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ئففرإهـئىألقط
بصيالهفرادبنمعاويةبنشدادبنهوعنترة

المشهورالشاعر

نابغةجممبئالهعنراند

والحضراالبدويفوقفنيفيص
عنانرصانأافرسجمنلمان

شعراااشعرشئندونفافه
شعطح

انجيلةوروتوإليةمعارفجملىرخصةرابعةطع

بنفقة

طينبحزرء
الجامعةاكعتبةصاحب

بيرواظوركأامبنتقتآجهآداباالبمطبعةا
981م



مقلى

االىاسبقهمكاتوألحضراشرالسبشدادبنعننرةا

راافاظهارقةالطرادحوهةالىقهماسبالشعوكاكانالطائ
االبابتخلبمعانيهودقةالعقول

انمامآنغدتفدالذخعهااناأليمرارايوانالىهذاطخا
انتشارهيادةلفئسهيآلطبحهاعادةثرنافاة

المالهئزمنخدمعناهذهيقربتوفيقنالماالمحةنسألوانا

الحوريامينالخوريصاخليلا
الداومحة

اأهطبعةصاحباكعبةحب

اباالالجاهعة



فصلى

عترةتوجمةفي

الشاعرالعبهـطقرإدبهفهعاويةبنشدادبنعنترةهو

11امهكانتاالولىالطبقةءشعرالحولمننجداهلالمشهورمىا
افاشولدهامغازيهبعضفيإوهامباهازييبةلهايقالسوداةأهةا

كانتاههجهةهنالسواداليهسرىاسودةعنتكاناعنترة

قولربدليلبذلكتعيرهالعربا

المحرطلعهاالليلولوالسوادةجهابالسوادلونييعيبون
اقطرايستفزلجمفثوءبياضىؤصعائليااسودلوبنوادبم

اأهةابنكونههنهانفةلهابخآواليدعوهيبهرهابوهوكان

العيدمعاالبليريزمانهعنترةواقامدالعبمنزلةعدهناف

بنييهلىيىتجاالحيااغاربعضىكذمنيانفاوهو
1السعديلموالهبةالشوبارضيوهعذعبسمنازلكانتاعبس

كاتمرةنساةكثوشواايرمنانفارااوقتفاصاجماعنهم
ويكفقالابؤه4مزحتىالمدافعةعنفتقاعدعنهممعتزآلصنتر

الحلبوالصريحسنكروانمالمجممنالالعبدعنترةفقالياعنترهيهر

بثربومكلبيئالحجازبالدحدودعلىخدباطرافنهوه5



اافيوهبتالقوماوجمهأرفيحتىبهزالحروماوانتفقالكر
االتيوالسباياماصماورديرةالمةالسريةفهزمعبمىرجالاثر

آالعرببينضاعنهواشعهرتذلكبعدابوهاهءفادالقومكتسابها
ةاعالهمشيهةربارماحسفعترةكانايرماذلكاهن

لطيفالخوةشديدحليقاكرتمابطشهشدةحكاننفممتااواعزهم
اأااللفاظامةفيالجاهليةخزماياخذالالشعررقيئالمحاضرة
أفيالتصرفوصنلشعروفنونه01باساليبابصيكانونفؤها

اهعلقتيماهنقوا4ذوالمعانيا

المعلمبالمشوفاطوجرركدبعدماالمداهةهنشربتولقد
هفذمالعثمالبازهرفيفرنىاسزةذاتءصفرابزجاجة

أجمملموافيوعرضيهاليمستهلثفاننيشربثذافا
11اويمرميثمائليعلمىصندىافصرعنفاصحوتواذا

امنكايالظهيرحراسمكنبعديناربدىكزابسءانهبقالا
ؤاقارواادةسدوهوبالفدامسدودبئبابرقنرنتاقدخطوطاتذصمنراأ

ارادأاخرهالىثربتواذاذلكبعدلفولهسجدهوشالثمالبريممبرد
فاليصونهالهبستهلكئرباذاانةففالالشربحالةفيتماوصف

لمجمحاكيبملموافزوعرضيبعوليماثذامعتدركشيئآثممنة
اسرابعادجرتابفعأعرضةبسهلكربماانهيفالمجرعلفالابنثلم

ابقالبالاخرهالىموتوإذابتولاايضذاككلاصتدركثماظمرا



11قولهايفحاشحرهبداخومن
101يفتقدالدرءالظألالليلةوفياتجلتالخيلاذافوياسيدبهرني
فولهذلكوهن

اشقافبلهااتانيالنفوسفبضطالبةوانماياالوسابقتني
11وقوله

اأغارةشقالدهرعهذاسلوإصرف
افيهاهثزففرجعتهاوالموت

مجدهضربتلوعزمبصارم
ا

11يعثزوهوبابخمولىالليلدجى
أهاقرادكثيرابنهالكبنتعبةعهابنةيهوىكان

مجرهاكاتهنلهفصيدةتخلودالبمحتىشعرهفىيدبهرهاا
ا

لعداتزوجصمواشتدوصدهافهاماحهاكلنعههاا سوهصبو

اعنترةوعاشيهيرازهاتابعدهفعاشتيكنهاوماتطويلاجهد

االذينالىكارىبعضفينبمكرصهكاعلىياباةيمنلمربماصحااذاانة
11امحلهم أالبدبمننوعذاوهعنهاامصمحوااذاكرماانكرعلىوس

111االحنراصلهإنالأ
ثدةكافيوقعوااذاويققدونهيذكرونهسوففوههأنبريد1ا
الحاسةفيالطولىيدالهوكانتاظةالبلةفيالبدربقكدالمسافران

ابيمايقااوي



بسغظهوراالسالمفبلفثيآلوتوفيعاهآآسحيفالعمرهن
الئبهانيجابروزربنفاتلهانواالصحبقاتلهواخنلفواشين

11بنيوواراشقدنعنترهيمانوذلكالرهيصباالسدالملقبا
افترةفيوزركانشغكيرذاكوهراذطريدةطمفاطردإنبهان
أنخاملهصلبقطعثسدىابنأواخذهاوفالبسهمهفزاهناك
مجروحاوهويقولاهلهاقىحتىإدالرهية
اوالدعيسبىبنااليرجىوهيهاتدىعندهواماعلهسدىابنإوان

اوضدمنعفبيفهاعشيةطذمبازرقيدهشولماإرهاني
ألهيقالرجلالرواةاناضلبمصرمنذلكبعدونشاةقيل

القاهرةفيالعزبنيابتصلكاتاسعيلن02يوسفلثميئاا1
االمنازلفيجهاالناسزولهجتالعزتدارفيريبةحدثتانتفقفا

انالمذكوريوسفالخىالمواشارذلكقاحزتاءفساواالسواف
11الثيئكانالحديثهذاعنيشغيمانعساهبماالناسايطرف
واالحادبثفيرالنوادرالعربانجارفيالروايةءوايوسفت
وجهينةهشامبنونجدعبيدةابيعنشتىإتروااخذفداكان

اروفالمهبقرتبصالملكوعبداالخباربجهيضةالملقباليماني
اويوزعهانترةلفصةفاضذيمتبالرواةمنوغيرهمباالحملى

اهاالجلةفيتلطفهومنسهاهاعمااواشتغبهافالمجبراالناساعلى
ااا



ايقطعاناخركلكتابفياكزمواكضاتالهبمبعينناشالىقسها
الوفوفالىوالسامعالقارييشتاقياللىاالمرهعظمعدماثأ

عليهوقففاذاييهياتاكابطبعنيفترفتماههاعلى

وقدالقصةخهابةألىوهكذااالولفياةماهثلبهانت

افيسانءالمدبهورهـباشعارالمنوردهااكتصهذفيعتاثا ا

افيهاوخبماوايتهادتفسطااالنحينتداولكثرةأغيرانه
جحلبعدجيألالنسخبتكرارةااتمآلاالغالطمن

الماوذلكجهاوأكرالقصصاجمبهنالقصةهذهنتوإثبم

عنترةابداهوهاالبديعةالنفيسةواالشعارالرفيعةإوقاخاهنفيها

انتشرصيتهالطعانمعاركفيالفعالعظيمهننالثإذلكفي
ابمنزلةيعتبرونهصارواماحىمقدارهـاهذاارررجةاالسابين

مئرجملعنبلغناوقدوإالبطالالفرسانجمغعلىصقعظيية

لمحصألهنحإقصاصاحلقةالىليلةيحضرصحمصكاناهلا
االمفرببعدهاالىحانوثهتاخرفيالاللياحدىفنيعنترةقصة

11حربسيافالميلةاظكفيتصحءشابدونهناكلحفرالى

عنداالسرفيعترةوقعانالىالقصاصفقرأمعكسرىاعترة
اوانفضتمفطعاوهناكرجملهفياغيداووضعوالحبسوهرسرلة11

وذهىعيأجهفيالدياواسودتاعرعظيملالرلىفدضلالناس



0001

برصلهالمائدةفرفسآالطعازوجمهلهفقدمتينآكئيبآحزلمتهالى

اتحاتماثالمرأةوشغلتالعلىفيهاماوانصبرتمالصحونااافتكع
االسواقفييدوروخرجابدشلىباضرفضربهامباثصدهتهاالحح

االقصاصبيتالىفذهبالحالعليهغلبفرارضملهيقوالوهو

مقيذاالمجنافيالرجملوضعتفدلهوفالفابقظهنائماافوجمده

11الىالههياقهذالييمملانرجوكةإالبالمسترجتناماواتيى
اهادامعيعهييطيبوالاناماناتدرالننيفاكاسىاهنتخرجهان

اياهفاعطينليتكفيالجهورهنتجمعههاوانظرالحالهذأا
اعنتيخرجحتىالشاقباقيلهوقرأاكتاباقصاصاخذاأالنا

انفيطابتاالنبالكواصلعييكاقرالئة4أفقالالمجنمن
ابيتهالىانصرفثمالفضلولكالدراهمهذهنخذممويأوزالى
القيدألهعوالقصاصبانةراواععذرالطعاموطلباهسرور

بذوقانيمهبمفلياكلابالطعاتهءجماعنترورجملأفي
بيتاليذهبتفقداالتواهافالمقيدتجوسوعشترةاطعا

11والحدالسضمناخرجمهانالىيثفىاطباقيليوقرأعاسالةا
اعماواعذرينيالطعامهفعندثرهافهاتينفسيطابتفدلمة

هنيافرط



ص6666066

مفاالقافيةس

مالكبدتلجةممهابةيصفصبافيعنترةقال

بهاخرهآءنىاجمفراداابن

دواةاصتهالحملسهابمعذرآءمدجةالفوادرمث
ظبآلحاظهنوسافيثي5نواهدبينالعيداوانرت

الخفاةفاذاعهاخفيتهياطنىفيانذممييسفاكنالني
صبآهـوبالجنمداعطافهحركتبانقفيبفقلتخطرث
بآلهـالفالةوسطراعهافددمذعورغزالةكفقلتوونت
الجوزاهـانجؤلدئهقدةتمهالبدرليلةفقلتوبدت

شفآةالعاشتيتءلدافيهثضرهاءووضيافالحبهت

الالعقاربابنالجاللهافتمايلتربهاتمتعي

4رجااالياسواذاعضدكالاواضافهوافيثييابئ

برزثهـونهصلهطجؤناشنءأرعدنيينان

صباهفيابفتاوفال
الجوذةارذرىترلةحتىالعليآالىصرنقيمزأتا

إالحيآءوفرقةالماثخوفالمكعانلىاوىالناكفه
ءوجواقلىعلىوالصحصوحماصدىعواذليفالكمبن
كهفضاهمجيناوارمجه01ارىءاللقاعلىوالجهدث

ءووفاذمةذاارىحتىئهواتهاعنالنفىوالحمايق

ءالراعنتحةكنتمافااظحفقديجحدنيمنكان
ىأمحكدايممبيينقعبرثأندبةيزواممبوفبفي7سماا



آاغةبلىوالبههـقاجمائبالعحعربعيتلئن
االقاويلفلماكثرتبالسوادتحيرهمماالربكثيراكانت

اليتينهذينحالهشرحانشدفيذلكفي
ءدوانجلدىلسوادوماربئإصكافااصوداذفئ

ءاجواكبعداالرضرعقعنيالمحشاشعدوكن

حه

ءالياقافية

زنمبنيهنلهصديقدبدةالحىهنيويمخرفدنم
ديارفوههالىرجوعهوعندعوفبنحصنهايقال

حيثماكاتمسعديالموالهبةالشرارضتذكر
وفالفمانشدغيبتهأستطمافدكانتعبلة

هبهارامعهبالمصكأابهتر11ارضالرصهذهىش

عضبهالحيممنسلابرقاهبدتنارصلةداروهى
هاالالىالدهريدنىارىوماشوفبازادقداعبلة
يروبمهيابنثالجلكقدلثيىجهدنائبةبم
المحبهفيليزدتوققترىءإقااأمءيكءصت1فلو

قليهالدرحهعيشلظوترفياضورادنيتينيض

ضربهالفبهضربتاذإهانجار11تحتبالسيفوافرح
بهصالفافرفهاباحهاالطحانيومالخيلليوتشهد

مرتبهعزرمجؤاىفلياسودايرىىجاوانءاز



كعبهاهربالبطالهاكعثاوعنىيومالربصلتر
4ةءروالكثرلثلروكأةيرىءآشالموتاتولو

ءجماقدكانءبسعدمنغبنروضةهباشزتهعندوفال
مالكبنتعبلةيخطببالدههن

احاربهدعيطاناويعثمنىافالربهارجويبعدالدهرمنع

عوانجةفينابمتصروفهانصرفتكالبزمففياله
يصاجةحربهيهىبمفطباثعهاحدىنالغدويرىدهي

تجاربةرامهـيبعدماشببتمئفهذبنيغرواناحربخهإ
أا4نواثكالنيءهااهونوالدهرئبةةااليلمنثىاخويخف

11ةمالتكوبمقدربالمةواليلهفرداتءداابفيستءلتلةكم
جانبهمالاليهالطالىدامتثانهصورخيانيعيسيفط
4إطاحثىالىوراحالمباحعنددفل7الماعزكأغديربم

شاربهانتحمفدكاسوالشمععدبالهاليفيباطامع

بقومهروالعربهلكالمنذبنناقيتوعدوقال

ضبالةطبعهمنالعلىيضالوالالرتعببإلوتمنالحقلىالخعلا

جممبوااذاويسترضينموةاذاافهميخاالعبدقوميمنومنأ
11ثانصبواحماماحعيوالوماربرجالمهضىئماقدكنتأ
اعربهاورمافدتاالكارممننسلوافعبىبنىدردتهأ
انفاتنيمااذاالترالمهـسبدىـأليفهويعيواعوادىلثنا

تقلبفااليامعكفصيريدكأانيائمانتعمانحمعت
طباانيابهافيايتقاجماندءمادسمهاالفتواناالفايرانأ

11العصبقدكزهالذىاضاكيلتىفتئاكلطتيافطتعايوما
مخنفعثالرعوصناتوينسيمتسماالحربكبلريخوفىفتىا



01المجلهوانثقتالجوواشوقعاوبهساتصأرمهسلن
ييبمرالنارثرثلعنوافهايمانيلىتشهدوايخل

ينتبمالمنرورجمعهمتركتمعرفيبوماالعادىالتقيتأذاا
السلثولمخالةالعظاموللوحشومااهـوللطهابفوساك ا

ركبوااذايمواقىاذاانهماغطارفةجمنيعنافهابعدال01

القضثوالهنديةاالسنةااللهميخوبالئالنغاباسود
اتجبباغنافهافيالسراينمثلحمرهاعوجاتبهمتعدو

واللبالسرجيفجحتىنبالطهندفقاصدورافيالقىمازلت
11بواخط3هافوافين1ووسوانظروافانهافىلوكانفالير

فالهواكضبوالماطعنوااخربوالييشهداظيكسرادمءوالنقعا
ويشكوزهانهحمالهيصفوفال

11وعيولبهةوتوفعالىبشذعتدارمانحسناتيأ
نصيبمضهالدنووايخرىبعادبباطتوفصيبى

11صقيرطبيحيوماحبيبمنآفصليقاايبريإومص
رقمبماتاكعلىوكأنيصبيتايهوىالزمانتفأ

اكعدىأفمادىبهويداوىيشياعبللياظطيفان

11المجيعثجفافياذاجاقيمنعندممطاهونباطوهاليهفي

ثيباضاباةنارقليتطنهيلوالكإزالحيانسيما
طيبلجةصهفولرياكحرتتاذاتكطلك

والمحيبضينةفشجافيحمامإضونافيولقدناح

اخريعثاالوحيداناوجمنادىلبيالففرافيشكوباتا
رطبغعئبرقكلمعاثقامعلىلوحمعثالضضونياحماما
التعذيعضاذاقدقلبهلمحبوالهوىالوجدفاتركا

ثإللفتهمجارواسالدهرءععابلهإومص



1

وخطوبنهايةهنلهاماورزاياتنقضىهاوباليا

الحروبفدثعيبتهوتجاعاخبيزاعدإعبيلةإسائلى

اليبحاضرالموتالثءحدسينيفيانفسبنبيلث
لمواةاهجمعممافاصالبوبالدارجمفانمبو

ببالمالمشجاعانايالضميونادىاليءدناخسبكم
الجيوبعليهشتتوفداالرضبهدماالمفبىمادعاني
اجيبدعانياذااديوصانتعابافياقطاوشر

اتيخرياتتجؤاوينادييديفيالمجفيضحكأ
سيبافخميسيبصاترتعلىكليوهوجممي
وطيعىخلرفلهئجوارهنمدامشربكامىمنفدعرفي
وباياالجبانعندماتخجلارثذيلاجرودعوني

حابىدبنروقتلفيفال
شباظردى5ووامتفهاشعدورذئذت

الملحهاتجسكاضبايخمبرهيبتنيالئتاج
يقدشنوفلىابافاتيمتربقلهفيفاتكان

خطىكالىةاالمجزصركبنضرةوغادرنا
أأ

هعرضازيادالعبسيينابنيوالريعبتهددعمارةوقال
أصرفوصهما

أاارغتللعبقاملالهاكعتاواروالواتجضثالقالمنهطالعالالضر اغلبذراعينالمشولالدهرمناستنادهاصافرعةبستكقي

11مذزبقلحماكوراهمنيفباعهاتطاوعماحمىنكإ
افرتالحلمالىاوقافيوكيقمثلهاولمحهلاوقاتاو

واعراكعائلوتروجممواركيجنسابناهعداصعود



ااكضبلمعتفنيحلىئوفرفيرببهمعفةاصتمالمطروت
تطلىفىموالميعئيابئأرىالنطالتاماطبععافيت

بنلىوالطبعاالحراربامئقيةيالنامىجةالجودأنواعم
ئتقالىالورىجؤاللبالمطفاتمداولمطنزمالزيادبنفبما

الجعيالعتقوالمرروال4المافالذصمالظعوااقىادلزويا

الخكوكعىمنهاكوكىاذاغابعبىكوكتااسجقلقدكتم
تنكباكوكبجهازاكابمهبوطكمبروجفيبهعاضسغتم

عامربنيعلىاغارتهفيوقالى
01عذابيجمكفييوماولمصابزاداكفدياعبلاال

لمحبابطبثنايركيومينركلمميهووفافى
اأالعتابفيممرىوايكففيحثدهرتصروفنبتء

جبابييرعواولماضاعوقيفومآوحفظتالعدىوالفيت

كاللبوفطعامرلءقبازرنايومضاياجمكليس
بالخضابينراحئاخضهىملخليتفارسمنكم

انهابكاإخرغاسناتوفيهارعرطهخرك
11الهضابوقامنعاباوالقافيحزاتميتإهنهنمفنلنا

11فرسافيتاومهالتزاليجلةبنيهئامراأةكانت
فقالخولغابهن

طداالجربلثجلدككونيخنهاومامهويأجمرىال

وجمعالطوكياناتوسيلةيكالمالرجمالان
عركيذيثضدمةطاكوابنافعردورحلةالثعربموجمهون

خلبتساىفبارهذاظعينتىئقولاحاذراناني
جئبىلركابدثعيماالىاترنممودبامحذوفانامرالرايا



عنهالخرجتاصررههيوماصعتهاقدعبلةنتى
كذفياوقالغضباتا

يثعنعثوالواليشواصبحويطلتمماكبهوىعلمىسالل
بنقلعيالعلىيهوىالذبوقلىبعدذلةتىوامحابعدسحر

