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50 بيتا و25 شاعرا.. شاركوا في خط هذه القصيدة بروح واحدة واحساس واحد ومشاعر منهمرة ال إرادية في حب هذا الوطن املعطاء.. صاحب 

الفكرة الشاعر »وليد العمودي« استطاع ان يجمع الشعراء في هذه القصيدة كما هذا الوطن الذي جمع الناس على محبته وعشقه. وليد العمودي في 

هذه الكلمات: تتوالى االفراح وتتنوع االنشطة وتتجدد االبداعات املعبرة عن حب الوطن واالبتهاج باالعياد الوطنية املتمثلة في عيد االستقالل والذي 

نستذكر من خالله كتابة الدستور وتأسيس الدولة، وعيد التحرير الذي نستذكر من خالله التالحم الشعبي حول القيادة الشرعية الذي اذهل العالم مما 

جعل اجلميع يتفاعل وينتصر للكويت حتى عادت حرة أبية، ومرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم، 

وانطالقا من االختصاص فقد عبر االخوة الشعراء عن مشاعرهم جتاه الوطن بهذه السلسلة اجلوهرية من االبيات التي يبلغ عددها 50 بيتا.

حسين الشمري

50 بيتًا مبناسبة عيد االستقالل

ً ملحمة في حب الوطن... يكتبها 25 شاعرا

حسني العتيبي

مشعل عوض العتيبي

حمد العزب

سعود نصار اخلمسان

تركي الديحاني

الفي ذباح

مللا يللسللاوي 50 عللامللا مللن االسللتللقللالل 
االمللة مجلس  عللدد  يعني  الللرقللم  وهللذا 

اعمال للكويت  شامخة  قمه  كللل  على 
وفللللا شللعللبللهللا قللمللة وحللكللامللهللا قمة
وليد العمودي  ٭

والترحال باحلل  والطيب  الوفى  معاها 
النمه مللاتللنللقللل  فلليللك  الللشللرايللح  وكلللل 

اللليللامللال نغمة  مللع  غللنللت  بلللدو  ربللابللة 
وتضمه حيل  شعارها  وصقر  سفينة 
عمر اللهيميد  ٭

الزال بعد  وفللانللا  وايللضللا  قبل  وفللانللا 
سمه ماتبي  على  ملللدري  غللال  يسمى 

واجللالل قللدر  وفللانللا  يبقى  حبها  جلللل 
ودملله روحللله  فللي  الشعب  فللداهللا  بللالد 
مجبل الحشاش  ٭

رجال ورجال عقب  الدار  يعز  اهلل  عسى 
دمه فللي  املجد  يجري  للي  مجد  بنوا 

واالفعال بللاالقللوال  واهلل  ال  لعب  ماهو 
الذمة هللافللي  سللوى  النهضة  والينكر 
الفي ذباح  ٭

االنذال غثا  من  دارنللا  يحفظ  اهلل  عسى 
ملتمه دوم  الوطن  جلل  قلوبنا  وعسى 

االمللال نعقد  نتفق  الزم  اخللليللر  على 
وكلللل نللبلليلله يللفللسللر الللثللوب عللن كمه
مبارك بو ظهير  ٭

العال وعللال  دامي  بخير  عساك  وطنا 
وحللنللا علليللالللك نللبللذل احلللللال والللهللملله

في ظل الصباح اللي لهم بالقلوب اجالل
تللوردنللا علللللى صللافللي اجلمه شلليللوخ 
تركي الديحاني  ٭

ضالل عليك  اللي  شيوخنا  بحكم  تهني 
سللاليللل مللبللارك بللني خلللال ووللللد عمه

االجيال ماضي  على  من  حموها  حللرار 
املله حليب  مللن  شللاربلله  غللالهللا  وكلللل 
حمد العزب  ٭

طال واال  الللوقللت  يقصر  انلله  لللو  وطنا 
اليمه والنللخلللللف  بللضللمللايللرنللا  والك 

املال ويللا  الللروح  نرخص  لعينك  ترانا 
سمه في  ميوت  يبي  يسمك  حاول  ومن 
حمد هادي المريخي  ٭

