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 آذََنْتَنا ِبَبيِنَها أَْسماُء

 
 رب ثاٍو يَملُّ ِمْنه الثََّواُء أَْسماُء آذََنْتَنا ِبَبيِنَها

 فَأَْدَنى ِدياِرها اخلَلْصاُء َبْعَد َعْهٍد لََنا ِببْرقَةِ  َشماَء
 ق فتاقٍ  فعاذب فالوفاُء فاحملّياةُ  فالصفاح فأعنـا
القطـا فأوديةُ  الش رفرياض  بِب فالشْعَبَتاِن فاَألبالُء 

 يوَم دلْهـاً وما حيري البكاُء ال أرى من عِهدت فيها فأبكي الـ
 َر أِخريا تلِْوي ِبَها الَعلَْياُءَ وبعينيَك أوقدْت هند النا
 َخبزاَزى هيهاَت منَك الصالُء فََتَنوْرت َناَرَها ِمْن َبِعيٍد

 ــن بعوٍد كما يلوح الضياُء  فشخصيـأوقَـدْتهـا بَني العقيِق

َعلَى اهلَم ي قَد أْسَتعنيَجاُء غََري أنالن بالثَّوي إذَا َخف 
ها ِهقْلَةٌ  أُمِبَزفوٍف كأن يةُ  سقـفــاُء ــمورئاٍل د 

 َعْصرا َوقَْد َدَنا اإلْمساُء آنسْت نبــأةً  وأفــَزعها الـقُـ
 منينـاً كأنه إهبــاُء ــِع  ِمَن الرْجع َوالَوقْعفََتَرى َخلْفََها

ِطَراق َوِطَراقا ِمْن َخلفِهن ا الصحراُء ساقطات ألوْت 
 ــِن هـــم بليــةٌ  عميــاُء أتلهـى ـا اهلـواجَر إذ كلُّ ابـ

 ِء َخطب نْعَنى ِبِه َونَساُء وأتـانــا مَن احلوادِث واألنبا
اَنَنا األَراِقَم َيغلُوِإنَّ إْخَو  نَ علينــا يف قيلهــْم إحفاُء 

 َوالَ َيْنفَع اخلَِلي اخلَالُء خيلطونَ الربيَء منـا بذي الذَّنـ
  زعمـوا أنّ كلَّ من ضرَب العْيـ
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 فآبْت ِلَخْصِمَها األْجالَُء أْجَمعوا أْمرهْم ِعَشاًء فَلَما
 َتْصَهاِل َخْيٍل ِخالَلَ ذَاَك رغاُء مْن منـاٍد ومْن جميٍب وِمْن تصـ
 ِعْنَد َعْمرو َوَهلْ ِلذَاَك َبقَاُء أيــها الناطق املرقِّـش عنـا
 قبلُ ما قْد وشى بنا األعداُء ال َتَخلَْنا َعلى غََراِتَك إنا

 ـنا حصونٌ وعـزةٌ  قعساُء فبقينــا على الشناءةِ  َتنميــ

 ـاِس فيها تغـيــظٌ وإباُء  بعيوِن الـنـقبلَ ما اليوِم بيضْت

 عـَن َجـوناً ينجاب عنه العماُء َوكَأَنَّ املَنونَ َتْردي ِبَنا أَْر
 توه للدْهِر مْؤيد َصماُء مكفهراً على احلوادِث ال تـْر
ِبمثِْلِه َجالَِت اِجلن ــلُ وتأىب خلصمها اإلجالُء إَرمي 

وأفَْضلُ َمْن َيْمِشيَمِلك مقِْسطٌ   َوِمْن دوِن َما لََدْيِه الثََّناُء 
 ها إلَْيَنا تْشفَى ِبَها اَألْمالُء أَيما خطَّةٍ  أَردتْم فَأدو

 فيِه األموات واألحياُء قِب إنْ نقشتـْم ما بَني ملحةَ  فالصا
  أْو َنقَْشتْم فالنقْش َيْجَشمه النا

ــْم عنــا كمْن أغْـأْو سكـتــا فكن  ـمَض عيناً يف جفِنها األقذاُء 

ــدَعلَْيَنا الَعالَُء أو منعـتْم ما تسألونَ فمن ح لَه وهمثْت 
 س ِغَوارا ِلكُلِّ َحي عَواُء َهلْ َعِلْمتْم أياَم يْنَتَهب النا

تى َنَهاَها اِحلَساُءْيِن َسْيرا َح أَْم َعلَْيَنا َجرى الِعَباِد كََما ِنيطَ  

 َوِفيَنا َبَنات قَْوٍم إَماُء ثــم ملنا على متيـٍم فأحرْمـ
 ــِل وال ينفع الذليلَ النجاُء ال يقيـم العزيز بالـبلـِد السهـ

ـّرةٌ  رجالُء ليَس ينجي الذي يوائلُ منــا  رأس طوٍد وح
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ـّةَ  ال يـو ا لـديِه كفاُءجـد فـيها مل مـلــك أضرَع الربي  

