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حال   وصف
النهر
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الكلمات     بعض معاني بيان
معناها  الكلمة: الصعبة

انثَنيَْت

قيدَتَْك

رجعت 

كَبّلَتَْك 

ُركْبَتَيِْه   على جلس

الَحّسون

يجثو

حَسُن    جميل طائر
الصْوِت

من  )    مجموعة ِسْرٍب جمع
الطير (

أسراٌب

صوت  )  (   النعيب وَصّوَت صاَح
الغراب

الناس   من مجموعة

نعيب)  ( ينَعُق

َجْوقٌ 
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التفاؤل 
النهر  بعودة
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الكلمات     بعض معاني بيان
معناها  الكلمة: الصعبة

َمْوَجتَُك  تَكِّر

العجاب  )   مجازي تعبير
والسعادة (

وتعود  ترجع

ثملى

الِفّضة

انُفُه  يْشَمُخ

لَُجيْن

من    أنفه رافعا
والفخر  العجاب

ويفتخر  يتبختر يَِميُس 

الشجرة     من المستقيم الغصن
أفنان)  (

الفنَن
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الشاعر    حال اشتراك
النهر  مع
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الكلمات     بعض معاني بيان
معناها  الكلمة: الصعبة

الُمروج

تتحرك  )  –  مجازي تعبير
تنبض ...

ذات )  (     واسعة أرض َمْرج جمع
نبات 

تموج

الِمثُْل )  (    وهو ِسّي ُمثنّى
والنّظِير 

غدا

ِسيّان

أصبََح

معروف    ول واضح غير ُمبَْهم
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تَتََغيُّر        النسان أّن بفكَرتِِه يُْقنَِعنَا حتى
يصبر        أن وعليه النهر هذا مثل أحوالُُه

الله     من الفرج يأتِيَُه    . حتى
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كان        فقد النهر يُشبُِه أنه الشاعر يرى
بالمال       نابًِضا قلبًا يملك الماضي في
واليأِس       الغربَِة إلى قلبُُه تحّوَل ولكن
يشتاقُ       يَُعدْ ولم الناس ،فانعَزَلعن

يعودُ          كما يعودَ لن أنُّه ويرى ، أحٍد إلى
طبيعته   إلى . النهر
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النساِن       أهّمأعضاِء القلَبهو لّن
والمشاعر     الحاسيس والُمتََحكُّمفي

يَعيُشها      التي البائَِسُة والحالَُة ،
فكان        قلبِِه في إل توَجدُ الشاعُرل

غيِرِه      القلَبدوَن يختار أن . ملئًِما
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جْسَمَكمن       ***      َفتَُفّك الربيِع أياُم وتَعودُ سينَصِرُفالشتا لكن
الّصقيِع    يَدُ مكنَتُْه عقاٍل  

ويعودُ       ***    المصائِِبوالِمَحن من اعتََراهُ ما ينَسى والَحْوُر
الَفنَن     ُمْخَضّر ويَميُس أنَْفُه يَْشَمُخ

كقلبَِكفيه         ***      حّر المروج مثَل قلٌبضاِحٌك نهر يا لي كان قد
تموُج   وآماٌل أهواءٌ  

      *** يَِحّن      ل جمادًا فغدَا وانفَرد عنْها فماَل الحياِة ضوَضاءُ نَبَذَتُْه
أَحد    إلى يَِميُل ول
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ُمتََجّمدَةٌ      مياُهُه الشتاء النهُرفي
بل        طيوٍر ورٍقول بِل َحْولَُه والشجاُر

فصل         في أما ، تنْعُبوتنِعُق الغرباُن تأتيِه
وتنتشر      نَِقيًّة المياهُ فتْجري الربيع

تجذُب      التي الجميلة والشجاُر الزهاُر
المختلفة    بأنواِعها الُمغّردَةَ   . الطيوَر
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منه  .    والغرض إنكاِرّي استفهام
من     والستغراب الدهشة إثارة

النهر   . حال
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تنَشُط –  –  –  يبُسُط تسير
تسبح –  . يُلطُِف

سكينة –   نضبت
تتلو –  –  –  – مرنًّما باكيا الخرير

يَُغّرد –  –  يندب  أحاديث
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 ( أبببْكَيْتَنِي  –   ضبباِحكًا سببلّيْتَني ببباكيًا ُن   (  قاربِ تبببُ وبهي
لببلشاعر    حاببليِْنمبختلفين ببببين  . 

اببلرببيع )   اببلشتاء نببوح )(  ضببحك اببلبائبسين )(  
 اببلصفاء  أبببناء  )

الشاعر      عند المور استواء يُوضح . وذكرها
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الحدائق      بين كنَتُمَرنًّما بالمِس
. والزهور

َسلّيْتَني      باكِيًا أتَيْتَُك كنَتإذا . بالمِس

أبْكَيْتَني      أتيْتَُكضاِحكًا إذا صرت  . واليوم
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على         تبقي ل وأنها الحياة تََغيّر شُعْرُتبمدى
الجماد    مع حتى .  حال

نظَْرتَُه         أؤيّدُ ل ولكن ، الشاعر تعاطفُتمع
مصاعِب       على الصبِر من فلبدّ النهزاميّة
إلى         الواقع تغيير محاولة وكذلك ، الحياة

دائًِما  . الفضل
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بالله      الظّّن بُِحْسِن أول وثانيًا عزوجل أنَصُحُه
الفرج       بانتظار وثالثا المكاِرِه على بالصبر

الّسرور        الحزُنول يَدوُم ل له أقول . ورابًعا

ألعُبكرةَ         وأنا كُِسَرْتساقي عندما ، نَعم
ومارْسُت        ُشِفيَْت قد الن لله والحمد القدَم

أخرى   . اللعَبمرةً
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التفاُؤُل        على يدُّل لنّه ؛ الثاني المقطع
بالسعادة   . والشعور

بالله   استَِعن
تعجز  ول
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