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  عمرر  بهھاء  ااألميیرريي
  عبدداالعززيیزز  بنن  صالح  االعسكرر *
 

   في  قاعة  االملكك  فيیصلل  للمؤؤتمررااتت٬،  ووقبلل  حوواالي  خمسس  ووعشرريینن  سنة٬، ررأأيیتهھ  فاررسس  منبرر  يیشددُّ
  .اانتباهه  سامعيیهھ٬،  وويینثرر  ددرررر  شعررهه  على  مشاهھھھدديیهھ

 رريیاضض  االعلمم  وواالتأرريیخ  وواالحضاررةة٬،  وولقدد  شهھددتت  تلكك  االقاعة  أأجملل  ااألمسيیاتت  االثقافيیة ووهھھھكذذاا  كانتت
  .ألددبيیة  منذذ  ُشيیِّدَدتْت  ووإإلى  ااآلنن٬،  بفضلل  هللا  ووتووفيیقهھوواا

عاصمة  االمملكة  االعرربيیة  االسعوودديیة  مشاعلل  االهھدداايیة  وواالنوورر٬،  ووااستقبلتت   وولقدد  اانططلقتت  منن  االرريیاضض
ووااألددباء  ووقاددةة  االفكرر  وواالررأأيي  ضيیووفا  على  االمهھررجانن  االووططني  للتررااثث  وواالثقافة  أأوو   االرريیاضض  االعلماء

االشعرريیة٬،   عاتت..  فعمررتت  االليیالي  االجميیلة  بالنددووااتت  ووااألمسيیاتتااألندديیة  ااألددبيیة  أأوو  على  االجام على
ااألددبب  االجميیلل..  ووكانتت   ووَنِعمَم  ااآلالفف  منن  أأبناء  االمملكة  ووضيیووفهھا  بَعَبقق  االفكرر  ااألصيیلل  وورروواائع

  .ااألمسيیة  االتي  حضررُتهھا  ووااحددةًة  منن  مناسباتت  االرريیاضض
عضض  قصائددهه  االمنشووررةة  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي)  بيینن  عدددد  منن  االشعررااء٬،  ووكنتت  قدد  قررأأتت  ب) ررأأيیتت
 االصحفف  ووفي  دديیوواانيیهھ  (مع  هللا)  وو(أألوواانن  ططيیفف)٬،  وولكنن  صاحبنا  صارر  فووقق  ما  كنتت  أأسمع؛  فإنن في

 .شعررهه ما  كانن  يیلقيیهھ  ليیسس  شعرراا  فقطط٬،  بلل  هھھھوو  شعرر  ووتأرريیخ  ووترربيیة..  ووهھھھكذذاا  هھھھي  االسمة  االغالبة  على
 

كذذلكك  االعظظماء   سسإإنّن  أأصحابب  االررسالة  في  االحيیاةة  ال  يیكوونن  شعررهھھھمم  للتسليیة  أأوو  االشهھووةة  فقطط٬،  ووليی
يیخددمم  مباددئهھ  االساميیة٬،   ووااألئمة  وواالمصلحوونن؛  بلل  إإنن  االشاعرر  االمسلمم  مططالبب  بأنن  يیووظظفف  شعررهه  فيیما

  .نصيیبب  ال  يیططغى  على  ما  قبلهھ ووما  يیعلي  شأنن  أأمتهھ  وويیخددمم  تارريیخهھا٬،  ثمم  يیكوونن  لإلمتاعع  وواالترروويیح
ددةة  ووااحددةة٬،  ووإإذذاا  كلهھ  ال  يیخررجج  عنهھا  قصيی وواالقاررئئ  لشعرر  شاعررنا  يیجدد  تلكك  االحقيیقة  ماثلًة  في  شعررهه

  :االددرررر  االتاليیة ما  ُعدْدَنا  إإلى  ما  قددمهھ  في  تلكك  ااألمسيیة  ووجددنا
 

  :بشارر  بنن  برردد قالل  ررحمهھ  هللا  ووقفف  شابب  مارركسي  ووقالل  لي:  يیا  أأستاذذ  ما  ررأأيیكك  في  قوولل
  اابليیسُس  خيیرٌر  منن  أأبيیكمم  آآددمم
  فتبيینوواا  يیا  معشرر  ااألشرراارر

  منن  نارر  ووآآددمم  ططيینة ٌ  اابليیسس
  االنارر   وواالططيینن  ال  يیسموو  سمووَّ

