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 َهلْ َعَرفَْت الَْغَداةَ  ِمْن أَطْالَِل

 
 َرْهِن ِريٍح َوِدَيَمةٍ  ِمْهطَاِل َهلْ َعَرفَْت الَْغَداةَ  ِمْن أَطْالَِل
 َداِرَساٍت كََصْنَعةِ  الْعماِل َيْسَتِبني الَْحِليم ِفيَها رسوماً
  االْرِتَحاِلالَ يِريدونَ ِنيةَ  قَْد َرآَها َوأَْهلَُها أَْهلُ ِصْدٍق

 َو لقتِل الكماةِ  َو األبطاِل َيا لَقَْوِمي ِللَْوَعةِ  الَْبلَْباِل
 ِلكُلَْيٍب إذْ فَاقََها ِباْنِهَماِل َوِلَعْيٍن َتَباَدَر الدْمع ِمْنها
 ناسفات التراِب باألذياِل ِلكُلَْيٍب ِإِذ الرَياح َعلَْيِه
ْم َحاِرثٌ يِريد ِنَضاِليَبْيَنه إنين زائر مجوعاً لبكٍر  

 أِل شيبانَ بَني عمّ َو خاِل قَْد َشفَْيت الَْغِليلَ ِمْن آِل َبكٍْر
 َو شقيتْم بقتلِه يف اخلوايل كَْيَف َصْبِري َوقَْد قََتلْتْم كُلَْيباً
 كلَّ قيٍل يسمى مَن األقياِل فَلََعْمِري َألقْتلََن ِبكُلَْيٍب

ِطئْت َبِني َبكَْرَولََعْمِري لَقَْد َو  مبا قْد جنوه وطَء النعاِل 
 َو إماٍء حواطٍب َو عياِل ملْ أدْع غَري أكلب َو نساٍء
 َو اصدروا خاسريَن عْن شرَّ حاِل فاشربوا ما وردمتُ اآلنَ منا
 كَذََب الْقَْوم ِعْنَدَنا ِفي الَْمقَاِل َزَعم الْقَْوم أَنَنا َجار سوٍء

س مثلنا يوَم سرناملْ يَر النا  نسلب امللَك بالرماِح الطواِل 
 جبموٍع زهاؤها كاجلباِل يوَم سرنا إىل قبائلَ عوٍف
َوَعْوف َوَعْمْرو ْم َماِلكهالِل َبْيَنه َو عقيلٌ َو صاحلُ بن 
 أسلَم الوالداِت يف األثقاِل ملْ يقْم سيف حارٍث بقتاٍل
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َباِل النَعاِل َرْهطَ الرَجاِلِبِق صدَق اجلار إننا قْد قتلنا  

 صِرب النفَس إنين غري ساِل الَ َتَملَّ الِْقَتالَ يا اْبَن عَباٍد

 كلَّ ورٍد َو أدهٍم صهاِل َيا َخِليِلي قَرَبا الَْيْوَم ِمني
 ِلكُلَْيب الَِّذي أََشاَب قَذَاِلي قربا مربطَ املشهِر مين
أَالَِني َوالَ تِطيالَ سَؤاِليَواْس قربا مربطَ املشههِر مين  

 َسْوَف َتْبدو لََنا ذََوات الِْحَجاِل قربا مربطَ املشهِر مين
 إنَّ قويل مطابق لفعايل قربا مربطَ املشهِر مين
 ِلكُلَْيٍب فََداه َعمي َوَخاِلي قربا مربطَ املشهِر مين
َألْبطَاِلِألْعِتَناِق الكَُماةِ  َوا قربا مربطَ املشهِر مين  

 َسْوَف أُْصِلي ِنَريانَ آِل ِبالَِل قربا مربطَ املشهِر مين
 إنْ َتالَقَْت ِرَجالُهْم َوِرَجاِلي قربا مربطَ املشهِر مين
 طَالَ لَْيِلي َوأَقَْصَرْت عذَّاِلي قربا مربطَ املشهِر مين
 َيا لََبكٍْر َوأَْيَن ِمْنكُْم ِوَصاِلي قربا مربطَ املهِر مين
 ِلِنَضاٍل ِإذَا أََرادوا ِنَضاِلي قربا مربطَ املشهِر مين
 لقتيٍل سفته ريح الشماِل قربا مربطَ املشهِر مين
 مَع رمٍح مثقٍف عساِل قربا مربطَ املشهِر مين
 قرباه وقربا سربايل قربا مربطَ املهِر مين

دوا ِللِْقَتاِلِمْن َبِني َبكَْر َجر ثُم قُوالَ ِلكُلِّ كَْهٍل َوَناٍش  

 َمالَكُْم َعْن ِمالَِكَنا ِمْن َمَجاِل قْد ملكناكم فكونوا عبيداً
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 َو اصربوا للرتاِل بعَد الرتاِل َوخذُوا ِحذَْركُْم َوشدوا َوِجدوا
 ِمثْلَ َعاٍد ِإذْ مزقَْت ِفي الرَماِل فلقْد أصبحْت مجائع بكٍر
ْوَجِع الْقَلِْب َداِئِم الَْبلَْباِلم يا كليباً أجْب لدعوةِ  داع  

