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الوطن أغلى األش�ياء.. وشعرًا التغني بالوطن هو أسمى وأطهر 
وأنقى أنواع الشعر وال غرض يتسّيد فوق هذا الغرض.

الي�وم حتتفل البالد بعيد اس�تقاللها املجي�د، أغلى األيام 
وأثمنها لدى جميع من يعيش على هذه األرض الطاهرة، وغدا 
نحتفل بعيد التحرير وقبلهما احتفلنا مبناسبة غالية هي جلوس 
صاحب السمو األمير. تسابق الش�عراء على التغني بالوطن في 

هذا اليوم.
اختلفت احلروف واجتمعت في حب الكويت وقائدها صاحب 
الس�مو األمير الش�يخ صباح األحمد ه�ذا األب ال�ذي نذر عمره 
خلدمة وطنه وأبنائه الذين بادلوه الش�عور نفسه حلبهم لكويت 
اخلير وه�م يترجمون نبض الش�ارع تزامنا م�ع االحتفال بعيدي 
االس�تقالل والتحرير. مبحبة ومبايعة س�مو أميرنا الغالي أبوناصر. 

أطال اهلل في عمره. 

دع�����ان�����ا  س�������ام�������ع  ي��������ا  ي����������اهلل  اال 
ف�����ي خ��ف��ان��ا ان������ت خ����اب����ر   ط���ل���ب���ت���ك و 

ت��غ��ف��ر و  حت���ف���ظ���ن���ا  و  ت����ع����اف����ي����ن����ا 
 م�����ن ال���ت���ق���ص���ي���ر ف�����ي ح����ق����ك خ���ط���ان���ا 

ت���وك���ل ب�������اهلل  ه����اج����س����ي  ي������ا  اال  و   
ت�����وان�����ا م������ٌن������ي زه�����م�����ت�����ك ال  ل�����ي�����ا   

و خ�����آب�����رن�����ي ق����ص����ي����ًد م������ا ي��ج��م��ل 
ب����ن����ت����دان����ا ان���������ا وٌي�������������آه م�������ا ح�������ن   

ب�����ي ت����ع����زوى امل����ع����ان����ي  اق�����ول�����ه و   
 ت�����ق�����ول ان�����خ�����اك ان�����ط�����ق ف�����ي ح����دان����ا

ت�������ران�������ا ب�������امل�������واق�������ف ي�������ا م���ح���م���د
 رج���������ال ال����ط����ي����ب ت�����ف�����رح ف�����ي ن���ب���ان���ا

ح��ف��ظ��ه و  اهلل  ام��������ان  و  اهلل  س������ام   
غ����ان����ا ف�������ي  ت�����ف�����اخ�����ر  داًر  ع�����ل�����ى   

ال���ص���ب���اح���ي دار  ع����ل����ى  اهلل  س�������ام 
ب�������روق�������ه س���م���ان���ا ت������ن������ور   س�����������اًم 

داري ع�����ز  ف�����ي  أف���ت���خ���ر  و  ك���وي���ت���ي   
ال�����ل�����ي وران�������ا ت�����ون�����ا و  ال�����ل�����ي  ل����ه����ا   

ي���ك���ف���ي���ن���ي ل����ي����ا م������ن رح��������ت دي������ره
 اش���������وف ال�����ك�����ل ي���ش���ك���ر ف�����ي ع���ط���ان���ا

ب���ال���ط���ي���ب ص���اف���ح ل�����ل�����ذي   و ح�����ٌن�����ا 
ال������ن������ور ال م����ن����ه ش���ع���ان���ا  س����������واة 

ن�����ق�����در خ������اط������ره م������ن ط����ي����ب خ���اط���ر
ن���ص���ان���ا ال  ب�����امل�����ع�����زه  ي����ب����ش����ر  و   

ب����ال����ش����ر ن������اوي ل�����ل�����ذي   و ح�����ٌن�����ا 
ن�����وان�����ا ف����ي����ه����ا  ب����ي����ل����ع����ن س�������اع�������ًة   

