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 مقدمة 

رافیا الجغ تصنعھالمكان ال یصنع مكانھ وال الموقع یصنع تاریخا المكان      

یصنعھا التاریخ وفي دمیاط تالحمت الجغرافیا بالتاریخ فكانت حدثا مدویا  والمكانة

 .رائعا اسمھ دمیاط 

فلسفة المكان ، وقد انعكست  ان دمیاط ھي تلخیص مصغر لمصر الكبرى     

الدمیاطي على االنسان الدمیاطي فدمیاط عبقریة المكان اخرجت لنا عبقریة 

 .فصنعا ھذا التاریخ  باإلنسانوھكذا التقى المكان ،  االنسان 

ین ، ودمیاط ملیئة بالمتمیز یعد االنسان اھم ما في التشكیلة العناصریة للمكان     

الدمیاطي رمزا لكل عمل جمیل مفید ، وتمیزه اصبح ماركة مسجلة حتى اصبح 

 .والتفوق والنبوغ  لإلتقان

ومن الصعب علي وقد انجبت دمیاط كل ھذا الكم الھائل من النابغین المتفوقین      

ان نحصرھم او نذكرھم حصریا ولكن كل ما نستطیع قولھ وعملھ ان نختار نماذج 

فقط للداللة واالشارة وھذه النماذج  لیست بالقطع االفضل ربما كان االفضل جندیا 

حواھا الذھن في تللك اللحظات من مجھوال او باحثا مجھوال ولكنھا فقط التي 

 .اعداد الكتاب 

القدوة التي یحتذى بھا  یملتقدن مشاھیر واعالم دمیاط محاولة ع الكتابھذا      

في وقت ، و الشباب في مختلف المجاالت في وقت تحتاج مصر لكل عمل مخلص

الوالء واالنتماء لھ وتعظیم بقیمة الوطن حن في امس الحاجة الى تنمیة المعرفة ن

 في قلب كل انسان على ارض ھذا الوطن .
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 بنت الشاطئ ... عائشة عبد الرمحن 

 النشأة واملولد :

ببنت الشاطئ، الكاتبة المصریة  وتعرفھي عائشة محمـد عبد الرحمن      

والباحثة والمفكرة واألستاذة الجامعیة في األدب العربي، ولدت في السادس من 

وذلك في مدینة دمیاط بشمال دلتا مصر، و ھي من بیت علم  ١٩١٣نوفمبر عام 

ً من علمــاء األزھر، وقد تربت على یدیھ تربیة  وعلماء، فقد كان والدھا عالما

، فنھلت من جلسات الفقھ واألدب التي كان یقیمھا والدھا كما إسالمیة صحیحة

حفظت القرآن الكریم في مدارس القرآن المسماة بالكتاتیب والتي كانت منتشرة في 

 .القرى آن ذاك

االلتحاق بالمدرسة عندما كانت في السابعة من العمر ؛ولكن والدھا  أرادتثم      

لبنات من المنزل والذھاب إلى المدرسة ؛ تأبى خروج ا األسرةرفض ذلك، فتقالید 

فتلقت تعلیمھا بالمنزل وقد بدأ یظھر تفوقھا ونبوغھا في تلك المرحلة عندما كانت 

 .كانت تدرس بالمنزل أنھاتتقدم لالمتحان فتتفوق على قریناتھا بالرغم من 

استطعن لم یكن تعلیم الفتاة متاحاُ في ذلك الوقت، وقلیالت ھن الفتیات اللواتي      

اللحاق بركب التعلیم وكانت عائشة واحدة من المحظوظات، على الرغم من أن 

والدھا لم یتقبل الفكرة في البدایة إال أن عائشة استطاعت االلتحاق بمدرسة 

اللوزي األمیریة للبنات و ذلك بمساعدة جدھا ألمھا الشیخ إبراھیم الدمھوجي ، 

الكاتبة عائشة بنت الشاطئ حیث  ومن ھنا بدأت مرحلھ أخرى من مراحل حیاة

  .أخذت بتخطي مراحل التعلیم مرحلھ تلو األخرى تنھل من عباب ھذا البحر الكبیر

وذلك بترتیب األولى  ١٩٢٩حتى حصلت على شھادة الكفاءة للمعلمات عام      

م. و لم ١٩٣١على القطر المصري. و من ثم حصلت على الشھادة الثانویة عام 
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لتعلیمیة عند ھذا الحد بل التحقت بجامعة عین شمس وتخرجت تتوقف مسیرتھا ا

من كلیة األدب قسم اللغة العربیة، تال ذلك حصولھا علي شھادة الماجستیر بمرتبة 

وفي خالل فترة دراستھا الجامعیة تزوجت عائشة من  ١٩٤١الشرف األولى عام 

معي أمین الخولي، أحد فحول الفكر و الثقافة في مصر آن ذاك آال وھو األستاذ الجا

وقد أنجبت منة ثالثة أبناء ، ولم تشغلھا مسؤولیاتھا الجدیدة كزوجة و أم عن 

م حصلت على شھادة الدكتوراه في النصوص بتقدیر ١٩٥٠طلب العلم ، ففي عام 

 .ممتاز، وقد نوقشت الرسالة من قبل عمید األدب العربي الدكتور طھ حسین

م وكان  ١٩٣٩كلیة اآلداب قسم اللغة العربیة التحقت بجامعة القاھرة لتتخرج في 

ذلك بمساعدة امھا فأبوھا كان یأبى ذھابھا للجامعة، وقد الفت كتابا بعنوان الریف 

المصري في عامھا الثاني بالجامعة، ثم تنال الماجستیر بمرتبة الشرف األولى عام 

 .م ١٩٤١

صاحب الصالون األدبي  أمین الخوليتزوجت أستاذھا بالجامعة األستاذ      

، وأنجبت منھ ثالثة أبناء وھي واصلت مسیرتھا بمدرسة األمناءوالفكري الشھیر 

 .م وناقشھا عمید األدب العربي د ١٩٥٠العلمیة حتى نالت رسالة الدكتوراه عام 

 .طھ حسین

 لقب بنت الشاطئ : 

كانت عائشة عبد الرحمن تحب أن تكتب مقاالتھا باسم مستعار؛ فاختارت لقب      

والتي ولدت  دمیاطإلى حیاتھا األولى على شواطئ  ینتميبنت الشاطئ ألنھ كان 

بھا، وقد كانت تكتب المقاالت باسم مستعار حتى توثق العالقة بینھا وبین القراء 

وخوفاً من إثارة حفیظة والدھا  األھراموبین مقاالتھا والتي كانت تكتبھا في جریدة 

 .شاطئ دمیاط الذي عشقتھ في طفولتھا أيانت توقع باسم بنت الشاطئ ك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
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 حياتها العملية : 

عملت عائشة في عدة وظائف وتبوأت عدة مناصب مھمة، فعملت أستاذة      

للتفسیر والدراسات العلیا في كلیة الشریعة بجامعة القرویین في المغرب، وبعد 

-١٩٦٢ي جامعة عین شمس من ( ذلك أستاذ كرسي اللغة العربیة وآدابھا ف

بجمھوریة مصر العربیة،كما عملت أستاذة زائرة لجامعة أم درمان عام  ) ١٩٧٢

ولجامعة بیروت عام  ١٩٦٨و لجامعة الخرطوم وجامعة الجزائر عام  ١٩٦٧

-١٩٧٥وكلیة التربیة للبنات في الریاض(  ١٩٨١ولجامعة اإلمارات عام  ١٩٧٢

١٩٨٣ .( 

ً بكلیة الشریعة في جامعة القرویین بالمغرب ودرست ما یقارب       العشرین عاما

في وظیفة أستاذة للتفسیر والدراسات العلیا. كما شغلت عائشة عضویة مجموعة 

من الھیأة الدولیة المتخصصة ومجالس علمیة كبیرة مثل المجلس األعلى للشؤون 

للثقافة،  اإلسالمیة بمصر ، و المجالس القومیة المتخصصة ، و المجلس األعلى

  .كما كانت أیضاً أحد أعضاء ھیئة الترشیح لجوائز الدولة التقدیریة بمصر

 :  األدبي إنتاجها

كانت الدكتورة عائشة أدیبة و ناقدة وھي صاحبة إنتاج أدبي غزیر ومتنوع      

اإلعجاز البیاني  (في الدراسات القرآنیة مثل ( التفسیر البیاني للقرآن الكریم) و

للقرآن) و تراجم سیدات آل البیت النبوي ومنھا بنات النبي ، نساء النبي ، أم 

 النبي ، السیدة زینب ، عقلیة بتي ھاشم ، السیدة سكینة بنت الحسین. 

كما تطرقت لدراسة الغزو الفكري من خالل (اإلسرائیلیات في الغزو الفكري)      

ت بتحقیق الكثیر من النصوص والوثائق و و ھي إحدى مؤلفاتھا ، كما قام

ً دراسات شتى في المجاالت اللغویة و األدبیة مثل نص  : المخطوطات ، ولھا أیضا
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رسالة الغفران للمعري، والخنساء الشاعرة العربیة األولى، ومقدمة في المنھج، 

أة وقیم جدیدة لألدب العربي ،وقد نشر لھا العدید من البحوث المنشورة ومنھا المر

المسلمة ، و رابعة العدویة، والقرآن وقضیة الحریة الشخصیة اإلسالمیة، و من 

األدبیات و القصص لھا ذخیرة كبیرة مثل: على الجسر، الریف المصري، سر 

الشاطئ، وسیرة ذاتیة وقد سجلت فیھ طرًفا من سیرتھا الذاتیة فتحدثت فیھ عن 

لى ذكر زوجھا الراحل ونعتھ طفولتھا على شاطئ النیل ونشأتھا و أیضا جاءت ع

  .في ھذه السیرة الذاتیة بكلمات رقیقة

ً تكتب       ولم یتوقف اإلنتاج األدبي للدكتورة عائشة عند ھذا الحد بل كانت أیضا

للصحف والمجالت، فبدأت الكتابة، وھي في سن الثامنة عشر في مجلة النھضة 

اسم مستعار مستمد من  النسائیة وقد كانت تكتب تحت اسم (بنت الشاطئ)، وھو

ً لشدة  ذكریاتھا و لھوھا علي شاطئ النیل وقد فضلت كاتبتنا آن تستتر ورائھ نظرا

جریدة األھرام محافظة عائلتھا آنذاك، وبعد ذلك بعامین فقط بدأت الكتابة في 

من أعرق الصحف الیومیة العربیة، فكانت بنت الشاطئ ثاني  دالمصریة، وھي تع

األدیبة مي زیادة، وكانت لھا مقالة طویلة أسبوعیة حیث بقیت  امرأة تكتب بھا بعد

نوفمبر  ٢٦تكتب لألھرام حتى وفاتھا فكانت آخر مقالة نشرت لھا في تاریخ 

 وكانت بعنوان (علي بن أبي طالب كرم هللا وجھ). ١٩٩٨

وقد تبنت الدكتورة عائشة عدة قضایا في حیاتھا خاضت بسببھا العدید من      

لفكریة، فأخذة على عاتقھا الدفاع عن اإلسالم بقلمھا فوقفت ضد التفسیر المعارك ا

 .العصري للقرآن الكریم ذوداً عن التراث، كما دعمت تعلیم المرأة بمنطق إسالمي

أبرز مؤلفاتھا ھي: التفسیر البیاني للقرآن الكریم، والقرآن وقضایا اإلنسان،      

لكثیر من النصوص والوثائق وتراجم سیدات بیت النبوة، وكذا تحقیق ا

والمخطوطات، ولھا دراسات لغویة وأدبیة وتاریخیة أبرزھا: نص رسالة الغفران 
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للمعري، والخنساء الشاعرة العربیة األولى، ومقدمة في المنھج، وقیم جدیدة 

لألدب العربي، ولھا أعمال أدبیة وروائیة أشھرھا: على الجسر.. سیرة ذاتیة، 

رتھا الذاتیة، وكتبتھ بعد وفاة زوجھا أمین الخولي سجلت فیھ طرفا من سی

بأسلوبھا األدبي. وكتاب "بطلة كربالء"، وھو عن السیدة زینب بنت علي بن أبي 

بعد الھجرة، ومقتل أخیھا  ٦١طالب، وما عانتھ في واقعة عاشوراء في سنة 

 .الحسین بن علي بن أبي طالب، واألسر الذي تعرضت لھ بعد ذلك

 

 : الكريم للقرآنياني التفسري الب

ھو أحد مؤلفات عائشة بنت الشاطئ، ویتكون ھذا الكتاب من جزأین ظھرت      

م وكان من المؤھالت التي نالت بھا أستاذ كرسي ١٩٦٢الطبعة األولى منھ سنة 

اللغة العربیة وأدبھا بجامعة عین شمس، وقد أھدت بنت الشاطئ ھذا الكتاب إلى 

 .أمین الخوليأستاذھا وزوجھا اإلمام 

تناولت بنت الشاطئ في ھذا الكتاب تفسیر السور القصار من القرآن الكریم      

وذلك من وجھة نظر خاصة، حیث فسرت ألفاظ القرآن الكریم من الناحیة اللغویة 

فقد قدرت أن العربیة في لغة القرآن فعملت على تلمس الدالالت اللغویة األصلیة 

ادة القرآن الكریم في مختلف استعماالتھا الحسیة التي تعطینا حس العربیة لم

والمجازیة، ثم انتھت بتلخیص مالمح الدالالت القرآنیة باستقراء كل ما في القرآن 

 .من صیغ األلفاظ وتدبیر سیاقھا الخاص في اآلیات والصور

وقد تمیز أسلوبھا في ھذا الكتاب بوضوح اللغة وسھولتھا، وعملت على      

كثیر من األحادیث النبویة الشریفة، وقد قامت بالربط بینھا وبین االستشھاد بال

السور القرآنیة المذكورة في الكتاب ، كما أوردت آراء بعض علماء اللغة والدین 

 .من أمثال الشیخ محمد عبده والحسن البصري والزمخشري
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 جوائزها : 

دولة التقدیریة حصلت الدكتورة عائشة على الكثیر من الجوائز منھا جائزة ال     

م، كما حصلت أیضا على جائزة ١٩٧٨لألدب في مصر والتي حازت علیھا عام 

م،  ١٩٥٦الحكومة المصریة في الدراسات االجتماعیة، و الریف المصري عام 

ووسام الكفاءة الفكریة من المملكة المغربیة، وجائزة األدب من الكویت عام 

دب العربي مناصفة مع الدكتورة م، وفازت أیضا بجائزة الملك فیصل لأل١٩٨٨

 م.١٩٩٤وداد القاضي عام 

كما منحتھا العدید من المؤسسات اإلسالمیة عضویة لم تمنحھا لغیرھا من      

النساء مثل مجمع البحوث اإلسالمیة بالقاھرة، والمجالس القومیة المتخصصة، 

َطلق اسمھا علي الكثیر من المدارس و قاعات المحاضرات في ا ً أ لعدید من وأیضا

  .الدول العربیة

جائزة الدولة التقدیریة حصلت الدكتورة عائشة على الكثیر من الجوائز منھا      

م، وجائزة الحكومة المصریة في الدراسات ١٩٧٨في مصر عام  في اآلداب

، ووسام الكفاءة الفكریة من المملكة م١٩٥٦االجتماعیة، والریف المصري عام 

بجائزة الملك م، وفازت أیضا ١٩٨٨عام  الكویتالمغربیة، وجائزة األدب من 

 م. ١٩٩٤عام  وداد القاضيلألدب العربي مناصفة مع الدكتورة  فیصل

كما منحتھا العدید من المؤسسات اإلسالمیة عضویة لم تمنحھا لغیرھا من      

بالقاھرة، والمجالس القومیة المتخصصة،  مجمع البحوث اإلسالمیةالنساء مثل 

َطلق اسمھا علي الكثیر من المدارس ً أ وقاعات المحاضرات في العدید من  وأیضا

 .الدول العربیة

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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 مناصبها : 

كانت بنت الشاطئ كاتبة ومفكرة وأستاذة وباحثة ونموذًجا للمرأة المسلمة      

التي حررت نفسھا بنفسھا باإلسالم، فمن طفلة صغیرة على شاطئ النیل في دمیاط 

امعة القرویین في إلى أستاذ للتفسیر والدراسات العلیا في كلیة الشریعة بج

بمصر،  عین شمسالمغرب، وأستاذ كرسي اللغة العربیة وآدابھا في جامعة 

 وبیروتم،  ١٩٦٨ والجزائر، والخرطومم  ١٩٦٧ أم درمانوأستاذ زائر لجامعات 

 .الریاضم وكلیة التربیة للبنات في  ١٩٨١ وجامعة اإلماراتم،  ١٩٧٢

ً للتفسیر والدراسات       تدرجت في المناصب األكادیمیة إلى أن أصبحت أستاذا

، حیث قامت بالتدریس ھناك ما بالمغربالعلیا بكلیة الشریعة بجامعة القرویین 

ا. ساھمت في تخریج أجیال من العلماء والمفكرین من تسع یقارب العشرین عامً 

دول عربیة قامت بالتدریس بھا، قد خرجت كذلك مبكًرا بفكرھا وقلمھا إلى المجال 

سنة في مجلة النھضة النسائیة، وبعدھا  ١٨العام؛ وبدأت النشر منذ كان سنھا 

مي بھا بعد األدیبة بعامین بدأت الكتابة في جریدة األھرام فكانت ثاني امرأة تكتب 

 ٢٦، فكان لھا مقال طویل أسبوعي، وكان آخر مقاالتھا ما نشر باألھرام یوم زیادة

 . ١٩٩٨نوفمبر 

حاسمة دفاًعا عن اإلسالم،  وكان لھا مواقف فكریة شھیرة، واتخذت مواقف     

ّفت وراءھا سجالً مشرًفا من  الفكریة التي خاضتھا بقوة؛ وكان  السجالتفخل

أبرزھا موقفھا ضد التفسیر العصري للقرآن الكریم ذوًدا عن التراث، ودعمھا 

، نسویھلتعلیم المرأة واحترامھا بمنطق إسالمي وحجة فقھیة أصولیة دون طنطنة 

 .لبھائیة وكتابتھا عن عالقة البھائیة بالصھیونیة العالمیةوموقفھا الشھیر من ا

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 وفاتها : 

عن رحلت عنا الدكتورة بنت الشاطئ  ١٩٩٨في األول من شھر دیسمبر عام      

 دبیةاألة ھائلة من الكتب و المؤلفات ، وقد خلفت خلفھا ثرو سنة ٨٦عمر یناھز 

التي و إن عبرت عن شئ فستعبر عن جھاد ھذه المرأة المسلمة والتي بذلت في 

  سبیل علمھا وقلمھا الذي كان كالسیف البتار.

ً یشیر إلى المكانة       لذلك ستبقى كتاباتھا وذاكرتھا قدوة لمن بعدھا وعلما

البھا وستبقى ذكراھا خالدة في أذھان ط .السامیة التي وصلت إلیھا المرأة المسلمة

ً في الفكر و  المنتشرین في كل بقعة من بقاع عالمنا العربي و الذین صاروا أعالما

 . ااألدب. كما سیھیم طیفھا حول كل طالب علم تصفح كتبھا أو تبنى أفكارھ
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 رزق خليل حبة شيخ عموم املقارئ املصرية الراحل

 النشأة واملولد : 

 ١٩١٨سنة  مصر شمالي بمحافظة دمیاطولد بقریة كفر سلیمان البحري      

 الكريم:قصته مع حفظ القرآن 

بالمدرسة االبتدائیة وتخرج منھا، ثم انتقل  –رحمھ هللا  –التحق الشیخ رزق      

إلى التعلیم األّولي، وأتقن علم المحاسبة اإلداریة، وحتى ھذه اللحظة لم یكن قد 

 حفظ القرآن الكریم.

ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره وفد إلى بلدتھ الشیخ (أبوالعینین شعیشع)      

عن ھذا الموقف : (فلما سمعتھ في  –رحمھ هللا  –أ فیھا. یقول الشیخ رزق وقر

ھذه اللیلة تأثرت بما یتلوه من قرآن وشّدتني آیة تالھا من سورة الحجر : " ولقد 

ً من المثاني والقرآن العظیم . ال تمّدن عینیك إلى ما مّتعنا بھ أزواجاً  آتیناك سبعا

حك للمؤمنین". وھزتني من الداخل ولم منھم ، وال تحزن علیھم واخفض جنا

تبرح أذني حتى اآلن، وكنت في تلك الفترة أحفظ بعض السور القلیلة من جزأي 

عم وتبارك، فقررت أن أحفظ القرآن، ولم یكن حفظي في تلك الفترة لوجھ هللا 

ا في صوت الشیخ شعیشع، ألنني كنت أتلو القرآن بیني  تبارك وتعالى، بل كان حّبً

ً على سن التجنید. وبین نف سي بصوت جید، وشجعني على ذلك أنني كنت ُمقدما

 ووقتھا كان یعفى من دخول الجیش من یحفظ القرآن الكریم كامالً).

وذھب الشیخ رزق إلى أحد فقھاء بلدتھ ھو الشیخ حسن سعیدة، وعرض      

علیھ الفكرة، فاستبعد الشیخ علیھ أن یحفظ القرآن في مدة ھي أقل من سنة ، 

وھي المدة الباقیة على طلب التجنید ، لكّن الشیخ رزق جّد واجتھد وبدأ بحفظ ربع 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ً وا متحن فیھ وأعفي من من القرآن كل یوم حتى أتمھ في ثمانیة أشھر كامال

 التجنید .

 رحلته العلمية:

ھذا النجاح دفع الشیخ رزق حبة إلى االنتساب لألزھر الشریف فغادر دمیاط      

إلى القاھرة، وھناك درس العلوم الشرعیة والعربیة وحصل على الشھادة العالیة 

یة . للقراءات وشھادة التخصص في القراءات من قسم القراءات بكلیة اللغة العرب

 م.١٩٥٢وتخرج من األزھر عام 

ً بمعھد القاھرة والقراءات الثانوي بالخازندار، ثم عمل       بعد ذلك عمل مدرسا

ً على مستوى الجمھوریة من عام  ، مما أتاح لھ فرصة التنقل ٧٨إلى  ٦٩مفتشا

 بین المحافظات للتفتیش على علوم القرآن.

على تسجیل مصحف مرتل، بمدینة ودعتھ دولة اإلمارات العربیة لإلشراف      

 أثینا بالیونان ، وذلك لترجمة معاني القرآن علیھ.

ا بلجنة االختبارات باإلذاعة من عام       ً أساسّیً م إلى آخر ١٩٦١كما عمل عضوا

حیاتھ، وأتاح لھ عملھ تصحیح واستماع المصاحف المرتلة، ومنھا ستة مصاحف 

قالون وأبي عمرو البصري وحفص للشیخ محمود خلیل الحصري، بروایة ورش و

 عن عاصم.

ً بتصحیح مصاحف مرتلة بصوت الشیخ محمد صّدیق المنشاوي،       وقام أیضا

ومصطفى إسماعیل، وعبد الباسط عبد الصمد، ومحمد محمود الطبالوي، وأحمد 

نعینع ، وعلي حجاج السویسي، إضافة إلى األشرطة الصوتیة التي سجلت 

اء، أمثال : الشیخ محمد رفعت ، وعبد الفتاح الشعشاعي، لمشاھیر القر باإلذاعة 

 ومنصور الشامي الدمنھوري.



 ١٦ 

انُتدب المترجم كذلك للمغرب، وذلك لإلشراف على تسجیل كامل للمصحف      

المرتل بصوت الشیخ عبد الباسط عبد الصمد، بروایة ورش عن نافع، وتم 

 التسجیل في ثالثة عشر یوماً .

      ً ُعّین لمقرأة مسجد السیدة سكینة ، ثم  للمصاحف باألزھر .عمل مصححا

) ٤٩م صدر القرار الوزاري رقم (١٩٨١مقرأة مسجد عمر بن الخطاب.وفي عام 

 بتعیینھ شیخاً للمقارئ المصریة لشؤون المقرئین المحفظین.

قام بمراجعة وتصحیح المصحف المصرح بھ من لجنة المصحف، والمطبوع      

ھـ ٥/٦/١٤٠٧، بتاریخ ٤٩٨نافع المدني، للجزائر، تحت رقم بروایة ورش عن 

 وقد وجد بھ عدداً من األخطاء أرسل بھا كشفاً إلى إدارة األزھر لتداركھا.

كان یقوم بإعداد برنامج (الرحمن علم القرآن) باإلذاعة، كما قام باإلشراف      

وطالب بعودة على المعھد الدولي للقرآن الكریم بمسجد (الخلفاء الراشدین). 

 المجلس األعلى للمقارئ.

 مشاخيه:

قال الشیخ رزق حبة رحمھ هللا : " أما بالنسبة لإلجازات التي بالسند فأخذناھا     

عن مشایخنا القدامى الذین حضرنا علیھم في األزھر مثل الشیخ عامر السید 

عثمان، وشیخي حسین حنفي وھو من علماء األزھر والذي قرأ على الشیخ فتح 

الباب وھو عن الشیخ محمد المتولي، وقد قرأت علیھ علم التجوید والقراءات 

السبع من الشاطبیة. كما قد أخذنا عن الشیخ الجریسي وأخذنا بقیة العلوم عن 

 الشیخ السمّنودي " .

 



 ١٧ 

 مؤلفاته:

أما بالنسبة للتألیف في علم القراءات فیقول الشیخ رزق حبة رحمھ هللا:      

ألف في القراءات، فلن یأتي المؤلف بأي شیئ جدید، ألن ما كتب  أعتقد أنھ مھما

من قبل على ید أساتذتنا كاف ! ولكنني كنت أطبع مذكرات لتوزیعھا على طلبة 

 جامعة األزھر.

حصل على وسام االمتیاز من الطبقة األولى لیكون بذلك أول عالم من وقد      

 .یحصل علیھا علماء القراءات

 وفاته :

 م٢٠٠٤من مایو  ٢٧ھـ = ١٤٢٥من ربیع اآلخر  ٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://islamstory.com/ar/index.php?option=com_content&Itemid=88&id=13&lang=ar&view=category
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 رئيس جملس الشعب ... رفعت احملجوب

 :  املولد والنشأة 

الساحلیة شمال مصر حیث تلقي   محافظة دمیاطفي  الزرقاولد في مدینة      

، والدراسات ١٩٤٨عام  جامعة القاھرةتعلیمھ، ثم حاز علي لیسانس الحقوق من 

 بفرنسا بجامعة باریسالعلیا في القانون العام من كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة 

 ١٩٥١، ودبلوم الدراسات العلیا في االقتصاد من جامعة باریس العام ١٩٥٠عام 

، عاد إلي إلي مصر ١٩٥٣ودكتوراه الدولة في االقتصاد من جامعة باریس العام 

ومنھا عمید كلیة  جامعة القاھرةحیث تدرج في عدة وظائف في  الثورةعقب 

 ١٩٧١االقتصاد والعلوم السیاسیة العام 

في منصب وزیر  داتمحمد أنور السااختیر من قبل الرئیس  ١٩٧٢في عام      

برئاسة الجمھوریة، وتلك كانت بدایة عدة مناصب سیاسیة تقلدھا. عین في عام 

لالتحاد في نائًبا لرئیس الوزراء برئاسة الجمھوریة، كما أنتخب أمینا  ١٩٧٥

 . ١٩٧٥عام االشتراكي العربي

التي ظل یتوالھا  مجلس الشعب المصريتولى رئاسة  ١٩٨٤ ینایر ٢٣وفي      

في خالل عملیة نفذھا مسلحون إسالمیون  ١٩٩٠ أكتوبر ١٢بتاریخ  اغتیالھحتي 

 القاھرةأثناء مرور موكبھ أمام فندق سمیرامیس في  كوبري قصر النیلأعلى 

عندما أطلق علي الموكب وابل من الرصاص نتج عنھ مصرعھ فوًرا، ثم ھرب 

 .الجناة على دراجات بخاریة في االتجاه المعاكس

على مدى ویصفھ احد تالمیذه وھو الدكتور نصار محمد عبد هللا قائال  "      

كل عام مادة  فيورفعت المحجوب یدرس لنا ١٩٦٦و ١٩٦٢أربعة أعوام ما بین 

الفرقة األولى من  فيدرسھ لنا  الذي االقتصادأو مادتین بدءا من مدخل إلى علم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/1950
http://ar.wikipedia.org/wiki/1951
http://ar.wikipedia.org/wiki/1953
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1972
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1975
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1975
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1984
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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درسھا لنا  التي" ، وانتھاء إلى النظریة الكینزیة  السیاسي االقتصادخالل كتابھ " 

 .  " الفعليبھ الرائع " الطلب الفرقة الرابعة من خالل كتا في

على أیة حال فقد كان لرفعت المحجوب طیلة تلك السنوات من المھابة ما ال      

الصوت ، ناصع البیان  جھوريأظن أن أستاذا آخر یتمتع بھ .. كان فارع القامة 

عندما یجلس على المنصة ویبدأ المحاضرة تشرئب نحوه األعناق وتتسمر ...

ذان، وحین یصمت ھنیھة یخیم الصمت حتى لتكاد تسمع دبیب األعین حولھ واآل

النمل ، وكان یمتلك لغة عربیة نقیة صافیة لم أسمع ما یدانیھا فى نقائھا 

وسالمتھا أو ما یقترب منھا لدى كبار المسئولین ، وكانت أفكاره تتسم بالوضوح 

مكنة مھما أبسط صورة م في االقتصادیةوالترتیب والقدرة على توصیل المعلومة 

كانت درجة صعوبتھا أو تعقیدھا ... وفى نھایة المحاضرة كان یفتح الباب لتلقى 

 التيأیة أسئلة أو تعقیبات ، وكثیرا ما كانت أناوشھ ببعض التساؤالت أو التعقیبات 

كان دائما یتلقاھا بصدر رحب بل وكثیرا ما كان یعقبھا بالثناء على السؤال 

مكانة ال یدانیھ فیھا إال  زمالئيوعند أغلب  عنديبھ والسائل، وكان ھذا كلھ یكس

 القلیلون  .

المحاضرة فقد كان فیما عدا ھذا حریصا  فيالحوار  فيورغم ھذه الرحابة      

جدا على رسم الحدود الفاصلة والصارمة بین األستاذ والتلمیذ فلم یكن یتبسط مع 

  . "یدرسھا لتياحدود المادة  فيأحد وال یشجع أحدا على الحدیث إال 

 مؤلفاته وجوائزه : 

السیاسة المالیة وتحدید سعر الفائدة بغرض تحقیق توازن  : مؤلفاتھ أھم من      

مع دراسة خاصة بالبالد  الفعلي، "الطلب  "السیاسياالقتصاد "، "التشغیل الكامل

من خالل السیاسة المالیة"،  القوميإعادة توزیع الدخل "، "النمو فياآلخذة 
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الجمھوریة العربیة المتحدة"، "دراسات اقتصادیة  في االشتراكي"النظام 

 .مجلة القانون واالقتصاد فيإسالمیة"، والعدید من المقاالت المنشورة 

حصل المحجوب علي عدة جوائز وأوسمة رفیعة منھا وسام العلوم والفنون      

وسام الجمھوریة من قبل الرئیس جمال عبد الناصر ، و ١٩٦٣ من الطبقة األولى

قبل الرئیس أنور السادات، وجائزة الدولة التقدیریة  من ١٩٧٥ من الطبقة األولى

 .١٩٨٠في العلوم االجتماعیة من المجلس األعلى للثقافة، عام 

 اغتيال احملجوب : 

خالل عملیة نفذھا  ١٩٩٠ أكتوبر ١٢ تم اغتیال رفعت المحجوب في یوم     

أثناء مرور موكبھ أمام فندق سمیرامیس في  كوبري قصر النیلمسلحون في أعلى 

عندما أطلق علي الموكب وابل من الرصاص نتج عنھ مصرعھ فوًرا، ثم  ھرةالقا

 .ھرب الجناة على دراجات بخاریة في االتجاه المعاكس

وتم محاكمتھم فیما عرف   اإلسالمیةواتھم في مقتل المحجوب جماعة الجھاد      

 مصرمرافعة القرن أو محاكمة القرن وتسمى أیضاً محاكمة الغرباء حیث تمت في ب

باإلعدام، وال زالت غامضة إلى اآلن حیث ، وحكم على المتھمین ١٩٩٣ مایو ١٥

تورط  إلىاالتھام حالیا  أصابعوتشیر  الشكوك تشیر إلى أن المتھمین براءة

 الرئیس السابق " مبارك " في قتل المحجوب .

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/12_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1993


 ٢١ 

 .فهيم القلليشاعر دمياط الضاحك ... 

 املولد والنشأة : 

بمسقط  األھلیةرسة األقباط تلقى تعلیمھ المبّكر في مد ولد في مدینة دمیاط ،     

) ١٩١١رأسھ، ثم التحق بالمدرسة االبتدائیة األمیریة (الحكومیة) ونال شھادتھا (

ثم تفرغ لتثقیف نفسھ باالطالع على كتب التراث العربي، ولیكتسب خبرة من 

 .حیاتھ العملیة

، ثم ترك الوظیفة لیعمل ١٩٢١عمل موظًفا بالمجلس البلدي حتى عام      

ّ فیھا حتى وفاتھ١٩٣٥بالتجارة، وانتقل إلى اإلسكندریة (  .م ١٩٥٩عام  )، وظل

 :اإلنتاج الشعري

من  ٢٨لھ قصائد نشرت في جریدة أخبار دمیاط، منھا قصیدتان نشرتا بتاریخ       

 .، ولھ دیوان مخطوط١٩٥٢من سبتمبر  ١١یولیو، 

عصره، فجاءت شاعر تقلیدي، نظم في المألوف من أغراض الشعر في      

قصائده وصًفا وتھنئة وارتباًطا بالمناسبات المختلفة، كما حاول مقاربة الموت 

 .بوصفھ موضوًعا شعرًیا، وحاول نظم بعض الحكایات شعًرا فكاھًیا

 نوادر القللي : 

حرره أربعة كتاب ، على رأسھم الشاعر  الذي دمیاط الشاعرة " ، "كتاب  في     

كتب مقدمة الكتاب، ومنھا سنقتطف ھذه  الذيالراحل طاھر أبوفاشا، وھو نفسھ 

 :  النادرة العجیبة

یروى الشاعر الكبیر طاھر الجبالوى أن صدیقھ الشاعر الفحل فھیم القللى نظم "

ر كعادة عید جلوسھ المیمون على عرش مص في الخدیويبھا  یھنئقصیدة عامرة 
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مالیة أو خلعة سنیة ـ فاألدباء على مر العصور  مكافأة فيأیامھ طمعا  فيالشعراء 

، ویبدو أ  السرايمن أغلب خلق هللا وأقلھم ثراء ـ وأرسل القصیدة العصماء إلى 

نھا وجدت لدیھ قبوال ، إذ سرعان ما أرسل السلطان رسولھ یدعوه لمقابلة كبیر 

ھ ، رحب بھ وشكره وأبدى إعجاب السلطان( كان لقبھ األمناء ، فلما مثل بین یدی

ترضیھ ،وكان  التيھذه الفترة) ـ بقصیدتھ، ثم سألھ عن الجائزة  في الخدیوي

منذ سنوات بعیدة  الخدیويالشاعر قد قرأ فى الصحف قبل ذلك أن شاعرا مدح 

 ." إشراقھفأنعم علیھ ب"

ھو یمنى نفسھ بالخیر الوفیر "، ثم عاد على بیتھ و ھفطلب منھ ھذه" اإلشراق     

إلى منزلھ  السراي،والسعادة الدائمة ولم ینتظر سوى أیام حتى توافد رسل 

موعد  في"  ھالیة ، ویعدونھ بإرسال " اإلشراقیحملون أثاثا فاخرا وأمتعة غ

  حددوه لھ

طال انتظارھا ، حتى  التينافذتھ یوم الموعد المنتظر یترقب الھدیة  فيفجلس      

بعربة فخمة تجرھا الخیول المطھمة، تقف أمام الدار ، وینزل منھا رجل  فوجئ

 ھ " .ومن خلفھ" اإلشراق

ـ مندوب  الرسميعجوز شمطاء تتوكأ على ذلك الرجل  ھيونظر فإذا      

 . طلبھا التيالسلطان ـ وقد أ توا بھا إلیھ لتكون العروس 

جال القصر بأن ھذه " من ر ةواألوامر الصارموانھالت علیھ التوصیات      

 فيـ وأكبر الظن أنھا مرضعتھ ـ وأسقط  الخدیويذات حظوة كبیرة لدى  " الغـمة

 ید شاعرنا الھمام ولم یستطع أن یتفوه بكلمة اعتراض واحدة .
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یقصف  كيكل ما كان باستطاعتھ أن یتوجھ إلى المولى سبحانھ عز وجل      

،  التصابين األحمر على أعتاب كانت تقف بقمیصھا الشیفو التيرقبة العروس 

 !!یدخل بھا  كيتستدعیھ 

مرت على الرجل أیام مریرة أسود من قرن الخروب ، ویبدو أنھ كان یدعو      

 ربھ بإخالص ونیة سلیمة ، إذ جاء عزرائیل لیال فقبض روحھا قبل أن تطول الغمة

ینسى ،فإنھ من یومھا  وھكذا تداركھ هللا بلطفھ، ومن یومھا أخذ شاعرنا درسا ال

 .شعر یمدحھ بھ أيأو غیره  الخدیويلم یرسل إلى 

 :  أشعاره

 يصف دمياط قائال :  -

َ الـدھــــــر رافعةً   لـواء مـجـدك خـّفاًقا عـلى القـــــــــمِم         دمـیـاُط مـازلـِت طـول

 وفــــــــــي كرم  وفـي إبـاٍء وفـي عـلـٍم   قـد عـاش أھلك فـي مـجـٍد وفـي شـــــــرفٍ 

 بـل أرسلـوه یغّذي النفس بـالـــــــــِحَكم   لـم یرسلـوا القـول قـد طـاشـت عـواھــنھ 

ُُضبٍ   والقـاھـرون بـال جـیٍش لھــــــــــم َعِرم        ُھُم الغزاة بـال سھـــــــــــــٍم وال ق

ّ متَّجـٍر رمٌز لصنعتھـــــــــــــــم   ھـذا ھـو الّنصر بـاألعـمـال ال الكلــــم       فـي كل

  أرقى الشعـوب بعزٍم غـیر مـنھــــــــــِزم     مـا سـادھـم نفٌر بـل سـاد صـانعھـــــــم

َھـــــــم  ومـا أرقَّ ومـا أصـفـاھـا مـن ِشیــــــــم      شبـاُب دمـیـاَط مـا أحـلى شمـائل

   عزم الشبـاب عقـول النـاصح الھــــــــرم ــيوفــالشـیـوخ عزیـمـاُت الشبـاب، وفـي
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 يقول عن نيل دمياط :  -

َ فـي دمـیـاَط مـوطننــــا  ، رّقت غوادیــــــــــــــــھِ أصائلةت قر         حـيِّ لنـا النـیل

 والّروُض كـالھدب مـلـتّفا حـوالـیــــــــھ     كـالّنون رسًما، وكـاألجفـان مــــــــنظره

 نحـو األصـیل؟، فـمـا أبـھى حـواشـیــــھ    وقفَت بـھ والشمُس جــــــــــــــانحةٌ  ھالّ 

 كأّنمـا َذْوب تِْبٍر فـي مـجـاریــــــــــــھ       وقـد تزّیا بثـوب الشمس زاھــــــــــــیةً 

 ـــــــھوحـبذا وقفـاٌت فـي مغانـیـــــــ       یـا حـبذا نسمـاٌت مـن شمــــــــــــائلھ
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 رائد الصحافة ... جالل الدين احلمامصي

 :  املولد والنشأة

الزرقا في مدینة  ١٩١٣یولیو  ١١جالل الدین كامل الحمامصي، من موالید      

ألب كان كاتبا معروفا، فورث عنھ جالل الدین فن الكتابة بمحافظة دمیاط ، ولد 

 .وھوي الكتابة الصحفیة

لم یبتعد عن الصحافة. فكان یعمل  بجامعة فؤاد األول بكلیة الھندسةلما التحق      

ذاع  م١٩٣٧وفي عام  . م١٩٢٩بجریدة كوكب الشرق محررا ریاضیا منذ عام 

وھو  لندنصیتھ ألنھ كان الصحفي الوحید الذي صحب وفد التفاوض المصري إلي 

 . م ١٩٣٩طالب في كلیة الھندسة التي تخرج فیھا من قسم العمارة عام 

 حياته العملية : 

