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  ديوان الخنساء
  

  الملقبة بالخنساء بنت عمرو بن الحرث بن الشريد السلمية تماضر

  
  م664 م والمتوفية عام575المولودة في جزيرة العرب عام 
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 لخنسـاءا

  م664 - 575

ا              رة العرب ولقبت بالخنساء لقصر أنفه ي جزي دت ف لمية، ول ن الشريد الس هي تماضر بنت عمرو بن الحرث ب
ع     . عرفت بحرية الرأي وقوة الشخصية. وارتفاع أرنبتيه اه م ُيستدل على ذلك من خالل نشأتها في بيت عـز وج

ن خالل القص ة وصخر، وم ا معاوي دها وأخويه اوال ا وجودهم ا بكرمهم اخر به ي آانت تتف وة . ائد الت وأثبتت ق
ا،            ي قومه زواج من أحد بن رت ال ا آث ي جشم ألنه شخصيتها برفضها الزواج من دريد بن الصمة أحد فرسان بن

ز السلمي    د العزي امر وال يكترث          . فتزوجت من ابن عمها رواحة بن عب ان يق ه آ ه ألن دم طويال مع م ت ا ل إال أنه
ة   . أنجبت منه ولدا بماله، لكنها ه أربع ثم تزوجت بعد ذلك من ابن عمها مرداس بن أبي عامر السلمي وأنجبت من
رة  : أوالد وهم ي عصرين         . يزيد ومعاوية وعمرو وعم ا عاشت ف اء من المخضرمين ألنه د الخنس عصر  : وتع

  . وبعد ظهور اإلسالم أسلمت وحسن إسالمها. الجاهلية وعصر اإلسالم

اء ": ((وفيات األعيان"قال ابن خلكان في  د           : الخنس يم وبع تح الم ا وف اة من فوقه اء المثن اسمها تماضر، بضم الت
  )).األلف ضاد مكسورة معجمة وبعدها راء، وهي ابنة عمرو بن الشريد السلمي

نة   وم حوزة األول س ة ي ا حرمل د ابن م ودري د هاش ى ي ة عل ل معاوي ا ص 612ُقت اء أخاه خر م، فحّرضت الخنس
نة          . باألخذ بثأر أخيه، فقام بقتل دريد وم آالب س ي ي وفي ف امًال وت ا حوًال آ ة دام إثره ولكن صخر أصيب بطعن

ت   . م 615 ى عمي ده حت الم وبع ل اإلس ا صخر قب ى أخيه اء عل اء  . فبكت الخنس الم حّرضت الخنس ي اإلس وف
لمتم     : "، وهي تقول لهمأبناءها األربعة على الجهاد وقد رافقتهم مع الجيش زمن عمر بن الخطاب م أس ي إنك ا بن ي

الكم ،        اآم، وال فضحت خ ا خنت أب طائعين وهاجرتم مختارين، وواهللا الذي ال إله إال هو إنكم بنو امرأة واحدة م
افرين،       ي حرب الك ل ف واب الجزي وال هجنت حسبكم وال غيرت نسبكم ، وقد تعلمون ما أعد اهللا للمسلمين من الث

دار الب وا أن ال ة واعلم دار الفاني ن ال ر م ة خي ل. اقي ز وج ول اهللا ع ابروا  :" يق وا اصبروا وص ذين آمن ا ال ا أيه ي
ة      ". ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون ي موقع ا ف ال واستشهدوا جميع وأصغى أبناؤها إلى آالمها، فذهبوا إلى القت

ا            . القادسية  ك، ولكنه م تب م تجزع ول ا ل اة أبنائه ر وف اء خب غ الخنس دما بل ا المشهورة    وعن : صبرت، فقالت قولته
ه           " ي مستقر رحمت م ف ي به ي أن يجمعن هادهم، وأرجو من رب ذي شرفني باستش يهم    ". الحمد هللا ال م تحزن عل ول

  .آحزنها على أخيها صخر

ا               ة ، وخصوصا أخوه ا صخر ومعاوي ل أخويه د مقت اء من الشعراء المخضرمين، تفجر شعرها بع ـد الخنس ُتع
اء      فقد آانت تحبه حبًا. صخر ى عدت أعظم شعراء الرث ويغلب  . ال يوصف ، ورثته رثاء حزينا وبالغت فيه حت

الحزن واألسى   زت ب دة تمي رة واح ى وتي ا سارت عل رار ألنه دح والتك اء والتفجع والم اء البك ى شعر الخنس عل
  . وذرف الدموع

  : أآثر أشعارها تعكس أبيات الخنساء عن حزنها األليم على أخويها وباألخص على صخر، فقد ذآرته في

  وفيضـي فيضـة مـن غـير نــــزر              أال يا عين فانهمري بغدر

  فقد غلب العزاء وعيل صبري               وال تعدي عزاء بعد صخـر

اح         : ((ألبي الفرج األصفهاني" األغاني"وجاء في آتاب  ن ري ن الشريد ب ن الحارث ب هي الخنساء بنت عمرو ب
ن       بن يس ب ن ق ن خصفة ب يقظة بن عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة ب

  .واسمها تماضر. عيالن بن مضر

  : والخنساء لقب غلب عليها ، وفيها يقول دريد بن الصمة، وآان خطبها فردته، وآان رآها تهنأ بعيرا

 يوقفوا فإن وقوفكم حسبـ   حيوا تماضر وأربعوا صحبي
 وأصابه تبل مـن الـحـب   أخناس قد هام الفؤاد بـكـم
 آاليوم طالي أينـق جـرب   ما إن رأيت وال سمعت بـه
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 يضع الهناء مواضع النقب   متبذال تبـدو مـحـاسـنـه

ن سالم    د ب ا وقالت       : قال أبو عبيدة ومحم ا له د بعثت خادم ا دري ا خطبه ه       : لم ان بول إن آ ال، ف ه إذا ب انظري إلي
هيخر ة في ال بقي ا ف ى وجهه ه يسبح عل ان بول ة، وإن آ ه بقي ا ففي د فيه ا، . ق األرض ويخ ا وأخبرته فرجعت إليه
  : فقال! ما آنت ألدع بني عمي وهم مثل عوالي الرماح، وأتزوج شيخا: فأرسلت إليه. البقية في هذا: فقالت

  من الفتيان أشباهي ونفسي   وقاك اهللا يا ابنة آل عمرو
 وما نبأتها أني ابن أمـس   يخ آـبـيروقالت إنني ش

 إذا ما ليلة طرقتبنـحـس   فال تلدي وال ينكحك مثلي
 يباشر بالعشية آل آـرس   تريد شرنبث القدمين ششنا

  : فقالت الخنساء تجيبه

 يقال أبوه من جشم بن بكر   معاذ اهللا ينكحني حبرآـى
  إذا أصبحت في دنس وفقر   ولو أصبحت في جشم هديا

  .وهذا الشعر ترثي به أخاها صخرا وقتله زيد بن ثور األسدي يوم ذي األثل

رم عن     ة األث أخبرنا بالسبب في ذلك محمد بن الحسن بن دريد، عن أبي حاتم، عن أبي عبيدة، وأضفت إليه رواي
ة ،            : أبي عبيدة قال ن خزيم ي أسد ب ليم، بن ي س ي بن ي ف اس الرعل ن عب رو، وأنس ب ال أ -غزا صخر بن عم و  ق ب

دة ل     : عبي م ذي األث الب وي وم الك ه ي ال ل وم يق ذا الي لمي أن ه م الس ا    -وزع اف، وآان ي خف وف وبن ي ع ي بن ف
ي    : قال. متساندين، وعلى بني خفاف صخر بن عمرو الشريدي، وعلى بني عوف أنس بن عباس ي بن فأصابوا ف

رأة      ة ام ذ بديل ال . أسد بن خزيمة غنائم وسبيا، وأخذ صخر يومئ ه رجل     وأصابت صخر  : ق ة، طعن ذ طعن ا يومئ
ان     نين، وآ د س يقال له ربيعة بن ثور، ويكنى أبا ثور، فأدخل جوفه حلقا من الدرع فاندمل عليه حتى شق عنه بع

  .سبب موته

ال . وآانا أجمل رجلين في العرب : قال. بل ورد هو وبلعاء بن قيس الكناني: وقال غيره: قال أبو عبيدة فشربا  : ق
إني آلحسد العرب أن يكون   : فحسدهما لما رأى من جمالهما وهيأتهما، وقال:قال. لمدينةعند يهودي خمار آان با

ه،فقال    : قال. فسقاهما شربة جويا منها ! فيهم مثل هذين ا ب أشق  : فمر بصخر طبيب بعد ما طال مرضه، فأراهم
الل  : بو عبيدةقال أ. فعمد إلى شفار فجعل يحميها قم يشق بها عنه، فلم ينشب أن مات: قال. عنك فتفيق واما أبو ب

ال  ل،              : بن سهم فإنه ق ذات األث وا ب وه فتالحق اهم الصريح فتبع اءهم، فأت ي أسد وسبى نس وال بن اآتسح صخر أم
ا، ومرض       م يقعص وجوي منه فاقتتلوا قتاال شديدا، فطعن ربيعة بن ثور السدي صخرا في جنبه، وفات القوم فل

ه      ه اهل ى مل ال . قريبا من حول، حت رأة صخر      فسمع صخ  : ق رأة وهي تسأل سلمى ام ك؟ فقالت    : ر ام آيف بعل
ة األسدية     : قال! الحي فيرجى، والميت فينعى، لقينا منه األمرين:سلمى ة بديل ذه المقال وزعم آخر أن التي قالت ه

  : فأنشد هذا البيت. التي آان سباها من بني أسد فاتخذها لنفسه

  ومكاني فراقي وملت مضجعي   أال تلكم عرسي بديلة أوجسـت

  : وأما أبو بالل بن سهم فزعم أن صخرا حين سمع مقالة سلمى امرأته قال

  وملت سليمى مضجعي ومكاني   أرى أم صخر التمل عـيادتـي
 عليك ومن يغتر بالـحـدثـان   وما آنت أخشى أن أآون جنازة
 وقد حيل بين العير والنـزوان   أهم بأمر الحزم لو أستطـيعـه

 وأسمعت من آانت لـه أذنـان   بهت من آان نائمـالعمري لقد ن
 محلة يعسوب برأس سـنـان   وللموت خير من حياة آأنـهـا
 وهـوان فال عاش إال في شقا   وأي امرىء ساوى بأم حـلـيلة
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ا ان ت  : فلما طال عليه البالء وقد نتأت قطعة مثل اللبد في جنبه في موضع الطعنة، قالوا له ا لرجون رأ لو قطعته . ب
ا     ! الموت أهون علي مما أنا فيه: فأشفق عليه بعضهم فنهاهم، فأبى وقال. شأنكم: فقال م قطعوه ه شفرة ث فأحموا ل

  .فيئس من نفسه

  : آيف آان صبره؟ فقال صخر في ذلك: وسمع صخر أخته الخنساء تقول: قال

 على الناس، آل المخطئين تصيب   أجارتناإن الـخـطـوب تـنـوب
 صبور على ريب الزمان صلـيب   هل صبرت فإنـنـيفإن تسأليني 

  من الصبر دامي الصفحتين رآوب   آأني وقد أدنوا إلـي شـفـارهـم
 عـسـيب ولكن مقـيم مـا اقـام   أجارتنا لست الغـداة بـظـاعـن

  .جبل بأرض بني سليم إلى جنب المدينة، فقبره هناك معلم: عسيب: عن أبي عبيدة

  .مات فدفن هناك، فقبره قريب من عسيبف: وقال أبو عبيدة

  : فقالت الخنساء ترثيه

 لقد أخضل الدمع سربالهـا   أالما لعينـك أم مـا لـهـا
 د حلت به األرض أثقالهـا   ابعد ابن عمرو من آل الشري

 فقد آان يكثرتـقـتـالـهـا   فإن تـك مـرة أودت بــه
 لـهـافإما علـيهـا وإمـا    سأحمل نفسي علـى خـطة

 وإن تجزع النفس أشقى لها   فإن تصبر النفس تلق السرور

  .غنى فيه ابن سريج خفيف رمل بالبنصر

  : ولكنها قالت في صخر. ليست هذه في صخر، هذه إنما رثت بها معاوية اخاها، وبنو مرة قتلته: قال السلمي

 أم أقفرت إذ خلت من أهلها الـدار   قذى بعينـك أم بـالـعـين عـوار
 ودونه من جديد التـرب أسـتـار   تبكي لصخر، هي العبرى وقد ثكلت

 والدهر في صرفه حول وأطـوار   البد من ميتة في صرفـهـا غـير
 أهل الموارد ما فـي ورده عـار   يا صخر وراد مـاء قـد تـنـاذره

 له سـالحـان أنـياب وأظـفـار   مشى السبنتى إلى هيجاء معضـلة
 لها حنينـان إصـغـار وإآـبـار   بو تـطـيف بـه فما عجول على

 فإنـمـا هـي إقـبـال وإدبـار   ترتع ما رتعت حتـى إذا ادآـرت
 فإنما هي تحـنـان وتـسـجـار   التسمن الدهر في أرض وإن رتعت

 صخر وللدهـر إحـالء وإمـرار   يوما بأوجد منـي يوم فـارقـنـي
 وإن صخرا إذا نشتـو لـنـحـار   فإن صخـرا لـوالـينـا وسـيدنـا
 نـار آأنـه عـلـم فـي راسـه   وإن صخرا لتـأتـم الـهـداة بـه

  : -غنى في هذين البيتين األولين ابن سريج، من رواية يونس-

 لربية حين يخلي بيته الجار   لم ترأه جارة يمشي بساحتها
 لكنه بارز بالصحن مهمار   وال تراه وما في البيت يأآله
  آأنه تحت طي البرد أسوار   مثل الرديني لم تنفد شبيبتـه
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 في رمسه مقمطرات وأحجار   في جوف رمس مقيم قد تضمنه
 ضخم الدسيعة بالخيرات أمـار   طلق البدين بفعل الخير ذو فجر

 القـار آأن ظلمتها في الطخية   ورفقة حار هاديهم بمهـلـكة

  .عروضه ثان من البسيط

رأة    . قطرت قطرا متتبعا اليبلغ أن يكون سيال: وذرفت. وجع، وهو مثل الرمد: ئرالعوار والعا ال ام رى، يق والعب
ابر  رى وع رة  . عب ين  : والعب ه . سخنة الع د     : والول ى الول دة الجزع عل رأة من ش ا يصيب الرجل والم حول . م

ه وصعوبته  . وأطور، أي تحول وتقلب وتصرف روى و. قد تناذره، أي أنذر بعضهم بعضا هول ا   : ي ادره وقوله تب
  .مافي ورده عار أرادت ما في ترك ورده عار، أي اليعير أحد إن عجز عنه من صعوبة ورده 

ه         : والبو. الثكول: العجول ه فترأم دنى من أم ده فيحشى وي ة ويؤخذ جل د الناق ال   . أن ينحر ول رار، يق : إحالء وإم
ار أي   . ر يأتي بالمشقة والمحبة والمعنى أن الده. أي ما أتى بحلوة والمرة . ماأحلى والأمر آأنه علم في رأسه ن
آأنه تحت طي البردأسوار، أي من لطافة بطنه وهيفه شبيه أسوار من . الجبل، وجمعه أعالم: والعلم. إنه مشهور

ة : والرديني.ذهب اح    : الرمح منسوب إلى ردين وم الرم رأة آانت تق دن ليسبمهيج منحل     . ام . أي هو معصوب الب
ذو .واألحجار صغار   .صخور عظام: مقمطرات: وقال أبو عمرو. نفاخ الجلد والسمن واالسترخاءوهذا آله من ا

ر      . العطاء: والدسيعة. يتفجر بالمعروف: فجر واري النجوم فيتحي ذي ي ق ال الطخية، من الطخاء، وهو الغيم الرقي
  .الهادي 

  
  : وقالت الخنساء أيضا ترثي صخرا

 ما تقضي آـراهـابعوار ف   بكت عيني وعاودها قذاهـا
 طالهـا إذا ما الناب لم ترأم   على صخر وأي فتى آصخر

   -الولد،أي لم تعطف عليه من الجدب:الطال-

 واليكدي إذا بلغت آداهـا   فتى الفتيان ما بلغوا مداها
  لقد رزئت بنو عمرو فتاها   لئن جزعت بنو عمرو عليه

ر حبش أن لهأيضافيه خفيف     . الق الوتر في مجرى الوسطىغنى في هذه األبيات ابن جامع ثاني ثقيل بإط- وذآ
   -رمل بالبنصر

 وقد بلت مدامعها لحـاهـا   ترى الشم الجحاجح من سليم

   -إذا وصف السيد بالشمم فإنه اليدنو لدناءة، واليضع لها أنفه-

  فدارت بين آبشيها رحاها   وخيل قد آففت بجول حيل

   -ة خيل تجول، أي تذهب وتجيءقطع: ويقال. جوالن: وجول خيل-

 على خيفانة خفق حـشـاهـا   ترفع فضـل سـابـغة دالص
 بكأس الموت ساعة مصطالها   وتسعى حين تشتجر العـوالـي

 نبا بالقوم من جزع لـظـاهـا   محافظة ومـحـمـية إذا مـا
 تضمنه، إذا اختلفت، آـالهـا   فتترآها قد اشتجرت بطـعـن

  قرى األضياف سخنا من ذراها   ـال صـخـرهنالك لو نزلت ب
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 مزعزعة يجاوبهـا صـداهـا   فمن للضيف إن هبت شـمـال
 إلى الحجرات بارزة آـالهـا   وألجأ بردها األشـوال حـدبـا
 لدى غبراء منهـدم رجـاهـا   أمطعمكم وحاملكم ترآـتـهـم
 وللهيجاء إنك مـا فـتـاهـا   ليبك عليك قومك للمـعـالـي
 يراهـا فليت الخيل فارسهـا   وقد فوزت طلعة فاستراحـت

  : وقال خفاف بن عمير يرثي صخرا ومعاوية ابني عمرو، ورجاال منهم أصيبوا

 لذآراهـم وأي أوان ذآـر تطاول همه ببـراق سـعـر
  وتدخل بعد نوم الناس صدري آأن النار تخرجهـا ثـيابـي

 ريت بها وبكـرعلى ناب شلباتت تضرب األمثال عنـدي
 وأصبر عنهم من آل عمـرو وتنسى من أفارق غير قـال
 رزئتمبرأ بقصـاص وتـر وهل تدرين أن مارب خـرق
 وأهل حباء أضياف ونحـر أخى ثقة إذا الضراء نـابـت
 بذرة أو معاوية بن عمـرو آصخر للـسـرية غـادروه

 آصخر أو آعمرو أو آبشر وميت بالجناب أثل عـرشـي
 فقد أودى ورب أبيك صبري بالنواصف مـن هـداموآخر 

