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الفرزدق

وجهه فبقي منه، برأ ثم وجهه يف ُجَدري أصابه كان وألنه وقرصه، لغلظه عليه؛ غلب لقب
نًا. متغضِّ جهًما

عىل مقدَّم وهو عقال، بن ناجية بن صعصعة بن غالب بن همام فراس أبو واسمه
بقول، عليه يُنبَّه أن من أكرب الشعراء يف وَمحلُّه واألخطل، وجرير هو اإلسالميني الشعراء
بالخرب تقدُّمه ويعلمان باالسم، يعرفانه والعام الخاص ألن بوصف؛ مكانه عىل يُدَّل أو
أما وحديثًا. قديًما هذا يف الناس تكلم وقد الوصف، يف اإلطالة عن به يُْستَغنى علًما الشائع؛
يميل كان َمْن وأما الفرزدق، فيقدِّم أرسه؛ وشدة وفخامته الشعر جزالة إىل يميل كان َمْن

جريًرا. فيقدِّم الغزل؛ السهل السمح الكالم وإىل املطبوعني أشعار إىل
عثمان خالفة يف غالم وأنا قومي شعراء أُهاجي كنت قال: أنه نفسه عنه يروي ومما
طالب أبي بن عيل إىل أبي بي ووفد يومئٍذ، منذ لساني معرَّة يخشون قومي فكان عفان، بن

له. خري فهو القرآن؛ علِّمه فقال: الشعر، يقول هذا ابني إن له: فقال الجمل عام
أهون رضيس َلَقْلُع الساعة عيلَّ أتت وربما الشعراء، فحل أنِّي الناس علم قد وقال:

شعر. بيٍت قول من عيلَّ
لجرير، معاًرصا وكان تُْحَىص، أن من أكثر واألمراء الشعراء مع نواقضه وإن هذا

املتأدبني. طبقات بني متداولة شائعٌة معه ونواقضه
،١١٢ وقيل ،١١٠ سنة بالبرصة وتويفِّ عمره، سني من املائة تجاوز إنه قيل

.١١٤ وقيل





الفرزدق ديوان

الباء حرف

قال:

ج��دب أو ب��دوم��ة داٍر م��ن ال��غ��ي��ِث َق��َوا س��اق��ه��ا ق��ض��اع��ة إْن ت��م��ي��ًم��ا أوص��ي
وال��ش��رب ال��م��ب��اءة س��ه��ل م��ن ال��دار ل��ه��ا ف��م��كِّ��ن��وا ع��ل��ي��ك��م ك��ل��ب ان��ت��ج��ع��ت إذا
غ��رب وم��ن ب��الد م��ن ب��ش��رق ي��ك��ون م��رة وال��غ��ي��ث األح��الف ف��إن��ه��م
ك��ل��ب وم��ن ت��م��ي��م م��ن أُم��رَّت ح��ب��ال م��رة ح��يَّ��ي��ن ب��ي��ن ح��ب��اٍل أَش��دُّ
ال��ح��رب م��ن ال��ق��دور ت��غ��ل��ي أص��ب��َح��ْت وإن ب��خ��ائ��ف ل��دي��ن��ا ق��ض��اع��يٌّ ول��ي��س
غ��ل��ب م��م��ل��ك��ة ص��ن��دي��د وال ع��زي��ز ع��ل��ي��ه��ُم ي��ج��ي��ر ال ت��م��ي��ًم��ا ف��إن
ال��ح��رب ال��م��ع��بَّ��دة ع��دوى اس��ت��ع��رت إذا ع��ل��ي��ه��ُم يُ��ج��ار أن ال��م��ت��ح��لَّ��ى ه��م
ال��ت��رب م��ن ع��دي��ًدا ُع��دُّوا إن وأك��ث��ر رج��ال��ه��م ُج��س��وم ع��اد م��ن وأج��َس��م
ال��رع��ب م��ن ال��ج��ب��ان ن��ف��س ش��خ��ص��ْت إذا م��وط��ن ك��ل ف��ي ال��روع ع��ن��د َم��ص��ال��ي��ُت

وقال:

ك��وك��ب ال��زج��اج��ة ف��ي��ه��ا اغ��ت��م��س��ْت إذا ك��أن��ه��ا ال��ش��روب ري��ا ��ان��ة وإجَّ
ت��ن��ع��ب وال��ف��راري��ج ع��ل��ي��ه��ا ب��ك��رن��ا ه��رم��ز ب��ن ك��س��رى ع��ه��د م��ن ُم��خ��تَّ��م��ة
م��ط��ل��ب ال��ق��ي��ام��ة ب��ع��د ل��ل��ص��ب��ا وم��ا دن��ا إذ ال��ق��ي��ام��ة ي��وم ب��ه��ا س��ب��ق��ُت
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وقال:

ال��م��ه��ل��ب آل َج��اُر ج��اٍر ك��ل ع��ل��ى وف��اؤه وزاد أوف��ى ل��ق��د ل��ع��م��ري
وم��ن��ك��ب ب��درء م��ن��ه��م دون��ه أت��ى ب��ه ارت��ق��وا ف��ل��م��ا ح��ب��ًال ل��ه��م أَم��رَّ
م��ه��رب خ��ي��ر إل��ى ف��أل��ق��وه��ا ه��رب��ت��م ف��إن��ك��م ال��رح��ال ح��ل��وا ل��ه��م وق��ال
ال��م��ه��ذَّب ال��ج��وار األوف��ى األم��ن��ع ع��ن أل��وا وم��ا إل��ي��ه��م ي��رِس��ل ول��م أت��وه
��ب ل��غَّ ح��راج��ي��َج ع��ن أُْل��ف��وا ح��ي��ن ل��ه��م رج��وا وال��ذي ب��ه ظ��ن��وا ك��م��ا ف��ك��ان
م��ذه��ب خ��ي��ر أط��ن��اب��ه إل��ى ج��واًرا م��ج��اور أوف��ى ف��ي��ه ب��ي��ت خ��ي��ر إل��ى
َم��رَق��ب ك��ل ع��ل��ى يُ��خ��ش��ى َرَص��د ل��ه��م ودون��ه إل��ي��ه ش��ه��ًرا ب��ه��م خ��ب��ب��ن
��ب ُخ��ضَّ روائ��َح ن��ع��ام��اٍت خ��ب��ي��ب خ��ب��ي��ب��ه��ا ك��أن األل��ح��ى ُم��ع��رَّق��ة
وأذؤب ب��ال��ط��ري��ق رخ��م��ات إل��ى ِش��ِم��لَّ��ة ك��ل م��ن��ه��نَّ ت��رك��وا إذا
ال��م��ت��ق��وِّب م��خ��روق��ه��ا م��ن ب��ص��ائ��ر ل��ه��ا ال��ت��ي أخ��ف��اف��ه��نَّ ج��ل��ده��ا َح��ذَوا
م��ع��ط��ب ال��ح��وادث ��ات م��ل��مَّ م��ن ح��رى وردن��ه ق��د خ��ائ��ف م��ن��اٍخ م��ن وك��م
م��غ��رب ال��ص��ب��ح م��ن م��ع��روف ت��ب��اش��ي��ر ب��دا إذ ال��ع��ص��اف��ي��ر ص��اح وق��د وق��ع��ن
ال��م��ت��ج��وِّب ل��ي��ل��ه��ا ب��اق��ي األرض ك��س��ا وق��د وق��ع��ت إذ ال��ه��ن��د س��ي��وف ب��م��ث��ل
ال��م��ث��وِّب أذان ن��ادى إذ ال��ص��ب��ح م��ع وال ك��ال َك��ري��ن ق��د ع��ي��ون ع��ن ج��ل��وا
أخ��ط��ب ت��رنَّ��م ن��اب��اه��ا اص��ط��كَّ إذا ص��ري��ف��ه��ا ك��أن ح��رج��وج ك��ل ع��ل��ى
ال��م��ت��ص��وِّب ال��خ��ن��دق وراء وأن��ت��م ع��ل��ي��ك��ُم ب��ك��ي��ن ال��الئ��ي ع��ل��م وق��د
ال��م��ت��ح��وِّب ال��ن��ائ��ح ب��ل��ي��ل وك��ان��ت ون��وَّم��ت ال��ع��ي��ون م��ن��ه��ا رق��أت ل��ق��د
م��غ��رب أظ��ف��ار ��اج ال��َح��جَّ ي��د م��ن ب��ه��م ح��لَّ��ق��ت ال��خ��ل��ي��ف��ة س��ل��ي��م��ان ول��وال
وك��ب��ك��ب ث��ب��ي��ر م��ن غ��ي��ن��ا رأس ع��ل��ى أص��ب��ح��وا م��روان اب��ن ع��ن��د ك��أن��ه��ُم
ال��م��س��ب��ب ال��غ��دور ع��رض ب��ه��ا يُ��الم ال��ت��ي ي��ق��ب��ل أن ال��ع��ه��د م��ول��ى وه��و أب��ى
ج��أن��ب غ��ي��ر ف��تً��ي م��غ��ل��وًال ي��ن��ادي��ه م��ش��رف ه��و إذ ت��ي��م��اء أخ��ي وف��اء
أب��ي ب��ه يُ��س��بَّ أن ع��رض��ي س��أم��ن��ع ف��إن��ن��ي اق��ت��ل��وه ق��ال ال��ذي أب��وه
م��ذن��ب غ��ي��ر ام��رئ ق��ت��ل م��ن وأف��ض��ح س��ب��ًة أع��ظ��م ال��غ��در وج��دن��ا ف��إنَّ��ا
ت��غ��يَّ��ب ل��م م��ع��روف��ة وأدراع��ه ب��زه ال��ق��ي��س ام��رئ آل إل��ى ف��أدَّى
��ب ال��م��ت��ن��هَّ ك��ال��م��غ��ن��م وص��رم��ت��ه َديْ��ه��ث اب��ن ي��ن��ادي إذ أوف��ى ك��ان ك��م��ا
ي��ض��رب ال��س��ي��ف ي��س��ل��ل م��ا إذا وك��ان ظ��ال��م اب��ن إل��ي��ه ل��ي��ل��ى أب��و ف��ق��ام
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م��ك��رب ال��ح��ب��ل ُم��س��ت��ح��َص��د ف��ي ب��ح��ب��َل��ي��ه ت��ع��لَّ��ق��ت دل��و غ��ي��ر ج��اًرا ك��ان وم��ا
ك��وك��ب ك��ل ل��ه ي��ع��ش��ى ب��دا م��ا إذا ض��وءه أم��ي��ة م��ن ل��ي��ل ب��در إل��ى
وم��غ��رب ش��رق ك��ل أم��َري وب��ال��ع��دل ض��م��ي��ره ف��ي ال��ذي ب��ال��ب��ر وأع��ط��اه

مروان: بن امللك عبد يمدح وقال

غ��ض��ابً��ا أس��ي��اًف��ا ال��ل��ه ل��دي��ن س��لُّ��وا م��روان ب��ن��و الق��ى إذا
أراب��ا ب��م��ن وق��ُع��ه��نَّ ي��وكَّ��ل م��ن��ه��م اإلس��الم ت��م��ن��ع ص��وارم
ال��ض��راب��ا ب��ه��ا ي��ح��س��ن��ون وَم��ْس��ك��ن م��ل��ح��دي��ه��ا ب��م��ك��ة ل��ق��وا ب��ه��نَّ
أن��اب��ا إال م��ك��ذب وراء ي��ص��لِّ��ي أح��د م��ن ي��ت��رك��ن ف��ل��م
وال��ح��س��اب��ا ال��م��ن��ي��ة رك��ن ب��ه��ا ذم��ي��ًم��ا الق��ى أو اإلس��الم إل��ى
ش��غ��اب��ا غ��ل��ق أول��ي ك��ان��وا ول��و م��ن��ه��م ال��ك��س��ب ب��ن��ي��ه ع��ن وع��رَّد

وقال:

م��ك��روب ك��ل دع��وى ي��س��م��ع وال��ل��ه خ��ي��ره��م ال��رح��م��ن ل��ي��س��ت��خ��ل��ف َدَع��وا
ش��ي��ب وم��ن ُم��ْرٍد م��ن ال��ح��رب َم��س��اِع��ر ي��ت��ب��ع��ه ال��ط��ي��ر ع��ت��ي��ق م��ث��ل ف��ان��ق��ضَّ
ت��أوي��ب غ��ي��ر ب��ن��ه��ار م��ن��زل ف��ي رح��ائ��ل��ه��ا م��ش��دوًدا ال��خ��ي��َل ي��ع��ل��ف ال
وم��ج��ن��وب تُ��زج��ى ُم��ن��َع��ل��ه وق��ع م��ن ق��ت��م ف��ي وه��و وت��ع��دو ال��ج��ي��اد ت��غ��دو
ت��غ��ري��ب ب��ع��د أرض ش��رق��ي ي��ط��ل��ب��ن ��ره��ا ض��مَّ ال��ش��ام ق��ص��ور م��ن ل��ه ِق��ي��دت
ال��ل��وب ح��رَّة م��ث��َل��ي م��ك��ف��ه��رَّي��ن ف��ي م��غ��ت��ص��بً��ا ال��ض��ي��ق م��ك��ان أن��اخ ح��ت��ى
أط��ان��ي��ب غ��اراٍت س��واب��ق م��ن��ه��ا س��ب��ط س��اط��ع ف��ي م��ص��ع��ٌب رأى وق��د
وال��ي��ع��اق��ي��ب وق��وًع��ا ال��ن��س��ور م��ن ع��اف��ي��ة إلب��راه��ي��م ت��رك��ن ي��وم
األن��اب��ي��ب ح��م��ر ل��ي��ط��ه��ا ق��ات��م ف��ي ف��وق��ه��ُم ال��راي��ات م��ن ط��ي��ًرا ك��أن
ت��ص��وي��ب ب��ع��د م��ن رف��ع��ت إذا ح��م��ًرا وردت ك��ل��م��ا ت��راه��ا م��وت أش��ط��ان
م��غ��ص��وب األج��واف دم م��ن ب��ق��ان��ٍئ ل��ق��ي��ت إذا ت��روي م��ن��ص��ورة ي��ت��ب��ع��ن
م��ش��ع��وب غ��ي��ر وص��دٍع اخ��ت��الف ب��ع��د خ��ي��ره��ُم األم��ر ولَّ��ى ال��ل��ه ف��أص��ب��ح
م��س��ل��وب غ��ي��ر ع��ل��ي��ه��م م��ل��ك س��رب��ال ل��ه األول��ي��اء ك��ان��وا ع��ث��م��ان ت��راث
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ل��ل��م��ص��اع��ي��ب ت��س��ام��ي ال��ق��روم م��ث��ل م��ل��ك��ه��ُم ال��م��اذيُّ ل��ب��س��وا إذا ي��ح��م��ي
م��ن��اج��ي��ب ل��ح��رَّاٍب ن��ج��ي��ب ق��رم ب��ه��م أج��اد ال��ع��اص��ي أب��و أب��وه��م ق��وم
ت��ث��وي��ب ك��ل ي��رج��ى ال��ل��ه ي��د وم��ن م��ل��ك��وا إذ اإلح��س��ان ع��ن أث��ي��ب��وا ق��وم
م��س��ب��وب غ��ي��ر ي��ج��ري وه��و س��اب��ق ع��ن ان��ف��رج��ت إذا ق��وم��ي إل��ى رأي��ت ف��ل��و
ال��ش��آب��ي��ب أط��راف ي��ح��ف��ش ك��ال��غ��ي��ث م��ش��ت��رًف��ا ال��خ��ي��ل دون ي��ع��رف أَغ��رَّ
أي��وب اب��ن ق��ال إذ ال��م��خ��اف��ة م��ن ب��ه ال��ط��ائ��رات ت��ط��ي��ر ال��ف��ؤاد ك��اد
وت��ع��ذي��ب ق��ط��ع م��ن ال��ع��ق��وب��ة ف��ي��ك وج��ب��ت ف��ق��د تُ��ح��دث إن إن��ك ال��دار ف��ي
م��ره��وب ال��ه��ول ش��دي��د ع��ل��يَّ ي��خ��ش��ى ري��ب ذو ف��ي��ه ي��ت��ردَّى م��ح��ب��س ف��ي
م��رع��وب م��ن��ك وف��ؤاد ب��ط��اع��ة ح��ض��ْرت��ك��ُم إن ي��ن��ف��َع��نِّ��ي ه��ل ف��ق��ل��ت:
ت��ج��ري��ب م��ث��ل ح��ل��ي��م م��ن ن��ه��ى وم��ا ق��ارب��ه ل��س��ت ف��إن��ي ع��ن��ه ت��ن��َه م��ا
م��ق��روب غ��ي��ر ف��ش��يء َم��ن��ع��َت وم��ا ط��ال��ب��ه أن��ت ش��يء ي��ف��وت��ك وال

وقال:

راك��ب غ��ي��ر ال��دو ع��رض ق��ط��ع��ت غ��ال��ب ال��م��ئ��ي��َن ح��م��اد اب��ن إن��ي
ال��ح��ال��ب ب��ك��ف ال��رف��د وال��م��غ��زر ص��اح��ب ب��غ��ي��ر ال��ده��ن��ا وغ��م��رة

يف فعلَّق ففعلوا؛ يطلقوه؛ أن فسألهم فأوثقوه، ذئبًا أخذوا وقد الهجيم ببني ومرَّ
وقال: لحم، طابق عنقه

ال��ذي��ب ب��ع��م��اي��ت��ي��ن وأس��ي��ره��م وج��دت��ه��م ال��ه��ج��ي��م ب��ن��ي أت��ي��ت ل��م��ا
خ��ب��وب ال��ن��ج��اء ص��ادق��ة ب��ال��ذئ��ب ف��ق��ل��ص��ت ال��ه��ج��ي��م ب��ن��ي ذئ��ب أط��ل��ق��ت
ش��ع��وب إل��ي��ك ن��ظ��رت وم��ا ي��أس ف��ب��ع��دم��ا ن��ج��وت إن وي��ح��ك ذئ��ب ي��ا

وقال:

ل��ل��م��ع��ات��ب ح��ف��ظ��ت��ي ع��ل��ي��ه��ا س��ري��ع أن��ه��ا س��وي��دة ع��رس��ي زع��م��ت أال
ال��ض��رائ��ب ع��ن��د واألق��وام م��ك��ان��ك ان��ه��ا ل��َو ودَّت س��ود ي��ا وم��ك��ث��رٍة
ال��رك��ائ��ب ع��ق��َر ال��ق��وم زاد ك��ان إذا أُن��ب��ئ��ت س��وي��دة ع��ن��ي س��أل��ت ول��و
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راك��ب غ��ي��ر م��اش��يً��ا رح��ل��ي وت��ع��ل��ي��ق س��م��ي��ن��ة ك��ل س��اق ب��س��ي��ف��ي ب��ض��رب��ي
ال��ج��ن��ائ��ب ع��ن��ود م��ن��ي أن��ك��رت ل��ق��د أُح��ب��ه��م ال��ذي��ن أُبَ��يْ��ن��وه��ا ول��وال
غ��ال��ب س��ي��ف رح��ل��ه أل��ق��ى ال��ج��دب إذا وخ��ل��ف��ه��ا ت��ن��ور ال أن َظ��َل��م��ْت ف��م��ا
ال��ع��رائ��ب واج��ت��الح ال��م��ن��اق��ي ب��ع��ق��ر س��رات��ه��ا أب��ادا ق��د ف��ي��ه��ا خ��ل��ي��ط��ان
ج��ان��ب ب��ع��د ج��ان��ب م��ن ب��ح��اف��ات��ه��ا وم��ث��ل��ه ال��س��واد ن��خ��ل أن��ه��ا ول��و
وك��اس��ب ص��ن��ي��ع ف��ي��ه��ا رج��ل إل��ى ألُل��ج��ئ��ت ل��ب��اٍق ت��ب��ق��ى أن��ه��ا ول��و

وقال:

ب��ال��ع��ص��ائ��ب ج��ذب��ه��ا م��ن ل��ه��ات��رة ع��ن��ده��م ت��ط��ل��ب ال��ري��ح ك��أن ورك��ٍب
ال��ع��ق��ارب ش��وك ب��األط��راف ت��خ��زئ ك��أن��ه��ا ال��ع��ص��ي أط��راف ي��ع��ض��ون
ج��ان��ب ك��ل م��ن األك��وار ش��ع��ب ع��ل��ى ��ه��م ت��ل��فُّ وه��ي ال��ل��ي��ل ي��خ��ب��ط��ون س��روا
غ��ال��ب ن��ار أي��دي��ه��ُم خ��ص��رت وق��د ل��ي��ت��ه��ا ي��ق��ول��ون: ن��اًرا رأوا م��ا إذا
ج��ال��ب خ��ي��ر س��ي��ف��ه ذب��اب��ي م��ن ل��ه ي��زل ل��م ال��ع��راق��ي��ب ض��رَّاب ن��ار إل��ى
ال��ت��رائ��ب ع��ن��د ال��ل��ب��ات وت��ن��ت��ف��خ ال��ص��ب��ا ل��ي��ل��ة ف��ي األن��س��اء ت��درب��ه

من السمني بني فقيل: املسجد؟ هذا ملن فقال: السمني بني مسجد عىل الفرزدق ومرَّ
وأنشأ: َحَسبًا، منهم أسمُن أنا وهللا فقال: حنيفة، بني

غ��ال��ب ال��ع��راق��ي��ب ض��رب وأورث��ن��ي دارم ذؤاب��ة م��ن ال��س��م��ي��ن اب��ن أن��ا

حلفاء: القيس عبد يف وهم ربيعة بن لد بن عمرية من رجًال يمدح وقال

ون��اب��ه��ا م��ن��ه��ا ال��ق��ي��س ع��ب��د وف��ارس ع��م��ارة خ��ي��ر ال��ق��ي��س ع��ب��د ع��م��ي��رة
ث��واب��ه��ا م��خ اب��ن ي��ا ع��ل��ي��ن��ا ف��ك��ان ق��ب��ل��ن��ا ب��ال��ه��دي��ة ب��دأت��م ف��أن��ت��م

الجارود: بن املنذر عبد بن ملالك وقال

ي��غ��ض��ب ح��ي��ن م��ال��ٍك ��ي ك��فَّ ب��وادر ف��اح��ذروا ال��ع��م��ام��ة أل��ق��ى م��ال��ٌك إذا
ع��ص��ب��ص��ب ال��ع��ذاب ل��ع��ري��ان ن��ك��ال وف��ي��ه��م��ا ي��ظ��ل��م��اك ل��ن ف��إن��ه��م��ا
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وقال:

ي��ه��ب م��ا ب��ع��ض ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ك��ان��ا نُ��ِش��َرا ح��ات��ًم��ا أو ك��ع��بً��ا أن ل��و

التاء حرف

قال:

ال��ح��ل��ق��ات ب��ه��ا ض��اق��ت ق��د م��ج��ال��س أص��ب��ح��ا ح��يَّ��ي��ن ب��ي��ن ل��ق��اٍض إن��ي
ال��ح��ب��ط��ات أك��ف��ائ��ه��ا ف��ي وت��ن��ك��ح دارم آل أك��ف��اؤه��ا م��س��م��ع ب��ن��و
ال��ب��ك��رات ال��ج��ل��ة ت��س��ت��ط��ي��ع وال ج��ي��اده��ا إال ال��غ��اي��ات ي��درك وال

وقال:

ال��م��ص��م��ئ��الت ب��إح��دى رم��ي��ت��م ل��ق��د أم��ك��م ل��ل��ه أال ت��م��ي��م آَل
ب��غ��ارات أف��ص��ى ب��ن��ي ت��روع��وا ل��م إن واع��ت��رف��وا ال��ل��ؤم ب��ث��ي��اب ف��اس��ت��ش��ع��روا
أش��ت��ات غ��ي��ر ج��م��ي��ًع��ا تُ��ق��تَ��ل��ون أو ق��ات��ل��ه ال��ف��ت��ي��ان ب��ف��ت��ى وت��ق��ت��ل��وا
ال��ث��ن��ي��ات م��ك��س��ور ال��وج��ه ��م ُم��ه��شَّ أص��ًال ب��ه م��روا ف��تً��ى در ل��ل��ه
م��ذالت ب��أق��ي��اد ال��ع��ل��وج ع��ت��م ي��ح��م��ل��ه ال��ب��در م��ث��ل ب��أب��ي��ض راح��وا

الجيم حرف

قال:

األع��رج ب��ن��ي ي��ا ل��ك��م ف��أول��ى وع��اق��ب��ت��ه��ا ذن��وبً��ا غ��ف��رُت
ال��ع��رف��ج ف��ي ال��ق��ن��اف��ذ دب��ي��ب رك��ي��ات��ك��م ح��ول ت��دبُّ��ون
م��ن��ض��ج ع��رة ذي ق��الئ��د ق��ل��دت��ك��م أس��م��اء اب��ن ف��ل��وال
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الفرزدق ديوان

دار يف وحبسه هبرية بن عمر أوثق العراق عىل القرسي هللا عبد بن خالد قدم ملَّا
الروم صناعات علموا قد روميون، غلمة هبرية البن وكان بواسط، الثقفي أيوب بن الحكم
فحفروا الطريق؛ وبينهم وبينه هبرية ابن فيه الذي السجن تلقاء ونزلوا فجاءوا وأعمالهم،
وقد بيته، إىل الحفر انتهى حتى فيه هو الذي البيت قصد وحفروه بالساج وسقفوه رسبًا
امللك عبد بن مسلمة بباب وأناخ الشام نحو فخرج روها، وضمَّ العتاق الخيل له وطئوا
امللك؛ عبد بن مسلمة إىل ولجأ السجن من خرج هبرية ابن أن هللا عبد بن خالد فبلغ ليًال،
وراء ِرسْ له: فقال هبرية، البن الناس أعدى من وكان الحريش عمرو بن سعيد فأحرض
فلقي بالخرب، لخالد فرجع خربه، عىل وقف حتى رواحله يقتل الحريش فخرج هبرية، ابن
العبد؟ إباق أبقَت هبرية ابن يا له: فقال هشام، باب عىل وهو هبرية ابن ذلك بعد خالد

الفرزدق: يقول ذلك ويف األمة، نوم خالد يا نمت حينما هبرية: ابن له فقال

م��خ��رًج��ا ل��ك ب��ط��ن��ه��ا إال ت��َر ول��م ظ��ه��ره��ا س��دَّ ق��د األرض رأي��ت ول��م��ا
ف��ف��رج��ا م��ظ��ل��م��ات ث��الٍث ف��ي ث��وى ب��ع��دم��ا ي��ون��س ن��اداه ال��ذي دع��وت
أدل��ج��ا ح��ي��ن م��ث��ل��ه��ا س��اٍر س��ار وم��ا ل��ي��ل��ة س��رَت ق��د األرض ت��ح��ت ف��أص��ب��ح��َت
ت��ع��رج��ا م��ا أم��ره م��ن ج��ام��ع ع��ل��ى ت��الق��ت��ا وأرض ل��ي��ل ظ��ل��م��ت��ا ه��م��ا
أع��وج��ا آل م��ن ال��ت��ق��ري��ب رب��ذ س��وى ش��ف��اع��ة ع��ل��ي��ك ت��م��ن��ن ول��م خ��رج��ت
أف��ح��ج��ا غ��ي��ر ال��ق��رى ع��ري��ان ج��ري ج��رى ج��رى إذا ال��ج��ي��اد ال��ُح��وِّ م��ن أغ��رَّ
أش��ن��ج��ا ك��ان م��ا ال��ل��ه أرخ��ى ع��ن��ك ب��ه ل��ي��ل��ه ال��ح��م��ات��ي��ن ع��ري��ان ب��ك ج��رى
أول��ج��ا ال��ص��ري��م��ة ت��ح��ت ن��ف��س��ه ب��ه��ا ال��ت��ي ك��ح��ي��ل��ت��ه م��ح��ت��ال اح��ت��ال وم��ا
أدع��ج��ا ال��ط��ي��ل��س��ان��ي ك��ل��ون ول��ي��ل ه��ول��ه��ا خ��ض��ت ق��د األرض ت��ح��ت وظ��ل��م��اءَ

أقبلت؟ أين من له: فقال جالس وهو بالفرزدق فمرَّ اليمامة من أقبل راكبًا أن ُرِوَي
هات؛ قال: نعم، قال: يشء؟ من بعدي املراغة ابن أحدث هل فقال: اليمامة، من قال:

فأنشد:

ال��م��ل��ج��اج ب��ف��ؤادك ال��ه��وى ه��اج
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الفرزدق ديوان

الفرزدق: فقال

األح��داج ب��اك��ر ب��ت��وض��ح ف��ان��ظ��ر

الرجل: فأنشد

ُم��ب��رِّح ال��ف��ؤاد ش��غ��ف ه��و ه��ذا

الفرزدق: فقال

خ��داج ذات غ��ي��ر ت��ق��اذف ب��ن��ًوى

الرجل: فأنشد

ل��م��وَل��ع ك��ره��َت ب��م��ا ال��غ��راب إن

الفرزدق: فقال

ال��ت��س��ح��اج دائ��م األح��ب��ة ب��ن��وى

يُقال، أن ينبغي هكذا ولكن ال، قال: غريي؟ من أفسمعتَها وهللا! هكذا الرجل: فقال
أراد. إياه قال: نعم، قال: الحجاج؟ بها أمدح قال: ثم واحد، شيطاننا أن علمت أَوَما

الدال حرف

قال:

ب��ب��ع��اد ف��أذن��وا وإال إل��ي��ك��م ن��ق��ت��رب م��روان ي��اَل ت��ن��ص��ف��ون��ا إن
ص��وادي ال��ف��الة ري��ح إل��ى ب��ع��ي��س وم��ذه��بً��ا م��زاًح��ا ع��ن��ك��م ل��ن��ا ف��إن
غ��وادي ال��ف��الة ط��ول ع��ل��ى س��وار ال��ب��رى ف��ي ت��خ��اي��ل ب��زٍل ُم��خ��يِّ��س��ٍة
ك��ب��الدي أُوط��ن��ت ب��الد وك��ل وم��ذه��ب م��ن��أًى ال��َج��ور ذي ع��ن األرض وف��ي
زي��اد ح��ف��ي��ر خ��ل��ف��ن��ا ن��ح��ن إذا ج��ه��ده ي��ب��ل��غ ��اج ال��َح��جَّ ع��س��ى وم��اذا
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الفرزدق ديوان

وقال:

ي��ت��خ��دد ل��م ري��اَن م��ع��ص��ٍم ع��ل��ى ق��اص��ف ال��ع��اج م��ن غ��ن��ان��ي ش��ئ��ت إذا
م��ج��ح��د ح��م��ول��ة ت��ت��ب��ع ول��م ب��ب��ؤس ت��ع��ْش ل��م ال��م��دي��ن��ة أه��ل م��ن ب��ب��ي��ض��اءَ
ال��ص��دي ال��ح��ائ��م ه��ام��ة اس��ت��ق��ائ��ي ي��روِّي ي��ك��د ف��ل��م ال��ت��م��ام ل��ي��ل ب��ه��ا ن��ع��م��ُت
وم��ج��س��د رق��ي��ق ب��رٍد ف��ي ح��وال��يَّ وأج��ف��ل��ت زي��اًدا ت��خ��ش��ي��ن��ي وق��ام��ت
م��رص��د ك��ل ع��ل��ى ��اًف��ا وقَّ ال��م��وت أرى ف��إن��ن��ي زي��اد م��ن ذري��ن��ي ف��ق��ل��ُت
��د ال��م��ع��ضَّ ال��م��الء ف��ي خ��ف��اًف��ا ي��رح��ن م��ق��ي��ظ��ه��ا ال��ع��دان ال��الئ��ي م��ن ول��ي��س��ت
ُم��ش��يَّ��د م��ن��ي��ٍف أع��ل��ى إل��ى وت��ن��م��ي أله��ل��ه��ا ال��ن��ض��ارى ي��ج��ب��ى ول��ك��ن��ه��ا
ال��ي��د ِرخ��وة ال��َخ��ي��زل��ى ال��ع��ش��ي وت��م��ش��ي م��رج��ح��ن��ة ال��ض��ح��ى ت��م��ش��ي ح��واري��ة

فقال: آخر واغتالوا رجًال به فقتلوا سعد؛ بني من رجًال نهشل بنو قتل

واح��د ب��ظ��ن��ة َم��ث��ن��ى ق��ت��ل��وا وق��د م��ال��ك ب��ن س��ع��د ب��األم��ث��ال أت��رق��ع
ه��ام��د غ��ي��ر ص��ًدى م��ه��زول ب��ب��رق��ة دع��اه��ُم ال��ص��ل��ي��ب رك��ب��ان راح إذا
األس��اود دم��اء إال ن��ه��ش��ل وال م��ال��ك ب��ن س��ع��د ال��ح��ي ب��ي��ن ي��ب��ق ف��ل��م
ح��اص��د ك��فُّ س��ن��ب��ل أع��ل��ى ج��زَّ ك��م��ا ج��زة ال��ل��ه م��ن ف��أص��اب��ت��ك��م إذا

نهشل: بني يهجو وقال

ب��ع��دا وب��ي��ن��ك��ُم ب��ي��ن��ي ال��ذي وزاد ب��ي��ن��ك��م ال��ل��ه أص��ل��ح ال ن��ه��ش��ٍل ب��ن��ي
ن��ج��دا ط��ال��ع��ة ال��رك��ب��ان ب��ه��ا ي��غ��ن��ي ق��ص��ي��دة ت��زال ال ح��ي ش��ر أم��ن
ع��ب��دا ذم��ارك��ُم ي��ح��م��ي ال��ذي وك��ان م��ج��اش��ع ع��ل��تْ��ك��م أْن ع��ل��ي��ن��ا غ��ض��ب��ت��م

امللك: عبد بن الوليد بن عمر يمدح وقال

وأع��م��د إل��ي��ك أس��م��ى ورك��ب��ان��ه��ا رك��اب��ن��ا ال��ول��ي��د اب��ن ي��ا س��م��ت إل��ي��ك
وال��م��ت��ع��م��د ال��رك��ب ون��ع��م س��راًع��ا م��ع��ت��م��دات��ه أق��ب��ل��ن ع��م��ر إل��ى
أح��م��د ال��ع��ود ف��ي أن��ت إال ع��دت وال س��اب��ًق��ا ل��ل��خ��ي��ل ج��ئ��ت إال ت��ج��ِر ول��م
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الفرزدق ديوان

يُ��س��َج��د ال��ن��ب��وَّة ل��وال ل��ه إم��ام أب��وه��م��ا ال��ل��ذَي��ن اإلم��ام��ي��ن اب��ن إل��ى
ال��غ��د أص��ب��ح إذا م��ن��ه م��ض��ى م��ا ع��ل��ى ع��ط��اؤه زاد ال��ي��وم أع��ط��ى ه��و إذا
يَ��ت��ص��ع��د ال��م��رت��ق��ى ف��وق وك��ن��دة ق��ن��ات��ه ال��ول��ي��د ب��ي��ن ام��رئ ب��ح��ق
ه��ج��د وه��ي ال��ق��ط��ا وت��ث��وي��ر س��ن��اًم��ا ل��ه��ا رح��ل��ه��ا ي��دْع م��ن ل��ح��رف أق��ول
م��ت��ل��دَّد ن��ائ��ل ف��ي ب��ع��ده ف��م��ا ب��ل��غ��ت��ه إن ال��ذي ال��ن��اس ف��ت��ى ع��ل��ي��ِك
ت��وق��د ب��ي��ت��ي��ه ق��دام دائ��م ِق��ًرى ل��ه��ا ك��ل��ت��اه��م��ا ن��اري��ن ل��ه وإن
ال��م��ه��ن��د ال��ح��س��ام ف��ي��ه��ا ي��د وه��ذي ش��ت��ا إذا ال��م��ش��ب��ع��ات ل��ع��ب��ط ف��ه��ذي
م��خ��لَّ��د ال��ن��ب��ي ب��ع��د وم��ا َخ��ل��دَت ح��ي��ات��ه ف��ي ً ام��رأ ال��ف��خ��ر خ��لَّ��د ول��و
ي��ت��ع��وَّد ب��م��ا إال ف��اع��ل وه��ل ع��ادة ل��ل��م��ج��د ع��وَّدت ام��رؤ وأن��ت
أرم��د؟ ع��ي��ن��ك ج��ف��ن أم ج��ف��ا ��ا أه��مٍّ ج��اف��يً��ا ج��ن��ب��ك ب��ال م��ا ت��س��ائ��ل��ن��ي:
م��ق��ع��د ل��ل��غ��ي��ث ف��ي��ه م��ا ل��ه��ُم وم��ا أراه��ُم ع��ي��ال ب��ل ال، ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت
ي��ط��رد وال��ف��ق��ر األم��ح��ال ب��ه��ا ي��م��ي��ن ل��ه ال��ذي ال��ول��ي��د اب��ن أل��ي��س ف��ق��ال��ت:
أج��ود ف��ه��و الق��ي��ت��ه وإن إل��ي��ه غ��ال��ب اب��ن ي��ا ت��رت��ح��ل ل��م وإن ي��ج��ود
أس��ع��د ف��ه��و راغ��ب م��ن ي��أت��ه وم��ن غ��ن��اؤه ال��م��ن��ار ع��م إذ ال��ن��ي��ل م��ن
ال��م��ق��ي��د ال��ب��ع��ي��ُر ُردَّ ك��م��ا ع��ل��ي��ه ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ع��ج��ز ال��ه��م ارت��داد ف��إن
م��ح��ص��د ل��ل��ص��ري��م��ة وح��ب��ل زم��اع ل��ه ي��ك��ن ل��م إذا ه��م ف��ي نُ��ج��ح وال
أم��ج��د ف��ه��و ن��ال��ه��ا َم��ن أح��رزت إذا غ��اي��ة ف��أح��رز ال��ع��اص��ي أب��ي اب��ن ج��رى
وُع��وَّد ب��ادئ��ون إل��ي��ه��ا ج��ف��اٌن ج��ف��انُ��ه ال��ش��ت��اء اح��م��رَّ إذا وك��ان
��د ح��مَّ ال��ش��ح��م إل��ى وأي��دي��ه��م إل��ي��ه��م ع��رف��ن��ه��ا ق��د أق��وام��ه��م ط��رق ل��ه��م
ي��د ل��ك��م ع��ل��ي��ه إال غ��ي��ره وال م��س��ل��م م��روان آل ح��ن��ي��ف م��ن وم��ا
ُع��دِّدوا ال��ن��اس أك��رم م��ا إذا ف��ض��ل��ت��م وب��ي��وت��ه��م م��ج��ده��م ق��وم ع��دَّ إذا

وقال:

خ��ال��د ب��ن س��ع��ي��د م��ن ن��ص��ًف��ا ك��ان إذا ك��ام��ًال ك��ان وإن ي��رض��ى ام��رئ ك��ل
ح��اس��د ك��ل أم��ه ��ي ك��فَّ ع��ضَّ وإن وب��ي��ض��ه��ا ط��ي��ب��وه��ا ق��ري��ش م��ن ل��ه
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الراء حرف

