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النخلة ...
في المأثورات واألمثال
العربي
والشعر
ّ
النخيل ال�سامق املتطاول يف كبد ال�سماء عرفته
احل�ضارات القدمية يف العراق وم�صر وبقية
الدول املجاورة .النخلة ال�شجرة املباركة التي
ورد ذكرها يف كتاب اهلل املجيد ويف �سنة النبي
الأكرم حم ّمد بن عبداهلل �ص ّلى اهلل عليه و�س ّلم
ويف �أ�سفار الرتاث العربي والإ�سالمي عرب
الع�صور ،مما ّ
يدل على مكانتها الأثرية عن
النا�س.
وقد �أخذت �أكرم ال�شجر” النخلة” مكانة بني
النا�س من خالل تداولهم للأمثال التي �ضربوها
عنها ،ويف ق�صائدهم ال�شعرية التي ازدان بها
ديوان ال�شعر العربي قدميه وحديثه .وهذه وقفة
عند تلكم الأمثال العربية والق�صائد التي دبج
ال�شعراء قوافيهم العديدة لل�شجرة املباركة.
يف امل�أثورات العربية:
وردت الإ�شارات لذكر ال�شجرة املباركة يف
امل�أثورات العرب ّية املختلفة .فقد كان ال�صحابة
الكرام ر�ضي اهلل عنهم يف عهد النبي الكرمي
عليه ال�صالة وال�سالم ي�أتي ك ّل واحد منهم من
�أ�صحاب النخيل ،بقنو “عذق” عند جذائه ثم
يعلقه على باب امل�سجد ي�أكل منه َمن ي�شاء .كما
تروى يف ذلك حكايات طريفة منها� :أنّ �أحدهم
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يهودي ًا قائ ًال:
ما هي �أهم الأثمار عندكم؟ التمر.
ثم ماذا؟ التمر �أي�ض ًا.
وكيف ذلك؟ لأنّ النخل ن�ستظ ّل ب�سعف ِه ون�صنع
ُ
ونتخذ
من جذوع ِه �سقوف ًا و�أعمدة بيوتنا،
من ُه ومن جريد ِه وقودنا ،ون�صنع من ُه ال ِأ�س َرة
ُ
ونتخذ التمر
واحل َبال و�سائر الأواين والأثاث.
ِ
طعام ًا مغذي ًا ،ويعلف ب َن َواه ما�شيتنا ،ون�صنع
وح ْل َوى� ،إىل غري ذلك.
منه ع�س ًال َ
وقال جماهد� :إذا ح�صدتَ فح�ضرك امل�ساكني
ال�سنبل ،و�إذا جذذت فالق لهم
فاطرح لهم من ُ
من التاريخ ،و�إذا َد َر ْ�ست ُه وذريت ُه فاطرح لهم
منه .وت�شبه النخلة الإن�سان ،فالنخلة ذات جذع
منت�صب ومنها الذكر والأنثى ،و�أنها ال تثمر �إ ّال
�إذا لقحت ،و�إذا قطع ر�أ�سها ماتت و�إذا تعر�ض
قلبها ل�صدمة قو ّية هلكت ،و�إذا قطع �سعفها
ال ت�ستطيع تعوي�ضه من حمله ،كما ال ي�ستطيع
يف
الإن�سان تعوي�ض مفا�صله ،والنخلة ُمغ�شاة بال ِّل ِ
ال�شبيه َ
ب�ش ْع ِر الإن�سان ،فهل ال تكون هذه ال�صفات
�شبيهة ب�صفات الب�شر)1( .
وروى ابن قتيبة عن اخلليفة علي بن �أبي طالب”

احل َراب التقربها الذباب مرفوعة عن الترُ اب،
ِ
ثم ت�صري ذهب ًا يف كي�س ِة ال ِّرجال ُي�ستعان به على
ال ِع َيال”)4( .

