شعراؤنا من هم؟
بقلمى د.زينب كمال حلبى
مقدمة
الحمد هلل الذى بنعمته تتم الصالحات أما بعد
أقدم إلى القارىء العربى كتابى الجديد وكلى أمل أن ينتفع به كل من يقرأه وهو عن
الشعراء العرب فى العصر الحديث.
فقد حاولت فى كتابى هذا أن أقوم بتجميع معلومات عن أكبر عدد من الشخصيات
الشهيرة التى أثرت فى الحقبة األخيرة فى حياتنا الثقافية المعاصرة لعله يكون
مرجعا لكل من يبحث عن السيرة الذاتية الخاصة لبعض الشعراء وهى تعتبر تراجم
للشعراء الذين قمت بإختيارهم وتجميع معلومات عنهم من الكتب أو من شبكة
اإلنترنت متمنية من هللا أن يوفقنى إلى ما فيه الفائدة للقراء.
وهذه قائمة بأسماء الشخصيات التى سأتناولها فى كتابى: :
-1أحمد شوقى
 -2حافظ إبراهيم
-3محمود سامى البارودى
-4محمد إقبال
-5إبراهيم ناجى
-6أحمد رامى
 - 7جبران خليل جبران
 -8مى زيادة
-9مطران خليل مطران
-10ميخائيل نعيمة

 -11أبو القاسم الشابى
-12إيليا أبى ماضى
- 13نازك المالئكة
--14فدوى طوقان
-15نزار قبانى
16سميح القاسم
17محمود درويش
 -18فاروق جويدة
 -19عبد العزيز جويدة
- --20محمد الفيتورى
 -21صالح جاهين
-22عبد الرحمن األبنودى
-23أحمد مطر
 _24أحمد فؤاد نجم
الشاعر أحمد شوقى
ولد أحمد شوقى فى القاهرة عام  16أكتوبر  1868من أب كردى وأم شركسية
تركية ،وقد كانت جدته ألمه تعمل فى قصر الخديوى إسماعيل فكانت ذات مال
وثراء وتكفلت بتربيته فشب فى قصر الخديوى إسماعيل وإلتحق بكتاب الشيخ صالح
وهو فى الرابعة من عمره فحفظ بعض سور القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة
ظهرت عليه عالمات النبوغ فى المرحلة الثانوية فكان يعفى لذلك من المصاريف
المدرسية وقام بقراءة دواوين كبار الشعراء فى هذه الفترة وإلتحق بمدرسة الحقوق

والترجمة وكان عمره  15عام فقط وبعد أن تخرج إنتقل إلى فرنسا عام  1887على
نفقة الخديوى توفيق وإستطاع اإلطالع على األدب الفرنسى.
كان إنتاج شوقى غزيرا رائعا مميزا وكان ذا لغة عربية سليمة إال أنه أحيانا ما كان
يغالى فى اإلهتمام باللغة وزخرفهاعلى حساب المعنى  .يعتبر شوقى هو رائد األدب
المسرحى سواء نثرية أو شعرية  ،وكان يرسل قصائد مدح للخديوى توفيق من
فرنسا وبعد عودته أصبح شاعر القصر وكان مقربا أيضا من الخديوى عباس
حلمى كما أنه كتب شعرا يشجب فيه اإلحتالل البريطانى لمصر فتم نفيه إلى إسبانيا
عام  1914فانشغل هناك باإلطالع على األدب اإلسالمى فى األندلس وكتب شعرا
للمدح واإلشادة به ،واستمر هناك  4سنوات
وعارض ابن زيدون فى نونيته الشهيرة أضحى التنائى.
تكمن أهمية شوقى فى أنه مجدد وقد ساهم فى تطوير مدرسة الشعر العربى ولهذا
تمت مبايعته كأمير للشعراء عام  1927من قبل خليل مطران وحافظ ابراهيم وأمين
نخلة وشلبى مالط وأنشد وقتها حافظ ابراهيم مبايعته التى جاء فيها:
أمير القوافى قد أتيت مبايعا

وهذى وفود الشرق قد بايعت معى

مؤلفاته:
الشوقيات وهو ديوان من أربعة أجزاء
أسواق الذهب كتاب نثرى
دول العرب وعظماء اإلسالم
مجنون ليلى مسرحية
عنترة مسرحية
وكان له باعا فى القصيدة الدينية ومدح الرسول صلى هللا عليه وسلم كما كتب فى
رثاء عمر المختار.
وقد تأثر بالشعراء الفرنسيين راسين وموليير كما تأثر بالشاعر العربى الكبير
المتنبى ،وكانت له الريادة فى النهضة األدبية.

وفاته:
توفى يوم  14اكتوبر  1932ودفن فى مدافن حسين شاهين باشا فى مقبرة السيدة
نفيسة وقد أوصى بأن يكتب على قبره بيتان منة قصيدة البردة هما
يا أحمد الخير لى جاه بتسميتى
وكيف ال يتسامى بالرسول سمى
إن جل ذنبى عن الغفران لى أمل
فى هللا يجعلنى فى خير معتصم

حافظ إبراهيم
الشاعر المصري محمد حافظ بن إبراهيم فهمي المهندس ،والذي اشتهر بحافظ
إبراهيم ،هو أحد كبار الشعراء المصريين ،ولد في مدينة ديروط التابعة لمحافظة
أسيوط وذلك في الرابع والعشرين من شباط لعام 1872م ،ولقب بشاعر النيل
وشاعر الشعب ،وذلك لقصائده المميزة والقريبة من القلوب،وتميز بالشعر الوطنى
وبرع فيه ولم يكن ممن يهتمون بالشكل الجمالى والصور الخيالية للقصيدة وإليكم
بعض التفاصيل عنه.
ولد الشاعر المصري حافظ إبراهيم على ظهر سفينة كانت راسية على نهر النيل في
ديروط ،أبوه مصري وهو المهندس إبراهيم فهمي والذي كان مشرفا ً على قناطر
ديروط ،أما أمه فهي تركية األصل ،وعاش حافظ إبراهيم عند أبيه لمدة أربع
سنوات ،ولكن بعد هذه المدة توفي والده ،فعاد هو وأمه من ديروط إلى القاهرة ،وقد
قام خاله المهندس محمد نيازي بالعناية واالهتمام به ،وفي سنة 1908م توفيت
والدته ،وبعد ذلك قام خاله بنقله إلى العمل معه بطنطا ،وقد ألحقه بالجامع األحمدي
ليعلمه الكتابة والقراءة .شعر حافظ إبراهيم بالضيق ،لذلك رحل عن خاله ،وكتب له

رسالة تقول( :ثقلت عليك مؤونتي ،إني أراها واهية ،فافرح فإنّي ذاهب ،متوجه في
داهية) ،وخرج حافظ إبراهيم من عند خاله ،وتوجه إلى طرقات طنطا حتى وصل
إلى محمد أبو شادي المحامي ،وهو أحد الثوار المسؤولين عن ثورة 1919م ،وقد
قام بدوره على اطالعه على الكتب األدبية المختلفة ،وقد أبدى إعجابه بالشاعر
المصري محمد سامي البرودي.
في سنة 1911م ت ّم تعيينه رئيسا ً على القسم األدبي في دار الكتب ،وقد أصبح وكيالً
عنها ،كما أنّه حصل على رتبة البكوية وذلك في سنة 1912م ،وبالتالي فقد ت ّم
إطالق لقب شاعر النيل عليه ،وعمل حافظ إبراهيم فترة من الزمن لدى مكتب
للمحاماة ،وذلك إلتقانه للغة الفرنسية ،كما أنّه ترجم رواية البؤساء للكاتب فيكتور
هيجو ،كما اشترك مع خليل المطران في ترجمة لكتاب موجز االقتصاد.
حافظ إبراهيم هو أحد الشعراء الذين كانوا يحملون هم الوطن والشعب على كاهله،
فقد كان يكتب العديد من القصائد الشعرية الوطنية ،وقد أشاد الشعراء بوطنيته
وقوميّته ،كما أشادوا بصياغته وأسلوبه المميّزين ،باإلضافة إلى ذلك فقد كان متأثراً
بشك ٍل كبير بالشخصيات الوطنية المصرية البارزة مثل :سعد زغلول ،ومصطفى
كامل .توفي الشاعر حافظ إبراهيم في عام 1932م ،وذلك في الساعة الخامسة
صباحا ً من يوم الخميس ،وكان حينها في ضيافة أصدقائه ،ولكن لم يشاركهم الطعام
إلحساسه بالمرض ،وبعد أن غادرا أحس بالمرض فنادى على ابنه ،والذي استدعى
الطبيب بأسرع وقت ،وعندما وصل كان حافظ إبراهيم قد لفظ أنفاسه األخيرة ،وتم
تشييعه في موكب مهيب ،ثم ت ّم دفنه في مقابر السيدة نفيسة.
حافظ إبراهيم إحدى عجائب زمانه ،ليس فقط في جزالة شعره بل في قوة ذاكرته
والتي قاومت السنين ولم يصبها الوهن والضعف على مر  60سنة هي عمر حافظ
إبراهيم ،فإنها وال عجب إتسعت آلالف اآلالف من القصائد العربية القديمة والحديثة
ومئات المطالعات والكتب وكان باستطاعته – بشهادة أصدقائه – أن يقرأ كتاب أو

ديوان شعر كامل في عده دقائق وبقراءة سريعة ثم بعد ذلك يتمثل ببعض فقرات هذا
الكتاب أو أبيات ذاك الديوان .وروى عنه بعض أصدقائه أنه كان يسمع قارئ القرآن
في بيت خاله يقرأ سورة الكهف أو مريم أو طه فيحفظ ما يقوله ويؤديه كما سمعه
بالروايه التي سمع القارئ يقرأ بها.
يعتبر شعره سجل األحداث ،إنما يسجلها بدماء قلبه وأجزاء روحه ويصوغ منها أدبا
قيما يحث النفوس ويدفعها إلى النهضة ،سواء أضحك في شعره أم بكى وأمل أم
يئس ،فقد كان يتربص كل حادث هام يعرض فيخلق منه موضوعا لشعره .
من أشعاره:
سك ُّ
ت فأصغروا أدبي
يقتلنا بال قود

وقلت فأكبروا أربي
وال دية وال رهب

ويمشي نحو رايته

فنحميه من العطب

فقل للفاخرين :أما

لهذا الفخر من سبب؟

أروني بينكم رجال

ركينا واضح الحسب

أروني نصف مخترع

أروني ربع محتسب؟

أروني ناديا حفال

بأهل الفضل واألدب؟

وماذا في مدارسكم

من التعليم والكتب؟

وماذا في مساجدكم

من التبيان والخطب؟

وماذا في صحائفكم

سوى التمويه والكذب؟

جرت
حصائد ألسن ّ

إلى الويالت والحرب

فهبوا من مراقدكم

فإن الوقت من ذهب

أثاره األدبية:
-1الديوان.
-2البؤساء :ترجمة عن فكتور هوغو.
 -3ليالي سطيح في النقد االجتماعي.
-4في التربية األولية( .معرب عن الفرنسية)
-5الموجز في علم االقتصاد( .باالشتراك مع خليل مطران)

محمود سامى البارودى
محمود سامي بن حسن حسين بن عبد هللا البارودي المصري ( 1255هـ  6 /أكتوبر
 1322 - 1839هـ  12 /ديسمبر  ،)1904هو شاعر مصري ولد عام 1838م من
أسرة مؤثرة لها صلة بأمور الحكم .نشأ طموحا تبوأ مناصب مهمة بعد ان التحق
بالسلك العسكري ،وقد ثقف نفسه باالطالع على التراث العربي وال سيما األدبي؛ فقرأ
دواوين الشعراء وحفظ شعرهم وهو في مقتبل عمره .أُعجب بالشعراء ال ُمجدين مثل
أبي تمام والبحتري والشريف الرضي والمتنبي وغيرهم ،وهو رائد مدرسة اإلحياء
والبعث وجيل التطوير في الشعر العربي الحديث ،وهو أحد زعماء الثورة العرابية.
تولى وزار ة الحربية ثم رئاسة الوزراء باختيار الثوار له .لقب برب السيف والقلم.
ولد في  27رجب  1255هـ  6 /أكتوبر  1839م في القاهرة ،ألبوين من أصل
شركسي من ساللة المقام السيفي نوروز األتابكي (أخي برسباي) .وكان أجداده
ملتزمي إقطاعية إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ويجمع الضرائب من أهلها .يعتبر
البارودي رائد الشعر العربي الحديث الذي جدّد في القصيدة العربية شكالً ومضموناً.
نشأ البارودي في أسرة على شيء من الثراء والسلطان ،فأبوه كان ضابطا في الجيش

عين مديرا لمدينتي بربر ودنقلة في السودان ،ومات هناك
المصري برتبة لواء ،و ُ
وكان محمود سامي حينئذ في السابعة من عمره.
تلقى البارودي دروسه األولى فتعلم القراءة والكتابة ،وحفظ القرآن الكريم ،تعلم مبادئ
النحو والصرف ودرس شيئا من الفقه والتاريخ والحساب ،حتى أتم دراسته االبتدائية
عام  1267هـ  1851 /حيث لم يكن هناك في هذه المرحلة سوى مدرسة واحدة
لتدريس المرحلة االبتدائية ،وهي مدرسة المبتديان وكانت خاصة باألسر المرموقة
وأوالد األكابر .ومع أنه كان من أسرة مرموقة ،فإن والدته قد جلبت له المعلمين
لتعليمه في البيت .التحق وهو في الثانية عشرة من عمره بالمدرسة الحربية سنة
 1268هـ 1852 /م ،فالتحق بالمرح لة التجهيزية من المدرسة الحربية المفروزة
وانتظم فيها يدرس فنون الحرب ،وعلوم الدين واللغة والحساب والجبر ،بدأ يظهر
شغفًا بالشعر العربي وشعرائه الفحول ،حتى تخرج من المدرسة المفروزة عام 1855
م برتبة "باشجاويش" ولم يستطع استكمال دراسته العليا ،والتحق بالجيش السلطاني.
ّ
وحن إلى حياة الجندية ،فنجح في يوليو عام
ضاق البارودي برتابة العمل الديواني
1863م باالنتقال من معية الخديوي إلى الجيش برتبة بكباشي .أُلحقَ بآالي الحرس
الخديوي وعين قائدالكتيبتين من فرسانه ،وأثبت كفاءة عالية في عمل ِه .في أثناء ذلك
اشترك في الحملة العسكرية التي خرجت سنة ( 1282هـ 1865 /م) لمساندة الجيش
العثماني في إخماد الفتنة التي نشبت في جزيرة كريت ،واستمر في تلك المهمة لمدة
عامين حيث أبلى البارودي بالء حسنًا ،وقد جرى الشعر على لسانه يتغنى ببلده الذي
فارقه ،ويصف جانبًا من الحرب التي خاض غمارها ،في رائعة من روائعه الخالدة
التي مطلعها:
أخذ الكرى بمعاقد األجفان

وهفا السرى بأعنة الفرسان

والليل منشور الذوائب ضارب

فوق المتالع والربا بجران

ال تستبين العين في ظلماته

إال اشتعال أ ِسنة المران

(الكرى :النوم ،هفا :أسرع ،السرى :السير ليالً ،المتالع :التالل ،ضارب بجران:
يقصد أن الليل يعم الكون ظالمه).

بعد عودة البارودي من حرب كريت تم نقله إلى المعية الخديوية وعين بمنصب
المرافق الشخصي ياور الخاص للخديوي إسماعيل ،وقد ظل في هذا المنصب ثمانية
كبيرا لياوران ولي العهد "توفيق بن إسماعيل" في (ربيع اآلخر
أعوام ،ثم تم تعيينه
ً
 1290هـ  /يونيو 1873م) ،ومكث في منصب ِه سنتين ونصف السنة ،عاد بعدها إلى
(سكرتيرا) ،ثم ترك منصبه في القصر وعاد إلى
معية الخديوي إسماعيل كات ًبا لسره
ً
الجيش.
ولما استنجدت الدولة العثمانية بمصر في حربها ضد روسيا ورومانيا وبلغاريا
والصرب ،كان البارودي ضمن قادة الحملة الضخمة التي بعثتها مصر ،ونزلت
الحملة في "وارنة" أحد ثغور البحر األسود ،وحاربت في أوكرانيا ببسالة وشجاعة،
غير أن الهزيمة لحقت بالعثمانيين ،وألجأتهم إلى عقد معاهدة سان ستيفانو في (ربيع
األول  1295هـ  /مارس 1878م) ،وعادت الحملة إلى مصر ،وكان اإلنعام على
البارودي برتبة "اللواء" والنيشان المجيدي من الدرجة الثالثة ،ونيشان الشرف؛ ِل َما
قدمه من ضروب الشجاعة وألوان البطولة.
مديرا لمحافظة الشرقية في (ربيع اآلخر 1295هـ  /أبريل 1878م)،
تم تعيينه
ً
وسرعان ما نقل محاف ً
ظا للقاهرة ،وكانت مصر في هذه الفترة تمر بمرحلة حرجة من
تاريخها ،بعد أن غرقت البالد في الديون ،وتدخلت إنجلترا وفرنسا في توجيه السياسة
المصرية ،بعد أن صار لهما وزيران في الحكومة المصرية ،ونتيجة لذلك نشطت
الحركة الوطنية وتحركت الصحافة ،وظهر تيار الوعي الذي يقوده "جمال الدين
األفغاني" إلنقاذ العالم اإلسالمي من االستعمار ،وفي هذه األجواء المشتعلة تنطلق
قيثارة البارودي بقصيدة ثائرة تصرخ في أمته ،توقظ النائم وتنبه الغافل ،وهي قصيدة
طويلة ،منها:
جلبت أشطر هذا الدهر تجربة

وذقت ما فيه من صاب ومن عسل

فما وجدت على األيام باقية

أشهى إلى النفس من حرية العمل

لكننا غرض للشر في زمن

أهل العقول به في طاعة الخمل

قامت به من رجال السوء طائفة
ذلت بهم مصر بعد العز واضطربت

أدهى على النفس من بؤس على ثكل
قواعد الملك حتى ظل في خلل

غير أن الخديوي توفيق نكص على عقبيه بعد أن تعلقت به اآلمال في اإلصالح،
فقبض على جمال الدين األفغاني ونفاه من البالد ،وشرد أنصاره ومريديه ،وأجبر
شريف باشا على تقديم استقالته ،وقبض هو على زمام الوزارة ،وشكلها تحت
وزيرا للمعارف واألوقاف ( 18أغسطس
رئاسته ،وأبقى البارودي في منصبه
ً
وزيرا لألوقاف في وزارة رياض (21
 21 - 1879سبتمبر  ،)1879بعدها صار
ً
سبتمبر  10 - 1879سبتمبر .)1881
ثم تولى البارودي نظارة الحربية في  14سبتمبر  1881في الوزارة التي شكلها
شريف باشا عقب الثورة العرابية خلفًا لعثمان رفقي باشا إلى جانب وزارته
لألوقاف ،بعد مطالبة حركة الجيش الوطنية بقيادة عرابي بعزل رفقي ،وبدأ
البارودي في إصالح القوانين العسكرية مع زيادة رواتب الضباط والجند ،لكنه لم
يستمر في المنصب طويالً ،فخرج من الوزارة بعد تقديم استقالته في  22أغسطس
نظرا لسوء العالقة بينه وبين رياض باشا رئيس الوزراء ،الذي دس له عند
1881؛ ً
الخديوي.
تولى رئاسة النظارة إلى جانب نظارة الداخلية في  4فبراير  17 - 1882يونيو
 ،1882وكان أول رئيس وزراء في تاريخ مصر لم يعينه الخديوي بل ينتخبه
مجلس النواب ،وتم كشف مؤامرة قام بها بعض الضباط الجراكسة الغتيال
البارودي وعرابي ،وتم تشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة المتهمين ،فقضت
بتجريدهم من رتبهم ونفيهم إلى أقاصي السودان ،ول ّما رفع "البارودي" الحكم إلى
الخديوي توفيق للتصديق عليه ،رفض بتحريض من قنصلي إنجلترا وفرنسا،
فغضب البارودي ،وعرض األمر على مجلس النظار ،فقرر أنه ليس من حق
الخديوي أن يرفض قرار المحكمة العسكرية العليا وفقًا للدستور ،ثم عرضت

الوزارة األمر على مجلس النواب ،فاجتمع أعضاؤه في منزل البارودي ،وأعلنوا
تضامنهم مع الوزارة ،وضرورة خلع الخديوي ومحاكمته إذا استمر على دسائسه.
انتهزت إنجلترا وفرنسا هذا الخالف ،وحشدتا أسطوليهما في اإلسكندرية ،منذرتين
بحماية األجانب ،وقدم قنصالهما مذكرة في  7رجب  1299هـ  25 /مايو 1882م
بضرورة استقالة الوزارة ،ونفي عرابي ،وتحديد إقامة بعض زمالئه ،وقد قابلت
وزارة البارودي هذه المطالب بالرفض في الوقت الذي قبلها الخديوي توفيق ،ولم يكن
أمام البارودي سوى االستقالة ،ثم تطورت األحداث ،وانتهت بدخول اإلنجليز مصر،
والقبض على زعماء الثورة العرابية وكبار القادة المشتركين بها ،و ُح ِكم على البارودي
وستة من زمالئه باإلعدام ،ثم ُخفف ،في  3ديسمبر  ،1882إلى النفي المؤبد إلى
جزيرة سرنديب (سريالنكا)من أجل ذلك أطلقت على وزارته اسم "وزارة الثورة" أو
الوزارة الوطنية.
ظل في المنفى بمدينة كولومبو عاصمة سيريالنكا حاليا أكثر من سبعة عشر عاما ً
يعاني الوحدة والمرض والغربة عن وطنه ،فس ّجل كل ذلك في شعره النابع من ألمه
وحنينه .وفي المنفى شغل البارودي نفسه بتعلم اإلنجليزية حتى أتقنها ،وانصرف
إلى تعليم أهل الجزيرة اللغة العربية ليعرفوا لغة دينهم الحنيف ،وإلى اعتالء المنابر
في مساجد المدينة ليُفقّه أهلها شعائر اإلسالم .وطوال هذه الفترة نضم قصائده
الخالدة ،التي يسكب فيها آالمه وحنينه إلى الوطن ،ويرثي من مات من أهله وأحبابه
وأصدقائه ،ويتذكر أيام شبابه ولهوه وما آل إليه حاله ،ومضت به أيامه في المنفى
ثقيلة واجتمعت عليه علل األمراض ،وفقدان األهل واألحباب ،فساءت صحته ،بعد
أن بلغ الستين من عمره اشتدت عليه وطأة المرض وضعف بصره فقرر عودته إلى
وطنه مصر للعالج ،فعاد إلى مصر يوم  12سبتمبر 1899م وكانت فرحته غامرة
بعودته إلى الوطن وأنشد أنشودة العودة التي قال في مستهلها:
بعدعودته إلى القاهرة ترك العمل السياسي ،وفتح بيته لألدباء والشعراء ،يستمع إليهم،
ويسمعون منه ،وكان على رأسهم شوقي وحافظ ومطران ،وإسماعيل صبري ،وقد
تأثروا به ونسجوا على منواله ،فخطوا بالشعر خطوات واسعة ،وأُطلق عليهم "مدرسة

النهضة" أو "مدرسة اإلحياء" .توفي البارودي في  12ديسمبر 1904م بعد سلسلة من
الكفاح والنضال من أجل استقالل مصر وحريتها وعزتها.
أثاره األدبية:
-1ديوان شعر في جزئين،
سميّت مختارات البارودي ،جمع فيها مقتطفات لثالثين شاعرا
 -2مجموعات شعرية ُ
من الشعر العبّاسي،
مختارات من النثر تُس ّمى قيد األوابد- ،
نظم البارودي مطولة في مدح الرسول عليه الصالة والسالم ،تقع في أربعمائة
وسبعة وأربعين بيتا ،وقد جارى فيها قصيدة البوصيري البردة ،قافية ووزنا
وسماها ،كشف الغ ّمة في مدح سيّد األمة ،مطلعها :
يا رائد البرق ي ّمم دارة العلم

واحْ د الغَمام إلى حي بذي سلم

الشاعر محمد إقبال
هو إقبال ابن الشيخ نور محمد ،كان أبوه يكنى بالشيخ تتهو أي الشيخ ذي الحلقة باألنف
ولد في سيالكوت ـ إحدى مدن البنجاب الغربية ولد في الثالث من ذي القعدة 1294هـ
الموافق  9تشرين الثاني نوفمبر 1877م وهو المولود الثاني من الذكور.
أصل إقبال يعود إلى أسرة برهمية؛ حيث كان أسالفه ينتمون إلى جماعة من الياندبت
في كشمير ،واعتنق اإلسالم أحد أجداده في عهد السلطان زين العابدين بادشاه (1421
ـ  1473م) .قبل حكم الملك المغولي الشهير (أكبر) ونزح جد إقبال إلى سيالكوت التي
نشأ فيها إقبال ودرس اللغة الفارسية والعربية إلى جانب لغته األردية ،رحل إقبال إلى
أوروبا وحصل على درجة الدكتواره من جامعة ميونخ في ألمانيا ،وعاد إلى وطنه
ولم يشعر إال أنه خلق لألدب الرفيع وكان وثيق الصلة بأحداث المجتمع الهندي حتى
أصبح رئيسا لحزب العصبة اإلسالمية في الهند ثم العضو البارز في مؤتمر هللا أباد

التاريخي حيث نادى بضرورة انفصال المسلمين عن الهندوس ورأى تأسيس دولة
إسالمية اقترح لها اسم باكستان ،توفي إقبال  1938بعد أن اشتهر بشعره وفلسفته،
وقد غنت له أم كلثوم إحدى قصائده وهي "حديث الروح".
بدأ إقبال في كتابة الشعر في هذه المرحلة المبكرة ،وشجعه على ذلك أستاذه مير
حسن ،فكان ينظم الشعر في بداية حياته بالبنجابية ،ولكن السيد مير حسن وجهه إلى
النظم بلغة األردو ،وكان إقبال يرسل قصائده إلى ميرزا داغ دهلوى الشاعر البارز
يمض إال
في الشعر األردو ـ حتى يبدي رأيه فيها ،وينصحه بشأنها وينقحها ،ولم
ِ
فترة بسيطة حتى قرر داغ دهلوي أن أشعار إقبال في غنى تام عن التنقيح ،وأتم
إقبال دراسته األولية في سيالكوت ،ثم بدأ دراسته الجامعية باجتياز االمتحان العام
األول بالكلية الحكومية 1891م ،التي تخرج فيها وحصل منها على إجازة اآلداب
1897م ،ثم حصل على درجة الماجستير  1899م ،وحصل على تقديرات مرموقة
في امتحان اللغة العربية في الكلية الحكومية.
وتلقى إقبال دراساته الفلسفية في هذه الكلية على يد األستاذ توماس أرنولد ،وكان
أستاذًا في الفلسفة الحديثة وفي اآلداب العربية والعلوم اإلسالمية في جامعة لندن.
عين عميدًا للعربية في الكلية الشرقية لجامعة
وبعد أن حصل إقبال على الماجستير ُ
البنجاب ،وحاضر حوالي أربع سنوات في التاريخ والتربية الوطنية واالقتصاد
والسياسة ،وصنف كتابًا في "علم االقتصاد" ولم يصرف التدريس محمد إقبال عن
الشعر ،بل ظل يشارك في محافل األدب وجلسات الشعر ،والتي يسمونها في شبه
القارة "مشاعرة".
غ ادر إقبال لندن إلى القارة األوروبية وزار عددًا من بلدانها ،وكان في كل أسفاره
يعمل على نشر اإلسالم ،وأثر بشعره وأسلوبه في كثير من األوروبيين ومنهم
موسوليني حيث وجه له دعوة عقب مشاركته في مؤتمرات المائدة المستديرة في
لندن عامي ( 1930ـ .)1931

وكان منظم الزيارة الدكتور سكاربا حيث كان معجبًا بفكر إقبال وإيمانه باإلنسان
وقدراته ،وذهب بالفعل إلي إيطاليا والتقى بموسوليني وألقى محاضرة في روما يبين
فيها الفرق بين مذهب كل من الحضارة الغربية والشيوعية والحضارة اإلسالمية.
ووضح فيها رأيه حول أسباب تخلف المسلمين وأن من أهم أسباب هذا التخلف هو
البعد عن دينهم ،وذكر الناس بماضي المسلمين وحضارتهم ،ثم زار إقبال إسبانيا في
عام 1932م بعد أن حضر مؤتمر الدائرة المستديرة الثالث ،وحرص على مشاهدة
المعالم اإلسالمية هناك فيقف أما جامع قرطبة وقفة مؤمن شاعر ومما قاله في
قرطبة:
لحـورية الغرب وجه جميل

وجنـاتها أذنت بالرحيل

على العين والقلب كن ذا حذر

سماؤك فيها جمال القمر

ويقصد بحورية الغرب هنا قرطبة.
تب اقبال اشعار كثيرة يحث المسلمين منذ أول نشؤه الفكري و الشعري و جاء في
ديوانه صلصلة الجرس قصيدة ترجمها الشاعر المصري الصاوي شعالن تحت
عنوان شكوى و جواب شكوى وتبدأ الشكوى بكلمة حديث الروح ولذلك سميت
أغنية أم كلثوم ألبيات مختارة من القصيدتين باسم حديث الروح.
من أقواله في مسجد قرطبة:
نسيمك عذب رقيق الهبوب

