
»كشور امارات«هاي جنوبي خليج فارس شعر در كرانه

∗سيدابراهيم آرمن

     چكيده 

شعرنه تنهـا درايـن     .قلمروشعر وشاعري دركشورامارات بسيارگسترده وپهناوراست    
وفـصيح تقـسيم مـي    )عاميانـه ( دو گونه نبطـي كشوربلكه در ديگركشورهاي عرب زبان به    

هم اكنون دركشورامارات گروه هاي مختلف مردم به ادبيات،مخصوصا بـه دو گونـه              .گردد
شعرمذكور توجه بسيار دارند وروزنامه ها ومجله هايي بسيار به بررسـي ونقدشعرشـاعران           

ه شـعر فـصيح     به دليل توجه گروه فرهيخته وباسواد كشورامارات ب       .اين كشور مي پردازند   
،آنچه در اين گفتار به آن خواهيم پرداخت ،بررسي خط سير اين گونـه شـعر، ازآغـاز تـا                    

شـاعران پيـشاهنگ ،   :كنون در اين كشور است و خواننده در ايـن رهگـذر بـا سـه نـسلِ                 
.شاعران مخضرم و شاعران جوان روبه رو مي گردد

هاكليد واژه

.ه، شكل، محتواامارات، ادبيات، شعرنبطي، شعرفصيح، قصيد

).جوي دكتريدانش(گاه آزاد اسالمي ـ واحد كرج عضو هيأت علمي داتش∗
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"دولة اإلمارات"الشعر في الضفة الجنوبية من الخليج الفارسي

∗سيدابراهيم آرمن

:ملحض البحث

يعد هذاالمقال محاولة بسيطة لدراسة الشعرفي دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة علـي              

 مادته وصعوبة جمعه وكثرة الشعراء  الضفة الجنوبية من الخليج الفارسي علي الرغم من تشعب        

الـشعرالنبطي والشعرالفـصيح،   :في هذه الدولة الفتية ،ألن هناك لونين مختلفين من الشعر هما          

حيث يكثر حاليا في اإلمارات اإلهتمام اليومي باألدب عامة والشعر خاصة و تهتم المجـالت       

.ماراتيون كل يومكثيرا بعرضه وتحليله وتقديم القصائد التي ينظمها الشعراء اإل

وفي هذا اإلطاريتناول هذا المقال الشعرالفصيح الهتمام النخبة المثقفة بهذا اللون مـن             

الـشعراء الرواد،الـشعراء    :  أجيـاال ثالثـة مـن الـشعراءأال وهـم           فيـه   القارئ يجدحيث  الشعر

.المخضرمون والشعراء الشبان

.لفصيح،القصيدة،الشكل،المضموناإلمارات،األدب،الشعرالنبطي،الشعرا:الرئيسةالمفردات 

. آزاد اإلسالمية في كرجةعضو هيأت التدريس بجامع∗
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تمهيد

إن للشعر واألدب اليوم في دولة اإلمارات العربية المتحدة سوقا رائجة تتـراءى فيهـا               

أمام هواة الشعر دواوين يختلط فيها الغث بالثمين وهي دواوين تسير فـي اتجاهـات مختلفـة     

فصيحة ثانيا الدواوين التـي   أوال الدواوين التي تضم األشعار ال     : نستطيع أن نقسمها إلى قسمين    

رغبة الجمهور فـي    : تضم األشعار النبطية ولعل الثاني يطغي على األول وذلك لعدة أمور منها           

القصائد النبطية ثم قلة النخبة المثقفة في الدولة وأخيرا تشجيع الدولة علـى هـذا اللـون مـن                   

ألصحابه والمعنيـين بـه   الشعر وإقامة أمسيات شعرية ولكننا نترك الحديث عن الشعر النبطي       

. ونسعى أن نتناول دراسة الشعر الفصيح في هذه المنطقة

وال شك أن الشعر في دولة االمارات العربية المتحدة قد ظل في مقدمة اشكال التعبير   

ولهذا اقتصرنا الحديث في هـذا      األدبي وأقدرها على تصوير هموم اإلنسان وعواطفه وأفكاره       

ي يتالءم وعنوان دراستنا تاركين باقي أشـكال     ذ األدب اإلماراتي ال    على هذا اللون من    مقالال

.األدب في هذه الدولة الفتية

ال نستطيع أن نحدد زمنيا متى وكيف نشأ الشعر في الحدود الجغرافية لدولة اإلمارات              

العربية المتحدة غير أن مما ال شك فيه هو أن هناك شعرا فصيحا ضاع مع األيام فليس مـن                   

ـ وخل) 1959-1887( أن يوجد شعراء من أمثال سالم بن العـويس       المعقول ان بـن مـصبح   ف

دون أن يوجـد غيـرهم      ) 1993-1924(والشيخ صقر بن سلطان القاسـمي       ) 1923-1946(

شاعر صقر بن سلطان القاسـمي يـذكر   الممن سبقوهم في مضمار الشعر هذا باإلضافة إلى أن         

عويس وهالل وهؤالء الذين يـذكرهم شـاعر        عددا من اصحابه أضاع الدهر شعرهم كأحمد ال       

. مثل القاسمي ال يمكن أن ال تكون أشعارهم على المستوى الالئق

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم شعراء اإلمارات المعروفين مـن مدينـة الـشارقة عامـة                

ربمـا  "ومنطقة الحيرة خاصة وهي قرية تقع على الساحل بين مـدينتي الـشارقة وعجمـان و               

".السم تيمنا بمدينة الحيرة العربية بالعراقسميت بهذا ا
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وعلى رأس شعراء الحيرة سالم بن علي العويس وخلفان بن مصبح وصقر بن سلطان               

القـرآن الكـريم    : القاسمي وسلطان بن على العويس وهؤالء أخذوا ثقافتهم من مصادر شـتى           

ي داخل البلد وبما أنهم     واألحاديث النبوية حيث تعلموا مبادئ القراءة والكتابة في الكتاتيب ف         

كانوا تجارا يسافرون إلى بالد شتى نستطيع أن نقول بأنهم تعرفوا على جـزء مـن حـضارتهم             

تركـت  ": العربية خالل أسفارهم هذه وهذا هو سلطان العويس حيث وجه إليه هـذا الـسؤال              

ير كمـا،  أنت والشاعر خلفان بن مصبح وغ     : القارة الهندية تأثيرا واضحا على ثقافة جيل كامل       

ليست الحـضارة الهنديـة وحـدها ، الحـضارة     ":  فأجاب قائال "إلى أي حد يصح هذا القول؟     

العربية تعرفنا إلى مصادرها في الهند ، حيدر آباد وكانت مركزا لطبـع الكتـب العربيـة، وفـي                   

الجامعات كانت هناك مكتبات عربية ، الطريق إلى الهند كانت مفتوحة أمام العرب مـن قنـاة              

يس إلى عدن إلى سوريا المجمع العربي كان يجتمع في الهند وكان نواتـه أبنـاء الخلـيج                السو

ؤلؤ ويتساهرون ، كنـا تجـارا وفـي       ليأتون من السعودية والكويت والبحرين ودبي ، يبيعون ال        

