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أنام ملء جفوني عن شواردها، ويسهر اخللق جراها ويختصُم،
من هذا البيت الرائع للشاعر املتنبي اخترنا عنوان هذه الصفحة وهي )شوارد(

أي نوادر اللغة وغرائبها. أردنا بذلك أن جنعل اسم هذه الصفحة بعنوانها الواسع لنسلط الضوء 
على الشعر والشعراء مبختلف انتماءاتهم وأطيافهم وبجميع أنواعه وبحوره، هنا نسعى وراء الكلمة 
والفكرة بعيدا عن أي شيء آخر نبحث عن الكيف ال الكم، نغوص في بحور األدب واإلبداع بجميع 

مراحله )املاضي - احلاضر - الرؤية املستقبلية(. نستنشق رحيق األدب من محابر املبدعني والرائدين 
من شعراء وأدباء ونقاد لكي نرى اإلبداع بكل جترد بعيدا عن العاطفة واالنتماء.

سلواي ــروح  ال منى  يا  غيرك  فيه  ما 
طاريك  ماجبت...  كان  غيرك  فيه  لو 

الناي مــعــزوفــة  فــرقــاك  عقب  شفها 
ناحت حزينة من صدى صوت مغليك

محمد الخطيمي ٭
@Alkaldi86

تغريدة

ــي الــلــيــل  ــانـ ــاجـ ذعـــــذع لـــي الـــغـــربـــي ونـ
داري االضــــــــــاع  بـــــن  ــي  ــ ــش ــ ب ــه  ــ ــن ــ ك

ــيــل ــعــال ــت ــوا وال ــهـ ــف اهــــل الـ ــي ــل ض ــي ــل ال
ــواري ــطـ ــه الـ ــع ــات م ــ ــر الـــبـــا الجـ ــي غ

املــقــابــيــل  الــلــيــال  ــي  فـ ــا  مـ ان  ادري  ــا  ــ ان
ــتـــي وانـــتـــظـــاري ــفـ ــي يــثــمــن وقـ ــ ش

ــل  ــيـ ــواصـ ــي قـــــــدام بـــــاب املـ ــتـ ــفـ كــــن وقـ
ــاري ــد مـــصـــرف جتـ ــن ــر ع ــي ــق وقـــفـــة ف

مـــا جــابــنــي عــقــب الــتــعــب والــبــهــاذيــل
ــذاري ــ عـ عـــــــذاري  لـــكـــن  الـــضـــمـــا  اال 

ــي الــويــل ــن ــي ــســق متــنــعــنــي مـــن املـــــاء وت
ــو بــاخــتــيــاري ــه ــه م ــاجـ وأنــــا مـــن احلـ

ــل  ــدي ــن ــه وق يـــا ســـــاري مـــن غــيــر صــحــب
ــاري ــك عــلــى خــيــر س ــ ــي مــعــك دام خــذن

سيل  ــه  ــارحـ جـ ــر  ــه ش ــن  مـ درب  ــك  ــي ــدع ي
ــاري ــبـ املـ وال  ــاه  ــنـ ــثـ املـ عـــلـــى  خـــلـــك 

ــل  ــواوي ــدي م ــ ــزف وج لــك مــن عـ ــاز  وان جـ
اجلـــــواري ــاء  ــنـ غـ فـــي  اهلل  ــوض  ــعـ تـ

الــتــفــاصــيــل  ــشــد عـــن بــقــايــا  ــن ال عــــاد ت
ــذاري ــ حـــــــذاري تـــزيـــد املــــواجــــع حـ

ــع حــيــل  ــوجـ ــتـ ــام مـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــي مـ ــ ــرانـ ــ تـ
اســتــر حــــوال الـــنـــاس وابـــــات عـــاري

ــل  ــي ــك ال يـــنـــقـــص  ال  املـــــيـــــزان  اداري 
ــداري ــ مـ ــري  ــمـ عـ دون  ــي  ــ ــران ــ ت وال 

