
 الحنفاا  األساد  با  األحناا  با  العبام ( 1!! ) األحنا  باا  العبام .. العمشاين  إمام 

 أباد. النام  أغازل إناه: البحتار  عنه قمل. الغزل رقنق شمعر هد الفضل أبد المكنى

 نشا . بملبصرة نينمد  أهله دلك  حننفة، بن  م  أصله النسب، شرن  عرب  الفضل

 فا  الشاعرا  خامل . حظدة عن ه دنمل الرشن  بهمرد  اتصل. اشتهر دفنهم بغ ا  ف 

 دلاا  دالدصاا ، دالنساانب بااملغزل شااعره أكثاار دكاام  بملشااعر، نتكسااب فلاا  طاارنيته 

 األحنا  با  العبام  أ  لادا. الجامحظ نيادل ذلا  دفا  دالهجم ، الم نح إلى نتجمدزه

 ماذهب فا  شاعره نكثار أ  قا ر مام دخامطرا، كالمام دأدسعه  دأشعره  النم  أحذق

 شامعرا نعلا  دمام نتصار ، دا نتكساب ا نما   دا نهجاد ا ألنه نجمدزه، ا داح 

 ااصامع  قامل: الرائعهدمنمسبتهم قصن ته ه  دهذه. دأكثر فنه ف حس  داح ا فنم لز 

 دهاد بنفساه نجاد  فراشاه علاى طارنح دهاد بملبصرة األحن  ب  العبم  على  خلت

 زا ت باه النحناب جا  كلمام شاجنه علاى نبكاى مفار ا دطناه عا  الا ار بعنا  نم:  نيدل

 زا  دليا :  فيامل شاجرة علاى طامئر بصادت انتباه ثا  علناه أغماى ث  ب نه ف  األسيم 

 س  على نبك  كلنم فبكى شمقن  مم شمقه فننه على نبك  طمئرا شجم الفؤا 

 

 : العملمن  نسم  أزن  قصن ة شر 

 َغرنبِ  ِبملِعراقِ  َمشدق   ُ عم َ ...  أَجنب  العملَمن َ  ِنسم ِ  أََزن َ 

 نساام  أزناا " نياادل إذ اساامهم  د  لهاام دصاافم نسااتعمل د ، محبدبتااه الشاامعر نناام  

 الشادق أهلكاه ما   عام  أجنبا :  لهام نيدل د ، النسم  أجمل ب نهم فنصفهم ،"العملمن 

 "  نفسه نيص " بملعراق ل 

 

ةِ ..  ُحردَفهُ  أُقن ُ  مم ِكتمب  َكَتبتُ   َنحنب  َدطدلِ  إِعدال  لِِش َّ

 داضااحة الحاارد  أجعاال أ  أسااتطن  أكاا  لاا  د( الرسااملة) الكتاامب لاا  كتباات:  نياادل

 الخاط نصانر د الكتمباة أثنام  فترتجا  النا  علاى ناؤثرا  الاذن  النحنب د البكم  لش ة

 داضح غنر

 

 ُغردبِ  َسحَّ  اليرطم ِ  َعلى َتُسح  ...  ِبَعبَرة   َخَططتُ  مم َدأَمحد أَُخط  



 غاردب ك نهم تنهمر الت   مدع  بسبب الكلممت تمح  ث  ، الرسملة ل  أكتب:  نيدل

 السامئل فاملحبر الي نماة بملطرنياة الكتمبة تخنل هنم نجب) المطر الكثنر السحمب هد د

 ) لنج  دقتم نحتمج كم  الدقت ذل 

 

 َدُشحدب  َبعَ ُك  ُشجدن  لِطدلِ ...  َعَرفِتن  مم أَبَصرِتن  لَد َفدزُ  أَنم

 لكثاارة عرفتناا  لماام رأنتناا  أناا  لااد لهاام نياادل د"فاادز" محبدبتااه بمساا  نصاار  هناام د

 ل  مالزمم صمر الذ  لدن  شحدب د بع   أصمبتن  الت  الهمد 

 

