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�شمن فعاليات مهرجان ال�شارقة لل�شعر ال�شعبي يف 

فرباير   4 الأربعاء  �شباح  اأقيمت  ع�شرة  احلادية  دورته 

2015م الأ�شبوحة ال�شعرية التي احياها يف اجلزء الأول 

عبداهلل  الإماراتي  وال�شاعر  الأ�شول  علي  اليمني  ال�شاعر 

ال�شام�شي والتي تنّوعت اأغرا�ض ال�شعر فيها بني التغني 

اجلمهور  تفاعل  كما  والعاطفية،  والوطنية  بال�شارقة 

كثرياً مع ق�شائد ال�شاعر علي الأ�شول الذي كان ح�شوره 

ال�شاعر عبداهلل  طاغياً على املن�شة، بتنّوع ق�شائده كذلك 

املفردة  جمال  ق�شائده  على  وا�شحاً  بدا  الذي  ال�شام�شي 

العاطفية.

ويف ال�شق الثاين من الأ�شبوحة التي اأحياها ال�شاعر 

املتاألقة  البحرينية  وال�شاعرة  نايع  بن  �شامل  الإماراتي 

ال�شرقي يف  عفاف  ال�شاعرة  تاألقت  ال�شرقي، حيث  عفاف 

اأول ظهور لها وتفاعل اجلمهور مع ق�شائدها التي كانت 

تتاأرجح بالعاطفة، كما تفاعل اجلمهور مع ق�شائد ال�شاعر 

�شامل بن نايع، وبعد الأ�شبوحة كّرم ال�شاعر را�شد �شرار 

امل�شاركني  ال�شعراء  ال�شعبي  لل�شعر  ال�شارقة  مركز  مدير 

يف الأ�شبوحة.

ال�شعرية  الأم�شية  م�شاًء  اليوم  نف�ض  يف  اأقيمت  كما 

املهريي  علي  الإماراتي  ال�شاعر  الأول  �شقها  اأحيى  التي 

تت�شم  كانت  والتي  القنا�ض،  را�شد  ال�شعودي  وال�شاعر 

والهدوء  واملعامل  املعاين  متزنة  واملوع�شة،  باجلزالة 

املنربي الذي طغى عليها.

ويف اجلزء الثاين اأحيا ال�شاعر البحريني املتاألق فالح 

العمريي  عبدالعزيز  ال�شاحر  العماين  وال�شاعر  العب�شي 

مهرجان  يف  الأم�شيات  اأروع  من  تعُد  �شعرية  اأم�شية 

ال�شعرية  الأغرا�ض  وتنّوع  اجلزالة  حيث  ال�شارقة، 

اأم�شية تفاعل معها  الطاغي واملميز،  امل�شرحي  واحل�شور 

اجلمهور ب�شكل كبري، كما تاألق يف اإدارتها كعادته ال�شاعر 

والإعالمي البحريني املميز حممد اآل مبارك.

امل�شاركني  ال�شعراء  �شرار  را�شد  ال�شاعر  كّرم  بعدهـا 

يف الأم�شية.

�شـــم اأ�شبوحــة �شعريــة واأم�شيــة
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ب�شوي وبفعل
   

 

 

