2.
عنرتة بن شداد:
قف ابلداير وصـح إىل بيداهـا

فعـسى الداير جتيـب من انداها

دار يفوح املسك من عرصاتـها

والعـود والنـد الذكي جنـاها

ما ابل عينك ال تـمل من البكا

رمد بعـينـك أم جـفاك كراها

دار لعبلة شـط عنك مزارهـا

اي صاحيب قف ابملطااي سـاعـة
أم كيف تسـأل دمنـة عادية

وأنت لعـمـري ما أراك تـراها
يف دار عبلة سـائـالً مغـنـاها

سفت اجلـنوب دمانـها وثراها

اي عبل قد هام الفؤاد بذكركم

وأرى ديوين ما حيـل قـضـاها

اي عبل إين يف الكريهة ضيغـم

شرس إذا ما الطـعن شـق جباها

اي عبل إن تبكي علـى حبـرقة

ودنت كباش من كباش تصطلي

فلطـاملا بكت الرجـال نـساها

انر الكريـهة أو ختـوض لظـاها

ودان الشجاع من الشجاع وأشرعت

مسر الرماح على اختـالف قنـاها

وسلى الفوارس خيربوك بـهميت

ومواقـفي يف احلرب حـني أطاها

فهناك أطعن يف الوغي فرسانـها

وأريدهـا من انر حريب شعـلة
وأكر فيـهم يف هلـيب شعـاها
وأكون أول ضـارب مبمهـند

وأكون أول فارس يغشى الوغي

واخليل تعـلم والفـوارس أنين

طعـنا يشـق قلوبـها وكالهـا

وأثـريهـا حىت تدور رحـاهـا

وأكـون أول واقـد بـصالهـا

يفري اجلـمـاجم ال يريد سواهـا

فأقـود أول فـارس يـغـشـاها

شيـخ احلروب وكهـلها وفتـاها

اي عبل كـم من فارس خلـيته

يف وسـط رابـية يـعد حصـاها

اي عبل كم من مهرة غادرتـها

من بعد صاحـبها جتـر خطـاها

اي عبل كـم من حرة خلـيتها
اي عبل لو أين لقيـت كتـيبة

تبكـي وتنـعى بـعلها وأخـاها

سبعـني ألفـا ما رهـبت لقـاها

وسـواد جلـدي ثوبـها ورداها
وأان املنـية وابن كل منـيـة
_________________________________________________________
بيداها:

عرصاتـها:
العود:

خففت فيها اهلمزة ،الصحراء

املفردات

مجيع عرصة ،قرص من الطني احملروق يثبت يف األفران ،معناها كذلك الساحة

نوع من البخور له رائحة طيبة

نوع من النبات يصنع من أعواده البخور

الند:

جاوز احل ّد
الكرى هو النعاس

شطّ:

كراها:

مجيع مطية ،كل ما ميتطي من أنواع الدواب

املطااي:

مغناها:

املغىن هو املنـزل الذي غىن به أهله

سفت:

يقال إن الريح سفت الرتاب

ومجعها دمن ،اآلاثر الباقية من الدار القدمية املهجورة

دمنة:

الكريهة:

احلرب الصعبة

لظاها:

اللظى – هليب الدخان اخلالص ،أي ال دخان فيه

األسد الواسع الشدق

ضيغم:

أشرعت:

أشرع حنوه الرمح ،أي س ّدده

أطاها:

أصلها أطؤها

احلرب ملا يكون فيها من صياح وضجيج

الوغي:

كر الليل ،أي عاد مرة بعد أخرى
ّ

أكر:
ّ

صالها:

انرها ،صلى الشيء ،أي ألقاه يف النار

يفري:

يش ّق
أذاعت خرب وفاته

السيف املصنوع من حديد اهلند وهو من أفضل السيوف

مهند:
تنعى:

السيد وكذلك الزوج ،يستمد املاء بعروقه فيستغين عن السقي

البعل:

الفرقة العظيمة من اجليش

الكتيبة:

رداؤها ،خففت اهلمزة

رداها:

___________________________________________________

ط أش ًّرا:
أَتأبَّ أ
ج
ـاراتج أـها:
تأـ ُق ُ
ول ُسـلأ ْـي أمى جلأ أ

ت أاثبـجتاً
الويْ ُل! أما أو أجـ أد ْ
أهلأا أ

ول جِل أج أارة
ت أوالغـُ ُ
أصبأ ْح ُ
فأأ ْ
وت
ضعُ أها فأالتـ ُذ ْ
أوطأالأْبـتُ أـها بُ ْ

ْت أهلأا :أاي انْظُ جري أك ْي تأـ أر ْي
فأـ ُقل ُ

عروة بن الورد:

أ أأرى أاثبجـتاً يأـ أفـناً أح ْـوقأالً
ـف اليأـ أديْ جن أوالأ ُزَّمـالً
ألَّ أ

فأـيا جارأَت أنْ ج
ـت أما أ ْأه أـوال!
أ أأ
ٍ
اسـتأـغْ أوال
بجأو ْجـه تأـغأ َّـو أل فأ ْ
ت أهلأا أغْ أوال
فأـ أولَّ ْ
ـت فأ ُكـ ْن ُ

أقـلي على اللـوم اي بنت منذر

ذريين ونفـسي ،أم حسان ،إنين
ذريين أطـوف يف البـالد لعلين
فإن فاز سهـم للمـنية مل أكن

وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد

جن ليله
حلي هللا صـعلوكاً ،إذا ّ
يعد الغـين من نفسـه ،كل ليله

ينام عشـاء مث يصـبح انعـساً
يعني النـساء احلي ما يـستـعنه

ولكن صـعلوكاً صفيحة وجـهه
مطـالً على أعـدائـه يزجرونه

إذا بعـدوا ال أيمنـون اقـرتابه

وانمي ،وإن مل تشتهي النوم فاسهري
بـها قبل أن ال أملك البيع ،مشرتي

أخليـك أو أغنيك عن سـوء حمضر

جزوعـاً وهل عن ذاك من مـتأخر

لكم خلـف أدابر البـيوت ومنظر
مصـايف املشـاش ،آلفاً كل جمـزر

أصـاب قراهـا من صديـق ميسر

حيت احلـصى عن جـنبه املتـعفر
ّ

وميسـى طليـحاً كالبـعري احملسر

كضوء شـهاب القابـس املتنـور

بسـاحتهـم زجر املنيح املشـهر
تشـوف أهـل الغائب املنـتـظر

محيـداً ،وإن يسـتغن يوماً فأجدر
فذلك إن يـلق املنـية يلـقـها
_________________________________________________________
البيع:

املفردات

أخليك:

يقصد الشاعر الشراء – يريد أن يشرتي اجملد قبل أن ميوت فال ميلك أن يشرتي شيئاً
أفارقك إذا كان مصريي القتل يف هذا السعي

سهم للمنية:

يؤدي ابإلنسان إىل املوت
تعبري جمازي عما ّ

أدابر:

مجع دبر – أدابر البيوت ،أي األماكن خلف البيوت إلقامة الضيوف

حمضر:

ك ّفكم:

جن:
ّ

يقول الشاعر :أغنيك عن سوء حمضر ،أي يوفر هلا ما يغنيها عن احلاجة إىل اآلخرين

منعكم

جن الليل ،أي أظلم

املشاش:

يقول الشاعر :مصايف املشاش ،أي احملب للطعام

القرى:

ما يكرم به الضيف من الطعام

النعاس:

مرحلة ما بني النوم واليقظة

طليحاً:
احملسر:

أصابه اإلعياء والتعب نتيجة السري الطويل

اجملزر:

ميسر:
حيت:

الشهاب:
القابس:

مكان حنر اإلبل
ميسور احلال

يقول الشاعر :حيت احلصى ،أي يفركه ويزيله،ذلك احلصى الذي تعلّق بثيابه من أثر نومه على األرض
البعري احملسر الذي أصابه اإلعياء والتعب
يقصد الشاعر الشعلة الساطعة من النار

أيخذ قدراً من النار

املتنور:

الذي حيب النور ويسعى إليه

املشهر:

الشيء الواضح املعروف

املنيح:

سهم من سهام امليسر اليت ال تكسب وال ختسر

تشوف:

التطلع إىل الشيء وتوقع حدوثه

املنية:

املوت

املتنظر:

املنتظر

