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التفاعل مع الحمام واإلحساس به...
فها هو »أبو فراس« يس���مع وهو أس���ير فى بالد الروم، حمامة تنوح فيس���ألها أن تقترب منه ليبثها بعض أحزانه، 

ويتساءل، كيف تبكى حمامة طليقة، ويسكت وهو السجين الغريب الحزين؟ ويلوم نفسه أن ال يشعر مثل شعورها...

أيا جارت���ا هل تش���عرين بحالى***أق���ول وقد ناح���ت بقربي حمامة

تعالى!***أيا جارتا ما أنص���ف الدهر بيننا الهموم  أقاِس����ْم�ِك  تعالى 

ت�َ����رّدُد ف���ى جس���م يُ�ع���ّذب بال***تعال���ى ترْي روحا ل���دىَّ ضعيفة

سال؟***أيضحك مأس����ور وتبكى طليقة، ويندب  محزوٌن  ويس���كُت 

وهاهو الش���اعر وقد ه�ز إحساسة صوت الحمام وهديله، ويعجب كيف يحُس قلوب العاشقين بغناء الحمام، ويعجب 
من أن اإلحساس بالمخلوقات وجمالها وأصواتها أعلى من العقل والفهم...

ً***وهاتفه على األغصان تملى غرامها علينا وتتلو م���ن صبابتها صحفا

ً***ويش���جو قلوَب العاشقين حنينها وم���ا فهموا مما تغنّ����ت به حرفا

تعالي نتعارف معه ...
ونتعارف مع الشعراء الذين يحسون به ...
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شاعر أخر... يسمع الحمام ينوح، فيخاطبه قائالً ... أرى إْل�فَ��َك قريباً منك مكانك جميل فعالم النحيب؟ بل أولى لك أن 
تغني وتبتهج، وتترك البكاء لقلبي الحزين من لوعة فراق الحبيب:

والَج�ناُب جميَل***أال ي���ا حم���ام األَيك مال���َك باكياً نَ�ْض�ٌر  وُغ�صنَك 

بعي���ُد***تَ�َغ�نَّ وال تَ�ْن�ِش�ْج ف�إِْل�فُ�َك حاضُر غائ���ُب  وإِلف���ي  قري���ٌب 

صريع***وقلبُ����ك ِخ�ْل�ٌو من تباريح لوعتي الفِ�راق  بلوع���اِت  وقلبي 

أمير الشعراء »أحمد شوقى«
ُد أمير  يتفاعل وجدانياً ونفس���ياً مع الحمام اليمنى ويستعين به على الصبر على مشاق الهوى ولوعة الحب، وال يتردَّ
الشعراء »أحمد شوقى« فى أن يُ�ف�شي حبه للحمام ألنه صم ال يبوح باألسرار، ويُ�صغى له ويسمع، والحمام يواسيه 
بحنينه وهديله، ويجمع بين الحمام وبين أمير الشعراء الحنين إلى األوطان فالحمام اليمنى يهوى اليمن وشوقى يحب 

بالده مصر.

فإنك دون الطيِر للس���رِّ َم�ْوِض�ُع***أبثُّ���ك وج���دي ياَحَم���ام، وأُوِدع

تئِ�نُّ فنْص�ِغ�ي، أَو تح�نُّ فنَ�ْس�ِم�ع***وأِنت ُم�عيُن العاشقين على الهوى

يَ�مانِ�يّ����اً، وص���ُر خميلتي كالنا غريٌب، نازُح الداِر، ُم�وَج�ع***أَراك 

وقريب من تفاعل أحمد شوقي فى غربيه مع الحمام، تفاعل أبو فراس الحمدانى في أسره...
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المع���رى
يصف ويشرح لنا بعض سلوكياته:

يتفق الناس على أن »الديك« طائر ش���جاع وش���هم، يغار على دجاجاته ويدافع عنها. ويحدثنا أبو العالء المعرى فى 
األبيات التاليه عن غيرة الديك على زوجاته الدجاجات، وعن إيثاره لهم بالعلف، ويصف جمال ريشك وألوانه الزاهية 

وتاجك الذى يشبه تاج هرمز ملك الفرس..
يقول المعرى:

الكرائم***في���ك إذا ما ضيع الن���اس غيرةٌ الزوج���ات  به���ا  تُ�صان 

كريم���ة م���ا اس���تعملتها األالئم***وتؤثر بالعلف الدجاجات ش���يمة

وتاُج����ِك معق���ود كأن���ك ُه�رُم�ٌز***علي���ك ثي���اٌب خاطه���ا هللا قادٌر

شياه الشابي
الشابى وتفاعلة مع الحياة وإحساسه بالشياه وهو يرعاها، والشابى شاعر الحياة ومن أعلى الناس إحساساً بالحياه 

وبالحيوان...
يقول أبو القاسم الشابي من قصيدته » اغاني الرعاة «...

وات��ب��ع��ي��ن��ي ي��اش��ي��اه��ى، ب��ي��ن أس������راِب ال��ط��ي��وْر

وإم�����إي ال������وادى ثُ�������غ���اًء، وِم�������راح���اً وح��ب��وْر

ال��زه��وْر ِع�طَر  وتشم  ال��س��واق��ي،   همَس  واسمعي 

المستنيْر ال��ض��ب��اُب  ��ي��ه  ي��غ��شِّ ال�����وادى  وان���ظ���ري 

واْم���َرح���ي م��ا ش��ئ��ِت ف��ي ال��ودي��ان أو ف��وق ال��ت��الْل

ال��ك��الْل ِخ�����ف��ِت  إْن  ال����وارِف،  ظْل�ها  ف��ى  وارب��ض��ي 

الظالْل َص�مت  فى  واألف��ك��ار  األع��ش��اَب،  واْم�ضغي 

واس��م��ع��ي ال��ري��ح تُ�����َغ�����نِّ�����ي، ف��ى ع��ال��ي��ات ال��ج��ب��اْل


