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يف ليلة التغريد خارج ال�سرب

الفصيح والنبطي يشعالن جمعية الشعر الشعبي شعرًا

املذاق  اإىل  الأ�صيل  الأ�صالة والطعم  فيها مذاق  امتزج  ليلٍة  يف 

ال�صعر  جمعية  م�صاء  ا�صتعل  والنبطي،  الف�صيح  بني  جينياً  املعدل 

خليفة  الدكتور  الأديب  جمعت  التي  ال�صعرية  بالأم�صية  ال�صعبي 

اأكتوبر   21 الأربعاء  م�صاء  ال�صرقي  عفاف  وال�صاعرة  عربي  بن 

2015، ذاك امل�صاء احلافل باجلمال وال�صعر واجلزالة.
ذات  احلروف  تلك  عجنت  والجتماعي  والعاطفة  الوطن  بني 

اجلمهور  بها  ال�صعراء  اأمتع  التي  الق�صائد  تلك  فخلقت  �صعٍر 

الإلقاء  على  يطغى  كان  الهدوء  ان رمت  للأم�صية، وحيث  احلا�صر 

عاليًا  وال�صتمتاع  لل�صتماع  الهدوء  رمت  اأي�صاً  كان  ال�صعراء  بني 

عند اجلمهور، فكان يحر�ص اجلمهور على الت�صفيق ب�صكل دقيق 

اإبداٍع متناه. ملا ي�صمعه من 

مل تخُل اأي ق�صيدة األقيت يف ذلك امل�صاء من ال�صور ال�صعرية 

م�صرعاً  مي�صي  الوقت  من  جعلت  التي  ال�صعرية  واجلماليات 

ال�صعراء  الكلل، وقد طلبوا من  اأو  بامللل  ي�صعر احل�صور  اأن  دون 

ول  �صريعة  متر  دائماً  اجلميلة  الأوقات  ولكن  فاأكرث  اأكرث  الإطالة 

اأحداً. تنتظر 

بعدها كّرم مبارك العماري النائب الأول لرئي�ص جمل�ص اإدارة 

دروع  لهم  وق��ّدم  امل�صاركني  ال�صعراء  ال�صعبي  ال�صعر  جمعية 

التذكارية. ال�صور  التقاط  والعرفان ومت  ال�صكر 

البحريني  والإعلمي  ال�صاعر  وبجدارة  الأم�صية  هذه  قّدم 

حممد اآل مبارك.

واعــــوانــــه الــ�ــضــيــم  �ــضــكــا  ـــٍب  ـــل ق ــــا  ي اهلل  عـــلـــى 

ـــه ـــران ـــر حـــــر ن ـــه ـــق ـــا ال ـــجـــرعـــه ونــــفــــ�ــــسٍ ي

ــر ــح ــب ــة ال ــق ــف ــض ـــــاري كـــمـــا � ـــــك ــــي اأف تــ�ــضــافــق ب

ــه ــان ــح ــي ــــا �ــــضــــدت املـــــــوج ل ــــٍب م ــــرك ـــر م ـــه ظ

ـــت بـــــراءتـــــي ـــض ـــ� واذكــــــــــر زمــــــــــاٍن فــــيــــه ع

لخـــوانـــه ـــن  ـــزي ال ــي  ــب ي اإل  ــــــو  الأخ ــت  ــف ــض � ـــا  م

ــه ــي ــاف ــض ـــن نـــــوايـــــاه � ـــل ـــر ك ـــض ـــ� ـــب ـــت ال ـــف ـــض و�

ـــه ـــان بــــن ودي انــــحــــدر  ـــايف ل  ـــض املــــــاي � كـــمـــا 

ــتــي ــيــ�ــض نــف نــفــ�ــضــي  قــــــال  ـــن  ـــل ك الــــيــــوم  وذا 

ـــسٍ مــــا رجـــــح فـــيـــه مــيــزانــه ـــ� ـــي ــــــري رخ وغ

ــر ــض ــ� ــر الــتــحــ�ــضــر يــعــنــي تـــنـــاقـــ�ـــس ال ــض ــ� ــع ب

ــه ــان ــري ــر ع ــض ــ� وبــعــ�ــس الـــعـــرب اأ�ـــضـــر لـــو ت

ـــــــودي ـــى كــــــٍم اأج ـــق ــــه ب تــــــرى الأجـــــــــــودي مــــّن

ــه ــان خ الــــزمــــن  اإن  لــــو  ــه  ــع ــب ط بــــه  خـــــان  ول 

نــ�ــضــحــتــهــم قـــ�ـــضـــوٍر  ِفـــــاخـــــواين  �ـــضـــفـــت  اإذا 

ـــه ـــدان ـــول ـــــد مــقــ�ــضــر ب ـــــوال ـــا يــنــ�ــضــح ال ـــم ك

بـــفـــا�ـــضـــحـــه ولين  ــــــه  ب ـــــر  ـــــاه جم َفــــــــــاين 

ـــل املـــقـــ�ـــضـــد اآذانـــــــه ـــض ـــو� ـــه ي ـــم ـــك بــــلــــٍن وح

ــه ــحــت ــي ــض ــ� ـــــن يـــنـــ�ـــضـــح بـــتـــنـــفـــع ن ـــــل م ـــــا ك ف

ــانــه ــعــي �ــض مـــعـــه  نـــفـــع  ــى  ــع ــض ــ� ي مــــن  كــــل  ول 

ـــّدقـــه �ـــض ــــــول  ق ـــمـــع  �ـــض ل  ــــي  ــــل ال مـــــن  ولين 

ــح بــبــهــتــانــه ــف ــط ــــول ي ـــن ق ــس م ــ� ــف ــت واأقـــــــوم اأن

ــي ــن ــب ــي ــج ــــــٍي ي ــــــك ــــٍي يـــــوديـــــنـــــي وح ــــك ــــح ب

ــانــه ــي ــب ـــوى بـــعـــد ت ـــض ــــّدق ملــقــيــولــه � ــــض مــــا ا�

يـــكـــرمـــك بــــــاملــــــال  مـــــــال  ـــــــــي  راع كــــــل  ول 

ــه ــان ــب ــل ــط ب يــنــفــعــك  مــنــ�ــضــب  ذا  كــــل  ول 

ـــي ـــت ـــف ـــوق ب ــــــــــردا  ت ل  ــــي  ــــق ــــي رف ـــــــل  ـــــــّم اأج

ـــر بــعــدوانــه ـــضّ ـــ� ـــه الــعــ�ــضــره واأع ـــر ل ـــضّ ـــ� واأي

عـلـى الـلــه
حممد را�ضد املناعي

حوارية الجمعة
ـــاح  ـــض ـــبـــح و� ـــاح اخلــــــر يـــــا �ـــض ـــب ـــض ــــت � ــــال ق

ـــــوم  جــمــعــه  ـــــي ـــــــه  ال ــــــــرح  وامـــــــــرح  ان اف

ـــاء لح  ـــم ـــض ـــ� ـــال ب ـــــا قــــمــــر  ي ـــة  ـــع ـــم ـــت ج ـــل ـــق ف

ــــــه  ـــرة جـــمـــيـــلـــة وروع ـــه ـــض ــــاء � مـــــن املــــ�ــــض

ــــة وافــــــــراح  ــــري ونــــا�ــــض ــــم ــــر. يـــــا ع ــــم ــــع وال

ــه ــع ــت ـــي قـــلـــبـــك تــــــــرى احلــــــــب م ـــع ـــت ـــم ف

الأرواح  ـــــــــاروح  ي ــــر  ــــاخل ب ـــر  ـــض ـــ� ـــب ـــت ـــض وا�

ـــه ـــوع ـــف ل ـــي ـــف ـــخ ـــوب ت ـــب ـــح ـــم ـــل عـــــطـــــاك ل

ــــــراح  ــــايف ال ــــض ـــف � ـــض ـــ� ـــرت ـــك وي ـــع يـــ�ـــضـــهـــر م

عــــلــــى الــــنــــ�ــــضــــامي والـــــنـــــجـــــوم املــ�ــضــعــه 

و�ـــضـــفـــاح  ــــس  ــــ� طــــاي طـــــــرح  ـــك  ـــض ـــ� ـــغ ي ول 

بـــدعـــه  ـــق  ـــعـــ�ـــض ال يـــ�ـــضـــنـــف  داعــــ�ــــضــــي  اأو 

اتـــــــراح  الإنـــــــ�ـــــــس  يـــــبـــــدل  ـــي  ـــج ـــط ـــل ب اأو 

ـــل الــــعــــ�ــــضــــاق مبــــلــــيــــون خـــدعـــه  ـــل ـــض ـــ� وي

ــــــــــاح  ـــر واأرب ـــائ ـــض ـــ� ولـــــــو يــــكــــون احلـــــــب خ

ــه ــع ــن ــض ـــــر نــــ�ــــضــــاب � ـــل خ ـــحـــ�ـــض فــــمــــا ي

   

