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Abstract: 
The problem of reading the 

contemporary poetic text requires a 

reader who not only consumes the 

text, but contributes to its production 

process. It also requires a background 

of knowledge and previous references 

in which it seeks to monitor the 

various signs, symbols and meanings 

embedded in new ways and 

mechanisms of criticism. 

Thus, it was the office of "Nabila 

reflected in the clarity of the night" 

RabiaJalati contemporary model 

through the language and elegance of 

its style is full of intensification and 

alienation, ambiguity and 

concealment, which brought together 

the imagination and reality. And from 

here we ask: How did the poet to 

explore the poetic text? What are the 

means and mechanisms that have been 

used to open their text to a visionary 

horizon that creates creativity 

 

 ::::صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
ٕان ٕاشاكلية قراءة النص الشعري املعارص، 
حتتاج ٕاىل قارئ ال يكتفي dسـهتالك النص بل يسهم 
يف معلية ٕانتاجه dسـتدعاء خلفية معرفية ومرجعيات 

 سابقة يسعى من خاللها ٕاىل رصد خمتلف ا?الالت
و عليه .والرموز و املعاين املضمرة بطرق وآليات نقدية

لربيعة " بية تتجىل يف وحض الليلالن "فقد اكن ديوان 
منوذجا معارصا من خالل لغهتا ؤا�قة ٔاسلوهبا أ جلطي 

  واليت ،امليلء dلتكثيف والتغريب و الغموض وإالخفاء
 :و من هنا نتساءل. مجعت فيه بني اخليال و الواقع

كيف معدت الشاعرة ٕاىل استنطاق النص الشعري؟ 
  تفتح نصها وما يه الوسائل واالٓليات اليت وظفهتا ل 

  عىل ٔافق رؤيوي يصنع إالبداع؟ 
الشعر العريب املعارص، اللغة : اللكامت املفتاحية

.الشعرية، احلداثة، آليات الرسد، ٔافق التوقع
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        ::::توطئةتوطئةتوطئةتوطئة
ليس خيفى عىل دارس الشعر اجلاهيل ما للعريب من عالقة وطيدة dحليوان بعامة و الناقة 

قة  فقارئ هذا الشعر يلتقي ب¥ذج ال. خاصة ُم لنا جوانب شـّيِ حرص لها عن احليوان، تصفه حينا و تقّدِ
يُع يف القصيدة اجلاهلية شـيوعًا  من حياته ٔاحيا� ٔاخرى، من خالل هذا القصص الشعري ا®ي يَشـِ

ويه قصص تطلعنا عىل جوانب خفية من حياة ال يعرفها ٕاال من اقرتب منه، ٔاو . يغطي ُجل° هذا الشعر
ُه و  ف عىل ٔارسار حياتهdٔالحرى عَاَرشَ   .تعر°

وٕاذا اكن للحيوان بعامة حضور يف حياة العريب و شعره فليس ٔاكرث من حضور الناقة، هذا 
عىل جمال واسع من اه«م الشاعر اجلاهيل ٕاىل درجة ٔان° ِذْكَر  -ٕان حص التعبري–الاكئن ا®ي اسـتحوذ 

°ام يه رمز غريها من احليوا�ت أالخرى يف معرض هذا الشعر يكون يف الغال ب من خاللها و ٔ½ن
  .يسـتدعي سائر اÆلوقات من جنسها ؛فمل اسـتأثرت الناقة بلك هذا ¾ه«م؟

ر هذا التعلق الشديد dلناقة خاصة هو ما تؤديه من وظيفة dلغة أالمهية يف حياة  لعل° ما يّربِ
ِ و ترحاÊ داخل الصحراء الواسعة ا�دبة اليت  ِÍّفرضت عليه سـنة التنقل ا?امئالعريب،فهـي وسـي� ح .

فاكنت مبا ٔاوتيت من صرب و ج� ومقاومة و  1"ؤاكرث القدماء جييد وصفها ٔالهنا مراكهبم:"يقول ابن رشـيق
وهبذا محلت عنه كثريا من متاعب احلياة و . يه املؤه� ٔاكرث من غريها ٔالن تهنض هبذه املهمة حتد

  .قامسته مرساته و ٔاحزانه
ٔاشار ابن قتيبة ٕاىل يشء من مشاركة الناقة لصاحهبا يف السعي من ومن قبل ابن رشـيق، 

فٕاذا عمل ٔانه قد اسـتوثق :"يقول مضمنا هذه إالشارة. ٔاجل الكسب و الرزق؛ فهـي وسـيلته ٕاىل املمدوح
و ¾سـ«ع Ê عقب dٕجياب احلقوق، فرحل يف شعره وشاك النصب و السهر و رسى  من إالصغاء ٕاليه

انضاء الراح� و البعري فٕاذا عمل ٔانه قد ٔاوجب عىل صاحبه حق الرجاء و ذمامه  و الليل و حر الهجري
فالناقة حسب ما يذكر ابن قتيبة  2."التأميل، و قرر عنده ما �Ê من املاكره يف املسري، بدٔا يف املدحي

  . ٔاداة الشاعر اليت يتوسل هبا ٕاىل املمدوح، و يسـتذر من خاللها عطفه و كرمه
و العادة ٔان يذكر الشاعر ما قطع من املفاوز :"شـيق يف هذا الرٔاي حيث قالوقد تبعه ابن ر 

وما ٔانىض من الراكئب وما جتشم من هول الليل و سهره و طول الهنار و هجريه، و ق� املاء و غؤوره، 
  3.مث خيرج ٕاىل مدح املقصود ليوجب عليه حق القصد و ذمام القاصد و يسـتحق منه املاكفأة

العريب dلناقة ٔاهنا اكنت متثل dلنسـبة Ê رمزًا دينيا يسـتحق التقديس و ومن ٔاسـباب تعلق 
ه åوهذا إالعزاز للحيوان قد : "هذا ما ٔاكده سـيد نوفل معمتدا عىل ما ورد يف بلوغ أالرب، فذكر ما نص

. يبلغ يف بعض احلاالت رضdً من التقديس مثل صنيعهم مع البحرية و السائبة و الوصي� و احلاىم
ت الناقة ٕاذا ٔانتجت مخسة ٔابطن ٔاخرها ذكر حبروا ٔاذهنا وشقوها، و امتنعوا عن حنرها و ركوهبا، فاكن
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و ٕاذا و?ت الناقة عرش ٕا�ث هتمل و ال تركب، و ال جيز . ؤاdحوا لها املاء و املرعى، و يه البحرية
ون متتابعة اكنت و ٕاذا ٔاتأمت الشاة عرش ٕا�ث يف مخس بط. وبرها، و ال يرشب لبهنا، و يه السائبة

و احلايم الفحل ٔانتج عرش ٕا�ث متتابعات ليس بيهنن ذكر محى . الوصي�، و ٔاجريت جمري السائبة
فهذه التقاليد تدل مع اختالف يف تفسريها، . و خىل يف ٔابÍ يرضب فهيا. ظهره، فمل يركب، ومل جيز وبره

التقديس يبيح Ê ٔاعز ما ?هيم، و  عىل ٔاهنم اكنوا يرتفعون dحليوان، يف ٔاحوال خاصة، ٕاىل رضب من
َريٍة ((((: وقد جاء تأكيد هذه القداسة يف النص القرآين، لقوÊ تعايل 4.هو املاء و املرعي ُ ِمْن َحبِ °úَريٍة َما َجَعَل ا ُ ِمْن َحبِ °úَريٍة َما َجَعَل ا ُ ِمْن َحبِ °úَريٍة َما َجَعَل ا ُ ِمْن َحبِ °úَما َجَعَل ا

 ûالْكَِذَب َوا ِ °úوَن عََىل ا يَن كَفَُروا يَْفَرتُ ِ ِ الْكَِذَب َواû َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصيَ�ٍ َوَال َحاٍم َولَِكن° ا®° °úوَن عََىل ا يَن كَفَُروا يَْفَرتُ ِ ِ الْكَِذَب َواû َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصيَ�ٍ َوَال َحاٍم َولَِكن° ا®° °úوَن عََىل ا يَن كَفَُروا يَْفَرتُ ِ ِ الْكَِذَب َواû َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصيَ�ٍ َوَال َحاٍم َولَِكن° ا®° °úوَن عََىل ا يَن كَفَُروا يَْفَرتُ ِ ُمهْ َال يَْعِقلُونَ َوَال َسائَِبٍة َوَال َوِصيَ�ٍ َوَال َحاٍم َولَِكن° ا®° ُمهْ َال يَْعِقلُونَ ْكَرثُ ُمهْ َال يَْعِقلُونَ ْكَرثُ ُمهْ َال يَْعِقلُونَ ْكَرثُ   ....5555))))ْكَرثُ
  .وهبذا تتأكد الصفة ا?ينية للناقة، و ٔاهنا اكنت متثل رمزا مقدسا يف د��ت العرب قدميا