 أقاموا بين قاصية وحـجـر فلم أرمثلهم حـيا لـقـاحـا
 وآمرمنهم فيهـا بـصـبـر  أشد على صروف الدهـر إذا

 وأحـمـد شـيمة ونـشـــيل قـــدر وأآـرم، حـين ضـن الـنـاس، خـيمــا
 هـا بـصـر بـسـتـرولم يقـصـر لـ إذا الـحـسـنـاء لـم تـرحـض يديهــا
 تجـيء يعـبـقـري الـودق سـمـــر قروا أضـيافـهـم ربـحـا بـــبـــح
 يلـحـن آـأنـهـن نـجـوم فـجـــر رمـاح مـثـقـف حـمـلـت نـصــاال
 مواضـي آـلـهـا يفـري بـبـتـــر جالها الـصـيقـلـون فـأخـلـصـوهـا
 سـارية وقـــطـــر بكـل صـبـير هم األيسـار إن قـحـطـت جـمـــادى
 بطـعـن يفـلـق الـهـامـات شــزر يصـدون الـمـغـيرة عـن هـواهـــا

 الولدان غداة الريح غبر   تعلم أن خير الناس طر
 صـخـــر عديم الـمـال، عـجـزة أم وأرملة ومعتر مسيف

  : ومما رثت به الخنساء صخرا وغني فيه

 صخر الـنـدىأال تبكيان ل   أعيني جودا وال تـجـمـدا
 أال تبكيان الفتـى الـسـيدا   أال تبكيان الجريء الجمـيل
 د ساد عشـيرتـه أمـردا   طويل النجاد رفيع العـمـا
 إلى المجـد مـد إلـيه يدا   إذا القـوم مـدوا بـأيديهـم
 من المجد ثم مضى مصعدا   فنال الـذي فـوق أليديهـم
 ن أصغرهم مولـداوإن آا   يحمله القوم ما عـالـهـم

  يرى أفضل المجد أن يحمدا   ترى المجد يهوي إلى بيتـه
 تأزر بالمجـد ثـم ارتـدى   وإن ذآر المجد ألـفـيتـه

  .ونذآر اآلن ها هنا خبر مقتل معاوية بن عمرو أخيهما، إذآانت أخبارهما وأخبارها يدعوبعضها إلى بعض
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ن ع   : قال أبو عبيدة ن سهم ب ن              حدثني أبو بالل ب ن عبس ب د ب ن عب ة ب ن حارث ي عامر ب ن أب ن مرداس ب اس ب ب
ي  : رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم بن منصور قال غزامعاوية بن عمرو أخو خنساء، بني سعد بن ذبيان وبن

ة                ا حرمل د ابن اعتوره هاشم ودري ا ينسب، ف ة سوداء، وإليه ه ندب ن الحارث، وأم ر ب ن عمي فزارة، ومع خفاف ب
ن           : ابن الكلبيقال . المريان ن عوف ب رة ب ن م ن ضمرة ب ن مريطة ب اس ب وحرملة هو حرملة بن األسعر بن إي

ادوا    . سعد بن ذبيان ا تن ه، فم ة  : قال أبو عبيدة فاستطرد له أحدهما ثم وقف، وشد عليه اآلخر فقتل ل معاوي ال  ! قت ق
ه   فشد على مالك بن حمار الشمخي، وآان سي! قتلني اهللا إن رمت حتى أثاربه: خفاف زارة، فقتل ن ف -د بني شمخ ب
زارة         : أقال ن ف ازن ب ن م ن هالل ب ل ب ن عقي ي    -وهو مالك بن حمارين حزن بن عمرو بن جابر ب اف ف ال خف فق
  : ذلك

 مالكـا فعمدا على عين تيممت   فإن تك خيلي قد أصيب صممها

  .يعني مالك بن حمار الشمخي

  .فأجمل أبو بالل الحديث: قال أبو عبيدة

ي       وأما غي: قال اظ، إذ لق ا هو يمشي بسوق عك ره فذآر أن معاوية وافى عكاظ في موسم من مواسم العرب، فبين
ه وقالت      ى نفسه فامتنعت علي د     : أسماء المرية، وآانت جميلة، رغم انها آانت بغيا، فدعاها إل ي عن ا علمت أن أم

فرجعت إلى هاشم فأخبرته بما . هشأنك وشأن: قالت. أما واهللا ألقار عنه عنك: فقال! سيد العرب هاشم بن حرملة؟
م     ال هاش ه، فق ده         : قال معاوية وما قالت ل ا يكون من جه ى ننظر م ا حت ريم أبياتن ال . فلعمري ال ي ا خرج   : ق فلم

ي فرسان         زارة، ف ي ف رة وبن ي م د بن الشهر الحرام وتراجع الناس عن عكاظ، خرج معاوية بن عمرو غازيا يري
ان بم   ى إذا آ دعى الجوزة   أصحابه من بني سليم، حت ان ي دة     -ك ي عبي ه      -والشك من أب ر وسنح ل ه طي دومت علي

ال ! ما منعه من اإلقدام إال الجبن : ظبي، فتطير منهما ورجع في أصحابه، وبلغ ذلك هاشم بن حرملة فقال ا  : ق فلم
ر فرجع، ومضى أصحابه          ي وغراب فتطي ه ظب آانت السنة المقبلة غزاهم، حتى إذا آان في ذلك المكان سنح ل

اء         وتخ وردوا م الده ، ف ى ب ا إل لف في تسعة عشر فارسا منهم اليريدون قتاال،إنما تخلف عن عظم الجيش راجع
ة، أحالف     : وإذا عليه بيت شعر، فصاحوابأهله فخرجت إليهم امرأة فقالوا ما أنت ممن أنت؟قالت رأة من جهين ام

ان  اء يسقون، فانسلت فأتت هاشم ب       . لبني سهم بن مرة بن غطف وردوا الم د،      ف ر بعي م غي ه أنه ة، فأخبرت ن حرمل
ت دتهم وقال ه ع وم: وعرفت ي الق ة ف ال. الأرى إال معاوي بهت أو  : فق ال، ش ر رج عة عش ي تس ة ف اع، أمعاوي بالك

  .هاتي: قال. بل قلت الحق، ولئن شئت ألصفنهم لك رجال رجال: قالت. أبطلت

ى فرس     رأيت فيهم شابا عظيم الجمة، جبهته قد خرجت من تحت مغفره، : قالت بطن، عل صبيح الوجه، عظيم ال
اعرا ينشدهم    : قالت. يعني معاوية وفرسه الشماء. نعم هذه صفته: قال. غراء ة ش ال . ورأيت رجال شديد األدم : ق

  .ذلك خفاف بن عمير

  .ذلك عباس األصم: قال. ورأيت رجال ليس يبرح وسطهم، إذا نادوه رفعوا أصواتهم: قالت

  .ذاك نبيشة بن حبيب: قال. أبا حبيب، ورأيتهم أشد شيء له توفيرا ورأيت رجال طويال يكنونه:قالت

  .ذاك العباس بن مرداس السلمي: قال. ورأيت شابا جميال له وفرة حسنة: قالت

ة    : قالت ول لمعاوي أبي أنت أطلت الوقوف    :ورأيت شيخا له ضفيرتان، فسمعته يق ال ! ب د العزى زوج   : ق ذاك عب
  .الخنساء أخت معاوية

رة            فنادى: قال ي م دتهم من بن ل ع ي مث يهم إال ف م يخرج إل ه ل ال .هاشم في قومه وخرج، وزعم المري أن م  : ق فل
التنازلوهم رجال رجال؛ فإن خيلهم تثبت  : يشعر السلميون حتى طلعوا عليهم، فثاروا إليهم فلقوهم فقال لهم خفاف

  .للطراد وتحمل ثقل السالح، وخيلكم قد أمنها الغزو وأصابها الحفا 

ال ة     :ق ه معاوي د علي دهما فش ه أح تطرد ل ة، فاس ان لمعاوي ة المري ا حرمل د ابن م ودري رد هاش اعة وانف اقتلوا س ف
ه      . وشغله، واغتره اآلخر فطعنه فقتله ة طعن ذي استطردله طعن واختلفوا أيهما استطرد له وأيهما قتله، وآانت بال

 .))بل دريد أخو هاشم: وقال آخرون. هو هاشم: ويقال. إياها معاوية
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  يا َعيِن ما َلِك ال َتبكيَن َتسكابا؟
  يا َعيِن ما َلِك ال َتبكيَن َتسكابا؟

  ِاْذ راَب دهٌر وآاَن الّدهُر ريَّابَا

  فاْبكي أخاِك ألْيتاٍم وأْرَمَلةٍ ،

  وابكي اخاِك اذا جاورِت اجنابَا

  وابكي اخاِك لخيٍل آالقطاُعصبًا

  فقْدَن لَّما ثوى سيبًا وانهابَا

  بٌح نهٌد مراآلُهيعُدو بِه سا

  مجلبٌب بسواِد الَّليِل جلبابَا

  حتى ُيَصّبَح أقوامًا، ُيحاِرُبُهْم،

  أْو ُيْسَلبوا، دوَن َصّف القوم، أسالبا

  هو الفتى الكاِمُل الحامي َحقيَقَتُه،

  مْأوى الّضريِك اّذا َما جاَء منتاَبا

  َيهدي الّرعيَل إذا ضاَق الّسبيُل بهم،

  األمِر َرّآابا َنهَد الّتليِل لَصْعِب

  الَمْجُد ُحّلُتُه، َوالُجوُد ِعّلُتُه،

  والّصدُق حوزتُه اْن قرنُه هابَا

  خطَّاُب محفلةٍ  فرَّاُج مظلمةٍ 

  اْن هاَب معضلةً  سّنى لهَا بابَا

  َحّماُل ألوَيةٍ ، َقّطاُع أودَيةٍ ،

  َشّهاُد أنجَيةِ ، للِوْتِر َطّالبا

  اَذا ُسمُّ العداةِ  وفكَّاُك العناةِ 

  القى الَوَغى لم يُكْن للَمْوِت َهّيابا

  

  َوَخْرٍق، آأْنضاِء القميِص َدِوّيةٍ ،
  َوَخْرٍق، آأْنضاِء القميِص َدِوّيةٍ ،

  مخوٍف رداُه ما يقيُم بِه رآُب

  قطعَت بمجذاِم الرَّواِح آانَّها

  اذا حطَّ عنها آوُرَها جمٌل صعُب

  ُيعاِتُبها في َبعِض ما أذَنَبْت لُه،

  ضِرُبها، حينًا، وليَس لها َذْنُبفَي

  َو قْد جعلْت في نفسَها اْن تخافُه

  وليَس لها منُه َسالٌم وال َحْرُب



 9

  َفِطْرَت بها، حتى إذا اشَتّد ِظْمؤها،

  وُحبَّ إلى الَقْوِم اإلناَخةُ  والشُّْرُب

  انخَت ِاَلى مظلومةٍ  غيِر مسكٍن

  َحواِمُلها ُعوٌج، َوأْفناُنها َرْطُب

  ليَها سيفُه ورداءُهفناَطا 

  َوجاَء إلى أْفياِء ما َعّلَق الرَّْآُب

  فأْغَفى َقليًال، ثّم طاَر بَرْحِلها،

  لَيكسَب مجدًا، أْو َيحوَر لها َنْهُب

  فثاَرْت ُتباري أعَوجّيًا ُمَصدِّرًا،

  َطويَل ِعذاِر الخّد، جؤجؤه َرْحُب

  يا ابَن الّشريد، على َتنائي َبْيِننا،
  د، على َتنائي َبْيِننا،يا ابَن الّشري

  ُحّييَت، َغيَر ُمَقبٍَّح، ِمكباِب

  فكٌه َعَلى خيِر الغذاِء اَذاغدْت

  شهباُء تقطُع بالَي االطناِب

  أِرُج الِعطاِف، ُمهفهٌف، ِنعَم الفتى

  ُمَتَسهٌِّل في األْهِل واألْجناِب

  حامي الَحقيِق َتخاُلُه عنَد الَوَغى

  اسدًا بيشةَ  آاِشَر األنياِب

  سدًا تناذرُه الّرفاُق ُضبارمًاا

  َشْثَن الَبراِثِن الِحَق األقراِب

  َفَلِئْن َهَلْكَت لقد َغنيَت َسَميَذعًا

  َمْحَض الّضريَبةِ  َطّيَب األثواِب

  َضْخَم الّدسيعةِ  بالّندى ُمَتَدّفقًا

  َمأَوى الَيتيِم وغاَيةَ  الُمْنتاِب

  ارقُت وناَم عْن سهري صحاِبي
  سهري صحاِبي ارقُت وناَم عْن

  َآأّن الّناَر ُمْشِعَلةٌ  ِثيابي

  إذا َنْجٌم َتَغّوَر َآّلَفْتني

  َخواِلَد ما َتؤوُب إلى َمآِب

  فقْد خلَّى اُبو اوَفى خالًال

  َعلّي فُكّلها َدَخَلْت ِشعابي
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  ما باُل َعْيَنْيِك ِمْنها َدْمُعها َسَرُب
  ما باُل َعْيَنْيِك ِمْنها َدْمُعها َسَرُب

  ا َحَزٌن أْم عاَدها َطَرُبأراَعه

  أم ِذْآُر َصْخٍر ُبَعْيَد الّنْوِم َهّيجها

  فالّدْمُع منها َعَلْيِه الّدهَر َينسِكُب

  يا لهَف َنفسي على َصخٍر إذا َرآَبْت

  َخْيٌل لَخْيٍل ُتنادي ثّم َتْضَطِرُب

  قْد آاَن حصنًا شديَد الرُّآِن ممتنعًا

  ِآُبواَليثًا إذا َنَزَل الِفتياُن أْو َر

  أَغرُّ، أْزَهُر، ِمثُل الَبدِر ُصوَرُتُه،

  صاٍف، َعتيٌق، فما في َوجهِه َنَدُب

  يا فاِرَس الَخْيِل إْذ ُشّدْت َرحاِئُلها

  وُمطِعَم الُجّوِع الَهْلَكى إذا سغبوا

  آْم مْن ضرائَك هالٍَّك َو ارملةٍ 

  حلُّوا لديَك فزالْت عنهُم الكرُب

  وال َبِرَحْتَسْقيًا لَقبِرَك من َقبٍر 

  جوُد الرَّواعِد تسقيِه َو تحتلُب

  َماَذا تضمََّن مْن جوٍد َو مْن آرٍم

  َو مْن خالئَق َما فيهنَّ ُمقتضُب

  يا َعيِن جودي بَدمٍع منِك َمسُكوِب
  يا َعيِن جودي بَدمٍع منِك َمسُكوِب

  آلؤلٍؤ جاَل في األْسماِط َمثقوِب

  اّني تذآَّرتُه َوالَّليُل معتكٌر

  فؤادَي صدٌع غيُر مشعوِبفِفي 

  ِنْعَم الفتى آاَن لألْضياِف إْذ َنَزلوا

  وساِئٍل َحّل َبعَد الّنْوِم َمْحُروِب

  آْم مْن مناٍد دعا َو الَّليُل مكتنٌع

  نفَّسَت عنُه حباَل الموِت مكروِب

  َو مْن اسيٍر بَال شكٍر جزاَك بِه

  ِبساِعَدْيِه ُآُلوٌم َغيُر َتجليِب

  اٍل ُقْلَتُه َحَسٍنَفَكْكَتُه، وَمق

  بعَد الَمقاَلةِ  لْم ُيؤَبْن بَتْكذيِب
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  ِشبِت من غيِر َآْبَرةٍ ،: َتقوُل ِنساٌء
  ِشبِت من غيِر َآْبَرةٍ ،: َتقوُل ِنساٌء

  َو ايسُر ممَّا قْد لقيُت يشيُب

  ال الَعيُش َطّيٌب: أبا حّساَن: أقوُل

  َو آيَف َو قْد افردتُّ منَك يطيُب

  الِحلِم ال ُمَتَسّرٌع َفتى الّسّن آهُل

  وال جاِمٌد َجعُد الَيَديِن َجديُب

  أُخو الَفْضِل ال باٍغ عَليِه لَفْضِلِه

  وال ُهَو ُخْرٌق في الُوجوِه َقطوُب

  اَذا ذآَر النَّاُس السَّماَح مِن امرٍئ

  وأْآَرَم أْو قاَل الّصَواَب َخطيب

  ذآرتَك فاستعبرُت َو الصَّدُر آاظٌم

  َها الفؤاُد يذوُبَعَلى غصَّةٍ  من

  َلَعْمري َلَقد أَوْهيَت قلبي عن الَعَزا

  َو طأطأَت رأِسي َو الفؤاُد آئيُب

  لَقْد ُقِصَمْت مني َقناةٌ  َصليَبةٌ 

  وُيْقَصُم ُعوُد النَّْبِع وْهَو َصليُب

  أَعيِن أال َفاْبكي ِلَصْخٍر بَدّرةٍ 
  أَعيِن أال َفاْبكي ِلَصْخٍر بَدّرةٍ 

  طوِل الوجيِف اقشعرَِّتاذا الخيُل مْن 

  اذا زجروَها ِفي الصَّريِخ َوطابقْت

  ِطباَق ِآالٍب في الِهراِش وَهّرِت

  شددتَّ عصاَب الحرِب اذ هَي مانٌع

  فأْلَقْت بِرْجَليها َمِرّيًا َفَدّرِت

  َوآانْت اذا َما رامَها قبُل حالٌب

  َتَقْتُه بإيزاٍغ َدمًا واقَمَطّرِت

  اصابَها َوآاَن اُبو حسَّاَن صخٌر

  فارغثَها بالرُّمِح حتَّى اقرَِّت

  َآراِهَيةٌ  والّصبُر منَك َسجّيةٌ 

  إذا ما َرحى الحْرِب الَعَواِن اسَتَدّرِت

  اقاُموا جناْبي رأسَها َوترافُدوا

  على َصْعِبها َيْوَم الَوغى فاسبَطرَِّت

  َعَواٌن َضُروٌس ما ُينادى َوليُدها
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  ِتتلقَُّح بالمرَّاِن حَتى استمرَّ

