
ااإلنسانن  وواالدديي  االشاعرر  
 

 بقلمم  دد.  أأحمدد  االبررااء  ااألميیرريي
 

أأهھھھوو  شاعرر  إإنسانن  أأمم  إإنسانن  شاعرر؟  أأعني  أأيي  االصفتيینن  أأغلبب  عليیهھ:  شاعرريیتهھ  أأمم  
  ال  يیعنيیني  االجوواابب  ما  دداامم  أأهھھھمم  معالمم  تحدديیدد  هھھھوويیتهھ  هھھھوو  هھھھذذيینن  االسؤؤااليینن!  إإنسانيیتهھ؟

  
يینن  منن  آآفاقق  شاعرراا ً ووإإنسانا ً بكلل  ما  في  هھھھاتيینن  االكلمت  –ررحمهھ  هللا    –كانن  وواالدديي  

ووأأعماقق٬،  ووأأبعادد  وواامتدداادد.  ووكانن  بعدد  ذذلكك  فنانا ً بالططبع  ال  باالكتسابب٬،  ووهھھھذذاا  هھھھوو  ما  جعلل  
  شعررهه  نسيیج  ووحددهه٬،  ألنهھ  صقلل  مووهھھھبتهھ  بالمرراانن  وواالمماررسة  ال  بالتعلمم  وواالمددااررسة!

  
كانتت  لدديیهھ  قددررةة  كبيیررةة  على  االنظظمم٬،  ووكانن  يیعبِّرر  عنن  كثيیرر  منن  مووااقفف  االحيیاةة  

اا ً على  قددرر  االمناسبة٬،  يینتهھي  بانتهھائهھا٬،  ووبعدد  أأنن  لتي  تعططيیكك  شعررمستفيیددااً  منن  هھھھذذهه  االقددررةة  اا
أأذذكرر  لذذلكك  أأمثلة:  كانن  في  االرريیاضض  عنددما  ووضعتت  ززووجة  أأخي  محمدد    يیؤؤدديي  االغررضض  منهھ

االيیمانن  وولددهھھھما  ااألوولل  حذذيیفة٬،  فاتصلتت  بهھ  هھھھاتفيیا  ووأأخبررتهھ  بسالمة  ااألمم  ووسالمة  االووليیدد٬،  
  فاررتجلل  قصيیددةة  ططوويیلة  مططلعهھا:
  ززفهھا  عنن  حذذيیفة  بنن  االيیمانن      شررىىبارركك  هللا  بالبررااء  ووب

  
وولما  ووضعتت  ززووجة  أأخي  مجاهھھھدد  اابنهھما  عمرر  في  رربيیع  ااألوولل  منن  ذذلكك  االعامم٬،  قالل  

  على  االبدديیهھة:
  مررةة  أأخررىى  ووفي  االيیوومم  ااألغرر      عمرر  قدد  صارر  جدداا  لعمرر

 
٬،  ووإإلى  ذذكررىى  االموولدد  مشيیرراا ً إإلى  نفسهھ٬،  ووإإلى  عمرر  بنن  االبررااء٬،  ووإإلى  عمرر  بنن  مجاهھھھدد

  االنبوويي  ااألغرر!
  

ال  يیعددووني  إإلى  عليیهھ  فيیهھا  أأ  رر  أأيیامهھ  ااحتاجج  إإلى  غسيیلل  كلى٬،  فكتبتت  لهھ  ررسالة  أأقسممووفي  أأووااخ
غيیرريي  إإذذاا  ااحتاجج  إإلى  ززررااعة  ووصلحتت  لهھ  كليیتي٬،  فبعثث  إإلّي  بقصيیددةة  متأثررةة  مؤؤثررةة  

  مططلعهھا:
  ضررااً.  –ما  عشتت    –ووووقاكك  االررحمنن        سلمتت  كليیتاكك  يیمنى  وويیسررىى

  
االدديینن  ااألميیرريي  ررحمهھ  هللا٬،  فذذلكك    عمرر  بهھاء  االكبيیرر  هھھھذذهه  االسططوورر  ليیستت  (ددررااسة)  للشاعرر

