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 عمرر  بكك  ااألميیرريي:  أأميیرٌر  في  إإهھھھابب  شاعرر

 عبدد  االسالمم  االبسيیووني

٢۲٠۰١۱٠۰  -  ٠۰٨۸  -  ٢۲٩۹االمصرريیوونن  :    
 

هللا  يیا  عمرر  بكك٬،  ووأأكررمم  نززلكك٬،  لقدد  كنتت  فعال ً متفرردًداا  في  كلل  شيء٬،  أأميیرريّیًا  في  كلل  شيء٬،  "باهھھھيًیا"  ررحمكك  
في  كلل  شيء٬،  مررتبطًطا  بدديینكك  في  كلل  شيء!  فيیكك  منن  قووةة  عمرر  ووتررفعهھ٬،  وومنن  بهھاء  االتدديینن  ووططررااووتهھ٬،  وومنن  

نن  مسلمٍم  كبيیرر٬،  عززةة  ااألمررااء  ووشممهھمم٬،  مع  ررفقق  أأخٍخ  كبيیرر٬،  ووووعي  ددااعيیٍة  كبيیرر٬،  ووشاعرريیة  شاعرٍر  كبيیرر٬،  وودديی
 أأحسبكك  كذذلكك  ووال  أأززكيیكك  على  عالمّم  االغيیووبب.

  –هللا  يیررززقهھ  بالعافيیة    -كانتت  بدداايیة  تعرّرفي  بهھ  قبلل  رربع  قررنن  في  االددووحة٬،  عبرر  ااألستاذذ  هھھھشامم  االغررااوويي  
 ووكانن  صدديیًقا  لهھ  أأكثرر  منن  نصفف  قررنن٬،  حيینن  سألني:

هھھھلل  تعررفف  عمرر  بكك  ااألميیرريي؟  -  
قلتت  لهھ:  لمم  أأتشررفف  بهھ؟  -  
عرر؟كيیفف  ووأأنتت  أأدديیبب  شا  -  
أأنا  آآسفف؛  فمع  ااهھھھتمامي  بالشعرر٬،  ووقررااءااتي  االكثيیررةة  فيیهھ٬،  فإننا  في  مصرر  ال  نجدد  ددووااوويینن  لشعررااء  غيیرر    -

 مصرريیيینن  إإال  فيیما  نددرر  (ووكنتت  حدديیثث  عهھدد  باغترراابب  آآنذذااكك٬،  ووأأكثرر  عنايیتي  بالشعررااء  ووااألددباء  االمصرريیيینن).
إإذذنن  فسأهھھھدديیكك  هھھھدديیة  بأنن  أأجمعكك  بهھ٬،  لتررااهه  ووتتعررفف  إإليیهھ.  -  

 االمفاجأةة:
مفاجأةة  بالنسبة  لي٬،  أأووال ً بددماثة  خلقهھ٬،  وولططفف  معشررهه٬،  ثمم  بعدد  ذذلكك    -حّقًا    -ستاذذ  ااألميیرر  يي  كانن  ااأل

بشاعرريیتهھ٬،  فقدد  فووجئتت  بشاعرٍر  عمالقق٬،  لهھ  مفررددااتهھ  االشعرريیة٬،  وولهھ  تررااكيیبهھ  ووصووررهه  االخاصة  االمليیئة  
وواالددعوويیة    بالشفافيیة  ووبالعمقق٬،  وولهھ  فلسفتهھ  االشعرريیة  أأوو  شعررهه  االفلسفي٬،  وولهھ  لفتاتهھ  ااإلنسانيیة  وواالررووحيیة

 وواالووططنيیة  االتي  ال  تجددهھھھا  عندد  كثيیرريینن  غيیررهه..
 يیددوورر  شعررهه  (في  ززعمي)  حوولل  محوورريینن  ررئيیسيیيینن  ال  يیستططيیع  أأيي  قاررئئ  لهھ  أأنن  يیتجاهھھھلهھما:

**  محوورر  االشفافيیة  االتي  تصلل  لحدد  ااالقترراابب  منن  حددوودد  االتصووفف٬،  ووكانن  ذذلكك  ووااضًحا  منن  بدداايیاتهھ  في  
آآنن  صددووررهه٬،  ووااستمرر  ذذلكك  ووتعمقق  أأكثرر  ووأأكثرر٬،  حيینن  دديیوواانهھ  ااألوولل  (مع  هللا)  االذذيي  ااعتبرر  عالمة  فاررقة  

ااستووططنن  االمغرربب  منفًى  ااختيیارريّیًا  لهھ٬،  فتأثرر  أأكثرر  بالشعررااء  االمغارربة  وومنهھجهھمم  االذذيي  يیعنى  بهھذذهه  االررووحح!  ووقدد  
 قررظظ  هھھھذذاا  االدديیوواانن  ااألستاذذ  االعقادد  ووكثيیرروونن  غيیررهه  كما  سيیأتي٬،  وواالعقادد  ررحمهھ  هللا  لمم  يیكنن  يیعجبهھ  االعجبب!