الوقت نفسه نتطلع إلى المعرفة وكانت مكتبات الهند زاخرة بالكتب العربية ، وقد حصلنا على               

تلك الكتب التي كنا نسهر األمسيات ونحن نناقشها، في حيدر آبـاد مـثال كانـت                ثقافتنا من   

 كبيرة جـدا وذات تـأثير واضـح ، كـان           - نسبة إلى حضر موت في اليمن      –جالية الحضارمة   

حاكم المدينة حضرميا أيضا وكانت الجالية تقوم بطباعة الكتب العربية وعندما تـوفي الحـاكم         

"ابن سليم"ث أحضروا ابن عمه من حيدر آباد ليحكم كما كان    ولم يكن له وري    "المكال"في  

 فكـان   "يبث برنامجا عربيا من التلفزيون الهندي ، فالهند كانت مـصدرا مهمـا لثقافـة جيلنـا                

هؤالء الشعراء واسعي األفق اكتسبوا ثقافتهم وأفقهم الواسع من خـالل االتـصاالت التجاريـة               

قع العربي واإلسالمي الـذي كـان يجـري فـي الـبالد      بĤسيا وإفريقيا وفتحت عيونهم على الوا    

العربية واإلسالمية فهناك قيود استعمارية تقابلها تحركات عديدة ألجـل التحـرر مـن تلـك                

القيود فاتسمت أشعار هؤالء الشعراء بطابع الجد فلم يكن الـشعر عنـدهم للترفيـه والتـسلية                 

ان العربيـة ولمتـابعتهم التغييـرات       وبالتالي لعدم انعزالهم عـن األحـداث الجاريـة فـي البلـد            

. والتطورات انعكست تلك األحداث والتطورات في أشعارهم
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وإذا أردنا أن نلقي الضوء على الحركة الشعرية في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة    

منذ القرن التاسع عشر إلى عصرنا الحاضر نستطيع أن نقسمها إلى ثالث جهـات مـن حيـث                  

 وللمضمون دور هـام فـي       "ثالثا شعر الحداثة  . ثانيا شعر التجديد  .  األصالة أوال شعر ": الشكل

هذا االختيار الشكلي وسنشير إلى أهمية المضمون في تقسيمنا هذا بعـد أن عرضـنا تقـسيما          

. آخر للشعراء في دولة اإلمارات

فبينما كان التقسيم األول تقسيما شكليا للقصائد واألشعار يكون هناك تقسيم آخر           

أوال الشعراء الرواد الذين لم يـشهدوا قيـام         ": يقسم الشعراء تقسيما تاريخيا على النحو التالي      

اإلتحاد والتقدم االقتصادي ثانيا الشعراء المخضرمون الذين عاشـوا فتـرة مـا قبـل اإلتحـاد                 

". البالد، ثالثا الشعراء الشبان الذين جاؤوا بعد المخضرمينروبعدها وشهدوا تطو

التقسيمين اللَّذَين مررنا بهما نستطيع أن ندرك دور المضمون في التقـسيم            فمن خالل   

األول ، فمضامين شعر األصالة الذي يكون أكثر شعرائه من طبقة الشعراء الرواد تتـراوح بـين              

المضامين اإلسالمية لتمسكهم بالتقاليد العربية األصيلة بينما يضم شعر التجديد الـذي يكـون              

قة الشعراء المخضرمين إلى جانب المضامين اإلسالمية مضامين جديدة لم          أكثر شعرائه من طب   

تكن معروفة لدى الشعراء الرواد من قبل وهكذا نرى اختالفا أكثر فـي مـضامين شـعر تيـار                   

.شعراء الشبان الذين جاؤوا بعد المخضرمينالالحداثة الذي يكون أكثر شعرائه من 

يفا للشعراء بل هـو تقـسيم للـشعر فطالمـا           وجدير بالذكر أن التقسيم األول ليس تصن      

يوجد شاعر نظم أشعارا تقليدية ثم تكون له قصائد يجدد بها هـذا باإلضـافة إلـى أننـا فـي                     

دراستنا هذه نأخذ التقسيم الثاني بعين االعتبار حيث نورد أسـماءهم ونـذكر انتمـاءهم إلـى                 

. طبقاتهم مستشهدين ببعض أشعارهم

لقد برز في دولة اإلمارات عـدد مـن الـشعراء الـرواد             :وادالشعراء الر :  الجيل األول 

الذين يمثلون طبقة واحدة متشابهة الميزات وكانت هذه الطبقة طليعة المثقفـين فـي المنطقـة                

فاعتمدت هذه الطبقة على نفـسها فـي تثقيـف ذاتهـا بوسـائل             "حيث لم يكن التعليم منتشرا      

 خالل اإلذاعات التي كانت تبث باللغة       مختلفة سواء بحضور دروس بعض شيوخ الدين أو من        
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 مبارك العقيلي وخلفان بـن مـصبح وسـالم بـن علـى              :  ومن شعراء هذه الطبقة هم     ".العربية

. العويس ومحمد نور سيف وأحمد المناعي

فيـدعو  "ومن المضامين التي استخدمها شـعراء الجيـل األول المـضامين اإلسـالمية              

خذ بما جاء به اإلسالم مـن شـعائر وعبـادات اقتـداء      الشاعر أحمد المناعي معاصريه إلى األ     

:بالسلف الصالح الذين رفعوا لواء اإلسالم ونشروا الحضارة قائال
ـار الدين ما بقـي العمــر      م شع نقـي
وفـا    كـذلك أفعـال المكـارم واـل
ـا  متها جـدودـن مكارم أخـالق ـن

لزم طوعـا كمـا جــاءنا األمـر       وـن
ـلى أثر األسـالف يحذ    ي بها السير  ع

"على فعلها داموا ودام لهـم فخـر     

) ص(وللشاعر سالم العويس عدد من القصائد اإلسالمية التي تنوعت في مـدح النبـي             

:وبيان أهمية الدين واالفتخار بكتاب اهللا تعالى كما يعجب ببردة البوصيري فيعارضها بقوله
ـالف الدهر بين الحـل والحـرم     " يا س

ـثوا  محمـد بن قريش خير م     ـن بعـ
ـده     ع شمس موـل الحـت بشهر ربـي
م المهد من ضمـت جوانبه      ل يعـل ـه
ه رـت هـدى بسـي ـا إلى اهللا فاسـت دع

ـار علـى علـم        ن ن ت أشهـر ـم ألـن
س األمــم      َّوا أنـف ـاد فدـك ى العب إـل
ـون في مستقبل الكـرم   ـبح الك فأص
ت يا مهـد عن قلبي وعن ألمي       حيـي

ـوم أتى قسمهم من أعظم الق      "سـمق

 والشاعر محمد نور سيف يصف الوحدة اإلسالمية تلك الوحـدة التـي رفعـت شـأن         

):ص(سلمان عند النبي 
ــى  " دل عـل ـا الـع وحـدة أسسهـ

ـا       ـا صيتهــ ــم جمعـ ّق العاـل طـب
ـوارها       ـعــت أنـ وحـدة قــد سط
ـال فـي      ى ق ــت ـان ح ت سلم رفـع
ـيت ذا       ـّا نحــن أهــل البـ ـو من ه

