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ديوان النخلة بألسنة الشعراء4

رؤية واضحة في توطين المعرفة

من�ذ  الزراع�ي  واالبت�كار  التم�ر  لنخي�ل  الدولي�ة  خليف�ة  جلائ�زة  العام�ة  االأمان�ة  حر�ص�ت 
ت�ص�عى  وا�صح�ة،  ا�ص�راتيجية  خط�ة  وف�ق  العم�ل  االآن  وحت�ى  2007م  الع�ام  يف  تاأ�صي�ص�ها 
باهتم�ام  الع�امل  تعري�ف  وه�ي  اأجله�ا  م�ن  قام�ت  الت�ي  اأهدافه�ا  حتقي�ق  اإل�ى  خالله�ا  م�ن 
اهلل«  »حفظ�ه  الدول�ة  رئي��س  نهي�ان  اآل  زاي�د  ب�ن  خليف�ة  ال�ص�يخ  ال�ص�مو  �صاح�ب  �ص�يدي 
املتعلق�ة  واملج�االت  االأن�ص�طة  يف  الكرمي�ة  ومبادرات�ه  الزراع�ي  واالبت�كار  النخي�ل  بزراع�ة 
م�ص�رة  دف�ع  يف  االإم�ارات  لدول�ة  الري�ادي  ال�دور  واإب�راز  والدرا�ص�ات،  البح�وث  بدع�م 
حماي�ة  بق�صاي�ا  واالهتم�ام  الزراع�ي،  والقط�اع  التم�ر  نخي�ل  جم�ال  يف  واالبت�كار  االإب�داع 
ودع�م  امل�ص�تدامة،  التنمي�ة  لتحقي�ق  اخل�ص�راء  الرقع�ة  وزي�ادة  الفق�ر  وحمارب�ة  البيئ�ة 
التم�ر  نخي�ل  وقط�اع  الزراع�ي  القط�اع  تطوي�ر  يف  العامل�ن  وتقدي�ر  وت�ص�جيع  العلم�ي  البح�ث 
ونخي�ل  الزراع�ي  بالواق�ع  لالرتق�اء  اخل�رات  خمتل�ف  م�ن  واال�ص�تفادة  والع�امل،  باالإم�ارات 

الدولي�ة. املمار�ص�ات  اأف�ص�ل  وف�ق  التم�ر 

ثالث�ة  م�دى  عل�ى  اجلائ�زة  كونته�ا  الت�ي  املتمي�زة  والب�صم�ة  حتق�ق،  ال�ذي  النج�اح  ه�ذا 
امل�ص�تمر  الدع�م  بف�ص�ل  وذل�ك  واالعت�زاز،  بالفخ�ر  ن�ص�عر  جتعلن�ا  م�ص�ت  عام�ًا  ع�ص�ر 
ب�ن  خليف�ة  ال�ص�يخ  ال�ص�مو  �صاح�ب  �ص�يدي  وراعيه�ا  اجلائ�زة  ل�صاح�ب  الكرمي�ة  والرعاي�ة 
ا�ص�م  حتم�ل  ب�اأن  اجلائ�زة  ت�ص�رفت  وال�ذي  اهلل«،  »حفظ�ه  الدول�ة  رئي��س  نهي�ان  اآل  زاي�د 
ج�اءت  وق�د  الع�امل،  ح�ول  والري�ادة  املكان�ة  ه�ذه  له�ا  فكان�ت  برعايت�ه  وحظي�ت  �ص�موه 
لتوؤك�د  الزراع�ي«  واالبت�كار  التم�ر  لنخي�ل  الدولي�ة  خليف�ة  »جائ�زة  باإن�ص�اء  �ص�موه،  مكرم�ة 
م�ص�تقبل  ل�صم�ان  الزراع�ي  واالبت�كار  التم�ر  نخي�ل  ب�ص�جرة  �ص�موه  واهتم�ام  حر��س  عل�ى 

الغذائ�ي. االأم�ن  جم�ال  يف  مهم�ًا  عن�ص�رًا  ي�ص�كل  ال�ذي  القط�اع  له�ذا  اأف�ص�ل 
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5ديوان النخلة بألسنة الشعراء

ب�ن  حمم�د  ال�ص�يخ  ال�ص�مو  �صاح�ب  �ص�يدي  وتوجيه�ات  باهتم�ام  اجلائ�زة  حظي�ت  كم�ا 
اإل�ى  باالإ�صاف�ة  امل�ص�لحة،  للق�وات  االأعل�ى  القائ�د  نائ�ب  اأبوظب�ي  عه�د  ويل  نهي�ان  اآل  زاي�د 
�ص�وؤون  وزي�ر  ال�وزراء  جمل��س  رئي��س  نائ�ب  نهي�ان  اآل  زاي�د  ب�ن  من�ص�ور  ال�ص�يخ  �ص�مو  دع�م 
والتعاي��س،  الت�ص�امح  وزي�ر  نهي�ان  اآل  مب�ارك  نهي�ان  ال�ص�يخ  مع�ايل  ومتابع�ة  الرئا�ص�ة، 
الر�ص�يدة  القي�ادة  روؤي�ة  ترجم�ة  عل�ى  ال�دوؤوب  وحر�ص�ه  اجلائ�زة،  اأمن�اء  جمل��س  رئي��س 
لتحقي�ق  الزراع�ي  االبت�كار  وتعزي�ز  التم�ور  واإنت�اج  النخي�ل  زراع�ة  قط�اع  وتطوي�ر  دع�م  يف 

وال�دويل. والعرب�ي  الوطن�ي  امل�ص�توى  عل�ى  امل�ص�تدامة  التنمي�ة 

لنخي�ل  الدولي�ة  خليف�ة  جائ�زة  اأن�ص�طة  �صم�ن  ال�ص�عراء«  باأل�ص�نة  »النخل�ة  م�ص�ابقة  وتاأت�ي 
املتخ�ص�ص�ة  العلمي�ة  املعرف�ة  توط�ن  اإل�ى  الهادف�ة  الثقافي�ة  الزراع�ي  واالبت�كار  التم�ر 
به�دف  املبارك�ة،  ال�ص�جرة  اأهمي�ة  عل�ى  ال�ص�وء  وت�ص�ليط  التم�ر  نخي�ل  ثقاف�ة  وتعزي�ز 
نخي�ل  �ص�جرة  باأهمي�ة  اجلمه�ور  وع�ي  تنمي�ة  يف  مهم�ة  كو�ص�يلة  النبط�ي  ال�ص�عر  توظي�ف 
مه�م  غر��س  واإحي�اء  واالقت�صادي�ة،  والغذائي�ة  والزراعي�ة  الراثي�ة  الناحي�ة  م�ن  التم�ر 
ال�ص�عرية  وال�ص�احة  العربي�ة  املكتب�ة  ورف�د  النخي�ل(  �ص�جرة  )و�ص�ف  ال�ص�عر  اأغرا��س  م�ن 
وكتاب�ة  االإب�داع  عل�ى  ال�ص�عراء  وت�ص�جيع  النخل�ة،  ح�ب  يف  الق�صائ�د  م�ن  ممي�زة  بنوعي�ة 
ال�ص�هرة  وحتقي�ق  �ص�فافة  بطريق�ة  للتناف��س  اجلمي�ع  اأم�ام  الفر�ص�ة  واإتاح�ة  نوعي�ة  ق�صائ�د 
حظي�ت  حي�ث  بامل�ص�ابقة.  الفائزي�ن  ال�ص�عراء  جت�ارب  عل�ى  االأ�ص�واء  ت�ص�ليط  خ�الل  م�ن 
ذات  بق�صائ�د  ال�ص�عرية  ال�ص�احة  واأغن�ت  ال�ص�عراء،  م�ن  وا�ص�عة  عربي�ة  مب�ص�اركة  امل�ص�ابقة 

. ة ممي�ز

اأ.د. عبد الوهاب زايد
اأمن عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي





عد�شة امل�شور ن�شار حممد
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الدورة األولى
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خير النخل

قايل���ة الع���ود  م���ن  جتن���ي  مايل���هو�صي���ٍة  واالأي���ام  ثاب���ت  كالنخ���ل  ك���ن 
جمايل���همهم���ا ي�ص���ن الوق���ت م���ا �ص���ان طبعها  عطاه���ا  يتب���ع  وال  تعط���ي 
و)الدا����س( زاد حموله���ا م���ع عمايل���هم���ا رّده���ا �ص���ن )اخل�ص���ن( و�صربته
عذوقه���ا يف  يبت���دي  منه���ا  طايل���هاخل���ر  اخل���ر  م���ن  فيه���ا  م���ا  وب���كل 
يظلن���ا كان  ي���وم  �ص���عفها  �ص���ايلهه���ذا  اجل���ذع  وذا  االأول  بيتن���ا  يف 
قايل���هواال )العري����س( اللي م���ن احلر �صمنا كل  زينه���ا  )دعن���ه(  و�ص���ط  يف 
جدايل���هواخلو����س ناخذه���ا وذا اللي���ف مّنه���ا  وفيه���ا  منه���ا  و)حابوله���ا( 
فتايل���هي���وم )املريع���ي( ج���ات حتم���ل برده���ا  و�ص���بت  منه���ا  احلط���ب  زان 
جوعه���ا �ص���ديت  االي���ام  �صاق���ت  ال  �صي )بال�صميدة( )والوخيفة( جزايله 
تعط���ي )اجلفر( اللي يخف���ف حمايلهوالي���ا يزي���د احلم���ل عالكت���ف بالعن���ا   
خمايل���هم���ن ي���وم م���ا جين���ا عل���ى الكون �ص���ّلنا    ثناي���ا  يف  غفين���ا  )من���ٍز( 
���ع عل���ى الَق���ِر زايل���ةال���ن م���ا نفن���ى ويو�صُ هالنا����س  وكل  اجلري���د  بع����س 
جماله���ا   وه���ذا  عطاياه���ا  م��اق��د ح��ص�ي����ناها وذك��رن����ا ق�الي�ل�هه���ذي 
ه����وايلهواخ����تم ك����المي يف ذكر �ص���يد الب�ص���ر ن�����صهد  ي�����وم  ف�����ي  �ص�ف����يعنا 

الشاعر خالد عودة الزواهرة
القصيدة الفائزة باملركز األول يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة األولى 2017
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11ديوان النخلة بألسنة الشعراء

يا باسقة

عيط���ا  َومثلك عيطمو����سٍ  ِم���ن  اخلوديا با�ص���قه .. ِمن �ص���الف  الوقت  للحن
واعذوقه���ا ) �ص���بعه ( حماميل  باجلودكم  ت�صبهك  يا با�ص����قه  ك����ان  تدرين !
دار  امل���كارم  والعط���ا  مال���ه  ح�����دوداإي���ه ) االم���ارات ( ْوع�ص���ى  فالها زين
منه���و زبنه���ا  �ص���اكي  الوق���ت  م�صهودداٍر  ل���� اهله����ا : داني���ة  خ���ر ، َوْتع����ن
يلق���ى  به���ا  ظٍل  عن  القي����ظ  مم����دوديهن���ا  به���ا  من  ط���اول  الُبع����د  والبْن
اأوردته���ا  واهلل  َجع����ل  خلق����ه  �صه����وده����ذي  م����زايا  ق�����اربت  بينك�����م  ب���ن
فيم���ا  م�ص���ى  كنت���ي  لهم  �َص���ّدة  الُعودْويا �ص���اخمه .. ِمن طْي���ب زادك َتَكّفن
بْي���ٍت  بلي���ا  زادك .. ْيج����يه  منق�����ود !والي���وم وان ك���رة �صن���وف  املواع���ن
ي���ا ذات  االكم���ام  ْوه�صي���ٍم  َومن�ص���ودمذك���ورٍة  باو�صاف���ك  ْبو�ص����ط  وحي���ن
الب�ص�����اتن .. مْت�صّيخ����ه  يف   مْتبّخ�����ره  بالغي�����م  ال �ص�����اقه  الُن�����ودمْتعّل�ي����ه 
ترف���ع مقام���ك زود واحُل�ْص���ن يف  زودترق���ى  جتاعي���دك  على  ذاته���ا .. لن
امت���وت روح���ك  لك���ن  الُعود  م�ص���دودحت���ى  نه�����اياتك : عظيم����ة  عن�����اوين
كّل���ك  عل���ى بع�ص���ك  لن���ا  خ���ره  ْوَفودي���ا با�ص���قه .. ِم���ن  وي���ن  الوي���ن  الوين

