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، حيـث   "الميـة العجـم   " قصيدة الطغرائي المشهورة بـ    تناول هذا البحث  ي  .ملخص البحث 

يختص الشق األول منه بعرض آراء عدد من الُآّتاب العرب الذين أولوا هـذه القـصيدة                
عناية خاصة، مع تحليل تلك اآلراء ومناقشتها؛ في حين يتعلق الشق الثاني منه بمناقشة 

ت واسعات في مؤلفاتهم، سواء آراء الُآّتاب الغربيين الذين أفردوا لهذه القصيدة مساحا     
هذا فـضًال عـن قيامنـا       . على مستوى الشرح والتعليق، أو على مستوى النقل والترجمة        

بترجمة النص الآامل لالمية إلى اللغة اإلنجليزية بعد أن لمسنا الحاجة إلـى ذلـك عقـب        
  .النظر المتأنى في الترجمات التي بين أيدينا

  
  مقدمة

ن علي بن عبد الصمد المعروف بـالطُّْغرائي فـي   ُولد أبو إسماعيل الحسين ب   
عميد الدولة، واألسـتاذ،    : وقد اشتهر الرجل باأللقاب التالية    . )١(هـ٤٥٣سنة  

" الطُّْغرائـي "هـذا فـضًال عـن لقـب         . ومؤيد الدين، والمنشئ، وفخـر الآتـاب      
 ؛وقد ُألصق بـه هـذا اللقـب      . الذي يعتبر أهم ألقابه المذآورة، وأآثرها شهرة      

، وهي الطُّرَُّة التي تآتب في أعلى المناشـير فـوق     "الطُّْغراَء"ان يآتب   ألنه آ 
  .)٢(البسملة بالقلم الجلّي تتضمن اسم الملك وألقابه

                                                                        
)١(  Encyclopaedia of Islam (Leiden, 1934): 8, 826.. 
)٢ (Muhammad b. Abi Bakr b. Khallikān, Wafayāt al- Acyān, translated by BN Mac Guckin de Slane (Paris, 

1842): 1, 462.. 
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٤

آان الطغرائي واحًدا من أبرز الآتاب في عهد الدول السلجوقية، وقد           
ظّل في خدمة سـالطينها إلـى أن تمـت ترقيتـه إلـى درجـة الـوزير فـي عهـد                      

وقد شهد الصراع العنيف الذي نشب بين السلطان مـسعود          . دالسلطان مسعو 
ــى        ــبض عل ــاني والق ــصار الث ــى بانت ــذي انته ــود، وال ــسلطان محم ــه ال وأخي

  .)٣(الطغرائي ليواجه عقوبة اإلعدام في نهاية األمر
أشـهر القـصائد التـي تنـسب إلـى الطغرائـي، وأآثرهـا              " الالمية"ُتعد  

يًتا، حيث عبـر الـشاعر فـي أبياتهـا          وهي تتألف من تسعة وخمسين ب     . انتشاًرا
عـن الحـزن الـذي أصـابه بـسبب طـول            التسعة األولى عن اعتزازه بنفسه، و     

غتراب، والبعد عن األهل واألحباب، وعن شعوره بالضعف والعجـز عـن            اال
 إلى وصف رحلة الخـروج مـن        - من ثمَّ    -وانتقل  . تحقيق ما تصبو إليه نفسه    

رحلة، ووصف نساء الحـيِّ الـذي آـان         بغداد، فوصف من آان معه في تلك ال       
وبعـد الفـراغ مـن هـذا        . يهّم باقتحامـه والـدخول فيـه، ووصـف رجالـه آـذلك            

الوصف عاد الطغرائي إلى َنَفس القـصيدة األول الـذي يقـوم علـى الـشآوى،                
ولآنه لم يستسلم لهذا األمر، بل خرج منه للحديث عن          . والحزن، وندب الحظ  

 من أن يجعل الحبـل  - إن أراد النجاح -ّد له   ضرورة التشبث باألمل، وأن الب    
وهآذا نالحظ في هذا الجـزء      . موصوًال بينه وبين األمل في آل مراحل الحياة       

تـأرجح شـعور الطغرائـي بـين جـّو الحـزن الـدفين والـشآوى                " الالميـة "من  
وفـي الجـزء    . المّرة، وبين الحديث عن األمـل والنجـاح، والتفـوق فـي الحيـاة             

ة حشد الطغرائي عدًدا من الحآـم، أو مـا يمآـن أن يجـري               األخير من القصيد  
مجرى المثل؛ سالًآا بذلك الطريق نفسه الذي سار عليه ابـن أبـي ُسـلمى فـي                 

  .معلتقه المشهورة
  بالالمية العرب عناية

حظيت المية الطغرائـي بعنايـة العـرب واهتمـامهم خـالل العـصور              
يجـد عـدًدا غيـر قليـل مـن          ومن ينظر في المآتبـة العربيـة        . األدبية المختلفة 

الآتب أو الرسائل التي قام أصحابها بـشرح الالميـة، والتعليـق عليهـا علـى                
تجدر اإلشارة هنا إلى القول بأن بعض شروح الالمية ال يزال           . نحو مفصل 

  .مخطوًطا لم تمتد إليه يد المحققين

                                                                        
  ..Ibn Khallikān, Wafayāt, 463:   انظر  )٣(
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٥

المــسّمى ) هـــ٧٦٤ت (شــرح الــصفدي : فمــن الــشروح المطبوعــة
، وشـرح محمـد بـن عمـر         "نسجم في شرح المية العجم    غيث األدب الذي ا   "

ومـن  ". نشر العلم في شرح المية العجـم      "المسّمى  ) هـ٩٣٠ت  (الحضرمي  
ت (أبـي البقـاء عبـد اهللا بـن الحـسين العآبـري        : المخطوط شروح لآل مـن    

، ومحمد بن أبي بآر الدماميني      )هـ٨١٩ت  (، وابن جماعة النحوي     )هـ٦١٦
  .جود مختصرات لبعض الشروح المذآورةهذا فضًال عن و). هـ٨٣٧ت (

 -وقد نسب عدد من الآتاب العرب هذه القصيدة إلـى العجـم؛ مـنهم               
، وابـن خلآـان     "معجم البلـدان  " ياقوت الحموي صاحب     -على سبيل المثال    

