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إْهــــَداءٌ 

إلى أُْمي احلَبيِّبة الَِتي َرَعْتِني َومنَّْت فيَّ ُحب ِاإلنتماء ، والفَْخر لِبلَدي احلَبيِّبة قََطر 

إلى أبي يُْوُسف بِْن َعْبَد الرَّْحَمن ِاخلَليِّفي ) َرِحَمه اهلل ( الذي أوَصاني : 

َُّه ِعْنَواُن ُذو الَكمـَــال ِ  ال تَْرَكَنَ يَا فََتى املََعالِي                فَإن

إلى بَلَدي امِلْعَطاء قََطْر الَذي اَل أُوفِيه َحقَُه ،

ِيَدَة / أَْسَماَء بِْنت َعلِي اخللّيفي ، الِتي َساَهَمْت َمِعي فِي َهذا الَعَمِل ، َوَدعَمْتِني لَِتْنفِيَذه . وإلى َزْوَجِتي السَّ
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تقدمي 
تعمل وزارة الثقافة والفنون والتراث ومن خالل منظومة واسعة من اإلدارات التابعة لها بتخصصاتها املتنوعة ، على تنمية ورعاية الثقافة والفنون 
والتراث واحملافظة عليها ، وهي من أجل ذلك ال تدخر وسعا وال تألو جهدا في بذل اجلهود من أجل االرتقاء بالثقافة القطرية التي متثل حلقة في سلسلة 

الثقافة العربية والعاملية وإثراءً للحياة التي تفقد قيمتها حني ال يكون هناك اهتمام حقيقي بالثقافة والفنون .

ومن هذا املنطلق أصدرت إدارة البحوث والدراسات الثقافية خالل الفترة املاضية عددا من الكتب كانت في جانب منها تركز على توثيق وأرشفة 
 ) قطر  في  الثقافية  املؤسسات  دليل   ( و  القطريني(  املؤلفني  دليل   ( فأصدرت   ، بها  والتعريف  عليها  احلفاظ  في  واجبها  من  كجزء  القطرية  الثقافة 

و)املصورون في قطر ..اشراقة وتألق ( .

ويسعد وزارة الثقافة الفنون والتراث أن تضع بني يدي القارئ الكرمي كتاب “ سحر الطبيعة في قطـــر “ للسيد/ احمد بن يوسف اخلليفي وهو يضم 
مجموعه صور للطبيعة ملناطق متعددة في قطر، قدمها برؤية فنية لتعبر و تبرز أجمل ما في البرية القطرية البكر.

من جانب أخر أضاف املؤلف للصور أبيات من الشعر من األدب العربي العريق لشعراء وصفوا الطبيعة في أماكن مختلفة من العالم اإلسالمي وفي 
أزمان مختلفة ، توظف شاعرية الشعراء في وصف ما سحره و التقطه بعدسته للجمال األخاذ للطبيعة القطرية و توثيقه ألسماء املناطق البرية ومواقعها 

على خريطة قطر.

ونحن في وزارة الثقافة والفنون والتراث إذ نقدم هذا العمل انطالقا من استراتيجية التنمية الثقافية والرؤية الوطنية 2030 ، لكى نوكد حرصنا 
واهتمامنا بكل ما من شأنه أن ينفع وينمي الثقافة والفنون وبرفع اسم قطر عاليا .

الدكتور / حمد بن عبد العزيز الكواري
 وزيرالثقافة والفنون والتراث 



10





12



13      The Magic of Qatar Landscape      

ٌ مُقَِدَمة 
َِّبيِعيِة الِتي مَنُُر َعليَها َونََراَها فِي الليِل ِوالنََّهار ِ.  فَِباَلِدي قََطر تَْزَخُر مبَا َحباها اهللُ تََعالى ِمَن ِمَناِطٍق َطِبّيِعيٍة َخاَلبٍَة. تََتَجلْى َعَظَمِة اخلَالِِق فِي َخلقِِه َوآيَاتِِه الطـ

َمْوقَِعَها  َحَسْب  قََطر  َطِبّيعُة  َوتَْخَتلُِف  الرَّبِيع،  فِي  َوبَْهَجٍة  يِف  الصَّ في  َجَماالً  لَِطِبيَعِتَها  أنَّ  إاَل  ِفِيَها،  املََطر  َوُشِح  املُْنَبِسَطة،  َوأرِضَها  ِمَساَحِتَها  ِصَغر  فََعلَى 

اجلَغرافِي،  فَفِي ِشَماِل الِباَلِد متَْتاُز بِالكْثَرِة الِنْسِبية ِلألْمَطار ِ، َوتََكْوِن الُْغدَراِن ، َوفِي ُجنُوبَِها الَشرقي الُكثَباِن الرَّْملية املاَُلِصقَة لِلَْبْحر ِفي َمْنِطقَِة ُخُور ِالَْعِديِد . 

ِثيفَِة،  ْحَراويِة ، َوفِي َوَسِطَها مبَْنِطقَة الرِّفَاِع تَْوَجُد الرِّيَاِض ) َواَحات ٌ ِمْن اأْلْشَجار ِ( الَْكِثّيرِة الَْكْ َوفِي َغْربَِها تَْوَجُد َمْحِميُة الَْعِريِق َذاِت املََوائِِد الصَّ

َوالِْبيَئِة القََطريَِة مَُتَشابَِهٌة إلَى َحٍد كِبير ٍ َمْع َمِثياَلتَِها الَْعَربِيِة ، َوالِْتي َوَصفََها الُشَعَراِء َعلَى َمرِّ الزََّماِن، َوتشَربَْت بَِها نُفُُوُسهُْم فَانَْعَكَس ُكلُّ َذلَِك ََعلَى ِصفَاتِهْم 

ْعِريِة أبَْياتَاً َوَذلِك َللَْتْعِبير َِعْن الطِبيَعِة القََطريِة املَشابَِهُة ملَا َشاَهُدُوهُ َوتََرْعَرُعوا َعلَيِه . ِمْن َحيُث الْهمِة َواإلقَْداٍم، َوقَْد اْسَتَعْرُت ِمْن تَْصِويَراتِهْم الشِّ

ِبيَعِة ذلك الِذي يَْذَخُر بِأْسَرار َِعَظَمِة اخلَالِِق ُسْبَحانَُه َوتََعالَى .  فها هي ُصَور ِسْحُر  ِالطَّ

أَْحَمُد بِْن يُوُسُف اخلَليفِي 
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ماِء إلْحّياِء األرِض بَْعِد َمْوتَِها آية  ِبيَعَة نِْعَمٌة ِمْن اخلَالِق ـ َعزَّ َوَجل ـ َعلَى َجَمّيع اخلاَلئِِق، َوَكْل َما فِيَها يَْشَهُد بِقدَرتِه َسْبَحانَه َوتََعالَى، فقَْد أنزَل املَاء ِمْن السَّ إنَّ الطَّ

ِّقَْوٍم يَْسَمُعوَن } ) سورة النحل / اآلية :  65 ( ،  َماء َماء فَأَْحَيا بِِه اأَلْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ فِي َذلَِك آليًَة ل ُ أَنَزَل ِمَن السَّ لقَوٍم يَْسَمُعون- قَاَْل تََعاْلَى : { َواهللَّ

اَلِل َكِثيفِة اخلُْضَرِة واأْلْشَجاِر، َوطَعام للَخالئِِق، قَاَْل تََعاْلَى :  ْحَراويَة القَاِحلة باملَاِء إلْى َجنٍة َواِرفَِة الظِّ َوِمْن مُْعِجَزاِت اخلَالِق ـ ُسْبَحانَُه َتِْويِل األْرِض الصَّ

ا فَِمْنُه يَأُْكلُوَن} ) سورة يس / اآلية : 33 ( .  { َوآيٌَة لَّهُُم اأَلْرُض امْلَْيَتُة أَْحَيْيَناَها َوأَْخَرْجَنا ِمْنَها َحبًّ

َوِمْن َرْحَمِة اإلْساَلِم باملْسلِمني أْن َجَعَل َمَصاِدَر احلَياِة ِمْن املَاء والَكأل والَنار نِعمًة مُْطلَقًَة، فاملْسلُِمون فيَها ُشَرَكاَء، َواَل أَْجَر َعلْيَها ، عن  ابن عباس  قال: قال 

رسول اهلل  ـ صلى اهلل عليه وسلم  ـ املسلمون ُشَرَكاءُ فِي ثاََلٍث فِي امْلَاِء َوالَْكَلِ َوالنَّاِر َوثََمنُُه َحَراٌم قَاَل أَبُو َسِعيٍد يَْعِني امْلَاَء اجْلَاِرَي... رواه أحمد في مسنده .

