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 الشاعرة شيمة العنزي 

(سعود سالم)   الشاعرتان اجلفول وشيمة مع عريف األصبوحة  جمهور نسائي يتابع األصبوحة 

 شاعرة اخلليج اجلفول 

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

لتتنفسوا معنا شعرا.
  تواصلكم معنا يصل عبر فاكس التحرير: ٢٤٨٣١٢١٧ ٭  

  alwaha@alanba.com.kw أو عن طريق البريد االلكتروني  
 ٭  إعداد: هيثم السويط - حسين الشمري 

 ومن وين ما ودك نروح.. نروح ؟ للتواصل 

 الشعر وظاهرة الصوت

 خايف  حلم ممنوع
  على بالدي!

 مات بغيابك

 هكذا يأتي.. محمال بالشـــعر 
واملطر.. محمد املسعري.. يكتب 
هنـــا.. مـــا يتعـــب ذوائقنا من 

التصفيق..
  احســـاس طاغ.. وشـــعور 
منفرد.. ينطلق بحرية.. دون أدنى 
قيود.. «املسعري» في قصيدة 
تســـتحق القراءة مرة.. مرتني.. 

وتستحق التصفيق.. 
 

 جايز مـــا يتحقـــق لنا حلم 
ممنـــوع وممنـــوع يتحقق لنا 
حلم جايز. هكـــذا باغتنا فجأة 
هذا الشاهق اجلميل عقاب الربع 
صاحب األسلوب املتميز واملتفرد 
جنم شاعر املليون الذي ارتبط 
أسمه بالغياب واليوم يحضر بكل 
روعته هنا بهذا السمو واألنفه 
فلنتابعه حتى آخر قطرة من هذه 

الباسقة.
 

ــاح ــرت لـــك م ــت  ــل ق ان  ــك..  ــي ــل ــــذب ع  اك

ــك مسموح ل قــلــت    واكــــذب عــلــيــك.. ان 

ــون ابــنــســى احلــــزن يـــوم اجــتــاح ــل   وش
ـــني يــفــوح   صــــدر يـــضـــيـــق.. ودمـــــع ع

راح الـــلـــي  وقـــتـــنـــا  يـــعـــوض    اهللا 

ــــروح ــــل وج ـــال زع ــــاه.. ب ــــي ــــوم احل   ي
ـــون االفــــــراح ـــل   فـــــوق الــــســــحــــاب.. ن

ــــدوح ـــر.. حلـــمـــام ال ـــشـــع   ونــلــحــن ال
ــزاح ــن ــر ي ــم ــق ـــني ال ـــك.. ل ـــع ـــر م   وأســـه

ـــروح ــــــروح.. ن   ومــــن ويــــن مـــــاودك ن
ـــــوت.. والـــــرمـــــان.. والــتــفــاح ـــــت   وال

  واملـــــــــا.. وطـــلـــة وجـــهـــك املــمــلــوح
ــاح ــب ــس ـــة امل ـــرك ـــي.. ف ـــوق ـــف ـــرك خ ـــف   ت

ـــر.. ضــايــق ومــجــروح ـــاع   فـــي كـــف ش
ــك.. كـــل الـــوجـــيـــه.. إســمــاح ــت ــي   فـــي ج

ــــبــــروق تــلــوح ــب تـــرعـــد.. وال ــح ــس   ال

الــفــضــاح: ـــال احــســاســي  ق   وان غــبــت 

الـــروح؟ اكــبــر قطعة مــن  ــا  ي انــت    ويــن 
ـــال.. إشــحــاح ـــي ــــــواج.. ول   فـــي غــبــة أم

ــوح ـــي ســفــيــنــة ب   جــيــتــك مـــهـــاجـــر.. ف
ـــك الــلــمــاح ـــوب ـــل ـــــــالص.. خــــل اس   خ

  مــاعــدت أشــــوف ان اجلـــــروح/ مــزوح

الـــذبـــاح؟ ــك  ــوت فـــي ص ابـــي    وش عـــاد 

ــدى مبحوح الــضــيــقــه.. غ   وصــوتــي مــن 

ــتــاح مــف لـــلـــفـــرج..  ادور    مــــاعــــدت 

ــا بــوضــوح ــف   مـــن يـــــوم.. مــاشــفــت اجل
ـــاح ـــــول: إرت   كــنــت أفــــرد ضــلــوعــي واق