ــف والــــن والــهــيــل  ــســي ــل ال ــ ــا ســــاري اه يـ
ــاري ــضـ ــان احلـ ــ ــزم ــ حتـــضـــروا مـــع ال

ــا قــيــل  ــن ــل ــب ــن ق ــ وحـــنـــا نــــــردد قـــــول م
ــا واثــــــاري ــاهـ ــمـ ــى عـ ــلـ كـــــذا كـــــذا عـ

ــى اخلــيــل  ــل ــراب اجلـــزيـــرة ع ــ ــ ــازي اع ــغـ مـ
ــواري الـــصـ ذات  ــد  ــن ع شـــي  ــب  ــي ه ــا  مـ

ــيـــل  ــابـ ــهـ ــل املــــرجــــفــــن املـ ــ ــك ــ شــــكــــرا ل
هــاحلــن احـــس بــنــشــتــوي وانــتــصــاري

مــحــاصــيــل  انـــكـــســـاري  ورا  يـــرجتـــي  ــن  مـ
ــا طــيــحــتــي وانــكــســاري ــدايـ جــعــلــه فـ

ــزعـــج الــنــيــل تــــرى مـــراكـــب مــصــر مـــا تـ
ــاري تــرســي عــلــى األطــــراف والــنــيــل ج

صغير يطلب الكبرا ... وشيخ ود لو صغرا
وخال يشتهي عما ... وذو عمل به ضجرا
ورب املال في تعب ... وفي تعب من افتقرا
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شانش على  دمعي  النتثر  محبوبتي 
مبكيني الــلــي  وش  تقولن  لــه  وش 

ألحــزانــش ــنــدوب  م أنــا  اتفقنا  حنا 
عيني تهلها  والدموع  احلزن  إنوي 

محمد بن الذيب ٭

شاردة
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االربعاء 30 اكتوبر 2013

شاعر املليون املوسم السادس 
في الكويت الشهر املقبل

أعلنت اللجنة املنظمة لشاعر املليون عن قرب بدء 
اجلولة السادســة من مسابقة شاعر املليون والتي 
ســتبدأ جوالتها باستقبال الشــعراء الذين يودون 

أربع االشتراك في بداية شهر نوفمبر 2013  في 
دول فقط.

حيث تبدأ جولتها األولى 
العاصمــة األردنيــة  فــي 
)عّمان( من 5 إلى 6 نوفمبر 
املقبــل بفنــدق هوليــدي 
إن عّمــان، ومن ثم تتجه 
إلــى مملكــة البحرين في 

يومي 14 و15 نوفمبر بقاعة 
الشــيخ عبدالعزيز بن محمد 

البحريــن، وتكون احملطة  الثالثة بجامعة 
بالكويت أيام 24 و25 و26 نوفمبر في فندق ومنتجع 
جميرا شــاطئ املســيلة، وتختتم جولتها في دولة 
اإلمارات من 4 ولغاية 7 ديسمبر في مسرح شاطئ 

الراحة )أبوظبي(.
علما بأن الفائز بلقب شــاعر املليون بالنســخة 
السابقة الشــاعر الكويتي الرائع ناصر بن ثويني، 
وتتمنى صفحة »شــوارد« جلميع شــعراء الكويت 
التوفيق والنجاح في هذه املســابقة الكبيرة والتي 

تعتبر احلدث األهم واألبرز جلميع الشعراء.

