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جعلها رمزا ملأساة إالنسان بنفسه، يفصح النص عن معاIة الشاعر يف مطلع القصيدة، وقد 

 Qي هو تعبري فزيولوXو`حلياة، ٕاهنا تعبري عن ال جدوى االٓالم البرشية، من خالل ا&مع ا
 aعن فاجع الشاعر، مفن يبيك مكن حيتج بصمت، وقد يغدو دمع ابن الرويم دمعا وجود

ته وال يعانهيا وال ينوح به صاحبه عىل إالنسان الساقط يف هاوية عامل ٔامص ال يعي مأسا
  يتبدل لها.

والشطر الثاين من مطلع القصيدة مؤداه ٔان ابنه اكن ميثل z سعادته `لوجود وغبطته فيه، 
فهو كعينيه يطل مهنام عىل معامل الهبجة، وٕاثر موته غدا الوجود ٔامعى، تغىش معامله الظلمة، 

زه عن الفرح والسعادة يف وهو تعبري بنوع آخر عن افتقاده هو `Xات لشهوة احلياة وجع«
) ينطوي عىل حقيقة وجدانية ٔاكرث من انطوائه عىل حقيقة عقلية، ٕاذ 4، البيت (1»ٔارجاهئا

ٔان وقع املوت يكون فاجعا ٔامل `الٔكرب ٔاو أالوسط من أالبناء وهذا التعجب يمن عن حرية، 
خلري اكن  ه ملوته وحسب، بلٔاIنية الشاعر اXي ال يبيك و&«وقد يفصح هذا القول عن 

يرجوه منه وقد زال وطوي بزواz، اكن خييل للشاعر ٔان ابنه سـيعينه عىل مشقة احلياة، 
  واكتساب الرزق `ٔالوالد، ٕاال ٔانه ٕاثر موته افتقد معه اخلري اXي اكن يعلل نفسه به منه.

ة حا© نفسـية يعانهيا ابن الرويم وال يعهيا، ويه ظاهر  -مجيعا-وبعد فٕان وراء هذه أالبيات 
، وهذا تفرسه 2»الشعور `الضطهاد املالزمة ملا يعلنه من ٔافاكر وما يتحسس به من مشاعر

  .5، 4، 3أالبيات التالية: 
تدل عىل إاليذاء والتنكيل ويردف بقوz "حني  -مجيعا–فهذه أالبيات حتتوي عىل ٔالفاظ يه 

z مبثوثة يف معظم ) ليعظم من وقع الفاجعة املتعمدة، وفكرة اضطهاد القدر 5مشت" البيت (
  شعره، وهو اXي يقول: 
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  3من الشوك يزهْد يف الÂر أالطايب ∴ومن يلق ما ال قيْت يف لك جمتًىن     
  يف مثل هذه أالبيات:  -ٔايضا-وتطالعنا فكرة Äضطهاد 

هُُم َمَعاَشا هُُم َمَعاَشااÍَرى ِللنÌاِس ُلكِّ هُُم َمَعاَشااÍَرى ِللنÌاِس ُلكِّ هُُم َمَعاَشااÍَرى ِللنÌاِس ُلكِّ         اÍَرى ِللنÌاِس ُلكِّ
        

َ̀ َحَسٍن َمَعاُش     ∴∴∴∴ Íا aَ َحَسٍن َمَعاُش َوَماِيل َ̀ Íا aَ َحَسٍن َمَعاُش َوَماِيل َ̀ Íا aَ َحَسٍن َمَعاُش َوَماِيل َ̀ Íا aَ َوَماِيل        
        يُش ِسهَاَم غَْريِىيُش ِسهَاَم غَْريِىيُش ِسهَاَم غَْريِىيُش ِسهَاَم غَْريِىَوِىل َمْوًىل يَِر َوِىل َمْوًىل يَِر َوِىل َمْوًىل يَِر َوِىل َمْوًىل يَِر         

        
        4444فََما ِيل َال اÍَرى َسهِْمى يُراُش؟فََما ِيل َال اÍَرى َسهِْمى يُراُش؟فََما ِيل َال اÍَرى َسهِْمى يُراُش؟فََما ِيل َال اÍَرى َسهِْمى يُراُش؟    ∴∴∴∴

وهذه أالبيات، وغريها تفصح عن اعتقاده بأن القدر خيامصه وينصب z الفخاخ، وما ٕاىل     
ذØ من شعره اXي ينحو ذØ املنحى ال يسعنا املقام هنا Xكره، ويطالعنا البيت السابع عىل 

ذØ لسوء ظنه `&هر اXي يصيبه بلك ما يؤثره، وال  جزع الشاعر، ذØ ٔانه اكن يتوقع
جيد ٔامال ٔاو سلوى، ٕاهنا فكرة Äضطهاد والشؤم ذاهتا اليت جتعÚ يسـتطلع مطالع النحس 
  وحيزن للك ما ميà، ٔالنه سوف خيرسه ال حما© وهو يشري ٕاىل واقع الريبة واملهاØ يف نفسه.

ناa واالٓمال واملهد واللحد وذØ من خالل املعىن ٕاذ ميْثُُل التنازع بني الوعد والوعيد وامل 
املضمر يف النص ولعل ابن الرويم يتحسس يف ذØ يتحسس فهيا أالمل اXي ميد وجيزر يف 

  .5حياته
وعوضا عن ٔان يبالغ `لتفجع والنواح نراه يف رâئه يتوسل `لتأوه والنداء اXين هام ٔاقرب ٕاىل 

  ).12البيت (العتاب والتأسف مهنام ٕاىل العويل 
ٕان ٔاداة النداء "a" تنطوي عىل كثري من التلهف وÄنتظار اXين يتفقان مع النفس املتخذ© 
املنكرسة البائسة، ففهيا من المتهل ما يقرب ٕاىل العياء والتاليش وفهيا من النداء ما يمن عن 

  الوحشة واللوعة.
Iة الشاعر للعزوف عن لك مالذ ) تكرارا ملعىن ٔابيات سابقة يف معا23-22ويعترب البيتان (

احلياة ؤافراêا، وحتوz ٕاىل حا© من الشقاء ا&امئ، وهو يفصح عن ذØ حتت وطأة Äنفعال 
`ٔالىس واليأس والندم، ويه ٔاحوال تعاظمت يف نفسه حىت اسـتحلت ما دوهنا، وفرضت 

عن يقني اللحظة ذاهتا بشلك مطلق مقمي، والشعر ليس تعبريا عن اليقني املقمي الثابت، بل 
  .6النفسـية الهاربة، وجعل الشاعر يكرر املعاين مبدال مهنا حلل العبارة وحسب
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ليك نكتشف عقلية شاعر ما علينا ٔان نفتش عن اللكمة ٔاو اللكامت اليت ترتدد عنده كثريا، 
، 7»ٕاهنا ذات رنني عنده..وذات قوة ٕابداعية ملموسة ٔاقوى كثريا من Äسـتعامل اجلاري«

اللكمة اليت ترتدد &ى لك اكتب معني «يشـبه ما قد يسمى "اللكمة املفتاح"، ويه: وهذا ما 
بشلك يدل عىل ٔان لها رنينا خاصا عنده، ولها `لتايل قوة خالقة ٔاشد فاعلية من Äسـتعامل 

، وهذا ما يوحيه تفجع الشاعر اXي ال يين يرتدد، وهو ما يتصل `ملعاIة 8»العادي
  .33، 32، 24يد وتتواله الغنائية والرؤية، أالبيات النفسـية، فيسمو من جد

 38-37فقد اجمتعت z يف الرحيانة مجيع أالحاسيس والصور اليت يف نفسه من ابنه والبيتان 
ٔاقر` ٕاىل الغنائية العذبة والبوح، خاصة عندما يت÷ع `بنيه الباقيني عن ٔاخهيام، ذØ ٔان يف 

ـي القصيدة كام تنهتـي املغناة بلحن قامئ يضفي عىل شعره صدقا وجداينا منقطع النظري، وتنهت 
  ).41البيت ( 9نفوسـنا جدار العمتة

 -فمل ينس -فلÚ –فقد ٔاودى  -ويكرث ورود حرف الفاء ا&ا© عىل Äسـتنتاج حينا: جفودا 
ولقد ترسبت هذه الفاء ٕاىل شعر «فٕانين بدار أالنس، مفا فهيام يل سلوة ،  -فياليت شعري 

ن نزوعه مزنعا جدليا ٔاو برهانيا ٔاو اسـتنتاجيا ٔاو تفسريa، وبتأثري هذه الزنعة ابن الرويم م
، وٕان اكن ال 10»ذاهتا نقع عىل ٔادوات جزم، ويه ٔادوات توافق الزنعة الربهانية التفسريية

  ولو ٔانه التخليد...ٕاخل. -ولو ٔانه ٔاقىس من احلجر الص� -جيدى 
        ) ٔاساليب التجسـيد ) ٔاساليب التجسـيد ) ٔاساليب التجسـيد ) ٔاساليب التجسـيد 1111

            Äٔاوال: التشبيه وÄٔاوال: التشبيه وÄٔاوال: التشبيه وÄسـتعارة:سـتعارة:سـتعارة:سـتعارة:ٔاوال: التشبيه و        
مع ٔان ابن الرويم ينظم يف مقام الرâء فقد ٔامل بكثري من التشابه ؤاحال بعضها ٕاىل  

اسـتعارات يف ٔابيات كثرية، ؤافاد مهنا دالالت متعددة متباينة، وميكن ٔان حيىص ذØ مبا 
ييل: ٔاال قاتل هللا املناa، ؤاخذها من القوم حبات القلوب عىل معد: وقد شـبه أالوالد 