وعنـد  . ، والصفدي صاحب الآتاب المذآور أعاله     "وفيات األعيان "صاحب  
يآمن في حقيقـة أن     " المية العجم "هؤالء جميًعا أن سّر تسمية هذه القصيدة        

ينتمـي إلــى أصـل فارســي، وأن فيهـا مــن    ) هـــ٥١٣ت (ناظمهـا الطغرائـي   
مظاهر القوة والجودة ما يؤهلهـا لتآـون فـي منزلـة قـصيدة الـشنفرى التـي                  

وحـسبك أن   : "يقول الصفدي في هذا المعنى    ". المية العرب "اشتهرت باسم   
لعجم في نظير تلك، بمعنى إن آـان        الناس قالوا في هذه القصيدة إنها المية ا       

للعرب قصيدة المية مـشهورة بـاألدب واألمثـال والحآـم فـإن للعجـم الميـة                 
مثلها تناظرها، وإضافة الشيء إلى شيء مشهور أو عظيم تدل على شرف            

من آان عدوًّا هللا ومالئآته أشـرف لهـم مـن           : أال ترى قوله تعالى   . المضاف
  .)٤("قوله والمالئآة إلضافتهم إليه

لم ُيرِض هذا الآالم محمد بن أبي بآر الـّدماميني الـذي عـّده إسـاءة                
لـيس ذلـك فحـسب، بـل        . للعرب جميًعا ال تغتفر، وال يصّح الـسآوت عليهـا         

ذهب إلى القول بأن الذي يضع العرب والعجم في منزلـة واحـدة مـن حيـث                 
: لـه ثم أضاف إلى ذلـك قو     . الفصاحة والبالغة إما أن يآون جاهًال أو معانًدا       

إن أي شيء يضاف أو ينسب إلى العجم البد مـن أن يآـون شـيًئا تافًهـا وال                   
  .)٥(حّظ له من الشرف وسمو القدر

ــة،     ــدماميني آــل ذلــك دون أن يقحــم نفــسه فــي طــرح األدل ذآــر ال
ونحن من جانبنا ال نميل هذا الميل؛ ذلـك         . والبراهين التي تدعم ما ذهب إليه     

                                                                        
  .١٣، ١ ، ص ص)هـ١٣٠٥القاهرة،  (،غيث األدبدي، صالح الدين خليل بن أيبك الصف) ٤(
  .٣  ص،٩٢٠٧طوط رقم ، خم)ت.ددار الكتب الوطنية بتونس،  (،نزول الغيثحممد بن أيب بكر الدماميين،  )٥(
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ن إلـى أصـول عربيـة فـي إغنـاء اللغـة             ألن الدور الـذي لعبـه مـن ال ينتمـو          
فمن ُيلِق نظرة في قائمة المشهورين من       . العربية وتطوير آدابها واضح بيِّن    

علماء العربية، وأدبائها وشعرائها يجد عـدًدا آبيـًرا مـن أصـحاب األصـول               
وحــسبك أن نــذآر مــنهم فــي هــذا المقــام أب النحــو العربــي . غيــر العربيــة

ومـن النقـاد،    . ين بـشار بـن بـرد، وأبـا ُنـؤاس          سيبويه، والشاعرين المعـروف   
وأهل البالغة نذآر ابن قتيبة، وعبد القاهر الجرجاني، والصفدي الذي آـان            

  .حديثه سبًبا في هجوم الدماميني على العجم
أما فيما يتصل بأمر الدراسات اإلسالمية فلعل الصورة تآـون أآثـر            

 ومـسلم اللـذين    البخـاري، - ضـمن قائمـة المـشهورين    -وضوًحا حيث نجد    

، والزمخـشري اللـذين     يونجـد الطبـر   . تبوَّآ مآانة خاصة في علوم الحـديث      
ولعـل  . قاما بتفسير القـرآن الآـريم علـى نحـو آفـل لهمـا الـشهرة والـذيوع                 

المجال ال يتسع هنا لحصر أسماء آل الذين شارآوا في بناء صـرح الثقافـة               
وعليه، فـإن   . ته المذآورة العربية واإلسالمية مّمن أشار لهم الدماميني بعبار      
فربمـا يآـون الرجـل قـد      : ما ذهب إليه الدماميني يمآن تفسيره بأحـد أمـرين         

ــول العــرب   ــين معنــى ق ــط ب ــولهم"أعجمــي"فــالن : خل فــالن : "، ومعنــى ق
ال صلة له بـاألدب، وفـن الـشعر علـى     ، أو يآون هناك سبب آخر  )٦("عجمي"

رفة الدماميني بالعربية لـم     ونحن نميل لالحتمال الثاني؛ ألن مع     . وجه الخصوص 
  .)٧(تآن محل نزاع حسب ما ورد في مؤلفات من دونوا سيرته الذاتية

ومــن الآتــاب العــرب الــذين عاشــوا فــي العــصر الحــديث، ومنحــوا 
الطغرائي والميته عناية خاصة علي جواد الطاهر، حيث ذهـب إلـى القـول              

 - المحدثون   بأن الطغرائي عربي األصل، وليس صحيًحا ما ذآره المؤلفون        
وبنـى علـي    .  مـن أن الرجـل فارسـي األصـل         -من العرب أو المستشرقين     

                                                                        
اَألعجم الذي ال يفصح وال يبين كالمه وإن كان عريب النسب كزيـاد األعجـم، واألنثـى                 : قال أبو إسحاق  ) ٦(

: انظـر  .عجماُء، وكذلك األعجمي؛ فأما العجمي فالذي من جنس العجم أفصح أو مل يفصح واجلمع عجم              
  .٣٨٦، ١٢ ، ص ص)ت.بريوت، دار صادر، د (،لسان العربمجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، 

بـريوت، دار املعرفـة،      (،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة     جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،      : انظر) ٧(
  .٢٧  ص،)ت.د
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الطاهر فآرته على أساس أن من جعلوه فارسًيا اعتمدوا في ذلك على لقـب              
. )٨(الذي آان ضـمن األلقـاب التـي اشـتهر بهـا أبـو إسـماعيل            " األصفهاني"

نـذ أن   وعنده أن هـذا الـدليل غيـر آـاف؛ ألن العـرب اسـتوطنوا أصـفهان م                 
وعنده أيًضا أن الالمية ال تحتوي على أي شـيء يمآـن رده             . دخلها اإلسالم 

