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 يف الشعر املصري1919 جتليات ثورة
The manifestations of the 1919 revolution in
Egyptian poetry
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Abstract

 جامعة عني مشس- أستاذ بكلية الرتبية

The Egyptian revolution took place on the ninth of March 1919 AD
against the British occupier, and all sects of the Egyptian people and
all national forces participated in it, and even poets in particular.
Therefore, this research deals with its impact on Egyptian poetry,
which was said at a crucial stage in the history of the homeland, and
it became a record of its events, and it was one of the weapons taken
by the fighters for freedom and dignity.
Among the poets whose poetry the revolution manifested itself and
sang about, among them are: Ahmad Muharram, Ahmad Naseem,
Hassan al-Qayati, Ahmad al-Kashef, Muhammad Abd al-Muttalib,
Ahmad Abu al-Najat. In the face of this huge amount of poems that
were said on the occasion of the revolution, and the follow-up of its
events, we can say with confidence that the poetry of this stage
chronicled the revolution with an accurate history.
The research includes the following topics: the development of
national poetry and national anthems after the revolution,
experiencing the events of the revolution and interacting with its
facts, satire and denouncing the occupation, supporting the leaders of
the revolution, calling for unity and rejecting division, the role of
women in the revolution, the image of the nation’s leader in the eyes
of poets.
Keywords: Egyptian people, national forces participated, history of
the homeland, supporting the leaders of the revolution.

املقدمة

 واشرتكت فيها كل طوائف الشعب، م1919 شبت الثورة املصرية يف التاسع من مارس سنة
 الذين محلوا،  وكان هلا أثر واضح يف الشعور ابلثقة عند أبناء الشعب،  وكل القوى الوطنية، املصري
135

تجليات ثورة  1919في الشعر المصري

عبء النضال مث استشعروا حالوة النصر ،بعد أن ذاقوا الويالت من احملتل ،وعانوا من آاثمه  .وكان
لزعيم األمة سعد زغلول أثر واضح يف احلركة الوطنية  ،وتوىل رايسة أول حكومة دستورية وكان ذلك من
مكاسب الثورة  ،وجند الشعراء ميجدونه ،ويدعون إىل مؤازرته والسري على هديه .
ومن الشعراء الذين جتلت الثورة يف شعرهم وتغنوا هبا أيضا  ،أمحد حمرم  ،أمحد نسيم  ،حسن القااييت ،
أمحد الكاشف  ،حممد عبد املطلب  ،أمحد أبو النجاة  .وأمام هذا الكم اهلائل من األشعار اليت قيلت
مبناسبة الثورة  ،ومتابعة أحداثها  ،نستطيع أن نقول ابطمئنان إن شعر هذه املرحلة ّأرخ للثورة أترخيا
دقيقا  ،فاملتأمل يكتشف فيه مواقف وأحدااث مل يذكرها املؤرخون  ،فهو حبق ديوان الثورة.
وسوف أقتصر على الفرتة الزمنية الواقعة فيما بني عامي  1919و  1923وهي سنوات الثورة ،
وفعالياهتا وما كان يف أعقاهبا .
وحياول الباحث أن جييب عن األسئلة اآلتية :
من شعراء الثورة ؟
ما دور الشعر يف اذكاء انر الثورة ؟
كيف جتلت آاثر الثورة يف شعر هذه املرحلة ؟
ما الصورة اليت رمسها الشعراء للزعيم ؟
البحوث السابقة :
ليست هناك دراسات تناولت هذا املوضوع بصورة مباشرة  ،ولكن قام بعض الدارسني بتناول
الثورة املصرية من خالل أطر عامة  ،منها على سبيل املثال  ( :الثورات الوطنية يف مصر وأثرها يف تطور
الشعر املعاصر ) إللياس بيطار

1

أمهية البحث :
يلقي هذا البحث الضوء على شرائح من الشعر العريب املصري قيل يف مرحلة فارقة من اتريخ
الوطن،فأصبح سجال ألحداثها  ،وكان سالحا من األسلحة اليت اختذها املناضلون من أجل احلرية
والكرامة .
املنهج املتبع يف الدراسة  :هو املنهج الوصفي التحليليي ألن الباحث يعىن برصد الظاهرة
وتتبعها،والكشف عن خصائصها  ،وبيان العالقات اليت تتصل فيما بينها  ،والوصول إىل النتائج
املستنبطة منها.
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ويشتمل البحث على احملاور اآلتية :
تطور الشعر القومي واألانشيد الوطنية بعد الثورة .
معايشة أحداث الثورة  ،والتفاعل مع وقائعها .
هجاء االحتالل والتنديد به .
مؤازرة زعماء الثورة .
الدعوة اىل الوحدة ونبذ الفرقة .
دور املرأة يف الثورة .
صورة زعيم األمة يف عيون الشعراء .
اخلامتة
أوال  :تطور الشعر القومي واألانشيد الوطنية بعد الثورة :
كان من أهم آاثر الثورة على الشعر املصري أهنا أحدثت حتوالت كبرية يف حياة الشعراء
وموضوعاهتم،فهذا أمري الشعراء يعود من املنفي فيتحول من القصر إىل الشعب  ،ولقد ترك حياة القصر
مكرها بتهمة احنيازه إىل تركيا وهي رمز اخلالفة حينئذ  ،ومهوى اخلديوي وموئله  ،مث عاد فإذا الشعب
اثئر هائج وإذا الشارع يفور برفض االحتالل  ،فال ينفصل عنه  ،وال يرتفع عليه  ،بل يشاركه الشعور "،
فصوره يف
وأهم ما مييز شعر شوقي يف هذه الدورة الثانية من حياته أنه حتول من القصر إىل الشعبَّ ،
شاعرا شعبيًا ،ولكن بطريقته الفنية
شاعرا
ً
تقليداي ،بل أصبح ً
آماله الوطنية وحركاته السياسية ،ومل يعد ً
اخلاصة "

