاتى حنو هاوية  اجلنزورى مل حيتملها أحد وسقطت سريعا

حتليالت أمريكية تقول إنه ىف ظل  ٢٠٠١إن لدينا من عام .  لكن ظاهرة الرواج السينمائى مل تتراجع ، اقتصادية
  . زال صناعات الترفيه تتقدم بقوةتراجع اقتصاد الواليات املتحدة ال ت

The Word ‘Icon!’ 
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احلقيقة أن السينما اعتادت فعل هذا بدرامية مثرية منذ عصرها 
لكساد الكبري للثالثينيات وحىت فرباير الذهىب املنبثق من قلب ا

احلقيقة أن بيزنسات بعينها تزدهر ىف ظل  ! (  هانيبال األسود
، وعندنا حاليا مثال لذلك جتارة نبات  ظروف البطالة القاسية
، وصفحات اجلرمية بالصحف ختربنا  الباجنو وبيزنس املقاهى

 !  كيف أن احلصول على النقود نادرا ما يكون هو املشكلة
، يرتقى باألمر من  وتكرار ما حدث للسينما ىف الثالثينيات اليوم

  . ) ، إىل مصاف القانون جمرد ظاهرة
، بعد أن   هل هى ظاهرة تتعلق بصناعة السينما حتديدا:  نياثا

وصل عدد شاشات السينما احلديثة املفتتحة ىف التسعينيات إىل 
 ، فتلك  ؟ غري صحيح ١٩٩٧العشرات ىف سنة االنفجار 

الشاشات بناها موزعو األفالم األجنبية ألفالمهم متواضعة 
ومع إمهال أنه هبط  ‘ … إمساعيلية ’بالتاىل .  اجلماهريية أصال

خبجل أمام غول إعالمى حيظى بكل طبل املثقفني امسه 
ىف  ٧دار عرض منها  ١١، مل يكن يعرض إال ىف  ‘ املصري ’

كان  ‘ املصري  ‘ (فقط ىف كل اجلمهورية  ٤القاهرة وحدها و
، وهو يساوى تقريبا الرقم القياسى املسجل  شاشة ١٩يعرض ىف 

 ‘ ٢خبيت وعديلة   ’قبل أسابيع قليلة باسم عادل إمام وفيلم 
، أن الظاهرة هى   إذن األرجح العكس.  )  واألزيد بشاشة واحدة

، واليوم الرقم   الىت عززت الصناعة حبيث تسارع افتتاح الشاشات
لبلية ودماغه  ’،  شاشة ٥٥النسبة وحده هو القياسى بنظام 

  . ٢٠٠٠ذلك ىف األسبوع الثاىن له خالل يوليو  ‘  العالية

؟ اإلجابة للوهلة األوىل هى   هل هو حمتوى األفالم:  ثالثا 
،  فهنيدى نقطة حتول ىف التعبري عن قيم الطبقات الدنيا:  نعم

ية للغري ومدافع صريح عن هذه القيم املتوجسة اجلاهلة واملعاد
، حبيث ميكن تصنيفه بدقة مدهشة كاملناظر الكوميدى  وللتقدم

، حيث  لكاتب الدراما الپارانوىي الرجعى أسامة أنور عكاشة
كالمها أبوى متسلط منغلق وال شغل شاغل له إال الدفاع 

، رغم علمهما اليقيىن أن هذه  ومفرداهتا ‘ اهلوية ’التفصيلى عن 
  . خلراب والتخلف الذى حنن فيهل ااهلوية هى حتديدا سر ك

The Trend Makers: 

 
‘Brenda Starr was born in June 1940. An impossibly glamorous 
redhead, her appearance was inspired by Rita Hayworth; her 
first name came from the most famous debutante of the day, 
Brenda Frazier, and her last name was chosen because she 
was the star reporter on The Flash. The Brenda Starr comic 
strip was a symphony of décolletage, good legs precariously 
balanced on high-heeled shoes, and Dior-like clothing that no 

woman would be likely to wear to a newspaper office!’ 
The New York Times

Hugh Hefner, the Playboy magazine founder, celebrates its 
50th Anniversary! 
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، وىف  يصفع حممد هنيدى صبيا على وجهه ‘ …  بلية ’ىف 
حدود علمى ال توجد سابقة لتبىن صفع األطفال كأسلوب 

امة أنور عكاشة ومنها مثال مسلسل ، إال أشغال أس تربوى
أبو بكر عزت قد فعل ذات  ، حيث على األقل كان ‘ أرابيسك ’

فارق الوحيد أن هنيدى فعلها لردع ضعف اإلميان ال . الشىء
، وأسامة أنور عكاشة يفعلها لردع ضعف اإلميان   بالرب
،  واألخطاء املطبعية حتدث- ‘  امرأة من زمن الرعب  ’!  بالوطن
فعلت أشياء أشد شناعة  -منا وأحيانا أكثر من املسلسالتأحيانا 

،  ، منها التجسس والتآمر والترهيب خبالف الصفع على الوجه
لكبح مترد األبناء والبنات وانطالقهم وحماولتهم االنفتاح على 

، والذى ال يرى السيد عكاشة شاغال أو وظيفة له  العامل املتقدم
وها .  ملخدرة للشعب املصرىىف الكوكب إال تصدير العقاقري ا

، بعد أن  هى نفس القصة عادت لتطل من جديد بدماغ عالية
إهنا إذن منظومة .  ‘ حتت الصفر ’كانت تفعل كل ذات األشياء 

، ليس وراءها إال  كاملة من الترويج للقهر واإلرهاب والبطش
، هو توريث أحقاد وهزائم ذلك اجليل إىل األجيال  هدف واحد

إلحكام السيطرة عليهم تارة باستخدام الدين وتارة ، و األحدث
  . باسم الوطنية

، ذلك أن الصورة  ‘  للوهلة األوىل ’بدأنا الكالم بعبارة 
، وسط  سرعان ما تعقدت وأصبح هنيدى أقرب لصىب لقيط تائه

حشد من النجوم ميثلون الطبقة الوسطى ويتبنون قيما تقدمية مبا 
أكثر بالغو االستنارة مثل أمحد ، ومن خلفهم كاتب أو  اليقارن
، صاحب السخرية املقذعة املطولة من حممد متوىل  عبد اهللا

، ومن كل التاريخ املصرى فرعوىن  ‘ أالباندا ’الشعراوى ىف 
، ويعهدون بأفالمهم  ‘ الناظر صالح الدين ’وإسالمى ووطىن ىف 

ملوجهني مثل شريف عرفة ممن ميألون غرف أبطاهلم بصور 
مات هولليوود غالبا ما يأتون هبا من غرفهم هم ضخمة لنج
، أو مسار الصوت بأفضل ما ميتعهم شخصيا من  اخلصوصية

أصبح أولئك النجوم أكثر .  األغاىن الغربية من أحدث طراز
، ومل يعد البطل هو ذلك  جناحا من هنيدى نفسه مبرور الوقت

The Trend Makers: 

 
Carmen Electra. Oh, Those Models! 

Batwoman was introduced by DC Comics in 1956. In her 
2006’s new incarnation she’s a lesbian socialite when not 

fighting crime!  
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؟  نفسك ىف إيه ’، ويغىن بالتاىل  ن زمالئه ىف اجلامعة األمريكية، واملصدوم دوما بالطبقة األرقى م املنتمى لقاع اجملتمع
إمنا هو بالعكس .   ، بعد أن حتول الفوارق الطبقية بينه وبني الفتاة الىت حيبها ألنه جمرد أسطى سيارات ‘ ! كامننا-

يراود الطبقة الوسطى كل  الكابوس الذى ‘ اللينىب ’، ميثل له دخول اجليش أو معايشة املسخ املدعو  ‘ ابن عز ’متاما 
من ذى الداللة أن جلأ هنيدى حملاولة جماراة زمالئه ومغازلة امليول   ! ( ‘ األيدى الناعمة ’، ناهيك عن طبقة  ليلة

إال أنه .   لكن مع اإلبقاء على الفيلم نفسه متزمتا جدا ‘  دماغه العالية ’، ذلك من خالل عنوان فيلمه األخري  التحررية
، بل وتأتى   ، ال تنطلى مثل هذه احليلة على أحد إشباع التوقعات-مث-وهى فن قائم بالكامل على خلق ، ىف السينما

، بل هو  ، وال نقصد أن السبب أفضلية هذا احملتوى أو ذاك أفشل أفالمه ‘ … بلية ’أضحى .  حتديدا بنريان عكسية
، وأن يفقد هنيدى مجهوره أسهل ألف  رداتهحمضة ختص توقعات اجلمهور من الوسيط ومف technicalمسألة تقانية 

  . ) ! مرة من أن جيتذب مجهور نادية اجلندى مبجرد عنوان مضلل
إللى يبص  ’، قالب  أوال:  أيضا الحظ أن الصورة معقدة من األصل ولطاملا كانت حمسوبة لصاحل الفكر التقدمى

قبل أن خيترع عالء وىل الدين من  (واجلميع تقريبا ، فهو قالب الرحياىن وعادل إمام  ليس رجعيا ىف حد ذاته ‘  لفوق
، ومل حيدث قط أن محلوه نفس أفكار حممد هنيدى الذى حيرص على أداء الصالة  ) الصفر تقريبا القالب العكسى

مدرسة تقدمية كبرية قائمة بذاهتا )  ومن ورائه وحيد حامد ولينني الرملى (إن عادل إمام .  قبل تصوير أى لقطة
، وليس  وباملناسبة الكلمات مجيعا كالتقدمية والرجعية حسب املعجم العام  (األجنح لعقدين مبا ال ينافس وكانت 

، حيث باملثل كانت النكسة  اهليكلى-مرياثا لالستعمال املقلوب للكلمتني الدارج من عصر لوى الكلمات الناصرى
ريالية تشري ألشياء سيئة على عكس املعجم العادى كما ، واالستعمار واالمپ  والثغرة كلمات بديلة عن اهلزمية املنكرة

، وهى تأكيدا أقرب  getting betterمثال ىف املعجم كلمة تقدم تعىن .   وهكذا …كان يستخدمه اجلربتى مثال 
 ، منه إىل أو لبقية النظم امللكية العربية الباقية بعدها ١٩٥٢السابق على  ‘ الرجعى  ’لفحوى مسعى العصر الليرباىل 

:  ثانيا.  ) ! التالية لتلك السنة ىف مصر أو فيمن سار على حنوها ‘ التقدمية ’سالسل احلروب والتأميمات احلمقاء 
قبالت نادية اجلندى ورقص فيفى عبده مها بكل املعايري أشجع فعل وقع على أرض مصر وحتدى القوى السلفية طوال 

،  يهما القويتني امتدادا لسعاد حسىن وليس حىت لفاتن محامة، كما ومتثالن بشخصيت عقد كامل هو عقد التسعينيات
مل يعد ذا معىن الكالم عن  (ومع تقدميتهما هذه وتلك كانتا تلقيان اقبال اجلمهور كصف ثان بعد عادل إمام مباشرة 

، بينما شارون ستون تفتك بالرجال على الشاشة وىف مقاعد املشاهدين ووراء مكاتب رؤساء  املرأة كسلعة
، شخص ال يكاد يعرف  ، نصر حامد أبو زيد أما بالنسبة للشجاعة فالتاىل لتلكما السيدتني مباشرة.  هولليوود

، مل يبدأ بـ  انكسار السينما الىت كانت متحررة بكل اتساع الكلمة:  ثالثا.  ) ! اجلمهور العريض عنه شيئا
ارخيية حامسة ومعروفة ىف مسرية السينما املصرية أقدم ، إمنا توجد له نقطة حتول ت ‘ … بلية  ’أو  ‘ … إمساعيلية ’

ما حدث ىف السنوات األخرية ىف الساحة :  رابعا.  ‘  املذنبون ’، هى واقعة البطش برقباء فيلم  من هذا بكثري
  . ، ألن إمام واجلندى وعبده أكثر جناحا حاليا من أى وقت مضى السينمائية ليس انقالبا مبعىن الكلمة
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هل يعقل أن الشعب 
املصرى انقلب اآلن تقدميا 

منفتحا حمبا متساحما 
،  للطبقات واألمم األعلى

مستعدا للسخرية من نفسه 
؟ بالتأكيد غري  حلساهبا
، والتشبث بالتدين  صحيح

،  والكالم اجملاىن عن الفساد
طمس  ‘و ‘ الغزو الثقاىف ‘و

 ‘ االستهداف ‘و ‘ اهلوية
من أمريكا وإسرائيل أو 
،  حىت من العرب

واالستمراء املتواصل للهزمية 
واالنقهار لدى والشكوى 

، كلها تعىن  كافة الطبقات
استشراء الپارانويا حلدود 
تكاد تكون مزمنة وبال 

والتعبري الذى تردده .  عالج
أغلب الرموز العربية املثقفة 

، فقط إعجابا   منذ سنوات
ببالغته وليس جلعله منهاجا 

أو قل   (للتغيري وإلغاء اهلوية 
، هوية  اكتساب هوية أفضل

لمانية عملية علمية ع
، هو أن هذه حالة  ) عاملية

شعب خرج طوعا من 
، ويعلم أن اخلطوة  التاريخ

  ! ، هى مسألة وقت وليس إال ، وهى أن يأتى من يطرده من اجلغرافيا املنطقية التالية

؟ أيضا  ؟ واحد أكثر تعليما وثقافة من اآلخر ومن يذهب ملشاهدة هذا النجم ال يذهب لذاك هل هناك مجهوران
هل .  ، ولو صح مع أفالم هنيدى األوىل ال يصح اآلن حيث الكل يشاهد كل األفالم وجد شواهد على هذاال ت

More Trend Makers! 
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، لكن األرجح منه أنه ال يهتم كثريا إن مل يكن ال يفهم أصال مضامني  ؟ هذا مرجح اجلمهور مصاب بفصام فكرى
مل يكن معظم أفالم تاريخ السينما ىف كل  إن (الواقع يقول أن ال دخل للمحتوى ىف جناح هذه األفالم .  األفالم

هذه الورقة الىت تروج بكل النضالية املمكنة ألمهية دراسة الثقافة .  ) العامل فيما عدا فترة أواخر الستينيات رمبا
، مباليني  ، باستثناء تقدير ضخامته واتساعه زمانا ومكانا اجلماهريية ال تنطلق بالضرورة من أى احترام للجمهور

وال .  ، أى عامة مقومات الكم ال الكيف فيه فراد وعشرات اآلالف من املعتقدات وآالف السنني من التاريخاأل
قوة عظيمة أو  - أى اجلمهور-، أو كونه  تتملكها سلفا أية أوهام عن تقدمية حمتوى ذلك التاريخ أو التراث أو احلاضر

فقط واجبنا الكبري أن منتعه كما يريد هو .  ضيقة وبطيئة للغاية، أو حىت ىف إمكانة تنويره إال ىف حدود  فاعلة مستقبال
  .  ، وواجبنا الصغري أن ننقل له بعض املعلومات واألفكار اجليدة املفيدة املتعة

، وتتفاوت  ، فإن الكالم السابق عام ىف جممله باستثناء اجلملة األخرية الىت تعرب عن خاصية قاعدية للفنون
، وعلى اللحظات التارخيية  ، وعلى الطبقات املختلفة لذات الشعب عوب املختلفةدرجة انطباقه على الش

  . ، وستأتى بعض التدقيقات واألمثلة عندما حتني مناسباهتا املختلفة له
فيما سبق وفيما سيأتى :  توضيح آخر

نرجو أن يكون التمييز واضحا بني الفن 
كتعريف أى من حيث كونه إمتاعا إنفعاليا 

، وبني حتليل احملتوى الذى  أو وجدانيا/  و
.   ستدور حوله بعض أجزاء هذه الورقة
،  فاحملتوى قد يكون جيدا وقد يكون رديئا

أو .   كال احلالتني ممتعالكن قد يكون ىف
العكس حيث قد جند حمتويا جيدا ىف أفالم 
غري ممتعة وال يصلح اعتبارها أفالما وال فنا 

  .  من األصل

يوسف للتوضيح بأمثلة نقول إن أفالم 
ال متتع وال هتم أحدا ومن مث ال تعد  شاهني

أفالما وال فنا من األصل بغض النظر عن 
  . ئ غالباحمتواها اجليد أحيانا والرد

وبدعم -رجعية بليدة أطالت  أم كلثوم
عمر  - كامل من آلة اإلعالم الناصرية املخيفة

موسيقى متخلفة بدائية السلم واآلالت وكل 
هدفها التنومي متهيدا ملمارسة السلطان  شىء

للجنس وكانت بالفعل على وشك 
، وأجهضت أو على األقل  االنقراض

، من أمثال سيد درويش وحممد  روج من إطار اللياىل والعيون املخجلحجمت حماوالت التحديث األولية للخ

هابط حبكم وصوله؛   هابط جيدأمسهان فن 
أتى جلمهور ورفيع حبكم أنه ، للجماهري العريضة

سيقية الغربيةاملوسيقى العربية بأرقى قطاعات املو
، مبا ىف ذلك نقل كل منط  الراقصة وحىت الكالسية

أم.   احلياة الغرىب من خالل األزجال التحررية اجلريئة
هابط حبكم وصوله،  هابط ردىءكلثوم فن 

أطال من خاللوردىء حبكم أنه  ،  للجماهري العريضة
دعم آلة اإلعالم الناصرية املخيف له عمر موسيقى

. كانت بالفعل على وشك االنقراضمتخلفة بدائية 
حاربت بكل رجعيتها وعنفواهنا التحديث إىل أن

، وبدأ قهرها بنجاح ساحق جيل الشباب احلاىل
، عاملى اإليقاعات خاليا من التحديث متسارعا رائعا

أصوات اآلالت الضحلة املثرية للغثيان كالعود
، ومتحررا من ربع النغمة الىت جيب  والقانون والرق

رغم كل شىء هى فن.  أن تعلن جرمية ضد اإلنسانية
ىف املقابل.  ألن كان هلا مجهورا يستمتع مبا تقدم

يوسف شاهني ليس فنا وال أفالما من األصل ألهنا ال
 . متتع وال هتم أحدا

بني الفن ‘  احملتوى  ’هذه أمثلة للتميز من حيث 
‘  التعريف  ’، وللتمييز من حيث   الراقى والفن اهلابط

 !   فنالبني الفن وال
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، حاربت أم كلثوم التحديث بكل رجعيتها وعنفواهنا وظل هلا أثرها الطاغى إىل أن  عبد الوهاب وغريمها
، عاملية  وبدأت خطى التحديث متسارعة رائعة.  قهرها بنجاح ساحق جيل الشباب ىف أواخر القرن العشرين

، وخالية من ربع  ، خالية من اآلالت الضحلة ذات األصوات املثرية للغثيان كالعود والقانون والرق عاتاإليقا
مجهور باملاليني ال  -أى أم كلثوم-مع ذلك كان هلا .  النغمة الىت جيب ىف رأينا أن تعلن جرمية ضد اإلنسانية

، حيث أن ذلك اإلمتاع هو على أية حال  شك أهنا أمتعته وأشبعته ومن مث ال مراء ىف أهنا كانت تقدم فنا
، سواء كموسيقى متخلفة أو كآراء   صحيح فن أم كلثوم فن هابط:   بعبارة أخرى.  األهم واألساس ىف الفن

مبعىن أن ألم .  ، لكنه بالتأكيد فن تعتز هبويتنا وثقافتنا املاضويتني ومعادية للتحديث واالنفتاح على العامل املتقدم
  . ، لكن ليس هلا الفضل األصغر وهو احملتوى التقدمى اجليد ألكرب ألهنا أمتعتكلثوم الفضل ا

، الفضل األكرب للفن املمتع واسع  الىت كان هلا الفضالن معا أمسهاناملثال املقابل من ذات احلقبة هو 
،  تقدم، والفضل األصغر للمحتوى التحررى احلداثى امل ) الفن اهلابط ىف املصطلح الدارج ( اجلماهريية

، مبا ىف  واملوسيقى العصرية التجديدية ذات املرجعية الغربية بل حتديدا أرقى قطاعاهتا الراقصة وحىت الكالسية
وال شك أهنا كانت ستمثل .  التحررية اجلريئة lyricsذلك نقل كامل منط احلياة الغرىب من خالل األزجال 

هض قوى البداءة والدمياجوچية السياسية تلك الثورة الليربالية ، ولو مل جت جزءا من ثورة ثقافية لو طال هبا العمر
  . ، إمنا ردة للماضى ، وما مها بثورات على اإلطالق  ١٩٥٢و ١٩١٩ىف مهدها من خالل ما مسى ثورتى 

  ! ؟ أستميحكم صربا ألن األمور ليست بسهولة ما سبق ماذا إذن:  رابعا
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Medium Is the Message! 

