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 القصائد النبطية - الفئة العمرية: 14 - 18 سنة

 

 القصيدة: باتت دموعي

 الشاعر: كميدش بن نعمان الكعبي

 

 ما خف جاريها يلين الصبح بان باتت دموعي فوق خدي سايله

 وأقربايه واليَران واّرقت أهلي  اسهرت ليلي والعوالم ذاهله 

 وّضحت شرحي للحبايب بالبيان  وأنشيت جيلي والحروف مرتّله

 خلّي ويبدر بالعطافه والحنان عسى اّن شرحي يقتنع به ويقبله 

 متعلٍق عوقي والسار بهوان عوقي غبي ويهاد قلبي طايله 

 واون بالعبرات عشيرين وثمان وهذي السنة يزداد قلبي وايله 

 عوده لدن شروات عود الخيزران  غصوٍن مايله هيّض غرامي بو 

 وتفوح ريحه مثل ريح الزعفران  لي هبّت الكوس الشمال تمايله

 

 القصيدة: حلبة سباق 

 الشاعر:  صاحب السمو الشيخ  محمد بن راشد  آل مكتوم

 
 تشتعل في خافقي نار اشتياق  من لظاها دقته صعبه الخفوق 

 يطفيها ولو طال العناق ما  في ضميري من لهايبها حروق 

 من ظبي سراق غافلني وباق طول صبري وما دريت أنه سروق

 كلما حاولت من أسره انعتاق  شد حبله وبينت خضر العروق 

 كن مشكلتي معه حرب العراق مالها آخر وال منها عتوق 

 بيني وبينه قديم اإلتفاق  بس عنده دايم تضيع الحقوق 

 كنني وياه في حلبة سباق  واتعبت وياه خيل وحمر نوق 

 ما أدري شا آسوي معه والحال ضاق ال رحم حالي وال منه أفوق

 
 
 



 القصيدة: إلى دايم  السيف 

 الشاعر:  صاحب السمو الشيخ  محمد بن راشد  آل مكتوم

 
امي  وأنا الموْد الذي لك َبيَّْح أسرارهْ   عندي دواوويْن شعرْك دوْم قدَّ

عْر بأوتارهْ ويْن الذي يسَحْر أهْل  الش ِّ ْت أقالمي  ْر جديدك َضجَّ  وإذا أدو ِّ
 يادايْم السيْف أنغامْك َمْع أنغامي مثْل الَبَحْر ما يوق ِّْف موْج تيَّاَرهْ 

امي أبحرْت فيها مَنقَّايْه ومِّختارهْ  ْل فن ِّها السَّ  إذا بغيْت آتأم ِّ
عالي فكرْك وحاميشب ِّيْت في رجْم  طيْر الفكْر فاْق ضْو البدْر بأنوارهْ   

 ذكرْت بيني وبينْك َنظْم َنظَّامِّ  )فزَّْت خشوْف المها( في البْر محتارهْ 
 )وَظبي تربُّوْن( في الماضي مِّ األعوامي  يا كيْف َسوََّى وعساها تسعْد أخباَرهْ 
 )إنتْه القصيدْه( علَى وصفْك واإللهامي  في نظمْك الل ِّي وصلنا واضْح أفكاَرهْ 
ــــــْر خالــــــدْه فــــــي ماضــــــْي أيَّـــــامي  يـــــــــــــا كنَّهــــــــــــا أمــــــــــــْس واأليَّــــــــــــاْم دوَّاَرهْ   وليلــــــْة شعِّ

  مصـــــــدْر وحـــــــْي وإْفهـــــــاميكــــــــانْت معانيـــــــكْ  إذا شكــــــــَى شــــــــاعٍر مبـــــــدْع مـــــــْن إعســـــــاَرهْ 
 ياحامـــــــْل البحـــــــْر فـــــــي جوفـــــــْك وإلْضـــــــَرامي )مـــــْن كـــــْل ضـــــدٍ  وضـــــْد( ليلـــــْه مـــــْع ْنهــــارهْ 
هْ )والــــــبرْد فـــــي جـــــوْف خـــــاوي( َكن ِّـــــْه إْمغـــــارَ  ْن( وريـــــاْح الل ِّيـــــْل فـــــي إرزامـــــي   ويـــــامْن )يـــــوِّ
 )والذاهبــــــــــْه( لـــــــــي تـــــــــدو ِّرها فِّ اآلجـــــــــامي  المعرفــــــــْة لــــــــي عليهــــــــا النَّْفــــــــْس َصبَّــــــــارهْ 