ياَر  .   واإلنَْساُن بَِطْبِعِه يَْحُن إلى َماِضيِه َوَدياِرِه الَِتي تََربَى فِّيَها َومِلَْن َسَكَن الْدِّ

اِعُر القََطِرّي / َماِجُد بِْن َصالح اخلَليفِي : َوفِي الِشْعر، قَاَْل الشَّ

قِفَا نَْسأل األطاَلَل َهْل َكاَن أْهلُهـَـا           َعلَى الَعْهِد أْم َكاَن الوَداُد تَغيَّرا

َعلْيك َسالُم اللـــه ِيا دار ُُكلَّْمــَـــــا           تََنفَْس فَجٌر في الـبـِـالد ِوأْسـفــــَــرا

ِ ِبيَعة ِفي الَثقَافَة ِالَعَربِّية  َوْصُف الْطَّ



16



17      The Magic of Qatar Landscape      

الِبيَئُة َوالَْشاِعُر 

رف  ْعر مِبثل ِاملَاء اجلاري ، والشَّ َُّه لَْم يَْسَتدع ِ َشارَد الشِّ تَُعُد الِْبيَئُة ِمْن الَْعواِمِل الِتي تُِثيُر قَريَحَة الَْشاِعر ِ، َوَتِثُُه َعلَى اإلبَْداع ِ، فََيروي ابُْن قَُتيَبُة : » إن

اِعُر اجلَاِهلي يَْبَدأ قَصيَدتَُه بالوقُوِف  َعَراءُ اجلاِهليون النَباَت ، َوقَْد َكثَُر ذكُر املَاَء في أْشَعارَهْم، َوقَْد َكاَن الشَّ الَعالي، واملََكان اخلُْضر ِاخلَالي « . َوَذَكَر الشُّ

َعلَى األْطاَلِل ، ويَذكُر الرحلَة الِتي يَِصْف ِمْن َخاَللَِها ُكلَّ َما يَراه فِي َطريقِِه ، َوكأنَّ َهذِه الرِّْحلَة  َوِسيلََتُه للَْخلَوِة ، واإلنِْدَماِج َمع الّطِبيَعِة، الْسِتلَْهاِم َعَملِيِة 

ا لِِشعر ِالّطِبيَعِة ، َوتََغيَرْت النُعوُت الِتي اْسَتْخَدَمَها الَْعَرُب  َعراِء للريَاِض واألزَهار َِوالَبَساتنِِي َوأفَْرُدوا بَابَاً خاَصً اإلبداِع بأْحَسِن ُصَوَرَها . َواْسَتمَر َوصِف الشَّ

فِي أْشَعارِهْم . 

َنُه ، َوِسيرع  ْعر  ِ؟ ! فَقَاَل : » أُطْوُف فِي الربَاع ِامَلْلية ِ، والرِّيَاِض املَُعشَبِة ، فَيْسَهُل َعلي أْن أَُرصِّ َوقَْد قِيل لَِشاِعر ٍ: » َكيَف تَْصَنُع إَذا َعثَُر َعليَك قَْوُل الشِّ

إليَّ أَْحَسَنُه « . 
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ُشْكٌر َوِعْرفَاٌن 

أقَّدَم ُشْكِري َوِعْرفَانِي لُِكِل َمْن َساَعَدنِي فِي إْخَراِج َهَذا الِْكَتاِب لِلْنُور ِ،َولِيِد الْقَارِئ َواملَشاِهِد الَْعِزيز ِ. 

1 ـ أَْسَماءُ بِْنُت َعلِي اخللِيفِي .

2 ـ اجلَْمِعيُة القََطِريُةُ لِلَْتْصِوير ِالَْضْوئِي .

3 ـ َخالِْد فِْكِري . 

4 ـ َعْبُد الّْرْحَمِن ُعَبيَدان . 

5 ـ َكَماْل مَُحَمْد إِْدِريس . 

6 ـ مَُحَمْد َسِمير . 

7 ـ بَْدر الُعَبيَدلِي . 

افِِعي .  8 ـ مَُحَمْد َعْبُد اهللِ الشَّ

ّيد َراِشـد الَوِصـيِّفِي  تَْدقِّيٌق لَُغوّي :  السَّ
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ومعرض عالم الصوره في دبي  ، و في مطار الدوحه الدولي الكثر من 
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في مارس 2014 معرض في الهواء الطلق على كورنيش كتارا   
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سحر الطبيعه في قطر         22

Ras Al Firikha راس الفريكة

َصفِيِّ الديِن احلِلِي

واملَاءُ يَْحِكي الَغْيَم في َتِْعْيِدِه والـَغـْيـُم يَْحِكي املـَـاَء فِي ُجْريَانـِِه



23      The Magic of Qatar Landscape      



سحر الطبيعه في قطر         24

Attyah عــطــيــة

ْحــــَراءُ واأَلْرُض لَنـــَـــــــا               قَـــــْد َوِرثْنــــَـــا األْرَض ِمـــْن آبائَِنـــــا  هـَـــذه الصَّ

 فَُؤاد َشاِكر 
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سحر الطبيعه في قطر         26

Shambea  شــامـبـيــة

يَر نَْطوي فَيافِـياً                            َوبَيداً َويْحويَنا ُضَحى وبُُكــــورُ َونََحُن نغذ السَّ

 فَُؤاد َشاِكر 



27      The Magic of Qatar Landscape      



سحر الطبيعه في قطر         28

Jaryan Ben Doha جريان بن دوحة  

َهــــا صـَـــْحــــَراُؤنَا نَْزهـَـى بِــهَـــــــــــا              بِتَُراِث اجملْــــــــِد َعــــْن أْجـــــَداِدنــَــــا  َـّ إنــ

 فَُؤاد َشاِكر 



29      The Magic of Qatar Landscape      



سحر الطبيعه في قطر         30

Kashim Al-Naksh خـشــم الـنـخــش

أْرُضَهـا ِشيــٌح َونَفْـــٌل َمْع نـُـــــــــَوار                  َرْملَُهــــا َذَهٌب َوَماَشـــــــــــاِعٌر قـَــــــاَل
بََشاُر بِْن بُرْد 
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سحر الطبيعه في قطر         32

Mishrefah مــشــــرفــــه

َمْحبُْوبَِتي بَْيٌت َحاَكْتُه اأْلْشــــَعـاُر                    نََهاُرَها َمْع لَـْيــٍل َدفَــــا َوظــــــــــاَلَل

بََشاُر بِْن بُرْد 
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سحر الطبيعه في قطر         34

Umm Jahazel - Brooq ام جحازل - بروق

بَــهــَِج الـَربِــّيــُع لهـَا ، فََجــــــــاد نَباتُهَا             ومَنَــــْت بأْســـحـَــَم وابِـــــٍلٍ َهــّطــــــاِل

اأْلَْخَطل



35      The Magic of Qatar Landscape      



سحر الطبيعه في قطر         36

Al-Gashamyah الــغــشـــامــيـــة

بِيــع َِشَبابـِـي  ِّي َخلَْعُت َعلَى الرَّ بِيــع َِوَزْهــَوهُ                       إن اَلتَْنِكُروا ُحْسَن الرَّ

يِن  أِمنْي تَقِي الدِّ
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سحر الطبيعه في قطر         38

Bargat Afif برقة عفيف

فََبْعـُض املَـــــاِء مـَـــاء َربـَـــاِب مُـــزٍن                  وبَْعـُض املَـــاِء ِمْن َســَبـــٍخ ِمـــــالِح

َجّريُر 
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سحر الطبيعه في قطر         40

Barqa Al Thalath - Brooq برقا الثالث - بروق

يَِسـدُّ َمَهبَّ الرِّيـِح ِمْن ُكـــلِّ وْجَهٍة                ويَْزَحُم لــَْيـــــاًل ُشهبُه باملَنـَــاكــِــِب

 ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي 
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سحر الطبيعه في قطر         42

Bin Ghanam Island جزيرة بـن غنــام

َوالرِّيُح تَعَبُث بِالُغُصوِن َوقَد َجـــــَرى          َذَهُب  اأَلَصّيِل  َعـــلى جُلنَِي املــَـــــاِء

ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي 
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سحر الطبيعه في قطر         44

Al Ghariyh قرية الغارية

َحاَب الَغواِديـَـــا  َسقَى اهللُ َهاتِْيِك املَنازَل والرُّبـــَــــا                    بَواِكَر وَسِمي السَّ
َماِجْد بِْن َصالِْح اخلَلِيفِي
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سحر الطبيعه في قطر         46

Rawdat Al Numan روضـــة الـنـعــمــان

ـاًوقَلــَدهُ نَــــــَداهُ َجــــْوَهــــــرا والْرَّْوُض كاحلَْسَنا َكَســـاهُ َزْهـــُرهُ                     َوشيَـّ

ا بُْن َعَمار  أأَلنَْدلُِسي
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سحر الطبيعه في قطر         48

Jabal Fuwairit جــبـل فــويــرط

لِي ِمَن وراِء األْمَواج ِيَا بَْحُر قَلٌْب                          نَاِزُح الــّدار ِمـَــالـَُه ِمْن َمــآِب 

 َعلي َمْحُمود َطه 



49      The Magic of Qatar Landscape      



سحر الطبيعه في قطر         50

Al-Fiqarah - Khor Aludid الفقارة - خور العديد

ــْيــــُل ِلِلَْغْرب ِ قَـــْد َمالَـــْت َكواِكـبُــُه َكْم لَـْيـلــة ٍ ِسـْرُت في الَبْيَـداَء مُْنفَــِرَداً         َواللَـّ

َعْنَتَرةُ الَْعْبِسي 



51      The Magic of Qatar Landscape      



سحر الطبيعه في قطر         52

Ras Al Galaa راس القالع

ـْبـــَح قَـْد اَلَحــــْت بََشــــائُِرهُ         َوَصبََّحْتَك ِمْن الَســاقِي أَشـائـِــــُرهُ أ مــــا تَـَرى الصُّ

