معلقة امرئ القيس
قف!ا! نبك من ذكرى حبيب ومنزل
بس0قط الل.وى بين الد+خ)ول ف!حومل
ف!ت)وضح ف!المقراة ل!م يعف) رسم)ها
لما نسجتها من جن)وب وشمأ!ل
ترى بعر الرآم في عرصاتـها
وقيعانها ك!أ!ن+ـه) حـب KفJلفJـل
ك!أ!نNي غ!داة! البين يوم تحم+لJوا
ل!دى سم)رات الحي Nناقف) حنظ!ل
و)قJوف!ا Rبها صحبي عل!ي +مطي+ه)م
يقJولJون!  :ل تهلك أ!سى Sوتجم+ل
وإ0ن[ شف!ائي عبـرة Yم)هراق!ـةY
ف!هل عند رسم دارس من م)عو+ل
ك!دأبك من أJم Nالح)ويرث ق!بل!ها
وجارتها أJم Nالر+بـاب بمأسـل
إذ!ا ق!امتا تضو+ع السك) منه)ما
نس0يم الص+با جاءcت بري+ا الق!رنفJل
ف!ف!اضت د)م)وع) العين منNي صبابةR
عل!cى الن+حر حت+ى بل[ دمعي محملي
أ!ل! ر)ب +يوم ل!ك منه)ن +صالح
ول سي+ما يوم بدارة ج)لج)ـل
ويوم عق!رت) للعذ!ارى مطيNت
ف!يا عجبا Rمن كJورها الم)تحم+ل

ف!ظ!ل[ العذ!ارى يرتمي بل!حمها
وشحم ك!ه)د+اب الدNمقس الم)ف!ت+ل
ويوم دخلت) الخدر خدر ع)نيزةk
ف!ق!ال!ت ل!ك الويلت) إن+ك م)رجلي
تقJول Jوق!د مال! الغبيط Jبنا معاR
عق!رت بعيي يا امرأ! الق!يس ف!انزل
ف!قJلت) ل!ها سيي وأ!رخي زمامه)
ول ت)بعدين من جناك الم)عل[ل
ف!مثلك ح)بل!ى ق!د ط!رقت) وم)رضع
ف!أ!لهيت)ها عن ذي تمائم م)حـول
إذا ما بك!ى من خلفها انصرف!ت ل!ه)
بشق{ وتت شقyهـا ل ي)حـو+ل
ويوما Rعلى ظ!هر الك!ثيب تعذ[رت
علي +وآل!ت حلف!ـة Rل تحل[ـل
أ!فاطم مهل Rبعض هذا الت+دل•ل
وإن كنت قد أ!زمعت صرمي فأ!جملي
أغ!ر+ك منNي أ!ن[ ح)ب+ـك قاتلي
وأ!ن+ك مهما تأم)ري الق!لب يفعل
وإن تك) قد ساءcتك من خليقةY
فس)ل.ي ثياب من ثيابـك تنس)ل
وما ذ!رف!ت عيناك إل لتضرب
بسهميك ف أ!عشار ق!لب م)ق!ت+ـل
وبيضة خدر ل ي)رام) خبـاؤ)ها
تمت+عت) من ل!هو با غي م)عجل
تاوزت) أ!حراسا Rإل!يها ومعشراR
عل!ي +حراصا Rل!و ي)س0رKون! مقتلي

إذا ما الث•ري+ا ف الس+ماء 0تعر+ضت
تعرKض أ!ثناء 0الوشاح الم)ف!ص+ـل
ف!جئت) وقد نض+ت لنوم ثيابها
لدى السNتر إل[ لبسة! الم)تف!ضNل
فقالت  :يمي ال 0ما لك حيل!ةY
وما إن أ!رى عنك الغواية! تنجلي
خرجت) با أ!مشي تج)ر Kوراءنا
على أ!ث!رينا ذ!يـل! مرط kم)رح+ـل
فلم+ا أ!جزنا ساحة! ال!ي Nوانتحى
بنا بطن) خبت kذي حق!اف kعق!نق!ل
هصرت) بف!ودي رأسها! ف!تمايل!ت
عل!ي +هضيم الك!شح ري+ا الم)خلخل
م)هفهف!ة Yبيضـاء Žغي) م)فاضـةk
ترائب)ها مصقJول!ـة Yكالس+جنجـل
ك!بكر الم)ق!اناة البياض بص)فرةk
غ!ذ!اها نمي) الاء 0غي) الم)حل[ـل
تص)د Kوت)بدي عن أ!سيل وتت+قي
بناظرة kمن وحش وجرة! م)طفل
وجيد kكجيد الرNئم ل!يس بفاحش
إذا هي نص+تــه) ول بم)عط[ـل
وف!رع يزين) المتن أ!سود فاحـم
أ!ثيث kك!قنو الن+خل!ة الم)تعثكـل
غ!دائ )ره) م)ستشزرات’ إل الع)ـل
تضل• العق!اص) ف م)ث!ن+ى Sوم)رسل
وك!شح لطيف kكالديل م)خص+ر
وساق كأJنبوب الس+قي Nالم)ذ!ل[ـل

