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 َألَْمَیـُل  َفإنِّـي  إلى  قَــْوٍم  ِسـَواُكْم        َأِقیُمـوا َبنِـي ُأمِّـي ُصُدوَر َمِطیِّـُكْم  -1

  َوأْرُحــُل  َوُشـدَّْت  ِلِطّیـاٍت  َمَطاَیـا      ُمْقِمــٌر  ُحمَّت الَحاَجاُت َواللَّْیـلُ  َفَقْد  -2

ُل  ِلَمْن  َوِفیَها       َألَذى وفي اَألْرِض َمْنـَأى ِلْلَكِریِم َعِن ا -3   َخـاَف الِقلَـى  ُمَتَعــزَّ

  َسـَرى َراِغَبـًا َأْو َراِهَبـًا َوْهَو َیْعِقـُل       َلَعْمـُرَك َما ِباَألْرِض ِضیٌق على امرئ  -4

  َجْیــَأَ◌ُل   َوَعْرفَـاءُ  َوَأْرقَـُط ُزْهلُـولٌ        َأْهلُـون ِسیـٌد َعَملَّــٌس  َوِلي ُدوَنُكْم  -5

  لَـَدْیِهْم َوَال الَجاِني  ِبَما َجرَّ  ُیْخــَذُل        السِّـرِّ َذائِـٌع  وَدعُ ال ُمْستَ ـُل ُهـُم اَألهْ  -6

  أْبَســـُل   َرائِـدِ إذا َعَرَضْت ُأوَلى الط        َأبِـيٌّ َباِسـٌل َغْیـرَ أنَّنِــي َوُكـلٌّ  -7

  َبَأْعَجِلِهـْم إْذ َأْجَشـُع الَقْوِم  َأْعَجــُل          َلْم أُكـنْ  إلى الزَّادِ  َوٕاْن ُمـدَِّت األْیِدي -8

ـٍل َذاَك إّال  َوَمـا -9 ـُل        َبْسَطـٌة َعـْن َتَفضُّ   َعَلْیِهـْم  َوَكـاَن اَألْفَضـَل  الُمَتَفضِّ

  ْسَنـى  وال  في  ُقْربِـِه ُمَتَعلَّــُل ِبحُ         َلْیَس َجاِزَیـًا  َوٕاّنـي َكَفاِني َفْقَد َمْن  -10

  وأْبَیُض إْصِلیٌت  َوَصْفـَراُء َعْیَطــُل         فُـَؤاٌد ُمَشیَّـٌع : ثَـَالَثُة أْصَحـاٍب  -11

  َرَصائِـُع قد ِنیَطـْت إلیها  َوِمْحَمـُل        َتِزیُنـها  َهتُـوٌف ِمَن الُمْلَسِ◌ الُمتُـون -12

َ◌ ع -13   نُّ   َوُتْعـِوُل ُمـَرزَّأٌة  َعْجلَـى  تُـرِ         نها السَّْهـُم َحنَّـْت كأنَّـها إذا َزلَّ

  ُبهَّـــلُ   َوْهيَ  ُسْقَباُنهـا  ُمَجدََّعـًة          َسَواَمـه ُیَعشِّـي َوَلْسـُت ِبِمْهَیاٍف  -14

  َیْفَعــُل   َشْأنِـِه  َكْیفَ  في ُیَطاِلُعهـا         بِعْرِسـهِ  ُمـِربٍّ   أْكَهى ُجبَّـإ وال  -15

  َیْعلُـو َوَیْسفُـُل   َیَظـلُّ بـه الُمكَّـاءُ          فـؤاَدُه  َكـَأنَّ  ـٍق َوَال َخـِرٍق َهیْ  -16

