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 داللة اللون يف شعر أيب متام احلريب

 ( اىموذج   «عمورية»دته البائوة يف وقعة صـو) ق

 

  ()زينت رحيايند. 

ّالمـقَ ّ:ّةمد 
قالف اخلصب يؾّقن ادـاطر ، فخافـّاكً  ايظفر أبق متام ذم تؾقيـ صقره الشعرية بارظً 

 يؽـ الؾنقن ذم ومل .«صاظر إلقان»بزاظة فائؼة، فؾذلؽ يستحّؼ أن يسّؿك هداشواد

ـ  الػنـ يَ  صننرمنـ ظـا صننرصعره أداة لتؾقيـ ادـاطر وادشاهد فحسب، بؾ هق ظـ  ػنت

ًٓ  فقف  ا، معنّزً اوحركنة وكشناضً  ا، وروًح قًّافـ الشاظر بزاظتف: لقؿـح صعره روظة ومجا

 بف ظـ القاقع.

: فؾنذلؽ يؿنزج امتابعنة إشنالقب العؼؾقنة ذم صنعره ظؿقًمنلؼد تعنّقد الشناظر 

، فبذلؽ يبعث الـشاط العؼنع والػؽنري القان باجحةة وآشتدٓ  ادـطؼل أحقاكً إ

ة، واشننتقعاب العاقننات ضنننقذم الننذهـ، وّننّرل إلبنناب لؾقصننق  إػ أظنن   الؼ

 ها.صنرادقجقدة بغ ظـا

دتف ذم وقعة ظؿقرية: لقؼّرهبا إػ صنقيشّخص الصقر مؾقكًة ذم ق اوالشاظر أحقاكً 

ة ويرافؼفا، وكلّكف يشاهد منا وقنع ظنذ ضنققشة، فقةعؾف يشارل الؼذهـ ادتؾؼل حمس

                                                           

() شنله ذم إدب العبادكتقرا. 
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بنغ دماربنف كشناهد ظقناٍن  اسننرً أمامف، وبذلؽ يصنـع ج شاحة ادعركة بلّم ظقـف ماثًا 

دة صننقالؼ َت قنرأ. فننذا قًّاوزمـ قًّامؽاك ابعقدً  اأّن بقـف  صلوً  معوبغ إحساس ادتؾؼل، 

، ويصؾ هنذا الشنعقر إػ قؿتنف ظـندما يصنػ قًّاؼائالشاظر ذم إحساشف تؾ رافُؼ أن تُ 

متفا جققش ادسؾؿغ ذم قؾعة ظّؿقرية، فالشناظر يبتندع ذم ضنرالشاظر الـران التل أ

وصننػف لؾفقننب الـننار، حقننث يتخننذه منناّدة لرشننؿ صننَقره البديعننة الداّلننة ظننذ قنندرة 

ن ارً ة تؾعنب إلنقان دوضننقادسؾؿغ العسنؽرية ذم تعةقنز العندو. وذم هنذه الؼ  اهامًّ

الشناظر لتؼقية اكػعآت ادتؾّؼغ، وإيصا  مـطؼ الشاظر إػ أذهاهنؿ، فريشنة خقنا  

ة ذم السناحة، شننرذم رشنؿ ُصنَعؾ الـنار، وأضنقائفا ادـت ةً مناد  تّتخذ إلقان ادتداخؾة 

حقة سننروالدخان ادتصاظد مـفا ذم الػضاء: لرشؿ هبا لقحة فـقة مؾقكة مؾفؿة منـ م

 اجحرب. واقعقة وهل

 اللون وأمهوته يف حواة اإلىسان ويف الشعر:

كشلة إلقان متقّغؾة ذم الؼدم فا ُيدَرل مداها، فؿـنذ خؾنؼ اا العنامل، ُخؾؼنت  

مـ بقئتف الطبقعقة، فـظنر  ادًّ كسان الؾقن مـ بداية خؾؼتف مستؿإلقان، فرب  ظرف اإل

  إصننةار وإظشنناب أورا ةُ ضنننرإػ السنن ء والبحننر فعننرف الؾننقن إزر ، وخ

، ومع ضؾقع الشؿس كشػ الؾنقن إرنر ضنروالطبقعة مـ حقلف ظّرفتف الؾقن إخ

ادستؿّد مـ الشػؼ، وفطـ بالؾقن إصنػر بعند أن منّدت الشنؿس أكقارهنا الذهبقنة 

ظذ بساط إرض، وظرف إشنقد منـ طنام الؾقنؾ، وكشنػ غرهنا منـ إلنقان 

 بطر  صتك.

منـ التـنقع  اقً خال اباردً  ا متعبً صنر با لقن، فالقجقد با لقن يوٓ يؿؽـ تصقر العامل

ًٓ  اوالننروح: ّٕن إلننقان متننـح اجحقنناة تـقًظنن ، وتبعننث ذم اإلكسننان الشننعقر بالـشنناط ومجننا
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لطبقعنة  اواجحققية، وخؾؼ اا الطبقعة بللقاهنا ادختؾػة ظذ أشناس حؽؿتنف ادتعالقنة، ووفًؼن

جعنؾ السن ء تبندو لؾـناطريـ بنالؾقن إزر ، وهنذا  فؿنلًا  اإلكسان وحاجاهتنا الروحقنة.

تـظنقؿ دّقنات  ر ذمالؾقن مريٌح لؾعققن، ومفّدئ لألظصاب، ورمز لألبدية والتعؿنؼ، فقنمثّ 

 إلكسنان إلقنف تصنؾ روحنف إػ الراحنةضغط الندم، فبنذلؽ ظـندما يـظنر ا وَخْػضالـبض 

العننغ،  ة لننقن دمننتع بننفضنننراء: ٕن اخلضنننرخ . وجعننؾ اخلننالؼ إصننةار(1)والطؿلكقـننة

إػ  يـؼنؾ وفرة هذا الؾقن ذم اجلـنة، ّٕكنف لنقن إػ شنرالـػس، وأيات الؼرآكقة ت وترتاح بف

 ، فتؼنق  أينة الؽريؿنة اضنرً ُخ  ا، فلهؾ اجلـة يؾبسقن ثقابً ةاإلكسان الشعقر بالراحة واهلـاء

ياب   وو﴿ يوقنوو   ياضووو  يخ يي ويلبسووَ ث إس ووٍ   كئووىلعي يت ين ي، و﴿[31الؽفننػ /] ﴾نووسين 
ي ثيف يرثي  سننرقف. فلما الؾقن إصػر مـ وجفة كظنر الؼنرآن الؽنريؿ [76الررـ /] ﴾ضو خ ييفس

كاطريف، ويؿنـحفؿ الـشناط والشنعقر بنالػرح، فتمّكند أينة الؼرآكقنة ادعـنك كػسنف، حقنث 

﴾انل ظ يسثييسو  يتف قٌعيلَن ه ييصف اء يإنّه ي ق ةيتؼق   ﴿
 
 .[69البؼرة/]

نن األلننقان ذم الطبقعننة دورً فؽنن  أّن ل روح اإلكسننان،  ذم حاشننً   ا، وتننسل أثننرً اهامًّ

يبعث الـشاط واجحركة واجحققينة ذم كػنس ادتؾؼنل وذهـنف، أو  ارها بالشعر أيًض ق  َص فتَ 

ػقزيناء لِ  َوْفًؼناس السنؾبقة شنقوادرارة، وغرها مـ إحا تزيده الؽآبةَ  ابالعؽس أحقاكً 

 بعض إلقان.

ام مػعؿ بالصقر ادؾقكة، يزز هبا براظتف وفـف، فالشاظر يؾّقن صنقره وديقان أيب مت 

نضننافة إػ أثننر ف .الشننعرية بريشننة خقالننف اخلصننب: لقخؾننؼ لقحننات فـقننة مؾقكننة رائعننة

                                                           

هننن ، 1385، 2يننران، قننؿ، طإ، د.حمؿنند بقسننتقين، اكتشننارات بقننام كقجننقان، شنننل( ركننؽ، صـا1)

. اكظننر  الؾننقن و دٓلتننف ذم الشننعر العننريب السننقري، هنندى الصننحـاوي، أضروحننة 68ص

 .42م، ص 1992اف أشعد ظع، جامعة دمشؼ، صنرالدكتقراه، بن
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إلقان ذم روظنة صنعره ومجالنف الػـنل، ففنق يقصنؾ هبنا أفؽناره إػ خماضبقنف مؾؿقشنة 

ننواضننحة، وهبننا يُ  ويعّؿننؼ مشنناظره، ويؿـحننف قنندرة سف بشننعقر ادتؾؼننل، شنننقؾ أحاقص 

فػل  .سف واكػعآتفشنقؿ ادشاهد، وتؼريب الصقر إػ ذهـف، فقسبّب تؼقية أحاسنقلتة

مـفنا  ،تعبر آخر، لأللقان دٓٓت معقـة ذم صعر أيب متام يبحنث هبنا ظنـ معنان حمنّددة

   ومـفا خمػقة مستقرة ُتدرل ضؿـ ظؿؾقة التؾؼل. متةؾقة،

 أيب متام الطائي وشعره: حواة الشاعر  إىلدحة 

حبقب بـ أوس الطائل صاظر فّذ وظبؼري مـ ظباقرة الشعر وإدب واجحؽؿة، 

آراء ثؿنة . صننر، وكشنل بؿ«حنقران»مـ أظن    (2)«جاشؿ»ُولد بالشام بؼرية يؼا  هلا 

ب منا تؼقلننف ، وحَسن(3)كلنرة واختافنات ظديندة حنق   ديند شننـة منقاده ووفاتنف

. فنرّب  يرجنع (4)231وتنقذم شنـة ه188متّنام  إّكنف ُولند شنـة ادصادر ظـ قق  ولده 

آختاف ذم شـة مقاده إػ أّكف مل يؽـ مـ بقت ثرّي، ومل يؽنـ أبنقه منـ ذوي اجلناه 

الطبؼننات السننػذ ذم إغؾننب مل  تّؿننقا بضننبط شننـة مننقاد  شنننروالسننطقة: ّٕن أ

أوٓدهؿ: فؾذلؽ مل تعغ  شـة وٓدتف بالتحديد
(5) . 

