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المستوى البياني في شعر فحول العصر األموي
The diagrammatic level in the poetry of the stallions of the
Umayyad period

۞ زاهدۃ حممد شفاعت رابنی

احملاضرة بکلیة البنات تبه سلطان
 طیبة حممد شفاعت رابنی.۞۞ د

Abstract

احملاضرة بکلیة البنات فی وهاری

Stallions employed the arts of rhetoric in their poems; service to the
meanings in which they speak. Their meanings did not come out
traditionally. They chose from the expressions that fit the meanings they
wanted to express. They drew beautiful mental pictures of their meanings
to influence the receiver. Especially that they were addressing the Caliphs
of the Umayyads in their poems. They chose from the arts of eloquence,
which helps them to strengthen their meanings, and improve them. And
try to get the admiration of the caliphs about them. To get close to them
and get their gifts. This research article is an attempt to highlight their
poetic ability, and to show the side of excellence, and to describe the
achieved creativity in their poetry systems. Among the art of eloquence
that poets employed in their poems are: simile, metaphor, and metonymy.
Keywords: Umayyad, expression, poetry, admiration, eloquence,
metaphor.

ففي نن فی ففا فل ففا ففر
فا الل ففن فن ففنن البار ففة د ة ففعارهال يت ففة لليع ففال ال ف
وظ ف ل
تعففاهی ا برففنرة تيلیي ففة ار ا ففاروا تففم ال عففابم تففا ناسففر تف اتعففال الف ةرا وا ال عبففم ن ففا فر فنا
صنراً رهنیة مجیلة تعاهی ا لل أ م د ات ليي والسیيا اهنا كاهنا خيفاببنن للفاب بفم ةتیفة د ة فعارها
 وحتسفین ا وااولفة هیفع ا فال اءللفاب،فا اروا تم فننن لا البیان تا سا يها لى تين ة تعاهی ا
 واظ فار اهفر، واحلرن لى طاايها وااولة تفن ا ابفرام تيفيراا اليفعر ة،ن ا لی ظنا ب ير ب ا
،ال لففن وحتيیففب اعبففيام د هظففا اليففعر فيففم فنففنن البیففان ال ف وظل ففا اليففعراب د ة ففعارها ال يففبیه
 والكنا ة،واالس عارة
:التشبیه
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رف ال يبیه "أبن ثبت للييفبه ككفا تفم ةككفاش اتيفبه بفه ففكرا ذ كفم فف ،أ الرفلة ،ةو
كان بني اتيبه ،واتيبه به بفُ ْع ٌي ،ف،لك ال،ي طرح ،وال س عيع" 1و ا رلك م بر ب " يي تنامهة
2
بني یئني،او اكثر قري ا رتاك يا د صیغة ،او اكثر أب اة لغرض يري ات كلا"
فال يبی ات د ه،ا اتب ث تلیي تم اليرآن كثماً فاليعراب نفيتا في نن د تعفع تعفني
عي ففيون ال ال ي ففبیه بيعر ففیة تعروف ففة ىن ففا ناس ففر اتع ففع ال فف،ي ففي نن فی ففه ةي ان هن ففا اق ففة
تياركة بني اتيبه ،واتيبه به د ةتر تا واألتر ه،ا يري تعناً تيرتكاً فان كان اتعع يور د تعال
اءم ،واتيح ،واللعر ا اروا تا ناسب ا تم اليعریات ال رفت ابءم ،وا رت بفه كاألهبیفاب،
والر ا الراحلني
