
 

النخلة ... 
في المأثورات واألمثال 

والشعر العربّي

النخيل ال�سامق املتطاول يف كبد ال�سماء عرفته 

وبقية  وم�سر  العراق  يف  القدمية  احل�سارات 

التي  املباركة  ال�سجرة  النخلة  املجاورة.  الدول 

ورد ذكرها يف كتاب اهلل املجيد ويف �سنة النبي 

الأكرم حمّمد بن عبداهلل �سّلى اهلل عليه و�سّلم 

عرب  والإ�سالمي  العربي  الرتاث  اأ�سفار  ويف 

عن  الأثرية  مكانتها  على  يدّل  مما  الع�سور، 

النا�س.

بني  ال�سجر” النخلة” مكانة  اأكرم  اأخذت  وقد 

النا�س من خالل تداولهم لالأمثال التي �سربوها 

بها  ازدان  التي  ال�سعرية  ق�سائدهم  ويف  عنها، 

ديوان ال�سعر العربي قدميه وحديثه. وهذه وقفة 

دبج  التي  والق�سائد  العربية  الأمثال  تلكم  عند 

ال�سعراء قوافيهم العديدة لل�سجرة املباركة.

 يف امل�أثورات العربية:

يف  املباركة  ال�سجرة  لذكر  الإ�سارات  وردت 

ال�سحابة  كان  فقد  املختلفة.  العربّية  املاأثورات 

الكرمي  النبي  عهد  يف  عنهم  اهلل  ر�سي  الكرام 

عليه ال�سالة وال�سالم ياأتي كّل واحد منهم من 

“عذق” عند جذائه ثم  بقنو  النخيل،  اأ�سحاب 

يعلقه على باب امل�سجد ياأكل منه َمن ي�ساء. كما 

تروى يف ذلك حكايات طريفة منها: اأّن اأحدهم 

يهوديًا قائاًل:

ما هي اأهم الأثمار عندكم؟  التمر.

ثم ماذا؟  التمر اأي�سًا.

�وكيف ذلك؟  لأّن النخل ن�ستظّل ب�سعفِه ون�سنع 

ونتخُذ  بيوتنا،  واأعمدة  �سقوفًا  جذوعِه  من 

منُه ومن جريدِه وقودنا، ون�سنع منُه الأ�ِسَرة 

واحِلَبال و�سائر الأواين والأثاث. ونتخُذ التمر 

طعامًا مغذيًا، ويعلف بَنَواه ما�سيتنا، ون�سنع 

منه ع�ساًل وَحْلَوى، اإىل غري ذلك.

امل�ساكني  فح�سرك  ح�سدَت  اإذا  جماهد:  وقال 

فاطرح لهم من ال�ُسنبل، واإذا جذذت فالق لهم 

لهم  فاطرح  وذريتُه  َدَر�ْستُه  واإذا  التاريخ،  من 

منه. وت�سبه النخلة الإن�سان، فالنخلة ذات جذع 

اإّل  واأنها ل تثمر  منت�سب ومنها الذكر والأنثى، 

واإذا تعر�س  راأ�سها ماتت  واإذا قطع  اإذا لقحت، 

�سعفها  قطع  واإذا  هلكت،  قوّية  ل�سدمة  قلبها 

ي�ستطيع  ل  كما  حمله،  من  تعوي�سه  ت�ستطيع  ل 

الإن�سان تعوي�س مفا�سله، والنخلة ُمغ�ساة باللِّيِف 

ال�سبيه ب�َسْعِر الإن�سان، فهل ل تكون هذه ال�سفات 

�سبيهة ب�سفات الب�سر. )1(

وروى ابن قتيبة عن اخلليفة علي بن اأبي طالب” 

قــبـــــ�س حمـــــــّمــد

كــــاتب �سحــــفي

mr_alsamarie@yahoo.com

 سيرة أكرم الشجر )5(
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�سبع  يوم  كّل  اأكل  قال:” َمن  عنه”،  اهلل  ر�سي 

مترات عجوة قتلت كّل داء يف بطنه”. )2(

الفاروق  كتابه”  يف  هيكل  ح�سني  حمّمد  وقال 

غزوة  بعد  امل�سلمني  على  اهلل  “اأفاء  عمر”: 

اأيام  والفر�س  العرب  بني  حدثت  ال�سقاطية” 

