المية العرب للشنفرى
ُور َم ِّطيِّكـم
أقيمـوا بنـي ِّأمـي ُ ،
صـد َ

قـوم ِّسواكـم ألمـيـ ُل
فإنـي  ،إلـى ٍ

مقمـر
ت الحاجـاتُ  ،والليـ ُل
فقـد ُح َّمـ ِّ
ٌ

و ُ
شـدَّت ِّ ،لطيـا ٍ
ت  ،مطايـا وأر ُحــ ُل

ى  ،للكريم  ،عـن األذى
وفي األرض َم ْنأ ً
وفيهـا  ،لمـن خـاف ال ِّقلـى ُ ،م َّ
تعـز ُل
ٌ
أمـرئ
ضيق علـى
لَ َع ْم ُركَ  ،ما باألرض
ٍ
س َرى راغبـا ً أو راهبـا ً  ،وهـو يعقـ ُل
َ
ـس
ع َملَّ ٌ
ولي  ،دونكم  ،أهلـونَ ِّ :سيْـ ٌد َ
السـر ذائـ ٌع
هم األهـ ُل  .ال مستـودعُ
ِّ

ـر  ،ي ُْخـ َذ ُل
لديهم  ،وال الجانـي بمـا َج َّ

ي  ،باسـ ٌل  .غـيـر أنـنـي
وكـ ٌّل أبـ ٌّ

إذا عرضـت أولـى الطـرائـ ِّد أبـسـ ُل

وإن ُمد ْ
َّت األيدي إلـى الـزاد لـم أكـن
ومـاذاك إال َبسْـ َ
طـةٌ عــن تفـضـ ٍل
وإنـي كفانـي فَ ْقـ ُد مـن ليـس جازيـا ً
ب  :فــؤا ٌد مشـيـ ٌع ،
ثالثـةُ أصـحـا ٍ

وأرقـ ُ
عـرفـا ُء أجْ ـيـ ُل
ط ُز ْهـلُـو ٍل َو َ

القـوم أعـجـ ُل
بأعجلهـم  ،إذ أجْ شَـ ُع
ِّ
المتفـضـ ُل
علَي ِّهـم  ،وكنـتُ األفضـ َل
ِّ
َ
بِّ ُحسنـى  ،وال فــي قـربـه ُمتَعَـلَّـ ُل

وأبيـض إصليـتٌ  ،وصفـرا ُء عيطـ ُل
ُ

ـون  ،يزينهـا
َتوف  ،من ال ُم ْل ِّ
ه ٌ
ـس ال ُمت ُ ِّ
ومحْ َمـ ُل
رصائـ ُع قـد نيطـت إليهـا ِّ ،
إذا زل عنهـا السهـ ُم َ ،حنَّ ْ
ـت كأنـهـا

تــر ُن وتُـ ْعـ ِّو ُل
ـر َّزأة ٌ  ،ثكـلـى ِّ ،
ُم َ
ولسـتُ
سـوامـهُ
بمهيـاف  ،يُعَ ِّ
ِّ
ـشـى َ

سقبانـهـا  ،وهــي بُـ َّهـ ُل
عـةً ُ
ُم َج َد َ

ب بعـر ِّسـ ِّه
ــر ِّ
وال جـبـأ أكـهـى ُم ِّ

يُطالعهـا فـي شأنـه كـيـف يفـعـ ُل

ق  ،كــأن فُ َ
ــؤادهُ
وال خ ِّ
ق هَـيْـ ٍ
َــر ٍ

يَ َ
ظـ ُّل بـه ال َّكـا ُء يعـلـو ويَسْـفُـ ُل

خـالـف داريَّـــ ٍة ُ ،مـتـغ َِّـز ٍل ،
وال
ِّ

يـرو ُح ويـغـدو  ،داهـنـا ً  ،يتكـحـ ُل

َــرهُ دُونَ خَـيـر ِّه
ـل ش ُّ
ولـسـتُ ِّبـ َع ٍ

عتـه اهتـا َج  ،أعـز ُل
َّ
ألف  ،إذا مـا ُر َ

ولسـتُ بمحيـار َّ
ـالم  ،إذا انتحـت
الظ ِّ
العسيـف يهمـا ُء هو َجـ ُل
هدى الهوج ِّل
ِّ
ُ
ص َّـوان القـى مناسـمـي
إذا
األمعـز ال َّ
أُدِّيـ ُم ِّمطـا َل الجـوعِّ حتـى أ ُ ِّميـتـهُ