عنه: ريضهللا — العزيز عبد بن عمر سيدنا يمدح قال

وال��س��ه��ر ل��ل��ع��ي��نَ��ي��ن ال��ن��وم ش��ف��اع��ة ب��ه��م أن��اخ أط��الًح��ا س��ك��ي��ن��ة زارت
وال��ق��ص��ر ال��م��ن��ك��وب ال��رََّك��ب ال��ت��ق��ى ح��ي��ث م��ن��ع��ل��ة ال��وطء خ��ف��اف ع��ن ت��ج��دَّل��وا
ش��ه��ر أل��وان��ه��ا ُج��َدد ب��دت وق��د وق��ع��وا إن ب��األم��س ُم��وِّت��وا ك��أن��م��ا
وال��ذك��ر ال��ب��رق الئ��ح��ات أق��ران��ه بَ��ع��ث��ْت ال��ذي ال��ش��وق ع��ل��ى ي��ه��ي��ج ف��ق��د
وال��ق��در ال��ح��اج��ات م��ن��ت��ج��ع إل��ي��ك رك��ائ��ب��ن��ا ي��زج��ي ق��س��ا م��ن وس��اق��ن��ا
يُ��ن��ت��ظ��ر ال��غ��ي��ث ب��ع��ده��نَّ ب��ه م��اًال ل��ن��ا ت��رك��ن م��ا ث��الث وج��ائ��ع��اٌت
ال��ُغ��رر اج��ت��ي��ح��ت ح��ت��ى ح��م��راء ب��ال��ع��ظ��م وح��اط��م��ٌة ل��ح��ًم��ا ي��ت��رك��ا ل��م ث��ن��ت��ان
ج��زر ُم��ن��ِع��ق م��ال ك��ل ل��ه ع��ام ب��ه��م ع��ضَّ ح��ي��ن ب��أه��ل��ي ك��ي��ف ف��ق��ل��ت:
م��ط��ر ف��ي��ه��م��ا ع��وًدا ب��لَّ وال م��اًال ت��رك��ا م��ا ع��ام��ان ق��ب��ل��ه أت��ى ع��ام
وال��خ��ف��ر ال��دَّلُّ وم��ن��ه��ا ال��ف��راش ع��ل��ى ط��ي��ب��ة وه��ي رأت��ن��ي ل��م��ا ت��ق��ول
ت��ذر وال تُ��ب��ق��ي ال ال��ف��ت��ك ك��ض��رب��ة ب��ج��ائ��ح��ة ق��وًم��ا ط��ال��ب ك��أن��ن��ي
ص��در ل��ه��ا ي��وًم��ا واردة ف��ك��ل وارده��ا ي��ق��ت��ل��ك ال ه��م��وم��ك أص��در
خ��ور ع��زم��ه��ا ف��ي ي��ك��ن ل��م ص��ري��م��ة ل��ه ج��م��ع��ت ه��م��ي ب��ي ت��ف��رق ل��م��ا
ال��بَ��َغ��ر أج��ن��اده ف��ي ال��م��وت ك��أن��م��ا ت��رك��ب��ه ال��ش��ام إال ه��و م��ا ف��ق��ل��ت:
ال��غ��رر دون��ه��ا م��خ��وف وه��ي ب��م��رَو م��ن��ازل��ه��ا ف��ي ت��م��ي��ًم��ا ت��زور أن أو
ال��س��ف��ر ب��ك اب��زْوزى إذا ل��ي��ل��ى اب��ن إل��ى ��ت��ه��ا أزمَّ ف��ي ُص��ع��ًرا ال��ع��ي��س ت��ع��ط��ف أو
األرز ب��ه اْل��ت��اث��ت م��ا ك��ل وال��ط��ي��ب��ي م��ن��زل��ة األخ��ي��ار ِق��ب��َل ف��ُع��ج��ت��ه��ا
س��رر داع��ر اب��نَ��ي ن��ع��م م��ن وه��نَّ أس��نُ��م��ه��ا أق��ح��اذ م��ح��ل��ف��ة ق��رَّب��ت
وال��ب��ك��ر ال��ت��ه��ج��ي��ر ب��ن��ا ل��ي��ل��ى اب��ن إل��ى ��ل��ه��ا ت��ن��قُّ ي��زج��ي��ن��ا ال��ن��ع��ائ��م م��ث��ل
ال��دَّبَ��ر أم راح��ت إذا إل��ي��ه��ا أَش��ك��ى ن��ق��ب��ت أم��ا ت��دري م��ا ح��راج��ي��ج ُخ��وص��ا
ال��ع��ك��ر األس��ه��ب ب��أع��ال��ي ال��ت��ق��ى ح��ي��ث ب��ه��ا ح��ل ال��ب��رد ع��ن��ه��ا ح ت��روَّ إذا
وال��ح��ف��ر ��ان ح��سَّ ص��دى ح��ول ل��ص��اف واخ��ت��ل��ط��ت ال��ح��م��ض ه��ج��ي��ر م��ات ب��ح��ي��ث
درر ل��ه األي��دي ع��ل��ى ي��ك��ون غ��ي��ثً��ا ل��ه��م ذك��رت ت��ع��ري��ًس��ا ال��رَّك��ب رج��ا إذا
ال��ب��ق��ر أوالده��ا ع��ن ت��ل��ح��س ب��ح��ي��ث وأه��ل��ك��ُم ت��غ��م��ي��ًض��ا ت��رج��ون وك��ي��ف
ع��ف��ر س��ه��ل��ة وب��راق ق��س��ا ع��ط��ًف��ا م��ق��اب��ل��ه��م األق��ص��ى ب��ال��ل��ب��ب ��ون م��ل��قَّ
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ه��ج��ر ري��ف��ه��م ل��ي��ال س��ب��ع ب��ال��ق��وم م��ن��ج��ذب س��ي��ر م��ن��ه��م ال��ري��ف وأق��رب
م��ب��ت��در ال��ع��رف ف��إن وب��ادروه أم��ام��ك��ُم م��ن ل��ي��ل��ى اب��ن ف��إن س��ي��روا
ح��ص��ر وال ب��خ��ل ف��ي��ه��م��ا م��ا ��ي��ن ك��فَّ ل��ه إن ال��م��وت ل��ي��ل��ى ب��اب��ن وب��ادروا
ي��ع��ت��ص��ر ال��ع��رق م��اءَ وال��ع��وُد ��ي��ه ك��فَّ رف��ع��ا ق��د وال��ف��اروق م��روان أل��ي��س
ال��ش��ج��ر ج��رث��وم��ه ف��ي ح ت��روَّ إذا م��ث��ل��ه��م��ا ع��رق��ان ل��ه ع��ود اه��ت��زَّ م��ا
يُ��ق��ت��ش��ر ال��س��اق ل��ح��اء وع��ن��ه��ا ظ��لٌّ ألث��ل��ت��ه��م يُ��ت��رك ل��م ق��وم��ك أل��ف��ي��ت
وال��ث��م��ر ال��ري��ش ف��ي��ه ��ي��ك ب��ك��فَّ م��ن��ه��ا ورق ف��وق��ه َط��الٍّ ال��ل��ه ف��أع��ق��ب
غ��رر وح��ش��ه��ا ف��ي إذ م��روان أزم��ان أت��ي��ت��ه��ُم ح��ت��ى ل��ه��م أع��ي��د وم��ا
ب��ش��ر م��ث��ل��ه��م م��ا وإذ ق��ري��ش ه��م إذ ن��ع��م��ت��ه��م ال��ل��ه أع��اد ق��د ف��أص��ب��ح��وا
ع��م��ر ف��ض��ل��ه م��ن وال��ذي ال ي��ق��ول م��ق��س��م��ه��م ب��ال��ل��ه ح��ل��ف��وا إذا وه��م
أث��ر ل��ه��ا أي��ام وأن��ي��اب ده��ر ب��ه��ا وع��ضَّ اح��ت��لَّ��ت إذا ق��ري��ش ع��ل��ى
س��تُ��ج��ت��ب��ر ج��لَّ��ت وإن إال ل��ألص��ل ج��ائ��ح��ة األي��ام م��ن أص��اب��ت وم��ا
ال��خ��ب��ر ي��ح��م��د ل��ي��ل��ى اب��ن ي��ا وإن��م��ا ب��ه��ا ُخ��ب��رَت ب��أخ��الق ح��م��دَت وق��د
زور أك��ت��اف��ه��ا ف��ي ل��ل��خ��ي��ل وال��ط��ع��ن أع��رف��ه��ا م��روان ن��دى م��ن س��خ��اوة
م��ح��ت��ق��ر وه��و ألم��س��ى ال��ف��رات س��ي��ل ت��ض��م��ن��ه ل��و ل��ي��ل��ى الب��ن ون��ائ��ل
ال��م��رر اس��تُ��ح��ص��د م��ا إذا ي��ن��ق��ض��ون ال غ��ض��ب��وا إذا ال��ع��اص��ي أب��ي آل وك��ان
ال��خ��ط��ر أع��ظ��م م��ا إذا ال��ره��ان م��ج��د ل��ه��م وإن أي��دي��ه��م ط��ول ل��ه��م ي��أب��ى
ق��دروا إن األح��الم ف��ذوو ع��ف��وا وإن ع��ق��وب��ت��ه��م م��ن ف��ال��م��ن��اي��ا ع��اق��ب��وا إن
ك��در وال م��نٌّ ف��ض��ل��ه��م ف��ي ول��ي��س س��ل��ف��ت إذا ن��ع��م��اه��م ي��س��ت��ث��ي��ب��ون ال
ش��رر ل��ه��ا ن��ار م��ن وأط��ف��أ ب��ه��م ��ع��ه وج��مَّ ك��ي��د م��ن ال��ل��ه ف��رَّق ك��م
ال��ب��ص��ر ال��م��ن��ب��ر ف��وق ي��ش��خ��ص إل��ي��ه م��ل��ك م��ن��ه��ُم إم��ام ي��زال ول��ن

عنهما: ريضهللا — عمر سيدنا والد العزيز عبد يرثي وقال

ال��خ��ب��ر الق��اه��م إذ ال��ع��رف وط��ال��ب��ي ي��ئ��س��وا ق��د واألي��ت��ام األرام��ل إن
ال��ق��در م��ع��روف��ه إل��ى س��راع وه��م أدرك��ه ال��ش��ام ب��أرض ل��ي��ل��ى اب��ن إن
ف��ج��ر م��ع��روف��ه وم��ن ك��ث��ي��ًرا ب��ه ن��ائ��ل��ه ك��ان ب��اب ع��ن��د ان��ت��ه��وا ل��م��ا
درر أي��ام��ه ع��ل��ى ال��دم��وع م��ن ل��ه��م ف��اس��ت��ه��لَّ ل��ي��ل��ى اب��ن دف��نَّ��ا ق��ال��وا:
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ال��ق��رر ه��بَّ��ت م��ا إذا ط��ع��ام وال ل��ه��م ح��ج��از ال أْن ع��ل��م��ت أع��ي��ن م��ن
ال��ع��ب��ر ل��ن��ا ت��ارات ي��ق��ول��ون وق��د ل��ه ي��س��ت��غ��ف��رون ق��ب��ره ع��ل��ى ظ��ل��وا
ال��ح��ج��ر ال��م��ح��ج��وج��ة ف��ي ي��ق��بَّ��ل ك��م��ا أع��ظ��م��ه ف��وق ت��رابً��ا ي��ق��بِّ��ل��ون
ال��ق��م��ر ال��م��ل��ح��ودة ف��ي يُ��دَف��ن وك��ي��ف ض��ري��ح��ت��ه��ا أَج��نَّ��تْ��ه أرض ل��ل��ه

وقال:

ت��غ��ي��را ق��د ل��ون��ه ال��ث��ري��ا س��م��وم الح��ه األش��اج��ع ع��اري ف��تً��ى وك��ل
م��ص��دَّرا ال��ج��راء غ��م��ر وأًى ي��ق��ود رادن��ي��ة ال��س��رى م��ذع��ان ك��ل ع��ل��ى
أح��ص��را ال��ج��راث��ي��م ��ت��ه ت��ل��قَّ م��ا إذا ال��ن��س��ا م��ن��غ��م��س ال��م��ت��ن ذن��وب ش��دي��د
أح��م��را ال��ج��وف دم م��ن ن��ج��ي��ًع��ا ي��م��ج رم��اح��ن��ا غ��ادرت��ه رئ��ي��س م��ن وك��م
س��رى م��ذ ال��ي��م��ام��ة ك��أرك��ان خ��م��ي��ًس��ا ُق��راِق��ٍر ي��وم ال��ح��ي َص��بَ��ح��ن��ا ون��ح��ن
م��ن��ق��را ع��ي��ن��ي��ن ي��وم م��ن��ع��ن��ا ون��ح��ن ض��ري��ب��ة ح��زم ي��وم أج��زن��ا ون��ح��ن
ج��ع��ف��را ال��غ��ور ذرى م��ن ح��درن��ا ون��ح��ن ج��ب��ال��ه��ا م��ن ط��ي��ئً��ا ح��درن��ا ون��ح��ن
��ًرا ت��ه��جَّ أو م��ن��زل م��ن اغ��ت��دى م��ا إذا ال��ص��وى ل��ه ت��ض��وء ج��رار ب��أرع��ن
وح��س��را دارع��ي��ن م��ن��ا ف��ي��ه ت��رى واض��ح ال��ش��م��س ذرت إذ ك��وك��ب ل��ه
را ال��م��ش��وَّ ال��رئ��ي��س رد َح��َم��َض��ى ع��ل��ى ب��ج��ن��وده��ا ف��ارس ج��اءت ي��وم أب��ي
م��غ��م��را ال��ح��ف��اظ ي��وم ف��ي ي��ُك ول��م ب��ي��ن��ه��ا ت��ق��رع ال��خ��ي��ل وم��س��اح��ي غ��ًدا
وأش��ق��را ورد ب��ي��ن م��ن س��واب��ق��ه��ا غ��ش��ي��ن��ه ل��م��ا ال��ن��خ��ل ج��ذوع ك��أن

(وكوم مطلعها: يف يقول التي الالمية بالقصيدة العاص بن سعيد الفرزدق مدح ملَّا
زياد فطلبه فقيم بني هجا كان ألنه أبيه؛ بن زياد من بها ويستجري عينًا)، األضياف تنعم
ومستقيًال مستجريًا الفرزدق أتاه لو أن فأشاع هذا فبُلَِّغ املنورة، للمدينة فهرب ليقتله
صافر من أجبن وكان الفرزدق ذلك فبلغ وأجازه، عنه وعفا ألجاره وممتدًحا جنايته من

فقال:

ع��ص��را ن��اس��ي��ه ل��ي��س ش��وًق��ا ت��ذك��ر ذك��ًرا ش��وق��ه م��ن ال��ق��ل��ب ه��ذا ت��ذكَّ��ر
ع��ش��ًرا ح��ج��ًج��ا ب��ي��ن��ه��ا أدن��ى ك��ان وإن ن��اس��يً��ا ل��ي��س ال��ت��ي ظ��م��ي��اء ت��ذك��ر
ن��ض��را م��خ��ارم��ه��ا م��ن أراك��ا ت��رع��ى ت��ه��ام��ة غ��ور ب��ال��غ��ور م��غ��زل وم��ا
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ف��ت��را ب��ه ت��خ��ال ط��ف��ل رش��أ إل��ى ت��رع��وي ال��م��دام��ع ح��واء ال��ع��وج م��ن
ن��ف��را ب��ه��ا ح��س��ب��ن ح��ت��ى اس��ت��م��س��ك��ت ف��م��ا ح��ب��ال��ة ول��والن ب��أع��ل��ى أص��اب��ت
ق��ص��را غ��م��ام��ت��ه��ا راح��ت م��زن��ة وال ل��ق��ي��ت��ه��ا ي��وم ظ��م��ي��اء م��ن ب��أح��س��ن
ن��ذرا دم��ي ي��ن��ذرون ق��وم وأع��داء ص��ري��م��ة ف��ي ع��اط��ف م��ن دون��ه��ا وك��م
ه��ج��ًرا ل��ه ت��ق��ول��وا ال وق��ال��ت: وع��ي��دي س��اءه��ا ظ��م��ي��اء ع��ن��د أوع��دون��ي إذا
وف��را ح��س��ب ذو س��اق م��ا ألق��رب��ه أك��ن ول��م ل��ل��ع��ط��اء زي��اد دع��ان��ي
ف��ق��را ب��ه��ُم ي��رى ق��د ك��ث��ي��ر رج��اٌل ع��ط��اءه��م ي��زي��د ل��و زي��اد وع��ن��د
ب��ك��را ح��اج��ة أو ال��ح��اج��ات م��ن ع��وان ح��اج��ة ط��الب األب��واب ل��دى ق��ع��ود
س��م��را م��ح��درج��ًة أو س��وًدا أَداه��َم ع��ط��اؤه ي��ك��ون أن خ��ش��ي��ت ف��ل��م��ا
ال��ق��ف��را ال��ب��ل��د واس��ت��ع��راض��ه��ا ال��ل��ي��ِل ُس��رى ب��ن��يِّ��ه��ا أض��رَّ ح��رف إل��ى ف��زع��ت
ال��ض��ف��را ش��راس��ي��ف��ه��ا ح��ي��زوًم��ا م��دَّ إذا واس��ع ال��ج��وف م��ن ب��ه��و م��ن ت��ن��ف��س
خ��ط��را ت��خ��ال��س��ه أو ف��ن��ي��ًق��ا تُ��س��ام��ي ك��أن��م��ا ال��ن��ه��ار ص��ام إذا ت��راه��ا
غ��ب��را م��خ��ارم��ه��ا م��ن��ه��ا ت��رى ف��الة ب��ه��ا ��رت ش��مَّ أو زوراء أع��رض��ت وإن
ج��م��را رض��راض��ة ك��ل م��ن ب��ه ط��ح��نَّ وك��أن��م��ا ال��ح��ص��ى ص��ه��ب ع��ن ت��ع��ادي��ن
ح��م��را ق��ي��اق��يُّ��ه ت��ض��ح��ي ألًى ظ��ه��ور م��ت��ون��ه ك��أن ع��اديٍّ ظ��ه��ر ع��ل��ى
ع��ذرا وال ج��اًه��ا س��ف��ي��ان أب��ي اب��ن إل��ى ل��ه ت��رى ل��ن م��ن ال��م��وم��اة ب��ه��ا ي��ؤم
س��ك��را ل��ه ال��ن��ع��اس ك��ان ق��د ب��أغ��ي��د س��ري��ت��ه ل��ي��ل ظ��ل��م��اء م��ن وح��ض��ن��ي��ن
وق��را ب��ه ت��رك��ن ج��الم��ي��د أم��ي��ر ك��أن��ه ح��ت��ى ال��رأس ف��ي ال��ك��رى رم��اه
ش��ق��را َق��ن��ب��ل��ًة ال��ص��ب��ح ب��ه��وادي ي��رى ك��أن��م��ا ح��ت��ى وف��دَّي��ن��اه ج��ررن��ا
خ��م��را م��ن��زل��ة ك��ل ف��ي ال��ك��رى س��ق��اه ك��أن��م��ا ح��ت��ى واإلس��آد ال��س��ي��ر م��ن
ك��درا غ��ادي��ة ال��م��اء ب��ورد س��ب��ق��ت ف��رب��م��ا ص��اح��ب��يَّ ت��ع��ج��الن��ي ف��ال

قبله: خليفة أتى يكن ولم قام ملا امللك عبد بن سليمان يمدح وقال

را وغ��وَّ إي��ل��ي��اء أع��ال��ي م��ن دن��ا ب��ع��دم��ا ع��ي��ن��ي��ه ال��رق��راق أب��ي اب��ن ل��وى
ح��م��ي��را أرض دون��ه ف��ح��ال��ت س��ه��ي��ًال ي��ب��ص��رون��ه أه��ل��ه م��ا ي��رى أن رج��ا
أع��ف��را أج��ب��اُل واراه ف��ق��د س��ه��ي��ًال ع��ن��دن��ا ال��ي��م��ان��ي ال��ن��ج��م ن��رى ف��ك��ن��ا
ت��غ��يَّ��را خ��ل��ي��ط ع��ن خ��ل��ي��ط أو أخ ك��أن��ه م��س��ت��أن��س��ي��ن ب��ه وك��ن��ا
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ف��ت��ذكَّ��را ل��ه ه��اج��ت ش��آم��ي��ة ح��م��ام��ة س��اق ف��وق ت��غ��ن��ت إن ب��ك��ى
أدب��را ك��ال��غ��ي��اي��ة ت��راه وب��ي��ن��ا وص��ال��ه ي��ردن ال ال��غ��وان��ي وأض��ح��ى
ت��أزَّرا ق��د ح��ب��ه��ا م��ن س��ق��م ب��ه ي��زل ل��م ح��م��ي��دة م��ن ح��ب م��خ��اب��ر
وأك��ث��را ال��ع��راق ب��أم��ص��ار ث��ق��ي��ف ج��ب��ت ال��ذي م��ث��ل ب��ال��ش��ام ل��ي ك��ان ف��ل��و
ف��ق��رق��را ه��دي��ًال س��اق ع��ل��ى ح��م��ام دع��ا م��ا ال��ده��ر آت��ه ل��م أْت��ه ف��ق��ي��ل:
وال��م��ت��ح��ي��را آت��ي��ه ال وم��روان أئ��م��ة وك��ان��وا ح��رب ب��ن��ي ت��رك��ت
ج��را أو ل��ي��ؤم��ن أو خ��ي��ًرا ل��ي��ع��م��ل أرادن��ي ال��ول��ي��د ك��ان وق��د أب��اٍك
��را ال��م��ؤمَّ أن��ت ك��ن��َت ح��ت��ى ال��ش��ام إل��ى ط��ائ��ًع��ا ألرح��ل ن��ف��س��ي ع��ن ك��ن��ت ف��م��ا
أزه��را أم��ي��ة م��ن ق��رم ب��أوت��اد ل��ه ث��ب��ت��ت أن��ه��ا أت��ان��ي ف��ل��م��ا
وع��ن��ص��را ف��رًع��ا األرض أه��ل خ��ي��ر إل��ى ن��ه��ض��ة ال��ج��ن��اح��ي��ن ب��أك��ن��اف ن��ه��ض��ت
أق��ت��را ب��ع��م��ان وروم��يٍّ��ا إل��يَّ ب��غ��ي��ض��ة ب��الًدا أغ��ش��ان��ي ف��ح��ب��ك
أح��م��را ال��م��وت دون��ك م��ن ب��إح��داه��م��ا م��ق��ب��ًال ح��لَّ إن ن��ف��س��ي��ن ذا ك��ن��ت ف��ل��و
ت��ع��م��را أن ب��ه��ا ن��ف��س��ي ع��س��ت م��داه��ا ت��ج��رَّم��ت إذ ب��ع��ده��ا ب��أخ��رى ح��ي��ي��ت
ع��ش��ن��زرا م��ش��يً��ا ي��خ��دي��ن ب��ن��ا إل��ي��ك رك��اب��ن��ا ب��ال��ف��الة ل��ت��غ��ال��ت إذًا

وقال:

وم��ح��ب��را درًج��ا ال��روع ل��ي��وم أع��دَّ اس��ت��ه رم��ح��ه ش��اع��ر ي��غ��ل��ب��نِّ��ي ف��ه��ل
ال��م��ذي��را ال��ذي��ار ��ي��ه��ا ب��ك��فَّ ت��ح��ثُّ ل��ول��ي��دة ت��وج��دوا ال أن ب��ي وم��ا
ت��ح��ي��را ق��د س��اق��ه��ا م��ن ال��ن��س��ا وع��رق ب��ن��ان��ه��ا ف��وق األط��ب��اء ع��ب��س ت��رى
أح��م��را ك��ان ب��ع��دم��ا ال��ق��دام��ى ك��ل��ون ب��ظ��ره��ا وال��س��وي��ة ال��ع��راق��ي ت��رد
أوع��را ك��ل أرق��ص��ت ال��رواي��ا م��ا إذا أن��ف��ه ال��م��زادة ب��أخ��راب ت��رد
وم��ن��ك��را ذاك ي��وم َم��يْ��نً��ا ق��ال ل��ق��د س��ف��اه��ة ل��ق��ائ��ي م��س��ع��ود اب��ن ت��م��ن��ى
م��ن��س��را ي��ق��ودون أو ج��ي��ش رب��ي��ئ��ة خ��ال��د اب��ن ي��ا ع��ص��ب��ة م��ن��ا ت��ل��َق م��ت��ى
م��ق��طَّ��را ال��غ��ب��ار غ��م ف��ي وت��ت��رك رم��اح��ن��ا أدرك��ت��ك إن ه��َدًرا ت��ك��ن
م��ق��درا ح��ي��نً��ا ق��دن م��ن��اي��ا ح��م��ام ع��ص��ب��ة ت��الق��ي أن م��ن��ا ل��ك م��ن��ت
��را ت��ح��سَّ ق��د م��اؤه س��ي��س��ج��ان ق��ن��ا ص��دوره��ا ك��أن أع��وج��ي��ات ع��ل��ى
ض��م��را ال��م��ق��ان��ب ق��ود م��ن ت��راه��ن ل��ف��ح��ول��ه��ا ح��ول��ه��ا تُ��ب��رى ذواب��ل
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أي��س��را ال��ق��دِّ م��ن ش��زًرا أي��اِم��نُ��ه��ْم ن��ازع��ت ال��م��س��اح��ل ق��رع س��م��ع��ت إذا
��را ت��ك��سَّ أن ره��ب��ة م��ن ب��أش��ط��ان��ه��ا ف��ح��ول��ه��ا ب��ي��ن ال��ق��وم ش��داد ي��ذود

الثقفي: هللا عبد بن الرحمن عبد يمدح وقال

ال��ش��ب��ر م��س��ت��رق ال��س��رب��ال ي��د ق��ص��ي��ر م��زن��د ك��ل األق��وام م��ن ف��داك
وت��ر ع��ل��ى ال��خ��وان ال��ق��وم اح��ت��ض��ر إذا ك��أن��ه��م ال��ذي��ن ��ي��ن ال��م��دل��ه��مِّ م��ن
غ��م��ر ج��دب ذي س��ي��ل ث��ق��ي��ف م��ن ت��ن��ل ت��ش��أ وأن ق��ري��ش ب��ط��ح��اوي اب��ن ف��أن��ت
ب��ال��ب��در ال��م��ض��ي��ئ��ة ال��ش��م��س ل��ه ��ت ت��ل��قَّ ل��ع��ق��ي��ل��ة م��اج��د ف��رٍع اب��ن وأن��ت

درهم آالف أربعة الفرزدق يعطي أن ُعيينة بني بعض إىل املهلب بن يزيد كتب
يمدحهم أن قبل وذلك درهم، ألف مائة أعطاه عليه قدم إذا أنه ويخربه إليه، بها ز يتجهَّ
املنازل الفرزدق يُنزل يزيد يزل فلم الكوفة؛ إىل ومىض املال الفرزدق فأخذ هجاهم، بعدما

الكوفة: يف قال حتى

ل��َزءور إذن إن��ي خ��ال��د أب��و دون��ه وال��رَّيُّ ج��رج��ان إل��ى دع��ان��ي
ت��دور وال��دائ��رات ب��أع��راض��ه��ا ث��ائ��ًرا ال��م��ه��ل��ب آل م��ن آلت��َي
أم��ي��ر ع��ل��يَّ ي��ق��در ف��ل��م أب��ي��ت ورب��م��ا ت��م��ي��م ل��ي وت��أب��ى س��آبَ��ى
ح��م��ي��ر ال��ش��يِّ��َط��ي��ن ب��ج��ن��وب ب��ن��ا ت��رت��م��ي وال��ف��ي��اف��ي ورح��ل��ي ك��أن��ي

وقال:

م��ض��ر اس��ت��ج��م��ع��ت م��ا إذا اخ��ت��الف وال ل��ه��م ن��ج��ت��م��ع ل��م م��ا ال��ن��اس ي��خ��ت��ل��ف
وال��ب��ص��ر ال��س��م��ع وف��ي��ه م��ن��ا وال��رأس ت��ق��دم��ه��ا واألع��ن��اق ال��ك��واه��ل م��ن��ا
ال��ن��ظ��ر اغ��رورق م��ا إذا ال��س��ي��وف غ��ي��ر أح��د م��ن ال��ل��ه إال ن��ح��ال��ف وال
ال��ش��ع��ر رأس��ه ح��ف��اف��ي م��ن ال��ت��ق��ى ح��ي��ث ذروت��ه ال��م��أث��ور يُ��م��ِل يَ��م��ْل وم��ن
ال��ح��ج��ر ال��م��اض��غ ل��ض��رس ي��ل��ي��ن ح��ت��ى ل��ه��م ن��ل��ي��ن ال ف��إنَّ��ا ال��ع��دو أم��ا
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وقال:

وح��س��ي��ر رازم م��ن��ه��ا خ��ن��اط��ي��ل م��ال��ك ال��ُج��َع��ي��دة أوالَد ض��يَّ��ع
ه��دي��ر ال��ب��ي��وت أط��ن��اب ع��ن��د ل��ه��ا أُْس��ِن��َدت رواق��ي��د ت��ْغ��ن��ي م��ا س��ت��ع��ل��م
وع��ص��ي��ر ل��ه��ا ب��زٌر يُ��بَ��ع ل��م إذا ُرزًَّح��ا َح��داب��ي��ر ج��اءت إذ اإلبْ��ل ع��ن

درام: بن هللا عبد بني أحد عامر بن مسكني يهجو وقال

ت��ح��دَّرا إذ دم��ع��ه��ا ض��الل ف��ي ج��رى إن��م��ا ع��ي��ن��ك ال��ل��ه أب��ك��ى أم��س��ك��ي��ن
ك��ق��ي��ص��را أو ان��ه ع��دَّ ع��ل��ى ك��ك��س��رى ك��اف��ًرا م��ي��س��ان أه��ل م��ن ً ام��رأ أت��ب��ك��ي

إذ البرصة أمري — الفزاري أرطاة بن عدي منع املقراني مسور أبي بن وكيع مات ملا
قميٌص وعليه فجاء الفرزدق؛ يجيء حتى يُحَمل ال وهللا قومه: فقال عليه، يُناح أن — ذاك
وأنشد: به ونهض الرسير بقائمة الفرزدق فأخذ وكيع حول قيام والناس مشقوق أسود

ال��س��م��ر ب��ال��رُّدي��ن��ي��ة ال��م��ن��اي��ا ت��س��اق��ي ُم��غ��ي��رٌة ح��رب خ��ي��ل وك��ي��ًع��ا ل��يَ��ب��ِك
ت��ج��ري ب��ه��م وال��ج��ي��اد وك��ي��ًع��ا دع��وه��ا ب��دع��وة ف��اس��ت��ه��زم��وه��م م��ث��ل��ه��م ل��ق��وا
ال��ب��ت��ر ��ص��ة ل��ل��م��ق��صَّ ش��ه��ر م��س��ي��رة وب��ي��ن��ه��م وك��ي��ًع��ا ن��ادى ال��ذي وب��ي��ن
أث��ر ذي وأب��ي��ض زغ��ف وس��اب��غ��ة ل��ن��ا ج��ب��ل م��ن األي��ام ه��دَّت وك��م
غ��م��ر وال ال��س��الح رثَّ ال ن��وائ��ح ف��ي��م��ن��ع��وا وك��ي��ع ك��ال��م��وت��ى ك��ان وم��ا
ب��ك��ر أب��ا ال��ن��ب��ي ص��دِّي��ق ت��ن��اول ف��ن��ال��ه وك��ي��ًع��ا ن��ادى ال��ذي ف��إن
وق��ر ع��ل��ى أب��ات ق��د إال ال��ن��اس م��ن ق��ب��ي��ل��ة م��ن وم��ا ي��وت��ر ول��م ف��م��ات
ال��ق��ب��ر ذا ص��اح��ب م��ات م��ا ق��وم��ه ع��ل��ى ل��ع��زة ي��م��وت ال م��يْ��تً��ا أن ف��ل��و
األم��ر م��ن ب��ال��ع��ظ��ي��م ��وا ع��مُّ وض��بَّ��ة وم��ال��ك وس��ع��د ع��م��رو ب��ه أص��ي��ب��ت

أحد مرثد بن عمرو بن مرثد بن عبادة ولد من الشحماء بأبي مرَّ الفرزدق إن قيل
ذلك: يف فقال وسقاه، اه فغدَّ ثعلبة بن قيس بني

ل��س��اري م��ط��روق خ��ي��ر أت��ي��ن��ا ح��ت��ى ال��ش��ح��م��اء أب��ي ع��ن س��أل��ن��ا
ن��زار م��ن أب��ع��د األزد وج��دن��ا إنَّ��ا ال��ش��ح��م��اء أب��ا ي��ا ف��ق��ل��ن��ا
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اإلزار م��ع ال��ن��ع��اس أس��اب��يَّ إل��ي��ن��ا ع��ج��ل م��ن ي��ج��ر ف��ق��ام
ب��ق��ار م��رب��وب األن��ف وث��ي��م م��س��ل��ح��بٍّ س��الف��ة إل��ى وق��ال
واري ال��ش��ول س��دي��ف م��ن ب��أب��ي��ض ت��غ��ل��ي وال��ق��در ع��ل��ي��ه��ُم تُ��م��ال
َع��ذار إل��ى ي��طَّ��ل��ع��ن ع��ذارى ف��ي��ه��ا ال��ت��رع��ي��ب ت��ط��لُّ��ع ك��أن

وقال:

ب��ع��س��ي��ر م��ن��وا ق��د أْن وج��ردان��ه��ا ن��ه��ش��ل ال��ق��ب��ي��ب��ات ي��وم ع��ل��م��ت ل��ق��د
ي��س��ي��ر غ��ي��ر ال��م��اء ج��واز ف��الق��وا ل��ن��ا أح��واض��ك��م إن ق��ال��وا ع��ش��ي��ة
وظ��ه��ور رب��ت ب��أع��ض��اد ف��ق��ي��م أدب��رت ث��م س��اع��ة إال ك��ان ف��م��ا
ألم��ور أح��ن��اؤه��ا دن��ت أم��ور ف��إن��ه��ا س��ع��ار اس��ت��م��س��ك ل��ه: وق��ل��ت
ب��ك��ب��ي��ر ج��ردان��ه��ا وال ع��ل��يَّ ن��ه��ش��ل رغ��م م��ا ال��خ��ي��ر أب��ي��ك ل��ع��م��ر

جريًرا: يهجو وقال

ال��ش��راش��ر ع��ل��يَّ ت��ل��ق��ى م��ال��ك وم��ن ق��روم��ه��ا ح��ول��ي ال��س��ع��دي��ن وض��ي��اب��ة
وح��اض��ر ع��زي��ز ب��اٍد ل��ن��ا ول��ك��ن م��ذل��ة ال��م��س��ت��م��ي��ت ب��ق��وم ف��ل��ي��س��وا
األك��اب��ر ت��وَّج��ت��ه ق��د م��ل��ك وم��ن رم��اح��ن��ا أق��ادت ق��د رئ��ي��س م��ن وك��م
ن��اص��ر ق��اِص��ع��اءَك إال ل��ك وم��ا ال��ع��ص��ا ت��ت��ق��ي م��ال��ًك��ا ت��ل��ق��ى ح��ي��ن ب��م��ن
ال��م��ح��اف��ر ت��ن��ل��ك م��ن��ي ت��ن��ج��ح��ر وإن ح��ي��ة ب��رأس��ك ي��أخ��ذ ت��ن��ت��ف��ق ف��إن
ه��وادر ق��روٌم ب��ي وش��ال��ت غ��ض��ب��ت ب��ع��دم��ا ال��ح��رب أخ��ف��ض أن أت��س��أل��ن��ي
ال��م��س��اف��ر ي��ح��ي��د ع��ن��ه م��رب��ض ل��ه وث��ب��ات��ه م��ن األس��د تَ��ف��ادى ه��زب��ر
ال��دوائ��ر ع��راه م��ن واق��ش��ع��رَّت ل��ه ل��ون��ه��ا ُغ��يِّ��ر ال��ع��ي��ن رأت��ه م��ا إذا
ال��م��ع��اص��ر ال��ذي��ول ب��أط��راف وج��ال��ت س��وام��ه��م ُش��لَّ ال��ح��ي م��ا إذا ون��ح��ن
م��ت��ظ��اه��ر س��كُّ��ه��ا ِدالص وك��ل رءوس��ن��ا ف��وق ال��ب��ي��ض ج��ي��اد ن��ش��نُّ
م��س��اع��ر ال��ع��وال��ي اح��م��رَّ إذا ك��رام ع��ص��اب��ة م��ن��ا ال��ح��ي وراء وت��ح��م��ي
ال��ح��رائ��ر ت��ل��دك ل��م ول��ك��ن ج��ري��ت ح��ف��ي��ظ��ة ذا أو ال��ع��رض ح��ر ك��ن��ت ول��و
وح��اف��ر ال��ع��ج��ان ف��وق ذَنَ��ب ل��ه��ا ��ة ف��خَّ ح��م��راءَ اب��ن أن��ت ول��ك��ن��م��ا
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صفرة: أبي بن املهلب سعيد أبا يهجو وقال

وع��ار دن��س م��ن ال��ن��اس وأدن��ى وث��وم ب��ص��ل م��ن األَزد وج��دن��ا
وق��ار خ��ش��ب م��ن ال��م��اء ن��ف��يُّ ل��ح��اه��م ف��ي ي��ن��ض��ح َص��رارِّي��ي��ن
ك��ب��ار أدٍر م��ن ال��ن��خ��ل ب��خ��وص ص��رروه��ا إذ خ��ص��اه��ُم ك��ان
ال��ق��ص��ار ال��ش��ع��ر ذي ال��ج��ب��ل��ي م��ن ت��ي��وس خ��ص��ى ال��س��ف��ي��ن ج��َدف��وا إذا
ال��زي��ار أث��ر ب��ل��ب��ان��ه ت��رى ن��س��ي��ب م��ن ل��ل��م��ل��ه��ب وك��ائ��ن
ال��م��غ��ار ب��ال��م��س��د ال��س��اج ي��ق��ود ول��ك��ن ف��رًس��ا ي��ق��د ل��م ن��ج��ارك
ال��غ��م��ار ال��ل��ج��ج ف��ي ال��ل��ي��ل دل��ي��ل��ي ل��ح��اه��م ع��ل��ى ال��م��ت��ن��ط��ق��ي��ن م��ن
ك��ال��ص��وار ال��س��ف��ي��ن��ة َدَق��ل ع��ل��ى أت��ت��ه وم��ا ب��ال��ري��اح يُ��ن��ب��ئ
ص��ف��ار أب��ي أرض ال��غ��اف ع��ل��ي��ه ��ت ض��مَّ ح��ي��ث ال��م��ه��ل��ب ُردَّ ول��و
ال��ص��غ��ار م��ع ف��اه ال��ل��ؤم ب��ث��دي أع��ط��ت ح��ي��ث ال��م��ه��ل��ب أم إل��ى
ال��دي��ار م��ن ال��ل��ئ��ي��َم ل��ه وأن ب��ح��ر ن��ب��ط��ي أن��ه ت��ب��يَّ��ن
ال��ج��واري م��ع��زل��ة أب��وان ل��ه غ��الم ب��ه��ا ي��ع��د ال ب��الد
ال��دواري؟ إل��ى ب��ن��ي��ه ي��ح��م��ل ول��م أب��وك��م ف��رًس��ا ي��ُق��ْد ول��م وك��ي��ف
ن��زار وال ت��دي��ن م��ا ل��ح��م��ي��ر ي��ش��اه��د ول��م ي��غ��وث ي��ع��ب��د ول��م
ن��ار ل��ك��ل ي��س��ج��دون ول��ك��ن ب��ص��رى أزد ت��س��ج��د ل��ل��ه وم��ا

قومه: إىل يعتذر وقال

ي��ت��ع��ذَّرا ب��أن م��ح��ق��وق ال��ب��رء وذو ألس��بَّ��ك��م أك��ن ل��م إن��ي ق��وم ي��ا
ب��زوب��را ع��ل��يَّ ك��ان��ت َج��َرٌب ب��ه��ا ق��ص��ي��دة م��ع��دٍّ م��ن غ��اٍو ق��ال إذا
م��ش��ه��را أغ��ر م��ع��روف وه��و ب��دا ه��ج��اءك��م أردت ل��و ف��إن��ي ت��ن��اه��وا
يُ��غ��يَّ��را أن ��ه ح��قُّ ك��ت��اب ف��ه��ذا ب��دائ��ه��ا وأُْرَم��ى غ��ي��ري أي��ن��ط��ق��ه��ا