ــروح ــش ــت عــــذرك امل ــان ــك.. ك ــت   وضــحــك
  واحلــــــني.. يــــوم الـــدمـــع فــــاض وطـــاح

املــذبــوح؟ الـــذابـــح.. مــن  ــي  ــرج   وش ي

 في أدبنا الشـــعبي أصبحت 
املنابر الشـــعرية تكرس ملفهوم 
الشعر كظاهرة صوتية بعيدا عن 
جماليات النص، لتمارس دورها 
في تسطيح الذائقة ونشر اخلواء 
الفكري لدى املتلقي، ولعل األخير 
أصبح أكثـــر حتليقا من املنابر 
نفسها عندما يشعر مبا يحدث 
حوله من ضجيج وتسابق في 
طبقات حناجر السادة الشعراء 
ويبدي تذمـــره حيال مثل هذه 
الظواهر ليهمس قائال: «الشعراء 

أصبحوا كأنهم متسابقون في برنامج سوبر ستار»، واملؤلم 
أن ال يدرك الشاعر هذه احلقيقة ليصدح بصوته كلما شعر 
أن حنجرته تســـاعده على االنطالق عاليا حتى لو لم تكن 
في كامل عافيتها، متناسيا أن زمن املتلقي الفاغر أو املشدوه 
انتهى منذ أن أصبح هو من يتحكم مبصير البيارق والسيوف 
واأللقاب ويهبها ملن يشاء ويعطي لنفسه مساحة أكثر تأثيرا 

من ذي قبل على مصير الشعر والشعراء.
  الشعر يجب أن يقدم مبنأى عن هذا كله، ويصل ملساحات 
أوسع من التفكير اإليجابي جتاه املجتمع الستشعار قيمته 
احلقيقية، فالشاعر ميلك سلطة قوية يجب أن ميارسها عنوة 
على املتلقي، فلو افترضنا أن هذه الرغبة لدى الشاعر تأتي 
بدافع كســـب اجلمهور والنزول لرغبتهم، الكتشـــفنا حجم 
اخلطأ الذي يقع فيه الشاعر عندما يزيح حالته الشعورية 
لـــدى كتابة النص وهروبه لواقع جديد يعتمد على احلركة 
والصوت فقط دون تقمص احلالة األولى التي متى ما غابت 
عن النص املنبري أفقدته قيمته وجماليته وروحه وأصبح 
نصا صوتيا خاليا من الشـــعر ومجردا من أبســـط أدوات 

اجلذب عدا الصوت..
  لست هنا ضد ما يسمى بالـ «شيالت» أو الـ «شالت» حسب 
معايير ال تنتمي للغة طبعا، لكن النص عندما يظهر للمرة 
األولى يجب أن يكون مجردا من كل شيء ويحضر في أبهى 
صورة دون أي شـــوائب قد تقلل من قيمته وتفقده روحه، 

على أن يتم التعامل معه مستقبال كالنصوص املغناة.
  كل ما أخشـــاه هو أن يصل الشعراء إلى حقيقة تقودهم 
إلى أهمية الصوت على حســـاب تلبس حالة النص األولي 
األمر الذي ســـيخلق فجوة كبيرة في الشـــعر ال يسدها إال 
صحوة أصحاب املنابر نفســـها واستشعارهم ملسؤوليتهم 

جتاه الشعر.
  ولنا في جتربة نايف صقر الطويلة في الساحة، خير دليل 
على مدى تعلق الشـــاعر بنصه واحترامه للشعر، حيث لم 
يسبق له أن ظهر متشنجا على أي املنابر أو حاول التصنع 

باألداء احلركي غير املبرر.
  بقي أن أشير إلى أن دعاة الشعر املنبري وضرورة التفاعل 
مع النص من محكمني ومســـؤولي برامـــج هم في احلقيقة 
يســـيرون عكس االجتاه الصحيح، ويبحثـــون عن أجزاء 
ظاهرية من شأنها التأثير على املتلقي بدافع البحث عن املادة 
أو ما شابه ذلك، ألن كل حريص على الشعر ومهتم به فقط 
دون االلتفات إلى جوانب أخرى سيلقي حتما مبسمى اإللقاء 
الضعيف خلف ظهره ويســـمع صوت الشعر فقط، وإن لم 
ينجح الشاعر في إيصال مشاعره ملن يسمعه فهو بالتأكيد 
لديه خلل نفسي يذهب به إلى أبعاد أخرى خارج إطار الشعر، 
أما أن يحاول البعض إقناعنـــا أن النص غير املكتوب البد 
أن يرافقه إشارات باحلركات أو أحلان صوتية فهذا يجب أن 
ينتهي إلى حد معني، فالشاعر إنسان لديه طقوسه اخلاصة 
في التعاطي مع نصه بالطريقة التي يريد بشـــرط أن تكون 
بعيدة كل البعد عن التصنع والوقوع حتت تأثير «اجلمهور 

أو احلكم عاوز كذا»..
  

