ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮاء

دﻳﻮان

اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮاء
2020 - 2017

ﯾﺸﻤﻞ أﺟﻮد  ٤٠ﻗﺼﯿﺪة ﻲﻓ
ﺣﺐ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﮐﯿﻦ ﻲﻓ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮاء

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮاء

ديوان

النخلة بألسنة الشعراء
2020 - 2017

يشمل أجود  40قصيدة في
حب النخلة للمشاركين في المسابقة

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮاء

ديوان النخلة بألسنة الشعراء
يشمل أجود  40قصيدة في حب النخلة
للمشاركين في مسابقة النخلة بألسنة الشعراء
2020 - 2017
رقم التصنيف الدولي
ISBN 978-9948-34-872-6
رقم إذن الطباعة من المجلس الوطني لإلعالم
MC-03-01-3022744
رقم السجل اإلعالمي للجائزة
MF-03-0236132
إعداد وتصميم المركز اإلعالمي
بإشراف األمانة العامة للجائزة
حقوق الطبع محفوظة 2020
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
صندوق بريد  3614أبوظبي ,اإلمارات العربية المتحدة
هـاتـف +971 2 304 99 99 :
فاكس +971 2 304 99 90 :
sg@kiaai.ae
www.kiaai.ae
@kiadpai
@khalifainternationalaward
Khalifa International Award

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮاء

إحصاءات املشاركين يف مسابقة
«النخلة بألسنة الشعراء»
2020 – 2017
م

الدولة

2017

2018

2019

2020

1

االمارات

5

1

5

4

2

سلطنة عمان

2

12

15

11

3

السعودية

6

7

14

7

4

البحرين

1

2

5

الكويت

6

اليمن

7

العراق

1
5

8

1

3

8

األردن

1

3

4

3

9

سورية

3

6

12

6

10

فلسطين

2

1

1

11

مصر

20

25

11

12

السودان

5

11

2

13

الجزائر

2

10

15

4

14

تونس

1

2

4

1

15

املغرب

5

7

1

16

نيجيريا

1

17

الصومال

2

مجموع املشاركين

3

7

31

81

125

1

54

مجموع املشاركين خالل  4سنوات  291 = 2020 – 2017شاعرًا وشاعرة يمثلون  17دولة

دﻳﻮان اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮاء

3

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮاء

رؤية واضحة في توطين المعرفة
حر�ص�ت الأمان�ة العام�ة جلائ�زة خليف�ة الدولي�ة لنخي�ل التم�ر واالبت�كار الزراع�ي من�ذ
ت�أ�سي�س�ها يف الع�ام 2007م وحت�ى الآن العم�ل وف�ق خط�ة ا�ستراتيجية وا�ضح�ة ،ت�س�عى
م�ن خالله�ا �إل�ى حتقي�ق �أهدافه�ا الت�ي قام�ت م�ن �أجله�ا وه�ي تعري�ف الع�امل باهتم�ام
�س�يدي �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن زاي�د �آل نهي�ان رئي��س الدول�ة «حفظ�ه اهلل»
بزراع�ة النخي�ل واالبت�كار الزراع�ي ومبادرات�ه الكرمي�ة يف الأن�ش�طة واملج�االت املتعلق�ة
بدع�م البح�وث والدرا�س�ات ،و�إب�راز ال�دور الري�ادي لدول�ة الإم�ارات يف دف�ع م�سيرة
الإب�داع واالبت�كار يف جم�ال نخي�ل التم�ر والقط�اع الزراع�ي ،واالهتم�ام بق�ضاي�ا حماي�ة
البيئ�ة وحمارب�ة الفق�ر وزي�ادة الرقع�ة اخل�ض�راء لتحقي�ق التنمي�ة امل�س�تدامة ،ودع�م
البح�ث العلم�ي وت�ش�جيع وتقدي�ر العاملين يف تطوي�ر القط�اع الزراع�ي وقط�اع نخي�ل التم�ر
بالإم�ارات والع�امل ،واال�س�تفادة م�ن خمتل�ف اخلبرات لالرتق�اء بالواق�ع الزراع�ي ونخي�ل
التم�ر وف�ق �أف�ض�ل املمار�س�ات الدولي�ة.
ه�ذا النج�اح ال�ذي حتق�ق ،والب�صم�ة املتمي�زة الت�ي كونته�ا اجلائ�زة عل�ى م�دى ثالث�ة
ع�ش�ر عام� ًا م�ض�ت جتعلن�ا ن�ش�عر بالفخ�ر واالعت�زاز ،وذل�ك بف�ض�ل الدع�م امل�س�تمر
والرعاي�ة الكرمي�ة ل�صاح�ب اجلائ�زة وراعيه�ا �س�يدي �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ خليف�ة ب�ن
زاي�د �آل نهي�ان رئي��س الدول�ة «حفظ�ه اهلل» ،وال�ذي ت�ش�رفت اجلائ�زة ب��أن حتم�ل ا�س�م
�س�موه وحظي�ت برعايت�ه فكان�ت له�ا ه�ذه املكان�ة والري�ادة ح�ول الع�امل ،وق�د ج�اءت
مكرم�ة �س�موه ،ب�إن�ش�اء «جائ�زة خليف�ة الدولي�ة لنخي�ل التم�ر واالبت�كار الزراع�ي» لت�ؤك�د
عل�ى حر��ص واهتم�ام �س�موه ب�ش�جرة نخي�ل التم�ر واالبت�كار الزراع�ي ل�ضم�ان م�س�تقبل
�أف�ض�ل له�ذا القط�اع ال�ذي ي�ش�كل عن�ص�ر ًا مهم� ًا يف جم�ال الأم�ن الغذائ�ي.
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كم�ا حظي�ت اجلائ�زة باهتم�ام وتوجيه�ات �س�يدي �صاح�ب ال�س�مو ال�ش�يخ حمم�د ب�ن
زاي�د �آل نهي�ان ويل عه�د �أبوظب�ي نائ�ب القائ�د الأعل�ى للق�وات امل�س�لحة ،بالإ�ضاف�ة �إل�ى
دع�م �س�مو ال�ش�يخ من�ص�ور ب�ن زاي�د �آل نهي�ان نائ�ب رئي��س جمل��س ال�وزراء وزي�ر �ش��ؤون
الرئا�س�ة ،ومتابع�ة مع�ايل ال�ش�يخ نهي�ان مب�ارك �آل نهي�ان وزي�ر الت�س�امح والتعاي��ش،
رئي��س جمل��س �أمن�اء اجلائ�زة ،وحر�ص�ه ال�د�ؤوب عل�ى ترجم�ة ر�ؤي�ة القي�ادة الر�ش�يدة
يف دع�م وتطوي�ر قط�اع زراع�ة النخي�ل و�إنت�اج التم�ور وتعزي�ز االبت�كار الزراع�ي لتحقي�ق
التنمي�ة امل�س�تدامة عل�ى امل�س�توى الوطن�ي والعرب�ي وال�دويل.
وت�أت�ي م�س�ابقة «النخل�ة ب�أل�س�نة ال�ش�عراء» �ضم�ن �أن�ش�طة جائ�زة خليف�ة الدولي�ة لنخي�ل
التم�ر واالبت�كار الزراع�ي الثقافي�ة الهادف�ة �إل�ى توطين املعرف�ة العلمي�ة املتخ�ص�ص�ة
وتعزي�ز ثقاف�ة نخي�ل التم�ر وت�س�ليط ال�ض�وء عل�ى �أهمي�ة ال�ش�جرة املبارك�ة ،به�دف
توظي�ف ال�ش�عر النبط�ي كو�س�يلة مهم�ة يف تنمي�ة وع�ي اجلمه�ور ب�أهمي�ة �ش�جرة نخي�ل
التم�ر م�ن الناحي�ة الرتاثي�ة والزراعي�ة والغذائي�ة واالقت�صادي�ة ،و�إحي�اء غر��ض مه�م
م�ن �أغرا��ض ال�ش�عر (و�ص�ف �ش�جرة النخي�ل) ورف�د املكتب�ة العربي�ة وال�س�احة ال�ش�عرية
بنوعي�ة ممي�زة م�ن الق�صائ�د يف ح�ب النخل�ة ،وت�ش�جيع ال�ش�عراء عل�ى الإب�داع وكتاب�ة
ق�صائ�د نوعي�ة و�إتاح�ة الفر�ص�ة �أم�ام اجلمي�ع للتناف��س بطريق�ة �ش�فافة وحتقي�ق ال�ش�هرة
م�ن خلال ت�س�ليط الأ�ض�واء عل�ى جت�ارب ال�ش�عراء الفائزي�ن بامل�س�ابقة .حي�ث حظي�ت
امل�س�ابقة مب�ش�اركة عربي�ة وا�س�عة م�ن ال�ش�عراء ،و�أغن�ت ال�س�احة ال�ش�عرية بق�صائ�د ذات
ممي�ز ة .

�أ.د .عبد الوهاب زايد

�أمني عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
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خير النخل
و�صي� � ٍة جتن ��ي م ��ن الع ��ود قايل ��ة
مهم ��ا ي�ش�ي�ن الوق ��ت م ��ا �ش ��ان طبعها
م ��ا ر ّده ��ا �س ��ن (اخل�ص�ي�ن) و�ضربته
اخل�ي�ر منه ��ا يبت ��دي يف عذوقه ��ا
ه ��ذا �س ��عفها ي ��وم كان يظلن ��ا
واال (العري� ��ش) اللي م ��ن احلر �ضمنا
واخلو� ��ص ناخذه ��ا وذا اللي ��ف م ّنه ��ا
ي ��وم (املريع ��ي) ج ��ات حتم ��ل برده ��ا
ال �ضاق ��ت االي ��ام �س ��ديت جوعه ��ا
والي ��ا يزي ��د احلم ��ل عالكت ��ف بالعن ��ا
م ��ن ي ��وم م ��ا جين ��ا عل ��ى الكون �ش� � ّلنا
ال�ي�ن م ��ا نفن ��ى ُ
ويو�ض ��ع عل ��ى ال َق�ب ِ�ر
ه ��ذي عطاياه ��ا وه ��ذا جماله ��ا
واخـ ��تم كـ�ل�امي يف ذكر �س ��يد الب�ش ��ر

ك ��ن كالنخ ��ل ثاب ��ت والأي ��ام مايل ��ه
تعط ��ي وال يتب ��ع عطاه ��ا جمايل ��ه
و(الدا� ��س) زاد حموله ��ا م ��ع عمايل ��ه
وب ��كل م ��ا فيه ��ا م ��ن اخل�ي�ر طايل ��ه
يف بيتن ��ا الأول وذا اجل ��ذع �ش ��ايله
يف و�س ��ط (دعن ��ه) زينه ��ا كل قايل ��ه
و(حابوله ��ا) منه ��ا وفيه ��ا جدايل ��ه
زان احلط ��ب منه ��ا و�ش ��بت فتايل ��ه
�شي (بال�ضميدة) (والوخيفة) جزايله
تعط ��ي (اجلفري) اللي يخف ��ف حمايله
(من � ٍ�ز) غفين ��ا يف ثناي ��ا خمايل ��ه
بع� ��ض اجلري ��د وكل هالنا� ��س زايل ��ة
مــاقــد حـ�صـيـ ��ناها وذكــرنـ ��ا قـاليـلـه
�شـفـ ��يعنا فــ ��ي يــ ��وم نـ ���شهد هـ ��وايله

الشاعر خالد عودة الزواهرة
القصيدة الفائزة باملركز األول يف مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» الدورة األولى 20١٧
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يا باسقة
يا با�س ��قه ِ ..من �س ��الف الوقت للحني
كم ت�شبهك يا با�سـ ��قه كـ ��ان تدرين !
�إي ��ه ( االم ��ارات ) ْوع�س ��ى فالها زين
دا ٍر ل� �ـ اهلهـ ��ا  :داني ��ة خ�ي�ر َ ,و ْتعـ�ي�ن
والبي
يهن ��ا به ��ا من ط ��اول ال ُبعـ ��د ْ
هـ ��ذي مـ ��زايا قــ ��اربت بينكــ ��م ب�ي�ن
ْويا �ش ��اخمه ِ ..من ط ْي ��ب زادك َت َك ّفني
والي ��وم وان ك�ث�رة �صن ��وف املواع�ي�ن
مذك ��ور ٍة باو�صاف ��ك ْبو�سـ ��ط وحي�ي�ن
متْع ّلـيـ ��ه  ..متْ�ش ّيخـ ��ه يف الب�ســ ��اتني
ترق ��ى جتاعي ��دك على ذاته ��ا  ..لني
حت ��ى نهــ ��اياتك  :عظيمـ ��ة عنــ ��اوين
ي ��ا با�س ��قه ِ ..م ��ن وي ��ن الوي ��ن الوين

عيط ��ا َومثلك عيطمو� ��س ٍ ِم ��ن اخلود
واعذوقه ��ا ( �س ��بعه ) حماميل باجلود
دار امل ��كارم والعط ��ا مال ��ه حــ ��دود
منه ��و زبنه ��ا �ش ��اكي الوق ��ت م�ضهود
ظل عن القيـ ��ظ ممـ ��دود
يلق ��ى به ��ا ٍ
�أوردته ��ا واهلل َجعـ ��ل خلقـ ��ه �شهـ ��ود
فيم ��ا م�ض ��ى كنت ��ي لهم َ�ش� � ّدة ال ُعود
ب ْي � ٍ�ت بلي ��ا زادك ْ ..يجـ ��يه منقــ ��ود !
ي ��ا ذات االكم ��ام ْوه�ضي � ٍ�م َومن�ض ��ود
مت ّ
ْبخــ ��ره بالغيــ ��م ال �ســ ��اقه ال ُنــ ��ود
ترف ��ع مقام ��ك زود وا ُ
حل ْ�س ��ن يف زود
امت ��وت روح ��ك لك ��ن ال ُعود م�ش ��دود
ك ّل ��ك عل ��ى بع�ض ��ك لن ��ا خ�ي�ره ْو َفود