قربه: عىل فرسه عقر أنه وزعم مروان، بن بشري يرثي وقال

ص��ب��ر وال ع��زاء م��ن ب��ش��ر ب��ع��د وم��ا أَلُ��ْم��ُك��َم��ا ت��س��ع��دان��ي ال إن أع��ي��ن��يَّ
ال��ص��در ف��ي ال��ح��رارة ت��ش��ف��ي أن��ه��ا ع��ل��ى ت��س��ف��ح��ان��ه��ا َع��بْ��رٌة ج��داءً وق��لَّ
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ب��ش��ر ع��ن ال��م��ن��ي��ة ل��ق��ات��ل��ت ب��ش��يء ق��ب��ل��ن��ا ال��م��وت ق��ات��ل��وا ق��وًم��ا أن ول��و
واألم��ر ال��ن��ق��ي��ب��ة م��ي��م��وٍن ب��أب��ي��َض م��ث��ل��ة وال��رزي��ة ُف��ج��ع��ن��ا ول��ك��ن
ال��ص��خ��ر م��ن ال��راس��ي��ات وزال ي��ق��ع��ن ل��ف��ق��ده ال��ن��ج��وم ك��اد م��ل��ك ع��ل��ى
ت��س��ري ال ب��ع��دك ال��ل��ي��ل ن��ج��وم وأن ج��ب��ال��ه��ا ه��دَّت األرض أن ت��ر أل��م
ل��ل��ده��ر ب��ق��ي��ة ال ول��ك��ن إل��ي��ه م��ث��ل��ن��ا ك��ان ف��اق��ة ذو أح��د وم��ا
ال��زه��ر ك��واك��ب��ه��ا ف��ي ال��ث��ريَّ��ا ع��ل��ي��ه ب��ك��ت ف��ق��د ب��ك��ت��ه ه��ن��د ت��ك��ن ال وإن
ب��در ق��م��ر ع��ن األب��واب ت��ف��رج��ت ك��أن��م��ا أب��وه ال��ع��اص��ي أب��و أغ��ر
ص��ه��ر وال ك��ل��ي��ب ف��ي ق��رب��ى ذات ل��ه ي��ك��ن ول��م ق��ري��ش م��ن ال��رواب��ي ن��م��ت��ه
م��ص��ر إل��ى ال��ع��زي��ز ع��ب��د إل��ى وي��ن��م��ي ن��ِع��يُّ��ه ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر س��ي��أت��ي
غ��در وال ب��ع��ج��ز م��ت��ب��وع غ��ي��ر ث��وى أخ��اك��م��ا ب��ش��ًرا م��روان أب��ا ب��أن
وال��ف��ه��ر ال��ي��م��ام��ة ب��ي��ن م��ا وح��ي��ات ي��خ��ف��ن��ه ال��ع��راق ح��ي��ات ك��ان وق��د
ق��س��ر ع��ل��ى ق��س��ًرا ال��دي��م ت��ق��ي��م وأخ��رى ال��ن��دى ت��م��ط��ر ي��ًدا ب��ش��ر ي��دا وك��ان��ت
وال��خ��ص��ر اإلط��اف��ة م��ج��ن��وب ال��خ��ي��ل م��ن ك��أن��ه ال��س��راة ل��م��ح��ب��وك أق��ول
ش��زر ع��ل��ى ال��ج��ي��اد أم��رَّت��ه ط��وي��ل وأم��ه أب��وه ص��ري��ح��يٍّ أغ��رَّ
أث��ر ذي ال��ض��ري��ب��ة ق��ط��اع ذك��ورة ت��ذق ول��م ب��ش��ر ب��ع��د ع��ن��دي أت��ص��ه��ل
وال��ق��ب��ر ال��ج��ن��ازة ع��ن��د ف��رس ع��ل��ى ب��ص��ارم ل��ب��ش��ر أم��ل��ك ول��م غ��ض��ب��ت
ال��ع��ق��ر م��ن ت��ك��وس ح��ت��ى ال��ش��وى ص��ح��ي��ح ب��ع��ده��ا ال��خ��ي��ل ي��ت��ب��ع ال ل��ه ح��ل��ف��ُت
ت��ج��رى م��ع��ي غ��دوَت أو ره��ان ل��ي��وم ب��ع��ده رك��ب��تُ��ك إن ش��ح��ي��ًح��ا أل��س��ُت
ال��ف��ق��ر ع��ن ال��ف��ق��ي��ر واس��ت��غ��ن��ى ال��خ��وف م��ن ع��دون��ا أَِم��نَّ��ا ق��د ب��ب��ش��ر وك��نَّ��ا

السني حرف

بالقرينني صار ا فلمَّ بجرجان، وهو املهلب بن يزيد يريد نفر يف الكوفة من الفرزدق خرج
فقال: عنه، ووىلَّ فأكلها معه؛ كانت بمسلوخة فقراه ذئب له عرض

أط��ل��س ال��ذراع��ي��ن م��م��ش��وق ال��زاد ع��ل��ى ض��اف��ن��ا ب��ال��ق��ري��ن��ي��ن ب��ت��ن��ا ول��ي��ل��ة
��س ي��ت��ل��مَّ أم��ه َف��َط��َم��تْ��ُه ل��دْن ي��زل ول��م أت��ان��ا ح��ت��ى ��َس��ن��ا ت��ل��مَّ
ي��ل��ب��س ك��ان أن��ه ل��و ألل��ب��س��ت��ه دان��يً��ا ك��ان ج��اءن��ا إذ أن��ه ول��و
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أن��ف��س ه��و أو ال��رم��ح ك��ق��ي��د ف��ك��ان دن��ا ب��ع��دم��ا ج��ن��ب��ة ��ى ت��ن��حَّ ول��ك��ن
��س نُ��عَّ وال��رك��ائ��ب زادي ب��ق��ي��ة وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ن��ص��َف��ي��ن ف��ق��اس��م��ت��ه
ي��ت��ع��بَّ��س ال ال��ظ��ل��م��اء ط��ارق ع��ل��ى زاَده ال��ذئ��َب َق��َرى إذ ل��ي��ل��ى اب��ن وك��ان

العني حرف

سفيان: أبي ابنة الحكم أم وأمه الثقفي شيبة بن هللا عبد بن الرحمن عبد يمدح قال

ف��ال��م��ص��ان��ع ال��م��ن��ت��ض��ى ب��ي��ن م��ن��ازل خ��ي��ال��ه ال��ق��دي��م ال��ش��وق ل��ك أه��اج
ال��م��دام��ع ح��س��ان ح��وًرا ب��ق��ًرا ب��ه��ا ن��رى وق��د ال��خ��ل��ي��ط أس��راب ب��ع��د ع��ف��ت
ب��ال��ش��رائ��ع ي��س��ق��ي��ن��ه��م أن وي��أبَ��ي��ن خ��الب��ة ف��ي أص��ح��اب��ه ال��ص��ب��ا يُ��ري��ن
ال��وق��ائ��ع م��اء األُدم ال��ه��ج��ان ك��رش��ف رش��ف��ن��ه ال��ح��ب��ي��ب أت��اه��ن م��ا إذا
ال��م��ض��اج��ع ع��ن��د ب��األق��وال وي��ط��رق��ن ن��ه��اره ال��ف��ؤاد أح��ادي��ث ي��ك��ن
ال��م��دام��ع ُخ��وص األح��ق��اب ُض��م��ر ع��ل��ى ح��اج��ت��ي ح��م��ل��ت ال��ل��ه ع��ب��د اب��َن إل��ي��ك
ك��ال��ش��راج��ع أن��ض��اؤه��ا م��ق��ل��ص��ة ت��زل ف��ل��م ال��ذم��ي��ل ك��ل��ف��ن ن��واع��ج
ال��خ��واض��ع ال��ن��ع��ام ��ان ك��ح��فَّ وه��نَّ خ��ل��ف��ه��ا ي��رق��ص ال��ع��ج��الن ال��ح��ادَي ت��رى
ت��اب��ع آخ��ر رأس ع��ن��ه��ا زال وق��د ق��اب��ل��ت األرض م��ن خ��رًق��ا ن��ك��ب��ت إذا
ال��ن��زائ��ع ال��ع��ت��اق أي��ام ع��ل��ي��ه��نَّ ف��أدخ��ل��ت ال��ع��ظ��ام خ��دل ب��ه ب��دأن
راب��ع أم خ��طَّ��ارة ال��ض��ح��ى ه��ي��وع ت��م��ام��ه أع��ج��ل��ت��ه ف��الة ج��ه��ي��ض
ن��اص��ع آخ��ر ج��ث��م��ان ع��ل��ى ج��ن��وًح��ا ه��ج��ي��ن��ه��ا ت��ن��ف��ي ال��ط��ي��ر ع��ت��اق ت��ظ��لُّ
م��ج��اش��ع ف��ي ِق��لَّ��ة م��ن وال إل��ي��ك ب��ه��ا أج��ح��ف��ت ح��اج��ة م��ن س��اق��ه��ا وم��ا
ال��م��ط��ال��ع ث��ن��اي��ا م��ن س��واه��ا م��ا ع��ل��ى رغ��ب��ًة ب��الدك اخ��ت��ارت ول��ك��ن��م��ا
ون��اف��ع م��ج��د ال��ص��دق خ��ال ل��خ��ال��ك وش��ام��ة ووف��ًدا زوَّارا أت��ي��ن��اك
األص��اب��ع ق��ب��ل ب��األف��واه اخ��ت��ي��ر إذا ن��داه��م��ا يُ��ْرج��ى م��س��ئ��ول��ي��ن خ��ي��ر إل��ى
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القاف حرق

الزبري: بن حمزة يمدح قال

ال��م��وث��وُق ب��اس��م��ه ال��م��ن��وَّه إن ح��اج��ت��ي ب��ح��م��زة ن��زل��ْت ق��د أص��ب��ح��ت
ع��روق ال��ص��ال��ح��ي��ن ف��ي ل��ه وج��رت ال��ح��ص��ى وط��ئ م��ن خ��ي��ر ع��م��ارة ب��أب��ي
وال��ص��دِّي��ق ب��ع��ُد ال��خ��ل��ي��ف��ة ث��م وه��اش��م األغ��رِّ ال��ح��واريِّ ب��ي��ن

منهما وهرب فخاف الجراح؛ األمري أجب فقاال: يداعبانه ومنكب عريف يوًما جاء
ذلك: يف فقال ، انشقَّ أن بعد رداءه معهما وترك

ف��ت��م��زَّق��ا ج��اذب��ت��م��ا إذ ردائ��ي ب��ه أوف��ي��ا ع��رض��اك��م��ا إن س��أَثْ��أَر
أح��وق��ا ب��ن وال��ع��ن��ب��ريِّ اْس��ت��ه��ا ض��رار وَم��ن��ِك��ب م��ع��دٍّ ف��ي ع��ري��ف ل��ش��ر
أرت��ق��ا غ��ي��ر َزوره ي��ت��ح��طَّ��م ول��م َزح��ي��ُره ض��راًرا دلَّ��ى ح��ًرا وإن
ألف��رق��ا ع��ري��ان��تَ��ي��ن ��يْ��ك��م��ا ب��أُمَّ ك��الك��م��ا ف��رَّق��ت��م��ان��ي ل��و ك��ن��ت وم��ا
ودق��دق��ا أب��نَّ ق��رنً��ا رأى م��ا إذا ب��ض��ي��غ��م ف��رق��ت��م��ان��ي ول��ك��ن��م��ا

وقال:

ُم��ص��دَّق ف��ه��و ق��ل��ِت ج��م��ي��ل ف��ك��ل أه��ل��ه أن��ا ب��م��ا ف��ان��َع��ي��ن��ي م��ت إذا

الكاف حرف

قال:

م��ال��ك ع��ن��د ل��ه��ا م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت أال ب��م��ث��ل��ه��ا يُ��ج��اد ال ل��ن��ف��س أق��ول
ال��م��ه��ال��ك ح��ذار م��ن وت��ن��ج��و إل��ي��ه��ا روح��ه��ا ال��ي��وم ت��رج��ع أن ع��ن��ده ل��ه��ا
ال��ح��ب��ائ��ك ذات وال��خ��ض��راء ال��ش��م��س ب��ك ح��لَّ��ق��ت رب��ي��ع��ة ج��ب��اَري اب��ن وأن��ت
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الالم حرف

مجاشع: بن حابس بنت ليىل غالب وأم غالبًا أباه يرثي قال

األن��ام��ل ب��اردات َش��َم��ال وأي��دي ول��ل��ن��دى ل��ل��س��م��اح ل��ي��ل��ى اب��َن نَ��ع��ائ��ي
واألص��ائ��ل ال��س��رى ح��م��راء ال��ش��ام م��ن ��ه��م ت��ل��فُّ ال��ع��ص��يِّ أط��راف ��ون يَ��َع��ضُّ
خ��ام��ل غ��ي��ر واض��ح ع��ن ل��ه��م دج��اُه ت��ف��رَّج��ت ح��ت��ى ال��ل��ي��ل ي��رك��ب��ون س��روا
ب��ن��ازل ل��ي��ل ي��م��ض��ي��ه وال إل��ي��ه دون��ه ك��ان َم��ْن ال��ل��ي��ل س��اري ي��ج��اوز
ف��اع��ل ك��ل م��ع��روف��ه ع��ن ��ر وق��صَّ غ��ال��ب ب��ع��د ال��ن��دى ن��ار خ��م��دت وق��د
ال��م��ق��اب��ل ال��م��ق��ر ب��ش��رق��ي م��ق��ي��م ِق��راك��ُم إن ال��رك��ب��ان أي��ه��ا أال
ال��م��زاي��ل أب��اه ك��ال��ن��اع��ي وِم��ق��راه ف��إن��ك��م ع��ل��ي��ه ف��اب��ك��وا ف��ان��زل��وا ب��ه
األس��اق��ل ل��ل��م��ع��ض��الت ل��ح��اج��ت��ك��م ب��ك��ي��ت��ُم إن غ��ال��بً��ا س��ن��ب��ك��ي ف��إنَّ��ا
ون��ائ��ل ب��ن��ص��ر ال��م��ول��ى ع��ن دف��وع ��ب��ا ال��صَّ ل��ي��ل��ة ف��ي ال��م��ق��رور ال��م��ط��ِع��م ع��ل��ى
ع��ائ��ل ك��ل غ��ال��بً��ا س��ي��ب��ك��ي ول��ك��ْن غ��ي��رن��ا ل��ي��س غ��ال��بً��ا ن��ب��ك��ى ن��ح��ن وم��ا
وس��ائ��ل م��س��ت��ج��ي��ٍر ح��ب��َال وح��ب��الن ��ة ش��قَّ س��ار ع��اط��ش ل��ي��ل��ى اب��َن ل��ي��ب��ِك
واألرام��ل ل��ل��ن��دى ل��ي��ل��ى اب��ن وع��اش ق��ب��ل��ه ُم��وِّتْ��َن ك��نَّ ال��م��ن��اي��ا ف��ل��ي��ت

فقيم بني هجا كان ألنه أبيه؛ ابن زياد من به العاصويستجري بن سعيد يمدح وقال
فيه: وقال العاص، بن سعيد واليها عىل ونزل املنورة للمدينة فهرب ليقتله؛ زياد فطلبه

ث��ق��اال م��ب��ارك��ه��ا ف��ي وت��ص��ب��ح ع��ي��نً��ا األض��ي��اف ت��ن��ع��م وُك��وٍم
��م��اال ال��شَّ راوح��ت ال��ن��ك��ب��اء إذا ُخ��بَ��ْع��ثَ��ن��ات ال��ع��ش��اء ح��واس��ات
ج��ف��اال م��ب��ارك��ه��ا ع��ل��ى ت��خ��ال ج��ع��اد ح��ب��ش ِف��ص��ال��ه��ا ك��أن
ج��الال ج��ل��د م��ن ع��ل��ي��ه ك��أن م��ن��ه��ا ده��م��اء أم��ه ألك��ل��ف
زاال؟ ال��ن��س��َري��ن أرى ه��ل أراق��ب ط��وي��ًال ل��ي��ًال أنَ��ْم ف��ل��م أِرق��ت
ع��ي��اال أم��ري ي��ك��ن ول��م ع��ل��يَّ ه��م��وم م��ن ن��وائ��ب ف��أرَّق��ن��ي
ب��داال ب��ه أري��د ال زم��اًع��ا اع��ت��رت��ن��ي إذا ال��ه��م��وم ِق��رى وك��ان
أح��اال ح��ت��ى ب��ع��ده وح��وًال ح��ول ن��ص��ف ال��م��س��ال��ك ف��ع��ادل��ت
وق��اال ش��رٍّا ق��ول��ه ن��ص��ي��ح��ة ش��أن��ي ي��ع��ن��ي��ه ال��ذي ل��ي ف��ق��ال
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ح��ي��اال ت��خ��ش��ى ل��م��ا م��ن��ه��م وخ��ذ ف��اس��ت��ج��ْره��م أم��ي��ة ب��ن��ي ع��ل��ي��ك
ط��واال ع��م��ًدا ل��ب��ي��وت��ه��م ب��ن��وا ق��ري��ش ف��ي أم��ي��ة ب��ن��ي ف��إن
ق��اال األرط��اة ف��ي ال��ش��اة م��ا إذا س��ع��ي��د إل��ى ال��ق��ل��وص ف��روَّح��ت
ن��ع��اال م��خ��ارم��ه��ا ف��ي وت��ق��ط��ع ل��ي��ًال ال��رج��الء ال��ح��رة ت��خ��ط��ي
أَالال ت��ح��ج��ت��ه واف��ى وَم��ْن ح��راء ك��ن��َف��ي أت��ى ب��م��ن ح��ل��ف��ُت
ن��ه��اال ن��ع��ًم��ا ُم��ح��لِّ��ٍئ ع��ج��ي��ج ع��ج��ي��ًج��ا ل��ه��م س��م��ع��َت دف��ع��وا إذا
ال��ش��م��اال داود الب��ن ��ر وس��خَّ ف��ق��ام��ت ل��ه ال��س��م��اء س��م��ك وم��ن
ال��ج��ب��اال م��واض��ع��ه��ا ف��ي وأرس��ى ن��وًح��ا ال��غ��م��رات م��ن ��ى ن��جَّ وم��ن
آال ال��ح��دث��ان إِن ألع��ت��نَّ��ْن ح��ل��م��ي ون��ظ��رت ع��اف��ي��تَ��ن��ي ل��ئ��ن
ح��الال ل��ك��م��ا دم��ي أج��ع��ل ول��م زي��اد وم��ن م��ن��ك ف��ررُت إل��ي��ك
س��ج��اال ل��ه��م رض��خ��ُت ق��د م��ع��اش��ر ه��ج��ت��ن��ي وق��د ه��ج��وُت ول��ك��ن��ي
وق��اال ل��ش��اع��ره��م ق��ل��ن��ا ف��ق��د ق��ت��ل��ي أح��لَّ ال��ه��ج��اء ي��ك��ن ف��إن
م��ق��اال ل��م��ن��ت��ص��ر ت��درك ف��ل��م ق��ت��ل��ي ت��ري��د ال��ه��ج��اء ف��ي تَ��ُك وإن
ع��اال ال��ح��دث��ان ف��ي األم��ر م��ا إذا ق��ري��ش م��ن ال��ج��ح��اج��ح ال��ش��م ت��رى
ه��الال ب��ه ي��رون ك��أن��ه��ُم س��ع��ي��د إل��ى ي��ن��ظ��رون ق��ي��اًم��ا
رع��اال م��س��وَّم��ة خ��ط��رت إذا ه��دٍّ غ��ي��ر ل��ل��ق��وان��س ض��روب
ِف��ع��اال ع��َل��ْوا ال��ذي��ن وع��ث��م��ان ع��م��رو وره��ط ال��رس��ول ع��م ب��ن��ي

ربيعة: بن كعب بني يهجو وقال

ال��س��ف��ال ب��ع��د ج��ده��م رف��ع��ن��ا ق��وم ف��ل��ُربَّ ب��ن��ا ت��ف��خ��ر ف��إن
ال��ج��ب��ال ف��ي ال��دس��ي��ع��ة ض��خ��م ل��ه��م ف��ي��ن��ا ك��ان أو ف��ي��ئ��ن��ا م��ن دن��وا
ع��ق��ال ب��ن��ي ي��ن��ال أن زرارة ي��س��اوي أح��د م��ن ال��ن��اس ف��ي وم��ا
ل��ل��ن��ص��ال ي��ص��ب��ر ال��ح��ب��ل م��ددن��ا م��ا إذا ك��ع��ب ب��ن��ي ف��أي��ك��ُم
ال��رئ��ال رائ��دة ال��ع��ج��الن أم ال��م��خ��ازي م��ن أس��كُّ أج��ع��ديٌّ
ال��رج��ال وال ب��ال��ن��س��اء ول��ي��س��وا ع��ق��ي��ل ب��ن��ي ال��ف��ق��اح ال��ب��رص أم
ال��م��ب��ال ال��رح��ي��ب��ات ي��ب��ل��نَّ خ��ن��اث��ي م��ف��رك��ة ه��م ول��ك��ن
ال��ب��غ��ال ك��أح��راح ب��أح��راح س��ع��د ب��ن ص��ع��ص��ع��ة ن��س��اء ف��ض��ح��ن
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ال��رج��ال ك��م��ر ع��ل��ى ب��ت��ن��زاء ج��وي��ري��ات خ��ت��ان��ه��نَّ س��ب��ق��ن
ال��خ��ص��ال ط��ي��ب��ة غ��ي��ر ق��ب��ور م��ن��ه��م ال��غ��ي��ل ب��ب��ط��ن م��س��ام��ح��ة
ال��ث��ق��ال ال��ك��م��ر رك��ي��ة أل��س��ت ق��ش��ي��ر ب��ن��ي أخ��ت خ��ي��ر ي��ا أال
م��ع��ال م��ن ��ح ال��م��ن��قِّ ع��ص��ا ك��ق��ش��ر ق��ش��ي��ر ب��ن��ي ق��ش��رت ت��رن��ي أل��م
خ��ي��ال إل��ى ت��ري��ع ض��ان وال ق��ش��ي��ر م��ن ب��أض��ي��ع ش��يء وم��ا

الراعي: بن الجندل يهجو وقال

ج��ن��دل أم��ك الم��ت��ك ل��ق��د إل��ي��ك أن��اخ��ت��ا ُخ��لَّ��ت��ان ل��وال أج��ن��دل
ي��ب��دَّل ال ودُّه��ا ن��م��ي��ًرا وإن ع��ق��ل��ه ي��ق��ي��م��ك ال ق��ل��ب ح��م��ام��ة
يُ��ح��وَّل ال م��ش��ت م��ا ن��م��ي��ر وودُّ أس��بُّ��ه��ا ال أن��ن��ي ن��م��ي��ر ول��وال
أث��ق��ل؟ ال��ذَّنُ��وب��ي��ن أي ت��رى وح��ت��ى ن��ائ��ًال ل��س��ت ال��ذي ال��ش��أو ل��ك��لَّ��ف��ت��ك
��ل ال��ُم��ن��عَّ ال��م��ط��يُّ ال��ه��دي م��وق��ف إل��ى ب��ه��م ال��ت��ق��ى م��ا إذا ق��ي��س أْم أخ��ن��دف

وقال:

ال��ب��ال��ي ال��م��ه��رق م��ث��ل ب��ال��ع��ن��ب��ري��ة م��ن��زل��ة أط��الل م��ن ل��ل��م��الءة ك��م
أح��وال ب��ع��د رس��ًم��ا س��ؤال��ك وم��ا ت��ك��ل��م��ن��ي م��ا ف��ع��يَّ��ت ف��ي��ه��ا وق��ف��ُت
إي��ص��ال ب��ع��د ألْيً��ا ت��روَّح��ُت ح��ت��ى ب��ه��ا ال��ف��ؤاد ي��ص��ح��و ال ال��ش��م��س غ��زال��ة
وم��س��ب��ال غ��اٍل َس��ِرٍب م��ن ال��دار ف��ي داخ��ل��ة ع��ي��ن��يَّ ط��رف��ت ك��أن��م��ا
أم��ث��ال��ي أس��م��اء م��ن ق��ال ال��ذي م��ن��ه��ا ت��ن��اول��ن��ي ك��ع��ب ب��ن��ي م��ن ك��ع��ب��ي��ٌة
وآج��ال ب��م��ق��دار ال��ه��ن��ود ه��ن��د ت��ل��ف��ا ل��ه ك��ان��ت إذ ع��ج��الن ك��اب��ن أو
َق��تَّ��ال ل��ل��ق��وم ق��ان��ص��ة ب��س��ه��م أح��د ي��ص��ط��اده��ا وال ال��ق��ل��وب ت��رم��ي
أك��ف��ال ذات رم��ال ح��ول ي��الث ب��ه��ا ال��ن��ط��اق ول��ك��ن ال��وش��اح غ��رث��ى
م��ط��ف��ال اآلالف م��ن ف��رود م��رًع��ى ل��ه��ا ال��ذه��اب ب��روض��ات خ��ش��ف أم م��ا
ال��ض��ال م��ن وأغ��ص��انً��ا األراك ع��ن��ه��ا ادَّل��ج��ت إذا روق��اه��ا ي��ن��ف��ض أدم��اء
إه��الل ق��ب��ل س��رار ن��اح��رات ف��ي ل��ه��ا ال��س��م��اك راح م��ك��ل��ل��ة وال
م��ع��ط��ال غ��ي��ر وج��ي��د ال��ل��ث��ات ح��و ب��رد ع��ن ل��م��ي��اء ب��ق��ادم��ت��ي ت��ج��ل��و
ال��غ��ال��ي ال��خ��زي��ة م��ف��ض��ل ف��ي ب��ال��ع��ود ��ب��ه��ا تُ��ث��قِّ أن إال ال��ن��ار ت��وق��د ال
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وخ��ل��خ��ال دم��ل��وج ب��ي��ن ك��م��رك��ب ي��ع��ج��ب��ن��ي ال��خ��ي��ل ورك��وب أرى وم��ا
ب��أم��ث��ال��ي ت��ج��ري أم��ث��ال��ه��ا أن��ف��اس ان��ت��ه��رت إذا ال��م��ج��رى ل��ل��ف��ارس أل��ذ
م��ح��الل غ��ي��ر ك��ان��ت ال��ن��اس م��ن ق��ف��ًرا أن��ًف��ا م��ث��ل��ه��ا م��ن أو ال��م��الءة م��ن

جريًرا: مخاطبًا وقال

ون��ه��ش��ل ع��م��ي ال��ل��ه وع��ب��د ن��م��ان��ي م��ج��اش��ع ال��ك��ث��ي��ر ال��ب��ول ذو ال��ش��ي��خ أب��ي
أول ال��م��راغ��ة اب��ن ي��ا ل��ه ف��ك��لٌّ ب��م��ث��ل��ه��م ف��ج��ئ��ن��ي أس��الف ث��الث��ة
أث��ق��ل ال��ق��رن ع��ل��ى م��ن��ي أح��د ف��م��ا ع��ل��ي��ك��ُم ت��ح��م��لُ��نِّ��ي ال ال��خ��َط��َف��ى ب��ن��ي
ي��ت��م��ث��ل ب��م��ن ع��ارت إذا ش��روٍد ق��ص��ي��دة ك��ل ل��يَّ��ان ل��ك��م ت��رك��ُت
ت��رس��ل ح��ي��ن ل��ه��ا وي��س��ت��خ��ذي ي��دبُّ ش��اع��ر ك��ل ت��رى م��ن��ى خ��رج��ت إذا
ال��م��خ��بَّ��ل أب��ي��ه ح��وَض��ي ع��ن ذاد ك��م��ا م��ج��اش��ع ذم��ار ع��ن وأح��م��ي أذود

أبيه: بن زياد رشطة صاحب الفقيمي زهدما يهجو وقال

ت��ن��ب��ال ك��ل ل��ه وي��ب��غ��ي��ن��ي ي��ط��وف زه��دم ب��ن أم��س ال��ع��ب��د أن أُن��ِب��ئ��ُت
ب��أدغ��ال اخ��ت��ب��اء ال ال��ص��ح��ارى ع��راض بُ��غ��اي��ت��ي أردت إن بُ��غ��ائ��ي ف��إن
أم��ث��ال��ي ال��ح��وي��ات ت��ح��ت ي��ب��ت��غ��ي وال س��ت��ره��ا ت��ه��ت��ك ال��م��رَّار اب��ن��ة أت��ي��َت
ت��م��ث��ال ش��ر ع��ل��ى ش��ف��اع��يٍّ��ا رج��ع��ت زه��دم اب��ن ي��ا الق��ي��ت��ن��ي ل��و ف��إن��ك

وقال:

ك��ف��ي��ل ال��ن��ه��ش��ل��ي دون ل��ب��ي��ت��ك ي��زل ف��ال ال��ن��ه��ش��ل��ي ج��ار ك��ن��ت إذا
ط��وي��ل ال��ن��ه��ش��ل��ي ق��ت��ب ول��ك��ن ال��ُع��َل��ى ع��ن ال��ن��ه��ش��ل��ي ب��اع ��ر يُ��ق��صِّ

القرسي: هللا عبد بن أسد يمدح وقال

وأف��ض��ل دج��ي��ل م��ن إل��ي��ن��ا أح��بُّ ف��ي��ه��م��ا س��رت ل��و وص��ح��راواه ل��ف��ل��ج
ت��رح��ل ح��ي��ن ل��ه��ا َركَّ��ابً��ا ك��ن��ت وم��ا رك��وب��ه��ا ع��وَّدون��ي ق��د وراح��ل��ة
وت��ح��م��ل ق��ع��وًدا ف��ي��ه��ا َم��ْن وت��ح��م��ل ان��ت��ح��ت إذا ال��رج��ال أي��دي ق��وائ��م��ه��ا
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وك��ل��ك��ل ي��س��ت��ري��ح ال ج��ؤج��ؤ ل��ه��ا ��ه��ا ش��قَّ األواذيُّ ��ت��ه��ا ت��ل��قَّ م��ا إذا
ش��م��ردل ظ��ل��ي��ٌم أو ن��ع��ام ق��ل��وص ك��أن��ه��ا ال��ش��راع ف��ي��ه��ا رف��ع��وا إذا
وي��ف��ص��ل ال��ص��واب ق��ال إذا ي��ق��ول ي��م��م��ت إي��اه ال��ل��ه ع��ب��د اب��ن ت��ري��د
أول وه��و غ��اي��ات��ه��ا إل��ى ي��ج��يء ره��ان��ه��م ع��ل��ي��ه��ا زادوا م��ائ��ة إذا
أف��ض��ل ن��ابَ��يْ��ِن إع��ط��اء م��ن ال��م��وت إل��ى دن��ت ال��ت��ي ال��ن��ف��وس َإلح��ي��اءُ ل��ع��م��ري
��ل م��ت��رجَّ ج��ول��ه��ا ف��ي م��ا ب��رج��ل��يَّ ت��ق��اذف��ت ق��د ه��وَّة م��ن ت��دارك��ن��ي
يُ��ح��وَّل ال ي��وم��ه ع��ن أج��ل ل��ه ب��ال��غ ال��ل��ه ي��د ف��ي ش��يء ك��ل أال
ي��ت��وك��ل َم��ْن ال��ل��ه س��ي��ن��ج��ي ول��ك��ن ض��ائ��ع ب��ال��ل��ه ي��غ��ت��رُّ ال��ذي وإن
ُدوَّل ال��ن��اس ع��ل��ى وأي��ام ل��ي��اٍل غ��ي��ب��ه ال��ن��اس ع��ل��ى ي��خ��ف��ى م��ا تُ��ب��يِّ��ن
ت��س��أل ح��ي��ن ب��ه ٌم ع��الَّ ب��ذل��ك ج��اه��ل أن��ت ال��ذي ال��ش��يءَ ل��ك يُ��ِب��ي��ن
ال��م��ؤج��ل ال��ك��ت��اب ي��ل��ق��اه��ا ي��وم إل��ى وراءه��ا ي��أت��ي س��وف ن��ف��س ك��ل أال

امليم حرف

قال:

ال��م��ط��اع��ي��م ال��ب��ي��ض ح��ن��ظ��ل��ة آل م��ن ُغ��رَّت��ه ك��ال��دي��ن��ار أب��ل��ج ك��ل م��ن
م��ص��روم غ��ي��ر أم ح��ب��ل��ن��ا أص��رَّم��ت ل��ن��ا ال��وش��اة ق��ي��ل ع��ل��ى ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
م��ه��ي��وم ح��رَّاَن ام��رئ ف��ؤاد م��ن��ي َج��َرم��ت ال��ت��ي ال��ح��رب ع��ل��ى ت��ن��ش��ح��نَّ أم
م��ل��م��وم ال��غ��ي��ر ل��ف��راق ُم��ودَّع ع��رض ع��ل��ى ج��ار م��ن ف��داؤك أه��ل��ي
م��ك��ت��وم ال��ح��اج��ات ب��م��ض��ط��م��ر س��رٍّا ن��ص��ي��ح��ت��ه��ا ت��ب��دي إذ ال��ع��ن��اق��ة ي��وم
ب��ت��ق��وي��م ��ت ع��جَّ ق��د ال��م��وارك دون س��وال��ف��ه��ا ك��ان��ت ق��د وال��ع��ي��س ت��ق��ول
ب��ت��نُّ��وم تُ��ْط��َل��ى أوج��ه��ه��م ك��أن ص��دوره��ُم ف��ي م��م��ا ال��ق��وم ن��رى أال
األب��اه��ي��م أط��راف ال��غ��ي��ظ م��ن ��وا ع��ضُّ َع��ب��رت��ه��م ال��ل��ه أط��ال رأوك إذا
م��ق��روم رع��ن ب��ج��ن��ب��ي ن��اءٍ وأن��ت م��ح��ض��ره��ا ال��ع��ي��ن وب��رأس ب��ه��ا إن��ي
م��ل��م��وم ل��ل��رح��ل ع��ي��دة إل��ى ت��أوي دوس��رة غ��ل��ب��اءَ ع��ل��ى إال ك��ي��ف ال
م��ع��ق��وم األخ��الف ج��اذب ع��ن ت��لُ��طُّ ب��ازل��ه��ا ع��ام��ي��ن أخ��ل��ف��ت ق��د ص��ه��ب��اء
ال��ع��ي��اه��ي��م ال��ق��ود ش��ط��ن ل��ه��ا م��دَّت ت��ن��اول��ه��ا ال��ح��ادي إذا ال��ل��وات��ي إح��دى
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ال��م��وم م��ن داء أو ال��م��دي��ن��ة ح��م��ى ب��ه ك��أن م��ح��زوم وه��و ي��رى ح��ت��ى
م��ح��ج��وم ال��ت��ض��غ��ان م��ن ال��ش��خ��اص إل��ى ك��م��ش��ت��رف ح��رف س��ام��ي��ة ص��ي��داء
م��ق��س��وم غ��ي��ر أم��ر ص��ري��م��ة ع��ل��ى م��رت��ب��ئً��ا ظ��ل ف��الة أخ��دري أو
األن��اع��ي��م أم��ث��ال ال��ج��دادة ح��ول وي��ج��م��ع��ه��ا ع��ان��ات ي��ؤج��ل ج��ون
م��ظ��ل��وم غ��ي��ر ل��ل��ه��وادي م��ع��ان��ًق��ا ب��ه��ا ال��خ��الء ي��ف��رو أش��ه��ًرا ب��ه��ا رع��ى
م��ع��م��وم ال��نَّ��ور ب��زه��ر ج��م��ادى إل��ى م��ون��ق��ة ال��روض ي��ل��سُّ رب��ي��ع ش��ه��َري
ت��دوي��م ب��ع��د س��ح��ي��ل أو ح��ش��رج��ٌة ل��ه ت��زال ال ظ��الم ك��ل ب��ال��دَّح��ل
ك��ال��م��خ��اذي��م س��ف��اه��ا م��ن ن��اص��ل م��ن ل��ه وك��ان ال��ب��ه��م��ي ن��ف��ض إذا ح��ت��ى
م��س��م��وم ال��ن��ج��م ن��ه��ار م��ن ب��ارح ف��ي ث��م��ي��ل��ت��ه ��ت وان��ض��مَّ ال��ورد ت��ذكَّ��ر
م��ه��ش��وم غ��ي��ر ب��ج��ب��ي��ن م��ك��دًَّح��ا ي��ع��دل��ه��ا أي��ن وان��ت��ظ��رتْ��ه أرنَّ
وت��رغ��ي��م ك��ره ف��ي آخ��ر زوج��ات م��غ��ت��ص��ب��ا ي��ن��ف��ك م��ا ال��م��خ��ارم غ��اش��ي
م��س��ئ��وم ال��ق��ي��ع��ان ب��م��ن��خ��رق أدن��ى ل��ه��ا ال��م��وردي��ن أي ي��ع��دل وظ��ل
م��أم��وم ال��ق��س��م ب��ق��داح ك��ض��ارب ي��ق��رب��ه��ا ال��س��ي��ف م��ي��اه أم أض��ارًج��ا
ل��ل��ج��راث��ي��م وث��وب ال��ج��ن��ان ث��ب��ت ه��يَّ��ج��ه��ا ال��ل��ي��ل داج��ي ج��نَّ إذا ح��ت��ى
ب��ال��م��ق��ام��ي��م وي��زري ال��ج��ح��اش ي��ن��ف��ي ش��ك��اس��ت��ه ل��وال ُم��ق��ِربً��ا ��ه��ا وي��لُ��مِّ
م��ع��ل��وم م��ن��ه��نَّ م��ش��رٍب ل��دى ع��ي��نً��ا ث��ال��ث��ة م��س��ي ف��ي ب��ه��ا ت��الق��ي ح��ت��ى
م��دم��وم األرض ت��راب م��ن غ��ام��ض ف��ي ل��ه��ا أع��دَّ ق��د ب��ح��ي��را ع��ل��ي��ه��ا خ��اف
م��ح��ص��وم أل��واح أل��واح��ه ك��أن م��ط��ع��م��ه ال��ل��ح��م ط��ري ال��ف��راش ن��اب��ي
ت��ه��وي��م غ��ي��ر ب��ح��ي��ر ي��ن��ام ف��م��ا ق��ن��ص أخ��و م��ش��ع��ور األش��اج��ع ع��اري
ال��ت��راج��ي��م ك��أص��وات ن��ئ��ي��م إال ب��ه��ا أن��ي��س ال أن أي��ق��ن��ت إذا ح��ت��ى
ال��م��ق��ادي��م ب��ال��ق��ود ال��ش��رائ��ع إل��ى ف��رائ��ص��ه��ا م��زورٌّ وه��ي ت��وردت
م��ش��ؤم ل��ي��ل م��ن��ه ال��ق��ص��ي��ب��ة ع��ل��ى ل��ه��ا أن األب��ص��ار ت��ره��ب واس��ت��رَوح��ْت
ال��ع��الج��ي��م م��س��ت��ن��ي��م��ات وع��ان��ق��ت أك��رع��ه��ا ال��ح��وم��ات غ��م��ر إذا ح��ت��ى
ال��ح��الق��ي��م أج��واف ي��خ��ال��ط ب��رد ب��ه��ا وم��ال ب��أل��ح��ي��ه��ا وس��اروت��ه
ال��خ��وات��ي��م أم��ث��ال ال��م��الغ��ي��م ب��ي��ض ت��ق��ص��ف��ه��ا ال��م��اء ف��ي آذن��ه��ا ت��ك��اد
ال��ه��ي��م ح ال��ق��رَّ ص��ف��ح��ات واس��ت��وض��ح��ت ف��ع��ل��ت ق��د ق��ال ح��ت��ى ت��ح��رف وق��د
م��ح��روم غ��ي��ر ال��ه��وادي ف��ي ام��رئ ج��د ي��ح��ف��زه ال��ع��ي��ر ب��ش��دي��د ان��ت��ح��ى ث��م
م��ح��م��وم ب��د ال ق��در إل��ى واٍق ل��ه��ا وك��ان أل��ح��ي��ه��ا ت��ح��ت م��ن ف��م��رَّ
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م��ش��ه��وم ال��ش��دِّ ع��م��ود م��ن ب��واب��ل ي��ع��ص��ب��ه��ا ال��ل��ي��ل س��واد ف��ي ف��أن��ف��رت
م��ح��ط��وم ع��ري��ان م��ن ب��ف��وَق��ي��ن ي��م��ش��ي م��ل��ت��ه��ًف��ا ال��ح��رم��از ب��ن��ي رام��ي ف��آب
م��ه��دوم ��ْم��ك ال��سَّ ق��ص��ي��ر ج��وع ب��ي��ت ف��ي أخ��ط��أه��ا ك��ان أن أس��ف م��ن ف��ظ��لَّ
ال��ف��زاذي��م أم وال��دة وش��ر ك��ل��ه��ُم ال��ن��اس ف��ح��ول ش��ر م��ح��ك��اُن
وت��ص��ل��ي��م ت��ج��دي��ع ب��ي��ن م��ولَّ��ع س��ادت��ه س��بَّ ع��ب��د أول ك��ن��َت م��ا
م��ه��دوم ال��م��خ��زاة م��ن ذل��ي��ل ع��ل��ى وب��ي��ت��ك��ُم س��ع��د ب��ن��ي ب��ي��وت تُ��ب��ن��ى
وت��ه��ش��ي��م ف��ي��ه��م َه��َوج ع��ل��ى ق��وم ف��إن��ه��ُم س��ع��د ب��ن��ي دي��ار ف��اه��ج��ر
وال��ث��وم ال��ت��م��ر ع��ت��ي��ق م��ن م��م��ل��وءة ح��ج��زت��ه ك��ال��راق��ود أق��ع��س ك��ل م��ن
وال��روم ال��ه��ن��د ب��ي��ن م��رَّ ت��رى م��م��ن ول��دا م��ن��ه��م��ا ش��رٌّ يُ��ل��َق ل��م ف��ح��الن
م��ك��روم ال��خ��ال ل��ئ��ي��م ل��ع��ب��د ع��ب��د ي��ش��ت��م��ن��ي ك��ي��ف س��ح��ي��م اب��ن ي��ا م��رُّ ي��ا
أض��ام��ي��م ذو ع��ص��ار ال��خ��م��ي��ل ت��ح��ت ل��ه ق��ام ال��ت��م��ر ع��ت��ي��ق ت��ع��ش��ى إذا