  نزف حتى إشعار آخر
  لـ (فيصل الرياحي) - رحمه اهللا -

  
  أحبابي أكثر من شعر رأسي وحسادي بعد

  ... فسر تعابير الوجيه وتكشف أسرار الصدور
 ٭  حماد الحربي
 H_al7rbi2009@hotmail.com  

ــا حــصــد حــلــم مـــزروع   ان كـــان قلبك م
اعــلــي اي عــايــز    ال عـــاد تـــصـــرخ: م 

ــن اجلــوع ـــروى ظــمــا وال نشبع اال م   ن
ــز ــراي ــغ ــال    دنـــيـــا وعـــيـــت تــعــتــرف ب

ثــنــايــاك قــرطــوع ــن  ايـــام عطني م ــن    م
ــا ارتـــكـــزت عــلــى ايـــة ركــايــز     لــلــيــوم م

ــق مــشــروع ــل لــلــشــبــاب: لــيــا زهـــق ح   ق
ــز  ــالي ــب ال ـــســـات  ـــالب ب    ال يــحــلــمــون 

ــم ممــنــوع ــا حــل ــن ــز مـــا يــتــحــقــق ل ــاي   ج
ــم جــايــز ــا حــل ــن    وممـــنـــوع يــتــحــقــق ل

الكوع   شاب وغــدا اصعب حيل من حبة 
   تــشــبــه جتــاعــيــده وجــيــه الــعــجــايــز

الـــبـــرد ملسوع انـــه مـــن  لـــو    نــخــفــيــه 
ـــه متــايــز ب    والــشــعــر رث وهـــاملـــدى 

بــآخــر االرض مسموع ــان صــوتــه    لــو ك
حايز ــان  ك وش  املكتوم  الــصــدى  غير     

  ال حتــســب ان هـــذي شـــهـــادات ودروع
ــد جــنــايــز  ــصــاي ــق ــن يــــوم ال ــف    هــــذي ك

  كــانــت حــيــاة واصــبــحــت مـــوت مفجوع
ـــز ـــواي ـــرمي مـــثـــل اجل ـــك ـــا ت ـــه    لــــو ان

ـــزروع ــم لــومــات م   ميــكــن حتــصــد احلــل
ــي جايز ــل ش ــي هــالــوقــت ك    شــــدراك ف
 ٭   عقاب الربع 

األضــغــان  عــلــى  نتسامى  كــيــف   نسينا 

ـــــا.. عــــادي  ـــــالدن ـــي ميــــر ب ـــل ـــــأن ال   ك

ــدوان  ــع ــف ال ــو خــاي ـــا م   عــلــى بــــالدي أن

ــف عــلــى بــــالدي مــن بــــالدي.. ـــا خــاي   أن
  

 ٭  صالح العرجاني 

رحوب للمفارق  عاد صدري  ما   ياهيه... 

  خذها من لسان.. من مات بغيابك... قسم:

الــدروب إني بخير؟ ما ضاقت جميع    لو 

  مــادام موضوع فرقاك.. أنقضى وانحسم

الذنوب   ولــو ذنــب ذكـــراك.. ما ثقّل علّي 

النسم فــّي  يضيق  تضيق..  ملا  كنت    ما 

 ٭  حمدان الديحاني 

 محمد املسعري 

 سلطان الشمري: الساحة األدبية تعاني 
  من وجود خاليا إرهابية وميلشيات عنصرية

 حرية «غاندي» بني التسّيب والعدل
 يقول املهامتا غاندي: احلرية غير ذات قيمة إذا لم تشمل حرية 
ارتكاب األخطاء. يرى غاندي أن احلرية شاملة كاملة وافية، صاحلة 
ــا تأويل متطرف أو متمصلح، مطاطية  لكل زمان ومكان، ال يهزه
من طرف وصلبة من طرف آخر، بإمكانها رمي أي من يتشدق بها 

