
 

  االثقافيیة  ٢۲٩۹-٠۰٧۷-٢۲٠۰١۱١۱  
نظظررااتت  في  دديیوواانن  (ااألميیرريیاتت)  لعمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ووقصيیددةة  (شكاةة)  

 نمووذذجاً..  
 

  عبدداالعززيیزز  بنن  صالح  االعسكرر  
عمرر  صددقي  بنن  محمدد  بهھاء  االدديینن  بنن  عمرر  ااألميیرريي٬،  شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة  االمتووفى  سنة  

هھھھـ٬،  ووقدد  كتبتُت  تررجمة  وواافيیة  لهھ  في  كتابي  (منن  نفحاتت  االفصحى  ووااألددبب  ااألصيیلل)  في  ١۱٤١۱٢۲
  ستت  ووعشرريینن  صفحة.  

صاحبب  االددووااوويینن  االشعرريیة  االخمسة  عشرر  أأوو  أأكثرر٬،  االررحالة  وواالسيیاسي  االمخضررمم  يُیعدّد  منن  أأعالمم  
  لعصرر  ووفحوولل  شعرراائهھ.  اا

هھھھـ..  ووكانن  ١۱٤٢۲٠۰أأررسلل  قصيیددةة  (شكاةة)  إإلى  أأبي  االحسنن  علي  االحسني  االنَّددوويي  االمتووفى  سنة  
لل  أأنن  يیلتقي  االشيیخ  أأبا  االحسنن٬،  وولكنهھ  ووصلل  ١۱٣۳٧۷٧۷ااألميیرريي  قدد  قددمم  االرريیاضض  سنة   هھھھـ  ووهھھھوو  يیؤؤمِّ

  ووسيیلة  لالتصالل  سووىى  االشعرر..   فكتبب  بعدد  سفرر  االشيیخ  أأبي  االحسنن  إإلى  جددةة..  وولمم  يیكنن  هھھھناكك  أأييُّ
ااألميیرريي  هھھھذذهه  االقصيیددةة  في  ثالثة  ووثمانيینن  بيیتا ً منن  االشعرر  االعموودديي  االفصيیح  وومنن  االبحرر  

  االمتقارربب٬،  ووفي  سبع  قوواافٍف.  
خاططبب  ااألميیرريي  االنَّددوويي  خططابب  ااألخووةة  االصاددقة٬،  فكانتت  كلماتهھ  ررسائلل  منن  مفكرر  إإلى  مفكرر  

  وومنن  غيیوورر  إإلى  غيیوورر  وومنن  شجي  إإلى  شجي.  
ألميیرريي  ووخصائصص  أأددبهھ  ووفكررهه٬،  فشعررهه  قوويي  ررصيینن٬،  في  تلكك  االقصيیددةة  تتجلى  لنا  شاعرريیة  اا

يیعاررضض  في  بعضض  قصائددهه  شعرر  فحوولل  شعررااء  االعرربيیة  في  االجاهھھھليیة  ووااإلسالمم٬،  ووحيینما  تقررأأ  
بعضض  أأبيیاتهھ  تجدد  فيیهھا  جززاالة  االشعرر  ااألموويي٬،  ووصددقق  معاناةة  شعرر  ااألنددلسس٬،  ووبررااعة  شعرر  بغدداادد  

سموو  في  االهھددفف٬،  ووبعدد  االنظظرر٬،  وواالقاهھھھررةة  في  عصرر  االددوولل  االمتتابعة..  ووفي  بعضض  قصائددهه  تجدد  اال
  ووددقة  االتصوويیرر  للووااقع  االذذيي  يَیصفهُھ  وويیتحددثث  عنهھ.  