وان كففان اتعففع ففيور د او ففاب ،واحلففي ث ففم اليففر ،واوففا  ،والعفف،ال ا ففاروا ا فاً تففا
ناسففبه تففم ال يففبیه ابألق فناش اللاهیففة ال ف هلكففتل ه ی ففة لعرففیاهنا وال يففبیه كفف،لك ابليعرففیات ال ف
ا رت ابلير ،وال ا ،والعریان كالساتري ،وابم هنح
وال ي رر اليعراب لى اسا اي  ،او فعفع ،او كفرف تفم ة وات ال يفبیه ف فا نظلفنن كفع
ة وات ال يبیه ىنا فی وفا كر فة ال عبفم فم اتعفال الف ر فيون ال عبفم ن فا ،وابفرام هف ،اتعفال أبمجفع
صنرة
3
فاال طع ن قبائع قیس ،بينله
ةتا لی ا تغلر بنة وائع فكاهنا لی ا تثع راریة البكر
عيي اال طفع ال تيفبیه قبیلفة قفیس بربركف ر اقفة صفاا لیفه السفاش الف،ي ررفا بعفي ان يفروا
الناقة ،وا  ،يور كنوا فك،لك ةبناب قبیلفة تغلفر كفاهنا فيورون كفن ق لفى رفنت ا ف فا يفب نن
بكر الناقة بعي اه رارها لی ا واس عيش اال طع ة اة ال يبیه ،وهي االسا تثع
و س عيش اللرم ةسلنل ال يبیه د عر ا اً ار ن ريه ر ر ،و يب ه ببكر اقة
4
صاا د قنله
السير
وكان وا تا نى الكلر واا
ر ر لی ا تثع راریة ل
فبركفر الناقففة تففا ررففا بعففي ان يففروا الناقففة ،ةهلك ففا فكففأ لن صففنت هفف،ا السففير قففي اصففب
تثاالً رل د الن س ،واس يا الع،ال فاللرم يبه صفنت ر فر نفيتا يفن اليفعر برفنت
--------20--------
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ه،ا السير كأهله كني ين اليعر جيلر اوا لينته الن اللرم سی ن  ،وقنته ىنعان حتف تفم
ةقيارها
5
و ن ا اً تس عيتاً اتعع راته د ال يبیه ار ين
كبكر مثن وا االهكي
وكان ر ر لى قنته
وال س عيش اللرم ة اة واكية د ال يبیه ار اس عيش د البیفت السفابب االسفا تثفع ةتفا
6
د البیت ال،ي لیه اس عيش كرف (الكاف) و كثر اللزر تم تيبیه رنته ببكر اقة صاا
7
و ن اللرم احل ا  ،بينله
رع قا ل أ
الساذ
فليا ا اجل ا كني بغى به
ل
ال ترتب د ل
ً
ال بع تم يیة اتاب اصا
فكان كيا قا ابم هنح سأرتيي
ف ففاللرم سف ف عيش ك ففرف ال يف ففبیه (الك ففاف) د تيف ففبیه احل ففا اببف ففم ه ففنح لیف ففه السف ففاش
د الطغیان ،وال رب ،والعریان ،وال ير
8
و ن اللرم آ ات لر ،د قنله
وتم قبل ا ا رت ومثن ها
فراروا كيم قي كان الا قبل ا
فیيففبه آ ات لففر بيففنش ففا  ،وقففنش مثففن تبیلنففا اهنيففا فُنیففال لعرففیاهنا رسففنال تعففال الی يففا
فك فف،لك آ ات ل ففر ان ر فنا اليول ففة ،وف ففر وا لی ا،فس ففی ع لی ففا او ففا فعي ففي ال ك ففرف ال ي ففبیه
(الكاف) د رب ال يبیه
9
و يبه اللرم رةس اعبع الكثمة األكع ىنيابر قنش ا د قنله
تيابر ا لةُ البكرات
ت ار س ةَ با كأ لن ربوس ا
فیس عيش كرف ال يبیه (كأ لن) اتيي ة لبیان كثرة رةس ه ،االبع ال تيبه تيابر ا
10
و ناقض ر ر اللرم  ،و ر لیه ،بينله
حبيك تُنلى م اتس ي
تلا االرر ابم بي العز ز
فيالنا ضللت وذ ا ي
و ب ت هلسك ا يى مثن
اث لیا أ ال اتن ي
وقي ةُ لنا كني ك لع الع،ال
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ف ر ر اس عيش اللعع ( ب ت) د تيبیه اللرم بيفنش مثفن ار ةُ لفنا ا فة اايش كفم ة هفا
الع،ال وك،لك اللرم ة له ير بم بفي العز فز ا فة ةايش ا فاًل لیعفر تفم اتي نفة فكأهفله رو فه