ِّي    ابُْن َمْعُصوُم املََدن



53      The Magic of Qatar Landscape      



سحر الطبيعه في قطر         54

Al Kharayej اخلرائق

اق ِأصلَم ِ َنَائُِب لَْواَل أَْن َعَرفَْنا فُُحولَهـــَـا                       لَقُلنــَـا لَِهّيٌق َخاِضُب السَّ

مَُحَمُد بِْن ُعَثّيِمني
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سحر الطبيعه في قطر         56

Masker Salem مـسـكـر سـالـم

ــَماَء واملــَـــــــــاَء ِشـــقَّا                 َصــَدٍف ، َحمَّـال َرفِْيفـــَـــــــاً َوُدرَّا وكأَنَّ السَّ

أْحَمْد َشْوقِي 
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سحر الطبيعه في قطر         58

Imrakh  أمريخ

َانَْتَشَر اإلْشَعاُع َزاِهي الَسنَـــا                              ُحلَْو املـَرائي َعْبقَــري املـِــــَراِح

 مَُحْمُد بِْن َعلي الِسنُوِسي 
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سحر الطبيعه في قطر         60

Rawdat Al Ghaf روضة الغاف

ْمـُس تَْنـُظُر  ِمْن ِخاَلِل فُُرِوِعَها           نـحَو  احْلـَـَدائِِق   نــَـظــرَة   الـغــَْيَراِن والْشَّ

َصفِيِّ الديِن احلِلِي 
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سحر الطبيعه في قطر         62

Al Ghariyh قرية الغارية

 َعلَى َرْسلُِكْم َعِوُجوا الْرَِّكاِب قَلِـّيــل        لَِنْبِكي َدّيـــاَراً قَــــْد َعـفَـــْت َوُطـلُــوُل

َماِجْد بِْن َصالِْح اخلَلِيفِي 
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سحر الطبيعه في قطر         64

Bin Ghanam Island جزيرة بـن غنــام

يَف تََضاَحَكْت                    ببكائهــــا وتباشـــــرت بقُُطوبـهـَـــــــا فََعِجْبُت لأَِلْزَهارِكَ

القاضي أبو احلسن بن زنباع
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Al Marroona الــمــرونــة

َهِذي الَشَواِطيء اللُؤلُؤّية لَْم تََزْل          تَْروّي الـفِـخـَــاَر َبلحنـــِــهـا املَُتفَِجر

أَحمد مُحَمد آل َخليفة
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سحر الطبيعه في قطر         68

Abu Sedrah أبو سدرة

ْحَراَء ِخـالً َوفّيــــــــــاً                   نـََتَساقى َمـَعـاً َرِحّيــَق الَغَمـــــــــاِم فاْرتََضيُت الصَّ

َمْحُمُود َعارِف 
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سحر الطبيعه في قطر         70

Jabal Fuwairit جبل فويرط

أَُزوُر الْبَّْحَر أُْغرُق فِيِه َهّمي                              إَذا َماْ الْهَُّم فَاَجـأنِي َوَزاَرا

د/ أْحَمُد َحَجر الَبْنَعلي 
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سحر الطبيعه في قطر         72

Rawdat Al Numan روضة النعمان

َوِرياٌض ِمْن الَشقَائِق ِ أْضَحى                                 يََتَهــاَدى بَِها نَِسـّيُم الرِّيَـــــاِح
 ابُْن الَزقَاِق 
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سحر الطبيعه في قطر         74

Ras Al Alaq راس العالق

افِـيـــــــــــُة                     قــَــاَم طـــَـريٌق للَسنـَــا مُْسَتقـيـــم والـَبْحُر في َجْبَهتِه الْصَّ

 َمْعُروف الرََّصافِي
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سحر الطبيعه في قطر         76

Al Mamlaha - Khor Aludid اململحة - خور العديد

 يَفُوُر ِمْن قَيِظِه ِمثل اإلنــَــاِء َعــــــلَى                 َجْمـــر تَُؤِجَجــُه ريـــٌح وإْسـَعـــــــاُر

ُحَسنّيُ َسْرَحان
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سحر الطبيعه في قطر         78

Mamlaha - Khor Aludid مملحه - خور العديد

ْمُس قَْد ألْقَْت َعليِه ِرَداَءَها                       فََتراهُ يَرفُُل فِي قَميٍص أصفَر ِ  والشَّ

ابُْن َسْهِل اأَلنَْدلُِسي 
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سحر الطبيعه في قطر         80

Jabal Fuwairit جبل فويرط

يَابَْحُر إني قَْد َعَجْزُت عـَْن الْـــــــُرَؤى             واحَتار في َوْصِف اجلَمـَـال ثَنــَــــــــاءُ

 إبَراِهيْم اأْلَْســَود 
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سحر الطبيعه في قطر         82

Rawdat Al Ghaf روضــة الغــاف

بـَـْهــَجــُة الــقَــلْــب َِجــــــالَء الَبــَصــــر ِ               َهــــــذه األْريَـــاُف ِغــــُب املَـــطـَـــر

مَُحَمد َمْهِدي اجلَواَهِري
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سحر الطبيعه في قطر         84

Dohat Fshakh دوحة فشاخ

يَا َمْن َرأَى الَبْرَق َعلَى اأْلَنُْعم ِ                           يَْطِوي بَِساَط الَغَسِق املُـْظــلِم

ريُْف الرَِّضي الشَّ
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سحر الطبيعه في قطر         86

Wadi Almishas - Brooq وادي املشاش - بروق

مــَــاِء بـَِغــارِب وأرعــَن طـّمــــاِح الـــُذؤابِة بـــــَــاذٍخ                 يَُطـــاوُل أْعنـَـاَن السَّ

ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي 
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سحر الطبيعه في قطر         88

Dukhan Beach شاطىء دخان

ـــــَرةً           ِمْثـــَل الْــــَعِبير ِ مبـــاِء الَْورد ِ يَْخَتـــلُِط والرِّيــــــُح تَبَعـــُث أنفَاَســــاً مَُعطَّ

ابن َهانئ اأْلَنَْدلُِسي
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سحر الطبيعه في قطر         90

Nijian Al Kharrara نيان اخلرارة

ْبــُح  قَْد أَْهـــَدى لَنـَـا  َكافـُــَوَرة              لـمَّـا  اْسـَتـَردَّ  الْلَـّيـُل  ِمَنـا  الَْعـْنبـَـرا والصُّ
ا بُْن َعَمار  أأَلنَْدلُِسي 
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سحر الطبيعه في قطر         92

Bargat Afif برقة عفيف

و مـــَـــــــا َشربُْت بِِذي َســْبــٍخ أَُجاَجــــاً            َوالَوِطَئْت عـَلى َرَمـــِض اجلِــفــَـــــار ِ

 َجرِّيُْر 
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سحر الطبيعه في قطر         94

Fuwairit Beach شاطىء فويرط

فَإْن فَاَرقْـــُت َسْيــَف الَبْحـــر ِِيَْومــَــاً                   َحَنْنُت، فَلَـــْم أُِطْق َعْنُه اْصِطَبـاَرا
د/ أْحَمُد َحَجر الَبْنَعلي
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سحر الطبيعه في قطر         96

Al Mamlaha - Khor Aludid اململحة - خور العديد

ْمس ِ بَْعَد الُغـُروب ِ إَذا َخَطـــَرْت لِي والهُمـــــوُم كــــثيرةٌ         أرتني ُشَعاَع الشَّ
 َمْعُروف الرََّصافِي
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سحر الطبيعه في قطر         98

Ras Al Alaq راس العــالق

ٌف   ِمــثَل   الِسوار ِ   َكــــأَنَـــُّه            َوالــزَّهــُر   يَكنُفُــــُه   َمــَجرُّ   َســـمــــاِء         مَُتَعطِّ
ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي 
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سحر الطبيعه في قطر         100

Al Mamlaha - Khor Aludid اململحة - خور العديد

ــاُر ُب أو تُورى بِه النَـّ وُرَب ُسْبُروت ِ أْرض ٍ َجـٌد مْنقَِطــع ِ                يُشوى بِِه الضَّ
ُحَسنّيُ َسْرَحان
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سحر الطبيعه في قطر         102

Ras Al Alaq راس العــالق

َخْضــراَء قَْد َسَبِت الَربِّيـــَع بِدلِـهـَـــا                   َغنــّـاَء ُكـــْنُت ِحيالَــهـَــــا  ألقـــَـــاِك
أْحَمْد َشْوقِي 
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سحر الطبيعه في قطر         104

Bin Ghanam Island جزيرة بن غنام

أمن عاصف يا قلب منضي لعاصف                 ألم يسأم البحار زمجرة البحر
د/ َغاِزي القُصيِِّبي 
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سحر الطبيعه في قطر         106

Al Mamlaha - Khor Aludid اململحة - خور العديد

لُْؤلٌُؤ أْصَدافَُه الُْسْحُب الِْتي           أَْنََز الَبارُق ِمْنَها مـَــــا َوَعــْد
قِلي  َعْبُد اجلََبار ِبِْن َحْمِديْس الصَّ
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Ras Al Alaq راس العالق