، حقث اشنتطاع أن يندخؾ باضنف، شنلكةؿ الشاظر ذم ظفد ادعتصؿ العبا ضؾع

                                                           

هنن، 1430م/2009، 3ار إحقاء الساث العنريب، بنروت، ط( وفقات إظقان، ابـ خؾؽان، د2)

1/199. 

د حمسـ إمغ،  ؼقؼ  حسـ إمنغ، سنقعة، الشنق. أظقان ال1/199( اكظر  وفقات إظقان، 3)

 .4/390م، 1983هن/ 1403عارف لؾؿطبقظات، بروت، تدار ال

 سنننغ ؼقننؼ  ظبنند اجح( اكظننر  إظننام ذم كتنناب معةننؿ البؾنندان ، ينناققت اجحؿننقي، إظننداد و4)

 .169الشبسسي، دار إحقاء الساث العريب، بروت، ]د. ت[، ص 

 .7م ، ص1994، 1دار الػؽر العريب، بروت، ط  ( أبق متام الطائل، د. هاصؿ صالح مـاع،5)
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ويؿدحف بؼصائده اخلالدة، وبعد ذلؽ جاب النباد: لقؿندح ذوي السنؾطان، فؿندح 

ه بريند ادقصنؾ ّٓ حقنث  (6)حسـ بـ وهب كاتب ابـ الزيات وزير ادعتصنؿ، ففنق و

ٕيب متنام  اعة يؼنّدم أصنعارً شننقل. وحمسـ إمغ العامع ذم كتابف أظقان ا(7)وافتف مـّقتف

 .  (8)عفشنقتمّكد ت

ه وخمنسع ادعناين الرفقعنة والصنقر صننروأبق متام صاظر جمقد مـ أبرع صنعراء ظ

ه ذم ديباجنة لػظنف صننركنان أوحند ظ»البديعة ذم صنعره، و يؼنق  ظـنف ابنـ خؾؽنان  

اء منـ الرؤشناء والسنادة والؽنز». فػّضنؾف كلنر (9)«وصـاظة صعره وحسـ أشنؾقبف

. وتعّصب لنف كلنر منـ البناحلغ (10)«والشعراء، ومـ ٓ يشّؼ الطاظـقن ظؾقف غباره

ه فنلفرضقا ذم وْ مـ جقد صعره، وأما النذيـ ظنادَ  احقا كلرً صنراب والشعراء، ووالؽت  

  .(11)اشتشفادهؿ بالرديء مـ صعره، وتؽبر كؼاط ضعػف

ؽؾننػ، والبعنند ظننـ مفنن  يؽننـ مننـ أمننر، فنننن  صننعره يؿتنناز بؼننقة ادعنناين، والت

صاظٌر مطبقع، لطقنػ الػطـنة، دققنؼ » السفقلة، يؼق  فقف أبق الػرج إصػفاين  هق

 . (12)«متـاولف ظذ غره سنرادعاين، غّقاص ظذ ما يستصعب مـفا، ويع

                                                           

. أخبننار البحننسي، ٕيب بؽننر حمؿنند بننـ ّقننك 169( إظننام ذم كتنناب معةننؿ البؾنندان، ص6)

 .66م، ص1964هن/1384، 2ٕصس، دار الػؽر، دمشؼ، طالصقيل،  ؼقؼ  صالح ا

 .730اجلامع ذم تاريخ إدب العريب، حـّا الػاخقري، دار اجلقؾ، بروت،]د. ت[، ص  (7)

   .394/ 4عة، شنقاكظر  أظقان ال (8)

 .1/197وفقات إظقان،  (9)

 ،3، بننروت، طحف ظبنند اا ظننع مفـننا، دار الػؽننرصنننرإغنناين، أبننق الػننرج إصننػفاين،  (10)

 .16/415]د.ت[، 

 وما بعدها. 16/415إغاين  (11)

 .16/414 ( إغاين12)
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 وقعة عمورية: عندة أيب متام صـوق

 ُتعّد مـ قصنائده اخلالندة ومنـ «ظّؿقرية»أيب متام ذم وصػ مشاهد حرب  دةصنقق

 اظققن صنعره، بنؾ منـ جقند منا ققنؾ ذم الشنعر اجحنريب العنريب، وهنق يظفنر فقفنا مصنقرً 

لقحات فـقة متقج فقفا إلقان وإضنقاء، وتنتةّذ مؼدرتنف الػـقنة ظـندما يؿنزج خقالنف 

تؼنقم ظنذ الرشنؿ والزخنرف والتـؿقنؼ  مؾقكنةً  ااخلصب بغ تؾؽ إلقان، فقخؾؼ صقرً 

ؼنائؼ اجحقناة منـ جفنة أخنرى، إذ هنق صناظر ادعناين مـ جفة، وظذ الػؽر والػؾسػة وح

 الرفقعة، وحؽقؿ يسز أغقار اجحقاة بشعره، وفـف، وخقالف. 

ػ، ضننقدة، فؿنـفؿ صنققل صننقظّز كلٌر مـ الباحلغ ظـ آرائفؿ حنق  هنذه الؼ

ففق يعّز ظـ إظةابف بؿؼدرة الشاظر ظذ مزج ألقان التصـقع العؼؾقة وألنقان التصنـقع 

اللؼافقة الؼامتنة وإلنقان الػـقنة الزاهقنة بؼدرتنف وفـنف،  فق يؿزج بغ إلقانة، فسنقاجح

. (13)دتف ذم وقعنة ظؿقرينةصنقجديدة مـ إلقان الػـقة ذم ق وهبذا يتقصؾ إػ أصـاف

دة أيب متنام ذم صننق، يؼق   إّن قشنلذم الشعر العبا اومصطػك الشؽعة الذي قدم بحقثً 

جديدة ذم الشعر العريب، وهل دّر ثؿنغ منـ درر أيب  فتح ظؿقرية متؽـت مـ فتح آفا 

 .(14)ةصنرمتام الؽلرة التل قّدمفا إػ الساث العريب ذم حقاتف الؼ

  :«عمورية»وقعة  إىلدحة تارخيوة 

حقنث فقفنا الؼناع  ظؿقرية بؾد مـ باد النروم الؼديؿنة، ومنـ مندهنا العنامرة،

ل فتحفنا ادسنؾؿقن ذم أينام ادعتصنؿ ـة، والبـايات ادسنتحؽؿة التنصنقواجحصقن اجح

                                                           

 .256، ]د. ت[، ص صنرػ، دار ادعارف، مضنقالػـ ومذاهبف ذم الشعر العريب، صققل  (13)

، د. مصطػك الشؽعة، دار العؾنؿ لؾؿاينغ، بنروت، شنلالعبا صنرالشعر والشعراء ذم الع (14)

 .673م، ص1980، 5ط 
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هنن، ويعنّد هنذا الػنتح منـ أظظنؿ فتقحنات ادسنؾؿغ ذم تناريخ 223شنـة  شنلالعبا

. وشننبب غننزو ادسننؾؿغ ظؿقريننَة يرجننع إػ أّن تققفقننؾ بننـ (15)حننروهبؿ مننع الننروم

وقتنؾ منـ هبنا، (16)هةؿ ظذ بناد ادسنؾؿغ ومـفنا زبطنرة مقخائقؾ إمزاضقر الروم

ى، وشنؿؾ ظقنقهنؿ، وقطنع أكنقففؿ، وارتؽنب جنرائؿ شنرإبومّلؾ وشبك الـساء، 

ة ذم شننر، وظظؿ إمر حقـ  اشتغاثت امرأة مسؾؿة وهل أ(17)فادحة بحؼ ادسؾؿغ

وبؾغ خزها إػ اخلؾقػة، فةؿع ظسؽره، وهّقل جقشف ومعداتف  أيدي جققش تققفقؾ،

وهةنؿ ظنذ مندهنا  العسؽرية، ثؿ كادى بالرحقنؾ، فسنار كحنق بناد النروم وغزاهنا،

حتننك وصننؾ ظؿقريننة، فنندّمر حصننقهنا الشنناخمة ، (18)ادفؿننة ذم الطريننؼ مـفننا أكؼننرة

ـة، ومباكقفا ادسنتحؽؿة. ومنـ أثنر بسنالة ادسنؾؿغ وصنؿقدهؿ هنزم جنقش صنقاجح

الروم، بعد أن ُقتنؾ كلنر منـفؿ، و ُشنبَل أخنرون، وهنرب النبعض أخنر، وأخنذ 

ؿ الؽلرة مـ ظؿقرية، ما مل يلخذوا ملؾفا مـ قبنؾ، ادسؾؿقن إمقا  الطائؾة والغـائ

فحؿؾقا ما أمؽـ رؾف، وأحرققا إبراج والبـايات وأٓت اجحربقة: لئا تؼقى هبنا 

 .(19)الروم مرة ثاكقة

                                                           

معةؿ البؾدان، يناققت اجحؿنقي،  ؼقنؼ فريند ظبند العزينز اجلـندي، دار الؽتنب العؾؿقنة،  (15)

