
  علي أحمد باكثير

  

  

 1328 ذي الحجـة  15 هو علي بن أحمد بـن محمـد بـاكثير الكنـدي، ولـد فـي      

منيـين مـن   ألبـوين ي  بإندونيسيا سوروبايا ، في جزيرةم1910 ديسمبر 21 الموافق هـ
لينشأ هنـاك   تحضرمو وحين بلغ العاشرة من عمره سافر به أبوه إلى .حضرموتمنطقة

 15 بحـضرموت فـي   سـيئون  نشأة عربية إسالمية مع إخوته ألبيـه فوصـل مدينـة   

ة النهـضة  مدرس  تلقى تعليمه فيوهناك .م1920 أبريل5  الموافق هـ1338سنة رجب
ودرس علوم العربية والشريعة على يد شيوخ أجالء منهم عمه الـشاعر اللغـوي               العلمية

محمد بن   كما تلقى علوم الدين أيضا على يد الفقيه        محمد بن محمد باكثير    النحوي القاضي 
محمد بـن عبـد الـاله        وكان من أقران علي باكثير حينها الفقيه واللغوي        هادي السقاف 

ظهرت مواهب باكثير مبكراً فنظم الشعر وهو في الثالثة عـشرة مـن عمـره،     .السقاف
 .لى التدريس في مدرسة النهضة العلمية وتولى إدراتها وهو دون العشرين من عمرهوتو

 زواجه

ولكنه فجع بوفاة زوجته وهي في غـضارة الـشباب    هـ 1346 تزوج باكثير مبكراً عام
ـ      ومنهـا   عـدن  وتوجـه إلـى    م1931 والي عـام  ونضارة الصبا فغادر حضرموت ح

ظم مطولته نظام البردة كما     ، وفي الحجاز ن   الحجاز واستقر زمناً في   والحبشةالصومال إلى
أول  مصر كتب أول عمل مسرحي شعري له وهو همام أو في بالد األحقاف وطبعهما في             

 .قدومه إليها

 سفره إلى مصر



بجامعـة فـؤاد    م، والتحـق  1934 ، الموافـق هـ1352  وصل باكثير إلى مصر سنة
 حيث حصل على ليسانس اآلداب قـسم اللغـة األنجليزيـة          ) حالياً جامعة القاهرة  )األول
جامعـة  م أثنـاء دراسـته فـي ال    1936 ، وقد ترجم عـام م1939 / هـ1359  عام

 -م  ١٩٣٨أي عام   -بالشعر المرسل، وبعدها بعامين      لشكسبير( روميو وجولييت (مسرحية
بالشعر الحر ليكون بذلك رائد هذا النوع من النظم في          ) أخناتون ونفرتيتي (ألف مسرحيته   
التحق باكثير بعد تخرجه في الجامعة بمعهد التربية للمعلمين وحصل منـه     . األدب العربي 

سـافر  . وعمل مدرسا للغة اإلنجليزية لمدة أربعة عشر عامـا         م1940 على الدبلوم عام  
 .في بعثة دراسية حرة م1954 عام فرنسا باكثير إلى

بعد انتهاء الدراسة فضل اإلقامة في مصر حيث أحب المجتمع المصري وتفاعـل معـه               
صبحت صلته برجال الفكـر واألدب وثيقـة، مـن          فتزوج من عائلة مصرية محافظة، وأ     

وصـالح   ونجيـب محفـوظ    ومحب الدين الخطيـب    والمازني وتوفيق الحكيم  لعقادأمثاال
 أنه يصنف كثـاني     ١٩٦٨عام   اعة عدن إذ وقد قال باكثير في مقابلة مع     . وغيرهم جودت

 .توفيق الحكيم كاتب مسرح عربي بعد

ثـم نقـل     بالمنـصورة  اشتغل باكثير بالتدريس خمسة عشر عاماً منها عـشرة أعـوام          
بمـصلحة   وزارة الثقافة واإلرشاد القومي انتقل للعمل في م1955 وفي سنة .القاهرة إلى

وزارة  الفنون وقت إنشائها، ثم انتقل إلى قسم الرقابة على المصنفات الفنية وظل يعمل في             
 .حتى وفاته الثقافة

 زواجه الثانى وحصوله على الجنسية المصرية

من سيدة مصرية لها ابنة من زوج سابق، وقد تربت           م1943 تزوج باكثير في مصر عام    
وحصل باكثير علـى الجنـسية المـصرية        . االبنة في كنف باكثير الذي لم يرزق بأطفال       

 .م 1951 أغسطس22  / هـ1371  في عام مرسوم ملكي بموجب

 ملحمة عمر وغزو نابليون لمصر



حيـث أنجـز الملحمـة    ) ١٩٦٣-١٩٦١(حصل باكثير على منحة تفرغ لمـدة عـامين         
 جزءاً، وتعد ثاني أطـول      ١٩في   عمر بن الخطاب   اإلسالمية الكبرى عن الخليفة الراشد    