  .)٩(إلى العجم، أو نسبته إليهم
ونحن نحسب أن الجدل، أو الخالف حـول أصـل الطغرائـي ممـا ال               

 آما يقول أغلب أهل     –فلو صحَّ أن الرجل آان فارسي األصل        . طائل وراءه 
نه عـاش فـي بغـداد، واخـتلط بعلمائهـا            فإنه من الثابت أيًضا أ     –اإلختصاص  

وأدبائها، ونهل مـن علمهـم وفنـونهم المختلفـة حتـى أصـبح ذا ثقافـة عربيـة             
 شـاعر عربـي متمّيـز، والميتـه واحـدة مـن             - بهذا المفهـوم     -محضة، وهو   

  .عيون الشعر العربي الرصين
  بالالميـة العجم عناية

ء علـى   وجدت الالمية عناية خاصـة مـن الآتـاب المستـشرقين سـوا            
. مستوى اإلشادة بها وبناظمها، أو على مستوى ترجمتها إلى لغات شعوبهم          

وآما تآّلم العرب فـي سـبب تـسميتها علـى النحـو الـذي بّينـاه، تآلـم بعـض                     
ــذلك   ــذا الموضــوع آ ــي ه ــشرقين ف ــابلو  . المست ــارد ج ــول ليون  Leonardيق

Chappelow  ويميزهـا  قولهم المية العجم يدل على هذه القـصيدة،   : " ما ترجمُته 
الميـة  (من قصيدة ذات مستوى عاٍل نظمها شاعر ُيدعى الشنفرى عنوانهـا            

وفي ذلك داللة على أن شاعرها ال يقل عـن الـشاعر العربـي مـن                ). العرب
حيــث الــوزن، وروعــة األســلوب علــى الــرغم مــن أنــه ينتمــي إلــى أصــل   

  .)١٠("فارسي
لـى اللغـات    أما فيما يتعلق بأمر ترجمتها؛ فمن المؤآد أنها ُترجمـت إ          

 Leidenوآانت أول ترجمـة لهـا فـي ليـدن           . الالتينية، والفرنسية، واإلنجليزية  
وربمـا آـان    . )١١(بهولندا في عام تسعة وعشرين وستمائة وألف من المـيالد         

                                                                        
  .٢٠  ص،)م١٩٦٣بغداد،  (، الميته– شعره -حياته : الطغرائيعلي جواد الطاهر، ) ٨(
  .، املقدمة)م١٩٦٦دمشق،  (،الالميتانعم امللوحي، عبد املن: انظر) ٩(
)١٠ (Leonard Chappelow, The traveller (Cambridge, 1758), 2..  
 ..Encyclopaedia of Islam: 8, 827:  انظر) ١١(



  علي عبد اهللا إبراهيم

  

٨

جابلو المذآور آنًفا هو أول من ترجمها إلى اللغة اإلنجليزيـة، ثـم جـاء بعـده              
 نقلها إلى اإلنجليزية أيًضا، وآان  الذيJ. D. Carlyleآارليل . د. المستشرق ج

. أ.وقــد أعــاد و. ذلــك فــي أآــسفورد عــام ســتة وتــسعين وســبعمائة وألــف  
 نــشر ترجمــة آارليــل فــي ســنة إحــدى وثمــانين W. A. Cloustonآالوســتون 

  .وثمانمائة وألف بقالسقو في اسآوتلندا
ــة       ــأن المي ــول ب ــى الق ــداوي إل ــر الرب ــود جب ــدآتور محم ــب ال وذه

رجمت إلـى اللغـة الترآيـة فقـط؛ وذلـك حـين عقـد نوًعـا مـن             الطغرائي قد ت  
ــشنفرى   ــة ال ــين المي ــا وب ــة بينه ــى   . )١٢(المقارن ــف عل ــم يق ــل الرجــل ل ولع

الترجمات المذآورة أعاله، أو أنه بنـى آالمـه هـذا علـى أسـباب ال نعرفهـا                  
  .نحن

ومما يجدر ذآره هنـا أن جـابلو لـم يـسع إلـى ترجمـة العبـارات، أو                  
 - فـي ترجمتـه    -دمها الطغرائي بشآل مباشر، ولم يتتبـع        األلفاظ التي استخ  

 - فيما يبـدو     -نظر جابلو   . الالمية بيًتا إثر بيت، وإنما عمد إلى أسلوب آخر        
 - مـن ثـمَّ      -في القصيدة آلها، واستوعب معانيهـا، وأفآـار صـاحبها، وقـام             

وبعبارة أخـرى نـستطيع القـول    . بصّب تلك المعاني واألفآار في قالب جديد    
 جابلو قد أقـدم علـى صـياغة أفآـار الطغرائـي فـي قـصيدة تتناسـب مـع                     إن

  .The traveller )١٣("المسافر"الذوق اإلنجليزي، واختار لها اسم 
مـن تـسعة وخمـسين مقطًعـا، وقـد قمـت بترجمـة              " المـسافر "تتألف  

  :مقطعها األول على النحو التالي
  في مختلف صور الحياة، وتباين أنماطها وحوادثها،

  فآار، واآلراء الصائبة،فإن األ
  والقائمة على أسس قوية راسخة،

  ،...آانت بمثابة الحراس لي
  تصونني عن العبث، وتافه الآالم،

  ...وآان ارتدائي ثياب الفضيلة
  وترفعي عن المظاهر الخادعة،

                                                                        
  .١٠  ص،)هـ١٤٢١، ٨٤ -٨٣دمشق، العدد  (،جملة التراث العريبحممود جرب الربداوي، ) ١٢(
 ..The traveller, 9:  انظر) ١٣(
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٩

  طموحي األّول واألآبر،
  .وأفضل ملذاتي في الحياة

 إلى  -ينسجم  " سافرالم"ولعلنا نالحظ أن ما استهل به جابلو قصيدة         

  : مع قول الطغرائي في مطلع الالمية-حّد آبير 

أصالة الرأي صانتني عن الخطل       وحلية الفضل زانتني لدى 
  )١٤(العطل

وقد اختار آارليل أسلوًبا يـشبه ذلـك الـذي اختـاره جـابلو مـن قبـل،               
 )١٥(حيث عمد هـو أيـًضا إلـى نظـم أفآـار الطغرائـي فـي قـصيدة إنجليزيـة                   

