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Abstract 
The Concentric Idea of the Hebrew Song of Songs and Arabic  
an-Nābiġa’s qasīda Based on Roland Meynet’s Method of Rhetoric 
king solomon of israel is known from the old testament as the son of 
king david, being legendary by his great wealth and wisdom. in the First 
book of the kings chapters 1–11 are about his life, and the following 
biblical Hebrew texts – proverbs, ecclesiastes and song of solomon are 
attributed to him. The islamic world knows him as prophet Sulaymān. 
similarities between the song of songs and arabic poetry have often been 
established mostly because of their sensual language. also, the descriptive 
genre of waṣf, which appears in song of songs 4:1–7, 5:10–16, 6:4–7 and 
7:2–8 has been a very popular parallel. Further, there is a pre-islamic poet 
an-nābiġa aḏ-Ḏubyānī (active in 570–600), who has been considered a 
Christian. even if this proposition is not strongly supported, it is known that 
he was familiar with Christian tradition. using roland meynet’s method 
of rhetorical analysis, the article focuses on the question whether it is 
possible to find more examples of common ground in the song of songs and  
an-nābiġa aḏ-Ḏubyānī’s poetry in terms of structure, genre, and meaning. 
The results of comparison of the Song of Songs and an-nābiġa aḏ-Ḏubyānī’s 
qaṣīda show that they both have concentric composition and that the song 
of Songs has had a great influence on an-nābiġa aḏ-Ḏubyānī’s poetry.
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kuningas saalomonile omistatud heebreakeelne pärand on ulatuslik. 
ka araabiakeelne islami kultuuriruum tunneb teda, põhiliselt proh-

vet Sulaymānina. Teda kujutatakse kui džinnide „valitsejat“, kes oskab 
lindude ja sipelgate keelt (vt nt Koraan 34:12 ja 27:15–16). saalomoni 
müstifitseeritakse ning selleks kasutatakse laiemast semiidi traditsioonist 
pärit motiive. näiteks on araabia kirjanduses džinne kujutatud esmalt ilmu-
vat suitsusammastena. Mitmel kujul säilinud rahvalikus jutustuses „Kala-
mees ja ifriit“ on kirjeldus: „Ta avas selle (väikese karbi) ja sellest väljus 
suitsust sammas, [mille] ülemine osa ulatus taevani; ja see muutus ifriidiks, 
tema käes oli mõõk...“ Ka Vana Testamendi (VT) Ülemlaulus on Saalo-
moni isikul juures teatud müstilisus – kuningas Saalomoni kandetool ilmub 
kõrbest kui „suitsusambad“, „suitsutus viirukist ja mürrist“ (Ül 3:6). araa-
biakeelsest kirjandusest võime leida kuningas Saalomoni kohta teavet veel 
islamieelsest luulest ja rahvapärimustest, Koraanist, Prohvetite lugudest 
(Qiṣaṣ ʾal-ʾ anbiya ) ning hilisemast kopti keelest araabia keelde tõlgitud teo-
sest „Kuningate hiilgus“ (Kebra Nagast). 

Oma kirjatöös keskendun siiski vaid väga väikesele osale sellest päri-
musest, nimelt Ülemlaulule, mis on jõudnud islamieelse luuletaja an-nābiġa 
aḏ-Ḏubyānī loomingusse, ja uurin, millist mõju on see tema luulele avalda-
nud. Toetun oma Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö (Vijard 2018) tule-
mustele. Lugejale soovitan võtta artiklit lugedes abiks ka Ülemlaulu teksti, 
mis muudab lugemise ja mõistmise hõlpsamaks. 

Ülemlaul erineb teistest VT raamatutest selgelt oma meelelisuse ja keele-
kasutuse poolest. kaanonisse valitigi see eelkõige seetõttu, et oli omistatud 
kuningas Saalomonile, teisalt on seda mõistetud kui iisraeli ja jumala vahe-
lise suhte allegooriat. Keelekasutuse järgi on Ülemlaulu dateeritud 3. sajan-
disse eKr, kuigi tekstis leidub viiteid ka vanemale traditsioonile. Uuema aja 
kõige põhjalikuma ja ehk enim kasutatud kommentaari Ülemlaulu kohta 
on kirjutanud Marvin H. Pope (1980), poetoloogilisest vaatenurgast on sel-
lele lähenenud näiteks richard S. Hess (2017). On kiidetud Ülemlaulu teksti 
head säilivust võrreldes piibli teiste raamatutega. t. j. meek on arvanud, et 
teksti hea kvaliteet on seotud eelkõige suulise traditsiooniga, mis on kan-
dunud edasi just tavainimeste rahvalaulude kaudu (Pope 1980: 21; Meek 
1956). 

islamieelne luule on vastuoluline teema, mis on jäänud teadlastele 
senini mõistatuseks. leidub seisukohti, mis peavad islamieelset luulet 
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hilisemaks nähtuseks, mida on aga esitatud kui varajasema ajastu loomin-
gut. semiidi keelte hulgast tõuseb islamieelse araabia luule esile oma eri-
liselt väljakujunenud stiili, keele ja vormi poolest. Välja oli kujunenud 
kaks põhilist luulevormi, qaṣīda ja qiṭʿ a, millel oli juba olemas meetrum ja 
korrapärase süsteemiga lõppriim. roger allen kirjutab, et varajane qaṣīda 
oli luuletus, mille eesmärk oli edastada kindlat sõnumit (allen 2000:76). 
läänemaailm on enamasti rõhutanud selle ülistavat eesmärki ning tõlki-
nud seda sagedasti oodiks. lisaks ülistusele leidub aga teisigi eesmärke, 
mis kattuvad luuleteemadega või -žanritega, mida järgnevalt lühidalt nime-
tan. Qiṭʿ a on lühem versioon qaṣīda’st1 . islamieelse luule keelt ongi peetud 
hiljem väljakujunenud klassikalise araabia keele eelkäijaks. Ülemlaulu ja 
islamieelse luule puhul on märgata mõningaid sarnaseid jooni. arvata võib, 
et nende kummagi traditsioon pärineb samadest allikatest, hoolimata sel-
lest, et nende tekkelugu võib lahutada isegi kuni kaheksa sajandit. 

Ziyād ibn Muʿ āwiya (u 535–6042) Ḏubyānī hõimust, hüüdnimega 
an-nābiġa e „Geenius”, oli islamieelne luuletaja, keda võib nimetada esi-
meseks õukonnapoeediks araabia kirjanduses (Meisami; Starkey 1998: 
570) ning lisaks ka üheks muʿ allaqa autorite seast3. tundes hästi beduiini 
luuletraditsiooni ning ka ajastule ja olustikule vastavat kristlikku käsitlus-
viisi, valdas an-nābīġa täielikult luule kõrgretoorilist stiili. Tema tuntud 
muʿ allaqa oli pühendatud Ḥīra õukonna viimasele kuningale an-nuʿ mān ibn 
al-Munḏir abū Qābūs iii-le (valitses aastatel 580–602). Seal esineb viide 
kuningas Saalomonile, kellega ta oma patrooni võrdleb ja sellega lugupida-
mist väljendab: 

Välja arvatud Sulaymān, kui jumal ütles talle:
Seisa loodu seas ja hoia neid ebaõigluse eest! 
ja alista ǧinnid! Tõesti, ma olen lubanud neil 
ehitada tadmuri kiviplaatide ja sammastega. 
kes kuuletub sulle, temale toon ma head tema kuuletumise eest