الشاعر فارس عتيق البقمي
القصيدة الفائزة باملركز الثاني يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة األولى 2017



راء
شع

 ال
نة

س
بأل

ة 
خل

الن
ة 

بق
سا

م

ديوان النخلة بألسنة الشعراء12

شــيـخــة الــرمــل

اأي�ت��ص�اق����ط  ب�ك�ف����ك م�����ن �ص�م�اوات�ه�اهز ج�ذع ال�ن�خ�ي�ل و�ص��وف ك�يف ال�ك�رم
وا�ص��م�ه����ا ع�����ز ي�ت�ل����ى ب�ي����ن اآي����ات��ه��اثاب�ت ال�مج�د ف�ي�ه�ا م�ن ع��ص�ور ال�ق�دم
)عم�ه ل�ك����ل م��ص�ل�م( �ص����ان خراته��اق�ال عنها الر�ص�����ول ويف ح�ديث�ه ب�ص�م
يف ال�م�ع�ال����ي وت��ص�م����و يف م�ق�ام�ات�ه����ا�ص�ي�خ����ة ال�رم�ل ت�بق����ى ف��وق كل القم�م
وزف ك����ل ال�ب��ص�اي�����ر يف م��ص�اح�ات�ه������ا)زاي��د( اللي غ�ر�ص�ه�ا بال��ص�ر وال�ع���زم
ك��ن روح����ه ت�رف�����رف ب�ي�����ن ج�ن��ات�ه�ال�و رح�ل ن��ور وج�هه يف ال��ص�م�ا م�بت��ص�م
وق�اد ركب ال�م�ص�رة ف����ي ط�موح�ات�ه��اوقام بع�د )خليف�ة( ب�ال�وف�ا واع�ت��ص��م
ت��زده����ي بامل�ك�����ارم ب�ي����ن واح��ات�ه������اونخل�ة ال�ج�ود �ص�بح�ت يف املكان اال�ص��م
رم����ز ع�����ز و�ص�م����وخ ب�ك�����ل ح�االت�ه����اج�ذعه����ا مث�ل رم�ح و�ص�عفه����ا كال�صه�م
ل�لج�ن����ى ل����ك ت�دن����ى �ص��ب����ه دان��ات�ه��االرط����ب ف�ي ع�ذقه����ا در ع�ق�د ان�تظ��م
من ف�راي�د ) خال�س ( و ) فر�س( متراته�اطلعه����ا من ن��صيد وياب�خ����ت من غ�ن��م
ولل�غ�ن����ي ذوق ح�ل����وى طع����م ل�ذات�ه�����ا  زاد الأج����ل الف�ق�ي����ر اللي ح��داه ال�ع��دم
من ق����لوب اغ��ر�ص�ته�ا ب�ي����ن نب�ص�ات�ه���ا خ�ي�ره�ا  ك�ن�ز غ�ايل وذكرها م�ا انف�ص��م
رح�اب�ات��ه�����ا ف�وق رم�ل ال�صل����وع الغي�ث ج�اد ور�ص��م ف�����ي  اأح��صنتن�����ا  ن�خ�ل����ٍة 
ه�ام�ات�ه������ايف عي�ون ال�صح����اري جم�د داري نغ��م ب�ع����ز  النخ�ي����ل  رددت�����ه 

الشاعر عتيق خلفان الكعبي
القصيدة الفائزة باملركز الثالث يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة األولى 2017



راء
شع

 ال
نة

س
بأل

ة 
خل

الن
ة 

بق
سا

م

13ديوان النخلة بألسنة الشعراء

ْبر قصة التـِ

َي »الَقْرم« و »املْنَهل« ولو بيتي عري�س يطيب واأقول اأّن الَعطا بيني َمَع »ِعْذق« الّنَخ�ل ف�َْرحيِتِرْ

حيِتَيّمم ُطْهرَي وْجه الّرى ِجْذِرك ينادي »احليب« َعف ا�صْ َحى َمْعْه الِف�صيل يقول َي ُخو�س ال�صَّ �صَ

َفْر والّراب ْرطيب َحى »ِب�ْصِرك« مْبو�صم قي�س اأ�صْ ِحي�صَ ْوِتَبا�صر الّرَطْب َتْخِطْب ُثَمْر بوْمعان ل� الَرْ

َي كْنَز البدو يف �صبه اجلزيره جودي ب�ْ طلحيَي ُقرة عن »مرمي« يوم هّزت جْذع َنْخ��ل ْم��هيب

حياأَ َبخِرف ِعّز  َفْر�صك  يف  جفري  بال »خ�صا�س« وعيب ح الّنقا َو�صْ ْرِمك �صما قومي ابى َو�صْ ِنَق�س �صَ

َطْرحيوِكَر طور اخَلالل  ولّن موروث الّنخ�َل َم ي�صيب مزاينة  ب�ْ  َزهْت  ليوا  رَطْب  ِجيتيني 

ي وحاَنت حّزة الّتكريب َحك ل�َ اْر�صِ ْبحياذا َفْحِلك �صَ تب�ّصمتي ْخال�س و�صار �صْمروخ الّذَهب �صُ

وَقْمحيعذوقك عقد لولو و اْيِتدّلى ف�ْ َنْحِرك ب� ترتيب رْملي  لكن  هيل  حَتِتْك  الّرمل  واح�ّس 

ما ف�ْ ْمغيب يقب���ل كّل بْزغ���ة فْجر ج����س وَج���ْري وَمنحيَي زين البا�صقات ان �صّقن ْعناَن ال�صِّ

تْهذيب عيَنهن  يغّم�س  واقف  جودهن  واق���وول ان العطا بيني وب�ْ اْيديني وهن فْرحيينامن 

الشاعرة مزنه البريكي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة األولى 2017
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شــيـخ الشجر

بوادي���كن���وق الق�صاي���د تع���َر �ص���هول وْجب���ال تر�ص���و  الج���ل  في���ايف  تقط���ع 
اإن���َت الغال يا نخل ، و����س لون ما اغليك دف���ق اله���وى يف داخ���ل القل���ب �ص���اّلل
اأ�صل���ك ك���رمٍي وال�ص���خا م���ن معاني���كاإن جي���ت حايف تفر����س الرم���ل بظالل
تخت���ال االي���ام  ف���وق  العراق���ه  عم���رك طوي���ٍل وال�صب���ا يف خطاوي���كفي���ك 
كل ال�ص���جر يرق����س ويط���رب لطاريك�ص���يخ ال�ص���جر يف قامت���ك �ص���حر موال
 وم���ن جذوع���ك ينبن���ي ق�ص���ر جانيكم���ن طلعت���ك جنن���ي عناقي���د وام���وال
ترّجي���كمن �ص���عفتك نن�ص���ج �ص���ياجات و�ْصالل �ِص���اليل  عناقي���دك  ديّل 
ت�ص���كر قل���وب االأر�صف���ه م���ن اأغاني���كزي���ن املالم���ح �ص���وفتك ت�ص���رح الب���ال
واحن���ا الع���رب فين���ا من الع���ز ما فيك�ص���امخ جبين���ك لالأعا�ص���ر م���ا م���ال
�صحاري���ك» زاي���د » حبي���ب النخ���ل كالغيث هطال ح���ّول  جن���اِت  اإل���ى  غي���ٍث 
تنث���ال اهلل  م���ن  رحم���اٍت  ي�ص���قيكتغ�ص���اه  كان  طامل���ا  �صري���ٍح  ت�ص���قي 
» يروي���كي���ا نخل ال حت���زن ت���رى الغيث م���ا زال  » نهي���ان  الدني���ا  ل���و جّف���ت 

الشاعر إبراهيم عيسى األسلمي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة األولى 2017
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15ديوان النخلة بألسنة الشعراء

النـخلــة

خر الثمار ثمارها واأقوى ال�صواري عودهادور العرب وفرا�صهم واأقواتهم من جودها
يانعمٍة كل العرب ت�ص���كر به���ا معبودهايانبت���ٍت كل اجلزي���ره كا�ص���يه من نبتها 
حن الغيوم املمطره ما ب�صرت برعودهاذخر العرب وقت ال�صدايد عند قلة زادهم   
يف ظلها كل العرب عا�صت وعا�س جدودهاوظاللها مدت على كل ال�صحاري ظلها    
حمٍر و�صفر .. وزينها وخيارها يف �صودهاومتورها مثل الع�صل يف طعمها والوانها    
وبنفعها كل اخلاليق عاجلت حم�صودهاباذن الكرمي الواهب املنان تذهب بالبال
م�صقوفٍة من ري�صها وجذوعها عامودهاومقومة كل العراي����س وامل�صاكن والقرى    
تعلى على كل ال�صجر يف ف�صلها وت�صودهايال�صاخمه فوق ال�صجر والثابته يف جذرها   
وان كان ِزيدت يف الرعايه �صاعفت مردودهاتكرم جزيالت املكارم والقليل ي�ص���دها      
اللي على درب املكارم وال�صالح يقودهاو�صى بها خ���ر الري���ه واخلاليق كلها    
يكفيك يابنت العرب عٍز طرى حممودهاكرر وعاد املدح يف النخلة و�صود ثمارها 

الشاعر فهد محمد الشهري
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة األولى 2017
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ديوان النخلة بألسنة الشعراء16

تمر إماراتي

زاي������ْد م�ث����ْل  �ص����امْخ  اإم��������ارات����ْيت����مْر  ط��اب�����������ْع  ع�ل����ى 
�ص������اه����ْد والتم���ْر  ل������وح������ات�������ْير�َص������م�ُت����ْه  اإب�������داْع  ع����لى 
قاع�����ْد التم���ْر  ل���ون  ر�ص�����������وم��ات������ْيوم���ْن  ف�������ي  اأزّي�����������ْن 
ف���ارْد النخ���ْل  ف���وق  ل�ل��م���������ص�������������ّراِتمت���ْر  ج�م���ال�����������َ���ْه 
وجْماه���د ال�ص���وم  وط��ع��ُم�������ْه �ص��������اك����ن اْب���ذات���������ْيرفي���ق 
احلا�ص���ْد اأذى  ع���ْن  ال����������ص������م�������اواِتواأرج���و  ربِّ  ِح��م������������ْى 
را�ص���ْد وبل���ْح  طْف���ُل  واآي�����������������������اِترط���ْب  ب�����ح�������ادي�������������ٍث 
ال�واح����������د بارَك�����ه  اب��ْي����ات��������ْيومْت���ٍر  َّ�����������َر  ع������ط� ب���ذْك������ٍر 
�ص��������اج�����ْد باحل�����ال  ال����ص�������الواِتوت����ْم�����ٍر  ف�����ي  وي������ص�����ك�����ْر 
ال�ع��اب����������ْد ب���ّص�����������َر  وج��������ّن��������������اِتووع�����ٍد  ب������اأع����ن��������������اٍب 
�ص������������ارْد بالتم���ْر  ال�����ع������الق����������اِتو�ص���ْعٍف  م�������ْن  رغ����������ْم 
الوال���ْد ُخط���ى  ف����ي  ال���ك�����رام��������اِتوخليف���ْة  ك�������ّل  ح��ف�������ْظ 

الشاعر علي جمعة الكعود
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة األولى 2017
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17ديوان النخلة بألسنة الشعراء

الباسقة

ع���ذوق�ص���وف النخيل البا�ص���قة ورث االأجداد تتح���در  و  احلا�ص���ر  املا�ص���ي 
زاد و  ظ���ًل  له���ا  الع���ذراء  طاح الرطب من عايل الرا����س من فوقومل���رمي 
عقب املح���ل والقح���ط باالأر�س وعروقباأم���ر ال���ويل واأحي���ت لها ب���الد وعباد
���ى به���ا زايد عل���ى اجلي���ل واحفاد وحق���وقو�صّ ال�ص���مع  له���ا  الوال���د  و�صّي���ة 
�ص���ماد له���ا  هاي���ل  و  يحف���ر  وح���ط الف�ص���يلة و�ص���طها به���ون ورفوقبيداره���ا 
ال با����س ع���ن ال ي�صب���ح الرمل ب�ص���قوق�ص���قى �ص���قى يوم���ن باأ�ص���بوع وان زاد
كّن���ه �صم���اد ف���وق اوراقه���ا  عن حر �صم����س القي�س وحروقها حروقواخلي����س 
���ر عل���ى ح���ن  ميع���اد طلع���ًا ن�صي���د ال�ص���كل والل���ون مرم���وقوالنب���ت ال خ�صّ
مف���روقل���ن الب�ص���ر يلق���ى م���ع الوق���ت مي���الد ل���ون  ل���ه  و  عذوق���ه  وتتثاق���ل 
خل���ف الظه���ر حب���اًل يط���ّوق له���ا طوقح���ان الوع���د والنا����س للح�ص���د تنقاد
عل���ى نغ���م م���ن ج���ّر ل���ه حتت ط���اروقو م���ن عايل القمة خ���رف بالرطب عاد
مدق���وقب���ه �ص���ّد مق�ص���ومه و ب���ه يك���رم وج���اد ب���ن  م���ع  لل�صي���ف  ويقّدم���ه 
ب���الد لن���ا  انت���ي  باخل���ر  واحل���ب لك ت�ص���بيه عا�ص���ق و مع�ص���وقيالبا�ص���قة 