ر�ضي اهلل عنه” ،قالَ ”:من �أكل ك ّل يوم �سبع
مترات عجوة قتلت ك ّل داء يف بطنه”)2( .
وقال حم ّمد ح�سني هيكل يف كتابه” الفاروق
عمر”�“ :أفاء اهلل على امل�سلمني بعد غزوة
ال�سقاطية” حدثت بني العرب والفر�س �أيام
املثنى بن حارثة ال�شيباين يف خالفة �سيدنا عمر
ر�ضي اهلل عنه” ،مغامن كثرية بينها من الأطعمة
مقادير عظيمة ،فلم يفرحوا منها ب�شيء فرحهم
بلون من التمر يدعى -الرن�سيان -كان ملوك
ال ُفر�س يحبونه ،وقد اقت�سموه بينهم وجعلوا
يطعمون منه الفاحتني ،ثم بعثوا بخم�س ٍة �إىل
ُعمر باملدينة وكتبوا له�“ :إنّ اهلل �أطعمنا مطاعم
كانت الأكا�سرة يحبونها ،و�أحببنا �أن تروها
لتذكروا �أنعام اهلل و�أف�ضاله”.
وقال الأعم�ش :كان الربيع بن خيثم ي�ضع لنا
وال�سمن-
اخلبي�ص -طعام ُي�صنع من التمر ّ
ويقدمه ويقول ”:ال ّل ُهم اغفر لأطيبهم َنفْ�ساً،
و�أح�سنهم ُخ ْل َق ًا ،و�أرحمهم جميع ًا”)3( .
وو�صف خالد بن �صفوان كما �أ�شار الباحث
كوركي�س ع ّواد و�صفه للخليفة الأُموي عبدامللك
بن مروان يف الإ�شادة مبحا�سن مدينة الب�صرة
بالعراق ،حني و�صف ابن �صفوان النخل ب�أ�سلوب
رائع منذ خروج الطلع حتى ن�ضج الثمار قائ ًال:
“يخرجن �أ�سفاط ًا و�أو�ساط ًا ك� مّأنا ُم ِلئت رباط ًا،
ثم يتقلقن عن ُق�ضبان الف�ضة منظومة بالل�ؤل�ؤ
الأبي�ض ،ثم تتبدل ُق�ضبان الذهب منظومة
بالزبرجد الأخ�ضر ،ثم ت�صري ياقوت ًا �أحمر
�سحاء
و�أ�صفر ،ثم ت�صري ع�س ًال يف �شفة من ّ
لي�ست ِب ِق ْر َبة وال �إناء ،حولها املُذاب ودونها

وذكر ياقوت احلموي يف “ ُمعجم البلدان” عن
�أول َمن غر�س النخل مبدينة الب�صرة يف ذكره
للمدينة فقال ،قال الأ�صمعي “ :ملا نزل عتبة بن
غزوان اخلريبةُ ،ولِدَ بها عبدال ّرحمن بن �أبي
َبكرة .وهو �أول مولود ُولِدَ بالب�صرة .فنحر �أبو ُه
َجزور ًا �أ�شبع منها �أهل الب�صرة .وكان مت�صري
الب�صرة يف �سنة �أربع ع�شرة ،قبل الكوفة ب�ستة
غر�س النخل
�أ�شهر .وكان �أبو َب ْك َرة �أ ّول َمن َ
بالب�صرة .وقال :هذه � ُ
نخل ثم غر�س النا�س
أر�ض ٍ
بعده”)5( .
�أمثال عرب ّية:
من �أمثال العرب التي �ضربت يف النخلة والتمر
ما رواه الع�سكري يف كتابه” جمهرة الأمثال”،
فذكر مث ًال يقول“ :مواعيد ُعر ُقوب” ،وثبته
حتت عنوان�“ :أخ َل ُف من ُعر ُقوب” ،ويروي
حكايته كالآتي“ :وهو رج ٌل وعدَ رج ًال ب َث َم ِر نخل ِه،
ف�ص َرمها،
َوم َط َله ،حتى �إذا � ْ
أدركت جاءها لي ًال َ
وب”� .أي مواعي ُد
و�أخذها ،فقيل” َم َواعي ُد ُعر ُق ٍ
أمر فيه ُعر ُقوب،
فيها ُخ ْلف ،من قولهم :جاء ب� ٍ
�أي التواء ،قال ال�شاعر:
“ الي� ُأ�س �أ ْي َ�س ُر ِمن ِمي َعا ِد ُع ُ
وب” ()6
رق ِ
كما �أ�شار امل�ؤلف �إىل مثل �آخر يف كتابه هو”:
فاخ َت ٍة” .والفاختة من َ
� َ
احل َمام ذوات
أكذ ُب من ِ
بح ْ�س ِن ال�صوت ،وي�صفونها
الأطواق ،وتُو�صف ُ
فاخ َت ٍة” .لأ ّنهم
أكذب من ِ
بالكذب فيقول” � ُ