عببء  ليیسس  خفيیفا ً على  كاهھھھلل  اابنهھ  ااألكبرر  االذذيي  ال  يیززاالل  يیقططفف  ثمارر  نصائحهھ٬،  وومسؤؤووليیة  
أأددبيیة  أأددااء  حقهھا  يیحتاجج  إإلى  أأووسع  منن  هھھھذذهه  (ااإللماحاتت)٬،  ددعع  عنكك  حقق  االوواالدد  على  وولددهه  



أأنن  في  بررهه  بعدد  مووتهھ.  إإنما  هھھھي  ااستجابة  لططلبب  مجلة  رراابططة  ااألددبب  ااإلسالمي  االززااهھھھررةة  
  تكوونن  لي  مشارركة  في  عددددهھھھا  االخاصص  عنن  وواالدديي  أأكررمم  هللا  مثووااهه.

  
:  ال  تنشرر  كلل  ما  تكتبب٬،  بلل  اانتخبب  أأجووددهه  كما  يیفعلل    -ررحمهھ  هللا    –كنتت  أأقوولل  للوواالدد  

غيیرركك  منن  االشعررااء  االكبارر٬،  فيیقوولل  لي:  إإني  أأحبب  أأنن  يیعررفني  االناسس  كما  أأنا٬،  ووال  أأرريیدد  أأنن  
رر  لهھمم  نفسي!!  قلتت  لهھ  ذذلكك  مددفووعا ً باق تناعي  االعميیقق  بما  قالهھ  اابنن  ااألثيیرر  عنددما  قّسمم  أأززووِّ

ررةة  في  االغايیة  االمتقهھق  مسس ٌ هھھھا:  "  ...  خ ُ تقسيیمم  االبصيیرر  شعرر  االمتنبي  إإلى  خمسة  أأقسامم  آآخرر
االتي  ال  يیعبأ  بهھا٬،  ووعددمهھا  خيیرر  منن  ووجووددهھھھا٬،  وولوو  لمم  يیقلهھا  أأبوو  االططيیبب  لووقاهه  هللا  شررهھھھا٬،  

  –  ألقوواامم".  ووهھھھذذاا  االكالممعررضهھ  غررضا ً لسهھامم  ااي  أألبستهھ  لباسس  االمالمم٬،  ووجعلتت  فإنهھا  هھھھ
  يیشبهھ  أأنن  يیكوونن  قانوونا ً عاما ً يینططبقق  على  أأكثرر  االشعررااء  االكبارر.  –فيیما  أأحسبب  

  
  وولقدد  أأووضح  ااألميیرريي  ررحمهھ  هللا  مذذهھھھبهھ  االشعرريي  في  قصيیددةة  (شعوورر)  االتي  مططلعهھا:

  إإنن  شعرريي  كالنثرر  سهھلل  مررقررقق    ي  يیفـندد  شـعـرريي:ي  صاحبـالل  لـق
  

  ووفيیهھا  يیقوولل:
  كيیفف  لي  باصططناعع  لحنن  مرروّوقق    ـتيیارر  لـفـظظ  منمققاخـي  بـفف  لـيیـك

  ي  يیتددفققـتـقـلـسس  خ ِ ـيیـاسـنن  أأحـم    ضا ً غززيیررااً  ـيیـووشعوورريي  يینسابب  ف
  قدد  صيیغ  لف   ني٬،  ووالحح  برروونققـدد  مـصـددوونن  ق    نى  ـعـظظا ً وومـكلل  حسسِّ

  ققــبـعـوّونن  يیـكـا  تـمـرر  كـلل  ززهھھھـك    هھھھلل  لززهھھھرر  االرربى  ااصططفاء  شذذااهه؟
  يّیتي  حيینن  تططلقق!ـجـرريي  سـعـشـف    أأنا  ال  أأعررفف  االتصنع  في  شعرريي

  
كتبتت  هھھھذذاا  االكالمم  ددفعا ً لما  قدد  يیظظنّن  منن  أأنن  االوولدد  قدد  يیتحيیزز  ألبيیهھ٬،  فيیؤؤثرر  ذذلكك  على  حيیاددهه  في  

  االنظظررةة  إإلى  شعررهه٬،  إإذذاا  أأشادد  بهھ  ووأأبددىى  إإعجابهھ.
  