الشاعر علي بن سلطان الغنبوصي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة األولى 2017
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اليعربية

الع���وايل اجلب���ال  مث���ل  با�ص���قة  القيام���ةي���ا  تق���وم  م���ا  ال  يومه���ا  م���ن 
الظ���الِل يف  جانب����س  تظل���ل  احرام���هقلب���ي  وكل  حتيات���ه  وْاب���دى 
كالم���هح�ص����س بج���وف ال���روح وْانت���ي حي���ايل وْانت���ي  التاري���خ  وْات�ص���مع 
قب���ايل العزي���زة  العروب���ات  والزعام���ةك���ن  والكري���ا  والقبيل���ة 
واخل�ص���اِل ال�ص���يم  يف  اليعربي���ة  والو�ص���امةي���ا  احل���ال  يف  اليعربي���ة  ي���ا 
الرج���اِل اأن���وف  م���ن  خلقت���ي  وال�ص���هامةكن����س  الك���رم  ْا�ص���الع  م���ن  واال 
ال���اليل بحم���ر  تزينت���ي  عمام���ةوكن����س  را�ص����س  ف���وق  ال���اليل  وك���ن 
اخل���الِل ث���م  الطل���ع  جنا����س  م���ن متام���هاأول  والرط���ب  بع���ده  والب�ص���ر 
القتام���ةواآخ���ر جنا����س التم���ر برح���ي وح���ايل قلي���ل  ومكتوم���ي  وعج���وة 
اله���اليل وذاك  وفردو�ص���ة  انرام���هوحم���ري  �ص���قاه  وم���روٍم  وج���ري 
جم���ايل ي�ص���عها  م���ا  ع���دة  مالم���ةوا�صن���اف  اأي���ة  ذاك  يف  عل���ي  وال 
الغ���الِل وام  ل�ص���جار  �ص���يدة  وْاخ���ت املط���ر وال���رق وْاخ���ت الغمامةي���ا 
اخل�ص���اِل الث���الث  جنيناه���ا  وال�ص���المةمن����س  وفاكه���ة  وحل���وى  غ���ذا 
ي���ا خ���رة اخ�ص���اٍب وي���ا خ���ر خام���ةوم���ن �صعف����س الغ���ايل �ص���قفنا العاليل
مق���ايل اآخ���ر  اهلل  ي���ا  ل���ك  واملقام���ةواحلم���د  النافل���ة  ال�ص���الة  ع���د 

الشاعر محمد أحمد المغرم
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة األولى 2017
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19ديوان النخلة بألسنة الشعراء

شامخه

ال���راب  م���ن  االرتف���اع  يف  الو�ص���وف�ص���اخمه  كل  و�صفه���ا   يف  فايق���ه 
ال�ص���حاب  وهامته���ا  ثاب���ت  هن���وفجذعه���ا  اح���ال  زينه���ا  يف  كاأنه���ا 
وذاب مي�ص���ي  الك���رم  في���ه  ب���ال ع���دد بي����س الكف���وفدمه���ا   ك���م مت���د 
الرق���اب تهن���ا  �صله���ا  يف  عنهامع���روف دامي���ًا  بالك���رم  والت�ص���اقط 
الكت���اب   الل���ي ذكره���ا يف  �ص���ان  وه���زت العذرا اجل���ذع جل���ل القطوف ج���ل 
ال�صع���اب  وق���ت  فوقه���ا  ت�ص���وفايت�ص���اقط  منه���ا  ح���ال  فيه���ا  الك���رم 
و�ص���اب �ص���ايب  ظله���ا  يف  نع���م  وانغر����س فيه���ا ال�ص���الم ب���دون خ���وف ك���م 
واق���راب حمب���ه  يثم���ر  العط���وفطلعه���ا  االأم  كنه���ا  بالو�صاي���ف 
نط���وفم���ن جذعه���ا �صن���ع  لل�ص���فن ان�ص���ياب و  البح���ر  نع���ر  ومبتنه���ا 
ب���اردة فال�صي���ف  م���ن بع���د الكه���وفم���ن �ص���عفها  ين�صن���ع عر�ص���ًا  وب���اب
ج���واب معانيه���ا  يف  ق�صدن���ا  بج���وفيل  ج���ذٍع  عل���ى  الكلم���ه  تخ�ص���ر 
احل���روفم���ن عروب���ة ا�صله���ا  تق�ص���د رح���اب  و  وامل�ص���اعر  بالق�صاي���د  

الشاعرة رحاب يوسف قمبر
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة األولى 2017
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النـخـــــــــــيل

على عن �صاع�ر واإمطرت غي��مة حروفهتهادى ال�صموخ اللي �صك�ن يذع�ها املفنود
عط�تنا م��ن اخلي��رات ما يت�عب و�ص�وفهرفي��قة عم�ر الإن�صان م��ع خي�رها املمدود
لن�����ا زاد، يغن��ينا ع��ن اجل���وع و�صروفهمن ع���ذوقها، جن�ني ثمر طلعها املن�صود
حوايج، تل������ّبي حاج��ة الوق��ت وظ��روفهخذينا من اخلو�س وبع�س زورها املجرود
وكان العم��ود الي��ذع ي��وم الدع��ن طوفه �صنعنا، من اأطراف ال�ص�عف بيتنا املن�صود
زفّنا به دع�����ون الع��ري�س وزه��ى وق�وفه من الليف، خذنا احلبل يوم احلبل معقود
خ���ذينا قف�����ٍر يح���مل اأثم��ار خم��روفهخ���ذينا لن���ا احل��ابول وخ�ص�افه و�صّرود 
خال�س وف�ر�س يكرم به الن�صمي �صيوفهويف ي���رابها نحف��ظ مت���ر لل�يايل ال�صود 
يا لي��ن اللحد والن��ا�س ذي خرها ت�صوفهمع�����انا ف�صايلها م���ن امله�د خ���ر وزود 
اإلى الق��ر، فوقه �صّف�ة اخلو�س مر�صوفه من من���ّزه�����ا اللي داخل��ه يغ��في املولود
به�����ا نب���دع القي������فان وال�صعر ف�ي نوفه ف�ص�����ايل ك�ثي��رة تتع��ب الع����ّد واملعدود 
تب���اهى به���ا الت����اريخ وال�ص�عر وحروفهنح�����ب النخ��يل وحّبها اجل�ّم ورث يدود 
كرام�ه، م��ن الب����اري ويا ك��ر مع��روفهبق�ى ف�ص����لها من ع�هد اأم امل�صيح يج�ود
وعط�اها يل����وفه االن��س، والطاير يل�وفهاإلى اليوم، ب��اقي ظّله��ا �ص�امخ وم�وجود
حملها على زن�����ده وحملها على كت����وفه�صقى اهلل، ق��ر اللي زرعها وحّنا �صه�ود
ع�صاه ف� نعي����م وروح����ه بخر حمف�وف��ه فق�يد الع��رب زايد، وزايد هن�ا املق�صود

الشاعر ٔاحمد بن محمد بن عبـدالله المقبالي
القصيدة الفائزة باملركز األول يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثانية 2018
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25ديوان النخلة بألسنة الشعراء

غيدا الشجر

تبخري بال�ّص���مار و يف خ�صار ال�ص���عفي�� ناطحات ال�صحاب وناق�صات اجلديل
وب�ص���نة امل�صطفى نلتي و�ص���ام ال�صرف�ص���رفك رب���ي باآي���ات الكت���اب اجللي���ل
يف ظلك املفر�س و بخرك ال�م����لتحفمن تاج را�صك ح�صيل وحتت ظلك مقيل
م���دات جودك غناة وم���ن عرفها عرفل���و كان م���رواك يا بنت الك���رم بالقليل
وان العطا و اجلمال من الطرف للطرفاإن النخيل العط���ا و ان اجلميل النخيل
ما الب منها ح�صاك وال �صكى من عجفبعروقك ال�صاربه �صا�س و م�صا�س و �صبيل
ما مال لو نال من �صلف الرياح ال�صلفت�ص���يل ج���ذٍع ي�ص���يل عذوق���ك و ال مييل
حالوة ال�صي���ف قبل الزاد و املرت�ص���فمنتوج���ك اليانع���ات ال�ص���افيات العليل
يوم ال�صواري جذوعك باجلريد ان�صقفف�ي )كان( كنِت عمار البيت لو ي�صتطليل
ي������� بيت م���ال الفق���ر و للغن���ي الرفخوي�ة النوق وال�صيف احلدب و ال�صهيل
ي���� دانة القاع  يا غيداء ال�صجر و الغدفي������� منبع اجلود يا دمي ال�ص���هد يالظليل
م��� قلت �ص���ٍي  عليه  النا����س يف خمتلفاإن قلت مالك �ص���بيه وال ل�مثل����ك عديل

 

الشاعر عبدالله شافي عواد العنزي
القصيدة الفائزة باملركز الثاني يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثانية 2018
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ٔام العطـــا

�صباحك ع�صب يت�صّوع �صذاك وين�صكب فّله�صباح اخلي����ر يا اأم العط����ا يا ريحة الغالي�ن

يعّطر يومه بريحك وي�صكر عا�صدك كّله�صباحك نبع يت�صابق على ح�صنك قبل م� الطن

يجي ملهوف الأح�صانك مثل خلٍّ لقا خّلهمن اآخر �ص���اقيه يرك�س عليك ويفتح اليّدين

تقّب����ل را�ص�ك وتعق�د عليه الن��ووور وتفّل�هقبل ما ال�صم����س ت�صبق طّلتك من قبل الت�صحن

هال بقوت الفقر وقبلة اجلود ودوا العّلههال ب�صحكة متوز ومكرمة اآب و�ص���خا ت�ص���رين

وَزَرْعك لكل ُم�ص���تغفر ثواٍب ميحي الزّلهبع���د ما ك����ّرمك رب���ي الك���رمي مُبحك���م التبين

عرفتي قدره وبع�س الب�صر بيموت من غّلهونلت���ي طي���ب وحْمبة نبين����ا �صّي����د الثقلي����ن

ولو ما �صّم���ه بح�صنه لي���وم الدين يتوّلهوجذع���ك ح���ن لفراق���ه ولو م���ا له دم���وع وعن

وقّرت عينها بطيبك وف�صلك بعد ف�صل اهللوت�ص���اقطتي غ���ال مل���رمي وهّونتي الع�ص���ر باللن

ت�صّدي جوعه و خو�صك غدا له بيته وزّلهوعلى طاري الكرم الجاك ي�صكي املُعدم امل�صكن

كر مايلفحك قيظك تردي���ن العطا َغّلهك���ر ماجاد عذق���ك بالعط���ا يا با�ص���قة تعطن

خوامتها الرطب والب�ْصر ُف�ّس اخلامت وُحّله�ص���ماريخك اأنام���ل ك���ف بن���ٍت ممتليه���ا الزين

وخال�صك ال ت�صاقط تنت�صي من ريحته دّلهتقاط���ر �ص���كر خنيزي���ك �ص���ْهٍد غار من���ه التن

�صموٍخ بال�صماء فرعه ميوت وال انحنى ظّله�صب���ااااٍح طّي���ب اأ�صل���ه كاأ�ص���ٍل ثاب���ت وتبق���ن

الشاعر راشد بن حمد بن محمد السنيدي
القصيدة الفائزة باملركز الثالث يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثانية 2018
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27ديوان النخلة بألسنة الشعراء