لمعـــــــاني بيـــــــانْع أثمـــــــاَرهْ وجنيــــــــْت أحلــــــــَى ا  ســــــــامرْت شعـــــــرْك ومـــــــوْج الليـــــــْل َلطَّـــــــامي  
ـــــــحْر وأوطــــــارهْ   تسحر حروفه وتسري بهمس األناسي اللـــــــهْ  يرحـــــــْم زمـــــــاْن الس ِّ

 
 القصيدة: قصته عن ذبابه 

 مسلم الالشاعر: عبدالعزيز 
 

 صاحبي باع العقل باللي هذا به  يوم باح بقصٍة كلها غرابه 

 قال في ليله مطيرة كان جالس وْحدَه وفجأه سمع دقات بابه 

 قلت خير؟ وقال خيٍر يا صديقي بس أنا ذاك الفزع قبلي غدى به 

 وابتديت أسمع صرير الناب يعلى  واحتبس دّمي معا صّرات نابه

 والتفت أجمع شتاتي من شتاتي  ويلي ويل ويلي من عذابهآه 

 واجِمعْت نفسي معا كامل عتادي وارتضيت بأمٍر المعبود جابه 

 وارسلت نفسي إلى الباب بعنايه قلت بفتح والعمر ما له مثابه

 والعجب اني رأيت الحسن كله  والبها ينساح من زاهي شبابه

 تِْصِدق قال انا بالحق قولي قلت  وان هذا لي سمع له والتقى به 

 أدخلت داره وحامت في مكانه وابتدت تملي نقوٍط في كتابه 



 ثم قامت عن كتابه واستدارت  واهمست قالت ترانا اْحنا قرابه

 وامسحت عنّْه هموم اليوم واكثر  وامسحت كل العنا وكل الكآبه

 قمت بسأل صاحبي ع االسم يمكن أطفي نار الشوق مني والتهابه

 قال تدري ان قلت احلف ما تصدق قصتي هاذي تراها عن ذبابه 

 
 القصيدة: زمان الشح 

 الشاعر: بدر بن عبدالمحسن 
 

 في زمان الشح .. يصبح للقمر

 مثل نور الشمس في الليل العتيم 

 في زمان الشح .. يصبح للحجر  

 مثل ما للسيف من قدٍر عظيم 

 في زمان الشح .. يمالنا الفخر  

 ال تحدى الظلم كهٍل أو فطيم 

 في زمان الشح في وقت الدهر  

 كل مجٍد فـ ارضنا يولد يتيم 

 وش نقول اليوم ياطفال القهر 

 في القصايد ذل وهللا العظيم 

 ما فقدنا السمع والكف البصر  

 مير بين اضلوعنا قلٍب سقيم 

 أهلنا صرتوا عناوين وصور 

 قديم كم مثل وجهٍ انتذكر 

 كن ما به ارض ال نهر وبحر  

 كيف جرح األرض يشفي في الصميم 

 علمونا اليأس من صبر وحذر 

 علمونا )القدس( ننسى )اورشليم( 

 ال سقينا غيث هتاف المطر  

 كان خضنا الحرب باطفال وحريم 
 



 القصيدة: أال يا وجودي 

 الشاعر: محمد بن فطيس المري

 
 من فاجأه ديانأال يا وجودي وجد 

 برغم اعتزال الناس من كثرة اديونه 

 بعد ما فضى جيبه وكفه وحاله شان 

 تناسوه ربعه كنّهم ما يعرفونه  

 تناسوا مواقيفه وال كن شيٍ كان  

 على غير ما ترضى الكرامه يحدونه 

 وهو كان منقع طيب منهل وفا واحسان 

 فالشك ّعوان الزمان ايتحدونه 

 الخالق الرحمنرفع كفه الخالي الي  

 عقب ما تصافوا كلهم ظلم من دونه 

 
 القصيدة: نسيم الشرق 

 الشاعر: صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

 
 حي بنسيم الشرق لمريف 

لي نفحته نرجس اومشموم   

رحبت به واصبحت في كيف    

مني أو زالت كل لهموم    

بنشدك لي مريت ياريف    

داره عسى تكفا من اللوم    

هات الخبر من دون تكليف   

يالمطلعي بالخبر ملزوم    

عن صاحبي عذب المراهيف    

شره يداري رمسة اللوم    

ايزين لي فيه التواصيف    

ريم رعى منبوت لحزوم    

عين لوضيحي في مكافيف   

لوال لباس الدل وختوم   

له من حسن يوسف تواصيف   



وان صد زاد امحبه اهموم    

شروات من مروا مناكيف    

ربعه وصار ابحوزة القوم   

وان عاد له في ارضاه تشريف   

فرحة امعيد من عقب صوم   

لمحب لي له قلب هزيف    

وصاب الغضي مدقوق لوشام    

وايشوجه لعاية الصيف    

ورق تعلت راس مزموم    

وحمايم في فن امنيف    

إتوقظ العشاق م النوم   

ني له في الكرى طيفوان زار   

أسعد ولو في لحظة احلوم    

عسن برق بات رفيف   

مزنه كسا لمغيب بردوم     

 وسمي ايسوقه بارد الريف

به مرعد دنان وغيوم    

 