1 qiṭʿ a – araabia keeles tähendabki ’lõik’, ’osa’, ’tükk’.
2 Daatumid ei ole kindlad, esinevad vaid mõningates allikates (Furani 2012: 269).
3 muʿ allaqa tähendab araabia keeles „üles riputatud“. Parimaid islamieelsed qaṣīda’d riputati 

pärimuse järgi Kaʿ ba’le ning need seitse parimat kuulusid seega muʿ allaqat-kogumikku. 
an-nābiġa puhul pole siiski ühtset seisukohta leitud, kas tema panegüüriline qaṣīda kuulus 
nende hulka või mitte.
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sellisel viisil, nagu tema kuuletus sulle, ning sina suuna teda 
        õigele teele. 
kes ei kuuletu sulle, teda nuhtle karistusega,
[mis] surub alla ebaõiglase ja ei rahuldu alandusega4 

nii kuningas an-nuʿ māni kui ka an-nābiġat on peetud kristlasteks. 
an-nābiġa on ennast ise nimetanud „usklikuks meheks“, ent otseseid 
tõendeid kristlaseks olemise kohta siiski ei ole (nicholson 1907: 123). Samas 
qaṣīda’s kirjeldab an-nābiġa:

Kuid ei, tema elu nimel, kelle Kaʿ bat ma võidsin 
ja kuis valasin kivile verd5 

küll on aga selge, et kristlik traditsioon oli neile mõlemale tuttav. on alust 
arvata, et qaṣīda’t, mille kuningas an-nābiġal oma naise al-Mutaǧarrida 
auks palus luua, oli mõjutanud ka Saalomoni Ülemlaul6. Kuigi an-nābiġa 
on läinud oma meelelise keelepruugi ja väga otsekohese kirjelduse poolest 
(nt bayt’id7 30–35) palju kaugemale Ülemlaulu erootilisest meelelaadist, on 
kirjeldav žanr e waṣf nendes sarnane. lisaks saab oletada, et semiidi luu-
les võib esineda teatud läbiv joon – kontsentriline struktuur – ning sellega 
seoses kontsentriline idee, mida on võimalik retoorilise analüüsi abil tuvas-
tada. Head näited selle kohta on heebreakeelne Ülemlaul ning an-nābiġa 
araabiakeelne qaṣīda. Selle väljatoomiseks kasutan meetodina roland Mey-
net’ retoorilist analüüsi. 

Meetod

Kontsentrilise kompositsiooni tähendust ja ideed on avanud eelkõige 
roland Meynet (Meynet 1998) oma retoorilise analüüsiga, mille aluseks on 

4 autori tõlge an-nābiġa Diivanist (sõna dīwan tähendab luulekogu, mille on kirjutanud üks 
autor). 

5 autori tõlge an-nābiġa Diivanist.
6 autori an-nābiġa qaṣīda tõlge ja analüüs. – antoloogias „araabia enne islamit ja islami 

tekkimise ajal“ sarjas „islam kontekstis“. Tartu: TÜ Kirjastus, ilmumisel.
7 bayt – ar k tähendab ’maja’, ’telk’, ’pere’. Luules tähistatakse seda värsina, mis koosneb 

kahest värsireast (ehk kreeka traditsioonilise luule puhul, mis koosneks kahest hemistih-
hist). 
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esmajoones VT heebreakeelne tekst, kuid mida on rakendatud laiemalt ka 
semiidi retoorika, sh koraani teksti uurimisel. et mõista meynet’ retoori-
list analüüsi, on vaja mõista heebrea luulet ja selles esinevat parallelismi 
ehk mõtte riimi. „Vanaheebrea luule jaguneb värssideks ja värsiridadeks. 
Värsirida nimetatakse kokkuleppeliselt kooloniks. Võib esineda mono-, 
bi- või trikooloneid. mitu bi- või trikoolonit moodustavad pikema sisu-
lise luuleühiku ehk stroofi“ (nõmmik 2015: 9). Koolonitel esineb paralle-
lismi ning klassikaliselt jaotatakse need sünonüümseteks, antiteetilisteks 
või sünteetilisteks8. roland meynet’ meetodi e retoorilise analüüsi aluseks 
on parallelism ja „introvertne parallelism“, mida hiljem hakati nimetama 
„kontsentriliseks kompositsiooniks“9. kontsentriline kompositsioon tähen-
dab sisuliselt seda, et kui terviklik tekst on jaotatud osadeks, alaosadeks 
jne ehk eri tasemeteks, siis teksti üksteisest lahus olevad osad ehk tase-
med on omavahel paralleelsed. alates alguse- ja lõputasemetest koondu-
vad paralleelsed tasemed teksti keskme suunas, kus asub tavaliselt teksti 
põhiline idee või tees. Vt luuletekstidele võib läheneda väga erinevalt: kui 
paljud uurijad seavad teksti analüüsi eesmärgiks sageli selle kihistuse (nt 

8 Esimesena jaotas parallelismi nõnda robert Lowth 1753 heebrea poeetika kohta ilmunud 
teoses „De sacra poesi Hebraeorum“ („Heebrealaste vaimulikust poeesiast“). Kuni tänaseni 
kategoriseeritakse parallelismi sarnaselt, aga on ka variatsioone. nüüdisaegsed VT uurijad 
kasutavad valdavalt nt Wilfred G. E. Watsoni (2008) eeskuju, pisut laiemini on parallelismi 
mõtestanud adele berlin (1985). Urmas nõmmik selgitab, et „sünonüümsust tuleb mõista 
paindlikult, sest kontekst on määrav“ (nõmmik 2015: 13). näidetena on ta esitanud sõna-
paare „hooldab“ / „teenib“, „viigipuu“ / „isand“, „sööb vilja“ / „austatakse“, „mida võib 
mõista kontekstuaalselt sünonüümsetena. rangelt võttes pole aga need sõnapaarid sama-
tähenduslikud, vaid võivad mõnikord olla isegi antiteetilised“ (lk 13). nii sünonüümseid kui 
ka antiteetilisi sõnapaare märgitakse analüüsis tavaliselt ladina suurtähtedega, nt a ja a’. 
U. nõmmik lisab: „Kui tahta üldistada, siis saab kõik ülejäänud, mõtteliselt mitteriimuvad 
värsid paigutada teise värsitüübi kategooriasse. sellises tüübis täiendab teine värsirida esi-
mest või arendab seda kuidagi edasi; siia alla kuuluvad tihti näited, mida on varem nimeta-
tud sünteetilisteks, näiteks bikoolonid, milles esineb tingimuslause või põhjendus“ (lk 13). 