  َحَلْفَت على أْهِل الّلواِء َليوَضَعْن

  فما أْحَنَثْتَك الَخْيُل حتى أَبّرِت

  وَخْيٌل ُتنادى ال َهَواَدةَ  َبْيَنها

  َمَرْرَت لها دوَن السََّواِم وُمّرِت

  آانَّ مدًال مْن اسوِد تبالةٍ 

  يكوُن لها َحيُث اسَتداَرْت وَآّرِت

  لهفي َعَلى صخٍر فاّني َاَرى لُه
  َعَلى صخٍر فاّني َاَرى لُهلهفي 

  نوافَل مْن معروفِه قْد تولَِّت

  َولهفي َعَلى صخٍر لقْد آاَن عصمةً 

  لموالُه إْن َنْعٌل بموالُه َزّلِت

  َيُعوُد على َمْوالُه ِمْنُه بَرأَفةٍ 

  اذا َما الموالي مْن اخيَها تخلَِّت

  وآنَت إذا َآفٌّ أَتْتَك َعديَمةً 

  بلَِّت ترجي نواًال مْن سحابَك

  َومختنٍق راَخى ابُن عمٍرو خناقُه

  َوغمَّتُه عْن وجهِه فتجلَِّت

  وظاِعَنةٍ  في الَحّي َلْوال َعطاؤُه

  غداةَ  غٍد مْن اهلَها ما استقلَِّت

  وُآْنَت َلنا َعْيشًا َوِظلَّ َرَباَبةٍ 

  إذا نحُن ِشْئنا بالّنواِل اسَتَهّلِت

  فًتى آاَن ذا ِحْلٍم أصيٍل وُتؤَدةٍ 

  ا َما الحَبى مْن طائِف الجهِل حلَِّتاَذ

  َوما آرَّ االَّ آاَن اوََّل طاعٍن

  وال أْبَصَرْتُه الخيُل إّال اْقَشَعّرِت

  فُيْدِرُك ثأرًا ثّم لم ُيخِطِه الِغنى

  فِمْثُل أخي َيْومًا ِبِه الَعيُن َقّرِت

  فإْن َطَلُبوا ِوْترًا َبدا ِبِتَراِتِهْم

  الَخيُل َوّلِت َوَيْصِبُر َيْحميِهْم إذا

  فلسُت ازرَّا بعدُه برزَّيةٍ 

  فاذآرُه االَّ سلْت َوتجلَِّت
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  أال يا عيِن فاْنَهِمري، وَقّلْت أال يا عيِن فاْنَهِمري، وَقّلْت
  أال يا عيِن فاْنَهِمري، وَقّلْت أال يا عيِن فاْنَهِمري، وَقّلْت

  لمرزئةٍ اصبُت بَها تولَّْت

  المرزئةٍ  آانَّ النَّفَس منَه

  ُبَعْيَد الّنْوِم ُتْشَعُل يْوَم ُغّلْت

  أال يا َعيُن َوْيَحِك أْسِعديني

  فقد َعُظَمْت ُمصيَبُتُه وجّلْت

  مصيبتُه عليَّ َوروَّعتني

  فَقْد َخّصْت مصيَبُتُه وَعّمْت

  لَو أّن الَكّف ُتْقَبُل في ِفداُه

  بذلُت يِدي اليميَن لُه فشلَّْت

  اُه،َآما َوالى عَلَيْينا ِمْن َند

  َوشاَد لَنا المكارَم فاستهلَّْت

  فلْم ينزْع َوما قصرْت يداُه

  َولْم يبلْغ ثناِئي حيُث حلَّْت

  يا َعيِن ُجودي بالّدموع
  يا َعيِن ُجودي بالّدموع

  الُمْسَتِهّالِت الّسَواِفْح

  َفْيضًا آما فاَضْت ُغُروُب

  ُب المترعاِت مَن النَّواضْح

  و ابَكي لصخٍر اْذ ثَوى

  لضَّريحةِ  والصَّفائْحبيَن ا

  رمسًا لَدى جدٍث تذيُع م

  بتربِه هوُج النَّوافْح

  الّسّيُد الجِّْحجاُح وابُن

  السَّادةِ  الشُّمِّ الجحاجْح

  الحامُل الّثقَل المهمَّ م

  ِمَن الُمِلّماِت الَفوادْح

  الجاِبُر الَعْظَم الَكسيَر

  ِمَن الُمهاِصِر والُمَمانْح

  َجاِنالواِهُب الِمَئةِ  الِه

  ِن من الخناذيِذ السوابْح

  الغاِفُر الّذْنِب الَعظيِم
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  لذي القرابةِ  َو الممالْح

  بتعمٍُّد منُه َوحلٍم م

  حيَن يبغي الحلَم راجْح

  ذاَك اّلذي ُآّنا ِبِه

  نشفي المراَض مَن الجوانْح

  َوَيُرّد باِدَرةَ  الَعدّو

  َونخوة ََ الشَّنِف المكاشْح

  اِنفأصاَبَنا َرْيُب الّزَم

  ِن فنالَنا منُه بناطْح

  فكانََّما امَّ الزَّما

  ُنُحوَرنا بُمَدى الّذباِئْح

  َفِنساؤنا َيْنُدْبَن َنْوحًا

  حًا بعَد هاديةِ  النَّوائْح

  يحننَّ بعَد َآرى العيو

  ِن حنيَن والهةٍ  قوامْح

  َشِعَثْت شواِحَب ال َينيَن

  اذَّا َوَنى ليُل النَّوائْح

  أخي الّندىَيْنُدْبَن َفْقَد 

  َوالخيِر َوالّشيِم الصَّوالْح

  والُجوِد واألْيدي الّطواِل

  الُمْسَتفيضاِت الّسواِمْح

  فاآلَن نحُن وَمْن ِسَوانا

  َنامثُل اسناِن القوارْح

  َذري عنِك أقواَل الّضالِل، َآفى بنا
  َذري عنِك أقواَل الّضالِل، َآفى بنا

  لكبِش الوَغى في اليوِم َو األمِس ناطَحا

  َفخاِلُد أْولى بالّتَعّذِر ِمْنُكُم

  غداة ََ عَال نهجُا مَن الحقِّ واضحَا

  عليكْم باذِن اِهللا يرِجي مصّممًا

  سوانَح ال تكُبو لَها َوبوارَحا

  َنعوا مالكًا بالتَّاِج لمَّا هبطنُه

  عوابُس في َهابي الغباِر آوالَحا
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  فإْن َتُك قد أبَكْتَك سلمى بماِلٍك

  حاٍت َونائَحاترآَنا عليِه نائ

  ال َتَخْل أّنني لقيُت رواحا
  ال َتَخْل أّنني لقيُت رواحا

  َبْعَد َصْخٍر حتى أَثْبَن ُنَواَحا

  من َضميري بَلْوَعةِ  الُحْزِن حتى

  َنَكأ الُحْزُن في ُفؤادي ِفقاحا

  َال تخلني اّني نسيُت َوال بلَّ

  ُفؤادي ولْو َشِرْبُت الَقراحا

  ُت َنداُهِذْآَر َصْخٍر إذا َذَآْر

  ِعيَل َصبري بُرْزِئِه ثّم باحا

  انَّ في الصَّدر اربعًا يتجاوبَن

  م حنينًا حتَّى آسرَن الجناَحا

  َدّق َعْظمي وهاَض مني َجناحي

  ُهْلُك َصْخٍر َفما ُأِطيُق براحا

  َمن ِلَضْيٍف يحّل بالحّي عاٍن

  َبْعَد َصْخٍر إذا َدعاُه ُصياحا

  ُر مَوعليِه ارامُل الحّي َوالسَّف

  َوُمْعَترُُّهْم بِه قْد أالحا

  وعطاَيا يهزُّها بسماٍح

  وطماٍح لمْن اراَد طماَحا

  ظفٌر باالموِر جلٌد نجيٌب

  َواَذا ما َسما لحرٍب اباَحا

  وبِحْلٍم إذا الَجُهوُل اْعَتراُه

  يردُع الجهَل بعَد ما قْد اشاَحا

  انَّني قْد علمُت وجدَك بالحمِد م

  َحاواطالقَك العناة ََ سما

  فارٌس يضرُب الكتيبةَ  بالسَّيف م

  اذا ازدَف العويُل الصُّياحا

  يقبُل الطَّعَن للنُّحوِر بشزٍر

  حيَن يسمو حتَّى يليَن الجراَحا

  مقبالٌت حّتى يوّليَن عنُه

  مدبراٍت َوَما يرذَن آفاَحا
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  آْم طريٍد قْد سكََّن الجأَش منُه

  آان َيْدُعو بصّفهّن ُصراحا

  والُمَعمَُّم فيهافاِرُس الَحْرِب 

  مدرُه الحرِب حيَن يلقى نطاَحا

  َجرى لَي طيٌر ِفي حماٍم حذرتُه
  َجرى لَي طيٌر ِفي حماٍم حذرتُه

  عليَك ابَن عمٍرو مْن سنيٍح َوبارِح

  فلْم ينِج صخرًا َما حذرُت َوغالُه

  مواقُع غاٍد للمنوِن ورائِح

  َرهينةُ  َرْمٍس قد َتجّر ُذيولها

  امساِت الَبوارِحعَليِه سوافي الّر

  فيا عيِن بّكي ألمرىءٍ  طاَر ذآره

  لُه تبكي عيُن الرَّاآضاِت السَّوابِح

  َوآلُّ طويِل المتِن اسمَر ذابٍل

  َوآلُّ عتيٍق ِفي جياِد الصَّفائِح

  َوآلُّ دالٍص آاالضاةِ  مذالةً 

  َوآلُّ جواٍد ّبين العتِق قارِح

  وآّل َذُموٍل آالَفنيِق ِشِمّلةٍ 

  ٍع، آخَر الّليِل، آِزِحوآّل سري

  وللجاِر يومًا إْن َدعا لَمضيَفةٍ 

  دَعا مستغيثًا اوًَّال بالجوابِح

  أخو الَحْزِم في الَهيجاِء والعْزِم في التي

  لوقعتَها يسودُّ بيُض المسايِح

  حسيٌب لبيٌب متلٌف َما افادُه

  ُمبيُح ِتالِد الُمْسَتغّش المكاِشِح

  أعينّي جودا وال تجُمدا
  جودا وال تجُمدا أعينّي

  أال تبكياِن لصخِر الّندى ؟

  أال تبكياِن الجريَء الجميَل

  أال تبكياِن الَفتى السّيدا؟

  طويَل الّنجاِد رفيَع العما

  ساَد َعشيَرَتُه أْمَردا
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  إذا القْوُم َمّدوا بأيديِهِم

  إلى الَمجِد مّد إَليِه َيدا

  فناَل الذي فْوَق أيديِهِم

  ْصِعدامن المجِد ثّم مَضى ُم

  ُيَكّلُفُه الَقْوُم ما عالُهْم

  وإْن آاَن أصغَرهم مْوِلدا

  َترى المجَد يهوي اَلى بيتِه

  َيرى افضَل الكسِب اْن يحمَدا

  َواَن ذآَر المجُد الفيتُه

  َتأّزَر بالَمجِد ثّم اْرَتَدى

  بَكْت عيني وعاَوَدِت السُّهودا
  بَكْت عيني وعاَوَدِت السُّهودا

  َحةً  َعميداوبتُّ الّليَل جان

  ِلِذْآَرى َمْعَشٍر ولَّوا وَخلَّوا

  عليَنا مْن خالفتهْم فقوَدا

  َووافوا ظمَء خامسةٍ  فامسْوا

  مَع الماِضيَن قد َتبعوا َثمودا

  فكم مْن فاِرٍس لِك ُأّم َعْمٍرو

  يحوُط سنانُه االنَس الحريَدا

  آصخٍر اْو معاويةَ  بِن عمٍرو

  اَذا آانْت وجوُه القوِم سوَدا

  ُرّد الَخيَل داِمَيةً  ُآالهاَي

  جديٌر َيْوَم َهْيجا أْن َيصيدا

  يكبُّون العشاَر لمْن اتاهْم

  اَذا لْم تحسِب المئةُ  الوليَدا

  َال شيَء يبقى غيُر وجِه مليكَنا
  َال شيَء يبقى غيُر وجِه مليكَنا

  ولسُت أرى شيئًا على الّدهِر خالدا

  ِهأال إّن يْوَم ابِن الشَّريِد وَرْهِط

  أباَد ِجفانًا والُقدوَر الّرواِآدا

  هُم يمألوَن لليتيِم اناَء ُه

  وُهْم ُيْنِجُزوَن للَخليِل المواِعدا
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  اَال ابلَغا ّعني سليمًا َوعامرًا

  وَمن آان من ُعليا َهواِزَن شاهدا

  بأّن بني ُذبياَن قد أْرَصدوا لُكم

  إذا ما َتالقيُتْم بأْن ال َتعاودا

  ْرَض إّال ُمساِرٌقفال َيْقَرَبّن األ

  يخاُف خميسًا مطلَع الشَّمِس حارَدا

  َعلى آلِّ جرداِء النُّسالةِ  ضامٍر

  بآِخِر ليٍل ما ُضِفْزَن الحدائدا

  فقْد زاَح عنَّا اللَّوُم اْذ ترآوا لَنا

  ارومًا فآرامًا فماًء بوارَدا

  َونحُن قتلَنا هاشمًا َوابَن اختِه

  ئداوال ُصْلَح حتى َنْسَتقيَد الخرا

  فقد جَرِت العاداُت أنَّا لدى الَوغى

  سنظفُر َواالنساُن يبغي الفوائَدا

  ابكي لصخٍر اَذا ناحْت مطوَّقةٌ 
  ابكي لصخٍر اَذا ناحْت مطوَّقةٌ 

  حمامةٌ ، َشجَوها، َوْرقاُء بالوادي

  إذا َتّألَم في َزْغٍف مضاَعَفةٍ 

  َوصارٍم مثِل لوِن الملِح جرَّاِد

  ٍن َوولولةٍ َونبعةٍ  ذاِت ارنا

  وماِرِن العوِد ال آزٍّ وال عاِد

  َسْمُح الخليقةِ  ال ِنْكٌس َوال ُغُمٌر

  بل باِسٌل مثُل ليِث الغابةِ  العادي

  من ُأسد بيَشةَ  يحمي الِخلَّ ذي ِلَبٍد

  مْن اهلِه الحاضِر اآلذنيَن َوالباِدي

  والمْشِبُع القوِم إْن َهبَّْت ُمصْرصَرةٌ 

  ٌ َهبَّْت بُصّراِد َنْكباُء ُمْغَبّرة

  يا َعيِن جودي بالّدموِع
  يا َعيِن جودي بالّدموِع

  فَقْد َجَفْت عنِك الَمراِوْد

  َوابكي لصخٍر انَُّه

  َشّق الُفؤاَد ِلما ُيكاِبْد
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  المستضاِف مَن الّسنيَن

  إذا َقَسا منها الَمحاِرْد

  حيَن الّرياُح بالئٌل

  ُنْكٌب َهواِئُجها َصواِرْد

  السَّما ينفيَن عْن ليِط

  َظالِئًال والماُء جاِمْد

  مزقًا تطرَّدها الّريا

  َآأّنها ِخَرٌق َطراِئْد

  َوالماُل عنَد ذوي البقيَّةِ 

  والِغنى ُخُذٌم َشَراِئْد

  فيفكُّ آربةَ  مْن تمخََّخ

  ِنْقَيةَ  الّدَوِل الجهاِئْد

  حتى َيؤوَب ِبما َيؤوُب

  آثيَر َفْضِل الُعْرِف حامْد

  نوونداَك محتضٌر و

  رَك في دجى الظَّلماِء واقْد

  لو ُتْرَسُل اإلْبُل الظِّماُء

  َيُسْمَن َليَس لُهّن قاِئْد

  َلَتَيّمَمْتَك َيُدّلَها

  جدواَك َو السُّبُل الموارْد

  والنَّاُس سابلةٌ  اليَك م

  فصادٌر بغنىً  ووارْد

  َيْغَشْوَن منَك ُغطاِمطًا

  جاشْت بوابلُه الرَّواعْد

  ذوي الِحجى يا ابَن الُقُروم

  وابَن الخضاِرَمةِ  الَمراِفْد

  وابَن الَمهاِئِر للَمهاِئِر

  ئِر زانَها الّشيُم المواجْد

  َوحماةِ  مْن يدَعى اَذا

  ما طاَر عنَد الَمْوِت عاِرْد

  َومعاصٍم للهالكيَن م

  وساَسةٍ  ِقَدمًا َمحاِشْد
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  أهاَج لِك الّدموَع على ابِن عمٍرو
  بِن عمٍروأهاَج لِك الّدموَع على ا

  مصائُب قد ُرِزْئِت بها فُجودي

  بَسْجٍل ِمْنِك ُمنَحِدٍر َعَلْيِه

  فما ينفكُّ مثَل عَدا الفريِد

  على َفْرٍع ُرِزْئِت بِه ُخناٌس

  طويِل الباِع فيَّاٍض حميِد

  جليٍد آاَن خيَر بني سليٍم

  آريمهِم المسوَِّد َوالمسوِد

  أبو َحّساَن آاَن ِثماَل َقْومي

  اويًا َبيَن الّلُحوِدفأْصَبَح ث

  َرهيُن ِبًلى ، وآلُّ َفًتى سَيْبلى

  فأْذري الّدمَع بالسَّْكِب الَمجوِد

  فأقسُم لو بقيَت لُكْنَت فينا

  عديدًا َال يكاثُر بالعديِد

  َولكنَّ الحوادَث طارقاٌت

  لَها صرٌف عَلى الرَّجِل الجليِد

  فإْن َتُك قد أَتْتَك فال ُتنادي

  مجيِد فقْد اودْت بفيَّاٍض

  جليٍد حازٍم قدمًا اتاُه

  صروُف الدَّهِر بعَد بني ثموِد

  َوعادًا قْد عالها الدَّهُر قسرًا

  وِحْمَيَر والُجُنوَد مَع الُجُنوِد

  فال َيْبَعْد أبو َحّساَن َصْخٌر

  َوحلَّ برمسِه طيُر السُّعوِد

  َعينّي ُجودا بَدْمٍع منكما ُجودا
  َعينّي ُجودا بَدْمٍع منكما ُجودا

  جوَدا َوال تعدا في اليوِم موعوَدا

  هْل تدرياِن على مْن ذا سبلتكَما

  َعلى ابِن اّمي ابيُت الَّليَل معموَدا

  دارْت َبنا االرُض اْو آادْت تدوُر بنا

  يا لهَف َنفسي فقد الَقيُت ِصْنديدا

  يا عيُن فاْبكي فًتى َمْحضًا ضَراِئُبُه
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  صعبًا مراقبُه سهًال اذا ريَدا