أيا جام ًعا فيك جمع القلوب

أيًا جامعي خصني بالنـظر

أنا المؤمن الحق فيمن كفر

لكم حسن شوقًا لرب العباد

وإيمـانه زاد دومـًا وزاد

وقصيدة شكوى وجواب شكوى يضعها بعض الباحثين بين روائع األدب العالمي،
وألقى شاعر اإلسالم في مدريد محاضرة بعنوان" :العالم الفكري لإلسالم وأسبانيا".
من ذا الذي رفع السيوف

ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا

كنا جباال في الجبال وربما سرنا
بمعابد اإلفرنج كان أذاننا

علـى مـوج البحار بحارا
قبل الكتائب يفتـح األمصارا

لم تنس إفرقيا وال صحراؤها

س َجداتنا واألرض تقذف نارا

وكأن ظل السيف ظـل حديقـة

خضراء تنبت حولنا األزهار

لم نخـش طاغوتا يحاربناولو

نصب المنايا حولنا أسوارا

ندعو جهارا ال إله سوى الذي

صنع الوجود وقدر األقدارا

ورؤسنا يا رب فـوق أكفنا

نرجوا ثوابك مغنما وجوارا

كنا نرى األصنام مـن ذهـب

فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا

لو كان غير المسلمين لحازها

ً
كنزا وصاغ الحلي والدينارا

ومن األلى ِحملوا بعزم أكفهم
أم من رمى نار المجوس فأُط ِفئت

باب المدينة يوم غزوة خيبرا
وأبان وجه الحق أبلج نيرا

ومن الذي بذل الحياة رخيصة

ورأى رضاك أعز شئ فاشترى

نحن الذين إذا دعوا لصالتهم

والحرب تسقي األرض جاما أحمرا

جعلوا الوجوه إلى الحجاز وكبروا

في مسمع الروح األمين فكبرا

ما بال أغصان الصنوبر قد نأت

عنها قماريها بكل مكان

نجده هنا يتمنى أن يحط الرحال ويظل في بلد القدس وأرض مهبط الرساالت ،ومن
أقواله في افتتاح المؤتمر اإلسالمي العام عام  " 1931على كل مسلم عندما يولد
ويسمع كلمة ال إله إال هللا أن يقطع على نفسه العهد على إنقاذ األقصى" .في ألمانيا

نال الدكتوراه على بحث له بعنوان" :تطور الغيبيات في فارس" .عقب عودته من
ألمانيا التحق بمدرسة لندن للعلوم السياسية ،وحصل منها على إجازة الحقوق
بامتياز.
عودته إلى وطنه:
عاد إقبال إلى شبه القارة في شهر يوليو 1908م بعد أن قضى مدة في أوروبا ما بين
دراسات علمية وزيارات لدول عربية وإسالمية ،وأفادته هذه المدة في التدرب على
منهج البحث واإللمام بالفلسفة الغربية ـ ومكث في الهور ،وقدم طلب لتسجيله
ع ِيّنَ أستاذًا
محاميًا لدى القضاء الرئيسي ،وتم تسجيله بالفعل ،ولكن في مايو 1909م ُ
في الفلسفة في كلية الهور ،ولم توافق المحكمة في أول األمر على أن يتولى
منصبين في الحكومة ،ولكنها في نوفمبر 1909م وافقت على تعيينه ،وصدر قرار
محام في المحكمة كأستاذ مؤقت في كلية
تحت عنوان" :الموافقة على تعيين
ٍ
الحكومة ،وكان ذلك استثنا ًء إلقبال ،وهذا يصور لنا مدى أهمية إقبال ومكانته في
البالد.
استمرت هذه الثنائية حوالي عامين ونصف استقال بعدها من العمل بالتدريس؛ ليكون
أكثر تفر ًغا للمحاماة وممارسة القانون؛ وذلك نتيجة لحبه لمهنة المحاماة والحقوق،
وكان يتابع المؤتمرات واالجتماعات التي كانت تعقدها الجامعة؛ حيث كان له دور
واضح في إصالح حالة التعليم في بلده في هذا الوقت.
مرضه واعتزاله المحاماة
اجتمع المرض على إقبال في السنوات األخيرة من عمره ،فقد ضعف بصره لدرجة
أنه لم يستطع التعرف على أصدقائه بسهولة ،وكان يعاني من آالم وأزمات شديدة
في الحلق؛ مما أدى إلى التهاب حلقه ،وأدى بالتالي إلى خفوت صوته ،مما اضطره
إلى اعتزال مهنة المحاماة ،وفكر في أن يقصد فيينا طلبًا للعالج إال أن حاالته المادية
لم تسمح بذلك ،وتدخل صديقه رأس مسعود؛ حيث اقترح على يهوبال اإلسالمية أن
صغارا وحدث ذلك بالفعل واستمر
تمنحه راتبًا شهريًا من أجل أطفاله الذين ما زالوا
ً
الراتب حتى بعد وفاة إقبال.

كان من أوالده :ابنه آقتاب إقبال المحامي ورزق به من زواجه األول ،وابنه أجاويد
ـ القاضي بمحكمة الهور العليا ،وابنته منيرة باتو وتزوجت في باكستان ،وهما من
زوجته الثالثة؛ حيث تزوج إقبال ثالث زوجات ماتت إحداهن هي وابنتها بعد
الوالدة.
في أثناء مرضه هذا واعتزاله المحاماة ماتت زوجته الثالثة في شهر مايو 1935م ثم
مات صديقه رأس مسعود ،ولم يتوقف عن ممارسة نشاطه السياسي وعن التأليف
وكتابة الشعر.
وفاته وآثاره العلمية
في  21أبريل  1938في تمام الساعة الخامسة صبا ًحا توفي محمد إقبال ،فتأثرت
بالده بذلك فعطلت المصالح الحكومية ،وأغلقت المتاجر أبوابها واندفع الناس إلى
بيته [بحاجة لمصدر] ،ونعاه قادة الهند وأدباؤها من المسلمين والهندوس على
السواء ،ويقول عنه طاغور ـ شاعر الهند:
لقد خلفت وفاة إقبال في أدبنا فرا ًغا أشبه بالجرح المثخن الذي ال يندمل إال بعد أمد
طويل ،إن موت شاعر عالمي كإقبال مصيبة تفوق احتمال الهند التي لم ترتفع مكانتها
في العالم" .
أثاره األدبية:
رسالة المشرق (بيام مشرق)
زبور العجم (زبور عجم)
واآلن ماذا ينبغي ان نفعل يا أمم الشرق
الفتوحات الحجازية (أرمغان حجاز)
صلصة الجرس (بانك درا)

اسرار معرفة الذات (أسرار خودي)
رموز بيخودي (أسرار فناء الذات)
مسافر
جناج جبريل(بال جبريل)
إبراهيم ناجى

ولد الشاعر إبراهيم ناجي في حي شبرا بالقاهرة في اليوم الحادي والثالثين من شهر
ديسمبر في عام  ،1898وكان والده مثقفا ً مما أثر كثيراً في تنمية موهبته وصقل
ثقافته ،وقد تخرج الشاعر من مدرسة الطب في عام  ،1922وعين حين تخرجه
طبيبا ً في وزارة المواصالت  ،ثم في وزارة الصحة  ،ثم مراقبا ً عاما ً للقسم الطبي
في وزارة األوقاف.
 وقد نهل من الثقافة العربية القديمة فدرس العروض والقوافي وقرأ دواوين المتنبيوابن الرومي وأبي نواس وغيرهم من فحول الشعر العربي ،كما نـهل من الثقافة
الغربية فقرأ قصائد شيلي وبيرون وآخرين من رومانسيي الشعر الغربي.
 بدأ حياته الشعرية حوالي عام  1926عندما بدأ يترجم بعض أشعار الفريد ديموسييه وتوماس مور شعرا ً وينشرها في السياسة األسبوعية  ،وانضم إلى جماعة
أبولو عام 1932م التي أفرزت نخبة من الشعراء المصريين والعرب استطاعوا
تحرير القصيدة العربية الحديثة من األغالل الكالسيكية والخياالت واإليقاعات
المتوارثة .

 وقد تأثر ناجي في شعره باالتجاه الرومانسي كما اشتهر بشعره الوجداني  ،وكانوكيالً لمدرسة أبوللو الشعرية ورئيسا ً لرابطة األدباء في مصر في األربعينيات من
القرن العشرين .
وقد قام ناجي بترجمة بعض األشعار عن الفرنسية لبودلير تحت عنوان أزهار
الشر ،وترجم عن اإلنكليزية رواية الجريمة والعقاب لديستوفسكي ،وعن اإليطالية
رواية الموت في إجازة ،كما نشر دراسة عن شكسبير ،وقام بإصدار مجلة حكيم
البيت  ،وألّف بعض الكتب األدبية مثل مدينة األحالم وعالم األسرة وغيرهما.
 واجه نقداً عنيفا ً عند صدور ديوانه األول من العقاد وطه حسين معا ً  ،ويرجع هذاإلى ارتباطه بجماعة أبولو وقد وصف طه حسين شعره بأنه شعر صالونات ال
يحتمل أن يخرج إلى الخالء فيأخذه البرد من جوانبه  ،وقد أزعجه هذا النقد فسافر
إلى لندن وهناك دهمته سيارة عابرة فنقل إلى مستشفى سان جورج وقد عاشت هذه
المحنة في أعماقه فترة طويلة حتى توفي في الرابع والعشرين من شهر مارس في
عام .1953
 وقد صدرت عن الشاعر إبراهيم ناجي بعد رحيله عدة دراسات مهمة ،منها:إبراهيم ناجي للشاعر صا لح جودت  ،وناجي للدكتورة نعمات أحمد فؤاد  ،كما كتبت
عنه العديد من الرسائل العلمية بالجامعات المصرية .
ومن أشهر قصائده قصيدة األطالل التي تغنت بها أم كلثوم ولحنها الموسيقار الراحل
رياض السنباطي .
من شعره قصيدة صخرة الملتقى:
سألتك يا صخرة الملتقى
فيا صخرة جمعت مهجتين

متى يجمع الدهر ما فرقا
أفاء إلى حسنها المنتقى

إذا الدهر لج بأقداره

أجدا على ظهرها الموثقا

قرأنا عليك كتاب الحياة

وفض الهوى سرها المغلقا

نرى الشمس ذائبة في العباب
إذا نشر الغرب أثوابه

وننتظر البدر في المرتقى
وأطلق في النفس ما أطلقا

نقول هل الشمس قد خضبته

وخلت به دمها المهرقا

أم الغرب كالقلب دامي الجراح

له طلبة عز أن تلحقا

فيا صورة في نواحي السحاب

رأينا بها همنا المغرقا

لنا هللا من صورة في الضمير

يراهاالفتي كلما أطرقا

يرى صورة الجرح طي الفؤاد

ما زال ملتهبا محرقا

ويأبي الوفاء عليه اندماال
ويا صخرة العهد أبت إليك
مشيب الفؤاد الشهيد
أريك
َ

ويأبي التذكر أن يشفقا
وقد مزق الشمل ما مزقا
المفرقا
والشيب ما كلل
ُ
ِ

شكا أسره في حبال الهوي

وود علي هللا أن يعتقا

فلما قضي الحظ فك األسير

حن إلي أسره مطلقا

ومن دواوينه الشعرية :
وراء الغمام ( ، )1934ليالي القاهرة ( ،)1944في معبد الليل ( ، )1948الطائر
الجريح ( ، )1953وغيرها  .كما صدرت أعماله الشعرية الكاملة في عام 1966
بعد وفاته عن المجلس األعلى للثقافة.

وراء الغمام ( ، )1934ليالي القاهرة ( ،)1944في معبد الليل ( ، )1948الطائر
الجريح ( ، )1953وغيرها  .كما صدرت أعماله الشعرية الكاملة في عام 1966
بعد وفاته عن المجلس األعلى للثقافة.
أحمد رامى
الشاعر أحمد رامي (القاهرة - 1892 ،القاهرة 5 ،يونيو  )1981شاعر مصري من
أصل تركي فجده ألبيه األميرالي التركي حسين بك الكريتلي ولد عام  1892في حي
السيدة زينب بالقاهرة درس في مدرسة المعلمين وتخرج منهاعام  1914سافر إلى
باريس في بعثة من أجل تعلم نظم الوثائق والمكتبات واللغات الشرقية وحصل على
شهادة في المكتبات والوثائق من جامعة السوربون .درس في فرنسا اللغة الفارسية
في معهد اللغات الشرقية وساعده في ترجمة " رباعيات عمر الخيام " .عين أمين
مكتبة دار الكتب المصرية كما حصل على التقنيات الحديثة في فرنسا في تنظيم دار
الكتب ،ثم عمل أمين مكتبة في عصبة األمم عاد إلى مصر عام  .1945وعين مستشاراً
لإلذاعة المصرية ،حيث عمل فيها لمدة ثالث سنوات ثم عين نائبا ً لرئيس دار الكتب
المصرية.وقد لقُب بشاعر الشباب .
ديوان رامي بأجزائه األربعة – أغاني رامي – غرام الشعراء – رباعيات الخيام
قدم ألم كلثوم  110أغنية ،منها:
على بلد المحبوب 1935
كيف مرت على هواك القلوب 1936
افرح يا قلبي 1937
النوم يداعب جفون حبيبي 1937

فاكر لما كنت جنبي 1939
أذكريني 1939
يا ليلة العيد 1939
يا طول عذابي 1940
هلت ليالي القمر 1942
غلبت أصالح 1946
غنى الربيع 1946
ياللى كان يشجيك انينى 1949
سهران لوحدى 1950
يا ظالمنى 1951
أغار من نسمة الجنوب 1954
ذكريات 1955
عودت عينى 1958
دليلي احتار 1958
هجرتك 1959
حيرت قلبي معاك 1961
أقبل الليل 1969
جددت حبك ليه
غرام الشعراء
ترجم مسرحية "سميراميس"

ترجم كتاب "في سبيل التاج" من فرانسوكوبيه" كما ترجم "شارلوت كورداي" لـ
يوتسار ,ترجم "رباعيات الخيام" و عددها  175وكانت أول الترجمات العربية عن
الفارسية ،كما ترجم بعض قصائد ديوان "ظالل وضوء" لسلوى حجازي عن
الفرنسية.
جوائز:
جائزة الدولة التقديرية 1967
وسام الفنون و العلوم
وسام الكفاءة الفكرية من الطبقة الممتازة من الملك الحسن ملك المغرب
درجة الدكتوراه الفخرية في الفنون.
ومما قاله في رثاء أم كلثوم
ما جال في خاطري أنّي سأرثـيها
قد كنتُ أسـمعها تشدو فتُطربني
وبي من الشجْ ِو..من تغريد ملهمتي

صغتُ من أشجى أغانيها
بعد الذي ُ
واليوم أسـمعني أبكي وأبـكيهــا
َ
ما قد نسيتُ ب ِه الدنيا ومـا فـيها

وما ظن ْنـتُ وأحالمي تُسامرنـي

أنّي سأسـهر في ذكرى ليـاليها

ِّ
الفـن ..يـا أبـهى آللئـ ِه
يـا د ُّرةَ

الكون باريها
بديع
سبـحان ربّي
ِ
ِ

مهـما أراد بياني ْ
صـورها
أن يُ ّ

ال يسـتطيع لـها وصفا ً وتشبيها.

ساهم في ثالثين فيلم سينمائي ,إما بالتأليف أو باألغاني أو بالحوار  ،من أهمها:
نشيد األمل
الوردة البيضاء
دموع الحب

يحيا الحب
عايدة
دنانير -وداد
جبران خليل جبران
شاعرا لبنانيًا ورسا ًما وكاتب مقاالت وفيلسوف ،ولد في
كان جبران خليل جبران
ً
تب له أن يعيش معظم حياته
قرية منعزلة في بشري التابعة لمتصرفية جبل لبنان،و ُك َ
بعيدًا عن بلده األم ،فبعد أن بلغ الثانية عشرة من العمر هاجرت به أ ّمه إلى الواليات
المتحدة األمريكية ،حيث بدأ تعليمه الرسمي فيها ،وبعد فترة قصيرة الحظ موهبته
رائد الرسم والتصوير الفوتوغرافي فريد هوالند داي  ،Fred Holland Dayبدأ
جبران بالتطور تحت إشراف الفنان فريد هوالند داي ،لكن بعد االنتباه إلى أنه بدأ
يتأثر بالثقافة الغربية بشكل كبير.
أرسلته أمه مرة أخرى إلى بيروت من أجل العلم والثقافة فتابع الرسم ليقيم أول
معرض له وهو في الواحد والعشرين من عمره ،بعد ذلك بدأ بالكتابة حيث كتب ً
أوال
بالعربية وبعدها باإلنج ليزية ،دمجت كتاباته بين ثقافتيه الشرقية والغربية وجلب ذلك
له شهرةً كبيرة ودائمة.
بالرغم من أنه بدأ يعرف ككاتب أكثر منه كرسام إال أنه رسم أكثر من  700صورة،
على الرغم من أنه أمضى معظم حياته خارج لبنان إال أنه بقي مواطنًا لبنانيًا يمأل قلبه
رغد العيش في وطنه.
ليل جبران تم تعميده باسم جبران خليل جبران ،ولد جبران في السادس من كانون
الثاني /يناير عام  1883في قرية قديمة في بشري التابعة لمتصرفية جبل لبنان

الواقعة في وادي قاديشا شمال لبنان لعائلة مسيحية مارونية ،في تلك الفترة كانت
تلك المنطقة شبه مستقلة عن اإلمبراطورية العثمانية.
كان يعمل والده سعد يوسف جبران في البداية كبائع في صيدلية ع ّمه ،لكن خالل
فترة طويلة كانت الديون والخطايا تتراكم عليه بسبب لعبه القمار حتى خسر عمله
في النهاية ،بعدها تم تعيينه زعي ًما من قبل المدير البلدي راجي بك وقد كان قاسيا ً
وصاحب خلق سيء.
أما بالنسبة إلى أمه كاميال جبران رحمه كانت قد تزوجت مرتين قبل أن تتزوج من
والد جبران ليكون زوجها الثالث ،كان لديها ولد من زوجها األول وهو
بيتر(بطرس) أكبر من خليل جبران بست سنوات كان يعمل من أجل األسرة بتفاني
كبير.
لم يذهب جبران إلى المدرسة لكنه كان يتعلم العربية والكتاب المقدس من القس
الذي كان يزور منزلهم.
في عام  1891تم إلقاء القبض على والد جبران وسجنه بتهمة الفساد المالي وتمت
مصادرة جميع ممتلكاته ،أما عائلته التي بقيت مشردة عاشت فترة من الوقت في
منزل أحد اقاربهم ،قبل قرار كاميال بأن تلحق بأخيها إلى الواليات المتحدة
انضمت العائلة إلى بعض األقارب في الواليات المتحدة لتشاركهم منزلهم الواقع
جنوب بوسطن -والية ماساتشوستس ،وبينما أخذ بيتر على عاتقه تحمل أعباء
األسرة ،بدأت األم ببيع أربطة األحذية وبعض مالبس الكتان متنقلة من منزل إلى
آخر في محاولة لزيادة دخل األسرة ،فيما بعد تمكنت من فتح متجر لبيع األغذية
المجففة ،وفي الثانية عشرة من عمره دخل جبران مدرسة كوينزي -الواقعة في

بوسطن -في  30أيلول/سبتمبر ِ 1895وحتى ذلك الوقت كان يعرف بجبران خليل
جبران لكن عند تسجيله في المدرسة اختصر إلى خليل جبران.
في المدرسة وضع جبران في صف خاص بالمهاجرين حيث تم التركيز على
تعليمهم اللغة اإلنكليزية ،وفي نفس الوقت بدأ جبران بارتياد دينيسون هاوس
سوشيال سنتر  ،Denison House Social Centerوهو مدرسة للفنون تقع
بالقرب من مكان سكنه ،الحظ معلموه مهاراته الفنية وتم تقديم جبران إلى الناشر
والمصور الفوتوغرافي "فريد هوالند داي" ،مما أفضى إلى اكتشاف قابليته لتلقي
الفن واألدب ،وبدأ داي بتسميته "نابغة بالفطرة".
تحت إشراف داي بدأ جبران بتزيين الكتب ورسم البورتريه (الصور الشخصية)،
في النهاية بدأ داي بتقديم جبران إلى أًصدقائه في عام  1898تم استخدام إحدى
رسماته كغالف ألحد الكتب ،وعندما الحظت والدته أنه بدأ ينجذب إلى الثقافة
الغربية قررت أمه وأخاه إرساله إلى لبنان حيث سيكون بإمكانه أن يتعلم عن تراثه
الشرقي ً
أوال ،ووفقًا لذلك عاد جبران إلى بيروت حيث حصل على قبول مدرسة
الحكمة ،وهي مدرسة ابتدائية مارونية ومعهد للعلوم العالية ،بعد إتمام تعليمه في
بيروت عاد جبران إلى بوسطن في  10أيار/مايو  ،1902بعدها توفيت أخته
األصغر سلطانة بمرض السل ،في عام  1903توفي أخوه بيتر بنفس المرض وأمه
بسبب السرطان ،وبدعم من أخته ماريانا التي تعمل في الخياطة تابع جبران أعماله
الفنية.
إنجازات جبران خليل جبران
خالل فترة إقامته في لبنان اعتاد جبران على التوصل مع جوزفين بريستون بيبودي
 Josephine Preston Peabodyوهي شاعرة مشهورة كان التقاها في أحد
المعارض التي أقامها معلمه ومشرفه فريد هوالند داي ،وفي عام  1903ساعدته في
عرض بعض أعماله في جامعة ويلزلي -ماساتشوستس.

في  3أيار/مايو  1904أقام معرضه األول في استوديو معلمه داي في بوسطن،
وهنا التقى جبران بماري إليزابيث هاسكيل  Mary Elizabeth Haskellوهي
المعروفة بمساعدتها لعدد من الناس الموهوبين ،كانت تملك مدرسة ميس هاسكيل
للبنات ،وقد ساعدته ماليًا واستخدمت نفوذها ليطور مهنته ،و بالرغم من أنها كانت
تكبره بعشرة أعوام إال أنهما بقيا صديقين حتى وفاته.
في شتاء عام  1904احترق معرض داي ودمرت أوراق جبران بالكامل ،بعد ذلك
أخذ جبران يكتب باللغة العربية لصالح صحيفة أخبار عربية (صحيفة المهاجر)
حيث كان يحصل على دوالرين مقابل كل مقالة ،وحملت أولى مقاالته عنوان رؤيا.
عام  1905نشر جبران أول أعماله "نفثة في فن الموسيقا" وقد كانت تميل إلى
العاطفية واالنفعالية كانت عمالً غير ناضج عن الموسيقا ،وفي الوقت نفسه بدأ
يدرس اإلنكليزية مع هاسكيل.
عام  1906نشر عمله الثاني "عرائس المروج" حيث احتوى هذا الكتاب على ثالثة
قصص قصيرة تمت ترجمتها فيما بعد إلى اإلنكليزية تحت عدة عناوين ،وفي نفس
صا به في الصحيفة التي كان يكتب لها تحت عنوان دمعة وابتسامة.
العام بدأ عمودًا خا ًّ
نشر كتابه الثالث "األرواح المتمردة" عام  1908والذي تناول مجموعة من القضايا
االجتماعية مثل تحرر المرأة و التحرر من النظام اإلقطاعي الذي كان سائداً في
لبنان ،وبسبب استياء رجال الدين من محتويات الكتاب تم تهديده بأنه سوف يطرد
من الكنيسة كما انتقدت الحكومة الكتاب ومحتوياته.

في نفس العام تلقى جبران تمويالً من هاسكيل ليسافر إلى باريس ويزيد مهاراته في
متأثرا جدًا بالرمزية كما دعي
الرسم الزيتي وأقالم الباستيل ،وفي تلك الفترة كان
ً
للمشاركة في تقديم الرسومات للعديد من العروض المهمة ،وتم قبول لوحته
"خريف" من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية للفنون الجميلة لتشارك في معرضها.
وفي تلك الفترة أثناء تواجده في باريس قام برسم سلسلة من الصور الشخصية
"بورتريه" لعدد من الممثلين العظماء أمثال أغسطس رودين ،كما التقى مجموعة
من المشاهير ،على الرغم من كونه لم ينهي فصوله الدراسية قام بجولة في انكلترا
قبل عودته إلى الواليات المتحدة في أواخر عام .1910
انتقل جبران إلى نيويورك عام  1911حيث عاش هناك ما تبقى من حياته القصيرة،
بعدها بدأ بالعمل على كتابه الجديد " األجنحة المتكسرة" والذي يتناول تحرر المرأة،
ومن المعتقد أن بطل الرواية هو الكاتب نفسه.
في عام  1911أسس جبران الرابطة القلمية وهي جمعية تعنى بتشجيع الكتاب و
اآلداب العربية ،لم تساعد هذه الجمعية الكتاب العرب فقط وإنما ساعدت جبران
نفسه بشكل كبير من خالل صالتها وجماهيريتها.
بعد إصدار كتابه األجنحة المتكسرة بدأت شهرة جبران باالنتشار ،عندها أصبح
واحداً من أشهر أدباء وشعراء المهجر كما بدأ يدعى باإلصالحي.
في عام  1913قام بتأسيس معرض كبير له وقدّم في نفس العام واحدة من أهم أعماله
الفنية وهي "ذا هيرميتيج" وفي تلك الفترة تعززت مكانته ككاتب ً
أوال ورسام ثانيًا.ى

بعد اندالع الحرب العالمية األولى و ّجه طلبه إلى المسلمين والمسيحيين اللبنانيين بأن
يوحدوا جهودهم في محاربة العثمانيين ،وكان حزينًا كونه لن يتمكن من المشاركة
في هذا النضال ،وبعد أن أصبح الجوع يتسبب بوفاة أكثر من  100ألف إنسان في
بيروت وجبل لبنان بدأ جبران بجمع المال لتأمين المساعدة للحشود الجائعة ،في
الوقت نفسه كانت شعبيته تزداد في نيويورك ،في عام  1916أصبح أول مهاجر
ينضم إلى البورد األدبي الخاص بمجلة ذا سيفن أرتس The Seven Arts
 ،Magazineكانت أول أعماله األدبية باللغة اإلنكليزية تحت عنوان "مادمان"-
المجنون -حيث مثلت قصة رمزية وشعرية وقد نشرت عام .1918
وحتى عام  1920تابع جبران الكتابة باللغتين العربية واإلنكليزية ومن أشهر أعماله
العربية ،قصيدة المواكب عام  1919والعواصف  1920باإلضافة إلى البدائع
والطرائف  1923وفي نفس العام أصدر كتابه "النبي" وعند إصدار هذا الكتاب كان
جبران قد وصل إلى قمة مهنته ككاتب وأصبح شخصية مشهورة.
في عام  1920وبالرغم من كونها أصبحت بعيدة ساهمت هاسكيل في دفع مهنة
جبران إلى األمام ليس فقط من خالل التمويل وإنما من خالل تدقيق أعماله
اإلنكليزية ،وبعد أن انتقلت مع زوجها إلى سافانا ،عيّن جبران الشاعرة باربارا يونغ
لتدقيق أعماله(وهو االسم المستعار لـ هنرييتا بريكنريدج بوغتون).
في تلك الفترة بدأت صحته تسوء ،وحتى ذلك الوقت استمر في كتابة ونشر كل من
"رمل وزبد"  1926ومملكة الخيال وكلمات جبران(أقوال جبران)  ،1927وفي
نفس الوقت كان يعمل على كتابه "يسوع ابن اإلنسان" حيث ضمنها كلماته وآثاره
التي سجلها من عاشوا في زمنه ونشر هذا العمل عام  ،1928بعدها نشر كتابا ً
واحداً وهو "آلهة األرض" عام  1931أثناء حياته ،والباقي تم نشره بعد وفاته.

أشهر أقوال جبران خليل جبران
حياة جبران خليل جبران الشخصية
بالرغم من أنه كان على عالقات غرامية بأكثر من امرأة إال أنه بقي أعزب طوال
حياته ،ويعتقد أنه بعد عودته من باريس تقدم بطلب يد ماري إليزابيث هاسكيل،
لكنها رفضت طلبه بسبب فارق العمر بينهما ،بالمقابل فقد بقيا صديقين طوال
حياتهما.
صا لوطنه
بالرغم من أنه أمضى معظم حياته في الواليات المتحدة إال أنه بقي مخل ً
ولم يقبل أن يأخذ الجنسية األمريكية ،وضمن وصيته ترك مبلغًا ماد ًيا لتطوير لبنان
كي ال يضطر أبناء بلده إلى الهجرة مرغمين.
اسم الكتاب سنة النشر الوصف
اللغة العربية
األرواح المتمردة1908 .
دمعة وابتسامة

1914

األجنحة المتكسرة1912 .
العواصف
البدائع والطرائف 1923
عديدة لمخاطبة الطبيعة
عرائس المروج

1906

نبذة في فن الموسيقى
المواكب.

مجموعة من مقاالت وروايات تتحدث عن مواضيع

1919

1905

نصوص خارج المجموعة
األعمال المعربة
مناجاة أرواح
اللغة اإلنجليزية
النبي

قصائد شعرية.

المجنون.
رمل وزبد.
يسوع ابن اإلنسان.
حديقة النبي.
أرباب األرض.

