
 االعيیدد  عندد  ااألميیرريي

 :  ددررااسة  وو  مووااززنة*  تجرربة  االعيیدد  عندد  ااألميیرريي
  

٬،  تجرربة  ناضجة  للشعرر    عمرر  بهھاء  االدديینن  ااألميیرريياالشاعرر  ااإلسالمي  االررااحلل  
    ااإلسالمي  االمعاصرر٬،  يیجمع  في  كثيیرر  منن  شعررهه  بيینن  جاللة  االمضموونن٬،  ووجووددةة  االشكلل.
وواالعيیدد  هھھھذذاا  االززمنن  االمتحفزز٬،  االمووحي  بشتى  االعووااططفف٬،  لهھ  في  شعرر  ااألميیرريي  ووقفاتت  

  شاعرريیة  رراائعة٬،  تحاوولل  هھھھذذهه  االلفتاتت  أأنن  تستجلي  بعضهھا.  
في  إإحددىى  االسنووااتت  االمرريیررةة  االتي  مررتت  على  ااألميیرريي٬،  حلل  (االعيیدد)  بكلل  إإيیحاءااتهھ  

ااحاتهھا  االشاعررةة  في  نفسس  أأبب  مغترربب  عنن  أأووالددهه  قسرراا٬ً،  وومأززوومم  بقضايیا  أأمتهھ  ووجرر
االررااعفة٬،  هھھھلّل  االعيیدد  وواالشاعرر  في  غرربة  عنن  االوولدد  وواالبلدد٬،  فأررسلل  ااألبيیاتت  االتاليیة  إإلى  

 ):١۱أأططفالهھ٬،  لتنووبب  عنن  تبرريیكك  االعيیدد(
    

  يیامززعع  االقلبب  ووررااء  االبحارر  
  في  االقلبب  نوورر  منن  هھھھووااكمم  وونارر  
  ذذكررتكمم  في  االعيیدد  في  غرربتي  

  وواالعببء  مضنن  ووهھھھموومي  كبارر  
  فأظظلمم  االقلبب  ووضج  االهھووىى  

  كيیاني  ووثارر    في  كلل  ذذرّرااتت
  ثمم  ذذكررتت  هللا  في  حّبهھ  اافـ  
  ـتررااقنا٬،  ووهھھھوو  لنا  خيیرر  جارر  

  فهھشش  ررووحي  ووااططمأنن  االرّرضا  
  في  غوورر  إإيیماني  ووقلبي  ااستنارر  

فالعيیدد  االذذيي  يیررسمم  االبسماتت  على  االشفاهه٬،  وويیجدددد  أأثوواابب  االحيیاةة٬،  وويیكوونن  ااألططفالل  فيیهھ  
للذذكرريیاتت    ررمزز  جمالهھ  ووبهھجتهھ٬،  يیستحيیلل  في  قلبب  االشاعرر  االمبعدد  عنن  أأططفالهھ  إإلى  مووقدد

االمرريیررةة٬،  االتي  ال  تهھددأأ  إإال  بذذكرر  منن  بذذكررهه  تططمئنن  االقلووبب.  ووقدد  ووظظفف  االشاعرر  ددالالتت  
االنددااء  وواالمددوودد  ووااستخدداامم  االل  مع  االرروويي  االساكنن  فكانتت  تنفيیسا ً ططبيیعيیا ً يیشابهھ  االنووااحح.  
ووكثررتت  ااألفعالل  في  االنصص.  ووالسيیما  في  االبيیتيینن  ااألخيیرريینن٬،  حيینن  حددثث  االتحوولل  منن  

  هھددووء  وواالططمأنيینة٬،  ووااألفعالل  منن  شوواافع  االليیوونة  وواالررقة.  االشعوورر  االمثارر٬،  إإلى  اال
 ):  ١۱االعيیدد  يیع(

  
  خليیلّي  ال  فططرر  يیسرّر  ووال  أأضحى  

  فما  حالل  منن  أأمسى  مشووقا ً كما  أأضحى  
  لئنن  شاقني  شررقق  االعقابب  فلمم  أأززلل  

 )٢۲أأخصّص  بممحووضض  االهھووىى  ذذلكك  االسفحا(
    

http://www.ikhwan.net/wiki/index.php/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A


