




!





!



الطبعة األولى 
 2020 - 1442

ISBN 978-625-7580-29-8



إهداء

 إلى الصديق الكريم

 األستاذ الدكتور هشام  حمدي الفيل



 

 

6 

 

  هذا الكتاب

 

 

ديوان ل أضافواسيرة خمسة من الشعراء المجيدين الذين بفي هذا الكتاب  ستمتعن

نم عن رغبة صادقة تمتفردة تجارب  الوجداني ه رصيد والشعر العربي المعاصر 

في تجديد الشعر العربي أسلوباً وموضوعاً من دون شطط أو نقض ، فنرى طرزاً 

ن لطاهر أبو فاشا ومن اللزوميات ألحمد مخيمر وم اترفيعة الفن من الصوفي

الوجدانيات لمحمود أبو الوفا ومن التأمالت لحسن القاياتي ومن الخياليات لعبد العليم 

عيسى ، ونحن مع ما نراه في هذا التجديد في المقاربة وفي األسلوب نرى أيضا 

عناية فائقة و مستغرقة باللغة الشاعرة يتجلى في توظيف طاهر أبو فاشا لموسيقى 

رداتها و توظيف عبد العليم عيسى الشتقاقاتها و اللغة و توظيف أحمد مخيمر لمف

 توظيف محمود أبو الوفا لتحليقاتها و توظيف حسن القاياتي لرهافتها.

وقفنا هللا سبحانه وتعالى في هذا الكتاب إلى العناية بجوانب تاريخ الحياة العقلية 

في  حياتهم الفكرية  والوجدانية امتدتالمرتبطة بتجارب هؤالء الشعراء الذين 

 .تعد قرناً من الزمانيلم بما مجملها 

البارزة لعّل أهمها هو  سماتجمعت بين هؤالء الشعراء الخمسة مجموعة من ال

نبل المشاعر واألهواء التي عبروا عنها بأشعارهم ولعل هذا هو السبب الذي جعلنا 

 جل في ندعو هللانختار هذا العنوان لهذا الكتاب في مقابلة أو مواكبة مع توأمه الذي 

  قبله أو مواكبا له، وهو كتابنا "شعراء الهوية اإلسالمية". ه وعونهيصدر بإذن عاله أن

لكن األهواء النبيلة ليست هي كل ما جمع بين هؤالء الشعراء الخمسة، فقد تميزوا 

الشعري في كل ما يتعلق بالشعر  جميعا كما ذكرنا في مطلع هذه المقدمة بالتجديد

، وتميّزوا أيضاً باللغة العليا التي تم توظيفها على نحو فائق شكال و لغة وموضوعا 
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و على نحو ما تميزوا باللغة  ،وغير مسبوق  سنبين عنه في تضاعيف كتابنا هذا

قيل فقد   سريعوعلى سبيل المثال الالعالية فقد تميزوا بالمعاني السامية و المبتكرة 

إن قصيدة القاياتي كانت وال تزال منجماً للمعاني المبتكرة التي ينقل عنها اآلخرون 

 وهم شعراء، ويقرأها قراؤهم ويعجبون بسعادة أيضا.

و قد جمع بين هؤالء  الخمسة أيضا عنصر رابع وهو عنصر مهم وحاسم في 

االدبي المتحقق تاريخ الشعراء ، وهو النبوغ الشعري الُمبكر، وما صحبه من الوجود 

، وما نتج عن هذين من االعتراف النقدي الُمتوج ، ونحن نعرف أن ثالثة منهم )هم 

وهم  (أو ما يُشبه دواوينهم األولى)الالحقون في المولد( قد أصدروا دواوينهم األولى 

ال يزالون في مقتبل حياتهم الجامعية، قبل أن يتخرجوا من كليتي دار العلوم واللغة 

، أما أكبرهم سنا وهو الشيخ القاياتي فقد أصدر ديوانه األدبي في وقت مبكر العربية 

من الشعر بعده ، كثيرا جدا يا بذكرى هذا الديوان مع أنه نشر فوعاش  محت ١٩١٠

وأما ثانيهما من حيث المولد وهو الشاعر محمود أبو الوفا فقد كان صاحب القصيدة 

م أمير الشعراء أحمد شوقي ، و  قد حدث التي اختيرت لتكون درة القصائد في تكري

 هذا التتويج في وقت مبكر من حياته الصعبة التي عانّى فيها من الفاقة والعاهة.

ونأتي إلى عامل خامس يجمع بين هؤالء الشعراء الخمسة وهو سمو النفس 

االرتقاء في تجديد  وترفعها عّما ال يليق بأمثالهم من الموهوبين المفطورين على 

اعر واألحاسيس ، و إجادة التعبير الفني عن هذا السمو، ومن اإلنصاف أن نذكر المش

لهم ما اشتهروا به من سمو النفس والترفع في غير كبر وال غرور وال ادعاء على 

الرغم مما كان متاحاً لهم من حظوظ الدنيا التي لم تكن تتطلب منهم إال بعض التوافق 

 مجتمع لم يكن يبخل بالتألق على طبقتهم. لتُعطيهم قدراً أكبر من التألق في

اإلشارة إلى العالقة الصافية من دون ال نغادر حديثنا عن سمات هؤالء الشعراء 

النقية التي ربطت ثالثتهم المتعاصرين : طاهر أبو فاشا وأحمد مخيمر وعبد العليم 

هؤالء  عيسى وقد أفادت هذه العالقة األدب العربي بقدر ما استفاد األدب من جهود

أن أبو فاشا كتب أفضل الكتابات عن  حظالشعراء ، وعلى سبيل المثال فإن حسن ال

زميليه أحمد مخيمر وعبد العليم عيسى ، وأن عبد العليم عيسى كان هو َمْن كتب 

مقدمة أعظم دواوين أحمد مخيمر وهو ديوان روح القدس الذي لم يصدر إال بعد وفاة 

 صاحبه بسنوات طوال. 
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 سبحانه و تعالى  أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع أدعو هللا

به ،  وأدعوه جل جالله أن يوفقني إلي تقديم  ما تبقى من أعمالي ، وقد طال العهد 

بتجاربها المطبعية  في ظل غربتي  ومرضي و تشردي و استيحاشي ، والوقت ال 

عية تنطفئ ، والقلب يئن ، والنظر يسعفني، والجهد يتضاءل، والذكاء يخبو ، و األلم

يكل ، والعقل يتشتت ، والذاكرة تتبدد ، و السهل يتعقد ، والنَفَس يتقطع ، واألمل 

يتضعضع، والعمر قصير، والواجب كبير ، والمؤجل كثير ، لكن رجائي  يتضاعف  

 في فضل هللا جل جالله  وكرمه.

ن يقيني شر التعجل، و شرور وهللا سبحانه وتعالى أسأل أن يقيني شر الهوى، وأ 

العجز و الكسل و الوهن ، وأن يقيني شر االنخداع، وأن يرزقني الغنى والهدى 

والعفاف والتقى، وأن يتجاوز عن سيئاتي، وأن يتغمدني برحمته، وأن يديم علّي 

 توفيقه، وأن يجعلني قادًرا على شكر فضله. 

وقوتي ما حييت، وأن  وهللا سبحانه وتعالي أسأل أن يمتعني بسمعي وبصري

 يحفظ علّي عقلي وذاكرتي وحدسي و ذائقتي، وأن يجعل كل ذلك الوارث مني. 

وهللا سبحانه وتعالي أسأل أن يهديني سواء السبيل، وأن يرزقني العفاف والغني، 

والبر والتقى، والفضل والهدي، والسعد والرضا، وأن ينعم علّي بروح طالب العلم، 

وإيمان العجائز، ويقين الموحدين، وإخالص المؤمنين ، وعطاء  وقلب الطفل ،

 المحسنين ،  وشك األطباء،  وتثبت العلماء ، وخيال المبدعين ، وتساؤالت الباحثين. 

وهللا سبحانه وتعالي أسأل أن يعينني على نفسي، وأن يكفيني شرها، وشر الناس، 

يمكنني من القيام بحق شكره  وأن ينفعني بما علمني، وأن يعلمني ما ينفعني، وأن

وحمده وعبادته، فهو وحده الذي منحني العقل، والمعرفة، والمنطق، والفكر، 

والذاكرة، والصحة، والوقت، والقدرة، والجهد، والمال، والقبول، وهو جّل جالله 

الذي هداني، ووفقني، وأكرمني، ونعّمني، وحبب فيه خلقه، وهو وحده القادر على 

سيئاتي وهي ،  بالطبع ، وبالتأكيد : كثيرة ،ومتواترة ،ومتنامية، فله أن يتجاوز عن 

 الحمد، والشكر، والثناء الحسن الجميل -وحده  -سبحانه وتعالي 

 د. محمد الجوادي
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 الشاعر طاهر أبو فاشا األول:الفصل 

 الذي نطق بلسان رابعة العدوية وأنطق شهرزاد

 

( شاعر غنائي كبير..  يعرفه كل ١٩8٩ـ  ١٩٠8الشاعر طاهر أبو فاشا )

لإلذاعة والتليفزيون، ولوال  والنثرَمْن تفوقوا في إعداد الشعر  أنه أبرزعربي على 

تجويد لكان هو بمثابة رأس  هو منحققه  يبلغوا ما المجال لمأن خلفاءه في هذا 

وسائل اإلعالم الحديثة، لكنه ظل مدرسة متميزة في الشعر الوظيفي أو الموظف ل

  كل حال بمثابة كوكب سيار اليزال يبحث عمن يدور في فلكه من أقمار. على

كان الشاعر طاهر أبو فاشا أيضا قاصا، وباحثا، وكاتبا دراميا، وكاتب رحالت، 

وفقيها في اللغة، ومحيطا بأسرارها ودقائقها، كما كان محدثا بارعا من طراز فريد 

جلوس معه واالستماع إليه، وكان، كما وصفه صديق عمره الشاعر الكبير ال يمل ال

يستهوي السامعين بظرفه، ولطافة نفسه، وبحكاياته ونوادره، » عيسى:عبد العليم 

وبطرفه وأماليحه، تسعفه في ذلك بديهة حاضرة، ونفس رحبة، وذاكرة واعية، وذكاء 

 «.حاد

  جائزة الدولة التقديريةشاعر ينال  سادس

نال الشاعر طاهر أبو فاشا كثيرا من التقدير والتكريم الذي هو أهله، وقد منح 

 تشرفت التيالقليلة ( في سنة من السنوات ١٩88جائزة الدولة التقديرية في اآلداب )

 ١٩5٩األساتذة عباس العقاد ، وقد سبقه إليها من الشعراء الجائزة بالشعراءفيها 

،  ١٩73و عبد الرحمن الشرقاوي ،  ١٩٦5 ، وأحمد رامي ١٩٦٤ عزيز أباظةو

في المرة السادسة الدولة التقديرية بجائزة فوزه  جاء ، و ١٩8٠ وصالح عبد الصبور

،  ١٩٩١-١٩٢١والعشرين من مرات منحها ، وفاز بها معه الدكتور شكري عياد 

 التقديريةجائزة الدولة التاسع والثالثين بين َمْن حصلوا على في المحل ترتيبه  ويأتي

 تاريخها.على مدى 
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  تكوينه الثقافي

، وتلقي تعليما دينيا ١٩٠8ولد الشاعر طاهر أبو فاشا في مدينة دمياط في عام 

تقليديا في الكتّاب ثم في األزهر، ودرس المرحلة االبتدائية منه في دمياط، والثانوية 

قويم دار العلوم حسب ت، ١٩٤٠في الزقازيق، والتحق بكلية دار العلوم، وتخرج فيها 

الحالين فقد تخرج كبيرا في السن  ، وفي١٩3٩بعض المصادر أنه تخرج  وفي

  والثقافية.ناضجا مجربا ذا مكانة في الحياة العامة 

  ديوانه األولالتبكير في 

بكثير، فقد صدر ديوانه  قبل تخرجهعرف الشاعر طاهر أبو فاشا كشاعر مجيد 

ن الجامعة بثماني سنوات في مطلع عام قبل تخرجه م« صورة الشباب»األول 

حين كان في الرابعة والعشرين من عمره، قبل صدور الدواوين األولي  ١٩3٢

إلبراهيم ناجي، وعلي محمود طه، ومحمود حسن إسماعيل وغيرهم من شعراء 

 الرومانسية الكبار.

   األولى دواوينه الشعرية

« القيثارة السارية»تال صدور ديوانه األول صدور ديوانيه الثاني والثالث 

توقف أبو فاشا عن اإلبداع الغنائي، وانشغل ثم (، ١٩38« )األشواك»(، و١٩3٤)

 . ١٩83عاد إلصدار دواوينه في إلى أن ، بتوظيف الشعر للدراما والتاريخ

 عمله في وظائف بعيدة عن التدريس

هذا  ،  و كانمعجبا به وراعيا لموهبته  الوزير إبراهيم الدسوقي أباظة كان 

وظائف بعيدة عن التدريس ، فقد عمل في وزارة  العمل في بو فاشاتقدير قد هيأ ألال

ثم انتقل الى  نفسه(إبراهيم دسوقي باشا اباظة )األوقاف سكرتيراً برلمانياً لوزيرها 

الى العمل في الشئون المعنوية في  انتقل ١٩5٢، وبعد العمل في مصلحة البريد 

 ٢3القوات المسلحة، وقد تم هذا علي يد صديقه حمدي عاشور الذي كان من ضباط 

عين مديراً للشئون المعنوية، ورأي االستعانة به في هذا المجال، كان قد و يوليو ، 
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ا العمل طيلة األعوام العشرين األخيرة من خدمته الوظيفية في هذأبو فاشا وقد ظل 

 (.١٩73ـ  ١٩53)

 مجده اإلذاعي 

بدأ الشاعر طاهر أبو فاشا تعاونه مع اإلذاعة من خالل معرفته باإلذاعي الكبير 

محمد فتحي، ثم استأنف هذا التعاون مع جيل الرواد: عبد الوهاب يوسف، وحافظ 

عبد الوهاب، ومحمد محمود شعبان، ثم مع مبدعي الدراما اإلذاعية: السيد بدير، 

يق، وديمتري لوقا، وأنور المشري ويوسف الحطاب، ومحمود السباع، ومحمد توف

  وغيرهم.

وقد كتب الشاعر طاهر أبو فاشا مئات البرامج التمثيلية والغنائية التي أعطته 

شهرة لم يحظ بها شاعر غيره، وجعلته معروفا علي المستوي الجماهيري أكثر من 

رفاق جيله من شعراء جماعة أدباء العروبة من أمثال: أحمد مخيمر، وأحمد عبد 

 إبراهيم ناجي نفسه..من لمجيد الغزالي، والعوضي الوكيل، وا

وقد حظيت البرامج التمثيلية والغنائية التي أعدها الشاعر طاهر أبو فاشا بأكبر 

ألف ليلة »نسبة من إقبال قلوب المستمعين وحب عقولهم، ولعل أشهرها حلقات 

و فاشا بموهبته الفذة تمكن أب والتيالتي أخرجها األستاذ محمد محمود شعبان « وليلة

حلقة أذيعت عبر سنوات متصلة،  8٠٠شبه ملحمة، وأن يقدم منها  إلىمن أن يحولها 

أن تفسح لها ساعات  علىربع القرن، وكانت اإلذاعة حريصة  علىيروي أنها زادت 

 الذروة في إرسالها.

لف أ»وكما كتب الشاعر طاهر أبو فاشا هذه الحلقات إلذاعة القاهرة، فإنه كتب  

حلقة، وهو أمر غير مشهور، وقد كتب بصفة  ٦٠٠إلذاعة الكويت في « يوم ويوم

التي قدم من خاللها عشرات الصور الغنائية « أعياد الحصاد»شبه سنوية سلسلة 

، كما قدم كثيرا من مثل هذه األعمال الوطنية المهمة الزراعة المصريةالتي تتناول 

وهي األعمال التي عرفت بقصر العمر بسبب للتاريخ ) مهما كان قدر الصدق فيها ( 

 . يوليو إلى سياسة نفي كل الحق لكل سابق  ٢3توجه مجتمع 
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  مجده التلفزيوني

( كان نشاط الشاعر طاهر أبو فاشا من ١٩٦٠وعندما بدأ التليفزيون إرساله )

 أبرز المعالم األدبية والثقافية للتليفزيون، وقد كتب للتليفزيون مجموعة متميزة من

نفسها لتكون « ألف ليلة وليلة»التمثيليات والبرامج الغنائية، وقد طورت حلقات 

 صالحة للتقديم التليفزيوني.

  قصائده في أوبريت رابعة العدوية

فهو « ألف ليلة وليلة»أما أبرز ما بقي ألبي فاشا من غنائياته في اإلذاعة مع 

، وهي «رابعة العدوية»يت قصائده الجميلة التي غنتها السيدة أم كلثوم في أوبر

، وكمال ن رياض السنباطي، ومحمد الموجي والفنان هاالتي لحنالست القصائد 

له أيضاً قصيدة وطنية السيدة أم كلثوم غنت  ١٩58(، ، وفي عام ١٩5٤)الطويل 

 .رياض السنباطيمن ألحان الفنان  تحية لجيش مصر

ويذكر أن الشاعر طاهر أبو فاشا حاول تكرار تجربته لهذا األوبريت مع السيدة 

أم كلثوم من خالل كلمات أوبريت جديد كتبه خصيصا لها تحت عنوان 

 حد روايته، من الرئيس جمال عبد الناصر. على، وبتدخل شخصي، «سميراميس»

الصوفية التي  وقد استقر في يقين الجماهير أن أشعار الشاعر طاهر أبو فاشا 

غنتها السيدة أم كلثوم تفوق بمراحل أي شعر آخر في هذا الميدان كما أنها تفوق 

بالطبع ما اشتهر في وقت من األوقات من أشعاره الوطنية الجيدة التي كانت درة في 

ومن الممتع أن نتأمل سريعا في قصائد أبي فاشا التي غنتها  ،١٩5٢جبين عصر 

قد كتبنا لدواع ]تاريخية و موسوعية[ ف، و«رابعة العدوية»م السيدة أم كلثوم في فيل

في األغاني التي اتخذت ]و اتبعناه )بعد عالمة = ( باسم األغنية ، اسم القصيدة أوال 

  [.اسما غير اسم القصيدة
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  مذ عرفت هواكا عرفت الهوىأحبك حبين =

التي غنتها السيدة أم كلثوم من ألحان الفنان رياض « أحبك حبين»في قصيدة 

أبو فاشا عن تجليات الحب المطلق طاهر يعبر « عرفت الهوى»السنباطي باسم 

وهو يبني ، للذات اإللهية، وتعدد صور هذا الحب، واستغراقه لكل عاطفة الشاعر 

 فيقول: البياتا ويستكملأبيات شهيرة لرابعة العدوية  علىقصيدة 

 

هواكتتتا           هوى متتتذ عرفتتتت  ل  عرفتتتت ا
 

 وأغلـتتتتـتتتتـتتتتقت قلـتتتتـتتتتبي عمـتتتتن عداكا 
 

 وقمـتتـتتت أناجـتتـتتيك يـتتـتتا مـتتـتتـتتن تـتتـتتري       
 

 الـتتقـتتلـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتـتتوب ولـتتسـتتـتتـتتـتتنـتتا نراكا 
 

 أحـتتتـتتتـتتتبك حبـتتتـتتتـتتتـتتتين.. حـتتتـتتتب الهوى        
 

 وحـــبــا ألنــــــك أهــــــــــال لذاكا 
 

 فـتتـتتـتتـتتـتتأما الـتتـتتـتتذي هـتتـتتو حـتتب الهوى       
 

 فشغـتتـتتلي بذكـتتـتترك عمـتتـتتـتتـتتـتتن سواكا 
 

 وأمـتتتا الـتتتذي أنـتتتـتتتـتتتـتتتت أهـتتتـتتتل لـتتتـتتته      
 

كا  فك لي الحـتتتتتتتتتتتتتجب حتي أرا  فكشتتتتتتت
 

 فتتتتال التتتتحتتتتمتتتتد فتتتتي ذا وال ذاك لتتتتي       
 

 ولكـتتتـتتتن لك الحمـتتتـتتتـتتتـتتتد في ذا وذاكا 
 

 أحـتتتـتتتـتتتـتتتبك حبـتتتـتتتين.. حـتتتـتتتـتتتب الهوى        
 

 وحــــبا ألنـــــــك أهـــــــــل لــــذاكا 
 

 وأشتتتتتتتتتتتاق شتتتتتتتوقين.. شتتتتتتتوق النوي        
 

 وشتتتتتتتوقتتتا لقرب الخطي من حمتتتاكتتتتا 
 

 فـتتتتأما الذي هـتتتتو شـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتوق النوي       
 

 فمسـتتـتتري الدمـتتـتتـتتـتتـتتـتتوع لطـتتـتتول نواكا 
 

رب  التتحتتمتتى قتتُ ا اشتتتتتتتتتتتتيتتتاقتتي لتت   وأمتتتا
 

امتتتتا  يتتتَ ْت فتتي ضتتتتتتتت  بتتتَ اُر حتتيتتتاةي ختتَ  فتتنتتتَ
 

جو  واستتتتتتُت   أشتتتتتتكو الهوى على الشتتتتتتا
 

َت لي في هَواكتتا  ا شتتتتتتتئتتْ  رضتتتتتتتيتتُت بمتتَ
 

ير بمشتتتتتتتعتتتلي  ُت معنى أْن تَستتتتتتت   تَعلامتتتْ
 

بتتتتتار التتتتتيتتتتتل  متتتتتعتتتتتتتتتتتم    قل غتتتتتُ  يشتتتتتتتتتتتُ
 

 فيهدي حيارى طال في الداْرب ستتتيرهم
 

ْفح األمتتتاني وخيامُوا   وبتتتاتوا على ستتتتتتتَ
 

 على عيني بكت عيني  في بحار الندم =

غنتها السيدة أم كلثوم من ألحان الفنان رياض  التي« الندمفي بحار »وفي قصيدة 

السنباطي أيضا يعبر أبو فاشا عن طبيعة النفس اللوامة التي تسعي إلي رضا خالقها 

إال لمن جرب الفناء  تتأتىذروة عالية ال  إلىوالتكفير عن ذنوبها، ويصل بهذا التعبير 

ان القصيدة واختارت لها الحقيقي في حبه لخالقه، وقد غيرت السيدة أم كلثوم عنو

الغالبة حين تجد العنوان الذي وضعه الشاعر بعيدا عن مطلع البيت األول كعادتها 

 :قدرة الناس على ترديده 
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 علي عيني بكـتتتتتتتتتتتتتتت عيني        
 

 علي روحي جنتتتت روحي 
 

 هـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتواك وبعـتتتتد ما بيني        
 

ـريحي  ـر تب ـ ـ ـ ـ ـك سـ ـ ـ  وبين
 

 على عيني

 على روحي

 غوثاهُ يا غوثاهُ فيا 

اهْ  ْن طول الناوى أَوا  وم 

 وآهي آهْ 

ه  كتتتأستتتتتتتي ْجو  ْن شتتتتتتت م   صتتتتتتتحتتتا 
 

ونتتتتتتا  يتتتتتتل  وقتتتتتتد نتتتتتتاَم التتتتتتختتتتتتلتتتتتت 
 

رل متتتتن نتتتتفستتتتتتتتتتي              فتتتتكتتتتيتتتتف أَفتتتت 
 

نتتتتتتتا  حتتتتتتتبتتتتتتتول  إذا هتتتتتتتاَم التتتتتتتمتتتتتتتُ
 

 على نفسي

 َجنَْت نفسي

 فيا ويالهُ يا ويالهْ 

اهْ   ومن طول الناوى أَوا

 وآهي آهْ 

دُنتتتتي عتتتت  بتتتتْ  حتتتتيتتتتائتتتتي متتتتنتتتتك يتتتتُ
 

يتتتتنتتتتي    ْدنتتتت   وداعتتتتي الشتتتتتتتتتتوق يتتتتُ
 

ختتتجتتتلتتتنتتتي ح يتتتُ فتتتْ هُ الصتتتتتتتتتا              وَوجتتتْ
 

حتتتتتيتتتتتيتتتتتنتتتتتي   ويتتتتتقتتتتتتتتتتتلتتتتتنتتتتتي ويتتتتتُ
 

 وأيامي

يني  تُقاض 

 على ما كان يا أسفاه

اهْ  ْن طول  الناوى أوا  وم 

 وآهي آهْ 

ْوُت إلتتتتتتيتتتتتتَك يتتتتتتا ربتتتتتتي لتتتتتتَ  ختتتتتتَ
 

نتتتتي   وقتتتتلتتتتُت عستتتتتتتتتتاَك تتتتتقتتتتبتتتتلتتتتُ
 

             فتتتتتتمتتتتتتا بتتتتتتالتتتتتتي أرى ذنتتتتتتبتتتتتتي
 

دُنتتتتتتتتي  طتتتتتتتتار   وأيتتتتتتتتامتتتتتتتتي تتتتتتتتتُ
 

 َمدَْدُت يدي

 فَُخْذ بيدي

 إليَك ومنَك يا ربااه

اهْ   ومن طول الناوى أرا

 وآهي آهْ 
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  يا صحبة الراح

« يا صحبة الراح»وفي ثالث قصائد الشاعر طاهر أبو فاشا في هذا األوبريت 

والتي غنتها السيدة أم كلثوم من ألحان الفنان رياض السنباطي أيضا يعبر أبو فاشا 

باقتدار شديد عن امتزاج الحب اإللهي بالمعاني الدنيوية التي يعبر عنها الشعراء 

شا بالتعبير عن هذه الماديات سموا صوفيا ال بصحبة الندامى والكأس.. ويسمو أبو فا

ثم يعود الشاعر ليتساءل بعد هذا عما إذا كان ممكنا للماضي أن يعود بعد ،  حدود له 

 :هذه الغربة و ذلك على الرغم من انه راض في كل األحوال

 

 أهــل الـراح هل حانوا        يــا صحبة الراح
 

 وهـتتتتل تغـتتتتـتتتتـتتتتنت عـتتتتلي أيامها ألحان        
 

 صتتتتتتتبتتا النتتدامى ومتتا في الحتتان ألحتتان
 

 *** 

 في كتتأس عمري بقتتايتتا َمْن يشتتتتتتتتاربني        
 

نوَمـتتتـتتتْن يطارحـتتتـتتتني والعيـتتتـتتتش ريحا  
 

و  ألتتتوانُ  جتتتْ ْن دمتتتوع  الشتتتتتتتتتا متتتالتتتة  متتت   ثتتتُ
 

هتتتا راَح يتتبتتكتتي وهتتو فتترحتتتانُ   إ بتتريتتقتتُ
 

ْت. وآه   اضتتتتتتتتتتَ متتتتالتتتتة  آه  لتتتتو فتتتتَ  إذاثتتتتً
 

ً لهتتا والقلتتُب لهفتتانُ  ْت. وواهتتا  غتتاضتتتتتتتتَ
 

كرانُ  ْفو ستتتتتتتُ  عهتتدي بهتتا وكؤُس الصتتتتتتتا
 

ل   متتتت   ال يشتتتتتتتتتترُب التتتتراُح إالا أنتتتته ثتتتتَ
 

 نشتتتتتتتواُن والكتتتاُس في كفيتتته نشتتتتتتتوانُ 
 

 *** 

 تتُترى تتتعتتود التتلتتيتتتالتتي والتتهتتوى متتعتتنتتتا
 

ْدمتتتانُ  ةَ الكتتتاس  متتتا للكتتتاس  نتتتُ  يتتتا ُغْربتتتَ
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 يدا   لغـيرك ما مددت=  غريب على باب الرجاء

من الطريف أن مقاالت كثيرة استدركت على من جمعوا أغاني السيدة أم كلثوم  

والتي  "سليم سحاب أنهم نسوا قصيدة "غريب على باب الرجاء مقدمتهم الفنانوفي 

والحقيقة أن السيدة أم  الطويل،ألحانها الموسيقار كمال  ووضعغنتها السيدة أم كلثوم 

 يصل الشاعرهذه القصيدة  وفي ، يداــــيرك ما مـــددت باسم مطلعها لغغنتها كلثوم 

طاهر أبو فاشا إلى حالة من التجلي في تعبيره عن إيمانه المطلق بأن اإليمان باهلل هو 

 : المالذ الوحيد الذي آمن صاحبنا به، وعمل في نطاقه

 

 لغـتتـتتـتتـتتيرك ما مـتتـتتـتتددت يدا        
 

 وغتتتيتتترك ال يتتتفتتتيتتتض نتتتدي 
 

 وليـتتـتتس يضيق بابـتتـتتـتتك بي        
 

ْن قصتتتتتتتتتتدا   فتتكتتيتتف تتترد متتَ
 

 وركنـتتـتتـتتك لم يزل صمـتتـتتـتتدا        
 

ْن وردا   فتتتتكتتتتيتتتتف تتتتتذود متتتتَ
 

 ولتتطتتفتتتك يتتتا ختتفتتي التتلتتطتتف      
 

 إن عتتتتادي التتتتزمتتتتان عتتتتدا 
 

 علي قلـتتتتتتتـتتتتتتتبي وضعت يدا       
 

 ونتتتتحتتتتوك قتتتتد متتتتددت يتتتتدا 
 

دىً  ير هتتتُ غ ب لي  ي ل َرى   ستتتتتتتَ
 

دى   وال أدري ألَّي  متتتتتتتتَ
 

دا دُنتتتي األَستتتتتتتتتى أَبتتتَ طتتتار   يتتتُ
 

دا  رعتتتانتتتي التتتجتتتوى أَبتتتَ  ويتتتَ
 

 ً ُر في الهوى روحتتتتا  وَيْنشتتتتتتتُ
 

هوى جستتتتتتتتتتدا  ل ني ا ي ْطر   وَي
 

يتتتتد طتتتتاويتتتتةً  وي التتتتبتتتت   وأَطتتتتْ
 

دَى كأني في الفضتتتتتتتاء     صتتتتتتتَ
 

ظتتتىً   نتتهتتتاري والتتهتتجتتيتتُر لتتَ
 

 ولتتتتيتتتتلتتتتي والتتتتظتتتتالُم َردَى 
 

حتتتي  فتتتوا كتتتبتتتدا إذا أُضتتتتتتتتتتْ
 

 وإن أُمستتتتتتتتتتي فتتتتوا كتتتتبتتتتدا 
 

 ستتتتتتتنتتتد  وليس ستتتتتتتواَك لي 
 

دا  نتتتَ  فتتتقتتتدُت األهتتتَل والستتتتتتتتتا
 

 أوقدوا الشموس  =عروس السماء  

و جميال تعبيرا فنيا « عروس السماء»في قصيدة يقدم الشاعر طاهر أبو فاشا 

نسج أبياتها من كلمات قد نجح في .وعن معاني التوبة والعودة إلي هللا  وموحيادقيقا 

الشاعرية واإليمانية ، وهنا ينتقل الشعر مع بسيطة لكنها متعددة الداللة في مستوياتها 

تكفل التصوير السينمائي والحركة المسرحية . و ي عاللحن مع الصوت إلى بعد راب

وتوظيف اإلضاءة والصدى بالعمل على الوصول للمستوى الملهم في شعر أبو فاشا 
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حين يؤديه صوت قادر على التجاوب مع اللحن وما يرتبط به من تصوير للمشاعر 

التي غنتها السيدة أم كلثوم ولحنها الفنان محمد الموجي، هذه القصيدة في العميقة 

 فاشا:، وفيها يقول أبو «أوقدوا الشموس»والتي عرفت بمطلعها 

 

 كورس:

 أوقتتتتتتتتدوا الشتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتوس        
 

 انتتتتتتتتقتتتتتتتتروا التتتتتتتتدفتتتتتتتتوف 
 

 متتتتتتتوكتتتتتتتب التتتتتتتعتتتتتتتروس        
 

 فتتتتتي الستتتتتتتتتتتمتتتتتا يتتتتتطتتتتتوف 
 

 والُمنَى قُطوفْ 

 أُنقروا الدفوف

 رابعة:

  

 التتتتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتا والتتتتتتتتنتتتتتتتتور        
 

 والصتتتتتتتتتتتبتتتتتايتتتتتا التتتتتحتتتتتور 
 

 والهوى يَدُور

 آن لتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتغتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتب        
 

 أن يتتتتتتتتتري حتتتتتتتتتمتتتتتتتتتاه 
 

 يتتتتتتتتومتتتتتتتته التتتتتتتتقتتتتتتتتريتتتتتتتتب       
 

 شتتتتتتتتتتتتاطتتتتتتئ التتتتتتحتتتتتتيتتتتتتاة 
 

 والُمنَى قُُطوفْ 

 في الساما تطُوفْ 

 أُْنقُروا الدلفُوفْ 

وح تتتتتائتتتته            يتتتتا حتتتتبتتتتيتتتتَب التتتترل
 

ه جتتتتروحْ    متتتتجتتتتروح كتتتتلتتتتل
 

        الئتتتتتتتتتتذ  بتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتاب
 

هُ دعتتتتتتتتتتتاه   شتتتتتتتتتتتتتتتتتوقتتتتتتتتتتتُ
 

         رحتتتتتتتتتاب اوالتتتتتتتتترضتتتتتتتتتتتتتتت
 

فتتتتتتتاهْ    يشتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتُل التتتتتتتعتتتتتتتُ
 

 والُمنَى قُُطوفْ 

 في الساما تطُوفْ 

 أُْنقُروا الدلفُوفْ 

         طتتتتتتتتتتاف بتتتتتتتتتتالستتتتتتتتتتتتتتتتالم
 

ُف الستتتتتتتتتتتتتتتالمْ    طتتتتتتتتتائتتتتتتتتت 
 

 يُوقظ النّ يامْ 

         عتتتتتتتتهتتتتتتتتدُهُ التتتتتتتتوثتتتتتتتتيتتتتتتتتق
 

 واحتتتتتتتتتةُ التتتتتتتتتنتتتتتتتتتجتتتتتتتتتاهْ  
 

ُل التتتتتتتتتتتتطتتتتتتتتتتتتريتتتتتتتتتتتتقْ   أوا
 

هتتتتتتتتتاهْ   نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  هتتتتتتتتتو متتتتتتتتتُ
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  حانة األقدار

محمد الموجي للسيدة أم كلثوم تتجلي  لحنها الفنانالتي « حانة األقدار»وفي قصيدة 

التعبير عن تراسل المعاني الحسية مع المعنويات  علىقدرة الشاعر طاهر أبو فاشا 

في التعبير عن حال اإلنسان في حيرته المتجددة بين الماديات، وبحثه عن حقيقة 

 اإليمان الراسخ في داخله:

 

 األقدارْ  حانةُ 

 عربدْت فيها لياليها

 ودار النلورْ 

 والهوى صاحي

 هذه األزهارْ 

 كيف نسقيها. وساقيها

 بها مخمور

 كيف يا صاح  

*** 

 ستتتتتتتتتألتتتت عن الحتتتب أهتتتل الهوى       
 

 سقاة الدموع ندامي الجـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتوي
 

 فقـتتتـتتتالوا حنـتتتـتتتـتتتانك من شجـتتتـتتتـتتتوه        
 
 

 ومـتتتن جـتتتـتتتده بـتتتـتتتـتتتك أو لهـتتتـتتتوه
 

 ومـتتـتتـتتن كـتتـتتـتتـتتدر الليـتتل أو صفوه        
 

ل ي  الطير إن شتتتتئت عن شتتتتدوه ستتتتَ
 

 ففي شتتتتتتتتتتدوه همستتتتتتتتتتات الهوى        
 

 وبـتتتـتتترح الحنين وشـتتترح الجـتتتوي
 

*** 

را ذاَك التتتجتتتوى ه ستتتتتتتتت   وأستتتتتتتتتتألتتتُ
 

ه   ر  متتتتْ ْن جتتتتَ ك  متتتت  نتتتتانتتتتَ  فتتتتقتتتتال حتتتتَ
 

ه   ْكر  ْحو  ستتتتتتتاقيه  أو ستتتتتتتُ ن صتتتتتتتَ  وم 
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ه   ر  ه  فتتتتيتتتتك  أو أَمتتتتْ يتتتت  هتتتتْ ْن نتتتتَ  ومتتتت 
 

ه   ّر  ل ي الليَل إ ْن شتتتتتتئَت عن ستتتتتت   ستتتتتتَ
 

هوى ل ُث أهتتتُل ا ْبعتتتَ ُي ليتتتل  ل في ا  ف
 

رل الجوى ُمُن ستتتتتتت  ْك َي ليتتتل  ل  وفي ا
 

*** 

وانتتي التتتدلجتتى والتتجتتوى  ولتتمتتتا طتتَ
 

يتتتُت التتهتتوى وعتترفتتتُت التتهتتوى قتت   لتتَ
 

اُرهُ  متتتتا  فتتتتفتتتتي حتتتتانتتتتة  التتتتلتتتتيتتتتل ختتتتَ
 

اُرهُ  متتتا متتتاُت ستتتتتتتتتُ يتتتْ جتتتَ  وتتتتلتتتك التتتنتتتل
 

 وتتتتتحتتتتت ختتتتيتتتتام التتتتدلجتتتتى نتتتتاُرهُ 
 

ُس التتتنستتتتتتتتتتائتتتم  أستتتتتتتتتراُرهُ  متتتْ  وهتتتَ
 

وُح التتهتتوى لتتُ  وفتتي كتتتّل شتتتتتتتتيء يتتَ
 

 ولتتتكتتتْن لتتتمتتتن ذاق طتتتعتتتَم التتتهتتتوى
 

  محنته في شيخوخته

، إذ فجع مثلهابتلي الشاعر طاهر أبو فاشا في شيخوخته بأصعب ما يبتلي به  

  برحيل أكبر أبنائه فيصل، الذي كان يري فيه امتدادا لشاعريته، ونبوغه األدبي،

للشعر وتوقف عن الكتابة اإلذاعية. فعاد زوجه فجيعته في  وابنه في  تهفجيعجاءت 

قصائد حزن  يضمان « دموع ال تجف»و« الليالي»في أن ديوانيه األخيرين  كوال ش

وهو من الشعراء الذين وقفوا دواوين كاملة علي  ، الصادق حافل بالتعبير، عميق 

،  وقد  البيوميومحمد رجب  : عزيز أباظة، وعبد الرحمن صدقي، رحيل زوجاتهم

 :البنه  يقول في رثائه فصلنا القول في هذا في دراسة لنا، لكنه على سبيل المثال

 

