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  قـيس بـن ذريـح

  م 688المتوفي عام وقيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني الملقب بقيس لبنى
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  قـيس بـن ذريـح

  .بن حذافة الكناني هو قيس بن ذريح بن سنة

  .في الرضاعة، أذ إن أم قيس أرضعت اإلمام الحسين اإلمام الحسينآان أخ 

ى أن توسط                ك إل وه عن ذل دافع أب دورها، ف ه ب ي أحبت ة الت اب الكعبي ى بنت الحب اشتهر بقيس لبنى ألنه أحب لبن
ه     ح ابن أآره ذري ا أوالدًا، ف أثر       االمام الحسين، وهكذا تزوج قيس من لبنى ولكن لم يرزق ى ف ى طالق لبن ًا عل قيس

ى        . ذلك في عقله وجعل يهيم على وجهه ن إل دها ودف يكًا بع يس وش ات ق م م وتطاول شقاء العاشقين فماتت لبنى ث
  .جانبها

ين        . قيس بن ذريح من عشاق العرب المشهورين ب، مت اني سهل التراآي ل المع ى، شعر جمي معظم شعره في لبن
 .ئدهالسبك، وأآثره مقطعات وقد تطول قصا

ن   ": ((األغاني"في  أبو الفرج األصفهانيقال  نة ب هو، فيما ذآر الكلبي والقحذمي وغيرهما، قيس بن ذريح بن س
ن      ة ب ن مدرآ ة ب حذافة بن طريف بن عتوارة بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة وهو علي بن آنانة بن خزيم

ق      وذآر أبو شراعة القيس. إلياس بن مضر بن نزار ائر النسب متف نة؛ وس ن س اب ب . ي أنه قيس بن ذريح بن الحب
  : واحتج بقول قيس

  فقد يا ذريح بن الحباب غويت   فإن يك تهيامي بلبنى غـوايًة

ه               ال ل ه خال يق ان ل ه آ ذا هو الصحيح؛ وأن امر الخزاعي، وه ن ع ذاهل ب وذآر القحذمي أن أمه بنت سنة بن ال
  : عمرو بن سنة شاعر، وهو الذي يقول

 ظل يحبو آأنه محـمـوم   ضربوا الفيل بالمغمس حتى

  : وفيه يقول قيس

 آأنهن بجنب المشعر النـصـل   أنبئت أن لخالي هجمًة حبـسـًا
 ال ناقٌة لك ترعاها وال جـمـل   قد آنت فيما مضى قدمًا تجاورنا
  بعض الحياض وجم البئر محتفل   ما ضر خالي عمرًا لو تقسمهـا

ن      : حسين بن عليهو رضيع ال د ب دثني أحم ال ح اد ق أخبرني الحسن بن علي قال حدثني محمد بن موسى بن حم
ن آعب عن     القاسم بن يوسف قال حدثني جزء بن قطن قال حدثنا جساس بن محمد بن عمرو أحد بني الحارث ب

انيين  ان    : محمد بن أبي السري عن هشام بن الكلبي قال حدثني عدد من الكن ح آ ن ذري يس ب رضيع الحسين    أن ق
  .بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهما، أرضعته أم قيس

أخبرنا بخبر قيس ولبنى امرأته جماعٌة من مشايخنا في قصص متصلة ومنقطة وأخبار منثورة ومنظومٍة، فألفت  
دة  ا بخب   . ذلك أجمع ليتسق حديثه إال ما جاء مفردًا وعسر إخراجه عن جملة النظم فذآرته على ح ره فممن أخبرن

وب عن     ن أي أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال حدثنا عمر بن شبة ولم يتجاوزه إلى غيره، وإبراهيم بن محمد ب
ن       ن يوسف عن جزء ب ابن قتيبة، والحسن بن علي عن محمد بن موسى بن حماد البربري عن أحمد بن القاسم ب

ي وعل    ن الكلب ول   قطن عن جساس بن محمد عن محمد بن أبي السري عن هشام ب ر المع ه أآث ونسخت  . ى روايت
ه،         وم عن نفسه ومن روى عن ن آلث د ب أيضًا من أخباره أيضًا المنظومة أشياء ذآرها القحذمي عن رجاله، وخال
اح       ي جن ن أب ل عن اب وخالد بن جمل ونتفًا حكاها اليوسفي صاحب الرسائل عن أبيه عن أحمد بن حماد عن جمي

اً  . آل مختلف في معانيه منسوبًا إلى راويهوحكيت آل متفٍق فيه متصًال، و. الكعبي الوا جميع ه    : ق زل قوم ان من آ
  : وذآر خالد بن آلثوم أن منزله آان بسرف واحتج بقوله. في ظاهر المدينة، وآان هو وأبوه من حاضرة المدينة

  أهل العقيق وأمسينا على سرف   الحمد هللا قد أمست مـجـاورًة
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ة        فمر قيس لبعض حاجته بخيام: قالوا ة خيم وف والخيم ا والحي خل ة منه بني آعب بن خزاعة، فوقف على خيم
وة المنظر     لبنى بنت الحباب الكعبية، فاستسقى ماًء، فسقته وخرجت إليه به، وآانت امرأًة مديدة القامة شهالء حل

اء    . والكالم ي نفسه، وشرب الم ه  . فلما رآها وقعت ف ال    : فقالت ل دنا؟ ق رد عن زل فتتب م : أتن زل  . نع م فن اء  . به وج
ه    ه وأآرم ى شاع               . أبوها فنحر ل ا حت أ، فجعل ينطق بالشعر فيه ٌر ال يطف ى ح ه من لبن ي قلب يس وف فانصرف ق

ا     . وروي ا يجد به ا م ثم أتاها يومًا آخر وقد اشتد وجده بها، فسلم فظهرت له وردت سالمه وتحفت به؛ فشكا إليه
ه    . واحد منهما ما له عند صاحبهوما يلقى من حبها، وشكت إليه مثل ذلك فأطالت؛ وعرف آل  ى أبي فانصرف إل

ح  . يا بني، عليك بإحدى بنات عمك فهن أحق بك: فأبى عليه وقال. وأعلمه حاله وسأله أن يزوجه إياها وآان ذري
ه . آثير المال موسرًا، فأحب أال يخرج ابنه إلى غريبة كا    . فانصرف قيس وقد ساءه ما خاطبه أبوه ب ه فش أتى أم ف

ق          . استعان بها على أبيه، فلم يجد عندها ما يحبذلك إليها و ي عتي ن أب ي طالب واب ن أب ي ب ن عل فأتى الحسين ب
ى   . أنا أآفيك: فقال له الحسين. فشكا إليهما ما به وما رد عليه أبوه ي لبن ى أب ه     . فمشى معه إل ه أعظم ا بصر ب فلم

ال ! تك يابن رسول اهللا، ما جاء بك؟ أال بعثت إلي فأتي: ووثب إليه، وقال له ه يوجب قصدك      : ق ذي جئت في إن ال
ى           : فقال. وقد جئتك خاطبًا ابنتك لبنى لقيس بن ذريح ا عن الفت ا بن رًا وم ك أم ا لنعصي ل ا آن يا بن رسول اهللا، م

وه           م يسع أب ا نخاف إن ل ره، فإن ك عن أم رغبة، ولكن أحب األمر إلينا أن يخطبها ذريح أبوه علينا وأن يكون ذل
فأتى الحسين رضي اهللا عنه ذريحًا وقومه وهم مجتمعون، فقاموا إليه إعظامًا . رًا وسبًة علينافي هذا أن يكون عا

يس      : فقال لذريح. له وقالوا له مثل قول الخزاعيين ى البنك ق ال . أقسمت عليك إال خطبت لبن السمع والطاعة   : ق
ه  فخرج معه في وجوه من قومه حتى أتوا لبنى فخطبها ذريٌح على ابنه إ. ألمرك لى أبيها فزوجه إياها، وزفت إلي
  .بعد ذلك

ك،    . فأقامت معه مدة ال ينكر أحٌد من صاحبه شيئًا وآان أبر الناس بأمه، فألهته لبنى وعكوفه عليها عن بعض ذل
ى مرض         : فوجدت امه في نفسها وقالت ك موضع حت ي ذل الم ف ر للك م ت لقد شغلت هذه المرأة ابني عن بري؛ ول

ذه   : رأ من علته قالت أمه ألبيهفلما ب. مرضًا شديدًا لقد خشيت أن يموت قيٌس وما يترك خلفًا وقد حرم الولد من ه
ك         ي ذل ه ف دًا، وألحت علي ه ول ل اهللا يرزق ا لع ة ، فزوجه بغيره ى الكالل ك إل ال فيصير مال رأة، وأنت ذو م . الم

ال      اه فق ه دع ع قوم ى إذا اجتم ة ف      : فأمهل قيسًا حت ذه العل ك اعتللت ه يس، إن ا ق ي      ي ك وال ل د ل خفت عليك وال ول
ا     . سواك ك وأعينن ه عين ر ب دًا تق ال  . وهذه المرأة ليست بولود؛ فتزوج إحدى بنات عمك لعل اهللا أن يهب لك ول فق
دًا واهللا  : قال. فإن في مالي سعًة فتسر باإلماء: فقال له أبوه. لست متزوجًا غيرها أبدًا: قيس . وال أسوءها بشيء أب

ا  فإني أقسم: قال أبوه ال  . عليك إال طلقته أبى وق رك خصلًة من          : ف ي أخي ك، ولكن ي أسهل من ذل الموت واهللا عل
ري    : وما هي؟ قال: قال. ثالث خصال دًا غي ال . تتزوج أنت فلعل اهللا أن يرزقك ول ذلك    : ق ي فضلة ل ا ف ال . فم : ق

ذه  ال . فدعني أرتحل عنك بأهلي واصنع ما آنت صانعًا لو مت في علتي ه ذه : ق ال  . وال ه دك    ق ى عن أدع لبن ك ف
الي        ي خي ا ف ة أنه د أن تكون نفسي طيب ال . وأرتحل عنك فلعلي أسلوها فإني ما أحب بع ا،   : ق ال أرضى أو تطلقه

ه     ى جانب وحلف ال يكنه سقف بيت أبدًا حتى يطلق لبنى ،فكان يخرج فيقف في حر الشمس، ويجيء قيٌس فيقف إل
ه ويبكي     فيظله بردائه ويصلى هو بحر الشمس حتى يفيء الفيء ا وتعانق فينصرف عنه، ويدخل إلى لبنى فيعانقه

ي     : وتبكي معه وتقول له ك وتهلكن اك فتهل يس، ال تطع أب ول . يا ق داً      : فيق ك أب دًا في ع أح ا آنت ألطي ال . م ه  : فيق إن
ال    نًة وق ذلك س وم   . مكث آ ن آلث د ب ا           : خال م طلقه ًا ث ين يوم ك أربع ى ذل ام عل ه أق ن عائشة أن ر اب يس   . ذآ ذا ل وه

  .حبصحي

ال         رزاق ق د ال دثنا عب ال ح ين ق ن مع أخبرني محمد بن خلف وآيع قال حدثني أحمد بن زهير قال حدثني يحيى ب
ن عمرو     ن         : اخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن أبي سفيان عن ليث ب د ب ول لزي ج يق ن ذري يس ب ه سمع ق أن

ى طل    : سليمان ي حت ا فيردان تأذن عليهم ا هجرني أبواي في لبنى عشر سنين أس ن جريح   . قته ال اب رت أن  : ق وأخب
ن       : عبد اهللا بن صفوان الطويل لقي ذريحًا أبا قيس فقال له ر ب ا علمت أن عم ا؟ أم ما حملك على أن فرقت بينهم

ادي عن    . ما أبالي أفرقت بينهما أو مشيت إليهما بالسيف: الخطاب قال وروى هذا الحديث إبراهيم بن يسار الزم
ك  : دينار قال قال الحسين بن علي رضي اهللا عنهما لذريح بن سنة أبي قيسسفيان بن عيينة عن عمرو بن  أحل ل

ى؟    يس ولبن ول       ! أن فرقت بين ق ن الخطاب يق ر ب ي سمعت عم ا إن ه أو       : أم ين الرجل وامرأت الي أفرقت ب ا أب م
ه    فلما بانت لبنى بطالقه إياها وفرغ من الكالم، لم يلبث حتى استطير  : قالوا. مشيت إليهما بالسيف ه وذهب ب عقل
ى     . وتذآر لبنى وحالها معه فأسف وجعل يبكي وينشج أحر نشيج      . ولحقه مثل الجنون ر فأرسلت إل ا الخب وبلغه
فأقبل أبوها بهودج على ناقة وبإبل تحمل  . بل أقامت حتى انقضت عدتها وقيٌس يدخل عليها: أبيها ليحتملها، وقيل

ى   : ما دهاني فيكم؟ فقالت ! ويحك : لفلما رأى ذلك قيس أقبل على جاريتها فقا. أثاثها ألني وسل لبن ذهب  . ال تس ف
ا    ه قومه ألها، فمنع ه       . ليلم بخبائها فيس ه فقالت ل رأة من قوم ه ام ٌل أو       : فأقبلت علي ك جاه ك ويحك تسأل آأن ا ل م

  : فسقط مغشيًا عليه ال يعقل ثم أفاق وهو يقول. هذه لبنى ترتحل الليلة أو غدًا! تتجاهل

  حذار الذي قد آان أو هو آائن   عيني بالبـكـاوإني لمفٍن دمع 
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 فراق حبيٍب لم يبن وهو بـائن   وقالوا غدًا أو بعد ذاك بـلـيلٍة
 بكفيك إال أن ما حـان حـائن   وما آنت أخشى أن تكون منيتي

ن         د ب احقي عن محم عيد المس ن س ار ب معن  أخبرني محمد بن خلف وآيع قال قال زبير بن بكار حدثني عبد الجب
افر قالت          ي مس ادة بنت أب ال حم م يق ة       : الغفاري عن أبيه عن عجوز له ه الرائم ي في ع ل ح بقطي جاورت آل ذري

ين فيتعجب            : قال. وذات البو والحائل والمتبع ا يلق ى م ع ينظر إل ك القطي ي ذل ى شرٍف ف ح إل ن ذري . فكان قيس ب
  : فظعنت فقال. ه لئن أقامت ال يساآن قيسًافقلما لبث حتى عزم عليه أبوه بطالق لبنى فكاد يموت، ثم آلى أبو

  ويا حسرتا ماذا تغلغل في القلب   أيا آبدًا طارت صدوعًا نوافـذًا
 روائم بٍو حائمات على سقـب   فأقسم ما عمش العيون شوارٌف
إذا سفنه يزددن نكبًا على نكبتشممنه لو يستطعنس ارتشفنـه

  لفن حبسًا في المحول وفي الجدبوحا  رئمن فما تنحاش مـنـهـن شـارٌف
 وقد طلعت أولى الرآاب من النقـب  بأوجد مني يوم ولـت حـمـولـهـا
 الخـطـب سوى فرقة األحباب هينة  وآل ملمات الـزمـان وجـدتـهـا

       

ي  لم يق: قال إسحاق بن الفضل الهاشمي: أخبرني عمي قال حدثني الكراني قال سمعت ابن عائشة يقول ل الناس ف
  : هذا المعنى مثل قول قيس بن ذريح

  سوى فرقة األحباب هينة الخطب   وآل مصيبات الزمان وجدتـهـا

ك  : قال وقال ابن النطاح قال أبو دعامة ي ذل ة     : خرج في فتية إلى بالدها حتى رآها، وشعره ف ي قتي يس ف خرج ق
ان  . قع أن يراها أو يرى من يرسل إليهامن قومه واعتل على أبيه بالصيد، فأتى بالد لبنى، فجعل يتو فاشتغل الفتي