ووااألميیرريي  هھھھوو  ااألستاذذ  فيیهھا٬،  ووكانن  هھھھددفف  االشابب  االمارركسي  إإحررااجج   كانن  ذذلكك  ووسطط  قاعة  ددررسس٬،وو
هھ  إإلى  منن  يیملكك  ااإلجابة ..ااألميیرريي  أأمامم  االططالبب   !!وولكنن  االسؤؤاالل  وُوجِّ

  :االحدديیثث:  يیقوولل:  قلتت  ااسمع ووكانن  االجوواابب  ااررتجاال٬،  وولنددعع  لشاعررنا
  اابليیسس  منن  نارر  ووآآددمم  ططيینة ٌ 

  االططيینن وواالنارر  ال  تسموو  سمووَّ  
  النارر  تفني  ذذااتهھا  وومحيیططهھاف

  وواالططيینن  لإلنباتت  وواالتكوويینن
  !!ررأأسهھ  خجال٬،  ووصفقتت  االقاعة  سرروورراا  بذذلكك  االرردد فخفضض  االشابب

  .صفتانن  مكنتا  ااألميیرريي  منن  االرردد  االُمفحمم  على  االسائلل ..إإنهھا  سررعة  االبدديیهھة٬،  ووقووةة  االشاعرريیة
ااططفهھ  االررقيیقة..  لنا  شخصيیتهھ  االكبيیررةة  ووإإنسانيیتهھ  االكرريیمة٬،  ووعوو ووفي  قصيیددةة  منن  غرررر  شعررهه  ررسمم

مم  االشاعرر  قصيیددةة  (أأبب ووااستجابة  لططلباتت  االحضوورر   .(قددَّ
 

  :وولمم  يینسس  إإيیرراادد  مناسبتهھا  إإذذ  قالل
قررنايیلل)  في  لبنانن  وومعي  أأططفالي  ووأأسررتي٬،  وولما  فتحتت  االمددااررسس  أأبوواابهھا  ) كنتت  في  مصيیفف)

كلهھا  إإلى  (حلبب)  حيیثث  االمددااررسس  وولووااززمهھا٬،  ووبقيیتت  ووحدديي  فأحسستت  بووحشة   سافررتت  ااألسررةة
  هھھھذذهه  االقصيیددةة أأملى  ووصمتت  ثقيیلل   ..(عليَّ



٢۲ 
 

ذذلكك  صددقق  االعاططفة  ووقووتهھا..  فكانتت   ووأأنشدد  قصيیددةة  تتميیزز  بسهھوولة  أألفاظظهھا  ووووضووحح  معانيیهھا٬،  ووفووقق
بيیووتنا٬،  وولكنن  مووهھھھبة  االشاعرر  صاغتهھا   االقصيیددةة  مشاهھھھدد  ال  يینفكك  بعضهھا  عنن  بعضض٬،  نعيیشهھا  في

  ..شعرراا  جميیال  يیملكك  االلبب  وويیثيیرر  االعووااططفف
  :تلكك  االقصيیددةة وومنن

 
  ج  االعذذبب  وواالشغببأأيینن  االضجيی

  أأيینن  االتددااررسس  شابهھ  االلَّعبب؟
  االططفوولة  في  تووقددهھھھا أأيینن

َمى  في  ااألررضض  وواالكتبب   أأيینن  االددُّ
  أأيینن  االتشاكسس  ددوونما  غررضٍض  

  أأيینن  االتشاكي  ما  لهھ  سببب
  أأيینن  االتباكي  وواالتضاحكك  في
  ووقتٍت  معا  وواالحززنن  وواالططرربب
  أأيینن  االتسابقق  على  مجالستي
  وواالقرربب  مني  حيیثما  اانقلبوواا

  فططررتهھمميیتووجهھوونن  بسووقق  
  نحوويي٬،  إإذذاا  ررهھھھبوواا  ووإإنن  ررغبوواا

  باألمسس  كانوواا  مللء  منززلنا
  قدد  ذذهھھھبوواا ووااليیوومم٬،  وويیح  االيیوومم٬،

  ذذهھھھبوواا٬،  أأجلل  ذذهھھھبوواا  وومسكنهھمم
وواا٬،  ووما  قرربوواا   في  االقلبب٬،  ما  شططُّ