وتغضبرضاهافيأجهدوابذلمذاقطتريدهفادارىالىعا
تذهبثمةهعلودولةفاقليكالجماهـايامعبيلة
يعذبجؤنارالحرامالقاوالنادئمابحدانيسبىنالت

بوفيهـيشالمثليكانومنالهرىعنتسلقدقلتمانيوقد
يربفاللبيىيخريالنامنجرلىشئتحيثفاهفهـيلمجرتك

دبوالدباررسمعلىينرحفزلرشليبامصىمنذلاتد
لحنبافباروا8هـظبطاعنجاثألاصبحالحربفيوقدفازمن

اثربحيندممنالمناياكووسعلىليكنفالثهاكرقيند
وبذهباشاخاتلءبهايضلفانهاالمدامكاحمطتمتوال

وعليهاعبسينيفدغزتتميمبنيهنحنظلةكانت
بنوعبسفقيلتهممروالمراديممروبن

خترةءفقالبنوسمواضهزهت
لمشرببخينطبرعصائبقؤؤأرهسايابيئالىفي

هسلتنوحومطممروبائثماموشولماقدعماخثى
متعوبحالتيهنترديهئمثفانهاناودناهنيالنفنىشنى

المعثباثافافيالعوالىعاحعبباتهمفيللردينياتتضيخ
اكمقلبالطاشلكظلواالفوقصكتيبةجميشبهئائب
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اايضآوقال

اعحياللواحالرطعنالىوواصبالقواضبالسيوفضربألىاحئأ
المصائحيسهامرإسميملىودارتصفتاذاوناككاهماتواشنافة

الموحمىاجوارتالمناحدأةبايظتعفروالخيلويطربني
السالصىايدىوقعمنالدبهيمبملمجاجةظلتحتتوفىاوضرب
اقمياافمومءفيهاوننقضظالمهاصىاقومروهرستطير
ألياهعىظالمجدعبروقجانيصمناننعفيهااوطع
المرانعيتفاحواهـاالمانيفيووالعاسافنرواالمجلىاترك

المضاربصبىرعندوخيقديوساتهاابطالهايلتتهلمف
اتعواكبفوفالعلياهفلكعلىامجذاببفالسيمجدويبني
اتوافبباباسرالعاشقصحتاذاإدىادمنرعهيروىلمومن

اعرضىمجدالسيفويبريحقهالحربفيالخطيالقنمئاويعطط
النوادبمجركادهحالماتوانبغصةءالذليلاشقىكمايعيش
لعائب2تذالحزبمواصرارلفارحاعنيالعزآفضائل

خائيخبارابمأالمىوالحملحادبكلعلىادهربهابرزت
ذبيخرصادفسعافينبرقثاثملاعلوحالبرفكذباذا

مغازيهبعضفيوقالأ

االرتبمنالقصوىنايةالوابلخالطلبنيالعلياهالىاجددعنى
الضضىصورتموسوادىعلىدضبةوممتضحيصلةإلعال

رجبفيالبعبتبركنورشعريفئةساشاساداتااشاذارات
باكأبينبيكالذيالحسودمنىذمملىوالفطفوحمههانظرجمبافية

للربهاتبأصهقداكلزمقنيالنرصانحدقاقبلتاذ
امطبامفحموالطربتءلمنيزموجهلهمجمتاانا



1

صبىوهوثابالبدالولصكمننظرثاذاطعناوائظرىفبادرى

الهباشدةنينارهاواصطليبردتاذااحميهالمحربظذث

والعرلباالجمامجابرهلةصجدتجردتهحتظبصاوم

بابطالوالالبامطيصارفهامنزلةلمياالهفطلبتوقد

واطولباطربطغذاقابىونيحاذرةثانااجابت

فومهضوريشهوامندهزهاتبونال المنوائميوف3ءخامناوطنبلهالييندمحرااعاتحى
أكاذوعداتحقئاواعمبىوعدأخزاالالموتيكدنىأ ا

اصبعراكالعاربوكنلعونيافاربآاناسمآواخذتخدمتا
ا

االطاثىابنياافيوعدعداميبرابنباالسلمنيادؤفيا

للثعالهبافافىااصدخضعتولىلمثدهممثليهاذلالهوىودوالإ
المضاربلجئالفرسانبهاتجولاممبهتالخيلاذاقوميضذكرني

ااال فاربطووخلصينهمتدبهزوالفنانالموارمأسوفيهمنإ
مصافطالييدنيكااكاحبمطبدفيالدهرانيتفياإ
ءا

االسوكببالدموعىجيضيرىقاطارياعلخياالهنلثوايتا
أيجوانالصبرجيثبصنيوحتىعواذلمطتطرحنىحتىصاصبرإ
اكوكبنواليقصيرعئوياينةمالعممماجوفيهقاهلثأ

حيأ6حص66
برءالتافافةكلا

حى

سدزبتوعدبنيوقال

جمفكابناتوراهوكانعيثىبذميمالنتىاذاتعا
11افناتاصدورابطعنولمايااكاسدعلىسمولم
اكماهنالسيوفوووولمانواذاالضيوتيقرولم



هـا

الناثاقيافيصابربلثولمامجدىالهامبضربيعلغؤلم
دباتانندباالفافصرنبمتهاذاساتءللنافقلا

اكاثراقتالحروبجدنجاعاغاباالليثبنوالت

حيافيمنفيرالعزؤوتاعزوواهوتالحيافيدعوفي

السراةمنفيالةيدسوالهالانخاربمسباطاثلرى
الماتالىالحياةطوللىوفسكاامعالىصسأيهرني
واتجؤماضاالياممدىبفنىليىاتكرفافذاك
داشالىكلعبىاسوانصرصكيعرضيهاحمطوماليوافي
الراسياتمتونلهاتخرمجردبهنهممالناواضذ
والثتاتبالتفرفعليهمتنادجصنائحةكلوانرك

اصىىمم

واقامعاصبنيفنزلغضبان4قؤعنخرجفدوكان

هوزانىكانعبسديارعلىثموجنهوافاغارتآزهافيهم
اعبسسيدزهيروكاقبنفيسفارسلالصثةابنلددهـيوههذ

خرجتعبعىفيالخطبولماعظموامتغفابايستمدعنترة
افلمافيسابنةالجمانةقفجملهنيلةالقبءنسامنجماعةاليه

انقدتوأالالعدولمقاومةمعهنينيضاننهطلبنعليهقدهيق
ا

ديارطالوقئههفوفهضفاحمسثهلهاوتشتتلعشيرة1اا
ذلكفيوقالقوهه

نسيعثقدالملىوظنوفياسكوثاىءاعدافنراسكت8
رجمعثنعمهمفضلانافيفومصاداتعنانامجمف
محيثدمتىاجتوقاثوفياالعكادىخيلامدارتوالط



اقيتثؤالحتفمدرةورعإإيااهوجحدبسيف
ببتوماالحدبدليؤدبنباالحدبداضدمنخلف
وريعثوماالرووسباخافاالعادىدمثربتقدوأفي

مقيثفدالمعاهعلبئومنطفآلولدتوانالحرسالهوفي
قوتاعضاممهفيواللعيفنصميمآجؤجسمطاللرعف

ابيوتا4يئلعظمترريااافالثعالمتولمط

6حىثصصمحمبيالمهـط

الجيمفافية

ايفتاوقال

اجوالدببثيالوبينيطلعئأالحداجيزةمزاخوصىالمن
عاجفيلؤلودقدصورتمنكدميةالجمالفاقةصمن

نقارصاجفيترغكعننهاالئيابفطفلوقىتممصي
ذواملىوونواجبهنونثتوقوابلمتاصلىبهنحفت
االموافيمشرعةفللثكانهاالقرامهيفالمثفي

بدباجمىالدجىقرمفكانماثعرهامنالظالكسارقخطف
مناجبذاكايعولمالىهاطتيمثمهوبتثمابصرت
االنضاجالىبتثاسضرفمنعفتثمقدرتثمفوصلت

كضىتت

صاقتالالىعندخروصهودآل

يتوبخفقلبكالمبرفياظياللعهمناسافك
البهودفيوتلئماحتوإهاعتكذآمهفبهثبانتالففعدت

يثفججهاربمنيعبيلةاموقعتيومفواحمهكاخ
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فداكاانمماكمابلهاضيعلث

جللدحرضيفء1لماجما

صبعتاعبلةرلخدااتيارممذد

شارهاعنىشطانترىاالهلى

دنيةاثءدارتبلغنيفهل
هاذآيبئسناهـلتاذابكنر

نظمتهنظمدرهذاعيلة

اآمبادرالثراإختتارتوفد
هخبانهاتالماىترديارض

افضاوالوالضاآلسفيهاواورق

هنهاضايئالالطايلىااخعبلئئ
عيلةفيياداعبتفياطالما

اعلاحورالدليعاكيق
جمونهفوقونلهاحالجبكمافى

نهف3ؤدذثةبرلوردفو

لينماالسابريةكطيطيقو
سدولىارخىلهواالتبهالهوت

نماصهـالليلنجوماراممط
دفيفبيماعدساياوتحتى

صهمصادقينصدقخياناو

امةملىخعريىطبهمبطوف
ارلبلثالدواهـفممانهااال

مصففأالمداورىفننى

دماتالطعالقيربمراعئيوما

المرفيائنابنوابوهاابط

البغإتبهافياقيديار

ربمالعواصفوااالربمجها
عزبخاالناهلعناوازلمج
ملجتاتنارابينةلههسا
بةرجرجلهاصدزااقبلتوان

غووحسسلثلهنتو
اهررقاليصبتىةرصقطوث

نبضهايتوبخفيهافامج

وعوفيوورونسرييقونبق

بخبالعيشمئيخهاجمكلمنء
إلمغنيالؤالفيهااجمني
ادبمارراظنتيازبئ
ضبئاالخوانكزهروئنر
خدبخوساقوردبهوضا
انغصمااجمضمامرلطيفأقسى
المبلجاصبااضوبداانالى

رجرجقيزئبقفيهايزفوار

دحفيهاخرالوفوقيفمط

تممرفياظيلمثلهامنغالرةعلى
تمزخبننزقهامئجبىش

ترفيفيألافاممقنيياال
إفيوالطعامناعيبدار

نضرجلمكؤالزبافايثيمليا



يعدمبئوجاحيانقرب2بخلعهعلطضعضااقبل
قباالمدثاوالعذارىظوقعادرتحينالنرسدمكان
اجمعبئحينالفرهىصويلسلجبثىبارفحلتانثعمرىفوبل
غالقفرفياالبطالبهااردعبترذحملةمهمواحمل
جممبئصبراتالموتسصراربماذيقهثمالقومبهعثىواصدم

توجئينازاالحرواضزيافيقوههصميدالندبثارواضذ
وشبمالجبالصكرلهاشهدلحالكواني

ابغوالمغيمبالضيفافرحوذلةكلىفيالجارالحمطافي
ادرجايفانفنييروفيانالىمدقيطوللىقوميحمىواحمي

ابلبئحامنلهاضو7بلوحقصتدةعبىباسفدوبمم
وينسبئفىبنهاكلينصلهاالتصائدخيراضهااال

يهكيييحصطيبهيسههص

الحابةقافيكلهالضكأ

جورقومهمفويشكوزهانهيعاتبوقال

فاضرالدمعاظعيافيالجوىواخفيلنابعيلينالهرااعاتب
والصفائحىبالقناطلبوقوفددممطلىعودقاالياممعوقوكي
نازحاالنىقفرعنفيفاجمتاحبةحبيبعنايعدونيؤد

جرارحىتهامايمفارقتنىواومزكأنفمىبذلعندمحيؤدهان
لدابمعنتهمدعطاءبلمددتهاكمااذاكفيوايسرمن
النوائجالنسابينموئتيوالهذهةحيوقعلمالفيارلت

جوانحيالفالمئوتعثربنربانحولهرالطيررجيىقتيألحنو



ردابخررالئهيبنانابنيمنرجملفيوفال
اياهرمحآفاعارهعنترةهناستعارقدكان

لهيردولمعنهحهسفا

11الحعدللالئمدفافياباصتبنىجمحاذاليت
هالاقبلةبيتءهدوجاجمآلموثرابضدينكات

بالرواحاوتجلبموزااعباءفعدتيئتضمن
الرماحذويأذالقيعثاجغافيالنهطاكاتعالم

وافتضاجيبحدعرسالحمطاباندبنيالجعذكسوت

وسمضبةبنيعلىاغارتهفيلوقا
وبارخميمنهنهاغداغداةوهابخئمالظبامالسواافيطربعث

فادخدابىمنونيفيبزنديننماصحتىالشواق1بيالمتت
باخافتمتهابالذىالنفبححقهيهةبهرىعنتعزيتا

ناخلكاننهطفيماواحسنتتعذهـننيلولعرمحالقداعزرت
النواجذكا4بادبطرلةشهدتهحرسبممئكمل11
فيقدالذىوالكاخواهثلحينامثلصابرواحياارفا
راخثاتبالطهاموبئعلىهدجكطالقانيتأذا

4صحانبذكراوفطاعننابمافيكستيبةاوبمنزاحشز
المساحاعقابهنعليزذتقضعضعواصالجفارالتقيناولما

الروافيعالاتمعطحديذكاانحواخرسحليهاوصارشرجال

عاالبابهنجماشتسيوآلوقدحسبتماسابحاتامامشوافياذا
جاجاطالحروبابخاانومامئظالدفاوكتراياقيفاثرعت
مإصفاثجاالرتجالآهاعدودارتالرحىقطبمادارتكاوددنا
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عائجالطرناليفمضنيوانبلئزرهاتخبحنىبهاجو

حاغوالصتالهاميزبلحسامميجمصعبسبنوندامحط
افحالليلجؤبهرهبداشهامىسضاألكالثرديتيح

وجاعضيمهتهاعباديدواجنبواالنساهعوذانحلواك
طخضيةجؤاصلهاهنهلمحمةالساقضذلةكعوبح

النواخعنهخمابقتيلوبينكبلعانئيضراراشحما
4اكواالضباحفيهانعهدمحابثفرهوعراوحباناشكنا

كروأل6حبثهرلىصععلهرطه الدالفافية

يهررجوعهوعندقوهههننفيمعيمناالىخرجقدكان
فقالعبلةالىزادشؤةكاناهله

اذواإمحبااةحزبردهاطفااسعدكياالعلممربهبتالرفياذا
اءهـءإواةوالأقدريفاعرفىعهودمحفظتقومآودبهركط
ءءأإاصااهـارالدقرباخترتلمالخةايخامجؤفتايىولوال
لمحفأنهيتآيقومطتاذالحاظهااحمرأمصاإههفهفة
يإكاطمافالداسواذائقولغروبهاعندافعنىايماااشارت

اصعنوأكقكالانيمثلينانكاصنرىاالرالمظابدزلهاوتال
لالانهإدهاراوقدنثرتعنهالثاارختثمحيافولت

أالحإلهـحفصأالغاطعالهااكسيفجفونهاسواجيمنحسامآوسات
نمددإالسيبيقطعانجمبومزمفمدوموبهعناهائقانل
االقذمائسةاالطرافهنعمةمقاطعهضومةطافءاالمرنخة

الندارجانفاسهايخزدادهنلئامهاتحتالمسكفتاةإيىإ
اذابشعرهادجىشليلفتغشاهجينباتجتالمجضوويطيع
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بالثهدالراحيمزجمديرمدامتبستمااذاثناباهاوبين
نحروالحقداذلكقواصربامنهتظلمآعقدهاشكانحزهامنا

إلصلالممنلمباايداوكابوصليهاثميبنتباااليامتسعفهل
المالوحديدصنفبالصبرواجرعديسفكوولوفوميعنساحا
بعدىالبمدمئو3شاالمنهلبعدكماياعداتجانيوحتلث
بهدكالافارفمالظنيوقدحممانننالالمفرقالبينمنحذرت
الخدأضفاقياصفحبمالدىفرشثوركهاالمطاياعاينتفات

أ

امالكابيهاهنعبلةخحلىقدالحبيزيادبنعمارةكان
أيحجانممرووولدهمالككانعبسساداتمنجماعةضور

الىفاجمابهوشهرتهلغناهءهصاهرفيويركبانعمارة

11زواجهابعدهاكاناقدعاهداعنترةذإك
ذلكفيعنترةفقال

ازيادبنىاتيحبازىوطفرادبنودالجيكأذاح
البالدوفرسان1زععوكماصلوااينعبسداتفهم

االفسادحالىاصدتاذامالموالبملطوالعيعي
الزنادعلىكزمضااذاماجمادجؤتضرمالنارفان

االبعادمنالدفوووجمكاحينأاجمربعداالوصويرجى

11ودادىرجممعفالدجرتفىحييحقعرفغفاحمات
ابوادىالحواضروادماريتوحتىالحهذابعدلىساج

التجادحملئتىويشكوطامالآلمنكوبشكوالشف
دالحدالمهندةفعالمططييوهفيشاهدتموقد

11حادإدهاوالميفجياتومعةيارمماخالةالخيلدتد



لفوادإدرغاشصكلكااممماثلهإلهشانرا

غالمنادحشىتحضبونادافيبايرالحربفيدعادايكم
االطرادمفيملئحاغااليتاالمابنبايعدعادبت

رالصعادمالهدوايضيوفعآلقوآلجوابهيرد

بالرقادجفونكوالتمالحذارعلىمنهياعمروبمن

دالطمرتغالقدرعظيمهضغفيناسيددورال
الرشادمنالضاللواظهوترغآالهندئفيقاافث

افهقطلبفيالعراقالىخروجمهعخدوفال

علةعهرإهصافيريةاا

افيادفيواهلهارحلتووادشحبالثربةبالد
السوادمحلايعدوانيوانناظويونييخهتمجلى

السهادحليفوبتارتثحيهممصابيقااذاخهـنئ

االياديذاتعذارىنسبمافنيفيكرالخزاممطورج
الرقادوطببالمسنهامعلىالخيالدبطهفمنيابافي

دالجفاوالبطلجتحشاشةبهاتحمطمنكنظرةعهى
االعادمميالصديتىكثيرقلبلهوافياوالماكنتعبلابا

وماديودروشنيمقيليالجوادظهرالزالوحقك

والبوادىمواضرهاوائنيالعراقيبالدادوشارالى

دممطايخهواعاتونادىالنفوسلبغصوقدقاماذا
الحدابوضربالرمابوبارالةتحتلاظواقبدعب

دكالطنحذولةفشجعفرسانهااسدمهناللث
صادالهوبناوشببوبتسبرةمووالنوقوارجع
الوداداهلابخوشفثاطاعينلميوئسهر
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فقالعباةيمهفانيوهاحابهابعضلهو
المحالحدبدردبدافياسنوتاذاكااكاالرجالبابابلعوبر

ئدولسغللعينبنفترةعموىبهادويهماظهمظمجت
لوالئدبيظانمانوتمصثىكنصنحمونةءادإاثالتالةضابيمن

القالئدنحرهاهنظومقبعلىضميةالحتحبئياشكان

هـماالبانمئعدغصنهاللكانهادرافالطمحعمة
صص

طاطواعاالعيوببهاهفلبعنصهاءبحسيللىحوكطا
زبيدعدبنياغارئهفيوؤا

ا

بالعهودوفطفتئمقاهـإلحجوثرءاهصباخاالصا
االحديلزبزمئفلبتلببالصلطالبرزساخرج
بعيدمنكالشرارةعدوىبرافيحتىاانقباتواطه