 والبـَـــــْدُر فِي َطـلْـَعـِتـــــِه الزَّاهـيــــُة               قَــــْد َضاَحـــَك الَبْحَر  بَثغـر ِبَِسِيـم ِ
 َمْعُروف الرََّصافِي 
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Al Mafyer املفجر

ُر َكاِمـٌن                    فََهْل َسأَلُوا الَغوَّاَص َعْن َصَدفَاتي أنا البَّْحُر فِي أْحَشائِِه الدُّ
 َحافُِظ إبَراِهيْم 
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Ras Al Alaq راس العالق

فَــِمـْن نَـْهــر يَُطــــوُف بُِكــــــــِل َرْوض              َوِمــــْن َرْوٍض يَــّرُف بُِكـــــــِل َواِدي
َحْمُدونَُة بِْنُت ِزيَاِد
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Ras Brooq راس بروق

ََّهــا     َمـلِْيــٌك مــِْن األْضـَواِء في َعْسكر َِمجـر َوقَــــْد َطلَـَعــــْت َشـْمــُس الَنهـَــار ِكأن
َمْعُروف الرََّصافِي  
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Al-Fiqarah - Khor Aludid الفقارة - خور العديد

َباْح َحــى                         ُضَحــــاًَوُصْبَحاً يََتَحَدى الصَّ َرأيْتَُها بنَْيَ ُشعــَــاِع الـضُّ
 مَُحْمُد بِْن َعلي الِسنُوِسي 
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Al-Gashamyah روضة الغشامية

هلِل  نَْهر ٌ َســاَل فِي بَْطَحــــاِء                 أَْشَهى ُوُرْوَداً ِمْن مِلَى احلَْسَناِء
ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي
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Rawdat Umm Al Talian روضــة ام الطليان

ــِل َم فِي أَْوَراقِــهـــا لُــْؤلَُؤ الــطَّ تَــَروَّْت بـَداراِت الـغـََمــاِم وقَــْد َســَرى             فََنظَّ
 البُْحتُِري 
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Abu Drwalh ابو درواله

والْلَّيُل قَْد َجَنَحْت لِلَْغــرِب أَْنُُمـــــُه             َكَما تََسـَــاقَط ِمْن رُضوٍض أَزاِهــــــُرهُ
ِّي ابُْن َمْعُصوُم املََدن
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Barqa Al Thalath - Brooq برقا الثالث - بروق

َوَرفَلْت فِي قَميص ِ َغّيم َهلَْهٍل                           َ رداء َشْمــس قَـــْد متَزََّق أَصفرا
ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي 
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Umm Al Dhah أم الضعـــــة

َوبيـْـــَداءُ مـَــــــرَّْت لَـْيــَس لَِســـالِك ٍ                         َيُـــــرُّ بهـَـا إاْلَ َضَباٌب َوَعـْنَظُب
ُعَبّيد بِْن اأْلَبَْرص
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Al Khazaliya اخلـزعـليــة

ْمــس ِفي تَْربيِبـهــَــا فَـلَــقَـْد أَجــــاَد املـــُـزُن فــي إنْـجـَــاِدهـــَــا      وأَجــــاَد حــَــرُّ الشَّ
القاضي أبو احلسن بن زنباح  
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Bin Ghanam Island جزيرة بـن غنــام

َوَكاَن ِمَرآك ِمرآة بَِها انَْعَكَسْت                     َرَوائٌع اَل تَُضاِهي ِمْن َســَجايَاَك
 إبَراِهيْم اأْلَْســَود  
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Ras Al Shandawi راس الشـنـدوي

َحاري والقِفَاَرا  أِحبُّ البَّْحَر واأْلْسَياَف ُعْمري                               َواَل أَْهَوى الصَّ
د/ أْحَمُد َحَجر الَبْنَعلي 
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Wadi Al Ghani وادي الــغـنــي

َسقْيــَــاً ألزَمــــان َمـَضـــــْت أيـَامـــُــــــهــَا               بِْيضــَــاً َكأنَّ غـُـُروبهَُن شـــُــــــُروُق 
 ابُْن الُروِمي 
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سحر الطبيعه في قطر         136

Jabal Fuwairit جبل فويرط

أَلْذُكَرنَّ َزَمانَاً َكاَن يَْجَمُعَنا فِي الْبَّر  ِ      َوالْـَبــْحـــر ِطـَيـــُف اأَلْمــس َِمـــــا بَـعـُـدا 
 د/ أْحَمُد َحَجر الَبْنَعلي 
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Wadi Al Shader وادي الشــعــدر

ــُحــُب  َوقـْفَـــــَة                   َراِحم فَبكْت لَها بِعيُونَها وقُلوبهـَــا َوقَفَْت َعليــَهــا  السُّ
 القاضي أبو احلسن بن زنباع 
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Abu Brakha أبو بـريـكــة

ـــمــاِء َمأمتــَـــــــاً         واألْرُض في ُعرِس الزَّماِن َوِعيِدِه ْحــــُب تَعقِـُد في السَّ والسُّ
َصفِِي الديِن احلِلي 
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Ras Dukhan راس دخــان

ْخــَر قَْرَعــــاً                         بُِصُخوٍر َويَْنبُُذ الْــتَُّرَب نَْبـــــــــَذاً   بَْحٌر َشٌر يَُشاِغُب الصَّ
ابُْن املُْعَتِز 
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Magroon Al Markhiyah مـقـرون املـرخيــة

مــا َرْوَضــٌة َخْضــــَراءُ أْزَهـــَر نَـــْوُرَهــــا              بـالــقَــهــــْر ِبـــنَْيَ َشقَــايـِــق ٍَورِمــَـــــاِل  
اأْلَْخَطل
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سحر الطبيعه في قطر         146

Al Hammlah الـهـمـلـــة

ِهي نَْخلٌَة أَبَْدْت َمفَاتَِن ُحْسِنهــَـــــا                  كَملِّيَحٌة ُزفَـــْت إلَى الَعليـَــــــــــــــاَء
  د / َماِجْد اأَلْحَمد
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Bargat Afif برقــة عـفـيـف

ِمـــن أَبَيـــٍض يَقَـــٍق َوأصـفَـــَر فــاقِــٍع                  أَو أَزَرٍق صـــاٍف َوأَحــَمـــَر قــَـــانــي
يْن احلَلِّي  َصفِّي الْدِّ
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Uid Shagra عد  شقرا

َومَنَْت فُروُع الَدوِح َحّتى َصافَحــَــْت           َكفََل الَكثيِب َذوائِــُب اأَلغــَصـــــاِن
يِن احلَلِي َصفِيِّ الدِّ
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Al Tuwaim Al Janoubi التومي اجلنوبي

مَُحْمُد بِْن َعلي الِسنُوِسي 

ــــــَراْح ْمس َِوالِظل مَِنَْت َواْسَتَوْت                      فَـِهـي ِمـَثــاٌل لِلْجَماِل الصِّ فِي الشَّ
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Al Kasser الــكـســر

تَِعْبُت ِمَن املَسيِّر َِعلى الفَيـــَـافي                     َوَضْربي فِي النُُجود ِوفي احلَــَُزوِن
د/ َغاِزي القُصيِِّبي
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Umm Sgayo أم صـــغـيـو

َولَقَْد َمَرْرُت َعلى الرِّيَــاِض بَِربْــــوٍة                  َكـْم َراقََصـــْت فَّيـَهــــا ُرؤاَي ُرؤاِك
أْحَمْد َشْوقِي
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Mshash Al Khabua مشاش الكبوع

  ُحَسنُي َسْرَحان

ـجـْــُو فْيــــــهـَــا أًَي تــــَــــــْرداِد يَْحبُو النَِّسْيُم َعلَى الُكْثَبان ِفِْيه ُضَحـى        يــَـــرُدهُ الشَّ
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Masker Salem مـسـكـر سـالـم

والرِّيُح تَْنحُل ِمْن رذاذ ِ لُؤلؤاً                     وتَفَـْتـــُق مـِــــْن َغَمــــــــــــاٍم َعـــــْنَبَرا 
ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي 
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Rawdat Al Ghaf روضــة الغــاف

ََّحــْت أْغَصـانُـَهــا َطــَربَـــاً           ملَــا اسَتَهـَل َعلّيـَهـــا َوابِــــل ُ الُسـحِب  كـَروَضــٍة  َرن
َماِجْد بِْن َصالِْح اخلَلِيفِي 
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Al Mamlaha - Khor Aludid اململحة - خور العديد

ألؤلُؤ َدْمع َهَذا الَْغّيُث أَْم نُقٌَط                             َما َكاَن أْحَسَنُه لَْو َكاَن يُلَتقَُط
ابن َهانئ األنَْدلِسي
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Taes Umm Jarah طعس أم جرة

ـُل مْعتــِكُر               وأقـطــُع الَبيــَد والرَّْمضـَـــاءُ تَْسَتعـُر أْطوي فَيافي الفَــاَل واللَيَـّ

َعْنَتَرةُ الَْعْبِسي 
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Al Hammlah الـهـمـلـــة

نَْخـــُل تَــأَوَد بَــــْل تََوَدَد بـَـْل أَتَـــــــى              باحلُْسِن فَْوَق الَوْصِف واإلْطَنــــــــاِب 
د/ َماِجْد اأْلْحَمِد 
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Foz Al Kharanj فـوز الـخـرانــج