ـاس ال ت ـنفــصــمأحـــكم األســ
ـــم ـــرق ال ينكـت وســـرى كالـب
ـو المظلـــم ـون وهــ ـاء الكــ فأضــ
ـام األعـظـــم حقـــه خيـــر األنــ
ـــم ـــاله األنجـ "شـــرف دون ع

فلقد مر العالم العربي واإلسالمي فـي       "وهناك مضامين أخرى استخدمها جيل الرواد       

ـ          دول العربيـة ثـم   القرنين الماضيين بعدة نكسات جرحت الضمير العربي كاالستعمار الغربي لل

اغتصاب فلسطين فهناك هزائم تلتها أخرى ما أدى إلى جنوح شعراء المنطقـة نحـو القوميـة          

فها هنا شاعر من جيل الرواد رغم صغر سنه يمتلك قوة وشجاعة ويندد بالمـستعمر ويـذكر                 

:ذلك المجد الذي كان من نصيب العرب والمسلمين
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ـــه   ـ ـا ـل ــ ـــة م روب ـــد الـع مج
ـــــلمجـــد العروبـــة قــ ـد أـف

هــــــم ـاـن ـقـــسـمـت أوط وت
ـو همـــ ــي طـرف ــي ــــذل س واـل
ـــي ـان اآلـل ـا كــ مـــن بعـــد مــ

ـور ــ ــ ــث ـار وال ي ـتث ــــس ال ـي
ـــن  ـــد البني ـــه بي ـــن عـرش ع
ــــن   ـائرـي ـاة الج ـغــ بيـــد الط
ـــن  ـ ــي ـاود ـي ـا دن ــسـرت واحـ
ـادوا الخافقيـــن ف ســ ــسـي ـال "ب

الجتماعية وتحدثوا عـن المـشاكل التـي        والتفت الشعراء الرواد إلى عدد من القضايا ا       

كان ظهور قطّاع الطرق من تلك المشاكل التي عـانى المجتمـع اإلمـاراتي              "نزلت بمجتمعهم   

منها فترة من الزمن حيث كانوا يهجمون على القوافل وينهبونهـا فأشـار الـشعراء إلـى هـذه                   

: حدث عنهاالظاهرة السيئة ودعوا الحكام للسيطرة عليهم فهاهنا سالم العويس يت
ي مـضطرب     ي والساحل الشرـق دـب
ي إن عقـدو      ي والساحل الشرـق دـب
ل الحل ويحكـم     خ أـه ل للمشاـي ـق
ـان لـه       ـاد الزم ـاحب الحـق ينق فص
ـاس من صلف     ـوق الن ـون حق أيهدم

ـاس مناجيس    ه الخسف أنج يسوـم
ــس     عهـدا يذوب وتنفيه الوساوـي
ـوس      جـ كم وجـالل اهللا مـن ـاـن زم

ى    ـوس  وصاحـب البـغ مردود ومنك
ي السـالح لهـم ذل وتأسيس     "وـف

وتناول الشعراء الرواد إلى جانب هذه السلبيات اإلجتماعية والدعوة للـسيطرة عليهـا             

فيغتـنم سـالم العـويس فرصـة        "عددا من القضايا االيجابية كالحث على التعليم واالهتمام به          

:افتتاح المدرسة األحمدية في دبي فينشد مبينا فضل العلم

ـومي   ـا نهضة الشرق قومي علمي ق ي
ـته     ي جهال ب ـف فهـل سمعت بشـع
م     دـه د سـي د عـن د عبـي وهل عبـي
ـام منزلــة       ت األنعـ ـارـك ل تب ال ـب

ي وتسليمـي    ي تحياـت ك منـِّ علـي
ـوم      ـاة ولم يسلك بمظل أمضـى الحي
ـوم        ن ألمــر غيــر مرس وخاضعـي
ل موهوم      ن ضابط في ظالم اللـي "ـم

اء الرواد مضامين غزلية وتتراوح األشـعار الغزليـة عنـدهم بـين الغـزل               وتناول الشعر 

:العفيف والفاضح ولعل من أبرز من أنشد في هذا المضمون هو خلفان بن مصبح
م وجنتــي    " ي والنعـي ت حياـت وأـن

ه       ــت أعـذراء هــذا االســم نقـش
ـا عـذراء والحــب حالـة       ك ي أحـب

ـاد وال أمــل        ي ال سعـ مليكـة قلـب
ـة قلبي بالغرام ولــم يــزل      بصفح

ـا فعـل         "إذا عرضت للمرء لم يدر م
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: ويصور جمال المرأة تصويرا حسيا ويقترب الغزل الفاضح
ـني تحـت القميص غاللــة     " يا ليت

أمستي وأصبح ال صقا في خـصـره      
ـاله       ـي ألحــسـد ثوبــه وأخـ إـن
ـا ومـــالصقا ـات منـــه معانقــ أبيــ

ــصه المتــأود ـوق قمـي ـــف فــ الـت
ـود وأغتـدي       وأ ـين النهـ ـات ما ب ـب

ـا بلغـت لمقـصدي        ـغ النعيم وم بـل
ـأوه وتنهــد       ــن تـ ـات بـي "وأـب

والوصف من األغراض التي لم يتركها الشعراء الرواد فوصفوا البحر والطبيعـة والمـدن              

:كما يصف سالم العويس نخلة بجوار بيته ويجعل لها عينين مبصرتين
ـا       " ـين ربعه ولي جارة قد شاغب الب
ـين فأصبحــت      و أفردها بعـد القط

ـاطري        فيا نخلة الحي التوى بـك خ
ـوت تــطلع      لعينيك من خلف البي
ـــل ومرتـــع ـا مقـي ــا فيهــ ألربابه
ـبلت      ـالك أس إذا أبصرت عيناك ح
ـا       ـاح التقيته إذا عصفت فيك الريـ
ة ـيـف ـــها لــضع وأنــك فـــي ألوان
ـا        فبل ثراك الفطـر ماهبـت الـصب

ـان       وساهم فـي ساحاتــها الحدثـ
ـا العمـران      عن ـو حوله  النخـل يرس

ـان        ـ ـاك منــه حـن ورقَّ فهل واف
ـان   ــصـ ـاء ت ــض ــى نخــالت بالف إل
ـان         ـين الـضلوع مكــ وفيهم لها ب
ـوا         على أهل ود فـي ربوعـك كانـ
ـان        ـ ـا يخطـر الـب بأجرد مياس كم
ـوان          وفيك لها من زاخـر الـصبر أل
ـان     "وجاد عليك الغيث والغيـث هت

راء الرواد غرض الرثاء فيرثى صقر بن خالـد القاسـمي        من األغراض التي طرقها الشع    

في رثاء له ابن عمه حميد بن عبد اهللا القاسمي ويقول من خالل مشاكاة يعبر فيـه إلـى ابنـه                     

:خالد بن صقر ، عما يعانيه في الدنيا من فراق االحباب واألقرباء
ـا     " ـاهت همومهـ النفس يا خالد تن

