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 أجارتنا ما بالْهوان خفاُء

 
 وال دون شخصي يوم رحت عطاُء أجارتنا ما بالْهوان خفاُء

 دفعت كأني والعدو سواُء أَِحن ِلما أَلْقَى وِإنْ جئْت زائراً
 وشتانَ أَهلُ اجلُوِد والْبخالَء ومنيِتنا جودا وفيِك تثاقل

ةٌ على وجِه معروِف الكرِمي بشاش  ولَيس ِلمعروِف الْبِخيِل بهاء 
 عروس عليها الدر والنفساء كأنَّ الذي يأتيك من راحتيهما
نفسي يف الرباب فساحمت ارا ولكن يف الفؤاد ِعصاء وقد ملتمر 

من اللوى» أم بكر«حتملَ وايل   وفارق من يهوى وبت رجاء 
دي األعادي، والبالء بالءبأي ... فأصبحت خملوعاً وأصبح  

ساعفت" ضنينةَ " خفيت لعٍني من   وما كان مني للحبيب خفَاء 
 ادى عليها قرقر ورداء وآخر عهد يل ا يوم أقبلت
 وقام نساء دوا وإماء عشية قامت بالوصيد تعرضا
 جرى بالرقى يف عينها لَك ماء من الِبيِض ِمعالق القُلوِب كأنما

ا أسفرت طاب النعيم بوجههاِإذ  وشبه يل أن املضيق فضاء 
 وفيها دواٌء للْقُلُوِب وداء مريضةُ  مابين اجلوانح بالصبا
 :ودائع حب ما هلن دواُء فقلت لقٍب جاٍمث يف ضمريه
لفاُء» بالزاِبييِن«وقد نزلت  تعز عن احلوراء إنَّ عداا  

لَم يكُن هوىميوت اهلوى حتى كأنْ   وليس ملا استبقيت منك بقاء 
 وقد كنت تجفى والبيوت رئاء وكيف ترجي أُم بكٍْر بعيدةً 
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لقاءنا" بالزابيِني" أيب شادنٌ   وأكْثر حاجات املُحب لقاء 

 وما كان يل لوالَ النوالُ حزاء فأصبحت أرضى أنْ أعلَّلَ باملُىن
يها من الشوق قرحةٌ فيا كبداً ف  وليس هلا مما تحب ِشفاء 

 وما هلُموم العاشقني خالء خال هم من ال يتبع اللَّهو والصبا
 تمنى الفَتى أمراً وفيه شقَاء تمنيت أنْ تلْقَى الرباب وربما
اِء وفاُءوما كان منها بالوف لَعمر أَِبيها ما جزتنا ِبنائٍل  

 رواح وفيه حني شطَّ غناُء وخري خليليك الَّذي يف لقائه
هب نفْسِإالَّ لْلمقر بوصالُء وما القُر جرهم ولو ولدته 
 مبا ليس فيه، والِْوداد صفاء وال خري يف ود امرئ متصنٍع
 مبا غلبته النفس والغلواُء سأعِتب خالَّين وأعِذر صاحيب
 ونفْسي مبا تجِني يداي تساء وما يلَ ال أعفُو وِإنْ كان ساَءين
 وتقومي أضغاِن النساء عناء عتاب الفىت يف كلِّ يوٍم بليةٌ 
 علَى جملٍس فيه علي ِزراء صربت على اجللَّى ولست بصابٍر
لح دواُءوعندي لذي الداء امل وِإني َألستبِقي ِبِحلْمي مودِتي  

 بقويل وما بعد الْبيان ِمراُء قطعت ِمراَء الْقوِم يوم مهايٍل
 إذا السيف أكدى كانَ يفَّ مضاُء وقد عِلمت علْيا ربيعةَ  أنين
 مصيخاً كأنَّ األرض منه خالُء تركت ابن يا بعد طوِل هديرِه
تكٍرب يف ناظريه عداُءملس وما راح مثلي يف العقاب وال غدا  

 حمات اَألفَاعي ريقُهن قَضاء تزلُّ القوايف عن لساين كأنها
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 حييا صاِحيب أُم الْعالَء

 
 واحذرا طرف عينها احلوراء حييا صاِحيب أُم الْعالَء
 ِلمِلم والداُء قبل الدواء إنَّ يف عينها دواًء وداًء