  -لنة  االمنططقيیة٬،  االذذيي  يیبددوو  ووااضًحا  في  تعابيیررهه  ووكنايیاتهھ٬،  متأثرًراا  في  ذذلكك  بإقبالل  **  وومحوورر  االفلسفة  وواالعق
على  ما  بيینن  االمحوورريینن  منن  تجافٍف  ووتنافرٍر٬،  ووإإنن  كانن  قاصدًداا  في  تصووفهھ٬،  ُسنيّیًا  في  تفلسفهھ.  –ررحمهھما  هللا    

مجلة    نشرر  في  -ووكانن  أأوولل  لقاءااتي  االمهھمة  بهھ٬،  عنددما  أأررددتت  أأنن  أأجرريي  معهھ  تحقيیًقا  صحفيّیًا  حوولل  شعررهه  
ووكانن  ذذلكك  االلقاء  محاوولتي  ااألوولى  في  إإجررااء  االتحقيیقاتت٬،  وولما  جالستهھ    -مم  ١۱٩۹٨۸٥منارر  ااإلسالمم  االظظبيیانيیة  

أأحسس  أأنني  أأتهھيیبهھ٬،  ووال  أأجتررئئ  على  مباسططتهھ٬،  فأرراادد  هھھھوو  أأنن  يیساعددني٬،  وويیشجعني  على  ااالقترراابب  منهھ٬،  
تى  تحررررتت  قليیال ً منن  فباددرر  إإلى  االحدديیثث  في  مووضووعاتت  شتى٬،  ووأأخذذ  يیلقي  بعضض  االنكاتت  االتي  فاجأتني٬،  ح

حيیائي٬،  ووأأخذذتت  أأسألهھ٬،  فإذذاا  حددثث  ووسكتّت  كانن  يیقوولل:  ااسألل..  فال  يیززاالل  هھھھناكك  كالمم٬،  ما  ررأأيیكك  أأنن  نتحددثث  
حتى  اانتهھيینا٬،  ووقامم  يیووصلني  للبابب  في  مووددةة  ووأأبووةة    -ررحمهھ  هللا  تعالى    -حوولل  كذذاا  ووكذذاا؟  وويیستررسلل  

 وومررووءةة.
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٬،  وورربما  ااشتررططوواا  أأال  يیززيیدد  االلقاء  عنن  رربع  لمم  يیكنن  كأوولئكك  االبهھووااتت  (ااألناتيیكك)٬،  االذذيینن  يیتكلموونن  بحسابب
 ساعة٬،  ووتحددثوواا  منن  أأنووفهھمم  بكثيیرر  منن  (االقررفف)٬،  ووااالنتفاخخ  االكاذذبب.

كانن  ررحمهھ  هللا  تعالى  شاعرًراا  مووهھھھووًبا٬،  ذذاا  مفررددااتت  خاصة٬،  وومعانٍن  إإسالميیة  خاصة٬،  ووهھھھذذاا  ليیسس  ممكًنا  لكلل  
نن  تقررأأ  لهھمم  فال  تجدد  إإال  كالًما  منن  أأرراادد  اامتططاء  صهھووةة  حصانن  االشعرر٬،  فما  أأكثرر  االشعررااء  ااإلسالميیيینن  االذذيی

مكرروورًراا٬،  وومعانَي  مستهھلكة  سبقق  أأنن  شبعتت  منهھا..  ااقررأأ  هھھھذذهه  االمقططووعة  االقصيیررةة٬،  ووااستشررفف  معي  جمالهھا٬،  
 ووشفافيیتهھا٬،  وونبلل  مقصددهھھھا:

 كلما  أأَمعنَن  االددجى  ووتحالكْك  =  =  ِشْمتُت  في  غووررهه  االررهھھھيیبِب  جالَلكك ْ 
لككووتررااءتت  لعيینن  قلبي  برراايیا  =  =  منن  جمالٍل  آآنستُت  فيیهھا  جال  

 ووترراامى  لمسمع  االررووحِح  هھھھمسٌس  =  =  منن  شفاهِه  االنجوومم  يیتلوو  االثنا  لكك
 ووااعتررااني  توولهٌّھ  ووخشووعٌع  =  =  ووااحتووااني  االشعوورُر  أأني  حيیالكك
  كيیاني  =  =  ساجدًداا..  ووااجدًداا..  وومنن  يیتمالكك  ما  تمالكتت  أأنن  يیخررَّ

يینن  يیا  لهھا  منن  سحرر  حاللل٬،  ووشعرر  عذذبب  ززاللل٬،  وومعانٍن  غامررةة٬،  ووعووااططفف  فائررةة!  قالل  عنهھا  االقررضاوويي  ح
  تعالى٬،  كأنما  تسمع  فيیهھا  ررفيیفف  أأجنحة  االمالئكة٬،  ووكأنما  هھھھي  تررتيیلة  أأوو   قررأأهھھھا  أأوولل  مررةة:  فيیهھا  مناجاةة  

 صالةة٬،  مجسددةة  في  شعرر  مؤؤمنن٬،  أأوو  إإيیمانن  شاعرر!  كما  يیقوولل  عنن  شاعرريیتهھ:
هھھھوو  ال  شكك  في  االمقامم  ااألوولل  شاعرر:  شاعرر  بمووهھھھبتهھ٬،  ووشاعرر  بمماررستهھ٬،  وولكنهھ  ليیسس  شاعرًراا  سائًبا٬،  إإنهھ  

