
  الجعارمحمد علية 
 م٢٠٠٣- ١٩٣٥

 شاعرة

 مصر : الجنسية

 طنطا/ مصر : مکان الوالدة

 م1935/ ۱۷/۱۰:ريخ الوالدةتا

 /م١٩٦٠تخرجت من کلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام  : خلفية دراسية

 /مدير عام الشؤون القانونية بالتلفاز/العمل في التلفاز المصري/ المحاماة : خلفية مهنية
علی للشؤون عضو نقابة المحامين ،عضو مجلس األعضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب، و

 وعضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي العالمية/سالميةاإل
 .م١٣/٣/١٩٩٤/هـ١١/١٠/١٤١٤

فضل قصيدة عام أشعري فرع بداع ال عبد العزيز بن سعود البابطين لإلجائزة : الجوائز
١٩٩٠/ 

 /الفنی والثقافی/ :الموضوع

  .غاني الدينية الشهيرةكتبت العديد من األ :آثار
م،غريب أنت ١٩٧٧م، أتحدى بهواك الدنيا١٩٦٨، إني أحب حيدر : الشعرية هيدواوينها
  .م١٩٩٣على أعتاب الرضام، ١٩٨٦ ابنة االسالمم، ١٩٨٣يا قلبي

شيد وأغاني  مجموعة سهرات درامية إسالمية تاريخية، وأنا-: وألفت لإلذاعة والتلفزيون
 الصحيح، وذلك دينية إسالمية، وبرامج دينية درامية غنائية لتعليم أسس الدين اإلسالمي

 . .لمعظم تلفزيونات الدول العربية

مثلت مصر في مؤتمرات المحامين العرب، وفي  : المشارکة فی المؤتمرات الدولية
كيا عن األدب شارکت في مؤتمر عقد بتر /مهرجان المربد الشعري لعدة سنوات 

...... فيسبباً رئيساً وراء مؤتمر األديبات المسلمات الذي عقد بالقاهرة  كانت /اإلسالمي



  ز م١٩٩٩
 .م٧/٤/٢٠٠٣هـ، الموافق٥/٢/١٤٢٤ -رحمها اهللا– توفيت علية الجعار -

  
  مجلة الزمان تحاور الشاعرة علية الجعار

  رية؟  وبمن تأثرت في مطلع مسيرتك الشع،ماذا عن النشأة-
 ، ولقد رباني تربية دينية،زهر الشريفينة طنطا وكان والدي من علماء األنشأت في مد*

آن الكريم حفظاً  تعلمي القرىبي علأحيث حرص ) الكتاب(ول ما تعلمت في أوتعلمت 
كون صورة من علية بنت أن أبي يريد أ وكان ،حاديث النبوية الشريفة وكذلك األ،وتالوة

 من دب بطريقة لطيفة جدا بداللرشيد، وكان والدي يدرس لي األن اخت هاروأالمهدي 
دب  حيث كان يقص علي حكايات من األ،همبنائدباء ألالحكايات التي كان يقصها األ

دبية من العصور األ كل الشعر الذي ي حفظتنأ ونماذج من الشعر لدرجة ،العربي
لغة العربية وهي طريقة لعب مي الي وكان يهتم بتعل.نا صغيرةأالمختلفة علي يد والدي و

 وكذلك تأثرت بالمتنبي وحسان .ول من تأثرت بهأيختمها ببيت في نفسي فكان والدي ثم 
  .بن ثابت والبهاء زهير

   وبمن تأثرت من الشعراء المعاصرين؟ -
جيهاتي الشعرية في  في توالفت وحاسم ثرأحمد رامي أستاذي الشاعر الكبير  كان أل*

عمل معه في أستاذ رامي عندما كنت  فقد تعلمت الكثير من األ،دبيةمطلع حياتي األ
 وفي هذا الصدد .نذاك منصب رئيس لجنة النصوص الغنائيةآ وكان يشغل ،ذاعةاإل
ال يدعوهم أ و،ن يهتموا بالشعراء الشبابألشعراء الكبار المخلصين طالب جميع اأ

 كما ،لون بينهم وبين مخالفيهم ويحو،ليهمإذين يقومون بجذب المواهب الشابة للحداثيين ال
جيال الشابة والشعراء ي حبال للتواصل بين األأ الحداثيون بشتي السبل لقطع ىيسع

ن الشباب يرحب بنا عندما نلتقي بهم في المنتديات والجامعات مما أ والغريب .العموديين
  ! يثير دهشة الحداثيين



  كيف؟) ب النسائيداأل(نه ال يوجد شيء اسمه إ :حد الحواراتأ في قلِت-
شعار أخويها كان شعرها مثل أ فالخنساء حينما رثت !دبدب هو األن األاعتقد أ *

يها كان شعرها بطريقة شاعرة متمكنة من شعراء خوأنها حينما رثت أ ى بمعن،الجاهلية
 فنزار ى،نثأو أه رجل ل فالشعر فن حينما يتناو!ىنثألجاهلية المخضرمين وليست بطريقة ا

 كان رجال ولكن ،نه ليس رجال؟ الإن نقول عنه أ فهل يمكن ،ةأ قصائد عن المرقباني قال
ال : كررأو . شعره من شخصيته وذاتهى فكل واحد عل،قصائده تناولها بطريقة خاصة