رياء خارجها لألبد، ويثق متاما بأن حرية النفس املساملة كما 
ــمى احلريات، تبدأ من  فطرها اهللا على اخلير هي أس

ــى حرية ابداء الرأي  حرية اختيار نوع األكل إل
والسعي لتحقيقه.. دون التعدي على حقوق 

ــر باألذى سواء بالقول أو  النفس أو البش
ــتعد ألن  بالفعل لذا يقول غاندي: أنا مس
أموت، ولكن ليس هنالك أي داع ألكون 
مستعدا للقتل. حريته التي ينادي بها لها 
أهدافها وطريقتها: السالم، أهم أهدافها 
اثبات وجود أن للنفس قوة خيرة والتي 
دائما ما تصل الى هدفها رغم كل العثرات.. 
يقول غاندي: «في البدء يتجاهلونك، ثم 

يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر». 
ــا ثبت على رأيه بأن اخلير ينتصر في  وهن

ــي املثابرة والثقة  ــة إن كانت العوامل ه النهاي
بالنفس اإلنسانية الطاهرة ال العنيفة، يقول: «عليك 

أن تكون أنت التغيير الذي تريده للعالم».. وكل ما قاله 
وآمن به غاندي من الناحية االنسانية.. يعتبر تسيبا بالنسبة لبعض 
املفكرين، كأنه ضرب من ضروب الفوضى وعدم األمان، حيث ان 
اإلنسان برأيهم غير مؤهل ألن يكون احلكم على نفسه ويتصرف 
على حسب رغباته حتى وإن كانت سلمية فليس هناك حدود لشهوات 

ــتطلب ألف مرة إن لم يكن  ــرية فان أعطيتها مرة فس النفس البش
مدى حياتها فتبدأ من اخلير تدريجيا الى ما يسبب الضرر للمجتمع 
بسبب طمعها الزائد في املطالب وتغيير اآلراء، حيث يقول تيرنس: 
«احلرية الزائدة عن احلد تفسدنا جميعا».. يرى تيرنس أن النفس 
ــرية بها الشر واخلير معا وأن هناك من ضعاف اخلير  البش
ــرهم على خيرهم فإذا ما تعاون الشر  سينتصر ش
مع احلرية فسيفسد املجتمع.. لذا هو يؤيد كبح 
احلرية، سواء بالقوانني التي حتدد ممارستها 

أو بالقمع رمبا.
   أما روبرت فروست فيقول: «إن ناسبك 
املجتمع تسمي ذلك حرية». فهو تعريف 
ــر حني  ــه البش يختصر علينا ما يحس
ــون على رأي جديد أو قانون ما  يختلف
حديث الوضع، ففروست يرى أن النفس 
البشرية شهوانية وهوائية بطبعها ومتى 
ما اتفق املجتمع مع أهوائها ستميل معه 
وتؤيده وتصفق له .. وستسمي ذلك احلرية 
احلقة.. مع أنه من املمكن أن تسمى «قمعا» ملن 
يختلف معه باألهواء، وكبحا لعقولهم وحدود 

بشريتهم.
ــتبقى    ولكن مهما اختلفت األقاويل عن احلرية فس
ــربه املخلص.. ويبقى  ــها الطائر احلر بآرائه وإميانه وس هي نفس
املفكرون أحرارا بآرائهم ولن يغير ذلك من مادة احلرية شيئا مهما 

تغيرت النظرات لها.
 ٭  مشاعل الفيصل 

 املتميز.. سلطان الشمري.. يتحدث هنا.. بصراحة مطلقة.. يبرر غيابه.. يبرر للشعر
  كثيرا.. بكل أريحية يتكلم.. يعترف.. يقول شعرا...

  هنا.. سلطان حتدث عن الشعر فقط... واعترف بأمور كثيرة.. قد تكون مفاجئة..
  ولكن.. هكذا هو سلطان.. يأتي كما هو.. دون أي رتوش وال مقدمات:

 

 سلطان الشمري هل الشعر يقدم لك الكثير؟
  ٭ الشعر قدم لي أصدقاء وأحبابا وأنا قدمت للشعر سلطانا.

