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الفـرس والفارس فـي ميميـة اجلميـح 

 عمار حازم حممد علي. د.م

 1/4/2009: تاريخ القبول 16/2/2009: تاريخ التقديم

لفتت الخيول اىتمام العرب وعنايتيم عمى مدار عصورىم األولى، وقد 
أخذت ىذه المكانة من قدرتيا عمى أداء أعمال يعجز عنيا سواىا من الحيوانات، 
وبحكم حاجة العرب إلييا فقد أصبحت عنايتيم بيا أكبر من عنايتيم بما سواىا، 

تيم وبمفيوميم العام لمحياة مثل افضاًل عن ارتباطيا بخصال ليا عالقة بحي
، وىي صفات تظير في جوانب حياتيم كميا ...(1)األصالة والشرف والنفع العام

وفي أحواليم وأوقاتيم كافة وتروي لنا المصادر أن أول من ركب الخيل ىو 
. (2)إسماعيل بن إبراىيم عمييما السالم

وكانت الفرس األصيمة مصدرًا لمتنافس والتباىي والتفاخر عند العرب في 
 في حمايتيا حماية لمنفس واألىل لكونيا مرتبطة أنَّن الجاىمية حيث كانوا يدركون 

، وىي فوق ذلك جزء من ىيبة (3)بحياتيم وبطريقة ترتيبيم لحياتيم في مجتمعيم
وقد حفمت . (4)األسرة والقبيمة فبقدر ما يممك الفرد منيا يقاس جاىو وتقاس وجاىتو

قصص البطولة والفروسية بذكرىا وبصمتيا العميقة بالفرسان الذين يمتطونيا حيث 
وبقدر ذكر معارك العرب يرد ذكر الفرس التي ... (5)يوجد تواشج قوي يربط بينيما

ىي الزمة وعدة من عدد القتال ومن شخصية الفارس وادائو وبالئو في الميدان فال 
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وىناك تشابو لفظي بين الفارس والفرس ... (1)يذكر الفارس ااّل وذكرت معو الفرس
 مفردة فارس اصاًل استنبطت من ركوب الفرس، فالفارس أنَّن رى نيدعونا إلى أْن 

ويظير الكثير من الشعر العربي ما لمفرس من ... ىو من يجمس عمى ظير الفرس
دور وصفات ومزايا في القتال، في الكر والفر وفي الطعن والمناورة والثبات والقوة 
والجرأة وشجاعة القمب واالقدام وعدم االكتفاء بحمل الفارس، بل مساندتو ومعاونتو 

ذا كانت العرب قد قالت . في دحر خصومو من الفرسان فإنَّن  ((الخيل بخيَّناليا))وا 
ىذه العبارة تعني التالزم بينيما أيضًا وتشف عما لمخيل من دور مع خياليا فيي 

وقد حفل الشعر . ىنا ذكية مطواعة وىذا وحده يكفي لمداللة عمى دورىا ومكانتيا
العربي بنصوص عن ىذه العالقة والتداخل بين طرفييا، من خالل إقامة نماذج 

 يبني مشيد االستيالل في (2) الجميحأنَّن وشواىد داخل نصوصيم، ومن ذلك 
فيو يريد أْن يعمق عامل إدانة الغدر ... قصيدتو اتكاًء عمى استثناء في السموك

في ما فعمو بنو عامر عندما غدروا بعد االتفاق مما يتناقض مع سموك العرب، 
سواء في السمم أم في الحرب، فقد درجت العرب بوصفيا أمة حضارية تحمل في 
أعماقيا رساالت سماوية متتالية، عمى احترام المواثيق والعيود والعقود واألعراف، 

ولكي يصل الشاعر إلى ذلك ... لذلك يبدو نقض االعراف استثناًء سمبيًا، منبوذاً 
فإّنو يرسم لقطتو الشعرية لمدخول إلى حادثة أو حادثات الصراع بين بني عامر بن 

ىذه  شاعر... صعصعة وىم رىط الطفيل بن مالك، وبني أسد وىم رىط الجميح
ففي يوم ذي عمق الذي التقى فيو الجمعان قتل ربيعة بن مالك، أخو . القصيدة