وَصحـَْراءُ مــِـلَء الَعـــــنْيِ ِفيَهـــا َمَنــاِظـٌر      تَْسـيـُح بَِها اأْلَْحـَداُق والنَِّســـُم َحــائٌِر
 إبَْراِهيْم َخلِيْل الَعالَّْف
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Dukhan Beach شـاطــيء دخــان

أنَت َمْهُد املِياَلِد َواملَوِت يَا بَْحُر                          َوَمْثَوى الْـهُُمـــــوِم َواأْلْوَصــــاِب
َعلي َمْحُمود َطه  
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Brooq بروق

َوَغَدْت بِأَقَِصى اأْلُفِْق ِمثَل ُعَراَرة                    َعِطَشـــْت فَأبـْـَدْت ُصــفْــَرًة َوُذبُـْواَلً

 َمْعُروف الرََّصافِي
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سحر الطبيعه في قطر         176

Ud Shagra عــد شـقــرا

َحاِب َوبنَْيَ الرِّيِح َملَْحَمُة                           قَْعاقَع وَظَبى  فِي اجلو ِتَْخَترُط بنََي السَّ
ابن َهانئ األنَْدلِسي
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Bin Ghanam Island جزيرة بـن غنــام

ر  ٍ                        يُرِجي َسَحاَب اجلُْود َِغْيَرَجَهام ٍ  فََوَرْدُت بَْحَر اجمَلْد ِغـَْير َ مَُكـدَّ
كاِظم األَزدي
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Masker Salem مـسـكـر سـالـم

نََزلَـــْت َتُـــُر إلَى الُغـــُرْوِب ُذيُـــــــْواَل             َصــفَْراءُ تُْشــِبــُه َعاِشــقَـاً َمــْبتُـــــــــَوال
 َمْعُروف الرََّصافِي
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Masker Al Nanad مـسـكـر الـنـانــد

ْمـُس َشآبََهـْت بُرتُقـــآلَـــة                        وفُؤادي نَْشواُن َحَتى الثَُمــالـَـــة َمـالَها الشَّ
َماِجْد الْرَّاوي 
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سحر الطبيعه في قطر         184

Kalmat Al Kharanaj قـلـمـة الـخــرانــق

ـــــُه                     فِي َرأِْســـَها َشــــوٌق إلى اجلَــــْوَزاَء َـّ َمْشـــــــــُدْوَدًة لأِْلرِض ِإال أنــــ
د / َماِجْد اأَلْحَمد
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Bin Ghanam Island جزيرة بـن غنــام

أَو َربيٌع ِمْن ريشـــِة الفَنِّ  أَبهــَى                            ِمْن َربِيع الرُّبَى ، وأَفنُت َزْهــــَرا
أْحَمْد َشْوقِي 
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Halat Wabeer حـالــة وبـيــر

ذاُت  اْرِتَــاز بَحــِننِي  الّرعــــْــــــِد                 َمجُروَرةُ الّذيِل ، َصدوُق الَوْعــــــــِد
البُْحتُري
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Al Mafjar الـمـفــيــر

لَْم تََخْف فِي أَثَْنائِه َخافِيـَـــــــــــٌة                       َحَتى تََرى فِيِه اْهِتَزاز النَِّســيـــِم
 َمْعُروف الرََّصافِي
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Al Hamlah الـهـمـلــة

ـَحـــر يـــَـا أِصّيــاًل َهاَجــــْت  الـذكــَرى بـِــــِه           نَْسَمـــــًة أنَســـــْت نَِســّيـــَم السَّ
مَُحَمد َمْهِدي اجلَواَهِري 
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Wadi Al Shader وادي الشــعــدر

ْت َحدائِـقُـُه تُعـاتِـُب َجــونَــــــــــُه               فَأَجـاَب مُـعَتـِذراً بِـَغــــير  ِلِــسـَـــــــاِن َظلَـّ
َصفِيِّ الديِن احلِلِي
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Al Kharanaj الـخـــرانـــق

َهْيفَاءُ بَاِسقََة القَــَوام َبـَِديْـَعــــــــــــٌة                    َوأنَــا وأنْــَت نَِهْيـــُم بِالْـهـَْيــفـــَـــــــــاَء
د / َماِجْد اأَلْحَمد
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Ras Alshandawi راس الـشـنـدوي

مادمِت تدنني احلبال إلى يدي                              ما هّمني أْن سور بيتك عالي
جميل احلبيب 
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Rawdat Aba Al Doum روضـة أبا الــدوم 

ـانـِي َبـاُب الــثَـّ بِيـَع ُهـَو الشَّ فَاِصِرف ُهموَمـَك بِالرَّبيـع ِ َوفْصــلِـــِه                    إِنَّ الرَّ
َصفِيِّ الديِن احلِلِي
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Al Abeeb العـبـيــب

َوَغداً يَْعقُُب الْـُغـُروَب ُشــُروٌق                            ِمْثُل َما أْعقََب الُشُروَق ُغـُروُب
ابُْن الُروِمي  
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Khor Aludid خور العديد

ْحارى فِي َشَرايِِيني ْمـــل ِ                                 َظَمأُ الصَّ إنّْي ِمْن باَِلِد الرِّيـِح والرَّ
د/ َغاِزي القُصيِِّبي 
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Bin Ghanam Island جزيرة بـن غنــام

َسِمْعُت َهديَر ِالبَّْحر َِحْولي فََهاَج بـي             َخَوالُج قَلْـِب مُْزبـــَــد اللـــَـــجِّ هـــَــادر
َعلي َمْحُمود َطه
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Masker Salem مـسـكـر سـالـم

َمـــرِّ   َغمـَـــام ٍأو َكِحـــلــــم  ِمـَــــَنام  ِ  َونَْغَتِنــــــُم األوقَـــــــاَت إنَّ بَقــــاَءهـــــَا    َكَ
ريُْف الرَِّضي الشَّ
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Dohat Al Naqyah دوحــة الـنـقـيعــه

ار مـَــالــَـــُه ِمـــــْن َمــــــآٍب لِي َوَراَء األْمــــَواِج يَا بَْحُر قَلْــٌب                     نَاِزُح الـدَّ
 َعلي َمْحُمود َطه 
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Rawdat Al Hashmi روضــة الـهـاشـمي

واألْرُض تَْبُســـــُط فِي الَثرى َوَرقـــــاً            َكَمــــا تَْنشــُر في َحـــافَاتَِهــا البُْســـــُط       
ابن َهانئ اأْلَنَْدلُِسي
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Wadi AlGhani وادي الـغـنــي

ـَة احلَــفْــِل ََّجَة اأَلَْرَجــاء َمْوِشيَـّ رأَيـــُت الرِّيـَــاَض الزُّْهــــَر يُونَــــُق نَْورهـــــــا         مَُدب
البُْحتُِري 
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Ras Al Alaq راس العــالق

َماَء واملـَـــــــاَء ُعـْرٌس                           مُْتَرُع املَْهَرَجــاِن حملــاً وِعْطـــــَرا َوَكـأَنَّ السَّ
أْحَمْد َشْوقِي 
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Nija Mishash نـقـا مـشــاش

َمـا َوَشْمُس األَصالــْه َحــــــارى بُِعـْمــــــٍق        َحْيُث شمُس السَّ بــــَـاَت يَْرنُو إلى الصَّ
َماِجْد الْرَّاوي 
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Bin Ghanam Island جزيرة بـن غنــام

َخلََدْت لِلِْسكوِن َخلَف الرََّوابِي                      َوِهي تُْهِدي قَْبَل الرَِّحيِل رَسالَـة
َماِجْد الْرَّاوي 
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Ruwaidat Al Ain رويضـة الـعـيـن

َوتََنوََّعــْت بُســُط الرَّيَـاض فََزهُرهـَـــا                  مَُتبـــايِــُن اأَلْشـَكـاِل َواأَللْــــــَواِن      
يْن احلَلِّي َصفِّي الْدِّ
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Bin Ghanam Island جزيرة بـن غنــام

تََرْعَرَعْت بَـنْيَ ظـِــــاَلل ِالْـرُّبــــَـــا                          َونَْسَمة ِالْـَواِدي َوَعـْزف ِالرِّيــَـاْح
مَُحْمُد بِْن َعلي الِسنُوِسي
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Ras Al Firikha راس الفريكة

َوالْلَّيل إْن اَْرَخى َعلَْيَك ِسُدْولـــَـــــه             َعْكَسْت ِمَياُهَك َما َحَوتــَه َسمـــَـــــــاءُ
 إبَراِهيْم اأْلَْســَود
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Bargat Afif برقــة عـفـيـف

مـاذا أقـوُل  وددُت الـبحَر قـافيتي          والـغيم مـحبرتي واألفَق أشعاري
د/ َغاِزي القُصيِِّبي
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Al Gharya Beach شـاطــيء الـغـاريــة

َمـا            إلى الّشاطئ اجملْهُوِل ِيَْسَبُح َخاِطري َـّ َوقفُت أشــيـــُع الفــكـــــَر فيَها كأنــ
َعلي َمْحُمود َطه 