كما حصل على   . عمل مسرحي عالمياً، وكان باكثير أول أديب يمنح هذا التفرغ في مصر           
الدودة والثعبان،  (خاللها ثالثية مسرحية عن غزو نابليون لمصر        منحة تفرغ أخرى أنجز     

 .طبعت األولى في حياته واألخرىين بعد وفاته) أحالم نابليون، مأساة زينب

 إجادته لعدة لغات

باإلضـافة إلـى لغتـه       والماليويـة  والفرنـسية  اإلنجليزيـة  كان باكثير يجيد من اللغات    
 .العربية األم

 إنتاجه األدبى

 أعمالـه   تنوع أنتاج باكثير األدبي بين الرواية والمسرحية الشعرية والنثرية، ومن أشـهر           
سر الحـاكم بـأمر     (ومن أشهر أعماله المسرحية     ) الثائر األحمر (و) وا إسالماه (الروائية  

التـي ترجمـت إلـى      ) مأساة أوديب (التي ترجمت إلى الفرنسية و    ) سر شهر زاد  (و) اهللا
 .اإلنجليزية

كما كتب باكثير العديد من المسرحيات السياسية والتاريخية ذات الفصل الواحـد وكـان              
ا في الصحف والمجالت السائدة آنذاك، وقد أصدر منها في حياته ثالث مجموعات             ينشره

 .وما زالت البقية لم تنشر في كتاب حتى اآلن

أما شعره فلم ينشر باكثير أي ديوان في حياته وتوفي وشعره إما مخطوط وإما متناثر في                
عـام   محمد أبو بكر حميـد     وقد أصدر الدكتور  . الصحف والمجالت التي كان ينشره فيها     

ويحوي القصائد التي نظمهـا     ) ربى في أشعار الصبا   أزهار ال ( ديوان باكثير األول     ١٩٨٧
ديوان بـاكثير الثـاني     ) ٢٠٠٨(باكثير في حضرموت قبل رحيله عنها ثم صدر مؤخراً          

صدر عن مكتبة كنوز المعرفة بجدة يضم شعر بـاكثير سـنة            ) سحر عدن وفخر اليمن   (



ليـاً   وهي السنة التي أمضاها في عدن بعد مغادرته حضرموت ويعد حا           ١٩٣٣ - ١٩٣٢
 في الـسنة التـي      ١٩٣٤الذي نظمه سنة    ) صبا نجد وأنفاس الحجاز   (ديوان باكثير الثالث    

 .أمضاها في المملكة العربية السعودية قبيل هجرته النهائية إلى مصر

 أسفاره وزياراته للعديد من دول العالم

، باإلضافة  زار باكثير العديد من الدول مثل فرنسا وبريطانيا واإلتحاد السوفيتي ورومانيا          
. إلى العديد من الدول العربية مثل سوريا ولبنان والكويت التي طبع فيها ملحمـة عمـر               

كذلك زار تركيا حيث كان ينوي كتابة ملحمة مسرحية عن فتح القسطنطينية ولكن المنيـة           
م ١٩٦٨ هـ الموافق أبريل     ١٣٨٨وفي المحرم من عام     .عاجلته قبل أن يشرع في كتابتها     

 .رموت قبل عام من وفاتهزار باكثير حض

 وفاته[

م،  1969 نـوفمبر  10 الموافق هـ 1389 عام غرة رمضان توفي باكثير في مصر في
 .إثر أزمة قلبية حادة ودفن بمدافن اإلمام الشافعي في مقبرة عائلة زوجته المصرية

 إنجازاتهآثاره و[

شارك في كثير من المؤتمرات األدبية والثقافية واختير عضوا في لجنة الشعر والقـصة              
وحصل علـى    نادي القصة  بالمجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب، كما كان عضوا في        

 .عمر بن الخطاب منحة تفرغ لتأليف ملحمة تاريخية عن

مـسرحية   ث ألف أكثر من سـتين قـصة وروايـة، بـين           ترك لنا إنتاجا أدبيا وفيرا حي     
 .والكوميديا ،التراجيديا تناولت ونثرية شعرية

جائزة الدولـة التقديريـة      نجيب محفوظ  حصل باكثير على الكثير من الجوائز وقد شارك       
األولى مناصفة، وكان الموسم المسرحي في مصر يفتتح سنوياً بمسرحيته مـسمار جحـا              

حـاربوه بـسبب توجهاتـه      التي تنبأ فيها باحتالل فلسطين، كان رائداً عبقرياً فذاً، لكنهم           



في فـيلم    واإسالماه مثلت رائعته . اإلسالمية حتى أنهم كانوا يطلقون عليه علي إسالمستان       
 .أحمد مظهر سينمائي شهير كان بطله المصري
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