2

3
العزل إال من االميان  ،ومطلعها :
وها هو ينظم قصيدة يف حتية الثورة  ،يشيد فيها ابلثوار األحرار ّ ،
قم إىل األهرام واخشع واطرح خيلة الصيد وزهو الفاحتني
ومنها :
عطف الدهر على ثورتكم ولوى الناس عليها معجبني
دم غليون وصيد آخرين
هزت الليث ومل يصح من
فرأى ما مل يقع يف ومهه مصر تستكرب واألملان دين
عجب الرائني سحر السامعني
ثورة أقبلت السلم هبا
قام رهط منكم فاقتحموا كربايء الفاحتيـ ــن الظافري ـ ــن
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عزال إال من احلق املبني
جحدوا السيد وردوا حكمه
َّ
إن أبيتم أن تكونوا الكاتبني
مهة تكتبها مص ـ ـ ــر هلم
ومنها أيضا
وشباب من رآهم عصبة قال حنل أوذنت ابملعتدين
ومجوع عزل ما اكرتثت جلموع ابملواضـ ـ ــي معلنني
زادهم سعد شبايت مهة كاحلسام العضب والرمح السنني
وأنشد حافظ إبراهيم قصيدته املشهورة " مصر تتحدث عن نفسها " يف حفل تكرمي عديل يكن ابشا
الذي أقيم بفندق الكونتيننتال  ،بعد عودته من أورواب بعد أن قاطع املفاوضات مع اللورد كريزون
ابجنلرتا عام  ،1921واستقال من الوزارة  ،وكان عنوان القصيدة حني نشرت ( مصر فوق اجلميع)،ومن
براعة الشاعر أنه مل جيعل القصيدة مدحا لعديل ابشا وإشادة بوطنيته  ،ولكنه أجرى اخلطاب على لسان
مصر لينصت اجلميع  ،يقول :4
وقف اخللق ينظرون مجـ ـيـ ـ ــعا كيف أبين قواعد اجملد وحدي؟!
وبناة األهـ ـ ـ ـرام يف سالف الـ َّـد ه ــر كفوين الكــالم عـنــد التحـ ـ ــدي
أان اتج العالء يف مفــرق الشـ ــر ق ودراتـ ـ ــه فـ ـرائـ ـ ـ ـ ــد عـ ـق ـ ـ ــدي
أي شيء يف الغرب قد هبر الن ــا س مجاال ومل يكن مـنه عنـدي؟!
أان إن قـ ـ ـ ــدَّر اإللـ ـ ـ ـ ــه ممـاتـ ــي ال تــرى الشرق يرف ــع الرأس ب ـعـدي
ِ
األوليات عريـ ٌـق َم ـ ْـن لــه مث ـ ـ ــل أولياتــي وجم ــدي؟
إن جمــدي فــي
نظ ـ ـ ـ ـ َـر هللا لـ ــي فــأرشـ ــد أبنـ ــا ئي فش ـ ـ ــدوا إلـ ــى العـ ـُـال أي ش ـ ـ ِّد
ِمن رجايل ِ
فأجن ـ ــزوا اليوم وعــدي
ق ـ ــد وع ـ ــدت العُال بك ـ ِّـل أبـ ٍّّـي
وارفعوا دوليت على العلم واألخـ ـالق فــالعــلم وح ــده ليس جيـ ــدي
حنــن جنــتاز موق ـفــا تع ــثر اآل راء ف ـيـ ـ ـ ـ ــه وعـ ـ ـ ــثرة ال ـ ـرأي تردي
فقفوا فيه وقفة احلزم وارمـ ـ ـوا ج ــانبـ ـيـ ـ ـ ــه بعـ ــزم ــة املســتع ـ ـ ـ ــد
ملصر حتوطها أجمادها  ،ويعرض هذه األجماد يف كل فن  ،مث يعرض لغزاهتا وكيف
َ
ويرسم الشاعر صورة َ
أهنا ُترد من يرميها بسهم يف حنره .وذكر االستعمار البغيض  ،وصور كفاحنا وصراعنا له ،وكيف نبين
مصران احلديثة بناء شاخمًا.
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ولقد كانت النهضة السياسية ويقظة األمة من العوامل الفعالة يف هذا الشعر ،ولقد وجد لون جديد من
6