 كم ذا أالقي من األيتتتام يتتتا ولتتتدي     
 

 وال أراك إذا يومتتتا متتتددت يتتتدي 
 

   يعليتتك وخوفي منتتك يملؤن خوفي
 

 رعبا من اليوم موصوال برعب غد 
 

 هتتتذا التتتذي كنتتتت أرجوه ليحملني      
 

 فصتتتتتتترت أحملتته شتتتتتتتيختتا بال جلتتد 
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  تهعن نفسيالبديع تعبيره 

عبر الشاعر طاهر أبو فاشا عن نفسيته التي وجدت مالذها في الشعر في أبيات 

موجز ومكثف ألفكاره العالية في  اختارها لتكون بمثابة تقديم نافذة و ملهمة جميلة 

 يقول: وفيها« الليالي»ديوانه 

 

به الشتتتتتتتاعر في غمرته    »  ما أشتتتتتتت
 

 بممستتتتتتتتتتك الخنجر من شتتتتتتتفرتتتتته 
 

 يتتتذود بتتتالتتمتتقتتبتتض عتتن حتتوزتتتتته       
 

ته  يدمي ستتتتتتتوى قبضتتتتتتت  يدمي فال 
 

 متتتا أرحم الشتتتتتتتعر على قستتتتتتتوتتتته 

 

 

فإذا الشاعر طاهر أبو فاشا في الحديث عما يجده من أثر الليالي في نفسه يفيض ثم 

به يحاور الحقيقة التي عرفها على نحو ما عرفته الحياة نفسها وهو يبدع في هذا 

 :التأمل الذي يبدو و كأنه ال يعدو التأمل في المعاني و الزمن ينما هو لب الحقيقة 

  

 والتتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتالتتتتتتتي بتتتتتتتعتتتتتتتد هتتتتتتتذا
 

 أنتتتتتتا متتتتتتنتتتتتتهتتتتتتا وهتتتتتتي متتتتتتنتتتتتتي
 

 استتتتتتتتتتتتتألتتتتتتونتتتتتتي أنتتتتتتا عتتتتتتنتتتتتتهتتتتتتا
 

 واستتتتتتتتتتتتتألتتتتتتتوهتتتتتتتا هتتتتتتتي عتتتتتتتنتتتتتتتي
 

  وما زلت أُغنيبعد أن جاوزت ستتتتبعين 
 

 لتتتتتتم يتتتتتتزل قتتتتتتلتتتتتتبتتتتتتي أخضتتتتتتتتتتتتر
 

الشاعر طاهر أبو فاشا يبدو قصيدة التي اتخذ من اسمها عنوانا للديوان هذه الوفي 

هو يتأسى كما يبدو و، على نحو أليف دافئ ، نفسه بحب وحدب وزهو و كأنه يحدث 

وعن  ،وعن قدراته ،وعن هواه ،وعن قلبه،متحدثا عن شعره بحكمته في شيخوخته 

في  والحسن ، وهو ، و الروح ،و انفعاله بالجمال ،وإحساسه  ،وضعفه،شيخوخته 

 :وهادئا جريئاواثقا ومتواضعا ، حكيما و حييا ، كما قلنا يبدو كل هذا 
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 جتتتتتتتتتتف عتتتتتتتتتتودي»
 

قلتبتي أخضتتتتتتتر يزل  لم  ني   غيتر أ
 

 فتتتي ختتتريتتتف التتتعتتتمتتتر يصتتتتتتتتتبتتتو
 

 والتتتتتتهتتتتتتوى شتتتتتتتتتتتتيء متتتتتتقتتتتتتدر
 

 إن يكن في صتتتتتتتفوه معني لطيف
 

 في روضتتتتتتتتته ظتتتل وريفأو يكن 
 

 فتتتتتبتتتاريتتح التتهتتوى شتتتتتتتتيء عتتنتتيتتف
 

 ومتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتتف
 

 وأنتتتتتا شتتتتتتتتتتتتيتتتتتخ ضتتتتتتتتتتتتعتتتتتيتتتتتف
 

 يتصباه جمال الروح والحس الرهيف
 

 «ونديم ال أري فيه سوي روح شفيف
 

 مدينته  حنينه إلى 

صفحة كاملة حرص الشاعر علي أن يخصصها الليالي لديوان  نري في مطالعتنا

بيد أننا نجد هذا  يعبر عن أساه لفراق زوجته يبدو، ألول وهلة، وكأنه ، قد لبيت واحد

، وهي القصيدة التي يتحدث «دمياط»البيت نفسه ضمن قصيدته التالية التي عنوانها 

بدعوة من صديق عمره  ١٩٦8فيها عن بلده بشوق شديد حين قدر له أن يزورها في 

 :ياط:حمدي عاشور الذي كان محافظاً لإلسكندرية والقاهرة، ومن قبل محافظا لدم

 هذا هو البيت أوال: 

 

 كتتلتتمتتتا هتتتاجتتنتتي التتحتتنتتيتتن إلتتي لتتقتتـ               
 

 ـتتتتتتتتتتتتتيتتتاك أغمضتتتتتتتتتت مقلتي ألراك 
 

 :  دمياط  وهذا هو بعض حديث أبو فاشا عن مدينته

 

 وأرستتتتتتتلتتتت طرفي     بلتتتدتي،قربتتتت »
 

هول  فهتتتا والستتتتتتت براً في ضتتتتتتتفتتتا  عتتتا
 

 فتتتتإذا التتتتنتتتتهتتتتر يتتتتنتتتتثتتتتنتتتتي فتتتتي دالل         
 

 الجميتتتل أو كتتتالستتتتتتتوار« نون»مثتتتل  
 

 وإذا المصتتتتتتتنع العتيتتتد وراء الشتتتتتتتط    
 

 رمتتتتتز لتتتتتكتتتتتل متتتتتعتتتتتنتتتتتي جتتتتتلتتتتتيتتتتتل 
 

 .    كتتتتتتال. دمتتتتتتيتتتتتتاط:يتتتتتتوم قتتتتتتالتتتتتتت 
 

 وسارت خلف حمدي إلى اقتحام السبيل 
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 هتتتتذه يتتتتا رفتتتتاق دمتتتتيتتتتاط تتتتتزهتتتتو   
 

 ضتتتتتتتفتتتاف النيتتتتل علىفي شتتتتتتتمو   
 

م ت  َمْن  ب مرحبتتتا  بي.مرحبتتتا  ل  .   ق
 

 وعتتتتقتتتتلتتتتي بتتتتكتتتتل متتتتعتتتتنتتتتي نتتتتبتتتتيتتتتل 
 

 .     فتتغتتنتتيتتتت.والتتتتتي ألتتهتتبتتتت ختتيتتتالتتي 
 

 اعتتتتتتتتترافتتتتا ألهتتتتلتتتتهتتتتا بتتتتالتتتتجتتتتمتتتتيتتتتل 
 

.............................. 

 هتتتذه األرض أطلعتتتت بستتتتتتتمتتتاتي     
 

 عتتبتتراتتتي حتتتتتى ارتتتوتوستتتتتتتتقتتتتتهتتتا  
 

 رحتتتل التتتذوق والتتجتتمتتتال إلتتيتتهتتتتا       
 

 «وتتتغتتنتتتت بصتتتتتتتتبتتحتتهتتتا أمستتتتتتتتيتتتاتتتي 
 

  إحساسه بالفن وتقديره للتمثيل

نبيال، وشاعرا ومثقفاً، وكان يجيد عاش الشاعر طاهر أبو فاشا حياته إنسانا 

التعبير عن مشاعره اإلنسانية والعقلية في قصائد متنوعة يكتبها عندما ينفعل 

، ومع أن طابع الحقبة التي عاشها لم يمكنه من كثير من باألحداث وكأنه يكتبها لنفسه

ال  الشعر االحتفالي الذي يتطلب أجواء من الحرية والمنافسة و الحزبية فإن األمر

 يخلو من لقطات فنية كثيرة وفق فيها إلى دوره الريادي كمعلم للذائقة .

  قصة حياة زوالفي  وني يثناؤه على أداء بول م 

، ١٩٠٢ -١8٤٠ سبيل المثال فإنه لما أخرجت السينما حياة إميل زوال وعلى

وعرض الفيلم ، « زوال» شخصية  ١٩٦7 -١8٩5 ونييالممثل العظيم بول موأدى 

أبو فاشا يعبر الشاعر طاهر  كتب ، في إحدى دور السينما بالقاهرة في األربعينيات 

 عن انفعاله بهذه التجربة الفنية الجميلة وما ذكرته به من حقائق التاريخ فقال:

 

 حتتتتلتتتتم ذاك أم تتتتتهتتتتاويتتتتل جتتتتّن      »
 

 أي ستتتتتتتتتتحتتتتر رأيتتتتتتتتته أي فتتتتن 
 

باألمس  عاد الزمان   «زوال»استتتتتتتت
 

 «فتتاستتتتتتتتعتتاد المغني طرب التتدهر 
 

... وبعد أبيات كثيرة في هذا المعني الجميل يتحدث الشاعر طاهر أبو فاشا مخاطبا 

 وني الذي أدي دور األديب الفرنسي الكبير زوال فيقول:يالفنان بول م

 

 وضتتتتتتتع الفن فوق وجهتتك وجهتتاً   »
 

 تتترك التتبتتعتتتث متتن متتعتتتانتتي التتفتتن 
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 لتتتظتتتن أضتتتتتتتتتتاة« زوال»لتتتو رآه 
 

 نستتتتتتتتختتتتتيتتنمتتثتتلتتتتتته فتتكتتتان متتن  
 

 قتتوة فتتوق متتتا تشتتتتتتتتتتاء افتتتتتنتتتانتتتتا     
 

 ومتتتنتتتي فتتتوق متتتنتتتيتتتة التتتمتتتتتتتمتتتنتتتي 
 

ْن يتتتدرك التتختتلتتود بتتتأُذني      لتتيتتس متتَ
 

 «مثتتتل َمْن يبصتتتتتتتر الخلود بعين 
 

  مكانته بين الرومانسيين والديوانيين

شعراء الدرعميين لينظر النقاد إلي الشاعر طاهر أبو فاشا علي أنه من أبرز ا

يعبر عن مهارة الصنعة، وقوة اللغة، والقدرة علي توظيفها، ه شعر ذلك أنالمجيدين، 

والوعي بالتاريخ العربي واإلسالمي، واالتساق مع روح الحضارة العربية، وفضالً 

عن هذا ، يجمع بين اتجاهي العصر )رومانسية أبوللو، وتأملية  مدرسة الديوان(، 

 .كما أن فيه مالمح واضحة من أصول الماضي والتراث وصورهما

  ملحمة سيناء

« ملحمة سيناء»ل ستاذ الشاعر طاهر أبو فاشا شعر وطني رائع، ومن قصيدته 

 نورد للقارئ مقطعها األخير:

 ستتتتتتتتالم عتتلتتي رمتتلتتهتتتا متتتا رمتتتل
 

 ستتتتتتتالم علي بتتتدرهتتتا متتتا اكتمتتتل
 

 ومتتتا حتتتل فتتي لتتيتتلتتهتتتا أو رحتتتل
 

 ومتتتتا متتتتال متتتتيتتتتزانتتتتهتتتتا أو عتتتتدل
 

 ومتتتتا جتتتتد متتتتقتتتتدارهتتتتا أو هتتتتزل
 

 التتزمتتتانستتتتتتتتالم عتتلتتيتتهتتتا متتنتتتار 
 

 وأغتتتتلتتتتي متتتتثتتتتال وأعتتتتلتتتتي متتتتثتتتتل
 

 الجيشقصيدة 

الفنان رياض وفي القصيدة الوطنية المؤثرة التي غنتها السيدة أم كلثوم من الحان 

 يقول الشاعر طاهر أبو فاشا:« الجيش»السنباطي بعنوان 

 

 ستتتتتتتلوا عين جتتالوت عن أمستتتتتتتته       
 

 ستتتتتتتلوا أرض ستتتتتتتيناء عن بأستتتتتتته 
 

 إذا صـتتتـتتترح الهـتتتـتتتـتتتول عن نفسه       
 

 وكـتتـتتـتتبر للمـتتـتتوت َمـتتـتتْن كـتتـتتـتتبرا 
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 ونتتتادي إلي هللا أستتتتتتتتتتد الشتتتتتتتري        
 

 كـتتتتـتتتتذلك جيشـتتتتـتتتتـتتتتك في عـتتتتزمه 
 

 دمـتتتتـتتتتـتتتتاء حالل وأرض حـتتتتـتتتترام       
 

يومتتته  في  جيش  ل علي ا  ستتتتتتتالم 
 

 قصيدة دموع ودموع!!

بلغت الذروة في التي جذبتنا وال تزال قصيدة  الشاعر طاهر أبو فاشاقصائد من 

تعبيرها العاطفي الحالم الذي يعتمد على استقبال مرهف و فائق لمشاعر تبدو عادية 

لكنها في نظر الفنان وترجمته بحواسه المتراسلة تشير إشارات ذكية إلى طبقات غير 

عن  منه مرئية من االنفعال السلبي الصادق الذي يعبر عن نفسه بالدموع عجزا

  التعبير الفاعل: 

   

اُت التتتتهتتتتوى بتتتتورد التتتتختتتتدود   عتتتتَ  دمتتتتَ
 

دّ  التتتتورود    دى بتتتتختتتتَ  قتتتتطتتتتراُت التتتتنتتتتا
 

 متتتنتتتظتتتر  يتتتأختتتذ التتتعتتتقتتتوَل ويستتتتتتتتتبتتتي
 

جتتود   َل التتهتتُ حتتتْ جتتود كتتُ  متتن عتتيتتون التتهتتَ
 

ا يتتتذوب فتتتيتتتهتتتا فتتتؤادي   يتتتا دمتتتوعتتتً
 

عتتتتمتتتتود    مي متتتتَ ّبي متتتتتتتتتيتتتتا ْن ل صتتتتتتتتتتَ  متتتتَ
 

 لتتتتيتتتتس -شتتتتتتتتتتارد  التتتتلتتتتب، ذاهتتتتلي 
 

 معتتذّبي، َمْفؤود -يتتدري كيف يتتدري   
 

ا ذيتتتب قتتلتتبتتي دمتتوعتتتً ا تتتتُ  يتتتا عتتيتتونتتتً
 

يتتتام هتتتل متتتن متتتزيتتتد    فتتتيتتتقتتتول التتتهتتتُ
 

متتتتيتتتتنتتتتي متتتتعتتتتنتتتتى التتتتحتتتتنتتتتان  عتتتتلتتتتّ
 

منضتتتتتتتود  ل ك  ا معتتت  في د ني ألراه   فتتتإ
 

َع الستتتتتتتتتيتتتوف أُريتتتهتتتتا  وأريتتتنتتتي دمتتتْ
 

َع التتتقتتتلتتتب، أْي دمتتتوع التتتغتتتمتتتود   أْدمتتتُ
 

 أنتتتتتت  أغتتتتتلتتتتتى عتتتتتلتتتتتّي متتتتتن نتتتتتور
 

 وُمهجتي، ووجودي عينَْيـ َي، وروحي، 
 

ثتتتتيتتتتك حتتتتيتتتتاةً   لتتتتحتتتتظتتتتة  بتتتتيتتتتن بتتتتاعتتتت 
 

، ووعتتتتود  لي ى، أو تتتتتعتتتتلتتتتل نتتتتً  متتتتن متتتتُ
 

 من قصيدة المقبرة

هُ  بتتتتابتتتتُ ه وعتتتتُ َم متتتتوجتتتتُ  بتتتتحتتتتر  تتتتتالطتتتتَ
 

ه وضتتتتتتتبتتتابتتتهُ    وستتتتتتتَجى وأغطَش ليلتتتُ
 

ًرا  وقف الب لى في شتتتتتتتتتتاطئيتتته مشتتتتتتتّم 
 

 ولكتتتل وحشي في البستتتتتتتيطتتتة غتتتابتتتته 
 

ْت أستتتتتتتتبتتتابتتهتتم ف التتمتتوتتتى َوهتتتَ  يتتتتتلتتقتتّ
 

ْت أستتتتتتتبتتتابتتته   طوَل الحيتتتاة، ومتتتا َوهتتتَ
 

ك  و لتتتت   يتتتتتتتتتواكتتتتبتتتتون إلتتتتيتتتته ال متتتتَ
 

 ال عتتتبتتتد ، ولتتتكتتتْن هتتتالتتتك  وكتتتتتتتابتتته 
 

متتتتاُم هتتتتنتتتتاك بتتتتيتتتتن ى التتتتحتتتت  وا  ستتتتتتتتتتَ
 

هم َمل ك  يقيم على الملوك ترابه   رؤوستتتتتت 
 

ا  وأظتتتن أنتتتي يتتتوَم أمضتتتتتتتتتي هتتتالتتتكتتتتً
 

ه  ه أصتتتتتتتتحتتتابتتتتُ  تتترك التتختتلتتيتتتَل وفتتتاتتتتَ
 

ا   أختتتتال في ملتتتك الردى متعتتتاظمتتتً
 

 أيضتتتتتتتيُق بي مثتتتَل الحيتتتاة جنتتتابتتتته  
 

لردى  هذقتتتُت ا ْكتتتتُ َعَر لردى و  قبتتتل ا
 

 الحيتتاة حستتتتتتتتابتته شتتتتتتتجيوعرفتتت أن  
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ه جتتتتّ   بتتتحتتتر  تتتتدافتتتعتتتت  التتتمتتتنتتتون بتتتلتتتُ
 

 ومشتتتتتتى القضتتتتتتاء الجْهُم في شتتتتتتط ن ه   
 

َر التتوجتتوُم بتتته قتتالَع ستتتتتتتتفتتيتتنتتتةي   نشتتتتتتتتَ
 

ه   ومضتتتتتتتى بهتتا القتتدر المحيط لشتتتتتتتتانتت 
 

 تتتعتتوي التتريتتتاُح بتتته نتتيتتتاحتتتةَ ثتتتاكتتتلي 
 

 أو متتتحتتتنتتتةً نتتتزلتتتت عتتتلتتتى ذؤبتتتانتتته 
 

ي ه ذابتتتت بتتته التتتنتتتيتتتراُن فتتتهتتتْ  متتتيتتتاهتتتتُ
 

ت  األمتتتتواه متتتتن نتتتتيتتتترانتتتته  متتتتا  أو حتتتتُ
 

نا بتتتتالؤه ه وجتتتتُ لتتتتى دمتتتتُ  هتتتتول  غتتتتَ
 

 رقصتتتتتتتتتْت بنتتتا التتتدنيتتتا على بركتتتانتتته 
 

نا جتتتنتتتونتتته  وكتتتأنتتتنتتتي بتتتالتتتدهتتتر جتتتُ
 

تتتون زمتتتانتتتته   فستتتتتتتتعتتى إلتتيتتته عتتلتتى متتُ
 

 تتتتتتلتتتتتك التتتتتقتتتتتبتتتتتور وإن بتتتتتدْت فتتتتتي
 

 صتتتتمت ها كاألبكم المعقوف  من أشتتتتجانه 
 

 تتتلتتقتتى التتجتتحتتيتتم بتتقتتلتتبتتته، ولستتتتتتتتتتانتتتته
 

انتتتتهكتتتالستتتتتتتيف ال   بتتتّ ر   يزهوك في ج 
 

َم متتتترةً  ْرُب التتتتتتتتتكتتتتلتتتتل م التتتتتتتتتل  لتتتتو أُلتتتتهتتتت 
 

 مستتتتتتتح الشتتتتتتتكوَك عن النلهى ببيتتتانتتته 
 

نتتي  أمتتتديتتنتتتةَ التتمتتوتتتى ثتتراك يتتُروعتتُ
 

ا يتتتتتفتتتتتهتتتتتم اآلالمتتتتتا  ُروع قتتتتتلتتتتتبتتتتتً  ويتتتتتَ
 

ا قّوامتتتا    إنتتتي نتتتثتتترُت عتتتلتتتى ثتتتراك ختتتواطتتتر ك قتتتانتتتتً  ي وصتتتتتتتحبتتتُت أهلتتتَ
 

 والحزُن يصتتتتتتتقتتتل نفَس صتتتتتتتتتتاحبتتتته
 

 اللهيب ُحستتتتتتتاما كما خرج الحديدُ من  
 

  قصيدته في السيدة أم كلثوم

 خلد الشاعر طاهر أبو فاشا ذكري السيدة أم كلثوم بشعر جميل في ذكراها األولي:

 

 كوكب الشتتتتتترق لم يغب    
 

 إنتتته التتتختتتلتتتد والتتتبتتتقتتتاء 
 

 وستتتتتتتتتيتتتبتتتقتتتي هتتتتتتتافتتتته       
 

 عنتتتد عشتتتتتتتتتتاقتتته عزاء 
 

 كتتتلتتتمتتتا رن صتتتتتتتتتوتتتته       
 

 أذن الحتتتب والصتتتتتتتفتتتاء 
 

 فتتتهتتتو متتتازال بتتتيتتتنتتتنتتتا     
 

عطتتتاء  ل لبتتتذل وا  دأبتتته ا
 

  صداقته لثروت أباظة

، قادرا علي الوفاء  هكان الشاعر طاهر أبو فاشا بحكم طباعه ، وانطالق

التي أبدع فيها نقتطف  اإلخوانياتهذه ، ومن ه الجميل لإلخوانيات بحقها من شعر

هذه األبيات الجميلة التي أنشدها في تهنئة األستاذ ثروت أباظة بحصوله علي جائزة 

، وهي أبيات جميلة في تعبيرها عن شخصيتي المادح  ١٩8٠ الدولة التقديرية 

 والممدوح:
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 وعتتتتتتتترفتتتتتتتتت ثتتتتتتتتروت يتتتتتتتتومتتتتتتتتهتتتتتتتتا      
 

 فتتتتتي ذلتتتتتك التتتتتوادي التتتتتخصتتتتتتتتتتتيتتتتتب 
 

 متتتتتتتفتتتردا كتتتأبتتتيتتته فتتتهتتتو فتتتتتتتي نتتتجتتتيتتتب   
 

 وكتتتذاك ثتتروت متتن بتتعتتيتتتد أو قتتريتتتب 
 

 فتتتتهتتتتو التتتتحتتتتبتتتتيتتتتب ابتتتتن التتتتحتتتتبتتتتيتتتتب    
 

 وهتتتتتو التتتتتمتتتتتعتتتتتلتتتتتم والتتتتتطتتتتتبتتتتتيتتتتتب 
 

 والتتكتتتاتتتتب التتمتتوهتتوب ذو التتقتتلتتم التتنتتزيتتته    
 

لوجيتتته   ومغربتتتل األفكتتتار ذو الرأي ا
 

 النفوس يغوص في أعماقها.. كلف بتصوير
 

 ويتتري بتتهتتتا متتتا دق فتتيتتمتتتا يتتجتتتتتنتتيتتتته      
 

 وتكاد تقفز من خالل ستتتتتتتطوره وتدب فيه    
 

يه  قارئ له مواجد  مائ كاد تلمس في شتتتتتتت   ت
 

  بشعر بودلير شعرهيرى صلة لالدكتور غالب 

« النهضة الفكرية»كان الدكتور محمد غالب أستاذ الفلسفة ورئيس تحرير مجلة 

وجود صلة قوية تتخللها  األول، وقد لفت النظر في مقدمته إليه قدم لديوان هو من

وشعر بودلير الشاعر الفرنسي المعروف، مع ثقته من أن ه بعض الفروق بين شعر

 الشاعر طاهر أبو فاشا لم يقرأ لبودلير شيئا، وفي هذا المعنى قال الدكتور غالب:

ولكن يظهر أنها الموهبة السماوية التي ال يستطيع أحد أن يجد لها سببا وال تعليال، »

الصلة تستوجب تهنئة هذا الشاعر الشاب الذي نؤمل له مستقبال عظيما في  لكن هذه

 «.حياة الشعر العصري المحترم

   عمر الخيامو ويراه متأثرا بالمعري 

تأثر الشاعر طاهر أبو فاشا بأبي العالء  إلىكذلك أشار الدكتور محمد غالب 

المعري، وعمر الخيام، في قصائده التي تفيض بالشك، وتطفح بالحيرة واالرتباك 

متينة في معانيها، »، قصيدة «حدثوني»أن قصيدته الفلسفية  إلىوالتساؤل، وأشار 

رصينة في أسلوبها، بديعة في خيالها، تعطينا فكرة واضحة عن صاحبها من حيث 

 «.تصوير الحيرة في نفس الفيلسوف الشكاك  علىدرته ق

 خليل مطران يراه مبتكرا ثائرا

قدم لديوانه هو من كان من حظ أبو فاشا المبكر أن شاعر القطرين خليل مطران 

الثاني وعبر عن رأيه المبكر في موهبته ووصفه بأنه شاعر الريب فيه، ومفكر 

 : جريء، كما وصفه بأنه 
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لذين ال يفوتهم حسن الصوغ، وجمال الديباجة، في غير مجدد من طراز ا»

االبتكار، وهو يذهب  إلىموضوع من قصائده غربة وطرافة، يرقي به نشاط الذهن 

إنه يبدو لقارئه أحيانا وكأنه ينظم بفطرته في ثورة  حتىبخياله مذاهب بعيدة شائقة، 

 «.ال تري للضوابط المسنونة حقا عليه في الرعاية

  هجر الشعر الصافي هجرا غير حميد  راهيفاروق شوشة 

إن  حتىلدواوين أبو فاشا التي صدرت في الثمانينيات  قصوىأهمية  يولي النقاد

نفسه أبو فاشا  كانلما و  اإلطالق ،  على هأهم دواوين هافاروق شوشة يقول إناألستاذ 

 قد آثرفحريصاً بعدما بلغ المجد علي أن يصف نفسه بأنه شاعر جنت عليه اإلذاعة، 

فاروق شوشة في مقاله عنه أن يتكئ علي جوهر هذا العنوان في وصف  األستاذ

شخصيته، باعتباره الوصف الذي أطلقه الشاعر طاهر أبو فاشا  علي نفسه في مقام 

البرامج اإلذاعية ذات الطبيعة الدرامية تفسيره النقطاعه عن الشعر ، باستثناء بعض 

والغنائية التي كانت تتطلب بعض المقطوعات الشعرية )تكتب لتغني(، وبعض 

فاروق  األستاذ وكان  األناشيد الوطنية والقومية التي شارك بها في مناسبات مختلفة.

بموهبة شعرية أصيلة، ولغة شعرية متميزة، يرى أن أبو فاشا تمتع منذ البداية شوشة، 

، اكتملت من خالل سمات شاعر جديد والمواقفوعالم جديد من الرؤي والتجارب 

 المجتمع الثقافي، والواقع األدبي. علىيقتحم الساحة ويفرض اسمه 

  مقامات بيرم التونسي هتحقيقو دراساته

والنقدية التي كان قادراً  أصدر الشاعر طاهر أبو فاشا عددا من الدراسات األدبية

التميز فيها وفي منهجها ومحتواها، وذلك بحكم تفوق معطيات شخصيته األدبية  على

الذين »، ودراسة «العشق اإللهي»والثقافية السامقة، ومن هذه الكتب دراسة عن 

)والحرفة بضم الميم هي االحتياج الشديد والفاقة والعوز(، « أدركتهم ُحرفة األدب

وإلي الشاعر طاهر أبو فاشا يعود  «.حوف في شرح قصيدة أبي شادوفهز الق»و

للسابقين  ووفائهالفضل في تحقيق مقامات بيرم التونسي، وهو دليل علي مدي إكباره 

 عليه.
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 هرحالت نموذج لنصوصه في تسجيل

الشاعر أدب الرحالت، وكان  إلىانتماء مميزا « وراء تمثال الحرية» كتابينتمي 

ً مشاهداته  قد كتبه عن رحلة قام بها هو وزوجه لزيارة ابنته في أمريكا، واصفا

، نهج سلس جميل ومتواصل على، ومضي واالدعاء بطريقة شفافة بعيداً عن التقعر 

 سبيل المثال يصف حلقة السمك في نيويورك فيقول: علىوهو 

الجانبين،  علىوالناس يمرون بين هذه الممرات، ويستعرضون منصات السمك »

ون األسعار المكتوبة، فإذا راقهم شيء فليس أكثر من تحديد الكمية المطلوبة: ؤويقر

هات من هذا النوع عشرة أرطال.. ال يسألون عن الثمن، فهو مكتوب، وال يماكسون 

وأستعرضها  أنواع كثيرة من السمك ال عهد لي بأكثرهاد،  )يفاصلون( فيه فهو محد

جانبي كل طريق.. من العجب أن البوري  علىبين منصاتها بنظرة فاحصة وأنا أمر 

، «الفرن البلدي»هو أرخصها.. فهم ال يعرفون الطريقة التي نشوي بها السمك في 

وليس عندهم بطبيعة الحال مثل هذه األفران، والبوري ال يجود إال مشويا، كما أنهم 

،  واحل المصريةالتي نجيدها نحن سكان الس األخرىال يعرفون طرق طهي السمك 

أكوام من السمك مختلفة األنواع واألشكال والحجوم، وأكثرها ال عهد لي به ـ كما 

أقول ـ وأخذتني الحيرة وأنا أستعرض هذه األنواع التي ال أعرفها، وال عهد لنا بها، 

خطرت ببالي نصيحة الشيخ يوسف الشربيني التي ،  فماذا نشتري  وماذا نترك 

عندما تكلم « هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف»عجيب أوردها في كتابه ال

جلده  علىكل مما تفلس: أي مما يكون »عن اختيار أطايب األسماك حيث يقول: 

فلوس.. والفلوس هي القشر الذي يغطي جلد بعض األسماك كالبوري، والجران، أما 

قراميط ما تلمس: أي السمك األملس األملط الذي ال تغطي جلده هذه الفلوس كال

 «.والشيالن، فدعك منه

 القائمة الموجزة بآثاره

 دواوينه

 .١٩3٢، «صورة الشباب» ▪
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 .١٩3٢، «األشواك» ▪

 .١٩38، «القيثارة السارية» ▪

 .١٩83« راهب الليل» ▪

 .١٩8٦، «الليالي» ▪

 .١٩87، «دموع ال تجف» ▪

  الدراسات األدبية والنقدية

 العشق اإللهي. ▪

 الذين أدركتهم ُحرفة األدب  ▪

 القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف.هز  ▪

 الرحالت

 وراء تمثال الحرية. ▪

 ١٩58«  عشرون يوًما في روما» ▪

  كتب في الشئون المعنوية

 عشر سنوات  المتحدة بعدالجمهورية العربية  ▪

 ١٩٦3 -« في معركة المصير العربي» ▪

 ١٩58«: أيام وأحداث» ▪

 « قصة السـد العالـي» ▪

 « الجالء مـن األلف إلى الياء» ▪

  "صة ميناء دمياطق" ▪

  األعمال التليفزيونية

 «.ألف ليلة وليلة» ▪

 «.ألف يوم ويوم» ▪

 األعمال الكاملة

 ١٩٩٢صدرت بعد رحيله بتقديم الكاتب ثروت أباظة  ▪

  وفاته

 .١٩8٩مايو  ١٢توفي الشاعر طاهر أبو فاشا في 



 

 

30 

 حمد مخيمرأ: الشاعر    نيثاالفصل ال

 العالء المعري فأحياها بهالذي وجد الحداثة متعطشة إلي أبي 

 

واحد من   (١٩78ـ  ١٩١٤ أحمد مخيمر )ن  أمن الحقائق التي ال خالف عليها 

مدارس مختلفة أربعة في  الوجود المتفوق جمعوانوابغ الذين الالعرب الشعراء نوادر 

وشعراء ،شعراء ما بعد الديوان  فهو متفوق بين ، أو اثنتين وليس في مدرسة واحدة 

 لقدرة اإللهيةل شاعر عبقري تغنيشعراء المهجر ، وهو ، ووشعراء التفعيلة ، أبوللو 

للربيع : غناء منضبط الهوى وعالي الهمة ألرفع القيم كما تغنى ،  وللسيرة النبوية

زعامة للو، والنصر  للحرية  وجمال، للروحانيات وللوللمعنويات و طبيعةللو

ت ل، ومثّ والفلسفة ، وللتأمل والحكمة  نضالللو ،والوطنية سالم للو ، والسادات 

طغت عليه عاش في عصر على الرغم من انه الشعر  محيط اً المعاً في دررقصائده 

قيمة فنه عالية على الرغم بقيت  و،  المصنوعة نجومفيه الكثرت األيدولوجيات و 

و صعوبة ظل رغم قسوة الحياة وقد ،  جوهر الفن واإلبداع والتجديد  به بيمما أص

المعبر  تقديرال إلىال يزال اسمه في حاجة وعفيف النفس، كريم الخلق، الظروف 

ون سممن يمنكون ، ولو قدر لنا أن االنضباط في ذاكرتنا الوطنيةاالنصاف و عن 

، بأسماء من يستحقون التكريم فإن اسمه يأتي في رأس القوائم و الميادين شوارع ال

لم يحصل على كثير وال قليل مما  وبه،  ىأن يحظبا واجبما كان لم يحظ  هأن والحق

سموه الرغم من  انه علىإلى  نتبهن نأمن االنصاف و،  من متاع الدنيا كان يستحقه

يعبر في  ظل كماوتقدير، يستحق من مجد  افتقاده لما يعبر عنكان  الخلقي العفيف

إذا كانت حتى أشعاره عن إيمانه بأن الفنان الحقيقي البد أن تكتشفه الحياة يوما ما، 

وهو الشاعر القادر ، كان  كذلك فقد عما يستحق ـ قد حجبته هالعصر وأساليب شوهاتت

من مستوي النقد األدبي، بتبرمه  يجاهر و المحسوب ، على البوح الموحي المنضبط

 إلىهابط  السابقةمستوي النقد في السنوات العشرين بأن  (١٩7١) جاهرإنه  حتى

 درجة خطيرة، فلم يظهر ناقد واحد يوثق به في رأي أو في حكم.
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 وعبد العليم عيسى له همام  أبوو أبو فاشا إنصاف 

ان قوله  الشاعر طاهر أبو فاشاأن ننقل عن  أحمد مخيمرة يكفي لتصوير قيم 

أن ننقل  مسرحه، أوويذكرنا بأحمد شوقي في  شعره،مخيمر يذكرنا بأبي تمام في 

أحمد مخيمر يمتاز بإحكام  ن شعرإقوله  صديق عمره الشاعر عبد العليم عيسى عن

 ، معالنسج وجمال التصوير وانتقاء اللفظ الدال المعبر بأمانة عن شعوره وإحساسه 

من حسن و   ز.متمي فطريملكة فنية وملكة لغوية واستعداد  ما يدعم هذا التفوق من

أن الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم " أبو همام  أحمد مخيمر لشاعرالدارسين ل حظ 

 " قدم دراسة عظيمة عنه وعن شاعريته وانتاجه. 

  تقصيرنا في حقه

ومع أننا نشرنا مقالين عن هذا الشاعر العظيم فإننا ندعو هللا أن يوفقنا ألداء حقه 

الموجز في هذا الكتاب أن ننشر عنه هذا الفصل  ومع هذا فقد رأينا و العمر يمضي  ،

إلى  أن ييسر هللا لنا إتمام ما بدأناه من دراسته ، و بخاصة في عمله العظيم : الروح 

القدس الذي يحتل مكانة مرموقة بين المدائح النبوية من ناحية و األعمال الملحمية 

 من ناحية أخرى. 

  وحياتهنشأته 

قرية المعالي مركز منيا في  ١٩١٤أغسطس  ١٤في  أحمد مخيمر ولد الشاعر

وتلقى  مخيمر.أحمد محمد سليمان  الكامل:واسمه  ١٩١٤القمح بمحافظة الشرقية عام 

أي في  ،١٩٤٠في دار العلوم  وتخرجتعليما تقليديا بدأه في الكتاب ثم في االزهر 

وتقبل العمل في  لها،هال أباألستاذية التي كان  فعمل ،دفعة األستاذ طاهر أبو فاشا 

ثقافية أقل مما كان يستحق، لكنه ظل طيلة حياته مبدعاً ثم وظائف وظائف تربوية 

مواقفه الوطنية معبرة عن سمو نفسي، وإيمان حقيقي دون أن يركب  و ظلتمعطاء، 

 الموجات التي كانت كفيلة برفع اسمه.
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 عوضي الوكيل مشترك مع ال  ديوانبدأ النشر ب

فقد « أنفاس الظالم»بدأ النشر بثلث ديوان  أحمد مخيمرمن الطريف أن نقول أن  

الذي نشره « أنفاس الظالم»المنشور في كتاب هو ما ضمه ديوان  هكان أول شعر

،  ١٩83 -١٩١5العوضي الوكيل آخرين أحدهما هو زميله باالشتراك مع شاعرين 

العقاد، ثم  االستاذ إلي وف المطبعة راالهداء المطبوع بح فيالديوان ثالثتهم   وقدم

 (.١٩33« )ظالل القمر»وحده هو له قصائده في ديوان  نشر مخيمر

  عرةاحياته الشطابع 

ثقافته الجمع المتزن بين بتع كان الشاعر أحمد مخيمر بحكم النشأة والثقافة يتم

، وفطرته ذتها الدراسة والممارسة ة التي غالعميق ةه اللغويو قدراتالتراثية الواسعة، 

كان ولهذا  ، اإلنسانية التي جعلته قريبا من البسطاء في همومهم، ومشكالتهم اليومية

 .شعره بسيطا في مظهره، عميقا في جوهره، سهل التناول لكنه صعب التقليد

كان على حد الوصف  ، وبالنشاط الفائق في شبابه الشاعر أحمد مخيمر  عرف

 .وطنيا شريفا غيورامناضال انا إنسالجميل  

 جهده العبقري في المدائح النبوية والشاهنامة العربية

عن اعتزازه بدينه ونبيه أحمد مخيمر بكثير من التعبير الشاعر حفلت أشعار 

معتزا بتاريخ قومه أيضا كان  كما القيم الدينية الرفيعة ب عليه الصالة والسالم وفخره

 طريقة الملحمية الوجهادهم، وقد تفوق في محاولته الجادة كتابة تاريخ أمته علي 

 .   هنامة الفردوسياش التي صيغت بها

   ته عن النبي عليه الصالة والسالم ملحمديوانه الروح القدس و

وهي ملحمة إلهية « محمد »  هو قصيدته الشاعر أحمد مخيمر  أعمالأعظم 

، لكنها لم تلق حتى اآلن االهتمام الذي يناسبها  من أجل آالف بيت  5في أكثر من 

الذي  "الروح القدس"ديوانه  ذلك أن، نشرها على نطاق واسع ومدرسي وتعليمي 
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لم يصدر إال بعد وفاته بستة عشر عاما ويضم هذا يتضمن هذه القصيدة العظيمة 

التي صاغها، وقد نشرته مكتبة الملك  ى( الملحمة الكبر1994صدر )الديوان الذي 

فيصل اإلسالمية، بتقديم صديقه الشاعر عبد العليم عيسي، وهو يتكون من قصيدة 

أبيات، وقد  5مقطوعة كل منها  1030بيتا من بحر الخفيف تكون  5150من 

 قسمها إلي ثمانية ألحان لكل واحد منها لحن. 