االشدبدالرجلالموتبوعااالهااءنيفيامااحإاءاذاا

الزنودداءباايحفنداصاكأاء6راث

الععيدقلوبهاجمركأنأةةاافيالا
الولبدالطفلمفرةبىئشإياالمتغخونحتءأإ

داالممكلبدمماعدممطواخضباسودعفودالأألسا

شهودعبسفيمنوقومعزأاااءنمةبما

الجدوالثرفالففياكفذقومئىوئتااإااإ صاو

الجلدطلاالمحيمرحففرمإلبماقخحلجوقإأواإ

ونزلعنترةوحههنعلةدالنصهرررادةبوطالث01تمإ
ا

لفقدعنئرةفقلقمسعودنقشىاسيدحمندوأقاملجبانيثبنيأخاى
قهافرمنبالقيوهااليهايدبهرشوفهوقاالخاقلةاعبةأ

ئئوقدالحعثىفياضئيافيروناجعدفإمإلكأسثدميىلقاذاص



ا

حىدذبوملصسقآاميوثوبالهوىهنابخةمامجقوهيهاث
مقتدهـامالتتيدفيوتليخلذابصبرىاثوازاتاتل
البعديعضذ11للىاجدلماذاوطهماثكوجورأوفاتهاالى

ايدمحالمسامواشدياوباصيقاتليعبلةحصاسىظيلى

إأيرقدجمرالخضاكيففدشهومناثأساابهياالنومعلنحرام
االمرذإطمامليويرثيحزينأنغرالميعلمحتىسماندب
311يبواالرضىثرىمنهييلعلمقتمةفيهاانتارضماوالغ

اينشدباداعداثراألفائهبائماابهياوقاعيرحات
ايعهداكاتمثاودادىفانماللثبتتيااالعدانشمستلئن

أححصثه

وخثعمكندةبنياغارتهفيوفال
الرقادبتثتيمئتاايماإادزاشةبعدهتمحا
فاددهءفيااأبببثذإتا1يرتأجميموا

اوصاداالىاهرأثدتبئت4ث9نونريث

الرشادهنقافاشاثإباتلياةصهةئصليااال

سوادىعاددمنتكحبوالبنرشااإبستءااوان

دىبطفيكفوكلنخ01اذاإنيشسرءظاواالفادجهريم
الجيادركئندمنءأهـأرلتشدوفيةءةلم7ردااطرفت

المزادانواهلمفإحاأاإراوأرصالةوبددت

ادكااانادىلافهءذسباظاتثقدسوخعغ
حااالرواحنيالموتيرنذسينهطمنغدوالماراوا

مادابرالجميءاالصوإيااسىاوإبالخهابوعدنا



الصبنممروبنىهنجريةقتلجنقال
فوههابطالمننص

تعوذجماعتمتمضياذادواوولهممابنيش
ديذمصالعيرحمعتدلدشديدفيهعرئهالجريتشكث

دوذ4تابعاتولىانبثهبنعالرماحاذا

النتوذلهفقإفتدوانعاليهانفثفلميبرافان
اتجيذالبطلجفيرةجميننبلىانجزيةوهايدرب

ضدوذمدلجةصفياالفيدماحهاشطانص

نسةالموإالمعروفلىووفال

وداصطالماضهـيحبللثواسىالعهوداضبعتكباياال
دبداءهاتاكفاابلىوالوالكتهلنابابالثزالءاو

دبدااطاناملنابهاقذادادصوارهناذالتوما

اكبودافوارسهاشفيناهفلماالفزاربإتعناصلي
11الخدوداصنئيااصبحانجحياوىنسالميناو

عيدالناالعالموتفاضخوفاالفطارساثرناهال

اوفولقاصدنانقركولمإلهاءفياظريااوجاوزنا

جمودااعادييالهتخرصوباآالفطابلغاذا
اسوداجتابرةمناءيويضاابداهيةيقحدؤت

اوجياحساتااالرضونمالهآملكتانعطيلاتا1وبوم
اجلوداوعظامآداسابحرمبصفيجإهوننعل

رشيداببلنةسوفمقاآلعىماناإفىمئلفي
البنوداوحستولتوقدتهوياالخامبنوعادباذا



ايضاوفالا

إبعاداواطيعالةلواضهبعادىالدهرصرفاعادي

الودادافلوبهضانىوانضيعونيءقوآنعواظهر
تمادىوانيلوبالصبرالجىعإلقلتابالمنىاعلل

السواداتحوخصائليوبيضجلدىبسواددىالهتعيرنيا
والطرادايةالوةحضرومنفعاليعنقوهكباعيلسلطا

الصعادااسدرافهااصخهزءحوليواالبطالرباطوردت

ائقاداقطئربوناراطياالمةامجرغبموضضت
الجواداقدخضبالركضكربكألااالبدمنحضبوعدت

افودااتشجينواحهاتيصرداحبمرمنظفتبم
الجماداألصخرشفارهئقدضطدينامرهفوسينى

الرشادانظربعتنهفحادطعيتابهطعنتماورضط

داالطعبسببورفعتريروستهتيصارولوال

قومهكانهفجماعةويمدحزممانهاهليثءوهنوفالا
اكيمةالقصائدامنوصهماتهفيجمدعليهم

اصدلمليسالناسواكرهذاوالودالراييحسنحبيبالئا
ذالجنواثبهاعثىداغفهلىاسفالث01االبامناريد

بدمداراخهـاهقلخاقوليىنجطيعةلناالدنياهذهوماا

الفرذالبطلفهانفسحهوضدملعاجزوالعبيدالموالمطيمون
حمقذهاظينبقيصلىصلىميدهيىإلىقريبكل
حقذاحلهمنبهوصالووالكلبدراليلقلعثئاله

الجد4يهماعدفيلمانملىاواينبالقناالعزاطلباتيكننى
نهدمابقةوغتفىوسابغةوصارعيىريهواةكااحى
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هديرلضكمعلكبالحعثىفيتوتيقلتمنفيآللظإ
اا وراسداضاليرلهابينفلىعظيمهصااليامتظهرونا
حدبقائمهيالماضفلضارببينسهآالحسايمضيالاذاكاناا
تبدوواضضانهاخفطدهاوععابةاالنامدونهئوحوفيأ
ا

مبذلهاوهوآاالبامهونحطىساةوفدكاندهزالفنىيسز
مجذلهلمنىهالدوالثناهـيخلهافادكهااالوالهاهـ

1والسعدالمحىاليعنيهمكطاربففننةيصاحيأالهنقوالعاا
واجاكارةالىبومندبواوانشمروأالؤوالىيوماطلبوااذا

ساجمةخعوإالعدابطوتلىالمالتبلهلشعوىإتأالإ

اويفدوالقيائلظعنالىيروحعدرةلمحافلاشقاذادج
الطرذضامراخلفافىااذاهاجتالفالنيالطوبداعلىخفيت
دثلوله بمتدالفبائلببئلهاصرفعصابةقعبنبي

اشهذفهمنياالحمداهدمكانموطنيفيكلاالسدملبهاليل

جزيمةزهيرالملكزوجةتماضىبرثيوفال

ذهيربنقشمىاموالعبمعيا
جمهودهااالعهارواسنفركتحدودهاماناكماماتحازت

ها

اصودهاااليالىبيثمقبالكرفعوضىبابونيصاعدقضت

مدودهابالفرافعناورامتضتاساالحبةباليهاباقه

ولحودهافبيرهااببوتبعداسنوطترضبشعمماحبفالبلى

يععيدماابادهاابنوسهبديانمافىابتاطولعلىحوصت

فيودهاالنرابتحتالبلىابدىاوثقتحتىااليامبهاعبثت

المحودخمودهامنامالحتحتصورامالجسومتلكنماف

هاعفيبيئنوالعىاكفانهمبئاالياميدحمبن



عهودهاالفأدباتهعتهاناائوارةربوطالريغوكنعمأا
صعيدهالالهثطارواحاتنفعطرتنشرالنسيمبهاومرى
وصدبدماقديمهاالزمانابلىوقدلناطابتجمشةهل

لمجودهاالخطوباالواعقبتليألكراهأذافتمقلةاو

وطيدهاالقضاهـاالوقدهدماساصهاشيدبالمجدبنيةاو
برودهااكرماتعايهاشقتكريمةوفاهالعلتاهعلىشقت

بعدهامنتودهاالنوافلثجءهؤنتفدهفقيروعزين
نوسبدهااذرأتنفطبالهفقتيألالفالةوسدتدماقت

وقودهانشبباضلعباناربهاوفدتمدورفالنباقبى

عبيدهاالعداهنبيدمنحتىمقيميخرالضذالعارفانهمن

الصمةبنعبدالمحةوفتلههانيبنفراوشفتلفيوقال
امقصاالمتةبينفارصكلجخكواظتلثهبااافارسمجا

افيرهسنلشلوتهاديسباخفاالصبمتناضةوراليدس
لطفدالنهمامحدثتاشنوالبفضلهاوافالبمنوالط

المنوقبضاهـالهضالوودفرنفوارسالنىمبدافهبلثفان

بمعبلقتيألتسصاذاخزفماالسنقنهانيفقداكنشمنك

لةوظهمقوههوبذكرجورحالهيصفوقالي
والمسعديااالىشوقيذبنيوبصتميلمطواستعهلمثياذافاش

9لبعبوثعربفىانصافيوقةوبيهملىسالقوىاذبهر
اهدمعامجدىمجدمنناسفامشيذامجذابالسبفلمبنيت

اجلدىاسودمقبابخثرفعاوانمابالسوالوفييتبودت

بعدممطمنماذابالفونالمدىوطالعنهصكبتاذاجيرافيفواذل

الطردناذلاواالعادىاضافطردعبعدافدقيىامجعممب



مجفتىكالرعداهثزقلنسالضدااآسوصقلبىالذلهوكبفأبئ
والمردالمشايخهابينفرففالكريهةيمومكفينيسلهتى

الهدكلعهبالصارماالطرافمكورةعمامتىبموتاناالالمحرماا
والهندسلىلاطفالتذصاسحرةبدغبماامايفد

اموداللونحاللثنجارونقعئرةمةءكيرفيليوالنذكر
لىاكالذهفريحآلةقتنثعلالاذاالصافناتغبارفان

االمجدإلىحرأصصاداتجماجمضلمصيوكاساثرسانبئور
الوردنالندامهفطتةدمنقوسقالثرىعلىبومكلحسافيمنولمبا

الحدفاطعالوكأبومفياذاكانكدهقاضالستفيعيبوابش
القدمعتدلالجنيئضاعولىفطعتهفبماكمدربفله

آلوربالىءالقطاهزامآكاصرابقبذدتحتىايخلعةوطاعنتإ
والرشدالضاللةابينتفرةولمغابةاتهيبزنمقدفزارة

والوجدالحزنمئناهـلىيياتعدواقيتعانىانصنفتؤلواطا

والمجمالعرببينكانتحربضذاسيراثياقدنخأ
هعهاوهوقياياههفتذكرالسباياجملةمنعبلةنهت

فقالالحرةاالمروخنقتهعليهوالقيودفعالسالسل
ا

وعقوذخانتىالنساكذاوقيوذصالولالءالرنخر

العنقئيالماجنىبهسكررأوفهمذكبارابليواذاا
ذاواربدقبلاطدبماكنتفتددناعلطالتبتىابادهرأ

متكودفرافهايعدوالعيئىراحةعبلةبعدنلينلفالةاةأ
عوذعبالدموجفنككانالالممبيقفادندبطقددنتلياع

حودوهوميألالزمانصرففقدليتيهبانياعبل7إ
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حدلددبهرهقلومنيحملىففعائليسفكواداناالسا ءا

ميدكسكروهرىتدعينةسللقتاذةلمعليةلم
طا

البيىعنهافدضىافاشيوجيبلك01ةابياصرسالةتاتوأقد

جديثاسؤإنوفنالتتاف1االاجحرامووتموفي

سهودوارماحاارافواتفقتلمتاالصوارمبمنمجاروا
تمهيذوذوإلجبالاوألجؤفرقتةجمفلمفعإبئإأ
وخودنارةببخاىروالدغادرالدهرسطوهشطاعليا

فيىبنيعنغيبتهاولماطالةسفوفييوفدخرجكان
وانشايقول8الصعدافتعنفستدبهرعبلاا

الىالدهراللىحادثفرفويذلالصدمنامسيفلارشفااتا 001ا

ااوحدكطمنفردقاضاجيشواليثتعاالصرمنصظابهادلبست
ضدىعلىمالظافىفييعرىباتولوقاخاياعبلهنكبطيفوبت

االومحدمئبنذحزىكيدعلىننذصيالحجازباربخفبالته
اسعدكياامماعلىعبمىبنينحيىالحهىتبجمنعرضتانويابرقا
الوقدنيرفهاافيفيأنتفكنثاهوهعبلةبرانخدتوانا

االعهدعلىشيمانيبذصرصأخياعهافوقاطةبدىاكوضلا
صورتهاضدكيامثلتورفدتمدفرافهاكنتاناالفاعدمتا
اأنداامنرطيبغصئعلىتزحيخرطائرالدجىفيقلشاقوماا
أابدىالذىوببدياخفيالذيااطوىنبخنيفهوبيمالىثبها
4لمحدافياليوصدكراماببسيفهالهوىكمالتهاالفاتلا

3



ييما

لهديئصمعرةوهيىمموبولديهاسبلغهقدكان
حصنالوردفيبنعروةبقالعبسبنيمن

لخرجالمجنفيئغاتوهوالعقاب
ذلكفيوفالضالصهميريد

واالوالباالوطانفقدبعدوالبعادالجوىناراحرقني

بالسوادامحانمابعدلونةيرابفصصيراشاب

بادوالوجدوالملوداستبومعبلةوتأيهرت
وسهادبلوعصمتهآلالبعددمظنهفةمنتذريوي

ازديادفطولوعقيحزتاذابفقلعنكالدموحفيقاتحمى
ادىفىمميماصابتبسهارمانييهفالزمانهذاوع

أجالديزيديومصقاآلزاداذاماإلحساممحلافطغطر
11الرشادطريقعلىاوففننيحتىالدهرائىحبهتني
وادفيصالرجالوهزهىحرلنيلاالبطواتيت

أالمزادسرووبحكلسنانمنبطعنصررسانالةوجمت
دعادءمئوكاندؤدتمادثذاعمنفدكانوحسام

أاالطراديومالفرانوابدتوغرآخمزآالمالوكدرتوة
وأعيأدممدةثيءثانؤداهووبتفراقعلىعبريفك

بإادأمطافىءاأؤميصاوسبةءايمت
صايرواطدااألتاياديمنكبيرعنمسلىالزكاأ
اا

ةتةتةاباةروةالمهيميماولطوفا
دايرأ40اب1احاد1تآلسإقاةءأانإا

اانيكطووحتةنشذؤتلهىهاببمادنامإاابمصإتأ
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لديتوباىجلديبهااوهىلممطرسدلرمنااكلنفي
االيخعدانؤالاكسالفةمرحجدهاتلفعتفاتنةمنءل

االسوبابالشموتيروكوأنو4بافوادىيتجىبليمبا
لمشداولاالكضتيندبنحماكاحمتوصاالسلطفيم

المعهدومراودليومبهالصكالالدمعسبتواتد
دددالمةرحنينههبانبضالىكمطيرالموحومالت
اكهداخيامناظلياينمتهلةهثا1ومدناديته

اوداكابقاكصنفيوضثملونالبثتماثلطلوكنت
الفرقدفيالسفنيتفيهااضقتوجوعلىالقيابوأرة

ألداليصربابمولىيمئاإوناأرامماواهتوكة

ومقلدموشعبيفمنوالتوببمءمضوجبينسوالشى
وزبرجمدلؤلومفوقالثيومعاطبسوالفبنببطلعن

غدالىإمالمستأشوقيواطولىاللوممغدابمنرجهـالقفالرا

المبردأقوشقتالطلولبينرددتهااذاانفاصيوتخال
حدثلمنارءرعتبسشالخفشهاقدولةوتونلى
أصيدالكرفياروحكلمنعبشةتيمانيماباكرة
صزبدبرثلجاجصإترى5اشاواقفةاراياتابهـماىوقى
11األهابالوخحمفربطإلوانيوقءعبحاتنظراآخاكفم

ااشرتمدإضاماني8ارشفيعووااقادقاداجبااقو
وداسامصزوم4إ1تضضناةبمإزتةامبىكأااتإ01وذ

دفداةرا11ةياوأعقأبمأطاتفااأابمإقااإحاابلىاادة

رقداجانىإىاولإإطحةاايها1

آشايهاثبزءمةاتوكاتهـىبإلجاالبااماوءر

دوءإدعحوناراخءبالئأءجااصاسطالموزا
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وهقيلمجدن7توموااسلصخوالراهـهحيضواإ
موميمانوركيرياالرابفوقوغيرهاقرابتحتوموسل

رراالرأقالعضمغبرالفى1مكيئهإجوموااقتموالجوة
نيومهذابلىربسنانخالىججاجةتحصعهريتاقإ

وجمدلمنريممنلهافغدوابسطوثطنالحاسدتانفوركت
العبسيهانيثفرواشهازنبنءبنوالعمثرأؤتلتجنولاقا

نلماءببدرالفزاربنصذيقةؤتلقرواشقنء

خهإبنوهازتتها

واحمدبالجوارواوفياعفءلمابهممئابأيخرهدعما
دالمقحاحمهرحيأحاةغداصدهاالخيلاذاضاإافينوطه
عصيدراللقيطةالن9وتهبئجابربنممرأءهـشااكوففماك

عزودقيبيندىإتاانذنافيآكنتوانعنيسياتيم
وإقلدوافارتدواسثالهبنيررجمغيرامردتجلمنقصاثد

امطياسياببيصجمميمطههمبإ

ءالرافافيةر

صبوتافيعليهالبيهوشتفدشدادابيهاصراةظيةسكانتا

خرتمربهوخشدادذلكهنفغضبيراودهاانهوزممتا

ذللثعليهاوندهتفشقاسميفباضربهثجهون
عنهبمفتهعليهووقعتوقياطإورثتإ
إثذفيلءاةإ

زديستاةفيجؤىاتمنامرشصالميندخباهدت

امرمنهانالةهاجنهمئوالدياخئبنطوالعوطلظللنىقامهتا



003
جعشمهالإللململىوظبداإدرد1ذوائيارخت01كأدخءا
اصا

وابصرحعوالىتندصوالروحصديئاهواماتثمالمالإ
شةهشأابهاعالوصهغبرإلتامدالىاذافمدونيإس

ارااروانيوالتيثضلالسبئافطعنااقاااثدكالمات

أاالبرطحهاتاكطغيروضدبدمششىكأدكيإلسحرالذوا

اثثدهفيماغيريتوش4امخعاتزعيراحتىفياميفوا
رةاوهذءاالقاضدخزفد4فاذانانصتاخاسوا

بم41إقؤويقولعترةضسدإمميااإدزارةءكان
ئمتمءاحىإيمأاغيتهافياوددتوالثةكرهشمس
بمالهكيخأإلياالكثنغنيآكليارةكانعبدانه

شيئآيممعكثاليمعنترةوكاتغاهءع
ذالثفيقال5عيارةفولفبلغه

عاراذاانافهاقمنلنىهذروصهااستكتحفكهأحولمط
وتسضطاراكإقيارواتترجصفردينماتائنيهتى

رااتمهاةىالقىلحاشا4عاضتصاومرفيوا

فطاراوالكاالسالحميضىءاوفمعتةاكاانحى
اراراتخلىاالعيهالهابخيلتزلةدةلتءو

ناراابلافيهصنافخالصدفاصموبومطردا
رارااطأالصلىليادنيتاذاادقليوتايناستع

العراهـفييومئذوهوعبلةالىشوقهشدةبذكروقال

افيءماالىءمانرزرعمداك
اأالعطربرضيهأنياذااصممراالحجازببردئبميم



083

إفىواوالمالالآللمطمنيدكاحرتهات5شدبالذقآ
نظرىعنبهاطثجهبء51اذااشخالرىكوهلكإ

المطروابلاالنمىصزبةعلىنصناتيالخيامسش

الشيربظلمةابهبرقعابابدوراتطلعزلمظ

والسمرإضباباءاسادامضاربتحيردوبينىأ
ر01فالمققلةمكلاريةيقيفوادىصادت

بالدررحففدآداصكاسابقسمثاذاثحرهاهنتريك

حذعلىآلشرىيثوباتهقلتيمامحريالظاعارتا ادا

انسرابببالحسنلنحإتنةةيماهـوداحخود

اشررا3باسهفواديركيبهدىآفيالنرانارذةءياا
والسهروحباكلىيقضيتبطرقنىيالالوالياعبلا

االذصرندبالموخضهابهاتبإلةنمنلىعياي
املرواظإكااجروضىثكالحةاوجوداسودلطتوااظا

11اقدرواالقضادصعشاهاوفىيخكاتدباطإاداصا
ببختآلتصاكلت

راسطلبزيدفيدياربنيالىخروصهشلو
اإمحادبخالدبن

تستعزرالرماهـالبيدوافطعيهزواإليئالنافىفيافياطوى
اواكاوصاروخاضراةاالعاديقلآوانصااطغيرنسهؤارىوال

