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الح!ائقنحبكماوالوسيقىالشعرنحبانت

،العصعوراقدممنذلكمونغنينغردونحن.ا!والاطفا
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وإصواتها.الموهوبةالطيورحناجربهتحلبملاماوالنغم

كماتمتعونناو؟نعطيكمكماتععوننالالملذا.المطربة
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.بالكرمالمشهورالطاليحاتممنهاكانالتي

عربيةقريةوهية"!اسم"قريةفيو!رت

فيفنىوانا،مصرالىانتقلتثم.حورانفيسورية

العلماءوجالست،كثيراكافحتوهناك.العمرمطلع

المدرسةهوكانالذيالجامعجدالمس!حلقاتفيوالادباء

الكثيروحفطت،الادبعنهمواخذت،آنذاكالكبرى

العربي.السشعرمن

ابرزمىتأصبحتحتىةالشعرأفظمبداتثم

عندماالاالحقيقةفيأشتئهرلمولكني.زمانبئشعراء

والحضارةالنورعاكمةبغدادوكانت.بغدادالىرحلت

.الايامتلكفي



فيومدحته.العتصمالعباسياسخليفةبااتحلت

منالدوئةرجالمنبغير:اتصلتكما.عديدةحت!،ند

مكانتي.ورفعواثفأكرمونيتوالقوادوالامراءالوزراء

فتحعنفيهاتحدثتانتيقصيدتيكانتششد

الشعر.منحياتيفيقلتمااروعمن"عمورية))

،النخوذقحمةهيأولادييا"عموريةللمومححسش

العربية.أشهامةوأ

بهاستنجدتعندماالمدينةهذهالمعتصمغزافقد

فصلحت.الرومأيديفياًس!يرهولمحعتعربيةفناذ

.الاسيرذالفتاةنداءالخليفةفلبى!"وامعتصمادالم

واعادةواحتلها."عمورية"الىعظيمب!شوتزجا،

اهلها.الىائفتاذ

قححيدتيكتبتالتاريخيةالخادثة5هذوفي

مثلعها:التينعةالرا

الكتبمن!نباءإكدقالسيف

واللعبالجدبينالحدحدهفي

.للقودالاولىالكلمةانالبيتهذافيواعني

بينالفاكسلالحديضعالذيهووحدهاسيفاشأن

بالكتبهنارمزتوقد.ائفارغوالكلام.الجادائعهل

ثكبرونوعندما.وراءهطائللاالذيالفارغالعكماًلى

فيالمدرسة.القصيدذهذهستدرلسونحغاريياتليلا

الجميلة.ابياتهابعضوتحفظون

وفيهاةالموصلمدينأةفيايامياخرقضيت

منذلياقامواوقد.هناكقبرييزالوما.توفيت

فيهاجتمع:لذكرايتخليداكبيراعهرجانااقيلة!عوام

العمفهـين،القرنفيوأدبائهاالعرربةثحراء!تشثير

جميعا.لهمفشكرا.اثارمن)كمت3تربماوتتنوا

تتحدتكثيرةقصالدفيه.ضخمثعرديواناك!

وتتغنى.يلةالجمانطبيعةوتحف.والكرمالبعونزركن

العربية.والاخلاقبااسقيم

سميتهاخرديوانامحفوخلاتيمنجمعتونجد

بهثوتستمتعواةعليهلطلعواأنارجو10(احماسأتاا!

.الممتازةالاشعاربعشسنهوتحفغئوا

مشت.عامالفمناكثربعدعليكم؟خلانني

..الاعزاءصغاريياحديقكمبقىرلت

الحمغيرةالهديةهذهلقائنانايةفييكمسألرك

و؟رسمةالاجدادماتربعضفيهااسجل،لثحمريمن

لهم.مشرقةصورة

ةاولادياالجميلةالابياتهذهاحفغ!وا
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)13شهـائعبثهنأوصوامالكثرة

يكنفلممدتالمحلفييدفبد

وأصابع؟جودهممنراحةلها

كفهم-فشينتعالو.ل.تحاب
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جود!مارواحبالبذلخففتادأ

)6(معالمطلواستنشقتهاالندىحداهل

الضدىفيالقىالعنبرصريحرياح
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تارإغفياـلملامعة5الاسماءب!ضاثاعر،ستعرفيا!تهذافئ(2)

."سهورةقبيلته

علي!اويحرصوى،بهايتواصونفيهماصيلةلمكاتماكانتلقد(13

مقدسة.لثرائعكانها

الاوالج!بالقحظايامؤ!للترميدتضدلا:الشاعرقول،4)

آبائي.يدالبهذهكانت

يزالىما،-رلكلالجامعاررجدوهو،بهلولجمع:البهاليل(5)

.بالهرمؤومهيصف

م!!امعتتئشقهاوراحتالهطاء-إق"كرمومعر/1تحركتاذا(6)

.احتا--نا

تتحولماسعانولكهها،والصاعالسلمايامعاطرةح4رإانها(7)

.اًلاعداءتهـلقاءكاس!ةعواصفالى


