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 أِقلّي اللّوَم عاذلَ َوالِعتاَبا

 
 وقويل، إنْ أَصبت، لقَد أَصاَبا أِقلّي اللّوَم عاذلَ َوالِعتاَبا
 و حيا طالَ ما انتظروا االيابا أِجدَك ما َتذَكَّر أهلَ َنجٍد
 كما عينَت بالسرِب الطبابا َبلى فارفَض َدمعَك غََري َنزٍر،

رعاٍتو هاَج الربق ليلةَ  أذ  هوى ما تستطيع له طالبا 
منه يكاد حباجةٍ  وطويت الِتهاَبا فقلت القَلِْب َيلَتِهب َضِمري 

 و منتنا املواعَد واخلالبا سألَْناها الشفَاَء فَما َشفَتَنا؛
 َوَمن َسكََن السليلَةَ  َواِجلناَبا لشتانَ ااوَر ديَر أروى

مِقِد السطَِني ِمنهاأِسيلَةُ  َمع  فقلْت حباِجةٍ  َوطََويت أُخَرى 
،لََها بِسر ِشي اللّئَاما السبابا َوال َتمدى جلار و ال 
 شعاَب احلب إنَّ له شعابا َويف فَرَعي خَزَميةَ ، أنْ أَُعاَبا
 تبَني يف وجوههم اكتئابا فَهاَج َعلي بيَنهَما اكِْتئاَبا

قَْبانَ غَماً،إذا القَى َبنو َو  شددت على أنوفهِم العصابا 
 َوأحَرزَنا الصنائََع والنَهاَبا َتَنح، فَإنّ َبحري ِخنِديفٌّ،
لْ لنا حتَت احملامِل سابغاتَك باِحلجاِز، َوإنْ َتَسهزأع 
 َسلَبَناه السراِدَق َواِحلَجاَبا َوذي َتاٍج لَه َخَرزات ملٍْك،

 َوَزاَدهم بَغدِرِهم ارِتياَبا  االله بين عقالأال قبَح
كُمِمن َبِري َبِرئْتاً أِجريانَ الزَحي فَال َوأِبيَك ما القَيت 
 و رحالً ضاَع فانتهَب انتهابا لقد عز القيونُ دماً كرمياً



 جرير

www.arabEspanol.org 
 

 
 جتاذم أعتها جذابا َوقَد قَِعَست ظُهورهم َخبيٍل

 أهانكم الذي وضَع الكتابا  وقد دعاكمعالَم تقاعسونَ
 و ملْ جع قرائبه انتخاباً تَعشوا ِمن َخزيِرِهم فََناموا
 و جعثَن بعَد أعَني والربابا أَتنَسونَ الزَبَري َوَرهطَ َعوٍف،
 تسمى َّ بعَد فضتها الرحابا أملْ تَر أنَّ جعثَن وسط سعٍد
اَباَوأعظَمَنا بَغاِئَرةٍ  ِهَض  كأنَّ على مشافرِه جبابا 

ِحنَو َعيِنَك َوالغَراَبا: َوقالوا َوخور مجاِشٍع َتَركُوا لَِقيطاً  

تمعِلم ذي َمعاِرَك قَد عبَجاَبا َوأضِبِه الَعجَب العلَِقَني َجبن 
 و ال وجدت مكاسرهم صالبا َوال َوأبيَك ما هلُم عقُولٌ؛

 و شعثاً يف بيوتكم سغابا  َتَركَْت ِشيباًَولَيلَةَ  َرحَرحانَ
،مثّ سالَ على ِلحاكُم ،مثعالةَ  حيثُ ملْ جتدوا شرابا َرِضعت 
 تَردف ِعنَد ِرحلَِتها الركاَبا َتَركْتم بالَوقيِط عضاِرطاٍت،
 فأمَسى َجهد نصَرِتِه اغِْتياَبا لَقَد َخِزَي الفََرزَدق يف َمَعدٍّ