 ِس َو الَ واهٍن َو الَ مكساِل فلقْد كنَت غَري نكٍس لدى البأ

 َو قهرنا كماْم بالنضاِل قَْد ذََبْحَنا اَألطْفَالَ ِمْن آِل َبكٍْر
 بسيوٍف تقد يف األوصاِل َو كررنا عليهِم َو انثنينا

َت ِخْدٍر غَراَء ِمثْلَ الِْهالَِلذَا أسلموا كلَّ ذاِت بعٍل َو أخرى  

 َو استطعتْم فما لذا من زواِل َيا لََبكٍْر فَأَْوِعدوا َما أََرْدتْم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  الزير-املهلهل بن ربيعة 

www.arabEspanol.org 
 

 
 َجاَرْت َبنو َبكٍْر َولَْم َيْعِدلُوا

 
 َوالَْمْرُء قَْد َيْعِرف قَْصَد الطَِّريْق َجاَرْت َبنو َبكٍْر َولَْم َيْعِدلُوا

ْت ِركَاب الَْبْغِي ِمن َواِئٍلَحلَّ  يف رهِط جساٍس ثقاِل الوسوْق 
 ما ملْ يكْن كانَ له باخلليْق يا أيها اجلاين على قومِه
 َجاٍن َولَْم يضِح لََها ِبالْمِطيْق جنايةً  ملْ يدِر ما كنهها
 يف هوةٍ  ليَس هلا مْن طريْق كَقَاذف َيْوماً بأَْجَراِمِه

نفَس يف مهمةٍ مْن شاَء وىل ال  ضنٍك َو لكْن مْن له باملضيْق 

 ذا مصدٍر مْن لكاِت الغريْق إن ركوَب البحِر ما ملْ يكْن
 عداية ختريق ريٍح خريْق لَْيَس ِلَمْن لَْم َيْعد ِفي َبْغِيِه
قَْوَمه هى َبْغياللَِّواِء اخلَفُوْق كََمْن َتَعد طَاَر ِإلَى َرب 

ِس َو املرجتىإىل رئيِس النا  لَعقَْدةِ  الشد َوَرْتِق الْفُتوْق 
ثُوْق مْن عرفْت يوَم خزازى لهِعْنَد َجْبِذ الْو لَيا َمَعدع 
 َوَمذِْحج كَالَْعاِرِض الْمْسَتِحيْق إذْ أقبلْت محري يف مجعها
 َو رايةٌ  وي هوي األنوْف َو مجع مهدانَ هلم جلبةٌ 

مَر بنو هاجٍرفقلَد األ  ِمْنهْم َرِئيساً كَالْحَساِم الَْعِتيْق 
بريْق مضطلعاً باألمِر يسموله يف يوِم الَ يستاغُ حلق 
ْم َعاِرضلَه كجنِح ليٍل يف مساء الربوْق ذَاَك َوقَْد َعن 
هلَْمَع الطَّْيِر َراَيات َبْحٍر َعِميْق َتلَْمع َعلَى أََواِذي لُج 

أوزارهم إزرهفاحتلَّ   برأِي حمموٍد عليهْم شفيْق 
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 ذات هياٍج كلهيِب احلريْق َوقَْد َعلَْتهْم َهفَْوةً  َهْبَوةٌ 
 مْنَبِلجاً ِمثِْل اْنِبالَِج الشروْق فانفرجْت عْن وجهِه مسفراً
َولَْسَت َتلْقي ِمثْله يف فريق فذاَك الَ يويف بِه مثله 
وَنْهقُلْ ِلَبِني ذُْهٍل َيرد  أْو يصربوا للصيلِم اخلنفقيْق 

 َتْوبيلَه فَاْعَتِرفُوا بالَْمذُوْق فَقَْد َتَروْيتْم َوَما ذُقْتْم
 أَْضَرْمتم ِنْيَرانَ َحْرٍب َعقُوْق أبلغْ بين شيبانَ عنا فقْد
إالَّ َعلَى أَْنفَاِس َنْجالَ َتفُوْق ال يرقأ الدهَر هلا عاتك 

 سيساِء حدبٍري مَن الشرنوْق  منها علىستحملُ الراكَب
ثوبه امريٍء ضرجتم ِبَعاِتٍك ِمْن َدِمِه كَالَْخلُوْق أي 
 مْعظَم أَْمٍر َيْوَم بْؤٍس َوِضيْق َسيد َساَداٍت إذَا َضمهْم
 بلْ ملك ديَن له باحلقوْق لَْم َيك كَالسيِد ِفي قَْوِمِه
جهِهتنفرج الظلماُء عْن و  كَاللَّْيِل َولَّى َعْن َصِديٍح أَِنيْق 