الطفيل وانيزمت بنو عامر، فتبعيا خالد بن نضمة األسدي والحرث بن خالد فخرج 
عمييم مالعب االسنة عامر بن مالك في نفر من أصحابو فتيادنوا، ثم غدر بنو 

يختار الشاعر ىذا الغدر بوصفو استثناء ... عامر بخالد فقتموه، فمحقيم بنو أسد
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مستيجنًا سواء في سموك العرب أم سموك فرسانيا ليبدأ بو قصيدتو وليعتمده 
فيو يستيجن فعل بني عامر ويدعو إلى ... استيالاًل في ىندسة نص في المديح

البحث عّما أصابوه بفعمتيم السوداء تمك، معممًا سؤالو عمى العرب كميم فيو يدعو 
 ويقصد بذلك أكثر (1)(سائل معداً )إلى توجيو السؤال إلى العرب كافة عبر مدخمو 

وكأنو يقول اسألوا العرب ... العرب، ألن أكثر العرب تنتسب إلى معد بن عدنان
 إنَّن ... عما جنتو بنو عامر، فال ىي راعت أعراف أىميا وال ىي أصابت مغنماً 

مثل ىذا االستيالل االستفيامي ال يمكن فيمو إاّل عمى أساس إرجاعو إلى حادثتو 
: (2)يقول نص البيت... وتحميمو إلى عوامل تكوينو الموجودة في حادثة بني عامر

 َمِن الفوارُس ال: ساِئْل َمَعدَّا
 

 أْوَفْوا ِبِجيرانهم وال َغِنُموا 
ج 

بعد ىذا المشيد االستياللي الذي يذىب إلى لحظة الغدر وينتقييا ليجعميا 
بمثابة صيحة إعالن عن النص كّمو، وعمى أخالقيات قصيدتو كميا، فإنَّنو يعود 
أدراجو إلى لحظة البداية، والبداية لديو ىي لحظة انيزام بني عامر في النزال، 

 األخالق تحّتم أْن يكون الخالف في نزال، وأن يكون النزال أنَّن فكأنو أراد أْن يقول 
في ساحة ومعركة ومواجية وقتال في وضح النيار، وليست األخالق أْن تعقد 

وقد ربح ... وفي الميدان يتبين صاحب النصر من المخذول... اتفاقًا ثم تنقضو
ن احترام معطيات الميدان، والبد أيضًا أن يكون أي م المعركة والبد حرىط الجمي

 أنَّن في الميدان الذي عاد إليو الشاعر نرى ... رد من الردود مستقباًل من جنسيا
تيم اليزيمة والشاعر يرمز إلى ىذه اليزيمة بمقطة ركض حصان قبني عامر قد لح

الطفيل بعيدًا فكأن بني عامر وخيميا تركض ىاربة من الميدان مع الطفيل الذي 
وقد أمسك الشاعر بيذه المقطة عبر ... ييرب من ميدان سقط فيو أخوه صريعاً 

ويّدوي خبر ىزيمتيم  (قرزل)رسميا بدقة من خالل ىرب حصان الطفيل واسمو 
بين الناس فتسمع الناس بقصة ىروبيم من ساحة المعركة بعد خسارتيم امام بني 

فكأن قرزل الذي يعدو بزعيميم إَنما يعدو بيم جميعًا ويرفرف شعر ناصيتو . أسد
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وىذا ىو التقميد الذي ... في إشارة ذكية إلى ىروب بعيد تصل اخباره إلى الناس
يجب احترامو، في مكانو الصحيح وفي توقيتو السميم، في أرض المعركة، وليس 

: (1)يقول الشاعر في رسم ىذا. في الدسائس والنوايا
 َيْعُدو بهْم ُقْرُزٌل وَيستمُع الـ

 

 نَّاُس  ليهْم وَتْ ُفُ  المِّلَممُ  
 

وىذا المشيد حدث بعد مقتل ربيعة، في المعركة في لحظة من لحظات 
إنَّنو جزء ... وربيعة ليس مجرد رجل أو مجرد فارس من فرسان بني عامر... النزال

من تشكيمة القيادة، فيو أخو الطفيل الذي يقود بني عامر في ىجوميم وفي 
وموت األخ في المعركة يعني تحطم نفسية القائد . خوضيم لمعركتيم ضد بني أسد