  رمضان قصيدته عن شهرمن 

 أنتتتت فتتتي التتتدهتتتر غتتترة وعتتتلتتتى
 

 األرض ستتتتالم وفي الستتتتماء دعاء 
 

 لتتنتتورهتتتا كتتتل لتتيتتتل فتتي انتتتتتظتتتاري 
 
 

لرجتتتتاء  لهتتتدى ويتتتدعو ا نى ا م ت  ي
 

 وتتتتتعتتتتيتتتتش األرواح فتتتتي فتتتتلتتتتق
 

 األشتتتتتتتواق حتى يبتتاح فيهتتا اللقتتاء 
 

 فتتتتإذا التتتتكتتتتون فتتتترحتتتتة تتتتتغتتتتمتتتتر
 

 التتتختتتلتتتق إلتتتيتتته تتتتبتتتتتتتل األتتتتقتتتيتتتاء 
 

 وإذا األرض فتتتي ستتتتتتتتتالم وأمتتتن
 

 نشتتتتتتتتوة وصتتتتتتتتفتتتاء وإذا التتفتتجتتر 
 

 وكتتتأنتتي أرى التتمتتالئتتكتتتة األبتترار
 

 فتتتتيتتتتهتتتتا وحتتتتولتتتتهتتتتا األنتتتتبتتتتيتتتتاء 
 

 نتزلتوا فتوقتهتتتا متن التمتت  األعتلتتى
 

 فتتتأيتتن الشتتتتتتتتقتتتاء واألشتتتتتتتتقتتيتتتاء  
 

   المعري بي العالءمعارضته أل

ولم المعري، أول َمْن عارض هو أحمد مخيمر  فاروق شوشة أناألستاذ الحظ 

من افتتانه به  بالرغموأنه عارضه المعري، معارضة  علىيجرؤ شاعر عربي قبله 

  وإعجابه الشديد بشعره وفلسفته وتأمالته وموقفه من الحياة والناس.

« لزومياته» عددا كبيرا من« مخيمرلزوميات »ديوانه  في مخيمر الشاعر قدموقد 

التي عارض بها لزوميات أبي العالء المعري، متحديا سطوته الموسيقية واللغوية 

، المعروف اختصارا باالسم . «لزوم ما ال يلزم»أو »  العبقري :والفكرية في ديوانه 

 الشائع : اللزوميات . 

  لزوميات مخيمربعض 

 ١٩٤5التي نشرها في مجلة الرسالة في  من لزوميات مخيمرهذه مجموعة 
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 ليلى

 أتتتتتعتتتتلتتتتم لتتتتيتتتتلتتتتى بتتتتحتتتتبتتتتي لتتتتهتتتتا
 

بتتتتتأْ    ومتتتتتاذا فتتتتتؤادَي متتتتتنتتتتتهُ ختتتتتَ
 

يتتعتتنتتي بتتتالتتختتطتتوب التتكتتبتتتتا  تشتتتتتتتتّ
 

أْ   بتتتَ  ر، وتتتتقتتتتتتتلتتتنتتتي قتتتتتتتلتتتة لتتتم تتتتُ
 

واري التتتمتتتيتتتتا متتتئتتتنتتتي، وتتتتُ ظتتتْ  وتتتتُ
 

أْ   بتتتتَ َي بتتتالتتمتتْرتتتَ ئتت  متتْ َظ ظتت   هَ، وتتتلتتحتتَ
 

ي لتتتتهتتتتا    وتتتتتذهتتتتُب أنتتتتبتتتتاء حتتتتبتتتتّ
 

 ومتتتتا جتتتتاء متتتتن هتتتتواهتتتتا نتتتتبتتتتأْ  
 

 ومتتتا حتتفتتلتتتْت ستتتتتتتترايتتتا التتحتتنتتي
 

أْ   بتتتَ  ن  فتتؤادي لتتهتتتا متتن قتتتديتتمي عتتَ
 

 أرأْريُء فتتتي شتتتتتتتتتغتتتفي لتتتلتتتمتتتزا
 

 ر، فيتتتا ليتني كنتتتُت فيتتته الَحبتتتتأْ  
 

ا هتتتتَ ْعبتتتدُهتتتا بتتتذلتتتت بْحضتتتتتتتَ َن  ستتتتتتت
 

أْ   بتتتَ نتتتا التتكتتّ ا، أم ستتتتتتتتقتتتتتْ نتتتَ متتَ ر  كتتْ    لتتتتتُ
 

 خلود ليلى

 متتعتتنتتي فتتي التتختتلتتتد وحتتتدي أتتتطتت
 

 بال ليلى خلود  مضلالُ  وإنما خلودي 
 

ها    إذا أشتتتترقْت بين الجوانح شتتتتْمستتتتُ
 

لُ    مضتتتتتتتى القلتتُب خفتّتاق المنى يَتهلتتا
 

لل   به شتتتتتتتوقان: شتتتتتتتوق معَ  وخف 
 

لُ   علتتتا ي ، وشتتتتتتتوق دونتتته ال  َحسل  ُي
 

 وأي بتتتقتتتاءي بتتتعتتتد لتتتيتتتلتتتى أريتتتده
 

لُ    ولتتيتتلتتى ختتلتتود  بتتتالتتنتتعتتيتتم متتكتتلتتتّ
 

 أنتتتاُزع قلبي عنتتتد أبيتتتاتهتتتا الخطتتتا
 

 فأمضتتتي، ويمضتتتي وحده يتستتتلُل.  
 

 الدليل

ت أقتدام روحي تفيتأت    إذا رمضتتتتتتتتَ
 

يتتَوء ختتلتتيتتتتل     ظتتالل حتتبتتيتتتب، أو فتتُ
 

 وقد ستتترُت في وادي بحستتتنك عاطري  
 

 وعشتتتتتتتتُت بتتأيتتكي من هواك ظليتتل 
 

 وما خفُت يوماً أن تضتتتتلا مستتتتالكي  
 

 وأنتتتتت  بصتتتتتتتتتتحتتتتراء التتتتوجتتتتود  
 

 وكيف يخاف الفقر من كنت عونه  
 

 ومتتتا بتتتذلتتتت عينتتتاك غير قليتتتتل 
 

 طتتلتتعتتتت فتتبتتتدّدت  التتظتتالم بتتالمتتعي  
 

 مهيتتتبي، ومعشتتتتتتتوقي أغرا جليتتتتل 
 

  ،  وكنتتت  على األيتتام راحتتةَ ُمجهتتدي
 

، وبتتَرء عتتلتتيتتتل     ونتتعتتمتتتةَ متتحتترومي
 

ت  لظتتتامئ    وينبوَع حتتتب، كم أتَحتتتْ
 

، أو شتتتتتتتتفتتتاَء غتتلتتيتتتل    ْردي ذة و   متتلتتتا
 

كي بحستتتتتتتنهتتتا    أال كتتتّل ليلى طتتتاولتتتتْ
 

   هتتوْت بتتجتتنتتتاح لتتلتتتتتراب ذلتتيتتتل 
 

 النورقمم 

 يتتتا فرحتتتةَ الحتتتّب قتتتد صتتتتتتتعتتتدنتتتا  
 

 إلتتتتى ذرا التتتتنتتتتور، وارتتتتتقتتتتيتتتتنتتتتا 
 

 وقتتتتتّربتتتتتنتتتتتا لتتتتتهتتتتتا التتتتتلتتتتتيتتتتتالتتتتتي  
 

نتتتتا  لتتتد فتتتالتتتتتتتقتتتيتتتْ  فتتتي جتتتيتتترة  التتتختتتْ
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هتتتتا فتتتتنتتتتمتتتتنتتتتا،   أت ظتتتتلتتتتّ  وهتتتتيتتتتَ
 

نتتتتا  ع فتتتاستتتتتتتتتتتتتقتتتيتتتْ بتتتَ  ومتتتدات  التتتنتتتا
 

 أّي ستتتتتتتتتتتروري نتتتتريتتتتد متتتتنتتتتهتتتتا  
 

   وأي حتتتتتزن قتتتتتد اتتتتتتقتتتتتيتتتتتنتتتتتا 
 

ْت ذختترهتتتا فتتنتتلتتنتتتتا    قتتتد عتترضتتتتتتتتتتَ
 

 وانتتتتتقتتيتتنتتتتامتتتا شتتتتتتتتتتاءت التتروح،  
 

 وحدة الخلود

 بتتتت بتتتتاده، متتتت َن بتتتتالتتتتنشتتتتتتتتتتوات      ستتتتتتتتخلتتتد بي ليلى، ويزخر قلبهتتتا  
 

 وما لحظات األرض، وهي قصيرة  
 

 ستتتتتتوى زبدي طافي على الستتتتتتنوات   
 

لدا   فا إن رحُت وحدَي خا يا أستتتتتتت  ف
 

 وطال اعتستتتاف الروح في الفلوات   
 

 وألقيت طرفي في الوجود، فلم أجد  
 

 لتتيتتالَي والتتغتتتدوات  وراء التتتدجتتى  
 

 وطال حنين القلب في قبضة األسى  
 

 وفاضتتتتت دموع العين في الخلوات   
 

 ستمسي حنايا النفس مغلقةَ الصدى  
 

ذَا، مطّويتتتةَ النزوات     مخوَف الجتتتُ
 

 تتتتدلاى إلى مهًوى ستتتتتتتحيقي قراره  
 

فجوات    ل في، مظلم ا لحوا عيتتتد ا   ب
 

 فال تتركيني ليتتتَل وحتتتدي، فتتتإنمتتتا  
 

 ما غنيت من صتتتتتتتلوات  لحستتتتتتتنك  
 

 إذا فرقتنتتتا بعتتتد حين يتتتد النوى  
 

 فتتتإن رحيلي عنتتتك من هفواتي.  
 

 

  ١٩٤٦نشرها في مجلة الرسالة ديسمبر من لزوميات مخيمروهذه مجموعة أخرى 

  غنوة

 ستتتتتتتتتتألتتتتك  هتتتل تتتتدرين أنتتتك  غنوة   
 

ت بهتتتا اآلزاُل، فتتتالتفتتتت التتتدهر   تغنتتتّ
 

 وعشتتتتتتتت  زماناً في ذَراها صتتتتتتتغيرةً  
 

 ومهدك  ينمو حوله العشتتتتتتتب والزهرُ  
 

 وقتتتد كتتتان مثواك  المغتتتاوُر والربتتتا
 

لغتتتاب المظلتتتل، والنهرُ    ومعلبتتتك  ا
 

 فتتلتتم تتتعتتلتتمتتي إذ ذاك  أنتتتك رغتتبتتتة   
 

 وأشتتتتتتتواق روح في جوانحهتتتا بهرُ  
 

 وأنا الليتتتالي أستتتتتتترعتتتت بتتتك  دونهتتتا  
 

 فكم صتتتتتترعت شتتتتتتهراً ليتبعه شتتتتتتهرُ  
 

 ابت على األفق شمسهاسك  انلفمن أج
 

ْت على الظلمتتاء  أنجمهتتا الزهرُ    ورفتتا
 

    منارة الحب

 ختتتبا بنتتتا يتتتا ليتتتَل ركتتتُب الهوى  
 

 في جستتتتتتتتتد من شتتتتتتتوقتتته نتتتاحتتتل   
 

 لتتتغتتتايتتتةي لتتتم يتتتدر متتتا ستتتتتتتتترهتتتا  
 

لراحتتتتل  ليتتتَل بتتتا يكتْن يتتتا  لم   من 
 

 متتتتتنتتتتتارة  أنتتتتتت  لتتتتتيتتتتتّم التتتتتهتتتتتوى  
 

 أقتتامهتتا الشتتتتتتتوق على الستتتتتتتتاحتتل 
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 كتتتتأنتتتتمتتتتا فتتتتي ختتتتلتتتتدي نتتتتورهتتتتا  
 

 قتتتتاحتتتتل .غتتتتمتتتتامتتتتة  فتتتتي بتتتتلتتتتدي  
 

 لقيا. . .

 ستتتتتتتتروري بتتلتتقتتيتتتاك ستتتتتتتتلتتوانتتيتتتْه  
 

نيتتتتهْ   خطو يتتتا غتتتا ل بعتتتدي ا ت  فال 
 

لزاعمون   ئن صتتتتتتتح متتتا زعم ا  ل
 

 فتتتتويتتتتل  أليتتتتامتتتتنتتتتا التتتتعتتتتانتتتتيتتتته 
 

منوْن   ل  ويتتتا أستتتتتتتفتتتا إن طوتتتتك  ا
 

، ويتتتا طتتتول أحتتتزانتتتيتتته   فتتترحتتتت 
 

 ستتتتتتتيخرس بعتتدك  هتتذا اللستتتتتتتتان،  
 

ُق بتتتتعتتتتدك  أجتتتتفتتتتانتتتتيتتتته  بتتتتَ طتتتتْ  وتتتتتُ
 

 فتتتمتتتا أبتتتتتتتغتتتي نتتتعتتتمتتتةً ال تتتتدوم،  
 

 ومتتتتا أشتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتي لتتتتذةً فتتتتانتتتتيتتتته 
 

جميتتتتل   ل محيتتتا ا ل  وكيف  وهتتتذا ا
 

 وقتتتتد رفا متتتتبتتتتعتتتتث إيتتتتمتتتتانتتتتيتتتته 
 

 أرى في ستتتتتتتنتتاء الوجود الرحيتتب   
 

 وأكشتتتتتتتتتتف أعتتتتمتتتتاق وجتتتتدانتتتتيتتتته 
 

 وأوقتتتتن أن رحتتتتاب الستتتتتتتتتتمتتتتاء  
 

 إذا متتتا دنتتتا أصتتتتتتتتبتتحتتتت دانتتيتتته 
 

 ويتتتبتتتعتتتث بتتتي فتتترحتتتة بتتتالتتتبتتتقتتتتاء  
 

ي وأشتتتتتتتتتجتتتانتتتيتتتته   تتتتبتتتدّد شتتتتتتتتتكتتتّ
 

 فتتيتتتا قتتبتتَس التتختتتالتتتد ال تتتبتتعتتتدي  
 

 فتتتأنتتتت  على األرض ستتتتتتتلوانيتتته 
 

تلتتتك الشتتتتتتتفتتتاه   بوع  ن ي ل  ظمئتتتُت 
 

 فتتتهتتتاتتتتَي لتتتي التتتقتتتبتتتلتتتة التتتثتتتانتتتيتتتتة 
 

 كتتتأنتتتي بتتتهتتتا قتتتطتتترة متتتن نتتتدى  
 

 تتتتتترّف عتتتتتلتتتتتى وردة قتتتتتانتتتتتيتتتتته 
 

 إذا نتتتتلتتتتتتتتتهتتتتا ختتتتلتتتتُت أنتتتتي إلتتتته  
 

 أصتتتتتتتتتتّرف بتتتتالتتتتعتتتتزم أكتتتتوانتتتتيتتتته 
 

ً بتتتالتتتحتتتنتتتتان    ويتتتا متتتلتتتكتتتا غتتتاديتتتا
 

دَ في الصتتتتتتتتتدر    شتتتتتتتيطتتتانيتتتهتمرا
 

 ويستتتتتتتتمرئ التتتدهر عصتتتتتتتيتتتانيتتته    أنتتتتتازعتتتتته جتتتتتاهتتتتتداً أن يتتتتتقتتتتتّر  
 

 تعتتالْي إلى روضتتتتتتتتي في الخيتتال  
 

 فتتتأستتتتتتتقيتتتك من دمتتتاء غتتتدرانيتتته 
 

 وأطتتمتتعتتتك  التتثتتمتتر التتمشتتتتتتتتتتتهتتى  
 

ى بتتتأطتتتراف أغصتتتتتتتتتتانتتتيتتتته   تتتتدلتتتا
 

 نمتتتا، وحال، وغتتتدا في الغصتتتتتتتو  
 

 ن يتتترتتتتقتتتب األيتتتدي التتتجتتتانتتتيتتتته 
 

 تتتختتتالتتيتتنتتته فتتي حتتوافتتي التتظتتالل  
 

 مشتتتتتتتتتتترقتتتتتةً دانتتتتتيتتتتتهكتتتتتواكتتتتتب  
 

ً في ضتتتتتتتمير الزمتتتان    ويتتتا فرحتتتا
 

 بتتتتدا بتتتتعتتتتد ألي فتتتتأغتتتترانتتتتبتتتتيتتتته 
 

 وكتتنتتتُت ذكتترُت شتتتتتتتتقتتتاء التتوجتتود  
 

 فتتتتلتتتتمتتتتا بتتتتدا لتتتتَي أنستتتتتتتتتتانتتتتيتتتته 
 

 وزيتتتتن لتتتتي كتتتتل شتتتتتتتتتتيء أراه،  
 

ل بتتتتالتتتتنتتتتور أزمتتتتانتتتتيتتتته   وجتتتتمتتتتا
 

 وأفعم بتتتالحتتتب رحتتتب الفضتتتتتتتتتاء  
 

 فتتتقتتتد ختتتلتتتتتتته متتتهتتتجتتتة حتتتانتتتيتتتته 
 

 ألمتتتتري أنتتتترت  ظتتتتالم التتتتحتتتتيتتتتاة  
 

 فتتتأبصتتتتتتتتترت األعتتتيتتتن التتترانتتتيتتتته 
 

ت لتتي ختتطتترات التتوجتتود   يتتتْ لتتا  وجتتَ
 

 ومتتتا كتتنا قتتبتتلتتتك  متتن شتتتتتتتتتتانتتيتتتته 
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   أشواق بوذاديوانه حقيقة 

أحمد مخيمر الشاعر أن الوعي اإلنساني العميق والشامل الذي تميز به  يبدو لنا

( عقب انتهاء ١٩٤5« )أشواق بوذا»كان هو السبب الحقيقي وراء كتابته لقصائد 

 بأن تفكيرهللديوان وقد صرح هو نفسه في المقدمة التي كتبها  ،العالمية الثانيةالحرب 

 الديوان.تأليفه هذا ل الدافعكان  يم سالفي أهوال الحرب وأسبابها وما خلفته من 

 «زرداشت»إعجابه باستعارة  "نيتشه"  لشخصية 

يمر ليس هو بوذا الذي تدور حول أشواقه قصائد ديوان أحمد مخن أنبدأ فننبه الى 

هذه  أنه استعار إلىأحمد مخيمر يشير الشاعر بوذا صاحب الديانة البوذية، لكن 

الفارسي « زرداشت»شخصية حين استعار من الشرق  هنيتش على طريقةالشخصية 

عن نفسه إال عبر لم ي يدرك أنهوبوسع القارئ أن  ليعبر من خاللها عن فلسفته،

ونحن نراه في هذا الديوان يتمتع بشخصية قوية ، «بوذا»باسم المنفعلة والمتفاعلة 

وتواصل هذا الخط بال تراجع أو  عناد،العن التمرد و وتعلنالهوان والمذلة،  تكره

 .توسط 

 توجهه الفكري والسياسي وتأثره بيوسف حلمي 

أحمد مخيمر قريبا من فكر التيار الواقعي في األدب، الذي تفجر مع الشاعر كان 

هذا  على، لكنه سرعان ما ثار  بعدها وازدهرت أيديولوجيته مطالع الخمسينيات،

الفكر بكل توجهاته، رافضا التحجر واالنغالق داخل إطار رؤية أيديولوجية بعينها، 

 وعلىعليه  طاغي حلمي المحامي ذا تأثير  المناضل يوسفوكان التقاؤه بالفنان الوطني 

نبياء الوطنية في مصر ثالثة ن أإ قالقصائده  ىفي هامش إحد هشاعريته، لدرجة أن

 هم: مصطفي كامل، ومحمد فريد، ويوسف حلمي.

)الذي خصصنا له ومن الجدير بالذكر هنا ان صديق عمره عبد العليم عيسى 

المناضل العظيم عجاب بقد سجن عامين بسبب اإل الفصل الخامس من هذا الكتاب( 

  الوطني.يوسف حلمي ونشاطه 
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  ةيالسياس هعبقرية أشعار

أحمد مخيمر بالتعبير عن اتجاهات وطنية مخلصة، قصائد الشاعر  تحفل

حديثه المخلص عن  كثف حيث« الروح القدس»ديوانه كثير من قصائد وبخاصة في 

دوائر االنتماء العربية كما اهتم بفلسطين وقضيتها، والنضال واالستشهاد في سبيلها ، 

 ةاإليمان باإلنساني ونسانية دون أن يتعارض هذا مع نزعته اإلمن  واإلفريقية 

 "عشر سنوات على الهزيمة  "قصيدته 

أحمد مخيمر أنه عبر بشعره عن موقف وطني جسور في لشاعر لتاريخ اليذكر 

الرغم من أنه لم يكن من  وعلىمصر وسياستها في السبعينيات،  علىذروة الهجوم 

إنه عبر بالشعر عن فالمقربين من القيادة السياسية، وال من التنظيمات السياسية، 

 ٦قصائد وطنية متتالية، فنشر في « األهرام»مواقف وطنية أصيلة، وقد نشر في 

لفت فيها النظر إلي تحول « يونيو ومحمد أنور السادات»قصيدة بعنوان  ١٩77يونيو 

 إلي نصر مؤزر، وما تال هذا النصر من مكاسب سياسية: ههزيمة يونيو علي يدي

 

عب مجد لب الشتتتتتتت  ا، وعزةزرعَت بق
 

 فمن ذا الذي يجني الثمار سـتتتتتتـتتتتتتواكا 
 

 الهزيمتتة.. انهتتا« يونيو»وألقيتتت عن 
 

 ، وهـتتـتتـتتـتتالكاأذىلعـتتـتتار  ورثنـتتـتتـتتـتتاه  
 

 وما كنت فيهم يوم خطوا ستتتتتتتطورها
 

 وال تبعتـتتتـتتتهم في الطريـتتتـتتتق خطـتتتاكا 
 

 وحين نصحت المخطئين، تجمعـتتتتـتتتتوا
 

 لكي يغلقـتتتتتـتتتتتوا عند النصيحة، فـتتتتتاكا 
 

 شـتتتترفوا عنـتتتتد الفـتتتترار.. هزيمةفمـتتتتا 
 

 .. عراكتتتايوم الهجوموال أحستتتتتتتنوا  
 

 ولو يعلم الشتتتتتتتعتتب الغيوب لتتداستتتتتتتهم
 

 بأقـتتتتتتتتتدامه.. بغضتتتـتتتتتتتتتا لهم.. ودعاكا 
 

 فلم يبد إال الحق عقلك عارفـتتتتتـتتتتتـتتتتتـتتتتتا
 

.. يداكا   وال صتتتتتتتنعـتتتتتتتتتتتتتْت إال الجميل 
 

 وأكتوبر في نصره الضخم شـتتتتتتـتتتتتتاهد
 

 بـتتأن عـتتـتتاله في الـتتـتتزمان عـتتـتتـتتالكا 
 

 وأنـتتـتتك بانيـتتـتته بصـتتـتتبرك وحـتتـتتـتتده
 

 وأن هـتتتـتتتواه في الضمـتتتـتتتير هـتتتـتتتواكا 
 

 وأنـتتتـتتتك لمـتتتـتتتا أظلـتتتم الليـتتتـتتتل فـتتتوقه
 

 أنـتتترت بـتتتـتتتواديه سـتتتـتتتـتتتراج هـتتتداكا 
 

 وقتتتدت خطتتتاه في الطريق، فلم تزل
 

 تـتتتتـتتتتراه عـتتتتـتتتتـتتتتلي ما يبتغي.. ويراكا 
 

 فـتتتتـتتتتسر واثقـتتتتـتتتتا باهلل في كل حـتتتتالة
 

 رضاكافـتتتـتتتإن رضـتتتـتتتاه عنـتتتـتتتك سر  
 

 وصتتتتتتتوت فلستتتتتتتطين يحييتتك.. واجتتدا
 

 رنـتتتـتتتين صـتتتـتتتداه في رنـتتتين صداكا 
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  "انتصار أكتوبر" تهقصيد

انتصار »قصيدة بعنوان أحمد مخيمر الشاعر نشر  ١٩77أكتوبر  ٢١وفي 

 وأهداها إلي الرئيس أنور السادات بطل أكتوبر:« أكتوبر

 

 عـتتـتتلي أكتـتتـتتوبـتتر زرعـتتـتتـتتوا انتصارا
 

 وبالـتتتـتتتـتتتـتتتدم قـتتتـتتتد سقوه صابرينا .. 
 

 فتتتتنتتتتمتتتتا فتتتتألتتتتقتتتتي. عتتتتُوده.فتتتتأورَق 
 

 عـتتـتتلي أرض العـتتـتتال ظـتتـتتـتتال رزينا 
 

 فأثمـتتتتـتتتتر في ضمير الـتتتتـتتتتشعب نورا
 

 يضـتتـتتيء بـتتـتته الليـتتـتتـتتـتتـتتالي والسنينا 
 

 ويملـتتتتتـتتتتتؤه.. إذا ما جـتتتتتـتتتتتاء.. حبـتتتتتا
 

 ويملـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتؤه.. إذا ولي.. حنينـتتتتـتتتتا 
 

 ويذكر.. حين يذكره.. رجـتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتاالً 
 

 عـتتـتتلي لهـتتـتتب المعـتتـتتـتتـتتارك عابرينا 
 

 دعـتتتـتتتاهم للفـتتتـتتتدا وطـتتتـتتتن جـتتتـتتتريح
 

 فهبـتتـتتـتتـتتوا زاحفـتتـتتـتتين مهـتتـتتـتتاجمينا 
 

 أرض عـتتتـتتتـتتتدوا علىفمـتتتا تركـتتتـتتتوا 
 

 وال تـتتتـتتتركوا عـتتتـتتتلي شـتتتـتتتـتتتط سفينا 
 

 أميـتتنـتتـتتـتتـتتتـتتتـتتتـتتتا يظللـتتـتته:وال بيتـتتـتتا 
 

 وال حصنـتتتا يلـتتتـتتتـتتتوذ بـتتتـتتتـتتته حصينا 
 

 سينـتتتـتتتا هتافوكان لـتتتـتتتـتتتهم عـتتتـتتتلي 
 

 أثـتتتـتتتار الـتتتـتتترعب فـتتتوق رمـتتتال سينا 
 

 وهي تعلو«.. هللا أكبر»دعـتتتتتتتتتـتتتتتتتتتوا 
 

 فتكتسـتتـتتح الغـتتـتتـتتـتتزاة الغـتتـتتـتتاصبينا 
 

 لهـتتتا وقـتتتـتتتع المدافـتتتـتتتع حـتتتـتتتين دكت
 

 معاقـتتتـتتتلهم ، ففـتتتـتتتروا هـتتتـتتتـتتتـتتتاربينا 
 

 تطـتتتتتتتـتتتتتتتاردهم ، وتلعـتتتتتتتنهم ، وتلقي
 

 عليهم في الضتتتتتتحي: ليـتتتتتتتتتتتتال حزينا 
 

سمعهم لـتتتتتتتـتتتتتتتزحف  الهول صوتا وت
 

 وتمـتتلـتتـتتـتتـتتـتتؤهم برهبتـتتـتتـتته رنينـتتـتتـتتا 
 

 وتجعلـتتتهم يـتتترون المـتتتـتتتوت يدنـتتتـتتتو
 

 لتحصـتتتـتتتدهم يـتتتـتتتـتتتداه صـتتتـتتتارخينا 
 

 فيـتتتتتتتـتتتتتتتالرجال قومي.. من رجـتتتتتتتال
 

 يخـتتتـتتتـتتتوضون القتـتتتـتتتـتتتـتتتال مظفرينا 
 

 رأوا ستتتتتينـتتتتتتتتتتتا : فجن الشتتتتتوق فيهم
 

 فمـتتتـتتتـتتتـتتتالوا للـتتترمـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتال مقبلينا 
 

 للمجـتتتـتتتد عطـتتتروجـتتتـتتتاذبهم بـتتتـتتتها 
 

 فظلـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتـتتتوا راقصـتتتـتتتـتتتـتتتين مهللينا 
 

 وقـتتتتتتتد أخـتتتتتتتذت دموع النصر تجري
 

 لتغسـتتتتـتتتتـتتتتل فيـتتتتـتتتتهم األلـتتتتـتتتتم الدفينا 
 

 ونفـتتتتتس الحـتتتتتـتتتتتـتتتتتر إن رميت بضيم
 

 سمعـتتتـتتتـتتتت لنبلـتتتـتتتها فيهـتتتـتتتـتتتـتتتا أنينا 
 

 أحييـتتتتتتتتهم.. وأعـتتتتتتتتـتتتتتتتتلم أن صتتوتي
 

 يحـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتيي الظـتتتتـتتتتـتتتتافرين الخالدينا 
 

 كانت وحكمـتتتتتتتة أنـتتتتتتتـتتتتتتتور السادات
 

 بليـتتتـتتتـتتتـتتتل قتـتتتـتتتـتتتالهم نـتتتـتتتورا مبينا 
 

 وكان وجـتتتتـتتتتوده فيـتتتتهم يـتتتتـتتتتـتتتتريهم
 

 بـتتتتـتتتتأن النصـتتتتـتتتتـتتتتر قد أضحي يقينا 
 

 بصـتتتتتتتبر لـتتتتتتتن يهـتتتتتتتون.. إذا تحدوا
 

 وعتتتزم.. إن تتتتالقتتتوا.. لتتتن يتتتلتتتيتتتنتتتا 
 

 فقـتتتتتتولوا للذين نسـتتتتتتوا وضـتتتتتتـتتتتتتلوا
 

 وكانـتتتـتتتوا كاذبـتتتـتتتـتتتين وحاقـتتتـتتتـتتتدينا 
 

   سـتتتتتتتواء...أمنتـتتتتتتتصر ومنهـتتتتتتتزم 
 

 فكـتتتتتتتيف إذن نـتتتتتتتـتتتتتتتراكم صادقينا   
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  "الرافضون "قصيدته 

وحين كانت األقالم المصرية تؤثر التحفظ في تأييد السادات بعد مبادرته الشهيرة، 

 ١٩77ديسمبر  ١٠السادات، وفي الرئيس فإن أحمد مخيمر جاهر بشعره في تأييد 

دول الرفض سياستها المناوئة  علىنعي فيها « الرافضون»نشر قصيدة بعنوان 

 :ساداترئيس اللل

 

 وأنتـتـتم ال تضحـتـتونا نضـتـتحي،إنـتـتا 
 

 . تصتتتتتتتيحونتتاقومي. لكم.. يتتابنيفمتتا  
 

 ونحــن ُجدنــا بمـــا يُرضي مطامعكم
 

 وبالقلـتتـتتيـتتل ضننتـتتم.. التجـتتـتتـتتـتتودونا 
 

ـا لكم  ـ ـد أردن ـولوق ـ ـرا يطـ  به نصـ
 

 وأنتم ال تريدونـتتـتتـتتـتتـتتا السالم،عصـتتر  
 

 الدمـتتـتتـتتاء التي مـتتن أجلكم نزفت حتى
 

  تبغونا...جحدتموهـتتتـتتتـتتتا.. فماذا بعد  
 

 ونـتتـتتسوتها    فلسطـتتين،سلـتتوا رجـتتـتتال 
 

ـا يسيئونا  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهم من ـ ـذين ل ـ ـن ال ـ  م
 

ـارخة ـاظ صـ ـ ـارب باأللف ـن يحـ  ومـ
 

ـادتهم يفرونا حتى  ـ ـ ـ ـرب ن ـ ـ  إذا الحـ
 

ـوره ـ ـ ـ ـو أصـ ـ ـ ـاح ل ـ ـان صي ـ  وللجب
 

 يطوي البـتتـتتـتتؤس والهونا لكان أصفر 
 

 ضـتتوضـتتاء ذلته روحـتتـتته،تضـتتج في 
 

 تبـــغي لــه مهربـــا ممـــــن يغيرونا 
 

 رويدكم.. يابني قومي.. فلستتتتتتتت أري
 

 وال حكمـتتة فيمـتتـتتا تقولونا حقـتتـتتـتتـتتا، 
 

 قـتتتتد اختلفنـتتتتـتتتتا.. وإنـتتتتا ال نحـتتتتب لكم
 

 . وال أنتم تحبوناالخـتتتالف.هـتتتـتتتـتتتـتتتذا  
 

 . سيـتتـتتـتتؤلمهمآبـتتـتتاء.يـتتأبي لنـتتـتتـتتا ذاك 
 

 أن البنـتتـتتـتتـتتين بـتتـتتـتتال مجـتتـتتـتتد يعيشونا 
 

ـازلهم ـ ـ ـوم في من ـ ـا ذاك ق ـ ـ ـأبي لن  ي
 

ـها يستغيثونا  ـ ـ ـون في ـ ـ ـ ـ ـالق ـ ـا ي ـ  مم
 

 مستتتتتتضتتتتتعفون.. فال أهل، وال وطن،
 

 وال سـتتـتتـتتـتتالح بـتتـتته عنـتتـتته يـتتـتتذودونا 
 

 بتتائعي المجتتد والتتتاريخ.. ويحكم.. يتتا
 

 مـتتـتتـتتاذا مـتتن الشـتتـتترف العالي تبيعونا 
 

 إن استطعـتتتتم فـتتتـتتتـتتترارا من حقيقتكم
 

 فـتتتـتتتروا.. ولكنـتتتـتتتكم ال تستطيعـتتتـتتتونا 
 

 مصتتر المضتتيئة، في أرواحكم كشتتفت
 

 ذليال، غبي الصتتتتتتتمتتت، مجنونتتا ليال 
 

 مصتتتتتتتر القويتتة، في أخالقكم وجتتدت
 

ـون فيه   ـ ـ ـ ـا تعيش ـ ـ ـ  ال تموتوناضعف
 

 مصر الحضارة، لم تحفل بمن سقطوا
 

 مـتتـتتن الـتتزمـتتان ومـتتـتتـتتـتتن فيه يضلونا 
 

 قولوا.. وال تتركوا شتتتتتتيئا بأنفستتتتتتكم..
 

ـتتالمونا   عـتتلي البـتتـتتـتتـتتذاءة أنـتتـتتتم ال تـتتُ
 

 إن السـتتتتتتـتتتتتتـتتتتتتالم نداء هللا.. فاستعموا
 

 إلي الذيـتتن بـتتـتتـتته قامـتتـتتـتتـتتوا ينـتتـتتادونا 
 

 قد جنحوافإن تـتتتتتتروا أنهم للسـتتتتتتـتتتتتتلم 
 

 وأنهم حـتتين صـتتـتتـتتـتتـتتانوها، يخونونا 
 

 فما سددنا طريق الحـتتتتـتتتتـتتتترب نمنعكم
 

 مـتتتـتتتـتتتن القتـتتتـتتتـتتتال.. وأنتم مستعدونا 
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 رؤيته لحقيقة موقف الى بيت حكيم يلخص به الشاعر أحمد مخيمر ثم يصل 

 : الساداتالعرب ممن يهاجمون 

 

ياعجبا.. تدعوكم.. ف  هذي فلستتتتتتتطين 
 

 وقوفا.. ال تستتتيرونا  مـتتتتتتتتتالي أراكم  
 

 قصيدته بنت المعز القاهرة

 

 بتتتتتنتتتتتت التتتتتمتتتتتعتتتتتز التتتتتقتتتتتاهتتتتترة
 

 حتتتتتتتتتى الصتتتتتتتتتتبتتتتاح ستتتتتتتتتتاهتتتترة 
 

 جتتتتتتتتمتتتتتتتتيتتتتتتتتلتتتتتتتتة رقتتتتتتتتيتتتتتتتتقتتتتتتتتة
 

 نتتتتتتتتبتتتتتتتتيتتتتتتتتلتتتتتتتتة مستتتتتتتتتتتتتتامتتتتتتتترة 
 

 متتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتئ تتتتتتتترابتتتتتتتهتتتتتتتا
 
 

 بتتتتتالتتتتتنتتتتتفتتتتتحتتتتتات التتتتتعتتتتتاطتتتتترة 
 

 كتتتتتتأنتتتتتتمتتتتتتا قتتتتتتد ختتتتتتلتتتتتتطتتتتتتوه
 

 بتتتتتتتالتتتتتتتورود التتتتتتتنتتتتتتتاضتتتتتتتتتتتتترة 
 

 شتتتتتتتتتتتامتتتتتختتتتتة ال تتتتتتنتتتتتحتتتتتنتتتتتي
 

 كتتتتتتبتتتتتتراً صتتتتتتتتتتتتبتتتتتتور قتتتتتتادرة 
 

 كتتتتتتم هتتتتتتزمتتتتتتت متتتتتتمتتتتتتالتتتتتتًك...
 