لقلوب للتدليل عىل احلنان واحملبة، وليس للقلوب حبات بل ٕانه تعبري مأثور يقصد حببات ا
به ٕاىل ما يتألف منه القلب، وقد مال فيه ٕاىل نوع من Äسـتعارة، ٕاذ حذف املشـبه، ؤابقى 

  عىل املشـبه به، وٕان اكن هذا التشبيه عدمي اخليال فٕانه شديد Äنفعال.
ابنه أالوسط بواسطة عقد ٔابنائه للتدليل عىل تناثر فلÚ كيف اختار واسطة العقد: شـبه 
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العائ وانفراط عقدها مبوته، وحذف املشـبه ؤابقى عىل املشـبه به من دونه، مفال ٕاىل 
Äسـتعارة، والتشبيه يقوم هنا عىل املامث واملقارنة والتوضيح خبالف التشبيه السابق اXي 

  توسÚ الشاعر للعلو.
من الرند: شـبه ذبول ابنه بذبول قضيب الرند للتدليل عىل ويذوي كام يذوي القضيب 

  الطراوة والرقة فضال عن الطيب.
        âنيا: التكرار: âنيا: التكرار: âنيا: التكرار: âنيا: التكرار: 

اسـتذراف ا&مع: باكؤكام يشفي وٕان اكن ال جيدي ٔاعين جودا يل، ذكر و&يه الباقني: وٕاين 
ا لعبا يف ملعب مفا فهيام يل سلوة بل مرارة، ٕاذ -ٔاخويك الباقيني لكهيام -وٕان متعت `بين بعده

.Ø  
-  aطواه الردى. -تو� حامم املوت–ذكر املوت ٔاال قاتل هللا املنا  
 -لقد ٔاجنزت فيه املناa وعيدها–القهر وإالكراه يف املوت: باكؤكام يشفي وٕان اكن ال جيدي  -

  وال بعته طوعا ولكن غصبته.
جعبت لقليب  -ٔانفسافياØ من نفس تساقط  -ذكر عذابه ٕاثره: لقد ٔاودى نظريكام عندي -

z ثلكت رسوري لكه ٕاذا ثلكته  -لقد حالت به احلال بعده –لعمري  -كيف مل ينفطر– 
ٕاال  -ٔاالُم ملا ٔابدى عليك من أالىس -ٔاعيين جودا يل –ؤاصبحت يف Xات عييش ٔاخا ُزْهد 

دار فٕاين ب -Xعا فؤادي مبثل النار -يكوIن لٔالحزان ٔاْوَرى من الّزند -زاد قليب من الوجد
  أالنس يف وحشة الفرد.

        ) النص عىل املسـتوى النف) النص عىل املسـتوى النف) النص عىل املسـتوى النف) النص عىل املسـتوى النفيسيسيسيس::::2222
ٕان شذوذ جسد الشاعر عن ٔاجساد الناس وشذوذ شلكه عن شلكهم جعÚ يشك بنفسه 
ويعتقد ٔان القدر يعاديه وميعن يف ٕاصابته، ف�ٔنه ما ٔاوجده ٕاال ليشاهد جفيعته وبرمه وختبطه، 

قاد، فالردى ما عّمت ٔان جفعه ببنيه ؤاخيه ولقد تضافرت احلوادث مما رّخس يف نفسه هذا Äعت
وامرٔاته، فٕاذا هو يعيش يف ُشدق املوت اXي ال ينفك بتباطئ ميضغه فيتلقفه جزءا ٕاثر 
جزء، كام ٔان ٔامواz استنفدت، واحرتق بيته، وطفقت شـياطني الغدر تتصدى z وتعرتضه 

عيش يف "فكرة يف لك �ة، وجعلت ٔاشالء الفشل ترتامك يف نفسه حىت ٔاصبحت نفسه ت 
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  .11املوت"
وقد يتطور هذا الباكء والتشاؤم واحلزن ٕاىل "مازوشـية" حادة جعلت شاعرI ملتذا حبك 
جرحه وتذوق ٔاوجاعه كام هو شائع يف خسطه وشاكية ٔاحواz، وقد تعترب مرثيهتالبنه مثاال 

أالمل (ال  عىل "مازوشيته"، وهذا ما يذكرI ببعض الرومانسـيني الغربيني اXين جيدون Xة يف
يشء يسمو بنا ٕاىل العظمة كام يسمو بنا أالمل، املرء طفل يعلمه أالمل)، Xا قد جيد ا&ارس يف 

نوعا من املازوشـية جتعÚ  -اليت يشكو فهيا سوء حاz، وعدم مساعدة أالقدار z-نصوصه 
  ملتذا وسعيدا، حبك هذه اجلروح اليت التندمل.

ة ابن الرويم اليت تظهر حينا بعد حني، فأالمل واحلزن املرثية شعر ٕانساين يعرب عن مازوشـي
  احتال جسد النص.

التوتر النفيس، وال�ٓبة، والقلق، «ٕان هناك ٔاعراضا رئيسـية ٔالمراض العصاب ويه:  
والوسواس، وأالفعال القرسية الالٕارادية والتحول، والشعور بوهن العزمية والعجز عن حتقيق 

وداء اليت حتارص الفرد يف يقظته، فتدعه مشتت البال، أالهداف، وا#اوف وأالفاكر الس
  .12»ويف النوم، فال تدع اللبسات ٕاىل جفنه سبيال

وقد غلبت أالفاكر السوداء عىل النص ٔ%هنا حتارص صاحبه، فال ترتكه ٕاال وهو مشتت 
البال، ورمبا اكن املوت هو الشـبح ا#تفي، ٔاو اكن رمزا حلا© اخلوف املسـيطر عليه يف شلك 

. حالت زمنا بينه وبني احلياة احلقة، وقد تعترب 13»قدرية فزييقية ٔاو برشية ٔاو اج&عية«قوي 
الثنائيات الضدية يه الوسـي أالجنع لتحليل النص احلامل ملشلك ما، خاصة ٕاذا اكن 

تعرب عن كثري من أالمل، واملآيس وأالحزان،  –البنه  -املوقف موقف حرسة ؤامل،  مفرثيته 
النص مرآة عاكسة لنفسـية صاحبه،  عىل هذا سـنحاول تطبيق الثنائيات الضدية  وØX جاء

  ٔاو ما يسمى املربع السـمييايئ.
فالنص يدور حول ثنائيات ضدية ثنائية احلياة واملوت السعادة وأالمل احلزن والفرح (فبضدها 

ذØ سـيكون  تتبني أالشـياء)، كام سنسـتعني `لعوامل االٔكرمياسـية و`ملربع السـمييايئ، لعل
  أالجنع الستنطاق النص ورمس معامل z  قد نستشف مهنا ما يرثى التحليل واملعاجلة.
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ٔان السـمييولوجيا لعب هذا اللعب «،  GroupeGroupeGroupeGroupe    d'entreverned'entreverned'entreverned'entrevernesترى جامعة "انرتوفرن 
املعريف اXي يقوم به السـمييولوQ ال هيمت مبؤلف النص وال `لعرص وال `لرغبات اليت يتعني 

ا املؤلف Äسـتجابة لها، ٕانه ال هيمت بـ: ماذا "يقول النص؟"، وال بـ "ماذا قال هذا عىل هذ
النص؟"، ولكن بـ:"كيف قال هذا النص ما قال؟"، ٕان التحليل منصب ٕاذًا عىل هذه 
الكيفية، وعليه فهذا التحليل ال يريد ٔان يتوصل ٕاىل املعىن احلقيقي للنص، وال يريد ٔان 

، ٕانه يسعى ٕاىل البحث عن الرشوط ا&اخلية للمعىن، وØX يبحث حىت عن معىن جديد
جيب ٔان يكون حمايثا، وهذا يفيد ٕاشاكلية العمل السـمييولوQ اXي يقوم عىل ٔاساس 
 ،Qالوظيفة النصية للمعىن، وليس عىل ٔاساس العالقة اليت ميكن ٔان تربط النص مبرجع خار

ارص ا&ا© من داخل النص، وحتليل ٕان املعىن هو حصي لعب Iجت عن عالقات بني العن
هذه امجلاعة بنيوي مادام يسعى ٕاىل وصف شلك احملتوى ٔاو شلك املعىن، ليس املعىن ولكن 

، ٕان ٔاغلب التقنيات السـمييائية املعمتدة يف حتليل النصوص من &ن 14»معامرية املعىن
  ا&ارسني متر مبرحلتني: 

 التحليل أالفقي. التحليل أالفقي. التحليل أالفقي. التحليل أالفقي.        ٔاوال: مرحٔاوال: مرحٔاوال: مرحٔاوال: مرح
فية املسـتخلصة تفكيك البنيوي للوقوف عىل املعاين السطحية الظاهرة ٔاو احلر يمت ال «وفهيا  

يف بنية النص، فينقل التطبيق إالجرايئ لهذه املرح عرب عدد من املسـتوaت مع تقسـمي 
النص ٕاىل عدة وحدات قرائية، وهيدف حتليل هذه املسـتوaت وتفكيك مكوIهتا ٕاىل حرص 

ابطية، وتشمل مج من اجلوانب ٔامهها: "فاعلية احلدث بني الظواهر الطاغية والعالقات الرت 
أالI واالٓخر والهو"، احلقول ا&اللية الطاغية، ٔاقطاب الرصاع ا&رايم التواصيل، إاليقاع 
ا&اخيل واخلارQ الصويت واملوسـيقى، وظائف اخلطاب، الثبات والتحول، التناص، 

  .15»التشكيل اخلطي لفضاء النص...ٕاخلالتشالك، الثنائيات الضدية، الزمان واملاكن، 
 التحليل العمودي:  التحليل العمودي:  التحليل العمودي:  التحليل العمودي:         âنيا: مرحâنيا: مرحâنيا: مرحâنيا: مرح