9 jean-albert bengel kirjeldas juba 1742. a, seega enne Lowthi, kontsentrilist struktuuri e 
kiasmi Piiblis: „Kiasm on keelekujund, kui kaks sõna- või propositsioonipaari (ab ja CD) 
asetsevad sellisel viisil, et esimese paari mõlemad sõnad või propositsioonid ning teise paa-
ri mõlemad sõnad või propositsioonid jäävad suhestatuks. Kiasm on kas otsene, kui suhe 
on a ja C vahel ning b ja D vahel, või ümberpööratud või vastupidine, kui suhe on a ja D 
ning b ja C vahel“ (Meynet 2012: 30–31). 1820. a publitseeris john jebb raamatu, milles 
viitas põhiliselt Lowthile, aga lisaks ka bengelile ning tõi kasutusele väljendi „introvertne 
parallelism“, mis edaspidi tähistas ühe värsi piire ületavat kontsentrilist struktuuri. roland 
Meynet’ meetodi e retoorilise analüüsi aluseks ongi Lowthi, bengeli ja jebbi parallelismi ja 
hiastilist struktuuri puudutavad avastused.
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erinevate redaktsioonide) väljaselgitamise, siis Meynet lähtub oma ana-
lüüsi puhul tekstist kui tervikust. Meynet’ heebreakeelse kirjanduse ana-
lüüsi eeskujul tegi jacques berque omakorda eduka katse käsitleda koraani 
teksti retoorilist ülesehitust klassikalises araabia keeles (Cuypers 2015: 24). 
Michel  Cuypers on oma raamatus „The Composition of the Qur’an: rhe-
torical analysis“ lähemalt selgitanud retoorilise analüüsi meetodit ja selle 
mõisteid. Ta kirjutab: „Semiidi retoorikale on iseloomulik eri tasemete pal-
jusus (pikas tekstis võib esineda kümme taset) ning see, et iga tase on üles 
ehitatud sümmeetria põhimõtte järgi, kuigi seda sümmeetriat võib väljen-
dada erineval moel, kompositsiooni kujunditeks saavad olla paralleelsus, 
peegeldus või kontsentrilisus. tulemus on keeruline konstruktsioon, milles 
eksegeet peab analüüsima igat taset eraldi“ (Cuypers 2015: 23).  

Meynet’ retoorika analüüs tähendab kõigepealt tervikteksti jaotamist 
kahte suuremasse kategooriasse, mis omakorda jaotuvad väiksemateks tase-
meteks. Esimese kategooria madalamad tasemed on järgmised: liige, mis 
koosneb mitmest terminist; segment, mis koosneb ühest, kahest või kolmest 
liikmest; jagu, mis koosneb ühest, kahest või kolmest segmendist, ning osa, 
mis koosneb ühest, kahest või kolmest jaost (või kahest või kolmest alaosast). 
madalamaid tasemeid nimetatakse mitteautonoomseteks e mitteiseseisva-
teks, kuna need ei moodusta tekstides iseseisvat tervikut. teise kategooria 
kõrgemateks tasemeteks on katkend, mis koosneb ühest või mitmest osast; 
jada, mis koosneb ühest või mitmest katkendist; sektsioon, mis koosneb 
ühest või mitmest jadast, ning lõpuks raamat, mida selles kontekstis peame 
terviklikuks tekstiks (ka üheks luuletuseks) ja mis koosneb ühest või mit-
mest sektsioonist. Lisaks alaosadele võib aga vahel pikematel ja keerukama-
tel tekstidel esineda ka alajadasid või alasektsioone (Cuypers 2015: 24). Kõr-
gemaid tasemeid nimetatakse autonoomseteks e iseseisvateks, kuna tekstid 
moodustavad terviku, mida on näiteks piiblitekstide puhul saadud kasutada 
liturgiliseks ettelugemiseks või üldse tekstide eraldi retsiteerimiseks.

analüüsi käigus ei pruugi teksti tasemeteks jaotamine alati kõige liht-
sam olla. igale tekstile tuleb läheneda isemoodi, seetõttu on meynet olnud 
arvamusel, et parim on jätta alati endale ka teatud vabadus (Cuypers 2015: 
29). Ülemlaul ja an-nābiġ a qaṣīda on mahu poolest väga erinevad. nābiġa 
qaṣīda koosneb ainult 35 bayt’ist ja Ülemlaul koosneb kaheksast peatükist, 
millel on oma vormiline jaotus. iga Ülemlaulu peatükk võib olla värsiridade 
mahu poolest peaaegu sama pikk kui qaṣīda. kui Ülemlaulu puhul võib 
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Meynet’ retoorika analüüsi järgi segment klassikalise heebrea parallelismi 
mõistet kasutades olla sama mis mono-, bi- või trikoolon, siis käsitletava 
qaṣīda puhul on segment kas enamasti näiteks vaid üks värsirida või isegi 
lühem.

Meynet’ liigituse järgi moodustavad erinevad tasemejaotused oma-
vahel parallelismi e mõtteriimi. kui esineb kolm tasandit, siis saab tasemete 
suhet vormiliselt tähistada näiteks abb’, aa’b, aba’ ja abC, aga ka need 
vormid võivad varieeruda ja esineda sünteesitud kujul. Kui esineb muster 
aba’, siis on tegemist kontsentrilise kompositsiooniga. kõrgema kategoo-
ria tasemed, nagu katkendid, jadad ja sektsioonid, aitavad sageli paremini 
tuvastada kontsentrilist kompositsiooni tekstis või kõnes. kui kõrgemad 
tasemed jagunevad näiteks viieks, võib kontsentriline kompositsioon esi-
neda kujul abCb’a’. 

araabia luuletraditsioonile omaselt on qaṣīda puhul juba välja kuju-
nenud teatud vormiline ülesehitus. Viit esimest sissejuhatavat ja meele-
olu loovat bayt’i kutsutakse nasīb’iks. Kui tavaliselt on see erootilise ja 
igatseva tooniga, siis sedapuhku ta pigem valmistab erootilist tooni ette. 
järgneb „lahkumine“ e taḫalluṣ  ning seejärel põhiosa e ġarad, mis tegelebki 
põhiteemaga. Ülemlaulu puhul on ikka leitud araabia luulele omaseid jooni 
ja teemasid, mille puhul on kasutatud ka araabia luule kohta käivat termi-
noloogiat. näiteks on sagedasti nimetatud waṣf ’i ehk kirjeldust ja vahel 
ka ġazal’i ehk armastusteemat. Samas on teisigi žanre araabia luules, mis 
kattuvad Ülemlauluga vägagi ning mille toon esile analüüsi järgmises osas. 
Ülemlaulu pikkus on mul võimaldanud leida selles rohkem teema erine-
vaid variatsioone. teemad on omavahel põimunud. Ġazal võib sisaldada 
näiteks waṣf’i (kirjeldust), riṯa ’d (nutulaulu), madīḥ’i (ülistust), taḥrīd’i 
(üleskutset/ässitust) või ḥikma’d (tarkust). näiteks kui ühes tekstilõigus esi-
neb mitu teemat korraga, olen nimetanud oma analüüsis seda, mis tundub 
kõige domineerivam.