1931

الشعلة الزرقاء.

ي زيادة.
تض ّم رسائله إلى األديبة م ّ

التائه.
السابق
فنانون تغنوا بكلماته
نصب تذكاري لجبران في واشنطن العاصمة
مقطع "نصف ما أقوله لك ال معنى له ،غير أني اقوله لعل النصف اآلخر يبلغك "
من قصيدة (رمل وزبد)  ,1926استخدمه المغني جون لينون مع تغيير طفيف في
اغنية  Juliaالتي اصدرتها فرقة البيتلز سنة .1968
ً
كامال.
أفرد الفنان األمريكي اللبناني جبريل عبد النور لقصائد جبران ألبو ًما
غنت الفنانة فيروز قصيدته المواكب باسم "أعطني الناي وغني" كما غنت له مقاطع
كاملة من كتاب النبي باإلضافة لقصيدة األرض والتي مطلعها سفينتي بانتظاري،

وأخيرا غنت له قصيدة يا بني أمي لتبقى المطربة الشهيرة فيروز هي أكثر من تغنى
بقصائد جبران.
غنت فرقة ( )Mr. Misterله قصيدة األجنحة المتكسرة.
عزف له فنان الجاز األمريكي جاكي ماكلين مقطوعة موسيقية سماها جبران
النبي[.]6
شخصية جبران وثقافته
كان جبران مياالً منذ الطفولة إلى الوحدة والتأمل أحالم اليقظة .وظل في مراهقته
منطويا ً على نفسه ،بعيداً عن األقارب والجيران.
وكان سريع البديهة ،متواضعا ً و طموحا ً  .وكان شديد الرغبة بالشهرة ولو عن
طريق االنتقاد .فقد سر بانتقاد المنفلوطي لقصته (وردة الهاني).
وكان لجو بوسطن الذي نشأ فيه ألثر في إذكاء ثورته على التقاليد والنظم البالية في
المجتمع الشرقي ،وذلك عندما أحس بالتناقض بين جو الحرية الفكرية االجتماعية
السياسية في بوسطن وبيئته الشرقية .رافقته أحالم اليقظة من الطفولة حتى الرجولة
فادّعى لمعارفه  -وخاصة ماري هاسكل -أنه ينحدر من أسرة أرستقراطية غنية
عريقة .وكان واسع الثقافة فقد قرأ لشكسبير وللشعراء الرومنسيين وال سيما بليك
كيتس  ،شلي ،نيتشه ،ولعله حاكى في قصائده النثرية قصائد الشاعر األمريكي والت
ويتمان مبتكر هذا الفن .كما يبدو أثر الفلسفة األفالطونية في رومنسيته وتصوفه،
خص المسيح بكتابه ((يسوع ابن اإلنسان)) كما
وأثر االنجيل بارز في تناجه .فقد
ّ
تأثر بالتصوف الشرقي الهندي منه المسيحي و اإلسالمي .فآمن بوحدة الوجود
والتقمص ،وبالحب وسيلة لبلوغ الحقيقة .هذا فضالً عن قراءته األساطير اليونانية
والكلدانية والمصرية .قال عنه علي الطنطاوي في كتاب صور وخواطر  :انه خسر
االيمان والرجولة والفضائل كلها وربح شهرة عريضة  ،وترك صفحات فيها كالم
ويقوض بيته على رأسه ،إلى اخر ما
جميل يلذ قارئة  ،ولكنه يسلبه ايمانه من قلبه ّ
قال في نداءه إلى ادباء مصر في سنة 1943

وفاة جبران خليل جبران
في  10نيسان/أبريل  1931وهو في الثامنة واألربعين توفي بسبب التليف الكبدي
المزمن والسل في نيويورك.
تمنى أن يدفن فى لبنان وقد تحقق له ذلك وأوصى بأن تكتب على قبره العبارة
اآلتية:
أنا حي مثلك ،وأنا واقف اآلن إلى جانبك؛ فاغمض عينيك والتفت؛ تراني
جبران خليل جبران
أمامك.
حقائق سريعة عن جبران خليل جبران
هنالك العديد من الصروح التي تحيي تراث جبران كونها تحمل اسمه مثل متحف
جبران في بشري وحديقة جبران خليل جبران في بيروت وحديقة خليل جبران
التذكارية في العاصمة واشنطن ،والنصب التذكاري لجبران في كوبلي سكوير في
بوسطن  -ماساتشوستس.
عند وفاته عنونت صحيفة نيويورك صن "مات النبي" ،حيث أقام سكان المدينة
الصلوات ليومين
من أقواله: .
الشك ألم في غاية الوحدة ال يعرف أن اليقين هو توأمه.
ليست حقيقة اإلنسان بما يظهره لك ،بل بما ال يستطيع أن يظهره ،لذلك إذا أردت أن
تعرفه فال تصغ إلى ما يقول بل إلى ما ال يقول.
الحق يحتاج إلى رجلين :رجل ينطق به ورجل يفهمه.

في التمرد :أنا متطرف حتى الجنون  ،أميل إلى الهدم ميلي إلى البناء  ،وفي قلبي كره
لما يقدسه الناس  ،وحب لما يأبونه ولو كان بإمكاني استئصال عوائد البشر وعقائدهم
وتقاليدهم لما ترددت دقيقة  ،أما قول بعضهم أن كتاباتي (سم في دسم) فكالم يبين
الحقيقة من وراء نقاب كثيف  ،فالحقيقة العارية هي أنني ال أمزج السم بالدسم  ،بل
أسكبه صرفًا غير أني أسكبه في كئوس نظيفة شفافة.
مي زيادة وجبران
كانت تربط بين مي زيادة وجبران خليل جبران عالقة قويّة امتدت ألعوام طويلة لم
يلتقيا خاللها أبداً ،وعلى الرغم من المسافات الشاسعة التي كانت تفصلهما وعدم
اللقاء ،إال أنه كان بينهما لغة عالية من التفاهم والصداقة والحب ،واستمرت
مراسالتهما لمدة عشرين عاما ً دون انقطاع حتى وفاة جبران في مدينة نيويورك،
وقد جمعهما عم ٌل أدبي واحد هو كتاب (بين الم ّد والجزر) من تأليف مي ورسومات
جبران .تنعتبر العالقة ما بين جبران خليل جبران ومي زيادة امتداداً للحب العذري
الذي جمع قيس بليلى وجميل ببثينه ،ووصفت عالقتهما بالحبّ السماوي الذي و ّحد
قلب األديبين مي زيادة وجبران خليل جبران برغم عدم اللقاء أبداً ،وكانت تلك
نقي فريد ،ولألسف فإن الكثير من رسائل
الرسائل المتبادلة بينهما هي مواثيق ً
حب ً
مي لجبران قد اختفت ،ويعتقد بأنه ت ّمت سرقتها من قبل امرأةٍ لبنانيّة أخرى أرادت
احتكار ذكرى جبران لنفسها ناكرةً بهذا الوجود العميق لمي في حياته ،أما رسائل
جبران لمي فهي كاملة .من الجدير بالذكر ّ
أن مي زيادة عاشت عمرها محبةً لرج ٍل
واحد هو جبران وماتت وهي ترتبط به روحيّا ً برغم كثرة عدد عشاقها .ومن هنا
نعلم ّ
حب من نوعٍ فريد
بأن الحب العظيم الذي ش ّد جبران لمي وشغف مي لجبران ٌ
عالم آخر تتحد فيه
يكاد يكون صوفيّا ً لتخطيه حدود المكان والزمان والحواس ،إلى ٍ
قوة الوجود.
ّ
مى زيادة
مي زيادة ( )1941 - 1886أديبة وكاتبة فلسطينية  -لبنانيةُ ،ولدت في الناصرة عام
 ، 1886أتقنت مي تسع لغات هي :العربية ،والفرنسية واإلنجليزية واأللمانية
واإليطالية واألسبانية والالتينية واليونانية والسريانية.

ولدت مي زيادة في الناصرة .وهي ابنة وحيدة ألب لبناني وأم فلسطينية أرثوذكسية.
تلقت دراستها االبتدائية في الناصرة ،والثانوية في عينطورة بلبنان .عام ،1907
انتقلت مع أسرتها لإلقامة في القاهرة .ودرست في كلية اآلداب وأتقنت اللغة الفرنسية
واإلنكليزية واإليطالية واأللمانية ولكن معرفتها بالفرنسية كانت عميقة جداً ولها بها
شعر .في القاهرة ،عملت بتدريس اللغتين الفرنسية واإلنجليزية ،وتابعت دراستها
لأللمانية واإلسبانية واإليطالية .وفي الوقت ذاته ،عكفت على إتقان اللغة العربية
وتجويد التعبير بها .فيما بعد ،تابعت دراسات في األدب العربي والتاريخ اإلسالمي
والفلسفة في جامعة القاهرة .نشرت مقاالت أدبية ونقدية واجتماعية منذ صباها فلفتت
األنظار إليها .كانت تعقد مجلسها األدبي كل ثالثاء من كل أسبوع وقد امتازت بسعة
األفق ودقة الشعور وجمال اللغة .نشرت مقاالت وأبحاثا ً في كبريات الصحف
والمجالت المصرية ،مثل للمقطم ،واألهرام ،والزهور ،والمحروسة ،والهالل،
والمقتطف .أما الكتب ،فقد كان «باكورة» إنتاجها في عام  1911ديوان شعر كتبته
باللغة الفرنسية وأول أعمالها بالفرنسية كان بعنوان "أزاهير حلم" .وفيما بعد صدر
لها "باحثة البادية" عام  ، 1920و"كلمات وإشارات" عام  ،1922و"المساواة" عام
 ،1923و"ظلمات وأشعة" عام  ،1923و"بين الجزر والمد" عام ،1924
و"الصحائف" عام .1924
ما قلبها ،فقد ظل مأخوذاً طوال حياتها بجبران خليل جبران وحده ،رغم أنهما لم
يلتقيا ولو لمرة واحدة .ودامت المراسالت بينهما لعشرين عا ًما منذ  1911وحتى
وفاة جبران في نيويورك عام  .1931واتخذت مراسالتها صيغة غرامية عنيفة وهو
الوحيد الذي بادلته حبا ً بحب وإن كان حبا ً روحيا ً خالصا ً وعفيفاً .ولم تتزوج على
كثرة عشاقها]3[.
عانت الكثير بعد وفاة والدها عام  1929ووالدتها عام  ،1932وقضت بعض الوقت
في مستشفى لألمراض النفسية وذلك بعد وفاة الشاعر جبران خليل جبران فأرسلها
أصحابها إلى لبنان حيث يسكن ذووها فأساؤوا إليها وأدخلوها إلى «مستشفى
األمراض العقلية» مدة تسعة أشهر وحجروا عليها فاحت ّجت الصحف اللبنانية

وبعض الكتاب والصحفيون بعنف على السلوك السيء ألقاربها ،فنقلت إلى مستشفى
خاص في بيروت ثم خرجت إلى بيت مستأجر حتى عادت لها عافيتها وأقامت عند
األديب أمين الريحاني عدة أشهر ثم عادت إلى مصر.
عاشت صقيع الوحدة وبرودة هذا الفراغ الهائل الذي تركه لها من كانوا السند الحقيقي
لها في الدنيا .وحاولت أن تسكب أحزانها على أوراقها وبين كتبها .فلم يشفها ذلك من
آالم الفقد الرهيب لكل أحبابها دفعة واحدة .فسافرت عام  1932إلى إنجلترا أمالً في
أن تغيّر المكان والجو الذي تعيش فيه ربما يخفف قليالً من آالمها .لكن حتى السفر لم
يكن الدواء .فقد عادت إلى مصر ثم سافرت مرة ثانية إلى إيطاليا لتتابع محاضرات
في «جامعة بروجيه» عن آثار اللغة اإليطالية .ثم عادت إلى مصر .وبعدها بقليل
سافرت مرة أخرى إلى روما ثم عادت إلى مصر حيث استسلمت ألحزانها .ورفعت
الراية البيضاء لتعلن أنها في حالة نفسية صعبة .وأنها في حاجة إلى من يقف جانبها
ويسندها حتى تتماسك من جديد.
الوفاة وأوفياء الماضي
توفيت في مستشفى المعادي بالقاهرة عن عمر  55عاماً .وقالت هدى شعراوي في
تأبينها «كانت مي المثل األعلى للفتاة الشرقية الراقية المثقفة» .و ُكتبت في رثائها
مقاالت كثيرة بينها مقالة ألمين الريحاني نشرت في «جريدة المكشوف» اللبنانية
عنوانها «انطفأت مي».
ماتت األديبة مى زيادة عام  1941لم يمش وراءها رغم شهرتها ومعارفها
وأصدقائها الذين هم بغير حصر ،سوى ثالثة من األوفياء :أحمد لطفي السيد ،خليل
مطران ،وأنطوان الجميل ]4[.وسوف يبقى المعنى الذى يشير إليه هذا المثل عن
عالقة الناس والعمدة ،قائما ً إلى يوم القيامة ،مؤكداً على ان النفاق هو أساس كثير
من أفعالنا وأقوالنا.

وقد أراد د .خالد غازي أن يتحرى حياة تلك المعذبة مى وراح ينقب في حياتها
وتاريخها فأخرج كتابه "مي زيادة  ..حياتها وسيرتها وأدبها وأوراق لم تنشر"[]4
الذى نال به جائزة الدولة التشجيعية في مصر.
ف"محنة مي" في حياتها المثالية تستحق أن يقف المتصفح والمتأمل عنده طويالً،
ويقلب فيه ،ربما ألنه يجسد حياة مى بأعتبراها حالة جديرة بالتأمل والنـظر.
تقول مي :أنا امرأة قضيت حياتي بين قلمي وأدواتي وكتبي ،ودراساتي وقد
انصرفت بكل تفكيري إلى المثل األعلى ،وهذه الحياة "األيدياليزم" أي المثالية التي
حييتها جعلتني أجهل ما في هذا البشر من دسائس []4
من أشهر أعمالها :
كان أول كتاب وضعته باسم مستعار (ايزيس كوبيا) وهو مجموعة من االشعار
باللغة الفرنسية ،ثم وضعت مؤلفاتها (باحثة البادية) وكلمات وإرشادات ،ظلمات
وأشعة ،سوانح فتاة ،بين المد والجزر ،الصحائف والرسائل ،وردة اليازجي ،عائشة
تيمور ،الحب في العذاب ،رجوع الموجة ،ابتسامات ودموع ،وقامت بعدة رحالت
إلى أوروبا وغذت المكتبة العربية بطائفة من الكتب الممتعة موضوعة ومنقولة
وبلغت من غايتها في األدب والعلم والفن فاستفاض ذكرها على األلسنة.
وكانت تميل إلى فني التصوير والموسيقى ،وكانت إذا وضعت قصة تجعل ذكرى
قديمة تثيرها رؤية لون أو منظر من المناظر ،أو حادثة من الحوادث ،وقد يكون
إيحا َء بما تشعر به وتراه في حياتها ،فتدفعها هذه الذكرى ويستنفرها هذا اإليحاء إلى
كتابة القصة ،وقد تستيقظ في الفجر لتؤلف القصة ،ومن عادتها أن تضع تصميما ً
أوليا ً للموضوع ،ثم تعود فتصوغ القصة وتتم بناءها ،وان الوقت الذي تستغرقه في
كتابة القصة قد يكون ساعة أو أسابيع أو شهور حسب الظروف ،وهي ترى أنه ليس

هناك قصص خيالية مما يكتبه القصصيون وكل ما ألفته هذه النابغة ،هو واقعي
كسائ ر ما تسمع به وتراه من حوادث الحياة ،فالمؤلف القصصي ال يبدع من خياله ما
ليس موجوداً ،بل هو يستمد من الحياة وحوادثها ،ويصور بقالبه الفني الحوادث التي
وقعت لألفراد ،وكل ما تكتب هو تصوير لبعض جوانب الحياة ،ال وه ٌم من األوهام
ال نصيب لها من حقيقة الحياة.
لقد ظ لت سنوات طويلة تغرس في القلوب أجمل الشعر وأرفع النثر وتتهادى
بروائعها ومؤلفاتها في دنيا األدب إلى أن عصفت المنية في روحها وهي في سن
الكهولة المبكرة وذلك في يوم األحد التاسع عشر من شهر تشرين األول سنة
1941م في المعادي بمصر ،وتركت وراءها مكتبة نادرة ال تزال محفوظة بالقاهرة
وتراثا ً أدبيا ً خالداً ..
كتاب المساواة
باحثة البادية
سوانح فتاة
الصحائف
كلمات وأشارات
غاية الحياة
رجوع الموجة
بين الجزر والمد
الحب في العذاب
ابتسامات ودموع
ظلمات وأشعة

وردة اليازجي
عائشة تيمور
نعم ديوان الحب
موت كناري
خليل مطران
خليل ُمطران "شاعر القطرين" ( 1يوليو  1 - 1872يونيو  )1949شاعر لبناني
شهير عاش معظم حياته في مصر .عرف بغوصه في المعاني وجمعه بين الثقافة
العربية واألجنبية ،كما كان من كبار الكتاب  ،عمل بالتاريخ والترجمة ،يشبّه باألخطل
بين حافظ وشوقي ،كما شبهه المنفلوطي بابن الرومي .عرف مطران بغزارة علمه
وإلهامه باألدب الفرنسي والعربي ،هذا باإلضافة لرقة طبعه ومسالمته وهو الشيء
الذي انعكس على أشعاره ،أُطلق عليه لقب "شاعر القطرين" ويقصد بهما مصر
ولبنان ،وبعد وفاة حافظ وشوقي أطلقوا عليه لقب "شاعر األقطار العربية".
دعا مطران إلى التج ديد في األدب والشعر العربي فكان أحد الرواد الذين اخرجوا
الشعر العربي من أغراضه التقليدية والبدوية إلى أغراض حديثة تتناسب مع العصر،
مع الحفاظ على أصول اللغة والتعبير ،كما ادخل الشعر القصصي والتصويري لألدب
العربي.
حياته
هو خليل بن عبده بن يوسف مطران ولد في األول من يوليو عام 1872م في بعلبك
بلبنان ،وتلقى تعليمه بالمدرسة البطريريكية ببيروت .تلقى توجيهاته في البيان
العربي على يد أستاذاه األخوان خليل وإبراهيم اليازجي ،كما أطلع على أشعار
فكتور هوغو وغيره من أدباء ومفكري أوروبا ،هاجر مطران إلى باريس وهناك
انكب على دراسة األدب الغربي.

كان مطران صاحب حس وطني فقد شارك في بعض الحركات الوطنية التي
أسهمت في تحرير الوطن العربي ،ومن باريس انتقل مطران إلى محطة أخرى في
حياته فانتقل إلى مصر ،حيث عمل كمحرر بجريدة األهرام لعدد من السنوات ،ثم
قام بإنشاء "المجلة المصرية" ومن بعدها جريدة "الجوانب المصرية" اليومية والتي
عمل فيها على مناصرة مصطفى كامل باشا في حركته الوطنية واستمر إصدارها
على مدار أربع سنوات ،وقام بترجمة عدة كتب.
من قصائده الثائرة:
حْرارهَا ُح ّراً فَ ُحرا
ِّ
ـارهَـا َبحْراً َو َبرا َوا ْقـتُلوا أَ َ
شـردُوا أ َ ْخـ َي َ
ـر الد ْه ِر َويَ ْبقَى الش ُّر شَرا
صا ِلحا ً ِ
آخ َ
إِنما الصا ِلـ ُح يَـ ْبقَى َ
ص ْخ َرا
يرهَا ْ
الم ه َْل تَ ْك ِس ُ
َك ُ
ش َ
يمنَ ُع األَيْدي أَ ْن تَ ْنقُ َ
ـسروا األ َ ْق َ
قَ ِ ّ
َـل تَ ْق ِطيعُها يَـمنَ ُع األَعْينَ أَ ْن تَ ْن ُ
ْدي ه ْ
ظ َر ش َْز َرا
ـطـعُوا األَي َ
طـ ِفئُوا األ َ ْعيُنَ ه َْل إِ ْ
أَ ْ
ص َع َد زَ ْف َرا
اس أَ ْن ت ْ
طفَا ُؤهَا ْ
يمنَ ُع األ َ ْنفَ َ
اس َهذَا ُج ْهدُك ْم َو ِبـه َمـ ْنجـاتُنَا ِمـ ْن ُك ْم فَش ْك َرا
أَخ ِمـدُوا األ َ ْنفَ َ
وخالل فترة إقامته في مصر عهدت إليه وزارة المعارف المصرية بترجمة كتاب
الموجز في علم االقتصاد مع الشاعر حافظ إبراهيم ،وصدر له ديوان شعر مطبوع

في أربعة أجزاء عام  ،1908عمل مطران على ترجمة مسرحيات شكسبير وغيرها
من األعمال األجنبية ،كما كان له دور فعال في النهوض بالمسرح القومي بمصر.
ونظراً لجهوده األدبية المميزة قامت الحكومة المصرية بعقد مهرجان لتكريمه
حضره جمع كبير من األدباء والمفكرين ومن بينهم األديب الكبير طه حسين.
أسلوبه الشعري
عرف مطران كواحد من رواد حركة التجديد ،وصاحب مدرسة في كل من الشعر
والنثر ،تميز أسلوبه الشعري بالصدق الوجداني واألصالة والرنة الموسيقية ،وكما
يعد مطران من مجددي الشعر العربي الحديث ،فهو أيضا ً من مجددي النثر فأخرجه
من األساليب األدبية القديمة.
على الرغم من محاكاة مطران في بداياته لشعراء عصره في أغراض الشعر
الشائعة من مدح ورثاء ،لكنه ما لبث أن أستقر على المدرسة الرومانسية والتي تأثر
فيها بثقافته الفرنسية ،فكما عني شوقي بالموسيقى وحافظ باللفظ الرنان ،عنى
مطران بالخيال ،وأثرت مدرسته الرومانسية الجديدة على العديد من الشعراء في
عصره مثل إبراهيم ناجي وأبو شادي وشعراء المهجر وغيرهم.
شهدت حياة مطران العديد من األحداث السياسية واالجتماعية الهامة وكان بالغ
التأثر بها وعبر عن الكثير منها من خالل قصائده ،وعرف برقة مشاعره وإحساسه
العالي وهو األمر الذي انعكس على قصائده ،والتي تميزت بنزعة إنسانية ،وكان
للطبيعة نصيب من شعره فعبر عنها في الكثير منه ،كما عني في شعره بالوصف،
وقدم القصائد الرومانسية ،من أبيات الشعر الرومانسية التي قالها عندما سئل عن
محبوبته قال:

ت
ور العَي ِْن ُم ْذ ُك ْنتُ َو ُك ْن ِ
يَا ُمنَ ْالقَ ْل ِ
ب َونُ َ
ت
ص ْن ِ
ص ْنتُ َو ُ
اس بِ َما ُ
لَ ْم أَشَأ ْ أَ ْن يَ ْعلَ َم الن ُ
ـن فِ ْ
َو ِلـ َمـا َحـاذَ ْرتُ ِم ْ
ت
ـطـنَـتِـ ِه ْم فِينَا فَ ِط ْن ِ
سـ َعادِي َم ْن َ
ت
ظنَ ْن ِ
ي َوهِـ ْنـدِي َو ُ
ِإن لَـيْـالَ َ
ت
سمى ه َُو أَ ْن ِ
تَـ ْكـث ُ ُ
ـر األَسْـ َمـا ُء لَـ ِكن ال ُم َ
اهتم مطران بالشعر القصصي والتصويري والذي تمكن من استخدامه للتعبير عن
التاريخ والحياة االجتماعية العادية التي يعيشها الناس ،فاستعان بقصص التاريخ وقام
بعرض أحداثها بخياله الخاص ،باإلضافة لتعبيره عن الحياة االجتماعية ،وكان
مطران متفوقا ً في هذا النوع من الشعر عن غيره فكان يصور الحياة البشرية من
خالل خياله الخاص مراعيا ً جميع أجزاء القصة.
من قصائده التاريخية :نذكر قصيدة "بزرجمهر"
س ُجو ِد ِه ْم ِللش ْم ِس ِإ ْذ تَتَالَالَ
س َجدُوا ِل ِكس َْرى ِإ ْذ َب َدا ِإجْ الَالَ
َك ُ
َ
س ُو َد ِسخَاالَ
يَا أ ُمةَ ْالفُ ْر ِس ْالعَ ِريقَةَ فِي ْالعُلَى
َماذَا أَ َحا َل بِ ِك األ ُ
ب أَ ِعزة ً
ك ْنت ُ ْم ِك َباراً في ال ُح ُرو ِ
س ُك ْم
عباد ِكس َْرى
ِ
ُ
مانحي ِه نُفُو َ
تَ ْستَ ْق ِبلُونَ ِن َعا َلهُ ِب ُو َجو ِه ُك ْم
ار ٍس
أَلتِّب ُْر ِكس َْرى َوحْ َد َه فِي فَ ِ

ضئَاالَ
صا ِغ ِرينَ ِ
َو ْال ْيو َم ِبتُّ ْم َ
ض َواأل َ ْم َواالَ
َو ِرقَابَ ُك ْم َوال ِع ْر َ
َوت ُ َع ِّف ُرونَ أَذِلةً أَ ْو َكاالَ
ار ٍس أَ ْرذَاالَ
َويَعُ ُّد أُمةَ فَ ِ

شر ْال ِعيَا ِل َعلَ ْي ِه ُم َوأَ َعقُّ ُه ْم
ُّ
ِإ ْن يُؤْ تِ ِه ْم َفضالً َي ُمن ِو ِإ ْن َي ُر ْم

ع ُمه ْم َعلَ ْي ِه ِعيَاالَ
لَ ُه ُم َويَزَ ُ
ثَأَراً يُ ِب ْد ُه ْم ِب ْال َع ُد ّ ِو قِتَاالَ

تفوق مطران على كل من حافظ إبراهيم وأحمد شوقي في قصائده االجتماعية والتي
تناول فيها العديد من المواضيع ،محاربا ً فيها الفساد االجتماعى والخلقى.
قالوا عنه:
أشار الدكتور ميشال جحا األديب اللبناني والذي قام بنشر دراسة عن خليل مطران
"إلى أن شوقي وحافظ ومطران ،يمثلون الثالوث الشعري المعاصر الذي يذكرنا
بالثالوث األموي :األخطل وجرير والفرزدق الذي سبقه بأكثر من اثني عشر قرنا ً
من الزمن ،كما عاش هؤالء الشعراء في فترة زمنيـة متقاربة ،وفي كثـير من
األحيـان نظمـوا الشع ر في مناسبـات واحدة ،إنما خلـيل مطران يبقى رائـد الشعر
الحديث".
قال الباحث اللبناني قاسم محمد عثمان ان ما صنعه خليل مطران في األدب لم
يصنعه أدباء عصره.
كما قال عنه الشاعر صالح جودت "أنه اصدق شعراء العرب تمثيالً للقومية
العربية".
وعبر طه حسين عن رأيه في شعر مطران وهو يخاطبه قائالً "إنك زعيم الشعر
العربي المعاصر ،وأستاذ الشعراء العرب المعاصرين ،وأنت حميت "حافظاً" من أن
يسرف في المحافظة حتى يصيح شعره كحديث النائمين ،وأنت حميت "شوقي" من
أن يسرف في التجديد حتى يصبح شعره كهذيان المحمومين".
وقال عنه الشاعر العراقي المعروف فالح الحجية الكيالني في موقعه إسالم
سيفاليزيشن  -الشعراء (عرف مطران كواحد من رواد حركة التجديد ،وصاحب
مدرسة متجددة في الشعر والنثر ،وتميز أسلوبه الشعري بالصدق الوجداني الحي