  لخسَف في قوٍم فيغضبهْمَاليأخُذ ا

  َوَال تراُه اَذا َما قاَم محدوَدا

  وال َيُقوم إلى ابِن الَعّم َيْشِتُمه

  وال َيِدّب إلى الجاراِت تخويدا

  َآأّنما َخَلَق الّرْحماُن ُصوَرَتُه

  ديناَر عيٍن يراُه النَّاُس منقوَدا

  إذَهْب َحريبًا َجزاَك اللَُّه َجّنَتُه

  فردوِس تخليَداعنَّا َوخّلدتَّ في ال

  قد ِعْشَت فينا وال ُتْرمى بفاِحَشةٍ 

  حتَّى توفَّاَك ربُّ النَّاِس محموَدا

  ضاقْت بَي االرُض َوانقضَّْت محارمَها
  ضاقْت بَي االرُض َوانقضَّْت محارمَها

  حتَّى تخاشعِت االعالُم َوالبيُد

  َوقائليَن تعزَّي عْن تذآُّرِه

  ُدفالصَّبَر ليَس المِر اِهللا مردو

  يا َصْخُر قد ُآنَت َبدرًا ُيسَتضاُء به

  فقْد ثوى يوَم متَّ المجُد َوالجوُد

  فاليوَم امسيَت َال يرجوَك ذو امٍل

  لَما هلكَت َوحوُض الموِت موروُد

  وُرّب َثْغٍر َمهوٍل ُخضَت َغْمَرَتُه

  بالُمْقَرباِت عَليها الِفْتَيةُ  الصِّيُد

  نصبَت للقوِم فيِه فصَل اعينهْم

  َل الّشهاِب َوَهى ِمنُهْم َعباديُدِمث

  يا ابَن الّشريِد وخيَر قيٍس آّلها
  يا ابَن الّشريِد وخيَر قيٍس آّلها

  خلَّفتني ِفي حسرةٍ  َوتلَّبِد

  فألْبِكَيّنَك ما سمعُت حماَمةً 

  تدعو هديًال في فروِع الفرقِد

  انَت المهنَُّد مْن سليٍم في العَلى

  بمشَهِدوالَفْرُع لم يسِب الِكراَم 

  قْد آنَت حصنًا للعشيرةِ  آّلهَا
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  َوخطيبَها عنَد الهماِم االصيِد

  فاذهْب َوال تبعْد َوآلُّ معمٍَّر

  سَيذوُق آأَس منّيةٍ  بَتَنّكِد

  للَِّه َدرُّ بني نهاِسَر إّنُهْم

  َهَدموا الَعموَد وأدَرآوا باألسَوِد

  َضخَم الّدسيعة ماجدًا أعراُقُه

  آاألْسُعِد آالَبْدِر أو َطلَعةٍ 

  ابّكي اِبي عمرًا بعيٍن غزيرةٍ 
  ابّكي اِبي عمرًا بعيٍن غزيرةٍ 

  قليٍل اَذا ناَم الخليُّ هجودَها

  َوِصْنَوّي ال أنسى ُمعاويةَ  اّلذي

  له من َسراةِ  الَحّرَتيِن ُوُفوُدها

  َوصخرًا َومْن َذا مثُل صخٍر اَذا غَدا

  بساحتِه اآلطاِل قزٌم يقودَها

  الرَّزيَّةُ  فاعلمي فذلَك يا هنُد

  ونيراُن َحْرٍب حيَن ُشّب َوقوُدها

  أال يا َعيِن فانهمري بُغْدِر
  أال يا َعيِن فانهمري بُغْدِر

  وِفيضي َفْيَضةً  من غيِر َنْزِر

  وَال تعِدي عزاًء بعَد صخٍر

  فقد ُغلَب العزاُء وعيَل َصبري

  لمرزئةٍ  آانَّ الجوَف منَها

  َحّر جمِر ُبَعْيَد الّنْوِم ُيْشَعُر

  على َصْخٍر وأّي فًتى آَصْخٍر

  لعاٍن عائٍل غلٍق بوتِر

  َوللخصِم االلدِّ اَذا تعدَّى

  ليأُخَذ َحّق َمقهوٍر بَقْسِر

  َولألضياِف اْذ طرُقوا هدوًءا

  َوللكلِّ المكّل َوآّل سفِر

  اَذا نزلْت بهْم سنةٌ  جماُد

  أبّي الدَّّر لم ُتْكَسْع ِبُغْبِر

  حيًا تالَقى هناَك يكوُن غيَث
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  نداُه في جناٍب غيِر وغِر

  واحَيا مْن مخبَّأةٍ  آعاٍب

  وأشَجَع من أبي ِشْبٍل ِهَزْبِر

  هريِت الشدِق رئباٍل اَذا ما

  عَدا لْم تنِه عدوتُه بزجِر

  ُضباِرَمةٍ  َتَوّسَد ساِعَدْيِه

  عَلى طرِق الغزاةِ  َوآلِّ بحِر

  َتديُن الخاِدراُت لُه إذا َما

  في آلِّ فجِر سمعَن زئيرُه

  قواعَد َما يلمُّ بَها عريٌب

  لعسٍر في الزَّماِن َوال ليسِر

  فإّما ُيْمِس في َجَدٍث ُمقيمًا

  بُمعتَرٍك مَن األْرواِح َقْفِر

  فقد يْعَصْوِصُب الجاُدوَن منُه

  باروَع ماجِد االعرِاِق غمِر

  اَذا َما الضيُق حلَّ اَلى ذراُه

  تلقاُه بوجٍه غيِر بسِر

  بالّنَدى األْبواُب َعْنُه ُتَفرَُّج

  وال يكَتّن دوَنُهُم بِسْتِر

  َدَهْتني الحادثاُت بِه فأْمَسْت

  علّي ُهموُمها تغدو وَتسري

  لَو اّن الّدهَر ُمّتِخٌذ َخليًال

  َلكاَن خليَلُه َصخُر بُن َعمِرو

  قذى بعينِك اْم بالعيِن عوَّاُر
  قذى بعينِك اْم بالعيِن عوَّاُر

  خلْت مْن اهلَها الدَّاُراْم ذرَّفْت اْذ

  آأّن عيني لذآراُه إذا َخَطَرْت

  فيٌض يسيُل عَلى الخدَّيِن مدراُر

  تبكي لصخٍر هي العبَرى َوقْد ولهْت

  َودونُه مْن جديِد التُّرِب استاُر

  تبكي خناٌس فما تنفكُّ َما عمرْت

  لها عَلْيِه َرنيٌن وهَي ِمْفتاُر

  تبكي خناٌس عَلى صخٍر وحقَّ لَها
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  رابَها الدَّهُر انَّ الدَّهَر ضرَّاُر اْذ

  َال بدَّ مْن ميتةٍ  في صرفَها عبٌر

  َوالدَّهُر في صرفِه حوٌل َواطواُر

  قْد آاَن فيكْم ابو عمٍرو يسودآُم

  ِنْعَم الُمَعمَُّم للّداعيَن َنّصاُر

  صلُب النَّحيزةِ  َوهَّاٌب اَذا منُعوا

  وفي الحروِب جريُء الّصْدِر ِمهَصاُر

  َصْخُر َوّراَد ماٍء قد َتناذَرُهيا 

  أهُل المواِرِد ما في ِوْرِدِه عاُر

  مَشى الّسَبْنتى إلى هيجاَء ُمْعِضَلةٍ 

  أنياٌب وأظفاُر: لُه سالحاِن

  وما َعُجوٌل على َبوٍّ ُتطيُف ِبِه

  إْعالٌن وإْسراُر: لها َحنيناِن

  َتْرَتُع ما َرَتَعْت، حتى إذا اّدآَرْت

  َوادباُر فانَّما هَي اقباٌل

  َال تسمُن الدَّهَر في ارٍض َواْن رتعْت

  فانَّما هَي تحناٌن َوتسجاُر

  يْومًا بأْوَجَد مّني يْوَم فاَرقني

  صخٌر َوللدَّهِر احالٌء َوامراُر

  وإّن َصخرًا َلواِلينا وسّيُدنا

  وإّن َصْخرًا إذا َنْشتو َلَنّحاُر

  وإّن َصْخرًا لِمْقداٌم إذا َرِآبوا

  إذا جاعوا َلَعّقاُر وإّن َصْخرًا

  وإّن َصخرًا َلَتأَتّم الُهداةُ  ِبِه

  َآأّنُه َعَلٌم في رأِسِه ناُر

  جلٌد جميُل المحيَّا آامٌل ورٌع

  َوللحروِب غداة ََ الرَّوِع مسعاُر

  َحّماُل ألِوَيةٍ  َهّباُط أوِدَيةٍ 

  َشّهاُد أْنِدَيةٍ  للَجيِش َجّراُر

  ُهفقلُت لما رأيُت الّدهَر ليَس َل

  معاتٌب وحدُه يسدي َونيَّاُر

  لقْد نعى ابُن نهيٍك لي اخَا ثقةٍ 

  آانْت ترجَُّم عنُه قبُل اخباُر

  فبتُّ ساهرةً  للنَّجِم ارقبُه
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  حتى أتى دوَن َغوِر الّنجِم أستاُر

  لم َتَرُه جاَرةٌ  َيمشي بساَحِتها

  لريبةٍ  حيَن يخِلي بيتُه الجاُر

  وال تراُه وما في البيِت يأآلُه

  لكنَُّه بارٌز بالصَّحِن مهماُر

  وُمْطِعُم الَقْوِم َشحمًا عنَد َمسغبهم

  وفي الُجدوِب آريُم الَجّد ميساُر

  قْد آاَن خالصتي مْن آلِّ ذي نسٍب

  فقْد اصيَب فما للعيِش اوطاُر

  مثَل الرُّدينيِّ لْم تنفْد شبيبتُه

  َآأّنُه تحَت َطّي الُبْرِد ُأْسَواُر

  ِضيُء الّليَل صوَرُتُهَجْهُم الُمَحّيا ُت

  آباؤُه من ِطواِل السَّْمِك أحراُر

  ُمَورَُّث الَمْجِد َمْيُموٌن َنقيَبُتُه

  َضْخُم الّدسيَعةِ  في الَعّزاِء ِمغَواُر

  فرٌع لفرٍع آريٍم غيِر مؤتشٍب

  جلُد المريرةِ  عنَد الجمِع فخَّاُر

  في جْوِف لْحٍد ُمقيٌم قد َتَضّمَنُه

  ٌت َواحجاُرفي رمسِه مقمطرَّا

  َطْلُق الَيديِن لِفْعِل الَخيِر ذو َفَجٍر

  َضْخُم الّدسيَعةِ  بالَخيراِت أّماُر

  لَيْبِكِه ُمْقِتٌر أْفنى حريَبَتُه

  َدْهٌر وحاَلَفُه بؤٌس وإْقتاُر

  ورفقةٌ  حاَر حاديهْم بمهلكةٍ 

  آأّن ُظْلَمَتها في الطِّْخَيةِ  القاُر

  ُه ُخْلَعَتُهال َيْمَنُع الَقْوَم إْن ساُلو

  َوَال يجاوزُه باللَّيِل مرَّاُر

  أَعينّي هّال تبكياِن على َصْخِر
  أَعينّي هّال تبكياِن على َصْخِر

  بدمٍع َحثيٍث ال َبكيٍء وال َنْزِر

  وَتْسَتفِرغاِن الّدْمَع أْو َتْذِرياِنِه

  على ذي الّندى والجود والسّيد الغمِر

  َفما َلُكما عن ذي َيمينيِن فاْبِكيا
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  عليِه مَع الباآي المسلَِّب مْن صبِر

  آأْن لم يقْل أهًال لطالِب حاَجةٍ 

  َوآاَن بليَج الوجِه منشرَح الصَّدِر

  ولم َيْغُد في َخْيٍل مَجنََّبةِ  الَقَنا

  لُيْرِوَي أْطَراَف الّرَدْيِنّيةِ  السُّْمِر

  فشأُن المناَيا اْذ اصابَك ريبها

  َتسريلَتغدو على الفتياِن بعَدَك أْو 

  فمْن يضمُن المعروَف في صلِب مالِه

  َضماَنَك أو َيقري الّضيوَف آما تقري

  َجراٌد َزَفْتُه ريُح نجٍد إلى الَبحِر

  وآائْن قرنَت الحقَّ مْن ثوِب صفوةٍ 

  ومْن سابٍح طرٍف ومْن آاعٍب بكِر

  وقائلةٍ  والنَّعُش قْد فاَت خَطوها

  يا لهَف َنفسي على َصخِر: لُتْدِرَآُه

   َثَكَلْت أّم اّلذيَن َمَشْوا ِبِهأال

  إلى الَقبِر ماذا يحِملوَن إلى الَقبِر

  وماذا ُيواري الَقبُر تحَت ُتراِبِه

  مَن الخيِر يا بؤَس الحوادِث َوالدَّهِر

  وِم الحْزِم في الَعّزاِء والجوِد والّنَدى

  َغداةَ  ُيَرى ِحْلَف اليساَرةِ  والُعسِر

  َهذَّبًالقد آاَن في ُآّل األمور ُم

  جليَل االيادي ال ينهنُه بالزَّجِر

  واْن تلقُه في الشَّرِب ال تلقى فاحشًا

  وال ناآثًا َعقَد الّسراِئِر والّصبِر

  فال ُيْبِعَدْن َقبٌر َتَضّمَن شخَصُه

  وجاَد علْيِه آلُّ واِآَفةِ  القطر

  إن آنِت عن وجِدِك لم تقصري
  إن آنِت عن وجِدِك لم تقصري

  األسوةِ  لْم تعذرياْو آنِت في 

  فإّن في الُعْقَدةِ  من َيْلَبٍن

  ُعبَر السَُّرى في الُقُلص الضُّّمِر

  وصاحٍب قلُت لُه خائٍف

  إّنَك للَخْيِل بُمْسَتْنِظِر
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  إّنَك داٍع بَكبيٍر إذا

  واَفْيَت أْعلى مرَقٍب فاْنُظِر

  فآِنَسْن ِمْن ساَعةٍ  فاِرسًا

  يخبُّ ادنى بقِع المنظِر

  وَط على حوشٍبفاولِج السَّ

  أجَرَد مثِل الصََّدِع األْعَفِر

  تنبطُه السَّاُق بشّدآما

  ماَل هجيُر الرَّجِل االعسِر

  ذآْرُت أخي بعَد نْوِم الَخلّي
  ذآْرُت أخي بعَد نْوِم الَخلّي

  فانَحَدَر الّدمُع مني انِحداَرا

  وخيٍل َلِبسَت ألبطاِلها

  شليًال ودمَّرُت قومًا دمارا

  مِح ريعانهاتصيَُّد بالرُّ

  وتهتصُر الكبَش منها اهتصاَرا

  فألَحْمَتها الَقْوَم تحَت الَوَغى

  َوأْرَسْلَت ُمْهَرَك فيها َفغاَرا

  يقيَن وتحسبُه قافًال

  إذا طاَبَقْت وغشيَن الِحراَرا

  فذلَك في الجدِّ مكروهُه

  وفي الّسلم َتلُهو وتْرخي اإلزاَرا

  وهاِجَرةٍ  َحّرها صاِخٌد

  داَءَك فيها ِخماَراَجَعْلَت ِر

  لُتْدِرَك شأوًا على ُقْرِبِه

  وتكسَب حمدًا وتحمي الّذماَرا

  وتروي الّسناَن وتردي الكميَّ

  َآِمْرَجِل َطّباَخةٍ  حيَن فاَرا

  وتغشي الخيوَل حياَض النَّجيِع

  وُتعطي الجزيَل وُتردي الِعشاَرا

  آانَّ القتوَد اذا شدَّها

  على ذي وسوٍم تباري صوارا

  ُن في دفِء ارطائِهتمّك

  أهاَج الَعِشيُّ َعَلْيِه َفثاَرا؟
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  فداَر فلمَّا رأي سربها

  احسَّ قنيصًا قريبًا فطارا

  يشّقُق سربالُه هاجرًا

  مَن الّشّد لّما أَجّد الِفراَرا

  فباَت يقّنُص ابطالَها

  وينعصُر الماُء منُه انعصاَرا

  َطَرَق الّنعيُّ على ُصَفْيَنةَ  ُغْدَوةً 
  الّنعيُّ على ُصَفْيَنةَ  ُغْدَوةً َطَرَق 

  وَنَعى الُمَعمََّم من بني َعمِرو

  حامي الَحقيقةِ  والُمجيَر إذا

  ما خيَف حدُّ نوائِب الدَّهِر

  الَحّي َيْعَلُم أّن َجْفَنَتُه

  َتْغُدو َغداةَ  الّريِح أْو َتسري

  فإذا أضاَء وجاَش ِمْرَجُلُه

  َفَلِنْعَم َرّب الّناِر والِقْدِر

  لْغ مواليةُ  فقْد رزئوااب

  موًلى يريشهُم وال يشري

  يكفي حماتهُم ويعطي لهْم

  مئةَ  مْن العشريَن والعشِر

  تروي سناَن الرُّمِح طعنتُه

  والَخيُل قد خاَضْت دمًا َيجري

  َقْد آاَن مأَوى آّل أْرَمَلةٍ 

  ومقيَل عثرةِ  آلِّ ذي عذِر

  َتْلَقى ِعياَلُهُم َنَواِفُلُه

  لَمْيسوِر والُعْسِرفُتصيُب ذا ا

  أَبني ُسَلْيٍم إْن َلقيُتْم َفْقَعسًا
  أَبني ُسَلْيٍم إْن َلقيُتْم َفْقَعسًا

  في َمْحَبٍس َضْنٍك إلى َوْعِر

  فالقوهُم بسيوفكْم ورماحكْم

  وبنضحةٍ  في اللَّيِل آالقطِر

  حتى َتْفّضوا َجمَعُهْم وَتذّآروا

  صخرًا ومصرعُه بال ثأِر
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  ناِلَك ُقّتلواوَفواِرسًا ِمّنا ُه

  في َعْثَرةٍ  آاَنْت ِمَن الّدْهِر

  الَقى َربيَعةَ  في الَوَغى فأصاَبُه

  َطْعٌن بجاِئَفةٍ  إلى الّصْدِر

  بمقوٍَّم لدِن الكعوِب سنانُه

  ذرِب الشُّياةِ  آقادِم النَّسِر

  ونجا ربيَعةُ  يْوَم ذلَك ُمْرَهقًا

  ال يأتلي في جودِه يجري

  سّنةِ ، ضامٌرفأَتْت بِه، أَسَل األ

  مثُل العقاِب غدْت مَع الوآِر

  ولقْد اخذنا خالدًا فاجارُه

  َعْوٌف وأْطَلَقُه على َقْدِر

  َوَلَقْد َتداَرَك َرأَينا في خاِلٍد

  ما ساَء خيًال آخَر الدَّهِر

  يا عيُن ِفيضي بَدْمٍع منِك ِمْغزاِر
  يا عيُن ِفيضي بَدْمٍع منِك ِمْغزاِر

  ِك مدراِروابكي لصخٍر بدمٍع من

  اّني ارقُت فبتُّ الَّليَل ساهرةً 

  آانَّما آحلْت عيني بعوَّاِر

  ارعى النُّجوَم وما آّلفُت رعيتها

  وتاَرةً  أَتَغّشى فْضَل أْطماِري

  وَقْد َسِمْعُت فلْم أْبَهْج به َخبرًا

  مخّبرًا قاَم َيْنِمي َرْجَع أخباِر

  قاَل ابُن اّمِك ثاٍو بالضَّريِح وقْد

  ليِه بالواٍح واحجاِرسوَّوا ع

  فاذهْب فال يبعدنَك اُهللا مْن رجٍل

  منَّاِع ضيٍم وطالٍُّب باوتاِر

  قْد آنَت تحمُل قلبًا غيَر مهتضٍم

  مرآَّبًا في نصاٍب غيِر َخّواِر

  مثَل الّسناِن ُتِضيُء الّليَل صوَرُتُه

  جلُد المريرةِ  حرٌّ وابُن احراِر

  ابكي فتى الحيِّ نالتُه منيَّتُه

  نفٍس الى وقٍت ومقداِر وآلُّ
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  وسْوَف أبكيَك ما ناَحْت ُمَطوََّقةٌ 