ى القَني والنَخبات غَماًَوالقَ  َتَرى لوكُوِف َعَربِتِه انِصَباَبا 
الفرزدَق قد علمتم هاَبا فما هبتَوَع أنْ يابِن َبر َوما َحق 
 صواعَق خيضعونَ هلا الرقابا أَعد اهللا للشَعراِء ِمني

 بَدعوىَ  يالَ ِخنِدَف أنْ يَجاَبا قرنت العبَد عبد بين منٍري
ين َعن َعراَدةَ  قَولُ سوٍءأَتا  فال وأيب عرادةَ  ما أصابا 

َمرين هتكِسب بإذا استأنوَك وانتظروا االيابا لَِبئَْس الكَس 
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 فقد وأبيهم القوا سبابا أتلتمس السباَب بنو منٍري
 أحتت مَن السماء هلا انصبابا أنا البازي املدلُّ على منٍري

َمخاِلب ٍن،إذا َعِلقَتبِقر ه  أصاَب القلَب أو هتَك احلجابا 
هَصاَبا تَرى الطَّري الِعتاَق َتظَلّ ِمنَجَوانَح للكَالِكِل أنْ ت 
 و ال سقيت قبورهم السحابا فَال َصلّى اإللَه َعلى نَمٍري،
 َيشني َسواد َمحِجِرها النقاَبا َوَخضراِء املَغاِبِن ِمن نَمٍري،

َغِري َصالةِ  ِوتٍر،إذا قاَمت ل  بَعيَد النوِم، أنَبَحِت الِكالَبا 
 و ما عرفت أناملها اخلضابا و قد جلت نساُء بين منٍري
 على ِترباَك َخبثِت التَراَبا ِإذا َحلّت نساُء َبين نَمٍري
 على امليزاِن ما وزنت ذبابا و لو وزنت حلوم بين منٍري

منٍريفصرباً ياتيوَس بين   فإنَّ احلرَب موقدةٌ  شهابا 
 لََساَء لَها َمبقَْصَبيت ِسَباَبا لََعمر أيب ِنَساِء َبين نَمٍري،
 قواٍف ال أريد ا عتابا َسَتهدم حاِئطَي قَرماَء ِمني
 و ملْ يتركَن من صنعاَء بابا دخلَن قصوَر يثرَب معلماٍت
أرها أَجماً َوغَاَباَوَيحمي َز تطولكم حبالُ بنيب متيٍم  

 فال شكراً جزين وال ثوابا أملْ نعتق بين منِري
 و قد فارت أباجله وشابا إذا غَِضَبت َعلَيَك َبنو َتميٍم
 فََيشفي َحر شعلَِتها اِجلراَبا أعد له مواسَم حامياٍت
 فال كعبا بلغَت وال كالبا فغض الطرَف إنَك من منٍري

ِدلُ ِدمأَتعَوقَلت ثَتَنةً  َخب  إىل فَرَعِني قَد كَثُرا َوطَاَبا 
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منري ملن تكنفه عاَبا و حقةُ ، ال أَبا لَك، أنْ يَوَضب 
 و كعٍب الغصبتكم اغتصابا فَلَوال الغر ِمن َسلَفَي ِكالٍب
 تَرى برق الَعَباِء لكُم ِثياَبا فإنكُم قَِطني َبين سلَيٍم،

 َوَعلّي أنْ أزيَدهم ارِتياَبا  لََنفَيت َعبَد َبين نَمٍري،إذاً
أتوِعدين نمري! فََيا َعَجيب  ِبراعي اإلبِل َيحَتِرش الضباَبا 

 تقلدَك األصرةَ  والغالبا لََعلَّك يا عَبيد َحِسبَت َحريب
 ضَت بعلبةٍ  وأثرَت نابا إذا َض الكرام إىل املعايل

حتنإذا أفاقت العفاس الِفَصالُ إذا أَهاَبا  له ِرفُهوَتع 
 كََما أولَعَت بالَّدَبِر الغَراَبا فَأْوِلع بالِعفاِس َبين نمَيٍر،
 يجهم ومتتدح الوطابا و بئَس القرض عند قيٍس
 نجوماً ال َتروم هلَا ِطالَبا َوَتدعو َخمَش أمَك أنْ َتراَنا