ال�����س�����ي�����ل ال م�����ن�����ه حت�����در س������������واة 
رح����ان����ا ت�����اق�����ف  ال  و  ن�����رح�����م  وال   

 اخ��������و م��������رمي وري����������ث امل�����ج�����د ك��ل��ه
ال���ط���ي���ب اح���ت���وان���ا ال��������ود و  ب����ص����دق   

ك��ل��م��ه ق�������ال  م������ن  اال  و  اب�����ون�����اص�����ر 
ل�������ه والن�������ا ي�������ب�������اري م�������ن غ������ان������ا   

اب����وف����ي����ص����ل مي���ي���ن���ه ف���ال���ش���داي���د  و 
ب���غ���ان���ا ال  دروًع  ل�������ه  ح�����ن�����ا  و   

ال����ت����واض����ع ل����ل����ت����س����ام����ح و  ام������ي������ًر 
 وف��������ا ق����ل����ب����ه ق������ري������ًب م������ن وف����ان����ا

ي���ذك���ر ب������د  ال  اس��������م  ل���ل���ه���ي���ب���ه  و   
ال�����ت�����ق�����دي�����ر م�����ت�����رب�����ع ح���ش���ان���ا ل�������ه   

ه���������ذاك ال����ش����ي����خ س�����ال�����م ي�����ا رف���ي���ق���ي
 رئ�����ي�����س ال�����ل�����ي ع������ن ال����ه����ي����ه ذران�������ا

ال���������درع احل����دي����دي ال���������دار و   ح����م����اة 
ال������وغ������ا ال م������ن غ���ش���ان���ا  م����ق����اب����ي����س 

اق���ب���ل م����ن����ه  ال  ف����ه����د  ل����ل����وق����ف����ه  و 
 ي����ش����ي����ل احل�����م�����ل م������ا ع����ن����ه ت����وان����ا

ي�����ا وري��������ث اجل��������ود و ارح�����ب  ه����اب����ك 
ت����ع����ب����ر ع�������ن غ����ان����ا ت�������راح�������ي�������ًب   

 محمد العزام

دار
الصباحي

ياكويت ياعشقي

عطر النفوس
اش���������رق���������ي ب�������ال�������ن�������ور ي������اش������م������س ال�����ش�����م�����وس

خ�������ل�������ي ال��������ف��������رح��������ه ص���������ب���������اح ف����������ي ص�����ب�����اح
ي����������اع����������روس ال���������ش���������رق ي���������ا أج�������م�������ل ع���������روس

س�������اب�������ق�������ي ب�������امل�������ج�������د ه���������ب���������ات ال���������ري���������اح
ال������ع������ط������ا واجل������������������ود وال�������ط�������ي�������ب م������غ������روس

ف����������ي ت����������راب����������ك ش����������ارب����������ن ع�������������ذب ال��������ق��������راح
ي��������اك��������وي��������ت ال��������ع��������ز ي�������اع�������ط�������ر ال������ن������ف������وس

ي���������������اب���������������ادي م�������������ن جن�����������������اح ل�������ي�������اجن�������اح
 بدر الضمني

غ���رام���ي وأول  ع���ش���ق���ي  ي����ا  ك����وي����ت  ي����ا 
ي������ا دي����������رة م������ا م���ث���ل���ه���ا أي دي������ره

اس����م����ك ق���س���م ي���ل���غ���ي ج���م���ي���ع األس����ام����ي
ف����ع����اي����ل����ك ب����ع����ي����ون ش���ع���ب���ك ك���ث���ي���ره

ال���ط���ي���ب���ن احل���ش���ام���ي ال�����رج�����ال  أم  ي����ا 
ي�����ا ف����ات����ن����ه ف����ي����ك ال����ص����ف����ات امل���ث���ي���ره

م�����ن ع�����ادن�����ي ط����ف����ل أالع��������ب إب���ه���ام���ي
ب���ص���م���ت���ل���ك ب���ص���م���ة رض�����ي�����ع ص���غ���ي���ره

وب�����دي�����ت أن������ا أك����ب����ر وأت����ه����ج����ا ك���ام���ي
وان����ت����ي ع���ل���ى ش���ف���اي ال���ص���غ���ي���ره ك��ب��ي��ره

وك����ب����رت وان����ت����ي ب���ال���غ���ا ف����ي ت��ن��ام��ي
ك�����ن اخل�����ف�����وق ك����ت����اب واحل��������ب س���ي���ره

ع���ل���ي���ك ن����اف����س ن���ب���ض دم������ي ع��ظ��ام��ي
وب������ن ال���ع���ق���ل وال����ق����ل����ب م���ل���ي���ون غ��ي��ره

ك������ل ي�����دي�����ن اآلخ����������ر إن��������ه ح����رام����ي
ع���ش���ان���ه أص����ب����ح ف�����ي غ����ات����ك خ��ش��ي��ره

ف���ي���ن���ي ت����وه����ج ج���م���ر األش���������واق ح��ام��ي
وأع��������ذب م���ش���اع���ر ب���ال���ض���م���اي���ر س��ع��ي��ره

ك����ن ال���ن���ه���ار اس����ب����وع وال���ش���ه���ر ع��ام��ي
ف�����رق�����اك ش�����ر وش����وف����ت����ك أل�������ف خ���ي���ره

ي����ا ش��م��س��ي ال���ل���ي ي��ن��ج��ل��ي ب����ك ظ��ام��ي
ع�����م�����ري ص����ب����اح����ك ك������ل ي�������وم ي���ن���ي���ره

ي�����وم ال���س���م���ا ل����ك ح����ب ق���ل���ب وت���س���ام���ي
ف������وق ال����ع����ل����وم ال���ط���اي���ل���ه وال���ق���ص���ي���ره

ي�����ا ش���ي���خ���ة ش���ي���خ���ت���ه���ا ب���إن���س���ج���ام���ي
أم����ي����ره أم�����ي�����رة م�����ا ت���ش���ب���ه���ك أي  ي�����ا 

ك������ذا ب������دا ي���وص���ف���ك ص��������ادق إل���ه���ام���ي
ي�������وم امل�����ش�����اع�����ر داي�����������ره م���س���ت���دي���ره

ي����ا م���وط���ن���ي وال�����وق�����ت الص�������ار ح��ام��ي
جن�����ي ع����ل����ى ش����ان����ك س����ي����وف ش���ط���ي���ره

ي���ا أغ���ل���ى ب��ل��د ق�����درك ع���ن ال��ع��ي��ب س��ام��ي
م�����ا ت���ل���ح���ق���ه ح���ق���د ال����ن����ف����وس احل���ق���ي���ره

ص���ي���ت���ك وص������ل ب���امل���ج���د غ������رب وش���ام���ي
ت���ش���ه���د ل�����ك ك����ف����وف ال�����دي�����ار ال���ف���ق���ي���ره

ك�����رم�����ك رب�������ي ب����ال����ش����ي����وخ ال����ك����رام����ي
أه�������ل ال�����وف�����ا وامل�����ك�����رم�����ه وال����ب����ري����ره

إخ���������وان م������رمي ف�����ي ن����ه����ار ال���زح���ام���ي
م����ث����ل ال����وج����ي����ه ال����ن����ي����ره وال���س���ف���ي���ره

ح���ك���م ج���م���ع م�����ا ب�����ن ح���س���م ون���ظ���ام���ي
ن���اص���ر ع���س���ى اهلل ي��ج��ي��ره أب�����و  ب���أم���ج���اد 

ص�����ب�����اح أب������ون������ا ع�����ال�����ي ب���امل���ق���ام���ي
م�����ن ح���ك���م���ت���ه ك�����م دول��������ة ت��س��ت��ش��ي��ره

ش���ي���خ ل��ش��ع��ب��ه م���ث���ل غ���ي���ث ال���وس���ام���ي
ب��ف��ع��ل��ه وخ���ي���ره ال����وط����ن ت����زه����ر  أرض 

ه������ذا ك�����ام�����ي.. وال����������والء ف�����ي خ��ت��ام��ي
ي�������وم امل�����ش�����اع�����ر داي�����������ره م���س���ت���دي���ره

خالد المحسن

مبروك حكمك
ع�������س�������اك ع�������ال�������ي ي�����اس�����ل�����ي�����ل ال������زع������ام������ه
ال����ي����ت����ام����ه أم  ب������اخل������ي������ر  ت�����دع�����ي�����ل�����ك�����م 
ك������رام������ة م������ن������ك  وزاد  ك�����������رمي  ش�����ع�����ب�����ك 
ال������ش������ي������خ س�������ال�������م ع�������ال�������ي ف��������ي م����ق����ام����ه
واحل������������م������������دهلل ج������ي������ت������ك ب������ال������س������ام������ه
حمود عبداهلل المطيري

م������ب������روك ح����ك����م����ك ي�����اص�����ب�����اح أرب����������ع س��ن��ن
ض�����اري�����ن ال������ع������ز  ع�����ل�����ى  وأن�������ت�������م  أول  م�������ن 
ع����ال����ن دوم  ي����اش����ي����خ����ن����ا  وب������ق������ي������ادت������ك 
ب�����س�����ام�����ة ال������ل������ي ش���������رف ال�������������دار وال�����ع�����ن
ت�����دع�����ي�����ل�����ك�����م ب������اخل������ي������ر ك��������ل امل�����س�����اك�����ن

ال��ل��ي ط���رق ع��ط��ره��ا قلبي وف��اح ال��ع��ن��ود 

ل���ن م��اف��ي��ن��ي غ���اه���ا مت��ك��ن واس���ت���راح

اس��م��ه��ا م��ث��ل ال��ق��م��ر ف��ي س��م��ا األم��ج��اد الح

القراح ال��ع��ذب  م��ن  ال��ه��واوي  القلب  تسقي 

م��ا عليك خ��اف م��ا دام اخ��و م��رمي صباح

ال��ل��ي عشانك ف��دى ع��م��ره وراح م��ا ي���روح 

راع����ي احل��رش��ا ف��ه��د ف��ي ن��ه��ار االج��ت��ي��اح

ق��ام��ت تلفحه اس��ت��ق��ر وري����ح األش������واق 

اشرحه كيف  وال��غ��ا  حبها  أب��وص��ف  كيف 

ال��زم��ن م��ا ميسحه ال��ك��وي��ت ول���و ي��ح��ول 

وال���ع���دو تسقيه س��م احل��ن��ي��ش وت��ذب��ح��ه

امل��ي��ق��اف وال��ص��ع��ب دون���ك ينطحه يحمي 

اجل��ب��ل ي��ب��ق��ى ج��ب��ل وال���زم���ن م��ا زح��زح��ه

م��ا ذخ���ر ع��م��ره ع��ل��ى ش���ان ي��ذخ��ر مشلحه

أخ�و
مري�م

نصار السويط

اف��رح��ي ي��ا ك��وي��ت ف��ي ح��ك��م ال��ص��ب��اح
ب���ال���ل���زوم اخ�������وان م�����رمي ح��اض��ري��ن

ال��ف��اح دروب  ي���ا  ال���ع���ز  دروب  ي���ا 
غ���امن���ن ح����ن����ا  دوم  ذراه����������م  ف�����ي 

م��ن��ن م��اج��ي��ن��ا ع��ل��ى ال���ع���د ال���ق���راح
ي��ح��ف��ظ اهلل دي���رت���ي م���ن احل��اس��دي��ن

وابل

دروب العز


