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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 المقدمــــــــــة

 

 ازل بالشعر وتمٌزوشتهر بنو تمٌم منذ األأ
فً الشعر الفصٌح فً عصور سابقه 

 ة .وبالشعر الشعبً فً العصور الحالٌ
 ةٌم من أعرق القبائل العربٌن بنً تمأورغم 

 ن شعرائها كان لهمأ. فً جذور التارٌخ 
بٌن  وإظهارها دور كبٌر فً شهرتها أكثر

 القبائل فكان الشاعر قدٌما ٌقوم بدور
وثقافً ومجتمعً ٌجعل منهم  عالمًاإل

منبرا فً مقدمة الشعراء فً الجزٌرة 
  :م فٌها قول شاعرهو العربٌة

 

 ٌمـك بنو تمـبت علٌـاذا غض
 غضابا احسبت الناس كلهمو
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 الشعراء المعاصرٌن
 الجزء الثالث

  
 الكرٌم عبد بن حمد ثالثا : الشاعر :

 : السعٌد المزعل

 إلى ٌنتمً كوٌتً شاعر -4691 موالٌد من

 الكوٌت شمال الجهراء أمراء السعٌد أسرة

 من مشرف آل إلى نسبهم ٌرجع والذي

  . تمٌم بنً من الوهبة من المعاضٌد

 . التربٌة وزارة فً إداري مسئول عمل

  والعربٌة الخلٌجٌة الساحة أعمدة من عتبرٌ

 منتصف فً النشر بدأ قدٌر شاعرك
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 وابتسامته الشٌق بأسلوبه عرف الثمانٌنٌات

 فً شارك خلقه وحسن وتواضعه المعتادة

 وخارجها الكوٌت داخل األمسٌات من العدٌد

 .  صوتٌة دواوٌن ثالثة وأصدر

 ة :مشارك فعال فً الجهات التالٌ

  الكوٌتٌة الصحفٌٌن جمعٌة عضو 

  الكوٌتٌة ارةالصق لجنة عضو . 

  شاعر برنامج فً التحكٌم لجنة عضو 

 . الملٌون

 الكوٌتٌة وضوح مجلة تحرٌر رئٌس . 

  والتراث للثقافة العامة بالهٌئة مستشار 

 . (اإلمارات أبوظبً)

  الصٌد معرض مسابقة لجنة رئٌس 

 . والمقناص الصٌد لشاعر والفروسٌة



فحة  ص  11من  5ال

 

  الرأي وضوح مهرجان لجنة رئٌس 

 . الكوٌت فً الشعري

  (الصقار) مجلة فً الشعر ملف مشرف  

  الصٌد معرض فً مسٌاتاأل مشرف 

 . أبوظبً فً والفروسٌة

  اإلمارات صقاري نادي فً عضو . 

 : منها بعض وردن القصائد من العدٌد له

 القصٌدة األولى

 

 وش ومعنى معنى الف وعٌنك جفنك بٌن

 ٌاللً نتأ جفونك ترخً ٌوم للقصائد بقاء

  تنتزعنا جٌتنا بزٌنك

  هونك هون على وارحمنً الصدر وسع
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  رجعنا نسري نبً انً لو وهللا نتأ

 ذلك حً ٌبتدونك كنهم غٌرك زٌن انتهاء ال

 الزٌن ورد ما مبطً قطعنا عنهن فٌك الحال

 وانا وصف فً بغٌناك كم ٌشبهونك من

 ٌا معذبك شعر بٌاتأ عجز ضعنا قولأ

 صفونك

 

 ٌةالثانقصٌدة ال

 

 وبعنا غٌرك الوصف بسوق شرٌنا كم

  دونك ٌطٌح كله وصفنا مهما نتوأ

 وهللا مجتمعنا فً البٌض صدور مضٌق ٌا

 النظرة تذكر عٌونك قوٌنا ما بشعري انً
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 سكوتك تقبل ٌوم اندفعنا ورائها من اللً

 سمعنا لكن تكلمت ما جنونك مع مختلط

  واطعنا

  ٌفهمونك كلهم مثلً الناس كن

 انك لو ولعنا تعلن ورحت غرور فً جٌتنا

 وهللا قفٌت ٌوم زبونك انً وهللا كالمك تبٌع

  نفعنا ما ثقلنا

  ٌتبعونك ودهم وناس ناس خذتأ

 وأ معك ظفنا ٌتسعنا وراهً كبٌر قلبك دام

  ردونك فً ظفنا

  اقتنعنا ما تونا هٌبه للزٌن اثر

 لو ٌحسدونك وانتبه تطلع جٌت ال قراءأ

  قطعنا هللا لك سكاكٌن معانا



فحة  ص  11من  0ال

 

 عٌونك وقطعتنا حمٌد ربك بس

 

 ةصٌدة الثالثالق

 

 تقطعنً تواصلنً بكٌفك ماهو بكٌفك اهو

 الجٌت ٌاشٌن سٌره فضها وأ بٌن غال ماأ

  التوادعنً تقطع

 ٌاماخذ تأثٌره شلون الوداع تحس لٌتك

  وسمعنً فٌنً قل الحب

                                                                                                  بغٌره ابدل صعب كبر على حب

 مع ٌمكن نافعنً مانت وادري فٌك بحتفظا

 وش تدري وهللا خٌره محبتك قولأ الوقت
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 آخر مارسأ نتأ معاك انً دافعنً معك اللً

  ٌقاطعنً اللً البرود فٌك واحب الغٌره

 ٌاللً تفسٌره صعب صمتك ماتكلمت لو

 ماوجه منٌن تقاطعنً شفها البشر علٌك

 قول الخوي من ٌاشٌنها سٌره لك الهقوات

 بشاٌفن نتأ وال شره ماغٌر طعنً اتركه

  توزعنً الجٌتك منك ٌاشٌنها خٌره

 شف تجٌٌره هالظرف على اللً عذرك فً

 هموم واكبر ٌاسعنً ماعاد البشر صبر كبر

 خطا منً جاك وش صغٌره شوفهاأ العباد

  تبٌعنً ٌومك

 اذكر انا جٌره اسوقها علٌك ذقها سوق فً

  دلعنً قلت من اال انك
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 ٌامشغل مشاوٌره علشانك هانت القلب

 علٌك شفنً ٌعنً و تحبنً بٌن القلب

 ترككأ قولأ مرات حٌره ٌاسٌدي احترق

  ٌمنعنً الشك

  معاذٌره واقبل أعذره ٌقول شً

 ٌمكن نافعنً مانت وادري فٌك احتفظ قلت

  خٌره محبتك قولأ الوقت مع

 

  : عجارملا
 .ٌا دبٌوٌكٌموقع  – 4
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صل هللا على نبٌنا محمد وعلى آلة وصحبه 

 أجمعٌن
 جمعه ونقله توثٌقا :

 بدالرحمن بن ٌحٌىعبدالعزٌز بن ع
 الناصر التمٌمًالعٌونً  

 0808600000واتساب 
أسأل هللا العظٌم رب العرش الكرٌم أن 

  وموتنا ٌكرمنا وإٌا كم
 والرحمة الواسعةبالعفو 

 وٌجمعنا بهم بالفردوس األعلى
 نة آمٌنمن الج