وت)ضحي ف!تيت) السك فوق فراشها
نؤ)وم) الضKحى ل تنتطق عن تف!ضKل
وتعطJو برخص غي شثن كأن+ه)
أ!ساريع) ظ!بي أو مساويك) إسحل
ت)ضيء Žالظ[لم بالعشاء 0كأ!ن+ها
منارة Jم)مسـى راهـب ٍ م)تبتNـل
إل مثلها يرن)و الحليم) صبابةR
إذا ما اسبك!ر+ت بي درع ومجول
تسل[ت عمايات) الرNجال عن الصNبا
وليس فJؤادي عن هواك  0بم)نسل
أ!ل ر)ب +خصم فيك أ!لوى رددت)ه
نصيح على تعذ!اله غي م)ؤتـل
وليل كموج البحر أ!رخى س)د)ول!ه)
عل!ي +بأ!نـواع اله)م)ـوم ليبتلي
ف!قلت) ل!ه) ل!م+ا تمط[ى بص)لبـه
وأ!ردف أ!عجازا Rونـاء cبك!لك!ـل
أ!ل أ!يKها ال[ليل Jالط[ويل Jأ!ل انجلي
بص)بح وما ال0صباح) منك بأ!مث!ـل
ف!يا ل!ك من ل!يل كأ!ن[ ن)ج)ومـه)
بأ!مراس كت+ان kإل ص)م Nجنـدل
وقربة أ!قوام جعلت) عصامـها
على ك!اهل منNي ذ!لJول م)رح+ـل
وواد kك!جوف العير ق!فر قطعت)ه)
به الذئب) يعوي كالخليع الم)عي+ل
فقJلت) له) لا عوى  :إن[ شأننا
قليل Jالغنى إ0ن كJنت ل!م+ا تمو+ل

كل!نا إذا ما نال! شيئا Rأ!فاته)
ومن يحترث حرثي وحرث!ك يهزل
وق!د أ!غتدي والط[ير) ف و)كJناتها
بم)نجرد kق!يد الوابـد هيك!ـل
مك!ر{ مف!ر Nم)قبـل م)دبر معـاR
ك!ج)لم)ود صخر حط[ه) الس+يل Jمن عل
كJميت kيزل• الل[بد) عن حال متنه
كما زل[ت الص+فـواء Žبالم)تنـزNل
على الذ[بل جي+اش ك!أ!ن[ اهتزامه)
إذا جاش فيه حمي)ه) غ!لي) مرجل
مسح{ إذا ما الس+ابات) على الونى
أ!ث!رن! الغ)بار بالك!ديـد الم)رك[ـل
ي)زل• الغ)لم الف +عن صهواته
وي)لوي بأ!ث!واب العنيف الم)ث!ق[ـل
درير ك!خ)ذر)وف الوليد أمـر+ه)
تتاب)ـع) ك!ف[يه بخيـط kم)وص+ـل
ل!ه) أ!يط!ل ظ!بي وساق!ـا نعامـةk
وإرخاء Žسرحان kوتقريب) تتفJـل
ضليع إذا استدبرته) سد +ف!رجه)
بضاف kفJويق الcرض ليس بأ!عزل
ك!أ!ن[ على المتني منه) إذا انتحى
مداك عر)وس أ!و صلية! حنظ!ـل
كأن[ دماء cالاديـات بنحـره
ع)صارة Jحن+اءٍ بشيـب م)رج+ـل
ف!عن +لنا سرب’ كـأن[ نعاجـه)
عذارى دوار ف م)ـلءٍ م)ذ!ي+ـل

فأ!دبرن! كالزع الم)ف!ص+ل بينـه)
بجيد م)عم Nف العشية م)خـول
فأ!ل!ق!نـا بالاديـات ود)ونـه)
جواحر)ها ف صـر+ة kل ت)زي+ـل
ف!عادى عداء بين ثور ونعجـةk
دراكا Rول!م ينضح بماءٍ ف!ي)غسل
ف!ظ!ل[ طJهاة Jالل[حم من بين م)نضج
صفيف شواءٍ أ!و ق!دير م)عج+ـل
ور)حنا يك!اد) الط[رف) يقص)ر) د)ونه)
متى ما ترق +العين) فيه تسف[ـل
ف!بات عل!يه سرج)ـه) ولجام)ـه)
وبات بعين قائما Rغ!ير م)رسـل
أ!صاح ترى برقا RأJريك  cوميضه)
ك!لمع اليدين في ح0ب Nم)ك!ل[ـل
ي)ضي Žء سناه) أ!و مصابيح) راهب
أ!مال! الس+ليط! بالذ•بـال الم)ف!ت+ـل
ت ل!ه) وص)حبت بين ضارج
ق!عد )
وبين الع)ذ!يب بعـد ما م)تأ!م+لـي
على ق!ط!ن بالش+يم أيمن) صوبه
وأ!يسر)ه) على السNتـار ف!يذب)ـل
ف!أ!ضحى يس)ح Kالماء cحول! كJتيف!ةٍk
يكJب Kعلى الذق!ان دوح الك!نهبل
ومر +على الق!ن£ان من نف!يانـه
ف!أ!نزل! منه الع)صم من كJل .منزل
وتيماء cل!م يتر)ك با جذع نخل!ةk
ول أJطJما Rإل[ مشيـدا Rبجنـدل

ك!أ!ن[ ث!بيا Rفي عرانيـن وبلـه
ك!بي) أJناس في بجـاد kم)زم+ـل
ك!أ!ن[ ذJرى رأس الم)جيمر غJدوةR
من الس+يل والcغث!اء 0ف!لك!ة Jمغـزل
وألق!ى بصحراء 0الغبيط بعاعـه)
ن)ز)ول! اليماني ذي العياب الم)حم+ل
ك!أ!ن[ مك!اكي +الـواء 0غJدي+ـةR
ص)بحن س)لفا Rمن رحيق م)ف!لف!ل
كان[ السNباع فيه غ!رق!ى عشي+ةR
بأ!رجائه القJصوى أ!نابيش) ع)نص)ل
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