عدىَ فلَنَباَبا  َتسطيَع َحنظَلَيت َوسَرى َبلَغَت َوال الرَوال َعم 
حتملُ األعباَء عنكم يف احلََدثَاِن َناَبا قروم رإذا ما األم 

 و هم منعوا مَن اليمِن الكالبا هم َملَكوا املُلوَك بذاِت كَهٍف
ِذَناَباكأقَْواٍم َنفَحَت لَهم  فَال َتجَزع فإنّ َبين نمٍري  

 َوَحيةُ  أرَيَحاَء يلَ اسَتَجاَبا َشياِطني الِبالِد َيَخفَْن َزأِري،
 كداِر السوِء أسرعِت اخلرابا َتَركْت مجاِشعاً َوَبين نَمٍري،
 َوِزدت على أُنوِفِهم الِعالَبا ألَم َتَرين َوَسمت َبين نَمٍري
َتِدح ِمني ِشَهاَباَولَما َتقْ اليك اليَك عبَد بين منٍري  
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 َبانَ اخلَليطُ فََما لَه ِمن َمطْلَِب

 
 و حذرت ذلَك من أمٍري مشغب َبانَ اخلَليطُ فََما لَه ِمن َمطْلَِب
 ما ِشئَْت إذا ظََعنوا لَبٍني فانَعِب َنَعَب الغراب فقُلت َبني َعاِجلٌ
عَن صفوا املشرِببعَد اهلوى ومن إنَّ الغواينَ قد قطعَن موديت  

،لَفَْنهَنَك َناِئالً أخوَق احلُلَِّب َوإذا َوَعدرَحثَْن باألَدَمى عَيب 
 بيضا تزين باجلماِل املذهب يبديَن ِمن َخلَِل اِحلجاِل َسَواِلفاً
 يبحَن باألدمى عروق احللب أعناَق عاطيةِ  العصوِن جوازٍئ
مَعباس قَد َعِلَمت َمَعد أنكُ  َشَرف هلَا َوقَدمي ِعز مصَعِب 

 َعَرَف القُروم لقَرِمَك املَُتنَمجِب وإذا القُروم َتخاطََرت يف َموِطٍن
رباطُ بناِت أعوَج فيهم كلَّ مقربةٍ  وطرٍف مقرب قوم من 
 فَخِم الكَتائِب مسَتحِري الكَوكَِب يا رمبا قذَف العدوٌ بعارٍض
 كَرباً، وَحلّ إليكُم مل َيكَْرِب وإذا املُجاِور خاَف ِمن أَزماِتِه
لنا بسجال فضٍل منكم ثنائي يف تالقي األركب فانفح و امسع 
 َرفَعوا بناَءَك يف الَيفاِع املَرقَِب آَباؤَك املَُتَخيرونَ أُولُو النَهى ،
إذا يبست أكف اخليبقدماً  َتنَدى أكُفُّهم ِبَخٍري فَاِضٍل  

 و إذا ركبَت فأنَت زين املوكب زين املنابر حَني تعلو منرباً
 َواخلَيلُ يف َرَهِج الغباِر األصَهِب َوَحَميَتنا وكَفَيَت كُلّ َحقيقَةٍ 
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 لَقَد َهَتَف الَيوَم احلَمام ليطِرَبا
 

  طالَب الغانيات وشيباو عين لَقَد َهَتَف الَيوَم احلَمام ليطِرَبا

 كما ذعَر الرامي بفيحانَ ربربا َوأجَمعَن منَك النفَْر ِمن غِري ِريَبةٍ 
 و يوماً بأعلى عاقل كانَ أعجبا َعِجبت ملا َيفري اهلَوى يوم َمنِعٍج
 و أحببت سلمانَني من حبَّ زينبا و أحببت أهلَ الغور من حب ذي فناً