ٔاهنا   6وقد حاول بعض احملدثني ٔان يقدموا تفسًريا لّرسِ تعلق اجلاهيل dلناقة، فذكر الكفراوي
قة و تأكيد فتوهتم داخل فضاء الصحراء تليب رغبة يف نفوسهم، ٕاذ يه وسـيلهتم يف حتقيق مغامرهت م الشـيِّ

  7: و قد عرب امرؤ القيس عن يشء من هذا حيث قال. الرحب
شششِش ٔاْربََعاِ ٔاْربََعاِ ٔاْربََعاِ ٔاْربََعا         َراِقُب ُخَالٍت ِمَن الَعيَْراِقُب ُخَالٍت ِمَن الَعيَْراِقُب ُخَالٍت ِمَن الَعيَْراِقُب ُخَالٍت ِمَن الَعيْ �� °ينينينِين     اِ     اِ     اِ     ا�� َبا غََري ٔان ْعُت الّصِ °و ٔاْصَبْحُت َود° َبا غََري ٔان ْعُت الّصِ °و ٔاْصَبْحُت َود° َبا غََري ٔان ْعُت الّصِ °و ٔاْصَبْحُت َود° َبا غََري ٔان ْعُت الّصِ     و ٔاْصَبْحُت َود°

  8:املهامه الواسعة  فقال و مث ذكر من بني هذه اخلالت أالربع، ركوب الناقة و الرضب هبا يف القفار
َم َمجهُوًال ِمَن أالرِض بَلْقََعا َم َمجهُوًال ِمَن أالرِض بَلْقََعاو ِمهنن° نصå الِعيِس و اللّْيُل َشامُل           تََيم° َم َمجهُوًال ِمَن أالرِض بَلْقََعاو ِمهنن° نصå الِعيِس و اللّْيُل َشامُل           تََيم° َم َمجهُوًال ِمَن أالرِض بَلْقََعاو ِمهنن° نصå الِعيِس و اللّْيُل َشامُل           تََيم°   و ِمهنن° نصå الِعيِس و اللّْيُل َشامُل           تََيم°

ا حتقق Ê هوايته، ومتكنه من اسـتعادة زمن  وهذا جيعلنا نفهم ٔان من ٔاسـباب شغف العريب dلناقة ٔاهن°
  .اÆاطرة و الفتوة و الصبا

برر اه«م العريب بناقته dعتبارها رمز لٔالمومة اخلصبة و العطاء  ٔاما وهب رومية، فقد
وما ٔاشد ما اكن العريب متلهفا لهذه اخلصوبة و هو يعيش ذ� العقم يف بيئته الصحراوية  .9املسـمتر

  .واجلفاف بسبب ما سلط علهيا من عوامل القهر
فقد رآها رمزا للقوة اليت ال غىن كام اكن ٕاكبار اجلاهيل لناقته و تقديسه لها من تقديسه للقوة، 

هام dسـمترار رمز :" وهذا ما ذهب ٕاليه كامل ٔابو ديب حيث قال معلِّقًا عن الناقة و احلصان معا. Ê عهنا
للقوة و املنعة والصالبة يف عامل هش متكرس متفتت، و هام dسـمترار رمز للثبات و ¾نتصاب الضخم 

و التاليش يف الزمن، وهام dسـمترار موحدان dلشاعر يف وجوده  الراخس يف عامل ٔاكرث ما ميزيه التغري
  10".الفزي�يئ، ويف غرض وجوده وغايته

ٔان الناقة مثلت dلنسـبة  d11ٕالضافة ٕاىل ما تقدم، فقد رٔاى كثري من ا?ارسني احملدثني و
سان يف لك حني، للعريب قدميا املنقذ و اÆلص من القهر الزمن و جربوته، من املوت ا®ي يهتدد إالن 

  .من اهلم بأشاكÊ و صوره اÆتلفة
من هنا غدت الناقة رفيقا عزيزا للعريب قد ال تكمتل احلياة ٕاال بوجوده، وبذ� اكن من حقها 
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. عليه ٔان حتظى عنده بلك هذا الشغف و ¾ه«م، و ٔان تكون Ê مصدر خفر، و ماًال تُقَاُس به ثروته
  .?و ٔان حتل عنده حمل النفس و الو

ونظرا لهذه القداسة اليت حظيت هبا الناقة ?ى الشاعر اجلاهيل فقد غدت مصدر ٕالهام Ê، و صار 
مقطع الناقة من ٔامه اللبنات اليت ٔاسهمت يف تشكيل بناء القصيدة القدمية، ٕاذ غالبا ما يعقب ت� 

  .املقدمات اليت متهُِّد للقصيدة
        ::::�قة طرفة بن العبد�قة طرفة بن العبد�قة طرفة بن العبد�قة طرفة بن العبد

اقة يف معلقته بذكر السبب ا®ي من ٔاجÍ الذ هبذه الناقة، فهو اهلم، و يُمهُِّد طرفة ملقطع الن
و مبجرد ٔان يقمي هذا اجلرس، يسرتسل مبارشة يف رصد صفاهتا، و حنت . هو السعي ٕاىل اخلالص منه
Íا �قة نشـيطة، و يه من اخلف°ة و . متثالها بلك جزئياته وتفاصي و ٔاول ما يطالعنا من هذه الصفات، ٔاهن°

ا متجددة النشاط ٕاذ تصل سري الليل بسري الهنار. ¾ندفاع حبيث ال تسـتقمي يف سريها شدة مث . كام ٔاهن°
ا �مة اخللق، متوازنة، قد ٔامنت الُعثَار، عظا�ا صلبة متينة، شبهية بألواح التابوت العظمي، و يه  ٕاهن°

ا رسيعة رسعة . ٔالرضمكتزنة اللحم، صلبة صالبة ا" وجناء"تضايه امجلل يف قوته، " جاملية" كام ٔاهن°
        . النعامة حي¥ تعرض للظلمي، مما جيعلها حتايك إالبل الكرمية املوصوفة برسعهتا الفائقة

و يف البيت اخلامس ما يوفر هذه الصفات املتقدمة، خاصة ما يتصل مبظاهر القوة، ٕاذ يه 
  12بيع ليكون ذ� كام يذكر الزوزينdلوفرة و املرعى اخلصيب، و اختار لها الشاعر ٔا�م الر  �قة حماطة

كام ٔارادها ٔان تكون يف صواحب لها، ليكون ذ� ٔادعى لها عىل . ٔاوفر للحمها و ٔاشد تأثريا يف مسهنا
  .الرعي، مبا حتققه ت� املشاركة من منافسة و ٕا"رة للرغبة

ُه بذنهبا وحرصًا عىل ¾حتفاظ هبذه البنية القوية، فقد جعلها �قة رشودا جمافية للفحل،  åتصد
حىت ال يمتكن مهنا، فتْسِملَ من اللقاح، و dلتايل تأمن من تعب امحلل، و ما يسببه من هزال و تراجع 

  .القوة و احليوية و الرسعة
نب ا®ي وف°ر امحلاية من الفحل فبدا Ê بشعره امللتف و  ويظل الشاعر مشدودا ٕاىل هذا ا®°

و يف ذ� دال) عىل وفرة الشعر، و يف . م ذنب هذه الناقةٔ½نه جناحا نرس خضم و قد غرزا يف عظ
  .هذه الوفرة ما يعزز فعل امحلاية

، فيذكر ٔان لها "المتثال"مث مييض بعد هذا يف اسـتكامل جزئيات هذه الناقة، ٔاو dٔالحرى 
 و لها فقرات م«سكة. خفذين طويلني ممتلئني محلا، قد شاهبا يف ارتفاعهام مرصاعي dب لقرص عال

