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صاحب السمو امللكي

مسيرة الحياة
يف عام 1341هـ 1922-م ولد الشاعر األمري عبد اهلل الفيصل يف مدينة الرياض وهو االبن
البكر للملك فيصل بن عبد العزيز ،ووالدته هي األمرية سلطانة بنت أمحد بن حممد
السديري ،وقد نشأ يف كنف جده امللك املؤسس وحتت رعايته يف مدينة الرياض قبل
أن ينتقل إىل مكة املكرمة حيث عاش والده امللك فيصل الذي كان يشغل منصب نائب
امللك يف احلجاز.
انتظم األمري عبد اهلل الفيصل يف الدراسة والتعليم ونال الشهادة االبتدائية من املدرسة
الفيصلية يف مكة املكرمة ،وهي يف ذلك الزمن تعد أعلى مراحل التعليم يف اململكة ،ومل
يكتف بهذا القدر من التعليم؛ بل انكب على القراءة واالطالع يف كتب األدب والثقافة
ِ
والفكر والتاريخ والسياسة ،وكان مول ًعا بالشعر منذ نعومة أظفاره .حيث قام بتثقيف
نفسه ذات ًيا.
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بدأ العمل احلكومي يف منتصف أربعينات القرن امليالدي املاضي ،حني عينه جده امللك
ً
وكيل لنائبه يف احلجاز ،فكان ينوب عنه يف اإلدارة ،كما أنه رافق
عبد العزيز ،رمحه اهلل،
والده امللك الراحل فيصل يف العديد من املؤمترات ،أهمها مؤمتر إنشاء األمم املتحدة عام
 1945بالواليات املتحدة.
يف عام 1950م مت تعيينه وزي ًرا للداخلية واليت مجع معها وزارة الصحة ،ثم تفرغ بعدها
للداخلية ،ثم ترك احلياة السياسية وتفرغ لألعمال احلرة والقراءة واالطالع واإلبداع
الشعري.

وفاته:
صدر بيان من الديوان امللكي السعودي معلناً وفاته يف مدينة جدة بتاريخ  21ربيع الثاني
عاما.
 1428هـ املوافق  8مايو 2007م ،عن عمر يناهز ً 84
ولقد متت الصالة عليه صالة العشاء يف املسجد احلرام مبكة املكرمة ثم نقل جثمانه
الشريف إىل مقربة العدل حيث دفن هناك.
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المسيرة الشعرية
يعد األمري عبد اهلل الفيصل أحد أهم فرسان القصيدة العربية يف عصر الرومانسية،
حيث تتميز قصائده بسمات املدرسة الرومانسية مبا حتمله من عاطفة جياشة وحملات
وجدانية وإنسانية عالية ،لقد كان واجهة مشرفة لشعراء اخلليج والوطن العربي ،حيث
ُلقب بشاعر احلرمان نسبة لديوانه صدر له بعنوان ( وحي احلرمان) ،وملا يف قصائده من
لغة فيها الكثري من األمل اإلنساني واألحزان اليت تتماهى مع مسات مدرسة الرومانسية.

دواوينه المطبوعة:
 -1وحي احلرمان ،الطبعة األوىل صدرت عام 1953م.
 -2حديث قلب ،الطبعة األوىل ص��درت عام  ،1970وترجم إىل اإلجنليزية والفرنسية
والروسية.
 -3مشاعري( ،قصائد شعبية عامية)عام 1985م.
 -4وله كذلك ديوان وحي احلروف.
 -5وديوان خريف العمر.
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دوره الثقافي ونشاطه األدبي:
حريصا على حضور أمسيات الشعر املومسية وصالونه الشعري ظل
كان رمحه اهلل
ً
عام ًرا ً
نابضا بأنغام الشعر طوال حياته.
وهو كذلك شاعر كبري من شعراء األغنية العربية ،كان يقدر أم كلثوم ملا حيوي
مهتما
صوتها من شجن ،حيث غنت له (ثورة الشك ،ومن أجل عينيك) ،كما كان ً
ريا.
بعبد احلليم حافظ ،وقد أهداهما عدة قصائد قاموا بغنائها وجنحت ً
جناحا كب ً
تغنى بشعره (الفصحى والعامي) العديد من جنوم الغناء العربي مثل:
• أم كلثوم