االيیة  وولعلل  أأشهھرر  قصيیددةة  أأثررتت  على  شعررااء  االعرربيیة  في  تجارربب  االعيیدد  االمختلفة٬،  دد
 ):  ٣۳مم)  االتي  مططلعهھا(١۱٩۹٦٥هھھھـ/٣۳٥٤االمتنبي  (تت:  

  
  عيیدد  بأيیة  حالل  عددتت  يیاعيیدد  

  بما  مضى  أأمم  بأمرر  فيیكك  تجدديیدد  
  أأما  ااألحبة  فالبيیددااء  ددوونهھمم  
  فليیتت  ددوونكك  بيیدداا ً ددوونهھا  بيیدد  

 
هھھھـ)  حيینما  أأسرر  بعيیدداا ً عنن  بنيیهھ  ووبناتهھ٬،  ٤٨۸٨۸فالعيیدد  قالل  االملكك  االمعتمدد  بنن  عبادد  (تت:  

 ):  ٤فقالل(
  

  نتت  باألعيیادد  مسررووررااً  فيیما  مضى  ك
  )  ٥أأسرركك  االعيیدد  في  أأغماتت  مأسووررااً(
  قدد  كانن  ددهھھھرركك  إإنن  تأمررهه  ممتثالً  

  فرردّدكك  االددهھھھرر  منهھيیا ً وومأموورراا ً 
وومع  ذذلكك  فليیسس  ااألووالدد  هھھھمم  كلل  هھھھمم  شاعررنا  ااألميیرريي٬،  بلل  إإنن  االعيیدد  يیشعلل  في  قلبهھ  

  ):  ٦هھھھّماً(
 

  ما  االعيیدد  وو(االقددسس)  في  ااألغاللل  
  ووفي  االخليیلل  ملّماتت  ووتشرريیدد  

  االمسجدد  ااألقصى  مضررجة  االـ  ووززأأررةة  
  أأصددااء  بالدّدمم  وواالوويیالتت  ترردديیدد  

  وواالالجئوونن  صيیامم  االعيیدد  فططررهھھھمم  
  ووبشرر  أأططفالهھمم  هھھھمّم  ووتسهھيیدد  

 
االممضض٬،  االذذيي  يیلهھبب  االمحاجرر  في    حسررةة  ملفعة  باأللمم  أأحاررقق٬،  يیثيیررهھھھا  هھھھذذاا  ااالستفهھامم

ززمنن  اابتسامتهھا٬،  ووتززيیدد  منن  ضرراامم  هھھھذذهه  االلووحة  االحززيینة  صووررةة  ااألسدد  ااألسيیرر٬،  ووززأأررتهھ  
االعززيیززةة٬،  االمضررجة  ااألصددااء  بالددمم٬،  حيیثث  ال  يیستجيیبب  لهھا  أأحدد..  إإنهھا  صووررةة  قاسيیة  

على  مشاعرر  أأهھھھلل  االنجددةة  االعيیدد  بالهھمّم  وواالتسهھيیدد٬،  ملمحا ً إإلى  أأططفالل  االمسلميینن  ااآلمنيینن  في  
دديیاررهھھھمم٬،  االذذيینن  يیستقبلوونن  االعيیدد  بأحسنن  لباسس٬،  ووأأططيیبب  ططعامم٬،  ووأأررقى  هھھھدداايیا!!  إإنهھما  

  مفاررقتانن  مؤؤلمتانن.  
  ):  ٧۷هھھھـ٬،  فيیصررخخ  في  ووجووهه  االمهھنئيینن(١۱٣۳٨۸٩۹وويیمرر  عليیهھ  االعيیدد  في  االسنة  االتاليیة  

 
  يیقوولوونن  لي  (عيیدد  سعيیدد)  ووإإنهھ  
  ليیوومم  حسابب  لوو  نحسّس  وونشعرر  
  أأ  (عيیدد  سعيیدد)  يیالهھا  منن  سعاددةة  

  االشقاء  يیززمجرر  ووأأووططاننا  فيیهھا  



بهھذذهه  االسخرريیة  االمررةة  يیستقبلل  االشاعرر  تهھاني  أأصددقائهھ  بالعيیدد٬،  وولمم  ال  يیسخرر٬،  ووهھھھوو  يیررىى  
أأنن  منن  يیمتلكك  ااإلحساسس  بالمسؤؤووليیة  تجاهه  ااألمة٬،  وويیشعرر  بووااقعهھا  االمرريیرر  ال  يیمكنن  أأنن  

