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 ِلَخولةَ  أطْاللٌ ِبُبرقَةِ  ثَهَمِد
 

 تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليِد ِلَخولةَ  أطْاللٌ ِبُبرقَةِ  ثَهَمِد،
 جيوُر ا املَّالح طوراًويهتدي عدوليةٌ  أو من سفني ابن يامٍن
 كما قَسَم الترَب املُفاِيلُ بالَيِد يشق حباَب املاِء حيزومها ا

 ُمظاِهُر ِسمطَي لُؤلٍُؤ َوَزَبرَجِد  ينفُض املرَد شادنٌويف احلي أحوى
 َتناَولُ أطراَف الَبريِر، وَترَتدي خذولٌ تراعي ربرباً خبميلةٍ 
 َتَخلّلَ ُحر الرمِل ِدعص له َندي وتبسُم عن أملَى كأنَّ ُمنوراً
 أُسف ومل تكدم عليه بإمثِد سقتُه إياةُ  الشمس إال لثاتُه

 كأنَّ الشمس ألقت رداءهاووجه  عليه، َنِقي اللّوِن ملْ َيَتَخدِد 
 بعوجاء مرقاٍل تروُح وتغتدي وإني ألمضي اهلم، عند احِتضاره،
 على الحب كأنُه ظهُر ُبرجد أموٍن كألواح اإلراِن نَصأُْتها
 َسفَنَجةٌ  َتربي ألزَعَر أرَبِد َجماليةٍ  وجناَء َتردي كأنها

اقاً ناجيات وأتبعتتباري عت  َوظيفاً َوظيفاً فَوق َموٍر ُمعبِد 
 حدائق مويلِّ األسرة أغيد تربعت القفّني يف الشول ترتعي
 ِبذي ُخَصٍل، َروعاِت أكلََف ُملِبِد َتريُع إىل َصوِت املُهيِب، وَتتقي،
 ِحفافَيِه ُشكّا يف الَعِسيِب َمبسَرِد كأن جناحي مضرحي تكنفا

وراً به َخلَْف الزميِل، وتارةً فَطَ  على حشف كالشن ذاٍو جمدد 
 كأنُهما بابا ُمِنيٍف ُمَمرِد هلا فَِخذاِن أُكِْملَ النحُض فيهما
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 وأجِرَنةٌ  لُزت ِبَدأٍي ُمَنضِد وطَي َمحاٍل كاحلَين ُخلوفُُه،
ِدوأَطْر ِقِسي حتت صلب مؤي كأنَّ ِكناَسي ضالة يكُنفاا  

 َتُمر ِبَسلَْمي داٍجل ُمَتَشدِد فلو كان َموالَي امرأً هو غَريُه
 لتكفنن حىت ُتشاَد بقرمد كقنطرة الرومي أقسَم را
 بعيدةُ  وخد الرجل موراةُ  اليد ُصهاِبيةُ  الُعثُْنوِن ُموَجَدةُ  القََرا
يداها فتلَ شزٍر وأُجنحت تِدهلا َعُضداها يف أُمرَسِقيٍف ُمَسن  

عندلٌ مث أُفرَعت دقاق هلا كتفاها يف معاىلً  ُمصَعد جنوح 
 َمَواِرُد ِمن َخلْقاَء يف ظَهِر قَرَدِد كأن ُعلوَب النسع يف دأياا
 َبناِئُق غُر يف قميٍص ُمقَدِد َتالقَى ، وأحياناً َتبُني كأنها
ن بوصي بدجلةَ  ُمصِعدكُسكا وأتلَُع َنهاض إذا َصعَدت به  

 وعى امللتقى منها إىل حرف مَربد ومججمةٌ  مثلُ الَعالة كأنما
فَركقرطاس الشآمي ومش د وخده مل جيرِت اليماين قدكَسب 
 بكهفَي ِحجاَجي صخرةٍ  قَلِْت مورد وعينان كاملاويتني استكنتا
َجي صخرةٍ  قَلِْت موردبكهفَي ِحجا وعينان كاملاويتني استكنتا  

 كمكحولَيت مذعورة أُم فرقد طَُحوراِن ُعواَر القذى ، فتراُهما
 ِلَهجٍس َخِفيٍّ أو لَصوٍت ُمندد وصاِدقَتا َسمِع التوجِس للسرى
 كسامعيت شاة حبومل مفرد ُمؤلَّلتاِن َتعِرُف الِعتَق ِفيِهما،
أَحذُّ ُملَم اضَوُع َنبَوأر،لَم  ُمَصمِد كِمرداةِ  َصخٍر يف َصِفيٍح 