ه  م        : بالصيد؛ فلما قضوا وطرهم منه رجعوا إليه وهو واقف، فقالوا ل ا معك وأنت ل ا أردت بإخراجن ا م د عرفن لق
  : فقال. ترد الصيد وأنما أردت لقاء لبنى، وقد تعذر عليك فانصرف اآلن

 يغشين العصي حوان على الماء   وما حائماٌت حمن يومـًا ولـيلًة
 وال هن من برد الحـياض دوان   عوافي ال يصدرن عنه لوجـهٍة
 فهن ألصوات الـسـقـاة روان   يرين حبات الماء والموت دونـه
 عليك ولكن الـعـدو عـدانـي   بأجهد مني حر شـوٍق ولـوعٍة
 لبينى بسري فامضـيا وذرانـي   خليلي إنـي مـيٌت أو مـكـلـٌم

 قضيت على هوٍل وخوف جنان   تي لوحدي ويا رب حاجٍةأنل حاج
 وتطرحا من لو يشاء شفـانـي   فإن أحق النـاس أال تـجـاوزا

 سقـانـي مشاربه السم الذعاف   ومن قادني للموت حتى إذا صفت

  : فقال لها. يا هذا، إنك متعرٌض لنفسك وفاضحي: فأقاموا معه حتى لقيها، فقالت له: قال

 هواك فليم فالتأم الفطـور   ثم زرت فيه صدعت القلب
 وال حزن ولم يبلغ سرور   تغلغل حيث لم يبلغ شراٌب

ال      : أبو السائب المخزومي وشعر قيس ي ق ال حدثني أب وردان ق و ال ا السائب    : وقال القحذمي حدثني أب أنشدت أب
  : المخزومي قول قيس

 هواك فليم فالتأم الفطـور   صدعت القلب ثم زرت فيه
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ال  ف دة، فق مى زب ندية تس ه س ة ل ي: صاح بجاري دة عجل ت. أي زب ن: فقال ا أعج ال. أن ك: فق ي ! ويح الي ودع تع
إرجعي اآلن  ! يا زبدة، أحسن قيس وإال فأنت حرة  : فقال لها. أنشد بيتي قيس فأعدتهما: فجاءت فقال لي. العجين

  .إلى عجينك أدرآيه ال يبرد

م    : باه في طالقه لبنى ويقولوجعل قيس يعاتب نفسه في طاعته أ: قالوا ا يفعل ول فأال رحلت بها عن بلده فلم أر م
ا أو   ! فكان إذا فقدني أقلع عما يفعله وإذا فقدته لم أتحرج من فعله! يرني ي حيه وما آان علي لو اعتزلته وأقمت ف

ه      م أطع ى أحد         ! في بعض بوادي العرب، أو عصيته فل وم عل ى نفسي فال ل ايتي عل ذه جن ذا  ! ه ا   وهأن ٌت مم مي
ي رد روحي إل ن ي ه، فم ع ! فعلت ن التقري وٍن م ا بل رع نفسه وأنبه ا ق د الطالق وآلم ى بع ى لبن بيل إل ي س وهل ل

  صوت : والتأنيب بكى أحر بكاء وألصق خده باألرض ووضعه على آثارها ثم قال

  من بعد ما أحرزت آفي بها الظفرا   ويلي وعولي ومالي حين تفلتـنـي
 هذا جزاؤك مني فاآدم الحـجـرا   وهو يعـذلـه قد قال قلبي لطرفي

 صبرا فاصبر فما لك فيها أجر من   قد آنت أنهاك عنها لو تطاوعـنـي

ٌل أول بالوسطى عن حبش      . غناه الغريض خفيف ثقيٍل أول بالوسطى عن عمرو راهيم ثقي ه إلب ي الثالث   . وفي وف
  .واألول خفيف رمٍل يقال إنه البن الهربذ

  
  : يضًاقالوا وقال أ

 والرأي عندك بعد الحزم مخبول   بانت لبينى فأنت اليوم متـبـول
 بالرغم مني وقول الشيخ مفعول   أستودع اهللا لبنى إذ تفـارقـنـي
  والشمل مجتمٌع والحبل موصول   وقد أراني بلبنى حق مقـتـنـٍع

  : قال خالد بن آلثوم وقال

 ا لوعتي ثم ترجـعفأشكو إليه   أال ليت لبنى في خالٍء تزورني
 وقلبي بلبنى ما حييت مـروع   صحا آل ذي لٍب وآل مـتـيم
 تـدمـع ويامن لعيٍن بالصبابة   فيامن لقلٍب ما يفيق من الهوى

   : قالوا وقال في ليلته تلك

  واقض اللبانة ما قضيت وانصرف   قد قلت للقلب ال لبناك فاعـتـرف
 ٍف لكثرة ذاك القيل والحـلـفأ   قد آنت أحلف جهدًا ال أفارقـهـا
 ال تأمنن أبدًا من غش مكتـنـف   حتى تكنفني الواشون فافتـلـتـت

 سـرف أهل العقيق وأمسينا على   هيهات هيهات قد أمست مجـاورًة

   -واد باليمامة: والعقيق. وسرف على ستة أميال من مكة: قال

  ؤتلفهذا لعمرك شمٌل غير م   حي يمانون والبطحاء منزلنـا

ا،  : قالوا: من شعره في لبنى وقد سنحت له ظبية فلما أصبح خرج متوجهًا نحو الطريق الذي سلكته يتنسم روائحه
  : فسنحت له ظبيٌة فقصدها فهربت منه فقال

 وال تتيممي قلل القالع   أال يا شبه لبنى ال تراعي
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  : وهي قصيدة طويلة يقول فيها

 اق لبنى آالخداعوآان فر   فوا آبدي وعاودني رداعي
 فيا هللا للواشي المـطـاع   تكنفني الوشاة فأزعجونـي
  على شيٍء وليس بمستطاع   فأصبحت الغداة ألوم نفسي
 تبين غبنه بعـد الـبـياع   آمغبوٍن يعض علـى يديه
 آذاك الحين يهدى للمضاع   بدار مضيعٍة ترآتك لبنـى
 لإلنسان داع لو أن الدهر   وقد عشنا نلذ العيش حينـًا
 وأسباب الحتوف لها دواع   ولكن الجميع إلى افتـراق

ي مجرى البنصر عن إسحاق              وتر ف إطالق ال ل األول ب در األوسط من الثقي اه الغريض من الق د  . غن ه لمعب وفي
ٌل أول آخر بالوسطى       . خفيف ثقيٍل أول بالوسطى عن عمرو والهشامي    ين ثقي ين األول ي البيت ارية ف ن  . ولش والب

  : يج رمٌل بالوسطى عن الهشامي فيسر

  بدار مضيعٍة ترآتك لبنى

  : وقبله

  فوا آبدي وعاودني رداعي

  .ولسياٍط في البيتين األولين خفيف رمٍل بالبنصر عن حبش

ك       ي ذل م يسل، وشعره ف لوها فل ي عن      : أغرت أمه فتيات الحي بأن يعبن عنده لبنى ليس حدثني عمي عن الكران
ال  ه ق ن أبي ي ع ه       : العتب ه وبكائ ه بجزع ى ويعبن ه لبن بن إلي ه يع ه إلي ن قوم ات م ح بفتي ن ذري يس ب ت أم ق بعث

ه    ا يفعل ه م ل    . ويتعرضن لوصاله، فأتينه فاجتمعن حواليه وجعلن يمازحنه ويعبن لبنى عنده ويعيرن ن أقب ا أطل فلم
  صوت : عليهن وقال

 بها آلفًا من آان عندي يعيبهـا   يقر بعيني قـربـهـا ويزيدنـي
 وتلك لعمري توبٌة ال أتوبـهـا   وآم قائٍل قد قال تب فعصـيتـه

 بأول نفٍس غاب عنها حبيبـهـا   فيا نفس صبرًا لست واهللا فاعلمي

ى  : قال -وفيه هزٌج بالبنصر لسليم، وذآر حبش أنه إلسحاق . غناه دحمان ثقيًال أول بالوسطى - فانصرفن عنه إل
ه وهو      : الرواة الذين ذآرتهم وقال سائر. أمه فأيأسنها من سلوته ده ومحادثت وس عن أطلن الجل اجتمع إليه النسوة ف
ال  : فقال! ما لك ويحك : فقلن له! يا لبنى : ساٍه عنهن، ثم نادى ي، ويق م أحب     : خدرت رجل اء اإلنسان باس إن دع

  : فقمن عنه، وقال. الناس إليه يذهب عنه خدر الرجل فناديتها لذلك

 فناديت لبنى باسمهـا ودعـوت   لها إذا خدرت رجلي تذآرت من
 لفارقتها من حبهـا وقـضـيت   دعوت التي لو أن نفسي تطيعني
 وريشت أخرى مثلهـا وبـريت   برت نبلها للصيد لبنى وريشـت
 وأخطأتها بالسهم حـين رمـيت   فلما رمتني أقصدتني بسهمـهـا
 ـويتقرنت إلى العيوق ثـم ه   وفارقت لبنى ضلًة فكـأنـنـي
 وهل ترجعن فوت القضية ليت   فيا ليت أني مت قبل فراقـهـا

 غداة الوغى بين العداة آمـيت   فصرت وشيخي آالذي عثرت به
 وفارسها تحت السنابـك مـيت   فقامت ولم تضرر هناك سـويًة
 فقد يا ذريح بن الحباب غـويت   فإن يك تهيامي بلبـنـى غـوايًة
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 وال أنا لبنى والـحـياة حـويت   رأيتـه فال أنت ما أملـت فـّي
 قـضـيت آأنك بي قد يا ذريح   فوّطن لهلكي منك نفسًا فإنـنـي

وه   : وقال خالد بن آلثوم: حديثه في مرضه مع عواده ومع طبيبه عن لبنى، وشعره في ذلك مرض قيس، فسأل أب
ن    ق بعضهن، ففعل ك  فتيات الحي أن يعدنه ويحدثنه لعله أن يتسلى أو يعل ات      . ذل ه والفتي ه طبيب ليداوي ودخل إلي

   صوت : معه، فلما اجتمعن عنده جعلن يحادثنه وأطلن السؤال عن سبب علته، فقال

 داء قيٍس والحب داٌء شـديد   عيد قيٌس من حب لبنى ولبنى
 قالت العين ال أرى من أريد   وإذا عادني الـعـوائد يومـًا

  تعود فيمـن يعـودإنها ال   ليت لبنى تعودني ثم أقضـي
 داء خبٍل فالقلب منه عمـيدويح قيٍس لقد تضمن منـهـا

ٌل     . وفيه للحجبي ثقيٌل أول بالوسطى . غناه ابن سريج خفيف رمٍل عن الهشامي - ى المكي رم ه ليحي الوا  -وفي : ق
  صوت : منذ آم هذه العلة؟ ومنذ آم وجدت بهذه المرأة ما وجدت؟ فقال: فقال له الطبيب

  ومن بعد ما آنا نطافًا وفي المهد   ق روحي روحها قبل خلقنـاتعل
 وليس إذا متنا بمنصرم العـهـد   فزاد آما زدنا فأصبـح نـامـيًا
 واللحـد وزائرنا في ظلمة القبر   ولكنه باٍق علـى آـل حـادٍث

ه الطبيب  : قالوا -غناه الغريض ثقيًال أول بالوسطى من رواية حبش  - ا      إن : فقال ل ذآر م ا أن تت ليك عنه ا يس مم
  : فقال. فيها من المساوئ والمعايب وما تعافه النفس من أقذار بني آدم؛ فإن النفس تنبو حينئٍذ وتسلو ويخف ما بها

 وحسبك من عيٍب لها شبه البـدر   إذا عبتها شبهتها البدر طـالـعـًا
 قدرال على ألف شهر فضلت ليلة   لقد فضلت لبنى على الناس مثل ما

  صوت 

 من البهر حتى ما تزيد على شـبـر   إذا ما مشت شبرًا من األرض أرجفت
  ومتٌن آغصن اللبان مضطمر الخصر   لها آفٌل يرتج مـنـهـا إذا مـشـت

ورة         . غنى في هذين البيتين ابن المكي خفيف رمٍل بالوسطى - ن طنب ى اب ن سريج وإل ى اب وفيهما رمل ينسب إل
ه  : قالوا -عن الهشامي  ال ل ي   : ودخل أبوه وهو يخاطب الطبيب بهذه المخاطبة، فأنبه والمه وق ا بن ي  ! ي اهللا اهللا ف

  : فقال! فإنك ميت إن دمت على هذا ! نفسك 

  وعمرو بن عجالن الذي قتلت هند   وفي عروة العذري إن مت أسـوٌة
 بـعـد إلى أجٍل لم يأتني وقـتـه   وبي مثل ما ماتا به غـير أنـنـي

  ت صو

  وحٌر على األحشاء ليس له برد   هل الحب إال عبرٌة بعد زفـرٍة
 يبدو لنا علٌم من أرضكم لم يكن   وفيض دموع تستهـل إذا بـدا

يًال أول      : غنى في هذين البيتين زيد بن الخطاب مولى سليمان بن أبي جعفر، وقيل ي، ثق ن عل ليمان ب ولى س إنه م
  .بالوسطى عن الهشامي
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دي         : ائب المخزومي بشعر لهإعجاب أبي الس ا اليزي ر، وأخبرن دثنا الزبي ال ح ي العالء ق ن أب وأخبرني الحرمي ب
ول      : عن ثعلب عن الزبير قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال الين، فأنشدني ق ي النب جلست أنا وأبو السائب ف

  : قيس بن ذريح

 داء قيٍس والحب داٌء شـديد   عيد قيٌس من حب لبنى ولبنى
 إنها التعود فـيمـن يعـود   لبنى تعودني ثم أقضـي ليت

  : فأنشدته أنا لقيس: قال

  ومن بعد ما آنا نطافًا وفي المهد   تعلق روحي روحها قبل خلقنـا
 وليس إذا متنا بمنتقض العـهـد   فزاد آما زدنا وأصبـح نـامـيًا
 دواللحـ وزائرنا في ظلمة القبر   ولكنه باٍق علـى آـل حـادٍث

  .فدخل زقاق النبالين وجعلت أرددها عليه ويقوم ويقعد حتى رواها. فحلف ال يزال يقوم ويقعد حتى يرويها

  .رجع الخبر إلى سياقته

يس     : وقال خالد بن جمل: زوجه أبوه غيرها ليسلوها فتزوجت لبنى، وما قال في ذلك من الشعر ى ق ا طال عل فلم
  : فدعاه إلى ذلك فأباه وقال. أًة جميلة فلعله أن يسلو بها عن لبنىما به أشار قومه على أبيه بأن يزوجه امر

 بشيٍء من الدنيا وإن آان مقنعا   لقد خفت أال تقنع النفس بعدهـا
 تطلـعـا وتأبى إليها النفس إال   وأزجر عنها النفس إذ حيل دونها

ز    : قالوا. فأعلمهم أبوه بما رد عليه اء العرب والن ي أحي رأٍة       فمره بالمسير ف ى ام ع عل ه أن تق يهم فلعل عين ول عل
ٍز        . فأقسم عليه أبوه أن يفعل. تعجبه ع خ د حسرت برق ناء ق ًة حس رأى جاري فسار حتى نزل في حٍي من فزارة، ف

ا      ال له ه، فق ة تم در ليل ة؟ قالت     : عن وجهها وهي آالب ا جاري ا اسمك ي ى : م ه،      . لبن يًا علي ه مغش ى وجه فسقط عل
ون      : ت لما عراه، ثم قالتفنضحت على وجهه ماء وارتاع ه لمجن ح إن ن ذري يس ب بته   !إن لم يكن هذا ق اق فنس فأف

ا       : فقالت. فانتسب ى إال أصبت من طعامن اهللا وبحق لبن ًا،    . قد علمت أنك قيس، ولكن نشدتك ب ه طعام دمت إلي وق
ه ف       . فأصاب منه بإصبعه ألهم عن ه، فس اخ ناقت رأى من ًا، ف أخبروه، فرآب  ورآب فأتى على أثره أٌخ لها آان غائب