منها إلينا رغـرب ممسىً    !م إزاٍء ال طاب عيش إزاء 
 وتصدت يف السبِت يل لشقائي أسقمت ليلةَ  الثُّالَثاء قلِْبي
 ثُم راحت يف احلُلَّةِ  اخلضراء وغداة اخلِميِس قد موتتِني

م قالتيو :وك ِفي النتِإذا رأي  م خياالً أصبت عيين بداء 
 الفُؤاد تخفواسقاً ِإىل قُرشو  بك حتى كأنين يف اهلواء 

 !يا لقوِمي دِمي علَى محاء ثُم صدت ِلقِْو محاَء ِفينا
 مشرفات يطرفن طرف الظباء ال تلوما فإا من نساء
احلي هوأمسى من اهلوى يف عناء وأعينا امرأً جفا ود 
حتت الرداءأنسيت السرار  :اعرضا حاجيت عليها وقوالَ  

 بِر أبكي عليك جهد البكاء ومقاِمي بين املصلَّى ِإىل اِملنِرب
عودي حبلٍم: ومقال الفتاةِ    ما التجني من شيمة احللماء 

 وقولُ العدى وطولُ اجلفاء فاتقي اهللا يف فىت شفَّه احلب
وسى ِمن الشِتِه فأمت باعديف الفضاء أن هِق صريعاً كأن 
 حسبك الوأي قادحاً يف السخاء فاذكري وأيه عليك وجودي
 عد فأويف ما قلت بالروحاء قد يسيُء الفىت وال يخلف الو
 فاقِْض واظْفر ِبِه علَى الغرماء ِإنَّ وعد الكِرمي دين عليِه
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قالت رةٍ  ثُمبِبع تهلَّتراِء فاسننا كِظلِّ السكان ما بي 

سليمى قومي فروحي إليِهيا   أنِت سرسورِتي من اخلُلطاء 
 كُل شيء مِصريه ِلفناء :بلِّغيِه السالم مني وقويل
 وتعزى قلِْبي وما من عزاء فتسلَّيت باملعازِف عنها

 العني ِرفاضاً ميِشني مشي النساء وفالةٍ  زوراَء تلقى ا العيـ
صولةً  ِبفضاءً مو ِبالركِْب، فضاء  

ها وللجندِب اجلومتجتش داء قدكالن ح أوبِن ِنداٌء ِفي الص 
 لُ بريعانِه ارتكاض النهاء حني قال اليعفور وارتكض اآل

 الرجِل مروٍح تغلُو ِمن الغلْواِء ِبسبوِح اليديِن عاِملة
 ِك فتروى من حبره بِدالِء مهُّها أنْ تزور عقْبةَ  يف املُلِْك
ِهِه احلروج نع شقتن جى عن ضياِء ماِلِكيكما انشقَّت الد ب 

 والبأِس والندى والوفَاِء أيها الساِئِلي عِن احلزم والنجدةِ 
 ومِزيداً ِمن ِمثِْلها ِفي الغناء إنَّ تلك اخلالل عند ابِن سلم
يِهكخراج السماِء سيب يد  لقريٍب ونازِح الداِر ناِء 

 عقْبةِ  اخليِر مطِْعم الفُقَراء حرم اللَّه أنْ ترى كابِن سلْم
حيثُ ينتثر احلب غشى منازلُ الكرماِء يسقطُ الطَّريوت 
 ِف ولَِكن يلَذُّ طَعم العطَاء ليس يعطيك للرجاِء وال اخلو

جلوالَ والَ أَنْ يقَالَ شيمته ا  د ولَِكن طَباِئع اآلباِء 
 يف عطاء ومركٍب للقاء ِإنما لَذّةُ  اجلَواِد ابِن سلْم
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 ـالَ ولكن يهينه للثَّناِء ال يهاب الوغى وال يعبد املـ

ِطرمت دي لَه ِحييعلى األعداِء أر لَ وأخرى سم 
خالَّ بنييت يف احلُالءر و قَد كَساِني خرا وأخدمِني احلُو  

 ِع صلت اخلديِن غض الفتاء وحباِني ِبِه أغَر طَِويلَ البا
 ت بنونا وسالف اآلباء فَقَضى اللَّه أْن يموت كما ما

عقْبةَ ”راح ِفي نعِشِه ورحت ِإىل  أشكو فقالَ غري جناء" بةَ  ”  