الحذرينفعالسبفهانتضىاذارصلمنإلرفاذتصرياسباعا
وتبهزتمثيةعاكهوالطبرهفلفةهاماترىنهطورافعيا
تثتخغاباطوالالبخاللطابهصرتماندماخايادإمدإ

لمرواوالذبابهـرابالةىبإو60نسةاالهلإإرمدوالأ
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عدزائياعداعلىرمانياذانممىبانبلثمايعلثيياعبل
عسزبرووهاتفاتافىاصيهىإهقلتهانجلنيلمجءرمتياهن

تذزوالتبىالونارلمجركعزخرفةبخاتدوصلثنيم

المطؤربمكوصوىباسامنأديةءاسعدىاياعلمسعتك
كدزشابهصفوهارغيدهصالحةقطعضافتكقدإلمةع
دهزفئالناربطنهرةهزمقرعةسىائتحافتنةهع

حورنهااجةافيدةاةرشحجاريآوالربإناتديرهامن

برالهاساناليفالإلتاوانكتىءساعثمتيالفعصمتان

الخثعيهدركبنانىمبارزتهكخىوقال
سرىوثكرتتجلديحمدتحرصالغراماذالمب
سيءحألهتالهوىتتواخهالتداقعليإداجهاونضلث

ريسشثبهـواااشنياوالجاآلذالىلهإفيأوال
يسرىجثنخيالهاعرفتحتىااليامأبنواتعربم
بتلىإتةنائيصاالفيرافياتلماالدهروذل

قدركطالسوادرفبعوالحطلونيعلثنءالزعابوما
خريإفىىولادتتتاافضربقومافخاربارضىكراذاذا

مجريوموقيءاصبهمتراةكأوعادتملاالىوتب

التركيااثرراوابارىوعادواسعواخروناوفوآر

بالحربزوهاتقصعدوفال

يفطرالدمافرندهمنإعحجوىابادممناروصارفياذالم
نحبزعبلةووهـمننيءاوالباكرىجميئاجتانفالعات

بتحرخهءسقالةباعزالومالهيفيذثالغربهارافياذا



ء

اجؤيصتاواااليطمالاتىعلىضعاهـخيزاتياالالموتأنااا
لدهريئكرفدلدىاؤخإللهلريهيلوذمئصنىامهـطاطفىاالاناإ

هزبرالدمايةثعلىعببراسهعممتالموتقثهااذا
ويمضصزهوإبحهكداالوخليءلجياجدثنخاضىودكيس11

يضصنادهاذليآلعدوياكطاوعزينجاريلجحشاالإ

احميأاتومادممروسينيوعدتكبشهمجندلتتمتمعماهزمتا
إاتيءابمناافرقدبعبدواةفرواالبائلسودوأفيعبعىبي

خثزبالجسابمالمحايالوخبجهاطضاقادىإديتاذا
أضقزأأااقيعنييرفبركإدتفيالهندوافيالمشرفاسلوا

صىاس

ايضاهوفالإ

اويحذرمنهيفزالمرفىيمفامرايقدزاعرالتهاذاحمانا

خبزألمىمحئؤة4وضرإاقتاااوإدوتاءومزذاتا
11مراعاتاتأقي1بموافه4الدهرلماعؤتندىءنداةا

أاجآعحتؤابحضاضمنوالكلضباعهمحلاجراعسوايمىا
مشهزفبهاوالموتففرجتهاغارةشيثالدهرحهذاسلواصرفا

ت101
طرانجموهرولىلتاالتدحىبدهإتضروسعزمرمبص

3اعذةاموتاوليسزفادركلمالهحالمبفيسىااجد9دحوني

مبرافيىاعالمننافماجاغددرفعاةمثصواطوال
زيهبثوراممىارسوآلفين5جزامذاتافدتن

ااس

أبمدرصىاتإذاثارالعطعافيكابنيلىفاعبلإوانظرىفثطا
لرافياشعثوهوعنهمعويرآحافوارساياقيإطاليش

فتسفرالجيوبتمزبهاريمجمابهيخلىحتىوالينثنها
فبنفرائالةوحئىيرىانالىلهااطيرصاحكمواجمادقى



ا

ااجروكبسصاصكبوينحربكانتفيوقالط
جمذيمهتزفييرلؤب

دالفواعرإباتشافرأتداوصهـافىاضنارافنااناذا

خرالزواارااصلىمخ1واةخايمتةنيممفيدحربعلط
صصاكراجحتفربئاحتىاارخوانماابيرشحبمفياهمرو
وعاصرغنهطخطبمزائلاتتوزدفيةاالعمامفةابايمع

أاطوافرضربوهنجمصقدانتءغمامهتحتابحراكوجتموج
اوابهرواظقافيالصثنشكأورمظفيوالقناعراغافورا
اكواسرشورالدصاعظمأممفزضبافتقدشاويا

اماكرفول4قوابم3تنحالمظاينغيرقولفوئيرخو
اخرالمخزاتإنافاالمعاةشلهالرضفيأبسانوادسبنى

عابرولاةاادفصعبرةتدروادميواوهسعهبفيا

الواجركىاوخراءدممىا31زقيىواكهدوفيااذاوادنوا

االشواجرأارمااواحلرافلملىهزلهصتانبالجفئزهترلى

المقابرلاازارءفىدتلقدزاوفدغداأناساءاجاوكان

صائراةأاءهـسفيجفيإخالدفابضنىاففايمافوا
انرالطاظفيذخريوألدكانلرهثدولتناللكانامفويم

كبزكصفيوفال
ضحركطفياشببابهحلمارلهقفرغيرذنببلدهذك

اصاويىفيننزخاغريقميهاسيأاواحظنءعبيلقلتءر
أوالوتربالنوسنونامناتاغبرطايشزلهيقثفااعي

فرواظالدكبناتنيبفاولرنانرماهامقدحنظتكم
حمصروااصنودهاقيرىحبنأخمنعهنهفاتوبغارا



بالمطراالطأللعلىاباضناذاكليهتجرىادمسكزآلبا
إاوطرنواالترابفىالبفيهاخمبتعقخمتتكمامثربةاارض

ثمروهئزهرهنالهوبمانيه4وتنهفيشبابطغصناباما

السصرالزهرفيضكاطتتريمنشرهامحرمنلناديومفيكل
االنظرصوىحمالمحقهاهتهماحظبظرراققومكصئصإ

11ورراواوردالعزمسنيركاوفمتساواوالذاكلمتهاخشى
111الرددالداربالءصاعلىنممقاقرببعداحمالوالكعتا

كطوالبمإجدكليعنفياحاتممطعقوأنقضانواوانازاالجة

إتجرالمنصافىنرفيإوىجعنىعانونيءصرجمرفيامنمشثو1
أ

خبرايضىآولهوتالأ

راذبمسكضيإاونسيرمبهاكالعنبرقىةالعثزارضأ
ااحورإدارففطاذكلطنلمعاإدوراطتحريابررنب

راالفتعطنيواةءوإخاإاساللثحاعبلإا
بمربصأكأكلاتيم01اظريإاراكاناوالكعهيا

اسراموايماأصبدباثرتهارةغهملتياعبالح
وهوخرقدآءبيتاتومواررالىفيبمشاتهاوافاتيإ

كرالعمذاكيسخالياودزامواءكبهمعتفاضبم
االبخرأصابالذكراطذاكذاخوعلوتبالقضاهذازمجكت
اكبرقرممنهمكقوقنلتوربدهفطهبدهمةوقمدت
المقنرافالهاصئرضرفيخروهزيمه3حاصااخإللبوستركوا
غضمرثمسلبتوقسىفوقهمالمذلةرياتونشرت

ادصراوانالىوميلىدبهرسوىفحعدييمنلممعناورجعت
صربيرافىالنذلرتءسايوتنانهيززايععثىلممن

اأ



راالعزافينكؤافاصرفالفنامئالنفسىداحربدالا
حشىأ

ايفحاوفال

ههالمفضقولخبلثضليباعبل
عسمنفنهصبموخديص

خضتهبنفصيءقفرمع
تءهزالضبابثلحجفلع
اضذتهوفافصةينفارسكم
ليدةحيدونكككابا

اكطيربانبهليابل

لحمهباكلىكادرتفارسكم
نلإطمئبكلرفىالصفريا

نعحمامئلجبال1رىبثريماذوا
افللىاانجمحوآكزوت1اذو

رجهءنمدرعاتخط7و

وراعظمالموتوردتوجمم
دىالهفيلطثصبعاثاولىيا

تبادالمضيقطوفياواصا

ىاحراذياكالرادنكل

عبسيةسخةءفنهمثصرخث

عاليالوصاتنحومموعطفت
كانهدتالصهفوقموطرحت

تخضبتالدسعنوفبمدمآدا
بناركصالجوادتواربماش

المشجيرالعىفولالىواصكي
بالجرحمىاةرمتآو

باالضرجماوزتهأوياوز

رابءورعضر01لبم
يصرابالتاتتعةوايخل

عترفيةجهـثعتدفيانحمان

هدبرهزيمةنهزيتو

الذمراوجماساتلذئابارىف

نكزضربحبناتأوا

وعرقطروءقاظيولىركض

بفرءكبدصرظمليحو
مربثلمشهبتوهوالحربفي

مصدراكختفعطرتومحد

نمر05اكرابباشلونكلىء

الهنبرالىارضلةحنحركط

اضقراثاالمعااليءباشهاو

اصثرازلموبفيلرعدتدوكطصي

مجراالصدرآهةموبمتوصد
المحبرحضيضمنءنخلاعباز
االحمريقرتكالهاطةمنها

ةلماءواداتلو



8

11اا

11ايضاؤتالا
الدهزيحغرلهسإلننيالذيذاتدزكالتالدهروالتثمعمصروفإدقنىا

ضرمسحوفءافرةتدنىيمبئلهطرنتنىوم
ا

انخأنالهاوالثىءادبهرتلمقيوههسامواطنيسهواوأل
أااففوافرخواءزاالهخرافىاتاتاريخطابتيت

رواالباانهظفي4امنالىناواسمعغيومااوهاندرحملت
11الدزشقدءاالااإولإوجؤاازبالتيلاظأذافوفيتكرنيتأ

االنيلمسماطلاا1اداالةاداالاق110 ىوووسويوهـ
01رص

طزاارلطإكيئومنبياضىلخائليبالوفيإلاتوان
ممرووالل4زإثإذإدثوحماءدبمرتورئافييإفصخوت

أ

شيانلنىيخاطفالى5
01اس

نهربهاصوفطثساآلطوالوفءرضفياصامئاباحص
اء11

وزهروالريقاصعدالمالفرعنايى3حث
تربلناوافيةاباطرافرجرصنماتجكأهمدايا

حزفأاةياالهحقيإيلىكأستبمالنىدابااالإ
وسرصىإنفااحعبقاداشدد01امنضلقتإ

نخرصاكالىالىواعلواباليوالباممتوابطق
ركاخماويى2ظسقءويركطينرألحجماثويمرنيأ

برىوىيجمإفظشكملفةانااء105دا01 هـدشةصم

بدركااداتلرمجردافيلريحعنىو11
داااإ

قطرصفي3ارزدفرمنحرجعتصراتيمست

صدرممطوغإليضئمادىفيائنهطيومابرزثقدافاوها
يىفدااليرانصاويعرفبالىاضيعبلىمالواخذ



زصيىبناسالهيرثاءرهةتابعضفيائهتوا

نجاقاشالمنامفيلةيطيفاةليذاتراى

ثإذافيهوشئاوقالحائراب

العرىمحلولنشواتلمتيرىاقعالخالزاراني
راضصأطخاصثآفتفستإبدماقيتاثصكوهافنهخت

الثرىقدبلءجنيخمنوالدخثرصاقبفضمعخهايهاا
كواحبىآااالتاعادحتىأم8ورففاإبرقعتةكثإ

اسمرارخاخاثالهءاتفواعهاثا8زيهعربية

اسدالعثرىخبائهاسمرودونابليوذبحوارهيمحبربةا
الورىندمنيلثالمعنىواذأزالمدىقدطهوافيانالدا

قدجمرامجسسروحيجرتطميتخعظافيفيلثياعبا
حميرافاةابيهيفعبىسبهصرتهنبذياعاقثواسأ

مسعراغرائاازيدبهابداأر01قغراممنجرنياسياثإ
عنتراكماغالعزيمةماضيآلهوىسلحالنانلوالياشاساأ

رطمبءيميبهوببهطيركأعمططىكيعطع
االسينماحيه

مم3كا

صباهفيوقالإ

وشماسقىبيناغنقوةاواسأإالبطالةاصاشتغلتاذا

جممقالراسلحفمداعيوكاسجماجةلظتحتياجعلتا
ا

باسعيبالنتعاالفقاسودواذابريقهومطربطحسماىوحوت
11

انفاسيببتهناطهواانرقهاوإلحمتزرهدمناسدالشرىوأ

إيأأثاكذانهبفيبطاريهايعيبنياسودانيقالنوأ



اقتاتياسبعدالرجاتجنسويابنهالكصواالمنسيريإ
عيالرايدالباسكالجبلسلىبقلىلقيهاطمامشخعىلميالحفلوا

ءاكانصريإطاودبنعندمبارزتيماممرووقال

اوصضاديدهاالعربنفرمصإمنا

11عابساشوسسحملثاونلتالقايثرىانفبلإهنالقتبتأئر
اإتارحالالريانوالكلىاهدىامنتطتتااإشربمزصأز

اهواضيمنياتالميافيستوقدإدزااممهتاترماالىإخرجث
سئقظتاغيرناعتيءوكفتنيهالتنايقرحاوالعنرىلموقلت

أشارعيانتايلىكناادتاناهنليوفاليم5امهرببنيأفي
البعمىاولتءيااكاإبتءوافراصيوفاإذبنافيأولما
ء10111أو 11اتاعسااالسودكلاخرريهههريومءدرحمط
الممارمىهسئأهولوالراعنياكصهايكبلءياداكاشا

االشاوسمفىفلماهمتميفرلواالودبنروياعفدونك
أ

خعبثيبم96جحايثيبابرجمكبه6فيبىكثجهطمب

11يؤالشينقافيباشبر

جسدهقظرتوةأعرإيؤراتهفداولعىتةح

ىذاأئ5شةإعبحح15اازأفي4
حهـهـ

دوشنيمةإءولرتقاطخإرباتانرءذراءتكأ

جوشيطيئت01اذاحاجمبااةأاةبمذلمجاينتاالا
مق11001دأاكااحئيسبهءاطلإاإ

فىنموامماإا001تانافتإاتاطاإا1واتاا
حمبء100001كاادبيي



شسهـمحيرالجبانقليلهروالرينليعثااق

وببمقمبارزالقنالبوتمورنيهـيافءثييمالافي
06ح6حى

الحنفافية ؤ

ؤاغارتوفرسلهعدوهعهيرعاهاابليهعصباهفيكان

اقوسانخناولابمسررمحهحتىمسليرفقاتابخوعليه
بهاوذهبوا4ابافطردوالمةبن3منرجالورى

ذلكفيفقالدرعبغيرعترةكان
الجيغواالنىورفدالفيضعلىخماساسارتخذوأما
الدروختجئمعتمعلىشلتدريروعلةيعنميفلوال
يخغعلقثبابهيبلءيابيابنجريةتركت

وهعيملهصداجملطاوفيرممياجررتوآخرمنهم

فاسرلعبلةهراالعصافريةالنووطلصفيالعرافالمىخرجفدوكان
فقالءالسماءماالمنذراجمنفيوهوعبةجموهاك

إ

واعاصاةاالرالببضهنثالحابراةاللارىاتافونا
المداخضبعبحقر5ثتةص01ابماضبإذرزدتذاإ

اخسإمدتطعالىاهريىصالتوةءرتو11زبراللهس

لحءاإطااماتذإباااقءدااااالمى0ضلي5د01ةأكا
اجعرإكباالتتالحىالاهاأوإةةءجمادضتداغأ

لحأتوإإارااءستسياذانأفىثأصةناإتوؤاخثااوأ

يإطثوولينرخنيصوفىةةإرس9اذخيات0ااالش1ةوبم



موذهكنهيواثقافئ
مافردافكءاللممافتلت ءا

بومنالفيمنالحيلهذاضاق

خراافاهلىبهدئالىاعلم11 ا

ابراووتإتارعينيوتيمر
واللوىإتهالثارضهباوث

ا

جظعبلةالغدراتعونلقى

كطاخاظهإالتااقيانسات

يتىاةإالةإلمخهاإويابرق
ندبيق8تءاناالبكادحاتايا

دتولمءآظاماتمنلىونوحي

بلتتهيكانفىارسافاياحفاو
وذاةغرافيبيذاافاممى

نجتىائننياتبباكإوات
وشدقيبايمميوصفنجروإيى
واخصواةأوفبنعذالالهوىصجق

احبهممفالصبرالجتىاجمف

ء8

جارخغغبطؤفيذكعاوعثى
لاتوااحدودنيدعرضتور

سعاهسفيهاليقحدفمايدض

ااالراجعزهريكقطرفيوانظر
المراضجنالجزعذاكنوس

االمراخلمايهناففيهـخوة
اابراالبىفيدالآلتميى

الموافابليرعناةتعب

اوهكاجعيتىاخمطدباريوقي

11الطيورالسوجعببنتربتيعلى
اصافوااجابهعندابهاسو

اخافىاار0نجنياخابااصدور

تواصاتيودهفلتثةوتيد

أمدائفنوىاهفوفي5وال
االمجاخصبمنيدبهركطظوقد
ئعبتلسالمونماناللومعف

اضالسنيالهوهـناراضزتوفد

وقال

ماالتييتيهالغرابوجرىاتوخفراقهماللذيقتظه
ا

هولىهثىباالضبارانجمإرامهلحيىكانالجناحقض
فاوجعوااخاماألرواادابفرافلمطنعيتالذينان

واحذامتفجعابذاوبحمبحعشهااليعرجفزحرته
مقتغحاصرالفوارسفهاآثلةذاتاشصومفيرلم



رخاكاهناذهناطمنشوهفئجرخياعن

االصرخالفراراشيخنيالتنيتااقنيقيانوعرفت

طكالجباننفساذازسوحرةلذالثعارفةبرتفص

اونزلهـةعةجمهمنلةيبابنتهفزلماقرادبنهاالثكان

حرفأغدالافيمااحسىشيانسعودسيدنيفيساعا اعأ
تإألهـانلد5سانو4إااحسنسؤ4لىساالدا

المجبتهعبلةالىنظرفلمااليقظاتبابيويمنىبسطاملهيقال
اضلىبزواجهادهءفوابيهانخطبهامنعظيهآموقعافلبهفيووفعت

صاألتاوقتههنونهضذلكفيفقلعترحىبرلهياقىانهأضط

إابرازهيريدعايهبمفالطريقفيبحنترةفالتعبسبنيديار
وفالوانشد

هتضعوللىيربدالهفعقىأباخبانافيالدمرأتحا
الطهحعنكودعالحقواقغالدحىونياهـباطضكضز
طلعاصبمااذانرعاهاكتلمالالةنوثدفياظيلركوبها