ررسالة؛  فليیسس  االشعرر  عنددهه  آآلة  لمدديیح  ااألمررااء  أأوو  االكبررااء٬،  ووال  لهھجاء  االخصوومم  ووااألعددااء٬،  ووال    شاعرر  ذذوو
أأددااةة  للتعبيیرر  عنن  االغرراائزز  االهھابططة٬،  إإنهھ  "شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة"  كما  يیحلوو  لهھ  أأنن  يیعبِّرر  عنن  نفسهھ٬،  أأوو  يیعبرر  

 عنهھ  عاررفووهه  وومنن  يیكتبب  عنهھ!
 ااألميیرريي  سفرر  تارريیخي  ضاعع

تارريیًخا  يیمشي  على  ااألررضض٬،  بعالقاتهھ  االددبلووماسيیة  االووااسعة٬،  منذذ  ُعيینن  أأوولل  سفيیرر    -ررحمهھ  هللا  تعالى    -كانن  
  -ررحمهھ  هللا    -لسوورريیا  في  االسعوودديیة  قبلل  خمسة  عقوودد٬،  ثمم  في  باكستانن  بعدد  ذذلكك٬،  ووااررتباططهھ  بضيیاء  االحقق  

مم٬،  ووإإسهھامهھ  في  تأسيیسس  ١۱٩۹٤٨۸ووبمشارركتهھ  االددفاعع  عنن  االقددسس  مع  جيیشش  ااإلنقاذذ  خاللل  حرربب  فلسططيینن  سنة  
مم.١۱٩۹٥٣۳وورريیا  االحررةة٬،  ووررئاستهھ  للجانبب  االسيیاسي  بهھا  سنة  حرركة  س  

ووكانن  تارريیًخا  يیمشي  بعالقاتهھ  االسيیاسيیة  وواالفكرريیة  ووااألددبيیة  االووااسعة٬،  منن  خاللل  معررفتهھ  بأجيیالل  كبارر  
ووكانن  يیلتقي  بهھ  في  لبنانن٬،    -االمفكرريینن  وواالساسة  وواالشعررااء  وواالكتابب  االكبارر  في  ااألمة  كالحاجج  أأميینن  االحسيیني  

وواالررؤؤساء  شكرريي  االقووتلي٬،  ووناظظمم  االقددسي٬،  وومحمدد  نجيیبب٬،  ووااألساتذذةة    -لسوورريّیيینن  نيیابة  عنن  االمجاهھھھدديینن  اا
حسنن  االبنا٬،  وواالهھضيیبي٬،  وواالمووددوودديي٬،  وواالفضيیلل  االووررتالني٬،  ووعبدد  االووهھھھابب  عززاامم٬،  ووعلي  أأحمدد  باكثيیرر٬،  
ووسيیدد  قططبب٬،  ووإإقبالل٬،  وواالعقادد٬،  وواالسنهھوورريي٬،  وواالططنططاوويي٬،  ووإإقبالل٬،  وواالززبيیرريي٬،  وواالصوواافف٬،  وومصططفى  

االززررقا٬،  وومحمدد  االغززاالي٬،  ووأأبوو  غددةة٬،  وواالقررضاوويي  ووكثيیرريینن  غيیررهھھھمم٬،  وومنن  خاللل  االسباعي٬،  وومصططفى  
 عضوويیتهھ  في  االمجمع  االعلمي  االعررااقي٬،  وواالمجمع  االملكي  لبحووثث  االحضاررةة  ااإلسالميیة  وواالعرربيیة.

ووكانن  تارريیًخا  يیمشي  على  ااألررضض  منن  خاللل  نشاططهھ  االددعوويي٬،  ووعالقاتهھ  بكبارر  ررمووزز  االددعووةة  في  االقررنن    -
  وومعررفتهھ  االووثقى  بكبارر  االددعاةة  االمؤؤثرريینن  حتى  أأوواائلل  االتسعيینيیاتت.  

 
ووكانن  تارريیًخا  يیمشي  على  ااألررضض٬،  ووأأنمووذذًجا  ووططنيّیًا  باررزًزاا٬،  منن  أأوولل  عمررهه٬،  ووقدد  شارركك  في  حرربب    -

حسررةة  على  االووططنن  ااإلسالمي    -حتى  آآخرر  دديیوواانن  لهھ    –نضح  شعررهه  مم٬،  ووما  بعددهھھھا٬،  وويی١۱٩۹٤٨۸فلسططيینن  عامم  
 االكبيیرر٬،  وومناهھھھضة  للظظلمم  وواالططغيیانن٬،  ووإإيیقاظًظا  للهھممم  وواالعززاائمم٬،  ووررفًضا  لالستكانة  ووااالستنامة
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ووكانن  تارريیًخا  يیمشي  على  ااألررضض  بعالقاتهھ  ااألكادديیميیة٬،  فقدد  كانن  على  ااررتباطط  ووثيیقق  بالعملل  ااألكادديیمي    -
اائرًراا  وومحاضرًراا  في  االرريیاضض  وواالمغرربب  وواالقاهھھھررةة  وواالجززاائرر  وواالكوويیتت  ووااليیمنن  االجامعي٬،  إإذذ  ددعي  أأستاذًذاا  زز