والقلب هاجه العج الوجـد واألسـى      
ـيس تنقـضـي      وال روح فيها حسرة ل

لو تجبر الشكوى صـدوع المـصايب      
ـاد يرجــع         على فايت عني وال عـ
فال مشتكـى إال إلــى اهللا وحــده       

ـا        والعين عيت عـن مطاييـب نومه
والكبد مازالـت تكابــدا غمومــها      
ـا        ـوم تــجدد همومهـ كلما مضى ي
ـعين لزومــها      شكيت والشكوى تـ
ـا         هـ ـير ثلوـم فرقاء في قلبـي كثـ
ـومها   "عساه يثبت في المعالم لم رس

ومن المضامين التي نجدها كثيرا عند الشعراء الرواد هي الحكمـة والموعظـة فمحمـد            

: نور يدعو إلى األخالق الحميدة والشكر على المنعم عن طريق الجود والكرم
يا قومنا اشكروا المولى علـى نعـم       "

ـا ذكـرى غطارفـة        جودوا وأحيوا لن
ـا       فاضت عليكم فانّ الشكر قد لزمـ
ـا      سحاؤهم في المعالي يفضح الديمـ
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ـوا   م    جودوا وال تبخل ـاهللا بـشّرـك  ف
ـا سنابلــها       ة أنبتــت سبعـ كحـب

ـا        ـا كُرَم في محكم الذكر بالتضعيف ي
ـا       من فهمـ ـلة قاف ـل "في كل سنب

هذه هي المضامين الشعرية عند الشعراء الرواد فهي مضامين تقليدية قد طرقـت مـن               

 وهذه المضامين التي طورت     هار المختلفة اللهم إال بعض المضامين التي طورو       قبل في العصو  

.لدى شعراء الرواد مضامين عرفت في العصر الحديث كالقضايا القومية واإلجتماعية

لقد ظهر بعد جيل الـرواد جيـل آخـر سـمينا            :الشعراء المخضرمون :  الجيل الثاني 

أولئك الرواد واجتمعوا بهم ورأوا ظروفهم كمـا        أصحابه بالشعراء المخضرمين فهؤالء عاصروا      

      بت انتقال البالد من طور إلـى طـور ورأوا اتحـاد            رأوا التطورات التي طرأت على البالد وسب

اإلمارات وهؤالء الشعراء هم سلطان بن علي العويس وصقر بن سلطان القاسـمي وحمـد بـو     

موسوي ومـن أهـم ميـزات هـذا         شهاب وأحمد امين المدني ومانع بن سعيد العتيبة وهاشم ال         

 هي أن ثقافتهم تشبه ثقافة الجيـل األول وذلـك ألنهـم تعلمـوا               -جيل المخضرمين -الجيل    

مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم واألحاديث النبوية في الكتاتيـب إال أنهـم زادوا علـى          

.الل أسفارهمثقافتهم معلومات جديدة بحكم تغير الزمن وتعرفوا على ثقافات جديدة من خ

والجيل الثاني يستخدم المضامين التي استخدمها الجيل األول إال أنهم زادوا على هذه             

المضامين وجاؤوا بأشياء جديدة لم تكن معروفة من قبل فالشاعر سلطان بن علـي العـويس                

يتحدث عن مأساة الكويت ويعتبر أن كارثة غزو قوات صـدام للكويـت حققـت مـا تريـده                   

 وإليك نص القصيدة التي عنوانها مأساة شـاعر  "فإني قد سلخت بيوم سبت "إسرائيل للعرب 

. في حرب الخليج
ـتُكِ" كَيــي     ب ـبل موـت  يا حياتي ق

ي        فصبحي غيـر راض عـن مـساـئ
ـنــدي       ومهما كانـت األعــذار ع
ـا        ـوه ظلمــ ـتلـ أنا البطل الـذي ق
ــالدي        ـا ذاك المـشـرد فـي ـب أن

ـتلت      د ق "سلَيمى"بأي الحــق ـق
ـيــش بـال هــموم        ـون أن أع جن

ـا   ـا ضجــر الليالــي     "بغداد"أي  ي
ـام       ي حلقـي سهـ ن ـف كال األمرـي

ـا بكت العروبـة فـي الكويــت        كم
ـاض حيــن يأتــي     ي في مخ وليـل
ـبت        ـوم سـ د سلخت بيـ ي ـق فاـن
ــت        ـن بكـل وـق أنا ذاك السجـي
ـيت ـــدون هويـــة وبـــدون بــ ـب

ـأي شـري   ت؟    ب ـتي اغتـصـب عة أخـ
ـوتــي       ـون علـى م ي يكتب وقوـم
رقـــت ـواء أن حرقــت أم احـت ســ
ـوتي      ب حشاشتي ليغيـب ص تصـي
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ق فـصرت عبـدا       ـوى سيفتــي     طعنت من الشقـي "آلخـر حسبما يهـ

والشاعر حمد بو شهاب يعبر عن هذه الخالفات القومية العربية بأنها ناتجة عن اتبـاع               

:الشرق والغرب

وقادة اليوم ال شـيء يحـركهــم      "
ن فأمريكــا لهـــم عـــربموزعــو

حتى ولو مرّغوا في الوحل واختضبوا     
ـا عــرب      ـا له د وروسي "من العبـي

 بل يتعدى ليشمل     الفارسي واهتمامهم هذا بالقضايا القومية ال يقتصر على دول الخليج        

نطاق العالم العربي واإلسالمي بأسره وذلك ألنهم كانوا يدركون مدى أهمية متابعة التطـورات      

لفة في العرق وسوريا ولبنان ومصر فكان لهـم فـي ذلـك رأي وموقـف فهـذا سـلطان         المخت

:العويس يتحدث عن بيروت ماضيها وحاضرها

ـا " بيــروت يــا جنــة الخــالن كيــف لنــ
ــوادي ومديتـــه  ــي ال ــن ف والحــب يطع

عــودي ربيعــا كمــا قــد كنــت ورافـــة 
طــال الــشتاء وظــل الكــرم مــن حطــب
ــة   ــشرق صادحـ ـارة لل ــت قيثـ ــد كن قـ

ـاذا ــي  مـ ـا لتنتهك ــ ــى الدني ـيت عل ــ  جن
ـا  ــ ـرهــ ـا وآخ ــ ــة أوالهــ إن العروبــ

أن نثنــي الــدمع مـــن أن يمــأل الحــدقا؟
ـا ــــون وكــــل يــــدعي خلقـــ األقرـب

ـرى الغـصن واتـسقا           ـيفك أث ـاد ص لو ع
ـا    ــ ـعزف األرق ــ ــال ت ــل ليـ ـا لألنامـ مـ
ـقا؟ ـلو فيــك مــن أبــ ســرا وجهــرا ويعــ

ـا  ـامزعــادت كرامتهــا فــي أرضهــ ــ "ق
ـا       وأنسي الـشتاء ا    ـقط الورق لـذي قـد أس

ضد الصهاينة ينشد القاسمي أبياتا على      ) 1967(وحين استعدت مصر والعرب لحرب      

:بنتهإلسان 
ـاه أحرار المعارك من فلـسطين الـسليبة       " أبت

ـا أبتـي ضـريبة            ـوال ي قد قـدموا األرواح واألم
وتــأهبوا بجمــوعهم ليطّهــروا األرض الحبيبــة