مفن السعة حبيث تبدو هذه  ٔاما ٕابطاها. ٔ½هنا قيس+ يف احنناهئا و صالبهتا  متداخ�،  و ٔاضالع متص� هبا
ا ٕاىل جانبهيا الناقة و هذه صفة محمودة يف إالبل ذ� ٔان سعة . و ٔ½ن بيتني من بيوت الوحش قد ُمضَ

  .13إالبط ٔابعد لها من العثار كام يذكر الزوزين
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ٔاخرى مماث� لهذه، حني حتدث عن مرفقي هذه الناقة القويني الظاهرين ويثين الشاعر بصورة 
قاء ا®ي حيمل دلوين مملوئني  عن جنبهيا، مركزا عىل جانب السعة ف1 بيهنام، فرتاءت Ê يف الصورة الس°

  .dملاء، مباعدين عن جنبيه �حييت الميني و اليسار
و صالبته بقنطرة الرويم، فهـي يف مجيع مث يشـبه طرفة �قته يف خضامهتا و متاسك بناهئا 

ٔاعضاهئا و مكونهتا شديدة و متينة؛ ٕاهنا قوية الظهر، مفتو) اليدين، عظمية الرٔاس، عالية الكتفني،صلبة 
لها عنق ممتٌد مرتفع و منتصب مياثل ذنب . اجلنبني صالبة الصخرة امللساء و أالرض الغليظة

يناها صافيتان اكملرآة، وهام يف غؤورهام شبهيتان بكهفني، وع . السفينة،ومججمة حديدية اكلعالة صالبة
امء ٔاي عىل " صادقتا السمع"ولها ٔاذ�ن.ٔاما العظم ا®ي يقميها من الناحية العلوية فصلب اكلصخرة الص°

درجة عالية من اليقظة و القدرة عىل التقاط الصوت �ام اكن خافتا، وهام من النوع ا?قيق احلاد 
  14.مسـتحبة يف آذان إالبل بعامة املنتصب،وت� صفة

مث ٕان° طرفة يضيف هنا مزية ٔاخرى حني شـبه ٔاذنهيا بأذين ثور منفرد بنفسه يف اخلالء، ٔالنه يكون يف 
  .هذه احلال ٔاكرث يقظة و حيطة

°ه و  ٔاما قلُهبَا فذيك+ خفاق رسيع احلركة، هيزت ٔالبسط أالشـياء، لكنه dملقابل ٔايضا خصري+ صلٌب، بل ٕان
ة م«سكةأالض   .الع تكتنفه اكلصخرة اليت ٔاحاطت هبا جحارة مرتاص°

عة يف يد صاحهبا، يكيُِّف سريها كيفام -مبا احتوته من قوة البناء–و ٔاخريًا، فٕان° هذه الناقة  ضة طّيِ مرو°
  .يشاء، فان شاء ٔارقلت و ٕان شاء مل ترقل

ها لها الشاعر من مصدري القو  ة و الرسعة قادرة و مؤه� و يه هبذه املواصفات اليت ختري°
عب يف نفس املرافق ا®ي ضاق dملاكن و ٔايقن الهالك، و  åلتخطي هذه الفالة القات� اليت زرعت الر
صار يمتىن ٔان لو اكن قادرا عىل ٔان يفدي الشاعر بنفسه من عناء هذه الرح� اليت ال يعتقد من بعدها 

  .النجاة
ما يرتفع هبا عن  معلقته، و حشد لها من الصوروبعد، فهذه �قة طرفة كام صورها لنا يف 

 خسر لنحته مادة متنوعة اسـتقاها من احلجارة، و أالجر" متثاال"ٔاو " مثاال"ٕاطارها الطبيعي، وجيعلها �قة 
و ما ٕاىل ذ� من العنارص . و القرمد، و أالرض، و اخلشب، و احلديد، و القيس،و حيوان الصحراء

نا يف الهناية هذا البناء الضخم لناقة تعادل قنطرة الرويم اليت ٔاحمك اليت توحدت و انرصفت لتشلك ل 
فهل حنن بعد هذا ٔامام �قة حقيقية؟ ٕاننا بلك تأكيد نلتقي باكئن خرايف ٔالبسه طرفة لك مقومات . بناؤها
مث بث فيه ما اسـتطاع من معاين احليوية والنشاط و ¾ندفاع ليجعل من �قته هذه ٔاداة فنية ،القوة
  .رة عىل مناز) ا?هر والتصدي لقهره و جربوتهقاد

اكئن ٔاسطوري اكمل يف صفاته اجلسمية، ويه رمز : "فهـي كام عّرب عهنا عفت الرشقاوي
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  15.انطالق طرفة  و حتقيق ٕارادته يف احلياة
و حي¥ نعيد النظر يف الصفات اليت اسـتجمعها لها الشاعر، سـنجد ٔاهنا يف مجملها تصب يف 

و النشاط وال شك ٔان إالحلاح يف طلب دالالت  القوة و الصالبة، مث حمور الرسعة: حمورين ٔاساسـيني
القوة  و الرسعة عىل امتداد ثالثني بيتا خصصت لهذا املقطع ٕامنا يعكس و>ني متقابلني متضادين، 

الزمن يمتثل الوجه أالول يف املقدمة و ¾نتصار، و يتجيل الوجه الثاين يف الفعل املقاوم ا®ي جيسده 
كقوة مدمرة فينبغي ٔان نعمل بأن° الشاعر اجلاهيل، بقدر ما تساىم بناقته، وجعل مهنا منوذجا قادرا عىل 

و البقاء، بقدر ما يعكس هذا التسايم فاعلية اخلصم و مسـتوى رضاوته، ٔاو  املوا>ة و حتقيق الكينونة
  .فلنقل ٕان درجة تضخمي الناقة اكنت مبسـتوى وعيه مبأساة املصري

تطالعنا هذه الثنائية مع ٔاول بيت من هذا املقطع، حي¥ ٔاعلن طرفة منذ البداية بأن �قته يه و 
الوسـي� لتحقيق ¾نعتاق من ٔارس هذا اهلم ا®ي حيرضه، و ليس هذا اهلّم يف تقديري ٕاال هاجس 

ع ا®ي يسكن وعيه، و يدفعه dسـمترار ٕاىل ال«س اخلالص °ه اهلّم ا®. املوت املرّوِ ي يشغل dل ٕان
لهذا قال . الشاعر اجلاهيل بعامة، ويسـتحثه دوما عىل خلق آليات املوا>ة ضد فاعلية الزمن الهادمة

  16." لقد اكنت ا�اهدة يف هذا الشعر يه جماهدة أال�م: "مصطفى �صف
فهذا هو اهلم ا®ي حيارص الشاعر و يفسد عليه حياته، و هذا هو جحم قهره و جربوته، و 

وبذا� . ذا راح طرفة يسـتجمع لناقته ما وسعه اخليال من معاين القوة و ¾ندفاع والنشاطٔالجل ه
يضعنا - ٕاذن–يشلك هذا املقطع حركة مضادة للحس ¾هنزايم ومشاعر ¾ستسالم؛ مفنذ البيت أالول 

او) املوت يف الشطرة أالوىل، و التحدي Ê و حم/ ٔامام هذا اجلدل و هذا الرصاع القامئ بني اهلم
" العوجاء"إالفالت منه يف الشطرة الثانية dلوسـي� الناجعة اليت اخرتها الشاعر، ممثً� يف هذه الناقة 

و يه مبالغة . السـيطرة عىل ضبط سريها، و توازن حركهتا -ٔاحيا�–اليت لفرط نشاطها ورسعهتا، تفقد 
ائرة اهلم، و امليض بعيدا ما واحضة يف تصوير رسعهتا و اندفاعها، يربرها حرص الشاعر عىل ختطي د

  .ٔامكنه ¾بتعاد
يف جعز البيت، و املتضمنة لهذا الطباق ا®ي يفيد الفعل و " تروح تغتدي"و تأيت عبارة 

وهذا ما . ضده، فتشـيع كذا� جوا من الرصاع تبطنه ا®ات الشاعرة نتيجة ما تعانيه من قلق وجودي
Êيف ٔاعامقها، ٔاعامق ليت تروح وتغتدي يه نفس طرفة قال ا املر والعوجاء:"أكده مصطفي �صف بقو