يزعمون �أ ّنها تقول يف �صياحها ”:هذا �أوان
ُ
والنخل مل يط ُل ُع بع ُد ،وهو مث ٌل ُم َو ّلد،
الرطب”.
م�أخوذ من قول ال�شاعر:
� َ
فاخ َت ٍة
أكذ ُب ِمن ِ
ُ
تقول َو ْ�س َط ال َك َر ِب
َ
والطل ُْع مل َي ْبدُ َل َها
الر َط ِب ()7
هذا �أوانُ ُّ
�أما كمال الدين الدمريي ،فقال يف “حياة
احليوان الكربى” ،عن التمر يف الأمثال
كقولهم ”:التمر يف البئر وعلى ظهر اجلمل”،
و�أ�صله �أنّ منادي ًا كان يف اجلاهلية يقف على
�أطم من �أطام املدينة حني يدرك التمر وينادي
بذلك� .أي َمن �سقى ماء البئر على ظهر اجلمل
بال�سان ّية” ال�ساق ّية” ،وجد عاقبة �سقية يف متر ِه.
()8
النخل والتمر يف ال�شعر:
تغنى ال�شعراء العرب يف الع�صور الأدبية بالنخل
والتمر التي �شاهدوها و�ألفوها �شاخمة بكربياء
يف جمتمعاتهم احل�ضرية وال�صحراوية .فذكر
العربي قبل
ال�شعراء النخلة يف ديوان ال�شعر
ّ
الإ�سالم عند �شعراء املعلقات املعروفني :ك�أمريء
القي�س والنابغة الذبياين وزهري بن �أبي ُ�سلمى
والنابغة اجلعدي والأع�شى قي�س ،وعند ال�شاعرة
اخلن�ساء ،كما بقيت مو�ضوعات النخلة مو�ضوع ًا
تناوله ال�شعر يف ك ّل الع�صور الالحقة)9( ...
فقد �ش ّبه ال�شاعر امر�ؤ القي�س نا�صية ال َف َر�س
ب�سعف النخلة قائ ًال:
الرو ِع خيفانة
واركب يف ّ
َك َ�سا وجهها ٌ
منت�شر
�سعف
ُ
وله يف و�صف حبيبته قوله:
وفر ٌع يغ�شي املَ نْ َ
ت �أ�سود فاحم
اثيث كقن ِو النخلة املُتعثكلِ
كما و�صف ال�شاعر النابغة ُ
الذبياين متر ًا بقوله:
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�صغا ُر النوى مكنوز ُه لي�س ق�شرها
بطائر
التمر عنها
ق�شر
ِ
ِ
�إذا طا َر ُ
�أما ال�شاعر زهري بن �أبي ُ�سلمى فقال:
ً
وهل ينبتُ ا َ
و�شيجة
خل ِط ُّي �إ ّال

