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 هي التضاد ٬العالقة بين نمت وربت٬ الرمال
 والتراب والكثيب هي عالقة ترادف .

 الدينية ٬ تصيح عليها الغرب : توحي بالعلو ٬ باسقة : توحي
 بشدة العلو ٬ بنات الرمال : توحي باألمومة ٬ تطول وتقصر

 توحي بالحركة ٬ الهاجرات : توحي بشدة الحرارة .

 عالقة أرى واحتجب٬هنا وهناك
 تطول وتقصر٬ جـاء و ذهـب٬ الغنـي والفقير

 طول النخلة
 أحد أهم
 مميزاتها
 الجمالية

 وصف النخلة
 محّملة  بالثمر

 بيان مكانة
 النخلة بين
 الشجر وذكر
 بعض فوائدها

 السماء : توحي بالعلو ٬مآذن : توحي القداسة
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 شّدة الحّر

 إعداد : السيد ضياء أحمد حسين

 طعـام الفقـير وحلــوى الغنـي وزاد المســافر والمغــترب

 أهذا هو النخل ملك الرياض أمـير الحقول عروس العزب
 فوا عجباه لهذا النخل ! إنه حقا ملك الرياض لطوله وهيبته وبروزه بين النباتات وأمير
 الحقول إلحاطة الشجر به من كل مكان وعروس العزب لجماله وحسن منظره

 وكأن رطبها في عذوقه قالئد مرجانية تدّلت فوق الصدر وكأن سعفاتها المنسدلة وشاح
 مصنوع من القصب

 وشـذت علـى ســاقهــا مــئزرا تعّقـد مـن رأســها للذنــب

 أحمد شوقي  قصيدة ( عروس الصحراء والحقول )

 المعنوية السامية لكل جزء في النخلة في نفس الشاعر وفيها اختصار جميل قّوى المعنى .

 وتعدد منافعها وفيه اختصار وتشخيص رائعان أعطيا المعنى قوة ووضوح .

 على عدم انقطاع عطاء النخلة باي حال من األحوال وفيه اختصار وتشخيص قويا المعنى .

 عرصات
 تماثيل

 ما يرخى من
 العمامة ليقي الحر

 الهاجرات
 العذب
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 فـيا نخـلة الرمــل لـم تبخلـي وال قصـّرت نخــالت الـترب

 الناعمة
 ذو الحبيبات
 التراب الجاف

 األفكار

مة
لعا
 ا
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 تعّقد

 شّدت

 فيا نخلة الرمـل لـم تبخلي : شـّبه النخـلة باإلنسـان الكـريم ليدلل على كـثرة عطـاء

 وال قّصرت نخالت الـترب : شـّبه النخلة باإلنسـان غـير المقصـّر في أداء واجبـاته  فيا أيتها النخلة مهما كان منبتك ـ رمال أو ترابا ـ أنت رمز العطاء الذي ال ينقطع عّمت
 بركتك الزارع والمستهلك وكل ما فيك نافع للبشر
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 الرمل

 استعمالها في مصر

 العزب

 منارة إلرشاد السفن
5 

 عمود السفينة

 تراب الكثيب

 وضعت عصابة
 فصوص 7
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 المسلة

 زادت ونمت
 تالل التراب

 باسقة
 ربت
 الكثب

 ربطت
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 الفنار

 خرز
 اعتصبت

 رداء يشّد بالوسط
 ربطت

 مئزرا

 قطع صغيرة

 حجر كريم
 علقت

 شذور

 اتشحت
 مرجان
 ناطت

 البيت  الرئيسة

 وثمرته اللذيذة هي مورد إقبال الكل فهي غذاء للفقراء لتوافرها بثمن مناسب وهي نوع
 من الحلوى المفيدة للطبقة الغنية كما إنه زاد للمسافر والمغترب

 من آثار الفراعنة

 جمع غراب

 جعلته وشاحا

 ما يحمله المسافر

 المزرعة

 من طعام وشراب

 وهي تسمية يكثر

 زاد

 احتجب

 المسافر للخضرة والماء وفيها اختصار جميل زاد المعنى قوة ووضوحا .
 قد اعتصبت : شّبه النخلة بالعروس التي تضع عصابة على راسها ليدلل على كثرة إنتاج

 استتر ٬ اختفى

 قشر الشجر  شذب
 درج

 أرى شجرا في السماء احتجب وشّق العنان بمرأى عجب

 ظواهـرها درج مـن شذب : شـّبه شذب النخيل بالسّلم ليدلل على كـثرة أوجـه التشـابه

 سارية

 المعنى المعجمي

 طويلة ٬ عالية

 العنان

 الغرب

 السحاب ٬ الغيوم

 عتبات

 وناطـت قالئــد مرجــانها على الصــدر واّتشـحت بالقصب

 وفي موسم إثمارها تبدو كالعروس الالبسة عصابة من عقيق فأعاليها مزّينة برطب أحمر
 منتظم كفصوص العقيق يحيطها من كل الجهات تحمله عذوق صفراء كالذهب .