جمعهرإفىااثثمئياخاالهابعضنلمةءالوال
قطخاافرأهااوخربصيفهحمراحأسيالندعنهافاسال

مزعدافيالإنفياوكايومفياالبطالبلتتي

عواندفواديثملطوانالمنىناتقدصببانبابنجا
جرحالمواتسبءقدانهرععنأخبمايموغذا

ءغنرصح



نوكضتااسئشاطمااهذابسطامعترهنلماحمع
يقولوهونجارزةخبرهبلغهفد

بندغالصفاهـنامىمرفالطمعغواك1إتظاناايابا

رغالشاةالذئجكىزورةغفألمنىنطلبزرتني
وغوميادالباللىضالميانصدكمظانايةابايا

للوجعهذامنكاشةفاناالهوىتثبهوالوباعانكنت
قطعمامالجمفبئفيجردتهحمماءمجسام
ارتفعاخعااافىيلىايثصدطالذوالعبداالمودوأفا

الفزخاشتدكالنسافي4إاوهوركطصينىنسبمط

رجعيومالهوعليمظايوممطشيباتيايني
الطمغباذياهـلفامثهطمعشالىبممطابمصاق
مغقدهاملىاحازيهمارضفياقصدوافا

يباتشابييتوعدوفال

اماراتفرإوحاربتنىباعيااطادثاتالمنتث
اقاعهفتقدفهتيحطواهعالدهرقريياحادثات

اءيتاالدماسبملسشاالالعداذغدوةاالرضفيمادست

اشعاعالظجبيضىواهـسلتيحتهااذالمثيبانويل

اضالصاادروخيشلثداءحشاهاوفيرمحيوضاض
انزاعتشيمرصاباعنوادتاهااونواصب
اءاأوالحثىيرفياحىلوعههوافيمنمميعنلىياعل

اءاهاةسصإنراقايوعابلتةمااذااناة1وحز

اءهاالدجىفيفاكيملقلىافالاغربانتنعقكمياعتل



اطامهابقيصيهنطفااطالآلوفيهاعصبةفارقث

وقالا
ا

اصعاعالثلمميونجرقراننياذعبيكاتقالقدإ
ابقاهدالهولهتذهـثحاحمتدركتهاالا

2القرعزلمافزاذاعفطاالبطاقصلىالفقلت

للنواممطاثيتءابربماقامعزممطباتضترولثسليهص
االذةخثطهىالىعلىيفوثوجدىسعديبدالذيالهانااا

امميالجوسفياجدولمعلوتحتىالمجدعنانالىسميت
ابامميبنجيوجذبرريسعىكسحيانواحررام

المسامميايدىبهوقداعيتالممالىفيلحاتيتءفقصر

الدواممطكثرأذانفدههكرموفرسوقيبومحمل
الصراعالممنالراصيداوىىغالمقنلسهكطبموفي

يةخجناركثليلوحسنانلةاسيهرياورمحي
داعجمااننجعراواستلظاهانيجزوخهثليوما

بالحربالفرسجموعبتوعدوفال
دموعهااطهتتكءلاربوفيانالمنازلإقف

رجوعهابموتاباوكالوافبهاصرتايناالفلعاقعنالوا
ا

بوعهاتلتيكففارقوناتزارهاعنكشطبلةدار

امموثراكيروكطلةمزثعنمالثربةارضىيافسقين

سعهارفاحالرض011اذاحالمازهارمقياكرياراكسا
مهافيالمنامبهاكأديحيىادةءنيهاعانتتيلة ابهم

طلوعهااظالماإفىءلهاوالججاللةجمدتتاذاطلهحمسإ
جموخمالجننمعثااذايومادىالىالتحنثييلجثأفياطياا



اوفروغفااصلماوريروانابوحةياعيلةالمنيةات01
انقيعهااسنومانامزكاشيدىهناالعاجمعلىوضدايمر

عأمنهارساداشهاوبثيباوتواذيقهاطحتاتذاأ
ضاوعهايمنماوابدتعويفيادوتياكصجيوصقواذا

وضيعفااررفبعمالبكربويثيمتملحتىاتاهأ
الاودروءااصرنط011طواريالضداإلصصجونة

وركاصوهاسبردهاانيكاداإةصورتةاتاناواعبك

31يعاو01ع1اكلبربثذولنذفىبوسانحةظتيبتطو

المصاخبوبمفيوفال
باعاالدهرصرفكاثوأتتاعاالكالزمانفكشاذا

لهادفاعاتاستلىهاوداخوالتقيهاالمنيةتخمثئفال
والقاعاالمنازهـخكوالءحرتهناشآشبئوالت

واللناعاابراخوبهتكفحزئابدبننسرةوحواك
اءوالذرافكيمجمرمااذااعديدواكاطيباايتول
النزاعازاعىمنالموتبهثدإهـءدوابيبااعرتولو

مثاعاأخإقىانبفصاإتربهافدالمصاخيوآوفي
هتاعالهاالنفوسوصرناحربسوقبالذوابااقنا

إخاوإودثرىارهاكهخاضةإيااكداللكاتحصافي

عداعايشكوانراسيداوىطبيتااليهافيكاتوسيق
اساعافدععابتتنىوقدعنهنجرتممافابدااانا

اسباعاابافبهببتهتنجخرخيارصلتوو
اتساعافهاخدلمخطوخحافطنخوفااالرضتمافى

ذراعااوياممااالفطارىقىباسىضففرااليطالاذا



ا
663663636366606

هءالفاةفافي6

11يخاصباهوفال

أمعروفاايومللثفيذاالقلومذروثاجمنادخسمئنا
أالطرفعطريخطظيوبعسنانيشاحىبهلمنهطماعدتيومكانهاا

11معكوتديضغءكانهافبلىصا11اهوىاذخلتيئ
معروتعمطايعومعذابلثفهلكموالمالعايم3الحبد
الصرإعيهفاحلواالتامنهاجنفيلحفتغارهاذاهاممطبالششسمط

إريتطالتالثمهايقدبالماهاالرحائاوقديلتنهاءخمرجدت
ثايخياوهوهنونتصفركفعرضعقءابخالالطعنةفداطعن

01مإحبماوإينبينهمأتحربكافيوفال
التخنيخؤفتوانداةإاهنصهاالرهلبواديقرىياعبل

11والحجفهالبيضاعالينقداصىاانامااصددفيطفلطفدوصت
فياكافارونأراغاتةإنراصداةعبىبنيدركه

التلفالىبيهوكطاجماجةاغتفرصمطابصروالماالحرنضافوا

بهـفيوليةاكانعيوادمئاثرياففواثم

فوابالدهئفبأفعادحللثادهمأبارومهركيااخفتإ
خنصفبرحساعيضكدامنحتىيظلمنيوهوخصملىانمتمازلت
فيالصمنفىيبفالدريستربهقدكسيتاسوادبواةوان

اتارادواالماهةمنحنيفةاخرجتهملماعبسبنوكاشت

الههايقالعلىبرةتطمبمتيرفرواتنلببنيالىإتوا



001اا

ايومةلموسيدهمابلهميوردواوانءالمامنيسقوهمانعرهطلبواهـا ااء

البهمدوايصوار1فابواهصادبنهسعودلهيقالبنيعبمنإرجل 11

اوهميعوءالماهنيشربواانعلىووصاطمسعودفقتلافقاتلهم

عترةلمحقالشفواعهماشيثآفا
فيففالبذانتآرثثؤعراعريوآالاتاهااالهل

والهتكشفالضلإلرعنفابهعواءمامميالمحئناعلىا
أأا رمحصفاالمنهقفيئيرظعلىحياضهميمدرونذبنااارهـغ
ءدصتلنعةغثمنامانذواا عزالوفلمويوكمحتىوو

11اثمقفالصهرىلدنوخرسان43المثر8وففظانا
نوفيئلمواللقرقباسيافناكاكريهةبومعاللتناجؤإ

طفالمهءباعطادالسراقيابمعدوةاالوانعطثيفافىابيناأ
وأنحباريصئرأطمورضوبةعبهاكأفب

ااواصقفرحرحانانيإنةاثابتداعةقضفيعؤىثنأه
رفالعالواقظااواالكستيبةصبهافوقكلءثكتاا

جعبمبهبجممطحالهي

االيهملمالقاففافيهال
اا

ازيدبئنيوبينبينهصكانتوقعةفيومالا

11تسقبغزالموتأوخيلالتقيةبوماقدوجدنازيذاخيرصابرة
فتمتهرقفلىاطفيانارالماظهيرمفيفثلناادبروااذا

قرجسمهنيومادماعلىالطيرعاحمفةوخاالرقدشكت

11احترقثجبلطاهاواصطيطبردتاذااحميادربعت



العرئلجماتدعابسةوالخلمابفاخامحتالطعنايتي
السبقفباثااتانيأنفوسافيضطالبةسابقتنهالمنماياويلو

بدتئليىالطيرحتىيسابقضىاهيهاهذوأجوأدداررىولمي

يمنشتئحبناالعادهاميشتئرسلثقهااذاحسامدولي

تندفقالثوسإءودالوفييومطاهتالعدىخيلاذارالهزانا

طامحثياسئمايهااووجصاالفتىوجهثاالهوهةمحبستما
تستقالييالداالمةبمالفضلآالنعااة ءرورسس

خرجهاعدءمااماهاالجذربنجمنوهوفيوقال

مهرعبلةكاسبقافيردةالهالنوقطلبفياليه

العصحرففيذالثعلىما

صإراقارضرافياالهوالمناالقيماصتنعيتىقى

ااصداقطدبفيلثاروكيوالمكربالرياطغافي
بالرفاقاصراقاالىوصتالمحاياعرجمتىضتث

ااأاشتياقيارنمنداوعدتىوصلىوالرعيانانوقاوسقت

أتاقايلاظخابكغبارسشثارحتىابعدتو
ا

11قالرتجندهبالملواشإزفيجةناكلىشوط
النطاقيظولالرعلىحسبىحتىالنرسانتحثوضحت

وبالنضأفالباخنانيعحيبانلتوفدتفعدت
11راقيااوفيالنحورفيبطعنخريوإفوارساوبادرت

قالمىاوفيالسباقفيهـوقهطرءكلحفصوتةو

ياقلسوقيمثلبسينىجميشآتالجوادوسةكننزلتإ
أعفدممماوعماقيوقدعياسثحتىالنهارضعفتالقيودأ



ااقالدةالسسكهاجائىرجالمئضرفيوناضىا
رافيالعزفيفدرزنكريمملثالىوفادونيا
المذاقسالماكريهصالييدبينوالالفثا

الماقيفيليثاراكيىنيهساشدورالثبوجه

وثافيفياجملإاوعدتجززااسيفباوريدهتقطه
أ
وباياقيلبالجهوبنمبمرادمميليضودصاهءا
ا

نماكنديطرافبنلدبعندمبارزتهوؤل 11

عندماهربابيهاهنعبلةفدخطبالمدبهور

دياركندهالىشميبانلثيباهن
الدقاقيبالمثقفةطعاهمثتاقاواضحكدونامحل

الرفاقعلىزفوالجدكويملبفمنلىفيوضربةا
الماقييمحلمنهوطعنةالموأضهضرببيلةنود

قياالظقصشاعوجمرىعنهخبرتالذيالبطلاناة

العتاقبالمكرنفخركيمالذلببانابابقراذااا
اكراقيأوفيألووفيفيفىةمخىصدرإفوارسانطهوان
المراقيلطثيرئقمنفهلفضللتةلقدبوافي

محاقخءنالةمنقربباهماشدةكفاخواال
التالفيبعدرجعةفالكمنهمضئاربماواويهمأ
كطوفالجما

ترافااماجفانيالىوزاروفافاقلىمحرصاهنأ
الطباقااصغوايايشئسعدكطفصارالزهانواهعدقط

11اقاانحمثىالالروعغداالمباالياكأالذىالعبد11
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اترةآقادهالماكأثوالحرببومافوارساعلىاضؤ

اشقاقاامضاربهالىايمحتىاطندميوفربنىوظ
افاثالرالبيضبعثمتىوخيريواليالهرالسهاعشقواني

ئباقاءواصباظ4إاكدثراتلمطاالسنةسات5

فاءاالمشثاراذاوريحانينقلياظطثياشااواطراف

ناتاأاايخلهمبزيبماعنيومايالجرادالنهجزى

الحغاقاااضثىالخاكوخضتالمناياموجبصدرهشققت
انطباقاكأشعالموتلوصتايتإمرتالولمجكيااال

رناقاليكانارباطهمافيفحاليعئورمحيفنهطسلي

ادافاماامةشاألجببهتىيىدهآوكانستبتعا
إقاوفدبمالدمانييحركهلنىخاتسيلمنوكم

بالحربقوأيهكدوقال

قحمطبافياوبعضدابهحهاحلتحيثرةممساثل

الملتمءشاوةءاأاارفعدماالهبعذرهامفيقاجمهيئ
تفقاصتانبمذحربملجتاارثحبنحذيفةواحعال

احمقظنكانبالمريةبلوىإتافرسالنقتاذافلتعلمن

ألاءيمبربص3زرلمجبمإلبميهياليبهـاليبطيهكطم

كمثانافيةببع

فيبنوبيخمكااتوفعةفيوقال
يوآمعنريمقالعليداخفىالحماكمطلالةظنبماياعل

محنبكيهاالبلموكىاءاالاطاقهختبمهلفرصيفسائلي
لملك1هاتااليهةاصيريمبهيليضيرثفيبالىفيوط



08
كواكرناايينالمدرعاالاطضهلالرعوسالملي

الدركمنثإخثالالقرنوانبعضهيهالرعفيواصاورامفطا

بابمرئيشعكشالقربوسوطفةفاطعةالسيفبحدلىضربةع
ثالةفبةجوأديطنجلتقدزكاالفارهبإلذيرال

ديارالمرجوعهوعندالشادهشقالىخرحقدكان
فقالضهاغيبتهطالتقدوكانتتذكرعبلةقومه

حائينوحيىالسالمرديانشافيهنجمقالحجانىء

هواكبردباصواقييخرانفطوتنطيختوجديدمهبئ

لقاكفبلمتعبلةطيبمنبقيةفيكاتراليارفي
اثيباولاالكحتشدبهإئماحمعتالسلوومايهف

االعنالزعهامهقفارعنيخيالهاطيفدالمزارظبحد

لزيموقتيلثتءعلىاخثحىوانماالحماممثىا01إبلى
يميفواصتتعثرييالفوابشرىبعديااليئنثباعبل

فدإكراكعدائلثيعضانكانمالكابنةباالخيلهالمالعت

اوادهالكطمن1وتتاصةباتيالشاتمضرهنكبرك
الفتاكبشنيئيتثنعوتواوااحشالواعلطاالولىذك

حمافيمثلالفومضربمتوثموحرإهوالهمعنئفوث
االفالكفياالمالكلهاضبثحملةعاالعاعلىحملتولقد

صفاكالمدمارخبشانلالةفيوفيالما4رخالفت

تمألي066مم3طهـ6مص الالمفافية

صباهفيوفال

لاآفوكاثولهاممسيلدودانجيدموع



ارجلاطالووواليسلترازله4رةبألالا
إول12والطالمنازهـفيوتشىوبيتبالحيفم
العويلوالهـالومابفنىكانيالفعلىاكم

إلالتبردوالاللهنبابالقياطنىنانالتينا

ابخعالقدرمايعلىوحسبكمقعب7صناالزمانمنطلبت

يلالدبزالجهوىرايينلماتهبتاناهـها
أا

دلبارزةالعبمفرسانيستديوقال
11بطلصثوابرزواليصعالميرداوراصواكربنةا

إأاررظىتجنةمثلمزجرغافيحذامنواظ
الحجنلللقاشفدعونيجمفلفط1بدالموتواذا

شنلنياخمابمإبقناعئم3باماااللمجاميابني
االجاإبستينىبرامآالياكانمناصف

القمطلظلثصافينيلتقيهاوانظروارزوها
القلالعذابإكصناةالماختياياعبقسمآ

محرهاواكحلدواننتضمفدوماوبعبنيك

المقلهرعصاذقتكمةطارفخيالكرالافي

ىالمنزذاكوسياثتياقيالصباارواحتنبيكىاش

الهطلاسابصوبسافتالقطكناياللهفسقى

ديارفيمعهايقيمانيوآسالتهبئيكندةمنراةاكانت
فقالبناتهاهنيريدبمنتزوجهباغاووعدتهقوحما

بدالالهوىفيسواكوالرضيتغيرعاخترتعاماقاكيكانر
عذالواللبرمالقبلفيببىيعنبهئفيارهـ
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11هنهمفاصابواعبمعىبنيووتاغاتقديىلحوتكا
01ءألمعالكاصاةانىسهالحىاانفااا امدهـودعنرهميرهوبورهىودلو

11

بانحترةوإكفقاأبوهفربهلهصرشيعاىابلمههنناجةفي
والصراالحلبمجنمئوانمااكرالبدالخسنعترةفقالاكز

أشءنجلمسءرصالاؤهفيوهتدهوجححروازتعراؤقال
10001

أاذالىفياوقالايديتءيمةاتشخقذاوايربةالمتلسرية11

اال01المياظهرلياصبوادثواالوصاليبراعةاعقاب

أالجطالمرعيثماتيمزراديفيعبلةبواوال
إالجباالإافدعزئمولميمدثيلىيئتالدهريمكأت

إفعاألاخبريخايبتءوفدعنهثضالذىالرجملانا
الطوأالالسيرساءيمتهزاكاطىشاتتغداة
رجاالفدملثتضاالحسبتفيهالحظتكابجيش

ايذوفاالاقيصيلتفممراتةأرضناوداسواا
والرحاالمتهمالحاهنواوؤإءارحبءاذجفتواوا

أالمةاداعيهاسمعتوالضمااألنسابذيوحملتوما

اياالاثلثارالحروأدعءاالعنةردءوا

القتاالشعنبدتهث4مهطالاالةعدشطش

ظالالدتفماووعدثهركيحتىحملىالجثىصدهث

ثقاالكانتماإمانجفنهط4ومنيلهمءوراحت
االتجماجمهماخذتوقدمدووهبارسعدالضدوسة

الدماالبخاهبعدكوكاطركاتركتطلبك

ععاالاحبتابموماوانيوالةذواى11وخلمى
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اجرهئقدمالذينجديطراقههممكلءخترةلؤو الما

ديارالىزهيرتألجثماحعبلةلارعقافاحرفافي أ

تذكرقدوكاناشيبافياقشىقبسطامهومعوتخلفاعبس
ذالثفيلىءا4اهمخوإتتمهالاخيإ

اعاليلالبمةاوبتاسيالثةباهاااذارص
11يماصالررواداهواهثولزوفياصثثجرننيتءوجأا
هنطرحاجديالالرهلبوادكطضافرههفكلعشواوماأ

الحموالاقراكلماايهموجزامويإصامجن
المجهـكطالايابهوظانودكاكا3انرااناالياعبك

امذوالاالفتوءفيرلىجهدىاجمرانواالضيمحملت
افلبالعنديكثيرهارايتحتىااليامنوانىعركت

قتياللةقاتقدنيححالبيصغرابفيوعاداأ

11الغيالفيثخبنهإضوتلمجراالغمانعلىوقدغنىأ
عوياعوالىنزادوناحعينيأجناتفاعرنهيكىا
الديخيالالدانوحكوابدكياجمطصميمجرحتلفقاتا

ايخالبهاعيقرالجسماوضأدجفنيفيابقيتوماا
والطلوالزلاكالةجاممياصإذالمراتليابكلتوالا
عاليألكأافغدالضنىةاذاصسارحتىغاتالةا

خيالرستاورأهرايتعنهطرعالىكثمفتانيواو
الحقيالالسيفينلوحدهءىنفحهعامالمجلالرسموفيإ

قأبىرواع6ل
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فرافعلىيسيهوالوحشمترينجاطبونال

يمنالسإصعولده
البالطولنشيمالمنازلوخخالربحافدالنيلثاحبمباص

واففالقااحقاذااهضبىفانهالحسامحدالىوايمو
لىمتبانكخبرعندهااوشقالدارانثمطتدرىاينمن

تبدالاظليلاذاالشاناالصادقارسوآلضيهادتهو
هاحالالحرارهخطقتلمرانهحتىالدهرعركتولقد
لالالةبانكربالظافيبهـدارتثرهااوالالبرفاعوكذا