ـوض معركـة ر         ـا لنخ د نذرت حياتن هيبـة ولـق
ـا الربيبـة            ـا نبيـد به نحن الوقود فخض بنا حرب
ـا قـد دنـست قـدم غريبـة             طـهر بنار الثأر م
ـا للمـصيبة            ـنا ي ل أطهر بقعـة مـن أرض تحـت
ـأ ندوبـة            ـبلن جرحـى وال تنك ـإذا قتلت فق ف
وابعث شقيقاتي، أبي، ليكن في صـدر الكتيبـة        
وإذا الشهادة شرفتك ولست فـي أرض غريبـة         

ــةفليــشهـد التــاريخ أن دم  ــة للعروب "العروب
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وشعراء الجيل الثاني أحبوا وطنهم الصغير بعد وطنهم العربي الكبير وأخلصوا له وهـذا      

ما سبب ظهور المضامين الوطنية في أشـعارهم فنبهـوا أقـوامهم تـرك الخالفـات الماضـية                   

:واالستعداد للمستقبل فيقول سلطان العويس في هذا المضمار
ـومي بعـد أن جدجــده      " ـول لق مأق

ـفا           ـو عاص ـومي إن فـي الج ـول لق أق
ـا فهــل تـرى        سألنا الدنيا قريبـ سـت
ـال وتحتـــه مــ ـــرد ملفــوف ـب أم ال

ـالحزم        دعوا ما مضى واستقبلوا األمـر ب
فهل بيتنا ضـد العواصــف والرجــم       
ــهم       ـتمر مــن الـف ـا جواب يس لدين
ـــذم         ـال مــن اـل "عباءة ماض ال تق

 الجيل األول بعض المضامين اإلجتماعية كالحث على        وبينما تناول الشعراء الرواد من    

التعليم بصورة عامة ألبناء المجتمع تحدث الشعراء المخضرمون عن تعليم المـرأة وذلـك ألن        

الشعراء من الجيل الثاني التفتوا إلى ضرورة تعليم البنات بعد أن افتتحت مـدارس كثيـرة فـي       

س وكان قد وصل دور البنات لينلن حظهن من         اإلمارات وأقبل كثيرون من أبناءها إلى المدار      

: التعليم فيحدث صقر بن سلطان القاسمي عن ضرورة تعليم المرأة لكونها أساس المجتمع
ت مدرسة إن علمــت خلقـت      " البـن

ـوا لـــهم ـا فاخلقــ ـنـــت أم بنينــ الب
ــد        إني لتحـزنني تلـك الـضعيفة ـق
ـا         ـيم واجبه ب فـي تعل ظلما نرى العـي

ـانروح التــĤلف فـــي  شيـــب وشبــ
ـوان        ـوى بكيـ عرشا يحاط مـن التقـ
ـاني       حيطت ولكن بسجن المجـرم الج
ـا الثانــي         ـا عيبه ـا لقلنـ "لو اهتدينـ

ورغم أن الشعراء المخضرمين عاشوا في فترة كانت مليئة بأسخن األحداث السياسية             

ـ          "لم يتركوا جانب الغزل      ي باآلمـه   وطالما عاد شاعر منهم بعد قصيدته الوطنية والقوميـة ليلق

إلى المرأة ذلك المخلوق الذي وجد فيه الشاعر بين الحين واآلخر متنفسا له عما يجول فـي           

) تاجر استهواه الشعر  ( فيحدث سلطان بن على العويس عن تجربته الغرامية وبما أنه            "خواطره

مـا  فأسهمه العاطفية ال تقل ثراء عن أسهمه المالية إذ ال يكتفي بليلـى واحـدة وال بثينـة وإن                  

: ينشد لعشرين إمراة على األقل
ـتمعي      " ـيالي فاس أحببت أحببت يا ل

ـتي ففــي عيونــك إبحــاري وأشرعــ
غالي بحـسنك إن الحـسن ذوقــمم     
ـيس الحـب تــجربة         عودي الـى فل
ـــه  ـلب صحوت ــ ـــق بالق ــه عال لكن

ـا دقــات قلبــي إذا مــا هاتـــف رفعــ
ـنعا         ـوى مـن سـحرها ص أهدابها واله
ـا         ـأعلى قمـة وضعـ والحسن فيـك ب
قد تنتهـي أو حـديثا قيــل أو سـمعا      

ـفعا   دمعا تساقط مـن     ـا شـ وجـد ومـ
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ـــه   ـقال جـدـت ـــه صـ ـا ليل ــ كأنم
ـا            ـا مـن يـستطب به ـار ي يا لسعة الن
ـاد الهجـر يقتلنـي         ويلي من الهجر ك
أني التفـت أرى فـي كــل متـسـع         
ال تنكري لهفتـي والـشوق يأخـذني       
ـنت أجهلــها        ـا كـ أَلْبستِني نعمة مـ
ــة ـــَّى سريـــر الملــك كاذب ردي علَ

ـا فمــا أتــى صبحـــه االّ وقـــد لمعــ
ـعا           ـا لـس ـفاء بعـد مـ ل لقـب ش أـه
ـا         كأنما الـشوك باألحـشاء قــد زرع
ـا          ـا قطعـ ـا حبلنـ ـاط إذا م سم الخيـ
ـا          أخذ الغريم متـى مـن حقــه منعـ
ـا          فكيف وجدي وما أُلْبِـست قـد نزع
ـاً        ـا خلعـ د الملك يهذي بعد م "ففاـق

.حيث ان ديوانه حافل بالغزل صقر بن سلطان القاسمي ويأتي في الغزل بعد العويس

وشعراء الجيل الثاني لم يزهدوا في مضمون الوصف ولتـنقلهم بـين الـبالد دواويـنهم                

عندما نـزل  "حافلة بعناوين المدن والبالد التي وصفوها كما وصف مانع العتيبة جزيرة بريوني  

:  القارئ أن ينظر إليها نظرة المفتونفيطلب من) اوبك(بها ممثال لبالده في اجتماع منظمة 
ـيون    ـاح عــ بحــر وســحر وارتيـ
ـــه   ـوى ونعيم ــرة للهـ ــذه الجزي ه
ـــن وفتنـــة    ــة للزائري ــي بهج ه
ـاعر   ـــي شـ ـوني بعين ــ ــر لبري أنظ
أغــرق همومــك كلهــا فــي بحرهــا

ــت فــي بريــوني   ـــس الهمــوم وأن ان
ـون  ـــ ال لألســى جحيمــــة الملـع
ـون   ــ ـــرة المفت ـــها نظ ـأنظر إلي فـ

الزهــر فــوق غــصونلتــرى جمــال 
ـون  ــ ــب أت ــن لهي "وأرح فــؤادك م

:واستمر الرثاء عند الجيل الثاني فالقاسمي يرثي خاله الشيخ سيف بن عبد الرحمن
ــه " ــرت نجوم ــي واكفه ـاول ليل تطـ

