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 لو أعلم األيام راجعة لنا

 
 بكَيت على أهِل الِقرى من مجاِشِع لَو أعلَم األيام راِجعةً لَنا،

مِ توه ِم الّذينعلى القَو كَيتساِئِع بالد خمٍد كانَ ضجم ائمعد 
اجِعلعيني حِزيٍن شجوه غَري ر إذا ما بكى العجعاج هيج عبرةً  

 أرى مسِجديِهم ِمنهم كالبالِقِع فإنْ أبِك قَومي، يا نوار، فإنين
 وبعد عبايب الندى املُتداِفِع خالَءيِن بعد اِحللِْم واجلَهِل فيهما
 حبيثُ انتهى سيلُ التالِع الدوافِع فأصبحت قَد كادت بيويت ينالُها

ِفينا ِمن بقَايا كُهوِلناعلى أنّ   أُساةَ الثّأى واملُفِظعاِت الصوادِع 
 علَيِهن يف أيٍد ِطواِل األشاِجِع كَأنّ الرديِنياِت، كانَ برودهم

ى،: إذا قلتضاللّيِل قَد م هذا آخر  تردد مسود بِهيم األكاِرِع 
يا ِباخلُركْنرت كَاِئنوِة من فَىتب  كَِرٍمي وسيٍف للضِريبِة قاِطِع 

 وساِبغٍة تغشى بنانَ األصاِبِع وِمن جفْنٍة كانَ اليتامى ِعيالَها،
 وقَد كانَ محفوظاً هلا غَري ضاِئِع وِمن مهرٍة شوهاَء أودى ِعنانها
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 وحرف كجفن السيف أدرك نقيها

 
رحهاوِنقي كِف أدريفِن السٍف كج  وراَء الذي يخشى وجِيف التناِئِف 

 النكْراِء للحق عاِرِف إىل منِكِر قَصدت ا للغوِر حىت أنختها
 من الصلِب داٍم من عِضيِض الظالِئِف تِزلُّ جلُوس الرحِل عن متماِحٍل

و فعالً خبن بطَتخ ِسٍموكَمنم  تدهدي بِه صم اجلالميِد راِعِف 
تنما دعديب، ب يهنراخال تاِلِف فَلَووايا الداملَن اببأس ِبكَفِّي 
 وقَد كانَ خيشى الظيب إحدى الكَفاِئِف لَكُنت كَظَبٍي أدركَته ِحبالَةٌ

  أمسى مستقيم السواِلِفلَه الدين أرى اهللا قَد أعطى ابن عاتكَة الذي

مثلُه الذي لَيس قَى اهللا واحلُكماِس عاِطِف تعلى الن هِديأفَة مور 
 وضعت إىل أبواِبِه رحل خاِئِف وال جار بعد اهللا خري ِمن الِّذي
ِرِفوأوفَاه حبالً للطِّريِد املُشا إىل خيِر جاٍر مستجاٍر حببِلِه،  

قاذَفَتِت اليت إنْ تِة املَوولى هفاِنِف عِعيِد النيف ب هِبِه قَذَفَت 
 هي العروةُ الوثقَى خلَِري احلَالِئِف فَالبأس أني قَد أخذْت بعروٍة
 حيا الناِس واألقْدار ذات املَتاِلِف أتى دونَ ما أخشى بكَفِّي ِمنهما

ن نِبِهفَطام تزشما ندعفِْسي ب  الرواِجِف ليخرج تنزاُء القُلُوِب 
وا لَهعما أزموا والّذي كاد درحاِئِف وقُوا يف الصمن وما قَد ليع 
هِلٍك وابِن املُلُوِك، كَأنى مكَاِسِف لَد غَري ُءهووٍر ضدب اممت 

برحو العاِصي وأب وهالقَياأبطاِرِف  تالغ ِمنيِد األكْرجِه ِبمإلَي 
 ِبأيٍد ِطواٍل أمنت كُلَّ خاِئِف هم منعوين ِمن ِزياٍد وغَيِرِه،
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 علي لكُم يا آلَ مروانَ ضاِعِف وكم من يٍد عندي لكُم كان فَضلُها
كم من ناِب غَضبانَ صاِرِفحراماً، و فِمنهن أنْ قَد كُنت ِمثْلَ حمامٍة  

 فأصبح ِمنه املَوت حتت الشراِسِف رددت علَيِه الغيظَ حتت ضلُوِعِه
 
 
 
 
 

 لقد كنت أحيانا صبورا فهاجين
 

 مشاِعف بالديريِن رجح الرواِدِف لَقَد كُنت أحياناً صبوراً فَهاجين
ما أه ِريندملْ ي واِعمٍةنملُ ِصر  ِعجافغ وملْ يتبعن أمحالَ قاِئِف 

