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أحمد فؤاد نجم:

الفن الجيد هو فن سياسي بامتياز
أحتفل العامل ،يف الثاين من ترشين األول ،باليوم العاملي لالعنف ،الذي يوافق أيض ًا ذكرى ميالد الزعيم الهندي الكبري
مهامتا غاندي ،مؤسس الهند الحديثة وقائد االستقالل ورائد فلسفة الالعنف واملنظم لحركتها االسرتاتيجية ،وذلك لنرش
رسالة الالعنف وأهميتها والرغبة يف تأمني ثقافة السالم والتسامح والتفاهم والالعنف.
حاوره :محمد مسعاد

احمد فؤاد نجم

رغ ��م �أن ه ��ذه املقابل ��ة مع ال�شاع ��ر امل�صري �أحم ��د ف�ؤاد
جنم تعود لعام  ،2009ف�إن  DWعربية تقوم بن�شرها
نظ ��را للمكانة التي يحتلها الراح ��ل .الفاجومي يتحدث
فيها ع ��ن �شعوره بالذنب جتاه رفيق درب ��ه ال�شيخ �إمام
وعن الإبداع بالعامية امل�صرية.
هيم ��ن ح ��زن عميق عل ��ى الأو�س ��اط الثقافي ��ة يف العامل
العرب ��ي برحي ��ل "الفاجوم ��ي" و"�شاع ��ر الفق ��راء
و�سفريهم"� ،أحمد ف�ؤاد جنم .فار�س للكلمة نذر �سنوات
عم ��ره م ��ن �أجل التح ��دث با�س ��م الفق ��راء والتنديد بكل
ممار�س ��ات الطغ ��اة .بهم ��ة �ش ��اب وعفويته حل ��م بدول
عربي ��ة خالي ��ة م ��ن الظل ��م ،حل ��م مل توقظ ��ه من ��ه حت ��ى
ق�ضب ��ان زنزانات ��ه .رح ��ل الفاجوم ��ي وبقي ��ت ق�صائده
تتغن ��ى باحلري ��ة وب�أوطان ال تقب ��ع �أحالمها يف غياهب
ال�سجون.
تنفرد  DWعربية اليوم بن�شر مقابلة مع الفقيد الكبري
�أحمد ف�ؤاد جنم خ�ل�ال زيارته �إىل املغرب للم�شاركة يف
فعالي ��ة املعر� ��ض ال ��دويل للكت ��اب يف � 6آذار /مار� ��س
 .2009وكان ��ت ه ��ذه زيارت ��ه الثاني ��ة للمغ ��رب� ،إذ زار
املغ ��رب للم ��رة الأوىل �صيف  1986ولك ��ن بجواز �سفر
ليبي .و�إليكم ن�ص احلوار:

شاعر مصر الذي شاغب حتى المرض

مل يتخل الشاعر املعروف مبعارضته للنظام يف مرص منذ العهد النارصي يف الستينات ،عن رغبته يف املشاكسة ،وحتى
عندما انتقل لغرفة عادية باملستشفى فإنه غافل الكثريين ليدخن السجائر ..وغافل املرض حيث جاء تشخيص األطباء لحالته
بأنه "مرشوع جلطة" ،بدوره مل يفوت الفرصة لنقد النظام الحاكم مبرص فتندر عىل الوصف بالقول أنها مجرد مرشوع
جلطة مل يكتمل؛ متام ًا مثل مرشوع توشىك ،وهو مرشوع الستزراع مناطق يف الصحراء الغربية مبرص روجت له الحكومة
قبل أكرث من عرش سنوات لكنه تعرث ومل يكتمل.
أميرة الطحاوي

كاتب م�صري

نجم ومانديال

جنم اختارته يف �أغ�سط�س املا�ضي املجموعة
العربي ��ة يف الن ��داء العاملي م ��ن �أجل مكافحة
الفق ��ر �سف�ي�را للفق ��راء يف الع ��امل �إىل جانب
رئي�س جنوب �أفريقيا ال�سابق نل�سون مانديال
لي�صب ��ح الناط ��ق يف املحاف ��ل الدولي ��ة با�سم
فق ��راء الع ��امل العرب ��ي ،وابت�سم جن ��م وقتها
مقارن ��ا اختي ��ار فنان�ي�ن م�صري�ي�ن لي�صبحوا
�سف ��راء نوايا ح�سنة بالأمم املتحدة بينما هو
�سفري للفقراء.
وه ��و م ��ن موالي ��د الع ��ام  1929مبحافظ ��ة
ال�شرقية ،ا�صطدم بالنظام امل�صري يف عهود
ما بعد ثورة  ،1952وب�سب ذلك �سجن ثمانية
ع�ش ��ر عاما .ويف �شبابه ،تنقل جنم يف �أعمال
يدوي ��ة خمتلفة ،وا�شرتك يف املظاهرات التي
اجتاحت م�صر �سنة  1946و ت�شكلت �أثناءها
اللجن ��ة الوطنية العليا للطلب ��ة والعمال .يف
الف�ت�رة ما ب�ي�ن � 51إىل  56ا�شتغل كعامل يف
ال�س ��كك احلديدي ��ة .ثم بد�أ يف ن�ش ��ر دواوينه
والتق ��ي ال�شي ��خ �إم ��ام يف ال�ستين ��ات .وه ��و
ملحن و مغن كفيف الب�صر ،وراجت �أغانيهما
بع ��د هزمية م�ص ��ر �أم ��ام �إ�سرائي ��ل يف حرب
الأي ��ام ال�ستة ع ��ام  ،1967وعا�شا يف منطقة
�شعبي ��ة تدعى "حو�ش قدم" ورغم انف�صالهما
فني ��ا ووف ��اة ال�شيخ �إم ��ام ف� ��إن جناحهما معا
كان ظاه ��رة ا�ستقبلت جيدا يف م�صر والعامل
العربي.

السادات وصفه بالبذيء

قال عنه ال�شاعر الفرن�سي لوي�س �أراجون "�إن
فيه ق ��وة ت�سقط الأ�س ��وار" ،و �أ�سم ��اه الناقد
الراحل د.عل ��ي الراعي "ال�شاع ��ر البندقية"،
وو�صم ��ه الرئي� ��س الراحل �أن ��ور ال�سادات بـ
"ال�شاعر البذيء".
وكان جن ��م ق ��د �ش ��ارك ال�سب ��ت املا�ض ��ي يف
الأم�سي ��ة الرم�ضاني ��ة الت ��ي �أقامته ��ا جلن ��ة
'كويتيون لأجل القد�س' امل�شرتكة مع الثقافية
الن�سائي ��ة واخلريج�ي�ن حت ��ت رعاي ��ة وزي ��ر
�ش� ��ؤون الدي ��وان الأم�ي�ري ال�شي ��خ نا�ص ��ر
�صب ��اح الأحم ��د .وبعد جل�س ��ة م ��ع �أ�صدقائه
م�س ��اء الثالث ��اء عاد جن ��م ملنزله ون ��ام لفرتة
طويلة ونقل فجر الأربع ��اء املا�ضي �إيل ق�سم
امل ��خ والأع�صاب ب�أحد امل�ست�شفيات اخلا�صة،
لال�شتباه يف �إ�صابته بجلطة يف املخ �أدت �إيل
فقدانه الوعي ،وهو يعاين من قبل من ارتفاع
يف �ضغط الدم ،وح�سب ت�صريحات �صحافية
لطبيب ��ه املعالج ف�إنه �أ�صي ��ب بـ"ارتفاع �شديد
يف �ضغ ��ط ال ��دم ،مم ��ا �أدي ل�شع ��وره بدوخة
�شديدة ،جعلته يوا�صل النوم علي غري العادة
يف �شبه غيبوبة" وخرج جنم ال�سبت املا�ضي
من امل�ست�شفى رغم ن�صيحة الأطباء ببقائه.
وح�س ��ب �أ�صدق ��اء لل�شاع ��ر ف�إن ��ه اتف ��ق على
ت�سجي ��ل ثالثني حلق ��ة تليفزيوني ��ة لف�ضائية
وليدة يعد لها رجل الأعمال جنيب �ساوير�س،
وخا� ��ض جنم قب ��ل �سنوات معرك ��ة �صحافية
�ضد عادل حمودة ال�صحايف املعروف ب�سبب
انتق ��اد الأخري لإقامة رجل الأعمال �ساوير�س
حفل عي ��د ميالد لل�شاعر .وكت ��ب جنم حلقات
فوازير رم�ضان لف�ضائية عربية وقال �إن �أحدا
من التلفزيون امل�صري مل يطلب منه امل�شاركة
يف عمل ،وعقب وف ��اة الفنانة امل�صرية �سعاد
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ح�سن ��ي بعد �سقوطها من �شرفة منزل �صديقة
له ��ا يف لن ��دن قبل �سنوات قال جن ��م �أنه ي�شك
يف تورط خمابرات م�صري ��ة يف قتلها لنيتها
ن�ش ��ر مذكراتها حول �سط ��وة الأمن على عامل
الفن يف احلقبة النا�صرية.
و�ش ��ارك جن ��م يف ت�أ�سي� ��س "حرك ��ة �أدب ��اء
وفنانني من �أجل التغي�ي�ر" ورغم تقدم عمره
فقد ظهر يف بع�ض فعاليات حركات املعار�ضة
امل�صري ��ة عل ��ى م ��دار العام�ي�ن املا�ضي�ي�ن
وتعر� ��ض غ�ي�ر م ��رة مل�ضايق ��ات الأم ��ن �أثناء
التظاه ��رات .يـُع ��رف �أحمد ف�ؤاد جن ��م �أي�ض ًا
با�س ��م الفاجومي ،وقد اختار ه ��و هذا اال�سم
ليطلقه على مدونت ��ه الإليكرتونية "مــــُكــــــنـة
الـفاجومي" بد�أها يف ال�سابع والع�شرين من
ماي ��و املا�ض ��ي ،وت�ستقبل العديد م ��ن الزوار
وتع ��دت التعليق ��ات عل ��ى بع� ��ض م�ساهماته
فيه ��ا ال 110تعليق� � ًا .و�شعبي� � ًا تعن ��ي كلم ��ة
مُك َنة من ��زال لال�سرتخاء بعيدا ع ��ن �أية رقابة
اجتماعي ��ة .ويق ��ول جن ��م �أن ��ه ح ��اول تعل ��م
الكومبيوت ��ر ويتعام ��ل م ��ع لوح ��ة املفاتي ��ح
ب�صعوب ��ة كما قال يف ح ��وار قدمي �أنه مل يكن
يعلم طريقة ا�ستخ ��دام الهاتف املحمول الذي
اقتناه.
تكدير األمن العام

ت ��زوج جنم م ��ن الكاتب ��ة املعروف ��ة �صافيناز
كاظ ��م الت ��ي حتول ��ت كتاباته ��ا من ��ذ نهاي ��ة
ال�سبعين ��ات نح ��و مفاهي ��م �إ�سالمي ��ة ،وه ��ي
وال ��دة ابنت ��ه الك�ب�رى "ن ��وارة االنت�ص ��ار:
ن�سب ��ة لن�صر م�صر عل ��ى �إ�سرائيل يف �أكتوبر
 "1973وبعد طالقهما تزوج من املطربة عزة
بلب ��ع التي غنت الكثري من الأغاين ال�سيا�سية
والوطنية ،وهو مت ��زوج حاليا من �سيدة من
خ ��ارج الو�س ��ط الثق ��ايف تكنى ب� �ـ"�أم زينب"

ن�سبة البنتها الوحيدة من جنم.
وق ��دم الكاتب امل�صري �ص�ل�اح عي�سى تاريخا
لهذه الق�صائ ��د و�سياقه ��ا ال�سيا�سي يف كتاب
�صدر منذ �أي ��ام بعنوان "�شاع ��ر تكدير الأمن
الع ��ام :امللفات الق�ضائية لل�شاع ��ر �أحمد ف�ؤاد
جن ��م درا�س ��ة ووثائ ��ق" .ويق ��دم جن ��م من ��ذ
�سن ��وات على قن ��اة درمي الف�ضائي ��ة امل�صرية
اخلا�ص ��ة برنام ��ج بعن ��وان �أح ��د ق�صائ ��ده
"يعي� ��ش �أه ��ل بل ��دي" وي ��دور في ��ه احلوار
يف ج ��و ودي ب�ي�ن ال�ضي ��وف �أق ��رب لدرد�شة
الأ�صدق ��اء ويرت ��دي جنم اجلالبي ��ة ال�شعبية
كما اعتاد.
واته ��م جنم يف الع ��ام � 1972أب ��ان انتفا�ضة
الطلب ��ة امل�صريني التي رف�ض ��ت ت�أخر القيادة
ال�سيا�سي ��ة اتخاذ قرار احل ��رب �ضد �إ�سرائيل
الت ��ي كان ��ت حتت ��ل �سين ��اء من ��ذ ،1967
ويف  1974مت التحقي ��ق مع ��ه فيم ��ا ع ��رف
بق�ضية"نيك�سون بابا" وه ��ي الق�صيدة التي
كتبها �أثناء زيارة الرئي�س الأمريكي نيك�سون
مل�صر بعد حرب �أكتوبر ،وغناها ال�شيخ �إمام،
ث ��م حوك ��م م ��رة �أخ ��ري ع ��ام  1977ب�سب ��ب
ق�صيدت ��ه "الف ��ول واللحمة" و�شه ��دت م�صر
وقتها مظاهرات عارمة �ضد ارتفاع الأ�سعار.
الثنائي األممي