  البحث عن اإلشباع= اجلمهور عاوز كده = الفن للمتعة = السينما ثقافة مجاهريية 
  التقانة أوال وأخريا= الوسيط هو الرسالة = الوظيفية املالينوڤيسكية = 

  : ؟ لنبدأ بالتعريفات ما معىن هذا

،  artistic artفنون النخبة أو الفن الفىن :  التقسيم السوسيولوچى للفنون
، فنون الريف واألقليات  popular artفنون احلضر أو الفن اجلماهريى 

  . folk artدن أو الفن الفلكلورى وحرفىي امل
، زائد  ، وأيضا متغرية عرب الزمن والفواصل بني الفنون الثالثة غري قاطعة

احلراكية العالية والسريعة ىف انتقال فن من تصنيف آلخر أو حىت العودة له بعد 
  :  قليل

الچاز مثال حتول من فلكلور لفن مجاهريى بينما فشل البلوز رغم  -
  . اآلن هو أحد فنون النخبة.  حدأصلهما الوا

، مثال ذلك  بعض الفنون تولد مجاهريية وتتحول للنخبة إذا ما خلدت وهى إحدى الصفات األساس للفن الفىن -
، إن مل يكن بسبب امليلودراما  بالتأكيد كان ينظر لشيكسپري ىف حينه باعتباره فنا سوقيا هابطا (شيكسپري وپوتشيىن 
، وليس بالالتينية لغة الثقافة  فيه فعلى األقل ألنه كان بلغة العموم السوقية املسماة باإلجنليزية والكوميديا الفاقعني

نفس الكالم يسرى على فن األوپرا الذى كان ميزق دموع وضحكات املشاهدين بلغتهم العامية .  واملعرفة والعلوم
  . ) ! جدا املألوفة

السينما ثقافة مجاهريية 
الفـن للمتعــــة= 
اجلمهـور عاوز كده= 
ـباعالبحث عن اإلش= 

الوظيفية= 
  املالـينوڤـيـسـكية 

الوسـيط هو الرسالة= 
 التقانة أوال وأخريا= 
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  . مانسى الىت مل يكن مقصودا ىف األصل أن تذيع بني العمومأحيانا حيدث العكس مثل موسيقى العصر الرو -
  . ، مثل الشيكاجو بلوز أيضا التحور أو التطفر قد حيول الفلكلور لفن مجاهريى -
  . ، مثل الروك باملثل هتجني الفنون الفلكلورية قد ينتج فنا مجاهرييا -
احلب القدمية لشماىل املتوسط أو مغامرات  ، مثل طباعة قصص التقنية قد حتول الفن من فلكلورى جلماهريى -

 visual، أو مثل عمل مستنسخات مما يسمى بالفنون املرئية  األملانية كالنيبلوجنني Sagenالغرب األمريكى أو الـ 

arts  أو  آالف الناس يقتنون فوق مكاتبهم مصغرات من املونا ليزا ومتثال التحرر (كالرسم والنحت والعمارة ،
  . ) ، أو من الطرازات الغابرة للمريسيديس والبوينج والسپوتنيك رج إيفيل ودار أوپرا سيدىنمناذج من ب

ة الىت ال تبارى ىف حقل أثر السينما هلا األفضال الكاسح -
، واألمثلة ال تنتهى نذكر منها  التقنية على رواج الفنون هذا

إنتاج أساطري فرسان فنون القتال اجلوالني الصينيني والياپانيني أو 
اخليالية  fairy talesالقصص املرعبة وحواديت املسخوطات 
ن ، وما أدى له هذا م من وسط ومشال أوروپا كأفالم سينمائية

  . طفرة هائلة لقصص ريفية حملية الذيوع ىف األصل كتلك

ال تنتج  cultهذا غري صحيح دائما فاهتمامات الطوائف  -
  . أفالما مجاهريية بالضرورة

أحيانا تقوم الترمجة بنفس الدور ىف حتويل الفلكلور لفن  -
مجاهريى مثلما حدث بأقدار متفاوتة مع الكتب الثالث العربية 

ىت عصفت على سبيل احلصر بالفكر الغرىب والفارسية ال
ألف ليلة وليلة ورباعيات اخليام باتا فنا مجاهرييا يعرفه .   احلديث
، ومثلهما وإن بدرجة أقل كتاب النىب رغم ولع النخبة  اجلميع

، فأشعار  الصورة ىف الشرق تبدو أكثر إثارة.  الغربية اجلنوىن به
ا الوجودى الطليعى ورغم اخليام بسبب االستعقاد البالغ حملتواه

، ويقال إهنا اندثرت كلية لوال اكتشاف فيتزچريالد  ، احنصرت ىف دائرة اهتمام النخبة بساطة بل بداءة قالبها الفىن
، لكن ما لبثت أن حولتها أم  حينئذ ارتدت للشرق مرة أخرى ىف ترمجات ال حصر هلا أثارت ولع النخبة العربية.  هلا

، مث أخريا ها هى أم كلثوم تنسحب تدرجييا لتصبح فنا طوائفيا ال   وبالغناء شيئا مجاهرييا للغايةكلثوم بترمجة جديدة 
  . يروق إال لدائرة أتباع خملصة

، لكن استلهامه وحماكاته وتطويره  الفلكلور فن شفاهى متوارث غري معروف املؤلف األصلى ىف الغالب -
مثال ال ينظر ألغاىن الريف األمريكى احلديثة .  دائرة الفلكلور بواسطة مؤلفني معروفني ال خيرجه بالضرورة عن

، ذلك أهنا فشلت ىف غزو ثقافة التيار الرئيس للمدن  املنسوبة ألمساء معروفة واملطبوعة ىف ألبومات كفن مجاهريى
  . واإلعالم الكتلى

Space Age: 
The ball that started it all, now is ART! 
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الفن اجلماهريى رمبا عابر ورمبا غري عابر  -
، فالسينما األمريكية فن مجاهريى ىف أغلب  للمكان

، حيث  مصر مثالبالد العامل لكن ليس ىف اهلند أو 
، وتعد األفالم   حتظى السينما احمللية باألولوية

  . األمريكية فنا للنخبة

فكل  functionalismطبقا للنظرية الوظيفية  -
، هذه غالبا  مكون ثقاىف خيدم وظيفة اجتماعية ما

ما تكون مادية حمضة ىف الفلكلور كأن يؤدى الفن 
اجلماهريية ، لكنها ىف الفنون  مصاحبا ألداء األشغال

عادة ما حتقق جبانب االنفعال البدىن احملض إشباعا 
  . معنويا ووجدانيا

رقى الفن اجلماهريى مرتبط مبدى نضج  -
استثناء مما .   ومتكن الطبقة الوسطى ىف العصر املعطى

قلناه عن انكسار األوهام وأن ال افتراضات مسبقة 
، فإن الوضع  أو أيديولوچية عن تقدمية اجلمهور

، قوة  بيعى أن تكون الطبقة الوسطى بالذاتالط
لكن هلذا أيضا .  تقدم وحتديث قادرة وواعية

، وعلى األقل التآكل املادى غالبا ما  استثناءاته
مثال كبري هلذا الردة الىت .  يؤدى لتآكل ثقاىف

شهدهتا الطبقات الوسطى املصرية والعربية عن اهلوية 
ية اإلسالمية أو على الغربية العلمانية إىل اهلوية العرب

، والىت ترمجت بوضوح إىل   األقل متزقها بينهما
حتوالت ومتناقضات ىف توجهات ومضامني 

، وميل  املسلسالت واألفالم املصرية اجلماهريية
بعض أجنحها إىل قيم معادية للتحديث منحطة أو 

  .  متخلفة
إن مل تكن ردة :  إجابة أسئلة طرحتها الندوة  [

لصاحل األوىل  ٠/٠ ٩٠مزق بنسبة فأقله أن كان الت
وقارن بني عصر الرباءة .  لصاحل الثانية ٠/٠ ٩٠فأصبح 

، أولئك احلسيات  sexualityوجنماته املستقيمات املتصاحلات بالكامل مع ذواهتن وأجسادهن وجنسويتهن 
 ‘  ساء الليلن ‘و ‘ العاطفة واجلسد ‘و ‘ امرأة ورجل ‘و ‘ أىب فوق الشجرة ’فاتنات الشكل والروح ىف 

What IS Popular? 

Rock Is Pop! 
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، عصر األفالم الوحيدة من كل تاريخ السينما املصرية الىت  ‘ املذنبون ‘و ‘ مببة كشر ‘و ‘ محام املالطيلى ‘و
، عصر امليىن چوپ ىف كل   بقت ثالثني عاما متصلة ىف دور العرض بال انقطاع رغم أنف اجلميع وال تزال

، عصر فشل فيه الريچيم املهزوم ورموزه الثقافية  صىاألحياء ومغازلة البنات متارس مبرح على مجيع النوا
؛ قارن بينه وبني رياء عصر النفاق الديىن  الصماء ىف احليلولة بني الشباب املصرى والثقافة الغربية املتحررة

، عصر اآلذان ىف  ، عصر املالبس الىت ختفى اجلسد وأشياء أخرى واالستغالق االجتماعى وغطرسة اجلثث
، عصر الصالة ىف  امليكروفونات كأشياء مل يفكر أحد من قبل أن تستخدم يوما ىف غرض كهذاالتليڤزيون و

وهلم  …، عصر اجلهر بصوم رمضان بعد أن كان شيئا خمجال ىف أيامنا  أماكن الشغل بل أداء الصالة أصال
  . جرا

لقد ورث القوجميون العرب 
املنجزات العلمانية عن العصور الىت 

، لكن مستواهم  انقلبوا عليها
العلمى والثقاىف والطبقى مل يؤهلهم 

، ففرطوا  لإلميان هبا إميانا حقيقيا قط
فيها عند أول هزمية بثمن خبس 

، هو جمرد اإلبقاء على  للغاية
األدهى أحيانا .   كراسيهم املتهالكة

ا مستعدين لفعل ذلك حىت أن كانو
، مثل هرولة عبد  قبل وقوع اهلزمية

الناصر لألزهر قبل تعرضه ألى طلقة 
دارس الثقافة .  ) ! ( ١٩٥٦سنة 

اجلماهريية جيد ارهاصات مبكرة 
ومفاتيحا رائعة ىف اللحى البيضاء 
وعالمات الصالة السوداء الىت نبتت 
فجأة ىف وجوه غالبية نواب رئيس 

ار مساعديه ىف اجلمهورية وكب
، أو  ١٩٦٧النصف الثاىن من عام 

ىف العبارات الىت ظهرت بفجائية 
أم  ’أكرب ىف العلم العراقى أثناء 

، أو ىف أن وسيلة الريچيم   ‘ املعارك
الوحيدة ىف  ‘ العلماىن ’السورى 

ا ما تكون نقطة البداية ، وغالب هذه دالالت رمزية ثرية ومثرية.   حماربة إسرائيل هى منظمة دينية لبنانية متطرفة
أليس من كبري املغزى أنه بعد .  التارخيية ملا هو أسوأ ويعتور بعد قليل باالحنطاط ساحة الثقافة العريضة للشعب

What Functionalism?… 
‘…insists upon the principle that in every type of civilization, every custom, 
material object, idea and belief fulfils some vital function, has some task to 

accomplish, represents an indispensable part within a working whole’. 
‘Anthropology’ —Encyclopaedia Britannica
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، أكرب شركة  ، أن قررت أفالم مجال الليثى ما جرى من تنكيل بالسينما املتحررة ىف النصف الثاىن للسبعينيات
، وقف كل  ، ورمبا ىف نوع من االتساق غري املعهود مع الذات عندنا ذاكلإلنتاج السينمائى ىف مصر آن

وإىل  …  ’:  ، وكأهنا تعلن ، والتحول جملرد توزيع ذات األفالم الىت أحبها الناس على شرائط ڤيديو عملياهتا
، لكن  املقابل ىف.  ‘ ! ، وننتقل اآلن إىل هذه الفقرة من أحد املتاحف هنا تنتهى نشرة أخبار السينما املصرية

، مربرا منعه  ، قال مدير مهرجان سينمائى عرىب انتقل مؤخرا من لندن إىل إحدى العواصم اخلليجية ليس آخرا
لسنا جمربين أن تكون هذه ]  حلسن احلظ  [، لكننا  ] إن العرى شىء ممتع ىف السينما : [ لألفالم التونسية

ك متينة مبا يكفى لسماع املزيد من قصص االزدواجية الرائعة هل معدت:   عزيزى القارئ.  العارية امرأة مسلمة
  . ] ! ؟ ، أم أنك تعرفها أكثر مىن ىف حياة أكثر أمة اهتمت غريها بالكيل مبكيالني
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Radio Days! 

، من أبناء الطبقة  املنتجات الثقافية املوجهة ألهل املدن:   مييل ملا يلى ‘ احلاىل  ’املهم تعريف الفن اجلماهريى 
، وتتماشى مع  على أحدث التقنيات الكتلية املتاحة)  التوزيع (، الىت تعتمد إلعادة اإلنتاج  ، املتعلمني الوسطى

  . ، ومن نتيجة كل هذا أن تكون واسعة اجلماهريية كثريا األفكار واألهواء السائدة غري املختلف عليها

إذن املعيار ىف الفن 
،  مكاىن -١:  اجلماهريى

،  تعليمى -٣،  طبقى -٢
،  قيمى -٥،  تقىن -٤
وتنطبق .  انتشارى -٦

كلمة الفن اجلماهريى على 
، بقدر انطباق  فن ما

،  الشروط عليه معظم هذه
وإن كان الشرط األخري 
ضرورة ىف كل األحوال 

والطباعة .  حبكم التسمية
والراديو كانا أول وسائط 
للفن اجلماهريى باملعىن 

، والذى  املعاصر للكلمة
One of the First Really Popular Arts: Radio! 

The longest continuously running radio show in the world, the Grand Ole Opry, Nashville, Tennessee. It 
celebrated its 75th birthday on Saturday, October 14, 2000. 



١٨ 

، والىت أتاحت وصول القصص أو التمثيليات إىل أوسع قطاع من  حيوى بالضرورة كلمة تقنية اتصال كتلى
  .  ، ومتخطية إطار التوزيع الضيق جدا لفنون العروض احلية السابق  عابرة للمدن وحىت الدول، بل و اجلمهور

  : ملحوظات عن السينما كفن مجاهريى
كانت .   ، واآلن كثريا ما متيل لفنون اخلاصة السينما كانت فنا مجاهرييا مبعىن الكلمة ىف عصورها الذهبية -

،   مرة ىف السنة من الرضيع حىت الكهل ٣٠عة باليني مبعدل دخول أرب ١٩٤٦تذاكر السينما داخل أمريكا سنة 
مليون تذكرة ىف أواخر اخلمسينيات مبعدل  ٧٥ىف مصر كان الرقم األقصى .  مخس مرات فقط ٢٠٠٠أصبحت سنة 

والحظ !  سنة للفيلم األجنىب ٢٠سنوات منها مرة كل  ٣، أصبح مرة كل   للفيلم األجنىب ١.٢مرات سنويا منها  ٣
، ذات الستني مليونا للفيلم املصرى والثالثني مليونا من اجلنيهات للفيلم  ٢٠٠٠ننا نتحدث عن سنة األحالم أ

إذن فالسؤال .   ، فقبل عقد ونصف كان معدل دخول املواطن املصرى لألفالم األمريكية مرة كل قرن األجنىب
  ! ؟ رييةهل ال تزال السينما حقا جزءا من الثقافة اجلماه:  مشروع للغاية

السينمات القومية فقدت أهليتها كفن مجاهريى مبولد حركات ما يسمى بالسينما اجلديدة ىف أواخر  -
، وقتلها الدمياجوچى األهوج للسينما اجلماهريية القدمية  ) وشركاهم …، شاهني   ، فيلليىن جودار (اخلمسينيات 

  .  بالغة النجاح لبالدهم
ذه احلملة املتخايلة الصاخبة انتهت بأن جعلت من صناعة األفالم ه:  إجابة أسئلة طرحتها الندوة  [

، بعد أن كان هذا قصرا على من هم ىف القامة  ، مرتعا لكل من هب ودب ) ناهيك عن التجريب الفىن (
، وىف صناعات  من مث.  ، وحيمل إجازة مباشرة من ستوديوهات هولليوود نفسها  ‘ للمواطن كني ’اإلبداعية 
ومل تنج تقريبا إال .  ، أفلحت العملة الرديئة ىف طرد العملة اجليدة ىف هناية املطاف ألضعف نسبياالسينما ا

، لكن مل يعدها للحياة إال كوهنا مفهوما تكون ىف وجدان العشرية  هولليوود الىت قيل ساعتها إهنا ماتت إكلينيا
، ومما مسى أمريكيا بالسينما  ات احلكوميةفأصبحت هذه مالكها احلارس الوحيد من هجمة التشريع.  اإلنسانية
، ومن انتشار التليڤزيون  ، وكذا من غوغائية سينمائىي ونقاد ومهرجانات أوروپا عالىي الصوت املستقلة

  . إخل …

، بفضل  املدهش أكثر أن هذا العقد نفسه هو الذى شهد تأسيس سينمات قومية جديدة من الصفر تقريبا
أبرزهم بالطبع موجه فنون .  ، وأخلصوا ألصوهلا بقدر ما أبدعوا وطوروا فيها لسينماعباقرة فهموا ما تعنيه ا
، والىت أصبحت  ، وامللهم األكرب فيما بعد ألجنح الناجحني أمثال لوكاس وسپييلبريج القتال كاسح اجلماهريية

هما بدرجة أو بأخرى ىف ، إن مل يكن مل بلده بعد قليل وإىل اليوم ثاىن أقوى قدرة سينمائية على وجه األرض
، والىت واصلت من  ، لتأسيس ثالث أقوى قدرة سينمائية حاليا وهى هونج كونج  عقد اخلمسينيات عينه

، املسرية املظفرة لسينما فنون القتال الىت كان قد أسسها كفن مجاهريى  ، وبدرجة عالية من التخصص بعده
وإن مبجال أقل اتساعا -ومثل .  اپان الكبري أكريا كوروساواموجه الي:  ، بالطبع ، ،  وأرسى كثريا من تقاليدها

السويدى  -، لكن ليس أقل استحواذا وصنعة وإحكاما للحكى والبىن الدرامية من حيث اجلمهور املستهدف
، هو فهم كيف أعجب النقاد األوروپيون  أحد أكرب األلغاز الىت فشلت ىف حلها ىف حياتى.  إجنمار برمجان

، الكالسيني ألبعد حدود  ، هبذين السينمائيني العظيمني فائقى االحترافية  حنوهم ىف العامل الثالثومن سار على 
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ىف مداخلة .  ، كتلك املذكورة أوال ، بذات القدر الذى أعجبوا به بطوفان األمساء املخربة السائبة فنيا التعريف
.   ن القتال بصيحات استنكار شبه مجاعية، قوبل ربطى بني كوروساوا وأفالم فنو ىل ىف ندوة أخرى للجمعية

، حىت لعقول من يفترض أهنم  أليس هذا ىف حد ذاته دليال على ألى مدى أفلح غسيل املخ الذى أجراه هؤالء
، هى  ، لدرجة أن أمكنهم بسهولة شطب عقود كاملة من تاريخ موجه ستوديوى عمالق أكثر الناس اطالعا

، ذلك فقط   ، واملهمومة دوما باجلماهريية ىف غالبها لضرىب النشاط واحلرباملفتاح لفهم كل أشغاله املنتمية 
  ! ؟ كى يكرسوا نظرياهتم اخلبيثة

ال شك أن اخلمسينيات دخلت التاريخ كالعقد الذى فتح أكرب بوابات اجلحيم الىت عرفتها :  اخلالصة
  . ]  ! سينما األوتري:  السينما

أفالطون يعترب الفن   ( -ويقصد به اجلماليات- فن هو اكتشاف التميزالإذا كان التعريف الكالسى يقول إن  -
، فإن الفلكلور والفنون الكالسية مها فنون مبعىن  ) ، ومن مث ال وجود هلما على األرض واجلمال أمسى من احلياة

اتب املوال متاهى تأمل مثال كيف تلتقط أذن ك.   ، أما الفن اجلماهريى فهو أقرب للصناعة املميكنة منه للفن الكلمة
، أو كيف اكتشفت عني مونيه املعتنية الصبور غرائب وقوانني   القواىف وسجع ال خيطر بالبال لكلمات خمتلفة املعاىن

، وقارن هذا بطاحونة مسلسالت التليڤزيون   ، عينها الىت يراها الناس كل يوم الضوء والظل ىف حلظة شروق الشمس
، وىف احلقيقة دون  لذلك التعريف القدمي للفن -وطبعا حداثة-أكثر دقة وحتديدا مع ذلك ومع اعتماد صياغة .  مثال

، فإهنا تكون فنا بكل ما ىف  الفن هو اكتشاف ما يثري االنفعال، تعريف يقول إن  تغيري جدى ىف مقصده اجلوهرى
 الدراسة الرئيسةانظر للمزيد ىف نظرية الفن كانفعال  ! ( ، وتكون السينما هى أم كل الفنون الكلمة من معىن
  . )  http://everyscreen.com/views/hollywood.htm#Overwhelmingness لصفحة هولليوود

التليڤزيون هو حاليا  -
الفن اجلماهريى مبعىن 

، ومن دالئل هذا  الكلمة
أن أصبح يطلق عليه 
اجلميع تلقائيا وببساطة 

وسيط  ‘ الـ ’كلمة 
'the' media   كذلك ،

هناك من ينظر ألننا نعيش 
ثقافة الصورة جتاوزنا 
،  مرحلة الثقافة النصية

وأننا بتنا ىف جمتمعات 
-post ‘ نصية-بعد ’

textual  وأن هذا بدأ ،
ولو اعترض قائل بإن التليڤزيون .  ، مث كل ما هو قادم بعده من وسائط بالسينما واآلن وصل إىل ذروته بالتليڤزيون

The Anti-Drama Theory of TV: 
Not the Action But Waiting for Action! 