 قـد اعتصـبت بفصــوص العقـيق مفصـلة بشـذور الذهــب

 وهي وإن بدت قصيرة أحيانا بسبب تجمع الرمال التي تجلبها الرياح حول ساقها إال إنها
 سرعان ما تبدو طويلة بعد كشف الرياح لهذه الرمال .

 تطول وتقصـر خـلف الكثيب إذا الريـح جــاء به أو ذهـب

 وا عجبا من طول هذه األشجار ( النخيل ) فقد ارتفعت في السماء وتجاوزت السحاب
 حتى اختفت نهاياتها عن ناظري

 مـآذن قـامت هنــا أو هنــاك ظــواهــرهــا درج مـن شذب
 هذ النخيل المنتشر في كل مكان يبدو للناظر كمآذن المساجد إال أنه يخالفه في أن المأذنه

 يصعد لها عبر سلم داخلي والنخلة يصعد لها بسّلم خارجي هو شذبها .
 وليـس يؤذن فيهـا الرجــال ولكــن تصـيح عليهـا الغـرب

 كما إنها تختلف مع المآذن في أمر آخر وهو أن المآذن يعلوها البشر لقراءة فصول األذان
 أّما النخيل الباسقة فتصيح عليها الغربان حّبا في األماكن العالية .

 وباسـقة مـن بنـات الرمـال نمـت وربـت فـي ظـالل الكثب
 وها هي ذي النخلة الباسقة التي ربت ونمت في أحضان التراب واستظلت بكثبان الرمال

 ترّد لها الجميل بتظليلها بعد أن صارت أعلى منها .
 كســـاريـــة الفلــك أو كالمســّلة أو كالفنــار وراء العبـب

 وهي لشدة طولها وقوتها تشبه سارية السفينة ولطولها وعراقتها تشبه المسّلة ولطولها
 وصمودها وإرشادها المسافر من بعيد  للخضرة والماء تشبه الفنار وراء األمواج .

 الصور الجمالية ودالالتها وسر جمالها

 أّما ساقها فهي مشدودة بمئزر من قشرتها المتشكلة من بقايا  سعفاتها المقصوصة وكأنها
 عقد تغطيها من راسها إلى أصلها

 معلم من معالم المناطق المتواجدة فيها وفيها اختصار أكسب المعنى وضوحا وقوة .
 كالفنار وراء العبب : شـّبه النخلة بالفنار ليدلل على طولهـا ورؤئتها مـن بعيد

 وفيه مع االختصار تشخيص جميل زاد المعنى قوة وبعث في النخلة الحياة والحركة .

 الزينة والجمال لكل أجزاء النخلة وفيه اختصار قوى المعنى وأعطى الصورة حركة وحيوية

 مآذن : شّبه النخيل بالمآذن ليدلل على شدة ارتفاعها وانتشارها في كل مكان وسّر جماله

 والنخلة وأهمية التربة لنموها وسّر جماله يعود لإلختصار والتشخيص ووضوح المعنى .

 يكمن في االختصار وتقوية المعنى وتوضيحه وإكساب النخيل القدسية .

 شرح األبيات

 النخلة والماذنة وسّر جماله يكمن في التوضيح ودّقة النظرة .
 بنـات الرمـال : شـّبه النخـلة بالبنت والرمـال باألم ليدلل على عـمق العـالقة بـين الرمـال

 كسارية الفلك : شّبه النخلة بسارية السفينة  ليدلل على العلو والقوة واألهمية وسـّر
 يكمن في اإلختصار ووضوح المعنى وتقويته .

 كالمسّلة : شّبه النخلة بالمسلة ليدلل على طول النخلة وعراقتها وارتباطها بالتاريخ وأنهـا

 وشّدت على ساقها مئزرا : شّبه قشرة النخلة بالمـئزر وجدعها بالسـاق ليدلل على جمـاله

 النخلة من الرطب وإحاطته بها من كل الجهات وفيه اختصار وتشخيص قويا المعنى .

 تعقد من رأسـها للذنب : جعل للنخلة رأسـا وذنبا تشـبيها لها بالحـيوان ليدلل علـى

 على صدر المرأة ليدلل على جمالها وغالء قيمتها عنده وفيها اختصار وتشخيص قويا المعنى
 واتشحت بالقصب : شّبه سعفات النخيل المنسدلة على جذعها بالوشاح المنسدل من عاتق

 المرأة ليدلل على جمالها وفيه اختصار وتشخيص جميلين زادا المعنى قوة ووضوح .