 َعتيق َمىت َترُجم به األرض َتزَدِد وأعلُم خمروت من األنف مارنٌ
ِقلْ وإن شئُت أرقَلتُمحصد وإنْ شئُت مل ُتر من القد خمافةَ  َملوي 



 طرفة بن العبد

www.arabEspanol.org 
 

 وعامت بضبعيها جناَء اخلفيَدِد وإن ِشئُت سامى واِسطَ الكوِر رأُسها
ثِلها أمضي إذا قال صاحيبعلى م  أال لَيَتين أفديَك منها وأفَْتدي 

 ُمصاباً ولو أمسى على غَِري َمرَصِد وجاَشت إليه النفُس خوفاً، وخالَُه
 ُعِنيُت فلم أكَسلْ ومل أتَبلِّد إذا القوُم قالوا َمن فَتى ؟ ِخلُت أنين
،آل اَأل أَحلُْت عليها بالقَطيِع فأجذَمت معز املتوقدوقد خب  

 ُتري ربها أذيالَ َسحٍل ُمَمدِد فذلك كما ذالت وليدة جملس
 ولكن مىت يسترِفد القوُم أرفد ولسُت حبالّل التالع خمافةً 
 وإن تلتِمسين يف احلوانيت تصطد فان تبغين يف حلقة القوم تلقَين
ازَددوإنْ كنَت عنها ذا ِغنى فاغَن و مىت تأتين أصبحَت كأساً رويةً   

 إىل ِذروةِ  الَبيِت الرفيع املَُصمِد وانْ يلتقِِ احلي اجلميع تالقيين
 َتروُح َعلَينا َبَني ُبرٍد وَمجَسِد نداماي بيض كالنجوم وقينةٌ 

 ِبَجس الندامى ، َبضةُ  املُتجرِد َرحيب ِقطاُب اجلَيِب منها، رقيقَةٌ 
ت لناأِمسِعينا انَرب: إذا حنُن قُلنا  على ِرسلها مطروفةً  مل تشدد 

 َتجاُوَب أظآٍر على ُرَبٍع َردي إذا َرجَعت يف َصوِتها ِخلَْت َصوَتها
 وَبيعي وإنفاقي طَريفي وُمتلَدي وما زال تشرايب اخلمور ولذَّيت
 وأُفِردُت إفراَد الَبعِري املَُعبِد إىل أن َتحاَمتين الَعشرية كلُّها،
 وال أهلُ هذاَك الطرف املمدد رأيُت بين غرباَء ال ُينِكروَنين،
 وأن أشهَد اللذّات، هل أنَت ُمخِلدي؟ أال أيهذا الزاجري أحضَر الوغى
 فدعين أبادرها مبا ملكت يدي فأن كنَت ال تستطيع دفع منييت
عوديوجدَك مل أحفل مىت قاُم  ولوال ثالثٌ ُهن ِمن ِعيشةِ  الفىت ،  
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 كَُميٍت مىت ما ُتعلَ باملاِء ُتزِبد فِمنُهن َسبقي العاِذالِت بَشرَبةٍ 
 كسيد الغضا نبهته املتورد وكَري، إذا نادى املُضاُف، ُمَحنباً
جُن ُمعِجبجن والدمد وتقْصُري يوم الدببهكنةٍ  حتت اخلباء املع 
ماِليَج ُعلّقَتد كأنّ الُبريَن والدعلى ُعَشٍر، أو ِخرَوٍع مل ُيَخض 
 ستعلم ان ُمتنا غداً أينا الصدي كرمي ُيَروي نفسه يف حياِتِه،
 كَقَِرب غَويٍّ يف الَبطالَةِ  ُمفِسِد أرى قََرب َنحاٍم َبخيٍل مباِلِه،

 َصفاِئُح ُصم ِمن َصفيٍح ُمَنضِد َترى ُجثَْوَتِني من ُتَراٍب، َعلَيِهما

ملوت يعتام الكرام ويصطفيأرى ا  عقيلة مال الفاحش املتشدد 
 وما َتنقُِص األياُم والدهُر َينفَِد أرى العيش كرتاً ناقصاً كل ليلةٍ 
 لَكالطَِّوِل املُرخى وِثنياُه بالَيِد لعمُرَك إنَّ املوَت ما أخطأ الفىت
أنا أهلُُه،فإنْ ُمت فانِعيين مبا  فما يل أراين وابَن عمي ماِلكاً  