لذلك ... وتدىور روحو المعنوية ونزوعو إلى النجاة بنفسو، فيو مدخل إلى الفرار
من ساحة المعركة، جزءًا من القرار الصعب الذي اختارتو  (الركض)نرى بدء فعل 

إّنو ... بنو عامر، قائدًا وفرسانًا ومقاتمين والركض سوف يكون دون حدود االلتفات
الذي  (ربيعة) يفطنوا إلى ترك جثة مركض مذعورين الىين عن كل شيء بحيث ل

ىو أخو الطفيل قائد الجيش في معركة تتم خسارتيا ويتم الخروج منيا ركضًا عبر 
لقد تركوا موتاىم في أرض الثأر التي تالحمت فييا األجساد ... اضطراب عظيم
ااًل بوالتي تجاورت فييا وتقاتمت ببسالة حتى انحسم الموقف، إق... واألنفس والنوايا

د وبنو عامر ييربون ويتركون سواىم حفاظًا ... ارًا من بني عامربمن بني أسد، وا 
يقول نص البيت في رسم ىذه المقطة لميروب غير الرشيد لبني ... عمى أنفسيم

: (2)عامر
 رْكضًا وقْد غاَدروا ربيعَة في الـ

 

 َأْ  ِر لمَّا َت اَرَ  النََّسمُ  
 

وربيعة الذي تتركو قبيمتو أو يتركو قومو مجنداًل عمى أرض المعركة ليس 
مجرد رجل مقتول غدرًا أو مجرد ضعيف يسيل قتمو، إنَّنو فارس بطل متمرس 

اختار رمحو بدراية وخبرة تناسبًا مع منزلتو ومكانتو ففي كفو رمح لينة وعنفوان 
فيو بطل جاء إلى ساحة ليقاتل ببسالة وينتصر أو يموت، وعندما مات ... الغيظ

مات بطاًل، بل إّنو مات عمى مشيد بطولتو، وىو مشيد ينتضي فيو السالح بيده 
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وقد حافظ عمى غضبو وحافظ عمى بطولتو عمى ... ويحارب، غاضبًا، ىو ورمحو
وفي رسم ىذا الموت أو ىذا النوع من الموت ... بطولتو في مشيد أو لقطة موتو

إشارة إلى الوقوع في قمب األعراف الصحيحة التي يكون فييا الميدان وحده ساحة 
... إلنياء الخصومات عبر نزال حر شريف تمعب القوة فيو دورىا وليس الغدر

وعندما يموت المرء في الميدان، فإنَّنو يموت بطاًل مرتين، مرة ألنو واجو وقاتل 
وقضى نحبو وىو يقاتل وييجم، ومرة ألنو كّف األذى عمن ىم وراء ظيره فيوقف 

بموتو فعل القتال ويفتح صفحة جديدة لمتسامح والتصالح لمن ظموا أحياء من 
نموذج يضحي بصورة مشرقة وضاءة، وىو جزء من إرادة احترام أإنَّنو ... بعده

: (1)يقول البيت... البد من الوقوف عندىا واحتراميا... العدو لدى الفرسان
 في َكفِّلِه َلْدنٌة ُم  َّفٌة 

 

 فيها ِسناٌن ُمَ رٌَّ  َلِ مُ  
 

ىذا مشيد موت مشّرف، ينتقل منو الشاعر إلى مشيد آخر فيو الموت 
 ىالشرف لمقتيل وحده في الحالين ولمقاتل في المقطة األول... ليس مشّرفًا لمقاتل

رادتو إذ من المعموم ... ألنو يقاتل في معركة لقد ذىب ربيعة إلى الموت بمعرفتو وا 
أن الفرسان طاّلب منّيات ألعدائيم أو ألنفسيم، أما خالد فقد ذىب إلى اتفاق ولم 

يذىب إلى موت، لو كان يدري بنواياىم ولو كان يخاف من فعمتيم لموى عنق 
فرسو وطار بيا إلى الوراء ناجيًا من غدر يوقع بو الموت، ومرة أخرى يدخل 