املثنى بن حارثة ال�سيباين يف خالفة �سيدنا عمر 

ر�سي اهلل عنه”، مغامن كثرية بينها من الأطعمة 

مقادير عظيمة، فلم يفرحوا منها ب�سيء فرحهم 

ملوك  كان  الرن�سيان-  يدعى-  التمر  من  بلون 

وجعلوا  بينهم  اقت�سموه  وقد  يحبونه،  الُفر�س 

اإىل  بخم�سٍة  بعثوا  ثم  الفاحتني،  منه  يطعمون 

ُعمر باملدينة وكتبوا له: “اإّن اهلل اأطعمنا مطاعم 

تروها  اأن  واأحببنا  يحبونها،  الأكا�سرة  كانت 

لتذكروا اأنعام اهلل واأف�ساله”. 

لنا  ي�سع  خيثم  بن  الربيع  كان  الأعم�س:  وقال 

وال�ّسمن-  التمر  من  ُي�سنع  طعام  اخلبي�س- 

َنْف�سًا،  لأطيبهم  اغفر  الّلُهم  ويقول:”  ويقدمه 

واأح�سنهم ُخْلَقًا، واأرحمهم جميعًا”. )3(

الباحث  اأ�سار  كما  �سفوان  بن  خالد  وو�سف 

عبدامللك  موي 
ُ
الأ للخليفة  و�سفه  عّواد  كوركي�س 

الب�سرة  الإ�سادة مبحا�سن مدينة  بن مروان يف 

بالعراق، حني و�سف ابن �سفوان النخل باأ�سلوب 

رائع منذ خروج الطلع حتى ن�سج الثمار قائاًل:

كاأّنا ُمِلئت رباطًا،  واأو�ساطًا  اأ�سفاطًا  “يخرجن 
باللوؤلوؤ  منظومة  الف�سة  ُق�سبان  عن  يتقلقن  ثم 

منظومة  الذهب  ُق�سبان  تتبدل  ثم  الأبي�س، 

اأحمر  ياقوتًا  ت�سري  ثم  الأخ�سر،  بالزبرجد 

�سّحاء  من  �سفة  يف  ع�ساًل  ت�سري  ثم  واأ�سفر، 

ودونها  املُذاب  حولها  اإناء،  ول  ِبِقْرَبة  لي�ست 

الرُتاب،  عن  مرفوعة  الذباب  لتقربها  احِلَراب 

جال ُي�ستعان به على  ثم ت�سري ذهبًا يف كي�سِة الرِّ

الِعَيال”. )4(

البلدان” عن  “ُمعجم  ياقوت احلموي يف  وذكر 

ذكره  الب�سرة يف  النخل مبدينة  َمن غر�س  اأول 

للمدينة فقال، قال الأ�سمعي: “ ملا نزل عتبة بن 

اأبي  بن  عبدالّرحمن  بها  ُوِلَد  اخلريبة،  غزوان 

اأبوُه  ُوِلَد بالب�سرة. فنحر  اأول مولود  َبكرة. وهو 

مت�سري  وكان  الب�سرة.  اأهل  منها  اأ�سبع  َجزورًا 

ب�ستة  الكوفة  قبل  اأربع ع�سرة،  �سنة  الب�سرة يف 

النخل  غر�َس  َمن  اأّول  َبْكَرة  اأبو  وكان  اأ�سهر. 

بالب�سرة. وقال: هذه اأر�ُس نخٍل ثم غر�س النا�س 

بعده”. )5(

�أمثال عربّية:

اأمثال العرب التي �سربت يف النخلة والتمر  من 

الأمثال”،  كتابه” جمهرة  الع�سكري يف  رواه  ما 

وثبته  ُعرُقوب”،  “مواعيد  يقول:  مثاًل  فذكر 

ويروي  ُعرُقوب”،  من  “اأخَلُف  عنوان:  حتت 

حكايته كالآتي: “وهو رجٌل وعَد رجاًل بَثَمِر نخلِه، 

َرمها،  اأدركْت جاءها لياًل ف�سَ اإذا  وَمَطَله، حتى 

مواعيُد  اأي  ُعرُقوٍب”.  فقيل” َمَواعيُد  واأخذها، 

ُعرُقوب،  فيه  باأمٍر  قولهم: جاء  ُخْلف، من  فيها 

اأي التواء، قال ال�ساعر:

ُعرُقوِب” )6( ِميَعاِد  ِمن  �أْي�َسُر  “ �لياأ�ُس 
هو:”  كتابه  يف  اآخر  مثل  اإىل  املوؤلف  اأ�سار  كما 

اأكَذُب من فاِخَتٍة”. والفاختة من احَلَمام ذوات 

وي�سفونها  ال�سوت،  بُح�ْسِن  وُتو�سف  الأطواق، 

لأّنهم  فاِخَتٍة”.  من  اأكذُب  فيقول”  بالكذب 

اأوان  هذا  �سياحها:”  يف  تقول  اأّنها  يزعمون 

الرطب”. والنخُل مل يطُلُع بعُد، وهو مثٌل ُمَوّلد، 

ماأخوذ من قول ال�ساعر:

�أكَذُب ِمن  فاِخَتٍة

تقوُل َو�ْسَط �لَكَرِب

و�لَطْلُع مل َيْبُدَلَها

َطِب )7( هذ� �أو�ُن �لرُّ

“حياة  يف  فقال  الدمريي،  الدين  كمال  اأما 

الأمثال  يف  التمر  عن  الكربى”،  احليوان 

اجلمل”،  ظهر  وعلى  البئر  يف  كقولهم:” التمر 

على  يقف  اجلاهلية  يف  كان  مناديًا  اأّن  واأ�سله 

اأطم من اأطام املدينة حني يدرك التمر وينادي 

بذلك. اأي َمن �سقى ماء البئر على ظهر اجلمل 

بال�سانّية” ال�ساقّية”، وجد عاقبة �سقية يف مترِه. 

)8(

�لنخل و�لتمر يف �ل�سعر:

تغنى ال�سعراء العرب يف الع�سور الأدبية بالنخل 

واألفوها �ساخمة بكربياء  �ساهدوها  التي  والتمر 

فذكر  وال�سحراوية.  احل�سرية  جمتمعاتهم  يف 

قبل  العربّي  ال�سعر  ديوان  يف  النخلة  ال�سعراء 

الإ�سالم عند �سعراء املعلقات املعروفني: كاأمريء 

�ُسلمى  اأبي  بن  وزهري  الذبياين  والنابغة  القي�س 

والنابغة اجلعدي والأع�سى قي�س، وعند ال�ساعرة 

اخلن�ساء، كما بقيت مو�سوعات النخلة مو�سوعًا 

تناوله ال�سعر يف كّل الع�سور الالحقة... )9( 

الَفَر�س  نا�سية  القي�س  امروؤ  ال�ساعر  �سّبه  فقد 

ب�سعف النخلة قائاًل:

و�ركب يف �لّروِع خيفانة           

َك�َسا وجهها �سعٌف منت�سُر

وله يف و�سف حبيبته قوله:

وفرٌع يغ�سي �ملَْتَ �أ�سود فاحم   

�ثيث كقنِو �لنخلة �ملُتعثكِل

كما و�سف ال�ساعر النابغة الُذبياين مترًا بقوله:
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�سغاُر �لنوى مكنوزُه لي�س ق�سرها

�إذ� طاَر ق�سُر �لتمِر عنها بطائِر

�أما �ل�ساعر زهري بن �أبي �ُسلمى فقال:

وهل ينبُت �خَلِطيُّ �إاّل و�سيجًة

وُتغَر�ُس �إاّل يف منابتها �لنخُل    

وقال ال�ساعر النابغة اجلعدي:

ليايل ُت�سطاد �لّرجال بفاحٍم

و�بي�س كاالأغري�ِس مل يتثلِم

وقال اأي�سًا:

و�إن �مروؤ يهدي �ليك ق�سيدًة

كم�ستب�سع مترً� �إىل �أر�ِس خيَب�

بينما اأورد ال�ساعر الأع�سى قي�س قوله:

فلو ُكنتم مترً� لُكنُتم ح�سافه

ولو ُكنُتم نباًل لكنُتم معاق�سا

يف حني ذكرت ال�ساعرة اخلن�ساء التمر بقولها:

يرى جمدً� ومكُرمًة �أتاها

�إذ� غّذى �جللي�س جرمي متر

اأبياته �سيوفًا  وهذا حميد الأرقط ي�سُف لنا يف 

نهمني. نزلوا على متٍر فلم يدعوا منُه اإّل الَنَوى، 

ومل يلُقوا اإّل يبع�سِه، فقال:

ي�سطروَن لنا �الأخباَر �إذ نزلُو�

وُكلّما �َسطّرو� للقم متكني

باُتو� وجلتنا �ل�سهباء بينُهُم

كاأّن �أظفارهم فيها �سكاكني

فاأ�سبُحو� و�لَنَوى عايل معر�سهم

ولي�َس ُكّل �لَنَوى تلقى �مل�ساكني     

ومن �لت�سبيِه �جلميل قول �أحدهم:

با�سقات �لنخِل يف �لطلِع �لن�سيِد

تتهاَدى كالَعَذ�رى يف �حُلليِّ    

 اأو كقول الآخر:

و�لنخُل حوَل �لنهِر مثل عر�ئ�ٍس

ت غد�ئُرها على غدر�ِن ن�سّ

و�لَطْلُع ِمن طرٍب ي�سقُّ ثيابُه

منت�سرً� كتن�ُسِر �جَلذالِن                                

من  وكان  الليثي،  اإيا�س  بن  مطيع  اأ�سعار  ومن 

اأ�سحاب وايل العراق احلّجاج بن يو�سف الثقفي، 

ي�سف نخلتي ُحْلوان:

�أ�سعد�ين يا نخلتي ُحْلَو�ِن

و�أبكياين ِمن ريِب هذ� �لّزماِن

و�أعلما �أّن ريبُه مل يَزْل

ُق بني �الأُالف و�جلري�ِن ُيفرِّ

ولَعمِري لو ذقُتما �أمَل �لفــ

ــَقِة �أبكاُكما �لذي �أبكاين

�أ�سعد�ين و�أيقَنا �أن نح�سًا

�سوَف ياأتيُكما فتفرتَقاِن

روف هذي �لليايل كم رمتني �سُ

ِبفر�ِق �الأحباِب و�خِلالِن   

هارون  العبا�سّي  اخلليفة  �سار  ملّا  اأّنه  ويذكر 

الطبيب  له  وو�سف  مر�س  ُحْلوان  اإىل  الر�سيد 

اجُلّمار، وكان على باب ُحْلَوان نخلتاِن متقاربتان 

فاأمَر بقطعهما واأكل ُجّمارهما، فدخلت يف ذلك 

اليوم جارية، فغنت:

�أ�سعد�ين يا نخلتي ُحْلَو�ِن

و�أبكياين ِمن ريِب هذ� �لّزماِن

و�أعلما �أّن ريبُه مل يَزْل

ُق بني �الأاُلف و�جلري�ِن ُيفرِّ

فقال الر�سيد” اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون، اأنا واهلِل 

يردد  زال  وما  ذلك،  من  فتطرَي  الَنْح�َس،  كنُت 

ُخرا�سان، وحني و�سل  اإىل  اأن و�سل  اإىل  البيتنِي 

اإليها ا�ستدت علته.

الداخل”  الأموي عبدالرحمن  الأمري  قال  بينما 

ونقل  الأندل�س،  بالد  فتح  قري�س” عندما  �سقر 

من  النخيل  زراعة  امل�سلمون  العرب  الفاحتون 

بالد ال�سام اإىل الأندل�س، فو�سف الداخل النخل 

ال�سامق بقوله:

تبّدت لنا و�سط �لّر�سافة نخلة

تناءت باأر�ِس �لغرِب عن بلِد �لنخِل

فقلُت �سبيهي بالتغّرب و�لَنَوى

وُطول �غرت�بي عن َبِنيَّ وعن �أهلي

ن�ساأِت باأر�ٍس �أنِت فيها غريبة

فمثلِك يف �الإق�ساِء و�ملنتاأى مثلي

يغردوَن  الأندل�س  يف  التمر  بائعو  كان  كما 

املغرب،  بالد  متر  من  �سنف  عن  باأنا�سيدهم 

منطقة”  من  به  واأتوا  حف�سة”،  ا�سمه” 

�ِسِجْلما�َسة “، وهي قرب مراك�س املغربية وت�سمى 

اليوم” تافلليت”، فيغنون قائلني:

جلُبوَك يا حف�سة من مكاٍن بعيد

من �ِسِجْلما�َسة ونفطة ومن بالِد �جلريِد

النخل  بغربة  الداخل  الرحمن  عبد  اأح�س  واإذا 

نوا�س  اأبي  فلل�ساعر  ال�سام،  الأ�سلي  موطنه  عن 

الب�سري و�سفه لطلع النخل والتلقيح فيقول يف 

ذلك:

نخٌل �إذ� جليَت �أباَن زينتها

الَحت باأعناِقها �أعذ�قها �لنخُل
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�أ�سفاُط ع�سجِدِه فيها الآلئها

من�سودة ب�سموط �لدّر تت�سُل

يفت�سها فطن علٌج بها خٌب

ف�سُّ �لعذ�رى حالها �لريط و�حللُل

فاأفت�ّس �أولها منها و�آخرها

فاأ�سبحت وبها من فحلها َحبُل

مل متتنع عّفة منه وال ورعًا

َد�ٍق ومل يوجد لها عقُل بال �سِ

حتى �إذ� ُلقحت �أرخت عقائ�سها

فماَل منترثً� عرجونها �لّرجُل

فبينما هي و�الأرو�ُح تنفحها

�سهريِن بارحة وهنًا وتنتحُل

�أرخت عقودً� من �لياقوِت مدجمة

�سفرً� وُحمرً� بها كاجَلمِر ي�ستعُل

فلم َتَزْل مبدوِد �لليِل تر�سعه

حّتى متكن من �أو�سالِه �لع�سُل

وو�سف اأحد ال�سعراء مراتب التمر بقوله:

�أول حمل �لنخل طلٌع يبدو

ثم �سياب فخالل بعُد

بُغٌو َفُب�سٌر فُمخّطْم يلي

ٌت بتْذنوب ُتلي ثم ُموكِّ

فَجْم�َسة فثْعَدة فرطب

وبعدُه �لتمُر �أخري� يثح�سُب

اأما مراتب النخيل فو�سفها اأحد ال�سعراء قائاًل:

غرى �لنخل ف�سيله قيل ل�سُ

وفوُقها قاعدة ت�ستعلي

جّبارٌة ِعيد�نٌة و�لبا�سقة

وفوقها ثم �ل�سحوق �ل�ساهقة

يف حني و�سف �ساعٌر �لتمر بقوله:

�أما ترى �لتمَر يحكي

يف �حُل�سِن للنظار

خمازنًا ِمن عقيٍق

عت بن�ساِر قْد ُقمِّ

كاأّنا �لزعفر�ِن

فيِه مع �ل�سهِد جاري

َي�ِسفُّ مثل كوؤو�ِس 

مملوءٍة ِمن عقاِر )10(

�لنخلة يف �ل�سعر �حلديث

اإذا تغنى ال�سعراء العرب القدامى عرب الع�سور 

و�سفها  يف  تبعهم  فقد  ال�سهّي،  ورطبها  بالنخلة 

ال�سعراء العرب املحدثون الذين اأ�سادوا بجمالها 

الفارع ومترها املتالألئ كالقناديل الوهاجة. فهذا 

ال�سجرة  عن  يقول  ال�سعراء  اأمري  �سوقي  اأحمد 

املباركة بق�سيدة منها:

�أرى �سجرً� يف �ل�ّسماِء �حتَجْب

                            و�سقَّ �لَعناَن مبر�أى َعَجْب

ماآذُن قامت هنا �أو هناك

                        ظو�هرها درٌج ِمن �َسَذْب

ولي�س ُيوؤذُن فيها �لرجاُل

                       ولكن ت�سيُح عليها �لُغَرْب

ك�ساريِة �لُفْلِك �أو كامل�سـ

اِر ور�ء �لَعَبْب                         ـلِة �أو كالفَنَ

ُر خلَف �لكثيِب تطوُل وتق�سُ

                        �إذ� �لريُح جاء به �أو َذَهْب

َحى ُتَخاُل �إذ� �تَقَدْت يف �ل�سُ

                        وجرَّ �الأ�سيُل عليها �للَهْب

وطاَف عليها �ُسعاُع �لنهاِر

ُحْب             ِمن �ل�سحوِّ �أو ِمن حو��سي �ل�سُّ

اأما ال�ساعر العراقي اأحمد ال�سايف النجفي فلُه 

ق�سيدة يقول يف اأبيات منها:

ال �أنِت نامية وال �أنا ناِم

                    يا نخلة ُغِر�َست باأر�ِس �ل�ساِم

ع�سنا ولكن بانتظار مماتنا

                        كمعي�سة �ملحكوِم باالإعد�ِم

ال فرَق بني �سبابنا وم�سيبنا

                       فكالُهما وهٌم ِمن �الأوهاِم

  ربطو� برتبتها جذورك مثلما

                ربَط �ل�سقام باأر�سها �أقد�مي

يف  ق�سيدة  ما�سي،  اأبي  اإيليا  اللبناين  ولل�ساعر 

و�سف كربياء النخلة ال�سامقة، منها قوله فيها:

�أحببُت حتى �ل�سوك يف �سحر�ئها

             وع�سقُت حتى نخلها �ملُتكب�

�لالب�س �لورق �ليبي�س تن�ُسكًا

                و�مل�سمخر �إىل �ل�سماِء جتُب�

هو �آدُم �الأ�سجاِر �أدركه �حَلَيا

                          ملّا تبّدى َعْرُيُه فت�سرَت�

�بن �ل�سحارى قد حت�سّر و�رتقى

                     يا ُح�سنه متبديًا ُمتح�سر� 
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عاتكة  الراحلة  العراقية  الدكتورة  ولل�ساعرة 

وهبي اخلزرجي ق�سيدة يف النخلة منها قولها:

تباركِت يا نخلَة �ل�ساطئنِي

                      ويا �آية �الأع�سِر �لباقيه

نهلت �خُلُلود من �لر�فديِن

                        فُبوركت م�سقّية �ساِقَيه

ترفنَي يف �أُفقِك �ل�ساعرّي

                       رفيف �لزهور على �لّر�بّيه

وت�سفنَي ِمن لوُنك �ل�سند�سيِّ

                           �سفوفًا مفوفة �حلا�ِسيه

ويف طلعك �لن�سر كم تن�سريَن

                     على �لكوِن �نفا�سك �لز�كّيه

ويف ظلِك �لرحِب عند �حلروِر

                          و�أكنافه �لعي�سة �لر��سيه

تباركِت يف �أر�سنا جّنًة

                    ُقطوف عناقيدها د�نّيه

حنانيِك يا نخلَة �ل�ساطئنِي

                      �أ�أنِت على �أم�ِسنا باقيه

�سالمًا �أيا نخلة �ل�ساطئنِي

ر للّنا�سّيه                    �سالُم �ملُّكِّ

�أظّلي �أيا نخلة �ل�ساطئنِي

                     فوؤ�دي باأفيائِك �حلانّيه

ونيِه ِمن لفحاِت �لهجرِي و�سُ

                     وخايف عليه يد �ل�ّساقيه

درر �لنحور يف و�سف �لتمور:

وجند العالمة العراقي الراحل الدكتور م�سطفى 

جواد النخلة قد كتب ق�سيدة يف النخيل اأ�سماها” 

درر النحور يف و�سف التمور، وهي ق�سيدة طويلة 

واأ�سناف  وفوائدها  النخلة  مكانة  فيها  ذكر 

وا�ستخدامات رطبها ال�سهّي، فقال فيها:  