التعبىارضانكنهامنطرسالحجثياطالزض
لءماشبابىعلىالمثإبخعلبافنيارإخواءصلةفوال

لزالشتبيىأبطوحىقسىمحرىجبليبهمثيلوصدصتبل
دإرعنترجمفالنحوسقتهاهآلغركسفيبمنلملو

أالوالبالتيآخونماحورايتهشاهدةاووافه
واففعالاجلاعؤوابوكسيذانعدضعكافتىيافي

قداكالغلهءمنانممنتيهىوالتذرجمفاتغ
المالتهالنارهتومآوممريكثارماتطالبقبلفزارةفاحد

اتنانفصدهافزارهعهوفدعلياثيدربيفدما

افالفيصارخاتالواخاالماوطانيضاهاواطه

ايضاوقال

الشمالريماثارهصىباليالرملإوادىطلمن
والياظمغابهعلىيفيضىجنونيمنحطوديهتؤةا

اصهالجهاذاتابهااشوعنقرادبنياةتاعتاساا

اسواللا9تبيداليهلومحوصميطثجمفا
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ثحادبهالنرابداحاذا
الرزاباباصنافواخبرفي

يومصإلكءنابكراب

عمتكبجمدذبحتقدكاني
قبمبرحداوىايكمجق
طتناتعبيلةبرشوخ

ارضيصفيهائمشلي
ماقىلىالرجبللىفيوجصس

طلىاالغصانلىالوادىوفي

نحيبآابدىوقدلةفقلت

باثيوانتضببدئيانا
والرطالنراقاقه

يىعةثجباركلتلى11

اوقال

اثعاتسادالابنةياإكمحذا

وظلىتحليواطإلرانجوووا
ادىءاالاشنيوالاصلووال

نيجفيانزلونااناش

هواهمفيعدلتاجاروااذا
عزفيقلعبةحبومامن

عطعزمدليبمونجمف
ردبخقاالراكليرفيا

فوماسمنعاثعقوتطلتى

الآللمطمثلادمسواجرى
الوصالبعدمنبالهبرانو

بالمطاشضلتوتيإندفيت

ايبالحبكنصتاوقفراخك

بالمقاىسشناروروح

االيالىابديبهافعلتوما

اليالجهاخفاتائربلىث

الخياليطيفيرنجىدخب
عاليانيفيونوحهبتوح

صالكيرنحالكعمالشكوى
سالي4بمفذاكءبالد
ياتبالقاصلثقدبم

قتاليبالالنراقوتجلنى

يأ

وعدكانعافابيكوجووا

لىاالنافيىوتعذلح

وفضلىنخرلمفساداقي
لويهابخمفوقاالعإلت

فذلدإزنهمواشوات
يفلوالالحادتاتلفل

االقكخهبققداهش

حلواناتعلمعماكيراك
وغلاصرحبهجله
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عليعادلالخألثعرىالموتبلوينادوفي

وحاواعتدواحماولوفيباييعيبونياهسوأوفدا

11وقلواعدكااهلهاوهاشعديالدهرصروفاتدهلة
ذأوااالبمابهاذاسهعتحديثحرقيكلفيولى

101إسنقلواجمهعظمفيوهممنهمواسرتمجراتءا
افألاوفاظملهممطداءواثيمداالشىصنتواحأ

اىالغالؤارسأللظخركبيلواظاياثيه

قىجحوى11نءهـقىظءثاتوفدرقيجعواا
وااقتليولو3اراعييناسةنالهانة001وارضىا

اسلوستوهواهكاشولمنيجواتببواصبر
بحلويثىامرردانوبهبقرلبراتنعااليامعىا

بم

اوابةضقيىاغارتهفياق
االحوالالصباوئقارئجلوالفىافىاالدباروافبعفتا

الهطابرض01اتردادكرسمهااخلقةامفالبيتاوء

العذاليأتقانيوسمعتلكمابنةإبلاطصرمتزفهن

األهوالدالوكأوثراؤتءئيفعايخكبمافسلي
لىكلنوثإبهخيفرءحاجمافيةإقاتضرببلىواا

اليومشصيعبىالمناضواففءنيبالمبموانا

المطاضنيءأاتوإالهوإلبإكرمصدإدابطمتهم
االجالصابقمنيعناواااةاتخرحينالمنيةوان

الجويالكضواضحبلباةدالثتركتقفءفرتواسب
األوصالقمثفقرنيادرممهءاالبطلىهاةت

لمبوآخقالبافلهـرصوزتفخيلولرب



ثدجحاصلديدحلقبلطصهر
هؤسفيرللجنبشادرت

مدامةصتقدصشرلبولرب

اصبئتهاالدماثيكواعب

تنربوخمعلببنيفسلط
اطتاذضبةإئرعثوسلي

حهنامخهقداوبني

فىال3ء1101شاأبا
بالقادىنئواظيلرعناهم

القمنايختلفحينقوممطلهثهن

ءباسلنفىزينءجمملن

ةندكلكظيعلقوممهففدى
مضاواارالمنامالصقوي

نعمةدوماعلهموالمطعمون
فومناونحممىاعذالحنحئ

بفعالهالندىاالمعينمنا

اتنااكيوالوكأفىحمىاذاا

ضمرجيادسالصربخنافي
طريديناشوهومنكلى

زابلواحلتطعلىتاسبلقال

أخبتذاوبلحراايشبونكانو

مفلعىالعراةمجوكوجمص
مخيطالالتكرارومصاورر

متازلللكاةاروحمنء

ه

االثبالعريتةينايئص
جالعبداالضالثنهطهت

لةأوءوالسباجمعبسوا

داللوحسنخفرفيينظرن

االجباليءليوالهدوكوسلي
الةءطورحلالبلبهر

اثالزوفالرمثاتاجزر

ل01ادحتتوفيإأحراا
فصاليصارءابضروبكل

الاالفوائمنذل4واذا
االهوالمجربهاللةصدق

هاليوسائروراحلتهحنفعصي

المطاغلبثكلاتاهووناو
خالوكدابمواالكرمون

رجاليخرالحربفيإورجا

باالموالأتبااللزفيبذلوا

االففاللقاصمضونعف
سعالطونكانهنالبكص

ذيالالثموىمبلومقلعى

اكئالبذيزتلوااالقلىلى

فصالهضبفيقدمآ
التاللذيمناسبهكو

عسالمثقبجمصطعنآ

يالاراتكاالضمرمنءناص

ا
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االثتهاهـمنمقطعةحمالىاءعرزالمئيئالىللئينيعلى

الزلزالماعةالهوالكعصماليتهمتخوإتاالمودواذا
نزالبومنيالحفانلومتجمرتالنممااذاالحطم

بحاللهمراىولبهحاجوفييمالحىأالنفذابقصون
السيهـابهابصثوتألتننابهاصبونااافىمونوالمطه

وأخوتهبمالهوسارغضبانقوههعنخرجقدكان

ذلكفيوفالالردميجالولحقواهله

انقللىفيعيافاالوىوالتحمبلالذبااالبالعالدينئضغسال

وارثحلالدارمراشنيوضلهمجارمذهـثايمتجاوروال
االبلفيءفرارالمريدشفمامعركأخفتمااذاوالننر

لالملباكابةواعدلمطجمنىفيجميفاسوادالقلبانتياعبل
العذلالىتعشوالذلدارفيننهفالىمحبعنترحلثوان

والبطليدركىبالظخشرحلناصدمنهمارخالت

الهطلفلكالعارضطءحجنلفيننرترقدفعلىعنفزارةملي

الشعلصاطعحسايلهيبواتوقدعلىحقذاالقناحمرثهز
جبلنقذهـضلبالجيوشالىبطلاتنيمووبدربئيخبرك

الجمل1مزخااثرهمدتوالطعنفرقاضواهحتىفرسانهمقاتلتا

واالسلبالبييضلرتنجماجئمرفتضيمشيفريبيعادأ
للابفرحيكالشارمنوعدتمقندزاأففومصراةأسرتوقدإ
ظللوالامحابافرقةأبروهاافراقباقلجطروعتياجمفا

اعللعلىخهعالمدازادفيفدنمجننهانيالتيفراقمنبلا
وجلعلىسنكيمنادياالتمسيراقكاامنوفوجلعااممع

اقافى01نم0001أ



ايضأوقال

االأيامكمنفاتمااتييلصواقىواللهوالصبابردلىمة

خلااالمينذإتوابمرتنيانشؤماكتتطوصالجدبدأن
والجللمحاللسهلحمعةوخوشهاجمةمحنعزمميالدهرومافئئ

شنلىمئباهـوالصهالصبابةليسشغلالسودلىواظافقاتانيفيا

والطللركصعلىاظستواروبنىامهياكثنافياقد

لبعئاوحكبطلفاتيهلمجملنييعمطعجوادىسلوا

الهطلضالعاثيالجفضىوعافرقافرقثهاافدجيعقكم
اببهوأالسلابينبالضربصالطعنواسفلهاعالهخضتوموكب

لوالعىبالفولوالم1السثدممطبهدرونيعوارتذهاذأ
وجلعلىجمازالبرببثتملهاالمنهـافالبعثرب

عبسىوبنوتميموحكزتتجمعتقدنجوعبىوكانت

وقدانوسموطلبتهااعقابهاعلىعبسزهيرفاغزهتبنىامي
ا

اهاصنعقيسىاةفمعهيخهزمولمالناسوجمععرهفوففعليهااضيقوا

اابناالاالسءدماحقنهاوالمحةالناسرجعسحوفالعترة
فقالفولهترةعفلغءاد11 اسو

الحؤلوبيزذاتايهيلببنالخزلورلىقوفااطالا

باللممنالداربهلاسلزانجضاخهافيتنو
معمبلنحوصوالراهساتسهاأبعداالنواهـبهالعبتا

فىاخملظفوقكءوهـثذرقتايكجؤسامةيمافئا
يوسللم4سدعقائد4ئتطعتانالجفخضاوكالدر
يلالوكأوةفيعبىهودطالءتلىعرة15دسعى
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يفلللمعارمابيضوبكليالقناواضاعبمآفائادتا
ينفللمءيدععحملفيكفةيئاثعوبميادصحد
الذبلوبالوشجبالمشرفيعنوهعوفاصاصثاحواحتى
صلبالمةوابرسافرمحيثطرىمعبصبىخبررالمنااني

انزلنلبيخوانزلواناشدثبرايسطاكرروانقوالجانا
حملىاءريمإكل11حتىواخالةاحاوكطامملىتإداواةأ
خولممرامفخالفيتإحنلتذاإجميئلجهابمواذا

لىةولرةهحاةفرنثافيرارااا1011لإر
االولاهـعلبااكنىفرصيفوالمضيقرفياباثالاذ
باعزلواغدرتالمياجيومىغالرايةامامغدرتدواق

الحنظلنقيعفوارسهاقيكانهافاوجوهاعابسةوالخنلا
الحجنلازدحاممنخوقاعلىالومنىالظادمنيزبيبةتجا

بمعزلفالحضعرضعنتجتاتيءالحتوفتخوقيواتت
المنهلوردهذامنليالبدمنهاثيةاكاتافاجبتم

ااشلىلمانساموتهـاسافيواعلىاالالثالمكاأصد سمي

االولطعنهافيالمجاجفيلمطخصياتمثللوالميهاثا
افعلجمالمةيعداكريهـافللميهة5احماضعىواذ

ايأوقال

يهالمنصلشاحباالشاجعرىطءمتبذقفتىمنعبيلةءت
ينرجلىولمحوالتذهنلمصربالةنابخالمعارفثس

هسنبسلىهفاوهـءوكذاككذمىالحدبداذااالبمنيال
يغسللمبجلدهديداطصداالحديدوانماىالبىطادقد

تحفلهالمكارفتكالخييافتىجمبآوقالتفتضاحكت
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زاضمينهاحبنمنهاجمثت

وراجسعيلىاتعزجماال

علىدالنيئاثفلرب
اهلهانابالذيحبالىلمتوص

ضهـاإإغمرةمنعذءيا
هازهاهشهدتلواحافيها
بمنفنكلتةورترينياوما

بادتبعالثلىاببمولرب
هاوصاامتوسلةإدرتهء

ذازآلربيظشقةاخوم

هابفىلحلنصاورماحنابرف
كانمادبافيتدروالهام

اقيخهيوآالموتتندلةو

ءحاجزمتياتامااباف

الوكأفيماباتبهذعرداشق
رعالهاوزعتشعلةولرب

ابةافىلمخنىالمعدرلميا

ببمةااذا4هادثوكا

وجههفيروحهخروكان

جردةاذالخيهصث

ايهبممؤقكحوافىولة

ساخببمبسفيبس4وأل
وعينهالفتالألىنالتصلص

نهنهاذأضبتهوكاصث

شرلنتفىإتاطلقماجدعن
املالمةنابمةيرقي

ليابإمينالديخامنوانئ

المطولرنهطوانادهامن

لطحركاكادتماباففعى
وبمحلتخضمببعداسلوت

نحلاالسنةالطرافعرصأ

جلالجوادظيرهعلىض

وتجذلءخربيفوماوا
ينزللموفارششرفيبا

فخظطالرفابقشليوشوفنا
الجظلوسثربهاالسيوفتلتى

بلتروللماسيفوارباذلحس
فيملضابوصلالمجىاال

الصيقليمبنشاتالوافول

ص5خهدالمريدءلممرءت

المبلءفاسعباةشقاهب
غبرمذالنيياذذتجذخ
لجيآلمولجيفنابانبمصر

ايلممنىلاعهونزعت

جندلن5كانهاانحوراصم
فضلاالفتىعلىالردامثل

االحولكعينشاخصةهـل

استشارلبمثةايمل
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االجدذاشاوأقمىاكففيهامآظاالوفيعةافئحمهي
إجاحريقةاغارتهفيوقال

نارحلبدارذكلمتواذاقىالعذودابثصيوفكحم
نابهلالجقالةيذلقتتواذاظالمكنبظالمبيعثواذا
الحجنلازدحامنخوقاعليكبومكريهةخهاكالجبانوأذا

االولانانياحقاذاواقدماصتحفلوالهقالتهفاععىإ ا

التسطلكرتماتحظلاومتمنزآلتعلوبهواخترأنفسكأ
بالجندلشتدتولواحصئلفاتهمنيبجيكالزالموت

مملاسيرطرفييتانهنلخيرعزهفيالفتىموت

اآلعزللعمماكاالثرفوقبيدفهستىالعددضفيانش
بقزلمطساموارعيفععناننبىحبمىفرساناوابمرتأ

االجزليدإفىواأقرابةباالالحلىنلتخديوموإذالجط

11شفاراالنصلىمنئتدانارواخاضهاجاخنيريمإزيت
غيرهجلعادوةيتداشياذأحتىمبهالادهاجضاظ

االخيلقلىيمصختلماطهةحريعةبنيولقدبمبت
لحلبنوصابروالهيذبانعنوهريبعةفارصهموقيلتأ

الجندلطرعغداوالزبرقانكيىواكلبيعةروابني
المفزلرسومنيسعقىضبغالجبينكانهاسوداابنوانا

افلفلاحمعىمثلانمرواكنعامةساقمئلمنهاالساف

المسدلىالظالمتألألفيبرقكانهثاماتصمنوافى
انلينةالديارجهألرايتموديارالىيانازدين

ونذالليكعزبابخاوثتالهوىفطوذليعزهعطالقد
الجنالسبالعزيمفاضنىبلبذلةاطياةءمالسيمطاال

مترهـبالبزاطيبرجهبذالجمهنالحياهـاط
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ضبرةممروبنيخافيوفال
قاجلابذانومهاومحنبئالذشنبهاددلبسف

يألوادهرىفمالتجيحخديانالنائبالتعركث
دلبلاصحنهمابندلبوتاباممرووقداوعدقط

والنصوؤالذوابلبماتخطرمجكأأينابستعلم
ايسيلدخلهامبئوتممصيحلبلتتسبىومن

مهولساسابهاخباوودونخاوتجاتعبلةاتأيهر

الثيلالجبللوقعهبدك8ويفيفبمطتيانوتطلب

وقال

ثمالىعنرةونىيمعنااليالمطتباناثحاربيط

اليبتييلمواقرأنضديوءعدوافطفيدكلطواج
ابترابانوافوىافصرناشطهةلىان

اظوالمطاتروتاضهلمتالدهرص4إضربتاذاإموس

ضالليتءوردفيهدانيالليلفينتأذاتصوسنابم

القعالاشداحمنوراابرخاالصىراصوجواذا

صالهالليغزهعينيهبيئادبعالدجىيمدعادال
ليوالقتاليوميبنضوافديهبنفسهيغتدبني

العقاليبالمرهفاتونلظىالعواليحربسوققاموذا

النوالىالنفوسأجرابثعتريسنانيوكانداللماتبم

الخعالىالعفارمناتبعينطلبالحراضنعلأذاالافاياسباع
لوالزالرببينسائالللىاإلعادىدكنقىمييآا

فالىرابتيمامنماواجمرىذاواشكزبنيبعدعودممطمتىثم
هـواالثإالحناريهنيكقريمالفوآجملجممنوخذى
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ايضاوقال

طلبواقتالمطلىاالوءباعداكفعالىعنهسراباعبلسليا

هقالمطنيظنثاذاهاخابجوابطلمكانفيمهسيا
لميطاواصركااهضسزةدتآكلأظالافيانوناا
ا

ىالسبامفتولسإاشديدبدءجاركلويهما
العواليالمثففةباطرافالمناياناراؤدواالا

اصقالانصارمبابيضعبساصمناسهاهاا
الجباليحغحذةقواضخنطدمالاذاماسل

الهلاللشلىصغانهلموحتفىيمحممارختهواسبرا
11

الميثىجؤةتاكتسابقهفييمفيتلوىاذاترا
بالفعالالمقالةوانبتصدقانضانافالمثانهنتإ

الرجالفىصاد4اخزكأدضرباكتاهوفرقت

إليمنىشضيديهويناالالحربصماعولىوماأ

وقاليفبلفيالناسثهـساميخوقامناالرشتمال4ا
سالعباقاالنذإلبنوقالتلثنجوعدىوراظت

ا

العربطفرسانبعضخاطبوفال
إ

خؤليعزتانفالحبويراالولالزمانفيالهضىامدع
ححفلفيالدجىثحصوسدكمتهبرامقفراقطعتانتانكنتا

امنصليخرحإلليالموذىهنرداالثريامعتفانامرا
اشجلرالراكبرسفبإسوقهرصعابافوقةنوالتدر
إالعزلكاممطيعثربادبمنفسهكطصالربنحوهـوالذ

لاضوهمئلويعوديظهرنارةخيدئسنوالغول

المبلحذيعئعبهناظافر3اصووتزوفءبتوأ
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تففللمإدمودهبيماهمالئلعكاباتحولقطشوالجن

6لمنزلحمولايئنوقيخحمفعخافةتضجشنيراتواذا
المماللشابنرهبولبدحدثهالوبمزالياالتلك

يتامافعلثيزمأتاستعلهواذاواقتصراةاالصاعنكودعفففا
همثيهطيكط6606666ب

ءايمفايخة
صباهفيوقال

اإخاافيأإلفقباكيالمضامفيصلةطيفاتاني

عظاىنييشعلفىاصشرةلهافاودفيوودعني

غراممطجوىموعلىواطكيبنضصياظوياننولوال

آالمايابدرليلثءاغارالنياشكوولمامىلمث
آافطاعهدانهوافيدوعايقسلييهفمالكأينةايا

آاالجااشادخبافيوحوليوبمالقربهتكاروميف
اكرامبنتبرالربنقامداويتالهواكوحق

ساماطاوضربالرعبطعنالمعالىدرجارئثهيانالى

فطاقينقوثجمالرعيتعنهرتخبالذيالعبدانا

ياماظبااطبينواؤفكلتالىاصباحاهنوحا

اقياهخالدأيامناواجعالوحدىفرطنءإبلةاذل
ىزكطالهوىهاكوقدايحااالواهرمفوامنثل
امهاقبلبهااحظىفهلوكرتاوغامجيهاطوضعت