ُ
النخل
غر ُ�س �إ ّال يف منابتها
و ُت َ

وقال ال�شاعر النابغة اجلعدي:
بفاحم
الرجال
ٍ
ليايل ُت�صطاد ّ
يتثلم
أغري�ض مل
وابي�ض كال
ِ
ِ
وقال �أي�ض ًا:
و�إن امر�ؤ يهدي اليك ق�صيد ًة
أر�ض خيبرَا
كم�ستب�ضع متر ًا �إىل � ِ
بينما �أورد ال�شاعر الأع�شى قي�س قوله:
فلو ُكنتم متر ًا ل ُكن ُتم ح�شافه
ولو ُكن ُتم نب ًال لكن ُتم معاق�صا
يف حني ذكرت ال�شاعرة اخلن�ساء التمر بقولها:
ومكر ً
مة �أتاها
يرى جمد ًا ُ
�إذا ّ
غذى اجللي�س جرمي متر
وهذا حميد الأرقط ُ
ي�صف لنا يف �أبياته �ضيوف ًا
متر فلم يدعوا من ُه �إ ّال ال َن َوى،
نهمني .نزلوا على ٍ
ومل يل ُقوا �إ ّال يبع�ض ِه ،فقال:
ي�سطرونَ لنا الأخبا َر �إذ نزل ُوا
ُ
طروا للقم متكني
وكل ّما َ�س ّ
با ُتوا وجلتنا ال�صهباء بين ُه ُم
ك�أنّ �أظفارهم فيها �سكاكني
أ�صبحوا وال َن َوى عايل معر�سهم
ف� ُ
ولي�س ُك ّل ال َن َوى تلقى امل�ساكني
َ
الت�شبيه اجلميل قول �أحدهم:
ومن
ِ
الن�ضيد
با�سقات النخلِ يف الطل ِع
ِ
تتها َدى كال َع َذارى يف ُ
لي
احل ِّ
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�أو كقول الآخر:
والنخل َ
ُ
عرائ�س
النهر مثل
حول
ِ
ٍ
ن�صت
غدائرها على غدرانِ
ُ
ّ
َ
طرب ي�شقُّ ثيابهُ
والطل ُْع ِمن ٍ
كتن�ش ِر ا َ
منت�شر ًا ُ
جلذالنِ
ومن �أ�شعار مطيع بن �إيا�س الليثي ،وكان من
احلجاج بن يو�سف الثقفي،
�أ�صحاب وايل العراق ّ
ي�صف نخلتي ُح ْلوان:
�أ�سعداين يا نخلتي ُح ْل َوانِ
ريب هذا الزّ مانِ
و�أبكياين ِمن ِ
و�أعلما �أنّ ريبهُ مل َ
يزلْ
فرقُ بني الأُالف واجلريانِ
ُي ِّ
مري لو ذق ُتما �أ َ
مل الفــ
ول َع ِ
ــ َق ِة � ُ
أبكاكما الذي �أبكاين
�أ�سعداين و�أيق َنا �أن نح�س ًا
َ
َ
�سوف ي�أتي ُكما
فتفرتقانِ
كم رمتني ُ�صروف هذي الليايل
فراق ال
أحباب واخلِالنِ
ِب ِ
ِ
العبا�سي هارون
ويذكر �أ ّنه ملّا �صار اخلليفة
ّ
الر�شيد �إىل ُح ْلوان مر�ض وو�صف له الطبيب
ا ُ
نخلتان متقاربتان
جل ّمار ،وكان على باب ُح ْل َوان
ِ
ف�أم َر بقطعهما و�أكل ُج ّمارهما ،فدخلت يف ذلك
اليوم جارية ،فغنت:
�أ�سعداين يا نخلتي ُح ْل َوانِ
ريب هذا الزّ مانِ
و�أبكياين ِمن ِ
و�أعلما �أنّ ريبهُ مل َ
يزلْ
فرقُ بني ُ
الأالف واجلريانِ
ُي ِّ
هلل
فقال الر�شيد” �إ ّنا هلل و�إ ّنا �إليه راجعون� ،أنا وا ِ
كنتُ ال َن ْح َ�س ،فتط َري من ذلك ،وما زال يردد
البيت ِني �إىل �أن و�صل �إىل ُخرا�سان ،وحني و�صل
�إليها ا�شتدت علته.