 جتتتتتتتبتتتتتتتابتتتتتتترةوكتتتتتتتم طتتتتتتتوت  
 

 فتتتتي كتتتتل شتتتتتتتتتتبتتتتر فتتتتوقتتتتهتتتتا...
 

 ذكتتتتتترى تتتتتتتطتتتتتتل ستتتتتتتتتتتتافتتتتتترة 
 

 تتتتتحتتتتكتتتتي لتتتتنتتتتا تتتتتاريتتتتخ متتتتجتتتتد..   
 

 أو تتتتتتتتتتتتقتتتتتتتتتتتص نتتتتتتتتتتتادرة 
 

 متتتتديتتتتنتتتتتتتتتي متتتتهتتتتمتتتتا قستتتتتتتتتتا... 
 

 قتتتتتلتتتتتب التتتتتزمتتتتتان صتتتتتتتتتتتابتتتتترة 
 

 فتتتتيتتتتهتتتتا متتتتن األهتتتترام حتتتتب...
 

 التتتتتتتتتكتتتتتتتتتبتتتتتتتتتريتتتتتتتتتاء اآلمتتتتتتتتترة 
 

 عتتلتتى... فتتيتتهتتتا ذكتتتاء شتتتتتتتتعتتبتتهتتتا
 

 التتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتالتتتتتتتي التتتتتتتمتتتتتتتاكتتتتتتترة 
 

 قتتتتتتلتتتتتتت لتتتتتتهتتتتتتا إنتتتتتتك  يتتتتتتا...
 

 متتتتتديتتتتتنتتتتتتتتتتتي ال لصتتتتتتتتتتتايتتتتترة 
 

 أخشتتتتتتتتى عتتلتتى هتتتذا التتجتتمتتتال...
 

 فتتتتتتتتالتتتتتتتتلتتتتتتتتيتتتتتتتتالتتتتتتتتي غتتتتتتتتادرة 
 

 فتتتتلتتتتمتتتتلتتتتمتتتتت رداءهتتتتا كتتتتبتتتتراً...
 

 وقتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتتتتتت آمتتتتتتتتتتتتتتترة 
 

 كتتتتتم ظتتتتتالتتتتتم قتتتتتد متتتتتر بتتتتتي...
 

 ومتتتتتتتتا أزال التتتتتتتتقتتتتتتتتاهتتتتتتتتترة 
 

  «عفراء»الشعرية  تهمسرحي

تتوزع بطولتها ، « عفراء»هي جميلة مسرحية غنائية أحمد مخيمر الشاعر وضع 

هذه المسرحية  ثلتمُ قد و. ومحبوبته عفراءبين عروة بن حزام أحد الشعراء العذريين 

تمثيلها  استوديو سيد بدير، وشاركت فيفي في األربعينيات على نطاق ضيق 

الفنانتان الكبيرتان أمينة رزق وسميحة أيوب، والفنان القدير صالح منصور، وتمثل 

أحمد شوقي، وعزيز أباظة في المسرح  على خطى إنجازا متميزا المسرحية 
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وإيقاع  بناء درامي محكم أنها ذات بالمسرحية  هذه، وقد وصف النقاد الشعري

،  وخيال عاليةة، ولغة ذكيصياغة من ره كل ما يتميز به شعبكما تتميز  ،متدفق

 .، و حرص علي أن تكون المسرحية حافلة بالحوار المتصلخصيب

   ساعدته في المسرحصيغة الشعر الجديد فاروق شوشة يرى أن 

أحمد مخيمر تمكن من اإلفادة من الشاعر فاروق شوشة يري أن اذ كان األستو

وأن هذه الصيغة أسعفته بقدرة أكبر  عفراء، صيغة الشعر الجديد في كتابة مسرحيته

وظف قالب الشعر الجديد وتنوع أوزانه حيث  علي التدفق واالنسياب واإليقاع السريع

التي جمعت  هالعديد من قصائد وقوافيه، في صياغة مسرحيته الشعرية  مثلما فعل في

 ات.والرباعي اتالموشحوبين األشكال الشعرية التقليدية 

  ره في الطبيعةاشعأبالمعطاءة تعبيره عن نفسه 

أحمد مخيمر والتعبير الجيد عن الشاعر ربطت اآلراء والدراسات النقدية بين 

درجة من الحلول الصوفي الذي هو  إلىالطبيعة الحية الذي وصل في بعض األحيان 

قبل لكنه يجدر بنا  ،أقصي درجات االلتحام واالتصال والفناء بين العاشق والمعشوق

وقد  كالطبيعة،حقيقة مهمة وهي أنه كان في عطائه  إلىأن نلتفت ما نظمه في نتأملأن 

 :فقال «أمنية»عاش حياته معطاء جزل العطاء، وقد عبر عن هذا المعني في قصيدة 

 

 أال ليتتت أني كنتتت كتتالتتدوح واقفتتا
 

 طـتتـتتوال حيـتتـتتاتي ال أمـتتـتتل وقوفي 
 

 الطير وهي صـتتـتتوادح علىتمـتتـتتر 
 

 يبـتتـتتث ألـتتـتتـتتيف شجـتتـتتـتتوه أللـتتـتتيف 
 

 ويتتتأختتتذ مني النتتتاس حين يرونني
 

 ظـتتـتتالل ربيـتتـتتع أو ثمـتتـتتار خريـتتف 
 

 الريح من كتتتل وجهتتتة إلىوتتتتأتي 
 

 وتمضي بأوراقي وهمـتتتتتتس حفيفي 
 

 

 يقول:إلي أن 

 

 فيغتتتدو موتي مثتتتل عيشتتتتتتتي قبلتتته
 

 ضيـتتتتاء عيـتتتتون.. أو عبير أنـتتتتوف 
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 عيسى يرى أن الطبيعة في شعره أفق إنسانيعبد العليم 

التعبير عن قيمة هذا الملمح من مالمح شاعرية  عيسىأجاد الشاعر عبد العليم 

أن الطبيعة في شعر مخيمر أفق إنساني، ووقع شديد النفاذ  إلىمشيراً  مخيمر،أحمد 

في النفس، وألوان وأصوات وعطور تتلون بألوان وجدان الشاعر، وهواتف نفسه، 

وفيما يبدو مما الحظه بذكائهما االستاذان  وطبقات أشواقه، ومستويات انفعاله.

ن الطبيعة صلة كانت بين مخيمر وبيالشاعران عبد العليم عيسى وفاروق شوشة فقد 

عاش شعره مندمجا في الطبيعة، متحداً حتى إنه نفسية حميمة، وتعاطف مستمر، 

والتعبير عن « تراسل الحواس»يجيد استخدام  نأسرارها. وكا إلىبها، مصغيا 

إدراك  علىالتجاوب بين األلوان واألصوات والعطور. كان يري الحواس كلها قادرة 

، فاألذن تسمع ما تراه العين من األخرىس صنوف الجمال التي تدركها الحوا

 نضارة، والروح تبصر النغم الوردي الفائق األلوان. 

  العاطفيةأشعاره ثناء الدكتور أحمد هيكل على 

 والوطنية،أحمد مخيمر الساحق في شعر الطبيعة الشاعر  تفوق إلىوباإلضافة 

وصف العيون  فقد أجاد تصوير المرأة والعاطفة والجمال في أشعاره، وأجاد

ال يطفو  والوجدان،بين الذهن هيكل، قال الدكتور أحمد  مزج، كماوسحرها. وقد 

 :الذهن فيسبب الجفاف، وال يطفو الوجدان فيلغي حركة العقل أمام ارتعاش الحس

 

 ال تستتتتتتتبحي في الميتتتاه عتتتاريتتتتة
 

 فتتتالبحر من وطتتتأة الجمتتتال رزح 
 

 عينـتتتتتتتـتتتتتتتاك فيه أطلتا حـتتتتتتتـتتتتتتتزنا
 

 ومـتتتتـتتتتـتتتتزحوكل شيء بـتتتته لهـتتتتا  
 

  ة وردة الشهيرةأغني: ال تودعني حبيبي 

الصحافة الفنية فإن الفن و  علي الرغم من ابتعاد الشاعر أحمد مخيمر عن أوساط

بعض شعره لقي الذيوع من خالل غناء المطربين، ومن أشهر أعماله المغناة قصيدته 

ساعدتها وردة فانة الفنغنتها  وقد ،وكان قد ألفها في ابنه ُكثير "ال تودعني حبيبي»

 :ذروة عالية في عالم األداءإلى  الشعرية على أن تصل ة القصيدةبني
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 ال تودعني حبيبي ستتتتتتتوف أحيتتتا كتتتالغريتتتب  
 

 كيف صبري إن تغب عني على جمر اللهيب   

 ال تودعني حبيبي ستتتتتتتوف أحيتتتا كتتتالغريتتتب  
 

 في غتتتدي تستتتتتتتتتتألني عنتتتك روابينتتتا الجميلتتتتة 
 

 للخميلتتتةعنتتتدمتتتا ترستتتتتتتلني أمضتتتتتتتي وحيتتتدة 
 

 أين من كتتتانتتتت ليتتتاليتتته مضتتتتتتتيئتتتاتي ظليلتتتة  
 

 كتتان يمشتتتتتتتي من قريتتبي بين هتتاتيتتك التتدروب  
 

   ال تودعني حبيبي ستتتتتتتوف أحيتتتا كتتتالغريتتتب  
 ههنتتتا كنتتتا على الشتتتتتتتتتاطئ والليتتتل صتتتتتتتفتتتاء 

 

 هتتهتتنتتتا كتتتان تتتنتتتاجتتيتتنتتتا وقتتتد طتتتاب التتلتتقتتتتاء 
 

 هتتتتهتتتتنتتتتا حتتتتب  وذكتتتترى وحتتتتنتتتتيتتتتن وبتتتتكتتتتاء
 

 وأمتتتاني في القلوب ستتتتتتتحرهتتتا طي المغيتتتتب  
 

 ال تودعني حبيبي ستتتتتتتوف أحيتتتا كتتتالغريتتتب  
 

 إنني ال أستتتتتتتتطيع أحيتتتا كيف من بعتتتدك 
 

 إن أشتتتتتتتتواقتتي تتتنتتتاديتتتك ودمتتعتتي ال يتتطتتيتتع 
 

يع  ب ت لو  منتتتك بعمري لحظتتتاتي  تري   أشتتتتتتت
 

 مجيب  يا هوى قلبي الستتتتتتتليب  من على البعد  
 

 ال تودعني حبيبي ستتتتتتتوف أحيتتتا كتتتالغريتتتب  
 

  وطني وصباي وأحالمي

وطني وصباي » صاحب األغنية الشهيرةو أحمد مخيمر هالشاعر  فان هذا قبل و

 ألحان محمود الشريف:ب١٩57نجاة وعبد الرؤف إسماعيل  التي غنتها« وأحالمي

 

 وطتتتنتتتي وصتتتتتتتتتبتتتاي وأحتتتالمتتتي
 

 وطني وهـتتتتـتتتتواي وأيـتتتتـتتتتـتتتتـتتتتامي 
 

 ورضتتتتتتتتتتا أمي وحنـتتتتتتتتتتتتتتتتان أبي
 

 وخطا ولدي عند اللعـتتتتتتتتتتتتتـتتتتتتتتتتتتتب 
 

 يخطـتتتتتتتـتتتتتتتو برجـتتتتتتتاء بسـتتتتتتتـتتتتتتتام
 
 

 وأحالميوطني وصتتتتتتتبـتتتتتتتتتتتتتتتتاي  
 

َحـتتتتتتتتتتتا  َهتََف التـتتتتتتتتتتتاريُخ به فصتتتتتَ
 

ى َمَرحا  ا وَمشتتَ بـتتتتتتتتً ى َوثـتتتتتتتتْ  وَمضتتَ
 

ر   َل التتناصتتتتتتتتْ عتتتَ دُهُ شتتتتتتتتُ ْت يتتتَ لتتتَ  حتتمتتَ
 

 وبَـتتتتتتتتدَا َغـتتتتتتتتدُهُ أَمـتتتتتتتتَل الداْهـتتتتتتتتر   
 

َرحتتتتا هُ فتتتتَ بتتتتَ ُل متتتتوكتتتت   يستتتتتتتتتتتتتتتقتتتتبتتتت 
 

جتتتدَ األَهتتتـتتتتتتتتتتتتتتتترام    ي متتتَ يتتتّ  حتتتَ  ويتتتُ
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   أغنيته  يا مالكا قلبي  وجناية  عبد الحليم حافظ

مالكا قلبي.. يا آسرا حبي..  يا»أغنية ونشر  قد ألف كان الشاعر أحمد مخيمر  

هذه كانت  وغنتها الفنانة نجاح سالم ، ثم  « وحديأخاف أن أمضي في غربتي 

بمثابة العمل الذي توج عودة الموسيقار محمد الموجي إلي عبد الحليم حافظ األغنية 

ومن  ، في جامعة القاهرة ىاالحتفاالت الكبرفي حفل غنائي كبير أقيم في قاعة 

إلي األمير عبد هللا الفيصل، في ذلك الحفل أن هذه األغنية نسبت عند غنائها  مذهلال

أن األغنية  إلى ستندامما اضطر الشاعر أحمد مخيمر إلي أن يرفع دعوي قضائية م

وقد  ا من قبل. نجاح سالم قد غنته وأن الفنانة، المنشور ديوانه موجودة بالفعل في 

حين  علىالموجي بأن األمير عبد هللا الفيصل كتب ربعها األخير، الموسيقار  ردّ 

موجودة في  القديم، وأنهاعبد الحليم حافظ في القول بأنها من التراث الفنان تورط 

  وهو قول صحيح فيما يخص المطلع فقط ألن عبد الحليم نفسه كان كتاب األغاني

الرغم من ذيوع هذه األغنية ونجاحها  وعلى ه ما نظمه ليغنيه   ،يعلم ان مخيمر نظم ل

فإن عبد الحليم لم يكن يغنيها كثيرا ألنها كانت بمثابة األغنية التي عرضته للمالمة 

 والسخرية.

 أصدقاؤه 

صديقا لكثيرين من قادة الفكر واألدب في األجيال التي كان الشاعر أحمد مخيمر 

عبد و ،عطيةوالزيات، والسباعي بيومي، وهاشم ي، الشبيب ،د العقا عاصرها: 

  .العالئيمحمد عيسى، و سي، وعبد العليميالرحمن الخم

 نافذته في نهاية حياته

عن الهيئة المصرية العامة في السبعينيات التي كانت تصدر كانت مجلة الثقافة و  

برئاسة تحرير الدكتور عبد العزيز الدسوقي تنشر إبداعات الشاعر أحمد للكتاب 

لجنة الشعر في في كان الشاعر مخيمر عضوا و شهرية.بصفة باحتفاء مخيمر 

 . جمعية العقاد األدبية، واتحاد الكتابكما كان عضوا في للثقافة،  األعلىالمجلس 
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 به صالح عبد الصبورإعجاب 

نحو ما ذكرنا بالتفصيل في كتابنا  بور علىالصعبد  الشاعر صالحكان 

التجارب ما عاصره من بعجابه إ"االنطباعات الذكية " حريصا على ان يسجل 

 .صديقه الشاعر أحمد مخيمر التجارب تجربةفي مقدمة هذه  المتميزة وكانتالشعرية 

العظيم،  شاعرعالقته بهذا الشاعر مضمنا لها كل تقدير لهذا ال صور مراحلو قد 

ربما كان من المفيد أن نقرأ مجمل ما رواه صالح عبد الصبور عن هذه العالقة من و

أن نجتزئ منها حديث الناقد عن الشاعر، إذ أن حديث اإلنسان عن اإلنسان  بدال من 

 تجاوز:يُ فيها أروع من أن 

وأحمد مخيمر العظيم النقي النفس، أحد أبناء مدرسة أبوللو المحلقين، ما .... »

، وكنت عندئذ ١٩٤٦ذكرته إال ذكرت دورة األفالك بالمصائر. لقيته أول مرة عام 

الزقازيق ثلة من جمعية  إلىطالبا بالثانوي، وكان هو شاعرا معروفا، فلقد وفدت 

ا أباظة لكي تلقي شعرا في حفل لها، أدباء العروبة التي كان يرعاها الدسوقي باش

وكان من بين هؤالء الوافدين إبراهيم ناجي، ومحمود غنيم، وطاهر أبو فاشا، 

سري نبأ هذا الحفل في أوساطنا نحن الطالب من ، والعوضي الوكيل، وأحمد مخيمر

شداة الشعر ومحاوليه، ثم قيل لنا إن رعاة الحفل سيختارون طالبا أو طالبين لكي 

بقصائدهم فتقدمنا بقصائدنا، ثم ما لبث رعاة الحفل أن عدلوا عن ذلك كله  يلقوا

وحضرنا الحفل، وكان ،  واختاروا من المدينة قصيدة ألحد مدرسي اللغة العربية بها

من أجمل ما فيه قصيدتا مخيمر وأبو فاشا، وبعد الحفل سعيت أنا وأحد زمالئي 

كان في .  القاهرة إلىطار يستعد للسفر محطة الق علىالطالب للقاء مخيمر، فوجدناه 

مخيمر لون من العبث الحبيب، فهو إذا سألته عن شيء ما يقول لك ما يخطر في 

 إلىباله، وقد حال له عندئذ حين رأي صبيين غريرين يسأالنه بلهجة هي أقرب 

اإلجالل أن يعبث بهما، سألناه عن أوالده فقال لنا إن لديه خمسة وثالثين ولدا من 

ع نساء، وعن عمله في القاهرة فقال لنا إنه طيار مدني، وكان وجهه حين يلقي تس

 علىبهذه المعابثات ساكنا نقيا كأنه ينطق بالصدق الصادق، وحرنا في أمره، فتركناه 

وتمضي سنة وبعض شهور .  رصيف المحطة، ونحن ال ندري مقطع الجد في أمره

فت الليلي الضاحك بعد ذلك، وإذا بي ألي وإذا بمخيمر قعيد مجلسنا في المقهى وسمرنا 
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ثم تمضي سنوات أخري ويشق كل .  وشاهدت منه فنونا تبهج القلب الحزين،عبثه 

عمل  إلىأنا أعمل في الصحافة، ألنتقل منها هابطا فوق الرؤوس  إذ ، منا طريقه

 سياسي في وزارة الثقافة، وإذا بمخيمر أحد معاوني، هذا الشاعر الفحل الذي يكبرني

بعشرين عاما، والذي تقدمت إليه منذ بضع سنوات ضارعا أن يحدثني بشيء من 

لكم ضحكنا عندئذ، وكان أشد ضحكنا .  أمره وشعره، ألم أقل إنها دورة األفالك  

حين أري مخيمر يتلطف في الحديث إلّى أمام الزمالء، ثم ما يلبث أن يعتذر لي عن 

القلب مخيمر، ومات وهو حول الستين، وداهم مرض . احترامه إذا خال لنا المجلس

سنة قبلها أو بعدها، ال أذكر، وبقيت لنا ذكري ال تموت، وشعر سيتألق وميضه يوما 

 «.ما حين تعتدل الموازين

  دواوينه

 وهو أعظم أعماله . (١٩٩٤« )الروح القدس» ▪

 )باالشتراك(، « أنفاس في الظالم» ▪

 (، ١٩3٤« )ظالل القمر» ▪

 (١٩٤7)« لزوميات مخيمر» ▪

 (،١٩٦5« )الغابة المنسية» ▪

 (١٩٦8« )أسماء هللا الحسني» ▪

 (١٩7١« )أشواق بوذا» ▪

 وفاته

من  والستين في الرابعة هو  و ١٩78مايو  ١3في أحمد مخيمر توفي الشاعر 

عنه في كتابنا االنطباعات  )فيما نقلناهيبدو فان صالح عبد الصبور  وفيماعمره ، 

رغم ضعف ذاكرته ل رقام تذكر القرينة وهي ان مخيمر توفي قبل سنة من  الذكية(

ن وأل (الخامسة والستين  مخيمربالنسبة ل هو)وقد ظنه الستين بينما التقاعد  بلوغه سن

وفاة هذا ما بعد  أوراقممن كان عليهم ان ينهوا  واحداصالح عبد الصبور نفسه كان 

 السن.حساب  يضبط لموابا وان فقد ذكر القرينة ص ، الشاعر العظيم 
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 حسن القاياتى  الشاعر  :ثالثالالفصل 

  والثورةابن العائلة والقصيدة   

 

مطبوع من الشعراء الذين سكنهم  شاعر  ١٩57 -١883السيد حسن القاياتى 

الشعر وأنطقهم بالحكمة والتصوير على نهج متفرد بهم فبقيت أشعارهم نموذجا 

للتعبير عن األصالة في اإلبداع من ناحية وعن الذاتية في التعبير من ناحية ثانية ، 

متعددة في السياسة و الحكم واألدب واللغة والفلسفة و نبيلة وهو صاحب أهواء 

ب لكنه كان من الذين أوتوا القدرة على ضبط األهواء مع ما استبقاه من نقائها الخطا

 . طبيعيوفطريتها وملمسها ال

هذا نسب  وينتهي،  صعيدال فيبيت القاياتى الشهير  في السيد حسن القاياتىولد 

حفلت  التي، وهم من بيوت الصوفية الكبيرة بيت إلى الصحابي الجليل أبى هريرة ال

عضو مجمع  بدويبأقطابها المعروفين بالفضل والكرم، وقد أشار الدكتور أحمد 

عالم اآلثار ومدير جامعتي القاهرة وعين شمس إلى أن بيت القاياتى اللغة العربية و 

أقاليم الصعيد، فالصوفيون من غير  المتصوفين فيكان أرستقراطيا بين بيوت 

الناس، على حين كان الناس يسعون إلى القاياتيين، القاياتيين كانوا يسعون غالبا إلى 

 فيتعلمون، ويتأدبون، ويتربون، ويطعمون، وينالون من عطائهم ما يشتهون..

أن شمس الدين القاياتى كان قاضى « تاريخ المائة الثامنة الهجرية»كتاب  فيورد  

 قضاة مصر، كذلك فقد ذكر صاحب الخطط التوفيقية على باشا مبارك نخبة من

 العلم، واألدب.  فيالقاياتيين لهم فضل كبير 

  قصة مقالنا في مجلة أكتوبر

سيجد في هذا أنه قارئ ذكر للنأن  يناجد لزاما علنفي الحديث  مضينقبل أن 

على االنترنت مما قد سبق لنا ان نشرناه ، فال يعجبن من   ةالفصل نصوصا متاح
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من  شبكة االنترنت تعرض في موقع شير إلى أن نهذا ، ولهذا فمن الواجب علينا ان 

تحت  ٢٠١٢ديسمبر  ١٦في مجلة أكتوبر في  ناهنشر نامقاال ل المواقع المحترمة 

لكن الشبكة ال تثبت   "،عنوان "القاياتي الشاعر اإلسالمي المجهول حفيد أبي هريرة

 أنه  يتفضلنشرها مع يالتي  ناكل مقاالت الموقع معاسم صاحب المقال على عادة هذا 

ال  ةمعروفلظروف ) فيما يبدو و  لكن الموقع ، اإلشارة إلى موضع ومكان النشرب

يستحيي  تخفى على أحد ( يؤثر السالمة ، فيبدو في رهبته و إيثاره للسالمة وكأنه 

   لكنه من باب اإلنصاف ال ينسب نصوصنا لغيرنا ، الكاتبمن ذكر اسم أو يخجل 

ية ، ذلك ان االمر لم يقف عند هذا الحد ، فقد نوقشت و ال نقول إال أننا نسأل هللا العاف

رسالة جامعية في موضوع قيم بعد أن حذف منها كل ذكر السمنا وبقيت التعقيبات 

 على ما ذكرناه في صيغة تعليقات على مجهول . 

  دور القاياتية في الثورة العرابية

الثورة العرابية أحدهما هو والد حسن القاياتى،  فيشارك اثنان من بيت القاياتى 

الشام فترة من  فيواآلخر عمه، وقد اضطرتهما الظروف السياسية إلى أن يستقرا 

 ومكانتهما،، ويلقيان من حفاوة العلماء ما يجدر بسمعتهما الدينيالزمن ينشران العلم 

، كما «رحلة الشام في نفحة البشام»هذه الرحلة كتابه  فيوقد ألف والد حسن القاياتى 

كرم هللا وجهه، « على»تفضيل  فيالرد على مناظرة المأمون للفقهاء  فيألف رسالة 

 رضى هللا عنه.« أبى بكر»على 

 ١٩١٩ثورة  القاياتية فيدور 

عطفة السكرية، بجوار باب زويلة،  القاياتى في كان بيت الشيخ ١٩١٩ثورة  في

)ابن  ١٩٢7 -١٩7٩ الشيخ مصطفى القاياتى . وكان األستاذ الثوريمركًزا للنشاط 

الصف األول من زعماء  الثورة عالما وخطيبا مفوها،  فيعم السيد حسن القاياتى(  

وفى إحدى الصور الفوتوغرافية الشهيرة لسعد زغلول وأصحابه من الوزراء وكبار 

رجال الدولة يظهر وجه من وجوه المصريين ذو عمامة، على حين لم يكن أصحاب 

عمائم قد وصلوا إلى مناصب الوزارة، و هذا الرجل العظيم هو الشيخ مصطفى ال

هذه الثورة الوطنية، وقد كانت له الكثير  فيالقاياتى الذي كان له دور بالغ األهمية 
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والكنائس واألندية، يؤكد معهم والمساجد رحاب األزهر  فيمن الوقفات مع القسيسين 

وقد تعرض مصطفى القاياتى  ،ذلك الترابط بين أبناء مصر ، وإن اختلفت العقائد 

 تعرض لها زعماء الوطنية ودعاتها.  التيلكثير من  المتاعب والمضايقات  

  تكوينه الثقافي

ى أمهات عكف  السيد حسن القاياتى على القراءة منذ بداية عهده بالحياة، واطالع عل

الكتب، و التحق باألزهر، وتزود من علمه، ولكنه ترك الدراسة المنتظمة ونذر حياته 

ذلك الوقت لم تكن  ية فاحالكتساب المعرفة بنفسه عن عقيدة منه بأن المناهج المت

كافية إلرضاء  طموحاته و نزعاته ، وتطلعاته ، وهكذا كان القاياتى من الذين آثروا 

المناهج الدراسية المحددة، على مترامية على التعليم بقيوده، والمعرفة بحدودها ال

،  لمويلحىشأنه في تكوينه الذاتي شأن  الكتاب والشعراء العصاميين: ا وهكذا كان 

وأحمد محرم، وأحمد الكاشف، ، ومحمود تيمور ، لعقاد وا، والرافعى،  والمنفلوطى

   . المصريوأحمد نسيم، وعبد الحليم 

  األدبيةقيمته 

يرى المجمعيون واألدباء والعلماء الذين عاصروا السيد حسن القاياتى أنه كان 

، المعانيكل سانحة من  فيكاتبا حساس النفس، مرهف الذوق، يتحدث عن الجمال 

وفى كل مشهد من الصور، فيعبر عنه تعبيرا يتمثل فيه ذلك الذوق المترف، وذلك 

 ه العراقة بخصائص البيت العريق.تمد الذيالحس المرهف، وذلك الطابع 

  قيمته الشعرية

 مبكرا ١٩١١ه، وأصدر ديوانه حياتبواكير  فينظم السيد حسن القاياتى الشعر 

حسبه معذرة أنه شعر ناشئ لم يستقل، وتلميذ »مقدمته:  فيوقال  الثالثين،قبل أن يبلغ 

 فيوصف شاعر شاب بأن مخايله  في ذاته عبر عن هذا المعنى كما  «.لم يتخرج

 شعره تعد بالفراهة والقوة، كما يعدك عنقود العنب بأن يكون الرحيق المصفى فقال:
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 مختتتايتتتل شتتتتتتتتتتاعر ملئتتتت بيتتتانتتتتا            
 

 كتتمتتتا تتتعتتتد التتعتتنتتتاقتتيتتتد التتحتتمتتيتتتتا 
 

  اختياره عضوا في مجمع الخالدين

، ضمن الفوج ١٩٤٢عضًوا بمجمع اللغة العربية سنة  اختير الشيخ حسن القاياتى

اعتبرنا في  وقد خالية،وهو الفوج الذي شغل عدة كراسي  التعيينات،الثالث من 

خال باستقالة  الذيالكرسي التاسع عشر  ليكون فيتأريخنا للمجمع اختيار القاياتي 

له من باب جعكان قد لمجمع دبيات اأ بعضوإن كان  المراغي،الشيخ محمد مصطفى 

 نلّ ينو.  اإليطاليالتقريب يشغل الكرسي الذي خال بوفاة المستشرق 

باشتراكه  العربية،كثير من أعمال مجمع اللغة  فيوقد ساهم الشيخ حسن القاياتى 

كثير من لجانه كلجنة األصول، ولجنة األدب، ولجنة الهندسة الميكانيكية، ولجنة  في

 . الليبي الوطنينة اختيار النشيد اللهجات ونشر النصوص القديمة، ولج

  آثاره األدبية في تحقيق النصوص

وكتب  والتعليق عليه ،  «عيون األخبار»كتاب  بدراسة السيد حسن القاياتى  عني

تصحيح نصوصه عشر مقاالت طوال تناول فيها تصويب ما جناه التحريف  يف

السيد حسن القاياتى وعلى وجه العموم فقد كان والتصحيف على الكلمات والجمل. 

 .  عربيالالتراث في  بأساليب الكتابةمغرما بدراسة 

 ه اللغوية تصويبات

كتب  العصرية، وبأساليب  الكتابة  السيد حسن القاياتى  عنيوفي مقابل هذا فقد 

، «اللغة واألدب فيالعثرات »، ومن هذه الكتابات سلسلة تحقيقها ونقدها كثيرا في 

أدبه ونبل شمائله أن يتتبع هذه العثرات بأسماء بلم يشأ أنه  هيروى من عرفوو

أصحابها، وإنما كان يكتفى بإيراد التعبير أو األسلوب أو الكلمة فينقد ويصحح وكأنه 

 يقيل الكتاب من هذه العثرات.
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  همأثوراتمقاالته و 

، واتسم نثره بالبيان  السيد حسن القاياتى  نشرت الصحف كثيرا من مقاالت

 الرائع، والوصف الشائق، والحكمة البالغة.

 فيخطرات »كان السيد حسن القاياتى مغرما بصياغة فقرات قصيرة يسميها 

شادها الخيال وأمالها الحق، إن فاتك منها سحر البيان لم : " أدب وخلق واجتماع

 :ومن هذه المأثورات  ."تفتك الحكمة

 «.وآفة القانون التعطيل آفة الشريعة التأويل،» ▪

 «.الباطل المتقبل أنفذ من الحق المعطل» ▪

حجر  فيحجر البيت لم تكن للقرآن  فيوكم حرمة كانت ل وثان » ▪

 «.عثمان

 شعره الوجودي 

حفل شعر السيد حسن القاياتى بتعبير صادق عن حيرة فلسفية، وعن صراع دائم 

فإنه  ومفرداتهم،ينظم على نهج األقدمين، وأساليبهم  كانبين القديم والجديد، ومع أنه 

تجديده حريصا على الموضوعات السامية بعيدا عن المديح والهجاء والرثاء.   فيكان 

النفعال الصادق بعصره وما أصابه عصره كل ما يعبر عن اكما كان حريصا على 

يعلو  أنه ديوان للوصف حيثعلى  هديوان صنف معاصروه وقد  من تقدم ورقى.

، وهو ينطلق بالوصف إلـى وصف األخرىعلى فنون الشعرفيه شعر الوصف 

الحضارة مثل الهاتف، وآلة التصوير، وساعة الحائط، ومسمعة  فيالمستحدثات 

 فيالغناء، وحوامة الطيران، وكذلك يصف الربيع واألزهار واألنهار والنزهة 

 مركبات الخيل:

 

 يطتتأن الثرى لينتتا فلو كتتان وقعهتتا            
 

 على زئبق غض لمتتتا ارتج ذائبتتته 
 

 ويلمستتتتتتتنتتته بتتتالرفق حتى كتتتأنمتتتا      
 

 يقبل محبوبا على الذعر صتتتتتتتاحبه 
 

 فلو كتتان قلبي ختتافقتتا مثتتل خفقهتتا            
 
 

به  هانت في الغرام مصتتتتتتتائ  هدوا ل
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 ظلم الزمن للجمالتعبيره عن  

القاياتى فى بعض شعره عن إحساسه بظلم الزمن للجمال، وقد عبر السيد حسن 

 فيه:وكأنه كان يريد للجمال أن يبقى بمنأى عن أثر الزمن 

 

 من شتتتتتتتيء فال أنس كيده          وما أنسَ 
 

 لحستتتتتناء ملء العين والقلب تجتدى 
 

نمتتتا             َمْن حلى وإ يبتتتا  ل  تروح ستتتتتتت
 

 تؤزر بتتتالحستتتتتتتن البتتتديع وترتتتتدى 
 

 وتغتتتدو على جوع وإن غرامهتتتتا            
 

 ليتتتأكتتتل من شتتتتتتتتى قلوب وأكبتتتد 
 

 وكيف دعتتت من تجتتتديتته بستتتتتتتيتتد            
 

 وعبتتد لتتدى إحستتتتتتتتانهتتا كتتل ستتتتتتتيتتد 
 

 وإن امتتتترأ لتتتتم يتتتتعتتتتط هلل وحتتتتده            
 

 وأعطى لهتتتذا الوجتتته غير مفنتتتد 
 

  إحساسه بظلم الزمن له تعبيره عن

إحدى  ىيعرف أنه أهل للتقدير حتى إن لم ينله، وهو ف كان السيد حسن القاياتى

حين لمفارقات تفهمه لطبيعة هذه افهمه أو قصائده يشير إلى هذا المعنى معبرا عن 

 يفوت التكريم أهله:

 

             حْ لو أن المساعى تكسب المجد لم يلُ 
 

 بتتتأفق العال إال أنتتتا وأخى البتتتدر 
 

 فلكم ليلتتة أستتتتتتتهتتدت للمجتتد وحتتده            
 

 عيونى وقتتد أغفتتت كواكبهتتا الزهر 
 

 تلومين إن أخرت عن نيتتتل رتبتتتة            
 

 وكم عتتتامتتتل قتتتد فتتتاتتتته قبلى األجر 
 

 صتتتتتتتدر جاهل             يعتليكأن وستتتتتتتاما 
 

بر  ق حملتتته  ي من األزهتتتار   جنى 
 

  عهد الخداع 

مكانته الحريصة على االبتعاد بقدر تصوير  فيومن شعر السيد حسن القاياتى 

 :بسبب ما يعترى المجتمع من أخالق البعد عن الحقيقة أفراد المجتمعاإلمكان عن 

 

 أنتتتتا فتتتتي عتتتتهتتتتد ختتتتداع أهتتتتلتتتته            
 

من  موه الستتتتتتت لزق وستتتتتتت خوا ا ف  ن
 

 جتتهتتلتتتته            كتتم عتتظتتيتتم التتكتتبتتر بتتتادي  
 

 ظنتتته النتتتاس على شتتتتتتتيء فظن 
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  اعتزازه بكرامته  شعره المعبر عن  

كان السيد حسن القاياتى رجال أبيا يعرف كيف يصون كرامة إنسانيته، فهو حين 

 يشكو الدهر يختم شكواه بقوله:   

          

 بتتعتتض متتتا أشتتتتتتتتكتتو ومتتتا أكتتثتتره            
 
 

 إن مثلى ليس يشتتتتتتتكو متتتا وجتتتد 
 

شكوى الدهر وما يقابله هو من رفعة نفسه،  يالسيد حسن القاياتى ف يمضي و

 يؤثر الموت على الحياة غير الرضية:على حد قوله وأصالة منبته وإبائه حتى إنه 

 

 طتتتالمتتتا عتتتاتبتتتت دهرى ولشتتتتتتتتتد            
 

 أتتتترى يتتتنصتتتتتتتتتفتتتنتتتي متتتنتتته أحتتتد 
 

منتتته ألستتتتتتتى             إن فى صتتتتتتتتتتدري 
 

 لتتتتو عتتتتداه متتتتاء حتتتتلتتتتمتتتتى لتتتتوقتتتتد 
 

 إن حتتتتتتتفتتتا بتتتاكتتترا فتتتي غتتتبتتتطتتتة           
 

 كتتتان ختتيتترا متتن حتتيتتتاة فتتى كتتمتتتد 
 

 كتتتتتم أمتتتتتنتتتتتى لتتتتت متتتتتانتتتتتي غتتتتتدا           
 

 متتتا عستتتتتتتى يرفع من قتتتدرى غتتتد 
 

 بتتعتتض متتتا أشتتتتتتتتكتتو ومتتتا أكتتثتتره           
 

 إن مثلى ليس يشتتتتتتتكو متتتا وجتتتد 
 

 تعبيره عن الملل من ركود الحياة من حوله

، وهو الرتيبة التي ال تخرج عن إطار التكرار القاياتى بالحياة الشاعر يضيق  

 فيقول:يعبر عن هذا المعنى تعبيرا جافا موحشا  ال يمت لحب الحياة بصلةي 

        

 متتتتتا فتتتتتي التتتتتحتتتتتيتتتتتاة جتتتتتديتتتتتد            
 

 ستتتتتتتتتتتوى التتتتتقتتتتتديتتتتتم التتتتتمتتتتتعتتتتتاد 
 

 ستتتتتتتتتتتتئتتتتتتمتتتتتتت كتتتتتتل قتتتتتتديتتتتتتم           
 

 فتتتتتتتواديحتتتتتتتتتتتتتتتى ختتتتتتتفتتتتتتتوق  
 

  

        الحبمن معاناة قلبه وصفه ل

 أحتتتتتس فتتتتتي التتتتتقتتتتتلتتتتتب وقتتتتتدا            
 

 يتتتتتتتتارب ال كتتتتتتتتان حتتتتتتتتبتتتتتتتتا 
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  شعره السياسي 