11
تن ا قي هلك واهه سیاقي الع،ال ني تلارق ا و ن ر ر سراقة البارقي ،بينله
للبارقي فاهله تغرور
ايآ ابر لن تييش اص
والع ع عكا كنله وخينر
ضع بينته
كالسالتري رياة ل
ف ر ر يبه سراقة ابلساتري ال،ي كان سبباً د ضا قنش تنسى لیه الساش و عيي ر ر
ال اسف عياش كففرف ال يففبیه (الكففاف) فسفراقة يففبه السففاتري د ال یففه ،وال ففا  ،و ففيش االه ففياب ال
الطر ب اتس يیا وال ي رر تنظیفا ال يفبیه لفى او فاب بفع عفيا ال اتفيح ار فيح اللفرم ة فنل
12
بم سلیيان بم بي اتلك ،بينله
لى ُسنل رة يي فا تم سمها
فاصب يا فینا كياو وابنه
فاللرم يبه سلیيان بم بي اتلك ،وابنه ة نل ابلنيب او  ،وابنه سلیيان لیه الساش د
احلكا ،وا ارة اتنر اليولة و س عيش كرف ال يبیه (الكاف)
13
و يح اللرم النلیي بم بي اتلك ،بينله
ك،لك نط النلب نبت د األصع
ور ت ااب اتلك جتري بسي ه
اف ه حناً تم ري الل ع
ول سلیيان بعي
كياو ار ل
ف ففاللرم ي ففبه ورا ففة النلی ففي للعاف ففة ت ففم ةبی ففه ب ففي اتل ففك ابلن ففيب او  ،وابن ففه س ففلیيان لی ففه
الساش الل،ان كاا حيكيان ا اً واس عيش اللرم كرف ال يبیه (الكاف) د تيبیه مميوكیه ابلنيب
او  ،والنيب سلیيان و يبه ر ر هلسه ابلنيب هنح لیه الساش ال،ي ا تعالل لین یه تم ة يائه
14
ين ر ر
ي ن ال اسراراً وا اا
كراكر اتن ار تالت سلین ه
فیس عيش كرف ال يبیه (الكاف) د بیان كثرة تن ه ال تعال ابلي اب كالنيب هنح لیه الساش
15
و يح تسلية بم بي اتلك ،بينله
كيا قا ةص ال السلینة هنح
تسلا لرار اجلینش ال العيا
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فیي ففبه ُكس ففم ا ارة تس ففلية لل ی ففنش ،وقیا ت ففه و ففا بيی ففا ة الن ففيب ه ففنح لی ففه الس ففاش للس ففلینة،
وتن ی ا حنن بر األتفان ،واءفام تفم األ ياب و نسف اللفرم تفم ائفرة األرفراض الف سف عيش فی فا
16
ال يبیه ال الراثب ار ر ي بي العز ز ،بينله
ظلنا لى قرب س غلرون له
وقي ينلنن رات لنا العربُ
كيا ُيبلع د احمل ن ة احل ُر
ُيبللنن تُراابً فن َ ة ظيه
فالناس واقلنن لى قرب ي نن ل لممحه ،و غلر له و عظنن ىننتفه ،و يبلفنن الفرتال الف،ي
فن قرب كيا يبع د احلج احل ر االسن فكأن قرب تييس و بني ابة الناس لعبي العز ز
17
و را اللرم االتنات د قنله
را ر أ تم األ ر
ياث َتنْ ُينر
ارا ثنرون ةَفنا اً كأَ ههنا
َ ُ
ف ن يبه األتنات ،وها ينتنن تم اليبنر ابجلرا اتن ير د اوناب فاألتنات تيبه واجلفرا
تي ففبه ب ففه وة اة ال ي ففبیه ه ففن احل ففرف (ك ففأ لن) اتي ففي ة وو ففه الي ففبه الكث ففرة واألبی ففات ات ففارة ال فف،كر د
ال يبیه ركرت فی ا ة ا ة ال يفبیه و سفيى هف،ا النفنم تفم ال يفبیه ال يفبیه اترسفع وهنفا هفنم آ فر تفم
18
ال يبیه هن ال يبیه اتؤكي ال،ي ُحت،ف تنه اال اة
19
تثع قن ر ر
وقي ضلنا ضالة قنش هن
ا ةهع العرا اب هن
فال يبیه هنا ا،وف األ اة ف ن تيبیه ابتلعن اتطلب فيعع البیت يلنا لى ان اترا تم
البیت هن ال يبیه ف ن يبه ةهع العرا بينش هن د ال ا  ،واوا فاليعراب ةرا وا تم اس عياوا
ال يبیهل تير ر اتعع ال،ي ي نن نه ال األرهان