  :لجزء األول منها على هذا النحوترجمت ا
  لم ألَق في حياتي يًدا آريمًة تعينني،

  .ولآن، ستظل قدماي ثابتتين
  وال شيء من مظاهر األبهة الخادعة،

  يتأّلـق حولي،
  .بيد أنني ملآت بريق المجد آله

  وعلى الرغم من بعدي من األهل،
  ...واحتجابي عنهم، لم أفقد شيًئا
  . ملطخةفما زلت أتباهى بسمعة غير

  والشمس المشرقة في أول النهار،
  هي نفسها التي ترسل من جانب الغرب

  .أشعتها الرقيقة اللطيفة
وغنــّي عــن القــول إن هــذا المقطــع يحمــل معنــى البيــت األول مــن  
الالمية الذي سبقت اإلشارة إليه، فضًال عن معنى البيت الثـاني الـذي يقـول        

  :فيه الطغرائي
  ي أوًال شـرعدـــــــمجدي أخيـًرا ومج

                                                                        
إن رأيه األصيل السديد يصونه، وجيعله يف مأمن من اإلضطراب يف كل قول خيرج من فمه، ويف كل                  : يقول) ١٤(

 حلية تزينه عنـد حـدوث       - على الدوام    -عمل يقدم على إجنازه؛ وإن ما يتمتع به من علم وأدب يظل             
  .العطل، أي عند فقدان أعراض الدنيا وزخرفها

 ..J. D. Carlyle, Specimens of Arabic poetry (Oxford, 1796) 151:انظر) ١٥(
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١٠

ــي    ــشمس فــ ــضحى آالــ ــشمس رأد الــ والــ
  )١٦(الطفل

وقد ذآر آارليل في مقدمة ترجمتـه آالًمـا نـرى مـن الواجـب علينـا            
فقد ذهب إلى القول بأن الشهرة الواسـعة التـي     . الوقوف عنده لبعض الوقت   

 دليل قوّي علـى فـساد ذوق   - في واقع األمر    -حظيت بها هذه القصيدة هي      
م للحس السليم الذي يمآنهم من القدرة على التمييز بـين           الشرقيين، وافتقاره 
. ولعله يعني بالشرقيين العـرب علـى وجـه الخـصوص          . جيد الشعر ورديئه  

إن لم يآن األمر آذلك لآان من المـستحيل أن يفـضل       : وأضاف آارليل قوله  
الشرقيون آراء الطغرائي وأفآاره، وغروره المتآلف علـى قـصائد شـعراء            

 بالبساطة والوضـوح، والتـي تآـشف عـن معـاني الحماسـة           اليمن التي تتسم  
وما آان لهم لو ال فساد ذوقهم أن يقّدموا قـصيدة الطغرائـي             . ومآثر األبطال 

التي بهذه الصفة علـى الـشعر الـذي نظمـه شـعراء بغـداد، والـذي فيـه مـن                     
  .)١٧(األناقة والجمال ما فيه

.  بـّين وآالم آارليل هذا فيه من الخلل واإلضـطراب مـا هـو واضـح      
فالذين تآلموا عن الالميـة وأشـادوا بـشاعرها، ومـن ثـّم مهـدوا لهـا طريـق                   
الشهرة والذيوع هم جماعة من علماء العربيـة المعـروفين بعلمهـم الغزيـر،              

وما خلفوه لنا من مصنفات في مختلف       . وشغفهم الذي ال تحده حدود باألدب     
 -ر جانًبـا وسـلمنا      وإذا ترآنا هـذا األمـ     . علوم العربية يقف شاهًدا على ذلك     

 بفساد ذوق شراح الالميـة، فآيـف آـان ينظـر آارليـل إلـى                -لبعض الوقت   
تآالب آتاب غربيين، أو غير عرب على هذه القـصيدة، والعمـل علـى نقـل                

ولعله من المناسب أن أذآر هنـا       . معانيها وأفآار صاحبها إلى لغات شعوبهم     
 قد أشار في    -اإلنجليزية   وأحسب أنه أول من نقلها إلى        -أن ليونارد جابلو    

مقدمة ترجمته إلى أنه سـوف يـسعى، أو يحـاول تـصوير أفآـار الطغرائـي                 
ــة       ــى اللغ ــون إل ــع ذوق مــن ينتم ــصيدة تتناســب م ــي ق ــازة ف ــة الممت الرائع

                                                                        
إن جمده يف ماضي أيامه، وجمده يف احلاضر سواء ال تفاضل يف صوره، وال تباين يف درجته؛ كما أن                   : يقول) ١٦(

  .الشمس تظل دائما على طبيعتها يف أول النهار ويف آخره
)١٧ (Carlyle, Specimens, 151..  
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١١

 تلخيًصا ألهم النقاط التي قام عليها نّص الالمية         - من ثمَّ    -اإلنجليزية، وقّدم   
دها، ومحاآاتها ما استطاع إلـى ذلـك        مشدًدا على فآرة أنه سوف يحاول تقلي      

  .)١٨(سبيًال
ومن األدلة الدامغة علـى مجانبـة رأي آارليـل للحقيقـة، وبعـده عـن            

 -آالوستون الذي أعـاد نـشر ترجمـة آارليـل ومقـدمتها             . أ. الصواب أن و  
 قد حذف األسطر التي تحدث فيها آارليـل عـن فـساد ذوق              -آما ذآرنا آنًفا    

. ى االعتقاد بأنه لم يآن راضًيا عن تلـك الفآـرة          ، مما يحمل عل   )١٩(الشرقيين
ــيمن وبغــداد،     ــشعراء ال ــا أن ننظــر بحــذر إلــى إشــادة آارليــل ب ويجــدر بن
واستحسانه لشعرهم؛ فلعله أراد بذلك أن ينال من العرب وتـراثهم الـشعري    
في عبارة تحتوي علـى مـدح بعـض شـعرائهم حتـى ُيـرى وآأنـه قـد نـاقش                     

ى ال يقــال عنــه إنــه مــن المتعــصبين أو المــسألة بــشآل موضــوعي، أو حتــ
  .المتحاملين على العرب

هذا، فضًال عن القول بأن الالمية ليـست مجـرد أبيـات تآـشف عـن                
غرور ناظمها وإعجابه بنفسه، أو أبيات تعبر عن أفآار الطغرائي المتآّلفـة            
آما يزعم آارليل، بل هي قصيدة ظاهرها شآوى نـدب فيهـا الـشاعر حظـه                