الشاعر: الشيباني عمرة أبي بن األعىل بن هللا وعبد شيبان بني يمدح وقال

ت��ك��ل��م ل��م اس��تُ��ن��ط��ق��ت ل��م��ا دوارس ن��س��لِّ��م س��ع��دى أط��الل ع��ل��ى ��ا أِل��مَّ
��م ال��ت��وهُّ ب��ع��د ال��دار رس��وم ع��رف��ت وإن��م��ا ع��ل��يَّ ص��ح��ب��ي ب��ه��ا وق��وًف��ا
ال��م��ت��يَّ��م ال��م��س��ت��ه��ام ع��ب��رات ل��ه��م ب��دت ول��ق��د أًس��ى ت��ه��ل��ك ال ي��ق��والن
ب��م��ع��ل��م ن��وار م��ن ك��ان��ت م��ن��ازل ف��إن��ه��ا ت��ع��ذل��ون��ي ال ل��ه��م ف��ق��ل��ت
م��ق��دم م��ج��د ع��اديِّ م��ن ل��ش��ي��ب��ان م��ض��ى ال��ذي ب��ع��د األن��ب��اء م��ن أت��ان��ي
ي��ع��ت��م ل��م ق��ًرى ق��اٍر ذي ب��ب��ط��ح��اء ج��ن��وده وح��د ك��س��رى ق��روا غ��داة
م��ح��رَّم غ��ي��ر ش��ي��ب��ان ع��ل��ى ف��أض��ح��ى م��ح��رًَّم��ا ق��دًم��ا ك��ان ق��د ح��ًم��ى أب��اح��وا
��م ل��ل��م��ت��ف��هِّ وال��ع��ق��ل س��ب��ا أي��ادي ب��ع��ده��م وال��ي��م��ان��ي��ن ن��زار اب��نَ��ي م��ن
��م ورغَّ أن��وف م��ن راض��ي��ات ع��ل��ى ق��وم��ه��ا دون م��ن ش��ي��ب��ان ب��ه ��ت ف��ُخ��صَّ
وال��ت��ك��رم ال��م��ن��ت��م��ى ع��ن��د ال��ع��ز ذوو أن��ه��م ش��ي��ب��ان دون ل��ذه��ل ف��ص��ارت
ي��ع��ظ��م ال��م��ك��ارم أث��م��ان يُ��ع��ِط وم��ن ب��ص��ف��وه��ا ف��ف��ازوا ل��ه��م��ام ف��آل��ت
ب��م��أث��م تُ��ن��طَّ��ف ل��م وف��اء ي��م��ي��ن رس��ال��ة ال��م��ل��ي��ك ع��ب��د أب��ا ف��أب��ل��غ
م��وس��م ك��ل ن��وف��ي��ك��ه��ا ُم��ح��بَّ��رة ق��ص��ي��دة ع��ام ك��ل م��ن��ي س��ت��أت��ي��ك
ت��ت��ص��رَّم ال أُوَد ل��م إن ق��ص��ائ��د وب��ع��ده��ا أت��ت��ك ق��د ث��الث ف��ه��ذي
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ال��م��ج��رم ذات ال��ج��والن ب��ج��اب��ي��ة ح��ب��وت��ن��ي إذ أول��ي��ت��ن��ي ب��م��ا ج��زاء
وال��ت��ك��رم ب��ال��رض��ى ل��ب��ك��ر ره��ي��ن ف��إن��ن��ي ب��ك��ًرا ع��ات��ب��ت ق��د أُك وإن

انتقل ثم وائل، بن بكر عىل بالروحاء نزل أبيه بن زياد من الفرزدق هرب ملا قيل:
فقال: املدينة، إىل عنهم

ي��ت��ص��رَّم وده��م ع��ن��ي ك��اد وم��ا وائ��ل ب��ن ب��ك��ر ودُّ ع��ن��ي ت��ص��رَّم
ف��ي��ف��ع��م اآلت��يَّ ال��ق��ط��ر ي��م��أل وق��د وي��ح��ت��ق��رون��ه��ا ت��أت��ي��ن��ي ق��وارص

يعاتبهم: أيًضا وقال

ال��م��ت��ج��رم ال��ص��ارم ت��ج��نِّ��ي ع��ن وال وائ��ل ب��ن ب��ك��ر ع��ات��ب��ُت ِق��ًل��ى ع��ن وم��ا
م��غ��ن��م ع��ن��د أو ن��اب إن م��غ��رم ل��دى ح��ل��ي��ف��ه��م م��ن ب��ه��م أول��ى ول��ك��ن��ن��ي
ب��م��تْ��َه��م ل��ب��ك��ر غ��ي��ب��ي وم��ا ن��ط��ق��ُت ال��ذي ع��ل��ى ب��ب��ك��ر ض��نِّ��ي وه��يَّ��ج��ن��ي
م��ح��رم ك��ل ك��ل��ه��ا ل��ب��ك��ر ي��راع��ي ال��ذي ال��ش��اع��ر أن��ا أن��ي ع��ل��م��وا وق��د
ف��م��ي ري��ق��ت��ي ح��ال��ف��ت م��ا ش��اك��ر ل��ه��م وإن��ن��ي ع��دوٌّ ع��اَدوا ِل��َم��ن وإن��ي
م��ت��ض��رم ل��ًظ��ى ذي ج��م��ر ب��ج��اح��م ي��ك��ي��دن��ي زي��اد إذ م��ن��ع��ون��ي ه��ُم
��م��ي م��رغَّ ف��ي��ه��م ك��ان إذ ب��أن��ف��س��ه��م وغ��رَّروا ال��ت��الد دون��ي ب��ذل��وا وه��م
ال��ف��م إل��ى ف��ي��ك ري��ق ي��رج��ع دع��اءك اب��ن��ه أس��م��ع أو ب��ال��ق��ب��ر اس��ت��غ��ث ف��ق��ال��وا
م��ظ��ل��م األرض م��ن ل��ح��ٍد ف��ي ك��ان ول��و ب��ه��ال��ك ح��يٍّ��ا ي��خ��ت��ار ال ف��أق��س��م
أَع��ُظ��م خ��ي��ر ت��ح��ت��ه ب��ق��ب��ر وع��اذ غ��ال��ب ب��ن ال��م��ق��ر آرام ب��ي��ن دع��ا
ال��دم م��ن ش��ف��اء ك��ان��ت إذ ه��ن��ي��دة غ��ال��ب ق��ب��ر ع��ن أق��ري��ك ل��ه ف��ق��ل��ت
ال��م��ت��ج��رم اإلح��ن��ة ذو ب��ه��ا وي��رض��ى ال��ض��ح��ى ن��وم��ة ب��ع��ده��ا ال��ط��ري��د ي��ن��ام
م��س��ل��م ح��ول ع��ي��ط��ه��ا أط��اف��ت إذ ب��ه ع��ائ��ذًا ك��ان ال��ذي ال��ق��ب��ر ع��ن ف��ق��ام
��م تُ��ق��سَّ ل��م غ��دت ال��ع��اص��ي أب��ي وآل ج��اره��ا ال��ع��ل��ي��م��يُّ زي��ان ك��ان ول��و
ي��ع��م��م ل��م رأس��ه أغ��ش��ى ب��س��ي��ف��ي��ن أش��ده��ا ق��الص م��ن ب��ح��ر اب��ن وف��ي��م
وأس��ل��م ع��ب��ي��د م��ن ل��داٍع وأك��ف��ى ج��اب��ة أس��رع م��دع��وي��ن أَر ول��م
ع��ظ��ل��م ل��ون أع��ن��اق��ه��ا ع��ن��ك��م��ا ج��ل��ت ف��إن��ه��ا ج��ب��ي��ر اب��نَ��ي ي��ا ب��ه��ا أه��ي��ب��ا
ال��م��ك��م��م ال��ف��س��ي��ل م��ث��ل م��ائ��ة ع��ص��ا ف��ت��ق��ب��ال أي��دي��ه��م��ا إل��ى دف��ع��ُت
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م��ح��لَّ��م م��ن ق��ن��وان��ه دن��ا ف��س��ي��ل أف��ال��ه��ا ك��أن ب��ج��رج��ور ف��راًح��ا
ي��ع��ل��م ال��ع��ل��م ع��ن ي��س��أل وم��ن س��أل��ت إن��م��ا ال��ن��اس أي��ه��ا اخ��ب��رون��ي ي��ا أال
ك��ال��ع��م��ي األح��ادي��ث ال��واع��ي ال��ع��ال��م وم��ا ص��دُره ال��ع��ل��َم يُ��غ��ِف��ل ل��م ام��رئ س��ؤال
ي��ت��ك��ل��م ول��م ض��ي��ًف��ا م��ائ��ة ق��رى غ��ال��ب ق��ب��ل م��ي��تً��ا ع��ل��م��ت��م ه��ل أال
وال��دم ج��رَّ ال��ذي ال��غ��رم م��ن يُ��ج��ره ب��ه ي��س��ت��ع��ذ ال��ذي ال��ق��ب��ر ص��اح��ب أب��ي
م��س��ل��م غ��ي��ر أن��ه ي��س��ع��ى ال��س��ي��ف م��ن غ��ال��ب ق��ب��ر إل��ى ال��س��اع��ي ع��ل��م وق��د
ال��م��ت��ك��رِّم ال��م��اج��د ب��ت��اج أح��ق أي��ه��م ال��ن��اس ع��ل��ى ك��ل��ب ن��ح��ب��ت وإذ
ت��ه��دَّم ل��م ال��ت��ي ال��ج��راث��ي��م وأه��ل ذؤاب��ة ن��زار م��ن ه��م ن��ف��ر ع��ل��ى
م��ص��تَّ��م أل��ف ت��ع��ق��ي��ل ل��ه��م أح��ل ه��ُم م��ن ي��دِر ول��م أع��ط��ى أي��ه��م ع��ل��ى
خ��ض��رم أب��ل��ج ك��ل ب��ع��ن��انَ��ي ج��رى غ��ال��ب غ��ي��ر أح��س��اب��ه��م ع��ن ي��ج��ُل ف��ل��م
ض��م��ض��م آل ي��دَّع��ي م��ا ب��ه��ا ش��ف��ي��ت خ��ل��ي��ق��ت��ي م��ن��ى س��ي��دان ق��ب��ل��ت ول��و
وال��م��ج��م��ج��م ل��ن��ا ال��ب��ادي ال��م��ع��ل��ن م��ن ق��ائ��ًم��ا ه��ب��ي��رة أرض��ى م��ا ألع��ط��ي��ت
ب��م��ح��رم ف��ي��ه��ا ل��ي��س م��ن ل��ي��ص��ل��ح��ه��ا ق��وم��ه ب��أح��داث ك��م��س��ئ��ول وك��ن��ت
م��ت��ق��دَّم م��ن ل��ل��ن��ص��ح ف��م��ا ول��يٌّ ع��ص��اه��ُم ال��ن��اص��ح��ون م��ا إذا ول��ك��ن

دراهم أخذ فأرادوا الضبي، املنتفق بن مالك عىل له وصاحب الضبي الليل أبو عدا
اآلخر وأخذ فُقِتَل، أحدهما فأُخذ فهربا؛ فقتله، أحدهما فلكزه منهما، فامتنع معه، كانت

ذلك: يف الفرزدق فقال وُقِتَل، الحرم بعد

ال��دم م��ن س��ْج��ًال ال��ل��ي��ل ت��ح��ت ال��ل��ي��ل أب��ا س��ق��ت ال��ت��ي ال��ي��م��ي��ن ال��ل��ه أس��ع��د ال
م��وس��م ك��ل أح��دوث��ت��ي م��ن ال��ن��ص��ف ل��ه��ا ف��أص��ب��ح��ت ُص��ب��اٌح ع��ن��ه��ا ح��م��ًم��ا ج��َل��ت
م��ح��رم م��ح��لٍّ م��ن ب��ل��ح��م ��وا وض��حَّ س��ي��وف��ه��م س��لُّ��وا ح��ي��ث إال ال��ق��وم ه��م
ي��ن��دم ال��ع��ش��ي��رة داء ي��ح��ت��م��ل وم��ن م��ال��ك ب��ع��د ق��ب��ري��ه��م��ا ف��رق��وا ه��ُم
أيِّ��م ال��زوج ب��اه��ل ب��ث��دٍي ف��آب��ت س��م��ي��ن��ة ب��ع��ل ذات ه��الل م��ن غ��دت

وقال:

وإك��رام ب��ذل م��ن ت��ف��ع��ل س��وف أن زع��م��ت ك��م��ا ت��ج��زي��ن��ي ح��دراء أن ل��و
وت��رس��ام ب��ت��ق��واد ذل األن��ف ف��ي ج��ع��ل��ت ح��ل��ق��ة ذي م��ن أط��وع ل��ك��ن��ت
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ه��م��ام آل م��ن ل��ل��ُع��ل��ى دع��ائ��ٌم ي��رف��ع��ه��ا ش��ي��ب��ان ب��ن��ي م��ن ع��ق��ي��ل��ة
وح��ك��ام م��ص��ال��ي��ٍت ص��ي��ٍد ره��ط م��ن ب��ه��م ال��م��س��ت��ض��اء ب��ي��ن م��رة آل م��ن
وب��س��ط��ام م��س��ع��ود ب��ن ق��ي��س وب��ي��ن م��ركَّ��ب��ه��ا ك��ل��ب م��ن األح��اوص ب��ي��ن

الهيثم: بن قيس يمدح وقال

ال��ه��ي��ث��م أب��ي��ك ب��ي��دي أو ب��ي��دي��ك ال��غ��ن��ى أل��ت��م��س إل��ي��ك ك��ت��ب��ت إن��ي
األق��ت��م ال��ع��ج��اج س��ب��ل ف��ي وال��ب��أس ب��ال��ِق��رى ال��م��ن��ادي إل��ى س��ب��ق��ن أي��ٍد
ت��ط��ع��م ل��م ي��د إذا وال��م��ط��ِع��م��ات ت��ف��اق��م��ت األم��ور إذا ال��ش��اع��ب��ات
ب��ال��دم األس��ن��ة ق��ن��ا وال��خ��اض��ب��ات ال��ف��ت��ى ذوي ل��ه��نَّ ب��م��ا وال��م��ص��ل��ح��ات
زم��زم ح��وض��ي وب��ي��ن ال��ح��ط��ي��م ب��ي��ن ��ه��م أك��فَّ ب��راف��ع��ي��ن ح��ل��ف��ُت إن��ي
ال��م��وس��م رف��اق ي��ع��رف��ه��ا غ��راء م��ش��ه��ورة م��دح��ٌة ف��ل��ت��أت��ي��نَّ��ك

وقال:

ب��ك��اه��م��ا َم��ن م��س��م��ع اب��نَ��ي ع��ن وت��ن��ه��ى وائ��ل ب��ن ب��ك��ر ال��م��ق��ت��ول ع��ل��ى ت��ب��كِّ��ي
ج��س��داه��م��ا واس��ط ن��ه��َري م��ج��اوز ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ري��اح ت��ج��ت��از ق��ت��ي��َل��ي��ن
دم��اه��م��ا ث��ق��ي��ًال ال��ج��ان��ي ع��ل��ى ل��ك��ان وائ��ل ب��ن ب��ك��ر غ��ي��ر م��ن أص��ب��ح��ا ول��و
ل��ح��اه��م��ا ال��ن��ب��ات ع��ن��د ص��ل��ب��ت وم��ا م��س��م��ع ن��ال م��ا م��ث��ل ن��اال غ��الم��ان
س��ن��اه��م��ا ع��اٍل ن��اَري��ن أوق��دا ل��ق��د م��ال��ك واب��ن م��ال��ك ح��يٍّ��ا ك��ان ول��و
ط��اله��م��ا ح��زَّت األزد ب��أي��دي ول��ك��ن ذراه��م��ا ن��ال��ت األزد أي��دي غ��ي��ر ول��و

وقال:

ص��م��ي��م ك��ل ط��اح إذ ص��م��ي��م��اه��م��ا واْل��ت��ق��ى وخ��ن��دف ق��ي��س ذخ��رت إذا
ب��ت��م��ي��م ام��ه��م ق��دَّ م��ا س��دَّ وق��د وراءه��م ق��ي��س ال��ن��اس ي��س��ي��ر وك��ي��ف
ع��ق��ي��م غ��ي��ر ب��ذاخ��ي��ن أم ب��ن��ي م��ن��ه��ُم خ��زي��م��ة ت��ل��ق��ى وال��ذي وال
ب��م��ق��ي��م م��ن��ه��ُم إال ال��ن��اس وم��ا ب��س��ب��ي��ل��ه��م غ��ي��ره��م م��ن أح��د ف��م��ا
ش��ك��ي��م��ي ال��ل��ج��ام دق وق��د ع��ل��يَّ ت��ع��طَّ��ف��ت ح��ول��ي ال��ح��م��راء م��ض��ر إذا
ظ��ل��وم ال��ع��دو م��رغ��ام اب��ن وك��ن��ت ظ��الم��ة إال ال��ن��اس أس��وم أن أب��وا

40



الفرزدق ديوان

له: ابنني يرثي وقال

ال��ض��راغ��م ف��ي ُم��خ��ِدر ش��ب��َل��ي رزي��ة ��ن��ي م��سَّ ك��ان إن ال��ص��خ��ُر ال��ش��ام��ت��ي��ن ب��ف��ي
ال��ن��ح��ائ��م ذي م��ن األرض س��ب��اع ت��ش��ظَّ��ت ح��ول��ه س��ْرن أش��ب��ال��ه إذا ه��زب��ٌر
ال��م��خ��ارم ف��روج م��ن ال��م��ن��اي��ا ع��ل��ي��ه ط��ل��ي��ع��ة ي��زال ال ح��ي ك��ل أرى
ب��س��ال��م ط��واًال أي��اًم��ا ع��اش ول��و وراءه ال��م��ن��اي��ا ك��ان أح��د وم��ا
ب��الئ��م ن��واِر اب��نَ��ي ب��ع��د ال��وج��د م��ن ن��ف��س��ه��ا ح��ي��ازي��َم ��ت ش��قَّ ول��و ف��ل��س��ت
ال��ت��م��ائ��م ق��اط��ع��ات وال��م��ن��اي��ا ل��ه��ا ت��ت��اب��ع��ا ال��لَّ��ذَي��ن ب��ع��د ح��زن ع��ل��ى
ال��ت��وائ��م ال��ن��ج��وم ب��ي��ن ارت��ف��ع��ا إذا م��وه��نً��ا ��م��اك��ان ال��سِّ اب��ن��يَّ يُ��ذكِّ��رن��ي
ال��ك��رائ��م ح��ي��اء ف��اق��ن��ي وإخ��وان��ه��م ب��ن��ي��ه��ُم ق��ب��ل��ي األق��وام ُرزئ ف��ق��د
ع��اص��م ب��ن ق��ي��س ال��م��رء وم��ات وع��م��رو وح��اج��ب األق��رع��ان م��ات ق��ب��ُل وم��ن
األراق��م ش��ه��اب ك��ل��ث��وم ب��ن وع��م��رو ك��اله��م��ا وال��م��ن��ذران أب��ي وم��ات
وح��ات��م ك��ع��ب ره��ط ب��ان��ا ع��ش��ي��ة ي��ه��ل��ك��اه��ُم ف��ل��م خ��ي��راه��م م��ات وق��د
ال��ل��ه��ازم ش��ي��خ غ��س��ان أب��و وم��ات وع��ام��ر ق��ي��س ب��ن ب��س��ط��ام م��ات وق��د
ال��م��آت��م ح��ن��ي��ُن ال��م��وت��ى يُ��رج��ع ف��ل��ن ف��اص��ب��ري ال��ن��اس م��ن اب��ٌن إال اب��ن��اِك ف��م��ا

مسجًدا: وجعلها دمشق بيعة امللك عبد بن الوليد هدم يذكر وقال

ال��وذم م��رَّة ش��يء دون أت��ى إذا ف��ي��ص��رف��ن��ي ب��أس��ي ل��ي��ن��ف��ع��ن��ي إن��ي
ال��ه��رم م��ن ش��رٍّا خ��ل��ًق��ا ت��رى ول��ن الب��س��ه أن��ت ج��دي��ٍد ش��رُّ وال��ش��ي��ب
ال��ح��ك��م م��ن خ��ي��ر وال ب��ن��ي��ن خ��ي��ٌر ن��ع��ل��م��ه األرض ح��م��ل��ت��ه أب م��ن م��ا
ال��ظُّ��َل��م ف��ي ال��ن��اس ون��ور ال��ب��الد غ��ي��ث ه��ُم ال��ذي��ن ال��ع��اص��ي أب��ي ب��ن ال��ح��ك��م
ال��ق��ت��م ف��ي األب��ط��ال ع��ل��ى وال��م��ق��ح��م��ون ب��ه��م ال��غ��م��ام يُ��س��ت��س��ق��ى خ��الئ��ف م��ن��ه��م
وال��ق��ل��م ال��م��ي��م��ون ب��ال��خ��ات��م ب��اث��ن��ي��ن ��ه��ُم أح��قَّ ال��ع��اص��ي أب��ا ق��ري��ش رأت
ال��ك��رم م��ن أخ��الًق��ا ال��خ��الئ��ق م��ن خ��ل��ق��وا إذ ال��ن��اس ه��ذا ق��ب��ل ت��خ��يَّ��روا
ل��ل��ب��ه��م ال��م��وت اح��م��رار ع��ن��د وال��ض��رب م��ك��لَّ��ل��ة ال��ش��ي��زى م��ن ال��ج��ف��ان م��لء
وال��ح��رم ل��إلس��الم م��روان وب��ع��د ق��ت��ل��وا ال��ذي ع��ف��ان اب��ن ب��ع��د م��ات م��ا
ق��دم ع��ل��ى ي��م��ش��ي َم��ْن ك��ل ب��ح��ت��ف��ه��ا الق��ي��ة واآلج��ال م��روان اب��ن م��ث��ل
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أم��م م��ن األع��واد ع��ل��ى ح��م��ل��ت��م ل��م��ا ج��ن��ازت��ه م��ن ف��رغ��ت��م ق��د ت��رج��ع��وا إن
األم��م غ��اب��ر ف��ي ب��ق��وا ال��ذي��ن خ��ي��ر ب��ه ال��غ��م��ام يُ��س��ت��س��ق��ى ك��ان خ��ل��ي��ف��ة
ال��ع��ل��م م��ن ال��راس��ي ن��ع��ش��ه ح��رك��وا إذ ي��رج��ف��ه ال��ط��ود ف��ك��اد ادف��ن��وه ق��ال��وا
ال��دع��م ث��اب��ت م��ل��ًك��ا ف��ي��ه ب��ع��ل��م��ه أورث��ه ال��ل��ه ف��إن ال��ول��ي��د أم��ا
ال��ن��ع��م ذو ال��رح��م��ن ق��واع��ده��ا أرس��ى م��ش��ورت��ه��ا غ��ص��بً��ا ت��ك��ن ل��م خ��الف��ة
ال��ح��رم أع��ظ��م م��ن��ه ال��ن��اس ف��ان��ت��ه��ك خ��الف��ت��ه��ا ي��ظ��ل��م ل��م ل��ع��ث��م��ان ك��ان��ت
ب��ال��ل��م��م ال��ق��وم ق��م��ل ي��وض��ع أي��ام ُم��غ��لَّ��ظ��ة وأَي��م��انً��ا ح��راًم��ا دًم��ا
وال��ع��ت��م األس��ح��ار م��ع وال��ع��اب��دي��ن ك��ن��ائ��س��ه��م ف��ي ال��ن��ص��ارى ب��ي��ن ف��رَّق��ت
وال��ص��ن��م ل��ل��ه س��ج��دوا إذا ش��ت��ى وأوج��ه��ه��م م��ص��اله��م ف��ى م��ًع��ا وه��م
ت��ن��م ل��م ال��ق��راء م��ع ال��ص��ل��ي��ب أه��ل ي��ض��رب��ه ال��ن��اق��وس ي��ج��ت��م��ع وك��ي��ف
وال��غ��ن��م ال��ح��رث ف��ي ل��ه��م ي��ح��ك��م��ان إذ ف��ه��م��ا ك��م��ا ع��ن��ه��م ت��ح��وي��ل��ه��ا ف��ه��م��ت
ب��ال��ج��ل��م ال��ص��وف واج��ت��زاز أوالده��ا ح��ك��م��ا إذ ال��م��ه��دي وال��م��ل��ك داود
ال��ك��ل��م ط��ي��ب يُ��ت��ل��ى ف��ي��ه م��س��ج��د ع��ن ل��ب��ي��ع��ت��ه��م ت��ح��وي��ًال ال��ل��ه ف��ه��م��ك
ال��ع��ظ��م أن��ه��ارك م��ن ال��ف��وائ��ض ب��ع��ض ي��ص��ادف��ه��ا أن دالئ��ي ف��روغ ع��س��ت
واألك��م ال��م��اء م��ن��ار ف��وق وط��مَّ ج��زائ��ره وارى إذ ال��ن��ي��ل م��ن أم��ا
ال��ث��ل��م واس��ع ب��م��ك��ان أث��ب��اج��ه ال��ت��ط��م��ت إذا ال��ع��اص��ي أب��ي ف��رات م��ن أو
ال��ق��ط��م ال��ف��ال��ج م��ث��ل وه��و س��وره��ا ع��ن ت��ق��ات��ل��ه ع��ان��ات أرك��ان ت��ظ��ل
خ��ي��م م��ن ال��ط��ود ف��ح��ل م��ث��ل ع��ل��ى وه��م س��ورت��ه ال��س��ور ش��رف��ات م��ن ي��خ��ش��ون
ال��ش��ب��م ال��ق��ط��ق��ط ي��وم ب��ال��ش��ح��م وال��ج��وع ك��ال��ح��ة واألب��ط��ال ال��ق��رن ال��ق��ات��ل

نحي ومعه باهلة موايل من حمام له يُقال رجًال فلقي املربد يوًما الفرزدق ودخل
له يهب فقال قومي؟ أعراض يل وتهب إليك أدفعه له: فقال إياه، فسامه يبيعه سمن من

إبليس: ويهجو قومه أعراض

خ��ي��ام أم��ام أف��الء وم��رب��ط م��ح��ي��ل��ة دي��ار ه��اج��ت��ن��ي ش��ئ��ت إذا
س��ج��ام ذوات أغ��رابً��ا ل��ع��ي��ن��يَّ ه��اج��ت��ا وال��دو ال��ح��م��ض ت��الق��ي ب��ح��ي��ث
رئ��ام ل��ل��رم��اد ث��الث وغ��ي��ر خ��اش��ع أث��ل��م غ��ي��ر م��ن��ه��ا ي��ب��َق ف��ل��م
وم��ق��ام ق��ائ��م رت��اج ل��ب��ي��ن ف��إن��ن��ي رب��ي ع��اه��دُت ت��رن��ي أل��م
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ك��الم س��وء ف��يِّ م��ن خ��ارًج��ا وال م��س��ل��ًم��ا ال��ده��ر أش��ت��م ال ق��س��م ع��ل��ى
ح��رام ذات اإلس��الم م��ن دروء ب��ي��ن��ن��ا أص��ب��ح وال��ش��ع��ر ت��رن��ي أل��م
ظ��الم ض��وء م��ن��ه��ن ب��ص��ري ع��ش��ا ج��ال وق��د ص��دري ال��رح��م��ن ش��ف��ى ب��ه��نَّ
ع��ظ��ام ع��ل��يَّ أوزار ره��ي��ن��ة ق��الدة ف��ك��اك ف��ي أس��ع��ى ف��أص��ب��ح��ُت
خ��ص��ام ي��وم ال��ورد ي��وم ك��ان إذا م��ح��لِّ��ق وح��وض��ي أُدع��ى أن أح��اذر
ع��ظ��ام��ي ل��ل��ه��وان ��ت ودقَّ ورائ��ي خ��ط��ي��ئ��ت��ي أح��اط��ت ح��ت��ى أن��ت��ب��ه ول��م
ن��ي��ام غ��ي��ر ب��ال��ل��ي��ل ق��وم��ه وَم��ن اس��ت��ه ي��م��ل��ك ال ك��ان َم��ْن ��را ب��شِّ أال
ص��م��ام ب��ن��ات إح��دى وأق��ف��اءه��م أن��وف��ه��م ي��ص��ك أن م��ن��ي ي��خ��اف��ون
ح��م��ام ن��ح��ي ال��ب��ي��ع ع��ب ع��ش��ي��ة ل��ق��وم��ه ك��ان ال��نِّ��ح��ى ل��ن��ع��م ل��ع��م��ري
ظ��الم غ��ي��ر ال��ن��اس ي��ع��ط��ي ك��ان وم��ا ف��ؤاده أن��اب ق��د ع��ب��د ب��ت��وب��ة
ت��م��ام��ي وت��مَّ ش��ي��ب��ي ان��ت��ه��ى ف��ل��م��ا ح��ج��ة س��ب��ع��ي��ن إب��ل��ي��س ي��ا أط��ع��ت��ك
ح��م��ام��ي ال��م��ن��ون ألي��ام م��الٍق أن��ن��ي وأي��ق��ن��ُت رب��ي إل��ى ف��ررُت
ل��زام ل��ق��اء ف��ي��ه��ا أرى وك��ن��ت خ��ائ��ًف��ا ك��ن��ت ال��ت��ي رأس دن��ا ول��م��ا
وس��ق��ام ص��ح��ة م��ن ح��ال��ه��ا ع��ل��ى ألج��ت��ه��دنَّ��ه��ا ن��ف��س��ي ع��ل��ى ح��ل��ف��ت
خ��ط��ام ب��غ��ي��ر إب��ل��ي��س ال��ج��ن أب��و ن��اق��ت��ي ي��وِض��ع ب��تُّ ق��د ط��ال��م��ا أال
وأم��ام��ي م��رة ورائ��ي ي��ك��ون وارًك��ا ال��رَّح��ل ع��ل��ى ي��م��نِّ��ي��ن��ي ي��ظ��لُّ
وس��الم ج��ن��ة ف��ي س��يُ��خ��ِل��دن��ي وأن��ه أم��وت ل��ن أن ي��ب��ش��رن��ي
ط��وام��ي ال��ب��ح��ور خ��ض��ر م��ن ي��م��ي��ن��ك أخ��رج��ت أُخ��يَّ��ك ه��ال ل��ه: ف��ق��ل��ُت
وش��م��ام ي��ذب��ل ط��وَدي ك��ف��رق��ة رأي��ت��ه ل��م��ا ال��ي��مِّ ف��ي ب��ه رم��ي��ت
ب��م��رام ل��ه ت��ح��ت��ل ول��م ن��ك��ص��َت ط��ام��يً��ا ال��م��وج ف��وق��ه ت��الق��ى ف��ل��م��ا
رخ��ام ب��ي��وت ف��ي ع��ي��ش ب��أن��ع��م أه��ل��ه وال��ح��ج��ر ال��ح��ج��ر أه��ل ت��أِت أل��م
غ��رام ل��ق��وح ت��ن��ي��خ��وه��ا أو ل��ك��م ف��إن��ه��ا ال��لَّ��ق��وح ه��ذي اع��ق��روا ف��ق��ل��َت
ذم��ام ك��ل ع��ن��د ن��ك��وًص��ا وك��ن��َت م��ن��ه��م ت��ب��رَّأَت أن��اخ��وه��ا ف��ل��م��ا
م��ق��ام دار خ��ي��ر م��ن وزوج��ت��ه س��اك��ن وه��و أخ��رج��تَ��ه ق��د وآدم
أث��ام غ��ي��ر أق��س��ام ول��ه��ا ل��ه ن��اص��ح أن��ك إب��ل��ي��س ي��ا وأق��س��م��َت
ط��ع��ام ش��رِّ أك��ل م��ن ب��أي��دي��ه��م��ا ع��ل��ي��ه��م��ا ال��وراق ي��خ��ي��ط��ان ف��ظ��ال
غ��م��ام ظ��الل ف��ي ك��ان��وا أح��ادي��ث أص��ب��ح��وا أط��اع��وك ق��د ق��رون م��ن وك��م
ب��زم��ام ي��ق��ت��ادن��ي وال رض��اه أب��ت��غ��ي ب��ال��م��رء إب��ل��ي��س ي��ا أن��ت وم��ا
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ك��الم ذات ف��ي��ك ج��روًح��ا إل��ي��ه س��ق��تَ��ن��ي ك��ن��ت م��ا س��وءات م��ن س��أج��زي��ك
وض��رام ل��ه��ا ب��زق��وم ع��ل��ي��ك ت��ل��ت��ق��ي وال��ن��ار ال��ن��ار ف��ي ت��ع��ي��ره��ا
غ��الم ك��ل ال��ن��اس ب��ع��ذاب ل��ه��م أل��ب��ن��ا وإب��ل��ي��س إب��ل��ي��س اب��ن وإن
رج��ام أش��دَّ ال��ع��اوي ال��ن��اب��ح ع��ل��ى ف��م��وي��ه��م��ا م��ن ف��يَّ ف��ي ت��ف��ال ه��م��ا

وقال:

ع��ارم ال��ج��زي��رة م��خ��ش��يِّ ب��دي��ه��ة ف��ت��ن��اذرت م��ص��ح��ًرا م��ع��دٌّ رأت��ن��ي
ال��ع��واج��م ب��ال��ض��روس ع��ج��م��ون��ي ل��دْن أن��اث��ة م��ن��ي األق��وام ج��رَّب وم��ا
ص��ارم أب��ي��ض وق��ُع ص��ق��ال��ي وأب��دى ع��ظ��ام��ه��م ��ت ف��رقَّ أق��واًم��ا ال��ع��ج��ُم ي��رى
ال��ت��ه��ائ��م وه��ض��ب دون��ي ال��ل��وى وس��ي��ل أن��ْم ف��ل��م زي��اد م��ن وع��ي��د أت��ان��ي
األراق��م دم��اء أو ع��ظ��ام��ي ف��ي َس��َرت خ��ي��ب��ري��ة م��ش��ع��ر ك��أن��ي ف��ب��تُّ
ظ��ال��م غ��ي��ر ��ْم��ت��ه ج��شَّ ق��د ال��ض��غ��ن وذا ت��ارك��ي أظ��ن��ك ل��و ح��رب ب��ن زي��اد
ال��م��خ��ارم رءوس ال��م��اض��ي م��ع رج��وم ق��ص��ي��دة ال��ع��راق م��ن��ي ك��اف��ح��ت ل��ق��د
ب��ال��م��واس��م ن��زَّال��ة ق��رن��ه��ا ع��ل��ى ث��ق��ي��ل��ة ال��رواة أف��واه خ��ف��ي��ف��ة
ن��ائ��م غ��ي��ر ي��ب��ْت ره��ط ذا ك��ان ول��و ام��رئ م��ن ع��ل��ي��ه ت��غ��ض��ب َم��ن رأي��ت��ك
ال��م��ت��راك��م ال��م��ف��َع��م ب��س��ي��ل ي��داه ت��خ��اي��ل��ْت ال��ل��ئ��ام اغ��ب��رَّ إذا أغ��رُّ
الئ��م غ��ي��ر ح��ام��ًدا إال ل��س��ع��ي��ك أرى وال ال��ط��وال ال��ع��ران��ي��ُن ن��م��ت��ك
ال��ن��واع��م األراك أط��راف ب��ن��ع��م��ان ن��اق��ت��ي ت��ج��ل��ل أنِّ��ي ي��أت��ه أل��م
ب��ال��م��ح��ارم ع��ائ��ذٌ م��ل��ًق��ى ب��م��ك��ة ورح��ل��ه��ا ال��ب��ري��ر ت��رع��ى م��ق��يَّ��دة
األش��ائ��م ط��ي��ر أل��َق ح��رب آل وم��ن ن��ع��م��ة ال��ل��ه م��ن تَ��دارك��ن��ي ال ف��إن
ال��روائ��م غ��ي��ر ال��ب��ي��ت ال��ق��اط��ن��ات م��ن ح��م��ام��ة ح��يٍّ��ا ك��ن��ت م��ا أك��ن ف��دع��ن��ي

الشيباني: األعىل عبد بن هللا عبد يمدح وقال

ال��ق��م��اق��م م��ن��ه��ا ال��ق��دم��وس إل��ى وك��ن��ت ع��م��ارت��ي ت��م��ي��م ك��ان��ت وإن إن��ي
ب��ال��م��واس��م رْك��ب��ه��م ي��واف��ي ث��ن��اء وائ��ل ب��ن ب��ك��ر أف��ن��اء ع��ل��ى ل��ُم��ثْ��ٍن
ال��م��ص��ادم ص��ف��اة تُ��رم��ى ب��ه ب��رأس ف��ص��ادم��وا أن��اخ��وا ق��ار ذي ي��وم ه��ُم
األراق��م وج��م��ع ج��اءت إذ وب��ه��راء ج��ن��وده ج��اءت ح��ي��ن ل��ك��س��رى أن��اخ��وا
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ال��ح��وائ��م زي��اد ف��ذادوه��م ع��ل��ي��ه��م ج��ان��ب م��ال ج��ان��ب م��ن ف��رغ��وا إذا
ال��ج��م��اج��م ف��راخ ع��ن أب��دت ال��ب��ي��ض ذُرى ص��ادف��ت ه��ي إذا ش��ه��ٍب ب��م��أث��ورٍة
ال��ل��ط��ائ��م ع��ي��اب ق��ار ذي ب��ب��ط��ح��اء ن��س��اؤه��م ت��ه��ادت ح��ت��ى ب��رح��وا ف��م��ا
ب��ال��ق��وائ��م أي��دي��ه��م ع��ص��ب��ت إذا ي��ن��ص��رون��ه ام��رئ ق��وم ب��ه��ُم ك��ف��ى
ال��ص��وارم ب��ال��س��ي��وف ف��ع��اذوا أن��اخ��وا أه��ل��ه أن��ك��ر ال��ك��ل��ب م��ا إذا أن��اس

باهلة: يهجو وقال

وأَألَم ق��دي��ًم��ا ش��ر أي��ه��م ع��ل��ى ت��ن��اف��روا األن��ام أن ل��و أب��اه��ل
وج��ره��م ف��ي��ه��م ال��ع��ج��الن ك��ان��ت ول��و ع��ل��ي��ه��ُم ل��ئ��ي��م س��ه��م��ا ل��ك��م َل��َف��از
ي��ت��ق��دَّم م��ن��ك��م��ا داٍع ال��ل��ؤم إل��ى دع��ا إذا دخ��ان اب��نَ��ي ي��ا ف��أي��ك��م��ا
ي��ت��ك��ل��م وَم��ْن ي��م��ش��ي َم��ْن ب��أألَم ره��ان��ه ووفَّ��ى إال م��ن��ك��م��ا ف��م��ا

وقال:

وال��ج��ح��ي��م ال��ف��رزدق ب��ي��ن ه��وى ل��ب��اه��ل��ي ال��ب��ق��اء ك��ي��ف أال
ال��ل��ئ��ي��م ال��ح��س��ب ق��رارة م��س��ي��ل ب��اه��ل��يٍّ��ا أب��ك��م أص��مَّ أل��س��َت
ال��م��ش��ي��م ف��ي ُركَّ��ض َم��ن ألألم ل��ب��اه��ل��ي نُ��س��ب��ت إذا أل��س��ت
ال��ن��ج��وم م��ن ال��س��الح ذي ت��ن��اول ي��ع��وي ح��ي��ن ن��خ��ب��ة اب��ن يُ��ن��ج��ي وه��ل
ال��ه��ش��ي��م م��ث��ل ري��ح��ن��ا ع��ل��ي��ه��م ه��بَّ��ت ح��ي��ث ه��وازن ن��ت��رك أل��م
ك��ري��م ن��س��ب وال ع��دد إل��ى ن��زار م��ن ق��ت��ي��ب��ة ال ع��ش��ي��ة
ال��ص��م��ي��م م��ن ال��م��ل��زق��ي��ن دم��اء ال��م��ن��اي��ا ع��ن��ه زيَّ��ل��ت ع��ش��ي��ة
ت��م��ي��م ب��ن��ي أُض��ي��ع ال ف��إن��ي ش��ي��ئً��ا ك��ان م��ا ت��ارًك��ا ي��ُك ف��م��ن
ال��ق��دي��م م��ع ال��ح��دي��ث م��ن َج��نَ��وه أم��ر ك��ل ��ن ال��م��ض��مَّ ال��ح��ام��ي أن��ا
ع��ظ��ي��م ح��دٍث ذي ك��ل ن��وائ��ب ال��م��ن��اي��ا ع��ل��ى ض��م��ن��ت ق��د ف��إن��ي
وال��ح��ل��وم ��ل ال��م��ك��مَّ ال��ح��س��ب ذوو أنَّ��ا ال��ف��ض��ل م��ع��دُّ ع��ل��م��ت وق��د
وروم ع��ال��ي��ة ب��ي��ن م��ا ع��ل��ى وت��ح��م��ي ت��أب��ى رم��اح��ن��ا وإن
وال��ح��ط��ي��م زم��زم ب��ي��ن ق��ي��ام ُش��ع��ث األج��س��ام ��ب ب��ُش��حَّ ح��ل��ف��ت
ال��ع��ق��وم ي��اب��س��ة ح��دب��اء ع��ل��ى ه��ج��ائ��ي م��ن ه��وازن رك��ب��ت ل��ق��د
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ع��ق��ي��م م��س��اك��ن��ه��م ف��ي ب��ري��ح ع��ل��ي��ه��م الق��ون��ا ي��وم نُ��ِص��ْرنَ��ا
ال��ك��ل��وم م��ن ال��ب��ظ��ور ص��ح��ي��ح��ات دخ��ان ب��ن��ي ال��ل��ئ��ام ول��د ل��ق��د
ال��ق��روم م��ن ال��ه��ادي��ات زح��ام ب��اه��ل��يٌّ أب��ك��ُم ي��س��ط��ي��ع وه��ل
رج��ي��م م��رج��وٍس ص��الة وك��ي��ف ب��اه��ل��ي ال��م��س��اج��َد ي��أِت ف��ال
ف��دوم ذوو … ه��راب��ذة أق��ي��م��ت إذا ال��ص��الة ي��أت��ي وه��ل