الشعر السياسي يف هذه احلقبة ،وهو األانشيد القومية ،اليت يتغىن هبا الناس مجاعات .
ويؤكد األستاذ عمر الدسوقي ذلك بقوله  " :فلما كانت الثورة القومية ،يف سنة  1919تبارى الشعراء
يف وض ع األانشيد القومية ،وقد جنح بعضها ،ومل ينجح كثري منها؛ ألنه يشرتط يف النشيد القومي :قوة
موضوعا على لسان الشعب ،ومواف ًقا
العبارة وسهولتها ،وأال يكون وعظًا بل محاسة وخنوة ،وأن يكون
ً
لكل زمان  .ولكل أمة من أمم الغرب نشيد وطين تزهو به ،ويتغىن به الشعب يف حفالته العامة وينشده
الطلبة يف املدارس ،واجلنود يف امليدان ،فهو يعرب عن أمال أمة ،ويبث يف نفس كل فرد منها احلمية
واحلماسة ،ويدفعه إىل العمل؛ إنه صورة مركزة للمثل العليا اليت تنشدها أمة من األمم. 7
وها هو شوقي يشرتك يف مسابقة لألانشيد عام 1920م  ،وختتار اللجنة نشيده ولكن هذا النشيد
ميوت ؛ ألنه مل يكن بقوة شعر شوقي  ،ومل يكن له من القوة ما يسمو به فوق األانشيد األخرى  ،ومل

يستول على نفوس الناس  ،وفيه يقول : 8
بىن مص ـ ـ ـ ــر مكانـ ــكم هتيا  ...فهيا مه ــدوا للملك هيـ ــا
خذوا مشس النهار له حليّا  ...أمل تك تـ ــاج أولكـ ــم مليا
على األخالق خطوا امللك وابنوا  ...فلــيس وراءها للعز ركن
أليس لكم بوادي النيل عدن  ...وكوثرها الذي جيري شهيا

وقد وضع حممد عبد املطلب  9أكثر من نشيد فمنها قوله :10
مصر اسلمي مصر لك السالم  ...وامللك والدولـ ـ ــة والدوام
مصر لك التاريخ واأليـ ـ ـ ـ ــام  ...والنيل والفسطاط واألهرام
أي ـ ـ ــام ال مل ـ ــك وال نظـ ـ ـ ـ ــام  ...أنت عروس األرض والبالد

وألمحد حمرم 11نشيد بعنوان " مصر احلرة " قال يف أوله:
مصر اهنضي فالدهر ساق وقدم  ...شقي السحاب وارفعي النجم علم
حتكمي اي مصر يف كل األمم  ...حتكمي  ،فهي عبيد وخدم
ويقول يف آخره معلنًا وفاءه لزعماء احلزب الوطين:
حنن الوفاة والكرمي من وىف  ...نصون ما صان "الرئيس مصطفى
ونقتف ـ ــي إثر فري ـ ــد وكفـ ـ ــى  ...مها إماما الشعـب ـوالنيل احلـ ـ ـ ـ ــرم
--------139--------

تجليات ثورة  1919في الشعر المصري

"ونرى مصطفى صادق الرافعي ( 1937-1880م ) بعد الثورة يف سنة  1919يـُ ْع َىن أبانشيدان
الوطنية ،ونشيده "اسلمي اي مصر" يدور على كل لسان"  "، 12وقد تغلب نشيده القومي على كل
قواي ،وحفظه الصغار والكبار مث َّتو ّجه به سعد ابشا زغلول زعيم احلركة
نشيد سواه  ،وحلن تلحينًا ً
نشيدا وطنيًا ملصر ،وهو أنه ميثل ما يشرتط يف النشيد القومي متام التمثيل "
الوطنية ،وصار هذا النشيد ً

 ، 13يقول :
يدا
امسلي اي مصر إنين الفدا  ...ذي يدي إن مدت الدنيا ً
أبدا  ...إنين أرجو مع اليوم غدا
أبدا لن تستكيين ً
ً
ومعي قليب وعزمي للجهاد  ...ولقليب أنت بعد الدين دين
لك اي مصر السالمة  ...وسالما اي بالدي
إن رمى الدهر سهامه  ...اتقيها بفؤادي
واسلمي يف كل حني
أان مصري بناين من بىن  ...هرم الدهر الذي أعيا الفنا
وقفة األهرام فيما بيننا  ...لصروف الدهر وقفيت أان
يف دفاعي وجهادي للبالد  ...ال أميل ال أمل ال ألني
لك اي مصر السالمة
ويك اي من رام تقيد الفلك  ...أي جنم يف السما خيضع لك
وطن احلر مسا ال متتلك  ...والفىت احلر أبفقه ملك
ال عدا اي أرض مصر بك عاد  ...إننا دون محاك أمجعني
لك اي مصر السالمة
للعال أبناء مصر للعال  ...ومبصر شرفوا املستقبال
أوال
وفدى ملصران الدنيا فال  ...تضعوا األوطان إال ً
جانيب األيسر قلبه الفؤاد  ...وبالدي هي يل قليب اليمني
لك اي مصر السالمة
اثنيا معايشة أحداث الثورة  ،والتفاعل مع وقائعها :
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كان الشعر واحدا من األسلحة اليت استخدمها الشعب املصري ضد احملتل  ،وعايش الشعراء أحداث
الثورة  ،وشاركوا فيها  ،وبذلوا كل ما يف وسعهم حىت ينال الوطن حريته واستقالله  ،ومن أول يوم للثورة
حني نزل الشعب اىل الشوارع يف التاسع من مارس  ، 1919يعلن عن موقفه من اعتقال الزعماء
ونفيهم اىل مالطة  ،انتفض القريض  ،وشارك الشاعر الشارع غضبته  ،وابرك غريته  " ،ويتعرض
الغاصب لشباهبا الثائر بنريانه وقذائفه  ،فيتساقط صريعا كالزهر الغض  ،وهو يهتف حبب مصر  ،ميضي
الشهيد على أثر الشهيد "