  أأررااهھھھمم  أأيینما  االتفتتت إإني
  نفسي٬،  ووقدد  سكنوواا٬،  ووقدد  ووثبوواا

 
دد  مشاهھھھدد  ووجووددهھھھمم  في تت  ووآآثارر  ددررااستهھمم  وولعبهھمم  ووعبثهھمم  في  ااألبوواابب  وواالجددرراانن٬،  ثمم  االبيی وويُیعددِّ

 االحقة٬،  ووعووااططفف  ااألبب  االمعلمم  االقوويي  االررحيیمم  في  صووررةة  إإنسانيیة  ررااقيیة   يیصوورر  مشاعرر  ااألبووةة
  :فيیقوولل

 
  االذذيي  كتمتهھ  جلدًداا ددمعي

  لما  تباكوواا  عنددما  رركبوواا
  حتى  إإذذاا  سارروواا  ووقدد  نززعوواا

  أأضلعي  قلبا ً بهھمم  يیجبب منن
  ة ً أألفيیتني  كالططفلل  عاططف
  فإذذاا  بهھ  كالغيیثث  يینسكبب

االل  منن  ررجلل ٍ  قدد   يیعجبب  االُعذذَّ
  يیبكي٬،  وولوو  لمم  أأبكك  فالعجبب
  االبكا  خوورر ٌ    هھھھيیهھاتت  ما  كللُّ

  إإني٬،  ووبي  عززمم  االررجالل٬،  أأبب
 
 
 
 



٣۳ 
 

عنددهه  عاططفة  ااألبووةة  ووتشددهه  إإلى  بنيیهھ  فيیحسس  بأنن   ووال  أأظظنن  أأنن  قاررئا  سيیررىى  هھھھذذهه  ااألبيیاتت  إإال  ووستحرركك
ألووالدد؛  ووبقددرر  ما  يینالنا  منن  االعناء  في  ترربيیتهھمم  ووررعايیتهھمم  اا منن  أأجللِّ  نعمم  هللا  تعالى  عليینا  أأنن  ووهھھھبنا

نووااظظررنا  بمشاهھھھدد  لعبهھمم  ووذذهھھھابهھمم  ووإإيیابهھمم٬،  وونكسبب  منهھمم  نفعا  يیسيیرراا   ننعمم  بأنسس  بررااءتهھمم  وونمتع
  .يیقددموونهھ  لنا

 
مفاجأةة   ووددرررر  شاعررنا  في  تلكك  ااألمسيیة  كثيیررةة٬،  وولكنن  ما  علقق  في  االذذهھھھنن  ووحفرر  في  االذذااكررةة  هھھھوو

  : قالل  ررحمهھ  هللا  ررمى  بهھا  أأمامم  االجمهھوورر  إإذذ
كالقصائدد٬،  منن  ررجلل  ال  كالررجالل..  أأستأذذنكمم  في  تقدديیمم  قصيیددةة  حيیة٬،  ستأتي   أأستأذذنكمم  في  قصيیددةة  ال)

 مووهھھھبتهھا  االتي  ستكوونن  ددررعا ً لإلسالمم  ووااإليیمانن  في  هھھھذذاا  االبلدد  ااألميینن..  قصيیددتي  ااألخيیررةة٬، إإليیكمم  لتقددمم
  .(عبدداالررحمنن  صالح  االعشماوويي  فليیتقددمم  ووليیتكلمم  وويیسمعنا  منن  نفح  ررووحهھ

مفاجأةة  لمنن  في  االقاعة  جميیعهھمم٬،  فلمم  يیكنن  ااسمم  االعشماوويي  مددررجا  ضمنن  أأعضاء  ااألمسيیة٬،   لقدد  كانتت
 يیكنن  ووقتهھا  يیصلل  إإلى  مصافف  أأوولئكك  االشعررااء  االكبارر  وومنهھمم  حسانن  حتحووتت  ررحمهھ  هللا  وويیووسفف وولمم

  .االعظظمم  ووززااهھھھرر  ااأللمعي
 

ميیرريي؛  ألنهھ  ضيیفف  ووأأبب  يیستجيیبب  لططلبب  ااأل وولمم  يیملكك  مقددمم  ااألمسيیة  وولعلَّهھ  االشيیخ  ااأللمعي  إإال  أأنن
مقددمم  ااألمسيیة  منن  االعشماوويي  أأنن  يیتقددمم   كرريیمم  غمرر  االحضوورر  بفضلهھ  ووقددررتهھ  ووسموّو  شعررهه٬،  فططلبب