٢٠ 

، فاملقصود عادة  ، نقول إنه من منظور الثقافة اجلماهريية عندما يقال مثال إن جريفيث قد حول السينما لفن ليس فنا
، لكنها تأكيدا كانت فنا من   مبعىن خلوده وال استهالكيته وكونه يروق للفئات األكثر استعقاداأنه حوهلا لفن للنخبة 

 ‘  فن ’وهى ليست ىف أى وقت من األوقات أدىن من أى .   mass mediaقبل هذا بكثري جملرد كوهنا وسيطا كتليا 
، وميكن  ن بالفعل بغض النظر عن هذاللدقة فإن رأينا أن التليڤزيون ف  . ( فلكلورى قد يكون أكثر بدائية بكثري

أيضا كل هذا ال .  ١٩٩٥الرجوع للمقاالت املترمجة حول هذا ىف كتاب مهرجان االمساعيلية السينمائى الدوىل سنة 
سرعان ما تصبح فنونا مث ترتقى  gadgetsيتعارض مع حقيقة أخرى هى أن أغلب الوسائط احلديثة تبدأ كبدع تقنية 

  . ) ، أى لفن مجاهريى اعةتدرجييا لتتحول لصن

ألعاب  -
الڤيديو 

باعتبارها -
الوسيط 
األسرع منوا 
ىف الوقت 

تتجه  - احلاىل
بسرعة ألن 
تصبح أكرب 
الفنون 
اجلماهريية 

، ومن  مجيعا
احملتمل أن 

، متفوقة على الكتب والصحف والغناء واألفالم وحىت  تتبلور سريعا كاحلاضنة أو كالصيغة الرئيس للثقافة اإلنسانية
ممن يستخدموهنا يقضون معها وقتا أكرب مما يقضونه مع  ٠/٠ ٣٦اآلن بالفعل  (، وباختصار كل شىء   التليڤزيون
  . )  نالتليڤزيو

  : هبذه النبوءة أيضا -باملناسبة-ليس هذا موضوعنا لكننا ال بد وأن نلقى :  هامش
 حيب العنف والقتل ، أعراق احلضارة لدىالىت سترىب جيال جديدا  رةطالقاقد تصبح ألعاب الڤيديو 

الرومانية  ( ةالثالث ىف أطوارها ئهات حارسا ال بد منه لبناكانللعسكرة القدمية الىت  -احلضارةأى -ويعيدها 
 بثها اليسار منذ الستينيات خمترقاالىت واخلنوع وى السالم ابدال من دعذلك ،  ) كيةوالربيطانية واألمري

  . عليها ىف الوقت املناسب ةهو العنيف تهالنقضاضمنه متهيدا  ، احلضارةافة أمم قثهبا  وناخرا

، وهو ال يشمل فقط الترفيه  على استقامته infotainmentذا هو التمديد الطبيعى ملصطلح التسعينيات ه
هل يوجد فارق حقيقى بني اجتياز جمموعة ألعاب مايكروسوفت   (، بل أن يضم التعليم نفسه  وتشكيل الوجدان

The New Art of Human Race! 
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Age of Empires  مع ذلك ال زلنا ىف مرحلة أشد بدائية .  ) ؟ ، وبني احلصول على دكتوراه ىف علوم الستراتيچية
، الىت يبدو أن أحدا مل يستوعب وقعها  videoclips، وال يزال اجلدل هائال عندنا حول قصاصات الڤيديو  بكثري
  ! ، وال يزال يتساءل هل األغاىن ترى أم تسمع بعد

عامة ميكن برصد أوىل خلصائص 
الصيغة الرئيسة اجلديدة للثقافة اإلنسانية 

، مالحظة عدة   ، ألعاب الڤيديو  هذه
، منها أهنا األكثر تفاعلية مبا ال  مسات

 مبا (يقارن مع كل ما سبقها من وسائط 
يعيدنا رمبا لكالم ماكلوان عن الوسيط 

، لكن على حنو  البارد والوسيط الساخن
ومنها أهنا األكثر .  )  رمبا مل خيطر بباله قط
أيضا ال جيب أن .  خياال ونأيا عن الواقع

ننسى أن غالبية مبتكريها األوائل ىف عصر 
إنفجارة احلاسوب الشخصى ىف مطلع 

ن صبية ىف ، مل يكونوا أكثر م الثمانينيات
، وإن أصبحوا  طور الطفولة بعد

ومنها أن !  مليونريات من حيث مل حيتسبوا
تكاد تصنف كلها حتت حقل الصيغ 

.  ، وىف األغلب منها السرييالية الفانتازية
فأنت متلك عدة حيوات وتتحرك بسرعة 
فائقة وتعيد متوين سالحك ىف رمشة 

، ومن تقتلهم يتبخرون من فوق  عني
، ورغبة ىف القتل ال مثيل  ىف املقابل األشرار خارقون للغاية ومدججون بقدرات ميكانية هائلة.  هلم جرا،   األرضية

  . ، ناهيك عن أشكاهلم املسوخية هلا

Vidgame Modeling: Original Lara Croft aka Nell McAndrew! 
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ه باألخص بالتواىل التوصل لتميز من هذ
ألعاب الڤيديو على حنو خاص بالعنف 

حىت إن البعض يقول إن السادية .  البالغ
، وإن حىت السينما نفسها  هى اسم اللعبة

وهناك .  ال توفرها على هذا املستوى أبدا
أو  Doomمن يربهنون على هذا بلعبة 

، ألهنا كانت بالذات اللعبة  شبيهاهتا
للطالبني اللذين قتال زمالئهما املفضلة 

، ىف   باجلملة ىف مذحبة مدرسة كولومباين
، تطرف بعيدا ىف النظرية وكرس نفسه  ٢٠٠٢كتاب الحق ظهر ىف يونيو  [ ١٩٩٩، ىف أپريل   كولورادو- دنڤر 

انه ، وكان عنو ، چون رومريو وچون كارماك بالكامل تقريبا للتحليل النفسى لشخصية مؤلفى اللعبة نفسيهما
Masters of Doom —How Two Guys Created and Empire and Transformed Pop Culture [  .

على العكس من احلياة - أفضل جزء سريياىل ىف ألعاب الڤيديو أنك  -حسب رأىي- ، يظل دوما  لكن ىف مجيع األحوال
يالية كل شىء ىف الدنيا ميكن حتويله ىف هذه اململكة اخل.  تستطيع ضبطها حبيث تكون سهلة وتنتصر فيها -الواقعية

  !  ‘ الصحة ’ألرقام حىت 

، فلن  يديوأما مبناسبة قصاصات الڤ.   ٢٠٠٢فرباير  ٧بتاريخ  باألسفلتابع التحديث اخلاص بألعاب الڤيديو   [
 ٢مالئكة تشارىل اقرأ مثال مراجعتنا الالحقة لفيلم  (نفيض هنا ىف أثرها الفىن الكاسح على فن السينما نفسه 

http://everyscreen.com/views/popart_part_3.htm#CharlieSAngels (  . إال أنه يعادل على األقل
 ٢٠٠٣صيف ديد بدأ احلديث عنه ىف اليوم كلها جتتمع معا ىف شىء ج.  سبقها إليه فن اإلعالن

http://www.nytimes.com/2003/08/04/business/media/04ADCO.html  كشىء حتت اإلعداد
هذه عبارة عن مسلسل قصري من أربع أو .  minimovies، يدعى  للموسم اجلديد ىف شبكات التليڤزيون األمريكى

ألعاب الڤيديو باتت الصيغة الرئيس:  باألرقام
، متفوقة على الكتب والصحف  للثقافة اإلنسانية

ا هو التمديدهذ!   والغناء واألفالم وحىت التليڤزيون
على infotainmentالطبيعى ملصطلح التسعينيات 

مع ذلك ال زلنا ىف مرحلة أشد بدائية.   استقامته
، وال يزال اجلدل هائال عندنا حول قصاصات بكثري

، الىت يبدو أن أحدا مل يستوعب videoclipsالڤيديو 
، وال يزال يتساءل هل األغاىن ترى أم وقعها بعد

!  تسمع

‘Minimovies!’ 
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ذاع على امتداد اليوم هبدف إبقاء املشاهد دون تغيري ، ت مخس حلقات طول كل منها نصف دقيقة أو أكثر قليال
، أو حىت   ، أو كيف جيب أن يكون اإليقاع أو التكثيف فقط حاول ختيل كيف جيب أن تكتب الدراما اليوم.  احملطة

 أو لتسأل على األقل ما هو قدر الرباعة واإلبداع ىف كل هذا الذى تراه.  ماذا تبقى من فنون احلكى مل خيترع بعد
بينما كلها ببساطة إخالص بديع ألخص خصائص الفن .  مبعىن تافهة ومسفة ‘ أغاىن شبابية ’الغالبية عندنا 

  .  ] ، ذلك أنه ببساطة فن املتعة للمتعة ، هذا الذى يتفرجون هم قبل غريهم عليه اجلماهريى

ة جلميع الوسائط السابقة أو كمجرد حاضن (نفسها كوسيط اتصال قائم بذاته  softwareالطريات احلاسوبية  -
multimedia  (  واالنقسام الكبري للحوسبة .   ، ميكن باملثل تصنيفها ما بني فن خنبوى وما بني فن مجاهريى

فبينما .  الشخصية ىف الثمانينيات ما بني معسكرى أپل ومايكروسوفت يعكس بوضوح وجود ومتايز هاتني املدرستني
تبدو عليها مالمح الصقل اليدوى وختلو من العيوب وباهظة الثمن  - سبة الشخصيةالرائدة األوىل للحو- برجميات األبل 

، بأن جعلت الربامج  ، كانت خطة مايكروسوفت خلق املواصفة القياسية بعيدة اجملرى حلوسبة أبد الدهر  جدا
ن مائة مليون حاسوب وطبعا لوال هذا ملا أصبح هناك أكثر م.  رخيصة وغري حممية باملرة من االستنساخ غري القانوىن

،  حاسوب لكل نضد مكتب ’شخصى ىف غصون سنوات قليلة من إعالن بيلل جيتس شعاره الشهري لتلك الفترة 
، أو ما   أپل ال تزال تعتمد ىف مبيعاهتا على حفنة صغرية من األتباع املخلصني حلد اإلميان.  ‘  حاسوب لكل بيت

، وطبعا ليس لديها الوفرة املالية ملالحقة ما تقوم به  Think Different، وشعارها هو  cultيسمى طائفة 
، وبالتاىل مآهلا االنقراض أو جمرد االخنراط بتواضع ىف التيار  مايكروسوفت من تنمية هائلة لرباجمها واسعة األسواق

  ! الرئيس

اإلنترنيت منذ نشأهتا ىف أواخر الستينيات كان يقصد هبا أن  -
أما أن تبدو كمصدر أو كبنك ضخم .  تكون وسيطا لالتصال

، فال يعدو هذا أكثر من أحد اآلثار اجلانبية الثانوية  للمعلومات
ال الكثريين قبل ومل يكن هذا األمر قد خطر جديا بب.  هلذه التقنية

عندما وضعت املوسوعة الربيطانية باجملان عليها  ١٩٩٩أكتوبر  ٢٠
وإن كانت جمانية املعلومات املهمة مسألة مشكوك ىف  (

ال شك أن اإلنترنيت سوف تتدعم .  ) استمراريتها على أية حال
 ‘ عريض العصابة ’كوسيط اتصال هائل  -وإن ببطء نسبيا-

broadband كما أنه بدأت بالفعل .   اجملال، رخيص وجلوىب
، مثل أفالم  الىت ستنتجها contentsتتبلور طبيعة احملتويات 

وال يعتقد أهنا ستتعرض .  اإلنترنيت واألفالم التفاعلية وغريها
من أى وسيط  ١ملنافسة جسيمة على لقب الفن اجلماهريى رقم 

  . ، باستثناء ألعاب الڤيديو آخر

Think Different, Think Handmade! 
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، هو إرهاصة بتحول التليڤزيون  تنوع القنوات الزائد الذى نراه ىف السنوات األخرية ىف نفس السياق الحظ أن -
  .  من فن مجاهريى إما إىل فلكلور شديد احمللية أو لفن للخاصة عالىي التذوق والتخصص

رأىي أن  ، بل من اجلائز ىف املستهلكة للفلكلور-باملثل السينما قد تكون فلكلورا إذا ما أنتجت للطبقات املنتجة -
وأفالم ما .  ، كأشغال أقرب للفلكلور منها للفن اجلماهريى نتمثل ناصر حسني أو حىت بعض أفالم حممد هنيدى

  . يسمى باملقاوالت ىف الثمانينيات كانت إحياء للسينما كفلكلور بعد موهتا كفن مجاهريى
ل سينما أوديون ىف حى معروف ، بالذات من خال ىل مع هذه األفالم جتربة شخصية مسهبة طوال ذلك العقد

، وقد أحلت على طويال بتأليف كتاب عن ناصر حسني كظاهرة متفردة أعتقد أن سوف تعتز  احلرىف بوسط القاهرة
، بينما يعز  ، على األقل حني كانت أفالم بتكلفة عشرة آالف جنيه تغزو مجيع البالد العربية هبا يوما السينما املصرية
ما كنت أراه هو االندماج والتهليل الذى يكاد يصل حلد .  ، وبالكامل تقريبا أفالم املاليني التصدير اليوم ىف عصر

، واملدهش أكثر أن هذا كان حيدث رغم أن ما  اجلنون لكل الفيلم من بدايته لنهايته ولرقصات البطن على حنو خاص
ىف برنامج العرض األول للفيلم  ، إذ كان يوضع على حنو رمزى  يعرض من الفيلم ال يزيد عادة عن نصف ساعة

، وهو   مع هذا فهى أفالم متواضعة إنتاجيا شبه بدائية وإيراداهتا ككل تافهة للغاية!  األجنىب ألسباب ضرائبية حمضة
أمر جيهض كلية ما ظل أغلب النقاد يروج له لعقود طويلة من أن جناح األفالم املصرية يتناسب مع عدد الرقصات 

هليامت وفيفى عبده  ‘ االنتشار ’صاحب مرحلة -النظرية كانت كفيلة جبعل ناصر حسني  ، ذلك أن هذه فيها
احلقيقة أهنا ببساطة أفالم جلمهور ميثل له عادل إمام !  أجنح موجه ىف تاريخ السينما املصرية -والعشرات غريهن

  ! ها أو حماولة هضمها، يستحيل عليه فهم  للغاية sophisticatedاملعروض على بعد أمتار سينما مستعقدة 
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The Medium Is the Message: 
Couch Potato? Not Exactly! 

،   السينما ىف مصر عادت لتصبح فنا مجاهرييا بعد جناح ما يسمى بأفالم الكوميديا اجلديدة:  هذه احملاضرة بكلمة
  : ، أى ما يلى ومن اآلن فصاعدا ما حيدث هو فقط أن انطبقت عليها كل آليات الفن اجلماهريى

الكتلية الصناعية  streamline productionمبعىن أن ينتج بطريقة اخلط التيارى :  واسع اجلماهريية -١
، ومن مث يوزع بعد ذلك على  ، والىت تتطلب بالضرورة استثمارات سخية وطويلة اجملرى االقتصادية عالية الكفاءة

  . ، كما تقوم على خدمة هذه الصناعات بيزنسات أخرى متعددة نطاق واسع ىف دور كثرية ومرحية
، أو زواق الصفيح الذى اكتسبت منه هولليوود امسها  ‘ اللعلعة ’، أو  مبعىن البهرجة (اإلهبار املرئى  -٢

Tinseltown (  :مثلها مثل الڤودڤيل والسريك والسحرة  ، والسينما اجلماهريية هذه كلها مقومات أساسية ،
كثريا  ، فن ألعاب نارية أكروباتى سطحى يقوم على الزغللة وال يسمح والكوميديا املوسيقية منذ جذورها اإلليزابيثية

منها ألدب ‘  ماد ’، وللعامل املرئى جمللة   إهنا إمجاال تنتمى لچيم كارى أكثر من انتمائها إلجنمار برمجان.  بالعمق
  . ديستويڤسكى

نه مبعىن االستحواذ العضلى أكثر م (االنفعال العاىل  -٣
ولعل هذه هى  ، ، والوجداىن أكثر منه الذهىن الوجداىن

بيت القصيد دون كل ما عداها ألنه منها حتديدا نشتق 

الفن اهلابط هو الفن الذى ينطوى على
أكرب قدر من حتريك املشاعر

!  واالنفعاالت
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إهنا :  ) ! الفن اهلابط هو الفن الذى ينطوى على أكرب قدر من حتريك املشاعر واالنفعاالت:  تعريفنا للفن اهلابط
.  ب من عنف طقوس الزار أكثر مما متيل لصفاء لوحات رينوار، وتقتر  تنتمى ليوسف وهىب أكثر مما تنتمى لتشيكوڤ

، والتهليل  ، وامليلودراما ضرورة تتسيد املوقف طوال الوقت مكونات الفارص أقوى من مكونات الكوميديا الذكية
تقدميا ، وال عالقة له باحملتوى الذى من املمكن أن يكون  فقط الحظ أن هذا ال يعىن اهلزل.  للبطل مشروعية حتمية

، من فطرة  ولو حتولت مغنية الريف األمريكى أو فنان الربابة بصعيد مصر!  جدا أو رجعيا جدا أو ال وجود له باملرة
، إىل هباء شونايا توين وتريشا يريوود أو صخب حممد طه ومتقال قناوى وما  وخجل وحزن وتأملية أدائهما املنفرد

، مرشحا لالخنراط بعد قليل حتت الفتة الفن  showصبحون استعراضا ، ي حييط هبم مجيعا من تواجد كثيف لآلالت
  . اجلماهريى منه عن البقاء ىف دائرة األضواء اخلافتة للفلكلور

مبعىن االستعقاد  (راط ىف الصنعة االف -٤
بصريا اخليال وقطعاته أكثر من الواقع :  ) التقىن
،  ، واألصوات االصطناعية تصم اآلذان ورتابته

املؤثرات هى بالفعل ما  (واملؤثرات تنافس التمثيل 
سوف يتجه له منتجو وموجهو الكوميديا ىف مصر 

يط مرة أخرى الوس.  ) ىف السنوات القليلة القادمة
، واخليال والقطع والصوت واملؤثرات  هو الرسالة

، وهى   هى أخص خصائص الوسيط السينمائى
.  حتديدا ما ال يقوى على منافستها فيه أى وسيط

إن جاز  ‘ احلتمية التقنية  ’إهنا ببساطة نوع من 
اإلخالص  ’، أو ال أكثر أو أقل نوع من  التعبري

لعلك  ( . ، إن جاز هذا التعبري أيضا ‘  للوسيط
عرفت اآلن السر ىف تكاثر مشاهد تكسري الزجاج 
بدرجة ملفتة ىف األفالم منذ اختراع الصوت 