ٍل  َخاِلــفٍ  وال  -17 ــُل  داهنـًا   َیـُروُح  َویْغـُدو         داِریَّـٍة ُمَتَغــزِّ   َیَتَكحَّ
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  أْعــَزلُ   ألَـفَّ إذا ما ُرْعتَـُه اْهتَـاجَ       َخْیـِرِه  ُدوَن  َشـرُّهُ  لٍّ ِبَعـ َوَلْسـُت  -18

  هؤَجـلُ  َیْهَماءُ  ُهـَدى الَهْوَجِل الِعّسیِف        اْنَتَحـْت  إذا َوَلْسـُت ِبِمْحَیاِر الظَّـَالمِ  -19

وانُ  إذا  -20   َوُمَفلَّـــُل  قَـاِدٌح   منـه   َتَطاَیـَر        القَـى َمَناِسِمي  األْمَعـُز الصَّ

  ْذَهــلُ فأَ   َصْفحاً  َعْنُه الذِّْكـرَ  وأْضِربُ       ُأدیـُم ِمَطـاَل الُجـوِع حتّـى ُأِمیتَـُه  -21

ُل       ُتْرَب األْرِض َكْیال ُیَرى لَـُه  َوَأْسَتفُّ  -22   َعلَـيَّ ِمَن الطَّـْوِل اْمـُرٌؤ  ُمَتَطــوِّ

  َوَمْأَكــلُ  لَـَديَّ   إّال  ُیَعـاُش  بـه         ِتَناُب الَذْاِم لم ُیْلـَف َمْشـَربٌ ولوال اجْ  -23

ُل  علـى الــذاِم إالَّ  َرْیَثمـا        بـي  ال تُِقیـُم  َنْفَسـًا ُمـرًَّة  َولِكّن  -24   َأَتَحــوَّ

  وتُْفتَـــُل  ُتَغـارُ  مـاِريٍّ  وَطـةُ ُخیُ        َوَأْطِوي على الَخْمِص الَحَوایا َكما اْنَطَوتْ  -25

  أْطَحـــُل  التَنائِـَف  َتهَـاَداُه  َأَزلُّ        وَأْغُدو على الُقوِت الَزِهیـِد كما َغـَدا  -26

یـَح  َغَدا َطاِویـًا ُیَعاِرُض  -27   ْعِسـُل بَأْذَناِب  الشَِّعـاِب  ویَ  ُت َیُخـو       َهاِفیـًا  الرِّ

ـُه  َحْیـُث  القُـوُت ِمْن  َلَواُه  َفَلما -28 ــُل   َنَظائِـرُ    َفأَجاَبتْـهُ  َدَعـا        َأمَّ   ُنحَّ

  َتَتَقْلقَــُل  یاِسـرٍ  بأیــدي  ِقـَداٌح        كأنَّــها  الُوُجـوِه  ِشیـُب   ُمَهلَّلَـٌة  -29

  ـُل ـُض أْرَداُهـنَّ  َسـاٍم ُمَعسَّ َحاِبیمَ        أِو الَخْشـَرُم الَمْبُعـوُث َحْثَحَث َدْبـَرُه  -30

تَـةٌ  -31   ُشقُـوُق الِعِصـيِّ َكاِلَحـاٌت َوُبسَّـلُ        ُشُدوقَـها     َكـَأنَّ   فُـوٌه    ُمَهرَّ

ـْت  -32   ثُكَّــُل  َفْوَق َعْلَیـاَء  ُنوٌح  وٕاّیـاُه        كأنَّـها  بالَبـَراِح  َفَضـجَّ َوَضجَّ

تْـه  ُمْرِمـُل  َمَراِمیـُل َعـزَّاها       واتََّسْت بـه  ى وأْغَضْت َواتََّسىوأْغضَ  -33   وَعزَّ

  أْجمـَُل  َیْنَفِع الشَّْكـوُ  َلْم  إْن  َوَلْلَصْبرُ        َواْرَعَوْت  َشَكا َوَشَكْت ثُمَّ اْرَعَوى َبْعُد  -34
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  ُیَكاتِـُم ُمْجِمـــُل   ِممَّا على  َنَكـٍظ        َوُكلُّـها   َبـاِدراتٍ  َوفَـاَءْت  َوفَـاَء  -35