ابننـ العنن د،  ؼقننؼ ظبنند الؼننادر إركنناؤوط ن  . صننذرات الننذهب،4/178بننروت، ]د. ت[ 

 .3/104م، 1988هن/ 1408، 1حمؿقد إركاؤوط، دار ابـ كلر، دمشؼ ن بروت، ط

 .3/146معةؿ البؾدان، مؾطقة وشؿقساط ،اكظر  ( مديـة مـ مدن الروم، بغ16)

 هنن 1429 ( تناريخ الطنزي، حمؿند بنـ جرينر الطنزي، دار إحقناء النساث العنريب، بنروت،17)

 .9/192 م،2008/

 .1/322( معةؿ البؾدان، 18)

 وما بعدها. 9/193( تاريخ الطزي، 19)
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 دة وحتلولها:صـوالق

دة صننقػ والؼؾؿ، فلّو  بقت مـ الؼسنقبغ ال بادقازكةدة صنقيستفّؾ الشاظر الؼ

مـفا تسػر ظنـ مقضنقظفا وهنق اجحنرب: فالشناظر بؿؼاركتنف هنذه بؾ الؽؾؿة إوػ 

ػ سننقػ ذم حسؿ الـزاع، والتػريؼ بغ اجحؼ والباضنؾ، وينرى أّن السنقيمّكد دور ال

ح كّػنة رَج ار يؼرر حسنؿ الؼتنا ، ويعنّغ كتنائج اجحنرب: فؾنذلؽ َتنه ادرهػ البتّ بحد  

، إصننارة إػ أكاذيننب ااًكننمقزاكننف ظننذ كّػننة مقننزان الؼؾننؿ الننذي ُيؽتننب بننف الؽننذب أحق

، فقنتفّؽؿ (20)ج التنغ والعـنبْضنادـةؿغ الذيـ تؽّفـقا بػتح باد الروم ذم فصنؾ كُ 

 ؿؼاركتف هذه.بخرافات همٓء ادـةؿغ بالشاظر 

ّن الشاظر كػسف مـ ذوي ادعرفة ومـ أصحاب الؼؾؿ والؽتابة، فؼصده مـ ٕو 

لذي ُتؽتب بف إكاذينب واخلرافنات، الؼؾؿ هـا لقس الؼؾؿ ظذ اإلضا ، بؾ الؼؾؿ ا

 فؿ.تؾحصقهنا دعؿؾتيس أداة بليدي ادـحرفغ صنروي

دة، فقفنننتّؿ صننننقّننناو  الشننناظر اجتنننذاب إذوا  وأذان منننـ مسنننتفّؾ الؼ

، لقعطننل البقننت تـنناغؿ «اجحنندّ »و «اجحنندّ »، فققطننػ اجلـنناس بننغ كؾؿتننل ؼاشنننققباد

 «الؽتننب»يع بننغ كؾؿتننل صنننر التّ ، وتعنندد الننـغؿ، كنن  أكننف يعتؿنند ظننذاؼشنننقادق

دة، وتـنقع أكغامفنا، فنالتحرل صننقالؼ اؼشننقؼ مقسننق: لقنزز براظتنف ذم تـ«الّؾعب»و

ظذ الروي نن يساظد الشاظر  قه نن وإخر «الباء»و «الدا »حرذم مـ الصقيت الـابع 

ء حنرف البنا» أن يضػَل ظذ البقنت اجحركنة والـشناط واجلن   الصنقيّت البنديع: ٕنّ 

ققي صديد جمفقر يّتػؼ وضبقعة التةربة الشعرية التل تتحدث ظـ الساح وادعارل 

                                                           

 ، 3، طصنننننرم ( هننننامش ديننننقان أيب متننننام،  ؼقننننؼ  حمؿنننند ظبننننده ظننننزام، دار ادعننننارف،20)

 .1/69 ]د. ت[،
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وفخامتفننا التننل تـاشننب قعؼعننة السنناح ودّ   اؼشنننققواجحننروب، إػ جاكننب قننقة اد

 .(21)«الطبق 

 اؼشننقيؿتاز بالغـائقة ننن يزيد مق ط ننن وهق بحرسنقواظت د الشاظر ظذ البحر الب 

ذم  ؾؿعأّن هذا البحر يـاشب حآت الشةـ، فؼد ُيست ومع، ادة روظة وظؿؼً صنقالؼ

 ، فقؼق  الشاظر (22)مشاهد اجحرب التل تتصػ هباالتعبر ظـ الؼسقة، 

 ُػ أصندُ  أكبناًء منـ الُؽُتنِب سنقال

 

 (23)بَغ اجِلد  والؾعنِب  ذم َحّده اجحَد   

قف نقسننا  حنندود الصنننرثننّؿ يننري التضنناد بننغ الؾننقن إبننقض ادسننتؿّد مننـ إ 

ادصؼقلة ودعاهنا، وبغ الؾنقن إشنقد ادسنتؿّد منـ خطنقط الؽتنب، ومنـ امتنزاج 

الؾننقكغ: ُلَؾننؼ مـنناٌخ رمننادّي ذم كاحقننة الاوظننل مننـ الننذهـ ينندّ  ظننذ الشننؽ 

قف سننقوآرتقاب، والذهـ يتقصؾ إػ الؾقن الرمادي مـ تركقب بقناض حندود ال

خطقط الؽتب السقداء وبقناض  وشقاد خطقط الؽتب وامتزاجف ، أو مـ اختاط

صننػحتفا، فقتبننادر هننذا الؾننقن اجلدينند إػ الننذهـ بصننقرة غننر حمسقشننة ذم مـطؼننة 

ظنذ الصنػاء والقؼنغ، وبنغ إشنقد  ا الاوظل. فالتضاد الؼنائؿ بنغ إبنقض الندّ 

لنتؿ بغؾبنة إبنقض ظنذ إشنقد، أي  ااظً صننرالذي يدّ  ظذ الشؽ والريب يؿلّؾ 

 الشؽ ادتؿلؾ ذم الؼؾؿ. ػ ظذسنقتؿلؾ ذم الغؾبة القؼغ اد

ط الؼقى شنقالؽلر مـ ادحسـات البديعقة: لتـ ؾؿعفالشاظر ذم البقت التايل يست

                                                           

 .71( أبق متام الطائل، د. هاصؿ صالح مـاع، ص21)

 ت[، -د] ، د. ظبننده بنندوي، دار قبنناء،شنننلالعبا صنننرشننعري، العل( دراشننات ذم الننـّص ا22)

 .23ص

 .40/ 1دة ذم الديقان صنق( الؼ23)
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يعطننل البقننت الروكننؼ  «الصننحائػ»و «الصننػائح»ادقجننقد بننغ  الذهـقننة. واجلـنناُس 

سادفننة كنن  أّن الشنناظر بزاظتننف يرصننػ إلػنناظ ادؼّل، والتـننقع ذم أكغامفننا، شنننقادق

فننإلقان  .إػ جـننب: لقـّشننط قننقة إدرال ادتؾؼننل، ويعّؿننؼ صننعقره اوادتضننادة جـًبنن

، تلنر الشنعقر «= الرينب الشؽ»، وإلػاظ ادسادفة «إشقد ≠إبقننض»ادتضادة 

 إلدرال التـقع ذم إلػاظ وادعاين.

ذم البقت، حقنث  مف ًّ  ازً نإضافة إػ هذه ادحسـات البديعقة،  تّؾ آشتعارة حق  

ػ والؽتاب بادقجقد اجحّل، ولؾؼ هلن  ادنتـ أّي الظفنر، وبنذلؽ سنقيشبف الشاظر ال

 تؼقية ادشاظر، وتعؿقؼفا، فقؼق    إػ ايشّخصف  ويبّث فقف  اجحققية، هادفً 

نػائح ٓ ُشنقُد الَصنحائِػ ذم   بقُض الص 

 

ـ  ِجنناُء الشننؽ و الرَيننِب   متننقهن
(24) 

ػ والؼؾنؿ: لقمّكند القؼنغ اجحاصنؾ منـ سننقة بنغ البؾنق  ذم ادؼاثؿ يسنتؿّر الؼن 

ف الرمح مع شنـاكف وظؿنقده فؿخّقؾة الشاظر تشب   .قف ذم شاحات الؼتا سنقحدود ال

بالشفاب ادذّكب، فقعتؼد أن الشفاب ادذّكب اجحؼقؼنل النذي ينب أن لافنف النروم، 

قن الـاس، فالقؼغ اجحؼقؼنل ٓ هق الرماح، ٓ الشفب الس وية التل خّقف هبا ادـةؿ

ّصؾ إٓ ذم شاحة ادعركة وظـد احتؽنال الرمناح ادشنبفة بالشنفاب. ومنـ امتنزاج 

بقاض اجلذوة الـادمة مـ احتؽال الرماح بسقاد الؾقؾ، يتصاظد لقن ودعان يتةّذ ذم 

الؾقن إصفب، أي إبقض ادؿزوج بإشقد، فقستؿّر ذلؽ الػضاء الرمادي الذي 

 ؾ ذم الذهـ مـ قبؾ.تشؽّ 

                                                           

بنروت، ػ العريض، لسان العرب، ابـ مـظقر، دار صنادر، سنقال الصػائح  ج الصػقحة  (24)

 .204. الصنننحائػ  ج الصنننحقػة  الؽتننناب، ادصننندر كػسنننف ص8/247م، 2000، 1ط 

 .6/273. الرَيب  ج الريبة  الشؽ، ادصدر كػسف، 3/188اجِلاء  الؽشػ، ادصدر كػسف، 
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يدّ  ظذ معـقغ  إو   هق الؾقن إصفب، واللاين  الشنفاب  «الشفب»فؾػظ  