شـمـوخ الـنـخـيـل

للكرم مال عذق وط���اب جنّي احل�صادم���ن �ص���موخ النخي����ل وخ���ر ب�ص���تانها
وال������ودادوعا�ص���ق التم���ر نف�ص���ه ب���ن وجدانه���ا بالول���ه  نخل���ه  كل  عانق���ت 
وم���ن غاله����ا كتبه���ا بالعط���ر وامل���دادوراح يو�ص���ف حاله���ا وير�ص���م الوانها
امت���دادم���ن ق���دمي الع�ص���ور و�ص���الف ازمانها للن����خيل  واملهاب���ة  الفخ���ر 
قراآنه���ا ب���ن  تذك���ر  االأكم���ام  للعب���ادذات  وداني���ه  ن�صي���د  م���ن  طلعه���ا 
م���دت الظ���ل واه���دت خره���ا للب���الدم���ن حما�ص���ر )لي���وا( ب���ن كثبانه���ا
ف�صله���ا ل���و و�صفت���ه م���ا ن�صفت���ه وكاد يا بخت م���ن زرعها وبخت م���ن �صانها
ويف )املن���ز( اأح�صنتني طفل يوم املهادك���م )خ���الٍل( جمعت���ه ب���ن غدرانه���ا
للب���دو عن هج���ر ال�صيف �ص���ر وبرادكان )بي���ت العري����س( وقب���ل جدرانها 
زانه���ا و�ص���عفها  للحب���ال  من �صنع به )ح��صٍر( او )جفر( ا�صتفاد)ليفه���ا( 
�صيفانه���ا الأج���ل  تق���دم  املكب����ة(   ( ف���وق )�ص���رود( فيه���ا م���ن فوال���ه وزاد و 
يزفن )الدعن( منه و )اجلذع( له �صنادو )زوره����ا( له منافع ع�ن����د ع�رب�ان�ه���ا
عنوانه������ا اجل���ود  النخي���ل  والرطب بالب�ص���اير من ع����طاياه ج����ادبا�ص����قات 
وفر�س وخال�س يحلى كل ما القي�س عاد به )هاليل( و )جري( �صبه مرجانها
وقدره���ا يف العي���ون وبن ن����ب�س الفوؤادن����خلة الع���ز ي�ص���مو بالفخ���ر �ص��انه�������ا

الشاعر عتيق خلفان سالم الكعبي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثانية 2018
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من مفرق العرجون

فري���دهم���ن مف���رق العرج���ون طلع���ك تدل��ّ���ى ْيجي���ب جزل���ة  املخا����س  قب���ل 
تخل�ّ���ى كٍلّ  ي���وم  جذع���ك  ي���ت  وت��ْ����صاقطت يل م���ن عذوق���ك ق�صيدههزَّ
تعل��ّ���ى الل���ي  را�ص���ك  الرواب���ي  تري���دهف���وق  درٍب  النج�ْ������مات  تهت���دى  ب���ه 
م�������ديدهي���ا �صاب���ره يوم اع���ذب الوق��ْ���ت ول��ّ���ى ظ���الٍل  ال�صح���را  اهديت���ي 
رعي���دهكْل ما َعط�َ����ْصتى اخلو�س �صبَّح و�صل�ّ���ى يب���دي  الغي���م  اإل���ن  ي�ص���ر 
موّل���ى بال�ص���قايه  الل���ي  اْع����تا�س من خ���رك و�صرت���ي ع�صيده»بي��ْ�������دارك« 
كال ق���ال  م���ا  للقي����س  الدَع���ن  ْوح�صي���ده�ص���د  للج���داد  قف���ره  وعّل���ق 
وه���ال ���ب  ورحَّ �صيف���ه  ق���رى  جدي���دهمن��ِّ�������ك  مزام���ي  يف  ن�صي���ٍد  طل���ٍع 
رط��ْ������بك متل��ّ���ى  ْبحل���و  بي���ت  »خ�َ����ال�س« وال » فْر����س« كّل���ك مفي���دهماج���اع 
ي���ا البا�ص���قه وقت العج�����اف ال�ص���ديدهيف ف�صل���ك الفرق���ان بالذك�ْ��������ر غّل���ى
َّ���ى �ص���هيدهُم���ّر الزم���ن م���ن دْب����س ريقك حتل��� العر�ص���ان ظل���ت  وم���ن زورك 
وانت���ي جمي���دهه���ذا امل���دى م����ا احت���اج عّن���ك يدل��ّ���ى �ص���الف االزم���ان  م���ن 
جتل��ّ���ى ح�ص���نك  ان  الع���وَّ �صرت���ي  عتي���دهل���و  و�صرت���ي  ْج����ذورك  يت���ي  مدَّ
تدّل���ى طْلع���ك  العرج���ون  مف���رق  ي�ت������ك ْوطاح���ت عذوق���ك ق�صي���دهم���ن  هزَّ

الشاعر عبدالعزيز بن حمد بن محمد العميري
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثانية 2018
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ٔاصلها ثابت وفرعها في السماء

���الل الظِّ وت�ص���ّم  لل�صْم����س  ْومط���رتبت�ص���م  تبا�ص���ر  غيم���ة  كّفه���ا 
ا�ص���تحال ال�ص���وق  م���ن  مال���ت  �ُص���َوركّلم���ا  ْو  اآي���ات  احل���ّب  ثْق���ل  كّل 
�ص���كرباأ����س طْه���ر االأر����س ط���رٍف كاله���الل �ص���جدة  يف  االإخال����س  �صّل���ت 
الو�ص���ال ين�ص���يها  يق���در  الظم���اأ  الهج���رال  منه���ا  ت�ص���تكي  ال�صح���اري  ال 
العي���ال يديه���ا  م���ن  يتدّل���ى  مت���راأّم  ا�ص���هى  ْوللقري���ب  للغري���ب 
جب���ال ل���ك  ْيت�ص���اقط  ه���ّز  ا�ص���تقرجذعه���ا  بدحيته���ا  الدني���ا  َجن���ى  م���ن 
ا�ْص���تهر)اخلنيزي( و)اخل�صاب( ْاو )النغال( دوم  ْبلّذت���ه  و)اخَلال����س( 
ل���و ب)اخَل���الل( ْكفوفه���ا  َت�ص���ّن  الب�ص���رم���ا  وترا�ص���ي  االأنع���ام  تطع���م 
تع���ال تهت���ف  )الَع�َص���ق(  ْم���ن  َط���ب( بع���د )الب�ص���ر( م���ا ينتظرالثق���ال  )الرَّ
زالل  ) )�ص���حٍّ لل�ص���تا  وخّل���ي  ���رخ���ذ  ْواأُ�صُ عالق���ات  بتقدمي���ه  ِزْد 
اجل���دال ْيف����سّ  ْيَحل���ي  قهوت���ك  )فردي( اْو )مدلوك( وْيطيب ال�ص���هرم���ّر 
ال�ص���عري���ا م�ص���اءلني ع���ن ال�ص���حر احل���الل؟ يجاريه���ا  يعج���ز  نخل���ٍة 
ع���رم���ن َف�ص���ْل رّب���ك نب���ت و�ص���ط الرمال للغيم���ة  والف���ْرع  اأ�صله���ا 
اجل���الل ذي  نخيل���ك  يغر����س  بالَثم���ر�ص���ّبحه  داني���اٍت  جن���اٍن  يف 

الشاعرة بدرية محمد علي البدري
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثانية 2018
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ديوان النخلة بألسنة الشعراء30

الــواهـبـة

الل���ي ي���روف بجلده���ا َو ال راأف بعظامه���احّنت جتاعيده وعافت اأيده الفر����س اجلديد

ه���ذا وانا جّدك  هوى نف�ص���ي وفّك جلامهاخّرت جبال ال�صمت يف �صدره ونادى له حفيد

وّدي بق�ص���وة عي�ص���تي حمتاج لطف اأيامهاخذين من قيود الرف ومكابد العي�س الرغيد

كّم ار�صعت روحي غالها وال َنوت بفطامهاخ���ذين الأٍم عانقت عمري وانا طفل)ن( وليد

ك�ّم اعزفت ري�صة )�صعفها( فالن�صيم انغامهاكم زاحت ب�صوف الَكرْب من �صدري الكْرب ال�صديد

ك����ّن اخلالئ���ق كّله���ا م���ن �صلبه���ا واأرحامهاالواهبه توهب وت�صاأل من �صاأل هل من مزيد؟

متفّرع���ه ف�صل وعط���اء لو تكت���وي باآالمهابالطي���ب ثابت اأ�صلها م���ا زعزعه لفح الوقيد

فر�ص���ه، اأوانّيه، دف���اه وحاجته باأق�ص���امهازاد الفق���ر وبيت���ه العامر من دع���ون وجريد

وت�صّوغت باأمر البديع ْب� ب�ص���رها واكمامهاي���ا زينها ال م���ن تقّلد عذقها الطل���ع الن�صيد

واأطلق دخان الليف للع�اب����ر وبّث اأن�ص���امهاكن حامت اأ�صتّق النداء من طولها الأق�صى بعيد

ر بها قف���ٍر وبيد فّل���ت جديل اخلو�س كنه���ا للديار اأعالمهاوزاي���د ف�ص���لها ْبج���وده ْوخ�صّ

خّل���ف لها نْع���م اخلليفه واأخلف���ه فاإكرامهااأٌم �ص���قتها �صاق����ية ب���ّره م���دى العم���ر املديد

هذا دواء الروح و�صفاها من ع�صيل ا�صقامهاخذين لظّل البا�صقه من حرقة العي�س الرغيد

الشاعر بدر بن حمد بن محمد البهلولي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثانية 2018
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31ديوان النخلة بألسنة الشعراء

ٔاعجوبة البيدا

ت�صي���ف النخي���ل  م���ن  احلي���اة  خمي���فن���واة  مب���كان  االأر����س  عل���ى  اأم���اٍن 
و�صي���فكذات النخل يرب عقب غر�ص���ة النوى غري���ب  جاه���ا  مل���ن  كفيل���ه 
وليده���ا وناف���ع  الع���ذرا  م���رمي  وري���فغ���ذا  ظ���ل  وح���ال  بح���ال  ذراه���ا 
كلي���فاأرى النخل���ه ام اخل���ر ي���ا عظ���م برها  بجه���د  ف���الٍح  كل  عل���ى 
تبارك���ت علين���ا  اجلن���ه  م���ن  �صب���وره عل���ى الاله���ب وري���ح ع�صيف�ص���جرٍة 
�ص���ريفلها االأ�صل ثابت �ص���رع والفرع بال�ص���ما حدي���ث  وم���ن  كت���اب  باآي���ة 
ن�صي���فقناه���ا ب���ه ال�ص���مروخ �ص���بحان خالق���ه الن�ص���وج  وقب���ل  طل���ٍع  من���ا 
امل���دى عل���ى  وم���ٍد  ح���ٍد  ب���ال  �صفي���فعطاه���ا  للع�ص���ور  وحا�ص���ر  مبا�ص���ي 
فواي���ده جنين���ا  منه���ا  ال���ذي  ولي���فجمي���ع  جري���د  منه���ا  ين���رك  وال 
�ص���قيفحب���ال وخ�ص���ف وجذوعه���ا ق���وة البنا وللبي���وت  الدي���ار  عم���ار 
الثم���ر مثالي���ة  الغي���دا  الغ���اده  و�صي���فه���ي  ب���دون  البي���دا  اعجوب���ة  ه���ي 
اله���وا ه���زه  م���ا  كل  جدي���ٍل  رق����س رق�ص���ة العر�ص���ه بح���د رهيفعليه���ا 
وجوده���ا يف  يكتم���ل  الطبيع���ه  ظري���فجم���ال  الغري����س  الت�صاري����س  ل���كل 
نظي���فوف�ص���تان ب�ص���تان النخ���ل يبه���ج النظر  بخ���د  مدق���وٍق  الو�ص���م  كم���ا 
ي�ص���رين و�ص���وفه  املنظ���ر  لطي���فيهي�صن���ي  بج���و  اخلاط���ر  يل  ويط���رب 

الشاعر سعود كايد البلوي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثانية 2018
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ديوان النخلة بألسنة الشعراء32

