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ن�سيم الربايح 13

�ضـــم �أ�صبوحــة �شعريــة و�أم�سيــة

فعاليات ثالث �أيام مهرجان ال�شارقة لل�شعر ال�شعبي 11

�ضمن فعاليات مهرجان ال�شارقة لل�شعر ال�شعبي يف
دورته احلادية ع�شرة �أقيمت �صباح الأربعاء  4فرباير
2015م الأ�صبوحة ال�شعرية التي احياها يف اجلزء الأول
ال�شاعر اليمني علي الأ�شول وال�شاعر الإماراتي عبداهلل
ال�شام�سي والتي تن ّوعت �أغرا�ض ال�شعر فيها بني التغني
بال�شارقة والوطنية والعاطفية ،كما تفاعل اجلمهور
كثريا ً مع ق�صائد ال�شاعر علي الأ�شول الذي كان ح�ضوره
طاغيا ً على املن�صة ،بتن ّوع ق�صائده كذلك ال�شاعر عبداهلل

ال�شام�سي الذي بدا وا�ضحا ً على ق�صائده جمال املفردة
العاطفية.
ويف ال�شق الثاين من الأ�صبوحة التي �أحياها ال�شاعر
الإماراتي �سامل بن نايع وال�شاعرة البحرينية املت�ألقة
عفاف ال�شرقي ،حيث ت�ألقت ال�شاعرة عفاف ال�شرقي يف
�أول ظهور لها وتفاعل اجلمهور مع ق�صائدها التي كانت
تت�أرجح بالعاطفة ،كما تفاعل اجلمهور مع ق�صائد ال�شاعر
�سامل بن نايع ،وبعد الأ�صبوحة ك ّرم ال�شاعر را�شد �شرار

مدير مركز ال�شارقة لل�شعر ال�شعبي ال�شعراء امل�شاركني
يف الأ�صبوحة.
كما �أقيمت يف نف�س اليوم م�سا ًء الأم�سية ال�شعرية
التي �أحيى �شقها الأول ال�شاعر الإماراتي علي املهريي
وال�شاعر ال�سعودي را�شد القنا�ص ،والتي كانت تت�سم
باجلزالة واملوع�ضة ،متزنة املعاين واملعامل والهدوء
املنربي الذي طغى عليها.
ويف اجلزء الثاين �أحيا ال�شاعر البحريني املت�ألق فالح

العب�سي وال�شاعر العماين ال�ساحر عبدالعزيز العمريي
�أم�سية �شعرية تع ُد من �أروع الأم�سيات يف مهرجان
ال�شارقة ،حيث اجلزالة وتن ّوع الأغرا�ض ال�شعرية
واحل�ضور امل�سرحي الطاغي واملميز� ،أم�سية تفاعل معها
اجلمهور ب�شكل كبري ،كما ت�ألق يف �إدارتها كعادته ال�شاعر
والإعالمي البحريني املميز حممد �آل مبارك.
بعدهـا ك ّرم ال�شاعر را�شد �شرار ال�شعراء امل�شاركني
يف الأم�سية.

و�صف الغيد املالح
و�صف الغيد املالح
يف �أغاريد ال�صباح
................؟
حطب القوايف
................؟
احطب قوايف ال�شعر من الربد يف ال�شتاء
و�أكتب �صفاء �أحالمي ق�صائد على النجوم
ن�سامر جنوم الليلي ،يا ليل �إىل متى
ون�سهر على �أنغام قيثارة الهموم
والع�شق يا ع�شاق متاعب على الفتى
والأيام دواره على املرء ما تدوم
.........؟
�صباح البنف�سج

......؟
ي�سعد �صباحك يا زهور البنف�سج
ا�سقيتني من حنظل الع�شق مغ�صوب
واطربت قلبي ياملالك املتوج
الهث واهرول والب�س الثوب مقلوب
ب�أ�سلوب راقي بالدالل املمنهج
وح�ضن دافئ يحت�ضن كل مرعوب
...................؟
ملهمة
.....؟
يا مذهله باو�صافك الو�صف ميتاز
هيج �شجوين وا�ستثار امل�شاعر

ح�سنك رهيب بني اجلميالت �إعجاز
يا ملهمة لكل مطرب و�شاعر
حتفة جميلة تبتهج و�سط برواز
والورد ي�ضحك يف خدود الدفاتر
........؟
�أ�صبوحة
........؟
كلمة �صباح اخلري ينطق بها النا�س
ب�س من ل�سانك نطقها �شكل ثاين
تهز وجداين وقلبي واﻻح�سا�س
ك�أنها غنوة من �أحلى االغاين
.........؟
علي ال�صيادي

يـ آ� عــــرب
ي�آ عرب ي�آ مل�سمني الأمر جدا ً خطري
الأمم من حولنا ك�شرت بـ �أنيابها

بـ ال�سكوت وخوفنا خلّت النذل احلقري
والرخوم ت�شيخ ..تفتل علينا ا�شنابها

حالنا كـ ال�شايب املقعد و�أي�ضا ً �ضرير
ال عيال وال بني عم كفو ْيغزى بها

املعزة دربها �ش�آمخ و�ش�آنه كبري
والرمك ي آ� نا�س قد قيل من ركابها

نفتخر يف ع�صرنا املا�ضي وخلفه ن�سري
واحلقيقة �أنفو�سنا كل هم ينتابها

بـ الت�آخي والتالحم لهم نهج منري
ديننا وامل�صطفى الهادي �أو�صانا بها

نبني جم ٍد بـ ال�سماء و�أحنا مانقدر نطري
ٍ
�شم�س طفت ..و�ضعنا يرتابها
عزنا

ر�آية الإ�سالم ع ٍز كما ال�سيف ال�شطري
�شرعها قر�آن � ..سنه عظيم كتابها
لـ عبدالعزيز الـبـاكـر

ب�سوي وبفعل

ي��ق��ول ال���ذي ىل ق���ال م��ا ح��� ّد مانعه
�سوى واح�� ٍد من ف�ضله النا�س قانعه
�إل���� ٍه ن��ع��ب��ده وح���ده و ال ���ش��ري��ك له
م��ذل ال��ع��زاز و ع��ز �أق����وام خانعه
حم��م��د اب���ن را���ش��د ب��ن �سعيد البته
يهبوا جميع ان ق��ال �أحدهم منانعه
يف�صل ام��ور و يف�صل بو�ضع بع�ضها
ّ
وال ي��وق��ف��ه تطبيع واال ممانعه
من النا�س من يقطر ل�سانه من الع�سل
و فعوله قليل بو�صفها �أخطاء �شانعه
ب�سوي و بفعل ب�س م��ا بالفعل فعل
و نف�سه مل��ال الغري لهفه و دانعه
ول��و ميلك �أب���راج و م�صانع حتت يده
ما نفعتك �أبراجه و �صنعة م�صانعه
وع��وده ما ت�شبه غري ح��ال اللي انتظر
لف�صل الربيع اللي بال �أثمار يانعه
واذا ان���ه ف���زع واهلل ف��زع��ت��ه تفزعك
ك���أن �صاحبك متثال واتقنه �صانعه
ما ير�ضى �سوى �ضرك اىل منه ع�شمك
وي��ذع��رك ب���أع��ذاره و ك�ثرة موانعه
و م��ن مثله ف��راق��ه مثل عيد �أو فرح
اذا اقفيت عنه ت�سمع طبول رانعه
ف�لا تطلب اال واح���د  ،ال��واح��د الأح��د
�إل���ه  ،ال�بري��ه م��ن ف�ضايله قانعه
حممد را�شد املناعي