وانتق ��د جن ��م من ��وذج املثقف االنته ��ازي يف
ق�صيدت ��ه ال�شه�ي�رة "ي ��ا واد ي ��ا يوي ��و" التي
�أعي ��د تف�سريها على �أ�سماء عدة الحقا ،وغنيا
للث ��ورة يف ا�سباني ��ا ولل�شاع ��ر بابلو نريودا
ونعيا الثائ ��ر �أمريكا الالتيني ��ة ت�شي جيفارا
بق�صيدة "جيفارا مات" وحتم�س جنم للثورة
الإيرانية يف بدايتها.
ونظم جنم �أي�ضا ق�صائد هجاء لرموز النظام
احل ��ايل مب�ص ��ر ومنه ��ا (�أل ��ف �سالم ��ة ل�ضهر

• لو طلبت منك أن تقيم تجربة الش��اعر أحمد
فؤاد نجم ،ماذا ستقول؟

�سيادتك) بعد �أن �أغ�شي على الرئي�س امل�صري
مب ��ارك خ�ل�ال كلمت ��ه مبجل� ��س ال�شع ��ب يف
نوفمرب  .2003و�أجريت له جراحة يف الظهر
يف �أملانيا يف يونيو عام  .2004وكتب �أي�ضا
ق�صي ��دة (عري�س الدولة) بع ��د �إعالن خطوبة
جنل الرئي�س جمال مبارك .2006
وتن�سب يف منتدي ��ات �إليكرتونية عربية بني
وق ��ت و�آخر ق�صائ ��د عامية لنج ��م ،وعلق هو
قب ��ل عام ون�ص ��ف ب�أنها لي�ست ل ��ه ون�صح من
ين�ش ��ر حماوالت ��ه �أن يعلن ع ��ن نف�سه ويتقبل
الر�أي والنقد ب�شجاعة.
متفائل

وكان جنم قد �أدىل بت�صريحات لوكالة الأنباء
الكويتية قال في ��ه بلهجة متفائلة "�إن الأر�ض
العربي ��ة �ستنبت زهورها م ��ن ال�شباب الذين
�سيبن ��ون م�ستقبل الأمة" �إال ان ��ه قال �إن هذه
النبت ��ة حتتاج �إىل "بيئة مالئم ��ة وطيبة لكي
تنب ��ت" م�ضيفا "�أنا �أراهن ب� ��أن بعد � 20سنة
�سيك ��ون هناك ثالث ��ة من ال�شب ��اب العرب من
بني �أعظم  10مبدع�ي�ن يف العامل ..لكن يجب
�أن توف ��ر له ��م البيئ ��ة املالئمة""...يج ��ب �أن
نحلم بغ ��د وال نعي�ش عل ��ى الي�أ� ��س" .و�أ�شار
ال�شاع ��ر لدور م�صر احل�ض ��اري "ب�أنها �شمعة
م�ستق ��رة يف ق ��اع نهر النيل كلم ��ا �أظلم العامل
تطف ��و على ال�سطح" .وخل� ��ص جنم ر�أيه يف
طريق ملقرط ��ة عربية بالق ��ول "املهمة الأوىل
هي �إعط ��اء ال�شع ��وب حريته ��ا و�صالحياتها
وحقوقه ��ا يف التعب�ي�ر م ��ن خ�ل�ال نظ ��ام
دميقراط ��ي �سلي ��م ..فه ��ذه الطريق ��ة حتم ��ي
ال�شع ��ب وحتم ��ي احلكومة يف نف� ��س الوقت
وت�سري يف عجلة التطور والتنمية".

 عن :امل�صري اليوم

�أحم ��د ف�ؤاد جن ��م� :أ�ستطيع القول ب ��كل اطمئنان� :إنني
فخور به ��ذه التجربة ،و�إذا �أعاد الزم ��ن نف�سه� ،س�أختار
م ��ن جديد �أحمد ف�ؤاد جنم ،ه ��ذا الطفل اليتيم الذي �شق
طريقه بكل �إ�صرار .ال توجد جتربة خالية من الأخطاء.
�أخطا�ؤنا كانت مرتبطة باملال .لقد كنا� ،أنا وال�شيخ �إمام
فقريي ��ن .كان لن ��ا مبد�أ يف احلي ��اة� :أال نطلب امل�ساعدة،
ولكن ال نرف�ضها �إذا عُر�ضت علينا.
كان هدفن ��ا �أن نن�شر عند �أك�ب�ر عدد ممكن من اجلمهور.
وبد�أن ��ا ن�شج ��ع فك ��رة ت�سجي ��ل �شرائ ��ط "الكا�سي ��ت"

وتوزيعها ب�ش ��كل كبري� ،إىل �أن انت�شرنا يف �أوروبا قبل
العامل العربي� .إنها جتربة �شارفت على اخلم�سني �سنة،
و�أن ��ا را�ض عليها متام� � ًا� .أ�شكر النا� ��س الذي �صدقوين
واحت�ضنوين ،كي �أقوم مبا قمت به.
• بمناس��بة حديثك ع��ن األخطاء ،ه��ل تتذكر
بعضها؟

(ي�صم ��ت قلي ًال )...خط�أي الأ�سا�س ��ي ،ولو �أنني ال �أحب
�أن �أب ��وح به� :إنني مل �أحاف ��ظ على ال�شيخ �إمام وتخليت
عن ��ه .كان يل ��ح عل ��ي بع ��دم التخل ��ي عن ��ه .لأن ��ه كفيف
و�إن�س ��ان طيب .لق ��د تخليت عنه ،وف�سح ��ت املجال �أمام
املكت ��ب الث ��اين الفرن�سي واملخاب ��رات اجلزائرية و�أبو
عم ��ار ليتالعبوا ب ��ه .كلهم كانوا �ش ��ركاء يف �ضرب هذه
الظاهرة.
كان ذل ��ك يح ��دث رغم ًا عن ��ي ،كنت �أ�ضط ��ر لالبتعاد عنه
�أرب ��ع �ساع ��ات يف الي ��وم للذه ��اب �إىل بيت ��ي ور�ؤي ��ة

بنت ��ي .لق ��د ا�ستغل ��وا ه ��ذه ال�ساع ��ات الأرب ��ع ليلعب ��وا
بن ��ا ويخرتقونن ��ا .وبالرغم م ��ن ذلك ،ف� ��إن اجلميل يف
جتربتن ��ا ه ��و �أنها تخط ��ت ح ��دود م�ص ��ر وو�صلت �إىل
الع ��امل العرب ��ي و�إىل بقية العامل .وعندم ��ا تت�أ�س�س يف
الأرا�ض ��ي الفل�سطينية املحتلة وحده ��ا �ست فرق تغني
�أغانينا ،فهذا �أمر رائع جد ًا.
كل ه ��ذه الأمور �ساعدتنا على جت ��اوز املحن من تعذيب
و�سجن وقهر .فال�شيخ �إمام ،هذا الإن�سان الكفيف ق�ضى
ث�ل�اث �سن ��وات يف �سجن انف ��رادي� .إنها قم ��ة الب�شاعة.
حك ��ى يل �أن زعيم اجلبهة ال�شعبي ��ة الدميقراطية نايف
حوامت ��ة و�س ��امل ربي ��ع عل ��ي رئي� ��س جمهوري ��ة اليمن
الدميقراطي ��ة ال�شعبية(ال�سابق ��ة) ،طلبا م ��ن جمال عبد
النا�ص ��ر على هام� ��ش �إحدى القمم العربي ��ة بالعفو عنا،
ف ��رد قائ ًال بنوع من احلق ��د" :لن يخرج جنم من ال�سجن
ما دمت حي ًا" .بعد اختتام القمة ب�ساعة واحدة ،تعر�ض
لنوبة قلبية فمات.

• كي��ف ت��رى العالق��ة بي��ن البع��د الجمالي
وااللتزام في الشعر؟

�أو ًال ،ال يوج ��د ف ��ن خال م ��ن ال�سيا�سة .الف ��ن اجليد هو
�سيا�س ��ي بامتي ��از .ثاني� � ًا ،الواق ��ع الأليم ال ��ذي تعي�شه
�أمتن ��ا العربية ،ال يرتك لك جما ًال للم ��رور دون احلديث
ع ��ن �أو�ضاع ��ه ال�سيا�سية .وه ��ذا ي�شمل ال�شع ��ر العامي
مبحطات ��ه الث�ل�اث ،من ��ذ عبد الل ��ه الن ��دمي �إىل �أحمد بن
عرو� ��س �إىل املحط ��ة الثالث ��ة الت ��ي �أمثله ��ا ،م ��ع كام ��ل
االح�ت�رام �إىل كل �شع ��راء العامية يف م�ص ��ر ،من �أمثال
ب�ي�رم التون�س ��ي وف� ��ؤاد حداد و�ص�ل�اح جاه�ي�ن وف�ؤاد
قاعود وزين العابدين ف�ؤاد.
�أ�سمي العامي ��ة امل�صرية بالعامية العربي ��ة ،لأنها قريبة
م ��ن اللغة الف�صح ��ى .ومفردات اللغ ��ة امل�صرية �أكرث من
مف ��ردات اللغ ��ة االجنليزي ��ة� ،إذ ت�ضم �أكرث م ��ن �ستمائة
وخم�س�ي�ن �أل ��ف مف ��ردة .ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إىل �أنه ��ا لغ ��ة
مفتوحة عل ��ى اللغات الأخرى� .إنه ��ا روح متجددة ،لأن
ال�شع ��ب امل�ص ��ري �شع ��ب متكلم .ل ��دي ق�صي ��دة ال عالقة
له ��ا بال�سيا�س ��ة ،لك ��ن تعم ��دت �أن �أ�ستخ ��دم فيه ��ا كلم ��ة
"البت ��اع" التي ال نظري لها يف �أي لغة يف العامل� .إنها
العامي ��ة امل�صرية ،لغة جبارة؛ "ابنة كلب" .بالن�سبة يل
�أن العامي ��ة امل�صرية ه ��ي الإبداع احلقيق ��ي احل�ضاري
للم�صري�ي�ن .ميكن يل �أن �أقول� :إن العالقة متداخلة بني
البعد اجلمايل وااللتزام يف الق�صيدة.
• ه��ل م��ن قصي��دة أح��ب إلي��ك في مس��ارك
الشعري؟

طبع� � ًا ،يرتبط الأم ��ر باحلالة املزاجية ،غ�ي�ر �أن ق�صيدة
اللي ��ل التي كتبتها يف �سن ��ة  ،1964تبقى �أحب الق�صائد
�إىل قلب ��ي� .إنها ق�صيدة تتعر�ض �إىل لي ��ل القاهرة الذي
�أعت�ب�ره لي ��ل �أ�سط ��وري .اللي ��ل مالح/تايه �س ��واح /ال
بيو�ص ��ل �ش ��ط /وال بارت ��اح /اللي ��ل م�شح ��ون با�سرار
و�شجون و�أمل ونغ ��م /وكا�سات ونايات ودموع و�آهات
وع�ب�ر وحكم /وم�شي ��ت يف الليل /خج�ل�ان مك�سوف/
�إكم ��ن اللي ��ل عريان مك�ش ��وف� /أفراح النا� ��س /وجراح
النا� ��س /على �ص ��در اللي ��ل عناقيد و�صف ��وف /وعيون
الليل والظلمة جبال /فاردي ��ن على و�ش ال�سما غربال/
�أملاظ مبدور /يف كا�سات بنور /يفر�ش للنور ع الأر�ض
خيال.
• كيف يقضي الشاعر أحمد فؤاد نجم يومه؟

�أ�ستيق ��ظ على ال�ساعة ال�ساد�سة �صباح ًا ،حتى لو خلدت
للن ��وم يف �ساع ��ة مت�أخ ��رة� .أ�ستيق ��ظ و�أتب�ض ��ع ل ��وازم
الفط ��ور .وبعد ذل ��ك �أ�شاهد الأخبار .ث ��م �أتفرغ �ساعات
للكتاب ��ة والق ��راءة .الب ��د يل �أي�ض ًا من اخل ��روج لق�ضاء
بقي ��ة النهار و�سط النا�س� ،أ�سمع لنب�ضهم .وعندما يحل
الليل �أنام حيث يغلبني النوم� .أما بخ�صو�ص الأكل ،فال
طقو�س لدي ،عندما �أتذكره �أتناول ما �أجد �أمامي.
• زيارتك الثانية للمغرب ،وهي ش��رعية ،ماذا
تقول؟

ت�أتي زيارت ��ي اليوم �إىل املغرب بطريق ��ة �شرعية وبناء
عل ��ى دع ��وة كرمية م ��ن وزي ��رة الثقافة .وه ��ذا انت�صار
لل�شع ��ب وانت�ص ��ار للنا�س ولنظريتي الت ��ي ا�ستنتجتها
م ��ن زيارت ��ي الأوىل للمغ ��رب" :البق ��اء لل�شع ��وب� ،أم ��ا
احلكام فعر�ض زائل".