وانتخب عام  .حزب الوفدعمل بجریدة المصري وانضم إلي  م١٩٤٠في عام      

من وزارة الوفد في  مكرم عبیدوعندما استقال  .بمجلس النوابعضوا  م١٩٤٢

انضم إلیھ الحمامصي وأصبح معارضا للوفد. وكان كاتبا ذا رأي  م١٩٤٢ یولیو

وفي السجن أقام عالقات  م١٩٤٤حر، فوضع في السجن وظل بھ حتى یولیو 

أحمد والشیخ  وعلى ماھر باشازمیلھ في الزنزانة  الساداتوصداقة وطیدة مع 

 .حسن الباقوري

 م١٩٥٠، وفي عام "جریدة "الزمانتولى رئاسة تحریر  م١٩٤٨ي عام ف     

محررا،  وعلى أمین مصطفى أمینمع  أخبار الیومانتقل جالل الحمامصي للعمل في 

،  م١٩٥٢ثم أسس معھما جریدة األخبار الیومیة وتولى رئاسة تحریرھا في عام 

الوالیات المتحدة في  لسفارة مصرمستشارا صحفیا  جمال عبد الناصرواختاره 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/1929
http://www.marefa.org/index.php/1937
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/1940
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/1942
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/1942
http://www.marefa.org/index.php/1944
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/1948
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%22%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%22&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/1950
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/1952
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9


 ٢٦ 

ریدة بجعین  م١٩٥٤في عام  أمریكاوعندما عاد من  م١٩٥٣ إبریلفي  األمریكیة

 .رئیس التحریر فتركھا صالح سالملكنھ اختلف مع  الجمھوریة

، وھى أول وكالة أنباء وكالة أنباء الشرق األوسطبذل جھدا كبیرا إلنشاء      

على  والعدوان الثالثي قناة السویسة خالصة وقامت بدور بارز أثناء أزمة مصری

وعاد إلي عملھ بأخبار الیوم. ومع بدایة عام  م١٩٥٩وترك الوكالة في عام  .مصر

صدرت قرارات جمھوریة بتأمیم الصحف، وعارض الحمامصي ھذه  ١٩٦٠

القرارات، فتم فصلھ من عملھ في أخبار الیوم. واتجھ جالل الدین الحمامصي إلي 

وأسس قسما للنشر وظل بھا حتى عام  بالجامعة األمریكیةالعمل كأستاذ للصحافة 

 م١٩٦٨عام  جریدة األھرامى األخبار ثم إلي حیث عاد مشرفا عاما عل م١٩٦٧

 .وأنشأ قسم الدراسات الصحفیة

فترات الكتابة الصحفیة لدى فترة السبعینیات والثمانینیات من أخصب  دتع     

من خالل عموده الصحفي باألخبار "دخان في  –جالل الدین الحمامصي، فقد اھتم 

والتالعب  .بتفجیر القضایا الوطنیة الھامة حول الفساد وحریة الصحافة –الھواء" 

 .بأموال البنوك. وكان الرأي العام یتابع مقاالتھ باھتمام شدید

كان الكاتب الكبیر جالل الحمامصي یؤدي  م١٩٧٤ام وفي الوقت نفسھ من ع     

رسالة أخرى من خالل تخریج أجیال من الصحفیین تالمیذ الدفعة األولى والثانیة 

 القاھرة من كلیة إعالموالثالثة 

 مؤلفاته : 

لھ العدید من المؤلفات في المجال الصحفي منھا: المندوب الصحفي، وكالة      

 .المثالیةاألنباء، من الخبر إلي الموضوع الصحفي، الصحیفة 
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 ٢٧ 

كما أن لھ العدید من المؤلفات السیاسیة األخرى منھا: الكتاب الشھیر عقب      

وفاة الرئیس الراحل جمال عبد الناصر "حوار وراء األسوار" ولھ أیضا "مستقبل 

 ."الدیمقراطیة في مصر" و"من القاتل

 وفاته : 

بعد أن ترك بصمات بارزة في تاریخ  م١٩٨٨عام  ینایر ٢٠ وافتھ المنیة في     

 .الصحافة المصریة والعربیة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/1988


 ٢٨ 

 عابر املانش ... عبد املنعم عبده 

في قریة الغوابین مركز فارسكور ویعد أحد أبطال السباحة المعدودین ولد      

  .وعلم من أعالم السباحة الطویلة في مصر والعالم

أشترك في  ١٩٥٧وفى عام  ١٩٥٢سجل أسرع رقم فى عبور المانش عام      

 .نابولى) وحقق المركز األول -بطولة العالم في إیطالیا (كابرى 

السباحة برأس البر وفتح أبوابھا للجیل الجدید لیخلق  أقام مدرسة لتعلیم     

 .السباحة وخاصًة المسافات الطویلة فيقاعدة عریضة للبطوالت العربیة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٩ 

 

 الريدي  الرءوفالسفري ... عبد 

 املولد والنشأة : 

ً لمصر ١٩٣٢من موالید مدینة عزبة البرج عام       الوالیات  في. عین سفیرا

 . ١٩٩٢وظل یشغل ھذا المنصب حتى أول یولیو  ١٩٨٤ المتحدة األمریكیة عام

مع قیادات ورجال  اتصالوقد نجح فى تمثیل بالده أشرف تمثیل وإقامة قنوات      

الكونجرس وفى التعامل مع أجھزة اإلعالم بالوالیات المتحدة األمریكیة یشغل حالیاً 

 . ك العامةرئیس مجلس إدارة مكتبة مبار

كانت البدایة البن عزبة البرج ـ تلك القریة على ساحل المتوسط ـ فى      

 في یأتي الذيعندما كان فیضان النیل ھو المتغیر الوحید  الماضيثالثینیات القرن 

البحر عبر  إلى بالطميمن كل عام جارفا بقوة میاھھ المختلطة  أغسطسشھر 

 البر. البحر و فيالخیر العمیم  فیأتيمصب 

 الذيالریدى  الرءوفھذا الجو المفعم بالبساطة والخیر نشأ السفیر عبد  في     

 أن "معارك الحرب والسالم وأمریكارحلة العمر. مصر " حاول من خالل كتابھ 

 التي اإلنسانیةوالمشاعر  األحداثجرت فیھ  الذي الفكريیرسم الصورة والمناخ 

والوقائع وتحدد خاللھا أول سطور  حداثباألبھ خالل حقبة زمنیة ملیئة  أحاطت

 .تاریخ مصر المعاصر

 قال عن بدايته : 

عاما  ٢٥ینعكس فیھا تاریخ مصر خالل  والتيرحلة العمر  فيإن أھم شيء      

بدا مع بدایة  والذي الدبلوماسيھو المشوار  ١٩٧٣ إلى ١٩٤٨من الحروب من 

اثر  عمريالثالثة عشر من  فيمازلت طالبا  وأناداخلیا  السیاسي الوعيانفجار 



 ٣٠ 

مبنى البرلمان عام  في الفرعونيحادث اغتیال احمد باشا ماھر وھو یعبر البھو 

لفتت  التي، وقد ھز ھذا الحادث مصر كلھا، وكان بمثابة نقطة البدایة ١٩٤٥

 زمالئيرحلة مدرسیة قمت بھا مع  أثناءمصر، حدث ذلك  فيیجرى  ما إلى نظري

 .وایطالیا ألمانیاالحرب على  أعلن ألنھ، قتلوه القاھرة إلىیة بمدرسة دمیاط الثانو

 أعواماجتاح مصر كلھا لمدة سبعة  الذي اإلعصاروقد كان ھذا الحادث بدایة      

، فبعد ھذه الواقعة بعام قامت مظاھرات الطلبة والعمال احتجاجا باألحداثملیئة 

مع وزیر خارجیة بریطانیا، ثم  صدقي إسماعیلعلى مفاوضات رئیس الوزراء 

، تاله ١٩٤٧عام  المتحدة لألممصدور قرار بتقسیم فلسطین من الجمعیة العامة 

السیاسیة المصریة، ثم اغتیال  األوضاعوتداعیاتھا على  م١٩٤٨حرب فلسطین 

 سرائیلیةاإلا، ثم اتفاقیة الھدنة المصریة باش النقراشيرئیس وزراء آخر وھو 

معاھدة  إلغاءالمسلمین حسن البنا، ثم  اإلخوانل مرشد ، واغتیا١٩٤٩عام 

 في القاھرةانتھى بحریق  الذيوكان ذلك بدایة انھیار النظام  ٥١عام  ١٩٣٦

 .١٩٥٢یولیو  ٢٣ األحراروثورة الضباط  ١٩٥٢ینایر 

بمحض الصدفة عندما تخرجت من كلیة  الدبلوماسي مشواريویضیف بدأ      

قد قررت  الثورةھذا الوقت كانت حكومة  في م١٩٥٤الحقوق جامعة القاھرة عام 

الكفاءة وتكافؤ الفرص  أساسالمصریین على  ألبناء بالخارجیةالعمل  أبوابفتح 

 .١٩٥٥عام  بالخارجیةفالتحقت 

  يوليو :  ٢٣الريدي وثورة 

ما یمیز ھذه المرحلة ھو بدایة انطالق السیاسة الخارجیة لمصر  أھم     

أطل على المنطقة من خالل مؤتمر باندونج،  الذيعبدالناصر ذلك الزعیم الشاب 

وبدأ ظھوره كواحد من القادة الكبار المؤسسین لحركة عالمیة جدیدة لتضامن 



 ٣١ 

، األحالفا عن وعدم االنحیاز تسعى للسالم بعید واألفریقیة األسیویةالشعوب 

دافید بن جوریون الجیش  سرائیلياإلھذا العام ھاجم رئیس الوزراء  أیضا خالل

 .مصر فيغزة متحدیا بذلك النظام الجدید  في المصري

تحدید مسار مصر السیاسي، وظھرت  فيالحادث اثر كبیر  اوقد كان لھذ     

لیتالءم مع المرحلة الجدیدة.  المصري الدبلوماسيتكوین الجھاز  إلعادةالحاجة 

وكان ھذا بعد  المتحدةباألمم  دبلوماسينیویورك كملحق  إلى انتقالي إلى أدىمما 

بوضوح  السیاسیةبالخارجیة بعدة شھور، وھناك استطعت رؤیة الصورة  التحاقي

لحركة السیاسة الدولیة، وقد شاھدت بدایة حروب عبد  الرئیسيمن داخل المسرح 

كان النتصار مصر فیھا  والتيحرب السویس  في ١٩٥٦عام  رائیلإسالناصر مع 

 وأصبحالعربیة  القومیةبدایة دفعة ھائلة لشعوب العالم الثالث وبدء ازدھار فكرة 

 .عبدالناصر زعیما للعرب بال منازع وشخصیة عالمیة مؤثرة

 الريدي وعالقته جبمال والسادات : 

مصر، عبدالناصر والحركة التاریخیة  فيلقد شاھدت فترة التحوالت الكبرى      

تاریخ العرب لتحقیق الوحدة،  فيمحاولھ  أول في العربیةقادھا باسم القومیة  التي

بعد  أخرىوتبدد ثم تجدد یوم الوحدة مع سوریا ثم تراجع مرة  األملثم كیف انھار 

 االنفصال.

فترة  في داثاألحكنت قریبا من  ولكننيولم أكن قریبا من الرئیس السادات      

 خارجیةالبحث عن السالم عقب زیارتھ للقدس، كما كنت قریبا من وزراء 

 حقبتياعمل خالل  أنودبلوماسیین كبار عملوا معھ فقد شاءت المصادفات 

 فيعبدالناصر والسادات مع محمود ریاض وزیر خارجیة مصر، حیث عملت معھ 
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مواقع مختلفة طوال عقد الستینات وجانب من السبعینیات، ثم عملت مع وزیر 

 . ١٩٧٣ أكتوبرحرب  فيالخارجیة محمد حسن الزیات 

العالم  فيھذه الفترة تعامل مصر مع القوتین العظمیین  فيحیث شھدت      

 فيكیسنجر  ھنريلعبھ  الذيوالدور الخطیر  السوفیتيواالتحاد  المتحدةالوالیات 

بین  األفكار. وقد كنت جزءا من صراع أكتوبرترتیب شئون المنطقة بعد حرب 

 .الرئیس السادات وبین الخارجیة

 حمطات الريدي :  أهم

واشنطن عام  فيمصر لسفیر  أصبحعندما  مراحلھ أھم أنیقول الریدي      

فترات رحلة العمر، وقد كنت  وأثرى محطاتيآخر  ھيكانت تلك  ویضیف "١٩٨٤

المتالطمة والقوى  األمواجاشعر بحجم المسئولیة وھى وجود سفیر لمصر وسط 

 ليكنت اقدر اختیار الرئیس مبارك  أیضاال تھدأ،  التيتلك المدینة  فيالمتصارعة 

كانت  التيظل ظروف صعبة كالحالة االقتصادیة  فيالكبیرة  المھمةللقیام بھذه 

 .تمر بھا مصر

لمصر بعد توقیعھا  العربيالقضیة الفلسطینیة واستمرار مقاطعة العالم  أیضا     

ھذه المدینة، نظرا الن  في أعمالناجدول  ھيمعاھدة السالم، كانت ھذه التحدیات 

العوامل  أھمالعالم من  في األكبرطوال تاریخ مصر الحدیث كانت عالقتھا بالقوة 

منذ نھایة الحرب  مریكيأیكن ھناك رئیس وسلبا فلم  إیجاباتؤثر علیھا  التي

 . أخريواثر على مصر بطریقة أو  إال الثانیة العالمیة

حربھا مع العرب عام  فيویساندھا  بإسرائیلفترومان كان أول رئیس یعترف      

یجد حال عادال لقضیة فلسطین وخرج عن  أنحاول  الذي إیزنھاور، ثم ١٩٤٨

 فيالتآمر علینا  فيكان ضالعا  الذيوجونسون  .إلسرائیلقاعدة التأیید المطلق 



 ٣٣ 

ولكنھ  أكتوبرحرب  في البدایة في إسرائیلوقف مع  الذي. ونیكسون ٦٧حرب 

كان  الذيفترة الحروب. ثم كارتر  إنھاء فياستجاب لدعوة الرئیس السادات 

 .سالم شامل إقامةكامب دیفید لمحاولة  فيشریك الرئیس السادات 

الرئیس ریجان فترة مثیرة سجلتھا  إدارةأثناء  في عملي وقد كانت فترة     

ھذا الكتاب حیث تحدثت عن دور مجموعة المغامرین الذین استولوا  فيتفصیال 

والحقوا العار برئیسھم فى واحده من اكبر الفضائح  القومي األمنعلى مجلس 

 .  "كونترا إیران"الحدیث وھى فضیحة  مریكياألالتاریخ  في السیاسیة

سببتھا ھذه  التي األزماتنجنب مصر  أنوفى ھذه األعوام األربعة كان ھمنا      

 أثناء فيأزمة  أولعھده  فينشبت  والذيبالرئیس ریجان  أطاحت التيالفضیحة 

، وقد استبشرنا خیرا عند تولى »اكیلى الورو« أزمةواشنطن وھى  في عمليفترة 

یدعوه  أجنبیةرئیس دولة  أول، وكان الرئیس مبارك ھو األبالرئیس بوش 

عملیة سالم  فيجدید  أملبوادر  وبدأتالرئیس بوش لزیارة الوالیات المتحدة 

 .األوسطالشرق 

 عمليمن مشوار  م١٩٩٢مصر عام  إلىیقول السفیر الریدى عدت و     

بدأتھ بمشوار جدید ولكن بعیدا  والذي رحلتيمن  الثانيھذا ھو الجزء وبواشنطن 

 ھذه المرة.  الحكوميعن العمل 

. والسیاسةوالعام باھتمامات تدور بین الثقافة  المدنيالعمل  في أخرمشوار      

المجلس « الخارجیة بالسیاسةالمھتمین  األصدقاءحیث كونت مع نخبة من 

ھو اعتباره بمثابة نافذة  إنشائھكان ھدفنا من  والذي» للشئون الخارجیة المصري

تحیط بھ  التي الكثیرةللمتغیرات  المصري المدنيع المجتم إدراكمصریة تمثل 

ومبادراتھ بشأنھا، كذلك تقدیم  أفكارهمناقشة قضایاھا وتقدیم  فيویساھم بخبراتھ 
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تزور  التي الرسمیةوغیر  الرسمیة جنبیةاألن خاللھ الشخصیات منبر یتحدث م

 وتتحاور معھا.  المصري المدنيالمجتمع  بممثلي تلتقي لكيمصر 

 إلىالساحلیة عزبة البرج  بلدتياخذتنى من  التيرحلة العمر  ھيھذه      

ثم  أخرى إلىآخر ومن تجربھ  إلىواشنطن، حیث تنقلت من بلد  العتیدة العاصمة

 ھي األیامألكتب مسیرتھا وھى رحلة كانت مصادفات  الرحلة أواخر فيجلست 

 .جعلت محطاتھا الشخصیة تقترن بتاریخ مصر التي
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 ... رياض السنباطي الشرقيأمري النغم 

 :  املولد والنشأة 

في مدینة فارسكور ، حیاة السنباطي  ١٩٠٦نوفمبر عام  ٣٠من موالید      

الخاصة كانت غایة في البساطة، بل أنھا تكاد تقترب من مالمح االنطوائیة والعزلة 

 . عمن یتعامل معھم من المطربین والموسیقیین إال

الجمیل والودیع ، فتشربت نفسھ منذ  المصريالریف  فيلقد نشأ بین الحقول      

الطفولة صفاء الطبیعة ، وتفتحت موھبتھ الموسیقیة على شدو الحسان ، وتردید 

ھذا شئ من المبالغة أو التزویق فقد كان أبوه  فياأللحان ، وتغرید الطیور ولیس 

، یجید استخدام العود ، ولھ فرقة  " محمد السنباطى " عازفا وملحنا ومنشدا

نطاق  فياألفراح والمناسبات ، وتحظى بالرضا والتكریم  لیاليموسیقیة تحیى 

، ومن حصیلة ھذا التكریم ینفق األب على غالمھ الوحید وبناتھ  قلیماإلقرى 

 . تستطیع ، وأم ترعى شئون البیت قدر ما الثماني

 إلىخلفتھ من البنات  أيرجال مئناثا ..  -محمد السنباطى  -وكان والد ریاض      

أنھ سینحو  فوال یعرأن من هللا علیھ بھذا االبن الوحید بین شقیقاتھ الثمانیة ، 

نحوا رقیقا سامیا مما جعل الناس جمیعا .. المثقفین وغیر  العربيبفن الغناء 

ألئمة كلھ یتغنون بأبلغ القصائد الشعریة  العربيالوطن  فيالمثقفین على السواء 

 . الشعراء

 بداية الطريق : 

المدرسة لكنھ مشغول الذھن بالموسیقى ، ومن أجل تھیئة  فيیتعلم ریاض      

كانت  التي" المنصورة "  إلىظروف أفضل لتعلیم األبناء ینتقل األب باألسرة 

ھذا الوقت .. ویحث األب االبن على االھتمام بدراستھ  فيتتبعھا فارسكور 



 ٣٦ 

لمستقبل أفضل ولكن االبن كان لھ رأیا آخر واھتماما خاصا بفن الموسیقى والغناء 

كان  الصبيأن  إال،  الموافي، فرغم أنھ ألحقھ بكتاب الشیخ على مرسى بمیدان 

دكان  إلىیترك الكتاب لیتجھ  شغوفا بالموسیقى والغناء كما أسلفنا .. فكان كثیرا ما

د الموسیقیة ، وكان یتوافد علیھ بعض صناعة األعوا فينجار قریب تخصص 

 . إلیھمالھواة من العازقین والمغنین وكان یستمع 

الدراسة  فيعینیھ جعل استمراره  في عصبيالتاسعة ، أصیب بمرض  في     

فبدأ یتعلم عن والده .. أسالیب العزف على العود ، ویتعلم األدوار  .. أمرا عسیرا

الحفالت واألفراح ..  فيالفرقة  فيشركھ معھ والقصائد القدیمة ، وبدأ والده ی

 فيودرس على ید األستاذ محمد شعبان مدرس الموسیقى والعود فى المنصورة 

درس على یدیھ بعض  الذيذلك الزمان ، وھو غیر المعلم محمد شعبان القدیم 

 فيوداود حسنى ، وكان یعیش  الحاموليكبار الموسیقیین القدامى مثل عبده 

عشر  بحواليقبل مولد ریاض السنباطى  أي ١٨٩٦ضا والمتوفى المنصورة أی

 . سنوات

تباعدت بینھ وبین المدرسة والكتاب  تقاربت المسافة بین األب واالبن بقدر ما     

یجید عزفا على  وأسمع ریاض أباه بعض ما یحفظ من ألحان وغناء ، وان كان ال

آلة ، أو معرفة بالتألیف والتلحین ، أدرك الوالد على الفور أن االستعداد عند ابنھ 

طیب والموھبة حاضرة ، ولكنھا متواریة فأخذ یعلمھ الموسیقى والمقامات وأصول 

وأسالیب الغناء واصطحبھ معھ لیقدم بمفرده " وصالت " غنائیة  واإلنشاداألداء 

وشیئا فشیئا بدأ نجمھ یسطع ، واسمھ یسرى بین الناس ،  حفالت األفراح ، في

ریعان الشباب المبكر ، لكنھ مطرب الفرقة وفتاھا األول وید  فيانھ مازال 

 ." الجمھور فیطلق علیھ لقب " بلبل المنصورة
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 إلىسماء أرحب وأوسع  فيالبلبل " یرید أن ینطلق ، ویطیر ، ویحلق  "لكن      

ص " النطاق المحلى المحدود ، حیث یتجول الوالد بالفرقة ؟ متى یظل حبیس " قف

 . أن األقدار ترقب والحظ یترصد والتوقیت عند عالم الغیوب إال

زیارة شیخ الملحنین والمطربین " سید درویش " ..  فيالمنصورة  إلىجاء      

غرابة فیھ ، أما المدھش حقا أن یستمع الشیخ عرضا  انھ حدث كبیر ، ولكن ال

الشاب " ریاض السنباطى " وھو یغنى األغنیة الشھیرة للسید  إلىبال ترتیب و

درویش : " أنا ھویت وانتھیت " ویتبعھا بأغنیة أحرى أیضا لھ ، وثالثة ، وكلھا 

صعبة األداء ، فیعجب بھ أستاذ األساتذة ، ویتبین فیھ موھبة حقیقیة جدیرة 

، وأثنى علیھ ، وعرض  إلیھسرع العزف والغناء فأ فيخامة " نجم  "بالتألق ، و

حیث االنطالق ولكن األب اعتذر بأن ریاض اآلن  اإلسكندریة إلىأن یصحبھ معھ 

فالشیخ  –ھو سند األسرة ومصدر رزقھا ، قالھا الوالد محمد السنباطى بال حرج 

سید درویش صدیق قدیم وكل منھما یدرك مشاعر وأحوال صاحبھ فضاعت من " 

یدرى أحد ماذا ستثمر لو أنھا تحققت ! ولما  أمنیة الریاض " فرصة ذھبیة و

 إلىأكد الشیخ سید على ضرورة توجھھ  اإلسكندریة إلىرفض والده ذھابھ 

 ! شأن وأيالقاھرة حیث سیكون لھ شأن 

على  یلتقي ١٩٢٢عام  ففيوتأتى مصادفة أخرى ، وربما كانت مفاجأة !      

والد ریاض مع والد فتاة مغنیة تدعى " أم  –غیر موعد بمحطة للسكة الحدید 

كلثوم " . ومع كل والد فرقتھ الغنائیة ، وبعد سنوات طوال من الكفاح والنجاح ، 

"  فياألول ، ویمضیان معا  الشبابيكوكب الشرق " بھذا اللقاء  " یذكر السنباطى

 . طویل مصعدان نحو القمة فنيمشوار " 

ومصادفة ثالثة غیر أنھا لم تكن مفاجئة ، أراد ریاض أن یجرب التلحین فتلك      

خطوة ترفعھ درجة، وتلبى بعض طموحھ ، فالتلحین أو " التألیف الموسیقى " 



 ٣٨ 

والتجدید  واإلبداعأفضل عنده وأسمى من الغناء وان كان أصعب فى مجال االبتكار 

مثل  فيأو قصیدة ، وأین الشاعر الشاب كلمات أغنیة  إلى، لكن التلحین یحتاج 

الرقیق  الراقيالنظم وصیاغة المعنى  فيوالمستوى الجید  الموھبةیملك  الذيسنھ 

 المصادفة صدیق قدیم : شاعر المنصورة الشاب " على محمود طھ إلیھتسوق  - ؟

 تحقیق رغبتھ ویتفقان فیغنى لھ ریاض فيفیطلب منھ ریاض أن یتعاون معھ  "

وقت مبكر من حیاتھ ،  فيھ ویألف السنباطى تلحین القصائد الشعریة من تلحین

 . إبداعاتھمستقبل  فيولسوف یكون لذلك أثر كبیر 

 االنطالق حنو الشهرة : 

أن یأخذ الفتى فرصتھ  الضروريمع األیام أیقن الوالد محمد السنباطى أنھ من      

 . وعنده عشرون عاما ١٩٢٧عام  القاھرة إلىالقاھرة ، وھكذا نزح  إلىویتجھ 

الموسیقى الشرقیة ، وفى امتحان  بناديبادر ریاض السنباطى بااللتحاق      

القبول دھش أعضاء اللجنة من براعتھ فى العزف على آلة العود ، ومن أدائھ 

 . واألغانيالممتاز للموشحات 

ى معلما الوقت نفسھ بمعھد الموسیق فيوكانت مفاجأة قلما تحدث : أن یعین      

األوساط الفنیة وأقبلت علیھ  فيآللة العود ، وسرعان ما أصبح اسمھ معروفا 

فنیا على أعمالھا ، والتعاقد معھ كعازف  اإلشرافتطلب منھ  اإلنتاجیةالشركات 

بتلحین أغنیات لبعض المطربین  إلیھفرقھا الموسیقیة ثم عھد  فيللعود 

وھو ابن الریف ..القادر نجاة على  المشھورین مثل : عبد الغنى السید أحمد عبد

واألقالیم یغلب علیھ الحیاء كثیرا والرھبة قلیال حتى ینفسح لھ طریق بین مسارات 

موسیقیین كبار یحفظ الناس أسماءھم وألحانھم : محمد القصبجى ، زكریا أحمد ، 

منیرة المھدیة ، أم كلثوم ،  : كل األنحاء فيداود حسنى ..ومع مطربین معروفین 



 ٣٩ 

داخلھ آن لھا أن تتأجج  في الفني اإلبداعیتردد ، فجذوة  حمد عبد الوھاب ... الم

مصادفة أخرى " تدفعھ نحو  " وھاھو الحظ السعید یسوق لھ -وتتوھج وتشع 

 .القمة وترفعھ نحو المجد

كان الفنان الموسیقى األدیب " مدحت عاصم " یمشى الھوینا منتعشا بعد      

ق یھوى العزف على الكمان بمصر الجدیدة ، وفى بیت صدی فيسھرة قضاھا 

الموسیقى ، وعن  فيالعباسیة الشرقیة ، مر بشابین یتحدثان  فيبیتھ  إلىالطریق 

  .آلة العود 

 إبطاء إلى –كما یقول  –والموسیقى عند عاصم غرام وھیام ، فدفعھ الفضول      

 إلیھمایشعران .. فلما أعجبھ الكالم ، تقدم  خطواتھ لیسترق السمع من حیث ال

وعرفھما بنفسھ وبحبھ للموسیقى والعزف على العود والبیانو والكمان ، وعلم 

یھوى الموسیقى واآلخر ریاض السنباطى قادم  بالثانويمنھما أن أحدھما طالب 

 .. من المنصورة ، ویعلم العزف على العود والغناء بمعھد الموسیقى الشرقیة

أطربھ وأدھشھ ،  الذيعزفھ على العود  إلىبیتھ واالستماع  إلىه عاصم فدعا

انطالقة  -فصارت صداقة حمیمة بین الشابین الموسیقیین سوف تثمر فیما بعد 

 . كبرى للسنباطى مع كوكب الشرق

مایو  ٣١یوم  إرسالھاالالسلكیة للحكومة المصریة ، وبدأت  اإلذاعةبدأت      

أوقفت وانتھت بقرار  التياألھلیة  اإلذاعةحطات وحلت بذلك محل م ١٩٣٤

سبع محطات ، وكانت تعمل قبل المحطة  إلىوكان قد وصل عددھا  حكومي

 حواليقدمت ریاض فى أول األمر ، وكان ذلك  اإلذاعة،  الحكومیة بسنة أو سنتین

 كعازف عود منفرد ١٩٣٤أواخر 



 ٤٠ 

 الغنائيبدایة موسمھا  فيح ولحن ألم كلثوم أول أغنیة غنتھا لھ على المسر      

) من كلمات  حبیبيقاعة بالجامعة األمریكیة ( النوم یداعب عیون  في ١٩٣٧عام 

 . ولحن السنباطى رامي

كل من  إبداع فيوكان لقاء أم كلثوم بریاض السنباطى بدایة مرحلة جدیدة      

كلثوم غناء وطربا فى مجموعة رفیعة المستوى من القصائد  السنباطى ألحانا وأم

الدینیة والسیاسیة والعاطفیة تحمل روح الشرق ، ونبض الشعب ، وتھز وجدان 

وحافظ  شوقياألمة العربیة وكان لھا فضل كبیر آخر : أن أصبحت قصائد أحمد 

 فيریة على كل لسان ، وفى ذاكرة البسطاء والكتل الجماھی إقبالومحمد  إبراھیم

 ، شرقا وغربا ، ومعانیھا العلویة الرائعة فى ضمیر األجیال العربيأرجاء الوطن 

 :  رياض السنباطى والسينما

التقطتھ السینما ، فلحن أغان لعدد من أفالمھا ، أداھا مطربون ومطربات      

سماء التألق والشھرة  فيكانوا معروفین مرموقین ، فقفزت ألحان السنباطى عالیا 

حیث جدد وأحسن ، وأعطى لكل منھم أبعادا موسیقیة قویة شجیة خصوصا مع ، 

 . أسمھان وأم كلثوم

 " أفالم : نشید األمل ودنانیر وعایدة وفاطمة ، أما فیلم فيلحن ألم كلثوم      

كان یقیم بمصر  الذيالجنسیة  االیطاليأخرجھ المخرج االسرائیلى  الذيسالمة " 

 فيتوجو مزراحى " فلم یلحن سوى لحن واحد ، واختیر للقیام بدور البطولة  "

فیلم " حبیب قلبى " ومثل معھ: ھدى سلطان ومحسن سرحان وتحیة كاریوكا 

 . وفردوس محمد
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 االجتماعيرياض السنباطى 

ریاض السنباطى " عزوفا عن المجتمعات والحفالت ، فھو ال یغشاھا ،  "كان      

یحضر وال حفلة واحدة ألم كلثوم كمستمع .. كان زاھدا .. قانعا بمجتمعھ بل انھ لم 

الصغیر وما یحیط بھ من أصدقاء حمیمین وأسرتھ الصغیرة حیث أنھ كان یحب أن 

 .یقضى وقتھ بمنزلھ

مرة واحدة حضر ألم كلثوم ، ولكنھ لم یحضر كمستمع ولكن كقائد للفرقة      

طوف وشوف " من كلمات " عبد الفتاح الموسیقیة مع األغنیة الوطنیة " 

مصطفى " ، بعد أن أخبرتھ أم كلثوم قبیل الحفلة بحضور الرئیس الراحل " جمال 

بألحان ریاض السنباطى ، وقال  وإعجابھكان قد أبلغھا بحبھ  والذي " عبد الناصر

 لیلتقيلھا انھ یود أن یراه .. فرحب ریاض بالحضور فقاد الفرقة الموسیقیة 

 .عبد الناصر بالرئیس

، ولم ینس نصیبھ من  الغنائيالمسرح  فيالسنباطى " بألحانھ  "واشترك      

الغناء بصوتھ ھو ، وان كان مقال ،ولئن كان قد أسھم فى تطویر األغنیة العربیة ، 

باستخدام أدوات غربیة طوعھا  العربيفھو أیضا جدد وطور التألیف الموسیقى 

  . لأللحان العربیة : مثل البیانو واألورج والجیتار واألوكوردیون

 فيالغربیة  باإلیقاعاتالشرقیة  اإلیقاعاتواستطاع بمھارة وذكاء أن یمزج      

سالسة وانسجام ، مع المحافظة على الطابع الممیز للموسیقى الشرقیة العربیة 

رى وأرضى ، وأمتع وأرسى قواعد ، ووضع عالمات على المؤصلة الشجیة ، فأث

، وسارت  العربيمصر والعالم  فيطریق النھضة الموسیقیة والغنائیة الحدیثة 

 . ھذا المجال فيعلى نھجھا أجیال من الفنانین المبدعین 



 ٤٢ 

 –موضوع ابن فارسكور ریاض السنباطى  فيالخاتمة  إلىوقبل أن نصل      

لریاض قال فى معرض حدیثھ وتذكره  اإلذاعیةاللقاءات  إحدى فينقول انھ 

فارسكور على ید " األسطى "  فيتعلم  انھ تعلم الموسیقى أول ما : لسنواتھ األولى

ترى ؟ ..  السید النجار .. یقول انھ معلمھ .. فمن ھو السید النجار یا – ھكذا قال –

كان قد تعلم على یدیھ  ما وإالفارسكور .. حواريالبد أنھ كان موسیقیا موھوبا من 

 " وأستاذ الموسیقى الشرقیة " ریاض السنباطى العربيأمیر الغناء 

 التيمصر .. ھذه الفلتات العظیمة  قراك وفى مدنك الصغیرة یا فيفكم تعیش 

 . یذكرھا التاریخ بكل االحترام والتقدیر

 وفاته : 

، ودعت مصر رفیقة  ١٩٧٥فبرایر  ٣، وفى  ١٩٧٠بدأ المرض یناوئھ من      

 ١٩٦١أم كلثوم ، وكان شیخ الملحنین زكریا أحمد قد رحل سنة  الذھبيالعصر 

 .  ١٩٦٦مارس رحل محمد القصبجى  فيوبعده 

كان قد أعد ألم كلثوم قصیدة للشاعر  –وكانوا یكونون أضالع الثالوث الرائع      

ى اسمھا " انتظار " ، وبعد وفاة أم كلثوم أعطاھا لسعاد محمد على : أحمد ناج

اعتبار أنھا األقرب ألم كلثوم ولكنھا لم تنل النجاح المأمول .. وفى یوم التاسع من 

ھجریة .. مات ریاض  ١٤٠١القعدة  ذيعشر من  الثاني ١٩٨١سبتمبر 

 . العربيالسنباطى فنان الغناء 

 

 

 



 ٤٣ 

  حواس زاهيحارس الفراعنة... 

 املولد والنشأة : 

بمحافظة دمیاط في  زاھي حواس ولد في قریة العبیدیة، مركز فارسكور     

م .و تخرج في قسم اآلثار الیونانیة و  ١٩٤٧الثامن و العشرین من شھر مایو 

م ، ثم حصل علي دبلوم الدراسات العلیا  ١٩٦٧الرومانیة في جامعة اإلسكندریة 

م ، وحصل علي منحة الفولبرایت عام  ١٩٨٠یمة عام في اآلثار المصریة القد

 م .  ١٩٨٠

ثم حصل علي درجة الماجستیر في آثار مصر القدیمة و آثار سوریا و      

 ١٩٨٦ومنحة التفوق عام  . م ١٩٨٣فلسطین من جامعة بنسلفانیا األمریكیة عام 

ر م عن عص ١٩٨٧م. ثم حصل علي دكتوراه الفلسفة من الجامعة نفسھا عام 

 .األھرام و یعتبر اآلن أعظم متخصص في ھذا العصر في العالم كلھ

 حياته العملية : 

مفتش اآلثار {تونا الجبل}ثم إدفو و غرب ١٩٦٨بدأ حیاتھ العملیة عام       

اإلسكندریة وأبو سمبل و إمبابة وأھرام الجیزة والواحات البحریة حتى صار كبیرا 

الوالیات المتحدة األمریكیة و حصولھ علي لمفتشي آثار الجیزة بعد عودتھ من 

 م . ١٩٨٧درجة الماجستیر عام 

و قد رافق البعثات األجنبیة في مواقع عدیدة في أرض مصر ، و قام بالعدید      

من أعمال الحفائر في {تونا الجبل} ومرمدة بني سالمة و نزلة السمان و أبو 

رواش أمام معبد {أبو الھول} و أشرف علي أعمال الحفائر في منطقة كفر الجبل 

و نزلة البطران والحفائر و الجبانة الغربیة لھرم {خوفو} وحفائر بني یوسف 



 ٤٤ 

بسقارة والحفائر التي أمام معبد الوادي لھرم {خفرع}  )إلیبون(المجاورة للملكة 

 .  وحفائر ھرم الملك منكاورع بالجیزة

بالیمن بین عامي  األثريوقد عمل خبیرا للجامعة العربیة في المسح      

قاعات  م وأشترك مع ستة علماء مصریات عالمیین في تنظیم١٩٧٧/١٩٧٦

متحف كرینجى للتاریخ الطبیعي بالوالیات المتحدة األمریكیة ، و أشترك مع 

 . مجموعة أخري مماثلة لكتابة فیلم لألطفال عن األھرام

ویشغل عضویة العدید من اللجان العلمیة مثل عضویتھ باللجنة الدائمة لآلثار      

القومیة المتخصصة و المصریة واللجنة العلیا لتطویر ھضبة األھرام والمجالس 

اللجنة العلیا لترمیم {أبو الھول} ومجلس الصوت والضوء ولجنة التاریخ ولجنة 

اآلثار بالمجلس األعلى للثقافة ومعھد اآلثار األلماني ومجلس اإلدارة المجلس 

 .األعلى لآلثار ومتحف الفنون الجمیلة ببوسطن 

و المقابر المكتشفة  وأشرف علي ترمیم ھرم الملك خفرع و ھرم {خوفو}     

خوفو ومقبرة األخوین و مقبرة الطیور بسقارة و  بقریة العمال وحفائر غرب ھرم

معبد الوادي لھرم {خفرع} وأھرام الملكات شرق الھرم األكبر و تطویر منطقة 

دھشور وأبو صیر.. وشارك في العدید من المؤتمرات العلمیة المحلیة والعالمیة 

األثریة العدیدة ، بدایة من المؤتمر األول للمصریات بمحاضرات عن اكتشافاتھ 

 . ١٩٧٦الذي عقد في القاھرة عام 

والدكتور زاھي حواس من أبرز المسئولین الحكومیین المصریین عن      

االكتشافات األثریة في الفترة األخیرة وساعدت مجھوداتھ في الكشف عن الكثیر 

الشخصیات المرموقة عالمًیا حتى منھا. ولھ مغامرات وصوالت وجوالت وھو من 



 ٤٥ 

تھتم  التيالجمعیات األمریكیة  احديانھ قد حصل مؤخًرا على جائزة تقدیریة من 

 في مجالھ .  ٢٠٠٠بمثل ھذه الشئون واعتبرتھ شخصیة عام 

معھ بھذه المناسبة تحدث الدكتور حواس عن أحد  تلیفزیونيوفى لقاء      

ذلك البئر كان محیًرا لعدد من  أنلھول وكیف اكتشافاتھ وھو بئر بین الھرم وأبو ا

السنوات إلى أن قرر ھو أن یكشف ما بداخلھ . وكان البئر عمیًقا ومقسًما إلى 

متًرا وحتى تستطیع فرقة البحث  ٣٠قسمین .القسم العمیق یصل إلى عمق 

اكتشاف ھذا العمق ، قام د. زاھي حواس بإعداد مجموعة من األطفال 

سنوات". وتم "ربطھم  ٩ر والذین تتراوح أعمارھم في حدود ""الشغوفین" باآلثا

كشفت سر ھذا  التيبالحبال" وتدلو منھا إلى ھذا العمق إلحضار القطع األثریة 

 . البئر الغامض

 ذهبيحواس كاتب 

عن توت عنخ آمون كل شئ عن  األخیرویقدم لنا كتاب الدكتور زاھى حواس       

 األدیانتاریخ ھذا الفرعون الصغیر العمر، الشدید الغني ، ابن الفرعون موحد 

في عصر تیقظت فیھ  ١٩٢٢إخناتون.. منذ اكتشف كارتر مقبرتھ الرائعة عام 

 .المحافظة علي آثار مصر  أھمیةالروح الوطنیة والتنبھ إلي 

تلك الروح  ١٩١٩خالل ثورة الشعب عام  ویبدو أن اشتعال الروح الوطنیة      

ھي التي جعلت الحكومة المصریة تتمسك بالمحافظة على ما تركھ ھذا الملك 

 . الذھبي

وإذا تصفحنا الكتاب وجدنا مقدمة عن عالم ھذا الفرعون الذھبي یلیھا فصل      

" كمدخل إلي عصر توت الملك ثم فصل عن العاصمة  إمبراطوریةعن "بناء 

عاصمة التوحید..  أصبحتتل العمارنة التي  فيالتي بناھا والده اخناتون  الجدیدة



 ٤٦ 

ثم العصر الذھبي للملك الصغیر وحیاتھ ولم ینس المؤلف ھنا ما تعرض لھ وادي 

 . الملوك من نھب وسرقة

ثم أمتعنا د. حواس بأعمال البحث عن مقبرة الملك الصغیر بدایة من تیودور      

 دیفیس ثم كارتر وجھود لورد كارنا فور الذي تولي تمویل ھذا العمل الرائع . 