االستعارة:
20
االس عارة هي "هيع اتعع تفم للفإ ال للفإل تيفاركة بین يفا تف ب لفي ركفر اتنيفن الیفه"
واالس عارة تع يي لى ال يبیه ،وتينش ر
لیه 21فاالس عارة د الكاش هي هيع تعفع االسفا فم األصفع
22
اللغني ال،ي وض له ال تعع آ ر
وظا اليعراب االس عارة د ة عارها
أل اب تعع ي ياً ،وقي ل
23
ين اال طع ت ياثً م اتنت
ر
وحتير كنلَهُ َك لم ُرااب
ترص ُيها اتنااي
وهلس اترب ُ
ُ
ُ
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ةك لي ساك ا ظُُلراً وااب
اررا ةُترت به ةليت لیه
فاال ط ففع ي ففبه ات ففنت ابحلی فنان اتل ففرتس ال فف،ي ل ففه ةظ ففافر ،وال ف ففا ففا ل ففى فر س ف ه
ف فف،ف اتيففبه بففه ،وهففن احلیفنان اتلففرتس وركففر ففیئاً تففم لنامتففهل للياللففة لیففه وهففي الظلففر ،والنففال
24
و سيى ه،ا الننم تم االس عارة االس عارة اتكنیة
25
و عيي ال اس عياش االس عارة هلس ا د كي ثه م اتنت ا اً د قنله
االل كلا والقى ني غا
حيا له
وال ةرى َ
اتنت أييت َتم ل
ار اهه ال ليهر ليا كان فاه يا
وبینيا اترب تغبنط ىنأتنه
ار يبه اليهر ابعهسان و س عم له یئاً تم لنامته ،وهي اءیاهة فاالس عارة هنا تكنیة
26
و س عيش اللرم االس عارة د قنله ها یاً
تا م سعي د ،ايب وتيي
ُ علت لى سعي ،اابً فأصب ت
تا م ر
وار هي تغيى اجملرتني وتسل
ةهع النلار ار ركبنهنا
فیيبه ن الكافر م ال النار ابليابة ال تُركر فالنار ال تُركر ف ،ف اتيبه بفه ،وهفن
اليابة وركر یئاً تم صلااا ،او لنامت ا وهي الركنل اءام ابليوال فاالس عارة هنا تكنیة
27
و ن ا اً بينله
ال لؤش ابم ان ترافا
ةذ َتر ةن األرض اصب ي كي
فعيففي ال اسف نطا األرض واسف عار وففا اليففكنى الف هففي تففم صففلات اعهسففان د تنضففی
تعنا فاالس عارة هنا تكنیة ال ةفا ت بیان تيى يع ات ن كم كأ لن األرض تيكن لؤش قنته
28
و ن ر ر اال طع ،وقنته بينله
وال غليب يي اللؤا ضلن
تبعنا ال الة اكبني م اويى
فيبه ال الة ابعهسان واس عار وا یئاً تم صلاته ،وهي االتبفام فاالسف عارة هنفا تكنیفة
يفي ر ففر ال اسف عيات ال لبیففان ضفالة اال طففع ،وقنتفه ،و ففيش اه فيائ ا ال الطر ففب اتسف يیا فففأرا
تين ة تعع البیت
29
و يح اللرم احل ا  ،تس عيتاً االس عارة د قنله
رل العبا ر لینررا
فا ار ا ه
نن اً ا احلَ ا كني ة اهَهُ
ر
نيرا
اتیة ت لن الك
قلنفا
ال ات ل
يرل هلاقاً ُ
بي باب ذ تُ ل
ل ُ
--------24--------
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لبني ان اهز ت احل ا نن اً للي ا وان هؤالب اجلنن ت يون ،ورم ضالني فعرب فم
فعم ف،ا اتعع لیبني يش تلاق ا وه،ا
رلك بينله ذ تيرل هلاقاً قلنفا فاليلنل ال تيرل النلا  ،ل
30
الننم تم االس عارة سيى االس عارة ال ررحيیة وهي ال ررح فی ا ب،كر اتيبه به ون اتيبه
31
و يح ر ر ير بم بي العز ز بينله
اللیع ابلس َنر
ةهت اتبار وات يي سمته
َ
تعري اونى وتينش َ
بني ال زاش ير بيیاش اللیع ،وقرابة الُيرآن كم اهه لي اونى عراً ف ن خيالله ،و عرفیه
فاالسف عارة هنففا تكنیففة ار كفف،ف اتيففبه وهففن االهسففان و ففاب برففلة تففم صففلاتهل للياللففة لیففه ،وهففي
ففي نن ن ففا
العریان و ف ممففا تف لفر ركففر ان اسف عياش اليففعراب لاسف عارة ففاب ل ين ففة اتعففال الف
والباس ا یاابً ي ية
الكناية:

الكنا ة تعم "ةهنا كع للظة لت لى تعع جينم محله لى اهيب احليیية ،واجملام بنصا
32
ات بني احليیية ،واجملام"
ف ففي هففنم تففم العففيو د ال عبففم ففم اتعففال ابألللففامل الف وضففعت وفف ،اتعففال وال عبففم ففم
33
تلففك اتعففال أبللففامل ة ففرى فی ففا ففيب تففم ال ففأو وهنففا اقففة بففني الللظففني اللفف ،م ففؤ اين اتعففع
فاليففعراب اس ف عيتنا الكنا ففة د ة ففعارهال لل عب ففم ففم تع ففان تعین ففة ون االس ف عاهة ابأللل ففامل اتعروف ففة،
اتنضن ة ل أ ة ه ،ر اتعال
34
تم رلك قن الرا ي النليمي
لیلى وصلى لى ارااا األُ ر
صلى لى زة الرمحم وةبن ا
لی يفا ،ورنويفا برمح فه
كع د اليطر االو تم البیفت فم لفة فزة ،وابن فا برفاة
ار ل
تعال وال يري الراة ل،ااا وتييع ه ،ر الرمحة كم ارااا العلیلات
35
و ين اللرم تل عراً
يیا األ ا رم
ضربنا ُ ل
صعهلر هي ُ
احلیار َ
وكنلا ارا ُ
كم تس َ
ار ك ففع الل ففرم ففم ال ك ففرب ب ر ففعم اء ففي اي اتال ففة اء ففيل ا راض فاً ،وتك فرباً و ي ففن تل ع فراً
36
ا اً
ر
ر
بع
لباسنا د ةهلنرا
كلع اتلن ُ
و ل
السابغات ال النرى ه سر ُ
ُ
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ار كع م ا ه ،وقنته د احلرول ،أب لهنا لبسنن اليروم كالييران فاليروم د احلرل
37
تكنن زباً تم لباس ا و بني اس عيا ها ءنض ريار احلرول و ل عر اللرم ا اً ،بينله
ور نا م ر
للراةر وللطل نر
لیع بی اً
ر ل
ُطیل ُ
ار ففي ي ورا ففه ،وقنتففه البیففت الفف،ي بنففا النففيب اب فراهیا لیففه السففاش والفف،ي كف لفع نففه بينلففه
لیع  ،ار ةُبلب ه،ا النصا لى النيب ابراهیا وبه ا ص فاسف عيع النصفا ل عظفیا فأن النفيب
كم ان الراة فیه تُطیر بعبب قياسة ه،ا اتكفان وكف،لك
كع م قياسة بیت احلراش ،وب ارته ل
ول
38
الط ر و يح ر ر الع ا ،بينله
أ
السنلنرا
ینث ارا ةرتيوا
وةبنابُ اس ا َ الل ُ
ااتع تنت البسني ل
َ
ار كع م ا ا ،وتنا ة العيو كأهنا حييلنن اتنت ،وها رتيون الساح
39
و كم ر ر م النيب هنح لیه الساش د قنله
ر
كراكر اتن ار تالت سلین ه
ي ن ال اسراراً وا ااً
بينله صاكر اتن وه ،الكنیة ا رت ابلنيب هنح لیه الساش وفا وصا
40
و ر ي مو ه اش كزرة ،بينله
اتلیك لی ُك ُا الي ه ار
ةفاش كزرَة ايفرم ُ بُا
ر ُ
ل
ر َ
ر
ر
ث و لت األَسرار
احللیع فرا ا
كاهت ارا ه َر
ُ ز َن احلي ُ
ُ
ار ك ففع ففم ال ففزو بينل ففه احللی ففع وك ففع ففم وفائ ففا ،وكلظ ففا ألس فرار مو ففا ،بينل ففه ففزن
احلي ث ةي زن ةسرار  ،وال ربها ةكفياً تفم النفاس ف فن فيث فم ل فا وذ عيفي ال األللفامل
رات اتعال الير بة اتل نتة امنا يي ال األللامل البعیية اتعال م بر ب الكنا ة
41
و ن ر ر اال طع بينله
رم ترتل ال رنسا
غليب وتا رلي
ُ
وُ ي َ
ناش ال ل
ار كع م فير  ،وسنب تعیي ه أبهه نسي ك راً ،او تراابً ار ان تم تظاهر النعية ،والرتف
ةن ناش اعهسان لى اللرش اتر
هفف ،كاهففت اب ففرم فنففنن ل ففا البیففان ال ف لم ففم اليففعراب ف ففا ة ففعارها و ففربوا ف ففا ففم اتع ففال ال ف ر ففيون
ي نن فی ا
صیار ا تس عینني بييراا لى ال ررف ابللننن الباریة اتع للة ل ين ة اتعال ال
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المجلدالخامس العدد (۲۰۲۲)۱م