  ووبعدد٬،
  

شاعرر  كبيیرر٬،  ووفي  شعررهه  االغززيیرر:  عشررااتت  االقصائدد    –عندديي    –فعمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريي  
االمقاططع  االبدديیعة٬،  ووعشررااتت  ااألبيیاتت  االمفررددااتت  االتي  ال  نظظيیرر  لهھا!!  وولوو    االرراائعة٬،  ووعشررااتت

  جمعتت  كلهھا  في  دديیوواانن  ووااحدد  لعرّرفتت  بمووهھھھبتهھ  االشعرريیة  أأصددقق  تعرريیفف.
 إإنن  ااألميیرريي  رراائدد  في  شعرر  ااألبووةة  وواالبنووةة  ووهھھھوو  فيیهھ  نسيیج  ووحددهه 
 لهھي  وواالنبوويي  ووااإلسالمي  ووهھھھوو  فيیهھ  نسيیج  ووحددههعرر  ااإلوورراائدد  في  االش 

   ح  منن  نددما  تنقددحح  شررااررةة  عقلهھ  ووقلبهھ  فيیمتع  –لمبددعيینن  كغيیررهه  منن  اا  –وومبددعع
  أأصالتهھ  االشعرر  االعذذبب  االنميیرر.



هھھھوو  أأبيیاتهھ  االثالثة  االتي  قالهھا  في  ختامم  قصيیددتهھ  االرروومانسيیة    طط  مثاالً  ووااحدداا ً على  تفررددههووألع
)  بيیتا٬ً،  ووفيیهھا  تظظهھرر  شخصيیتهھ  ووااضحة  ٧۷٧۷االتي  تقع  في  (  ٬،االخرريیفف"  االووصفيیة  "شبح

  االّسماتت  وواالقسماتت:
  ووأأظظلل  أأمضي  غيیرر  مضططرربب ِ       في  ددرربي  ووفي  هھھھددفياالهھوولل  

  ي  على  رريیببـتت  منن  رربـنـأأوو  ك      ماكنتت  منن  نفسي  على  َخوورر ِ 
  دد  ووااألرربب!!ـصـقــللء  االــهللا  م      اذذررههـا  أأحـا  مـايیـنـمـي  االـماف

  
نن  ووالبدد  منن  عوودد  على  بددء!  ففي  االسططوورر  ااألوولى  تساءلتت:  أأهھھھوو  شاعرر  إإنسانن  أأمم  إإنسا

ووال  بدد  لي  في  نهھايیة  هھھھذذاا  االمقالل  منن  ااإلشاررةة  إإلى    تهھ٬،شاعرر؟  ووتكلمتت  عنن  شعررهه  ووشاعرريی
االتي  تجلتّت  في  شعررهه  كما  تجلتّت  في  فكررهه    (إإنسانيیتهھ)  ألنهھا  أأهھھھمم  "مفاتيیح  شخصيیتهھ"

  ووسلووكهھ  لمنن  عررفهھ  عنن  كثبب..  ووجعلتهھ  يیحبّب  أأنن  يیووصفف  بـ  "شاعرر  ااإلنسانيیة  االمؤؤمنة"!!
  

حجرر  ووتنتهھي  بالبشرر٬،  ووتمرر  ووااسعة  االططيیفف٬،  تبددأأ  بال  –ررحمهھ  هللا    –كانتت  إإنسانيیة  ااألميیرريي  
  بيینهھما  بالشجرر٬،  وواالززهھھھرر٬،  وواالثمرر٬،  وواالقططة  وواالعصفوورر  وواالفررااشة...

  
كانن  يیضفي  حيیاةة  على  ااألشيیاء  ووااألماكنن..  يیحنوو  على  االهھررةة  االصغيیررةة  وويیددااعبهھا..  يینثرر  
فتاتت  االخبزز  للعصافيیرر..  يیسقي  ااألززهھھھارر  وويیتعهھددهھھھا  بالتشذذيیبب..  يیحاوورر  االغيیوومم  وويیسامرر  

  لوو  أأططلقتت  للقلمم  االعنانن  لخررجتت  عنن  االقصدد  منن  هھھھذذاا  االمقالل.االنجوومم٬،  ووكانن  ووكانن٬،  وو
  

  .ررحمم  هللا  ااألميیرريي٬،  ووجعلل  شعررهه  اامتدداادداا ً لصالح  عملهھ
  
  

 
 


