
َح َأَ وَ َامَ هَ وَ أَ   مَ ل 

َطارقَسليامنَالنعناعيل

ًسا َتَظلُّ َوََل ََل َتِغيب   ُأِريُد َأثرًِيا َأِديًبا َعِجيب    َوَشم 

ِف لَِساٍن  ًًل َيَظلُّ بِنِص   َوَشاَبا لَِيب َقى َوََل ََل َيِشيب   َوطِف 

ٍح  ٍح َوَلي َست  لََِت  اقِ  ُدُموًعا لَِفر  َ ََمِت إِْش   ِمن  ُغُروب  َها َوَبس 

ًة لِلثـ  َ َن َأو  َحري  ُز  ِرُف اْل  اًبا لَِقل ٍب َيُذوب   َوََل َنع   ـُثلوِج ان ِِسَ

ًءا َظلِيًًل َومَ  ًسا َوَضو  ٍم َيطِيب   اًء َوَشم   َبِديًًل لَِلي ٍل َوَنج 

َُبوب    َهشيًَم  َخِريًفا َوَلي َست  ُتثرِيُ  ِض فِيِه اْل  َر   ََتَاَوى َعََل اْل 

َراَقُه َأو   يُح َأو  ِقُط الرِّ ُحوب   َفًَل ُتس  ِفَراِر الشُّ ِل اص   ََتَاَوى ِْلَج 

َشع  َسَحاًبا َفع  نَِقاًبا َوَتق  ُروب   لََِت  ِر الدُّ َِراًرا بَِثغ   َوُتب ِد اْح 

َبِيب   َوِِف ُكلِّ ِحنٍي ََتَاَدى ُشُطوطِي ًرا بَِقل ِب اْل   ُمُدوًدا َوَجذ 

ِوي ُبُيوت  َوََل َسي َل  َجَزت  َعن  ُهُروب   ََي ِري َفَته  ًة َأع   َوََل ِهزَّ

ِض وَ  بَّ ِِف َرو 
ِقُد اْل ِ  َوَنن َسى َرِحيًًل َصِديًقا ُينِيب   َها ََل ََل َنف 

ا َوََل َقاَء ِمن ُه ََجَال   ً ُُبوب   َوَطري  ٍم َبِديِل اْل   بِِديَداِن ُطع 

َنا َأَعاَرت ُقُروًنا  َحاَوَقر   َفَردَّت  ُقُروًنا َوَتاًجا َقِشيب   لَِبط 

ِقَدن  ََل َيِغلَّن   ًبا َوََل ََي  ِسَدن  ََل َتِعيب   َوَقل   َوَعي نًا َوََل ََت 

ٍ َيدُ  ًَم َيُذوُب بَِعني  ًرا َزكِيًّا ُمِقيَم الطُُّيوب    ومُ َوَطع   َوِعط 

َفان   ِ ُلو اْل  َفان   َوَهاَمت  ُأُنوف  َوََت  ِ ِم اْل  ُلو ُأَذي ن  بَِطع   َوََي 

ُمَضان   ًًل َوََل َيغ  ِرَفان   َوَعي نًا َوَعق  ًما َوََل َيع   َوَكًلًّ َوَنو 

ِمنَان   اًبا َوَزاًدا َوََل ُيس  ِحَيان   َْشَ ًسا َوََل ُيض   َهَواًء َوَشم 



َفٍة إن   َقى َوِمن  َرش  اَن َأب  َنان  ُأِريَد اْل َِزيُد  َوَريَّ  اْل َُروُم الدِّ

ًقا َوإِن ًسا َوََل ُُي ِرَجان   يُض ِغي نَِساًء َوََل ََل ََتِ َوَأب    َوَخل 

ِرَقان   ًرا َوََل ُيغ  شِ               َوََن ًرا َوَبح  َقى لِِقر  ََمان   َوََل َخل َق َير   اْل 

ِرَها َبل   يُح ِمن  َفو  ِصُف الرِّ َبَيان  َسَتب َقى  َوََل َتع   َنِسيًَم َفِصيَح ال 

ًدا َوَظب ًيا ًبا َوُأس  ََُمن   ت  َتآَخ  َوَشاًة َوِذئ   ََجِيًعا بَِواِدي اْل 

ًًل ُأََلِغي َوُأب كِي َسَحاًبا  َُجَان   َوَنم  ٍر بًَِل ُتر  ِغي لَِبح   َوُأص 

ِد ِميٍل  ِ  َأَرى ِمن  ُصُقوٍر َعََل ُبع  َمان  َوَأط ِوي َمَكاًنا بَِعني   الزَّ

ن  َمَداهُ  ُه فِيًًل َوَأمِّ  َوَساِمق  َزَراًفا َوَسابِق  ِحَصان   َوَصاِدق 

ِِن   َكو 
ِ
َراء ُعو بَِصح  َهان   َوُطوَفاَن َأد  ِم الرِّ نِي َسِفينًا لَِيو   ِْلَب 

َبع  بِنَاٍر َوَتب َقى َسًَلًما  َنَان   ِْلَق  ِب اْل  َد إَِلَّ بَِثو   َوََل َبر 

َن ََل ََل ُأَباِِل بُِجن ٍد  َعو  ََذان   َوفِر  ِل اْل  بَِحاَر بَِحو   َأُشقُّ ال 

ِي َمَواًتا بَِقل بِي َرَجاًء  ِرئ  َسَقاًما لِِغلِّ اْل ََكان   ِْلُح   َوُأب 

م  ِرًضا ِِف َشًذا ِمن  ُزُهوِري
ِن الطَُّروب   َوَْل لِ  َوَشنِّف  َسََمًء بَِلح 

ٍت  َباَن َصو  َعن َدلِيب   َأنِينًا بَِقل بِيَوِغر  اكِي ََجَاًَل َوََل ال   َُتَ

َواَق ََل َُي َدَعن  َذا ُعُشوٍش  ٍل َكُذوب   َوَوق   َوََل َدسَّ َبي ًضا لِنَس 

ٍع  وب   َوِِت َساَح َيب كِي َحبِيًبا بَِدم  ُ يٍل َفَين ََمُز ِمن ُه الِسُّ  َأص 

ِ  َوََل  َتن َأ َعنِّي َسََمء  ُعُروًجا َنَاِح اْل َُعاِر َأُجوب   بَِغري   اْل 

َشف  ِحَجاب  ُأَخاطِب  َمًَلًكا ُغُيوب   لُِيك  ِل ال  َق ان ِسَجاًما بَِسه   َفَأل 

 