 ـذر هلْ حنن البِن هنٍد رعاُء كتكاليِف قومنـا إذ غزا املُْنـ

 لٌ َعلَْيِه إذا أُِصيَب الَعفاُء َما أَصابوا ِمْن َتْغلَِبي فََمطْلُو
 نَ فأدىن ديارهــا العوصاُء إذ أحلَّ العلياَء قُـبـةَ  ميسو
 كـلّ حـي كأْم ألقاُء فتأوْت لـه قراضبةٌ  مْن

 ِبلْغٌ َتْشقَى ِبِه األْشِقَياُء فهداهْم باألسوديِن وأمر اللّـ
 إلَْيكُْم أُْمِنيةٌ  أْشَراُء إذْ متنوْم غروراً فساقتـ
 َرفََع اآللُ َشْخَصهْم والضحاُء مل َيغروكُم غُرورا ولِكْن

  َعْمٍرو َوَهلْ ِلذَاَك کْنِتَهاُءِعنَد أيهــا الناطق املبلِّــغُ عنــا

 ت ثالثٌ يف كـلِّهـن القضاُء لَْيَس يْنِجي مَوائالً ِمْن ِجذَاٍر

  آيـةٌ  شارق الشقيقةِ  إذْ جا
 قرظـي كأنـه عبــالُء َحْولَ قَْيٍس مْسَتلِئِمَني ِبكَْبٍش
ـةٌ  رعالُءــهاه إال مبيض َوَصِتيٍت ِمَن الَعَواِتِك ال َتْنَها  

 ـرج مْن خْرَبةِ  املََزاِد املاُء فرددنـاهــم بطعـٍن كمـا خيْـ

ـَّي األنسـاُء ومحلناهـم علـى حزمِ  ثْهال  نَ شـالالً ودم
ْنَهزِبطَْعٍن كََمات مالَُء َوَجَبْهَناهالد ةِ  الطَِّويِفي َجم 

  للحاِئِنَني ِدَماُءَوَما إنْ وفعلنــا ـْم كمـا علـَم اهللا

 َولَه فَاِرِسيةٌ  َخْضَراُء مثّ حجراً أعين ابَن أم قطام
مهوس فـي الّلقـاِء ورد َرْت غَْبَراُء أسـدإنْ َشم َوَرِبيع 
والعناُء َوفَكَكَْنا غُلَّ کْمِريِء القَْيِس َعْنه بعدمـا طالَ حبسه ـه 
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  عـنود كأنـهـا دفـواُءِس ومَع اجلـوِن جوِن آل بين األو

 ِسالالً َوإذْ َتلَظَّى الصالُء َما َجِزْعَنا َتْحَت الَعجاَجةِ  إذْ َولَّوا
 ــذِر كـرهاً إذ ال تكال الدماُء َوأقَْدَناه َرب غَسانَ باملُْنِذِر

 ٍك كـراٍم أسالــْم أغالُء َوأََتْيَناهم ِبِتْسَعةِ  أْمالٍَك
َعْمَرو ْبَن أم أَُناٍسَوَولَْدنا   مْن قـريٍب ملّـا أتـانـا احلباُء 

 ِم فَالةٌ  ِمْن دوِنها أفْالَُء ِمثْلَُها يْخِرج النِصيَحة للْقَْو
 تتعاَشوا ففـي التعـاشي الداُء فاتركوا الطَّيَخ والتعاشي وإمـا
الُءَم فـيه العهود والكف وکذْكُروا ِحلَْف ِذي املََجاِز َوَما  

 َيْنقُض َما ِفي املََهاِرِق األْهَواُء َحذََر اجلَْوِر َوالتَعدي َوَهلْ
 کْشَتَرطَْنا َيْوَم کْخَتلَفَْنا َسَواُء َوکْعلَْموا أنَنا وإياكُم ِفيَما
 َعْن حْجَرةِ  الرِبيِض الظِّباُء عنناً باطالً وظلماً كما تعْـ
يغْـأعـلينــا جناح كندةَ  أنْ  ـّـا اجلـزاُء   ــَنَم غازيهــم ومن

 ــطَ جبــوِز احملمــل األعــبــاُء أْم َعلَْيَنا َجرى إَياٍد كََما

ـَْس منـا املضربونَ وال قيـ  ــس وال جندلٌ وال احلَــذّاُء ليـ

 يِهْم ِرَماح صدورهن القََضاُء ومثانـونَ مْن متيــٍم بأيديــ
 منها احلُـداُء بنهــاب يصم  ملَحِبَني َوآبواَتَركُوهْم

 مجعت من حمارب غــرباء أْم َعلَْيَنا َجرى َحِنيفَةَ  أْو َما

ـَنوا أنـداُء أْم َعلَْيَنا جرى َّ قَُضاَعةَ  أْم  ــَس علينا فيمـا ج

 َجْع لَهْم َشاَمةٌ  َوالَ َزْهَراُء مثّ جاؤوا يسترجعونَ فلـْم تـْر
حيلّــوا بين رزاٍح بربقاملْ   َء نطاعٍ  هلْم عليهــْم دعــاُء 
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الغالِّق ال َرأْفَةٌ  َوالَ ِإْبقَاُء فاؤوا منهْم بقاصمةِ  الظُّهـ ثـم 
ـّرب والشهيــد على يـو  ِم احلياَرْيِن، والَبالَُء َبالَُء وهــَو الـ

 