الشاعر إلى الصورة عمى ظير فرس مسماة، فيي في ىروب الطفيل مخذواًل في 
وىي في اقبال خالد إلى مائدة المفاوضات تسمى  (قرزل)ساحة المعركة كانت 

ركضت قرزل ألن يد فارسيا أرادت أن تفعل ذلك في بحثو عن ... (سبوح)
الخالص عبر اليروب، ولم تركض سبوح ألن يد فارسيا لم ترد ليا أْن تفعل ذلك 
في بحثو عن الخالص عبر المفاوضات، ولو أرادت تمك اليد أْن تسحب العنان 

كان فارسًا ذا أخالق اطمأن بيا  (اخالد)لجرت سبوح بعيدًا والنقذت صاحبيا لكن 
وىو يجيل ما . وبإيمانو بأخالق الفرسان إلى نوايا عدوه لذلك مشى إلى حتفو
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سوف يفعمو عدوه المتخفي في ثياب صديق أو المتخفي في ثياب من يريد أن 
. (1)يقول الشاعر... يظير بوصفو صديقاً 

 َـ لو  افكم  الُد بُن َنْضَمَة ن
 

ْتُه َسُبوٌح ِ ناُئها َ ِ مُ    جَّ
 

ونالحظ ىنا حرص الشاعر عمى إبعاد الشعور بالخوف عن الفارس 
فيو يتقدم الييم غير خائف، ولو كان خائفًا يتمسك بحياتو أو تيمو حياتو  (خالد)

فالشاعر ال يريد بالخوف ىنا مجرد الفصل اآللي أو الشعور الطبيعي إّنو ... لنجا
إذ لو كان خالد يفضل الحياة عمى الموت ... يريد بو تفضيل الدنيا عن الموت

وسبوح فرس مشيود ليا تستطيع أْن ... لموى عنق فرسو سبوح وىرب بيا بعيداً 
إّنيا فرس أصيمة لم ... تركض وتحممو بعيدًا عن سيوف ورماح الساعين إلى قتمو

تترك في اسطبميا لتسمن وتيرم بعيدًا عن الميادين بل لقد صقمتيا ميادين الجري، 
وساحات القتال ومضامير المنازلة حتى اكتسبت الصفات الخاصة بمثل ىذا النوع 

وقد كانت لمخيول صفات تميز أنواعيا وتحدد ... من الحياة بالنسبة لفرس عربية
وقد ... مواصفاتيا وتعّين طبيعة استعماليا في الميدان الذي تبدع أو تخدم فيو

حازت سبوح وىي فرس خالد بن نضمة عمى صفات الخيل المتقدمة فيي قصيرة 
الشعر طويمة العنق، فالعرب تحب طول العنق في الخيل، فسبوح ليذا السبب 
تندرج ضمن الخيول التي يميل العرب إلى محبتيا فضاًل عن أنيا قد عوممت 

معاممة متوازنة في كيفية إطعاميا فروعي في ذلك أْن ال تترك جائعة فتيزل أكثر 
وال يقدم ليا ... مما ينبغي وتضعف فتتكاسل وتعجز عن أداء أية ميمة توكل إلييا

 وتصبح عاجزة عن العمل، عاطمة عن نأي طعام فائض عن حاجتيا فتسم
الحيوية، وبين ىذا وذاك يقدم ليا طعام متوازن يحافظ عمى رشاقتيا وحيويتيا 

ولعل من أىم عوامل إدامة قيمة الخيول وزيادة اإلقبال ... ويدعم طاقاتيا وقوتيا
عمييا ىو بنيتيا وكيفية إطعاميا فيذا العامل األىم في إبقائيا ضمن المشيد 

المتقدم، الذي يعمي من قيمتيا ويزيد من سعرىا ومن إقبال الناس واليواة عمييا 
ىذه ىي سبوح، الفرس الذكية الماىرة النشطة ... والتنافس عمى حيازة ممكيتيا
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يقول نص ... الغالية التي امتطاىا خالد بن نضمة في ميمتو غير آبو وال خائف
:  (1)البيت