• عبد احلليم حافظ

• جناة الصغرية

• طالل مدّاح

• حممد عبده

• فايزة أمحد

• عزيزة جالل

• عبادي اجلوهر

• عبد الكريم عبد القادر
وغريهم من جنوم الغناء العربي.
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في مرآة النقاد
اهتم بالكتابة عن شعر األمري عبد اهلل الفيصل الكثري من الباحثني والنقاد؛ سواء كانت
كتابات يف صحف ودوريات سيارة أو دراسات متخصصة يف رسائل جامعية ،ولعل أبرز
من كتبوا عنه الدكتور طه حسني ،والدكتور أمحد كمال زك��ي ،الشاعر صاحل
جودت ،والدكتور حسن اهلوميل والدكتور سعد ظالم والدكتور صابر عبد الدايم،
والدكتور عبد اهلل املعطاني ،والدكتور حممد بن مريسي احلارثي.
كما أصدرت دار سعاد الصباح كتابًا نقديًا عن األمري عبد اهلل الفيصل شارك فيه
العديد من النقاد.
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أما أبرز الرسائل الجامعية التي اهتمت بشعره فهي:
• رسالة الدكتوراه للباحث الشاعر عزت حممود علي الدين وكانت بعنوان (ظاهرة
االغرتاب يف شعر إبراهيم ناجي وعبد اهلل الفيصل ،عرض وتفسري وموازنة) وكانت يف
كلية اللغة العربية بـجامعة األزهر يف القاهرة.1993 ،
• رسالة املاجستري للباحثة منرية العجالن وكانت بعنوان (عبد اهلل الفيصل حياته
وشعره) وكانت يف جامعة السوربون.2007 ،
• رس��ال��ة ماجستري للباحثة ح��وري��ة العتييب ،وك��ان��ت يف كلية اآلداب للبنات يف
الدمام1423،هـ .
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قالوا عنه
 إذا كان األمري عبد اهلل الفيصل قد جعل من احلرمان موضوعا أساسيا يف شعره ،فإنهكما قال الدكتور طه حسني (اختذ التصوير الرمزي وسيلة إىل الشكوى منه  -من
احلرمان والتربم والتمرد عليه  -وقد عرف األمري نفسه تعريفا خاصا بأنه (شاعر عربي
كل غايته أن يظفر العرب باآلمال) وذلك حني قال عن قصيدته اليت مساها (صناجة
العرب):
مـــن اجلزيـــرة أهديهــــا مغلغلـة **** إىل الكنانة يف تارخيهــا الذهبــي
من شاعـــــر عربـــي كل غـايتـــه **** أن يظفر العرب باآلمال والغلب
شاعر عربي حلمه الظفر -ظفر العرب ،حلم عربي خالص ،عربي حتى النخاع كما
يقولون.
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نقال عن صحيفة اجلزيرة
 22ربيع الثاني  1428العدد 12641

 إن األمة العربية هي احملبوبة اليت تيمت الشاعر وأسهرت ليله .أمة توافرت هلا مقوماتالسعادة والظفر ،لكن منيت باحلرمان
 التاريخ العربي مزروع يف قلب األمري الشاعر ،يشهد على ذلك شعراء العربية الكبارالذين اقتفى أثرهم وتفيأ ظالهلم يف شعره واح��دا بعد واح��د ،ابتداء من أمري شعراء
اجلاهلية إىل أمري شعراء العصر احلديث ،كما ذكر هو حني قال( :أحببت كثريا من
الشعراء ال أستطيع حصرهم اآلن ،يف العصر اجلاهلي طرفة بن العبد والنابغة الذبياني
وامرأ القيس وعنرتة .ومن العصر األموي عمر بن أبي ربيعة ومن العصر العباسي املتنيب
ومن الشعراء املعاصرين إبراهيم ناجي وأمحد شوقي وعلي حممود طه وبدوي اجلبل
وعمر أبو ريشة).
 إن جوانب الدرس يف شعره متعددة إذا علمنا أنه أراد أن خيضع الشعر القديم ملستجداتاملادة الشعرية احلديثة.