  .  ) ! ؟ الرقمى
، أن مثقفى الغرب حمقون ىف إعادة  أال ترى معى أنه اآلن ىف عصر اإلنترنيت املنجزة الغائية حللم القرية اجللوبية

أنا أرى األمر من زاوية !   ؟ ماكلوان تلك الىت احتقروها ذات يوم اكتشافهم املتوهجة للمتفجرات الفكرية ملارشال
، لكنه من عادت  ، ذلك أن هذا هو باألحرى عصر چريى بروكهامير الذى مل ميتلك يوما ىف حياته حاسوبا أخرى

ألمرين كال هذين ا.  تنسب األفالم من خالله رمسيا ملنتجها وليس ملوجهيها رمبا ألول مرة منذ السينما الصامتة
،  ، لكن النقطة أن كل ما فعله هذا املنغمس كلية ىف السينما ينطوى على داللة رائعة قائمة بذاهتا تعصف بالدماغ

، هو أن فهم أبعد ممن سواه ألى مدى ميكن إطالق  ‘ پريل هاربور ‘و ‘ أرماجيدون ‘و ‘ الصخرة ’صاحب 
، ورمبا بعدة مراحل أقلها   پييلبريج وكامريون أنفسهم، متجاوزا ىف هذا لوكاس وس الوسيط السينمائى من عقاله

Renior’s ‘Dans les Roses.’ 
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، مايكل باى القادم من قناة الـ  أبرز من ينفذ له هذا.  تفجري كل ركن ىف الشاشة باحلركة طيلة كل حلظة ىف الفيلم
MTV  وعامل قصاصات الڤيديوvideoclips  قصة اجلانب الغرىب  ’، موجه مثله األعلى الدينامية الفائقة لفيلم ‘   ،

تدفع وسيط  ’وميتلك نظرية متكاملة تقول إن تصوير املوسيقى هو الذى يفتح عينيك إىل أى مدى ميكنك أن 
ىف حركات وزوايا   [تتحرر من قيود الواقعية  ‘و ‘ كيف تستخدمه بكامله ‘و ‘ إىل أين سوف تأخذه ‘و ‘ السينما

هذه العبارات مات مارشال ماكلوان دون أن .  ‘ للمشاهداهلروبية الكاملة  ’، وغائيا حيقق  ‘ ] الكامريا وما إليها
واألبعد أن اكتشف مايكل باى مبرور الوقت ضربا سينمائيا آخرا حيقق له .  حيلم حىت بسماعها من أى من معاصريه

كهامير برو- أنا أرى ىف ذلكما الرجلني .  ) !، إن آجال أو عاجال ىف راينا  والبقية تأتى (، هو أفالم النشاط  كل هذا
  . ، ال خيص فقط حقل السينما بل املبدأ ىف العموم آفاقا بل وتعريفا جديدة ملفهوم الوسيط هو الرسالة -وباى
، تنتمى لعز   overwhelmingإهنا سينما استحواذية :  ) مبعىن االندماج املطلق للمشاهد (إخفاء الصنعة  -٥

،  مقتل على برتولت برخيت ومبجرد أن يلوح ىف مرمى التصوير ، وتطلق النار فوريا بدون حتذير وىف الدين ذو الفقار
إنه فئران التجارب الىت قال !  مبعىن التعويل بالكامل على أن السينما كذبة وأن اجلمهور يرفض أن يشترى إال اخلداع

ية هبذه الروح وحنن باملناسبة نريد دائما دراسة الثقافة اجلماهري (عنها هيتشكوك إهنا تتلذذ بالصعقات الكهربية 
، الىت تنأى بنفسها عن التبىن األيديولوچى أو االنغماس  ، أقصد الروح العلمية اجملردة عفوا.  اليمينية األرستقراطية

، وبعده بشهور قليلة  ‘ ٢املدمر  ’هو اجلمهور الذى تقاطر أفواجا ملشاهدة .  ) العاطفى مع املادة موضوع الدراسة
آخر أبطال  ’، حني أشاح كلية عن جنمه األول وشبه األوحد عندما أصبح  ومبياكاد أن يفلس ستوديوهات كول

، هل كانت أعظم منتجة   مبعىن آخر!  ، فقط ألنه أراد أن حيدثه عن سحر السينما ال أن ميارسه عليه ‘ النشاط
  ! ؟ بالتأكيد ال  ‘ ينالناصر صالح الد  ’ليصنع هلا فيلمها التاىل  ‘  رد قلىب ’مصرية ستفلس لو امتد العمر بصاحب 

، أن تكتشف أن هذه الورقة الىت تعزى للحقبة الناصرية مسئولية التدهور املتواصل  ! ؟ ، أليس كذلك ! مفاجأة
مثلما يفعل ذلك دائما ببساطته املثرية ليرباىل مصر األول جنيب -للثقافة املصرية ىف النصف الثاىن للقرن العشرين 

، وكلها  زكى جنيب حممود املبكر جدا مما رأى أن سيؤول إليه مستوى التعليم.  د ، أو فقط على غرار جزع حمفوظ
هى ورقة لطاملا جنح صاحبها العتبار فيلم  -طبعا بدون اخلوض ىف كوارث الناصرية املعروفة ىف اجملاالت األخرى

آمل أن ينري !  السينما ، وكأنضجها فهما ملا تدور حوله ، كأعظم فيلم مصرى ‘ رد قلىب  ’ناصرى حىت النخاع هو 
، والىت ليس من بينها  ، والذى خلصته املعادلة سداسية احلدود أعاله ، املنطق الذى تسري عليه الورقة لك هذا أكثر

  . احملتوى
إطالقا )  أى حماولة حتويله لفن مجاهريى (أنصار الفلكلور األصالد يرون ىف تسجيله :   قوالىب مقيد اإلبداع -٦

، ألنه يقتل أخص خصائص األغنية أو الدراما الفلكلورية وهى االرجتال املتواصل عرب  عليه وحتنيطهلرصاصة املوت 
، والفن اجلماهريى ال يعدو إال  التعليب القوالىب أحد أخص خصائص خطوط اإلنتاج.  الزمن بل وعرب احلدود األممية

  . واحدا منها
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،  ويسترنات چون فورد (كمثقفني كأعظم األفالم إبداعا  ينظّر ألن ما نراه ‘ ضروب الفيلم األمريكى ’كتاب 
، ما هى  ) إخل …، األب الروحى   ، بوىن وكاليد ، غناء حتت املطر ، كازابالنكا ، الصقر املالطى ذهب مع الريح

  .  ، كل ما فعلته أن فهمته أكثر مما يفهم هو نفسه إال تنويعة على القالب
، وىل الدين  احلجم مع ذلك املتوقع طوال الوقت أن يسخر فجأة من أى أحدهنيدى الطفوىل المع العينني صغري 

، هاىن رمزى ساذج وجبان معا ويوحى دوما بأن أحدهم  ضخم البنية صارم املالمح لكن دائما البائس ىف مأزق ما
جة ونبل التمرد أو ، أمحد السقا بوهيمى يسري على اخليط الرفيع بني البلط  سينقض عليه ليمسكه من قفاه ىف أية حلظة

الذى دائما ما يأتيك من األفعال الكثري مما يتمناه عقلك  ‘ تقيل ’أو الـ  coolأو الـ  ‘ رِوِش  ’بألفاظ أخرى الـ 
، ذلك أن هذه الشخصيات ما هى إال  ‘ دائما ’ىف كل مجلة مما سبق توجد دائما كلمة .  أو عقِلك الباطن املكبوت

، حبيث بات تغيريها خطرا جدا   رمست ومنيت مث عززت برباعة واقتدار هائلني narrative patternsقوالب حكى 
  . التقانة أوال التقانة أخريا:  مرة أخرى املهم الرباعة الفنية أو!   أو على األقل حيتاج إلبداع أكرب

، على الكليشيهات  ، هى حرصهما شبه املبدئى مشكلة بروكهامير وموجهه مايكل باى مع النقاد
، حىت لو بدا ىف نظر الكل أن حماولة إثرائها أو تعميقها أو على  نمائية ىف صورها األصلية اخلالصة القدميةالسي

، لكىن أردت القول إن  أنا شخصيا أميل ىف أشياء معينة هلذا الرأى!   األقل إخفائها ستكون أفضل للجميع
  . طاغوت قوانني الثقافة اجلماهريية ُجيب كل اآلراء

، ومل يعد يقبل من  أضحى يستهني بكافة أشكال الترفيه التقليدية arcadesىف عصر األكشاك إن الشباب 
، ال ميت بصله ملا  بالكامل virtual realityالفنون بأقل من أن تعيشه بكافة حواسه اخلمس ىف واقع فضيل 

  . سبق وعهده كوكب األرض من أشكال مألوفة للحياة
ودعنا نضم اسم .  ، وباتت تتحرك فيه كل الفنون الذى يتبلور بسرعة هذا هو القالب السينمائى اجلديد

، وها هو  ‘ كون إير ’، الذى تعاون يوما مع بروكهامير ىف أجنح أفالمه بدون مايكل باى  ساميون ويست
 ، مشريا جبالء للجذور الطبيعية هلذه ‘ الرا كروفت ’يفتح اليوم آفاقا مثرية هلذا القالب اليافع من خالل 

، مث ىف روح ألعاب الڤيديو منذ انفجارة األكشاك ىف  السينما ىف دنيا القصص املصورة للثالثينيات
هذه الروح الىت حتطم .  بدءا من الثمانينيات consoles، فاحلواسيب الشخصية والكنصوالت  السبعينيات

ىف الصورة بل ىف الشخصيات  ، وللكاريكاتورية دائما ليس الواقعية وتنحو للتجريد تارة وللسرييالية تارة
، والذى مل متسك به األفالم السابقة  ‘ الرا كروفت ’، هى الشىء املهم واألصيل حقا ىف  والدراما نفسها

، أو حىت تلك الىت أخذت عن  ‘ االشتباك املميت ‘و ‘ األخوة ماريو ’املأخوذة عن لعبات حاسوبية مثل 
، إىل إضفاء  لىت سعت ىف االجتاه العكسى مبائة ومثانني درجة، وا أو ما يسمى الكوميكس stripsالشرائط 

، مل  وحىت أفالم ممتازة مثل أفالم بامتان لتيم بريتون.  مثال تلك األخرية أفالم سوپرمان الكبرية (الواقعية عليها 
 ، وىف النهاية يلوح لك كل منها كمجرد فيلم سريياىل حتاول اإلمساك باخلبل اخلاص لقصص الكوميكس

على تسمية هلذا  -ورمبا غريى-حىت اآلن مل أعثر .  ) ، أكثر منه فيلم كوميكس ماجن اخليال  سوداوى جيد
، رمبا يؤرخ  ومن يدرى.  ، لكن جملرد التقريب ميكن وصفه بنوع من التجريد السريياىل املرح القالب اجلديد

  ! يوما لويست أو بروكهامير بپيكاسو السينما
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فعندما انفجرت .  وكلمة تقنني هلا أصل تارخيى طريف ال خيلو من مدلول:  ذلكيصعب تقنينه رغم  -٧
، والنمر  revue, varieties, vaudeville، واملنوعات  ، والكوميديات املوسيقية مجاهريية الفرق املسرحية اجلوالة

، بل وحىت   follies, burlesque, slapstick, humor, stand-up comedyالكوميدية االستهزائية أو التحقريية 
، أصبح يطلق على املسرح التقليدى كلمة املسرح الشرعى بل وأصبح  السينما ‘ مسارح ’عرض املسرحيات ىف 

  ! وليس إال legitيسمى حاليا 
، ويدفع بأنه لوال إبداعها ملا  يتحدث عن أفالم جاحمة اإلبداع ‘ ضروب الفيلم األمريكى ’الحظ أن كتاب 
  . مرة أخرى التقانة أوال التقانة أخريا.  احجنحت كل هذا النج

إن الفنون ىف 
يقها للتحرر النهائى طر

واملطلق من كافة 
، هذه  شروط الواقعية

الىت كانت تراعى على 
نطاق واسع حىت ىف 

، هذا  األفالم اخليالية
كى تضفى عليها 

هذه .  املصداقية
وهى شىء -املصداقية 

إنساىن وأرضى وليس 
مل تعد شيئا  - إال

مطلوبا أو مرغوبا فيه 
ىف سينما ما بعد 
،  چورچ لوكاس

.  الواقع الفضيلسينما 
فالعنف مثال قد يصبح 
أقوى أثرا بالسرييالية 

، فتفقد تركيزك   ، وهى أن يستطيل الشىء واحليلة أحيانا ما تكون بالغة البساطة!  والتجريد منه باإلغراق ىف الواقعية
سجون العامل  سواء كنت ىف مقعد للسينما أو واقعا حتت التعذيب ىف أحد (، وتدخل ىف جتربة سرييالية  تدرجييا
، أو   ‘ أوديسا الفضاء— ٢٠٠١ ‘و ‘ العصر الذهىب ’ومن مث قد تكون الطريقة املثلى لتلقى .  ) ! الثالث

 ‘  تايتانيك ’، أو حىت  ‘ الرا كروفت ‘و ‘ پريل هاربور  ’، أو أخريا  ‘ إنقاذ اجلندى رايان ’وتلميذه  ‘ كاجيموشا ’
 حاليامباحة  (، هو املشاهدة حتت تأثري املاريوانا  الم مستقبال، بل واألرجح كل األف  ‘ ذهب مع الريح ‘و

When You Feel the Medium, It’s Experimentation, and Sometimes It’s Fun: 
The artist plays on the medium characteristics themselves. He’s sure you start by looking to the picture, then 

read the caption word by word, and he knows that you’re obliged to read that long prologue. 
He’s not talking about hermaphrodite husbands. He’s talking about cartoons! 
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http://everyscreen.com/views/posthuman.htm#Marijuana وال جيب بالضرورة أن  ىف معظم البالد ،
 -وهى األصل-ىف كل األحوال الحظ أن الفنون املرئية .  ) ! ‘ ٢٠٠١ ’خترق القانون من أجلها كما فعل مجهور 

والحظ أيضا أن سر ثقتنا ىف الضرب السينمائى .  واقعية وطبيعية وانتهت سرييالية جتريدية أو كاريكاتوريةبدأت 
  ! ، وليس محاسا منا للفن والتجريب رغم متتعه هبما تأكيدا ، يرجع لكونه يستجلب مئات املاليني بسهولة اجلديد

وكما كان احلال - إذن املطلوب فقط 
ألقصى  alienationهو االنسالب  -دائما

اجلديد فقط .  مدى ميكن أن تشتريه النقود
لكن .  أن أصبحت لدينا وسائل أفضل
، نعود  بعيدا عن القالب الفضيل اجلديد

لسر إعجاب بروكهامير ورفاقه 
، لنقول إنه ليس ىف   بالكليشيهات البالية

، إمنا ببساطة  كوهنم أناسا عتيقى الطراز
  ! عدم مصداقيتها:  مذهلة ىف

رمبا لو امتد العمر مبارشال  …
  ! ما تراه عيناهماكلوان حىت اليوم ملا صدق 

، مل يكن سوى يصيغ حالة خاصة من قانون أكثر عمومية هو أن التقنية هى  الرجل حني قال الوسيط هو الرسالة
، عن تقنية أى  ، خامة السيلليلويد وماكينة السينماتوجراف ، هو تفرد تقنيتها تفرد السينما.  الىت تصنع التاريخ

، وىف  جزء من أقصى الكون إىل أقصاه ٢٤الذى ينقلك ىف جزء من  editigهذا يكمن ىف التوضيب .   وسيط آخر
  . الىت ختلق من دنيا اخليال ما ال يوجد ىف الكون أصال effectsمؤثراهتا 

  ! ، وستظل تدور حول هذا دارت السينما

رمبا لو امتد العمر مبارشال ماكلوان حىت اليوم ملا
الرجل حني قال الوسيط هو!  تراه عيناه صدق ما
، مل يكن سوى يصيغ حالة خاصة من قانون الرسالة

.  أكثر عمومية هو أن التقنية هى الىت تصنع التاريخ
، خامة السيلليلويد ، هو تفرد تقنيتها تفرد السينما

، عن تقنية أى وسيط وماكينة السينماتوجراف
قلك ىف جزءالذى ينهذا يكمن ىف التوضيب .  آخر
، وىف جزء من أقصى الكون إىل أقصاه ٢٤من 

مؤثراهتا الىت ختلق من دنيا اخليال ما ال يوجد ىف
  .  الكون أصال

! ، وستظل تدور حول هذا دارت السينما
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Youth Have the Upper Hand! 
(Read about the Etiquette of Wearing Miniskirts in New York in http://www.nytimes.com/2004/09/03/nyregion/03miniskirts.html!)

وهنا تطول التحليالت ىف مدى عمق عالقة الشباب هبذه الثقافة وهى عالقة جدلية غري :   يروق للشباب -٨
لكن ىف نفس الوقت الثقافة اجلماهريية .  ، ألن الفن اجلماهريى يصعب أن يكون مجاهرييا وصادما معا بسيطة

باب حبكم قوته الشرائية اهلائلة ملواد ، جيب أن تتماشى أيضا مع ذوق الش املتماشية مع فكر وأهواء اجملتمع ككل
عندنا .  ) ! ؟ ( ، لذا فإهنا ىف نفس الوقت قاطرة لبذور التمرد والتغيري أى باألدق خلق ثقافة سائدة جديدة  الترفيه
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، إن  ت الزفاف وامليالد، على األقل من خالل حفال الرقص الشرقى والغرىب معا رغم تباينهما يعدان فنونا مجاهريية
، والسبب   مل يكن ممارستها يوميا ىف األماكن الرمسية لفن الرقص اجلماهريى أى قاعات الرقص اجلماعى باملدن

  ! ببساطة أن البنات حتب االثنني

Truth and Dare! 