يیتذذووقق  ططعمم  االسعاددةة  في  يیوومم  االعيیدد٬،  ألنن  عيیددهه  االحقق  يیوومم  تعوودد  لهھذذهه  ااألمة  عززتهھا٬،  
  ):  ٨۸وويیمحى  عاررهھھھا  يیقوولل(

 
  يیمرر  عليینا  االعيیدد  مرّراا ً مضرّرجا ً 

  في  ااألسرر  تصررخخ    وواالقددسسبأكباددنا٬،  
  عززةة     عسى  أأنن  يیعوودد  االعيیدد  با

  وونصرراا٬ً،  وويیمحى  االعارر  عنا  وويینسخ  
 

ميیرريي  بتجرربة  مماثلة  عندد  أأستاذذهه  أأبي  رريیشة٬،  في  ووتذذكررنا  تجارربب  االعيیدد  عندد  ااأل
  :  )٩۹قصيیددتهھ  (يیاعيیدد)  االتي  مططلعهھا(

 
  يیاعيیدد  ما  اافترّر  ثغرر  االمجدد  يیاعيیدد  
  فكيیفف  تلقاكك  بالبشرر  االززغارريیدد  

  يیاعيیدد  كمم  في  رروواابي  االقددسس  منن  كبدد  
  لهھا  على  االرّرفررفف  االعلوويي  تعيیيیدد  
  سيینجلي  ليیلنا  عنن  فجرر  معترركك  
  وونحنن  في  فمهھ  االمشبووبب  تغرريیدد  

 
في  قصيیددتهھ  (منن  ووحي  عيیدد  ااألضحى    محمدد  صيیاممعندد  االشاعرر  االفلسططيیني    ووأأخررىى

  ):  ١۱٠۰االمبارركك)(
 

  (عيیدد  بأيّیة  حالل  عددتت  يیاعيیدد)  
  شرريیدد  ووشعبهھ  حالهھ  هھھھمّم  ووت

  يیظظلل  بعدد  فلسططيینن  ووررووعتهھا  
  تضمم  أأشالءهه  ااألغوواارر  وواالبيیدد  

  فالنصرر  في  االدديینن  يیحددوو  رركبنا  ِقددما ً 
  مهھما  عال  لصيیاحح  االبوومم  ترردديیدد  

فالعيیدد  عنددهھھھما  ـ  كما  هھھھوو  عندد  شاعررنا  ـ  يیعوودد  بالذذكرريیاتت  االمرريیررةة٬،  ووذذررووةة  االحززنن  فيیهھ  
  )  ااألليیمم٬،  وولكنن  االتجرربة  تنتهھي  باألملل  وواالتفاؤؤلل.  االقددسسووااقع  (
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  :    ]  االهھوواامششتحرريیرر[

  .  ٥٤-٬٥٣۳،  وودديیوواانن  أأبب:  ١۱٠۰٣۳-١۱٠۰٢۲)  دديیوواانن  مع  هللا:  ١۱(
  .  ٤٧۷)  دديیوواانن  اابنن  ززيیددوونن:  ٢۲(
  )  االعقابب:  ااسمم  مكانن  في  أأنحاء  قررططبة.  ٣۳(
  .  ١۱٤٠۰-٢۲/١۱٣۳٩۹)  شررحح  دديیوواانن  االمتنبي  لعبدد  االررحمنن  االبررقووقي:  ٤(
  .  ١۱٦٩۹-١۱٦٨۸)  دديیوواانن  االمعتمدد  بنن  عبادد:  ٥(
  )  أأغماتت:  ناحيیة  في  بالدد  االمغرربب  قرربب  مررااكشش.  ٦(
  .  ٩۹٦)  دديیوواانن  منن  ووحي  فلسططيینن:  ٧۷(
  .  ١۱٧۷٤-١۱٧۷٣۳)  دديیوواانن  أأذذاانن  االقررآآنن:  ٨۸(
  .  ٩۹٥-٩۹٣۳:    )  دديیوواانن  عمرر  أأبوورريیشة٩۹(
  .  ٦٤)  دديیوواانن  ددعائمم  االحقق  لمحمدد  االشيیخ  محموودد  صيیامم:  ١۱٠۰(

   رروونن  شوواالل  االسنة  االرراابعة  وو  االعش  ٢۲٧۷٣۳خالدد  االحليیبي  االمجلة  االعرربيیة:  االعدددد
 مم  ٢۲٠۰٠۰٠۰هھھھـ  فبرراايیرر    ١۱٤٢۲٠۰
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