14

وهذا ما هتف به أمحد حمرم منذ اثرت اثئرة الشعب  ،يقول :15
ميشي الشهيد على الشهيد وإمنا ميضي على أثر الرفاق ويتبع
ويح الركائب والنواع ــب هاجهـ ـ ــا عادي الفـ ـ ـراق فذاهب ومشيع
أنت لكل نفس مطل ـ ــب جلل  ،وأن ـ ـ ِ
اي مصر ِ
ـت لكـ ــل قلب مطمع
ُ
يف كل مط ـ ــرح حزين يشـ ــتكي وبكل مضطج ــع صريـ ــع يف ـ ــزع
حتيني ابلقتل النفوس فال املىن تطوى لديك وال الدم ــاء تضي ــع
بدمـ ـ ــي وكـ ــل دم ايل حمبـ ـ ــب دمك الزكي إذا أصابك مضج ــع
وعندما يفرج عن الزعماء سعد وصحبه  ،ويسمح للوفد ابلسفر اىل أوراب يتابعه حمرم بعواطفه  ،ويزجي
اليه النصائح ويشد أزره  ،حىت ال تلني له حجته أمام اخلصوم  ،فيقول :
وفد الكنانة  ،هل محلت رجاءها أم قد محلت أمانة األزمـ ـ ـ ـ ــان
والنيل قلب دائـ ــم اخلفقـ ـ ـ ــان
الدهــر عيـ ــن  ،واملمالك ألس ـ ــن
يف مصر شعبا راجح امليزان
قل لألىل وزنوا الشعوب تذكـ ــروا
وإذا رماك أولو اخلصومة فارمهم ابحلج ـ ــة الكب ـ ـ ــرى والربهـ ـ ــان
بشهـ ــاب علم ساطـ ـ ــع وبي ــان
واصدع غيابـ ـ ــة كل شـ ــك مظلم
مشروع "ملنر" وموقف الشعراء منه  ( :انظر تفاصيل املشروع  :ثورة  1919اتريخ مصر القومي ص
) 466
اثلثا  :هجاء االحتالل والتنديد به
ارتكب االحتالل أبشع الفظائع  ،وتلطخت يده بدماء املصريني  ،وراح نرى زعماء االجتاه احملافظ
ينددون يف مناسبات عديدة ابإلجنليز ،ويشككون يف نواايهم  ،وحيذرون الزعماء من حيلهم،
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ويتوجسون مما يبدو من خري على أيديهم ،ويطالبون ابجلالء للخالص منهم " ومل ينسوا قضية اإلجنليز
ووجوب جالئهم
وتتابعت األحداث السياسية بعد الثورة وانتهت إبعالن تصريح  28فرباير 1922م  ،الذي قرر انتهاء
احلماية الربيطانية واعرتف مبصر دولة مستقلة ذات سيادة ،وتبع ذلك صدور األمر امللكي رقم 42
لسنة  1923بوضع نظام دستوري للدولة املصرية قرر يف املادة اخلامسة عشر من الباب الثاين الذي
ينص على حقوق املصريني وواجباهتم أن الصحافة حرة يف حدود القانون والرقابة على الصحف حمظورة
وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها ابلطريق اإلداري حمظور كذلك إال إذا كان ذلك ضرورًاي للنظام
االجتماعي ،وواضح أن هذا النص يقرر حرية الصحافة وهي أهم مظهر من مظاهر حرية الرأي اليت
كفلها الدستور ،وهذه احلقوق تتقرر للصحافة املصرية للمرة األوىل ،فلم يعرتف هلا تشريع سابق من
التشريعات اليت مرت بنا حبق احلرية أو احلماية ضد عسف احلكام ونزواهتم ،بيد أن املشرع ما عتم أن
استطرد يف هناية النص فأجاز الرقابة واإلنذار والوقف
شاعرا كشوقي ،يقول يف قصيدة له سنة  1922متحد ًاث عن مصر ،وخديعة اإلجنليز هلا بتصريح
وجند ً