  حواس ومعجزة اهلرم األكرب

ویتحدث الدكتور زاھى حواس عن الھرم األكبر فى مقدمة كتابھ الرائع      

 :  فیقول"معجزة الھرم األكبر" 

یحیط بحضارتنا العدید من األسرار ، منھا ما استطعنا أن نكشفھ ما لم نستطع ، 

 فيالقادرة على حل ھذه األسرار ، فال یوجد أثر  ھيولكن تبقى األیام وحدھا 

العالم یثیر الخیال مثل ھرم الملك "خوفو" . فھناك تساؤالت عدیدة عن كیفیة 

سریة الموجودة داخلھ ، وكانت تلك التساؤالت بنائھ ، وعن أسراره ، والممرات ال

 ً العال ، بعضھا یشیر إلى أن ھذا  فيأن یثیر بعض الصھاینة بلبلة  فيسبباً مباشرا

الھرم بناه الیھود أو غزاة جاءوا من القارة المفقودة (أطالنتس) ، وكانت المفاجأة 

 والتيألھرام ، ذلك الوقت أن ھدانا هللا إلى الكشف عن مقابر العمال بناة ا في

خوفو" جزء أصیل من الحضارة المصریة ، بناه "أثبتت للجمیع أن ھرم الملك 

  المصریون القدماء

 شخصية عاملية ١٠٠ضمن أهم حواس 

مجلة تایم األمریكیة تصف الدكتور حواس بأنھ صاحب دور فى حمایة العدید من  *

 . اآلثار والمعالم المصریة القدیمة

حواس ال یخاف من إثارة الجدل عندما یطالب باستعادة اآلثار المجلة تقول أن  *

 . الفرعونیة المسروقة ألنھ رجل مخلص



 ٤٧ 

مجالھ الكتشافھ ألھم  في ٢٠٠٠إحدى الجمعیات األمریكیة تختاره شخصیة عام  *

 . الفترة األخیرة فياالكتشافات األثریة 

ة تایم األمریكیة الدكتور اختارت مجل  ، كعادتھا التي بدأتھا منذ ثالثة أعوام      

ً  ١٠٠زاھى حواس ضمن أھم     العالم فيشخصیة األكثر تأثیرا

وذلك بسبب القبعة التي یلبسھا   ، ووصفت تایم حواس بأنھ أندیانا جونز المصري

   .   إنھ یتمتع بحضور أشبھ بحضور ممثلي المسرح  : وقالت  ، في معظم األوقات 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٤٨ 

 .... زكي جنيب حممود  وأديب الفالسفة فيلسوف األدباء

 املولد والنشأة : 

وصف یاقوت الحموي في كتابھ معجم األدباء أبا حیان التوحیدي بأنھ      

فیلسوف األدباء وأدیب الفالسفة؛ ألنھ كان أدیبا موسوعیا یحاول مزج الفلسفة 

  .أفھماھمباألدب، وأن یقدم خالصة ذلك للناس لیكون قریبا من 

والوصف الذي أطلقھ یاقوت الحموي یكاد ال ینطبق على أحد من أعالم      

النھضة األدبیة في مصر إال على زكي نجیب محمود، فقد نجح في تقدیم أعسر 

األفكار على الھضم العقلي للقارئ العربي في عبارات أدبیة مشرقة، وفّك أصعب 

یة، واستطاع بكتاباتھ أن مسائل الفلسفة وجعلھا في متناول قارئ الصحیفة الیوم

یخرج الفلسفة من بطون الكتب وأروقة المعاھد والجامعات لتؤدي دورھا في 

  .الحیاة

 

 النشأة والتعليم

ولد زكي نجیب محمود في قریة میت الخولي التابعة لمركز الزرقا بمحافظة      

القرآن، ، ودخل الكتاب لیحفظ شیئا من م ١٩٠٢من فبرایر  ١دمیاط المصریة في 

ثم التحق بمدرسة السلطان مصطفى األولیة بمیدان السیدة زینب بالقاھرة وھو في 

الخامسة عشرة من عمره بعد أن انتقلت أسرتھ إلى القاھرة، بعد أن عمل أبوه 

  .بمكتب حكومة السودان بالقاھرة

ي وبعد أربع سنوات انتقلت األسرة إلى السودان، وھناك أكمل تعلیمھ االبتدائ     

في الخرطوم، وأمضى سنتین في التعلیم الثانوي، ثم عاد إلى مصر لیكمل تعلیمھ 

الثانوي، ویلتحق بعدھا بمدرسة المعلمین العلیا، وھي المدرسة التي أنجبت لمصر 



 ٤٩ 

كثیرا من أدبائھا ومفكریھا من أمثال: إبراھیم عبد القادر المازني، وأحمد زكي، 

 ربال، وعبد الرحمن شكري. ومحمد فرید أبو حدید، ومحمد شفیق غ

سافر بعدھا إلى إنجلترا في  م١٩٤٣ولما تخرج عمل بالتدریس حتى سنة      

في الفلسفة، وتمكن من الحصول علیھا من  الدكتوراهبعثة دراسیة لنیل درجة 

، وكانت أطروحتھ بعنوان "الجبر الذاتي"، وقد ترجمھا  م١٩٤٧جامعة لندن سنة 

  .الفتاح إلى العربیة تلمیذه الدكتور إمام عبد

وبعد عودتھ إلى مصر التحق بھیئة التدریس في قسم الفلسفة بكلیة اآلداب      

، فعمل بھا أستاذا  م١٩٦٥جامعة القاھرة، وظل بھا حتى أحیل على التقاعد سنة 

حیث عمل أستاذا للفلسفة بجامعة  م١٩٦٨ متفرغا، ثم سافر إلى الكویت سنة 

  .متصلةالكویت لمدة خمس سنوات 

للعمل في وزارة اإلرشاد  م١٩٥٣وإلى جانب عملھ األكادیمي انتدب سنة      

القومي (الثقافة) وھي الوزارة التي أنشأتھا حكومة الثورة، ثم سافر بعدھا إلى 

الوالیات المتحدة األمریكیة في العام نفسھ، وعمل أستاذا زائرا في جامعة كولومبیا 

بعد أن أمضى بھا الفصل الدراسي األول انتقل إلى بوالیة كارولینا الجنوبیة، و

التدریس بجامعة بولمان بوالیة واشنطن في الفصل الدراسي الثاني، ثم عمل 

 م١٩٥٥-١٩٥٤ملحقا ثقافیا بالسفارة المصریة بواشنطن بین عامي 

  الصحافة وتقريب الفلسفة

وكانت بدایتھ اتصل زكي نجیب محمود بالصحافة في فترة مبكرة من حیاتھ،      

المنتظمة مع مجلة الرسالة التي أنشأھا أدیب العربیة الكبیر أحمد حسن الزیات 

م)، وصار یوالیھا بمقاالتھ ذات الطابع الفلسفي أسبوعا ١٩٣٢منذ صدورھا سنة (

  .بعد آخر



 ٥٠ 

وعن طریق اتصالھ بمجلة الرسالة تعرف إلى األستاذ أحمد أمین الذي ضمھ      

لیف والترجمة والنشر التي كان یترأسھا، وتضم في عضویتھا معھ إلى لجنة التأ

عددا من أعالم العصر وكبار رجال الفكر، وقد توثقت الصلة بین الرجلین وأثمر 

ذلك عن اشتراكھما في تألیف ثالثة كتب ھي: قصة الفلسفة الیونانیة، وقصة 

  .الفلسفة الحدیثة، وقصة األدب في العالم

ظھرت مجلة الثقافة برئاسة أحمد أمین، وبمعاونة من لجنة  وأثناء ھذه الفترة     

التألیف والترجمة، فاشترك في تحریرھا زكي نجیب محمود وواالھا بمقاالتھ 

  .المتعددة

عھدت إلیھ وزارة الثقافة في عھد وزیرھا محمد عبد  م١٩٦٥وفي سنة      

ة والفلسفیة القادر حاتم بإنشاء مجلة فكریة رصینة تعنى بالتیارات الفكری

المعاصرة، فأصدر مجلة "الفكر المعاصر" ورأس تحریرھا وقام علیھا خیر قیام، 

ودعا كبار رجال الفكر في مصر للكتابة فیھا، وشارك ھو فیھا بمقال شھري ثابت 

تحت عنوان "تیارات فلسفیة"، وظل یرأس تحریرھا حتى سافر إلى الكویت للعمل 

  .في جامعتھا

الكویت انضم إلى األسرة األدبیة بجریدة األھرام سنة  وبعد عودتھ من     

، وشارك بمقالھ األسبوعي الذي كان ینشره على صفحاتھا كل ثالثاء،   م١٩٧٣

وبلغ من اھتمام الصحافة بھذه المقالة الرصینة أن خمس صحف عربیة كانت 

  .تنشر ھذا المقال في نفس یوم صدوره بالقاھرة

  نقالت فكرية

زكي نجیب محمود الفكریة بثالثة أطوار، انشغل في األولى التي  مرت حیاة     

امتدت حتى سفره إلى أوربا بنقد الحیاة االجتماعیة في مصر وتقدیم نماذج من 



 ٥١ 

الفلسفة القدیمة والحدیثة واآلداب التي تعبر عن الجانب التنویري، ویتمثل ھذا 

د أمین والتي أشرنا إلیھا النشاط في الكتب الثالثة التي اشترك في تألیفھا مع أحم

  .من قبل

وبدأت المرحلة الثانیة بعد رجوعھ من أوربا وامتدت حتى الستینیات من      

القرن العشرین، وفي ھذه الفترة دعا زكي نجیب إلى تغییر سلم القیم إلى النمط 

األوربي، واألخذ بحضارة الغرب وتمثلھا بكل ما فیھا باعتبارھا حضارة العصر، 

لھا على جوانب إیجابیة في مجال العلوم التجریبیة والریاضیة، ولھا تقالید والشتما

في تقدیر العلم وفي الجدیة في العمل واحترام إنسانیة اإلنسان، وھي قیم مفتقدة 

  .في العالم العربي

وفي ھذه الفترة دعا إلى الفلسفة الوضعیة المنطقیة ونذر نفسھ لشرحھا      

عو إلى سیادة منطق العقل، وإلى رفض التراث العربي وتبسیطھا، وھي فلسفة تد

وعدم االعتداد بھ. وعبرت كتبھ التي ألفھا في ھذه الفترة عن ھذا االتجاه مثل 

  .الفلسفة الوضعیة وخرافة المیتافیزیقا

أما المرحلة الثالثة فقد شھدت عودتھ إلى التراث العربي قارئا ومنقبا عن األفكار 

عن سمات الھویة العربیة التي تجمع بین الشرق والغرب الجدیدة فیھ، وباحثا 

  .وبین الحدس والعقل وبین الروح والمادة وبین القیم والعلم

  العودة إىل اجلذور

وفي ھذه المرحلة دعا إلى فلسفة جدیدة برؤیة عربیة تبدأ من الجذور وال      

بتجدید الفكر العربي، واالستفادة من تراثھ، وقال: إن ترك  وناديتكتفي بھا، 

التراث كلھ ھو انتحار حضاري؛ ألن التراث بھ لغتنا وآدابنا وقیمنا وجھود علمائنا 

وأدبائنا وفالسفتنا، وكان یتمنى أال نعیش عالة علي غیرنا، وإنما نشارك في ھذا 
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أخذناه مثلما فعل المسلمون حینما العالم باألخذ والھضم والتمثیل ثم إعادة إفراز ما 

أخذوا العلم والفلسفة اإلغریقیة وھضموھا ثم أفرزوھما وزادوا علیھما زیادات 

  .مھمة

وكان یرى أن السر وراء تخلف العالم اإلسالمي المعاصر ھو أنھم یكتفون      

بحفظ القرآن الكریم وتردیده دون العمل بما یشیر إلیھ من وجوب العلم بالكون 

واھره، فإذا تنبھ المسلم بأن البحث العلمي في ظاھر الكون من ظاھرة الضوء وظ

إلى الصوت إلى الكھرباء والمغناطیسیة والذرة، كل ذلك یشجع علیھ دیننا، وإذا 

أیقن أن البحث فرض دیني، لكان المسلم اآلن ھو صاحب العلم وجبروتھ، ولكان 

اآلن صاحب المصانع التي  اآلن من راكبي الصاروخ وغزاة الفضاء، وكان ھو

تأخذ من البالد المتخلفة موادھا الخام بأقل ثمن، ثم تردھا إلیھ مصنوعات بأغلى 

سعر، فیكون الثراء من نصیبھ والفقر من نصیب اآلخرین، لكن المسلم لم یعقل 

  .ذلك كلھ وظن أن العبادة وحدھا ھي األمر اإللھي

  االعتزاز باألسالف

مود إلى االعتزاز باألسالف، وأن األمر ال یقتصر على ودعا زكي نجیب مح     

فقھاء الدین، بل یجب أن نضیف إلیھم األسماء الالمعة لعلماء الریاضة والطب 

والكیمیاء والفلك والمؤرخین والرحالة والشعراء والفالسفة، فھؤالء جمیعا قد 

بنا وجھوا جھودھم نحو الكون یقرءون ظواھره ویستخرجون قوانینھا، ثم أصا

  .الجمود منذ القرن الخامس عشر المیالدي

وفي الوقت الذي كانت فیھ أوربا قبل ذلك لم تكد تتجھ بنظرة واحدة نحو تلك      

العلوم كان المسلمون وحدھم ھم فرسان المیدان، لكن الموقف تغیر بعد ذلك 

یة التاریخ تغیرا واضحا، فاتجھت أوربا بكل عقولھا وقلوبھا نحو الظواھر الكون

لدراستھا، على حین وقفنا نحن موقف األشل العاجز، ولم یتبق لنا من میادین 
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الدراسة شيء إال أن یعید الدارسون ما كتبھ األولون متصال بالقرآن الكریم، فال 

ھم أضافوا شیئا في ھذا المجال، وال ھم أنفقوا من وقتھم ساعة واحدة یدرسون 

  .فیھا ظاھرة من ظواھر الكون

إلى جعل إسالمنا على النحو الذي كان علیھ إسالم األسبقین فیما یختص  ودعا     

بالحیاة العلمیة، فقد كان عالم الریاضة أو الكیمیاء أو الطب مسلما وعالما بإضافة 

واو العطف بین الصفتین، بمعنى أن اھتمامھ بالفرع الذي یھتم بھ من فروع العلم 

بعبارة أخرى كانت العبادة عنده ذات  الریاضي والطبیعي كان جزأ من إسالمھ، أو

وجھین یعبد هللا باألركان الخمسة ویبحث في خلق السماوات واألرض وما بینھما 

كما أمره القرآن الكریم، وبھذه النظرة یكون مخرج المسلمین من مأساتھم 

  .الحالیة

 تراثه الفكري 

لقة من الفكر ترك زكي نجیب محمود أكثر من أربعین كتابا في میادین مخت     

واألدب والفلسفة، في مقدمتھا: حیاة الفكر في العالم الجدید، برتراند راسل، 

ودیفید ھیوم، والشرق الفنان، وقشور ولباب، وتجدید الفكر العربي، المعقول 

  .والالمعقول في تراثنا الفكري، ورؤیة إسالمیة، وجنة العبیط

عیون الفكر الغربي مثل:  وإلى جانب ذلك ترجم إلى العربیة عددا من     

  ."محاورات أفالطون، وتاریخ الفلسفة الغربیة، والمنطق "نظریة بحث

وقد لقي إنتاجھ تقدیر الھیئات العلمیة، ونال علیھ العدید من الجوائز      

م عن كتابھ نحو ١٩٦٠واألوسمة، فحصل على جائزة الدولة التشجیعیة سنة 

، كما منحتھ  م١٩٧٥تقدیریة في اآلداب سنة فلسفة علمیة، وعلى جائزة الدولة ال

، وكان أول من نالھا في  م١٩٨٥جامعة الدول العربیة جائزة الثقافة العربیة سنة 
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م)، ١٩٨٥سنة ( الدكتوراهالعالم العربي، ومنحتھ الجامعة األمریكیة بالقاھرة 

  .م) من دولة اإلمارات العربیة١٩٩١وحصل على جائزة سلطان العویس سنة (

  نهاية احلصاد

قدم زكي نجیب محمود سیرتھ الذاتیة في ثالثة كتب ھي: قصة نفس، وقصة      

، وھو آخر كتبھ، وتوقف بعدھا  م١٩٩١عقل، وحصاد السنین الذي أصدره سنة 

عن الكتابة، بعد أن شعر أنھ أدى رسالتھ ولم یعد لدیھ جدید یقدمھ، باإلضافة إلى 

وظل على ھذا الحال  .من القراءة والكتابةضعف بصره الذي اشتد علیھ ومنعھ 

  م١٩٩٣من سبتمبر  ٨حتى أدركتھ منیتھ في 
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 السيناريست ... بشري الديك 

 یولیو ٢٧في  دمیاطب قریة الخیاطة ولد في يكاتب وسیناریست ومخرج مصر     

،  ١٩٦٦، وحصل على بكالوریوس التجارة من جامعة القاھرة عام  ١٩٤٤عام 

وبدأ مسیرتھ من باب "األدب" حیث كتب العدید من القصص التي نشرت في 

 مجالت وصحف ودورات أدبیة مختلفة ، إلى أن جاءتھ فرصة الكتابة للسینما

رجھ أشرف كان أول أعمالھ ھو فیلم "مع سبق اإلصرار" الذي كتبھ وأخ     

ولكن نقطة التمیز الحقیقیة كسیناریست مصري كبیر بدأت مع  . ١٩٧٨فھمي عام 

للمخرج عاطف الطیب في عدد من أھم أفالمھ ، حیث كتب لھ أول أفالمھ ...شراكتھ

و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي"  ""سواق األتوبیس" واستمر في "ضربة معلم

 "  وانتھاًء بـ"لیلة ساخنة

إلى ذلك كتب السیناریو لفیلمي محمد خان الكبیرین "موعد على  باإلضافة     

العشاء" ، ثم "الحریف" الذي یعتبر واحد من أعظم السیناریوھات في تاریخ 

ً لتجاوزه قواعد السیناریو التقلیدیة في السرد واالعتماد  السینما المصریة نظرا

رائدة ربما في  على التفاصیل واألحداث الیومیة لخلق عمل عظیم ، وھي تجربة

 . النمر األسودلفیلم  باإلضافة،  السینما المصریة

ً ، ھما الطوفان من بطولة        ً كبیرا أخرج خالل مسیرتھ فیلمین لم یحققا نجاحا

ابتعد عن السینما خالل  . محمود عبد العزیز ، وسكة سفر من بطولة نور الشریف

من إخراج محمد جمال  م٢٠١٠ام سنوات األلفیة باستثناء تقدیمھ فیلم "الكبار" ع

ً من المسلسالت التلفزیونیة الناجحة مثل "الناس في  العدل ، في المقابل قدم عددا

 .كفر عسكر" و"حرب الجواسیس" وغیرھا
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وحتى  ١٩٨٤كما قام بكتابة العدید من المسلسالت التلیفزیونیة بدایة من عام      

 الناس في كفر عسكرو  نات زینببو  اآلن وأھم ھذه المسلسالت: األرض الطیبة 

 ظل المحاربو
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 إبراهيم عبد اهلادي باشا املليجيرئيس وزراء مصر ... 

 :  املولد والنشأة 

 ١٩١٩ثورة  فيوشارك  الطالبي بنشاطھبالزرقا. اشتھر  ١٩٠٠ولد عام      

 الھیئة أعضاء. من ابرز  ١٩٢٤سراحھ عام  وأطلقالشاقة  باألشغالوحكم علیھ 

 .  ١٩٣٨السعدیة بعد تشكیلھا عام 

 أغسطس فيوزارة على ماھر  فيعین وزیرا للدولة للشئون البرلمانیة      

رئاسة  ١٩٤٧فبرایر  فيتولى  ١٩٤٠ثم وزیرا للتجارة والصناعة  ١٩٣٩

 ١٩٤٩یولیو  ٢٥حتى  ١٩٤٨دیسمبر  ٢٨. رأس الوزارة من  الملكيالدیوان 

 تشكيله الوزارة : 

إبراھیم عبد الھادي رئیس  إليباشا عھد الملك  النقراشيعلي اثر مقتل      

تألیف الوزارة الجدیدة، فألفھا في ساعة متأخرة في مساء نفس الدیوان الملكي ب

التقلیدیة  األحزابتألیف وزارة قومیة تضم مختلف  إليالیوم، وكان الملك یسعي 

 .  في توحید الصفوف وتركیز الجھود لمواجھة الظروف الداخلیة والخارجیة أمال

زارة فرفض وطلب یشترك في الو أنوقد عرض عبد الھادي باشا علي الوفد      

باشا  شيالنقراالحزب الوطني مھلة للتفكیر، ولم تكن ظروف البالد وحادث اغتیال 

تسمح بالتأخیر في تألیف الوزارة ولذلك تقرر تألیفھا علي وجھ السرعة من 

 .السعدیین والدستوریین وبعض المستقلین

تمثلت في  اإلرھاب أعمالواجھت الوزارة في بدایة تشكیلھا موجات من      

محاولة أحد الشبان نسف دار محكمة االستئناف بباب الخلق، وذلك بوضع حقیبة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A
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تنفجر قبل وصول الموظفین  أنات في أحد ممرات المحكمة، وشاء القدر متفجر

 .والمتقاضین

المشكلة منھا حول تقسیم  األحزابعھد الوزارة بدا خالف بین  أواخرفي      

الدوائر االنتخابیة بسبب قرب انتخابات مجلس النواب الجدید، وقد تحول ھذا 

 خرىاأل األحزابمن  أعدادبسبب محاولة كل حزب استقطاب  أزمة إليالخالف 

 م . ١٩٤٩یولیو  ٢٥الوزارة وإسقاطھا في  إضعاف إليفي النھایة  أديمما  إلیھ

كان من بین من حوكموا أمام محكمة الثورة وحكم  یولیو ٢٣ثورة بعد قیام      

 .  محمد نجیبعلیھ باإلعدام ثم خفف الحكم بعد ذلك عن طریق الرئیس الراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_23_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8
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 الشاعر الشامل ... طاهر أبو فاشا

 :  املولد والنشأة 

 .١٩٠٨/ ١٢/ ٢٢ـ ولد في دمیاط في 

 .الحزاوي ، ثم بمعھد دمیاط الدیني  ـ درس بمدرسة

 .بترتیب الثاني على دفعتھ ١٩٣٩ـ التحق بدار العلوم لیتخرج بھا سنة 

  احلياة العملية :

رحلة التدریس بالعودة  وقطع ـ عمل مدرسا في مدرسة " عنیبة " ثم بالواحات،

 .للقاھرة لیعمل بالفن والصحافة 

، وغیرھا ، ویختلط ببعض الفرق الفنیة التي  الفاكھیة ـ راح یؤلف التمثیلیات

  .الشعبي بخفایا الفن  تمرس من خالل وسطھا الفني

دسوقي أباظة باشا حفل  إبراھیمـ لما زارت إحدى الفرق مدینة الزقازیق أقام لھا 

 .، ألقى بھ الشاعر الشاب قصیدة استرعت نظر الداعي  غذاء

 .ـ تعرف أباظة علیھ ورعاه ، ودعاه للعودة إلى التعلیم 

دمیاط االبتدائیة األمیریة ، ثم رقى بمدرسة المعلمین  ـ عاد مدرسا بمدرسة

 .بسوھاج 

 .جماعة أدباء العروبة  أنضم إلیھا  ـ حین أنشئت 

برلمانیا بوزارة األوقاف .، فلما نقل  دسوقي أباظة سكرتیرا إبراھیمـ عینھ الوزیر 

وكیال لمكتب برید العباسیة ،  ( الباشا ) وزیرا للمواصالت نقلھ معھ ، وجعلھ

 .فرئیسا للمراجعة العامة 

 .ا ، لكن ھكذا كان  ا وال بعملھ عالقة لھ باختصاصاتھ ـ كانت كل ھذه الوظائف ال

بإدارة الشئون العامة للقوات المسلحة ، رئیسا لقسم  ةبالوظیف ـ انتھى بھ األمر

 .التألیف والنشر 
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 .بالوظیفة األخیرة حتى أحیل للمعاش  ـ بقى

 . اإلذاعیةاألدبیة و  ـ لما ترك الوظیفة تفرغ للشعر ولشتى األعمال

 .، ودفن بھا  ١٩٨٩/ ٥/  ١٢ـ توفى بالقاھرة یوم 

 : اإلذاعيةمن أعماله 

 .عمل فني  ٢٠٠٠لإلذاعة أكثر من  كتب 

حلقة ، على  ٨٠٠التي ألف منھا  "ألف لیلة ولیلة  "ـ من أشھر ما قدمھ برنامج 

 .سنة  ٢٦امتداد 

الذي لحن أغانیھ ریاض السنباطي ، ومحمد  "رابعة العدویة  "ـ كتب أغاني فیلم

 .الموجي ، وكمال الطویل ، وغنتھا أم كلثوم 

 .تمثیلیة  حصاد ) ، وھي سلسلة درامیة غنائیةـ أعد سلسلة ( أعیاد ال

أن تمثلھ أم  ـ كتب عمال درامیا غنائیا ضخما عنوانھ ( سمیرامیس ) كان مفروضا

 .كلثوم ، وتوقف ألسباب مختلف علیھا 

 .حلقة  ٦٠٠ویوم ) في  ـ قدم لإلذاعة مسلسل ( ألف یوم

نشید الطیران )  )ـ قدم مجموعة كبیرة من األغاني منھا ( نشید الجیش ) ، و 

  .وغنتھما أم كلثوم 

 : الشعرية  من أعماله

 .١٩٢٨ عامصوت الشبـــــاب  - 

 .١٩٣٨ ـ األشـــــــــــــــواك 

 .١٩٨٣ ـ راھب اللیـــــــــل 

 .١٩٨٧ـاللیـــــــــــــــالي 

 .١٩٨٧ـ دموع ال تجــف 

 



 ٦١ 

 : من أعماله يف التحقيق والرتاجم ، والبحوث 

 .أدركتھم حرفة األدبالذین  كتاب

 .ـ كتاب ھز القحوف في شرح قصیدة أبي شادوف

 . اإلسالميـ سلسلة كتب عن التصوف 

 .ـ كتاب عن مقامات بیرم التونسي

 .ـ كتاب ( وراء تمثال الحریة ) من أدب الرحالت 

 .العالي ـ كتاب قصة بناء السد

 .ـ كتاب الجالء من األلف للیاء

 .ـ كتاب قصة میناء دمیاط

"  أغنیةفاشا في فیلم رابعة العدویھ  أبوالتي كتبھا طاھر  األغاني أشھرومن       

 كادت تطغي األبیات فأشھرفاشا  أبوللشاعر طاھر  أیضاوھي  " عرفت الھوى

    األغنیة على

 قلبي عمن عداكا وأغلقت             عرفت الھوى منذ عرفت ھواك 

 نراكا خفایا القلوب ولسنا                   ترى  من یا أناجیكوقمت 

 كالذا أھال ألنكوحبا                   ى الھواحبك حبین حب 

 كرك عمن سواكافشغلني بذ                الذي ھو حب الھوى فأما

 أراكالي الحجب حتى  فكشفك                   ھل أھل أنتالذي  وأما

 اكاولكن لك الحمد في ذا وذ            اك ليذ وال ذا الحمد في فال
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 ... حممد مأمون الشناوي األزهرشيخ 

  املولد والنشأة : 

، »الدقھلیة»بمحافظة » الزرقا«قریة  في ١٨٧٨من أغسطس  ١٠ فيولد      

 الشناويونشأ فى بیت علم وصالح، فأبوه كان عالًما جلیال وأخوه األكبر سید 

، ثم تولى رئاسة المحكمة الشرعیة الشرعيالمتخرج فى األزھر، وعمل بالقضاء 

. ھو والد الصحفیین والشاعرین الشناويالعلیا، والمعروف أن الشیخ سید 

بالكتاب،  الشناويالتحق الشیخ محمد مأمون  الشناويالكبیرین مأمون وكامل 

وبعد حفظھ للقرآن وتلقیھ مبادئ القراءة والكتابة التحق باألزھر وحصل على 

 .١٩٠٦العالمیة سنة 

نشأ الشیخ مأمون في بیت علم وتقوي وكان أبوه من علماء األزھر، واھتم      

بأن یحفظھ القرآن فأدخلھ كتاب القریة وظل بھ حتي تعلم القراءة والكتابة وحفظ 

القرآن كامال، وحضر بعد ذلك إلي القاھرة والتحق باألزھر الشریف فنال إعجاب 

 .لشیخ اإلمام أبوالفضل الجیزاويأساتذتھ ومنھم الشیخ محمد عبده، وا

والشیخ اإلمام محمد مأمون الشناوي في مستھل حیاتھ الدراسیة باألزھر      

الشریف ضاق بأسلوب التعلیم فیھ، وبما أثقلھ من المتون والشروح والحواشي 

ًَّحا  والتقریرات، وكاد ینقطع عن الدراسة ویترك التعلیم ویعود إلى قریتھ لیعیش فال

عاه على الدراسة، وساعداه في یزرع األ اع، لوال أنَّ أخاه ووالده شجَّ رَّ رض مع الزُّ

فھم ما استعصى علیھ من دروس، فعاد إلى األزھر وواصل الدراسة بجد واجتھاد 

ومثابرة حتى أصبح موضع إعجاب شیوخھ، وكان من المقربین إلى اإلمام محمد 

اإلمام فیھ من النجابة  عبده صاحب حركة اإلصالح في األزھر الشریف، فرأى
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والذكاء ما جعلھ موضع إعجاب فشجعھ ورعاه، كما كان من أبرز تالمیذ الشیخ 

 .اإلمام أبي الفضل الجیزاوي الذي آثره برعایتھ وتقدیره

في طریقھ ینھل من  -رحمھ هللا-مضى الشیخ اإلمام محمد مأمون الشناوي      

لھ لنیل علوم اللغة وعلوم الدین، ومن المتون والحوا شي والتقریرات مما أھَّ

وا لھ عند أعضاء  م للحصول علیھا، ولكن المغرضین َدسُّ شھادة الَعالِمیة، فتقدَّ

اللجنة بالوشایات واتھموه بنقدھم، فتقدم الشیخ محمد مأمون الشناوي للجنة 

االمتحان ووقف یرد على أسئلتھم المعقدة، ویناقش أمامھم القضایا الصعبة 

ل النقاش بینھ وبین الشیوخ في إصراٍر منھم على تحدیھ، فتدخل الملتویة، وطا

الشیخ أبو الفضل الجیزاوي رئیس لجنة الممتحنین، والذي لم یكن على درایة بما 

 یدور في خلد أعضاء اللجنة، ودافع عن الشیخ محمد مأمون الشناوي، وقال: 

وتفنید ما عرضتم إنھ یستحقُّ لقب َعالِم، بما أظھره أمامكم من عرض للقضایا، 

 .م١٩٠٦من أسئلة، فنال الشیخ اإلمام محمد مأمون الشناوي شھادة الَعالِمیة سنة 

 

 حياته العملية : 

بعد التخرج ُعین مدرسا بمعھد اإلسكندریة الدیني الذي كان قد أنشئ في سنة      

، ثم اختیر إماما للسراي الملكیة، وظل بھ خمس سنوات، و كان محل ١٩٠٣

 .واحترامتقدیر 

شیخا لكلیة الشریعة؛ فكان أول من تولى مشیختھا  ١٩٣٠ثم ُعیِّن في سنة      

في تاریخ األزھر، وقد نجح في قیادة كلیتھ وتنظیم الدراسة بھا، ثم نال في سنة 

عضویة "جماعة كبار العلماء"، وكانت أكبر ھیئة علمیة شرعیة في العالم  ١٩٣٤
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وكیال للجامع األزھر، ورئاسة لجنة الفتوى  ١٩٤٤اإلسالمي. ثم ُعین في سنة 

 بالجامع األزھر. 

 :  لألزهراختياره شيخا 

لما توفي الشیخ اإلمام مصطفى عبد الرازق صدر قرار مساء األحد الثاني من      

م، بتولیة الشیخ ١٩٤٨من ینایر سنة  ١٣ھـ الموافق ١٣٦٧ربیع األول سنة 

  .األزھر الشریفاإلمام محمد مأمون الشناوي مشیخة 

وقد سعد العلماء بتولي الشیخ اإلمام محمد مأمون الشناوي مشیخة األزھر،      

فأصلح شؤون األزھر، ورفع  -كما عھدوه -فعمل على أن یكون عند حسن ظنھم 

من شأنھ، وقضى على ما كان فیھ من عصبیات، ومنع المیول الحزبیة من 

ة فربطتھم الصالت القویة، وبات األزھر االنتشار داخلھ، وسعى للتآخي بین الطلب

شعلة متأججة بنشاط الشیخ وحیویتھ فارتفعت میزانیتھ إلى أكثر من ملیون جنیھ 

 .في ذلك الوقت

وقد اھتم الشیخ محمد مأمون الشناوي بعد تولیھ مشیخة األزھر بإرسال      

ي ولتوضیح بعثات من األزھر للخارج لتقویة الروابط بین األزھر والعالم اإلسالم

مدي أھمیتھ ودوره الرائد في نشر الثقافة اإلسالمیة، وفتح أیضا األزھر للوافدین 

من خارج مصر ووفر لھم اإلقامة والدراسة، وأرسل بعثة من الطلبة المتفوقین 

من األزھر إلي انجلترا لدراسة اللغة اإلنجلیزیة لیتعاملوا بھا في الدول األجنبیة 

 .لنشر الدین اإلسالمي

وحرص الشیخ محمد مأمون الشناوي على زیادة وتنشیط التعلیم األزھري      

فعمل على نشر المعاھد األزھریة في كل أنحاء مصر، وتم في عھده إنشاء خمسة 
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معاھد كبیرة ھي: معاھد المنصورة، والمنیا، ومنوف، وسمنود، وجرجا، وكلھا 

 .معاھد نظامیة

مأمون الشناوي ما فعلھ إللغاء البغاء في ومن أھم مآثر الشیخ اإلمام محمد      

مصر، فقد كان عاًرا في جبین المسلمین في العالم اإلسالمي عامة، وفي مصر 

خاصة، فقد وضعھ االستعمار ونص علیھ بصفة رسمیة حتى ینشر الفساد في 

 .المجتمع واالنحالل في األمة بحجة واھیة ال أساس لھا من الصحة

مد مأمون الشناوي یواصل عملھ من أجل إعالء شأن وظل الشیخ اإلمام مح     

األزھر، فجدد المباني، وشاد أخرى، ونظم العلوم، ونشط في توجیھ أبنائھ، فأخذ 

ذلك كل وقتھ لدرجة جعلتھ ال یتمكن من وضع المؤلفات وكتابة األبحاث إال القلیل 

 . تفیدالنادر الذي لم تذكر عنھ المصادر التي ترجمت لھ سوى إشارة بعیدة ال

وافتتحت في عھده أیضا خمسة معاھد دینیة جدیدة، واتفق مع وزارة      

المعارف علي أن یكون الدین اإلسالمي مادة أساسیة بالمدارس وأن یتولي 

 .تدریسھا خریجو األزھر

وقد ظل الشیخ طوال حیاتھ مھموما بالقضیة الفلسطینیة، وبعد صدور قرار      

جمیع علماء ومشایخ األزھر الشریف بوجوب  تقسیم فلسطین وجھ نداء مع

الجھاد إلنقاذ فلسطین، قال فیھ : إن قرار األمم المتحدة قرار من ھیئة ال تملكھ 

 .وھو باطل جائر، وأكد أن الجھاد أصبح فرضا علي كل قادر بنفسھ أو مالھ

 وفاته : 

الَقْعَدة  من ذي ٢١توفي الشیخ اإلمام محمد مأمون الشناوي صباح یوم األحد      

م، بعد أن صنع رجاال وعلماء ١٩٥٠من سبتمبر سنة  ٣ھـ الموافق ١٣٦٩سنة 

 .حملوا من بعده مشاعل النور إلى كل أنحاء العالم
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وھو اإلمام السابع والعشرون في سلسلة مشایخ الجامع األزھر ودامت مشیختھ 

 .أكثر من سنتین ونصف
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 رجل املخابرات ... رأفت اهلجان 

 :  املولد والنشأة

رفعت علي سلیمان  المصريرأفت الھجان ھو االسم الفني البدیل للمواطن      

، ١٩٢٧یولیو  ١في یمان الجمال في مدینھ "دمیاط" الجمال ولد رفعت على سل

والدتھ فكانت ربة منزل من أسرة مرموقة  أماكان والده یعمل في تجارة الفحم 

  .وكانت والدتھ تجید اللغتین اإلنجلیزیة والفرنسیة 

 ساميغیر شقیق ھو  أخ إلى إضافة ونزیھةھما لبیب  أشقاءوكان لھ اخوین      

توفى "على سلیمان الجمال" والد رفعت  ١٩٣٦بعد ذلك بسنوات وتحدیدا في 

شقیق لـ"رأفت" ھو المسئول الوحید عن الجمال وأصبح "سامي" األخ الغیر 

وعملھ كمدرس لغة إنجلیزیة ألخو  , المنزل ، وكانت مكانة "سامي" الرفیعة

الملكة "فریدة" تؤھلھ لیكون ھو المسئول عن المنزل وعن إخوتھ بعد وفاة والدة 

، وبعد ذلك انتقلت األسرة بالكامل إلى القاھرة ، لیبدأ فصل جدید من حیاة ھذا 

 .الذي عاش في الظل ومات في الظلالرجل 

 :  شخصيته وعائلته

شخصیة "رفعت" لم تكن شخصیھ مسئولة ، كان طالبا مستھترا ال یھتم كثیرا      

یخلق من رفعت رجال منضبطا  أن سامي أخیھبدراستھ ، وبرغم محاوالت 

فقد كان یھوى اللھو  سامي أخیھرفعت كان على النقیض من  أن إالومستقیما 

یقنع الممثل الكبیر بشارة وكیم بموھبتھ  أنوالمسرح والسینما بل انھ استطاع 

، لذا رأى إخوتھ ضرورة دخولھ لمدرسھ التجارة أفالمومثل معھ بالفعل في ثالثة 

 رغم اعتراض "رفعت" على إلحاقھ بمثل ھذه النوعیة من المدارس .  المتوسطة
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یناه تتفتحان على البریطانیین وانبھر بطرق كفاحھم في المدرسة بدأت ع     

المستمیت ضد الزحف النازي ، تعلم اإلنجلیزیة بجدارة ، لیس ھذا فقط بل أیضا 

تعلم أن یتكلم اإلنجلیزیة باللكنة البریطانیة . ومثلما تعلم "رفعت" اإلنجلیزیة بلكنة 

 . بریطانیة تعلم الفرنسیة بلكنة أھل باریس

 خط سريه

تعمل بالبحر األحمر  أجنبیةو تقدم بطلب لشركة بترول  ١٩٤٦تخرج في عام      

للعمل كمحاسب واختارتھ الشركة برغم العدد الكبیر للمتقدمین ربما نظرا إلتقانھ 

 . أموال اختالساإلنجلیزیة والفرنسیة ثم تم طرده من تلك الوظیفة بتھمة 

لحسابات على سفینة تنقل رفعت من عمل لعمل وعمل كمساعد لضابط ا     

الشحن "حورس" وبعد أسبوعین من العمل غادر مصر ألول مرة في حیاتھ على 

طویال بین الموانئ ، نابولي، جنوة، مارسیلیا،  "متن السفینة وطافت "حورس

برشلونة، جبل طارق ، طنجة وفي النھایة رست السفینة في میناء لیفربول 

را أن تتجھ بعد ذلك إلى بومباي اإلنجلیزي لعمل بعض اإلصالحات وكان مقر

 الھندیة 

 

ھناك في لیفربول وجد عرضا مغریا للعمل في شركة سیاحیة تدعى سلتیك      

الوالیات المتحدة دون تأشیرة  إلىتورز وبعد عملھ لفترة مع تلك الشركة غادر 

 أمریكاالھجرة تطارده مما اضطره لمغادرة  إدارةخضراء وبدأت  بطاقة أودخول 

اتھمھ القنصل المصري ببیع جواز سفره  ألمانیاوفي  ألمانیا إلىكندا ومنھا  إلى

القبض  لمانیةاأل الشرطة وألقتوثیقة سفر بدل من جواز سفره  إعطائھورفض 

 علیھ وحبسھ ومن ثم تم ترحیلھ قسراً لمصر . 
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مع عودة "رفعت" إلى "مصر"، بدون وظیفة، أو جواز سفر، وقد سبقھ      

حدث لھ في "فرانكفورت"، وشكوك حول ما فعلھ بجواز سفره، بدت تقریر عما 

الصورة أمامھ قاتمة إلى حد محبط، مما دفعھ إلى حالة من الیأس واإلحباط، لم 

تنتھي إال مع ظھور فرصة جدیدة، للعمل في شركة قناة السویس، تتناسب مع 

 اق، وھویة. إتقانھ للغات. ولكن الفرصة الجدیدة كانت تحتاج إلى وثائق، وأور

ر بارع، منحھ جواز       ف على مزوِّ ھنا، بدأ "رفعت" یقتحم العالم السفلي، وتعرَّ

ً من صورة صاحبھ األصلي.  سفر باسم "على مصطفى"، یحوي صورتھ، بدال

وبھذا االسم الجدید، عمل "رفعت" في شركة قناة "السویس"، وبدا لھ وكأن حالة 

 االستقرار قد بدأت 

، وشعر البریطانیون بالقلق، بشأن المرحلة القادمة، ١٩٥٢یولیو  قامت ثورة     

وأدركوا أن المصریین یتعاطفون مع النظام الجدید، فشرعوا في مراجعة أوراقھم، 

ر ترك العمل، في شركة  ووثائق ھویاتھم، مما استشعر معھ "رفعت" الخطر، فقرَّ

ر على جواز سفر جدی د، لصحفي قناة "السویس"، وحصل من ذلك المزوِّ

 سویسري، ُیدعى "تشارلز دینون".