الشاعر فارس عتيق البقمي
القصيدة الفائزة باملركز الثاني يف مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» الدورة األولى 20١٧
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شــيـخــة الــرمــل
هز جـذع الـنـخـيـل و�شــوف كـيف الـكـرم
ثابـت الـمجـد فـيـهـا مـن عـ�صـور الـقـدم
قـال عنها الر�ســ ��ول ويف حـديثـه ب�صـم
�شـيـخـ ��ة الـرمـل تـبقـ ��ى فــوق كل القمـم
(زايــد) اللي غـر�سـهـا بالـ�صـرب والـعـــزم
لـو رحـل نــور وجـهه يف الـ�سـمـا مـبتـ�سـم
وقام بعـد (خليفـة) بـالـوفـا واعـتـ�صــم
ونخلـة الـجـود �صـبحـت يف املكان اال�شــم
جـذعهـ ��ا مثـل رمـح و�سـعفهـ ��ا كال�سهـم
الرطـ ��ب فـي عـذقهـ ��ا در عـقـد انـتظــم
طلعهـ ��ا من نـ�ضيد ويابـخـ ��ت من غـنــم
زاد لأجـ ��ل الفـقـيـ ��ر اللي حــداه الـعــدم
خـيـرهـا كـنـز غـايل وذكرها مـا انف�صــم
فـوق رمـل ال�ضلـ ��وع الغيـث جـاد ور�ســم
يف عيـون ال�صحـ ��اري جمـد داري نغــم

�أيـتـ�سـاقـ ��ط بـكـفـ ��ك مــ ��ن �سـمـاواتـهـا
وا�ســمـهـ ��ا عــ ��ز يـتـلـ ��ى بـيـ ��ن �آيــــاتــهــا
(عمـه لـكـ ��ل مـ�سـلـم) �صـ ��ان خرياتهــا
يف الـمـعـالـ ��ي وتـ�سـمـ ��و يف مـقـامـاتـهـ ��ا
وزف كـ ��ل الـبـ�شـايــ ��ر يف مـ�سـاحـاتـهـــ ��ا
كــن روحـ ��ه تـرفــ ��رف بـيــ ��ن جـنــاتـهـا
وقـاد ركب الـم�سـرية فـ ��ي طـموحـاتـهــا
تــزدهـ ��ي باملـكــ ��ارم بـيـ ��ن واحــاتـهـــ ��ا
رمـ ��ز عــ ��ز و�شـمـ ��وخ بـكــ ��ل حـاالتـهـ ��ا
لـلجـنـ ��ى لـ ��ك تـدنـ ��ى �شــبـ ��ه دانــاتـهــا
منفـرايـد(خال�ص)و(فر�ض)متراتهـا
وللـغـنـ ��ي ذوق حـلـ ��وى طعـ ��م لـذاتـهــ ��ا
من قـ ��لوب اغــر�سـتهـا بـيـ ��ن نب�ضـاتـهـــا
نـخـلـ� � ٍة �أحـ�ضنتنــ ��ا فــ ��ي رحـابـاتــهــ ��ا
رددتــ ��ه النخـيـ ��ل بـعـ ��ز هـامـاتـهـــ ��ا

الشاعر عتيق خلفان الكعبي
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قصة التـِ ْبر
ِت ِ ْب َي «ال َق ْرم» و «امل ْن َهل» ولو بيتي عري�ش يطيب
وجه ّ
الثى ِج ْذرِك ينادي «احليب»
ِت َي ّمم ُط ْه َ
ري ْ

و�أقول �أنّ ال َعطا بيني َم َع ِ«ع ْذق» ال ّن َخـل فـَ ْرحي
ا�صحي
ال�س َعف ْ
َ�ص َحى َم ْع ْه ال ِف�سيل يقول يَ ُخو�ص َّ

َ�ص َحى « ِب ْ�س ِرك» ْبو�سم قي�ض � ْأ�ص َف ْر ّ
والتاب ْرطيب
َي ُقرة عني «مرمي» يوم هزّت ْ
جذع َنخْ ــل ْمــهيب
َ�أ بَخ ِرف ِع ّز َف ْر�ضك يف جفريي بال «خ�شا�ش» وعيب

الب ِحي
ْو ِت َبا�شري ال ّر َط ْب تَخْ ِط ْب ُث َم ْر ْ
بومعان لـ َ ْ
َي ك ْنزَ البدو يف �شبه اجلزيره جودي بـْ طلحي
ِن َق�ض َ�ص ْر ِمك �سما قومي ابى َو ْ�ضح ال ّنقا َو ْ�ضحي

ِوك َب طور ا َ
خلالل ولنّ موروث ال ّنخـَل َم ي�شيب
اذا َف ْح ِلك َ�ض َحك لـَا ْر ِ�ضي وحا َنت حزّة التّكريب

ِجيتيني َ
هت بـْ مزاينة َط ْرحي
رط ْب ليوا َز ْ
تب�سمتي خْ ال�ص و�صار �ش ْمروخ ال ّذهَ ب ُ�ص ْبحي
ّ
رملي و َق ْمحي
واح�س ال ّرمل َت ِت ْك هيل لكن ْ
ّ
وج�ب ْ�ري َومنحي
فجر ج� ��ش َ
يقب ��ل ك ّل بزْ غ ��ة ْ

ينامن جودهن واقف يغ ّم�ض عي َنهن ت ْهذيب

واق ��وول ان العطا بيني وبـْ ا ْيديني وهن ف ْرحي

عذوقك عقد لولو و ا ْي ِتد ّلى فـْ َن ْح ِرك بـ ترتيب
ال�سما فـْ ْمغيب
َي زين البا�سقات ان �ش ّقن ْعنانَ ِّ

الشاعرة مزنه البريكي
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شــيـخ الشجر
وجب ��ال
ن ��وق الق�صاي ��د تع�ب َ�ر �س ��هول ْ
دف ��ق اله ��وى يف داخ ��ل القل ��ب �ش�ل ّ�ال
�إن جي ��ت حايف تفر� ��ش الرم ��ل بظالل
في ��ك العراق ��ه ف ��وق االي ��ام تخت ��ال
�ش ��يخ ال�ش ��جر يف قامت ��ك �س ��حر موال
م ��ن طلعت ��ك جنن ��ي عناقي ��د وام ��وال
و�سالل
من �س ��عفتك نن�س ��ج �س ��ياجات ْ
زي ��ن املالم ��ح �ش ��وفتك ت�ش ��رح الب ��ال
�ش ��امخ جبين ��ك للأعا�ص�ي�ر م ��ا م ��ال
« زاي ��د « حبي ��ب النخ ��ل كالغيث هطال
�ات م ��ن اهلل تنث ��ال
تغ�ش ��اه رحم � ٍ
ي ��ا نخل ال حت ��زن ت ��رى الغيث م ��ا زال

تقط ��ع في ��ايف الج ��ل تر�س ��و بوادي ��ك
�إن � َ�ت الغال يا نخل  ,و� ��ش لون ما اغليك
�أ�صل ��ك ك ��ر ٍمي وال�س ��خا م ��ن معاني ��ك
عم ��رك طوي � ٍ�ل وال�صب ��ا يف خطاوي ��ك
كل ال�ش ��جر يرق� ��ص ويط ��رب لطاريك
وم ��ن جذوع ��ك ينبن ��ي ق�ص ��ر جانيك
ّ
ترجي ��ك
دل عناقي ��دك ِ�س�ل�ايل ّ
ت�س ��كر قل ��وب الأر�صف ��ه م ��ن �أغاني ��ك
واحن ��ا الع ��رب فين ��ا من الع ��ز ما فيك
�ات ح� � ّول �صحاري ��ك
غي � ٍ�ث �إل ��ى جن � ِ
ت�س ��قي �ضري � ٍ�ح طامل ��ا كان ي�س ��قيك
ل ��و ج ّف ��ت الدني ��ا « نهي ��ان « يروي ��ك

الشاعر إبراهيم عيسى األسلمي
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النـخلــة
دورالعربوفرا�شهمو�أقواتهممنجودها
یانبت � ٍ�ت كل اجلزی ��ره كا�س ��یه من نبتها
ذخرالعربوقتال�شدایدعندقلةزادهم
وظاللها مدت على كل ال�صحاري ظلها
ومتورها مثل الع�سل يف طعمها والوانها
باذن الكرمی الواهب املنان تذهب بالبال
ومقومة كل العرای� ��ش وامل�ساكن والقرى
یال�شاخمهفوقال�شجروالثابتهيفجذرها
تكرم جزیالت املكارم والقلیل ی�س ��دها
و�صى بها خ�ی�ر الربی ��ه واخلالیق كلها
كرر وعاد املدح يف النخلة و�سود ثمارها

خریالثمارثمارهاو�أقوىال�سواريعودها
یانعم ٍة كل العرب ت�ش ��كر به ��ا معبودها
حنی الغیوم املمطره ما ب�شرت برعودها
يف ظلها كل العرب عا�شت وعا�ش جدودها
حمر و�صفر  ..وزینها وخیارها يف �سودها
ٍ
وبنفعها كل اخلالیق عاجلت حم�سودها
م�سقوف ٍة من ری�شها وجذوعها عامودها
تعلى على كل ال�شجر يف ف�ضلها وت�سودها
وان كان ِزیدت يف الرعایه �ضاعفت مردودها
اللي على درب املكارم وال�صالح یقودها
عز طرى حممودها
یكفیك یابنت العرب ٍ

الشاعر فهد محمد الشهري
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تمر إماراتي
تـ ��م ْر �شـ ��امخْ مـثـ � ْ�ل زايـــ � ْ�د
ر�ســــــمـ ُتـ� � ْه والتم� � ْر �شــــــاهـ � ْ�د
َ
وم ��نْ ل ��ون التم� � ْر قاعــ � ْ�د
مت� � ْر ف ��وق النخ � ْ�ل ف ��ار ْد
وماه ��د
رفي ��ق ال�ص ��وم
ْ
و�أرج ��و ع ��نْ �أذى احلا�س � ْ�د
رط � ْ�ب ط ْف� � ُل وبل � ْ�ح را�ش � ْ�د
و ْمت � ٍ�ر بار َكــ ��ه الـواحـــــــ ��د
وتــــ ْمــ � ٍ�ر باحلــ�ل�ا �ســــــــاجــ � ْ�د
ووعــ � ٍ�د ب ّــ�شــــــــ� � َر الـعــابـــــــ � ْ�د
و�س� � ْع ٍف بالتم� � ْر �شـــــــــ ��ار ْد
وخليف� � ْة فـ ��ي ُخط ��ى الوال � ْ�د

عـلـ ��ى طــابــــــــ� � ْع �إمــــــــاراتـ � ْ�ي
عـ ��لى �إبــــ ��دا ْع لــــــوحــــــاتــــ � ْ�ي
�أز ّيــــــــ ��نْ فــــ ��ي ر�ســـــــــــومــاتـــ � ْ�ي
جـمـــالـــــــــــَ� � ْه لـلــمــــــــ�ســــــــــ� � ّر ِات
وطــعــ ُمــــ� � ْه �ســــــــاكـ ��ن ا ْبـــذاتــــــ � ْ�ي
�اوات
رب الـــــــــ�ســــــمــــ � ِ
ِحــمـــــــــ � ْ�ى ِّ
�ات
بـــــحـــــــاديــــــــــ � ٍ�ث و�آيــــــــــــــــــــ � ِ
بـــذ ْكـــ � ٍ�ر عــــــطـَّــــــــ� � َر ابــْيــــاتـــــ � ْ�ي
�اوات
ويـــــ�شـــــكــ� � ْر فــ ��ي الـــ�صــــ�ل ِ
�ات
بــــــ�أعــــنـــــــــــ � ٍ
�اب وجــــــــ ّنـــــــــــ � ِ
�ات
رغـــــــ � ْ�م مــــ�ت ْ�ن الـــــعــــــالقـــــــ � ِ
�ات
حــفــــ � ْ�ظ كــــ� � ّل الـــكـــــرامـــــ � ِ

الشاعر علي جمعة الكعود
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الباسقة
�ش ��وف النخيل البا�س ��قة ورث الأجداد
ومل ��رمي الع ��ذراء له ��ا ظ � ً�ل و زاد
ب�أم ��ر ال ��ويل و�أحي ��ت لها ب�ل�اد وعباد
و�ص ��ى به ��ا زايد عل ��ى اجلي ��ل واحفاد
ّ
بيداره ��ا يحف ��ر و هاي ��ل له ��ا �س ��ماد
�س ��قى �س ��قى يوم�ي�ن ب�أ�س ��بوع وان زاد
واخلي� ��ش ف ��وق اوراقه ��ا ك ّن ��ه �ضم ��اد
والنب ��ت ال ّ
خ�ض ��ر عل ��ى ح�ي�ن ميع ��اد
ل�ي�ن الب�س ��ر يلق ��ى م ��ع الوق ��ت مي�ل�اد
ح ��ان الوع ��د والنا� ��س للح�ص ��د تنقاد
و م ��ن عايل القمة خ ��رف بالرطب عاد
ب ��ه �س� � ّد مق�س ��ومه و ب ��ه يك ��رم وج ��اد
يالبا�س ��قة باخل�ي�ر انت ��ي لن ��ا ب�ل�اد

