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 هلْ غادَر الشُّعراُء مْن متردَّم

 
 أم هلْ عرفَت الداَر بعَد توهِم هلْ غادَر الشُّعراُء مْن متردَّم
 طَب بأَْخِذ الفارِس املُْستلِئم ما راعين إالّ محولةُ  أهلها

 عذٍب مقبله لذيذُ املطعم إذ تستبيَك بذي غروب واضح
  ليس بتوأمرشٍأ من الغزالِن وكأمنا نظرْت بعيْين شادِن

 سبقْت عوارضها اليَك من الفْم وكأَنَّ فَاَرةَ  تاجٍر بقسيَمةٍ 
 غْيثٌ قليلُ الدمن ليَس َمبْعلَِم أْو رْوَضةً  أُنفاً تضمََّن نبَتها
 فتركَن كلَّ حديقةٍ  كالدرهم جادت عليها كل عني ثَـرَّةً
  يتصرَّمجيري عليها املاُء مل َسحاً وتْسكاباً فَكلَّ عشيَّةٍ 

 غرداً كفعل الشارب املترمن هزجاً حيك ذراعه بذراعه
 وأبيت فوق سَراةِ  أْدهم ملَْجم متسي وتصبح فوق ظهر حشيةٍ 
 َنْهٍد َمراِكلُه َنبيِل احملِزِم وحشييت سرج على عبل الشَّوى

 لُِعنْت َمبْحروم الشَّراِب مصرَّم هل تبلغىن دارها شدنية
إلكام عشيةً فكأمنا أقص ا  بقريِب بِني املْنِسمني مصلَّم 

 حزق ميانيةٌ  ألعجَم طمطِم تأوي له قلص النَّعام كما أوْت
على نْعش هلُنَّ خميَِّم يتبعَن قلة رأسِه وكأنه ِحْدج 

 زوراَء تنفر عن حياض الدَّيلم َشربْت مباِء الدُّحرضِني فأَْصبحْت
َجنيٍب كلّما عطفْت له غضىب اتقاها باليدين وبالفم ِهر 
 سنداً ومثلَ دعائِم املتخيم أبقى هلا طولُ السفار مقرمداً
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 بركت على قصٍب أجشَّ مهضَّم بركْت على ماِء الرداع كأمنا
 زيافةٍ  مثل الفَنيق املُكَْدِم يْنباع مْن ِذفَْرى غَضوٍب َجسَرةٍ 
ملستلــــئمطب بأخذ الفارس ا إنْ تغديف دوين القناع فانين  

 مسح خمالطيت إذا مل أظلم أثين عليَّ مبا عِلْمِت فإنين
 مر مذَاقَته كَطعم الَعلْقم وإذا ظُلْمت فإنَّ ظُلمَي باسلٌ

 زيافةٍ  مثل الفَنيق املُكَْدِم يْنباع مْن ِذفَْرى غَضوٍب َجسَرةٍ 
 مسح خمالطيت إذا مل أظلم أثين عليَّ مبا عِلْمِت فإنين

ذا ظُلْمت فإنَّ ظُلمَي باسلٌوإ  مر مذَاقَته كَطعم الَعلْقم 
 َركََد اهلواجر باملشوِف املُْعلِم ولقد شربت من املدامة بعد ما
 قرنْت بأزهر يف الشماِل مفدَّم بزجاجةٍ  صفْراَء ذاِت أسرَّةٍ 
ْسَتْهِلكفإنين م كلم فإذا شربتمل ي مايل وعرضي وافر 

ت فما أَقصر عْن ندىً وإذا َصَحْو  وكما َعلمِت مشائلي َوَتكَرُّمي 
 َتمكو فريصته كشْدِق اَألْعلَِم وحليل غانيةٍ  تركت جمدالً

 ورشاِش نافذَةٍ  كلْون الَعْنَدِم سبقْت يداَي له بعاجل طعنةٍ 
 وحملّم يسعون حتت لوائهم هالّ سأَلِت اخليلَ يا ابنةَ  مالٍك

ى رحالةِ  سابحإذ ال أزالُ عل  ٍْد تعاَوره الكُماةُ  مكَلَِّم 
 يأوي اىل حصِد القسي عرمرِم طَْوراً َجيرَّد للطعاِن وتارةً 
 أغشى الوغى وأعفُّ عند املغنم يخْربك من َشهَد الوقيَعةَ  أنين
 مين وبْيض اِهلْنِد تقْطر مْن دمي ولقد ذكْرتِك والرماح نواهلٌ

يل السيوِف ألافوددت تقب  ملعت كبارق ثغرِك املتبسم 
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ْسَتسلم ومدَّجٍج كِرَه الكُماةُ  ِنَزالَهْمعٍن َهَرباً وال مال م 
 مبثَقٍَّف َصْدِق الكُعوِب مقَوَّم جادْت له كفي بعاجل طعنةٍ 
 بالليل معتسَّ الذئاِب الضرَّم ِبَرِحيَبةِ  الفَْرَعِني يْهدي َجرسها