 عن :موقع DW
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في ذكرى

شاعر وجدان

مصر والعرب

خطوات في رحلة فؤاد نجم

إلى “بهية” و”عبد الودود”
طالل سلمان

كاتب لبناين

… وعندما اختتم أحمد فؤاد
نجم ملحمته الشعبية يف حب
«بهية» ويف التحريض عىل
الثورة التي تفجرت باملصادفة
مرة أوىل منتقصة الهوية،
ثم تفجرت بالقصد مرة ثانية
لتصحح املسار إىل أهدافها،
انطوى عىل ذاته ودخل عامل
الصمت ،بينام أشعاره عىل
كل شفة ولسان يف مختلف
أرجاء الوطن العريب وجاليات
املنفيني من أوطانهم إىل
املغرتبات البعيدة.
رحل «ال�صعلوك» ال ��ذي � ّ
أذل الأباطرة وف�ضح
ّ
املتجبرّ ي ��ن بق�صائ ��ده الت ��ي ا�ست ��ل كلماته ��ا
من وج ��ع الفقراء وم ��ن حبه العظي ��م لأر�ضه
وم ��ن �إميانه ب�إن�سانه ��ا «الواد عب ��د الودود»،
ومن �إميانه بق ��درة �شعبها الطيب يف تعبّده،
املقات ��ل حت ��ى اال�ست�شه ��اد م ��ن �أج ��ل حترير
�أر�ض ��ه ،الباحث عن قيادة حتف ��ظ له حقه يف
وطن ��ه ،مفتق ��د الف ��رح وه ��و �أظ ��رف �شعوب
الأر� ��ض ،وال ��ذي ي�سك ��ره �ص ��وت �أم كلثوم،
وتر�س ��م ل ��ه الطري ��ق �إىل غ ��ده �أنا�شي ��د �سيد
دروي� ��ش ويق ��ر�أ �سريت ��ه يف ثالثي ��ة جني ��ب
حمف ��وظ ويف م�سرحي ��ات توفي ��ق احلكي ��م،
ويف ق�ص� ��ص يو�س ��ف �إدري� ��س ويف روايات
�إح�س ��ان عب ��د القدو� ��س ويو�س ��ف ال�سباع ��ي
وجم ��ال الغيط ��اين ويو�سف القعي ��د ،ويرى
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نف�سه يف متاثيل خمتار و�آدم حنني ،وي�سخر
من قعوده عن ثورة التغيري يف ر�سوم �صالح
جاهني و�أحمد حجازي وعبد ال�سميع وبهجت
عثمان وجورج البهجوري وغريهم كثري.
رحل «�صناجة م�صر» الذي تربى يف �أح�ضان
الفقر والعوز ،م�ضطه ��د ًا مقهور ًا ،وتنقل بني
مه ��ن و�ضيعة ال يذهب �إليها �إال من يبحث عن
رغي ��ف ،ومل يكن بحاجة لأن يتعلم .كان يريد
فق ��ط �أن يف ��ك احلرف ليع�ّب رّ�ر ع ��ن �أحا�سي�سه
املتفج ��رة كمواط ��ن حم ��روم يف وطن ��ه..
�أن ي�ؤك ��د ع�شق ��ه للأر� ��ض وال�شم� ��س والنيل
والفالح الف�صيح.
ولق ��د ا�ستم� � ّد �أحم ��د ف� ��ؤاد جن ��م كلمات ��ه من
وج ��دان م�صر ،ث ��م قادته امل�صادف ��ات �إىل من
�سي�صب ��ح ناق ��ل ال�ص ��وت ب�إح�سا�س ��ه الرقيق
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ال ��ذي عوّ �ض ��ه ن ��ور عيني ��ه ،وبتل ��ك الأحلان
الب�سيط ��ة الت ��ي ت�أخ ��ذك �إىل الف ��رح �أو تفجر
غ�ض ��ب القهر في ��ك وحت ّر�ض ��ك عل ��ى الثورة،
وكان ا�س ��م ال�ش ��ادي �أو احل ��ادي ال�شيخ �إمام
ال ��ذي انتق ��ل من ت�ل�اوة الآي ��ات البيّنات على
قب ��ور الراحل�ي�ن �إىل تب�ش�ي�ر �أبن ��اء احلي ��اة
بقدرتهم على ابتداع الغد الأف�ضل.
***

ً
مهربا..
الديوان األول

بع ��د حفلة �سماع �أوىل بع ��د �شهور من هزمية
 ،1967ج ��اء غ ��ايل �شك ��ري �إ ّ
يل يف الفن ��دق
«مت�سل�ل ً�ا» ويف ي ��ده مظ ��روف �سمي ��ك .ق ��ال
هام�س ًا:
ـ هل ت�ؤدي مل�صر هذه اخلدمة؟

ابت�سم ��ت متعجب� � ًا ،ف�أكم ��ل قائ�ل ً�ا ب�ص ��وت
مرتع� ��ش :ال �أري ��د �أن �أع ّر�ضك خلطر حمتمل،
ولكنن ��ي ال �أج ��د م ��ن ه ��و �أج ��در من ��ك به ��ذه
املهمة..
قلت مت�ضجر ًا� :أو�ضح ،و�أنا حا�ضر..
قال وهو يتل ّف ��ت حوله� :أريدك �أن حتمل هذه
الأوراق �إىل �صديق يف بريوت� .إنها جمموعة
ق�صائ ��د ل�شاعر �شعبي ا�سمه �أحمد ف�ؤاد جنم،
حتمل عنوان «يعي�ش �أهل بلدي» .ولقد اتفقت
م ��ع هذا ال�صدي ��ق على �أن يت ��وىل طباعة هذا
الدي ��وان املمنوع ��ة طباعت ��ه يف القاهرة ،لأن
ال�سلطة ت ��رى فيه حتري�ض� � ًا وتخريب ًا وحط ًا
من معنوي ��ات ال�شعب واجلي� ��ش ،ونحن كما
تعرف يف حالة حرب.
تناول ��ت الدي ��وان ،وهم�س ��ات غ ��ايل �شكري

تط ��اردين :خ ّبئ ��ه جي ��د ًا ب�ي�ن ثياب ��ك ،ولعلك
تخفيه حتت كوم م ��ن ال�صحف والكتب �أولها
القر�آن الكرمي!
ع ��دت �إىل ب�ي�روت و�س ّلم ��ت الأمان ��ة �إىل
ال�صدي ��ق حم�سن �إبراهيم يف جملة «احلرية»
الت ��ي تبدّلت هويتها بعد الهزمية فانتقلت من
ل�س ��ان حرك ��ة القومي�ي�ن الع ��رب �إىل الل�سان
املهجّ ��ن ملنظمة العمل ال�شيوع ��ي لتنتهي �إىل
ناطقة با�سم قائد الكالم الثوري العظيم نايف
حوامتة واجلبهة الدميوقراطية.
ُطب ��ع الدي ��وان الأول لأحم ��د ف� ��ؤاد جن ��م يف
بريوت ،وتوىل غريي مهمة تهريب ن�سخه �إىل
«الث ��وار» يف القاه ��رة… وكان «الفاجومي»
ق ��د �أنتج خالل ه ��ذه الفرتة دواوي ��ن �أخرى،
و�سجن مرات عدة ،وكان ال�شيخ �إمام قد ّ
حلن
من الأغنيات م ��ا ميلأ ال�سج ��ون واجلامعات
واملقاه ��ي و«ا�سرتاح ��ات» الفالح�ي�ن يف
الأري ��اف م ��ا ب�ي�ن الإ�سكندري ��ة وال�صعي ��د
اجلواين.
***

الدليل إلى قاهرة الناس

اللق ��اء الثاين مع «جن ��م» و«�إمام» كان يف ذلك
«الك ��وخ» الذي ميك ��ن اعتباره «ال ��روف» يف
عم ��ارة متهالك ��ة يف حو� ��ش �آدم املتف ��رع من
�ش ��ارع �آدم يف الغوري ��ة… ولق ��د ذهبنا �إليه
م ��ع الزم�ل�اء الراحل�ي�ن م�صطف ��ى احل�سيني
وم�صطفى نبيل وبهجت عثمان.
كان الك ��وخ مزدحم� � ًا بالطلب ��ة الذين «رجعوا
للج ��د تاين يا ع ��م حم ��زة»… وتعرفنا هناك
�إىل بع� ��ض قياديي االنتفا�ض ��ة الطالبية التي
تفج ��رت يف وج ��ه ال�س ��ادات .لق ��د ا�ستغ ��رب
«الث ��وار» �أنن ��ا جئن ��ا نحم ��ل بع� ��ض ال ��زاد
ومقت�ضي ��ات «اجلل�س ��ة» ،و«تفرج ��وا» علين ��ا
مت�شكك�ي�ن ،وك�أنن ��ا «خواج ��ات» نتكل ��م لغ ��ة
هجين ��ة ،لأن اللهج ��ة امل�صري ��ة ه ��ي وحده ��ا
«العربي» :ما تتكلم عربي يا �أخينا!
يف ث ��اين ي ��وم للتعارف ج ��اءين �أحم ��د ف�ؤاد
جن ��م �إىل فن ��دق �شريات ��ون ـ القاه ��رة ،وه ��و
الفن ��دق املج ��دد بع ��د �شريات ��ون الأول ال ��ذي
دمره حري ��ق القاه ��رة يف الغ�ضب ��ة ال�شعبية
العظيمة يف العام  ..1951وقد �أحلقت خيبة
الإخ ��وان يف البق ��اء يف ال�سلطة قب ��ل �شهور
�أ�ضرار ًا ج�سيمة بهذا الفندق املجدّد.
قال جن ��م بال مقدمات :يا �أوالد الإيه… انتو
ت�سكنوا مرتي�شني يف الفنادق الفخمة ،ونحن
بال �أكل!
تن ��اول �سماع ��ة الهات ��ف وطل ��ب �إفط ��ار ًا من
«بت ��وع ال ��ذوات» ،ودخ ��ل فا�ستح ��م واحتفظ
باملن�شف ��ة كت ��ذكار ،ثم قال يل :ق ��م �أع ّرفك �إىل
القاهرة التي ال يعرفها �أهلها.
بد�أنا اجلولة من حميط الفندق� :سمريامي�س
(القدمي) الذي كان ال�شاعر وال�صحايف الكبري
كام ��ل ال�شن ��اوي قد �ص ��ادر �صالون ��ه ليجعله
منت ��دى ثقافي ًا يتالقى فيه ال�شع ��راء والأدباء
وم ��ن يتبعهم من �أهل احلدي ��ث والغاوين من
�أه ��ل ال�صحاف ��ة ب�ش ��رط �أن يكون ��وا خفيف ��ي
ال ��دم ،ي�سمعون وال يتدخل ��ون يف حماورات
�أم�سيات النميمة .يف حني كان مقهاه اخللفي
«نايت اند داي» عنوان ��ا لالجئني ال�سيا�سيني
الع ��رب م ��ن خمتل ��ف دياره ��م :عب ��د الوهاب
البياتي ،والثنائ ��ي العراقي ـ ال�سوري حممد
حبوب ��ي وح�س�ي�ن احل�ل�اق ،وب ��ن طوب ��ال
التون�س ��ي وبع�ض مينيي الث ��ورة الأوىل من
جماعة ال�سالل ثم بع� ��ض �آل النعمان وبع�ض
ال�سودانيني �شيوعيني و�إ�سالميني..
كل ال�شع ��وب حت � ّ�ب �أوطانه ��ا ،وكل ال�شعراء
كتبوا �أوطانهم ق�صائد ،والبع�ض �أن�شد وطنه
ملحم ��ة .لكن م�ص ��ر بكلم ��ات �شعرائها لي�ست
جم ��رد �أر� ��ض بح ��دود وعلم وف�ض ��اء ومعامل
�سياح ��ة .ه ��ي الأم واحلبيبة .ه ��ي احلا�ضنة
والراعية .ه ��ي منبع اجلمال وغاي ��ة الإبداع
الإن�س ��اين .ه ��ي ب�إن�سانه ��ا ،فالح� � ًا وعام�ل ً�ا،
موظف� � ًا وطالب� � ًا ،رب ��ة بي ��ت و�صبي ��ة يغازلها
القم ��ر ويكتب لها ابن اجل�ي�ران مواويل حب