عمة االرض

ي� اأّم العطا، املْكِت�صي، َتْرف ال�صعف والعودعّل ال�صعر يويف احل�ْصنه ل�ْ ح�صاد الُعمر
ّج امِل�صيف الّلي ب�ْ طوعي ح�صود، ح�صودَعّل���ه اذا دّق���ت االف���كار بي���ت ال�ِص���ْعر �صَ
ة َقْهر مْثل الِع�ص���ار املطايا َلك �ِص���َجر موجودي����َ اجلذع يل حّن ع حمّم���د ب� َعْرَ
ر زان الق�صر وان لّقحوها ف� �صحراء َجادت املح�صودلْك �َصتله اْن لّقحوها ف� ق�صْ
ّم ومن رم�س وعيون ْح�صودُمبارك���ه �َص���ْبع منه���ا ل���و تنّف����س َفْج���ر ترياق م ال�صَّ
و�َص���اقت جناها ُرطب ي���وم النبي مولود�ِصْف »مرمي« ْتباركت خر الّنخل، ب� ال�صْر
يل نخ�ْ���لها با�ص���قاٍت طْلعه���ن من�ْ����صودومن َف�صل مْن�صي الطبيعه َجت ِعذوق التِّر 
»بوم�عان« »ب�َْرحي« «خ�ْنيزي و�صّكري مفنودوفّن���دوا ِعْذقه���ا ب����ْ �ص���ْكله متى يث��ْ���مر
ر وَك�ن�ْ���ه الَعقيق اليماين يف جواهر �ُص���ودخِرفوا رطبها على امل�ْصطح ل� دب�س ومَتْ
َجادت بهم عّم���ة االر�س وِلَزْمُهم ُجوودوكّرموا، اجلار من حيب وخال�س وب�ْصر
ر واملخ��ْ���رفه واجلف���ر و�ُص���ْفرة ال�ص���ّرودوبي�س الّلحى غّنوا ب� �صّف ال�ّصعف ل� احل�صْ
تع�ُ���ودِجداْيٍل َتْن�ص���ج ْت���راث اجلدود ب� �ِص���ْحر االّول���ن  وَحي���اة  َوْط���ر  ل����ْ  ُوْبن���ا 
وِمنازل البارجيل الّلي ا�ْص���كنوها ْزهودم���ن امَلَكب، واملَن���ز ل�َ اْوتاد بيت ال�َص���ْعر
وْهي���ار وق�ِ���يد املغات���ر وِخط���ام ق�ْ���عودوِمن ليْفه���ا ْحبالهم ِمثل الّر�ص���ى للِبْئر
ِب���ْذر الّنوى يج���ود ُيوم العامل���ن ْجحودوب�ِ الِكْح���ل والِبّ واالْعالف، جاد الِبْذر

الشاعرة مزنة بنت ربيع بن مبارك البريكية
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثانية 2018
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33ديوان النخلة بألسنة الشعراء

شبيهتكم

عن التعريف يغنيك الت�صابه باالماراتي�صموخك يف �صعار اململكة اأغنى عن التعريف
ثباٍت ما تزحزح له وقوف ْب�صر�صٍر عاتيكرم يتعب منو بعده عطا ي�صت�صعبه تو�صيف
دفا عن زمهرير ا�ْصتوطن مْب�صباح م�صكاتيظالل اللى ا�صتجار ْبهم من �ْصمو�س الفقر واحليف

حالت اأحالمنا ْبحلم ْنحلمها وحلمنا اآتينتاج ال�ص���ر بعذوقك يب���ّن للخاليق كيف
�صرف يلحق �صمّوك وال�صرف يل بْولوّياتيذكرك اهلل ْبكالٍم حافظه عن جممل التحريف
على هدي النبي ت�صتفتح اليمنى ِبتمراتيمعك �صهر رم�صان ولو يزخرف مائدتنا �صيف
عظيمة الفرحة اللي �صاركت اأعذبك موالتيلنا مع طّيباتك يف �صباح اأعيادنا ت�صريف
يخّيب هقوتي فقري وال ْتخيبن هقواتيوالي�صبْقك غر اأ�صمى الراحيب جْلناب ال�صيف
جياٌع اأهلها قال الر�صول و�صغت اأبياتيبيوٍت ما بها متٍر �ص���بع بطن االأهايل زيف
لذا �صفنا النخل نابت على بحر االمارتيدبي ت�صكي �صواحلها غيورة من بنات ال�صيف

الشاعر بندر عداد حيطر الرويلي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثانية 2018
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ديوان النخلة بألسنة الشعراء38

شيخة السّله

َخْل غابات القرنفل فارعات الطول منت من ار�صها ت�صبة جدايل طن مبتّلهجذوع النَّ
َخل تومي تلوح بجذعها املجدول      تنادي بالكرم للي خذاه اجلوع وا�ص���تّلهمنارات النَّ
�صفايرها بحجر ال�صم�س خ�صٍر تنتر هّلهعلى ال�صحرا مثل اّمٍ ت�صّبح بيدها عثكول
متد كفوفها �صعٍف وال تطلب �صوى من اهللكرمية تعطي بقٍل وال ترجي بعطاها تنول

تغ���ّر وقتنا ومتر النخ���ل باقي على ِحّلهكرمية باملحل ِتطعم وَتر�صخ لوغ�صتها �صيول 
تزّي���ن عاتٍق ما مال لو م���ال الزمن كّلهعذوق النخل تتدلى تراكي من ذهب م�صغول
ينام الطلع يف طلعه وي�صحى بالنخل غّلهَح�صنها الطلع عنقوٍد تظافر بالندى واللول    
حالوي زهدي �صالتي رحيبي غّره ام �صّلهخال�س ولولو و�صقعي وبرحي زاوي وجمهول 
زمدري عجوه خنيزي وكل ا�صٍم على خّلهدبا�صي دقله دخيني هاليل مني�صي وزغلول
ي���ا اكرم ما انبتت ار�س وعطت لوهو على قّلهياعمتنا يابنت االر�س يااكرم من عطى حم�صول

ت�ص���ح النا�س ما �صّحت والمتنع على زّلهعط���ا كل العطا فيها ولو جاد الزمن مبحول
ولكن �صعفها �صقٍف عطى دون ال�صم�س ظّلهي�صح الظل باطراف اجلذوع اللي عليها نحول
جمعنا الفاكهه لكن بقيتي �صيخة ال�صّلهياعمتن���ا ي���ا جنتنا قب���ل اليطل���ع البرول
ولكن ما�صوت واهلل بع�س مترك على دلهعطانا اهلل من فظله لذيذ الطيبات حمول

الشاعر محمد حمدان الفي العنزه
القصيدة الفائزة باملركز األول يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثالثة 2019
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39ديوان النخلة بألسنة الشعراء

شيخة البستان

يفي�س ال�صعر من دفري وار�صمك �صورهاي���ا �ص���يخة الب�ص���تان مع كل هب���ة نوود
يا زاد الفق���ر وذات االكمام م�ص���كوره خذيتي كرم ح���امت عطيتي بدون حدود
�ص���نى �صم����س �صب���ٍح ينتر للم���ال نوره ياكن���ز العرب يابا�ص���قه خرك املمدود
�ص���موخك يعان���ق قم���ة املج���د بغ���روره ثبات���ك على ار�صك كاإنك حفيت الطود
جري���دك غدير وع�ص���ب وديار ممطوره  ظاللك لنا من قي����س االيام خر وفود
تغن���ى به���ا التاري���خ وال�ص���عر و بح���وره عذوقك، �صماريخك،الى طلعك املن�صود
من اي���ام م���رمي فزعتك دوم م�ص���هوره عطيتي وال عمرك ن�ص���دتي عن املردود
م���ن دعونك ج���داره وكان اليذع �ص���وره �ص���كنا العري����س اللي غدا بيتنا املن�صود
جدايل بقت من �ص���الف الوقت مذكوره ومن ال�صعف ن�صنع �صفره وكي�صه و�صرود
وعليك احلنن ب دارنا ير�ص���م �ص���عورهعلى كل �ص���عفن ي�صكنك فاح دهن العود
خال�س ؛وخنيزي منوة ال�صيف و�صرورهنحب���ك ؛ كر م���ا ينتر ثم���رك املفنوود
كر ماح�صرك يغ���ري القاع بح�صوره كر ماخذينا خو�ص���ك وزورك املجرود
حكي���م العرب والقايد االب اال�ص���طوره كر ماغر�ص���ك ال�ص���يخ زايد ابونا العود
كر مابق���ت �صورْته فال�ص���در حمفوره كر ماغر����س فينا العطا والبذا واجلود
مثل ماجعل �صحراء الوطن ار�س معمورهع�ص���ى داره الفردو����س ياربن���ا املعب���ود

الشاعر علي علوي مساعد بن شبثان
القصيدة الفائزة باملركز الثاني يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثالثة 2019
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ديوان النخلة بألسنة الشعراء40

عروس البوادي

���اجعرو����س البوادي ياحال قْرط���ك الّزين    تدّل���ى م���ن اْلعرج���ون بالّطْل���ع ن�صّ
ب���ن  م���ا  الع���ْذق مْن�ص���ود  جداي���ل ذهْب م���ن حْتتها اْلع���ود مْغناجتدّل���ى والح 
ب���ا وال�صب���ح بالّن���ور وهاجمي�ّص���ط �صفر اخلو�س بْجريدك اْثنن ن�ص���يم ال�صّ
ي���ا ذات االْكم���ام تْبق���ن اأ�صيل���ْه ورحْم���ك يْطعن الّري���ح لو هاجوي���ا با�ص���قْة 
اأم���رْه عل���ى كّل ال�ّص���جر وال�ّص���عف تاج�ص���وارك على عودك وعودك بال �ص���ن

اْلع���ن   باأر����س اهلل يف مْقل���ة  وعر�ص���ك على بح���ٍر ج���رى دون اأْمواج  مقام���ك 
دْيب���اجوع���ن ح���امت الّطائ���ي بج���ودْك تزيدين االأجاوي���د  بْثي���اب  عطاي���اك 
الل���ن م���ع  من���زٍّ  مّن���ك  لن���ا  ته���ادى علي���ه الّطْف���ل غايف ب���ال اْزعاجخذين���ا 
تْعط���ن  وحاب���ول  و�ْص���الٍل  م���ن اّلليف مْعق���وٍد عل���ى الك���ّف اأْزواجو�ص���ّرود 
وتْغل���ن تْغل���ى  االأي�ّ���ام  م���ع  اأْوداجحواي���ج  مْقط���وع  هالّتاري���خ  ف���ات  وم���ن 
عروق���ك ببْط���ن االأر�س لْلخر اأْم�ص���اجوي���ا ج���ارة الع���ْذراء م���ن قْب���ل اأْلف���ن

دموع���ْه عل���ى املخت���ار م���ن بر ه���ّداجحنين���ك اأنن اجل���ْذع من حْرق���ة البن 
واإْبه���اجويف وْقفت���ك ف امل���وت نكت���ب دواوي���ن م�ص����ّرْة  يف  وروح���ك  مت����وتي 
عري�ص���ْه عروق ال�ّص���وق والّنب�س ن�ّص���اجدع���ون الوف���ا ف القل���ب بي���ت املحّب���ن
مْنه���اج ويا عّمت���ي ف االأر�س حّب���ك من الّدين والق���ول  اهلل  ر�ص�����ول  و�صّي���ْة 

الشاعر ٔاحمد محمد حسن عبد الفضيل
القصيدة الفائزة باملركز الثالث يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثالثة 2019
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41ديوان النخلة بألسنة الشعراء

نخلة زايد

تزف الظل وت�صوق الب�صاير يف �صحاريهاعلى بعد النظر �صفت النخيل وجذعها املمدود
ومن بع���ده خليفة باملكارم قام ي�ص���قيهازرعه���ا زاي���د بكف���ه وطابت بالعط���ا واجلود
وو�صانا ر�ص���وله يف احلدي���ث اإنا نداريهاذكره���ا اهلل بكتابه وخلده���ا بليا حدود
وثراه���ا �صمن���ا و ياما لعبن���ا يف مغانيهانراها اأمنا ياما اح�صنتنا و الزمان جحود
و تع�صقها القلوب اللي غر�صتها يف حمانيهاتعانقها الهبوب بكل قمه والعيون �ص���هود
وهزت جذعها  وجادت رطب من ف�صل باريهاحتتها هدهدت مرمي مدامع طفلها املولود
مناف���ع كله���ا نعم���ه م���ن اوله���ا لتاليه���النا يف البا�صقات من النخيل وطلعها املن�صود
و ربطنا اجلذع به يوم العري�س بيوت نبنيهاقلدن���ا ليفها حبلٍ  وبه زور الدعن معقود
ون�صن���ع به مكبه مّع جفر ومترها  فيهان�صف اخلو�س ونعد احل�صر ونفر�س ال�صرود
وكي���ف اإن املهابه و التوا�صع من معانيهامن النخله تعلمنا درو�س وكيف نعطي بزود
وح�صدنا من مكارمها كثر و�صعب نح�صيهاوجدنا يف معاملها �صموخ ٍ من عهد جلدود
حتت ع�صب ال�صلوع ن�صونها بالروح نفديهاعطاها من املهد لن اللحد، ولها وعد وعهود
خطبها الطر بح�صور املطر والنور يك�صيهارطبها غر واإن مّيل عذقها مّع ن�صيم النود
ومترها خال�س مّع جري ولولو كم يزهيهاثمرها زاد للمعدم ، وحلوى للغني م�صهود