ÜleMlAulu retooriline AnAlÜÜs

Meynet’ retoorilise analüüsi alusel jaguneb Ülemlaul kolmeks kõrgemaks 
tasemeks e sektsiooniks: 1:1–3:5; 3:6–6:12 ja 7:1–8:14. Kahe esimese sekt-
siooni esimestes osades on nimetatud Saalomoni (šǝlomō) nime, kolmandas 
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Šulamiti oma (haššūlammīṯ ). Kuigi redaktsioonikriitiliselt on pealkirja 1:1 
„Laulude laul [, mis kuulub] Saalomonile“ (šīr haššīrīm ʾašer lišǝlomō) pee-
tud hiljem lisatuks – kasvõi juba harjumatu sõnakasutuse ʾ ašer tõttu –, sobib 
see kompositsiooniliselt järgnevaga kokku. Teise sektsiooni osa 3:6 algab: 
„Kes on see, mis tõuseb kõrbest, nagu suitsusambad; // suitsutus mürrist ja 
viirukist, kõikidest kaupmehe lõhnapulbritest?“ ning 3:7 vastusena: „Ennäe, 
Saalomoni kandetool …“ kolmanda sektsiooni algus lisab laulu naiskange-
lanna, 7:1 „Tule tagasi, tule tagasi, Šūlammīṯ, // tule tagasi, tule tagasi ja 
me vaatame Sind. // Kuis te vaatate Šūlammīṯi, // nagu Maḥānāymi tantsu“. 
nimel Šūlammīṯ  on sama juur mis Saalomonil: š-l-m, ent lõpus on naissoo-
tunnus -ṯ. juurest š-l-m nimekuju koos nimekandjatega võibki pidada Ülem-
laulu sektsioonideks määramisel üheks abistavaks tunnuseks. 

Meynet’ analüüsi abil saab Ülemlaulu esimest jada 1:1–1:4 terminite, 
liikmete, segmentide, jagude ja osadena lahti kirjutada järgmiselt. 

i jaDa (1:1–1:4) – armastusteema ja ülistus

KaTKEnD (1:1–1:4)
i OSa (1 ja 2a) 
jagu

 1  laulude laul [, mis kuulub] saalomonile  šīr haššīrīm ʾašer lišǝlomō 
 1:2  ta suudelgu mind oma suu suudlustega  yiššaqēnī minnǝšīqōt pihū 

Pealkiri ja ühtlasi esimene liige koosneb neljast terminist: laul (šīr), lau-
lude (haššīrīm), mis (ʾ ašer) ja Saalomoni (lišǝlomō), aa’bC /aa’a’’b- kõla 
poolest on kolm esimest terminit sarnased (šīr/šer) ja tähistavad kõik laulu. 
Pealkirjana sobiks liige 1 kokku liikmega 2a ning sellega jääks ära küsimus, 
miks 2a puhul esineb väljend „tema suu“ (pihū) ja 2b „sinu armastus“ 
(dodēḵa). Sarnasus on ka ülesehituse poolest: „laulude laul“ (šīr haššīrīm) ja 
„ta suudelgu suudlustega“ (yiššakēnī minnǝšīqōt), kus ühe liikme kahe ter-
mini puhul kordub sisuline mõte, „Saalomonile“ (lišǝlomō) ning „tema suu“ 
(pihū) näitavad mõlemad kuuluvust. Liikmes 2a on kolm terminit: „ta suu-
delgu mind“ (yiššakēnī), „suudlustega“ (minnǝšīqōt) ja „tema suu“ (pīhū) – 
aa’b. kaks liiget, mis moodustavad segmendi, on omavahel sünonüümsed 
– aa’, sünonüümsed on „Saalomoni/-le“ ja „tema suu“. Ka lõppriim toetaks 
kahe liikme kokkukuuluvust, kuna ō ja ū riimuvad. jaos on üks segment ja i 
osas on üks jagu, kuna kaks liiget eristuvad järgnevast tekstist rohkem.
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ii OSa (1:2b–4e)
i jagu 

 2b tõesti, sinu armastus on parem veinist.  kī-ṭōḇīm dodēḵa miyyayin 
 3a  Lõhnana on sinu õlid head  lǝrēaḥ šǝmanēḵa ṭōḇīm 

Liikmes 2b on kolm terminit: „sest/tõesti parem“ (kī-ṭōḇīm), „sinu armas-
tus“ (dodēḵa) ja „veinist“ (miyyayin) – abb’, „sinu armastust“ on võrreldud 
„veiniga“ ning need on sünonüümsed; liikmes 3a on samuti kolm terminit – 
aa’b, „lõhn“ (lǝrēaḥ) ja „sinu õlid“ (šǝmanēḵa) on sünonüümsed. Segmendi 
liikmed on sünonüümsed oma mõtte poolest – aa’, mõlemas liikmes kordub 
ka sõna „hea“ (ṭōḇīm) ning „vein“ ja „õlid“ on sellisel juhul sünonüümsed. 

 3b  Väljavalatud õli on su nimi  šemen tūraq šǝmeḵa 
  c  seetõttu neitsid armastavad sind  ʾal-kēn ʿalamōn ʾahēḇū ḵā 

Liikmes 3b on kolm terminit: „-õli“ ja „sinu nimi“ on võrdluse tõttu 
sünonüümsed – abb’. Liikmes 3c on kolm terminit, mis on reastatud sün-
teetiliselt – abC. Segmendis on kaks liiget (ab), esimene täiendab teist 
ning on seetõttu sünteetiline. i jagu koosneb kahest segmendist: 2b–3a 
ja 3b–3c, mis peegeldavad teineteist ja on sünonüümsed – aa’. 3a ja 3b 
räägivad mõlemad õlidest ning 2b ja 3c armastusest. 

ii jagu 

 4a Tõmba mind ühes endaga, jookskem  mašǝḵēnī ʾaḥarēḵa narūṣa
 b  Vii mind, kuningas, oma kambritesse  heḇīʾanī hammeleḵ ḥadaraw 

Mõlemal liikmel on kolm terminit, 4a terminid „tõmba mind” (mašǝḵēnī) ja 
„jookskem” (narūṣa) sisaldavad käsku ja üleskutset ning seetõttu on need 
sünonüümsed, aba’. 4b liikmel on terminid sünteetilised – abC.

Segmendi kaks liiget on omavahel aga seotud terminitega „tõmba 
mind“ (mašḵēnī), „jookskem“ (narūṣā) ja „vii mind“ (heḇīʾanī) ning on 
sünonüümsed – aa’. 

 4c  Pidutsegem ja rõõmustagem sinuga nagīla wǝniśmǝḥa baḵ 
 d  Ülistagem sinu armastust veinist enam  nazkīra dodēḵa miyyayin 
 e  õigusega nad armastavad sind mēšarīm ʾahēḇūḵā 
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Liikmetel 4c ja 4d on kolm terminit, liikmel 4e kaks terminit. Kaks esimest 
liiget on sisu poolest sünonüümsed, kuna sisaldavad sarnaselt eelnevaga 
üleskutseid – „pidutsegem ja rõõmustagem” (nagīla wǝniśmǝḥa) ja „ülista-
gem“ (nazkīra ) . Liige 4e on erinev ja eelneva täiendus; segmendi liikmed 
– a’b.

ii jagu koosneb kahest segmendist: kaheliikmelisest 4a–4b ning kolme-
liikmelisest 4c–4e, mis on üleskutsete ja sisu poolest sünonüümsed – aa’.

ii osa koosneb kahest jaost: 2b–3c ja 4a–4e, mis on sünonüümsed 
– aa’. terve osa vältel kasutatakse sina-vormi ning kui esi-
mene jagu on ülistav-põhjendav ja lõpeb loosungiga „Seetõttu neit-
sid armastavad sind!“, siis teine jagu toob esile tegevuse ja juubel-
dava tooni ning lõpeb loosungiga „Õigusega nad armastavad sind!“. 
Katkendis on kaks osa, mille väljendusviisid „oma suu suudlustega“, „sinu 
armastus“ ja „sinu armastust“ on sünonüümsed, kuna „suu suudlusi“ on 
võrreldud „armastusega“ – aa’.