�سحى هّب �لن�سيُم لنا عليال

          يد�عب �سّط دجلة و�لنخيال

ف�سوقنا �إىل �لنزهات فيها

          وذكرنا �لتغارد و�لهديال

فاقبلنا �إىل �لب�ستان ن�سعى

         فلفينا به ظاًل ظليال 

و�أنو�ع �لتمور به كثري

        ومل تكن �لزهور به قليال

ويف عماتنا �لنخالت خري

         عميم كان للُقربى دليال

فخ�ستاويها حلٌو لذيٌذ 

       يزيل �ل�سعف بل ي�سفي �لعليال

لقد قّلت حالوته وّرقت

         فاأ�سبح قبل جارته �كيال

�إذ� ما  جّف مكبو�سا و�أ�سحى

             لويا كان ُجكليتا جميال

ويف ح�سو �لكليجة ال ت�سامي

              لذ�ذته فال تطلب بديال

و�أما �لدب�س فالع�سل �مل�سفى 

           �إذ� قا�سيت ال يغني فتيال

و�إّن �ل�سم�سمّية منه �سيء 

           له يف �حللق ذكرى لن تزوال

ترى �أعذ�ق نخلته �سغارً� 

          ولكن قلتها فاَق �جلليال

ويف �لب�ستان خ�سر�وي متر 

            كان من �خليار به �سكوال

فخ�سرته تنّم على جماٍل 

           ورقته تدوم ولن حتوال 

ه�سو�سته لدى �الإن�سان ُنعمى 

            ومبعث لذة طابت ف�سوال 

ومتر �ل�سكرّي يفوق حفا 

          على �ل�ساهون مع�سور ح�سوال 

�أ�سابع ع�سجد قد طرفتها 

          بلون �مل�سك �أيد لن تزوال 

وما ذوب �لنبات له �سبيها 

           وال �للوزين كان له منيال

ويف �لبحي دفع �لبح دوما 

            �سيبقى �لد�طلي به ذليال 

ومن عاف �لتمور ونال كفًا 

            من �لبحي عاد لها �كوال 

ويف �لببان لو تدري �سفاء 

            ملن وجد �لدَم �ل�سايف قليال )11(

�حِل�َسان �لبا�سقات:

ال�سعر  يف  النخيل  و�سف  عن  حديثنا  ونختتم 

العربي قدميه وحديثه بق�سيدة ال�ساعر الدكتور 

وهي  الُنَمرْيي”،  الَطَيّب  “اأبو  الأحمد  ماجد 
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بعنوان” احِل�َسان البا�سقات”:

عمري مديٌد ل�سـُت باملت�سـابي

                 و�ل�سعُر �بي�ُس  لي�س �سعُر �سبـاِب

لكن قلبي خفقـة ووجيبة 

                     �أبدً� ينــاط مبنزل �الأحباب

مل ُي�ساأل �لع�ساُق عن �أ�سبـابهم   

                      و�أنا ع�سقت فال ت�سل �أ�سبابي

�حل�سُن �سحٌر و�لبيان رديفه  

                         �أمر�ن قد ملـكا علّي �سو�بي

هذي �حل�ساُن �لباهر�ت كما               

           ترى تغري �لعيون تطي�س باالألباب   

كيف �لفر�ر وكلهـن جو�ذب 

                         يف طـول فاتنة و�سمت رباِب

خاطبتهن وقد ر�أيـت متنعًا  

                        يف ردهن لكرثة �خُلّطـاب

َنخُل تاأًَود بـل تًودَد بل �أتـى    

               باحل�سن فوق �لو�سف و�الإطناب

و”العني” تطلع للجمال منائرً�        

                من باهر�ت �حل�سن دون نقتاِب

من با�سقات ال ير�م كمـالها

                        �أو �سـافرت مل تـلذ بحجاِب

قالت وقد فرحت مبن قد ز�رها 

                  قلـبي لـكم يوم �لقدوم وبـابي 

�سري بي �حلّب �لعظيم �إليكم   

                        مل �أترب مازلـت يف �أ�سر�بي

�أنا �أخت ذ�ك �لنخل يف بلد �لُهدى

ــت �إىل �ملحـر�ِب                     �أنا تلك من حَنّ

�أنا تــلك من كانت الأحمـد تكاأه 

                   �إذ كنت �ساحـبة من �الأ�سحـاِب

كم قد بكيُت لغربتي عن �أن�سـه  

                   وهو �لذي د�وى جروح عذ�بـي

قد جاورتني )�أم عي�سى( مـّرة 

              فدنوت �أطعمها لـذيـذ رطابي

و��سيتها �إذ مل يكن يف يومـها   

                 �إاّل حنـاين �أو �أنيـ�س خطابي

مازلُت دومًا دوحـة لظالمـكم 

              عند �لهـجري وكرثة �الأتـعاب 

ولقد حفظُت �سجونكم و�سوؤونكم  

                  من دون ما كتـب وال ُكتـاِبِ

غنت خمائلي �حل�سان ق�سائدً�  

           ت�سـجي بال عوٍد وال زرياِب

بـ�س �جلماُل من ثوبنا ثياَبُه

            فاإذ� نظرت ففتنة بثيـاِب

 )�لعني( �أم �لنخيل و�حة خريه   

             د�ر �لكر�م عريقـة �الأن�ساب )12(
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