ـــطوبها  ى خ ــشـت ــدنيا ب ـولتني ال تـ
وفي كل يوم مـن الـدهر لـي طعنـة          
ـودع          ـبيب مـ ـوم لـي حـ أفي كل ي
ـود فهــال          سقى اهللا قبـرا ضـم للجـ
ــل  ـاكين ومــأوى أرام ــس ـاث م ــ مغ
أخالـــي إن أفجــع بموتــك فالـــذي

ـور   ــضاء تمـ ــي األرض الف ـادت ب وكـ
ـيث تــدور ودارت بــي األحــداث حــ
ـور؟  ـال تمــ ــا شـــم الجبــ ـاد له تكـ
ـور؟ ــ وفــي كــل ليــل ال تــسـر أـم
ـــهور    ــه ط ـود اإلل ــ ـــن ج ورواه م
ـو فقيـــر ـوال وهــ ــه تفــرج األحــ ب
جليـــت بــه عنـــي األســى لكثيــر

ك مضامين أخرى كالحكمة والفخر والحماسة وغيرها مـن المـضامين التقليديـة         وهنا

التي قد طرقها الشعراء المخضرمون ولكنها تأتي بعد األغراض الكبـرى وهـؤالء فـي معظـم                 

قصائدهم نظموا على البحور الخليلية اللهم اال في بعض القصائد التي اعتمـدوا علـى التفعيلـة      

والتهم في هذا المجال بسيطة جدا ولكنهم قـد دفعـوا حركـة             ومشوا نحو التجديد ولكن محا    

.الشعر في اإلمارات إلى األمام بدون شك
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نقصد بالشعراء الـشبان هـؤالء الـذين جـاؤوا بعـد            :الشعراء الشبان :  الجيل الثالث 

فنشأوا في بيئة جديدة وتلقوا تعليما ) مرحلة ما قبل النفط(المخضرمين ولم يروا ماضي البالد     

تعليم الجيل الذي سبقه فَبينَما كان الجيل الـسابق تلقـى أصـحابه تعليمـا عربيـا                  عن يختلف

كـان  ) الشعر العربـي علـى مـر عـصوره    (إسالميا وتأثر أصحابه بالمصادر اإلسالمية واألدبية     

نصيب هذا الجيل من المصادر األجنبية أكثر وأعظم فاتصلوا باآلداب الغربية اتصاال مباشرا أو         

.ترجمةعن طريق ال

حصل على الثانويـة العامـة وعلـى دبلـوم اللغـة            "فنجد حسن علي شمس الدين      

 كمـا   ".االنجليزية من جامعة اإلمارات ودبلوم عال في االدارة واللغة االنجليزية من بريطانيـا            

يحصل على بكالرويوس هندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية مـن         "نرى الدكتور شهاب غانم     

دة في اإلدارة الـصناعية مـن لنـدن وفـي إدارة األفـراد مـن برمنجهـام                  جامعة أبردين وشها  

وماجيستر في هندسة تطوير موارد المياه من جامعة روزكي ودكتوراه من جامعـة ويلـز فـي                 

وقد حصل على شهادة الثانوية العامة من مدارس دبي         " بينما نلتقي بظاعن شاهين      "االقتصاد

ت ودبلوم الصحافة االقتصادية مـن جامعـة بوسـطن          وبكالوريوس اإلعالم من جامعة اإلمارا    

".األمريكية

ات شاعرات  يبومن أهم الظواهر التي نراها في الجيل الثالث دخول ساحة الشعر أد           

حصلت على بكـالوريوس العلـوم الـسياسية مـن          "تعليمهن العالي كظبية خميس التي      أكملن

"لندن والجامعة األمريكيـة بالقـاهرة  جامعة انديانا وأتمت دراسات عليا في جامعتي إكستر و       

. وصالحة غابش  ومها خالد وميسون القاسمي

كون بضاعتهم من الثقافـة األوروبيـة قليلـة         توهناك شعراء آخرون من هذا الجيل       

ولكنهم تأثروا تأثيرا واضحا باالتجاهات الحديثة فـي الـشعر العربـي وهـؤالء الـشعراء هـم                 

. خليفة وأحمد محمد عبيد وكريم معتوقالدكتور عارف الشيخ وسلطان بن

والمضامين التي استخدمها الشعراء الجيل الثالـث تختلـف عـن مـضامين الجيلـين               

الماضيين وربما تطلع بعض الشعراء الشبان نحو المضامين التقليدية إالّ أن هذا الجنوح بـسيط     

. جدا والمضامين في معظمها تتالءم وروح العصر
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تي استخدمها الجيل الثالث في اإلمارات هي المـضامين الفلـسفية           فمن المضامين ال  

التي نجدها عند حسن على شمس الدين الذي خصص ديوانا ليعبر عن نزعاته الفلسفية فيـه               

ويسأل في إحدى قصائده عن سر وجوده ولكنه ال يـصل إلـى             "رحلة إلى األعماق  "وسماه  

:الجواب
..إن أنا في الكون إال ذرة"

…رةدرة ، أو قط

!ألقيت في بحر الوجود
…كم سألت األرض عن معنى وجودي

…في البرية
..والجبال الراسيات والبحار

…ات والقفارفقوالرياض المو

…والليالي الداجيات والنهار

…والروابي والتالل

…ثم كثبان الرمال

"ما ذاتي وما هذا الوجود؟: وسألت الغيم
 عـن ذهـاب العمـر       "البحـث "فية في قـصيدته     أما شهاب غانم فيتَحسر بنزعته الفلس     

:والفناء
مازلت أبحث دون انقطاع"

ما زال يغمر دربي الضياع 
طوف في كل صقع وأرض 

حينا بأقصى المشارق أطوي الشراع
حينا بأقصى المغارب أمضي

حينا أُولّي جنوبا فألقي الرحال
تحت أسنة شمس الزوال

تموت حيالي الرمال
 أشعة شمس الشمال وحينا على العشب تحت

وحينا بغاب الصنوبر أسرح فوق التالل
  ***             

وحينا بشط البحيرات أجثو
وألقي على صفحة الماء بعض الحصى
وأمضي أناجي الدوائر تنداح ال تلتقي 
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…كذلك نكبر

والعمر يمضي وال نلتقي
ويوما فيوما سنكبر حتى التالشي

…فيا حلوة الروح

ادي رقيق الحواشييا عالما في فؤ
ويا وردة في بهاء وعطر

ويا سر أروع ما قال شعري
…وما لم يقله

"!وما ال يقال
وهناك مضامين أخرى استخدمها الشعراء الشبان كـذكريات الطفولـة وذلـك ألن             
المجتمع اإلماراتي شهد طفرة حضارية وهذا ما جعـل الـشعراء الـشبان الـذين قـد كبـروا           

تلفت فيه الحيـاة عـن الماضـي ينـشدون أشـعارا ليـسترجعوا              وجدوا أنفسهم في زمن اخ    
):حين كنَّا في الصغر(ذكرياتهم فيها فهذا هو كريم معتوق يقول في قصيدة اسمها 

