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 على العاطفة وفيه اختصار اضفى على المعنى روحا ووضوحا وقوة .

 لحن من النور لم يهتف به وتر : شـّبه النور باللحن ليدلل على جمـاله واختـالف

 لم يهتف به وتر : شّبه صوت الوتر بهتاف اإلنسان ليدلل على اشتماله للمعاني واحتوائه
 وخّفته على عين الناظر وفيه اختصار وتجسيد زادا المعنى وضوحا وقّوة .

 وفي مسـابرها التقطيب : شـّبه النفـس بالوجـه الذي يظهـر عليه التقطيب والعبـوس ليدلل

 الصادر من مياهها الجارية وفيها اختصار أعطى المعنى قوة وحركة وجمال .

 ابدلت من ظلم نورا : شـّبه الحـزن بالظـالم والفرح بالنور ليدلل على شدة الكآبة التي

 رقة النسيم في تحريكه لألزهار وفيه تشخيص جميل واختصار أكسب المعنى وضـوحا وقوة
 أذاعت سّرها الشجر : شّبه الشجر باإلنسان الذي يسترق السمع وينشر األسرار ليدلل على
 وضوح أثر النسيم في تحريك الشجر الرتفاعها دون الزهور وفيه اختصار وتشخيص جميل

 فوسـوسـة بين الزهور : شـّبه الزهور باإلنسـان الذي يهمـس في إذن صـاحبه ليدلل على

 يعلق
 طهر
 مكمن

 العاطفة والشعور والتلذذ بالجمال كما هو الحال في الغناء وفيه مع االختصار تشخيص جميل
 كأنمـا انزلـت في سـاحه صور : شـّبه الطبيعة باللـوحة الفنية ليدلل على جمــال الطبيعة

 فهّب بلبله الصداح منطلقا يشـدو : شّبه البلبل باإلنسان المغّني ليدلل على جمال الصوت
 والتفاعل مع روعة الطبيعة وفيه اختصار قّوى المعني ووّضحه وتشخيص جميل .

 فهـّب بلبــله الصــّداح منطلقــا يشــدو فيسـهــب أحيــانا ويختصــر

 يسـهب أحيانا ويختصر : شّبه البلبل باإلنسـان المتكلم الذي يطيل كالمه أحيانا ويختصر

 الصور الجمالية ودالالتها وسر جمالها

 استحوذ هذا النور على نفسي فمألها حّبا وتفاؤال فصارت ترى الجمال في كل الكائنات
 وتالشي الحزن من قلبي فلم يعد له وجود

 أحيانا أخرى ليدلل على اختالف النبرات واحتوائها على معاني وفيه اختصار وتشخيص .
 مكمن األسرار : جعل لألسرار مخبأ تختبئ فيه مشـبها لها بمن يخـاف الخطر

 على عمق الحزن والكآبة التي كان يعيشها قبل قدوم الربيع وفيه اختصار وتجسيد جميلين .

 يعيشها قبل قدوم الربيع وشدة الفرح بعد قدومه وفيه اختصار وتجسيد أعطيا المعنى قوة .

 وليسعد بك البصر : شّبه البصر باالنسان الذي يشعر بالسعادة والحزن ليدلل على راحة

 وتناسق ألوانها وإبداع صنعها وفيه اختصار وضح المعنى واعطاه قوة وفيها تجسيد جميل .

 العين وتأثرها بما تشاهده  وفي هذا التشبيه اختصار وتشخيص وضحا المعنى وأعطياه قوة

 شرح األبيات

 أّما نســائمه الحــيرى فوســوسـة بين الزهور أذاعت سّرها الشجر

 في هذا الفصل ـ الربيع ـ يطيب لنا الغناء وتجاذب األحاديث لوقت متأخر من الليالي فهو
 فصل جميل تنشرح فيه النفس وتسعد العين برؤية مظاهر جمال الطبيعة فيه