ه  . حتى رده إلى منزله، وحلف عليه ليقيمن عنده شهرًا ال ل زاري        : فق واك، والف أتبع ه ي س ي، ولكن د شققت عل لق
ه  . يزداد إعجابًا بحديثه وعقله وروايته، فعرض عليه الصهر  ال ل ي شغل ال        : فق ي ف ًة، ولكن ذا إن فيك لرغب ا ه ي

بة      : قولون لهفلم يزل يعاوده والحي يلومونه وي. ينتفع بي معه ك س ا فعل ينا أن يصير علين د خش ال . ق دعوني،  : فق
ال     . ففي مثل هذا الفتى يرغب الكرام ى، وق ه المسماة لبن فلم يزل به حتى أجابه وعقد الصهر بينه وبينه على أخت

ال . أنا أسوق عنك صداقها: له ائر              : فق ا س ذا؟ أن ى تكلف ه ا حاجتك إل اًال، فم ومي م ر ق ا أخي أآث ا واهللا ي ى  أن إل
ه       . قومي وسائق إليها المهر ر عن ه، فسره وساق المه ان من ذي آ ى     . ففعل وأعلم أباه ال زاريين حت ى الف ورجع إل

ا        ا بحرٍف وال نظر إليه ا وال خاطبه ا منه ا وال دن ًا     . أدخلت عليه زوجته، فلم يروه هش إليه ك أيام ى ذل ام عل وأق
ه صديق    . نوا له في ذلك، فمضى لوجهه إلى المدينةثم أعلمهم أنه يريد الخروج إلى قومه أيامًا فأذ. آثيرة ان ل وآ

ولقد آنت أمتنع من  ! إنه لغدار : من األنصار بها؛ فأتاه فأعلمه األنصاري أن خبر تزويجه بلغ لبنى فغمها وقالت
ا بعض                  ه تعرضه له ة وأعلم ى معاوي ًا إل ا شكى قيس ان أبوه د آ بهم، وق ا اآلن أجي زويج فأن ى الت ومي إل إجابة ق

ن             . القالط د ب ًال يعرف بخال ا رج ا أن يزوجه ر أباه ا، وأم ه إن تعرض له در دم م يه فكتب إلى مروان بن الحك
ريش    : ويقال -حلزة من بني عبد اهللا بن غطفان  دي حليف ق بل أمره بتزويجها رجًال من آل آثير بن الصلت الكن

  : فجعل نساء الحي يقلن ليلة زفافها: فزوجها أبوها منه قال

 ح ال حر بـواديه   ها أصبلبينى زوج
 بما باتت تنـاجـيه   له فضٌل على الناس
 صريٌع في بواآيه   وقيٌس مـيٌت حـٌي
 وبعدًا لـنـواعـيه   فال يبعـده الـلـه
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ا،  . فجزع قيس جزعًا شديدًا وجعل ينشج أحر نشيج ويبكي أحر بكاء: قال ثم رآب من فوره حتى أتى محلة قومه
ا ت : فناداه النساء ا    م ا هن ا      ! صنع اآلن ه ى زوجه ى إل د نقلت لبن ا       !. ق ة وم ذه المقال ان يعارضونه به وجعل الفتي

ى           ده عل ي موضعها ويمرغ خ ه وجعل يتمعك ف أشبهها وهو ال يجيبهم حتى أتى موضع خبائها فنزل عن راحلت
  صوت : ثم قال. ترابها ويبكي أحر بكاء

 د الـوالـدين يتـيمإلى اهللا فقـ   إلى اهللا أشكو فقد لبنى آما شكـا
 نحيٌل وعهـد الـوالـدين قـديم   يتيٌم جفاه األقربون فـجـسـمـه
 دموعي فاي الجـازعـين ألـوم   بكت دارهم من نأيهم فتهلـلـت

 ويهـيم أم آخر يبكـي شـجـوه   أمستعبرًا يبكي من الشوق والهوى

ا  لٍ    . ميالبن جامع في البيتين األولين ثقيٌل أول بالوسطى عن الهش اني ثقي ا ث ع    . ولعريب فيهم وفي الثالث والراب
  : لمياسة خفيف رمٍل بالبنصر عن عمرو وحبش والهشامي وتمام هذه األبيات، وليست فيها صنعة، قوله

 وأصناف حٍب هولهن عـظـيم   تهيضني من حب لبنى عـالئٌق
  يمت أو يعش ما عاش وهو آليم   ومن يتعلق حب لبـنـى فـؤاده

 على العهد فيما بيننا لـمـقـيم   ن أجمعت عنك تجـلـدًافإني وإ
 وبينكم فيه الـعـدا لـمـشـوم   وإن زمانًا شتت الشمل بـينـنـا
 صحيح وقلبي في هواك سقـيم   أفي الحق هذا أن قلبـك فـارٌغ

  .هولكنها في هذه الرواية منسوبة إلي. إن هذه األبيات ليست لقيس وإنما خلطت بشعره: وقد قيل

  .شكاه أبوها إلى معاوية فأهدر دمه

ن   بة أيضاً   وقال ابن قتيبة في خبره عن الهيثم بن عدي، ورواه عمر ب كا       : ش ة فش ى معاوي ى شخص إل ا لبن أن أب
ا          . إياها إليه قيسًا وتعرضه البنته بعد طالقه م به ه إن أل در دم ن العاص يه عيد ب و س روان أب فكتب معاوية إلى م

دًا،        فكتب. ذلك وأن يشتد في ًا وآي ى آتاب و لبن ه أب ذي ينزل اء ال ووجهت   مروان أو سعيد في ذلك إلى صاحب الم
ه  . لبنى رسوًال قاصدًا إلى قيس تعلمه ما جرى وتحذره ر فعاتب ه    وبلغ أباه الخب ال ل ه وق ك األمر    : وتجهم انتهى ب

   :فقال! إلى أن يهدر السلطان دمك 

  صوت 

 واٍش أو وعـيد أمــيرمقـالة    فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها
 ولن يذهبوا ما قد أجن ضمـيري   فلن يمنعوا عيني من دائم البـكـا
 ومن حرٍق تعتـادنـي و زفـير   إلى اهللا أشكو ما أالقي من الهوى
 وليٍل طويل الحزن غير قصـير   ومن حرٍق للحب في باطن الحشى
 ـاق أسـيربكاء حزيٍن في الـوث   سأبكي على نفسي بعـيٍن غـزيرٍة
 بأنعم حالـي غـبـطٍة وسـرور   وآنا جميعًا قبل أن يظهر الهـوى
 بطون الهوى مقلوبًة لـظـهـور   فما برح الواشون حتى بدت لهـم

 غـرور ولكنما الـدنـيا مـتـاع   لقد آنت حسب النفس لو دام وصلنا

ن مصعب       وذآر الزبير بن بكار. هكذا في هذا الخبر أن الشعر لقيس بن ذريح- د اهللا ب ده عب ه لج د    -أن ى يزي غن
ٍل بالوسطى         ات خفيف رم ذه األبي ي األول    . حوراء في األول و الثاني والسادس والثالث من ه راهيم ف ى إب وغن

ده     . وذآر حبش أن فيهما إلسحاق خفيف ثقيٍل بالوسطى. والثاني لحنًا من آتابه غير مجنس ا بع ي الخامس وم وف
  : قال قيس في اهدار معاوية دمه إن زارها: وقال ابن الكلبي في خبره. نشيدلعريب ثقيٌل أول ابتداؤه 

 حجاٌب منيٌع ما إلـيه سـبـيل   إن تك لبنى قد أتى دون قربهـا
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 ونبصر قرن الشمس حين تزول   فإن نسيم الجو يجمـع بـينـنـا
 ونعلم أنا بـالـنـهـار نـقـيل   وأرواحنا باليل في الحي تلتقـي

 سماء نرى فيها النجوم تـجـول   األرض القرار وفوقنـا وتجمعنا
 وذحـول تراٌث بغاها عنـدنـا   إلى أن يعود الدهر سلمًا وتنقضي

  : وروى القحذمي ها هنا

  وعيني على ما بي بذآراك تدمع   فما غشيت عينيك من ذاك عبرة
 أرفـع لديك فال تبكي غدًا حين   إذا أنت لم تبكي علـي جـنـازًة

ذرت وقالت     . فبلغتها األبيات، فجزعت جزعًا شديدًا وبكت بكاء آثيرًا: قال د فاعت ى موع يًال عل : ثم خرجت إليه ل
  .وودعته وانصرفت. إنما أبقي عليك وأخشى أن تقتل، فأنا أتحاماك لذلك، ولو هذا لما افترقنا

د   ثم أتى قومه فا: قال: قصته مع لبنى وزوجها وقد باعه ناقة وهو ال يعرفه ه يري قتطع قطعًة من إبله وأعلم أباه أن
ذ         . المدينة ليبيعها ويمتار ألهله بثمنها ه وأخ ل من م يقب ك؛ فل ه وجزره عن ذل فعرف أبوه أنه إنما يريد لبنى، فعاتب

ا    . إبله وقدم بها المدينة ان، فباعه إياه ا ال يتعارف ه  . فبينا هو يعرضها إذ ساومه زوج لبنى بناقة منها وهم ال ل : فق
ة    : ومضى زوج لبنى إليها فقال لها. نعم: آان غٌد فأتني في آثير بن الصلت فاقبض الثمن؛ قال إذا ي ابتعت ناق إن

ًا، ففعلت       ه طعام ا، فأعدي ل يس       . من رجل من أهل البادية وهو يأتينا غدًا ليقبض ثمنه اء ق د ج ان من الغ ا آ فلم
ادم   . نغمته فلم تقل شيئًا فعرفت لبنى. صاحب الناقة بالباب: قولي لسيدك: فصوت بالخادم ا للخ ال زوجه ولي  : فق ق

ك     : قولي له: فقالت لبنى للخادم. ادخل، فدخل فجلس: له ه ذل ر؟ فقالت ل م   . يا فتى، مالي أراك أشعث أغب نفس ث فت
اة، وبكى      : قال لها ى الحي ار الموت عل ة واخت ى   . هكذا تكون حال من فارق األحب ا لبن ه  : فقالت له ولي ل دثنا  : ق ح
ه آشفت الحجاب وقالت     فل. حديثك ا حديثك   ! حسبك  : ما ابتدأ يحدث ب د عرفن بلت الحجاب  ! ق فبهت ساعة   . وأس

ًا ونهض فخرج     ا  . اليتكلم ثم انفجر باآي اداه زوجه ك، وإن شئت        ! ويحك  : فن ا قصتك؟ ارجع اقبض ثمن ناقت م
ح هذا قيس ب! ويحك : وقالت لبنى لزوجها. فلم يكلمه وخرج فاغترز في رحله ومضى. زدناك ك   . ن ذري ا حمل فم

  . وجعل قيٌس يبكي في طريقه ويندب نفسه ويوبخها على فعله. ما عرفته: على ما فعلت به؟ قال

زوج رجل   : أخبرني الحرمي بن أبي العالء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عبد الملك بن عبد العزيز قال ت
ا     من أهل المدينة يقال له أبو درة امرأة آانت قبله عند رج ه زوجه ة؛ فلقي و بطين ل آخر من أهل المدينة يقال له أب

ا   ده منه ه      . األول فضربه ضربة شلت ي ال ل و السائب المخزومي فق ه أب ا درة  : فلقي ا أب ي     ! ي ة ف و بطين أضربك أب
  : أما إني أشهد أنها ليست آما قال قيس بن ذريح في زوجته لبنى. نعم: زوجته؟ قال

 للكف مرتاٌد وللعين منظـرولقد آان فيها لألمانة موضـٌع
  وللمرح المختال خمر ومسكر   وللحائم العطشان ري بريقهـا

  .وآانت زوجة أبي درة هذه سوداء آأنها خنفساء: قال

أنكروه       : قال: مرضه بعد هذه الحادثة يم؛ ف ر عظ ه أم وعاد إلى قومه بعد رؤيته إياها وقد أنكر نفسه وأسف ولحق
رهم،     م يخب ه فل ألوه عن حال ى الموت       وس ه عل ديدًا أشرف من ه    . ومرض مرضًا ش وه ورجال قوم ه أب دخل إلي ف

م     ! ويحكم : فقال. فكلموه وعاتبوه وناشدوه اهللا اخترت اله أس ف د الي أتروني أمرضت نفسي أو وجدت لها سلوًة بع
ال   . هذا ما اختاره لي أبواي وقتالني به! والبالء، أو لي في ذلك صنع  ه ب دعو ب لوة فجعل أبوه يبكي وي . فرج والس

  : فقال قيس

 فقع إما بموٍت أو حـياة   لقد عذبتني يا حب لبنـى
  تدوم على التباعد والشتات   فإن الموت أروح من حياٍة
  فقلت لهم إذًا حانت وفاتي   وقال األقربون تعز عنهـا
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ى تزوجت هي زوج حت م ت أله ل وًال يس ه رس ال : دست إلي ه رس: ق د خروج ى بع ه لبن هودست إلي : وًال وقالت ل
ه         ل ل إذا أنشدك فق ًا، ف ه خزاعي ى أن       : استنشده، فإن سألك عن سبتك فانتسب ل ى أجابت إل دها حت م تزوجت بع ل

ام     . تتزوج بعدك؟ واحفظ ما يقول لك حتى ترده علي ه من أهل الش فأتاه الرسول فسلم وانتسب خزاعيًا، وذآر أن
  : واستنشده؛ فأنشده قوله

 سقـب روائم بٍو حانياٌت على   ارٌففأقسم ما عمش العيون شو

المرأة        : وقد مضت هذه األبيات فقال له رجل ا اآتحلت ب ه م ه أن عين ر، وحلف ل فلم تزوجت بعدها؟ فأخبره الخب
وب     ا عن ث ه   . التي تزوجها، وأنه لو رأها في نسوًة ما عرفها، وأنه ما مد يده إليها وال آلمها وال آشف له ال ل فق

ك؛           فأنني جاٌر ل: الرجل ا ب ا لتصلح حاله ا أن تكون بقربه ا معه ى زوجه د تمن ها وإنها من الوجد بك على حال ق
  : فقال تقول لها. تعود إلي إذا أردت الرحيل، فعاد إليه لما أراد الرحيل: قال. فحملني إليها ما شئت أؤده إليها

 وألمم بها من قبل أن ال تـالقـيا   أال حي لبنى اليوم إن آنت غـاديا
 قليٌل وال تخشى الوشـاة األدانـيا   لها منك النصـيحة إنـهـا وأهِد

 بأجبل جمٍع يتظرون الـمـنـاديا   وقل إنني والراقصات إلى منـى
 وأخشى عليك الكاشحين األعـاديا   أصونك عن بعض األمور مضنًة
 يردن فما يصـدرن إال صـواديا   تساقط نفسي حين ألقاك أنفـسـًا

 لكم حافظًا ما بل ريق لـسـانـيا   هلك فلسـت بـزائلفإن أحيا أو أ
 بها زفرٌة تعتادني هي مـا هـيا   أقول إذا نفسي من الوجد أصعدت
 ولوعة وجٍد تترك القلب ساهـيا   وبين الحشى والنحر مني حـرارٌة
 ولم ترني لبنى ولم أدر مـا هـيا   أال ليت لبنى لم تكـن لـي خـلًة

 أخا ثقٍة أو ظاهر الغـش بـاديا   ت سرك منهمسلي الناس هل خبر
 عليك وأضحى الحبل للبين واهيا   يقول لي الواشون لما تظـاهـروا
 وأنذرت من لبنى الذي آنت القيا   لعمري لقبل اليوم حملت ما تـرى
 لبينى على الهجران إال آما هـيا   خليلي مالي قد بـلـيت وال أرى