  وما اضاءْت نجوُم اللَّيِل للسَّاري

  وال ُأساِلُم قْومًا آنَت َحْرَبُهُم

  حتى تعوَد بياضًا جؤنةُ  القاِر

  ابلْغ سليمًا وعوفًا اْن لقيتهُم

  عِميَمةً  من ِنداٍء غيِر إسراِر

  نزُلُهأعني الذيَن إَلْيِهْم آاَن م

  هل َتعِرفوَن ذماَم الّضيِف والجاِر؟

  لْو منكُم آاَن فينا لْم ينْل ابدًا

  حتى ُتالَقى ُأُموٌر ذاُت آثاِر

  آأّن ابَن َعّمِتُكْم حّقًا وَضيَفُكُم

  فيكْم فَلْم َتدَفعوا َعْنُه بإْخفاِر

  ُشّدوا الَمآِزَر َحّتى ُيْسَتَدّف لُكْم

  وَشّمُروا إّنها أّياُم َتشماِر

  ابكوا فتى البأِس وافتُه منيَّتُه و

  في آّل ناِئَبةٍ  ناَبْت وأقداِر

  ال َنْوَم حتى َتقودوا الَخيَل عاِبَسةً 

  َيْنُبْذَن ِطْرحًا بُمْهراٍت وأْمهاِر

  اوتحفروا حفرةً  فالموُت مكتنٌع

  ِعْنَد الُبيوِت ُحَصينًا وابَن َسّياِر

  او ترحضوا عنكُم عارًا تجلَّلكْم

  واِرِك َحيضًا عنَد أطهاِرَرحَض الَع

  والَحْرُب قد َرِآَبْت َحْدباَء ناِفَرةً 

  َحّلْت على َطَبٍق ِمْن َظهِرها عاِر

  آأّنُهْم َيْوَم راُموُه بأجُمِعِهْم

  َراموا الّشكيَمةَ  من ذي ِلبَدةٍ  َضاِر

  حامي الَعريِن لدى الَهيجاِء ُمْضَطلٌع

  يفري الّرجاَل بانياٍب واظفاِر

  َجِت اآلالُف َعْن َرُجٍلحتى َتَفّر

  ماٍض على الَهْوِل هاٍد غير ِمحياِر

  تجيُش منُه فويَق الثَّدي جائفةٌ 

  بمزبٍد مْن نجيِع الجوِف فوَّاِر
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  عيِن فابكي لي على َصْخٍر إذا
  عيِن فابكي لي على َصْخٍر إذا

  َعَلِت الّشْفَرةُ  أثباَج الُجُزْر

  ُيْشِبُع الَقْوَم مَن الّشحِم إذا

  ِت الّريُح باغصاِن الشَّجْرالو

  واذا ما البيُض يمشيَن معًا

  َآَبناِت الماِء في الضَّْحِل الَكِدْر

  جانحاٍت تحَت أطَراِف الَقَنا

  باِدياِت الّسوِق في َفجٍّ حِذْر

  َيْطَعُن الّطْعَنةَ  ال ُيْرِقُئها

  رقيةُ  الرَّاقي وال عصُب الخمْر

  ٍ آأّن ابَن َعمٍرو لم ُيَصّبْح لغاَرة
  آأّن ابَن َعمٍرو لم ُيَصّبْح لغاَرةٍ 

  بخيٍل ولْم يعمْل نجائَب ضمرَّا

  ولم يْجِز إخَواَن الّصفاِء وَيكَتني

  عجاجًا اثارتُه السَّنابُك اآدَرا

  ولْم يبِن في حرِّالهواجِر مَّرةً 

  لفتيتِه ظالًّ رداًء محبَرا

  فَبّكوا على َصخِر بن عمٍرو فإّنُه

  بالنَّاِس اعسَرا يسيٌر اذا ما الدَّهُر

  يجوُد ويحلو حيَن يطلُب خيرُه

  وُمّرًا إذا َيْبغي المراَرةَ  ُمْمِقَرا

  فَخنساُء َتبكي في الّظالِم َحزيَنةً 

  وَتدعو أخاها ال يجيُب ُمَعفََّرا

  يا َعيِن جودي بالّدموِع
  يا َعيِن جودي بالّدموِع

  ِع على الفتى القرِم االغْر

  أْبَيُض أْبَلُج َوْجُهُه

  آالّشمِس في َخيِر الَبَشْر

  والشَّمُس آاسفةٌ  لمهلكِه م

  وَما اّتَسَق الَقَمْر

  واالنُس تبكي ولَّهًا
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  والجنُّ تسعُد مْن سمْر

  والَوحُش َتْبكي شْجَوها

  لما اتى عنُه الخبْر

  الِمْدَرُه الَفّياُض يحِمُل

  َعْن َعشيَرِتِه الِكَبْر

  يعطي الجزيَل وال يمنُّ

  العسْر م وليَس شيمتُه

  َوْيلي َعَلْيِه َوْيَلةً 

  اصبحُت حصني منكسْر

  اتى تاوَّبني االحزاُن والسَّهُر
  اتى تاوَّبني االحزاُن والسَّهُر

  فالعيُن مّني هدوًءا دمعها درُر

  تبكي لصخٍر وقْد راَب الزَّماُن بِه

  اْذ غالُه حدُث االيَّاِم والقدُر

  سمٌح خالئقُه جزٌل مواهبُه

  إذا ما َمعَشٌر َغدُروا وافي الّذماِم

  مأوى الضَّريِك ومأوى آلِّ ارملةٍ 

  عنَد الُمحوِل إذ ما َهّبِت الُقَرُر

  ما باَرَز الِقْرَن َيْومًا عنَد َمعَرَآةٍ 

  االَّ لُه يوَم تسمو الكرَّةُ  الظَّفُر

  عينّي جودا بَدمٍع غيِر منُزوِر
  عينّي جودا بَدمٍع غيِر منُزوِر

  َخيُر َمْقبوِر إّن َصخرًا! وأعِوال

  ال َتْخُذالني فإّني َغيُر ناِسَيةٍ 

  لِذْآِر َصْخٍر َحليِف الَمجِد َوالِخيِر

  َمن لِطَراِد الَخيِل إذ ُوِزعْت! يا َصخُر

  و للمطايا اذا يشددَن بالكوِر

  وللَيتاَمى ولألضياِف إْن َطَرقوا

  أبياَتنا لَفعاٍل منَك َمْخبوِر

  اِق، وَمْنوَمْن لُكْربةِ  عاٍن في الوث

  يعطي الجزيَل على عسٍر وميسوِر

  َوَمْن ِلَطْعَنةِ  ِحْلٍس أْو لهاِتَفةٍ 
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  َيْوَم الصُّياِح بُفْرساٍن ُمغاويِر

  فرَّ االقارُب عنها بعَد ما ضربوا

  بالَمشَرفّيةِ  َضْربًا َغيَر َتْعزيِر

  وأسلمْت بعد َنْقِف البيِض، واعتسَفْت

  َمقُتوِرمن َبْعِد َلّذةِ  َعْيٍش غيِر 

  يا َصخُر آنَت َلنا َعيشًا َنعيُش ِبِه

  َلْو أْمَهَلْتَك ُمِلّماُت الَمقاديِر

  يا فاِرَس الَخْيِل إْن َشّدوا فلم يِهنوا

  وفارَس القوِم اْن همُّوا بتقصيِر

  يا لهَف َنفسي على َصخٍر إذا ُرِآَبْت

  َخْيٌل لَخْيٍل آأمثاِل الَيعاِفيِر

  يلقحهاوالقَح القوُم حربًا ليَس 

  إّال الَمساعيُر أْبناُء الَمساعيِر

  يا َصْخُر ماذا ُيواري الَقبُر من َآَرٍم

  ومْن خالئَق عفَّاٍت مطاهيِر

  يا َعيِن جودي بَدْمٍع َغيِر َمْنُزوِر
  يا َعيِن جودي بَدْمٍع َغيِر َمْنُزوِر

  مثِل الُجماِن على الَخّديِن َمحدوِر

  وابكي اخًا آاَن محمودًا شمائلُه

  َل الِهالِل ُمنيرًا غيَر َمغموِرمث

  وفارَس الخيِل وافتُه منيَّتُه

  ففي فؤادَي صدٌع غيُر مجبوِر

  ِنْعَم الفتى آنَت إذ َحّنْت ُمَرفِرَفةً 

  ُهوُج الّرياِح َحنيَن الُوّلِه الُحوِر

  والَخْيُل َتْعُثُر باألْبطاِل عاِبَسةً 

  مثَل الّسَراحين من آاٍب وَمعفوِر

  بالّدموِع الِغَزاْر يا عيِن جودي
  يا عيِن جودي بالّدموِع الِغَزاْر

  وابكي على اروَع حاِمي الذماْر

  فرٍع مَن القوِم الجدى

  أْنماُه منُهْم آلُّ محِض النِّجاْر

  أقوُل لّما جاَءني ُهْلُكُه
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  وصرََّح النَّاُس بنجوى الّسراْر

  إّما َتُك َوّدْعَتَنا! ُأَخّي

  الَجداَفْرٍع مَن الَقْوِم آريِم 

  فُرّب ُعْرٍف آْنَت أْسَديَتُه

  الى عياٍل ويتامى صغاْر

  وربَّ نعمى منَك انعمتها

  على ُعناةٍ  ُغلٍَّق في اإلساْر

  أْهلي ِفداٌء لّلذي ُغوِدَرْت

  أْعُظُمُه َتْلَمُع َبيَن الَخباْر

  َصريِع أْرماٍح وَمْشحوَذةٍ 

  آالبرِق يلمعَن خالَل الدياْر

  يًا َسّيدًاَمْن آاَن َيْومًا باآ

  فليبكِه بالعبراِت الحراْر

  ولتبكِه الخيُل اذا غودرْت

  بساحةِ  الموِت غداةَ  العثاْر

  وليبكِه آلُّ اخي آربةٍ 

  ضاقْت عليِه ساحةُ  المستجاْر

  َربيُع ُهّالٍك ومأوى َنًدى

  حيَن يخاُف النَّاُس قحَط القطاْر

  أْسَقى ِبالدًا ُضّمَنْت َقْبَرُه

  الُغيوِث السَّواْرَصْوُب َمرابيِع 

  وما سؤالي ذاَك االَّ لكي

  يسقاُه هاٍم بالرَّوي في القفاْر

  :ُقْل لّلذي أْضَحى بِه شاِمتًا

  إّنَك والمْوَت، َمعًا، في ِشعاْر

  َهّوَن َوجدي أّن َمْن َسّرُه

  َمْصَرُعُه الِحُقُه ال ُتماْر

  وانَّما بينهما روحةٌ 

  في إْثِر غاٍد ساَر َحدَّ الّنهاْر

  ا ضاِرَب الفاِرِس َيْوَم الَوَغىي

  بالسَّيِف في الحومةِ  ذاِت االواْر

  يردِي به في نقعها سابٌح

  أجَرُد آالسِّْرحاِن َثْبُت الِحضاْر

  نازلَت ابطاًال لها ذادةٌ 
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  حتى َثَنْوا عن ُحُرماِت الذِّماْر

  حلفُت بالبيِت وزوَّارِه

  إْذ ُيْعِمُلوَن الِعيَس نحَو الِجماْر

  َزُع الّدْهَر على هاِلٍكال أْج

  َبْعَدَك ما َحّنْت هوادي الِعشاْر

  يا َلْوَعةً  باَنْت َتباريُحها

  َتْقَدُح في قلبي َشجًا آالشِّراْر

  ابدى لي الجفوةَ  مْن بعدِه

  مْن آاَن مْن ذي رحٍم أو جواْر

  إْن َيُك هذا الّدهُر أْوَدى ِبِه

  وصاَر مسحًا لمجاري القطاْر

  للبلى فكلُّ حيٍّ صائٌر

  وآلُّ حبٍل مرَّةً  الندثاْر

  َمن لَحَواِدِث الّدهِر! يا َصْخُر
  َمن لَحَواِدِث الّدهِر! يا َصْخُر

  أْم َمْن ُيَسّهُل راآَب الَوْعِر

  آنَت المفّرَج ما ينوُب فقْد

  اصبحَت ال تحلي وال تمري

  ُيْحثى الّتراُب على َمحاِسِنِه

  وعلى غضارةِ  وجهِه النَّضِر

  ْم عاِمرًا َفَنَبْذُتُموُهَدَعْوُت
  َدَعْوُتْم عاِمرًا َفَنَبْذُتُموُه

  ولْم تدعوا معاويةَ  بَن عمِر

  وَلْو ناَدْيَتُه ألتاَك َيسَعى

  حثيَث الرَّآِض اْو التاَك يجري

  ُمِدالًّ حيَن َتْشَتِجُر الَعوالي

  ويدرُك وترُه في آلِّ وتِر

  اذا القى المنايا ال يبالي

  بعسِر افي يسٍر اتاُه اْم

  آِمْثِل الّلْيِث ُمفتِرٍش َيَدْيِه

  جريِء الصَّدِر رئباٍل سبطِر
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  آنَّا آانجِم ليٍل وسطها قمُر
  آنَّا آانجِم ليٍل وسطها قمُر

  يجلو الدُّجى فهوىَ  مْن بيننا القمُر

  ما آنُت في قْوٍم ُأَسّر بِهْم! يا َصخُر

  إّال وإّنَك َبيَن الَقْوِم ُمْشَتَهُر

  على ما آاَن مْن حدٍث فاذهْب حميدًا

  فَقد سَلْكَت َسبيًال فيِه ُمْعَتَبُر

  آنَّا آغصنيِن في جرثومةٍ  بسقَا
  آنَّا آغصنيِن في جرثومةٍ  بسقَا

  حينًا على خيِر ما ينمى لُه الشَّجُر

  حتَّى اذا قيَل قْد طالْت عروقهما

  وطاَب َغْرُسُهما واسَتْوَسَق الّثَمُر

  ّزماِن، وماأْخنى على واحٍد َرْيُب ال

  ُيْبقي الّزماُن على شيٍء َوال َيَذُر

  يا َعيِن جودي بَدْمٍع منِك ِمدراِر
  يا َعيِن جودي بَدْمٍع منِك ِمدراِر

  جهَد العويِل آماِء الجدوِل الجاري

  وابكي اخاِك والتنسي شمائلُه

  وابكي اخاِك شجاعًا غيَر خوَّاِر

  وابكي اخاِك ال يتاٍم وارملةٍ 

  حقِّ الضَّيِف والجاِروابكي اخاِك ل

  َجمٌّ فواِضُلُه َتْنَدى أناِمُلُه

  آالبدِر يجلو وال يخفى على السَّاري

  ردَّاد عاريةٍ  فكَّاُك عانيةٍ 

  آَضيَغٍم باِسٍل للِقْرِن َهّصاِر

  َجّواُب أْوِدَيةٍ  َحّماُل ألِوَيةٍ 

  َسْمُح الَيَديِن جَواٌد غيُر ِمقتاِر

  لنااال ابكي على صخٍر وصخٌر ثما
  اال ابكي على صخٍر وصخٌر ثمالنا

  اذا الحرُب هرَّْت واستمرْت مريرها

  اقاَم جناحْي ربها وترافدوا

  على َصْعِبها حتى اْسَتقاَم َعِسيُرها



 37

  ِبباِرَقةٍ  للَمْوِت فيها َعجاَجةٌ 

  َمناِآُبها َمْسُموَمةٌ  وُنُحوُرها

  أَهّل بَها َوْآُف الّدماِء وَرْعُدها

  قليٌل ُفتوُرها َهماِهُم أبطاٍل

  فصخٌر لديها مدرُه الحرِب آلها

  وصخٌر اذا خاَن الّرجاُل يطيرها

  مَن الهضبةِ  العليا الَّتي ليَس آالصَّفا

  صفاها وما اْن آالصُّخوِر صخورها

  لها شرفاٌت التناُل ومنكٌب

  َمنيُع الّذَرى عاٍل على َمن ُيثيُرها

  لُه بسطتا مجٍد فكٌف مفيدةٌ 

  الَقناةِ  ُشُقوُرها وأخَرى بأْطراِف

  مِن الحرُب رَّبتُه فليَس بسائٍم

  إذا َمّل َعنها ذاَت يْوٍم َضُجوُرها

  اذا ما اقمطرَّْت للمغاِر وايقنْت

  بِه َعْن ِحياٍل ُملِقٍح َمن َيبوُرها

  َتَعّرَقني الّدْهُر َنْهسًا َوَحزَّا
  َتَعّرَقني الّدْهُر َنْهسًا َوَحزَّا

  عًا وَغْمَزاَوأْوَجَعني الّدهُر َقْر

  وافنى رجالي فبادروا معًا

  َفُغوِدَر قلبي بِهْم ُمْسَتَفّزا

  آأْن لم َيكوُنوا ِحًمى ُيّتَقى

  اِذ النَّاُس اْذ ذاَك مْن عزَّبزَّا

  وآاُنوا َسراةَ  َبني ماِلٍك

  وَزْيَن الَعشيَرةِ  َبْذًال وِعّزا

  وهْم في القديِم اساةُ  العديِم

  ِحْرَزا والكاِئنوَن مَن الَخْوِف

  وهْم منعوا جارهْم والّنسا

  يحِفُز أحشاَءها الخْوُف َحْفَزا

  غداةَ  لقوهْم بملمومةٍ 

  رداٍح تغادُر في االرِض وآرَّا

  ببيِض الّصفاِح وسمِر الّرماِح

  فبالِبيِض َضْربًا وبالسُّمِر َوْخَزا
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  وَخْيٍل َتَكدَُّس بالّداِرعيَن