231      The Magic of Qatar Landscape      



سحر الطبيعه في قطر         232

Bin Ghanam Island جزيرة بـن غنــام

ــِل َم فِي أَْوَراقِــهـــا لُــْؤلَُؤ الــطَّ تََروَّْت بَداراِت الَغَماِم وقَْد َسَرى                    فََنظَّ
البُْحتُِري 
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Wadi Al Gahani وادي الغني

الــــرَّْوُض مُْخَضـــٌر الرُّبى مَُتَجمــِــــل ٌ            لِلَْناظـِــــريَن بأْجـمــــَــــِل األلْـــــــــَواِن 
َماك َعْبَد اهلل بِْن السَّ
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Rawdat Al Ghaf روضة الغاف

بِيــع ِ َجلََبــْت أَْزَكـــــى َمـْتَجـــر ٍ    َوَجــلَـــْوُت لِلَْرائـِــــنَي َخـــْيَر َجـــــاَلئِــــِه َزَمــُن الْرَّ
بَِدّيُع الّْدين الَهَمَذانِي
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Dohat Fshakh دوحة فشاخ

أو مـَا تََرى الَغْيَم الرَّقِيَق ، وَما بََدا                  لِلْــَعـــنّيِ ِمْن أْشــــــكالِــِه وُطــُروِدِه
َصفِيِّ الديِن احلِلِي
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جــبـل فــويــرط َعلي َمْحُمود َطه   لِي ِمَن وراِء األْمَواج ِيَا بَْحُر قَلٌْب                          نَاِزُح الــّدار ِمـَــالـَُه ِمْن َمــآِب 

َعْنَتَرةُ الَْعْبِسي   الفقارة - خور العديد  ــْيــــُل ِلِلَْغْرب ِ قَـــْد َمالَـــْت َكواِكـبُــهُ  َكْم لَـْيـلــة ٍ ِسـْرُت في الَبْيَـداَء مُْنفَــِرَداً         َواللَـّ

راس القالع ِّي    ابُْن َمْعُصوُم املََدن ـْبـــَح قَـْد اَلَحــــْت بََشــــائُِرهُ         َوَصبََّحْتَك ِمْن الَســاقِي أَشـائـِــــُرهُ  أ مــــا تَـَرى الصُّ

اخلرائق مَُحَمُد بِْن ُعَثّيِمني  اق ِأصلَم ِ  َنَائُِب لَْواَل أَْن َعَرفَْنا فُُحولَهـــَـا                       لَقُلنــَـا لَِهّيٌق َخاِضُب السَّ

مـسـكـر سـالـم أْحَمْد َشْوقِي  ا  ــَماَء واملــَـــــــــاَء ِشـــقَّا                 َصــَدٍف ، َحمَّـال َرفِْيفـــَـــــــاً َوُدرَّ وكأَنَّ السَّ

   

أمريخ مَُحْمُد بِْن َعلي الِسنُوِسي   َانَْتَشَر اإلْشَعاُع َزاِهي الَسنَـــا                              ُحلَْو املـَرائي َعْبقَــري املـِــــَراحِ 
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60

62

64

66

68
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روضه الغاف َصفِيِّ الديِن احلِلِي  ْمـُس تَْنـُظُر  ِمْن ِخاَلِل فُُرِوِعهَا                نـحَو  احْلـَـَدائِِق   نــَـظــرَة   الـغــَْيَرانِ  والْشَّ

قريه الغاريه َماِجْد بِْن َصالِْح اخلَلِيفِي  َعلَى َرْسلُِكْم َعِوُجوا الْرَِّكاِب قَلِـّيــل            لَِنْبِكي َدّيـــاَراً قَــــْد َعـفَـــْت َوُطـلُــوُل  

جزيرة بـن غنــام القاضي أبو احلسن بن زنباع  يَف تََضاَحَكْت                    ببكائهــــا وتباشـــــرت بقُُطوبـهـَـــــــا  فََعِجْبُت لأَِلْزَهارِكَ

الــمــرونــه أَحمد مُحَمد آل َخليفة  َهِذي الَشَواِطيء اللُؤلُؤّية لَْم تََزْل                تَْروّي الـفِـخـَــاَر َبلحنـــِــهـا املَُتفَِجر 

أبو سدره محمود عارف  ْحَراَء ِخـالً َوفّيــــــــــاً                   نـََتَساقى َمـَعـاً َرِحّيــَق الَغَمـــــــــاِم  فاْرتََضيُت الصَّ

جبل فويرط د/ أْحَمُد َحَجر الَبْنَعلي  أَُزوُر الْبَّْحَر أُْغرُق فِيِه َهّمي                              إَذا َماْ الْهَُّم فَاَجـأنِي َوَزاَرا 
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72

74

76
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 80

82

روضة النعمان ابُْن الَزقَاقِ  َوِرياٌض ِمْن الَشقَائِق ِ أْضَحى                                 يََتَهــاَدى بَِها نَِسـّيُم الرِّيَـــــاحِ 

راس العالق َمْعُروف الرََّصافِي  افِـيـــــــــــُة                     قــَــاَم طـــَـريٌق للَسنـَــا مُْسَتقـيـــم  والـَبْحُر في َجْبَهتِه الْصَّ

يَفُوُر ِمْن قَيِظِه ِمثل اإلنــَــاِء َعــــــلَى                 َجْمـــر تَُؤِجَجــُه ريـــٌح وإْسـَعـــــــاُر                              ُحَسنّيُ َسْرَحان        اململحه  ـ خور العديد

مملحه - خور العديد ابُْن َسْهِل اأَلنَْدلُِسي  ْمُس قَْد ألْقَْت َعليِه ِرَداَءَها                       فََتراهُ يَرفُُل فِي قَميٍص أصفَر ِ   والشَّ

جبل فويرط إبَراِهيْم اأْلَْســَود   يَابَْحُر إني قَْد َعَجْزُت عـَْن الْـــــــُرَؤى             واحَتار في َوْصِف اجلَمـَـال ثَنــَــــــــاءُ 

روضــة الغــاف مَُحَمد َمْهِدي اجلَواَهِري  بـَـْهــَجــُة الــقَــلْــب َِجــــــالَء الَبــَصــــر ِ               َهــــــذه األْريَـــاُف ِغــــُب املَـــطـَـــر 
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دوحة فشاخ ريُْف الرَِّضي  الشَّ يَا َمْن َرأَى الَبْرَق َعلَى اأْلَنُْعم ِ                           يَْطِوي بَِساَط الَغَسِق املُـْظــلِم 

وادي املشاش - بروق ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي  مــَــاِء بـَِغــارِب  وأرعــَن طـّمــــاِح الـــُذؤابِة بـــــَــاذٍخ                 يَُطـــاوُل أْعنـَـاَن السَّ

شاطىء دخان ابن َهانئ اأْلَنَْدلُِسي  ـــــَرًة           ِمْثـــَل الْــــَعِبير ِ مبـــاِء الَْورد ِ يَْخَتـــلِطُ  والرِّيــــــُح تَبَعـــُث أنفَاَســــاً مَُعطَّ

نيان اخلراره ا بُْن َعَمار  أأَلنَْدلُِسي  ْبــُح  قَْد أَْهـــَدى لَنـَـا  َكافـُــَوَرة              لـمَّـا  اْسـَتـَردَّ  الْلَـّيـُل  ِمَنـا  الَْعـْنبـَـرا  والصُّ

برقه عفيف َجرِّيُْر   و مـــَـــــــا َشربُْت بِِذي َســْبــٍخ أَُجاَجــــاً            َوالَوِطَئْت عـَلى َرَمـــِض اجلِــفــَـــــار ِ 

شاطىء فويرط د/ أْحَمُد َحَجر الَبْنَعلي  فَإْن فَاَرقْـــُت َسْيــَف الَبْحـــر ِِيَْومــَــاً                   َحَنْنُت، فَلَـــْم أُِطْق َعْنُه اْصِطَبـاَرا 
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اململحه - خور العديد َمْعُروف الرََّصافِي   ِ ْمس ِ بَْعَد الُغـُروب  إَذا َخَطـــَرْت لِي والهُمـــــوُم كــــثيرةٌ         أرتني ُشَعاَع الشَّ

راس العــالق ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي  ٌف   ِمــثَل   الِسوار ِ   َكــــأَنَـــُّه            َوالــزَّهــُر   يَكنُفُــــُه   َمــَجرُّ   َســـمــــاءِ  مَُتَعطِّ

اململحه - خور العديد ُحَسنّيُ َسْرَحان  ــارُ  ُب أو تُورى بِه النَـّ وُرَب ُسْبُروت ِ أْرض ٍ َجـٌد مْنقَِطــع ِ                يُشوى بِِه الضَّ

راس العــالق أْحَمْد َشْوقِي  َخْضــراَء قَْد َسَبِت الَربِّيـــَع بِدلِـهـَـــا                   َغنــّـاَء ُكـــْنُت ِحيالَــهـَــــا  ألقـــَـــاكِ 

جزيره بن غنام د/ َغاِزي القُصيِِّبي  أمن عاصف يا قلب منضي لعاصف                 ألم يسأم البحار زمجرة البحر 

