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يف ليلة التغريد خارج ال�سرب

الفصيح والنبطي يشعالن جمعية الشعر الشعبي شعرًا

يف ليل ٍة امتزج فيها مذاق الأ�صالة والطعم الأ�صيل �إىل املذاق
املعدل جينيا ً بني الف�صيح والنبطي ،ا�شتعل م�ساء جمعية ال�شعر
ال�شعبي بالأم�سية ال�شعرية التي جمعت الأديب الدكتور خليفة
بن عربي وال�شاعرة عفاف ال�شرقي م�ساء الأربعاء � 21أكتوبر
 ،2015ذاك امل�ساء احلافل باجلمال وال�شعر واجلزالة.
بني الوطن والعاطفة واالجتماعي عجنت تلك احلروف ذات
�شع ٍر فخلقت تلك الق�صائد التي �أمتع ال�شعراء بها اجلمهور

احلا�ضر للأم�سية ،وحيث ان رمت الهدوء كان يطغى على الإلقاء
بني ال�شعراء كان �أي�ضا ً رمت الهدوء لال�ستماع واال�ستمتاع عاليًا
عند اجلمهور ،فكان يحر�ص اجلمهور على الت�صفيق ب�شكل دقيق
إبداع متناه.
ملا ي�سمعه من � ٍ
مل تخ ُل �أي ق�صيدة �ألقيت يف ذلك امل�ساء من ال�صور ال�شعرية
واجلماليات ال�شعرية التي جعلت من الوقت مي�ضي م�سرعا ً
دون �أن ي�شعر احل�ضور بامللل �أو الكلل ،وقد طلبوا من ال�شعراء

عـلـى الـلــه

الإطالة �أكرث ف�أكرث ولكن الأوقات اجلميلة دائما ً متر �سريعة وال
تنتظر �أحداً.
بعدها ك ّرم مبارك العماري النائب الأول لرئي�س جمل�س �إدارة
جمعية ال�شعر ال�شعبي ال�شعراء امل�شاركني وق� ّدم لهم دروع
ال�شكر والعرفان ومت التقاط ال�صور التذكارية.
ق ّدم هذه الأم�سية وبجدارة ال�شاعر والإعالمي البحريني
حممد �آل مبارك.

�شهيد الوطن
حممد را�شد املناعي

ع���ل���ى اهلل ي����ا ق���ل���بٍ ���ش��ك��ا ال�����ض��ي��م واع����وان����ه
ٍ
ون����ف���������س ي���ج���رع���ه���ا ال���ق���ه���ر ح�����ر ن�ي�ران���ه

�إذا ����ش���ف���ت ِف�����اخ�����واين ق�������ص���و ٍر ن�����ص��ح��ت��ه��م
ك���م���ا ي��ن�����ص��ح ال�����وال�����د م��ق�����ص��ر ب���ول���دان���ه

ت�����ص��اف��ق ب����ي �أف�����ك�����اري ك���م���ا ���ص��ف��ق��ة ال��ب��ح��ر
ظ���ه���ر م����رك����بٍ م����ا �����ش����دت امل�������وج ل��ي��ح��ان��ه

َف�����ل����اين جم�����اه�����ر ب������ه والين ب���ف���ا����ض���ح���ه
ب����ل��ي� ٍ
ن وح���ك���م���ه ي���و����ص���ل امل���ق�������ص���د �آذان�������ه

واذك����������ر زم����������انٍ ف����ي����ه ع�������ش���ت ب��ب��راءت�����ي
م���ا ���ش��ف��ت الأخ������و �إال ي��ب��ي ال���زي���ن الخ���وان���ه

ف��ل��ا ك�����ل م�����ن ي���ن�������ص���ح ب���ت���ن���ف���ع ن�����ص��ي��ح��ت��ه
وال ك����ل م����ن ي�����س��ع��ى ن���ف���ع م���ع���ه ���س��ع��ي��ان��ه

و����ش���ف���ت ال���ب�������ش���ر ك���ل���ن ن�����واي�����اه ���ص��اف��ي��ه
ك���م���ا امل������اي ����ص���ايف ال ان����ح����در ب��ي�ن ودي���ان���ه

والين م�����ن ال����ل����ي ال ����س���م���ع ق������ول ����ص���دّق���ه
و�أق�������وم �أن��ت��ف�����ض م���ن ق����ول ي��ط��ف��ح ب��ب��ه��ت��ان��ه

وذا ال����ي����وم ك���ل���ن ق������ال ن��ف�����س��ي ن��ف��ي�����س��ت��ي
ٍ
رخ���ي�������ص م����ا رج�����ح ف���ي���ه م��ي��زان��ه
وغ���ي��ري

وح������ك������ي ي��ج��ي��ب��ن��ي
ب����ح����ك����ي ي�����ودي�����ن�����ي
ٍ
ٍ
م����ا ا�����ص����دّق مل��ق��ي��ول��ه ����س���وى ب���ع���د ت��ب��ي��ان��ه

ب��ع�����ص��ر ال��ت��ح�����ض��ر ي��ع��ن��ي ت���ن���اق�������ض ال�����س�تر
وب��ع�����ض ال���ع���رب �أ����س�ت�ر ل���و ت�����س�ير ع��ري��ان��ه

وال ك������ل راع���������ي م�������ال ب������امل������ال ي���ك���رم���ك
وال ك����ل ذا م��ن�����ص��ب ي��ن��ف��ع��ك ب��ط��ل��ب��ان��ه

ت������رى الأج�����������ودي م���� ّن����ه ب���ق���ى ك������ ٍم �أج�������ودي
وال خ�����ان ب����ه ط��ب��ع��ه ل����و �إن ال����زم����ن خ��ان��ه

