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 فحضارة آشور في العراق والحضارة الفرعونية في مصر وحضارة تدمر في سوريا ما
 هي إال بعض ما شيدته يد العامل والنقوش واآلثار تدّل على ذلك

 واختصار وافي بالمعنى بعبارات قليلة .

 المغشـوشـة ليدلل على سـالمة وصحة واستقامة األعمال التي يؤديها العمال وفيه

 ففي قسمات وجهه وتجعدات جلده تقرأ مقدار عزمه وإصراره ومقدار تحمله للصعاب
 وصموده وقت األزمات

 متصبب عـرقــا كأن جبيـنه نضحــت عصــارة روحـــه بحبابه
 وما هذا العرق الذي يتصبب من جبينه نتيجة ما يبدله من جهد متواصل ومن إخالص

 في العمل إال عصارة من روحه يبذلها في سبيل رفعة اإلنسانية وتطورها

 جميل واختصار وّضح المعنى وأعطاه قوة .

 العلمي بالغزو ليدلل على التجارب المضنية و مقدار التضحيات التي بدلها العمال
 يغزو الفضاء : شّبه استكشاف الفضاء واستغالله في بناء الحضارات والتقدم
 وجه الدنيا وفيه مع اإلختصار الوافي بالمعنى تشخيص أكسب المعنى قوة وجماال

 ما شـابها زيف : شـّبه األعمـال غـير المفـيدة أو الضارة باالشياء المزيفة أو

 وأن مرحلة الشباب هي المرحلة األكثر فعالية في بنـاء المجد والحضارة للشعوب

 عمق التعبيرات على وجه العامـل ووضوح داللتها على جهوده العظيمة المبذولة

 ضربة من فاسـه وشـبابه : شّبه الشباب باآللة الحافرة ليدلل على قوة العامل

 الصور الجمالية ودالالتها وسر جمالها  شرح األبيات

 يقسم الشاعر بأن التاريخ ما هو إال غطاء لكيان عظيم جوهره واساسه العامل الذي هو
 الصانع األول للتاريخ والباني للمجد والمحافظ عليه

 وهــب الوجــود حيــاته متكــرمــا هللا حــّر قــد سخـــا بلبــابه

 ما التاريخ غير إهابه : شـّبه التـاريخ بالجـلد لـيدلل على التجـدد الدائـم وأنهم
 هم من يصنعـون التـاريخ ويبنون الحضـارة بجهودهم وسـّر جمال هذا التشبيه هو

 اختصار بعبارات قليلة أعطت المعنى قوة وزاده وضوحا .
 قسماته تنبيك : شـّبه قسـمات الوجه باإلنسـان الذي يتكلم ويخـبر للداللة على

 اإلختصار والتجسيد اللذان زادا المعنى قوة ووضوح .

 منتهى ٬ غاية

 كل المجد في جلبابه : شـّبه جلبـاب العامـل بالخزانة التي تحفـظ بها األشـياء
 فهو الذي وقف نفسه لخدمة البشرية تكرما منه وحبا منه للعطاء فيا له من حّر كريم

 أعطى العالم خالصة عمره وجهده .

 قســماتـه تنبيـك مبلـغ عزمــه فــي النائبـات ومدلهـّم صعــابه

 اإلختصار تجسيد جميل أعطى المعنى قوة وزاده وضوحا .
 وهب الوجود حياته : شـّبه الحياة بالعطية الغـالية والوجود باإلنسـان العزيز
 على النفس ليدلل على حّبه لخدمة البشـرية و عظم ما يقّدمه للعـالم وفيه تشـخيص

 أقســمت مـا التــاريخ غــير إهابه فالمجد كل المجـد في جلبابه

 فمن يعجبه أن يرى حرا شريفا فاضال فلينظر للعامل فإنه مثال لإلنسانية الفاضلة عند
 من يقّدر األمور وينظر لها بعين العاقل الفطن  فطن ٬ غير خامل

 رأس وصدر المرأة

 الشريف٬ كريم الفعال

 ثوب واسع يغطي

 جاد وتكرم

 مـن كان يســتهويه منظـر مـاجـد فلينظــرّن إليه نظــرة نــابه

 وكم كان العامل يتطلع للوصول للقمر على كثرة الصعوبات واألخطار وعلى كثرة
 اإلخفاقات إال أن الحلم أصبح حقيقة بفضل العمال

 قطرات العرق

 خيار الشيء
 يعجب

 يتطّلع ٬ يسرع إلى

 واسع

 هـو شعـلة الحـق التي ما شـابها زيف وليس الزيف مـن آدابه

 فكم من انجاز عظيم عّمت فائدته البشر ـ كما تعّم فائدة عيون المياه ـ واستفاد منه الجميع
 قدمه لنا العامل بجهده وتفانيه وبذله لقوته وزهرة شبابه

 فلـرب ينبـوع تفّجــر مـاؤه فــي ضــربة مـــن فأســه وشـبابه

 البيت  الرئيسة
 إهاب

 لباب
 سخا

 المعنى المعجمي
 الجلد ما لم يدبغ

 خالصة ٬ لّب

 صرح

 شعلة

 آيات

 شابه

 رحاب
 فسيح

 يهفو
 أعيا

 جلباب

 أعجز ٬ أتعب

 وسع ٬ اّتساع

 كتابة
 تدمر

 مغشوش

 يستهوي

 مدلهم

 دالئل
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 اختلط به

 عالمات

 حباب
 نضح

 ماجد
 نابه
 مبلغ
 النائبات

 األفكار
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 شّم
 بّناءة

10 

8 

9 
 رسم

 آشور

5 

 إعداد : السيد ضياء أحمد حسين  خالد سعود الزيد  قصيدة ( العامل )