ــــاح  ــــض ــــ� ـــكـــر واإي ـــف ـــت ــــة املــــثــــلــــى ب ــــم ــــك واحل

ــــر لــطــبــعــه ــــغ ــــــا ي ــــــــر م ــــــــاب ــــــــن الأك اب

ـــــا طــــائــــر مــــغــــرد و�ــــضــــداح  ومــــ�ــــضــــكــــور ي

ـــحـــن �ــضــمــعــه   ــــــرب الـــل ـــق اط ــــن قـــلـــب عـــا�ـــض م

ــــــــواح  ـــــد ون ـــــغـــــاري ــــه ت ــــات ــــاب ــــب ــــج �ــــض ــــي ه

ــه ــع ــــــوايف الــ�ــضــعــر مــــن فــيــ�ــس دم �ــضــجــل ق

علي ال�ضيادي

�سهيد الوطن

ـــا فــخــر الــبــاد ــد املـــجـــد ي ــي ــه ــض ـــا � ي

ـــــوداد ــات ال ــح ــف ــض ــ� ــد ب ــل ــخ ا�ــضــمــك ت

ــاره ــتــ�ــض ــه وان ــات ــي تــ�ــضــحــيــاتــه ومــا�ــض

ــاد ــب ــع لـــه و�ـــضـــام غــــايل بــ�ــضــدر ال

ـــود ــــس الـــكـــرامـــة وال�ـــض هــــذا مـــن ار�

ــاد ــم ــع ــال ـــا ب ـــه ـــم ـــض ــــــــــارات وا� الم

ــى املــحــافــل لــلــخــلــود ــل ــاع ــم ب ــض ــ� ــرت م

ــــي واحلــ�ــضــاد ــا يــحــمــاه رب ــن جــيــ�ــض

بـــيـــت مـــتـــوحـــد ونـــتـــكـــاتـــف جــمــيــع

والـــعـــلـــم عــــــايل ورمـــــــز الحتــــــاد

ـــوجـــود ـــال ب دامي  وعـــــز  اعـــــتـــــزاز 

ــوؤاد ــف ــال ــخ ب ــض ــب هــــاذي الأر�ـــــس را� ح

ــــا وفـــيـــنـــا بــالــكــام ــا م ــن ــب ــت ــــو ك ل

ـــه يـــعـــر مـــنـــانـــا واملــــــــراد ـــت ـــي ل

وحمــبــة ــر  ــخ ب ـــنـــا  اأر�ـــض ــظ  ــحــف ي اهلل 

ـــاد ب اأغـــــلـــــى  بـــــادنـــــا  عـــــز  دام 

ال�ضاعرة الإماراتية / بنت الدار 

غاية الروح

با�ضمه القلب  رفــرف  من  م�ضا  ي�ضعد 

الروح غاية  هو  بخر  م�ضاه  ي�ضعد 

ور�ضمه ا�ضمه  ـــر  واذك اتـــرمن  دوم 

�ضروح دونه  من  ق�ضر  بنيته  حبه 

واح�ضمه غــره  �ضوف  ما  الوعد  له 

يروح ما  ويــن  معه  متلكني  لنــه 

ــــــورداين و�ـــضـــريـــاين مله �ــضــرى ب

البوح مع  با�ضمه  غذيته  والــدم 

وا�ضمه عيني  و�ضط  ا�ضيله  ودي 

تروح ل  تناديه  اللي  الرمو�س  بن 

بقمه ــه  ــت ــي ــل واعــت حــرفــه  كــتــبــت 

م�ضموح هوب  ول  لعيونه  وم�ضيت 

علمه دون  مــا  يــا  �ضكني  واهلل 

جروح كلي  بالوله  �ضكنته  ــا  وان

همه والع�ضق  ـــروح  ال ي�ضم  ودي 

وهمي اخبي باحل�ضا �ضوق مف�ضوح

وعــمــه ــه  ــال خ حـــي  داره  حـــي  يـــا 

حي الهوى اللي رده اليوم ل يروح

نورة ال�ضبيعي - ال�ضعودية

naseemalbrayeh@gmail.com

باإ�سراف ـ مبارك العماري