عنوواانهھا  (حوواارر  مع  االتأرريیخ)  ووقددمم  لهھا  بقوولهھ:   إللقاء  قصيیددتهھ٬،  فخررجج  االعشماوويي  ووأألقى  قصيیددتهھ  االتي
تقدديیمهھ  لي  وولمم  يیكنن  االحنوونن  عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  على   أأشكرر  ااألستاذذ  االكبيیرر  ووااألبب  االررووحي

وولكني  أأقددرر  لهھ  ططلبهھ  ووأأقددمم  لكمم  هھھھذذهه  االقصيیددةة٬،  ثمم  بددأأ  االقصيیددةة  االتي   لي  أأنن  أأقفف  بجانبب  أأساتذذةة  كبارر٬،
  :كانن  مططلعهھا

 
  على  ووجنة  االتأرريیخ  مكنتت  قبلتي

  ووقلتت  لهھ  حدّدثث  بأخبارر  أأمتي
  ثووررةة  أأددمع فأصغى  ووفي  عيینيیهھ

  أأثاررتت  ددمووعع  االحززنن  في  حووضض  مقلتي
  :وومنهھا

  رراائدد ٍ    أأعظظممفلي  منن  كتابب  هللا
  وومنن  سنة  االعددنانن  أأعظظمم  قددووةة
  ووكيیفف  يینالل  االيیأسس  قلبا  مووحدداا

  يیررنوو  مؤؤمنا  كلل  لحظظة إإلى  هللا
  بدداا  فجرر  إإيیماني٬،  ووللشمسس  ووثبة
  على  ظظهھررهه  تمحوو  مآثرر  ظظلمتي

 
  :ووبعدد

كبيیرر  يیستحقق  منا  ووقفاتت   فهھذذهه  صفحة  مططوويیة  منن  االتأرريیخ  أأررددتُت  أأنن  أأشيیرر  فيیهھا  إإلى  َعلمَم  فذذ٬،  وومعلمم
  .كهھذذهه ننهھلل  فيیهھا  منن  معيینن  أأددبهھ  ووعلمهھ..  وولنن  يیفيیهھ  حقهھ  سططووررططوويیلة٬،  

 
  :فمنن  هھھھوو  ااألميیرريي

مم  في  حلبب  بسوورريیا  ووعملل  ١۱٩۹١۱٨۸سنة   عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي٬،  رراائدد  منن  رروواادد  ااألددبب٬،  وولدد
مم٬،  ١۱٩۹٤٨۸جيیشش  ااإلنقاذذ  خاللل  حرربب   مددررسا  وومحاميیا  في  سوورريیا٬،  ووشارركك  في  االددفاعع  عنن  االقددسس  في

االسعوودديیة٬،  ثمم  ددعي  إإلى  االمغرربب  أأستاذذاا  في   انن  ووفي  االمملكة  االعرربيیةووعملل  سفيیرراا  لسوورريیا  في  باكست
عاما٬،  ووكانن  عضوواا  في  رراابططة  ااألددبب  ااإلسالمي   دداارر  االحدديیثث  االحسنيیة٬،  ووااستمرر  فيیهھا  خمسة  عشرر
  .أأخررىى ووعضوواا  في  االمجمع  االعلمي  االعررااقي  وومجامع



٤ 
 

  :قالل  االشعرر  ووبررعع  فيیهھ  منذذ  صغررهه٬،  ووأأخررجج  عدددداا  منن  االددووااوويینن  االشعرريیة  منهھا
  .مع  هللا ١۱
  .أألوواانن  ططيیفف ٢۲
  .أأبب ٣۳
  .أأمي ٤
  .االززحفف  االمقددسس ٥
  .منن  ووحي  فلسططيینن ٦
  .رريیاحيینن  االجنة ٧۷
 

هھھھـ  بعدد  أأنن  عاشش  ١۱٤١۱٢۲شوواالل    ٢۲٢۲في   تووفي  في  مستشفى  االملكك  فيیصلل  االتخصصي  بالرريیاضض
  .حوواالي  ثالًثا  ووسبعيینن  سنة..  ررحمهھ  هللا  ووغفرر  لهھ

 ١۱١۱٩۹٩۹٢۲االددلمم    ١۱٩۹٠۰صص.بب:  