املا�ض ��ي احلا�ض ��ر و تتح ��در ع ��ذوق
طاح الرطب من عايل الرا� ��س من فوق
عقب املح ��ل والقح ��ط بالأر�ض وعروق
و�ص ّي ��ة الوال ��د له ��ا ال�س ��مع وحق ��وق
وح ��ط الف�س ��يلة و�س ��طها به ��ون ورفوق
ال با� ��س ع ��ن ال ي�صب ��ح الرمل ب�ش ��قوق
عن حر �شم� ��س القي�ض وحروقها حروق
طلع� � ًا ن�ضي ��د ال�ش ��كل والل ��ون مرم ��وق
وتتثاق ��ل عذوق ��ه و ل ��ه ل ��ون مف ��روق
خل ��ف الظه ��ر حب�ل ً�ا يط� � ّوق له ��ا طوق
عل ��ى نغ ��م م ��ن ج� � ّر ل ��ه حتت ط ��اروق
ويق ّدم ��ه لل�ضي ��ف م ��ع ب ��ن مدق ��وق
واحل ��ب لك ت�ش ��بيه عا�ش ��ق و مع�ش ��وق

الشاعر علي بن سلطان الغنبوصي
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اليعربية
ي ��ا با�س ��قة مث ��ل اجلب ��ال الع ��وايل
�ال
قلب ��ي تظل ��ل جانب� ��ش يف الظ�ل ِ
ح�س� ��ش بج ��وف ال ��روح و ْانت ��ي حي ��ايل
ك ��ن العروب ��ات العزي ��زة قب ��ايل
�ال
ي ��ا اليعربي ��ة يف ال�ش ��يم واخل�ص � ِ
�ال
كن� ��ش خلقت ��ي م ��ن �أن ��وف الرج � ِ
وكن� ��ش تزينت ��ي بحم ��ر ال�ل�ايل
�ال
�أول جنا� ��ش الطل ��ع ث ��م اخل�ل ِ
و�آخ ��ر جنا� ��ش التم ��ر برح ��ي وح ��ايل
وحم ��ري وفردو�س ��ة وذاك اله�ل�ايل
وا�صن ��اف ع ��دة م ��ا ي�س ��عها جم ��ايل
�ال
ي ��ا �س ��يدة ل�ش ��جار وام الغ�ل ِ
�ال
من� ��ش جنيناه ��ا الث�ل�اث اخل�ص � ِ
وم ��ن �سعف� ��ش الغ ��ايل �س ��قفنا العاليل
واحلم ��د ل ��ك ي ��ا اهلل �آخ ��ر مق ��ايل

م ��ن يومه ��ا ال م ��ا تق ��وم القيام ��ة
و ْاب ��دى حتيات ��ه وكل احرتام ��ه
و ْات�س ��مع التاري ��خ و ْانت ��ي كالم ��ه
والقبيل ��ة والكربي ��ا والزعام ��ة
ي ��ا اليعربي ��ة يف احل�ل�ا والو�س ��امة
واال م ��ن ْا�ض�ل�اع الك ��رم وال�ش ��هامة
وك ��ن ال�ل�ايل ف ��وق را�س� ��ش عمام ��ة
والب�س ��ر بع ��ده والرط ��ب م ��ن متام ��ه
وعج ��وة ومكتوم ��ي قلي ��ل القتام ��ة
�روم �س ��قاه انربام ��ه
وج�ب�ري وم�ب ٍ
وال عل ��ي يف ذاك �أي ��ة مالم ��ة
و ْاخ ��ت املط ��ر وال�ب�رق و ْاخ ��ت الغمامة
غ ��ذا وحل ��وى وفاكه ��ة وال�س�ل�امة
�اب وي ��ا خ�ي�ر خام ��ة
ي ��ا خ�ي�رة اخ�ش � ٍ
ع ��د ال�ص�ل�اة النافل ��ة واملقام ��ة

الشاعر محمد أحمد المغرم
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شامخه
�ش ��اخمه يف االرتف ��اع م ��ن ال�ت�راب
جذعه ��ا ثاب ��ت وهامته ��ا ال�س ��حاب
دمه ��ا في ��ه الك ��رم مي�ش ��ي وذاب
دامي� � ًا يف �ضله ��ا تهن ��ا الرق ��اب
ج ��ل �ش ��ان الل ��ي ذكره ��ا يف الكت ��اب
ايت�س ��اقط فوقه ��ا وق ��ت ال�صع ��اب
ك ��م نع ��م يف ظله ��ا �ش ��ايب و�ش ��اب
طلعه ��ا يثم ��ر حمب ��ه واق�ت�راب
م ��ن جذعه ��ا �صن ��ع لل�س ��فن ان�س ��ياب
م ��ن �س ��عفها ين�صن ��ع عر�ش� � ًا وب ��اب
يل ق�صدن ��ا يف معانيه ��ا ج ��واب
م ��ن عروب ��ة ا�صله ��ا تق�ص ��د رح ��اب

فايق ��ه يف و�صفه ��ا كل الو�ص ��وف
ك�أنه ��ا يف زينه ��ا اح�ل�ا هن ��وف
ك ��م مت ��د ب�ل�ا ع ��دد بي� ��ض الكف ��وف
والت�س ��اقط بالك ��رم عنهامع ��روف
وه ��زت العذرا اجل ��ذع جل ��ل القطوف
الك ��رم فيه ��ا ح�ل�ا منه ��ا ت�ش ��وف
وانغر� ��س فيه ��ا ال�س�ل�ام ب ��دون خ ��وف
بالو�صاي ��ف كنه ��ا الأم العط ��وف
ومبتنه ��ا نع�ب�ر البح ��ر و نط ��وف
ب ��اردة فال�صي ��ف م ��ن بع ��د الكه ��وف
�ذع بج ��وف
تخ�ض ��ر الكلم ��ه عل ��ى ج � ٍ
بالق�صاي ��د وامل�ش ��اعر و احل ��روف

الشاعرة رحاب يوسف قمبر
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النـخـــــــــــيل
تهادى ال�شموخ اللي �سكـن يذعـها املفنود
رفيــقة عمـر لإن�سان مــع خيـرها املمدود
من عـــذوقها ،جنـني ثمر طلعها املن�ضود
خذينا من اخلو�ص وبع�ض زورها املجرود
�صنعنا،من�أطرافال�سـعفبيتنااملن�شود
من الليف ،خذنا احلبل يوم احلبل معقود
خـــذينا لنـــا احلــابول وخ�صـافه و�س ّرود
ويف يـــرابها نحفــظ متـــر للـيايل ال�سود
معــ ��انا ف�ضايلها مـــن املهـد خـــري وزود
من منـــ ّزهــ ��ا اللي داخلــه يغــفي املولود
ف�ضــ ��ايل كـثيــرة تتعــب العـ� � ّد واملعدود
نحــ ��ب النخــيل وح ّبها اجل ّـم ورث يدود
بقـى ف�ضـ ��لها من عـهد �أم امل�سيح يجـود
�إلى اليوم ،بــاقي ظ ّلهــا �شـامخ ومـوجود
�سقى اهلل ،قــرب اللي زرعها وح ّنا �شهـود
فقـيد العــرب زايد ،وزايد هنـا املق�صود

على عني �شاعـر و�إمطرت غيــمة حروفه
عطـتنا مــن اخليــرات ما يتـعب و�صـوفه
لنــ ��ا زاد ،يغنــينا عــن اجلـــوع و�صروفه
حوايج ،تلـــ� � ّبي حاجــة الوقــت وظــروفه
وكان العمــود اليــذع يــوم الدعــن طوفه
زف ّنا به دعــ ��ون العــري�ش وزهــى وقـوفه
خـــذينا قفــ�ي ٍ�ر يحـــمل �أثمــار خمــروفه
خال�ص وفـر�ض يكرم به الن�شمي �ضيوفه
يا ليــن اللحد والنــا�س ذي خريها ت�شوفه
�إلى القــرب ،فوقه �س ّفـة اخلو�ص مر�ضوفه
بهــ ��ا نبـــدع القيـــ ��فان وال�شعر فـي نوفه
تبـــاهى بهـــا التـ ��اريخ وال�شـعر وحروفه
كرامـه ،مــن البـ ��اري ويا كــرب معــروفه
وعطـاها يلـ ��وفه االنـ�س ،والطاير يلـوفه
حملها على زنــ ��ده وحملها على كتـ ��وفه
ع�ساه فـ نعيـ ��م وروحـ ��ه بخري حمفـوفــه

الشاعر ٔاحمد بن محمد بن عبـدالله المقبالي
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غيدا الشجر
يــ ناطحات ال�سحاب وناق�ضات اجلديل
�ش ��رفك رب ��ي ب�آي ��ات الكت ��اب اجللي ��ل
من تاج را�سك ح�صيل وحتت ظلك مقيل
ل ��و كان م ��رواك يا بنت الك ��رم بالقليل
�إن النخيل العط ��ا و ان اجلميل النخيل
بعروقك ال�ضاربه �سا�س و م�سا�س و �سبيل
�ذع ي�ش ��يل عذوق ��ك و ال مييل
ت�ش ��يل ج � ٍ
منتوج ��ك اليانع ��ات ال�ش ��افيات العليل
كنت عمار البيت لو ي�ستطليل
فـي (كان) ِ
خويـة النوق وال�سيف احلدب و ال�صهيل
يـــ� �ـ منبع اجلود يا دمي ال�ش ��هد يالظليل
�إن قلت مالك �ش ��بيه وال لـمثلـ ��ك عديل

بال�س ��مار و يف خ�ضار ال�س ��عف
تبخرتي ّ
وب�س ��نة امل�صطفى نلتي و�س ��ام ال�شرف
يف ظلك املفرت�ش و بخريك الـمـ ��لتحف
م ��دات جودك غناة وم ��ن عرفها عرف
وان العطا و اجلمال من الطرف للطرف
ما الب منها ح�شاك وال �شكى من عجف
ما مال لو نال من �صلف الرياح ال�صلف
حالوة ال�ضي ��ف قبل الزاد و املرت�ش ��ف
يوم ال�سواري جذوعك باجلريد ان�سقف
يـــ� �ـ بيت م ��ال الفق�ي�ر و للغن ��ي الرتف
يــــ دانة القاع يا غيداء ال�شجر و الغدف
مـــ قلت �ش � ٍ�ي عليه النا� ��س يف خمتلف

الشاعر عبدالله شافي عواد العنزي
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ٔام العطـــا
�صباح اخليـ ��ر يا �أم العطـ ��ا يا ريحة الغاليـن
�صباحك نبع يت�سابق على ح�ضنك قبل مـ الطني
من �آخر �س ��اقيه يرك�ض عليك ويفتح اليدّين
قبل ما ال�شم� ��س ت�سبق ط ّلتك من قبل الت�صحني
هال ب�ضحكة متوز ومكرمة �آب و�س ��خا ت�ش ��رين
بع ��د ما كـ� � ّرمك رب ��ي الك ��رمي مبُحك ��م التبيني
ومبة نبينـ ��ا �س ّيـ ��د الثقليـ ��ن
ونلت ��ي طي ��ب ْ
وجذع ��ك ح ��ن لفراق ��ه ولو م ��ا له دم ��وع وعني
وت�س ��اقطتي غ�ل�ا مل ��رمي وه ّونتي الع�س ��ر باللني
وعلى طاري الكرم الجاك ي�شكي املُعدم امل�سكني
ك�ث�ر ماجاد عذق ��ك بالعط ��ا يا با�س ��قة تعطني
�ش ��ماريخك �أنام ��ل ك ��ف بن � ٍ�ت ممتليه ��ا الزين
تقاط ��ر �س ��كر خنيزي ��ك �ش� �ه ٍْد غار من ��ه التني
�ااااح ط ّي ��ب �أ�صل ��ه ك�أ�ص � ٍ�ل ثاب ��ت وتبق�ي�ن
�صب � ٍ

�صباحك ع�شب يت�ض ّوع �شذاك وين�سكب ف ّله
ّ
يعطر يومه بريحك وي�سكر عا�ضدك ك ّله
يجي ملهوف لأح�ضانك مثل ٍّ
خل لقا خ ّله
تق ّبـ ��ل را�سـك وتعقـد عليه النــووور وتف ّلـه
هال بقوت الفقري وقبلة اجلود ودوا الع ّله
ثواب ميحي الز ّله
و َز َر ْعك لكل ُم�س ��تغفر ٍ
عرفتي قدره وبع�ض الب�شر بيموت من غ ّله
ولو ما �ض ّم ��ه بح�ضنه لي ��وم الدين يتو ّله
وق ّرت عينها بطيبك وف�ضلك بعد ف�ضل اهلل
ت�س ّدي جوعه و خو�صك غدا له بيته وز ّله
كرث مايلفحك قيظك تردي ��ن العطا َغ ّله
وح ّله
والب�سر ُف ّ�ص اخلامت ُ
خوامتها الرطب ْ
وخال�صك ال ت�ساقط تنت�شي من ريحته د ّله
�شموخ بال�سماء فرعه ميوت وال انحنى ظ ّله
ٍ