تطـايـر مـنـه قـــاد ٌح و ُمـفَـلَّـ ُل

ِّكـر صفحـا ً  ،فأذهَـ ُل
ُ
وأضرب عنـه الذ َ

األرض كـي ال يـرى لـهُ
وأستف تُرب
ُّ
ِّ
َّ
تطـو ُل
م
ؤ
امـر
،
ل
ـو
الط
مـن
،
ي
لـ
ع
ْ ِّ
ُ ُ ِّ
َ َّ
ـف َمشـربٌ
ولوال اجتناب الذأم  ،لـم ي ُْل َ
َّ
ولكـن نفسـا ً ُمــرة ً ال تقـيـ ُم بــي

يُعـاش بــه  ،إال لــدي ِّ  ،ومـأكـ ُل
علـى الضيـم  ،إال ريثـمـا أتـحـو ُل

ْ
انطوت
وأط ِّوي على ال ُخمص الحوايا  ،كما
ُخيُـو َ
ـغـار وتـفـتـ ُل
طـةُ مــاري ت ُ ُ
ت الزهيـ ِّد كمـا غـدا
وأغدو على القـو ِّ

ـف  ،أطـحــ ُل
أز ُّل تـهـاداه التَّـنـائِّ ُ

الريـ َح  ،هافيـا ً
غدا َ
طاويـا ً ،
ُ
يعـارض ِّ
الشعَـاب  ،وي ْعـ ِّسـ ُل
ي ُخـوتُ بأذنـاب ِّ
فل َّمـا لـواهُ القُـوتُ مـن حيـث أ َّمـهُ

نظـائـر نُـ َّحــ ُل
دعــا ؛ فأجابـتـه
ُ

يـب الـوجـو ِّه  ،كأنـهـا
ُم َه ْل َهلَـةٌ ِّ ،ش ُ

ي يـا ِّس ٍـر  ،تتَقَ ْـلـقَـ ُل
قِّــدا ٌح بكـفـ َّ

ُ
المبعـوث حث َح َ
ـر ُم
ْــرهُ
ـث َدب َ
أوال َخ ْش َ
ُم َه َّرت َـةٌ  ،فُــوهٌ  ،كــأن ُ
شدُوقـهـا

ابيـض أردا ُه َّ
ـسـ ُل
َم َح
ــام ُم َع ِّ
ُ
س ٍ
ـن َ
شق ُ ُ
ُ
سـ ُل
صـي ِّ  ،كالـحـاتٌ َوبُـ َّ
ـوق ال ِّع ِّ

ض َّج ْ
ـراحِّ  ،كـأنَّـه
ضـ َّج  ،و َ
فَ َ
ـت ِّ ،بالبَ َ

نـو ٌح فـوقَ عليـاء  ،ث ُ َّكـ ُل
وإيـاهُ ْ ،

وأغضت  ،واتسى وات َّ ْ
ْ
سـت بـ ِّه
وأغضى
ع َّ
ـر ِّمـ ُل
ـزتـهُ ُم ْ
ع َّزاهـا  ،و َ
َم َراميـ ُل َ
شَكا وش َك ْ
ت  ،ثم ارعوى بعـ ُد وارعـوت
الشكـو أجمـ ُل
بر  ،إن لم ينفـع
ولَل َّ
ص ُ
ُ
ْ
وفـاءت بــادِّرا ٍ
ت  ،و ُكلُّـهـا
َوفَـا َء