بلللالد لللهللا مللنللا اللللوال واحلللمللول ثقال
عللللليللنللا وكللللل بلللاللللللللوازم فللسللر كمه

قال يامن  نلبيه  ناصر  ابو  راي  حسب 
الضمة نكسر  وال  الهمزة  نشطب  فال 
عقيل منيس الشمري  ٭

االمللثللال مراقيبها  فللي  بلللالدي  بلللالدي 
تزمه مشاريفها  فللي  كبيرن  شللمللوخ 

واالهللوال احلسد  من  يرعاها  اهلل  عسى 
فللي ميه لللنللا رزق  بللحللر  لللنللا  وتللبللقللى 
فيصل سعود العنزي  ٭

واالبطال الطيب  ومنبع  الصمود  كويت 
ملتمه بالضيق  واحلضر  البدو  تشوف 

همال مزنته  من  والغيث  احليا  سقاها 
الهمه وتللواصللل  الللعللز  ثلليللاب  وتلبس 
مشعل عوض العتيبي  ٭

فال وطيبة  وكللراملله  عللز  على  لعلك 
اخلللص الللفللرح بللني الللبللالديللن واعللملله 

كفل حبها الدستور من غير روس اموال
ذمه ذمللتللي  فللي  القلب  بللوسللط  ويكبر 
محمد فارس  ٭

واالفعال واخلير  والطيب  الكرم  كويت 
ضمه جنبها  شلللدة  الللقللوافللي  عليها 

شغال الوفى  عليها  اللي  الصباح  ديللار 
وتخمه حيل  املللوالللي..والللعللدو  تضم 
سعود نصار الخمسان  ٭

واجالل وفخر  اعتزاز  الدنيا  يتعب  وطن 
القمه اصبح  القمم  كل  ابو  روس  على 

شللربللنللا غلللاله أجلليللال تللورثلله ألجلليللال
تضمه وامللجللاد  عشق  املللفللاخللر  يضم 
حمود الجلوي  ٭

االحللوال مجمل  فللي  اخلير  لللدار  والنللا 
وكلللل علللللوا اللللللدار لللله غللايللة وهللمللة

واستبسال ملليللراد  لألفعال  صللار  واذا 
ونتمه االبللطللال  فعل  نفعل  حللق  لها 
جمعان مجبل العازمي  ٭

االفضال منبع  عيدها  فللي  لها  نللبللارك 
وأمهمه مجهود..  واجلللود  بالكرم..  لها 

االطفال وتللراعللي  الللسللن..  كبار  تللداري 
والغمه احلللزن  يبعد  سماها  عن  عسى 
نواف الغريب  ٭

تختال عيدها  فللي  الللعللز  بللالد  بلللالدي 
وتشتمه تشوفه  فيها  الللفللرح  عبير 

منزال بالفخر  لها  اللي  اخلليج  عروس 
كمه وال  كيف  الشعر..  غاله  يحصي  ما 
نمش الشمري  ٭

السلسال اجمل  الكويت  جيد  على  نعلق 
شمه اخو  من  هدو  عيوني  من  جواهر 

والللزلللزال املللوج  يضرب  ال  لها  وندعي 
عمه جللزء  املصايب  حجم  على  ونقرى 
جراح مناحي  ٭

جدال ماعليه  الوطن  بإهل  الوطن  غالة 
العمه النلبس  قبل  مللن  بنا  تللرعللرع 

االعللمللال لها  نللكللرس  حبه  ومللن  نحبه 
منضمه بللاملللهللمللات  رجللللال  سلللواعلللد 
مبارك الفعم  ٭

حللالل للعقد  وافلللي  املليللر  حللكللم  حتللت 
ضمه بالوفا  والللوطللن  محنك  سياسي 

عريب النسب بالطيب واجلود له مدخال
والنمه اللللزور  يكره  اخلصايل  حميد 
خالد بن سكران  ٭

مللدهللال املخلصة  بقلوبنا  لللهللا  بلللالد 
شرب حبها اللي ما انفطم مع حليب امه

احلال مرخصني  وحقها  الكثير  عطتنا 
والللذملله اللللللوم  ونبعد  اللللللزوم  بللوقللت 
حسين العتيبي  ٭