  ذآرت لبينى طرت لي عن شماليا   ـلـمـاأال يا غراب البين مالك آ
 عن الحي إال بالذي قد بـدا لـيا   أعندك علم الغيب أم لست مخبري
 وأفنيت دمع العين لو آان فانـيا   جزعت عليها لو أرى لي مجزعًا

 آفى بالذي تلقى لنفسك نـاهـيا   حياتك ال تغلب علـيهـا فـإنـه
 ولوعي بهـا يزداد إال تـمـاديا   تمر الليالي والشـهـور وال أرى
 وال قلة اإللمام أن آنـت قـالـيا   فما عن نواٍل من لبينـى زيارتـي
 الرواسـيا لها ما يؤود الشامخات   ولكنها صدت وحملت من هـوًى

  .وهذه القصيدة تخلط بقصيدة المجنون التي في وزنها وعلى قافيتها لتشابههما، فقلما يتميزان

ي مجرى            غنى الحسين ب وتر ف إطالق ال يًال أول ب ذه القصيدة ثق ن محرز في البيت األول والبيت الخامس من ه
  .الوسطى من روايتي بذل والهشامي

ال  : أنب لبنى زوجها الفتضاح أمره بشعر قيس فغضبت اني ق : حدثني المدائني عن عوانة عن يحيى بن علي الكن
د     ي شعره الغريض ومعب ق شريف وال وضيع إال سمع         شهر أمر قيس بالمدينة وغنى ف م يب م، فل ك وذووه ومال

ال . بذلك فأطربه وحزن لقيس مما به ذآرك   : وجاءها زوجها فأنبها على ذلك وعاتبها وق د فضحتني ب فغضبت  . ق
ي آنت                : وقالت د علمت أن ك، ولق دك وال دلس أمري علي ا عن ة فيك وال فيم ك رغب ا تزوجت ي واهللا م ذا، إن يا ه

ا         . على طالقيزوجته قبلك وأنه أآره  ه م ا، فخشيت أن يحمل م بحين ه إن أل در دم ى أه وواهللا ما قبلت التزويج حت
ك  . يجد على المخاطرة فيقتل، فتزوجتك ي إلي ا وجعل     . وأمرك األن إليك، ففارقني فال حاجة ب فأمسك عن جوابه
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اً  ا      يأتيها بجواري المدينة يغنينها بشعر قيس آيما يستصلحها بذلك؛ فال تزداد إال تمادي زال تبكي آلم دًا، وال ت وبع
  .سمعت شيئًا من ذلك أحر بكاء وأشجاه

ن جمل   . رجع الحديث إلى سياقته: وسط بريكة في لقائها، وشعره في ذلك د ب رأة   : وقال الحرمازي وخال آانت ام
ه دار ضيافة   ا . من موالي بني زهرة يقال لها بريكة من أظرف النساء وأآرمهن، وآان لها زوج من قريش ل  فلم

ة  : طالت علة قيس قال له أبوه ى المدين ى     . إني ألعلم أن شفاءك في القرب من لبنى فارحل إل ى أت ا حت فرحل إليه
ة     : فقال. فوثب غلمانه إلى رحل قيس ليحطوه. دار الضيافة التي لزوج بريكة ازًال أو ألقى بريك ال تفعلوا فلست ن

دها موضعًا نزلت     م وإال رحلت  فإني قصدتها في حاجة؛ فإن وجدت لها عن ا  . بك ا فأخبروه ه   . فأتوه فخرجت إلي
ه وقالت   انزل      : فسلمت عليه ورحبت ب ت، ف ا آان ًة م ال    . حاجتك مقضيٌة آائن ا فق ا منه زل ودن اجتي؟   : فن أذآر ح

ال . إن شئت : قالت ح    : ق ن ذري يس ب ا ق ك   : قالت . أن اك اهللا وقرب ي آل وقت      ! حي دنا ف ٌد عن ال . إن ذآرك لجدي : ق
دًة آيف شئت   وحاجتي أن أرى لبنى ن ي   : قالت . ظرًة واح ك عل ك ل م        . ذل ره، ث دها وأخفت أم ام عن م وأق زل به فن

ال    رًة وق دايا آثي ك      : أهدى لها ه أنس ب ى ي ذا حت ا به ا وزوجه ا      . الطفيه م قالت لزوجه رارًا، ث ا م : ففعلت وزارته
ك ي عن ال : أخبرن ي؟ ق ن زوج ٌر م ت خي ت. ال: أن ال : قال ي؟ ق ٌر من ى خي ت. ال: فلبن ا: قال ا ب ا وال فم لي أزوره
دها  . ذلك إليها: تزورني؟ قال ًا عن ا    . فأتتها وسألتها الزيارة وأعلمتها أن قيس ك وأتته ى ذل ا   . فتسارعت إل ا رأه فلم

ا قلت   : ثم قالت. ثم جعلت تسأله عن خبره وعلته فيخبرها، ويسألها فتخبره. ورأته بكيا حتى آادا يتلفان أنشدني م
  : في علتك؛ فأنشدها قوله

 على رمٍق والعائدات تـعـود   نفسي بقايا حشـاشٍة أعالج من
 آما هش للثدي الدرور ولـيد   فإن ذآرت لبنى هششت لذآرها
 وبي زفراٌت تتجلى وتـعـود   أجيب بلبنى من دعاني تجـلـدًا
 ألجـود بنفسي لوعاينـتـنـي   تعيد إلى روحي الحياة وإننـي

  صوت : وفي هذه القصيدة يقول: قال

 فإن عدن يومًا إنني لـسـعـيد   ت أيامًا مـضـين تـعـودأال لي
 من األرض منهل الغمام رعود   سقى دار لبنى حيث خلت وخيمت

الوا - : شكا إلى يزيد ما به وامتدحه فحقن دمه : غنت في هذين البيتين ضنين جارية خاقان بن حامد خفيف رمٍل ق
ال  ثم ارتحل إلى معاوية، فدخل إلى يزيد فشكا ما به ا شئت، إن شئت أن أآتب      : إليه وامتدحه؛ فرق له وق سل م

ا فعلت   ال . إلى زوجها فأحتم عليه أن يطلقه بالد، أتعرف           : ق يم من ال يم بحيث تق ك، ولكن أحب أن أق د ذل ال أري
ه،        : قال. أخبارها وأقنع بذلك من غير أن يهدر دمي ا وجب أن تمنع ه لم ا في ر أن ترحل إلين لو سألت هذا من غي

ي     فأقم ه ف حيث شئت؛ وأخذ آتاب أبيه له بأن يقيم حيث شاء وأحب وال يعترض عليه أحد، وأزال ما آان آتب ل
ى   : فقال للرسول . إهدار دمه؛ فقدم إلى بلده؛ وبلغ الفزاريين خبره وإلمامه بلبنى، فكاتبوه في ذلك وعاتبوه ل للفت ق

د جعلت   يا أخي ما غررتك من نفسي ،و: يعني أخا الجارية التي تزوجها لقد أعلمتك أني مشغول عن آل أحد، وق
ا رأيت        ه من حكمك م أمض في ك ف م           . أمر أختك إلي دة ث ه م ي حبال ا، فمكثت ف رق بينهم ى أن يف ى عل رم الفت فتك

  .ماتت

ن   : لقيه عياش السعدي ذاهًال شارد اللب وأنشده من شعره فيها ر ب أخبرني الحرمي بن أبي العالء قال حدثنا الزبي
ٌع      : ني سليمان بن عياش السعدي عن أبيه قالبكار قال حدث ذاد ، إذا رب ا آنت بالم ة ؛ فلم أقبلت ذات يوم من الغاب

ي سالماً     . حديث العهد بالساآن، وإذا رجل مجتمٌع في جانب ذلك الربع يبكي ويحدث نفسه    رد عل م ي . فسلمت فل
ي نفسي   ه   : فقلت ف ه فوليت عن بٌس ب اعة  . رجل ملت د س ي بع ك السال : فصاح ب ا صاحب   وعلي ي ي م إل م هل م، هل

ي      : فأتيته فقال! السالم  ود إل م يع ًا ث ي أحيان فقلت  . أما واهللا لقد فهمت سالمك ولكني رجل مشترك اللب يضل عن
ي  : ومن أنت؟ قال ح الليث ال    . قيس بن ذري ى؟ ق ا    : قلت صاحب لبن ى لعمري وقتيله ه    ! صاحب لبن م أرسل عيني ث

  : آأنهما مزادتان؛ فما أنسى حسن قوله

 بوصٍل وال صرٍم فييأس طامـع   بائنة لبنى ولم تقطـع الـمـدىأ
 وليلي تنبو فيه عني المضـاجـع   نهاري نهار الوالهـين صـبـابًة
 تقسم بين الهالكين الـمـصـارع   وقد آنت قبل اليوم خلوًا وإنـمـا
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 لما حبسته بينـهـن األضـالـع   فلوال رجاء القلب أن تسعف النوى
 شقائق برٍق في السماء لـوامـع   إثر لبـنـى آـأنـهـا له وجباٌت

 أال آل أمـر حـم البـد واقـع   أبى اهللا أن يلقى الرشـاد مـتـيٌم
 دامـع فؤاٌد وعيٌن جفنها الدهـر   هما برحابي معولين آـالهـمـا

ن    : عبد اهللا بن مسلم بن جندب ينشد من شعره د ب دثنا أحم ر     أخبرني الحسن بن علي قال ح دثنا الزبي ال ح عيد ق س
ة قالت    دثتني ظبي ن      : قال، وأخبرنا به وآيع عن أبي أيوب المديني، قال الزبير قال ح لم ب ن مس د اهللا ب سمعت عب

  : جندب ينشد زوجي قول قيس بن ذريح

 تأوه محموم عليه الـبـالبـل   إذا ذآرت لبنى تأوه واشتـكـى
 ه القـبـائلبه رمٌق تبكي علييبيت ويضحي تحت ظل منـيٍة
  وفي الحب شغٌل للمحبين شاغل   قتيل للبنى صدع الحب قلـبـه

ذا   ! ويلك : ثم أقبل على ابن جندب فقال!. واحرباه واسلباه ! أوه :فصاح زوجي ذا آ ال ! أتنشد ه فكيف أنشده؟   : ق
  !.لم ال تتأوه آما يتأوه وتشتكي آما يشتكي: قال

اً : وقال القحذمي: نىاستنشده ابن أبي عتيق أحر ما قال في لب ا قلت     : قال ابن أبي عتيق لقيس يوم أنشدني أحر م
  : فأنشده قوله. في لبنى

 لعل لقاًء في المـنـام يكـون   وإني ألهوى النوم في غير حينه
 فيا ليت أحالم المـنـام يقـين   تحدثني األحـالم أنـي أراآـم

 ضـنـينوأني بكم لو تعلمين    شهدت بأني لم أحل عن مـودٍة
 سـيلـين سواك وإن قالوا بلى   وأن فؤادي ال يلين إلى هـوى

  .ذلك جهد المقل: قال. لقل ما رضيت به منها يا قيس: فقال له بن أبي عتيق

  .غنى في البتين األولين قفا النجار ثاني ثقيل بالوسطى عن حبش

ن     أخبرني أحمد بن جعفر جحظة قال أن: أنشد ثعلب من شعره وآان يستحسنه يس ب ى ثعلب لق شدني أحمد بن يحي
   : ذريح وآان يستحسن هذه األبيات من شعره

 حيًا ثـم وبـٌل صـيٌف وربـيع   سقى طلل الداري التي أنتم بهـا
 فهل لي إلى لبنى الغداة شفـيع   مضى زمٌن والناس يستشفعون بي
 وإن آان صرم الحبل منك يروع   سأصرم لبنى حبلك اليوم مجمـًال

 عن البلد النأي البـعـيد نـزيع   أسلي النفس عنك آما سال وسوف
 وإن نال جسمي للفراق خشـوع   وإن مسني للضر مـنـك آـآبٌة
 وما ذاك من فعل الرجال بـديع   يقولون صب بالنسـاء مـوآـٌل
 آما ندم المغبـون حـين يبـيع   ندمت على ما آان منـي نـدامًة

 نهيتك عن هذا وأنـت جـمـيع   أآـنفقدتك من نفٍس شعاٍع ألـم 
 هناك ثنايا ما لـهـن طـلـوع   فقربت لي غير القريب وأشرفت
 هي اليوم شتى وهي أمس جميع   إلى اهللا أشكو نيًة شقت العـصـا
 ربـيع بذي سلـٍم ال جـادآـن   فيا حجرات الدار حيث تحمـلـوا
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  ْيَنىأمسُّ تراَب أرِضِك يا ُلَب
  أمسُّ تراَب أرِضِك يا ُلَبْيَنى 

  َوَلْوَال َأْنِت لم َأْمَسْس ُتَراَبا

  َوَما َأْحَبْبُت َأْرَضُكُم َولِكْن
  َوَما َأْحَبْبُت َأْرَضُكُم َولِكْن 

  أَقبُِّل إْثَر َمْن َوِطىء التَُّراَبا

  َلَقْد َالَقْيُت ِمْن َآَلِفي ِبُلْبَنى

  ّشَراَباَبَالًء َما ُأِسيُغ ِبِه ال

  إذا ناَدى الُمَناِدي بکْسِم ُلْبَنى

  َعِييُت فما ُأِطيُق له َجَوابا

  فهذا فعُل شيخينا جميعًا

  أَراَدا لي الَبِليَّةَ  والَعَذاَبا

  أضوُء سنا برٍق بدا لَك لمعُه
  أضوُء سنا برٍق بدا لَك لمعُه 

  بذي اَألثل ِمْن َأْجَراِع ِبيَشةَ  َتْرُقُب

  اَك موآٌَّلنعْم إنني صبٌّ هن

  ِبَمْن َلْيَس ُيْدِنيني وال َيَتَقرَُّب

  ومن أشتكي منُه الجفاَء وُحبُُّه

  َطَراِئُف َآاَنْت َزوَّ َمْن َيَتَحبَُّب

  عفا اُهللا عن أمِّ الوليِد أما ترى

  َمَساِقَط ُحبِّي َآْيَف بي َتَتَلعَُّب

  َفَتْأِوي ِلَمْن َآاَدْت َتِغيُظ َحَياُتُه

  ي سوائُر تنعُبغداةَ  سمْت نحو

  َوِمْن َسَقِمي ِمْن ِنيَّةِ  الِحبِّ ُآلَّما

  َأَتى َراِآٌب ِمْن َنْحِو أْرِضِك َيْضِرُب

  مرضُت فجاُؤوا بالمعالِج والرقى

  َبِصيٌر بالدََّواِء ُمَجرَُّب: َوَقاُلوا

  َأَتاني َفَداَواني َوَطاَل کْخِتَالُفُه

  إليَّ فأعياُه الرَقى والتطبُب

  ِن َعنِّي ما ُيعقُِّد طاِئًالَوَلْم ُيْغ

  وَال ماُ يَمنَّيني الطَِّبيب الُمَجرَُّب

  َوَال نشراٌت باَت يغسلني ِبَها
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  إَذا ما بَدا لي الكوآُب الُمَتَصوُِّب