سمرة: بن وملازن ولزر نرص بن لحامية وقال

دوام م��ن��ه��م آن��ف ث��الث��ة ف��ق��ي��م ب��ن��ي ل��دي��ك أب��ل��غ أال
ال��ب��رام ن��اح��ت��ة ب��ن وح��ام��ي��ة زر وال��ع��ب��د م��ازن ف��م��ن��ه��م

املقربة يف الحمر يكري مكار اه تلقَّ إذ حصني بني مقربة يف يميش الفرزدق بينما
املفرد: البيت هذا فأنشده فجاءه هلمَّ، يا له: فقال «باب» له يُقال

ال��م��ك��دَّم األخ��دري ف��وق ال��رَّح��ل ع��ل��ى ح��م��ل��تَ��ه ض��خ��م ب��اب ي��ا ح��ٍر م��ن ك��م

جنيت ما ها، لبطة: ابنه له فقال النوار، حملت ما كثريًا بأبي وهللا إي باب: له فقال
أبه. يا علينا

عجل: بني يمدح وقال

ال��دم م��ن ال��ع��وال��ي أط��راف وت��خ��ض��ب ال��ِق��رى م��ن ع��ج��ل ب��ال��م��غ��ب��وط ت��ع��ج��ل
وم��س��ل��م دي��ن إش��راك ف��ي ال��ن��اس ع��ل��ى اص��ط��ف��اه��م��ا ال��م��أث��رات ك��رام م��ن ه��م��ا

هللا: عبد بن خالد بن ألمية وقال

م��ظ��ل��م وال��ل��ي��ل ال��م��وت ح��ي��اض ل��خ��ض��َت م��ع��م��ر ك��اب��ن أو ال��ع��ود ص��ل��ب ك��ن��َت ل��و
أده��م ال��ل��ون ح��ال��ك ل��ئ��ي��ٌم وع��رٌق ب��ن��ات��ه أُط��ي��رت ق��ل��ب أب��ى ول��ك��ن
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مات: ملا زياد يف وقال

ال��ح��رم م��ن ط��ارت ق��د ال��ح��م��ام��ة أن ج��ي��ف��ت��ه الق��ي��ت إذ زي��اًدا أب��ل��غ
واألج��م ال��ص��ح��راء إل��ى اس��ت��غ��اث��ت ح��ت��ى ق��وادم��ه��ا ي��ن��م��ي��ه��ا زال ف��م��ا ط��ارت

أبيه: بن زياد بن سلم ابنه يف وقال

ال��س��ل��م إل��ى — ُه��ب��ل��ِت — ب��ي ت��م��ش��ي ول��ك��ن ف��ع��ال��ه��م دون األب��واب م��غ��ل��ق دع��ي
ت��ن��م��ي ال��ت��ي ال��رج��ال أخ��الق وي��ع��ق��ل س��ب��ي��ل��ه س��ه��ًال ال��م��ع��روف ي��رى َم��ْن إل��ى

الحرامي: ثم السلمي حازم بن هللا عبد يف وقال

خ��ازم اب��ن ق��ت��ي��ل ف��ي أم��ر ص��ري��م��ة ل��ه��ا ت��ك��ن أل��م��ا ي��رب��وع ل��ل��ه
س��ال��م دم أث��واب��ه��ا وف��ي ح��ب��ال��ى ك��أن��ه��ا ب��ال��ب��ق��ي��ع ح��رام ت��م��ش��ي

وقال:

س��ال��م ال��غ��دان��ي ك��ت��ص��م��ي��م ��م ف��ص��مِّ ال��رَّدى ب��ه��ا ت��خ��اف دار ف��ي ك��ن��َت إذا
ل��ل��م��الئ��م ع��ائ��ًف��ا ك��ري��ًم��ا ف��م��ات ب��م��وت��ه ن��ف��ًس��ا ل��ل��وت��ر ط��ل��بً��ا س��خ��ا
ال��ع��زائ��م م��س��ت��دف ض��م��ي��ًرا ي��ن��اج��ي ال��خ��ن��ا دن��س م��ن ال��ذك��ر ث��ي��اب ن��ق��ي
ال��ع��ظ��ائ��م ث��ن��اي��ا ًع��ا ط��الَّ ال��ه��ول ع��ل��ى م��اض��يً��ا ه��مَّ ب��ه م��ا أف��رى ه��مَّ إذ
ص��ارم ب��أب��ي��َض أي��دي��ه��م ب��ي��ن ق��ض��ى ي��ن��ص��ف��ون��ه ال ال��س��ل��ط��ان رأى ول��م��ا
ب��ن��ائ��م ال��غ��ش��وم ال��وت��ر أخ��و ول��ي��س ي��ن��م ول��م ال��ع��اق��ب��ات ي��ت��أرَّ ول��م

مخزوم: بني من رجل يف وقال

ال��ع��وام ب��ن��ي وال إل��ي��ك ف��اذه��ب ه��اش��م أس��رة م��ث��ل ف��ي أن��ت��م م��ا
األق��دام م��واط��ئ ال��ب��الد َوَض��ُر وأن��ت��ُم ال��ب��ط��اح ش��رف ل��ه��م ق��وم
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ووالؤه عبس من العرب سبايا من وكان يارس بن عمار بن عبيدة ابن يف وقال
يف الفرزدق فاستشفعه يُستخلف، أن قبل العزيز عبد بن عمر مع وكان مخزوم، لبني

عمر: له فقضاها فأبى؛ حاجة

م��ذم��وم ع��ن��دن��ا ع��ب��ي��دة وأب��و وق��ض��ائ��ه��ا ب��ح��اج��ت��ي األم��ي��ر أم��ر
اإلب��زي��م وع��ض��ه ال��ض��راط وال��ى ب��س��رج��ه ش��ددَت إذا ال��ح��م��ار م��ث��ل
م��خ��زوم أح��س��اب��ه��ا ع��ن ون��ف��ت��ك ص��م��ي��م��ه��ا ت��ك��ون أن ال��م��وال��ي أب��ت

يزيد إليهم فبعث املربد، ناحية يف املهلب بن يزيد أيام عسكرت تميم بن عمرو كانت
الفرزدق: فقال تميم، بن عمرو فانهزمت أصحابه، من قوم يف دارس له يُقال له موًىل

ال��ص��وارم ال��س��ي��وف ع��ن��د ي��ص��ب��روا ول��م دارس ص��اح إذ ال��ج��ع��راء ت��ص��دع��ت
ال��م��الوم أه��ل األدنَ��ي��ن ب��ه��ا وخ��ص م��الم��ة ع��دي ع��ن ق��ي��ًس��ا ال��ل��ه ج��زى
ال��م��الح��م ع��ن��د ل��ل��م��وت ي��ص��ب��روا ول��م وأم��ي��ره��ْم م��واله��ُم خ��ذل��وا ه��ُم

املنقري: جبهان بن برش جد عمران بن ومحرز سود أبي بن وكيع يرثي وقال

ل��ت��م��ي��م م��ث��اله��م��ا ل��ن��ا وأنَّ��ى وم��ح��رز وك��ي��ع ع��ام ط��رَف��ي أف��ي
وخ��ص��وم ��ٍة ج��مَّ ح��روب وم��ردى ب��ن��اءن��ا ي��رف��ع��ان ك��ان��ا س��م��اك��ان

وقال:

دم��ي ط��ل��ب��وا إن ب��ن��يَّ ع��ل��ي��ِك أخ��ش��ى إن��ن��ي س��ام��ة ب��ن ن��اج��ي��ة أخ��ت ي��ا
ب��ن��وَّم ي��روه ول��ن ال��وف��اء م��ن��ي ي��روا أو ول��ي��س��وا ِديَ��ة ي��ق��ب��ل��وا ل��ن
تُ��ن��ِع��م��ي ل��م ب��ن��ائ��ل م��ن��ك أن��ت إن ه��ك��ذا ح��ي��اٍة م��ن أَرَوح ف��ال��م��وت
��م؟ ال��م��ت��ق��سِّ أب��ي��ه��م ش��ل��و ل��ب��ن��يَّ ص��ح��ي��ح��ة وأن��ت راج��ع��ة أن��ت ه��ل
ال��ه��ي��ث��م أمَّ م��ن��ِك ب��ن��ف��س��ي ك��ض��نً��ي أرى وال ال��ن��س��اء م��ن ض��ن��ي��ُت ول��ق��د
األي��ه��م؟ ق��ل��ب م��ث��ل ق��ل��ب��ي وت��رك��ِت ت��يَّ��م��ت��ن��ي ب��ع��دم��ا ال��س��الم��ة ك��ي��ف
األع��ُظ��م ُع��راق دن��ًف��ا وت��رك��ِت��ن��ي س��ري��ح��ة ت��ج��يء م��ا ن��ف��س��ي ق��طَّ��ع��ِت
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ب��أس��ه��م وع��ارَض��ي��ِك م��ق��ل��تَ��ي��ِك م��ن ق��ات��ل رم��ي��ة إل��يَّ رم��ي��ِت ول��ق��د
يُ��ك��َل��م ل��م م��ن ب��س��الح وق��ت��ل��ِت��ن��ي ع��اش��ق ح��ش��اش��ة ك��ب��دي م��ن ف��أص��ب��ِت
ت��أث��م��ي ال ف��ت��ح��لَّ��ل��ي ل��ب��ري��ئ��ة دم��ي م��ن أن��ِك ه��ن��اك ح��ل��ف��ُت ف��إذا
ُم��ق��ِس��م ي��م��ي��ن��ك م��ن أص��دق ب��ي��م��ي��ن ألح��ل��ف��ْن ي��دي��ك ع��ل��ى ح��ل��ف��ُت ول��ئ��ن
زم��زم ح��وَض��ي وب��ي��ن ال��ح��ط��ي��م ب��ي��ن أك��ف��ه��م ال��راف��ع��ي��ن رب ب��ال��ل��ه
ن��رت��م��ي ال��ذوارف ب��ال��ح��دق ن��ح��ن إذ ق��ت��ل��ت��ن��ي ال��ح��ج��ال خ��ل��ل م��ن ف��ألن��ت
ب��ت��وءم ل��ي��س أَغ��نَّ أُمِّ وب��ج��ي��د ج��ؤذر ب��ع��ي��نَ��ي م��ق��ب��ل��ة أن��ت إذ
��م ال��م��ت��ش��مَّ ط��ي��ب وأذل��ف ع��ذب غ��روب��ه ت��ش��ف رت��ل وب��واض��ح
ال��ف��م م��ن ف��ي��ك ح��دي��ث إل��يَّ س��ب��ق��ت ه��ن��دي��ة ت��اج��ر ف��ارة وك��أن
أع��ج��م م��ن وال ع��رب م��ن ع��ي��ن��ان ل��ه��ا ام��رأة م��ن ك��ب��دي ف��رث��ت م��ا
وم��ع��ص��م ُح��رَّت��ي��ن ب��ن��ظ��رة م��ن��ه��ا ح��ت��ف��ه��ا ل��ن��ف��س��ي ع��رض��ت ال��ت��ي م��ث��ل
األع��ظ��م ال��ب��ن��اء ق��ب��ب غ��ال��ب م��ن ت��ب��ت��ن��ي أب��وه��ا ك��رم ن��اج��يَّ��ة
ي��س��ق��م ل��م م��ي��ت ص��رع��ة ع��ي��ن��اي رأت ل��ق��د ع��ل��يَّ اح��ت��س��ب��ت ه��ي ف��ل��ئ��ن
ت��رح��م��ي ل��م ع��اش��ق زف��رة أن��ِت إن ب��غ��الئ��ه دم��ي ب��ائ��ع��ت��ي أن��ِت ه��ل
م��س��ل��م ك��ن��ان��ة ب��ن��ي ألخ��ت ب��دم م��ح��ب��وس��ة ره��ي��ن��ٍة غ��ي��ر ك��ن��ِت م��ا
ي��ج��رم ل��م م��ن ب��ش��ف��اء ل��ب��خ��ي��ل��ة إن��ه��ا ك��ن��ان��ة ب��ن��ي أخ��ت وي��ح ي��ا
اآلل��م ال��ع��ذاب م��ع ل��ت��خ��ل��ِدنَّ ج��ري��رة ب��غ��ي��ر دًم��ا س��ف��ك��ِت ف��ل��ئ��ن
ي��ل��م��ل��م م��ث��ل ع��ل��ي��ِك ي��ك��ون ث��ق��ًال ل��ت��ح��م��ِل��ن ع��ل��ي��ك دم��ي ح��م��ل��ِت ول��ئ��ن
م��غ��رم أث��ق��ل ع��ل��ي��ك ي��ك��ون ً ع��ب��أ وج��دت��ه��ا ع��ل��ي��ك وج��ب��ت إن وال��ن��ف��س
ب��ُس��لَّ��م إل��ي��ك ُم��طَّ��َل��ًع��ا ��اي ك��فَّ ل��ح��اول��ت ال��س��م��اء ك��ب��د ف��ي ك��ن��ت ل��و
ي��ك��ت��م ل��م إذا م��ن��ت��ش��ر وال��س��رُّ اس��ت��ودع��ِت��ن��ي ال��ذي ل��ِك ف��ألك��ت��م��نَّ
ال��م��وس��م؟ أه��ل ل��رواح ب��رح��ال��ه��ا م��ن��اخ��ة ال��رك��اب إذا ت��ذك��ري��ن ه��ل
األق��ت��م ال��ع��ج��اج م��ن ال��ض��ب��اب م��ث��ل وف��وق��ن��ا ال��ك��الم ن��س��ت��رق ن��ح��ن إذ
ن��ت��ك��ل��م ل��م ون��ح��ن ال��ن��ف��وس ف��ي م��ا ب��ي��ن��ن��ا ب��ال��ح��واج��ب ن��خ��ب��ر ن��ح��ن إذ
م��ل��ث��م أط��ي��ب ش��ف��ت��ي��ك م��ن ول��ث��م��ت ض��ج��ي��ع��ت��ي ال��م��ن��ام ف��ي رأي��تُ��ِك ول��ق��د
ت��ع��ل��م��ي ل��م ال��ذي ال��خ��ب��ر ل��ك يُ��ب��دي ي��وَم��يْ��ه��م��ا ك��ال غ��ٍد وب��ع��د وغ��ٌد
ال��م��س��ل��م وراء ب��ه��ا وال��ع��اط��ف��ون ف��رس��ان��ه��ا أن��ن��ا ت��ع��ل��م وال��خ��ي��ل
خ��ض��رم أب��ي��ض ت��راث وك��ل ت��ه��دى ل��ن��ا ك��ان��ت ق��راق��ر ي��وم أس��الب
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ب��ص��وَّم ل��س��ن وه��نَّ ال��ح��ص��اد وطء ع��واب��س وه��نَّ ب��ن��ا ال��ك��م��اة ت��ط��أ
م��خ��ذم أب��ي��ض ب��ك��ل ال��م��ع��ل��َم��ي��ن ف��ي رم��اح��ن��ا ال��ط��ع��ان ك��س��ر إذا ن��ع��ص��ي
ال��ج��ث��م ال��ف��راخ ن��ائ��م��ة أخ��رج��ن ل��ب��س��ن��ه ال��ح��دي��د ع��ل��ى ال��ح��دي��د وإذا

امللك: عبد بن هشام يهجو وقال

ه��ش��ام ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر وب��ئ��س أم��ي��رك��م ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ل��ب��ئ��س
غ��الم وه��و ال��ش��ؤم ف��ي��ه ت��ب��يَّ��ن ل��ق��ي��ت��ه م��ا إذا ع��ي��ن��اه ت��ن��اي��ك

هللا عبد غرفة من ناداه بكرة أبي ولد من رجل وكان األهتم بني يهجو وقال
الفرزدق: فقال صفوان، بن هللا عبد أنا فرزدق يا فقال: صفوان بن خالد أخي صفوان بن

ع��اص��م ب��ن ل��ق��ي��س ك��ان��ت أم��ة ب��ن��و ال��خ��ص��ى ج��اح��ظ��و أع��ب��د إال ال��ه��ت��م ه��ل
ال��م��ف��اح��م ال��ب��ك��ار ورق م��ن وي��ق��ض��ون ش��ت��وا إذا ب��ال��ق��داح ع��ن��ه��م ي��ق��ارع
ال��ق��وائ��م ق��ص��ي��ر ح��ب��اًق��ا أس��ي��ود م��ن��ه��ُم ال��ب��اب ع��ل��ى ت��ل��ق��ى أن ش��ئ��ت إذا
ب��ال��ك��رائ��م ت��ل��ح��ق��وا ل��م إذ ب��ن��وه��نَّ ف��إن��ك��م اإلم��اء ب��أس��ت��اه ع��ل��ي��ك��م
ح��ال��م أض��غ��اث ال��ل��ه ع��ب��د أم��ان��يُّ ف��إن��م��ا راٍج ال��ل��ه ع��ب��د ي��رج ف��ال
ن��ائ��م أح��الم م��ن��اك أن��ام��ل��ه أب��ك��أت ق��ال وإن ي��ف��ع��ل ل��م ق��ال إذا

األبيض بني أحد لألبيض حمالتهم لهم ويشكر دارم بن أبان بني يمدح وقال
مجاشع: بن

دارم ب��ن أب��ان ع��م��ي ب��ن��ي ف��ق��ل��ُت ق��ن��ات��ن��ا ال��ج��اب��رون أي��ن ت��ذكَّ��رت
ال��روائ��م وال��ل��ق��اح األواب��ي ب��ع��ج��م إل��ي��ه��ُم أن��خ��ت إذ ب��رح��ل��ي ل��ي وَم��ْن
األص��ارم غ��ي��ر األن��ع��ام م��ن ودث��ر ال��ح��ص��ى ش��اف��ع ق��وم��ه��م ف��ي ع��دد ل��ه��م
ل��ل��ع��ظ��ائ��م ف��اخ��ت��رت��ك��م ل��ي��دع��ون��ن��ي وإن��ه��م ك��ث��ي��ًرا أق��واًم��ا ت��ج��اوزت
ال��م��ت��ف��اق��م ال��ث��أي ع��ن��د وأح��الم��ك��م ب��م��ال��ك��م يُ��ْش��َف��ى ك��ان أن��اًس��ا وك��ن��ت��م
ال��م��واس��م وأه��ل ن��ج��د م��ن ال��رك��ب ب��ه ي��ل��ت��ق��ي س��وف ف��ي��ك��ُم م��ن��اخ��ي وإن
ال��ص��وارم؟ ص��دور ت��ن��ب��و وه��ل ع��ل��يَّ ن��ب��وت��ُم إن ب��ع��دك��م م��ن��اخ��ي وأي��ن
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قال: ولَِم؟ له: فقيل الفرزدق، فقال: جرير؟ أم أشعر الفرزدق الضبي: للمفضل قيل
فقال: ذلك يف وأحسن قبيلتني ومدح قبيلتني به هجا بيتًا قال ألنه

دارم آل ه��ج��وا ي��رب��وع آل ك��م��ا ع��ب��ي��ده��ا ت��ه��اج��ى إذ ل��ع��ج��ل ع��ج��ب��ت
ب��دارم ك��ل��ي��بً��ا أه��ج��وا إن وأع��ب��د ب��م��ث��ل��ه��م ف��ج��ئ��ن��ي أح��الس��ي أول��ئ��ك

الحجر إىل يصل أن وجهد بالبيت، طاف أبيه أيام يف امللك عبد بن هشام حجَّ ملَّا
ينظر عليه وجلس كريس له فنُِصَب الزحام، لكثرة ذلك عىل يقدر فلم ليستلمه؛ األسود
عيل العابدين زين أقبل إذ كذلك هو فبينما الشام، أهل أعيان من جماعة ومعه الناس إىل
أرًجا، وأطيبهم وجًها الناس أجمل من وكان — عنهم هللا ريض — عيل بن الحسني بن
من رجل فقال الحجر، استلم حتى الناس له ى تنحَّ الحجر إىل انتهى فلما بالبيت فطاف
مخافة أعرفه؛ ال هشام: فقال الهيبة؟ هذه الناس هابه الذي هذا َمْن لهشام: الشام أهل
هو َمْن الشامي: فقال أعرفه، أنا فقال: حاًرضا الفرزدق وكان الشام. أهل فيه يرغب أن

فقال: فراس؟ أبا يا

وال��ح��رم وال��ح��لُّ ي��ع��رف��ه وال��ب��ي��ت وط��أت��ه ال��ب��ط��ح��اء ت��ع��رف ال��ذي ه��ذا
ال��ع��ل��م ال��ط��اه��ر ال��ن��ق��ي ال��ت��ق��ي ه��ذا ك��ل��ه��ُم ال��ل��ه ع��ب��اد خ��ي��ر اب��ن ه��ذا
ُخ��ِت��م��وا ق��د ال��ل��ه أن��ب��ي��اء ه ب��َج��دِّ ج��اه��ل��ه ك��ن��َت إن ف��اط��م��ة اب��ن ه��ذا
وال��ع��ج��م أن��ك��ْرَت َم��ْن ت��ع��رف ال��ع��رب ب��ض��ائ��ره ه��ذا َم��ن ق��ول��ك ول��ي��س
ع��دم ي��ع��روه��م��ا وال ي��س��ت��وك��ف��ان ن��ف��ع��ه��م��ا ع��مَّ غ��ي��اث ي��دي��ه ك��ل��ت��ا
وال��ش��ي��م ال��َخ��ْل��ق ح��س��ن اث��ن��ان ي��زي��ن��ه ب��وادره تُ��خ��ش��ى ال ال��خ��ل��ي��ق��ة س��ه��ل
ن��ع��م ع��ن��ده ي��ح��ل��و ال��ش��م��ائ��ل ح��ل��و اق��ت��رح��وا إذا أق��وام أث��ق��ال ��ال ح��مَّ
ن��ع��م الؤه ك��ان��ت ��د ال��ت��ش��هُّ ل��وال ��ده ت��ش��هُّ ف��ي إال ق��ط ال ق��ال م��ا
وال��ع��دم واإلم��الق ال��غ��ي��اب��ة ع��ن��ه��ا ف��ان��ق��ش��ع��ت ب��اإلح��س��ان ال��ب��ري��ة ع��مَّ
ال��ك��رم ي��ن��ت��ه��ي ه��ذا م��ك��ارم إل��ى ق��ائ��ل��ه��ا ق��ال ق��ري��ش رأت��ه إذا
ي��ب��ت��س��م ح��ي��ن إال يُ��َك��لَّ��م ف��م��ا م��ه��اب��ت��ه م��ن وي��غ��َض��ى ح��ي��اء يُ��غ��ض��ي
ش��م��م ع��رن��ي��ن��ه ف��ي أروع ك��ف م��ن ع��ب��ق ري��ح��ه��ا خ��ي��زران ب��ك��ف��ه
ي��س��ت��ل��م ج��اء م��ا إذا ال��ح��ط��ي��م رك��ن راح��ت��ه ع��رف��ان ي��م��س��ك��ه ي��ك��اد
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ال��ق��ل��م ل��وح��ه ف��ي ل��ه ب��ذاك ج��رى وع��ظَّ��م��ه ق��دًم��ا ش��رَّف��ه ال��ل��ه
ن��ع��م ل��ه أو ه��ذا ألوَّل��ي��ة رق��اب��ه��ُم ف��ي ل��ي��س��ت ال��خ��الئ��ق أي
األم��م ن��ال��ه ه��ذا ب��ي��ت م��ن ف��ال��دي��ن ذا أول��ي��ة ي��ش��ك��ر ال��ل��ه ي��ش��ك��ر م��ن
ال��ق��دم إدراك��ه��ا وع��ن األك��ف ع��ن��ه��ا ق��ص��رت ال��ت��ي ال��دي��ن ذروة إل��ى ي��ن��م��ي
األم��م ل��ه دان��ت أم��ت��ه وف��ض��ل ل��ه األن��ب��ي��اء ف��ض��ل دان ج��دِّه م��ن
وال��ش��ي��م وال��خ��ي��م م��غ��ارس��ه ط��اب��ت ن��ب��ع��ت��ه ال��ل��ه رس��ول م��ن م��ش��ت��ق��ة
ال��ظُّ��َل��م إش��راق��ه��ا ع��ن ت��ن��ج��اب ك��ال��ش��م��س ُغ��رَّت��ه ن��ور ع��ن ال��دج��ى ث��وب ي��ن��ش��قُّ
وم��ع��ت��ص��م م��ن��ًج��ى وق��رب��ه��م��و ك��ف��ر وب��غ��ض��ه��م��و دي��ن ح��ب��ه��م م��ع��ش��ر م��ن
ال��ك��ل��م ب��ه وم��خ��ت��وم ب��دءٍ ك��ل ف��ي ذك��ره��م��و ال��ل��ه ذك��ر ب��ع��د ُم��ق��دَّم
ه��م��و ق��ي��ل األرض؟ أه��ل خ��ي��ر َم��ْن ق��ي��ل: أو أئ��م��ت��ه��م ك��ان��وا ال��ت��ق��ى أه��ل ُع��دَّ إن
ك��رم��وا وإن ق��وم ي��دان��ي��ه��م��و وال ج��وده��ُم ب��ع��د ج��واد ي��س��ت��ط��ي��ع ال
م��ح��ت��دم وال��ب��أس ال��ش��رى أُْس��د واألُْس��د أَِزم��ْت أزم��ٌة م��ا إذا ال��غ��ي��وث ه��م
ع��دم��وا وإن أث��روا إن ذل��ك س��يَّ��اِن ��ه��ُم أك��فِّ م��ن ب��س��ًط��ا ال��ع��س��ر ي��ن��ق��ض ال
وال��ن��ع��م اإلح��س��ان ب��ه وي��س��ت��رب ب��ح��ب��ه��ُم وال��ب��ل��وى ال��ش��ر يُ��س��ت��دَف��ع

فقال: واملدينة، مكة بني فحبسه هشام فغضب

م��ن��ي��ب��ه��ا ي��ه��وي ال��ن��اس ق��ل��وب إل��ي��ه��ا وال��ت��ي ال��م��دي��ن��ة ب��ي��ن أت��ح��ب��س��ن��ي
ع��ي��وب��ه��ا ب��اٍد ح��والء ل��ه وع��ي��نً��ا س��ي��د رأس ي��ك��ن ل��م رأًس��ا ي��ق��ل��ب

النون حرف

املجاشعي: سربة بن للخيار قال

س��م��ي��ن ال��م��ن��ك��ب��ي��ن َدَل��ن��ظ��ى وأن��ت ه��اب��ل ��ك أمُّ ل��ل��م��وت أأس��ل��م��تَ��ن��ي
ب��ط��ي��ن ال��ق��ص��ري��ي��ن راب��ي ال��ش��ن م��ن ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ق��رَّب ال��ود م��ن خ��م��ي��ص
ي��ك��ون ال��ذل��ي��ل ب��ي��ن ب��ه��ا ب��دار ت��ق��م ف��ال دون��ي س��ال��م��ت ق��د ك��ن��ت ف��إن
ش��ج��ون ال��ح��دي��ث ق��ال إذ ك��ض��ب��ة اس��ت��ع��اره��ا إن ال��ح��رب ت��أم��ن��ن وال
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الليل آخر من عرَّسوا فلما املهلب، بن يزيد يريد الكوفة من نفر يف الفرزدق خرج
فجاء بها، فسار املسري أعجله ثم اجتزرها كان مسلوخة شاٌة لهم بعري وعىل القرينني عند
الفرزدق وثار منه، الركاب وجفلت اإلبل فذعرت البعري عىل مربوطة وهي فحرَّكها الذئب
فقطع عاد ثم ى، وتنحَّ فأخذها إليه بها ورمى الشاة ِرْجل فقطع ينهشها الذئب فأبرص

فيه: يقول وأنشأ كان بما الفرزدق هم خربَّ القوم أصبح فلما اليد

ف��أت��ان��ي م��وه��نً��ا ب��ن��اري دع��وت ص��اح��بً��ا ك��ان وم��ا ع��س��ال وأط��ل��َس
ل��م��ش��ت��رك��ان زادي ف��ي وإي��اك إن��ن��ي دون��ك ادن ق��ل��ُت دن��ا ��ا ف��ل��مَّ
ودخ��ان م��رة ن��ار ض��وء ع��ل��ى وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ال��زاد أس��وِّي ف��ب��تُّ
ب��م��ك��ان ي��دي م��ن س��ي��ف��ي وق��ائ��م ض��اح��ًك��ا ت��ك��ش��ر ل��م��ا ل��ه ف��ق��ل��ت
ي��ص��ط��ح��ب��ان ذئ��ب ي��ا َم��ْن م��ث��ل ن��ك��ن ت��خ��ون��ن��ي ال واث��ق��ت��ن��ي ف��إن ت��ع��شَّ
ب��ل��ب��ان أُْرِض��ع��ا ك��ان��ا أُخ��يَّ��ي��ن ك��ن��ت��م��ا وال��غ��در ذئ��ب ي��ا ام��رؤ وأن��ت
س��ن��ان ش��ب��اة أو ب��س��ه��م أت��اك ال��ِق��رى ت��ل��ت��م��س ن��ب��ه��ت غ��ي��رن��ا ول��و
أخ��وان ه��م��ا ي��وًم��ا ال��ق��ن��ا ت��ع��اط��ا ه��م��ا وإن رح��ٍل ك��لِّ رف��ي��َق��ْي وك��ل
م��ك��ان ك��ل ال��غ��ادي��ن أث��ر ع��ل��ى ��ب��ت ت��ش��عَّ ن��ف��ًس��ا ال��ل��ه يُ��رج��ع��نَّ ف��ه��ل
دع��ان��ي؟ ل��ل��م��ق��ي��م م��ن��ي ال��ش��وق أم ظ��اع��نً��ا أأت��ب��ع أدري ال ف��أص��ب��ح��ت
ت��ب��ت��دران ف��ال��ع��ي��ن��ان ال��ق��ل��ب م��ن ب��ش��ق��ة ت��ول��ى إال م��ن��ه��م��ا وم��ا
ال��ش��ف��ت��ان ال��ن��اج��ذَ ت��واِر ل��م إذا وق��وم��ه��ا ن��وار ع��ن��ي س��أل��ت ول��و
زم��ان��ي ق��ب��ل ال��ش��ي��ب ف��يَّ وأش��ع��ل��ت ��ت��ي رقَّ ق��ب��ل ��ْق��ت��ن��ي رقَّ ل��ق��د ل��ع��م��ري
م��ك��ان ب��ك��ل ن��اًرا ل��ي وأوق��دَت وش��ن��ت��ه ال��ح��ي��اة ف��ي ع��رض��ي وأم��ض��ح��ت
ت��زدح��م��ان ث��ن��ت��ان خ��رج��ت ل��ق��د ب��ه ال��ذي ال��ف��ؤاد ع��ق��اب��ي��ل ف��ل��وال
ب��ره��ان م��غ��ل��ق ك��أن��ي إل��ي��ك ي��ش��ل��ن��ي ي��زال ال ن��س��ي��بً��ا ول��ك��ن
ي��خ��ت��ل��ف��ان وال��ع��ص��ران ال��م��رء ع��ل��ى ال��ب��ل��ى س��رع ف��ي ال��س��وء ق��ري��ن س��واء
ي��ل��ت��ق��ي��ان ح��ي��ن وب��ح��ر ك��َل��ي��ٍل رأي��ت��ه��ا ع��ل��ي��ك ��ت ت��مَّ إذا ت��م��ي��م
ول��س��ان��ي ي��دي ال��ع��اوي ن��ب��ح إذا ل��دون��ه��م وإن��ي أخ��ش��ى م��ن دون ه��ُم
ره��ان ل��ف��ض��ل ي��ب��ي��ع��ون��ي إن وه��م ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ي��اة م��خ��ت��ار أن��ا ف��ال
م��ك��ان��ي ال��ذم��ار ال��ح��ام��ي أس��ل��م إذا ي��ك��ف��ه��م ال��ش��ر ف��م ف��ي ي��ق��ذف��ون��ي م��ت��ى
ي��دان ب��األك��ث��ري��ن وال إل��يَّ ق��وم��ه ي��س��ن��د ح��ي��ن ب��ي الم��رئ ف��ال
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ال��ث��ق��الن ن��غ��ض��ب إن ويَ��ره��ب��ن��ا ب��ن��ا آم��ن��ة ال��وح��ش ل��ت��رع��ى وإن��ا
وج��ف��ان ل��ن��ا أح��الم ب��أع��ظ��م ك��ل��ه��م ال��م��ع��اش��ر ب��ث��ن��ت��ي��ن ف��ض��ل��ن��ا
ع��ن��ان ب��ك��ل ط��اروا إذا وُج��نَّ ورائ��ه��م م��ن ال��ح��ب��ى ش��دوا إذا ج��ب��ال
ِج��ن��ان وه��ول أع��داء م��خ��اف��ة رك��ب��ه يُ��خ��َرس ال��غ��ول ك��ف��رج وخ��رٍق
أران ش��اة ال��ن��س��ع��ان اض��ط��رب إذا ك��أن��ه��ا ال��ي��دي��ن ب��خ��رق��اء ق��ط��ع��ُت
ودف��ان آج��ٍن م��ن ل��ع��رف��ان��ه أرزم��ت ال��ل��ي��ل آخ��ر م��ن س��ًدى وم��اءٍ
ال��ش��ن��آن ال��ت��رع��ي��ة إل��ى أح��ب وغ��ي��ره��ا ح��ل��ل��ن��ا ق��د ح��ف��اظ ودار
ح��ص��ان وك��ل ش��ع��ث ع��ل��ى ب��ش��ع��ث ان��خ��راق��ه ي��خ��ش��ى وال��ث��غ��ر ب��ه��ا ن��زل��ن��ا
م��ه��ان غ��ي��ر ال��ب��ي��ت ف��ي ُم��ك��َرٌم ب��ه��ا وض��ي��ف��ن��ا ��م��ان ال��سِّ ال��ن��ي��ب ب��ه��ا نُ��ه��ي��ُن
ح��ص��ان ال��ج��ب��ي��ن وغ��راء ك��ري��م م��دج��ج ك��ل ب��ع��د ن��ح��ام��ي ف��ع��م��ن
ه��ج��ان ل��ك��ل أدَّت ل��ه��ا ح��ج��ور وأح��ص��ن��ت ال��ب��ن��ي��ن أح��ص��نَّ ح��رائ��ر
وع��وان ع��ان��ق أداٍح ك��ب��ي��ض ال��ع��ل��ى إل��ى ت��م��ي��م ف��رَع��ي ف��ي ��دن ت��ص��عَّ
ف��رغ��ان م��ن ال��ق��ص��ر ب��اب ع��ش��ي��ة وش��ام��ه��ا ال��س��ي��وف س��لَّ ال��ذي وم��ن��ا
ب��ي��م��ان وال ع��راق��يٍّ ب��ع��زٍّ ق��ب��ي��ل��ة ب��ن��ي��ه��ا ت��م��ن��ع ل��م ع��ش��ي��ة
أب��وان دع��ا إذ س��وان��ا م��ن ل��ه أن��ه غ��راء اب��ن ودَّ م��ا ع��ش��ي��ة
ي��ض��ط��رب��ان ال��ج��م��ع��ان إذا ع��ب��ي��د ل��ن��ا أن��ه��ُم ال��ن��اس ودَّ ع��ش��ي��ة
دخ��ان اب��ن ع��ورة غ��ط��ف��ان وال ع��ام��ر ه��وازن ت��س��ت��ر ل��م ع��ش��ي��ة
ي��ن��ت��ط��ح��ان ك��ب��ي��َريْ��ه��ن رءوس ال��ت��ق��ت إذا ال��ج��ب��ال دق ج��ب��ًال رأوا
ب��ه��وان أودح��وا ح��ت��ى ال��ن��ك��ث ذوي ج��ال��دوا ج��اء إذ اإلس��الم ع��ل��ى رج��اًال
ب��أذان ف��وق��ه��ا ي��ن��ادى م��ن��اٍد م��دي��ن��ة ك��ل س��ور ف��ي س��ع��ى وح��ت��ى
وس��ن��ان ص��ارم ب��س��ي��ٍف إل��ي��ه��ا دع��ا إذ ب��ال��ج��م��اع��ة وك��ي��ًع��ا س��ي��ج��زي
ح��ن��ان ف��يء وب��ال��ي��رم��وك ب��ب��در ج��زى ك��م��ا ال��رج��ال ب��أع��م��ال خ��ب��ي��ر
ال��ح��دث��ان م��ن ج��لٍّ ع��ل��ى أخ��وه��م دع��ا إذا ق��وم��ي ال��ق��وم ل��ن��ع��م ل��ع��م��ري
ط��ع��ان ل��ض��ي��ف أو ع��ب��ي��ط ل��ض��ي��ف رف��ده��م ال��ن��اس ي��ب��ل��غ ل��م رف��دوا إذا
وب��ن��ان ل��ه��م أب��ن��اء ك��غ��رَّة ع��ل��ي��ه��ُم ت��ج��دن��ي ع��ن��ي ت��ب��ل��ه��م ف��إن
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وقال:

س��ج��س��ت��ان��ا م��ن أت��ون��ا أج��اًج��ا إال ش��رب��وا وال ق��وم ف��ي ال��ل��ه ب��ارك ال
أع��وانً��ا ال��ل��ه ت��ق��وى غ��ي��ر ع��ل��ى ك��ان��وا ف��اح��ش��ة ك��ل اس��ت��ح��ل��وا م��ن��اف��ق��ي��ن
ع��ص��ي��انً��ا ل��ل��ه أت��وا ق��وم ع��ذاب ف��ي��ن��ذره��م ف��ي��ه��م م��ؤم��ن ي��ك��ن أل��م
ط��وف��ان��ا ب��ال��م��اء غ��رًق��ا أو ب��ال��ري��ح ف��أه��ل��ك��ه��م ق��وم م��ن ال��ل��َه ع��ص��ى وك��م
ب��ه��م��ي��ان��ا الق��وا إذا ي��س��ت��ف��ت��ح��ون ق��ائ��ده��م ال��ل��ه ع��ديُّ ل��ق��وم وم��ا
ح��س��ان��ا أم ي��ا م��وع��ظ��ة ل��ل��ن��اس وي��ج��ع��ل��ه��م رب��ي ي��ع��ذِّب��ه��م أالَّ
س��ل��ي��م��ان��ا أع��ط��اه��ا داود ن��س��ج م��ن م��ح��ك��م��ة ال��ب��أس ف��ي س��راب��ي��ل��ه��م ت��رى
وأب��دان��ا ب��ي��ًض��ا الص��ق��ت س��واب��ٌغ رك��ب��وا إذ ال��ب��أس ي��وم ال��ب��أس ت��ق��ي��ه��م

وقال:

ن��ع��ان��ي ن��اٍع ل��ه��م إذا ع��ل��يَّ ت��م��ي��م ب��ن��ي وج��د ت��ق��ول ك��ي��ف
ل��ل��ع��وان؟ ب��ال��ث��ن��ي��ة أن��اخ��وا ل��م��ا ال��ح��رب ح��م��اة ه��م أل��ي��س��وا
دع��ان��ي إذ ن��ص��ري ع��ل��ي��ه ك��ررت أج��ري ج��ئ��ت ق��د م��ره��ق م��ن وك��م
ق��ن��ان ب��ن��ي ح��ل��وم ض��لَّ��ت ف��م��ا ت��ض��ل��وا ف��إن ال��م��دان ع��ب��د ب��ن��ي
رزان م��راج��ي��ح وأح��الم غ��ي��ل ب��أُْس��د ال��ع��دو ي��الق��ون
ول��ل��ط��ع��ان ل��ل��ض��راب ��وا وه��شُّ أن��ه��ل��وه��ا ال��ع��وال��ي ه��زوا إذا
س��ن��ان وال ل��ل��ق��اء ب��س��ي��ف زي��اد ب��ن��و ال��ع��ب��ي��د ت��ل��ق��ى وم��ا
ال��س��وان م��ن أذلَّ ك��ان��وا وه��م زي��اد ب��ن��و ي��ع��زُّ م��ن ذل��ي��ل
ال��زم��ان م��ن ال��م��اض��ي��ات ل��ع��م��ر ت��وارث��وه��م ال��ح��ص��ي��ن ب��ن��ي ع��ب��ي��د
ال��ره��ان م��ن ال��س��اب��ق��ات ف��ض��ول ع��ل��ي��ك��م ول��ه��م أرب��اب��ك��م ه��ُم

باألهواز: قتله شبيب وكان طلحة بن موىس بن محمد يرثي وقال

أح��زان��ي ل��ي ال��ش��وق وه��اج أرًق��ا س��اع��ة ��ض أُغ��مِّ وم��ا ال��خ��ل��يُّ ن��ام
ال��ه��م��الن دائ��م ب��دم��ع ع��ي��ن��ي أس��ب��ل��ت م��وس��ى اب��ن ي��ا ذك��رت��َك وإذا
أب��ك��ان��ي م��ا وع��زَّ ب��ك��ي��ُت ول��ق��د ل��ف��ق��ده��م ال��ه��ال��ك��ي��ن أب��ك��ي ك��ن��ُت م��ا
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ب��دخ��ان ك��أن��ه��ا ال��ن��ه��ار ش��م��س ف��أص��ب��ح��ت ال��ن��ه��ار ش��م��س ل��ه ك��س��ف��ت
ال��ح��َدث��ان ل��ن��وائ��ب ي��رج��ون��ه ف��ي��ه��ُم م��وس��ى اب��ن ي��ا ب��ع��دك ح��يَّ ال
األزم��ان م��ن زم��ن ل��ه��ا ي��رج��ى أم��ة ف��ي��ه��م ك��ن��َت ل��ي��ال��ي ك��ان��وا
س��ن��ان ذات غ��ي��ر ح��رب ك��ق��ن��اة أص��ب��ح��وا م��وس��ى اب��ن ي��ا ب��ع��دك ف��ال��ن��اس
وم��ت��ان س��ب��اس��ب ب��ي��ن ل��ل��س��ي��ل ب��م��ج��ازة ب��ي��وت��ه��م م��ت��ش��اب��ه��ي��ن
ال��س��ل��ط��ان ��ظ ت��ح��فُّ ع��ن��د وال��ع��ز وال��ن��دى وال��م��ك��ارم م��وس��ى اب��ن أودى
األك��ف��ان س��ب��ائ��ب ب��ي��ن ال��ق��ب��ر ف��ي وال��ن��دى وال��م��ك��ارم م��وس��ى اب��ن ج��م��ع
ط��ع��ان ل��ي��وم وال ل��ل��س��ائ��ل��ي��ن م��ث��ل��ه ط��ل��ح��ة ب��ع��د ف��ي��ه��م م��ات م��ا
األش��ط��ان ف��ي ت��ج��ول ال��م��ت��ون م��ل��س أص��ب��ح��ت م��وس��ى اب��ن ي��ا ج��ي��ادك ول��ئ��ن
ال��رك��ب��ان م��ع ُم��ج��نَّ��ب��ة ج��رًدا ض��وام��ًرا ال��ع��دو إل��ى تُ��ق��اد ل��ب��م��ا
ودخ��ان ت��غ��ي��م ي��وم ك��ال��س��ي��د س��اب��ح وأج��رَد س��اب��ح��ة ك��ل م��ن
األرك��ان ُم��ت��م��نِّ��ع ال��ذرى ص��ع��ب ه��ي��ب��ة ذا ب��ن��ى ق��د م��وس��ى اب��ن ك��ان
ال��ب��ن��ي��ان وأح��س��ن ال��ب��ي��وت خ��ي��ر ب��ص��ن��ي��ع��ه ف��ي��ك��ُم وغ��ادر ف��ث��وى

وقال:

زب��ان��ا ب��ن م��ن��ظ��ور ب��ن��ت ��ع��ت وُش��فِّ ش��ف��اع��ت��ه��م ت��ق��ب��ل ف��ل��م ب��ن��وه أم��ا
ُع��ري��ان��ا ي��أت��ي��ك ال��ذي ال��ش��ف��ي��ع م��ث��ل م��ؤت��زًرا ي��أت��ي��ك ال��ذي ال��ش��ف��ي��ع ل��ي��س

الهاء حرف

النوار: يف قال

ع��ق��ول��ه��ا ق��ل��ي��ٌل أح��الٌم ال��غ��ور إل��ى وس��اق��ه��ا ن��وار أردى ل��ق��د ل��ع��م��ري
دل��ي��ل��ه��ا ال��ف��الة ي��ع��ل��و ق��ت��ٍب ع��ل��ى ن��اج��ر ش��ه��ر ف��ي ال��رك��ب��ان م��ع��ارض��ة
زوي��ل��ه��ا زال ب��ال��غ��در ن��ف��س��ه��ا ع��ل��ى وأش��ه��دت أن��ك��ح��ت��ن��ي إذ خ��ف��ت��ه��ا وم��ا
ه��دي��ل��ه��ا ال��ح��م��ام ن��ادى م��ا ال��غ��در ع��ل��ى ظ��ع��ي��ن��ة آَم��ن��نَّ ن��وار أب��ع��د
س��ب��ي��ل��ه��ا تُ��ب��ص��رنَّ ه��ل ب��ح��اج��ت��ه��ا خ��ل��ت إذا ن��وار ع��ن ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ذل��ول��ه��ا ص��ع��ٍب ورق��اءَ ش��ارٍف ع��ل��ى ف��أص��ب��ح��ت ال��ن��س��ي��ر أم ب��ن��ي أط��اع��ت

56



الفرزدق ديوان

ن��زول��ه��ا ع��ن��ه��ا ال��ل��ه غ��رام م��ن ي��ك��ن ت��نُ��ْخ وإن ع��ل��ي��ه��ا ش��ق��ت ارت��ح��ل��ْت إذا
رح��ي��ل��ه��ا خ��اب األزواج ق��ب��ل��ه��ا ب��ه ارت��ض��ت ال��ذي ن��وار م��ن��ي س��خ��ط��ت وق��د
غ��ل��ي��ل��ه��ا ب��ي واش��ت��ف��ى ف��ؤادي ل��ي ش��َف��ْت ل��ئ��ي��م��ة غ��ي��ر األج��داد وم��ن��س��وب��ة
وم��س��ي��ل��ه��ا ال��ص��ب��ا م��س��ت��نِّ أه��اض��ي��ب ن��ح��وه اة ُم��ف��دَّ ي��ا يُ��ْس��َق��ى زال ف��ال
غ��ول��ه��ا اة ُم��ف��دَّ غ��ال��ت ول��ك��ن��م��ا ج��م��اع��ن��ا ع��ن رغ��ب��ة ف��ارق��ت��ن��ا ف��م��ا
وب��ل��ي��ل��ه��ا ط��ل��ه��ا ال��خ��زام��ى وري��ح ��ب��ا ال��صَّ ن��ف��ح��ة أرواح��ه��ا تُ��ذكِّ��رن��ي
ي��س��ت��ب��ي��ل��ه��ا ال��ش��رى أُْس��د إل��ى ك��س��اٍع زوج��ت��ي يُ��خ��بِّ��ب أم��س��ى ام��رأ ف��إن
رع��ي��ل��ه��ا ي��ن��ح��و األج��واز ج��راش��ع��ة ال��س��رى م��ن ال��س��ي��وف أن��ض��اء م��ث��ل ت��رى
ط��ول��ه��ا ال��ض��ي��َم ي��م��ن��ع ط��وال وأي��ٍد ب��س��ال��ة األس��ود إي��واء دون وم��ن
خ��ل��ي��ل��ه��ا ك��ف��ي س��دَّ م��ا رج��ل ع��ل��ى اج��ت��ل��ت إن ن��وار ق��ال��ت ك��م��ا ف��إن��ي
ج��ول��ه��ا ي��ن��ه��ال غ��ب��راء ف��ي ف��دل��ي��ت م��رة ق��ل��ت ال��ذي ف��ي ل��ي ت��ك��ن ل��م وإن
أق��ي��ل��ه��ا ال ال��ذي ح��ق��ي ب��اط��ل وال ق��راب��ت��ي ف��ت��ن��ف��ي ب��ال��ن��ائ��ي أن��ا ف��م��ا
ي��ج��ي��ل��ه��ا م��ن ع��ق��دة وم��ول��ى ول��يٌّ دون��ه ل��ي��س ال��ذي ال��م��ول��ى ول��ك��ن��ن��ي
ق��ي��ل��ه��ا ال��ح��ج��ارة ي��وه��ي م��ولَّ��ع��ة ف��إن��ه��ا ال��زب��ي��ر اب��ن ي��ا ف��دون��ك��ه��ا
ت��س��ت��ح��ي��ل��ه��ا س��اع��ة م��ن رف��ق��ة ت��رى ك��أن��ه��ا اإلم��ام ع��ن��د ق��ع��دت إذا
ح��ل��ي��ل��ه��ا إل��ي��ه��ا م��ش��ن��وء ك��وره��اء خ��ص��وم��ة ذي م��ن األق��وام خ��اص��م وم��ا
رس��ول��ه��ا ال��ع��ب��اَد ��ى وصَّ م��ا ب��ت��أوي��ل ع��ال��م أم��ام��ك ب��ك��ر أب��ا ف��إن
أُق��ي��ل��ه��ا م��ا يَّ��ة َدوِّ وه��اج��رة س��ري��ت��ه��ا ن��وار ج��رَّا م��ن وظ��ل��م��اء
أص��ي��ل��ه��ا ع��ن��ه��ا زال ح��ت��ى ت��ظ��ال��ي��ل ث��ي��اب��ن��ا م��ن دون��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ج��ع��ل��ن��ا
وع��ول��ه��ا ال��ق��رون ت��غ��ش��ى ��ف��ة م��وقَّ ك��أن��ه��ا ال��ظ��ب��اء ت��ل��ظِّ��ي��ه��ا م��ن ت��رى
ث��م��ي��ل��ه��ا ع��ن��ه��ا خ��فَّ ف��الة أت��ان ك��أن��ه��ا وح��رًف��ا وج��ه��ي ل��ه��ا ن��ص��ب��ت
س��ح��ي��ل��ه��ا ال��م��ح��س��ن��ات دون ت��ق��طَّ��ع ت��ن��وف��ة ف��ي أن��ف��اس��ه��ا ع��س��ف��ت إذا

منقر: بني يهجو وقال

ي��س��وق��ه��ا ي��زال ال ج��ار ال��ش��وق ع��ل��ى وه��اج��ه��ا ط��روًق��ا ح��نَّ��ت إب��ل��ي أرى
خ��روق��ه��ا س��دَّت م��س��ت��وري��ن ع��ب��اي��ة ك��أن��ه��ا ك��ان��ت ال��ظ��ل��م��اء إذا س��روٌق
ف��ن��وق��ه��ا ��ا ج��مٍّ خ��رق��اء ع��ق��ب��ة أرى إن��ن��ي ق��وم��ك أرَض ��ي ف��أُمِّ ف��س��ي��ري
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ص��دوق��ه��ا ال��غ��ري��ب أح��ادي��ث وخ��ي��ر أه��ل��ه ه��ي ب��م��ا س��ع��د ع��ل��ى وأث��ن��ي
ب��روق��ه��ا أخ��ل��ف��ت��ه��ا ال��ث��ري��ا م��ا إذا ف��ج��ع��ه��ا ال��ج��ار ي��أم��ن ال��م��ق��اري ع��ظ��ام
س��وق��ه��ا ال��ن��اس ف��ي ب��ار س��وء ق��ب��ي��ل��ة م��ن��ق��را ال��ك��وادن أع��راف أن خ��ال
وس��وق��ه��ا ث��ق��اًال أع��ب��اءً ال��ل��ؤم م��ن م��ق��اع��س ع��ن م��ن��ق��ر ب��ان��ي ت��ح��م��ل
ي��ط��ي��ق��ه��ا ال ال��ع��ل��ى ح��م��ل ع��ن وي��ع��ج��ز م��ت��ن��ه ال��ح��م��ل ي��أط��ر ال ب��ه��ا إوزَّى
دق��ي��ق��ه��ا األم��ور ح��ل��ي��الت ي��ه��ي��ج أن��م��ا ط��وع��ة آل ي��ا ت��ع��ل��م��وا أل��م
ف��ل��ي��ق��ه��ا ت��ح��ت��ي ب��ات ق��د س��ن��ان��ي��ة ال��ص��ال ��ة م��رت��جَّ ال��ح��اذي��ن ��ة وم��ل��ت��فَّ
ط��روق��ه��ا ال��ن��ج��يِّ س��اع��ات وأع��ي��ب ت��ن��ت��ج��ي ال��س��ه��ل ال��ح��رم��ل ف��ي ب��ه��ا خ��ل��وت
ي��س��وق��ه��ا ج��ون ج��اء ح��ت��ى ف��ري��َق��ي��ن ق��س��م��ت��ه��ا ق��د ن��ص��ف��ه��ا ت��ح��ت��ي زال ف��م��ا
وس��ي��ق��ه��ا ش��دي��ًدا ب��ات��ت وق��د ق��ري��بً��ا ف��أص��ب��ح��ت ط��وي��ًال ل��ي��ًال وك��لَّ��ف��ت��ه��ا
ل��ص��وق��ه��ا ال��ح��ن��ظ��ل��ي ب��ب��ط��ن ش��دي��د أن��ه��ا ال��م��ن��ق��ري��ة ع��ي��ر وأه��ون
ي��روق��ه��ا ك��ال��ه��الل دارم��يٍّ��ا ف��تً��ى وأب��ص��رت ق��ص��اًرا س��وًدا م��ن��ق��ًرا رأت
ع��روق��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا اس��ت��ع��ص��ت ول��ك��ن��ه��ا ل��ل��ص��ب��ا ال��م��ن��ق��ري��ة ه��ج��ت أن��ا ف��م��ا
ص��ي��ق��ه��ا ث��ار إذ غ��ي��الن ب��ن��ي ح��م��ي��ر ك��أن��ه��م ال��وج��وه س��ود ت��ن��اب��ل��ة

الثقفي: يوسف بن الحجاج ويهجو امللك عبد بن سليمان يمدح وقال

ان��دم��ال��ه��ا ه��ي��ض ح��وص��اء م��ن ال��ب��رء ع��ل��ى أش��رف��ت ُق��ل��ُت ك��ل��م��ا ب��ن��ف��س وك��ي��ف
خ��ي��ال��ه��ا أل��مَّ ب��أم��وات وإم��ا ع��ه��ده��ا ت��ق��ادم ق��د ب��دار ت��ه��اض
ج��م��ال��ه��ا ظ��ع��ن ي��وم ح��م��ل��ت��ه��م وم��ا ح��م��ول��ة أله��ل��ي دام��ت م��ا ك��ن��ت وم��ا
ع��ي��ال��ه��ا غ��ي��ر وه��ي ل��ي��ل��ى اب��ن ع��الم ت��ق��ل ف��ل��م ن��وار ع��ن��ي س��ك��ن��ت وم��ا
اش��ت��ع��ال��ه��ا ال��ع��ذاب ون��ي��ران وط��ال ج��ل��ده��ا ت��غ��يَّ��ر ق��د ب��دار ت��ق��ي��م
ب��الل��ه��ا ع��ي��نً��ا ب��لَّ م��ا خ��ي��ره��م ل��ه��م ي��ق��م ل��م وال��ن��اس ال��ش��ام أرض ألق��رب
اح��ت��ي��ال��ه��ا ع��ل��ي��ه أع��ي��ا ق��د ب��ق��درك ع��ائ��ذًا ب��ي��ت��ك ح��ول م��ن ت��رى أل��س��ت
ورج��ال��ه��ا؟ ع��ي��ل ب��ن��ج��د ن��س��اء ت��رى ال��ذي ب��ع��د ال��خ��ف��ض ت��ري��د ف��ك��ي��ف
ض��الل��ه��ا ال��م��م��ت��ري��ن ق��ل��وب م��ن ب��ه اه��ت��دى ال��ذي اإلم��ام األق��ص��ى وب��ال��م��س��ج��د
ه��الل��ه��ا ن��ح��س واآلف��اق األرض ل��ه وأش��رق��ت ال��ب��الء ال��ل��ه ك��ش��ف ب��ه
ب��ال��ه��ا ك��واس��ف أزم��اٌت ال��ن��اس ع��ن وان��ج��ل��ت ل��ل��ن��اس ال��غ��ي��ث اس��ت��ه��لَّ ف��ل��م��ا
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رح��ال��ه��ا ت��ط��م��ئ��ن م��ا ك��واه��ل��ه��ا ب��ه��ا ش��ج وه��ي ال��م��ي��س رح��ال ش��ددن��ا
ح��ال��ه��ا تُ��ص��َرف أي��ن وان��ت��ظ��اًرا غ��نً��ى ح��ج��ة ث��الث��ي��ن وض��ع��ن��اه��ا رح��اًال
ك��الل��ه��ا إل��ي��ك ع��ف��رن��اٍة وك��ل ت��ن��ت��ه��ي ع��ن��دك ال��ح��اج��ات ف��أص��ب��ح��ت
ان��ت��ق��ال��ه��ا ال��ع��ظ��ام م��خَّ ل��ي��ن��ت��ف��ي��ْن ظ��ه��وره��ا ع��ن أش��ت��ع��ب ل��م ل��ئ��ن ح��ل��ف��ت
ن��ع��ال��ه��ا ال��راج��ع��ات ب��ي��ن خ��ذاري��ف ت��ل��ت��ق��ي س��ل��ي��م��ان األس��رى م��ط��ل��ق إل��ى
م��ح��ال��ه��ا ك��ث��ي��ٍر م��م��راٍح ب��ص��ح��راءَ خ��ض��رة يُ��ن��تِّ��ف��ن ن��ع��ام��ات ك��أن
ك��الل��ه��ا يُ��خ��ش��ى وال��ع��ي��س ب��ه��ا ذُع��ْرن وغ��ب��رًة ب��ي��ًض��ا ال��ل��ي��ل ج��ن��ح ي��ب��ادرن
م��الل��ه��ا ال��ق��ط��ي��ف ع��ق��اب��ي��ل م��ن ب��ه أص��اب��ه ق��د ال��ذي ال��ه��م أخ��ا ك��أنَّ
ظ��الل��ه��ا؟ ح��م��ر وه��ي غ��ي��وم ع��ل��ي��ك��م ت��ك��ن أل��م ال��م��ش��رَق��ي��ن: أله��ل وق��ل��ت
ث��ف��ال��ه��ا ��ا م��ل��حٍّ ك��ان��ت ع��ن��ك��ُم رًح��ى وح��وِّل��ت ال��رب��ي��ع ج��ود ف��ب��دَّل��ت��ُم
ث��ق��ال��ه��ا ��ا ص��مٍّ ب��ال��م��ه��دي أداه��م ع��ن��ك��ُم ف��كَّ إذ ال��ل��ه ت��ش��ك��رون أال
اس��ت��الل��ه��ا ب��ال��ع��راق م��س��اء ص��ب��اح ع��ل��ي��ك��ُم س��ي��وف ع��ن��ك��م ب��ه وش��ي��م��ت
يُ��ق��ال��ه��ا ال ع��ث��رة ن��ه��اًرا ت��ردَّى ك��اف��ر أن��ا ي��ق��ل ل��م َم��ْن أن��ت��م وإذ
ذي��ال��ه��ا ال��م��ن��ك��ب��ي��ن ل��ب��ي��ن س��ري��ع ب��ض��رب��ة م��ن��ه ال��رأس أم وف��ارق
خ��الل��ه��ا ب��ي��ًض��ا ال��ب��دن وأه��دى وص��ام ح��ج��ة ث��م��ان��ي��ن ص��لَّ��ى ق��د ك��ان وإن
ي��دال��ه��ا ال��ع��دو ك��ان دول��ة ل��ق��وا ُم��ع��تِّ��ب آل ال��ح��ج��اِج نَ��َف��ُر ل��ئ��ن
س��ب��ال��ه��ا ك��ل��وًح��ا م��وت��اه��م ال��ن��ار وف��ي أذلَّ��ة م��ن��ه��م األح��ي��اء أص��ب��ح ل��ق��د
ان��ف��ت��ال��ه��ا ب��ال��ع��ذاب ع��ل��ي��ه��م ف��ص��ار ب��غ��ي��ره��م ال��دائ��رات ي��رون وك��ان��وا
ج��دال��ه��ا يُ��س��ت��ط��اع ال ع��زة ب��ه ��رت ش��مَّ ال��ل��ه ات��ِق ق��ي��ل: إذا وك��ان
ج��الل��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا أل��واح ال��ه��ن��د ب��ه أورم��ت ب��ال��ص��ي��ن ك��ان َم��ْن إل��ى أل��ك��ن��ي
خ��ب��ال��ه��ا ال��ع��راق أرض ع��ن م��ات ف��ق��د ع��ن��دن��ا وال��ع��دل اإلس��الم إل��ى ه��ل��مَّ
م��ال��ه��ا س��ل��ي��م��ان إال غ��ي��ره��ا وال ف��ق��ي��رة ن��ف��ٌس األرض ف��ي أص��ب��ح��ت ف��م��ا
ش��م��ال��ه��ا خ��ي��ر ع��ن��د ش��م��ال وخ��ي��ر ل��ه��ا ف��اض��ل��ة اإلي��م��ان ف��ي ي��م��ي��ن��ك
ح��ب��ال��ه��ا ال��ش��دي��د وال��وث��ق��ى ال��ق��ص��د إل��ى ب��ه وال��م��ه��ت��دى ال��ن��اس خ��ي��ر ف��أص��ب��ح��َت
ن��وال��ه��ا ال��م��غ��ي��ث ال��غ��ي��ث ه��ي وأخ��رى أط��َل��َق��تْ��ه��ُم ال��ت��ي األس��رى ي��د ي��داك
ان��ح��الل��ه��ا يُ��ْرَج��ى ك��ان م��ا ع��ق��دة وم��ن ب��ائ��س ق��ي��د م��ن ك��ف��اك أط��ل��ق��ت وك��م
غ��الل��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا وأع��ن��اًق��ا ف��ك��ك��َت ت��ك��نَّ��ع��ت ق��د ال��ت��ي األس��رى م��ن ك��ث��ي��ًرا
ج��ب��ال��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا أوت��اد األرض ك��م��ا دي��ن��ن��ا أوت��اد م��روان ب��ن��ي وج��دن��ا
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ض��الل��ه��ا يُ��ه��دى ال��ن��اس ي��ض��لَّ أن ب��ه��ا ال��ت��ي ك��ال��ِق��بْ��ل��ة ال��دي��ن ل��ه��ذا ف��أن��ت��م
س��ؤال��ه��ا وع��ن��ا ت��م��ش��ي ب��ه��م إل��ي��ن��ا أق��ب��ل��ت ك��ل��ي��ن أه��دام م��ن وس��وداء
ه��زال��ه��ا ي��ق��صُّ ك��ادت ق��د ل��ت��رع��د وإن��ه��ا م��ن��ه��م اث��ن��ان ع��ان��ق��ي��ه��ا ع��ل��ى
ح��ال��ه��ا وال��ش��ر ب��األه��دام تَ��ع��لَّ��ق ل��ه��ا ك��ل��ت��اه��م��ا ث��ن��ت��ان خ��ل��ف��ه��ا وم��ن
ف��ص��ال��ه��ا ل��ح��ول ي��ت��م��م ل��م ش��ع��ي��ث��اء ورائ��ه��ا م��ن م��ح��زوم��ة ح��ج��ره��ا وف��ي
رئ��ال��ه��ا ج��ان��ب��ت��ه��ا م��ح��ل ن��ع��ام��ة ك��أن��ه��ا إل��ي��ن��ا وأْل��ق��تْ��ه��م ف��خ��رَّت
ع��ي��ال��ه��ا ك��ث��ي��ر ك وُه��الَّ إل��ي��ه��ا وق��بَّ��ة خ��ب��اء م��ن ك��م ح��ج��رة إل��ى
س��ج��ال��ه��ا ال��س��م��اك َع��وَّا أو ال��دل��و م��ن ع��ل��ي��ه��ُم أع��ان ح��ت��ى ه��ن��أن��اه��ُم
ام��ت��الل��ه��ا ال��ق��دور ن��ص��ب ي��ن��ت��ظ��ر ول��م ��ع��ت ت��ل��فَّ ب��ال��دخ��ان ال��ع��ذارى م��ا إذا
م��ح��ال��ه��ا غ��رٍّا ال��ُك��وم ال��َم��ت��ال��ي ع��ب��ي��ط وض��م��ن��ت ال��ق��دور وأب��رزن��ا ن��ح��رن��ا
خ��ص��ال��ه��ا إال زرق ال م��س��وَّم��ة م��ج��م��د ك��ل راح��ت��ي ف��ي اع��ت��رك��ت إذا
ف��ص��ال��ه��ا ل��در ت��رزم ل��م ال��ش��ول إذا ال��ذرى ق��م��ع م��ن ب��ال��ق��ض��ب ل��ه��م م��ري��ن��ا
خ��ب��ال��ه��ا ال��ق��ي��ام دون م��ن وب��ال��س��اق ب��ط��ن��ه��ا ب��ال��س��ي��ف األف��الذ ع��ن ب��ق��رن��ا
ع��ق��ال��ه��ا ورد وال��ن��اب ألض��ي��اف��ن��ا س��ن��ام��ه��ا م��ن ال��ِق��رى ال��غ��ل��ي ع��ل��ى ع��ج��ل��ن��ا
ش��م��ال��ه��ا ال��ش��ت��اء أرواح اع��ت��زَّ إذا ذم��ي��م��ة وه��ي ال��ري��ح ت��م��وت أو ل��ه��م
ج��الل��ه��ا ع��ن��ه��ا زلَّ ع��ري ظ��ه��ر ع��ل��ى وراءه��ا ب��ن��وه��ا ي��س��ع��ى وص��ارخ��ٍة
رع��ال��ه��ا ت��ث��وب خ��ي��ل ل��ح��ق��ت وق��د ذروة ع��ن��اص��ي ب��ك��ف��ي��ه��ا ت��ل��وِّي
وخ��ال��ه��ا ��ا ل��حٍّ ال��ع��م اب��ن ه��و أب��وه��ا أك��رم��ي��ه��ُم ف��ي ال��ح��ي ف��ي م��ق��اب��ل��ة
ف��ح��ال��ه��ا ت��ع��ادى وج��م��ه��ور ع��ب��ي��ط وراءه��ا ال��س��م��اء س��دَّ ال��ت��ف��ت��ت إذا
اك��ت��ف��ال��ه��ا ال��رح��ال ش��د أُع��ِج��ل��ت وق��د ن��س��اؤن��ا ال��ب��ي��وت وس��ط ب��ه��ا أن��اخ��ت
ن��ه��ال��ه��ا ب��ال��م��ن��اي��ا ت��س��اق��ي رم��اًح��ا وراءه��ا ال��رم��اح ف��أق��ب��ل��ن��ا أن��خ��ن��ا
ن��ع��ال��ه��ا رق��اًق��ا ح��واش��ي��ه��ا ع��ت��اًق��ا ح��ج��زات��ه��م ت��رى ق��وم��ي دارم ب��ن��و
ص��ق��ال��ه��ا ع��ن��ه��ا األط��ب��اع ج��ال س��ي��وف ك��أن��ه��م ال��ي��م��ان��ي اب ه��دَّ ي��ج��رُّون

امللك: عبد بن سليمان يمدح وقال

رع��اب��ل��ه ت��ط��ي��ر س��ل��خ ب��ه ع��ل��ي��ه ك��أن��م��ا ال��ق��م��ي��ص م��ن��ش��ق ك��ل ت��رى
وم��ف��اص��ل��ه رأس��ه ع��ي��ن��ا ال��رح��ل ع��ن أم��ال��ه ح��ت��ى اإلدالج ال��ك��رى س��ق��اه
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م��ائ��ل��ه األرض م��ن ي��دن��و م��ي��ت ع��ل��ى م��ع��اون م��ن ه��ل م��غ��ل��وب��ي��ن ون��ادي��ت
أق��ات��ل��ه ب��ال��س��الح ك��أن��ي وع��ي��د أق��ام��ه ح��ت��ى ال��ع��ي��ن��ي��ن رف��ع ف��م��ا
غ��ي��اط��ل��ه داٍج وال��ل��ي��ل ب��ت��ف��دي��ت��ي ن��خ��اع��ه ف��ي ال��ذي ال��م��ي��ل ل��ه أق��م��ت
داخ��ل��ه ال��ق��ل��ب ي��ن��ف��ذ ه��م��ي ك��اد وق��د ص��ري��م��ت��ي ن��وار م��ن��ي اس��ت��ب��ط��أت ق��د
رواح��ل��ه ت��س��ت��ري��ح ه��م��ي ك��ان وم��ا ظ��ه��وره��ا ع��اًم��ا ع��رَّي��ت أي��ن��ًق��ا رأت
وأص��ائ��ل��ه دائ��ٍم ن��ه��اٍر غ��دوَّ ب��ق��ي��ة ل��ه��ن ي��ت��رك ل��م ح��راج��ي��ج
ن��وازل��ه ع��ل��ي��ه��ا غ��رب��انً��ا ال��ط��ي��ر م��ن ال��ذرى الص��ق��ة أص��الب ع��ن ي��ق��ات��ل��ن
ح��واج��ل��ه ت��ك��ر ف��ي��ٍف ف��ي ص��الت��ك ت��ن��اص��ف��ي ن��وار ي��ا ت��ص��ح��ب��ي��ن��ا ف��إن
ش��واك��ل��ه ورٌد ال��ص��ب��ح ول��ون أُن��ي��خ��ت رك��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى أط��الح م��واق��ع
ك��اه��ل��ه ال��م��ع��دي��ن ع��اري ث��ب��ٌج ل��ه��ا رس��ل��ة ظ��ه��ر ع��ل��ى ع��ج��ل��ى وت��خ��ت��م��ري
ن��اق��ل��ه ال��ظ��لَّ ي��ن��ق��ل ح��ت��ى ال��غ��د إل��ى ب��ن��ا رائ��ح��ة ب��األرض ط��م��ع��ت وم��ا
ج��ائ��ل��ه ب��ال��ق��رض األح��ق��اب زاح��م إذا خ��ل��ف��ه��ا ي��ح��ف��دن ال��ض��ي��م ال��م��ط��اي��ا ت��س��وم
ه��زائ��ل��ه أم��ع��رت��ه ق��د ام��ه��ا وق��دَّ وراءه��ا ي��أوي ك��ان م��ا رأت ول��م��ا
وج��ام��ل��ه م��ن��ه ال��ظ��ل��ف ف��أودى ع��ل��ي��ه��ا م��راح��ه ك��ان األخ��ط��ار م��ن ك��ب��اب
ت��الت��ل��ه ش��دي��د ده��ر ب��ن��ا إل��ي��ه رم��ى إن ب��ال��ش��ام اإلع��ط��اب خ��ش��ي��ة ب��ك��ت
ع��ام��ل��ه وه��و ل��ه وال��ب��ان��ي ال��ل��ه إل��ى رح��ل��ت��ي س��أج��ع��ل إن��ي ت��ج��زع��ي ف��ال
س��الس��ل��ه ح��لَّ��ت ال��م��س��ك��ي��ن ال��ب��ائ��س ع��ن ب��ه وم��ن ال��م��م��ح��ل��ي��ن غ��ي��ث س��ل��ي��م��ان
ي��ع��ادل��ه راٍع األرض ف��وق وع��ث��م��ان م��ح��م��د ال��ن��ب��ي م��ات م��ذ ق��ام وم��ا
س��واح��ل��ه ال��م��ع��ي��ن ي��ب��س ع��ن ت��ش��ق��ق أص��ب��ح��ت ب��ح��رك غ��ي��ر ب��ح��ر ك��ل أرى
ج��داول��ه ال��ب��ي��وت ب��ي��ن م��ف��ج��رة ح��ب��اب��ه ي��ج��ري ال��ج��ون ال��ف��رات ك��أن
ف��اع��ل��ه ف��إن��ك ش��يء م��ن ق��ل��َت وم��ا ال��ه��وى ب��ك ي��م��ي��ل أنَّ��ى ع��ل��م��وا وق��د
ن��واف��ل��ه ي��دي��ك ف��ي إال ال��خ��ي��ر م��ن غ��ال وإن ش��ي��ئً��ا األق��وام ي��ب��ت��غ��ي وم��ا
ف��واض��ل��ه ع��ادت ال��ت��س��ع��ي��ن م��ع وس��ت ل��ه م��ض��ت ع��اًم��ا ت��س��ع��ي��ن ف��ي ال��ل��ه أرى
ك��الك��ل��ه ��ت أل��حَّ ق��د ع��ل��ي��ن��ا ل��ده��ر أص��اب��ن��ا ق��د ك��م��ا ب��ل��وى وال ع��ل��ي��ن��ا
أوائ��ل��ه ع��دَّت ال��ع��اديُّ إذا وب��ي��تً��ا رح��م��ة ل��ل��ن��اس ال��ن��اس خ��ي��ر ت��خ��ي��ر
ج��اع��ل��ه ال��ع��رش ذا ال��ل��ه أن س��ل��ي��م��ان ن��ب��ي��ه ب��اس��م س��م��اه ال��ذي وك��ان
واب��ل��ه ي��ن��ب��ت ل��ل��ن��اس ح��ي��ا وغ��ي��ث ج��م��اع��ة واج��ت��م��اع أم��نً��ا ال��ن��اس ع��ل��ى
ب��اط��ل��ه ال��ح��ق م��ع ي��خ��ال��ط��ه��ا ل��م أت��ت ب��ُس��نَّ��ة م��ن��ا أدرك��ت م��ن ف��أح��ي��ي��ت
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ع��ادل��ه أن��ت ج��ائ��ٍر ق��ض��اءٍ وك��ل ع��ش��اب��ه��ا ك��ل األب��ص��ار ع��ن ك��ش��ْف��َت
ق��ات��ل��ه أن��ك ب��ال��ع��دوان ال��ن��اس ع��ل��ى س��ي��ف��ه س��لَّ ال��ذي ال��ظ��ل��م ع��ل��م وق��د
ن��ائ��ل��ه ال��ن��اس ع��ل��ى يُ��ب��َس��ط ول��م ب��ح��ق ق��اض��يً��ا ل��ي��س َم��ْن ال��ن��اس ب��م��ح��ي��ي ول��ي��س
م��ائ��ل��ه ُق��وِّم ب��ال��م��ه��ديِّ ال��ن��اس ع��ل��ى ال��ت��وائ��ه ب��ع��د ال��دي��ن ص��ل��ب ف��أص��ب��ح
ح��ام��ل��ه أن��ت ال��ذي ف��أدَّي��ت ع��ل��ي��ه��ا وال��ت��ي األرض ت��ح��م��ل ل��م ال��ذي ح��م��ل��ت
غ��وائ��ل��ه ع��ن��ا ال��دي��ن وغ��ال أُض��ي��ع��ت ب��ع��دم��ا األم��ان��ة ح��م��ل م��ن ال��ل��ه إل��ى
م��ح��اص��ل��ه إل��ي��ك ص��ارت إذ ال��ع��دل م��ن م��ث��ل��ه األرض ف��ي ال��َج��ْور م��ك��ان ج��ع��ل��ت
ب��وازل��ه ال��َع��ض��وض ال��ده��ر ف��م ع��ل��ي��ه��م واْل��ت��ق��ى ال��ن��اس اس��ت��س��ل��م ح��ت��ى ق��م��َت وم��ا
داخ��ل��ه خ��اف ق��د وال��ب��ي��ت ج��اره ل��ه آم��نً��ا ال��ن��ار ي��ع��ب��د م��ن رأوا وح��ت��ى
ن��واص��ل��ه ذاك ب��ع��د ع��ادت ال��ن��ت��ف ك��ذي س��ق��ام��ه��م ب��ع��د ال��ل��ه ب��إذن ف��أض��ح��وا
ش��اغ��ل��ه وال��ل��ه ال��ع��ن��ز ي��وم ال��ش��ام إل��ى ب��ه رم��ى ي��زي��َد ذب��ي��اٍن اب��ن رأي��ت
أن��ام��ل��ه س��اع��دي��ه ت��خ��ذل ذراع��ي��ه ت��ل��ج وم��ن ح��ل��ي��ًال تَ��ن��ك��ح ل��م ب��ع��ذراء
ف��رازل��ه ث��ق��اًال م��ع��دوًال ال��ب��غ��ل ع��ل��ى رأي��ت��ه ل��م��ا ب��ال��خ��زي ل��ه وث��ْق��ُت

عوًفا فهاب ليًال، فأتاه عوف؛ من مزاد بابنه يثأر أن أراد ضمضم بن األقعس كان
ورجع بساقه فاتَّقاه السهم حفيف عوف فسمع بعيد، من بسهم فرماه عليه؛ يقدم أن

الفرزدق: فقال أدراجه، األقعس

غ��ارب��ه ال��وري��دي��ن ي��دم��ي ن��دب ع��ل��ى ف��أص��ب��ح��ا األق��ع��س��ان أم��ري ض��ي��ع
ج��ان��ب��ه أن��ور ال��ع��ي��ص��ان أِش��ِب إل��ى ألل��ج��آ أم��ري أس��ب��اب أخ��ذا ول��و
ح��الئ��ب��ه وج��اءت ال��داع��ي ثَ��وَّب إذا ل��وائ��ه ت��ح��ت س��ف��ي��ان ب��ن��و م��ن��ي��ع
ط��ال��ب��ه أح��دث ك��ي��ف وتُ��رس��ى م��زاًدا ال��ت��ق��ت إذا ال��رف��اق أف��ن��اء س��ت��ذك��ر
ح��اج��ب��ه الح ق��د وال��ص��ب��ح ل��ه ف��ع��دَت ش��ري��ع��ة ح��م��ار ق��ي��س أب��ا ح��س��ب��َت
ق��رائ��ب��ه ع��وف ق��ب��َر ل��زارت ض��رب��َت ظ��ال��م اب��ن س��ي��ف ب��ال��م��ع��ل��وب ك��ن��ت ف��ل��و
ط��ال��ب��ه أن��ت دم أْودى ف��ق��د ع��ل��ي��ك ف��وق��ه أه��ون ال��س��ه��م وج��دت ول��ك��ن
ي��ج��اوب��ه ال��س��ب��اق أك��م��اع ب��ي��ن ص��ًدى ب��أخ��ي��ك��م��ا ت��ج��ع��ال ل��م أن��ت��م��ا ف��إن
س��ب��اي��ب��ه أُس��ي��َل ح��اذي��ه��ا ب��ي��ن دًم��ا ك��ن��ت��م��ا س��ف��ي��ن��ة اب��نَ��ي ي��ا ف��ل��ي��ت��ك��م��ا
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لألحنف أمر معاوية؛ عىل املجاشعي يزيد بن والحتات قيس بن األحنف وفد ملا
عنده من خرجا فلما درهم، آالف بعرشة للحتات وأمر واستكتمه، درهم ألف بأربعني
فقال: معاوية إىل راجًعا فكرَّ فأخربه؛ صلته، عن األحنَف الحتاُت سأل للعراق َهني متوجِّ
آالف عرشة وتعطيني درهم، ألف أربعني رأيه، ورأيه األحنف، تعطي املؤمنني، أمري يا
له فأمر أيًضا؛ ديني اشِرت فقال: األحنف، دين بها اشرتيت إنما حتات يا فقال: درهم!
فبلغ املال، بيت إىل املال فُردَّ مات؛ حتى دمشق من يخرج فلم األربعني، تمام ألًفا بثالثني

فقال: معاوية فأتى ذلك؛ الفرزدق

ذائ��ب��ة؟ ل��ك ج��ام��د ح��رب وم��ي��راث ظ��الم��ة ال��ح��ت��ات م��ي��راث أت��أك��ل
م��س��ارب��ه م��اٍض ف��ي��ك ع��ض��ب ��م ل��ص��مَّ ب��س��ط��ة ال��ك��ف رق��ى ك��ن��ا إذ ك��ان ول��و
م��رات��ب��ه ص��ع��اب ع��ل��وز خ��ي��اط��ف دون��ه م��ع��اوي ي��ا أم��ًرا ُرم��َت وق��د
ك��ت��ائ��ب��ه ع��ل��يَّ م��ال��ت ول��و س��واك ق��درة غ��ي��ر ع��ن ال��ن��ص��ف أع��ط��ي ك��ن��ت وم��ا
ي��ح��اس��ب��ه ذا ف��َم��ْن ع��رق��ي ال��ن��دى وع��رق ال��ح��ص��ى ع��دد ف��ي ال��ش��مِّ ال��ج��ب��ال اب��ن أن��ا
ج��ان��ب��ه ازورَّ م��ا ال��ري��ح يُ��ب��اري أغ��رَّ ي��زل ل��م م��ع��اوي ي��ا ل��ي أب م��ن وك��م
ي��خ��اط��ب��ه ش��م��س ع��ب��د م��ن ال��ذي أب��وك ي��ك��ن ول��م ال��م��ال��ك��ي��ن ف��روع ن��م��ت��ه
ش��ارب��ه ط��رَّ م��ذ ال��م��ج��د ي��الق��ي ج��واًدا ل��ل��ن��دى ي��ه��ت��زُّ ال��س��ي��ف ك��ن��ص��ل ت��راه
أق��ارب��ه ال��ت��راث ف��ي��ح��ت��از ت��راثً��ا أورث��ا م��ع��اوي ي��ا وع��م��ي أب��وك
ح��الئ��ب��ه ال��ق��ل��ي��ل ال��م��ول��ى َم��ن ع��رف��ت ج��اه��ل��ي��ة ف��ي ال��دي��ن ه��ذا ك��ان ف��ل��و
ش��ارب��ه ب��ال��م��اء غ��صَّ أو ألب��دي��ت��ه م��ل��ك��ك��م غ��ي��ر ف��ي األم��ر ه��ذا ك��ان ول��و
ي��ق��ارب��ه ش��م��س ع��ب��د م��ن ال��ذي أب��وك ي��ك��ن ل��م م��ع��اوي ي��ا ل��ي أب م��ن وك��م

بألف له وأمر دابة عىل وحمله جعالته الفرزدق أعطى الباهيل مسلم بن هللا عبد كان
ثالثون يكفيه إنما أعطيته الذي بهذا الفرزدق يصنع ما عفراء: بن عمرو له فقال درهم،

الفرزدق: فقال درهًما؟

ع��واق��ب��ه غ��بَّ��ت األم��ر م��ا إذا يُ��الم ال��ذي م��ن ع��ف��را ب��ن ع��م��رو ي��ا س��ت��ع��ل��م
ث��ع��ال��ب��ه ��رت��ه ع��فَّ إذ ال��س��ال ك��ح��ج��ر أم��ه ي��ع��ف��ر أن ع��ف��را اب��ن ن��ه��ي��ت
وع��ق��ارب��ه ح��ي��ات��ه ق��دم��ي ع��ل��ى س��رت ول��و ص��ف��ح��ت ض��ب��يً��ا ك��ن��ت ف��ل��و
ك��ات��ب��ه ال��س��رائ��َر ي��ح��ص��ي وال��ذي ل��ه��م غ��ف��رت��ه��ا ي��ديَّ ي��م��ن��ى ق��ط��ع��وا ول��و
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أق��ارب��ه ال��س��ل��ي��ط ي��ع��ص��رن ب��ح��وران وأم��ه أب��وه دي��اف��يٌّ ول��ك��ن
ج��ان��ب��ه ال��ش��ام م��ع دي��اف��يٌّ وق��ال��ت ج��ب��ال��ه��ا رم��ت��ه ال��ده��ن��ا رأى ول��م��ا
رك��ائ��ب��ه تُ��ق��اد ل��زي��اٍت ط��ري��ق ب��ه��ا ف��م��ا ع��ل��ي��ك ال��ده��ن��ا ت��غ��ض��ب ف��إن
ك��اس��ب��ه أن��ت ال��ذي ال��م��ال ع��ل��ى ت��ه��ر ك��أن��م��ا ال��ب��اه��ل��ي م��ال ل��ي��ث��م��ر
أق��ارب��ه ع��ن��ي ت��ن��ه��اه وال ح��ري��ًم��ا ل��ه أط��أ ل��م ي��غ��ت��اب��ن��ي ً ام��رأ ف��إن
ح��اط��ب��ه ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي ب��ه��ا أت��اه ه��ض��ب��ة أس��اود ل��ي��ًال ك��م��ح��ت��ط��ب
أُح��ارب��ه م��ن ال��ك��رى إط��راق وأط��رق م��س��ح��ل��ي واب��ي��ضَّ ن��اب��اي ال��ت��ق��ى أح��ي��ن

له فأمر ورجع حجَّ حتى املدينة من الفرزدق َصِحبه امللك عبد بن هشام حجَّ وملَّا
فقال: درهم، بخمسمائة

م��ن��ي��ب��ه��ا ي��ه��وي ال��ن��اس ق��ل��وب إل��ي��ه��ا وال��ت��ي ال��م��دي��ن��ة ب��ي��ن ي��رددن��ي
ع��ي��وب��ه��ا ب��اٍد ح��والء م��ش��وَّه��ة ل��خ��ل��ي��ف��ة ت��ك��ن ل��م ع��ي��نً��ا يُ��ق��لِّ��ب

وقال:

ي��ج��ي��ره��ا م��ن ن��ف��س��ه ي��ب��غ��ي ف��أص��ب��ح م��ال��ك س��ي��ف م��ن ال��ن��اس ي��ج��ي��ر وك��ان
ت��ث��ي��ره��ا ال��ت��راب وس��ط م��دي��ة إل��ى ب��ظ��ل��ف��ه��ا ق��ام��ت ال��س��وء ك��ع��ن��ز ف��ك��ان
م��ري��ره��ا ي��س��ت��م��ر ح��ال أي ع��ل��ى م��ل��ك��ه��ا زال إن ال��ق��ي��س ع��ب��د س��ت��ع��ل��م

عيالن: قيس يمدح وقال

ق��روم��ه��ا ه��ن��اك وح��اط��ت��ن��ي ل��ن��ص��ري ��رت ش��مَّ ع��ي��الن ق��ي��س ق��ي��ًس��ا ت��ر أل��م
ت��م��ي��م��ه��ا وم��ن��ه��ا م��ن��ه��ا ف��ه��م ت��م��ي��ًم��ا ك��ل��ه��م ال��ن��اس ع��ل��ى ق��ي��س ح��ال��ف��ت ف��ق��د
ق��دي��م��ه��ا ُع��دَّ ال��ن��اس م��ا إذا وق��وم��ي ألس��رت��ي ق��ي��ًس��ا إن ع��دوي وع��ادت
وح��ل��ي��م��ه��ا ��ال��ه��ا ُج��هَّ ل��ن��ا ي��دي��ن ك��ل��ه��م وال��ن��اس ال��غ��رب��ي ال��م��ن��ب��ر ل��ن��ا

الحجاج: عقوبة يصف وقال

ك��ات��م��ه أن��ا م��س��ت��ض��م��ر ل��ي ال��ه��م م��ن ودون��ه��ا ن��وار ق��ال��ت م��ا ت��ر أل��م
ت��خ��اص��م��ه أراك ال م��م��ن م��ك��ان��ك ت��رى ه��ل ت��ف��ي��ض��ان وع��ي��ن��اه��ا ت��ق��ول
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ي��زاح��م��ه َم��ْن ع��ل��ى أغ��ض��ى إذا ش��دي��د زح��ام��ه إن ��اج ال��ح��جَّ ع��ن ت��ن��حَّ
ع��زائ��م��ه ض��ع��ي��ف إال ع��ق��وب��ت��ه ت��ت��ق��ي وال��ج��ن ال��ح��ج��اج ي��أم��ن وم��ن

عىل فحمله سليم، من بهز بني من برجل سليم ببني فمرَّ زياد من هرب حني وقال
فقال: له ناقة

ت��وائ��م��ه ت��ولَّ��ت ق��د ون��ص��ف أم��ام��ي م��ض��ى ق��د ن��ص��ف��ان وال��ل��ي��ل ب��ه��ا أت��ان��ي
ج��اش��م��ه أن��ت ال��ذي ال��ل��ي��ل ل��ك وإن أرح��ب��يَّ��ة إن��ه��ا ت��ع��لَّ��م ف��ق��ال
دراه��م��ه ع��ل��ي��ه��ا ت��ح��ج��ا ل��م ب��أل��ف��ي��ن اش��ت��رى ال��ت��ي ال��ل��ب��اب ب��ع��د ن��ص��ي��ح��ت��ه
أداه��م��ه ع��ل��ي��ك ت��غ��ل��ق أو ل��س��ان��ك ل��ه ي��ك��ن ع��ل��ي��ك ي��ق��در إن ف��إن��ك
ج��رائ��م��ه تُ��خ��اف وال��ج��ان��ي ال��ن��اس م��ن أب��ي م��ن ح��م��الن ال��ب��ه��زيُّ ب��ه��ا ك��ف��ان��ي
ك��رائ��م��ه ب��خ��ي��ًال ت��رف��ع ل��م ال��م��ال إذا وال��ن��دى ال��م��ك��ارم ذو ع��ي��س��ى ال��ج��ود ف��ت��ي
ش��ك��ائ��م��ه ش��دي��د س��ل��ط��ان م��خ��اف��ة م��خ��اط��ًرا ال��ح��ارس��ي��ن رءوس ت��خ��طَّ��ى
ن��ع��ائ��م��ه ل��ي��ل ج��ن��ح ت��ب��ارى ظ��ل��ي��م ك��أن��ه��ا ال��ح��ف��ي��ر أه��ل ع��ل��ى ف��م��رَّت
وب��الع��م��ه خ��ط��م��ه��ا ل��وال ال��س��اج م��ن زم��ام��ه��ا م��ث��ن��ى ف��ي��ه ش��راًع��ا ك��أن
م��ح��ازم��ه ن��ب��ي��ل م��غ��ب��ور دأي إل��ى م��ح��ال��ه��ا ف��ي ُركِّ��ب��ت ف��ئ��وًس��ا ك��أن
ع��ات��م��ه ال��ل��ي��ل ت��ال ح��ت��ى ص��درت وم��ا وح��ن��ب��ل ورائ��ي وال��ُم��ل��ق��ى وأص��ب��ح��ت
م��خ��اط��م��ه أس��ي��ل ص��ع��ٍل ع��ن ال��ص��ب��ح ل��ه��ا وان��ج��ل��ى روي��ة ع��ي��نَ��ي��ه��ا ب��ي��ن رأت
م��خ��ارم��ه ورائ��ي ف��ل��ج م��ن وأع��رض ف��اس��ل��م��ي ال��ف��ريَّ��ان دون��ي أت��ى م��ا إذا

الطرماح: يهجو وقال

ف��ص��ي��ل��ه��ا ح��نَّ ح��ي��ن ث��م��ود ك��أش��ق��ى ع��وى إذ ث��ق��ب��ة ب��ن ال��ط��رم��اح ك��أن
ف��ح��ول��ه��ا األم��ه��اِت ت��ع��ل��و ب��ه��ائ��م ك��أن��ه��م م��ج��وس إال ط��ي��ئ وم��ا
ب��ع��ول��ه��ا آب��اؤه��ن ب��ن��ات��ه��ُم ن��س��اؤه��م م��ج��وس إال ت��ل��ك��ُم وم��ا
ف��ت��س��ي��ل��ه��ا ف��وق��ه��ا ال��ع��ن��اق ت��ب��ول أج��ئ��ي��ة ت��ل��ع��ة ب��أع��ل��ى ف��ح��ل��وا
رس��ول��ه��ا وم��ن��ه��ا م��ن��ه��ا خ��الئ��ق��ه��ا وأم��ة ل��ق��وم ب��أرب��اب أل��س��ن��ا
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وقال:

وتُ��ج��ان��ب��ه ح��ول��ه ب��ي��وتً��ا ت��زور ه��ائ��ب��ه أن��ت ال��ذي ال��ب��ي��ت ح��ب��ذا أال
ت��راق��ب��ه ع��دو م��ن ح��ذاًرا ول��ك��ن أله��ل��ه ه��ج��ر غ��ي��ر م��ن ت��ج��ان��ب��ه
أط��اي��ب��ه ال��ش��ب��اب وأي��ام ع��ل��ي��ن��ا أم��رُّه ال��م��ش��ي��ب أي��ام ال��ده��ر أرى
ج��ادب��ه ت��ع��ل��ل ع��ي��ش ق��ب��ل��ه وم��ن أع��ي��ن وق��رة ل��ذات ال��ش��ي��ب وف��ي
غ��ال��ب��ه ب��د ال ف��ال��ش��ي��ب ب��س��ي��ف��ي��ه��م��ا ف��أص��ل��ت��ا ال��ش��ب��اب ال��ش��ي��ب ن��ازل إذا
ك��ت��ائ��ب��ه ل��ل��ش��ب��اب راق��ت ال��ش��ي��ب إذا ه��ازم ش��ر وي��ا م��ه��زوم خ��ي��ر ف��ي��ا
ح��ال��ب��ه ال��دَّرَّ ي��رج��ع ح��ت��ى ال��ده��ر ي��د ب��راج��ع ش��ي��ب ب��ع��د ش��ب��اب ول��ي��س
م��ض��ارب��ه وع��زَّت ف��ي��ه��م ك��رم��ت ول��و ق��وم��ه ب��ال��م��ظ��ال��م ي��ت��خ��م��ط وم��ن
وغ��ارب��ه ص��ف��ح��ت��اه رك��وبً��ا وت��ج��رح خ��ده ال��ع��ش��ي��رة ب��أظ��ف��ار يُ��خ��دَّش
ج��ان��ب��ه ل��ل��ق��وم ي��ح��ُل ال يَ��ه��ْج م��ا م��ت��ى ع��م��ه اب��ن ع��زَّ ال��م��رء ع��م اب��ن وإن
ك��واك��ب��ه اس��ت��ق��لَّ��ت ح��ي��ث م��ن ال��ن��ج��م م��ع خ��ي��ره ال��ش��ر ح��اض��ر ع��م اب��ن وُربَّ
ج��ال��ب��ه ال��خ��ي��ر م��ن م��ن��ه دن��ا م��ا وال ن��ازح ال��ش��ر م��ن م��ن��ه ن��أى م��ا ف��ال
وت��ج��ارب��ه ن��ف��س��ه ت��ع��ْظ��ُه ل��م إذا واع��ظ ب��ت��ج��ري��ب م��ن��ف��وًع��ا ال��م��رء ف��م��ا
أق��ارب��ه ع��ل��ي��ه ت��ح��زن ل��م م��ات وإن أص��ل��ه ال��غ��ص��ُن ي��ن��ف��ع ل��م م��ا خ��ي��ر وال

القرسي: هللا عبد بن أسد يمدح وقال

ح��دي��ده��ا ب��ال��م��ن��اي��ا أت��اه��ا م��ا وال ل��ه��ا ب��ع��ام��ل��ة ن��ف��س ف��م��ا ت��زوَّد
خ��ل��وده��ا ط��وي��ًال م��وت ��ه��ا م��سَّ وإن ح��ي��ات��ه��ا ت��ك��ون أن ن��ف��س��ك ف��ت��وش��ك
وري��ده��ا وم��ات ت��ن��ط��ق ل��م ال��ن��ف��س إذا ل��ه��ا اك��ت��دَح��ْت ال��ت��ي ال��ن��ف��ُس ت��رى وس��وف
س��ع��وده��ا أط��ل��ق��ت��ن��ي ع��ن��دي ��ي��ه ب��ك��فَّ ن��ع��م��ة ف��ض��ل م��ن األش��ب��ال ألب��ي وك��م
ق��ع��وده��ا ط��وي��ًال ك��ان��ت وق��د ع��ل��ي��ه��ا ق��ائ��ًم��ا ِرْج��ل��يَّ ف��وق أم��ش��ي ف��أص��ب��ح��ُت
ش��ه��وده��ا ت��غ��ي��ب ل��م ع��ن��دي ��ي��ك ب��ك��فَّ ن��ع��م��ة ف��ض��ل م��ن ال��ل��ه ع��ب��د اب��ن ي��ا ف��ك��م
ع��م��وده��ا ال��م��ب��ت��ن��ي��ن ع��م��اد ي��ط��ول ب��ن��ي��ت��ُم ق��د ق��ب��ة م��ن ل��ك��ُم وك��م
ي��زي��ده��ا ال��س��م��اء أع��ل��ى ب��ه��ا ون��ال خ��ال��د ب��ج��ي��ل��ة ب��أي��دي��ه��ا ب��ن��ت��ه��ا
ش��دي��ده��ا األم��ور أق��ران اع��ت��زَّ إذا ق��ب��ي��ل��ة ك��ل ت��ع��ل��ون وج��دت��ك��ُم
ع��م��ي��ده��ا وم��ن��ك��م م��ح��ام��ي��ه��ا ف��م��ن��ك��م غ��ارة ب��ج��ي��ل��ة الق��ت إذا وك��ان��ت
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أس��وده��ا ف��م��ن��ك��م خ��وف ف��ي ل��ي��س��ع��ي��ن ذي��ول��ه��ا ال��ن��س��اء ع��ال��ى إذا وك��ن��ت��م
ي��ق��وده��ا م��ن م��ن��ك��ُم أو ل��ك��م أال خ��ال��د ب��ج��ب��ي��ل��ة ي��وًم��ا أص��ب��ح��ت وم��ا
ي��ذوده��ا م��ن ت��ج��د ل��م م��ش��يً��ا ال��ب��أس إل��ى وأق��ب��ل��ت ال��دروع ف��ي م��اس��ت ه��ي إذا
ج��دوده��ا ال��ج��دود أه��ل اه��ت��ض��م��ت ق��د أص��ب��ح��ت ب��ج��ي��ل��ة ك��ان��ت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
ص��ي��ده��ا ال��ج��م��اج��م ض��راب��ي ك��ان وق��د ل��ق��ائ��ه��ا ي��وم ال��غ��ارات ت��دل��ق ل��ق��د
وس��وده��ا ال��م��ن��اي��ا ح��م��ر ال��ت��ق��ت م��ا إذا ع��ائ��ًدا ج��اء ل��م��ن أي��دي��ه��ا م��ع��اق��ل
ح��دي��ده��ا ي��ف��ري وب��ال��ه��ن��دوان��ي��ات ب��ال��ق��ن��ا ب��ج��ي��ل��ة الق��ت إذا وك��ان��ت
ج��وده��ا ب��ج��ي��ل��ة أي��دي إل��ى ي��ك��ون ع��ط��اؤه��ا ل��ق��وم أي��ٍد خ��ل��ق��ت ف��م��ا

سيد مسعود بن يزيد ويهجو رميلة بن باألشهب دارم بن نهشل بني يُعريِّ وقال
نهشل: بني

ت��م��ائ��م��ه ال��س��ل��ي��م غ��رَّ ك��م��ا غ��روًرا ل��ن��ه��ش��ل ث��ور اب��ن ك��ان ل��ق��د ل��ع��م��ري
س��الل��م��ه أس��ل��م��ت��ه ن��ي��ق ب��م��ه��واة ت��ذب��ذب��وا م��ا إذا ح��ت��ى ف��داله��ُم
م��ح��ارم��ه م��س��ت��َح��الٍّ ح��م��اه م��ب��اًح��ا واب��ن��ه��ا رم��ي��ل��ة ت��ح��م��ي م��ن ف��أص��ب��ح
أراج��م��ه ك��ي��ف األق��وام ن��ظ��ر إذا ذرع��ه ق��در أب��ط��رتُ��ه ق��د وم��ث��ل��ك
أش��ائ��م��ه ي��زي��د م��س��ع��ود الب��ن ج��رت ف��إن��م��ا ال��ي��م��ي��ن ط��ي��ر ي��زدج��ر ف��م��ن
ف��اه��م��ه؟ ال��ح��ق أف��ه��م��ت��ك إن أن��ت وه��ل م��ق��ال��ت��ي ي��زي��د ي��ا وأنْ��ِص��ْت ��ْع ت��س��مَّ
ع��ال��م��ه ه��و ك��م��ن ش��ي��ئً��ا ج��اه��ل وم��ا ك��ل��ه��م ال��ن��اس ي��ع��ل��م ق��د م��ا أُن��بِّ��ي��ك
ق��وادم��ه ال��ج��ن��اح خ��ي��ر ك��م��ا ق��دي��ًم��ا م��ن��ك��ُم أف��ض��ل ن��ح��ن أنَّ��ا ت��ر أل��م
وه��ادم��ه ع��ز ب��ي��ت ب��ان��ي ال��ن��اس وف��ي وب��ي��ت��ه م��ن��ا ال��ع��ز ب��ان��ي زال وم��ا
دع��ائ��م��ه ش��دي��ًدا س��واري��ه ط��واًال تُ��بَّ��ع ع��ه��د ع��ل��ى ورث��ن��اه ق��دي��ًم��ا
غ��ارم��ه ب��ال��ث��ق��ل ض��جَّ م��ا إذا ح��م��ل��ن��ا دم وم��ن ف��ك��ك��ن��ا ق��د أس��ي��ر م��ن وك��م
ع��وارم��ه غ��ب��ت ح��ي��ن ق��ول��ي ن��واف��ذ ب��س��ب��اب��ك��م ت��درك��وا إن ن��ه��ش��ل ب��ن��ي
م��ط��اع��م��ه خ��ب��ي��ثً��ا ال��م��ق��رى ن��اق��ص ت��ج��ْد ش��ت��ا إذا ال��ن��ه��ش��ل��ي ض��ي��ف ت��ُك م��ت��ى
أس��ال��م��ه ال م��ث��لُ��ك��م ح��رب��ي اخ��ت��ار إذا ب��أن��ن��ي رق��اش اب��نَ��ي ي��ا ت��ع��ل��م��ا أل��م
غ��ان��م��ه ال��ف��ق��ي��م��يَّ ع��ادى َم��ْن ك��ل أال غ��ن��ي��م��ة ف��ق��ي��م إذ ف��ق��ي��ًم��ا غ��ن��م��ن��ا
ق��وائ��م��ه ح��رًدا األن��ف ق��ص��ي��ر ن��س��وق وائ��ل ب��ن ب��ك��ر أرض م��ن ب��ه ف��ج��ئ��ن��ا
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ج��ارم��ه ه��و ال��ذي ال��ش��ر ك��ف��ى وم��ث��ل��ي ق��وم��ه ح��ق��ي��ق��ة ال��ح��ام��ي ال��ش��اع��ر أن��ا
ح��اس��م��ه ال��داء ي��ح��س��م ح��ت��ى ال��ج��م��ر ع��ل��ى ح��م��ل��ت��ه��م ق��وًم��ا ع��ادي��ت إذا وك��ن��ُت
م��خ��ارم��ه ُم��ش��م��خ��رٍّ ط��وٍد ش��م��اري��خ زه��اءه ك��أن رب��ع��ن��اه وج��ي��ش
وه��م��اه��م��ه َرزُّه ال��س��م��ي��ع ي��ص��م ال��ع��دا ب��ال��غ ال��وغ��ى ج��م ال��ح��ص��ى ك��ث��ي��ر
س��واه��م��ه ال��ع��دو أرض إل��ى تُ��ق��اد وس��ط��ه ت��ؤخ��ذ ال��ط��ي��ر ت��ظ��لُّ ل��ه��ام
ع��واج��م��ه ب��ال��ض��روس خ��ل��ق��ت��ه ن��ًوى ج��ي��ادن��ا ك��أن ح��ت��ى ب��ه م��ط��ون��ا
خ��زائ��م��ه إل��ي��ن��ا ت��ل��ق��ى م��ا األم��ر م��ن ب��ي��ن��ن��ا وي��ج��م��ع ش��ت��ى ق��ب��ائ��ل��ه
وم��ن��اس��م��ه ال��ص��وى ص��م س��ن��اب��ك��ه ل��ه س��ه��ل��ت م��ن��زل م��ن غ��دا م��ا إذا
ع��ي��ال��م��ه يُ��م��اح ح��ت��ى أوائ��ل��ه ت��ظ��ام��أت ال��رواء ال��م��اء ورد إذا
م��غ��ان��م��ه ف��ي��ن��ا ب��األن��ه��اب ت��ق��س��م س��ب��ي��ه��م ف��أص��ب��ح ب��ك��ًرا ب��ه��م ده��م��ن��ا
وم��ق��اس��م��ه أن��ف��ال��ه ص��ع��ال��ي��ك��ن��ا وم��ول��ت ال��ع��دو أرض ب��ه غ��زون��ا
أداه��م��ه ت��م��ي��م أس��رى م��ن وم��لِّ��ئ ق��ب��ض��ة ش��دَّ إذ ال��ل��ه رس��ول وع��ن��د
ش��ك��ائ��م��ه ع��ل��ي��ه��م واش��ت��دت ��ط ت��خ��مَّ ب��ع��دم��ا األداه��م األس��رى ع��ن ف��رج��ن��ا
أك��ارم��ه ق��دًم��ا ال��س��ع��ي وخ��ي��ر ك��ري��م وس��ع��ي��ن��ا ق��دي��ًم��ا م��س��اع��ي��ن��ا ف��ت��ل��ك
وت��ه��ائ��م��ه أح��ج��ازه ن��ه��ش��ل وال خ��ي��اره��ا ف��ق��ي��م ت��درك ل��م م��س��اع��َي

بمكة: العزيز عبد بن عمر يمدح وقال

آم��ل��ه أن��ت ل��ه��ا م��وع��ود ك��ل وإذ ج��ي��رة أله��ل��ك أه��ل��ي إذ ألس��م��اء
م��ك��اح��ل��ه ح��وَّ ك��ال��دي��ن��ار ب��أزه��ر ع��ش��ي��ة ك��ل ال��م��ي��ث خ��زام��ى ت��س��وف
ش��ام��ل��ه ب��ال��ل��ي��ل ال��م��س��ك ف��غ��ام ك��أن رق��اده��ا م��ن ال��ك��رى ب��ع��د نَ��َف��س ل��ه��ا
داخ��ل��ه ال��ن��وم ع��ن أج��ف��ان��ي ال��ه��م أرى ف��إن��ن��ي ن��وم��ي ك��ي��ف ت��س��أل��ي��ن��ي ف��إن
أرام��ل��ه ب��ال��ع��راء ��ى ت��م��شَّ وع��ام م��ال��ه��م أن��ا غ��ال��ب أب��وه وق��وم
ن��ائ��ل��ه ال��ش��م��س ي��ب��ل��غ أو أح��د وم��ا ب��ه ي��ل��ح��ق��وا أن ال��ن��اس أذود وم��ج��د
م��ن��ازل��ه ج��م��ع رك��ب��ان ج��م��ع��ت إذا ل��ه ال��ذي ال��ح��ن��ظ��ل��ي ال��خ��ن��دف��ي أن��ا
ب��ازل��ه وال��ص��خ��ر ال��ه��ام ي��دق وق��رم خ��راج��ه ي��دف��ع��ون ال م��ا ال��ن��اس ع��ل��ى
أوائ��ل��ه م��ن��ا ك��ان ل��و ان��ت��م��ى م��ا إذا أبً��ا أك��رم��ه��م ودَّ ق��وم ك��ل أرى
ب��اط��ل��ه وال��ف��خ��ر ال��ن��اس م��س��اع��ي وش��ر ك��ل��ه��م ال��ن��اس ع��ل��ى ف��ُص��دِّق��ن��ا ف��خ��رن��ا
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ع��اق��ل��ه ال��ح��ق ي��رى أو غ��اٍو ف��يُ��زَج��ر ي��ت��ب��يَّ��ن��وا أن ل��ل��ن��اس ي��ئ��ْن ��ا أل��مَّ
ج��اع��ل��ه ال��خ��ي��ر ي��ج��ع��ل إذ غ��ي��رن��ا ل��ه��م ال��ذي ع��ل��ى ي��غ��ض��ب��ون أن��اس وك��ل
م��ن��اه��ل��ه دف��انً��ا وداويٍّ��ا ف��الة ت��ج��وَّزت ل��ي��ل��ى اب��ن ي��ا ل��ي��ل��ى اب��ن إل��ي��ك
ج��ام��ل��ه ال��م��س��ت��ذي��ب��ة ح��م إج��ال��ة غ��ث��اءه ف��ي��ه ال��ق��وم دالء ت��ج��ي��ل
م��ن��اق��ل��ه ض��ح��ول ع��ادي ال��ب��ي��د ب��ه��ا وص��ادع ع��ل��ي��ه��ا ق��ف��ر ص��اح��ب��ا ل��ه��ا
ف��واض��ل��ه ��ى تُ��رجَّ خ��ي��ر ل��ص��اح��ب��ه ك��اله��م��ا ل��ي��ل��ى اب��ن ال��ح��ج م��ع ت��ري��د
وأن��ام��ل��ه ال��ن��دى ��اه ك��فَّ ت��ح��لِّ��ب خ��ل��ي��ف��ة واب��ن ال��ل��ه ب��ي��ت زي��ارة
ه��زائ��ل��ه ت��خ��اف ج��دبً��ا وال ع��دوٍّا أه��ل��ه��ا خ��اف م��ا اث��ن��ان ب��م��ص��ر وك��ان
ن��ائ��ل��ه ال��م��س��اك��ي��ن أي��دي ع��ل��ى ي��ف��ي��ض ف��إن��ه ل��ي��ل��ى اب��ن ال��ن��ي��ل ج��اور ل��دن
س��واح��ل��ه ف��ي��ض ب��ع��ُد واط��م��أن��ت ب��ه ظ��ن��ه��م س��اء ق��د ال��ن��ي��ل أه��ل ف��أص��ب��ح
واب��ل��ه م��ات ال��ذي ل��ل��غ��ي��ث ي��ط��وف��ون م��ك��ان��ه ل��ي��ل��ى اب��ن خ��لَّ��ى إذ ال��ن��اس أرى
ش��م��ائ��ل��ه ف��ارق��ت��ه��م ق��د وأٍب ب��ه��م ح��ف��يَّ��ٍة ب��أمٍّ أي��ت��ام ط��اف ك��م��ا
رواح��ل��ه ل��ي��ل��ى اب��ن أرض ب��ه ي��ري��د وال��ذي واألرام��ل ل��ل��ي��ت��ام��ى ف��ق��ل
ن��واف��ل��ه ل��دي��ه تُ��ْرَج��ى م��ن وي��أم��ل ورائ��ه م��ن خ��ائ��ًف��ا ل��ي��ل��ى اب��َن ي��ؤمُّ
ج��داول��ه ت��ف��ي��ض ال��ج��لَّ��ى ب��أخ��الق��ه ره��ي��ن��ة وف��اء م��ن��ه ل��ه��م ف��إن
م��ح��ام��ل��ه ط��وال ال��ع��اص��ي أب��ي وآل ل��ل��ُع��ل��ى ��ي��ه ك��فَّ ال��ف��اروق ن��م��ى أغ��رُّ
أط��اول��ه ت��س��ام��ى م��ج��د م��ن ��ي��ب ال��شِّ ع��ل��ى ع��ل��ت ال��ت��ي ي��ن��ال أن ع��ش��ر اب��ن أراد
ق��ائ��ل��ه ال��ش��م��س س��اور ح��ت��ى ج��اء ف��م��ا ع��ن��ان��ه ال��ج��ي��اد ت��ودي��ع ف��ودَّع
وف��اع��ل��ه ل��ي��ل��ى اب��ن ب��ع��د ال��ن��دى وم��ات م��اؤه ��ب نُ��ضِّ ال��ن��ي��ل أن ت��ر أل��م
س��الس��ل��ه ل��ي��ل��ى اب��ن ي��ا ع��ن��ه تُ��ب��يَّ��ن ف��داؤه غ��اٍل ب��ال��م��وت وم��رت��ه��ن
ي��ع��ادل��ه ح��ي وه��و ح��يٌّ ك��ان وم��ا ض��ري��ح��ة ل��ي��ل��ى اب��ن م��ث��ل ��ن��ت ُض��مِّ وم��ا

وقال:

ع��ائ��ره ��ض يُ��غ��مَّ م��ا ع��ي��ن وإن��س��ان ذاك��ره ب��ال��ل��ي��ل أن��ت ل��ش��وق َم��ْن أال
دائ��ره ت��ن��كَّ��ر ح��ت��ى ال��ص��ب��ا ع��ل��ي��ه أدرج��ت ال��ح��م��ام��ة ك��ج��ث��م��ان ورب��ع
ف��وادره ل��ل��ج��ف��ور دع��ت��ه ه��ج��اٌن ك��أن��ه ال��ع��ش��ي ذي��ال ك��ل ب��ه
وب��اق��ره ال��ج��م��ي��ع ب��ع��د ال��ح��م��ى ن��ع��ام وح��ل��ه ص��ال��ح��ي��ن ح��ي ب��ع��د خ��ال
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ح��رائ��ره ت��ن��اف��ي ال خ��ل��ي��ط ف��ي ب��ه م��ق��ي��م��ة ول��ي��ل��ى ل��ي��ل��ى ن��رى ق��د ب��م��ا
ت��ش��ازره م��ري��ٌب دون��ي ن��ظ��ر ل��ه��ا ف��أص��ب��ح��ت ال��ك��اش��ح��ون ل��ي��ل��ى ف��غ��يَّ��ر
م��ش��اف��ره دون��ي ال��ب��غ��ض��اء م��ن ت��ل��وَّى وب��ع��ل��ه��ا ل��ي��ل��ى ُزرت م��ا إذا أران��ي
أح��اذره ع��دو أو ي��ران��ي رق��ي��ب ب��م��خ��ل��ف��ي ف��ل��ي��س ي��وًم��ا زرت��ه��ا وإن
ن��اظ��ره ه��و م��ن��ظ��ر أو ب��م��ق��ع��ده ب��ص��ي��رة ع��ي��نً��ا ال��ظ��ن ذي ع��ل��ى ك��أن
س��رائ��ره ع��ل��ي��ه��م ت��خ��ف��ى ال ال��خ��وف م��ن ك��ل��ه��م ال��ن��اس ي��ح��س��ب ح��ت��ى يُ��ح��اِذر
أع��اص��ره وه��اج��ت ال��ب��ه��م��ى ج��دب ج��رى ب��ع��دم��ا األع��ي��الم ب��ي��ن م��ن ال��ح��ي غ��دا
م��رائ��ره أُم��رَّت ح��ي ن��وى م��ن ه��وى ح��ائ��ل ب��ط��ن أو ال��ب��ح��ر ل��س��ي��ف دع��اه��م
ت��م��اض��ره ال��ج��ن��وب أت��راب ق��ب��ل ب��ه غ��دت وق��د ف��ؤادي م��ن ب��ره��ن غ��دون
وق��ن��اط��ره دن��ت أن��ه��ار م��ق��اط��ع ودون��ه��ا ال��ج��ن��وب أت��راب ت��ذك��رُت
ه��واج��ره ب��رود ع��اٍل م��ق��ع��ٌد ل��ه��ا داره��ا ال��ف��رات��ي��ن ب��ي��ن ح��واري��ة
م��خ��ام��ره وص��دري أخ��ف��ي م��ا ال��وج��د م��ن ب��دا وق��د إث��ره��نَّ ن��ف��س��ي ت��س��اق��ط
ت��ب��ادره ب��دم��ع أخ��رى ج��رت ق��ل��ي��ًال ف��ت��ك��ف��ك��ف��ت ورَّع��ت��ه��ا ع��ب��رة إذا
س��ات��ره ردائ��ي إذ دم��ع��ي ك��ان دًم��ا ت��ح��دَّرت ب��ك��اءٍ م��ن ع��ي��نً��ا أن ف��ل��و
ن��ائ��ره ل��ع��ان��ي��ك يُ��س��دي م��ا م��ص��اب��ة ت��ع��ل��م��ي ل��ي��ل ي��ا ع��ان��ي��ك ي��م��ت م��ا م��ت��ى
ث��ائ��ره ��ض يُ��غ��مِّ ال م��ول��ى ج��ري��رة وت��ض��م��ن��ي ائ��ت��م��رت م��م��ا ً خ��ط��أ ت��رى
س��ائ��ره ُم��رِّط ال��ن��س��ر ك��ج��ن��اح ش��ف��ا ب��ق��ي��ة إال ع��ان��ي��ك م��ن ي��ب��َق ف��ل��م
أواص��ره ت��ب��ال��ي ال ل��ي��ل��ى ره��ن أرى ف��إن��ن��ي ال��ف��داء ف��ي ل��ل��ي��ل��ى ه��ل أال
ح��ائ��ره ل��ع��ي��ن��ي يَ��ْح��َل��ْوَل��ى ك��ان ل��ق��د ق��اص��ًدا ال��س��ي��ر ف��ي أص��ب��ح��ت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
ح��اض��ره وال��م��وت ال��ن��ف��س م��ن��ه ت��ط��لَّ��ع م��ري��ض��ة ف��ي��ه ال��ج��صُّ ع��ل��ي��ه وج��وٍن
ي��ح��اق��ره ق��ل��ي��ًال ي��ع��ط��ي ال��ذي ك��ث��ي��ر ل��ه��ا ي��رى ش��ي��خ إل��ف��ي��ن ذي ح��ل��ي��ل��ة
ض��رائ��ره رج��اه��ا ع��ن وزال��ت إل��ي��ه��ا ي��ع��ل��م��ون��ه ال��ذي ع��ن��ه��ا أه��ل��ه ن��ه��ى
ع��واف��ره ع��ل��يَّ ت��خ��ش��ى م��ا ال��وح��ش ب��ه أدَّري ك��ن��ت ن��ح��ت��ٍل م��ن ل��ه��ا أت��ي��ت
آخ��ره ت��خ��ام��ص ق��د ول��ي��ل��ي إل��ي��ه��ا ح��ب��ال��ه��ا أص��ع��دت��ن��ي ح��ت��ى زل��ُت ف��م��ا
ت��اج��ره داري��ن أه��ل م��ن أت��ى ذك��يٌّ ب��ي��ن��ن��ا ال��ع��الل��يِّ ف��ي اج��ت��م��ع��ن��ا ف��ل��م��ا
ض��م��ائ��ره ت��رْم��ه��ا ل��م ف��ؤادي م��ن أب��ْت ل��ب��ان��ة إال ال��ن��ف��س غ��ل��ي��ل ن��ق��ع��ت
ح��اذره أن��ا ال��ذي ل��وال ق��ًرى أل��ذَّ ه��ج��ع��ة ب��ع��د ب��ه م��ن��زوًال أَر ف��ل��م
م��س��ام��ره ت��ئ��ط س��اج م��ن وأس��م��ر ب��ه��ا ُوكِّ��َال ق��د ب��وَّابَ��ي��ن أح��اذر
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ط��ائ��ره؟ وص��وَّت ولَّ��ى ق��د ال��ل��ي��ل أرى ف��إن��ن��ي ال��ن��زول ك��ي��ف ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
ت��س��اوره؟ ك��ي��ف ب��األب��واب وط��ه��م��اُن ع��ن��ده ال��رت��اج��ي��ن أق��ال��ي��د ف��ق��ال��ت
س��اه��ره ال��ل��ي��ل دائ��ب رق��ي��ٌب ع��ل��ي��ك ل��م��وثَ��ق ال��ت��س��ن��ي ك��ي��ف أم أب��ال��س��ي��ف
م��ص��ادره تُ��ص��اب ه��ي��ئ��ات ول��ألم��ر م��ح��ال��ة ذاك غ��ي��ر م��ن اب��ت��غ��ي ف��ق��ل��ت
ق��ادره ال��َح��يْ��ن يَ��ق��ِدر ل��م إن األرض إل��ى ي��ردن��ي أن أص��ع��دِت��ن��ي ال��ذي ل��ع��ل
ت��رات��ره م��خ��وف َزْور ذي ق��س��ي��م��ة وأش��رف��ت ط��وال ب��أس��ب��اٍب ف��ج��اءت
م��ي��اس��ره األم��ور ع��وص م��ن ال��ل��ه ع��ل��ى وإن��م��ا ال��ح��ب��ال ب��أط��راف أخ��ذت
م��خ��اص��ره إن��ي ب��ال��ح��ب��ل م��ًع��ا ا وُش��دَّ م��زل��ة ال��ق��ي��ام إن اق��ع��دا ف��ق��ل��ت
م��خ��اص��ره م��خ��وٍف ن��ي��ٍق ف��ي ِح��ب��ال��َي ت��ذب��ذب��ت ال��ب��الط ن��ل��ت ق��د ق��ل��ُت إذا
م��ن��اظ��ره ال��س��م��اء ك��ب��ي��دات ودون دون��ه ت��ق��ص��ر ال��ع��ق��ب��ان ت��رى م��ن��ي��ٍف
ن��ح��اذره؟ ق��ت��ي��ل أم ��ى ي��رجَّ أح��يٌّ ن��ادت��ا األرض ف��ي رج��الي اس��ت��وت ف��ل��م��ا
أب��ادره ل��ي��ل أع��ج��از ف��ي وولَّ��ي��ت ب��ن��ا ي��ش��ع��روا ال األس��ب��اب ارف��ع��ا ف��ق��ل��ت:
ك��اس��ره ال��ري��ش أق��ت��م ب��از ان��ق��ضَّ ك��م��ا ق��ام��ة ث��م��ان��ي��ن م��ن دل��ت��ان��ي ه��م��ا
دس��اك��ره ع��ل��ي��ه��ا دون��ي م��غ��لَّ��ق��ة وأص��ب��ح��ت ال��ج��ل��وس ال��ق��وم ف��ي ف��أص��ب��ح��ُت
وق��راق��ره ب��ط��ن��ه دواع��ي ك��ث��ي��ر وب��ع��ل��ه��ا ال��ج��واري ك��دوداة وب��ات��ت
ش��اك��ره أن��ا ب��ال��ذي ب��رت��اه��ا ل��ن��ا ج��رت وق��د ح��ص��انً��ا ب��ات��ت وي��ح��س��ب��ه��ا