يمت الوقوف عىل املعاين املصاحبة وا&الالت العميقة ٔاو اخلفية املسكوت عهنا، ويه «وفهيا 
  .16»دالالت تأويلية ختتلف `ختالف القراء

هذا  التوسل به يف -سـنحاول حسب اسـتطاعتنا–وهذا التحليل السـمييايئ هو اXي  
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  النص.
        النص من والنص من والنص من والنص من و����ة نظر سـمييائيةة نظر سـمييائيةة نظر سـمييائيةة نظر سـمييائية

طريقة جديدة يف فهم الظواهر وتأويلها، ويه ٔايضا طريقة جديدة يف التعامل «فالسـمييائيات 
  .17»مع املعىن

فالسـمييائيات يف مجيع احلاالت "يه حبث يف املعىن ال من حيث ٔاصوz وجوهره ، بل من 
  18حيث انبثاقه عن معليات التنصيص املتعددة"

مبالحقة إالشارات النصوصية بعد «، ويأخذ 19»يعطي قمية العالمات«حليل السـمييايئ فالت
رصدها ومسايرة عالقات السـياق داخلها، وفيه مسعى لسرب صوتAت ا&ال© وبناء جشرة 

. لهذا فالسـمييائيات كام يقول 20»منوها العضوي حسب حركته داخل مجموعات من النصوص
، ولعمل العالمات عالقة 21»سب، وٕامنا يه ممارسة دامئةليست نظرية حف «"امربتوايكو" 

تتجاوز السـمييائيات التارخي ٕاىل مالمسة دينامية املعطيات «بأدوار البعد النفيس حيث 
يعود ٔامر حتديد «. وهذا ما ذكرته "جوليا كريستيفا" Ä«22ج&عية ؤادوار البعد النفيس

  .23»املوقع ا&قيق للسـمييولوجيا ٕاىل عامل النفس
فاحملور (املوت احلياة) ميثل تطور الرصاع ا&رايم، يقابÚ حمور (اXات املوضوع) اXي ميثل 
حركة اXات يف حبهثا عن املوضوع، فأالفق املسـتغلق هو هذه ا&ائرة املغلقة اليت مل ينجح 
الشاعر يف ٕاجياد خمرج مهنا، وهو موت ابنه، فاحلزن ازداد مع ازدaد فشل الشاعر يف ٕاجياد 

Ø ا#رج، وهو ما قد ينذر بصدمة ٔاخرى ٔاو ما يشـبه "املوت"، اكجلنون، حيث مل يعد ذ
الشاعر يعرف دربه وال معامل دربه، وٕامنا هو ا&جيور املنترش ا#يف، وهذا ما سـنعاجله من 

  خالل فضاء النص.
        ) سـمييائيات الفضاء) سـمييائيات الفضاء) سـمييائيات الفضاء) سـمييائيات الفضاء1111

ء مفتوح"، الفضاء أالول مثة فضاءان يؤطران حركية نص ابن الرويم "فضاء مغلق" و"فضا
يرمس وفق سامت غري حمددة يف النص، فهناك املوت اجلامث وأالمل الثابت اخلانق، كام ٔان 
هناك أالفق املسـتغلق وا&رب ؤاغوار املايض، وقبور املوت، ٔاما الفضاء الثاين ضئيل جدا 

اء ترمسه `ملقارنة مع الفضاء أالول مما يوN هبول شدة الفاجعة عىل الشاعر، فهو فض
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) يف بداية النص ٕاىل 2، كام حييلنا لفظ البيت (16املؤثرات ا&ا© عىل احلمل والرجاء البيت 
فضاء نيص ميكن ٔان نستشف ٔاجواءه وسامته، ويه توN بفضاء يف غاية أالمل وأالىس، 
حيث الشاعر يفارق ابنه، وهذه صورة مؤثرة صورة أالب وهو يواري جثة ابنه، وهذا 

اليل بني أالمل واحلزن هو اXي يو& احلدث يف النص الشعري، وجيعل الرصاع التقابل ا&
ا&رايم حيتد ليواكب الرصاع النفيس اXي يعمتل يف دواخل الشاعر، كام تشري بعض 
السامت ا&اللية يف النص ٕاىل رصاع من نوع آخر رصاع بني احلركة والسكون بني الواقع 

 Nهبول الفاجعة اليت حتيط `لشاعر، ووسط هذا التجمع وأالمل، سامت داللية تتجمع لتو

 ∗، وللمحاو©، ميكن توضيح هذا الرصاع يف الرتمستني24سامت ٔاخرى ترمس فضاء احلركة
  التاليتني: 

  

 

  

  

 الحركة

 المشيئة إمضاءللرب 

  المصيبة تؤدي

 التخليد في جنة الخلد ى الزھدبصاحبھا إل 

 فضاء مفتوح

  

  

 السكون

 الردى طواه

 وعيدھا المنايا أنجزت

 الدائم الحنين

 العين ماء قيكأسس البكاء

 أخلفت ا>مال

 الماضي أغوار النوم استحالة
 حسرةمكلوم

 وحديقٮأش

 لثرىأھدته ل

 مغلق فضاء
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نالحظ طغيان "الفضاء املغلق" اXي ارتسم وفق سامت احتلت النص حبذافريه مقارنة مع 
اء املفتوح" اXي ترمسه املؤثرات ا&ا© عىل الرجاء واحلمك اXي ال ناكد نرمس z ثالث "الفض

.Øوحبس ٕاحصايئ نالحظ ٔان السامت ا&ا© عىل السكون ٔاكرث   لكامت دا© عىل ذ
من السامت ا&ا© عىل احلركة، ذØ ٔان ٕاحساس الشاعر بوطأة موت ابنه والالٔامان هو 

لسعيدة هو رجاء اليائس، لك ذØ يرمس بوضوح عامل القصيدة ٔاشد، وان رجاءه يف حياته ا
الواقع بني قطبني متصارعني، ٕاال ٔان ٔاحد هذين القطبني هو املهمين واملتحمك، والقطبان 
أالساسـيان هام (احلياة واملوت)، ولهذا الزناع ٔاصول ومبادئ سنشري ٕالهيا، حيث ٕان الزناع 

عىل ٔان ختزتل هذه الثنائية بطريقة هابطة مأساوية «يف ٔاساسه هو نزاع بني هاتني الثنائيتني،
(احنسار) ٔاو بطريقة صاعدة حسرية (اتساع)، وقد ال يكون الزناع جذرa، بل يكون نزاعا 
بني أالI احملافظ وأالI املتحرر، بني أالI واالٓخرين بني الفشل والنجاح بني الهزمية 

مهنا ما هو من املطلق اكلرثوة والقدرة  وÄنتصار، ٔاما ٔاسـباب الزناع فال حرص لها، نذكر
I25»وال÷ة والسلطة اليت تسجننا فهيا ٔاهواؤ.  

  :�وهذا شلك يقترص معامل الزناع املذكور
  

  

  

  

  

  

  

  

  اخزتال هابط
 انفعال مأساوي 

  اخزتال صاعد
 انفعال حسري 

 احنسار

  هزمية...
 فشل...

  اتساع (+) حياة
  جناح...

 انتصار...

 موت )-(
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ال خيلو من تباين وتشالك سواء يف «ٕان النص ٔاي نص ٕابداعي ال خيلو من رصاع، و`لتايل
ٕان النص كام يعرب عنه كرمياس يقوم عىل املوضوع، بنيته السطحية ٔاو بنيته العميقة، مث 

  .26»تعرتضه عوائق وحواجز خمتلفة
فالشاعر يسعى للحصول عىل موضوع (وهو السلوى من املصاب اجللل)، لكن مثة   

عوائق وحواجز تعرتضه، ؤاصوات منذرة، ليتناسل النص الشعري داخليا بني وثبة اXات 
ذا املنظور حتتاج هذه العوامل بتعبري "كرمياس" ٕاىل هب«واملوضوع حبركية العوائق ونشاطها،

. وهذا ما سـنعرضه 27»ٔارضية وحزي لتتجسد عليه وثبة اXات وحركية املوضوع، والعوائق
  من خالل "املربع السـمييايئ".

        ) املربع السـمييا) املربع السـمييا) املربع السـمييا) املربع السـمييايئيئيئيئ::::2222
هو ترسـمية ملقوالت تفصح عن «    LeLeLeLe    carrécarrécarrécarré    SémiotiqueSémiotiqueSémiotiqueSémiotiqueفاملربع السـمييايئ   

اقضية، اقتضائية تنظم وحتدد املقو© ا&اللية، وكام يقول "بول ريكور": ٕاهنا عالقات ضدية تن
جتعل من وحدة معنوية ما مكوI دالليا صغريا، ٔاي نسقا عالئقيا بسـيطا، مفا يكون هو ما 
ينظم ٔايضا، وهو ما يسمح `لتحمك الحقا يف املعىن، ٔاي العنرص اXي حيمك لك التحوالت، 

ر من خالل نص رسدي، كيف تدخل عنارص يف تناقض مع عنارص ويه كيفية حتليلية تظه
ٔاخرى؟، فاملربع السـمييايئ يعترب تأليفا تقابليا `موعة من القمي املضمونية، ويعتربه "غرمياس" 

  .28»بنية داللية منطقية سابقة للنص الرسدي
ال يكتفي  ، فا&ارس السـمييايئ عليـه ٔان29وسـي تأويلية وتوليدية يف الوقت نفسه"«ٔاو هو 

جياد التعارضات Äستبدالية  -كام يقول "كرمياس" – ٕ̀ "بعملية املزاوجة بني املفاهمي والقيام 
، 30»فقط، بل جيب عليه كذØ ٔان يقدم منوذجا يسعى ٕاىل الكشف عن منظومة املعىن

حيث ميكن للمعىن ٔان يتحدد كنتيجة `موع ا&الالت املمكنة املشلكة لنسق ما، فاملعىن 
وهذا يتطلب «مسـتخلصة بواسطة لعبة العالقات بني العنارص ا&ا© اليت ٔارشI ٕالهيا،  نتيجة

 Lesالتعرف عىل الوحدات املشلكة للنص كنسق وكبنية، مث حتديد مسـتوaت الوصف "
niveaux de déscription."  