 هناك سيدات .دب مهما كان نوع المبدعدب هو األ األ..دب النسائي األ:دب اسمهأيوجد 
دب أ ولكن في النهاية هو ،ناول قضايا المرأةبداع يتإ وهناك ،و قصصاأيبدعن شعرا 

  . فحسب
  دبية؟سالميات من الساحة األلشاعرات اإلأين ا_

دبية تصف ن الحياة األإيد سف الشد ولكن لأل،سالميات مجيدات جداإهناك شاعرات *
ي أسالميات ال يلقين والشاعرات اإل) الرجعية(و) بالتخلف(كل من تتمسك بدينها 

 ى عنهن من القائمين علات ولكن الالئي يظهرن علي الساحة هن المرضي،اهتمام
ذكر أ ،بداع قدر كبير من الموهبة واإلىسالميات علإالثقافة في مصر وهناك شاعرات 

  . ونور نافع وغيرهن،نجاة شارو ،منهن جليلة رضا
  عمالك الشعرية؟ أوما هو موقف النقاد من  -
ستمتع أنا أ و،ال تملقإن ما حدث ما هو  أل،ن نقدا واضحا وبناءجد اآلأنا ال أ •

 ، الموضوعية أريد نقدا بناء ولونا شعريا ينقد من ناحيٍة، الكلمةىبمقالة نقدية بمعن
  . ومن الناحية الشكلية وبنفس صافية

  صبحت ديوان العرب بدال من الشعر؟ أن الرواية إ :يقولون -
. نسان ومشاعرهعماق اإلأنه المعبر الحقيقي عن سيظل الشعر هو ديوان العرب أل •

  وهل تراجع تاثير الشعر العربي المعاصر في الوجدان العام؟  -
ولكن الشعر مظلوم .  لم يتراجع البيت من الشعر العربي في عصرنا الحالي،ال •



شعر الغزل ليس هذا . ي شيء يتصل بالعروبة والعربية تجده محارباأ ف!ومقهور
  !.وقته

  لماذا؟ ..  -
ن أ فهل من الالئق ؛سالمينحاء العالم اإلأحرب في كل ن في حالة نحن اآل •

تهمه بأنه أنا في هذه الحالة أقضية فلسطين مثال ويكتب الغزل ؟ يتجاهل الشاعر 
 ،الثالثة)  اهللا علية وسلمىصل( فنحن نعلم شعراء الرسول ،ال يهتم بأمر المسلمين

وا تماما  تفرغ..، وكعب بن مالك، وعبداهللا بن رواحةهم حسان بن ثابتو
 وكتبوا شعرا لم يخرج عن ، ولتشجيع وتحميس المسلمين، ولتثبيط الكفار،للغزوات

ن نتفرغ تماما ــ نحن الشعراء ــ للحرب أ ذلك ينبغي ى وعل،هذا المضمون
  ! الحضارية الضروس التي نتعرض لها فال وقت للغزل

ويؤدي  ،سالميةاإلدب الذي يفيض بالمعاني ن فهو ذلك األالذي نحتاجه اآلدب ما األأ
جام بين الروح ومادة  خلق نوع من التناغم واالنسىلإ و،لي االرتقاء بالروح وبالعقلإ

 ويسمو ،نسان بنقاء وصدقسالمي الذي يتناول قضايا اإلدب اإلذن ذلك األإالحياة فهو 
 وبتأصيل المعاني وتعميقها روحيا ،حداثصيل األأ يتميز بتنهأ كما ،نسانيةبالنفس اإل

  .ديا في الحياة اليوميةوما
  سالمي؟ دب اإلوما هي نظرتك المستقبلية لأل -
 ،مة من كل النواحيسالمي حينما ينصلح حال األدب اإلن شاء اهللا سيسود األإ*

 في ن ما ينفع الناس يمكث أل، وستنتهي من حياتنا،وستنحصر التيارات الدخيلة
  .ىذنه تعالإقق ب وكل ما قاله ربنا سيتح،وضح لنا رب العزةأرض كما األ
جيال وتنشئتها تنشئة سالمي به في تربية األدب اإلن يقوم األأهل هناك دور يمكن  -
  يمانية وخلقية؟إ

 ؛بناءنواع الثقافات الغربية لتربية األأ ىلإن نلجأ أ فبدال من ،مر هام جدا هذا األ*
ن وعقيدة وخلق  ديى ينشأ علىداب القومية التي تهتم بالطفل حتاآلن نكثر من أالمفروض 



لحاد ومبادئ إقافات غربية تغذي عقله بخرافات و ثى وال نتركه ينشأ عل،ومبادئ رفيعة
   .خالقي االنحراف األىلإتؤدي به 

دباء ينبغي تنظيم سباب تشجيع األأهم أ ومن ،دبي للطفلبداع األطالب بتشجيع اإلأو 
م تخصيص ن يتأ و،سالميإلعلن عنها في جميع بالد العالم امسابقات خاصة بأدب الطفل ي

  . سالميةإ ويكون كل ذلك من خالل رؤية ،عمال الفائزةجوائز قيمة بجانب نشر اال
  سالمي في مصر؟ دب اإلنت راضية عن نشاط رابطة األأفهل  -
 ،مكانياتن نلتمس لها العذر لقلة اإلأ ولكن يجب ،الرابطة اآلن ليس لها نشاط قوي •

 تصبح ىن شاء اهللا يفتح لها الطريق حتإ و،تنها في البدايان نشجعها ألأويجب 
  .في صورتها المرجوة
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