  17." و ال تسرتحي طرفة ال تسكن 
و منيض ٕاىل البيت الثاين، فيسـتوقفنا ٔايضا هذا اجلدل عرب هذه املفارقة اليت تكشف عن 
صورة الناقة القوية، اليت اتصلت قوهتا dملوت، فهـي مفارقة جعيبة، ٕاذ متزتج فهيا معاين القوة و الصالبة 

  ."التابوت" ممث� يف عظام أالضالع اليت يشـهبها dٔاللواح املتينة، بدال) املوت اليت حييل علهيا 
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تَُرى ما ا®ي اسـتدعي املوت ٕاىل وعي الشاعر حلظة تشييده لمتثال �قته أالسطورية؟ ٕانه 
و . التفوق حسå الفناء املريع ا®ي ال ياكد يربح نفسه؛ فهو حارض حىت يف حلظات إالحساس dلقوة و

 18." رح� الشاعر عىل �قته يه رح� احلياة نفسها: "حنن ٕاذا سلمنا مع وهب روميه بأن
ٔامكننا ٔان نسـتأنس بعد ذ� بتأويÍ ?ال) هذه الصورة اليت جتمع بني الناقة واملوت، و اليت نقع علهيا يف 

  19. غري ما موضع من الشعر اجلاهيل
يه ٔان هذه اجلنازة احملمو) عىل ظهر الناقة يه املوت ا®ي يعول ففي التعليق هذا اجلانب، يرى روم 

  20. احلياة يف حلها و ترحالها و رسورها و باكهئا
غري ٔان البيت الثاين ال يكتفي هبذه اللوحة القامتة، ٕامنا يضعنا ٔامام لوحة ٔاخرى مضادة معربة 

عليه دالالت اجيابية واحضة ترتمجها ٔاوال عن احلياة، حيث متزتج معاين القوة dمجلال الفين، وهو ما يضفي 
  ".نصأهتا"هذه احلركة و هذا النشاط يف سري الناقة بعد ٔان اسـتحهثا صاحهبا عىل الرسعة 

و من . و يتحقق ٔايضا من خالل هذا الطريق أالملس ا®ي يشـبه الثوب اÆطط املزخرف
دًا يف املوت، و هنا تتعمق املفارقة و التضاد بني املشهد أالول ا®ي يتشلك يف ا لشطرة أالوىل جمس°

  .الثاين ا®ي يتحقق يف الشطرة الثانية بوجود هذه الصورة املتحركة املمنقة dخلطوط و أاللوان
°ام  ٕان° وجود هذه املفارقة يف هذا البيت داخل سلس� من معاين القوة اليت ٔاسـبغها الشاعر عىل �قته ٕان

  .ٕان الصدام بني قوى إالجياب و السلب هو جوهر احلياة و. القصد مهنا هو تأكيد ملبدٔا الرصاع
°ه مالزمه  و مل يكن طرفة الشاعر اجلاهيل بعامة ليتطهر من هذا احلس الفاجع dلفناء، بل ٕان

و ا®ي نالحظه ٔان هؤالء الشعراء مبجرد ٔان يسـتعيدوا ٕاىل وعهيم هذه . مالزمة الظل ا®ي ال يربحه
ا و هذ. زمية يسارعون يف طلب املالذ، و التحصن مبظاهر املقاومة و الثباتاللحظة املأسوية امللفوفة dله

د �قته عرب سلس� من " التابوت"ما فعلته طرفة يف هذا المنوذج، اذ راح عقب اسـتحضاره للموت  يزّوِ
، لتأخذ من ا®كر روح "جاملية" -بداية–جفعلها . الصور مبا ٔامكنه من صفات القوة و الصالبة و الصمود

وجناء مكتزنة اللحم " و يه. و ¾سـتبسال، dٕالضافة ٕاىل قوة بنائه الشجاعة و املغامرة و التحدي
اكٔالرض الصلبة، و لهذه الصالبة داللهتا الرمزية، لهذا فان الشاعر سـيلح يف طلهبا عرب صور عديدة؛ 

ٔاي الصخرة امللساء، " كخلقاء"و ٔان ظهرها .اليت شـيدت dحلجارة الصامء و القرمد" اكلقنطرة"فهـي ٔايضا 
" ، و "املربد" و " اكلعالة"و عظام رٔاسها حديدية . تشبهيا dٔالرض الغليظة املتينة" القردد"و يه ٔايضا 

ترى ما سبب ". مكرداة خصر"وحىت قلهبا اكن من ٔاشد الصخور صالبة و مقاومة، ٕانه .خصرية" جحاجهيا
  .إالرصار عىل هذه الصخرية و الصالبة؟

ال شك ٔان ٕاحساس الشاعر هبشاشة الوجود إالنساين ٔامام قوة الزمن و بطشه هو ا®ي و?° 
لقد رٔاى يف .  نفسه هذه الرغبة اجلاحمة يف التسلح بلك مظهر قوة جيُد فيه مالًذا يعصمه سطوتهيف
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الب، و هذا ما عرب عنه و هب  مå الّصِ åا?هر قوة حديدية ال تقهر، وال تقوي عىل موا>هتا ٕاال° هذه الص
Êمغوضه؟ ال يَِفُل احلديد ٕاال  فكيف تسـتطيع هذه الناقة ٔان حترر مبدعها من آالم الزمان و:" رومية بقو

... وٕاذا اكن الزمان قاسـيًا صلًبا، تكرå ٔا�مه و لياليه دون ٔان يلتفت ٕاىل الوراء  -ف1 يبدو–احلديد 
هَا دون توقف ٔاو التفاف �ام تكن الظروف ٔاو  فليس ٔامام الناقة ٕاال ٔان تكون صلبة قاسـية متيض عىل ٔاّمِ

  21." و تصاوÊ، و تقف Ê رصدا و لو ٕايل حنياملشقات، فGٔهنا تباري الزمان نفسه 
و ٔالجل هذا شـي°د طرفة �قته من احلديد، واالٓجر، واحلجر الص�، وأالرض الغليظة، واللوح 
ن  املتني، ليخر>ا يف الهناية يف صورة اكئن ٔاسطوري ينطوي عىل قوة خارقة للمقاومة والتصدي، و لهتّوِ

مام هذا العدو الغامش، و ختفف عنه وطأة التفكري يف مأساة عنه بعد ذ� مرارة الشعور dلهزمية أ 
Íيْسَخُر من العدو."الوجود اليت ٔارهقت عق å   .كام يقول مصطفي �صف. 22" فالبناء أالمص°

ُبه و من عظام :ومل يكن هذا الوصف املتعايل ا®ي يضخم لك عضو من ٔاعضاء الناقة ويصلِّ
ملرفقني مث اليدين، و كذا العنق، وامجلجمة وما سوى ذ� من أالضالع ٕاىل الوجنتني ٕاىل الفخذين، فا

هبذه الناقة المنوذج معمتدا لغة مسـتوحاة من ذات احلقل،  -الوصف–املكو�ت وأالعضاء، وا®ي ينهتـي 
  .القنطرة، القرمد، اخللقاء، القردد، و العالة احلديدية، و كذا املربد: و من ذ�

d خر لها الطاقة الالزمة اليت يوفرها وقد حرص الشاعر عىل ٔان يتعهدها لرعاية التامة، و يد°
هذا املرعى اخلصيب بواد ال تاكد تنقطع عنه أالمطار، يف زمن الربيع ا®ي هو زمن تفجر اخلصوبة و 

و ترسـيخا لفكرة الصالبة و الثبات و القوة ٔالجل مقارعة ا?هر و  فمل يكن لك ذ� ٕاال تعزيزا. احلياة
  . ه¾ح«ء من قهر 

و فكرة امحلاية هنا واردة يف النص بشلك الفت لالنتباه، تشـيعها مجموعة من الصور و 
العبارات تتخلل هذا الوصف؛ فالباب املنيف ا®ي يوفر امحلاية و املنعة للقرص، و قنطرة الرويم اليت 

ي شـبه تضمن سالمة العبور، وجناحا النّرس، والسقف املسـند، وأالضالع اليت اكلقيس، والكهف ا®
د و يلتقي يف الوظيفة، و يه توفري امحلاية.به احلجاج ا®ي يقي العني و هو ما يعكس . لك هذا يتوح°