الشاعر راشد بن حمد بن محمد السنيدي
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شـمـوخ الـنـخـيـل
م ��ن �ش ��موخ النخيـ ��ل وخ�ي�ر ب�س ��تانها
وعا�ش ��ق التم ��ر نف�س ��ه ب�ي�ن وجدانه ��ا
وراح يو�ص ��ف حاله ��ا وير�س ��م الوانها
م ��ن ق ��دمي الع�ص ��ور و�س ��الف ازمانها
ذات الأكم ��ام تذك ��ر ب�ي�ن قر�آنه ��ا
م ��ن حما�ض�ي�ر (لي ��وا) ب�ي�ن كثبانه ��ا
يا بخت م ��ن زرعها وبخت م ��ن �صانها
�ال) جمعت ��ه ب�ي�ن غدرانه ��ا
ك ��م (خ�ل ٍ
كان (بي ��ت العري� ��ش) وقب ��ل جدرانها
(ليفه ��ا) للحب ��ال و�س ��عفها زانه ��ا
و ( املكبـ ��ة) تق ��دم لأج ��ل �ضيفانه ��ا
و (زورهـ ��ا) له منافع عـنـ ��د عـربـانـهـــا
با�سـ ��قات النخي ��ل اجل ��ود عنوانهـــ ��ا
به (هاليل) و (جربي) �شبه مرجانها
نـ ��خلة الع ��ز ي�س ��مو بالفخ ��ر �شــانهــــ ��ا

جني احل�صاد
للكرم مال عذق وط ��اب ّ
عانق ��ت كل نخل ��ه بالول ��ه والـــ ��وداد
وم ��ن غالهـ ��ا كتبه ��ا بالعط ��ر وامل ��داد
الفخ ��ر واملهاب ��ة للنـ ��خيل امت ��داد
طلعه ��ا م ��ن ن�ضي ��د وداني ��ه للعب ��اد
م ��دت الظ ��ل واه ��دت خريه ��ا للب�ل�اد
ف�ضله ��ا ل ��و و�صفت ��ه م ��ا ن�صفت ��ه وكاد
ويف (املن ��ز) �أح�ضنتني طفل يوم املهاد
للب ��دو عن هج�ي�ر ال�صيف �س�ت�ر وبراد
من�صنعبه(حـ�ص ٍري)او(جفري)ا�ستفاد
ف ��وق (�س ��رود) فيه ��ا م ��ن فوال ��ه وزاد
يزفن (الدعن) منه و (اجلذع) له �سناد
والرطب بالب�ش ��اير من عـ ��طاياه جـ ��اد
وفر�ض وخال�ص يحلى كل ما القي�ض عاد
وقدره ��ا يف العي ��ون وبني نـ ��ب�ض الف�ؤاد
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من مفرق العرجون
م ��ن مف ��رق العرج ��ون طلع ��ك تدلــ ّ ��ى
ه َّزي ��ت جذع ��ك ي ��وم ٍ ّ
كل تخلـ ّ ��ى
ف ��وق الرواب ��ي را�س ��ك الل ��ي تعلــ ّ ��ى
ي ��ا �صاب ��ره يوم اع ��ذب الوقــْ ��ت ولــ ّ ��ى
ْ
كل ما َعطـَ � ْ��شتى اخلو�ص �س َّبح و�صلـ ّ ��ى
«بيــْــــ ��دارك» الل ��ي بال�س ��قايه مو ّل ��ى
الدع ��ن للقي� ��ض م ��ا ق ��ال كال
�ش ��د َ
ورح ��ب وه�ل�ا
منــِّــــ ��ك ق ��رى �ضيف ��ه َّ
ماج ��اع بي ��ت ْبحل ��و رطــْـــ ��بك متلــ ّ ��ى
يف ف�ضل ��ك الفرق ��ان بالذكـْـــــ ��ر غ ّل ��ى
ُم� � ّر الزم ��ن م ��ن د ْب� ��س ريقك حتلـــَّ ��ى
ه ��ذا امل ��دى مـ ��ا احت ��اج ع ّن ��ك يدلــ ّ ��ى
ل ��و �صرت ��ي الع� � َّوان ح�س ��نك جتلــ ّ ��ى
م ��ن مف ��رق العرج ��ون ط ْلع ��ك تد ّل ��ى

قب ��ل املخا� ��ض ْيجي ��ب جزل ��ة فري ��ده
وتــْ ���ساقطت يل م ��ن عذوق ��ك ق�صيده
درب تري ��ده
ب ��ه تهت ��دى النجـْـــ ��مات ٍ
�ال مــــ ��ديده
اهديت ��ي ال�صح ��را ظ�ل ٍ
ي�ص�ب�ر �إل�ي�ن الغي ��م يب ��دي رعي ��ده
ْاعـ ��تا�ش من خ�ي�رك و�صرت ��ي ع�ضيده
وع ّل ��ق قف�ي�ره للج ��داد ْوح�صي ��ده
طل � ٍ�ع ن�ضي � ٍ�د يف مزام ��ي جدي ��ده
«خ َـ�ل�ا�ص» وال « ف ْر� ��ض» ك ّل ��ك مفي ��ده
ي ��ا البا�س ��قه وقت العجــ ��اف ال�ش ��ديده
وم ��ن زورك العر�ش ��ان ظل ��ت �ش ��هيده
م ��ن �س ��الف االزم ��ان وانت ��ي جمي ��ده
م َّديت ��ي ْجـ ��ذورك و�صرت ��ي عتي ��ده
ه َّزيـتـــ ��ك ْوطاح ��ت عذوق ��ك ق�صي ��ده
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ٔاصلها ثابت وفرعها في السماء
تبت�س ��م لل�ش ْم� ��س وت�ض � ّ�م ِّ
الظ�ل�ال
ك ّلم ��ا مال ��ت م ��ن ال�ش ��وق ا�س ��تحال
�رف كاله�ل�ال
ب�أ� ��س ط ْه ��ر الأر� ��ض ط � ٍ
ال الظم� ��أ يق ��در ين�س ��يها الو�ص ��ال
�أ ّم يتد ّل ��ى م ��ن يديه ��ا العي ��ال
جذعه ��ا ه� � ّز ْيت�س ��اقط ل ��ك جب ��ال
(اخلنيزي) و(اخل�صاب) ْاو (النغال)
م ��ا تَ�ض ��نّ ْكفوفه ��ا ل ��و ب(ا َ
خل�ل�ال)
الثق ��ال ْم ��ن (ال َع َ�س ��ق) تهت ��ف تع ��ال
خ ��ذ وخ ّل ��ي لل�ش ��تا (�س � ٍّ�ح) زالل
م� � ّر قهوت ��ك ْي َحل ��ي ْيف� �ّ�ض اجل ��دال
ي ��ا م�س ��اءلني ع ��ن ال�س ��حر احل�ل�ال؟
م ��ن َف�ض � ْ�ل ر ّب ��ك نب ��ت و�س ��ط الرمال
�س� � ّبحه يغر� ��س نخيل ��ك ذي اجل�ل�ال

ك ّفه ��ا غيم ��ة تبا�ش�ي�ر ْومط ��ر
ك ّل ث ْق ��ل احل � ّ�ب �آي ��ات ْو ُ�س� � َور
�ص ّل ��ت الإخال� ��ص يف �س ��جدة �ش ��كر
ال ال�صح ��اري ت�ش ��تكي منه ��ا الهج ��ر
للغري ��ب ْوللقري ��ب ا�ش ��هى مت ��ر
م ��ن َجن ��ى الدني ��ا بدحيته ��ا ا�س ��تقر
و(ا َ
خلال� ��ص) ْبل ّذت ��ه دوم ْ
ا�ش ��تهر
تطع ��م الأنع ��ام وترا�ض ��ي الب�ش ��ر
(ال َّر َط ��ب) بع ��د (الب�س ��ر) م ��ا ينتظر
ِز ْد بتقدمي ��ه عالق ��ات ْو�أُ ُ�ص ��ر
(فردي) ا ْو (مدلوك) و ْيطيب ال�س ��هر
نخل� � ٍة يعج ��ز يجاريه ��ا ال�ش ��عر
�أ�صله ��ا والف� � ْرع للغيم ��ة ع�ب�ر
�ات بال َثم ��ر
يف جن � ٍ
�ان داني � ٍ
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الــواهـبـة
ح ّنت جتاعيده وعافت �أيده الفر� ��ش اجلديد
خ ّرت جبال ال�صمت يف �صدره ونادى له حفيد
خذين من قيود الرتف ومكابد العي�ش الرغيد
خ ��ذين ل ٍأم عانقت عمري وانا طفل(ن) وليد
كم زاحت ب�شوف ال َكربْ من �صدري الك ْرب ال�شديد
الواهبه توهب وت�س�أل من �س�أل هل من مزيد؟
بالطي ��ب ثابت �أ�صلها م ��ا زعزعه لفح الوقيد
زاد الفق�ي�ر وبيت ��ه العامر من دع ��ون وجريد
ي ��ا زينها ال م ��ن تق ّلد عذقها الطل ��ع الن�ضيد
كن حامت � ّ
أ�شتق النداء من طولها لأق�صى بعيد
وزاي ��د ف�س ��لها ْبج ��وده ْو ّ
خ�ضر بها قف � ٍ�ر وبيد
�أ ٌم �س ��قتها �ساقـ ��ية ب� � ّره م ��دى العم ��ر املديد
خذين لظ ّل البا�سقه من حرقة العي�ش الرغيد

الل ��ي ي ��روف بجلده ��ا َو ال ر�أف بعظامه ��ا
ه ��ذا وانا جدّك هوى نف�س ��ي ّ
وفك جلامها
ودّي بق�س ��وة عي�ش ��تي حمتاج لطف �أيامها
كم ار�ضعت روحي غالها وال َنوت بفطامها
ّ
ك ّـماعزفتري�شة(�سعفها)فالن�سيمانغامها
كـ ��نّ اخلالئ ��ق ك ّله ��ا م ��ن �صلبه ��ا و�أرحامها
متف ّرع ��ه ف�ضل وعط ��اء لو تكت ��وي ب�آالمها
فر�ش ��ه� ،أوان ّيه ،دف ��اه وحاجته ب�أق�س ��امها
وت�ص ّوغت ب�أمر البديع ْبـ ب�س ��رها واكمامها
و�أطلق دخان الليف للعـابـ ��ر وبثّ �أن�س ��امها
ف ّل ��ت جديل اخلو�ص كنه ��ا للديار �أعالمها
خ ّل ��ف لها ن ْع ��م اخلليفه و�أخلف ��ه ف�إكرامها
هذا دواء الروح و�شفاها من ع�ضيل ا�سقامها
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ٔاعجوبة البيدا
ن ��واة احلي ��اة م ��ن النخي ��ل ت�ضي ��ف
كذات النخل يرثب عقب غر�س ��ة النوى
غ ��ذا م ��رمي الع ��ذرا وناف ��ع وليده ��ا
�أرى النخل ��ه ام اخل�ي�ر ي ��ا عظ ��م برها
�ش ��جر ٍة م ��ن اجلن ��ه علين ��ا تبارك ��ت
لها الأ�صل ثابت �ش ��رع والفرع بال�س ��ما
قناه ��ا ب ��ه ال�ش ��مروخ �س ��بحان خالق ��ه
عطاه ��ا ب�ل�ا ح � ٍ�د وم � ٍ�د عل ��ى امل ��دى
جمي ��ع ال ��ذي منه ��ا جنين ��ا فواي ��ده
حب ��ال وخ�ص ��ف وجذوعه ��ا ق ��وة البنا
ه ��ي الغ ��اده الغي ��دا مثالي ��ة الثم ��ر
عليه ��ا جدي � ٍ�ل كل م ��ا ه ��زه اله ��وا
جم ��ال الطبيع ��ه يكتم ��ل يف وجوده ��ا
وف�س ��تان ب�س ��تان النخ ��ل يبه ��ج النظر
يهي�ضن ��ي املنظ ��ر و�ش ��وفه ي�س ��رين