  وتحَت الَعجاَجةِ  يجِمْزَن َجمَزا

  ن ظّن مّمْن ُيالقي الحروَبوم

  باْن ال يصاَب فقْد ظنَّ عجزا

  َنِعّف وَنْعِرُف َحّق الِقَرى

  وَنّتِخُذ الَحْمَد ُذخرًا وَآْنَزا

  وَنْلَبُس في الَحْرِب َنْسَج الحديد

  وَنسحُب في الّسلِم َخّزًا وَقّزا

  أال َتبُكوَن فاِرَسُكم؟! َبني ُسَلْيٍم
  فاِرَسُكم؟ أال َتبُكوَن! َبني ُسَلْيٍم

  خلَّى عليكْم امورًا ذاَت امراِس

  ما للمنايا تغادينا وتطرقنا

  آانَّنا ابدًا نحتزُّ بالفاِس

  َتْغدو َعَلْينا فَتأَبى أن ُتَزاِيَلنا

  للخيِر فالخيُر منَّا رهُن ارماِس

  واليزاُل حديُث الّسنِّ مقتبال

  وفارسًا ال يرى مثٌل لُه راِس

  نعُهمنَّا يغافضُه لْو آاَن يم

  بأٌس َلَصاَدَفنا َحّيًا ُأولي باِس

  ُيؤّرُقني الّتَذّآُر حيَن ُأْمسي
  ُيؤّرُقني الّتَذّآُر حيَن ُأْمسي

  فُأْصبُح قد ُبليُت بفْرِط ُنْكِس

  على َصْخٍر، وأيُّ فًتى آَصْخٍر

  لَيْوِم َآريَهةٍ  وِطعاِن ِحْلِس

  وللخصِم االلدِّ اذا تعدَّى

  نِسليأُخَذ َحّق َمْظُلوٍم بِق

  فلْم اَر مثلُه رزًءا لجٍن

  ولم أَر ِمْثَلُه ُرْزءًا إلْنِس

  اشدَّ على صروِف الدَّهِر ايدًا

  وأْفَصَل في الُخطوِب بَغيِر َلبِس

  وضيٍف طارٍق أو مستجيٍر

  يروَُّع قلبُه مْن آلِّ جرِس
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  فاآرمُه وآمنُه فامسى

  خليًا بالُه مْن آلِّ بؤِس

  ُيَذّآُرني ُطُلوُع الشمِس َصخرًا

  وأذآُرُه لكّل ُغروِب َشْمِس

  وَلْوال َآثَرةُ  الباآيَن َحْولي

  على اخوانهْم لقتلُت نفسي

  ولكْن الازاُل ارى عجوًال

  وباآَيةً  َتنوُح لَيْوِم َنْحِس

  أراها والهًا َتبكي أخاها

  عشيَّةَ  رزئِه اْو غبَّ امِس

  وما َيبكوَن مثَل أخي ولِكْن

  اعّزي النَّفَس عنُه بالتَّأسي

  فال واِهللا ال انساَك حتَّى

  افارَق مهجتي ويشقَّ رمسي

  فَقْد َوّدْعُت يْوَم ِفَراِق َصْخٍر

  أبي َحّساَن َلّذاتي وُأْنِسي

  فيا لهفي عليِه ولهَف ُاّمي

  ايصبُح في الضَّريِح وفيِه يمسي

  يا َعيِن إبكي فاِرسًا
  يا َعيِن إبكي فاِرسًا

  حسَن الّطعاِن على الفرْس

  ومهابةٍ ذا مرَّةٍ  

  بينا نؤّملُه اختلْس

  بينا نراُه باديًا

  َيْحمي َآِتيَبَتُه َشِرْس

  َآالّلْيِث َخّف ِلِغيِلِه

  َيْحمي َفريَسَتُه َشِكْس

  يذُر الكميَّ مجدًَّال

  ترَب المناحِر منقعْس

  خضَب الّسناَن بطعنةٍ 

  فالنَّفُس يحفزها النَّفْس

  فالطَّيُر بيَن مراوٍد

  يدُنو وآخَر منتهْس
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  ِنْعَم الَفتى ِعْنَد الَوَغى

  حيَن التَّصايِح في الغلْس

  فألْبِكَيّنَك َسّيدًا

  فصَل الخطاِب اذا التبْس

  َمْن ذا َيُقوُم َمقاَمُه

  بعَد ابِن اّمي اْذ رمْس

  أْو َمْن َيُعوُد بِحْلِمِه

  عنَد الّتناُزِع في الشََّكْس

  َغْيُث الَعشيَرةِ  ُآّلها

  الغائريَن ومْن جلْس

  الّزماَن وما َيفنى له َعَجٌبإّن 
  إّن الّزماَن وما َيفنى له َعَجٌب

  ابقى لنا ذنبًا واستوصَل الرَّاُس

  ابقى لنا آلَّ مجهوٍل وفجعنا

  بالحاِلِميَن َفُهْم هاٌم وأْرماُس

  انَّ الجديديِن في طوِل اختالفهما

  ال َيْفُسداِن ولِكْن يفُسُد الّناُس

  امَّا ليالَي آنُت جاريةً 
  ا ليالَي آنُت جاريةً امَّ

  فُحِفْفُت بالرقباِء والِجْلِس

  حتَّى اذا ما الخدُر ابرزني

  ُنِبَذ الرجال ِبَزْوَلةٍ  َجْلِس

  وبجارةٍ  شوهاَء ترقبني

  وَحمًا يِخرُّ َآَمْنِبِذ الِحْلِس

  أال يا َعيِن ويَحِك أْسِعديني
  أال يا َعيِن ويَحِك أْسِعديني

  عضوِضلريِب الدَّهِر والزَّمِن ال

  وال تبقي دموعًا بعَد صخٍر

  فقْد آلفِت دهرك اْن تفيضي

  ففيضي بالدُّموِع على آريٍم

  َرَمْتُه الحاِدثاُت َوال َتغيِضي

  فقْد اصبحُت بعَد فتى سليٍم
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  افّرُج همَّ صدري بالقريِض

  ُأساِئُل ُآّل والَهةٍ  َهبوٍل

  براها الدَّهُر آالعظِم المهيِض

  ٍمواصبُح ال اعدُّ صحيَح جس

  وال َدِنفًا ُأَمرَُّض آالَمِريِض

  ولكّني ابيُت لذآِر صخٍر

  أَغّص بَسْلَسِل الماِء الَغِضيِض

  وأذُآُرُه إذا ما األْرُض أْمَسْت

  هجوًال لْم تلمَّع بالوميِض

  فَمْن للَحْرِب إذا صاَرْت َآُلوحًا

  وَشّمَر ُمْشِعُلوها للّنهوِض

  وخْيٍل قد َدَلْفَت لها بُأْخَرى

  هاؤها سنُد الحضيِضآانَّ ز

  اذا ما القوَم احربهْم تبوٌل

  آذاَك التَّبُل ُيطَلُب آالُقروِض

  بُكّل ُمَهّنٍد َعْضٍب ُحَساٍم

  رقيِق الحدِّ مصقوٍل رحيِض

  لقْد صوََّت النَّاعي بفقِد اخي النَّدى
  لقْد صوََّت النَّاعي بفقِد اخي النَّدى

  نداًء لعمري ال ابًا لَك يسمُع

  ادْت لروعةِ  هلكِهفقمُت وقْد آ

  وَفْزَعِتِه َنفسي مَن الحْزِن َتْتَبُع

  إَلْيِه َآأّني َحْوَبةً  وتَخّشعًا

  أُخو الَخْمِر َيسمو تاَرةً  ثّم ُيصَرُع

  فمن ِلِقَرى األْضياِف بعَدَك إْن ُهُم

  ُقباَلَك َحّلوا ثّم ناَدوا فأسَمُعوا

  آعهدهِم اْذ انَت حٌي واْذ لهْم

  وِريٌّ وَمْشَبُع َلَدْيَك َمناالٌت

  ومْن لمهْم حلَّ بالجاِر فادٍح

  وأْمٍر َوَهى من صاِحٍب ليَس ُيْرَقُع

  وَمْن لَجليٍس ُمْفِحٍش لَجليِسِه

  عليِه بجهٍل جاهدًا يتسرَُّع

  ولْو آنَت حيًّا آاَن اطفاُء جهلِه
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  بحلمَك في رفٍق وحلمَك اوسُع

  وآنُت إذا ما ِخْفُت إْرداَف ُعسَرةٍ 

  ْن خيفةٍ  اتقنَُّعاظلُّ لها م

  َدَعْوُت لها َصْخَر الّندى فَوَجْدُتُه

  لُه موسٌر ينفى بِه العسُر اجمُع

  اال ما لعينِك ال تهجُع
  اال ما لعينِك ال تهجُع

  تبّكي لو انَّ البكا ينفُع

  آانَّ جمانًا هوى مرسًال

  دموَعُهما أْو ُهَما أْسَرُع

  َتَحّدَر واْنَبّت منُه الّنظاُم

  مْن سلكِه اجمُع ُم فانسلَّ

  َفَبّكي ِلَصْخٍر وال َتْنُدبي

  سواُه فانَّ الفتى مصقُع

  مَضى وسَنْمضي على إْثِرِه

  آذاَك لكلِّ فًتى مصرُع

  ُهَو الفاِرُس الُمْسَتِعّد الَخطيُب

  م في القوِم واليسُر الوعوُع

  وعاٍن يحكُّ ظنابيبُه

  إذا ُجّر في الِقّد ال ُيْرَفُع

  ْغالَلُهَدَعاَك َفَهّتْكَت أ

  وقْد َظّن َقْبَلَك ال ُتْقَطُع

  وَجْلٍس َأُموٍن َتَسّدْيَتها

  ِلَيْطَعَمَها َنَفٌر ُجوَُّع

  فظلَّْت تكوُس على اآرٍع

  َثالٍث وآاَن لَها أْرَبُع

  بمهٍو اذا انَت صوَّبتُه

  آانَّ العظاَم لُه خروٌع

  أَبى طوُل َلْيَلى ال أْهَجُع
  أَبى طوُل َلْيَلى ال أْهَجُع

  د عاَلني الَخَبُر األْشَنُعوق

  نعيُّ ابِن عمٍرو اتى موهنًا
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  قتيًال فما لَي ال اجزُع

  وّفّجعني ريُب هذا الزَّماِن

  بِه والَمصاِئُب َقْد َتْفِجُع

  فِمْثُل َحبيبَي أبَكى الُعُيوَن

  وأْوَجَع َمْن آاَن ال ُيوَجُع

  أٌخ لَي ال َيْشَتكيِه الّرفيُق

  الُجوَُّع وال الّرْآُب في الحاَجةِ 

  ويهتزُّ في الحرِب عنَد النزاِل

  َآما اْهَتّز ذو الّرْوَنِق الِمْقَطُع

  فما لي وللدَّهِر ذي النَّائباِت

  اآلُّ الوزوِع بنا توزُع

  يا ُأّم َعْمٍرو أال َتْبكيَن ُمْعِوَلةً 
  يا ُأّم َعْمٍرو أال َتْبكيَن ُمْعِوَلةً 

  على اخيِك وقْد اعلى بِه النَّاعي

  ي وال َتسأمي َنْوحًا ُمسلَِّبةً فاْبك

  على اخيِك رفيِع الهمِّ والباِع

  فَقْد ُفِجْعِت بَمْيُموٍن َنقيَبُتُه

  َجمِّ الَمخاِرِج َضّراٍر وَنّفاِع

  فَمْن َلَنا إْن ُرِزْئناُه وفاَرَقَنا

  بسّيٍد مْن وراِء القوِم دفَّاِع

  قْد آاَن سّيدنا الدَّاعي عشيرتُه

  ْعَم الّسيُد الداعيال َتْبَعَدّن، فِن

  تّذّآْرُت َصْخرًا إْذ َتَغّنْت حماَمةٌ 
  تّذّآْرُت َصْخرًا إْذ َتَغّنْت حماَمةٌ 

  َهتوٌف على ُغْصٍن من األيِك َتسجُع

  فظلُت لها أبكي بدمِع حزينةٍ 

  وَقْلبَي ِمّما َذّآَرْتني ُمَوجَُّع

  تذآرني صخرًا وقْد حاَل دونُه

  ْلَقُعَصفيٌح وأْحجاٌر وَبْيداُء َب

  ارى الدَّهَر يرمي ماتطيُش سهامُه

  وليَس لَمْن قد غاَلُه الّدهُر َمْرِجُع
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  فإْن آاَن َصْخُر الُجوِد أصَبَح ثاويًا

  فقْد آاَن في الدُّنيا يضرُّ وينفُع

  أْقَسْمُت ال أْنَفّك ُأْهدي َقِصيَدةً 
  أْقَسْمُت ال أْنَفّك ُأْهدي َقِصيَدةً 

  ي آّل مجَمِعلَصْخٍر أخي الِمْفضاِل ف

  فدتَك سليٌم آهلها وغالمها

  وجّدع منها آلُّ انٍف ومسمِع

  يا عيِن َبّكي بَدْمٍع َغيِر إْنَزاِف
  يا عيِن َبّكي بَدْمٍع َغيِر إْنَزاِف

  وابكي لصخٍر فلْن يكفيكِه آاِف

  آوني َآَوْرقاَء في أْفناِن ِغيَلِتها

  او صائٍح في فروِع النَّخِل هتَّاِف

  ٍض بالودِق محتفٍلوابكي على عار

  إذا َتهاَوَنِت األْحساُب َرّجاِف

  ومنزِل الضَّيِف اْن هبَّْت مجلجلةٌ 

  ترمي بصمٍّ سريِع الخسِف رسَّاِف

  أبي الَيتاَمى إذا ما َشْتَوةٌ  َنَزَلْت؛

  وفي الَمزاِحِف َثْبٍت َغيِر َوّجاِف

  ما ِلذا الَمْوِت ال َيزاُل ُمخيَفا
  ُمخيَفا ما ِلذا الَمْوِت ال َيزاُل

  ُآلَّ َيْوٍم َيناُل ِمّنا َشريَفا

  موَلعًا بالسَّراةِ  ِمّنا، َفما يأخُذ

  خُذ االَّ المهذََّب الغطريفا

  فَلَو اّن الَمُنوَن َتْعِدُل فيَنا

  فتناُل الشَّريَف والمشروفا

  آان في الحّق أن يعوَد َلنا الَمْوُت

  وأْن ال َنُسوَمُه َتْسويَفا

  افيَت عْن صخٍرايُّها الموُت لو تج

  م اللفيتُه نقيًا عفيفا

  عاَش خمسيَن ِحّجةً  ُينكُر الُمنَكَر

  م فينا ويبذُل المعروفا
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  رحمةُ  اِهللا والسَّالُم عليِه

  وَسَقى َقبَرُه الّربيُع َخريَفا

  يا لهَف َنفسي على َصخٍر وقد لِهَفْت
  يا لهَف َنفسي على َصخٍر وقد لِهَفْت

  لِب َتلهيفيوهل َيُرّدّن َخْبَل الَق

  ابكي اخاِك اذا جاورتهْم سحرًا

  جودي عليه بدمٍع غيِر منزوِف

  ابكي المهيَن تالَد الماِل ان نزلْت

  َشْهباُء َتْرَزُح بالَقْوِم الَمتاِريِف

  وابكي اخاِك لدهٍر صاَر مؤتلفًا

  والّدهُر، ويحِك، ذو َفْجٍع وتجليِف

  مرهْت عيني فعيني
  مرهْت عيني فعيني

  ٍر َعِطَفْهَبْعَد َصْخ

  فُدموُع الَعيِن ِمّني

  َفْوَق َخّدي َوِآَفْه

  طرفْت حندُر عيني

  ِبَعِكيٍك َذِرَفْه

  انَّ نفسي بعَد صخٍر

  بالرَّدى معترفْه

  وبها مْن صخَر شيٌء

  َليَس ُيْحَكى بالصَِّفْه

  وبنفسي لهموٌم

  فهي حرَّى آسفْه

  وبذآَرى َصْخَر َنْفسي

  آلَّ يوٍم آافْه

  ِحْصنًا إّن َصْخرًا آاَن

  َوُرًبى للنَُّطَفْه

  وِغياثًا وَربيعًا

  للعجوِز الخرفْه

  واذا هبَّت شماٌل

  اْو جنوٌب عصفْه
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  َنَحَر الُكوَم الّصَفاَيا

  والِبَكاَر الَخِلَفْه

  َيْمُأل الَجْفَنةَ  َشْحمًا

  قتراها سدفْه

  وَتَرى الُهّالَك َشْبَعى

  َنْحَوَها ُمْزَدِلَفْه

  وترى االيدَي فيها

  َماٍت َغِدَفْهَدِس

  وارداٍت صادراٍت

  آقطًا مختلفْه

  آدبوٍر وشماٍل

  في ِحياٍض َلِقَفْه

  َفَلِئْن أْجُرُع َصْخٍر

  اصبحْت لي ظلفْه

  انَّها آانْت زمانًا

  روَضةً  ُمؤَتَنَفْه

  هريقي مْن دموعِك أو افيقي
  هريقي مْن دموعِك أو افيقي

  وصبرًا اْن اطقِت ولْن تطيقي

  ني ُسَلْيٍموُقولي إّن َخيَر َب

  وفارسهْم بصحراِء العقيِق

  واّني والبكا مْن بعِد صخٍر

  آسالكةٍ  سوى قصِد الطَّريِق

  فال وابيَك ما سلَّبُت صدري

  بفاِحَشةٍ  أَتْيَت َوال ُعُقوِق

  ولكّني وجدتُّ الصَّبَر خيرًا

  ِمَن الّنعَليِن والّرأِس الَحليِق

  أال َهْل َتْرِجَعْن َلنا الّليالي

  لنا بلوى الشَّقيِق وايَّاٌم

  أال يا َلْهَف َنفسي َبعَد َعيٍش

  لنا بندى المختَِّم والمضيِق

  واْذ فينا فوارُس آِل هيجا

  إذا َفِزُعوا وفتياُن الُخروِق
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  إذا ما الحْرُب َصْلَصَل ناِجذاها