 اانظظرر  إإلى  قوولهھ  في  قصيیددةة  (شكاةة):  
 أأبا  حسنن  أأنا  في  غرربة  

 على  أأنَّني  في  صميیمم  االووططنن  
نى     االضَّ  غرريیبب  االمنى  ُمْستحررُّ

 ررهھھھيینن  االعنا  في  نططاقق  االززمنن  
ا   ثث  عمَّ  أأرريیدد٬،  وومالي  أأحددِّ

 أأرريیدد٬،  ووَمْنذَذاا  يیعي  االقوولل  منن؟!  
 
 

 وواانظظرر  ددقة  االتصوويیرر٬،  ووصددقق  االووصفف٬،  ووعمقق  االمعاناةة  وواالشكووىى  في  قوولهھ
 

  االددماء    أأيیبذذلل  قوومٌم  ززكيَّ
 ووبذذلل  االددماء  سبيیلل  االفالحح  

 ووأأْمَثلُنا  يیبذذلل  االفضلل  منن  
 نددااهه٬،  وويیددعوو  لهھمم  بالنجاحح!!  

 أأال  يیا  مررووءااتت  فاستنفرريي  
يي  االقنا  وواالررماحح    ذذوويیكك٬،  ووهھھھززِّ

قادد    حرراامٌم  على  االحرر  ططيیبب  االررُّ
 ووليیسس  االمباحح  االغددااةة  مباحح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كيیفف  يیليیقق  أأنن  يیبذذلل  بعضض  االمسلميینن  ددماءهھھھمم  في  فلسططيینن  إلعالء  رراايیة  االدديینن  بيینما  يیكتفي  غيیررهھھھمم  



  !(بـ(االتَّهھرريیج
علُّقق  عليیهھا  ااألميیرريي  ااآلمالل  ووحيینما  أأعلنن  (بعضض  حكامم  االعرربب)  قبلل  خمسيینن  عاما ً ووحددةًة  عرربيیًة  

ة  ووووحددةة    -إإنن  صددقتمم-ووأأشادد  بهھا  ووخاططبب  ضمائرر  االغيیوورريینن..  هھھھذذهه  فررصتكمم   في  لممِّ  شملل  ااألُمَّ
 صفِّهھا٬،  ووقووةة  شخصيیتهھا  ووااسترردداادد  حقووقهھا..  ووصاحح  ااألميیرريي  ووغيیررهه

  
 ووفي  ووحددةة  االقوومم  خيیرٌر  ووفيیرٌر  

 وومجدٌد  جدديیرر  بأغلى  ثمنن  
 لقدد  أأعلنووهھھھا  وولكنني  

 أأكادد  أأررىى  غيیرر  ما  قدد  علنن!  
 أأرريیدد  ُبناةًة  ُحَماةًة  لهھا  

 إإذذاا  َقلبََب  االددهھھھرر  ظظهھرر  االمجنن  
    فمنن  لي  بإنشاء  جيیلٍل  أأبيٍّ

  االمحنن؟!     قوويي  يَیُصددُّ  تقيٍّ
 
 

وولكنهھ  ووغيیررهه  صاحوواا  في  صحررااء  وونفحوواا  في  ررمادد٬،  فما  قامتت  ووحددةة٬،  ووما  تووحدد  صفف٬،  ووال  
  حقق  ووااحدد  منن  االحقووقق   االضائعة  االمغتصبة..  ووما  االسببب!؟  لقدد  ذذكرر  قوويیتت  شخصيیة٬،  ووما  ااسُتررددَّ

 االسببب  في  االقصيیددةة  بقوولهھ
  

 ووجللُّ  االووررىى  في  خضمم  االحيیاةة  
 أأساررىى  االهھووىى  في  صررااعع  االفتنْن  

 ووفي  االمططلبب  االصعبب  جللَّ  االمسيیرر  
  االسكنْن    ووقللَّ  االنَّصيیرر  ووعززَّ