ْعَدِة الُم اَمِة ال  َجْرَداُء كالصَّ
 

 ُقرٌّ َزَوى متَنها وال َ ِرُم  
 

ىنا يعمد الشاعر إلى مالحقة الغدر في أعمق معانيو وتفاصيمو، يغور في 
داخل مشاىده ويعرض الصورة بوضوح واكتمال لكي يّعري الغدر ويمنع عنو 
األعذار بوصفو غدرًا يحدث نتيجة انتياج سموك معين وليس نتيجة تداخل 

الخطوط وكون الحالة غائمة، إّنو يحدث ألنو غدر ينتيجو الغادرون بطبيعتيم 
المكتسبة من التآلف مع الشعر واالنغمار فيو، فال حيمة لمغادر يجّمل بيا فعمو 

ألن الغدر فعل آثم يكشف عن نفسو ميما ... الغادر وال حجة لو يحتمي وراءىا
واهلل يعّري بقدرتو كل فعل غّدار بأن ... تخّفى المرء وراء األعذار والتعميالت

يضعو في سياق مشيد ينّم عنو ويقود إليو، بل يعزل صاحبو ويظيره ويظير معو 
وعادة ... فعمو الجبان عاريًا مكشوفًا أمام الناس في غمرة ارتكاب الغادر لمغدر

يكشف الغدر في لحظة حدوثو، عن الفاصمة بوضوح، عبر مفارقة كبيرة يبنييا 
إنَّنو يفعل ذلك ... عمنًا ويفصل بيا بين نمط اإلنسان الشرير ونمط اإلنسان الخّير

بقوة من خالل تعظيم صفات األخيار في أنموذجيم المعروض، أي ممجأ وموئل 
لالعتصام، منحو اهلل ىذه الصفة لعمو أخالقو وقدرتو عمى اشاعة األمان في 
النفس الالجئة إليو، فيو واحد من مناطق االعتصام التي أباحيا اهلل سبحانو 

وتعالى، والتي أعمن عن وجودىا في سياق تاريخ العالم كمو من خالل اإلعالن 
عن المحظة الوحيدة لرفعيا وحجبيا عن الناس، أي إنَّنو أعمن عن وجودىا التاريخي 
من خالل اختيار لحظة واحدة لحجبيا في قولو تعالى في محكم كتابو الحكيم في 
قصة نوح عميو السالم وابنو بعد بناء السفينة وبدء الفيضان الذي سيغمر اليابسة 

َقاَل َس ِوي  لى َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمْن اْلَماِء َقاَل ال َ اِصَم  : يقول نص اآلية... كّميا
 اْلَيْوَم ِمْن َأْمِر المَِّه ِ ال َمْن َرِ َم َوَ اَل َبْيَنُهَما اْلَمْوُج َفَكاَن ِمْن اْلُمْ َرِقينَ 

(2) 
                                                 

. قبضو وشنجو: زوى متنيا. القناة: القصيرة الشعر، الصعدة: الجرداء. 42: المفضميات (1)
 . الحرمان: الحرم، بفتح فكسر

. 43: سورة ىود، اآلية (2)
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فبخالف ىذه المحظة يمتد تاريخ طويل من المجوء واالعتصام متاح لمبشر عبر 
وقد عمد الشاعر ... في نوع من اإلجارة النفسية واألخالقية. لجوئيم إلى بعضيم

والذي ... إلى رفع منزلة اإلنسان الخّير إلى مقام العصمة والممجأ الجامع لمناس
لذلك ال خيار وال عذر لمشرير في تبرير ... يعد عممًا معروفًا بمجرد النظر إليو

فميس ىناك أي مجال .. استيدافو وفي إحالة األمر إلى الغموض وشائكية المحظة
زيادة عمى أن ... لجيل القالع العالية التي تشكل موئاًل وممجًأ ومعتصمًا لمناس

الرجل الخّير أعمن عن حضوره واعرب عن نفسو بصوت عال مسموع من خالل 
 شعريًا في وصف لقطة فريدة حىذه الحالة يبينيا الجمي... اطالقة نداًء مسموعاً 

يقول نص ... نادرة لممواجية أو بصورة أدق تسبق المواجية بين الشر والخير
: (1)البيت

 وال ارُث الُمْسِمُع الدُّ اَء وفي 
ج 

 َأص ابِه َمْمجٌأ وُمْعَتَصُم  
ج 

الذي يجعل منو ... ويقصد في ىذا البيت الحرث بن خالد بن المضمل
شخصية تشع أخالقيا عمى من ىم حوليا من أصدقاء فيصبحون مثميا موئاًل 