Ühes jadas on vaid üks katkend, milleks on ülistav ja kirjeldav 
armastuse-teema. 

See oli vaid lühike näide, kuidas madalamad tasemed jaotuvad. Mõned 
tasemed võivad täielikult kattuda, nagu seda näha oli. ka kõrgemaid tase-
meid saab sarnaselt jaotada ning kogu Ülemlaulu jaotus oli järgmine.  

raamat – armastusteema e ġazal 

i SEKTSiOOn (1:1–3:5)
 i jaDa (1:1–1:4) – armastusteema e ġazal ja ülistus e madīḥ 
  KaTKEnD (1:1–1:4) i OSa (1 ja 2a) ii OSa (1:2b–4e) 
 ii jaDa (1:5–9) – nutulaul e riṯa
  i KaTKEnD (1:5–9) i OSa (1:5–6b) ii OSa (7d–9) 
 iii jaDa (1:10–2:14) – armastusteema e ġazal ja kirjeldus e waṣf 
  i KaTKEnD (1:10–2:3) i OSa (1:10–14) ii OSa (1:15–17)  

iii OSa (2:1–3)
  ii KaTKEnD (2:4–14) 
 iV jaDa (2:15–3:5) – üleskutse/ässitus e taḥrīd 
  KaTKEnD (2:14–3:5) i OSa (2:15–17) ii OSa (3:1–4)  

iii OSa (3:5)
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ii SEKTSiOOn (3:6–6:12)
 a i jaDa (3:6–11) – ülistus e madīḥ 
  i KaTKEnD (3:6–11) i OSa (3:6–8) ii OSa (3:9–11)
 b ii jaDa (4:1–5:1) – kirjeldus e waṣf 
  i KaTKEnD (4:1–7) i OSa (4:1–3) ii OSa (4:4–6) iii OSa
  ii KaTKEnD (4:8–5:1) i OSa (4:8–11) ii OSa (4:12–14)  

iii OSa (4:15–5:1) 
 C iii jaDa (5:2–8) armastuse teema e ġazal, nutulaul e riṯa 
  a i KaTKEnD (5:2–3) i OSa (5:2–3) 
  b ii KaTKEnD (5:4–6) – KOnTSEnTriLinE iDEE –  

OSa (5:4–6c) 
  a’ iii KaTKEnD (5:6d–8) OSa (5:6d–8) 
 b’ iV jaDa (5:9–6:7) – kirjeldus e waṣf 
  i KaTKEnD (5:9–16) i OSa (5:9–12) ii OSa (5:13–16)
  ii KaTKEnD (6:1–7) i OSa (6:1–3) ii OSa (6:4)  

iii OSa (6:5–7) 
 a’ V jaDa (6:8–12) – ülistus e madīḥ 
  KaTKEnD (6:8–6:12) i OSa (6:8–9) ii OSa (6:10–12) 

iii SEKTSiOOn (7:1–8:14)
 i jaDa (7:1–7:10) kirjeldus e waṣf 
  KaTKEnD (7:1–10) i OSa (7:1–3) ii OSa (7:4–6)  

iii OSa (7:7–10) 
 ii jaDa (7:11–8:4) – armastusteema e ġazal 
  KaTKEnD (7:11–8:4) i OSa (7:11–14) ii OSa (8:1–4) 
 iii jaDa (8:5–7) – ülistus e madīḥ 
  KaTKEnD (8:5–7) i OSa (8:5) ii OSa (8:6–7) 
 iV jaDa (8:7–10) – nutulaul e riṯa 
  i KaTKEnD (8:7) OSa (8:7) 
  ii KaTKEnD (8:8–10) i OSa (8:8–9) ii OSa (8:10) 
 V jaDa (8:11–14) – „kodu, aed ja viinamäed“, tarkuskirjandus  

e ḥikma
  i KaTKEnD (8:11–12) OSa (8:11–12)
  ii KaTKEnD (8:13–14) OSa (8:13–14) 
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kogu Ülemlaul koosneb kolmest sektsioonist ning teises sektsioonis on viis 
jada, mis on oma ülesehituse poolest kontsentrilised – abCb’a’. i (3:6–11) 
ja V (6:8–12) jada on ülistus e madīḥ. Kui jälgida jadade ülesehituse struk-
tuuri, arvestades kontsentrilisust, siis esimese ja viienda jada poolt kolman-
dani liikudes saame leida parallelismi ka teatud märksõnade või sarnase 
mõtte baasil.

Esimeses ja viiendas jadas leidub järgmist sünonüümsust: 
 • „Kes on see, mis tõuseb kõrbest // nagu suitsusambad“ (3:6) ja „Kes on 

ülalt allavaataja, nagu koit“ (6:10); 
 • „kuuskümmend kangelast“ (3:7b) ja „kuuskümmend on neid kunin-

gannasid“ (6:8a); 
 • „.... iisraeli kangelaste seast // Kõik nad mõõga omajad // õpetatud 

võitlema. // igaüks – oma mõõk külje peal, // ööpimeduse kartusest“ 
(3:7b–8) ja „hirmuäratav nagu lipukandjad“ (6:10d), „ma ei teadnud, 
et mu hing asetas mind // sõjavankritele minu rahva printsina“ (6:12), 
mille sünonüümsust omakorda veel salmis „kuningas Saalomon kroo-
niga, // millega kroonis teda tema ema“ (3:11). 

 • Sünonüümsust leidub viimasele veel võtmesõna „ema“ kaudu: „[ainult] 
üks on see, kes on oma ema oma“ (6:9b); „neiud nägid teda ja kutsu-
sid teda õndsaks“ (6:9d) ja „tema pulmapäeval // ja rõõmupäeval tema 
südame jaoks“ (3:11d–e); 

 • „Saalomoni kandetool“ (3:7a), mille vastanduseks on ka „sõjavankritele 
printsina“; 

 • „jeruusalemma tütarde“ (3:10e) ja „Siioni tütred“ (3:11) – „neitsisid“ 
(6:8c) ja „neiud“ (6:9d).

ii (4:1–5:1) ja iV (5:9–6:7) jada on kirjeldus e waṣf, kindlasti on seal ka 
armastusteema ġazal ja ülistus madīḥ. Ühe tugevama sünonüümsuse leiab 
jagudes 4:1–3 ja 6:5–7, mis on peaaegu kattuvad, näiteks 
 • „Sinu silmad on tuvid // Sinu loori taga, // Sinu juuksed on kui kari kit-

sesid, // kes nad tõusevad Gileadi mäelt“ (4:1c–f) ja „Pööra oma silmad 
minust eemale, // sest nad teevad mind ärevaks, // sinu juuksed on kui 
kitsekari, // kes nad tõusevad Gileadi mäelt“ (6:5); 

 • „Sinu hambad on kui kari pügatud lambaid,// kes tulevad pesemiselt, 
// kes nad kõik on kaksikute sünnitajad // ja keegi pole teisiti“ (4:2) ja 
„Sinu hambad on nagu lambakari, // kes tulevad pesemiselt,// kes kõik 
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on kaksikute sünnitajad // ja keegi pole teisiti“ (6:6); 
 • „nagu granaatõuna lõiked on su meelekohad // Sinu loori taga“ (4:3 ja 