 أخرىالحال معھ من اسم السم ومن شخصیھ مزوره لشخصیة  أصبحوھكذا      

لیبیا بعد  إلىسفره  أثناءالقي القبض علیھ من قبل ضابط بریطاني  أن إلى

لمصر والالفت في الموضوع  وأعادوه ١٩٥٣في  والتغیرات السیاسیةالتطورات 

الضابط البریطاني  أن إاللقبض علیھ كان یحمل جواز سفر بریطاني ا إلقاءانھ عند 

المخابرات المصریة التي بدأت في التحقیق معھ  إلىشك انھ یھودي وتم تسلیمھ 

 یھودیةعلى انھ شخصیھ 

 خمابرات يف العمل االستخباري كضابطبداياته 
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المخابرات المصریة كانت التھمة الرئیسیة للھجان عند إرجاعھ  إلى استنادا     

دیفید ارنسون  واسمھالھجان ھو ضابط یھودي  أن االعتقادمصر قسرا ھو  إلى

دانیال كالدویل وفي نفس الوقت  باسمحیث كان الھجان یحمل جواز سفر بریطاني 

 العربیة اللغة رفعت الجمال وكان یتكلم باسمتم العثور بحوزتھ على شیكات موقع 

 بطالقھ.

عن  المسئولكان الضابط حسن حسني من البولیس السري المصري ھو      

 الحقیقیةمطول، اعترف رفعت الجمال بھویتھ  استجوابالھجان ، وبعد  استجواب

 أصبححتى  الیھودیةواندماجھ مع الجالیات  أحداثوكشف كل ما مرت علیھ من 

ریطاني والفرنسي. وقام حسن حسني بدس جزء منھم واندماجھ في المجتمع الب

 أنمخبرین في سجنھ لیتعرفوا على مدى اندماجھ مع الیھود في معتقلھ وتبین 

 واستناداالیھود ال یشكون ولو للحظھ بأنھ لیس یھودي مثلھم وتم في تلك األثناء 

 .المخابرات المصریة التأكد من ھویة الھجان الحقیقیة إلى

بالشد و الرخي من قبل ضابط البولیس السري  اتسمتبعد محاوالت عدیدة      

محو الماضي بشخصیتھ  وإماالسجن  إماحسن حسني تم عرض خیارین للھجان 

جدیدة ودین جدید ودور قمة  وبھویة جدیدةبما فیھ رفعت الجمال وبدایة مرحلھ 

والعمل لصالح المخابرات المصریة الحدیثة النشوء و بعد  والخطورة ھمیةاألفي 

وشرحوا لھ  طویلةوافق رفعت الجمال على ھذا الدور بدأت عملیات تدریب  أن

 وأسالیبالثورة وعلم االقتصاد وسر نجاح الشركات متعددة القومیات  أھداف

عادات  إلى باإلضافة األموالالحقائق لمستحقي الضرائب ووسائل تھریب  إخفاء

 وسلوكیات وتاریخ ودیانة الیھود 

یمیز بین الیھود االشكانز والیھود السفارد وغیرھم من كیف  الھجان وتعلم     

الیھود وأعقب ھذا تدریب على القتال في حاالت االشتباك المتالحم والكر والفر، 
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والتصویر بآالت تصویر دقیقة جداً، وتحمیض األفالم وحل شفرات رسائل أجھزة 

دیو، وفروع االستخبارات والكتابة بالحبر السري، ودراسة سریعة عن تشغیل الرا

 وأنماط أجھزة المخابرات والرتب والشارات العسكریة.

وكذلك األسلحة الصغیرة وصناعة القنابل والقنابل الموقوتة وھكذا انتھى      

 وأمفرنسي  أبمن  ١٩١٩ أغسطس ٢٣رفعت الجمال وولد جاك بیتون في 

سكنھ ایطالیھ ودیانتھ یھودي اشكانزي وانتقل للعیش في حي في اإلسكندریة ی

شركات التامین وانخرط  إحدىالطائفة الیھودیة وحصل على وظیفة مرموقة في 

 .واحد منھم أصبحفي ھذا الوسط وتعایش معھم حتى 

 إسرائیلعن تجنید الھجان و زرعھ داخل  المسئولھناك جدل حول الضابط      

حسن حلمي بلبل وھو أحد الرجال الذین انشأوا   إلىفبعض المصادر تشیر 

المخابرات المصریة العامة وكان یرمز لھ في مسلسل رأفت الھجان باسم حسن 

المحسن فایق مساعدا لھ وكان یرمز لھ في المسلسل باسم  وكان عبد  ، صقر

العزیز الطودي أحد ضباط  اللواء عبد أنبینما یعتقد البعض اآلخر  محسن ممتاز

 باسمبرات المصریة العامة الذي كان یرمز لھ في مسلسل رأفت الھجان المخا

بینما   إسرائیلعزیز الجبالي كان مسئوال عن االتصال وعمل رفعت الجمال داخل 

ً على أحد أنیذھب البعض اآلخر   . العملیة كانت مجھوداً جماعیاً ولم تكن حكرا

 مذكرات (رفعت) عن هذه الفرتة تقول

جدت نفسي أقف عند نقطة تحول خطیرة في حیاتي. لم أكن مرة أخرى و     

ً لھم، ولكن األمر كان شدید الحساسیة عندما یتعلق  أتصور أنني ما أزال مدینا

بجھاز المخابرات. فمن ناحیة روعتني فكرة الذھاب إلى قلب عرین األسد. فلیس 

لستار عليَّ ثمة مكان لالختباء في (إسرائیل)، وإذا قبض عليَّ ھناك فسوف یسدل ا
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یستجوبونھم ثم  .نھائیاً والمعروف أن (إسرائیل) ال تضیع وقتاً مع العمالء األجانب

 یقتلونھم. ولست مشوقاً إلى ذلك. 

ولكني كنت أصبحت راسخ القدمین في الدور الذي تقمصتھ، كما لو كنت أمثل      

ً في السینما، وكنت قد أحببت قیامي بدور (جاك بیتون). أحببت  اللعبة، دورا

والفارق الوحید ھذه المرة ھو أن المسرح الذي سأؤدي علیھ دوري ھو العالم 

باتساعھ، وموضوع الروایة ھو الجاسوسیة الدولیة. وقلت في نفسي أي عرض 

ً مقامراً،  ً وبصورة ما أن أكون مغامرا مسرحي مذھل ھذا؟... لقد اعتدت دائما

ھذه األفكار، وتبین لي أن ال وأحببت مذاق المخاطرة. وتدبرت أمري في إطار 

خیار أمامي. سوف أؤدي أفضل أدوار حیاتي ألواجھ خیارین في نھایة المطاف: 

إما أن یقبض عليَّ وأستجوب وأشنق، أو أن أنجح في أداء الدور وأستحق علیھ 

 ."جائزة األوسكار

دوالر أمریكي من المخابرات المصریة لیبدأ عملھ  ٣٠٠٠تسلم الجمال مبلغ 

استقل سفینة متجھة إلى نابولي قاصداً  ١٩٥٦وحیاتھ في إسرائیل. وفي یونیو 

 أرض المیعاد

  اجنازاته

على مصر قبلھ بفترة مناسبة إال أن  الثالثيتزوید مصر بمیعاد العدوان  - 

  السلطات لم تأخذ األمر بمأخذ الجد

إال أن المعلومات لم تأخذ مأخذ  ١٩٦٧ فيتزوید مصر بمیعاد الھجوم علیھا  -

 الجد لوجود معلومات أخرى تشیر ألن الھجوم سیكون منصبا على سوریا

ایلي كوھین  الحقیقي واسمھفى سوریا ،  إسرائیلياإلیقاع بأخطر جاسوس -  

 كامل أمین ثابت  باسمسوریا  فيوعرف 
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إبالغ مصر باعتزام إسرائیل إجراء تجارب نوویة، واختبار بعض األسلحة  -

 التكنولوجیة الحدیثة، أثناء لقائھ برئیسھ علي غالي في میالنو 

 , مصر فيمصالح أمریكیة  فيقامت بعمل تفجیرات  التياإلیقاع بشبكھ "الفون"  -

 "الفون ضیحةف" باسمفیما عرف أثناءھا  األمریكیة المصریةإلفساد العالقات 

  نسبھ إلى قائدھا

زود مصر بالعدید من المعلومات التي ساعدت مصر على االنتصار في حرب  -

  . أكتوبر

 مذكراته

قرر الھجان أن یكتب مذكراتھ ، وأودعھا لدى محامیھ ، على أن یتم تسلیمھا      

قدرة لزوجتھ بعد وفاتھ بثالث سنوات حتى تكون قد استعادت رباط جأشھا ولدیھا ال

على أن تتماسك وتتفھم حقیقة زوجھا الذي عاش معھا طوال ھذه السنوات 

 الطوال 

ویروي في مذكراتھ كیف حصل على امتیاز التنقیب عن البترول المصري، في      

ال  ١٩٧٧عام  ث رفعت الجمَّ ً إلى مصر وفي نھایة مذكراتھ، یتحدَّ ، لیعود أخیرا

الكیمائي، في أكتوبر . توفي بألمانیا في عن إصابتھ بمرض خبیث، وتلقیھ العالج 

وصیة  "، وقد كتب "الجمال١٩٨١بعد معاناتھ بمرض سرطان الرئة ١٩٨٢عام 

 وقد بدأ الوصیة بعبارة : تفتح في حال وفاتھ 

" السالم على من اتبع الھدى بسم هللا الرحمن الرحیم إنا  وإنا إلیھ راجعون " 

 هللا أكبر والعزة لمصر الحبیبة إنا  وإنا إلیھ راجعون وختمھا بقولة " 

 " أشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد أن محمدا رسول هللا

 اهلجان يف أدب اجلاسوسية 
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، روى الكاتب الراحل صالح مرسى كیف ١٩٨٧الرابع من فبرایر عام  في     

لكاتب حسبما ظھرت إلى الوجود قصتھ عن عمیل المخابرات رأفت الھجان. كان ا

یقول قد قرر وقتھا أن یتوقف عن كتابة ھذا النوع من األدب، لوال لقاء بالمصادفة 

جمعھ بشاب من ضباط المخابرات المصریة أخذ یلح علیھ وبشدة أن یقرأ ملخصا 

 لعملیة من عملیات المخابرات. 

 فيیحوى تفاصیلھا إلى غرفة نومھ وشرع  الذيذات لیلة حمل الدوسیھ      

یلتقي مع  أنراءة وتمالكھ إعجاب وتقدیر كبیر لشخصیة رأفت الھجان وقرر الق

محسن ممتاز احد الضباط الذین جندوا الھجان للحصول على تفاصیل إضافیة 

العزیز الطودى  مع عبد أیضاصالح مرسي  التقىتساعده في الكتابة عن الھجان و 

ة فصول مخطوطة راح یروى على مدى عشر الذيباسم عزیز الجبالى  المتخفي

 ورقات فلوسكاب ما حدث على مدى ما یقرب من عشرین عاماً  ٢٠٨وعلى 

ال) إلى الوجود، كروایة مسلسلة، حملت اسم       منذ ظھور قصة (رفعت الجمَّ

ان، في  ر  ٣١٩٥، في العدد رقم  ١٩٨٦ینایر  ٣رأفت الھجَّ من مجلة المصوِّ

طالعوا األحداث في شغف مدھش، لم المصریة، جذب األمر انتباه المالیین، الذین 

َّقوا بالشخصیة إلى حد الھوس، وأدركوا جمیعاً، سواء  یسبق لھ مثیل، وتعل

المتخصصین أو غیرھم، أنھم أمام میالد جدید، لروایات عالم المخابرات، وأدب 

لت القصة إلى مسلسل تلیفزیوني، سیطر على عقل المالیین،  الجاسوسیة، وتحوَّ

د روایة في  في العالم العربي ل، من مجرَّ ً طویالً، وألن األمر قد تحوَّ كلھ، وأثار جدال

أدب الجاسوسیة، تفتح بعض ملفات المخابرات المصریة، إلى صرعة ال مثیل لھا، 

ولھفة لم تحدث من قبل، وتحمل اسم (رأفت الھجان)، فقد تداعت األحداث وراحت 

 .  یقة ذلك الجاسوسعشرات الصحف تنشر معلومات جدیدة في كل یوم، عن حق
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 حممد األمسر

 :  املولد والنشأة 

نوفمبر سنة  ٦ولد محمد األسمر في مدینة دمیاط بمصر في یوم الثالثاء      

میالدیة، ویرجع لقب األسمر إلى رجل من الصالحین قدم من مراكش إلى  ١٩٠٠

دمیاط وھو فاتح بن عثمان األسمر التكرورى، وكان من المتصوفة محبا للخیر 

 .شمائلھ وھو یتحدث عن دمیاط في ذكر المقریزيوفاعال لھ، وقد أطنب 

وفاتح ھذا ھو المعروف عند أھل دمیاط وما یجاورھا من بالد باسم "أبى      

 . المعاطى" لكثرة عطایاه وبركاتھ

 تعليمه : 

التحق الشاعر محمد األسمر في طفولتھ بمكتب من مكاتب تحفیظ القرآن      

الكریم بدمیاط، ثم التحق بمدرسة الحزاوى األھلیة وھو في الثامنة من عمره 

میالدیة، وزاول التدریس بھا شھورا، قم قام بعمل  ١٩١٤وتخرج منھا سنة 

 .  أشھرفي أحد المحالت التجاریة برأس البر مدة المصیف ثالثة  كتابي

 ١٩٢٠میالدیة وغادره سنة  ١٩١٥سنة  الدینيثم التحق بمعھد دمیاط      

بالقاھرة، وظل بھا ثالث سنوات، ثم ألغت  الشرعيلیلتحق بمدرسة القضاء 

 .الحكومة المصریة المدرسة ألسباب سیاسیة، فالتحق طالبا باألزھر

ار واستمر ثالث عمل مصححا بجریدة السیاسة التي كان یصدرھا حزب األحر     

 .سنوات یجمع بین الدراسة في األزھر والعمل بالجریدة
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 حياته العملية : 

ونال منھ شھادة العالمیة النظامیة، وعین كاتبا  ١٩٣٠تخرج من األزھر سنة      

باألزھر ثم أمینا لمحفوظات اإلدارة العامة للمعاھد الدینیة، ثم عین معاونا بمكتبة 

باإلسكندریة مع بقائھ بالقاھرة منتدبا للعمل  الدینيتبة المعھد األزھر ثم أمینا لمك

بمكتبة األزھر ثم أمینا لمكتبة األزھر. وانتدب مرتین للعمل بوزارة الداخلیة في 

قسم مراجعة الكتب، إلبداء رأیھ فیھا من الناحیة الدینیة واالجتماعیة، وكان یؤخذ 

 .رأیھ في بعض األفالم السینمائیة

میالدیة  ١٩٥٦ر مرتین عضوا في لجنة النصوص باإلذاعة، وفى سنة واختی     

 .اختیر عضوا في لجنة الشعر بالمجلس األعلى لرعایة الفنون واآلداب بمصر

اشتھرت القاھرة بصالوناتھا ونوادیھا ومجالسھا األدبیة، وكان من بینھا قصر      

أول الرعاة للشاعر وكان الشیخ مصطفى عبد الرازق .عابدین بحيآل عبد الرازق 

األسمر، واعترافا بالفضل صدر الشاعر محمد األسمر دیوانھ (دیوان األسمر) 

للشیخ ورد ضمن خطاب أرسلھ فضیلتھ إلى األسمر یقول فیھ عن شعره:  برأي

 :األستاذ األسمر صدیقي"

أحسبھ یفوق ما یفعل الشعر، ذلك أنھ فیض نفس أحبھا،  نفسيلشعرك تأثیر في 

ترسلھ نغما موسیقیا بسیطا في أسلوب سھل فیسرى  الذيرا ذلك وقد یكون سح

 ".في األرواح ویفجر العواطف خاللھا تفجیرا

كما یفرد األسمر بابا مستقال بدیوان األسمر تحت عنوان (الرازقیات األستاذ األكبر 

 ) . الشیخ مصطفى عبد الرازق

أما أنطون باشا الجمیل رئیس تحریر جریدة األھرام فقد انعقدت بینھ وبین     

الشاعر صداقة ومودة، وأعجب بشعره كثیرا، وأفسح لھ صدر جریدة األھرام لنشر 
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شعره، وقد أفرد األسمر بدیوانھ بابا مستقال عنوانھ (الجمیلیات) یضم ثالث عشرة 

 .قصیدة

دیوان (تغریدات الصباح) فیحلل شعر ویكتب أنطون باشا الجمیل مقدمة      

 :األسمر ویقول

وشعر األسمر في معظمھ مزیج من الحقیقة والخیال، یرتفع الشاعر حینا في جو "

التصویر فیصور ما یجلوه لھ الخیال، ویغوص في أعماق النفس حینا فیروى ما 

یشعر بھ حسھ، ویدرج حینا في عالم الحقائق المجردة فیصف شئون الحیاة كما 

 " ، جمیلة أو شوھاء، سعیدة أو مبتئسةھي

ان (تغریدات فقد أھدى إلیھا الشاعر األسمر دیو شعراويأما السیدة ھدى      

(إلى حضرة صاحبة العصمة الزعیمة الكبیرة السیدة الجلیلة الصباح)، فكتب یقول:

 :  شعره فتقول شعراويأھدى ھذه التغریدات)، وتصف ھدى  شعراويھدى 

مر كنغمات البیانو، وھو غذاء كامل للروح، إن األسمر یتمیز إن شعر األس"

یریدھا إبرازا كامل الوضوح حتى لنكاد نراھا  التيبمقدرتھ على إبراز معانیھ 

 "بأعیننا ونلمسھا بأیدینا

 التي كتبھا تعلیقا على نشید " اسلمي یا مصر " قال :  أشعارهومن 

 صح ذلك فاسلمي ثم اسلمي  نإیقال لھا اسلمي            أنھل بات یغني 

 دعاء النوم  إلىهللا جل جاللھ                 ال یستجیب  إنیا مصر 

 الیوم السنة المدافع وحدھا            مقبولة الدعوات طاھرة الفم 
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 وفاته : 

م ودفن في  ١٩٥٦نوفمبر عام  ٧في القاھرة یوم  األسمرتوفي الشاعر محمد      

اسمھ على احد  أطلقدمیاط حیث وصى بذلك وقد كرمتھ محافظة دمیاط حیث 

 مدارسھا االبتدائیة  إحدىشوارع المدینة وعلى 
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 العرب ... علي مصطفى مشرفة  ناينشتاي

 :  املولد والنشأة

في  الدكتوراهحصل على  ١٨٩٨ عامیولیو  ١٥في من موالید مدینة دمیاط      

، عین ١٩٢٤في العلوم عام  الدكتوراهثم  ١٩٢٣ الفلسفة من جامعة لندن عام

ً لكلیة العلوم، وقد ذاعت شھرتھ كعالم  ً للریاضیات بجامعة القاھرة ثم عمیدا أستاذا

ً یقرأ  وباحث في نظریات النسبیة والذرة ریاضي فلكي ً ومفكرا ً أدیبا وكان أیضا

 .١٩٥٠الشعر ویكتب المقاالت، توفى في ینایر 

 جامعة لندنمن  إنجلترامن  العلوم دكتوراهكان أول مصري یحصل على درجة      

ثم للریاضة التطبیقیة  مدرسة المعلمین العلیا، ُعین أستاذ للریاضیات في  م١٩٢٤

وھو دون الثالثین  جامعة القاھرةنح لقب أستاذ من مُ  م  ١٩٢٦في كلیة العلوم 

ً لكلیة العلوم، فأصبح بذلك أول عمید   م١٩٣٦من عمره. انتخب في عام  عمیدا

 الملك فاروقمن  ةالباشاویمصري لھا. حصل على لقب 

 حياته : 

، وكان االبن البكر دمیاطفي مدینة  أحمد مشرفھ عطیةعلى مصطفى ولد      

لمصطفى مشرفة أحد وجھاء تلك المدینة وأثریائھا، ومن المتمكنین في علوم 

العقالنیة في فھم اإلسالم  ومحمد عبده جمال الدین األفغاني بأفكارالدین المتأثرین 

ومحاربة البدع والخرافات، وكان من المجتھدین في الدین ولھ أتباع ومریدون 

 .سموه صاحب المذھب الخامس

دروسھ األولى على ید والده ثم في مدرسة "أحمد الكتبي"، مشرفھ تلقى على      

في الدراسة، ولكن طفولتھ خلت من كل مباھجھا حیث یقول وكان دائما من األوائل 

لقد كنت أفني وأنا طفل لكي أكون في المقدمة، فخلت طفولتي من كل ) : عن ذلك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1924
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87
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كما كانت تقول والدتھ  -بھیج. ولقد تعلمت في تلك السن أن اللعب مضیعة للوقت 

بره خروجاً ، تعلمت الوقار والسكون في سن اللھو والمرح، حتى الجري كنت أعت-

 عن الوقار

، بعد أن فقد ١٩٠٩كان في الحادیة عشرة من عمره عندما فقد والده عام      

وخسر أرضھ ومالھ وحتى منزلھ، فوجد  ١٩٠٧ثروتھ في مضاربات القطن عام 

علّي نفسھ رب عائلة معدمة مؤلفة من والدة وأخت وثالث أشقاء، فأجبرھم ھذا 

، حي عابدینفي الوضع على الرحیل للقاھرة والسكن في إحدى الشقق المتواضعة 

التي أمضى فیھا سنة في  باإلسكندریة بـمدرسة العباسیة الثانویةبینما التحق علي 

وبالمجان  القاھرةفي  المدرسة السعیدیةالقسم الداخلي المجاني انتقل بعدھا إلى 

ً لتفوقھ الدراسي، فحصل منھا على القسم األول من الشھادة الثانویة  أیضا

، وكان ترتیبھ ١٩١٤عام  البكالوریا ، وعلى القسم الثاني١٩١٢(الكفاءة) عام 

الثاني على القطر كلھ ولھ من العمر ستة عشر عاما، وھو حدث فرید في عالم 

 التربیة والتعلیم في مصر یومئذ. 

لاللتحاق بأي مدرسة علیا  -السیما في المواد العلمیة  - وأھلھ ھذا التفوق     

یختارھا مثل الطب أو الھندسة، لكنھ فضل االنتساب إلى دار المعلمین العلیا، حیث 

تخرج منھا بعد ثالث سنوات بالمرتبة األولى، فاختارتھ وزارة المعارف العمومیة 

 .على نفقتھا بریطانیاإلى بعثة علمیة إلى 

إلى جامعة  ١٩١٧بدأت مرحلة جدیدة من مسیرتھ العلمیة بانتسابھ في خریف      

توتنجھام اإلنجلیزیة، التي حصل منھا على شھادة البكالوریوس في الریاضیات 

، سعد زغلولبقیادة  ١٩١٩ثورة خالل ثالث سنوات بدال من أربع. وأثناء اشتعال 

 -أحد زعماء الثورة  - محمود فھمي النقراشيكتب مصطفى مشرفة إلى صدیقھ 

یخبره فیھا برغبتھ الرجوع إلى مصر للمشاركة في الثورة، وكان جواب النقراشي 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_1919
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B2%D8%BA%D9%84%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A
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نحن نحتاج إلیك عالما أكثر مما نحتاج إلیك ثائراً، أكمل دراستك ویمكنك أن " :لھ

و قد لفتت  ."تخدم مصر في جامعات إنجلترا أكثر مما تخدمھا في شوارع مصر

أن یتابع مشرفة  المصریة وزارة المعارفنتیجتھ نظر أساتذتھ الذین اقترحوا على 

بالكلیة  م ١٩٢٠دراستھ للعلوم في جامعة لندن، فاستجیب لطلبھم، والتحق عام 

فلسفة العلوم بإشراف العالم في  الدكتوراهعلى  ١٩٢٣، وحصل منھا عام  الملكیة

ثم حصل  - ١٩٢٧الفیزیائي الشھیر تشارلس توماس ویلسون نوبل للفیزیاء عام 

 علي دكتوراه العلوم من جامعة لندن وھي أعلي درجة علمیة  ١٩٢٤عام 

 اجنازاته العلمية : 

یواصل ما  أنكان د/ مشرفة على اتصال دائم كل یوم ببحوثھ العلمیة فاستطاع      

الدوریات العالمیة سنة  فينشرھا  التيالبحوث  فيأ من بحث جاد ظھرت نتائجھ بد

كظاھرة موجبة وعن میكانیكیة الموجات والمفھوم  إلكترونم عن حركة ١٩٢٩

نشرة مشرفة  الذيتمھیدا للبحث الالمع  إالولم یكن ھذا  واإلشعاعالمزدوج للمادة 

وصار ذكره مع كل لسان  األوساطجمیع  فيم فانتشرت معھ سمعتھ ١٩٣٢سنة 

والمادة صورتین لحالة كونیة  اإلشعاعوھذا البحث بعنوان: ھل یمكن اعتبار 

 واحدة ؟

القاعدة  أصبحتبحثھ بالفعل صورتان لشْى واحد بھذا  فيوقد اثبت د/ مشرفة      

 . شیئا واحدا إاللیست  واإلشعاعتقول بأن المادة والطاقة  التيالعلمیة 

م تقدم ببحث أخر بان بھ عن بعض العالقات بین المادة ١٩٣٤عام  فيو      

م ١٩٣٧العلم ، وفى علم  إلى أضافھ الذيعلى ضوء المفھوم الجدید  واإلشعاع

 فيونشره  المصريمشرفة بحثھ المشھور على السلم الموسیقى  /د أجرى

ً عن معادلة  فيثم  Nature مجلة مجلة الجمعیة المصریة للعلوم ثم نشر بحثا

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9


 ٨٢ 

بحوث د/ مشرفة  أخذتم  ١٩٤٢عام  فيویل والسرعة المتغیرة للضوء ، مكس

 ً نحو مبادئ الالنھایة وخطوط الطول والعرض وسطوح الموجات  أخراتجاھا

 . المتعلقة بھا

أحد القالئل الذین عرفوا سر تفتت الذرة وأحد العلماء ” علي“كان الدكتور      

أول من أضاف فكرة جدیدة وھي أن  الذین حاربوا استخدامھا في الحرب.. بل كان

الھیدروجین یمكن أن تصنع منھ مثل ھذه القنبلة.. إال أنھ لم یكن یتمنى أن تصنع 

القنبلة الھیدروجینیة ، وھو ما حدث بعد وفاتھ بسنوات في الوالیات المتحدة 

 وروسیا

كان الدكتور مشرفة أول من طالب «الكاتب الكبیر مصطفي أمین: ویقول      

سة مشروع استنباط الطاقة من حرارة الشمس، وعرض الدكتور مشرفة بدرا

اقتراحھ ھذا علي بعض والة األمر، فابتسموا ساخرین، وبعد أن خرج من المقابلة 

نظروا إلي بعضھم البعض، ثم قالوا: الدكتور مصطفي مشرفة فقد عقلھ!.. إنھ 

 .«!یرید أن نستعمل أشعة شمس مكان البترول

 عة : على مستوى اجلام

تمتعت كلیة العلوم في عصره بشھرة عالمیة واسعة ، حیث عني عنایة      

بالبحث العلمي وإمكاناتھ ، فوفر كل الفرص المتاحة للباحثین الشباب إلتمام   تامة

سمح  كما بحوثھم ، و وصل بھ االھتمام إلى مراسلة أعضاء البعثات الخارجیة،

حیث كان یرى أن القیود القومیة والفواصل ألول مرة بدخول الطلبة العرب الكلیة، 

 الجنسیة ما ھي إال حبال الشیطان یبث بھا العداوة والبغضاء بین القلوب المتآلفة

في كلیة العلوم و ھدد  امرأةدافع عن حق سمیرة موسي في التعیین كأول معیدة 

ذلك بتقدیم استقالتھ لو لم یتم التعیین. فتم التعیین و أصبحت سمیرة موسي بعد 
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عالمة ذرة لم تنجب مصر مثلھا و كان ینتظرھا مستقبل باھر لوال حادث مصرعھا 

 .١٩٥٢الغامض في أمریكا عام 

إن الدكتور مشرفة أرسى قواعد جامعیة راقیة ، حافظ فیھا ” یقول المؤرخون      

على استقاللھا وأعطى للدرس حصانتھ وألغى االستثناءات بكل صورھا ، وكان 

 ” مبدأ تكافؤ الفرص ھو المقیاس الدقیق الذي یرتضیھ ضمیريإن  ” : یقول

ة باللغة العربیة، وصنف قاموًسا لمفردات حول الدراسة في الریاضة البحت     

 .الكلمات العلمیة من اإلنجلیزیة إلى العربیة

اتجھ إلى ترجمة المراجع العلمیة إلى العربیة بعد أن كانت الدراسة باالنجلیزیة      

ً للترجمة في الكلیة ، شجع البحث العلميفأنشأ  العلمیة ،  الجمعیات وتأسیس قسما

 للعلوم الریاضیة والطبیعیة  المصریة الجمعیة بتأسیس وقام

ً بالتراث العلمي  ، للثقافة العلمیة المصري المجمعوكذلك       كما اھتم أیضا

 والمقابلة الجبر ونشر كتاب بتحقیق أحمد مرسي تلمیذه محمد مع العربي فقام

وعطیة  ومحمد مرسي أحمد فھمي إبراھیم میخائیل  كان من تالمیذهللخوارزمي و

 يالشر بینومحمود  وسمیرة موسى وعفاف صبري عاشور

 :  األدبيعلى املستوى 

ا بقواعد اللغة العربیة،كان مشرفة حافًظا للشعر      ّ عضًوا بالمجمع المصري ، ملًم

 . یةللثقافة العلمیة باللغة العربیة، حیث ترجم مباحث كثیرة إلى اللغة العرب

كما كان یحرص على حضور المناقشات والمؤتمرات والمناظرات ، ولھ      

 . أیھما أنفع للمجتمع اآلداب أم العلوم ؟: مناظرة شھیرة مع د/ طھ حسین حول 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%81_%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 وفاته : 

م، اثر أزمة قلبیة، ویشاع أنھ توفي مسموما وقیل ١٩٥٠ینایر  ١٥توفي في      

أن أحد مندوبي الملك فاروق كان خلف وفاتھ، كما قیل أیضا أنھا أحد عملیات 

 . يائیلاإلسر الموسادجھاز 

م ، اثر أزمة قلبیة ، ویشاع أنھ توفي مسموما ١٩٥٠ینایر  ١٥توفي في      

وقیل أن أحد مندوبي الملك فاروق كان وراء وفاتھ بسبب ما عرف عن غیرة 

فاروق منھ حتي أنھ عزلھ عن منصب رئیس جامعة القاھرة باإلنابة و عن منصب 

 . وكیلھا نكایة فیھ

الموساد اإلسرائیلي ربما یكون متورط في وفاتھ و ذلك  كما قیل أیضا أن جھاز     

 .د. مشرفة علي إدخال تطبیقات علم الذرة إلي مصر إصراربسبب 

قد نعاه عند موتھ  –الذي كان یتابع أبحاثھ  –ویذكر أن ألبرت أینشتاین      

 . : ال أصدق أن مشرفة قد مات ، إنھ ال یزال حیاً من خالل أبحاثھ قائال

أینشتین حین علم بخبر وفاة العالم المصري الكبیر د. مصطفي مشرفة:  قال     

 . كال كال.. ال تقولوا إن مشرفة مات.. إنھا خسارة جسیمة«

واحد من سبعة علماء في «وقد نعت اإلذاعة في أمریكا مشرفة علي أنھ      

لمشرفة تمثال بمتحف الشمع بلندن ضمن أفذاذ و العالم یعرفون أسرار الذرة

 . العلماء بالعالم

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF
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 املدن اجلديدة ... حسب اهللا الكفراوي  أبو

 والنشأة :  املولد

 نوفمبر ٢٢في  محافظة دمیاط - مركز كفر سعدولد بقریة كفر سلیمان،      

كلیة الھندسة جامعة  مدني، وحصل على بكالوریوس الھندسة قسم  م١٩٣٠

 .  م١٩٥٠العام  اإلسكندریة

 حياته العملية : 

، ١٩٦٤حتى ١٩٥٧ من عام شارك في األعمال التمھیدیة لبناء السد العالي     

ً لدمیاط من سبتمبر  وزیر إسكان و، ١٩٧٧حتى مایو ١٩٧٦عین محافظا

 .حتى أكتوبر  ١٩٧٧ عاماً من سبتمبر ١٦ ولمدة

عام  لھیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدةحسب هللا الكفراوي رئیسا تم تعیین      

  م١٩٩١عام ، وانتخب نقیبا للمھندسین  م١٩٨٠

 ٦مدینة  بإنشاءفقد قام  " أبو المدن الجدیدة الكفراويیعتبر البعض حسب هللا      

كان من المفترض أن  و دمیاط الجدیدة و و السادات والعاشر من رمضان أكتوبر

 .القاھرةمدینة السادات كل وزارات الدولة لتخفیف العبء عن  تأوي

الجدیدة وافتتحھ رسمیاً  میناء دمیاط انشأھو من بدأ في  الكفراويحسب هللا      

محافظة في  میناء الدخیلةكما بدأ في إنشاء  م١٩٨٦عام  یولیو ٢٦یوم 

 .وقام بتنشیط الجمعیات التعاونیة لإلسكان ..اإلسكندریة

 م١٩٧٨عام في  بنك اإلسكان والتعمیرأسس الوزیر حسب هللا الكفراوي      

بھدف تمویل مشروعات بناء الوحدات السكنیة للشباب. الذي أثمر بناء ملیوني 

 .الدخل لمحدوديوحدة سكنیة 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%B3%D8%B9%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1930
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1950
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1980
http://ar.wikipedia.org/wiki/1991
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%86%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1978


 ٨٦ 

 مجال الدين الشيال  ... مؤرخ دمياط

 مولده ونشأته : 

 .دمیاط، في مدینة ١٩١١عام  یولیو ٢٧ولد الدكتور جمال الدین الشیال في      

س حیث حصل على لیسان بجامعة القاھرةالتحق الدكتور الشیال م ١٩٣٢في عام 

، عقب تخرجھ التحق بمعھد التربیة العالي ١٩٣٦التاریخ من كلیة اآلداب عام 

ن ھذا ، بدًءا م١٩٣٨بالقاھرة وحصل منھ على دبلوم التربیة وعلم النفس عام 

حیث عمل مدرًسا بمدرستھا، ثم انتقل إلى  العریشالعام سافر الدكتور الشیال إلى 

/ ١٩٤٠القاھرة فعمل مدرًسا بمدرسة عباس االبتدائیة خالل العام الدراسي 

 قناوأصبح مدرًسا بالمرحلة الثانویة فقام بالتدریس بمدرسة  ، ثم ترقى١٩٤١

انتقل إلى القاھرة مدرًسا بمدرسة الحلمیة  ١٩٤٣، وفي عام ١٩٤١الثانویة عام 

 .الثانویة

ا للعلم فاستكمل دراستھ العلیا، فحصل       ّ كان الدكتور جمال الدین الشیال محًب

 جامعة اإلسكندریةعلى درجة الماجستیر في التاریخ بمرتبة الشرف األولى من 

في التاریخ مع مرتبة الشرف من  الدكتوراه، وتبعھا بحصولھ على  م١٩٤٥عام 

 ١٩٤٨جامعة اإلسكندریة عام 

فقد عین معیًدا  تدرج الدكتور جمال الدین الشیال في العدید من المناصب،     

، ثم مدرًسا  م١٩٤٣عام  نوفمبر ١٣بدًءا من  جامعة اإلسكندریةبكلیة اآلداب 

 م١٩٥٢، ثم أستاًذا مساعًدا عام  م١٩٤٨، فمدرًسا عام  م١٩٤٥مساعًدا في عام 

، كما عین أستاًذا محاضًرا في  م١٩٥٦عام  یونیھ، فأستاذ التاریخ اإلسالمي في 

، ١٩٥٨ – ١٩٥٧في عامي  لجامعة الدول العربیةالتابع  معھد الدراسات العالیة

، ١٩٥٩ – ١٩٥٨وأستاًذا محاضًرا في كلیة اآلداب جامعة عین شمس في عامي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1911
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1936
http://ar.wikipedia.org/wiki/1938
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1943
http://ar.wikipedia.org/wiki/1945
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/1952
http://ar.wikipedia.org/wiki/1956
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