حفل شعر السيد حسن القاياتى بكثير من الموضوعات السياسية والقومية، 

مصر، وكان رأيه مسموعا ومطلوبا  فيوبخاصة أنه كان من وجوه الحياة العامة 

التي كانت قد الفتنة الطائفية الدينية حرب طرابلس، وفى  فيأيضا، وللقاياتى قصائد 

 المصريين.لم تلبث أن اختفت بفضل حكمة القادة  و ١٩١٠في اندلعت 

  انتقاده ديموقراطية االنتخابات

قادر على إدراك الفرق بين المثل  من العجيب أن نرى هذا المفكر الذكي  غير

الواقع ، وهو  نالعليا النبيلة و اآلليات السياسية  الممكنة ، حتى إنه ليبدو منفصال ع

فيصفها وصفا  االنتخابات،ينتقد آلية الديموقراطية المعتمدة على على سبيل المثال 

قصيدته في هو و بالدنايا،إنها سبق إلى الكرامات  فيه:ساخرا يقول أو عدميا فلسفيا 

" يستطرد من نهر القصيدة فيفيض في شرح هذا المعنى المعبر عصريات"الجميلة 

 :  ووضوح بكل شجاعةعن اعتقاده الطوباوي 

 

ْبق   قلتتتت: ستتتتتتتَ ف  . تختتتاب  ن  قيتتتل: ا
 

 إلتتتتى التتتتكتتتترامتتتتات بتتتتالتتتتدنتتتتايتتتتا 
 

 َوقتتتتتيتتتتتعتتتتتة  والتتتتتختتتتتنتتتتتا ق ستتتتتتتتتتتي  
 

هتتتتتى رمتتتتتايتتتتتا   وهتتتتتدنتتتتتة والتتتتتنتتتتتل
 

َوى التتتكتتتراستتتتتتتتتي ّ والتتتغتتتوانتتتي  هتتتَ
 
 

ْت بتتته الضتتتتتتتحتتتتايتتتتاأستتتتتتتًى   َغنتتتا  َت
 

 حتتتتتديتتتتتث نتتتتتْدبي لتتتتتنتتتتتاختتتتتبتتتتتيتتتتته
 

 شتتتتتتتتتتتكتتتتتاة آسي إلتتتتتى التتتتتبتتتتتاليتتتتتا 
 

بتتتاُع التتتقتتتلتتتوُب فتتتيتتتته رًى تتتتُ  ستتتتتتتتتُ
 

 ستتتتتتتتتتوافتتتتر التتتتهتتتتون أو نتتتتقتتتتايتتتتا 
 

هتتتاد ي  متتن شتتتتتتتتتتام فتتتالتتنتتقتتتد والتتتتتا
 

ما فتتتتالتتتتلتتتتحتتتتم والتتتتقتتتتاليتتتتا   أو شتتتتتتتتتتَ
 

ى ي بتتتديتتنتتتارك التتمتترجتتا نتت  لتتْ  صتتتتتتتت 
 

  َ َزايتتتتا َك ختتتتيتتتتَر التتتتورى متتتتَ بتتتتْ  أَهتتتتَ
 

 لتتتعتتتيتتتنتتتي التتتنتتتبتتتل حتتتيتتتن أغتتتزو
 

َوى متتتتبتتتتاريا فتتتتي ستتتتتتتتتترايتتتتا   قتتتتُ
 

ني غوا ل في ا كيتتتد  ل لى ا  مشتتتتتتتوا إ
 

َرايتتتتتا   فتتتتتال ستتتتتتتتتتتراة  وال ستتتتتتتتتتتَ
 

 شتتتتتتتكتتتا من الجوع فتتتاشتتتتتتتتكتتتاني
 

هُ التتتتعتتتتيتتتتش فتتتتي حتتتتمتتتتايتتتتا  َرفتتتتا  متتتتُ
 

ى بتتتَ  لتتتلتتتختتتبتتتز دون التتتجتتتالل تُستتتتتتتتتْ
 

ُن التتتتمتتتتال والصتتتتتتتتتتفتتتتايتتتتا  َواتتتتت   فتتتتَ
 

ي فتتتيتتت ّ  بتتتكتتتى عتتتدوي إلتتتى صتتتتتتتتتَ
 

دَايتتتتتا   فتتتتترداه التتتتتدمتتتتتُع متتتتتن عتتتتت 
 

ْعف  ترامى عليتتته ضتتتتتتتعف    ضتتتتتتتَ
 

 كتتتالغيتتتد متتتالتتتت على الحشتتتتتتتتتايتتتا 
 

 ً دَى التتعشتتتتتتتتتتايتتتا حتتمتتتدت رأيتتتتا  لتتتَ
 

هُ متتتا أنتتتَت في الغتتتدايتتتا    لتتتْ  فستتتتتتتَ
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فتتتل الجالل شتتتتتتتعتتتب   ط  َ ب  متتتا  ستتتتتتتَ
 

وايتتتتا  لتتتته فتتتتي التتتتزا عتتتت  َوى بتتتتمتتتتْ  ثتتتتَ
 

 ً نتتتتوهُ حتتتتْرفتتتتا قتتتتا َ ومتتتتا لتتتتَ ا  ستتتتتتتتتتمتتتتَ
 

ت إن تتتتحتتتايتتتا     كتتتوثتتتبتتتة التتتمتتتيتتتْ
 

  موقفه من االنقسامات الوطنية

أعقاب ثورة  يالخالف بين سعد زغلول باشا وأقرانه ف وصف السيد حسن القاياتى

ومبتعدا عما كان ، من رغبة في الصفاء و التوحد مما كان يحدوه منطلقا  ١٩١٩

 فيقول:، و هو يلجأ إلى الوصف  الدقيق المعبر  ينتظر منه من االنحياز لما يراه حقا 

 

 فيا نار اخمدى           لظى،شتتب الخالف 
 

 وجتتته الموقتتتدوتقستتتتتتتمي يتتتا نتتتار  
 

 ستتتتتتتعتتد وعتتدلي قتتد أعتتدنتتا فيهمتتا             
 

عة في المستتتتتتتيح وأحمد   عهد القطي
 

 إن التتبتتالد حتتيتتتاتتتهتتتا أن تتتعتتمتتلتتوا            
 
 

 رأى التتجتتمتتيتتع وهتتبتتتة التتمتتتتتوحتتتد 
 

 هيهتتتات ليس بستتتتتتتيتتتد في نفستتتتتتتتته           
 

 من ليس في أوطتتتانتتته بتتتالستتتتتتتيتتتد 
 

  اعتزازه بعروبته

الحماسة والفدائية والوطنية المتقدة،  فيجميل  شامخ وللسيد حسن القاياتى شعر 

 فمن قوله يصور عزة الشرق والعرب:   والقومية والعروبة.

       

 غتتتن لتتتلتتتدنتتتيتتتا بتتتمتتتجتتتد التتتعتتترب            
 

 تتترم عتتطتتفتتيتتهتتتا بتتزهتتور التتطتترب 
 

 أمتتتة التتعتترب أتتتتاحتتتت لتتلتتهتتتدى             
 

 وثتتبتتتة التتبتتيتتض وهتتتدى التتكتتتتتتب 
 

 إن لتتتتلتتتتحتتتتق بتتتتيتتتتانتتتتا إن عتتتتدا            
 
 

 منطق الرشتتتتتد ستتتتتما في القضتتتتتب 
 

 استنهاض همة الشرق 

 ويستنهض السيد حسن القاياتى همة أمم الشرق في موضع آخر فيقول:

 

 نتتتتجتتتتاحتتتتك رهتتتتن بتتتتأن تتتتتقتتتتدمتتتتي            
 

 فتتيتتتا أمتتم الشتتتتتتتترق ال تتتحتتجتتمتتي 
 

 إذا متتتا كتتتتتتتبتتتتتتتم عتتتقتتتود التتتحتتتيتتتاة            
 

 التتتتدم فتتتتال تتتتتكتتتتتتتتتبتتتتوهتتتتا بتتتتغتتتتيتتتتر 
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 نموذج من وصف القاياتي في قصيدته : الحسن المبتذل 

يبدو الشاعر القاياتي و كأنه مغرم بروح الشعر االندلسي الذي يعبر عن االعجاب 

 بالجمال بأساليب تحرص في المقام األول على الموسيقى الداخلية .

 

 لقتتد أبتتدَع اْلُحستتتتتتتُن حتى َملتتْك ...
 

ُر حتتتتتى   هتتْ هُ التتطتتل  هتتلتتتْك  َوَرقا لتتتَ
 

اَمى إلى الغيتتتد  كتتتلل اْلعُيون  تَستتتتتتتتتَ
 

 كتتتتأَنا التتتتجتتتتمتتتتال بتتتتدا متتتتن فتتتتلتتتتكْ  
 

ىا اْلَجَمالْ  ي َغو  ى اْلَجْهُل يَْقر   َمضتتتتتَ
 

 كضتتتتتتتيف  الجراثيم عنتتتد الحلتتتتكْ  
 

هَوى ل بنتتتاُت ا هوى متتتا  ْل اُت ا  َبنتتتَ
 

ْك    لتتتتَ تتتتتَ متتتتْ اُع َوالَ يتتتتَ بتتتتَ ي  يتتتتُ لتتتت   حتتتتَ
 

 ب َمْن أَنزل الستتتتتتحَر ستتتتتتحَر الجفون  
 

نزلتتتْك    َمْن أَ نيتتتَك يتتتا بتتتدُر  ي ع  ب
 

و عتتلتتيتتتك بتتمتتتا لتتيتتس لتتتكْ     تتُتبتتيتتُح التتغتتريتترةَ بتتتذَل الضتتتتتتتتنتتيتتن  فتتتتتحتتنتتُ
 

ي بَاُت َن َمالَْت ب ه  اْلُمصتتتْ ل  اْلغُصتتتْ  ستتتَ
 

ْك    لتتتَ يتتتا غ  إذ متتتَ يتتتْ  أَلتتتْم تتتتأَْس لتتتلتتتزا
 

ُن أَناي َهويتتتَت  ا ُغصتتتتتتتْ َك يتتتَ دَْيتتتتُ ْن أَْذبتتتتلتتتتْك      فتتتَ  َوبتتتتاهلل  يتتتتا زهتتتتُر متتتتَ
 

ينإذا  ث ب لعتتتا  قمتتتَت يتتتا وردُ في ا
 

ْك.  لتتتتَ بتتتتا ْن قتتتتَ ى بتتتتبتتتتذلتتتتك متتتتَ  تتتتتلتتتتهتتتتا
 

ة  فتتي التتعتتفتتتاف را عتتتت حتتُ جتت   إذا فتتُ
 

ْك   لتتتَ متتَ ر  التتْ هتتْ  فتتقتتيتتتَل: التتبتتغتتيل لتتطتتُ
 

كؤوس ْل ثَم ا َل َثُم  ْل ُي ُن  ْلُحستتتتتتتْ  ُهَو ا
 

كْ   تتتتلتتتَ عتتتْ  ويتتتْؤكتتتل بتتتالتتتعتتتذل أو يتتتُ
 

اةُ  َفتتتتَ ْل َك ا َلتتتتْ ُث َم َهَوى  ْل  أعصتتتتتتتُر ا
 

نْ   متتَ ي بتت  ْزر  َك تتتُ التتتُ متتتَ ْك  فتتَ لتتتَ ثتتُ   متتَ
 

متتانْ  ْنَع الزا  إذا كنتتَت يتتا نبتتُت صتتتتتتتُ
 

كْ   دالتتتتَ ي ّ أو عتتتتَ غتتتتَ لتتتتْ اَك لتتتت  نتتتتا بتتتتَ  تتتتتَ
 

بتتتايتتتا التتغتتواة، يل ستتتتتتتتتَ و  ذُمل التتغتتَ  يتتتَ
 

ْك    لتتتَ ْن أَْرستتتتتتتتَ يا التتطتتهتتتارة متتَ بتت   نتتَ
 

تَب يتتكَ   أَتبكي َعلَى اْلُحستتتتتتتن  إذ يَستتتتتتتْ
 

َن إ ذْ   ى َعلَى اْلُحستتتتتتتْ ْك   َوتُْنح   نََولتتتَ
 

َّك أَنا  ُود  َواء   بتتتت  هتتتتَ َوى كتتتتالتتتتْ هتتتتَ  التتتتْ
 

ْك   لتتتَ ى ستتتتتتتتَ وَح أَنتتا ه  التترل فل بتتت  ر   تتتَ
 

تبتتتاَح اَلقلوبَ  َهَوى فتتتاستتتتتتت يَح اْل  أَب 
 

ْك    دَلتتَ ُن متتا أَعتتْ َت يتتا ُحستتتتتتتْ  تبتتاركتتْ
 

يتتتلُ  ط  َت كم تَستتتتتتتْ ات   يتتتا ب   جمتتتاَل األَ
 

ْك   دالتتتتَ اَك التتتتذي عتتتتَ ْن َرعتتتتَ حتتتتنتتتتا  تتتتتَ
 

ئهتتتتات لتتتتا جمتتتل ا َي متتتا أ نفستتتتتتت   ب
 

ُل   يا َوصتتتتتتتْ لُت:  لك وإن ق  ما أجم
 

ُر الحجتتتال  شتتتتتتتكتتتاةُ الخرائتتتد أَستتتتتتتْ
 

ْك   لتتتَ ُن َمْن َعطا دَاؤك يتتتا ُحستتتتتتتْ  فتتت 
 

فتتتؤادَ  دا التتتْ ُن هتتتَ ُحستتتتتتتتتْ َك التتتْ لتتت   إذ متتتُ
 

لتتتْك    الالً ويتتتا طتتتيتتتبتتته إْن متتتَ  متتتَ
 

  لعبد الوهاب عزام تهإخوانياته : تحيمن 

ثر إالقاياتي إلى الدكتور عبد الوهاب عزام هذين البيتين على  الشاعرأرسل 

 قراءته كتاب "رحالت": 
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 عتتنتتتت لتتتصتتتتتتتتلتتح لتتتب التتمتتقتتيتتمظتت
 

 وعتتتدت لتتتتتكتتتتتتب رأي التتحتتكتتيتتم 
 

 بتتتتيتتتتانتتتتك والشتتتتتتتتتترق أغتتتتالهتتتتمتتتتا
 

 جتتمتتتال التتجتتتديتتتد ونتتبتتتل التتقتتتديتتم 
 

   هيامه بطيب الصحبة و األنس

هذه القصيدة نقرأ األحياء  وأماجدومن شعر السيد حسن القاياتى في وصف الحياة 

المواتي مع صحبة من المحبين الذين كان  والعيشوالسعادة السلسة الموحية بالصفاء 

 يأنس بهم و بصحبتهم فيقول : 

 

 تلتتك المستتتتتتترات جتتاءتنتتا على قتتدر
 

 وبتتتاعتتتث األنس وافتتتانتتتا على األثر 
 

هرة لقتتتدر زا لي ا كلتيتتتا ليتلتتتة   في 
 

 تزهو بجبهتتة هتتذا التتدهر كتتالطرر 
 

 وصتتتتتتتبح إقبتتتالهتتتا بتتتالعّز  الح لنتتتا
 
 

 في نور إشتتتتتتتراقتته يغني عن الغرر 
 

 وهتتذه من عيون العصتتتتتتتر خيرتهتتا
 

ً بمتتتا تحويتتته من حور   تتيتتته عجبتتتا
 

 مواستتتتتتتم صتتتتتتترن أعيتتتاداً لبهجتهتتتا
 

 وحستتتتتتتن رونقها في هذه العصتتتتتتتر 
 

 فيهتتا لتتذي العّزة القعستتتتتتتتاء مكرمتتة
 

 بما حوى من قضتتتتتاء الحّظ والوطر 
 

 ذاك الكريم كريم األصتتتتتتتتل فتتاخره
 

 نستتتتل األماجد في بدو وفي حضتتتتر 
 

 طيبهتتتتا أنعْم بتتته ُحستتتتتتتن األخالق
 

 وخلقه كنستتتتيم الروض في الستتتتحر 
 

 شتتتتتتتهم ذكي فصتتتتتتتيح متتتاهر ذرب  
 

دُ التتفتتكتتر   نتتتدب  بتتلتتيتتغ  بتتتديتتع  جتتيتتتّ
 

 وشتتتتتتتاعر بمعاني الشتتتتتتتعر ينظمها
 

 من الفرائتتتد في عقتتتد من التتتدرر 
 

 وعتتتالتم بتفتتنتتون فتي التلتّتغتتتات بتهتتتتا
 

 يمتاز حقّاً بحستتتتتن الستتتتتير والستتتتتير 
 

 من بيت بيّهم العالي الذرى شتتتتتتترفا
 

 الحتتتامي من الخطر فتتتانزل بحيهم 
 

مو وحفظهم  ال زال حّظهم يستتتتتتت
 

 في أمن من الضير من حادث الدهر 
 

 متتتتتكتتئونتتجتتلتتهتتم بتتمتتجتتتالتتي األنتتس 
 

 من الستتتترور على عالي من الستتتترر 
 

ً يؤرختتته  متتتا قتتتام داعي الهنتتتا يومتتتا
 

 عز القران بتتتدا للشتتتتتتتمس والقمر 
 

 و العدمية العميقة تأمالته الفلسفية  

حسن القاياتى قصيدته الجميلة  للسيد ١٩38فبراير نشرت مجلة الرسالة في 

وهذه القصيدة في رأينا هي أروع قصيدة عربية تعبيرا عن العدمية   عصريات،
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ومن الطريف أن العدد نفسه من مجلة الرسالة تضمن قصيدة بغداد للشاعر التأملية ، 

  القاياتى:السيد حسن  عصريات يقولوفي قصيدة   الجارم.على 

 

َ التتتكتتتيتتتدُ  ايتتتتا جتتتتَ ن الستتتتتتتتتا لتتت  عتتتْ  متتتا تتتتُ
 

 والحقتتتدُ متتتا تضتتتتتتتمُر الطوايتتتا   
 

 يتتتا عصتتتتتتتُر متتتا فيتتتك من َعَوادي  
 

 يتتتا عهتتتدُ متتتا فيتتتك من خفتتتايتتتا   
 

را فل ب شتتتتتتتتتتْ ر   متتتتا لتتتتلتتتتثتتتتنتتتتايتتتتا تتتتتَ
 
 

 على الجوى يصتتتتتتتتتتدَُع الحنتتتتايتتتتا  
 

دس التتتتعصتتتتتتتتتتُر متتتتن أََواني   ال قتتتتُ
 

ذَمل فتتتتي حتتتتمتتتتده التتتتتتتتتحتتتتايتتتتا     تتتتتُ
 

ْزهتتتتَى بتتتتفتتتتجتتتتر عتتتتلتتتتمي  الََم نتتتتُ  عتتتتَ
 

 لتتتتتلتتتتتدجتتتتتى بتتتتتقتتتتتايتتتتتا   كتتتتتأنتتتتته 
 

َ لتتتتنتتتتا ختتتتالل    لتتتتدى التتتتبتتتتغتتتتايتتتتا
 

 ومتتتتا لتتتتنتتتتا فتتتتتتتتتنتتتتةُ التتتتبتتتتغتتتتايتتتتا   
 

َل بتتتالتتتمتتتختتتاز طتتتالتتتُع التتتحتتتفتتتْ  ينتتتُ
 

  َ َرايتتتتا بتتتتُح ال تتتتتنتتتتظتتتتر  التتتتمتتتتَ  يتتتتا قتتتتُ
 

 قسوة خطايا عصره

أثرت  وكيف عصره،ثم يتحدث السيد حسن القاياتى عن قسوة الخطايا واآلثام في 

  سلبية:في نفوس أبناء ذلك العصر فأحالت أخالقهم إلى أخالق 

د متتتتن زمتتتتاني  لتتتتْ فتتتتي التتتتختتتتُ ا لتتتتَ  إنتتتتا
 

هُ التتتختتتطتتتتايتتتتا  ْردَْوستتتتتتتتتتَ يتتتل فتتت  نتتت   تتتتُ
 

ريّ  ب ّ حتتتتُ اَهتتتتى بتتتتلتتتتُ يتتتتل  تتتتتبتتتتَ  جتتتت 
 

 وظتتتلا عتتتبتتتداً لتتتدى التتتعتتتطتتتايتتتا   
 

ْد فستتتتتتتتوى  ْب وأَْوعتتت  ّ  تتتحتتويَرغتتت 
 

 ضتتتتتتتمتتائر الصتتتتتتتيتتد في الهتتدايتتا   
 

ن أداعتتتتتى أنتتتتتهُ طتتتتتلتتتتتيتتتتتق     متتتتتَ
 

 إالم يتتتختتتتتتتال فتتتي الستتتتتتتتتبتتتايتتتا   
 

  الموت هو الرشد الوحيد

هذه القصيدة إلى حالة من اليأس مقطع من مقاطع  القاياتى فيحسن  ويصل السيد 

   الموت:يقول معها إن الراشد الوحيد في عصره هو 

 

ُتوني  ُف  يتتتا عصتتتتتتتُر متتتا فيتتتك من 
 

د فيتته ستتتتتتتوى المنتتايتتا     ال رشتتتتتتتتُ
 

ل   تْ ستتتتتتتتتَ  األضتتتتتتتتتاليتتتل كيف القتتتَ
 

 ُحنوا موستتتتتتتى على الوصتتتتتتتتايتتا   
 

هُ  ُرمتتتتْ َت بتتتتالتتتتحتتتتق فتتتتلتتتتتتتتتَ قتتتت   شتتتتتتتتتتَ
 

 بحيتتتث تشتتتتتتتقى بتتته القضتتتتتتتتتتايتتتتا 
 

هُ  تتتتتْ  صتتتتتتتتتتبتتتتاحتتتتةُ التتتتحتتتتق حتتتتجتتتتبتتتتا
 

را والتتحستتتتتتتتَن فتتي التتختتبتتتايتتتا     فتتقتتَ
 

ى  ال يتتتحستتتتتتتتتُن التتتعتتتدَل متتتن تتتتولتتتا
 

ادََر التتعتتتدَل فتتي الشتتتتتتتتكتتتايتتتتا  غتتتَ  فتتَ
 

َزالتتتتتةُ التتتتترأي متتتتتن فتتتتتؤادي  جتتتتتَ
 

َ يتتتطتتتيتتتر متتتن فتتتتتتتنتتتةي    شتتتتتتتتتظتتتايتتتتا
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ييّ  ر  َ     جتتتاذَبتتتُت عصتتتتتتتري ُمنَى ستتتتتتتَ نتتتاَيتتتتا ْربتتتدَ التتعصتتتتتتتتتُر فتتي متتُ عتتَ  فتتَ
 

 شتتتتتتتتتتدا فتتتتأشتتتتتتتتتتجتتتتى بتتتتكتتتتل َواهي 
 

ل التتعصتتتتتتتتر مشتتتتتتتتتتتكتتتايتتتتا  لتتبتتتُ  لتتبتتُ
 

  سيادة األندالعصر 

السيد حسن القاياتى في الحديث عن معاناته النفسية والعقلية مما يسميه  ويفيض

 فيقول:وهو يطرح تساؤالته بكل استنكار  أو يصفه بأنه عصر سيادة األندال

 

 متتن ستتتتتتتتّود التتنتتتذل فتتي األعتتتالتتي
 

دا لتتتتلتتتتحتتتتفتتتترة التتتتثتتتتنتتتتايتتتتا    هتتتتَ  فتتتتَ
 

 هي الستتتتتتتجتتتايتتتا فحيتتتُث جتتتارت
 

ْب التتجتتور فتتي التتقضتتتتتتتتتتايتتتتا  َرقتتتا  تتتَ
 

ى الشتتتتتتتتتتَ َوى بتتتتيتتتتان  كتتتتمتتتتا تتتتتَ ُم التتتدّل ّ فتتتي التتتثتتتنتتتايتتتا      هتتتتَ  تتتتبستتتتتتتتتل
 

 بتتتتتتيتتتتتتان هتتتتتتادي غتتتتتتذتتتتتتته آي  
 

 متتتتتن التتتتتمتتتتتثتتتتتانتتتتتي فتتتتترق آيتتتتتا 
 

ْت جتتتتمتتتتااَلً يتتتتراعتتتتة   فتتتتَ ّ ر   صتتتتتتتتتتتُ
 

 كتتتتمتتتتا يشتتتتتتتتتتق التتتتيتتتتراع نتتتتايتتتتا 
 

 يتتتا ستتتتتتتتتقتتتطتتتة والتتتفتتتنتتتون لتتتيتتتل  
 

يا   كستتتتتتتقطة الشتتتتتتتمس في العشتتتتتتتا
 

نتتتتي بتتتتالتتتتنتتتتجتتتتاح نتتتتْذل    إن عتتتتزا
 

 فتتتُرّب لتتتكتتتعتتتاء فتتتي التتتحتتتظتتتتايتتتتا 
 

اهُ  ب  عتتتتتلتتتتتى فتتتتتتتتتتتَ  أَدَلا شتتتتتتتتتتتعتتتتتْ
 

 ليضتتتتتتتحتتتك المجتتتد من فتتتتايتتتا   
 

َرى غتتتبتتتيل   عتتتلتتتى قتتتطتتتيتتتعي ستتتتتتتتتَ
 

 بتتتتلتتتتغتتتتَت يتتتتا راكتتتتب التتتتمتتتتطتتتتايتتتتا 
 

   التتلتتيتتتالتتي،بتتتالتتعتتلتتم فتتلتتيصتتتتتتتتحتتتب 
 

ْفَر بتتتالّروايتتتتا  َب الَق احتتتَ  من صتتتتتتتتتتَ
 

  سيطرة الجهلالخضوع لينتقد 

السيد حسن القاياتى عصره ألنه هو العصر الذي يمشي فيه الجالل طائعا  وينتقد

  هو:إلى أهل الجهالة على غير ما كان يتوقع 

 

ً لتتعصتتتتتتتتر التتجتتالل يتتمشتتتتتتتتي ا  تتَتبتتتّ
 

دّة التتجتتتهتتتل فتتي التترعتتتايتتتتا   لستتتتتتتتتتُ
 

ب ّ  للتتتل ي يتتتا ُمنصتتتتتتتف ا  كم أجتتتار 
 

اَيتتتا    بتتتت صتتتتتتتتبتتتَ  بصتتتتتتتتبتتيتتتةي ألتتا
 

بتتتاري  أنصتتتتتتتتف بتتوزنتتي ومتتن يتتُ
 
 

َوايتتتتتتتا   فتتتتتتتال هتتتتتتتواهُ وال هتتتتتتتَ
 

 بتتتاعتتتد ستتتتتتتتجتتتايتتتاه متتن ختتاللتتي
 

 وقتتتتس حتتتتجتتتتاه عتتتتلتتتتى حتتتتجتتتتايتتتتا 
 

اله  متتتتن اعتتتتتتتتتلتتتتى والتتتتهتتتتدي حتتتتُ
 

اليتتتتتا  هُ والتتتتتهتتتتتدي حتتتتتُ  شتتتتتتتتتتتأَْوتتتتتتُ
 

دي   التتتعتتتزل فتتتي التتتنتتتفتتتس، ُربا َوغتتتْ
 

 بتتتتتجتتتتتده تشتتتتتتتتتتترف التتتتتبتتتتترايتتتتتا 
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َح األمتتتتتانتتتتتّي كتتتتتم  يَويتتتتتْ عتتتتتاد   تتتتتتُ
 

 حتتتلتتتو األمتتتانتتتي ّ والستتتتتتتتتجتتتايتتتا   
 

 إنتتتتي ولتتتتلتتتتحتتتتمتتتتد متتتتا أعتتتتانتتتتّي 
 

  َ َرايتتتا  كتتتالتتبتتتدر فتتي ظتتلتتمتتتة ستتتتتتتتُ
 

ت  التتتتتتعتتتتتتوادي فتتتتتتا ر  إذا حتتتتتتَ  بتتتتتتَ
 

دَ التتتتنتتتتاُس متتتتن حشتتتتتتتتتتايتتتتا  هتتتتا نتتتتَ  تتتتتَ
 

دل والتتتتحتتتتظ يتتتتبتتتتتتتتتغتتتتيتتتتنتتتتي  أصتتتتتتتتتتُ
 

 أقتتول بتتتاستتتتتتتتمتتي دعتتتا ستتتتتتتتوايتتتا 
 

لمستتتتتتتتتتاعي لى ا يمشتتتتتتتي إ ُحرل  ل  ا
 

 كتتمشتتتتتتتتيتتتة التتنتتحتتتل فتتي التتختتاليتتتتا 
 

  لقصيدته اجتماعياتنقد عباس خضر 

هذه القصيدة بأنها قصيدة قديمة على أن يشير إلى أن االستاذ عباس خضر  حرص

نبيلة األغراض،  ،كسائر شعر القاياتي  وأنها، تردد مجالس األدب بعض أبياتها 

 ..مركزة المعاني، وكثيراً ما أغار على معانيها لصوص الشعر كأن صاحبها قد أنهبها

 :نيها، فبعض المعاني يعوزه البسط في التأدية مثل قولهتضيق ألفاظها بمعا

 

 ولو بتتتات في أثنتتتاء بردتتتته البتتتدر    حبيتتب إلى اإلنستتتتتتتتان كتتل طريفتتة
 

االستاذ عباس  يقولثم  فهو في حاجة إلى أن يبين بأن المالزم ممل ولو كان البدر.

 :اللفظ بإيجاز بليغ كقوله القصيدة يؤديهاخضر إن أكثر المعاني في هذه 

 

 شتتتمائل غر أصتتتبحت وهي ستتتؤدد
 

 ويتتتانتتتعتتتة األثتتتمتتتار أولتتتهتتتا زهتتتر 
 

بأنه عميق الفكرة، دقيق االلتفات، ولعل هذا هو الذي يجعله ضنيناً  هيصفثم 

بالبسط، فهو يرى أنه أبان بتأديته المعاني بذلك اإليجاز، فالزيادة حشو، وهو يعلو 

 :في أسلوبه مترفعاً بالجزالة عن السهولة والتبذل، أنظر إلى قوله

 

يات مالحة غان فل وصتتتتتتتال ال يتتك بتتالحستتتتتتتنتتاء لي    أًشتتتتتتتَ ّ  س لهتتا مهرتُله 
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نك وأنا إذا أردنا أن نعلم ما يقول البد أن نشحذ الذهن لينفذ إلى عمقه، وهناك إف

نقف على معناه، يقول: مالحة الحسناء التي ال تتزوجها فال تدفع لها مهراً أشهى 

 وصال الغانيات وأشده قتالً للكلف المدلاه. 

  خضر يعده مجددا و مبتكرا للمعاني

 مجدد، منكذلك يصف االستاذ عباس خضر الشاعر القاياتي بأنه شاعر  

المجددين الحقيقيين ال الذين يرددون كلمة التجديد، ويتحلون بمضغها، فهذه قصيدته 

قل أن تجد فيها معنى من المعاني العامة، فأكثرها مشابه من خواص المعاني التي لم 

 يسبق إليها كقوله:

 لكأن وستتتتتتتاما يعتلي صتتتتتتتدر جاه
 

 جنى من األزهتتتار يحملتتته قبر   
 

 :وقوله

قع أوجتتتته برا ل تحتتتت ا عنتتتا  ل  تطتتتا
 

 حستتتتتتتتان كمتتا يغري دُُجناتتته الفجر 
 

  جتماعيو ينتبه إلى عنايته بالنقد اال

تناول في القصيدة بعض  ويشير االستاذ عباس خضر إلى أن الشاعر القاياتي

 :النواحي االجتماعية بالنعي والنقد المر كقوله يصف المجالس والمجتمعات

 

نهتتتتا قبيح كتتتأ ل  مجتتتالس حفتتتل بتتتا
 

 مغاني بغايا ملؤها الفحش والهجر 
 

 تحيتتتاتهم ستتتتتتتتتب الجتتتدود فكتتتاهتتتة
 

يل فيمن يشتتتتتتتتهون فتى برر   وكم ن
 

 ستتتتتتتبتتاب تهتتاداه الثغور بواستتتتتتتمتتا
 

هم   ن ي ب  عطر كتتتأن التتتذي أهتتتداه 
 

 

  ويرى في تصويره تعبيرا عن النبل

نوازعه وأحاسيسه في القصيدة تصويراً بارعاً صادقاً في  صوروهو يقول إنه 

 :أبيات تدل على نبل خلقه
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 إلى هللا أشتتتتتتتكو أنني لستتتتتتتتت واجتتدا
 

 ستتتتوى لذة من دون تحصتتتتيلها العهر 
 

 أشتتتتتتتف وصتتتتتتتتتال الغنيتتتات مالحتتتة
 

 تلهيتتتك بتتتالحستتتتتتتنتتتاء ليس لهتتتا مهر 
 

 صاح بي أمكنت من ريقها الخمر إذا
 

 نتتتذيتتر التتهتتتدى: متتتا أنتتتت والتتختتمتتر 
 

 أمر بهتتتا في الكتتتأس حمراء عتتتذبتتتة
 

 فتتأحستتتتتتتبهتتا جمراً وفي كبتتدي جمر 
 

  وينتقده في عبارة متناقضة مع نفسها

يمر  نهإ قولهالقاياتي في البيت األخير  على الشاعرعباس خضر  ويأخذ االستاذ

يردف  وهو !بالكأس حمراء عذبة، فإذا كان يشهدها حمراء فكيف علم عذوبتها 

فيقول إنه قد يباح للشاعر أن يتردد ويتناقض في قصائد من شعره الختالف الظروف 

التي تحيط بمشاعره، فان للشاعر من ذلك ما ليس للعالم الباحث؛ ولكن ال يجوز له 

 :، فكيف يجمع شاعرنا بين قولهأن يتردد أو يتناقض في قصيدة واحدة

 

 كفى ضتتتتتتيعة للحستتتتتتن خدر يصتتتتتتونه
 

 أرى الطيب كل الطيب أن يهتك الخدر 
 

 :وقوله

 

 كتتنتتتاستتتتتتتتكتتم يتتتأيتتهتتتا التتغتتيتتتد أنتتنتتي
 

 ضتتتتتتتمنت لكم أن ينهب اللؤلؤ النثر 
 

حيتتتاء وإنتتته ل قن ا ي ل ف لعتتتار   هو ا
 

 النحر للعشتتاق أن يكشتتف النحر لك 
 

 يقولون إن الراح للفكر صتتتتتتتيقتتتتل
 

 في الراح عقتتل وال فكروربتتك متتا  
 

قول القاياتي في  أن فيوهو مطمئن النفس ، ولهذا السبب يقرر االستاذ خضر 

إن خلو الراح من العقل والفكر ال يمنع من أن تصقل ، وهو يقول  البيت التالي مغالطة

 الفكر، وهناك كثير من األشياء تصقل الفكر وليس لها عقل وال فكر. 

