
ر الكن�دي التوف (1 )565.) "فاطمة" من معلقة امرئ القيس بن ح�ج�

رة+ م�ط�فل يل0 وتت34ق+ى     بناظرة0 من و+ح�ش و+ج� تص�د: وت�بدي عن أ+س
ت�قاء =الطول ف الد3. السالة=العراض. الصدود و الصد ز بي شيئي: "اتE4ق+ي�ت�ه بتس" اي "جعلت� ال�  = ال+ج�

ع. وجرةالت4:ر�س حاجزا بين وبينه."  = اي البقر الوحشي.وحش = الت لا طفل. المطفل= موض

اU أسيلU ب4+ي�ضويةU وتعل بين وبينها عيناU مثل عيون بقر "وجرة" الت لاالمعنى:و  ها خد3   ت�عرض عن في�ظهر  ف إعراض
أطفال. 

ش0      إذا هي ن+صEت�ه ول ب�ع+طEل يد0 كجيد الرئ�م ليس بفاح وج
ر المود من كل3 شيء.الفاحش = الرفع. النص�الظب� البيض الالص.  = .الرئمالع�ن�ق =الجيد  = ما جاوز القد�

= ن4+ز+ع+ ح�ليEها اي موهراتا من الذهب والفض3ة ونو ذلك.عط�ل المرأة&

ر+ه المود إذا ما رفعت� عنق+ها وهو غي معطEل عن ال�لي ايوالمعنى:   وت�بدي عن عنق كعنق الظب� غي+ متجاوز0 قد�
هي مثل الظب ف جال عنقها ولكن ل ف تزي3نها باللي لنا تلبس الوهرات.

لة ال�م�ت4+ع+ث�كل م0      أ+ثيث0 كقن�و النEخ� + أسود+ فاح وف4+ر�ع0 ي+زين� ال�م+ت�
  ج.القنو, = الك+ث�رة. الثاثة =الظهر.  المتن = الشديد السواد مشتق من الفحم.الفاحم= الشعر التام. الفرع 

= الت خرجت عثاكيلها اي قنوانا.المتعثكل قنوان= غ�ص�ن من النخل له ش�ع+ب عليها الر�ط�ب (ث+4م+ر النخل). 

 : وتبدي أيضا عن الشعر الشديد السواد ,الكثيف مثل ث+4م+ر النخل عند ن�ضوجه, وهذا الشعر يزي3ن ظهرهاوالمعنى
عندما ت�رسل شعرها عليه.



 )629 \7.) "ه�ر+ي�رة" - من معلقة العشى ميمنون بن قيس التوف (2

ا الرEج�ل�؟ مر�ت+ل�           الرEك�ب+ إن3 ه�ر+ي4�ر+ة+و+د3ع�  و+ه+ل� ت�طيق� و+داعاU أ+ي4:ه+

 = القافلةالركب

 الشاعر يث3 نفسه على وداع حبيبته هريرة لن قافلة أهلها مسافرة ث يسأل نفسه إن كان قادرا علىوالمعنى: 
 تم3ل أل الوداع.

ق�ول� ف4+ر�ع+اء� غ+رEاء� ارض�ه+ا م+ص� ي  ع+و+ ش ي ال�و+ين+ا ك+م+ا ي+ ش ي          ت+ ل� الو+ج  الو+ح

 =الهوينى = الدود او السنىن. العوارض = طويلة الفرع أي الشعر. الفرعاء  = البيضاء الواسعة البي. غر�اء
لها, ببطء. الفرس  ل أي الطي.الوحليشتكي حافر+ه. الوجي على رس�  = يشي ف اللو+ح�

ين أو السنان, وتشى ببطء مثل الفرس لاوالمعنى:   يصف البوبة: هي بيضاء البي, طويلة والشعر, لمعة الد3
مها وهي تشي ف الطي أي الرض البلول.  مشكلة بق+د+

ي+ت4+ه+ا من� ب4+ي�ت ج+ار+ت+ا   و+ل+ ع+ج+ل� ر+ي�ث�          م+ر: السEح+اب+ة ، ل+ ك+أ+نE مش�

البطء. =الريث 

و+اساUت+سم+ع� للح+لي  ا است4+ع+ان+ بريح0 و+س� شرق� إذ+ا انص+ر+ف+ت�          ك+م+ ل� ع  ز+ج

  = طلب العوناستعان= نوع من الشجر الصغي له ال+ب3 الذي عندما جف3 فمر3ت با الريح تشخش. عشرق 
= يقال نبات� زجل عندما تصو£ت ف الريح.زجل أي الساعدة والعن هنا مازي. 