واألصالة العربية والنغمة الموسيقية ،ويعد مطران من مجددي الشعر العربي
ال حديث ،ومن مجددي النثر إذ أخرجه من األساليب األدبية القديمة*).
كما قال عنه محمد حسين هيكل "عاش مطران للحاضر في الحاضر وجذب جيله
ليجعله حاضراً كذلك ،فشعره وأسلوبه وتفكيره كلها حياة جلت فيها الذكرى وعظمت
فيها الحيوية ،ولهذا تراهم حين يتحدثون عن مطران يتحدثون عن الشعر والتجديد
فيه".
من قصائده الرومانسية:
ور يا
صدُوقا ً ِفي ال ُح ّ ِ
صبُ ُ
صب ِْري قَ ِليالً فَإِن َوجْ دِي َك ِث ُ
ب َو ْه َو َ
ْس ال ُم ِحبُّ َ
ِإ ْن كانَ َ
ير َلي َ
ير أَ ْينَ الصبَا َحةُ ِفي ِه
بَ ْد ُر ُ
ُور أَيْنَ ال َج َما ُد ُمنِيراً ِم ْن ذِي َحيَاةٍ يُ ِن ُ
س ِّميت ب ْدراً َوأَيْنَ ِم ْن َك البُد ُ
َوأَيْنَ ِم ْنهُ ال ُّ
س ِحينَ التَق ْينَا
ْب مِنَ
ور أَيْنَ السنَى َو ْه َو َ
شي ٌ
ِّ
الصبَا َو ْه َو نُ ُ
شع ُ ُ
ور ل ْم أَ ْن َ
َاك
ام ِد َعأبا ً َو ُرب ش ِ
َوالر ْو ُ
ير ِإ ِذ ْالعُيُون نِ َيا ٌم َوالل ْي ُل َراءٍ َح ِس ُ
َض ُ
ض زا ٍه ن ِ
ير نَ ْشكو الغ ََر َ
اء َحنِ ٌ
ير
َ
ور َوفِي ال َه َو ِ
ين ِمنَ ال َه َوى َوزَ فِ ُ
ش ُك ُ
ن قصائده
المساء ،موت عزيز ،األسد الباكي ،وفاء ،الجنين الشهيد ،المنتحر ،الطفل الظاهر،
نيرون ،فتاة الجبل األسود ،شيخ أثينة ،بين القلب والدمع ،الزنبقة وغيرها الكثير من
القصائد المميزة لمطران.
وقدم للمكتبة العربية كتب من ينابيع الحكمة واألمثال ،ديوان الخليل ،إلى الشباب
والعديد من المترجمات لكل من شكسبير ،وفيكتور هوجو.
تعد قصيدة "المساء" من أشهر قصائد مطران والتي قال فيها:
ضا َعفَ ْ
ت بُ َر َحائِي يَا لَلض ِعيفَ ْي ِن ا ْستَبَدا ِبي َو َما
دا ٌء ألم فَ ِخ ْلتُ فِي ِه َ
صب َْوتِي فَتَ َ
شفَائِي ِم ْن َ
في ُّ
ب أَذَابَتْهُ الصبَابَةُ َو ْال َج َوى َو ِغالَلَةٌ َرث ْ
اء
الظ ْل ِم ِمثْ ُل تَ َح ُّك ِم ال ُّ
ت ِم ِن األ َ ْد َو ِ
اء قَ ْل ٌ
ضعَفَ ِ
اح َي ْغشَى
اء َوال َع ْق ُل َك ِ
ص َع َد ِ
الم ْ
الي الت ْ
ب َوال ُّ
َو ُّ
ص ِوي ِ
الر ْو ُح ب ْينَ ُه َما نَ ِسي ُم تَنَ ُّه ٍد في َح َ
ص َب ِ
ضلُ ِعي َو َحشَاشَتي
وب ِد َمائِي َهذَا الذِي أَ ْبقَ ْيتِ ِه يَا ُم ْنيَتي ِم ْن أَ ْ
ورهُ َك َد ِري َويُ ْ
ض ُ
ض ِعفُهُ نُ ُ
نُ َ

ع ْم َر ْالفَتى ْالفَانِي
ص ْفتِني ل ْم يَجْ د َُرا بِتَأ َ ُّ
ع ْم َري ِْن فِ ِ
س ِفي َوبُ َكائِي ُ
َوذَ َكائِي ُ
يك أَ َ
ض ْعتُ لَ ْو أَ ْن َ
اء
ع ْم َر مخَل ٍد ِبب َيانِ ِه لَ ْوالَ ِك في األَحْ َي ِ
َو ُ
ويسترسل في نفس القصيدة مدمجا ً عواطفه في الطبيعة فيقول:
فخ ْلتُ في ِه ِشفَائي
َدا ٌء أَلَم ِ
ضا َعفَ ْ
ت بُ َر َحائي
صب َْوتي  ،فتَ َ
من َ
ين ! ا ْستَبَدا بي  ،و َما
يَا لَلضعيفَ ِ
في ُّ
اء
الظ ْل ِم مث ُل تَ َح ُّك ِم ال ُّ
ض َعفَ ِ
ب أَذَابَتْهُ الصبَابَةُ َوال َج َوى ،
قَ ْل ٌ
َو ِغالَلَةٌ َرث ْ
اء
ت ِمنَ األ َ ْد َو ِ
الرو ُح َب ْينَ ُه َما نَ ِسي ُم تَنَ ُّه ٍد
َو ُّ
اء
ص َع َد ِ
في َحالَي ِ الت ْ
ب َوال ُّ
ص ِوي ِ
َوال َع ْق ُل َك ِ
الم ْ
ورهُ
اح َي ْغشَى نُ َ
ص َب ِ
وب ِد َمائي
َك َد ِري َ ،ويُ ْ
ض ُ
ض ِعفُهُ نُ ُ
***

هذا الذي أَ ْبقَ ْيتِ ِه يَا ُم ْنيَتِي
شتِي َوذَ َكائي
ضلُ ِعي َو ُحشَا َ
ِم ْن أَ ْ
ص ْف ِتني
ع ْم َري ِْن ِف ِ
ُ
يك أَ َ
ض ْعتُ  ،لَ ْو أَ ْن َ
س ِفي َوبُ َكائي
لَ ْم يَجْ د َُرا بتَأ َ ُّ
ع ْم َر ُمخَل ٍد
ع ْم َر الفَتَى الفَانِي َ ،و ُ
ُ
اء
ببَيَا ِن ِه  ،لَ ْوالَ ِك  ،في األَحْ يَ ِ
،ولَ ْم
فَغَ َد ْوتُ لَ ْم أَ ْن َع ْم َ ،كذِي َج ْه ٍل َ
ض َمانَ بَقَائي
أَ ْغنَ ْم َ ،كذِي َع ْق ٍل َ ،
***
بضيَائِ ِه
يَا َك ْو َكبَا ً َم ْن يَ ْهتَدِي ِ
يَ ْهدِي ِه َ
اء
ضل ٍة َو ِريَ ِ
طا ِل ُع ِ
س َرابُهُ
الو ُرو َد َ
يَا َم ْو ِر َداً يَ ْس ِقي ُ
ظ َمأ ً إِلَى أَ ْن َي ْه ِل ُكوا ب َ
َ
اء
ظ َم ِ
ي ُح ْس ِن َها
َيا زَ ْه َرةً تُحْ يي َر َوا ِع َ

اء
َوت ُ ِميتُ نَا ِشقَ َها بالَ إِ ْر َع ِ
َهذَا ِعتَابُ ِك َ ،غي َْر أَنِّي ُم ْخ ِطى ٌء
َاء ؟
س ْع ٌد في ه ََوى َح ْسن ِ
أَيُ َرا ُم َ
الو َرى
َحاش ِ
َاك  ،بَ ْل ُكتِ َ
ب الشقَا ُء َعلَى َ
اء
َوال ُحبُّ لَ ْم َيب َْرحْ أَ َحب َ
شقَ ِ
ِن ْع َم الضالَلَةُ َحي ُ
س ُم ْقلَ ِتي
ْث تُؤْ ِن ُ
اء
ار تِ ْل َك الط ْل َع ِة الز ْه َر ِ
أَ ْن َو ُ
نِ ْع َم ال ّ
بر ْش َف ٍة
شفَا ُء إذَا َر ِويتُ َ
اء
اك ال َم ِ
َم ْكذُوبَ ٍة ِم ْن َو ْه ِم ذَ َ
ضيْتُ بنَ ْش َق ٍة
نِ ْع َم ال َحيَاة ُ إذَا قَ َ
اء
ض ِة الغَن ِ
ِم ْن ِطي ِ
ب تِ ْل َك الر ْو َ
***
ِإنِّي أَقَ ْمتُ َعلَى الت ِعل ِة بال ُمنَى
في ُ
غ ْر َب ٍة قَالُوا  :تَ ُك ُ
ون َد َوائي

يب ه ََوائِ َها
ِإ ْن َي ْش ِ
ف َهذَا الجس َْم ِط ُ
أَيُلَ ِ ّ
اء ؟
يب ه ََو ِ
يرانَ ِط ُ
ط ُ
ف النِّ َ
أَ ْو يُ ْم ِس ِك ال َح ْوبَا َء ُحس ُْن ُمقَا ِم َها ،
اء ؟
ه َْل َم ْس َكةٌ في البُ ْع ِد ِل ْل َح ْوبَ ِ
ط َوافِي في البالَ ِد َ ،و ِعلةٌ
ث َ
َعبَ ٌ
اء
اي ال ْس ِت ْش َف ِ
في ِعل ٍة َم ْنفَ َ
صبَابَتي ُ ،متَفَ ِ ّر ٌد
ُمتَفَ ِ ّر ٌد ب َ
ب َكآ َبتي ُ ،متَفَ ِ ّر ٌد ب َعنَائِي
اط ِري
اب خ ََو ِ
حْر اض ِ
ْط َر َ
شَاكٍ ِإلَى ال َب ِ
اء
اح ِه ال َه ْو َج ِ
بريَ ِ
فَيُجيبُني ِ
ْت لي
ص َم ََ َّ َ ،ولَي َ
ص ْخ ٍر أَ َ
ثَا ٍو َعلَى َ
اء !
قَ ْلبَا ً َك َهذِي الص ْخ َرةِ الصم ِ
ارهِي ،
ج َم َك ِ
يَ ْنتَابُ َها َم ْو ٌج َك َم ْو ِ
ضائي
َو َيفتُّ َها َكال ُّ
س ْق ِم في أَ ْع َ

َوال َبحْ ُر خَف ُ
ضائِ ٌق
اق ال َج َوانِ ِ
ب َ
اء
س ِ
سا َعةَ اإل ْم َ
ص ْد ِري َ
َك َم َداً َك َ
تَ ْغشَى البَ ِريةَ ُك ْد َرة ٌ َ ،و َكأَن َها
ص ِع َد ْ
ت إلَى َع ْينَي ِم ْن أَحْ شَائي
َ
َواأل ُ ْف ُق ُم ْعتَ ِك ٌر قَ ِري ٌح َج ْفنُهُ ،
اء
ضي َعلَى الغَ َم َرا ِ
ت َواأل َ ْقذَ ِ
يُ ْغ ِ
ب َو َما ب ِه ِم ْن ِعب َْرةٍ
يَا لَ ْلغُ ُرو ِ
ِل ْل ُم ْستَ َه ِام ! َو ِعب َْرةٍ ِللرائي !
ص ْر َعةً
ار َ ،و َ
ْس ن َْز َعا ً ِللن َه ِ
أَ َولَي َ
اء ؟
ِللش ْم ِس بَيْنَ َمآتِ ِم األَض َْو ِ
ين َ ،و َم ْب َعثَا ً
ْس َ
ط ْم َ
أَ َولَي َ
سا ً ِل ْليَ ِق ِ
ِللش ِّك بَيْنَ غَالئِ ِل ّ
اء ؟
الظ ْل َم ِ
ى،
أَ َولَي َ
ْس َمحْ َواً ِل ُلو ُجو ِد إلَى َم َد ً
اء ؟
َو ِإ َبا َدةً ِل َم َعا ِل ِم األ َ ْش َي ِ

ور تَجْ دِي َداً لَ َها ،
َحتى َي ُكونَ النُّ ُ
اء
َويَ ُكونَ ِش ْبهَ البَ ْع ِ
ث َع ْو ُد ذُ َك ِ
***
ار ُم َو ِّدعٌ ،
َولَقَ ْد ذَ َك ْرت ُ ِك َوالن َه ُ
اء
ب بَيْنَ َم َهابَ ٍة َو َر َج ِ
َوالقَ ْل ُ
اظ ِري
اط ِري تَ ْبدُو ت ُ َجا َه ن ََو ِ
َوخ ََو ِ
ب إزَ ائي
َك ْل َمى َك َد ِ
اميَ ِة الس َحا ِ
شعَا ً
ش ْع َ
َوالد ْم ُع ِم ْن َج ْفني يَ ِسي ُل ُم َ
سنَى ال ُّ
ب ال ُمت ََرائي
َار ِ
ب َ
ش َعاعِ الغ ِ
س في َ
ارهُ
ض ُ
ق يَ ِسي ُل نُ َ
َوالش ْم ُ
شفَ ٍ
اء
س ْو َد ِ
ى َ
ق َع َلى ذُ َر ً
فَ ْوقَ العَ ِقي ِ
َمر ْ
ت ِخالَ َل َغ َما َمتَي ِْن تَ َحد َُّراً ،
َوتَقَط َر ْ
اء
ت َكالد ْم َع ِة ال َح ْم َر ِ

آخ ُر َد ْمعَ ٍة ِل ْل َك ْون ِ قَ ْد
فَ َكأَن ِ
ُم ِز َج ْ
لرثَائي
ت ِ
بآخ ِر أَ ْد ُم ِعي ِ
َو َكأَنني آنَ ْستُ َي ْو ِمي زَ ا ِئالً ،
سائي
فَ َرأَيْتُ في ِ
ْف َم َ
الم ْرآةِ َكي َ
وفاته
في األول من يونيو العام 1949م بعد أن اشتد عليه المرض ،لتشهد مصر وفاته كما
شهدت انطالقته األدبية.

 10ميخائيل نعيمةهو الشاعر والكاتب والقاص والناقد اللبناني ميخائيل نعيمة ،ول َد في  17تشرين
األول  1889في جبل صنين في لبنان .من قادة النهضة الثقافية والفكرية في
المنطقة ،وله العديد من المؤلفات باللغة العربية واإلنجليزية والروسية والتي تُعتبر
من أفضل األعمال في الوطن العربي والتي حفظت له مكانةً رفيعةً في عالم األدب.
درس فى مدرسة الجمعية الفلسطينية وأكمل دراسته فى مدينة بولتافيا فى أوكرانيا فى
الفترة بين عامى  1905وعام  1911وهناك أتقن اللغة الروسية وتعمق فى األدب
الروسىكما أنه درس الحقوق فى الواليات المتحدة األمريكية ومن ثم حصل على

الجنسية األمريكية كما أنه إنضم إلى الرابطة القلمية التى كونها األدباء العرب فى
أمريكا آنذاك وقد عاش أكثر من مئة عام وقضى معظمها فى قرية الشخروب بطبيبعتها
الخالبة ومناظرها الطبيعية المؤثرة وآثر منطقة الشالالت للعزلة والتأمل والتعمق
فى مؤلفاته حتى أنه لقب بناسك شخروب
مؤلفاته:
صةً الروسيّة
يعتبر ميخائيل نعيمة من أكثر الكتاب اضطالعا ً على الثقافات الغربية وخا ّ
واألمريكية ،وله العديد من المؤلفات باللغتين باإلضافة إلى اللغة العربية ،وتميّز
ُ
حيث إنّه كان يحاول أن
بأسلوب يختلف عن أسلوب األدباء العرب في تلك الفترة؛
يتخلص من الزخرفة والكالم الزائد ،ويميل إلى وصف األحداث والسرد ،ويميل
أسلوبه إلى اإليجابية والتفاؤل والبساطة والوضوح والصراحة ،ويالحظ القارئ قدرته
على النقاش واإلقناع .كما أنّه كان يبتعد بشك ٍل واضح عن الطائفية والعنصرية خالل
كتاباته.ومن مؤلفاته:
كان يا مكان .همس الجفون .البيادر .جبران خليل جبران .صوت العالم .هوامش.
اليوم األخير .الغربال .كرم على درب األوثان .زاد الميعاد .في مهب الريح .النور
والديجور ،وغيرها الكثير.

 -11أبو القاسم الشابى
ُو ِل َد الشاعر أبو القاسم الشابي في الرابع والعشرين من شهر شباط/فبراير من عام
1909م في تونس ،وتحديداً في قري ٍة تُعرف باسم الشابة والواقعة في محافظة توزر
في الجنوب التونسي ،وهو ابن الشيخ والقاضي محمد بن القاسم الشابي الذي تخرج
جامع الزيتونة في تونس ل ُم ّدةِ سنتين ،ثم أصبح قاضيا ً
من األزهر ،ودرس في
ِ
شرعياً ،وقد نشأ أبو القاسم الشابي في أسرةٍ ُمثقف ٍة ومتدينةٍ ،ويُع ّد أحد أبناء القرن
العشرين الذين كانت نشأتهم بين الحرب العالميّة األولى والحرب العالميّة الثّانية،
دن التونسيّة التي
وكان يرافق والده منذ طفولته في
ِ
مختلف تنقالته ورحالته بين ال ُم ِ
كان يعمل بها ،وجعله ذلك يكتسب المعرفة بالعدي ِد من المناطق في تونس ،أ ّما وفاته
األول/أكتوبر من عام 1934م؛ حيث أ ُ
صيب
َ
فكانت في التاسع من شهر تشرين ّ
عمر  22عاماً ،وتوفي عن عمر  25عاما ً بعد صراع
ِ
بمرض تضخم القلب وهو في ِ
مع مرض القلب ،وكانت وفاته في مدينة تونس العاصمة في مستشفى الحبيب ثامر
درس أبو القاسم الشابي المرحلة االبتدائيّة
الذي كان يُعرف بالمستشفى اإليطالي.
َ

في مدين ِة قابس جنوب تونس ،وكانت دراسته باللغ ِة العربيّة ،وحفظ القرآن الكريم
للقرآن
كامالً وعمره تسع سنوات حيث مكنته ذاكرته القويّة من ذلك ،وبعد حفظه
ِ
الكريم تعلّم من والده أصول اللغة العربيّة وأصول الدّين ،وفي عام 1920م عندما
بلغ الثانية عشر من عمره أرسله والده إلى العاصمة التونسيّة ليكمل تعليمه في جامع
عليم الذي كان يتلقاه في الجامع،
الزيتونة أو الكلية الزيتونيّةّ ،إال أنه لم
ِ
يكتف بالتّ ِ
فكان يقرأ كثيراً ويُطالع لزيادةِ معرفته ،فقرأ األدب العربي سواء القديم أو الحديث،
كما اهت ّم بقراء ِة األدب األوروبي باالعتما ِد على بعض الترجمات ،ومن المكتبات
الّتي كان يقصدها للم ُمنِ َح أبو القاسم الشابي في عام 1928م أرفع وأعلى شهادة
تمنحها الكلية الزيتونيّة ،وهي شهادة ختم الدروس الثانويّة الّتي تُعرف باسم شهادة
التّطويع ،ثُم درس الحقوق في مدرس ِة الحقوق التونسيّة وتخرج منها في عام
1930م ،وخالل فترة دراسته في العاصم ِة التونسيّة استطاع أن يرتا َد منتديات الفكر
بقدماء الصادقية ،وأدّى ذلك
ي
ِ
ومجالس األدب ،كما أصبح عضواً في النّادي األدب ّ
إلى بروز موهبته في كتاب ِة القصائد ،وإلقاء المحاضرات التي يُظهر فيها مدى
رغبته في التّجديد وتجاوز كل ما هو مألوف ،فواجه العديد من االنتقادات من
المحافظين ،كما قرأ التّراث العربي أثناء فترة دراسته في العاصمة ،ومن الكتب

صبح األعشى ،والثل السائر ،ونفح ّ
الطيب ،وكتاب
الّتي قرأها كتاب األغاني ،و ُ
ي ،ومن أبرز الدواوين التي
الكامل والعمدة ،كما اهتم بقراءة دواوين الشعر العرب ّ
الرومي ،وديوان ابن الفارض.
ب بها ديوان أبي العالء
المعري ،وديوان ّ
ّ
أُ ِ
عج َ
وصف الدكتور محمد فريد غازي مرض الشابي فقال " :إن صدقنا أطباؤه وخاصة
الحكيم الماطري قلنا إن الشابي كان يألم من ضيق األذنية القلبية أي أن دوران دمه
الرئوي لم يكن كافيا ً وضيق األذنية القلبية هو ضيق أو تعب يصيب مدخل األذنية
فيجعل سيالن الدم من الشرايين من األذنية اليسرى نحو البطينة اليسرى سيالنا ً
صعبا ً أو أمراً معترضا ً (سبيله) وضيق القلب هذا كثيرا ما يكون وراثيا ً وكثيراً ما
ينشأ عن برد ويصيب األعصاب والمفاصل ،وهو يظهر في األغلب عند األطفال
والشباب ما بين العاشرة والثالثين وخاصة عند األحداث على وشك البلوغ " .وقد
عالج الشابي عند الكثير من األطباء منهم الطبيب التونسي الدكتور محمود الماطري
ومنهم الطبيب الفرنسي الدكتور كالو والظاهر من حياة الشابي أن األطباء كانوا
يصفون له اإلقامة في األماكن المعتدلة المناخ .قضى الشابي صيف عام  1932في
عين دراهم مستشفيا ً وكان يصحبه أخوه محمد األمين ويظهر أنه زار في ذلك الحين
بلدة طبرقة برغم ما كان يعانيه من األلم ،ثم أنه عاد بعد ذلك إلى توزر وفي العام

التالي اصطاف في المشروحة إحدى ضواحي قسنطينة من أرض القطر الجزائري
وهي منطقة مرتفعة عن سطح البحر تشرف على مساحات مترامية وفيها من
المناظر الخالبة ومن البساتين ما يجعلها متعة الحياة الدنيا ،وقد شهد الشابي بنفسه
بذلك ومع مجيء الخريف عاد الشابي إلى تونس الحاضرة ليأخذ طريقة منها إلى
توزر لقضاء الشتاء فيها .غير أن هذا التنقل بين المصايف والمشاتي لم يجدي
الشابي نفعاً ،فقد ساءت حاله في آخر عام  1933واشتدت عليه اآلالم فاضطر إلى
مالزمة الفراش مدة .حتى إذا مر الشتاء ببرده وجاء الربيع ذهب الشابي إلى الح ّمة
أو الحامه (حامة توزر) طالبا ً الراحة والشفاء من مرضه المجهول وحجز األطباء
االشتغال بالكتابة والمطالعة .وأخيراً أعيا الداء على التمريض المنزلي في اآلفاق
فغادر الشابي توزر إلى العاصمة في  1934-8-26وبعد أن مكث بضعة أيام في
أحد فنادقها وزار حمام األنف ،أحد أماكن االستجمام شرق مدينة تونس نصح له
األطباء بأن يذهب إلى أريانة وكان ذلك في أيلول واريانة ضاحية تقع على نحو
خمس كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة تونس وهي موصوفة بجفاف
الهواء .ولكن حال الشابي ظلت تسوء وظل مرضه عند سواد الناس مجهوالً أو
كالمجهول وكان الناس ال يزالون يتساءلون عن مرضه هذا :أداء السل هو أم مرض
القلب؟.
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وقد قدم الشابي لل ُم ْعترك األدبي العدي َد من المقاالت والقصائد التي َح ِظيَ ْ
ت باالهتمام
والنشر في مختلف الصحف التونسية والمصرية.

كان الشابي ناش ً
طا في الخلدونية ،والنادي األدبي بقدماء الصادقية؛ إضافةً إلى أنه
كان من مؤسسي جمعية الشبان المسلمين عام ١٩٢٩م.

ألقى الشابي العديد من المحاضرات في نوادي العاصمة تونس ووالية توزر ،وقد
ذخرت ذاكرة األدب العربي بما قدمه لها من قصائد منها« :إرادة الحياة»،
و«صلوات في هيكل الحب» .وقد داهمته مخالب مرض «القُالب» منذ والدته،
وكان يشكو من تض ُّخم في القلب فارق على أثره الحياة وهو في ريعان شبابه ،حيث
وارى الثرى.
وافته المنية عام ١٩٣٤م ،ونُ ِقل جثمانه إلى مدينة توزر كي يُ َ

إيليا أبوماضى

الشاعر إيليا أبى ماضى هو شاعر عربى لبنانى وهو أحد مؤسسى الرابطة القلمية
ومن أهم شعراء المهجر فتعالوا بنا نسبح عميقا فى بحور التاريخ ا؟ألدبى لنتعرف
على هذا الشاعر عن كثب.
ولد إيليا أبو ماضى سنة  1889فى أوائل القرن العشرين ودرس فى قريته الحيدثة
شمالى لبنان بعض الدروس اإلبتدائية البسيطة ثم دخل المدرسة المحيدثة القائمة فى
جوار الكنيسة وقد رحل إلى مصر عام
 1900-1902بعد أن ضاق به الحال فى لبنان اتجه إلى اإلسكندرية بمصروعمل
فى تجارة التبغ مع عمه وكان يدرس مسا ًء النحو والصرف وهناك إلتقى بأنطون
الجميل الذى أسس مع أمين تقى الدين مجلة الزهور فأعجب بذكاء إليا أبو ماضى
وبعصاميته وكفاحه ودعاه إلى الكتابة فى المجلة ثم نشر أولى قصائده بالمجلة
وتوالى نشر أعماله إلى أن قام بنشر أول ديوان له بعنوان تذكار الماضى وقد صدر
فى عام  1911م عن المطبعة المصرية وكان عمره وقتها  22عام.إتجه بعدها إلى
نشر الشعر فى الموضوعات الوطنية والسياسية

فطاردته السلطات فهاجر إلى الواليات المتحدة األمريكية عام  1912حيث استقر
فى والية أوهايو وأقام هناك أربع سنوات عمل فيها بالتجارة مع أخيه األكبر مراد ثم
رحل إلى نيويورك ثم إلى بروكلين وشارك مع جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة
فى تأسيس الرابطة القلمية .
أصدر مجلة السمير عام  1929التى تعد مصدر أساسى يجمع أدب إيليا أبو ماضى
كما تعد مصدر ألدب المهجر وإستمرت فى الصدور حتى وفاة الشاعر فى عام
 . 1957يتميز الشاعر بتفرغه لألدب والصحافة وله فلسفته التى تتسم بالتفاؤل
واألمل وحب الحياة والحنين للوطن ويغلب الطابع اإلنسانى على كافة أشعاره وتأثره
بشعر جبران.
ويؤكد البعض انه ولد عام  1891ومنهم طه حسين وزهير ميرزا وعبد المجيد
عابدين ونجدة فتحى ثروت.وقد تزوج من دوروتى دياب ابنة نجيب دياب صاحب
مجلة مرآة الغرب فى الواليات المتحدة وله ثالث أوالد هم ريتشارد وإدوارد
وروبرت.
وقد بدأ شعره بالقصيدة العمودية ورأس تحرير مالمجلة العربيةثم تركها ليسهم فة
ليسهم فى تحرير مجلة الفتاة التى كان يصدرها شكرى البخاش ثم عمل بعد ذلك فى

تحرير مجلة مرآة الغرب .ثم بعد إتجاهه للرابطة القلمية ساهم مع أعضاء الرابطة
فى مجلة الفنون ومجلة السائح ومجلة السمير إلى أن مات جبران وإنحلت الرابطة
القلمية بعد ذلك.
زار إليا أبو ماضى لبنان عام 1948بعد إنقطاع طويل وقد تم دعوته من قبل
الحكومة اللبنانيةلحضور مهرجان األونسكو ليمثل صحافة المهجر مع حبيب مسعود
وقد تم اإحتفاء به من الحكومة اللبنانية التى منحته وسام األرز ووسام اإلستحقاق
واقيمت فى دمشق حفالت تكريم له ومنحه رئيسها وسام اإلستحقاق 1949
تذكار الماضى وهو ديوان صغير طبع باإلسكندرية فى أول حياتهإيليا أبو ماضى وطبع فى نيويورك عام 1918الجداول  1927فى نيويوركالخمائل  1940نيويورك -تبر وتراب 1960ومن أهم قصائده فلسفة الحياة التى يقول فيها (أيها الشاكى ومابك داء...كن جميال
ترى الوجود جميل)
وقصيدة المساء

وقصيدة الغابة المفقودة
وقصيدة إبتسم.
وقد إعتمد فلسفة نقية عكست صدق حبه للحياة وإقباله عليها بكل طاقته لتخلق لنا كل
قصيدة من قصائده قصة سامية تشع بنور األمل تزهو بألوان الطبيعة الخالبة .

نازك المالئكة

هى شاعرة عراقية ولدت عام 1923فى بغداد ونشأت فى بيئة ثقافية تعج باألدب
وتخرجت من دار المعلمين العالية عام 1944م ودخلت معهد الفنةن الجميلة
وتخرجت من قسم الموسيقى كما حصلت على الماجيستير فى األدب المقارن من
جامعة ويسكنسون -ماديسون فى المريكا وعينت استاذة فى جامعة بفداد ثم البصرة
ثم الكويت وعاشت فى القاهرة فى عزلة اختيارية منذ 1990حتى توفيت عام 2007
عن عمر يناهز  83عام ودفنت فى مقبرة خاصة بالعائلة فى غرب القاهرة .