عابقة بال�شجن.
م�شين ��ا منطق ��ة التحري ��ر وعربنا ج�س ��ر �أبي
الع�ل�اء �إىل الزمالك ثم جتولن ��ا يف العجوزة
واملعادي .قال جنم بلهجة الدليل ال�سياحي:
ـ دي �أحياء النا�س التانيني ..كانت للخواجات
وهي الآن لوجاهات الثورة..
وعدن ��ا يف اجت ��اه اجلي ��زة لنحي ��ي متث ��ال
خمت ��ار «نه�ض ��ة م�ص ��ر» ،و�أكملن ��ا �إىل الني ��ل
فالرو�ض ��ة ،وانعطفن ��ا نح ��و «العي ��ون» ومن
فوقه ��ا قلع ��ة حمم ��د عل ��ي وحكاي ��ة اململ ��وك
ال�شارد الذي اندف ��ع بح�صانه من فوقها فنجا
من املذبحة… ف�إىل م�صر القدمية بكنائ�سها،
وبينه ��ا تلك الت ��ي تقول الأ�سط ��ورة �أن مرمي
الع ��ذراء ق ��د هرب ��ت بعي�س ��ى امل�سي ��ح �إليه ��ا
خوف� � ًا من �أن يقتله اليه ��ود .ونزلنا يف اجتاه
الغوري ��ة عابرين العديد من الأحياء ال�شعبية
يف ج ��وار احل�س�ي�ن الت ��ي خلده ��ا جني ��ب
حمفوظ يف ثالثيته..
قال جنم :غ ��د ًا ،اخلمي�س �سنق�صده يف مقهى
ق�ص ��ر النيل حي ��ث يلتقي الأ�صدق ��اء وطالب
الآداب قب ��ل �أن ين�ص ��رف �إىل ال�سه ��رة م ��ع
حرافي�شه.
عن ��د باب الفن ��دق قال يل جن ��م بلهجة جادة:
تفق ��د حمفظت ��ك ..فلق ��د كان ب�ي�ن امله ��ن التي
اتخذته ��ا و�سيلة للعي� ��ش الن�شل ،وكانت يدي
خفيفة! رمبا ن�شلتك بقوة العادة!
***
تع ��ددت اللق ��اءات يف بي ��وت الأ�صدق ��اء،
و�أحيان ًا يف عوامة م�ست�أجرة ..ولقد اقرتبت
يف اال�سرتاحة ب�ي�ن و�صلتني من ال�شيخ �إمام
لأطمئ ��ن علي ��ه ،فق ��ال متحببا :فني ي ��ا راجل
ما حد� ��ش بي�شوف ��ك؟ قلت بالتعب�ي�ر امل�صري
امل�أل ��وف :م ��ا ت�شوف� ��ش وح� ��ش… و�سمعت
قهقه ��ة «جن ��م» وه ��و ي�ضيف :ح�ص ��ل! وذات
ليلة دخل علينا مه ��دي احل�سيني بيت �شقيقه
م�صطف ��ى يف املعادي ومع ��ه ال�شيخ �إمام وقد
جاء ب ��ه مبا�شرة م ��ن ال�سجن ،وه ��و تائه يف
منامته..
كان ال�شي ��خ �إمام بحاج ��ة لأن يغني ،ومل يكن
يف البي ��ت ع ��ود فاكتف ��ى ب�صينية �أخ ��ذ ينقر
عليها «وقفات» اللحن ،وهو ي�شتمنا جميع ًا.
ه ��ذا الثنائي املميز «ظاهرة»� :شاعر �شبه �أمي
ثقف نف�سه قلي ًال وا�ستدر وجدانه ف�إذا ق�صائده
حتم ��ل النا� ��س �إىل �أحالمه ��م ،فيحفظونه ��ا
ب�أحل ��ان ال�شي ��خ ال�ضرير الذي حف ��ظ القر�آن
الك ��رمي ،فجوّ ده يف امل� ��آمت ،ويرددونها بعده
كما �أ�سم ��اء الله احل�سنى ،وق ��د ك�سروا هيبة
ال�شرطة واملباحث.
ولق ��د تالقينا كث�ي�ر ًا ويف �أمكنة ع ��دة ،داخل
م�صر وخارجها ،ويف كل مرة كان �أحمد ف�ؤاد
جنم يبهرين بهذا الدفق ال�شعري الذي ي�ضج
بحب الأر�ض و�إن�سانها ،والذي ي�ؤ ّذن للثورة
ويح ��دو للث ��وار م�ؤكد ًا له ��م �أن «بهي ��ة» جاية
ف ��وق ال�صعب ما�شيه… ولق ��د جاءت «بهية»
فع ًال ،و«اللي ع الدفه مراكبي».
***

ً
أيضا..
الوجدان يغني بالعامية

�سنم�ض ��ي زمان ًا طوي�ل ً�ا مع �أحم ��د ف�ؤاد جنم
الذي افتق ��د �صديقه الذي و�ضع ق�صائده على
�أل�سنة اخللق جميع ًا يف طول الوطن العربي
وعر�ضه ،ال�شيخ �إم ��ام ب�أحلانه التي �صاغتها
�سليقته وذائقته املو�سيقية متعددة املقامات.
ول�س ��وف نعي� ��ش م ��ع �أ�شع ��ار ف� ��ؤاد جن ��م
باعتباره ��ا جرعات م ��ن التحري� ��ض بالوعي
والإميان بقدرة الإن�س ��ان على التغيري وعلى
ا�صطناع غده الأف�ضل بالثورة…
وبق ��در م ��ا كان ��ت التظاه ��رة غ�ي�ر امل�سبوق ��ة
التي خرج فيها ثالث ��ون مليون ًا من امل�صريني
وامل�صري ��ات ،ب�ش ��ارة الإ�صرار عل ��ى التغيري
نحو الغد ولي�س نح ��و «�أم�س الإخوان» ،كان
من الطبيعي �أن تك ��ون ق�صائد ف�ؤاد جنم هي
احلادي وهي ب�شارة اخل ��روج من دهر القهر
�إىل �أفق الغد الأف�ضل.
لقد �سك ��ن «جنم» الوج ��دان ال�شعبي ف�صيرّ ه

�شاع ��ر ًا يخ�ت�رق حواج ��ز اللهج ��ات لتغني ��ه
ال�شع ��وب العربي ��ة املوح ��دة بالقه ��ر م ��ا بني
امل�شرق واملغرب.
ولق ��د متكن ،من ��ا جميع ًا� ،صب ��ي امليكانيكي ـ
الن�شال ـ اخلادم يف مقهى ـ امل�ش ّرد بغري �سكن،
ال ��ذي ع ّلم نف�سه وتع ّلم م ��ن �آالم �أهله كما من
طموحاته ��م ،وغ ��رف م ��ن ال�ت�راث ال�شعب ��ي
الغني حت ��ى �صارت �أ�شع ��اره املعبرّ ال�شجي
ع ��ن روح الأم ��ة املقهورة بطغاته ��ا �أكرث مما
مب�ستعمريها وبالنهابني من �أ�صحاب النفوذ
�أكرث مما مب�ستعبديها بفقرها.
ال�شعر لي�س بالأوزان والقافية ،ولي�س برتف
املغام ��رات والأ�شواق �إىل احلبيبة ،غائبة �أو
غافية �أو هاجرة.
وال�شع ��ر لي� ��س بالت�أت�أة الت ��ي تف�ضح اجلهل
باللغ ��ة وت�أخ ��ذ �إىل الهجان ��ة �أو �إىل التقلي ��د
الأعمى ملن �سبق �إىل التقدم ف�صارت معاناته
«ترف� � ًا» ،مغرتب� � ًا ع ��ن جمتمعه ال ��ذي متنعه
�أميت ��ه من فه ��م «الدي ��وان» ال ��ذي متنه جمل
ّ
تعجب
مقطع ��ة تف�صل بينها نق ��اط وعالمات ّ
�أو عالمات ا�ستفهام تغني عن الن�ص.
�أحم ��د ف� ��ؤاد جن ��م لي� ��س �شاع ��ر ًا خطابي� � ًا،
وه ��و ق ��د ا�ستخ ��دم الكاريكات ��ور وال�صورة
الب�سيط ��ة وكلم ��ات اللهج ��ات املحكي ��ة،
�صعيدية وبحراوية وقاهرية ،فكانت �أف�صح
يف التعب�ي�ر ع ��ن احل ��ب كم ��ا ع ��ن الغ�ض ��ب،
يف الدع ��وة �إىل الث ��ورة ع�ب�ر �أن�سنة الوطن
ال جتري ��ده ،وع�ب�ر التوج ��ه �إىل الإن�س ��ان
بوجدان ��ه ،بطموحات ��ه ،بحق ��ه يف التغيري،
ف�صار �شاعر ال�شعب ،بل �شاعر الأمة..
حيلة على الرقابة ب�شعره..
ولق ��د �أف ��ادين �شعر �أحم ��د ف�ؤاد جن ��م ،مرة،
يف «خمادع ��ة» الرقاب ��ة عل ��ى ال�صحف خالل
�إحدى ج ��والت احل ��رب الأهلي ��ة… كنا يف
ذروة احلملة على �أنور ال�سادات حني حتدى
�إرادة الأمة وذهب �إىل العدو الإ�سرائيلي يف
القد�س املحتلة ،ووقف �أمام الكني�ست خطيب ًا
يحاول تغطية ا�ست�سالمه بالتب�شري بال�سالم!
وذات يوم وقع بني يدي عدد من جملة «باري
مات�ش» وفيه حتقيق م�صور عن زفاف �إحدى
بن ��ات ال�س ��ادات ،وكان العري� ��س اب ��ن غول
املق ��اوالت عثمان �أحمد عثم ��ان ،ويف احلفل
ح�شد من املطرب�ي�ن واملطربات و�أهل النظام
املتباه�ي�ن برثواتهم… ور�أيت يف التحقيق
م ��ا يفيد التحاي ��ل على الرقاب ��ة ،ف�أعدت ن�شر
بع�ض ال�صور يف «ال�سفري» مع ترجمة �أمينة
خلرب الزف ��اف و�إن جاءت اخلامتة تقول� :إن
مغني� � ًا �شاب� � ًا جمهو ًال ب ��رز فج� ��أة يف احلفل
وغن ��ى للعرو�سني وللنا�س جميع� � ًا «م�صر يا
�أمه يا بهي ��ه ،يا �أم طرح ��ة وجالبية ..الزمن
�ش ��اب و�أن ��ت �شابة ،ف ��ات عليك لي ��ل وميه..
هي..
هي ّ
واحتمالك ه ��وا هوا وابت�سامت ��ك ّ
تطلع ال�شم�س تالقيكِ معجبانية و�صبية.»..
م ��رت احليل ��ة عل ��ى الرقاب ��ة لك ��ن ال�سف�ي�ر
امل�ص ��ري يف ب�ي�روت� ،آن ��ذاك ،وق ��ف يف
الثامنة �صباح� � ًا �أمام وزير اخلارجية ي�شكو
تق�صري الرقابة… و�س� ��أل الوزير املدير يف
الأم ��ن الع ��ام ،ال ��ذي مل يكن عن ��ده اعرتا�ض
على «الزيارة» فقال وق ��د �أخذه الغ�ضب :لقد
خدعون ��ا فج ��ازت علين ��ا حيلته ��م ..اطمئن،
�س�أوق ��ف �أحمد ف�ؤاد جنم ه ��ذا ولو كان يقيم
يف املريخ!
«م�ص ��ر و ّالدة»… وفيه ��ا فوج م ��ن ال�شعراء
ال�شعبيني املبدعني يف طليعتهم عبد الرحمن
الأبنودي و�سيد حجاب وكثري غريهم.
ولكم كن ��ا نتمنى لو �أن النخب ��ة من �شعرائنا
يف لبن ��ان منحون ��ا م ��ن ق�صائدهم م ��ا نغني
به ��ا �أوطاننا من داخل �آمالن ��ا و�آالمنا ولي�س
بهدف �إكم ��ال الديوان ب�إ�ضاف ��ة مل�سة وطنية
�إىل بع�ض �أ�شعار املنا�سبات.
ون�ستثن ��ي ،طبع� � ًا� ،أولئ ��ك الذي ��ن ّ
ب�ش ��روا
باملقاوم ��ة ،وغن ��وا الأر� ��ض و�أهله ��ا قبل �أن
يهاجروا �إىل «الذاتية» وال�شعر بالنقاط!
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قالوا في احمد فؤاد نجم