علـى نَ َكـظٍ ِّمـ َّمـا يُكـا ِّتـ ُم ُ ،مجْ ِّـمـ ُل

أسآري القطـا ال ُكـد ُْر ؛ بعدمـا
وتشرب
ُ
ِّ
سـرت قربـا ً  ،أحنـاؤهـا تتصلـصـلُ
ـت  ،وابتدرنـا  ،وأ ْس َدلَ ْ
َه َم ْمتُ َو َه َّم ْ
ـت
فَ َولَّيْـتُ عنهـا  ،وهـي تكبـو ِّلعَـ ْقـر ِّه
كـأن وغـاهـا  ،حجرتـيـ ِّه وحـولـ ُهأ

ــار ٌ
ـهـ ُل
ـر ِّمـنـي فَ ِّ
َوشَـ َّم َ
ط ُمت َـ َم ِّ
ُباشـرهُ منـهـا ذُ
ٌ
صـ ُل
ي
ُ
قــون و َح ْـو َ
س ْف ِّـر القبائـ ِّل  ،نُ َّ
ـز ُل
ضاميـ ُم مـن َ

ض َّمـهـا
توافيـنَ ِّمـن َ
شتَّـى إليـ ِّه  ،ف َ
ـر ْ
فَعَب ْ
ت كأنهـا
َّـت غشاشـا ً  ،ثُـ َّم َم َّ

ضـ َّم أذواد األصـاريـم َم ْنـ َهـل
كمـا َ
صبْحِّ  ،ركبٌ  ،من أ ُ َحاظـة ُمجْ ِّفـ ُل
مع ال ُّ

وآلـف وجـه األرض عنـد افتراشهـا

سنـا ِّس ُ
ـن قُـ َّحـ ُل
بـأ ْهـ َدأ تُنبـيـه َ

صـهُ
وأعـد ُل َمنحوضـا ً كــأن ف ُ
صـو َ
فـإن تبتئـس بالشنـفـرى أم قسـطـ ِّل

ِّك َعـابٌ دحاهـا العـبٌ  ،فهـي ُمـثَّـ ُل
ْ
اغتبطت بالشنفـرى قبـ ُل  ،أطـو ُل
لما

َ
ط ِّريـ ُد ِّجنايـا ٍ
ت تيـاسـرنَ لَحْ ـ َمـهُ ،

يـرتُـهُ فــي ِّأيـهـا ُحــ َّم أو ُل
َ
ع ِّق َ

عيُونُهـا
تنـا ُم إذا مـا نـام  ،يقظـى ُ

ِّحثـاثـا ً إلــى مكـروهـ ِّه تَتَغ َْـلـغَـ ُل

وإلـف
همـوم مــا تــزال ت َـعُـودهُ
ٍ
ُ

الربـعِّ  ،أوهـي أثقـ ُل
ِّعيادا ً  ،كحمـى َّ

ْ
وردت أصدرتُـهـا  ،ثُــ َّم إنـهــا
إذا

عـ ُل
ُ
تثوب  ،فتأتي ِّمـن ت ُ َحيْـتُ ومـن َ

الر ْمـ ِّل  ،ضاحيـا ً
فإمـا ترينـي كابنـة َّ
أجتـاب بَ َّ
ـزه
فأنـي لمولـى الصبـر ،
ُ
وأُعـد ُم أحْ يانـا ً  ،وأُغـنـى  ،وإنـمـا
ـف
فـال َجـزَ ٌ
ع مــن ِّخـلـ ٍة ُم ِّ
تكـش ٌ

علـى رقــ ٍة  ،أحـفـى  ،وال أتنـعـ ُل

س ْمـع  ،والحـزم أنعـ ُل
على ِّمثل قلب ال َّ
ينـا ُل ال ِّغـنـى ذو البُـ ْعـ َدةِّ المتـبَ ِّـذ ُل
ــر ٌح تـحـت ال ِّغـنـى أتخـيـ ُل
وال َم ِّ

وال تزدهـي األجهـال ِّحلمـي  ،وال أُرى

نـمـ ُل
سـؤوالً بأعـقـاب األقـاويـ ِّل أ ُ ِّ
نحـس  ،يصطلـي القـوس ربهـا
وليل ِّة
ٍ