نِديِإنْ يكُن ِمنصف أصبت فَِع  عاِجلٌ ِمثْلُه ِمن الوصفَاء 
 يِث غاداك خارجاً من ضراء فَتنجزته أشم كَجرِو اللَّيِث
 حني قلَّ املعروف خري اجلزاء فجزى اهللا عن أخيك ابن سلم
 ذُو ثَراٍء ِمن ِسر أهِل الثَّراء صنعتين يداه حتى كأني

يِم وال جتـال أبايل صفح اللَّئ  ري دموعي على اخلؤوِن الصفاء 
 ِبكَف محمودةٍ  بيضاءَ فَاِني أمراً أبر علَى البخِل

 م فَظِيعاً كَاحلَيةِ  الرقْشاء يشتري احلمد بالثَّنا ويرى الذَّ
 ويسِقي الدماَء يوم الدماء ملك يفرع املنابر بالفـ

وأياٍد بيٍض على األكفَاء  يٍد علينا وفيناكم له من 
 ِشئْت فَغيثٌ أجش ثَر السماء أسد يقْضم الرجالَ وإْن
باملَو فَعداء يباللَّو ةِ  اخلُلَفَاء قاِئممرح ناالً عِت ِرج 

 وإذا سار حتت ظلِّ اللِّواء فعلى عقبةَ  السالم مقيماً
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 زِب الثَّواُءجتهصطال يف الن  

 
 ومنتظَر الثَِّقيِل علَي داُء جتهز طال يف النصِب الثَّواُء
 فإنَّ رياضة النوكى عياُء تركْت ِرياضة النوكَى قدمياً
 أبيت وربما نفع اإلباُء إذا ماسامِني اخلُلطاء خسفاً
نالء وهرحب فضاُءووجه سبيلها  وإغضاِئي علَى البز  

 وِللْحاجات ورد وانِقضاُء قضيت لبانةً  ونسأت أخرى
مني" أيب أيوب"على عيين   ِغطاٌء سوف ينكِشف الِغطاُء 

 وللضيِف الكرامةُ  واحلباُء جفاين إذ نزلْت عليِه ضيفاً
 أسود إذا غضبت وال أساُء غداً يتعلَّم الفجفاج أني

رضاُء.........إذا   جاٍر لئيمفسر يف الناِس من  

 وقامت دونها حكَم وحاُء نأت سلْمى وشطَّ ا التنائي
 وقد ناديت لو مسع النداُء واقعدين عن الغر الغواين
 وعهد ال ينام بِه الوفاُء وِصيةُ  من أراه علَي ربا

فَقْدهما سواُءكَماء العيِن  هجرت اآلنساِت وهن عندي  

 أعوذُ بِه إذا عرض البالُء وقد عرضن يل واهللا دوين
 حلَبت لَهن ما وسع اِإلناُء ولوال القائم املهدي فينا
 وليس لعهِد جاريةٍ  بقاُء ويوماً باجلُديِد وفيت عهداً
  انِتهاُءوقَرت وحانَ من غَزيل فَقُلْ للغاِنياِت يِقرنَ ِإني

 فَثَاب اِحللْم وانقَطَع العناُء اين مالك األمالِك عنها
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 وبينهما إذا التقيا صفاُء وكم ِمن هاِجٍر ِلفتاةِ  قوم
 عليِهن السموطُ هلا ِإباُء وغَضات الشباِب من العذارى
 وتربييت وللكلِب العواُء إذا نبح الِعدى فَلهن ودي

وت ن إذ ملقي أنيقهل  يِصرن لَه وِإذْ نسِمي شفاُء 
 كما انطبقت على اَألرِض السماُء وأطْبق حبهن علَى فُؤاِدي
 واسفر عني الداُء العياُء فلما أن دعيت أصبت رشدي
 وِإنْ صنع اخلِليفةُ  ما يشاُء علَى الغزلَى سالَم اللَِّه مني

 وِمن راٍح ِبه ِمسك وماُء  تبت من اجلواريفهذا حني
 يهز الكَأس رأِسي والِغناُء وإنْ أك قد صحوت فرب يوم
 وتسقيين بريقِتها النساُء أروح على املعازِف أرخبياً
من سرٍف ولكن طغى طريب ومالَ يب الفتاُء وما فارقت 
ِد النوكى دواُءوليس لسي أوانَ يقول مسلمةُ  بن قيٍس  

عليك عني عن قصاف لِف العفاُء رويدكوللمتكلِِّف الص 
 يعزيِني وقد غُِلب العزاُء فال القى مناعمه ابن قيٍس

 


