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دار (دمل���ون) تواري���خ قريناه���ا

ف���ي بط���ون املراج���ع ب���ان ماضيه���ا

ودوح���ة للخلي���ج القل���ب حياه���ا
ق���ال

كل

اخللي���ج

اهلل

فج وجه���ه اخلطر بالبوم وارس���اها

يحيه���ا

صدى التاريخ

والش���هامة طبيع���ة ف���ي اهاليه���ا

َس���م باس���م الس�ل�ام وزان مبداه���ا
واملش���اعر تس���ولف ع���ن مباديه���ا

دي���رة عم���ان والس���لطان غاليه���ا

اب���ن ثان���ي عل���ى العلي���ا اموديه���ا

في ص���دى امل���ال واليام���ال طرياها
مس���هال والرس���ايل ب���ان فحواه���ا
عزه���ا بالعل���وم وج���دد ادماه���ا

هيثم السويط

وجنمه���ا ف���ي س���ماها ح���ب اراضيه���ا

اخلطيمي بكل حروف اإلبداع يجعل قصيدته حتكي مشاعرها منذ بدايتها

واحلص���ون املنيع���ة ال ندبناه���ا

وحتى حروفها األخيرة حتى يحل�ق بنا نحو النجومية بتكاتف الدم واألخوة

س���ولف الصم���ت فيه���ا ع���ن خوافيها

والتالحم اخلليجي الذي يجعلنا نفتخر نحن أبناء اخلليج بهذه اللحمة التي
تعطينا دائما التفاؤل
نحو مستقبل أفضل
بأننا منثل جس�دا
واح�دا ال ميكن أن
يفرق أج�زاءه أحد.

َس���م باس���م الس�ل�ام وزان مبداه���ا
واملش���اعر تس���ولف ع���ن مباديه���ا
ط���ار للجو قاف الش���عر واش���جاها

ي���ا ه�ل�ا واله�ل�ا عرض���ة لعبناه���ا

ل���ي على احلرف ش���رهه م���ا حتراها

دي���رة للح���رم حام���ي ذرا حماه���ا

ال���ف طي���ر تغن���ى ف���ي معانيه���ا

والعف���و ش���يمة حن���ا ورثناه���ا

والقل���وب احلق���وده م���ا لن���ا فيه���ا
لعب���ة احل���رب ف���ي جن���د وروابيه���ا

دارن���ا وش نق���ول الي���ا ذكرناه���ا

وي���ن اب���دى بحضره���ا او بواديه���ا

كلن���ا الش���يخ اب���و ناص���ر بحلياها

اخ���و م���رمي قمره���ا ف���ي لياليه���ا

صانه���ا الش���يخ والرب���ان اجناه���ا

بع���د رب���ي م���ن العث���رات ينجيه���ا

غي���ر قل���ب اخللي���ج الل���ي يناديه���ا

اخ���و ن���وره حماه���ا ع���اش حاميه���ا

م���ا يدان���ي خف���وق م���ا يدانيه���ا

نش���وة الدي���ن واالمي���ان داعيه���ا

ن���ور وال���درب واض���ح ف���ي مس���اريها

للفالح���ي اش���هود ف���ي مبانيه���ا

ف���ي حيات���ه كوي���ت الع���ز يفديه���ا

الصق���ر ل���ه خزي���زه م���ا يخليه���ا

ي���ا عس���ى الغي���م يارحم���ن يس���قيها

يتع���ب احل���رف م���ا يق���در يجاريه���ا

رب احف�ظ ه�ذا

ف���ي هدي���ر يق���ول امل���وت تاليه���ا

ش���اق حل���ن احملب���ة ف���ي اغانيه���ا

ف���ي ب�ل�ادي ت���رى التاري���خ يطريه���ا

علينا بها وفي ظل حكامنا الذين علمون�ا كيف نحبهم ،وهم يبادلوننا هذه

ف���ي س���موم يش���قق جل���د ماش���يها

م���ن غاله���ا هالن���ا م���ا يكفيه���ا

وم�ن ينظ�ر ال�ى
قصي�دة اخلل�ف
يج�د أن�ه أص�اب
احلقيقة بتباهي أبناء
املنطقة بحكامهم
الذين بايعوهم منذ

خلف حمود اخلطيمي

تأسيس هذه الدول.

واجتمعن���ا عل���ى التق���وى ومعناها
وارتفعن���ا جن���وم ف���ي محياه���ا
ي���وم حن���ا جنيها م���ا ح���دن جاها
من يش���وف البحور وح���س جنواها

التجمع وب�ارك فيه وزد من ترابطنا وحتالفنا في ظ�ل نعمتك التي أنعمت

من يش���وف الصحاري خاف ممشاها

احملبة ويتعاملون معنا معاملة األب ألبنائه ،اللهم ال تغير علينا واحفظ خليجنا

راس م���ال اخللي���ج ارجال مس���عاها

ووحدتنا من عيون احلاسدين.

م���ا ته���اب املناي���ا ف���ي مس���اعيها

ال���ف ملي���ون مس���لم م���ا تعداه���ا

مرحب���ا واملداي���ن س���بع انش���اها
عم���ر االرض واالنس���ان مبناه���ا
واالم���ارات ص���وت الع���ز غناه���ا
باله�ل�ا والغ�ل�ا حن���ا دعيناه���ا
دي���رة (للخليف���ة) وان حضناه���ا

بحره���ا ك���م حضنه���ا ف���ي ش���واطيها

ل���ه ع�ي�ن تن���ام وع�ي�ن خاله���ا

س���اهرة ف���ي ام���ور الش���عب مش���قيها

ه���و رم���ز الب�ل�اد وه���و رجواه���ا
ديرت���ي واملعان���ي وان حصرناه���ا
ي���وم ذات السالس���ل ث���ار مرماه���ا
واملعان���ي

له���ا

ح���ي

تلقاه���ا

صانه���ا ف���ي عزي���ر ال���روح يش���ريها
خلف حمود الخطيمي