 هللا روضــا تغّنـى طــيره طـربـــا كأنمـا أنزلــت فـي ســاحه صــور
 فما أروع تلك األراضي التي تحولت فيه إلى رياض خضراء تترد فيها أصوات الطيور

 طربا وسرورا حتى ليخيل للناظر أنها لوحة من إبداع فنان ماهر

 ورحـت عنـه وقـد ابدلـت مـن ظلـم نورا يقصـّر عـن إشـراقه القمر

 وقفت أشاهد مظاهر الجمال في هذا الفصل وأنا كئيب حزين قد مألت الوسائس قلبي
 وانطبعت بالضجر نفسي حتى انعكس ذلك على مالمح وجهي تقطيبا وعبوسا

 وقفت فيه وفي نفسـي وســاوسها وفي مساربها التقطيب والضجر

 أما الرياح في هذا الفصل فهي رياح طيبة ال نكاد نشعر بها لوال حركة الشجر واألزهار
 الخفيفة التي تنبئنا عن وجودها

 المعنى المعجمي

 يطيل في الحديث
 ارتفع صوته

 حديث الليل السمر
 الشدو

 هّب

 الغناء

 فرحا وسرورا

 روض

 من الظهور ليدلل على قلة شقشقتها في بقية الفصول وفيه اختصار وتجسيد .
 وللجداول أنغـام : شّبه الجاول باالالت الموسيقية ليدلل على عذوبة الصوت

 األراضي المعشبة

 ساحاته  ساحه
 طربا

 اآلن يا روض يحلو الشدو والسمر فلتهنأ النفس وليسعد بك البصر

 تغّنى طيره طربا : شّبه الطير  باالنسان المغني ليدلل على جمال الصوت واحتوائه على

 اآللة الوترية

 طاف

 األحالم ٬ الخياالت

 ينادي يصّوت

 أحّيي

 البيت  الرئيسة

 فأهال وسهال بفصل الربيع الذي هو مظهر قوة وجمال األرض وروعة الطبيعة حيث
 تتجمع العناصر لترسم لوحة فنية رائعة تسحر األبصار وتزرع البسمة والفرح

 التصق ٬ التحم

 قام

 نور وإضاءة

 اقدم التحية

 مّر

 وتر

 الرؤى

 الروابي

 مسارب

 إشراق
 يقّصر

 رحت عنه

 التقطيب

 يهتف

 وضر

 اذاعت

 جمالها
 ال يترك

 سحرها

 الملل ٬ الكآبة

 يقّل وينقص

 العبوس والغضب

 ذهبت

 وسوسة
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 الصداح
 يسهب

 الصوت الحزين
 مخبأ

 المغرد ٬ المغني

 ضّج
 المرّن

 نشرت ٬ أظهرت

 فرح وسرور
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 الريح الطيبة نسائم

 مسالك ٬ طرق
7 

 الصوت الخفي

 اليذر

 بهجة

 الضجر
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 ولم يتأخر البلبل عن مشاركة الطيور بهجتها بجمال الطبيعة فهّب رافعا صوته الجميل
 مطيال في تغريده تاره ومقصرا تارة اخرى

 وضـّج مـن فيه لّلحن المرّن وقـد أهاج من مكمن األسرار ما ستروا
 فأطرب تغريد البلبل الشجي بقية الطيور فحفزها للتفاعل معه وأخذت تعّبر عّما في

 نفوسها من فرح بقدوم الربيع فتعالت أصواتها

6 

 وللجـداول أنغــام مرفــرفــة طهـر مــن الفـّن لــم يعلــق به وضــر
 ولخرير مياه الجداول في هذا الفصل انغام موسيقية جميلة متتابعة ال يشّذ منها لحن عن

 اآلخر وكأنها من صنع فنان موهوب  الوسخ ٬ النجاسة
5 

 نقاء ٬ صفاء

 تزدهر

 والجمال والعطاء وفيه اختصار اكسب المعنى قوة ووضوحا وروحا وحركة .