أنهت المالئكة تعليمها العالي إلى جانب إتقانها ألربع لغات ،وقدمت العديد من
الخطابات عالية النبرة والتي حاولت من خاللها إظهار دور المرأة في المجتمعات
العربية ،وحثت النساء على أن يكون لهن صوتٌ في المجتمع وعلى تحدي المجتمع
األبوي المحافظ الذي يسود المجتمعات العربية .حققت استقاللها المالي األمر الذي
لم يكن شائ ًعا في تلك الفترة ،وقد كانت تفضل أن تبقى بعيدةً عن العالم الخارجي.
أعمال نازك المالئكة :
في ظل عائل ٍة من الشعراء لم يكن مفاجئًا أن تكتب نازك أول أشعارها في سن
شعرا بمساعدة أمها وع ّمها تحت عنوان "بين روحي والعالم".
العاشرة ،بعدها كتبت
ً
نشرت المجموعة الشعرية األولى "عشاق الليل" عام  ،1947حيث كتبت تلك
المجموعة باألسلوب الشعري الكالسيكي (الشعر العمودي) ،وقد تأثرت بحبها
للموسيقى التقليدية وجمال منزلها.
درست نازك العود على يد مدرس موسيقى ذو مكانة كبيرة وغالبًا ما كانت تمضي
ساعات في العزف على العود وحيدةً في حديقة المنزل ،ومثلت مجموعتها "عشاق
الليل" ردة فعل هادئة على تأملها وعالقتها الخاصة بالطبيعة ،ووفقًا لداني غالي من
جريدة النهار فإن النقاد لم يوافقوا على خروج المالئكة عن اإليقاع المعتاد وقالو
بأنها تفتقر إلى اإليقاع العاطفي الذكوري المعاصر.
شعرا إبداعيًا بعنوان "الكوليرا" وقد استلهمت ذلك
في نفس العام نشرت المالئكة
ً
من األخبار التي كانت تذاع عبر الراديو عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب هذا المرض
في مصر ،حيث تقول في حديثها عن اإلبداع الشعري المقتبس من سيرتها الذاتية
التي كتبتها بنفسها ونشرت في مجلة إيالف االلكترونية" :خالل ساعة واحدة انتهيت
شعرا
من كتابة القصيدة وركضت مسرعةً إلى بيت أختي إحسان ،قلت لها لقد كتبت
ً
مختلفًا من حيث الشكل وسوف يسبب ً
كبيرا" ،وحالما قرأت إحسان الشعر
جدال ً
أصبحت من أشد الداعمين لها ،بينما تقبلت والدتها الشعر ببرودة وقالت ما هي
القافية في هذا الشعر إنه يفتقر إلى الموسيقى الشعرية ،وكذلك األمر بالنسبة لوالدها
الذي انتقد وسخر من جهدها المبذول كما توقع لها الفشل .لكنها حالما فهمت الوضع
قالت بوضوح" :قل ما شئت أن تقول إنني واثقة من أن شعري سوف يغير خارطة

الشعر العربي" .كانت توقعات المالئكة صحيحة ،فبالرغم من أنه في نهاية األمر
ومنتشرا بشكل أوسع إال أن شعرها
مشهورا جدًّا
سيصبح الشعر الحر بشكله الجديد
ً
ً
ً
وقبوال سريعين حيث نشأت المالئكة في عالم أدبي
في بداية األمر لم يلقَ استحسانًا
مرتبط جدًا بالطرق القديمة ويعتبر التجريب نوع من رفض التقاليد وأنه ضيف غير
مرحب فيه .كانت عملية تجاوز النظرة المحافظة في غاية الصعوبة وكانت بداية
الشعر الحر محفوفة بخيبات األمل المتوقعة والمفهومة وفقًا للبيئة المحيطة والغالبة،
ووفقًا لما قاله عبد القادر الجنابي في صحيفة إيالف" :لقد واجهت المالئكة سيفًا ذا
حدين بالرغم من أن البيئة الفكرية فتحت األبواب إلى االبتكار إال أن الطابع المحافظ
للمجتمع قمع النزعات نحو الحداثة".
باإلضافة إلى أن ً
كبيرا دار حول قصيدة "كوليرا" فيما إذا كانت أول قصيدة
جدال
ً
كتبت بنمط الشعر الحر ،وبالتالي فإن المالئكة هي من أنتجت هذا النوع ،لكنها لم
تكن قائدة هذا النمط لوحدها ،فوفقًا لوسائل اإلعالم كان هنالك حرب بين بدر شاكر
السياب ونازك المالئكة ،حيث أن السياب قام بنشر قصيدة "هل كان حبًا" (من
مجموعته أزهار ذابلة) في  29تشرين الثاني /نوفمبر عام  1946أي قبل أن تنشر
المالئكة قصيدتها "كوليرا" بعام .وقد اعترفت المالئكة نفسها بأن لها محاوالت
شعرية بالشكل الحر قرابة عام  ،1932وبالنسبة للجدل حول من هو المبدع
والمبتكر األول للنمط الجديد من الشعر اليزال قائ ًما حتى أيامنا هذه ،وفي الوقت
الذي كان يعني لها التحدي نو ًعا من اإلهانة إلنجازها ،أشعل فيها الرغبة بالتراجع
عن الحياة األدبية العامة ،ووفقًا لصالح حسن في صحيفة النهار" :لقد أغلقت الباب
خلفها إلى األبد بعد أن تجاهلها العالم بأسره ولم يعترف بها كرائدة حقيقية".
بالرغم من تغيير رأيها ّإال أن شهرتها في حركة التجديد قدمت لها فرصة فريدة،
حيث سمح لها ذلك بأن تكون مله ًما حقيقيًا للمرأة؛ كانت مفكرة مستقلة وباحثة
ومدرسة محترمة وكاتبة غنيّة عبرت عن نفسها بشك ٍل بليغ ،حيث خططت لتتفوق
في المجال الذي لطالما سيطر عليه الرجال ،وكان من المهم بشك ٍل خاص تفوقها في
المجال األدبي ،حيث أن ما واجهته المرأة في المجتمع العربي في ذلك الوقت كان
داف ًعا للقمع ال للتعبير عن مشاعرهم وحياتهم الداخلية.

لقد أصبحت صوت أولئك الذين ال يملكون الحق والقدرة على التعبير عن أنفسهم،
يقول شوقي بزاي في صحيفة "المستقبل"" :لقد ساهمت بشك ٍل هام في أن يكون
للمرأة العربية دور في اللغة ،لقد جاءت لتضفي على الحداثة أنوثة ،ولتكسر الحدود
بين الكتاب من الرجال والنساء ،وقد مهدت الطريق لشعراء المستقبل" .عام 1953
ألقت المالئكة محاضرة في نادي االتحاد النسائي بعنوان "المرأة بين قطبي السلبية
واألخالق" طالبت فيها المرأة أن تتحرر من الركود والسلبية اللذان تعيشهما في
المجتمع العربي ،وقد تحدّت بذلك النظام االجتماعي األبوي السائد في وطنها
وأصبحت صوتًا ً
هائال يقوم بتحليل وتشريح البناء االجتماعي لمجتمعها وسلبياته.
وفي قصيدتها "لغسل العار" والتي تطرقت فيها إلى موضوع القتل من أجل الشرف
نالت انتباه وسائل اإلعالم العالمية ،كما أسست جمعية للنساء اللواتي يعارضن
الزواج ،مقدمة بذلك المالذ للواتي يرفضن االنصياع لتقاليد المجتمع حول دور
الزوجة واألم التقليديان .وقد تفككت الجمعية في نهاية األمر ،ووفقًا لتقديرات كريم
مريوح في صحيفة "الحياة" لقد اختاروا في النهاية الدور التقليدي للمرأة بما فيهم
المالئكة التي تزوجت من زميلها عبد الهادي محبوبة عام .1961
ب قي التكوين العقلي للمالئكة موضع جدل في العالم األدبي .كانت المالئكة مدركة
لفلسفتها الذاتية ولحالتها النفسية األمر الذي دفع بها إلى تناول تجربتها في مواجهة
االكتئاب ضمن سيرتها الذاتية التي قامت بكتابها حيث تقول" :كما أذكر لقد غصت
عميقًا في التحليل النفسي ،وقد اكتشفت أنني ال أجسد أو أعبر عن أفكاري
ومشاعري كما كان يفعل اآلخرون من حولي ،لقد اعتدت االنسحاب وأن أكون
خجولة ،وقد اتخذت القرار بأنني سوف أنتقل من هذه الطريقة السلبية في العيش،
وتشهد مذكراتي على ذلك الصراع الذي خضته مع نفسي ً
أمال ببلوغ ذلك الهدف،
حيث أن ني ما كنت أتخذ خطوة إلى األمام حتى أتخذ عشر خطوات إلى الوراء ،وهذا
يعني أن التغيير بشك ٍل كلي استغرق معي سنوات طويلة ،أما اليوم فقد أدركت أن
التغيير النفسي هو األصعب".
وفقًا لبعض المصادر فإن االكتئاب والحزن كانا صديقين لها منذ طفولتها بعد وفاة
والدتها التي كانت صديقتها الوحيدة حيث تقول أنها بعد وفاة والدتها بقيت تبكي ليل
نهار حتى صار الحزن مرضها وتجاوز ذلك إلى حد االكتئاب.

عام  1970غادرت المالئكة العراق إلى الكويت بعد عامين من وصول الرئيس
صدام حسين إلى السلطة ،ومن ثم غادرت الكويت إلى القاهرة بعد غزو العراق
للكويت عام  ،1990ومع مرور الوقت أصبحت انعزاليةً أكثر ،وقد تركت إرثًا
كبيرا من القصائد مثل "عاشق الليل" عام " ،1947شظايا الرماد" عام ،1949
ً
"قرارة الموجة" عام " ،1957شجرة القمر" عام  ،1968و"يغير ألوانه البحر" عام
" ،1970مأساة الحياة" و"أغنية لإلنسان" عام " ،1977الصالة والثورة" عام
 ،1978باإلضافة إلى آخر قصائدها "أنا وحيدة" والتي كتبتها كتأبين لزوجها.
أشهر أقوال نازك المالئكة :
أجش الرنين يذ ّكرني بالرحيل،
 لنفترق اآلن ،أسمع صوتا وراء النخيل ،رهيباّ
وأشعر كفّيك ترتعشان كأنّك تخفي شعورك مثلي وتحبس صرخة حزن
وخوف ،لم االرتجاف؟ ومما نخاف؟ ألسنا سندرك ع ّما قليل بأن الغرام غمامة
صيف.
 ها أنا وحدي على شط الممات واألعاصير تنادي زورقي.مكان رو ٌح تصر ُخ في
الساكن أحزان ،في ك ّل
 في ك ّل فؤا ٍد غليان ،في الكوخٍ
ِ
مكان يبكي صوت.
الظلمات ،في ك ّل
ٍ
 فدوى طوقان
فدوى طوقان ( )2003 - 1917من أهم شاعرات فلسطين في القرن العشرين من
مدينة نابلس وهي من عائلة فلسطينية معروفة ،ولقبت بشاعرة فلسطين ،حيث مثّل
سا قويًا للتجارب األنثوية في الحب والثورة واحتجاج المرأة على
شعرها أسا ً
المجتمع.
نشأتها:
ولدت فدوى طوقان في مدينة نابلس ،وتلقت تعليمها حتى المرحلة اإلبتدائية،
أمرا غير مقبول،
حيث اعتبرت عائلتها مشاركة المرأة في الحياة العامة ً
فتركت مقاعد الدراسة واستمرت في تثقيف نفسها بنفسها ،ثم درست على يد

أخيها شاعر فلسطين الكبير إبراهيم طوقان ،الذي نمى مواهبها ووجهها نحو
كتابة الشعر ،كما شجعها على نشره في العديد من الصحف العربية ،وأسماها
"أم ت ّمام" .ثم أسماها محمود درويش الحقا ً "أم الشعر الفلسطيني".
ومع أنها وقّعت قصائدها األولى باسم "دنانير" ،وهو اسم جارية ،إال أن أحب
"المطوقة" ألنه يتضمن إشارة مزدوجة ،بل
أسمائها المستعارة إلى قلبها كان
ّ
تورية فصيحة إلى حال الشاعرة بالتحديد .فالمطوقة تعني انتسابها إلى عائلة
طوقان المعروفة ،وترمز ،في الوقت نفسه ،إلى أحوالها في مجتمع تقليدي
غير رحيم.
وقد توالت النكبات في حياة فدوى طوقان بعدما توفي والدها ثم أخوها
ومعلمها إبراهيم ،وأعقب ذلك إحتالل فلسطين إبان نكبة  ،1948وقد تركت
تلك المآسي المتالحقة أثرها الواضح في نفسية فدوى طوقان كما يتبين من
شعرها في ديوانها األول وحدي مع األيام .وفي الوقت نفسه فان ذلك دفع
فدوى طوقان إلى المشاركة في الحياة السياسية خالل الخمسينيات من القرن
الماضي.
سافرت فدوى طوقان إلى لندن في بداية الستينيات من القرن الماضي،
وأقامت هناك سنتين ،وفتحت لها هذه اإلقامة آفاقًا معرفية وإنسانية حيث
تماس مع منجزات الحضارة األوروبيّة الحديثة.
جعلتها على
ٍّ
وبعد نكسة حزيران  ،1967خرجت من قوقعتها لتشارك في الحياة العامة في
نابلس ،فبدأت بحضور المؤتمرات واللقاءات والندوات التي كان يعقدها
الشعراء الفلسطينيون البارزون من أمثال محمود درويش وسميح القاسم
وتوفيق زياد وسالم جبران وإميل حبيبي وغيرهم.
وفي مساء السبت الثاني عشر من شهر ديسمبر عام  2003ودعت فدوى
طوقان الدنيا عن عمر يناهز السادسة والثمانين عا ًما قضتها مناضلة بكلماتها
وأشعارها في سبيل حرية فلسطين ،و ُكتب على قبرها قصيدتها المشهورة:
كفاني أموت عليها وأدفن فيها
وتحت ثراها أذوب وأفنى
وأبعث عشبًا على أرضها

وأبعث زهرة إليها
تعبث بها كف طفل نمته بالدي
كفاني أظل بحضن بالدي
ترا ًبا ،وعش ًبا ،وزهرة... .
لعل فرادة فدوى طوقان إنها كانت األكثر جرأة على الذات ،واألكثر إندفا ًعا
في البوح واإلعتراف ،ويكاد ال يجاريها في هذا المضمار إال األديبة السورية
غادة السمان .وقد اقتحمت فدوى هذا الحقل المزروع باأللغام بجرأة مدهشة
في مجتمع ذكوري محافظ .ولم تتورع عن كتابة سيرة حياتها الخالبة في
جزءين« :رحلة جبلية رحلة صعبة» و«الرحلة األصعب» .ولعل هذه السيرة
تُعد من أجمل كتب البوح واإلعتراف التي نُشرت في العقدين األخيرين ،وال
ينافسها في ذلك إال «الخبز الحافي» لمحمد شكري و«خارج المكان»
إلدوارد سعيد .ولعل جرأتها تكمن هنا بالتحديد ،أي في مصادمتها ذكورية
المجتمع النابلسي من خالل اعترافاتها التي كشفت فيها حياتها الغرامية على
الرغم من انها أخفت الكثير من الجوانب المهمة والحيوية في رحلتها الصعبة،
فقد وثق الناقد الناقد المصري رجاء النقاش في كتاب ظهر في أواسط
السبعينات قصة حب قال أنها جمعت بين فدوى طوقان والناقد المصري أنور
المعداوي ولكن عن طريق الرسائل فقط ،ما يعيد إلى الذاكرة قصة مي زيادة
وحبها لجبران خليل جبران .آلثار والمؤلفات النثرية والشعرية
صدرت للشاعرة عدة مجموعات شعرية نذكر منها:
وحدي مع األيام ،دار النشر للجامعيين ،القاهرة 1952،م.
وجدتها ،دار اآلداب،بيروت1957 ،م
أمام الباب المغلق.
الليل والفرسان ،دار اآلداب ،بيروت1969 ،م.
على قمة الدنيا وحيدا ً.
تموز والشئ اآلخر.
اللحن األخير ،دار الشروق ،عمان2000 ،م.
ومن آثارها النثرية أيضا :

أخي إبراهيم ،المكتبة العصرية ،يافا1946 ،م
رحلة جبلية رحلة صعبة (سيرة ذاتية) دار الشروق1985 ،م.
الرحلة األصعب (سيرة ذاتية) دار الشروق ،عمان )1993( ،ترجم إلى
الفرنسية.
حزنها على فقدها ألخيها إبراهيم طوقان
فقد كان إبراهيم معلمها األول الذي أخرجها بتدريسه إياها مما كانت تعانيه
من انعدام تقدير المجتمع إلبداعاتها ومواهبها ،ويظهر أثر موت أخوها
إبراهيم جليا عندما نراها تهدي أغلب دواوينها إلى " روح أخي إبراهيم "
ويظهر أيضا من خالل كتابها " أخي إبراهيم " والذي صدر سنة 1946
إضافة إلى القصائد العديدة التي رثته فيها خاصة في ديوانها األول " وحدي
مع األيام ".
قضية فلسطين :
فقد تأثرت فدوى طوقان باحتالل فلسطين بعد نكبة  1948وزاد تأثرها بعد
احتالل مدينتها نابلس خالل حرب  1967فذاقت طعم االحتالل وطعم الظلم
والقهر وانعدام الحرية .يقول عنها عبد الحكيم الوائلي  " :كانت قضية
فلسطين تصبغ شعرها بلون أحمر قان ففلسطين كانت دائما وجدانا داميا في
أعماق شاعرتنا فيأتي لذلك شعرها الوطني صادقا متماسكا أصيال ال مكان فيه
للتعسف واالفتعال "
تجربتها األنثوية :
لقد مثلت فدوى طوقان في قصائدها الفتاة التي تعيش في مجتمع تحكمه التقاليد
والعادات الظالمة ،فقد منعت من إكمال تعليمها ومن إبراز مواهبها األدبية
و من المشاركة في الحياة العامة للشعراء والمثقفين ومنعت من الزواج ،كل
ذلك ترك أثره الواضح في شعر فدوى طوقان بال شك وجعلها تدعو في كثير
من قصائدها إلى تحرر المرأة وإعطائها حقوقها واحترام مواهبها وإبداعاتها،
مما جعلها محط احترام وتقدير غيرها من األديبات الالتي شاركنها نفس

الفكر ،فتقول عنها وداد السكاكيني " :لقد حملت فدوى طوقان رسالة الشعر
النسوي في جيلنا المعاصر يمكنها من ذلك تضلعها في الفصحى وتمرسها
بالبيان وهي ال تردد شعرا مصنوعا تفوح منه رائحة الترجمة واالقتباس وإن
لها ألمداً بعيداً هي منطلقة نحوه وقد انشق أمامها الطريق "
الجوائز
جائزة الزيتونة الفضية الثقافية لحوض البحر األبيض المتوسط ،باليرمو،
إيطاليا 1978م.
جائزة سلطان العويس ،اإلمارات العربية المتحدة1989 ،م.
وسام القدس ،منظمة التحرير الفلسطينية.1990 ،
جائزة المهرجان العالمي للكتابات المعاصرة ،ساليرنو ،إيطاليا.
جائزة المهرجان العالمي للكتابات المعاصرة ،إيطاليا .1992
وسام االستحقاق الثقافي ،تونس1996 ،م.
وسام أفضل شاعرة للعالم العربي ،الخليل .
الجيوسي ،سلمى ( .)1997موسوعهع األدب الفلسطيني المعاصر .بيروت:
المؤسسه العربيه للدراسات والنشر.
> فدوى طوقان :الثورة والتمرد في صوت واحد -جريدة فلسطين2011/1/15 -
نسخة محفوظة  06يونيو  2014على موقع واي باك مشين.
ليانة بدر:فدوى طوقان ظالل الكلمات المحكية.دار الفتى العربي،القاهرة.الطبعة
االولى.1996.ص.15
دار الشروق ،عمان 1985 ،و 1993على التوالي

نزار قبانى

زار بن توفيق القباني ( 1419 - 1342هـ  1998 - 1923 /م) دبلوماسي وشاعر
سوري معاصر ،ولد في  21مارس  1923من أسرة عربية دمشقية عريقة .إذ يعتبر
جده أبو خليل القباني من رائدي المسرح العربي .درس الحقوق في الجامعة
ً
متنقال بين
السورية وفور تخرجه منها عام  1945إنخرط في السلك الدبلوماسي
عواصم مختلفة حتى قدّم استقالته عام 1966؛ أصدر أولى دواوينه عام 1944
بعنوان "قالت لي السمراء" وتابع عملية التأليف والنشر التي بلغت خالل نصف قرن
 35ديوانًا أبرزها "طفولة نهد" و"الرسم بالكلمات" ،وقد أسس دار نشر ألعماله في
خاص في أشعاره
بيروت باسم "منشورات نزار قباني" وكان لدمشق وبيروت حيِ ٌّز
ٌّ
لعل أبرزهما "القصيدة الدمشقية" و"يا ست الدنيا يا بيروت" .أحدثت حرب 1967
والتي أسماها العرب "النكسة" مفترقًا حاس ًما في تجربته الشعرية واألدبية ،إذ
أخرجته من نمطه التقليدي بوصفه "شاعر الحب والمرأة" لتدخله معترك السياسة،
وقد أثارت قصيدته "هوامش على دفتر النكسة" عاصفة في الوطن العربي وصلت
إلى حد منع أشعاره في وسائل اإلعالم—.قال عنه الشاعر الفلسطيني عز الدين
المناصرة ( :نزار كما عرفته في بيروت هو أكثر الشعراء تهذي ًبا ولطفًا).
على الصعيد الشخصي ،عرف قبّاني مآسي عديدة في حياته ،منها مقتل زوجته
تفجير إنتحاري استهدف السفارة العراقية في بيروت حيث كانت تعمل،
بلقيس خالل
ٍ
ً
وصوال إلى وفاة ابنه توفيق الذي رثاه في قصيدته "األمير الخرافي توفيق قباني".
عاش السنوات األخيرة من حياته مقي ًما في لندن حيث مال أكثر نحو الشعر السياسي
ومن أشهر قصائده األخيرة "متى يعلنون وفاة العرب؟" ،وقد وافته المنية في 30
أبريل  1998ودفن في مسقط رأسه ،دمشق- .
ي "مئذنة الشحم" في  21مارس/آذار عام 1923
ولد نزار في دمشق القديمة في ح ّ
وشبّ وترعرع في بي ٍ
سرةٍ عربية دمشقية عريقة .وبحسب ما
ي أل ُ َ
ي تقليد ّ
ت دمشق ّ
يقول في مذكراته ،فقد ورث القباني من أبيه ،ميله نحو الشعر كما ورث عن جدّه
ضا ،أنه خالل طفولته كان يحبّ
حبه للفن بمختلف أشكاله .يقول في مذكراته أي ً
الرسم ولذلك "وجد نفسه بين الخامسة والثانية عشرة من عمره غارقًا في بحر من
األلوان" ،وقد ذكر أن ِس ّر َمحبّته للجمال واأللوان واللون األخضر بالذات أنه في

منزلهم الدمشقي كان لديهم أغلب أصناف الزروع الشاميّة من زنبق وريحان
ّ
السن ،ما بين سن الخامسة عشر
فتى في هذا
وياسمين ونعناع ونارنج .وكأي ً
طا تتلمذ على يد ّ
كثيرا ماذا يفعل ،فبدأ بكونه ّ
خطا ً
ي
والسادسة عشر احتار
ً
خطاط يدو ّ
ثم اتّجه للرسم وما زال َي ُ
عشق الرسم حتّى أن له ديوانًا أسماهُ الرسم بالكلمات .ومن
ثم ُ
العزف والتلحين على آلة العود،
خاص
شغف بالموسيقى ،وتعلّم على يد أستاذ
ٍ
َ
ّ
لكن الدراسة خاصة خالل المرحلة الثانوية ،جعلته يعكف عنها .ث ُ ّم رسا بالنهاية على
الشعر ،وراح ي حفظ أشعار عمر بن أبي ربيعة ،وجميل بثينة ،وطرفة ابن العبد،
وقيس بن الملوح ،متتلمذًا على ي ِد الشاعر خليل مردم بِك وقد علّمه أصول النحو
والصرف والبديع.
خالل طفولته انتحرت شقيقته وصال ،بعد أن أجبرها أهلها على الزواج من رجل لم
أثرا عميقًا في نفسه ،وربما ساعد في صياغة فلسفته
تكن تحبّه ،وهو ما ترك ً
العشقيّة الحقًا ومفهومه عن صراع المرأة لتحقيق ذاتها وأنوثتها .ولم يكشف عن
باكرا بل قال أنها توفيت بمرض القلب ،إال أن كوليت خوري
حقيقة هذه الحادثة ً
كشفت قصة اإلنتحار ،وهو ما ثبت الحقًا في مذكراته الخاصة ،إذ كتب" :إن الحبّ
في العالم العربي سجين وأنا أريد تحريره" .يصف نزار حادثة اإلنتحار بقوله:
"صورة أختي وهي تموت من أجل ال ُحبّ محفورة في لحمي ...كانت في ميتتها
أجمل من رابعة العدويّة" .كما ارتبط بعالقة قوية مع أمه.
عام  1939كان نزار في رحلة مدرسية بحريّة إلى روما ،حين كتب أول أبياته
ً
متغزال باألمواج واألسماك التي تسبح فيها ،وله من العمر حينها  16عا ًما،
الشعريّة
ويعتبر تاريخ  15أغسطس  1939تاري ًخا لميالد نزار الشعري ،كما يقول متابعوه.
وتخرج منها في عام
وفي عام  1941التحق نزار بكلية الحقوق في جامعة دمشق،
ّ
 .1945ونشر خالل دراسته الحقوق أولى دواوينه الشعريّة وهو ديوان "قالت لي
السمراء" حيث قام بطبعه على نفقته الخاصة ،وقد أثارت قصائد ديوانه األولً ،
جدال
كتب له ُمقدّمة الديوان منير العجالني الذي
في األوساط التعليمية في الجامعة وقد َ

أحبّ القصائد ووافق عليها .وقد ذاع صيته بعد نشر الديوان كشاعر إباحي .وفي
األول كتب:
تعليقه حول صدور ديوانه ّ
"قالت لي السمراء" حين صدوره أحدث وج ًعا عميقًا في جسد
نزار قباني
المدينة التي ترفض أن تعترف بجسدها أو بأحالمها  ...لقد هاجموني بشراسة وحش
نزار قباني
مطعون ،وكان لحمي يومئذ طريًا.
نزار قباني عام  1944وهو العام الذي أصدر به ديوانه األول "قالت لي السمراء".
.
عمله
تخرج نزار عام  1945من كليّة الحقوق بجامعة دمشق والتحق بوزارة الخارجية
عيّن في السفارة السوريّة في مصر وله من العمر 22
السوريّة ،وفي العام نفسه ُ
عا ًما .ول ّما كان العمل الدبلوماسي من شروطه التنقّل ال االستقرار ،فلم تطل إقامة
عيّن في عام 1952
نزار في القاهرة ،فانتقل منها إلى عواصم أخرى مختلفة ،فقد ُ
عيّن
سفيرا لسوريا في المملكة المتحدة لمدة سنتين واتقن خاللها اللغة اإلنكليزية ثم ُ
ً
سفيرا لسوريا في الصين لمدة عامين.
سفيرا في أنقرة ،ومن ث ّم في عام  1958عيّن
ً
ً
سفيرا لسوريا في مدريد لمدة  4سنوات .إلى أن استقر في
وفي عام  1962عيّن
ً
لبنان بعد أن أعلن تفرغه للشعر في عام  ,1966حيث أسس دار نشر خاصة تحت
اسم «منشورات نزار قباني» .بدأ نزار قباني بشكل بارز بكتابة الشعر العمودي ثم
انتقل بعدها إلى شعر ا لتفعيلة ،حيث ساهم في تطوير الشعر العربي الحديث إلى حد
كبير .تناولت كثير من قصائده قضية حرية المرأة ،إذ تناولت دواوينه األربعة
تحول نحو الشعر السياسي بعد نكسة حرب
األولى قصائد رومانسية .ومن ث ّم ّ
 ،1967وأصدر عدة قصائد الذعة ضد الحكومات واألنظمة العربية عمو ًما وضد

حكم البعث في سوريا ومنها «هوامش على دفاتر النكسة» ،و«عنترة» و«يوميات
سياف عربي»عائلته
تنحدر عائلة القبّاني من أسرة عربيّة حجازية ترجع بنسبها إلى اإلمام علي بن
ُ
الحسين زين العابدين ،ثم انتقلت إلى جهة العراق فأقام أجدادها فيها ،وفي عهد
الحروب الصليبية أقبل بعضهم إلى سوريا ،ثم تشعّبوا في بالد الشام .والده هو
شارك في ال ُمقاوم ِة
توفيق القبّاني يملك مصنع إلنتاج الحلويات وال ُملبّس ،كما
َ
ب ال ُمعارضة
ي ،وكان منزله مكانًا الجتماع أقطا ِ
الوطنيّة ضد االنتداب الفرنس ّ
الوطنيّة في العشرينيات من القرن ال ُمنصرم .وجدّه هو أبو خليل القباني الرائد
المسرحي الشهير الذي أدخل ّ
فن المسرح إلى األدب العربي في النصف الثاني من
القرن التاسع عشر .ولدى نزار شقيقتين هما :وصال وهيفاء قباني .وثالث أ ّ
شقاء
هم :معتز ورشيد وصباح قباني الذي ترأس هيئة اإلذاعة والتلفزيون السوريّة في
سفيرا لسوريا في الواليات المتحدة .والدته فايزة آقبيق
ستينيات القرن العشرين ،ث ُ ّم
ً
كثيرا ،ويُقال أنها ظلت ترضعه من صدرها
من أص ٍل تُركي ،وكان نزار متعلقًا بها ً
حتى بلغ السابعة من عمره ،وتطعمه الطعام بيدها حتى بلغ الثالثة عشرة من عمره،
حتى قالوا عنه إنه يعاني من عقدة أوديب .وكتب لها قصائدًا كثيرة يدمج فيها بين
حنينه لدمشق مهده األول وحنينه ألمه .وقصائده عن أ ّمه في ديوانه الرسم بالكلمات
خير دليل على شغف الطفل بصورة األم التي ألهمته في نصوصه.
مرتين ،زوجته األولى كانت ابنة خاله زهراء آقبيق وأنجب منها هدباء
تزوج نزار ّ
ي توفيق عام  1973وكان طالبًا بكلية طب جامعة القاهرة في السنة
وتوفيق .وقد توف ّ
الخامسة ،والذي ترك األثر الكبير في حياته ،وقد نعاه نزار بقصيدة "األمير الخرافي
توفيق قباني" وتوفيّت زوجته األولى في  .2007وكان زواجه الثاني من امرأة
عراقيّة األصل تُدعى بلقيس الراوي التقى بها في أمسية شعريّة في بغداد .ولكنها
لقيت حتفها أثناء الحرب األهلية اللبنانية في حادث انتحاري استهدف السفارة
العراقيّة في بيروت حيث كانت تعمل عام  .1982وقد رثاها نزار بقصيدته الشهيرة
دور بقتلها ،وقد أنجب منها ابنيه عمر
بلقيس التي قال فيها أن الجميع كان لهم ٌ
يتزوج بعدها.
وزينب ولم
ّ