  وفاجاها الكماةُ  لدى البروِق

  واْذ فينا معاويةُ  بُن عمٍرو

  على ادماَء آالجمِل الفنيِق

  َبّكيِه َفَقْد َوّلى َحميدًاف

  أِصيَل الّرأِي محُموَد الّصديِق

  هو الرُّزْء المبيُن ال آباٌس

  َعظيُم الّرأِي َيْحُلُم بالّنعيِق

  يا َعيِن جودي بَدمٍع منِك ُمْهراِق
  يا َعيِن جودي بَدمٍع منِك ُمْهراِق

  اذا هدى النَّاُس أو همُّوا باطراِق

  اّني تذّآرني صخرًا اذا سجعْت

  على الُغُصوِن َهُتوٌف ذاُت أْطواِق

  وآلُّ عبرى تبيُت اللَّيَل ساهرةً 

  تبكي بكاَء حزيِن القلِب مشتاِق

  ال َتْكِذَبّن فإّن الَمْوَت ُمْخَتِرٌم

  آلَّ البريَّةِ  غيَر الواحِد الباقي

  انَت الفتى الماجُد الحامي حقيقتُه

  تعطي الجزيَل بوجٍه منَك مشراِق

  عًا والنَّاَب مكتنفًاوالعوَد تعطي م

  وآلَّ طرٍف الى الغاياِت سبَّاِق

  اّني سابكي ابا حسَّاَن نادبةً 

  ما زلُت في آلِّ امساٍء واشراِق

  آمْن حدِث االيَّاِم عينِك تهمُل
  آمْن حدِث االيَّاِم عينِك تهمُل

  تبّكي على صخٍر وفي الدَّهِر مذهُل

  اَال مْن لعيٍن ال تجفُّ دموعها

  فَثْت َتسَتِهّل فَتحِفُلإذا ُقلُت أ

  على ماِجٍد َضْخِم الّدسيَعةِ  باِرٍع

  لُه سوَرةٌ  في َقْوِمِه ما ُتَحوَُّل

  فما َبَلَغْت َآفُّ امرىءٍ  ُمَتناِوٍل

  مَن الَمْجِد إّال َحيُث ما ِنلَت أطَوُل
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  وال َبَلَغ الُمهدوَن في الَقْوِل ِمْدَحةً 

  وال َصَدُقوا إّال الذي فيَك أْفَضُل

  وما الغيُث في جعِد الثَّرى دمِث الرُّبى

  تبعََّق فيِه الوابُل المتهلُل

  باوسَع سيبًا مْن يديَك ونعمةً 

  تُعّم بها بل َسْيُب َآّفيَك أْجَزُل

  وجارَك محفوٌظ منيٌع بنجوةٍ 

  مَن الّضيِم ال ُيؤَذى وال َيَتَذّلُل

  مَن القْوِم َمغِشيُّ الرِّواِق َآأّنُه

  خادٌرمتبسُلاذا سيَم ضيمَا 

  شرنبُت اطراِف البناِن ضبارٌم

  لُه في عريِن الغيِل عرٌس واشبُل

  هزبٌر هريُت الّشدِق رئباُل غابةٍ 

  مخوُف اللقاِء جائُب العيِن انجُل

  أخو الجوِد َمعروٌف له الجوُد والّندى

  حليفاِن ما دامِت تعاُر ويذبُل

  أيا عينّي ويحُكما اسَتِهّال
  ِهّالأيا عينّي ويحُكما اسَت

  بَدْمٍع َغيِر َمنُزوٍر وُعّال

  بَدْمٍع غيِر َدْمِعكما وُجودا

  فقْد اورثتما حزنًا وذالَّ

  على َصْخَر األَغّر أبي الَيَتاَمى

  وَيحِمُل آلَّ َمعَثَرةٍ  وَآّال

  فاْن اسعفتماني فارفداني

  بدْمٍع ُيْخِضُل الخّديِن َبّال

  على َصْخِر بِن عمٍرو إّن هذا

  ُرَك واضمحّالوإن قد قّل بح

  فقْد اورثتما حزنًا وذالًّ

  وحرًّا في الجوانِب مستقالَّ

  فُقومي يا َصفّيةُ  في ِنساٍء

  بحرِّ الشَّمِس ال يبغيَن ظالَّ

  يشققَن الجيوَب وآلَّ وجٍه

  َطفيٌف أن ُتَصّلي له وَقّال



 49

  بَكْت َعْيني وُحّق لها الَعويُل
  بَكْت َعْيني وُحّق لها الَعويُل

  حَي الحَدُث الجليُلوهاَض َجنا

  فَقدُت الّدهَر، آيَف أَآلَّ ُرآني

  ألْقواٍم َمَوّدُتُهْم َقليُل

  على نفرهُم آانوا جناحي

  عليهْم حيَن تلقاهْم قبوُل

  فذّآَرني أخي َقْومًا َتَوّلوا

  عليَّ بذآرهْم ما قيَل قيُل

  ُمعاوَيةُ  بُن عمٍرو آاَن ُرْآني

  وصخرًا آاَن ظلُّهُم الظَّليُل

  فغالني ونكا فؤادي ذآرُت

  وارََّق قومَي الحزُن الطَّويُل

  أولو عزٍّ آانَّهُم غضاٌب

  وَمجٍد َمدَُّه الَحَسُب الّطويُل

  ُهُم ساُدوا َمَعّدًا في ِصباُهْم

  وسادوا وهْم شباٌب اْو آهوُل

  فَبّكي ُأمَّ عمٍرو آلَّ َيْوٍم

  اخا ثقةٍ  محيَّاُه جميُل

  ً آال ليَت أّمي لْم تلدني سويَّة
  آال ليَت أّمي لْم تلدني سويَّةً 

  وآنُت ُترابًا َبيَن أْيدي الَقواِبِل

  وَخّرْت على األْرِض الّسماُء فطّبقْت

  وماَت َجميعًا آلُّ جاٍف وناِعِل

  غداةَ  غدا ناٍع لصخٍر فراعني

  و أورثني حزنًا طويَل البالبِل

  :ماذا َتقوُل؟ فقاَل لي: فقلُت لُه

  لتُه هوابلينعى ما ابُن عمٍرو اثك

  فأصبحُت ال التذُّ بعدَك نعمةً 

  حياتي وال ابكي لدعوةِ  ثاآِل

  فشأَن المنايا باالقارِب بعدُه

  لُتْعِلْل َعَلْيِهْم َعّلةٌ  َبعَد ناِهِل
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  يا عيِن جودي بالّدموِع السُّجوْل
  يا عيِن جودي بالّدموِع السُّجوْل

  و ابكي على صخٍر بدمٍع هموْل

  َجّد الُبكا ال َتْخُذليني عنَد

  فليَس ذا يا عيِن وقَت الخذوْل

  ابكي ابا حسَّاَن واستعبري

  على الَجميِل الُمْسَتضاِف الَمخيْل

  نعَم اخو الشَّتوةِ  حلَّْت بِه

  أراِمُل الحّي َغداةَ  الَبليْل

  َيأِتيَنُه ُمْسَتْعِصماٍت ِبِه

  يعلنَّ في الدَّاِر بدعوى اآلليْل

  ونعَم جاُر القوِم في ازمةٍ 

  اذا التجا النَّاُس بجاٍر ذليْل

  دلَّ على معروفِه وجهُه

  بورَك فيها هاديًا مْن دليْل

  ال َيْقِصُر الَفْضَل على َنْفِسِه

  بل عندُه مْن نابُه في فضوْل

  قْد عرَف النَّاُس لُه انَُّه

  بالمنزِل اال تلِع غيُر الضَّئيْل

  عطاؤُه جزٌل وصوالتُه

  صوالُت قرٍم لقروٍم صؤوْل

  أيُه حكٌم وفي قولِهور

  مواعٌظ يذهبَن داَء الغليْل

  ليَس نجبٍّ مانٍع ظهرُه

  ال ينهُض الدَّهَر بعبٍء ثقيْل

  وال بسعَّاٍل اذا يجتدى

  وَضاَق بالَمعروِف َصْدُر السَّعوْل

  قْد راعني الدَّهُر فبؤسًا لُه

  بفاِرِس الُفْرساِن والَخْنَشليْل

  ترآتني وسَط بني علَّةٍ 

  آاللَّعيِن النَّقيْل ادوُر فيهْم
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  انَّ ابا حسَّاَن عرٌش هوى
  انَّ ابا حسَّاَن عرٌش هوى

  مّما بنى اللَُّه بِكنٍّ َظليْل

  اتلُع ال يغلبُه قرنُه

  مستجمُع الرَّأي عظيٌم طويْل

  تحسبُه غضباَن مْن عّزِه

  ذِلَك منُه ُخُلٌق ما َيُحوْل

  َوْيُل اّمِه ِمْسَعَر َحْرٍب إذا

  اِرسًا ذا َشليْلُأِلقَي فيها ف

  َتْشَقى بِه الُكوُم لدى ِقْدِرِه

  والّناُب والُمْصَعَبةُ  الَخْنَشليْل

  انَّى لَي الفارُس اغدو بِه

  مثَلَك إذا ما َحَمَلتني الَحموْل

  ترآتني يا صخُر في فتيةٍ 

  آأّنني بعَدَك فيِهْم َنقيْل

  ابكي على البطِل الَّذي
  ابكي على البطِل الَّذي

  َصْخرًا ِثقاال َجّلْلُتُم

  ُمَتَحزِّمًا بالّسيِف يْرَآُب

  آُب رمحُه حاًال فحاال

  يا َصْخُر َمْن للَخْيِل إْذ

  ُرّدْت َفَواِرُسها ِعَجاال

  ُمَتَسْرِبلي َحَلِق الَحديِد

  تخالهْم فيِه جماال

  َوْيلي َعَلْيَك إذا َتُهّب

  الّريُح باِرَدةً  َشَماال

  والحيدُر الصرَّاُد لْم

  ُمها إّال ِطالالَيُك َغْي

  ِلُيَروَِّع الَقْوَم الذيَن

  َنُعّدُهْم فيَنا ِعياال

  َخيُر الَبِرّيةِ  في ِقًرى

  صخٌر واآرمهْم فعاال
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  وهَو المؤمَُّل والَّذي

  ُيْرَجى وأْفَضُلها َنَواال

  أَعْيِنَي ِفيضي وال َتْبُخلي
  أَعْيِنَي ِفيضي وال َتْبُخلي

  فإّنِك للّدْمِع لم َتْبُذلي

  ي بدمعِك واستعبريوجود

  آَسّح الَخليِج على الَجْدَوِل

  على َخيِر من َيندُب الُمْعولوَن

  َن والسََّيِد االّيِد االفضِل

  طويِل الّنجاِد رفيِع العما

  ليَس بَوْغٍد وال ُزمَِّل

  يحيُد الكفاَح غداةَ  الصُّيا

  حامي الَحقيَقةِ  لم َيْنَكِل

  آانَّ العداة اذا ما بدا

  ابا اشبِل يخافوَن وردًا

  ُمِدالًّ مَن اُألْسِد ذا ِلْبَدةٍ 

  حمى الجزَع منُه فلْم ينزِل

  َيِعّف وَيْحمي إذا ما اْعَتَزى

  إلى الّشَرِف الباِذِخ األْطَوِل

  يحامي عِن الحيِّ يوَم الحفا

  ِظ والجاِر والضَّيِف والنزَِّل

  ومستنَّةٍ  آاستناِن الخليِج م

  فوَّارةِ  الغمِر آالمرجِل

  ٍح من الغيِظ رمح الشَّموسَرمو

  تالفيَت في السَّلِف االوَِّل

  لتبِك عليَك عياُل الّشتاِء

  اذا الشُّول الذْت مَن الشَّمأِل

  أال يا َصْخُر إْن أبَكيَت َعيني
  أال يا َصْخُر إْن أبَكيَت َعيني

  لَقْد أْضَحْكَتني َدْهرًا َطويال

  َبَكْيُتَك في ِنساٍء ُمْعِوالٍت

  مْن ابدى العويالو آنُت احقَّ 
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  َدَفْعُت بَك الَجليَل وأنَت َحيٌّ

  فَمْن ذا َيْدَفُع الَخْطَب الَجليال

  إذا َقُبَح الُبكاُء على َقتيٍل

  رأْيُت ُبكاَءَك الَحَسَن الَجميال

  اال ما لعينِك اْم مالها
  اال ما لعينِك اْم مالها

  لقْد أْخَضَل الّدْمُع ِسْرباَلها

  الشَّريِد م ابعَد ابِن عمٍرو مَن آِل

  َحّلْت بِه األْرُض أثقاَلها

  فآَلْيُت آَسى على َهاِلٍك

  َوأْسأُل باِآَيةً  ما لَها

  َلَعْمُر أِبيَك، َلِنْعَم الَفتى

  َتُحّش بِه الَحْرُب أجذالها

  َحديُد الّسناِن َذليُق الّلساِن

  ُيجازي الَمقاِرَض أمثاَلها

  هممُت بنفسَي آلَّ الهموِم

  لى لهافاولى لنفسَي او

  سأْحِمُل َنفسي على آَلةٍ 

  فإّما َعَلْيها وإّما لَها

  فإْن َتْصِبِر الّنفُس َتلَق الّسروَر،

  وإْن َتجَزِع الّنفُس أشَقى لها

  ُنهيُن الّنفوَس، وَهْوُن الّنفوس

  ِس يوَم الكريهةِ  ابقى لها

  و نعلُم انَّ منايا الّرجا

  ِل بالغةٌ  حيُث يحلى لها

  بعَد الفتى ملتجِر المنَّيةُ  

  المغاَدِر بالَمْحِو أْذالَلها

  وَرْجراَجةٍ  َفْوَقها ِبيُضها

  عَليها الُمضاَعُف أمثاَلَها

  آكرفئةِ  الغيِث ذاِت الصَّبيِر م

  ترمي السَّحاَب ويرمى لها

  وَخْيٍل َتَكّدُس بالّداِرعيَن

  نازلَت بالسَّيِف ابطالها
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  و قافيةٍ  مثِل حدِّ الّسنا

  مْن قالهاِن تبقى ويذهُب 

  َتُقّد الّذؤاَبةَ  ِمْن َيْذُبٍل،

  أَبْت أْن ُتفاِرَق أْوعاَلها

  نَطْقَت ابَن َعمٍرو فسّهلَتها

  ولم َيْنِطِق الّناُس أْمثاَلها

  فإْن َتُك ُمّرةُ  أْوَدْت ِبِه

  فقْد آاَن يكثُر تقتالها

  َفَخرَّ الّشواِمُخ من َقتِلِه

  وُزْلِزَلِت األْرُض ِزلزاَلها

  الكواآُب مْن فقدِهو زاَل 

  وُجّلَلِت الّشْمُس أْجاللها

  وداِهَيةٍ  َجّرها َجاِرٌم

  تبيُن الحواضُن احمالها

  آفاها ابُن عمٍرو ولْم يستعْن

  ولْو آاَن َغيُرَك أْدَنى لَها

  وَلْيَس بأْولى وَلِكّنُه

  َسَيْكفي الَعشيَرةَ  ما غاَلها

  ِبُمْعَتَرٍك َضّيٍق َبْيَنُه

  ُ أْذياَلها َتُجّر الَمِنّية

  َتطاِعُنها فإذا أْدَبَرْت

  بللَت مَن الدَّمِّ اآفالها

  وبيٍض منعَت غداةَ  الصُّيا

  َتْكِشُف للّرْوِع أْذَياَلها

  وُمْعَمَلةٍ  ُسْقَتها قاِعدًا

  فاعلمَت بالسَّيِف اغفالها

  وناِجَيةٍ  َآأتاِن الّثميِل

  غاَدْرَت بالِخّل أوصاَلها

  الى ملٍك ال الى سوقةٍ 

  ذلَك ما آاَن اآًاللهاو

  وتمنُح خيلَك ارَض العدى

  وَتْنُبُذ بالَغْزِو أْطفاَلَها

  ونوٍح بعثَت آمثِل االرا

  آَنَسِت الِعيُن أْشباَلها
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  لّما رأْيُت الَبْدَر أْظَلَم آاِسفًا
  لّما رأْيُت الَبْدَر أْظَلَم آاِسفًا

  أَرنَّ شواٌذ َبطُنُه وَسواِئُلْه

  يُن وقْد اتىرنينًا وما يغني الرَّن

  بموتَك مْن نحو القريَّةِ  حاملْه

  لقْد خاَر مرداسًا على النَّاِس قاتلْه

  ولْو عادُه آنَّاتُه وحالئلْه

  وقلَن االهْل مْن شفاِء ينالُه

  وقْد منَع الّشفاَء مْن هو نائلْه

  وفضَّل مرداسُاعلى النَّاِس حلمُه

  واْن آلُّ همِّ همَُّه فهو فاعلْه

  يكرُه النَّاُس هبطُه واْن آلُّ واٍد

  هبطَت وماٍء منهٍل انَت ناهلْه

  ترآَت بِه ليًال طويًال ومنزًال

  َتعاَدى على َظهِر الّطريِق َعواِسُلْه

  وسبٍي آآراِم الصَّريِم ترآتُه

  خالَل الّدياِر مستكينًا عواطلْه

  وعدتَّ عليهْم بعَد بؤسي بانعٍم

  فُكّلُهُم ُتْعنى بِه وُتواِصُلْه

  واِزْن ماِجدًا ُيْعَتَدْل بِه،متى ما ُت

  آما َعّدَل الميزاَن بالَكّف راِطُلْه

  سقى جدثًا اآناَف غمرةَ  دونُه
  سقى جدثًا اآناَف غمرةَ  دونُه

  مَن الَغيِث ديماُت الّربيِع وواِبُلْه

  ُأعيُرُهُم سمعي إذا ُذآَر األَسى

  وفي القلِب منُه زفرةٌ  ما تزايلْه

  َلَك َمن َبكى ،وآنُت ُأعيُر الّدمَع قب

  فأْنَت على َمْن ماَت َبعَدَك شاِغُلْه

  آلُّ امرىءٍ  باثا في الدَّهِر مرجوُم
  آلُّ امرىءٍ  باثا في الدَّهِر مرجوُم

  وآلُّ َبْيٍت َطويِل السَّمِك َمهدوُم

  ال ُسوَقةٌ  منُهُم َيبقى وال َمِلٌك
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  مّمْن َتَمّلَكُه األحراُر والّروُم

  ى لنائبهاانَّ الحوادَث ال يبق

  إّال اإلَلُه، وراسي األْصِل َمعلوُم

  َوَقْد أتاني َحديٌث َغيُر ذي ِطَيٍل

  مْن معشٍر رأيهم قدمًا تهاميُم

  إّن الشَّجاةَ  التي حّدْثُتُم اعتَرَضْت

  َخْلَف اللَّها لم ُتسّوْغها الَبالعيُم

  إن آان َصخٌر تَوّلى فالشَّماُت بكْم

  وُموليَس َيشَمُت من آانْت لُه ُط

  مرُّ الحوادِث ينقاُد الجليُد لها

  ويستقيُم لها الهيَّابةُ  البوُم

  قْد آاَن صخرًا جليدًا آامًال برعًا

  جلَد المريرةِ  تنميِه السَّالجيُم

  فأْصَبَح الَيْوَم في َرْمٍس لدى َجَدٍث

  َوسَط الّضريِح عَلْيِه التُّْرُب َمرآوُم

  َقْتتاللَِّه أنَسى ابَن عمِرو الخيِر ما نَط

  َحماَمةٌ  أو َجَرى في الغمِر ُعلجوُم

  أقوُل َصْخٌر لدى األجداِث َمْرُموُم،

  وآيَف اآتمُه والدَّمُع مسجوُم

  ِفًدى للفاِرِس الُجَشمّي َنْفِسي
  ِفًدى للفاِرِس الُجَشمّي َنْفِسي

  وأفديِه بَمْن لي من حميِم

  وأْفديِه بُكّل بني ُسَلْيٍم

  بظاعنهْم وباالنِس المقيِم

  خَصْصُت بها أخا األحراِر َقيسًا

  فًتى في بيِت مكرمةٍ  آريِم

  مْن المني في حبِّ آوٍز وذآرِه
  مْن المني في حبِّ آوٍز وذآرِه

  فالقى الذي ال قيُت إذا َحَفَز الرَّحْم

  فيا َحّبذا آوٌز إذا الَخْيُل أدَبَرْت

  وثاَر غباٌر في الدَّهاِس وفي االآْم

  ى َضوِء ناِرِهفِنْعَم الَفتى َتعشوا إل
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  ُآَويُز بُن َصخٍر ليلةَ  الّريِح والظَُّلْم