ووقططرر  ووااألررددنن  ووااإلماررااتت  ووباكستانن  ووترركيیا  ووإإنددوونيیسيیا٬،  ووكانتت  لهھ  نظظررااتت  خاصة  في  علمم  ااالجتماعع٬،  
اانططالًقا  منن  هھھھاجسس  االمفكرريینن  ااإلسالميیيینن  بأسلمة  االعلوومم  ااإلنسانيیة٬،  ووإإززاالة  االمسحة  االددهھھھرريیة  االكنوودد  عنهھا٬،  

تبب  في  ذذلكك  كتبهھ:  االمجتمع  ااإلسالمي  وواالتيیاررااتت  االمعاصررةة٬،  ووووسططيیة  ااإلسالمم  ووأأمتهھ  في  ضووء  االفقهھ  ووقدد  ك
 االحضارريي٬،  ووااإلسالمم  ووأأززمة  االحضاررةة  ااإلنسانيیة  االمعاصررةة٬،  ووااإلسالمم  في  االمعترركك  االحضارريي٬،  ووغيیررهھھھا.

وومشاهھھھددااتهھ٬،  ووماتت  ااألميیرريي  ررحمهھ  هللا  تعالى٬،  محتفظًظا  بهھذذاا  االتارريیخ  االططوويیلل٬،  فلمم  يیسرردد  لنا  خبررااتهھ٬،  
وومووااقفهھ  مع  كبارر  االمفكرريینن٬،  وواالددعاةة٬،  وواالووططنيیيینن٬،  وواالشعررااء٬،  ووااألكادديیميیيینن٬،  وواالساسة٬،  وومع  االمنفى  
  –ااالختيیارريي٬،  وواالتووقق  االشدديیدد  للووططنن٬،  ووررؤؤيیتهھ  للووااقع٬،  ووااستشرراافهھ  االمستقبلل٬،  ووكمم  ررجووتهھ  أأنن  يیسجلل  

هھ  هللا  ووأأخلفنا  عنهھ  خيیرًراا.ووكمم  ووعدد٬،  لكنن  االشيیخووخة  غلبتهھ٬،  ووكانن  قددرر  هللا  أأغلبب  ووأأمضى!  ررحم  –صووتيّیًا    
 ااألميیرريي  االنبيیلل:

على  ااررتفاعع  هھھھمٍة  ووسموو    -منن  أأبررزز  مالمح  نبلهھ  ررحمهھ  هللا  تعالى  أأنهھ  كانن  سخي  االنفسس  كرريیًما  متووااضًعا  
ووأأنا  ددوونهھ  في  االعمرر  بنحوو  خمسيینن  سنة٬،    -مجامال٬ً،  ووصووال٬ً،  لمم  ُتنسهھ  ووااجباتهھ  ووسّنهھ  أأنن  يیكتبب  لمثلي    -نفسس  

ووأأنن  يیأتي  لززيیاررتي  في  بيیتي  فجأةة  ووددوونن  سابقق  مووعدد٬،  ووأأنن  يیهھنئني  بعدد    -زز  ووبيیني  ووبيینهھ  في  االفضلل  مفاوو
 محاضررةة٬،  وويیشررفني  بمررااجعة  بعضض  ددووااوويینهھ!

اا٬،  فلما  ااططمأنن  إإلى  أأنني  أأنجززتهھا  إإذذاا  بهھ  يیهھدديیني  هھھھدديیة  ثميینة   ططلبب  مني  ذذااتت  مررةة  خددمة  علميیة  محددووددةة  جدّدً
ددرر  ااآلخرريینن.فووجئتت  بهھا٬،  ووأأعجبتت  بهھا٬،  ووأأوّولتهھا  أأنن  االررجلل  يیقددرر  نفسهھ  قبلل  أأنن  يیق  

ووبسهھوولة  شدديیددةة٬،  وويیمززحح  وويیتووسع  في  االمززااحح  ليیززيیح  عنن  جليیسهھ  االتهھيیبب    -عندد  االلززوومم    -ووكانن  يیفتح  قلبهھ  
 ووااالحتشامم.

أأنهھ  كانن  شدديیدد  ااألناقة  في  كلل  شيء:  ثيیابهھ٬،  ووكلماتهھ٬،  ووكتبهھ٬،    -ررحمهھ  هللا  تعالى    -وومنن  أأبررزز  مالمحهھ  
 ووخططهھ٬،  كلل  شيء:

يیهھا  شيء  منن  االذذووقق٬،  ووشيء  منن  االعمقق٬،  ووشيء  منن  حالووةة  فإذذاا  كتبب  ااختارر  عباررااتت  (أأميیرريیة)  مميیززةة  ف
 االسبكك..