 الشفب الس وية ظـندما تظفنر ذم السن ء لنقًا  الس وي، وبغ ادعـقغ ظاقة، وهل أن  

يؿتزج بقاضفا أي دعاهنا بسقاد الؾقؾ، فقبدو لؾـاطر بالؾقن إصفب. فالشناظر يسنتؿّر 

 والّطعـ ظؾقفؿ، فقؼق   كتف وشخريتف مـ ظؼائد ادـةؿغ اخلرافقة،قازبؿ

 لِعؾننُؿ ذم ُصننُفِب إرمنناِح ٓمعننةً وا

 

 (25) ٓ ذم َشنبعِة الُشنُفِب سننغبَغ اخلؿق 

وذم إزمان الؼديؿة كنان بعنض ادـةؿنغ يتؽّفـنقن باكتفناء العنامل ظؼنب طفنقر  

 شنننرفتـت ب ذم قؾننقب الـنناس،صننفاب ُمننَذك ب، وهبننذا إمننر يبّلننقن اخلننقف والرظنن

 إػ أّن ادـّةؿغ العرب خّقفقا الـناس منـ شنرإكاذيب واخلرافات حقلف، فالشاظر ي

 .(26)«هايل»بعد طفقر صفاب مذّكب كسؿقف الققم بالـّةؿ  وققع أمر فادح ظظقؿ،

وخمّقؾة الشاظر تؾّقن هذا اجحدث ادتققع اهلائؾ الذي دّا ّندث بالػعنؾ، بنالؾقن  

قد اجحالؽ: لتعؿقؼ الصقرة وهل التفقينؾ، فنالؾقن إشنقد يعنّز ظنـ مشناظر إش

الرظب. فبآشنتعارة التفّؽؿقنة يسنخر الشناظر منـ ادـّةؿنغ وظؼائندهؿ اخلرافقنة: 

ؾة لؾخدظننة، فبننّدلقا الـننقر طؾؿننة، وا ننذوا ظؾننؿ شنننقو قًّنناضبقع إهّنننؿ جعؾننقا َحننَدثً 

 اس.ؾة إللؼاء الرظب ذم قؾقب الـشنقالتـةقؿ و

الشنناظر يؾننّقن اجحادثننة ادتققعننة التننل ٓ حؼقؼننة هلننا ذم خننارج الننذهـ، بننالؾقن  

                                                           

ة والسنناقة، لسننان سنننر  اجلننقش، ٕكننف رننس فِننر ، ادؼدمننة والؼؾننب وادقؿـننة وادقسنننغاخلؿق (25)

. شنبعة الشنفب هنل  زحنؾ 5/157م، 2000، 1ار صادر، بنروت، ط العرب، ابـ مـظقر، د

 .1/42وادشسي، وادريخ، والشؿس، والزهرة، وظطارد، والؼؿر، هامش الديقان، 

شـة ذم ش ئـا، اكظر  تاريخ إدب العريب، ظؿر فنّروخ، دار  76وهق كةؿ مذّكب يظفر كّؾ  (26)

 .2/259م، 1981هن/1401، 4العؾؿ لؾؿايغ، بروت، ط
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إشقد. فتةري ظاقة بغ الؾقن ومعارف الشاظر الػؾسػقة، فقسقّد العدم ذم ظقادف 

ّن إشنقد لنقن لنقس لنف وجنقٌد الذهـقة، فتةري مـاشبة بغ العدم والسقاد، وهل أ

. فتظفر ثـائقة ضدّية تتؿّلؾ (27)ُة العدمضنق تػل وراءه ق ، ففذا الؾقنقًّافقزيائ ؾ  مستؼِ 

  والظؾؿة، أي بغ القجقد والعدم، فقؼق   اع بغ الـقرصنرذم ال

 وخّقفننقا الـنناَس مننـ دهقنناَء مظؾؿننةٍ 

 

إذا بدا الؽقكُب الغريب  ذو النذَكِب  
(28) 

ػنتح ال»، ويؽنّرر كؾؿتنل «فنتح الػتنقح»د الشاظر بػتح ظّؿقرّينة، ويسنؿقف شنقي 

ـّ مـ إيصا  الػؽرة إػ إذهان. ويعتؼد متقاضعً «والػتقح أّن الؽام أظنّؿ  ا: لقطؿئ

مـ الشعر واخلطب ٓ يؾقؼ بتصقير هذا الػنتح العظنقؿ: ّٕكنف أجنّؾ منـ أن ّنقط بنف 

الشعراء بشعرهؿ واخلطباء بـلرهؿ: وّٕكف فتح ش وي فقف دمديد جحقاة إرض. فؼقة 

بننغ إرض والسنن ء، حقننث يتسننع رحنناب الػننتح إػ  اسنننرً خمقؾننة الشنناظر تصننـع ج

: ّٕكننف يسننّبب دمدينند حقنناة إرض، اه ظننـ إرض متاًمننالسنن ء، فننا متحننق آثننارَ 

فبآشتعارة يؼقى اجحؽؿ الذي أصدره الشناظر، حقنث يشنّبف إرض بنكسنان لنبس 

 أثقابف اجلديدة لؾؿشاركة ذم حػؾة آكتصار، فقؼق  

نننقَط بنننف الػتنننقِح تعننناػ أنْ  فنننتح ُّ 

 

 كظٌؿ منـ الشنعِر أو كلنٌر منـ اخلَُطنِب  

 لننننف فننننتٌح تػننننّتُح  
ِ
 أبننننقاُب الَسنننن ء

 

 (29)وتزز إرُض ذم أثقاهبا الُؼُشنِب  

ب بعؿقرينة، منـ الؽنرب والندمار صننقثؿ يستؿّر الؼق  ذم كتائج اجحرب وما أ  

                                                           

، 1( الؾننننقن ومؼامننننات الننننـػس، ظبقنننند الشننننحادة، مطبعننننة دار ظؽرمننننة، دمشننننؼ، ط27)

 . 28 ن24م، ص2004هن/1425

 .5/322( الدهقاء  إمر ادـؽر العظقؿ، صدائد الدهر، لسان العرب، 28)

 .12/107جّد وكُظَػ، لسان العرب،  ( َقُشب اللقب 29)
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 رصنننيرجننع إػ الننقراء، ويرّكننز ظننذ ظـ - لتعؿقننؼ الصننقرة -والشنناظر  .واخلننراب

ئة التنل اكؼضنت، حقنث كاكنت صناخمة آمـنة ضننقالزمان، ويصّقر الؼؾعنة ذم أيامفنا اد

متقـة، ومؾةل أهؾفنا ذم مؾنّ ت الندهر وأحداثنف، وأن منا بؼقنت مـفنا إٓ خربنة، إذ 

 حّؾت هبا كقارث الدهر وفةائعف، فاضُطّر أهؾفا أن يغادروها. 

ظابث ٍٓه ٓ يبايل منا  وخمقّؾة الشاظر ُتشّخص اخلطقب، حقث تشبففا بنكسان

أشقد. فالصقرة آشنتعارية ُتؾنبس كسنقة شنقداء  ايصـع، وهذا اإلكسان لبس ثقبً 

فا، ولقُدَرل وفاظؾقتَ  الصقرةِ  ظذ الؽروب وادعاكاة التل  ؿؾتفا الؼؾعة: لتزيد صّدةَ 

 ظؿؼ ادلشاة.

بلكؼرة  ، فقّتصؾ ما حّؾ ضنرواجحا ضنلّاو  الشاظر أن يد قرابة أخرى بغ ادا

الؼريننب، بؿلشنناة ظؿقريننة ذم يقمفننا اجحننايل، ويؽننّرر إكؽنناره معتؼنندات  ضنننلذم ادا

ّن : ٕادـةؿغ اخلرافقة، فقضػل صػة الـحس ظذ الػل  أو خرافات ادـةؿغ هتّؽنً  

. فتنتةّذ شننرف الشناظر لؾؾؿع، واشتشنرف لؾخر واللع الػل  ضّد الطرة، ويقز اشت

الغنابر والنزمـ اجحنايل النذي يػقند آشنتؿرار، فالشناظر  ضنلادا اللـائقة الضدّية بغ

: لقمّكند شنعة رحناب ادلشناة التنل حّؾنت بعؿقرينة ضنر، ويطقؾ اجحاضنلادا صنريؼ

 ظتفا، حقث يؼق   شنربليدي إبطا  ادسؾؿغ و

 َأَتننننْتُفُؿ الُؽرَبننننُة الّسننننقداُء شننننادرةً 

 

 وكنننناَن اشننننُؿفا فّراجننننَة الُؽننننَرِب ِمـفننننا  

 َرةٍ كِؼنننينننقَم أ اهلنننا الػنننلُ  َبْرًحننن جنننرى 

 

َحنِب  إذ غقدرْت وحشة  الساحاِت والر 
(30) 

                                                            

. الَرَحنب  منا 7/152ـع، لسنان العنرب، ء، وٓ يبنايل منا صنشننل( السادر  الذي ٓ  نتّؿ ل30)

، برًحا بَرَح، يَزح، مـ البارح، وهق ضنّد السناكح، 6/120 اتسع مـ إرض، لسان العرب،

ل مقا ّٓ ل مقامـف، الديقان، شنرالساكح ما و ّٓ  .1/50ه والبارح ما و
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ويستؿّر الؼق  ذم وصػ أرجاء الؼؾعة بعد اهنقارها بليندي إبطنا  ادسنؾؿغ، 