يها أيًضا معاناته، والظروف القاسية التي مرَّ بها فـي آخـر            العاثر، وصور ف  
وقد استطاع الطغرائي أن يدرج في ثنايا زفراتـه تلـك أبياًتـا             . سنوات عمره 

نعم، هي شآوى بّثها الـشاعر بعـد أن         ... فيها قدر عظيم من الدروس والعبر     
حيآت ضده المؤامرات التـي أفلـح مـدبروها فـي إعـدام رجـل طمـوح آـان           

بيـد أن شـآوى     . نفـسه بـأن يجـد مـن االحتـرام، والتقـدير مـا يـستحقه               يمّني  
الطغرائي هذه ليـست مـن نـوع الـشآاوى التـي يرمـي صـاحبها إلـى إثـارة                    
الناس ودفعهم إلى تسليته ومواساته في خطب جلل ألّم به، أو في أمر عظيم              
عآر صفو عيشه؛ بل هي شآوى أراد لها صاحبها أن تتجاوز حدود الزمان             

 حتى تبدو وآأنها لم ترتبط بشخص معين، ولم تقتصر على مناسـبة             والمآان
 أن يـصوغها  - بفآره الثاقب ورؤيته العميقـة    -ذلك، ألنه استطاع    . معروفة

                                                                        
)١٨ (Chappellow, The traveller, 2..  
)١٩ (W. A. Clouston, Arabic poetry (Glasgow, 1881), 153..  
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١٢

في قالب خاص، وأن يخرجها في صورة جعلتهـا جـديرة بـأن تآـون بلـسًما                 
ولعـل هـذا هـو      . شافًيا يتسابق إليه الناس ويتدافعون آلمـا آـان ذلـك مناسـًبا            

لسر الآامن في صور العناية المتميزة التـي وجـدتها الميـة الطغرائـي مـن                ا
ولعلنا ال نذهب بعيًدا إن زعمنـا  . أهل اإلختصاص عرًبا آانوا أو غير عرب     

  .أن حبل هذه العناية سيظل ممدوًدا عبرالعصور األدبية الالحقة بإذن اهللا
ى وضـع   يقودنا هذا الآالم إلى الحـديث عـن األسـباب التـي دفعتنـا إلـ               

ترجمــة باللغــة اإلنجليزيــة لالميــة علــى الــرغم مــن وجــود ترجمتــي جــابلو،    
ربمـا آـان    . وآارليل، وهما من أبرز األدباء، وآتـاب اإلنجليزيـة فـي زمانهمـا            

السبب األساس يرجع إلى أن الرجلين المذآورين لـم يعمـال علـى ترجمـة آـل           
 ألن آـل واحـد      ذلـك . بيت من الالمية على حدة حتى يتبين معنـاه بـشآل دقيـق            

 يرمـي إلـى نظـم قـصيدة جديـدة تقـوم علـى               - آما أسـلفنا القـول       -منهما آان   

هـذا مـن جهـة، ومـن        . المعاني واألفآار التي عبر عنها الطغرائي فـي الالميـة         
جهة أخـرى يمآـن للنـاظر فـي جهـود المستـشرقين عامـة، وفـي رسـائل مـن             

 أن  -، أو العجـم      مـن أبنـاء العـرب      -درسوا األدب العربي القديم فـي الغـرب         

يالحظ التزام الآاتب، أو الدارس بوضـع ترجمـة مباشـرة لآـل بيـت أو أبيـات                  
ويمآنــه أيــًضا . يستــشهد بهــا أثنــاء عرضــه، أو معالجتــه للموضــوع المعــين  

مالحظة الفـرق بـين طبيعـة هـذا النـوع مـن الترجمـة، وشـآل الترجمـة التـي                     
إننا نسعى من خالل وضـع      وعليه، ف . اختارها ليونارد جابلو، ومن بعده آارليل     

 أن  - فـي الوقـت نفـسه        -الترجمة المذآورة أدناه إلى سد هذا الفراغ، ونرجو         

يآون هذا العمـل مآمـًال للجهـود التـي بـذلت فيمـا يتـصل بـأمر ترجمـة الميـة                      
  .الطغرائي إلى اللغة اإلنجليزية

  
االالمية نصمترمج  

 صـــانتني عـــن الـــّرأي أصـــالة -١
 الَخَطل

دى ــــــــــانتني ل  ز الفضل وحلية
 الَعَطل

"Firmness of will has preserved me from the Khatal (trivial talk), and the quality of 
virtue has adorned me at (times of) divestiture (i.e., made me a hermit or ascetic in life 
and its adornment)". 

 



  المية الطغرائي بين العرب والعجم

  

١٣

ــًرا مجــدي -٢  ومجــدي أّوال أخي
 َرعَش

ــش ــضحى آرأَد ُسموال ــشمس ــــ ال ال
  في الَطَفل

"My glory in my early and late (life) is the same, Just as the sun is the same in the early 
morning and late afternoon.". 

 
ــ تي فيه ــــــــ ناق وال "بها  بالّزوراِء ال سآنىاإلقامُة فيم -٣ ا وال  ــــــــ

 "ليـــــجم
"Why settle in Zawrā’, (Baghdād), where I am homeless, owning neither a camel nor a 
she- camel?". 

 
ــاٍء -٤ ــل عــن ن ــفِّ  األه  صــفُر الآ

 منفرٌد
ــ  متناُه ع  يرُِّع يفــــــــآالس ن ــــ
 )٢٠(الِخلِل

"(Why settle in Baghdād, where) I am poor, missing my family and relatives. My state 
just resembles that of a sword divested of its decorative jewelry.". 

 
ـــأني وال  إليه ُمَشتآى َحَزنيصديَق فال -٥ ــى َســـــــــــ ــه منتهــ  إليــ

 ذليــــــــــــــَج
"There is no friend to complain to about sorrows, and no boon companion to share 
happiness with." 

 
 حّتـــى حـــنَّ  اغترابـــي طـــال -٦

 راحلتي
 الَعـسالة   وَقرى هاــــــــــــــــورحل
 ِ)٢١(الُذبُّل

"I have been an immigrant (or a traveller) for so long a time till my she- camel and its 
back- saddle have yearned (to settle), and so have the upper parts of the light spears." 