ووإإذذاا  ططبع  تأنقق  في  إإخررااجج  ددووااوويینهھ٬،  يیختارر  لهھا  ُمخررًجا  مددّقًقا  كاألستاذذ  هھھھشامم  االغررااوويي٬،  ووخططاطًطا  عمالًقا  
ثقًة  بجمالل  خططهھ٬،  ووكانن    -كاألستاذذ  بددوويي  االدديیررااني٬،  وورربما  كتبب  االقصائدد  بيیددهه  لتططبع  في  االدديیوواانن  كما  هھھھي  

ووحررصص  على  أأنن  يیخررجج  االدديیوواانن  أأنيیًقا  ملووًنا  أأوو  مبططًنا٬،  ووززووددهه  بلووحاتت  خططيیة    -  مررتًبا  فعال ً جميیالً  
كما    -ووززخررفيیة  أأنيیقة٬،  حتى  إإنهھ  أأهھھھددااني  دديیوواانهھ  أأذذاانن  االقررآآنن٬،  ووبعددهھھھا  بأيیامم  سحبهھ  مني٬،  ووددفعهھ  ثانيیة  للمططبعة  

ة  ووأأبددعع  لووًنا.ليیعادد  تغليیفهھ  بغالفف  جدديیدد٬،  أأكثرر  أأناق  -سحبب  كلل  إإهھھھددااءااتهھ  منن  االدديیوواانن  ممنن  أأهھھھددااهه  لهھمم    
وومما  كانن  يیميیزز  ددووااوويینهھ  أأنهھ  كانن  دداائًما  يیقددمهھا  أأوو  يیذذيیلهھا  بشكرر  منن  قاموواا  على  خددمتهھا:  االمددققق  وواالمخررجج  

 وواالخططاطط  وواالططابع٬،  ال  يیهھملل  أأحدًداا٬،  ووال  يینسى  أأحدًداا!
ووكانن  يیذذيیلهھا  أأيیًضا  بشررجج  للمفررددااتت  االووعررةة  يیثبتهھ  في  آآخرر  االدديیوواانن  تيیسيیرًراا  على  االقاررئئ  ال  ااتهھاًما  لفططنتهھ٬،  
ووكانن  يیميیززهه  كذذلكك  كتابة  كثيیرر  منن  ددووااوويینهھ  بخطط  يیددهه  بالررقعة  االجميیلل  االباذذخخ٬،  وولمم  أأجدد  منن  يیفعلل  ذذلكك  غيیرر  

ألنهھ  أأقلل  أأخططاء٬،  ووأأضبطط    -في  ززعمي    -نززاارر  قباني٬،  ووهھھھما  اابنا  جيیلل  ووااحدد  تقرريیًبا..  ووكانن  يیفعلل  ذذلكك  
 للنصووصص٬،  ووأألفتت  لألنظظارر٬،  ووأأيیسرر  في  االططباعة!

هھ  بالتأرريیخ  االهھجرريي؛  إإمعاًنا  في  إإبرراازز  هھھھوويیتهھ٬،  ووااعتززااززهه  بدديینهھ٬،  ووكانن  يیصرر  على  تأرريیخ  قصائددهه  ووددووااوويین
 ووتميیزًزاا  عنن  ااآلخرريینن!
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 مووااقفف:
**  منن  االمووااقفف  االتي  يیذذكررهھھھا  ااألميیرريي  ررحمهھ  هللا  مع  ااإلمامم  االبنا  أأنهھ  كانن  في  ززيیاررةة  لمصرر  في  صحبة  

٬،  ووتقابال  مع  ااإلمامم  االذذيي  ررحبب  بهھمم  بشددهه٬،  ووفي  االيیوومم    -ووكانن  حرريیًصا  أأنن  يیعررفهھ  باإلمامم  االبنا    -وواالددهه  
االثاني  ووأأثناء  ااستقاللل  ااألميیرريي  وووواالددهه  االقططارر٬،  ووقبلل  االتحرركك  بقليیلل  منن  محططة  مصرر  ووجدداا  ااإلمامم  االبنا  

يیأتي  مسررًعا  حامال ً باقة  منن  االززهھھھوورر٬،  ليیقددمهھا  لوواالدد  بهھاء  ااألميیرريي  وويیووددعهھ؛  ما  ترركك  هھھھذذاا  االمووقفف  أأثرًراا  بليیًغا  
لدد  ووااالبنن.  (عنن  ااألستاذذ  عبددهه  مصططفى  ددسووقي).في  نفسس  االوواا  

**  وومنن  مووااقفهھ  مع  االقررضاوويي  ما  ذذكررهه  حيینن  ررثاهه:  وومنن  االلططائفف  االتي  تذذكرر:  أأنهھ  ااتصلل  مررةة  بهھاتفي  في  
ووقدد  ررددتت  عليیهھ  اابنتي  االصغررىى٬،  ووسألل  عني  فلمم    ٢۲٢۲٥٢۲٢۲االمنززلل٬،  ووكانن  ررقمهھ  سهھال ً حفظظهھ  االناسس٬،  ووهھھھوو  

 يیجددني٬،  فأملى  عليیهھا  هھھھذذهه  االشططررااتت:
ة  تحفهھا  االمثاني  =  =  وويیا  خليیال  مالهھ  منن  ثاننيیا  خمس  

 يیبعدد  عني  ووهھھھوو  مني  دداانِن  =  =  ووكلما  ووااصلتهھ  جفاني
فلما  عددتت  إإلى  االبيیتت  ذذكررتت  لي  اابنتي  ما  أأمالهه  عليیهھا٬،  فططلبتهھ  ووقلتت  لهھ:  ووهھھھلل  أأستططيیع  أأنن  أأجفووكك؟  ووهھھھلل  