بزعم الً ِبهنلَي ِلجدي لَماِزِف ووالع وتعن صسمملْ يو قيش 
،قَهفَو يباِج، واخلَزيف الد نحالِئِف إذا رعاً، مثل أبكاِر اِهلجاِن العم 
هنلَغب ناٍل لَهٍب خلْعلِّ  إىل مفاِئِفبدماِت العاين املُكروالغ  

 ينازعن ِمسكاً باألكُف الدواِئِف ينازعن مكنونَ احلَدِيِث كأنما
حدِثينا، فَلَم تكد: وقُلْن للَيلى  تقُولُ ِبأدنى صوِتها املُتهاِنِف 

الرواِشِفاِهلجاِن  إذا سفْنه سوف رواِعف ِباجلاِدي كُلَّ عِشيٍة،  

 يِملن إذا ما قُمن مثلَ األحاِقِف بنات نِعيٍم زانها العيش والِغىن
 ِلميةً أمثاِل النِخيِل املَخاِرِف تبين خليلي هلْ تعرى من ظَعاِئٍن
 ِمراراً وتزهاها الضحى باألصاِلِف تواضع حت يأيت اآللُ دونها
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ترم تضراِرياً،إذا عج اِصِف  على الُّلجوِفِني النالس را م ُخالت 

 وتحِفزها أيدي الرجاِل اجلَواِذِف يجور ا املَالّح ثُم يقِيمها،
 على ضمٍر كُلّفن عرض السناِئِف إليك ابن خِري الناِس محلت حاجيت
 جماِليٍة تبِري ألعيس راِجف بناِت املَهاري الصهِب كلِّ نجيبٍة
 ترامى به أيدي األكُف احلَواِذِف يظَلّ احلَصى ِمن وقِْعِهن كأنما
 وصوت حادِيها لَها ِبالصفاِصِف إذا رِكبت دويةً مدلَِهمةً،
وطهنىت تاِن حكاِجلن نغالَياِسِم تالر يشماها ورس قاِذِفاملُت  

 وركْبانها كاملَهمِه املُتجاِنِف ِعتاق تٍغشتها السرى، كُلَّ لَيلٍَة،
كَلّفَتا تِت ِمميالز ِصرياِلِف كأنّ عوالسناِقها وأع ِمن لّبحت 
هوند ضراِس ملْ تبللع اِمدووا ِحسانَ املطاِرِف عإنْ كانٍم وبقَو 

 عمسةً،لتحدميل ثَناًء وقَو ِمن  وتحِملَ قَويل يا ابن خِري اخلَالِئِف 
 أقَمت لَه ما يشتكي بالسقاِئِف وكم من كَِرٍمي يشتكي ضعف عظمه
 إلَيك، فَأمسى آِمناً غَري خاِئِف وَآمنته ِمما يخاف، إذا أوى
 ونور ِهدى يا ابن املُلُوِك الغطاِرِف وأنت ِغياثُ املُمِحِلني إذا شتوا،
 إذا رِكبوا مثّ التقَوا ِباملَواِقِف ثَنائي على العباِس أكْرِم من مشى
 يغضونَ أطراف العيوِن الطّواِرِف تراهم، إذا القاِهم يوم مشهٍد،

زناه لَووِهملَيى عبد أراملَج وه  ِبخيِر سقَاٍة، تعلَمونَ، وغاِرِف 
،مهورحب العاِملني ورحلُو بعتاِعِف وِة ضِريِل البلى ِفعٍل عِبِفع 
،اِس ِمثْلَهالن ثَى ِمنأُن تلَدا ويف اللّفاِئِف وم هأظْآر ال لعفّهو 
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انشقِّت العصا،وملّا دعا الداعونَ و  وملْ تخب ِنريانُ العدو املُقاِذِف 
 وأنياِبها املُستقِْدماِت الصواِرِف فَزعنا إىل العباِس ِمن خوِف ِفتنٍة
 بأُخرى إلَيها باخلَميِس املُراِجِف وكَم ِمن عواٍن فَيلَق قَد أبرتها

صار وقَعةًفَقَد أوقَع العباس إذْ   َت كُلّ ذي ِضغٍن وداٍء مقاِرِف 
 وقَومت درَء األزوِر املُتجاِنِف وأغَنيت من ملْ يغن من أبطإ السرى،
 إذا أحجمت خيلُ اجلياِد املَخاِلِف وأنت الّذي يخشى ويرمى بك العدى
،سموت فلم تترك على األرِض ناكثاً  وآمنت ِمن إحياِئنا كُلَّ خاِئِف 
 مبستنِصٍر يتلُو ِكتاب املَصاِحِف أبرت زحوف املُلِْحِدين وِكدتهم
 تغلّلُ نشاب الكَمي املُزاِحِف تأخر أقْوام، وأسرعت للّيت
  املَواِقِفهناك، ووقّاف كَِرمي وأنت إىل األعداِء أولُ فَاِرٍس