ف حول الرشوط املتحمكة يف ا&ال©، ٕاذ ال هيمه الكش -ٔاساسا–ٕان اه&م "كرمياس" انصب 
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عن معىن النص وال الرجوع `لنص ٕاىل سـياقه التارخيي، فليس eام ما يقوz النص وال من 
  .31»قال؟، ٔالن املهم هو كيف يقول النص ما يقوz؟

انطلقت السـمييائيات "الكرمياسـية" لتشييد بنية داللية من هذين التقابلني فاقرتحت ٔاربع 
هذا الشلك "`ملربع السـمييايئ"،  عالئق جتلت يف شلك هنديس وضعه "بال نشو"، ويسمى
  مث صار هذا الشلك سداسـيا، ولرمبا مثانيا، وها هو الشلك.

  
  
  
  

  وتتجىل  يف هذا الشلك العالئق أالربع: 
  عالقة التناقض

  عالقة التضاد
  عالقة التداخل

><عالقة شـبه التضاد
32  

ٕاذا ما اتصلت وعضدها وقد نالحظ يف هذا النص اتصال املقوالت النحوية وانفصالها، ف
السـياق فٕاهنا تدل عىل الصمميية وأاللفة، وجند ٔاد© عىل ذØ يف هذا النص، فهو يبتدئ 
مبقاب وضعها الشاعر يف البيت أالول لعلها ٔاقرب ٕاىل عالقة التداخل اليت ٔارشI ٕالهيا سابقا، 

)، نالحظ اتصاال يوN 2واملقاب يه العينيني (باكؤكام) = (نظريكام) (الو&) (بّين) البيت (
"متعت" البيت  5`ندماج لكي بني الشاعر وخماطبه، وكذØ "مشت" و"آنست" البيت 

 2× ، قليب 32-31البيت  2× "اسـمتتعت  30-29، "فديتك" البيتان 2× قرة عيين  18
، وهذا اتصال يوN `ندماج لكي بني الشاعر وخماطبه، ولن يكون ذØ ٕاال 34البيت 

نائزي الكئيب، وهذا اجلو اجلنائزي قدم لنا فسحة توN `سـتطا© اجلو معززا للجو اجل 
، مما يوN `نقطاع نفس الشاعر 41وتثاقÚ الرتيب، ومل يتناقص ٕاال يف البيت أالخري 

  وحرشجته.
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وقد ختزتل آليات اشـتغال النص، حيث ميكن ٔان نقارب بنظرaت ٔاشهرها نظرية العوامل  
وميكن تطبيقها عىل مجيع ٔاصناف احليك، بل ٕاهنا قاب للتطبيق عىل جل « "Äكرمياسـية"،

  .33»النصوص احلام ملشلكة ما
  ويه: 

  *العامل اXي يصدر أالمر
  * العامل املتلقي لٔالمر.

* العامل البطل وهو ما اكنت z قدرات Äسـتطاعة واملهارة، وما اكن ٕاما بطال `لقول قبل 
  ، ٔاي حيj ميتà اليشء املبحوث عنه.إالجناز، وٕاما بطال `لفعل

* العامل املوضوع: وهو ما اكن ذا قمية مراهن علهيا، ويقوم الرصاع من ٔاجلها بواسطة برIمج 
  فاعل الفعل بتحويÄ Úفتقاد ٕاىل امتالك.

  *العامل املساعد اXي جيعل االتصال ممكنا.
  .34*العامل املعوق اXي حياول ٔان جيعل Äنفصال واقعا

  ذا نظرI ٕاىل النص الشعري عىل ضوء هذه العوامل، فٕاننا نالحظ ما ييل: وإ 
  * العامل اXي يصدر أالمر هو القدر.

  * العامل املتلقي لٔالمر هو الشاعر (ٔاي لك ما اكن يعكر عليه صفو مزاجه).
* العامل املتلقي اXي يقوم الرصاع من ٔاجÚ هو (وسـي جيدها الشاعر تنسـيه آالمه، ولكهنا 

  رضب من املسـتحيل ٔاو هو رصاع بني (احلياة/املوت).
* العامل املعوق اXي حاول ٔان حيول دون املقصود احلزن وعدم الصرب، حيث التسلمي 

.z ي ال رادXبقضاء هللا ا  
  * العامل اXي جعل االتصال ممكنا ٔابناء الشاعر ال÷ان بقيا عىل قيد احلياة.

  هر والزمان.* البطل اXي z قدرة وeارة هو ا&
ٕان الشاعر يوظف ٕايقاعات واحدة، لعلها ٔاقرب ٕاىل التوازي اXي هو "يف أالحوال حيقق 

، 8، 7، 6، 5، وأالبيات 2، شطر البيت 35تناظرا وتناغام وتناسـبا، ٕانه جحة جاملية ٕاقناعية"
، ولعل هذا ما يوN بشدة وقوع اخلطب عىل الشاعر، 40، 38، 37، 21، 15، 10
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  (جفودا / اودى).  1لثنائيات يف النص البيتونالحظ بعض ا
(ٔاجنزت/  7(قريبا/ بعيدا) البيت  6(عزة / حرسة) (املهدي/ املهدي) البيت  2البيت 

(ٕان  27(صفرة / محرة) البيت  10(املهد/ اللحد) البيت  8ٔاخلفت) (وعيدها/ وعْد) البيت 
لوة / الوجد) البيت (س 34(ٔاخفى/ ٔابدى) البيت  33ال تسعداين/ ٕان تسعداين) البيت 

(وحشة/ أالنس)، وهذه الثنائيات قد نالحظ يف بعضها نوعا  38(سلوة/ حزازة) البيت  37
يزيد من تكثيف الصور البالغية «من الرتديد التكراري اXي يرى فيه "جيفرى ليش" ٔانه 

ويعكس حا© Äنفعال العاطفي القصوى وشدة التوتر يف Äنفعال املكبوت اXي يتشعب 
  . 36»يصبح من العسري التعبري عنه بلكامت مبترسةو 

فذات الشاعر تقع يف تضاد مع من ال حياول التخفيف عهنا، فهـي مرهفة إالحساس بأمل 
الفاجعة، وØX اكنت هذه "املكوIت اليت تنبثق عهنا العملية التأهيلية وإالجنازية وإالقرارية 

املنظور السـمييايئ البنيوي أالوريب وسـمييائيات  ترتبط فA بيهنا ارتباطا ثنائيا ضدa يسري وفق
تقابل oرة املرسل وoرة ٔاخرى املوضوع، وقد  -مثال –مدرسة `ريس ختصيصا، فاXات 

ٔاعلن "غرمياس" ٔان انبثاق ا&ال© يمت عرب موا�ة ضدين اXات أالوىل واXات الثانية عىل 
العمودي مما يشلك عند املربع  املسـتوى أالفقي، وعرب موا�ة نقيضه عىل صعيد احملور

  .37السـمييايئ"
  
  
  
  
  
  
، فذات الشاعر تقع يف تضاد مع ذات لك من 38»وتنتظم بني هذه العوامل مجيعا عالقات«

ينعم `لرخاء مع ابنه دون ٔان يرزئ مبوته، فهـي مرهفة إالحساس، كام يوحض ذØ سـياق 
ني مبا ٔاصابه من خطب جلل، كام النص الشعري، بيj الناس من حوz غري مبالني وال مكرتث

 ا�ب المكلوم

 تضاد

 الموت

 تشاكل

 من يواسى

 تضاد أقوى

 الحياة

 تشاكل
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ٔان ٔارضية املربع السـمييايئ تمتدد لتشمل مربعات سـمييائية ٔاخرى، يه يف احلقيقة تقع يف دائرة 
عنارص اXات وعنارص املوضوع، فذات الشاعر هتفو للخالص من وطأة ٔامل املصيبة، وكـأهنا 

  االٓيت: رصخة يف واد، وميكن متثيل هذه العالقات عىل املربع السـمييايئ 
  
  
  
  
  
  
  

فالعالقة الثنائية بني احلياة واملوت ا&نيا واالٓخرة يه عالقات تفرس عالقة الشاعر بفقد ف÷ة 
كبده، كام ٔان العالقة بني ا&نيا واالٓخرة توحض الرصاع النفيس اXي عاشه الشاعر، ووصل 

قة يه اختصار للقطبني املتصارعني معه ٕاىل حد إالرشاف عىل اجلنون، وهذه الثنائيات املتعال
داخل النص، قطب الشاعر اXي يبث آالمه، واXي يتوسل خمرجا قد ال جيده من نفق 
هول هذه الفاجعة، وقطب الناس من حول الشاعر غري آهبني مبا يعانيه من حرية وتردد 

  وضياع ٔافقده صوابه.
مقاصدها ٕاال `لقراءة التحليلية مث ٕان القصيدة عىل تشابك نظاeا التضادي قد ال تدرك بعض 

هذه القراءة اليت تعري Äه&م ٕاىل املواضعات الفنية اليت صيغ هبا النص، هكذا ميكن حتليل «
  .39»الرمزية الصوتية