آخر سنواته ووفاته: .
بعد مقتل زوجته بلقيس ،غادر نزار لبنان وكان يتنقل بين باريس وجنيف حتى
استقر في النهاية في لندن حيث قضى الخمسة عشرة عا ًما األخيرة من حياته،
واستمر بنشر دواوينه وقصائده المثيرة للجدل خالل فترة التسعينيات ومنها «متى
ّ
يعلنون وفاة العرب؟» و«المهرولون».
في عام  1997كان قباني يعاني من تردي في وضعه الصحي وبعد عدة أشهر توفي
في  30أبريل  1998عن عمر ناهز  75عا ًما في لندن .بسبب ازمة قلبية .في
وصيته والتي كان قد كتبها عندما كان في المشفى في لندن أوصى بأن يتم دفنه في
دمشق التي وصفها في وصيته:
« الرحم الذي علمني الشعر ,الذي علمني اإلبداع والذي علمني أبجدية الياسمين»
تم دفن قباني في دمشق بعد أربعة أيام حيث دفن في باب الصغير بعد جنازة حاشدة
شارك فيها مختلف أطياف المجتمع السوري إلى جانب فنانين ومثقفين سوريين
وعرب ..ولقد كتبت عن جنازته الدكتورة ناديا خوست ما يلي :
 ...وكانت طائرة خاصة سورية أرسلها الرئيس السوري قد نقلت جثمانه من لندن
إلى دمشق .فخطف الدمشقيون تابوته ،وحملوه على األكتاف في موكب شعبي لم
تشهد دمشق مثله إال يوم تشييع رجل االستقالل فخري البارودي مؤلف األناشيد التي
تناقلتها الشعوب العربية .حمله الناس إلى الجامع األموي...وصلوا عليه ،ثم حملوه
على أكتافهم إلى المقبرة .قطعوا دمشق من شمالها إلى جنوبها مشيا.
نماذج من شعره
خبز وحشيش وقمر

قصيدة " خبز وحشيش وقمر " التي أثارت رجال الدين في سوريا ضده ،وطالبوا
بطرده من الس لك الدبلوماسي ،وانتقلت المعركة إلى البرلمان السوري وكان أول
شاعر تناقش قصائده في البرلمان:
نزار قباني

ق القَمر
عندما يُول ُد في الشر ِ

البيض تغفو...
فالسطو ُح
ُ
هر
تحت
َ
أكداس الز ْ
ِ
يتركُ
مر
الناس
َ
الحوانيت ..ويمضونَ ُز ْ
ُ
القمر..
لمالقا ِة
ْ
قصيدة هوامش على دفتر النكسة،
أثارت عاصفة شديدة في العالم العربي ،وأحدثت ً
كبيرا بين المثقفين العرب،
جدال
ً
ولعنف القصيدة صدر قرار بمنع إذاعة أغاني نزار وأشعاره في اإلذاعة
والتلفزيون ،ومنها:
الحرب ال غرابهْ
إذا خسرنا
َ
ألننا ند ُخلها..
ب الخطابهْ
ي من مواه ِ
بك ِّل ما يملكُ الشرق ُّ
ت التي ما قتلت ذباب ْه
بالعنتريا ِ
ألننا ندخلها..
ق الطبل ِة والرباب ْه
بمنط ِ
نزار قباني

حرب تشرين
في عام  1974كتب نزار قصيدته الشهيرة التي يتفاخر فيها بالنصر وحبه لدمشق:
نزار قباني

شمس غرناطةَ أطلت علينا .....بعد يأس وزغردت ميسلون

ُ
يهون
سوارا.....وتمنّي ..فك ُّل شيء
يا دمشق البسي دموعي
ً
وضعي َ
ُ
ثمين
طر َحةَ العروس ألجلي.....إن َم ْه َر ال ُمناضالت
ُ
ُ
ُ
واللطرون
ونحن كرمل حيفا.....وجبال الجليل..
نحن عكا
كل ليمونة ستنجب ً
ُ
الليمون
طفال.....ومحا ٌل أن ينتهي
بلقيس
عندما قتلت بلقيس ح ّمل نزار الوطن العربي كله مسؤولية قتلها:
نزار قباني

:سأقول في التحقيق ..اني قد عرفت القاتلين..

بلقيس..يافرسي الجميلة..إنني من كل تاريخي خجول
هذي بالد يقتلون بها الخيول..
سأقول في التحقيق:
كيف أميرتي اغتصبت..
وكيف تقاسموا الشعر الذي يجري كأنهار الذهب
سأقول كيف استنزفوا دمها..
وكيف استملكوا فمها..فما تركوا به وردا
وال تركوا به عنبا..
هل موت بلقيس..هو النصر الوحيد في تاريخ كل العرب؟"

نزار قباني
أعماله دواوينه:
اسم الديوان تاريخ النشر
1

قالت لي السمراء 1944

2

طفولة نهد 1948

3

سامبا 1949

4

أنت لي

5

قصائد 1956

6

حبيبتي

7

الرسم بالكلمات

8

يوميات امرأة ال مبالية

9

قصائد متوحشة

1950

1961
1966
1968

1970

 10كتاب الحب 1970
 11مئة رسالة حب

1970

12

أشعار خارجة عن القانون1972

13

أحبك أحبك والبقية تأتي 1978

14

إلى بيروت األنثى مع حبي

15

كل عام وأنت حبيبتي

16

أشهد أن ال امرأة إال أنت 1979

17

اليوميات السرية لبهية المصرية 1979

1978

1978

18

هكذا أكتب تاريخ النساء 1981

 19قاموس العاشقين 1981
 20قصيدة بلقيس

1982

21

الحب ال يقف على الضوء األحمر

22

أشعار مجنونة

1985

1985

 23قصائد مغضوب عليها

1986

 24سيبقى الحب سيدي 1987
 25ثالثية أطفال الحجارة

1988

26

األوراق السرية لعاشق قرمطي 1988

27

السيرة الذاتية لسياف عربي

 28تزوجتك أيتها الحرية
29

1988

1988

الكبريت في يدي ودوالتكم من ورق 1989

 30ال غالب إال الحب 1989
31

هل تسمعين صهيل أحزاني؟

 32هوامش على الهوامش
33

1991

1991

أنا رجل واحد وأنت قبيلة من النساء 1992

 34خمسون عا ًما في مديح المساء 1994
 35تنويعات نزارية على مقام العشق
36

أبجدية الياسمين

1998

لقصائد المغناة للشاعر نزار قباني

1995

محمد عبده:
القرار
من ألحان الموسيقار طالل
أم كلثوم:
أصبح عندي اآلن بندقية.
رسالة عاجلة إليك.
من ألحان محمد عبد الوهاب.
عبد الحليم حافظ:
رسالة من تحت الماء.
قارئة الفنجان.
من ألحان محمد الموجي.
نجاة الصغيرة:
ماذا أقول له.
متى ستعرف كم أهواك

أسألك الرحيال.
أيظن.
من ألحان محمد عبد الوهاب.
فايزة أحمد:
رسالة من امرأة.
من ألحان محمد سلطان.
فيروز:
وشاية.
ال تسألوني ما اسمه حبيبي.
من ألحان عاصي رحباني.
ماجدة الرومي:
بيروت ست الدنيا.
وكلمات.
مع جريدة.
وأحبك جدا.

وطوق الياسمين.
من ألحان كاظم الساهر
طالل مداح:
متى ستعرف كم أهواك.
جاءت تمشي بإستحياء والخوف يطاردها.
من ألحان طالل مداح.
كاظم الساهر:
إني خيّرتك فاختاري.
زيديني عشقًا.
مدرسة الحب.
إال أنت.
قولي أحبك.
أكرهها.
أشهد أال امرأة إالأنت.
حافية القدمين .
تقولين الهوى.
الرسم بالكلمات.

كبري عقلك.
اجلس في المقهى.
الحب المستحيل.
يدك.
و إنّي أحبّك
مع بغدادية.
صباحك سكر.
حبيبتي والمطر.
حبيبتي.
تحركي خطوة.
ممنوعة أنتي.
يوميات رجل مهزوم.
التحديات.
أتحبني.
أحبّيني بال عقد.
األنسان دويتو مع لطيفه.
إلى تلميذه.
بريد بيروت.
كل عام وأنت حبيبتي.
لو لم تكوني انتي في حياتي.
فاكهة الحب.

دلع النساء.
غرناطة .ألحان الموسيقار طالل
كتاب الحب.
عيد العشاق.
رسالة حب صغيرة.
ُكوني امرأَ ْه.
ُزر مرةً.
شؤون صغيرة.
قصة خالفاتنا.
تناقضات.
عطر خطير النوايا.
لجسمك
ٌ
فاكهة الحب.
جميعها من ألحانه "ماعدا أغنية غرناطة"
أصالة نصري:
إغضب ،الحان حلمي بكر
القصيدة الدمشقية.
من أين يأتي الفرح.
عاصي الحالني:

القرار.
لطيفة التونسية:
يا قدس (من ينقذ اإلنسان).
تلومني الدنيا.
العاشقين (أسئلة إلى هللا)
رضي هللا عن الشام (دمشق)
إلهام المدفعي:
بغداد.
خالد الشيخ:
غنى له قصيدة القرار.
عيناك.
غادة رجب:
لماذا.
من ألحان كاظم الساهر.
الهرم الرابع قالها الشاعر في رثاء جمال عبدالناصر
من ألحان محمد حسن.

صابر الرباعي .
غنى له قصيدة "" أين أذهب ""
من ألحان الموسيقار طالل .
سميح القاسم
س ميح القاسم أحد أهم وأشهر الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط
اسمهم بشعر الثورة والمقاومة من داخل أراضي العام  ،48رئيس التحرير الفخري
لصحيفة كل العرب ،عضو سابق في الحزب الشيوعي .ولد لعائلة فلسطينية في
مدينة الزرقاء يوم  11مايو  ،1939وتعلّم في مدارس الرامة الجليلية والناصرة.
وعلّم في إحدى المدارس ،ثم انصرف بعدها إلى نشاطه السياسي في الحزب
الشيوعي قبل أن يترك الحزب ليتفرغ لعمله األدبي.
حياته
ولد سميح القاسم لعائلة من الموحدون الدروز ،وكانَ وال ُدهُ ضابطا ً برتب ِة رئيس
قوة حدود شرق األردن وكانَ الضباط يقيمونَ هناك مع عائالتهم .حينَ
(كابتن) في ّ
كانت العائلة في طريق العودة إلى فلسطين في القطار ،في غمرة الحرب العالمية
عر الركاب وخافوا ْ
أن تهتدي إليهم
الثانية ونظام التعتيم ،بكى الطفل سميح فذُ َ
الطائرات األلمانية! وبل َغ بهم الذعر درجة التهديد بقتل الطفل إلى آن اضطر الوالد
إلى إشهار سالحه في وجوههم لردعهم ،وحينَ ُر ِو َيت الحكاية لسميح فيما بعد تر َك ْ
ت
أثراً عميقا ً في نفسه" :حسنا ً لقد حاولوا إخراسي منذ الطفولة سأريهم سأتكلّم متى
صوتْ ،
لن يقوى أح ٌد على إسكاتي"
ي وقت وبأعلى َ
أشاء وفي أ ّ
.

وروى بعض شيوخ العائلة أن جدهم األول خير محمد الحسين كانَ فارسا ً ِمن أسياد
القرامطة قَد َِم ِمن ِشبه الجزيرة العربية لمقاتلة الروم واستقر به المطاف على سفح
جبل حي َدر في فلسطين على مشارف موقع كانَ مستوطنة للروم .وما زا َل الموقع
الذي نزل فيه معروفا ً إلى اليوم باسم "خلة خير" على سفح جبل حيدر الجنوبي.
وآل حسين معروفون بميلهم الشديد آلى الثقافة وفي مقدّمتهم المرحوم المحامي علي
ف وتر َج َم وأعد القواميس المدرسية
حسين األسعد ،رجل القانون والمربي الذي ألّ َ
َب ال ِ ّ
شعر وتوز َع ْ
قام معهد الشرق لتعليم
وكت َ
ت جهو ُدهُ بينَ فلسطين وسوريا ولبنان وأَ َ
اللغات األجنبية في دمشق.
ض َع رهن اإلقامة الجبرية واالعتقال المنـزلي
ُ
س ِجن سميح القاسم أكثر من مرة كما ُو ِ
و ُ
ط ِر َد ِمن عمله مرات عدّة بسبب نشاطه ال ِ ّ
شعري والسياسي ووا َجهَ أكثر ِمن تهديد
بالقتل ،في الوطن وخارجه .اشتغل ُمعلما ً وعامالً في خليج حيفا وصحفياً.
شاعر ُمكثر يتناول في شعره الكفاح والمعاناة الفلسطينيين ،وما أن بلغ الثالثين حتى
كان قد نشر ست مجموعات شعرية حازت على شهرة واسعة في العالم العربي.
كتب سميح القاسم أيضا ً عدداً من الروايات ،ومن بين اهتماماته إنشاء مسرح
فلسطيني يحمل رسالة فنية وثقافية عالية كما يحمل في الوقت نفسه رسالة سياسية
قادرة على التأثير في الرأي العام العالمي فيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية.
س تحرير جريدة "هذا العالم" عام .1966
أس َه َم في تحرير "الغد" و"االتحاد" ثم َرئِ َ
ثُم عا َد للعمل ُمحرراً أدبيا ً في "االتحاد" وآمين عام تحرير "الجديد" ثم رئيس
س منشورات "عربسك" في حيفا ،مع الكاتب عصام خوري سنة
تحريرها .وأس َ
وأدار فيما بعد "المؤسسة الشعبية للفنون" في حيفا.
،1973
َ
س اتحاد الكتا ب العرب واالتحاد العام للكتاب العرب الفلسطينيين في فلسطين منذ
َرئِ َ
تأسيسهما .ورئس تحرير الفصلية الثقافية "إضاءات" التي أصدرها بالتعاون مع
الكاتب الدكتور نبيه القاسم .وهو اليوم رئيس التحرير الفخري لصحيفة "كل العرب"
الصادرة في الناصرة.

ص َد َر له أكثر من  60كتابا ً في الشعر والقصة والمسرح والمقالة والترجمة،
َ
وص َد ْ
رت أعماله الناجزة في سبعة مجلّدات عن دور نشر عدّة في القدس وبيروت
والقاهرة.
رج َم عد ٌد كبير من قصائده إلى اإلنجليزية والفرنسية والتركية والروسية واأللمانية
تُ ِ
واليابانية واإلسبانية واليونانية واإليطالية والتشيكية والفيتنامية والفارسية والعبرية
واللغات األخرى.
جوائزجوائز
حصل سميح القاسم على العديد من الجوائز والدروع وشهادات التقدير وعضوية
الشرف في عدّة مؤسسات .فنا َل جائزة
"غار الشعر" من إسبانيا
وعلى جائزتين من فرنسا عن مختاراته التي ترجمها إلى الفرنسية الشاعر والكاتب
المغربي عبد اللطيف اللعبي.
وحص َل على جائزة البابطين،
مرتين على "وسام القدس للثقافة" من الرئيس ياسر عرفات،
وحصل ّ
وحص َل على جائزة نجيب محفوظ من مصر
وجائزة "السالم" من واحة السالم،
وجائزة "الشعر»الفلسطينية.
أعماله
ّ
توزعت أعمال سميح القاسم ما بينَ الشعر والنثر والمسرحية والرواية والبحث
والترجمة.
.1

مواكب الشمس -قصائد( -مطبعة الحكيم ،الناصرة1958 ،م)

.2

أغاني الدروب -قصائد( -مطبعة الحكيم ،الناصرة1964 ،م).

.3

إرم -سربية( -نادي النهضة في أم الفحم ،مطبعة االتحاد ،حيفا1965 ،م).
َ

.4

دمي على ك ِفّي -قصائد( -مطبعة الحكيم ،الناصرة1967 ،م).

.5

دخان البراكين -قصائد( -شركة المكتبة الشعبية ،الناصرة1968 ،م).

.6

سقوط األقنعة -قصائد( -منشورات دار اآلداب ،بيروت1969 ،م).

 .7ويكون أن يأتي طائر الرعد -قصائد( -دار الجليل للطباعة والنشر ،عكا،
1969م).
 .8إسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الداخل -سربية( -مطبعة الحكيم،
الناصرة1970 ،م).
.9

قرقاش -مسرحية( -المكتبة الشعبية في الناصرة ،مطبعة االتحاد1970 ،م).

 .10عن الموقف والفن -نثر( -دار العودة ،بيروت1970 ،م).
 .11ديوان سميح القاسم -قصائد( -دار العودة ،بيروت1970 ،م).
 .12قرآن الموت والياسمين -قصائد( -مكتبة المحتسب ،القدس1971 ،م).
 .13الموت الكبير -قصائد( -دار اآلداب ،بيروت1972 ،م).
 .14مراثي سميح القاسم -سربية( -دار األداب ،بيروت1973 ،م).
 .15إلهي إلهي لماذا قتلتني؟ -سربية( -مطبعة االتحاد ،حيفا1974 ،م).
 .16من فمك أدينك -نثر( -منشورات عربسك ،مطبعة الناصرة1974 ،م).
 .17وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم! -قصائد( -منشورات صالح الدين،
القدس1976 ،م).
 .18ثالث أكسيد الكربون -سربية( -منشورات عربسك ،مطبعة عتقي ،حيفا،
1976م).

 .19الكتاب األسود -يوم األرض( -توثيق ،مع صليبا خميس)( ،مطبعة االتحاد،
حيفا1976 ،م).
 .20إلى الجحيم أيها الليلك -حكاية( -منشورات صالح الدين ،القدس1977 ،م).
 .21ديوان الحماسة  /ج - 1قصائد( -منشورات األسوار ،عكا1978 ،م).
 .22ديوان الحماسة  /ج - 2قصائد( -منشورات األسوار ،عكا1979 ،م).
 .23أحبك كما يشتهي الموت -قصائد( -منشورات أبو رحمون ،عكا1980 ،م).
 .24الصورة األخيرة في األلبوم -حكاية( -منشورات دار الكاتب ،عكا1980 ،م).
 .25ديوان الحماسة  /ج - 3قصائد( -منشورات األسوار ،عكا1981 ،م).
 .26الجانب المعتم من التفاحة ،الجانب المضيء من القلب -قصائد( -دار
الفارابي ،بيروت1981 ،م).
 .27الكتاب األسود -المؤتمر المحظور( -توثيق ،مع د .إميل توما)( ،مطبعة
االتحاد ،حيفا1981 ،م).
 .28جهات الروح -قصائد( -منشورات عربسك ،حيفا1983 ،م).
 .29قرابين -قصائد( -مركز لندن للطباعة والنشر ،لندن1983 ،م).
 .30كوالج –تكوينات( -منشورات عربسك ،مطبعة سالمة ،حيفا.)1983 ،
 .31الصحراء -سربية( -منشورات األسوار ،عكا1984 ،م).
 .32برسونا نون غراتا :شخص غير مرغوب فيه -قصائد( -دار العماد ،حيفا،
1986م).
 .33ال أستأذن أحداً -قصائد( -رياض الريس للكتب والنشر ،لندن1988 ،م).
 .34سبحة للسجالت -قصائد( -دار األسوار ،عكا1989 ،م).
 .35الرسائل -نثر( -مع محمود درويش)( ،منشورات عربسك ،حيفا1989 ،م).

 .36مطالع من أنثولوجيا الشعر الفلسطيني في ألف عام -بحث وتوثيق-
(منشورات عربسك ،حيفا1990 ،م).
 .37رماد الوردة ،دخان األغنية -نثر( -منشورات كل شيء ،شفاعمرو1990 ،م).
 .38أ ُ ْخذة األميرة يبوس -قصائد( -دار النورس ،القدس1990 ،م).
 .39األعمال الناجزة ( 7مجلّدات) (دار الهدى ،القدس1991 ،م).
 .40الراحلون -توثيق( -دار المشرق ،شفاعمرو1991 ،م).
 .41الذاكرة الزرقاء (قصائد مترجمة من العبرية -مع نزيه خير)( ،منشورات
مفراس1991 ،م).
 .42األعمال الناجزة ( 7مجلّدات) (دار الجيل ،بيروت1992 ،م).
 .43األعمال الناجزة ( 6مجلّدات) (دار سعاد الصباح ،القاهرة1993 ،م).
 .44الكتب السبعة -قصائد( -دار الجديد ،بيروت1994 ،م).
حرير كاسدٌ .ال بأس! -قصائد( -منشورات إبداع ،الناصرة،
أرض مراوغةٌ.
.45
ٌ
ٌ
1995م).
 .46ياسمين (قصائد لروني سوميك -مترجمة عن العبرية ،مع نزيه خير)،
(مطبعة الكرمة ،حيفا1995 ،م).
 .47خذلتني الصحارى -سربية( -منشورات إضاءات ،الناصرة1998 ،م).
 .48كلمة الفقيد في مهرجان تأبينه -سربية( -منشورات األسوار ،عكا2000 ،م).
 .49سأخرج من صورتي ذات يوم -قصائد( -مؤسسة األسوار ،عكا2000 ،م).
 .50الممثل وقصائد أُخرى (منشورات األسوار ،عكا2000 ،م).
 .51حسرة الزلزال -نثر( -منشورات األسوار ،عكا2000 ،م).
 .52كتاب اإلدراك -نثر( -منشورات األسوار ،عكا2000 ،م).

 .53ملك أتالنتس -سربيات( -دار ثقافات ،المنامة-البحرين2003 ،م).
 .54عجائب قانا الجديدة -سربية( -منشورات إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة،
2006م).
 .55مقدمة ابن محمد لرؤى نوستراسميحداموس -شعر( -منشورات إضاءات،
مطبعة الحكيم ،الناصرة2006 ،م).
 .56بغداد وقائد أُخرى -قصائد( -منشورات إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة،
2008م).
 .57بال بنفسج (كلمات في حضرة غياب محمود درويش) ( -منشورات الهدى،
مطبعة الحكيم ،الناصرة2008 ،م).
سف -سربية(-منشورات إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة2009 ،م).
 .58أنا ُمتأ ّ
 .59مكالمة شخصية جداً (مع محمود درويش)-شعر ونثر( -منشورات إضاءات،
مطبعة الحكيم ،الناصرة2009 ،م).
 .60كوالج - 2شعر( -منشورات إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة2009 ،م).
 .61ال توقظوا الفتنة! -نثر( -منشورات إضاءات ،مطبعة الحكيم2009 ،م).
 .62كتاب القدس -شعر( -إصدار بيت الشعر ،رام هللا2009 ،م).
 .63حزام الورد الناسف -شعر( -منشورات إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة،
2009م).
 .64الجدران (أوبريت) -شعر( -منشورات إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة،
2010م).
 .65أوالد في حملة خالص -حكاية شعرية لبيرتولد بريشت (مترجمة عن
العبرية)( -منشورات إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة2010 ،م).
مرات يوميا ً -حكاية أوتوبيوغرافية( -منشورات
س ّم صغيرة ،ثالث ّ
 .66ملعقة ُ
إضاءات ،مطبعة الحكيم ،الناصرة2011 ،م).

مجرد منفضة -سيرة (الجزء قبل األخير)( -دار راية للنشر ،حيفا،
 .67إنها
ّ
2011م).
 .68منتصب القامة أمشي -مختارات شعرية( -منشورات األسوار ،عكا،
2012م).
 .69هواجس لطقوس األحفاد -سربية( -منشورات المؤسسة العربية للدراسات
والنشر (بيروت) ومنشورات كل شيء (حيفا)2012 ،م).
 .70كوالج - 3شعر( -منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر (بيروت)
ومنشورات كل شيء (حيفا)2012 ،م).
 .71العنقاءوقصائد أخرى (منشورات اضاءات ،الناصرة 2012 ،م).
 .72غوانتانامو وقصاد أخرى (منشورات اضاءات ،الناصرة 2012 ،م).
 .73بغض النظر  -مجموعة شعرية (منشورات اضاءات ،الناصرة 2012 ،م.).
وفاته
توفي الشاعر الفلسطيني سميح القاسم ،بعد صراع مع مرض سرطان الكبد الذي
داهمه مدة  3سنوات والذي أدى إلى تدهور حالته الصحية في األيام األخيرة حتى
وافته المنيه يوم الثالثاء الموافق  19أغسطس 2014

محمود درويش
االسم األدبي
لقب بشاعر القضية الفلسطينية وذلك لدفاعه عن القضية الفلسطينية فى شعره
مولده
- 1941توفى 2008

المهنة شاعر وكاتب
اللغات التى كتبها :العربية ،والعبرية تأثر بـ

فريدريكو لوركا

الجوائز
ك
اإلكليل الذهبي
يعد محمود درويش ( 13مارس  9 - 1941أغسطس  ،)2008أحد أهم الشعراء
الفلسطينيين والعرب والعالميين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن .يعتبر
درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه .في
شعر درويش يمتزج الحب بالوطن بالحبيبة األنثى .قام بكتابة وثيقة إعالن االستقالل
الفلسطيني التي تم إعالنها في الجزائر.
شاعر فلسطيني وعضو المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة
حمود درويش هو
ٌ
التحرير الفلسطينية ،وله دواوين شعرية مليئة بالمضامين الحداثية .ولد عام 1941
في قرية البروة وهي قرية فلسطينية تقع في الجليل قرب ساحل عكا ،حيث كانت
ضا هناك .خرجت األسرة برفقة الالجئين الفلسطينيين في العام
أسرته تملك أر ً
 1948إلى لبنان ،ثم عادت متسللة عام  1949بعد توقيع اتفاقيات الهدنة ،لتجد
القرية مهدمة وقد أقيم على أراضيها موشاف (قرية زراعية إسرائيلية)"أحيهود".
وكيبوتس يسعور فعاش مع عائلته في القرية الجديدة.
بعد إنهائه تعليمه الثانوي في مدرسة بني الثانوية في كفرياسيف انتسب إلى الحزب
الشيوعي اإلسرائيلي وعمل في صحافة الحزب مثل اإلتحاد والجديد التي أصبح في
ما بعد مشرفًا على تحريرها ،كما اشترك في تحرير جريدة الفجر التي كان يصدرها
مبام.
الدراسة والسياسة:

مرارا بد ًءا من العام  1961بتهم
قِل محمود درويش من قبل السلطات اإلسرائيلية
ً
تتعلق بتصريحاته ونشاطه السياسي وذلك حتى عام  1972حيث توجه إلى لالتحاد
السوفييتي للدراسة ،وانتقل بعدها الجئًا إلى القاهرة في ذات العام حيث التحق
بمنظمة ال تحرير الفلسطينية ،ثم لبنان حيث عمل في مؤسسات النشر والدراسات
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ،عل ًما أنه استقال من اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير احتجا ًجا على اتفاقية أوسلو .كما أسس مجلة الكرمل الثقافية .
المناصب واألعمال
شغل منصب رئيس رابطة الكتاب والصحفيين الفلسطينيين وحرر مجلة
الكرمل .كانت إقامته في باريس قبل عودته إلى وطنه حيث أنه دخل إلى
فلسطين بتصريح لزيارة أمه .وفي فترة وجوده هناك قدم بعض أعضاء
الكنيست اإلسرائيلي العرب واليهود اقترا ًحا بالسماح له بالبقاء وقد سمح له
بذلك.

في الفترة الممتدة من سنة  1973إلى سنة  1982عاش في بيروت وعمل
مديرا لمركز أبحاث منظمة
سا لتحرير مجلة شؤون فلسطينية ،وأصبح
رئي ً
ً
التحرير الفلسطينية قبل أن يؤسس مجلة الكرمل سنة  .1981بحلول سنة
 1977بيع من دواوينه العربية أكثر من مليون نسخة ،لكن الحرب األهلية

اللبنانية كانت مندلعة بين سنة  1975وسنة  ،1991فترك بيروت سنة 1982
بعد أن غزا الجيش اإلسرائيلي بقيادة ارئيل شارون لبنان وحاصر العاصمة
بيروت لشهرين وطرد منظمة التحرير الفلسطينية منها .أصبح درويش "منفيًا
ً
منتقال من سوريا وقبرص والقاهرة وتونس إلى باريس".
تائ ًها"،

ساهم في إطالقه واكتشافه الشاعر والفيلسوف اللبناني روبير غانم ،عندما بدأ
هذا األخير ينشر قصائد لمحمود درويش على صفحات الملحق الثقافي لجريدة
األنوار والتي كان يترأس تحريرها ومحمود درويش كان يرتبط بعالقات
صداقة بالعديد من الشعراء منهم عبد الرحمن األبنودي من مصر محمد
الفيتوري من السودان ونزار قباني من سوريا وفالح الحجية من العراق ورعد
بندر من العراق وسليم بركات من سوريا وغيرهم من أفذاذ األدب في الشرق
األوسط.