قِلي    اململحة - خور العديد لُـــــْؤلُـــٌؤ أْصـــــَدافَُه الُْســــْحـــُب الِْتي             أَْنَــــَز الـَبـــارُق ِمْنــــَها مـَــــا َوَعـــــــْد                 َعْبُد اجلََبار ِبِْن َحْمِديس الصَّ
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108
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112
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116

118

راس العالق َمْعُروف الرََّصافِي    ِ والبـَـــــْدُر فِي َطـلْـَعـِتـــــِه الزَّاهـيــــُة               قَــــْد َضاَحـــَك الَبْحَر  بَثغـر ِبَِسِيـم 

املفجر َحافُِظ إبَراِهيْم   ُر َكاِمـٌن                    فََهْل َسأَلُوا الَغوَّاَص َعْن َصَدفَاتي  أنا البَّْحُر فِي أْحَشائِِه الدُّ

راس العالق َحْمُدونَُة بِْنُت ِزيَادِ  فَــِمـْن نَـْهــر يَُطــــوُف بُِكــــــــِل َرْوض              َوِمــــْن َرْوٍض يَــّرُف بُِكـــــــِل َواِدي 

راس بروق ََّهــا     َمـلِْيــٌك مــِْن األْضـَواِء في َعْسكر َِمجـر  َمْعُروف الرََّصافِي  َوقَــــْد َطلَـَعــــْت َشـْمــُس الَنهـَــار ِكأن

َباحْ   مَُحْمُد بِْن َعلي الِسنُوِسي     الفقاره - خور العديد َحــى                         ُضَحــــاًَوُصْبَحاً يََتَحَدى الصَّ َرأيْتَُها بنَْيَ ُشعــَــاِع الـضُّ

ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي   روضة الغشاميه هلِل  نَْهر ٌ َســاَل    فِي      بَْطَحــــاِء                 أَْشَهى ُوُرْوَداً  ِمْن  مِلَى    احلَْسَناءِ 
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البُْحتُِري     روضــة ام الطليان ــلِ  َم فِي أَْوَراقِــهـــا لُــْؤلَُؤ الــطَّ تَــَروَّْت بـَداراِت الـغـََمــاِم وقَــْد َســَرى             فََنظَّ

ابو درواله ِّي  ابُْن َمْعُصوُم املََدن والْلَّيُل قَْد َجَنَحْت لِلَْغــرِب أَْنُُمـــــُه             َكَما تََسـَــاقَط ِمْن رُضوٍض أَزاِهــــــُرهُ 

ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي   برقا الثالث - بروق َوَرفَلْت فِي قَميص ِ َغّيم َهلَْهٍل                            َرداء َشْمــس قَـــْد متَزََّق أَصفرا 

أم الضعـــــة ُعَبّيد بِْن اأْلَبَْرص  َوبيـْـــَداءُ مـَــــــرَّْت لَـْيــَس لَِســـالِك ٍ                         َيُـــــرُّ بهـَـا إاْلَ َضَباٌب َوَعـْنَظُب 

 

اخلـزعـليــة ْمــس ِفي تَْربيِبـهــَــا  القاضي أبو احلسن بن زنباح  فَـلَــقَـْد أَجــــاَد املـــُـزُن فــي إنْـجـَــاِدهـــَــا      وأَجــــاَد حــَــرُّ الشَّ

جزيرة بـن غنــام َوَكاَن ِمَرآك ِمرآة بَِها انَْعَكَسْت                     َرَوائٌع اَل تَُضاِهي ِمْن َســَجايَاكَ  إبَراِهيْم اأْلَْســَود  
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132
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راس الشـنـدوي د/ أْحَمُد َحَجر الَبْنَعلي   َحـــــــاري والقِفَــــاَرا   أِحبُّ البَّْحَر واأْلْسَياَف ُعْمري                        َواَل أَْهـــَوى الصَّ

وادي الــغـنــي ابُْن الُروِمي   َسقْيــَــاً ألزَمــــان َمـَضـــــْت أيـَامـــُــــــهــَا               بِْيضــَــاً َكأنَّ غـُـُروبهَُن شـــُــــــُروُق  

جبل فويرط د/ أْحَمُد َحَجر الَبْنَعلي   أَلْذُكَرنَّ َزَمانَاً َكاَن يَْجَمُعَنا فِي الْبَّر  ِ      َوالْـَبــْحـــر ِطـَيـــُف اأَلْمــس َِمـــــا بَـعـُـدا  

وادي الشــعــدر القاضي أبو احلسن بن زنباع   ــُحــُب  َوقـْفَـــــَة                   َراِحم فَبكْت لَها بِعيُونَها وقُلوبهـَــا  َوقَفَْت َعليــَهــا  السُّ

أبو بـريـكــه َصفِِي الديِن احلِلي  ـــمــاِء َمأمتــَـــــــاً         واألْرُض في ُعرِس الزَّماِن َوِعيِدهِ  ْحــــُب تَعقِـُد في السَّ والسُّ

راس دخــان ابُْن املُْعَتِز   ْخــَر قَْرَعــــاً                         بُِصُخوٍر َويَْنبُُذ الْــتَُّرَب نَْبـــــــــَذاً    بَْحٌر َشٌر يَُشاِغُب الصَّ
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مـقـرون املـرخيــه اأْلَْخَطل  مــا َرْوَضــٌة َخْضــــَراءُ أْزَهـــَر نَـــْوُرَهــــا              بـالــقَــهــــْر ِبـــنَْيَ َشقَــايـِــق ٍَورِمــَـــــاِل   

الـهـمـلـــة ِهي نَْخلٌَة أَبَْدْت َمفَاتَِن ُحْسِنهــَـــــا                  كَملِّيَحٌة ُزفَـــْت إلَى الَعليـَــــــــــــــاءَ  د / َماِجْد اأَلْحَمد 

برقــة عـفـيـف يْن احلَلِّي   َصفِّي الْدِّ ِمـــن أَبَيـــٍض يَقَـــٍق َوأصـفَـــَر فــاقِــٍع                  أَو أَزَرٍق صـــاٍف َوأَحــَمـــَر قــَـــانــي 

عد  شقرا يِن احلَلِي  َصفِيِّ الدِّ َومَنَْت فُروُع الَدوِح َحّتى َصافَحــَــْت           َكفََل الَكثيِب َذوائِــُب اأَلغــَصـــــانِ 

مَُحْمُد بِْن َعلي الِسنُوِسي  التومي اجلنوبي ــــــَراحْ  ْمس َِوالِظل مَِنَْت َواْسَتَوْت                      فَـِهـي ِمـَثــاٌل لِلْجَماِل الصِّ فِي الشَّ

الــكـســر د/ َغاِزي القُصيِِّبي  تَِعْبُت ِمَن املَسيِّر َِعلى الفَيـــَـافي                     َوَضْربي فِي النُُجود ِوفي احلَــَُزونِ 
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أم صـــغـيـو أْحَمْد َشْوقِي  َولَقَْد َمَرْرُت َعلى الرِّيَــاِض بَِربْــــوٍة                  َكـْم َراقََصـــْت فَّيـَهــــا ُرؤاَي ُرؤاكِ 

مشاش الكبوع ُحَسنُي َسْرَحان   ـجـْــُو فْيـهـَــا أًَي تــــَــْردادِ  يَْحبُو النَِّسْيُم َعلَى الُكْثَبان ِفِْيه ُضَحـى        يــَــرُدهُ الشَّ

مـسـكـر سـالـم ابُْن َخفَاَجة اأْلَنَْدلُِسي   والرِّيُح تَْنحُل ِمْن رذاذ ِ لُؤلؤاً                     وتَفَـْتـــُق مـِــــْن َغَمــــــــــــاٍم َعـــــْنَبَرا  

روضــة الغــاف َماِجْد بِْن َصالِْح اخلَلِيفِي  ََّحــْت أْغَصـانُـَهــا َطــَربَـــاً           ملَــا اسَتَهـَل َعلّيـَهـــا َوابِــــل ُ الُسـحِب  كـَروَضــٍة  َرن

ابن َهانئ األنَْدلِسي  اململحة - خور العديد ألؤلُؤ َدْمع َهَذا الَْغّيُث أَْم نُقٌَط                             َما َكاَن أْحَسَنُه لَْو َكاَن يُلَتقَطُ 

طعس أم جرة َعْنَتَرةُ الَْعْبِسي  ـُل مْعتــِكُر               وأقـطــُع الَبيــَد والرَّْمضـَـــاءُ تَْسَتعـرُ  أْطوي فَيافي الفَــاَل واللَيَـّ
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172
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 176

178

الـهـمـلـــة د/ َماِجْد اأْلْحَمدِ  نَْخـــُل تَــأَوَد بَــــْل تََوَدَد بـَـْل أَتَـــــــى              باحلُْسِن فَْوَق الَوْصِف واإلْطَنــــــــاِب  

فـوز الـخـرانــج إبَْراِهيْم َخلِيْل الَعالَّْف  وَصحـَْراءُ مــِـلَء الَعـــــنْيِ ِفيَهـــا َمَنــاِظـٌر      تَْسـيـُح بَِها اأْلَْحـَداُق والنَِّســـُم َحــائِرٌ 

شـاطــيء دخــان َعلي َمْحُمود َطه   أنَت َمْهُد املِياَلِد َواملَوِت يَا بَْحُر                          َوَمْثَوى الْـهُُمـــــوِم َواأْلْوَصــــاِب 