.  مبعىن خيضع بشدة للمزاج اجلماهريى وهو سريع التقلب حاليا كل عدة سنوات قليلة:   dynamicدينامى  -٩
، وىف أغلب تلك احلاالت ال ميكن  ، الظهور الفجائى من مساء صافية أحيانا كثرية هنا تكمن إحدى السمات اخلاصة

  . طالقا، أو ال ميكن تفسريه إ تفسري ما حدث إال بالصدفة
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قصد  ١٩٦٨ ‘ أوديسا الفضاء— ٢٠٠١ ’فيلم 
، فإذا بالشباب يكتشف بعد  أن يكون فيلما للخاصة

أسابيع من عرضه غري الناجح أنه مثاىل جدا للمشاهدة 
، فأصبح إحدى ظواهر الفن  ملاريواناحتت تأثري ا

احللق  ’فيلم .  اجلماهريى بل والثقافة اجلماهريية ككل
فيلم صفرى امليزانية قصد به أن  ١٩٧٢ ‘  العميق

طويل نسبيا مقارنا مبا  (يكون جمرد فيلم پورنو مسة 
، يعرض سرا تقريبا وبإدارة مافيا نيو يورك  ) سبقه
عت سلطات املدينة الصدفة هذه املرة أن س.  أساسا
،  فإذا بأعالم اجملتمع األمريكى كله ورموزه  حلظره

، فأصبح أحد  الثقافية الكربى تتقاطر وتتظاهر حلضوره
أجنح األفالم ىف تاريخ السينما وكتب بعض سطور ال 

، كما خلده حمررو  متحى ىف القانون األمريكى
الواشينجتون پوست حني أمسوا مصدرهم الذى 

.  استقالة نيكسون باسم احللق العميق حسموا به أمر
قصد  ١٩٧٥ ‘ عرض روكى هورور السينمائى  ’فيلم 

وفعال بعض  cult movieبه أن يكون فيلم طوائف 
عروض منتصف الليل األوىل له مل تشهد حضورا 

، لكن تدرجييا اكتشف اجلمهور أنه  سوى صناعه
، بل الصعود  ميكنه ليس فقط تناول العقاقري خالله

، وأصبح من التقاليد أن  رح للغناء مع الشاشة أو سباهبا أو فعل أى شىء يعن له حتتها مبا ىف ذلك ممارسة اجلنسللمس
، وأن ختصص السينمات  ال يسمح ألى من صناع الفيلم حبضور عروضه حىت ال يقيدوا حرية اجلمهور ىف التصرف

،  لفيلم مل يصبح فقط ظاهرة ثقافية مجاهرييةا.  RHPS-Kits، تسمى عادة  أماكن خاصة لتلك األغراض اخلاصة
مثال .  بل ال يزال عرضه مستمرا بال انقطاع للعقد الرابع على التواىل ومن مث دخل موسوعات األرقام القياسية

، وكالمها كان مرشحا لدور ىف فن الفلكلور  ، أغنية ذات إيقاعات بدوية غري مطروقة ملغىن مغمور كلية رابع
  ! لوالكىاملغىن امسه على محيدة واألغنية عنواهنا .  بحتا أجنح أغنية وأجنح مغىن ىف تاريخ الغناء املصرى، أص  املتواضع

كلمة يقدرها بشدة علماء االجتماع ألهنم كثريا ما ال املزاج اجلماهريى .  هنا فقط تطول وقفتنا بعض الشى
  . جيدون تفسريا سواها لألمور

ى حنورة يرجع إليها ىف إحدى احملاضرات ىف أوائل التسعينيات موجة التدين مسعت أحدهم يوما هو الدكتور مصر
، حيث  غالبا هذا صحيح!  ، وكأنه ضمنا ال يقتنع بكل ما يقال من أسباب ىف تفسري هذه الظاهرة  املتصاعدة

Youthful! 
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دميما كان أم ، كما يصعب تصور أن مجاعة حمظورة قانونا أو داعية تلفازى  املعطيات االقتصادية مل تتغري كثريا
ومؤخرا قالت .   ، بقادرة على فعل كل هذا التحول وىف تلك الفترة القياسية وسيما أو حىت كل التليڤزيون الرمسى

، إهنا دورات تستغرق  ‘ حركات احلياة النظيفة ’باحثة أمريكية هى رووث كليفورد إينجز ىف كتاب حيمل عنوان 
  ! ٢٠٠٥وإن التدين احلاىل سوف ينتهى على األرجح سنة  ، سنة ٨٠الواحدة من الشىء وعكسه منها حنو 

، وأن األرجح كون حضارتنا  صحيح أىن أفضل عادة احلديث ىف نوع آخر من املوجات طوله ألفى سنة أو حنوها
ما مل تتوىل األرض ىف الوقت املناسب كائنات أخرى غري  (على شفا عصور ظالم ديىن جديدة مدهتا عشرة قرون 

، وال تزال هناك فسحة من الوقت لبعض من دورات املوجات  لكن رمبا ال يكون هذا هو الوقت بالضبط .  ) ! البشر
، وأن الساعة  ، قد يكون ما قالته دكتور إينجز وجيها أيضا وكما بدا لنا كالم الپروفيسور حنورة مقنعا.  القصار

  . اوىتدق اقترابا من جمرد تكرار لدورة بدأها يوما قاسم أمني وهدى شعر
، مالحظة إرهاصات ثورة جنسية جارفة وعنيفة تتكاثف شواهدها ىف  على األقل ميكننا فيما خيص الوقت الراهن

، ومل تعد تقتصر على املستويات الطبقية  ليلة بعد ليلة)  ! إن مل يكن إيران أيضا (، ورمبا كل مصر  شوارع القاهرة
أعرف آباء  (احلب وحده بل تشمل جتارة اجلنس العلنية أيضا ، ورمبا كذلك مل تعد قاصرة على  الراقية وحدها

،  ، درءا خلطر االغتصاب عن بناهتم ، يتوقون لتنفيذ هذه األخرية ىف أسرع وقت ممكن  تقليديني وعاديني جدا
  . ) وختفيفا لضغوط أبنائهم عليهم من أجل الزواج

، وذلك كبديل لفكرة الزواج البائدة  قتصادية املاسةمن اجللى أن هذه الثورة اجلنسية أصبحت نوعا من احلتمية اال
،  ‘ سرا إهليا ’، وجزء منه بالطبع اعتبار الزواج  رغم كل التدين الكاسح (عامليا اآلن بسبب تبعاهتا السكانية الباهظة 

صف ىف فقط من املنازل األمريكية أى للن ٠/٠ ٢٣.٥، هوى عدد األسر النووية إىل  ٢٠٠٠فإنه طبقا لتعداد سنة 
، زاد عدد النساء املستقالت وغالبيتهن أمهات مل  ، وفقط خالل سنوات التسعينيات  ىف املقابل.  عاما ٤٠حواىل 

 ٧٢، أما عدد منازل اخلالن بال زواج فقد زاد بنسبة  من عدد البيوت ٠/٠ ١٢، مبعدل الربع ليصبح  يتزوجن قط

ض النظر عن األبعاد االقتصادية فإن األمهية األكرب هلا من لكن بغ.  ) ! خالل هذا العقد مفرط التدين وحده ٠/٠
، مل تعد كما كان سائدا  ، أن تلك الثنائيات أو اجملموعات الشبابية الىت أصبحنا نراها بكثافة زاوية الثقافة اجلماهريية

هذا الشباب إذن .   ية، الىت هى أمور ليست من طبيعة الشباب األصلية األميل للمثال تلجأ للنفاق أو الظهور بوجهني
  . افعل كل شىء لكن ىف اخلفاء:  ، وتقرأ ‘ كرب دماغك ’حاول عبثا لعقود أن يقنع نفسه بالعكس أو بـ 

لقد حاول هذا الشباب دون جدوى التماشى مع عصر بريتىن سپيريز تلك املتباهية بعذريتها والىت :  بصياغة أخرى
مبا كى تعطينا تصميمات السراويل الىت متسكت هبا طويال ىف حياهتا ر (، هذا وذاك وهى شبه عارية  تعظنا بالعفة

وليس مستغربا أن تكون دائرة الرياء .  ، الفرصة للتأكد من وجود غشاء البكارة عندها بأنفسنا العمومية اليومية
ية والصراحة كانت هذا بينما املثال.  ) ! من مشترى أغانيها من البالغني ٠/٠ ٤٠، فتدل األرقام أن  كاملة متكاملة

،  ، عصر بريچيت باردو ناهد شريف ومادونا وكل الالتى مل تعظن إال بالصدق األساس فيما أمسيناه عصر الرباءة
ولو استمرت بريتىن مثالنا .  ، العصر مل يعد ذات العصر نعم.  سواء ارتدين مالبسهن أو ختلني عنها بالكامل

، لظللنا  ، وختيلتها كل أم عروس املستقبل البنها ت خيال القطاع العائلى طويال، ذات الطفلة الربيئة الىت أهلب املختار
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، هو ما مل ولن  لكن اللعب على احلبلني معا.  ولو كانت قد حتولت لفاسقة صرحية ألعجبنا هبا أكثر.  نعجب هبا
  !  ، قط  ، أو يعجب مستهلكى الفن اجلماهريى يعجبنا

غ الوضع دعنا نصي
ىف كل  : بطريقة ثالثة

، من السياسة   شىء
، طالبنا  إىل الفكر

بشىء امسه سؤال 
، وطاملا قلنا  احملتوى

وسنظل نقول عبارة 
 املهم احملتوىأثرية هى 

http://everyscree
n.com/views/cul
ture.htm#TheCo

ntentQuestion   ،
بل وطاملا ذهبنا ملا هو 
أبعد وقلنا إن 
 أالدميوقراطية خط
http://everyscree
n.com/views/lib

eralism.htm   ،
.  ألنك تستدعى الناس لتسأهلم فيما ال يفهمون وكان جيب أن تذهب بأسئلتك خلرباء االقتصاد والتقنية وغريمها

، هو الفن  الشىء الوحيد الذى ال نطالب فيه بأى حمتوى على اإلطالق ونطالب فيه بالدميوقراطية كل الدميوقراطية
هم رمبا ال يفهمون ىف العالقات الدولية وال .  ، أنه الشىء الذى خيص الناس فعال السبب ىف هذا بسيط.  ماهريىاجل

، أدرى بكيف  ، لكنهم بالتأكيد أدرى مبا حيبون مشاهدته وما يريدون االستماع إليه باجليل القادم من احلواسيب
هذه حياهتم اخلصوصية وتلك .  ميارسون اجلنس ، وأدرى بكيف يقعون ىف احلب وكيف يرقصون وكيف ينتشون

، هم   والفن الذى يستهلكونه ويدفعون فيه نقودهم شىء ملكهم بالكامل ومن حقهم بالكامل.  حرياهتم الشخصية
كذلك لو حدث وشاءوا أن يكون به حمتوى فمن حقهم أيضا أن .  الذين حيددون مواصفاته وأنواع املتعة الىت يقدمها

  . يصح مطلقا لنا كمثقفني أن نتعاىل عليه ، وال حيددونه

ىف الفن ال مكان :  من جديد ‘ الوسيط هو الرسالة ’، مل نفعل سوى شرح عبارة   ، ومرة أخرى أعتقد أننا
  !  للمحتوى

، طالبنا ونطالب بشىء امسه  ، من السياسة إىل الفكر ىف كل شىء
، وطاملا قلنا وسنظل نقول عبارة أثرية هى املهم  سؤال احملتوى

، بل وطاملا ذهبنا ملا هو أبعد وقلنا إن الدميوقراطية خطأ ألنك  احملتوى
تستدعى الناس لتسأهلم فيما ال يفهمون وكان جيب أن تذهب

الوحيد الذى ال الشىء.   بأسئلتك خلرباء االقتصاد والتقنية وغريمها
نطالب فيه بأى حمتوى على اإلطالق ونطالب فيه بالدميوقراطية كل

، أنه السبب ىف هذا بسيط.  ، هو الفن اجلماهريى  الدميوقراطية
هم رمبا ال يفهمون ىف العالقات.   الشىء الذى خيص الناس فعال

، لكنهم بالتأكيد أدرى مبا الدولية وال باجليل القادم من احلواسيب
، أدرى بكيف يرقصون  حيبون مشاهدته وما يريدون االستماع إليه

، وأدرى بكيف يقعون ىف احلب وكيف ميارسون وكيف ينتشون
والفن.   هذه حياهتم اخلصوصية وتلك حرياهتم الشخصية.  اجلنس

الذى يستهلكونه ويدفعون فيه نقودهم شىء ملكهم بالكامل ومن
واصفاته وأنواع املتعة الىت، هم الذين حيددون م  حقهم بالكامل

كذلك لو حدث وشاءوا أن يكون به حمتوى فمن حقهم.  يقدمها
 .  ، وال يصح مطلقا لنا كمثقفني أن نتعاىل عليه أيضا أن حيددونه

الوسيط هو ’، مل نفعل سوى شرح عبارة   ، ومرة أخرى  أعتقد أننا
 !  ىف الفن ال مكان للمحتوى:  من جديد ‘ الرسالة
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شهد تطورات  ٢٠٠٢خريف  [ 
بينما سقطت پريتىن سپيريز .  درامية للغاية

، بدأ حيل  بذات السرعة الىت ظهرت هبا
حملها أمساء أكثر اتساقا بني زيها العارى 

، أمثال رباعى النجمات  ومضون أغانيها
فرباير  ٢٧الالتى تقامسن جائزة جرامى ىف 

، عن   أغنية پوپاملاضى عن تعاوهنن ىف
Lady Marmalade  من فيلم مووالن

سيئة  ’، پينك وميا والسمراء  رووچ
.  ليل كيم وكريستينا أجيلريا ‘ السمعة

هذه األخرية بالذات تربعت على عرش ال 
، بل  فقط Teenagersالغناء العشرى 

هذا .  كل الغناء النسائى جبدارة هائلة
تنظر بينما الح نفس مصري بريتىن سپيريز 

كل مثيالهتا من املنافقات املرتدات من 
،   العفة للفحش دومنا قناعة حقيقية بأيهما
.  مثال فريق ديستىن تشايلد وهلم جرا

تابع هذه القصة املنفصلة مطولة ومعززة 
مبزيد من الصور 
http://everyscreen.com/views/

popart_part_2.htm#Tweens [ .  

، تعرب باألساس عن آلية بيولوچية   ها مثلما هى ىف تناول الطعام وممارسة اجلنسإن املزاجية حنو السينما وجنوم
، أى دون االنطالق  وحاالت قليلة الىت ميكن فيها صنع فن مجاهريى موجه.   قاعدية هى اإلشباع عندما ينقلب لنفور

لشهرية هى هولليوود الىت واحلالة ا.  ) املسلم به ىف كل مكان ‘  اجلمهور عاوز كده ’مبدأ  (من مزاج اجلمهور 
  ! بفضل جربوهتا اإلبداعى يقال إهنا هى الىت تريد ما للجمهور أن يريده

مثل  disposableأو باألحرى :  transientأو  impermanentأو  ephemeralالعابرية أو الزوالية  -١٠
، إمنا مطلوب فقط  ريية هذا، وليس مطلوبا من الثقافة اجلماه  ، ال خيلد بالضرورة  take-awayعلب وجبات الـ 

هل منكم من يذكر  (كما الظهور الفجائى الذى حتدثنا يوجد أيضا االختفاء الفجائى .   من فنون النخبة الكالسية
قدميا .  ) !  ١٩٩٢، إمنا ىف صيف سنة  مليون شريط ليس بعيدا جدا ٧؟ للعلم هذه باعت  ‘ لوالكى  ’أغنية امسها 

انظر سجل .  اليوم العمر االفتراضى ألى فيلم هو ثالثة أيام.  نما كبوابة خللود الفنانكان البعض ينظر ألفالم السي
مخسون أو مائة .   ، وستفهم ما نقصد إيرادات األفالم هذا الصيف أو أى صيف ىف السنوات األخرية أو مستقبال

Related: 

The Glory of Pubic Hair! 



٣٧  

، هو أن فيلما آخر قد  غاية، لسبب بسيط لل ، مث ال شىء بعد ذلك  مليون دوالر ىف عطلة هناية األسبوع األوىل
  ! ظهر
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  البحث عن اإلشباع= اجلمهور عاوز كده = الفن للمتعة = مجاهريية  السينما ثقافة

  التقانة أوال وأخريا= الوسيط هو الرسالة = الوظيفية املالينوڤيسكية = 
  ؟ ما معىن هذا:  مرة أخرى

ىف مقابلة شهرية للمضيف 
التليڤزيوىن مفيد فوزى مع 

ُبعيد فوز األخري  جنيب حمفوظ
، ظل يالحقه  جبائزة نوبل

األول بكلمات االستنكار 
واالندهاش من تعوده االستماع 

الفلكلورى أمحد -للمغىن الشعىب
 جنيب ، وبعد نفاذ صرب عدوية

حمفوظ قاطعه بلهجة حامسة 
قائال إن عدوية مل جيرب أحدا 

، إمنا هو يشبع   على مساعه
تأكيدا شيئا ما لدى هذا 

  . اجلمهور

، إن اإلشباع هو ما  نعم
تدور حوله كل الفنون بل 

الحظ أن هنيدى .  وكل السلع
املتدين هو نفسه الذى قام 
بدور احملاكاة النسائية الساخرة 

، ىف  عراوىللداعية الش
لكاتب  ‘ أالباندا  ’مسرحية 

  . عالء وىل الدين أمحد عبد اهللا
هذا الوسيط يسعى .   إن املسرح وسيط آخر:  ، مع ذلك تفسريها سهل هو جمرد ما يلى هذه مفارقة مذهلة

أو ىف  ، لتهكمات أكثر فحشا ولنكات أكثر بذاءة ال جيدها بسهولة ىف الوسائط األخرى مجهوره املرفه أو السياحى
لو مل يفعل هنيدى هذا ملا وجد لنفسه مكانا على خشبة املسرح مهما كان قدر مجاهرييته ىف .  البالد القادم منها
  . للمرة األلف الوسيط هو الرسالة.  الوسائط األخرى
  . ، هو كيف يتمثل اجلمهور الوسيط الذى يذهب إليه ، املهم فقط شىء واحد  إذن ودائما

One Degree of Separation Between Ahmad Adawiia and Alfred Nobel! 
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 ٢٠تدفع فيها الستوديوهات ما هو املطلوب من چوليا روبرتس حىت 
، ومهما أتت من خوارق   املطلوب أدوار كوميدية جنسية خفيفة  (؟  مليونا

، فلن يذهب الكثريون ملشاهدهتا كخادمة بائسة لدكتور  ىف التمثيل الدرامى
شغلها الشاغل  ‘ إيرين بروكوڤيتش  ’، أو كامراة وسواسة امسها   چيكيل

ما هو املطلوب من عمرو .  ) ‘  كانطيور الپلي ’عن  ‘ نظرية مؤامرة ’
املطلوب فىت وسيم  (دياب حىت يدفع الناس فيه ثالثة ماليني ىف ثالثة أيام 

، وهذا الوضع يشبع اجلنسني معا رغم أنه ليس  عاشق حتيطه صبايا فاتنات
وما هو املطلوب من شعبان عبد الرحيم .  ) حىت شرطا للفن اجلماهريى

.  قيادة سيارة مايكروباص ىف قلب القاهرةأن يغطى على صخب وعصبية  (
الحظ أبعد من هذا أن مصاحبة الفن ألداء األشغال تكاد تكون تعريفا للفن 

والحظ أيضا أن اكتشاف املثقفني له فجأة تبعا ألچندهتم .   الفلكلورى
، شىء بال  اخلفية اخلاصة وبعد سنوات من زوال بريقه ىف أعني مجهوره

ذلك —!  الثقافة اجلماهريية ورمبا من أى منظورقيمة إطالقا من منظور 
الربيق كان قد وصل لذروته أيام اخليال الرائع الذى جعل شارعا من حى 

، واالستثناء  ! الحظ اهليئة التشرحيية لطرىف العالقة-  شربا ميارس اجلنس مع املزلقان اجملاور الذى حيمل اسم امرأة
، إىل حتوله  ، أن يؤدى من خالل إدخاهلم إياه لوسيط آخر كالسينما مثال الوحيد احملتمل ألمهية اكتشاف هؤالء له

  . ) ، أى ذى مجاهريية عابرة للطبقات أوسع من كل ذى قبل من فنان لطبقات الفلكلور إىل فنان مجاهريى

ىف كل من حاالت روبرتس ودياب وعبد الرحيم الحظ أن املتعة اجلنسية غري املباشرة هى هدف شبه ثابت ىف 
، وستكتشف أن فرويد أيضا قانون  فقط تفرس فيمن حولك (، مبا فيها حىت الغناء الديىن شرقه وغربه   كل الفنون

فدائما أبدا املهم .  أيضا الحظ أن آخر األشياء أمهية ىف تفسري النجاح هو احملتوى الذى يقال.  ) إنساىن طاغوتى
:   مكن ىف كثري من احلاالت اختزال هذه املقولة ملا هو أبعد، إن مل يكن من امل ، وأن الوسيط هو الرسالة التمثل

يؤشر ىف نفس الوقت لشىء )  اجلنس وكون الوسيط أو النجم هو الرسالة (وكال تلكما األمرين .  النجم هو الرسالة
خها ، حىت أفلح ىف هناية املطاف ىف ترسي ثالث هو الوظيفية الىت طاملا بشر هبا برونيسالڤ كاسپر مالينوڤسكى

داروين  (، ومل تعد كما كانت ىف البداية ساحة الختالف اليمني واليسار مثال   كنظرية قاعدية لألنثروپولوچيا الثقافية
، ومالينوڤسكى  ، بل ىف كل الكون ، هذه املرة ليس إنسانيا أو أرضيا وحسب هو أحد أكثر القوانني طاغوتية إطالقا

، وبني دنيا الثقافة أو ما حتورت الحقا ىف العصر الچييىن  بيولوچى والفلسفىهو مهزة الوصل األوىل جدا بني عامله ال
، وكون كل تلك الوظائف أسطورية  أيضا لعلنا جند ىف نظرية الوظيفية.  أو املماثالت memeلتسمى دنيا امليم 

، كما حروب النجوم  تدور حول أساطري -مليون فأكثر بالذات ٥٠٠- ، تفسريا للماذا كل األفالم الفائقة  باألساس
، وهلم جرا   ، أو تايتانيك عن حواديت جنون احلب وتضحياته ، أو إى تى املأخوذ عن قصة املسيح األوديسى

  . )  ] ‘ لورد اخلوامت ‘و ‘ هارى پوتر ’طبعا ال بد وأن نضيف الحقا فيلمى البليون لكل جزء من أجزاء أيهما   [

…and the love goes to Friend Hill’s Pretty 
Woman rather than that paranoid Erin who 
works for Dr. Jekyll and seeks a Conspiracy 

Theory on Pelicans! 
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، لكن من خالل  لدينا قياسات رأى عمومى دقيقة ملسألة التمثل تلك، وىف السينما ليست  ) املوسيقى (ىف هذه 
، بالذات بالنسبة  احلوارات الفردية مع األقارب أو اجلريان ىف كرسى السينما أو ىف البيت ال تبدو املسألة صعبة