الحداثي الثوري
ميث ��ل �أحم ��د ف� ��ؤاد جن ��م �أح ��د القام ��ات
الأ�سا�سي ��ة يف ال�شع ��ر العرب ��ي املعا�ص ��ر
وكذل ��ك يف حرك ��ة الن�ض ��ال اليومي �سواء
يف م�ص ��ر �أو يف الع ��امل العرب ��ي وبالرغم
م ��ن �أن ��ه كان يكت ��ب بالعامي ��ة امل�صرية �إال
�أن م ��ا �أجنزه من �شعر يعد ج ��زءا �أ�سا�سيا
من تطور حركة احلداثة ال�شعرية العربية
خ�صو�صا و�أن �أحمد ف�ؤاد جنم ا�ستفاد من
التط ��ور الذي ح ��دث يف الق�صيدة العربية
يف �أربعين ��ات الق ��رن املا�ضي وم ��ا �أ�ضافه
جي ��ل ال ��رواد �إىل ه ��ذه الق�صي ��دة ،حي ��ث
ميك ��ن النظ ��ر �إىل ق�صيدته كج ��زء من هذا
التط ��ور ومن هذه احلداث ��ة ال�شعرية .كما
�أنه ميثل واحدا من الأ�سماء التي تعد على
�أ�صابع اليد الواحدة التي بلغت بالق�صيدة
العامية امل�صرية ذروات جديدة ،وي�ضاف
�إىل ذلك �أن جتربت ��ه امل�شرتكة مع املرحوم
ال�شيخ �إمام كانت ملهمة ملاليني املنا�ضلني
يف الع ��امل العرب ��ي �ض ��د ال�صهيوني ��ة
واال�ستعم ��ار واال�ستب ��داد ال�سيا�س ��ي يف
العامل.
فخري صالح

من قلب إلى قلب

م�ل��أ الدني ��ا ..و�شغ ��ل النا� ��س� ،شج ��اع،
م�شاك� ��س ،ابن م�صر ال ��ذي غنى لفل�سطني
وجيفارا وفيتن ��ام ،و�أبدع �أجمل الأغنيات
الت ��ي عق ��دت ِح ْلفه ��ا ال ّروح ��ي م ��ع الطلبة
والعم ��ال والفالح�ي�ن ،و�شاع ��ر ع ��دد م ��ن
�أجم ��ل �أغ ��اين احل ��ب العربية �أي�ض ��ا ،مع
ال�شي ��خ �إم ��ام ا�ستطاع ��ا �أن يكون ��ا ذل ��ك
ال�صوت الهادر ملاليني الب�شر يف كل مكان،
و�أن يثبت ��ا �أن الأغ ��اين الت ��ي ت�صل النا�س
م ��ن قل ��ب �إىل قل ��ب� ،أق ��وى م ��ن الإذاعات
وحمط ��ات التلفزي ��ون واجلرائ ��د الت ��ي
ترتع ��د كلما م َّر طي ��ف احلرية يف ق�صيدة.
هو عالمة وطني ��ة و�شعرية كبرية �أ�س�ست
لثقاف ��ة �أخ ��رى ،بديل ��ة ،عل ��ى م ��دى عقود
طويل ��ة ،ول ��دت كبرية ورحل ��ت يف القمة،
و�أ�س�ست ملي�ل�اد �أ�صوات جديدة هي الأفق
ال�شعري القادم.
إبراهيم نصر هللا

استشعار نبض الشارع

�أه ��م م�ساهم ��ات جن ��م كمن ��ت يف قدرت ��ه
عل ��ى ا�ست�شع ��ار نب� ��ض ال�ش ��ارع امل�صري
والتحدث �شعرا مبا يجول بخاطر النا�س.
ور�أى �أن من �أهم ما كان مييز حر�صه على
ا�ستقالله ك�شاعر �شعبي لدرجة �أنه "رف�ض
كل حم ��اوالت املنظم ��ات ال�شيوعية ل�ضمه
لع�ضويته ��ا لك ��ي يكون �صوت ًا له ��ا" ،الأمر
ال ��ذي ت�سبب يف توتر العالقات بينه وبني
مث ��ل ه ��ذه املنظم ��ات .ويف الواق ��عُ .يع ��د
جن ��م �أبرز �شع ��راء الق�صي ��دة ذات الطابع
ال�سيا�س ��ي ،كم ��ا �ش� � ّكل م ��ع �صدي ��ق عمره
ال�شيخ �إمام ( )1995 – 1918ثنائي ًا غنائيا
رائع ��ا من ��ذ ال�ستين ��ات� .أزعج ��ت ق�صائده
ال�سلط ��ات امل�صري ��ة و�أدت �إىل اعتقالهم ��ا
معا يف عه ��دي الرئي�س�ي�ن الراحلني جمال
عبد النا�صر و�أنور ال�سادات.
صالح عيسى

شاعر األجيال والثوار

�أحمد ف�ؤاد جنم �شاعر مزج القول بالفعل،
ظ � ّ�ل وف ّي� � ًا لر�سال ��ة الأدب والف ��نّ  ،انت�صر
لق�ضاي ��ا الإن�س ��ان يف ّ
كل م ��كان� ،شغف ��ه
ع�ش ��ق بالده فتغ ّن ��ى بها و�أب ��دع لها �أجمل
الق�صائ ��د ،مل تغ�ّي رّ�ره الأ�ض ��واء ومل تع ّك ��ر
�صف ��و حيات ��ه ال�شه ��رة ،مل يفق ��د حميم ّي ��ة
اللحظة وال �أ�سرار جتدّد دماء ال�شعر لديه،
واظب على الدفاع عن الفقراء يف وجه �آلة
الف�س ��اد والتغوّ ل .حيث يتن ّق ��ل كنت ترى
حوله ع ��ددا من ال�شب ��اب يتح ّلقون حوله،
ي�ستمعون لأحاديث ��ه املمتعة وي�ستمتعون
بروحه املرح ��ة ول�سمات الفكاه ��ة الدائمة
الت ��ي كان ي�ضفيها على موا�ضيعه وجمله،
وه ��و ال ��ذي يظ � ّ�ل جن ��م م�ص ��ر ال�شع ��ريّ
املعا�صر.
�أحمد ف�ؤاد جنم ،يع ّد منوذج ًا لل�شاعر الذي
ي�ستم ّد دميوم ��ة كتاباته من نب�ض ال�شارع
الذي مل يرت ّفع عن االنخراط بني �صفوفه،
والت�س ّك ��ع اجلمي ��ل م ��ع الأجي ��ال التالية،
ف ��كان الأب ال ��ر�ؤوف ،يتعام ��ل بطيبت ��ه
امل�شه ��ورة عن ��ه دوم� � ًا .عل ��ى م ��دار عق ��ود

كانت �أنا�شيده املغ ّناة ب�صوت ال�شيخ �إمام
بو�صل ��ة للث ��وّ ار ،ويف الث ��ورات العرب ّي ��ة
مل ينح ��رف عن م�س ��اره الث ��وريّ كما فعل
�شع ��راء ارتبطوا بالأنظم ��ة وارتهنوا لها،
بل �أ�شه ��ر بوجه امل�ستب ّدي ��ن كلمته الف�صل
بني ّ
احلق والباطل ،و�أعلن انحيازه املطلق
ل�صف ��وف ال�شع ��ب ،وجت� �دّدت ق�صائ ��ده
و�أعيد غنا�ؤها يف ّ
كل ال�ساحات وامليادين،
وك�أ ّن ��ه كان يكت ��ب للأم�س والي ��وم والغد.
امت ��ازت كلمات ��ه باملعا�ص ��رة والعمق رغم
الب�ساطة الظاهرة فيه ��ا ،فكان املتقن الذي
ط ��وّ ع الب�ساطة خلدم ��ة املع ��اين العميقة،
وكان ��ت رموزه من وحي الثقافة ال�شعبيّة،
ّ
فا�ستحق �أن يكون �شاعر الأجيال والثوّ ار
مع ًا.
هيثم حسين

انتصر في معركة البوح

يبدو جن ��م قادما م ��ن عمق �أعم ��اق م�صر.
م�ص ��ر ال�ساخ ��رة الت ��ي تنتق ��م م ��ن ق�سوة
احلي ��اة ومفارقاته ��ا الظامل ��ة بالنكت ��ة
واال�سته ��زاء .يب ��دو كم ��ا ل ��و كان �آتيا من
م�ساف ��ات بعي ��دة تط ��ل عل ��ى تاري ��خ غابر
يختلط في ��ه الفراعنة م ��ع موجات اجلوع
التي بثها الهك�سو�س الغـزاة.
عندما �أعلن عن رحيله تعجبت من �صموده
الذي مل يتوقف مث ��ل �آخرين كرث اختاروا
الل ��وذ بال�صمت ون�سيان م ��ا بد�أوا به .ظل
خمل�صا ملوقفه ك�شاع ��ر ،مل يتخل يوما عن
م�س�ؤولي ��ة النقد يف الوقت الذي عانى فيه
كل ما ميكن ملواطن م�صري مواجهته.
عاي� ��ش اجلوع وانت�صر يف معركة البوح.
حمل الثياب باملقلوب و�أعلن عما خفي من
�أو�ض ��اع اال�ستب ��داد .عا� ��ش وعا� ��ش حتى
التوه ��ج يف قل ��وب اجلماه�ي�ر العربي ��ة
العري�ض ��ة� .أر� ��ض الني ��ل �أتاحت ل ��ه ما مل
يت ��ح لغريه من �شع ��راء دول عربية �أخرى
كممتهم الأنظم ��ة بال�صمت �أو ال�سجون �أو
الإبادة اجل�سدية �أحيانا.
قصيدتي اليوم إليك أيها الشاعر

حت ��ى يف مراهقتن ��ا كن ��ا نتطل� � ُع �إليه ،ومل
يختل ��ف الأم� � ُر حت ��ى ونح ��ن عن ��د بواب ��ة
الكهول ��ة .ثوري �شاعر ،ولي� ��س هناك واو
بينهم ��ا .نع ��م  ،حم ��زن رحيل ��ه لكن ��ه لي�س
خميب ًا للأمل متام ًا .ال ،م�صر �أم  ،و�أُ ٌم نبيلة
ومعطاء ،و�سوف تظه ��ر جنوم �أخرى من
�آف ��اق تل ��ك الأر� ��ض الكرمي ��ة� .أ�ستطي ُع �أن
�ات � /أ�سوار ًا حتي � ُ�ط وطني /
�أع� � َدّ ،ل�ساع � ٍ
حرا�سها يف الداخلِ عميان  /ابت�ساماتهم،
وهم يتطلعون �إىل ال�سماء ،تغ�ضبني.
�أن ��ا يف �شرف ��ة دادا � /إن� � ُه م�س ��ا ٌء جمي� � ٌل.
ميكن ��ك ،ل ��و �شئ ��تَ � ،أن تب ��و َل م ��ن هن ��ا /
عل ��ى برجوازيني يتجه ��ونَ �إىل دار �أوبرا
 /زوجاته ��م �ساذج ��ات ب ��دون قباطن ��ة
و�أل�سنته ��م الطويلة ملرت  /والتي يطوونها
يف �أفواهه ��م حني ي�صمت ��ون� .أيها اجلنني
الطق�س
يف �أعم ��اق امر�أت ��ي  /م ��ا �أح ��وال
ِ
عن ��دك؟ فق ��دتُ �شع ��ر ر�أ�س ��ي يف طواحني
ق ��رى  /وكان امرباطو ُر يجل ُد مالئك ًة  /ثم
ي�شتمن ��ي �أمامه ��م وهم يبك ��ون .حتية �إىل
ب�سبب
�شاعر ب�ساقني هزيلتني /
دادا  /من ٍ
ِ
�سخرية �سواق قطارات�.إىل احلرب املقبلةِ
ُ
عيدان ثقاب.
أذهب  /ومعي
�س� ُ
صالح فائق
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يف النصف األول من السبعينيات كان التوتر
بني الرئيس الراحل أنور السادات وجامهري
الطالب واملثقفني والصحفيني وأقسام
كثرية من املواطنني ،يتصاعد عام ًا بعد آخر،
بسبب الخالف حول قضايا عديدة كان من
بينها :تحرير األرض املحتلة وتوسيع نطاق
الدميقراطية والحفاظ عىل ما كان يصطلح
عىل تسميته – آنذاك – باملكاسب االجتامعية
لثورة يوليو.

