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قصيدة "قبر الشهيد"
لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
يا ريّس الدوله يا بو راشد يابو خالد وازيد
بر من َثرى هذا الوطن
يا ْشيوخنا في كل شِ ٍ
يا َشعبنا ياللي عن دروب ال َك َرامه ما يحيد
َبقول كلـمه بالنِـيابه َعن م َشاعِ ركـم لِـ َمن
الوعيد
ي َْحسّب ا ّنا َنرهب مْن الموت ِو ْنخاف َ
األسن
ِح ّنـا ِرجال المعركه والسّيف وال ِرمح َ
ْنـموت والرَّ ايه ت َِرفرف وال َعدو َحاله زهيد
مثل شهداء الوطن والع ِّزه اللي ال َو لَن
مواق ْفـهم وما َخ ّ
طوه من دَ ّم الوريد
ِن ْنسى َ
يوم له الحاسد َر َغم أ ْن َفه َذ َعن
من مجد في ٍ
ِح ّنـا نجيد ْنـح ّقق اإل ْنجاز بالفكر ْونجيد
نِردَ ع َهل الف ْتنه يالين ْتحيد عن درب الف َتن
والعـزم والرأي الحميـد
العليا لنا َ
الهمّـه َ
ِ
ونقـ ّدم ال َفـزعه ل َِوجه هللا َوال َنـرجـو ثِـ َمن
يوم لو فـقدنا من أ َشاوسْ نا فـقيد
في كل ٍ
ما ننتـهي َولو نـهايـة دربنا َقـبْـر ْو كـ َفـن
ب من حجر َ ،نبْطش بسيفٍ من حديد
نرمي ِبقل ٍ
والنصر باذن هللا وثم ِبعيال (زايد) ينضمن
والشِ عر في حُب الوطن يضحك حجاجه كل عيد
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وشلون ما يعقد حجاجه للوطن وقت الـم َِحن

الفئة العمرية

20-14

قصيدة عن ظهر قلب

الشعر النبطي

قصيدة "مواوييل"
للشاعر سيف السعدي
َوحْ ي ال ِّشعِرْ يا مْ َع ِّطرْ الليل بالليل
أسْ َرجْ ت له مهرة مشاعر أصيله
ِومْن ال ِفكِر سِ ْقت المعاني فناجيل
البنّ وانفاس َهيْله
طافت َ
بريَّا ِ
َنذرْ ت عمري في لياليك قنديل
يفداك يفنى ليل ٍة َبعْ د ليله
خ ِْذ نور عيني في سبيل المواصيل
ِومْن الصفا عِ ْطني ثواني قليله
ِو ّدي بهن أ ْن َزعْ ثياب الغرابيل
ب جميله
وال َبسْ من البهجه ثيا ٍ
واهْ ِديْك مِنْ َورْ د المحبّه أكاليل
واجْ َعل حياتك من قصيدي خميله
وانته على ْش َفاه الليالي مواويل
ذكر َّ
تعطر به نسيم الفضيله
ٍ
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قصيدة "أسرار"
للشاعر حمد بن خليفة بو شهاب

أشوف في عينك مشاريع وانهار
تسقي ورود ْظاللها من جفونك
في قلبك الج ّنه وفي قلبي النار
يا ليت َحرّ الوجد يصهر شجونك
نبع من حناياك يمتار
وياليت ٍ
ب عطش من فتونك
يروي ظما قل ٍ
أفتنتني واصبح بك القلب محتار
يا من إذا ناديتني قلت :عونك
أخشى على قلبي من الحب ينهار
ب يحبّك ظنونك
ص ٍ
وتخيب في َ
أزهار قلبي تنضح بطيب االعطار
واغتاظ يا سِ يْد المها من سكونك
مزن على الطرس مدرار
ال ِّشعر بك
ٍ
يروي عن ْفوادي سراير عيونك
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قصيدة "لعل القصيد"
للشاعر محمد المر بالعبد
لعل القصيد اللى تناشى من الوجدان
ب تنتمي له وتبرى له
يغ ّنم قلو ٍ
ب على حب الوطن تشتعِل نيران
قلو ٍ
إذا قيل من يفدي الثرى ..طيّبت فاله
صباح الوطن َسل عن صباحه غريب أوطان
يجاوبك وعيونه تعبّر عن أحواله
تهاونْ بعرضه هان
َش َرفْ االرض َعرْ ض ومن َ
ومن ذلّت أرضه ما تعلّت به أمواله
حقوق الوطن ترجح على كفّة الميزان
تهون المنايا دون َحبّه من رْ ماله
العلَ ْم عالي ..ولو كان مهما كان
ويبقى َ
يخز الغيوم ..وتبطي الشمس تختاله
ومن كان في وقت الرخا يت َبعْ الدلهان
تهب الخطوب ..وهو على دولته عاله
ثرى الدار يغريه السنافي من الفتيان
إذا ص ّكت الحلقه ..وقالوا من رْ جاله!
يبان الدويني ..والمذب التليد يْبان
نهار (أم قشعم) تطلب الحتف وتناله
ليل َ
تخبْط الجان
تخال القروم نجوم ٍ
لواهيبهم في ساحة المجد َن ّزاله
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تين ب ُْور
حبيبي ..والمواني
دمعتين للفراق وشِ ّف ٍ
ٍ
ص ْدري الموج النحيبْ ..ودَ مْ عيْ ..ثيابه
يعلِّم َ
ولو تبْرى المواجع ما َب َر ْ
ت االيّا ْم َجرْ ح ْشعور
تعبْت يْضيفني َجرْ حِك مدى ..واقول حيّا به
َ
حبيبي ..والجفا ال َم ّد َك ّفه ..ما بقى عصفور
الو َعد..ال َي ّتم الميعاد ..أحبابه
على اغصان َ
ْ
تمادَت ما تبسَّم نور
اطول هذي الغيبه..
يا ما َ
ْ
أقلِّب ناظريَ ..ش ْخص انت َظرْ  ..يا كِثر غِ يّابه
تجي مثل الدروب ..اللي تمرّ ْ ..وما تعانق ُدور
تروحْ ..وما وراك ..إال ّ جفاك ْت َر ْف ِرف أسرابه
والولَه ما ّ
اندَق بابه لو بموعدُ ..زور
حبيبي َ
يق ِّند لي من السلوان ..فنجان ..آتقهوى به
أنا ادري لو يطيح الح ِْلم واسفار السنين ْتدور
أجي الوّ ل مواعيدي ..بكا ..وا ْت َن َّفسْ ْترابه
تمرجحني ذواري الذكريات ..وما ب َي ّدي شور
وانا لو ْ
يكذِبْ إحساس ال ِّشعِر َفرّ يت ِج ْلبابه
َ
أغمِّضْ بك ..و ترميني رياح الوادي المهجور
بقايا ..من ِف َتات األمس ..والفزعات َك ّذابه
َ
تفاخرْ  ..يا الجفاف ْو ما على َم ّد السحاب ْقصور
ابتس ْم نابه
تموتْ ..وما تف ّداك الحصادْ ..وال َ
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