 كأنا وضعناه إىل رمس ُملَحد وأيأسين من كلِّ خٍري طلبُته
 َنَشدُت فلم أُغِْفلْ َحُمولةَ  َمعَبد على غري شٍئ قلتُه غري أنين
 مىت َيُك أمر للنِكيثَةِ  أشهد وقربُت بالقُرىب ، وَجدَك إنين
  َحُمولةَ  َمعَبدَنَشدُت فلم أُغِْفلْ على غري شٍئ قلتُه غري أنين

 مىت َيُك أمر للنِكيثَةِ  أشهد وقربُت بالقُرىب ، وَجدَك إنين
 وإنْ يأِتَك األعداُء باجلَهِد أَجَهِد ِوإن أُدَع للجلَّى أكن من ُحماا
َضك أسِقهمد وإن َيقِذفوا بالقَذع ِعرِب حياض املوت قبل التهدبشر 

، وكَُمحِدٍثبال َحَدٍث أحَدثُْتُه  هجائي وقذيف بالشكاة ومطردي 
 لَفَرَج كَريب أو ألنظََرين غَدي فلو كان موالي امرءاً هو غريه
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 على الشكِر والتسآِل أو أنا ُمفَتد ولكن موالي امرؤ هو خانفي
 على املرِء من َوقِْع احلُساِم املُهند وظلُم ذوي القرىب أشد مضاضةً 

ي انين لَك شاكرفذرين وُخلْق  ولو حلّ بييت نائياًعنَد ضرغد 
 ولو شاَء ريب كنُت َعمَرو بَن َمرثَد فلو شاَء َريب كنُت قَيَس بَن خاِلٍد،
 بنونَ كرام سادةٌ  ملسود فأصبحُت ذا مال كثٍري وزارين
 َخشاش كرأس احلية املتوقِّد أنا الرُجلُ الضرُب الذي َتعِرفوَنُه

 لعضٍب رقيق الشفرتني مهند  ال َينفَك كَشحي ِبطاَنةً فآلَيُت
 كَفَى الَعوَد منه البدُء، ليَس ِمبعَضد ُحساٍم، إذا ما قُمُت ُمنَتِصراً به
قَدي:"قال حاجزه"مهالً:"إذا قيلَ أخي ثقة ال ينثَين عن ضريبة " 

ِئِمِه يديَمِنيعاً، إذا َبلّت بقا إذا ابتدَر القوُم السالح وجدتين  

 نواديها أمشي بعضب جمرد وبرٍك ُهجود قد أثارت خمافيت

 عقيلة شيخ كالوبيل َيلندد 
 ألَسَت ترى أنْ قد أَتيَت ُمبؤِيد؟ :يقولُ، وقد َتر الَوِظيُف وساقُها

أال ماذا ترون بشارب:وقال  شديٍد علينا َبغُيُه، ُمَتَعمِد؟ 
 وإالّ َتكُفّوا قاِصَي الَبرِك َيزَدِد  لُه،ذَُروُه إمنا َنفُْعها: وقالَ

 وُيسَعى علينا بالسِديِف املَُسرَهِد فظلَّ اإلماء ميتللْن حواَرها
 وشقّي علي اجليَب يا ابنةَ  معبد فان ُمت فانعنيين مبا أنا أهلُه

 كهمي وال ُيغين غنائي ومشهدي وال َتجَعِليين كامرىءٍ  ليَس َهمُه
ٍء عِن اجلُلّى ، سريٍع إىل اخلَىن ،بطي  ذلول بأمجاع الرجال ملهد 

 عداوةُ  ذي األصحاب واملتوحد فلو كُنُت َوغْالً يف الرجاِل لََضرين
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 عليِهم وإقدامي وِصدقي وَمحِتدي ولِكن َنفى عني الرجالَ َجراءيت
  بسرمداري وال ليلي على َّ لََعمُرَك، ما أمري علي بُغمةٍ 

 ِحفاظاً على َعوراِتِه والتَهدد ويوَم حبسُت النفس عند عراكه
 مىت َتعَتِرك فيه الفَراِئُص ُترَعد على َموِطٍن خيْشى الفىت عنَدُه الردى ،
 على النار واستودعتُه كف جممد وأصفَر مضبوٍح نظرُت حواره
خباِر َمن مل ُتَزودويأِتيَك باأل سُتبدي لَك األياُم ما كنَت جاهالً  

 َبتاتاً، ومل َتضِرب له وقَْت َموعد وَيأِتيَك باألخباِر َمن مل َتِبع له
 