مجلة البحث العر بي

اهلوامش
1

اتثع السائر د ا ل الكاتر واليا ر اليب الل هرفر

ضفیاب الفي م اتعفروف اببفم اال فم اتنصفلي – حتيیفب ايفي افي الفي م بفي احليیفي –

تطبعة ترطلى البايب احلليب واوال – ترر – 417
 2بناب الرنرة اللنیة د البیان العريب تنامهة وتطبیب كاتع كسم البرم تطبعة اجملي العليي العراقي274 ،1987 -
 3ففعر اال ط ففع ص ففنعة الس ففكري – حتيی ففب فع ففر ال ففي م قب ففاوة – تني ففنرات ار اقف ففا – ب ففموت – الطبع ففة الثاهی ففة –  1979اجل ففزب الث ففال،
672
 4رح نان اللرم مج وتعلیب بي

ا ا یع الراوي – تطبعة الراوي ترر – الطبعة االول –  ،1936اجلزب االو 87 ،

 5ش ن207 ،
6

رح نان اللرم  ،اجلزب الثال ،462 ،البیت  ،625 ،83البیت االو  ،675 ،البیت العا ر

 7ش ن853 ،
 8ش ن ،اجلزب االو 188 ،
9

رح نان اللرم  ،اجلزب االو 134 ،

10

نان ر ر بيرح ايي بم كبیر – حتيیب

11
12
13
14
15
16

هعيان ايي ةتني به – ار اتعارف – ترر –  1971اجمللي الثال842 ،

ش ن ،اجمللي األو 366 ،
رح نان اللزر  ،اجلزب االو 308 ،
رح نان اللزر  ،اجلزب الثال704 ،
نان ر ر ،اجمللي االو 160 ،
ش ن ،اجمللي الثال788 ،
رح نان اللرم  ،اجلزب االو 225 ،

 17ش ن264 ،
18
19

بناب الرنرة اللنیة د البیان العريب279 ،
نان ر ر ،اجمللي الثال727 ،

 20اتثع السائر د ا ل الكاتر واليا ر ،اجلزب االو 365 ،
21
22
23
24
25
26

بناب الرنرة اللنیة د البیان العريب322 ،
البارة العربیة

امحي تطلنل –ومارة ال علیا العايل والب ث العليي -الطبعة االول211 ،1980 -

عر اال طع ،اجلزب االو 332 ،
البارة العربیة218 ،
عر اال طع ،اجلزب االو 157 ،
رح نان اللرم  ،اجلزب الثال506 ،
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 27ش ن ،اجلزب االو 70،
نان ر ر ،اجمللي االو 95 ،

28

رح نان اللرم  ،اجلزب االو 301 ،

29

البارة العربیة217 ،

30

نان ر ر ،اجمللي االو 416 ،

31

 32اتثع السائر د ا ل الكاتر واليا ر ،اجلزب الثال194 ،
بناب الرنرة اللنیة د البیان العريب328 ،

33
34

ففعر الرا ففي النيففمي وا بففار اصففر احلففال را عففه ومجف

فناهي ووضف ف ارسففه ففز الففي م ال نففن ي – تطبن ففات اجمليف العليففي بيتيففب –

87 ،1964
35

رح نان اللرم  ،اجلزب الثال519 ،

36

ش ن717 ،

37

ش ن ،اجلزب االو 350 ،

38

نان ر ر ،اجمللي االو 472 ،

 39ش ن160 ،
40

نان ر ر ،اجمللي الثال865 ،

 41ش ن ،اجمللي االو 286 ،
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