�ان عل ��ى الأر� ��ض مب ��كان خمي ��ف
�أم � ٍ
كفيل ��ه مل ��ن جاه ��ا غري ��ب و�ضي ��ف
ذراه ��ا بح ��ال وح ��ال ظ ��ل وري ��ف
�اح بجه ��د كلي ��ف
عل ��ى كل ف�ل ٍ
�صب ��وره عل ��ى الاله ��ب وري ��ح ع�صيف
ب�آي ��ة كت ��اب وم ��ن حدي ��ث �ش ��ريف
من ��ا طل � ٍ�ع وقب ��ل الن�ض ��وج ن�صي ��ف
مبا�ض ��ي وحا�ض ��ر للع�ص ��ور �صفي ��ف
وال ين�ت�رك منه ��ا جري ��د ولي ��ف
عم ��ار الدي ��ار وللبي ��وت �س ��قيف
ه ��ي اعجوب ��ة البي ��دا ب ��دون و�صي ��ف
رق� ��ص رق�ص ��ة العر�ض ��ه بح ��د رهيف
ل ��كل الت�ضاري� ��س الغري� ��س ظري ��ف
كم ��ا الو�ش ��م مدق ��وقٍ بخ ��د نظي ��ف
ويط ��رب يل اخلاط ��ر بج ��و لطي ��ف
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عمة االرض
احل�سنه لـْ ح�صاد ال ُعمر
ع ّل ال�شعر يويف ْ
ال�ش� � ْعر
َع ّل ��ه اذا د ّق ��ت االف ��كار بي ��ت ِ
ي� �ـَ اجلذع يل حنّ ع حم ّم ��د بـ َع ْ َبة َق ْهر
ْ
ق�صر زان الق�صر
لك َ�شتله انْ ل ّقحوها فـ ْ
ُمبارك ��ه َ�س� � ْبع منه ��ا ل ��و تن ّف� ��س َف ْج ��ر
ال�صب
ِ�ش ْف«مرمي»تْباركتخريال ّنخل،بـ ْ
ومن َف�ضل م ْن�شي الطبيعه َجت ِعذوق ال ِّترب
وف ّن ��دوا ِع ْذقه ��ا ب� �ـْ �ش� � ْكله متى يثــْ ��مر
امل�سطح لـ دب�س َ ْ
وتر
ِ
خرفوا رطبها على ْ
وب�سر
وك ّرموا ،اجلار من حيب وخال�ص ْ
وبي�ض ال ّلحى غ ّنوا بـ ّ
احل�صر
ال�سعف لـ ْ
�سف ّ
ِجدا ْي ٍل َت ْن�س ��ج ْت ��راث اجلدود بـ ِ�س � ْ�حر
م ��ن ا َمل َكب ،وامل َن ��ز لـَ ا ْوتاد بيت َ
ال�ش� � ْعر
ِومن لي ْفه ��ا ْحبالهم ِمثل ال ّر�ش ��ى لل ِب ْئر
واالعالف ،جاد ال ِب ْذر
الك ْح ��ل ِ ّ
وبـِ ِ
والب ْ

يـ �أ ّم العطا ،امل ْك ِت�سيَ ،ت ْرف ال�سعف والعود
َ�ض ّج املِ�ضيف ال ّلي بـْطوعي ح�شود ،ح�شود
م ْثل ال ِع�ش ��ار املطايا َلك ِ�ش � َ�جر موجود
وان ل ّقحوها فـ �صحراء َجادت املح�صود
ال�س ّم ومن رم�ش وعيون ْح�سود
ترياق م َّ
و�س ��اقت جناها ُرطب ي ��وم النبي مولود
َ
�قات ط ْلعه ��ن منـْ ���ضود
يل نخـْ ��لها با�س � ٍ
«بومـعان» «بـَ ْرحي» »خـْنيزي و�س ّكري مفنود
و َكـنـْ ��ه ال َعقيق اليماين يف جواهر ُ�س ��ود
َجادت بهم ع ّم ��ة االر�ض و ِلزَ ْم ُهم ُجوود
و�س� �فْرة ال�س� � ّرود
واملخــْ ��رفه واجلف�ي�ر ُ
وحي ��اة اال ّول�ي�ن تعـُ ��ود
ُو ْبن ��ا ل� �ـْ َو ْط ��ر َ
ا�س ��كنوها ْزهود
ِومنازل البارجيل ال ّلي ْ
وخط ��ام قـْ ��عود
ْ
وهي ��ار وقـِ ��يد املغات�ي�ر ِ
ِب � ْ�ذر ال ّنوى يج ��ود ُيوم العامل�ي�ن ْجحود
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شبيهتكم
�شموخك يف �شعار اململكة �أغنى عن التعريف
كرم يتعب منو بعده عطا ي�ست�صعبه تو�صيف
ظالل اللى ا�ستجار ْبهم من ْ�شمو�س الفقر واحليف
نتاج ال�ص�ب�ر بعذوقك يب�ي ّ�ن للخاليق كيف
كالم حافظه عن جممل التحريف
ذكرك اهلل ْب ٍ
معك �شهر رم�ضان ولو يزخرف مائدتنا �شيف
لنا مع ط ّيباتك يف �صباح �أعيادنا ت�شريف
والي�سب ْقك غري �أ�سمى الرتاحيب ْلناب ال�ضيف
متر �ش ��بع بطن الأهايل زيف
ٍ
بيوت ما بها ٍ
دبي ت�شكي �سواحلها غيورة من بنات ال�صيف

عن التعريف يغنيك الت�شابه باالماراتي
�صر�صر عاتي
ثبات ما تزحزح له وقوف ْب
ٍ
ٍ
دفا عن زمهرير ْا�ستوطن ْب�صباح م�شكاتي
حالت �أحالمنا ْبحلم ْنحلمها وحلمنا �آتي
�شرف يلحق �سم ّوك وال�شرف يل ب ْولو ّياتي
على هدي النبي ت�ستفتح اليمنى ِبتمراتي
عظيمة الفرحة اللي �شاركت �أعذبك موالتي
يخ ّيب هقوتي فقري وال تْخيبني هقواتي
جيا ٌع �أهلها قال الر�سول و�صغت �أبياتي
لذا �شفنا النخل نابت على بحر االمارتي
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ّ
السله
شيخة
جذوع ال َّن َخ ْل غابات القرنفل فارعات الطول
منارات ال َّن َخل تومي تلوح بجذعها املجدول
على ال�صحرا مثل ا ّم ٍت�س ّبح بيدها عثكول
بقل وال ترجي بعطاها تنول
كرمية تعطي ٍ
كرمية باملحل ِتطعم و َتر�سخ لوغ�شتها �سيول
عذوق النخل تتدلى تراكي من ذهب م�شغول
عنقود تظافر بالندى واللول
َح�ضنها الطلع ٍ
خال�ص ولولو و�صقعي وبرحي زاوي وجمهول
دبا�سي دقله دخيني هاليل مني�شي وزغلول
ياعمتنا يابنت االر�ض يااكرم من عطى حم�صول
عط ��ا كل العطا فيها ولو جاد الزمن مبحول
ي�شح الظل باطراف اجلذوع اللي عليها نحول
ياعمتن ��ا ي ��ا جنتنا قب ��ل اليطل ��ع البرتول
عطانا اهلل من فظله لذيذ الطيبات حمول

منت من ار�ضها ت�شبة جدايل طني مبت ّله
تنادي بالكرم للي خذاه اجلوع وا�س ��ت ّله
خ�ضرتنترثه ّله
�ضفايرهابحجرال�شم�س ٍ
�سعف وال تطلب �سوى من اهلل
متد كفوفها ٍ
تغ�ي ّ�ر وقتنا ومتر النخ ��ل باقي على ِح ّله
عاتق ما مال لو م ��ال الزمن ك ّله
تز ّي ��ن ٍ
ينام الطلع يف طلعه وي�صحى بالنخل غ ّله
حالوي زهدي �صالتي رحيبي غ ّره ام �س ّله
ا�سم على خ ّله
زمدري عجوه خنيزي وكل ٍ
ي ��ا اكرم ما انبتت ار�ض وعطت لوهو على ق ّله
�شحت والمتنع على ز ّله
ت�ش ��ح النا�س ما ّ
�سقف عطى دون ال�شم�س ظ ّله
ولكن �سعفها ٍ
جمعنا الفاكهه لكن بقيتي �شيخة ال�س ّله
ولكن ما�سوت واهلل بع�ض مترك على دله

الشاعر محمد حمدان الفي العنزه
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شيخة البستان
اي ��ا �ش ��يخة الب�س ��تان مع كل هب ��ة نوود
خذيتي كرم ح ��امت عطيتي بدون حدود
ياكن ��ز العرب يابا�س ��قه خريك املمدود
ثبات ��ك على ار�ضك ك�إنك حفيت الطود
ظاللك لنا من قي� ��ض االيام خري وفود
عذوقك� ,شماريخك,الى طلعك املن�ضود
عطيتي وال عمرك ن�ش ��دتي عن املردود
�س ��كنا العري� ��ش اللي غدا بيتنا املن�شود
ومن ال�سعف ن�صنع �سفره وكي�سه و�سرود
على كل �س ��عفن ي�سكنك فاح دهن العود
نحب ��ك ؛ كرث م ��ا ينترث ثم ��رك املفنوود
كرث ماخذينا خو�ص ��ك وزورك املجرود
كرث ماغر�س ��ك ال�ش ��يخ زايد ابونا العود
كرث ماغر� ��س فينا العطا والبذا واجلود
ع�س ��ى داره الفردو� ��س ياربن ��ا املعب ��ود

يفي�ض ال�شعر من دفرتي وار�سمك �صوره
يا زاد الفق�ي�ر وذات االكمام م�ش ��كوره
�س ��نى �شم� ��س �صب � ٍ�ح ينترث للم�ل�ا نوره
�ش ��موخك يعان ��ق قم ��ة املج ��د بغ ��روره
جري ��دك غدير وع�ش ��ب وديار ممطوره
تغن ��ى به ��ا التاري ��خ وال�ش ��عر و بح ��وره
من اي ��ام م ��رمي فزعتك دوم م�ش ��هوره
م ��ن دعونك ج ��داره وكان اليذع �س ��وره
جدايل بقت من �س ��الف الوقت مذكوره
وعليك احلنني ب دارنا ير�س ��م �ش ��عوره
خال�ص ؛وخنيزي منوة ال�ضيف و�سروره
كرث ماح�صريك يغ ��ري القاع بح�ضوره
حكي ��م العرب والقايد االب اال�س ��طوره
كرث مابق ��ت �صورتْه فال�ص ��در حمفوره
مثل ماجعل �صحراء الوطن ار�ض معموره

الشاعر علي علوي مساعد بن شبثان
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عروس البوادي
عرو� ��س البوادي ياحال ق ْرط ��ك الزّين
تد ّل ��ى والح الع � ْ�ذق م ْن�ض ��ود م ��ا ب�ي�ن
ّ
بجريدك ا ْثنني
مي�ش ��ط �ضفري اخلو�ص ْ
وي ��ا با�س ��ق ْة ي ��ا ذات اال ْكم ��ام ت ْبق�ي�ن
�س ��وارك على عودك وعودك بال �ش�ي�ن
مقام ��ك ب�أر� ��ض اهلل يف م ْقل ��ة ا ْلع�ي�ن
وع ��ن ح ��امت ّ
الطائ ��ي بج � ْ
�ودك تزيدين
خذين ��ا لن ��ا م ّن ��ك من ��زٍّ م ��ع الل�ي�ن
�ال وحاب ��ول ت ْعط�ي�ن
و�س�ل ٍ
و�س� � ّرود ْ
حواي ��ج م ��ع الأيـ ّ ��ام ت ْغل ��ى وت ْغل�ي�ن
وي ��ا ج ��ارة الع � ْ�ذراء م ��ن ق ْب ��ل �أ ْلف�ي�ن
حنين ��ك �أنني اجل � ْ�ذع من ح ْرق ��ة البني
ويف و ْقفت ��ك ف امل ��وت نكت ��ب دواوي ��ن
دع ��ون الوف ��ا ف القل ��ب بي ��ت املح ّب�ي�ن
ويا ع ّمت ��ي ف الأر�ض ح ّب ��ك من ال ّدين

تد ّل ��ى م ��ن ا ْلعرج ��ون ّ
بالط ْل ��ع ّ
ن�ض ��اج
ذهب م ��ن ْ
حتتها ا ْلع ��ود مغْناج
جداي ��ل ْ
ال�صب ��ا وال�صب ��ح بال ّن ��ور وهاج
ن�س ��يم ّ
ورم ��ك ْ
يطعن ال ّري ��ح لو هاج
�أ�صيل� � ْه ْ
�أم�ي�ر ْه عل ��ى ك ّل ّ
وال�س ��عف تاج
ال�ش ��جر ّ
وعر�ش ��ك على بح � ٍ�ر ج ��رى دون � ْأمواج
عطاي ��اك ب ْثي ��اب الأجاوي ��د د ْيب ��اج
ته ��ادى علي ��ه ّ
الط ْف ��ل غايف ب�ل�ا ا ْزعاج
�ود عل ��ى الك � ّ�ف �أ ْزواج
م ��ن ا ّلليف م ْعق � ٍ
وم ��ن ف ��ات هالتّاري ��خ م ْقط ��وع �أ ْوداج
عروق ��ك ْ
ببط ��ن الأر�ض ل ْلخري � ْأم�ش ��اج
دموع� � ْه عل ��ى املخت ��ار م ��ن بري ه� � ّداج
متـ ��وتي وروح ��ك يف م�سـ� � ّر ْة و�إ ْبه ��اج
عري�ش� � ْه عروق ّ
ن�س ��اج
ال�ش ��وق وال ّنب�ض ّ
و�ص ّي� � ْة ر�ســ ��ول اهلل والق ��ول م ْنه ��اج

الشاعر ٔاحمد محمد حسن عبد الفضيل
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نخلة زايد
على بعد النظر �شفت النخيل وجذعها املمدود
زرعه ��ا زاي ��د بكف ��ه وطابت بالعط ��ا واجلود
ذكره ��ا اهلل بكتابه وخلده ��ا بليا حدود
نراها �أمنا ياما اح�ضنتنا و الزمان جحود
تعانقها الهبوب بكل قمه والعيون �ش ��هود
حتتها هدهدت مرمي مدامع طفلها املولود
لنا يف البا�سقات من النخيل وطلعها املن�ضود
قلدن ��ا ليفها حبل ٍ وبه زور الدعن معقود
ن�سف اخلو�ص ونعد احل�صري ونفر�ش ال�سرود
من النخله تعلمنا درو�س وكيف نعطي بزود
وجدنا يف معاملها �شموخ ٍ من عهد جلدود
عطاها من املهد لني اللحد ،ولها وعد وعهود
رطبها غري و�إن م ّيل عذقها م ّع ن�سيم النود
ثمرها زاد للمعدم  ،وحلوى للغني م�شهود
نخيلاخلرينحنالوو�صفنامان�صفناذكركاملفنود