صالح عيسى

أحمد فؤاد نجم
شاعر تكدير األمن العام

وكان ��ت و�سيلة الط�ل�اب للتعبري عن �آرائه ��م هي فرخ ورق
بري�ست ��ول مقا� ��س � 100 × 70س ��م ،وقل ��م فلوما�س�ت�ر،
ي�ستخدمونهم ��ا يف �إ�ص ��دار ع�ش ��رات ال�صح ��ف ،يعلقونها
عل ��ى حوائط الكليات ،وعلى �أ�شجارها� ،أو يفر�شونها على
الأر� ��ض ويثبتونها بقط ��ع من الأحج ��ار ليقر�أها زمال�ؤهم
و�أ�ساتذته ��م و�ضب ��اط احلر� ��س اجلامع ��ي ،وم�ؤمت ��رات
يدع ��ون �إليه ��ا ال�صحفي�ي�ن والكت ��اب والأدب ��اء وال�سا�سة،
وتخت ��م عادة بدخول رجل متو�سط القامة ،مهو�ش ال�شعر،
نابت الذقن ،مم�صو�ص القوام ،يتجاوز عمره الأربعني –
يرت ��دى – �أحيان ًا – قمي�ص ًا قدمي ًا وبنطلون ًا ناح ًال ،وغالب ًا
م ��ا يرت ��دي جلباب ًا بلدي ًا وي�ضع يف �أقدام ��ه �صند ًال �أو بُلغة
فا�س ��ي ،يت�أب ��ط ذراع رجل نحي ��ف� ،أبرز م ��ا يف وجهه هو
نظارة �سوداء كبرية يخفي بها عينيه الكفيفتني ،وي�سحبه
لي�صع ��دا �إىل من�صة امل ��درج في�ستقبلهما الط�ل�اب بعا�صفة
م ��ن الت�صفيق املدوي ،ت�ستمر وقت ًا طوي ًال ،ثم يبد�أ ال�شاعر
"�أحمد ف�ؤاد جنم" يف �إلقاء ق�صائده ،ويغني ال�شيخ "�إمام
عي�س ��ى" ما حلنه من تلك الق�صائ ��د ،قبل �أن يخرج اجلميع
يف م�س�ي�رة �صاخب ��ة ،ت ��دور يف �أنح ��اء احل ��رم اجلامعي،
وهى تهتف باحلياة وال�سقوط!
ويف مواجه ��ة تل ��ك الظاهرة ،كانت احلكوم ��ة تلج�أ يف كل
ع ��ام �إىل توجيه �ضرب ��ة �أمنية وقائية تقب� ��ض خاللها على
مئ ��ات الطالب بتهمة ب ��ث دعايات مثرية م ��ن �ش�أنها تكدير
الأم ��ن الع ��ام ،وتقب�ض عل ��ى هام�شها على ع ��دد من الكتاب
وال�صحفي�ي�ن والأدب ��اء واملحام�ي�ن والعنا�ص ��ر العمالي ��ة
الن�شط ��ة ،ت�صفهم ع ��ادة ب�أنهم من العنا�ص ��ر املند�سة ،التي
ت�س ��يء �إىل القاع ��دة الطالبي ��ة ال�سليم ��ة ،وتقوده ��م �إىل
ال�سج ��ون فيقيم ��ون بها �أ�سابي ��ع و�شه ��ور ًا ال يكف خاللها

الرئي� ��س ال�س ��ادات عن الهجوم على الط�ل�اب والتنديد مبا
كانوا يكتبون ��ه يف �صحفهم� ،أو يقولون ��ه يف م�ؤمتراتهم،
�أو يرددون ��ه م ��ن �أ�شعار و�أغ ��ان ،كان ي�صفها ع ��ادة ب�أنها..
"رذاالت" ..و"بذاءات" ..و"�شتائم" ..و"�سخائم"!!
وكان ال�شاعر ال�صعلوك و�صديقه املغني الكفيف يف مقدمة
الذين تطولهم حمالت الأمن الوقائي يف مفتتح كل عام.
ويف �سن ��ة من تلك ال�سنوات ،وق ��ف نائب مبجل�س ال�شعب
– هو املرحوم "زكريا لطفي جمعة" – ليعلق على بيان
كان الرئي� ��س ال�س ��ادات ق ��د �ألقاه �أم ��ام املجل� ��س مبنا�سبة
احلمل ��ة ال�سنوي ��ة للقب�ض على الط�ل�اب ،داعي� � ًا �إىل ت�أييد
م ��ا ورد يف خطاب الرئي�س ..فق ��ال�" :إن القاعدة الطالبية
�سليم ��ة ،و�إن املند�سني من عمالء مراك ��ز القوى ،هم الذين
يحر�ض ��ون الط�ل�اب على معار�ضة النظ ��ام ،مبا يلقونه يف
امل�ؤمت ��رات الطالبية من خط ��ب و�أ�شعار مث�ي�رة ،حتر�ض
عل ��ى الفو�ضى" ،ثم ارتفع �صوته وه ��و يقول �إنه ا�ستطاع
�أن يح�صل على وثيقة هامة هي ق�صيدة مما كان يلقي على
م�سام ��ع �أبنائن ��ا الط�ل�اب – الأبرياء – من "ال ��رذاالت"..
و"البذاءات" ..و"ال�سخائم" ..م ��ن ت�أليف ال�شاعر البذيء
"�أحم ��د ف� ��ؤاد جن ��م" ..و�أن ��ه �سيقر�ؤه ��ا ليع ��رف النواب
احلقيقي ��ة ،واتخذ النائب الو�ضع الذي ظن ��ه مالئم ًا لإلقاء
ال�شع ��ر ،و�أخذ يهتز مع �إيقاع الأبي ��ات ،وقد نفرت عروقه،
وهو يتلو الق�صيدة التي كانت تقول:
قل �أعوذو
مد بوزه
اجلبان
ابن اجلبانة
كل غدانا
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قام لقانا
�شعب طيب
كل ع�شانا!
وذهل النائب لأن زمالءه النواب مل ي�شمئنطوا ،بل و�سرت
الهمهمات بينه ��م ،وعلت الب�سمات وجوهه ��م ،كاد بع�ضهم
ي�صفق وخا�صة �أنه كان قد اندمج يف الإلقاء ،فمد بوزه �إىل
الإم ��ام ،وا�ستدرك املرحوم حاف ��ظ بدوي – رئي�س جمل�س
ال�شعب �أيامها – املوق ��ف قائ ًال�" :إن الالئحة ال جتيز �إلقاء
مثل ه ��ذا ال�شع ��ر الرذيل ،و�أم ��ر النائب بالك ��ف عن �ضرب
الأمثل ��ة ،واملختزلني ب�شطب الق�صي ��دة من امل�ضبطة .ويف
�أثناء اال�سرتاحة احت�شد النواب يف البهو الفرعوين حول
النائ ��ب "زكريا لطفي جمعة" يطلبون �إليه �أن يقول �أعوذو
وميد ب ��وزه ،ويعيد �إلقاء الق�صي ��دة عليهم ليحفظوها بعد
�أن �صدر الأمر بحذفها من امل�ضبطة.
والغري ��ب �أن ال�شاعر ال�صعل ��وك "�أحمد ف�ؤاد جنم" مل يكن
م ��ن عمالء مراكز القوى� ،أو من الذين يرتدون قمي�ص عبد
النا�ص ��ر – وهو الو�صف الذي كان الإعالم الر�سمي يطلقه
على معار�ض ��ي الرئي�س ال�سادات – بل كان من املعار�ضني
حلك ��م عب ��د النا�صر ،وم ��ن املعتقلني يف �أواخ ��ر عهده ،فقد
�أم�ض ��ى ال�سن ��وات – ب�ي�ن منت�صف ع ��ام  1968ومنت�صف
 1971يف �سج ��ن القناطر اخلريية معتق�ل ً�ا ب�سبب �أ�شعاره
ال�سيا�سي ��ة ،ومل يف ��رج عن ��ه هو وزميل ��ه املغن ��ي ال�ضرير
�إال عندم ��ا ق ��رر الرئي� ��س ال�س ��ادات ت�صفي ��ة املعتقالت بعد
انت�ص ��اره على خ�صومه ومناف�سيه على ال�سلطة من مراكز
القوى يف مايو .1971
وبع ��د اعتقال ��ه بع ��ام ،انته ��ز الزعي ��م الفل�سطين ��ي "نايف
حوامته" – رئي�س اجلبه ��ة الدميقراطية لتحرير فل�سطني

– فر�ص ��ة لقاء بين ��ه وبني الرئي�س عبد النا�صر ،فقال �إن
لديه طلب ًا يتمنى �أن يكرمه الرئي�س فيحققه له..
وابت�سم عبد النا�صر قائ ًال:
 �أ�أمر يا نايف.فت�شج ��ع نايف حوامته ،وق ��ال �إنه علم �أن هن ��اك ثالثة من
ال ُكتاب والأدباء معتقلون بال�سجون امل�صرية ،هم :ال�شاعر
"�أحم ��د ف� ��ؤاد جنم" وال�شيخ "�إم ��ام عي�سى" وكاتب هذه
ال�سط ��ور – ومل �أك ��ن �أعرف جنم �أو �إم ��ام حينذاك – و�أنه
يتمنى �أن ي�ستجيب الرئي�س لو�ساطته فيفرج عنهم.
وجتهم وج ��ه الرئي�س عبد النا�صر ..وق ��ال بجفاء مل يفلح
يف �إخفائه:
 ما تتعب�ش نف�سك ..التالتة دول م�ش ح يطلعوا م املعتقلطول ما �أنا عاي�ش!
وذلك ما كان!
�أم ��ا الأكرث مدعاة للده�شة ،ورمبا للذه ��ول ،فهو �أن "�أحمد
ف�ؤاد جنم" مل تكن له �أى �صلة بال�سيا�سة �أو ب�شئون احلكم
ومل يكتب يف �أيهما �شعر ًا قبل  5يونيو .1967
ويف ذل ��ك التاري ��خ كان "جنم" ق ��د بلغ الثامن ��ة والثالثني
م ��ن عم ��ره ،يق�ت�رب م ��ن �س ��ن الكهول ��ة ،ال ��ذي تنف ��د على
م�شارف ��ة ع ��ادة ،طاق ��ة التم ��رد يف الإن�س ��ان ،وي�صفي على
عتب ��ة مترداتهم ،ومل يكن يف حياته قبل هذا التاريخ �شيء
ينبئ �أنه �سيفعلها ..كان جمرد طفل يتيم يف �شجرة عائلته
"الكرمية" �أخ كان ل�ص ًا للخزائن ،و�آخر كان "ابن ليل" كل
عالقت ��ه بالوطني ��ة �أن ��ه كان ميار� ��س �شقاوت ��ه �أحيان ًا �ضد
مع�سك ��رات جي� ��ش االحت�ل�ال الإجنليزي يف منطق ��ة قناة
ال�سوي�س .في�سرق مع ع�صابته بع�ض ًا من مهماتها.
�أم ��ا هو فكان قد ولد ذات يوم من عام  ،1929ب�إحدى قرى