بينما قال الأمري الأموي عبدالرحمن الداخل”
�صقر قري�ش” عندما فتح بالد الأندل�س ،ونقل
الفاحتون العرب امل�سلمون زراعة النخيل من
بالد ال�شام �إىل الأندل�س ،فو�صف الداخل النخل
ال�سامق بقوله:
الر�صافة نخلة
تبدّ ت لنا و�سط ّ
أر�ض
بلد النخلِ
الغرب عن ِ
تناءت ب� ِ
ِ
بالتغرب وال َن َوى
فقلتُ �شبيهي
ّ
ُ
وطول اغرتابي عن َب ِن َّي وعن �أهلي
أنت فيها غريبة
أر�ض � ِ
ن�ش� ِأت ب� ٍ
فمثلك يف الإق�صاءِ واملنت�أى مثلي
ِ
كما كان بائعو التمر يف الأندل�س يغردونَ
ب�أنا�شيدهم عن �صنف من متر بالد املغرب،
ا�سمه” حف�صة” ،و�أتوا به من منطقة”
ما�سة “ ،وهي قرب مراك�ش املغربية وت�سمى
ِ�س ِج ْل َ
اليوم” تافلليت” ،فيغنون قائلني:
جل ُب َ
وك يا حف�صة من مكانٍ بعيد
اجلريد
ْما�سة ونفطة ومن بال ِد
ِ
من ِ�س ِجل َ
و�إذا �أح�س عبد الرحمن الداخل بغربة النخل
عن موطنه الأ�صلي ال�شام ،فلل�شاعر �أبي نوا�س
الب�صري و�صفه لطلع النخل والتلقيح فيقول يف
ذلك:
ٌ
نخل �إذا جليتَ �أبانَ زينتها
ُ
النخل
أعناقها �أعذاقها
الحت ب� ِ
َ

ُ
ع�سجد ِه فيها لآلئها
أ�سفاط
�
ِ
ُ
تت�صل
من�ضودة ب�سموط الد ّر
رب
يفت�ضها فطن ٌ
علج بها خ ٌ
ُ
ُّ
واحللل
ف�ض العذارى حالها الريط

�شاعر التمر بقوله:
يف حني و�صف
ٌ
التمر يحكي
�أما ترى
َ
يف ُ
�سن للنظار
احل ِ
عقيق
خمازن ًا ِمن
ٍ
قد ُق ِّمعت بن�ضا ِر
ْ

ف� ّ
أفت�ض �أولها منها و�آخرها
ف�أ�صبحت وبها من فحلها َح ُ
بل
مل متتنع عفّة منه وال ورع ًا
اق ومل يوجد لها ُ
عقل
بال ِ�صدَ ٍ
حتى �إذا ُلقحت �أرخت عقائ�صها
َ
الر ُ
جل
فمال منترث ًا عرجونها ّ
أرواح تنفحها
فبينما هي وال ُ
ُ
وتنتحل
�شهرين بارحة وهن ًا
ِ
الياقوت مدجمة
�أرخت عقود ًا من
ِ
وحمر ًا بها كا َ
ُ
ي�شتعل
مر
جل ِ
�صفر ًا ُ
فلم َت َزلْ مبدو ِد الليلِ تر�ضعه
ُ
الع�سل
أو�صاله
حتّى متكن من �
ِ
وو�صف �أحد ال�شعراء مراتب التمر بقوله:
طلع يبدو
�أول حمل النخل ٌ
ثم �سياب فخالل بعدُ
فم ّ
خط ْم يلي
ب ُغ ٌو َف ُب ٌ
�سر ُ
ثم ُمو ِّك ٌت بتذْ نوب ُتلي
فج ْم َ�سة فث ْعدَ ة فرطب
َ
يثح�سب
التمر �أخريا
وبعد ُه
ُ
ُ
�أما مراتب النخيل فو�صفها �أحد ال�شعراء قائ ًال:
ل�صغرى النخل
ف�سيله قيل ُ
ُ
وفوقها قاعدة ت�ستعلي
ٌ
ج ّب ٌ
يدانة والبا�سقة
ارة ِع
وفوقها ثم ال�سحوق ال�شاهقة