تزف الظل وت�سوق الب�شاير يف �صحاريها
ومن بع ��ده خليفة باملكارم قام ي�س ��قيها
وو�صانا ر�س ��وله يف احلدي ��ث �إنا نداريها
وثراه ��ا �ضمن ��ا و ياما لعبن ��ا يف مغانيها
وتع�شقهاالقلوبالليغر�ستهايفحمانيها
وهزت جذعها وجادت رطب من ف�ضل باريها
مناف ��ع كله ��ا نعم ��ه م ��ن اوله ��ا لتاليه ��ا
و ربطنا اجلذع به يوم العري�ش بيوت نبنيها
ون�صن ��ع به مكبه م ّع جفري ومترها فيها
وكي ��ف �إن املهابه و التوا�ضع من معانيها
وح�صدنا من مكارمها كثري و�صعب نح�صيها
حتت ع�شب ال�ضلوع ن�صونها بالروح نفديها
خطبها الطري بح�ضور املطر والنور يك�سيها
ومترها خال�ص م ّع جربي ولولو كم يزهيها
يجف احلرب واف�ضالك �صدى التاريخ يرويها

الشاعر عتيق خلفان الكعبي
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االرض
كنــــز ٔ
تر ّزم هجـــو�سي ك َ
ـــل مــ ��ا �أملـــح العـــ ّوان
متـر ال�سنيـن ويـذعها ال�شـامخ النيـ�شان
كــرميــــة عطــــايا ك ّنــها الأ ّم لــلإن�ســـان
حتـــت ظ ّلها الوارف جمال�س كرم و�أوطان
رطبــها يب ّ
ـــ�شــر فــي نهــاية �شهــر ني�سان
مــنالزورو�أطـرافال�سعفت�أخذالعربان
�صنعمكنــ�سةو�ســـ ّرودوخ�صـافةوجفران
مــن �أليــافهـــا يـــا موثـــق احلبـــل للزًفان
ـــذعها َ
وازخــــرت عـر�شان
دعنها تو�ســ ّد ي َ
ومن مت َرهـــا املن�ضـــود نكرم به ال�ضيفان
خنيـزيخال�صوجربيوفر�ضو�أبومعان
ترى النخل ك ّنـز الأر�ض للبدو واحل�ضران
عرف عن َف�ضلها ال�شيخ زايـد وزايــد كان
زرع مـــن ف�ســايلـها ب�أر�ضـه كرم و�إميان
ع�سى ال�شيـخ زايـد ج ّنة اخللد يا رحمان

يخا�شـــم ف�ضـــاه ويتــرك الأر�ض من دونه
ي�صــ ّد الريـــاح وينبـــت الــرزق بـركـونه
مناخليـــرفيـــهايعجــزالنــا�سيح�صونه
ذرى عــن لهيب ال�شم�س والقيـ�ض وطعونه
مـن عذوقـــها زاد ومــن عــــذوقها مــونه
حوايـــج بهـــا «ال�سعاف» ي�ستعر�ض فنونـه
ومزمــاه فيـــها لولـــو الغيـــ�ص مكنــونــه
زفـــن زورها ليــــن �أنتـج دعون م�ضمونه
ومنها احل�صر باخلـو�ص وال ّليف مزفونه
كرامـة عــرب زايــــد وباجلـــود مقــرونه
متر يختـلف فـي جودتـــ ��ه �شكــله ولــونه
و�شف خيــ ��رها الإن�سـان والطيـر يلفـونه
حم ّنـك وله نظـــره بالإخــال�ص مــوزونه
وحملها علــ ��ى كتفــه وحملها على متونه
وع�سى دوم وال�سبـع الإمــارات م�صيونه

الشاعر ٔاحمد بن محمد بن عبـدالله المقبالي
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ظلــة البيد
يا حار�سه ذا الر ْمل وحدك با�سقة يف ك ّل بيد
جيت ��ي حبيبه يف �صدَ ر ف�ل�اح جيتي له ق�صيد
ك َّنه جدايل ارتخت متناثرة من را� ��س غيد
الب�سر كنه من جماله �ش ْم�س عيد
ّبي �صفار ْ
طلع ن�ضيد
ه َّلت تبا�شريك جدَ م م ْنك ا�ستوى ٍ
هاتي لنا احلابول نرقى به ونخرف مانريد
وان ر ّوح ال�صيف ْب َ
رط ْبك الت ْمر ل ْ�شتانا ح�صيد
يا ذات االكمام ْبليايل ال ْربد �شفنا بك ع�ضيد
م َّنك عري�ش اجدادنا باقي من املا�ضي التليد
من َّ
�سف من خو�صك ح�صري وْعا�ش من خريك �سعيد
ا�ستب�شري طيبي مقامك يف وطن زايد رغيد
وجه َلفح الريح بالقي�ض ال�شديد
انتي املالذ ْب ْ
ّ
جف ال�ش ِعر ف�ضلك كبري ْكتاب ربي لك �شهيد
ي ��ا ظلة الظامي امل�س ��افر لو ت َعب يف َّ
كل بيد

طاحت غ�صون ْو�شام ع ْمر ْومابقى غريك ظالل
من ح ّرك اخلو�ص الن�سيم ْوط ْرف هذا الزور مال
يا ملهمه كم قال َوا ال�ش ّعار فيك ْمن اجلزال
الحت �إلى البيدار من عقب التعب يرجي املنال
الع�سق جودي على اجلريانمن ْرطبك�سالل
مدي َ
َخال�ص �أو جربي هاليل �ص ْعب نح�صي لك ِف َ�ضال
خريك على كل الف�صول ْيدوم ما له من زوال
دعن ��ك ذرى ْوه ��ذا جريدك دوم ح َّم ��ال الثقال
ْ
ْت َّدن ��ا الذكرى عليه ْن�ش � َّ�م به ريحة و�صال
ان �ش � َّ�ح لك ماي الفلج �س� � ّيل عروقه لك زالل
تف َّرع ��ي وان �صرتي الع َّوان طولك ذا جالل
الب ال يغدي بال طري ْوغالل
بك ي�س ��تجري َ
حكي فوق اخليال
نقفل ق�صايدن ��ا وداخ ْلنا ِ
طاحت غ�صون ْو�شام ع ْمر ْومابقى غريك ظالل

الشاعر عبدالعزيز بن حمد بن محمد العميري
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قبلة الضيفان
تدوربنا املوا�سم والنخيل البا�سقات جتود
فنت �أ ّمة وجات �أ ّمة والزال العطاء ممدود
ميرمي هزي اجلذع يت�ساقط لك رطب من�ضود
�شـح احليـاة بـ خريها املحمود
�أهلنا كابدوا ّ
حتت�سقفالعري�شاللي�صُ نعمنزورهااملجرود
رطبها قبلة ال�ضيفان واجليـان وامل�ضهود
ب�سرها لو �سقط منها لـ قطعان احلالل يعود
�سعفها ي�صنعوا منه ،جفـري وقفه و�سـرود
من ا ّول عرقها لآخر �سعفها ما عليها زود
زرعها ال�شيخ زايد والأمل فـي غدرها معقود
جعل رملة بالده واحة نخيل وحلي وعقود
رحـل عنها ولكنه بقى فـي طيبها موجود
ذكرته و�إنت�شى بيت الق�صيد وفاح دهن العود
هَ ذا زايد وزايد رمز عند �أهل ال�سنع واجلود
رحمك اهلل يا�ش � ٍ�يخ ملكت من القلوب ح�شود

ك�أنها من �ضلوع الف�ضل واملعروف خملوقه
�إلني �أليوم نت�سلق جذعها و نخرف عذوقه
كـذا ربـي امر �أ ّم الـنبـي ،تـاخذه و تذوقـه
يجو وجباههم من ثقل ح ّر ال�صيف حمروقه
على اجلذع ويل ّفه حبل من حتته ومن فوقه
غذا الإن�سان وعالج امل�صاب اللي بطى عوقه
هناك الراعي يحطه طعام لـ غنمه و نوقه
مك�شه وج ّي�سه ت�شل احلمل ب�أ�شكال مرموقه
غناه لـ كف �ساقيها و ربـح التـاجر و �سـوقه
وزايد من مثل زايد عطى النخله من حقوقه
ثياب تبهج الـ ��ناظر علـ ��ى ذوقـ ��ه
ول ّب�س ��ها ٍ
متد اخلري لـ �أهل اخلري واملعروف وت�سوقه
ودن الرعد يف عني ال�شعور وال�ضة بروقه!
رجل وقفات ،و�أجماده �سما ماهي مبلحوقه!
ورحت وذكرك الط ّيب �صباح يجدد� ،شروقه
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نخلة
ي�سولفها الزمان �أ�سطورة القي�ض و�شتا الغالني
قبل ع�صر التطور و الرخا وحكاية التعدين
قبل ال يعرف اجلد بحياته و�ش بيوت الطني
قبل تعطي البني ادم رمت من قلبها للطني
فر�شنا من �سعفها هاحل�صري املمتلي باللني
�سعفها كم حوى من ما�ضي املقفني واحل َيني
متي ��ل الفارعة ال هي من الزيتون َول تني
تفرع خو�صها و�سط اخل�ضار ي�سارها وميني
حتدر عذقها كن ربي العايل ٍخلقْه ْيدين
خنيزيها �إلني خال�صها وال�سكري وما بني
بقت مثل اجلبال ال�شاهقة كنها حفيت العني

كرث ما مدت ْكفوف العطا وا�ستب�شروا �أهله
قب ��ل برتولن ��ا ال ي ��رزق الكرثة م ��ع القلة
وقبل نبني العم ��ارات وقبل ال نبني الفلة
وقال ��وا للك ��رم حامت وقال ��وا للكرم نخلة
قبل ن�شكي من الق�سوة وقبل ال نفر�ش الزله
عري�ش ْمن اليبا�س و�ضم له م�سيد مع ال�سبلة
�شموخ جذورها عدى ال�شموخ املعتلي جله
تقل كنها عرو� � ً�س من دلعها �شعرها تف َله
عطت من ي�س�أل اللي متلكه لو قد اخذ كله
فر�ضها والنغال وطيب املربوم و ال�شهلة
ول ��و مات ��ت تراها واقف ��ة وت ��و ْرث الظلة

الشاعر أحمد سعيد عامر المعمري
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جذع النخيل
ملت ياجذع النخيل وم ِيلتك فيها خم�صه
ْ
هيبتك تبقى عظيمة من بغى عذقك يق�صه
�موخ يزحم ال�س ��حب وير�صه
طولك الفارع �ش � ٍ
و(العواوين) احلزينة حتتها الفيني ق�صه
يكفي انه يوم كانت مرمي ب�ضيقه و غ�صه
كانت النفط احلقيقي تعتلي را�س املن�صه
المع �صيته وف�صه
والتزال امل�صدر الل ��ي ٍ
من رطبها من �سعفها ف�ضلها لو قلت ن�صه
ركن ا�سا�س ��ي �ضيفنا منها نخ�صه
للكرم ٍ
منه ��ا الف ّرده تليني كرب ٍة ف اليوف ع�صه
فر�ش وي�صه
ل ّيفها للنار �ش� � ْبه  ،وخو�صها ٍ
هك ��ذا املرحوم زايد �ش ��عبه يحث ويو�صه
ما تعايز ف ال�صحاري قام يف�سلها بخ�صه
جودها من جود زايد يوم اعلنها ف ن�صه
منزال وح�صه
يا ع�سى له يف جنان اخللد ٍ

ما متايلت ْب�سهوله و النخل �ص ْلفه جذوعه
يرتقيل ��ك يف عل ��وك لو تكل ��ف يف طلوعه
توا�ضعك و�سخائك ْ
ْ
من
حتني الطيب وفروعه
منعرفعنهااحلقيقهبالفخر�سالتدموعه
هزت اجلذع وت�ساقط جل من ّ
�سخر زروعه
كل ج ��ز ًء يحتويه ��ا يحتوينا يف �س ��طوعه
حا�ضر وما�ضي �سناها للعرب ي�ضوي �شموعه
واهلل اين ما ح�صيته مزملي يعلن خ�ضوعه
فزع ْة الن�ش ��مي وعونه ي ��وم يلفونه ربوعه
كل �ضاعن قبل �شومه يف جذعها ز ّر �صوعه
والدعن مزفون منها زفنة احلر ْب �صبوعه
بالنخيل اللي ت�ش ��ابه منجزاته يف طبوعه
يجني اخلريات منها وياكل الطري ْفربوعه
قايد مفنود نوعه
للنخل راتب خم�ص�ص ٍ ،
الزعيم الل ��ي رحيله هزّع القلب و�ضلوعه