  َتَتَصْلَصـُل  أْحَناؤهـا  َسَرْت َقَرَبـًا        َبْعَدما  الَقَطا الُكـْدُر  أْسآِري  َوَتْشَرُب  -36

  ُمَتَمهِّــُل   فَـاِرٌط   ِمنِّي    وَشمَّـرَ         َواْبَتَدْرَنـا وأْسَدلَــتْ  َهَمْمُت َوَهمَّْت  -37

  َوَحْوَصـُل  ُذقُـوٌن  منهـا ُیَباِشـُرُه         ْقـِرِه ِلعَ  َتْكُبـو  َعْنها َوْهَي   َفَولَّْیـتُ  -38

  ُنـزَُّل  أَضاِمیـُم ِمْن َسْفـِر الَقَبائِـِل        َوَحْولَـُه  َحْجَرَتیـِْه  َوَغـاها  كـأنَّ  -39

ـَها  ِإَلیـِْه  َشتـَّى ِمْن  َتَواَفْیـَن  -40   كما َضـمَّ أْذَواَد األَصاِریـِم َمْنهَــُل       َفَضمَّ

ْبِح  َرْكٌب ِمْن  َمَع       كأّنــها  َمـرَّْت  ثُمَّ  ت ِغَشاَشـاً ـبَّ َفعَ  -41   ُمْجِفلُ  ُأَحاَظَة  الصُّ

ـُل    َسَناِسـنُ  تُْنِبیـِه     بَأْهـَدأَ      اْفَتراِشـها   األْرِض ِعْندَ  َوْجـَه  وآَلُف  -42   ُقحَّ

  ُمثـَُّل  َفْهَي  َدَحاَها  الِعـٌب  كَعاٌب       ُفُصوَصـُه  كـأنَّ  َمْنُحوضـاً  َوأْعِدُل  -43

  أْطـَوُل  َقْبلُ  َرى َلَما اْغَتَبَطْت  بالشَّْنفَ        َقْسَطـٍل  بالشَّْنفَـَرى أمُّ  َتْبَتئِـْس  فإْن  -44

لُ   ُحـمَّ  ِألیِّــها     َعِقیَرتُــهُ       َلْحَمـُه  َتَیاَسـْرَن  ِجَناَیـاٍت  َطِریـُد  -45   َأوَّ

  َتَتَغْلَغــُل  َمْكُروِهـِه   إلى  ِحثَاثَـاً        ُعُیوُنـها  َنـاَم َیْقَظـى  َما  َتَنـاُم إذا  -46

ْبـِع أو ِهَي  أْثقَـلُ         َتُعـوُدُه  ـَزاُل تَ  وٕاْلـُف ُهُمـوٍم مـا -47   ِعَیادًا َكُحمَّـى الرِّ

  ِمْن ُتَحْیُت  وِمْن َعـُل  َتثُـوُب َفَتأتي         إّنـها   ثـمّ  أْصَدْرتُـها   َوَرَدتْ  إذا  -48

ْمـلِ  كاْبَنـةِ  َتَرْیِني  فإّما  -49   وال  َأَتَنعَّــُل   ـىأْحفَ  ِرقَّـٍة  على       َضاِحَیـًا  الرَّ

ْبـِر أجتـابُ  َلَموَلى فإّني  -50   أْفَعُل  والَحْزمَ  السِّْمِع  َقْلِب  على ِمْثِل        َبـزَُّه   الصَّ

  الُمَتَبـذِّلُ  الُبْعـَدِة  الِغَنى ذو  َیَنـاُل         وَأْغَنـى وٕانَّـمـا   َأْحَیانـاً   وُأْعـِدمُ  -51
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  أَتَخیَّــُل  الِغَنـى  َتْحَت  َمـِرٌح  وال        ُمَتَكشِّـٌف   َخلَّـٍة   نْ مِ   َجـِزعٌ  فال  -52