وأقطـعـهُ الـالتـي بـهـا يتـنـبـ ُل

دعستُ على ْ
وبغـش  ،وصحبتـي
غط ٍش
ٍ
ٌ
ـر  ،وأفـ ُكـ ُل
عـار ،
ُ
وإرزيـز َ ،و َوجْ ٌ
س ٌ
فأيَّمـتُ نِّسـوانـا ً  ،وأيتـمـتُ ِّو ْلــ َدة ً

عـدْتُ كمـا أبْـ َدأتُ  ،والليـل ألـيَـ ُل
و ُ

ميصـاء  ،جالسـا ً
وأصبح  ،عنـي  ،بالغُ
ِّ
وآخـر يـسـأ ُل
فريقـان  :مسـؤو ٌل ،
ُ
َـر ْ
ت ِّبلـيـ ٍل ِّكالبُـنـا
فقالـوا  :لقـد ه َّ

عـ ُل
عـس ؟ أم
فقلنا  :أذِّئـبٌ
عـس فُر ُ
َّ
َّ

هـو َم ْ
ـت
فلـ ْم ت َـكُ إال نـبـأة ٌ  ،ثــم َّ
طارقـا ً
جـن  ،ألبـر َح َ
فـإن َيـكُ مـن ٍ

فقلنـا قطـاة ٌ ِّريـ َع  ،أم ريـ َع أجْ ــ َد ُل
اإلنـس ت َف َعـ ُل
وإن َيكُ إنسـا ً َ ،ماكهـا
ُ

يـذوب لُعابـهُ
الشعـرى ،
ُ
ويوم مـن ِّ
ٍ

أفاعيـه  ،فـي رمضـائـ ِّه ْ ،
تتملـ َمـ ُل

َّ
والكـن دُونَــهُ
صبْـتُ لـه وجهـي ،
نَ َ

ي ال ُم َرعْـ َبـ ُل
وال سـتـر إال األتحـمـ ُّ

هبت لـه الريـ ُح  ،طي ْ
ْ
َّـرت
وضافٍ  ،إذا
لبائـ َد عـن أعطـافـ ِّه مــا تـر َّجـلُ
بعيـ ٍد
ِّهـن والفَ ْلـى ُ
عـ ْهـ ُدهُ
ِّ
بمـس الد ِّ

س  ،عـافٍ مـن الغسْـل ُمحْ َـو ُل
عبَ ٌ
له َ

التـرس  ،قَ ْف ٍـر قطعتـهُ
ق كظهـر
ِّ
وخَر ٍ
وألحـقـتُ أوالهُ بـأخـراه ُ ،مـوفـيـا ً

املتيـن  ،ظـهـرهُ لـيـس يعـمـ ُل
بِّعَ ِّ
علـى قُنَّـ ٍة  ،أُقعـي ِّمــرارا ً وأمـثُـ ُل

ت َُرو ُد األراوي الصحـ ُم حولـي  ،كأنَّهـا
َ
َّ
عليـهـن الـمـال ُء ال ُمـذيَّـ ُل
عـذارى
َ
وير ُكـ ْدنَ باآلصـا ٍل حولـي  ،كأنـنـي
ص ِّم  ،أدفى ينتحـي الكيـ َح أعقـ ُل
ِّمن العُ ْ
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عمرو بن مالك األزدي ،من قحطان.
شاعر جاهلي ،يماني ،من فحول الطبقة الثانية وكان من فتاك العرب وعدائيهم ،وهو أحد الخلعاء الذين
تبرأت منهم عشائرهم.

ِ
مقتله فكان الواحدة منها قريبا من عشرين خطوة ،وفي األمثال (أعدى
قتله بنو سالمان ،وقيست قفزاته ليلة
ُ
من الشنفري) .وهو صاحب المية العرب ،شرحها الزمخشري في أعجب العجب المطبوع مع شرح آخر
المبرد ويظن أنه ألحد تالميذ ثعلب.
منسوب إلى َّ

وللمستشرق اإلنكليزي ردهوس المتوفي سنة 1892م رسالة باالنكليزية ترجم فيها قصيدة الشنفري وعلق عليها

شرحا وجي از.

