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 ملخص                                            

                             __________________ 

 الذي(  الوحشً الحٌوان قصص)بـ القدٌم العربً الشعر فً الصراع لوحاتتتمثل 

و النعامة و الظلٌم  ، الوحشً والثور الحمار الوحشً ، من كل أدوارها جسد

 القصٌدةالرحلة من  مقطعفً  القصصهذه   تنبثق.  من الحٌوانات الوحشٌة وغٌرها

 ومن ، الوحشٌة الحٌوانات بأحد لذكر ناقته و ٌشبهها الشاعر ٌعرضبعد أن  العربٌة

 ، الماءمواطن  نحو ارحلته و الصحراء فً الحٌوانات حٌاة تلك ٌعطف على ذكر ثم

. و تعرضها لسهام الصٌادٌن و نجاتها بعد أن تهرب الى مصٌر مجهول  ، الكأل أو

 مساحة واحتلت ،العربٌة القدٌمة القصٌدة فً ةمهمال حاورالم من و لوحات الصراع

.  الشعر العربً القدٌمجملة من فحول  بارزة ظاهرة أصبح حتى متنها فٌ واسعة

 قٌد علىالثور  بقاء مسألة فً الذي بحث الجاحظ منذ النقاد انتباه ىاستدع قد وهذا

 لحٌاةل رمزٌةمن  كال اللوحتٌن تمثله وما ، الصٌد كالب من هقتل و، أ الحٌاة

 لفٌف هادرس فقد الظاهرة هذه النقاد من كثٌر ٌغفل لم الحدٌث العصر فً. والموت

 الشعراء من ةم  الر   ذو و ، ورمزٌتها ، اللوحات تلك توجٌه فً اختلفوا و ، منهم

 من أكثر من متمٌزة لوحاته تجاءوقد  ، اللوحات هذه على مثل شعرهم توفر الذٌن

 ما لم نجده هذا و ، واحدة قصٌدة فً كاملة لوحة من أكثر الشاعر وفر ، فقد وجه

كما .  و إن اختلفت داللة كل لوحة الهذلً ذؤٌب أبً عند إال القدٌم العربً الشعر فً

 نفسه الوقت فً وهو ، اللوحات هذهالٌه  وصلت ما أعلى مثلت ةم  الر  أن لوحات ذي 

 جٌدة هً اللوحات هذه دراسة أن نجد ، من هناو ، ٌعد آخر من كتب فً هذا الجانب

توضٌح فً عرض آراء النقاد ، و بٌان وجهة نظرهم ما ٌساعد على فهم و  أن كما

 تلك اللوحات.