د .السيد إبراهيم
صحيفة اجلزيرة
 22ربيع الثاني  1428العدد 12641
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 الشاعر األمري عبد اهلل الفيصل بدوي النزعة يف هذا احلب النقي العفيف القريب البعيديف وقت واحد ولكنه على ذلك مصري اللغة أو لبنانيها.

عميد األدب العربي
د .طه حسني
كتاب (من أدبنا املعاصر)

 األمري عبداهلل الفيصل هو أحد رموز الشعر العربي ،وهو أحد أقطاب الرومانسيةاملعاصرين ،بل أفضل من قرض الشعر الرومانسي احلديث بعد غياب مدرسة أبولو يف
الوطن العربي ،ومن يطلع على شعره ودواوينه جيده من األعالم الذين خطوا الشعر
املليء باحلرمان ،وميثل معادلة من معادالت شعر التضاد فهو األمري الذي تقلد العديد
من املناصب الرمسية يف اململكة ،وهو حفيد مؤسس اململكة ،وجنل امللك الشهيد فيصل،
ومع ذلك كتب شعر احلرمان الذي خيتزن بني أبياته العديد من الصور اإلبداعية
ذات املسحة احلزينة ،واحلرمان املمزوج بالعاطفة اليت تظهر املخزون الثقايف ،واملوروث
األدبي ،وعمق االطالع على الرتاث العربي من الشعر مبختلف اجتاهاته.

علي خضر الفقيه
صحيفة الرياض
10مايو 2007م  -العدد 14199
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 األمري عبد اهلل الفيصل أوقف ديوانه األوىل «وحي احلرمان» على شعر الغزل يذيبفيه عواطفه ،ويسكب مشاعره وأحاسيسه ،وقادة كنار جواحنه أشعلها احلب وأهلبها
الصدود ،فقذفت محمها قصائد وجدانية ،أضفى عليها مجال األسلوب وفصاحة اللفظ،
وحسن السبك وقوة احلبك وإشراقة الديباجة مجا ً
ال على مجاهلا.

الدكتور حممد بن سعد بن حسني
كتاب «األدب احلديث يف جند»

 األمري عبداهلل الفيصل ويف ألصول الشعر العربي فهو على العكس من العديد منالشعراء العرب املعاصرين الذين حولوا جوازاتنا الشعرية املغرية ،نراه يوجب على نفسه
الصرب والزهد والتضحية فاستطاع بهذا املسلك الصعب أن يهب أغاني احلب اخلالدة
حياة جديدة يف صحراء هذا العامل.

جان غيتون
عضو األكادميية الفرنسية
جملة املنتدى شوال 1419هـ
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 من الظواهر املوضوعية يف شعر األمري الشاعر عبداهلل الفيصل «ظاهرة الشك» اليتمل يلتفت إليها النقاد يف دراساتهم املختلفة ،حسب علمي ..هذه الظاهرة اليت تشكل بعداً
مهماً من أبعاد الشاعر املوضوعية.
 «الشك» عند الشاعر عبداهلل الفيصل ليس مظهراً فرضياً ،كما يفهمه علماء النفس..وإمنا هو صورة من صور إف��رازات النفس يف حلظة من حلظات املعاناة اليت جتعله يف
حرية مما حييط به من بشر ،ومظاهر العالقات واملعامالت اإلنسانية.