حمافظ ��ة ال�شرقي ��ة املتاخمة ملنطق ��ة القن ��ال ،و�أطلق عليه
�أب ��وه – على �سبي ��ل التيمن با�سم �صاح ��ب اجلاللة "�أحمد
ف� ��ؤاد" مل ��ك م�صر يف ذل ��ك الزمان ،لكن الري ��اح �أتت مبا ال
ي�شته ��ي وال ��ده �ضاب ��ط البولي� ��س "الفاقد" "ع ��زت �أفندي
جنم" ..فمات تارك ًا �أ�صغر �أبنائه ليواجه امل�صري الطبيعي
لطفل يتيم فقري ،ابن فقراء ويتامى.
وتثقل مئونت ��ه الواهية على �أقارب ��ه ،فيبحثون عن داهية
يودعون ��ه فيه ��ا ،ف�ل�ا يج ��دون �إال ملج� ��أ للأيت ��ام مبدين ��ة
الزقازي ��ق ،وب�ي�ن زح ��ام اليتام ��ى الفق ��راء ،تثقل ��ه م�شاعر
الوح ��دة ،فيغيب يف ف�ت�رات �صمت طويلة حت ��ى يبدو ملن
يحيطون به �أنه ن�سي ال ��كالم ،وتقرب م�شاعر الوحدة بني
ج ��دران امللج� ��أ بين ��ه وبني يتي ��م وحيد نحيل م ��ن زمالئه،
ينتم ��ي لقري ��ة احلل ��وات القريب ��ة م ��ن قريته ا�سم ��ه "عبد
احللي ��م �شبان ��ة" ويف حج ��رة املو�سيق ��ى بامللج� ��أ يكت�شف
االثن ��ان �أن الغن ��اء يع ��زي املح ��روم وي�ؤن�س غرب ��ة اليتيم
فيغني ��ان ،ويحفظ ��ان املقام ��ات والتوا�شي ��ح والأدوار
والطقاطيق ..ويع�شقان الط ��رب ..لي�صبح ثانيهما – فيما
بع ��د – علم� � ًا ال ين�س ��اه النا�س الذي ��ن غنوا مع ��ه ربع قرن
من الزم ��ان ،وعرفوه – ومازال ��وا يعرفونه – با�سم "عبد
احلليم حافظ".
�أما "�أحمد ف�ؤاد جنم" فقد غادر امللج�أ – كما دخله – يتيم ًا
وفق�ي�ر ًا ووحيد ًا ..ليندفع مع تي ��ار الوحدة ،فيعي�ش حياة
ال�صعاليك الذين كانوا يزحمون �أر�ض الوطن ،يلتقط رزقه
م ��ن بني �أني ��اب الوحو�ش يف بلد حمت ��ل وم�شندل ..وبد ًال
م ��ن �أن ي�صب ��ح ملك ًا – ك�سميه �صاح ��ب اجلاللة امللك �أحمد
ف� ��ؤاد الأول – �أ�صب ��ح �أجري ًا يف �أح ��د التفاتي�ش الزراعية
اململوك ��ة ل�صاحب اجلاللة ..ولكن احلظ ال�سيئ يرت�صده،
فيف�صل من وظيفته ،ليعي�ش عاط ًال فرتة ،ثم يلتحق مبنزل
خال ��ه فيعم ��ل به خادم� � ًا �إىل �أن يج ��د عم�ل ً�ا يف مع�سكرات
جي� ��ش االحت�ل�ال ،ويرتك ��ه يف نهاية ع ��ام  1951مع �آالف
العم ��ال امل�صريني الذين ا�ستجابوا لنداء حكومة الوفد يف
تلك ال�سنة وتركوا �أعمالهم يف املع�سكرات لإجبار املحتلني
على الرحيل بعد �أن �ألغت احلكومة معاهدة .1936
وتف ��ي احلكوم ��ة بوعده ��ا ،فتعو�ض ��ه ع ��ن وظيفت ��ه التي
تركها بوظيف ��ة حكومية يف �أحد ف ��روع ال�سكك احلديدية،
وبع ��د �سنوات يفكر يف �أن يتزوج فال يجد ما ًال وال �سكن ًا..
وبب�ساط ��ة ي�ش�ت�رك م ��ع �أح ��د ال�سع ��اة يف تزوي ��ر بع� ��ض
امل�ستندات ويتقا�سمان مقابلها النقدي� ،إىل �أن ي�أتي اليوم
ال ��ذي يجد نف�سه فيه يف ال�سجن يق�ضي عقوبة مدتها ثالث
�سنوات مدان ًا بتهمة التزوير واختال�س الأموال الأمريية!
ويكت�شف �ضباط ال�سجن �أن املزور املرت�شي �سمي �صاحب
اجلاللة ،يكتب �شعر ًا جمي ًال ،فيده�شون ،وت�سعدهم ق�صائد
النفاق التي كتبها يف مزايا �سعادة البا�شا امل�أمور ،وح�ضرة
�صاحب العزة �ضابط العنرب .فيتباهون به ،ويقدمونه يف
حفالت امل�صلحة ..وين�شر املجل�س الأعلى للآداب والفنون
ديوان ��ه الأول "م ��ن احلي ��اة وال�سجن" ..ويف ��رج عنه عام
 1962ليجد الطري ��ق مي�سر ًا لوظيفة من وظائف املجل�س،
تكف ��ل له �أن يك ��ون – كما كان �شاعر الب�ؤ� ��س "عبد احلميد
الدي ��ب" – م�شرد ًا ر�سمي ًا ..يتقا�ض ��ى مرتب ًا دون �أن ي�ؤدي
عم ًال!
ويذه ��ب ليبحث ع ��ن غرفة يقيم به ��ا ،وتق ��وده �أقدامه �إىل
ح ��ارة مملوكي ��ة قدمية تلتف عل ��ى نف�سها كولي ��د يف رحم
�أمه ،حتمل ا�سم "حارة حو�ش قدم" – وهي عبارة فار�سية
مبعنى قدم اخل�ي�ر – وهناك يلتقي مبغن �ضرير �صعلوك،
ب ��د�أ حيات ��ه مقرئ ًا للق ��ر�آن ،ثم م�ؤذن� � ًا ومن�ش ��د ًا يف حلقات
الذك ��ر ،ثم عم ��ل �سنيد ًا مع ال�شيخ زكري ��ا �أحمد فيتقا�سمان
غرف ��ة يف �أحد بيوت احل ��ارة ،ويكون ��ان "دويتو" يجوب
الأفراح ،وحف�ل�ات الطهور وجل�سات امل ��زاج ،التي يقيمها
�أهايل القاهرة اململوكية ،وجماورو الأزهر واحل�سني.
وقب ��ل �شه ��ور قليل ��ة من ي ��وم الهزمية ،كان جن ��م قد �ضحك
على نا�ش ��ر غلبان ،ميلك مطبعة ح ��روف يدوية كحيانة يف
�أحد دكاكني �شارع حمم ��د على ،ف�أقنعه ب�أن ين�شر له ديوانه
الثال ��ث ،عن كرة الق ��دم ،لعله يعو�ض خ�سارت ��ه يف ديوانه
الث ��اين ،وكان ع ��ن الأهل ��ي والزمال ��ك ،ومل يك ��ن حتى ذلك
احل�ي�ن قد كتب �شعر ًا �سيا�سي ًا� ،أو اهت ��م ب�شيء خارج عامله
املحدود.
وفج�أة وقعت هزمية  5يونيو .1967
ويف تل ��ك ال�شه ��ور البعي ��دة من �صي ��ف  ،1967كن ��ا ن�سري
ونح ��ن نتخف ��ى لأن ع ��ار الهزمية يجللن ��ا ،و�إكلي ��ل �شوكها
يتوجنا.
�أيامها ن�سينا ال�شعر ،وهجرنا الق�ص وكرهنا الغناء وعرفنا
ال�سه ��د وتقلبنا على اجلمر ،بعد �أن انهارت كل �أحالم جيلنا
بعامل �سعيد ،و�أ�صبحت �أطال ًال جنو�س بني �أكوام حطامها،
ونح ��اول �أن نتوق ��ى فخ ��اخ الإحب ��اط الت ��ي كان ��ت تنت�شر
كال�سرطان يف الأر�ض اخلراب.

�أما "جن ��م" فقد هجر �أفراح املعلم�ي�ن .واحتفاالت الفتوات
بطه ��ور �أبنائه ��م واختف ��ى بحجرت ��ه ال�ضيقة �أيام� � ًا ،خرج
بعدها وقد كتب البالغ رقم واحد لتمرد اجليل ويف �ساعات
كان �صديقه ال�شيخ "�إمام عي�سى) قد حلن الق�صيدة  /البالغ
وغناها ،وكان مطلعها يقول:
احلمد لله خبطنا حتت بطاطنا
يا حمال رجعة �ضباطنا من خط النار
يا �أهل م�صر املحمية باحلرامية
الفول كتري والطعمية
والرب عمار
ح تقول يل "�سينا" ..وما "�سينا�شي".
ما تدو�شنا�شي
ما �ستميت �أتوبي�س ما�شي
�شاحنني �أنفار
�إيه يعني �شعب يف ليل ذله
�ضايع كله
دا كفاية ب�س �أما تقوله
�إحنا الثوار!
كان الب�ل�اغ �إدانة �صريحة للبريوقراطي ��ة الع�سكرية ،التي
و�صفه ��ا عبد النا�ص ��ر – فيما بع ��د – ب�أنها كان ��ت ال�سنارة
التي ا�صطادت بها الإمربيالية العاملية ر�أ�س نظامه.
وتتالت البالغ ��ات ال�شعرية ..طارت عل ��ى �أ�شعة ال�شم�س..
وتخللت ن�سم ��ات الهواء ،لت�ستن�شقه ��ا �صدورنا امل�صدومة
الذاهل ��ة ،الأ�شب ��ه بفرخ ��ة مذبوح ��ة ترف ��رف بجناحيها من
ح�ل�اوة الروح فتعيد �إلينا الأمل ،ب� ��أن الهزمية لي�ست نهاية
التاري ��خ ،و�أن االنت�صار ممك ��ن ،و�أن الأعداء داخل جلودنا
كم ��ا �أنه ��م خ ��ارج حدودنا ،وتتداف ��ع جموعن ��ا �إىل حجرته
ال�ضيق ��ة يف ذل ��ك املن ��زل الق ��دمي يف تل ��ك احل ��ارة ال�ضيقة
م ��ن حواري الوط ��ن فنذهل حني نراه �شاع ��ر ًا كه ًال ..نحيل
القام ��ة ..كحي ��ان ..ومغ ��ن �ضرير غلبان ..وغرف ��ة ناحلة ال
ت�ضم �سوى كنبتني من اخل�شب ..ومقعد بثالث قوائم ورف
ومر�آة مك�سورة.
كان �آخ ��ر ما ميك ��ن �أن نت�صوره ،هو �أن يك ��ون هذا ال�شاعر
ال�صعلوك هو �صوت الغ�ضب القادم ،و�أن تكون تلك الغرفة
الفق�ي�رة العاطلة عن اجلمال واجل�ل�ال ،هي جممع �أحزاننا

كان "نجم" قد بلغ الثامنة
والثالثين من عمره ،يقترب من
سن الكهولة ،الذي تنفد على
مشارفة عادة ،طاقة التمرد
في اإلنسان ،ويصفي على
عتبة تمرداتهم ،ولم يكن في
حياته قبل هذا التاريخ شيء
ينبئ أنه سيفعلها ..كان مجرد
طفل يتيم في شجرة عائلته
"الكريمة" أخ كان ً
لصا للخزائن،
وآخر كان "ابن ليل" كل عالقته
بالوطنية أنه كان يمارس
ً
أحيانا ضد معسكرات
شقاوته
جيش االحتالل اإلنجليزي في
منطقة قناة السويس .فيسرق
ً
بعضا من مهماتها.
مع عصابته