 ٨٧ 

ا بسفارة مصر في المغرب حتى عام م ١٩٦٠في عام  ّ  م١٩٦٤عین مستشاًرا ثقافًی

، ثم عمیًدا ١٩٦٥/ ١٩٦٤، وعقب عودتھ عین محاضًرا بجامعة عین شمس عام 

  م١٩٦٦، في عام  م١٩٦٥عام  دیسمبر٦لكلیة اآلداب بجامعة اإلسكندریة في 

 .عین أستاًذا زائًرا في سوریا وبغداد

حصل الدكتور جمال الدین الشیال على العدید من الجوائز واألوسمة، فقد      

،  م١٩٤٦عام  مجمع اللغة العربیة بالقاھرةحصل على جائزة البحوث األدبیة من 

، ووسام العلوم من الدرجة ١٩٥٨في التاریخ عام  لدولة التشجیعیةوجائزة ا

 ١٩٥٨األولى عام 

كان الدكتور جمال الدین الشیال عضًوا في الكثیر من الجمعیات واللجان      

العلمیة، فقد كان عضًوا في الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، وجمعیة 

األعلى لرعایة الفنون واآلداب والعلوم األدباء بالقاھرة، ولجنة التاریخ بالمجلس 

االجتماعیة، ولجنة جوائز الدولة التقدیریة والتشجیعیة، واللجنة الدائمة لترقیة 

األساتذة وفحص اإلنتاج العلمي (التاریخ)، وخبیًرا بلجنة الیونسكو في تاریخ 

 .أفریقیا

 من مؤلفاته

 اإلسكندریةتاریخ 

 تاریخ دمیاط 

 رفاعة الطھطاوي 

  مصر اإلسالمیة تاریخ

 ١٩٤٩مجمل تاریخ دمیاط

http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1965
http://ar.wikipedia.org/wiki/1966
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1946
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


 ٨٨ 

 ١٩٥٦الوثائق الفاطمیة 

رسم الشیال لنفسھ خطة في التألیف من أھم محاورھا العنایة بتاریخ المدن      

ثم یحقق » مجمل تاریخ دمیاط«بدأھا بالكتابة عن مسقط رأسھ فكان كتابھ 

بغداد عام  البن بسام وطبع في» أنیس الجلیس في تاریخ مدینة تنیس«مخطوطھ 

 -اإلسكندریة «ونالت اإلسكندریة عنایتھ وخصھا بكتابات عدة ھي:  ١٩٦٧

اإلسكندریة في العصرین  «و» طبوغرافیة المدینة وتطورھا منذ العصور القدیمة

أعالم «و » تاریخ مدینة اإلسكندریة في العصر اإلسالمي «و «األیوبي والمملوكي

 »سالميي العصر اإلاإلسكندریة ف

ألنھ كان من المؤمنین بأن دراسة تاریخ مصر اإلسالمیة یجب أن تلقى و     

 ». مصر اإلسالمیة«العنایة الواجبة، أصدر كتابھ 

بكشف الغمة ، و  األمةإغاثة  " المقریزيحقق كتب تاریخیھ مھمة منھا كتاب      

، و  اتعاظ الحنفا بأخبار األئمة الفاطمیین الخلفا المقریزيمن كتاب  األولالجزء 

  "أیوب  بنيمفرج الكروب في تاریخ  " كتاب ابن واصل

ؤتمرات وندوات عدة منھا مؤتمر الدراسات العربیة مثل بالده في م     

ومؤتمري اآلثار العربیة الثاني  ١٩٥٤واإلسالمیة في بیشاور بباكستان عام 

في الشرق » التاریخ والمؤرخون«والثالث في كل من بغداد والرباط ومؤتمر 

م األوسط المعقود في مدرسة الدراسات الشرقیة واألفریقیة التابعة لجامعة لندن عا

وشارك في االحتفال بالعید المئوي بعد األلف لجامعة القرویین بفاس عام  ١٩٦٥

ً بالمؤتمر الدولي األول للمشتغلین بالدراسات األفریقیة في أكرا  ١٩٦٥ وعضوا

كا وكندا بمنحة من مؤسسة روكفلر وألقى ی، كما أنھ زار أمیرم ١٩٦١بغانا عام 

ن ومعھد ماجیل للدراسات جمیتشیوبرنستون و سلسلة محاضرات في جامعات ییل

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D9%89
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D8%A7_%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7


 ٨٩ 

اإلسالمیة بكندا، إضافة للمحاضرات التي ألقاھا في بغداد ودمشق والمغرب، كما 

 لقي تقدیر الھیئات العلمیة 

إن ما خلفھ جمال الدین الشیال من كتب ودراسات وتحقیق للتراث وتقاریر      

أغنت المكتبة ، تشیر في مجموعھا إلى أنھ قضى حیاة خصبة ٥٢علمیة یصل إلى 

ً یظل دلیالً على تمكنھ في المجال األكادیمي وشاھداً  التاریخیة العربیة وخلف تراثا

 .على نشاطھ العلمي على رغم اعتالل صحتھ في بعض األحیان

 وفاته : 

في مدینة   م١٩٦٧عام  نوفمبر ٢توفي الدكتور جمال الدین الشیال في      

 .اإلسكندریة بعد حیاة علمیة حافلة في التألیف والترجمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1967


 ٩٠ 

 صربي موسىالرحالت ...رائد أدب 

 ١٩٣٢كاتب روائي و صحفي و سیناریست من موالید محافظة دمیاط عام      

 الدولةجائزة  أخرھا الدولةلعدة لغات حصل على عدة جوائز من  أعمالھترجمت 

البوسطجي و  أفالم سیناریوھات أعمالھ أھمو من  ٢٠٠٣في األدب عام  التقدیریة

 الشیماء و قندیل أم ھاشم

ً في       ً للرسم لمدة عام واحد ، ثم صحافیا ، وكاتباً جریدة الجمھوریةعمل مدرسا

ً في مؤسسة  ً في " روز الیوسف"متفرغا ً في مجلس إدارتھا، ثم عضوا ، وعضوا

ً للجنة القصة في اتحاد الكتاب العرب وقد ترجمت  المجلس األعلى للثقافة، ومقررا

 . أعمالھ لعدة لغات

 أشهر أعماله

 * قاھر الظالم * قندیل أم ھاشم * الشیماء * البوسطجي:  سیناریوھات أفالم     

 . أین تخبئون الشمس * رغبات ممنوعة

ً لظھر * القمیص : قصص قصیرة      حكایات صبري موسي * مشروع  * وجھا

 . قتل جارة

 . السید من حقل السبانخ * فساد األمكنة * حادث نصف المتر *: روایات 

 . الیونانو  باریسفي البحیرات * في الصحراء * رحلتان في   * :أدب الرحالت

 التكريم

  ١٩٧٤جائزة الدولة التشجیعیة في األدب عام  -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89_%D9%84%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%AC%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%84_%D8%A3%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%B5&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%8B_%D9%84%D8%B8%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%85%D9%86_%D8%AD%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
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وسام الجمھوریة للعلوم والفنون من الطبقة األولى عن أعمالھ القصصیة  -

 ١٩٧٥ والروائیة عام

 ١٩٩٢وسام الجمھوریة للعلوم والفنون عام  -

كا، وھي المیدالیة الذھبیة لألعمال األدبیة یمن أمیر» بیجاسوس«جائزة  -

 . ١٩٧٨المكتوبة بغیر اللغة عام 

 . ١٩٩٩جائزة الدولة للتفوق عام  -

 .٢٠٠٣جائزة الدولة التقدیریة عام  -

الصحفیة واألدبیة الممیزة واحد من أنبل وھذا الرجل تحدیدا صاحب المدرسة      

وأجمل كتاب العرب الذین عرفت ، فیكفى أن تقرأ لھ تحفتھ الخالدة فساد األمكنة 

 .لتدرك أنك أمام مبدع عظیم وإنسان أعظم

ولمن ال یعرفون صبري موسى ھو من حّول رائعة العمالق األكبر یحیى حقي      

أیضا ھو من كتب للسینما الفیلم  إلى السینما ، وصبري موسى» البوسطجى«

  "الشیماء  "الخالد 

 االجتماعيالنسیج  فيموسى بالعمق والتغلغل  صبري الروائيتتسم كتابات      

كافة أنحاء مصر، فأصبح متسلحاً  فيوالقیمى واألخالقي، نتیجة لرحالتھ المختلفة 

قوة األدب وروح وقد كتب ب .الكون فيمع األشیاء  حقیقيبمعرفة میدانیة واشتباك 

األدیب المغامر وحرفیة الصحافي، مما أضفى على كتاباتھ عذوبة وجاذبیة خاصة، 

أعمالھ األدبیة عن تطورات عصره، فقد عبرت روایة "السید من  فيولم ینفصل 

المطرد على المستوى اإلنساني،  األخالقيحقل السبانخ" عن موضوع التغییر 

مرة أخري، وتمنى أن یكون رساماً،  مسرحيإطار  فيوھو ما دفعھ إلى كتابتھا 



 ٩٢ 

ً من تركیبتھ،  ً كبیرا والنفسیة، واعتمدھا  الذھنیةفأصبحت الصورة تحتل جزءا

 .نسیج تعبیره األدبي في أساسيكركن 
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  حممد حسن الزيات...  وزير اخلارجية األسبق

 املولد والنشأة : 

وتخرج في كلیة اآلداب جامعة  ١٩١٥ عامفبرایر  ١٤في ولد بمدینة دمیاط      

بإنجلترا وقد عاش حیاة  أكسفوردمن جامعة  الدكتوراهالقاھرة. حصل على 

وتقدیر مصر حكومة  احترامسیاسیة حافلة وتقلد أرفع المناصب وكان موضع 

 . وشعباً جزاء ما قدمھ من أعمال جلیلة أثرت العمل السیاسي والدبلوماسي

 العربيمصر األسبق، وزوج السیدة أمینة ابنة عمید األدب ھو وزیر خارجیة      

تاریخ مصر ثقافًة وعمقاً ألنھ  فيھو من أكثر وزراء الخارجیة و »د. طھ حسین«

منھ إلى  الجامعيوأقرب إلى األستاذ  السیاسيأقرب إلى المفكر منھ إلى 

 .  الدبلوماسي

 :  وجوائزهتعليمه 

 ١٩٣٩عام  جامعة القاھرةحصل علي لیسانس اآلداب قسم اللغة العربیة من 

 م١٩٤٣في  طھ حسینحصل علي درجة الماجستیر في اآلداب تحت إشراف 

تأثیر السیاسة "عن  م١٩٤٥في  جامعة أكسفوردمن  الدكتوراهحصل على 

 "اإلیرانیة في األدب السیاسي في القرون الثالثة األولي في اإلسالم

 م  ١٩٦٤حصل علي وسام الجمھوریة من الطبقة الثانیة في 

 م  ١٩٦٧في  الصومالنال نجمة 

 م  ١٩٧٥في  وشاح النیلنال 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.marefa.org/index.php/1945
http://www.marefa.org/index.php/1964
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/1967
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/1975
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الوفد الدائم لألمم المتحدة  فيممن عملوا معھ مما قیل عنھ كان  و     

یمضى ساعات لیلھ متحسساً ما حولھ » الزیات«یقولون إن الدكتور » نیویورك«بـ

ً أكلھ وإذا كان شیًئا صلًبا قرأه، وذلك تندراً  في ً طریا حجرة مكتبھ، فإذا كان شیئا

 ً  !على حبھ للطعام والقراءة معا

 : حياته العملية 

ً  فيعمل الرجل       ً ثقافیا وھو یتحدث » طھران« فيمطلع حیاتھ مستشارا

مستھل حیاتھ  فياللغات الشرقیة، كما عمل  فيبحكم تخصصھ » الفارسیة«

 في» كمال الدین صالح«بعد اغتیال السفیر » الصومال« فيالدبلوماسیة 

 .الماضيقرب نھایة خمسینیات القرن » مقدیشیو«

ستعالمات ، كما عمل متحدثا رسمیا باسم رئیس لھیئة اال أولاختیر لیكون      

م اختیر وزیرا  ١٩٧٢م ، وفي عام  ١٩٦٩الجمھوریة العربیة المتحدة حتى سنة 

 وبعدھا بشھور وزیرا للخارجیة  لإلعالم

 ١٩٧٣ھو وزیر الخارجیة في وزارة الحرب التي تشكلت قبل حرب أكتوبر و     

في التحضیر لھذه الحرب لما تحقق ولوال الجھود الدبلوماسیة المكثفة التي بذلت 

لمصر انتصارھا العظیم. وفي مقدمة ھذه الجھود اكتساب تأیید العالم وتعاطفھ مع 

 .قضیتنا الوطنیة

محاضرة مھمة عن الھند ومصر  م  ١٩٨٣ یولیو ٨في  نیودلھيألقي في      

تناول فیھا التعاون بین البلدین  "العالقات الحدیثة بین أمتین قدیمتین"عنوانھا 

العریقین، وعرض لسیاسة عدم االنحیاز من أجل مستقبل اإلنسانیة. جاب والیات 

دھا من الھند عاشقا لھا ولتاریخھا وفنونھا.وكان من المختلفة، وخرج بع الھند

ثمار ھذا العشق إنشاء جمعیة الصداقة المصریة الھندیة بالقاھرة بقرار من 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%87%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/8_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/1983
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86&action=edit&redlink=1
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 م  ١٩٨٩ورأسھا سنوات عدة من  وجواھر الل نھرو جمال عبدالناصرالرئیسین 

 .حتي رحیلھ

عن حیاة » ما بعد األیام«لیس لمحمد حسن الزیات غیر كتاب واحد عنوانھ و     

العربي ویتضمن معلومات صدر عن دار الھالل بعد رحیل عمید األدب  طھ حسین

عن طھ حسین ال یعرفھا أحد سوي الزیات بصفتھ زوج ابنة طھ حسین. كما أن لھ 

مجموعة أخرى من المقاالت كتبھا كمقدمات لبعض كتب طھ حسین في طبعاتھا 

 .المختلفة تبین أنھ كان الحارس األمین علي تراث ھذا الرائد العظیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%86%D9%87%D8%B1%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/1989
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 علي سامل الكاتب املشاغب ... 

 والنشأة :  املولد

. كان والده شرطیا یكسب بالكاد ما یكفي إلعالة دمیاطُولد سالم في مدینة      

أسرتھ. برغم الفقر الذي عانت منھ عائلتھ، حاز سالم على تعلیم ممتاز خاصة في 

 مجال األدب العربي والعالمي. 

من عمره، مما أدى إلى  ٢١عندما كان سالم في م ١٩٥٧عام توفي أبوه في      

لة أسرتھ. كان أخوه قد سقط في إعفائھ من الخدمة العسكریة كي یستطیع إعا

بدأ علي سالم نشاطھ بالتمثیل في عروض ارتجالیة بدمیاط، بلد  .١٩٤٨حرب 

نشأتھ في خمسینات القرن الماضي. ثم عمل بعدة فرق صغیرة، قبل أن یعین في 

 .رائس ویتولى مسؤولیة فرقة المدارس ثم فرقة الفالحینمسرح الع

 بدايته مع املسرح : 

، ثم " وال العفاریت الزرق" أول مسرحیاتھ التي قدمتھ كاتبا محترفا كانت      

كتب مسرحیة حدث في عزبة الورد، لیقدمھا ثالثي أضواء المسرح جورج وسمیر 

أشھر في سابقة من نوعھا  ٤فقط، واستمر العرض  أیام ٩والضیف، بعد بروفات 

 .في وقتھا

كتب مسرحیتھ األولى، "الناس اللي في السماء الثامنة"، حیث تم  ١٩٦٣في      

. وھي مسرحیة شبھ ھجائیة تروي حكایة كوكب یخضع ١٩٦٦إصدارھا في 

 لسیطرة ملك وطاقم من العلماء الذین یؤمنون بأن الحب مرض یجب عالجھ بإزالة

من أجسام األطفال. وینظم الواقعون بالحب انقالبا برئاسة وزیر  ""غدد الحب

 .الطب لتلك المملكة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_1948
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كانت مسرحیاتھ الالحقة "أثقب" من ناحیة النقد السیاسي، من بینھا "الرجل      

 كومیدیا أودیب -، "أنت اللي قتلت الوحش ١٩٦٦عام اللي ضحك على المالئكة" 

یة التي اشتھر بھا في أنحاء العالم العربي فھي أما المسرحم ١٩٧٠عام  "

حاول تأدیب التي تروي حكایة معلمة للفلسفة ت "مدرسة المشاغبین"الكومیدیا 

 .صف من التالمیذ المشاغبین

 مواقفه السياسية : 

التي قام بھا الرئیس المصري  رة السلمیةالمبادبرز علي سالم في دعمھ      

إسرائیل، ولكنھ بشأن السالم بین العرب وم ١٩٧٧في نوفمبر  محمد أنور السادات

األولى. سرد  اتفاقیة أوسلوبعد التوقیع على  م١٩٩٤لم یزر إسرائیل حتى سنة 

بعد  .رحلة إلى إسرائیلسالم أحداث رحلتھ ولقاءاتھ مع إسرائیلیین في كتاب 

حیث صدر  لیزیةجواإلن العبریةصدوره في مصر تم ترجمة الكتاب إلى اللغتین 

 أیضا في إسرائیل وفي بلدان أخرى

منذ زیارتھ إلى إسرائیل كان سالم من أشد المؤیدین للتطبیع مع إسرائیل من      

بین األدباء العرب، ولم یتنازل عن موقفھ ھذا بالرغم من اإلدانات التي نشرت 

جمعیة ضده في الصحف والمجالت المصریة والتي انتھت بمحاولة لطرده من 

ء العدائیة تجاه وقد فشلت المحاولة ألسباب قضائیة، ولكن األجوا األدباء المصریة

 . سالم ما زالت سائدة بین عدد من زمالئھ

بئر ، الواقعة في مدینة النقبفي  وریونججامعة بن قررت  م٢٠٠٥في یونیو      

أما السلطات المصریة فمنعت منھ  .فخریة دكتوراهجنوبي إسرائیل، منحھ  السبع

دون أن تعلن السبب لذلك. أعرب  بئر السبعالحفل في الخروج من مصر لحضور 

 .  سالم والجامعة اإلسرائیلیة عن عدم ارتیاحھما لمعاملة السلطات المصریة معھ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/1994
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9_%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9


 ٩٨ 

المدنیة والتي تقدمھا مؤسسة تراین األمریكیة، وقیمتھا فاز بجائزة الشجاعة      

بمقر إقامة  م٢٠٠٨نوفمبر ١٩األربعاءألف دوالر أمریكي وتسلمھا یوم  ٥٠

 .السفیر األمریكي بلندن

، من ألعمالھالكاتب المسرحي علي سالم من مقاطعة شبھ جماعیة  وقد عانى     

وزیاراتھ المتكررة لھا، منذ توقیعھا  إسرائیلقبل المثقفین بسبب تأییده للتطبیع مع 

ي منذ ما عمل مسرح أياتفاقیة السالم مع مصر. علي سالم لم یتمكن من تقدیم 

یزید عن عشر سنوات، بسبب الحصار المضروب حولھ، ولم یجد أمامھ، في 

شریط كاسیت سمح بتداولھ، وحظر االتجار  إصدارالنھایة، لكسر الطوق سوى 

وقصد علي سالم من الشریط أن یحول ». أقوى الضحكات«بھ، وھو بعنوان 

 .إلى كالم مسموع وبصوتھ أعمالھ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/19_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2008


 ٩٩ 

 مدكور أبو العز مان ... املقاتل اجلنتل 

 املولد والنشأة :

غالب التحق میت أبوب ١٩١٨مارس عام  ١٣والعز في ولد الفریق مدكور أب     

ً فقط جعلتھ أصغر  ١٧وعمره وقتھا  ١٩٣٧بالكلیة الحربیة وتخرج فیھا عام  عاما

ضابط بین خریجي الكلیة ثم تدرج في مناصب القوات الجویة حتي وصل إلي 

  م .١٩٦٣حتي عام  ١٩٥٦منصب مدیر الكلیة الجویة في الفترة من عام 

اري القوات الجویة، تشكلت تخرج في الكلیة نخبة من أفضل طی وعلي یدیھ     

 منھم بعد ذلك القوة الضاربة لسالح الجو المصري.

 مدكور وعبد الناصر : 

ورغم نجاح الفریق مدكور أبوالعز في منصبھ فإن الخالفات التي نشبت بینھ      

وبین الفریق صدقي محمود قائد القوات الجویة ووشایات بعض الحاقدین علي 

ر وزعمھم أن الفریق مدكور أبوالعز تخرج من تحت نجاحھ، لدي جمال عبدالناص

 –یدیھ عشر دفع من الطیارین كلھم یحبونھ ویأتمرون بأمره، ومن الخطر علیھ 

ً للكلیة الجویة. –أي علي جمال عبدالناصر   بقاء مدكور أبوالعز مدیرا

نجحت الوشایة في التأثیر علي عبدالناصر وخرج الفریق مدكور أبوالعز من      

یة الحربیة، ولكن عبدالناصر أراد أن یعبر لھ عن اعتزازه بھ فقام بتعیینھ الكل

ً ألسوان أثناء سنوات إنشاء السد العالي منذ عام  حتي عام  ١٩٦٤محافظا

١٩٦٧.  



 ١٠٠ 

لم یسعد الخبر الفریق مدكور أبوالعز فھو ال یتصور نفسھ سوي قائد عسكري      

 في صورة محنة حتي ال یكون ولم یكن یدري أن ما جري لیس سوي منحة من هللا

ً للكلیة الجویة.  ٦٧بعد ذلك كبش فداء لھزیمة   لو بقي مدیرا

ً وھو ال یجھل أسوان      فحسب، وإنما  ذھب الفریق أبوالعز إلي أسوان محافظا

یجھل الحیاة المدنیة بالكامل.. لم یستسلم لألمر وقام بجمع المعلومات، واستعان 

ً بعد أن لمع  بأھل العلم، ولم تمر سوي شھور قلیلة لیلمع الفریق مدكور محافظا

كقائد عسكري، وقام بمجرد معرفتھ بالتفاصیل بإنشاء كورنیش أسوان الذي یعد 

 اللحظة.  عالمة بارزة بأسوان حتي ھذه

ً ألسوان، وفي  واستمر الفریق مدكور أبو       زیارات عبد احديالعز محافظا

العز باألرقام متحدثاً عن إنجازاتھ في أسوان، وبعد الحفل  الناصر خطب مدكور أبو

الناصر وقد فاجأتھ اإلنجازات، ھل ھذه األرقام حقیقیة أم أنھا لالستھالك  سألھ عبد

ور أنھا أرقام حقیقیة ال أعرف غیرھا ولیس لي درایة المحلي؟ فرد الفریق مدك

 بلغة االستھالك المحلي. 

العز من میدان إلي میدان ال یعرف غیر العمل الجاد،  وھكذا انتقل الفریق أبو     

أن  "الجیش" وشاءت األقدار بعد ثالث سنوات من خروجھ من میدانھ األساسي

 . ١٩٦٧یعود إلیھ مرة ثانیة، وفي لحظات حالكة من تاریخ مصر عقب نكسة 

الناصر بعد النكسة وإصرار الشعب علي  فبعد خطاب التنحي الذي ألقاه عبد     

العز  الناصر ھو قرار عودة الفریق مدكور أبو بقائھ كان أول قرار یصدره عبد

ً للقوات الجویة، وصدر ا ً یوم للقوات المسلحة قائدا في  یونیھ ١٠لقرار تحدیدا

الناصر بعد ذلك بإرسال طائرة خاصة  نفس یوم خطاب التنحي، وقام الرئیس عبد

العز من مطار أسوان إلي القاعدة الجویة بألماظة، وفي ألماظة  حملت الفریق أبو



 ١٠١ 

العز أستاذھم بحفاوة بالغة أسعدتھ ولكنھ قال لھم  استقبل تالمیذ الفریق مدكور أبو

رة: إن ھذا الوقت لیس وقت االحتفاالت وإنما وقت العمل لحین استعادة مباش

 الكرامة.

الناصر في  العز بعد ذلك مباشرة إلي منزل الرئیس عبد توجھ الفریق أبو      

العز ابن  مدحت سامي أبو منشیة البكري، ویروي تفاصیل ھذا اللقاء اللواء طیار

الناصر منكس  العز الرئیس عبد ق أبوشقیقة الفریق الراحل قائالً: وجد الفری

الرأس، أسود الوجھ، وعندما رآه استقبلھ بالترحاب وقال: لقد أرسلت الحرس 

وال أعلم ماذا  "طبنجتي" الجمھوري بالكامل إلي الجبھة، ولیس أمامي اآلن سوي

 سیفعلون معي اآلن.

طالب من الناصر عدة م وفي ھذا اللقاء طلب الفریق مدكور من الرئیس عبد     

ومخابئ  "دشم" مثل إنشاء ١٩٥٦بینھا مطالب كان قد طلبھا بعد حرب عام 

للطائرات بالمطارات المصریة تحت األرض، وحمایة سماء مصر بالمدافع المضادة 

العز ابن شقیقة الفریق الراحل: إن ھذه المطالب  للطائرات.ویقول اللواء مدحت أبو

الطائرات المصریة تضرب علي األرض بعد عام العز بعدما رأي  طلبھا الفریق أبو

ولم یستجب الفریق صدقي محمود قائد القوات الجویة، ومعھ المشیر عبد  ٥٦

العز بعد ذلك وكان ما كان في نكسة  الحكیم عامر لھ، وصدق حدس الفریق أبو

طائرة مصریة دفعة واحدة وھي  ٥٠عندما كانت الطائرة اإلسرائیلیة تدمر  ٦٧

 ألرض.واقفة علي ا

العز یؤمن بأن البدایة ألي جیش قوي ھي القوات  لقد كان الفریق مدكور أبوف     

طائراتھ  احديالجویة، وكان یري أنھ من الشرف لسالح الجو المصري أن یفقد 

في معركة مع طائرات العدو في الجو، ولكن من العار فقد طائرة وھي واقفة علي 

ً بأال  ٦٧تضرب طائرة مصریة علي األرض بعد  األرض لذلك أخذ علي نفسھ عھدا



 ١٠٢ 

وقام علي الفور وخالل ثالثة أیام من تولیھ قیادة القوات الجویة بالمرور علي 

المطارات المصریة بالكامل، وحدد احتیاجات كل مطار، ثم بدأ بعد ذلك في تجھیز 

 المطارات األمامیة في طنطا وانشاص بالدشم!!

العز وما زال الشعب المصري یذكره  كور أبوأما أھم حدث قام بھ الفریق مد     

ً فقط من نكسة  ٤٠لھ، فھو قیامھ بعد  بتوجیھ ضربة جویة للعدو  ٦٧یوما

اإلسرائیلي بسیناء نجح خاللھا في إصابة مطارات العدو ومراكز القیادة، 

دون أن یفقد طائرة  ١٩٦٧یولیو عام  ١٥و ١٤وتشكیالتھ علي مدار یومین ھما 

طائرة ھي كل ما تبقي من سالح الجو  ٢٥٠ح في تجمیع واحدة بعد أن نج

ً علي الغطرسة  ٦٧المصري بعد ھزیمة  وأعاد تأھیلھا وقام بالطلعتین ردا

اإلسرائیلیة علي الجبھة، واستفزاز اإلسرائیلیین للجنود المصریین علي الجبھة 

بحركات وأفعال تنال من كرامة العسكریة المصریة فأقدم علي المغامرة ونجح 

العز، وبعدھا یطلب موشي  برأس الفریق مدكور أبوطالبت لدرجة أن إسرائیل 

 دیان وزیر الدفاع اإلسرائیلي وقف إطالق النار الذي وافق علیھ الرئیس عبد

 العز. الناصر بعد أن رجع في األمر للفریق أبو

ت العز ھذه اللحظا العز ابن شقیقة الفریق مدكور أبو ویروي اللواء مدحت أبو     

قائالً: لقد كنت أحد الطیارین الموجودین بغرفة العملیات عندما أبلغ الرئیس جمال 

الناصر  الناصر بطلب موشي دیان وقف إطالق النار، وكان رد الرئیس عبد عبد

 .العز مدكور أبو :وقتھا اسألوا

لناصر مال إلي ا ویضیف: عندما نقل إلي الفریق مدكور ما قالھ الرئیس عبد     

ء في اعتزاز المنتصر وتنھد تنھیدة الثائر للكرامة المصریة، وقال: اآلن الورا

 . وال عجب في ذلك فلقد أطلقت إسرائیل علیھ الجزار  یمكن إیقاف إطالق النار



 ١٠٣ 

العز في ھاتین الطلعتین تكنیك الطیران  الفریق مدكور أبو ولقد استخدم     

ً علي الطیارین المصریین ا ستخدامھ قبل ھذه الضربة، المنخفض، وكان ممنوعا

عندما قامت القوات الجویة بتوجیھ الضربة  ١٩٧٣واستمر بعد ذلك حتي عام 

 األولي بنفس األسلوب.. أسلوب الطیران المنخفض وتحقق بعدھا نصر أكتوبر. 

العز في القوات  وكما یقولون فإن للنجاح أعداء لم یستمر الفریق مدكور أبو     

خاللھا بإعادة بنائھا، واستكمال إنشاء مخابئ الطائرات  أشھر قام ٤الجویة سوي 

یولیو وكان  ١٥و ١٤ومھد لحرب أكتوبر بالضربة الجویة التي قام بھا یومي 

  -لخروج الفریق مدكور الثاني من القوات المسلحة سببان ھما: 

ً زیادة شعبیتھ بشكل الفت للنظر بعد الضربة الجویة حتي إنھ في  زیارتھ  احديأوال

لقاعدة طنطا الجویة، وكان ذلك في یوم جمعة فخرج من القاعدة للصالة بمسجد 

السید البدوي، فإذا بالخبر ینتشر بین الناس فتھب جموع الشعب في طنطا إلیھ 

حتي أنھ وصل إلي سیارتھ في ساعتین، وقام أھالي طنطا برفع سیارتھ من فوق 

ً شدیداً ال األرض، ونقل ھذا المشھد بالكامل لعبد ناصر ویبدو أن األمر القي ضیقا

الناصر، خاصة أنھ الوحید الذي رفعت الجماھیر سیارتھ من قبل في  من عبد

  .سوریا والسودان فكیف یشاركھ في األمر آخرون

الناصر للقوات  أما السبب الثاني فھو الخبراء الروس الذین استقدمھم عبد

العز ال یرتاح لذلك منذ أن التقي  وكان الفریق مدكور أبو المسلحة المصریة،

برئیس األركان الروسي المارشال زخاروف، وبعض القیادات الروسیة بعد تولیھ 

 .قیادة القوات الجویة، ووجد فیھم غطرسة ویتعاملون مع القادة المصریین بتعال

العز ھذا الوضع واشتبك مع قائد األركان الروسي، وتراشقا  ولم یقبل الفریق أبو

العز، كانت ھذه  الناصر من الفریق أبو لعبد الشكوىت مما دفع الروس إلي بالكلما



 ١٠٤ 

العز سوف یكون عقبة أمام أغراضھم  المقدمات كفیلة بالتأكید للروس أن أبو

 .بالسیطرة علي الجیش المصري

الناصر االستعانة بالكامل بالخبراء  وبالفعل عندما قرر الرئیس جمال عبد      

العز من الجیش. وقد روي  الفریق أبو إقصاءلھم ھو  الروس كان أول مطلب

الفریق أحمد نوح وزیر الطیران المدني في ذلك الوقت، وكان أحد األصدقاء 

 المقربین للفریق مدكور أنھ كان في زیارة لروسیا، وكان الفریق مدكور وقتھا ال

ً عندما قالوا ً غریبا ً للقوات الجویة أن الروس سألوه سؤاال : ھل الفریق یزال قائدا

ً للقوات الجویة؟ حتي أنھ أصابھ القلق فقام باالتصال بمصر  أبو العز ما زال قائدا

ً للقوات الجویة، ولكنھ عندما عاد لم یجد الفریق  وكان الفریق مدكور ال یزال قائدا

 مدكور في مكانھ بالقوات الجویة.

للقوات المسلحة العز بدأ دخول السوفییت  وبنھایة خدمة الفریق مدكور أبو     

العز  وعلي وجھ الخصوص القوات الجویة. وصدر قرار إحالة الفریق مدكور أبو

أشھر فقط من تولیھ المسئولیة ولم  ٤بعد  ١٩٦٧إلي التقاعد في نوفمبر عام 

الناصر مواجھة الشعب، الذي أعجب بالقائد الذي ضرب إسرائیل بعد  یستطع عبد

ً فقط، وبسالح الطیران الذي ٤٠ تفوقت بھ علي مصر بحجة تعیینھ  یوما

الناصر ولكنھ  مستشاراً، وعندما أراد الفریق مدكور تقدیم استقالتھ رفضھا عبد

عاد وقبلھا بعد أن قضي الفریق مدكور عدة أشھر كمستشار اكتشف خاللھا أن 

ً منھ أن الرأي العام قد نسي الفریق  "ركنھ" األمر لیس سوي وأنھ بال عمل ظنا

  ز.الع مدكور أبو

غالب  العز االبتعاد وعاد إلي قریتھ میت أبو بعد الخروج الثاني آثر الفریق أبو     

العز بالناس  وعندما جاء موعد انتخابات مجلس الشعب فوجئ الفریق مدكور أبو

أثناء قیامھ بجولة استطالعیة تطالبھ بدخول االنتخابات وبالفعل قام بترشیح نفسھ 



 ١٠٥ 

ً بارزاً  م١٩٧٧في دائرة كفر سعد ونجح باكتساح لیدخل برلمان عام  وكان عضوا

ً: لقد تعرضت  وعندما قام السادات بحل المجلس رفض العودة إلیھ مرة أخرى قائال

ي إشارة منھ إلي قرار للحل مرة ولن أترك ألحد أن یقرر أن یحلني مرة أخرى ف

 حل المجلس.

 وفاته : 

 ٨٨عن عمر یناھز الـ م٢٠٠٦ھـ الموافق ١٤٢٧عام  القدروافتھ المنیة في لیلة 

ً والـ العز وھو یصلي الفجر في لیلة القدر..  أشھر رحل الفریق مدكور أبو ٧عاما

 فارق الحیاة بعد أن فرغ من صالتھ ومات جالساً وھو یرفع كفیھ بالدعاء. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠٦ 

 شوقي ضيفحارس اللغة ... 

 املولد والنشأة : 

 ینایر ١٣شوقي عبد السالم ضیف الشھیر بشوقي ضیف من موالیدأحمد      

 . ١٩١٠ دمیاط عام حمام أوالدفي قریة   م١٩١٠

بدار تحفیظ القرآن الملحقة بمسجد البحر  التحقو عندما بلغ عامھ السابع      

بمدینة دمیاط و حفظ القرآن الكریم كامال في أقل من عام وسط دھشة أساتذتھ 

وتعلم في المعھد الدیني بدمیاط  لھ مستقبال مشرقا و مزدھرا تنبئوالذین ا

 .والزقازیق فتجھیزیة دار العلوم فكلیة اآلداب بجامعة القاھرة

و بعد أن أنھى الدكتور شوقي ضیف تعلیمھ في مدارس األزھر .. كاد أن یطیر      

ول سوف تفتح قسما من فرط السعادة عندما علم أن كلیة اآلداب بجامعة فؤاد األ

جدیدا لم یكن بھا من قبل و ھو قسم اللغة العربیة و سرعان ما قدم أوراقھ و 

بالقسم لیكون تلمیذا لعمید األدب العربي الدكتور طھ حسین ، و لم یكتف  التحق

بھذا بل قرر أن یقوم بدراسة النقد الغربي حتى تتسع مداركھ و یصبح ذا شأن في 

 لى درایة بكافة التیارات النقدیة العالمیة .األدب و اللغة و یكون ع

ألن الدكتور طھ حسین ال یسمح بأن یكون خریج تتلمذ على یدیھ في مستو و     

و الذین كان  ١٩٣٥الطلبة من دفعة مایو  باختبارمتوسط فقرر أن یقوم بنفسھ 

عسیر للغایة أمام الدكتور طھ  امتحانمن بینھم أحمد شوقي ضیف الذي وقف في 

مع مرتبة الشرف مما دفع بالدكتور طھ  بامتیاز االمتحان اجتازحسین و لكنھ 

 حسین إلى أن یشد على یدیھ و یوصیھ باللغة العربیة و كأنھ عینھ حارسا علیھا .

http://ar.wikipedia.org/wiki/13_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1910
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85
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م حصل على لیسانس اآلداب بترتیب األول ، فدرجة ١٩٣٥وفي عام      

م وكان موضوعھا ( النقد األدبي في كتاب ١٩٣٩ف سنة الماجستیر بمرتبة الشر

 .  )األغاني لألصفھاني

نال الدكتور أحمد شوقي ضیف درجة  ١٩٤٢أعوام و بالتحدید عام  ٧بعد و     

الفن و مذاھبھ في الشعر العربي )  ( و كان موضوع رسالتھ ھو بامتیاز الدكتوراه

حسین الذي یبدو أنھ كان عاقدا و كانت بإشراف عمید األدب العربي الدكتور طھ 

العزم على أن یخرج الدكتور أحمد شوقي ضیف من بین یدیھ و قد أصبح 

غیر عادي و  اھتماماعمید األدب العربي بھ  اھتمامو لھذا كان  متنقلةموسوعة 

 .  لھذا كان لھ ما أراد

 :  العمليةحياته 

عمل محررا بمجمع اللغة العربیة ثم عین معیدا بكلیة اآلداب فى جامعة لقاھرة      

ً لكرسي ١٩٤٨م فأستاذا مساعدا سنة ١٩٤٣م فمدرسا سنة ١٩٣٦سنة  م فأستاذا

م فأستاذا متفرغا ١٩٦٨م فرئیسا للقسم سنة ١٩٥٦آداب اللغة العربیة في سنة 

  .فأستاذا غیر متفرغ م١٩٧٥عام 

ً لھ سنة  ١٩٧٦مجمع اللغة العربیة سنة انتخب عضوا ب      ً عاما م ١٩٨٨فأمینا

ً للرئیس  ً للمجمع والتحاد المجامع اللغویة العلمیة العربیة ١٩٩٢فنائبا م فرئیسا

  .م١٩٩٦

، وعضو مجمع اللغة العربیة في سوریاكان الدكتور شوقي ضیف عضوا في      

 عراقي.شرف في مجمع األردن والمجمع ال

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 مؤلفاته : 

ظل الدكتور ضیف یصدر الكتاب تلو اآلخر حتى بلغ مجموع ما أثرى بھ      

المكتبة العربیة قرابة الستون كتابا جاءت الغالبیة العظمى منھا في تاریخ النقد 

 العربي والبالغة والنحو واللغة والتفسیر القرآني وأبرز أعمالھ :

ھي من أشھر ما كتب استغرقت منھ ثالثین سلسلة تاریخ األدب العربي، و     

ً من الزمان، من شعر ونثر وأدباء  ١٥عاما شملت مراحل األدب العربي منذ  قرنا

منذ الجاھلیة وحتى عصرنا الحدیث، سردھا بأسلوب سلس یجذب القارئ، وبأمانة 

علمیة عالیة جدا، وبنظرة موضوعیة ، وتعتبر ھذه السلسلة ھي مشروع حیاتھ 

 ٢٠بلغ عدد طبعات أول كتاب في السلسلة العصر الجاھلي حوالي  بحق ، وقد

طبعة ، كما نشر وحقق كتاب الرد على النحاة البن مضاء، وأخرجھ من بین 

المخطوطات القدیمة، ودرسھ وأعاد نشره ، وھو كتاب ألفھ ابن مضاء في النحو، 

 .یلغي فیھا أمورا رأى أنھا عقدت النحو العربي وجعلتھ صعب الفھم 

كما كتب كتاب "تجدید النحو" ، وكتاب "تیسیرات لغویة" ، و كتاب       

الفصحى المعاصرة" ، وآخر ثالثة كتب تتكلم عن فكرة تجدید قواعد النحو "

وتبسیطھا، لتصبح أسھل بالتعامل ، وأن تبعد الضجر عن المتعلمین لھا ، وقد أخذ 

 .شكل عام علیھا بعض المآخذ، لكن ذلك لم یضر بجودة المشروع ب

ھذا باإلضافة إلى كتبھ التي حملت عناوین (الفن ومذاھبھ في النثر العربي)       

و(األدب العربي المعاصر) و(الحب العذري عند العرب) و (التطور و التجدید في 

محمد خاتم )الشعر األموي الحدیث) و (األدب العربي المعاصر في مصر ) و 

و (أدب الرحاالت) و (الفكاھة في مصر) و النبیین) و (المدارس النحویــة) 

 . (الحضارة اإلسالمیة من القرآن و السنة) و غیرھا
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وقد ترجمت بعض أعمالھ مثل كتابھ (عن النقد) الذي ترجم إلى اإلیرانیة كما      

ترجم كتابھ (األدب العربي المعاصر) إلى الصینیة وكتابھ عالمیة اإلسالم الى 

  .اإلنجلیزیة والفرنسیة

و  ١٩٦٤و طوال حیاتھ خاض الدكتور العدید من القضایا األدبیة ففي عام      

العنیفة التي وجھت لألدیب  لالنتقاداتید في شھر مارس منھ إذ أنھ تصدى بالتحد

عباس محمود العقاد و قرر الدفاع عنھ و أصدر لذلك كتابا بعنــوان " العقاد " و 

ا عن محمود سامي البارودي و أحمد على صفحات الجرائد كتب عدة مقاالت دفاع

شوقي و طھ حسین و كان یقارع خصومھ الحجة بالحجة و یدحض أفكارھم و 

 أرائھم . 