 ِشفَاَركُْم ِمنا لَِحز الْحلُوْق إنْ حنن ملْ نثأْر بِه فاشحذوا
 ذاحبها إالَّ بشخِب العروْق ذحباً كذبِح الشاةِ  ال تتقي
 مْنقِطَع احلَْبِل َبِعيَد الصِديْق أَْصَبَح َما َبْيَن َبِني َواِئٍل

فاعلموا بينناغداً نساقي   أَْرَماَحنا ِمْن َعاتٍك كَالرِحيْق 
 َشَمْرَدٍل ِمْن فَْوِق ِطْرٍف َعِتيْق مْن كلَّ مغواِر الضحى مةٍ 
 أَْشَباَه ِجن كَلُيوِث الطَِّريْق َسَعاِلياً حتمل ِمْن َتْغِلٍب
ِباملُِفيْق ليَس أخوكْم تاركاً وتره هي ِوْترونَ َتقَضد 
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اَج قَذَاَء َعْيِني اِإلذِّكَارأََه  

 
أََهاَج قَذَاَء َعْيِني اِإلذِّكَار لََها اْنِحَدار وعماً فَالدوده 
 كأنَّ الليلَ ليَس له ار َوَصاَر اللَّْيلُ مْشَتِمالً َعلَْيَنا
 تقارَب مْن أوائلها احندار َوِبت أَُراِقب الَْجْوَزاَء َحتى

 فقْلَِتي ِفي ِإثِْر قَْوٍمأَُصرم  َتَباَيَنِت الِْبالَد ِبِهْم فََغاروا 
مطلعات َو أبكي َو النجوم كأنْ ملْ حتوها عين البحار 
 لَقَاَد اخلَْيلَ َيْحجبَها الغَبار َعلَى َمْن لَْو نعيت َوكَانَ َحياً
  البلد القفارَو كيَف جييبين َدَعْوتَك َيا كُلَْيب فَلَْم تِجْبِني

خالَك ذم أجبين يا كليب النفوِس هلا مزار ضنينات 

خالَك ذم أجبين يا كليب لقْد فجعْت بفارسها نزار 
 َويْسراً ِحَني يلَْتَمس الَْيَسار سقاَك الغيثُ إنَك كنت غيثاً
َها ِشفَاركَأَنَّ غََضا الْقََتاِد لَ أََبْت َعْيَناَي َبْعَدَك أَنْ َتكُفَّا  

 َو تعفو عنهم َو لَك اقتدار َو إنَك كنَت حتلم عْن رجاٍل
 خمافةَ  مْن جيري َو الَ جيار َو متنع أنْ ميسهم لسانٌ

 ِإذَا َما َعدِت الرْبَح التَجار َوكُْنت أَعد قُْرِبي ِمْنَك ِرْبحاً
  ِبَها الَْمَدارَشعوباً َيْسَتِدير فالَ تبعْد فكلٌّ سوَف يلقى

 َو يوشك أنْ يصَري حبيثُ صاروا َيِعيش املَْرُء ِعْنَد َبِني أَِبيِه
 كََما قَْد يْسلَب الشْيُء املَُعار أرى طولَ احلياةِ  و قْد توىل
 تطايَر بَني جنيب الشرار كَأَني إذْ َنَعى الناِعي كُلَْيباً
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 كما دارْت بشارا العقار فدرت و قْد عشَي بصري عليِه
أيَن دفنتموه احلي سألت َدار فَقَالُوا ِلي ِبَسفِْح الَْحي 
 َوطَاَر النْوم َواْمَتَنَع القََرار فسرت إليِه مْن بلدي حثيثاً
 ثََوى ِفيِه املَكَاِرم َوالْفََخار َوَحاَدْت َناقَِتي َعْن ِظلِّ قَْبٍر

ملْ يشنهلدى أوطاِن أروَع   اِس َعارِفي الن ثْ لَهَولَْم َيْحد 
 جبانُ القوِم أجناه الفرار أََتْغدوا َيا كُلَْيب َمِعي ِإذَا َما
 خلوق القوم يشحذُها الشفار أتغدوا يا كليب معي إذا ما
 أثريوها لذلكم انتصار أقولُ لتغلٍب َو العز فيها
ِه تتابَع القوم احلسارعلي تتابَع إخويت َو مضوا ألمٍر  

 بتركي كلَّ ما حوِت الديار خِذ العهَد األكيَد علي عمري
 َولُْبِسي جبةً  الَتْسَتَعار َوَهْجِري الَْغاِنَياِت َوشْرَب كَأٍْس
 إىل أنْ خيلَع الليلَ النهار َو لست خبالٍع درعي َو سيفي
  َيْبقَى لََها أََبداً أَثَارفَالَ وإالَّ أَنْ َتِبيَد َسَراةُ  َبكٍْر

 