وكان له نشاط أدبي ملموس على الساحة األردنية فقد كان من أعضاء الشرف
في نادي أسرة القلم الثقافي مع عدد من المثقفين أمثال مقبل مومني وسميح
الشريف ...وغيرهم.

شعره:
قسم النقاد مراحل شعر درويش إلى عدة أقسام يجمع بينها عالقة الشاعر
بوطنه وبقضيته "القضية الفلسطينية" وبالمنفى وترك الديار وكل ذلك في ظل
عالقته بالذات .وقد قسم الناقد محمد فكري الجزار شعر درويش إلى ثالثة
أقسام :المرحلة األولى وهي مرحلة تواجده في الوطن ،التي تشمل بدايات
تكوين الشاعر ووعيه بقضية وطنه وتشكيل االنتماء لهذا الوطن في ظل
االحتالل .أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الوعي الثوري والتي امتدت إلى
عام  1982حيث الخروج من بيروت وفيها تم تنظيم مشاعر الشاعر التي
كانت قد تكونت لديه في المرحلة األولى .اما المرحلة الثالثة فهي مرحلة
الوعي الممكن والحلم اإلنساني .بينما قسم الناقد حسين حمزة شعر درويش
إلى ثالث مراحل انطالقًا من عالقة الشاعر بنصه الشعري فنيًا ،وبخارج

نصه أيدولوجيا ،أي كيف انتقل درويش من ماركسية في المرحلة األولى إلى
قومية عربية في المرحلة الثانية ،وإلى الفكر الكوني االنساني في المرحلة
الثالثة دون إغفال فلسطينيته .أما من حيث مسيرته الشعرية فيمكن تقسيمها
وفق ما جاء عند الناقد حسين حمزة إلى ثالث مراحل هي األخرى  :فالمرحلة
األولى ( )190-1970ويسميها حسين حمزة بمرحلة "االتصال" ،حيث انتمى
الشاعر وفق حسين حمزة في هذه المرحلة إلى التيار الرومانسي في الشعر
العربي المعاصر وقد احتدى بشعراء أمثال بدر شاكر السياب (-1926
 )1964ونزار قباني ( )1932-1998وهنا نالحظ سيطرة الخطاب المباشر
على نصه الشعري مع استخدام الشاعر لتقنيات أسلوبية مثل تناص والقناع
وغيرها .أما المرحلة الثانية ( )197-1983وهي مرحلة أطلق عليها حسين
حمزة بمرحلة "االنتصال" وهي مرحلة بينية تكمن فيها بعض مميزات
المرحلة األولى وقد طور الشاعر في هذه المرحلة أسلوبه وتطورت دالالت
شعره منفتحة على دالالت أوسع من تلك الحاضرة في البعد األيدولوجي ،كما
اكتسبت إحاالت الشاعر إلى التاريخ والدين واألسطورة واألدب والحضارة
زخما أكبر ،حيث أصبح نصه الشعر مليئًا باإلشارات األسلوبية والتناصية.

أما المرحلة الثالثة واألخيرة ( )1983-2008فقد أسماها الناقد حسين حمزة
بمرحلة "االنفصال" ،بمعنى أن الشاعر انفصل تدريجيا وبشكل واعٍ عن
خطابه األيدولوجي المباشر في شعره ،وقد يكون الخروج من بيروت عام
 1982سب ًبا في خيبة أمل الشاعر في قومية عربية التي آمن بها الشاعر
وتجلت بالمرحلة الثانية .في هذه المرحلة انفصل الشاعر عن الضمير "نحن"
وعاد إلى الضمير "أنا" أي االلتفات إلى الذاتية.

وفاته:
وفي في الواليات المتحدة األمريكية يوم السبت  9أغسطس  2008بعد إجرائه
لعملية القلب المفتوح في مركز تكساس الطبي في هيوستن ،تكساس ،التي دخل
بعدها في غيبوبة أدت إلى وفاته بعد أن قرر األطباء في مستشفى "ميمولاير هيرما
بعض المقاالت والحوارات الصحفية عنه:
درويش محمود" .الشعر حرفة وهواية" .الكرمل :فصلية ثقافية تصدر عن مؤسسة
الكرمل الثقافية( 79 ،ربيع.198-207 :)2004 ،

درويش محمود" .كالم في الشعر" .الكرمل :فصلية ثقافية تصدر عن مؤسسة
الكرمل الثقافية( 78 ،شتاء178-195 :)2004 ،
درويش محمود" .طباق :قصيدة" .الكرمل :فصلية ثقافية تصدر عن مؤسسة الكرمل
الثقافية( 81 ،خريف.68-79 :)2004 ،
درويش محمود" .المطر الناعم في خريف بعيد :قصيدة" .الفكر الجديد :أدبية ثقافية
شهرية.158 :)2003( 6 ،
درويش محمود" .محمد  ...يسوع صغير في قلب أيقونة" .األسوار :لألبحاث
الفكرية والثقافة الفلسطينية.32-34 :)2001( 22 ،
حوار مع محمود درويش عن السياسة والشعر وتجربة الموت" .مجلة الدراسات
الفلسطينية( 48 ،خريف.7-23 :)2001 ،
أهم مؤلفاته:
عصافير بال اجنحة (شعر).
اوراق الزيتون (شعر).
عاشق من فلسطين (شعر).

آخر الليل (شعر).
مطر ناعم في خريف بعيد (شعر).
يوميات الحزن العادي (خواطر وقصص).
يوميات جرح فلسطيني (شعر).
حبيبتي تنهض من نومها (شعر).
محاولة رقم ( 7شعر).
احبك أو ال احبك (شعر).
مديح الظل العالي (شعر).
هي اغنية  ...هي اغنية (شعر).
ال تعتذر عما فعلت (شعر).
عرائس.
العصافير تموت في الجليل.
تلك صوتها وهذا انتحار العاشق.

حصار لمدائح البحر (شعر).
شيء عن الوطن (شعر).
وداعا ايها الحرب وداعا ايها السلم (مقاالت).
فاروق جويدة
فاروق جويدة ( 10فبراير  ) - 1946شاعر مصري .ولد في محافظة كفر الشيخ،
وعاش طفولته في محافظة البحيرة ،تخرج من كلية اآلداب قسم الصحافة عام
 ،1968وبدأ حياته العملية محررا بالقسم االقتصادي بجريدة األهرام ،ثم سكرتيراً
لتحرير األهرام ،وهو حاليا ً رئيس القسم الثقافي باألهرام.

شاعر وهو من األصوات الشعرية في حركة الشعر العربي المعاصر ،نظم كثيراً
من ألوان الشعر ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء بالمسرح الشعري.
قدم للمكتبة العربية  20كتابا ً من بينها  13مجموعة شعرية حملت تجربة لها
خصوصيتها ،وقدم للمسرح الشعري  3مسرحيات حققت نجاحا ً كبيراً في عدد من
المهرجانات المسرحية هي :الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة والخديوي.

تُرجمت بعض قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات عالمية منها اإلنجليزية والفرنسية
والصينية واليوغوسالفية ،وتناول أعماله اإلبداعية عدد من الرسائل الجامعية في
الجامعات المصرية والعربية.
عين بالفريق الرئاسي واستقال منه احتجاجا ً على اإلعالن الدستوري المكمل
ُ
(نوفمبر .)2012
مؤلفاته:
أوراق من حديقة أكتوبر (ديوان شعر) ـ 1974
حبيبتي ال ترحلي (ديوان شعر) ـ 1975
أموال مصر :كيف ضاعت (اقتصاد) ـ 1976
ويبقى الحب (ديوان شعر) ـ 1977
ولألشواق عودة (ديوان شعر) ـ 1978
في عينيك عنواني (ديوان شعر) ـ 1979
الوزير العاشق (مسرحية شعرية) ـ 1981

بالد السحر والخيال (أدب رحالت) ـ 1981
دائما ً أنت بقلبي (ديوان شعر) ـ 1981
ألني أحبك (ديوان شعر) ـ 1982
شيء سيبقى بيننا (ديوان شعر) ـ 1983
طاوعني قلبي في النسيان (ديوان شعر) ـ 1986
لن أبيع العمر (ديوان شعر) ـ 1989
زمان القهر علمني (ديوان شعر) ـ 1990
قالت (خواطر نثرية) ـ 1990
كانت لنا أوطان (ديوان شعر) ـ 1991
شباب في الزمن الخطأ ـ 1992
آخر ليالي الحلم (ديوان شعر) ـ 1993
دماء على أستار الكعبة (مسرحية شعرية)
الخديوي (مسرحية شعرية) ـ 1994

من قصائده المغناة
غنت له سمية قيصر قصيدة بعنوان "في عينيك عنواني" ،كما غنى له كاظم الساهر
قصيدة "لو أننا لم نفترق" وقصيدة "من قال إن النفط أغلى من دمي" ،وغنت له
فرقة الخلود اليمنية قصيدة "اغضب" .وغنت له فرقة عقد الجالد السودانية أغنية
عذراً حبيبي.
عبد العزيز جويدة
شاعر مصري من مواليد محافظة البحيرة ولد في  1يناير .1961-حصل على
بكالوريوس الزراعة من جامعة اإلسكندرية في عام .1983

يعتبر الشاعر عبد العزيز جويدة من الشعراء الذين لهم أسلوب خاص في إبداعه
الشعري ويتميز بمفرداته شديدة الخصوصية فيعتبره البعض شاعراً عاطفيا ً متمكنا ً
من أدواته وأيضا ً شاعراً وجدانيا ً وسياسيا ً متميزاً جداً .الشاعر له تعاون فنى مع
الفنان عازف العود الرائع نصير شمة  -في كثير من القصائد التي القت نجاحا ً
ملحوظا ً وأيضاً .ترجمت جميع دواوينه الي اللغة اإلنجليزية وقامت بالترجمة
األستاذة سعاد نجيب وهي من أبرع المترجمين الي اللغة اإلنجليزية كونها حافظت

ع لى جمال الصورة ودقة الوصول إلى ما يريده الشاعر بعبارات في غاية الرقي.
عبد العزيز جويدة من مواليد مركز حوش عيسى محافظة البحيرة ويعمل حاليا ً
رئيس مجلس إدارة شركة كونكورد لالستثمار وهو يقيم حاليا ً في حي مصر الجديدة
بالقاهرة في شارع الطحاوي المتفرع من شارع الخليفة المأمون لم ينل عبد العزيز
جويدة ما يستحقه من الشهرة حيث أن حجم إبداعاته وتنوعها ومحافظته علي الشكل
الجمالي للقصيدة العربية يجعله في مصاف الشعراء الكبار حقا ً ويعتبر من أهم
وأكبر شعراء جيله ولكن طبيعته وحساسيته الشديدة تمنعه من أن يكون تحت
األضواء مكتفيا ً بما يقدمه :وقد تم ترشيح ديوانه وحيث تكونين قلبي يكون لجائزة
الدولة التشجيعية وهو من الشعراء الذين وقف لهم النظام البائد في عصر مبارك
بالمرصاد نظراً لقصائده الالذعة التي تنتقد وبشدة النظام من رأسه الي قدميه.
تخرج الشاعر عبد العزيز جويدة في كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية عام 1983
وقد تشكلت تجربته الشعرية خليطا ً ما بين الريف وجماله واإلسكندرية وعبقريتها
وهو من عشاق هذه المدينة الساحرة.

أعماله:

صدر ديوانه األول (ال تعشقيني) عام  1992وتوالت األعمال فيما بعد على التوالي
وله اآلن  13ديوانا ً من الشعر الحر والعمودي هي:

ال تعشقيني.
ضيعت عمرى في الرحيل.
وكاد العشق يقتلني.
وحيث تكونين قلبي يكون.
أنت المفاجأة األخيرة.
ليس كل النساء سواء.
العشق بلد من بالد هللا.
على وعد بأن ال نلتقي أبداً.
محمد الدرة.
من النيل إلى الفرات يا قلبي ال تحزن.

ولست بآخر الشهداء يا قلبي.
قصائدي في الحب (األعمال الشعرية العاطفية) عن دار أطلس للنشر والتوزيع.
مسافرة بال أشياء ،تحت الطبع حاليا ً  -ديوان كان البكاء قصائدي للناس.
محمد الفيتورى
محمد مفتاح الفيتوري ( )1936-2015شاعر سوداني بارز .يعتبر من رواد الشعر
الحر الحديث ،ويلقب بشاعر إفريقيا والعروبة .وتم تدريس بعض أعماله ضمن
مناهج آداب اللغة العربية في مصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ،كما
تغنى ببعض قصائده مغنّون كبار في السودان.
ولد محمد مفتاح رجب الفيتورى ،في  24نوفمبر  /تشرين الثاني عام 1936م في
مدينة الجنينة بوالية غرب دارفور الحالية بالسودان ،ووالده هو الشيخ مفتاح رجب
الفيتورنشأ محمد الفيتوري في مدينة اإلسكندرية بمصر وحفظ القرآن الكريم في
مراحل تعليمه األولى ،ثم درس بالمعهد الديني وانتقل إلى القاهرة حيث تخرج في
كلية العلوم باألزهر الشريف .وهو ليبي ،وكان خليفة صوفي في الطريقة الشاذلية،
العروسية ،األسمرية.
خبيرا لإلعالم
عيّن
مل الفيتوري محررا ً أدبيا ً بالصحف المصرية والسودانية ،و ُ
ً
بجامعة الدول العربية في القاهرة في الفترة ما بين  1968و  .1970ثم عمل
وسفيرا بالسفارة الليبية
مستشارا
مستشارا ثقافيا ً في سفارة ليبيا بإيطاليا .كما عمل
ً
ً
ً
في بيروت بلبنان ،ومستشارا للشؤون السياسية واإلعالمية بسفارة ليبيا في المغرب.

أسقطت عنه الحكومة السودانية في عام  1974إبان عهد الرئيس جعفر نميري
الجنسية السودانية وسحبت منه جواز السفر السوداني ،لمعارضته النظام آنذاك،
وتب ّنته الجماهيرية الليبية وأصدرت له جواز سفر ليبي ،وارتبط بعالقة قوية بالعقيد
معمر القذافي وبسقوط نظام القذافي سحبت منه السلطات الليبية الجديدة جواز السفر
الليبي .أقام بعدها في المغرب مع زوجته المغربية رجات في ضاحية سيدي العابد،
جنوب العاصمة المغربية الرباط .وفي عام  ،2014عادت الحكومة السودانية
ومنحته جواز سفر دبلوماسي.

أعماله األدبية
يعتبر الفيتورى جز ًءا من الحركة األدبية العربية المعاصرة ،وهو من رواد الشعر
الحر الحديث ،ففي قصيدة «تحت األمطار» نجده يتحرر من األغراض القديمة
للشعر كالوصف والغزل ،ويهجر األوزان والقافية ،ليعبر عن وجدان وتجربة ذاتية
يشعر بها وغالبًا ما ير ّكز شعره على الجوانب التأملية ،ليعكس رؤيته الخاصة
المجردة تجاه األشياء من حوله مستخدما ً أدوات البالغة والفصاحة التقليدية
واإلبداعية .ففي قصيدة «معزوفة درويش متجول» يقول الفيتوري:

في حضرة من أهوى عبثت بي األشواق

حدقت بال وجه ورقصت بال ساق

وزحمت براياتي وطبولي اآلفاق

عشقي يفني عشقي وفنائي استغراق

مملوكك لكني سلطان العشاق

تعد أفريقيا مسرحا أساسيا ً في نص الفيتوري الشعري ،شكلت فيه محنة اإلنسان
الرق و اإلستعمار ،ونضاله التحرري أهم الموضوعات
األفريقي وصراعه ضد ّ
التي تناولتها قصائده ،وألف عدة دواوين في هذا المضمار منها ديوان «أغاني

أفريقيا» الصادر في عام  ،1955و «عاشق من أفريقيا» وصدر في عام 1964م ،
و«اذكريني يا أفريقيا» ونشر في عام  ، 1965وديوان «أحزان أفريقيا» والصادر
صوت أفريقيا وشاعرها .يقول في إحدى
في عام  ،1966حتى أصبح الفيتوري
َ
إفريقياته:

جبهة العبد ونعل السـيد

وأنين األسود المضطهد

تلك مأساة قرون غبرت

لم أعد أقبلها لم أعد

ولل ّهم العربي أيضا ً مكانة في أعمال الفيتوري من خالل تناوله للقضايا العربية،
خاصة القضية الفلسطينية .فقد تنقل الفيتوري بين العديد من بلدان الوطن العربي
ومدنه من اإلسكندرية وحتى الخرطوم ومن بيروت ودمشق حتى بني غازي
وطرابلس ،وكتب العديد من القصائد المهمة التي جعلته واحدًا من كبار الشعراء
العرب المعاصرين ،فهو يقول:

لقد صبغوا وجهك العربي

آه ...يا وطني
لكأنك ،والموت والضحكات الدميمة

حولك ،لم تتشح بالحضارة يوما

ولم تلد الشمس واألنبياء

كتب الفيتوري عن الحرية واإلنعتاق ومناهضة القيود واالستبداد ،واإلعتزاز بالوطن
منذ بداياته الشعرية ،ففي قصيدة «أصبح الصبح» والتي تغنى بها المغني السوداني
محمد وردي يقول:

أصبح الصبح وال السجن فال السجن وال السجان باق

وإذا الفجر جناحان يرفان عليك

وإذا الحسن الذي كحل هاتيك المآقي

التقى جيل البطوالت بجيل التضحيات

التقى كل شهيد قهر الظلم ومات

بشهيد لم يزل يبذر في األرض بذور الذكريات

أبدا ما هنت يا سوداننا ويوما علينا

بالذي أصبح شمسا ً في يدينا

وغناء عاطرا تعدو به الريح ،فتختال الهوينى

وفي قصيدة أخرى يقول:

ُمى
كل الطغاة د ً

ربما حسب الصنم ،الدمية المستبدة

وهو يعلق أوسمة الموت

فوق صدور الرجال

أنه بطالً ما يزال

إلى جانب نظمه للشعر نشر الفيتوري العديد من األعمال النثرية والنقدية ،وبعض
الدراسات في الصحف والمجالت العربية وتمت ترجمة بعض أعماله إلى لغات
أجنبية ومن بين تلك األعمال المترجمة:

نحو فهم المستقبلية (دراسة)
التعليم في بريطانيا

تعليم الجوائزه
حصل محمد الفيتورى على «وسام الفاتح» الليبي ،و «الوسام الذهبي للعلوم
والفنون واآلداب» بالسودان .

دواوينه الشعرية
أغاني إفريقيا (أول دواوينه)1955 ،
عاشق من إفريقيا ()1964
اذكرينى ياإفريقيا ()1965
أحزان إفريقيا ()1966
البطل والثورة والمشنقة ()1968
سقوط دبشليم ()1969
سوالرا (مسرحية شعرية) ()1970
معزوقة درويش متجول ()1971

ثورة عمر المختار ()1973
أقوال شاهد إثبات
ابتسمى حتى تمر الخيل ()1975
عصفورة الدم ()1983
شرق الشمس ...غرب القمر ()1985
يأتي العاشقون إليك ()1989
قوس الليل ...قوس النهار ()1994
أغصان الليل عليك
يوسف بن تاشفين (مسرحية) ()1997
الشاعر واللعبة (مسرحية) ()1997
نار في رماد األشياء
عريانا يرقص في الشمس ()2005
وفاته

توفي محمد الفيتوري في يوم الجمعة  24أبريل  /نيسان 2015م ،في المغرب التي
كان يعيش فيها مع زوجته المغربية عن عمر ناهز  85عاما بعد صراع طويل
ومرير مع المرض.
صالح جاهين
محمد صالح الدين بهجت أحمد حلمي ،المعروف بـ صالح جاهين ( 25ديسمبر
 21 - 1930أبريل  1986م) شاعر ورسام كاريكاتير وممثل مصري يساري
الفكر.
نشأته
ولد في شارع جميل باشا في شبرا .كان والده المستشار بهجت حلمي يعمل في
السلك القضائي ،حيث بدأ كوكيل نيابة وانتهى كرئيس محكمة استئناف المنصورة.
درس الفنون الجميلة ولكنه لم يكملها حيث درس الحقوق.
تزوج صالح جاهين مرتين ،زوجته األولى "سوسن محمد زكي" الرسامة بمؤسسة
الهالل عام  1955وأنجب منها أمينة جاهين وإبنه الشاعر بهاء ،ثم تزوج من الفنانة
"منى جان قطان" عام  1967وأنجب منها أصغر أبنائه سامية جاهين عضو فرقة
إسكندريال الموسيقية.
أعماله
أنتج العديد من األفالم التي تعتبر خالدة في تاريخ السينما الحديثة مثل أميرة حبي أنا
وفيلم عودة االبن الضال ،ولعبت زوجته أدوار في بعض األفالم التي أنتجها .عمل

محرراً في عدد من المجالت والصحف ،وقام برسم الكاريكاتير في مجلة روز
اليوسف وصباح الخير ثم انتقل إلى جريدة األهرام.
كتب سيناريو فيلم خلي بالك من زوزو والذي يعتبر أحد أكثر األفالم رواجا ً في
السبعينيات إذ تجاوز عرضه حاجز  54اسبوع متتالي .كما كتب أيضا ً أفالم أميرة
حبي أنا ،شفيقة ومتولي والمتوحشة .كما قام بالتمثيل في شهيد الحب اإللهي عام
 1962وال وقت للحب عام  1963والمماليك  1965واللص والكالب .1962
إال أن قمة أعماله كانت الرباعيات والتي تجاوزت مبيعات إحدى طباعات الهيئة
المصرية العامة للكتاب لها أكثر من  125ألف نسخة في غضون بضعة أيام .هذه
الرباعيات التي لحنها الملحن الراحل سيد مكاوي وغناها الفنان علي الحجار.
قام بتأليف مايزيد عن  161قصيدة ،منها قصيدة "على اسم مصر" وأيضا قصيدة
"تراب دخان" التي ألفها بمناسبة نكسة يونيو  .1967وكان مؤلف أوبريت الليلة
الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس في مصر.
ينظر البعض إلى جاهين على أنه متبني علي الحجار ،احمد زكي وشريف منير.
كما أرتبط بعالقة قوية مع الفنانة سعاد حسني حيث دفعها إلى العمل مع أحمد زكي
في مسلسل هو وهي.
رسوم الكاريكاتير
عمل صالح جاهين رساما للكاريكاتير في جريدة األهرام حيث كان كاريكاتير
صالح جاهين يُتابع بقوة وظل بابا ً ثابتا ً حتى اليوم متميزا ً بخفة الدم المصرية
والقدرة على النقد البناء.

جاهين والسياسة
كانت حركة الضباط األحرار وثورة  23يوليو  ،1952مصدر إلهام لجاهين حيث
قام بتخليد جمال عبد الناصر فعليا ً بأعماله ،حيث سطر عشرات األغاني .لكن
هزيمة  5يونيو 1967م ،خاصةً بعد أن غنت أم كلثوم أغنيته راجعين بقوة السالح
عشية النكسة ،أدت إلى أصابته بكآبة .هذه النكسة كانت الملهم الفعلي ألهم أعماله
الرباعيات والتي قدمت أطروحات سياسية تحاول كشف الخلل في مسيرة الضباط
األحرار ،والتي يعتبرها الكثير أقوى ما أنتجه فنان معاصر.
كانت وفاة الرئيس عبد الناصر هي السبب الرئيسي لحالة الحزن واالكتئاب التي
أصابته وكذلك السيدة أم كلثوم حيث الزمهما شعور باإلنكسار ألنه كان الملهم
والبطل والرمز لكرامة مصر .لم يستعيد بعدها جاهين تألقه وتوهجه الفني الشامل.
أعماله السينمائية والتليفزيونية
رغبة متوحشة  1992مؤلف
انقالب  1988مؤلف
المخطوفة  1987كلمات األغاني
اليوم السادس  1986مؤلف األغاني
هو وهي  1985مؤلف
اتنين علي الهوا  1985مؤلف األغاني
فيديو كليب (اللعبة)  1985مؤلف
وداعا بونابارت  1985تمثيل
موت أميرة  1980تمثيل

المتوحشة  1979مؤلف
شفيقة ومتولى  1978مؤلف
شيلني وأشيلك  1977سيناريو وحوار
عودة االبن الضال  1976مؤلف
غرام في الكرنك  1967كلمات األغاني
أميرة حبي أنا  1974مؤلف
خلي بالك من زوزو  1972تأليف+كلمات األغاني
المماليك  1965الشيخ سيد
القاهرة  1963تمثيل
ال وقت للحب  1963تمثيل
شهيدة الحب اإللهى  1962تمثيل
من غير ميعاد  1962تمثيل
اللص والكالب  1962المعلم سلطان
مسرحية الليلة الكبيرة  1961مؤلف
العتبة الخضراء  1959كلمات أغنية "أنا هنا"
احتفاءات
عرض التلفزيون المصري الرسمي مسلسالً يتحدث عن رباعيات صالح جاهين في
 21أبريل  ،2005وذلك بمناسبة مرور  21عاما على وفاته.
احتفى موقع جوجل بالذكرى الثالثة والثمانين لميالد جاهين في  25ديسمبر ،2013
بوضع شعار جوجل يمثل مشهداً شعبيا ً من وحي مؤلفاته.

عبد الرحمن األبنودى
عبد الرحمن األبنودي ( 11أبريل  21 – 1938أبريل  ،)2015شاعر مصري يع ّد
من أشهر شعراء العامية في مصر.
ولده ونشأته
ولد عام  1938في قرية أبنود بمحافظة قنا في صعيد مصر ،ألب كان يعمل مأذونا ً
شرعيا ً وهو الشيخ محمود األبنودي ،وانتقل إلى مدينة قنا وتحديداً في شارع بني
على حيث استمع إلى اغاني السيرة الهاللية التي تأثر بها .الشاعر عبد الرحمن
األبنودي متزوج من المذيعة المصرية نهال كمال وله منها ابنتان آية ونور.
كتبه
من أشهر أعماله السيرة الهاللية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها .ومن
أشهر كتبه كتاب (أيامي الحلوة) والذي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا
الحلوة بجريدة األهرام تم جمعها في هذا الكتاب بأجزائه الثالثة ،وفيه يحكي
األبنودي قصصا ً وأحداثا ً مختلفة من حياته في صعيد مصر.
مؤخرا عن دار "المصري" للنشر والتوزيع ،كتاب "الخال" للكاتب الصحفي
صدر
ً
محمد توفيق ،يتناول فيه سيرة الشاعر عبد الرحمن األبنودي الذاتية .يرصد الكتاب
قصص األبنودي اآلسرة ،وتجاربه المليئة بالمفارقات والعداءات والنجاحات
والمواقف.
في مقدمة كتابه ،يقول توفيق" :هذا هو الخال كما عرفته ..مزيج بين الصراحة
الشديدة والغموض الجميل ،بين الفن والفلسفة ،بين غاية التعقيد وقمة البساطة ،بين
مكر الفالح وشهامة الصعيدي ،بين ثقافة المفكرين وطيبة البسطاء ..هو السهل
الممتنع ،الذي ظن البعض  -وبعض الظن إثم  -أن تقليده سهل وتكراره ممكن".

دواوينه الشعرية
األرض والعيال (.)1985 - 1975 - 1964
الزحمة (.)1985 - 1976 - 1967
عماليات (.)1968
جوابات حراجى القط (.)1985 - 1977 - 1969
الفصول (.)1985 - 1970
أحمد سماعين (.)1985 - 1972
انا والناس (.)1973
بعد التحية والسالم (.)1975
وجوه على الشط ( )1978 - 1975قصيدة طويلة.
صمت الجرس (.)1985 - 1975
المشروع والممنوع (.)1985 - 1979
المد والجزر ( )1981قصيدة طويلة.
األحزان العادية ( )1981ديوان مكتوب دراسة (محمد القدوسى).
السيرة الهاللية ( )1978دراسة مترجمة.
الموت على األسفلت ( )1995 - 1988قصيدة طويلة.
سيرة بنى هالل الجزء األول (.)1988
سيرة بنى هالل الجزء الثاني (.)1988
سيرة بنى هالل الجزء الثالث (.)1988
سيرة بنى هالل الجزء الرابع (.)1991

سيرة بنى هالل الجزء الخامس (.)1991
االستعمار العربي ( )1992 - 1991قصيدة طويلة.
المختارات الجزء األول (.)1995 - 1994
أعماله المغناة وكتاباته للسينما
تب األبنودي العديد من األغاني ،من أشهرها:
عبد الحليم حافظ :عدى النهار ،المسيح ،أحلف بسماها وبترابها ،إبنك يقول لك يا
بطل ،أنا كل ما أقول التوبة ،أحضان الحبايب ،اضرب اضرب ،إنذار ،بالدم ،بركان
الغضب ،راية العرب ،الفنارة ،يا بلدنا ال تنامي ،صباح الخير يا سينا ،وغيرها
محمد رشدي :تحت الشجر يا وهيبة ،عدوية ،وسع للنور ،عرباوى
فايزة أحمد :ي ّما يا هوايا ي ّما ،مال علي مال ،قاعد معاي
نجاة الصغيرة  :عيون القلب ،قصص الحب الجميلة
شادية :آه يا اسمراني اللون ،قالى الوداع ،أغانى فيلم شيء من الخوف
صباح :ساعات ساعات
وردة الجزائرية :طبعًا أحباب ،قبل النهاردة
محمد قنديل :شباكين على النيل عنيكي
ماجدة الرومي :جايي من بيروت ،بهواكي يا مصر
محمد منير :شوكوالتة ،كل الحاجات بتفكرني ،من حبك مش بريء ،برة الشبابيك،
الليلة ديا ،يونس ،عزيزة ،قلبى مايشبهنيش ،يا حمام ،يا رمان
نجاح سالم :شئ من الغضب.
مروان خوري :دواير.