 28فرباير ،وعن وجوب مواصلة النضال ضد احملتلني حىت يتحقق االستقالل احلق :16
رحبت من التصريح أن قيودها  ...قد صرن من ذهب وكن حديدا
اي فتية النيل السعيد خذوا املدى  ...واستأنفوا نفس اجلهاد مديدا
شاعرا كحافظ إبراهيم يشكك يف تصريح  28فرباير ،ويدعو إىل احلذر والنضال ،فيقول
كذلك وجدان ً
عن اإلجنليز والتصريح :17
قد حارت األفهام يف أمرهم  ...إن حملوا ابلقصد أو صرحوا
قيدا فال تسلموا  ...أيديكم ،فالقيد ال يسجح
إين أرى ً
حتَّام ميضي أمران غريان  ...وذاك األح ـ ـ ـ ـ ـرار ال ميلح
كذلك نرى أمحد الكاشف (  ) 1948 – 1878يشكك يف االستقالل املقيد الذي خدع به
اإلجنليز تطلع املصريني ،ويندد حبيل املستعمرين وأحابيلهم ،فيقول من قصيدة له سنة  ،1923فيما
مسي حينذاك "عيد االستقالل" :18
اي عيد االستقالل أنت  ...له خيال أم حقيقه
للعتق أم للرق ما  ...خطوه يف تلك الوثيقه
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إن أطلقوا أمس البال  ...د ،فمنهم ليست طليقه
وحديقة أضحت ولكن  ...للغريب جىن احلديقة4
رابعا  :الدعوة اىل الوحدة ونبذ الفرقة :
شاع بني الناس أن هناك فجوة بني أعضاء الوفد الذي ذهب إىل أوراب مطالبا ابالستقالل  ،وأهنم
انقسموا على أنفسهم  ،ويتناول أمحد حمرم هذا املوضوع من وجهة نظره اخلاصة  " ،وال يعنيه أن يكون
الزعيم سعدا أو سعيدا  ،19وإمنا الذي يعنيه أن يسلم استقالل مصر  ،وأن تتجه عزائم القادة إليه  ،وأن

الشعب هو احلصن الذي استند إليه الزعيمان السابقان مصطفى كامل وحممد فريد  ،يقول : 20
سوى استقالل مصر ال نريد
إذا اختلف ـ ـوا أو اتفقـ ـ ـوا فانــا
ولسنا عنه ما عشنا حني ـ ـ ــد
هو احلـ ــق الذي نسعى اليــه
فال سع ــد يط ــاع وال سعيـ ـ ــد
إذا مل حيفظ استقالل مصر
وننصرهم إذا اشــتد الوعي ــد
نطيـ ــع العاملي ــن ونفتدي ـ ـ ـ ــهم
إذا اعتصموا فنحن هلم حصون وإن زحفوا فنحن هلم جنود
حتصن مصطفى ورمى فري ــد
أبظه ـ ـ ـ ـران وأيدي ـ ــنا مجي ـ ـع ـ ـ ــا
فمن يك صادقا يف حب مصر فما ابحلب نــكر أو جح ــود
وممن لي ــس ينف ــع أو يفيـ ــد
برئت من املخاتل يف هواها
وقد وقف من األحزاب املصرية موقف الناصح األمني ،ال مييل به اهلوى إىل حزب دون آخر ،ميحضهم
النصح ،ويستحثهم على الوحدة ،والتمسك ابألهداف العليا للقومية املصرية ،استمع إليه بنصح الوفد
املصري حني ذهب ألوراب برائسة سعد زغلول للدفاع عن القضية املصرية ،واملطالبة حبقوقها :21
وفد الكنانة هل محلت رجاءها  ...أم قد محلت أمانة األزمان؟
الدهر عي ــن واملماليك ألس ــن  ...النيـ ـ ــل قلب دائــم اخلفقـ ــان
قل لألىل وزنوا الشعوب :تذكروا  ...يف مصر شعبًا راجح امليزان
وإذا رماك أولو اخلصومة فارمهم  ...ابحلجـ ــة الكربى وابلربهـ ـ ــان
خملصا ال
وإن كان هواه مع احلزب الوطين ،حىت لقد اهتم أبنه من حساد "سعد" ،مع أنه كان وطنيًا ً
يرتضى أنصاف احللول ،وال يقنع إال ابالستقالل الكامل ،وقد قال يرد على هؤالء الذين اهتموة مبناوأة
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"سعد" ،يبني هلم رأيه يف االستقالل املزعوم ،وأنه كان يرجو أن يكون سعد فوق السحاب ،تنال البالد
خريها واستقالهلا التام على يديه ،ال ذلك االستقالل الذي مساه االستقالل الذائب.
دعاة اخلري واإلصالح مرحى  ...رضيناكم وإن كنتم غصااب
رضيناكم على أن تنصفوان  ...وأال تظلموا الشعب املصااب
أيف اإلنصـ ــاف أال توردوه  ...على طول الصدى إال سرااب
زعمتم أننا حس ـ ــاد سعـ ــد  ...وقلتم قول من جهل الص ـ ـوااب
ولو ركب اجلواد مبصر سعد  ...لقلن ـ ــا ليته ركب السحابـ ـ ــا
وزورا  ...فقولوا احلق واجتنبوا السبااب
كفى اي قوم هبتاان ً
ألنتم خري من يرجى ملصر  ...ولكن ـ ــا نرى العجـ ــب العجااب
ويف استقاللكم بعض املزااي  ...ولكـ ـ ــنا ملس ـ ــناه فذابـ ـ ــا
مل يكن حمرم يف الواقع حزبيًا ،ولكنه كان شديد احلمية يف التعصب لوطنه ،وحني دب اخلالف بني
أعضاء الوفد املصري ،وشاعت الفرقة يقول مشف ًقا على وطنه من هذا النزاع :
إذا اختلفوا أو اتفقوا فإان  ...سوى استقالل مصر ال نريد
إذا مل حيفظ استقالل مصر  ...فال سعد يطاع وال سعيد
رجاء الشعب -ال األحزاب جتدي  ...إذا ضاع الغداة وال الوفود
نطيع العاملني ونفتتديهم  ...وننصرهم إذا اشتد الوعيد
إذا اعتصموا فنحن هلم حصون  ...وإن زحفوا فنحن هلم جنود
مجيعا  ...حتصن مصطفى ورمى فريد
أبظهران وأيدينا ً
لقد كان حب مصر ميلك عليه شغاف قلبه ،حىت ليعز عليه أن يفرط يف أي حق من حقوقها ،ولقد
غضب حني رضى الزعماء ومن شايعهم ابالستقالل الزائف ،وتوج اجلهاد الطويل ابخلداع
22