ك� مّأنا الزعفرانِ
ال�شهد جاري
فيه مع
ِ
ِ
ؤو�س
َي ِ�ش ُّف مثل ك� ِ
مملوءة ِمن عقا ِر ()10
ٍ
النخلة يف ال�شعر احلديث
�إذا تغنى ال�شعراء العرب القدامى عرب الع�صور
ال�شهي ،فقد تبعهم يف و�صفها
بالنخلة ورطبها
ّ
ال�شعراء العرب املحدثون الذين �أ�شادوا بجمالها
الفارع ومترها املتلألئ كالقناديل الوهاجة .فهذا
�أحمد �شوقي �أمري ال�شعراء يقول عن ال�شجرة
املباركة بق�صيدة منها:
احتج ْب
ال�سماءِ
َ
�أرى �شجر ًا يف ّ
و�شقَّ ال َعنانَ مبر�أى َع َج ْب
م�آذنُ قامت هنا �أو هناك
درج ِمن َ�ش َذ ْب
ظواهرها ٌ
ُ
الرجال
ولي�س ُي�ؤذنُ فيها
ت�صيح عليها ال ُغ َر ْب
ولكن
ُ
ك�سارية الفُ ل ِْك �أو كامل�سـ
ِ
ـلة �أو كالف َنا ِر وراء ال َع َب ْب
ِ
ُ
وتق�ص ُر َ
الكثيب
خلف
تطول
ِ
ُ
الريح جاء به �أو َذهَ ْب
�إذا
ُ
ُت َخ ُ
ال �إذا ات َقدَ تْ يف ُ
ال�ض َحى
وج َّر ال ُ
أ�صيل عليها الل َه ْب
َ
وطاف عليها ُ�شعا ُع النها ِر

ال�س ُح ْب
ِمن ال�صح ِّو �أو ِمن حوا�شي ُّ
�أما ال�شاعر العراقي �أحمد ال�صايف النجفي فل ُه
ق�صيدة يقول يف �أبيات منها:
أنت نامية وال �أنا نا ِم
ال � ِ
أر�ض ال�شا ِم
يا نخلة ُغ ِر َ�ست ب� ِ
ع�شنا ولكن بانتظار مماتنا
كمعي�شة املحكو ِم بالإعدا ِم
ال َ
فرق بني �شبابنا وم�شيبنا
وهم ِمن الأوها ِم
فكالهُ ما ٌ
ربطوا برتبتها جذورك مثلما
َ
ربط ال�سقام ب�أر�ضها �أقدامي
ولل�شاعر اللبناين �إيليا �أبي ما�ضي ،ق�صيدة يف
و�صف كربياء النخلة ال�سامقة ،منها قوله فيها:
�أحببتُ حتى ال�شوك يف �صحرائها
وع�شقتُ حتى نخلها املُتكربا
تن�سك ًا
الالب�س الورق اليبي�س ُ
وامل�شمخر �إىل ال�سماءِ جتبرُا
هو �آد ُم الأ�شجا ِر �أدركه ا َ
حل َيا
ملّا تبدّ ى َع ْر ُيهُ فت�سترَا
حت�ضر وارتقى
ابن ال�صحارى قد
ّ
يا ُح�سنه متبدي ًا ُمتح�ضرا
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ولل�شاعرة الدكتورة العراقية الراحلة عاتكة
وهبي اخلزرجي ق�صيدة يف النخلة منها قولها:
تباركت يا َ
ني
ِ
نخلة ال�شاطئ ِ
أع�صر الباقيه
ويا �آية ال ِ
نهلت ُ
الرافدين
اخل ُلود من
ِ
�ساق َيه
ف ُبوركت م�سق ّية ِ
ترف َ
ال�شاعري
فقك
ني يف ُ�أ ِ
ّ
الراب ّيه
رفيف الزهور على ّ
وت�ضف َ
ال�سند�سي
ني ِمن لو ُنك
ِّ
احلا�شيه
�شفوف ًا مفوفة
ِ
ويف طلعك الن�ضر كم تن�شرينَ
على الكونِ انفا�سك الزاك ّيه
الرحب عند احلرو ِر
ظلك
ويف ِ
ِ
و�أكنافه العي�شة الرا�ضيه
تباركت يف �أر�ضنا جن ًّة
ِ
ُقطوف عناقيدها دان ّيه
حنانيك يا َ
ني
ِ
نخلة ال�شاطئ ِ
أم�سنا باقيه
أنت على � ِ
�أ� ِ
ني
�سالم ًا �أيا نخلة ال�شاطئ ِ
�سال ُم املُّكِّر للنّا�س ّيه
ني
�أظ ّلي �أيا نخلة ال�شاطئ ِ
أفيائك احلان ّيه
ف�ؤادي ب�
ِ
ري
ونيه ِمن
ِ
و�ص ِ
لفحات الهج ِ
ُ
ال�ساقيه
وخايف عليه يد ّ
درر النحور يف و�صف التمور:
وجند العالمة العراقي الراحل الدكتور م�صطفى
جواد النخلة قد كتب ق�صيدة يف النخيل �أ�سماها”
درر النحور يف و�صف التمور ،وهي ق�صيدة طويلة
ذكر فيها مكانة النخلة وفوائدها و�أ�صناف
59 - 58
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ال�شهي ،فقال فيها:
وا�ستخدامات رطبها
ّ
الن�سيم لنا عليال
هب
ُ
�ضحى ّ
يداعب ّ
�شط دجلة والنخيال
ف�شوقنا �إىل النزهات فيها
وذكرنا التغارد والهديال
فاقبلنا �إىل الب�ستان ن�سعى
فلفينا به ظ ًال ظليال
و�أنواع التمور به كثري
ومل تكن الزهور به قليال
ويف عماتنا النخالت خري
عميم كان للقُربى دليال
ٌ
لذيذ
حلو
فخ�ستاويها ٌ
يزيل ال�ضعف بل ي�شفي العليال
لقد ق ّلت حالوته و ّرقت
ف�أ�صبح قبل جارته اكيال
�إذا ما ّ
جف مكبو�سا و�أ�ضحى
لويا كان ُجكليتا جميال
ويف ح�شو الكليجة ال ت�سامي
لذاذته فال تطلب بديال
و�أما الدب�س فالع�سل امل�صفى
�إذا قا�سيت ال يغني فتيال
و�إنّ ال�سم�سم ّية منه �شيء
له يف احللق ذكرى لن تزوال
ترى �أعذاق نخلته �صغار ًا
ولكن قلتها َ
فاق اجلليال
ويف الب�ستان خ�ضراوي متر
كان من اخليار به �شكوال
جمال
تنم على
ٍ
فخ�ضرته ّ