 
 القصيدة  :مجد ووطن 

 فواغي صقر القاسمي : الشاعر
 

 إذا المجد عانق عزا سماه

 وعبق بالمسك طيبا ثراه 

 هتفنا بعزم لصون حماه

 إنا فداؤك يا ذا الوطن 

: 

 تدور السنون وتمضي الخطوب 

 سجل الجدود نضال الدروب



 فتعمر   بالحب منك القلوب 

 وتعزف نغما شجي اللحن

: 

 تفيأت بالقلب أغلى مكان

 وكنت لعقد الحياة الجمان

 ومنك رشفت معاني األمان 

 فأنت النعيم بهذا الزمن 

: 

 يردد صوت الفخار نداك 

 وتهوي لك الروح تفدى ثراك 

 إذا ما اشمخرت بها في رباك 

 عزائم شعب تحدى المحن

: 

 فيا وطنا جنة في الضمير

 حباه اإلله بخير وفير 

ع   رفرفه بالعبير ِّ  وض و 

القنن  أعلى المجد بكم تسامى  

 

 القصيدة: وارث وحارث 

 الشاعر: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

 

 قـاَمـْت تـحـاورني جــدادْ الـمـعاني

 مـاينوِصْل مـستواهاَسـبْك الـذََّهْب 

 مْن فيْض وجٍد ساكٍن في المحاني

 ومــْن الـبـيوْت الـلِّـي بـديـعٍ بِـنـاها



ِعْر واألغاني  لـُو تـجَمْع بـحوْر الـّشِ

 فـي بيْت واحدْ مْن قصيدي كفاها

بـْت وقــتـي مـاغـتَرني وبـانـي  َجــرَّ

 لــي فـي الـلِّيالي َجـْريها لـِمنتهاها

مـانيوإذا تـعـاند  ني صــروْف الـّزِ

 آردَّهــــا َمـسـبـوقـٍة فــــي مــداهـا

 وخـاويْت مـْن مـثِلْه فـال آظّنِ كاني

 سـبـْع الـفاَل وشـيْخ الـبالدْ وفِـتاها

 بـوخـالدْ الـلِّـي بــْه نـنـاْل األمـاني 

ي صـداها  لـْه الـوصوْف الـلِّي يـدَّوِ

 بـْه نـقتدي وعـليْه نَـعطي ضـماني

 وبِْه نَهتدي في الحالَكْه مْن ِدجاها 

 جـيـدوِمـنا إْن كـايـْن الـكـوِن كــانِ 

 رايَـــْة ِوطـنَّـنا فــي يـمـينِْه حـواهـا

روْف إستَعاني  والـلِّي بـَربَّْه َع الـّظِ

 مـاتـنكِسْر لــْه رايــٍة فــي ِسـمـاها 

ْه وجـهـِدْه يـبانِ   ومــْن يَـجـتِهدْ جــدِّ

 لـِعـَمْل هللْا بـجـودْه جـزاهاوأهــْل ا 

 ومــْن كــاْن زايــدْ والــدْه مـايعاني

نـيا عـلـَى مـايـباها   ولــْه تـاتِـْي الـدِّ

 وإْن قـاْل بـنضاِعْف عـَملنا عـياني

 شـبابنا َف أمـَرْه تِـضاِعْف ِعطاها

 عـصـاْه مــا نـعصاْه طـوْع الـبِنانِ 

 إمـعَـناهالـــُو بــاإلشـاَرْه فـاهـميْن 

 َع الـِمـنَهْج الـواضـح وفــي كـل آنِ 

 بــأمـره يـجـديـها وبــأمـره جـداهـا

 وارث وحــارث مـجد سـيف وعـنانِ 

 تــفــديــه أرواح ألجـــلــه فـــداهــا

 يـا كـاتب الـتاريخ خـذ عن لساني 

 شــهـادة بـالـحـق يـسـفـر سـنـاها 

 بـأمـانِ أنـــا مـــع مـحـمـد نـحـس 