حاتمنسل1فارسومنالفينخرىفيووادىابتءوان

ناكرفالممءمثلودبهريالرواسيناشدقلعبولط
الهوأبرافواريوالئرسراقاالصاعيدجميومن



اال

اظزامالهثزبةمصعلوتسطوالسعدىظبىوئقنعني

عظافيمحبتهالمحنتولواهاصاسلىالاببكالمو
عالفيسالمفيسالمبومحملاياعبيلةعليعلث

غمااثاهـوة

فوئمهـلعواتفىءاصهرليبواكنمفوادكفيصانهروصدى
يرحئمإسمنذلءمنهوالزمانالةالادهرىهئواطع

تضرئمنارحربايدانيودماللثةاتبامنكوارجوالندافي

المتبماتإيهفعنيماداذاواسألمطخيالكنفببفمي
والدئملحمبعدالمصلىمايدفيقومك4تجزقيانوال
نعلمواوقوحيابرانيبعضفنالدبرفيالحائمنوحنسمىالم

فاستموبتحزىسوكاكبدمعزفوخعىلياملىيبقولم
الصدودنحيئمجلدهاجبشعلىلىوأبايىاتعظاموتالث

منرمببلةافياذيكاانافمابعدالنرافمئعشتوانا

يسمباقيالطيفصللهاقوللةعلنوممطحمانجفنينأموانا
أابنرنمابحةفداطازفيكاازلافىنلكالىاحهـطا

كلتملوالفناطعئصبورملىواندالمشتالببنهنبمت

اصلتهنجدلجةوبينيينهمتكاحربفيوفال
راروالكيماتاكلقىصعيمفلمطوفرارس
مااتوقديوقدوتفوفهموألماذئيمشوت

الرئمحمرافزءحرهـبئاكطفييمفنىمنع
ابركعدنالوجرهصودمتهتمءحمطاتوامسوال

الئمشواصقاوالبفعمدتهمشتباتبنوجملت

االزضممنبدالناحوفنبناففرالمطياذاكعا
ولدنمالفنلبينكئارضورهمفيتنعددفنطه
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بالخطئتودفدراطلياذااياسسكذلكانا
الفدمكطرةالضاوحببفذدنةلهارهغةوبكل

للبيةجذبنزمرالملكدحصباهفيوتال

يمااالظالمةظلهقدجلتباندجمطمبلةنارهذه

ماتتضدادشءوفنارثادىفىجؤوثلهائتلظىا
انعبمبمزاثنىمااذامنلتتهنزاضرمنمايعضاهـ

نحيمفياطيبهـفبتناهصالنذارجانفاسهاوكست
اكرومبنتمازجتهاذاالشهالذمنريقياكاب

حنارالجفيبمنيضقهلماهاهن1بارذماذفتحمما
الكريهىظباهـاجفانهاحمررصمنهاواهتارتإبىاصرق

المقيمالتراممنواعذابييمدبءآكغرابهاوغراممط
وهيدفروةهوزخرىابالنوائبعلىوهعينىا

تعظييفييزيدايمرذلمطكاالذىعلىليوا

باقيمايىوتوعىلذكراالملوكمدملك

ااقدرميوآفبلاةتءانحوالمنايا4فساواذاصارا
االخطاركوبعلىوتلحةماتعنفةبيةكثيرآزاههأتكااا

افتذكرصالقنلمنعليهخولمحاوالحروباوفاخافي
فتالاهعالمهبعفىيوهآوهوفي

آالزحابومفياالفدامالماللعلىقزبيبةئعتفنى

الحساماوضربالرعبطعنحمامطالشانعلثكاف
اللئاتمغيربهوضىوالئقبلهكرائمإسمقالث

طاوالبرسالمويرجعالمناباجمرفيالشبئفوض
العطايبلحمفويلتىعهودثيطفالالموتوبافى
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ملاطفنإليةباوصغوذلبمضتصةترضىفللى
عامفالالمذاةضتوالبوالمحزظلتحتفعيثمكا

ألىوؤا

االعاجمحرديومفيفعالاووصاويرضطبياانةاةياسلي
النمبالهمزوجةالعدى7دهااتنابانعثريلواظصقبكا
ارمالبرقعترعبمبدباتهفيجبشأكانوفرهمث

وائم7ااشتدالوكأباتطيراذايةعرمنسوبةعهرةظ

إااالرانمانساللاوشسذاباصدشوالزاحخونوتصهل
أمالت13موجهفيقدغرقتثأئاياحهحمتقحمشبهامجر

سلةعفةفمهبمعابعفىيمةادرتءباعبلفارهـسوكم
أاقشاماالنسوهـالجواصرابنوتنوثعهأفالاوحقنقلبه
االكارالسراةبنتياالجلكدفيولوهدرواعبطىبنياحب
ظاوابنظالمافواظيرعاثريموااضيمادتلواحملى

أا

إاالمدائنفياذذاكوهوأثوشروانالملككسرىيمدحوقال
إااماصةاينارشهالوجمالمدانملههيالفؤادداا
فالمالمااذاجيقدفىنهمقرحاببيتواجنانإ

المستهامالفؤادبهيلذىوتيعىيقاصبتوهاتفةا
المرامهذاحياطوقكصواماعئعبلةذشت حمرالمى

حرأمضدعالوصلىحاللوقومخامجازاطادضوفي
ا

أصاثملهااط5الردذضالحىذاكقبابوبين

جفنيهـاسقانمحثومحاحءيزنورفعهاختهئ الها

ممديمازجهفور3عيرمسلثشفافهاوبين
ئزامخطرتأنوالالمصنكاألسفرتاتراالبئف

م1النريلذاليعثقومنعندىحدوالوئراحمايلذ
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واونامامنواوفدديبابطاالعاديشمتدةياعبلاال

انمالمهفيلةمنبتهااموشععفريفيوقداليختا
امحالئمبهيحيلىالوبمآيراتوبعدالسرفدالهـا
ا

6افىلهجتوالزبخودوابراياكلللهوسلطابمإ
ئمظاماخرندرىفما4براصنةعطابفيضا

ئمظمعالمةيغعثىفافىذاخاالشمىطيهاوقد
التمامصورفتاصدصابدرواخواجواهرةا

امإتاواتلىوذاتءهـراخاصشعقبت

ساماطقزمااالفاثهنقطرصنيواوالخوت

والعظامالمفاصكتحيىبهروحوهوجسماسالفجمغ
اهائملهاوهواالرضهلواثنجءتءوهغتصلي

الحامنامااالياممدىوابتىاصفليئاياسيددمف

وقاهـ

ظتحتالثمىتنيبحتىهداسيمفدرلمالرهاج
اأوالؤاالمومابقثفاناذلمبعيطنبونواذلالهودع
مباالحلزاربإبفيدارشالتوإنالمجيبنويى

آدلىبلةياووكاننهطليمواجافدغابهنتف
مقااعزالىارئقيتحتىاواوابدشدائذالقيترولة

حسامطضرابمنوفتلىجرحيغدواحىالوفيابطالوفهرت

زهاىطوحوالدهرفىاطعتهوجرؤراقالةاالمارامني

غضبانامعنهـخرجقدنقوههيتوعدوفال

بزماممطقائذوعزىوذالوحسافيإصريورميااظلى

ويحاممطاثمبالهعقيدافعكضادينالذارعمفئولبأبىولمط
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هتليييهونانننممهـهواكرآطنشفيكطالجاوعزيزوافي
قتاظلختالموافيبرإثةفيوظالمشرفاتبيمتجمرشا

مضرذاتالحربلعكقنيعموىاصنهررنموقدخييوفيكاس
ظالمجغكلفيصدهاواازوردياركمالعبمسارصل

محامتااافيهؤبرصكلخمصيملىيءاعدأللبواه
صروجكرافياميهاكرءبساهاعوقدالانىاجمهنعت
13هدصرفالباتمنسقيننمايديهافيرماضاتيز
آكأابدورعاخيكواكبتهالنللحإاثرمحوهااذا
سوادكابرفيغوابتطريمعاجةطاللصيوفنيليشو

لذاممطالدماورقرافاسصفانهيلىبالصلمطاالش

خياهطالبمنودواخفاقمقيلطمافانرحليالرصاهاءوحمطاا
وسقافطمحتىاالمافيبلوخفانماميثىلجبوالتذكرالي

وطعامثربنيالالمجدوفيلذارخدالعبشىخط11الرووفي

امرءاالعناقكىجرىحظاوصاوىالذلارضىلمباف
عرامدبعيمقاودالاذاجرىالرياحصحءفرسدولي

ولجاالسرطعنلمثويتةالضميرحساسهاسارات

العبسحيجديمةزهيربناثالمارثيتفال
اظالمافعادئزروخنيكامانكرحبنإباخسفأأ
أفتاهاصىاراالفاقءوضياوغابتغارتائبهومودراريإ

واقاماعندنازتاطمخيتفاوازهيرولىفاحيت

الحامالمجتىبانفىوكذاكاحمامكاسلمنأشاسقاهةفىإ
والحساذابليفىدريكانالرذإيافيددوءعونينألا
احراعليكاكرىكفيرميىةدىفيلمانغرنيأثا

اهاواألسالرواخلىاوواحيىاهاتبالذيقسضاا
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عطاماالفيافينيمالكاقىالحيفيآلحسااالزفثا
بمااالىحساخهاصرىهنبرقصننوتعامربمييا

يتاعيالصنار1كلوتبهيالسخيفةهنءالنساونضغ
حربمعلهالميبهانتايامهيأيهرفقالهالحةادزبنىبينونهلنتي

عبمقبخوفيهانهزمتيويمويدبهرءانجراواداحى

الرممامضلتىحتاالواهىلمااالمفقرقافاقك

آاصكطعفعماتاالوحىابنتوقدرالصقكيوهافىص
الحاييفمهبهقبتشجمزعتحلاهلهامنوهسكن

يهالهماعوجداقنكلبئعبلبابوعبنيفتر
الظالمجتحاحظآدشكلتاعراعاشاظهتبنوافقك

المسشهابهىالفولداحاديثبوآفونفسكنتكلفد
قطانفريذاننكبمافاصعدفتهانضمكفقدكأبك

الزهامءاتاباهمتوقدعهاالحيلرددتومرقصة

باظداالربانزعلقوقلىمركيوسعنهاقصرىلهافقلت

آالزالامثالالراخكداةشمثآاالبطالمحملوخيل
آالزوابالموتافغثيرهارطعلىأكثعنا
القتامربمنيادرعاحاةعايهاهسوصةخيلالى

طاممينراهالدعاشربالىعنيلجبابجملعليها

3الضهاظباتهاشحلكانوحمرمهندةيايديهم

ذممياضطرامغرببحريقافيوجئناابردعارضوالمجاة

3وراومروعنرسةغيرضرلبصوتواسكتكل
ظالماانسءءترعلىشذرابالرعرعيلياوزعت
كالقرامسبابهءبىفالبمربحمت5ععاتاكر

اقابمضنكموففاتعرضىيداهبتافذثحتاذاشا
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3السهاازجمتواردهاعرففهعرجعدةوفكإنأ
لمجامافاسكلبقارحةهصطبرمصروهونقدأا

حامنسلمنوامهاخوهءعبراصمنفقيعدمهإ
أالمقاحصجبخهاكانشحبنصامبمنوز

إلمقهباالمروفةوتوة

ترمإحدالدارعرفتهلامردمةمناهـالشعردرةءهلى
اطئاالبزأاالشةكءجمححىإيمملمدالدرسماعياك

11ابا0ادابرانأاصبوصجهاحتيرإباصعبدإهـ11
المتبسملذيذةصاف11طوعيهطرفهاغآلنعمةداأ

المتلؤمحاجةالفضيفدنوكانهاقتيزةفيهاقوقفت
فالمتثلمفالصمانبالحزنواهلهاءوابابعبلةؤتحل

الهيخماتمبعدوافنوافوىعهدئقادمطاصهنبيتا
المبهمالحديدحاقفيواظرخزهاءالخدفيعبلةوتل
حرمابخةطالبدعلىعصرافاصتالزائرينارضإطت

بمرعملبسزكالعمرايكماقوونجنلعرضماعلضها
آأحبابمترلةهخيفيفىتظنيفا3وامدنزلتا
نئمهالموإخىءالثماقدءلميفاركازداتعدافيافيا

11ممكلانيحوافيوزرتدوبمبيخعيبنيرماححالثا
11يمكالهزبرالخصافضالحرنيلرايتنيابصرتنيلوياعبلا
ايخالممبااواهلبعضيزيخفااهلترجالمزأروفديهفا

مظلمبليلئيكمزفتفانمالنراقازمعثانكنتإ
الحممحبالديارقسفوسطاهاالحمولةاالماراعنية

3االالغرابسودأعافبةحلوبةواربعونائنتاقفيما
مملمط1لذيذبلهمعكذلبوأضعفروببذيئبمابئاذتأ



8

الغمناييكعوارتصثابقيههتاجرفارةثاثو
بمعلملسالدمقفليليخثبتهاتضمنانفماادروضة

المتضممبطرفهلالملنظوجمولةبمثلىالتكنظرت
اهضمحمشححسنوبناهبوجهيازينجبكابونوب
المتوسمثابربهالريعابإمدعبلةر1إداعرولقد
كالدرفراركمافنرحمنحزلجمررعابهادت

بتصرملمالماهـعابهامجرمعشيةفكلوآمعئامحا
المقرنمالدارشياكفعلىغردببارفإيربهاالذباوظلى
الزناداالجذمعلى5ثافدحراعهذذراعهيحكفىهؤضا

ملمءادمسراةفوقتوإيتظهرفوقهوقبعسهـطغ
المحزمنبلىراكهنهدضوى1عبلصجوعلىوحيثيتى
معرمالعرابلمجرآتضديةددارهالغنيتب

يثمخضبوغاالكامتطىؤيافةالسرىضثخطار

صاالجسميئلنببقريبعشيةاالكامطعىتوكانما
لحمطهالجمميمانيةحرقاوتالعامقلعالةتاوي

خيملهيثءنعثىعلىحرجوكانةراسهقلةبتبعف
إالصطويلالفرواءبدذكالهيضةاهعئيرةاىدبذععاليص

الديلمحيانجهتثنرعئزورافاجمتضينأدحربماماشربث
دمهو4العثتيمرجهنوجمثيالدفهاضاذتناىكاظ

النموةندثالياتقاهاغفبىلهسكطفتكابخبمىسال
حمغاجثىقصبمعلىبركتنماعالذرلجنبعلىبرمم
قمغالوفودبيماجوانبحؤسمعئذالوجمآلبماركان
فعبرمكؤممعئكلهنةبركعوتمضابنهالمت

اشيمدعلإلرمثلىداسبلىلمسنابئيظولإبوول
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ماالفنيقملزيافةرةحكفوبذفرىشينباحأ

المستلئمالفلوسباخذفاننطعبالغناعدونفيخدان
ظلماذانحالتيسهلىفنىةتعلهبماعلىاثفا

الحلتمكطممذاقضهمرىباسلظلعطفالنلمتفاذاظ
االمعبالمشوفالهواجرركدإسدهاالمداثشربعنواتدا

مثةءنمال11فيبازهرقرأتاسزذاتصنراةبزجاجة
يكلموافروعرضطألمطءسهلكناننىشوبتفاذا

اىويشاثءلتكماندىاقصرعنافذاعوتوا
2االكشدقفرائصةتمكوذآلهتركتكايةلوحات

11العندمنافذبهونورشاصقطعنةبهاجللهيدايبقتص
نبلمبجاهلةأنحمعتماللثيابنهاعليلهالصالتا

كمبمانعاورتسابكللةرطعلىازالإذال
عرمرمحصدالنسطالىاوىونارللطعانبجردطوؤا

اإكدالمضغاعتالوكااخثىانيالوفيعةشهدمنيخبرك

اوالمستسهوبمالممىالهقىكراكاهومدجج
مترماكعوبصدقعفببمطعنةبعاجللهبداىجادت
الضرمالسباعمحتىباليلجرسهايهدكدالفرعينبرحيبة

رمالقناعلىكريماصىصابةيلالطبالرعفثككت
اأوالمععبنانهصئيقضمنبخشنهجزرالسباعوتركنه

ممتةفافىممططعنفببافروجهاعحتتساةصكو
ملؤمدرافيغاياتهصاكأذاشتابالقداحيداهربذ

نغأنبرنواصذهايدىاربدنزلتشدلمارافي
غدآالحديدةبمهتإلصاتعلوتهثمبالرعفطشضةأ

اايفلباهدداالبثانخضبصالهادبهعهدىا



ةسرنيبةنةايطلو
لىإتءلمنمافبصياشاة

اذههـيفاطوفلتلريفبحثث
كزممطاالعادصنيضراأفا

جدابةبهميدافنتوكانما

نعمتىعراخيهشاكرنبعئت

افبامميوصاةحفظةلقدو

نمنعنيمالالتىالموتحومةفي
اكرلماالسنةبطيختوناذ
قدعالمرةندجتلما

لوائهمتحتيسعون3ومحا

بمعندافاصنجانأبقتت
تجصماقبلانومالمارابت

كاخهاالؤاحفىعنزيدعون
نهاوفوالىنقرءيدعون

كانهاوالسهامعترعونب

نهنهاوالدروععتزيدصن

نحرهيدىالمهربهتتولقد
نحرهخرةمارميذلتها

بلباالةوخرسفازو
اشتئالمياورهماىدرتلوكان
سقيهاوأبراننسيشفاولقد

عوابسماالنيارتهموايخلى
ممعابمشئتحيتركابطللىذ

38

بتوامليسايسبتنعالجمذى

نحرآلماولعلطصمت
ءليوالمطانجبارهاوتجسي
هوعرتملمفممكةوالثاه
ارتمحرإفزالنامنرئما

مراكلضعانحبثةدوبمفر

الغوضحفمنالثفنانئظصاذ
تفمغغيراالبطاهـكراتها
هقدميتضايلىولكيعنها

نجاراالفتم11جدربيعةفطو
3عاالإونحتوتوالم
انثمالنراخعنبطيرضرب

مملىغبركررتينذاموون
األدلمبانبءبنراشطان

مظمحابجالبواصدلمع
حوئمثارعكلالجرأدطمثى

دجممخدروفيالضفاححدق

جذمثافييلىاظالنقكاحتى
مباتسربلحتىوابانه

أوكملمجراليفش

كلحطآاكالمصلوواكالت
اقدمفنريكوالؤارسلفى

مضيواجمردشظمةهاببن
تبزمءبامرواحنزبى
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نهضمابنىسةداشلمحربولمبمئوتاإدولقدخشيت
العهمادعيلماذالادنئوالىاشنمهماولمعرضياثعاتى

قثمءنسروفىجزرالسباءااباهجمثيفحالفلقدان
بالمعلقةدئهماتاسالةبشوابيتنهذينوتال

ءدالهندفقطرمنوبتضهنينواهلوالزاحجمزثولفد
ممالمتنثفرككبارقلمعثالنهاالسيوفئقبيلفوددت

وقال

تندمايوماففعاللمعبهوجمافانلماوالنداخليلياقفا

ليهألرسدةرسمتكعمبلةنرانهطالكل
يتهدمالئالقرقينذىعهدعلىمعلةالباصعزفيالاباعزنا

معلماالمجدمئبيبهاعلوتكلطبالقناوراعبىاذاخطرت

وادمماوردنوفالهوادىطوالصوالفيامناابحدشالم
اقتابالسنابككبازااثونابحدكلوالنهبمئابخدرنااعااة

المفوماورصبهاسينهيافيمانحنابدار3قدبيماألزلب
ماملئتدرالماالاالسمئنانقللقآرابةقومواهز

عاةخبكبشهمضربناواناصرماخاجمعهمابدناوأنا
داالفريبمةاذالقىأحساهخدالثفرنينرفيتىبئ
االبهاللفياومعصماميقهويؤذبابةالدارعبنهامينلق