فقتةق  خقا  الشاظر ذم أجقائفا وزواياها بدقة فائؼة، فا يد فقفا إٓ جلث الؼنتذ 

جة ضننرظذ جلث الػرشنان اد اقحة فـّقة خمقػة مرتؽزً ذم كّؾ مؽان، فرشؿ ل ادتـاثرة

بدمائفؿ اجحاّرة، وكلهنؿ ُقتِؾقا ُقبقؾ جحظات، وررة هذا الدم السنائؾ ادتحنّرل تؾػنت 

آكتباه، خاصة ظـدما متتزج بؾقن الشعر إصؼر، ويرتؽز الشناظر ظنذ َصنعر هنمٓء 

ر إصؼر وهق مَصنّبغ بالندم إبطا  الرومقغ وهؿ مؾّطخقن بدمائفؿ، فتصّقُر الَشع

: ّٕن الشعر إشقد إذا تؾّطخ بالدم، ٓ تتبغ ررة الّدم ظؾقف، امفقبً  هائًا  الؾؼ مـظرً 

 اوٓ تؾػت آكتباه، فقؿزج الشاظر ررة الدم بالؾقن إصؼر ٓ إشنقد: لقبتندع لقًكن

ًٓ  ابديعً   ، وهق الؼاين أي اجحؿرة الغامؼة، فقؼق  الشاظر مفق

 بننغ حقطاهنننا مننـ فننارس بطننؾٍ كننؿ 

 

 (31)ِب شننرقاين الذوائِب منـ آين دم  

وكننؿ اخلزيننة هـننا وطقػتفننا إفننادة التؽلننر، فالشنناظر لننز هبننا ظننـ كلننرة ظنندد  

ًٓ  الضحايا: لقزيد الصقرة   .اورظبً  هق

ؾ ظنذ سننقجقن بندماء تضننرويتابع الشاظر الؼق  ذم وصػ مشفد الؼتذ وهؿ م

أّن هنذا اخلضناب والشاظر يمّكند  .خمّضب باجحـّاء َصعرهؿوجقهفؿ وَصعرهؿ، وكلّن 

ة ادةاهنديـ ـ  ػ، إصارة إػ ُش سنقيعة اإلشامقة، بؾ بلمر الشنرلقس بلمر مـ السـة وال

، ويطؿنع (32)بفؿصنقادسؾؿغ ذم صدر اإلشام، وهل صبغ صعرهؿ باجحـاء لئا يظفر 

                                                           

. الننذوائب  مجننع الذؤابننة، وهننل صننعر 12/208( قنناين  صننديد اجحؿننرة، لسننان العننرب، 31)

 .1/52، آين  اجحاّر  الديقان، 6/13قر، لسان العرب، مضػ

 .1/52( الديقان  32)
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ر ظذ الؾقن: لقدفع التقهؿ  إّن فقفؿ العدو بسبب كفقلتفؿ، وكز شـفؿ، فرّكز الشاظ

هذا الؾقن الذي يبدو لؾـاطر كؾقن اجحـاء لقس مـ أثر اجحـاء، بؾ هنق لنقن الندم النذي 

 ء مـ السخرية والتّفّؽؿ.صنلقف، فػل تعبره هذا سنققّطرتف حدود ال

لؾبقت السابؼ، فؽلّن الشاظر يعّؾنؾ قْتنؾ إبطنا  النرومقغ،  فةاء البقت تعؾقًا 

ؿ وجرائؿفؿ بحؼ إبريناء، وبسنبب فػسفؿ مسببل قتؾفؿ، ففؿ بسبب غقّ كفراهؿ أ

بقا إصنعا  أظ هلؿ البشعة صاروا مستحؼغ لؾؼتؾ، إذ حّركقا حػقظنة اخلؾقػنة، وشنبّ 

 لفؿ، فقؼق  بكران اجحرب بظؾؿفؿ وظ

 ِػ واخلطننل  مننـ دمننفسنننقبسننـِة ال

 

ـِ واإلشناِم خُم    (33)ِب تِضنٓ شـِة الندي

اع اللاين صنرػ وذم ادسنقاع إو  تؽقن بؿعـك حّد الصنرذم اد «السـة»فؽؾؿة   

ن ادورً  ينمديتؽقن بؿعـك ققاكغ الديـ وأحؽامف، فبقنـف  جـناس   ؼاشننقمقذم  انمفؿًّ

البقت وتـقع كغؿف، ك  أهّنا تعّد حمّسنـة بديعقة أخرى، وهنق رّد العةنز ظنذ الصندر، 

إلػناظ، حقنث يعتؿند ظنذ ترديند  اؼشننقالصنؾة بؿق ففذا الـقع منـ البنديع، وثقنؼ

يزينند  «سنننغال»ّن صننقت جننرس ثننؿ إ، (34)إصننقات ذم الؽننام: لقسننسظل أذان

ًٓ  ؼاشنققاد  .قًّاصقت روظة ومجا

النرئقس منـ  الغنرضالشاظر ينتخّؾص منـ ادقضنقع النذي يؽنقن فقنف: لقتـناو  

 يـسنب إلقنف دة وهق مدح اخلؾقػة، فقخاضب اخلؾقػنة، ويـسنب الػنتح إلقنف، كن صنقالؼ

                                                           

 ،5/102إػ خنّط وهنق مرفنل السنػـ بنالبحريـ، لسنان العنرب،  ةالرمناح ادـسنقب ( اخلّطل 33)

 .«خطّ » ماّدة

 47 -44م، ص1988، 6ية، الؼاهرة، طصنرؼا الشعر، إبراهقؿ أكقس، مؽتبة إكةؾق ادشنق( مق34)
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 (ظاقتف السنببقة)ام الـار التل أحرقت الؼؾعة وأخشاهبا، ظذ شبقؾ ادةاز العؼع ضنرإ

 ّٕن جققش اخلؾقػة قامقا بذال إمر.

مف جننقش اخلؾقػننة ذم أرجنناء الؼؾعننة ضنننرفقصننػ الشنناظر قننقة اجحريننؼ الننذي أ 

إٓ  اوٓ يابًسن ارضًبن ومباكقفا الشاخمة ادستحؽؿة، ويمّكد ققة ُصَعؾ الـار التل مل تسل

مـ صدة اجحرينؼ،  اخائػً  صار ذلقًا  اوأحرقتف، فقصّقر أحةار الؼؾعة وأخشاهبا إكساكً 

ظة الؾفقب. فالصقرة آشنتعارية فقفنا اجحركنة واجحققينة، حقنث يبنّث الشناظر شنرو

 اء اجلامدة، وُيشّخصفا، وبذلؽ يؼصد تعؿقؼ ادشفد، فقؼق  صنقاجحقاة ذم إ

 ر ادنننممـَغ هبنننالؼننند تركنننَت أمننن

 

 (35)ذلقَؾ الصنخِر واخلََشنِب  الؾـّار يقمً  

متنقج فقنف إلنقان،  امؾقًكن ا، ومـظنرً امفقًبن ايرشؿ الشاظر ذم البقت التايل مشنفدً  

فريشة خقالف تؾّقن خؾػقنة هنذه الؾقحنة الػـقنة بنالؾقن إشنقد اجحالنؽ ادسنتؿّد منـ 

كلّكنف ضؾنع  هنذا ادـناخ ادظؾنؿ، عنان كنقر ذمطام الؾقؾ الؼناتؿ، ولؽنـ فةنلة يظفنر د

ة، وتبنندو بعننده رننرة الشننػؼ، ففننذه الصننقر بللقاهنننا كّؾفننا ضنننقالػةننر بلضننقائف الػ

مستؿّدة مـ هلقب الـار ذم وشط الؾقؾ، فقؼق   جعؾَت لقنؾ ظؿقرينة بنحراقفنا كلّكنف 

 إفؼ. ر  ؿضحًك، والؾفقب ادعسض ذم وشطفا كلّكف فةر حُم 

 ائً ضنننق وشننط الؼؾعننة جعؾننت لقؾفننا ادظؾننؿ ادننبفؿ مفشنندة الـننران وهلقبفننا ذم

كالصبح، وهلقبفا إرر كلّكف ررة الشػؼ ذم الضحك، ففنذه الصنقرة لقسنت صنقرة 

خقالقة فحسب، بؾ صقرة حؼقؼقة ظ  وقع ذم شاحة الؼتا  يؿزجفا الشاظر باخلقا ، 

تؾؼل إػ القاقع: ة ادؾؿقشة ادؿزوجة باخلقا  يؼّرب ذهـ ادسنقفالشاظر بتشبقفاتف اجح

 إلدرال ظؿؼ ادشفد ظـ ضريؼ رشؿ فـّل مؾقن.