الشاعر صقر بن عبدالله بن مصبح المزروعي
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ٓاية البيد
واكتب ق�صيد ْه
بال ّرط � ْ�ب ِب ْل ريق الفك� � ْر ْ
عن نخي ��ل التمور �أن اخل�صال احلميده
�ام ،ح ّرة جميده
طارح ��ة �صد ْر ،عليا ه � ْ
عم جوده ربوع الأر�ض ،وار�ض ال�سعيدة
ّ
ع ��زم زاي ��د زرع يف الرمل نخل ��ة فريده
الإم ��ارات منب ��ع ْ كل حكم� � ْة �س ��ديده
قاله ��ا اهلل يف حمك ��م كت ��اب العقي ��ده
ك ّلم ��ا �ضاق ��ت ع ��روق القف ��ار الوقي ��ده
ر ّب ��ة اجل ��ود تهدي عا�ش ��ق البي ��د عيده
كل �ش ��ي من ج�س ��دها له �صنايع عديدة
طل ��ع يبهج �صدور اجي ��ال جاين ن�ضيده
ل ��و تز ّي ��ن به ��ا �ص ��در املدين ��ة تزي ��ده
كم منع �صدرها زح ��ف الرمال املديدة
قلت ..والقلب ت�س ��كن يف خ ��وايف وريده

الق�صايد
جذعه ��ا ما ته� �زّه ري � ْ�ح ب�ي�ن
ْ
�آي ��ة البي ��د ،ق ّه ��ارة ري ��اح ّ
ال�ش ��دايد
وارف ��ة ظ � ْ�ل ي�ش ��به ظله ��ا ظ�ل�ال زايد
�هد ِّن ��ه غمره ��ا باجل ��زال الن�ضايد
ت�ش � ِ
م ّدت ظالله ��ا يف الأر�ض خ�ي�ر وفرايد
موطناجما ْد،عزم ْ
رجال،واخال�صقايد
�قات) وك ��م يف زرعه ��ا من فوايد
(با�س � ٍ
واطفت لهي ��ب الوقايد
جادت ِب ِب ِده ��ا
ْ
ِ
واحلوا�ض ��ر جنت منها جليل احل�صايد
جذعه ��ا ،حو�صها� ،أليافه ��ا ،واجلرايد
فاكه ��ة روح ،طب اج�س ��اد ،زينة موايد
فتنت� � ٍة طاغي� � ْة تنه ��ب عي ��ون اخلراي ��د
ح�صن �شامخ ير ّد اعتى �صنوف النكايد
�آي ��ة البي ��د ...ق ّه ��ارة ري ��اح ال�ش ��دايد
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شعار أهل شبه الجزيره
م ��ن م ��كارم زرع زاي ��د فال�صح ��اري
كل م ��ا ج ��ا للعط ��ا واجل ��ود ط ��اري
واالحتبا� ��س الل ��ي ي�س ��مونه ح ��راري
�ش ��اخمه م ��ا هزه ��ا ري ��ح ال ��ذواري
ك�أنه ��ا تق ��ول ان ��ا كل ��ي لغ ��اري
العط ��ا واخل�ي�ر منهاج ��ي �ش ��عاري
ولل�س�ل�ام �أيدين ��ي �أنع ��م م ��ن ثم ��اري
وم ��ا ا�ش ��تكت ك�ث�ر االذى داري وجاري
وجم�س ��لي جمل� ��س طويل�ي�ن العم ��اري
ذا خال� ��ص وذا نغ ��ال وه ��ذا داري
و�صقع ��ي وجمدول ودبا� ��س وخ�ش ��كاري
دان ��ة ال�صح ��راء عطاه ��ا ب ��ه من ��اري

ج ��ادت النخل ��ة م ��ن اف�ضال ��ه وخ�ي�ره
نخل ��ة تعط ��ي :رطب ..مت ��ر ..وح�ضريه
ان نق� ��ص و�إن زاد م ��ا �ض ��ر الكب�ي�ره
م ��ا متي ��ل ان طال ��ت ومن ه ��ي ق�صريه
حت ��ى عم ��ري بيدك ��م موع ��د م�ص�ي�ره
والدلي ��ل ا�ش ��عار اه ��ل �ش ��به اجلزي ��ره
�ش ��ف يدين ��ي خ�ض ��ر وط ��وال وكث�ي�ره
وان حلقن ��ي ج ��ور م ��ا بحت ال�س ��ريره
ف ��ال للظيف ��ان م ��ا ي�س ��بقه غ�ي�ره
واله�ل�ايل �ضم ��ن اال�صن ��اف االخ�ي�ره
وباق ��ي اال�س ��ماء عريق ��ات و�ش ��هريه
م ��ن ي�ش ��ك بحبه ��ا يظل ��م �ضم�ي�ره

الشاعر حسن علي داهم االحبابي
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بلقيس البوادي
كفا ْلعطا ْ
رمل،على ّ
ترحال
�أمري ْهع ْر�شها ٍ
سري ظالل
�سعفْها ه ْو ْ
هدب ل ّلي تع ّنى يف امل� ْ
ال�سما من فرحة ال ُّدنيا بدا ه ّمال
اذا دمع َّ
غني ج ّمل ْه يف ْ
كثة ْالأموال
واذا �س� �فْر ْة ٍّ
تغ ّني يف نفو�س ا ْلعو ْز منْ ن ْه َر ا ْلعطا م ّوال
نوح روح ا ْلكونْ هز ّْت عامل ْال ْ
أهوال
�سفين ْة ْ
�وق اهلل بها يعني ب�أ ّنا نقتدي ْ
كل ْ
وث � َ
حال
�أمري ْه ْميحها التاريخ � ّإل منْ �شموخ �أ ْبطال
وجه ُّ
الطفول ْه ْيف ا ْلبوادي �سال
مترها من على ْ
على مر�آ ْة �سفْر ْة �ضادنا ل ْل ْ
مذوقني ا ْقبال
لها من دو ْر عي�سى ر ّق ٍة يف عامل ْالأطفال
ت�سابيح ّ
الطل ْع يف ْ
ْ
�صل�صال
جوف طهْرتها لها
َ
عوا ْيلها ف�ساي ْل ْ
جي�ش ْيجري يف ْالدى �أرتال
عظيم ْ
وال ْإجالل
يغ ّن ْي م ْعجزات ْالي ْل ْيف ال ْت ْ
ر�سول ْ
ال ْنفال
ن�سعى �إلى ْ أ
ٍ
كال يف متر ْه ،بها ْ

يعانقْ مترها وجو ٍه ليايل الف ْق ْر تغْ�ش ��يها
�ول حاجب� � ْه لل�شم� � ْ�س يف ِب� � ٍّر يز ّكيها
بت � ٍ
ثياب ا ْلفقري ْ
يحميها
تع ّلى �س ْعفها َ
بعط ْف ْ
ْ
يظل ن ��اي ْالجاع� � ْه دونْ ْمترت ْها يعزّيها
ْ
أطفال �أن َني اجلو ْع ْ
ي�ش ��قيها
هموم � ٍ
يزيل ْ
على مبنى �صمو ْد ْال ْذ ْع ل ّب ْت من يناديها
ج�سم يع ّليها
ع�سى ْ
تركب �صناعتنا على ٍ
�صبه ْ
كفوف ْت�شريها
ن�ص ْرها بع ْد ك ّل �سن ْني ْ
يحي ْيها
كما َّ
خد الفتا ِة ا ّللي َ
كالم ْال ِّب ْ
ن�صو�ص يف ْ
ت�شرح معانيها حوا�شيها
ٍ
الورق ْ
اقط على ثدي ّ
ا�س ْ
الطهور ْبع ْني راجيها
ِاذ ّ
�غل ال ّدنيا وما فيها
عل ��ى عق ِْم الأب ّو ْه ت�ش � ِ
على ج ْبه ْة �إمارات ��ي ْالأب ّي ْه در ْع يحميها
بنت م ��ن يناديها
على �أم� � ٍ�س تل ّب ��ي في ْه ٍ
ن�شرح خوافيها
ع�سى َنربى �شرو َر ال ّنا ْر لو ْ

الشاعر ظاهر هندي الغزال
القصيدة الفائزة باملركز الثاني يف مسابقة «النخلة بألسنة الشعراء» الدورة الرابعة 20٢٠

دﻳﻮان اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮاء

53

ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﺨﻠﺔ ﺑﺄﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻌﺮاء

صاحبة مـريـم
ي ��ا �صاحبة مرمي ويا ق ّدي�س ��ة الطلع النبيل
مثل الألف يف الأبجدية والتمر بيديك �ضاد
كلما تذكرتك �أ�ش ��وف الطفل يخلع معطفه
التمر يعطي ال�صرب جلده كل معنى للحياة
ي ��ا بانيه بيت النبي والدور واعمدة اخليام
ي ��ا ع ّمة امل�ؤمن وبي � ٍ�ت دونه ��ا� ..أهله جياع
لوح ��اول التاريخ يكتب ق�صة �أحوال العرب
حملك غذا �سعفك �ضيا ليفك ر�شا جذعك بنا
قالدتك �أثمن من �أن ��واع اجلواهر واحللي
يوم اظلعت ثم ابلحت ثم اب�سرت ثم �أ ّرهت
انتي بقايا طني �آدم نف�س �صل�صال الب�شر
أكمام ْ
وطل
خ�ضر ال�سنابل �سعفها يا ذات � ٍ
بنتال�شموخامالر�سوخال�صامدةفوقالرثى
بالعزم ع ّيت تنحني بالرغم من كل الظروف
الأ�صل ثابت واليدين افروع حتت�ضن ال�سما

يا ْيف عي�س ��ى باملهد يا جن ��ة الظل الظليل
اقراطك اجرا� ��س الذهب منك تد ّلت كاجلديل
يطعم جياع الأر�ض حلمه لو تع ّرا لك هزيل
�صدي ��ق للممك ��ن ولك ّن ��ه ع ��د ّو امل�س ��تحيل
يا �س ��ارية راية حممد غ ّنت لعزف ال�صليل
�أم العذوق الدانيه وحكاية ال�صرب اجلميل
انتي الورق وانتي احلقايق والقلم وانتي الدليل
ف�ضلك على باقي ال�شجر �شامخ كما ال�شهر الف�ضيل
ثيابك اخل�ضرا وم�سباح العطا جوده نبيل
ثم ا ّمعت ثم ارطبت ثم امترت �صارت نخيل
اهلل خلق �آدم َِبي ّده وا�صطفى بك الف جيل
من عنقها الأحلى تب ّدت زينة النحر النحيل
عكازة الأر�ض وثبات الرمل عدل لكل ميل
من ��ار ٍة تهدي املـ�سـافـ ��ر ميه ��ا يف كل ليل
وم�سكن البن ال�سبيل
�أم الفقري اخت اليتيم
ٍ
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إرث األرض
تهب الريح وغ�صون ال�شجر تت�س ّلق اجلدران
ولوال البا�سقات من النخل ،ماظل ف الب�ستان
ك�أن اهلل جعل هذي الفوارع لل�س ��ما عمدان
ق�صيد ممتلي وجدان
على هذا ال�شموخ اكتب ٍ
يجي قي�ض امل�شاعر كل عام واح�صده ا�شجان
اهي ��م بوقتي احلايل واعيد الذاكره احيان
و�سماها ب�أ�سمي دام �صارت لال�سامي �شان
عطت من طلعها �سرب القطا ،و�ش عاده الإن�سان؟
كرميه� ،ألهمت جفن ال�س ��حاب بفكرة الهتان
هي�إرثالأر�ض،عمداناحل�ضاره،عابرةالأزمان
وهيمنهجعناوينهمنال�صربومنالإح�سان
واذا اقبل عليها القي�ض تلب�س عقدها الفتان
تباهت كالعرو� ��س وحوله ��ا ترتاق�ص الأغ�صان
ول ّو ا�ش ��تد جنح العا�صفة ،وتر ّمد الب�ستان

تبي تهرب قبل جنح العواتي يع�صف ب�ش ّده
�ذوع واقفه ن ّده
ع ��روق تث ّب ��ت الأر�ض ..وج � ٍ
ا�صله ��ا ثاب � ِ�ت وجذوعه ��ا بالغي ��م ممت� � ّده
وال عندي على و�صف اجلمايل اي م�س ��و ّده
واخزّنه ف �ضمايد ،و�آخذه من مده ل م ّده
بداية ع�ش ��قي ل نخله ورثها ابوي عن ج ّده
ا�ش ��اب ّها ..ل ّو ان ��ه قلبها ما يع ��رف احل ّده!
اذا م ��د ب يدين ��ه م ��ا يع ��ود و خاوي ��ه ي ّده
عنيده� ،ش� � ّققت وجه اجلفاف ّ
وخ�ضرت خدّه
به ��ا كل احتياج ��ات احلي ��اه ..ال ��زاد والعدّه
تع ّل ��م منه ��ا الإن�س ��ان كيف يعي� ��ش م ��ن كدّه
م ��ن يدي ��ن املغ ّن ��م تف�ت�ن الفنج ��ان وتق ّده
عل ��ى حلن ال�س ��واقي ،كل قلب كا�س ��به و ّده
�أ�ص� � ّرت ما مت ��وت �إال مت ��وت ووافقه �ض ّده
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روح الصحاري
عليك حتط ا�سراب الق�صايد قاطعات بحور
�ضعن �صوبك بدو �شدو قبل �شم�س ال�صباح تثور
تع ّليت ��ي كرميه بالعطا م ��ا هو كرب وغرور
حظيظمنف�سل�صرمكح�صدمنخريكاملمطور
ٍ
�سريتي روح يف هذي ال�صحاري تهزمني البور
جل�ستي فوق عر�ش البيد ما غريك عليها ْح�ضور
نغال وبر�شي ْوجربي جرب يوم القلوب ك�سور
تد َّلى �س َّكري وخْ �صاب �أحمرها خدود احلور
ق َبل نفط اجلزيرة من ف�ضالك عي�شنا م�ستور
دبي ْب�صورتك للناظرين �سرور
على �س ��احل ّ
�س ��كنتي يف حنايانا قبل ن�س ��كن فلل وق�صور
خرجتي واال�صل ثابت وفرعك بال�سما مذكور
زفن ��ا من زمن زورك عري� ��ش ْبظ ِّلتك معمور
بالبحر �شا�شه ويف هذي الفيايف �سور
جريدك َ
�إليك �أ�ش ��واقنا طارت حم ��امي عابرات بحور