امل�ستج ��دة وبئر �أحالمنا العميقة ..مع �أنها – مكان ًا و�سكن ًا
– ت ��كاد تخل ��و من كل امل�ؤه�ل�ات التقليدي ��ة التي جتعلها
�صاحل ��ة لذلك ،ف�ل�ا "تاريخ ن�ضايل" وال "ع ��ذاب �سيزيفي"
وال "غرب ��ة وجودية" ..بل جمرد غناء عذب� ،شجي ،ب�سيط
و�صوت واثق قوي ،و�سخرية تفجر ال�ضحكات والدموع..
وج�س ��ارة ال تخ ��اف وال ت�ت�ردد وال حت�س ��ب ،لأنه ��ا ال متلك
م ��ا تخاف علي ��ه ،وال ت�سعى لكى متلك ما ق ��د يجعلها تخاف
عليه.
يف تل ��ك ال�سنة التي كان عارها يجللن ��ا ،وهزميتها تتوجنا
ب�أكالي ��ل ال�شوك ،ومذاقه ��ا يف حلوقنا كطع ��م اخلل ،تخلق
الظالم فولد "�أحمد ف�ؤاد جنم" بني �أطالل الهزمية ..ليكون
هو ذاته "�أحم ��د الزعرت" ..الذي و�صفه "حممود دروي�ش"
ب�أن ��ه "�أحمد الع ��ادي" ..املولود من حجر وزع�ت�ر ..القائل
دائم� � ًا :ال ..جل ��ده عب ��اءة كل فالح �سي�أتي م ��ن حقول التبغ
ك ��ي يلغ ��ي العوا�صم ويق ��ول :ال ..ج�س ��ده بي ��ان القادمني
م ��ن ال�صناع ��ات اخلفيف ��ة وال�ت�ردد واملالحم نح ��و اقتحام
املرحلة ليقول :ال ..ويده حتيات الزهور ..وقنبلة مرفوعة
كالواجب اليومي �ضد املرحلة ..لتقول :ال"!
فيم ��ا بعد كنت �أت�أم ��ل ظاهرة "جن ��م" الإن�سانية ب�شيء من
الده�ش ��ة املمزوجة بالإعجاب البالغ ..وكنت �أت�ساءل :كيف
حدثت ه ��ذه املعجزة؟ من ال ��ذي حوّ ل ه ��ذا الكائن اجلذاب
خفي ��ف الروح امل�ؤه ��ل متام ًا لكي يكون ن�صاب� � ًا دولي ًا يبيع
�شعره يف �أ�س ��واق النخا�سة واملوال ��د و�سراديب الق�صور،
�إىل يد مرفوعة بالواجب اليومي �ضد املرحلة؟!
واكت�شف ��ت و�أن ��ا �أت�أم ��ل م�شاع ��ري جتاه "جن ��م" الإن�سان،
و"جن ��م" ال�شاع ��ر ،و"جن ��م الفاجوم ��ي" العني ��د ،الع�صي
علىالإف�س ��اد� ،أنني �أم ��ام ابن البلد احلقيق ��ي ،الذي �أمتنى
�أن �أكون ��ه ،و�أن جل ��ده هو فع�ل� ًا عباءة الفالح�ي�ن القادمني
من حق ��ول القمح ،وبيان القادمني م ��ن ال�صناعات اخلفيفة
ليقوم ��وا بالواج ��ب اليوم ��ي �ض ��د الهزمي ��ة ،و�أن ه ��ذا هو
ال�شعب الذي �أحببته وع�شقته ،وعجزت عن التعبري عن ذلك
كما يجب ،و�أنه يغني من قلبي ،وي�ستلهم �شعره من روحي،
و�أن كل م ��ا م�ض ��ي من عم ��ره كان تهيئة لتل ��ك اللحظة التي
يغمر فيها الطوفان كل �شيء ،ف�إذا روح ال�شعب القوية ،هي
�سفينة نوح التي تنقذ �أرواحنا وجن�سنا ووطننا و�أمتنا من
االنهيار ،تهاوت الأحالم الأوهام و�سقطت "امل�ؤ�س�سة" بكل
زخارفها اللفظية وطقو�سها ال�شكلية ،وعنرتياتها الكالمية،
و�آن الأوان لأن يغن ��ي اب ��ن ال�شع ��ب �أحمد "الع ��ادي" ف�ؤاد
جنم.
كلم ��ات و�ص ��ور وتراكي ��ب �شعري ��ة ب�سيط ��ة ..تذه ��ل لأنها
�أ�صبح ��ت �شعر ًا حقيقي ًا جمي ًال ورقيق� � ًا ..ي�شق الطريق �إىل
القل ��ب والروح ب�ل�ا مقاومة مع �أنك ت�سمعه ��ا� .أو ترددها –
كل يوم ..ومع �أنها هي نف�سها دون تغيري حتى ليخيل �إليك
�أنها قفزت الآن م ��ن النافذة املطلة على احلارة ،لت�سكن هذا
البي ��ت �أو ذاك من الق�صيدة ،لكنك م ��ع ذلك ت�ستعيد �سماعها
مرة ،واثنتني ،وع�شر ًا ،وع�شرين ،لتكت�شف �أمام ابن البلد،
ذي ال�سبعة �أل�سن ،وال�سبعة وجوه ،وال�سبعة �أرواح ،لذلك
يعطيك �شع ��ره جما ًال خمتلف ًا يف كل مرة ..وتك�شف عند كل
ا�ستع ��ادة �أن له معن ��ى "خمتلف ًا" فتوقن �أن ��ك �أمام مكت�شف
لآل ��ئ ..غرب ��ل البحر بغرباله ال ��ذي ال يخطئ ل�ؤل� ��ؤة ..وال
ي�ستبق ��ي ح�ص ��اة ،فاختار من ب�ي�ن كلمات احلي ��اة اليومية
تل ��ك ال�ص ��ور والرتاكي ��ب والإيقاعات التى ظل ��ت تتدحرج
يف ح ��واري التاري ��خ ،تدو�سه ��ا �سناب ��ك الغ ��زاة والطغاة،
وت�شحنه ��ا روح الذي ��ن ا�ست�شه ��دوا يف مع ��ارك ال�شوارع،
وتن�ض ��ح بع ��رق الذين �صنع ��وا الأ�سبلة وزخرف ��وا القباب
وكفت ��وا النحا� ��س ،و�أينع ��وا ال ��ورور وال�سناب ��ل ،حتم ��ل
جماله ��م اخلا� ��ص ،وحالوته ��م املمي ��زة الطع ��م ،وت�ش ��ع
بحكمتهم – الب�سيطة – اجلميلة.
كلم ��ات حت ��زن وحت ��ن وتخ ��اف وحتل ��م ..تف ��رح وتبه ��ج
وت�سخ ��ر وتطبطب حت�صب وتردح وتهج ��و وتذوب ع�شق ًا
وتتفج ��ر ق ��وة و�صالبة وثق ��ة يف الغد الآت ��ي ،ويف ه�ؤالء
الزع ��ر واجلعيدية والأحمد زعرتات ..الذي ��ن ينتمي �إليهم
"�أحمد" – العادي – ف�ؤاد جنم!
تلك مالمح م ��ن ظاهرة هذا ال�صعلوك العجيب الذي ت�سرب
يف طي ��ات الرماد ذات ليلة من عام  ،1967لريف�ض الهزمية
والقه ��ر ويعلن الع�صيان ال�شعري الع ��ام ..ف�أقامت �أ�شعاره
الدني ��ا و�أقعدتها ..وكتب عنه "لوي�س عو�ض" ..و"حممود
�أمني العامل" ..و"رج ��اء النقا�ش" ..وطلب "حممد ح�سنني
هي ��كل" ..و"�أحمد به ��اء الدين" �أن ي�ستمع ��ا �إليه ،واختلف
نق ��اد املو�سيق ��ى وال�شع ��ر ح ��ول قيم ��ة �أ�شع ��اره و�أحل ��ان
�صديق ��ه ،حتى كادوا مي�سكون بتالبي ��ب بع�ضهم البع�ض..
و�أعدت عن �أ�شعاره ر�سائل ماج�ستري ودكتوراة يف عدد من
جامعات العامل.
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دون كيشوت مصر
شيد احمد فؤاد نجم لنفسه إهرامات من القصائد التي تغنت بالثورة والفقراء ،يذهب الحكام ويبقى الحكامء ،وكان احمد
فؤاد نجم واحدا من حكامء مرص ،يجلس عىل ناصية شارع الفقراء ..ومل تكن يف كلامته أية ظالل الفتعال ثوري ،مل يكتب
شعارات باردة جوفاء بل استطاع ان يغوص يف أعامق اإلنسان املرصي املتطلع اىل عامل أفضل ..ليستخرج منها بكلامت
عامية بسيطة وبليغة ،أجمل ما فيها من أغنيات وقصائد راح ينرث بها الدعوة إىل رفض الظلم والطغيان ،مرتج ً
ام مشاعر
وأحالم وأفراح ماليني املرصيني إىل كلامت حية متوثبة مليئة بالدفء والحياة والدعوة للعدل االجتامعي.
علي حسين
ول ��د احمد ف� ��ؤاد جنم يف زم ��ن كان العمالقة فيه
يتجول ��ون يف �ش ��وارع م�ص ��ر ويجل�س ��ون على
مقاهيه ��ا ،طه ح�سني والعق ��اد و�سالمة مو�سى و
جنيب حمفوظ وحممد عب ��د الوهاب و�أم كلثوم
واحم ��د �شوقي ،فما ان ك�ب�ر الفتى حتى �أ�صر ان
يك ��ون ند ًا لهم ،فاخت ��ار ان يكت ��ب الق�صائد التي
متج ��د الإن�سان الب�سيط ،كان جنم من جيل �أفنى
حياته يف التفكري واحلياة وحب النا�س ،واحدا
مم ��ن �أ�ض ��ا�ؤوا دروب م�صر اكرث مم ��ا �أ�ضاءتها
م�صابيح ال�ش ��وارع .ليتحول م ��ن �سجني وفقري
اىل �أيقون ��ة للث ��ورة امل�صري ��ة ،بع ��د ان ع ��ادت
ق�صائ ��ده اىل الواجه ��ة لتتغن ��ى به ��ا ميادي ��ن
م�صر
رجع ��وا التالم ��ذة ..ي ��ا ع ��م حم ��زة ..للجد
ت ��اين ..ي ��ا م�ص ��ر دا انت ��ي الل ��ي باقي ��ة..
وانتي ..قطف الأماين
الك ��ورة نفع ��ت ..وال �أونط ��ة ..وال املناق�شة..
وجدل بيزنطة
املقاوم ��ة كلم ��ة �أ�سا�سية يف قامو� ��س احمد ف�ؤاد
جنم ال�شعري ،كان ��ت املقاومة يف زمن ال�سادات
كلمة تث�ي�ر امل�شاكل ،و�سط تي ��ار �سيا�سي جارف
يه ��رب م ��ن فك ��رة الدف ��اع ع ��ن ح ��ق املقهورين.
ويخطو �سريع ًا �إىل بناء نظام المكان فيه للثورة
واغنياتها ،.لك ��ن ال�شاعر الذي ظ ��ل زبون ًا دائم ًا
للمعتقالت ،رف� ��ض �إال �أن يغن ��ي للمقاومة و�ضد
تفكيك ث ��ورة عبد النا�صر ،و�ضد اجتياح بريوت
و�ضد قهر الفل�سطينيني وت�شريدهم.
"ي ��ا فل�سطيني ��ة والث ��ورة ه ��ي الأكي ��دة..
بالبندقي ��ة ..نر�س ��م حياتن ��ا اجلدي ��دة" ،متمرد ًا
عل ��ى كل الأف ��كار الت ��ي �أ�صبح ��ت ه ��ي القاع ��دة
بعد نك�سة حزي ��ران  .1967ذل ��ك املنطق ال�سائد
ال ��ذي ظل جنم يغ ّنى �ضده" :الكلمة دين من غري
ايدين ..ب�س الوفا عاحلر".
احم ��د ف� ��ؤاد جن ��م حكاي ��ة ع ��ن زم ��ن خمتل ��ف،

الطوائ ��ف في ��ه عار�ض ��ة ،والدين فيه �أق ��رب �إىل
احلري ��ة ال�شخ�صي ��ة م ��ن الفر� ��ض االجتماع ��ي،
والن�ضال �ض ��د الظلم فر�ض على كل مثقف .،لكن
لي� ��س ه ��ذا مهم� � ًا ،باملقارنة م ��ع ما حقق ��ه الرجل
بنف�سه .ح�ي�ن التقط فنون ال�شع ��ر التلقائي من
الزج ��ل �إىل العتاب ��ا ومونولوج ��ات املطربني
ال�شعبي�ي�ن ،ليحوله ��ا اىل ق�صائد �ستظل حية
وناب�ضة.
ع ��رف تقنيات الكتابة م ��ن خالل جتواله يف
ح ��واري م�ص ��ر ،اخت ��ار حياته عل ��ى طريقة
ال�شعر :موزاييك من حكمة ال�شعوب وروحها
اخلفيف ��ة والعميقة ،يكتب عن جيف ��ارا مثلما
يتغ ��زل باملر�أة ،يبح ��ر وراء ال�شعر القريب من
هم ��وم النا�س .،ك�أنه يغ ّن ��ى لل�شعب .م�صرا على
الك�شف عن الثقافة امل�صرية الغائبة.
�أ�شع ��ار احم ��د ف� ��ؤاد جن ��م ا�ستع ��ادة للحي ��اة
وا�ستع ��ادة للبل ��دان الت ��ي �سرقته ��ا عرو� ��ش
الأباطرة ،م�صر التي �سمعنا �صوتها بالأم�س هي
نف�سها التي ك�س ��رت القف�ص يف ع�صفور يو�سف
�شاه�ي�ن لينطل ��ق �ص ��وت �أبنائها عالي ��ا يغني مع
�أحمد ف�ؤاد جنم:
م�صر يامه يا بهية
ياام طرحة وجالبية
الزمن �شاب وانتي �شابة
هو رايح وانتي جاية
رح ��ل احمد ف�ؤاد جنم بع ��د ان �أطم�أن..فالتالميذ
رجع ��وا من جديد يحتلون ال�ساحات والطرقات،
مل حتركه ��م عقائ ��د و�أح ��زاب حمنط ��ة ،وال
�سيا�سيون يركب ��ون املوجة ،وال �شعارات زائفة،
ال ي�سع ��ون �إىل �سلط ��ة ،لكنه ��م ين�ش ��دون الع ��دل
واحلري ��ة ،ث ��ورة على الظل ��م الذي امت ��د عقودا
طويلة ،وال ��ذي حاربه احمد ف�ؤاد جنم مثل دون
كي�ش ��وت �ساخ ��ر بق�صائ ��د اقوى م ��ن كل �سيوف
ومدافع ال�سلطان.