وهو اXي يضع الشاعر يف « كام ٔان النص قد ينطبق فيه ما يسمى بـ"Äنقسام الشاقويل"، 
طرفاها الشاعر اXي يدور يف حلقة  40»ائية ضديةموا�ة االٓخر، وهبذا Äنقسام تتشلك ثن

الشعر حل «مفرغة حبثا عن وسـي ختفيف، مث يعود من حيث يبدٔا وهكذا دواليك، فـ
  .41»لغوي ملعركة بني قوات متعارضة ويكون ٔاكرث شعرية لكام اكنت املقابالت قوية

ال، ٔاو عالقة وما يفيد احلال يعكس العالقة بني اXات واملوضوع، ويه ٕاما عالقة اتص

 1م
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انفصال، وما يدل عىل Äنتقال من حال ٕاىل حال هو التحول، وهو ٕاما حتول اتصال ٔاي 
Äنتقال من حا© Äنفصال ٕاىل حا© االتصال، وٕاما حتول انفصايل ٔاي Äنتقال من حا© 

  .42االتصال ٕاىل حا© Äنفصال
  لتايل: ولمنثل ملقو© احلال وعالقة اXات `ملوضوع برمس التوضيح ا

  : تعالق (اتصال، انفصال).∪∩

  : عالقة االتصال ∩

  : عالقة Äنفصال. ∪
  .43: عالقة موا�ة      

حا© الشاعر وهو يواري جÂن ابنه، ٔ%منا يلقي عليه النظرة أالخرية اليت  ∪= ع  2البيت 
  يعرب عن انفصال الشاعر لكية عن ابنه، وٕاىل أالبد.

  (واسطة العقد). (ٔاوسط حبيبيت)، ∩= ع  4البيت 

  (ٔاحضى مزاره بعيدا، عىل قرب) (قريبا  عىل بعد)  ∪∩= ع  6البيت 
= ع           (ٔانت ٔافردت يف دار وحشة)، (ٕاين بدار أالنس يف وحشة  38البيت 
  الفرد).

تشلك الوحدات ا&اللية يف النص حقوال متبانية تقوم عىل ٔاساس تنظمي اللكامت يف جماالت 
  ت داللية: جتمع بيهنا عالقا

        جمال أاللفاظ ا&ا© احلزن:جمال أاللفاظ ا&ا© احلزن:جمال أاللفاظ ا&ا© احلزن:جمال أاللفاظ ا&ا© احلزن:    ----أ أ أ أ 
، 9(تنغص) البيت  13، (يتفطر البيت 5، (مشت آنست)، البيت 1(باكؤكام) البيت 

، 27 -26 – 24 – 21(السمع والعني) البيت  18(Xاكره ما حنت النيب يف جند) البيت 
ان) البيت ، (Xعا فؤادي) (لٔالحز 34، (الوجد) 33(أالىس) البيت  28(الشجي) البيت 

  .38(الوحشة) البيت  37، (حزازة)، (ٔاشقى) البيت 36البيت  35
  .3، (حبات القلوب) جعز البيت 2(عزة) جعز البيت 
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        ب) جمال أاللفاظ ا&ا© عىل الفرح:ب) جمال أاللفاظ ا&ا© عىل الفرح:ب) جمال أاللفاظ ا&ا© عىل الفرح:ب) جمال أاللفاظ ا&ا© عىل الفرح:
البيت  2× (اسـمتتعت)  18-16البيت  2× (ٕان متعت)  5(مشت اخلري وآنست) البيت  

31-32.  
  ، ٕانه يرىث ابنه مع تذكر املايض ا`يد من خالل احلارض فالشاعر يمتزق ٔاىس ولهفة وحرسة

أاللمي، والقافية اليت اسـتعملها ٔ%هنا صوت صاخب، وذØ `سـتعامل حرف ا&ال، فقد 
اتصلت اتصاال وثيقا مبعاين الندب والتفجع املرتابطني `النكسار والفتور مما يعكس 

 جتاوز احملنة من خالل لوعة "الفراق" اXي ال راد z، ولعل عزم الشاعر عىل
يعرب عن رصاعه مع الزمن مع حلظة الفعل وÄسـمتتاع واملواساة ٕاىل  15البيت 

ويه صورة خيرتقها الزمن يف حلقات تبدو `لسعادة وتنهتـي «املفاجأة أاللمية. 
`ملوت، ٕاهنا رؤى اجلدل ا&امئ واحلوار اXي ال ينقطع والقدرة عىل التقبل من 

  .44»ت بطاقات التجاوزخالل احتشاد اXا
        (واسطة العقد)(واسطة العقد)(واسطة العقد)(واسطة العقد)

ْن َاكَن َال ُجيْديْن َاكَن َال ُجيْديْن َاكَن َال ُجيْديْن َاكَن َال ُجيْدي        1111
tt tt
        بُاكُؤُكام يَْشفي َوابُاكُؤُكام يَْشفي َوابُاكُؤُكام يَْشفي َوابُاكُؤُكام يَْشفي َوا

        
        فَُجوَدا فَقَْد ٔاْوَدى نَِظُريُكام ِعْنِديفَُجوَدا فَقَْد ٔاْوَدى نَِظُريُكام ِعْنِديفَُجوَدا فَقَْد ٔاْوَدى نَِظُريُكام ِعْنِديفَُجوَدا فَقَْد ٔاْوَدى نَِظُريُكام ِعْنِدي    ∴∴∴∴

        
َى        2222 Ìاَي للرثÌي ٔاْهَدتُْه َكفXا Ìىبَُين َ Ìاَي للرثÌي ٔاْهَدتُْه َكفXا Ìىبَُين َ Ìاَي للرثÌي ٔاْهَدتُْه َكفXا Ìىبَُين َ Ìاَي للرثÌي ٔاْهَدتُْه َكفXا Ìبَُين        

        
ة املُهِْدي    ∴∴∴∴ َة املُهَْدى وaَ َحْرسَ Ìة املُهِْديفَيَا ِعز َة املُهَْدى وaَ َحْرسَ Ìة املُهِْديفَيَا ِعز َة املُهَْدى وaَ َحْرسَ Ìة املُهِْديفَيَا ِعز َة املُهَْدى وaَ َحْرسَ Ìفَيَا ِعز        

        
ُ املناa َوَرمْ         3333 Ì َْوَرم aاملنا ُ Ì َْوَرم aاملنا ُ Ì َْوَرم aاملنا ُ Ìuuuuَهيَاَهيَاَهيَاَهيَأاال قَاتَل أاال قَاتَل أاال قَاتَل أاال قَاتَل ا        

        
د    ∴∴∴∴ دمن القَْوِم َحبÌات الُقلوب عىل َمعْ دمن القَْوِم َحبÌات الُقلوب عىل َمعْ دمن القَْوِم َحبÌات الُقلوب عىل َمعْ         من القَْوِم َحبÌات الُقلوب عىل َمعْ

        
اُم املْوت ٔاْوَسطَ صْبيَِيت             4444 َ اُم املْوت ٔاْوَسطَ صْبيَِيت ِ َ اُم املْوت ٔاْوَسطَ صْبيَِيت ِ َ اُم املْوت ٔاْوَسطَ صْبيَِيت ِ         تََوتََوتََوتََو����Ì Ì Ì Ì محمحمحِمحَ

        
        فلÚ َكيَف اْختَار َواِسَطَة الِعْقدِ فلÚ َكيَف اْختَار َواِسَطَة الِعْقدِ فلÚ َكيَف اْختَار َواِسَطَة الِعْقدِ فلÚ َكيَف اْختَار َواِسَطَة الِعْقدِ     ∴∴∴∴

        
ُت الَْخْري من لََمَحاِتهِ         5555 ُت الَْخْري من لََمَحاِتهِ عََىل ِحَني ِمشْ ُت الَْخْري من لََمَحاِتهِ عََىل ِحَني ِمشْ ُت الَْخْري من لََمَحاِتهِ عََىل ِحَني ِمشْ         عََىل ِحَني ِمشْ

        
ْشدِ ْشدِ ْشدِ ْشدِ     ∴∴∴∴ vv vvآيَة الر zِآيَة الرَوآنَْسُت من ٔافَْعا zِآيَة الرَوآنَْسُت من ٔافَْعا zِآيَة الرَوآنَْسُت من ٔافَْعا zَِوآنَْسُت من ٔافَْعا        

        
6666         َ ْ َ ْ َ حضحضحضْحضَ ْ ٔ َدى عّينِ فَا Ìَدى عّينِ فَأَطَواُه الر Ìَدى عّينِ فَأَطَواُه الر Ìَدى عّينِ فَأَطَواُه الر Ìى َمَزاُرهُ ى َمَزاُرهُ ى َمَزاُرهُ ى َمَزاُرهُ َطَواُه الر        

        
        بَِعيدًا عَىل قُْرِب قَرِيبًا عََىل بُْعدِ بَِعيدًا عَىل قُْرِب قَرِيبًا عََىل بُْعدِ بَِعيدًا عَىل قُْرِب قَرِيبًا عََىل بُْعدِ بَِعيدًا عَىل قُْرِب قَرِيبًا عََىل بُْعدِ     ∴∴∴∴

        
ََزْت ِفيه املَنَاaَ وعيَدها        7777 ََزْت ِفيه املَنَاaَ وعيَدهاْ ََزْت ِفيه املَنَاaَ وعيَدهاْ جنجنجنْجنََزْت ِفيه املَنَاaَ وعيَدهاْ Íلَقَْد اÍلَقَْد اÍلَقَْد اÍلَقَْد ا        

        
        َواÍْخلََفِت االَٓماُل ما اكن من َوعْدِ َواÍْخلََفِت االَٓماُل ما اكن من َوعْدِ َواÍْخلََفِت االَٓماُل ما اكن من َوعْدِ َواÍْخلََفِت االَٓماُل ما اكن من َوعْدِ     ∴∴∴∴