  القاياتىبز البشرى عبد العزي الشيخاعتزاز 

الناس ويباديهم بما ال يراه حقا، وهو غنى عن  يرائيكان القاياتى يأنف من أن »

رضى الناس بالحق والباطل، هذا إلى أنه رجل رقيق الحس، مهذب العاطفة، جميل 
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 منزع النفس، فهو أجل محال من أن يكذب على عواطفه، ويفترى على ما يجول فى

 «.صدره من نوازع الوجدان

 شهادة لألستاذ سيد قطب

عرض على اإلذاعة المصرية السيد حسن القاياتى روى األستاذ سيد قطب أن 

مكتف بما عنده  أجرا، ألنهأن ينال عنها  تشاء دونمنها ما  كي تقرأمجموعة أشعاره 

وليس من ذوي األطماع المادية، فلم يعره أحد اهتماماً في الوقت الذي يأتون فيه بكل 

من يعرف القراءة من محبيهم ليقدم )قراءة أدبية( أي يقرأ في كتاب من كتب األدب  

فأصبح في اإلذاعة نوع آخر من القراء إلى جانب قراء القرآن الكريم مع الفارق فيما 

 !أن األخيرين يمتازون بالقراءات السبع يقرأ وفي

 رسالة من الغرابلي باشا

 رسالة إلى صديقه القاياتى فقال: يوكتب الوزير محمد نجيب الغرابل

 

 لتتتتئتتتتن تشتتتتتتتتتتأ فتتتتالتتتتحتتتتيتتتتاة بتتتترق            
 

 وإن تشتتتتتتتتتتأ فتتتتالتتتتحتتتتيتتتتاة دهتتتتر 
 

 وإن تشتتتتتتتتتتأ فتتتتالتتتتحتتتتيتتتتاة ختتتتيتتتتر            
 

 وإن تشتتتتتتتتتتأ فتتتتالتتتتحتتتتيتتتتاة شتتتتتتتتتتر 
 

 وإن تتتتتترد فتتتتتالتتتتتزمتتتتتان حتتتتتلتتتتتو            
 
 

 وإن تتتتتتترد فتتتتتتالتتتتتتزمتتتتتتان متتتتتتر 
 

 التتتتعتتتتيتتتتش كتتتتالتتتتبتتتتحتتتتر فتتتتيتتتته متتتتد            
 

 ويتتتتعتتتتقتتتتب التتتتمتتتتد فتتتتيتتتته جتتتتزر 
 

 وكتتتتل ضتتتتتتتتتتيتتتتق إلتتتتى انتتتتفتتتتراج            
 

 وكتتتتل عستتتتتتتتتتر يتتتتلتتتتيتتتته يستتتتتتتتتتر 
 

  فهميالدكتور منصور رثاء من 

 مجمع اللغة العربية:  فيرثائه  في فهميقال عنه الدكتور منصور 

 ."يرسل الشعر والبيان عاطفة مشبوبة، ونزعة وثابة، و يبعثه اجتماعيات فاضلة"

  بدويالدكتور أحمد رأي 

 :بدويوقال عنه خلفه في مجمع اللغة العربية الدكتور أحمد 
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شعره وفى نثره لصور صادقة  فيحياته الخاصة والعامة،  فيإن سيرة القاياتى "

وكمال مروءته، وروعة حياته، ومن  لصفاء نفسه وسالمة طبعه، وجمال خلقه،

   "عناصر هذه الصورة وأمثالها تنحت الحياة تمثال اإلنسان

  ذكرياته الشخصيةبعض 

 تحدث السيد حسن القاياتى عن نفسه فقال:

بالتعليم والثقافة، مفرط االنزواء  عهديبالحياة، ثم ألول  عهديكنت ألول »

واالمتناع عن المجتمعات، حتى المنزلية منها، منعكفا على القراءة، حتى ال أكاد 

تلوت أكثر ما يعرفه األدباء  وأننيكل ثالثة أيام،  فيأغادر المنزل بل الحجرة مرة 

ال معادا المكتب، فما أكاد أقرأ اليوم كتاب أدب إ فيمن أمهات الكتب، إذ أنا وليد 

 «.راومكر

 عن نفسه فقال: وتحدث أيضا

بنيت على خلق محض من الحرية وكراهية للتقيد، يتمرد على األنظمة اليومية، »

واحتمال القاعدة المرددة، واألسلوب المتحد إال ما كان من ناحية االتفاق والفطرية، 

 «.هذه الفوضى واالسترسال فيوالسأم، عمل  عنديوربما كان إلفراط الماللة 

  معركته الطريفة مع الدكتور زكي مبارك

كتب الشاعر حسن القاياتي [  ١٩٤3أغسطس  ] الرسالة  من أعداد مجلة في عدد

  فقال:الدكتور زكي مبارك  اهاجمم

 " إلى الدكتور زكي مبارك

الذي خلقته  القاياتي األديب على حسن" قالوا لي يا دكتور إنك تريد أن تهجم 

ما و ، الظروف، ورفعته السياسة، وجاملته األدباء بقدر ما لبيته القديم في النفوس

وأنت يا سيدي الدكتور قد آذيتني أعنف   السياسةالقاياتي في  العيب مصطفىأل

 جريدة البالغ حيثاإليذاء يوم نشرت مقالك عن السهرات األدبية في رمضان في 
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خال من الرائد. وعاف مجلسه األديب. ولم يبق فيه إال وجه  قلت: إن البيت القاياتي قد

هللا  وهي غمزة أعرفها منك يا دكتور وأحتسبها عليك، وأجازيك  السيد حسن أبقاه

ً بين شاعر  عليها جزاء من أخلص ل دب، وامتزجت نفسه به طوال أربعين عاما

ه من ناشئة البيان يدرسه، أو بحث شائق في اللغة يكتبه. . . ثم ماذا  ثم يكون حظ

منتكساً، وقلمه بين تالميذه منكسراً، وأدبه بين األدباء ضعيفاً. . . مما جعل الدكتور 

 !تحدثه نفسه بالهجوم عليه، والنيل منه

فلقد كنت أود أن تكون أالعيبك بين ناشئة األدب  " لك هللا يا دكتور مبارك  

أدبك بالعنف. . . خير لك من فتحملهم على احترامك بالشدة، وتروضهم على مطالعة 

أن تهاجم رجالً قد هاجم شوقي وحافظ في عنفوان أدبهما، وضخامة شخصيهما، 

  "وخلود اسميهما، دون أن يتطاوال عليه ما تطاولت، أو يناال من شخصه ما نلت 

الدار " إن اللغة العربية يا دكتور لم تجد لها حصناً منيعاً من سنوات عديدة إال 

   فسل نفسك يا دكتور القلم القاياتي العتيدولن تجد من يذود عن حماها إال  القاياتية،

قلمه هذه  من ن حسن القاياتي لن تنال  إيوم أن كنت صديقاً وراوية للسيد مصطفى 

الترهات، ولن تؤثر في نفسه هذه الصرعات العنيفة التي ترسلها دون أن تذكر الدار 

تذكر كل هذا .....    وحاضرها الجديد في البيان القاياتية، ومجدها القديم في اللغة،

وقد أعددت لكتابك الفريد "النثر الفني" عشرين مقاالً أرجو أن يتسع  .... يا دكتور

محمد ]صدر الرسالة فتنشر لي هذه المحاوالت الجريئة في النقد، دون أن تجامل 

ألول زكي علها تظهر للناس الكاتب األول والشاعر ا [عبد السالم مباركزكي 

والحق  ...مبارك؛ ولكن بعد أن أسمع منه على صفحات الرسالة الزهراء كلمة الحق

 !أحق أن يتبع . 

  قاياتيرد الدكتور زكي مبارك على ال

استثارته كان من الدكتور زكي مبارك وهو المعروف بحدة طبعه وسهولة  وما

  فقال:في العدد التالي مباشرة  على السيد حسن القاياتي إال أن ردّ  للمعارك، وحبه

 " إلى السيد حسن القاياتي
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فوجدته دون ما يحسن صدوره عنك، وإال فكيف جاز لك  " قرأت خطابك إليّ 

 التوهم بأني أقول فيك ما دونته بقلمك نقالً عن أراجيف المرجفين 

" أنا أقول إنك أديب خلقته الظروف، وأالعيب مصطفى القاياتي في السياسة  

ً كالم ال يقوله صديق في هذا  الكالم ال يقوله من يعرفك، كما أعرفك، وهو أيضا

صديق، وأنت تعرف جيداً أني ال أقبل إيذاء أصدقائي بمثل ما نقل إليك، وال بأيسر 

مما نقل إليك، فأقطع ألسنة الدساسين، واحفظ ما بيننا من العهود. احفظ أنت، أما أنا 

 "فكما عهدت، ولن أتحول ولن أخون

" ثم تطلب إلى أن أسأل نفسي عن الصالت التي كانت بيني وبين الدار القاياتية، 

وأنا أوجه مثل هذا السؤال إليك، فما أظنكم عرفتم رجالً أصدق مني، وال أحسبك 

تنسى أنني أديت للشيخ مصطفى جميالً يفوق الوصف ويفوق الجزاء، وهو جميل 

بإمضاء )العقوق( يوم كان إيذاء  ١٩٢٤سجلته أنت بقلمك في مجلة الكشكول سنة 

لو نطق التاريخ   الشيخ مصطفى من هواك. أينا أوفي لذكرى هذا الرجل: أنا أم أنت 

األدبي لقال إني لم أكن راوية يوم عرفت داركم، وإنما كنت أستاذاً يساعد على خدمة 

 دي" أدبية تعرفها الجامعة المصرية، يوم اختارت الشيخ القاياتي خلفاً للشيخ المه

" وتقول: إنك أعددت عشرين مقاالً في نقد كتاب )النثر الفني( وأنك ستنشرها في 

وأقول إن الرسالة  الحق،الرسالة إن ضمنت أنها ال تجاملني، وأنك تنتظر مني كلمة 

ال تجامل أحداً، فقدم إليها في نقدي ما تريد. ثم أقول إن هذه الكلمة هي كلمة الحق، 

 "فانقضها إن كنت تطيق

" وجاء في كالمك أن لي في األدب أالعيب وترهات، فمتى كان ذلك  أنا يا 

صديقي ال ألهو في األدب وال ألعب، فجد األدب جد وهزله جد، وال يصدر عن قلمي 

 "إال ما يرضاه وجداني

فهذا ما تقرأ ال ما تسمع، فخذ عني ما تقرأ ودع ما تسمع، فما أذكر .. " أما بعد 

قاهرة منذ شهور طوال، وال أذكر أنك خطرت في بالي قبل أن أني حادثت أحداً بال

 "تنقل إلى )الرسالة( خصامك العنيف، يا أعز الخصماء
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" أنا ما أسأت إليك، وإنما أسأت أنت إلى نفسك بكسلك. ومع هذا تقول إن اللغة 

 .العربية لن تجد من يذود عن حماها غير قلمك، ونحن نعرف طاقتك في البيان

هللا وانفض الغبار عن نفسك المكسال، فقد تصبح ولك مثلي ترهات " توكل على 

 ."وأالعيب. وليس من العسير جداً أن تكون في منزلة الكاتب األول والشاعر األول

  تعقيب الشاعر القاياتي على رد د. زكي مبارك عليه

في  مبارك مباشرةكان من السيد حسن القاياتي إال أن رد على الدكتور زكي  وما

 : ١٩٤3سبتمبر  ٦عدد التالي من الرسالة ال

 " إلى الدكتور زكي مبارك

" قرأت بإعجاب خطابك األسيف الذي تواضعت "الرسالة" فنشرته لك، وهي 

تعرف القاياتي الذي ال يود أن يحاط اسمه بهذا السياج الباهت من الدعاية  -بعد 

ياتي يا دكتور نسيج وحده الكاذبة. ويقحم اسمه بين األسماء الشاعرة.  إن القلم القا

تعرفه األسواق األدبية الحرة يوم يكون في مصر للقلم الكبير أسواق. . . تجزي 

القاياتي أيها الناس نظم الشعر وكثير من أدبائنا الذين تطنطن .  المحسن وتلفظ المسيء

الصحف بذكرهم اليوم أسماء ال يحلو ترديدها إال على ألسن اللوات في الحارة. 

 !!اب في القريةواألتر

ى فيها الدكتور أول درس في "القاياتي شاعر من شعراء المدرسة القديمة التي تلقّ 

وليس يضير الشاعر أن يسلك به النشء هذا المسلك  البيان:خر درس في أاللغة و

 الذي ال يحمده األدب. وال تسيغه األقالم.

ً ترجعه الصحافة كل يوم ويط العه النشء كل " إن األدب يا دكتور ليس كالما

ساعة. وليست الصحف التي تم ها بالصحف التي تروق الذين نحب أن تكون 

وال يفيد إال المشاعر  ،األدب حساس ال يزنه إال الحس المرهف إن، واسطة عقدهم 

أخال فالناً ال أراني هللا شخصه. وقد  األدب،الحية. وال يعرف النقد إال الحساسية في 
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زكته نقابة الصحافة في قاهرة الفاطمي بأنه أمي متسول. ثم يكون بعد اللتيا والتي 

 ."من هيئة النقابة. وواحد الصحافة. وزعيم األغلبية

فقد جعلت دهماء األدب يحكمون هذا الحكم األعرج على  ،هللا يا بلد المعز " لك

ليك الصحافة جماعة األدب في الشرق ويزنون الناس بغير ميزان فتخاطبهم صعا

وتجهلهم األخالق المريضة وليس بكثير على الدكتور مبارك أن يرميني بالكسل حتى 

 ". تنجح قضيته الخالبة ويروق منطقة الساخر

" أجل أنا ال أريد أن أكثر يا دكتور. وفي كل يوم لي مقطوعة ستكون الشاهد لي 

إن ،  بهم إلى السماءيوم يحتاج األدباء إلى شهود ترفعهم إلى درجات المجد وترقى 

ً تكلم  ديواني يا )دكتور( يكلم الناس من أربعين عاماً. . . وأنت بعد ما تزال حدثا

الناس بلسان الحكائين وتحدثهم بمنطق األطفال. ثم ماذا  ثم تكون لي ثروة شعرية 

تحت يدي تقع في مجلدات ضخمة غير ديواني الناشئ وباكورتي من نصف قرن. ثم 

عريضة التي اعترف بها البيان. وخلدتها الصحافة. وانتفع بها شيو  هذه الكلمات ال

 . "األدب. وكانت دروساً ألقيت في مدارس البيان

)القاياتي( يا دكتور مبارك ال يعجبه هذا األسلوب الخادع. فهو أعرف بطوايا "

قلمك. وخفايا نفسك ولقد توكل على هللا يا ولدي العزيز قبل أن يعرفك. وكان قلمه 

ن بين األقالم المتوكلة عليه سبحانه فانتفع ونفع وجاهد في سبيل األدب وخدمة اللغة م

نها ال تجامل إوالرسالة التي تقول عنها  ،وسيجاهد إلى أن يقضي هللا عليه بالفناء 

فأقول: أنها تجامل كثيراً أدباء عرفتهم  ،أعتب عليها هذا العتب البريء  ،أحداً 

ولكنها  -دب يحاول الشباب أن يهدمه بالحق. وللحق الصحافة لهم حاضر في األ

ورب رسالة ، تطوي رسائله طياً وفي هذا موت للشباب. وحياة للمصانعة الخاتلة 

شابة خير من جهاد شيخ يتوكأ على عصا الشهرة ويمشي على سراج خافت ولقد 

"تبت يداً أبي ولهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصَلى  :صدق هللا إذ يقول

 !!  ".. .لَهبي ناراً ذات 

 دار القاياتي                       حسن القاياتي           عضو المجمع اللغوي
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 الرد الثاني للدكتور زكي مبارك 

تحت  ١٩٤3سبتمبر  ٢٠وقد نشره الدكتور زكي مبارك في مجلة الرسالة في  

  يقول:" ترفق بنفسك يا صديقي " وفيه نوان:ع

" رأى قراء الرسالة أن السيد حسن القاياتي عاداني من غير موجب للعداء، وساق 

ألفاظاً ال تصدر عن صديق، مع أني لم أسئ إليه في سر وال عالنية. وكانت  يّ إل

ً حدثوه أني قلت فيه كيت وكيت، وهو يعرف أني أبالغ في إكرام  حجته أن ناسا

أصدقائي، وأني ال أتعرض ألعدائي بكلمة مؤذية، إال إن حاربتهم في الجهر ال في 

 الخفاء"

ً بإثم، وعدوانا " واآلن، ماذا يريد السيد حسن القايا تي  أيريد أن أجزيه إثما

بعدوان  أنا حاضر وفي يدي قلمي، ولكني ال أشترك في حرب يكون فيها الغالب 

 . أسوأ حاالً من المغلوب، فترفق بنفسك يا صديقي، واذكر عهوداً يذكرها كرام الرجال

جة يا "تقول إنك كنت شاعراً كبيراً يوم كنت أنا طفالً يلعب، فما قيمة هذه الح

عضو المجمع اللغوي، كما ذيلت اسمك  هل كان يجب أن أسبقك إلى الدنيا ألسبقك 

 إلى األدب  وماذا أفدت أنت من سبقك اللطيف بحكم شهادة الميالد  

وماذا أفادت جهودك الشعرية في نصف قرن، وأنت الذي صرحت بأن باكورتك "

هذه الحجة الواهية، إن  ظهرت قبل نصف قرن، يا عجوزاً سبقني إلى الوجود  اترك

 ".جاجالحي كنت تريد 

ماذا  ثم طاب لك أن تتحداني وتتحدى األستاذ العقاد بكلمتين جارحتين، وهذا  ثم "

ظلم منك، فالعقاد يملك في محاسبتك ما ال أملك، ألنه ليس لك بصديق، فهو ال يبالي 

ة قبل أن أصوب أما أنا فأتردد ألف مر الجبين،تجريحك، وال يؤذيه أن تبيت معصوب 

رمحي إلى صدرك، وقد يرضيني أن أسكت عنك، ألنجو من محاسبة الضمير على 

 ."إيذاء الصديق



 

 

71 

  قلبرجل بال زكي مبارك يداعبه بأنه 

أيؤذيك أن أكون أشهر منك  إن كان  !" أتقول إنك أعظم مني  هو ذلك يا أخي

وما  .ذلك فأنا أخلع الشهرة عليك  خذ هذه الشهرة، خذها، فقد آذتني أعنف اإليذاء

رأيك في الصديق الذي يجازف بصداقة دامت عشرين سنة أو تزيد  ما رأيك فيمن 

يشتم أخاه في مجلة مثل الرسالة وهو يعلم قيمة صوتها في الشرق  لقد ظهر السر 

إن كان لك بعد اليوم حياة أدبية فهي من صنع  قلب،خفاقك، وهو أنك رجل بال في إ

يدي، فأنا الذي أغضبتك على كسلك، وأنا الذي رفعت النقاب عن قلبك العقوق، ولن 

أتركك أو تصير أديباً يعتز بحاضره ال بماضيه، فما يعتز بالماضي غير الفانين هل 

ساً فجحدوا جميلي وادعوا أنهم نظرائي، فكن تذكر هذا الجميل  لقد سويت من قبلك نا

 ".أنت خاتم األوفياء يا عقوق

  وفاته

والعشرين من  الثانيليلة الثالثاء  فيمرضه بالقلب  القاياتى بعدتوفى السيد حسن 

 .١٩57شهر أكتوبر سنة 
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 محمود أبو الوفا: ابعرالفصل ال

 يأتي المساءال عندما 

 

( من قصيدته ١٩7٩ـ  ١٩٠١محمود أبو الوفا )يكاد الناس جميعا يعرفون الشاعر 

الشهيرة عندما يأتي المساء التي غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب، والتي كان ذلك 

الموسيقار العظيم نفسه يعتبرها من أفضل ما غناه من القصائد، إن لم تكن أفضل 

الكلمات التي غناها على اإلطالق، على الرغم من وفرة ما غناه الموسيقار محمد 

محمود أبو الوفا رى في الشاعر نزال نوال  افقد كن نحنع. أما عبد الوهاب من الروائ

نموذجا فذا لإلحساس العقلي الرهيف القدر على رؤية ما ال يراه إال أولو الصفاء من 

أولى الذوق ، فقد كان قادرا على التعبير الرائق عن هذا الصفو الشعوري الفريد 

دع المعبر المعجز عاش حياته كلها في مهما كان فيه من األلم ، بيد أن هذا الفنان المب

عناء وكبد ، وكأن حياته كانت نهارا متصال بال مساء ، وكأنه كان نموذجا للندرة 

ممن ينساهم المساء فال يأتيهم رغم أنهم يجيدون وصفه  بما يصعب مثله على 

اآلخرين ، و قد كان هذا هو حظه على الرغم من أنه كما سنرى كان في نظر نقاده 

العربي الشعراء المطبوعين في ادبنا  كبار صريه ومتذوقيه علما خفاقا بين ومعا

 .المعاصر 

 و وجدانه اليقظالمفرطة  حساسيته

وبالرغم من  هذا االعتراف المجمع عليه فإننا ال نستطيع الكتابة عنه من دون  

 موغال بل ايائس ابائسكان نه وصفه به من أ يستسهل الشعراء و النقاد اإلشارة إلى ما 

 المفرطة  حساسيته، و لهذا فإن األولى بنا أن نبدأ بالحديث عن  واليأس  في البؤس

قبل أن نتحدث عن أثر هذه الحساسية وذلك الوجدان  فيما انتهى   و وجدانه اليقظ 

لشعر هذا  ونمحب انكر أننن ناولس. إليه من مشاعر االغتراب في الزمن القاسي 

قصة عابرة مشهورة  نذكر في هذا الحب ، و ربما  ناوحد نالس االشاعر العظيم  لكنن
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الترتيبات  في مقدمةقرار النشر في هيئة الكتاب كان  ناحين أصبح بيد اوهو أن، 

عادة طبع ديوان محمود إلمن الخطوات التنفيذية  االنتهاءُ  (ها في أول يومناالتي أنجز)

ممن كانت الدور  اوغيرهمأبو الوفا ، مع دواوين حافظ إبراهيم و احمد الكاشف 

المعروفين بالتنقيب )أحد الصحفيين  االمملوكة للدولة تملك حق إصدارها ، وسألن

له أن االمام األكبر الشيخ  ناعن سر االهتمام بمحمود أبو الوفا فذكر( وراء الدوافع 

ربون جعل وزارة األوقاف تطبع هذا الديوان  وعبد الحليم محمود المتخرج في الس

ريد نالمعروف بالغرور و االدعاء  نابطبع نا، و أن " الشطحاتحذف منه " بعد أن

طبعه بشطحاته  ... وصار هذا ن نافضال  ال يقل عن فضل اإلمام األكبر ، ولهذا فإن

الرد نموذجا لحديث شيق عن دوافع روحانية ال تزال تحكم القرار الثقافي في عصر 

 كانت الماديات وراء كل شيء فيه  .

  جديد؟ ههل أنت نيتش العقّاد: له حين سأ

على غير العادة في الحديث عن الشعراء نبدأ بقصة متفردة وموحية وهي أن 

 صادفت يندر أن فريدة من وقائع التوافق المثمر التيالوفا صادفت واقعة  وأشعار أب

بعض شعره إلي مادة رياضية، إذ وتطور هذا التوافق إلى تحويل  ، العربيلشعر ا

قد أصدر ملحمتيه الكبيرتين "عنوان النشيد" و"النشيد" وهما اعر أبو الوفا الشكان 

إرادة اإلنسان المستمدة من اإليمان باعتبارها العنصر قوة ملحمتان تؤكدان علي 

الحاسم في الحياة، وقد أعجب األستاذ العقّاد بهاتين الملحمتين وخاطب صاحبهما 

 .جديد " هقائال: "هل أنت نيتش

  قصة االنسان الجديدللتان تحولتا إلى ملحمتاه ا

التربية وعلم النفس، بهاتين أساتذة أحد وهو الدكتور محمود زيتون  أعجب

مشروع لتنشئة الجيل الجديد. وأقام في جبل المقطم جمعية  فيما صاغهالملحمتين و

إنسان الفصل الخامس"، أي اإلنسان الذي تجتمع فيه جميع  جمعيةأطلق عليها اسم "

 الوفا: وأبمحمود مزايا الفصول األربعة استهداًء بقول 
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ذًي ً أو شتتتتتتتتتَ ْيحتتتا َك ر  يتتتْ ا ال أَْبغ   أَنتتتَ
 

ـتتتتتتتتتتتتتي  َك قَْلبَـتتتتتتتتتتتتتتاً لَْوذَع  يتتْ  إ ناني أَْبغ 
 

 ً ستتتتتتتتتتا ام  الً ختتتَ ك فَصتتتتتتتْ يتتتْ ن ي أَْبغ  نا  إ 
 

ْول    لا التفًصتتتتتتتتُ ً كتتتُ عتتتا امت   األَْربَتع  جتتتَ
 

  للنص الشعريالدكتور محمود زيتون توظيف 

نص حاكم أو ضابط  إلىهاتين الملحمتين أشعار تحويل  فيالدكتور زيتون  نجح

رياضية يقوم بها الشباب بحركات أشبه بما يعرف بالتمرينات السويدية  لتدريبات

ً ل١٩٩3) نظريات ل(، مع ترديد عبارات النشيدْين في أثناء هذه الحركات تطبيقا

كما أصدر سلسلةً من الكتب حول هذا المذهب الجديد الذي سماه  السيكولوجية.

 «.إنسان الفصل الخامس»بمذهب 

 ه بعاهته  نشأته و إصابتمولده و 

في عام ولد  االشاعر محمود أبو الوف يقال إنعلى طريقة المتوسط الحسابي 

 1902 ، وفي بعض المصادر أنه ولد ١٩٠٠، وفي بعض المصادر أنه ولد ١٩٠١

 أن يكون تاريخ مولده يرجح، مما ١٩٦٢إال عام  تقاعدونحن نعرف أنه لم يحل إلي ال

 . ١٩٠١أو في نهايات ، ١٩٠٢مسجال في  الذي آثرته الحكومة 

ولهذا التعدد في تاريخ مولده ميزات عديدة من الطرافة فإذا اعتبرناه مولودا في 

أو   ١٩٩7-١٩٠٠قارناه بشاعر العراق الكبير محمد مهدي الجواهري  ١٩٠٠

 جدا  ومن الطريف أنه يملك وجوها كثيرة،  ١٩5٦ -١٩٠٠بالشاعر محمد األسمر 

 .للمقارنة مع كل منهما

أو  ١٩٤٩ -١٩٠٢قارن بعلي محمود طه ي فإنه ١٩٠٢اذا اعتبرناه مولودا في  و

المقارنات  يهاوجوه عديدة قد تنبني علأيضا هناك و،  ١٩7٢-١٩٠٢بمحمود غنيم  

إعجابه بكل ، وعلى سبيل اإلجمال ، فقد كان طه حسين ينتقد أبو الوفا بسبب توجهه  

الشاعر هذا في عالقة األستاذ العقاد بب هاقوال شبيإلى  الشاعر على محمود طه ، وقل 

في المقارنة السريعة بين هؤالء الشعراء الثالثة أن  ومما يلفت النظر  محمود غنيم .

الرغم من أن تعاقب الحوادث لم يكن يشي بهذا ،  عالية على أبو الوفا استبقى مكانة 

لى المجتمع بما ومن الحق أن نقول أن حساسية على محمود طه قادته إلى التعالي ع
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أحرز من طيب الحياة على حين أن حساسية محمود أبو الوفا لم تدفعه إلى الحقد على 

المجتمع و إنما دفعته للضجر من حظه فحسب ، أما محمود غنيم فتحول بحساسيته 

ن بأإلى نمط من السخرية العقلية من الواقع الذي صوره في قوله الشاعري المشهور 

ن محمود شكوكو بأكثر من معرفتهم بمحمود غنيم  أي به هو الناس يعرفون  الفنا

 .نفسه 

   محمودوأبو الوفاء  الشاعرين محمود أبو الوفا  الخلط بين

أصبح محمود أبو الوفا الشاعر  أن اسم إلىالعابرة المبكرة والبد من اإلشارة 

 نظيميلتبس مع اسم الشاعر محمود رمزي األجنبية( المكتبات )وبخاصة في فهارس 

اسم كانت الكنية شائعة حتى في و ،«أبو الوفاء»الذي كان يكني ب  ١٩5٩- ١88٩

، وكان نظيم «أبو الوفا محمود رمزي نظيم»سيرة حياته  الكتاب الذي صدر عن

يعمل محرراً بجريدة "البالغ" وقد حقق ديوانه "الرمزيات" االستاذان علي الجندي 

 محمد أبو طالب الكاتب الصحفي. تاذواألسالعميد األسبق لكلية دار العلوم 

 تكوينه  الثقافي

محمود أبو الوفا في قرية الديرس من قري مركز أجا محافظة ولد الشاعر 

حفظ القرآن الكريم، ثم التحق  إلىحيث وجه  تقليديا،الدقهلية، وتلقي تعليما دينيا 

م فيه إالّ ثالث بمعهد دمياط الديني، واستقر في دمياط لبعض الوقت، وقيل إنه لم ينتظ

اقتضت بترها  ىساقه اليسر بمرض فيوحين بلغ العاشرة من عمره أصيب  سنين.

أشدّ التأثر بهذا المصاب الذي ابتلي به ابنه، ويروي  والدهمن منتصف الفخذ، وقد تأثر 

 أنه توفي في اليوم الذي أجريت فيه جراحة البتر.

في القاهرة، وأغلب الروايات محمود أبو الوفا االلتحاق باألزهر الشاعر حاول 

أنه لم يفلح في ذلك، وقيل إنه درس فيه بعض الوقت، وربما يمكن التوفيق بين 

أو لكنه لم يفلح في القيد  لقيده،الروايتين بالقول إنه حضر بعض الدروس تمهيدا 

نه استحال عليه أن يجمع بين الدراسة وبين . ومن الواضح ألسبب أو آلخرمواصلته 

 هجر الدراسة. إلىاضطر ومن ثم فإنه  لإلنفاق على نفسه، العمل ىحاجته إل
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 بالرضا الوظيفية و تمتعه حياته 

عاش أبو الوفا حياة قاسية صعبة، لكنه لقي أيضا كثيرا من عطف األدباء 

مدرسة شمس الفتوح لصاحبها عمل أبو الوفا في والموسرين، وقد والمسئولين 

بعد أن عرف اسمه كشاعر كثير من الوظائف، الشاعر على العزبي، كما عمل في 

 العودة الى الحرية على ما اتيح له من الوظائف فيلكنه فيما يبدو كان يؤثر مجيد، 

عمل في مصلحة االستعالمات، ثم  ١٩5٢مجلس الوزراء، وبنك مصر، وفي عهد 

 .١٩٦٢أحيل للتقاعد في حتىاستقر في وزارة التربية والتعليم 

 لصفائه النفسي حميدة عبد القادر تصوير 

عبد القادر حميدة عن حالة أبو الوفا النفسية بأسلوبه الجميل األستاذ الكاتب عبر 

 المشرق فقال:

وه، وكتبوا عنه. أكان محمود أبو الوفا يعرف عن نفسه أكثر من كل الذين قر»

كان يعرف أن رصيده المبكر من األحزان الكبار قادر علي ابتالع أي حزن جديد 

االبتسام في وجه الحياة، ولكل َمْن  علىعليه من اآلخرين، ولهذا ظل قادرا  يهمي

الدوام تعبيرا عن  علىيلقاهم، ودودا، ومحبا، وعطوفا، ومتعاطفا. كانت ابتسامته 

وسامة روح، وصفاء قلب، وشفافية يبصر بها أحزان محبيه وأفراحهم  معارفه 

األضواء والجاه، لكنه ظل كل الوقت جميعا كانوا من الالمعين، والغارقين في وهج 

وحيدا، ومتوحدا، ومغمورا بضوء يشع من داخله هو، شفيفا ورهيفا، ومحلقا به في 

 «.عالم رحيب موصول بالكون، وبالتأمل فيما أبدع هللا 

في ظروف العسر ال تراه إال بمثل ما يكون مكتفيا، وميسورا، ومضيئا بوسامة »

أن الشعر هو أعظم ما يملك، ألن الشعر هو الذي الكبرياء والتعفف  وكان يعرف 

مراقي النور، وألن الشعر لديه هو أقصي  إلىأخذ بيده من حضيض الظلمات، 

درجات السمو، يرقي به جبل العذابات، مستطلعا شاسع المساحات في هذا الملكوت، 

 «.منشدا ما تبقي من أحزانه شعرا في مسرح من الفضاء، وجمهور من النجوم  
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  ١٩١٩ركته في ثورة مشا

، لكن كثيرا من المصادر التي كتبت عنه ١٩١٩شارك محمود أبو الوفا في ثورة 

 هذه المشاركة. علىتقفز 

  هدى شعراويأم صدقي باشا 

محمود أبو الوفا إلي فرنسا لتركيب الشاعر  في سفرسعى بعض األدباء  يروى أن

إلي رئيس الوزراء إسماعيل نفقة الدولة وتحدثوا في هذا  علىساقي صناعية هناك 

ثم رغبوا إلي الشاعر في أن ينظم قصيدة يحيي فيها صدقي باشا،  ،صدقي باشا

فرفض أبو الوفا قائالً إن التحية اآلن معناها منافقة رئيس الوزراء، ولكنها بعد صدور 

القرار بسفره تعتبر شكراً واجباً، ولما صدر قرار سفره، وجه إلي الرئيس قصيدة 

بت له في فرنسا جاءت غير مناسبة له، وصار شكر. ول كن الساق الصناعية التي رّك 

 إلىالتخلّي عنها والعودة  علىارتداء الساق مصدراً آلالم مبّرحة له، أكرهته 

 عكاكيزه.

وزارة إسماعيل صدقي(  وليسهي )كانت هدي شعراوي السيدة كذلك يروي أن 

 صناعية.الساق التركيب سفره لالتي ساعدته في 

 شعره الغنائي 

استوفي عناصر التفوق في الذي متميز الجيد ال شعركثير من الالوفا أبو محمود ل

الشكل والمضمون، وهو في أغلبه تعبير راق عن مشاعر نفسية قلقة، تحس بالغبن 

والظلم من الدهر قبل البشر، ومن القدر قبل الحياة، وهو كثير التبرم بالحياة، والضيق 

في  هبط إلي أية درجة من درجات االبتذال أو اإلسفافها، لكنه لم يبها، والتمرد علي

 .هذا كله، ولم يكن مثل عبد الحميد الديب وأمثالهتعبيره عن 

فقد حفل شعر أبو الوفا  والشجن،األسي والحزن ما حفلت به حياته من ومع كل 

عنا على مسامالحب ومن ذلك قصيدته األثيرة التي ال تزال تتردد بأجمل معاني 

 ولحنه الجميل : بصوت الموسيقار محمد عبد الوهاب 
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 عندما يأتي المساءقصيدته : 

 عنتتتدمتتتا يتتتأتي المستتتتتتتتتاء ونجوُم الليتتتل  تُنثَرْ 
 

ي، متى نجمَي يظهر   اسألوا لي الليَل عن نَْجـم 
 

 عنتتدمتتا تبتتدو النجوْم في الستتتتتتتمتتا مثتتَل ال لي
 

 استتتتتتتتألوا: هتتل من حبيتتبي عنتتده علم  بحتتالي 
 

رْ كلل  تتتتتتتتتتتتت ـتتتتتتتتتتتتتل  بنجم يتنوا  نجمي راح في الليـا
 

 غيَر قلبي فهو متتتا زا َل على األفق ُمَحيارْ 
 

 يتتا حبيبي لتتَك روحي لتتك متتا شتتتتتتتئتتَت وأكثرْ 
 

 إنا روحتتي ختتيتتُر أفتتقي فتتيتتته أنتتواُرَك تتتظتتهتتر
 

هُت عيني نحو لـتتتتتتتتتتتتتّماح  الـتتتتتتتتتتتتتُمَحياا ما وجا
 كلّ

 

ا ً واحتتتداً يرنو إليتتتا  لم أجتتتْد في األفق نجمتتتا
 

اهتتل   تُرى يتتا ليتتُل أَحظى منتتَك بتتالعطف عليتتّ
 

ُغّني. افتتتأ ُمنى بين يتتتديتتتّ لـتتتتتتتتتتتتت  . وحبيبي وا
 

 أَِحبَاُؤنا

كما قصيدة "أحباؤنا" ولعلاها العاطفي المتميز  محمود أبو الوفاالشاعر  ومن شعر 

 :نظمهآخر ما كانت يروى 

 

ُتم  ْن اُؤنتتتا، أَ بتتتَ ُقْرب   علىأَح  ل د  وا ُبعتتتْ ل  ا
 

ـتتتتتتتَوي الُحـتتتتتتتّب  بَعُْدتُْم   س  ْبتُْم ما لَدَْينا   قَر 
 

اَء َهَواُكُمو ئْتُم وشتتتتتتتتتَ ا شتتتتتتت   فكونوا َكمتتتَ
 

ي، وأَْنتُم َهَوي قَْلب ي  أَْنتُم َهَوي ُرْوح   فتتتَ
 

هُ  لتتتتتتتتتُ هتتتتْ ي نتتتتَ ً كتتتتأَنتتتتّ  ا بتتتتّ و حتتتتُ متتتتْ كتتتتُ بتتتتل  أُحتتتت 
 

ّب    ْيَن للرل ّب  ب  الُمح  ّب  في َقلتتتْ َن الحتتتُ  م 
 

 

 أحببتها

 

 أَْحبَْبتَُهـتتتتتتتـتتتتتتتا أَْحبَْبتُهـتتتتتتتـتتتتتتتاأَْحبَْبتَُهـتتتتتتتا 
 

هتتتتا  تتتتتُ ْوَم َرأَيتتتتْ ام  يتتتتَ بل فتتتتي األَيتتتتَ  َوأُحتتتت 
 

َني ُم ل لهتتتا ا ُت  َمعتتتْ َج ي  ّن  َلْو أَ ْدُت   َوَود 
 

ا َوَوَهْبتَُهـتتتتتتتتتتتتتتتا  ا لَهتتتَ ُت بتتتالتتتدلْنيتتتَ  وأَتَيتتتْ
 

ُرؤ   َك امتتتْ ر  ي، لتتتمتتتا تتتتُ د  يتتتْ  وهللا  لتتتو بتتت 
 

ْلتَُهـتتتتتتتتتتتتتا   ذو َحاَجـتتتتتتتتتتتتتةي إالّ لَـتتتتتتتتتتتتتهُ نَوا
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 "قلب الفنان"إنسانيته في قصيدة  تعبيره عن 

ً بحق، بصفاء روحه و إنسانيته ، تسامي   كان الشاعر محمود أبو الوفا إنسانا

مع الهائمين  المزاحمين، بلودعوته إلي الحّب والقيم العليا، وإيثاره العيش ال بين 

 كقوله:

 

م   ائتتتت  ي هتتتتَ ر  أَنتتتتّ  ي األَمتتتتْ لل متتتتا فتتتت   كتتتتُ
 

َش   يتتتْ ْرُت عتتتَ ْد آثتتتَ قتتتَ نولتتتَ يتتتْ متتت  ائتتت   التتتهتتتَ
 

على النفسي النادر و المترقي عن هذا الصفاء محمود أبو الوفا يعبر الشاعر  كما

 حيث يقول: حافل بالتصوير الجميل الذكي ،وذلك  رائعفني نحو 

  

قول أال كفي أ على  بي  ل  أمشتتتتتتتي وق
 

 من راغتتتب في فؤاد صتتتتتتتتتادق حتتتاني 
 

 يحتتتب حتى كتتتأن األرض ليس بهتتتا
 

 إال زنتتتابتتتق متتتن آس وستتتتتتتتتوستتتتتتتتتتان 
 

 وليس في األرض من بغض وال إحن
 

 ولتتيتتس فتتي األرض ظتتلتتم وطتتغتتيتتتان 
 

قهتتتا إال ستتتتتتتواستتتتتتتيتتتة فو من  يس   ول
 

 من الصتتتتتتتحتتتاب ومن أختتتدان أختتتدان 
 

 فال وربتتتك هتتتذا القلتتتب متتتا التفتتتتتت
 

 عتتيتتن إلتتيتتته فتتيتتتا لتتلتتبتتتائتتس التتعتتتانتتي 
 

  غزله الجميل في مصر الحبيبة الى نفسه

يختلط فيه المعنوي بالحسي يتحدث الشاعر محمود أبو الوفا عن وطنه حديثا رقيقا 

 : مصر قصيدته جمالفي يقول اختالطا رشيق ، وهو 

 

 جمتتتالتتتك يتتتا بنتتتت مصتتتتتتتر كمصتتتتتتتر
 

 يتتتتجتتتتمتتتتع كتتتتل فتتتتنتتتتون التتتتجتتتتمتتتتال 
 

 النستتتتتتتيم اعتتتتدال ىففي مصتتتتتتتر حلّ 
 

 وفتتتتيتتتتك يتتتتحتتتتلتتتتى التتتتقتتتتوام اعتتتتتتتتتدال 
 

 وفيك من الشتتتتتتتمس حستتتتتتتن الصتتتتتتتقال
 

 التتتتمتتتتنتتتتال وبتتتتذل التتتتنتتتتوالوبتتتتعتتتتد  
 

 وفتتتتيتتتتك الستتتتتتتتتتهتتتتول وفتتتتيتتتتك التتتتربتتتتا
 

 وعنف الشتتتتتتتمول ولطف الشتتتتتتتمتتتال 
 

 تتتتتبتتتتاركتتتتت يتتتتا نتتتتيتتتتل هتتتتذا جتتتتنتتتتاك
 

 وهتتتذي التتمتتختتتايتتتل متتن ذي التتختتالل 
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  يمان"إقصيدته  "

)من حيث و مضمونها  هااريخوتفي وديع فلسطين رواية مضطربة األستاذ  أورد

مير الشعراء احمد شوقي( ويمثل مضمون أمع المعروفة مقارنتها بقصة أبو الوفا 

هذه الرواية أهمية في تفسير معرفة شعراء المهجر المبكرة بأبو الوفا، وقد ذكر 

فؤاد  تقدم بقصيدته األولى ايمان إلي محمود أبو الوفان الشاعر أفلسطين األستاذ 

بعة المط إلىفأعجب بها أيّما إعجاب، ودفع بها لينشرها، صّروف محّرر "المقتطف" 

ولم تكد القصيدة  (١٩3٠فوراً لكي تظهر في أّول عددي تال )نُشرت في المجلة في عام 

أعيد نشرها في عددي من صحف المهجر، وتلقي الشاعر عدّة رسائل  حتىتنشر 

وتتالت بعد ذلك قصائده في "المقتطف" ثم في مجلة "أبولو"  إعجاب من القراء.