�وق ما نط ْقه ْل�سان
تغ ّني لك بحور ال�ش� � ْعر �ش � ٍ
موا�سمهم ِغاللك ما َغال لك يعربوا الكثبان
رمال ما بها اغ�صان
جلل ترخ ��ي ظاللك يف ٍ
جتف ال�سحب ماجف العطا منك مدى االزمان
عروقك تروي الرمل الذي له مدِّ ٍة �ضميان
متدِّ ين العذوق كفوف فيها ْمن الرطب الوان
خال�ص ْبها اخلال�ص تفطر ال�صامي ب�شهْر اح�سان
اذا حطت رط ْبها بالكفوف خْ �ضاب حنا تبان
متدّنا وبعدك يف املجال� ��س تكرمي ال�ضيفان
جزيرة من مالحمك العظيمه َ
للفخر عنوان
ج ��ذورك يف �صميم قلوبنا متف َّرعه �ش ��ريان
من الرتتيل جيتي واحد ْوع�شرين بالفرقان
�صحتاال�شجان
عليهالذاكرهف ْر�شتح�صري ْو َّ
ويف و�س ��ط العري�ش منز يروي كان يا ما كان
علي ��ك تْغ ِّني اال�ش ��عار ح � ٍ�ب ما َنط ْقه ْل�س ��ان
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سبابة التوحيد
ّ
حجابك على را�س ��ك �س ��عف من ثناياه
وم ��ا الح منه ��ا طاي � ٍ�ب يف ُم ّي ��اه
وزغل ��ول وخني ��زي ولول ��و جمعن ��اه
وي ��ا ع ّم ��ة الإ�س�ل�ام ي ��ا طي ��ب معن ��اه
ت�ص ّل ��ي قي ��ام الده ��ر يف م�س ��جد اهلل
ذراع م� � ّد هلل دع ��واه
جري ��دك
ٍ
وخو�ص ��ك �إذا ل ّب ��ى حفيف ��ه مناج ��اه
وجذعك �س ��جد ع الأر�ض يخ�ش ��ع ملواله
ومال ��ك بك � ّ�ف اجل ��ود وال ��زود �أ�ش ��باه
خو�ص ح ��وى ال ّذ ْكر يقراه
ع�س ��يبك بال ٍ
وم ْن ��ك الك ��رم ال ْتب ��اع عي�س ��ى هداي ��اه
مت� � ّر اللي ��ايل واللي ��ايل هيله ��ا �آه
وموت ��ك عطايا اخل�ي�ر و�ش ��موخ ذكراه
ب�س ��نّ اخل�ص�ي�ن القلب مذب ��وح حماله
تغ ّز ْل ��ت في ��ك ّ
ال�ش� � ْعر قي� � ٍ�س للي�ل�اه

ته ��ادت ع ��ذوق ال ّت ْم ��ر ي ��ا ت ْلع ��ة ْاليد
عل ��ى اخل ّد خال ��ه من خال� ٍ��ص عناقيد
على الأر�ض �س ��اجد يف طيوب املواعيد
ت�س ��بيح متجي ��د
خ�ش ��وعك لذ ْك ��ر اهلل ْ
و�س � ّ�جادتك وادي و�س� � ْهل ( ْو) �أخادي ��د
و�س� � ّبابة التوحي ��د ع ��ودك عل ��ى البي ��د
ي ��ر ّدد �أذان الفج ��ر ف الك ��ون تردي ��د
تهج ��د ب م ��رمي واملث ��اين املحامي ��د
ّ
م ��ن اجل ��ذع للعرج ��ون كل ��ك �أجاوي ��د
�صحاب ��ة ر�س ��ول اهلل ترتي ��ل جتوي ��د
ال�س ��عف ح ّد ّ
ال�ش ��عانني يف عيد
بخو�ص ّ
ت�س ��هيد
فناجي ��ل �ص ّب ��ت ق ْه ��وة الع ْم ��ر ْ
وجريد
على احلزن خو�صك ظلل القرب ْ
عل ��ى الذبح يعطي �ش� � ْهد ُج ّم ��ار و ْيزيد
وب�ي�ن اخلماي ��ل ان ��ت � ْأحلى م ��ن ا ْلغيد
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منارات الصحاري
منارات ال�صحاري فارعة تنق�ض جدايلها
هي �أطيب من ي�شق الأر�ض واكرم من يهايلها
عطاه ��ا ر ّبه ��ا ما من ��ه حمروم ��ه قبايلها
تع�ل ّ�ا بال�س ��ما واالر�ض د ّقت ب ��ه جاليلها
عتب نغفل حما�سنها ،تعب نح�صي ف�ضايلها
بوادي النخل ��ه وحريف من جزايلها
�أهيم ٍ
�أخيل ان النخيل اخلي ��ل ياد ّوت �صهايلها
�أخيل �سيوف يف وجه الفقر َح ّدت ن�صايلها
م�صارف خري ،هَ مل الغيم ،واجلاري جمايلها
له ��ا يف �صفحة التاري ��خ ما َع ّت ��قْ نفايلها
خوية ن ��وق ،وام عذوق ،واحلايل همايلها
عري�ش وهي من ّز وري� ��ش يا ِع َّد ْت فعايلها
�إذا عانق خ�صفها واجلريد الليف �سايلها
عمود البيت� ،شكل و�صيت ،ما َك ّليت قايلها
تباه ��ي يا منارات ال�صح ��اري يف �أوايلها

هي �أول من يقبلها ال�ضياء و�آخر حمطاته
هي اندى كف ماقد جف لوزادت معاناته
�ش ��رف ذكر ،وحال �شكل ،ودواء عالت متراته
روا�س ��ي لو مييل الكون م ��ا مالت مناراته
عبث ك ّل الهيام �أيل �ضما عن و�صف ح�س ��ناته
خرف ج ��زل القوايف َخ ْر َف ��ة ا َ
خل ّراف نخالته
واخي ��ل ان الأرا�ضي ليل والنخالت جنماته
�شروق ال�شم�س بعد الدم�س يف �أبهى �صباحاته
تزوم ،وهي ت�ش ��يل �أيل ثقيل الكيل وزناته
ظالل و�س� � ّد ،عنق وخد ،وب�ل�ا َع ّد مداته
قدوع ال�ضيف ،قبل الكيف ،واهل البيت تقتاته
عرو�س تب�سط يديها ح�صري ،ب�ضم خ�صالته
ٍ
مه ّفات و�س ��راريد ودعن و�سالل �صوغاته
حياة وموت نخلتنا ال�شموخ ب ك ّل حاالته
ومن غريك له احلق يتباهى ب اولوياته ؟!
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عروس الرمل
نخيل َ�سب ْعخمتالة
فلح(زايد)علىال�صحراء ٍ
غر�س ��ها اهلل يف اجلنة و�آدم راح ي�سعى له
وتخ�صف مرمي العذراء على مولودها هالة
يا ذات �أكمام يذكرها كتاب اهلل مر�ساله
ت�ضد الريح يف �شبه اجلزيرة تقهر �أحواله
�سواقي القي�ض تت�ش ّوف �شلول عذوق م ّيالة
عواوين ال�سماء حت�ضن غ�شون النجد و�أجياله
�سعوف �سرود تتناو�ش قفري الليف وحباله
�ضمايد يف دعون العز على عر�شان �ش ّعالة
مقيل وزفنة اخليمة تل ّبي ال�ضيف مدهاله
حفيف اخلو�ص له مغنى بفن الالل ّ�شالله
زبيل لقاط ع ّوا�ش ��ة ملى قف ��ران ج ّمالة
بيادي ��ر النخل تعرف �إنك �ش ��يخة �أمواله
عرو�س الرمل من فخره هداك املجد �سل�ساله
ومن زايد فلح هذي النخيل ال�سبع وعياله

كفوف ال�شم�س تكحلها ومت�شط يف جدايلها
حت ��ب �صرومها �إي ��ده وتك�ب�ر يف عوايلها
ي�ساقط رطب ط ّمن هوايلها
من الإح�سا�س ّ
كرمية �أ�صل م�صيونة عزيزة يف �شمايلها
تر ّب ��ي للعط� ��ش �ص�ب ٍ�ر حت ّدر م ��ن ذاليلها
�ماريخ متايلها
ك�أن� � ْه غدوره ��ا تغ ��زل �ش � ٍ
َ
خلل الربد من َي ْب�سر رطب تخرف �أ�صايلها
جراب من جمايلها
خ�صاف التمر كم تن�ضد ٍ
حما�ضر بالكرم فاحت مدايل يف قبايلها
وفر�ض من مثايلها
خال�ص الع�سجد ال�صايف ٍ
و�شكل الزور مت�صفف ح�ضار يظل عايلها
يعب عن خ�صايلها
ح�صري جلود �شايبنا ّ
ذراه ومطع ��م مقي�ضه م�ش� �تّى يف نهايلها
�أم�ي�رة يف �صحارين ��ا وال تفنى �س�ل�ايلها
على املنهاج وال�س�ي�رة وال هانت جدايلها
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الحاتمية
ت�صفر رياح الدهر يف ر�أ�س بنت النخيل
م ��ا خل ��دت للي ��ايل غ�ي�ر �ص�ب�را جميل
تقوم ت�ش ��رب م�صاعبها مثل �سل�س ��بيل
يرق�ص �سعفها على �صوت الهبوب ومييل
نخله لها ي�ش ��هد امل ��وت ب ثبات الأ�صيل
ما تع�ش ��ق �إال ال�شموخ وجمد ما له مثيل
عذوقه ��ا ..حامتي ��ه م ��ا مت ��د الهزي ��ل
ي ��ا كم حت�ض ��ن يديها عابرين ال�س ��بيل
ه ��ي للقريب الوطن ه ��ي للغريب املقيل
اللي غر�س ��ها غر� ��س نعمه وظل ن ظليل
ت�سقى من �أفالج مثل ال�سيل ماها ي�سيل
نخله عظيم ��ه ..مداه ��ا لليايل طويل
ماجي ��ت �أروج له ��ا داخل بح ��ور اخلليل

وتقابل ��ه �أذنه ��ا باحل ��ب والإندم ��اج
رغم �أنها واجهت ل ا�صعب �صعاب �أنبالج
وال م ��ن �ضربها هوى ما تبدي الإنزعاج
رق�ص املزاي�ي�ن يف حفله ب �صالة زواج
وت�شهد لها ال�شم�س رغم ال�شم�س! باالبتهاج
وما تكره �إال الر�ضوخ وطاري االعوجاج
�إال ..مت ��د اجلزي ��ل وت�ش ��بع االحتي ��اج
ومتده ��م بالعط ��ا وت�س ��د ج ��وع ومزاج
هي للفقري الغنى ه ��ي للمري�ض العالج
و كل الأرا�ض ��ي تباركها ب ��دون احتجاج
عذب ن فرات ن لذيذ والب ملح ن اوجاج
معروفه ..و بينها و بني الهزميه �س ��ياج
مروج ��ه نف�س ��ها ما ه ��ي ب حاجة رواج
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نخــــلة
قبل مـ االر�ض تتغ ّنى بطلعك  ،كان لك بيدار
حفر لك �ساقية كانت متد لك ر�شة االمطار
ت�ش ��ربتي �إلني �إنك ثمرتي للبلد  ..لـ املار
رجال ب�شموخه وقف  ..مغوار
ك�أن اجلذع بك ّ
هديتي له من بذورك رطب ،والعابرين كثار
مثل مـ اهلل ك ّرمك ْفـ كتابه� ،صرتي التذكار
ي مرمي هزي بجذع النخيل ،واتركي اال�شجار
وغديتي رمز لل�صربْ ،وبقى عالق على الأقدار
ومن خو�صك �صنعنا املدخنه واملربده ْف كل دار
ولو ماتت جذورك ما متوتي ولو عليك غبار
وكرث ما قد تغ ّنت �أر�ضنا بطلعك ،بقى البيدار

زرعك ْفـ طينته  ،كنتي ف�سيلة خري م�ألوفه
ْ
جلل ت�سقي جذورك ،واملطر يهديك معزوفه
و�صرتي �شاخمه ،بني ال�شجر للأر�ض معروفه
حمل خريات ربه للب�ش ��ر رزقٍ على كتوفه
كلوا من خريك الفر�ض ،النغال ،وكانوا �ضيوفه
جلل ن�ضرب بك �أمثال الكرم للنا�س مو�صوفه
بيت�ساقط رطب وتقر عني الوقت و�صروفه
كرث ما كنتي ف عني الب�شر باحلب  :حمفوفه
وعري�ش قام من زورك هدانا ال�سرت وظروفه
ٍ
بتبقى ظ ّلتك للي وقف حتر�س ��ه ف وقوفه
ي�صونك لآخر العمر بوفا نخله بـ معروفه
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