ورقته تدوم ولن حتوال
ه�شو�شته لدى الإن�سان ُنعمى
ومبعث لذة طابت ف�صوال
ال�سكري يفوق حفا
ومتر
ّ
على ال�ساهون مع�سور ح�صوال
�أ�صابع ع�سجد قد طرفتها
بلون امل�سك �أيد لن تزوال
وما ذوب النبات له �شبيها
وال اللوزين كان له منيال
ويف الربحي دفع الربح دوما
�سيبقى الداطلي به ذليال
ومن عاف التمور ونال كف ًا
من الربحي عاد لها اكوال
ويف الرببان لو تدري �شفاء
ملن وجد الد َم ال�صايف قليال ()11
احل َِ�سان البا�سقات:
ونختتم حديثنا عن و�صف النخيل يف ال�شعر
العربي قدميه وحديثه بق�صيدة ال�شاعر الدكتور
ماجد الأحمد “�أبو َ
الط َّيب ال ُنمَيرْ ي” ،وهي

احل َ�سان البا�سقات”:
بعنوان” ِ
عمري مديدٌ ل�سـتُ باملت�صـابي
وال�شعر ُ
�شبـاب
�شعر
ِ
ابي�ض لي�س ُ
ُ
لكن قلبي خفقـة ووجيبة
�أبد ًا ينــاط مبنزل الأحباب
مل ُي�س�أل الع�شاقُ عن �أ�سبـابهم
و�أنا ع�شقت فال ت�سل �أ�سبابي
�سحر والبيان رديفه
احل�سنُ
ٌ

أ�صحـاب
�إذ كنت �صاحـبة من ال
ِ
كم قد بكيتُ لغربتي عن �أن�سـه
وهو الذي داوى جروح عذابـي
مـرة
قد جاورتني (�أم عي�سى) ّ