واملداهنة،ولذلك كان جريئًا يف لومه وتعنيفه لساسة مصر حينذاك
يف سنة  ١٩١٩اثرت البالد يف طلب استقالهلا ،وسافر الوفد املصري لعرض قضية البالد يف مؤمتر
السالم يف "فرساي" وتلقى هناك دعوة من لورد "ملنر" وزير املستعمرات اإلنكليزية إذ ذاك؛ ليتفق معه
على مركز البالد وحتديد عالقة إنكلرتا هبا ،فتمخضت احملاداثت بينهما عن مشروع قدمه لورد ملنر،
واتفق مع الوفد على عرضه على البالط ألخذ رأيهما فيه مع التزام احليدة؛ فانتدب الوفد أربعة من
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أعضائه للقيام هبذه املهمة ،وقد كانت األفكار يومئذ متجهة إىل أن املشروع يصلح أساسا للمفاوضة
ببعض تعديالت.
عاد بعض من أعضاء الوفد على األمة مبشروع "ملنر" ،وخشي كثريون من أن يكون املشروع خدعة
إجنليزية ال حتقق استقالل مصر ،وها هو ( حمرم ) يصيح صيحة قوية حيذر فيها املصريني من نفاق
اإلجنليز ،فطاملا وعدوا الوعود واألماين الكاذبة ومل حيققوا وعدا ،ومل ينجزوا أمنية ،كما حيذر الشاعر
املصريني من الفرقة ،فطريق احلق واضحة:
اي أيها القوم ماذا يف حقائبكم  ...إين أرى الشعب قد أودى به القلق
جئتم إلينا فباتت مصر راجفة  ...مما محلتم وكاد النيل حيرتق
يوما وال وثقوا
لقد أقاموا ً
طويال بني أظهران  ...فما وثقنا هبم ً
ال يعبث اليوم ابستقاللكم أحد  ...وال يغركم التضليل وامللق
قوما لو يقال هلم  ...خوضوا إليه عذاب هللا النطلقوا
استعبد املال ً
برثت من كل ذي نفسني .واحدة  ...أتىب القضاء وأخرى مهها الورق
يوما فتختلف األهواء والطرق
ما كنت أحسب أن يقضي القضاء ال ً ...
وجي زع ويشتد جزعه حني تتصدع وحدة األمة ،وجيد العدو ثغره واسعة يف صفوفها ينفذ منها إىل مآربه،
ويكثر التهاتر واللجاج فيما بينها ،وتنصرف عن غايتها السامية.
ألست ترى بنيها يف شقاق  ...فما يرجون ما عاشوا احتادا

23

ويقول:
شرعوا العدواة بينهم مل يوصهم  ...دين املسيح هبا وال اإلسالم
عوت الثعالب أمس حول عرينهم  ...واليوم يزأر حوله الضرغام
ويسدي هلم النصيحة اخلالصة يف أن يتحدوا ،ويرأبوا الصدع .وجيمعوا الصفوف.
اي قوم ماذا يفيد اخللف فاتفقوا  ...وقوموا أمركم ابحلزم يستقم
صونوا العهود وكونوا أمة عرفت  ...معىن احلياة فلم تعسف ومل هتم
اي قوم ال تغفلوا إن العدو له  ...عني تراقب منكم زلة القدم
خامسا  :دور املرأة يف الثورة :
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كان للمرأة يف هذه الفرتة دور ابرز  ،فقد خرجت إىل كل جماالت احلياة  ،وكانت الثورة قد ساعدت
على هذه الدفعة  ،حيث شجعت املرأة على اإلسهام يف احلياة السياسية ،وخرجت أول مظاهرة نسوية
يف  16من مارس  1919تطالب ابالستقالل ،وحتقيق مطالب البالد  ،قامت السيدات املصرايت
بتظاهرهتن  ،وعربن عن ثورهتن بطريقة سلمية  ،وحتركت املسرية األوىل هلن من ابب احلديد  ،قاصدة