6:7); „Sinu kaks rinda on nagu kaks noort isahirve, // Gaselli kaksikud, 
// valvajad liiliate keskel“ (4:5) ja „Ma [kuulun] oma armukesele ja mu 
armuke mulle, // valvaja liiliate seas“ (6:3); 

 • „Kuni on päev, mis hingab // ja varjud põgenevad, // ma viin ennast 
mürri mäele // ja viiruki künkale“ (4:6) ja „Mu armuke läks alla oma 
aia poole, // palsamipeenarde juurde // et karjatuda ürdiaedades // ja 
korjata liiliaid“ (6:2); 

 • „Kõik sinus on ilus, mu kaasake // ja viga ei ole sinus“ (4:7) ja „Tema 
suu on maius // ja kõik temas on kütkestav“ (5:16); 

 • „Tule Liibanonist, mõrsja, // tule Liibanonist, sa tuled“ (4:8) ja „Tema 
väljanägemine on nagu Liibanon, // väljavalitud nagu seedripuid“ 
(5:15); 

 • „Sa oled mind julgustanud, mu õde, mõrsja, // Sa oled mind julgusta-
nud ühega oma silmadest, // ühe ripatsehtega oma kaelakeest“ (4:9) ja 
„Tema käed on kuldridvad, // täitunuist Taršiš-kividega; // tema kõht on 
vandelplaat, // kaetud safiiridega“ (5:14); 

 • „Kuis on ilus sinu armastus, mu õde, mõrsja, // kuis parem on sinu 
armastus veinist // ja sinu õlide lõhn kõigist palsamitest“ (4:10) ja 
„Tema põsed on nagu palsamipeenar, // kergitatud vürtside pinnas; // 
tema huuled on liiliad, // sulamürri tilkuvad“ (5:13); 

 • „Lukustatud ürdiaed on minu õde, mõrsja, // lukustatud allikas, pit-
seriga suletud läte“ (4:12) ja „Tema silmad on nagu tuvid // vee 
voolusängidel, // kümblejad piimas, // istujad täitunud ojadel“ (5:12). 

Ülejäänud liikmetes nõnda konkreetset sünonüümset parallelismi ei leidu, 
aga temaatika ja mõtte poolest need siiski kattuvad suuremas plaanis. Kuna 
tegemist on suuremate jaotustega, siis pole aga alati oluline, et kõik madala-
mad tasemed peaksid olema kattuvad. 

iii jadas (5:2–8) on kolm katkendit, mis on retoorilises analüüsis kont-
sentrilise tähtsusega. i ja iii katkendis on järgnevad liikmed vastavuses: 
 • „Mina olen magamas, aga minu süda on ärkvel“ (2a) ja „Ma otsisin 

teda, aga ei ma leidnud teda“ (6d); 
 • sünonüümsus hääle ja hüüdmise osas: „Hääl! Mu armuke on koputa-

mas“ (2b) ja „Ma hüüdsin teda, aga ei ta vastanud mulle“ (6e); 
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 • „Kuis mu pea on täidetud hommikuudust, // minu kiharad öö piiska-
dest“ (2e) ja „et ma armuhaige olen“ (8e); 

 • „ma võtsin seljast oma särgi“ ja „nad võtsid minu ihukatte mu pealt“ 
(7d), aba’. 

ii katkend (5:4–6) on lõik, mis jääb täpselt eelmiste keskele ning kannab 
järelikult mingit keskset mõtet ehk kontsentrilist ideed: kontsentriline idee 
seisneb selles, et kohtumise haripunktis toimub traagiline pööre. Täielik 
rahulolu leidmine vastusena igatsustundele jääb saavutamata ning asendub 
oma armastatust selge eraldatuse tajumisega: 

4a  Mu armuke sirutas oma käe (ukse)avast 
  b  ja mu sisimus mäsles selle üle 

  5a  ma tõusin, et avada oma armukesele 
    b  ja u käed nõretavad mürri 
    c  ja minu sõrmed voolavat mürri
    d  [ukse]riivi käepidemete peale 

6a  ma avasin oma armukesele
  b  aga mu armuke oli ümber pöördunud, lahkunud 
  c  Mu hing tahab välja minna [ühes] tema sõnadega 

an-nābīġa QaṢīda retooriline analÜÜs 

Kasutades Meynet’ retoorika analüüsi an-nābīġa qaṣīda puhul, jagunes see 
kolmeks kõrgemaks tasemeks e sektsiooniks: 1–5; 6–29 ja 30–35. i sektsioon 
on sissejuhatav, mis korduvalt viitab lahkumisele ja rännakule, iii sektsioon 
omaette meeleolu loov, mis viitab julgelt seksuaalaktile. Kõige viimane bayt 
35 vastab teatud mõttes qaṣīda algusele: 

35a Sellest pole tagasiteed, kes vähendab janu oma allika juures 
 35b ei ole südant sellel, kes pöördub tagasi algusesse 

Kui sissejuhatav osa räägib lahkumisest, siis nüüd mainitakse „tagasiteed“ 
ning sümboolsena on ka kõige viimane sõna „algusesse“ (mi-mawridi). Suu-
rema kontsentrilise kompositsiooni leiab aga siiski ii sektsioonis.
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Võrreldes Ülemlaulu analüüsiga esinevad teatud erinevused. nagu 
meynet on rõhutanud, tuleb meetodit vastavalt tekstile kohandada. Qaṣīda 
bayt’ides 1–5 jaotasin esimesed terminid, liikmed, segmendid, jaod, osad, 
katkendi ja jada järgmiselt.

I SEKTSIOON (i jada)
I JADA (i katkend)
I KATKEND (i, ii ja iii osa) 
 I OSA 
  jagu 
1a kas mayya rahva seast on lahkumine hilisõhtul või varahommikul 
ʾamin ʾali mayyata raʾiḥun, ʾaw muġtadi 

Segmendis 1a on kaks liiget ja kuus terminit:ʾ amin ʾali mayyata 
raʾiḥun – neli terminit; ʾaw muġtadi – kaks terminit. 

1b kiirustades koos reisivarudega või ettevalmistamata 
ʿaǧlana, ḏa zadin, wa-ġayra muzawwadi

Segmendis 1b on kaks liiget ja viis terminit:ʿ aǧlana, ḏa zadin – kolm 
terminit; wa-ġayra muzawwadi – kaks terminit. 
Liikmetes vastanduvad „Kas Mayya rahva seast on lahkumine 
hilisõhtul“ ja „Kiirustades koos reisivarudega“; „või varahommikul“ 
ja „või ettevalmistamata“, aba’b’.
jaos on kaks segmenti, mis moodustavad sünonüümse parallelismi, 
aa’.
omaette i osa. 

 II OSA
  I jagu 
2a lahkumine oli lähedal, aga meie kaamelid 
ʾafida t-taraḥḥulu, ġayra ʾanna rikabana

Segmendis 2a on kaks liiget ja viis terminit: afida t-taraḥḥulu – 
kaks terminit; ġayra ʾanna rikabana  – kolm terminit. 