        
Ìْحِد لُْبثُهُ         8888 Ìْحِد لُْبثُهُ لَقَْد قَلÌ بني املهْد والل Ìْحِد لُْبثُهُ لَقَْد قَلÌ بني املهْد والل Ìْحِد لُْبثُهُ لَقَْد قَلÌ بني املهْد والل         لَقَْد قَلÌ بني املهْد والل

        
Ì ِيف اللÌْحدِ     ∴∴∴∴ Ìْحدِ ُ Ì ِيف الل Ìْحدِ ُ Ì ِيف الل Ìْحدِ ُ         فََملْ يَنَْس َعهَْد الَْمهِْد ٕاذ فََملْ يَنَْس َعهَْد الَْمهِْد ٕاذ فََملْ يَنَْس َعهَْد الَْمهِْد ٕاذ فََملْ يَنَْس َعهَْد الَْمهِْد ٕاذ مضمضمضُمضÌ ِيف الل

        
        نَغÌَص قَْبَل الّرِّيِ ماُء َحيَاِتهِ نَغÌَص قَْبَل الّرِّيِ ماُء َحيَاِتهِ نَغÌَص قَْبَل الّرِّيِ ماُء َحيَاِتهِ نَغÌَص قَْبَل الّرِّيِ ماُء َحيَاِتهِ تَ تَ تَ تَ         9999

        
دِ     ∴∴∴∴ َع ِمنْه `لُعُذوبَِة َوالَْربْ دِ َوفُّجِ َع ِمنْه `لُعُذوبَِة َوالَْربْ دِ َوفُّجِ َع ِمنْه `لُعُذوبَِة َوالَْربْ دِ َوفُّجِ َع ِمنْه `لُعُذوبَِة َوالَْربْ         َوفُّجِ
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11110000         ُzَٔاحا Ìُف َحىت ْ Ì ُzَٔاحا Ìُف َحىت ْ Ì ُzَٔاحا Ìُف َحىت ْ Ì ُzَٔاحا Ìُف َحىت ْ Ìعَليه الزنزنزنزن ÌلَحÍعَليه الا ÌلَحÍعَليه الا ÌلَحÍعَليه الا ÌلَحÍا        
        

َرِة الَوْردِ     ∴∴∴∴ ْ َرِة الَوْردِ ُ ْ َرِة الَوْردِ ُ ْ َرِة الَوْردِ ُ         ٕاىل ُصْفَرة اجلادّيِ عن ٕاىل ُصْفَرة اجلادّيِ عن ٕاىل ُصْفَرة اجلادّيِ عن ٕاىل ُصْفَرة اجلادّيِ عن محمحمحُمحْ
        

        َوَظلÌ عََىل اْالÍيِْدي تََساقَطُ نَْفُسهُ َوَظلÌ عََىل اْالÍيِْدي تََساقَطُ نَْفُسهُ َوَظلÌ عََىل اْالÍيِْدي تََساقَطُ نَْفُسهُ َوَظلÌ عََىل اْالÍيِْدي تََساقَطُ نَْفُسهُ         11111111
        

َ يَْذِوي القَِضي    ∴∴∴∴ َ يَْذِوي القَِضيَ َ يَْذِوي القَِضيَ نْدِ َويَْذِوي َويَْذِوي َويَْذِوي َويَْذِوي xَxxxَ يَْذِوي القَِضيَ Ìنْدِ ُب من الر Ìنْدِ ُب من الر Ìنْدِ ُب من الر Ìُب من الر        
        

        فَيَاØَِ من نَْفس تََساقَطُ ٔانُْفساً فَيَاØَِ من نَْفس تََساقَطُ ٔانُْفساً فَيَاØَِ من نَْفس تََساقَطُ ٔانُْفساً فَيَاØَِ من نَْفس تََساقَطُ ٔانُْفساً         12121212
        

        تََساقَط ُدّرٍ ِمْن ِنَظام ِبَال ِعْقدِ تََساقَط ُدّرٍ ِمْن ِنَظام ِبَال ِعْقدِ تََساقَط ُدّرٍ ِمْن ِنَظام ِبَال ِعْقدِ تََساقَط ُدّرٍ ِمْن ِنَظام ِبَال ِعْقدِ     ∴∴∴∴
        

13131313         ُzَ َكْيف لَْم يَْنفِطْر ِ ُzَ َكْيف لَْم يَْنفِطْر ِ ُzَ َكْيف لَْم يَْنفِطْر ِ ُzَ يبيبيبِيب َكْيف لَْم يَْنفِطْر ْبُت◌◌◌ُ◌ ِلقَِلُ ِلقَِلُ ِلقَِلُ ِلقَِل ْبُتَجعِ ْبُتَجعِ ْبُتَجعِ         َجعِ
        

∴∴∴∴     ِ ْ ِ ْ ِ ْ ِ�ْ��� Ìِمن الَْحْجِر الص َÌِمن الَْحْجِر الص َÌِمن الَْحْجِر الص َÌْقىسىسىسَىس ِمن الَْحْجِر الص Íُه اÌ ن Íْقَولَْو اÍُه اÌ ن Íْقَولَْو اÍُه اÌ ن Íْقَولَْو اÍُه اÌ ن Íَولَْو ا        
        

14141414         ُÚَْمُت قَْب ي ٔاّينِ ُكْنُت قُّدِ ْمُت قَْبÚَُ ِبِوّدِ ي ٔاّينِ ُكْنُت قُّدِ ْمُت قَْبÚَُ ِبِوّدِ ي ٔاّينِ ُكْنُت قُّدِ ْمُت قَْبÚَُ ِبِوّدِ ي ٔاّينِ ُكْنُت قُّدِ         ِبِوّدِ
        

∴∴∴∴     Íَوا Íَوا Íَوا Íِديَوا َدْت َمصْ ِدين املَنَاaَ ُدونَُه َمصَ َدْت َمصْ ِدين املَنَاaَ ُدونَُه َمصَ َدْت َمصْ ِدين املَنَاaَ ُدونَُه َمصَ َدْت َمصْ         ن املَنَاaَ ُدونَُه َمصَ
        

يئئئئَِيت َِيت َِيت َِيت         15151515 يَولَِكنÌ َرّيبِ َشاَء غَْريَ َمشـِ يَولَِكنÌ َرّيبِ َشاَء غَْريَ َمشـِ يَولَِكنÌ َرّيبِ َشاَء غَْريَ َمشـِ         َولَِكنÌ َرّيبِ َشاَء غَْريَ َمشـِ
        

ْمَضاُء املِشيْمَضاُء املِشيْمَضاُء املِشيْمَضاُء املِشيئئئئَِة ال الَْعْبدِ َِة ال الَْعْبدِ َِة ال الَْعْبدِ َِة ال الَْعْبدِ     ∴∴∴∴
tt tt
ّبِ ا Ìّبِ اَوللر Ìّبِ اَوللر Ìّبِ اَوللر Ìَوللر        

        
ِين ٔاْن ِبْعُتُه ِبثَواِبهِ         16161616 Ì ِين ٔاْن ِبْعُتُه ِبثَواِبهِ َ Ì ِين ٔاْن ِبْعُتُه ِبثَواِبهِ َ Ì ِين ٔاْن ِبْعُتُه ِبثَواِبهِ َ Ìَوَما َوَما َوَما َوَما رسرسرسَرس        

        
∴∴∴∴     ِ ْ ِ ْ ِ Ìُه التÌْخِليُد يف َجنÌِة الُْخ���ْ�ِ ْ ن Íِة الُْخَولَْو اÌْخِليُد يف َجنÌُه التÌ ن Íِة الُْخَولَْو اÌْخِليُد يف َجنÌُه التÌ ن Íِة الُْخَولَْو اÌْخِليُد يف َجنÌُه التÌ ن Íَولَْو ا        

        
        َولَِكْن غُِصْبتهَولَِكْن غُِصْبتهَولَِكْن غُِصْبتهَولَِكْن غُِصْبته    َوَال ِبْعُتُه َطْوعاً َوَال ِبْعُتُه َطْوعاً َوَال ِبْعُتُه َطْوعاً َوَال ِبْعُتُه َطْوعاً         17171717

        
        وليس عىل ُظْملِ الَْحواِدوليس عىل ُظْملِ الَْحواِدوليس عىل ُظْملِ الَْحواِدوليس عىل ُظْملِ الَْحواِدثثثِث ِمْن ُمْعِديِ ِمْن ُمْعِديِ ِمْن ُمْعِديِ ِمْن ُمْعِدي    ∴∴∴∴

        
ْن ُمتِّْعُت `بَْينÌ بَْعدهْن ُمتِّْعُت `بَْينÌ بَْعدهْن ُمتِّْعُت `بَْينÌ بَْعدهْن ُمتِّْعُت `بَْينÌ بَْعده        18181818

tt tt
ّينِ َواّينِ َواّينِ َواّينِ َوا

tt tt
        َواَواَواَوا
        

دِ     ∴∴∴∴ ْ دِ َ ْ دِ َ ْ دِ َ         Xَاكُره ما حنÌِت النِّيُب ِيف Xَاكُره ما حنÌِت النِّيُب ِيف Xَاكُره ما حنÌِت النِّيُب ِيف Xَاكُره ما حنÌِت النِّيُب ِيف جنجنجنَجنْ
        

َاََااَا        19191919 vهيvهيvهيvهي         َواÍْوَالُدIَ ْمثُْل اجلََواِرِح ٔاَواÍْوَالُدIَ ْمثُْل اجلََواِرِح ٔاَواÍْوَالُدIَ ْمثُْل اجلََواِرِح ٔاَواÍْوَالُدIَ ْمثُْل اجلََواِرِح ٔا
        