علوي طه الصايف
اجمللة الثقافية
 9ربيع الثاني  1424العدد 15 :

 «إن الروائع األدبية تأتي نتيجة اتفاق بني الكاتب وعبقرية اللغة اليت يستعملها .ولعلهذا هو الذي وقع بالضبط لصاحب السمو امللكي واللغة العربية .لقد تعزز عملكم األدبي
سنة 1982م بظهور دي��وان جديد «حديث القلب»  ،إال أن لكم أكثر من دي��وان مل يزل
خمطوطا ،وإن حمبا مثلي ليأسف على ذلك.
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وقد كانت روائعكم األدبية مادية إلجناز أعمال جامعية ،ذلك أنها كانت موضوعا
لرسالة املاجستري يف جامعة السربون.

الرئيس الفرنسي
جاك شرياك
حني كان عمدة باريس
نق ً
ال عن صحيفة اجلزيرة  31مايو 2001
 8ربيع االول  1422العدد10472:
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األوسمة والجوائز
ُ
كرم األمري عبد اهلل الفيصل يف العديد من احملافل السعودية واإلقليمية والدولية،
حيث حصل على العديد من األومسة واجلوائز منها:
• الدكتوراه الفخرية يف العلوم اإلنسانية من جملس أمناء أكادميية العلوم الثقافية
املتفرعة عن (مؤمتر الشعراء العامليني).
• جائزة (سوالتراز) الثقافية الفرنسية ،وهي اجلائزة الدولية الكربى للشعر األجنيب
اليت متنح كل عام ألحد كبار الشعراء غري الفرنسيني يف العامل  ،حيث حصل على
اللوحة األلفية ملدينة باريس من السيد جاك شرياك عمدة باريس وقتذاك يف عام 1985م
املوافق 1405هجرية ومتنح عادة لرؤساء ال��دول أو رؤس��اء احلكومات أو لرجاالت الفكر
واالجنازات العلمية من جامعة السوربون.
• جائزة الدولة التقديرية باململكة العربية السعودية لعام 1405هجرية.
• رئيس وفد اململكة العربية السعودية جملتمع األدباء والشعراء يف املربد 1985م.
• عضوية األكادميية امللكية املغربية مبنحة امللك احلسن الثاني عاهل املغرب عام 1986م.
• درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة شاد األمريكية عام 1409هـ.
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المناصب التي توالها
توىل يف عهد جده امللك عبد العزيز آل سعود املناصب اآلتية:
• مساعد نائب امللك (والده األمري فيصل) على احلجاز.
• وزير الصحة
• وزير الداخلية.
• بعد ذلك تفرغ ألعماله اخلاصة (التجارية) حيث أسس جمموعة الفيصلية اليت
تعمل يف عدة جماالت.
• كان له دور رئيسي يف مساندة الرياضة السعودية يف أوائل والدتها ،فكان للشاعر
األمري دور بارز يف النهوض بها منذ من عام  ،1952والذي شهد إقامة أول دوري رمسي
منظم لكرة القدم باململكة ،على كأسه يف املنطقة الغربية.
• ساهم يف تأسيس االحتاد العربي السعودي لكرة القدم عام 1954لإلشراف على تنظيم
املباريات حتت مسمى اللجنة العليا الحتاد كرة القدم.
• بفضل جهوده يف عام  1955مت اعتماد اململكة العربية السعودية رمس ًيا عض ًوا يف االحتاد
الدولي لكرة القدم الفيفا ،ومت قبول اململكة بصورة رمسية عام .1956
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نماذج من شعره المغنى
مثلت أعمال الشاعر األمري عبد اهلل الفيصل نقطة حتول هامة يف مسرية سيدة الغناء
العربي كوكب الشرق (أم كلثوم) مع شعراء القصائد العربية ،وذلك من عدة جوانب
لعل من أهمها:
• أنه يعد أول أمري عربي سياسي معاصر مارس الشعر وأخلص له.

• وهو أول شاعر عربي معاصر َش� َ�د ْت بكلماته كوكب الشرق (أم كلثوم) ،وذلك
بعدما قطعت مشوا ًرا ً
طويل مع الشعراء العرب القدامى.