بروق َمْعُروف الرََّصافِي  َوَغَدْت بِأَقَِصى اأْلُفِْق ِمثَل ُعَراَرة                    َعِطَشـــْت فَأبـْـَدْت ُصــفْــَرًة َوُذبُـْواَلً 

عــد شـقــرا ابن َهانئ األنَْدلِسي  َحاِب َوبنَْيَ الرِّيِح َملَْحَمُة                           قَْعاقَع وَظَبى  فِي اجلو ِتَْخَترطُ  بنََي السَّ

جزيرة بـن غنــام كاِظم األَزدي  ر  ٍ                        يُرِجي َسَحاَب اجلُْود َِغْيَرَجَهام ٍ   فََوَرْدُت بَْحَر اجمَلْد ِغـَْير َ مَُكـدَّ
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188

190

مـسـكـر سـالـم َمْعُروف الرََّصافِي  نََزلَـــْت َتُـــُر إلَى الُغـــُرْوِب ُذيُـــــــْواَل             َصــفَْراءُ تُْشــِبــُه َعاِشــقَـاً َمــْبتُـــــــــَوال 

مـسـكـر الـنـانــد َماِجْد الْرَّاوي  ْمـُس َشآبََهـْت بُرتُقـــآلَـــة                        وفُؤادي نَْشواُن َحَتى الثَُمــالـَـــة  َمـالَها الشَّ

قـلـمـة الـخــرانــق د / َماِجْد اأَلْحَمد  ـــــُه                     فِي َرأِْســـَها َشــــوٌق إلى اجلَــــْوَزاءَ  َـّ َمْشـــــــــُدْوَدًة لأِْلرِض ِإال أنــــ

جزيرة بـن غنــام أْحَمْد َشْوقِي   أَو َربيٌع ِمْن ريشـــِة الفَنِّ  أَبهــَى                            ِمْن َربِيع الرُّبَى ، وأَفنُت َزْهــــَرا 

حـالــة وبـيــر البُْحتُري  ذاُت  اْرِتَــاز بَحــِننِي  الّرعــــْــــــِد                 َمجُروَرةُ الّذيِل ، َصدوُق الَوْعــــــــدِ 

الـمـفــيــر َمْعُروف الرََّصافِي  لَْم تََخْف فِي أَثَْنائِه َخافِيـَـــــــــــٌة                       َحَتى تََرى فِيِه اْهِتَزاز النَِّســيـــِم 
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العـبـيــب َوَغداً يَْعقُُب الْـُغـُروَب ُشــُروٌق                            ِمْثُل َما أْعقََب الُشُروَق ُغـُروبُ  ابُْن الُروِمي 

الـهـمـلــة مَُحَمد َمْهِدي اجلَواَهِري  ـَحـــر  يـــَـا أِصّيــاًل َهاَجــــْت  الـذكــَرى بـِــــِه           نَْسَمـــــًة أنَســـــْت نَِســّيـــَم السَّ

وادي الشــعــدر َصفِيِّ الديِن احلِلِي  ْت َحدائِـقُـُه تُعـاتِـُب َجــونَــــــــــُه               فَأَجـاَب مُـعَتـِذراً بِـَغــــير  ِلِــسـَـــــــانِ  َظلَـّ

الـخـــرانـــق د / َماِجْد اأَلْحَمد  َهْيفَاءُ بَاِسقََة القَــَوام َبـَِديْـَعــــــــــــٌة                    َوأنَــا وأنْــَت نَِهْيـــُم بِالْـهـَْيــفـــَـــــــــاءَ 

راس الـشـنـدوي جميل احلبيب  مادمِت تدنني احلبال إلى يدي                              ما هّمني أْن سور بيتك عالي 

روضـة أبا الــدوم َصفِيِّ الديِن احلِلِي  ـانـِي  َبـاُب الــثَـّ بِيـَع ُهـَو الشَّ فَاِصِرف ُهموَمـَك بِالرَّبيـع ِ َوفْصــلِـــِه                    إِنَّ الرَّ
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خور العديد د/ َغاِزي القُصيِِّبي   ْحارى فِي َشَرايِِيني  ْمـــل ِ                                 َظَمأُ الصَّ إنّْي ِمْن باَِلِد الرِّيـِح والرَّ

جزيرة بـن غنــام َعلي َمْحُمود َطه  َسِمْعُت َهديَر ِالبَّْحر َِحْولي فََهاَج بـي             َخَوالُج قَلْـِب مُْزبـــَــد اللـــَـــجِّ هـــَــادر 

مـسـكـر سـالـم ريُْف الرَِّضي  الشَّ َمـــرِّ   َغمـَـــام ٍأو َكِحـــلــــم  ِمـَــــَنام  ِ   َونَْغَتِنــــــُم األوقَـــــــاَت إنَّ بَقــــاَءهـــــَا    َكَ

دوحــة الـنـقـيعــه َعلي َمْحُمود َطه  ار مـَــالــَـــُه ِمـــــْن َمــــــآبٍ  لِي َوَراَء األْمــــَواِج يَا بَْحُر قَلْــٌب                     نَاِزُح الـدَّ

روضــة الـهـاشـمي ابن َهانئ اأْلَنَْدلُِسي  واألْرُض تَْبُســـــُط فِي الَثرى َوَرقـــــاً            َكَمــــا تَْنشــُر في َحـــافَاتَِهــا البُْســـــطُ 

وادي الـغـنــي البُْحتُِري  ـَة احلَــفْــلِ  ََّجَة اأَلَْرَجــاء َمْوِشيَـّ رأَيـــُت الرِّيـَــاَض الزُّْهــــَر يُونَــــُق نَْورهـــــــا         مَُدب
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216

218
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224

226

راس العــالق أْحَمْد َشْوقِي  َماَء واملـَـــــــاَء ُعـْرٌس                           مُْتَرُع املَْهَرَجــاِن حملــاً وِعْطـــــَرا  َوَكـأَنَّ السَّ

نـقـا مـشــاش َماِجْد الْرَّاوي   َمـا َوَشْمُس األَصالــهْ  َحــــــارى بُِعـْمــــــٍق        َحْيُث شمُس السَّ بــــَـاَت يَْرنُو إلى الصَّ

جزيرة بـن غنــام َماِجْد الْرَّاوي   َخلََدْت لِلِْسكوِن َخلَف الرََّوابِي                      َوِهي تُْهِدي قَْبَل الرَِّحيِل رَسالَـة 

رويضـة الـعـيـن يْن احلَلِّي  َصفِّي الْدِّ َوتََنوََّعــْت بُســُط الرَّيَـاض فََزهُرهـَـــا                  مَُتبـــايِــُن اأَلْشـَكـاِل َواأَللْــــــَوانِ 

جزيرة بـن غنــام مَُحْمُد بِْن َعلي الِسنُوِسي  تََرْعَرَعْت بَـنْيَ ظـِــــاَلل ِالْـرُّبــــَـــا                          َونَْسَمة ِالْـَواِدي َوَعـْزف ِالرِّيــَـاحْ 

راس الفريكة إبَراِهيْم اأْلَْســَود  َوالْلَّيل إْن اَْرَخى َعلَْيَك ِسُدْولـــَـــــه             َعْكَسْت ِمَياُهَك َما َحَوتــَه َسمـــَـــــــاءُ 
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برقــة عـفـيـف د/ َغاِزي القُصيِِّبي  مـاذا أقـوُل  وددُت الـبحَر قـافيتي          والـغيم مـحبرتي واألفَق أشعاري 

شـاطــيء الـغـاريــة َعلي َمْحُمود َطه  َمـا            إلى الّشاطئ اجملْهُوِل ِيَْسَبُح َخاِطري  َـّ َوقفُت أشــيـــُع الفــكـــــَر فيَها كأنــ

جزيرة بـن غنــام البُْحتُِري   ــلِ  َم فِي أَْوَراقِــهـــا لُــْؤلَُؤ الــطَّ تََروَّْت بَداراِت الَغَماِم وقَْد َسَرى                    فََنظَّ

وادي الغني َماك  َعْبَد اهلل بِْن السَّ الــــرَّْوُض مُْخَضـــٌر الرُّبى مَُتَجمــِــــل ٌ            لِلَْناظـِــــريَن بأْجـمــــَــــِل األلْـــــــــَواِن  

روضة الغاف بَِدّيُع الّْدين الَهَمَذانِي  بِيــع ِ َجلََبــْت أَْزَكـــــى َمـْتَجـــر ٍ    َوَجــلَـــْوُت لِلَْرائـِــــنَي َخـــْيَر َجـــــاَلئِــــِه  َزَمــُن الْرَّ

دوحة فشاخ َصفِيِّ الديِن احلِلِي  أو مـَا تََرى الَغْيَم الرَّقِيَق ، وَما بََدا                  لِلْــَعـــنّيِ ِمْن أْشــــــكالِــِه وُطــُروِدهِ 

الفهرس
الصورةاملوقع الشاعر بيت الشعر الصفحه 
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رقم اإليداع

دار الكتب القطرية :

ريدمك :

حقوق الطبع محفوظة لوزارة الثقافة والفنون والتراث

حقوق الطبع للصور : للسيد / أحمد بن يوسف اخلليفي
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