االشكال من  املشاكل  حل  على  نحاول 
واحلمه الضغط  نعالج  بجهد  ونسعى 

مللازال الوطن  عطر  لكن  البشر  تللزول 
شمه مرها  مللن  بالطيب  الفخر  ورود 
عبدالعزيز سالم مناحي الخالدي  ٭

املللوال غنت  وساحله  اخلليج  عللروس 
العمه شانه  على  نرمي  والوطن  وطن 

واالمللال االمللجللاد  ياكويت  الوفى  يللادار 
شللربللنللا غللالهللا وارتللويللنللا مللن اجلمه
محمد الخطيمي  ٭

موال خافقي  لك  جر  بللالدي  عيدك  في 
مهتمه اللللدوم  دايلللك  واشللوفللك  احللبللك 

الشال يزين  عليها  اللي  العروس  سوات 
وتلمه الللسللود  بعيونها  احلللال  تضم 
عثمان البرغوث  ٭

االرسلللال مللتللواصللل  املللجللد  معاها  بللالد 
وااليللللللام مللبلليللضلله وااليللللللام مللدهللملله

الفنجال مشروبة  وتللروح  العدا  جتيها 
الصمة الصخرة  على  مطامعها  تكسر 
هدهود الهاجري  ٭

صفحات الواحة هي منكم ولكم وبكم.
لنستقبل قصائدكم، وكتاباتكم وخواطركم 
وآراءكم وانتقاداتكم لنكون رئتكم الثالثة 

لتتنفسوا معنا شعرا.
تواصلكم معنا يصل عبر فاكس التحرير: 24831217 ٭  

  alwaha@alanba.com.kw أو عن طريق البريد االلكتروني

إعداد: هيثم السويط - حسين الشمري  ٭

للتواصل

جابر..  النادر

صاحب السمو...  أنت شاعرنا

مثل اجلبل

هاهو الشاعر فرج صباح يكتب عن النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ليقول انا 

هذا الشاعر أن اللشعر مكانته في قصيدة تشبة اتساع 
السماء لطائر حر الميكن أن يكون مستقرة االرض. وبقول 
فرج رجل القرار الشيخ جابر املبارك »حر كفخ لوال السما 

من يحده«. تتسع لنا سماء هذا الشعر املبارك.

سده بللاح  ال  والشعر  سيدي  يا 
واملهابه وطيبتك  غللالك  سولف 

بقده؟ منهو  قيل  ال  الللذي  انللت 
اجابه لقينا  وال  سنني  متضي 

اعده احللاول  يوم  طيبك  الطيب 
والصعب صعبك يوم احاول حسابه

ومده موجه  زام  ال  الكرم  بحر 
والكآبه الفقر  تللواريللخ  ميحي 

ويده وصيته  االبيض  تاريخه 
الكتابه اخللتللصللار  بللأنلله  تشهد 

هللذا وريلللث الللعللز مللن عللز جده
)مبارك( تعال فوق باعلى سحابه

شده كل  في  الللدرع  )ابوصباح( 
والنجابه الفخر  مطاليع  )جابر( 

يحده؟ من  السما  لوال  كفخ  حر 
تشابه وغلليللره  بوصفه  الللنللادر 

يضده زمللانلله  للي  السند  هللذا 
القرابه عللزاه  اللي  العز  وهللذا 

سده بللاح  ال  والشعر  سيدي  يا 
واملهابه عزته  ياخذ  انللت  منك 
فرج صباح  ٭

ال ميكننا أن نتساءل: ما الذي مييز صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه؟

الن سؤاال مثل هذا ال ميكن أن جند له املساحة الكافية ـ على 
االطالق ـ لقول ما الذي مييز أمير العطاء صباح اخلير، والن 

التاريخ كتاب تدون فيه االجيال سنواتها، فان الكثير من 
االجيال أباء وأبناء وأحفادا.. يدركون أن أهم اسم مر في تاريخ 

الكويت هو الشيخ صباح االحمد.. وهذا ليس ما يقوله أبناء 
الكويت عن والداهم بل تقوله الشعوب العربية واالسالمية وكل 
دول العالم الصديقة عن قائد أصبحت سياسته منهجا يقتدي 