حين كُنَّا في الصغر "
..كانت األضواء في الليل كأشباح

وقد كان المطر 
كانتفاض الريش ، أو قل

كارتعاش الطير إن هم به العزم
ولكن لم يطر

كانت األرض على وعد
وكان العشق لحنا
والمزاريب وتر

تعزف اللحن فأشقى
كلما مرَّت على القلب ذكر

.. من يبيع األمس إني
أرهن العمر فداء لخبر

عن لياليه اليتيمات وعن 
سفن الريش التي ما عانقت

غير البراءة
لم نكن نعرف ما معنى الكتاتيب

"..وما معنى القراءة
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ن التي طرقها الشعراء الشبان الغزل فها هنا سلطان خليفة يعبـر عـن    ومن المضامي 
:عواطفه الغرامية بهذه الكلمات البسيطة

ليت شعري "
أين أنتِ اآلن مني 
أين ساعاتي وأنسي
والهوى الخافي األغنِّ
يا منى نفسي وودي
منهلي أنت ودني

لست أدري 
عطشي يطفو ويزداد

انتشارا 
ويضيع الوهم فيه 

والتنمي
لهفي لهف حياري

لم يعد بجدي
التأني 

سحب تترى كثيفة
تهت فيها 

لم أعد أفهم شيئا
غير أني 

أتمناك وأرجو
أن تظلي

كل سحري
كل همي
"كل فني

وظهر هنالك غزل نستطيع أن نسميه الغزل الخالص إذ يتطلع فيه الشاعر إلـى معـاني        

ا هو أحمد محمـد عبيـد الـذي يقـول فـي             الجمال التي رآها المتصوفة في الحب اإللهي فهذ       

):بعض الغرام(قصيدته 

ـ          " ـا علـى الـدنيا وأحــ ـا للغـرام طغ ي
ـــي ــشفاه وذاب ف ـــداح لحنــافي ال وان
ـــرع  ـت ـــدام م ـــن م ـــدا بقايــا م وغ
ـا   ــ ـــرام فإنمـ ـــذاذات الغ ـــرع ل فات

ـــي  ـــن ومĤـق ــي أعي ـوة ف ــ ـــيا صب
ـــداق  ـــة األحـ ــدود وفتن همـــس الق
ـاقي    ــأس المعنِّـي الــس بالحــب مـن ك
ـقى الغـــرام مــع الحبيــب البــاقي يبــ
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ـا         ـعري مفعمـ ـوى ينـساب ش ع اله وـم
ـوا        ـألـ ـالي الحـب نجـم فاس ـا فـي لي أن

لهوى حتـى اصـطلي    ما سرت في درب ا    
ـ         ـ ـلي حبـي ـوى مثـ ماذاب من فرط اله

ـواق   ــ ـــم ت ـــن هائ ـــى م ــحرا أت س
ـاق  ــش ــشر الع ـوى يــا مع ــ ـــي اله عن
ـاش فــي أعمــاقي فـــِي الغـــرام وجــ

ــب ـواق ـ ــة األشـ ــن لوع " أو ذوى م

كما تطرق شعراء هذا الجيل مضامين تتعلق بقضايا المرأة ونجد هذه االغراض خاصة             

مـوت  (عند شاعرات هذا الجيل كما فعلت ظبية خميس حيث تنشد األبيات التالية وتـسميها          

:وتتحدث عبر هذه القصيدة المنثورة عن معاناة المرأة في زواجها وحبها) العائلة

لمرأة المريضة يعانقها الموت في الغرفةا"

وهي تفر منه متشبثة بذراع األلم

الكوابيس تطاردها أيضا

في الليل ، في الظهيرة وفي أحالم اليقظة

إنه الزواج الكاثوليكي ما بين الموت

واألحالم

وهي ترفضه

ولماذا تصرخ أنت؟

أال يكفيك أن ترفس بقدميك الزهور

الصناعية 

 المسكنة في حوضوتلقي بالحبوب

المرحاض

تقفز من النوم ، تتلو اآليات

لكنها ال تصرخ أبدا في يقظتها 

بينما وفي الليلة نفسها 

تحلم األخرى بوهج يحملها من فراشها 

إلى الرجل الذي ال يريدها

"…الذي يؤذيها
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وهكذا خاض الشعراء الشبان معظم المواضيع الشعرية األخرى التـي تتعلـق بواقـع            

اتهم كالحزن والشكوى واأللم والحلم حيث لم يعد الشعر لديهم مجرد فكرة عامة قومية أو   حي

عاطفية بل أصبح نتيجة للتطور السريع الذي شهدته اإلمارات يعالج قـضايا أكثـر خـصوصية                

متعلقة بقضايا المجتمع االماراتي وقد استطاع هذا الجيل أن يستغل فرص النـشر وصـفحات               

ى أن المجمع الثقافي في أبوظبي يصدر دوريـة فـصلية تحـت عنـوان       المجالت والصحف حت  

تحتوي على نتاجات هؤالء الشعراء الجدد الذين ال يمـر يـوم إال ونقـرأ مـن خـالل                   ) شعر(

الصحف والمجالت اسما جديدا لشاعر بدأ يشق طريقه الصعب والطويـل فـي سـاحة الـشعر              

.فان بن مصبح وغيرهمليكمل ما بدأه أجداده منذ سالم بن علي العويس وخل

إن خط سيرالشعر في دولة اإلمارات يتجه نحوالتطوروالتقدم بسرعة فائقـة           -1:النتائج

ــه    ــسان وعواطف ــصويرهموم اإلن ــي ت ــي عل ــكال التعبيراألدب ــه أقدرأش ــن -2.لكون اليمك

التحديدالزمني لنشأة الشعرفي دولة اإلمارات ولكن الظن الغالب هوأن هناك شعرافصيحاضاع           

أوال،جيـل  :ينقسم الشعراءبالنظرإلي تاريخ هذه الدولة الفتيـة إلـي أجيـال ثالثـة      -3.مع األيام 

ثانيا،جيـل الشعراءالمخـضرمين   .الشعراءالروادالذين عاشوا فترة ماقبل اإلتحادواكتشاف الـنفط   

الذين شاركوا اآلباء واألجداد في متاعب العيش كما شهدوا التطورالذي حـصل بعداكتـشاف               

ثالثا،جيـل الشعراءالـشبان   .احة التي نتجت عن هذا اإلكتشاف مع أوالدهـم النفط وتقاسموا الر  

الذين تنعموا بنعمة البترول وتمكنوا من السفروالترحال إلي بلدان مختلفة من العـالم وتعرفـوا               

 تتغير المواضيع الشعرية مـن جيـل إلـي جيـل حـسب مـستجدات            -4.علي اآلداب العالمية  

ن تطرق إليها الجيل األول النراها في شعرالجيل األخير         فهناك مضامي .العصرومتطلبات العيش 

كماأن هناك مضامين بقيت ثابتة دون تغيير في شعراألجيال الثالثة لصالحها ألي عـصروأي              

 يـشترك الـشعراء فـي تنـاولهم القـضايا القوميـة             -5.نسل فقـانون الحيـاة هوالبقاءلألصـلح      

شتركا بين األجيال الثالثة ولكن هنـاك       وهذاهوالعنصرالمشترك بينهم كماأن الغزل يعدقاسمام    

مضامين مطروقة لـدي الـشعراءالروادوهي المـضامين اإلسـالمية التـي تقـل لـدي الـشعراء                  

المخضرمين وتصبح نادرة لدي الشعراءالشبان ألن التعليم الذي تلقي هؤالء كان أقـرب إلـي                
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واأللـم والحلـم   المصادر األجنبية مايؤدي إلـي تطلعهـم إلـي المـضامين الفلـسفية والحـزن               

.وذكريات الطفولة وقضايا المرأة التي لم تكن معروفة من ذي قبل

:الهوامش
أحد الفنون النظمية التي أبدعتها قرائح المبدعين العرب وهـو ضـرب مـن            : النبط أو الشعر النبطي   -1

ـ               ربط بينهـا  الشعر الشعبي وإن كان لكل قطر من أقطار العروبة صورة أو أكثر من هذ الشعر فإن مـا ي

. د/موسيقى الشعر العربي:  جميعا أنها منظومة تلهجة المنطقة التي تقال فيها، لمزيد من اإلطالع راجع       

.262إلى 258صص/م1997ط/دار الفكر، دمشق/عيسى على العاكوب

/دار النهضة العربية للطباعـة والنـشر      محمد مصطفى هدارة  . د/ بحوث في االدب العربي الحديث     -2

.بتصرف224ص/1994طبيروت

.بتصرف80ص/المجلد السادس/  معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين-3

.482و340صص/ ، بيروتةدار العود/ ديوان صقر بن سلطان القاسمي-4

إصـدارات  /عبد اهللا علـى الطـابور  / المحمود صفحات مضيئة في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة    -5

.61ص /الطبعة الثانية/، دولة االمارات العربية المتحدة الشارقة / دائرة اإلعالم والثقافة

.70ص/1993ديسمبر / 421العدد / مجلة العربي -6

إصـدارات  /عبد اهللا علـى الطـابور  / المحمود صفحات مضيئة في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة    -7

.70ص /الثانيةالطبعة /الشارقة ، دولة االمارات العربية المتحدة / دائرة اإلعالم والثقافة

ار النهـضة العربيـة للطباعـة       دمحمـد مـصطفى هـدارة       . د/بحوث فـي األدب العربـي الحـديث         -8

.225ص/1994ط/والنشر،بيروت

دار الفكـر،   /نزار أباظة .د/ة المتحدة عربيل اإلتجاهات األساسية للشعر الحديث في دولة االمارات ا        -9

.77و78صص/1997ط/دمشق

.80ص/ المجلد السادس/العرب المعاصرينطين للشعراء ب معجم البا-10
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دار /نـزار أباظـة   . د/ االتجاهات األساسية للشعر الحديث في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة           -11
.81ص/ 1997ط/الفكر،دمشق

.83 المرجع السابق ص-12
.85المرجع السابق ص-13
.85ص/ المجلد السادس/معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين -14
دار /نـزار أباظـة   . د/االتجاهات األساسية للشعر الحديث في دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة            -15

.113ص/1997ط/الفكر، دمشق
.114ص/المرجع السابق-16
.119ص/المرجع السابق -17
.89ص/المجلد السادس/معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين-18
دار الفكـر،   /نزارأباظة. د/في دولة المارات العربية المتحدة    اإلتجاهات األساسة للشعر الحديث     -19

.134ص /1997ط/دمشق

إصـدارات  /عبد اهللا على الطابور   /المحمود صفحات مضيئة في تاريخ اإلمارات العربية المتحدة       -20
.85ص /الطبعة الثانية/الشارقة ، دولة االمارات العربية المتحدة / دائرة اإلعالم والثقافة

دار الفكـر،   /نزارأباظة. د/اهات األساسة للشعر الحديث في دولة المارات العربية المتحدة        اإلتج-21
.143ص /1997ط/دمشق

.74م ص1993ديسمبر / 421العدد /مجلة العربي -22
دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،      /محمد مصطفى هدارة  . د/بحوث في األدب العربي الحديث    -23

.227ص/1994ط/بيروت

.487ص/ المجلد الثاني/معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين -24
.47ص/ 1989ط/دار العوده، بيروت/ديوان صقر بن سلطان القاسمي-25
دار الفكـر،   /نزارأباظة. د/اإلتجاهات األساسة للشعر الحديث في دولة المارات العربية المتحدة        -26

.108ص /1997ط/دمشق
.489ص/ 1989ط/دار العودة، بيروت/اسميديوان صقر بن سلطان الق-27
.89ص/المجلد السادس/معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين-28
السنة؟/العدد؟/جريدة البيان -29

دار الفكـر،   /نزارأباظة. د/اإلتجاهات األساسة للشعر الحديث في دولة المارات العربية المتحدة        -30
.133ص /1997ط/دمشق

.256ص/ 1989ط/دار العودة، بيروت/لطان القاسميديوان صقر بن س-31
.90ص/ المجلد الثاني/معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين -32
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.620ص/ نفس المجلد/المرجع السابق -33
.732ص/نفس المجلد/المرجع السابق -34
.734ص/نفس المجلد/المرجع السابق-35

.90ص/نفس المجلد /المرجع السابق -36
.90ص/نفس المجلد/لمرجع السابقا-37
.621ص /نفس المجلد/ المرجع السابق-38
.42ص /نفس المجلد/المرجع السابق-39
.489ص /نفس المجلد/المرجع السابق-40
.332ص /نفس المجلد/المرجع السابق-41
.735ص  /نفس المجلد/المرجع السابق-42

.ف بتصر91و92صص/ المجلد السادس/المرجع السابق -43

:المصادروالمراجع
.م1989لبنان،الطبعة األولي،-،دارالعودة،بيروت)ديوان(صقربن سلطان القاسمي.1
عبدالعزيزسعودالبابطين وجماعة من األساتذة،معجم البابطين للشعراءالعرب المعاصرين،المجلد       .2

.م1995مؤسسة جائزة عبدالزيزسعودالبابطين لإلبداع الشعري،الكويت،الطبعة األولي،الثاني،
المعاصـرين، معجـم البـابطين للـشعراءالعرب     جماعة من األساتذة،  عبدالعزيزسعودالبابطين و .3

مؤســسة جــائزة عبدالعزيزســعودالبابطين لإلبــداع الــشعري،الكويت،الطبعة المجلدالــسادس،
.م1995األولي،

عبداهللا علي الطابور،المحمودصفحات مـضيئة فـي تـاريخ اإلمـارات العربيـة المتحدة،الطبعـة               .4
.لثانية،بدون تاريخا

.م1997سوريا،-عيسي علي العاكوب،موسيقي الشعرالعربي ،دارالفكر،دمشق.5
ــة     .6 ــة للطباع ــضة العربي ــي الحديث،دارالنه ــي األدب العرب ــدارة،بحوث ف ــصطفي ه محمدم

.م1994لبنان ،-والنشر،بيروت
ــة      .7 ــارات العربيـ ــة اإلمـ ــي دولـ ــشعرالحديث فـ ــية للـ ــة،اإلتجاهات األساسـ نزارأباظـ

.م1997سوريا،-رالفكر،دمشقالمتحدة،دا

:المجالت العربية
ــة -1 ،421العــددالكويــت، العربي،مجلــة شــهرية ثقافيــة مــصورة تــصدرها وزارة اإلعــالم بدول

.م1993ديسمبر