 جوائزه : 

وجائزة الدولة ،  م٢٠٠٣عام  جائزة مبارك لآلدابنال أكثر من جائزة، منھا      

في األدب العربي  وجائزة الملك فیصل العالمیة،  م١٩٧٩عام  في اآلداب التقدیریة

 كذلك منح دروعا من عدة جامعات كالقاھرة واألردن وصنعاء م١٩٨٣عام 

  وفاته :

 عاما ٩٥عن عمر یناھز  م٢٠٠٥ مارس ١٤توفي مساء یوم الخمیس 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D9%84%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2003
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%28%D9%85%D8%B5%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/1979
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
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 يسري اجلندي

 املولد والنشأة :

م  ١٩٤٢فبرایر  ٥لد الكاتب یسري علي الجندي الشھیر بیسري الجندي في و     

ً  في  .محافظة دمیاط متزوج ولھ ابنان الكبیر یعمل صحفیاً والصغیر یعمل مھندسا

وھو كاتب مسرحي اھتم في كتابتھ بالتراث الشعبي خاصة وقد ساھم في      

تشار الفني لھ عام تطویر جھاز الثقافة الجماھیریة أثناء تولیھ منصب المس

وقد تولى الكاتب یسري الجندي العدید من إدارة المناصب فعمل بوزارة  م١٩٨٢

ً  ١٩٧٠الثقافة منذ عام   . السامر لمسرح وقد عمل مدیرا

 حياته الوظيفية : 

 ١٩٧٠یعمل بوزارة الثقافة منذ عام 

 ١٩٧٤عمل مدیراً لمسرح السامر بالقاھرة عام 

ً للفرقة المركزیة   .١٩٧٦للثقافة الجماھیریة عام مدیرا

ً ثقافیاً لرئیس جھاز الثقافة الجماھیریة عام   .١٩٨٢مستشارا

 ١٩٩٦ثم مدیراً عاماً للمسرح بالھیئة العامة لقصور الثقافة حتى عام 

ً لرئیس الھیئة للشئون الفنیة والثقافیة حتى أحیل للمعاش في   ٥ثم مستشارا

 ٢٠٠٢فبرایر 

ً عضو لجنة  عضو لجنة المسرح بالمجلس األعلى للثقافة لعدة سنوات، حالیا

 .الدراما العلیا باتحاد اإلذاعة والتلیفزیون
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 مكانته املسرحية :  

ً بین كتاب المسرح المصري والعربي       ً متمیزا یحتل یسري الجندي موقعا

باجتھاداتھ المستمرة في تأصیل شكل مسرحي عربي لھ رؤاه المعاصرة مستلھماً 

التراث الشعبي، حیث بدأ تواجده في الساحة المسرحیة ابتداء من أواخر الستینیات 

لمنتظر وتتالت بعدھا بكتابة مسرحیة: ما حدث للیھودي التائھ مع المسیح ا

 .مسرحیات مھمة 

بحصولھ على جائزة الدولة التشجیعیة في  ١٩٨١توجت اجتھاداتھ عام و     

المسرح ووسام العلوم والفنون من الطبقة األولى ثم جائزة الدولة للتفوق عام 

للفنون. مثلت أعمالھ في العدید من الدول العربیة كما مثلت أعمالھ في  ٢٠٠٥

ت دولیة وعربیة. قدمت لھ اتحادات الفنانین العرب أول افتتاح عدة مھرجانا

 " . مسرحي بمسرحیة " واقدساه

 :  أعماله

ما حدث للیھودي التائھ نع المسیح  –نشرت لھ المسرحیات التالیة: عنترة      

 – واقدساه –علي الزیبق  –المحاكمة  –رابعة العدویة  –الھاللیة  –المنتظر 

آن األول والثاني من مجموعة األعمال الكاملة بھیئة الكتاب الساحرة وصدر الجز

 ً ً مسرحیة " اإلسكافي ملكا  لمسرحیاتھ " ثماني عشرة مسرحیة " وصدر لھ أخیرا

 .م٢٠٠٢عام  "

كما نشرت لھ دراسات ومقاالت في المجالت الثقافیة المصریة والعربیة      

ً من كتابھ " مالحظات نحو تراجیدیا معاصرة  " الحائز على جائزة النقد وفصوال

ً على  ١٩٦٩مناصفة في مؤتمر األدباء الشبان عام  بمصر والتي حصل فیھا أیضا
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جائزة التألیف المسرحي مناصفة، كما حصل على جائزة أفضل نص مسرحي في 

 .١٩٩٤ عام ملتقى المسرح العربي

 :  جوائزه

م العلوم ) ووسا١٩٨١حصل على جائزة الدولة التشجیعیة في المسرح عام (

 .والفنون من الطبقة األولى

  ٢٠٠٥حصل على جائزة الدولة للتفوق عام 
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 دنيا إبراهيمود حافظ محم

 :  النشأةو املولد 

، وتعلم  ١٩١٢دنیا " بمدینة فارسكور  إبراھیمود حافظ مولد الدكتور " مح     

فارسكور االبتدائیة أقدم مدارس فارسكور ، وأتم حفظ القرآن  بنيمدرسة  في

 الشرعي القاضيحسنین دنیا "  إبراھیمالكریم بمساعدة عمھ الشیخ " محمد 

  .دراستھ االبتدائیة  في،وكان متفوقا 

 الدینيوبعد أن حصل على الشھادة االبتدائیة بتفوق ، ذھب لاللتحاق بالمعھد      

التعلیم العام بدال من التعلیم  إلىبدمیاط ، ولكن والدتھ أصرت على أن یتجھ 

یصبح  لكيالقاھرة لاللتحاق بالمدرسة الثانویة  إلى، فعملت على ذھابھ  الشرعي

 . طبیبا ویكون قریبا من خاالتھ بالقاھرة

جامعة  –وبعد أن حصل على الشھادة الثانویة بتفوق ، التحق بكلیة الطب      

القاھرة ، ولم یمكث فیھا سوى عام واحد ألنھ كان یرغب فى دراسة الطبیعة التى 

 . یھواھا منذ صباه

بھ یغیر مساره من دراسة البشر  وإذاوفى نفس العام افتتحت كلیة العلوم ،      

 . دراسة علم الحشرات بكلیة العلوم إلىبكلیة الطب ، 

نشأ بھا وولعھ  التيلریفیة ومما ساعده على حب ھذا العلم طبیعتھ ا     

ھذا العلم  فيبالحشرات والفراشات من اختالف ألوانھا وأنواعھا ، وقد سانده 

علم الحشرات ،  فيالكلیة الدكتور أفالطون أول أستاذ یبحث  في األساسيمعلمھ 

 . تحصیل علمھ وجمع معلوماتھ وأبحاثھ فيفساعده 



 ١١٤ 

تحصیل العلوم العالم الكبیر  فيجانبھ أیضا ویساعده  إلىوكان ممن یقف      

طفرة العلوم الحدیثة .  فيتوسم فیھ خیرا  الذيعلى مصطفى مشرفة "  " الدكتور

أن أصبح معیدا بالكلیة ثم حصل على درجة الدكتوراه ، ومن ھنا بدأت رحالتھ  إلى

أمریكا وفرنسا وألمانیا واالتحاد  فيالعلمیة فذھب لتحصیل العلم وعمل األبحاث 

 . وبریطانیا تيالسوفی

 حياته العملية : 

متحف بكلیة  إنشاء فيتحصیل العلم ، وھو أول من فكر  فيقد أفنى عمره ل     

 فيجامعة القاھرة یضم جمیع أنواع الحشرات وھو من أكبر المتاحف  –العلوم 

 لطالبيحتى یكون مزارا للعالم ومرجعا  إنشائھسبیل  فيجاھد  الذيالعالم ، وھو 

 . العلم

مجمع اللغة العربیة ، وكذلك تدرج  فيالعالیة تم اختیاره عضوا  وإلمكانیاتھ     

والدكتور محمود حافظ ھو أول من وضع . الواجبةوظائفھ بالكفاءة العلمیة  في

 .خطة لترسیخ اللغة العربیة فى مجال العلوم 

العلوم ، حیث أنھ كان من أشد المؤیدین  أسلمھوأیضا كان من أھم آرائھ      

علوم  إنالعلوم بشرط أن یتم ذلك بصورة مقننة وعلمیة ، ومن أقوالھ :  ألسلمھ

عظمة  إظھارفیھا وجھة نظر كاالجتماع واالقتصاد وعلم النفس ، ویمكن  اإلسالم

ء العلوم التجریبیة كالكیمیا في باإلسالمأرفض أن یقسم  أنني إالذلك  في اإلسالم

 . إسالمیةمثال لیقولوا كیمیاء  ءوالفیزیا

من انجازات العلماء بالوثائق  والعربي اإلسالميأیضا عمل على جمع التراث      

عالما  ١٢٠بحثا ودراسة قام بھا  ٥٥٠على امتداد التاریخ الذى بلغ عددھا 

 . مصریا
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 : نذكر منھاوفى حیاتھ الحافلة باالنجازات العلمیة تولى عددا من الوظائف      

 العمید األسبق لكلیة العلوم جامعة القاھرة

 ١٩٨٠ العلميالوكیل األسبق لوزارة البحث 

 . رئیس لجنة جوائز الدولة التقدیریة للعلوم األساسیة

 الذي المصري العلمي، ونائب رئیس المجمع  المصري العلميرئیس االتحاد 

 ١٧٩٨أسسھ نابلیون

 ١٩٧٦وكان عضوا بھ من عام  نائب رئیس مجمع اللغة العربیة ،

كما أنھ مقرر لجنة علوم األحیاء والزراعة بمجمع اللغة العربیة ، أیضا مقرر لجنة 

 . الكیمیاء والصیدلة وعضو لجنة المعجم الكبیر والمعجم الوسیط

 مؤلفاته : 

عشر مؤلفا ، ومنھا ما یدرس  اثنيیزید على  قد بلغت مؤلفاتھ العلمیة مال     

لیة العلوم ، كما أنھ كان واحدا من عشرة علماء على مستوى العالم على طلبة ك

 . تخصصھمجال  في

 جوائز حصل عليها : 

 : من األوسمة التى حصل علیھا

 ١٩٧٧ائز على جائزة الدولة التقدیریة ج

 ١٩٧٨ائز على وسام االستحقاق من الطبقة األولى ج

 ١٩٨١صل على وسام العلوم والفنون من الطبقة األولى ح

 ١٩٩٩صل على جائزة مبارك للعلوم التكنولوجیة ح
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 الغاياتيالشاعر علي 

ھناك شعراء ال یتبعھم الغاوون، فال ھم فى كل واد یھیمون وال یقولون ما ال      

ً لحاكم أو  ً وتزلفا ً مرفوعى الرأس، ولم تخط أقالمھم نفاقا یفعلون.. عاشوا أحرارا

الغایاتى الذى اضطھد وتشرد ونفى فى سبیل سلطان، من ھؤالء الشاعر على 

 .وطنھ

الغایاتى والذي عاش في  المجاھد الوطني الكبیر الشیخ على ومن ھؤالء     

والیة تتبع الدولة العثمانیة باالسم ،  عصر ینوء بالعواصف و الفتن فمصر كانت

األفغاني ( فیھا جمال الدین  لكنھا واقعة تحت نیر االحتالل البریطاني ، وقد ترك

أساسھ الدعوة إلى  ) أثرا كبیرا إلیقاظ الفكر وظھور تیار جدید١٨٧٩ـ  ١٨٧١

في االحتالل  الحریة والحكم النیابي والدستور والتخلص من النفوذ األجنبي المتمثل

حكم الفرد المطلق ونفوذ الخدیوي ، وحاشیتھ التركیة المحیطة  وكذلك التخلص من

 . بھ

  املولد و النشأة

 وتلقى تعلیمھ في أحد الكتاتیب١٨٨٥أكتوبر   ٢٤ولد علي الغایاتي یوم      

 الكثیرة التي كانت منتشرة في دمیاط ، وكان یملكھ والده الشیخ " محمود الغایاتى

 وبھ تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ بعض آیات القرآن الكریم . "

الفتوح الرباني ) التي أنشاھا تعلیمھ االبتدائي في مدرسة ( ثم استكمل مرحلة      

انتقل بعدھا إلى المعھد األزھري بجامع البحر ،  .١٨٧٣ الشیخ على الحزاوي عام

 التي تلقى فیھا تعلیمھ األولى ثم عمل مدرسا في نفس المدرسة

وظل في دمیاط إلي أن بلغ الثانیة والعشرین من عمره، ثم توجھ إلي القاھرة      

ً ١٩٠٧في العام ، مطران"بجریدة"الجوائب المصریة" لصاحبھا"خلیل م، محررا
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وكان ینشر شعره في"الوطن"، و"المؤید"، و"الدستور"، ثم في جرائد الحزب 

 . الوطني مثل"اللواء"، و"العلم" وكان رقیق الحال یشكو من الفقر

 الغاياتي كاتبا

الودیع ، لم ویبدو أن تلك الحیاة الھادئة المطمئنة التي كان یعیشھا في بلده      

تكن تالئم طبیعتھ الناریة ، الجامحة إلى الكفاح والنضال ، بدلیل قولھ عن شعره 

ً عن األغراض السیاسیة والوطنیة (  البدائي الذي كان ینظمھ في بدء شبابھ ، بعیدا

.. ولقد أضلني ما أضل الشعراء من قبل ، فطرقت في بدء محاولتي للنظم 

ال ذكر لألمة والوطن ، أما عذري في ذلك إن موضوعات ال خیر فیھا للبالد و

حاولت االعتذار فذالك أنني في معزل عن الحركة الوطنیة وال أعرف من أمرھا 

ً وحسبي أنى ولدت في مدینة دمیاط ونشأت فیھا بین قوم كرام ، غیر أنھم  شیئا

{محافظون} یعبدون الحكام كأنھم آلھة یحیون ویموتون ، ثم ال یكادون یذكرون 

 طن والوطنیة على اإلطالق ....)الو

القاھرة فقیرا مجھوال یبلغ  رحل إلى ١٩٠٧و في الیوم الرابع من إبریل عام      

قریبا من دور  من العمر اثنین وعشرین عاما ، فاتخذ مسكنا في حي عابدین

 الصحف ، وما لبث أن عمل محررا بجریدة " الجوانب المصریة "لصاحبھا خلیل

ب الغایاتى مقاال بعنوان ( الدستور أمیرنا ) لم یعجب صاحب مطران وحدث أن كت

، فجمع النسخ من أیدي الباعة ، ووضع مكانھ مقاال آخر ، فغضب  الجریدة

  . " وترك العمل بالجریدة ، وانتقل إلى " اللواء الغایاتى لھذا التصرف

 الغاياتي ثائرا

خاض على عمل الغایاتي في مجلة یصدرھا الشاعر خلیل مطران ، و -

ضد علماء الدین الذین نشروا صنادیق النذور  ١٩٠٧أولى معاركھ عام   صفحاتھا
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الجھلة   والتوسل بأرباب القبور و وصفھم بأنھم " من ذوى األفكار العتیقة البالیة

 "  فعاقبت السلطات الغایاتي على جرأتھ بالتحقیق معھ وسجنھ اثني عشر یوما. 

ضد   لوطني ألنھ كان األعلى صوتا في تلك الفترةوانضم الغایاتي إلي الحزب ا -

 قصائده الناریة ھجوما على المحتلین وأبواقھم .  االحتالل والقصر وأخذ ینشر

وغیرھم من رجال اإلعالم   وھاجم أمیر الشعراء أحمد شوقي ، وشیوخ األزھر -

 الموالین لالحتالل .

مصر وخارجھا ، من أجل وأید الغایاتي في مقاالتھ وشعره كل عمل ثائر في   -

إجالء اإلنجلیز ، واألخذ بالدستور ، وإصالح الحكم، والضرب علي ید الفساد ، 

 ونشر التعلیم .

 وامتدح بقصائده قادة الحركة الوطنیة مثل مصطفى كامل ، ومحمد فرید . -

و قد ھاجم الحكم على عبد العزیز جاویش بالسجن ثالثة أشھر لمقالھ عن ذكرى  -

 كتب قصیدة فى تحیتھ یوم خرج من السجن. دنشواى ثم

وشن الغایاتي حملة على أحمد شوقي أمیر الشعراء ألنھ صرح بلسان الخدیوي  -

 أن إعالن الدستور غیر ممكن إال بإذن من اإلنجلیز .

 وكتب قصیدة ناریة وقف فیھا مع إضراب طلبة األزھر وتحقیق مطالبھم .  -

: " لئن   قید للحریات كتب قصیدة یقول فیھاوحین صدر قانون المطبوعات الم   -

 قیدوا مني الیراع وأوثقوا لساني .. فقلبي كیفما شئت ینطق " .

 ولم یفلت الخدیوي عباس من لسان الغایاتي حین ظھر میلھ إلي االحتالل . -
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كما رحب في قصیدة لھ بموقف الشاب الھندي الذي أطلق رصاصھ على السیر "  -

رع لندن فأرداه قتیال وكتب إن الھند بذلك قد نالت المجد كلھ ویللي " في أحد شوا

 في نضالھا من أجل الحریة .

قام الرئیس األمریكي السابق تیودور روزفلت بزیارة لمصر أشاد  ١٩١٠في عام -

 خاللھا باالحتالل البریطاني ، فھاجمھ على الغایاتي بعنف .

، ضاق بھا صدر الحكومة ، وكانت تلك كلھا مواقف جریئة شجاعة لروح ثائرة  

بل وضاق بھا صدر عباس العقاد الذي تساءل : " أیمكن أن تالم الحكومة إذا 

 ضیقت من حریة الصحافة بعد أن استفاضت الدعوة الرتكاب الجرائم ؟ ".

 الغاياتي شاعرا

كان  ، وھى التي قضاھا الغایاتى في القاھرة ١٩١٠إلى  ١٩٠٧الفترة من  في     

اتصالھ بأدباء عصره ، فكان یشاركھم جلساتھم  فيلعملھ في الصحافة أثر كبیر 

أصدر دیوانا جمع فیھ شتات  ١٩١٠علیھم قصائده . و في یولیو  ویعرض

مقطوعاتھ الشعریة وقصائده المتفرقة واختار لھ اسما ما لبث أن ذاعت فیما بعد 

 شھرتھ وھو (وطنیتي).

صفحة من القطع الصغیر ولم تزد قصائده عن مائة  ١٣٥لم تزد صفحاتھ عن      

وكان في الدیوان قصائد وطنیة تندد باالحتالل  أبیاتھ األربعة .  بعضھا ال تتجاوز

البریطاني لمصر وتصدر عن روح التمرد التي أشاعتھا دعوة الزعیم مصطفى 

 كامل وخلیفتھ الزعیم محمد فرید.. 

رضوان في كتابھ " عصر ورجال " ھو  ودیوان " وطنیتي " كما یقول فتحي     

حتى سنة  ١٩٠٧بال شك : " دیوان الوطنیة المصریة في الفترة ما بین سنة 
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إذا قرأتھ اكتملت لدیك صورة كاملة للعھد الذي ظھر فیھ . إذ لم تترك   " ١٩١١

  قصیدة منھا حدثا سیاسیا إال وتعرضت لھ بروح ثائرة محبة للوطن .

وصاحبھا الشیخ على یوسف شنت حملة على الدیوان ،  لكن صحیفة المؤید     

فلفتت إلیھ أنظار القصر واإلنجلیز . وأدركت الحكومة أنھا أمام قذیفة مركزة من 

التحریض على االحتالل والدعوة للثورة واالستقالل ، فراحت تبحث عن الدیوان 

عبد العزیز في كل مكان ، وأصدرت أمرا باعتقال الغایاتي و محمد فرید ، والشیخ 

 جاویش لمشاركتھما في كتابة مقدمتھ.

وبسبب ذلك الدیوان الصغیر قامت الحكومة ألول مرة بتعدیل القانون لیصبح      

النظر في قضایا الصحافة والنشر من اختصاص محاكم الجنایات ، بعد أن كان 

 ینظر إلیھ بصفتھ " جنحة " 

ة (تحبیذ الجرائم وإھانة الحكومة حین وجھت إلیھ النیابة تھم بدأت المأساة      

 األنظار ولم یحضر المحاكمة وحكم غیابیا على الغایاتى ). فاختفى الغایاتى عن

 بالحبس سنة مع األشغال .

 اهلجرة 

 نشطت السلطات في البحث عن ( الغایاتى ) الذي غادر البالد ظھر یوم     

نظارة سوداء ، وسار  األربعاء متنكرا في مالبس إفرنجیة ، فقص شاربھ ، ولبس

ضابط تركي سھل ھروبھ من میناء اإلسكندریة حیث نزل باآلستانة ، وبھا  بجانب

جریدة( دار الخالفة) وأخذ ینشر قصائده ومقاالتھ ضد السلطة  تولى تحریر

تبحث عنھ في كل مكان ، وأخیرا عرفت عنوانھ في  الطاغیة في مصر التي كانت

الحكومة العثمانیة للسلطات المصریة استقر  ةتركیا ، وخوفا من تسلیمھ بمعرف

 . عزمھ على التوجھ إلى سویسرا
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بمعھد لتعلیم اللغات ، وقام في الوقت   وھناك عاش على تدریس اللغة العربیة     

ذاتھ بمراسلة صحیفة الحزب الوطني في القاھرة والعمل مترجما في صحف 

ھري قدره ثالثمائة فرنك . سویسریة ، ثم كاتبا في أكبر الصحف ھناك بمرتب ش

وبعد انقضاء عدة سنوات على الحكم علیھ بالسجن حاول الغایاتي العودة إلي 

مصر ، فاعتقلوه ثانیة بتھمة أنھ وصل إلي البالد لتدبیر الدسائس ضد الخدیوي ، 

 وقاموا بترحیلھ إلي الخارج .

ً  فتحيویحكى األستاذ        إفرنجیةمالبس  فيرضوان كیف ھرب الغایاتى متنكرا

اعتاد على الجبة والقفطان وخرج من میناء اإلسكندریة بمساعدة ضابط  الذيوھو 

وبعد شھور یعلم » دار الخالفة«صحیفة  فيوتوجھ إلى تركیا لیعمل ھناك  تركي

أن السلطات التركیة بصدد تسلیمھ إلى اإلنجلیز فیھرب إلى جنیف ویعمل ھناك فى 

ویتزوج » منبر الشرق«عربیة ثم یصدر جریدة بعنوان الترجمة وفى تعلیم اللغة ال

 .من فتاة سویسریة تشھر إسالمھا

 منرب الشرق 

راح الغایاتي یدافع عنھا في الخارج دفاعا حارا ،  ١٩١٩عندما قامت ثورة      

فقطعت الصحف السویسریة العمل عنھ ، فأصدر جریدة على حسابھ ھي منبر 

ا بالفرنسیة وصفحة واحدة بالعربیة . ثالث صفحات منھ  الشرق كان یطبع

 ١٩٣٧حتى عام  ١٩٢٢واستمرت الصحیفة منتظمة في الصدور منذ عام 

،  ٣٧ظروف بالغة الصعوبة إلي أن رجع الغایاتي بعد ذلك إلي مصر عام   في

 حین انضمت مصر لعصبة األمم المتحدة .

 العودة للوطن 
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وطنھ ویحن  ا وقلبھ یھفو إلىظل ( الغایاتى ) ھذه السنوات الطویلة في سویسر

 " إلى أھلھ وعشیرتھ ، والح في األفق ضوء جدید حین وصل إلى " مونتریھ

بسویسرا وفد مصري فطلب إلیھ أن یعود إلى وطنھ .. وعاد إلى مصر یوم 

وكان یوما مشھودا في حیاة الغایاتى حین نزل بأسرتھ إلى  ، ١٩٣٧یونیھ ٢٨

رین عاما ، عاد ومعھ قلمھ وجریدتھ وعش أرض الوطن الذي غاب عنھ سبعة

(منبر الشرق) لیبدأ مرحلة جدیدة من كفاحھ حیث أعید إصدار دیوانھ وطنیتي 

وعاود إصدار منبر الشرق من القاھرة  و كان اإلخوان المسلمون یلتقون على 

ھذه المجلة یكتبون فیھا، وھو ما جعل الجریدة تحیا بعد موات، وتشتھر بعد خمول 

 ت حتى وفاتھاستمر و قد 

 وفاته

 ١٩٥٦توفي علي الغایاتي في الیوم السابع والعشرین من أغسطس عام      

 . بالقاھرة حیث دفن بھا

  مناذج من شعره

  : قصیدة بعنوان ( ثمن االحتالل ) یھیب بالشباب أن یثور على الظلم یقول في

 للمستبـصـر النـور والح                 الظـالم ولـى أفـق الشعب أیھا 

 الحـذر بسیـف الشـر وادفـع                غـدا   ترقـب وال اآلن فانھض

 و في قصیدة نحن و االحتالل یقول: 

َ األمِل     كفكفي یا مصُر دمَع الَوَجلِ  ُ َنْیل  وارتقْب یا نیل

 لم ُیبِق فیھ الوجُد من ُمْحَتمَ    جاوَز الصبُر المدى، والصدرُ 
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 فاروق شوشةشاعر دمياط ... 

 : املولد و النشأة 

بمحافظة بقریة الشعراء  ١٩٣٦ولد عام  فاروق محمد شوشة شاعر مصري     

 . م١٩٥٦حفظ القرآن، وأتم دراستھ في دمیاط. وتخرج في كلیة دار العلوم .دمیاط

ویرجع سبب تسمیة القریة بھذا االسم لوجود شعراء الربابة الذین یتغنون      

وتلقى تعلیمھ القرآن في كتاتیب القریة شوشة فاروق باألبطال الشعبیین ، وحفظ 

 .االبتدائي والثانوي في دمیاط، ثم التحق بكلیة دار العلوم بجامعة القاھرة 

  حياته العملية :

      ً ، وتدرج في وظائفھا حتى ١٩٥٨، والتحق باإلذاعة عام ١٩٥٧عمل مدرسا

 . بالجامعة األمیركیة بالقاھرةویعمل أستاذاً لألدب العربي  ١٩٩٤أصبح رئیساً لھا 

 ) :، والتلفزیونیة ١٩٦٧: لغتنا الجمیلة ، منذ عام  أھم برامجھ اإلذاعیة     

. عضو مجمع اللغة العربیة في مصر. رئیس  ١٩٧٧أمسیة ثقافیة ) منذ عام 

لجنتي النصوص باإلذاعة والتلفزیون ، وعضو لجنة الشعر بالمجلس األعلى 

انات الشعر العربیة للثقافة ، ورئیس لجنة المؤلفین والملحنین . شارك في مھرج

 . والدولیة

، وجائزة محمد حسن الفقي  ١٩٨٦حصل على جائزة الدولة في الشعر      

.حصل على جائزة ١٩٩٧سنة  جائزة الدولة التقدیریة في اآلداب، وعلى  ١٩٩٤

 .١٩٩١فیس العالمیة عام كفا
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 ١٢٤ 

ى مسافرة   ة  ١٩٦٦إل ون المحترق ب  ١٩٧٢ـ العی ي القل ؤة ف ي  ١٩٧٣ـ لؤل ـ ف

ـ  ١٩٨٥ـ األعمال الشعریة  ١٩٨٣ـ الدائرة المحكمة  ١٩٧٩ما ال یجيء  انتظار

سیدة  - ١٩٩٢ـ ھئت لك  ١٩٨٨ـ یقول الدم العربي  ١٩٨٦لغة من دم العاشقین 

اء  ت  - ١٩٩٤الم اص الوق ت القتن ال)  - ١٩٩٧وق عر لألطف ر (ش ة والقم حبیب

 .٢٠٠٢الجمیلة تنزل إلى النھر  - ٢٠٠٠وجھ أبنوسي  - ١٩٩٨

   

 مؤلفاته منها :

ى  ٢٠لغتنا الجمیلة ـ أحلى    ي ـ أحل ي الشعر العرب ي  ٢٠قصیدة حب ف قصیدة ف

عاصرة ـ مواجھة ثقافیة الحب اإللھي ـ العالج بالشعر ـ لغتنا الجمیلة ومشكالت الم

 ـ عذابات العمر الجمیل (سیرة شعریة).

 جوائزه : 

، ١٩٩٤، وجائزة محمد حسن الفقي ١٩٨٦حصل على جائزة الدولة في الشعر   

 ١٩٩٧وعلى جائزة الدولة التقدیریة في اآلداب 

 

 برنامج لغتنا اجلميلة : 

م ١٩٦٧أول سبتمبر  فيلغتنا الجمیلة" بدأت حلقاتھ األولى  " ھذا البرنامج     

وجدان  فيوھو شھر قریب من شھر النكسة ، ھیأ حالة من الرغبة العارمة 

للعودة إلى الجذر إننا ھزمنا ألننا فقدنا ھویتنا وشخصیتنا ،  كلھ العربيالشعب 

ساد وقتھا  الذيغمار الحماس  في تقدیمھفجاء ھذا البرنامج ووافقت اإلذاعة على 

 . كمحاولة لتأصیل الجذور 

 مسات شعره : 



 ١٢٥ 

أن یضع یدیھ على سمات شوشة فاروق منذ البدایة یستطیع المتأّمل في شعر      

ثل دیوانھ أساسیة وبصمات بارزة منھا رحلتھ في البحث عن الحب والعشق ، م

، شوشة فاروق أحبك حتى البكاء و العیون المحترقة، والمرأة ھي أساس شعر 

یلة فكتب لھا إلى مسافرة ، ولؤلؤة في القلب ، وھئت لك و سیدة الماء ، والجم

 .تنزل إلى النھر 

 في الكتابة :  األولىویقول فاروق شوشة عن محاوالتھ      

كانت أول محاولة لي وأنا طالب في المدرسة كتبت مسرحیة وعرضتھا على " 

جنیھ حصلت  ١٧أستاذي فأدھشھ األسلوب ، وقامت المدرسة بعرضھا مقابل 

تشغلني فتاة في قریتي علیھم وكان وقتھا مبلغ كبیر ، وكانت في نفس الفترة 

ً في إلھامي بقصائد الغزل ً كبیرا ومن ھنا كانت المرأة ھي  وأحببتھا وكان لھا دورا

أساس شعري.. ، وھي مصدر اإللھام ، وال یمكن تصور عالمي الشعري خارج 

ً وزوجة وابنة وأنا محاط بالمرأة في كل  ..دائرة المرأة ، فالمرأة في حیاتي أما

قة تغذیني طیلة الوقت بكثیر من المشاعر النبیلة والتي تشكل صورھا.. وھذه العال

 .مادة أساسیة في اإلبداع الشعري 
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 ١٢٦ 

 الصحفي السفري ... علي محدي اجلمال 

بدمیاط ، حصل علي بكالوریوس الزراعة من  ١٩/٩/١٩٢٥ من موالید     

 .١٩٤٩، ثم تخرج في معھد الصحافة عام ١٩٤٧جامعة القاھرة عام 

و محررا  ١٩٤٧ عمل سكرتیرا لتحریر "جریدة الزمان المسائیة " عام      

ثم شغل منصب نائب رئیس تحریر جریدة " أخبار  " سیاسیا بجریدة " أخبار الیوم

 .١٩٥٦حتى عام  ١٩٥٢ الیوم " من عام

ورأس تحریر جریدة األھرام إلى أن أصبح رئیسا لمجلس إدارتھا عام      

تنظیم الصحافة وتحویلھا إلى سلطة رابعة، ووكیال للجنة . عضویة لجنة ١٩٧٥

المقترحات المتفرعة عن الدستور، وعضوا في المؤتمر القومي العام لالتحاد 

 .أصبح نقیبا للصحفیین ١٩٧١ االشتراكي ولجنھ النقابات المھنیة، وفي عام

صاحب مدرسة األخالق الصحفیة الحمیدة ولقب " بالصحفي السفیر "      

ف بالحنكة السیاسیة، نال جائزة " أد جار جالد " السنویة ألحسن ریبورتاج ووص

سنة، ومنح وسام الجمھوریة من الطبقة األولى مساء یوم  ٣٠ لصحفي اقل من

 .وفاتھ

 ھي :  األھرامأضاف أربع صفحات لجریدة 

الصفحة المفتوحة  وصفحة التلیفزیون و الصفحة الخارجیة و صفحة دنیا الثقافة 

 .وجھة نظر  وباب

 

 

 



 ١٢٧ 

 شاعر البسطاء ... حممد العرت \

 :  املولد والنشأة 

التأسیس لمؤتمر أدباء  فيوكان لھ دور كبیر  ١٩٤٠دمیاط سنة  فيولد      

بمحافظة المنیا لم  ١٩٨٤فبرایر  فيعقد دورتھ األولى  الذياألقالیم  فيمصر 

ً لكنھ انخرط  ً نظامیا  فيالكتاتیب فتعلم القرآن الكریم وعمل  فيیتلق الراحل تعلیما

بكل  عصاميمھن یدویة كثیرة وتعلم األبجدیة مع تعلمھ الشعر فھو بھذا شخص 

 معنى الكلمة .

حیث انضم  ١٩٦٧الظھور بعد ھزیمة یونیو  فيبدأت موھبتھ الشعریة      

دأ لجموع الشعراء الذین جابوا القرى والنجوع لترسیخ فكرة المقاومة خاصة مع ب

" وتعرفت علیھ الحركة األدبیة أكثر مع صدور ١٩٧٠-١٩٦٩حرب االستنزاف "

 یحوى أشعاره المبكرة . والذيدیوانھ األول " كالم للطین" 

اتصف محمد حسن العتر بالنشاط والدأب والعمل داخل جماعة فقد أصبح مع      

ى ظالم سالمة ومحروس الصیاد والسید الغواب وكامل الدابي وعل النبويمحمد 

محافظتھم وذلك بعد إقامة تجمعھم األدبي المستقل  فيمن أبرز األصوات الشعریة 

لكنھا ما لبث أن لوحقت  ١٩٦٧أشھرت سنة  والتي"جمعیة الرواد األدبیة" 

ً فدمجت مع جمعیة رواد قصور الثقافة سنة  وھو ما أدى لتوقف  ١٩٧٠إداریا

 . ومعنوي ماديت الشاطئ بدعم رعتھ أسماء مھمة مثل الدكتورة بن الذينشاطھا 

نشرت لكل أدباء مصر ازدھر نشاط الحركة  التيمع ظھور مجلة "رواد"      

 .وكان المشرف على المجلة ھو الروائي مصطفى األسمر 

األقالیم الدورة  فيمؤتمر أدباء مصر  فيوقد كرم العتر مرتین كانت األول      

مؤتمر دمیاط األدبي الخامس سنة  فيوالثانیة  ١٩٩١السابعة باإلسماعیلیة سنة 



 ١٢٨ 

 فيبمنحھ درع المحافظة  محافظ دمیاط " عبد العظیم وزیر "كما كرمھ  ١٩٩٦

  ٢٠٠٣ملتقي دمیاط الثقافي األول سنة 

 أعماله : 

ال الشعر مج فيخمسة دواوین بشعر العامیة المصریة وھى رصیده      

"النخل نخ" وحتى لحظاتھ األخیرة لم یفارق  و" كالم للطین"  منھاوالدواوین 

ً رغم اعتالل صحتھ .  العتر قلمھ وأوراقھ وظل منشداً جسورا

وقد دخل میدان الروایة منذ نحو عقد من الزمن فصدرت لھ "سفر الموت"      

الحرس) وأغلب عن سیرة القاص یوسف القط (حارة النفیس) (غیبوبة) (باب 

 الحارة الدمیاطیة . فيروایاتھ تعالج فكرة المكان 

مختلف أنحاء مصر فقد كان  فيتمیز محمد العتر بالتفاعل مع األدباء الشباب      

ً على التواجد والحوار الخالق مع المبدعین وحضور المؤتمرات األدبیة  حریصا

یحرص على تحقیق  أعمال تحقیق تواصل حمیم مع األجیال وظل فيوالمشاركة 

تواصل حمیم مع األجیال الجدیدة من خالل بعض البرامج اإلذاعیة بإذاعة وسط 

 القناة السادسة . فيالدلتا والتلفزیونیة 

نلقى نظرة على سماتھ الشعریة علینا أن نتصفح بعض دواوینھ فنجد  ولكي     

بالتفاؤل وھى التلقائیة والبساطة وروح األلفة وسیطرة الروح المشرقة الملیئة 

 الوطنيتتسلل لفضاءات قصائده حیث تنقل لنا بعض ھواجسھ ویبدو الحس  التي

 ً قصیدة (من غیر عنوان) بعد الھجوم على أطفال بحر البقر  في مثل ما نراهمتألقا

 األبریاء بواسطة الطائرات الصھیونیة .

"دیوان كالم للطین" ، كان شدید اإلیمان بقدرة مصر على النھوض  وأیضا     

 .من عثرتھا لذلك راح یستحثھا لتظل صلبة قویة تواجھ أقدارھا بصبر ووعى 



 ١٢٩ 

ً عن لحظات االنتصار       ً ومعبرا شھدھا خالل حرب أكتوبر  التيكان صوتھ مؤثرا

اسیسھ العارمة قصیدة "كالم عن الرجال" حیث تتدفق أح في ١٩٧٣المجیدة سنة 

 بنشوة االنتصار على العدو التاریخي

 رجعنا یا بلدى .. نّصحى صباحك  نطّیب جراحك .. نخّضر براحك

 العبور وكوبريخروجنا المفاجئ .. ونار المالجئ    

 قطعوا بصمودھم سكوت الرقاد    وصلنا .. وصلنا .. وأتى المیعاد

 فى ساعة أصیلكوع الشط نیلك ... یالغى نخیلك  یغنى لنصرك ..

