
 

 

  االثقافيیة  ٢۲٠-٤۰٢-٦۲٠۰١۱١۱  

 االبناء  االفني  في  شعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  

االشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  كانن  مكثرراا ً منن  قوولل  االشعرر  حتى  بلغتت  رروواايیتهھ  أأكثرر  منن  أأرربعيینن  
دديیووااًنا  مططبووًعا  وومخططووططا٬ً،  ووكتابب  (االبناء  االفني  في  شعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي)  منن  تأليیفف  

  االددكتوورر  خالدد  االحليیبي  يیقددمم  ددررااسة  شاملة  لحيیاتهھ  ووشعررهه..  
حافلل  بالعططاء  ززااخرر  باألحددااثث  االجسامم  لمم  تمرر  فيیهھا  مررحلة  وويیقوولل  االمؤؤلفف:  حيیاةة  ااألميیرريي  سفرر  

ددوونن  أأنن  يیكوونن  فيیهھا  شيء  جليیلل  يیستحقق  االذذكرر  وواالتسجيیلل٬،  فكأنهھا  قدد  جمعتت  منن  سيیرر  رروواائي  حاذذقق  
  سلكهھا  منظظوومة  بشرريیة  فرريیددةة.  

ووعنن  مررااحلل  ااإلبددااعع  عندد  ااألميیرريي  قالل  االددكتوورر  االحليیبي:  يیمكنن  أأنن  نلخصص  مررااحلل  ااإلبددااعع  
في  معايیشة  االتجرربة  عنن  ططرريیقق  ااالنفعالل  االعميیقق  بهھا  لتكوويینن  االررؤؤيیة  االشعرريیة    االشعرريي  بإيیجازز  شدديیدد

االوولوودد  االقاددررةة  على  بعثث  االتعبيیرر  االجميیلل٬،  ووهھھھذذاا  ااالنفعالل  في  قرريیحة  االشاعرر  ووعنن  هھھھذذهه  االمررااحلل  
تحددثث  شاعررنا  عنن  تجارربهھ  كثيیررااً..  فهھوو  يیقوولل  مفررًقا  بيینن  مررااحلل  االتجرربة:  وواالتحسسس  شيء  وواالتغيیرر  

االتخصصص  في  قووةة  أأكبرر  منن  االتعبيیرر  ووقدد  تووجدد  االررغبة  في  االتعبيیرر  ووال  تتيیسرر    شيء  آآخرر  ووقدد  يیكوونن
لهھا  االمالءمة  االنفسيیة٬،  ووقدد  تمرر  على  كلل  إإنسانن  فقررااتت  نشاطط  ووفتررااتت  خموولل  هھھھي  حصادد  معاددلتهھ  

  االشخصيیة  ووظظررووفف  حيیاتهھ.  
ووقدد  تميیزز  االشاعرر  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  بالتصوويیرر  االنفسي..  يیقوولل  االمؤؤلفف:  لميیلل  شاعررنا  

ميیرريي  للنووااحي  االررووحيیة  وواالنفسيیة  فقدد  تميیزز  بالتصوويیرر  االنفسي  االذذيي  يیتبع  خلجاتت  االنفسس  وويیررسمم  ااأل
االمشاعرر  االخفيیة  في  مسارربهھا  ما  يیددلل  على  أأنهھ  لمم  يیظظلل  محصوورًراا  في  االتصوويیرر  االكسيیح  للصووررةة  عندد  
االشاعرر  االتقليیدديي  االذذيي  يینززعع  نززعة  حسيیة  في  فهھمم  االجمالل  ووفي  تصوويیررهه.  وويیصررفف  كلل  هھھھمهھ  في  أأنن  

لشيء  بالصووررةة  االحسيیة  االمووااززيیة  لهھ٬،  االمتططابقة  معهھ  جززئيیا ً ووكليیا ً ووحسبب  ددوونن  ااهھھھتمامم  بنقلل  يیأتي  ل
  االشعوورر  االمصاحبب  للصووررةة.  

ووعنن  اااللتززاامم  ااإلسالمي  في  شعرر  ااألميیرريي  قالل  االمؤؤلفف:  ااألميیرريي  االذذيي  يیؤؤمنن  بأنن  ررسالة  ااألددباء  
تهھ٬،  ووددعا  إإلى  حشدد  كلل  اامتدداادد  لررسالة  ااألنبيیاء  هھھھوو  االذذيي  سخرر  كلل  ططاقاتهھ  منن  أأجلل  خددمة  دديینهھ  ووأأم

ااإلمكاناتت  للمعرركة  االحضارريیة  االتي  تخووضهھا  ااألمة  ااإلسالميیة  في  عالمنا  االيیوومم  وويیعدد  منن  أأبررزز  
 االذذيینن  االتززموواا  االعقيیددةة  ااإلسالميیةاالشعررااء  

 