وعندما يجمب شاعر بميغ عارف بمينتو، مثل ىذه الشخصية، . وعاصمًا وممجأً 
ومثل ىذه األخالق، إلى نص القصيدة، ويعرضيا عمينا نحن القّراء، فإّنو يأتي بيا 
في محيط مؤثث تأثيثًا عاليًا يتناسب معيا، بل إّنو يضعيا عمى ظير جواد خاص 

مميز، فيو بوصفو فنانًا يمتقط لحظة نادرة، أو رسامًا يرسم مشيدًا فذًا، فإّنو ال 
إّنو ينتقي بميارة ويختار المفردات التي تنسجم مع ىذه ... يقبل بأي محيط

إّنو ... الشخصية، وأّوليا الفرس أو الحصان الذي يمتطيو في ذىابو إلى اآلخر
يعيد تركيب ذلك الحصان، عمى وفق رؤاه، ليجعمو متناسبًا مع المحظة التاريخية 

ربما كان في واقع األمر . التي سوف يرتبط بيا وىو يدخل في جو القصيدة
حصانًا عاديًا أو مميزًا بعض الشيء، ذلك أمر مقبول لحصان موجود في الواقع، 

لكنو ُأخذ من ىناك إلى " الخيل بخياليا: "حيث يتعامل الناس معو عمى أساس مبدأ
 هلذلك البد من إعادة بنائو مفردة وراء مفردة، البد من منح... لحظة شعرية

وأول صفاتو ... صفات فريدة تميق بحصان معروض تاريخيًا وىو يحمل بطالً 

                                                 

 .42: المفضميات (1)
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 حيوية ال يوجد فيو إعاقة أو عوق يحول بينو يءالسرعة في العدو، فيو حصان مل
وىو حصان استكمل ظيور أسنانو أي إّنو بحدود السنة الخامسة ... وبين الجري

وىو ضخم العظام . من عمره، وىو سيد بين الخيول وليس تابعًا ألي حصان منيا
إّنو في ذروة ... ليس قميئًا وال ىزياًل وال سميناً ... مكسو بالمحم، فيو مثالي الجسد

ىكذا يقوم الشاعر بدوره التاريخي، وليس الواقعي، في حذف ... صفات الجمال
سم حصان آخر رسمو بواسطة مفردات فريدة رالحصان الحقيقي من تحت فارسو، و

الشاعر ىنا يحّور المقطة من أجل أن ... دالة كي يكون مناسبًا لمفارس الذي يحممو
يعيد تأثيثيا فيبيح لنفسو أن يأخذ حصان الواقعة، الذي ربما كان حصانًا عاديًا أو 
حتى عمى أبواب ىرم وربما كان قريبًا من الصفات الجيدة، إاّل أنو ال ينسجم مع 
البنيان الذي يعيد الشاعر تركيبو من خالل إعادة بناء مفرداتو، ليضع لنا ىناك 

الحصان الذي نريده والذي نحدسو والذي نتوقعو، ليس لكي نراه، ولكن من أجل أن 
ألن مثل ىذا األمر مطموب في إطار تعميق صورة ... نرى الفارس الذي يعتميو

بما يعني أن الشاعر قام بحذف بعض ... الفارس، والمبالغة في رسم صفاتيا
بعاد بعض الصفات األخرى من خالل الرسم الذكي لما ىو  صفات الفارس وا 

ألّن مثل ىذا الحصان الحيوي الخاّلب، ىو ... موجود تحتيا أي تحت الشخصية
: (1)لذلك نراه يقول في نص البيت. جزء من عمو مقام فارسو وشخصيتو

 َيْعُدو به قاِرٌح َأَجشُّ َيُسو
ج 

 ُد ال يَل  َنْهٌد ُمَااُاُه  َزِ مُ  
 

وبعد أْن فرغ الشاعر من وصف الفارس والجواد بصفاتيما المجردة، فإّنو 
يعمد إلى وضعيما داخل طوق محكم يحميو من األذى وىو الدرع، وىو عبارة عن 
مالءة من الحديد حمقاتيا مضاعفة، مكونة من حمقات بواقع وضع حمقتين بداًل من 