�أج������� ّم�������ل رف����ي����ق����ي ال ت����������ردا ب���وق���ف���ت���ي
أع�������س���ر ب��ع��دوان��ه
أي�������س���ر ل���ه ال��ع�����س��ره و�
و�
ّ
ّ

حوارية الجمعة

ال�شاعرة الإماراتية  /بنت الدار
ي���ا ���ش��ه��ي��د امل���ج���د ي���ا ف��خ��ر ال��ب�لاد
ا���س��م��ك ت��خ��ل��د ب�����ص��ف��ح��ات ال�����وداد
ت�����ض��ح��ي��ات��ه وم��ا���ض��ي��ات��ه وان��ت�����ص��اره
ل���ه و����س���ام غ����ايل ب�����ص��در ال��ع��ب��اد
ه����ذا م���ن ار�����ض ال���ك���رام���ة واال����س���ود
االم����������ارات وا����س���م���ه���ا ب��ال��ع��م��اد
م��رت�����س��م ب��اع��ل��ى امل��ح��اف��ل ل��ل��خ��ل��ود
ج��ي�����ش��ن��ا ي��ح��م��اه رب����ي واحل�����ص��اد
ب���ي���ت م���ت���وح���د ون���ت���ك���ات���ف ج��م��ي��ع
وال���ع���ل���م ع������ايل ورم�������ز االحت������اد
اع�����ت�����زاز وع�����ز دامي ب���ال���وج���ود
ح��ب ه����اذي الأر������ض را���س��خ ب��ال��ف���ؤاد
ل����و ك��ت��ب��ن��ا م����ا وف���ي���ن���ا ب��ال��ك�لام
ل���ي���ت���ه ي���ع�ب�ر م���ن���ان���ا وامل��������راد
اهلل ي��ح��ف��ظ �أر����ض���ن���ا ب��خ�ير وحم��ب��ة
دام ع�����ز ب��ل��ادن�����ا �أغ�����ل�����ى ب�ل�اد

غاية الروح
نورة ال�سبيعي  -ال�سعودية
ي�سعد م�سا من رف��رف القلب با�سمه
ي�سعد م�ساه بخري هو غاية الروح

علي ال�صيادي

دوم ات���رمن واذك���ر ا�سمه ور�سمه
حبه بنيته ق�صر من دونه �صروح

ق����ال����ت ����ص���ب���اح اخل���ي��ر ي�����ا ����ص���ب���ح و����ض���اح
اف��������رح وام���������رح ان�������ه ال�����ي�����وم ج��م��ع��ه
ف���ق���ل���ت ج���م���ع���ة ي�����ا ق����م����ر ب���ال�������س���م���اء الح
م�����ن امل���������س����اء ����س���ه���رة ج���م���ي���ل���ة وروع������ه
وال����ع����م����ر .ي�����ا ع����م����ري ون����ا�����س����ة واف��������راح
ف���م���ت���ع���ي ق���ل���ب���ك ت��������رى احل��������ب م��ت��ع��ه
وا����س���ت���ب�������ش���ر ب����اخل��ي�ر ي���������اروح الأرواح
ع�����ط�����اك ل���ل���م���ح���ب���وب ت���خ���ف���ي���ف ل���وع���ه
ي�������س���ه���ر م���ع���ك وي���رت�������ش���ف �����ص����ايف ال������راح
ع����ل����ى ال����ن���������س����امي وال�����ن�����ج�����وم امل�����ش��ع��ه
وال ي���غ�������ش���ك ط�������رح ط����اي���������ش و����س���ف���اح
�أو داع���������ش����ي ي�������ص���ن���ف ال���ع�������ش���ق ب���دع���ه

له الوعد ما �شوف غ�يره واح�شمه
�أو ب���ل���ط���ج���ي ي�����ب�����دل الإن���������������س ات�������راح
وي�������ض���ل���ل ال����ع���������ش����اق مب����ل����ي����ون خ���دع���ه
ول�������و ي����ك����ون احل�������ب خ�������س���ائ���ر و�أرب����������اح
ف����م����ا ي���ح�������ص���ل خ��ي��ر ن���������ص����اب ���ص��ن��ع��ه
واحل����ك����م����ة امل����ث����ل����ى ب���ت���ف���ك�ي�ر و�إي���������ض����اح
اب��������ن الأك��������اب��������ر م������ا ي����غ��ي�ر ل��ط��ب��ع��ه
وم���������ش����ك����ور ي�����ا ط����ائ����ر م����غ����رد و�����ص����داح
م����ن ق���ل���ب ع���ا����ش���ق اط������رب ال���ل���ح���ن ���س��م��ع��ه
ه����ي����ج �����ص����ب����اب����ات����ه ت�����غ�����اري�����د ون��������واح
���س��ج��ل ق������وايف ال�����ش��ع��ر م����ن ف��ي�����ض دم��ع��ه

الن��ه متلكني معه وي��ن ما يروح
���س��رى ب������ورداين و����ش���ري���اين مله
وال��دم غذيته با�سمه مع البوح
ودي ا�شيله و�سط عيني وا�ضمه
بني الرمو�ش اللي تناديه ال تروح
ك��ت��ب��ت ح��رف��ه واع��ت��ل��ي��ت��ه بقمه
وم�شيت لعيونه وال هوب م�سموح
واهلل �سكني ي��ا م�لا دون علمه
وان��ا �سكنته بالوله كلي جروح
ودي ي�ضم ال���روح والع�شق همه
وهمي اخبي باحل�شا �شوق مف�ضوح
ي���ا ح���ي داره ح���ي خ��ال��ه وع��م��ه
حي الهوى اللي رده اليوم ال يروح