  َوَباُنوا َوَقْد َزاَلْت ِبُلْبَناَك َجْسَرةٌ 

  َسُبوٌح َوَموَّاُر الِمَالَطْيِن أْصَهُب

  ذِِّب أنَُّهَتُظنُّ ِمَن الظَّنِّ الُمَك

  وَراآبُه داَرا ِبمكَّةَ  َيْطُلُب

  فَال والذي َمسَّْحُت أرآاَن بيتِه

  أُطوُف ِبِه ِفيَمْن َيُطوُف َوَيْحِصُب

  َنَسْيتِك َما أْرَسى َثبيٌر َمَكاَنُه

  َوَما َداَم جارًا للَحُجوِن الُمَحصَُّب

  َوَما َسَجَعْت َوْرَقاُء تهتُف بالضَُّحى

  اِنها َوُتَصوُِّبُتَصعُِّد في أْفَن

  وما أْمَطَرْت َيْومًا بَنْجٍد َسَحاَبةٌ 

  َوَما اخضرَّ باألجراِع طلٌح وتنضُب

  َأَال إّن في الَيْأِس الُمَفرِِّق َراَحةً 

  َسُيْسِليك عمَّْن َنفعُه َعْنَك َيْعُزُب

  َفُكلُّ الذي قاُلوا َبَلْوُت َفَلْم أِجْد

  َن َيقرُبِلِذي الشَّْجِو أشَفى ِمْن هًوى ِحي

  عليَها سالُم اِهللا َما هبَِّت الصََّبا

  َوَما َالَح َوْهنًا ِفي ُدَجى اللَّيِل آوآُب

  فلسُت ِبمبتاُع وِصاًال ِبوصلَها

  ولسُت بمفٍش ِسرَها حيَن أغضُب

  َلَقْد ناَدى الغراُب ِبَبْيِن ُلْبَنى
  َلَقْد ناَدى الغراُب ِبَبْيِن ُلْبَنى 

  الغراِب َفَطاَر القلُب ِمْن حذِر

  غدًا َتَباَعُد َداُر ُلْبَنى: َوَقاَل

  وتنَأى َبْعَد ُودٍّ وأقتراِب

  تِعسَت ويحَك ِمْن غراٍب: فقلُت 

  َوَآاَن الدَّْهَر َسْعُيَك ِفي َتَباِب

  َلَقْد ُأْوِلْعَت ـ ال الَقْيَت َخْيرًا ـ

  ِبَتْفِريِق الُمِحبِّ َعِن الُحَباِب
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  افذًاأيا آبدًا طارْت ُصُدوعًا َنو
  أيا آبدًا طارْت ُصُدوعًا َنوافذًا 

  ويا َحسرتا ، ماذا ُيَغلَغُل في القلِب؟

  فُأْقِسُم ما ُعْمُش الُعُيوِن َشَواِرٌف

  َروائُم َبوٍّ حائماٌت على َسقِب

  َتشممنُه لو يستطعَن ارتشفنُه

  إذا ُسْفَنُه َيْزَدْدَن َنْكبًا على َنْكِب

  رئمَن فما تنحاُش منهنَّ شاِرٌف

  َحاَلْفَن َحْبسًا في الُمُحوِل وفي الَجْدِبَو

  بأوجَد ِمنِّي يوَم ولْت ُحُموُلَها

  َوَقْد طلعت ُأْوَلى الرِّآاِب ِمَن النَّْقِب

  َوُآلُّ ُمِلّماِت الزََّماِن َوَجْدُتها

  ِسَوى ُفْرَقةِ  األْحَباِب َهيَِّنةَ  الَخْطِب

  ٍ إذا کْفَتَلَتْت ِمْنَك النََّوى َذا َمَودَّة

  َحِبيبًا ِبَتْصَداٍع ِمَن الَبْيِن ذي َشْعِب

  أذاَقْتَك ُمرَّ الَعْيِش أو ُمتَّ َحْسَرةً 

  آما َماَت َمْسِقيُّ الضَّياِح على َأْلِب

  َوقلُت ِلَقْلِبي حيَن َلجَّ بَي الهَوى

  :وآلفني ما ال ُيِطيُق ِمَن اُلحبِّ 

  أال أيُّها الَقْلُب الذي قاَدُه الَهَوى

  َأَقرَّ اُهللا عينك ِمَن َقْلِب أِفْق ال

  ُنَباُح َآلٍب ِبأعلى الواِد ِمْن َسِرٍف
  ُنَباُح َآلٍب ِبأعلى الواِد ِمْن َسِرٍف 

  َأْشَهى إلى النَّْفِس ِمْن تْأذيِن َأيُّوِب

  يقرُّ ِبعيني ُقرُبها ويزيدني
  يقرُّ ِبعيني ُقرُبها ويزيدني 

  بها آلفًا من آان ِعْندي َيعْيُبها

  قائٍل قد قال ُتْب فعصيُتهوَآْم 

  َوِتْلَك َلَعْمِري َتْوَبةٌ  ال أُتوُبها

  فيا نفُس صبرًا لسِت واهللا فاعلمني

  ِبَأوَِّل َنْفٍس َغاَب َعْنَها َحِبيُبها
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  ِإَذا َخِدَرْت ِرْجِلي تذآَّرُت َمْن َلَها
  ِإَذا َخِدَرْت ِرْجِلي تذآَّرُت َمْن َلَها 

  ودعوُتفناديُت ُلْبَنى باْسِمَها 

  َدَعْوُت التي لو أّن َنْفسي ُتِطيُعني

  َلَفاَرْقُتَها ِمْن ُحبَِّها َوَقَضْيُت

  َبَرْت َنْبَلها للصَّْيِد ُلْبَنى َوَريََّشْت

  وريَّشُت ُأخَرى ِمثلَها َوَبَرْيُت

  فلمَّا َرَمِتني َأقصدتني ِبَسهِمَها

  وَأْخَطْأُتها بالسَّْهِم ِحيَن َرَمْيُت

  ْبَنى َضلَّةً  َفَكَأنَّنيَوَفاَرْقُت ُل

  قرنُت ِإلى العيُّوِق ثمَّ هويُت

  َفَيا َلْيَت َأنِّي ُمتُّ َقْبَل ِفَراِقَها

  َوَهْل ُترجَعْن َفْوَت القضيَّةِ  َلْيُت

  َفِصْرُت َوَشْيِخي آالذي َعَثَرْت ِبِه

  َغَداةَ  الَوَغى َبْيَن الُعَداةِ  ُآَمْيُت

  َسويَّةً َفَقاَمْت وَلْم ُتضرْر هناَك 

  َوَفاِرُسها َتْحَت السَّناِبِك َمْيُت

  فإْن َيُك تهياِمي ِبُلْبَنى َغَوايةً 

  َفَقْد، يا َذِريَح ْبَن الُحَباِب، َغَوْيُت

  َفَال أْنَت ما أمَّْلَت فيَّ رَأْيَتُه

  َوَال أنا ُلْبَنى والَحَياةَ  َحَوْيُت

  َفَوطِّْن ِلُهْلِكي ِمْنَك َنْفسًا فإنَّني

  بي َقْد ، يا َذِريُح ، َقَضْيُت آأنَك

  لقْد َعذَّْبَتني يا ُحبَّ ُلْبَنى
  لقْد َعذَّْبَتني يا ُحبَّ ُلْبَنى 

  َفَقْع إّما ِبَمْوٍت أْو َحَياةِ 

  فإنَّ الموَت أَرَوُح ِمْن حياةٍ 

  َتُدوُم على التََّباُعِد والشََّتاِت

  َتَعزَّ َعْنها: َوَقاَل األْقَرُبوَن

  إَذْن َحاَنْت َوَفاتي: ْمَفُقْلُت َلُه
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  ماَتْت ُلَبْيَنى فموتها موتي
  ماَتْت ُلَبْيَنى فموتها موتي 

  َهْل َتْنَفَعْن َحْسَرةٌ  على الَفْوِت

  َوَسْوَف أْبِكي ُبَكاَء ُمْكَتِئٍب

  َقَضى حياةً  وجدًا على َمْيِت

  ُتَباِآُر أْم َتُروُح غدًا َرَواحا
  احاُتَباِآُر أْم َتُروُح غدًا َرَو 

  َوَلْن َيْسِطيَع ُمْرَتَهٌن َبَراَحا

  سقيٌم ال ُيَصاُب له دواٌء

  أَصاَب اُلحبُّ ُمْقتَلُه َفَناَحا

  وعذَّبُه الهَوى حتَّى َبَراُه

  َآَبْرِي الَقْيِن بالسَّفِن القداَحا

  َفَكَاد ُيِذيُقُه ُجَرَع الَمَناَيا

  َوَلْو َسّقاُه ذِلَك الْسَتَراَحا

  ُتْحسني فهو شاآٌر هبيني امرءًا ِإْن
  هبيني امرءًا ِإْن ُتْحسني فهو شاآٌر 

  ِلَذاَك وإْن لم ُتْحِسني َفُهَو َصاِفٌح

  وِإْن َيَك َأقواٌم أساؤوا وأهجروا

  فإنَّ الذي بيني وبينِك صالُح

  ومهما يكن فالقلب يا ُلْبُن ناشٌر

  عليِك الَهَوى ، والَجْيب ما عشُت ناِصُح

  ِشيَّةَ  َراِئٌحوإنَِّك ِمْن ُلْبَنى الَع

  َمِريُض الذي ُتْطَوى عليه الَجَواِنُح

  فما َوِجَدْت َوْجدي بها أمُّ َواِحٍد

  ِبَواِحِدَها ُضمَّْت َعَلْيِه َصَفاِئُح

  َوَجْدُت ِبها َوْجَد الُمِضلِّ ِرَآاَبُه

  بمكَّة والرُّآباُن غاٍد وراِئُح

  وَلْو أنَّني أسطيُع صبرًا وسلوةً 
  طيُع صبرًا وسلوةً وَلْو أنَّني أس 

  َتَناَسْيُت ُلْبَنى َغْيَر َما ُمْضِمٍر ِحْقَدا

  َولِكنَّ َقْلبي قد َتَقسََّمُه الَهَوى

  شتاتًا َفَما ُأْلَفى صبورًا وال َجلَدا
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  سلْي اللَّيَل عنِّي آيف أرَعى ُنُجوَمُه

  وآيَف أقاِسي الَهمَّ ُمسْتَخِليًا َفْرَدا

  َنْحِو َأْرِضُكْمآَأنَّ ُهُبوَب الرِّيِح ِمْن 

  ُيِثيُر ُفَتاَت الِمْسِك والَعْنَبَر النَّدَّا

  ِعيَد َقْيٌس ِمْن ُحبِّ ُلْبَنى َوُلْبَنى
  ِعيَد َقْيٌس ِمْن ُحبِّ ُلْبَنى َوُلْبَنى 

  داُء َقْيٍس، والُحبُّ َداٌء َشِديُد

  وِإذا َعاَدِني الَعَواِئُد يومًا

  ال َأَرى َمْن ُأريُد: قالِت العيُن 

  يَت ُلْبَنى تعوُدِني ثمَّ أقِضيل

  إنَّها ال َتُعوُد ِفيَمْن َيُعوُد

  ويَح قيٍس َلَقْد تضمََّن ِمْنَها

  داَء خبٍل فالقلُب ِمْنُه َعميُد

  لعمِري َلَقْد صاَح الغراُب ِبَبْينِهْم
  لعمِري َلَقْد صاَح الغراُب ِبَبْينِهْم 

  َفَأْوَجَع َقْلِبي بالَحِديِث الذي ُيْبِدي

  أْفَصْحَت، ال ِطْرَت َبْعَدَها: ْلُت َلُهَفُق

  َفَهْل ِلْلَبْيِن ويحَك ِمْن َردِّ ؟! بريٍش 

  وفي ُعروةَ  العذريِّ ِإْن ُمتُّ أسوةٌ 
  وفي ُعروةَ  العذريِّ ِإْن ُمتُّ أسوةٌ  

  وعمرو بن عجالَن الَّذي قتلْت ِهْنُد

  وبي ِمْثُل َما َماَتا ِبِه َغْيَر أنَّني

  يْأِتِني َوْقُتُه َبْعُد إلى أَجٍل لم

  هل الُحبُّ إالَّ عبرةٌ  ثم زفرةٌ 

  َوَحرٌّ على األحشاِء َلْيَس له َبْرُد

  َوَفْيُض ُدُموِع الَعْيِن باللَّْيِل ُآلَّما

  َبَدا َعَلٌم ِمْن َأْرِضُكْم لم َيُكْن َيْبُدو

  َوْيلي َوَعْولي وما لي ِحيَن ُتفِلُتني
  َن ُتفِلُتنيَوْيلي َوَعْولي وما لي ِحي 

  ِمْن َبْعِد ما َأْحَرَزْت َآّفي بها الظََّفرا

  :َقْد َقاَل َقْلِبي ِلَطْرفي وهو َيْعِذُلُه
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  َهَذا جزاؤَك ِمنِّي فاآُدِم الَحَجَرا

  َقْد آنُت أنهاَك عنها لو تطاوُعني

  فکْصِبْر فما َلَك فيها أْجُر َمْن َصَبرا

  اِآُرِبَنْفِسَي َمْن َقْلِبي َلُه الدَّْهَر َذ
  ِبَنْفِسَي َمْن َقْلِبي َلُه الدَّْهَر َذاِآُر 

  َوَمْن هو َعنِّي ُمْعِرُض الَقْلِب َصاِبُر

  َوَمْن ُحبُُّه َيْزَداُد ِعْنِدي ِجدَّةً 

  وُحبِّي لديِه ُمخِلُق الَعْهِد َداِثُر

  ُخُذوا ِبَدِمي ـ إْن ُمتُّ ـ ُآلَّ َخِريدةٍ 
  لَّ َخِريدةٍ ُخُذوا ِبَدِمي ـ إْن ُمتُّ ـ ُآ 

  َمِريَضةِ  َجْفِن الَعْيِن والطَّْرُف فاِتُر

  َأَرى َبْيَت ُلْبَنى أْصَبَح الَيْوَم ُيْهَجُر
  َأَرى َبْيَت ُلْبَنى أْصَبَح الَيْوَم ُيْهَجُر 

  ُمنكُر - يا لَك الخيُر - وهجراُن ُلْبَنى 

  أتبِكي َعَلى ُلْبَنى وأنَت ترآَتها ؟

  َت أقدُروُآْنَت عليَها بالمَال أن

  فإْن َتُكِن الدُّْنَيا ِبُلْبَنى َتَقلََّبْت

  علّي فِللدُّْنَيا ُبُطوٌن وأْظُهُر

  َلَقْد َآان فيها لَألَماَنةِ  َمْوِضٌع

  وللكّف مرتاٌد وللعيِن منظُر

  َوِلْلَحاِئِم الَعْطشاِن ِريٌّ ِبِريِقها

  وللمِرح المختاِل خمٌر وُمْسكُر

  َن أْحُبٍلآَأنَِّي في ُأْرُجوَحةٍ  َبْي

  إذا ُذْآَرةٌ  ِمْنَها َعَلى الَقْلِب َتْخُطُر

  َوددُت ِمَن الشَّوِق الذي بي أنَِّني
  َوددُت ِمَن الشَّوِق الذي بي أنَِّني 

  ُأَعاُر جناَحْي طائٍر فأطيُر

  فما في َنِعيٍم َبْعَد َفْقِدَك َلذَّةٌ 

  وال في ُسُروٍر َلْسِت فيِه ُسُروُر

  ْلَدةٍ  ِنْصُف َنْفِسِهوإنَّ کْمَرًأ في َب

  وِنْصٌف ِبُأْخَرى إنَّه َلصبوُر



 22

  َتَعرَّْفُت ُجْثَماِني َأِسيرًا ِبَبْلَدةٍ 

  وقلبي ِبُأخرى غيَر ِتلَك أسيُر

  أال يا ُغراب الَبْيِن ويحَك َنبِِّني

  ِبِعْلِمَك في ُلْبَنى وَأْنَت َخِبيُر

  فإْن َأْنَت َلْم ُتْخِبْر ِبَشْيٍء َعِلْمَتُه

  ِطْرَت إالَّ والَجَناُح َآِسيُرفال 

  َوُدْرَت ِبَأْعَداٍء َحِبيُبَك ِفيِهْم

  آما َقْد َتَراِني بالَحِبيِب أُدوُر

  أال يا ُغراَب الَبْيِن هل أنَت ُمخِبِري
  أال يا ُغراَب الَبْيِن هل أنَت ُمخِبِري 