يربوع بن ثعلبة بني من وهم مرسوق بن مسلمة أخي مرسوق بن لزيد الفرزدق وقال
وقد مكروه، بن حمران جد الفزاري أحرضكردم زيًدا أن وذلك الطعام؛ يف يتَّجرون وكانوا
هبرية بن لعمر عامًال كردم وكان بالقليل، يرىض أنه فأخربه كثرية بصلٍة للفرزدق أمر
به أمر شيئًا فيهم لنقسم السؤَّال يل ادعوا فقال: الخراج عليه فانكرس دجلة كور عىل
— بالبرصة املجذومني موضع وهي — قبيصة دار يف فاجتمعوا فجمعوهم عمر، األمري
هركس يقولون: وهم فخرجوا الخراج؛ يف فأدَّوه مال عىل صالحوه حتى بحبسهم فأمر

الفرزدق: فقال فيه، تبارك ال وكردم فيه بارك

ك��ل��وم��ه��ا ع��ظ��اًم��ا ب��أق��وام رأي��ت ال��ت��ي ت��ن��ه��ك أل��م م��س��روق ب��ن أزي��د
أم��ي��م��ه��ا ال��ع��ظ��ام ي��وه��ي ب��دام��غ��ة س��ت��ن��ت��ه��ي أو ع��اص��م ع��ن��ي س��ي��ن��ه��اك
ت��ل��وم��ه��ا اع��ت��رض��َت ح��ت��ى ألم��وال��ه��ا م��ان��ع ف��زارة أي��دي ف��ي ك��ان أم��ا
ح��م��ي��م��ه��ا وزي��د إال ف��ت��ن��س��ب��ه��ا س��وءة ت��خ��رج س��وداء أََم��ة وم��ا
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وقال:

غ��رام��ه��ا م��راًرا ي��ل��ق��ان��ا ع��ق��اب��ي��ل س��رى وال ن��ع��اس أن��س��ى م��ا أف��اط��م
غ��م��ام��ه��ا ب��ي��ض غ��رَّاءَ م��ن ت��ح��دَّر أن��ه ِخ��ْل��ُت ال��ذي وال��ث��غ��ر ل��ع��ي��ن��ي��ك
ح��م��ام��ه��ا ال��غ��ص��ون ف��وق ل��ه��ا تَ��ب��كَّ��ى ح��م��ام��ة س��م��ع��ُت أن وذكَّ��رن��ي��ه��ا
ذام��ه��ا ال��ق��وم ت��خ��ب��ي��ل��ه��ا س��وى ق��ل��ي��ل ال��خ��ن��ا ت��ن��ط��ق ال ال��ف��ح��ش��اء ع��ن ن��ئ��وم
س��ج��ام��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر وال��ع��ي��ن ال��وج��د م��ن ج��وان��ح��ي ف��ي م��ا ي��دري��ك م��ا أف��اط��م
س��وام��ه��ا الف��ت��داه��ا ت��ت��رى تَ��س��اق��ُط ت��رك��ت��ه��ا ق��د ال��ت��ي ن��ف��س��ي ب��ع��ت��ن��ي ف��ل��و
اح��ت��ك��ام��ه��ا يُ��ح��دى األرض م��لء ك��ان ول��و وم��ث��ل��ه اح��ت��ك��م��ِت م��ا م��ن��ه��ا ألع��ط��ي��ُت
اق��ت��ح��ام��ه��ا ل��ل��ح��ي��اة ت��دلَّ��ى ع��ق��ابً��ا ب��ه��ا ف��ت��ق��ت��ح��م��ي ن��ف��س��ي ف��ي ل��ك ف��ه��ل
س��ه��ام��ه��ا ق��ل��ب��ي أش��الء ع��ل��ى ح��ي��اة ُم��ب��ق��يً��ا ك��ان أن��ه ل��و ض��رب��ت ل��ق��د
اق��ت��س��ام��ه��ا ي��ح��لُّ ال ن��ف��س ح��ش��اش��ة ل��ق��ي��ت��ن��ا ي��وم ع��ي��ن��اِك اق��ت��س��م��ت ق��د
وس��ق��ام��ه��ا ف��ي��ه��م��ا ل��ن��ف��س ش��ف��اء م��ق��ل��ت��ي��ه��م��ا ف��ي ع��ي��ن��اه ب��م��ن ف��ك��ي��ف
ك��الم��ه��ا األن��وق ب��ي��ض م��ن ف��أب��ع��د َدنَ��ْت وإن ج��ن��ن��ُت ع��ن��ي ن��أت ِه��ي إذا
ح��رام��ه��ا ال��م��ن��ام ع��ن��د ل��ي وي��ب��ذل ش��ف��اءه��ا ي��ق��ظ��ى وه��ي ع��ي��ن��ي وت��م��ن��ع
أن��ام��ه��ا ال أع��ن��اَق��ه��ا م��يَّ��ل��ْت وق��د ل��ي��ل��ة ن��وم م��ن ال��ق��وم م��ن��ع��ت وك��ائ��ن
وإك��ام��ه��ا م��وص��ول��ة ب��ي��ده��ا ب��ه��ا َدنَ��ت إن ألرض��ك أرض م��ن ألدن��َو
وأن��ام��ه��ا ع��ري��ان��ة م��ع��ي ت��ن��ام ح��ج��ة ث��م��ان��ي��ن ن��م��ن��ا ل��ي��ت��ن��ا أال
وال��ت��زام��ه��ا ش��م��ه��ا ط��ع��ام��ي ي��ك��ون ت��ح��ت��ن��ا واألرض م��س��ت��وري��ن ض��ج��ي��ع��ي��ن
س��الم��ه��ا م��ن��ي ع��ي��ن��ي��ِك ع��ل��ى إل��ي��ِك ص��ح��ي��ف��ة ع��ل��ي��ه��ا م��خ��ت��وم وع��ن��وان
ه��ي��ام��ه��ا ن��ف��س��ي يُ��رِد ل��م إن ال��ن��اس م��ن م��ي��ت ه��و ع��اش��ق م��ن م��ا أف��اط��م
إق��ام��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر ال��خ��ي��ر إل��ى ل��ي��دع��و وإن��ه ص��الت��ي ع��ن دل��ه��ت��ن��ي ل��ق��د
ق��ي��ام��ه��ا ال��ف��ؤاد ت��ح��ت ال��ت��ي س��واد ل��ه م��يَّ��ث��ت م��ا ب��ع��د م��ري��ض أي��ح��ي��ا
ِك��الم��ه��ا ت��ص��ب��ه ل��م ِخ��ف��اتً��ا ب��م��ي��ٍت م��ب��رق��ع ال��ب��ن��ان م��خ��ض��وب أي��ق��ت��ل
وص��رام��ه��ا؟ ظ��ل��ه��ا ل��غ��ي��ري أراه��ا أن��ن��ي غ��ي��ر ن��خ��ل��ة إال أن��ت ف��ه��ل
أن��ام��ه��ا ي��ن��ور ك��ادت ق��د ال��ش��ام م��ن ق��ًرى وال ُس��ل��وٍّا ن��أي��ي زادن��ي وم��ا
ان��ت��ظ��ام��ه��ا أص��ي��ب أك��ب��اد ال��ق��وم م��ن ون��ف��ذت ق��ل��وب م��ن��ه��م أح��رق��ت إذ
ق��ي��ام��ه��ا ل��ل��ج��ن��وب خ��رت ال��ه��دي م��ن ب��ب��ل��دة األض��اح��ي ي��وم ن��ح��رة ك��م��ا
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وس��ن��ام��ه��ا ال��ح��م��ى أن��ق��اء أدي��ع��اص ب��ع��دن��ا ت��غ��ي��ر ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ث��م��ام��ه��ا ب��ال��ق��ن��يِّ ن��ه��اًرا ع��ل��ي��ه��ا خ��ي��م��ة ب��األك��ي��م��ة ت��رف��ع ل��م ك��أن
ه��ي��ام��ه��ا ال��ري��اح س��اف��ي م��ن ع��ل��ي��ه��نَّ ج��رى إذا ح��ت��ى ش��ه��ري��ن ب��ه��ا أق��ام��ت
ل��ح��ام��ه��ا ال��ُم��ذاب ال��نَّ��يِّ م��ن ع��ل��ي��ه��ا ط��وال��ة ك��ل ط��رادون أت��اه��نَّ
ع��الم��ه��ا ق��ي��ص��ران م��ن أو ال��خ��ز م��ن ق��ط��ي��ف��ة ك��ل راح��والت ع��ل��ي��ه��نَّ
ان��ص��رام��ه��ا إل��ي��ك ح��اج��ات وم��ض��م��ر رح��ال��ن��ا ال��ح��ام��الت أق��م��ن��ا إل��ي��ك
س��م��ام��ه��ا أت��اك ل��م��ا ب��ن��ا إل��ي��ك ص��م��ت ال��ت��ي ال��ه��م��وم وف��رَّع��ن ف��رع��ن
ب��غ��ام��ه��ا وَك��لَّ ك��لَّ��ت وق��د إل��ي��ك ش��م��لَّ��ة ذراَع��ي م��ن أن��خ��ن��ا وك��ائ��ْن
خ��دام��ه��ا إل��ي��ك ب��رس��غ��ي��ه��ا ي��ش��دُّ ول��ي��ل��ة ي��وًم��ا ع��ش��ري��ن دأب��ت وق��د
ن��ع��ام��ه��ا إال ب��ال��رك��ب��ان ال��ع��ي��س م��ن ذه��اب��ه��ا ب��ع��د ال��ح��اج��ات ي��درك وال
اس��ت��ق��ام��ه��ا ي��ك��ون أن ه��ش��اًم��ا ت��م��نَّ��ت ل��ط��ال��م��ا ه��ش��اًم��ا الق��ت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
ق��ت��ام��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا أج��ب��ال ع��رض وم��ن دون��ه ��ُت ال��م��ن��هَّ ك��ان ول��و إل��ي��ه
رغ��ام��ه��ا ُم��رًض��ى غ��ي��ر وغ��ارى ع��ل��يَّ ص��دوره��م األك��فَّ ��ون ي��ع��ضُّ وق��وم
ع��ظ��ام��ه��ا ن��م��اك م��خ��زوم آل وم��ن ال��ع��ل��ى إل��ى ذروت��اه��ا م��ن��اف ن��م��ت��ك
ك��رام��ه��ا ل��ؤي ب��ط��اح��ي��ي م��ن ل��ه ج��دوده أدن��ى م��روان ام��رؤ أل��ي��س
م��رام��ه��ا ي��س��ت��ط��اع ال ل��ه ع��ل��ي��ه��م ال��ت��ي ي��درك أن ح��واء ب��ن��ي أح��ق
ان��ث��الم��ه��ا يُ��َس��دُّ ال ج��واد وك��فُّ ي��س��ت��ع��ي��ده��ا ع��ادة ل��ه��ش��ام أب��ت
ال��ت��ط��ام��ه��ا ال��ص��راة ي��ع��ل��و ف��رات��يَّ��ة م��ف��ع��م أك��در غ��م��ِر م��ن ان��ث��م��ل��ت ك��م��ا
ج��س��ام��ه��ا رغ��ابً��ا ك��ان��ت وإن إل��ي��ه ال��م��ن��ى ت��ن��ت��ه��ي ال��ذي ال��ن��اس ف��ت��ى ه��ش��ام
س��الم��ه��ا ت��ب��ل��ى واآلرام ال��ج��ه��د م��ن وراءن��ا م��م��ن ل��ن��س��ت��ح��ي��ي��ك وإنَّ��ا
اق��ت��ح��ام��ه��ا ل��ل��دالء ش��دي��د ب��ف��رغ ت��س��ت��ق��ي ح��ي��ن إن��ه��ا دل��وي ف��دون��ك
أوام��ه��ا ط��ال األوراد إذا أب��وك ي��دي ف��ي وه��ي ل��ه��ا م��ت��راًع��ا ك��ان وق��د
خ��ص��ام��ه��ا ال��س��ي��وَف س��لَّ أو ��ل��م ال��سِّ ع��ل��ى ��ه��ت ت��وجَّ ح��ي��ث م��ن��ك ت��م��ي��ًم��ا وإن
ازدح��ام��ه��ا ال��ك��ظ��اظ ع��ن��د م��ض��ر ب��ه ال��ف��ت��ى وال��ك��اه��ل األدنَ��ون اإلخ��وة ه��م
ظ��الم��ه��ا أرض ك��ل ع��ن ي��ن��ج��ل��ي ب��ه وال��ذي ل��ل��ن��اس ال��ل��ه خ��ي��ار ه��ش��ام
غ��م��ام��ه��ا ل��ل��م��ح��ول ��ى يُ��َرجَّ س��م��اء ن��ب��ي��ه��م ب��ع��د ال��ن��اس ل��ه��ذا وأن��ت
ط��ع��ام��ه��ا أن��ت ول��ألي��ت��ام إل��ي��ك رءوس��ه��ا ال��ج��ن��ود ت��ل��وي ال��ذي وأن��ت
ت��م��ام��ه��ا راح��ت��ي��ك ف��ي وم��ع��روف��ه��ا ال��م��ن��ى وان��ق��ط��ع ال��ح��اج��ات ان��ت��ه��ى إل��ي��ك
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وقال:

إب��ال��ه ع��ل��ى ي��زي��د ض��غ��ث ذؤال��ه م��ن ي��وم ك��ل ل��ي
ال��ه��ب��ال��ه م��ن أوي��س أوس��ا م��ش��ق��ًص��ا ف��ألح��ش��أن��ك

بالشام: مات قد وكان باألخطل، املعروف هميم أخيه ابن محمد يرثي وقال

ه��ام��ه��ا ل��ي��س��ق��اه ك��ي ول��ك��ن إل��يَّ ب��غ��ي��ض��ة وه��ي ال��غ��ي��ث أري��ح��اءَ س��ق��ى
رك��ام��ه��ا ي��س��جُّ ب��أن��ض��اء ج��ن��وب ت��س��وق��ه ال��ع��زال��ى م��ن��ح��لُّ ال��ع��ي��ن م��ن
غ��م��ام��ه��ا ع��ل��ي��ك أخ��رى م��ن ��ج ت��ب��عَّ م��ل��ح��ة س��م��اء ع��ن��ه��ا أف��ل��ع��ت إذا
ت��م��ام��ه��ا ط��وًال ي��زداد خ��داري��ة ب��ل��ي��ل��ة أري��ح��اء ب��َدي��َري ف��ب��تُّ
ن��ي��ام��ه��ا ع��ن��ي م��ات ل��ن��ف��س��ي أب��وه م��ش��ى م��ن أق��رب ن��ف��س ف��ي��ه��ا أك��اب��د
وأك��ام��ه��ا ص��ح��راؤه��ا ل��رؤي��ت��ه ت��زيَّ��ل��ت رأت��ه أرض إذا وك��ان
ط��ع��ام��ه��ا ال��ش��ت��اء ألي��ت��ام ي��داه س��م��ي��دع ف��وق ال��س��رب��ال م��زق ت��رى
ح��س��ام��ه��ا يُ��َف��لُّ ال م��ن��ه م��ض��ارب غ��م��ده م��زق ال��س��ي��ف ن��ص��ل م��ث��ل ع��ل��ى
س��م��ام��ه��ا ف��ي��ه��ا واألب��ط��ال ول��ل��ن��ي��ب ي��م��ي��ن��ه ال��ه��ال��ك��ي��ن ح��ي��اة وك��ان��ت
ص��ي��ام��ه��ا ال��ب��ي��وت ب��أف��ن��اء ط��وي��ًال وق��دره ال��م��رزم��ي��ن ي��داه وك��ان��ت
واه��ت��زام��ه��ا أرج��اؤه��ا ب��أع��ض��ائ��ه��ا ت��رت��م��ي وال��ن��اب ال��ن��ار ع��ن��ه��ا ت��ف��رَُّق
ظ��الم��ه��ا ال��ج��ب��ال وارى إذا إل��ي��ه��ا ج��ان��ب ك��ل م��ن ال��ل��ي��ل ي��ؤدي ج��م��اع
ن��ع��ام��ه��ا ل��ل��م��ب��ي��ت دع��اه��ا رئ��ال ك��أن��ه��ا س��ود آث��ار ع��ل��ى ي��ت��ام��ى
س��ه��ام��ه��ا ال��رواب��ي ل ح��الَّ ك��ان ف��تً��ى رم��ت ل��ق��د أري��ح��اء أخ��ط��أت��ه ل��م��ن
اخ��ت��رام��ه��ا األول��ي��ن أف��ن��ى ك��ان ل��ق��د م��ح��م��ًدا ال��م��ن��اي��ا ع��ن��ي خ��رم��ت ل��ئ��ن
ان��ت��ق��ام��ه��ا ال��ت��راب ف��ي ل��ل��م��وال��ي ب��ه وس��ي��ف��ه اإلزار ي��ب��ل��ي ال ك��ان ف��تً��ى
ج��ه��ام��ه��ا ش��الٍّ ��ْول ال��شَّ س��اق ال��ري��ح إذا م��ث��ل��ه ل��ي��س ف��تً��ى ي��دع��ى ي��ك��ن ل��م ف��تً��ى
ض��رام��ه��ا ل��س��اٍر أخ��ب��اه��ا ال��ن��ار إذا ن��اره ي��رف��ع ال��ل��ي��ل ك��ش��ه��اب ف��تً��ى
ج��س��ام��ه��ا ال��ف��اع��ل��ي��ن ي��ع��ل��و خ��الئ��ق م��ح��م��د ف��ي غ��ال��ب م��ن ن��رى وك��ن��ا
ع��ام��ه��ا ج��لَّ��ح ال��ح��م��راء ال��س��ن��ة إذا وال��ِق��رى ي��ع��يَّ��ر ع��م��ا ب��ه ول��ك��ن
ح��رام��ه��ا ح��لَّ ال��ش��ه��ب��اء ال��س��ن��ة إذا وع��ص��م��ة ل��ل��م��م��ح��ل��ي��ن ح��ي��ا وك��ان
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اع��ت��ي��ام��ه��ا ال��م��رم��ل��ي��ن زاد وب��ال��س��ي��ف ال��وج��ا ع��ل��ى ال��م��ط��ي م��ت��ع��اب ك��ان وق��د
ع��ظ��ام��ه��ا األم��ور ت��ع��ت��ز ح��ي��ن ب��ه م��ح��م��ًدا ن��ب��ي��ع ك��ن��ا ف��تً��ى م��ن وم��ا
ق��ت��ام��ه��ا األرج��وان س��ح��ي��ق ب��م��ث��ل ارت��دى ق��د أم��س��ى ال��م��ح��ل ش��ت��اء م��ا إذا
س��ن��ام��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ي��ت��رك ل��م ح��وال��ي��ك ق��ب��ي��ل��ة م��ن وك��م ق��ال��وا إذا أق��ول
ث��م��ام��ه��ا ب��ال واألرض ال��ِق��رى وع��ن��د ال��ح��ب��ى ح��ل��ت إذا س��ورات ذك��ر أب��ى
أن��ام��ه��ا ي��م��ش��ي األرض ف��وق دبَّ وم��ا ح��ش��اش��ة ب��ن��ف��س��ي ك��ان��ت م��ا س��أب��ك��ي��ك
ح��م��ام��ه��ا س��اق ف��وق أي��ك ح��م��ام��ة دع��ا وم��ا ال��س��م��اء ف��ي ن��ج��م الح وم��ا
ع��ظ��ام��ه��ا ال��ق��ب��ور ت��ح��ت ص��ًدى ح��ي��اة ت��ف��رَّق��ت ق��د ال��ت��ي ال��ن��ف��س ت��رج��ع ف��ه��ل
ح��م��ام��ه��ا أت��اه��ا ن��ف��س إذا إل��ي��ه��ا ُم��رَس��ل ال��ن��ف��س ع��ن ب��م��ح��ب��وس ول��ي��س
ك��الم��ه��ا ال��س��الم رد ح��دث ع��ل��ى ج��ث��وة أن ل��و س��ل��م��ت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ل��زام��ه��ا م��ن��ه��ا ي��ل��ق��اه أو س��يُ��ث��ك��ل ام��رئ أب ك��ل أن وج��دي ف��ه��وَّن
زم��ام��ه��ا م��ط��وٍّى وم��ذع��ان ح��الء م��ح��م��د ب��رح��ل راح��وا ل��ق��د ل��ع��م��ري
ال��ت��ي��ام��ه��ا ت��ن��اءى وأي��ام ل��ي��ال م��ح��م��د وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا خ��ان وق��د
ان��ج��ذام��ه��ا ال��رش��اء م��ت��ن م��ن ال��م��اء م��ن ب��ه��ا يُ��س��ت��ق��ى إذ ال��ق��وم دل��و خ��ان ك��م��ا
س��ج��ام��ه��ا ط��وي��ًال ع��ي��نً��ا أظ��ل��م��ت إذا ص��اح��ب��ي ب��ع��د ل��ي األي��ام ت��رك وق��د
س��الم��ه��ا م��ق��ل��تَ��يَّ م��س��ي��َل��ي ي��ص��ي��ب ص��ع��وده��ا ف��ي ت��رت��ق��ي دل��وًح��ا ك��أن
ن��ظ��ام��ه��ا ع��ي��ن��ي إن��س��ان م��ن ت��ن��اث��ر ث��ق��ف��يَّ��ة ي��َدي م��ن خ��دي ح��رِّ ع��ل��ى
م��ق��ام��ه��ا ط��وي��ًال ع��ن��ا ب��ه ق��ل��ي��بً��ا م��ح��م��د ف��وق ع��ورُت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ان��ص��رام��ه��ا ال��غ��رور ال��دن��ي��ا م��ن إل��ي��ه��ا غ��ي��ره��ا غ��ول ال غ��ب��راء ش��آم��ي��ة
وه��ي��ام��ه��ا أرج��اؤه��ا دون��ه وم��ن ه��وة ق��ع��ر اس��ت��ودع��ت��م م��ا ف��ل��ل��ه
ل��م��ام��ه��ا ال��ل��ق��اء ي��رج��و ل��م��ن ب��ط��ي��ئً��ا م��ح��م��د ب��ن��ي��ه ع��ن داًرا ح��لَّ وق��د
ق��ي��ام��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا م��ح��ب��وس ال��ق��ب��ر ع��ل��ى رك��اب��ن��ا ح��ي��ث غ��ي��ر ف��راق م��ن وم��ا
س��الم��ه��ا ع��ل��ي��ه أن��ض��اد األرض م��ن أت��ى وق��د ي��ج��ي��ب أن ن��رج��و ن��ن��ادي��ه
ذام��ه��ا ال��ج��ار ع��ل��ى يُ��خ��ش��ى ال ش��م��ائ��ل م��ح��م��د خ��ل��ي��ل��ي ف��ي م��م��ا ك��ان وق��د
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الياء حرف

قال:

ل��ي��ا وم��ا ال��ك��اش��ح��ي��ن ن��ف��س وأخ��ط��ار ش��ق��ت��ي اة ُم��ف��دَّ ت��ج��زي م��ا ل��ع��م��رك
وادي��ا ال��ق��ف ي��ح��س��ب��وا ح��ت��ى ال��رك��ب ع��ل��ى ت��ط��ْخ��ط��َخ��ت ال��ط��ْرِم��س��اء م��ا إذا وس��ي��ري
أم��ام��ي��ا م��ن ل��ك��م ي��ب��دو ق��د ال��ن��ف��س ه��وى ت��ب��ي��ن��وا ��ا أل��مَّ ألص��ح��اب��ي وق��ي��ل��ي
ت��ح��ام��ي��ا ال��ري��اح وت��ح��ام��ت��ه��ا خ��ل��ت رج��ب��ي��ة وس��م��ي��ٌة روض��ٌة ف��م��ا
ت��ع��اط��ي��ا ل��ل��ض��ج��ي��ع أرادت م��ا إذا م��وه��نً��ا اة م��ف��دَّ م��ن ن��ش��ًرا ب��أط��ي��ب
ص��اف��ي��ا ال��وق��ي��ع��ة ك��ب��ي��وت ف��راتً��ا ل��ه ب��ذل��ت وق��د ب��ع��ط��ف��ي��ه��ا ي��ل��وذ
ص��ادي��ا ك��ان َم��ْن ي��ش��ف��ي��ن خ��ل��س ع��ل��ى وف��رت��ه��ا م��ن��ه��ا ال��ب��ذل ع��رف��ت ف��ل��م��ا
ال��ع��وال��ي��ا ي��س��ت��ظ��ل ال��ث��ري��ا ن��ش��اص ك��أن��ه ال��ع��دو دار وم��ن��ت��ج��ٍع
وح��ادي��ا ال��ظ��الم ج��نَّ إذا وئ��ي��ًدا وس��ط��ه ت��س��م��ع األص��وات وغ��ى ك��ث��ي��ر
م��ت��دان��ي��ا ب��ي��ن��ه م��ا ت��رى ح��راًج��ا ِخ��ْل��ت��ه ال��ل��ي��ل م��ن��زل م��ن��ه ح��ان وإن
ل��ي��ال��ي��ا ال��ع��دو دار ف��ي س��ار ول��و ل��ه ي��ف��ت��ق��د ل��م األل��ف م��ن��ه ش��ذَّ وإن
ال��م��واض��ي��ا ال��وش��ي��ج م��ري��ن��اه إل��ي��ن��ا ان��ت��ه��ى م��ث��ل��ه إذا إنَّ��ا ل��ه ن��زل��ن��ا
م��ت��ن��ائ��ي��ا ب��ي��ن��ه م��ا ت��رى ض��رابً��ا ن��ح��وس��ه��م ف��اءل��ت��ه��م ال��ت��ق��ي��ن��ا ف��ل��م��ا
األف��اع��ي��ا إل��يَّ أزج��وا ل��و ي��ودون أص��ب��ح��وا ال��ف��زر ب��ن��ي أع��م��ام��ي وأخ��ب��رت
ال��رواب��ي��ا ت��ع��ل��و ع��ل��ي��اء ب��راب��ي��ة ت��الق��ن��ي ت��م��ي��م ف��ي ت��ل��ت��م��س��ن��ي ف��إن
ال��ع��واص��ي��ا ال��ع��روق ل��ل��ن��وك��ى يُ��درُّون وم��ال��ك ب��ي��ت��ي دون وع��م��رو ت��ج��دن��ي
األع��ادي��ا ب��ه��نَّ دوَّخ��ن��ا أول��ئ��ك ش��ب��ات��ه ح��دي��د ردي��ن��يٍّ ب��ك��ل
ال��ت��وال��ي��ا ال��ن��ج��وم ب��ع��ي��ن��ي��ه ي��راع��ي ب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي وال��ل��ي��ل وم��س��ت��ن��ب��ح
ط��اوي��ا ب��األم��س ظ��ل ق��د ال��ص��ب��ا إل��يَّ ص��وت��ه ت��ح��م��ل ال��ل��ي��ل ��ى ت��غ��شَّ إذ س��رى
ال��ق��ي��اق��ي��ا ال��م��ت��ان واع��رورى ال��ب��ي��د ب��ه ��ق��ت ت��ح��مَّ ل��م��ا ك��ال��ي��أس دع��وة دع��ا
ال��زواق��ي��ا ال��ف��راخ ن��ادى أوص��دي دع��ا ق��ف��رة ص��اح��ب ص��وت أله��ل��ي ف��ق��ل��ت
ال��ي��م��ان��ي��ا ال��س��م��اك ال��ل��ي��ل ه��وَّد وق��د ن��ب��ح��ه ت��خ��ل��ج ال��ري��ح رأي��ت ف��ل��م��ا
ال��م��ن��ادي��ا تُ��ج��ي��ب ن��اًرا ألس��ت��وق��دْن ك��الب��ن��ا ت��ج��ب��ه ل��م إن ل��ه��م ح��ل��ف��ُت
ف��ن��ائ��ي��ا ال��م��وف��دي��ن أن��وف ت��س��ام��ي رف��ي��ع��ة ل��ل��ع��ف��اة س��ن��اه��ا ع��ظ��ي��ًم��ا
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داع��يً��ا إن��س��ك الب��ن ب��س��ن��اه��ا ك��ف��ى ف��إن��ه اس��ع��راه��ا ل��ع��ب��ديَّ وق��ل��ت
ح��اف��يً��ا ال��م��ط��ي��ة ي��زج��ي ق��ف��رة أخ��ا وق��وده��ا أض��اء ح��ت��ى خ��م��دت ف��م��ا
ال��م��ت��ال��ي��ا ال��م��رب��ع��ات ��ي يُ��وقِّ س��الح��ي ي��ك��ن ول��م ال��ه��ج��ود ال��ب��رك إل��ى ف��ق��م��ت
م��ك��ان��ي��ا ال��م��ع��س��ن��ات ال��ب��ق��اي��ا ذوات ت��رى وق��د م��ن��ه��ا األث��ن��اء إل��ى ف��خ��ض��تُّ
األواب��ي��ا وال��ج��ذاع ال��م��خ��اض ث��ن��اء ل��ل��ق��رى اخ��ت��رت أن��ن��ي إال ذاك وم��ا
رع��ائ��ي��ا ب��ك��اء أح��ف��ل ول��م غ��ش��اًش��ا رم��اح��ه��ا ذوات م��ن س��ي��ف��ي ف��م��ك��ن��ت
األث��اف��ي��ا اس��ت��ح��م��ل��وه��ا م��ا إذا غ��ض��وب ال��ِق��رى ض��ام��ن��ة ده��م��اء إل��ى وق��م��ن��ا
ط��اف��ي��ا ك��ال��غ��ث��اءة ف��ي��ه��ا ال��زور ت��رى م��ث��ل��ه��ا يُ��َر ل��م ال��ف��ي��ل ك��ج��وف ج��ه��وٍل
رواس��ي��ا ال��ه��اج��ريِّ ك��ذود ث��الثً��ا ع��ن��ي��زة ح��ض��ي��ض م��ن إل��ي��ه��ا أن��خ��ن��ا
ال��ب��وان��ي��ا ف��وق��ه��نَّ وأل��ق��ت ه��دوٍّا أرزم��ت ع��ل��ي��ه��نَّ ح��ط��ط��ن��اه��ا ف��ل��م��ا
دان��ي��ا ال��ل��ي��ل ج��نَّ��ه ق��د نَ��َع��ًم��ا رأت م��غ��ي��رة ف��ي��ه��ا ال��غ��ل��ي ك��أن رك��ود
ب��ادي��ا ال��ع��ظ��م ت��ت��رك ح��ت��ى ال��ل��ح��م ع��ل��ى ت��غ��ي��ظ��ت ب��ال��وق��ود اس��ت��ح��م��ش��وه��ا إذا
ال��ن��واص��ي��ا ع��اق��ل��ي��ن خ��ص��وم ت��م��اري ح��ج��رات��ه��ا ف��ي ال��غ��ل��ي ن��ه��ي��م ك��أن
ج��ادي��ا ال��ل��ح��م ت��ح��رم ال ص��ري��ح��ي��ة ك��أن��ه ال��ب��ي��وت وس��ط ه��زم ل��ه��ا
ه��ي��ا ك��م��ا ال��ج��زور أوص��ال ت��ل��ق��م رق��ي��ق��ة ال��ع��ظ��ام أط��راف ذل��ي��ل��ة
واري��ا ال��ش��ول ذرى م��ن وش��ح��ًم��ا ح��ل��ي��بً��ا ق��ري��ت��ه ح��ت��ى ال��ع��ب��دان ق��ع��د ف��م��ا

معاوية: بن يزيد بنت عاتكة وأمه امللك عبد بن يزيد يمدح وقال

ن��ائ��ي��ا أص��ب��ح��ُت ح��ي��ث م��ن ك��ًرى ق��ت��ي��ل م��ي��تً��ا ه��ن��د ي��ا ن��بَّ��ه��ِت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ت��م��اري��ا ل��م��اًم��ا رأي��ن��اه��ا أو ل��ن��ا ت��خ��يَّ��ل��ت ب��ال��ج��ب��وب ب��ت��ن��ا ول��ي��ل��ة
س��اق��ي��ا ل��ل��ق��وم ال��م��وت ح��ي��اض ف��ي ل��ق��وا ك��أن��م��ا وط��ل��ح ب��أط��الح أط��اف��ت
وان��ي��ا ال��ع��ي��ن ه��اج��ع ال��خ��زام��ى ب��ري��ح ون��ب��ه��ت ب��ال��رح��ال أط��اف��ت ف��ل��م��ا
ال��ص��ح��اري��ا إل��ي��ن��ا خ��اض��ت��ه��ا ال��ل��ي��ل م��ن ل��س��اع��ة ش��ه��ر س��ي��ر إل��ي��ن��ا ت��خ��طَّ��ت
ال��ف��ي��اف��ي��ا ت��غ��ش��ى ه��وج��اء رك��ب��ت��ي إل��ى ه��وى ه��اج��ًع��ا ع��ال��ج م��ن ب��ال��غ��ض��ا أت��ت
س��اري��ا ال��ري��ح ب��ه ج��اءت ُح��ل��ٍم س��وى أرى وال دخ��ي��ًال ض��ي��ًف��ا ب��ن��ا ف��ب��ات��ت
ب��دائ��ي��ا ع��ادت ث��م ش��ف��ت��ن��ي إل��يَّ ب��ن��ش��ره��ا ج��اءت ال��ري��ح م��ا إذا وك��ان��ت
م��داوي��ا أن��ط��ف��ت��ه ق��د ل��م��ا س��واه��ا واح��ًدا ل��ي��س ك��م��ن وإي��اه��ا وإن��ي
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ال��غ��وال��ي��ا ي��ري��د ال ك��ْرم ع��ن��اق��ي��د ك��أن��ه ج��ع��د ب��ع��د رأس��ي وأص��ب��ح
ال��ع��ن��اص��ي��ا ج��ان��ب��ي��ه ب��ِح��ف��اف��ي ت��رى دارع ب��ي��ض��ة اس��ت��ب��دل��ت ب��ه ك��أن��ي
ال��ع��ذاري��ا ال��غ��ن��اء راع ك��م��ا ي��روع رأي��ت��ه م��ا إذا أح��ي��انً��ا ك��ان وق��د
داع��ي��ا ال��ب��ري��ة خ��ي��ر ي��ا ف��ل��ب��ي��ك وط��اع��ة وس��م��ًع��ا زوَّاًرا أت��ي��ن��اك
س��اع��ي��ا أت��ي��ت��ك ظ��ه��ًرا أج��د ل��م ول��و دع��وت��ن��ي ث��م ب��ال��ص��ي��ن أن��ن��ي ف��ل��و
رج��ائ��ي��ا وأن��ت ج��ه��د ع��ل��ى وأم��ش��ي ��ًرا م��ش��مِّ إل��ي��ك أس��ع��ى ال ل��ي وم��ا
واف��ي��ا ال��رزق ف��وق��ن��ا ه��اذي ت��ح��ت ل��م��ن راح��ت��ي��ه��م��ا ف��ي ال��ل��ه ب��ع��د ��اك وك��فَّ
ب��ال��ي��ا ك��ان ال��ذي أح��ي��ا ق��د ال��ل��ه ب��ك ك��ل��ه��م وال��ن��اس األرض ِغ��يَ��اث وأن��ت
راع��ي��ا م��ث��ل��ك ل��ل��دي��ن وأص��ح��اب��ه م��ح��م��د ب��ع��د اإلس��الم وج��د وم��ا
ال��ج��واري��ا ال��ب��ح��ور ��ا َغ��مَّ ق��د ُف��رات��ي��ن ل��ح��وض��ه وح��رب ال��ع��اص��ي أب��و ي��ق��ود
ال��رواب��ي��ا ي��ع��ل��وان ف��ي��ض ال��ن��اس ع��ل��ى م��ن��ه��م��ا ف��اض ح��وض��ه ف��ي اج��ت��م��ع��ا إذا
س��اق��ي��ا ف��راتَ��ي��ه آذيٍّ م��ث��ل وال ه��م��ال��ه ح��وض م��ث��ل ح��وض يُ��ل��َف ف��ل��م
ال��ل��ي��ال��ي��ا أض��اء ق��د ب��در ك��ل ل��ه��ا ال��ت��ي ع��ات��ك��ة اب��ن ال��م��ل��ك ظ��ل��م وم��ا
ع��ال��يً��ا ك��ع��ب��ك ن��اواك م��ن ك��ع��ب ع��ل��ى ج��اع��ًال وال��ن��ص��ر ب��اإلس��الم ال��ل��ه أرى
ال��ع��وادي��ا األس��ود ن��ض��وي ع��ل��ى إل��ي��ك م��خ��اط��ًرا ب��ال��ج��ري��ض ب��ن��ف��س��ي س��ب��ق��ُت
ن��دائ��ي��ا يُ��ج��ِم��رون إذ أثَ��ري ع��ل��ى ن��أت ول��و س��م��ع��ت ق��د أن أرى وك��ن��ت
ال��ن��واص��ي��ا ت��ش��ي��ب ك��ادت ق��د ال��ل��ه س��وى ل��روع��ة ي��ن��ادي واس��م أٍب ب��خ��ي��ر
ل��ي��ا وم��ا ت��ن��ادي إذ ب��أه��ل��ي أت��ت��ك ول��ي��تَ��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ي��زي��د
ال��ت��راق��ي��ا ب��ل��غ��ن ق��د ق��وم ب��أن��ف��س وراءه��م م��م��ا ال��ل��ي��ل ب��م��دَّرع��ي��ن
م��ن��اق��ي��ا ب��ال��ح��ري��ض وج��اءت ودوٍّ وغ��ارب خ��فٍّ ك��ل أك��ل��ن��ا إل��ي��ك
ت��رام��ي��ا ال��ح��رام ال��ش��ه��ر ع��ل��ى إل��ي��ك ورائ��ه��ا م��ن أو ي��ب��ري��ن م��ن ت��رام��ي��ن
ال��ح��وال��ي��ا ال��خ��روق ال��ل��ي��ل ��ن ك��فَّ وق��د ب��ه م��ل��ت��اث��ه ع��ل��ل��ُت وم��ن��ت��ك��ٍث
األم��ان��ي��ا إل��ي��ه��ا أُن��ه��ي ال��ت��ي ف��ت��ل��ك س��ال��ًم��ا ل��ق��ي��ت��ك إن إن��ي ألل��ق��اك
ال��ي��م��ان��ي��ا ال��ب��رود وح��واك ي��زي��د ل��ق��ي��تَ��ه��م ي��وم ��اق ال��ف��سَّ ع��ل��م ل��ق��د
األم��ان��ي��ا ب��ال��ض��الل م��نَّ��ي��اه��م وق��د ق��ل��وب��ه��م غ��ل��ًف��ا ال��ش��اء ب��م��ث��ل وج��اءوا
ال��ن��واص��ي��ا ع��اق��دي��ن ب��در أه��َل ب��ه م��ح��م��ٌد الق��ى ك��ان ب��س��ي��ٍف ض��رب��َت
ع��وال��ي��ا ل��ل��ط��ع��ان الق��ت ع��وال��ي وه��زَّت��ا وأي��ٍد أي��ٍد ال��ت��ق��ت ف��ل��م��ا
ب��ادي��ا ال��ن��ج��م أُْخ��رج ي��وًم��ا ب��ب��اب��ل ل��ق��وه��ُم ي��وم م��روان ب��ن��و أراه��م
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ط��اغ��ي��ا ب��ال��ع��ق��ر وال��ح��م��ران ال��س��ود م��ع رأوا إذ ل��ل��دي��ن ال��ل��ه ب��س��ي��وف ب��ك��وا
ش��آم��ي��ا ض��ربً��ا ال��ه��ام أم��ه��ات ع��ل��ى وس��ي��وف��ه��م ط��اع��ة ب��أي��دي أن��اخ��وا
ورائ��ي��ا م��م��ن اإلس��الم ع��ن ن��ك��وبً��ا س��ي��وف��ك��م ب��ال��م��ش��رَق��ي��ن ت��رَك��ْت ف��م��ا
ال��رواس��ي��ا ال��ج��ب��ال ال��ع��اص��ي أب��ي ب��آل ل��ي��ق��ل��ع��وا ع��اًم��ا س��ب��ع��ون م��ذ ال��ن��اس س��ع��ى
وادي��ا م��روان آل وادي م��ث��ل وال م��ن��ه��ُم أق��رب ل��ل��ح��ق وج��دوا ف��م��ا
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