 
ضوي وعـجَّ   نـ  َلَغـب  مـن    وضجَّ -٧

 لما
ــى ــابي، يلق ــي   رآ ــُب ف ــجَّ الرَّآ  ول

 )٢٢(ذليــــَع
"Because of exhaustion my emaciated camel has been clamouring, and because of what 
it has been suffering from the back- saddle has been vociferating, and my companions 
have been blaming me persistently." 

                                                                        
  .بطائن كانت تغشى ا أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغريه: اخللل) ٢٠(
  .الرماح املوصوفة باخلفة والدقة: العسالة الذبل) ٢١(
  .البعري املهزول: النضو) ٢٢(
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١٤

 
ــى  آفَّ أستعيُن بهابسطًة أريُد -٨ ــض علـ ـــ ُحقاِءــــــــقـ وِق ــــــــ

 َبليال ِقــــــللُع
"I am looking for an open hand (a large amount of money) which will assist me to 
discharge (certain) debts I owe to prosperity." 

 
د ــــــــــــ بعةــــــــــــــالغنيم مـــــن  آمالي وُيقنُعنييعِآُس والدَّهُر -٩

 دِّ بالَقَفلـــــــــالآ
"… And time reverses my (great) expectations. It induces me to go back without the 
prey after all (i. e., to give up seeking glory and success)." 

 
ــ وذي -١٠ ــّرمح َطاٍطِشـ ــصدر الـ  آـ

 معتقل
ــِه ــ بمثلـ ـــ هيِرـغـ ياٍب وال ــــــــــ

  )٢٣(ِلـــــــــــَوِآ
"There could be a man of stature, as straight as the front part of a spear, armed with a 
similar spear. Such a man would never fear (dangers) and would never hesitate." 

 
ـــال وةـــــــــبقــس  ُمّر الجدِّ قد ُمزجتالُفآاهة وُحْل -١١ ــه بأِســـــــــ  من

 ُة الَغزِلـــرّق
"(He is) a man of fun, but very tough when dealing with serious matters; a man whose 
vigour is mixed at times of love with gentleness." 

 
 الآــرى عــن ِوْرد َســْرَح طــردُت -١٢

 ُمقلته
 ســـواَم رىــــــــأغ يُلــــــــــوالل

 الّنوم بالُمَقِل
"I drove the flocks of sleep away from his eye, where the dark was inducing all 
sleeping creatures to attack eyes." 

 
 علـى األآـواِر مـن       ِميـلٌ  والّرآُب -١٣

 طِرب
ــاٍح ــَر ،صـ ـــ مـــن خموآخـ رِِ ـــــ

 ِل َثِمرىـالآ
"… and, where the mounting companions were leaning on the pack- saddles (of their 
camels); some of them were awake but so tired; the others were intoxicated by the wine 
of drowsiness." 
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١٥

ـــتخ وأنــــــت  للُجّلى ِلَتنُصَرنيأدعوك فقلُت -١٤  فــــــي ُذلنيــــــــــ
 ِث الجللادـــــــــالح

"I said (to him): (I called upon you to assist me against difficulties, but you let me 
down in the face of such a momentous event.)" 

 
 الليــل لــم غـــــــــوَصب وتــستحيُل  وعيُن الُنجِم ساهرٌةعّني تناُم -١٥

 لـــــــــيُح
"Would you continue sleeping (and not care for what I am saying), while the stars are 
(still) awake or would you change your state (and become adamant), whereas the dye 
of the night has not yet changed." 

 
ــ يزج والغيُّ  على َغيِّ هممُت بهُتعين فهل -١٦ ــ  أح رـــــــ ياًنا عـن   ـ

 ِلـــــــالفش
"Would you help me to commit a crime that is worrying me (very much), since crimes 
sometimes prevent people from failing?" 

 
 مــن" الحــّي" ُطــروَق أريــُد إّنــي -١٧

 "إضم"
ــ  رم اُهــــــحم وقد ــ اٌة م ـــــ ن ـــــ

 "َعِلُث"بني 
"(The crime I am about to commit is that) I want to come to the quarter of (the tribe of) 
Idam by night, even though its inhabitants are guarded by the arrow- throwers of (the 
tribe of) Thuc al." 

 
 والـسمر الّلـدان     بالبيض يحمون -١٨

 به
  ُحْمــــَردائرــــــــــالغ وَدــــــــــُس
 لى والُحلِلــالَح

"Holding whites (swords) and flexible browns (spears), they (the fighters of the tribe of 
thuc al) guard black-plaited (girls) whose clothes and ornaments are (always) red." 

  
دينا إلـى   ــــــ ته بّيالط ُةــــــفنفح  في ذمام الليل ُمْعتِسًفابنا َفِسْر -١٩

 َلِلـــــالِح
"Let us go in the security of the darkness at random, since the scent (of the ladies) will 
direct us to the villages." 

 
ــُث فالِحـــبُّ -٢٠ ــُد حيـ ــدا واألسـ  العـ

 رابضٌة
اٌب مـن   ـــ لها غ  الِآناِس وَلــــــح

 األَسِل



  علي عبد اهللا إبراهيم

  

١٦

"The lover (of mine) is there, where the enemies and the lions (the brave guardinas) are 
crouching all around the den (the shelter of the intended girl) having woods (a large 
number) of spears." 

 
ــص  ُسقيتقد" بالجزع "ناشئًة َنْؤمُّ -٢١ ـــبم الهاــــــنـ ــْنج ياهــــــ  الُغـ

 )٢٤(َحِلــــوالَآ
"Let us direct ourselves towards the jizc (turn of a valley) to join young girls. The iron – 
heads (of the spears, which protect these girls) are irrigated with waters of coquetry and 
antimony." 

 
 ُجبن ومـن    منرائم  ــــ بالآ اــــــم  أحاديِث الآرام بهاطيَب زاد قد -٢٢

 ِلــــــَبَخ
"The lovely conversations of the generous men there (in the jizc) are supported by (the 
good behaviour of) the noble born ladies, being (so) cowardly and (so) avaricious." 

 
م على  ـــــ الِقرى منه  وناُر َحرَّى،  الهوى منهنَّ في آبٍدناُر تبيُت -٢٣

 ُقَلِلال
"(People in the jizc have two kinds of fire:) Fire of women-love, which exists in (my) 
warm liver; the other of men (kept burning) on the tops of the hills for hospitality." 