َ الفقدِ     ∴∴∴∴ َ الفقدِ فَقَْدIَُه اكن الفاِجَع الَبّنيِ َ الفقدِ فَقَْدIَُه اكن الفاِجَع الَبّنيِ َ الفقدِ فَقَْدIَُه اكن الفاِجَع الَبّنيِ         فَقَْدIَُه اكن الفاِجَع الَبّنيِ
        

vv اْخِتَالzَُ  اْخِتَالzَُ  اْخِتَالzَُ  اْخِتَالzَُ     ِلُلكٍّ ِلُلكٍّ ِلُلكٍّ ِلُلكٍّ         22220000 vvال يَُسد ال يَُسد ال يَُسد ال يَُسد ٌٌ         ماكنماكنماكنماكٌنٌ
        

∴∴∴∴     ِ َ ِ َ ِ         َمَاكُن ٔاخيه يف َجُزوٍع وَال َجَمَاكُن ٔاخيه يف َجُزوٍع وَال َجَمَاكُن ٔاخيه يف َجُزوٍع وَال َجَمَاكُن ٔاخيه يف َجُزوٍع وَال َج���َ�ِ َ
        

ْمعِ تَْكِفي َمَاكنهُ         21212121 Ìْمعِ تَْكِفي َمَاكنهُ َهل الَعْنيُ بَْعَد الس Ìْمعِ تَْكِفي َمَاكنهُ َهل الَعْنيُ بَْعَد الس Ìْمعِ تَْكِفي َمَاكنهُ َهل الَعْنيُ بَْعَد الس Ìَهل الَعْنيُ بَْعَد الس        
        

َ َهتِدي؟    ∴∴∴∴ َ َهتِدي؟َ َ َهتِدي؟َ ِدي xَxxxَ َهتِدي؟َ ِدي َ ِدي َ ْمع بَْعَد الَْعْنيِ هيهيهيَهيِدي َ Ìْمع بَْعَد الَْعْنيِ ٔام الس Ìْمع بَْعَد الَْعْنيِ ٔام الس Ìْمع بَْعَد الَْعْنيِ ٔام الس Ìٔام الس        
        

        لََعْمِري: لَقَْد َحالَْت ِيبَ احلَاُل بَْعَدهُ لََعْمِري: لَقَْد َحالَْت ِيبَ احلَاُل بَْعَدهُ لََعْمِري: لَقَْد َحالَْت ِيبَ احلَاُل بَْعَدهُ لََعْمِري: لَقَْد َحالَْت ِيبَ احلَاُل بَْعَدهُ         22222222
        

َحالَْت ِبِه َحالَْت ِبِه َحالَْت ِبِه َحالَْت ِبِه     فَيَالَْيَت ِشْعِري كيففَيَالَْيَت ِشْعِري كيففَيَالَْيَت ِشْعِري كيففَيَالَْيَت ِشْعِري كيف    ∴∴∴∴
        بَْعِدي؟بَْعِدي؟بَْعِدي؟بَْعِدي؟

وِري ُلكÌه ٕاْذ ثَِلكَُتهُ         23232323 ُ وِري ُلكÌه ٕاْذ ثَِلكَُتهُ ُ ُ وِري ُلكÌه ٕاْذ ثَِلكَُتهُ ُ ُ وِري ُلكÌه ٕاْذ ثَِلكَُتهُ ُ         ثَِلكُْت ثَِلكُْت ثَِلكُْت ثَِلكُْت رسرسرسُرسُ
        

يشيشيشِيش ٔاَخا ُزْهدِ ِ ٔاَخا ُزْهدِ ِ ٔاَخا ُزْهدِ ِ ٔاَخا ُزْهدِ     ∴∴∴∴ اِت عَيْ ÌXَ ْصَبْحُت ِيفÍاِت عَيَْوا ÌXَ ْصَبْحُت ِيفÍاِت عَيَْوا ÌXَ ْصَبْحُت ِيفÍاِت عَيَْوا ÌXَ ْصَبْحُت ِيفÍَوا        
        

انََة الَْعْينَْنيِ َواالÍنِْف َوالَْحَشا:        24242424 انََة الَْعْينَْنيِ َواالÍنِْف َوالَْحَشا:اÍَرْحيَ انََة الَْعْينَْنيِ َواالÍنِْف َوالَْحَشا:اÍَرْحيَ انََة الَْعْينَْنيِ َواالÍنِْف َوالَْحَشا:اÍَرْحيَ         اÍَرْحيَ
        

ِت عن     ∴∴∴∴ ْ Ìِت عن ٔاال لَْيَت ِشْعِري َهْل تَغَري ْ Ìِت عن ٔاال لَْيَت ِشْعِري َهْل تَغَري ْ Ìِت عن ٔاال لَْيَت ِشْعِري َهْل تَغَري ْ Ìٔاال لَْيَت ِشْعِري َهْل تَغَري
        عهديعهديعهديعهدي

اÍْسَعَدْت اÍْسَعَدْت اÍْسَعَدْت اÍْسَعَدْت     َساÍْسِقيَساÍْسِقيَساÍْسِقيَساÍْسِقيكككَك َماَء الَْعْنيِ َماَ َماَء الَْعْنيِ َماَ َماَء الَْعْنيِ َماَ َماَء الَْعْنيِ َما        25252525
        ِبهِ ِبهِ ِبهِ ِبهِ 

ِدي    ∴∴∴∴ ْمعِ ال ُجتِ Ì&ِديْقيَا ِمن ا ْمعِ ال ُجتِ Ì&ِديْقيَا ِمن ا ْمعِ ال ُجتِ Ì&ِديْقيَا ِمن ا ْمعِ ال ُجتِ Ì&ْقيَا ِمن ا vv vvوٕان اكنت السوٕان اكنت السوٕان اكنت السوٕان اكنت الس        
        

َى        26262626 Ìُجوَدا يل فقد ُجْدُت للرث : ÌَعْيَينÍىا َ Ìُجوَدا يل فقد ُجْدُت للرث : ÌَعْيَينÍىا َ Ìُجوَدا يل فقد ُجْدُت للرث : ÌَعْيَينÍىا َ Ìُجوَدا يل فقد ُجْدُت للرث : ÌَعْيَينÍا        
        

        ِباÍنَْفس ِباÍنَْفس ِباÍنَْفس ِباÍنَْفس ممممممممÌا تُساÍَالِن ِمَن الّرِفْدِ Ìا تُساÍَالِن ِمَن الّرِفْدِ Ìا تُساÍَالِن ِمَن الّرِفْدِ Ìا تُساÍَالِن ِمَن الّرِفْدِ     ∴∴∴∴
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َا        27272727 َاُ َاُ : ٕان ال تُْسِعداِين اÍلُْممكمكمكُمكَاُ ÌلُْمٔاَعْيَينÍٕان ال تُْسِعداِين ا : ÌلُْمٔاَعْيَينÍٕان ال تُْسِعداِين ا : ÌلُْمٔاَعْيَينÍٕان ال تُْسِعداِين ا : Ìٔاَعْيَين        
        

ِدي    ∴∴∴∴ ِديْ ِديْ تَوجبا محمحمحْمحِديْ تَوجبا وٕان تُْسعداين اليوم تَسـْ تَوجبا وٕان تُْسعداين اليوم تَسـْ تَوجبا وٕان تُْسعداين اليوم تَسـْ         وٕان تُْسعداين اليوم تَسـْ
        

َا لَْو تُْشغََالِن◌◌◌ِ◌ عن الُباكَ ِ عن الُباكَ ِ عن الُباكَ ِ عن الُباكَ عََذرْ عََذرْ عََذرْ عََذرْ         28282828 َا لَْو تُْشغََالِنُ َا لَْو تُْشغََالِنُ مكمكمكُمكَا لَْو تُْشغََالِنُ         تُتُتُتُ
        

ِجّيِ ٔا{{{{ اجلَهِْد؟ اجلَهِْد؟ اجلَهِْد؟ اجلَهِْد؟!!!!    ∴∴∴∴ Ìِجّيِ ٔاِبنَِوٍم، وما نَْوُم الش Ìِجّيِ ٔاِبنَِوٍم، وما نَْوُم الش Ìِجّيِ ٔاِبنَِوٍم، وما نَْوُم الش Ìِبنَِوٍم، وما نَْوُم الش        
        

َة َعْيِين: قَْد اÍَطلْت بُاكءَها        29292929 Ìَطلْت بُاكءَهأاقُرÍَة َعْيِين: قَْد ا Ìَطلْت بُاكءَهأاقُرÍَة َعْيِين: قَْد ا Ìَطلْت بُاكءَهأاقُرÍَة َعْيِين: قَْد ا Ìٔاقُر        
        

ْمدِ ْمدِ ْمدِ ْمدِ     ∴∴∴∴ vv vvعُْنيِ الرÍعُْنيِ الرَوغَاْدرهتا ٔاْقَذى من االÍعُْنيِ الرَوغَاْدرهتا ٔاْقَذى من االÍعُْنيِ الرَوغَاْدرهتا ٔاْقَذى من االÍَوغَاْدرهتا ٔاْقَذى من اال        
        

تاً         33330000 تاً  َميِّ تاً  َميِّ تاً  َميِّ vv َميِّ vvَة َعْيِين: لَْو فََدى الَْحي Ìَة َعْيِين: لَْو فََدى الَْحئاقُر Ìَة َعْيِين: لَْو فََدى الَْحئاقُر Ìَة َعْيِين: لَْو فََدى الَْحئاقُر Ìٔاقُر        
        

