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بيَن يديِ الّنصّ 

ذهبت إىل _ ألصلوهي رومّية ا_ لقد أسر الّروم أاب فراس، فبلغة فيما بلغه أّن أّمه
ا، حلب طالبة من سيف الّدولة أن يفتديه، فرّدها خائبة، فحزن الشّ  اعر حزًنا شديدا

.فبعث هذه القصيدة إىل سيف الّدولة. ذلك أنّه وحيد أّمه
سجنه ببالد الّروم ال شّك أّن جتربة األسر قد أثّرت عل أيب فراس وشعره، فأنشد يف

.“الّرومّيات” قصائد وجدانّية عرفت ابسم 



ي القصيدة
 
األفكار المركزّية ف

 ّاملكتومِذْكُر إابئه وعذابه الّداخلي
 حمبوبتهحواره مع
تفاخره وتربيره لألسر



أراك عصّي الّدمع

؟أراك عصّي الّدمع شيمتك الّصرب        أما للهوى هني عليك وال أمرُ . 1

!بلى، أان مشتاق وعندي لوعة            ولكّن مثلي ال يذاع له سر  . 2

رْبُ إذا الّليل أضوان بسطت يد اهلوى    وأذللت دمًعا من خالئقه الكِ . 3

القطرمعلِّليت ابلوصل، واملوُت دونَه          إذا ِمت  ظمآاًن فال نزل. 4

متها الغدرُ َوفَ ْيُت ويف بعض الوفاء مذّلٌة           آلنسٍة يف احلّي شي. 5

:ِذْكُر إابئه وعذابه الّداخليّ املكتوم



أراك عصّي الّدمع

ِه ٌنْكرُ من أنت؟ وهي عليمة         وهل بفًًت مثلي على حالِ : تسائُلين. 6

ُكثْ رُ ؟ فهمُ أي هم:قالت! فقلت كما شاءت وشاء هلا اهلوى     قتيُلكِ . 7

دك يب ُخربُ لو شئِت مل تَ َتعنَّيت        ومل تسأيل عيّن وعن: فقلت هلا. 8

لّدهرُ معاَذ هللا بل أنت ال ا: لقد أزرى بك الّدهر بعدان   فقلت: فقالت. 9

تهحواره مع حمبوب



أراك عصّي الّدمع

بُّه َغْمرُ ُأِسْرُت وما َصحيب بعزل لدى الوغى       وال فرسي مهر، وال ر . 10
، وال حبرُ يقيهِ فليس له برٌّ ولكْن إذا ُحمَّ القضاء على امرئ        . 11
ا مُرُّ          مها أمران؛ أحالمهُ : الفراَر أو الرّدى؟        ققلت: أصَيحايبوقال ُ . 12
ريمُُها األسرُ ولكّنين أمضي ملا ال يَعيُبين،             وحسُبَك من أمرين خ. 13
لين ُخْسرُ أما وهللا، ما ًن: بعَت الّسالمَة ابلّردى؛      فقلت: يقولون يل. 14
هم          ويف الّليلة الظلماء ي ُ . 15 ْفتَقُد البدرُ سيذُكُرين قومي إذا جدَّ ِجدُّ
َط عندًن             لنا الّصدُر دون العاملني أ. 16 ِو القبُ وحنن أًنس ال توسُّ
ْهُر هتوُن علينا يف املعايل نفوُسنا؛           ومن َخَطب احلسناء. 16

َ
مل يُ ْغِلها امل

لألسرتفاخره وتربيره



تحليل القصيدة

ال أمر؟ أراك عصّي الّدمع شيمتك الّصبر     أما للهوى نهي عليك و

وى وأصبحت ال أراك ال تذرف الّدموع متصّبا، فما ابُلَك؟ أَخَرْجَت عن حكم اهل
تنتهي بنواهيه أو أتمتر أبمره؟

: مالحظات
.ظاهرة الّتصريع يف البيت األّول1.
.أسلوب الّتجريد2.
.االستفهام3.
الكناية 4.



تحليل القصيدة

بلى أنا مشتاق وعندي لوعة          ولكّن مثلي ال يذاع له سرّ 

لعّشاق ولكّنين أجتّلد بلى، إّنين حمّب كغريي وأعاين ما يعانيه ا: جييب الّشاعر قائال
.وأمتاسك وأحاذر أن يشيع سّر حيّب بني الّناس

:  مالحظات
.حرف جواب أييت بعد الّنفي فيجعله إثباات: بلى1.
(.ال يذاع له سرّ ) الّنفي2.



تحليل القصيدة

كبرإذا الّليل أضواني بسطت يد الهوى    وأذللت دمعا من خالئقه ال

وأذرف ( رقيبإذ ال) عندما خيّيم علّي الّليل ويثقل كاهلي، أبسط هواي وأذيعه 
.دموعا أتنف أن تذرف أمام أحد لكبايء صاحبها وعظمة نفسه

:  مالحظات
“بسطت يد اهلوى” استعارة مكنّية 1.
(لكربخالئقه ا_ دمعااأذللت) الطّباق 2.



تحليل القصيدة

قطرمعّللتي بالوصل والموت دونه         إذا ِمّت ظمآنا فال نزل ال

ألّن املوت يعرتض !بوصلها، ما أشّق الوصول إليكتتداويينأيّتها احملبوبة اّليت 
.سبيلي، وإذا مّت يف سبيل وعدك وحّبك، فال عاش حمّب لك بعدي

:  مالحظات
.أسلوب الّشرط1.
الّنداء2.
.الّتميّن 3.