  اذا البازُل الكوماُء الذْت برفلها

  والَذْت ِلواذًا بالُمدّريَن بالسَِّلْم

  وقد حاَل خيٌر من ُأناٍس وِرْفُدُهْم

  بكفَّي غالٍم ال ضنيٍن والبرْم

  لعمري وما عمري عليَّ بهّيٍن
  لعمري وما عمري عليَّ بهّيٍن

  ِنْعَم الَفتى أْرَدْيُتُم آَل َخْثَعماَل

  ُأِصيَب بِه َفْرعا ُسْليٍم ِآالُهما

  َفَعّز َعَلْينا أْن ُيصاَب وُنْرَغَما

  وآاَن إذا ما أْقَدَم الَخْيَل ِبيَشةً 

  الى هضِب اشراٍك اناَخ فالجما

  فارسلها تهوي رعاًال آانَّها

  َجَراٌد َزَفْتُه ريُح َنْجٍد فأْتَهَما

  الَحوامي َقْد َتَعّفْيَن َبعَدُهفأْمَسى 

  وآاَن الَحَصى َيْكسو َدواِبَرها دما

  فآبْت عشاًء بالّنهاِب وآلُّها

  يرى قلقًا تحَت الرحالةِ  اهضما

  وآانْت اذا لم تطارْد بعاقٍل

  او الرَّسِّ خيًال طاردتها بعيهما

  وآاَن ثماَل الحيِّ في آلِّ ازمةٍ 

  شَِّماوِعْصَمَتُهْم والفاِرَس الُمَتَغ

  وَيْنَهُض للُعْليا إذا الَحْرُب شّمَرْت

  فيطفئها قهرًا واْن شاَء اضرما

  فأْقَسْمُت ال أْنَفّك ُأْحِدُر َعبَرةً 

  تجوُل بها العيناِن مّني لتسجما

  اال ابلْغ سليمًا واشباعها
  اال ابلْغ سليمًا واشباعها

  بانَّا فضلنا برأِس الهماِم

  وانَّا صجناهْم غارةً 

  ْتُهُم مْن َنقيِع السِّماِمفأْرَو

  وعبسًا صبحنا بثهالتهْم
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  بكأٍس وليَس بكأِس الُمداِم

  وَثْعَلَبةُ  الّرْوِع َقْد عاَيُنوا

  خيوًال عليها اسوُد االجاِم

  َيلوذوَن ِمّنا ِحذاَر اللِّقا

  فَضْربًا وَطْعنًا وحسَن الّنظاِم

  وسقنا لرابمهم سجدًَّا

  باحداجها وذواِت الجزاِم

  ِن جودي بالّدموِعيا َعي
  يا َعيِن جودي بالّدموِع

  الُمْسَتِهّالِت الّسواِجْم

  َفْيضًا آما انَخَرَق الُجماُن

  ُن وجاَل في سلِك النَّواظْم

  وابكي معاويةَ  الفتى

  وابَن الَخضاِرمةِ  الُقماِقْم

  والحازَم الباني العلى

  في الّشاهقاِت مَن الّدعاِئْم

  َتْلَقى الَجزيَل َعطاؤُه

  َد الحقائِق غيَر نادْمعن

  أْسَقى اإلَلُه َضريَحُه

  من َصْوِب دائَمةِ  الرَّهائْم

  أمن ذآِر َصْخٍر دمُع َعينه َيسُجُم
  أمن ذآِر َصْخٍر دمُع َعينه َيسُجُم

  بَدْمٍع َحثيٍث آالُجماِن الُمنظَِّم

  فًتى آاَن فينا لم َيَر الّناُس ِمْثَلُه

  َآفاًال ألمٍّ أو َوآيًال لَمْحَرم

  حسيٌب يناُل المجُد منُه ببسطةٍ 

  ويعجُز عْن افضالِه آلُّ شظيِم

  َفَفّرْقَت َفْرَعيها وآنَت َسداَدها

  اذا آاَن يوٌم بالغًا آلَّ معظِم

  وما ضاَعِت األْرحاُم ِعْنَدَك والذي

  َوليَت ومااسُتحِفظَت فيها لُمجِرِم

  َآأّن ُبغاةَ  الَخْيِر عنَدَك أصَبُحوا
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  افِح الَبْحِر ِخْضِرِمعلى َنَهٍج من ط

  تَوّسْعَت للحاجاِت يا َصْخُر آلِّها

  فحاَم الى معروفَك المتنّسِم

  وأْنَت ابُن َفْرِع القْوم يا َصخُر آلِّها

  َصخُر أقِدِم: إذا قاَل ُفْرساُن الّلقا

  اذا ذآرْت نفسي نداُه وبأسُه

  تحسَّر عنها آلُّ عيٍش وانعِم

  اِنيا َعيِن َبّكي على َصْخٍر ألْشج
  يا َعيِن َبّكي على َصْخٍر ألْشجاِن

  وهاِجٍس في َضميِر الَقْلِب َخّزاِن

  اّني ذآرُت ندى صخٍر فهّيجني

  ذآُر الحبيِب على سقٍم واحزاِن

  فاْبكي أخاِك ألْيتاٍم أَضّر ِبِهْم

  َرْيُب الّزماِن، وآلُّ الضَّّر ِيغشاني

  وابكي المعمََّم زيَن القائديَن اذا

  ديهْم خلَج اشطاِنآاَن الّرماُح ل

  وابَن الّشريِد فلْم ُتْبَلْغ أروَمُتُه

  عنَد الَفخاِر َلَقْرٌم غيُر ِمْهجاِن

  لْو آاَن للدَّهِر ماٌل عنَد متلدِه

  لكاَن للدَّهِر صخٌر ماُل فتياِن

  آبي الهضيمةِ  آٍت بالعظيمةِ  متالُف م

  الكريمةِ  ال نكٌس وال واِن

  ةِ  ِمعتاُقحامي الحقيَقةِ  بّساُل الَوديق

  الوسيقةِ  جلٌد غيُر ثنياِن

  َطّالُع َمْرَقَبةٍ  َمّناُع َمْغَلَقةٍ 

  َوّراُد َمْشَرَبةٍ  َقّطاُع أْقَراِن

  َشّهاُد أْنِدَيةٍ  َحّماُل أْلِوَيةٍ 

  قطَّاُع اوديةٍ  سرحاُن قيعاِن

  َيْحمي الصِّحاَب إذا َجدَّ الضِّراُب

  القائليَن اذا ما آيََّل الهاني

  ُرُك الِقْرَن ُمْصَفّرًا أناِمُلُهوَيْت

  َآأّن في َرْيَطَتْيِه َنْضَح ُأْرقاِن
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  يعطيَك ما التكاُد الَّنفُس تسلمُه

  مْن التَّالِد وهوٌب غيُر منَّاِن

  يا لْهَف َنفسي على َصْخٍر وقد فِزعْت
  يا لْهَف َنفسي على َصْخٍر وقد فِزعْت

  َخْيٌل لَخْيٍل وأْقَراٌن ألْقَراِن

  إذا َيَسَر األْقَواُم أْقُدَحُهْم َسْمٌح

  َطْلُق الَيَديِن َوُهوٌب َغيُر َمّناِن

  حالحٌل ماجٌد محٌض ضريبتُه

  ِمْجذاَمةٌ  لهواُه َغيُر ِمْبطاِن

  سمٌح سجيَّتُه جزٌل عطيَّتُه

  ولألماَنةِ  راٍع َغيُر َخّواِن

  نعَم الفتى أنَت يْوَم الّرْوِع قد علموا

  بفرساِنآفٌء اذا التفَّ فرساٌن 

  َسْمُح الَخالِئِق َمحموٌد َشماِئُلُه

  عالي البناِء إذا ما َقّصَر الباني

  مأَوى االرامِل وااليتاِم اْن سغُبوا

  َشّهاُد أنجَيةٍ  ِمْطعاُم ِضيفاِن

  حلُف النَّدى وعقيُد المجِد ايَّ فتى

  آالّليِث في الحْرِب ال ِنكٌس وال واِن

  َبَكْت َعْيني وعاَوَدها َقذاها
  َكْت َعْيني وعاَوَدها َقذاهاَب

  بعوَّاٍر فما تقضي آراها

  على َصْخٍر، وأّي فًتى آَصْخٍر

  إذا ما الّناُب لم َتْرأْم ِطالها

  َفتى الِفْتياِن ما َبَلغوا َمداُه

  وال َيْكَدى إذا بلَغْت ُآداها

  حلفُت بربِّ صهٍب معيالٍت

  الى البيِت المحرَِّم منتهاها

  ليِهلئْن جزعْت بنو عمٍرو ع

  لقْد رزئْت بنو عمٍرو فتاها

  لُه آفٌّ يشدُّ بها وآفٌّ

  َتَحلَُّب ما يِجّف ثَرى َنداها
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  َتَرى الشُّّم الَجحاِجَح من ُسَلْيٍم

  َيُبّل َنَدى َمداِمعها ِلحاها

  على رجٍل آريِم الخيِم اضحى

  ببطِن حفيرةٍ  صخٍب صداها

  لَيْبِك الَخيَر َصخرًا من َمَعدٍّ

  ذوو ُنهاهاَذوو أحالِمها و

  وَخْيٍل قْد َلَفْفَت بَجْوِل َخْيٍل

  فدارْت بيَن آبشيها رحاها

  ترفََّع فضُل سابغةٍ  دالِص

  على َخْيفاَنةٍ  َخِفٍق َحشاها

  وتسعى حيَن تشتجُر العوالي

  بكأِس الَمْوِت ساَعةَ  ُمْصَطالها

  محافظةً  ومحميةً  اذا ما

  نبا بالقوِم مْن جزٍع لظاها

  ضَطَرَمْت بَطْعٍنفتتُرُآها قِد ا

  َتَضّمَنُه إذا اْخَتَلَفْت ُآالها

  فَمْن للّضْيِف إْن َهّبْت َشماٌل

  مزعزعةٌ  تجلوبها صباها

  وألجا َبْرُدها األشواَل ُحْدبًا

  الى الحجراِت باديةً  آالها

  هناِلَك لْو َنَزْلَت بآِل َصْخٍر

  ِقرى األضياِف َشْحمًا من ذراها

  خٍرفلْم املْك غداةَ  نعيِّ ص

  سوابَق عبرةٍ  حلبْت صراها

  أُمطِعَمُكْم وحاِمَلُكْم تَرآتْم

  لدى غبراَء منهدٍم رجاها

  لَيْبِك عَلْيَك قْوُمَك للَمعالي

  وللَهْيجاِء، إّنَك ما َفتاها

  وقْد فقدتَك طلقةُ  فاستراحْت

  فليَت الخيَل فارسها يراها

  مْن حسَّ لي االخويِن
  مْن حسَّ لي االخويِن

  ِن أْو َمن راُهماآالُغْصَني
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  أَخَويِن آالّصْقَريِن َلْم

  يَر ناظٌر شرواهما

  َقْرَميِن ال َيَتظاَلَماِن

  وال ُيراُم ِحماُهَما

  ابكي على اخويَّ

  بالقبِر الذي واراُهَما

  المثَل آهلي في الكهو

  وال َفًتى َآفَتاُهَما

  رمحيِن خطَّييِن في

  آبِد السمَّاِء سناهما

  ما خلَّفا اْذ ودَّعا

  ي سؤدٍد شرواهماف

  َسادا ِبَغيِر َتَكّلٍف

  َعْفوًا بَفْيِض َنداُهَما

  آَال ايُّها الّديُك المنادي بسحرةٍ 
  آَال ايُّها الّديُك المنادي بسحرةٍ 

  هلمَّ آَذا اخبرَك ما قْد بَدا لَيا

  َبَدا لَي أّني َقْد ُرِزْئُت بِفْتَيةٍ 

  َبِقّيةِ  َقْوٍم أْوَرثوني الَمباِآَيا

  ا سمعُت النَّائحاِت ينحنُهفلمَّ

  تعزَّيُت واستيقنُت اْن ال اخا ليا

  آصخٍر بِن عمٍرو خيِر مْن قْد علمتُه

  وآيَف ارّجي العيَش ضلَّ ضال ليا

  وما لَي ال أْبكي على َمن لَو اّنُه

  تقدََّم يومي قبلُه لبكى ليا

  واْن تمِس في قيٍس وزيٍد وعامٍر

  حياوغسَّاَن لْم تسمْع لُه الدَّهَر ال

  ارى الدَّهَر افنى معشري وبني ابي
  ارى الدَّهَر افنى معشري وبني ابي

  فأْمَسْيُت َعبَرى ال يِجّف ُبكاِئَيا

  أيا َصْخُر هل ُيغني الُبكاُء أِو األَسى

  على َمّيٍت بالقبِر أْصَبَح ثاِوَيا
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  فال ُيْبِعَدّن اللَُّه َصْخرًا وَعْهَدُه

  اِوَياوال ُيْبِعَدّن اللَُّه َرّبي ُمع

  وال ُيْبِعَدّن اللَُّه َصْخرًا، فإّنُه

  أُخو الُجوِد َيْبني للَفعاِل الَعواِلَيا

  سابكيهما واِهللا ما حنَّ والٌه

  وما أْثَبَت اللَُّه الِجباَل الّرواِسَيا

  سقى اُهللا ارضًا اصبحْت قْد حوتهما

  مَن الُمْسَتِهّالِت الّسحاَب الَغواديا

  َل معاويْهاال ال ارى في النَّاِس مث
  اال ال ارى في النَّاِس مثَل معاويْه

  إذا َطَرَقْت إْحَدى الّليالي ِبداِهَيْه

  بداِهَيةٍ  َيْصَغى الِكالُب َحسيَسها

  وتخُرُج مْن ِسّر الّنجّي َعالِنَيْه

  اال ال ارى آالفارِس الورِد فارسًا

  إذا ما َعَلْتُه ُجْرأةٌ  وَعالِنَيْه

  ُشبوِبها وآاَن ِلزاَز الَحْرِب عنَد

  اذا شمَّرْت عْن ساقها وهي ذاآيْه

  وقوَّاُد خيٍل نحو اخرى آانَّها

  َسعاٍل وِعْقباٌن َعَلْيها َزباِنَيْه

  بلينا وما تبلى تعاٌر وما ترى

  على حدِث االيَّاِم االَّ آماهيْه

  فأقَسْمُت ال َينَفّك دمعي وَعْوَلتي

  عليَك بحزٍن ما دعا اَهللا داعيْه

  ما الباآيْهابنُت صخٍر تلك
  ابنُت صخٍر تلكما الباآيْه

  ال باآَي الّلْيَلةَ  إّال ِهَيْه

  اودى اُبو حسَّاَن واحسرتا

  وآاَن َصْخٌر َمِلَك العاِلَيْه

  ما ُأْرَحُم َوْيًال ِلَيْه،! َوْيالَي

  اْذ رفَع الصَّوَت النَّدى الناعيْه

  َآّذْبُت بالَحّق وقد راَبني

  حتَّى علْت ابياتنا الواعيْه
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  بالّسّيِد الُحْلِو األمِي اّلذي

  َيْعِصمنا في الّسَنةِ  الغاِدَيْه

  لِكّن َبْعَض الَقْوِم َهّياَبةٌ 

  في القْوِم ال َتغِبطُه الباِدَيْه

  ال َيْنِطُق الُعْرَف وال َيْلَحُن

  م العزُف وال ينفُد بالغازيْه

  اْن تنصِب القدُر لدى بيتِه

  فَغْيُرها َيْحَتِضُر الجاِدَيْه

  لكْن اخي اروُع ذو مرَّةٍ 

  ِمْن ِمْثِلِه َتْسَتْرِفُد الباِغَيْه

  ال َيْنِطُق النُّْكَر لدى ُحّرةٍ 

  يبتاُر خالي الهّم في الغاويْه

  انَّ اخي ليَس بترعيَّةٍ 

  نكِس هواِء القلِب ذي ماشيْه

  َعّطاُفُه أبَيُض ذو َرْوَنٍق

  آالرَّجِع في المدجنةِ  السَّاريْه

  الشّد ذو َمْيَعةٍ  َفْوَق َحثيِث

  َيْقُدُم ُأولى الُعَصِب الماضَيْه

  ال َخيَر في َعيٍش وإْن َسّرنا،

  والدَّهُر ال تبقى لُه باقيْه

  آلُّ امرىءٍ  مرَّ بِه اهلُه

  سْوَف ُيَرى َيْومًا على ناِحَيْه

  يا َمْن َيَرى ِمْن َقْوِمنا فاِرسًا

  في الَخْيِل إْذ َتْعدو ِبِه الّضاِفَيْه

  َك َآْبداٌء ُآَمْيٌت َآماتحَت

  ُأْدِرَج َثْوُب الُيْمَنةِ  الّطاِوَيْه

  اْذ لحقْت مْن خلفها تدَّعي

  مثَل َسَواِم الّرُجِل العاِدَيْه

  َيْكَفأها بالّطْعِن فيها َآما

  َثّلَم باقي َجْبَوة الحاِبَيْه

  تهوي اذا ارسلَن مْن منهٍل

  مثَل ُعقاِب الدُّْجَنةِ  الّداِجَيْه

  سحماَء ردينَّيةٍ عارُض 

  آالّناِر فيها آَلةٌ  ماِضَيْه



 65

  اشربها القيُن لدى سّنها

  فصاَر فيها الحمةَ  القاضيْه

  انَّى لنا اْذ فاتنا مثلُه

  للخيِل اْذ جالْت وللعاديْه

  ُأْقِسُم ال َيْقُعُد في َبْلَدةٍ 

  ناِئَيةٍ  َعْن أْهِلِه قاِصَيْه

  فأْقَصُد الّسيِر على َوْجِهِه

  ُه النَّاهي وال النَّاهيْهلْم ينه
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