 ططالبب  االمعالي  عسرر  االمنالل  
  أأنن  يیمتحنن   دد  االحررُّ  ووقدد  ُعووِّ

قق  بالقوومم  ُحكام ُ   هُھمم  تفررَّ
 ووززااغتت  قلووبب  َغذَذتهھا  ااإلحنن  

 ووماعتت  منن  االتررفف  االمستذذلل  
 نفووسٌس  ضعافف  ددهھھھاهھھھا  االووهھھھنن  

 
 

 



 وويیكوونن  أأكثرر  صررااحة  ووووضووحا ً في  بيیانن  سببب  ضعفف  ااألمة  بقوولهھ
:  

 فصررعى  االغنى  في  لذذااذذااتهھمم  
 ووصررعى  االخصاصة  أأسررىى  ُسهھادْد  

 ووررهھھھطط  االحكووماتت  قدد  جانبوواا  
دداادد    هھھھددااهھھھمم  ووَضلُّوواا  صررااطط  االسَّ

 فبعضض  تظظاهھھھرر  في  غيیِّهھ  
 ووبعضض  َتستَّرر  خلفف  االحيیادْد  

 نسوواا  ووااجبب  االخلقق  ووااستكبرروواا  
  االفسادْد    فعمم  االبالء  ووططممَّ

 ووكلل  يیرريیدد  ااستيیاقق  االقططيیع  
 إإلى  مبتغاهه  ووبئسس  االمرراادد  

 
 

 ووفي  ددعووةة  منن  االقلبب  يیووجهھ  االشاعرر  نددااءهه  إإلى  ااألمة  كلهھا  حكاما ً وومحكووميینن  فيیقوولل
  

ددووعع    فالبدد  منن  ررأأبب  كلل  االصُّ
فووفف  ووددررء  االعللل ْ   ووجمع  االصُّ

 ووالبدد  منن  قصدد  ذذااتت  ااإللهھ  
 ووحشدد  االقووىى  ليیصح  االعملل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



تلكك  إإشاررااتت  مختصررةة  منن  ررسالة  ااألميیرريي  إإلى  االنَّددوويي  (شكاةة)٬،  ووبقي  منن  مكنوونن  االقصيیددةة  رروواائع  
أأددوواائهھا  ووبدداائع.  وومثلما  كانن  االنَّددوويي  فاررسس  االددعووةة  وواالررسالة  ووااستنهھاضض  ااألمة  لمجددهھھھا  وومعالجة  

  :بفكررهه  ووكتبهھ  ووخططبهھ  ووسيیررتهھ  كلهھا..  كانن  ااألميیرريي
  .شاعرر  االحسس  االمررهھھھفف

ةة  االحانيیة   .ووااألُبووَّ
ةة ةة  االباررَّ   .وواالُبُنووَّ

  .وواالبدديیهھة  االحاضررةة
ة  ووااإلقناعع   .ووقووةة  االُحجَّ

يُیْنبىء  عنن  تلكك  االصفاتت  ووغيیررهھھھا  شعررهه  في  ددووااوويینهھ  االتي  ززااددتت  على  أأرربعة  عشرر  دديیوواانا ً مططبووعاً.  
بهھا  اابنن  االشاعرر  االددكتوورر  أأحمدد  ووصددرر  حدديیث ا ً دديیوواانن  جدديیدد  ُسمِّي  (ااألميیرريیاتت)  ااختارر  قصائددهه  ووررتَّ

هھھھـ١۱٤٣۳٢۲االبررااء  بنن  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  ووططبع  االدديیوواانن  عامم   .  
 ووفي  قصيیددةة  فرريیددةة  رراائعة  يیصفف  ااألميیرريي  شعررهه  وويیبيینن  كنهھهھ  ووماهھھھيیَّتهھ  فيیقوولل