  ِبُخبٍر آما َخبَّْرَت ِبالنأي والشَّرِّ

  ْيٌن َوَقرَُّبواَوَخبَّْرَت أْن َقْد َجدَّ َب

  ِجماًال ِلَبْيٍن ُمْثَقَالٍت ِمَن الَغْدِر

  وِهْجَت َقَذى َعيِن ِبُلبَنى َمريضةٍ 

  إذا ُذِآَرْت فاَضْت َمَداِمُعها َتْجِري

  َوُقْلَت َآذاَك الدَّْهُر ما َزاَل فاجعًا

  َوَهْل َشْيٌء ِبباٍق على الدَّْهِر؟! َصَدْقَت

  لهافإن يحجبوها، أو َيُحل دوَن وص
  فإن يحجبوها، أو َيُحل دوَن وصلها 

  مقالةُ  واٍش، أو وعيُد أميِر

  فلم يمنُعوا عينيَّ من دائِم الُبَكا

  ولن َيمِلكوا ما قد َيُجّن َضميري

  إلى اهللا أشكو ما أالقي من الهوى

  وِمن ُآرٍب تعتادني وَزفيِر

  ومن ُآَرٍب للحبِّ في باِطِن الحشا،

  ُسروِربأنَعِم َحاَلْي ِغبَطةٍ  و

  فما َبِرَح الواشوَن، حتى بدت لنا

  بطون الهوى مقلوبةً  بُظُهوِر

  لقد ُآنِت َحسَب النَّفِس لو داَم َوصُلنا

  ولكّنما الدْنيا َمتاُع ُغرور

  سأبكي على نفسي بعيٍن غزيرةٍ 

  ُبكاَء َحزيٍن، في الوثاِق، أسير
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  وآّنا جميعًا قبَل أن َيظَهَر النوى ،

  ْخَفى الَهَوى َعْن َضِميِرِهَلَو کنَّ کْمَرًأ أ

  إذا ِعْبُتها َشبَّْهُتها الَبْدَر طاِلعًا
  إذا ِعْبُتها َشبَّْهُتها الَبْدَر طاِلعًا 

  َوَحْسُبَك ِمْن َعْيٍب لها َشَبُه الَبْدِر

  لقد ُفضَّلْت ُلْبَنى على الناِس مثلما

  على ألف شهٍر فضِّلت ليلةُ  القدِر

  اَألْرِض أْرَجَفْتإذا ما َمَشْت ِشْبرًا ِمَن 

  ِمَن الُبْهِر َحتَّى ما َتِزيُد على ِشْبِر

  لها آفٌل يرتجُّ منها إذا َمَشْت

  و َمْتٌن َآُغصِن البان ُمضطِمُر الَخْصِر

  أَال َلْيَت ُلْبَنى في َخالٍء َتُزوُرني
  أَال َلْيَت ُلْبَنى في َخالٍء َتُزوُرني 

  فأشُكو إليها لوعِتي ُثمَّ َتْرجُع

  ُآلُّ ذي ُلبٍّ َوُآلُّ ُمَتيٍَّمَصَحا 

  و قلِبي ِبُلْبَنى ما َحِييُت ُمَروَُّع

  َفَيا َمْن ِلَقْلٍب ما ُيِفيُق ِمَن الَهَوى

  َوَيا َمْن ِلَعْيٍن ِبالصََّبابةِ  َتدمُع

  عفا َسِرٌف ِمْن َأْهِلِه َفُسراِوُع
  عفا َسِرٌف ِمْن َأْهِلِه َفُسراِوُع 

  الدَّواِفُع َفَجْنَبا أريٍك فالتِّالُع

  َطِمْعَت ِبَلْيَلى َأْن َتريَع وإنَّما

  ُتَقطُِّع أعناَق الرِّجاِل المطامُع

  أَتصِبُر للَبيِن الُمِشتِّ َمَع الَجَوى

  َفَقْد ُآْنُت َأبِكي والنََّوى ُمطمِئنَّةٌ 

  ِبَنا وِبُكْم ِمْن ِعْلِم َما الَبْيُن صاِنُع

  َنَهاِري َنهاُر النَّاِس حتى إذا بدا

  ِلَي اللَّيُل َهزَّتني إليِك المضاجُع

  ُأَقضِّي نهاري بالحديِث َوبالُمَنى

  َويجمُعني باللَّيِل والَهمَّ جاِمُع

  إذا نحن َأنَفذنا الُبكاَء َعِشيَّةً 

  َفَمْوِعُدنا َقرٌن ِمَن الشَّمِس َطاِلُع
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  أُلبنى ًلًقد ًجًلت ًعليِك ُمصيبَتتي
  تيأُلبنى ًلًقد ًجًلت ًعليِك ُمصيبَت 

  َغَداةَ  غًد إذا َحلَّ ما أَتَوقَُّع

  ُتَمنِّيَنني َنيًال َوَتلِوينني ِبه

  َفَنْفِسَي َشْوقًا ُآلَّ َيْوٍم َتَقطَُّع

  َوَقْلُبِك َقطُّ َما َيِليُن ِلَما َيَرى

  َفَوا َآِبِدي َقْد َطاَل هذا التََّضرُُّع

  أُلوُمِك ِفي َشأني وأنِت ُمليَمةٌ 

  بِّ وأقَطُعلعمري وأجَفى ِللُمِح

  أُخبِّرِت أني فيِك َميُِّت َحسَرتي

  َفَما َفاَض ِمْن َعْيَنْيِك ِلْلَوْجِد َمْدَمُع

  َولِكن َلَعمري َقد َبكيُتِك جاهدًا

  وإْن َآاَن َداِئي ُآلُُّه ِمْنِك أْجَمُع

  َصبيَحةَ  جاَء العاِئداُت َيُعدنني

  َفَظلَّت َعَليَّ العائداُت َتَفجَُّع

  ِجْئَنا إَلْيِه َوَقْد َقَضى: َفَقاِئَلةٌ 

  ال، َبْل َتَرْآَناُه َيْنِزُع: َوَقاِئَلةٌ 

  َفَما َغِشَيْت َعْيَنْيِك ِمْن َذاَك َعْبَرةٌ 

  َوَعْيِني على ما بي ِبِذْآَراِك َتْدَمُع

  إذا أنِت َتبكي عليَّ ِجنازةً 

  َلَدْيِك َفَال َتْبِكي َغدًا ِحيَن ُأْرَفُع

  ال ُتَراعي أألا يا ِشبَه ُلبنى
  أألا يا ِشبَه ُلبنى ال ُتَراعي 

  َوال َتَتَيمَِّمي ُقَلَل الِقَالِع

  َفواَآِبِدي َوَعاَوَدني ُرَداعي

  َوآاَن ِفراُق ُلبنى آالِخداِع

  َتَكنََّفني الُوشاةُ  فأزَعُجوني

  فيا َلْلنَّاِس ِللَواِشي الُمطاِع

  فأْصَبْحُت الَغَداةَ  َأُلوُم َنْفِسي

  َوَلْيَس ِبُمْسَتَطاِع على َشْيٍء

  َآَمْغُبوٍن يَعضُّ على َيَدْيِه

  َتَبيََّن َغْبَنُه َبْعَد الِبياِع

  ِبداِر َمضيعةٍ  َتَرآتَك ُلْبَنى
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  آذاك الَحْيُن ُيْهَدى ِلْلُمَضاِع

  َوَقْد ِعشنا َنَلذُّ الَعيَش حينًا

  َلَو کنَّ الدَّْهَر لإلْنَساِن َراِع

  راٍقَولِكنَّ الَجميَع إلى افِت

  وأْسَباُب الُحُتوِف لها َدَواِع

  َلَقْد ِخْفُت أّال َتْقَنَع النَّْفُس َبْعَدها
  َلَقْد ِخْفُت أّال َتْقَنَع النَّْفُس َبْعَدها 

  بشيٍء ِمَن الدُّنيا إن آاَن َمقَنعا

  وازجر عنها النَّفس ِإذا حيَل ُدوَنها

  َوَتْأَبى إليها النَّْفُس إّال تَطلُّعا

  َيشكو إلى َغيِرها الَهَوىَبليٌغ إذا 
  َبليٌغ إذا َيشكو إلى َغيِرها الَهَوى 

  وإْن ُهَو َالَقاَها َفَغْيُر َبِليِغ

  ُأِحبُِّك َأْصَناَفًا ِمَن الُحبِّ َلْم َأِجْد
  ُأِحبُِّك َأْصَناَفًا ِمَن الُحبِّ َلْم َأِجْد 

  َلها َمَثًال في َساِئِر النَّاِس ُيوَصُف

  ْلَحِبيِب َوَرْحَمةٌ َفِمْنُهنَّ ُحبٌّ ِل

  ِبَمْعِرَفِتي ِمْنُه ِبَما َيَتَكلَُّف

  َوِمْنُهنَّ أّال َيْعِرَض الدَّْهَر ِذْآُرَها

  على القلِب إَال آادِت النَّفُس َتتَلُف

  َوُحُب َبَدا بالِجْسِم واللَّْوِن ظاِهٌر

  َوُحبٌّ لدى َنفسي ِمَن الرُّوِح ألطُف

  ينِهَوُحبٌّ هو الداُء العياُء ِبَع

  َلُه ِذَآٌر َتعدو َعليَّ فأدّنُف

  َفَال َأَنا ِمْنُه ُمْسَتِريٌح َفَميٌِّت

  َوَال ُهَو َعَلى َما َقْد َحِييُت ُمَخفَُّف

  َفيا ُحبَّها، ما ِزْلَت َحتَّى َقَتْلَتني

  َوَال َأْنَت، إْن َطاَل البالء ِلَي ُمْنِصُف
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  َقد ُقلُت ِللَقلِب ال ُلبناَك فاعتِرِف
  لُت ِللَقلِب ال ُلبناَك فاعتِرِفَقد ُق 

  واقِض اللُّباَنةَ  ما َقضَّيَت وانَصِرِف

  َقْد ُآْنُت أْحِلُف َجْهدًا ال أَفاِرُقها

  ُأفٍّ ِلَكْثَرةِ  َذاَك الِقيِل والَحِلِف

  َحتَّى َتَكنََّفِني الَواُشوَن فکْفُتِلَتْت

  ال تأَمَنن أبدًا ِمن ِغشِّ ُمكَتِنِف

  أمَست ُمَجاِوَرةً  الَحمُد ِهللا َقد

  أْهَل الَعِقيِق وأْمَسْينا على َسَرِف

  َحيٌّ َيَماُنون والَبْطَحاُء َمْنِزُلنا

  هذا َلَعْمُرَك َشْمٌل َغْيُر ُمْؤَتِلِف

  آيَف السُُّلوُّ وال أزاُل أرى لها
  آيَف السُُّلوُّ وال أزاُل أرى لها 

  َرْبعًا آحاِشَيةِ  الَيماني الُمْخَلِق

  اِضَحةِ  الَجِبيِن َغريَرةٍ َرْبعًا لو

  آالشَّمِس إذا طلَعْت َرخيِم المنِطِق

  َقْد ُآْنُت أْعَهُدها ِبِه في ِعزَّةٍ 

  والَعْيُش َصاٍف والِعَدى َلْم َتْنِطِق

  َحتَّى إذا َنَطُقوا وآذاَن فيِهُم

  داعي الشَّتاِت ِبِرحَلةٍ  َوَتَفرِق

  َخَلِت الدَِّياُر ِفُزْرُتها َوَآَأنَِّني

  ُذو َحيَّةٍ  ِمْن ُسمَِّها لم َيْعَرِق

  ُلْبَنى ِفْتَنةٌ  ُآْنَت َقْبَلها: َيُقوُلوَن
  ُلْبَنى ِفْتَنةٌ  ُآْنَت َقْبَلها: َيُقوُلوَن 

  ِبخيٍر فال َتنَدْم َعليها َوطلِِّق

  َفَطاَوْعُت أْعَداِئي َوَعاَصْيُت َناِصِحي

  وأْقَرْرُت َعْيَن الشَّاِمِت الُمَتَخلِِّق

  ْدُت َوَبيِت اِهللا أنِّي َعصيُتُهْمَوِد

  َوُحمِّلُت في ِرضواِنها ُآلَّ ُموِبِق

  َوُآلِّْفُت َخْوَض الَبْحِر والَبْحُر َزاِخٌر

  أبيُت على أْثَباِج َمْوٍج ُمَغرِِّق

  َآَأنِّي أَرى الناَس الُمِحبِّيَن َبْعَدها
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  ُعَصاَرةَ  َماِء الَحْنَظِل الُمَتَغلِِّق

  ِني َبْعَدها ُآلَّ َمْنَظٍرَفُتْنِكُر َعْي

  َوَيكَرُه َسمعي َبعَدها ُآلَّ َمنِطِق

  َجَزى الرَّْحمن أْفَضَل ما ُيَجاِزي
  َجَزى الرَّْحمن أْفَضَل ما ُيَجاِزي 

  على اإلحساِن َخيرًا ِمْن َصديِق

  َفَقد َجرَّبُت إخواني جميعًا

  فما أْلَفْيُت آکْبِن أبي َعِتيِق

  عَد َصدٍعَسَعى في َجمِع َشملي َب

  َوَرْأٍي ِحْدُت فيِه َعِن الطَِّريِق

  َوأطفأ َلوَعةً  آاَنت ِبَقلبي

  أَغصَّتني َحَراَرُتها ِبِريقي

  َتَكاُد ِبَالُد اهللا يا أمَّ َمْعَمٍر
  َتَكاُد ِبَالُد اهللا يا أمَّ َمْعَمٍر 

  ِبَما َرُحَبْت َيْومًا َعَليَّ َتِضيُق

  ْيَتهاُتَكذِّبني بالُودِّ ُلْبَنى َوَل

  ُتَكلُِّف منِّي ِمْثَلُه َفَتُذوُق

  َوَلْو َتْعَلِميَن الَغْيَب أْيَقْنِت أّنني

  َلُكم والهدايا الُمشَعرات صديُق

  تتوُق إَليِك النفُس ثمَّ أُردُّها

  َحياًء وِمِثلي بالَحياِء َحقيُق

  أذوُد سوام الطرف عنِك وما لُه

  َعلى َأَحٍد إّال َعَلْيِك َطِريُق

  حالِت َصرمي وَهِجرَتني فإني وإن

  َعَلْيِك ِمَن کْحَداِث الرََّدى َلَشِفيُق

  َوَلْم َأَر َأيَّامًا َآَأيَّاِمَنا اّلتي

  َمَرْرَن علينا والزََّماُن أِنيُق

  َوَوْعُدِك إّيانا َوَلْو ُقْلِت َعاِجٌل

  َبعيٌد َآما َقْد َتعَلميَن َسحيُق

  َوَحدَّْثَتني يا َقْلُب أنََّك َصاِبٌر

  لى البيِن ِمن ُلبنى َفسوَف َتُذوُقع

  َفُمْت َآَمدًا أو ِعْش َسقيمًا فإنما
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  ُتَكلُِّفني ما ال َأَراَك ُتِطيُق