يجف احلر واف�صالك �صدى التاريخ يرويهانخيل اخلر نحنا لو و�صفنا مان�صفنا ذكرك املفنود

الشاعر عتيق خلفان الكعبي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثالثة 2019
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ديوان النخلة بألسنة الشعراء42

كنــــز األرض

يخا�ص���م ف�ص���اه ويت��رك االأر�س من دونهترّزم هج���و�صي ك���َل م�����ا اأمل���ح الع���ّوان
ي�ص��ّد الري���اح وينب���ت ال��رزق ب�رك�ونهمت�ر ال�صني�ن وي�ذعها ال�ص�امخ الني��صان
من اخلي���ر في���ها يعج��ز الن��ا�س يح�صونهك��رمي����ة عط����ايا كّن��ها االأّم ل��الإن�ص���ان
ذرى ع��ن لهيب ال�صم�س والقي��س وطعونهحت���ت ظّلها الوارف جمال�س كرم واأوطان
م�ن عذوق���ها زاد وم��ن ع����ذوقها م��ونهرطب��ها يب����ّص��ر ف��ي نه��اية �صه��ر ني�صان
حواي���ج به���ا »ال�صعاف« ي�صتعر�س فنون�هم��ن الزور واأط�راف ال�صعف تاأخذ العربان
ومزم��اه في���ها لول���و الغي����س مكن��ون��ه�صنع مكن���صة و�ص���ّرود وخ�ص�افة وجفران
زف���ن زورها لي����ن اأنت�ج دعون م�صمونهم��ن األي��افه���ا ي���ا موث���ق احلب���ل للًزفان
ومنها احل�صر باخل�و�س والّليف مزفونهدعنها تو�ص��ّد ي���ذَعها وازَخ����رت ع�ر�صان
كرام�ة ع��رب زاي����د وباجل���ود مق��رونهومن متَره���ا املن�ص���ود نكرم به ال�صيفان
متر يخت�لف ف�ي جودت������ه �صك��له ول��ونهخني�زي خال�س وجري وفر�س واأبومعان
و�صف خي�����رها االإن�ص�ان والطي�ر يلف�ونهترى النخل كّن�ز االأر�س للبدو واحل�صران
حمّن�ك وله نظ���ره باالإخ��ال�س م��وزونهعرف عن َف�صلها ال�صيخ زاي�د وزاي��د كان
وحملها عل�����ى كتف��ه وحملها على متونهزرع م���ن ف�ص��ايل�ها باأر�ص�ه كرم واإميان
وع�صى دوم وال�صب�ع االإم��ارات م�صيونهع�صى ال�صي�خ زاي�د جّنة اخللد يا رحمان

الشاعر ٔاحمد بن محمد بن عبـدالله المقبالي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثالثة 2019
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43ديوان النخلة بألسنة الشعراء

ظلــة البيد

طاحت غ�صون ْو�صام عْمر ْومابقى غرك ظالليا حار�صه ذا الرْمل وحدك با�صقة يف كّل بيد

من حّرك اخلو�س الن�صيم ْوطْرف هذا الزور مالجيت���ي حبيبه يف �صَدر ف���الح جيتي له ق�صيد

ه جدايل ارتخت متناثرة من را����س غيد يا ملهمه كم قالَوا ال�صّعار فيك ْمن اجلزالكنَّ

الحت اإلى البيدار من عقب التعب يرجي املنالبّن �صفار الب�ْصر كنه من جماله �صْم�س عيد

مدي الع�َصق جودي على اجلران من رْطبك �صاللهلَّت تبا�صرك جَدم مْنك ا�صتوى طلٍع ن�صيد

الهاتي لنا احلابول نرقى به ونخرف مانريد َخال�س اأو جري هاليل �صْعب نح�صي لك ِف�صَ

خرك على كل الف�صول ْيدوم ما له من زوالوان رّوح ال�صيف ْبرَطْبك التْمر ل �ْصتانا ح�صيد

���ال الثقاليا ذات االكمام ْبليايل الْرد �صفنا بك ع�صيد دْعن���ك ذرى ْوه���ذا جريدك دوم حمَّ

ن���ا الذكرى عليه ْن�ص���مَّ به ريحة و�صالمنَّك عري�س اجدادنا باقي من املا�صي التليد حْتدَّ

ان �ص���حَّ لك ماي الفلج �ص���ّيل عروقه لك زاللمن �صفَّ من خو�صك ح�صر ْوعا�س من خرك �صعيد

ان طولك ذا جاللا�صتب�صري طيبي مقامك يف وطن زايد رغيد ع���ي وان �صرتي العوَّ تفرَّ

بك ي�ص���تجر الَر ال يغدي بال طر ْوغاللانتي املالذ ْبوْجه َلفح الريح بالقي�س ال�صديد

نقفل ق�صايدن���ا وداخْلنا حِكي فوق اخليالجّف ال�صِعر ف�صلك كبر ْكتاب ربي لك �صهيد

طاحت غ�صون ْو�صام عْمر ْومابقى غرك ظاللي���ا ظلة الظامي امل�ص���افر لو تَعب يف كلَّ بيد

الشاعر عبدالعزيز بن حمد بن محمد العميري
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثالثة 2019
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قبلة الضيفان

كاأنها من �صلوع الف�صل واملعروف خملوقهتدوربنا املوا�صم والنخيل البا�صقات جتود
اإلن األيوم نت�صلق جذعها و نخرف عذوقهفنت اأّمة وجات اأّمة والزال العطاء ممدود
ك�ذا رب�ي امر اأّم ال�نب�ي، ت�اخذه و تذوق�ه ميرمي هزي اجلذع يت�صاقط لك رطب من�صود
يجو وجباههم من ثقل حّر ال�صيف حمروقه اأهلنا كابدوا �ص�ّح احلي�اة ب� خرها املحمود 
نع من زورها املجرود  على اجلذع ويلّفه حبل من حتته ومن فوقهحتت �صقف العري�س اللي �صُ
غذا االإن�صان وعالج امل�صاب اللي بطى عوقه رطبها قبلة ال�صيفان واجلي�ان وامل�صهود
هناك الراعي يحطه طعام ل� غنمه و نوقه ب�صرها لو �صقط منها ل� قطعان احلالل يعود
مك�صه وجّي�صه ت�صل احلمل باأ�صكال مرموقه �صعفها ي�صنعوا منه، جف�ر وقفه و�ص�رود

غناه ل� كف �صاقيها و رب�ح الت�اجر و �ص�وقه من اّول عرقها الآخر �صعفها ما عليها زود 
وزايد من مثل زايد عطى النخله من حقوقهزرعها ال�صيخ زايد واالأمل ف�ي غدرها معقود 
ولّب�ص���ها ثياٍب تبهج ال����ناظر عل����ى ذوق����هجعل رملة بالده واحة نخيل وحلي وعقود
متد اخلر ل� اأهل اخلر واملعروف وت�صوقهرح�ل عنها ولكنه بقى ف�ي طيبها موجود
ودن الرعد يف عن ال�صعور وال�صة بروقه! ذكرته واإنت�صى بيت الق�صيد وفاح دهن العود
رجل وقفات، واأجماده �صما ماهي مبلحوقه! َهذا زايد وزايد رمز عند اأهل ال�صنع واجلود 
ورحت وذكرك الطّيب �صباح يجدد، �صروقهرحمك اهلل يا�ص���يٍخ ملكت من القلوب ح�صود

الشاعر عبدالله حمدان علي الكعبي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثالثة 2019
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نخلة

كر ما مدت ْكفوف العطا وا�صتب�صروا اأهلهي�صولفها الزمان اأ�صطورة القي�س و�صتا الغالن
قب���ل برولن���ا ال ي���رزق الكرة م���ع القلةقبل ع�صر التطور و الرخا وحكاية التعدين
وقبل نبني العم���ارات وقبل ال نبني الفلةقبل ال يعرف اجلد بحياته و�س بيوت الطن
وقال���وا للك���رم حامت وقال���وا للكرم نخلةقبل تعطي البني ادم رمت من قلبها للطن
قبل ن�صكي من الق�صوة وقبل ال نفر�س الزلهفر�صنا من �صعفها هاحل�صر املمتلي باللن
عري�س ْمن اليبا�س و�صم له م�صيد مع ال�صبلة�صعفها كم حوى من ما�صي املقفن واحلَين
�صموخ جذورها عدى ال�صموخ املعتلي جلهمتي���ل الفارعة ال هي من الزيتون واَل تن
تقل كنها عرو����سً من دلعها �صعرها تفَلهتفرع خو�صها و�صط اخل�صار ي�صارها ومين
عطت من ي�صاأل اللي متلكه لو قد اخذ كلهحتدر عذقها كن ربي العايل ٍخلْقه ْيدين
فر�صها والنغال وطيب املروم و ال�صهلةخنيزيها اإلن خال�صها وال�صكري وما بن
ول���و مات���ت تراها واقف���ة وت���وْرث الظلةبقت مثل اجلبال ال�صاهقة كنها حفيت العن

الشاعر أحمد سعيد عامر المعمري
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثالثة 2019
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جذع النخيل

ما متايلت ْب�صهوله و النخل �صْلفه جذوعهملْت ياجذع النخيل ومِيلتك فيها خم�صه
يرتقيل���ك يف عل���وك لو تكل���ف يف طلوعههيبتك تبقى عظيمة من بغى عذقك يق�صه
من توا�صعْك و�صخائك حْتني الطيب وفروعهطولك الفارع �ص���موٍخ يزحم ال�ص���حب وير�صه

من عرف عنها احلقيقه بالفخر �صالت دموعه و)العواوين( احلزينة حتتها الفين ق�صه 
هزت اجلذع وت�صاقط جل من �صّخر زروعهيكفي انه يوم كانت مرمي ب�صيقه و غ�صه
كل ج���زًء يحتويه���ا يحتوينا يف �ص���طوعهكانت النفط احلقيقي تعتلي را�س املن�صه
حا�صر وما�صي �صناها للعرب ي�صوي �صموعهوالتزال امل�صدر الل���ي المٍع �صيته وف�صه
واهلل اين ما ح�صيته مزملي يعلن خ�صوعهمن رطبها من �صعفها ف�صلها لو قلت ن�صه
فزعْة الن�ص���مي وعونه ي���وم يلفونه ربوعهللكرم ركٍن ا�صا�ص���ي �صيفنا منها نخ�صه
كل �صاعن قبل �صومه يف جذعها زّر �صوعهمنه���ا الفّرده تلين كربٍة ف اليوف ع�صه

والدعن مزفون منها زفنة احلر ْب �صبوعهلّيفها للنار �ص���ْبه ، وخو�صها فر�ٍس وي�صه 
بالنخيل اللي ت�ص���ابه منجزاته يف طبوعههك���ذا املرحوم زايد �ص���عبه يحث ويو�صه
يجني اخلرات منها وياكل الطر ْفربوعهما تعايز ف ال�صحاري قام يف�صلها بخ�صه
للنخل راتب خم�ص�س ، قايٍد مفنود نوعهجودها من جود زايد يوم اعلنها ف ن�صه
الزعيم الل���ي رحيله هّزع القلب و�صلوعهيا ع�صى له يف جنان اخللد منزاٍل وح�صه

الشاعر صقر بن عبدالله بن مصبح المزروعي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثالثة 2019
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ٓاية البيد

جذعه���ا ما ته���ّزه ري���ْح ب���ن الق�صايْدبالّرط���ْب ِبْل ريق الفك���ْر واكتْب ق�صيدْه
ال�ّص���دايدعن نخي���ل التمور اأن اخل�صال احلميده ري���اح  قّه���ارة  البي���د،  اآي���ة 
وارف���ة ظ���ْل ي�ص���به ظله���ا ظ���الل زايدطارح���ة �صدْر، عليا ه���اْم، حّرة جميده
���ه غمره���ا باجل���زال الن�صايدعّم جوده ربوع االأر�س، وار�س ال�صعيدة ت�ص���هِد نِّ
مّدت ظالله���ا يف االأر�س خ���ر وفرايد ع���زم زاي���د زرع يف الرمل نخل���ة فريده
�ص���ديده حكم���ْة  كل  منب���عْ  موطن اجماْد، عزم رجاْل، واخال�س قايداالإم���ارات 
)با�ص���قاٍت( وك���م يف زرعه���ا من فوايد قاله���ا اهلل  يف حمك���م كت���اب العقي���ده
جادِت ِبِرِده���ا واطفْت لهي���ب الوقايدكّلم���ا �صاق���ت ع���روق القف���ار الوقي���ده
واحلوا�ص���ر جنت منها جليل احل�صايد رّب���ة اجل���ود تهدي عا�ص���ق البي���د عيده