و قد جتىل هذا . حاجة الشاعر لهذه امحلاية و يكشف عام يسـتقر بأعامقه من خوف و فزع ال يفارقه
مككحوليت "عن صغريها اخلوف يف �قة طرفة يف ٔاكرث من موضع ؛ فعيناها تشـبه بقرة وحشـية مفزوعة 

وع ". مذعورة و ال شك ."خمافة ملوي"، و يه دامئة اخلوف من السوط "ٔاروع نب°اض" وقلهبا ذيك مر°
ٔان هذا إالحساس الطاغي dخلوف هو ٕاحساس يبطنه الشاعر وقد ٔاسقطه عىل �قته، و ليست يه 

Ê ة مقنعة، و ليس ذ� السوط يف و ٔاهنا ا®ات الشاعرة يف صور.يف هذه احلال ٕاال° معادال موضوعيا
ما وظيفة : هل سألنا ٔانفسـنا مرة:"و قد ٔاكد هذه الرمزية وهب رومية. احلقيقة ٕاال رمزا عن ا?هر

السوط ا®ي يلسع ظهر الناقة؟و هل حاولنا ٔان نربط بني هذه الوظيفة و وظيفة الهر ا®ي خيدش 
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يظهران " السوط"و" الهر"يزمع الشاعر ٔان .الناقة و يظفرها طول الرح� ال فرق بيهنام عند التحقيق
  23".حدة الناقة رسعهتا و نفارها، و ٔازمع ٔاهنام رمزان ل�هر

قد اجهتد يف تشييد هذا البناء الضخم القوي  -عىل النحو ا®ي رٔايناه–وٕاذا اكن الشاعر 
°ه مل جيعÍ نُُصًبا قاًرا ٔاو متثاال جامدا، بل لقد ٔامّده dحليو  ده الصلب لناقته، فٕان ية و النشاط ا?ؤوب، وزو°

فالناقة dلنسـبة للشاعر  ،dحلركة و السري اجلاد، املتواصل ليكسـبه صفة احلياة و فعالية التأثري ¾جيابية
و لو مل يفعل طرفة ذ� ملا انتظر جدوى .24" ٔاسلوب من ٔاساليب التعويذ ٔالهنا جتسد احلركة املسـمترة"

ن املبالغة يف تأكيد الثبات يف غياب احلركة ينهتـي رمز� dمجلود و ذ� أ " من هذا البناء العظمي أالمص،
  25. املوت

®ا، فٕاننا حي¥ نعيد النظر يف هذا الوصف سـنجد ٔان الشاعر يزاوج بني الصالبة و الرسعة، 
وبني عنارص البنية القوية و مظاهر النشاط، مع مالحظة ٔان ٔاول ما حدثنا عنه من هذه الصفات 

، ليثّينِ بعدها مبواصفات البنية الثابتة ٕان حص "تروح و تغتدي -قال املر–العوجاء " يتصل dحلركة،
  .و هكذا مييض مراوًحا بني الصفات اجلامدة واملتحركة. التعبري

حيث  ،ٔاما أالوىل، فقد سـبق الوقوف عندها و ٔاما الثانية فتتوزع عىل مجموعة ٔابيات النص
ور و الص åفات ما يَِيش هبذه الرسعة الفائقة؛ فهـي تأخذ رسعة النعامة حني اختار الشاعر لناقته من الص

ها من ٔاكرم إالبل و ٔاجنهبا، وجعلها تباري .تعرض للظلمي بعيدة و خد "ويه  ،"العتاق الناجيات" كام ختري°
  .، و يف ذا� تكنية عن شدة السري و الرسعة"الرجل

: عرب هاتني الصفتني املتتاليتنيويف البيت السادس عرش تصعيد لهذه الرسعة و تكثيف لها 
فاق و يه " امجلوح" å?ملبالغة يف السري " اليت تفقد السـيطرة يف سريها لفرط نشاطها، مث° اd Nاليت تو

وشدة ¾ندفاع، و يف هذه اللكمة ما ُحييل عىل حركة تدفق السـيل، و يه بذ� تو? حركة متفجرة  
  .dٔالروع و النب°اض ما يكشف عن اخلفة و النشاط كام ٔان° يف وصف القلب. واندفاعا هاجئا

الصالبة و : و هبذا يتضح لنا ٔان° وصف طرفة لناقته ينبين عىل ٔاساسني واحضني هام dختصار
ي و ¾خرتاق ليوفر . الرسعة؛ مفع الصالبة يكون الثبات و الصمود؛ و مع الرسعة يتحقق فعل التصّدِ

 Pين يؤدي وظيفتني؛ وظيفة امحلاية و مقارعة ا?هر، مث الشاعر بتوافرهام ٔاداة �حجة،و سالح ا ذا حد°
  .حماو) جتاوزه و¾نتصار عليه

وال شك° ٔان° طرفة قد اد°خر هذا البناء املتعايل، و هذه القوة اخلارقة، ممتث� يف �قته 
ا املوا>ة مع رح� شاقة و  أالسطورية ملوا>ة ما كشف عنه يف البيت أالخري من هذا املقطع، ٕاهن°

رة، فهذا البيت  يتضمن  - ٕاذن- حصراء قات�، يه يف احلقيقة وجه آخر من ا?هر ؤاحد ٔا�ديه املدّمِ
خالصة أالسـباب اليت دفعت dلشاعر يف غري روية و ال تردد ٕاىل ال«س لك مظاهر القوة لتحصني 
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  .هنفسه من خالل هذه الناقة اليت تعدå امتداًدا Ê، ٔاو dٔالحرى صورة من
°ام يُِعدå �قته خلوض معركة رشسة ال يكتب فهيا البقاء ٕاال° ملن  لقد اكن طرفة من وراء هذا الوصف و ٔ½ن

  .اكنت Ê الغلبة، و امت� سلطان القوة
عىل ٔانه ينبغي ٔان نالحظ ٔان نرتك �قة طرفة بأن° هذا املقطع و ٕان اكن ميثل حركة ٕاجيابية 

°ه مل خيل من إالقرار dلعجز واخلوف من املصريمضادة لٕالحساس dلهشاشة ومشاعر  . ¾ستسالم، فٕان
Êيف بعض أالحيان-بدت الناقة : "وقد ٔاشار مصطفى �صف ٕاىل ما يؤكد هذا متحد" عن الناقة يف قو - 

�مومة مثق� dٔالعباء حىت يف حلظات النرص اليت يتخّيلها الشاعر"26.  
°ام هو مسكون حبّسِ الهزمية فاالنتصار ا®ي نسجÍ يف هذا املقطع ليس و لنا . انتصارا مطلقا ٕان

ي؛ الفعل ورّد  ٔان نعيد التأمل يف بعض صور هذا الوصف وسـنجد بني لك صورة ؤاخرى تواٍز ضّدِ
يف مقابل الناقة ) ا?هر/ اهلم: (ومن ٔامث� ذ� ما ورد يف البيت أالول. الفعل، املوت يف مقابل احلياة

  .كثرية النشاط
�° " أالمون" ت الثاين الناقةو يف البي مث البيت السادس و ".التابوت" اليت يوازهيا ضّدِ

فترتاوح ا?الالت . ، وهو يف ذات الوقت مكرداة خصر"ٔاروع"العرشون ا®ي يصف لنا قلب الناقة بأنّه 
ا قوية زة رمغ ٔاهن° شاخمة  املرتبطة dلناقة هنا بني السلب و إالجياب؛ ٕاهنا خائفة مذعورة قلقة متحّرِ

  .متحدية
ا حتمل dملوازاة دالالت اجلنب " الروعاء"كام ٔان° صفة  ت عن معاين اخلفة والنشاط و¾ندفاع فٕاهن° وٕاْن عرب°

  .و اخلوف
ؤان . و بلك تأكيد ٔان° هذه الصور رصحية ا?ال) عىل فكرة الرصاع اليت تشغل dل الشاعر

عًا بفكرة الفناء يف آنطرفة حي¥ راح يشـيد متثال �قته المنوذج اكن م  وما . سكوً� هباجس القوة، مرّوِ
ماهتا اخلارقة اليت ٔابدعها يف معلقته ٕاال° عالمة عن رغبته امجلوح يف ٕاشـباع  ت� الناقة أالسطورية مبقّوِ