 یطل الزمان 

 وینده علیك     ومن جو سینا .. ومن جوه خالص

 بیعلى .. بیعلى .. بیعلى اآلدان 

 وفاته : 

 ٢٠٠٩نوفمبر  ٢٨دنیانا مساء السبت الموافق الشاعر محمد العتر ودع  

 التي یودعنا بھا :  أشعارهومن 

 الناس بتقول ولمین القول ؟

 دا الشاعر مات

 عنھ الحكایاتالناس بتقول 

 والصوت نبرات

 ملیانة آھات

 ودموع موجات



 ١٣٠ 

 ھایجین .. سایلین

 والناس بتقول 

 دا الشاعر عود .. ممدود.. مفرود .. باللحن یجود 

 وف ثانیة كأنھ ما كان لھ وجود

 الناس بتقول الشاعر مات

 أل .. أل .. أل .. أل 

 موجود الشاعر لسھ ، ومش ھیموت

 لو حتى انشال في تابوت

 الشاعر كلمةدا 

 وعمر الكلمة بطول الدنیا 

 .إزاي حتموت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣١ 

 وزير الصحة ... حلمي احلديدي 

 :  املولد والنشأة 

بقریة  ١٩٣٥أكتوبر  ١٩ في الحدیديعبد الرازق  حلميولد الدكتور      

 .شرباص مركز فارسكور، وھو متزوج ولھ خمسة أوالد 

 تعليمه : 

، وعلى دبلوم الجراحة  م١٩٥٧حصل على بكالوریوس الطب والجراحة       

، ودكتوراه العظام سنة  م١٩٦١ودبلوم جراحة العظام سنة  م١٩٦٠العامة عام 

، وعین معیدا بكلیة الطب من (  م١٩٦٦وزمالة كلیة الجراحة الملكیة بلندن  ٦٢

 )  م١٩٦٥ -١٩٦١

 – ١٩٨٥من عام ووزیر صحة  حتى أستاذ جراحة الوظیفيوتدرج بالسلك      

وھو عضو جراحة العظام المصریة والسكرتیر العام األسبق . وعضو م ١٩٨٦

 .جمعیة العظام البریطانیة واألمریكیة والتركیة والشرق األوسط والبحر األحمر  

 نشاطه السياسي : 

كان عضو مجلس الشعب عن دائرة فارسكور (  الحدیدي حلميالدكتور      

) وكان وكیال للجنة العالقات الخارجیة ثم رئیسا للجنة التعلیم  ١٩٨٤ – ١٩٧٩

 . ١٩٨٤بالمجلس ، وعین عضوا بمجلس الشورى سنة 

نشر لھ العدید من المقاالت العلمیة فى الدوریات المصریة والعالمیة ومثل      

العدید من المؤتمرات الدولیة ، وحصل على جائزة ھالیت االنجلیزیة  فيمصر 

 . ١٩٨٦متیاز من الطبقة األولى ونوط اال



 ١٣٢ 

یصلح لالستھالك  زیت وذكر أنھ الال إنتاجعضو مجلس الشعب ھاجم وھو      

 الحدیدي، ولما قال لھ وزیر الزراعة أنا المسئول عن الزراعة رد علیھ  اآلدمي

 . المصريوأنا وزیر الصحة المسئول عن صحة الشعب 

جفوة كانت مستعصیة بین مصر والسودان وظل مفاوضا "  إزالة فيساھم      

رئیس وزراء السودان لعدة ساعات بالخرطوم حتى صدر البیان  " المھديالصادق 

 .بموعد زیارة الصادق للقاھرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣٣ 

 سعد اردش 

 املولد والنشأة : 

، وھو سعد الفنيردش، ونعرفھ باسمھ قلرحمن ا سعد عبد األصلياسمھ      

 سیاسيأردش، وھو واحد من رموز النھضة المسرحیة فى الستینیات، ومسرحھ 

 .اجتماعي

فارسكور بدمیاط، ویذكر  في ١٩٢٤السادس عشر من یونیو  فيوھو مولود      

والد الفنانة  البابلي حلميفارسكور كان ناظر المدرسة ھو  فيأنھ أثناء دراستھ 

ربویین، حیث كانت تربطھ عالقة ذات طابع ، وھو من أعظم التالبابليسھیر 

 .  أسرى بكل تلمیذ

الكبیر  الصوفيوفى المدرسة الثانویة بفارسكور تعرف أردش على الشاعر      

وقد بدأ أردش مسیرتھ مع  المدرسيقاد تجربة المسرح  الذيطاھر أبوفاشا، 

زنھا فى تقدیم التمثیل، حینما بدأ حیاتھ موظفا بالسكك الحدیدیة، وكان یستخدم مخا

عروض مسرحیة للھواة قبل أن ینتقل إلى القاھرة لیلتحق بمعھد التمثیل ویحصل 

 .١٩٥٠على دبلوم المعھد عام 

، كما ١٩٥٥صل أیضا على لیسانس الحقوق من جامعة عین شمس عام حو     

، وعمل ١٩٦١روما عام  فيمن األكادیمیة الدولیة للمسرح  الدكتوراهحصل على 

للفنون المسرحیة، وتدرج  العاليیسا لقسم التمثیل واإلخراج بالمعھد أستاذا ورئ

 . الفنيعدة مناصب حتى أصبح رئیسا للبیت  في

 المسرحيوكون فرقة حرة مع كاتب ناشئ وقتھا ھو نعمان عاشور، الكاتب      

المعروف الحقا وقدما من خالل ھذه الفرقة عرضھما األشھر (الناس اللى تحت) 

 .بعثة دراسیة إلیطالیا فيلفرقة لسفر أردش ولم تستمر ا



 ١٣٤ 

 :  أعماله

ومن أشھر أعمالھ "سكة السالمة"، "المال والبنون" ،"عطوة أبومطوه"،      

 " وغیرھا من األعمال التي تعد عالمات فيامرأةحسن"، "شباب  األسطى"

 .مسیرة المسرح والسینما المصریة

للراحل العدید من المؤلفات الفنیة والدراسات واألبحاث والترجمات أھمھا      

المخرج في المسرح المعاصر"، "خادم سید درویش"، "ثالثیة المصیف"، "

"جریمة في جزیرة الماعز"، " انحراف في مقر العدالة"، "أجوینى"، 

فنان "بیاتریس"، و"كارلو جولدوني" وھي سلسلة مسرحیات عالمیة. كما قدم ال

الراحل العدید من الدراسات لدوریات فنیة وثقافیة متخصصة في مصر والعالم 

 .""، و"أعالم العراقالفنيالعربي مثل "مجلة المسرح"، "فصول اإلبداع 

 رؤيته املسرحية : 

، حیث كانت اإلغریقيكان الفنان سعد اردش یحلم بأن یعود المسرح لعصره      

یشاھدوا ما یقدم بالمسارح؛ فأھتم ھؤالء الناس تلزم فیھ الحكومات مواطنیھا ل

بالمسرح كمؤسسة تنویریة تثقیفیة تنشر الوعي الثقافي مثل المدرسة والجامعة 

ودور العبادة؛ فقد كان واجب وطني على كل مواطن أن یشاھد المسرح، فللمسرح 

 .الحالة االجتماعیة إصالحدور كبیر في 

من السینما،  إلیھھ أبو الفنون واقرب ردش كان یرى المسرح بال شك انا     

ویأتي بعد المسرح التلیفزیون؛ فقد شارك سعد في أول أعمال أنتجھا التلیفزیون 

أنھ لم یجد نفسھ  إالالسینمائیة،  األعمالفي الستینیات، كما أنھ شارك في بعض 

لیس لعدم قدرتھ، لكن ألن السینما غیر قادرة على استیعاب ممثلي المسرح  -فیھا

بحركاتھم االرتجالیة وخروجھم عن النص وااللتزام بالتوقیت الزمني للجملة 
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والحركة الواسعة التي ال تتحملھا الكامیرا، فالمسرحي غریب على الكامیرا 

 .السینمائیة

 : ت بفلسفة برخي ثرهتأ

تأثر سعد أردش بالمسرح البریختي إلى أبعد الحدود، وان كان ال یخفي      

إعجابھ بسوفوكل، وتشیخوف، والحكیم، وسارتر، وبیراندللو، ونعمان عاشور، 

 .، وغیرھم ممن أحبھمإدریسوسعد الدین وھبھ، والفرید فرج، ویوسف 

رغم سقوط  -اعتقد المخرج سعد أردش أن "بریخت" أو منھج بریخت     

انھ یطل على منھج فكري وفني صالح  إال -علیھا األیدیولوجیة الماركسیة التي قام

في أنھ المنھج واألداء الوحید في  أھمیتھللتطبیق في كل زمان ومكان، وتتركز 

العدل  إلىوجھ؛ فھو یسعي  أكملعلى  "الدراما الذي یحقق وظیفة "التنویر

ومسرحھ فرض نفسھ متأخرا؛ فقد عرض لھ االجتماعي في غیبة األیدیولوجیة، 

في مسرح الجیب، وأخرج لھ  م١٩٦٢مسرحیة تعلیمیة (القاعدة واالستثناء) سنة 

، ثم (دائرة الطباشیر القوقازیة) سنة ١٩٦٦الطیب) عام  اإلنسانمسرحیة (

 حد تالمذة بریخت)، ورأى اردش انمع المخرج األلماني كورت فیت (أ ١٩٦٨

 .نفسھ أیضا علي المسرح في سوریا، والعراق، ولبناناتجاه بریخت فرض 

معظم كتاب المسرح المعاصرین  إلي"بریخت" تسرب كمنھج  أنوأضاف      

والذین یحاولون مناقشة قضایا األمة االجتماعیة والسیاسیة، كما تسرب بریخت 

كثیر من المخرجین العرب الذین زاوجوا بین منھج "ستانسال فسكي"  إليأیضا 

بریخت" العقالني القادر علي توصیل الداللة بشكل أوضح للجماھیر، ولم "ج ومنھ

الممثلون العرب الكبار  إلىھذا الحد، فقد تسرب أیضا  إلىیتوقف منھج بریخت 

  . أعمالھ من خالل القراءة أو المشاركة في
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 وفاته : 

توفى مساء "الجمعة" في الوالیات المتحدة األمریكیة الكاتب والمخرج      

 عاما بعد صراع طویل مع المرض.  ٨٤والممثل سعد أردش عن عمر ناھز 
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 فيلسوف الوجودية ... عبد الرمحن بدوي 

 

 :  املولد والنشأة

شرباص مركز بقریة  ١٩١٧ولد عبد الرحمن بدوي في الرابع من فبرایر      

فارسكور بمحافظة دمیاط بمصر، ألسرة كبیرة العدد وكان ترتیبھ الخامس عشر 

بین أخوتھ الواحد والعشرین، والده ھو بدوي بدوي محمود من األثریاء وعمدة 

، ثم حصل على ١٩٢٩القریة، أتم دراستھ االبتدائیة بمدرسة فارسكور عام 

 .بمدرسة السعیدیة بالجیزة ١٩٣٢الكفاءة عام 

، التحق بدوي عقب حصولھ على م ١٩٣٤وحصل على البكالوریا عام       

ً  -جامعة فؤاد األول   البكالوریا بكلیة اآلداب قسم الفلسفة ،  -جامعة القاھرة حالیا

وأثناء فترة دراستھ سافر في بعثة إلى كل من ألمانیا والنمسا، وبعد عودتھ تخرج 

 .١٩٣٨بامتیاز في مایو من الجامعة حاصالً على درجة اللیسانس 

 حياته العملية : 

ً لتفوقھ تم تعیینھ كمعید بالجامعة وسعى من أجل الحصول       عقب التخرج ونظرا

 وكان موضوع رسالتھ عن ١٩٤١على الماجستیر وبالفعل حصل علیھ في نوفمبر 

مشكلة الموت في الفلسفة الوجودیة"، تال ذلك حصولھ على درجة الدكتوراه  "

، وجاءت رسالة الدكتوراه لبدوي تحت عنوان " الزمن الوجودي" ١٩٤٤عام 

والتي ناقشھا معھ عمید األدب العربي الدكتور طھ حسین، والذي أبدى رأیھ في 

 ً  .." بدوي قائالً "ألول مرة نشاھد فیلسوفاً مصریا
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عین بدوي عقب حصولھ على الدكتوراه كمدرس بقسم الفلسفة في إبریل       

ترك بدوي التدریس لیقوم  ١٩٥٠، وفي سبتمبر ١٩٤٩، ثم أستاذ مساعد ١٩٤٥

ً  –بإنشاء قسم الفلسفة بكلیة اآلداب جامعة إبراھیم باشا  ، ثم -عین شمس حالیا

 .١٩٥٩في ینایر  اأصبح أستاذ 

ومدیر للبعثة التعلیمیة في بیرن بسویسرا في عمل بدوي كمستشار ثقافي      

، وكانت لھ الكثیر من المشاركات ١٩٥٨ونوفمبر  ١٩٥٦الفترة ما بین مارس 

العلمیة الفعالة في عدد من الدول العربیة واألجنبیة حیث قام بتأسیس قسم الفلسفة 

من بكلیة اآلداب بجامعة الكویت وطھران وطرابلس، وعمل كأستاذ زائر في العدید 

السوربون  –الجامعات بكل من لبنان، ومعھد الدراسات اإلسالمیة بكلیة اآلداب 

بجامعة باریس، الجامعة اللیبیة ببنغازي، كلیة اإللھیات والعلوم اإلسالمیة بجامعة 

ً للفلسفة المعاصرة والمنطق واألخالق والتصوف بكلیة اآلداب  طھران، وأستاذا

 .جامعة الكویت

، ١٩٤٠ -١٩٣٨في الفترة ما بین   في حزب "مصر الفتاة"كان بدوي عضو      

، وتم اختیاره ١٩٥٢ -١٩٤٤وعضو في اللجنة العلیا للحزب الوطني الجدید 

شخصیة كعضو في لجنة الدستور التي كلفت في  ٥٠ممثالً عن الحزب الوطني مع 

 بكتابة دستور جدید، ولكن أھمل ھذا الدستور وتم استبدالھ بدستور ١٩٥٣ینایر 

 .١٩٥٦  عام

 صادمة أفكار 

نقرأ ما كتبھ الصحفي المصري رضا ھالل حول أفكار بدوي المثیرة للجدل :       

" تحّولت مصر إلى "سجن كبیر ال یسمح بالخروج منھ إال للسجانین"، ھذا ما 

 .قالھ بدوي في مطلع الجزء الثاني من مذكراتھ
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خّرب الجامعة في العھد عبد الرحمن بدوي عن الفساد الذي  .یتحدث د     

الناصري، ویقول: إن األساتذة كانوا یتنافسون في العمل بجھاز المخابرات، وكتابة 

التقاریر لمكتب األمن والمخابرات العامة والمخابرات العسكریة، وأصبحت 

 ر المناصب تمنح لعمالء النظام وللموالین لھ. وھذا الذي حدث بمص

اعي التي صادرت الملكیات الزراعیة دون ینتقد قوانین اإلصالح الزر     

وتولى المشیر عامر مھمة تصفیة اإلقطاع بالجیش والسالح   . تعویضات للمالك

فكانت النتیجة ھزیمة من أنكر الھزائم التي عرفتھا مصر في كل تاریخھا أمام 

 .١٩٦٧ یونیو  ٥ جیش صغیر لدولة من أصغر الدول في العالم ومن أحدثھا، في 

ذلك أن امتیاز   ..١٩٥٦ تقد عبد الرحمن بدوي تأمیم قناة السویس عام وین     

فما كان علینا لو انتظرنا ھذه األعوام األحد   شركة قناة السویس كان سینتھي..

فما كان علینا إال أن ندخل في مفاوضات   عشر؟ وإن كنا نرید اختصار المدة الباقیة

بل   یھمھ من األمر أیة منافع اقتصادیة لكن جمال عبد الناصر لم یكن  .. مع الشركة

حتى لو جر على مصر    الدوىكان یرید عمال سیاسیا مفاجئا مثیرا یكفل لھ 

 . وقد قام بعملھ ھذا بمفرده دون أن یستشیر أحدا من زمالئھ ووزرائھ  ! الخراب

كان یحكم الجامعة تنظیم أمني   ١٩٥٦ ویروي بدوي أنھ ابتداء من عام      

ي، إذ تنافس األساتذة في كتابة التقاریر عن زمالئھم، وصارت المناصب استخبار

 . اإلداریة في الجامعة وقفا على عمالء األمن

وجد بالجامعة تنظیم سري من العمالء الماركسیین أو  ١٩٦٢ وبعد عام      

وبالجملة كان الجو في الجامعة جو ،  المتجرین بالیساریة والماركسیة والشیوعیة

  . سیة الشاملة واإلرھاب المتربص والوشایة المتحفزةالجاسو



 ١٤٠ 

 

ال بد للمرء أن یصاب بأقصى درجات الذھول وھو یسمع أو   : ویقول بدوي      

 .یقرأ تفاصیل ما ارتكبھ زبانیة جمال عبد الناصر من فظائع

ً بالفكر الوجودي       بالنظر إلى فكر عبد الرحمن بدوي نجد أنھ بدأ حیاتھ مؤمنا

ذي یمجد اإلنسان ویعلي قیمتھ ویؤكد أنھ صاحب تفكیر وحریة وإرادة وال وال

یحتاج إلى موجھ ویعارض كل ما یحد من حریتھ من األفكار والغیبیات، واإلیمان 

المطلق بالوجود اإلنساني واعتباره أقدم شيء في الوجود، فیمیل ھذا الفكر إلى 

فات والترجمات التي تروج لھذا اإللحاد أحیاناً، وقد قدم بدوي العدید من المؤل

الفكر الذي وضع جملة "عش كأن ال إنسان عاش قبلك، وكأن ال أحد سیعیش 

 .نصب عینیھ "بعدك

وبالنظر إلى ھذا التوجھ الفكري لبدوي نجد أنھ أثار الكثیر من الدھشة في      

األوساط الفكریة والفلسفیة عندما قدم كتابیھ "دفاع عن محمد صلى هللا علیھ 

و" دفاع عن القرآن ضد الطاعنین فیھ" والصادر   وسلم ضد منتقدیھ"،

بالفرنسیة، حیث كان الكتابان بمثابة انقالب في فكره، بما فیھم من دفاع عن 

 .الرسول واإلسالم

ً ذلك "إنني أزحف منذ بدایة حیاتي الفكریة       وقال بدوي في حدیث لھ مفسرا

ا فیھا الفلسفة الوجودیة، وجبھة الفكر على جبھتین، جبھة الفلسفة العامة بم

 ."اإلسالمي، وال أراني ظلمت جبھة على حساب األخرى

ویقال أن للفكر الوجودي شقان شق إلحادي وشق إیماني وأن عبد الرحمن      

بدوي على الرغم من إیمانھ بالوجودیة، إال أنھ یحسب على الشق اإلیماني فیھ 

ضاع اإلسالم والمسلمین في العالم، وأطلع ولیس اإللحادي، فقد أستغرق في أو
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على كتب المستشرقین الذین تناولوا قضایا اإلسالم، وانتقد العدید منھا والتي 

أفترى مؤلفیھا فیھا على اإلسالم، وقام بالرد علیھا بنفس األسلوب الذین أتبعوه 

 .في استخراج األحداث التاریخیة فكشف ضاللھم

 :  األدبي نتاجهإ

بدوي المكتبة العربیة والعالمیة بالعدید من المؤلفات القیمة والتي أثرى      

كتاب، ھذا باإلضافة للعدید من المقاالت المنشورة باللغة العربیة  ١٥٠وصلت إلى 

وعدد من اللغات األجنبیة مثل الفرنسیة واألسبانیة واأللمانیة واإلنجلیزیة، صدر 

ذلك فقدم تراجم لعدد من الفالسفة، كتابھ األول عن "نیتشھ" وتوالت أعمالھ بعد 

باإلضافة لدراسات فكریة وإسالمیة وتأریخ الفلسفة منھا التراث الیوناني في 

الحضارة اإلسالمیة، وربیع وخریف الفكر الیوناني، وتحقیقات للتراث، ومنھا 

 .كتاب الطبیعة ألرسطو

نیة والفرنسیة، وقدم بدوي العدید من الترجمات عن عدد من اللغات مثل األلما     

باإلضافة للموسوعات كموسوعتي الفلسفة والمستشرقین، كما نشر باللغة 

  .الفرنسیة واألسبانیة واإلیطالیة ولھ إسھامات في الشعر واألدب

وكانت أولى مقاالتھ في جریدة " ال بورص  ١٩٣٨بدأ بدوي كتابة المقال عام  

دة مصر الفتاة في نفس العام إجیبسیان" بالفرنسیة ثم تابع نشر مقاالتھ في جری

 .وتوالت أعمالھ فنشر لھ مقاالت في عدة من المجالت العربیة الكبرى

نذكر من مؤلفاتھ القیمة: نیتشھ، شوبنھاور، أرسطو عند العرب ، التراث      

الیوناني في الحضارة اإلسالمیة، خریف الفكر الیوناني، ربیع الفكر الیوناني، 

قلقة في اإلسالم، اإلنسانیة والوجودیة في الفكر  الزمان الوجودي، شخصیات

أجزاء، شھیدة العشق  ٥في  -العربي، المثل العقلیة األفالطونیة، منطق أرسطو 
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اإللھي رابعة العدویة، شطحات الصوفیة (أبو یزید البسطامي)، روح الحضارة 

 العربیة، اإلنسان الكامل في اإلسالم، في الشعر األوروبي المعاصر، فضائح

الباطنیة ألبي حامد الغزالي، الخوارج والشیعة، تاریخ اإللحاد في اإلسالم ھذا 

الكتاب الذي تطرق فیھ إلى تاریخ المشككین في التاریخ اإلسالمي مثل الفیلسوف 

وعالم البصریات الحسن بن الھیثم إبان العصر العباسي وغیرھا العدید  الرواندي

 من المؤلفات الھامة

قام بدوي بتقدیم مذكراتھ في كتاب ضخم كان لصدوره تأثیر  ٢٠٠٠وفي عام      

ً لقیامھ بمھاجمة عدد من المثقفین  ھائل مثیر للجدل في األوساط الثقافیة، نظرا

ورموز الفكر من العرب، باإلضافة لمھاجمتھ لفترة حكم الرئیس المصري الراحل 

ً على المشاركة الجماھیری ة الكبیرة في تشییع جمال عبد الناصر، ومما قالھ معلقا

جنازة عبد الناصر بأن ھذا " أمر عادي وال یمت بصلة إلى وجود عالقة حب بین 

ً إلى أن " ھذه ھي طبیعة شعب ھوایتھ المشي في  المصریین وعبد الناصر" مشیرا

الجنازات"، وغیرھا العدید من االنتقادات سواء لعبد الناصر أو لغیره من الرموز 

 .السیاسیة والفكریة

ومن المقاالت الھامة التي نشرھا بدوي مقاالتي " المعنى اإلنساني في رسالة      

  ."النبي"، ھذه بالد اإلقطاع..خزانة الدولة في جیب السلطان

ً للقیمة التي تمثلھا مؤلفات بدوي والتي أبحر فیھا في مختلف أنواع  ونظرا

بعض من مؤلفاتھ الفلسفیة واالجتماعیة، فقد أخذت جامعة السوربون في باریس 

 .لتكون مادة یدرسھا الطالب المتعمقین في فلسفة العصور

ً لجھوده الفلسفیة العدید من األوسمة منھا وسام "األرز" من       نال بدوي تقدیرا

وجائزة الدولة التشجیعیة في الفلسفة اإلسالمیة عام  ١٩٤٩حكومة لبنان عام 

لعلوم االجتماعیة عند إنشائھا ، وكان أول من حصل على جائزة مبارك في ا١٩٦١



 ١٤٣ 

وحصل علیھا في نفس العام في فرعیھا اآلخرین نجیب محفوظ  ١٩٩٩عام 

 وصالح طاھر

 وفاته : 

عن عمر یناھز  ٢٠٠٢یولیو  ٢٥توفى في مستشفى معھد ناصر بالقاھرة      

عام وكان قد عاد إلى مصر من فرنسا قبل وفاتھ بأربعة أشھر، والتي كان قد  ٨٥

 . عقب تأمیم ثورة یولیو ألمالك عائلتھ١٩٦٢بھا منذ عام أستقر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤٤ 

 مسري زاهر 

 املولد والنشأة : 

بكالوریوس علوم  حصل على دمیاط، ب ١٩٤٣أغسطس  ٣٠من موالید      
 . عسكریة

م، ١٩٧٣-١٩٦٤ من م، العب النادي األھلي ١٩٦٤العب بنادي دمیاط حتى      
م، العب بالمنتخب العسكري ١٩٦٧-١٩٦٥العب بمنتخب مصر لكرة القدم من 

 .م، رئیس مجلس إدارة االتحاد المصري لكرة القدم١٩٧٣-١٩٧٠من 

أربع مرات منھا ثالث مرات  إفریقیاومن إنجازاتھ الفوز ببطولة كأس أمم      

 .٢٠١٠و  ٢٠٠٨، ٢٠٠٦،  ١٩٩٨) أعوام قیاسيرقم (متتالیة 

 التاريخ اإلداري الرياضي

 .٢٠٠٢ – ١٩٩٠عضو مجلس إدارة نادي ھلیوبولیس الریاضي 

 .م١٩٩٣-١٩٩٢عضو باالتحاد المصري لكرة القدم 

 .م١٩٩٦-١٩٩٤نائب رئیس االتحاد المصري لكرة القدم 

 ٢٠٠٣-١٩٩٩عضو اللجنة التنفیذیة لالتحاد العربي 

 .رئیس االتحاد المصري لكرة القدم

 لرياضيالتاريخ ا

 .م١٩٦٤العب بنادي دمیاط حتى 

 .١٩٧٣ – ١٩٦٤العب بالنادي األھلي

 ١٩٦٧-١٩٦٥العب بالمنتخب الوطني من 



 ١٤٥ 

 حممد مصطفى محام...  الشاعر

 :  املولد والنشأة

أغسطس  ١٨ فيولد الشاعر " محمد مصطفى حمام " بمدینة فارسكور      

، وعندما شب ألحق بكتاب البلدة حیث حفظ القرآن الكریم وجوده ، ثم  ١٩٠٤

دخل المدرسة االبتدائیة بفارسكور ، وفى أثناء دراستھ بھا توفى والده الموظف 

 . بالسكة الحدید ، ثم لحقت بھ أمھ ، فعاش الطفل یتیما یكفلھ بعض أقاربھ

 في جولةأثناء  فيزار " فارسكور " وحدث أن السلطان " حسین كامل "       

، وشملت الجولة زیارة مدرسة فارسكور االبتدائیة ، فاختارت المدرسة  ١٩١٦

الصف الثالث وبھا التلمیذ الصغیر محمد حمام لیلقى أمام السلطان خطبة أو أبیاتا 

، من الشعر أعدت لھ . وكان حمام وقتھا صبیا ضئیل الجسم لكنھ یتوثب نشاطا 

ساعة ذھبیة ، ویقرر أن یكون تعلیمھ  إلیھالسلطان ویحادثھ ثم یھدى  فیعجب بھ

 . على نفقة السلطان فى جمیع مراحل التعلیم

كتابھ ( الذین أدركتھم حرفة األدب ) ،  فيوذكر طاھر أبو فاشا ھذه الواقعة      

وغناء أیضا ،  وإنشاداوكان حمام معروفا برخامة الصوت وجودة األداء قراءة 

 . وھذا رشحھ الفتتاح حفل السلطان بتالوة اآلیات من القرآن الكریم

 القاهرة :  إىلرحيله 

القاھرة ، والتحق بالمدرسة الخدیویة  إلىأنھى االبتدائیة بفارسكور ، وانتقل      

بھا وھو ینعم بكفالة السلطان حسین كامل ومن  الداخليالثانویة مستقرا بالقسم 

 .سلطان فؤاد ، حتى نال شھادة الثانویة ( البكالوریا ) بعده ال



 ١٤٦ 

 التيمظاھرات مدرستھ  في، فاشترك  ١٩١٩ستھ اشتعلت ثورة وفى أثناء درا     

األزھر الشریف ، حیث تعاقب المتحمسون على منبر الخطابة ،  إلىكانت تصل 

مما كان  ئھإلقاالخطابة وبتدفقھ فیھا وحسن  بإجادةفكان حمام من ھؤالء مستعینا 

شتى  فيالجماھیر .. ومن ھنا ظل حتى نھایة حیاتھ یسھم بلسانھ وبقلمھ  إلیھیشد 

 . االنتفاضات الوطنیة والمناسبات القومیة

 حياته العملية : 

بدأ كفاحھ من أجل العیش ، وقد عرفتھ المحافل األدبیة شاعرا ظریفا وراویة      

من یسمعونھ من  وإعجابفكھا یحفظ الشعر والطرائف ویرویھا ، ویسترعى انتباه 

 بإدارةشتى الوظائف ، واختیر موظفا  فيأصحاب الشأن ، ففتحوا لھ باب العمل 

وزارة  إلىاون ) ، ثم انتقل مجلتھا ( التع فيالتعاون بوزارة الزراعة فحرر 

 عام  أن استقال إلىالشئون االجتماعیة ، ثم مراقبة الصحافة ، ثم مصلحة البرید ، 

لیعمل محررا بالصحف فكتب المقاالت األدبیة والسیاسیة واالجتماعیة ،  ١٩٥٢

جانب القصائد الجدلیة  إلى الفاكھیةالمجالت  فيوینشر كذلك الطرائف والدعابات 

 . ، ویوقع ذلك باسمھ وفى بعضھا بشتى التوقیعات والھزلیة

كتب فیھا : األھرام والبالغ والسیاسة والقاھرة والزمان ،  التيومن الصحف      

ومن المجالت : التعاون والشباب وآخر ساعة واالستقالل ودنیا الفن ومسامرات 

 . الجیب وصوت الشرق والمصور والبعكوكة

الثقافیة من  اإلذاعة إلىالصحف  فيمن الكتابة  وفى أخریات حیاتھ انتقل     

رصید  واإلذاعةمصر والسعودیة والكویت ، فكان لھ وراء كل ھذه الكتابة  إذاعات

الكبیر وذاكرتھ القویة الخصیبة  اللغويضخم أعانھ علیھ موھبتھ ورصیده 

 .  وصداقاتھ من أھل العلم والفن وصالتھ الطیبة بالجمیع



 ١٤٧ 

حیاتھ كثیرا من الشظف وضیق العیش ، خاصة أن حیاتھ  في مع ذلك لقيوقد      

األسریة كانت تثقلھ بشتى االحتیاجات والمسئولیات ، فلقد تزوج ثالث زوجات 

بنات ) وبذلك كان مسئوال عن ثالثة بیوت ..  ٨ذكور و ٧ولدا (  ١٥أنجب منھن 

ن طبعھ أال فیھا ، فكان م لقيلكنھ كان یروض الفقر ویعایشھ راضیا بحیاتھ مھما 

 . یضیق بھا أو یتجھم لھا وان كان أحیانا یشكو الفقر والبؤس

، ثم انتقل  إذاعتھا فيحیث عمل مراقبا لغویا  ١٩٦٠السعودیة  إلىارتحل      

 إلىورحل بعد ذلك . إذاعتھا في األدبيالكویت وفیھا عین خبیرا بالقسم  إلىمنھا 

 . والتلیفزیون باإلذاعةالكویت لیشتغل  إلىثم عاد  العربيالخلیج  إماراتبعض 

 :  وفكاهاتهنوادره 

ذاعت شھرتھ بلباقتھ ونوادره وفكاھاتھ ، وفى ھذا یقول عنھ صدیقھ " أحمد      

حین تنزف جراحھ الدماء  فيكان حمام یضمد للناس جراحھم ،  "الشرباصى 

عجبا من  الغزیرة ، وكان یضحك ویطرب وفى أعماقھ الحزن واآلالم .. لقد كان

العجب ، وبذلك أضاع نفسھ ، ویمكن أن نقول أیضا ، وبذلك صنع شخصیتھ 

ھو ینتزعك  فإذاحمام وأنت مكروب أو حزین  إلىولقد تجلس  .. جیلھ فيالمتمیزة 

،  وإنشادهالضحك والبھجة وھو یستطیع ذلك بدعاباتھ  إلىانتزاعا مما أنت فیھ 

 . وانتحالھ ، وبفنون أخرى لھ ، وغنائھ ، وترتیلھ ، وتقلیده ، وإنشائھ

كان تقلیده متقنا ، وعندما وقعت جفوة بین محمود عباس العقاد وتوفیق دیاب      

، اتصل حمام تلیفونیا بكل منھما واحدا بعد اآلخر مقلدا الصوت ولوازم الكالم ، 

فالعقاد یحسب محدثھ دیاب ، ودیاب یحسب محدثھ العقاد ، فما زال حمام بھما 

الرجالن ویجرھما  یلتقيبینھما واتفقا على موعد للقاء .. ثم  ما حتى صفى



 ١٤٨ 

التلیفون لینكشف المقلب ولیعرفا أنھ حمام ،  فيدار بینھما  بعض ما إلىالحدیث 

 وعلى ھذا كانت جوالتھ ظریفة .. 

 :  أعماله أهم

ترك ثروة أدبیة زاخرة اجتمع بھا من شعره ثالثة دواوین أعلن عن أسمائھا وان 

 . حیاتھ وھى دیوان حمام ومن المحیط الى الخلیج والكویت فينشر لم ت

وشعر المناسبات وكثیرا ما  والمراثيالمدح  فيكان شعره متنوع األغراض ، نظم 

 . نظم الشعر الفكاھى والساخر

 :وهو يف الكويت  أشعارهومن 

 الكویت شددت الرحل مغتربا وما أزال غریب الدار مرتحال إلى

 وعن ولدى مستسلما لقضاء هللا ممتثال أھلينأى بى الرزق عن 

 ، وھاأنذا من أجلھم أذرع اآلفاق والسبال أكباديخلفت فى مصر 

 رذاذا أو اذا ھطال أتاني إذاوأحملھ  جھديوأبتغى الرزق من 

 على جواده متكال إالولست  علنيسرى وفى  فيوأرقب هللا 

  دون الخلق من سأالأحد ولیسأل هللا إلىولست أومن بالشكوى 

 وان أحدث بجرحى من أحب فكم رفت قلوب لجرح القلب فاندمال

 : ومن أشعاره

 رب جوعان یشتھى فسحة العمر وشبعان یستحث الرحیال

 وتظل األرحام تدفع قابیال فیردى ببغیھ ھابیال

 ونشید السالم یتلوه سفاحون سنوا الخراب والتقتیال

 زویر والتضلیالتأجاد الرسام  -لوحة –وق االنسان وحق



 ١٤٩ 

 خشیت الذھوال إال وبفكريصور ما سرحت بالعین فیھا 

 أعش حقیرا ذلیال لنفسيعشت  إن نيإالحیاة  علمتني

 الحیاة أنى مھما أتعلم فال أزال جھوال علمتني

 :قال العاميومن شعره 

 منسي واآلدميیا مدلعین الكالب 

 نفسيعلى  بكانيعلى الكلب  ضحكي

 نحسيسعد الكلب وف  فيوفضلت أفكر 

 مسیر الدنیا تتعدل لروحيوأقول 

 جنسيجنس الكالب وألعن أبو  فيوأدخل 

 : وقال

 فیھا صلب واصلبنيسلسلة  في اربطني

 یسر القلب الليلحمة وشئ م  لي وارمي

 محسوبك وخدامك عمريطول  تلقاني

 ابن الكلب ما أزعل من اللى یقوللى یا وعمري

 وفاته : 

 التيبعد مرضھ بالذبحة الصدریة  ١٩٦٤مارس  ٢٣ فيتوفي في الكویت      

القاھرة لیدفن بھا ، بعد أن طالت غربتھ عن  إلىدھمتھ ثالث لیال ، ونقل جثمانھ 

 . وطنھ وأسرتھ وأوالده خمس سنوات

 

 



 ١٥٠ 

 سهري البابلي

 فبرایر ١٥في دمیاط  فيفارسكور  في البابليإبراھیم  حلميولدت سھیر      

 العامة الثانویةسن مبكرة ، حصلت على  في الموھبة، بدت علیھا م١٩٣٥

 .نفس الوقت  في ةقیالموسیومعھد  المسرحیةوالتحقت بمعھد الفنون 

" ، " سلیمان  وجلیلةالمسرح ، وقدمت مسرحیھ " شمشون  فيعملت      

" ، " مدرسھ المشاغبین  فيھذا المجال ، ولمعت  في" ، ثم سارت نجمھ  الحلبي

،  " " نرجس " ، " ریا وسكینھ " ، " على الرصیف " ، " ونص أنا ونص أنت

" ، وفى التلفزیون لمعت فى  اإلرھابیة عطیة "،  " الرسمیةالدخول بالمالبس ..."

 . " مسلسل " بكیزة وزغلول

عادت إلى  م٢٠٠٦وفي عام  .الحجاببعد ارتدائھا  ١٩٩٧اعتزلت عام      

 .قلب حبیبةالتمثیل من خالل مسلسل 

أحسست بأّن في حیاتي شیئاً خاطئاً "  وتقول عن بداية التزامها باحلجاب     

ً ، فطغى على ھذه األحاسیس في داخلي ، وزادت  ، ولكن حّبي لعملي كان كبیرا

ً في داخلي منذ عامین ، فبدأت أغّیر أنماط حیاتي بالمزید من  تلك األحاسیس عمقا

ً ، وأخذت أقرأ ، وأستفسر ،  التقرب إلى هللا ، فحاولت التعرف على كتاب هللا أّوال

َُموَن )) ( النحل :  َ َتْعل ِن ُكنُتْم ال ْكِر إ َ الذِّ َْھل ُوْا أ ل َ وأعمل بقول المولى الكریم ، (( َفاْسأ

٤٣. (  

علّي فھمھ من آیات وأحادیث ،  یستعصىفكنت ألجأ إلى العلماء ألستفسر عّما      

فاكتشفت أنھ لیس ھناك ما ھو أجمل وال أفضل من التقّرب إلى هللا ، وبكیت 

ودعوت هللا أن یھدیني ، ویأخذ بیدي إلى طریق الحّق ، حّتى كان یوم من األّیام 

س من دروس اإلیمان من أحد الدعاة ، التي ال أنساھا ، كنت على موعد مع در

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/2006
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9&action=edit&redlink=1


 ١٥١ 

 فإذا باللقاء یمتّد ألكثر من ثالث ساعات ، شعرت فیھا بشعور یصعب علّي تفسیره

وعدت إلى منزلي ، وصلیت الظھر ، وبكیت كما لم أبِك من قبل ، ودعوت هللا أن  .

 . یلھمني رشدي ، وأن یباعد بیني وبني الشیطان

نَزْلَناَھا َوَفَرْضَناَھا وأمسكت بالمصحف ، وقرأت قو      َ ٌ أ لھ تعالى : (( ُسوَرة

ُروَن ))  َُّكْم َتَذكَّ ََّعل َناٍت ل نَزْلَنا فِیَھا آَیاٍت َبیِّ َ  )١(النور : َوأ

فكان قرار الحجاب الذي نبع عن عقیدة وعزیمة ، بعد ما علمت بفرضّیتھ ،       

   . ودون مناقشة ، امتثلت ألمر هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٥٢ 

 بد القادر أمحد السالوسدمياط ... عزجال 

 املولد والنشأة : 

  كفر البطیخم ب١٩١٥فبرایر  ٢١ ولد فيـ 

 . ـ تعلم القراءة والكتابة في كتاب القریة

 . سنة ١٥ـ نظم الزجل وعمره 

أصیب بجرح حول ركبتھ الیسرى ، ظل یعالج لمدة سنتین حتى  ١٩٣٠ـ في سنة 

 .ة تركت عرجا واضحا في مشیتھأوشك على الشفاء ، غیر أن الحادث

 . بالفالحة في قریتھ كفر البطیخ اشتغلـ 

 . ١٩٤٥/ ٢٥/٥ـ تزوج یوم 

  بداية املوهبة :

 .١٩٦٠ـ انضم لجماعة الرواد األدبیة عام 

 .ـ عرف المسئولین جمیعھم من خالل قصائده الزجلیة 

 .١٩٦٣/ ٣/ ٣٠دمیاط في  إستادـ عمل مالحظا للعمال الزراعیین بمركز شباب 

، وفاز فیھا بكأس ١٩٦٤ـ مثل دمیاط في مسابقة " دلیل العمل الوطني " عام 

 . الجمھوریة

/ ١٥/٣ـ سجل مع طاھر أبو زید في برنامج " حظك " أذیعت الحلقة بتاریخ 

١٩٦٢. 