2b kui [alles] alustasid minekut meie sadulakottidega, tundus nagu oleksid 
juba [lahkunud] 
lamma tazul bi-riḥalina, wa-ka-ʾ an qadi 
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Segmendis 2b on kaks liiget ja viis terminit: lamma tazul bi-riḥalina 
– kolm terminit; wa-ka-ʾ an qadi – kaks terminit. liikmetes vastan-
duvad „Lahkumine oli lähedal“ ja „kui [alles] alustasid minekut meie 
sadulakottidega“; „aga meie kaamelid“ ja „tundus nagu oleksid juba 
[seda teinud]„ , aba’b’. 
i jaos kaks segmenti, aa’. 

  II jagu 
3a Kurjasilmalinnud väitsid, et meie reis on homme 
zaʿ ama l-bawariḥu ʾanna riḥlatana, ġadan

Segmendis 3a on kaks liiget ja viis terminit: zaʿ ama l-bawariḥu – 
kaks terminit, ʾanna riḥlatana, ġadan – kolm terminit. 

3b Sellest teavitas meid must ronk 
wa-biḏaka ḫabbarana l-ġudafu l-ʾ aswadi

Segmendis 3b on kaks liiget ja neli terminit: wa-biḏaka ḫabbarana – 
kaks terminit, l-ġudafu l-ʾ aswada – kaks terminit. 
Liikmetes vastanduvad „Kurjasilmalinnud väitsid“ ja „must ronk“; 
„et meie reis on homme“ ja „Sellest teavitas meid“ , abb’a’.
ii jaos on kaks segmenti, aa.
ii osas on kaks jagu, vastanduvad „meie sadulakottidega“ (bi-riḥalina) 
ja „meie reis“ (riḥlatana), kuna juur r-ḥ-l on sama ning lisandub 
sufiks -na (meie-). 

 III OSA
  I jagu 
4a Pole tervitust homsele, pole „tere tulemast“ ütluseid siis 
la marḥaban bi-gadin, la ʾahlan bihi

Segmendis 4a on kaks liiget ja kuus terminit: la marḥaban bi-ġadin 
– kolm terminit, la ʾahlan bihi – kolm terminit. 

4b kui on armsamate lahkuminek homme 
ʾin kana tafrīqu l-ʾ aḥibbati f ī ġadi 

Segmendis 4b on kaks liiget ja kuus terminit: ʾin kana 
tafrīqu l-ʾ aḥibbati – neli terminit, f ī ġadi – kaks terminit. 
Liikmetes vastanduvad „Pole tervitust homsele“, „pole „tere tulemast“ 
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ütluseid siis“ ja „homme“, aa’ba’’. 
i jaos on kaks segmenti, ab. 

  II jagu 
5a rännak oli lähedal, aga ma ei jätnud hüvasti Mahdadiga 
ḥana r-raḥīlu, wa-lam tuwaddiʿ mahdadan

Segmendis 5a on kaks liiget ja viis terminit: ḥana r-raḥīlu – kaks 
terminit,
wa-lam tuwaddiʿ mahdadan – kolm terminit. 

5b Koidule ja ehale pole jäänud enam minu kohtumisaega temaga 
wa-ṣ-ṣubḥu wa-l-ʾ imsaʾu minha mawʿ idī 

Segmendis 5b on kaks liiget ja neli terminit: wa-ṣ-ṣubḥu wa-l-ʾ imsaʾu 
minha – kolm terminit, mawʿ idī – üks termin. 
Liikmetes vastanduvad „rännak oli lähedal“ ja „Koidul ja hämarikul 
pole jäänud enam ... temaga“; „aga ma ei jätnud hüvasti Mahdadiga“ 
ja „minu kohtumisaega“, aba’b’.
ii jaos on kaks segmenti, aa’.
ii osas on kaks jagu, vastanduvad „homme“, „koit“ ja „eha“ 
ajamääratlustena; „tere tulemast ütluseid“ ja „ma ei jätnud hüvasti“ 
antiteetilises tähenduses, aa’. 
i katkendis on kolm osa, selgesti vastanduvad „lahkumine“ (1a, i osa 
ja 2a, ii osa, aga erineva juurega), „reis“ (3a, ii osa), „lahkuminek“ 
(4b, iii osa) ja „rännak“ (5a, iii osa), aa’a’’.
i jada moodustub i katkendist.
i sektsioon moodustub i jadast. Tegu on sissejuhatusega, mis loob 
meeleolu. 
Kogu an-nābiġa qaṣīda jaotus on aga järgmine.
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raamat - ġazal 

i SEKTSiOOn (1–5)
 i jaDa (1–5) 
  i KaTKEnD (1–5) i OSa (1) ii OSa (2–3) iii OSa (4–5) 
ii SEKTSiOOn (6–29) 
 A ii jaDa (6–12)
  ii KaTKEnD (6–8) iV OSa (6–8)
  iii KaTKEnD (9–12) V OSa (9–10) Vi OSa (10–12)
 B iii jaDa (13–24)
 a iV KaTKEnD (13–16) Vii OSa (13–14) Viii OSa (15–16)
 b V KaTKEnD (17–21) – KONTSENTRILINE IDEE
  a iX OSa (17–18) 
  b X OSa (19)
  a’ Xi OSa (20–21) 
  a’ Vi KaTKEnD (22–24) Xii OSa (22–24)
 A’ iV jaDa (25–29)
  ii KaTKEnD (25) Xiii OSa (25)
  Viii KaTKEnD (26–29) XiV OSa (26–27)  

XV OSa (28–29)
iii SEKTSiOOn (30–35)
 V jaDa (30–35)
  iX KaTKEnD (30–33) XVi OSa (30–31)  

XVii OSa (32–33)
  X KaTKEnD (34–35) XViii OSa (34–35)

ii sektsioonis on kolm jada (ii, iii ja iV) kontsentrilise ülesehitusega – 
aba’. see sektsioon ongi qaṣīda olulisim, ii ja iV jadas on sünonüümsed 
6. ja 27. bayt:
 6  ilusa naise jälgedes, kes lasi sind oma noolega, 

[mis] haavas su südant, kuid ei surmanud sind. 
 27  nõnda, et ta saaks jälgida tema ilu ja täiuslikku kõnet,  

siis peaks ta seda õigeks usuks, isegi kui see pole seda. 

Samuti on sünonüümsed 9. ja 29. bayt:
 9  Ta vaatas noore gaselli silmaga, ühendades  

endas must-punetava mustasilmse kaelakeena. 
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 29  Mustade lokkis juustega, [mis] kasvu poolest on pikad,  
on nagu viinapuuväädid, [mis] painduvad toetavale tugipuule. 

