
زرقاء اليمامة
تذكر الروايات امرأة تسمى (اليمامة) وهي امرأة حاّدة البصر من قبيلة َطْسم، وقد تزوجها رجل من قبيلة جَديس. وعندما هاجم تُب�ع ملك حِْميَر 

عينها  فقأَ  الملك  أن  الروايات  وتتضمن هذه  الغد.  الجيش من  ففاجأهم  فأخبرتهم ولكن لم يصدقوها  بعيد  الجيش من  رأت  قبيلة جَديس 

للتأكد من سبب حِدة بصرها فوجدوا عروقًا زرقاء فلما سألوها قالت هو من كُْحل اإلِثْمِد، فُسميت (زَْرقاء اليمامة).

رقاء. وهو مَثٌَل يُطلق على حِّدة البصر.  ويقول المثل العربي: أبَصُر مِن الز�

وتتعلق هذه القصة بمصير مدينة هي اليمامة، وبانقراض قبيلتين من سكانها القدماء هما َطْسم وجَدِيس.

وتفاصيل القصة األسطورية أن الملك حسان بنَ تُّبع خرج لنصرة طسم ضد أبناء عمومتهم جَديس ليثأر لهم في جيشٍ قيل إنه بلغ ثالثمئة ألف 

راكب، فأبلغه بعُض أبناء َطْسم الذين رافقوه أن في جديس امرأة يقال لها اليمامة تبصر الراكب من مسيرة ثالثة أيام، لذلك ال بد من التمويه 

عليها بأْن يضع كلÇ فارس غُْصنًا من الشجر أمامه حتى ال تراه· فاعتَلَْت زرقاء اليمامة أحدَ حصون قبيلة جَديس، فانتبهت إلى حركة األشجار 

فصاحت في قومها: أيْ قَْومِ، زحفَْت إليكم حِْميَر. وأرى شجرًا، وخلفَها بشرًا. فكذبوها، وقالوا: ما تزالين تأتيننا باإلِفْك. ثم رَجعَت بصرَها فوضَح 



لها صدُق ما رأت فقالت:

خـــذوا حِـــذارَكُم يا قــــوم ينفعكم         فلـــــــيس مــــــا قد أرى باألمــــــــر يُحتَقــــــــــُر

إني أرى شجــــــــــرًا من خلفهــــــــــا بشَـــــــــــــــرٌ         وكيـــــف تجتمــــــُع األشجــــاُر والبشَــــــُر

خــــــــذوا طـــوائفكم من قبل داهيــــــــةٍ         من األمـــــــــور التــي تُخـشَـــــــــى وتُنتَظــــــُر

فقـــــــــد زجــــــــْرُت سَنيَِح القوم باكـــــــرةً         لو كان يعلم ذاك القومُ إْذ بكروا

ًـا ليس يُبتدُر إني أرى رجـــــــًال في كّفــــــــــــه كَــــــــتٌِف         أو يخِصــُف الن�ْعَل خصف

َـــــــــــوÒروا كــــــــــل� ماءٍ قبل ثالثـــــــــــــــــــةٍ         فلـــــــــــــيس من بعــــــــدِه وِْردٌ وال َصـــــــــــدَُر فَغ

وناهِضــــوا القومَ بعَض الليل إذ رقدوا         وال تخافـــــــــــوا لهم حربًا وإن كثُــــروا

اعتقدت قبيلة جَديس أن زرقاء اليمامة تكذب، والذين صدقوها لم يعتقدوا أن هذه الحملة موجهة ضدهم وظنوا أن تُبعًا يقصد جهةً أخرى، 

لكن الجيش دهمهم بعد أربعة أيام، فقتل الرجاَل وسبى النساءَ، وفقأ عينَ زرقاء اليمامة، وصلَبَها على باب جَّو، فُسّميت بذلك: اليمامةَ.