، واِحلجاباِن دوَنهايَحيونَ ِهنداً  بنفسي أهلٌ أنْ حتيا وحتجبا 
 خيالٌ مبوماة حراجيَج لغبا َتذكّرَت والذّكَرى َتهيجك َواعَترى
 لقد حديت تيم حداًء عصبصبا لَِئن َسكََنت َتيم َزماناً بِغرةٍ ،
 بأكثَر مما عنَد تيم وأضيبا لقَد َمدين َعمرو وزيد من الثّرى

رَك اآلوراد يا تيم مل جتدإذا اعت  عناجاً وال حبالً بدلوَك مكربا 
 قطوعاً ألعناق القرائَن جمذبا َوأعلَقت أقَْراين بَتيٍم لَقَد لَقوا
 َعلَيَك َتميم مل جتدد لَك مغصبا و لو غضبت يا تيم أوزيلَ احلصا
منريات الكواكَب ك و ما تعرفونَ الشمَس إالَّ لغريكم وكباو ال من  

،راً وَسعداً َعلَيكُمريَح املَُهذََّبا فَإنّ لََنا َعمٍد والصقَاَم َزيَوقَم 
 إذا أركُب َوافَوا بَنعمانَ أركَُبا َسأُثْين َعلى َتيٍم ِبماال َيسرها،
 َمَناِكب َزيٍد مل تِرد أنْ َتَوثََّبا فإنَك لَو َضمتَك يا َتيم َضمةً 

ساُء الدارميَني لو ترىفودت ن  عَتيَبةَ  أو عاَين يف اخلَيِل قَعَنَبا 
َنَبا أزيَد بَن عبِد اِهللا هالَّ منعتموَزي َم احلَاِرثيأَُماَمةَ  َيو 
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 يثرنَ عجاجاً بالغبيطِني أصهبا أَخيلَُك أم َخيلي َتداَركَن هاِنئاً
تيٍم ال أبالَك زاجر َهرياً وَتولََباكَناَنةَ ، أ فهلْ جدعَناٍه ز و  

 و عكلٌ يشمونَ الفريَس املنيبا فال يضغمن الليثُ عكالً بغرةٍ 
 مالمةُ  تيٍم أمرها املتعقبا َوأخِبرت َتيماً ناِدِمَني فََسرين
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 عفا يا محامةَ  فاجلواُء

 
اُءلطوِل تبايٍن جرِت الظب عفا يا محامةَ  فاجلواُء  

 َومنهم َمن َيقُولُ هَو اجلَالُء فِمنهم َمن َيقولُ نوىً  قَذوف؛
 و عنَد اليأس ينقطع الرجاُء أِحن إذا َنظَرت إىل سَهيٍل،
،وبَشب لََهق هكأن راُء َيلُوحَعِن الَبقَِر الض هأَشذّت 
  العزاُءو أين يوَم واقصةَ  َوَبانوا ثُم ِقيلَ أال َتَعزى ،

 ِبنا َصبر، فَهلْ لَكُم ِلقاُء سنذكركم وليَس إذا ذكرمنْ
 إذا اخَتلَفَا َويف القَرِن الِتَواُء َوكَم قَطََع القَريَنةَ  ِمن قَِريٍن
 َجسور بالَعظاِئِم َواعِتالُء فماذا تنظرونَ ا وفيكم
ِت الرعاُءـرِعيةِ ، إنْ تخيَر إىل عبد العزيز مست عيونُ  

 عماد امللِك خرت والسماُء إليه دعت دواعيِه إذا ما
 َعلَيَناالَبيع إذْ َبلَغَ الَغالُء َوقالَ أُولو احلكوَمةِ  من قَُريٍش
 وَماَ ظَلَموا بذاَك َوال أساُءوا رأوا عبد العزيز ويلَّ عهٍد
  إذا َتَشاُءأِمَري املُؤِمنَني، فََزحِلفْهاَ بأزفُِلهاَ إلَيِه،

 أكفهم وقد برَح اخلفاُء فانَّ الناَس قد مدوا إليِه
 لَقاَم الِقسطُ َواعَتَدالَ الِبَناُء و لو قد بايعوَك ويلَّ عهٍد
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 حيوا أمامةَ  واذكروا عهداً مضى