                                                           

 1/53رها وخشبفا لؾـار، الديقان  احسقت، فذّ  صخ( إهنا 35)
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فقظفر التضاّد بغ السقاد ادستؿّد مـ ظتؿة الؾقؾ، وبقاض الػةنر ادسنتؿّد منـ 

اع باكسنحاب شنقاد الؾقنؾ، وغؾبننة صننردعنان الـنقر الـناتج ظنـ الؾفقنب، ويـتفننل ال

إلقان تـّشط النذهـ  ففذه الصقر ادتضادة مـ ،بقاض الصبح ظذ شبقؾ آشتعارة

 ٓشتقعاب مـطؼ الشاظر، وهق وصػ كلافة الـران، وصدة هلقبفا، فقؼق  

 غادْرَت فقفا هَبقَؿ الؾقِؾ وْهَق ضحًك 

 

 (36)يُشؾ ف َوْشَطفا ُصنبٌح منـ الَؾَفنِب  

ويستؿّر ادشفد، ويتـاو  الشاظر ادقضنقع السنابؼ وهنق وصنػ صندة الـنران  

، وجعؾت لقؾفنا كصنبح لقًا  مفا جقش ادسؾؿغ ذم شاحات قؾعة ظؿقريةضنرالتل أ

اقفا بحؿننرة الشننػؼ، وكننلّن الصننباح الـنناتج ظننـ تؾننؽ الـننران صنننر  لننتؾط إشنننرمُ 

فالشناظر بزاظتنف وخقالنف اخلصنب  ،وإضاءة هلقبفا جعنؾ الؾقنؾ لؾنع رداءه إشنقد

أشنقد، فنأن ذم بحبقحنة  افضػاًضن اواشنعً  ايشبف الؾقؾ الداجل بنكسان ارتندى ثقًبن

فالشناظر هبنذه  ،إحداث وبسبب اجحرارة الـادمة منـ الـنار، اضنطّر أن لؾنع النرداء

الصقرة اجحقة ّاو  تلكقد الصقرة السنابؼة، وإثنارة الدهشنة بشندة الـنران وققهتنا، 

ـّ الـناطر الـناَر صؿًسنشننروتغّؾبفا ظذ شقاد الؾقنؾ ادـت ذم  ضؾعنت لنقاً  ا، بحقنث يظن

 م، فالصقرة دمّرد الظام ظـ الؾقؾ.الظا

ية، صنننرة، بسنننقالصننقر التننل رشننؿفا الشنناظر صننقر حؼقؼقننة، اشننتعارية، ح

متـاقضننة، وُيسننتـتج مـفننا أّن الؾقننؾ النندامس ادظؾننؿ مقجننقد بالػعننؾ يدركننف العؼننؾ 

صقر حؼقؼقة، ولؽـ تشنبقف الؾقنؾ  ، فالظام اجحالؽ والؾقؾ الداجل القاشعصنروالب

شتعارية، ففذا اإلكسان لؾع ثقبف إشنقد أي يطنرد الؾقنؾ طامنف، باإلكسان صقرة ا

ف ظنـ النذهـ، بنؾ تبؼنك ذم الظنّؾ أي ذم صنقرتَ  فكػُسن ٓ متحنق ولؽـ ذلنؽ اإلكسنانَ 

                                                           

 .8/124( صّؾف  ضَرده، لسان العرب، 36)
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كلكنف غنر ؽـ ٓ هقية لف، والؾقؾ بنا شنقاد كاحقة الاوظل، فالؾقؾ يبؼك بالػعؾ، ول

قده، وهنذا التـناقض مقجقد، ويبدو هـنال تـناقض، وهنق وجنقد الؾقنؾ وظندم وجن

ّن هنذا الؾقنؾ ادظؾنؿ أ يتػاظنؾ بنالؼقى اددركنة. فالشناظر يؼصند ايعطل البقت روكؼً 

 إشقد كلّكف غر مقجقد مـ صدة الؾفقب، وغؾبة الـران، فقؼق  

جك رغَبنْت   حتك كنلّن جابقنَب الند 

 

 (37)ظـ لقهنا أو كلن  الشنؿَس مل تِغنِب  

، ولّػنػ بعضنفا أخنر، ففنق يعنّز ظنـ يضّخؿ بعض إلنقان فخقا  الشاظر 

 شننرويصنقر الضنقء ادـتقرة غؾبة الـنار ظنذ شنقاد الؾقنؾ، مـظر اجحريؼ، ويرشؿ ص

 صننرالؽلقػة ادخقؿة ظنذ ظؿقرينة، فؽنّؾ هنذه العـا الـاتج ظـ هلقب الـار، والظؾؿة

ناطاهر اوالدخان ادرتػع مـ اجحريؼ ذم آن واحد يشؽؾ فضاء متـاقًض  منـ  اوخمتؾًطن يًّ

ادتضنادة، فنالظام اجحالنؽ والندجك القاشنع  صننربنغ العـا قائً   ااظً صنرإلقان، و

ّٓ أّن ضنقء الـنار بؼقتنف ٓ يسنؿح  والدخان ادتصاظد مـ الـار يزيد ظتؿنة الػضناء، إ

ا  فةننر كنناذب صنناحب الؾننقن غننر صنننربن شنننرلؾنندجك بننالظفقر، وهننذا الضننقء يب

ح: لُقدَرل أّن الـفنار غنر حؼقؼنّل، فؽنلّن حؼقؼل، والشاظر يمّكد صحقب لقن الصب

 ة.شنرشقاد الؾقؾ اكسحب ظـ ادعركة، وهق مـ أثر ققة أضقاء الـار ادـت

تؼنديؿ بفقحرص الشاظر متام اجحرص ظذ أن يلر إظةاب ادتؾؼل، وّّرل ذهـف 

صقره ادؾقكة ادتضادة التل تليت باشتؿرار واحدة تؾق إخرى، حتك يتةّسد ادشنفد 

 ب ظقـقف، فقؼق  كص

 ضننقٌء مننـ الـنناِر، والظؾنن ُء ظاكػننةٌ 

 

 (38)طؾؿة مـ دخان ذم ضحك َصنِحِب و 

 
                                                           

 .3/170اجلؾباب  اللقب القاشع، لسان العرب،  (37)

اِحب  ادتغّر الؾقن، لسان العرب 38)  .8/30( الشحب والش 
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وذم البقت التنايل يسنتـتج الشناظر منـ الصنقرة التنل رشنؿفا لؾحرينؼ: لقمّكند قنقة 

الـران منرة ثاكقنة، فرشنؿ لقحنة فـقنة تبندو مؽنررة، حقنث يصنقر فقفنا صنقرة الـنران 

جائفنا ذم طنام الؾقنؾ اجحالنؽ. فالندخان ادـبعنث مـفنا إػ ادشتعؾة، ومشفد ادديـنة وأر

 الس ء أخػك واقع ادديـة ظنـ ظقنقن الـناطريـ، وهنذا الظنام القاشنع منـ أثنر الندخان

قند غابنت أن، فؿنـ امتنزاج الظؾؿنة  ايعؾ الـاطر يتخقؾ أّن الشؿس التل  قؾفا شنابؼً 

أثر هلقنب الـنار، ومنـ جفنة  والـقر تبدو صقرة متضادة، بحقث ترى الشؿس ضالعة مـ

وقند مجنع أبنق متنام »أخرى ففل غائبة ذم إفؼ بسبب كلافة الظؾؿة وامتزاجفا بالدخان، 

 .(39)«هذه إضداد ادتـافرة، وقرب ادتـاقضات، مـ أجؾ إثارة الدهشة والغؾق وادبالغة

ـ الشاظر هبذه الصقر ادتضادة مـ آتساع ذم التعبر ظـ ظادف ا  لداخع. فقتَؿؽ 

ـ هبا مـ امتال ققة لؾت س الشاظر اخلػقة، شنقب ذم ظؿؼ أحاسنرك  أّن ادتؾؼل يتؿؽ 

إثننارة دهشننة ادتؾؼننل،  إػوزوايننا صننعقره ادخبننقءة، فالشنناظر  نندف هبننذه الصننقرة 

 ، فقؼق   اؿ ادشفد مؾّقكً سنقية: لتةصنرظذ ققتف الب اوتؼقية إدراكف مرّكزً 

 قند أفؾننْت فالشنؿُس ضالعنٌة ِمننـ ذا و

 

 (40)والشؿُس واجبٌة ِمـ ذا ومل دِمنِب  

، ومننا أصنناهبا بلينندي جقننقش ادسننؾؿغ مننـ اداديننةثننؿ يصننػ أوضنناع الؼؾعننة  

حقث خا  (41)واقعفا بربع َمّقة حبقبة ذي الرمة بؾاخلراب والدمار وآحسا ، ويؼا

                                                           

 .97( أبق متام الطائل، حقاتف وصعره، ص39)

 .15/154 ( وجبت الشؿس  غابت، لسان العرب،40)

وذو الرمنة صناظر  هل بـت فان بـ ضؾبة بـ ققس بـ ظاصؿ التل تشّبب هبا ذو الرمنة ذم صنعره، (41)

اكظر ترمجتنف وصنعره ذم  الشنعر و الشنعراء،  .إمقي، وكان أحد ظشا  العرب صنرمـ صعراء الع

 .385م، ص1997هن/1418، 1ابـ قتقبة،  ؼقؼ د. ظؿر الطّباع، دار إرقؿ، بروت، ط
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سنابف يستلكس ذو الرمنة بنف، ويشنتا  إلقنف ٓكتوحشتف،  فؿع، امـ أهؾف فصار مقحًش 

هبا منـ اخلنراب والندمار ذم ظقنقين افقؼق  الشاظر  إّن ظؿقرينة ومنا أصنإػ اجحبقبة. 

ء صننل أهبك وأمجؾ مـ ربع مقة ظـد ذي الرمة لق ُظّؿر بـنزو  حبقبتنف، فػنل الصنقرة

 مـ التفّؽؿ والتشػل.