جذعه���ا، حو�صها، األيافه���ا، واجلرايد كل �ص���ي من ج�ص���دها له �صنايع عديدة 
فاكه���ة روح، طب اج�ص���اد، زينة موايدطل���ع يبهج �صدور اجي���ال جاين ن�صيده
فتنت���ٍة طاغي���ْة تنه���ب عي���ون اخلراي���دل���و تزّي���ن به���ا �ص���در املدين���ة تزي���ده
ح�صن �صامخ يرّد اعتى �صنوف النكايدكم منع �صدرها زح���ف الرمال املديدة
اآي���ة البي���د... قّه���ارة ري���اح ال�ص���دايدقلت.. والقلب ت�ص���كن يف خ���وايف وريده

الشاعر ٔاحمد عبده علي الجهمي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الثالثة 2019
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شعار أهل شبه الجزيره

فال�صح���اري زاي���د  زرع  م���كارم  ج���ادت النخل���ة م���ن اف�صال���ه وخ���رهم���ن 
ط���اري واجل���ود  للعط���ا  ج���ا  م���ا  نخل���ة تعط���ي: رطب.. مت���ر.. وح�صرهكل 
ح���راري ي�ص���مونه  الل���ي  الكب���رهواالحتبا����س  واإن زاد م���ا �ص���ر  ان نق����س 
ال���ذواري ري���ح  هزه���ا  م���ا  م���ا متي���ل ان طال���ت ومن ه���ي ق�صره�ص���اخمه 
لغ���اري كل���ي  ان���ا  تق���ول  حت���ى عم���ري بيدك���م موع���د م�ص���رهكاأنه���ا 
�ص���عاري منهاج���ي  واخل���ر  والدلي���ل ا�ص���عار اه���ل �ص���به اجلزي���رهالعط���ا 
ثم���اري اأنع���م م���ن  اأيدين���ي  �ص���ف يدين���ي خ�ص���ر وط���وال وكث���رهولل�ص���الم 
وان حلقن���ي ج���ور م���ا بحت ال�ص���ريره وم���ا ا�ص���تكت ك���ر االذى داري وجاري
العم���اري طويل���ن  جمل����س  غ���رهوجم�ص���لي  ي�ص���بقه  م���ا  للظيف���ان  ف���ال 
داري وه���ذا  نغ���ال  وذا  خال����س  واله���اليل �صم���ن اال�صن���اف االخ���رهذا 
و�ص���هرهو�صقع���ي وجمدول ودبا����س وخ�ص���كاري عريق���ات  اال�ص���ماء  وباق���ي 
�صم���رهدان���ة ال�صح���راء عطاه���ا ب���ه من���اري يظل���م  بحبه���ا   ي�ص���ك  م���ن 

الشاعر حسن علي داهم االحبابي
القصيدة الفائزة باملركز األول يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الرابعة 2020
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بلقيس البوادي

يعانْق مترها وجوٍه ليايل الفْقْر تْغ�ص���يها اأمرْه عْر�صها رمٍل، على كّف اْلعطا ترحاْل
بت���وٍل حاجب���ْه لل�صم����سْ يف ِب���رٍّ يزّكيها�صعْفها هْو هدْب لّلي تعّنى يف امل�صْر ظالل
نيا بدا هّمال ما من فرحة الدُّ تعّلى �صْعفها ثياَب اْلفقر بعْطْف يْحميها اذا دمع ال�صَّ
يظْل ن���اي امْلجاع���ْه دوْن مْترتْها يعّزيها واذا �ص���ْفرْة غنيٍّ جّملْه يف كْرة ااْلأموال
يزيْل هموْم اأطفاٍل اأنَن اجلوْع ي�ْص���قيها تغّني يف نفو�س اْلعوْز مْن نْهَر اْلعطا مّوال
على مبنى �صموْد اجْلْذْع لّبْت من يناديها�صفينْة نوْح روح اْلكوْن هّزْت عامل ااْلأهواْل
ع�صى تركْب �صناعتنا على ج�صٍم يعّليها وث���وَق اهلل بها يعني باأّنا نقتدي كْل حاْل
ن�صْرها بعْد كّل �صنْن �صْره كفوْف ت�ْصريها اأمرْه مْيحها التاريخ اإاّل مْن �صموخ اأْبطال
فولْه يْف اْلبوادي �صال كما خَدّ الفتاِة اّللي كالَم احْلِبّ يْحيْيها مترها من على وْجه الطُّ
ن�صو�ٍس يف الورْق ت�صرْح معانيها حوا�صيها على مراآْة �صْفرْة �صادنا لْلمْذوقن اْقبال
اِذ ا�ّصاقْط على ثدي الّطهور ْبعْن راجيها لها من دوْر عي�صى رّقٍة يف عامل ااْلأطفال
عل���ى عْقِم االأبّوْه ت�ص���غِل الّدنيا وما فيها ت�صابيَح الّطلْع يف جوْف طْهرتها لها �صل�صاْل
على جْبهْة اإمارات���ي ااْلأبّيْه درْع يحميها عواْيلها ف�صايْل جي�ْس يْجري يف امْلدى اأرتال
على اأم����سٍ تلّب���ي فيْه بنٍت م���ن يناديها يغّنْي مْعجزات اجْليْل يْف الْتعظيْم وااْلإْجالل
ع�صى َنرى �صروَر الّناْر لو ن�صرْح خوافيهار�صوٍل كاْل يف مترْه، بها ن�ْصعى اإلى ااْلأْنفال

الشاعر ظاهر هندي الغزال
القصيدة الفائزة باملركز الثاني يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الرابعة 2020
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صاحبة مـريـم

يا يْف عي�ص���ى  باملهد يا جن���ة الظل الظليل ي���ا �صاحبة مرمي ويا قّدي�ص���ة الطلع النبيل 

اقراطك اجرا����س الذهب منك تدّلت كاجلديل مثل االألف يف االأبجدية والتمر بيديك �صاد 

يطعم جياع االأر�س حلمه لو تعّرا لك هزيل  كلما تذكرتك اأ�ص���وف الطفل يخلع معطفه 

�صدي���ق للممك���ن ولكّن���ه ع���دّو امل�ص���تحيل التمر يعطي ال�صر جلده كل معنى للحياة 

يا �ص���ارية راية حممد غّنت لعزف ال�صليل ي���ا بانيه بيت النبي والدور واعمدة اخليام 

اأم العذوق الدانيه وحكاية ال�صر اجلميل ي���ا عّمة املوؤمن وبي���ٍت دونه���ا.. اأهله جياع 

انتي الورق وانتي احلقايق والقلم وانتي الدليل لوح���اول التاريخ يكتب ق�صة اأحوال العرب 

ف�صلك على باقي ال�صجر �صامخ كما ال�صهر الف�صيل حملك غذا �صعفك �صيا ليفك ر�صا جذعك بنا 

ثيابك اخل�صرا وم�صباح العطا جوده نبيل قالدتك اأثمن من اأن���واع اجلواهر واحللي 
ثم اّمعت ثم ارطبت ثم امترت �صارت نخيل يوم اظلعت ثم ابلحت ثم اب�صرت ثم اأّرهت 
يّده وا�صطفى بك الف جيل انتي بقايا طن اآدم نف�س �صل�صال الب�صر  اهلل خلق اآدم ِبَ

من عنقها االأحلى تبّدت زينة النحر النحيل خ�صر ال�صنابل �صعفها يا ذات اأكماٍم وطْل 
عكازة االأر�س وثبات الرمل عدل لكل ميل بنت ال�صموخ ام الر�صوخ ال�صامدة فوق الرى 
من���ارٍة تهدي امل��ص�اف����ر ميه���ا يف كل ليل بالعزم عّيت تنحني بالرغم من كل الظروف 
اأم الفقر اخت اليتيم وم�صكٍن البن ال�صبيلاالأ�صل ثابت واليدين افروع حتت�صن ال�صما 

الشاعر محمد خليف صلبي العنزي
القصيدة الفائزة باملركز الثالث يف مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الرابعة 2020
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إرث األرض

تبي تهرب قبل جنح العواتي يع�صف ب�صّده تهب الريح وغ�صون ال�صجر تت�صّلق اجلدران

ع���روق تثّب���ت االأر�س.. وج���ذوٍع واقفه نّده ولوال البا�صقات من النخل، ماظل ف الب�صتان

ا�صله���ا ثاب���ِت وجذوعه���ا بالغي���م ممت���ّده كاأن اهلل جعل هذي الفوارع لل�ص���ما عمدان

وال عندي على و�صف اجلمايل اي م�ص���وّده  على هذا ال�صموخ اكتب ق�صيٍد ممتلي وجدان

واخّزنه ف �صمايد، واآخذه من مده ل مّده يجي قي�س امل�صاعر كل عام واح�صده ا�صجان

بداية ع�ص���قي ل نخله ورثها ابوي عن جّدهاهي���م بوقتي احلايل واعيد الذاكره احيان

ا�ص���ابّها.. لّو ان���ه قلبها ما يع���رف احلّده! و�صماها باأ�صمي دام �صارت لال�صامي �صان

اذا م���د ب يدين���ه م���ا يع���ود و خاوي���ه يّدهعطت من طلعها �صرب القطا، و�س عاده االإن�صان؟

رت خّدهكرميه، األهمت جفن ال�ص���حاب بفكرة الهتان عنيده، �ص���ّققت وجه اجلفاف وخ�صّ

به���ا كل احتياج���ات احلي���اه.. ال���زاد والعّدههي اإرث االأر�س، عمدان احل�صاره، عابرة االأزمان

تعّل���م منه���ا االإن�ص���ان كيف يعي����س م���ن كّده وهي منهج عناوينه من ال�صر ومن االإح�صان

م���ن يدي���ن املغّن���م تف���ن الفنج���ان وتقّدهواذا اقبل عليها القي�س تلب�س عقدها الفتان

عل���ى حلن ال�ص���واقي، كل قلب كا�ص���به وّدهتباهت كالعرو����س وحوله���ا تراق�س االأغ�صان

اأ�ص���ّرت ما مت���وت اإال مت���وت ووافقه �صّدهولّو ا�ص���تد جنح العا�صفة، وترّمد الب�صتان

الشاعر راشد بن مسلم بن مسعود الشعبني
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الرابعة 2020
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روح الصحاري

تغّني لك بحور ال�ص���ْعر �ص���وٍق ما نطْقه ْل�صانعليك حتط ا�صراب الق�صايد قاطعات بحور

موا�صمهم ِغاللك ما َغال لك يعروا الكثبان�صعن �صوبك بدو �صدو قبل �صم�س ال�صباح تثور

جلل ترخ���ي ظاللك يف رماٍل ما بها اغ�صانتعّليت���ي كرميه بالعطا م���ا هو كر وغرور

جتف ال�صحب ماجف العطا منك مدى االزمانحظيٍظ من ف�صل �صرمك ح�صد من خرك املمطور

ٍة �صميان�صريتي روح يف هذي ال�صحاري تهزمن البور عروقك تروي الرمل الذي له مدِّ

ين العذوق كفوف فيها ْمن الرطب الوانجل�صتي فوق عر�س البيد ما غرك عليها ْح�صور متدِّ

خال�س ْبها اخلال�س تفطر ال�صامي ب�صْهر اح�صاننغال وبر�صي ْوجري جر يوم القلوب ك�صور

ري وْخ�صاب اأحمرها خدود احلور اذا حطت رطْبها بالكفوف ْخ�صاب حنا تبانتدلَّى �صكَّ

متّدنا وبعدك يف املجال����س تكرمي ال�صيفانقَبل نفط اجلزيرة من ف�صالك عي�صنا م�صتور

جزيرة من مالحمك العظيمه للفَخر عنوانعلى �ص���احل دبّي ْب�صورتك للناظرين �صرور

عه �ص���ريان�ص���كنتي يف حنايانا قبل ن�ص���كن فلل وق�صور ج���ذورك يف �صميم قلوبنا متفرَّ