كما كتب أغاني العديد من المسلسالت مثل "النديم" ،و(ذئاب الجبل)وغيرهاوكتب
حوار وأغاني فيلم شيء من الخوف ،وحوار فيلم الطوق واإلسورة وكتب أغاني فيلم
البريء وقد قام بدوره في مسلسل العندليب حكاية شعب الفنان محمود البزاوي.
شارك الدكتور يحيى عزمي في كتابة السناريو والحوار لفيلم الطوق واالسورة عن
قصة قصيرة للكاتب يحيى الطاهر عبد هللا.
وفاته
توفى عصر يوم الثالثاء الموافق  21أبريل . 2015
جوائز عبد الرحمن األبنودي
حصل األبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام  ،2001ليكون بذلك أول شاعر
عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية.
فوز األبنودي بجائزة محمود درويش لإلبداع العربي للعام .2014
انظر أيضا
* مقال عن االعمال الفنية للشاعر عبد الرحمن االبنودي
أحمد مطر
أحمد مطر شاعر عراقي ولد سنة  1954في قرية التنومة ،إحدى نواحي شط
العرب في البصرة ،وهو االبن الرابع بين عشرة أخوة من البنين والبنات ،وعاش
فيها مرحلة الطفولة قبل أن تنتقل أسرته وهو في مرحلة الصبا ،لتقيم بمسكن عبر
النهر في محلة األصمعي.

مكان الوالدة واإلقامة
ولد أحمد في مدينة البصرة بمنطقة التنومة ،وكان لها تأثير واضح عليه ،فهي -كما
مطرزة باألنهار والجداول والبساتين،
يصفها -تنضح بساطة ورقّة وطيبة ،مدينة
ّ
وبيوت الطين والقصب ،وأشجار النخيل ،لقد انتقلت أسرته إلى محلة األصمعي،
وهي إحدي محالت البصرة وكانت تسمى في بداية إنشائها بـمحلة "الومبي" نسبة
إلي اسم الشركة البريطانية التي بنت منازلها ،ولعل من طريف القول هنا أن أحمد
مطر غالبا ما كان يردد" :من الومبي للومب لي" في إشارة إلى اسم المكان الذي
حل به من بريطانيا ،ولقد أكمل أحمد دراسته االبتدائية في مدرسة العدنانية ،ولشدة
سطوة الفقر والحرمان عليه قرر تغيير نمط حياته لعل فيه راحة له وخالصا من
ذلك الحرمان ،فسارع لالنتقال إلى بغداد ،وبالتحديد إلى منطقة الزعفرانية ليعيش في
كنف أخيه األكبر علي.
بداية مشوار الشعر
في سن الرابعة عشرة بدأ أحمد مطر يكتب الشعر ،ولم تخرج قصائده األولى عن
نطاق الغزل والرومانسية ،أما موهبته في الشعر ،فبدأت تظهر في أول قصيدة كتبها
حيث كان في الصف الثالث من الدراسة المتوسطة ،وكانت تتألف من سبعة عشر
بيتا ،ومن الطبيعي أال تخرج تلك القصيدة عن نطاق الغزل والهيام وهو أمر شائع
ومألوف بين الناس لصبي أدرك منذ أدرك أن الشعر ال يعني سوى الوجد والهيام
والدموع واألرق ،وكان مطلع القصيدة:
مرقت كالسهم ال تلوي خطاها

ليت شعري ما الذي اليوم دهاها

يقول بعض من قرأ القصيدة " :إذا نظرنا إلى القصيدة نجد سنًا أكبر من سنه ،وهذا
ال يتهيأ فنّا ورصيداً لصبي ما زال مخزونه اللغوي والفني في طور التشكيل" .وقد
ض ْ
ت تلك القصيدة في حينها على أحد المختصين فلم يصدق أنها لطالب ما زال
ُ
ع ِر َ
في المرحلة المتوسطة ،ثم راح أحمد مطر يكتب القصائد في ذكرى مولد النبي

محمد واإلمام علي بن أبي طالب ،ومما كتبه بهذا الخصوص وهو في المرحلة
المتوسطة قصيدة مطلعها:
راحت تحاورني
نغما رقيقا

وتسكب همسها
يستفيق على الفم

وجاء فيها قوله:
ومشاعر تكبو

تخط سماحة

فتقول( :رائعة

فضربة لهذم)

.
وأحمد مطر هنا يشير إلى قصيدة الجواهري (رسالة إلى أبي هُدى) وهي قصيدة
نشرتها جريدة الثورة تحت عنوان رائعة الجواهري ،ومطلعها (نبأت أنك توسع
األزياء عتا واعتسافا) .وفيها يعاتب الجواهري وزير الداخلية في حينها صالح
مهدي ع ّماش على منعه المالبس النسائية القصيرة ،وعلى إنشائه شرطة اآلداب التي
راحت تحاسب من يرتدين هذه المالبس.
وبسبب قسوة الحياة والظروف القاهرة التي كان يعيشها مطر ,تعثر في دراسته،
وألنه أحبط لجأ إلى الكتاب هربا من واقعه ،فزوده برصيد لغوي انساب زادا
لموهبته ،وأضافت لزاده هذا تلك األحداث السياسية التي كان يمر به وطنه ،وهو
أمر جعله يلقي بنفسه في دائرة السياسة مرغما ،بعد أن وجد أن الغزل والمواليد
النبوية ال ترضي همته ،فراح يتناول موضوعات تنطوي على تحريض واستنهاض
لهمم الناس للخالص من واقعهم المر ،وفي هذا الصدد يقول الشاعر" :ألقيت بنفسي
مبكرا في دائرة النار ،عندما تكشفت لي خفايا الصراع بين السلطة والشعب ،ولم

تطاوعني نفسي على الصمت ً
أوال ،وعلى ارتداء ثياب العرس في المآتم ثانيا،
فجذبت عنان جوادي ناحية ميدان الغضب" ،فذاع صيته بين الناس ،وهو أمر جلب
له ألما وسجنا ،ويذكر إنه سجن في مدينة الكوت أثناء تأديته لخدمة العلم ،وذلك بعد
رفضه طلبا لمحافظها محمد محجوب بإلقاء قصيدة بمناسبة احتفاالت ثورة تموز،
فما كان من أحمد مطر إال أن نظم قصيدة وهو في سجنه يخاطب فيها الئميه يقول
مطلعها:
ويك عني ال تلمني فأنا

اللوم غريمي وغريمي بأسي

فترة السجن وفقدانه أخوته
في هذه الفترة من حياته رزء بفقد شقيقه األصغر (زكي) بحادث سيارة مفتعل،
وسرعان ما تبعه شقيقه اآلخر (خالد) الذي كان منظره وهو متدل من حبل المشنقة
ال يفارق أمه الثكلي التي ابيضت عيناها من الحزن على أوالدها ،ولوال مشاركة
األب الذي كان هيكال عظميا مسجى على فراش المرض لها وتقاسمه العذاب معها
لما استطاعت احتمال فقد أوالدها.
حياته في الكويت
وفي الكويت عمل في جريدة القبس محرراً ثقافياً ،وعمل أيضا ً أستاذاً للصفوف
االبتدائية في مدرسة خاصة ،وكان آنذاك في منتصف العشرينات من عمره ،حيث
مضى يُدون قصائده التي أخذ نفسه بالشدّة من أجل أالّ تتعدى موضوعا ً واحداً ،وإن
يدون يومياته في
جاءت القصيدة كلّها في بيت واحد .وراح يكتنز هذه القصائد وكأنه ّ
مفكرته الشخصيّة ،لكنها سرعان ما أخذت طريقها إلى النشر ،فكانت "القبس" الثغرة
التي أخرج منها رأسه ،وباركت انطالقته الشعرية االنتحارية ،وس ّجلت الفتاته دون
القراء.
خوف ،وساهمت في نشرها بين ّ
أحمد مطر وناجي العلي

وفي رحاب القبس عمل الشاعر مع الفنان ناجي العلي ،ليجد ك ّل منهما في اآلخر
توافقا ً نفسيا ً واضحاً ،فقد كان كالهما يعرف -غيبا ً -أن اآلخر يكره ما يكره ويحب
ما يحب ،وكثيرا ً ما كانا يتوافقان في التعبير عن قضية واحدة دون اتّفاق مسبق ،إذ
أن الروابط بينهما كانت تقوم على الصدق والعفوية والبراءة وحدّة الشعور بالمأساة
ورؤية األشياء بعين مجردة صافية ،بعيدة عن مزالق اإليديولوجيا.
وكانت الفتة أحمد مطر تفتتح الصفحة األولى في الصحيفة ،وكان ناجي العلي
يختمها بلوحته الكاريكاتيرية في الصفحة األخيرة.
موقف السلطات العربية
ومرة أخرى تكررت مأساة الشاعر ،حيث أن لهجته الصادقة ،وكلماته الحادة،
والفتاته الصريحة ،أثارت حفيظة مختلف السلطات العربية ،تماما ً مثلما
أثارتها ريشة ناجي العلي ،األمر الذي أدى إلى صدور قرار بنفيهما معا ً من
الكويت ،حيث ترافق االثنان من منفى إلى منفى .وفي لندن فَق َد أحمد مطر
صاحبه ناجي العلي الذي اغتيل بمسدس كاتم للصوت ،ليظل بعده نصف
ميت ،وعزاؤه أن ناجي ما زال معه نصف حي ،لينتقم من قوى الشر بقلمه .
االنتقال إلى لندن وحياته فيها
انتقل أحمد مطر إلى لندن عام  1986بسبب عدم نزوله عن مبادئه ومواقفه
ورفضه التقليل من الحدة في أشعاره التي كان ينشرها في "القبس" ،وهو أمر
ال تستسيغه الكويت ،وكانت المنطقة تمر بحرب طاحنة ،إال أنه بقي يعمل في
مكاتب القبس الدولية ،ومن لندن سافر أحمد مطر إلى تونس ليجري فيها
اتصاالت مع كتابها وأدبائها ،فرجع قافالً إلى لندن ليلقي فيها عصا الترحال
ويستقر فيها بعيدا عن وطنه ،وسرعان ما تسوء عالقته مع القبس ،وال سيما

بعد (أن فتحت القبس له قوس الخيبة مع قصيدة "أعد عيني" وقصيدة
"الراحلة") فصارت "الراية" القطرية متنفسه علي العالم بعد أن نحرت
الرقيب على أعتاب الفتاته كما يقول أحمد مطر إكراما للحرية ،وعن هذا
الموضوع يكتب أحمد مطر الفتة بعنوان (حيثيات االستقالة) جاء فيها:
(( أيتها الصحيفه
الصدق عندي ثورة.
وكذبتي
إذا كذبت مرة
ليست سوي قذيفه!
فلتأكلي ما شئت ،لكني أنا
مهما استبد الجوع بي
أرفض أكل الجيفه.
أيتها الصحيفه
تمسحي بذلة
وانطرحي برهبة
وانبطحي بخيفه.
أما أنا..
فهذه رجلي بأم هذه الوظيفة!))
وعن حياته في بريطانيا كتب أحمد مطر ملخصا تلك الحياة :أنا في بريطانيا
دولة مستقلة ،نمشي على قدمين ،نشتاق إلى أوجاع احتاللها ونهفو إلى
المعركة من جديد ،لست سعيدا ألني بعيد عن صدى آهات المعذبين ألني

أحمل آهاتهم في دمي ،فالوطن الذي أخرجني منه لم يستطع أن يخرج مني
وال أحب أن أخرجه ولن أخرجه.
أما اليوم فيعيش أحمد مطر في بريطانيا مريضا ً يقتات علي الذكريات والشاي
والتدخين ،ويعيش بين أفراد عائلته .وعائلته تتكون من أربعة أفراد وهم:
علي ،دكتوراه مونتاج سينما ومسرح ،حسن ،ماجستير مونتاج سينما
ومسرح ،زكي ،مازال طالبا في الثانوية ،وفاطمة ،تدرس األدب المقارن في
إحدى الجامعات البريطانية .وكلما أفاق من سطوة المرض وجد وطنه يلعب
دور البطولة التراجيدية على شاشة التلفاز ،وال سيما بعد أن لعبت بريطانيا
الدور ذاته الذي كانت قد لعبته ،فتتحول الضحكة التي ينتظرها أهله منه إلى
نوبة نشيج مكتوم ،تعلو بعدها توسالت األبناء إليه أن يضرب عرض الحائط
كل ما من شأنه إثارة االنفعال واألسى لديه ،فال يجد أحمد مطر سلوة له إال
أن يعد المرض حسنة ألنه أبعده قسرا عن االستماع إلى نشرات األخبار
وقراءة الصحف وعن كل ما له صلة بالموت في وطنه.
احمد مطر وقصائد الغزل
سئل
دواوين أحمد مطر بجمعها تخلو من قصيدة غزل واحدة!! ،وعندما ُ
الشاعر عن إمكانية قوله قصيدة الحب وترك الدوران حول موضوع واحد هو
الموضوع السياسي أجاب(( :إن األرض تكرر دورانها حول الشمس كل يوم،
لكنها ال تكرر نفسها حتي في لحظتين متتاليتين ،والشعر العربي يكرر
موضوع الحب منذ الجاهلية ،والقضية برمتها هي عبارة عن رجل يعشق
امرأة ،وامرأة تحب رجال ،فهل تستطيع القول إن الموضوع قد اختلف عن
هذا يوما ما؟ إن هذا الموضوع لم ينته بالتكرار ،ألن هناك دائما زاوية جديدة
للنظر ونبرة جديدة للبوح وثوبا جديدا للمعنى ...إني أتساءل أال يكون الحب
حبا إال إذا قام بين رجل وامرأة؟! أليس حبا حنينك إلى مسقط رأسك؟  ..أليس
حبا أن تستميت السترداد الوطن من اللصوص؟...أليس حبا أن تحاول هدم

السجن وبناء مدرسة؟ ...إن البكاء على األهل والغضب على المقاول ،هما
أرفع أنواع الحب في مثل هذا الموقف)).
الشعر في زمن الفعل ول أحمد مطر :إن الشعر ليس نظاما عربيا يسقط
بموت الحاكم ،كما أنه ليس بديال عن الفعل ،بل هو قرين له ،إنه نوع من
أنواع الفنون من مهماته التحريض والكشف والشهادة على الواقع والنظر إلى
األبعد ،وهو بذلك يسبق الفعل ويواكبه ويضيء له الطريق ويحرسه من
غوائل التضليل ،وقديما قال نصر بن سيار :إن الحرب أولها كالم ،والواقع إن
الكالم محيط بالحرب من أولها إلى آخرها ،توعية وتحريضا وتمجيدا ،وهذا
ما مثله ابن سيار نفسه.
ويتابع قائالً :ال غني للفعل عن الكالم الصادق المؤثر ،ألن غيابه يعني امتالء
الفراغ بالكالم النقيض ،ونحن نعلم أن هذا النقيض موجود وفاعل حتي بوجود
الصدق ،فما بالك إذا خال الجو تماما؟ وما من مقاومة علي وجه األرض
استغنت بالمقاتل عن الشاعر ،كل مقاومة حية تدرك أن ال غني للدم عن
الضمير ،وتاريخ امتنا نفسه أكبر شاهد علي أهمية دور الشاعر في الحرب،
بل إن المقاتل نفسه طالما شحذ سيفه ولسانه معا ،فهو يخوض غمرات
ى صريعا ً وهو يرتجز) ،وإذا كان
الوغي(وكر مرتجزاً أو طعنه راجزاً أو هو ً
أبو تمام قد قال:
بيض الصفائح ال سود الصحائف *** في متونهن جالء الشك والريب
فهو قد جعل رأي الشاعر أوال إذ أكد ضمنا أن سود الصحائف هي الدليل
المبصر لبيض الصحائف العمياء ،وما قاله أبو تمام مواربا قاله أبو الطيب
من دون مواربة:

الرأي قبل شجاعة الشجعان
هو أول وهي المحل الثاني
فالشعر مهم لنا نحن العرب ،ولوال ذلك لما حفيت أقدام المخابرات المركزية
األمريكية في سعيها من أجل تدميره بأيدي المغول الجدد ،وعلي أية حال ،فان
أحمد مطر ما كان يتوقع أن يحصل التغيير بالشعر فقط ،وفي هذا الصدد
يقول في الفتة بعنوان (دور):
((أعلم أن القافية
ال تستطيع وحدها إسقاط عرش الطاغية.
لكنني أدبغ جلده بها
دبغ جلود الماشية!
حتي إذا ما حانت الساعة
وانقضت عليه القاضية
واستلمته من يدي أيدي الجموع الحافية
يكون جلدا جاهزا
تصنع منه األحذية!)
سبب تجاهله لوسائل اإلعالم
وهو يقول في ذلك :إنني لم أتجاهل وسائل اإلعالم ،بل تجاهلت وسائل اإلعدام .تلك
التي تكتب بالممحاة ،وتقدم للناس فراغا ً خاليا ً محشواً بكمية هائلة من الخواء،
ولإلعالميين أقول :احذروا أن تعبثوا بالحقائق ،واحذروا بلع أطراف الحروف،

فالكلمة حساسة جداً ،يمكن تحويلها بلمسة بسيطة غير مسؤولة ،من أداة إحياء إلى
أداة قتل .إن عبثا ً هينا ً بكلمة "إعالم" يحولها ببساطة إلى"إعدام".

ملك الشعراء
يجد كثير من الثوريين في العالم العربي والناقمين على األنظمة مبتغاهم في الفتات
أحمد مطر حتى أن منهم من يلقبه بملك الشعراء ويقولون إن كان أحمد شوقي هو
أمير الشعراء فأحمد مطر هو ملكهم.

ديوان شعره
ألحمد مطر ديوان كبير مطبوع طبعه الشاعر في لندن على نفقته الخاصة ونشره
في مكتبتي الساقي واألهرام تضم المجموعة الكاملة سبع دواوين بعنوان الفتات (
الفتات  1الفتات  2الفتات  ،) ... 3وتضم بعض الدواوين الشعرية األخرى ،مثل:
(إني المشنوق أعاله ،ديوان الساعة) ،فضال عن بعض القصائد المتفرقة التي لم
يجمعها عنوان محدد ،مثل( :ما أصعب الكالم ،العشاء األخير ،لصاحب الجاللة،

إبليس األول) ،باإلضافة إلى قصائد أخرى نشرها وما زال ينشرها الشاعر على
صفحات جريدة الراية القطرية.

من أشعاره
حاالت
ص بأوربا مديراً للنوادي،
بالتمادي  . . .يصبِ ُح اللّ ُّ
وبأمريكا ،زعيما ً للعصابات وأوكار الفسادِ،
وبأوطاني التي من شرعها قطع األيادي،
.يصبح اللص  . . .زعيما ً للبالدِ،
إهانة
ت الد َّو ُل ال ُكبْرى
رأ ِ
األدوار
تبدي َل
ْ
فأقر ْ
ت إعْفا َء الوالي

ْ
مار!
وا ْقت
َرحت ت ْعيينَ ِح ْ
قيع اإلقرار ْ
ولدى ْتو ِ
نهقَ ْ
باستنكار:
حمير الدُّنيا
ت ُك ُّل
ْ
ِ
ُ
نحن
فض أن نُت َعبْ
حمير الدُّنيا ،ال ْ
نر ُ
َ
ضربْ
أو أن نُر َكبْ  ،أو أن نُ َ
أو حتى أن نُصلَبْ ؛
إصرار
نرفض في
لكن
ْ
ُ
أن نَ ْغدو خدما ً
ْ
لالستعمار.
ْ
وريـتَنا تَأْبى
إن ُح ُم ِ
ْ
العار!
أن يَ ْل َحقَنا هذا
ْ

أحمد فؤاد نجم

ولد أحمد فؤاد نجم  -وهو ينتمي إلى عائلة نجم المعروفة في أرجاء مصر  -ألم
فالحة من الشرقية (هانم مرسى نجم) وأب يعمل ضابط شرطة (محمد عزت نجم)،
وكان ضمن سبعة عشر ابنا لم يتبق منهم سوى خمسة والسادس فقدته األسرة ولم
يره ،التحق بعد ذلك بكتّاب القرية كعادة أهل القرى في ذلك الزمن.

أدت وفاة والده إلى انتقاله إلى بيت خاله حسين بالزقازيق ،حيث التحق بملجأ أيتام
 - 1936والذي قابل فيه عبد الحليم حافظ -ليخرج منه عام  1945وعمره  17سنة.
بعد ذلك عاد لقريته للعمل راعيا للماشية ،ثم انتقل للقاهرة عند شقيقه إال أنه طرده
بعد ذلك ليعود إلى قريته.

عمل نجم في معسكرات الجيش اإلنجليزي متنقال بين مهن كثيرة :كواء ،العب كرة،
بائع ،عامل إنشاءات وبناء ،ترزي .وفي فايد ،وهي إحدى مدن القنال التي كان

يحتلها اإلنجليز ،التقى بعمال المطابع الشيوعيين ،وكان في ذلك الوقت قد َعلم نفسه
القراءة والكتابة وبدأت معاناته الطويلة تكتسب معنى .واشترك مع اآلالف في
المظاهرات التي اجتاحت مصر سنة  1946وتشكلت أثناءها اللجنة الوطنية العليا
للطلبة والعمال.

يقول نجم :كانت أهم قراءاتي في ذلك التاريخ هي رواية األم لمكسيم غوركي ،وهي
مرتبطة في ذهني ببداية وعيي الحقيقي والعلمي بحقائق هذا العالم ،واألسباب
الموضوعية لقسوته ومرارته″ ،ولم أكن قد كتبت شعرا حقيقيا حتى ذلك الحين وإنما
كانت أغاني عاطفية تدور في إطار الهجر والبعد ومشكالت الحب اإلذاعية التي لم
تنته حتى اآلن ...وكنت في ذلك الحين أحب ابنة عمتي وأتمناها ،لكن الوضع
الطبقي حال دون إتمام الزواج ألنهم أغنياء.″

وخرج الشاعر مع  90ألف عامل مصري من المعسكرات اإلنجليزية بعد أن قاطعوا
العمل فيها على إثر إلغاء المعاهدة ،وكان يعمل بائعا حينئذ فعرض عليه قائد
المعسكر أن يبقى وإال فلن يحصل على بضائعه "ولكنني تركتها وذهبت".

وفي الفترة ما بين  51إلى  56اشتغل نجم عامال في السكك الحديدية .وبعد معركة
السويس قررت الحكومة المصرية االستيالء على القاعدة البريطانية الموجودة في
منطقة القنال وعلى كل ممتلكات الجيش هناك .وكانت ورش وابورات الزقازيق
تقوم في ذلك الحين بالدور األساسي ألن وابورات اإلسماعيلية والسويس وبور سعيد
ضربت جميعا في العدوان″ .وبدأنا عملية نقل المعدات .وشهدتُ في هذه الفترة أكبر
ُ
عملية نهب وخطف شهدتُها أو سمعتُ عنها في حياتي كلها .أخذ كبار الضباط
والمديرون ينقلون المعدات وقطع الغيار إلى بيوتهم ...وفقدت أعصابي وسجلت
احتجاجي أكثر من مرة ...وفي النهاية نقلت إلى وزارة الشؤون االجتماعية بعد أن
تعلمت درسا كبيرا .أن القضية الوطنية ال تنفصل عن القضية االجتماعية ،كنت
مقهورا وأرى القهر من حولي أشكاال ونماذج ...كان هؤالء الكبار منهمكين في
ن هب الورش ،بينما يموت الفقراء كل يوم ،دفاعا عن مصر.″...

وفي وزارة الشؤون االجتماعية عملت طوافا أوزع البريد على العزب والكفور
والقرى وكنت أعيد في هذه المرحلة اكتشاف الواقع بعد أن تعمقت رؤيتي وتجربتي.

شعرت حينئذ رغم أنني فالح وعملت بالفأس لمدة  8سنوات أن حجم القهر الواقع
على الفالحين هائل وغير محتمل .كنت أجد في الواقع المصري مرادفات حرفية لما
تعلمته نظريا .كان التناقض الطبقي بشعا.

في سنة  1959التي شهدت الصدام الضاري بين السلطة واليسار في مصر على إثر
أحداث العراق ،انتقل الشاعر من البريد إلى النقل الميكانيكي في العباسية أحد
األحياء القديمة في القاهرة .يقول نجم "وفي يوم ال يغيب عن ذاكرتي أخذوني مع
أربعة آخرين من العمال المتهمين بالتحريض والمشاغبة إلى قسم البوليس وهناك
ضربنا بقسوة حتى مات أحد العمال " ...وما زالت آثار الضرب واضحة على جسد
نجم حتى اآلن ″...وبعد أن أعادونا إلى المصنع طلبوا إلينا أن نوقع إقرارا يقول إن
العامل الذي مات كان مشاغبا وإنه قتل في مشاجرة مع أحد زمالئه ..ورفضت أن
أوقع ،فضربت ″.وبعد ذلك عاش نجم فترة شديدة التعقيد من حياته .

بعدها بسنوات عمل بأحد المعسكرات اإلنجليزية وساعد الفدائيين في عملياتهم .بعد
إلغاء المعاهدة المصرية اإلنجليزية دعت الحركة الوطنية العاملين بالمعسكرات

اإلنجليزية إلى تركها فاستجاب نجم للدعوة وعينته حكومة الوفد كعامل بورش النقل
الميكانيكي .وفي تلك الفترة سرق بعض المسؤولين المعدات من الورشة ،وعندما
اعترضهم اتهموه بجريمة تزوير استمارات شراء مما أدى إلى الحكم عليه 3
سنوات بسجن قره ميدان (أكد أحمد فؤاد نجم في أحد البرامج أنه فعال كان مذنبا)
حيث تعرف هناك على أخيه السادس (علي محمد عزت نجم) ،وفي السنة األخيرة
له في السجن اشترك في مسابقة الكتاب األول التي ينظمها المجلس األعلى لرعاية
اآلداب والفنون وفاز بالجائزة ،وبعدها صدر الديوان األول له من شعر العامية
المصرية (صور من الحياة والسجن) وكتبت له المقدمة سهير القلماوي ليشتهر وهو
في السجن.

عين موظفا ً بمنظمة تضامن الشعوب اآلسيوية األفريقية
بعد خروجه من السجن ُ
وأصبح أحد شعراء اإلذاعة المصرية ،وأقام في غرفة على سطح أحد البيوت في
حي بوالق الدكرور .بعد ذلك تعرف على الشيخ إمام في حارة خوش قدم (معناها
بالتركية قدم الخير) أو حوش آدم بالعامية ،ليقرر أن يسكن معه ويرتبط به حتى
أصبحا ثنائيا ً معروفا ً وأصبحت الحارة ملتقى المثقفين .وقد نجحا في إثارة الشعب

وتحفيز هممه قديما ضد االستعمار ثم ضد الديكتاتورية الحاكمة ثم ضد غيبة الوعي
الشعبي ،ويقول نجم عن رفيق حياته إنه "أول موسيقي تم حبسه في المعتقالت من
أجل موسيقاه وإذا كان الشعر يمكن فهم معناه فهل اكتشف هؤالء أن موسيقى إمام
تسبهم وتفضحهم" .وقد انفصل هذا الثنائي بعد فترة ،واتهم الشيخ إمام قرينه أحمد
فؤاد بأنه كان يحب الزعامة وفرض الرأي وأنه حصد الشهرة بفضله ولواله ما كان
نجم .ويرى أحمد فؤاد نجم أن العامية أهم شعر عند المصريين ألنهم شعب متكلم
فصيح وأن العامية المصرية أكبر من أن تكون لهجة وأكبر من أن تكون لغة؛
فالعامية المصرية روح وهي من وجهة نظره أهم إنجاز حضاري للشعب المصري.
وأحمد فؤاد نجم شاعر متدفق الموهبة ،فقد ألف العديد من األغاني والتي تعبر
جميعها عن رفضه للظلم وحبه الفياض لمصر واستيعابه الكامل للواقع األليم .من
بين من غنوا أغانيه الموسيقي السوري بشار زرقان الذي ربطته به عالقة عمل
استمرت لسنوات ،حيث سجال معا ً ألبوم (على البال).

زواجه
تزوج العديد من المرات .له ثالث بنات هن عفاف ،ونوارة ،وزينب .أولى الزيجات
كانت من فاطمة منصور أنجب منها عفاف ،وأشهرها زواجه من الفنانة عزة بلبع
والكاتبة صافيناز كاظم وأنجب منها نوارة نجم تعمل بالمجال الصحفي ،وممثلة
المسرح الجزائرية األولى صونيا ميكيو ،وكانت زوجته األخيرة هي السيدة أميمة
عبد الوهاب وأنجب منها زينب .لدى نجم  3أحفاد من عفاف :مصطفى ،وصفاء،
وأمنية ،وحفيدان من نوارة :فاطمة الزهراء وعلي.

من أهم أشعار أحمد فؤاد نجم كتابته عن جيفارا رمز الثورة في القرن العشرين.
حصل الشاعر على المركز األول في استفتاء وكالة أنباء الشعر العربي.
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