ا رمز شعري يكشف . احلاجة ٕاىل القوة و الصالبة ٕازاء ٕاحساسه اليقيين هبشاشة الوجود إالنساين ٕاهن°
فاكن ٕارصاره عىل ٕاخراج �قته يف ت� . اعر الوجودية وٕاحساسه مبأساة املصري إالنساينعن رؤ� الش

 .الصورة املتعالية حتّدٍ لقهر الزمن و جربوته و سعيا ٕاىل جتاوز هذه املأساة
        ::::نص املعلقةنص املعلقةنص املعلقةنص املعلقة

َِديَِديَِديَِديبَعـــــــــْوَجاَء ِمْرقَاٍل تــبَعـــــــــْوَجاَء ِمْرقَاٍل تــبَعـــــــــْوَجاَء ِمْرقَاٍل تــبَعـــــــــْوَجاَء ِمْرقَاٍل تــ        و ٕاّينِ الûْمو ٕاّينِ الûْمو ٕاّينِ الûْمو ٕاّينِ الûْميضيضيضِيض اِ اِ اِ اهلهلهلهلم° عْنَد اْحِتَضـــــــــــــــاِرهِ م° عْنَد اْحِتَضـــــــــــــــاِرهِ م° عْنَد اْحِتَضـــــــــــــــاِرهِ م° عْنَد اْحِتَضـــــــــــــــاِرهِ          ــــــــُروُح و تْغتــــــــُروُح و تْغتــــــــُروُح و تْغتــــــــُروُح و تْغتــــ
ـُــــــــــــــــــِد         اûُمـــــــــوٍن ٔ½لـــــَواحِ إالراِن نصأتــــــــــهااûُمـــــــــوٍن ٔ½لـــــَواحِ إالراِن نصأتــــــــــهااûُمـــــــــوٍن ٔ½لـــــَواحِ إالراِن نصأتــــــــــهااûُمـــــــــوٍن ٔ½لـــــَواحِ إالراِن نصأتــــــــــها °ُه ظهُْر بُْرج ـُــــــــــــــــــِد عىل الحـــــٍب ٔ½ن °ُه ظهُْر بُْرج ـُــــــــــــــــــِد عىل الحـــــٍب ٔ½ن °ُه ظهُْر بُْرج ـُــــــــــــــــــِد عىل الحـــــٍب ٔ½ن °ُه ظهُْر بُْرج         عىل الحـــــٍب ٔ½ن

َاــــــــَمجــــــــــــــــَمجــــــــــــــــَمجــــــــــــــــَمجــــــــــــــــ َا وْجنَاُء تْرِدي ٔ½هن° َا وْجنَاُء تْرِدي ٔ½هن° َا وْجنَاُء تْرِدي ٔ½هن° ٌٌ وْجنَاُء تْرِدي ٔ½هن°   ـــــــدِ ـــــــدِ ـــــــدِ ـــــــدِ سَفنَّجة تْربِي ٔالْزَعر ٔاْربَـــــــــــــــــــــــسَفنَّجة تْربِي ٔالْزَعر ٔاْربَـــــــــــــــــــــــسَفنَّجة تْربِي ٔالْزَعر ٔاْربَـــــــــــــــــــــــسَفنَّجة تْربِي ٔالْزَعر ٔاْربَـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــاليةـــــــــاليةـــــــــاليةـــــــــاليٌةٌ
ــــاِري عتاقًا �جيَاِري عتاقًا �جيَاِري عتاقًا �جيَاِري عتاقًا �جيـــَـاٍت و ٔاتَْبَعـــــــــــــْت اٍت و ٔاتَْبَعـــــــــــــْت اٍت و ٔاتَْبَعـــــــــــــْت اٍت و ٔاتَْبَعـــــــــــــْت  ـــــــــِد         تُبَتُبَتُبَتُبَ ـــــــــِد َوظيفًا وظيًفا فْوَق َمـــــــــــــْوٍر معبـ° ـــــــــِد َوظيفًا وظيًفا فْوَق َمـــــــــــــْوٍر معبـ° ـــــــــِد َوظيفًا وظيًفا فْوَق َمـــــــــــــْوٍر معبـ°         َوظيفًا وظيًفا فْوَق َمـــــــــــــْوٍر معبـ°
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°عِت الُقف°ْنيِ يف الشـــــــول تْرتـــَـعـــــــِيعـــــــِيعـــــــِيعـــــــِي َترب °عِت الُقف°ْنيِ يف الشـــــــول تْرت َترب °عِت الُقف°ْنيِ يف الشـــــــول تْرت َترب °عِت الُقف°ْنيِ يف الشـــــــول تْرت ِة ٔاْغيَــــــــــــــــــــــــــــِد   ترب ِة ٔاْغيَــــــــــــــــــــــــــــِد َحدائَق موّيل أالِرس° ِة ٔاْغيَــــــــــــــــــــــــــــِد َحدائَق موّيل أالِرس° ِة ٔاْغيَــــــــــــــــــــــــــــِد َحدائَق موّيل أالِرس°   َحدائَق موّيل أالِرس°
ـــــــــــــــِقيتريُع إ تريُع إ تريُع إ تريُع إ  ـــــــــــــــِقيىل صْوِت املُهِيِب و تتــ° ـــــــــــــــِقيىل صْوِت املُهِيِب و تتــ° ـــــــــــــــِقيىل صْوِت املُهِيِب و تتــ° اِت أْلكَِف ُملبَــــــــــــــــِد         ىل صْوِت املُهِيِب و تتــ° اِت أْلكَِف ُملبَــــــــــــــــِد َ اِت أْلكَِف ُملبَــــــــــــــــِد َ اِت أْلكَِف ُملبَــــــــــــــــِد َ ــــَ         بذي ُخَصٍل رْوعبذي ُخَصٍل رْوعبذي ُخَصٍل رْوعبذي ُخَصٍل رْوع

ِب مبْســــــــــــــــــَردِ ِب مبْســــــــــــــــــَردِ ِب مبْســــــــــــــــــَردِ ِب مبْســــــــــــــــــَردِ         ٔ½ن° جنأ½ن° جنأ½ن° جنأ½ن° جناNْNNN مْضـــــرْ مْضـــــرْ مْضـــــرْ مْضـــــرNّNNN تكن°َفــــــــــــــــاّ تكن°َفــــــــــــــــاّ تكن°َفــــــــــــــــاّ تكن°َفــــــــــــــــا يف العسيــــ يف العسييه شاك° يف العسييه شاك° يف العسييه شاك°         َحَفاِفَحَفاِفَحَفاِفَحَفاِفــــيه شاك°
دِ         ارةً ارةً ارةً ارةً فطوًرا هبا خلف الزميــــــــل وتــــــــــفطوًرا هبا خلف الزميــــــــل وتــــــــــفطوًرا هبا خلف الزميــــــــل وتــــــــــفطوًرا هبا خلف الزميــــــــل وتــــــــــ ّنِ ذاٍو جمـــــــــــــــــــــد° دِ ف اكلش° ّنِ ذاٍو جمـــــــــــــــــــــد° دِ ف اكلش° ّنِ ذاٍو جمـــــــــــــــــــــد° دِ ف اكلش° ّنِ ذاٍو جمـــــــــــــــــــــد°         عىل حشعىل حشعىل حشعىل حشــــف اكلش°