بيت األمة  ،وقد حياهن حافظ بقصيدة رائعة أملع فيها إىل بطوالهتن وشجاعتهن  ، 24وقال فيها :
مجعهنه
أرقب
ورحت
...
حيتججن
الغواين
خرج
شعارهنه
الثياب
سود
...
من
َختذن
هبن
فإذا
الدجنه
وسط
يف
يسطعن
...
كواكب
مثل
فطلعن
قصدهنه
سعد
ودار
...
الطريق
جيتزن
وأخذن
شعورهنه
أَبَن
وقد
...
الوقار
كنف
يف
ميشني
األعنة
مطلقة
واخليل
...
مقبل
جبيش
وإذا
لنحورهنه
صوبت
قد
...
سيوفها
اجلنود
وإذا
واألسنه
والصوارم
...
والبنادق
املدافع
وإذا
حوهلنه
ضربت
...
قد
والفرسان
واخليل
نطاقاً
سالحهنه
النهار
ذاك
...
يف
والرحيان
والورد
األجنة
هلا
تشيب
ساعات
...
اجليشان
فتطاحن
منة
هلن
ليس
والنسوان
...
النسوان
فتضعضع
مث اهنزمن مشتتات  ...الشمل حنو قصورهنه
وبكسرهنه
بنصره
الفخور
اجليش
فليهنأ
بينهنه
الرباقع
لبسوا
قد
ملان
األ
فكأمنا
يقودهنه
مبصر
)
هبندنربج
(
أتوا
و
خمتفياً
كيدهنه
من
أشفقوا
و
أبسهن
خافوا
فلذاك

سادسا  :صورة زعيم األمة يف عيون الشعراء
تكاد القصائد اليت كتبت يف تلك الفرتة  ،واليت اختذت من الثورة موضوعا هلا  ،أنه مل تكن هناك
قصيدة منها إال ويذكر فيها سعد  ،بل بعض الشعراء وقف شعره عليه  ،وأسوق منوذجا هلذا النوع من
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الشعر للشاعر ( أمحد أيب النجاة )  ، 25يف حتية العام اهلجري لسنة  1338الذي يوافق قيام الثورة عام

 ، 1919يقول : 26
اي أمة النيل ما يف الصمت من شرف فجادلوهم حبسن القول واصطربوا
لكن يؤي ـ ــده روح التآخي وع ــزم لي ــس ينحس ــر
( والسعـ ـ ـ ـ ـ ــد ) رائ ـ ـ ـ ــدان ْ
ويقول يف مناسبة أخرى :27
وقـ ــالوا ع ـ ـ ــدول فقلـ ـ ــنا كذبت ـ ــم أيف الـ ـعـدل تسخري هذا البلـد
بعثنا اجلمـ ـ ــال هل ــم واحلبـ ــوب وخضنا احلروب بعزم وجـ ـ ـ ــد
وما أن ظف ـ ـ ـ ـران بغـ ـ ـ ــنم ضئيل سوى أهنم ش ـ ـ ـ ـدـدوا يف العقـد
ولكن سع ًـدا  -رعى هللا سع ًـدا ومن مع سع ـ ـ ٍّـد تسامى وكـ ّد
أعيشا ومص ـ ـ ُـر تعاين النك ــد
وهاج ـ ــر ع ـ ــن قوم ـ ــه قائ ـ ـ ـ ــال
ً
تعلَّـ ـ ـ ـ ــم هجـ ـ ـ ـرته م ـ ـ ــن نبـ ـ ـ ـ ٍّّـي صبور رسول اهلـدى والرشـد
وما زال يضرب قلب املشاك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أخـ ـ ـ ًذا أبخـ ـ ـ ٍّـذ ور ًـدا بـ ـ ـ ـ ـ ـرـ ّد