لرمِح األصم ثيابهفشككت با  والكُفْر خمَبثَةٌ  لنفْس املُْنِعِم 
جزَر السباع ينشنه يقضمَن حسَن بنانِه واملعصم فتركته 

 بالسيف عن حامي احلقيقة معلم َوِمَشك سابغةٍ  َهتكت فروَجها
 هتَّاك غايات التجار ملوَّم زبٍد يداه بالقداح إذا شتا
هأُِريد لغري تبسُّم ملا رآين قَْد َنَزلْت أبدى نواجذه 
بالرُّمح مث علوته مبهنٍد صاِيف احلديد خمذَم فطعنته 
 خضَب اللبان ورأسه بالعظلم عهدي به َمدَّ النهار كأَمنا

م َيا َشاةَ  ما قََنٍص ِلَمْن َحلَّْت لَهحرمْت عليَّ وليتها مل حتر 
 فَتجسَّسي أخباَرها يلَ واعلمي  فقلْت هلا اذْهيبفََبَعثْت جارييت

 والشاةُ  ممِكنةٌ  ملْن هو مْرَتِم قالْت رأيت مْن األعادي غرَّةً 
 َرَشاٍء من الِغْزالِن حرٍّ أرمث وكأمنا التفتْت جبيِد جدايةٍ 

 إذ تقلص الشفتاِن عْن وضح الفم ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى
رِب الىت ال تشتكييف حومةِ  احل  غََمَراِتها اَألبطالُ غْيَر َتَغْمغِم 

 عنها ولكين تضايق مقَدمي إذْ يتقُون يب األسَّنة مل أخْم
 يتذَامرونَ كََرْرت غَْيَر مذَمم ملا رأيت القوَم أقبلَ مجعهم
 أشطانُ بئٍر يف لباِن األدهم يدعون عنتَر والرماح كأا

ثغرةِ  حنرهما زلت أرميهْم ب  وِلباِنِه حىت َتَسْربلَ بالدم 
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 وشكا إيلّ بَعْبرةٍ  َوَتَحْمحِم فازور من وقع القنا بلبانِه
 قيلُ الفوارس ويَك عنتر أقدم ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها
 ما بني شْيظمةِ  وآخر شْيظم واخليلُ تقَْتِحم اخلََباَر عوابساً
ي وأْجفزه ِبأَْمٍر مْبَرِملُب ذللٌ ركايب حيثُ شئت مشايعي  

 ما قد علمِت وبعض ما مل تعلمي إني َعَداين أنْ أزَورِك فاْعلمي
 َوَزَوْت َجواين احلرِب َمْن مل يجِرِم حالْت رماح ابين بغيٍض دونكم
 للحرِب دائرةٌ  على اْبَني َضْمَضِم ولقد خشيت بأنْ اموَت ومل تدْر

 والنَّاِذَرْيِن إذا مل ألقهما َدمي  أْشِتْمهماالشَّاِتِمْي ِعْرِضي ومل
 جزَر السباع وكلِّ نسٍر قعشم إن يفعالَ فلقد تركت أبامها
 ما قد علمِت وبعض ما مل تعلمي إني َعَداين أنْ أزَورِك فاْعلمي
 َوَزَوْت َجواين احلرِب َمْن مل يجِرِم حالْت رماح ابين بغيٍض دونكم

اموَت ومل تدْرولقد خشيت بأنْ   للحرِب دائرةٌ  على اْبَني َضْمَضِم 
 والنَّاِذَرْيِن إذا مل ألقهما َدمي الشَّاِتِمْي ِعْرِضي ومل أْشِتْمهما
 ما قد علمِت وبعض ما مل تعلمي إني َعَداين أنْ أزَورِك فاْعلمي
 جزَر السباع وكلِّ نسٍر قعشم إن يفعالَ فلقد تركت أبامها

جِرِم  ابين بغيٍض دونكمحالْت رماحَوَزَوْت َجواين احلرِب َمْن مل ي 
 للحرِب دائرةٌ  على اْبَني َضْمَضِم ولقد خشيت بأنْ اموَت ومل تدْر
 والنَّاِذَرْيِن إذا مل ألقهما َدمي الشَّاِتِمْي ِعْرِضي ومل أْشِتْمهما
 جزَر السباع وكلِّ نسٍر قعشم إن يفعالَ فلقد تركت أبامها

ن يفعالَ فلقد تركت أبامهاإ  جزَر السباع وكلِّ نسٍر قعشم 
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 َوَزَوْت َجواين احلرِب َمْن مل يجِرِم حالْت رماح ابين بغيٍض دونكم
 للحرِب دائرةٌ  على اْبَني َضْمَضِم ولقد خشيت بأنْ اموَت ومل تدْر
ما َدميوالنَّاِذَرْيِن إذا مل ألقه الشَّاِتِمْي ِعْرِضي ومل أْشِتْمهما  

 جزَر السباع وكلِّ نسٍر قعشم إن يفعالَ فلقد تركت أبامها
  