 يیجفوو  االخليیلل  خليیلهھ؟!
لصفف  فقالل  لألستاذذ  عمرر  :  ما  **  وومنن  االمووااقفف  االتي  أأثررتت  عنهھ  ما  حددثث  حيینن  ووقفف  شابب  مارركسي  في  اا

 ررأأيیكك  يیا  أأستاذذ  في  قوولل  بشارر  بنن  برردد:
 إإبليیسس  خيیرر  منن  أأبيیكمم  آآددمم  =  =  فتبيینوواا  يیا  معشرر  ااألشرراارر

 إإبليیسس  منن  نارر  ووآآددمم  ططيینة  =  =  وواالططيینن  ال  يیسموو  سموو  االنارر
 ووكانن  ذذلكك  ووسطط  قاعة  االددررااسة٬،  قصدد  بهھا  ذذلكك  االططالبب  إإحررااجج  ااألستاذذ٬،  فاررتجلل  ااألميیرريي:

مم  ططيینة  =  =  وواالنارر  ال  تسموو  سموو  االططيیننإإبليیسس  منن  نارر  ووآآدد  
 فالنارر  تفني  ذذااتهھا  وومحيیططهھا  =  =  وواالططيینن  لإلنباتت  وواالتكوويینن  !

 ووفي  مووقفف  ااررتجالي  إإثرر  تساؤؤلل  فتاةة  عنن  ررأأيیهھ  في  قوولل  االشاعرر:
 خلقتت  لنا  االجمالل  فتنة  =  =  ووقلتت  لنا:  يیا  عبادد  ااتقوونن

 ووأأنتت  جميیلل  تحبب  االجمالل  =  =  فكيیفف  عباددكك  ال  يیعشقوونن
االجمالل  نعمة  =  =  ووقلتت  لنا:  يیا  عبادد  ااتقوونن  قالل  :  خلقتت  لنا  

 إإنن  االجمالل  تقًى  وواالتقى  =  =  جمالل  وولكنن  لمنن  يیفقهھوونن
 فذذووقق  االجمالل  يیززكي  االنفووسس=  =  وويیحبوو  االعيیوونن  سموو  االعيیوونن
 ووإإنن  االتقى  هھھھاهھھھنا  في  االقلووبب  =  =  ووما  ززاالل  أأهھھھلل  االتقى  يیعشقوونن
 وومنن  خامرر  االعشقق  أأخالقهھ  =  =  تأّبى  االصغارر  ووعافف  االمجوونن

االتي  كتبهھا  بنفسهھ  في  دديیوواانهھ  (مع  هللا)  أأنهھ  في  تعررضض  شبابهھ  لمووااقفف  فتنة  مغرريیة٬،  كاددتت    وومنن  االمووااقفف
ذذيي  االحجة    ٨۸ووعلى  االتحدديیدد  في    –تعصفف  بهھ  لووال  إإيیمانهھ؛  ففي  إإحددىى  ليیاليیهھ  بكررااتشي؛  عاصمة  باكستانن  

ضض  إإلى  إإغررااٍء  كثيیرر٬،  ووكانتت  هھھھذذهه  االليیلة  توواافقق  ليیلة  عررفة؛  فاستيیقظظ  بع  ١۱٩۹٥٦/  ٧۷/  ١۱٧۷هه/  ١۱٣۳٧۷٥ دد  تعررَّ
منتصفف  االليیلل٬،  هھھھائج  االنفسس٬،  ثائرر  االشبابب٬،  ووذَذَكرر  إإقامتهھ  على  االتقووىى  في  بارريیسس  ووهھھھوو  ططالبب؛  ووذذكرر  
مووااقفهھ  في  االحج٬،  في  مثلل  هھھھذذهه  االليیلة٬،  منذذ  عامم  مضى؛  ووذذكرر  ما  تعرّرضض  لهھ  قبلل  ساعاتت!  ووفي  غمررةة  

ما  كادد  يینبلج  بيیًتا؛  عنوواانهھا:  ضررااعة  ثائرر٬،  وول  ٣۳٥االحيیررةة٬،  ووُسوواارر  االنفسس٬،  ووأأوواارر  االظظمأ٬،  أأنشدد  قصيیددةة  منن  
 االصباحح٬،  هھھھددأأتْت  نفسهھ  بعضض  االشيء٬،  ووعادد  يیررااوودد  االكررىى!  وومما  كتبهھ  فيیهھا:
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 كيیفف  أأنجوو  يیا  خالقي  منن  شبابب  ٍ

ااتِت  جسمي  مستبدٍد  بكللِّ  ذذررَّ
 ُكلَّما  رُرْمتُت  كبَتهھ٬،  ثارَر  جهْھال  ً  
 فأنا  منهھ٬،  ما  كبحتُت  هھھھووااههُ◌ ٌ 

 هھھھوو  منن  ططيیَنتي  االتي
 قدد  تحددىى  أأبي  االكبيیرَر  قدديیماً  

الددييآآهه٬،  يیا  وويیح  هھھھّمتي  ووج ِ   
 أأبيیوومم   ٍ في  ِمْثلهِھ  ططاحَح  ووززرريي

 كيیفف  أأنجوو  يیا  خالقي  منن  شبابي
 أأنتت  سوويیتني  ووأألهھمتَت  نفسي
 ووأأنا  منهھما  بحرربب  لظظاهھھھا