ىذا ىو الدرع الذي يختار الشاعر أْن يجعمو ... حمقة واحدة في كل مفصل صغير
طوقًا حاميًا يعزل بواسطتو الفارس وجواده عن العالم الخارجي وعن المحيط، وىو 

إنَّن الشاعر يرى المقطة بعين ... أشبو بدرع ذي طبقتين عازلتين من حمقات الحديد
                                                 

: األجش. ما تمت أسنانو، وذلك في الخامسة من عمره: القارح من الخيل. 42: المفضميات (1)
. رؤوس العظام: المشاش، بالضم. الضخم القوائم: الخشن الصوت، النيد، بفتح فسكون

. السمين: والزىم



 عمار حازم حممد علي. د.الفـرس والفــارس فـي ميميـة اجلميـح                                      م

 122 

الضرورة التاريخية التي تعني التزام الحيطة والحذر، لذلك يضع الفارس والجواد 
داخل مالءة من حمقات الحديد، ويبقي لمقدر إمكانية نفاذ الموت عبر ثقوب 

ولكي يظل في إطار ... الحمقات لذلك يقدم درعًا بحمقات وال يقدم لوحًا من الحديد
الرسم الجمالي فإّنو يعود إلى الدرع ذي الحمقات ويمتدحو لكي يحجب عنو صورة 

وكل ما ىو ... الوىن الموجودة في حمقاتو وثقوبو، إنَّن ىذه الثقوب تجعمو شفافاً 
وىنا تختار مخيمة الشاعر شفافية فذة منتقاة من بيئة اإلنسان ... شفاف جميل

اإلنسان العربي الذي يعيش بين ... العربي ابن الطبيعة القريبة من الصحراء
العطش واالرتواء وتمده بيئتو بمناظر ولقطات خالبة يختار لنا الشاعر واحدة منيا 

فيو يمتمئ ... دير الذي تممؤه وتمأل وسطو أمطار ضعيفة مستمرةغىي مشيد ال
أو بصورة أدق يظل عميقًا وصافيًا وىي الصفة التي اخذىا ... ويظل صافياً 

أما كيف اختار لنا العمق والصفاء ؟ فإّنو . الشاعر من الغدير وخمعيا عمى الدرع
عمد إلى ذلك باختيار أْن يمتمئ الغدير بالماء في منتصفو أي إّنو عرض لنا 

دران توجد فييا أعمق النقاط في غ الأنَّن امتالء منتصف الغدير أو وسطو، ومعموم 
وسطيا، وىو صاف ألنو يمتمئ عمى ميل من مطر خفيف مستمر فيو ليس مطرًا 

ىذا المشيد ... قويًا يعكر الغدير وليس متقطعًا بحيث تغور المياه في باطن التربة
الذي تقدمو الطبيعة الموجودة حول اإلنسان العربي في العمق والصفاء تمت 

استعارتو إلى الدرع الذي أراد الشاعر أْن يقول إّنو قوي وشفاف، تمامًا مثل الغدير، 
:  (1)الذي ىو عميق وصاٍف يقول الشاعر في التعبير عن ىذا كمو

 ُمدَّرِ ًا َرْيَ ًة ُمَضاَ َفةً 
 

 كالنَّهي َوفَّى َسرَاَرُ  الرِّلَ مُ  
ج 

 

                                                 

. لبسيا: وادرعيا. المالءة: الربطة. 42: المفضميات (1)
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Horse and Horseman in Jumaih Poem 

Ammar H. M. Ali

 

Abstract 
Arabs’ morals, behaviours and habits are related to each 

other in a general uniform pattern. Its parts are related to lead 

some of them. This relation finds a way to express itself in the 

components of world surrounding. Arabs borrow any word 

from the world to express their moral creation with which they 

are consistent. Poets usually hold terminals of exception in 

order to tilt the base. For this reason, we see that they are 

interested in details of any case that violates the whole moral 

norms because they want to show the importance of moral 

base. On the basis of that human being does not strongly 

realize the law as he does when he observes its behavior in 

life. Al-Jamaih’s poem is one of the poems that talk about this 

matter.  
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