
 "ألفين سنة ويفضل كالمي جميل": تاريخ شعر العامية المصرية في القرن العشرين وحتى اليوم

 

يكن لم التونسي بيرم أن ورغم بيرم». من العربية على «أخشى تقول عبارة شوقي أحمد الشعراء أمير عن                    تُؤْثَر

حينذاك المصري المجتمع في بعمق أثرت المصري الشعر في بصمة ترك أنه إال مصر، في الوحيد العامية                   شاعر

صالح رباعيات عن حقي يحيى األديب قال حتى المصرية، العامية شعراء من جديدة أجيال والدة                 وفي

بعض في تحولت الخشية هذه أن من الرغم وعلى صالح". هددها كما الفصحى اللغة أحد يهدد "لم                   جاهين،

على مطلقًا تؤثر لم لكنها انحساره، وفترات العربي القومي المد تصاعد فترات في وعداء كراهية إلى                  األحيان

زجل بين ما العشرين القرن في المصري العامي الشعر بها مر التي التحوالت إن بل المصرية، العامية شعر                    شعبية

بمراحل مر أنه للشك مجاالً يدع ال مما أيًضا، الفصيح الشعر على مرت التي التحوالت كثيرًا تشبه ونثر                    وتفعيلة

أخرى مرة كتابتها تعاد للمعري الغفران" "رسالة مثل التراثية النصوص نرى اليوم جيل. بعد جيل ونضوج                  تطور

العامي األدب تاريخ في قراءة ذلك كل يستدعي العامية. إلى وشعرًا نثرًا تترجم شكسبير ومسرحيات                 بالعامية،

يكشف زمنيًا جدوالً نرسم كي الترجمات كما المصرية بالعامية كتبت التي الروايات فيها بما ككل                 المصري

 لنا ما تنطوي عليه محطات هذا التاريخ حتى يومنا هذا.

واألنواع المتالحقة واألجيال الشعراء أعمال قراءة خالل من المدونة العامية الثقافة في المساق هذا                يبحث

ونثرًا شعرًا المدونة العامية الثقافة دور حول أسئلة ويطرح المصرية، الثقافة جذور استكشاف أجل من                 األدبية

 في تشكيل الهوية المصرية الحديثة والمعاصرة، من بينها:

باعتباره- المدونة العامية انتشار يظهر وهل المصرية؟ والعامية الفصحى العربية اللغة بين العالقة طبيعة                ما

 "مؤامرة "ضد الفصحى الحديثة كما يدعي أنصارها؟

 ما الخلفية السياسية واالجتماعية التي ازدهرت فيها الثقافة العامية المصرية المدونة؟-

  أين تكمن جماليات شعر العامية المصرية وسر جاذبيته؟-

 كيف يمكننا قراءة األدب العامي المصري من القرن الماضي اليوم؟-

 إلى أين وصلت الثقافة العامية المدونة اليوم؟-

المقاالت من صحفي ملف كتابة في المساهمة عبر وغيرها األسئلة هذه على اإلجابة على المشاركون                 سيعمل

  النقدية.
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