 لمم  أأرُرمْم  قطط   ّ ُ  أأنْن  أأدَدّسَي  نفسي
 عاررمم   ٍ عاصفف  االتووثبب  ضارريي

 مستفزز   ٍ كوواامنن  ااألووططارر
 ووتخططى  عقلي  ووأأعيیا  ووقارريي
 في  جمووحح  ووِحدّدةة  ووااستعارر
 ووررمتني  فرريیسة   َ ااألقدداارر
 فررماهه  منن  عالمم  ااألبرراارر

 إإنن  نبا  بي  عنن  االفالحح  ااقتدداارريي
دداا  أأووززاارريي ىى  مجددِّ  أأتررددَّ

 ووشبابي  قدد  كادد  يُیددني  ددمارريي
 خططيیتهھا  منن  االتقى  وواالفَِجارر*

 في  ضلووعي  يیشوويي  ووفي  أأفكارريي
غارر!  كيیفف  أأررضى  للنَّفسس   ِ ذذللَّ  االصَّ

 
 قالوواا  عنن  شعررهه:

(أأبب)  في  إإحددىى  نددووااتهھ  االتي  كانن  يیعقددهھھھا  في    قالل  االشاعرر  ووااألدديیبب  االكبيیرر  ااألستاذذ  عباسس  االعقادد  عنن  قصيیددتهھ
:  لوو  كانن  لألددبب  االعالمي  دديیوواانن  منن  جززء  ووااحدد٬،  -هه  ١۱٣۳٨۸١۱ووكانن  ذذلكك  في  ررمضانن    -منززلهھ  بمصرر  االجدديیددةة  

 لكانتت  هھھھذذهه  االقصيیددةة  في  ططليیعتهھ!
 ووكانن  مما  قالهھ  االعقادد  عنن  دديیوواانن  ااألميیرريي  (مع  هللا):

االبيیانن٬،  كما  يیسعدد  بصددقق  ااإليیمانن٬،  ووقدد  قررأأتت    آآيیاتت  منن  االتررتيیلل  وواالصالةة٬،  يیططالعهھا  االقاررئئ  فيیسعدد  بسحرر
ططائفة  صالحة  منن  قصائددهه٬،  ووسأقررأأ  بقيیتهھا٬،  ووأأعيیدد  قررااءةة  ما  قررأأتهھ؛  ألنهھ  ددعاء  يیتكرررر  وويیتجدددد  ووال  يیتغيیرر٬،  

لثناء  مووفوورر٬،  ووعملل  مشكوورر٬،  فتقبلوواا  مني    -على  هھھھذذاا    -ووثوواابكمم  منن  هللا  عليیهھ  يیغنيیكمم  عنن  ثناء  االناسس٬،  ووإإنهھ  
مم.١۱٩۹٦٠۰-٢۲-٤جررهه٬،  ووعليیكمم  سالمم  هللا  ووررضوواانن  هللا.  في  شكررهه٬،  ووااغتنموواا  منن  هللا  أأ  



٦ 
 

ووكتبب  االشيیخ  أأبوو  االحسنن  االنددوويي  في  مقددمتهھ  لرريیاحيینن  االجنة  يیصفف  ااألميیرريي  بقوولهھ:  ووجددتت  في  شعرركك  لذّذةة  
نفحاتت  منن  ااإليیمانن٬،    -وواالحقق  يیقالل    -وومتعة  ووسعاددةة٬،  ما  ال  أأجددهه  في  غيیررهه  منن  االشعرر  االجدديیدد٬،  ووهھھھوو  

ططفة٬،  ووررّقة  االشعوورر٬،  ووتصوّورر  ددقيیقق  لهھووااجسس  االنفسس  ٬،  ووخلجاتت  ووقبساتت  منن  نوورر  االقررآآنن٬،  ووصددقق  االعا
 االفكرر٬،  ووكمم  تمنيیتت  أأنن  كنتت  معكك  في  ددعائكك٬،  ووفي  لحظظاتت  اابتهھاالتت.  ووقالل  يیوومم  نعيیهھ:

إإنهھ  يیستحقق  صفة  شاعرر  ااإلنسانيّیة  االمؤؤمّنة٬،  ووأأميیرر  شعررااء  ااإلسالميّیيینن  في  االنصفف  االثاني  منن  االقررنن  
ء  في  االنصفف  ااألوولل.االعشرريینن  قاططبة٬،  بعدد  محمدد  إإقبالل  أأميیرر  االشعرراا  

ووكتبب  دد.  محمدد  علي  االهھاشمي  في  سيیررتهھ:  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  شاعرر  ااألبوّوةة  االحانيیة٬،  وواالنبووةة  االبارّرةة٬،  
 وواالفنن  ااألصيیلل.