تحليل القصيدة

ها الغدروفيت وفي بعض الوفاء مذّلة         آلنسة في الحيّ شيمت

ا الوفاء، ولكّنها تتّصف يبنّي الّشاعر أنّه ويفٌّ حملبوبته وحتّمل املذلّة من أجل هذ
.ابلغدر؛ فال تقابل هذا الوفاء مبثله بل ابلغدر

:  مالحظات
.الطّباق1.



تحليل القصيدة

ه ُنكُر؟من أنت؟ وهي عليمة         وهل بفتى مثلي على حال: تسائلني

ال يُنَكُر شأنه وال انظروا أيّها الّناس أمر هذه احلبيبة، تسائل عيّن متجاهلة، ومثلي
.ختفى شهرته

:  مالحظات
(.نكر_ عليمة )الطّباق 1.
االستفهام2.



تحليل القصيدة

أيّهم؟ فهم كثر                  : قالت! قتيلك:                فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى

إّن قتالي : هّكمةإّنين قتيل حّبك، فعادت تتساءل مت: فأجبتها وفق هواها قائال
كثريون، فأيّهم أنت؟

:  مالحظات
(فقالت... فقلت) احلوار 1.



تحليل القصيدة

ندك بي ُخبرُ لو شئت لم تتعّنتي،         ولم تسألي عّني وع: فقلت لها

.لّناس يبفأجبتها لو أردت ملا ظلمتين بكثرة تساؤلك وجتاهلك وأنت أخب ا

:  مالحظات
(لو.) أسلوب الّشرط1.



تحليل القصيدة

ال الّدهرمعاذ هللا بل أنت: لقد أزرى بك الّدهر بعدنا     فقلت: فقالت

.ذا ال الّدهرقالت إّن الّدهر حّقرك وأضعفك وأمرضك، فرّد بل أنت من فعل يل ه

:  مالحظات
.احلوار1.



تحليل القصيدة

رأسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى  وال فرسي مهر وال ربّه غم

ا نعم أسرت، ومل أكن ضعيفا؛ فكان أصحايب مزّودين ابلّسالح، وكنت أمتطي فرسا
.تعّود خوض املعارك وفارسه جمرِّب

:  مالحظات
.أسلوب الّنفي1.
.نفى ليكيّن على االستعداد واجلّهوزيّة للحرب: الكناية 2.



تحليل القصيدة

حرولكن إذا ُحمّ القضاءُ على امرئ     فليس له بّر يقيه وال ب

أو حبر يقيه كان أسري قضاءا ال يرّد، فالقضاء إذا وقع على امرئ، فال بّر حيميه
.منه

:  مالحظات
.إىل رّده سبياًل تربير الوقوع ابألسر بفعل القضاء والقدر، وهو أمر حمتوم ال يستطيع1.



القصيدةتحليل

رّ هما امران؛ أحالهما مُ : الفرار أم الّردى؟   فقلت: وقال أصيحابي

ت، فأجبتهم أن علّي أن أفّر من املعركة وإاّل هلك( وهم قليلون) لقد اقرتح أصحايب
.الفرار عندي مّر املذاق مبرتبة اهلالك؛ ألنّه سّبة وعار

:  مالحظات
.أسلوب احلوار1.
.  ليكيّن على قّلة العدد( أصيحايب) أسلوب الّتصغري 2.
.أسلوب االستفهام3.
الطّباق4.



القصيدةتحليل

ا األسرولكّنني أمضي لما ال يعيبني          وحسبك من أمرين خيرهم

بين ومع أنّه ويل إاّل فأجبت أصحايب على اقرتاحهم، إّنين سأختار األسر؛ ألنّه ال يعي
.أنّه أهون من إقدامي على الفرار

:  مالحظات
.الّشاعر يطرح خيارًا اثلثًا1.
(.ملا ال يعيبين كناية عن اهلرب ) الكناية 2.

.



القصيدةتحليل

ني خسرأما وهللا، ما نال: بعت الّسالمة بالّردى     فقلت: يقولون لي

اختياري هذا ال فرّدوا علّي أّنك بذلك اخرتت الّسالمة على املوت، فأخبهتم أنّ 
.ينالين منه اهلالك أو العار

:  مالحظات
الطّباق1.
.احلوار2.
القسم3.



القصيدةتحليل

تقد البدرسيذكرني قومي إذا جّد ِجّدهم         وفي الّليلة الظلماء يف

هم وأتّزم، وكّلما ويف وقوعي يف األسر خسارة لقومي، سيفتقدونين كّلما اشتّد أمر 
ذي يقتقده أحوجهم الّزمن لرجال أبطال مثلي، ويصبح حايل عندهم كحال القمر الّ 

.الّساري ليهتدي بنوره
:  مالحظات

.الّتشبيه البليغ1.

.الّشرط2.

.  اجلناس3.



القصيدةتحليل

و القبرونحن أناس ال توّسط عندنا           لنا الّصدر دون العالمين أ

كّل الّناس تبٌع لنا، حنن قوم نتطّلع دائما ألن نكون يف القيادة والّرايدة بني الّناس،و 
.نقاتل ألجل هذا فإّما أن حنصل عليه أو منوت

:  مالحظات
.االفتخار واالعتداد1.
.  االنتقال إىل ضمري املتكّلمني2.



القصيدةتحليل

ها المهرتهون علينا في المعالي نفوسنا     ومن خطب الحسناء لم يغل

بذل خاطب احلسناء إّنين من قوم يرخصون أنفسهم ويبذلوهنا يف طلب املعايل مثلما ي
.مهراا كثريا غالياا يف سبيل احلصول عليها

:  مالحظات
.  الّتشبيه الّضمين1.



ّية والجوانب الجمالّية
ّ
إجمال لألساليب الفن



 ّ  
 
أسئلة للتدّرب والعمل الذات
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