  أَطْعَت ُوشاةً  لم َيُكْن َلَك ِفيِهُم

  َخليٌل وال جاٌر َعَلْيَك َشفيُق

  فإْن َتُك َلّما َتْسُل َعْنها فإنَّني

  بها ُمْغَرٌم َصبُّ الُفَؤاِد َمُشوُق

  ُج ِبُلبنى الداُء ِمنِّي َوَلْم َتَزْلَيهي

  ُحَشاَشةُ  َنْفِسي ِلْلُخُروِج َتُتوُق

  وُيثني لَك الّداعي ِبها َفُتفيُق

  َشِهْدُت على َنْفسي ِبَأنَِّك غاَدةٌ 

  َرَداٌح وأنَّ الَوجَه ِمنِك َعِتيُق

  َوأنَِّك ال َتجَزيَنني ِبَصَحَابةٍ 

  يُقَوَال َأَنا للِهْجَراِن ِمْنِك ُمِط

  وأنَِّك َقسَّمِت الُفَؤاَد َفِنصُفُه

  َرِهيٌن َوِنْصٌف في الِحَباِل َوِثيُق

  َصُبوِحي إذا ما َذرَِّت الشَّمُس ِذآُرُآْم

  ولي ِذْآُرُآْم ِعْنَد الَمَساِء َغُبوُق

  إذا أنا َعزَّيُت الهوى أو َتَرآُتُه

  أَتْت َعَبراٌت بالدُُّمِع َتُسوُق

  َياِزيِم والَحَشاَآَأنَّ الَهَوى بين الَح

  َوَبْيَن التََّراقي والّلهاةِ  َحِريُق

  فإن ُآنِت ِلمَّا َتعَلمي العلَم فاسألي

  َفَبْعٌض ِلبعٍض في الَفَعاِل َفُؤوُق

  َسلي َهْل َقالني ِمْن َعشيٍر َصِحبُتُه

  َوَهْل َملَّ َرْحِلي في الّرفاِق َرِفيُق

  َوَهل َيجَتوي الَقْوُم الكراُم َصَحابتي

  اغَبرَّ َمخشيُّ الِفَجاِج َعِميُق إذا

  وأْآُتُم أْسَراَر الَهَوى فُأِميُتها

  إذا باح مّزاٌح ِبِهنَّ َبُروُق

  َسَعى الدَّهُر والواشوَن َبيني وَبيَنها

  َفُقطَِّع َحْبُل الَوْصِل َوْهَو َوِثيُق

  َهِل الصَّْبُر إال أن َأُصدَّ فال ُأَرى

  ُقِبأرِضِك إالَّ َأْن َيُكوَن َطري
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  أريُد ُسُلّوًا َعْنُكُم َفَيُردُّني

  َعَلْيِك ِمَن النَّْفِس الشََّعاِع َفِريُق

  ُأْنِبْئُت أنَّ ِلخالي َهْجَمةً  ُحُبسًا
  ُأْنِبْئُت أنَّ ِلخالي َهْجَمةً  ُحُبسًا 

  َآأنَُّهنَّ ِبَجْنِب الِمْشَعِر النُُّصُل

  َقْد ُآْنَت فيما َمَضى ِقْدمًا ُتَجاِوُرنا

  َقةٌ  َلَك َتْرَعاَها َوال َجَمُلال َنا

  ما ضر َخِلَي َعْمرًا َلْو َتَقسََّمَها

  َبْعُض الِحَياِض َوَجمُّ الِبْئِر ُمْحَتِفُل

  َباَنْت ُلَبْيَنى فأْنَت اليوم َمْتُبوُل
  َباَنْت ُلَبْيَنى فأْنَت اليوم َمْتُبوُل 

  وإنََّك الَيْوَم َبْعَد الَحْزِم َمْخُبوُل

  َعْنَك ُلْبَنى الَيْوَم َناِزَحةً  َفَأْصَبَحْت

  َوَدلُّ ُلْبَنى َلَها الَخيَراُت َمْعٌسوُل

  َهْل َتْرِجَعنَّ َنَوى ُلْبَنى ِبَعاِقَبةً 

  َآما َعِهْدَت َلَيالي الِعشِق َمْقُبوُل

  َوَقْد َأَراني ِبُلْبَنى َحقَّ ُمْقَتِنٍع

  والشَّْمُل ُمْجَتِمٌع والَحْبُل َمْوُصوُل

  ِمْن ُحبَّ ُلْبَنى ِحيَن أْذُآُرهاَفِصْرُت 

  الَقْلُب ُمْرَتَهٌن والَعْقُل َمْدُخوُل

  أصَبْحُت ِمْن ُحبِّ ُلْبَنى َبْل َتَذآُِّرها

  في ُآْرَبةٍ  َفُفَؤاِدي الَيْوَم َمْشُغوُل

  والجسُم ِمنَِّي َمْنُهوٌك ِلفْرَقِتها

  َيبِريِه ُطوُل َسَقاٍم َفْهَو َمْنُحوُل

  َولَّْت ما ُتَكلُِّمني َآأنَِّني َيْوَم

  أُخو ُهياٍم ُمَصاُب الَقلِب َمْسُلوُل

  َأْسَتْوِدُع اهللا ُلْبَنى إْذ ُتَفاِرُقني

  بالرَّْغِم ِمنِّي َوأْمُر الشَّيِخ َمْفُعوُل

  أال يا َربَع ُلْبَنى ما َتُقوُل ؟
  أال يا َربَع ُلْبَنى ما َتُقوُل ؟ 

  أِبْن لي الَيْوَم ما َفَعَل الُحُلوُل

  َفَلْو َأنَّ الدَِّياَر ُتِجيُب َصّبًا
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  َلَردَّ َجواِبَي الرَّْبُع الُمِحيُل

  :ولْو أّني قدرُت غداةَ  قالْت 

  غدرَت وماُء ُمقلِتها يسيُل

  َنَحْرُت النَّْفَس ِحيَن َسِمْعُت ِمْنها

  َمَقاَلَتها َوذاك لها َقِليُل

  َشَفيُت َغِليَل َنْفِسي ِمْن ِفَعالي

  ال َعْقٍل أُجوُلولم أْغُبْر ب

  آأنِّي والٌه بفراِق ُلْبَنى

  تهيُم بفقِد واحِدها َثُكوُل

  أال يا قلُب ويحَك ُآن جليدًا

  فقْد َرَحَلْت وفاَت بها الذَّميُل

  فإنََّك ال ُتِطيُق ُرُجوع ُلْبَنى

  إذا َرَحَلْت وإْن َآُثَر الَعِويُل

  َوَآْم َقْد ِعْشَت َآْم بالُقْرِب ِمْنها

  لِفراَق ُهَو السَّبيُلَولِكنَّ ا

  فصبرًا آلُّ ُمؤتلفيِن يومًا

  ِمَن اَألّيام َعْيُشُهما َيُزوُل

  أْن َتُك ُلْبَنى َقْد َأَتى ُدوَن ُقْرِبها
  أْن َتُك ُلْبَنى َقْد َأَتى ُدوَن ُقْرِبها 

  ِحَجاٌب منيٌع ما إليه سبيُل

  فإنَّ نسيَم الجوِّ يجمُع بيننا

  زوُلوُنبصُر قرَن الشمِس حيَن ت

  وأرواُحنا باللَّيِل في الحيِّ تلتقي

  ونعلُم أنَّا بالنََّهاِر نقيُل

  وتجمُعنا األرُض القراُر وفوقنا

  سماٌء نرى فيها النُُّجوَم تجوُل

  إلى أن يعود الدَّهُر سلمًا وتنقضي

  تراٌت بغاها عندنا وُذُحوُل

  َوَيْوَم ِمًنى أْعَرْضِت َعنِّي َفَلْم أُقْل
  أْعَرْضِت َعنِّي َفَلْم أُقْل َوَيْوَم ِمًنى 

  ِبحاَجةِ  َنفسي ِعنَد ُلْبنى َمَقاُلها



 31

  وفي اليأِس ِللنَّْفِس الَمِريَضةِ  َراَحةٌ 

  إذا النَّْفُس َراَمْت ُخطَّةً  َال َتَناُلَها

  َوِلْلُحبِّ آَياٌت ُتَبيُِّن ِلْلَفَتى
  َوِلْلُحبِّ آَياٌت ُتَبيُِّن ِلْلَفَتى 

  ى ِمْن َيَدْيِه األَشاِحُمُشُحوبًا َوَتْعَر

  ُأِريُد ُسُلّوًا َعْن ُلَبْيَنى َوِذْآِرها
  ُأِريُد ُسُلّوًا َعْن ُلَبْيَنى َوِذْآِرها 

  َفَيأبى ُفَؤادي الُمسَتَهاُم الُمَتيَُّم

  أْسُلوها َتعرََّض ِذآُرها: إذا ُقْلُت 

  َوَعاَوَدني ِمْن ذاك ما اهللا أْعَلُم

  ْمُت َمَكاَنُهَصَحا ُآلُّ ِذي ُودٍّ َعِل

  ِسَواَي فإّني ذاهُب الَعْقِل ُمْغَرُم

  َباَنْت ُلَبْيَنى َفَهاَج الَقْلَب َمْن بانا
  َباَنْت ُلَبْيَنى َفَهاَج الَقْلَب َمْن بانا 

  َوَآاَن ما َوَعَدْت َمْطًال َولَّيانا

  وأْخلَفتَك ُمًنى َقْد ُآنَت َتأَمُلَها

  َحْيرانافأْصَبَح الَقْلُب َبْعَد الَبْيِن 

  اهللا َيْدِري وما يْدِري به أَحٌد

  ماذا ُأِجْمِجُم ِمْن ِذْآَراِك أْحَياَنا

  َيا أْآَمَل النَّاِس ِمْن َقْرٍن إلى َقَدٍم

  وأْحَسَن الّناِس ذا َثْوٍب وُعْرَياَنا

  ِنْعَم الضَِّجيُع ُبَعْيَد النَّْوِم َتْجُلُبُه

  إليَك ُمْمَتلئًا َنومًا َوَيقظانا

  َك اهللا ِفيَمْن آاَن َيْحَسُبُكْمَال َباَر

  إّال على الَعْهِد َحتَّى آان ما آانا

  حّتى کْسَتَفْقُت أخيرًا بعدما ُنِكَحْت

  آأّنما آان ذاك الَقْلُب حيرانا

  قد زارني طيفُكم ليًال فأرَّقني

  َفِبتُّ للشَّْوِق ُأْذِري الدَّْمَع َتْهَتاَنا

  إن تصرمي الحبل أو ُتمسي ُمفارقةً 

  لدَّْهُر ُيحِدُث لإلْنَساِن أْلَواَنافا
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  وما أرى مثلكم في النَّاس ِمْن بشٍر

  فقد رأيت به حيًا ونسوانا

  أقوُل لخلَّتي في غيِر جرٍم
  أقوُل لخلَّتي في غيِر جرٍم 

  ِبيني! أَال ِبيِني، ِبَنْفِسي أْنِت

  فو اِهللا العظيِم لنزُع نفسي

  َوَقْطُع الرِّْجِل ِمّني والَيِميِن

  بُّ إلّي يا ُلْبَنى ِفراقًاأَح

  َفَبكِّي ِلْلِفَراِق وَأْسِعِديني

  ظلمُتِك بالطالِق بغيِر جرٍم

  فقْد أذهبُت آِخَرِتي وِدْيِني

  رحلُت إليِه ِمْن َبلدي وأهلي
  رحلُت إليِه ِمْن َبلدي وأهلي 

  فجاَزاني جزاَء الخائنينا

  فمن راني فال َيْغَتْر بعِدي

  نابحلو القول أو يبلو الدفي

  َبِكيُت، َنَعْم َبكيُت َوُآلُّ إْلٍف
  َبِكيُت، َنَعْم َبكيُت َوُآلُّ إْلٍف 

  إذا َباَنْت َقِريَنُتُه َبَكاها

  وما فارقُت ُلْبَنى عن َتَقاٍل

  ولكْن ِشْقَوةٌ  بلغْت مداها

  وأنت ِبِذآِر ُلْبَنى ُمْسَتهاٌم

  ُمَعنًّى َحْيُث ما َشَحَطْت َنواها

  ين وزمَزٍمحلْفُت لها بالمْشَعَر
  حلْفُت لها بالمْشَعَرين وزمَزٍم 

  وذو العرش فوق الُمقسميَن رقيُب

  لئن آان َبرُد الماِء حرَّان صاِديًا

  إليَّ حبيبًا إنَّها لحبيُب
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  وفي الِجْيَرةِ  الغادين ِمْن َبْطن َوْجَرةٍ 
  وفي الِجْيَرةِ  الغادين ِمْن َبْطن َوْجَرةٍ  

  غزاٌل غضيُض المقلتيِن ربيُب

  َفال َتْحَسِبي َأنَّ الغريَب الذي نأى

  ولكّن َمْن تنأين عنُه غريُب

  آأنَّ القلَب ليلة قيَل ُيْغَدى
  آأنَّ القلَب ليلة قيَل ُيْغَدى 

  بليلى العامرية أو يراُح

  قطاةٌ  عزَّها شرك فباتت

  تجاذُبه وقد علق الجناُح

  فإْن ُذآَرْت هششُت لذآرها
  فإْن ُذآَرْت هششُت لذآرها 

  َآَما َهشَّ ِللثَّْدِي الدَُّروِر َوِليُد

  ُأجيُب ِبُلْبنى َمْن دعاني تجلُّدًا

  َوِبي َزَفَراٌت َتْنَجلي َوَتُعوُد

  ُتِعيُد إلى ُروحي الَحَياةَ  وإنَّني

  ِبَنْفِسَي لو َعاَيْنِتني ألجوُد

  أال ليت أيامًا مضين تعوُد

  فإن ُعدَن يومًا إنَّني لسعيُد

  ث حلَّت وخيَّمْتسقى دار ُلْبنى حي

  ِمْن األرِض ُمنهلُّ الغماِم رعيُد

  على آلِّ حاٍل إن دنْت أو تباعدْت

  فإن تدُن منَّا فالدنوُّ مزيُد

  فال اليأُس يسليني وال القرُب نافعي

  َوُلْبَنى َمُنوٌع ما َتَكاُد َتُجوُد

  آأني ِمْن ُلْبنى سليٌم ُمسهٌد

  َيَظلُّ على أيِدي الرِّجاِل َيِميُد

  ْتِني ُلَبْيَنى في الُفَؤاِد ِبَسْهِمَهاَرَم

  َوَسْهُم ُلَبْيَنى ِلْلُفَؤاِد َصُيوُد

  سال ُآلُّ ذي شجٍو علمُت مكانُه

  وقلبي للبنى ما حييُت ودوُد

  وقائلةٍ  قد ماَت أو هو َميٌِّت
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  َوِللنَّْفِس ِمّني أْن َتفيَض ِرِصيُد

  أَعاِلُج ِمْن َنْفسي بقايا ُحَشاَشةٍ 

  والَعاِئَداُت َتُعوُد على َرَمٍق،

  َتَعلََّق ُروِحي ُروَحها َقْبَل َخْلِقنا
  َتَعلََّق ُروِحي ُروَحها َقْبَل َخْلِقنا 

  ومن بعدما ُآنَّا ِنطافًا وفي المهِد

  َفَزاَد آما ِزْدنا فأْصَبَح ناِميًا

  َفَلْيَس وإْن ُمْتَنا ِبُمْنَفِصِم الَعْهِد

  َوَلِكنَُّه باٍق على ُآلِّ حادٍث

  َزاِئُرَنا في ُظْلَمةِ  الَقْبِر واللَّْحِدَو

  يكاُد حباُب الماِء يخدش جلدها

  إذا اغتسلت بالماء ِمْن ِرقَّةِ  الجلِد

  وإنِّي أشتاُق إلى ريِح جيبها

  آما اشتاَق ادريٌس إلى جنَّةِ  الُخْلِد

  َوَلْو َلِبَسْت َثْوبًا ِمَن الَوْرِد خالصًا

  لخدََّش منها جلدها ورُق الورِد

  ُيثقلها ُلبس الحريِر للينها

  وتشُكو إلى جاراتها ثقَل الِعقِد

  وأْرَحُم َخدَّْيها إذ َما َلَحْظُتَها

  حذارًا للحظي أْن يؤثَِّر في الخدِّ

  صدعِت القلَب ثّم ذررِت فيه
  صدعِت القلَب ثّم ذررِت فيه 

  هواِك َفِليَم فالتَأَم الُفُطُر

  َتَغْلَغَل حيث لم يبلغ شراٌب

  ُحْزٌن َوَلْم َيْبُلْغ ُسُروُر َوَال

  أال يا غراب البين لونَك شاِحٌب
  أال يا غراب البين لونَك شاِحٌب 

  وأنَت بلْوعاِت الفراقِِ جديُر

  فإْن يُك حقَّا َما تقوُل فَأْصَبحْت

  هموُمَك َشتَّى بثُُّهنَّ َآثيُر
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  َسُأْصِرُم ـ ُلْبَنى ـ َحْبَل َوصِلِك ُمْجِمًال
  ُلْبَنى ـ َحْبَل َوصِلِك ُمْجِمًالَسُأْصِرُم ـ  