 

ووقالل  االددكتوورر  االقررضاوويي  :  لقدد  جعلل  ااألميیرريي  للعرربب  "إإقباالً"  كما  للهھنوودد  "إإقبالهھمم"٬،  ووأأحيیا  شعرر  "االحبب  
تخاططبب  االكيینوونة  ااإلنسانيیة  كلهھا:  عقال ً ووررووًحا  ووعاططفة  ووضميیرًراا٬،  ااإللهھي"  في  لغة  جززلة  عذذبة  معاصررةة٬،  

ووال  تخاططبب  "ااإلنسانن  االجسدد"  ووحددهه٬،  كما  يیفعلل  بعضض  االشعررااء  االمعاصرريینن٬،  االذذيینن  ااختصرروواا  ااإلنسانن  في  
االمررأأةة٬،  ووااختصرروواا  االمررأأةة  في  االجسدد٬،  ووااختصرروواا  االحيیاةة  في  ااقتناصص  االلذذااتت  ووااتباعع  االشهھووااتت!  لهھذذاا  كانن  

لقابب  إإلى  شاعررنا:  لقبب  "شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة"؛  فهھوو  شاعرر  ااإليیمانن  ووشاعرر  أأحبب  ااألووصافف  ووااأل
 ااإلنسانن!

 

أأوولل  ما    -ووقالل:  أأذذكرر  أأني  في  ذذلكك  االعدددد  نفسهھ  منن  مجلة  "االشهھابب"  ووفي  بابب  "ررووضة  ااألددبب"  قررأأتت  لهھ  
ألميیرريي"  شعرًراا  رربانيًیّا  عذذًبا  ررقررااًقا  لمم  يیكنن  لنا  بهھ  عهھدد  في  ذذلكك  االووقتت٬،  تحتت  عنوواانن  "خماسيیاتت  اا  -قررأأتت  

  تعالى  كأنما  تسمع  فيیهھا  ررفيیفف  أأجنحة  االمالئكة٬،  ووكأنما  هھھھي  تررتيیلة٬،  أأوو  صالةة  مجسددةة  في   ووفيیهھا  مناجاةة  
 شعرر  مؤؤمنن٬،  أأوو  إإيیمانن  شاعرر.

 

ووعنن  قصيیددتهھ  (أأبب)  قالل:  لقدد  هھھھززتني  هھھھذذهه  االقصيیددةة  االفرريیددةة؛  لما  ااحتووتهھ  منن  قووةة  االتصوويیرر٬،  ووررووعة  االتعبيیرر  
فف  االططفوولة  االالهھھھيیة٬،  ووددقائقق  االخلجاتت  االنفسيیة  االتي  قدد  تررااهھھھا  متناقضة  عنن  مشاعرر  ااألبووةة  االحانيیة٬،  ووعووااطط

االظظاهھھھرر٬،  منسجمة  االباططنن٬،  ووما  فيیهھا  منن  صوورر  حيیة  ررسمهھا  االحررفف  االناططقق٬،  وواالحسس  االصاددقق٬،  وواالشعرر  
عنن  أأعمقق  أأعماقق  االمشاعرر٬،  ووأأحنى  حنايیا  االعووااططفف٬،  في  لغة    -بسالسة  منقططعة  االنظظيیرر    -االرراائقق٬،  االمعبرر  

ووعباررااتت  ررشيیقة٬،  ووأأسلووبب  أأخاذذ٬،  متددفقق  كالعذذبب٬،  االززاللل  وواالسحرر  االحاللل!جززلة٬،  ووجملل  عذذبة٬،    
 وويیقوولل  اابنهھ  االبكرر  ااألستاذذ  أأحمدد  االبررااء  ااألميیرريي  في  قصيیددةة  لهھ  بعنوواانن  يیقيینن:

  مشتمال  أأنا  ال  أأصددقق  أأنهھ  ررحال  =  =  هھھھوو  ذذاا  يیشيیرُر  إإليَّ
 _أأنووااررهه  في  االدداارر  مشعلة  =  =  وواالبابب  مفتووحح  ووما  قفال

=  وو(االرراادُد)  يیررسلل  لحنهھ  ززجال  ووكتابهھ  فووقق  االسرريیرر  جثا  =  
 أأووررااقهھ  ظظمأىى  لقافيیة  =  =  فيیهھا  االحررووفف  تررنحتت  َثَمال  ______

 ووعرراائسس  االشعرر  االتي  جليیتت  =  =  أأسرراابهھا  قدد  أأططررقتت  خجال
 _  تلكك  االقصيیددةة  تمم  مقصددهھھھا  =  =  هھھھذذيي  االقصيیددةة  نصفهُھا  ااكتمال

 (أألوواانن  ططيیفف)  االحبب  حائررةة ٌ =  =  هھھھمسس  (االنجاووىى)  بالحبيیبب  عال



٧۷ 
 

  في  االرريیاضض٬،  ووأأمرر  االملكك  يینقلل  جثمانهھ  االططاهھھھرر  ليیددفنن  في  االمدديینة  االمنووررةة  ببقيیع  االغررقدد  ووقدد  تووفي  ررحمهھ  هللا
بططائررةة  خاصة٬،  يیرراافقهھ  نحوو  مائة  منهھمم  أأووالددهه٬،  ووصلي  عليیهھ  االعالمة  عبدد  االفتاحح  أأبوو  غددةة  ررحمهھ  هللا  صالةة  

 االجناززةة  في  مسجدد  ررسوولل  هللا  صلى  هللا  عليیهھ  ووسلمم.
تعالى  يیقددرر  أأنن  أأتناوولل  شعررهه  في  قررااءةة  تاليیة؛  إإنن  كانن  في  االعمرر  بقيیة!_وولعلل  في  هھھھذذاا  االمقدداارر  كفايیة٬،  وولعلهھ    