Ka 10. ja 25. bayt on sünonüümsed:
 10  pärlikee reas kaunistab tema kaela. 
  kuld sütitab, nagu tuleaseme leek. 
 25  neitsid võtsid oma kaelakee ja seadsid selle  

pärlitest, üksteisele järgnevatest, katkematus järgnevuses. 

iii jadas on kolm katkendit (iV, V ja Vi) kontsentrilise ülesehitusega – 
aba’. Sünonüümsed on 15. ja 23. bayt:
 15  Või merekarbi pärl, mille pärlipüüdja on õnnelik,  

mil iganes näeb teda, hüüab Labbayka!10 ja põlvitab palveks. 
 23  Vapper väitis, aga mida ma polnud proovinud, et see on  

magus, kui prooviksid seda, ütleksid: „Veel ja veel!“ 

Bayt’id 13 ja 24 on sünonüümsed, ent vajavad täpsemat selgitust. Väljendis 
„tuharate kenadus“ on kasutatud sõna „kenadus“, araabia keeles riyya või 
rayya (vokaale pole araabia keeles märgitud), mida saab tõlkida ka „meel-
diva lõhnana“ – sellisel juhul oleks sama sõna kasutatud väljendis „meeldiva 
lõhnaga süljega“ , kus kasutatakse araabia keeles sõna rayya. 
 13  Kahe tagakülje siredus, mis pole laiad,  

tuharate kenadus, alastuse hele ja õrn nahk. 
 24  Vapper väitis, aga mida ma polnud proovinud, et see, [kes ta]  

ravib, meeldiva lõhnaga süljega, on tuliselt janune. 

iii jada V katkend on kogu qaṣīda kontsentriline idee, täpsemalt 19. bayt’i 
keskmes. Sarnaselt Ülemlauluga kajastab see igatsust, armastuse kättesaa-
matust ja piiride tajumist:

17a loor kukkus, aga selle langemist ta ei tahtnud.
17b ja ta haaras selle järele ning kaitses end meie [silmade] eest käega. 

18a õrnad hennaga värvitud sõrme[otsad], nagu ʿanami-puu sõrmed, 
18b peaaegu [oma] peensuses [kokku] põimitsetud. 

19a Ta vaatas sind vajadusega, mida ta täide ei viinud, 
19b haige11 vaatas külastajate palgeid. 

10 Labbayka (jumala ette astumise hüüe) – „jumal, ma olen siin sinu ees…“. 
11 „Haige“ tähendab ka „kõhna“, mis araabia luules on sageli viidanud „armuhaigusele“.
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20a Ta paljastab ʾaykati-puu tuvi tiibadega12 

20b raheterad13, [mis] on kukkunud antimoni igemetesse 
21a nagu kummel hommikul pärast taevast [tulnut]14 

21b Selle ülemine osa on kuiv ja selle alumine niiske 

KoKKuVõte

kasutades roland meynet’ meetodit retooriliseks analüüsiks, õnnestus 
siduda kahte eri keeles, kuid samasse keelkonda kuuluvat teksti. kui esma-
pilgul tundusid sarnased vaid mõned elemendid, mitte tervik, leidus analoo-
gilisi elemente ootamatult palju. Lisaks mõningatele sarnastele võrdlustele 
ja motiividele oli suurim avastus tekstide keskmes.

nii Ülemlaulu kui ka qaṣīda kontsentrilised ideed peegeldavad armas-
tust ja vajadust, mis tekitab igatsust, ent mis on kättesaamatu. Mõlemas 
kontsentrilises idees on mainitud ka sõrmi ja käsi; kui Ülemlaulus nimeta-
takse mürri, räägib an-nābiġa ʿanam’i- ja ʾaykati-puust. Ülemlaulus „käed 
nõretavad“ ja on „voolav mürr“, qaṣīda’s nimetatakse „loori kukkumist“ ja 
kasutatakse väljendit „taevast [tulnut]“, mille puhul mõeldakse vihma. nii 
Ülemlaulu väljendid „mu sisimus mäsles“ ja „minu hing tahab välja minna 
[ühes] tema sõnadega“ kui ka qaṣīda „haige“ viitavad armuhaigele. Ka 
„loor“ vastab omamoodi „[ukse]avale“ ja „[ukse]riivile“. Ülemlaulus väljen-
datakse igatsust ja püüdlust sõnadega „Mu armuke sirutas oma käe (ukse)
avast // ja mu sisimus mäsles selle üle. // Ma tõusin, et avada oma armuke-
sele“. Sellele vastatakse nii: „Ma avasin oma armukesele, // aga mu armuke 
oli ümber pöördunud, lahkunud. // Mu hing tahab välja minna [ühes] tema 
sõnadega“. Qaṣīda’s sisaldavad igatsust ja püüdlust sõnad „Ta vaatas sind 
vajadusega“. Vastus sellele kõlab: „mida ta täide ei viinud // Haige vaatas 
külastajate palgeid“. 

4a Mu armuke sirutas oma käe (ukse)avast 
  b ja mu sisimus mäsles selle üle 

5a ma tõusin, et avada oma armukesele 

12 algab naeratuse kujund: „ʾ aykati-puu tuvi tiibadega“ tähendab huultega.
13 „raheterade“ all on mõeldud hambaid.
14 naeratuse kujund jätkub: on toodud juurde võrdlus, milles pärast taevast [tulnut] tähendab 

vihma. Suu on „värske”.
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  b ja mu käed nõretavad mürri 
  c ja minu sõrmed voolavat mürri
  d [ukse]riivi käepidemete peale 

6a ma avasin oma armukesele
  b aga mu armuke oli ümber pöördunud, lahkunud 
  c Mu hing tahab välja minna [ühes] tema sõnadega 

näide on vihje sellele, et an-nābiġa oli tuttav Ülemlauluga, ning nõnda tun-
dub isegi arusaadav, et kuninga naist ülistades võttis ta sellest eeskuju. Vaa-
tamata ajalisele distantsile on kaks teksti sarnased oma kontsentrilise struk-
tuuri ja idee poolest. 

lõpetuseks üks teoloogiline mõttekäik: traditsiooniliselt on Ülemlaulu 
mõistetud analoogia põhjal. Kuigi Ülemlaulus on varemgi märgatud kont-
sentrilisust salmis 5:5, pole sellel pikemalt peatutud, kuna on arvatud, et 
sel ei ole mingit tähendust. Samas on kirjutatud salmis 5:13: „Mürrikimp 
on minu armuke mu jaoks, minu rindade vahel veedab öö“ ning ii sekt-
siooni esimesed sõnad kõlavad (3:6–7): „Kes on see, mis tõuseb kõrbest 
nagu suitsusambad, suitsutus mürrist ja viirukist“. Kristluses on mürr ka 
see, mida kolm kuningat kingitusena kaasa tõid, ning saalomoni legendides 
võis needsamad kingitused tuua talle ka seeba kuninganna. kui alustame 
lugemist salmist 5:1, siis armuke koputab ning on lähemale liikumas, salmis 
5:5 aga on ta eemaldunud. 

teoloogilisest vaatenurgast on küsimus, miks on Ülemlaul valitud kaa-
nonisse. Põhjuseks on tavaliselt toodud, et seda seostatakse jumala ja iisraeli 
või jumala ja inimese suhtega. Selline erootilist laadi, aga allegooriliselt 
mõistetav armastusluule on väga tavapärane ka araabia sufi poeesias. Kui 
peaks otsima kogu kompositsiooni sõnumit, siis viies peatükk Ülemlaulu 
keskmes olekski ju see, mis tähistab inimese ja jumala suhet ehk kõige pare-
mini. jumala ja inimese suhet ei saa määratleda tavapäraste sõnadega, alati 
on olemas mingi vastuolu ( fascinosum et tremendum, ld (ühtaegu) ’kütkestav 
ja hirmutav’). inimene ei tunneta üldjuhul tavapärases mõttes jumala kohal-
olu täielikult, vaid see avaldub pideva igatsusena ja järjepideva püüdlusena – 
armastatu on eemal. aia motiiv tähendaks igatsust pääseda tagasi aeda, kust 
ta patu tõttu lahkuma pidi. kõik aktid, mida inimene sooritab, teeb ta pigem 
igatsusest ja püüdlusest selle lähedustunde saavutamise nimel.
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