الهوام�ش وامل�صادر واملراجع:
-1فتحي ح�سني �أحمد وجماعته :زراعة النخيل
العربي والإ�سالمي،
و�إنتاج التمور يف العاملني
ّ
مطبعة جامعة عني �شم�س ،م�صر،1979 ،
�ص.13

فدنوت �أطعمها لـذيـذ رطابي

 -2فتحي ح�سني �أحمد وجماعته :املرجع ال�سابق،
�ص .14

�إ ّال حنـاين �أو �أنيـ�س خطابي

 -3كذلك� ،ص .15

وا�سيتها �إذ مل يكن يف يومـها
مازلتُ دوم ًا دوحـة لظالمـكم

 -4كذلك� ،ص .16

عند الهـجري وكرثة الأتـعاب

-5ياقوت احلموي” معجم البلدان ،مادة”
الب�صرة”.

ترى تغري العيون تطي�ش بالألباب

تـاب
من دون ما كتـب وال ُك ِ
غنت خمائلي احل�سان ق�صائد ًا

رباب
يف طـول فاتنة و�سمت ِ
خاطبتهن وقد ر�أيـت متنع ًا
يف ردهن لكرثة ُ
اخل ّطـاب
َن ُ
خل ت َ�أ ًود بـل ت ًود َد بل �أتـى

زرياب
عود وال
ت�شـجي بال ٍ
ِ
ُ
اجلمال من ثوبنا ثيا َبهُ
بـ�س

الع�سكري :جمهرة الأمثال ،حتقيق
�-6أبو هالل
ّ
حم ّمد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،وعبداملجيد
قطام�ش ،دار اجليل ،الطبعة الثانية” د.ت”،
بريوت ،لبنان ،املثل .433/1 ،742

بثيـاب
ف�إذا نظرت ففتنة
ِ
(العني) �أم النخيل واحة خريه

باحل�سن فوق الو�صف والإطناب

دار الكرام عريقـة الأن�ساب ()12

علي �صوابي
�أمران قد ملـكا ّ
هذي احل�سانُ الباهرات كما
كيف الفرار وكلهـن جواذب

و”العني” تطلع للجمال منائر ًا
نقتاب
من باهرات احل�سن دون
ِ
من با�سقات ال يرام كمـالها
بحجاب
�أو �سـافرت مل تـلذ
ِ
قالت وقد فرحت مبن قد زارها
قلـبي لـكم يوم القدوم وبـابي
احلب العظيم �إليكم
�سري بي
ّ
مل �أترب مازلـت يف �أ�سرابي
�أنا �أخت ذاك النخل يف بلد ال ُهدى
املحـراب
�أنا تلك من ح َنّــت �إىل
ِ
�أنا تــلك من كانت لأحمـد تك�أه

ولقد حفظتُ �شجونكم و�ش�ؤونكم

� - 7أبو هالل الع�سكري :امل�صدر ال�سابق ،املثل
.173/2 ،1476
-8الدمريي :حياة احليوان الكربى ،حتقيق
ال�شيخ عبداللطيف �سامر بيتية ،اجلزء
الأول ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت،
لبنان ،الطبعة الثانية1999 ،م.
-9نزار عبداللطيف احلديثي :النخلة يف الرتاث،
العراقي،
وقائع ندوة النخيل ،ا َملج َمع العلمي
ّ
بغداد ،العراق 22 ،دي�سمرب” كانون الأول”
1997م� ،ص.6
-10عبداجلبار البكر :نخلة التمر ما�ضيها
وحا�ضرها ،واجلديد يف زراعتها و�صناعتها
وجتارتها ،مطبعة العاين ،بغداد ،العراق”
د.ت” ،انظر ال�صفحات .36-31
 - 11عبد اجلبار البكر :املرجع ال�سابق ،انظر
ال�صفحات.43-39 :
احل�سان البا�سقات ،جملة
 - 12ماجد الأحمدِ :
املر�شد ،العدد  ،32فرباير2006م� ،أبوظبي،
دولة الإمارات العربية املتحدة.
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