• غنت سيدة الغناء العربي كوكب الشرق (أم كلثوم) لألمري الشاعر (عبد اهلل
الفيصل) قصيدتني؛ إحداهما يف عام 1962م بعنوان (ثورة الشك) ،والثانية يف عام 1971
م بعنوان (من أجل عينيك)
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َّت ُرؤا ُه

َع� � َل ��ى َج� � ْ�ف �ن ِ�ي املُ � َ�س � َّ�ه� � ِد أَ ْو َ
ك � َ�أ ِّن ��ي

�ك ُ
ُي � � َك� � ِّ�ذ ُب ِف ��ي � َ
�بي
�اس َق� ْ�ل ِ
ك � � َّ�ل ال� � َّ�ن� � ِ

�ك ُ
َو َت� ْ�س� َ�م� ُ�ع ِف��ي� َ
�اس أُ ْذ ِن� ��ي
ك� � َّ�ل ال � َّ�ن � ِ

ك� � � ْ�م َط ��ا َف � ْ�ت َع� � َل � َّ�ي ِظ���ل�� َ
َو َ
�ك
ا ُل َش � ٍّ

�ض� � ْ�ت َم� ْ
أَ َق� � َّ
�ج � ِع��ي َو ْاس�� َت � ْ�ع�� َب � َ�د ْت�نِ�ي
�ض� َ

ك � َ�أ ِّن ��ي َط � � َ
َ
�ب ال � َل � َي��ا ِل��ي
�اف ِب� ��ي َر ْك� � � ُ

�ك ف ال ��د ْ
ي � � ��د ُ ْ
ُّن� � َي ��ا َو َع �ن ِّ�ي
َُ
ِّث َع� ��ن� � َ ِ

َع� � َل ��ى أَ ِّن�����ي أُ َغ����ا ِل ُ
����ط ِف ��ي � َ
�ك َ ْ
س � ِع��ي

�ر ال� َّ�ش� ِّ
�ص�� ُر ِف��ي� َ
�ك َع � ْي� ِني
�ك َغ �ي ْ َ
َو ُت�� ْب � ِ

�ك َق� � ْ�و ً
ِّق ِف ��ي � َ
ال
َو َم� � ��ا أَ َن� � ��ا ِب� ��املُ� � َ
�ص� ��د ِ

َو َل� � � ِك �ن� ِّ�ي َش�� ِق ��ي ��ـ � ُ
ب� ْ�س��ـ��ـ��ـ��ـ� ِ�ن َظ�ن ِّ�ي
�ت ِ ُ
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من أجل عينيك
يف عام 1971م شدت أم كلثوم بشعر األم�ير عبد اهلل الفيصل مرة ثانية ،وبأحلان
املوسيقار الكبري رياض السنباطي كذلك ،حيث تغنت بقصيدة من أجل عينيك.
 -1اجلزء األول منها هي األبيات األوىل من قصيدة (من أجل عينيك) وهي:

م� ��ن أج�����ل ع��ي��ن��ي��ك ع ��ش ��ق ��ت اهل� ��وى

ب� ��ع� ��د زم� � � � ��ان ك� ��ن� ��ت ف� ��ي� ��ه اخل ��ل ��ي

وأص��ب��ـ��ح��ت ع��ي��ن��ـ��ـ��اي ب��ع��ـ��ـ��د ال��ك��ـ��ـ��ري

ت����ق����ول ل��ل��ت��س��ه��ي��ـ��ـ��ـ��د ال ت��رح��ـ��ـ��ل��ي

ي ��ا ف��ات��ـ��ـ � ًن��ا ل ��ـ ��واله م ��ا ه��ـ��ـ��زن��ي وج��ـ��ـ��ـ��د

وال ط� ��ع� ��م اهل � ��ـ � ��ـ � ��وى ط � ��ـ � ��اب ل��ـ��ـ��ي

ه��ـ��ـ��ـ��ذا ف��ـ��ـ��ـ��ؤادي ف��ام��ت��ـ��ـ��ـ��ل��ك أم��ـ��ـ��ـ��ـ��ره

�دل
ف ��اظ ��ل ��م ��ه إن أح ��ب ��ـ ��ب ��ت أو ف� ��اع� � ِ
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