 
 قَبلَ التَصدِع ِمن َشماليِل النَوى حيوا أمامةَ  واذكروا عهداً مضى

ما نراك كعهدناقالت بليَت ف  ليت العهود جتددت بعد البلى 
َرين، وأنِت غَريَرةٌ ،! أأَُمامغَي  حاجات ذي أرٍب وهم كاجلوى 

ما جلَهِلَك ما لَه،: قالَت أُماَمةُ   كيف الصبابةُ  بعد ما ذهب الصبا 
 بعَد استقامته وقصراً يف اخلطا و رأت أمامة يف العظام حتنياً

ضاباً راعهاو رأت يلحيته خ  َوالَويلُ للفََتياِت ِمن َخضِب اللَّحى 
 من مسح عينك ما يزالُ يها قذى و تقولُ أين قد لقيت بليةً 
،هبَسي عاِئَشةَ  املُباَرك طُولُ الطََّوى لَوال ابن مهأبكَى َبىنّ  َوأُم 

التقَىَجَمَع املَكاِرَم والَعزاِئَم و إن الرصافةَ  مرتلٌ خلليفةٍ   

يف العرى ما كانَ جرب عند مدَّ حبالكم ضعف املتون وال انفصام 

 إالّ َرفَعَت ا مناراً للهدى ما إنْ تركَْت مَن الِبالِد َمِضيلَّةً 
 آمَني مث وقيَت أسباَب الردى أُعِطيَت عاِفَيةً  وَنصراً عاِجالً،
طاكُمهللا الّذي أع دأحلَم - ئع والعلىسَن الصنائِع والدسا  

َباكُمج اِحلياِض َوال غَواِئلُ يف اجلَبا يا ابَن اخلََضاِرِم ال َيعيب ِصَغر 

مصوَح َوَراَجعوا حسَن اهلَدى ال جتفونَّ بين متيٍم إوا النتاب 
 خافُوا ِعقاَبَك وانَتَهى أهلُ النهىَ  َمن كانَ َيمَرض قلبه ِمن ِريَبةٍ 

قوم برةَ  منكمو اذكر قرابةَ    فالرحم طالبةٌ  وترضى بالرضا 
 و نزلت من جبلى قريٍش يف الذرى سوسَت جمتمَع األباطِح كلها
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 للعاملَني وال ترى أمراً سدى أَخذُوا َوثاِئَق أمِرِهم بَعزاِئٍم
مِحماه رامو السابقني بكلَّ محٍد يشتري يا ابن احلُماةِ  فَما ي 

ِل منكمما زلت معتصماً حبب  َمن َحلّ نجَوَتكُم بأسباٍب َنَجا 
 و إذا نزلت بغيثكم كان احليا َوإذا ذكَرتكُم شَددتم قُويت؛
 قصَب اجلناح وأنبتوا ريَش الغنا فألشكرنَّ بالَء قوٍم ثبتوا

 يف غري مظلمةٍ  وال تبِع الريا َملَكُوا الِبالَد فسخَرت أارَها
الفرات جوارياأوتيَت من جذب   منها اهلىن وسائح يف قرقرى 

 َبحر َيمد عَبابه جوَف الِقىن 
 َوخذوا َمناِزلَكُم من الغيِث احلََيا سريوا إىل البلِد املبارِك فانزلوا
 َوابِن الفُروِع ميدها ِطيب الثَّرى سريوا إىل ابن أرومة عاديةٍ 

اَب الرَصافَةِ  َتحَمدوا غب السَرىب سريوا فقد جرت األيامن فانزلوا  
 َيخِبطَن يف سرِح النعاِل على الَوَجى سرنا إليَك مَن املال عيديةً 
 من كُلّ ناِجَيةٍ  وِنقٍْض مرَتضىَ  تدمى منامسها وهن نواصلٌ

ىغُبَر املَخاِرِم وهَي خاشعةُ  الصو كَلّفْنت الِحقَةَ  النميِل َخَواِمساً،  

 جلََب الصفاِح َوداِمياٍت بالكُلَى نرمى الغراَب إذا رأى بركابنا
 