ن الشناظر بنغ صنعقره بنالػرح وصنق  ذي الرمنة إػ آثنار حبقبتنف، فقةند قازفقُ 

 ف ، فحنّب إو بّ ولؽنـ صنتان بنغ ُحنة والػنرح، سننر، وهق إطفار ادابقـف  اصساكً 

ـ يتعؾؼ قؾبنف بؿنقضـ حبقبتنف، فقةند شنؽقـتف ذم الطنقاف حنق  آثنار حّقفنا، مَ  ب  ُح 

فالشاظر يتؾنّذذ بؿشناهدة  ،واجحب اللاين حّب آكتؼام، والػرح بتدمر أوكار الؽػار

تزيند غّؾنة إػ صعقر غريب  دف بنف مـاطر ظؿقرية اخلربة ومرآها ادحرو ، وهذا 

صدره، وتشػل آٓمنف، فحالتنف حالنة إكسنان وصنؾ إػ اهلـناءة والراحنة، بعند  ؿنؾ 

 والشؼاء، وبعد أن اكتؼؿ مـ ظدوه، ورأى خذٓكف. الؽلر مـ ادعاكاة

: لتؼقيننة حؽؿننف، فننذو الرمننة ظـننده رمننز لؾحننب قًّنناأدب ارمننزً  ؾؿعالشنناظر يسننت

صؾ ا يسنرً ـ وظقف بالساث الشعري، فتةربة الشاظر تصـع جالغرامل، وهبذا يعّز ظ

 ، فقةري التػاظؾ بقـف ، فقؼق  ضنلبادا ضنراجحا

 ُيطقنننُػ بنننف امنننا ربنننُع مّقنننَة معؿنننقرً 

  

 (42)غقاُن أهبك ُربك مـ ربعفنا اخلَنِرِب 

مشنناهدة إػ ٕحننقا  قؾعنة ظؿقريننة، ويعؾنـ صننققف الشناظر يسننتؿّر وصنػف  

رشؿ صقرة خارجًة مـ الـص جاكبقًة، وكلهنا طّؾ، حقث مـاطرها بعد خراهبا، ف

 ًٓ د يصّقر فتاة ارّر خّداها مـ صّدة اجحقاء واخلةؾ، واجحؿرة تزيندها مجنا ، ويمكّن

                                                           

 .385اكظر  الشعر والشعراء، ابـ قتقبة، ص .( غقان  هق ذو الرمة42)
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منـ صنقرة ادديـنة، ومـاطرهنا ادفّدمنة  اأّن هذا اجلن   لنقس بلصنفك إلقنف مـظنرً 

 ادعّػرة بالساب.

صنقرة مجقؾنة منـ اخلنّد الطنروب وققة خقا  الشاظر ترشؿ صقرتغ متضادتغ  

وصقرة قبقحة مـ اخلّد ادعّػنر بنالساب، يؼصند هبنا ادديـنة ومـناطر خراهبنا، فالشناظر 

يشّخص ادديـة، ويـػخ الروح ذم أرجائفنا حتنك تتؿّلنؾ لنف امنرأة، تبندو كئقبنة، حقنث 

س شننقظّػرت خد ا بالساب، فنذهب مجاهلنا وروكؼفنا. فبفنذا يظفنر التـناقض ذم أحا

. قًّا، ويعؾننـ حّبننف لؾصننقرة الؼبقحننة تشننػففننق ظننذ حبننف اجلنن   يػّضننؾ ضنندهظر، الشننا

فاجحؿرة ظـنده مظفنر لؾنروح واجحقناة، ولنقن النساب رمنز لؾؽآبنة والػشنؾ، والصنقر 

متضنادة منـ  صنرظـا ؾؿعبآكتؼام والتشػل، فالشاظر يستآشتعارية ادتضاّدة تقحل 

 ؼق  الؾقن: لقعّز هبا ظـ صعقره الداخّع، فق

 وٓ اخلدود وقد ُأدمنَغ منـ َخَةنؾٍ 

  

 (43)أصفك إػ كاطري مـ خنّدها النسِب  

بذكر الققائع كؿمرخ،  والشاظر يستؿّر ذم ذكر اكتصار ادسؾؿغ، وهق ٓ يؽتػل 

بؾ يظفر كباحث يؼقم بتحؾقؾ كتائج اجحرب، فقذكر أشنباب الػنتح، ويـسنب الػنتح 

ورغبتف ذم وجفنف، ورهبتنف منـ ظذابنف وشنطقتف. اا،  صنرإػ تدبر اخلؾقػة، وثؼتف بـ

ادحسنـات الؾػظقنة    عـ اشنتمنظذبة رائعنة تـنتج  متـاغؿة ؼاشنقؿقوالبقت يتؿتع ب

 كاجلـاس، ورد العةز ظذ الصدر، فقؼق  

                                                           

 ( إديؿ  اجلؾد، وققؾ  اجلؾد إرر، وققؾ  اجلؾد اددبقغ، وققؾ غر ادندبقغ، وذلنؽ إذا تنؿّ 43)

ب  ادعّػننر  14/291، لسننان العننرب، صنننر. الـنناطر  البَ 1/72وارننّر، لسننان العننرب . الننَسِ

 .2/218بالساب، لسان العرب، 
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 تننننندبر معتصنننننٍؿ بننننناا مـننننننتؼؿٍ 

 

 (44)ا مرتؼنننننننٍب ذم اا ُمرتغنننننننِب  

ادسؾؿغ، ويرجع إػ القراء، يستؿّر الشاظر ذم التعبر ظـ فرحف مـ اكتصارات  

فع معـقيات جـقده، فؼنا  يتذّكر قق  قائد الروم حقث حاو  رويراجع خقاضره، و

يسنسّقن فقنف، وادناء لنقس  اهلؿ  ٓ  افقا هنمٓء اجلـنقد، فننهّنؿ ٓ يندون مقضنعً 

ة تنازم ادرتنع بصنقرة غنر حمسقشنة، فتسنتؼّر ضنرلدواهّبؿ، فاخل ابؼرهبؿ، وٓ مرتعً 

رمننز لؾحققيننة والعؿننران.  ضنننرقننة الاوظننل مننـ الننذهـ تؾؼائقننة، فننالؾقن إخكاح

فالشنناظر هبننذه الؼصننة يسننخر مننـ أفؽننار العنندّو ويبطؾفننا، ومننّرة أخننرى يمّكنند دور 

 ػ ذم هزيؿة العدّو وخقبتف، فقؼق   سنقال

 وقنننا  ذو أمنننرهؿ  ٓ مرتنننٌع َصنننَددٌ 

 

 لؾسننارحغ ولننقس الننِقرُد ِمننـ َكَلننِب  

 فؿ ُكةننننح هاِجِسننننفاشننننؾبتْ  اً قننننأماك 

  

 (45)قِف وأضراف الؼـنا الُسنُؾِب سنقال اُطبَ  

ػ والنرمح، فقمكنّد ققلنف السنابؼ ذم فضنؾ سنقيرى الشاظر اجحقاة ذم اجحرب بال 

يػة إٓ  نت شننرباجحقناة ال والتؿتنعػ، ويعتؼد أّكف ٓ يؿؽـ الرغد مـ العقش، سنقال

 لؽـ ننويُ  .الرغنند الـنناظؿذم اجحننرب، يتؿتننع بننالعقش  صنننرقف، ومننـ يـتسنننقطننا  ال

ه، وبالسؿر ظنـ الرمناح: ّٕن لقهننا مبقّضة حدودُ  ػ ّٕكف مصؼقلةٌ سنقبالبقض ظـ ال

ػ سننقأشؿر أي يبدو بغ إبقض وإشقد، فالؾقن هـنا حؼقؼنّل. والشناظر يشنبف ال

اجحقناة، ويشنبف النرمح بالعشنب أي باجحـطنة هـنا، وكن  أّن حقناة  صننرباداء، وهنق ظـ

                                                           

. ادرتغنب  النذي يرغنب فنق  يؼربنف إػ 6/199 ( ادرتؼب  ادـتظر وادسّصد ، لسان العنرب44)

 .1/58اا، الديقان  

الَؽَلنب  الُؼنرب، لسنان  7/163( السارح  اشؿ لؾراظل، الذي يرظك اإلبؾ، لسنان العنرب45)

 .«شؾب» ، الُسُؾب  الطقيؾ، لسان العرب مادة13/25العرب
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قف سنننقف ذم اجحقنناة ٓ ّصننؾ إٓ بالشنننرتـتؿننل إػ ادنناء واخلبننز، فال ديننةاداالـنناس 

قف، وبغ لقن اجحـطنة سنقا  حدود الصنروالرماح، وهـال مـاشبة بغ صػاء اداء وإ

 إشؿر ولقن الرماح، فقؼق  

 إن اجِح منننِغ منننـ بنننقٍض ومنننـ ُشنننُؿرٍ 

 

 ومنـ ُظُشنِب قا اجحقاتَ لْ دَ  
ٍ
 (46)غ مـ مناء

ذكننر شؾسننؾة مننـ تؼنناريره ذم وصننػ مشننفد الؼتننا ، واإلصننادة  والشنناظر بعنند 

ة بعد هزيؿتف، حقنث سنقبادؿدوح، يتخّؾص مـ اددح، ويصقر كآبة مؾؽ الروم الـػ

طر ظؾقف فزع وخقف صديد أجلَؿ لساكف، وكّػف ظـ الـطنؼ. ثنؿ ّناو  الشناظر أن شنق

ب الؼؾنب منـ يسز أغقار روح ادفةق وباضـنف: لقمّكند صنّدة خقفنف، فقصنّقره وجقن

صدة الػزع، بحقث ُيسؿع صقت قؾبف وخػؼاكف، فبادبالغنة وهبنذه الصنقرة ادتحركنة 

 خ ادعـك ادؼصقد وهق وصػ صّدة خقف العدّو. شنقّاو  تر

ػ بنكسان أجلنؿ ظنذ فنرس غنر ذلنق  سنقيشبف ال - الصقرة لتعؿقؼ -الشاظر 

شننندة اخلنننقف لروضنننف، فالؾةنننام ّنننبس أكػاشنننف وصنننقتف، فآشنننتعارة تنننقحل ب

وبنغ  «شنؽتة»و  «مـطنؼ»وآضطرار، والتسؾقؿ أمام قنقة هائؾنة. وهـنا ضبنا  بنغ 

، كنن  أّكننف يـشننط الننذهـ إلدرال ايعطننل الننـص الشننعري روكًؼنن «صننخب»و «شننؽتة»