∴∴∴∴     َ̀ حلَْو ِ̀  َ َ̀ حلَْو ِ̀  َ َ̀ حلَْو ِ̀  َ َ̀ حلَْو ِ̀ كككَك  َل من يَْفِديفََديُْتفََديُْتفََديُْتفََديُْت ÌوÍَل من يَْفِديِء ا ÌوÍَل من يَْفِديِء ا ÌوÍَل من يَْفِديِء ا ÌوÍِء ا        
        

تَْمتَْعُت منكككك بنْظرة بنْظرة بنْظرة بنْظرة        31313131 Ì ما اسـْ Íّينِ تَْمتَْعُت منَ Ì ما اسـْ Íّينِ تَْمتَْعُت منَ Ì ما اسـْ Íّينِ تَْمتَْعُت منَ Ì ما اسـْ         %%%َ%Íّينِ
        

هْدِ     ∴∴∴∴ Ìٔاْحَىل َمَذاقًا من الش ٍ هْدِ َ Ìٔاْحَىل َمَذاقًا من الش ٍ هْدِ َ Ìٔاْحَىل َمَذاقًا من الش ٍ هْدِ َ Ìٔاْحَىل َمَذاقًا من الش ٍَ        َوَال قُْبَوَال قُْبَوَال قُْبَوَال قُْب
        

ةِ         32323232 Ìةِ  ِبَضم Ìةِ  ِبَضم Ìةِ  ِبَضم Ìما اسـتَْمتَْعُت ِمنكككك ِبَضم Ì Íّينِ Ì ما اسـتَْمتَْعُت ِمنَ Íّينِ Ì ما اسـتَْمتَْعُت ِمنَ Íّينِ Ì ما اسـتَْمتَْعُت ِمنَ         %%%َ%Íّينِ
        

ِة ِيف َملَْعٍب Ø ٔاو َمهْدِ     ∴∴∴∴ Ìٔاو َمهْدِ َوَال َمش Ø ِة ِيف َملَْعٍب Ìٔاو َمهْدِ َوَال َمش Ø ِة ِيف َملَْعٍب Ìٔاو َمهْدِ َوَال َمش Ø ِة ِيف َملَْعٍب Ìَوَال َمش        
        

كككَك من أالَىس َ من أالَىس َ من أالَىس َ من أالَىس         33333333 بِْدي عَلَْيبِْدي عَلَْيبِْدي عَلَْيبِْدي عَلَْي ~~ َالُم ملَا اَالُم ملَا اَالُم ملَا اَالُم ملَا ا~~ ~~         اااا~~
        

بِْديبِْديبِْديبِْديوٕاّينِ وٕاّينِ وٕاّينِ وٕاّينِ     ∴∴∴∴ ~~          ٔالخفي منه ٔاضعاف ما ا ٔالخفي منه ٔاضعاف ما ا ٔالخفي منه ٔاضعاف ما ا ٔالخفي منه ٔاضعاف ما ا~~
        

َ َسلَْوةً         34343434 َ َسلَْوةً ِّ َ َسلَْوةً ِّ َ َسلَْوةً ِّ ٌٌ تُُو تُُو تُُو تُُومهمهمهّمهِ ٌءٌ ءُمَحّمُد: َما َيشْ ءُمَحّمُد: َما َيشْ ءُمَحّمُد: َما َيشْ         ُمَحّمُد: َما َيشْ
        

يبيبيبِيب ِمَن الَْوْجدِ ِ ِمَن الَْوْجدِ ِ ِمَن الَْوْجدِ ِ ِمَن الَْوْجدِ     ∴∴∴∴ Ì ٕاالÌ َزاَد قَلْ Ì ٕاالÌ َزاَد قَلِْ Ì ٕاالÌ َزاَد قَلِْ يبيبيبِيبÌ ٕاالÌ َزاَد قَلِْ         ِلقَلِْلقَلِْلقَلِْلقَلْ
        

كككَك الباقيني فٕامناَ الباقيني فٕامناَ الباقيني فٕامناَ الباقيني فٕامنا        35353535         ٔارى ٔاَخَوئْارى ٔاَخَوئْارى ٔاَخَوئْارى ٔاَخَويْ
        

نْدِ     ∴∴∴∴ Ìْوَرى ِمَن الزÍْحَزاِن ا ٔ نْدِ ْ Ìْوَرى ِمَن الزÍْحَزاِن ا ٔ نْدِ ْ Ìْوَرى ِمَن الزÍْحَزاِن ا ٔ نْدِ ْ Ìْوَرى ِمَن الزÍْحَزاِن ا         يُُكوIَن ليُُكوIَن ليُُكوIَن ليُُكوIَن لالالالْالٔ
        

عَا        36363636 ÌX Ø عَإاذا لَِعَبا يف َملَْعب ÌX Ø عَإاذا لَِعَبا يف َملَْعب ÌX Ø عَإاذا لَِعَبا يف َملَْعب ÌX Ø ٕاذا لَِعَبا يف َملَْعب        
        

        ي ِبِمثِْل النÌاِر َعْن غَْريِ َما قَْصدِ ي ِبِمثِْل النÌاِر َعْن غَْريِ َما قَْصدِ ي ِبِمثِْل النÌاِر َعْن غَْريِ َما قَْصدِ ي ِبِمثِْل النÌاِر َعْن غَْريِ َما قَْصدِ فَُؤادِ فَُؤادِ فَُؤادِ فَُؤادِ     ∴∴∴∴
        

ٌٌ بَْل َحَزاَزة بَْل َحَزاَزة بَْل َحَزاَزة بَْل َحَزاَزةٌٌٌٌ            37373737         مفا فهيام يل َسلَْوةمفا فهيام يل َسلَْوةمفا فهيام يل َسلَْوةمفا فهيام يل َسلَْوٌةٌ
        

َا َوْحِدي    ∴∴∴∴ َا َوْحِديِ َا َوْحِديِ ْشقَى هبهبهبِهبَا َوْحِديِ ْشقَى َ ْشقَى َ ◌◌◌َ◌ْشقَى َ Íيجاِهنَا ُدوِين وا ِ َÍيجاِهنَا ُدوِين وا ِ َÍيجاِهنَا ُدوِين وا ِ َÍيجاِهنَا ُدوِين وا         هيهيهيَهيِ
        

فْرْدَت يف دار َوْحَشةٍ فْرْدَت يف دار َوْحَشةٍ فْرْدَت يف دار َوْحَشةٍ فْرْدَت يف دار َوْحَشةٍ         38383838 ~~ ْن اْن اْن اْن ا~~
tt tt
        َواÍنَْت َواَواÍنَْت َواَواÍنَْت َواَواÍنَْت َوا

        
ّينِ بدار أالنِْس يف وْحشة الَفْردِ ّينِ بدار أالنِْس يف وْحشة الَفْردِ ّينِ بدار أالنِْس يف وْحشة الَفْردِ ّينِ بدار أالنِْس يف وْحشة الَفْردِ     ∴∴∴∴

tt tt
        فَافَافَافَا
        

39393939         Íَذا َما الَْمْوُت ا Íَذا َما الَْمْوُت ا Íَذا َما الَْمْوُت ا Íَذا َما الَْمْوُت ا
tt tt
vv ا ا ا ا vvْوفََد َمْعَرشاً ْوفََد َمْعَرشاً ْوفََد َمْعَرشاً ْوفََد َمْعَرشاً ٔاَودٔاَودٔاَودٔاَود        

        
        ٕاَىل َعْسَكر االÍْمَواِت ٔاّينِ من الَوفْدِ ٕاَىل َعْسَكر االÍْمَواِت ٔاّينِ من الَوفْدِ ٕاَىل َعْسَكر االÍْمَواِت ٔاّينِ من الَوفْدِ ٕاَىل َعْسَكر االÍْمَواِت ٔاّينِ من الَوفْدِ     ∴∴∴∴

        
Ìةً         44440000 َهتِْدي َحِبيبًا َهِدي Ìةً َوَمْن َاكَن يَسـْ َهتِْدي َحِبيبًا َهِدي Ìةً َوَمْن َاكَن يَسـْ َهتِْدي َحِبيبًا َهِدي Ìةً َوَمْن َاكَن يَسـْ َهتِْدي َحِبيبًا َهِدي         َوَمْن َاكَن يَسـْ

        
َهتِْدي        ∴∴∴∴ َهتِْديَ ِيف النÌْوِم اÍسـْ َهتِْديَ ِيف النÌْوِم اÍسـْ َهتِْديَ ِيف النÌْوِم اÍسـْ كككَك ِيف النÌْوِم اÍسـْ         فََطْيُف َخيَال ِمنْفََطْيُف َخيَال ِمنْفََطْيُف َخيَال ِمنْفََطْيُف َخيَال ِمنْ

        
يÌةً         41414141 ِ ِمّين َحتِ Ì ًةÌي ِ ِمّين َحتِ Ì ًةÌي ِ ِمّين َحتِ Ì ًةÌي ِ ِمّين َحتِ Ìuuuuعَلْيعَلْيعَلْيعَلْيكككَك َسَالُم اَ َسَالُم اَ َسَالُم اَ َسَالُم ا        

        
عْدِ     ∴∴∴∴ Ìِق والر عْدِ ٍ َصاِدِق الَْربِ Ìِق والر عْدِ ٍ َصاِدِق الَْربِ Ìِق والر عْدِ ٍ َصاِدِق الَْربِ Ìِق والر ثثثٍث َصاِدِق الَْربِ         45454545ومن لك غَْيومن لك غَْيومن لك غَْيومن لك غَْي
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        ععععــــــــــــــــــــــــش واملراجش واملراجش واملراجش واملراجــــالهوامالهوامالهوامالهوام
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