 
ـــوينح  حبٍّ ال َحراك بهاأنضاَء يقتْلَن -٢٤ ـــآ رونـــــــــــ  راَمـــــــــ

 بِليل واإلــــــالخ
"(Women of the jizc are so pretty), they bring death to the exhausted lovers. (The men 
are so generous), they slaughter the best of the horses and (the best of) the camels (to 
host guests.)" 

 
ر ــــــــدير الخمــــــــ غمــن بنهلــٍة والي في ُبيوتهمعـ الَلديُغ ُيشفى -٢٥

 لــــــوالعس
"He who is stabbed by spears (in a battle) would recover at their (the girls') homes 
immediately after having a drink from the pool of wine and honey (i. e., from the sweet 
saliva in the mouth of one of these lovely girls)." 
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١٧

رء ــــــُيُم الب ـــــ نس اــــــمنه َيِدبُّ ثانيًة" بالِجزع "لمامةإ لعلَّ -٢٦
 في َعللي

"I might enjoy another visit to the jizc, where the curing zephyr (blowing from the 
residence of my lover) creeps into my illnesses." 

  
 الـــنجالَء َقـــد الطعنـــة أآـــره ال -٢٧

 ُشِفَعْت
ــ  نبـاِل األع   من ٍةــــــبرشق يِن ـــــ
 ِلـــــــالنُُّج

"I never hate a wide stab (given by whoever), if it is followed by an arrow thrown from 
the wide eyes (i. e., by a killing look from my lover)." 

 الــــّصفاَح البــــيَض أهــــاُب وال -٢٨
 ُتْسِعُدني

ــ األس خلل   من حــــــباللم تار ـــــ
 والِآلِل

"… And I never fear white swords (belonging to the defenders of the jizc) as long as I 
can enjoy glancing through the gapes in the covers (of the girls) or in their mosquito- 
nets." 

  
ود ـــــــــــ أسدهتنـــــي وــــــــــول  ِبغزالٍن أغازلهاأِخلُّ وال -٢٩

 يل بالَغَيِلــــــالِغ
"… And I never surrender or give up talking to those gazelles (lovely girls), even if this 
makes me subject to the (severe) attacks of the lions of woods (vigorous fighters)." 

 
ــــــالمع عـــن  َيثني عزَم صاحبهالَسالمِة حبُّ -٣٠ ـــ وُيغاليـــ ري ــــــ

 رَء بالآسِلــالم
"He who loves safety is less likely to look for glory and more likely to submit to 
laziness." 

 
ــي  إليه فاتَّخذ َنَفًقاجنحَت فإن -٣١ ـــ ُسلًَّمأو األرض فـ ــي ــــــ ا فـ

 وِّ فاْعتزِلــالج
"If you choose it (safety) then reside in a tunnel under the earth or go to the atmosphere 
up a (high) ladder to be isolated there." 

 
ـــرآوبه  الُعلى للُمقِدمين علىِغماَر ودْع -٣٢ ـــواْقتن ا،ــــــــــ  عــــــــــ

 نَّ بالبلِلــــــــمنه
"… And passing on agonies for the sake of glory to those who are able to beat them. 
You have to satisfy yourself with an easy dew (from the sea)." 

 



  علي عبد اهللا إبراهيم

  

١٨

 بخفــض العــيش الــذليل يرَضــى -٣٣
 مسآنًة

ــ  رسـيم األين   ندــــــع والعزُّ ق ــــ
 )٢٥(الذُُّلِل

"A lowly man enjoys an easy life at the expense of honour, whereas (real) nobility 
resides in the vigour of the obedient she- camels (i. e., in continuous travels)." 

 
 اللُّجـــِم ثانيـــــم اٍتـــــــــُمَعارض  في ُنحورالبيد جافلًةبها فادًرا -٣٤

 )٢٦(بالُجُدِل
"Push them (the she- camels with horses at their side) into a desert two and two. Let 
them run at a high speed till the bridles (of the horses) and the twisted ropes (of the 
she-camels) appear in similar lines." 

 
ن أ ّدُث،ـــــــــــــتح اـــــــــــــفيم  حدَّثتني، وهي صادقٌةالُعلى إّن -٣٥

 زَّ في الُنقِلـــــــالع
I have been informed by the cula (superiority) – and it is a truthful (source) – that 
dignity is always the result of and behind travels." 

 
ف المـأوى بلـوَغ     ر شـ  في أنَّ   لو -٣٦

 ُمنيَّ
ــم ـــ تل ــشمُسبرح ـــــ ـــ يوًمال ا ــــ

 داَرَة الَحَمِل
"If a decent shelter means an end of one's ambitions, then the Sun would never have 
moved from Aries." 

 
ال في  ــــــ بالُجهّ عنَّى ظُّــــــوالح  لو ناديُت مستعًمابالحظِّ أهبُت -٣٧

 ِلــــــــُشغ
"I have shouted loudly for luck, but received no reply. It has been diverted away from 
me to serve ignorant people." 

  
ـــلع ُهُم فضلي ونقُصبدا إن لعله -٣٨ ـــن ينه،ـــــ ـــ عنهامــــ م أو ـــــ

 ه ليــــــتنّب
"If it (the luck) had recognized my virtue or if it had found out their ignorance, it would 
either have ignored them or paid attention to me." 

 
                                                                        

  .النوق املطيعة: األينق الذلل. ضرب من سري اإلبل: الرسيم) ٢٥(
  .مجع اجلديل وهو زمام الناقة: اجلدل. مجع جلام: اللجم) ٢٦(



  المية الطغرائي بين العرب والعجم

  

١٩

ــا  باآلمال أَرقُبهاالَنفَس أعّلُل -٣٩ ــيَق مـ ـــالع أضـ ــو ال يَشــــــ  لـ
 ُة األمِلــُفسح

"I console myself for hopes (to become a reality), since life without a space for such 
hopes is so narrow (difficult)." 

  
 وقد ولَّْت على    أرضى يفــــــفآ  واألياُم مقبلٌةالعيَش أرتِض لم -٤٠

 َعَجِل
"I did not enjoy life, while days were approaching (i. e., when I was young) so how 
could I have enjoyed it with (the lovely) days being quickly turned away." 

  
 رخـــــيص عـــــن اــــــفـــــُصنُته  ِعرفاني بقيمتهابنفسَي غالى -٤١

 ْدر ُمبتذِلــــــالق
"Being aquainted with the (real) value of myself, I made its price a very high one. I 
have been protecting it from (joining) that whose own price is cheap and trivial." 