ِل الن°حُض فيـــــــــــــــــــهام ِل الن°حُض فيـــــــــــــــــــهامْ ِل الن°حُض فيـــــــــــــــــــهامْ ِد         لهَا لهَا لهَا لهَا خفخفخفخفذاِن اذاِن اذاِن اذاِن ا�مك�مك�مك�ْمكِل الن°حُض فيـــــــــــــــــــهامْ ِد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر° ِد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر° ِد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر° ــــَما dd ُمنيٍف َما dd ُمنيٍف َما dd ُمنيٍف َما dd ُمنيٍف ممممممممـــــــــــــــــــــــــــــــــــر° ُ ُٔ½هن° ُٔ½هن° ُٔ½هن°         ٔ½هن°
++    حمحمحمحمال اكحلال اكحلال اكحلال اكحلينينينّينِ خلوفـــــــــــــــــــــــــهِّ خلوفـــــــــــــــــــــــــهِّ خلوفـــــــــــــــــــــــــهِّ خلوفـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــِد و ٔاْجرِنَُة لــــــز° و ٔاْجرِنَُة لــــــز° و ٔاْجرِنَُة لــــــز° و ٔاْجرِنَُة لــــــز°         وطيوطيوطيوطي++ ـــــــــــــــــــــِد ْت بدٔاٍي ُمنض° ـــــــــــــــــــــِد ْت بدٔاٍي ُمنض° ـــــــــــــــــــــِد ْت بدٔاٍي ُمنض°         ْت بدٔاٍي ُمنض°
ة يكنفاِهنَــــــــــــــــــــــاة يكنفاِهنَــــــــــــــــــــــاة يكنفاِهنَــــــــــــــــــــــاة يكنفاِهنَــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدِ         ٔ½ن° كنأ½ن° كنأ½ن° كنأ½ن° كنايسيسيسْيس ضالْ ضالْ ضالْ ضالــــ ـ° ــــــــــــــــــدِ ٍّ حتت ُصلٍْب مؤي ـ° ــــــــــــــــــدِ ٍّ حتت ُصلٍْب مؤي ـ° ــــــــــــــــــدِ ٍّ حتت ُصلٍْب مؤي ـ°         و ٔاطَر قو ٔاطَر قو ٔاطَر قو ٔاطَر قيسيسيسّيسٍ حتت ُصلٍْب مؤي
هَـــــــــــــــــــا هَـــــــــــــــــــااِن ٔافــــــَالن ٔ½نــ° هَـــــــــــــــــــااِن ٔافــــــَالن ٔ½نــ° هَـــــــــــــــــــااِن ٔافــــــَالن ٔ½نــ° اِن ٔافــــــَالن ٔ½نــ° دِ مترå بَسلَْمْي دالــــــــــــــــٍج متشــــــمترå بَسلَْمْي دالــــــــــــــــٍج متشــــــمترå بَسلَْمْي دالــــــــــــــــٍج متشــــــمترå بَسلَْمْي دالــــــــــــــــٍج متشــــــ        لَها ِمْرفقَلَها ِمْرفقَلَها ِمْرفقَلَها ِمْرفقـــَـ دِ ــــــــّدِ دِ ــــــــّدِ دِ ــــــــّدِ         ــــــــّدِ
َــــــــــــــــــــــا åَــــــــــــــــــــــاكقنطرة الروِمّيِ ٔاقسم َرهب åَــــــــــــــــــــــاكقنطرة الروِمّيِ ٔاقسم َرهب åَــــــــــــــــــــــاكقنطرة الروِمّيِ ٔاقسم َرهب åلتَْكتنَفن° حلتَْكتنَفن° حلتَْكتنَفن° حلتَْكتنَفن° حىتىتىتىت° ° ° ° تتتتُشــــــــــــــــــاَد بقرمــــــــــِد ُشــــــــــــــــــاَد بقرمــــــــــِد ُشــــــــــــــــــاَد بقرمــــــــــِد ُشــــــــــــــــــاَد بقرمــــــــــِد         كقنطرة الروِمّيِ ٔاقسم َرهب        
ة القــــــــــــــرا ة القــــــــــــــراد° ة القــــــــــــــراد° ة القــــــــــــــراد° ارُة اليـــــــــــــــِد         ُصهُصهُصهُصهــــابي°ُة العثُنوِن موحابي°ُة العثُنوِن موحابي°ُة العثُنوِن موحابي°ُة العثُنوِن موحــــد° ارُة اليـــــــــــــــِد ِل مــــو° ارُة اليـــــــــــــــِد ِل مــــو° ارُة اليـــــــــــــــِد ِل مــــو° ْجــــِل مــــو° ْجبعيدة و ْخِد الر° ْجبعيدة و ْخِد الر° ْجبعيدة و ْخِد الر°         بعيدة و ْخِد الر°

ْت  ْت ٔامر° ْت ٔامر° ْت ٔامر° ـــــــــــــــــــــِد         يداها فَْتـــــَل يداها فَْتـــــَل يداها فَْتـــــَل يداها فَْتـــــَل ]]]]ٍر و ٔاجنحٍر و ٔاجنحٍر و ٔاجنحٍر و ٔاجنحــــتتتت    ٔامر° ـــــــــــــــــــــِد لها عضداها يف سِقيِف مسنـ° ـــــــــــــــــــــِد لها عضداها يف سِقيِف مسنـ° ـــــــــــــــــــــِد لها عضداها يف سِقيِف مسنـ°         لها عضداها يف سِقيِف مسنـ°
ٌٌ دفاُق عنـــــــــــدِل مث° ٔافرغـــــت دفاُق عنـــــــــــدِل مث° ٔافرغـــــت دفاُق عنـــــــــــدِل مث° ٔافرغـــــت دفاُق عنـــــــــــدِل مث° ٔافرغـــــت ــــــــــــــــــــــــــدِ         جنوحجنوحجنوحجنوٌحٌ ــــــــــــــــــــــــــدِ لها َكتَفاَها يف مَعاِيل مصعــ° ــــــــــــــــــــــــــدِ لها َكتَفاَها يف مَعاِيل مصعــ° ــــــــــــــــــــــــــدِ لها َكتَفاَها يف مَعاِيل مصعــ°         لها َكتَفاَها يف مَعاِيل مصعــ°
ِهتـَــــــــــــــــا ِهتـَــــــــــــــــاَ ِهتـَــــــــــــــــاَ °ْسعِ يف دٔا���َ�ِهتـَــــــــــــــــاَ °ْسعِ يف دٔأ½ّن عُلُـــوب الن °ْسعِ يف دٔأ½ّن عُلُـــوب الن °ْسعِ يف دٔأ½ّن عُلُـــوب الن         ِرُد من خلقَاَء يف ظهِْر قـــــــــــــــــــــْرَدِد ِرُد من خلقَاَء يف ظهِْر قـــــــــــــــــــــْرَدِد ِرُد من خلقَاَء يف ظهِْر قـــــــــــــــــــــْرَدِد ِرُد من خلقَاَء يف ظهِْر قـــــــــــــــــــــْرَدِد مواموامواموا        ٔ½ّن عُلُـــوب الن
اااا ــــهـــَـ ـ° ــــهَ و ٔاحيـــــــاً� تُبُني ٔ½ن ـ° ــــهَ و ٔاحيـــــــاً� تُبُني ٔ½ن ـ° ــــهَ و ٔاحيـــــــاً� تُبُني ٔ½ن ـ° ِد         تــــــــــالتــــــــــالتــــــــــالتــــــــــاليقيقيقيق و ٔاحيـــــــاً� تُبُني ٔ½ن ِد يــــــــــــــِص مقــــــــــــــــد° ِد يــــــــــــــِص مقــــــــــــــــد° ِد يــــــــــــــِص مقــــــــــــــــد°         بنائُق غرå يف بنائُق غرå يف بنائُق غرå يف بنائُق غرå يف مقمقمقمقيــــــــــــــِص مقــــــــــــــــد°
ـــــَدْت ِبـــــــــــــــهِ  ـــــَدْت ِبـــــــــــــــهِ ؤاتلع هن°اُض ٕاذا صع° ـــــَدْت ِبـــــــــــــــهِ ؤاتلع هن°اُض ٕاذا صع° ـــــَدْت ِبـــــــــــــــهِ ؤاتلع هن°اُض ٕاذا صع° ِن بويصيصيصّيصِ بدجَ� ُمْصَعــِّ بدجَ� ُمْصَعــِّ بدجَ� ُمْصَعــِّ بدجَ� ُمْصَعــ        ؤاتلع هن°اُض ٕاذا صع° ِن بوكساك° ِن بوكساك° ِن بوكساك°         ــــــــــــــــــــــدِ ــــــــــــــــــــــدِ ــــــــــــــــــــــدِ ــــــــــــــــــــــدِ كساك°
°َمـــــــــــــــا °َمـــــــــــــــاُل الَعـــــــالة ٔ½ن °َمـــــــــــــــاُل الَعـــــــالة ٔ½ن °َمـــــــــــــــاُل الَعـــــــالة ٔ½ن ُل الَعـــــــالة ٔ½ن ٌٌ مث مث مث مثــــ         وعَى املُلْتقَى مهنا ٕاىل َحْرِف ِمْبـــــــــــــــــرِد وعَى املُلْتقَى مهنا ٕاىل َحْرِف ِمْبـــــــــــــــــرِد وعَى املُلْتقَى مهنا ٕاىل َحْرِف ِمْبـــــــــــــــــرِد وعَى املُلْتقَى مهنا ٕاىل َحْرِف ِمْبـــــــــــــــــرِد         ومججمةومججمةومججمةومججمٌةٌ
آِمي و مْشَفـــــــــر آِمي و مْشَفـــــــــر كقـــرطاِس الش° آِمي و مْشَفـــــــــر كقـــرطاِس الش° آِمي و مْشَفـــــــــر كقـــرطاِس الش° ++ كقـــرطاِس الش° ِد         وخدوخدوخدوخد++ ُه مل جيـــــــــــــــــــــــــــــر° åِد ّين قد ُه مل جيـــــــــــــــــــــــــــــر° åِد ّين قد ُه مل جيـــــــــــــــــــــــــــــر° åِد ّين قد ُه مل جيـــــــــــــــــــــــــــــر° åكسبت الكسبت الكسبت الكسبت ال1111ّين قد        