وبرهان ممكن  احلقيقة هذا أعظم مدح!   أول ما بأشوفه بأضحك:  اإلجابة شبه واحدة.  للكوميديا اجلديدة وجنومها
، وىف نفس الوقت احلل لكل أجزاء  القوالب تلك الىت حتدثنا عنها قبل قليل-على براعة تقانة رسم الشخصيات

،  املهم الضحك وال شىء إال الضحك:  معادلتنا عن اجلماهريية والتمثل واإلشباع والوظيفية والوسيط والتقانة
  . جنيستوى ىف هذا هنيدى املتزمت مع وىل الدين املا

املعتمد  ‘  الكوميديا اجلديدة ’، عن مصطلح  مل أجد ما أدافع به ىف الندوة من الناحية العلمية:  ملحوظة  [
، والفضل ىف هذا يذهب للزميلة صفاء  ‘ صحوة السينما املصرية ’من مث تعدل عنوان الورقة إىل .  صحافيا
  .  ] ، لكىن على األقل أضمن استعدادى للدفاع عنه ، الىت ال أدرى هل توافق على العنوان اجلديد أم ال الليثى

، وما قلناه عن حتول ما يسمى بالكوميديا اجلديدة لصحوة تندرج  قد يقول قائل إننا مل جنب على السؤال بعد
ولألسف قد .   والسبب طبيعة الفن اجلماهريى ذاهتا.  رمبا نعم ورمبا ال.  ، هو كيف وليس ملاذا حتت الفن اجلماهريى

رمبا .  ، بإجابة شافية ، دون أن تشفى غليلك عزيزى القارئ هى هذه الورقة الىت أفاضت ىف احلديث عن اإلشباعتنت
،  ، الىت بدأت باجلسيمات مث وجدوا أهنا صاحلة لالقتصاد خيضع الفن اجلماهريى بدرجة غري قليلة لنظرية الفوضى

امللل -ثنائية اإلشباع!  قها على بعض االهنيارات امليكانيةويوم خترجت من اجلامعة كانوا قد بدأوا يتحدثون عن تطبي
هنا قد .  ، لكن األهم هو اللحظة الىت يتجلى فيها القانون ىف صورة طفرة مثرية على أرض الواقع قد تكون قانونا

ياء ، أو من أش ، أو قد تنجم عن عدة أشياء تافهة تراكمت يكمن تفسري التحوالت الكربى ىف أشياء ثانوية جدا
، رمبا القتصاد اجلنزورى أو لبطالة من أتى بعده  رمبا ملضامني هنيدى الدونية دور.  صغرية التقت ىف ذات اللحظة

،  وسيط ‘ الـ ’، رمبا امللل منه نفسه كوسيط أو كـ  ، رمبا امللل من بكائيات التليڤزيون أو اجتماعياته املغرقة  دور
، أو حىت رمبا بالصدفة  ، أو بسبب أغنية م تساحمت معه رقابة التليڤزيونرمبا انطلقت الشرارة بسبب إعالن عن فيل

لكن املؤكد أنه ال يوجد عامل حاسم .   احملضة فالواقع أن املاليني ذهبت حملمد فؤاد فوجدت حممد هنيدى ينتظرها
  . وأن الظاهرة ال ميكن اختزاهلا ىف تفسري بسيط

      



٤١  

  
هذا ما أردت 

، لتبقى بعده   قوله
كلمة أخرية ختص 

الواقع .  الزمالء النقاد
أنه رغم كل ما قلنا 
عن ثانوية احملتوى ىف 
السينما وىف الفن 
،  اجلماهريى ككل

فإن هناك دائما 
هامشا له للتأثري ىف 

ألكثر فئة األقلية ا
استعقادا من 

، زائد األثر  اجلمهور
العام الباطىن غري 
املباشر ورمبا غري 
احملسوس لروح 
التحرر أو التزمت 
العامة لألفالم على 

، وما يترتب على كونه جمتمعا  وما يترتب على حترر اجملتمع من تقدم وإبداع علمى وتقىن واقتصادى (اجملتمع ككل 
، كلها أمور بديهية  من آفاق غري مقيدة التفكري لدى األطفال -ملسلمني املفضلةكلمة العرب وا- ‘ ثوابت ’بال 

، هى ضرورة تبىن النقاد الفورى ملطلب اإللغاء  واملهمة املباشرة واحملدقة الىت تتضرع لنا هبا هذه احلقيقة.  )  ومعروفة
،  العمرى ويستبعد متاما املنع واحلذف، وإحالهلا بنظام طوعى للتوجيه األسرى يقوم على التصنيف  الكامل للرقابة

، ومن ورائه نصف  ىف الواقع هذه أچندة چاك ڤالنىت (وتتواله الصناعة نفسها ممثلة حتديدا ىف غرفة صناعة السينما 
، وأن  ، ذلك أن رأىي الشخصى شىء آخر هو وجود بعض من النفاق ىف هذه الفكرة الكرة الغرىب ومعظم الشرقى

لكىن ىف احلقيقة أسعى لشىء آخر أكثر .  )  ، إن كنا نريد حقا تصنيع نشء قوى  جلميع األعمار مجيع األفالم تصلح
حيث ىف كل األحوال .  ، هو الدعوة ألن يهتم النقاد بالثقافة اجلماهريية بدال من اهتمامهم بثقافة النخبة  استراتيچية

  . اذا جنح هذا الفيلم وملاذا فشل ذاكإمياىن الثابت أن من صميم مسئولية الناقد تقدمي اإلجابة على مل

، أما اجلمهور فيحكم النقاد حيكمون على األفالم اجليدة بالكالم
، واألهم  ، قليال من االحتراز والتمعن  دةأيها السا.  عليها بنقوده

، فإهنا ظواهر ، ىف التعامل مع ممتعات اجلمهور  منهما التواضع
 ! سوسيولوچية فائقة االستعقاد والرقى

، أو لطاملا باع لنا النقاد أسوأ منتجات السينما على وجه اإلطالق
: ، تلك الىت حمتها ذاكرة التاريخ بسرعة مرعبة  قمامتها لو شئت

، الىت طاملا طبلوا هلا بدوى هائل  أوروپا والشرق‘   مثقفى  ’سينما 
وىف املقابل جعلوا من.   عرب ما يسمى باملهرجانات السينمائية

السينمات املسماة جتارية ىف ذات البالد أسوأ السينمات حظا عامليا
، حماصرة ىف بالدها الفقرية وال جتد من يلحظها ىف  على اإلطالق
، إال ارية األكرب ىف أمريكا إال عن طريق الڤيديو أحياناالسوق التج

وهذا إهدار مثري.   ، كأفالم برووس لىي مثال  لو فرضت نفسها فرضا
لالنقباض إلبداعات يعيدون هم أنفسهم اكتشافها لكن بعد فوات

اآلن ىف هذه املهرجانات.  األوان وبعد أن مات معظم أصحاهبا كمدا
؟ ملاذا ألن صديقهم آنج لىي ووس لىييكرمون راچ كاپوور وبر

، واألدهى طبعا أن غالبية النقاد يرفضون حىت  يصنع أفالما شبيهة
‘ صوفية ’االعتراف بربووس لىي مثال كأستاذ لكل ما امتدحوه من 

أيتها.  ‘ النمر الرابض التنني اخلفى ’، ىف  إخل ‘ … باليه ‘و
لسماء ولك مجهوركالسينمات القومية املوصومة بالتجارية لك ا

 ! ، ولك كوينتني تارانتينو  املخلص على فقر موارده
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لذا لعل املطلوب 
أوال قبل أن يتحدث 
بإعجاب أو استهجان 
عن حركات الكامريا 

يكون حملال أو  أن
حىت عاملا 

وعلما .  سوسيولوچيا
أيضا بأن رأىي أن 
صناع السينما 
املغمورين الذين 
يستنزفون منا كل 
الوقت ىف جلان حتكيم 

، ال  مجعية النقاد
يقدمون ثقافة خنبة 
حقيقية بل جمرد أفالم 
رديئة الصنع خائبة 
الدراما كئيبة املظهر 

، هم  وليس إال
أنفسهم يتخيلون أهنا 
صنعت للجمهور 
العريض وأهنا تستحق 

 ٥٠أن تعرض ىف 
شاشة مثل عالء وىل 
الدين لوال 

املوزعني  ‘ اضطهاد ’
  . هلم
نقاد حيكمون ال

على األفالم اجليدة 
، أما اجلمهور   بالكالم

فيحكم عليها 

مع ذلك ال تتخيل املوقف النقدى موقفا متماسكا على طول اخلط
بالعكس حني يتعلق األمر خبصائص.  أو مبدئيا يروج ألشياء حمددة

حني.   الفن اجلماهريى تراه ال خيلو من تناقض ظاهر طوال الوقت
، ينطلق منهم تسليةمبشغولة هبا بعض ال‘   الفنيون ’يأتى أصدقاؤهم 

وعن‘  الدهشة  ’، يتحدث عن  قاموس غريب خاص وجديد نسبيا
، رمبا حتاشيا الستخدام كلمىت إهبار ومتعة اهلولليووديتني  ‘ البهجة  ’

، أو رمبا  ، أو كلمىت ميلودراما وكوميديا ألهنما عورة سيئىت السمعة
أحسوا فقط هو قاموس مستعار من أقراهنم نقاد األدب والشعر ممن

، فاخترعوا  باهلوة الساحقة بني منتجات فنوهنم وبني اجلمهور العريض
كلمة ثالثة يقصدون (مصطلحات من قبيل الواقعية السحرية والبوح 

، )  ! هبا الپورنوجرافيا لكن عندما تأتى من الرفاق األيديولوچيني
فعال هذا.   ذلك كى جيملوا بضاعة هى على العكس راكدة متاما

، ألهنم ، وليس قبوال حبال ملنطق الفن اجلماهريى   أكثرجتمل ال
للهجوم على األشغال ذات -ورمبا ىف ذات املقال-ينطلقون 

‘ تبهجهم  ‘و‘  تدهشهم ‘اجلماهريية احلقيقية الىت متتع الناس و
بوحا حقيقيا مبا يعتمل ىف غرائزهم‘  تبوح ‘و‘   تسحرهم ‘و

 ! ووجداهنم
ع عن حق املستهلك ىف شراء السلعةيقولون عن اليمني لو داف

، يقولون إهنا  ) اجلمهور عاوز كده (الفنية الىت يشاء مقابل نقوده 
ليس.  سلع تستخف هبذا اجلمهور ختدعه وتغيبه وحتط منه وتنحط به

اليسار هو الذى حيتقر اجلمهور.  الفن اجلماهريى من حيتقر اجلمهور
رون حبق البهائم ىف برسيمرمبا يق.   ذلك أنه ينصب نفسه وصيا عليه

شهى مغذى نظيف منمى چيينيا حتبه لكنهم ينكرون على عموم
حنن من نسمى.   البشر اختيار برسيمهم اخلاص واالستمتاع بتناوله

، حنترم حقهم ىف املتعة وىف ، حنترم رغباهتم باليمينيني حنترم اجلميع
غشونرفض كل الرفض ال.   اقتناص كل حلظات السعادة املمكنة

التجارى أو خرق قانون املستهلك ببيعه سلعة مزيفة أو غري مرغوب
حنن ببساطة.   فيها أو مكتوب على غالفها ما هو خالف ما بداخلها

ندافع عن حق هؤالء البسطاء الذى ال ينازع ىف احلياة طاملا هم
الذى-مساملون حيترمون بقية الطبقات وال يريدون فرض ختلفهم 

أما.  على بقية اجملتمع -أكثر من اليمني مبراحليتحدث عنه اليسار 
،  اليسار فهو يبيع برسيما أيضا لكنه برسيم فاسد وغري مرغوب فيه

فقط يريد انتزاع نقود هؤالء الناس مقابل السلعة الوحيدة الىت
 !  النكد:   ميلكها
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، فإهنا  ممتعات اجلمهور، ىف التعامل مع  ، واألهم منهما التواضع ، قليال من االحتراز والتمعن  أيها السادة.  بنقوده
  ! ظواهر سوسيولوچية فائقة االستعقاد والرقى

، تلك الىت حمتها ذاكرة   ، أو قمامتها لو شئت لطاملا باع لنا النقاد أسوأ منتجات السينما على وجه اإلطالق
ا يسمى باملهرجانات ، الىت طاملا طبلوا هلا بدوى هائل عرب م أوروپا والشرق ‘ مثقفى ’سينما :  التاريخ بسرعة مرعبة

،  وىف املقابل جعلوا من السينمات املسماة جتارية ىف ذات البالد أسوأ السينمات حظا عامليا على اإلطالق.  السينمائية
، وإال  حماصرة ىف بالدها الفقرية وال جتد من يلحظها ىف السوق التجارية األكرب ىف أمريكا إال عن طريق الڤيديو أحيانا

وهذا إهدار مثري لالنقباض إلبداعات يعيدون هم أنفسهم .  ، كأفالم برووس لىي مثال فرضالو فرضت نفسها 
اآلن ىف هذه املهرجانات يكرمون راچ .  اكتشافها لكن بعد فوات األوان وبعد أن مات معظم أصحاهبا كمدا

ن غالبية النقاد يرفضون حىت ، واألدهى طبعا أ ؟ ملاذا ألن صديقهم آنج لىي يصنع أفالما شبيهة كاپوور وبرووس لىي
النمر الرابض التنني   ’، ىف  إخل … ‘ باليه ‘و ‘ صوفية ’االعتراف بربووس لىي مثال كأستاذ لكل ما امتدحوه من 

، ولك  أيتها السينمات القومية املوصومة بالتجارية لك السماء ولك مجهورك املخلص على فقر موارده.  ‘ اخلفى
  !  كوينتني تارانتينو

بالعكس حني .  لك ال تتخيل املوقف النقدى موقفا متماسكا على طول اخلط أو مبدئيا يروج ألشياء حمددةذمع 
 ‘ الفنيون  ’حني يأتى أصدقاؤهم .  يتعلق األمر خبصائص الفن اجلماهريى تراه ال خيلو من تناقض ظاهر طوال الوقت

وعن  ‘ الدهشة ’، يتحدث عن  نسبيا، ينطلق منهم قاموس غريب خاص وجديد  مبشغولة هبا بعض التسلية
، أو كلمىت ميلودراما وكوميديا ألهنما   ، حتاشيا الستخدام كلمىت إهبار ومتعة اهلولليووديتني سيئىت السمعة ‘  البهجة ’

، أو رمبا فقط هو قاموس مستعار من أقراهنم نقاد األدب والشعر ممن أحسوا باهلوة الساحقة بني منتجات  عورة
كلمة ثالثة يقصدون هبا  (، فاخترعوا مصطلحات من قبيل الواقعية السحرية والبوح  اجلمهور العريضفنوهنم وبني 

، ذلك كى جيملوا بضاعة هى على العكس راكدة  ) ! الپورنوجرافيا لكن عندما تأتى من الرفاق األيديولوچيني
 - ورمبا ىف ذات املقال-، ألهنم ينطلقون  ، وليس قبوال حبال ملنطق الفن اجلماهريى فعال هذا جتمل ال أكثر.  متاما

 ‘  تبوح ‘و ‘ تسحرهم ‘و ‘ تبهجهم ‘و ‘ تدهشهم ‘للهجوم على األشغال ذات اجلماهريية احلقيقية الىت متتع الناس و
  ! بوحا حقيقيا مبا يعتمل ىف غرائزهم ووجداهنم

اجلمهور عاوز  (شاء مقابل نقوده يقولون عن اليمني لو دافع عن حق املستهلك ىف شراء السلعة الفنية الىت ي
ليس الفن اجلماهريى من حيتقر .  ، يقولون إهنا سلع تستخف هبذا اجلمهور ختدعه وتغيبه وحتط منه وتنحط به ) كده

رمبا يقرون حبق البهائم ىف برسيم شهى .  اليسار هو الذى حيتقر اجلمهور ذلك أنه ينصب نفسه وصيا عليه.  اجلمهور
حنن .   يينيا حتبه لكنهم ينكرون على عموم البشر اختيار برسيمهم اخلاص واالستمتاع بتناولهمغذى نظيف منمى چ

.  ، حنترم حقهم ىف املتعة وىف اقتناص كل حلظات السعادة املمكنة ، حنترم رغباهتم من نسمى باليمينيني حنترم اجلميع
زيفة أو غري مرغوب فيها أو مكتوب على ونرفض كل الرفض الغش التجارى أو خرق قانون املستهلك ببيعه سلعة م

حنن ببساطة ندافع عن حق هؤالء البسطاء الذى ال ينازع ىف احلياة طاملا هم .  غالفها ما هو خالف ما بداخلها
على  - الذى يتحدث عنه اليسار أكثر من اليمني مبراحل-مساملون حيترمون بقية الطبقات وال يريدون فرض ختلفهم 



٤٤ 

، فقط يريد انتزاع نقود هؤالء  اليسار فهو يبيع برسيما أيضا لكنه برسيم فاسد وغري مرغوب فيه أما.  بقية اجملتمع
  ! النكد:  الناس مقابل السلعة الوحيدة الىت ميلكها

ليسمح ىل الزمالء على األقل بسؤال أخري أوجهه لضمائرهم هذه ،  بالعودة لسينمانا اجلديدة البازغة ىف مصرو
، هل هؤالء املغمورون أيا كانت اجلرأة املتومهة ىف   ترشيحا لالغتيال والبطش بواسطة قوى التخلفمن األكثر :  املرة

.  ، أم أمثال عادل إمام ونادية اجلندى ووحيد حامد وأمحد عبد اهللا أيا كانت بساطة األفكار الىت يقدموهنا أفالمهم
، هذه الدائرة ىف حلبة السينما  عن معركة احلياة واملوتبالتأكيد ىف كلتا احلالتني النقاد أنفسهم ىف أمان تام بعيدا 

، وأن دور الناقد  ، كل ما يهمهم هو إعالء شعار سينما األوتري مثلهم األعلى ىف ذلك هو نقاد أوروپا.  اجلماهريية
ن ىف طليعتهم رأى دافع عنه بشدة ىف الندوة كثريو [، ال أكثر وال أقل  دائما أبدا هو الترويج للسينما الرفيعة فنيا

  . ] الزميل أمري العمرى

، ودور الناقد هو  ، ونعم أنا أرى السينما شيئا يصنع من أجل العامة نعم الفن اجلماهريى سطحى انفعاىل وزائل
أفضل قليال :  أو للدقة التامة (، ال أفضل وال أدىن  ‘ إللى عاوز كده ’التأكد من أهنا تناسب هذا اجلمهور املتواضع 

.   ، وإن كان كل شىء خيضع ملنطقه هو بالضرورة  ، حتاول االرتقاء به بعض الشىء فكريا ووجدانيا همن مستوا
 منهج هولليوود اجلماهريى التحررىوالنموذج املثاىل ىف هذا الصدد هو 

http://everyscreen.com/views/hollywood.htm ثقافيا هو  -أى الفن اجلماهريى- لكنه .  )  ىف ذات الوقت
حىت لو حنيت التخاذل .  ، وحلد بعيد ساحة القتال اإلبداعية أيضا لقتال االجتماعية احلقيقية والوحيدةساحة ا

، ستجد على األقل أن مشكلة نقاد أوروپا أن ظلوا يروجون لسينما  األخالقى لنا أمام الصراعات املستعرة ىف جمتمعنا
  !  م املتشاخمة إىل أوروپا خاوية من أى سينما من أى نوع، إىل أن أفضت تبجحاهت  ركيكة يومهون أنفسهم بأهنا رفيعة

، وبالطبع  ‘ املومياء ’للحقيقة السينما املصرية أنتجت فيلما فنيا واحدا هو :  إجابة أسئلة طرحتها الندوة  [
 ، أناس مهذبون ، ممن كرسوا عمرهم له كما اهلواة أصحابه ممن يعرفون املعىن الراقى واحلق لكلمة سينما فنية

، ومل يكابروا يوما بأنه أفضل أو سوف ينافس الكالسيات الكربى للسينما املصرية ىف إيراداهتا أو  بطبعهم
، كانت عالقة شادى عبد  ‘ املومياء ’بل من امللفت أنه عدا .  مجاهرييتها أو أثرها الوجداىن اهلائل واملستدام

، تنحصر ىف أكثر  مم اإلنتاج الوحيد ىف تارخيها، كشخص رفيع االحترافية بل ومص السالم بالسينما املصرية
وهذا كالم يضطرب للحديث فيه مدعو .  ‘ جتارية ’، أو بكلمة أخرى أكثرها  أفالمها كلفة ومجاهريية إطالقا