الزعيم "  ، 28قاهلا حينما نشرت جملة اللطائف املصورة يف أحد
ومن طريف شعره قصيدة " محار َّ
أعدادها صورة كبرية لسعد زغلول  ،وهو يركب احلمار يف طريقه إيل مزرعته بقرية مسجد وصيف فقال
الشاعر أمحد أبو النجاة هذه األبيات الطريفة يصف فيها احلمار الذي ركبه سعد زغلول  ،ومنها :
ملْ ِ
أمري
احلم ِري
ك
َع ْرش
على
..
احلمري
زعيم
الزعيم
محار
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ـاف على ظهره مـن حـر ْير
ـام مـن الـع ّـز يف فَـ ّكـه  ..إِ َك ٌ
ـج ٌ
لَ
سري
عند
ـخ ْـي ُـل
ـس ُـده
..
ـج ًـدا
له
ـال
تَ ِـخ ُّـر
ال ـبِـغَ ُ
ُس َّ
ال َ
ال َـم ْ
وحت ُ
وجيري فال (التكس) يف جريه  ..يُ َدانِيه إن سار فوق اجلسور
ف َّ
ـصـفـري
مكا ُن
َّهيق
ـإن
..
(للـتَّـكْس)
كـان
وإن
ال َّ
صفَّارةٌ
الـن َ
ِ
ور ٍّ
كـبـي ْـر
أس
طـويل
ب ِـجـي ٍّـد
..
فخورا
وميشي
اختياال
يتيه
سـ ِ
كـلـي ٍّ
هـصـور
ـث
ـجـبًـا
ويَ ْـزَوُّر
..
ـاد ًرا
آذانــه
ويــرفــه
عُ ْ
ئري
الـنَّهـي ُـق
فـصـار
..
فـوقه
الـذي
ـالل
ـس
ج َ
أح َّ
شـبـيـهَ
الز ْ
شـعـيـر
مـن
لـه
ـدت
..
لـه
احلـمـي ُـر
أقـام
ق َّـفـةً
حـفـلـةً
وأه ْ
ِ
َع ِ
الوزير
ذاك
طف
من
انل
مبا
..
يـهـنِـْئـنَـه
إل ـيــه
وجـْئ َـن
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ِ
ـصـي ٍّ
بِ
ـت
..
اغتب ْط
مار
فـيـأيـُّهـذا
احل ُ
ِ
ـت
..
العَُزي ِر
محار
فـيها
كأنـك
بُـعـثْ َ
ُ
محلت السياسةَ يف أبسها  ..فـلـو أنـصـفـوا أسكنوك القصور
َ
وليس معىن ذلك أن الزعيم سلم من النقد  ،فهناك من كان متشددا إىل حد بعيد  ،ويرفض
عـظ ٍّـيم
فأنـت

وش ٍّ
ـأن
ُم ِـد ٌّل

خطري
فـخـور

التفاوض،ويصر على االستقالل بال شروط  ،ومنهم الشاعر حسن القااييت  ،29وهو من أسرة عريقة يف

الوطنية  ،يقول مبناسبة املفاوضات األوىل  ،وتبلغ القصيدة أربعة ومخسني بيتا  ،ومطلعها :30
عني ممن احلسرات عربى وجوانح حيشني مجرا
خياطب الزعيم سعد زغلول قائال :
اي سعد أنت خلقت برا
قوال لسعـ ـ ــد م ـ ــرًة
غرتـ ـ ــه ابرقـ ـ ـ ــة فغـ ـ ـ َّـرا
ليس الزعيم بسيد
ويسخر من املفاوضات السرية فيقول :
فيم التفاوض خفية كتواعد اللحظات سرا
خري الصحائف برة نزهى هبا طيــا ونشرا
مث ينصحه برتك التفاوض فيقول :
شر سيوسع مصر شرا
خل التف ــاوض أنــت
ِّ
مث يذكره مبن سبقه من الزعماء مصطفى كامل وحممد فريد فيقول :
فأشم للخطـ ـ ـرات عط ـرا
اين ألذكـ ــر كامـ ـ ــال
ُّ
وفريد عاش جبده ان الفىت عمل وذكـ ــرى
مهت أبهلك ريبة اي مصر بل اي نيل غفرا
ضنك سيعقب فسحة كالداجيات محلن فجرا

وال تكتمل صورة الزعيم إال ابلنظر يف األشعار اليت قيلت يف راثئه  ،وهي مئات القصائد  ، 31وأنمل
أن تكون هلا دراسة مستقلة يف غري هذا املوضع .

اخلامتة :
رأينا هذا الكم اهلائل من األشعار اليت مل حنط هبا كلها  ،واليت قيلت مبناسبة الثورة  ،ومتابعة
أحداثها،ونستطيع أن نقول ابطمئنان إن شعر هذه املرحلة ّأرخ للثورة أترخيا دقيقا ،
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وكم سجل الشعر مواقف وأحدااث مل يسجلها املؤرخون  ،مثل حتية اجلموع اليت كانت تفد إىل بيت األمة
لتأييد الزعيم  ،فهو حبق ديوان الثورة.
ولقد تباينت آراء الشعراء واجتاهاهتم إزاء حركة الزعماء ومنهم من أيد  ،ومنهم من عارض  ،ولكنها مل
ختتلف إزاء احملتل  ،فاجلميع كانوا على قلب رجل واحد  ،وكلهم رافض واثئر  ،وكلهم يطالب
ابالستقالل واحلرية للوطن العزيز .
وقام الشعراء بتحويل املناسبات الدينية إىل مناسبات وطنية مثل حتية العام اهلجري .
ورسم معظم الشعراء للزعيم صورة مثالية  ،لكونه رمزا للثورة  ،وابعتباره املخلص الذي تتعلق به آمال
الشعب .
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