  وإن آان صرُم الَحبِل منِك َيُروُع

  َوَسْوَف ُأَسلِّي النَّْفَس َعْنِك َآَما َسَال

  َعِن الَبَلِد النَّاِئي الَبِعيِد َنِزيُع

  وإْن َمسَّني ِللضُّرِّ ِمْنِك َآآَبةٌ 

  وإن نال جسمي للفراِق ُخُشوُع

  ا اُألَلىأراِجَعةٌ  يا ُلْبُن أيَّاُمَن

  بذي الطَّْلِح أم ال ما َلُهنَّ ُرُجوُع

  سقى َطَلَل الدَّاِر التي أنُتم بها

  حيًا ُثم َوْبٌل َصيٌِّف وربيُع

  َصبٌّ بالنَِّساِء ُمَوآٌَّل: َيُقوُلوَن

  وما ذاَك ِمْن ِفْعِل الرَِّجاِل َبِديُع

  مضى َزَمٌن والنَّاُس يستشِفعون بي

  شفيُع فهْل ِلي إلى ُلبنى الغداةَ 

  أيا حرجات الحيِّ آيف تحمِّلوا

  بذي َسَلٍم ال َجاَدُآنَّ َرِبيُع

  َوَخْيَماُتِك الّالتي ِبُمْنَعَرِج اللِّوى

  بلين بلىً  لم ُتبلُهنَّ ُرُبوُع

  إلى اِهللا َأشُكو ِنيَّةً  َشقَِّت العصا

  هَي الَيْوَم َشتَّى َوْهَي أْمِس َجِميُع

  َم جاَوَزْتَوَما َآاَد َقْلِبي َبعَد أّيا

  إليَّ بأجراع الثُِّديِّ يريُع

  فإنَّ انهماَل العيِن بالدَّمع ُآلما

  ذآرُتِك وحدي خاليًا َلسريُع

  فلْو لم يهجني الظاعون لهاجني

  ِحماِئُم ُوْرٌق في الدِّياِر وقوُع

  َتَجاَوْبَن فکْسَتْبَكْيَن َمْن َآاَن َذا َهًوى

  نوائح ما تجري لُهنَّ ُدُمُع

  إنِّي يوَم جرعاِء مالِكَلَعمُرَك 

  لعاٍص ألمِر الُمرشدين ُمضِيُع

  َنِدْمُت على ما آان ِمنِّي َفَقْدُتني

  آما َيْنَدُم الَمْغُبوُن ِحيَن َيِبيُع

  إذا ما َلَحاني الَعاِذَالُت ِبُحبِّها



 36

  أَبْت َآِبٌد ِمّما ُأِجنُّ َصِديُع

  َوآْيَف ُأِطيُع الَعاِذَالِت َوُحبُّها

  والَعاِذالُت ُهُجوُعُيَؤرُِّقِني 

  َعِدْمُتِك ِمْن َنْفٍس َشَعاٍع فإنَّني

  َنَهْيُتِك َعْن هذا وأْنِت َجِميُع

  فقرَّبِت لي غير القريب وأشرفْت

  ُهَناَك َثَناَيا َما َلُهنَّ ُطُلوُع

  َفَضعََّفِني ُحبَّْيِك َحّتى آأنَّني

  ِمَن األْهِل والماِل التَِّالِد َخِليُع

  النَّاُس أْحَمَق ماِئقًا َوَحتَّى َدَعاني

  وقالوا مطيع للضَّالِل َتُبوُع

  لعمرَك إنَّني ُألِحبُّ َسلعا
  لعمرَك إنَّني ُألِحبُّ َسلعا 

  ِلُرؤَيِتَها َوَمْن ِبُجُنوِب َسْلِع

  َتقرُّ بقربها عيني وإني

  ألخشى أن تكون ُتريُد َفجعي

  حلفُت بَربِّ َمكَّة والُمَصلَّى

  َجْمِعوأيدي السابحات َغداة 

  َألْنِت على التََّناِئي فاْعَلِميه

  َأَحبُّ إَليَّ ِمْن َبَصِري َوَسْمعي

  ِبتُّ والَهمُّ يا لبينى ضجيعي
  ِبتُّ والَهمُّ يا لبينى ضجيعي 

  َوَجَرْت، ُمْذ َنَأْيِت َعنِّي، ُدُموعي

  َوَتَنفَّْسُت إْذ َذَآْرُتِك َحتَّى

  زالت اليوَم عن فؤادي ُضُلوعي

  َآْي ُيريَغ ُفَؤاِدي أَتَناَساِك

  ثم َيْشَتدُّ عند ذاك َولوعي

  يا ُلَبْيَنى َفَدْتِك َنْفِسي وَأْهِلي

  َهْل ِلَدْهٍر َمَضى َلنا ِمْن ُرُجوِع
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  َوَلَقْد َأَرْدُت الصَّْبَر عنِك فعاَقني
  َوَلَقْد َأَرْدُت الصَّْبَر عنِك فعاَقني 

  َعَلٌق بَقْلبي ِمْن َهَواِك قديُم

  ن الظباَء وإننيراحوا يصيدو
  راحوا يصيدون الظباَء وإنني 

  ألرى تصيَُّدها علّي حراَما

  أشبهَن منِك سوالفًا ومدامعًا

  فأرى َعليَّ لها بذاك ِذماما

  أعِزز َعَليَّ بأن أُروَع شبيهها

  أو أن يذقن على َيدّي ِحماما

  َوُيِقرُّ َعْيِني َوْهَي َناِزَحةٌ 
  ةٌ َوُيِقرُّ َعْيِني َوْهَي َناِزَح 

  ما ال ُيِقرُّ ِبَعْيِن ِذي الِحْلِم

  إنِّي أَرى َوأُظنَُّها َسَترى

  َوَضَح النَّهاِر وعلَي النَّْجِم

  إلى اِهللا أشكو َفقَد ُلبَنى َآَما َشَكا
  إلى اِهللا أشكو َفقَد ُلبَنى َآَما َشَكا 

  إلى اِهللا َفْقَد الَوالَديِن َيِتيُم

  ُمُهَيِتيٌم َجَفاُه األْقَرُبوَن َفِجْس

  َنِحيٌل َوَعْهُد الَواِلَدْيِن َقِديُم

  َبَكْت َداُرُهْم ِمْن َنْأِيِهْم َفَتَهلََّلْت

  ُدُموِعي َفَأيَّ الَجاِزَعْيِن أُلوُم

  أُمسَتْعِبٌر َيبكي ِمَن الشَّوِق والهَوى

  َأَم آَخَر َيْبِكي َشْجَوُه َوَيِهيُم

  َتَهيََّضني ِمْن ُحبَّ ُلبنى عالئٌق

  بٍّ َهْوُلُهّن َعِظيُموأْصَناُف ُح

  َوَمْن َيَتَعلَّْق ُحبَّ ُلْبَنى ُفَؤاُدُه

  َيُمْت أْو َيِعْش ما َعاَش وهو آليُم

  فإني وإن أجَمعُت َعنِك َتَجلُّدًا

  َعَلى الَعهِد فيما َبْيَنَنا َلُمقيُم

  وإنَّ َزماننا شتََّت الشَّْمَل َبيَنَنا

  َوَبْيَنُكُم فيه الِعَدى َلَمُشوُم
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  لَحقِّ هذا أنَّ َقلَبِك فاِرٌغأفي ا

  َصِحيٌح َوَقْلِبي في َهَواِك َسِقيُم

  وإّني َلُمْفٍن َدْمَع َعْيَنيَّ بالُبَكا
  وإّني َلُمْفٍن َدْمَع َعْيَنيَّ بالُبَكا 

  حذاَر الذي َلمَّا يكن وهو آاِئُن

  وقالوا َغدًا أو بعد ذاك بليلةٍ 

  ِفراق حبيٍب لم َيِبْن وهو باِئُن

  ُت أْخَشى أْن َتُكوَن َمِنيَِّتيوما ُآْن

  َبَكفَّيَك إالَّ أنَّ ما حاَن حاِئُن

  وإّني ألهوى النَّْوَم في َغْيِر ِحيِنِه
  وإّني ألهوى النَّْوَم في َغْيِر ِحيِنِه 

  َلَعلَّ ِلَقاًء في الَمَناِم َيُكوُن

  ُتَحدُِّثني األحالُم أنِّي أراآم

  يُنفيا َلْيَت أْحَالَم الَمَناِم َيِق

  شهدت بأني لم أُحل عن َمَودَّةٍ 

  وأّني ِبُكْم لو َتْعَلِميَن َضِنيُن

  وأنَّ فؤادي ال يلين إلى هًوى

  سواِك وإْن قالوا َبلى سيليُن

  َتَمتَّْع بها ما ساَعَفْتَك وال َتُكْن
  َتَمتَّْع بها ما ساَعَفْتَك وال َتُكْن 

  َعَلْيَك َشجًا في الَحْلِق حيَن َتِبيُن

  أْعَطْتَك اللََّياَن فإّنها وإْن هي

  آلخَر ِمْن ُخالَِّنها َسَتِليُن

  وإْن َحلَفْت ال َيْنُقُض النْأُي َعْهَدها

  فليس ِلَمْخُضوِب اَلناِن َيميُن

  أَلْيَس اللَّْيُل َيْجَمُعِني َوَلْيَلى
  أَلْيَس اللَّْيُل َيْجَمُعِني َوَلْيَلى 

  أَال َيْكِفي ِبذِلَك ِمْن َتَداِن

  َضَح النَّهاِر آما أراهترى َو

  ويعلوها الظالُم آما َعالني
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  وما حائماٌت َحْمَن يومًا وليَلةً 
  وما حائماٌت َحْمَن يومًا وليَلةً  

  على الماء يخَشيَن الِعصيَّ َحواِن

  لواِغُب ال َيْصُدْرَن َعْنُه ِلُوْجَهةٍ 

  وال ُهنَّ ِمْن َبْرِد الِحَياِض َدَواِن

  والموُت ُدوَنُه َيَرْيَن َحباَب الماِء

  َفُهنَّ ألْصَواِت السَُّقاةِ  َرواِن

  بأْجَهَد مّني َحرَّ َشْوٍق َوَلْوَعةٍ 

  عليك ولكنَّ الَعُدوَّ َعداني

  خليَليَّ إني َميٌِّت أو ُمَكلٌِّم

  ُلَبْيَنى ِبِسرِّي فاْمِضَيا َوَذَراني

  أِنْل حاجتي َوحدي ويا ُربَّ حاَجةٍ 

  ناِنقضيُت على َهول وَخوِف َج

  فإّن أَحقَّ الَناِس أّال ُتجاِوَزا

  وَتطَِّرحا َمْن لو يشاُء شفانْي

  َوَمْن َقاَدني ِلْلَمْوِت حّتى إذا َصَفْت

  َمَشارُبُه السُّمَّ الذُّعاَف َسَقاِني

  أَال َحيِّ ُلْبَنى الَيْوَم إْن ُآْنَت غاِديا
  أَال َحيِّ ُلْبَنى الَيْوَم إْن ُآْنَت غاِديا 

  ها ِمن َقبِل أْن ال َتالِقياوألِمْم ِب

  َوَأْهِد لها ِمْنَك النَّْصيَحةَ  إّنها

  َقليٌل وال َتْخَش الُوَشاةَ  األدانيا

  وُقْل إنَّني والرَّاقصات إلى ِمنىً 

  بأجُبِل َجْمِع ينتِظرَن الُمناديا

  أُصونِك عن بعض األمور َمَضنَّةً 

  وَأْخَشى عليِك الكاِشِحيَن األعاِديا

  َنْفِسي ِحيَن أْلَقاِك أْنُفسًا َتَساَقُط

  َيِرْدَن فما َيصُدرَن إّال صواِديا

  فإْن أْحَي أْو أْهِلْك َفَلْسُت ِبَزاِئٍل

  لكم حاِفظًا ما َبلَّ ِريقي لساِنيا

  أُقوُل إذا َنْفِسي ِمَن الَوْجِد أْصَعَدْت

  بها َزفَرةٌ  َتعتاُدني هَي ما هيا

  َراَرةٌ َوَبْيَن الَحَشا والنْحِر ِمّني َح



 40

  َوَلْوَعةُ  َوْجٍد َتْتُرُك الَقْلَب ساِهَيا

  َأَال َلْيَت ُلْبَنى لم َتُكْن لي ُخلَّةً 

  ولم َتَرِني ُلْبَنى َوَلْم أْدِر ما ِهَيا

  سلي الّناَس َهْل َخبَّْرُت ِسرَِّك منهم

  أخا ِثَقةٍ  أو ظاهر الِغشِّ باديا

  وأخُرُج من بين البيوِت َلَعلَّني

  عنِك النَّفَس في السِّرِّ خالياُأَحدَِّث 

  يقول لي الواشون َلمَّا تظاَهروا

  َعَلْيِك َوأْضَحى الَحْبُل ِلْلَبْيِن َواِهَيا

  لعمري لَقبل اليوم ُحمِّلت ما َترى

  وُأنِذرَت ِمن ُلبنى الذي آنَت الِقيا

  َخِليَليَّ مالي َقْد َبِليُت وَال أَرى

  ُلبنى على الهجراِن إالَّ آما هيا

   يا ُغَراَب الَبْيِن ما َلَك ُآلَّماأال

  ذآرُت ُلبينى ِطرَت ِلي َعن ِشماليا

  أِعْنَدَك ِعْلُم الَغْيِب أم َلْسَت ُمْخِبري

  َعِن الَحيِّ إالَّ بالذي قد َبدا ليا

  َفَال َحَمَلْت ِرْجَالَك ُعّشًا ِلَبْيَضةٍ 

  وال زاَل َعظٌم ِمْن جناِحَك واهيا

  ما َواَفَق کْسَمَها ُأِحبُّ ِمَن اَألْسَماِء

  وأشَبهه أو آان ِمنُه ُمداِنيا

  َوَما ُذِآَرْت ِعْنِدي لها مْن َسِميَّةٍ 

  ِمَن النَّاِس إّال َبلَّ َدْمِعي ِرَداِئَيا

  جِزْعُت عليها لو أرى لي َمجزعًا

  وأْفَنْيُت َدْمَع الَعْيِن لو َآاَن َفاِنيا

  َحَياَتَك ال ُتْغَلْب عليها فإنَُّه

  بالذي َتْلَقى ِلَنْفِسَك ناِهَياَآَفى 

  أَشوقًا َوَلّما َتْمِض لي َغْيُر َلْيَلةٍ 

  رُوَيَد الهوى حتَّى َيُغبَّ لياليا

  َتُمرُّ اللَّيالي والشُُّهوُر وال أَرى

  َوُلوعي بها َيْزَداُد إّال َتَماِدَيا

  وَقْد َيجَمُع اُهللا الشَِّتيَتْيِن َبعَدما

  أْن ال تالقياَيُظنَّان ُآلَّ الظَّنِّ 
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  َفما َعن نواٍل ِمن ُلبنى زيارتي

  وال ِقلَّةُ  اإللمام أن ُآنُت قاليا

  وَلِكنَّها َصدَّْت وُحمِّْلُت ِمْن هًوى

  لها ما َيُئوُد الشَّامخاِت الرَّواسيا

  وإني الستغشي وما بين نعسة

  لعّل خياًال منِك يلقى خياليا
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