 َنصنب  الِجنم ِ  حدرِ  ِم  َفلَنَت ِ ...  أَُمت َفإِ  َنصنب  الُ ننم ِم َ  َدأَنتِ 

 تكاادن  أ  أتمنااى أناام د( لااه زدجااة كمناات لعلهاام د) نصاانب  الاا ننم ماا  أناات د:  نياادل

 البمقنة ال ار ف  ل  زدجة

 

 َدَمغنب  َمشَه   ف  َدأَرعمُك ُ ...  َدَبنَنُك  َبنن  كم َ  َق  مم َس َحَفظُ 

 حضدر  ف  كمم غنمب  ف  ل  دفنم س بيى نيدل

 

لُُك ...  َفشمَنهُ  الِعراقَ  َتزنند َ  َدُكنُت   ُمذنب  َدذا َ  َعنهُ  َتَرح 

 رحلات  أنكا  سام ه د( الشان  م ) فشمنه ، بهجته د العراق زننة أنت كنت ق  د: نيدل

 علنه هد مم حمل  نجعل د نذنبن  الذ  ذل  د عنه

 

 َرقنبِ  ُكلَ  الَعن ِ  لَحظَ  ُنخملِ ُ ...  ِبِغبَطة   ِجدار   ف  َدُكّنم َدُكنُت 

 رغا  النظار بمخملساة نساتمت  ، قارنبن  متجامدرن  البعا  د الرحنال قبال كنام د: نيدل

   األهل م  الحرا  ه  د الرقبم 

 

 َمشدبِ  َغنرُ  َدالد َّ  الَهدى َفإِ َّ ...  َدَبنَنُك  َبنن  النم ُ  حملَ  َن ُ  َفإِ 



 اجتممعنام بان  د بنننام حاملدا( آنفام الماذكدرد  الرقبام  نيصا ) النم  كم  إ  د: نيدل

 شمئبة تشدبه ا صم  ل  حب  د قلب  ف  هدا  فإ 

 

 ِبُسكدبِ  َجَرت َعن    َجَمَ ت َدا...  َبعَ ُك  َفدزُ  نم الداشد َ  َضِح َ  َفال

 لنجعاال د أحزناادن ، كماام بننناام فرقاادا الااذن  الداشاان  هللا فلنحااز :  هللا  اعناام نياادل

    مدع  أجردا كمم تدق   د  تجر   مدعه 

 

 ِبُهبدبِ  َنحِدُك  ِم  أَقَبلَت إِذا...  َسالَمُك  الِرنم َ  أَلَسَته   َدإِّن 

  ل  سالم  تحمل كمنت إ  نمحنت  م  تج   الت  الرنح ألس ل أن  د:  نيدل

 

 َف َجنب  َبلََّغت َندمم   ِه َ  َفإِ ...  إِلَنُك ُ  الَسال ِ  َحملَ  َدأَس َلُهم

  معهم فر نه ل  أدصلته فإذا إلن  سالم  تحمل أ  منهم أطلب د

 

ب َرب   َفنم...  ُكل ُه  الُمِحبد َ  َنشكدهُ  الَبن َ  أَرى  َحبنبِ  ُكلِّ   ارَ  َقرِّ

 أنام د جمنعام قربه  ربنم فنم الهجر د البع  د البد  م  نشتكد  جمنعم المحبد : نيدل

   منه 

 

ُك ُ ...  الَهدى أَلَ ِ  ِم  البمكد َ  أَن هم أَا  ِبَذندبِ  أُ ِركُت ُ  أَُظن 

 بهاذا لكا ن  ، الهادى شا ة ما  أصامبك  الاذ  األلا  ما  البامكد  العمشيد  أنهم:  نيدل

  اقترفنمهم ذندب على هللا م  عيمب الهدى

 

   ِبَغنرِ  َنبيى أَ  َفندِش ُ ...  قُلدِبنم َع  ُجهَ نم ُن اِف  َتعملَدا