 وناطت قالئد مرجانها على الصدر : شـّبه العذوق والرطـب على النخلة بقالئـد المرجـان

 بفصوص العقيق : شّبه الرطب الحمر بفصـوص العقيق ليدلل على وحـدة اللون
 المعنوية السامية لكل جزء في النخلة في نفس الشاعر وفيها اختصار جميل قّوى المعنى .

 مفصـلة بشـذور الذهـب : شـّبه العذوق بشـذور الذهـب لـيدلل على وحــدة اللــون

 األشجار وفيه تشخيص جميل واختصار وضح المعنى وأعطاه قوة وحركة وحيوية .

 أمير الحقول : شّبه النخلة باألمير ليدلل على إحاطة بقية األشجار بها كما تحيط

 عروس العزب : شّبه النخلة بالعروس بين صديقاتها ليدلل على يمّيز جمالها قياسا لبقية
 باألمير وتوسطها مميزة بينهم وفيه مع اإلختصار تشخيص بديع وقوة ووضووح للمعنى .

 وفيه مع االختصار تشخيص جميل زاد المعنى قوة وبعث في النخلة الحياة  والهيمنة.
 ملك الرياض : شّبه النخلة بالملك ليدلل على علو مكانتها وهيبتها العظيمة بين األشـجار
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 الدمى
 الرحب
 جناكن
 الكرم
 شّتى

 جناكـن كالكــرم شـّتى المذاق وكالشهـد فـي كل لـــون يحـب
 ولشّدة كرمكن أيتها النخل فإنكّن لم تكتفين بنوع واحد من الثمر بل أشبهتّن شجرة العنب

 في حالوة ثمرها وتنوعها وكالعسل في حالوته وفوائده وحّب الناس له

 ساحات

 الساحات الواسعة
 ثمركن

 وأنـتّن فـي الهــاجـرات الظـالل كــأن أعــاليـكـن العــذب
 إضافة إلى كل هذا فأنتن توفرن الظالل لنا في األوقات التي تشتّد فيها حرارة الشمس

 وكأن سعفكن المتدلى عمامة على رؤوسنا تقينا حّر الهجيرة
 وأنتن في عرصات القصور حسان الدمى الزائنات الرحب

 ولجمالك الفّتان وروعة صنعك وحسن مظهرك إّتخذك الملوك واألمراء واألغنياء زينة
 تجّمل ساحات قصورهم كما تفعل التماثيل المنحوتة

 كأّن أعاليكن العذب : شّبه سعفات النخيل المنسدلة على جدعها بالعذب المنسدل من
 عمامة الرجل ليدلل على عمق فائدة ظالل النخيل للناس وفيه اختصار وتشخيص جميالن .

 وأنتن .... حسـان الدمى : شـّبه النخلـة بالتمـاثيل المنحوتة في القصـور ليدلل على
 وتناسق أجزائها وسّر جمالها يكمن في اإلختصار الذي أعطى المعنى قوة ووضوح .

 العالقات اإليحاءات

 كالكرم شّتى المذاق : شـّبه رطب النخـل بالعنب ليدلل على شـّدة حـالوته وتـنوع اشـكاله
 ومذاقاته والوانه وفيه اختصار وضح المعنى بعبارات قليلة وقّواه .

 كالشهد في كل لون يحـب : شـّبه ثمرة النخل بالعسـل ليدلل على اخـتالف الوانـه ومذاقاته
 وعموم فوائده وحّب الكل له وفيه اختصار وضح المعنى وقّواه .

فع
منا
 ال
رة
كثي
لة 
جمي
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شج
 ال
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ة ت
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 العنب
 مختلف

 هنا أو هناك : اسلوب ترديد ٬ وليس يؤذن : اسلوب نفي ٬ ولكن تصيح : أسـلوب اضراب ٬ كسارية و كالمسـّلة
 و كالفنار : كلها أسـاليب تشـبيه ٬ إذا الريح جاء به : أسـلوب شـرط ٬ قد اعتصبت : أسـلوب تأكـيد ٬ أهذا هو النخل : اسـلوب
 اسـتفهام ٬ فيا نخلة الرمل : أسـلوب نداء ٬ وال قّصرت نخالت التـرب : أسـلوب نفـي ٬ كأن أعاليـكن العذب : أسـلوب تشبيه ٬

 كالكرم شتى المذاق : أسلوب تشبيه ٬ وكالشهد في كل لون يحب : أسلوب تشبيه .

األساليب