 وتفاؤله بقدوم هذا الفصل وفيه اختصار جميل و تجسيد رائع

 شـباب األرض : شـّبه الربيع لألرض بمـرحلة الشـباب للكائـنات الحّيـة ليدلل على القـوة

 حدائق األمل : شّبه األمل بالزرع وجعل له حدائق كما للزرع حدائق على نمو األمل  خمائل

 ما يراه النائم

 الشجر الكثير الملتف
 التالل

 فكأن بين اشجار الربيع الكثيفة ورياضه الجميلة وحدائقه الغناء التي تمتع البصر زروع
 أخرى تشعل النفس أمال وتفاؤال ومتعة بالحياة

 كـأن بـين الروابـي مـن خمائـله حـدائـق األمــل المنشـور تزدهــر

 يتألأل ٬ يضيء
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 انغام مرفرفة : شّبه األنغام في صعودها الهواء بالطائر المرفرف ليدلل على
 انتشار خرير المياه في األجواء ورقتة وفيها اختصار وتجسيد زادا المعنى جماال .
 نسـائمه الحيرى : شّبه النسيم باإلنسـان الحـائر الذي ال يدري أين يذهـب ليدلل
 على عدم وحده اتجاه النسيم وانما تحركه  بين االشجار واالزهار وفيه تشخيص رائع جدا .

 الختصار مبالغة أعطت المعنى قوة وزادته وضوح وجمال .
 بهجتها وســحرهـا : جعـل لأليام بهجة وسـحـر ليدلل على شــدة جمالها وفـيه إضـافة
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 األساليب
 يا روض : اسلوب نداء ٬ فلتهنأ النفس : أسلوب أمر ٬ وليسعد بك النظر : أسلوب أمر ٬ هللا روضا : أسلوب تعجب ٬ كأنما أنزلت :
 أسلوب تشبيه وقد أهاج : أسلوب خبري مؤكد ٬ لم يعلق به : أسلوب نفي ٬ أما نسائمه : اسلوب شرط ٬ وقد ابدلت : اسلوب خبري

 إعداد : السيد ضياء أحمد حسين  سعد أبو معطي  قصيدة ( الربيع )

 إّني أحّيي شـباب األرض مبتسـما كأنما هو من سحر الرؤى صور

 وطـاف بالنـفس لحـن هّزهـا طربا لحن من النور لم يهتف به وتر
 وطربت نفسـي وانتشـت ألنغــام هذا النور الذي نسجت ألحانه عناصر الطبيعة الخالبة في

 هذا الفصل الجميل ولم تنسجه أوتار آلة موسيقية

 وما انصرفت عنها حتى تبدلت حالتي من هّم وغّم إلى بهجة وسرور فكأني كنت أعيش
 في ظالم دامس فخرجت لنور ساطع يفوق إشراقه ضوء القمر
 نورا يريــك مــن األيــام بهجتها وســحرهــا ثــم ال يبقـي وال يذر

 العالقة بين كلمتي ( ظلم ونورا ) هي عالقة تضاد .
 العالقة بين ( ال يبقي و ال يذر ) هي عالقة ترادف

 اإليحاءات
 تغّنى : توحي بالفرح والسعادة
 التقطيب : توحي بالحزن والهّم

 مؤكد ٬ ال يبقي : اسلوب نفي ال يذر : أسلوب نفي ٬ لم يهتف به وتر : اسلوب نفي ٬ إني أحيي : أسلوب خبري مؤكد ٬ كأنما هو
 سحر : اسلوب تشبيه ٬ كأن بين الروابي : أسلوب تشبيه .

 أثر فصل
 الربيع على
 عناصر
 الطبيعة

 أثر فصل
 الربيع في

 نفسية الشاعر

 فصل الربيع
 شباب األرض

 مبتسما : توحي بالرضا
 شباب : توحي بالقوة والنشاط

 العالقات
 العالقة بين كلمتي ( تهنأ و تسعد ) هي عالقة ترادف .

العالقة بين كلمتي ( يسهب ويختصر ) هي عالقة تضاد .