 .١٥/٣/١٩٦٥ـ مثل دمیاط في مھرجان الفن الشعبي بالتلفزیون یوم 

 : تسجیالت في برامج ـ سجل في اإلذاعة عدة

 .  سھرة مع العمال

 .  جرنال القریة

 . مجلة الھواء  مع األستاذ فھمي عمر



 ١٥٣ 

ـ نشر إنتاجھ في أغلب الصحف المصریة ، ومنھا : المساء ، الثقافة ، الجمھوریة 

 . ، اإلذاعة والتلفزیون ، أخبار دمیاط ، آخر ساعة ، مجلة األدب ، مجلة التعاون

تقدیر من جریدة الجمھوریة لمشاركتھ الفعالة في تطویر ـ حصل على شھادتي 

 .١٩٨٠،  ١٩٧٩الخدمات الصحیة والطبیة والدوائیة عن طریق الزجل عامي 

 .١٩٦٨سنة  " الزجل ) في سلسلة " اخترنا للفالح وأقولـ نشر لھ دیوان ( فالح 

 مع الشاعرین سلیمان حجاب وزكي باالشتراكـ نشر لھ دیوان ( صحبة زھور ) 

 .١٩٧١عمر سنة 

 .١٩٧٩ـ حصل على شھادة تقدیر وجائزة مالیة في عید الفن 

 . ١٩٨٠ـ أحیل إلى المعاش سنة 

بمدینة دمیاط ، ودفن بقریتھ كفر  ١٩٨٢أكتوبر سنة ٢٥ االثنینـ توفى یوم 

 . البطیخ
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 املناضلة ... لطيفة الزيات 

 املولد والنشأة : 

بعد أربع سنوات  أي ١٩٢٣ سنة أغسطسولدت لطیفة الزیات في الثامن من      

وحصلت على درجة اللیسانس في اآلداب قسم اللغة االنجلیزیة   ،١٩١٩من ثورة 

 .١٩٥٧ ثم الدكتوراه من الجامعة نفسھا سنة  ١٩٤٦ بجامعة القاھرة سنة

، وھي في الثانیة عشرة من عمرھا. وتمیزت بالقدرة  م١٩٥٣عام والدھا توفي 

برؤیتھا كمناضلة  واحتفظتالفائقة على مكاشفة النفس والتعبیرات عن الذات. 

تعلقت بالماركسیة  .مصریة ولیس كمجرد أنثى حتى في فترات خطبتھا وزواجھا

وعلى حد قولھا: "كان تعلقي  جامعة فؤاد األولوھي طالبة بكلیة اآلداب 

انیا ومع ھذا كان الماركسیة وجد اعتنقتعاطفیا" ، أي أنھا  انفعالیابالماركسیة 

عبد " باسم اشتھرأول مشروع زواج لھا مع "عبد الحمید عبد الغني" الذي 

. ولم یكن ماركسیا تحت أي ظرف من الظروف ، بل كان یمضي "الحمید الكاتب

جزءا كبیرا من نھاره ولیلھ في أحد المساجد ، ویحفظ التاریخ اإلسالمي بدرجة 

بخاتم الخطوبة. ولم یقدر لھذا المشروع أن یتم ولكن  االثنان وارتبطجیدة. 

عبد الحمید "بثقافتھا وشخصیتھا وجمالھا تركت آثارھا على نفسیة "لطیفة" 

في مقال باكر لھ في الصفحة  االنفعاالتالكاتب" ، وقد سجل ھو بنفسھ ھذه 

 " خاتم الخطوبة"الیوم) تحت عنوان  األخیرة من جریدة (أخبار

أحمد بالزواج ب فارتبطتلفكرھا وطبیعتھا ،  مالئمةثم دخلت تجربة ثانیة أكثر     

شكري سالم .. الدكتور في العلوم فیما بعد ، وھو أول شیوعي یحكم علیھ بالسجن 

     .تحت ذمة القضیة الشیوعیة ١٩٤٩أحمد ولطیفة عام  اعتقالسبع سنوات ، وتم 

http://www.marefa.org/index.php/1935
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8&action=edit&redlink=1
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بالطالق بعد الحكم علي "شكري" وخروجھا من القضیة ، وكان محامیھا  وانفصال

 .مصطفى مرعي

 "رشاد رشديوتأتي قمة التناقض بین الیسار والیمین بزواجھا من "الدكتور      

. ولم تترد لطیفة الزیات أن تقول لمعارضي ھذا یمیني المنشأ والفكر والسلوك

 :تعلیھا باللوم قال اشتدواالزواج: "إنھ أول رجل یوقظ األنثى في" ، وعندما 

الجنس أسقط اإلمبراطوریة الرومانیة". والتجارب الثالث جزء مھم من تاریخ "

 .     لطیفة الزیات" وحیاتھا وشخصیتھا "

 العملية :  احلياة

ثم   ،١٩٧٢ سنة األستاذیةفي الوظائف الجامعیة ونالت  یفة الزیاتلط تدرجت     

تولت رئاسة قسم اللغة االنجلیزیة وآدابھا بكلیة البنات جامعة عین شمس لفترة 

وأصبحت   . كما رأست قسم النقد واألدب المسرحي بمعھد الفنون المسرحیة  ، طویلة

 .  مدیرة أكادیمیة الفنون في السبعینیات

  ، وھي مازالت طالبة  ، وانتخبت  ، كت لطیفة الزیات في ثورة الطلبة والعمالشار     

وھي اللجنة التي قادت   ،١٩٤٦ سكرتیرا عاما للجنة الوطنیة للطلبة والعمال سنة

كفاح الشعب المصري ضد االحتالل البریطاني ولعبت لطیفة الزیات دورا مھما في 

 . الحیاة الثقافیة والسیاسیة المصریة

  ،١٩٧٩ رأست لجنة الدفاع عن الثقافة القومیة التي ساھمت في تأسیسھا عام     

  ، وأول مجلس التحاد الكتاب المصریین  ، كانت عضوا في مجلس السالم العالمي

تولت تحریر الملحق األدبي   . للفنون األعلىولجنة التفرغ و القصة بالمجلس 

حصلت على جائزة الدولة التقدیریة في وقد .  األھراملمجلة الطلیعة الصادرة عن 

 . ١٩٩٦ اآلداب سنة

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%B4%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 السياسة والرجال : 

في مناخ (اللجنة الوطنیة العلیا للطلبة والعمال) ظھر النشاط السیاسي للطیفة      

، ویبدو  "إلیھا "ثریا أدھم انضمتلھذه اللجنة بعد أن  انضمتالزیات. وكانت قد 

د زھران" كان بدافع الصراع بین الجماعات "لطیفة" للجنة مكان "سع انضمامأن 

سیاسیا  "الیساریة المختلفة. وفي كل المراحل التي مرت بھا "لطیفة الزیات

 فیة. طاوفكریا صاحبتھا تجاربھا الع

لطیفة الزیات  الماركسیة عضو اللجنة الوطنیة  :وكان لكل تجربة وضع خاص     

ات وظھرت مواھبھا الخطابیة. المظاھر اقتحمتالعلیا للطلبة والعمال والتي 

ونشأت العالقة مع "عبد الحمید عبد الغني" والطریف أنھ نموذجا مختلفا عن 

 نموذج لطیفة. 

عبد الحمید عبد الغني في مرحلة التعلیم الثانوي بمدرسة المنیا الثانویة كان      

 "لویس عوض" زمیال للویس عوض (الدكتور لویس عوض فیما بعد) ، وكان

و"عبد الحمید عبد الغني" یكتبان في جریدة محلیة بالمنیا ، "لویس" یوقع 

كاتب الوفد الجبار ،  بعباس محمود العقادمقاالتھ ب"العقاد الصغیر" إذ نشأ معجبا 

وتأثر "لویس" بوالده "حنا خلیفة عوض" الوفدي والمحب لسعد زغلول باشا. 

الذي ظل  االسملحمید الكاتب" وھو وكان "عبد الحمید" یكتب بتوقیع "عبد ا

  .یستخدمھ فیما بعد ذلك

دبلوماسیا وعلى صلة بمنظمات األمم المتحدة  "كان "عبد الحمید عبد الغني     

عبد الحمید" بالخطبة مع "لطیفة" ، وكانت " وارتبطوكان أمامھ مستقبل مشرق. 

ھي ماركسیة متحمسة ولھا جاذبیة في الحدیث والشكل ، ولكن "عبد الحمید" 

كانت لھ طبیعة مختلفة .. الدین في وجدانھ ، والسلوك الدیني طلع بھ ، یصلي 

http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%B9%D9%88%D8%B6
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%AF
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 الفروض المختلفة مالزم لمسجد السیدة زینب أو مسجد السیدة نفیسة ، وقد كتب

وزیرا  اختیارهأن "عبد الحمید عبد الغني" ضاعت منھ فرصة  "مصطفى أمین"

 اختیارللخارجیة ، إذ أنھ كان وقت ذاك مالزما ألحد المساجد نھار ولیال ، فتم 

 .بھ االتصالا آخر للوزارة لصعوبة شخص

وعندما كان "عبد الحمید الكاتب" رئیسا لتحریر جریدة أخبار الیوم قال عن      

قصتھ التي نشرھا في فترة سابقة بعنوان (خاتم الخطبة) أن بطلة القصة الحقیقیة 

ألنھا لم  .. افترقناالزواج، قال:  إتمامھي "لطیفة الزیات". وعن سبب عدم 

لتخفیف میولھا الماركسیة ، ولم یستجب ھو لتخفیف سلوكھ المخالف  تستجب

 للماركسیة. 

أحمد شكري سالم كان من رعیل المثقفین الماركسیین مع  األخرىعالقتھا      

شھدي عطیة الذین تركوا بصماتھم على الساحة الفكریة والثقافیة المصریة، مثل 

 .محمد سید أحمد، أنور إسكندر عبد الملك .، دعبد المعبود الجبیلي .، دالشافعي

وكان من أوائل الشیوعیین المصریین في الفترة الحدیثة. وصدر الحكم علیھ 

) تزوج "لطیف الزیات" قبل أن یقبض علیھ ، ١٩٥٦-١٩٤٩سنوات ( ٧بالسجن 

التنظیمي بمجمـوعتھ  ارتباطھطلقھا بعد أن حكم علیھ. وداخل السجن خفف من و

دي  "الیسـاریة ، ولكنھ لم یخفـف من تعلقھ بلطـیفة .. وكان یقول كلما جاء ذكرھا 

 .!!" لطیفة

زواجھا من "الدكتور رشاد رشدي" الكاتب المسرحي واألستاذ الجامعي      

أنور السادات .. ھذا الزواج أصابھا بالتمزق  والذي أصبح مستشارا ثقافیا للرئیس

بین أنوثتھا التي فجرھا "الدكتور رشاد" ، وبین حرصھا على أن تبقى ماركسیة 

ة) حسب وصف "الدكتـور لویس عـوض" لھا خحتى ولو كانت (ماركسیة مسخس

 "دلیل الرجل الذكي" في كتابھ

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
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وھي ال تنكر وال أحد ینكر أن زواجھا من "الدكتور رشاد رشدي" كان خیرا      

لھا في الدراسة وفي العمل وفي العالقات الزوجیة. والمؤكد  ازدھاروبركة وفترة 

أن ھذا الزواج جر علیھا النقد الحاد القاسي من رفاقھا القدامى الذین كان یؤلمھم 

أن تحتفظ بصورتھا الماركسیة ولو ولقد حرصت ھي على  .زواج الیسار بالیمین

  .. للذكرى والتاریخ

 الفتاة املصرية املستقلة : 

تاریخ "لطیفة الزیات" زاخر بمواقفھا الوطنیة وبسلوكھا الواثق المستقل كان      

رفضت أسلوب الزواج التقلیدي عن طریق  فقد لھا وجھة نظر مستقلة في الزواج.

كانت دائما تتحدث عن مظاھرات الطالبات  .عن طریق صدیقات األسرة أوالخاطبة 

 . وشاركت في كثیر من مظاھرات الطلبة والطالبات. االحتاللضد 

وكان للطیفة الزیات مواقف نضالیة ال حصر لھا، فقد كانت تحرك الطلبة      

، ودخلت األدیبة ١٩٤٦المصریین ضد االحتالل البریطاني وحكم الملك فاروق 

مرة وھي عروس في السادسة والعشرین من عمرھا، الكبیرة السجن مرتین: 

، إثر حملة ١٩٨١والمرة الثانیة وھي في الثامنة والخمسین من عمرھا عام 

االعتقاالت التي ضمت الكتاب والصحفیین المعارضین لحكم السادات، فلقد قامت 

، بعد توقیع معاھدة السالم مع إسرائیل ١٩٧٩الدكتورة لطیفة الزیات عام 

للجنة الوطنیة للدفاع عن الثقافة القومیة التي شكلت جبھة رئیسیة في بتأسیس ا

مواجھة التطبیع مع إسرائیل، ویوم اإلفراج عن السجینات السیاسیات، أسرع مدیر 

 السجن إلي الدكتورة لطیفة الزیات یقبل یدھا وجبھتھا وھو یقول:

عربیة تستحق أن تقبل یدھا وجبھتھا في ھذا الوطن فھي  امرأةإذا كانت ھناك  

أال تنزلي ضیفة علینا مرة أخرى، فقاطعتھ قائلة:  ونتمنىالدكتورة لطیفة الزیات، 
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لو امتد بي العمر عشرین عاما أخرى وحدث ما یستحق أن أتصدى لھ لن أتردد 

 .لحظة، وحینئذ قد تجدني ضیفة علیكم مرة أخرى

 :  أعماهلا

سم أعمال "لطیفة الزیات" القصصیة والروائیة بمعرفة صحیحة بالحیاة ، تت     

ي تتحرك في الت االجتماعیةوبالتكوین النفسي للنماذج اإلنسانیة وبالمتناقضات 

 .إطارھا وتتفاعل معھا

، والتي تحولت إلى فیلم ١٩٦٠من أشھر أعمالھا: روایة الباب المفتوح عام      

قامت ببطولتھ: فاتن حمامة وصالح سلیم وحسن  سینمائي یحمل االسم نفسھ،

یوسف وأخرجھ ھنري بركات، ومن إنتاجھا األدبي المتمیز كتاب حملة تفتیش، 

، وصاحب البیت روایة عام ١٩٩٢أوراق شخصیة، سیرة ذاتیة صدر عام 

، والرجل الذي عرف تھمتھ كذلك صورة المرأة في القصص والروایات ١٩٩٤

 .١٩٨٩العربیة، دراسة نقدیة 

 رواية الباب املفتوح : 

عالمة فارقة في كتابة ١٩٦٠التي صدرت عام كانت روایة الباب المفتوح      

المرأة العربیة ال لتماسك بنائھا وحیویة شخصیاتھا فحسب، بل ألن الكاتبة أخرجت 

المرأة من الھامش االجتماعي الذي ُزّجت فیھ في الحیاة والكتابة معا، ودفعت بھا 

 مركز الحدث التاریخي.  إلىا وبحكایتھ

كانت الروایة العربیة في مصر منذ نشأتھا على ید المویلحي وتطورھا على ید      

توفیق الحكیم ومن بعده نجیب محفوظ مسكونة بھاجس التأریخ، وكأنما مشروع 

الروائي مھما تعددت مواضیعھ ھو في أساسھ مشروع تأریخي لحكایة الجماعة 

والنھضة. ولم تكن لطیفة الزیات في  التحرر إلىوسعیھا ، إلیھاینتمي  التي
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روایتھا تربط بین تحرر المرأة وتحرر الوطن فقط ولكن أیضا وھذا ھو األھم، 

ً أنتجتھ امرأة یدخل في مجرى الروایة العربیة بالتعبیر عن أكثر  كانت تقدم نصا

واالجتماعي مركزھا ھمومھا إلحاحاً، ویرفد ھذا المجرى برؤیة للتحرر الوطني 

 .امرأة

ھي  ١٩٦٠روایة "الباب المفتوح" للكاتبة لطیفة الزیات والصادرة عام      

البدایة الفعلیة التي فتحت الطریق أمام الروایة الواقعیة للكاتبات المصریات. 

وتعتبر لطیفة الزیات أحد أھم رواد التیار الواقعي في الروایة المصریة في 

 ١٩٥٦إلى  ١٩٤٦العشرین. تعكس الروایة الفترة من  الخمسینات من القرن

ومقاومة الشعب المصري لالستعمار اإلنجلیزي ومعركة بورسعید، وتؤكد على 

أھمیة االلتحام الشعبي والترابط بین كافة أفراد الشعب المصري في سبیل الدفاع 

 عن الوطن.

االھتمام  وقد غطت الروایة فترة ھامة في تاریخ مصر الحدیث، وتخطت      

بالقضایا السیاسیة إلى االھتمام أیضا بالقضایا االجتماعیة آنذاك والتي تمثلت في 

التأكید على أھمیة مشاركة المرأة مع الرجل في الدفاع عن مصر وأن تخرج 

 المرأة من عزلتھا ومن داخل األسوار التي فرضتھا علیھا األعراف والتقالید. 

القضایا السیاسیة واالجتماعیة، بل والثقافیة اھتمت الكاتبة بالربط بین      

والتأكید على دور المثقفین في التعبیر عن الموقف العام للوطن. فالقضیة في نظر 

لطیفة الزیات أكبر من كونھا سیاسیة، فھي تتعداھا لتكون قضیة عامة تشمل 

مختلف جوانب المجتمع المصري آنذاك. وتصل الكاتبة من خالل مسیرة بطلتھا، 

یلى، في نھایة العمل إلى حدث المظاھرة في بورسعید والذي یؤكد فكرة االلتحام ل

والترابط بین كافة أفراد الشعب المصري من رجال ونساء، مثقفین وعمال، شیوخ 

 .وشباب من أجل الدفاع عن الوطن
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 وفاتها : 

عاما  ٧٣عن عمر یناھز  ١٩٩٦سبتمبر سنة  ١١ظلت تناضل حتى رحلت في 

وأصابتھا الدنیا بحرمانھا في سنواتھا األخیرة من  .سرطان الرئةبھا بعد أن أصا

 .الزوج والولد أو البنت
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 صالح الدين املناوي 

 ١٩٥٠، تخرج في الكیة الحربیة عام السروبمدینة  ١٤/٧/١٩٢٩من موالید      

، التحق بأسراب المقاتالت العسكریة الجویة ١٩٥١، تخرج في الكلیة الجویة عام 

 . ١٩٥٢عام 

، تدرب علي  ١٩٥٦  حصل علي فرقة مدرب ھجوم جوي في انجلترا عام     

م ، نائب رئیس ھیئة ١٩٦٧یة عام كافة أنواع الطائرات ، قائد قاعدة أنشاص الجو

م حتي ١٩٦٩م ، رئیس ھیئة العملیات الجویة عام ١٩٦٨العملیات الجویة عام 

 م. ١٩٧٣حرب أكتوبر  انتھاء

وسام -وسام الشجاعة  -األوسمة التي حصل علیھا : وسام النجمة العسكریة      

 . وسام الجمھوریة ، وسام الخدمة الطویلة الممتازة -الواجب 

أكتوبر ھو أسوأ یوم فى حیاة   ١٤ اللواء صالح المناوى أن یوم  یروي     

إسرائیل وقواتھا الجویة فقد منیت بخسائر فادحة وأسقطنا عددا كبیرا من 

لذلك تم اختیار ھذا الیوم لیكون عیدا لقواتنا الجویة لیظل   طائراتھم فوق الدلتا،

 . ت الجویةالقوا فيشاھدا على بطوالت وبراعة مبارك ورفاقھ 

المفتوح لطائراتھ  بالالسلكيویضیف اللواء صالح أن العدو أعطى أوامره      

كیلومترا شرق القناة بعد أن شعر بالخطر   ١٥ وطیاریھ بعدم االقتراب من مسافة 

  . على قواتھ بعدما تمكنت دفاعاتنا الجویة من إسقاط العشرات من طائراتھ

اختراق العمق للوصول  فيعدو فشل أیضا ویضیف اللواء المناوى أن ال     

 فيتخطى الجبھة، حیث نجحت طائراتنا  فيالمصریة بعد أن فشل  لألراضي

محاوالت وتم إسقاط العشرات  ثمانيبلغت  والتيلطائراتھ رغم محاوالتھ  التصدي

شھدت بطوالت وكفاءة كبیرة  التيمعركة المنصورة  فيمن طائراتھ، كما حدث 
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ریین، فضال عن عدم تمكنھ من إخراج قاعدة جویة واحدة من من الطیارین المص

  . المعركة ولم یتمكن من تدمیر طائرة واحدة على األرض أو حتى معدة جویة

الطلعة الجویة  فيلطائراتنا  التصدي فيویقول إن العدو فشل فشال ذریعا      

سقاط طائرة بقصف أھدافھ الحیویة ولم یتمكن من إ  ٢٢٠ األولى حیث قامت 

علما بأن الروس   ، مما یمثل انتصارا كبیرا لقواتنا الجویة، طائرات فقط  ٤ سوى 

الطلعة الجویة األولى  فيمن طائراتنا   %٢٥ كانوا یقدرون خسارتنا ألكثر من 

  . كما كان مخططا  لم نحتج إلى القیام بالطلعة الثانیة، وبالتالي
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 السد العايل ... عصام احلضري

  املولد والنشأة : 

في  م١٩٧٣عام  ینایر ١٥عصام الدین كمال توفیق الحضري، من موالید      

 .  بدمیاط كفر البطیخمدینة 

مصر من الشارع و  أطفالمع كرة القدم مثل كل  الحضريبدأت حكایة عصام       

شوارع  في"فرود"  أھمالبالغ من العمر ست سنوات  الحضريكان الطفل عصام 

و جیرانھ األكبر منھ سنا كرة  أقرانھبلدتھ الصغیرة كفر البطیخ و كان یلعب مع 

 شوارع البلدة الھادئة.  فيومیا القدم ی

مركز حراسة  فيالصدفة وحدھا ألن یلعب تلك المباریات دفعتھ  إحدىفى و     

اللعب  أجاد الذيلتغییر مجرى حیاة الفتى و  االنطالقكانت نقطة  التيالمرمى و 

كل  فيیستعینوا بھ كحارس مرمى  أصبحواتلك المباراة حتى  فيھذا المركز  في

و تشتیت  اإلنفرادمواجھة  فيمباریات فریقھم لما یتمیز بھ من شجاعة و جرأة 

اكرامى و  أمثاللعبھ یقلد حراس مرمى مصر الكبار  فيبدون خوف. و كان  الكرة

 . ثابت البطل و عادل المأمور

التعلیم و لم  فيعصام  أبنائھیركز اصغر  أنیتمنى وقتھا  الحضريكان والد      

 فيورشتھ الصغیرة و كان الطفل عصام یوافق والده  فيیعمل معھ  أن فيیرغب 

مستقبلھ بنظرة تخالف  إلىالورشة و لكنھ كان ینظر  فيالعمل  فيعدم رغبتھ 

الصغیر تعلیمھ و یحصل  الحضريیكمل  أن فيكان یرغب بشده  الذينظرة والده 

 الشھادات ....  أعلىعلى 

إجادتھ اللعب  فيالقدم و  كرة فيمستقبلھ  كان الفتى الصغیر الموھوب یرى     

التعلیم  فيه عن كرة القدم و یركز یبعد لكيفعل األب المستحیل مع عصام بھا. و

http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1973
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
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یشعر بفداحة  لكيعینیھ  أمامحتى انھ كان یحرق مالبس كرة القدم الخاصة بھ 

یترك  أن أبىالفتى العنید  أن إالالدراسة  فيخطأه و یبتعد عن كرة القدم و یركز 

 .اللعب في االستمرارمعشوقتھ األولى كرة القدم و یصر على 

على دبلوم الزراعة بفضل كرة القدم حیث تقدم  الحضريحصل عصام      

المدارس و كان فریق مدرسة الزراعة  دوري فيللمدرسة ألن فریقھا كان یشارك 

مركز  فيیلعب  الحضريكل بطولة یشارك فیھا الفریق و كان  في بالدوريیفوز 

و إقدامھ ضد  شجاعتھبسبب  إلیھحراسة المرمى بھ و كان دوما ما یلفت األنظار 

 اجمین الفرق األخرى ... مھ

ینفرد بنفسھ دوما لیشاھد مباریات كرة  الحضريكان الشاب الصغیر عصام     

الملعب .  فيالتلیفزیون و یدرس تحركات ثابت البطل و اكرامى و یقلدھا  فيالقدم 

المدارس على لقب  دوريبطوالت  فيكان یحصل  الحضري أناألمر  فيو الغریب 

مرمى  فينھ كان یلعب الكرة من المرمى لیدخلھا ھدف ھداف البطولة بمعنى ا

المدرسة  في أساتذتھضربة حرة غیر مباشرة. و تنبأ لھ  أنھاالخصم على اعتبار 

 إلى االنضمامالبعض منھم ساعده على  أنكرة القدم حتى  فيبمستقبل كبیر 

 .دمیاط وقتھا إستاد ناشئيصفوف فریق 

 :بداية املشوار

مرحلة الیأس من  إلىكان وصل  الحضريذلك الوقت كان الحاج كمال  في     

رفض انضمام  ھوإجبار عصام على ترك لعب كرة القدم و كان سالحھ األخیر 

 إلىدمیاط بل و قطع عنھ المصروف حتى ال یذھب  إستاد ناشئيفریق  إلىعصام 

ام و ع ١٩٨٧عام  فيسنة و ذلك  ١٤مدینة دمیاط و كان عمر عصام وقتھا 

كیلومترات  ٧و كان یسیر یومیا  االستسالم أبىالصغیر  الحضري أن إال ... ١٩٨٨
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محافظة دمیاط لیلحق بتدریبات الفریق یجاوره  إلىذھابا من مدینة كفر البطیخ 

 ٧الطریق و یعود بمفرده لیال مسافة  فيعلى دراجتھ لیسلیھ  أصدقائھاحد 

جزء من تدریبھ الیومي األمر  يالحضرمن السیر ..و اعتبرھا  أخرىكیلومترات 

اثر على حیاتھ فیما  الذيساھم بصورة كبیرة على تقویة إرادتھ و عزیمتھ و  الذي

 .بعد

 إستادمركز شباب  فيجمیع المراحل السنیة  في الحضريفى دمیاط تدرب و     

و سعى  أولىالبدایة ناشئین درجة ثانیة ثم ناشئین درجة  فيدمیاط حیث لعب 

 التيبلدیة المحلى  ناديصفوفھا مثل  إلىخالل تلك الفترة عدد من األندیة لضمھ 

 أن إال .دبور فؤا ناديالمریخ و  ناديالممتاز و  الدوري فيكان یلعب وقتھا 

خاصة انھ  أوالمدینتھ  فيیصنع نجومیة و شھرة  أنوضع نصب عینیھ  الحضري

 نادي العبيیعتبر مصنع تورید  الذيو دمیاط  إستادكان یلعب وقتھا مع ناشئین 

 الحضريدمیاط انضمام عصام  ناديدمیاط. حتى حانت الفرصة و طلب مسئولو 

و  ٩٢-٩١دمیاط ثالث مواسم  ناديمع  الحضريصفوف الفریق األول و لعب  إلى

 في الحضريبدأ الحاج كمال  الحضريعقب انضمام عصام ٩٥-٩٤و ٩٣-٩٢

بأنھ نجلھ الصغیر قد یكون بالفعل صاحب موھبة قد تمكنھ من صنع  االقتناع

 عالم كرة القدم.  فينجومیة و مستقبل 

على دبلوم الزراعة و قضى فترة  الحضريخالل تلك الفترة حصل عصام و     

القوات المسلحة و  فيدمیاط حیث التحق بالسریة الریاضیة  ناديتجنیده مع 

 . أسرتھطمأن والده و  الذيمن خاللھ صیتھ األمر مباریات ھامة ذاع  فيشارك 

 :املنتخب إىل االنضمامبداية التألق و بداية 
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 إلىالصعود  فيدمیاط  ناديحیث نجح ٩٤ -٩٣موسم  فيكانت نقطة التحول      

راوتر لقیادة منتخب مصر  الھولنديفى ھذا الموسم حضر و الممتاز الدوري

و معھ الكابتن محسن صالح و الكابتن حسن مختار مدرب حراس المرمى  الوطني

ذاع صیتھ و  أنعلى الطبیعة بعد  الحضريدمیاط لمشاھدة عصام  إلىو حضروا 

الممتاز  للدوريمنافسة الصعود  في دفؤابور ناديودمیاط  ناديكانت المباراة بین 

 ٩٠لعب تقریبا ال  ذيالو فاز یومھا فریق دمیاط بھدف وحید ضد فریق بورفؤاد 

ظر و حافظ بشكل الفت للن الحضريمنطقة جزاء فریق دمیاط و تألق  فيدقیقة 

 على نظافة مرماه ... 

الدرجة الثانیة  بدوريحارس مرمى فریق دمیاط  الحضريبعدھا انضم و     

مرمى منتخب مصر األول العمالقة ثابت البطل و اكرامى و  يحراس إلى المصري

 مادمیاط قفز الجمیع من الفرح عند نادي في. و ١٩٩٣عام  فيشوبیر و ذلك 

 .للمنتخب الحضرياتحاد الكرة فاكسا بطلب استدعاء  أرسل

مباریاتھ و كانت مباراة ودیة  أولىالجزائر ألداء  إلىبعدھا  الحضريسافر و     

 الجزائريوقتھا لم یعرف المنتخب  أن... ومن المفارقات  الجزائريمع المنتخب 

 ناديألنھم لم یسمعوا عن  المصريالمنتخب  إلىالمنضم  الحضريھو عصام  من

عصام  المصريدمیاط من قبل ، فخرجت الصحف الجزائریة تذكر حارس المرمى 

 أرجاءعم الضحك كل . و األوروبيدمیاط  بنادي الدوليالمحترف  الحضري

 .معسكر المنتخب على ھذه المفارقة

 :األهلي النادي إىل االنضمام

الحارس  األھلي الناديفى نفس الموسم طلب المایسترو صالح سلیم رئیس و     

بالجزیرة و التقى بھ و صافحھ  الناديفرع  فيمكتبھ  فيلیقابلھ  الحضريعصام 
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 النادي فيو قال لھ بالحرف الواحد" انت حضرتك نفسك تلعب  بالناديبمكتبھ 

 النادي فيالعب  نفسيكابتن  و هللا یا آهبقولھ "  الحضري؟" و رد علیھ األھلي

  "األھلي

مع صالح سلیم  الحضريعلى العقود و جلس  الحضريعلى الفور وقع و     

رفض  الحضريذات الموسم و لكن  فيضمھ  في األھلي النادياخبره برغبة  الذي

 الدوري إلىالوصول  فيدمیاط  ناديمساعده فریقھ  فيالطلب بأدب معلنا رغبتھ 

الممتاز خاصة انھ بات قریبا من ذلك و خالل تلك الجلسة لم تتم مناقشة األمور 

ھو الجلوس مع الكابتن صالح  الحضريالتحدث عنھا و كان كل ھم  أوالمالیة 

 .یعشقھ الذيسلیم 

 طي في الحضريعصام  الدوليمع الحارس  األھلي النادياستمر تعاقد و     

الممتاز و بدأت األندیة  الدوري إلىدمیاط  ادينحتى صعد  أشھرالكتمان مدة ستة 

وقتھا كان  أنصفوفھا ...یذكر  إلى الحضريالزمالك تحاول ضم  ناديالكبرى مثل 

ثالث حراس مرمى ھم الكابتن احمد شوبیر الحارس األول و  األھلي للناديیلعب 

 ذلك الوقت..  في أفریقیا فيحارس  أفضلكان  الذيمصطفى كمال و تابان سوتو و 

 إلیھصعد  الذيالممتاز  الدوري فيدمیاط  نادي فيیلعب  الحضريو ظل      

 إلىدمیاط یخسر كل مباراة بھدفین  ناديوقتھا موسم كامل و كان فریق  النادي

 ١٥، و بعد الحضريو رغم ذلك كان الجمیع یشید بأداء عصام  أھدافثالثة 

التسرب ... و  في األھلي للنادي لحضريابدأ خبر توقیع عصام  الدوري فيمباراة 

 األھلي للناديو تتھمھ بسعیھ لتفویت المباراة  الحضريبدأت الشائعات تطارد 

العریق ، فما  الناديتھ مع ااقتربت مبار الذيدمیاط  ناديوقع لھ على حساب  الذي

دمیاط  لناديكحارس  األھليانھ لن یلعب مباراة  أعلن أن إال الحضريكان من 

تطارده بالشائعات و تتھمھ بتفویت المباراة لصالح  تىالحتى یخرس كل األلسنة 
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دمیاط ،  لنادي الفنيضغوط الجھاز  إلىالنھایة  في الحضريو لكن رضخ  األھلي

 أندمیاط  لناديعن مرماه و لكن ما كان  ببسالةو ذاد  الحضريو لعب یومھا 

 . األھلي الناديتفوق  أمامیصمد 

 األھلي النادي إلىالقاھرة لینضم  إلى الحضريقب ھذه المباراة رحل عصام ع     

 األھلي الناديبعام و نصف. و بدأ مباریاتھ مع  األھلي للناديو ذلك عقب توقیعھ 

اإلصابة بعد انضمام  أدركتھ أنما لبث  الذيللكابتن احمد شوبیر  احتیاطیا

و لعب  األھلي الناديفریق الحارس األول ل الحضريبمباراتین لیصبح  الحضري

اإلسماعیلیة و تحقق  فيسماعیلى اال النادي أمام األھلي الناديمباریاتھ مع  أولى

وقتھا  الحضري/ صفر. و لم یكن ھدف عصام ٦ األھلي للنادي تاریخيیومھا فوز 

یكون الحارس األول  أن إلىالعریق فحسب بل كان یطمح  الناديیحرس مرمى  أن

و  العسكريمصر خاصة انھ كان وقتھا الحارس األول لمنتخب مصر  بلمنتخ

 األولیمبيحارس المنتخب 

 املنتخب الوطني 

انضم الحضري بسرعة إلى المنتخب الوطني، رغم أنھ كان الحارس الثاني في      

صفوف المنتخب بعد نادر السید لنحو أربع سنوات أخر. بعدھا بدأ الحضري في 

اإلنجازات مع منتخب مصر وأصبح الحارس األساسي أیضا  حصد الجوائز وتحقیق

مباراة دولیة كان  ١٠٠للمنتخب حتى وقتنا ھذا حیث لعب مع المنتخب أكثر من 

ذلك سابع العب مصري یتم م وھو ب١٩٩٧إبریل من عام  ٦أولھا مع لیبیریا في 

 مع المنتخب.  همبار ١٠٠

یا وجماھیریا رغم ما شاب ذلك الحضري اآلن الحارس األول في مصر فن دویع     

من أحداث سفره المفاجئ إلى سویسرا وترك الفریق في أزمة حراس المرمى التي 
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یعاني منھا حتى اآلن ولكنھ بعد أدائھ المشرف الذي أظھره في كأس القارات في 

م حیث كان لھ أكبر األثر في استحقاق منتخب مصر ٢٠٠٩جنوب أفریقیا عام 

نظیره اإلیطالي الذي دخل البطولة بصفتھ بطال للعالم ثم وألول مرة الفوز على 

ات المنتخب المصري مع منتخب أمریكا في نفس یمجھوده الرائع في مبار

المجموعة، كل ذلك أدى لرغبة الجماھیر في االستمتاع بأداء ھذا الریاضي المتمیز 

 . في رفع فرص المنتخب المصري في األعوام الباقیة لھ على البساط األخضر

الحضري أفضل حراس المرمى في مصر على مر التاریخ وھو الحارس  دویع     

محبي وعشاق كرة القدم في مصر  أذھانالوحید الذي سیبقي اسمھ محفورا في 

الفذ من  الریاضيوالعالم العربي إلى عقود طویلة قادمة نظرا لما یتمتع بھ ھذا 

شدید ظھر بشدة في مباراة العمر التي تألق  وإخالصلیاقة وسرعة بدیھة وتركیز 

بطل العالم المنتحب اإلیطالي في بطولة كاس  أمامفیھا عصام الحضري عندما لعب 

صفر كان الفضل األكبر  \ ١القارات التي انتھت بفوز أسطوري للمنتخب المصري 

مرمي  أنقذفیھا بعد هللا سبحانھ وتعالي یعود لھذا الحارس العمالق بعد أن 

من ھدف محقق باإلضافة إلى انھ الحارس الوحید في أفریقیا  أكثرلمنتخب من ا

 إلیھالفائز ببطولة األمم األفریقیة لثالث مرات متتالیة وھو انجاز قاري لم یسبقھ 

 .أحد علي مر العصور

غیر أن شعبیتھ قد تراجعت منذ انتقالھ المثیر للجدل إلى صفوف سیون      

الحضري والنادي السویسري استخدام القانون إلتمام السویسري ، عندما حاول 

إلى سیون، فإن  انضمالصفقة ضد رغبة األھلي. بالرغم من انھ في نھایة المطاف 

سمعة الالعب التي لم تكن تشوبھا شائبة من قبل، شوھت في المباریات الدولیة 

 للمنتحب المصري. 
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تھجانا من قبل مشجعي وواجھ الحضري بالفعل منذ ذلك الحین معارضة واس     

نادیھ السابق خالل مباریات المنتخب الوطني وفقد عددا من اتفاقات الرعایة. ولم 

یكن االنتقال إلى سویسرا جیدا بالنسبة إلى الحضري الذي أعلن نیتھ البحث عن 

ناد أوروبي جدید بعد بطولة كأس القارات المقررة في جنوب إفریقیا ھذا الصیف 

 . ي حصول نادیھ على كأس سویسرا وإن كان قد ساھم ف

 انضمامه لنادي االمساعيلي 

ینجحوا في ضم الحارس المصري أن  النادي اإلسماعیلياستطاع مسئولو      

ألف یورو  ٦٠٠بمبلغ  السویسريسیون  ناديمن  الحضريالعمالق عصام 

وشارك الحارس الدولي مع نادیھ الجدید الملقب بالدراویش في موسم 

٢٠١٠\٢٠٠٩. 

 نادي الزمالك 

انضم عصام الحضري حارس مرمى اإلسماعیلي ومنتخب مصر بصفة رسمیة      

 ٢٠١١-٢٠١٠بعقد یمتد لثالث سنوات موسم  نادي الزمالكلصفوف 

 نادي املريخ 

انضم عصام الحضري حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر بصفة رسمیة      

في فترة  ٢٠١١-٢٠١٠بعقد یمتد لعامین موسم  نادي المریخ السودانيفوف لص

 .االنتقاالت الشتویة

 ري نادي االحتاد السكند

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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نادي ،انتقل عصام الحضري إلى  نادي المریخبعد حل مشكلتھ مع إدارة       

بعقد انتقال في موسم االنتقاالت الشتویة لمدة موسمین ونصف  االتحاد السكندري

 ٢٠١٢بدایة من موسم 

 اجنازاته مع املنتخب 

 .في بوركینا فاسو ١٩٩٨یة لكرة القدم كأس األمم األفریق

 .في مصر ٢٠٠٦كأس األمم األفریقیة لكرة القدم 

 .في غانا ٢٠٠٨كأس األمم األفریقیة لكرة القدم 

 .في أنجوال ٢٠١٠مم األفریقیة لكرة القدم كأس األ

 م ٢٠٠٧بطولة كرة القدم في دورة األلعاب العربیة

 :اجنازاته مع نادي األهلي 

 بطولة الدوري سبع مرات 

 مرات  ٤بطولة كأس السوبر المصري 

 مرات  ٣بطولة كأس السوبر األفریقي 

 مرات  ٣بطولة دوري أبطال أفریقیا 

 م ٢٠٠٦المركز الثالث في كأس العالم لألندیة في الیابان عام 

 ادي سیون مع ن  م٢٠٠٩عام  كأس سویسرا

 م مع نادي المریخ السوداني  ٢٠١١ عام برونزیھ سیكافا

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_1998
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_2006
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_2008
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_2010
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 اجلوائز الشخصية : 

 .م٢٠٠١عام  دوري أبطال أفریقیاأفضل حارس مرمي في 

 .م٢٠٠٥عام  دوري أبطال أفریقیاأفضل حارس مرمي في 

 .م٢٠٠٦عام  دوري أبطال أفریقیاأفضل حارس مرمي في 

 .م٢٠٠٦عام  كأس األمم األفریقیةأفضل حارس مرمى في 

 .م٢٠٠٨عام  كأس األمم األفریقیةأفضل حارس مرمى في 

 .م٢٠١٠عام  األفریقیةكأس األمم أفضل حارس مرمى في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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