، بوابة للحط من شأن السينما  ‘ املومياء ’، الذين يتخذون من فيلم  وأنصارهم من النقاد ‘ الفنية ’
قابل أقنعتىن كل حواراتى املباشرة مع صناع ما يسمى بالسينما الفنية من املوجهني املصريني ىف امل.   اجلماهريية

، وهى ما  عدو ‘ الـ ’هى  ‘ التجارية ’، إىل أن ال ريب لدى أى منهم ىف أن السينما  من خمتلف األجيال
دا لن هتتز يوما ألى رمز وأقنعتىن باملثل أن لديهم كراهية وحس.   جيب عليهم القضاء عليه قبل أى شىء آخر

  . ، وقبل اجلميع ملن ميولوهنا بالطبع أو حىت أى سينمائى صغري مشارك فيها
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أما إذا حدث وواتت أحد العجزة أدعياء الفن 
، فإنه ينقلب حينئذ  هؤالء الفرصة لالشتغال هبا

شخصا صريح االدعاء بالكامل ينظّر لعبقرية 
ىف رأىي ال لشىء إال ليربر فشل - اخلاصة  ‘ توازناته ’

ىف بعض بلدان أوروپا احملدودة .  الفيلم الذى صنعه
ع الدولة لألفالم من أموال دافعى سينمائيا تدف

،  ، قدر ما حتققه من إيراد ىف شباك التذاكر الضرائب
، وليس العكس كما يطالب صناع  دوالرا بدوالر

، إن كان لنا من  وبعد … ! السينما الفاشلون عندنا
، أن تكون مع   ، ىف رأىي معركة حنن النقاد فيجب

  . ]  ! هؤالء

أن أرى  -ىل على األقلبالنسبة -املفاجأة األكرب   [
األفكار النخبوية وقد راحت تتردد بسالسة مدهشة 

، وكأن اجلميع احتدوا ألول   على األلسنة اليسارية
السينما :  مرة أمام ما اكتشفوا أنه عدو مشترك

لكن مث مفاجأة مذهلة أخرى للندوة هى .   اجلماهريية
، فهذه   ببساطة إنه مبا أن اجلمهور منحط ، يقول أن كشفت عن رأى شائع شبه موحد وأقوى مما توقعت

  . ] ) !  واملفارقة أىن ال أدعى لنفسى األسبقية ىف استخدام هذه األوصاف  (السينما من مث منحطة بالضرورة 
، أى الطبقة الوسطى  مبدئيا ال يصح االستهانة بسهولة جبمهور الفن اجلماهريى:  أنا أرى املعادلة على النحو التاىل

،  لكن ليكن.  منها)  ! مبا فيها االنقالبات العسكرية  (، والىت يفترض أن تنطلق كل برامج النهضة  تعلمةاحلضرية امل
، والناجم عن اهلزمية احلضارية الشاملة تقنيا واقتصاديا أيا كان  فلنسلم معا مبا ميكن تسميته بالظرف التارخيى اخلاص

،   لكن رغم هذا بل ورغم كل شىء.  التخلف ىف ذلك اجلمهور، ولنقر مبا نراه من درجة واضحة من  املذنب فيها
، ومن احلماقة  ال تزال الغالبية العظمى من السينمائيني الناجحني ومن مضامني األفالم الكربى متقدمة منفتحة وواعية

لغناء ، بالذات مع كونه مسة سائدة ىف الفنون األخرى أيضا كا إشاحة البصر ببساطة عن واقع إجياىب جدا كهذا
، ال ميكن إال  أما ثالثا من حيث التقانة فأنا مستعد للمجادلة حىت آخر املطاف أهنا بالنسبة لألفالم الناجحة.  وغريه

، بل ومهما كانت درجة ختلف  ، مهما كانت درجة ختلف اجلمهور أن تتمتع باحلدود الدنيا من االتقان والتمكن
، ال ميكن أن يرقى ملستوى  ، مصرية كانت أو غري مصرية و التخلف اجتماعياإنه ىف أية حلظة بالغة التقدم أ.  احملتوى

، وهذا األمر ليس مبفارقة إمنا هو قانون سينمائى بل ووسائطى أزىل  الفن اجلماهريى إال أفالم متقنة اخلداع والصنعة
، سلسلة من القرارات  ملاضىإن وراء كل تذكرة مفردة من تسعة الباليني وربع املباعة ىف العامل العام ا.  ومطلق

ال شك أنه .  ، فما بالك بذلك الشعب الفقري املرهق الذى دفع ستني مليونا ملشاهدة األفالم املصرية الشرائية الصعبة
  . وجد سلعة رائعة للغاية أجربته على إعادة توجيه جانب من قروش ميزانيته األسرية الشهرية القليلة إليها

Beauty and Romance vs. Foolish Politics: 
So’ad Fought for Herself and for Cairo Tower Also! 
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هذا يقودنا ألهم إجناز هلذه 
السينما اجلديدة املسماة 

، تلك األموال اهلائلة  بالكوميدية
الىت أصبحت تضخ ىف شرايني 

إهنا البداية لتأسيس .  الصناعة
السينما كصناعة ألول مرة ىف 

، باملعىن االحتراىف  رمص
.   املعروف عامليا لكلمة صناعة

أرجو أال يكون ما سأقوله 
، لكىن أخاطر بتجربة  صادما

سينمانا املصرية حىت .  حظى فيه
 ‘ وداد ’أو باألكثر إرهاصته  ( ١٩٣٩ ‘ الشني ’اللحظة هى سينما هواة مل تصنع سوى فيلما احترافيا واحدا هو 

ما عدا ذلك كلها .  ) ‘ مديرا فنيا ’إمنا فقط مدير الستوديو فريتز كرامپ  ‘  خمرج ’الذى مل يكن له من  ١٩٣٦
تصنعها اجتهادات أفراد وليست .  وليس منتجيها ‘ خمرجوها ’يصنعها .  مجيعا أفالم هواة بكامل مواصفات الكلمة

صحيح هناك بعض .   حترافيةوال يقف وراءها أى بناء مؤسسى مما تعارف عليه العامل للسينما اال.  رؤية شركات
لكن من قد نذكرهم ىف .  احلاالت تلحظ فيها ارتقاء أصحاهبا مبواصفات أشغاهلم لتقارن بأفضل املستويات العاملية

، وليس لسينما  ، هم أقرب للسينما الفنية أو شبه الفنية عامليا هذا الصدد وليكن عز الدين ذو الفقار وكمال الشيخ
، كما أن ذو الفقار خاض ىف كل الضروب  يوحى مبستويات اإلنتاج الكبري ١٩٥٦ ‘ رد قلىب ’رمبا .  التيار الرئيس

لكن هذا الفيلم املذكور يظل .  السينمائية مبا قد يعطى االنطباع بأنه أقرب ملوجه ستوديو باملعىن اهلولليوودى للكلمة
من الولع الذاتى بكل شىء بدءا من املوضوع ، وكلها هبا كثري  كما كل أفالم ذو الفقار بىن على أكتاف فرد واحد

كما أن أفالمه فهى أقرب لتجارب سينمائية ال سيما فيما خيص خلط الضروب .  حىت الوقوع ىف غرام البطلة نفسها
، وحني جرؤ  ، وطبعا هى جهود تستحق كل تقدير وانبهار ألن هولليوود نفسها مل تكن لتجرؤ عليها السينمائية معا

كمال الشيخ ال يذكرنا من قريب او بعيد مبوجهى .  وارث إمنا بأشغال مقبولة جدا مجاهريياهو مل يأت بك
شغله الشاغل كان دفع الشق اإلبداعى والفىن .  ، مل يصنع مثال فيلما غنائيا أو ميلودراميات اجتماعية أبدا الستوديو

ا بأمثال ألفريد هيتشكوك وستانلى هذا يذكرن.  ، يؤدى ما بعده ألن حيقق الفيلم خلسائر ألقصى مدى ممكن
،  ، الذين يدفعون بأشغاهلم آلخر نقطة ممكنة ىف جبهة التجريب واجلدة والتجديد  كيوبريك ومارتني سكورسيزى
 ٥٠٠مل حتقق أبدا .  مليونا ىف املتوسط ٥٠أفالمهم حتقق .  ، خط اخلسارة املالية لكن أبدا دون جتاوز اخلط األمحر

وطبيعى أن تكون من األكثر خلودا ألهنا مجعت االبتكار واألصالة جنبا .  ثل مل حتقق مخسة ماليني، لكنها بامل مليونا
سينمانا كانت ىف أفضل حاالهتا سينما :  ما أردنا قوله هو ما يلى.  إىل جنب مع التسلية وإرضاء الذوق العمومى

حني عرضت  . ( ، لكن مل يكونوا صناعة أبدا ، مبدعني نعم ، أذكياء نعم ، واعني نعم اجتهادات ألفراد ذوى رؤى

، هو  اجلديدة املسماة بالكوميدية أهم إجناز هلذه السينما
.  تلك األموال اهلائلة الىت أصبحت تضخ ىف شرايني الصناعة
، إهنا البداية لتأسيس السينما كصناعة ألول مرة ىف مصر

سينمانا.  باملعىن االحتراىف املعروف عامليا لكلمة صناعة
املصرية حىت اللحظة هى سينما هواة مل تصنع سوى فيلما

أو باألكثر إرهاصته ( ١٩٣٩ ‘  الشني  ’واحدا هو احترافيا 
إمنا فقط ‘ خمرج  ’الذى مل يكن له من  ١٩٣٦ ‘ وداد  ’

ما عدا ذلك.  )  ‘ مديرا فنيا  ’مدير الستوديو فريتز كرامپ 
يصنعها.   كلها مجيعا أفالم هواة بكامل مواصفات الكلمة

تصنعها اجتهادات أفراد.  وليس منتجيها ‘ خمرجوها  ’
وال يقف وراءها أى بناء مؤسسى.   ت رؤية شركاتوليس

. مما تعارف عليه العامل للسينما االحترافية
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، ضحك مث  ، سائال إياه هل سينمانا سينما هواة أم سينما حواة  هذا الرأى ذات مرة على الراحل صالح أبو سيف
  . ) فكر لربهة واختار اإلجابة الثانية
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Art for Pleasure’s Sake: 
Miserable Critics Cannot Withstand (or Understand) Movies of Fast Pace, Even Made of Gags! 

  : ذه هى املعادلة إذا كانت لنا رغبة يوما ىف التأثري ىف أى من حدودهامرة أخرى ه

  تقانة متقنة على طول اخلط+ مضامني بعضها متخلف وأغلبها راقى + مجهور متخلف ألسباب ما 
  صحوة السينما املصرية= 

يكتب مشاعر  وظيفته أن.  هذه ليست وظيفته.  لناقد جيلس ىف قاعة العرض ليكتب ما شعر به جتاه الفيلما
، بينما احلقيقة  مشكلة النقاد أهنم يفترضون أن األفالم تصنع لتعزية هواجسهم هم الذهنية.  املشاهد ىف املقعد اجملاور
  . فقط دور الناقد التأكد من أهنا تناسب املستوى العقلى والوجداىن هلذا العموم من الناس.  أهنا تصنع من أجل الناس

، مل يصنع  ، مراقب حمايد ، عامل وليس خمترعا  نه بالضبط دور عامل النبات أو احليواندور الناقد ببساطة هو عي
، ومل  أرسطو أو نيوتون أو أينستاين مل يصنعوا الكون لكنهما اكتشفوا قوانينه.  ، وفقط يدرسها ويتأملها  األشياء

، وال أهنم احترفوا العلم ألهنم فشلوا ىف  يقل أحد أهنم أقل إبداعا من خمابيل الفن املتطرفني أمثال پيكاسو أو داىل
، هنا فقط يصبح من حقه  أدوات الناقد ومواهبة جيب أن تكون عقالنية علمية على حنو شبه حمض.  االشتغال كآهلة
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، طبعا لو كان على قدر واسع من العلم واخليال والقدرة على صياغة الرؤى أو  بصفة املبدع - كأى عامل-أن حيلم 
  .  ، من جمرد تأمل أشياء مل خيلقها ، كل ذلك مرة أخرى  قيادة املستقبل - ما املانع-

ببساطة جارحة 
حنن النقاد يعجبنا من 
األفالم ما نستهلكه 

، نريدها   حنن شخصيا
كلها أفالما ذهنية 

، بينما احلقيقة  بطيئة
أن األفالم مل تصنع 

، ودورنا  من أجلنا
ن نقيمها الصحيح أ

باعتبارها سلعة 
صنعت أساسا 
 .  الستهالك اجلمهور

أنا شخصيا ال  (
أعترب نفسى مستهلكا 

مبعىن أن أجد شيئا -
 - ما يشبعىن ويزيدىن

إال عامة لدى 
 هيتشكوك وكيوبريك

 اإلنسانيني-بعد
http://everyscree
n.com/views/pos
thumancinema.h

tm هذا أقصى .  فقط
ألنه عدا هذا ال أمسح لنفسى بأكثر من التعامل املهىن احملض وعن بعد مع أفالم أعلم أهنا  ما ميكنىن االعتراف به

  .  ) ، وأقيمها كلية من هذا املنظور  موجهة ألحد غريى بالكامل
بل وأرى كل احملاوالت .  ىف نفس الوقت أنا آخر من ميكن أن يؤمن أن السينما وسيط لتوصيل الفكر باألساس

الستغالل وسيط كالسينما أو الغناء اكتشفوا فجأة أنه جنح بالفعل  –له اليسار ىف العادة تارخييا ال سيما ما جلأ–
،  ، استغالله من أجل نقل األفكار ، ودون أن يلحظوا أنه حقق هذا فقط لكونه وسيطا للترفيه احملض جناحا ساحقا

هذه.  الناقد جيلس ىف قاعة العرض ليكتب ما شعر به جتاه الفيلم
.  وظيفته أن يكتب مشاعر املشاهد ىف املقعد اجملاور.   ليست وظيفته

مشكلة النقاد أهنم يفترضون أن األفالم تصنع لتعزية هواجسهم هم
فقط دور الناقد.   ، بينما احلقيقة أهنا تصنع من أجل الناس الذهنية

التأكد من أهنا تناسب املستوى العقلى والوجداىن هلذا العموم من
 .  الناس

،  دور الناقد ببساطة هو عينه بالضبط دور عامل النبات أو احليوان
، وفقط يدرسها  ، مل يصنع األشياء ، مراقب حمايد عامل وليس خمترعا

أرسطو أو نيوتون أو أينستاين مل يصنعوا الكون لكنهما.   لهاويتأم
، ومل يقل أحد أهنم أقل إبداعا من خمابيل الفن اكتشفوا قوانينه

، وال أهنم احترفوا العلم ألهنم فشلوا املتطرفني أمثال پيكاسو أو داىل
أدوات الناقد ومواهبة جيب أن تكون عقالنية.   ىف االشتغال كآهلة

كأى-، هنا فقط يصبح من حقه أن حيلم   حنو شبه حمض علمية على
، طبعا لو كان على قدر واسع من العلم واخليال بصفة املبدع -عامل

، كل ذلك  قيادة املستقبل -ما املانع-والقدرة على صياغة الرؤى أو 
  . ، من جمرد تأمل أشياء مل خيلقها مرة أخرى

ما نستهلكه حنن ببساطة جارحة حنن النقاد يعجبنا من األفالم
، بينما احلقيقة أن األفالم ، نريدها كلها أفالما ذهنية بطيئة شخصيا

، ودورنا الصحيح أن نقيمها باعتبارها سلعة  مل تصنع من أجلنا
  . صنعت أساسا الستهالك اجلمهور

،  باختصار املعيار الذى جيب أن حيكم به الناقد هو متعة املشاهد
كمته من منظور هل يزيد متعة وانفعالوبالنسبة للمحتوى عليه حما
، قبل احلكم عليه كمحتوى ىف حد واندماج املشاهد أم ينقصها

. ذاته
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هو إجبار اجلمهور على هجرها ومن مث إشعال النار  ، هبدف واحد أراها نوعا من االنتهازية والقفز لعربة مملوكة للغري
  . فيها وتدمريها
، وبالنسبة للمحتوى عليه حماكمته من منظور  املعيار الذى جيب أن حيكم به الناقد هو متعة املشاهد : أو باختصار

  . ، قبل احلكم عليه كمحتوى ىف حد ذاته هل يزيد متعة وانفعال واندماج املشاهد أم ينقصها
هل تذكر تلك 
اجلدلية القدمية حول 
الفن للفن والفن 

مبرور  ؟ للمجتمع
الوقت اتضح أن 
واحدة أضيق مما جيب 
وأن الثانية ذات 
أچندة سياسية خفية 

وما .  معادية للفن
استقر اليوم واقعيا 
،   ومجاليا واجتماعيا

هو عينه ما كان 
،   الفن للفن هى رمبا نظرية جيدة للنخبة.  أن ما الفن إال للمتعة:   مستقرا قبل كل التنظريات وقبل التاريخ نفسه

، لكن كلتيهما ما جيب أن متتد قط حلقل فن التيار   ن للمجتمع هى رمبا نظرية الطبقات الدنيا لفنها الفلكلورىوالف
يا  ’، وأغنية  ، لوحات پيكاسو مثالية متاما كفن للخاصة نعم.  الفن للمتعة:  ، حيث فقط ، الفن اجلماهريى الرئيس

، لكن مسلسل داالس وفيلم خلى بالك من  رائع للفن للمجتمع الىت يعنيها عمال البناء ىف مصر منوذج ‘ مهون هون
  ! على األقل ألن األولني مل تنفق أموال تذكر على إنتاجهما.  ، غري هذه وتلك زوزو هلا وظيفة أخرى كلية

لو أشبع الفن الوجدان نقول له شكرا فقد .  و أشبع الفن الغرائز نقول له شكرا فقد أشبعت وظيفة مطلوبةل
لو أشبع اثنتني منهما ىف .  لو أشبع الفن العقل نقول له شكرا فقد أشبعت وظيفة مطلوبة.  وظيفة مطلوبةأشبعت 

  . ، ولو أشبع الثالثة نقول له شكرا مثلثة نفس الوقت نقول له شكرا مضاعفة

، هذا يعتمد على احتياجات املتلقى نفسه وعلى  ليس ىف هذه اإلشباعات واحد أرقى أو أحط من اآلخر
أقصى ما نستطيع .  ، هى وظيفته املالينوڤيسكية املاكلوانية الوحيدة املعيار فقط هو املتعة.   اهتماماته ومستوى ثقافته

،  ، ىف كل شغل فىن أيا ما كان قوله إنه ىف كل األحوال ال ميكن ىل أو ألى أحد إنكار أن مث حمتويا فكريا ولو خمففا
إال أنه حىت اللحظة نضطر للقول .  يكون راقيا تقدميا وحداثيا بقدر اإلمكانوأن من الواجب دوما أن حنفزه حنو أن 

، هو اختزال عودهتا املظفرة كظاهرة اجتماعية كاسحة كبرية  إن موقف نقادنا من النهضة اجلديدة للسينما املصرية
بل إهنم .  لفنان الضائعة، إىل جمرد كالم سفسطات تقانية عن حركة الكامريا وترحم مثقفاتى على ذاتية ا ومتكاملة

؟  ذكر تلك اجلدلية القدمية حول الفن للفن والفن للمجتمعهل ت
مبرور الوقت اتضح أن واحدة أضيق مما جيب وأن الثانية ذات أچندة

وما استقر اليوم واقعيا ومجاليا.  سياسية خفية معادية للفن
، هو عينه ما كان مستقرا قبل كل التنظريات وقبل واجتماعيا

الفن للفن هى رمبا نظرية.   للمتعةأن ما الفن إال:   التاريخ نفسه
، والفن للمجتمع هى رمبا نظرية الطبقات الدنيا لفنها  جيدة للنخبة
، لكن كلتيهما ما جيب أن متتد قط حلقل فن التيار الفلكلورى
لوحات.  الفن للمتعة:   ، حيث فقط ، الفن اجلماهريى  الرئيس

الىت ‘ مهون هونيا   ’، وأغنية   پيكاسو مثالية متاما كفن للخاصة
، لكن يعنيها عمال البناء ىف مصر منوذج رائع للفن للمجتمع

مسلسل داالس وفيلم خلى بالك من زوزو هلا وظيفة أخرى كلية
على األقل ألن األولني مل تنفق أموال تذكر على.  غري هذه وتلك

! إنتاجهما
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، حياولون ذات الشىء اآلن مع الكوميديا  كما جنحوا تارخييا ىف وضع كلمة ميلودراما ىف القاموس ككلمة سباب
  ! ويكادون يتحدثون عن الضحك وكأنه عورة