 
 أن يزهـــــى الّنـــــصل وعـــــادُة -٤٢

 بجوهرِه
ــ  إال في يّ   لــــــيعم وليس دْي ـــــ
 ِلـــــــَبَط

"The nature of (an elegant) sword is to keep flourishing with its glitter and never work 
(i. e., slit or rip off a skin) unless it is taken by a brave man." 

اِد ـــــــ األوغ َةــــــدول أرى   حّتى  أْن يمتدَّ بي زمنيأوثُر آنُت ما -٤٣
 والسََّفِل

"I would never have chosen to live so long, until the state of servants and lowly people 
has become established." 

  
ــ  ل ويــــــخط وراَء  آان شوُطُهمأناٌس تقّدمتني -٤٤ و أمـشي   ـــــ

 على َمَهِل
"Those who used to run behind me as I recklessly walked, are now (running) in front of 
me." 

  
ـــ قبلمــن  أقراُنُه َدَرجواامرئ جزاء هذا -٤٥ َة ــــــ ُفــسحفتمنــىه ـــــ

 ِلــــــــاألَج
"This (what I am now suffering from) is an (inevitable) end to one, though his peers 
have already passed away, yet he wishes to live for more (years)." 

  



  علي عبد اهللا إبراهيم

  

٢٠

 عـن    الـشمس  بانحطـاط  أسوٌة   لي  َمْن دوني فال َعَجٌبَعالني وإْن -٤٦
 ِلـــــُزَح

"I never wonder if he of an inferior rank becomes above me, since I have got a good 
example of the Sun being situated under Saturn." 

 
 غيــَر محتــال وال  لهــا فاصــبر -٤٧

 َضجر
ــ الادث  ــــــ ح في  مـا ُيغنـي     ّدهرـ

 عن الحيِل
"Calm yourself down; be neither a sly nor a vexed man in the face of them (calamities 
of time). (one could see) in every day life what causes him to have no need of tricks." 

 
ــاذِر  أدنى من وِثقَت بهعدوَّك أعدى -٤٨ ــاَس فح ــى  الّن ــحْبُهْم عل  واْص

 )٢٧(َدَخِل
"Your mortal enemy is, however, the one you trust (very much); so take care and deal 
with people in a suspicious way." 

 
ــ  فـي ال   ُيَعوُِّل ال   َمْن  الّدنيا وواحُدهارجُل وإّنما -٤٩ ّدنيا علـى   ـــــ

 ِلــــــــرج
"The single man (or the hero) of the (whole) world is he who depends on nobody." 

 
ن منها علـى    ــــ وآ ًراــــــش فظنَّ  باألياِم َمْعَجَزٌةَظنِّك وحسُن -٥٠

 ِلــــــَوَج
"To draw a good omen from days (life) is an absolute neglect (of duty). So be careful 
and draw a bad omen from them." 

 
ــاَض -٥١ ــاُء، غـ ــدُر  الوفـ ــاَض الغـ  وفـ

 وانفرجت
 بـين القـوِل     ِفــــــالُخل مسافُة
 والعمِل

"It is less likely to see (nowadays) a loyal (friend) and more likely to see a treacherous 
(person). The gap between man's deeds and man's sayings is widened." 

 
وٌج ــــــــ مْعاَبُقــــــــُيط لــــــــوه  عند الّناس ِآْذُبُهُمصدَقَك وشاَن -٥٢
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٢١

 تدِلــــــُبْمع
"… And your veracity is deformed by the dishonesty of the others. Is it possible that a 
curved (thing) can ever coincide with a straight (one)?." 

 
 فــسَبُق الــسيف وِدــــــــالُعه علــى  شيٌء في ثباِتهِمينجُع آان إْن -٥٣

 َعذِلـــــلل
"Nothing is there to make them consistent in promises. A (harsh) blame which follows 
(a finishing stroke of) a sword is (always) of no avail." 

 
ك ـــــ فــي أّياموكــــــــصف أنفقــَت  ُسؤَر عيش آلُّه َآَدٌروارًدا يا -٥٤

 )٢٨(األَوِل
"Oh he who is drawing himself near to the remainder of such a distressful life, your 
shares of joy have passed with the passing of the vanishing days." 

 
ـــيآف وأنــت  ُلجَّ البحر ترآُبُهاقتحاُمك فيم -٥٥ ـــ ميكـــــ نه مــّصُة ـــ

 )٢٩(الَوَشِل
"Why go to the middle of the sea, whereas an absorption from the shallow water 
satisfies you?." 

 
ار ـــ إلــى األنــصيهــــــــف ُيحتــاُج  ال ُيخشى عليه والالقناعة ملُك -٥٦

 )٣٠(والَخَوِل
"Contentment is a secured kingdom in which people are never in need of others' 
support or help." 

ـــفه  بدار الثباَت لهاالبقاَء ترجو -٥٧ ـــسِمع لـــــــ ــلٍّ َتـــــــ  بظــ
 ير منتقِلـــــــغ

"How would you expect to last in such a changing world? Have you ever heard of a 
shade that never disappears?." 

 
ت َمنجاٌة مـن    ــ الّصم ففي ْصُمْتُا  على األسرار مطَِّلًعاخبيًرا ويا -٥٨

                                                                        
  .ما بقى منه: سؤر العيش) ٢٨(
  . املياه الضحلةالشربة من: مصة الوشل) ٢٩(
  .احلشـم: اخلول) ٣٠(



  علي عبد اهللا إبراهيم

  

٢٢

 الّزلِل
"Oh the one who is aware of and is acquainted with the secrets (of life) just keep silent, 
since silence will rescue you from lapsing." 

 
 أْن ترعــى مــع بنفــسك اْربأـــــــف  ألمر إْن فِطنَت لُهرشَّحوَك قد -٥٩

 )٣١(الْهَمِل
"They have chosen you to take over an (impure) affair of which you are not aware. So 
be careful and never pasture with the Hamal (i. e., flocks pasturing freely day and 
night, without a shepherd)." 
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Abstract. This article deals with some aspects as regards Tughrā’s Lāmiyya- one of the most outstanding 
Arabic poems. The first part of which discusses a number of opinions stated by Arabic authors concerning 
the Lāmiyya, whereas the second part examines more views said by western authors in connection with the 
same subject. Having examined the English translations relating to the Lāmiyya, the writer of this article has 
presented at its’s end a translation of his own. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