  
دد  شعرريي    قالل  لي  صاحبي  يُیفنِّ

  شعرريي  كالنثرر  سهھلل  مررقررقق    إإننَّ
 سبكهھ  ضامرر  االلُّحوونن  جدديیبب  

 ووااصططفاء  ااأللفاظظ  غيیرر  مووفقق  
 قالهھا  في  لباقة  ووااعتذذاارر  

 قلتت  (عبدد  االكرريیمم)  وويیكك  تررفقق  
 ليیسس  شعرريي  لفظظا ً ووسبكا ً ووجررسا ً 

 بلل  شعوورراا ً فيیهھ  االتعابيیرر  تغررقق  
ىى    خفقة  منن  خشاشة  االقلبب  َحررَّ

قق    كيیفف  يیا  صاحبي  االووجيیبُب  يُیزَزووَّ
 ززفررااتت  وولووعة  وونشيیج  

قق    كيیفف  يیا  صاحبي  االنحيیبب  يُینمَّ
 أأنا  ال  أأعررفف  االتصّنع  في  شعرريي  

 فشعرريي  سجيیتي  حيینن  ُتطْطلقَق  
 كلما  ساقني  إإلى  االصعبب  عززمي  

 َبَسمَم  االمجدد  في  فمي  ووتألقق  
 كلما  عاقني  عنن  االخيیرر  شرٌر  

خطط  في  كالمي  ووأأبررقق    أأررعدد  االسُّ
 كلما  ررااقني  جمالل ٌ بدديیع  



 لََمَع  االحسنن  في  بيیاني  ووأأشررقق  
 كلما  رراابني  منن  االناسس  أأمرٌر  

 حززنن  االحقق  في  مقالي  ووأأشفقق  
 كلما  ساءني  بقوومي  خططبب  

 ووجمم  االهھمم  في  قرريیضي  ووأأططررقق  
 كلما  هھھھاجني  منن  االشووقق  لحنٌن  

مم  االووجدد  في  نشيیدديي  ووحلقّق    َحووَّ
  بي  نعيیمم  ووبؤؤسٌس    كلما  مررَّ

ي  َتَفتَّقق    في  مرراايیا  االقصيیدد  حسِّ
قق    كيیفف  لي  باختيیارر  لفظظ  ُمَنمَّ

قق    كيیفف  لي  باصططناعع  لحنن  ُمزَزووَّ
 ووشعوورريي  يینسابب  فيیضا ً غززيیرراا ً 

 منن  أأحاسيیسس  خلقتي  يَیَتدَدفَّقق  
 
 

هھھھذذهه  هھھھي  االفططررةة..  وواالبدديیهھة..  ووااألصالة  ووعمقق  االتجرربة  وواالمشاعرر..  كيیفف  لتلكك  أأنن  تصنع  ووتززوورر..  
 ووإإذذاا  كانن  فكيیفف  يیقررؤؤهھھھا  االناسس  ووما  مددىى  قبوولهھمم  لهھا

  
  قدد  صيیغ  لفظظا ً وومعنى    كلل  حسسٍّ

 ددوونن  قصدد  مني٬،  ووالحح  برروونقق  
بى  ااصططفاء  َشذذااهه    هھھھلل  لززهھھھرر  االررُّ

نن  يیعبقق    كلل  ززهھھھرر  كما  تكووَّ
 ووااللُّحوونن  االتي  تررووقق  ووتشجى  

 كالنُّفووسس  االتي  تحبب  ووتعشقق  
ووقق  سرٌر  ُعَجابب    هھھھي  ذَذووقٌق٬،  وواالذذَّ

 منن  قيیوودد  االتفنيیدد  وواالررأأيي  مططلقق  
 
 
 

 
 



شعررهه  بأووصافف  حقيیقيیة  ووااقعيیة  لشاعرر  مططبووعع  يیحززنن  وويیفررحح٬،  وويیحبب  ووفي  قصيیددةة  أأخررىى  يیصفف  
وويیبغضض٬،  وويیقووىى  وويیضعفف..  ووتررااهه  ناصحا ً مشفقا٬ً،  ووغاضبا ً منتقما٬ً،  ووتررااهه  مبتسما ً ررااضيیا ً كما  

تررااهه  مططررقا ً مفكرراا ً ثائررااً..  كلل  ذذلكك  ووغيیررهه  صددىى  لألحددااثث  االتي  تمرر  بهھ  ووتمرر  بهھا  ااألمة  
كك  كلهھ..  إإنهھ  يیقووللااإلسالميیة..  ووما  شعررهه  إإال  مررآآةة  تعكسس  ذذل :  

 أأيیهھا  االقاررئوونن  ررفقا ً بشعرريي  
 إإنن  شعرريي  مشاعرر  منظظوومة  

ىى   هھ  أأنٌة  منن  االصددرر  حررَّ  إإنَّ
 ووأأسى  منن  حشاشة  مكلوومة  

 أأنَّهھ  فططررةة  إإلى  االمجدد  تررنوو  
 ووإإلى  االعلمم  وواالحجا  منهھوومة  

 أأنهھ  ثووررةة  على  كلل  بغي  
ة  مظظلوومة    وواانتصارر  ألمَّ

 أأنهھ  ررجعة  االصددىى  لنشيیج  
ددتهھ  عدداالة  مهھضوومة    ررددَّ

 أأنهھ  آآيیة  االمررووءةة  أأذذكتهھا  
ةة ٌ ووأأموومة    بنفسي  أأبووَّ

 أأنهھ  ررأأفة  بكلل  ُمَعنَّى  
 أأنهھ  غايیة  االووفاء  االمرروومة  

 أأنهھ  نشووةة  بآيي  جمالل  
 في  االسماووااتت  وواالددنى  مررقوومة  

 أأيیهھا  االقاررئوونن٬،  شعرريي:  مرراايیا  
 لسجايیا  صغيیررةة  ووعظظيیمة  

ةة  ووصالةة    هھھھوو  ررفقق  ووشددَّ
 ووذذنووبب  ووخشيیة  ووعززيیمة  

 َفّتَغنَّوواا  بهھ  كما  جاء٬،  شعرراا ً 
قق  ررسوومة   قق  وولمم  أأززووِّ  لمم  أأنمِّ

 منن  يیشأ  نقددهه  فال  ضيیرر٬،  لكنن  
 هھھھوو  قلبي٬،  فمنن  يیشأ  تحططيیمهھ!!  

 
 
 



هھھھذذاا  هھھھوو  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي٬،  ووهھھھذذاا  هھھھوو  شعررهه٬،  ووتلكك  قصيیددةة  منن  قصائددهه  جاء  عنوواانهھا:  
أألوواانن  ططيیفف)٬،  ووقدد  مضى  )(شكاةة)  في  دديیوواانن  (ااألميیرريیاتت)٬،  كما  أأنهھ  قدد  سبقق  نشررهھھھا  في  دديیوواانن  

على  نظظمهھا  أأكثرر  منن  نصفف  قررنن  منن  االززمانن..  وومنن  يیسمعهھا  االيیوومم  رربما  ظظنن  أأنهھا  نظظمتت  هھھھذذاا  االعامم  
كثيیرراا ً منن  االمعاني  االتي  ووررددتت  فيیهھا  تمرر  بهھا  أأمتنا  االيیوومم٬،  فما  أأشبهھ  االليیلة  بالباررحة..  هھھھـ  ألنن  ١۱٤٣۳٢۲

  .ررحمم  هللا  عمرر  ااألميیرريي  وونفع  بعلمهھ  ووشعررهه
مم  لنا  اابنهھ  االددكتوورر  أأحمدد  دديیوواانن  ااألميیرريیاتت  ووااختارر  فيیهھ  بعضض  االقصائدد  منن  بعضض  االددووااوويینن   وولئنن  قددَّ

جدديیدد  بحاجة  إإلى  مررااجعة  ووإإخررااجج  أأجوودد  االتي  نشررتت  قبلل  عقوودد  وونفددتت  ططبعاتهھا  فإنن  االدديیوواانن  اال
  :ووعنايیة  أأكبرر  للملحووظظاتت  االتاليیة

أأنن  يُیشارر  إإلى  االقصائدد  االمنشووررةة    -كما  هھھھوو  االمعهھوودد  في  االمختاررااتت-أأووالً:  كنتت  أأظظنن  أأنهھ  سيیفعلل  
  !!سابقا ً وومووضع  نشررهھھھا  وواالقصائدد  االتي  ُتنشرر  ألوولل  مررةة٬،  وولكنن  ااألخخ  أأحمدد  لمم  يیفعلل

تررجمة  للشاعرر  يیعررضض  فيیهھا  لحيیاتهھ  ووفكررهه  ووأأعمالهھ  ثمم  عررضض    ثانيیاً:  ما  أأررووعع  أأنن  يیحوويي  االكتابب
بأسماء  ددووااوويینهھ  ووكتبهھ٬،  وولكننا  لمم  نجدد  ذذلكك  في  (ااألميیرريیاتت)  مع  مسيیسس  االحاجة  لذذلكك  ووبخاصة  أأنن  

  !!شاعررنا  منن  كبارر  شعررااء  االعصرر  االحدديیثث
وونن  ثالثاً:  مقددماتت  االقصائدد  هھھھي  نفسهھا  االتي  نشررتت  في  االددووااوويینن  االسابقة  ووبعضض  االقصائدد  جاءتت  بدد

ااررسوونن  بحاجة  ماسة  للمقددماتت  االتي  تووضح  أأسماء  ااألعالمم  االتي  ترردد  في  االقصائدد   ..مقددماتت وواالددَّ
وومددىى  عالقتهھمم  بالشاعرر..  فهھلل  لنا  أأنن  نجدد  ذذلكك  في  االططبعة  االثانيیة  منن  االدديیوواانن  أأوو  في  أأعمالل  أأخررىى  

  ..منن  إإنتاجج  اابنن  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  لعلل  ووعسى
ووضح  لنا  على  أأيي  شيء  بنى  تررتيیبب    -ااختارر  قصائددهه  ووهھھھوو  منن-ليیتت  جامع  االدديیوواانن   :رراابعاً  

االقصائدد؛  ووهھھھذذاا  نهھج  سارر  عليیهھ  االشعررااء  وومنن  يیجمع  شعرر  االشعررااء  وويیررتبوونن  ددووااوويینهھمم..  ووأأحسبب  
أأنن  االتررتيیبب  حسبب  االقوواافي  يیخددمم  االددااررسس  وواالباحثث  أأكثرر  منن  أأيي  ططرريیقة  أأخررىى..  فتبددأأ  االقصائدد  بما  

  .قافيیتهھ  ااأللفف  ثمم  االباء  ثمم  االتاء  ووهھھھكذذاا
االملحووظظاتت  ووهھھھي  ملحووظظاتت  في  ااإلخررااجج  ال  في  االمضموونن..  ووليیستت  نقدداا ً للشعرر  فلذذلكك    هھھھذذهه  بعضض

مووضعهھ..  ووما  أأجملل  قوولل  أأحدد  االعلماء  لما  سئلل  عنن  صحيیحي  االبخارريي  وومسلمم  ررحمهھما  هللا  
  :تعالى..  فقالل

 تجاددلل  قوومم  في  االبخارريي  وومسلمم  
مُم    عندديي  ووقالوواا:  أأيّي  ذذيینن  ُتقددِّ

 فقلتت  لقدد  فاقق  االبخارريي  صحًة  
 كما  فاقق  في  حسنن  االصناعة  مسلمُم  

 
 
 عضوو  االجمعيیة  االعلميیة  االسعوودديیة  للغة  االعرربيیة *
 