  هل يتوقف الشاعر في يوم من األيام عن كتابة الشعر؟
  ٭ ال أظن ذلك.. االنســــان الشــــاعر يولد وميوت شاعرا وحتى بعد 

املوت يبقى شاعرا، الشعر قدر يجب أن نرضى به.
  هل مازلت تكتب القصائد بلذة، كما عهدت نفسك؟

  ٭ بالنسبة لي من أول قصيدة الى اآلن واألجواء نفسها، فأنا ال أصنع 
قصيدة.. لكن قصائدي وليدات اللحظة.

  يقولون عنك بأنك شاعر (قبلي)؟
  ٭ أنا ال أصنف نفسي شاعرا قبليا أو شاعر (قبيلة شمر) فأنا شاعر 
اجلميع قد تكون بعض األلقاب أطلقت علي من بعض األشخاص الذي أكن 
لهم كل التقدير واالحترام فقد أطلقوا علي بعض األلقاب التي اعتز بها من 
باب احملبة والتقدير ولكن هذا األمر ال يحصرني بالدائرة القبلية بشكل 

خاص، وكذلك أضيف أن حصر الشاعر في قبيلته ظلم للشاعر.
  يصنفونك بأنك شاعر تقليدي، ما رأيك؟

  ٭ لست تقليديا باملعنى الكالسيكي، فأنا شاعر أكتب اللغة البيضاء 
التي يفهمها اجلميع، واكتب الشعر دون أي تصّنع أو تكلف. وإسقاطاتي 
الرمزيــــة في القصيــــدة تكون في حدود املقبول، فأنا ال أعتبر نفســــي 

تقليديا باملعنى املعروف.
  تغيب عن الشعر فترات متقطعة وتأتي، ما السبب؟

  ٭ للدراســــة اجلامعية في الوقت احلالي نصيب األسد من سلطان، 
والشعر يحتاج لفراغ، وأنا أفتقد هذا الفراغ حاليا.

  هل هناك خطط إلصدار ديوان صوتي أو كتابي لسلطان الشمري؟
  ٭ هنــــاك أفكار كثيرة مطروحة أمامي لم تدخل حيز التنفيذ احتاج 

الى الوقت قليال..
  هل هناك إلى اآلن مساحات شاسعة للتحليق؟

  ٭ أينما وجد الشعر هناك حتليق، فالشاعر ال ميكن أن يكتب شيئا 
وهو مقيد.. بالنسبة لي أحلق حيثما تواجد الشعر..

  اعترافات

  ٭ أنا انسان فوضوي واظلم نفسي كثيرا.
  ٭ ال أحب سياسات الواليات املتحدة األميركية.

  ٭ متكّبر.. على املتكّبرين.
  ٭ أخشى الفشل.. واخشى طبيب األسنان.

  ٭ عاطفي جدا.. وأسير احلب.
  ٭ بدائي جدا في الوسائل التكنولوجية احلديثة.

  ٭ ال يعجبني فكر شعراء الرومانسية.
  ٭ أحيانا أمتنى انني لم أخلق شاعرا.

  ٭ أشعر من احلب اآلخرين بالعظمة وأحب هذا الشعور.
  ٭ الســــاحة األدبية تعاني من وجود خاليا إرهابية وميلشــــيات أدبية 

عنصرية.
  ٭ أمارس «الغباء» أحيانا للحصول على ما أريد.

  ٭ أعترف بأني عندما أقرر الزواج.. ال أتزوج أال بهذه املرأة.

  ٭ املعجبات.. يزعجني أحيانا وأفرح كثيرا باملعجبني.
  ٭ تزعجني محاولة البعض التسلق الحتالل الساحة الشعبية.

  ٭ أمتنى إصدار قرار مينع بعض الشعراء من النشر.
  ٭ أمتنى ضم نادي برشلونة الى الدوري السعودي.

  ٭ والــــدي ووالدتي لهما الفضــــل بعد اهللا في إشــــعال فتيل الطموح 
فيني.

  ٭ أود انشاء مؤسسة إعالمية متكاملة حتارب الطائفية.

  هذيك أنتي..!