به كل السياسيني، حكيم يدرك الكويتيون واخلليجيون أي 
أزمات عبرتها الكويت واملنطقة من خالل قراراته احلكيمة، كما 
يعرف العالم أن هذه الكويت الصغيرة مساحة أصبحت االكبر 
قامة بفضل قيادتها على مر التاريخ وأن للكويت يدا ستبقى 

االكثر عطاء واالكثر قوة في ظل صباح اخلير. 
نكتشف اآلن ـ أثناء الكتابة ـ أن االمر ال يقف عند الكتابة 
بل في ظل ارتباك الكلمات أمام قامة صاحب السمو، القائد 

احلكيم، واالب الرحيم، والشيخ الذي يقتسم مع الشعب اآلالم 
واآلمال.. فال ميكن للكلمات أن جتتمع لتقول ما ميكن أن 

يختصر ما فينا جتاه »صباحنا« الذي يعرف هموم ابناء شعبه 
ويدرك ماذا يريد املواطن، كما لم يغفل عن املقيمني، فهو الذي 

يصر دوما أن يعيش جميع املواطنني واملقيمني بعزة وكرامة 
على أرض هذا الوطن. وأعود للسؤال: لن نلوم عجز الكلمات 

عن اختصار نريد قوله جتاه صاحب السمو الن املشاعر 
ال ميكن اختصارها، الن قامة صباح اخلير أكبر من أن يتم 

حصرها بـ 28 حرفا... بل نحن بحاجة أيضا الى أحرف تولد 
قبل االلف وبعد الياء لتعبر عما في القلب.

هيثم السويط  ٭
Zod_@hotmail.com

عندما يذكر حكيمنا وقائد مسيرتنا سيدي حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ جابر االحمد حفظه اهلل ورعاه 
يزداد الشعر قيمة وسمواً وهاهو الزميل الشاعر مهدي 

العجمي يكتب قصيدة حتمل من اجلمال مايدفعنا للقول 
بوركت يا هذا الشاعر وبورك هذا الشعر.

صباح للدنيا  الشمس..  تغيب  لو 
الكبير الللكللون  خالق  مللن  حكمة 

للفالح يللاملللنللادي  أكلللبلللر..  اهلل 
يطير طير  أو  الفجر..  عني  قبل 

فاح الكيف  يوم  الفنجال  بشرب 
تثير للمعنى  فللالللراس  نللشللوة 

بللرتللويللهللا مللن يللنللابلليللع الللقللراح
بللالللزالل الللصللافلليللة مللن كللل بير

الللبللالغللة فللالللشللعللر املللر مللبللاح
الغزير اللفظ  ينتقي  اللي  صاغها 

كلللللمللة فلللاحللللق.. مللافلليللهللا مللزاح
يشير والعالم  التاريخ..  يشهد 

وكفاح علم  خللالللدة  مسيرة  لللك 
وزير يومك  من  رمللز..  للسياسة 

وشاح لك  التواضع  بشت  ترتدي 
البصير والراي  والطيب  وبالعطا 

النجاح درب  على  وبالعزم متشي 
وبالصبر والصدق.. ثابت فاملسير

كفك سالح فللي  واحللللللم  واحللللزم 
يصير مهما  كللايللد..  يللكللودك  مللا 

الللريللاح راسلللخ مثل اجلللبللل ضللد 
وضمير قلب  من  مبداك  واضللح 

وصالح عز  املجتمع  في  منهجك 
صغير َمْعل  كبير  جتمع  وغايتك 

متاح األملللة  مجلس  تللآلللف  فللي 
واالخلليللر االول  للللللراي  تستمع 

بارتياح يصدر  الصعب  والقرار 
تستشير ثم  تدرسه  قناعة  من 

زاح الهم  يللوم  الشعب  شمل  لم 
املستنير الكويت  وجلله  بقى  ثم 

باجلناح يرفرف  اللي  واحلللمللام 
كثير واسللرابلله  السلم  حمام  هو 

املللعللزة يلللوم نللاح فللي سللمللا دار 
خير كللل  موطن  اللللدار  ان  يثبت 

وما تغيب الشمس في حكم الصباح
االمير ظللل  فللي  اللللدار  تهون  ومللا 
مهدي العجمي  ٭