من الرتيل جيتي واحد ْوع�صرين بالفرقانخرجتي واال�صل ثابت وفرعك بال�صما مذكور

ت اال�صجانزفن���ا من زمن زورك عري����س ْبظلِّتك معمور عليه الذاكره فْر�صت ح�صر ْو�صحَّ

ويف و�ص���ط العري�س منز يروي كان يا ما كانجريدك بالبَحر �صا�صه ويف هذي الفيايف �صور

ي اال�ص���عار ح���ٍب ما نَطْقه ْل�ص���اناإليك اأ�ص���واقنا طارت حم���امي عابرات بحور علي���ك ْتغنِّ

الشاعر عبدالعزيز بن حمد بن محمد العميري
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الرابعة 2020
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سّبابة التوحيد

ته���ادت ع���ذوق الّتْم���ر ي���ا تْلع���ة اجْليدحجابك على را�ص���ك �ص���عف من ثناياه 
حُمّي���اه  يف  طاي���ٍب  منه���ا  الح  عل���ى اخلّد خال���ه من خال����سٍ عناقيدوم���ا 
جمعن���اه ولول���و  وخني���زي  على االأر�س �ص���اجد يف طيوب املواعيدوزغل���ول 
خ�ص���وعك لذْك���ر اهلل ت�ْص���بيح متجي���دوي���ا عّم���ة االإ�ص���الم ي���ا طي���ب معن���اه
و�ص���ّجادتك وادي و�ص���ْهل )ْو( اأخادي���دت�صّل���ي قي���ام الده���ر يف م�ص���جد اهلل
دع���واه هلل  م���ّد  ذراٍع  و�ص���ّبابة التوحي���د ع���ودك عل���ى البي���دجري���دك 
مناج���اه حفيف���ه  لّب���ى  اإذا  ي���رّدد اأذان الفج���ر ف الك���ون تردي���دوخو�ص���ك 
املحامي���دوجذعك �ص���جد ع االأر�س يخ�ص���ع ملواله واملث���اين  م���رمي  ب  تهّج���د 
م���ن اجل���ذع للعرج���ون كل���ك اأجاوي���دومال���ك بك���ّف اجل���ود وال���زود اأ�ص���باه
جتوي���دع�ص���يبك بال خو�ٍس ح���وى الّذْكر يقراه  ترتي���ل  اهلل  ر�ص���ول  �صحاب���ة 
بخو�س ال�ّص���عف حّد ال�ّص���عانن يف عيدومْن���ك الك���رم الْتب���اع عي�ص���ى هداي���اه
اآه هيله���ا  واللي���ايل  اللي���ايل  فناجي���ل �صّب���ت قْه���وة العْم���ر ت�ْص���هيدمت���ّر 
على احلزن خو�صك ظلل القر وْجريدوموت���ك عطايا اخل���ر و�ص���موخ ذكراه
عل���ى الذبح يعطي �ص���ْهد ُجّم���ار وْيزيدب�ص���ّن اخل�ص���ن القلب مذب���وح حماله
للي���اله قي����سٍ  ال�ّص���ْعر  في���ك  وب���ن اخلماي���ل ان���ت اأْحلى م���ن اْلغيدتغّزْل���ت 

الشاعر ٔاحمد محمد حسن عبد الفضيل
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الرابعة 2020
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منارات الصحاري

هي اأول من يقبلها  ال�صياء واآخر حمطاتهمنارات ال�صحاري فارعة تنق�س جدايلها
هي اندى كف ماقد جف لوزادت معاناته        هي اأطيب من ي�صق االأر�س واكرم من يهايلها
�ص���رف ذكر، وحال �صكل، ودواء عالت متراتهعطاه���ا رّبه���ا ما من���ه حمروم���ه قبايلها
روا�ص���ي لو مييل الكون م���ا مالت مناراتهتع���اّل بال�ص���ما واالر�س دّقت ب���ه جاليلها
عبث كّل الهيام اأيل �صما عن و�صف ح�ص���ناتهعتب نغفل حما�صنها، تعب نح�صي ف�صايلها
خرف ج���زل القوايف َخْرَف���ة اخَلّراف نخالتهاأهيم بوادٍي النخل���ه وحريف من جزايلها
واخي���ل ان االأرا�صي ليل والنخالت جنماتهاأخيل ان النخيل اخلي���ل يادّوت �صهايلها
�صروق ال�صم�س بعد الدم�س يف اأبهى �صباحاتهاأخيل �صيوف يف وجه الفقر َحّدت ن�صايلها
تزوم، وهي ت�ص���يل اأيل ثقيل الكيل وزناتهم�صارف خر، َهمل الغيم،  واجلاري جمايلها
ظالل و�ص���ّد، عنق وخد، وب���ال َعّد مداتهله���ا يف �صفحة التاري���خ ما َعّت���ْق نفايلها
قدوع ال�صيف، قبل الكيف، واهل البيت تقتاتهخوية ن���وق، وام عذوق، واحلايل همايلها
ْت فعايلها عرو�ٍس تب�صط يديها ح�صر، ب�صم خ�صالتهعري�س وهي منّز وري����س يا ِعدَّ
مهّفات و�ص���راريد ودعن و�صالل �صوغاتهاإذا عانق خ�صفها واجلريد الليف �صايلها
حياة وموت نخلتنا ال�صموخ ب كّل حاالتهعمود البيت، �صكل و�صيت، ماَكّليت قايلها
ومن غرك له احلق يتباهى ب اولوياته ؟!تباه���ي يا منارات ال�صح���اري يف اأوايلها

الشاعر عبدالله شافي عواد العنزي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الرابعة 2020
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عروس الرمل

كفوف ال�صم�س تكحلها ومت�صط يف جدايلهافلح )زايد( على ال�صحراء نخيٍل �َصبْع خمتالة
حت���ب �صرومها اإي���ده وتك���ر يف عوايلهاغر�ص���ها اهلل يف اجلنة واآدم راح ي�صعى له
من االإح�صا�س ي�ّصاقط رطب طّمن هوايلهاوتخ�صف مرمي العذراء على مولودها هالة
كرمية اأ�صل م�صيونة عزيزة يف �صمايلهايا ذات اأكمام يذكرها كتاب اهلل مر�صاله
ترّب���ي للعط����س �ص���ٍر حتّدر م���ن ذاليلهات�صد الريح يف �صبه اجلزيرة تقهر اأحواله
كاأن���ْه غدوره���ا تغ���زل �ص���ماريٍخ متايلها�صواقي القي�س تت�صّوف �صلول عذوق مّيالة
خاَلل الرد من َيْب�صر رطب تخرف اأ�صايلهاعواوين ال�صماء حت�صن غ�صون النجد واأجياله
خ�صاف التمر كم تن�صد جراٍب من جمايلها�صعوف �صرود تتناو�س قفر الليف وحباله
حما�صر بالكرم فاحت مدايل يف قبايلها�صمايد يف دعون العز على عر�صان �صّعالة
خال�س الع�صجد ال�صايف وفر�ٍس من مثايلهامقيل وزفنة اخليمة تلّبي ال�صيف مدهاله
و�صكل الزور مت�صفف ح�صار يظل عايلهاحفيف اخلو�س له مغنى بفن الالل �ّصالله
ح�صر جلود �صايبنا يعّر عن خ�صايلها زبيل لقاط عّوا�ص���ة ملى قف���ران جّمالة 

ذراه ومطع���م مقي�صه م�ص���ّتى يف نهايلهابيادي���ر النخل تعرف اإنك �ص���يخة اأمواله
اأم���رة يف �صحارين���ا وال تفنى �ص���اليلهاعرو�س الرمل من فخره هداك املجد �صل�صاله

على املنهاج وال�ص���رة وال هانت جدايلهاومن زايد فلح هذي النخيل ال�صبع وعياله 

الشاعر ناصر بن خلفان بن عامر السيفي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الرابعة 2020
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الحاتمية

واالإندم���اجت�صفر رياح الدهر يف راأ�س بنت النخيل باحل���ب  اأذنه���ا  وتقابل���ه 
رغم اأنها واجهت ل ا�صعب �صعاب اأنبالجم���ا خل���دت للي���ايل غ���ر �ص���را جميل
وال م���ن �صربها هوى ما تبدي االإنزعاجتقوم ت�ص���رب م�صاعبها مثل �صل�ص���بيل
رق�س املزاي���ن يف حفله ب �صالة زواجيرق�س �صعفها على �صوت الهبوب ومييل
وت�صهد لها ال�صم�س رغم ال�صم�س! باالبتهاجنخله لها ي�ص���هد امل���وت ب ثبات االأ�صيل
وما تكره اإال الر�صوخ وطاري االعوجاجما تع�ص���ق اإال ال�صموخ وجمد ما له مثيل
اإال.. مت���د اجلزي���ل وت�ص���بع االحتي���اجعذوقه���ا.. حامتي���ه م���ا مت���د الهزي���ل
ومتده���م بالعط���ا وت�ص���د ج���وع ومزاجي���ا كم حت�ص���ن يديها عابرين ال�ص���بيل
هي للفقر الغنى ه���ي للمري�س العالجه���ي للقريب الوطن ه���ي للغريب املقيل
و كل االأرا�ص���ي تباركها ب���دون احتجاجاللي غر�ص���ها غر����س نعمه وظل ن ظليل
عذب ن فرات ن لذيذ والب ملح ن اوجاجت�صقى من اأفالج مثل ال�صيل ماها ي�صيل
معروفه.. و بينها و بن الهزميه �ص���ياجنخله عظيم���ه..  مداه���ا  لليايل  طويل
مروج���ه نف�ص���ها ما ه���ي ب حاجة رواجماجي���ت اأروج له���ا داخل بح���ور اخلليل

الشاعر حمد سعود سعيد الحكماني
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الرابعة 2020
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نخــــلة

زرْعك ْف� طينته ، كنتي ف�صيلة خر ماألوفهقبل م� االر�س تتغّنى بطلعك ، كان لك بيدار
جلل ت�صقي جذورك، واملطر يهديك معزوفهحفر لك �صاقية كانت متد لك ر�صة االمطار
و�صرتي �صاخمه، بن ال�صجر لالأر�س معروفهت�ص���ربتي اإلن اإنك ثمرتي للبلد .. ل� املار
حمل خرات ربه للب�ص���ر رزٍق على كتوفهكاأن اجلذع بك رّجال ب�صموخه وقف .. مغوار
كلوا من خرك الفر�س، النغال، وكانوا �صيوفههديتي له من بذورك رطب، والعابرين كثار
جلل ن�صرب بك اأمثال الكرم للنا�س مو�صوفهمثل م� اهلل كّرمك ْف� كتابه، �صرتي التذكار
بيت�صاقط رطب وتقر عن الوقت و�صروفهي مرمي هزي بجذع النخيل، واتركي اال�صجار
كر ما كنتي ف عن الب�صر باحلب : حمفوفهوغديتي رمز لل�صر، ْوبقى عالق على االأقدار
وعري�ٍس قام من زورك هدانا ال�صر وظروفهومن خو�صك �صنعنا املدخنه واملرده ْف كل دار
بتبقى ظّلتك للي وقف حتر�ص���ه ف وقوفهولو ماتت جذورك ما متوتي ولو عليك غبار
ي�صونك الآخر العمر بوفا نخله ب� معروفهوكر ما قد تغّنت اأر�صنا بطلعك، بقى البيدار

الشاعر أحمد بن سعيد المغربي
مسابقة »النخلة بألسنة الشعراء« الدورة الرابعة 2020





عد�شة امل�شور عبداهلل ال�شيخ





باب املشاركة مفتوح للشعراء والشاعرات
إعتبار� من 01 / 06 / 2020  ولغاية  31 / 12 / 2020 

تعلن النتائج � شهر ف�اير  2021

آخــر مـوعــد للمـشـاركــة  31  ديـسـمبــر  2020

تحت رعاية

معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان

وزير التسامح
رئيس مجلس أمناء

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي

2021
الدورة السادسة 

أول مسابقة دولية متخصصة في وصف النخلة بالشعر النبطي تنظمها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي
All Materials to be addressed toترسل ا�عمال حصرًا عبر البريد ا�لكتروني

poetry@kiaai.ae

مسابـقـة النخلـة بألسنـة الشعـراء

الفائز
الفائز
الفائز

AED 15,000

AED 10,000

AED 5,000

sg@kiaai.ae
www.kiaai.ae @kiadpai @khalifainternationalaward Khalifa International Award 
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