و�شف الغيد املالح

يـاآ عــــرب

مانعه حـــّد  ــا  م قـــال  ىل  ـــذي  ال ــول  ــق ي

قانعه النا�ض  ف�شله  من  واحــٍد  �شوى 

له �ــشــريــك  ل  و  وحـــده  نــعــبــده  ــــٍه  اإل

خانعه ــــوام  اأق ــز  ع و  ــزاز  ــع ال مــذل 

لبته �شعيد  ــن  ب ــد  ــش را� ـــن  اب حمــمــد 

منانعه اأحدهم  قــال  ان  جميع  يهبوا 

بع�شها بو�شع  يف�شل  و  ــور  ام ل  يف�شّ

ممانعه وال  تطبيع  يــوقــفــه  ول 

الع�شل من  ل�شانه  يقطر  من  النا�ض  من 

�شانعه اأخطاء  بو�شفها  قليل  فعوله  و 

فعل بالفعل  مــا  ب�ض  بفعل  و  ب�شوي 

دانعه و  لهفه  الغري  ــال  مل نف�شه  و 

يده حتت  م�شانع  و  اأبـــراج  ميلك  ولــو 

م�شانعه �شنعة  و  اأبراجه  نفعتك  ما 

انتظر اللي  حــال  غري  ت�شبه  ما  ــوده  وع

يانعه اأثمار  بال  اللي  الربيع  لف�شل 

تفزعك فــزعــتــه  واهلل  فـــزع  انـــه  واذا 

�شانعه واتقنه  متثال  �شاحبك  كــاأن 

ع�شمك منه  اىل  �شرك  �شوى  ير�شى  ما 

موانعه ــرة  ك و  ــذاره  ــاأع ب ويــذعــرك 

فرح اأو  عيد  مثل  فــراقــه  مثله  مــن  و 

رانعه طبول  ت�شمع  عنه  اقفيت  اذا 

ــد الأح ــد  ــواح ال  ، واحـــد  ال  تطلب  فــال 

قانعه ف�شايله  مــن  ــه  ــربي ال  ، اإلـــه 

حممد را�شد املناعي  

و�شف الغيد املالح

يف اأغاريد ال�شباح

................؟

حطب القوايف

................؟

احطب قوايف ال�شعر من الربد يف ال�شتاء

واأكتب �شفاء اأحالمي ق�شائد على النجوم

ن�شامر جنوم الليلي، يا ليل اإىل متى

ون�شهر على اأنغام قيثارة الهموم

والع�شق يا ع�شاق متاعب على الفتى

والأيام دواره على املرء ما تدوم

.........؟

�شباح البنف�شج

......؟

ي�شعد �شباحك يا زهور البنف�شج

ا�شقيتني من حنظل الع�شق مغ�شوب

واطربت قلبي ياملالك املتوج

الهث واهرول والب�ض الثوب مقلوب

باأ�شلوب راقي بالدلل املمنهج

وح�شن دافئ يحت�شن كل مرعوب

...................؟

ملهمة

.....؟

يا مذهله باو�شافك الو�شف ميتاز

هيج �شجوين وا�شتثار امل�شاعر

ح�شنك رهيب بني اجلميالت اإعجاز

يا ملهمة لكل مطرب و�شاعر

حتفة جميلة تبتهج و�شط برواز

والورد ي�شحك يف خدود الدفاتر

........؟

اأ�شبوحة

........؟

كلمة �شباح اخلري ينطق بها النا�ض

ب�ض من ل�شانك نطقها �شكل ثاين

تهز وجداين وقلبي والح�شا�ض

كاأنها غنوة من اأحلى الغاين

.........؟

علي ال�شيادي  

ياآ عرب ياآ مل�شمني الأمر جداً خطري

اأنيابها بـ  ك�شرت  حولنا  من  الأمم 

حالنا كـ ال�شايب املقعد واأي�شاً �شرير

بها ْيغزى  كفو  عم  بني  عيال ول  ل 

نفتخر يف ع�شرنا املا�شي وخلفه ن�شري

ينتابها هم  كل  اأنفو�شنا  واحلقيقة 

نبني جمٍد بـ ال�شماء واأحنا مانقدر نطري 

يرتابها   �شم�ٍض طفت.. و�شعنا  عزنا 

بـ ال�شكوت وخوفنا خلّت النذل احلقري

والرخوم ت�شيخ.. تفتل علينا ا�شنابها 

كبري و�شاآنه  �شاآمخ  دربها  املعزة 

ركابها من  قيل  قد  نا�ض  ياآ  والرمك 

منري نهج  لهم  والتالحم  التاآخي  بـ 

ديننا وامل�شطفى الهادي اأو�شانا بها

راآية الإ�شالم عٍز كما ال�شيف ال�شطري

كتابها عظيم  �شنه   .. قراآن  �شرعها 

  لـ عبدالعزيز الـبـاكـر