  ا أحمد زكي أبو شادي. هسسجماعة التي أتلك ال إلىبعدما انضم 

 محمود أبو الوفا:الشاعر وفي هذه القصيدة يقول 

 

قَْلـتتـتتـتتـتتب  َجبَـتتاني  ة  لَـتتـتتـتتْم تُتَـتتـتتـتتـتتْح ل   قًوا
 

ـتتتتتتتتتتتتتتتتان    متتَ ةُ اإليتتْ وا ْرء  قتتُ ي التتمتتَ َك فتت  لتتتْ  تتت 
 

ْون   ع  قتتوي التتكتتَ يتتْ متت  ى عتتلتتى جتتَ
لتتّ جتتَ تتتَ  تتتَ

 

ـتتتتتتتتتتتتتتتتدَان    ْوُع األرواح  فتتي األَبتتْ يتتُ  شتتتتتتتتُ
 

 

 بقوله: القصيدة هذه  ختمهو يو

 

َش عتتتتلتتتتي يتتتتْ عتتتت  ْرُء أَْن يتتتتَ َرهُ التتتتمتتتتَ كتتتتْ  يتتتتَ
 

نَـتتتتتان    ْجنُـتتتتتهُ فـتتتتتي الج  ْجن  َولَـتتتتتْو س   الّس 
 

  اعتزازه بالمثل العليا

عن اعتزازه حريصا على أن يعبر محمود أبو الوفا الشاعر  كانفي كل أشعاره 

 بالمثل العليا من صدق وإخالص وحرية:

 

َر ما  ْيـتتتتتتتتداً لَْم أَقُْل َغيـتتتتتتتتْ ْبُت ُمف   َحستتـتتتتتتتت 
 

ْيدا   ئاً ُمف  ْي ْلُت شتتتتتتتَ ي، هل قُ ْعر  ْيَت شتتتتتتت   لَ
 

ي ير  م  ُت ُحّراً ضتتتتتتَ شتتتتتتْ ُت، ع  شتتتتتتْ  فإذا ع 
 

ْيـتتتتتتتتدا  ع  نَْعـتتتتتتتتُت ستتَ َمـتتتتتتتتا صتتَ يحاً ل  تَر   ُمستتْ
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تتتتتتتتي ت  ُحـتتتتتتتتّراً ألَنّـ  ، مـتتتتتتتت  ت   وإذا مـتتتتتتتت 
 

ْيـتتتتتتتتتدَا  ْف للَحيَـتتتتتتتتتاة  قَْيـتتتتتتتتتداً َجد   لَْم أُضتتت 
 

تتتتتتتتتتي    تل لَـتتتتتتتتتتْم أَُجـتتتتتتتتتترا وَرائـ   بل إذا م 
 

ْيـتتتتتتتتدَا  ـتتتتتتتتالً وَحد  الستت  ـتتتتتتتتي ستتَ ْن َكالم   م 
 

 

 وقوله:

  

َرابي  ْن تتتتتُ ي متتتت  نتتتتي إنتتتتَ ْل عتتتتَ قتتتتُ  ال تتتتتَ
 

َرابْ   ي التتتتتتت  لتتتَ ْل: آه ، متتتا أَغتتتَ ا قتتتُ متتتَ  نتتتا
 

  قصته مع ابنته المتبناة نجوى

كانت هذه زوجته، فقد ابنة  السيدة نجوىوفي ديوان أبي الوفا قصيدة خلد بها 

فتعهدها أبو الوفا وأنفق عليها  والنطق،قد ولدت وقد تأخرت لديها حاستا السمع  االبنة

استقامت لها أوضاعها الصحية، وأشرف  حتىمن رزقه القليل في سبيل عالجها 

كبرت وصارت زوجةً وأّماً سعيدة. وكانت تناديه دائماً  حتىتعليمها وتنشئتها  على

 شيخوخته، وفي هذه القصيدة يقول أبو الوفا: " وتولت رعايته في بلفظة "بابا

 

ي  نَْجَوي، وَما أَْنت  إالّ ًكـتتتتتتتلل ُمداَخـتتتتتتتر 
 

ا  هتتتتَ يتتْ اجتت  ْن أُنتتتَ ت  متتَ اةُ وأَنتتتْ يتتتَ  أَنتتتت  التتحتتَ
 

ي وها أنذا َوي ُرْوح  ي ستتت  ْند  يَء ع   ال شتتتَ
 

ا  ْديتتهتتتَ ّن  إلتتيتتتك  اآلن أُهتتتْ ر  متتَ يتتْ ْن غتتَ  متت 
 

  حديثه عن بؤسه

محمود أبو الوفا بنغمات الحزن واألسي بسبب ما كابده في الشاعر ديوان يحفل 

 كقوله: ، وذلك حياته من صنوف الهموم

 

ا هتتتَ دُ لتتَ يتتتْ ي ال أُر  َر أَنتتّ  يتتْ ا، غتتَ ْوح  أَنتتتَ  نتتُ
 

ران    فتتتْ غتتتُ ْل بتتت  هتتتَ ْوح ، فتتتَ اَن نتتتُ ْوفتتتَ
 طتتتُ

 

....................... 

ُقْوُل: أاَلَ  ي أَ ّف  َك َعَلي  بي  ْل َق ي َو    أَْمشتتتتتتت 
 

ان ي  قي حتتتَ اد  بي في فُؤادي صتتتتتتتتتَ ْن َراغتتت   م 
 

ا هتتتَ ْيَس ب  بل حّتي كتتتأَنا األَْرَض َل  ُيحتتت 
 

ـتتتتتتتتتتان    ْوستتتتَ ْن آسي َوستتتتَ تتتتتتتتتتُق م   إالّ َزنَابـ 
 

تْ  ُب متتتا اْلتَفَتتتتَ َك، هتتتذا القَلتتتْ  فاَلَ، َوَربتتتّ 
 

تتتتتتتتتتتتتي  تتتتتتتتتتتتتس  الَعانـ  ْلَبائـ  َيا ل   َعْين  إ لَْيه، فَ
 



 

 

82 

  هاللسوء ح وصفهانقباضه في 

الصادق حديثا موجعا عن القيود الذاتي في شعره  محمود أبو الوفا الشاعر تحدث 

 التي تكبّل رجلْيه فقال:

 

تتتتتتتتتتتي تتتتتتتتتتتي ب أَنّـ  ـتتتتتتتتتتتي َزَمانـ   قَضتتتتتَ
 

ْجـتتتتتتتتتالَي في القُيُـتتتتتتتتتْود    ي ور   أَْمشتتت 
 

ْود   يتتُ ْوف  التتقتتُ ْن ختتَ ُت متت  حتتتْ بتتَ  أَصتتتتتتتتْ
 

تتتتتتتتتدْ   ـتتتتتتتتتةَ القَرئـ  َوستتتَ  أََخـتتتتتتتتتاُف َوستتتْ
 

  التعيسعدميته في وصفه لحظه 

في  محمود أبو الوفا الشاعر بها عبر قوية في تعبيرها و استشهادها  يبيات أوهذه 

ه التجربته المتكررة مع زائدة وتصوير مضخم عن  قسوة  عس:تحّظ 

 

هُ  لتتتَ ي َغستتتتتتتْ ُت الثاْوَب أَْبغ   َلْو َخَلعتتتْ
 

حَ   ْمُس الضتتتتل َمْت شتتتتَ  لَْم تَْطلُع   ىأَْقستتتتَ
 

َر  هتتْ ُت التتنتتا بتتتْ لتتَ ْو طتتَ ً لتتَ أ متتتتَ ي ظتتَ  أَْرو 
 

تََكي الناهُر َجفَـتتتتتتتتاَف الَمْنبَـتتتتتتتتع     الشتتْ
 

د ي َر يتتتَ بتتتْ ُس التتتتتتتّ  متتت  لتتتْ ي تتتتَ ْو إنتتتّ   َولتتتَ
 

ـتتتتتتتي   َل التّ ْبـتتتتتتتَر تَُرابـتتتتتتتاً إْصبَع   َحوا
 

  ناه المغلولتايد

 محمود أبو الوفا يديه المغلولتين عن فعل ما يريد:الشاعر  وصف

 

دُ  عستتتتتتتىأريتتدُ، ومتتا  يتتْ ي "أُر  د   تُجتتْ
 

دُ  علي  يتتتْ ُير  ُك متتتا  ْملتتت  َي ْيَس  َل  َمْن 
 

  للدنيا هتجهمصورة من  

 محمود أبو الوفا تجّهمه للدنيا:الشاعر  وهذه أبيات يبرر بها 

 

رْيح ب ه   ، ما باُل الصا َراَحة   َعْهدُ الصا
 

يات  نا بالك ُك النلْطـتتتتتتتتتتتتتَق إالّ  ل   ال يَْم
 

ـتتتتتبل أَْضَحـتتتتتُك للدلْنيَـتتتتتا فَيَْمنَعُن ي  أُح 
 

اَمات يأْن    عاقَبَتْن ي َعلَي بَْعض اْبت ستتتتتَ
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 رثاؤه لنفسه

نفسه ، رثاء  أبو الوفا قرر الشاعر محمود  في لحظة من لحظات التبرم بالدنيا

لجأ فيه إلى الفكرة التقليدية المتداولة بل المستهلكة التي يهاجم شبه تقليدي رثاء فقدم 

 :شاعر بائس والديه اللذين أنجباه للبؤس فيها كل

 

ـتتتتة  هللا نَْفـتتتتس  ذاُت آمـتتتتال   ما  فـتتتتي ذ 
 

 وفي َسب ْيل  العاُل هذا الـتتتتداُم الغَالـتتتتي 
 

ـتتتتتدَةً   بَذَْلتُهُ، لَْم أَذُْق ف ي العُْمـتتتتتر  واح 
 

ْن َراحة  البَـتتتتتتتتتتتال    ، وال م  َن الَهنَاء   م 
 

ر  ب ْيئَت َهـتتتتا  كأَنان ي ف ْكـتتتتَرة  فـتتتتي َغيـتتتتْ
 

 أي إ ْقبَـتتتتتال  بَدَْت، فَلَْم تَْلـتتتتتق  ف ْيهـتتتتتا  
 

ئتْتُت هتتذا الَكْوُن عن َغلَطي   أَْو أَناني ج 
 

اَق بي َرْحبُهُ الَمأُُهْوُل والَخال ي   فَضتتتَ
 

 أَب ي، وفي الناار َمثَْوى ُكّل  والـتتتتتتتتتدةي 
 

ـتتتتتتي  ووالدي   ْلبُـتتتتتتْؤس  أَْمثَال   أَْنَجبَـتتتتتتا ل 
 

  البداية العاصفة في عالقته بأمير الشعراء

 يروى عن مسيرة حياةويبدو أنه سيظل (  ال يزال )أبرز ملمح مبكر يتمثل 

عالقته بأمير الشعراء أحمد شوقي، قصة بداية  فيالمبكرة  محمود أبو الوفا الشاعر 

أبرزها الشعراء، عن عالقته بأمير  ات كثيرةوهناك روايإذ كانت بداية عاصفة، 

هذا فسنبدأ بالرواية ، ولقليلة  ال تختلفان إال في تفاصيلسننقل عنهما وهما  روايتان 

 ى ثم نشير الى اختالفات الثانية عنها.األول

هي كتاب األستاذ عبد األولى بالتفصيل الرواية التي أوردت مصادر الأفضل  

الشاعر  وفيه يذكر أن «أوراق بدون ترتيب في األدب والفن والحياة»القادر حميدة 

ي ومبايعته بإمارة الشعر محمود أبو الوفا شارك في الحفل الذي أقيم لتكريم شوق

ر عن سلوكه معه (، لكن شوقي لم يحسن استقباله في ذلك اليوم، ثم عاد فكفّ ١٩٢7)

 على أكثر من نحو :

، ١٩57التقيت به )الضميران يعودان علي حميدة، وأبو الوفا( ألول مرة عام »... 

وكان ذلك في بيته، بحارة المدابغ، في حي باب الخلق. كنت وقتها في بداية عملي 

التي تصدر عن دار الجمهورية، وكان « التحرير»الصحفي، محررا أدبيا، بمجلة 
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تاذ عبد العزيز صادق، الكاتب اآلن بمجلة رئيس تحريرها حينذاك الزميل الكبير األس

 «.مع الشاعر محمود أبو الوفا« حوار»كلفني بإجراء  ثأكتوبر، حي

حكي كل شيء عن حياته.. ومن بين ما حكاه واقعة االحتفال بشوقي في »... 

، وكان ١٩٢7مناسبة أقيمت خصيصا لتكريمه أميرا للشعراء، كان ذلك في عام 

مسابقة بين شعراء الوطن العربي، موضوعها:  إلىقد دعا معهد الموسيقي العربية 

تكريم أمير الشعراء، كان شرط االشتراك في هذه المسابقة أن تقدم القصائد مجّهلة 

من أسماء أصحابها، كي ال يقع أعضاء لجنة الفحص تحت تأثير أسماء الشعراء 

اء الفائزون الكبار، المتسابقين، وكانت الجائزة التي رصدت هي أن يلقي الشعر

قصائدهم في مهرجان التكريم الذي سوف يحييه مطرب الملوك واألمراء في ذلك 

 «.الزمن محمد عبد الوهاب

المسابقة،  إلىومن كل فجاج الوطن العربي هرع كبار الشعراء بقصائدهم »

مؤملين أن يحظوا بشرف تكريم أمير الشعراء، وكانت المفاجأة مذهلة للشاعر الشاب 

 «.الوفا، إذ فازت قصيدته بالمرتبة األولي محمود أبو 

في المهرجان.. أخذ المحتفلون مجلسهم وجميعهم شعراء، وكتاب وصحفيون »

وفنانون، وعائالت من علية القوم، وكان الشاعر محمود أبو الوفا بجلبابه األبيض، 

 علىووجهه الوسيم المشرب بحمرة هادئة، يقف في مدخل قاعة االحتفال، متكئا 

من الخشب عوضا عن ساقه التي بترت وهو في العاشرة من عمره، وما « زعكا»

المنصة سعيدا بحظوة  إلىبدا يخطو  حتىإن أعلن عن اسمه كفائز بقصيدة التكريم 

الفوز، وبالمناسبة معا  غير أن أمير الشعراء ما إن لمح الشاعر الشاب في هيئة 

من  ىمسمع ومرأ علىاكتست سحنته بالغضب وأقسم  حتىالجلباب والعكاز، 

 «.الحضور أال يكون هذا هو الشاعر الفائز في مهرجان تكريمه  

 «.وهكذا انطفأت بداخله كل مصابيح الفرح »

 «.ثم استدار، صامتا، متكسرا، مغادرا المكان  »
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 يمنعه من االنتقامو صدق حبه نبل مشاعره 

وكان ، لمقتطف ا»كان محمود أبو الوفا، وقتها، يعمل محررا أدبيا في مجلة »

رئيس تحريرها فؤاد صروف الذي يحبه ويؤمن بشعره وشاعريته، قد عز عليه 

وطلب منه « الشوقيات» ىكثيرا أن يهان، وأال يرد هذه اإلهانة، عندئذ دفع إليه بإحد

، متوقعا أن ينفث غضبه من شوقي، فيما «المقتطف»صفحات  علىأن يتناولها بالنقد 

 «.صروف ما قصده فؤاد  فهل فعل أبو الوفا، سيكتب

لم  «الشوقيات»قال لي محمود أبو الوفا: أعترف أنني حين تصديت للكتابة عن »

يكن يم  قلبي، وروحي، وعقلي غير أن شوقي هو الشاعر العظيم الذي أحببت، 

 «.رأس مكرميه علىوأحببت أن أكون 

 شوقي يطرق بابهفوجئ ب

مكتبي في المقتطف، وراح  فلما قرأ شوقي ما كتبت، فوجئت به يطرق باب»

يعتذر لي مبديا أسفه الشديد مما حدث منه، ومبديا دهشته أكثر من الفرصة التي 

 «.أتيحت لي كي أنال من شعره، لكنني لم أفعل 

ومنذ تلك اللحظة أحببت شوقي أكثر، وصرنا صديقين  أبو الوفا: يستطرد»

ن شوقي في مقدمة َمْن باريس، لتركيب ساق صناعية، كا إلىحميمين، فلما سافرت 

 استقبلوني، عائدا من رحلة العالج، فلما أقامت رابطة األدب الجديد حفال لتكريمي 

وتهنئتي بالعودة، ألقي أمير الشعراء قصيدة في هذه المناسبة من عيون الشعر، وراح 

أبو الوفا، بصوته العريض العذب، يلقي القصيدة من الذاكرة، فلما بلغ األبيات األخيرة 

فيها أجهش صوته بمثل ما يجهش األرغن نغما حزينا من طبقة القرار العميق في 

 المشاعر وهو يردد:

  قصيدة شوقي في تحيته

 التبتتلتتبتتتل التغتترد التتتذي هتز التربتى
 

 وشتتجى الغصتتون، وحرك األوراقا 
 

 خلف البهاء على القريض وكأستتتتته
 

قا  به العشتتتتتتتا عذب نستتتتتتتي  فستتتتتتتقى ب
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 في القيتتتد ممتنع الخطى، وخيتتتالتتته
 

 يتتطتتوي التتبتتالد ويتتنشتتتتتتتتر اآلفتتتاقتتتتا 
 

 ستتتتتتتبتتاق غتتايتتات البيتتان جرى بال
 

 ستتتتاق، فكيف إذا استتتتترد الستتتتاقا   
 

 لو يطعم الطتتب الصتتتتتتتنتتاع بيتتانتته
 

 أو لو يستتتتتتتيغ لمتتتا يقول متتتذاقتتتا... 
 

 ... غتتالي بقيمتتته، فلم يصتتتتتتتنع لتته
 

ً ختتتفتتتاقتتتتا    إال التتتجتتتنتتتاح متتتحتتتلتتتقتتتا
 

 علىإن أحمد شوقي، أوصي نجليه ) حتىوقد توطدت عالقة الشاعرين الكبيرين 

نشر بقية  علىوحسين( بأن يعهدا إلي الشاعر أبي الوفا دون سواه في اإلشراف 

 نشر الجزء الثاني. علىأجزاء ديوان "الشوقيات"، وقام أبو الوفا فعالً باإلشراف 

  الرواية األقل دقة التي أوردها األستاذ وديع فلسطين

فيها اضطراب واضح في ووديع فلسطين األستاذ ها ارو فقدأما الرواية الثانية 

ء األول للشاعر محمود أبو لقاالالتواريخ )إذا ما قورنت بروايته هو نفسه عن قصة 

أن محمود أبو الوفا كان قد انتهز فرصة هذه الرواية وتذكر بفؤاد صروف( الوفا 

راء ودخل إعالن محطة اإلذاعة الالسلكية للحكومة المصرية عن مسابقة بين الشع

 المسابقة بقصيدة عنوانها "تغريدة" ظفرت بالجائزة األولي. وكان مطلع القصيدة:

 

نا َجا ما أَشتتتتتتتْ  ، ْوض  َحةَ الرا داا  صتتتتتتتَ
 

ْكَوانا  ي ب شتتَ ، أو نُْوح  ْكَواك  ي ب شتتَ  نُْوح 
 

وكان  الفائزين، علىوأقيم في دار األوبرا الملكية الحفل الكبير لتوزيع الجوائز "

من الحاضرين أمير الشعراء أحمد شوقي بك. ولّما نُودي اسم الفائز األول، رأي 

عكازين يخرج من بين الصفوف ويدّب  علىشوقي رجالً يرتدي جلباباً أبيض ويتوكأ 

المنصة ويتسلم الجائزة  علىأن ارتقي الدرج بعناء شديد ليقف  إلىاألرض  على

ما معناه: من سخرية األقدار أالّ يفوز بالجائزة  األولي. فمال شوقي علي جاره وقال له

 إالّ صاحب الجلباب والساق المبتورة  

بلغت مسامع أبي الوفا فغضب من شوقي غضبا شديدا  حتىتنوقلت هذه العبارة "

أمر الشعراء  [بدورها]أعلن عنه في كل مجلس يغشاه. ولم تلبث غضبته أن بلغت 

الذي أدرك مدي جنايته علي الشاعر المسكين. ومن ثّم قرر إقامة حفل لتكريمه في 
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شاطئ النيل في الجيزة ودعا جمهرة من  علىداره المعروفة باسم كرمة ابن هانئ 

 إلىأن تُلتقط له صورة وهو واقف  علىالشعراء واألدباء لحضور الحفل، وحرص 

ف من حولهما. ولم يكتف شوقي بذلك، بل حيّاه به وسائر الضيو ىجوار المحتف

الغالف الداخلي لديوان أبو الوفا في طبعتيه  على بالقصيدة الشهيرة التي نشرت

 ."األولي والثانية

  له إبراهيمحافظ الشاعر تقدير 

، بالحب والتقدير المتبادل  بحافظ إبراهيمالوفا محمود أبو الشاعر ة تميزت عالق

لفيكتور هيجو، « البؤساء»رواية مته لترجنشرت هيم حين ويروي أن حافظ إبرا

 وقال ضمن ما قال:توجه اليه أبو الوفا بالتحية، 

 

، جاَءَك شتتاعر   اء  َب البَُؤستتَ  يا صتتاح 
 

تتتتتتتتتتي  َمن  اللائْيم العَاتـ  َن الزا ُكو م   يَشتتتتْ
 

ـتتتتتتتتتي علىلَْم يْكف ه  أنّي   ُعكااَزةي أَْمشتتت 
 

ْخَر فـتتتتتتتتتي   تتتتتتتتتيفََحطا الصتتتا  ًطُرقَاتـ 
 

 ً ي َعلَـتتتتتتتي َمَصائ بـتتتتتتتا  ثم اْنثَنَي يُْزج 
 

ات    متتَ ان  التتدلَجي َجه  ً َكقُْطعتتَ ُحبتتا  ستتتتتتتُ
 

نْ  ي أَم  دَْوُت في التتدلْنيتتا وال أَْدر   فَغتتَ
 

َن األَْمـتتتتتتتتتتتتتَوات    ا أنتتتا أَْم م  ائ هتتتَ  أَْحيتتتَ
 

 

 ثم خاطب "هوجو" قائالً:

 

لْ  ُت يتتا )هوغو( عليتتَك فَلَْم أُطتت   َخفافتتْ
 

تتتتتتتتي  اتـ  ـتتتتتتتْن َمأُستَ لَْين م   وبَعَثْتُها فَصتْ
 

تتتتتتتتتتتهُ  ي َحقـا ْيت بُْؤستتتتت   ولو انان ي أُْعط 
 

 لصتتتتتور معرض النكبات وصتتتتتفا، 
 

 

  العقاد لديوانهاألستاذ نقد 

حديثا  "أنفاس محترقة"تحدث األستاذ العقاد عن ديوان الشاعر محمود أبو الوفا 

منصفا أقرب الى المديح والحمد، وان لم يخل االمر من إدارته حوارا فلسفيا نقديا 

 حول بعض عبارات الديوان مما كان األستاذ العقاد ال يرحب بوجوده في الشعر: 
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في ديوان أبي الوفاء غير قليلة، ولكن القليل فيه هو « المحسوسة»" فالعبارات 

ا من ال يعيها، ويسمعها من ال يعي منها غير إشارة العبارات الببغاوية التي يقوله

كإشارة اليد أو صيحة كصحية النداء المجهول: أنماط كأنماط التحية المتفق عليها 

بمعزل عن عمل الرأي والقلب واللسان. ولعلنا ننصف النقد الصادق وننصف الشاعر 

الكلم المشاع:  من هذا النقد إذا سألنا أصحاب الرأي الذي يأبى على الشاعر رخصة

أترون هذه االبيات يالئمها تعبير أصلح لها من هذا التعبير  أترونها أقرب إلى طبعها 

ومعدنها في كلمات الشاعر أو في كلمات تقترحونها لم تشع على األلسنة في األحاديث 

 ولم تتواتر على األقالم في أنباء الصحافة 

صفه من النقد وأنصف النقد منه، " من اختار لها كلماتها في نظم الشاعر فقد أن

ومن اقترح لها كلمات غير كلماته فله أن ينظر من التأييد واالستحسان وفاق حظه 

 "من اإلصابة والتوفيق.

  "أنفاس محترقة"  هديوانيثني على  عباس خضر

وعن ديوانه  محمود أبو الوفا مقاال رائعا عن الشاعر عباس خضركتب األستاذ 

 فقال: ١٩5٠مجلة الرسالة في فبراير  في"أنفاس محترقة"، 

اآلن اسم الشاعر محمود أبو الوفا، ولم ال ينال حقه إلى لست أدري لم ال يلمع " 

د ينساه من عرفه من أهل الجيل، وحتى كاد يجهله امن التقدير الالئق به، حتى ك

"  االشادون من الجيل الجديد، وهو الذي قال فيه أمير الشعراء منذ ثمانية عشر عام

وهو نفس الذي قال ما قال وال يزال من الشعراء ما " البلبل الغرد الذي هز الربا ... 

 يقوم حجة على أن الشعر ما زال حيا على رغم قابليه من قائليه. 

  القوية نبتة الصحراءو يشبه شاعريته ب

وقوة محمود أبو الوفا أصالة شاعرية ذهب األستاذ عباس خضر الى توكيد القول ب

كنبتة الصحراء تنبت قوية رغم الجفاف وحرمان  نهاأو بذرتها وعمق جذورها، 

وقد أكسبه عراك الحياة  ،التعهد، ثم تعيش رغم ما يصطلح عليها من األنواء
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 واألغراض، أكسبهواالحتكاك بالقساة من الناس الذين ال يصدرون إال عن األهواء 

الشاعرة، وهو يستشهد على إليها بأداته  ذلك نفوذ بصيرة إلى دخائل النفوس، فتغلغل

 يقول تحت عنوان )جاء(:هذا بقول الشاعر 

 

بجتتتاه ... عنتتتك  ي لم  لمتتته إن  ت  ال 
 

 هتتو قتتتد بتتتاع نتتفستتتتتتتتتته واقتتتتتنتتتاه 
 

 فتتحتترام إن بتتتاعتتته دون ربتتح ...
 

تراه  ممتتتا اشتتتتتتت  أو بشتتتتتتتيء أقتتتل 
 

 :وقوله

 أختتتتي قتتتتل لتتتتي وال تتتتتختتتتجتتتتل ...
 

 بتتتتتتتمتتتتتتتاذا قتتتتتتتد تتتتتتتترقتتتتتتتيتتتتتتتت  
 

 ومتتتتتتا أنتتتتتتت بتتتتتتذي جتتتتتتاه ...
 

 وعتتتتتتمتتتتتترك متتتتتتا تتتتتتتزوجتتتتتتت  
 

إن ديوان )أنفاس محترقة( يعيد إلى الشعر اعتباره بعد أن انصرف كثير من " 

الناس عن قراءته لكثرة هذر الشاعرين، وأنا زعيم بأن هؤالء المنصرفين، إذا 

 ."عرض لهم هذا الديوان، لن يستطيعوا عنه مصرفا

 الظلم الذي عاناه سبب يشخص   و

لقد سعدت بديوانه الجديد )أنفاس محترقة( وقضيت " :  عباس خضريقول األستاذ 

ثم يعاود التساؤل عن سر هذا الظلم الذي يعانيه هذا الشاعر "، في روضه أوقاتا طيبة

 العظيم: 

لست أدري لم تحترق هذه األنفاس، ولم يضيق بصاحبها الرحب، ولم ال يأخذ "

نه رجل إولكنني أدري. .  هذا الشاعر مكانه من قمة الشعر العربي في هذا العصر 

يضع نفسه حيث تحلق شاعريته، يمشي على عكازة ويوضع الصخر في  فقير أبىّ 

 ...."   طريقه

الوفا من ذوي النفوذ أو المال في هذا البلد، أو حتى مدير  لو كان محمود أبو" 

والحق أنني قبل ظهور هذا الديوان لم  إدارة في أية وزارة، لكان أمير الشعراء. . .

قرأته له من قبل قد هزني، ولعل  ي، وإن كان القليل الذاأكن قرأت كثيرا ألبي ألوف

يرجع إلى انزواء الشاعر في العشرين السنة األخيرة أو إقالله  -أي قلة القراءة  -ذلك 
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من النشر، ويبدو لي كأنه منطويا على نفسه لما القاه من أخالق الناس وعنت األيام. 

في الحياة، وبصور حياة الكفاح الشعوري التي عاشها، أقوى وهو يعبر عن مكافحته 

وال تستطيع ضرورات الحياة التي يجاهد من اجلها هذا الشاعر أن وأصدق، تعبير 

 .تحول بينه وبين التغريد والتغني بالجمال

  طه حسين على الشاعر أبو الوفاالدكتور  قسوة 

الشاعرين الكبيرين الكبير من  التقديرهذا ما قدمنا ذكره عن قصد من في مقابل 

إشادة من ما هو متواتر ، وفي مقابل  وشاعر النيل حافظ إبراهيم  أمير الشعراء،

األستاذ مصطفى صادق الرافعي والدكتور محمد حسين هيكل بديوانه األعشاب مما 

الناقد األستاذ و لم ننقل نصوصه ، وفي مقابل  التقدير المحسوب من األستاذ العقاد 

أقسي الناس علي أبو الوفا، فعندما  من طه حسين كانالدكتور فإن خضر  عباس

بالدكتور طه حسين يشّن  الشاعر أصدر الشاعر ديوانه "أنفاس محترقة"، فوجئ

 .ال الشاعرعليه حملة قاسية واصفاً إياه بالناظم، 

طه حسين قد انحاز في ذلك الوقت )علي ما يروي وديع فلسطين( إلي  كان 

الشاعر علي محمود طه وحده، والقسوة علي جميع الشعراء من أصحاب اإلعجاب ب

، الدواوين التي اتفق صدورها في نفس التوقيت، ومنهم أبو الوفا، وإبراهيم ناجي 

  فوزي المعلوف. يوالشاعر المهجر

  مقال طه حسينفي عبد القادر حميدة رأي 

نحو  علىعه عنه عبد القادر حميدة مقال طه حسين وانطبااألستاذ وقد عرض 

 جميل حيث قال:

... وكان مقال طه حسين أقسي من بتر ساقه، وأبشع من إهانة شوقي  إذ جرده "

َمْن  ىعميد األدب من موهبة الشعر، واعتبره دخيال عليه، ومتطفال، وأغلظ القول عل

يؤمنون به شاعرا، وطعنهم في ذوقهم، ومنهم أصدقاء حميمون لطه حسين، إن لم 

  "عايكونوا جمي
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وأشهد )الضمير لعبد القادر حميدة( أنني حين قرأت هذا المقال، في الجزء " 

الثالث من حديث األربعاء، اقشعر جسدي من عنف اللهجة التي تناول بها طه حسين 

للشاعر، وبالرغم من متعتي قارئا بكتابات طه حسين، فإني « أنفاس محترقة»ديوان 

عنف التناول  كيف يكون النقد ضاريا  لم أستطع أن أفلت من ضيقي ودهشتي من

منذ السطور األولي يبدو سافر القسوة، وكأنه يترصد الشاعر  هذا الحد، وشرسا   إلى

 «.كي يلقي به في الظلمات، من نافذة الشعر  

 «.آسف أشد األسف، ألني ال أراه إال نظما »الديوان: فهو يقول عن » ▪

منزلة  إلىإن صاحب هذا الديوان ال يستطيع أن يرقي بديوانه هذا » ▪

 «.الشعراء 

 «.إن هذا الديوان يخلو من الشعر تماما » ▪

خلوه من الشعر، ال يخلو من سوء النظم، وفساده،  علىإن هذا الديوان، » ▪

 «.واضطرابه الذي ال يطاق 

هذا المنوال عشر صفحات من السياط الممشوقة بلغة طه حسين، وعنف  وعلى»

 «.تصديه بالتحليل، والتمثيل، واألدلة، والتعريض بالشاعر  

وكان حريا بمحمود أبو الوفا أن يهمل هذا المقال وهو يضّمن أعماله الكاملة، »

شاعرا،  نماذج من الدراسات التي كتبت عنه، خاصة أنه الكاتب الوحيد الذي أنكره

ولست أذكر أنه نال من طه حسين في أحاديثه معي منذ أن صرنا  لكنه لم يفعل  

 «.لقي ربه  حتىصديقين، وطيلة اثنين وعشرين عاما، 

  بجائزة الجدارة تكريمه

الوفا من أبرز الذين كرمتهم  الشاعر محمود أبو في عهد الرئيس السادات كان

وقد كان أبو   جنيه،ة الجدارة وقيمتها ألف جائزبأكاديمية الفنون وقد منح ما سمي 

الوفا من أشهر وأعظم من نالوا هذه الجائزة التي كانت مشروعا  توصل له الدكتور 

رشاد رشدي لتكون بمثابة جائزة وسط بين جائزتي الدولة التقديرية و التشجيعية ، 

يرية ألفين )وهو ما يتضح من قيمتها التي كانت ألف جنيه على حين كانت قيمة التقد
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(  وكانت الجائزة تمنح من مجلس أكاديمية الفنون في  ، وقيمة التشجيعية خمسمائة 

عيد الفن الذي تمنح فيه جوائز أخرى على رأسها درجات الدكتوراه الفخرية في 

األستاذ  جيب إلى (فيما يروى)تصل لم الجائزة  القيمة المادية لهذهولكن الفنون ، 

 إلىعن الذهاب بعكازْيه  غيره لعجزه إلىرف الشيك ألنه عهد في صالشاعر، 

 قيمة الشيك لنفسه  هذا الغيرالمصرف، فاستحّل 

  لقاؤه بالرئيس السادات

ويروي أنه عندما تقدم أبو الوفا من الرئيس السادات لتسلم جائزة الجدارة سأله 

الك يشبه إنني أقيم في منزل قديم مته : شيء. فقال له  إلىالرئيس إن كان في حاجة 

ولكن مضت   الُجحر، ويكاد ينهدم فوق رأسي، فأمر الرئيس بمنحه شقة جديدة فوراً 

وفوجئ أبو  البيروقراطية،تحقق هذا األمر الفوري بفضل  حتىثالث أو أربع سنين 

 صحراوية.الوفا بأن الشقة الجديدة تقع في منطقة شبه 

  آثاره الشعرية

ا حتوياتهآثار أبو الوفا الشعرية في دواوينه التي تغيرت أسماؤها ولكن م لتتمث

« أنفاس محترقة»ديوانه األول انتقلت من ديوان إلي آخر مع إضافات، وقد حظي 

بالثناء الجميل، والتقدير الزائد، ثم توالت دواوينه التي لم تنل شهرة ديوانه ( ١٩3٢)

  التي صدرت له دواوينالومن ،  األول

 .١٩3٤ـ األعشاب،  ▪

 .١٩٤١ـ أشواق،  ▪

 .١٩٦٢ـ شعري،  ▪

 ـ أناشيد وطنية. ▪

 .١٩5١ـ عنوان النشيد،  ▪

 ـ النشيد. ▪

 منتخبات من قصائده في الحب. :بعد وفاته "أشعاري في الحب" له ونُشر 
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  ديوانه الجامع لشعره

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مجلد يضم دواوين أبو الوفا مجمعة في 

واحد مع إعادة ترتيب القصائد في الدواوين، ودمج الدواوين مع دراسات نقدية  ديوان

محمود أبو الوفا دواوين شعره ودراسات بأقالم » شعره ، وحمل الكتاب عنوان:  عن

نحو ما  على( ٢٠٠8مرة أخري ) تهعاطب ناأعدالشرف أن  نا، وقد كان ل«معاصريه

 كان قد صدر من قبل.

