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تلبية لطلب العديد من االصدقاء االعزاء باعادة نشر هذه القصيدة الرائعة 
 ،في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مدينتنا الموصل ام الربيعين 

  .. فانني استجيب لهم
انها قصيدة كتبها جّدي المرحوم االستاذ الشاعر واالديب النهضوي 

، وقد نظمها عندما كان طالبا ( م  9198 -9881عاش ) علي الجميل 
بالكلية الشاهانية في االستانة ، وكان وقت ذاك رفقة صديقه المرحوم 

وكان للجميل ( . مفتي الموصل الحقا ) السيد دمحم حبيب العبيدي 
وي العربي الفّعال في تأسيس جمعية المنتدى االدبي نشاطه النهض

الوزير السوري : رفقة كل من اصدقائه  9191في اسطنبول عام 
االسبق زكي الخطيب واحمد عزّت االعظمي والشهيد عبد الكريم 

. الخليل وشكري القوتلي ورستم حيدر وغيرهم   



ام ونشرها ع 9191ـ  9198كتب علي الجميل هذه القصيدة شتاء عام 
وقد ّغناها من مقام النوى كل من الفنانين قراء المقام الموصليين  9199

:الشهيرين   

سيد احمد عبد القادر، واالستاذ عبد العزيز الخياط ، وسيد اسماعيل  
..الفحام   

عاش علي الجميل حياته القصيرة ، اذ توفي في ريعان الشباب ولم  
وابداعية ثرة ، وها نحن  يتجاوز االربعين من العمر ، ولكنها حياة خصبة

 هنا االن نعيد نشر بعض ابيات قصيدته انا والنوى

.تحية لصاحبها وللموصل ولكل الذين ينتظرون عودتها    

وهذا مقطع منها   .. 

 

ــوى وى أَْم سـاَلمتْـَك فَقُمَت تُْلِحن بالنَـّ  َهـْل أَْنَت ِمثلي قَْد َشَجتَك يـُد النَـّ

ـاً نَوىــــم يومـــُ وى أبداً فَال قَلبـي ِلغيـِر ِوداِدكـــــَ إنّـِي َومــَْن فَلـََق النّ   

ـم ومازاَل الُهياُم بنينــــوىــــَل َموِصَل مـا قطعـُت َمـداِمعي َعنكُ ــيا أه  

 قْد ُخْضُت فـي لَُججِ الغرام ببُعِدُكـم َوَشقيُت لكنَّ ُغصَن شوقـي ما َذوى
وىـــؤاُد َوما َغــــالفُــْنثنـي عنُكم فما َضـلَّ ني َدْهري الَخـــؤوُن لَ ألَحَّ   

ْت وما أْحلـى المـودَّةَ والَهــوىــــآٍه علــى أوقـــــــاِت لَهٍو بَـيـنـُكم مَ  رَّ  

 ياصاحِ هــْل يْصفو الزمـاُن ونلتقـي َويَعوُد َسعدي لألثيــِر َكما َهـــوى
ي ُق الهـواـاَر كمـا َعِهْدُت وأَْهَلـها َوأُشمُّ َريَّاهــــــا َوأْنتَِشـــــَوأرى الـّدِ   

ي واليوَم َمْوِصـُل موصـــالً فَأرى البَشاِئــَر والَهنـاء بنينــوىـــياليتن   

فــاِء وبالـــدَّواـــــَوأَهيُم في َمعنــى الغـ ـراِم َحقيقـةً َوأَُهنِّي قَومَي بالّشِ  

 

ميالدية 9199, هجرية9231اسطنبول  ) ) 
 عن ديوان شعر علي الجميل ومراسالته

 