  األَقاویـِل  ُأْنِمــُل  بأْعقَـاب  َسُؤوًالَ◌        ُأَرى  وال وال َتْزَدِهي األْجهـاُل ِحْلِمي -53

تـي  َوأْقُطَعــُه       َربُّـها  الَقْوَس  َیْصَطلي َنْحـٍس  َوَلْیَلِة  -54   َیَتَنبَّــُل  ِبهَـا  الالَّ

  َوَوْجـٌر َوأَفَكــُل  وٕاْرِزیـٌز  ُسَعـارٌ       َوُصْحَبتـي  َوَبْغٍش  َدَعْسُت على َغْطشٍ  -55

  أْلَیــُل  أبـَْدْأُت واللَّْیُل  َوُعـْدُت كما         إْلـَدًة   وأْیَتْمـتُ  ِنْسَواَنـًا  فأیَّْمـُت  -56

  َیْســأُل  َمْسـُؤوٌل َوآَخـرُ : َفِریقَـانِ         َجالسـًا  ّنـي بالُغَمْیَصاِء وأْصَبـَح عَ  -57

  ُفْرُعـُل  أِذْئٌب َعـسَّ أْم َعسَّ : َفُقْلَنـا        ِكَالُبَنـا  ِبَلْیـٍل  َهـرَّتْ  َلَقْد : َفَقالُـوا -58

َمـْت  ثُـمَّ  َنْبـأٌة  إالَّ  ـُك تَ  َفَلْم  -59   أْجـَدُل  َقَطـاٌة ِریـَع أْم ِریَع : َفُقْلَنـا         َهوَّ

  َتْفَعـُل  اإلنُس  وٕاْن یـَُك إْنَسـًا ماَكهـا       طاِرقـًا  َفِإْن َیـُك ِمْن ِجـنٍّ ألْبـَرُح  -60

  َتَتَمْلَمـُل   فـي  َرْمضائِـهِ   أفاِعیـهِ        ُلَعاُبـُه  َیـُذوُب  الشِّْعـَرى ِمَن  َویوٍم  -61

  الَّ  األْتَحِمـيُّ  الُمَرْعَبـل إ وال ِستْـَر       ُدوَنـُه  ِكـنَّ   وال َنَصْبـُت له َوْجهي  -62

ــلُ  مـا أْعَطاِفـهِ   نـعلبائِـَد       َطیَّـَرْت  یُح الرِّ  له َطاَرتْ  َوَضاٍف إذا  -63   ُتَرجَّ

  الِغْسل ُمْحـِوُل  لـه َعَبـٌس عاٍف ِمَن        والَفْلـِي َعْهـُدُه  َبِعیـٌد ِبَمسِّ الدُّْهـنِ  -64 

  َلْیَس ُیْعَمــلُ   ِبَعـاِمَلَتْیـِن ، َظْهـُرهُ         َقَطْعتُـهُ  َقْفـرٍ  التـُّْرسِ  َوَخْرٍق كَظْهرِ  -65

  ـُل ثِ َوأمْ   ُأْقِعـي  ِمـَراَراً   ُقنَّـةٍ   َعَلى      بُأْخـَراُه ُموِفَیــًا   ُأْوَالهُ  فأْلَحْقـُت  -66 

ْحُم َحْولي كأّنـها  األَراِوي َتُروُد  -67   الُمَذیَّــُل  الُمـَالُء   َعـَذاَرى َعَلْیِهـنَّ       الصُّ

  َیْنَتحي الِكیَح  أْعقَـلُ   أْدفى  ِمَن الُعْصمِ         كأّننــي َحْوِلي وَیْرُكـْدَن باآلَصالِ  -68
 