 وطَعٍن ِبأطْراِف الرماِح اجلَواِئِف ِبضرٍب يزيلُ اهلَام عن مستقَرِه،
 أُِريد بإحدى املُهِلكاِت اجلَواِلِف سبقت بأهِل الكوفِة املَوت بعدما
 اهلَواِتِف إلَيك بأصواِت النساِء فَلم يغِن من يف القصِر شيئاً وصيحوا
 اجلِياِد املَتاِلِف مِدال ِبفُرساِن أخو احلَرِب يمِشي طاِوياً مثّ يقتدي
 ِبسوراَء يف إجراِئها واملَزاِحِف صرعى ِمن صناديد بينها يغاِدرنَ
 ِبتدمر إالّ مرةً ِبالشفَاِئِف وما طَِعمت ِمن مشرٍب مذ سقيتها

ِم حىت باشرت أهلَ بابٍلِمن الشأ  وأكْذَبت ِمما معوا كلَّ عاِئِف 
 يساقُونَ سوق املُثْقَالِت الزواِحِف وقَد أبطَأ األشياع حىت كَأنما

لقد أسريت ال لَيل عاجٍز! لَعمِري  وما منت فيمن نام حتت القَطاِئِف 
تنٍة،فَجاءوا وقَد أطفَأت ِنريانَ ِف  وسكّنت روعاِت القُلُوِب الرواِجِف 
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 أمل يأت بالشأم اخلليفة أننا

 
 ضربنا لَه من كانَ عنه يخاِلف ألَم يأِت بالشأِم اخلَليفَةَ أننا

،مهؤوسه رنا إلَييدأه ناديدص اخلذاِرف منها السيوف رتقد باشو 
أحوز ِمنهموِعند أيب ِبشِر بن   اِكفوع ورسلى نِف القَتلى ِجيع 

 نجاِلد عن أحساِبها، ونقاِذف فإنْ تنس ما تبلي قُريش، فإننا
 كأنّ شعاع الشمِس فيهن كاِسف شداِئد أياٍم ِبنا يتقُونها،

الّ ِمسور اخلَيِل واِقفردى املَوِت إ وما انكَشفَت خيلٌ ببابلَ تتقي  

اِزبواُء حنُوِرها شِدم تكان قَد اِتفكَو نهديها، وِنعاالً ألي 
هاترلي غَمجنٍك ال ترتعِبم اِعفور احمالرإالّ و مِن القَوع 

واِئفوكُلُّ صِريٍع خرقَته اجلَ نواِقلُ من جرٍد عواِبس يف الوغَى،  

،طَعملْ ت تٍب إذا أنغذو ش كذيرع عاِرف قللح تعلٌ إذا طُوهسو 
 ِحفاظاً وإنْ ِخيفَت علَيك املَتاِلف تجود بنفٍْس ال يجاد ِبِمثِْلها

الفاِرسو روفالفَىت املَع تالذي فأن لّى املَخاِوفجاٍد، تبع دعبِه، ب 
ِلص بالسيِف الطّويِل ِنجاده،وتقْ  تآِزفال مو تخِع ال شويف الرو 

 إىل كَرِم املَجِد الِكرام الغطاِرف أغَر عظيم املَنِكبِني سما ِبِه
مهال ِرماح روِمس مِمنه اِرسفَو قَاِرفوِه مجالو ودال سو ارِقص 

 مووا يِهدواإذا شنمضاللّقَاِء ت  اِلفتم ناماً لَهِن أيالطّع ِمن 
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 أنت الذي عنا بالل دفعته
 

هتفَعا، ِباللُ، دنالّذي ع تهِلكاِت املَتاِلِف أنم خافن نحنو 
هِقطاعان خافٍل ما نبا حبذْنتقاِذِف أخم ،هشِرٍف أركانإىل م 

شعري، إذا رمىومل تر مثلَ األ  حببٍل إىل الكَفَِّني، جاراً ِلخاِئِف 
 ويحفَظُ لإلسالم ما يف املَصاِحِف هو املانع اجلرياِن واملُعِجلُ الِقرى،
 إذا عِلقَت أقْرانها ِبالسواِلِف أرى إِبلي ِمما تِحن ِخيارها،
 ويرقَأُ توكاف العيوِن الذّواِرِف ِبها يحقَن التامور إنْ كَانَ واجباً
 مجلِّلَةً إحدى اللّيايل اخلَواِئِف وإنا دعونا اهللا، إذْ نزلَت ِبنا
 على عبِط الكُوِم اِجلالِد العالِيِف السيف للِقرى فَسلّ ِباللٌ دوننا
  خالِّت الِكراِم الغطاِرِفوبالسيِف رأيت ِبالالً يشتِري ِبِتالِدِه،

تنا، ثَنِبالٍل قُلوب ِمن راتمضعاِرِف م قاِء للحكْرِكِر الننإىل م 
 