لواضح أن أمحد ا
عبد اهللا وعالء وىل 
الدين ليسا منتهى 

الروافد .  املطاف
تتسع وتزداد جرأة 

فيلم .  يوما بعد يوم
من  ‘ فيلم ثقاىف ’

 ٢٠٠٠العام املاضى 
، وآخر ما أتتنا  مثال

به صحوة الكوميديا 
، هو صرخة   هذه

 - بل ومفاجئة- هائلة 
ضد احلرمان 

، تدين كل  اجلنسى
شىء بدءا من الدين 
ونفاق الدين حىت 

مسك وىف املقابل تطرح منوذجا لالستواء واجلرأة والت.  ، ونكوصه عن التصدى للقهر اجملتمعى جنب الشباب نفسه
 بعد قليلالفتاة الصغرية املثال هذه أصبحت  [ ! يسميها شباب القرن احلادى والعشرين (باحلرية اجلنسية 

http://everyscreen.com/views/popart_part_3.htm#Ajram  روىبجنمة غناء ومتثيل شهرية باسم  [ (  .
، وهذا الفيلم  يا ىف النصف األول للسبعينياتتلك العناصر افتقدناها مجعاء تقريبا منذ صحوة السينما اجلريئة جنس

ال يقل عنها  - رغم أن الظروف الرقابية واجملتمعية احلالية مل تسمح له بتقدمي ما كانت تقدمه تلك األفالم من مشاهد-
ه عذرا ، ألننا طاملا كافحنا ضد اعتبار ال حنب الكالم ىف احملتوى كثريا.  حبال ىف حتريضه الصريح على الثورة اجلنسية

كفيلم صعيدى ىف اجلامعة  critic-proof، وكافحنا بالذات ضد جعله لألفالم  لتربير رداءة األفالم وعدم مجاهرييتها
األمريكية الذى هلل له والنقاد ونسوا فجأة كل شىء يرفضونه ىف املوجة الكوميدية اجلديدة جملرد أن قدم علما 

يعرفون هذه السكة املضمونة جيدا ويتعمدون من خالهلا محاية أفالمهم  ، واملنتجون من الذكاء حبيث إسرائيليا حيرق
السينما املصرية يعاد بناؤها اآلن .  الواضح أننا ال زلنا ىف بداية جبل اجلليدأيا ما كان شأن احملتوى لكن .  من النقد

رية احملتوى وحىت التنوع لغري ، أما النضج الفىن وتنوي على أسس صناعية واتصالية وجتارية سليمة -ورمبا ألول مرة-

.  لو أشبع الفن الغرائز نقول له شكرا فقد أشبعت وظيفة مطلوبة
.  قد أشبعت وظيفة مطلوبةلو أشبع الفن الوجدان نقول له شكرا ف

لو.  لو أشبع الفن العقل نقول له شكرا فقد أشبعت وظيفة مطلوبة
، ولو أشبع اثنتني منهما ىف نفس الوقت نقول له شكرا مضاعفة

ليس ىف هذه اإلشباعات واحد.   أشبع الثالثة نقول له شكرا مثلثة
فسه، هذا يعتمد على احتياجات املتلقى ن أرقى أو أحط من اآلخر

، هى وظيفته  املعيار فقط هو املتعة.   وعلى اهتماماته ومستوى ثقافته
أقصى ما نستطيع قوله إنه ىف كل.   املالينوڤيسكية املاكلوانية الوحيدة

، ىف  األحوال ال ميكن ألى أحد إنكار أن مث حمتويا فكريا ولو خمففا
أن، وأن من الواجب دوما أن حنفزه حنو   كل شغل فىن أيا ما كان

إال أن موقف نقادنا من.   يكون راقيا تقدميا وحداثيا بقدر اإلمكان
، هو اختزال عودهتا املظفرة كظاهرة النهضة اجلديدة للسينما املصرية

، إىل جمرد كالم سفسطات تقانية  اجتماعية كاسحة كبرية ومتكاملة
بل.  عن حركة الكامريا وترحم مثقفاتى على ذاتية الفنان الضائعة

كما جنحوا تارخييا ىف وضع كلمة ميلودراما ىف القاموس ككلمة إهنم
، حياولون ذات الشىء اآلن مع الكوميديا ويكادون يتحدثون سباب

! عن الضحك وكأنه عورة
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، ولن تعد مشكلة طاملا بدأ األساس احلقيقى لبنية حتتية قوية  ، فهى قطعا أمور كلها لن يطول انتظارها الكوميديا
  . للصناعة ماليا وبشريا

من كل هذا خنلص ألنه ليس بني أيدينا كنقاد 
، سوى التعلق بأمل اهلامش املمكن ألن تلعب  وكمثقفني

، ولن يتعزز   الصحوة السينمائية احلالية دورا تنويريا أكرب
هذا إال لو تبنينا من موقعنا كنقاد حتليلها هبدف حتسني 

ىف نفس الوقت هبدف ، و مستوى استيعاب اجلمهور هلا
إقامة احلوار الذى حيترم من صناعها البارعني والناجحني 

، قبل  والرباعة هى الشرط الوحيد ىف مثل هذا احلوار.   منهم
احلاجة مثال لتصنيف هذه الفئة ما بني مستنريين وغري 

، فكل أصحاب القدرة الفاعلة ىف خماطبة اجلمهور  مستنريين
نأمل هلم أن .  التفاعل أصحاب حق علينا ىف مثل ذلك

ليست بالضرورة ذات األشياء  (يفيدوا منه بعض األشياء 
، الىت ألهنا كانت حماولة لتحدى   سعاد حسىنالىت أفدنا هبا 

.  ) ! ، انتهت هناية كارثية قوانني الثقافة اجلماهريية ذاهتا
كل هذا .  ، وضعية الدور املنعدم ا احلاليةومن الناحية األخرى نأمل ألنفسنا كنقاد أن يرفعنا ذلك قليال من وضعيتن

آنذاك سوف نتهافت على إلقاء اللوم على أى .  قبل أن يفوت األوان ويعود اجلمهور من جديد إىل من حيث أتى
،  ، ومن اجلائز وقتها أن تصبح كلمات مثل آليات الثقافة اجلماهريية وهنرها اهلادر الذى ال يرحم وال ينتظر  شىء

  . نبعد هبا الذنب عن تقصريناذريعة رائعة 
  ! أن لن جيدى أى ندم:  ، فاملؤكد ساعتها شىء واحد فقط أيا كانت احلجة الىت ستعن لنا …

      
  ، انتهت ورقة مجعية النقاد  [

   الفترة القصرية الالحقة علىىفاستجدت خمتارة  متابعاتوما سيلى 
  . وبدت شديدة االلتصاق هبا إبراد هذه الدراسة على اإلنترنيت
  لك وميكنك الرجوع إليها بأجزائها املختلفة بدءا منوككل صفحة الفن اجلماهريى تواصلت بالكثري بعد ذ

http://everyscreen.com/views/popart.htm  [  

The so-Called 21st Century Generation! 
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الفقرة األخرية جدا ىف :  ٢٠٠١يونيو  ٢٢ ◄
باملأساة الىت آل الدراسة أعاله نوهت على حنو عابر 

.  هلا أمر جنمة جنوم السينما املصرية سعاد حسىن
بالطبع مل يكن ىف خميلتنا أنه بعد شهر بالضبط من 

سنة طبقا  ٥٩  (كتابة هذا ستقضى النجمة احملبوبة 
، والذى رمبا يقل عن احلقيقة  لتاريخ امليالد املتداول

باألمس سقطت فنانتنا من شرفة .   ) بثالث سنوات
قد يقال .  صديقة لندنية تعرفت عليها مؤخرا منزل

، لكن األمر كما  إهنا حادثة وقد يقال إهنا انتحار
كتبناه أعاله ال يؤشر إال الحتمال ثالث ال نرى له 

 . القتل:   بديال

احلقيقة أن األمر قضى قبل كل هذا بسنوات 
قضى يوم التف البعض حول جنمة وصلت .  وسنوات

، ليقنعوها أن  ثري ال حدود هلاآلفاق من الشهرة والتأ
، وأهنا جيب أن تقدم أشياء  كل ما تقدمه حمض هراء
، وتقرأ  جادة تقرأ كئيبة (جادة من اآلن فصاعدا 

، ومما يثري الغصة  ، وتقرا أيضا يسارية رديئة الصنعة
، ألهنا عادة  كلف ىف اخلارجىف احللق أن أملح البعض ىل أن احلكومة املصرية رمبا مل تتحمس كثريا ملواصلة عالجها امل

، وذكروىن بأيام الوالء ملنظمة التحرير الفلسطينية عندما كانت هذه األخرية ىف  ما ال تصنف كشخص موال متاما
  . ) حالة حرب تقريبا مع مصر

،  تئاببني امليلودراما واالك الذى ال يعرف أن هناك فارق ‘ شفيقة ومتوىل ’ أولئك العباقرة املناضلون صنعوا هلا
الذى مل يهدف إال  ‘ الراعى والنساء ’، و الذى ليس فيلما من األصل ‘ الدرجة الثالثة ’، و فائق الشعث ‘ اجلوع ’و

، لكن  إن القتلة معروفون للجميع.  للحط من كاريزمية النجوم باعتبارها رجسا من عمل سينما هولليوود اإلمپريالية
، بل هو  ، واملؤكد أهنا ليست األخري رمبا مل تكن املستهدف األول هلم وسعاد حسىن.  أحدا ال يقدمهم للمحاكمة

الوقت .  ، ونقض به الطموحات املريضة ألصحاب ما يسمى بالسينما الفنية  كل جنم أو فيلم ناجح أحبه اجلمهور
شغل والفن ميجد قيم العلم وال ‘ خلى بالك من زوزو ’متأخر جدا أن يكتب بعض هؤالء أخريا أن فيلمها األشهر 

.  ، ذلك بعد عقود من اعتبار ذوات األشخاص له رمزا للسينما املتخلفة  ، ومن مث يعترب عمال تقدميا واستقاللية املرأة

The most popular actress in Egyptian film history died. Not an accident. 
Not a suicide. Just a plain vanilla murder: 

Egypt’s Sweetheart Souad Hosney 
(The famous ‘Cinderellan’ postcard that belongs to almost every Egyptian 

young man’s pocket in the 1970s). 
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سنة لن يذكر أى اسم من هؤالء انصاف الكتاب واملوجهني  ٢٠عزاؤنا الوحيد أن أحدا بعد !  يا له من اكتشاف
  . صرى األوىل سعاد حسىنالشعب امل، وسيذكرون فقط حمبوبة  والنقاد
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، مسبوقا بضجة هائلة وصلت لذروهتا  اليوم ‘  مذكرات مراهقة ’بدأ عرض فيلم :  ٢٠٠٢يناير  ٢٣ ◄

إيناس .  بانسحاب املوجهة إيناس الدغيدى ىف منتصف مؤمترها الصحفى خالل مهرجان القاهرة السينمائى األخري
 صناعة السينما املصرية جلرأهتا ىف مناقشة القضايا املتعلقة باحلرية الدغيدى واحدة من أكثر من يستحققن االحترام ىف

،  ، ومل يتحولن لإلسالم كغريهن ولطاملا قلت إنه بعد عشرين سنة مثال لو انقلبت مصر دولة عصرية.  اجلنسية
الفيلم مل خيتزل .  ، وإيناس الدغيدى ، فيفى عبده نادية اجلندى:  فسوف تقام ثالثة متاثيل لنساء ىف شوارع القاهرة

آخر ما كنت أتوقع ىف ظل ترسخ السينما املصرية .   ، لكنه شىء بالغ السوء باملعايري الفنية القائمة المسني بعد
أو ذلك اخلبل  ‘ جتريبية ’أو  ‘ فنية ’، أن ال زال هناك من يفكر بعد ىف صنع أفالم  اجلماهريية ىف السنوات األخرية
،  هل ال يزال هناك من يستسلم بعد لالبتزاز باسم اإلبداع.  ‘ فانتازيا ’النقد املصرى  الذى يسمونه جبهل بالغ ىف

، وخلط الواقع واخليال واألزمنة عند رأفت امليهى وكأن الفشل  بواسطة التفكك الدرامى املأخوذ عن يوسف شاهني
إيناس الدغيدى واملخضرم رائع ،  ؟ تصور أن تكون اإلجابة نعم املروع ألفالمهما خرب سرى مل يعرفه أحد بعد

  ! التاريخ عبد احلى أديب
النهار  ’ساورا وال يقل سخفا كثريا  ‘  كارمن ’، أسخفها تأكيدا  كل أفالم القصة داخل القصة أفالم سخيفة

ولعل أقصى استخدام .   ، إىل آخر ذلك الطوفان األوروپى منها لرايس ‘ امرأة املالزم الفرنسى ’لتروفو أو  ‘ لليل
قبول هلا ىف نظر صناعة السينما األمريكية وقطعا ىف نظر اجلمهور السينمائى الذى يكره كل ما هو ذهىن أو يكسر م

امرأة  ’ىف  ‘ ال تراڤياتا ’، مثل ذهاب البطل والبطلة ملشاهدة أوپرا   ، هو االستخدام العابر وشبه اخلفى هلا اندماجه
أو  ‘ لفيلم داخل فيلما ’إنه أول أفالم .  يأخذ بعدا خمتلفا متاما ‘ مذكرات مراهقة ’إال أن السخف ىف .  ‘  مجيلة

، وهى ىف   ، ال ينهى قصته الواقعية بنفس هناية القصة األصلية  ىف كل تاريخ السينما ىف العامل ‘ املسرحية داخل فيلم ’
جانبا أن كليوپاترا ليست  دع  ! ( ؟ صدق أو ال تصدق أن مت إنقاذ كليوپاترا من االنتحار.  هذه احلالة كليوپاترا
  .  )  رمزا جدا للرومانسية

 داود عبد السيدوهذه تنويعة على حالة .  أما عن الرسالة الىت يريد الفيلم قوهلا فهى بالتأكيد ال شىء باملرة
http://everyscreen.com/views/popart.htm#AbdulSayed الذى يريد قول شىء فيصل للمتلقى غريه ،  .

،  هل هذا هو املرض اجلديد ىف صناعة السينما املصرية.  س الدغيدى قول شىء فال يصل أى شىء باملرةهنا تريد إينا
  ؟ ‘ ٢يوسف شاهني  ’أو ما ميكن لنا إمجاال تسميته بلغة احلوسبة ڤريوس 

عظ به لكن الدراما ال عالقة هلا مبا ت.  حوارات لزجة طوال الوقت تقول إن الرومانسية مل تعد تصلح هذه األيام
أنا شخصيا ظللت طوال العرض أسأل .  وميضى الفيلم دون أن نعلم من املذنب العشاق الصغار أم اجملتمع.  الشفاه

  ؟ فني السؤال:  ‘ مدرسة املشاغبني ’صديقى الناقد القدمي إىل جوارى بنفس براءة 
 ‘ السمعة ’و ‘  الشرف  ’اس مبعايري ، يق مث هل كان احلب كما عرفته السينما املصرية طبقا لعبد احلليم حافظ مثال

، وكان  ، أم كان االثنان يعطيان له نفسيهما بنفس القدر بال إرادة ‘  حفاظ البنت على نفسها ’و ‘ اسكالم الن ’و
  ؟ ، رفضا على طول اخلط هلذه القيم البالية هو نفسه حبكم التعريف تقريبا
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هات شوقك على  ’پورنو فاضحا من قبيل ىف عصر الرباءة ، وقبل ما كنا نعتربه   أما قبل عبد احلليم بربع قرن
،  ‘ يا حبيىب تعاىل احلقىن شوف إللى جرى ىل ’فإنه طبقا لنداء الثالثينيات الشهري  ، ‘ شوقى وهات حبك على حىب
  : فإن تعريف أمسهان للحب هو

  وغرامى هالكىن  …ليه أخىب غرامى 
  ىف يّدك …روحى وقلىب وجسمى وعقلى ومجاىل 

، لتراهن حىت آخر يوم ىف  هذا كالم يكفى لقتل كل بنات العرب واإلبقاء فقط على الشيخة أم كلثوم!  للهوليا 
احلقيقة أىن ال أفهم ملاذا ثار املتدينون على الفيلم وهو ينتهج !  ، وتنال من الشأن أعظمه حياهتا على التخلف والبداءة

بغض النظر أن به لقطة رد .  أى أمر وال خترج بأية نتيجة مفهومة نفس أسلوهبم ىف متييع كل املواضيع حبيث ال حيسم
فالكلمات .  ، رمبا العكس هو األصح ممارسة شفوية)   املمثلة التونسية هند صربى (فعل قصرية تتلقى فيها البطلة 

لى مجيع ، تسيل ببساطة ع  الدراجة الىت فرضها التدين ىف السنوات األخرية حول مفاهيم احلب واجلنس والزواج
، ومل يفعل الفيلم أكثر من أن زادها   ، وكأهنا من املسلمات الىت ال تقبل اجلدل األلسنة ىف الفيلم بال استثناء

، ناهيك  جبعلها ختون وتكيد لصديقتها من حني آلخر)  مشس (أيضا هناك إدانة لصديقة البطلة املتحررة .  ترسيخا
أكثر من إهلاب مشاعر الذكور لكن دون أن تفقد هى ما يسمى  عن أهنا توصل لنا رسالة أن التحرر ال يعىن

رغم أننا ال نعلم ماذا تفعل بالضبط عندما ختتلى !  ، بل وحىت دون أن تتورط ىف أية ممارسات جسدية أصال بالعذرية
  !  ، إال أن املؤكد أهنا تتفوق ىف مجيع األحوال على ربة الطهر والعفاف پريتىن سپيريز شخصيا بالشبان

  ! ، ال يوجد ىف هذا الفيلم أى حب أو أى حترر ، باملفهوم الواقعى ناهيك عن املفهوم الدرامى ببساطة
، وأكتب هذا متوقعا كارثة جتارية للفيلم  نصيحة أخرية تتعلق بآليات الفن اجلماهريى حمور اهتمام هذه الصفحة

و غريها إن اعتقدت أن الشباب ىف حاجة ألفالم ختطئ إيناس الدغيدى أ:  الذى يقال إنه تكلف أربعة ماليني كاملة
  .  الشباب ىف حاجة فقط ألفالم تنسيه مشاكله.  تناقش مشاكله
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:  ٢٠٠٢فرباير  ٧ ◄

 ٢٠٠١األرقام النهائية لـ 
ألعاب الڤيديو ألول قفزت ب

مرة ىف التاريخ لتتخطى 
رغم .  إيرادات السينما

القفزة الكبرية ىف إيرادات 
 ٨.١٤السينما لتصل إىل 

،  بليون دوالر داخل أمريكا
عن عام  ٠/٠ ٩بزيادة قدرها 

، فإن مبيعات ألعاب   ٢٠٠٠
الڤيديو من صالئد وطريات 

، وصلت حبصة هذه الصيغة اجلديدة للثقافة اجلماهريية  إلذهالكلية ا ٠/٠ ٤٣وملحقات زادت ىف نفس السنة بنسبة 
األرقام صدرت اليوم عن إن .  بليونا فقط ٦.٩البالغ  ١٩٩٩، ضاربة السجل القياسى لسنة  بليون دوالر ٩.٤إىل 

 الدراسةاقرأ موجز هذه  (پى دى جرووپ 
http://www.npd.com/corp/content/news/releases/press_020207.htm  وهبا أيضا قوائم بأجنح

  . ) األلعاب ىف السنة

ما أعلن .  قلنا ىف الدراسة الرئيسة أعاله إن ألعاب الڤيديو ىف طريقها ألن تصبح الشكل الرئيس للثقافة اإلنسانية
، والدفعة أتت بالطبع من ظهور ثالثة نظم جديدة هلا هذا العام هى كنصول  اليوم خطوة تارخيية ىف هذا اجملرى

GameCube  ونسخته احملمولةGame Boy Advance  كالمها من ناينتيندو وكنصولXbox  من
والىت واصلت تقدمها رغم  PlayStation 2، فضال بالطبع عن السيادة التقليدية لنظام سوىن  مايكروسوفت

  . املنافسني الشرسني من قدامى وجدد هؤالء
، مبا فيه أقراص  فمبيعات الڤيديو تأجريا وبيعا مباشرا.   كاملمع ذلك الطريق ال يزال طويال أمام حتقق النبوءة بال

، ناهيك عن التربع التقليدى   بليونا ١٦.٨، زادت بقوة هى األخرى لتصل إىل  سريعة النمو هى األخرى DVDالـ 
  . للتليڤزيون بأكثر من ضعف هذا الرقم

  
  

The new magic lantern! 