 يهفو إلى القمـر المنـير وكـم غـدا صعبـا وقـد أعيـا على طالبه

 لواله مـا قـاد السـفينة ماجـد يغـزو الفضـاء على فسـيح رحابه
 فلوال العامل لما وصل اإلنسان للفضاء وغزاه بسفنه واستغله في المجاالت العلمية رغم

 اتساعه وكبر مساحته

 فإذا كنت جاهال بقدر العامل وما بذله جهود وما سطره من إنجازات فاقرأ التاريخ تجد
 فيه من البطوالت واإلعمال العظيمة ما لم يكن له وجود لوال العامل
 آشــور واألهـرام بعـض صنيعـه وبتدمـر آثـار رســم خطــابه

 من جهد في سبيل بناء مجد بالده وفيه اختصار وتجسيد وضحا المعنى ووضحاه

 سـل عنـه تـاريخ الشعـوب تجـد لـه آيـات مجـد لـم تقـم إال بـه

 فهو قدوة حسنة ومثال لإلستقامه واإلخالص والخلو من اإلنحراف فهو كالشعلة التي
 تنير الدرب  لآلخرين ليسيروا عليه ويهتدوا بهديه

 ما قاد : اسلوب شرط ٬ وكم غدا : كم الخبرية تفيد التكثير والتكرار ٬ وقد أعيا : أسلوب تأكيد .

 األساليب
 اقسـمت : اسـلوب خبري فيه معنى القسم ٬ ما التاريخ غير إهابه : اسـلوب اسـتثناء ٬ فالمجد كل المجد : تاكيد لفظي ومعنوي ٬ هللا
 حّر قد سخا بلبابه : اسلوب تعّجب ٬ من كان يستهويه فلينظرّن : اسـلوب شرط ٬ كأّن جبينه نضحت : أسـلوب تشبيه ٬ ما شابها

 من آدابه ) بما قبلها هي التأكيد . عالقة ۹ بـ ۸ تفصيل على فسيح رحابه : توحي بالقدرة والعزيمة .

 وفيه مع اإلختصار تشخيص لطيف اعطى المعنى حركة وقوة .

 سل عنه تاريخ الشعوب : شّبه التاريخ باإلنسان الذي يسال فيجيب ليدلل على

 هو شعلة الحق : شـّبه العامـل باللهب والحق بالنار ليدلل على النشـاط البناء

 الحضـارات إنمـا تقوم دعـائمها على جهـود العمـال فهم اساسها سواء ما كان منها
 هـو صـرح كل حضــارة : شـّبه العامــل بالصـرح الكبـير ليدلل علـى أن كل

 المفيد وأنه ينير الطـريق لآلخـرين بأعمـاله وجهوده العظيمة وفيه تجسـيد جميل و

 اختصار اعطى المعنى وضوح وجمال وقوة .

 شهرة منجزات العمال وامتالء التاريخ بشخصيات عظيمة أثرت أعمالها في تغيير

 كلمة ( فسيح و رحابه ) الترادف .عالقة ( ليس الزيف سل عنه تاريخ : توحي بشهرة منجزاتهم .

 في سبيل خدمة البشرية وفيه تشخيص رائع واختصار وافي بالمعنى .
 نضحت عصارة روحه بحبابه : شّبه عرق العامل وهو يبدل الجهد في عمله
 بخالصة الشيء وعصارته بعد عصره ليدلل على قيمة ما يقدمه العـامل وما يبذله

 لبلوغ الفضاء وفيها مع االختصار تشخيص جميل أعطى المعنى قوة .

 زيف : أسـلوب نفي ٬ وليس الزيف : أسـلوب نفي ٬ سل عنه : اسـلوب طلبي يفيد األمر ٬ لم تقـم إال به : أسـلوب استثناء ٬ لواله

12 
 هو صرح كل حضارة بّناءة في األرض أو من فوق شّم سحابه

 عالي

 بعض صنيعه : توحي بكثرة اإلنجازات .
 عالقة البيت الثاني باألول سـببت ونتيجة . العالقة بين
 كلمة ( متكـرما و سـخا ) هـي الترادف . العـالقة بـين

 قد سخا بلبابه : شّبه ما يقدمه العامل من جهود بّناءة في تقدم الحضارة وبلوغ
 المجد باللباب ليدلل على جودة وعظم ما يقّدمه العاملون من خدمات للبشـرية وفيه

 على األرض أو التقدم في مجال الفضاء وفيه اختصار وافي بالمعنى ومقويا له .
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 ّفعالة ٬ مفيدة
 خالص ٬ لّب

 العالقات اإليحاءات
 مدلهم : توحي بالتشوش والصعوبة .

 الثمينة ليدلل على أن بناء المجد وحفظه منوطه بجهود العامل وتضحياته وفيه مع

 حرف وضع رّب

 لهب النار
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 للتقليل وقد يفيد

 زيف

 دور العامل في
 بناء التاريخ
 وتضحياته

 فهو أهم معلم من معالم كل حضارة مفيدة على األرض أو في السماء ألنه هو الباني لها
 والمؤسس ألصولها والضامن الستمرارها

 رّش ٬ بلل

 المصائب الشديدة
 كثيثف ٬ شديد

 التكثير

 حضارت عراقية
 مدينة سورية
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 نماذج من
 الحضارات التي
 بناها العمال

 فضل العامل في
 غزو الفضاء

 العامل اساس كل
 الحضارات

 بعض صفات
العامل ومنجزاته