 يكنك أن تسمع صوت رني موهراتا الفضية او الذهبية وهي تشي, ويشب3ه هذا الصوت بشخشة أوراقوالمعنى: 
شجرة عشرق الاف3ة عندما ترك3ها الرياح.

ر£ ال+ار ت+�ت+تل� ا لس ل+يست� ك+م+ن� يكر+ه� الي+ان� ط+لع+ت4+ه+ا           و+ل+ ت4+ر+اه+



السر3 = التسم:ع أو التنص:ت لسر£ شخص0 آخ+ر+اختتال  = الوجه. الطلعة

ا ، ل+و�ل+ ت+ش+د:د�ه+ا          إذ+ا ت4+ق�وم� إل ج+ار+ات+ا الك+س+ل� ي+ك+اد� ي+صر+ع�ه+

= أوقع, أسقط أرضاUصرع 

+ت و+الك+ف+ل�
نه+ا ذ+ن�وب� ال إذ+ا ت�لعب� قر�ناU س+اعةU ف4+ت4+ر+ت�          واهتزE م

تر3ك. اهتز� = صديق. قرن = ضع�ف. فتر  = كل3 منهما بعن عجيزتا اي مؤخ£راتا.والكفل المتن ذنوب = 

ا كانتوالمعنى:   هي ل تعتاد على العمل ولذلك هي ضعيفة وتتعب من ساعة من اللعب ف الال أن3 مؤخ3رت+
تتحر3ك عند لعبها.

كن+ة�          إذ+ا ت+أت3ى ي+ك+اد� ال+ص�ر� ي4+ن�خ+زل� فر� الوش+اح ملء� الد£ر�ع ب+ ص

  =انخزل  = تي3أت للقيام.تأتى الكبية اللق.  =بهكنة = قميص الرأة. الدرع نيف الصر. = الوشاح صفر
ينقطع.

 : هي رقيقة الصر بينما صدرها وبقية جسمها متلئان, فإذا هي تتهيأ للقيام فهو كأنا انقطع جسمها عندوالمعنى
خصرها.  

ص+ها بالشEو�ك م�ن�ت+عل� هر�ك+و�ل+ة� ف�4ن�ق� د�ر�م� م+رافق�ها          كأنE أخ�

. هركولة   (مؤنث = درماء, ج.= رقيقأدرم  = الفتي3ة من النساء والبل, السنة اللق. فنق = الضخمة الورك+ي�
 = باطن القدم.أخمص ج. مرافق = الكوع عادة ولكن أرجح أنا هنا بعن الركبتي .مرفاق=درم) 

 أعلى ساق4+ي�ها سيك وإنا ركبتاها صغيتا الجم فلذلك ل تشي إل بصعوبة كأنا أسفل قدميها ويتوجعوالمعنى: 
من أل الشوك. 



)132\ 750.) جارية خليفة مروان بن مم3د ال�م+وي التوف (3

مفردات:
 = الوقار والتشام, الد3 ف الشخصيةالرزانة
 = صل�حنجع

لم  = الناة وضبط النفسالح�
 = مؤخر3ة النسانأرداف
 = صوت� رخيم هو لي£ وع+ذ�ب رخيم
باط = طويل وحسن ال+ل�قس&ب�ط  ج. س
 = الفمالثXYغVر
ن العي الذي ينبت عليىه ال�د�بش&فVر  ج. أشفار = حرف ج+ف�
 = متلئفY&عVم
 = ناء بله يعن نض به م�ث�قلتنوء

 = ال�نوثةالخنث



) ف صور نطية للمرأة869\ 255.) ملحاظات الاحظ (التوف 4

صفات المرأة الجميلة

 = الغصن القطوع من الشجرالقضيب
ن�طقة الستن4�ق+عات بأ+عال النيل ، وص+ن+ع منه الصري:ون القدماء ورق الب4+ر�دي البردي  = نبات مائي ينمو بكثرة ف م

العروف.

محاسن المرأة من جهة البطن ل الظهر

= الكتنز من اللحم, ضد الته£ل التاخيمXدم&ج 
هة Vالرائحةالن&ك = 

 = الو+ق�بة أي الكان الجوف الصغي ف وسط البطنسXر�ة
 = قارورة للد�هن أي الزيت وأرجح أنه يقصد فم القارورةمXدهXن
 = وعاء ص+غي ذو غطاء ي�تخذ من عاج أو زجاج أو غيها الحXق�


