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لقان���ا28 تتذك���ر  الش���وارع  كل 
واخلالدية واملرق���اب  كيف���ان 

غرد على غص���ن احملبة هوانا
وال���ورد كله حاض���ر مع نديه

نضحك منازح بعضنا في سمانا
اليوم بالصاحلية؟ تذكر هذاك 
مشاعل الدوسري

كيفان والخالدية

ربع ساعة
ربع ساعة وعينك من الشوق بعيوني

وعينك لها االمر.. ولها السمع والطاعة

ربع ساعة وكن الثواني يحسدوني

معاك انت.. واهلل مرت أقصر ربع ساعة

محمد المسعري

ال تصدقني
مادام حبري، على أوراقي موثقني

بقول بيتني واألقالم قالتها
لو قلت: عادي غيابك! / ال تصدقني

معك / أغلب الناس ما هي قد كلمتها..!!
ما هو انا بس /  بغيابك تضايقني

الكويت من رحت مرتفعة حرارتها!
حمدان الديحاني

تركي عواد: أمشي غريبًا وداخلي ألف دولة

أم������ش������ي غ������ري������ب وداخ��������ل��������ي ال���������ف دول�������ه
واط�������ال�������ع ال�����دن�����ي�����ا ب�����ن�����ظ�����رات م�����ذه�����ول؟

ش����ف����ت أب�����س�����ط أح������الم������ي مت��������وت ب���س���ه���ول���ه
وال����ص����م����ت ع�����ن خ������وف احل����ك����ي ك������ان م���س���ؤول

ك������ان������ت ح�����ك�����اي�����ه ل������ش������اع������رن ص���ف���ق���ول���ه
وم�������ن ب����ي����در أح�����الم�����ه ن����س����ج ح����ل����م م����خ����ذول

ي�����ك�����ذب ع����ل����ى ال�������واق�������ع وي������رض������ي ف���ض���ول���ه
ت����اري����خ����ن����ا ب�����اق�����ي م����ث����ل س����ي����ف م����س����ل����ول؟

ال�������وق�������ت م�������ا ح�����ش�����م ع������ي������ال احل�����م�����ول�����ه؟
م�����ق�����ت�����ول ب������ال������واق������ع وب�����احل�����ل�����م م���ق���ت���ول

ش�������ي أق�������ول�������ه وش���������ي م�������ا اق�����������در اق�����ول�����ه
ومي����ك����ن ي����ك����ون ال����ص����م����ت ب����اق����ي ع����ل����ى ط����ول

ف���ص���ول���ه وأرب������������ع  اح�����س�����اس�����ه  وردة  ه������ي 
م��ش��غ��ول ك���ن���ت  ال  ال����وج����ه����ات  خ����ام����س  وه������ي 

ي������ارح������ل������ت������ي ت�����ك�����ف�����ني غ������ن������ي ه����ط����ول����ه
م����ع����زول ش����خ����ص  ع����ل����ى  دم�����وع�����ك  ت����ن����زل  وال 

ت����ط����ول����ه ش���������ي  ك���������ل  وق���������ال���������ت  ردت 
الت����ن����ك����س����ر ف�������ي وج���������ه األي�������������ام وات������ق������ول

خ�����ل�����ك غ������ري������ب وداخ���������ل���������ك ح��������س دول��������ه
م����ات����وق����ف ال����دن����ي����ا ع���ل���ى اح�����س�����اس م���ج���ه���ول؟
تركي عواد

تركي.. متى يقصر عمر الشعر؟ 
عندما يظلمه املستش���عرون ويقولون ماال 

يجيدونه به.
وماه���و ال���ذي يقي عق���ول الش���عراء من 

التلف؟
لكي اليكون الش���اعر صاحب عقل »تالف« 

يجب ان يكون انسانا 
متى تكبر اخطاء الشعراء؟

عندما تكون للحرية.. مساحه أكبر.
من الذي اتهم احلب بأنه اعمى؟ 

ش���اعر.. يحب ان »يحب« اجلياكر.. فعذر 
نفسه باحلب.

متى يفقد الرجل ذكاءه؟
عندما يطبق السؤال السابق.

مب خرجت من مخالطة االصحاب ؟
فرح وتعب.. وتركي عواد
متى دفعت الثمن باهظا ؟

عندما قررت ان اكون شاعرا 
متى يشعر الفقير بالغنى؟

عندما تسمو نفسه 
كيف ميكن لنا تنمية الذوق ؟

ان نساعد في نشر قصائد املبدعني 
متى يقنعك الشاعر؟  عندما يكون »نبيال« 

وحقيقيا. ماقدر أقول..

حسين الشمري

تركي عواد.. شاعر من الطراز 
الفخم.. يجيد كتابة الشعر ومحترف 

في املشاعر واالحاسيس.. 
قصائده.. ال تشبه أحد.. يحلق 
بك عاليا.. يجيد احلزن.. والفرح.. 
ويجيد رس�م ضحكات االطفال.. 
ويجيد البرد .. وقطف الثمار.. ونثر 
املاء البارد على قلوب املتابعني.
قالوا عنه الكثي�ر.. فلم يتغير.. 
حاول ان يكون انس�انا ش�اعرا.. 
كما ه�و..  كتب الش�عر.. بقلبه.. 
وعينه.. وبيئته.. وثقافته واشيائه.. 
واحزانه وافراحه.. واحبابه.. تركي 
عواد.. ضيف هنا.. في مساحه غير 

اعتيادية:

»أبيات«.. يعود من جديد

بّيض اهلل وجه »تفكيري«
فه���د بن ش���وميي.. 
ال يكتب الش���عر عبثا.. 
قصائده أسطول ملكي 
فخم.. ومشاعره درر غير 
اعتيادية.. فهد بن شوميي 
وقصيدته.. مختلفة جدا.. 
كتواجده.. عبر فيها عن 

الكثير:
أنا من مسجدي  وال 

ملجلس الطيب لدوامي
أتع���وذ م���ن بليس 

ونزوته في كل نوبه
ومس���احات كبيرة.. 
مخضوضرة بالشعر.. 

واجلمال.. والعذوبة:

مانيب صوبه يخدر مسمعي  اللي  الكالم 

اسكتي لني اكتب شعوري واخلص من كالمي

احترم طهر الوجيه اللي عن الغي محجوبه

مير طيفك ال تختل ناظري.. مع احترامي

كيف اصدق دمعة عيونه. ونظراته كذوبه

في حورها يستبد الظلم. ويطيش العصامي

غروبه وتكره  اشراقه  حتب  صبح  اوله 

وآخره يكسر جبروتي ويفرح ل� نهزامي

حدني ل� اترك مواني رحلته واهجر دروبه

االسامي كبار  وعزة  الدهاه  عقول  حنكة 

عذوبه واطرافك  حلم  ولبك  يغري  اولك 

بس ماهي ضمن رغباتي وال ضمن اهتمامي

ذنوبه شرفة  على  ذنوبك  طلت  ال  وقفي 

واسهري واليا سهرتي ودعي طيشك ونامي

اتركي غصنك المن اسفل عباد اهلل عثوبه

سلعت ضاعت من التاجر وفاز ابها احلرامي

محسوبه واالي��ام  الدنيا  لذة  في  انعمي 

وال انا من مسجدي ل� مجلس الطيب ل� دوامي

نوبه كل  في  ونزوته  بليس  من  اتعوذ 

بيني وبني الدروب املغوية حزم الضوامي

كل ما مال الترف صديت خوف امن العقوبه

جعل ربي ما يحاسبني على ذنبي واثامي

واحلظيظ اللي تدارك زلته وادرك عيوبه

بّيض اهلل وجه تفكيري وعز اهلل مقامي

فهد بن شويمي

بعد توقفه لعدة أس���ابيع يعود موقع أبيات للساحة 
اإللكتروني���ة والتواصل مع جمه���وره الكبير مبفاجآت 
كبيرة وتطويرات خاصة أجرته���ا إدارة املوقع ملواكبة 
التطورات الكبيرة التي تطرأ بني احلني واآلخر على الساحة 
اإللكترونية. وأطلقت اإلدارة النسخة التجريبية والتي 
جاءت بشكل مفاجئ وبتركيز أكثر على جعل موقع أبيات 
موقعا اجتماعيا أدبيا في فضاء اإلنترنت. كما أش���ارت 
اإلدارة الى جمي���ع التعديالت والتطويرات التي أجرتها 
على املوقع ووعدت اجلمهور بتقدمي املزيد من اخلدمات 
التي تهم مس���تخدمي موقع أبيات الذي متيز بحضوره 
األدبي على الساحة بإدارة الشاعر الكويتي سالم املري. 

رابط موقع أبيات:
www.abyat.com

قراءة نقدية: »كالم الصبر« لجابر البطحي 
االنكسار واالنهزام نتيجة 
حتمي���ة للم���وت كما جرت 
الشاعر يفخر  العادة. جعل 
بطموحاته وأمانيه حتى تصل 
ذروتها، كشجرة مثمرة آتت 
أكلها فتساقط ثمرها كناية عن 
احللم الذي يحققه الشموخ 

والعزة.
يادف��ا العمر جرح��ي ماله 

حقوق
مير أن��ا مرك��ي الضلعان 

حيلي
الش���اعر يس���تذكر  عاد 
جرحه، وينب���ه في تكراره 
على أن اجلرح لم يكن هينا، 
ليستأنف اخلتام، في تبيان 
جلده وصبره، ولعله جاء بهذا 
التكرار لتلخيص كل األحداث 
التي مر بها، ويخلص بطريقة 
ناجعة لرسم نهاية املطاف 

دون استرسال واستطراد.
عاش��قك كم كت��ب للحب 

طاروق
ادمع������ي للقصاي�����د 

واضحكيلي
الش���اعر في  اس���تجالء 
الغيوم  ختام النص، بع���د 
التي تلبد فضاء الشعر، كان 
ختاما صح���وا، أزاح وأراح 
النفس وكما يقال عن الكالم 
في اللغة )أحس���ن السكوت 
عليه(، فلم يكن ختاما يدعو 
التساؤالت، بل أجاد  لطرح 
في عزف هذه الس���يمفونية 
التي يرتفع صوتها ش���يئا 
فش���يئا حتى ينذرنا بقرب 
انتهاء العزف، مما تستريح 

له النفس واالذن.
لم يكن هذا النص عاديا، 
وواض���ح جدا أن الش���اعر 
اس���تجمع طاقاته اإلبداعية 
في توظيف مفرداته بالشكل 
اللي يطابق ما يرنو ويصبو 
الرمزية  له، بابتعاده ع���ن 
الذي  املتكلف���ة، والوضوح 
يسهل فهمه ويضعه في مأزق 

الصراحة.
محمد صالح العتيبي

وسولفيلي
تخلص الشاعر من اإلطناب 
والتوغ���ل، باالنحراف نحو 
محبوبته مبناداتها ومخاطبتها 
بترك كل ما يعنيه ويخصه، 
وهذا ما نبهنا وأش���رنا إليه 
في التوطئة بخروج الشاعر 
م���ن عن���ق الزجاج���ة بهذا 
التحول الرش���يق، وإن كان 
يفتقر لالبتكار، لكنه تخلص 
بطريقة مقنعة، ويتضح ذلك 
من الشطر الثاني )اتركي كل 
شي وسولفيلي( وال نقول 
هذا التخلص غير داعم للجزء 
األول، فلرمبا كان املقصود 
»القصيدة« نفس���ها، وجعل 
ينته���ج األس���لوب الرمزي 
واالبتعاد إلى أقصى درجات 
القارئ في  الترميز، ليخير 
مفهوم���ني متطابقني املعنى 

واملقصد.
عقب��ه  لي��ل  تخاف��ن  ال 

شروق
جاء لفظ )الليل( مناسبا 
التي  التراجيدية  للتراكمات 
أخ���ذت على عات���ق النص 
دالالتها ومعانيها، بل أجزم 
أن���ه اختزل كل م���ا فات في 
ه���ذه اللفظة بطريقة بارعة 
وذكية، لتتح���ول الصورة 
املظلمة لصورة مشرق ميلؤها 
التفاؤل واألمل، في استخدامه 
للتضاد الذي اتسق وتسلسل 

الفكرة.
أال  تخ��اف  م��ا  خطوت��ي 

رحيلي
شطر عن أبيات، لم يشغل 
الش���اعر نفس���ه باالعتداد 
واالعتزاز بها، حينما جعل 
اخلطوة كيانا روحيا، تخشى 
وتهاب، ليصورها في أضعف 
حاالته���ا عن���د رحيل رأس 
الكيان، وكأنها هي من تطلب 
بقاءه وجردت � أي اخلطوة � 
من معناها الظاهر، في لوحة 

فنية نادرة الوجود.
األماني متوت وراسها فوق 

عقبها كل حلم ينحني لي

الشاعر الشطر  هنا ربط 
األول بالثاني، ربطا يحتمل 
االستسالم للحزن والتعبير 
عن���ه بالدمع ف���ي مناداته، 
ويحتم���ل أيض���ا االعتذار 
من إف���راغ احلزن واأللم في 
قصائده الت���ي اعتد بها في 
الشطر األول، والقارئ للبيت 
األول يجد التناقض بني )نخل 
ودمع(، فاألول علو وثبات 
والثان���ي انح���دار وانهزام، 
التساؤل  ليفتح بعدها باب 
واإلجابة عن ذلك في البيت 

الذي يليه:
كم صبرت وكالم الصبر 

مخنوق
خايف اجلرح ال ينس���ى 

جميلي
جعل الش���اعر يبني مدى 
إيالمه، حتى كاد الصبر أن 
ينطق لوال شكيمته وعزميته 
وإصراره، وعلل ذلك خوفه من 
أن يفتك بسر اجلرح وبذلك ال 

يكون له عليه جميل.
أظه���ر الش���اعر )الصبر 
واجلرح( مبا اليكون إال في 
البشر، فجعل للصبر لسانا 
عاقدا علي���ه قدرته بإرغامه 
على السكوت، وأظهر اجلرح 
بصورة إنسان يتأثر بخوارم 
املروءة، فكانت بحق صورة 

رائعة.
ي��ا دفا العمر م��ات بقربي 
ش��ي  كل  اترك��ي  الش��وق 

ابتدأ الشاعر نصه مبفردة 
اسمية )نكرة(، كوسيلة لفت 
انتباه، ليشير بعد )هذا( إال 
مرام���ه دون إطالة، فلو قال 
الشاعر مثال )النخل قصيدي(، 
لكان )املشد( باردا وما بعده 
سيكون مضاف أول وثان ال 
فائدة من تبيانهما واإلسهاب 

فيهما.
أن  املع���روف،  م���ن 
)النخل( من أطول األشجار 
عمرا، ووقوف���ا أمام الرياح 
والعواص���ف، وهنا ميتدح 
الشاعر نصوصه على وجه 
العم���وم واخلصوص، ولم 
يكتف الشاعر بهذا الوصف 
فحس���ب، بل تعدى أن قال: 
متر وعذوق، والتمر هو ثمر 
تلك الشجرة الصامدة، أي أنه 
عمد المتداح نصوصه على 
أكثر من وجه، فليس كل نص 
يطول عمره عمرا هو مثمر 
ويافع، والعذوق هو ما نسميه 
الذي يستفاد من  )اجلريد( 
ظله، فقد جمع الش���اعر في 

شطر واحد.
البقاء  الصالبة وط���ول 
واالرتفاع والثمر الذي ينتفع 
منه، والعذق الذي يستظل به 
فكان الشطر بليغا احتشدت 
فيه املعاني الكثيرة ولم يكن 

فيه حشوا وال زيادة.
ي��ا عيون��ي ع��ن الدم��ع 

اسمحيلي 

قسرا وعمدا، وهذا ما يتضح 
لنا من خالل نصوصه بشكل 
عام والنص هذا بشكل خاص، 
والذي تعدى »القطعة« ببيت 

واحد فقط. 
دعونا نتحقق من هذا كله، 

جاء في نص الشاعر:
عيوني � الدمع � مخنوق 
� دف���ا � خاي���ف � ال تخافني 
� األمان���ي � مت���وت � حلم � 
جرحي � عاش���قك � ادمعي � 

اضحكي.
هذه األلفاظ.. تدور في فلك 
واح���د، أي أنها حركية غير 
ساكنة، لها مدلوالت خاصة، 
جتل���ت فيها حس الش���اعر 
وخياله، وه���ذا يؤكد لنا أن 
الريش���ة، واللوحة، ال إبداع 
فيهما، إن لم يكن للفنان دور 
في إطالق خياله ورسم كل 
ما يستشعره، دون اقتضاب 

وتشويش.

القراءة

 نخل ه��ذا القصيد ومتر 
وعذوق 

توطئة

 ف���ي هذا الن���ص، وضع 
الشاعر إطار النزاع والصراع 
الوجدان���ي الذي يقاس���يه، 
ويعانيه، وم���اكان يؤرقه، 
على رف التهميش، لكنه لم 
يس���تطع إلغاء دور احلزن، 
ومدى تأثيره، على مجريات 
النص، الذي أش���بعه ألفاظا 
وعبارات خلقت جوا دراميا، 
مم���ا حدا به ذل���ك، لتعظيم 
قدرته، واس���تطاعته، على 
نس���ف كل العوائ���ق، ف���ي 
حلظات التك���ون إال بوجود 
احملبوب، وهذا ما أخرج غرض 
»التشبيب« من عنق زجاجة 

قالب النص.
البطحي..  الشاعر جابر 
يتميز بعذوبة اللفظ، ودقة 
املعن���ى، وترميز املضمون، 
وتبسيط العبارة، فهو يترك 
للمتذوق فضاء واسع وشاسع، 
للتنقل كيفما يشاء ويريد، وال 
يدخل في تفصيل املش���اهد 
احلية، بل يتركها ويتجاوزها 

وع��ذوق ومت��ر  القصيد  ه��ذا  نخل 
ي��ا عيون��ي ع��ن الدم��ع اس��محيلي

مخنوق الصبر  وكالم  صبرت  كم 
خاي��ف اجل��رح ال ينس��ى جميل��ي

الشوق بقربي  مات  العمر  دفا  يا 
وسولفيلي ش��ي  ك��ل  ات��رك��ي 

ش��روق عقبه  ل��ي��ل  ت��خ��اف��ن  ال 
رحيل��ي اال  تخ��اف  م��ا  خطوت��ي 

فوق  وراس��ه��ا  االم��ان��ي مت��وت 
ينحنيل��ي حل��م  كل  عقبه��ا 

حقوق ماله  جرحي  العمر  دفا  يا 
مي��ر ان��ا مرك��ي الضلع��ان حيل��ي

ط��اروق للحب  كتب  كم  عاشقك 
وأضحكيل��ي للقصاي��د  ادمع��ي 

جابر البطحيمحمد صالح العتيبي