ــك انــتــي ــذي ــي ه ــت ــد ان ــي ـــا وانـــتـــي اك ـــذا ان ـــا ه   ان
ـــال حــنــا ـــغ ـــات ويـــقـــربـــنـــا ال ـــاف ـــس ــا امل ــدن ــع ــب   ت

ـــال مـــوعـــد وحتـــريـــتـــك وال بنتي ب ـــا    تـــواعـــدن
ــــزن غنا ــه وغــابــت صــدفــنــا واحل ــصــدف   أمــلــنــا ال

ـــــاي ال هنتي ــه وقـــفـــي وي ــق ــي ـــس دق ب ـــه  ـــان   ام
ــــداد وروحـــــي منا املــيــت ح الــغــال  ــى روح    عــل

ــي عــايــشــه بنتي ــم ـــي اس ان يــاعــايــشــه  ـــد    و وع
فــيــنــا دامي ومــنــا ــشــني  ــي ــع ـــــرك وات أذك   عــشــان 

  انـــا هـــذا وانـــتـــي مـــع بــعــض غــبــنــا ومـــا كنتي
ــا كنا ــن ــل ــت وك ــن ــي وك ــت ــن ــال وك ــغ   حــشــا كـــان ال

  تعال لمني

ــنــي ــدي ــي ــــــب مـــثـــل الـــشـــمـــس ب   تـــعـــبـــان واحل
ـــــــــادر آملــــه ـــــــــي ق ـــن والن ـــه ـــي ـــل   ضـــــوهـــــا ع

ــي ــن ــي ــل ــخ ـــي ال ت ـــب ـــي ـــب ــــي ح ــــن مل ـــــال  ـــــع   ت
ــه ــم ــل ــال ـــى ه ـــل ـــت تــــوقــــف دنـــــيـــــاي ع ـــي ـــال   ي

  الغربة

ــــــم وخـــراعـــيـــب ـــــنـــــاس زل ال ــــدي  ــــه ي   اهللا 
ــــن ــــدي ـــم وال ـــعـــل ـــال ب ـــد  ـــب ـــع ال ـــز  ـــع ي   واهللا 

  ومـــــا هــــي بـــغـــربـــه وحــــدتــــي مــــع االجـــانـــيـــب
ــــع الــقــريــبــني ـــــوحـــــده وانـــــــا م   الـــغـــربـــه ال

  المنبر

ــــــوم ظــنــيــت ــــألســــف ي ــــــان األمـــــــل بـــــس ل   ك
ـــــــول مــــن ارقــــبــــة الــــزرافــــه    مـــنـــبـــرهـــم أط

ـــيـــد الــتــنــاهــيــت ـــف ــــــات األمـــــــل بـــــس مـــات   م
ـــه ـــراف ـــظ ــــول ب ــــق ــــع ــــام ال ــــس ــــأج   طــــقــــول ب

  مــبــطــي ضــمــيــر الـــســـلـــطـــه الــــرابــــعــــه مــيــت
ـــــــه   مــــن يــــــوم مــــا هـــيـــفـــا انــــشــــهــــرت ارداف
 ٭  حسين الشمري

 الجفول وشيمة.. (غّردن) شعراً في العلوم االجتماعية

  أقامت جمعية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت أصبوحة شعرية 
اجلفول والشاعرة شيمة العنزي وهي أول أصبوحة مختلطة جماهيريا 

لشاعرات في الساحة الشعبية تقام في الكويت حيث بدأت األصبوحة 
في الساعة ١٢٫٣٠ ظهرا في مقر كلية العلوم االجتماعية بتقدمي عريف 

األمسية ناصر املطيري الذي أجاد ادارة األصبوحة بنجاح وقدمن 
الشاعرات العديد من القصائد املتنوعة بني الوطني والغزل وأبدعن 

في طرح العديد من املواضيع التي حازت على إعجاب اجلمهور 
واحلاضرين. واجلدير بالذكر القاعة اكتظت باحلضور الكثيف وأبرزهم 

الدكتور عويد الهذال من اجلنسني وقد لوحظ تواجد العديد من 
الشعراء أبرزهم عبدالكرمي اجلباري ومبارك أبوظهير وعادل عوض 

الرشيدي والزميل مشعل السلطان وقد بذل رئيس جمعية العلوم 
االجتماعية خالد اخلالدي جهدا كبيرا في سبيل إجناح األصبوحة.

 ٭  هيثم السويط
 

 أول أصبوحة «مختلطة» في جامعة الكويت

 فـ انتظارك..
 علميني، 

  يا جميلة بـ انكسارك

  ما خطر ليله في بالك

  انك اشتقتي لدارك! 

  علميني، 

  دامك انتي مثل منتي

  واال انا من يوم غبتي

  فـ انتظارك....

  لكن انتي وين كنتي.؟ 
 ٭  سعد سريّع 