النونقافية

صباقوقال

نياثجمولكيرالوانالحربانات

يقابعفجىنههابادادىايما



8

دابشاهلشالىاقيووحاعي
بحبنافيواطاهابباهىالنارلأشه

ثانيافجؤالمطلسصوسكيثواقي
الهغدوأفىوالحسامنهيلالرعخاق
يؤسانيصدربفوقالمهكانابعس

الدهابععلوردةصارتاالرضىاذاة

قاتاحمرلوشةرممطصالدمبتورا

صانألهثقواتنهوىالخيلىبور1
كاالرجوانيءدممفءبصاسالفاسقيافي

نطربانيحتىاالسياتنضهةواسطعاني

ابثانيالسيفؤنةكانيءاالمواترباط

رهانياوطعاتبرمفيالرعوصليل
محأممئ

وقأل

الجبابجسدمنالروحنمعنديفانعتباظلوماحبلث
الطعانبادرةعليكخشبثروجينماتولانيور

خبرولهوان5انوكعرىالملثيمدحوفال

ازمانهفيالغيثمقامفامتراحاتهالذيالمالمةايهايا

يهوانهفيالعصريابدرهذاالالىجياتامادالةيافي
احزانهمنالمجزونياهنقذمجودءالمما7نوباخاجل

احسانهومئمنكرىالفيتانميعبيديارياساحمين
لسانهبوصفاحداوصافهيقذراوبنياوبوصفماليعى

ايوانةجةحلبسمواجملرالمعالىحمهارتبحوىطلث



8

يجانهمنامخرنالوالدهرواهلههاناكشرفبهمولى

عندجمعانهواليثباسههنجميعبمضافعاالنامواذأسطا
لجدانهفيوالعدلبخصالةايامهفياالنحافالمظهر

بستانهوبفيهتزقاعندةيبخمرجفيأمسيت
ينانهوجودهواقبةمجيمهاوهاوتميعضبركتةونظرت

افنانهفيالضفىمنصبربعهالويعجمعمرفي
عنانهالدهرطوعبانجهرانوعانثدتهىجموطيوره
شانهمحيرافيالعدووففاللقايومفياذاماجالهلث

اعوانههنواالفبالوالسعدالورىدونجملسائهوالنعمرمن

هيدانهفيالفرسانواطاعنأالورىبينصنيعهشكزنفافى
وقال

الردينيبالرحاررسفاتء5بدينافيئقاخليحتاذاا

عدآلوبينيبيبمويحمجميةنتةيرخمرحدافسيفا
الخافقيناهلعرفتهوفدفدرياالنذاليابنيجاخمأ
جنيبناناليكاامتدوالكنياطررآتيدوماهدمتا
والنرفديناسهىاافقعلىرمحيوسنانبحارقيعلوتإ
إ
والعارضيصهايفرففروسعلالمبارزتوشكادثا

دينايمخضوبالراسهشيمبسيكطامحىناريمنوكماا
بينكربانحولهوتحجليااعقبانعليهتحوم

المقلتيندموعاجرىوقدثخعمطهولهارلبدمنواخر

جمنيوئقزالجميويطنيبحبريجمعمايدوسوت
ئقدمشيبانكابفطالىايوهابهاهربجظعبلةفقدعندوقال
ابالقياطاشطرباطوزدتاحزافيجمتقدالبانياطاش

اتجانجيبابينالذيلمجاكفقدبهقدنجعالفتندبكئتانلى



اجفافيفيضاهنجمئرىحتىاحقعواسعدنيالنوخمنزدفيا
نيرافةإنفاسمنواحذرلنفسكلمجآلاليمنبطمالتنظروقف

شاندوقعالجاوعلىربهآىالحجازشارضأمالخوطراا
نادوجيرانوطنالىشوقاادمعهاتنهلبجاريةيسرى

نيةاظالقومحموليومارايتاذاالحامياطيرثهاناشدتكأ
القاخطبالدميبيموهودموعهفنيتوقدقىكناهطرتحاوقل

اايفوقال

نيمحالبلىايديبهوعاثتجائبالرقينطلللمنا

جنانيرسومفيدمعطمباقافىااسطربمبوالثوقبهوقفت
الهيمانهنمابطغرابدبهفاجمابنىعلةعفاسائله
لسالقالينطقمعمحنبمشوإذالهالفعلىينوح

ناةامدافلبمجمرةكأةةالجوىطشنهـدلبوتا
11رإنص11بااللهبافىأنقعلهحماحبىتويمانبينكراب11اال

ا
إابهاتاىاوارضاليةميطزالةمحومننرىانا

اءدداعى
زمانيئحروتمئرددمةطالفيفيوقدهتفتا

11لمالنازائدبدمعبمعتحزبتةصثلياوحمتلهاقلثةا
احمرقانيرجادكوالخفميتغنونهتمشءحدفيوصاحمعتأ
اانيامردصهركلعلىكأورنياظيالرانلاباصا
لعيانيظاهرعندكطمكفثهالكيابنةععنبمنا ء11

بتاناالحزانحملشتعضطيعويمبيىاح االعداغالصبا

بحصافيحمابمجقتاتردفيالجيوصقانضمبطفال
وطعانيهوقفطبيماالرافياصورامماعلىياننىالموتدعوا

تهابضوقال

االظعانبحدنانبهموكدتالسكاخشحىايندارباا



نجاخالشاكسضفييوموااوانممماظبآلبكينمبىفينجاأل
بانواالمطبهمصرتلماقومهاخيماينعبلةيادار
البانعليهنزلتوصئةمنوقدجاالراكنهيالتناحت

إدانااليالمتنأهـاالةاهياالمنازلواحداريا
لسانلالللرجكانانواتجهدبكربمعلىصاحهـييا

برانالبعدذهماناحقلياالتاالوصادمادامياعبلى
االوطانباهلهابزاسهاينراهسضاخبرتلمتازل1يت

مولهدحيرأدثوهوويخوحالفهيندبباتقدياطإش
االكصاألبكأتصنآوالمانملىإشتماصليركتت

مالنالرامنيرانصهنفلبهنهاقابأالخلينات

جرياتلةبفنىوالافنىالذىوالسشردمعجناحكسفي
الطيرانمثلييمغقانيمانعبدةعنمساذدلىاطيرحتى

مافدعننرهوكاناجممواالعرببيئكانتءحربنيوقال
اجماابطالمنبههوزاوتتلمهخةنالالة

اآاالجماببوالفتوماكاالجبليفباعبلةلمط

وجناتااناكبمواتموجاتوالالىممهـبمابدنا
ناوضربافاشبحنائميخرجوحطنامناوامدا

ولمجاظزاحتدجهموءمرهفاتببتضضربنالم
حسنااالرضءنساكلدلقشفمعاهعنالمواكبوفرقا

ضاخيرالراخينخفبببهعبنيامحىميلصفبم

حزناطيهالنواحيرذدنصعنساشكمبيلبم
آنىشذايرابتباتأنىفنادىطعفطءرااروح

إفنىهـلستالجبالوقدتفنىقلبااشدالجبالنظقث



خضئآاالبطالماشاتااذعيعىالممئعيدآللالحعنانا
شاجااضمنيفلىفيرافيلوفيالليلشبيه

انتسبيااذاوالسنانصاعيواميوابطنسبتىجوادي

لهصديقنبمالعبيزهيربناكهاثييروقال

نافيتءئدعدجناحااعرفيالمجرانافيابينغرابااليا

وهوانذلةفيوعصرعةهالكمقنليوماعتملئقى

الفمرانمدةويهوىتنيعباققدفالنجيمحقاكانفان
الحدثانطارقبالصنهاتئاعاباصوداليليولقدكان

زساجمرىانتوميرةءمالكلةراىمن5ينظه

ارهاتيبرسلموابنهحافدنصفمبريافبلهمالم
بانيالةواخطاهاقشىيلدجميعكاناولبتهها

غطفانيمنالقوممراةتبيدعظيمةوحربمجلباحيضد

بخانماجداكريموكانصكهارعوقدلجباحنآلم
طعاناكركقعندويطعنارتاذكيمجهءاالدىوكاق

يمانبكلنحوياالتاغداةالعدااسطوحمتماجدتبهيهت
اظنتاندائمفواديوخكبهوهطففدةركيهدءفتد
وسنافيعندةشنيوماكانجوادعنالئاسقايهفافو

رماترمادلمطالتنجصغراسالموثبسهمر
ؤمانوطولدهردواكننيباقابعدكانحمتىشفسوت
انيشحينبهاجمناكلقزتلنظربشترحقاوافسم

افهبعنىجوقال

التدانيوابعادافيعنابزمافيمعبومحلىلري



اوافطاذاالمائياثبجيمقحولميويدورهذفقيربى

جنافيووتجلديوقلراصيوشابقدبهرتكاني
الئقافيلمفهيبةواعظماسعيهثليادهريومطاالا
نيلمادطفيملبضربةعنةالكربوبهروبيهشفتا
إنياصياباسركيادفاركطتوايخلىدعوةفيدطإ

لسافيألقدايانولحئقحمااذدبسمرامسكفلم

فيايىقتاليصبتىتنبطهقهرا4صالمواكبوفرقتإ
لوفافرمارهاني9نيورمحطوسيفطاالوهاليتة
الحنانمؤارهعيعطفتااةااطكا ليمحطور

اندبهرصارهواييضلدنالخطؤاحنباحمر
اكاالرجوانمباثعلتيماكزلدىتركتةوقرنلى

البوافبمرساإلىيترثح4عاتةءممةرالطيمتل
ترحمضانءليدورةصنهحمنتانتوتمعا

البإباالوجةالىنهاشةتدينالخاليتهوقطا

انالزهيدالىلتوحوالركنيالحربمراعىاووما
الجانمناخماعكايدنوااآلالموتثخصومادانبتأ

11إطعاناالىأذادعيتأهشىرانىعبعىشوجماتوند
يالهندواتابناضوصلتاذإعابدكيطوحالموتوانا
ابالبباناالسنهعاقوااذايقوءاافوارسونممإ

اتاااحاجإودبئواردحصنواقتلوالقطآ
اهم

ايوتالا

لمغاف1والمنازلودبهرفيمانيارقاليوهاجنىطربت
دوافياكبالحساهكضربطنازاالقلبحميمجؤواضرم
نيالططيومكنهمتخوتبيضفيمارماحرك



الجبانمنثجاعاعرتاذاتنبولحربايداسيافهموال
جناضىبالالنسورترونوآفرالجيقيضربونوكت
وانالالحرباكرفيكداةالمنابااهوالونخهوية

االسانمنطلقوهواصابكضيالرعسيالتلولمةءا

الجناتيثترغضننيكلتتماديارطرفتفدبافي
رهانفرعماوالنهناوجفيتهوىلفبارهاوأفيوخضت

الدنانخررثعدموكيبخربمعوبالرجالطربوان

فياتظاهيقةاصنىوالمداميفببالدكلينرث

نارجوحلةعبهكاتعلريحهبماببنفىةوبدز

السنارسيملفدرثقفبصلمانولىفوادةثمككت
ابناتغضوبعفيرالخدملتىاالرضميدنخركل

الزماناملعلطشودبهالسدافخاركواوعدناإ

ابرواثصالهةتجذزهيرتإتسؤتاثااحإاواأ
أ

ونابسيمإةالميافصبعدحمإمنعتابتىدكارتا
أحهـن11بدكرامهفهاجمنىالقلبالحجازااوح

انإليضءذاافاصافلولرجمااتطدعألث
القرونالولهاروشتثميبخطوبوافعاليانرويد

حصيئءحصنفيتوقداصغجوادابهتربمليلىجمم
يمطفيحساموضاتبنىباليفيتكأهافيونا

11فيدوالماهـباخنىومجظىذصيئوغابلمةءذاياا
لمجينمنلمجانيائكملئيمهنيثعكوكرموبم
اليونفيبلونفعابوفيعيتافىادممطاالواو

تيىمغاالذىقتىصوىهحيئهنالشدائدفيومالى

طفينييمءللمعاكاهوارمجبهالئواليبصبم



تالمتالحبلمنهك39ءراجحبلكاضقد
بالدجونرىتواالوكنشرشومآااجالقومئ

عريخوفيوابلىالذلرالسمناسطدهياقاقلتثدوااذاث

ثنىبمنادتجأتقداليكليطرفيحوىإملحا
القرفيهنفطعالقدررنيىمفيالسعادمئحلت

هينءشفيواالكنوشدبلءذلنيعاداكفن
66666666

مممءاطافافية

وقال

فذاهاالسيافيربيانكانمهربطالجيةمناينياعبل

ؤاهاكافباسلة4شهإتيبةبستهاكتيبة

بلظاهاوئزدهابشبناراقاناالديمظامؤخرسما

الوكأبقناهاترفيوانيكانهمالبنيةالفيها
سناهالظالمغلبباكفهمبدةاذااقابسيئابابدكطبش

حقاهاوغمرحماذفيءاجردسابخفىاصبراعد
ووحاهاأبنهاحمغفوذاخموابعتاباكحدرعينيعدون
طاواخفالحرباذاماوقرااثناهداعيمىانآففكيالن

صروماحصنلحفتإصطراذاولةماجإلذوصأروعهنكل
بطالهااكرىماللآلوتيالماالنوفشماوص

اهازالأشارايثحنىلفودهمالطالمكلسفيوسربت
اوالهافارساولفطدتفوارممآاجميرافيكبدورايت

فضاهاوسطفامهريوجعلتدالفنكبشهاقرفيوضض
حلعاصعزخضبنالجلودحمردسوادهااظيلرابتحتى



فلماها5الوكطنارمنويطانآلحواةخأفيانتعفييعثرن
اناواهتجززاوشبههاوذالراسعظيمهاةفرجعت

موالهارهااوجؤحتىموطنافيقسافثىساتها

ةالهابهاعندبااللةرسكحضاظاخاارزاتو

اغشاهاالالجيقفيضزاواذاحيلهاعدياططفتاةاكمثي
هاواهاجارفيبوارىحتىأرثيليإروتمطرفيواكفى

هواهاابخوجالنفىاتبعالماجلىالخليقةسهلاهزافي
سواهاءصااكهناريدالاقاخبرتحلةءإذاكسالتواحن

اساهاواكفاءوالعظيمةدعتاااواجيب
ابضتاوقال

ناداهاهنالديارتحىفصهىداهاالىوصحبارالىإقف
جناها4يالىوالدوالعودعرعاتهاالمعئعخبفوحدار
تراهااراكسالعريأتوةهزارهاعنكشطلعبلةدا
كراهاصفماكآابعينلرمألأبمقكلليختثبالما

خناهاسانالدارعبلةتةءصابالمطاياففاحمجيياص
وثراهادمانهاالجنوبسفتعاذبةدعنةهـتصااجمف

فضاهالههاديوفيوارىبذءكمالنوادآفدهاعليا
نساهاالرجالبئفلطالمابحرقةعلكلانكياص
جباهاثقالطعناذاماشومىضيفمةاكريهـنيافيعبليا

دظاهاتخوضاواكريهةنارتصطلطءبهاشمنودتيهاثى
قناهااضنالفعاحالزهـواثزتاتجاعامئاتجاعاناود

صالهاقلوبهايثعقطعنافرصاخهاالوفيفياطحنفهناك

اطاهاالحربحينفيومواققجهمتىوفييخبرالمؤاوسوصلى

هطعاسوربجتيواشرطشحلهحوبطنارئاوازيدها



يمالهاوانلاولنواصثمماعهابفيمنوسة
الووبدسواهالجصاجميفرىبمهببضاريبأولوأكوت

ينمثاهانارساولناتودالوكأيغشىنارساولوبمون

وفتاهاكهلهاالحروبييخاننيوالفرارستحلموالختل
يعدصعاهارابيةوسطجؤضإلخءفارسمئعفييا

واخاهابعتهاوتعيجمسحمزجينهاهئعباعيل
خطاهاصاحبهاتيبعدمنغادرتهامهرمفياعبليم

هااظرهبتالفاسبشكتببةاقيتلوافيعبلبا
وردهاثوبجلدىوصوادمنيةصإتواالمبةوا

ا

زإدبنالريحعيخاطبؤإل

جناهاممناحمىلمفافيعواقاامستحربمنلثفان
إمطالهالمنناوهاوشبواماازشة7سووكصنو

هاهدبلحتاذاالنعاسىولحنذبمكيوظوافي

االفافة01 ءط

تحلوللةالةبفطلةثمنرحدآلواحملإبللملىخرجفمهىبئدهأصرادوبهأنووإط
ءا

آاييذدكحديلةخفقاتلشديدقتالوثعلجمديلةبينكانطيمن
ذاكفيافقااليومذلكظفرااللمبمنولمجديلةفظفرث11

الهدقيرسعفيالوصمحمرجعهيالطوعبكياداراال
طميالياهداهاةعهدكسرىنمحايفكوحي

عدقيجمالحرببنوجرمذمصيوماطوادثذونا
المشرفيصوثغيزخفيأنصوضفهممتاضطرعاباذا اا



05

الركطاشطانثلةشبمنهمصبفبئوكيرنرافلى
وقال

نيهالحريبتلمحناظلةسويهعآهـصهبوملقيحا
الجيةالتفؤمفواسدحدادباسيافلقتنام

بالرزيهيبالميالهزبرآتثاذاكاذزعيمهمني

ابقيهلطالباناوهاملشاتلاوسعلتحلفنابر
خفيهصضلةربواتالىفيهمفسوقبالستوفورحنا

عرارخاقضتهعلييماهفمنههاشحمأءفارسمن3
البريهمابينالحربليوثواناعبىبنوفوارشا

المشرفمهوفبالىونضرباللسرالعوالمطاللعصنجبد

دميهافافاتاساامفحربنفيوذنالخيبا
البههوالنماالموابمنهاهلكنآنعطالبذلمسو

ارجمهعلىالمثنثونونحنحكتااذاادرتالهونحئ

ربهاحالزطعنالىاذادجمتاالمنعفونونحن
تهاالعالجيادانيملىباحملاذالبونالظولمحن

جربةبافندةونصالهاءحربكلالموفدلنونحفن

اممسروبهالماوكاوهاثسطاناكهفأالرخاضناطلى

لهالقيفوالوكاوفرساتصؤاالثعامديارعناك

االيهإشابعزةربيتءعبىبديارالعبدالذممحانا

الحيهاراكعصبةفوارسجاكيومعمينالنطسلوا

العليهالرذابليبئولمتالمناياوقسارىبهاقت
ذيدابنصحديبالىانطلفواانذلبنىمنخرجموالماسبنوموكان

فئكبتوابلدكرامعناقخباللموكاقتعدهموقاهوانحالوهمانمنيبنمتاة
وكرصظنذميربنقبعىذلكفظنبهبمبغدوالطوعوافبهامعدبنو



فيرابمالمجرفيرخابيلكالداحتىفاننومخبربيماواناةالظنامنكز
فاصتملوالناصيوامرخريرهاالناصيسمعالماهـوفيهاالرواياعليهااوعلتى

امحواثمأناراوبردنصوتاجمونوممسعدبنوباتوليلتهمتحتوانسلوا
ايمامةاوشادبينوقبالفرفادبهرماطبلفاقبعهروأقدطاذم

الللالىاطرديؤلمقانصدبثوضهزمتحتىافقاالوهماوالبرين
بالىرجعواثماالحتفجدنزالبنمعاويةيوماذلكعنؤةوقتل
ذللنيعننرةلعهمصطلواذبان

ياالخواناسابهزاكوقاتلالبوالياالطلولالتهانلاالة

يماذاااللبتاذأهاهواحلولىالندالةاتاءللشوقولكا
فواشهاتمحهامثنشرفئانسلعنابالغروقموفف

االعوابزواضحقنزابمنحررهاىنيلوالمحلنت
الماعيا1ابختنقلحالباهىردينةرماعبمنزرئاعوليا
نفادياالمظامميقربعلىمتفيىاستانفادتجئم

باقبللععرلوانابقنهاحرزتاالسشانتطواالم
كازييحيلفيانينطةونتيالبساعورلتونحنظ

عواطياءلمبارشفاتيمعليدثابمتعباتبينااواناا
بدالياقدحازمالمراالهنالموننفسةلفدأخراوقات

النواصعتاواقبدهاضواحطةهوىعنانيرةاردوالموقلت
اإفوامجدنالنئأبرسبئرووسيايمالخيلوانافزد

مواليادعيناوالرالكمثدأاثابةفبالفروجدفااننا

نالجياالموتمنالدهرإلينجيادماناننىفنعلهاالىنعالوا
خزا4والاواطاكعى

تا