يتَْيـــــــِن اسـتَكنتَـــــــــــــاوعْينَوعْينَوعْينَوعْينـــَـ يتَْيـــــــِن اسـتَكنتَـــــــــــــااِن اكملاو° يتَْيـــــــِن اسـتَكنتَـــــــــــــااِن اكملاو° يتَْيـــــــِن اسـتَكنتَـــــــــــــااِن اكملاو° رٍة قلت مــــــــــــــْوِردِ         اِن اكملاو° رٍة قلت مــــــــــــــْوِردِ ْ رٍة قلت مــــــــــــــْوِردِ ْ         بكهَفْي بكهَفْي بكهَفْي بكهَفْي جحجحجحجحاجـــي اجـــي اجـــي اجـــي خصخصخصْخصرٍة قلت مــــــــــــــْوِردِ ْ
ار القـــــــــَذى فرتاُهــــــَما ار القـــــــــَذى فرتاُهــــــَماطُحوران ُعو° ار القـــــــــَذى فرتاُهــــــَماطُحوران ُعو° ار القـــــــــَذى فرتاُهــــــَماطُحوران ُعو° ّمِ فْرقَــــــــــــــــــــــــــِد ّمِ فْرقَــــــــــــــــــــــــــِد ّمِ فْرقَــــــــــــــــــــــــــِد ّمِ فْرقَــــــــــــــــــــــــــِد         طُحوران ُعو° ��         مكمكمكمككُحولََيتْ مذُعوَرٍة اكُحولََيتْ مذُعوَرٍة اكُحولََيتْ مذُعوَرٍة اكُحولََيتْ مذُعوَرٍة ا��

ـــــــــــــــِس  åـــــــــــــــِس وَصادقتَا ْمسعِ التوج åـــــــــــــــِس وَصادقتَا ْمسعِ التوج åـــــــــــــــِس وَصادقتَا ْمسعِ التوج åىوَصادقتَا ْمسعِ التوج َ åىللرس َ åىللرس َ åىللرس َ åدِ         للرس دِ لهجٍس خفّيٍ اûْو لصوٍت منـــــــــــــــــــــّدِ دِ لهجٍس خفّيٍ اûْو لصوٍت منـــــــــــــــــــــّدِ دِ لهجٍس خفّيٍ اûْو لصوٍت منـــــــــــــــــــــّدِ         لهجٍس خفّيٍ اûْو لصوٍت منـــــــــــــــــــــّدِ
َمـــــــــــــــــــــاَمـــــــــــــــــــــاَمـــــــــــــــــــــاَمـــــــــــــــــــــا °لتَاِن تْعرُِف العْتُق فهيــــ °لتَاِن تْعرُِف العْتُق فهيُمَؤل °لتَاِن تْعرُِف العْتُق فهيُمَؤل °لتَاِن تْعرُِف العْتُق فهيُمَؤل         كساِمَعَيتْ شاٍة حبــــْوَمِل مفـــــــــــــــــــــَرِد كساِمَعَيتْ شاٍة حبــــْوَمِل مفـــــــــــــــــــــَرِد كساِمَعَيتْ شاٍة حبــــْوَمِل مفـــــــــــــــــــــَرِد كساِمَعَيتْ شاٍة حبــــْوَمِل مفـــــــــــــــــــــَرِد         ُمَؤل
ذå ململــــــــــــــــــمذå ململــــــــــــــــــمذå ململــــــــــــــــــمذå ململــــــــــــــــــمٌٌٌٌ     ٌٌ ٔاح ٔاح ٔاح ٔاحــــ ـــاٌضٌ ـــاضواûْروُع نبــ° ـــاضواûْروُع نبــ° ـــاضواûْروُع نبــ°         يــــــــــِح ُمصّمـــــــــــدِ يــــــــــِح ُمصّمـــــــــــدِ يــــــــــِح ُمصّمـــــــــــدِ يــــــــــِح ُمصّمـــــــــــدِ مكمكمكمكْردَاِة ْردَاِة ْردَاِة ْردَاِة خصخصخصخصٍر يف صفِ ٍر يف صفِ ٍر يف صفِ ٍر يف صفِ         واûْروُع نبــ°
ٌٌ من أالنِْف َمـــــــــــــــارنُ  من أالنِْف َمـــــــــــــــارنُ  من أالنِْف َمـــــــــــــــارنُ  من أالنِْف َمـــــــــــــــارنُ  ٌٌ م م م مىتىتىتَىت ترُجَ ترُجَ ترُجَ ترُجــــم به أالرَض تــــــــــــــْزَدِد م به أالرَض تــــــــــــــْزَدِد م به أالرَض تــــــــــــــْزَدِد م به أالرَض تــــــــــــــْزَدِد         ؤاعُمل ؤاعُمل ؤاعُمل ؤاعُمل حمحمحمحمروتروتروتروٌتٌ         عتيقعتيقعتيقعتيٌقٌ
افََة َملـــــوّيٍ من القّدِ حمحمحمحمَصــــــــــــــــــِد َصــــــــــــــــــِد َصــــــــــــــــــِد َصــــــــــــــــــِد         وٕاْن شوٕاْن شوٕاْن شوٕاْن شئئئئَت مل ترقل وٕان شَت مل ترقل وٕان شَت مل ترقل وٕان شَت مل ترقل وٕان شئـئـئـئـت ٔارقلتت ٔارقلتت ٔارقلتت ٔارقلت افََة َملـــــوّيٍ من القّدِ َ افََة َملـــــوّيٍ من القّدِ َ         مَمَمََمخخخَخافََة َملـــــوّيٍ من القّدِ َ

دِ         لكــوِر رٔاسهالكــوِر رٔاسهالكــوِر رٔاسهالكــوِر رٔاسهاوٕاْن شوٕاْن شوٕاْن شوٕاْن شئئئئَْت ساَمى واِسَْت ساَمى واِسَْت ساَمى واِسَْت ساَمى واِسططططَ اَ اَ اَ ا دِ اَء اخلََفْيــــــــــــــــــــّدِ دِ اَء اخلََفْيــــــــــــــــــــّدِ دِ اَء اخلََفْيــــــــــــــــــــّدِ ــــاَء اخلََفْيــــــــــــــــــــّدِ ََ         وعَاَمْت بضبعْهيَا وعَاَمْت بضبعْهيَا وعَاَمْت بضبعْهيَا وعَاَمْت بضبعْهيَا جنجنجنَجنَ
َاûَال لْيتَينينينِين ٔافِْديِ ٔافِْديِ ٔافِْديِ ٔافِْديكككَك مْهنَا و ٔافْتـَـــــــــــــــــــِديَ مْهنَا و ٔافْتـَـــــــــــــــــــِديَ مْهنَا و ٔافْتـَـــــــــــــــــــِديَ مْهنَا و ٔافْتـَـــــــــــــــــــِدي        عََىل مثلها اûْمعََىل مثلها اûْمعََىل مثلها اûْمعََىل مثلها اûْميضيضيضِيض ٕاَذا قـــــاَل َصاحـــــــيِ ٕاَذا قـــــاَل َصاحـــــــيِ ٕاَذا قـــــاَل َصاحـــــــيِ ٕاَذا قـــــاَل َصاحـــــــي َاûَال لْيت َاûَال لْيت         اûَال لْيت
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