 رواية ترجمة  غة صياجهده في التحقيق و

، ووضع «اليتيمة»، وقصيدة «الهذليين»محمود أبو الوفا ديوان الشاعر حقق 

تنقيح  علىمع أن دوره اقتصر  ،«جريمة سان سلفستر»رواية  علىاسمه كمترجم 

أنطون إلياس صاحب "القاموس العصري"  ناشرها إلياسأسلوب الترجمة. ولكن 

كادت تضاهي األصل،  حتىقال إنه يقدر الجهد الذي بذله أبو الوفا في تنقيح الترجمة 

 ترجم هذه الرواية.هو الذي ولهذا فقد رأي أن من حق الشاعر أن يقال عنه إنه 

 وفاته

 إلىه جثمان ، ونقل١٩7٩محمود أبي الوفا في السادس والعشرين من يناير  توفي

 ضريحه، وفيها يقول: علىقريته الديرس ووضعت عليه لوحة أوصي بأن تعلق 

 

تل َهًوي  َحْسب ي إذا الُحب  أَْضنَان ي فَم 
 

ا  انتتَ ْذُكُروني قتتالوا: كتتاَن إ ْنستتتتتتتتَ  إْن يتتَ
 

محافظ الدقهلية إقامة ضريح له ومسجد يطلق عليه اسمه، ومتحف يلحق وقرر 

التي لم تكن إالّ جلبابه األبيض وفردة حذائه وساقه  بالضريح ويضم متعلقاته

الصناعية ومجموعة عكاكيزه وعويناته )وكان قد كف بصره في أواخر عمره( 

 ه.ودواوين شعر ، وكتبه، وشهادة الجدارة ، والنيشان ، وطربوشه 
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 ىالشاعر عبد العليم  عيس : خامسالفصل ال

  الذي تجاوز شعراء السريالية بشعره  ولغته 

 

 لقاء كريم

كان من حسن حظي الذي انعم هللا به علّي أنني لقيت األستاذ عبد العليم عيسي 

ألستاذ مختار مكرم  وهو أحد القاء عابرا ، لكنه كان عميقا ، كنت قد ذهبت لزيارة 

مستشار اللغة العربية بوزارة  يومئذ مع رحمه هللا العاملين بالتوجيهزمالء والدي 

جدت في مكتب موجهي العموم أستاذا جليال يتحدث الى زميله التربية والتعليم فو

حديثا نقديا حافال بالفهم واالحساس فلم اشأ ان اقطع حديثهما بالسؤال عمن ذهبت 

للقائه ، وانما جلست مباشرة مجلس التلميذ المشرئب بكل وجدانه ليستمع الى هذا 

حدث منه معرفة وفهما ، الفهم المصفى الذي يلقيه هذا الرجل العظيم على زميله اال

و ان كان قريبا جدا منه في السن ، فلما مضت ساعتان وانا على هذا الحال نظر هذا 

األستاذ العظيم الى زميله يستأذنه في أن يمضي لحاله فقال له : وأنا أيضا منصرف  

، فكدت أقول : وانا منصرف معكما ، وراجعت نفسي  كيف أطلب مثل هذا الطلب 

عرفهما بنفسي ، فبدأت أفكر فيما هو الئق وما هو اكثر لياقة ، لكن من دون ان أ

األستاذ مختار مكرم الذي كنت انتظره قدم في تلك اللحظة فرحب بي . وقد عز علّي 

 الساعتين،أن اسال مضيفي من يكون هذان االستاذان بعد تتلمذي عليهما طيلة هاتين 

يحتمل الماضي  زمنه(دا )في فغامرت وقلت ألستاذي الذي انتظرته قوال محاي

فإذا باألستاذ  عيسى،انني اشكره أنه يتيح لي فرصة لقاء األستاذ عبد العليم  والحاضر،

فاستبشرت   عرفته كيف  ويسألنيوترددي  قصدي وحدسييفهم  عيسى،عبد العليم 

وقلت انني أعرف انه واحد من موجهي العموم التالين مباشرة ل ستاذ يوسف 

مسة خار اللغة العربية العتيد ، وفي الحقيقة فقد كنت أعرف أسماءهم الالحمادي مستش

عرف ان األستاذ عبد العليم عيسى أحدهم ويسبقه أستاذ آخر يشترك معه في أوكنت 

اسم عبد العليم وهو األستاذ عبد العليم فودة الذي قدر له في ذلك الوقت أن يصبح 
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يكون في درجة مالية موازية ل ستاذ اول من يشغل درجة مستشار التربية الدينية ل

الحمادي  ، كانت المفاجأة التي ارضت غروري أن األستاذ عبد العليم عيسى يعرفني  

ني سأزورهم  يوما ما ، ولهذا فانه لم يشغل أنويعرف ما أحرزت وأنه كان يعرف 

ص وقرر،  وعاملني على أنني أنا ،  باله بحدس وال تخمين وال سؤال ، وإنما شخّ 

 عرفت يومها أن الشاعر يرى بنور هللا .ف

 التجويد والتجديد

واحدا من أبرز شعراء التجويد والتجديد الذين  العليم عيسىعبد  كان األستاذ 

موسوعية أتاحها ذلك العصر الذي يعرف بانه عصر  الشاعرة ثقافةجمعوا مع الفطرة 

وتميز ببعد  الظالم،حياتية متعددة وصلت الى االعتقال  والثقافة، وتجاربالرسالة 

أمثاله من الذين تفرغوا لدراسة  يرزق بهرابع يتمثل في الحس اللغوي العميق الذي 

في مستويات وتوجيه معلميها  تدريسها ونصوصها  آدابها وتحقيقواللغة العربية 

 .مختلفة

محمود حسن و ا،فاشأبو  الشعراء طاهربعض هذه السمات مع  يشترك في 

لكن األلم  فراج،الستار  وعبد التونسي،خليفة  ومحمد مخيمر،واحمد  إسماعيل،

أفقا من  العليم عيسى لشخصية عبدالنفسي الناشئ عن االعتقال الظالم أضاف 

  العميقة.لفكرة وما يولدانه من ا المتريث النبيل والتأمل  االستبطان

   ونشره المبكر ألشعاره نشأته و تكوينه

التي كانت في قرية كفر المياسرة 1920   في عام عيسىولد الشاعر عبد العليم 

وهي اآلن من ، عند والدته من قرى مركزنا مركز فارسكور في مديرية الدقهلية 

لكنها تحتضن  الزرقاوهي قرية متاخمة لقرية ، بمحافظة دمياط قرى مركز الزرقا 

ن العالمية ، وانتظم في سلك التعليم األزهري كان أبوه عند والدته يستعد المتحا ،النيل

(، ١٩٤5(، ومعهد التربية العالي )١٩٤3تخرج في كلية اللغة العربية ) حتىالتقليدي 

المعاش  علىقرر الخروج  حتىوعمل بعد ذلك بالتدريس طوال حياته الوظيفية، 

 درجة موجه عام للغة العربية في وزارة التربية والتعليم. إلىبعدما وصل 
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ينشر شعره وهو دون العشرين من عمره في  عيسىبدأ الشاعر عبد العليم  

كبريات المجالت طوال الثالثينيات واألربعينيات، فنشر في السياسة األسبوعية، 

إبراهيم ناجي  والرسالة، وأصبح له اسمه في زمن الشعراء الرومانسيين الكبار أمثال

-١٩١٠ومحمود حسن إسماعيل  ١٩٤٩ -١٩٠٢علي محمود طه و ١٩53-١8٩8

١٩77. 

  تجربة االعتقال

أن يتعرض العتقال سياسي قاس وغير مبرر في الفترة  عيسىشاء حظ عبد العليم 

وجودها  بهامن تمارس فيها اعتقاالتها التي زعمت أنها تؤّ  ١٩5٢يوليو ٢3التي بدأت 

يؤسف له أن اعتقاله استمر  ، ومماومصلحة الوطن في مواجهة الدعوات الهدامة 

 .يوليو  ٢3، ولم يكن هذا غريبا على نظام  لمدة عامين

( بسبب ١٩5٤« )ألحان ملتهبة»وقد جاء هذا االعتقال بعد صدور ديوانه األول 

التي كانت « اللواء الجديد»كان قد نشرها في مجلة « في الظالم»قصيدة له عنوانها 

 تصدر في ذلك الحين. 

  عن فترة اعتقالهحديثه النبيل 

 قصة في سياق تقديمه ألعماله الشعرية فقال: ال عيسىعبد العليم الشاعر روي 

كان رئيس تحريرها الكاتب الفنان الوطني الشريف الراحل يوسف حلمي، »... 

وكنت أعبر في قصيدتي عن المقهورين والمعذبين في األرض، ومع أنني لم أنتم إلي 

حياتي لنفوري من القيد والتحزب، وإيماني بالحرية أي حزب من األحزاب طيلة 

المحكومة بالقيم النظيفة، إال أنهم ظنوا أن هذه القصيدة تدل علي اتجاه سياسي معين 

كان محارباً في ذلك الوقت، وبسبب هذا االعتقال فقدت مجموعة شعرية كنت أعددتها 

سابق إنذار، ولم للطبع، وفي المعتقل فقدت مجموعة أخري بسبب دهمه بغتة دون 

تحت « للحياة أغني»ينج من التبديد والضياع إال قصيدة واحدة منشورة في ديوان 

 .«من وراء األسوار رسالة إلي أمة»عنوان 
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الدراسة  علىوكانت فترة االعتقال هذه غير مملة، وال مؤيسة، ففيها عكفت  "

اليسار في  والتأمل واكتساب الخبرات، ويها عرفت ما لم أكن أعرف من تاريخ

مصر، وسبب الخالفات بين تياراته العديدة، وفيها اشتبكت في مناقشات أدبية وفكرية 

مع بعض المعتقلين من الشعراء واألدباء، منهم الشاعران عبد الرحمن الخميسي، 

وفؤاد حداد، والدكتور يوسف إدريس، والكاتب محمود عبد المنعم مراد، والفنان 

من المعتقل أحجمت عن نشر شعري، لكني في نهاية مختار العطار، ولما خرجت 

 «.الستينيات بدأت أنشر أشعاري في بعض الصحف والمجالت المصرية والعربية

 ترفعه 

كان يستحقه من التقدير، وكان هو نفسه أحد  عيسى مالم ينل الشاعر عبد العليم 

ة األدبية نفسها المسئولين عن هذه النتيجة بسبب انطوائيته وعزوفه وترفعه، لكن الحيا

انصرفت عن تقدير أمثاله  حتىها الطبول الجوفاء تشاركت في ظلمه حين جرف

  النوادر من األفذاذ.

 من ذكرهالشعرية خلو بعض المعاجم 

من الشعراء الكبار الذين لم يحظوا  عيسى واحدعبد العليم  أن الشاعرال ريب في 

إن بعض معاجم الشعراء حتى  ، دراسةومن تكريم اآلن بما يستحقون من  حتى

 المرموقة تخلو من ذكره وحتى غنني قضيت شهورا حتي حصلت على صورته .

  شخصيته الفريدة

شخصية فريدة في عصر طغيان  عيسىعبد العليم لشاعر األستاذ كانت ل

فاروق شوشة شخصيته األستاذ الشخصيات التقليدية وغير المتميزة، وقد وصف 

بأنها كانت لها أبعادها الروحية إلي أقصي حد، ورؤيتها الواقعية المادية للصراع 

البشري في ضراوته وطغيانه، وأنه كان هادئا، وقورا، وذا مالمح إنسانية صافية، 

كان فارسا نبيال ودودا من  أخري بأنهوصوت عميق متقطع. كما وصفه، في فقرة 

ية الذين امت  وجدانهم بالزخم العاطفي العارم، وفي الوقت فرسان عصر الرومانس
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نفسه باالنعطاف الشديد تجاه المسحوقين والمستذلين الذين يكابدون الظلم وقسوة 

الحياة، ويتشوقون إلي الحرية، ويكدحون من أجل غد أفضل، ولهذا فقد كان له هذا 

ديدي، الملتزم التنويري، التكوين الرومانسي الواقعي الروحي المادي، السلفي التج

وقد أدي هذا إلي قلقه وحيرته، وانجذابه وشروده، ومعاناته وتوهجه، وتحوالته 

 اإلنساني العام. إلىالمستمرة من الذاتي الخاص 

 ثناء  طاهر أبو فاشا  

إذا قرأت شعر »: « دمياط الشاعرة»ثناء  طاهر أبو فاشا  عليه في كتاب ومن 

ه حرارة االنفعال، وصدق الشعور، وانسيابية النغم، ودقة تلمس في عيسىعبد العليم 

 «.التركيب اللغوي

  كالمعرياللغوية  شعره استثمر معرفته

أن  علىهو المثل البارز الدال  عيسىعبد العليم من بين شعراء عصرنا فان 

الخبرة بعلوم اللغة )وصرفها واشتقاقها وأبنيتها( تمكن الشاعر من مفردات ال تقل 

عن تلك التي يوفرها العلم بمتن اللغة نفسه، وقد تميز بالخبرة الواسعة بدوائر 

حد كبير في  إلىاالشتقاق والصيغ الصرفية واألبنية المختلفة للكلمات، وهو شبيه 

أبو العالء المعري الذي وصفه محمد كامل حسين بأنه  يتمتع به كأنههذه السمة بما 

 عرف الدنيا عن طريق اللغة.

  في االشتقاقات و اللغة قدرته يرصد  أبو همام 

وقد وجدت الدكتور عبد اللطيف عبد الحليم )أبو همام ( يشير إلي أن اشتقاقات 

ليم عيسي(، عبد العليم عيسي تمثل ملمحا من المالمح العيسوية )نسبة إلي عبد الع

ولهذا تحيا في شعره كلمات مثل أناغيم، أالحين، أنابيب، جهدان، أهتل، اغترد، 

اإلزيان، تحزنت، رهبان )بفتح الراء( وغيرها، وهي دليل علي قدرته اللغوية الفذة 

التي دفعت بكثير من غير المألوف إلي الحياة والتداول ليصبح من بعده عملة رائجة 

اهرة يشركه فيها أحمد مخيمر، وطاهر أبو فاشا، ومرجعها في سوق الكالم، وهي ظ
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لدي الثالثة ثقافة تراثية راسخة، وعالقة حميمة مع اللغة، واقتدار علي امتطاء 

صهوتها واالنطالق بها إلي جديد لم يعتده الناس ولم يعرفوه، وحرص علي التفرد 

 . والتمايز في زمن الوجوه المتشابهة، واللغة الفقيرة المكرورة

 «الوجود»قصيدة إيمانه اليقيني في 

عن معنى نادر الوجود في  «الوجود»في قصيدة  عيسىعبد العليم  عبر الشاعر

التجارب الشعرية فهو في هذه القصيدة يصل الى طراز رفيع القيمة  من االيمان 

 العميق الذي ال يتأتى إال للنفوس التي بلغت من االتزان غايته المرموقة: 

  

 الوجود الذي تشاهده بكل أسراره،هذا »

 أتعرفه مثل المحيط البعيد شاطئه  

 كيف بملء اليدين تغرفه  

 قطيرة منه هل تحيط به  

 وإن تحدته، كيف تجرفه  

 أصغره فيه مثل أكبره 

 افتن في صوغه مؤلفه

 لحن غريب الرنين متسق 

 مبدعه العبقري يعزفه  

 تصغي له الروح وهي ناعشة 

 الضياء ترشفه.وتعتلي في 

 تجربته الشعرية

حول المعاني السامية كالحب والحرية والعدالة  عيسىيدور شعر عبد العليم 

وليس معني حيرتي وحزني أنني »والحيرة والحزن، ويصف هو نفسه حيرته فيقول: 

كنت يائساً، ألن اليأس معناه أن أكره الحياة وأنا أحبها، وألن اليأس معناه أن ألقي 

 «.أعبر عما يضطرب في نفسي من انفعاالت ومشاعر القلم وال
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والحق أن عبد العليم عيسي كان تجسيداً للقيم والفضائل إنساناً وشاعراً، في زمان  

ندر فيه تحقيق هذا التجانس والتماثل بين المبدع وإبداعه، وقد كان شعره، كما وصفه 

ألستاذ فاروق شوشة، عن تجربته الشعرية ،  وهو ا صاحب الفضل األوفى في الكتابة

صورة لحقيقته اإلنسانية، كما كانت إنسانيته مرآة لتجسد شاعريته، وكان لكثرة ما 

يمتلئ به من وعي وثقافة وخبرة وحكمة يبدو لنا كجبل الجليد ال يظهر منه علي 

السطح إال أقل القليل، بينما حقيقته الممتلئة والمكتنزة خافية ومستمرة ال نتعرف عليها 

دمان الصحبة، وطول المكاشفة، وثبات المودة، والصداقة، فإذا بنا نكتشف فيه إال بإ

عالما رحبا من الجمال، وأفقا ساميا من الصفاء والنقاء، وقلبا مليئا بالمحبة والرحمة 

يري أن صدمة االعتقال كانت بمثابة الزلزال فإنه كله  ولهذاوالتعاطف والتسامح. 

الشعرية والفكرية، وقد جعلته هذه الصدمة  عيسىالذي اعترض مسيرة عبد العليم 

الزلزالية يعيد النظر في أشياء كثيرة، وكانت السنتان اللتان قضاهما في المعتقل 

كفيلتين بالمراجعة والتأمل واإلخالص الشعري، والخالص من تأثير محمود حسن 

ينسج وهو يقول أن عبد العليم عيسي  قد وجد طريقه وقصيدته، وبدأ ،  إسماعيل

مالمح عالمه الشعري الذي تجيش فيه تيارات أبوللو العاتية، وتأمالت جماعة الديوان 

)العقاد والمازني وشكري( واستبطانها العميق الهتزازات الوجدان، وانطالقات 

شعراء المهجر ومغامراتهم الفنية واإلنسانية من أجل إبداع نموذج جديد، وظل عبد 

هادئة المتأملة، وعكوفه وانطوائه الشديد، وبعده عن العليم عيسي، بحكم طبيعته ال

االنغماس في أجواء الحياة األدبية، أقرب إلي روح جماعة الديوان خاصة العقاد، 

تماما كما كان المعري، شاعره األثير من بين شعراء تراثنا العربي، تجذبه بصيرته 

 النافذة، وتفلسفه العميق، وسخريته بالحياة واألحياء.

 فاروق شوشة لمراحل تأثره بمحمود حسن إسماعيلتشخيص 

عن هذا الشاعر  كتبه  مافاروق شوشة بأمثلة دالة وواضحة يذكرها فياألستاذ يري 

العظيم أن عبد العليم عيسي وجد في شعر محمود حسن إسماعيل النموذج الذي يبحث 

اقع الفالح عنه، فهو ينتمي مثله إلي عالم القرية والريف المصري، وهو يعيش مثله و

المصري، واألغالل التي تقيده في القهر والجهل والتخلف، كما وجد فيه أيضا ذلك 

الجدل الغائر بين االنتماء إلي شجرة الشعر العربي من ناحية، واالندفاع إلي التجديد 
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والمغامرة واالختالف من ناحية أخري، وكان طبيعيا أن يتسلل المعجم الشعري 

عالم صوره وتراكيبه وأبنيته اللغوية إلي بعض القصائد لمحمود حسن إسماعيل، و

فاروق شوشة  األستاذكانت لشعره الجديد في رأي وهكذا  .األولي لعبد العليم عيسي

 «:استرحام»صوفية عنوانها  نجوىحراراته وكيمياؤه وتوهجه وتدفقه يقول مثال في 

  

 طالت بي الغربة يا محبوب القلب »

 حي في أدغال الجدبسفري أضناني واستوحش رو

 ال تتركني وحدي فأنا مذ أوصدت الباب بوجهي 

 وحجبت ضياءك عن عيني وأنا أتدحرج

 من عرش النور إلي قاع الظلمة  

 «.أتلوي في الثقب المسنون أناشدك الرحمة

  الحديث ين العمودي والشعر بين نجازه رؤيته إل

استطاع بعقله المستنير، ووجدانه المنفتح،  ان عبد العليم عيسي نستطيع أن ندرك

حركة الشعر الجديد، وأن يكتب علي مدار رحلته واكب وشاعريته وتجديده أن ي

الشعرية الطويلة عددا من قصائد الشعر الجديد تحسب له وال تحسب عليه، وإن كان 

  هو يصف نفسه بقوله: 

القصائد التفعيلية، إنني ما زلت وسأظل شاعرا عموديا، برغم أنني قلت بعض »

ذلك ألني لم أجد في هذا الشكل العمودي ما يحد من قدرتي علي التعبير والتواصل، 

ولو كنت قد وجدت أي عائق من القافية أو غيرها آلثرت التحول عن هذا الشكل إلي 

غيره، وإني ألؤمن بأن الشاعر حينما ينجح في تحويل العروض إلي إمكانات تزيد 

به إلي آفاق في التعبير أجمل وأرحب بدالً من أن تكون قيودا تثقله،  من قدراته، وتدفع

وتقيد حركته، يصل إلي الجمال والتأثير، ويحقق المشاركة الوجدانية بينه وبين 

 «.القارئ
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  «لسواي أنت  »قصيدة 

الحاجة عن الدقيق إلى ذروة من ذرى التعبير  عيسىعبد العليم يصل الشاعر 

« لسواي أنت»في قصيدة عنوانها  ة لهمعشوق خاطبيل حين االفتراق ال إلى الوصا

إن الحاجز بينهما ضخم حتى إن عبوره كفيل بأن  «للحياة أغني»في ديوانه الثالث 

، و الجراح تدمي  ، واأليمان  يخسر نفسه على أكثر من صعيد ، فالبراح يضيق 

ن ، ولهذا كله فإنه يضيع ، والنفس تتساقط ، والهداية تتالشى ، و العز والسمو يغيبا

 يفضل أن يكتم حبه وسره ,عن كان سيبوح به إلى الورق لتشاركه حمله :  

 

   عنتتك لواعجي، ومواجعي  وكتمتتتُ »
 وحتتدي صتتتتتتتتتامتتتتا أتراحي  وحملتتتتُ 

 

   بتتيتتنتتي وبتتيتتنتتتك حتتتائتتتل لتتو جتتزتتتته
    لتستتتتتتاقطت نفستتتتتتي وضتتتتتتاق براحي

 إيمتتتاني بمتتتا أحيتتتا بتتته  ولضتتتتتتتتتتاع
 

 ولستتتتتتترت في دربي بال مصتتتتتتتبتتتاح
 

   ولعشتتتتتتتتت في الوهتتد التتذليتتل يمجني 
 زمتتنتتي وتتترديتتنتتي دمتتتاء جتتراحتتي 

 

   أنتتا لن أبوح إليتتك مهمتتا هتتدني حبي
 ومتتهتتمتتتا انتتهتتتاض متتنتتته جتتنتتتاحتتي 

 

كتمتتته وأطوي ستتتتتتتره   ستتتتتتتتتتأظتتتل أ
 

 «.ولستتتتتتتوف تحملتتته معي ألواحي
 

  خ النايصرّ 

في قصيدته  مثال رائعا من امثلة الدعوة الى الوصال عيسىعبد العليم  بضرب

ونراه يجمع في  (١٩5٤« )ألحان ملتهبة»من ديوانه األول « ال تقولي نسيت»

مناجاته معشوقته ومناداته له بين الرجاء الصدق و التهديد المبطن و إن كان أميل 

 :إلى الرجاء واالعتراف التام بتملكها لقلبه 
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   صتتتتتتتتتتر  التتتتنتتتتاي فتتتتي يتتتتدي»
 فتعالي قبل أن تنهب الليالي لحونه

 

 ويح قلبي إذا غضتتتتتتتبتتتت عليتتته  
 

 وتتتجتتتاهتتلتتتت صتتتتتتتتوتتتته وأنتتيتتنتتته
 

حيتتتاة ورد علىأستتتتتتتعتتتديتتته   ل  ا
 

 «.حيتتاتي الحزينتتة إلىي نغمتتاتي 
 

  «تهاويل»في قصيدة  المبالغة الذكية 

خلطا متعمدا بين الضمير والقلب في قصيدة  عيسىعبد العليم يخلط الشاعر 

ويصل إلى االعتراف بأن الحب يمثل له الضوء الذي يضل تماما في غيابه  تهاويل ،

ألنه أصال يخوض البحار في الليل و ليس يملك اال هذا الضوء الذي ال يهدي حواسه 

فحسب ولكنه يهدي معها ضميره وفؤاده ، وهي صورة بليغة مبالغة تستحق االسم 

  "تهاويل  "الذي وضعه الشاعر للقصيدة حين سماها 

 

 زورقي ضتتتتتتتتل في عبتتاب التتديتتاجي
 

ْن لتتربتتتانتتته التتجتتريتتح التتكستتتتتتتتيتتر  متتَ
 

 عصتتتتتتتتتفتتتت حتتتولتتته األعتتتاصتتتتتتتتتيتتتر
 
 

 «.فارتا ع فؤادي وضج مني ضميري
 

  إحساسه بدنو أجله

على نحو ما عبر في شعره يحس بدنو أجله ونهايته، وكان  عيسىكان عبد العليم 

، ومن العجيب  يتألم لوحدته في حياته، وعند مماته، وهو الذي عاش حياته بال ولدقد 

أن نرى تعبيرا منه عن هذه الحالة شبيها بتعبير شاعر تقليدي من الجيل الذي سبقه 

 :وهو الشاعر محمد األسمر وأن اختلفت أدوات التعبير و الخيال في التجربتين  

  

 قريبا يحين الرحيل "

 تحت هذا التراب  َمْن مضوا  إلىوأمضي 
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 وأنسي عذابات نفسي وحزني وكنت بهم للحياة أغني  وكانوا رياحين قلبي 

 قريبا يحين الرحيل  

 التراب  علىويهيل  وما لي ولد إذا مت يدفنني 

 وتنهل أدمعه فوق قبري  ويقرأ بعض الكتاب 

 ويغرس فوقي أزاهير يروي شذاها جفاف البيان

 ويطلقها في فضاء الرحاب   الزهورلينعش روحي شميم  

  شعريةال هدواوين

 .١٩5٤ملتهبة، ـ ألحان  ▪

 .١٩8٢ـ لهذا أنا أحيا،  ▪

 .١٩٩٠ـ للحياة أغني،  ▪

 .١٩٩٢ـ بعض نفسي،  ▪

 .١٩٩5ـ لمن أغني،  ▪

  مجموعة قصصية

 ـ األعماق. ▪

  تحقيق

 ديوان الشاعر العماني راشيد بن خميس الحيسي.- ▪

 مقاالته

 له مجموعة كبيرة من المقاالت.  ▪

 «.مسافر بال زاد»كتاب آخر بعنوان:  إلىأشارت بعض المصادر  ▪

 وفاته

  .١٩٩٩أغسطس في  عيسىتوفي الشاعر عبد العليم 
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   محنته
 19 ................................................................................... شيخوخته ف 

ه  20 ............................................................................. نفسيته عن البديع تعبي 

 21 ...................................................................................... مدينته  إىل حنينه

 22 ..................................................................... للتمثيل وتقديره بالفن إحساسه

   بول أداء عىل ثناؤه
    ميون 

 22 ...................................................... زوال حياة قصة ف 

 23 ................................................................. والديوانيي    الرومانسيي    بي    مكانته

 23 ............................................................................................ سيناء ملحمة
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 23 ......................................................................................... الجيش قصيدة

 24 ................................................................................. ودموع!!  دموع قصيدة

ة قصيدة من  24 ..................................................................................... المقير

   قصيدته
 25 .......................................................................... كلثوم أم السيدة ف 

وت صداقته  25 .................................................................................. أباظة لير

 26 ..................................................... بودلي   بشعر لشعره صلة يرى غالب الدكتور

 26 .................................................................. الخيام عمر و بالمعري متأثرا ويراه

 26 ......................................................................... ثائرا مبتكرا يراه مطران خليل

   الشعر هجر  يراه شوشة فاروق
 27 ........................................ حميد غي   هجرا الصاف 

م مقامات حقيقهوت دراساته  27 ........................................................... التونس   بي 

   لنصوصه نموذج
 28 ................................................................ رحالته تسجيل ف 

 28 ................................................................................. بآثاره الموجزة القائمة

 28 ................................................................................................... دواوينه

 29 ............................................................................ والنقدية األدبية الدراسات

 29 ................................................................................................. الرحالت

   كتب
 29 ............................................................................. المعنوية الشئون ف 

 29 ................................................................................... التليفزيونية األعمال

 29 ......................................................................................... الكاملة األعمال

 29 ..................................................................................................... وفاته

ي   : الشاعر أحمد مخيمر
 30 ............................................................. الفصل الثان 

ي العالء المعري فأحياها به  30 ................................ الذي وجد الحداثة متعطشة إلي أن 

 31 ............................................... له عيس العليم وعبد همام وأبو  فاشا أبو إنصاف

نا    تقصي 
 31 ......................................................................................... حقه ف 

 31 ........................................................................................... وحياته نشأته

ك  بديوان النش   بدأ    مع مشير
 32 ..................................................... الوكيل العوض 

 32 ................................................................................... الشاعرة حياته طابع

   العبقري جهده
 32 ........................................... العربية والشاهنامة النبوية المدائح ف 

 32 ................................. والسالم الصالة عليه الننر   عن وملحمته القدس الروح ديوانه

 33 ........................................................................ رمضان شهر عن قصيدته من

 33 ..........................................................................المعري العالء ألنر   معارضته

 33 ................................................................................ مخيمر لزوميات بعض

 34 ....................................................................................................... ليىل

 34 ................................................................................................ ليىل خلود
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 34 .................................................................................................... الدليل

 34 ................................................................................................ النور قمم

 35 ............................................................................................ الخلود وحدة

 35 ...................................................................................................... غنوة

 35 .............................................................................................. الحب منارة

 36 ................................................................................................... .  .  لقيا. 

 37 ............................................................................ بوذا أشواق ديوانه حقيقة

 37 .............................................. «زرداشت» لشخصية  "نيتشه"  باستعارة إعجابه

 37 .................................................. والسياس   الفكري وتوجهه حلم   بيوسف تأثره

 38 .............................................................................. السياسية أشعاره عبقرية

 38 ............................................................. " الهزيمة عىل سنوات عش   " قصيدته

 39 ............................................................................ أكتوبر" "انتصار قصيدته

 40 ................................................................................. الرافضون" " قصيدته

 41 .......................................................................... القاهرة المعز بنت قصيدته

 41 .......................................................................... «عفراء» الشعرية مشحيته

   ساعدته الجديد الشعر صيغة أن يرى شوشة فاروق
 42 ............................... المشح ف 

   بأشعاره المعطاءة نفسه عن هتعبي  
 42 ................................................... الطبيعة ف 

   الطبيعة أن يرى عيس العليم عبد
   أفق شعره ف 

 43 ......................................... إنسان 

 43 ................................................... العاطفية أشعاره عىل هيكل أحمد الدكتور ثناء

ة وردة أغنية : حبيبي تودعني ال  43 ..............................................................الشهي 

  
 44 ................................................................................ وأحالم   وصباي وطن 

 45 .................................................. حافظ الحليم عبد  وجناية  قلنر   مالكا يا  أغنيته

 45 ................................................................................................. أصدقاؤه

   نافذته
 45 .................................................................................. حياته نهاية ف 

 46 ....................................................................... به الصبور عبد صالح إعجاب

 47 ................................................................................................... دواوينه

 47 ..................................................................................................... وفاته

 48 ............................................................. حسن القايان  الفصل الثالث: الشاعر 

 48 ....................................................................... ثورةابن العائلة والقصيدة وال

   مقالنا قصة
 48 .......................................................................... أكتوبر مجلة ف 

   القاياتية دور
 49 ....................................................................... العرابية الثورة ف 

   القاياتية دور
 49 .......................................................................... 1919 ثورة ف 

   تكوينه
 50 ........................................................................................... الثقاف 
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50 ............................................................................................ األدبية قيمته

50 .......................................................................................... الشعرية قيمته

51 ................................................................... الخالدين مجمع ف   عضوا اختياره

   األدبية آثاره
51 .................................................................... النصوص تحقيق ف 

51 ....................................................................................... اللغوية تصويباته

52 ...................................................................................... مأثوراته و مقاالته

52 ......................................................................................... الوجودي شعره

ه 53 ........................................................................ للجمال الزمن ظلم عن تعبي 

ه 53 .................................................................. له الزمن بظلم إحساسه عن تعبي 

53 ............................................................................................. الخداع عهد

ازه عن المعير  شعره 54 ..................................................................... بكرامته اعير 

ه 54 ......................................................... حوله من حياةال ركود من الملل عن تعبي 

54 ........................................................................ الحب من قلبه لمعاناة وصفه

55 .......................................................................................... السياس   شعره

55 ...................................................................... االنتخابات ديموقراطية انتقاده

56 ..................................................................... الوطنية االنقسامات من موقفه

ازه 56 .......................................................................................... بعروبته اعير 

ق همة استنهاض 56 ................................................................................. الش 

   وصف من نموذج
   القايانر

57 ........................................ المبتذل الحسن :  قصيدته ف 

57 ........................................................... عزام الوهاب لعبد تحيته :  إخوانياته من

58 ...................................................................... األنس و الصحبة بطيب هيامه

58 ................................................................ العدمية و العميقة الفلسفية تأمالته

59 .................................................................................... عرصه خطايا قسوة

59 ............................................................................. الوحيد الرشد هو الموت

60 .................................................................................... األندال سيادة عرص

60 ...................................................................... الجهل لسيطرة الخضوع ينتقد

61 ............................................................ اجتماعيات لقصيدته خرص   عباس نقد

   مبتكرا و مجددا يعده خرص  
62 ................................................................ للمعان 

62 ................................................................. االجتماع   بالنقد عنايته إىل ينتبه و

   ويرى
ا تصويره ف  62 ..................................................................... النبل عن تعبي 

   وينتقده
63 ............................................................... نفسها مع متناقضة عبارة ف 

از ى العزيز عبد الشيخ اعير  63 .......................................................... بالقايانر  البش 

64 ........................................................................... قطب سيد لألستاذ شهادة

64 ................................................................................ باشا الغرابىل   من رسالة
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64 ....................................................................... فهم   منصور الدكتور رثاء من

64 .............................................................................. بدوي أحمد الدكتور رأي

65 .............................................................................. الشخصية ذكرياته بعض

65 ............................................................. مبارك زك   الدكتور مع الطريفة معركته

   عىل مبارك زك   الدكتور رد
66 ................................................................... القايانر

   الشاعر تعقيب
68 ................................................ عليه مبارك زك   د.  رد عىل القايانر

   الرد
70 ......................................................................... مبارك زك   للدكتور الثان 

71 ................................................................ قلب بال رجل بأنه يداعبه مبارك زك  

71 ..................................................................................................... وفاته

72 ..................................................................... الفصل الرابع: محمود أبو الوفا

ي المساء
72 .................................................................................. عندما ال يأن 

72 ................................................................ اليقظ وجدانه و المفرطة حساسيته

اد:  سأله حي   
ّ
73 ......................................................... جديد؟ نيتشه أنت هل  العق

73 .................................................. الجديد االنسان قصة إىل تحولتا اللتان ملحمتاه

74 ................................................... الشعري للنص زيتون محمود الدكتور توظيف

74 ..................................................................... بعاهته إصابته و نشأته و مولده

75 ..................................... محمود الوفاء وأبو الوفا وأب محمود الشاعرين  بي    الخلط

    تكوينه
75 .......................................................................................... الثقاف 

76 ..................................................................... بالرضا تمتعه و الوظيفية حياته

76 ........................................................ النفس   لصفائه حميدة القادر عبد تصوير

   مشاركته
77 ............................................................................... 1919 ثورة ف 

  
77 ......................................................................... شعراوي هدى أم باشا صدفر

   شعره
77 ............................................................................................ الغنان 

   عندما :  قصيدته
78 ......................................................................... المساء يأنر

نا
ُ
ِحَباؤ

َ
78 ................................................................................................... أ

78 ................................................................................................... أحببتها

ه    إنسانيته  عن تعبي 
79 ..................................................... الفنان" "قلب قصيدة ف 

   الجميل غزله
79 ............................................................ نفسه اىل الحبيبة مرص ف 

80 ...................................................................................... "إيمان"  قصيدته

ازه 80 .................................................................................... العليا بالمثل اعير 

81 ....................................................................... نجوى المتبناة ابنته مع قصته

81 ....................................................................................... بؤسه عن حديثه

   انقباضه
82 ........................................................................ حاله لسوء وصفه ف 
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   عدميته
 82 .................................................................... التعيس لحظه وصفه ف 

 82 ......................................................................................... المغلولتان يداه

 82 ............................................................................... للدنيا تجهمه من صورة

 83 ............................................................................................. لنفسه رثاؤه

   العاصفة البداية
 83 .......................................................... الشعراء بأمي   عالقته ف 

 85 ...................................................... االنتقام من يمنعه حبه صدق و مشاعره نبل

   فوجر  
 85 ............................................................................... بابه يطرق بشوفر

   قصيدة
   شوفر

 85 ................................................................................ تحيته ف 

   دقة األقل الرواية
 86 ............................................. فلسطي    وديع األستاذ أوردها النر

 87 ...................................................................... له إبراهيم حافظ الشاعر تقدير

 87 ............................................................................ لديوانه العقاد األستاذ نقد

   خرص   عباس
قة" اسأنف " ديوانه عىل يثن   88 .................................................. محير

 88 ............................................................. القوية الصحراء بنبتة شاعريته يشبه و

 89 ................................................................. عاناه الذي الظلم سبب  يشخص و

 90 .................................................. الوفا أبو الشاعر عىل حسي    طه الدكتور  قسوة

   حميدة القادر عبد رأي
 90 ........................................................ حسي    طه مقال ف 

 91 ................................................................................ الجدارة بجائزة تكريمه

 92 ............................................................................... السادات بالرئيس لقاؤه

 92 ............................................................................................ الشعرية آثاره

 93 .................................................................................. لشعره الجامع ديوانه

   جهده
 93 .......................................................... رواية ترجمة  وصياغة التحقيق ف 

 93 ..................................................................................................... وفاته

 94 .................................................... الفصل الخامس : الشاعر عبد العليم  عيىس

 94 ...................................................... لرسيالية بشعره  ولغتهالذي تجاوز شعراء ا

 94 ................................................................................................ كريم لقاء

 95 ...................................................................................... والتجديد التجويد

ه تكوينه و نشأته  95 .............................................................. ألشعاره المبكر ونش 

 96 ......................................................................................... االعتقال تجربة

ة عن النبيل حديثه  96 ....................................................................... اعتقاله فير

 97 ..................................................................................................... ترفعه

 97 .............................................................. ذكره من الشعرية المعاجم بعض خلو

 97 ...................................................................................... الفريدة شخصيته

 98 .................................................................................... فاشا أبو هرطا  ثناء
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98 ............................................................. كالمعري اللغوية معرفته استثمر شعره

   قدرته  يرصد  همام أبو
98 .................................................... اللغة و االشتقاقات ف 

   إيمانه
   اليقين 

99 ................................................................. «الوجود» قصيدة ف 

99 ........................................................................................ الشعرية تجربته

100 ............................. إسماعيل حسن بمحمود تأثره لمراحل شوشة فاروق تشخيص

101 ............................................... الحديث و العمودي الشعرين  بي    إلنجازه رؤيته

102 .............................................................................. «أنت   لسواي» قصيدة

102 ............................................................................................. الناي رّصخ

    الذكية المبالغة
103 ............................................................ «تهاويل» قصيدة ف 

103 .................................................................................. أجله بدنو إحساسه

104 ...................................................................................... الشعرية دواوينه

104 .................................................................................... قصصية مجموعة

104 ................................................................................................. تحقيق

104 ................................................................................................. مقاالته

104 ................................................................................................... وفاته

105 ........................................................................................... المحتويات
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