 ادشفد، فقؼق  

 وّػ وقننننند أجلَنننننَؿ اخلّطنننننل  مـطَؼنننننف

 

 (47)بسؽتٍة  َتفنا إحشناُء ذم َصنَخِب  

 
ـَ تبويرجع الشاظر إػ اإلص  ه وفطـتنف، ففنق صنرادة بادؿدوح ثاكقة، فقمّكد حس

                                                           

ػ وبنالرمح. سننق، اجح مغ  ادقت بال232/ 4ضاء ادقت وَقَدره، لسان العرب، ( اجِح م  ق46)

 .2/192ػ، لسان العرب، سنقالبقض  ج إبقض وهق ال

 .8/205 أي صدة الصقت واختاضف، لسان العرب، :اح واجلؾبةصنق( الصخب  ال47)
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ٓ يرى آرتقاح مـ أذى إظداء إٓ بتحّؿؾ متاظنب اجحنرب، فقشنّبف هنذه ادتاظنب 

 يقصؾ اإلكسان إػ مؼاصده.  سنربة

: لتةنري افػل صقرة اشتعارية يشنبف الشناظر الندهر بنكسناكة، فقختؾنؼ لنف رًرن

، ويشنبف قًّناقرآك قًّناتارل ارمنزً  ؾؿعها، فقسنتضنرالدهقر وحا ضنلبغ ما صؾة وقرابة

الغابر باجحنا ، بننجراء الؼرابنة  ضنلمعركة ظؿقرية بؿعركة بدر الؽزى، فقّتصؾ ادا

كغ بةنامع شننرفقفنا ادسنؾؿقن ظنذ اد صنربغ أيام ادؿدوح هذه، وأيام بدر التل اكت

ولثيوالنذهـ  ﴿هذه أينة الؽريؿنة ذم  ضنراكتصار ادسؾؿغ ذم الؽّؾ، فتح يم يك يصوو نثيي  يقث
: لقصؾ إػ الـتقةة التل ّاوهلنا الشناظر، وهنل أّن اا [123آ  ظؿران/] ﴾ر  يبثي  ييالل ي

وادسنؾؿغ  ^ الـبنل صنرظذ الؽػار، ك  أّكف كه صنرتعاػ كظر إػ اخلؾقػة بالررة، فـَ 

 ة، فقؼق  شنقببدر، وبذلؽ يعؾ اخلؾقػة ذم هالة قد

 لؽنننزى َفَؾنننؿ ترهننناَت بالراحنننة اصننننربَ 

 

   ٓ  َعنننِب منننـ الت   سننننر ظنننذ جُتـننناُ  إ

 وِف النندهِر ِمننـ َرِحننؿٍ صنننرإن كنناَن بننَغ  

 

 (48)َمقصننقلٍة أو ِذمنناٍم غننر ُمـؼِضننِب  

 َت هبنننناصنننننرَفَبننننَغ أيامننننؽ الائننننل كُ  

 

 َسننننِب َوبننننَغ أيننننام بنننندٍر أقننننرُب الـ   

لػظقعننة فننقفؿ، وذم الـّفايننة يصننّقر جننقش الننروم، حقننث تركننت اجحننرب آثارهننا ا 

ي إظصاب، فالشناظر سنروجعؾتفؿ أذٓء، مصػّري القجقه، معتّع إجسام، ومـؽ

يؾّقن وجنقه جنقش النروم بنالؾقن إصنػر: لقندّ  ظنذ ضنعػفؿ، وشنؼؿفؿ الروحنل 

واجلسؿل، ك  أّن لّؾقن إصػر ظـده دٓلة أخرى، وهل صحقب الؾنقن منـ اخلنقف 

ومشننتؼاهتا، ويبننالغ ذم ادقضننقع، ويمكننّده:  «ُصننػر»الشننديد. ويؽننّرر الشنناظر كؾؿننة 

 .قًّاوجسؿ قًّالقتؿّؽـ ادعـك ادؼصقد ذم الذهـ، وهق إدرال صّدة ضعػ العدو روح

                                                           

 .12/127( مـؼضب  مـؼطع، الؼضب  الؼطع، لسان العرب، 48)
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ثؿ يرفع صلن ادسؾؿغ، ويصقر وجقهفؿ ادتلّلؼة، وهؿ فرحنقن بن  آتناهؿ اا  

ؿ هذا ادعـنك لئا يقهور مـ إلقان الساّرة ادػّرحة، ّن الؾقن إصػٕ. وصنرمـ الـ

الشناظر هنذا الؾنقن وتأللنمه إػ النذهـ، ينليت  اُ  صننرإ بالـسبة إػ الروم، وٓ يتبنادرَ 

قة البفقة. ثّؿ شنربصقرة تؼابؾ وجقه الرومقغ، وهل صقرة ادسؾؿغ، ووجقهفؿ اد

وقعننت بننغ ادسننؾؿغ والننروم  ايسننز الشنناظر أغننقار التنناريخ، فقننذكر ذم ذهـننف حرًبنن

اشنؿ  «الصنػراء»، كن  أّن (49)«رُصنػ  »مشنؼ، وكنان يسنّؿك بننبؿقضع قرب غقضنة د

الدالنة ظنذ الؾنقن  صنرأن يربط بغ العـا ظذ ففذا يساظده، (50)«بدر»دقضع بؼرب 

وجرشنفا،  «الصناد»ـ صنقت صنػر حنرف منالـناتج  التارلقنة. وإيؼناعُ  صنروالعـا

 ؼقة، فقؼق  الشاظر شنقروظة مق يعطل البقَت 

 ؿفِ ؿِ دؿنراض كاْشنأبؼْت بـل إصػر ا

 

 (50)ُصػَر القجقه وجّؾْت أوجف العرِب  

ّ:جّئّاالنّت
  ة سننقالشاظر ذم رشؿ لقحاتنف الػـقنة ادؾقكنة يعتؿند ظنذ ألنقان مـفنا بنارزة ح

ب ذم مـطؼنة سننرة تتسننقة، ومـفنا مسنتقرة غنر حصننريدركفا الذهـ مـ النـّص مبا

 الاوظل مـ الذهـ بصقرة تؾؼائقة. 

                                                           

 .8/252  لسان العرب، اكظر (50و ) (49)

، ادؿنراض  8/252بـق إصػر  الروم، ٕن أباهؿ إو  كان أصػر الؾنقن، لسنان العنرب،  (50)

  الؾػظ ظذ أن صػرهتؿ مـ ادرض ٓ منـ اخلؾؼنة، وقنا  كاشنؿفؿ، وهنق يريند د  بكلر ادرض، 

ـ إشنحا  بنـ فلهؾ الؽتاب يزظؿقن أن الروم منـ ولند العنقص بن اشؿ أبقفؿ ظذ شبقؾ ادةاز،

 .1/73الديقان  إبراهقؿ،
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  ة الشاظر ترافؼفنا اجحركنة، مـاشنبة مقضنقع اجحنرب والؼتنا ، إلقان ذم خمّقؾ

 .فقؿحنق، ُيَضنّخؿ فقضنعػ شنرفالسقاد الداّ  ظذ طام الؾقؾ ذم شاحة ادعركة، يـت

ذم الـفاية يـسحب مـ شاحة الؼتا ، ويـػصؾ ظنـ الؾقنؾ، فققصنؽ اكػصنا  هقينة و

 صد بف اجحققية.يؼ دةصنقالّؾقؾ مـف، ففذا تشخقص معـقي يتـاولف الشاظر ذم الؼ

  ُيري الشاظر ظاقة بغ فقزياء الؾقن وفؽرتف الػؾسػقة، فؿنـ هنذه العاقنات

وبنغ العندم، فؾنذلؽ يؾنّقن  قًّناالعاقة بنغ الؾنقن إشنقد النذي ٓ حؼقؼنة لنف فقزيائ

صقرة الؽقارث والػةنائع ادتققعنة التنل مل تتحؼنؼ بالػعنؾ بنالؾقن إشنقد، فؾنقن 

 يقافنؼ منا يمكنده ظؾنؿ الػقزيناء، وهنق أّن لؽنّؾ لنقن ضنقًٓ العدم ظـده أشقد، وهذا 

إٓ الؾنقن إشنقد، فنالؾقن إشنقد هنق ظندم الـنقر فحسنب: فؾنذلؽ  امعقـًن قًّامقج

 الشاظر هذا الؾقن لؾدٓلة ظذ الَعدم. عؿؾتيس

 ًة فحسنب، سننقجديندة ذهـقنًة وٓ ح اوقد يؿزج الشاظر إلقان: لقبدع ألقاًكن

ارماد اففق لؾؼ لقكً  مـ اختاط إبقض وإشقد، لقدّ  ظذ الشؽ، وهذا الػضاء  يًّ

 الرمننادي الـنناتج مننـ امتننزاج الؾننقكغ غننر منندرل بنناجحقاس الظاهريننة، بننؾ تدركننف 

 ظؿؾقننة التؾّؼننل، وهننذا الؾننقن الرمننادّي يغؾننب ظننذ  ذممـطؼننة الاوظننل مننـ الننذهـ 

 دة. صنقجّؾ الؼ

  نؾقكاال ّتّؾ  ًٓ دة ، فرب  يرجع السنبب صنقذم الؼ اواشعً  إشقد وإبقض جما

اع بغ اجحنؼ والباضنؾ والشنؽ والقؼنغ، فنإبقض صنرإػ أّن الشاظر يؼصد تلكقد ال

 دة شاحة ادعركة فق  بقـف .صنقرمز لؾحؼ، وإشقد رمٌز لؾباضؾ والؼ
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