أل ــوم  ق زهــوبــه  مــزيــف  إلبشت  بغضي 
آل قــوم  مــن  إمــعــة  زهــا  إلبشت  ــزي  وعـ

بل الظلم  كــســاه  قــد  ــزمــن  ال إن  تقل  ال 
الوبال رد  على  تــراخــت  مــن  مييني  قــل 

ــون جل ــك ال بــيــد رب  الــعــفــو واملــغــفــرة 
مجال فيها  وال  ــانــي  وف ــد  واحـ والــعــمــر 

خل ــوزون  ــ امل وعقلك  قلبك  تــوافــق  إن 
ــوال حــكــى فـــي قــفــى عـــم وخـــال ــ كـــل ق

ودل أفــكــاري  من  حروفي  إال  عسفت  ما 
اجلــدال ضــاع  ال  النم  هــل  مــن  أكبر  ــي  إن

ــوم ذل ــي يـ ــن يــا قــنــاعــاتــي تــبــاهــي وغ
ــيــوم ذال ــاك ال ــه وجـ ــان كــل مــن غــره زم

النــي إمبــســاح جــوخ ومـــداس فــوق زل
يــزال مــا  وزمــانــي  الكتوف  تسلقت  وال 

العسل جــوف  في  السم  ــرب  وأش أتصبر 
يسال ما  وأسيل  جدي  صلب  في  وأعتزي 

شل مدبول  احلمل  وأشيل  إمــبــراطــوري 
يشال وال  احلــمــول  يشل  مــا  غيري  يــوم 

وصل وتصميمي  ذاتــي  حتقيق  غايتي 
الوصال وبــادلــه  وصلته  اللي  للطموح 

نضل مــهــمــا  بــشــر  ــا  ألنـ وارد  ــأ  ــط واخل
والنضال الكرمية  بالوصوف  إنتفاخر 

وطل كونك  ــزا  غ مــن  ال  الليل  تخاف  ال 
طال مهما  صبح  تاليه  الليل  إن  وإعــرف 

زعل من  أراضي  ثم  رضى  من  أزعل  جيت 
وإفتعال بكذب  مريضه  نفوس  وأشبع 

غفل وإال  إبتسم  لــضــاق  قلب  لــي  ليت 
فال طيب  وابتسامة  اخللي  القلب  غفلت 

ثقل عيني  في  تصاغرت  وإن  قصيدي  يا 
الثقال روس  على  وشلتك  بقلبي  قــدرك 

ــروف واليــكــل ــظـ ــأدب فـــي جــمــيــع الـ ــ أتـ
إجـــتـــهـــادي لــلــمــعــالــي وكــــره اإلتــكــال

ــي ولــل ــذاتـ ــري إلـ ــدي ــق ــي وت ــات ــرام ــت إح
احلال إمن  احلرام  ويعرف  نفسه  محترم 

مل لــن  شعري  هــز  للهوى  وإحتياجي 
ــرق فــي شــرايــن قــلــبــي ثــم مــال كــل عـ

ينل ال  ــن  ــك ول يــتــمــنــى  ــقــلــب  ال ــادت  ــ ع
ينال ال  وعشق  نصيبه  مــن  حظه  غير 

يــاوقــت مضى بــن ليه وبــن هــل، ؟ ــه  إي
وإبتهال..؟ دعــاوى  ضريبة  الطاهر  حبنا 

ول مغبون  وأنـــا  قضيته  ــت  وق يــا  ول 
والــزوال إنصياعي  رضيت  ما  إني  أشهد 

الشاعر محمد المجول

ال ضاع 

شاعر الكويت 

وفي بداية حياته سافر إلى الهند طلبا للعلم فأجاد بإتقان 
اللغــة الهندية كأحد أبنائها وتعلم هناك فنون املوســيقى 
والعــزف على العــود والكمان، كان عبــداهلل الفرج رحمه 
اهلل ثريا ميسور احلال وقد كان سخيا ال يهمه املال كرميا 
إلى أبعد احلدود، ويروي راو ثقة عن أحد الذين عايشوه، 
كان عبداهلل الفرج ميشي في شوارع الكويت وبيده كيس 
مملوء باملال ال يعرف هو نفسه كم فيه، وصادف أن قابلته 
بنفس الشارع إحدى الفرق النسائية للغناء وملا رأته الفرقة 
غنت له فرمى على نساء الفرقة الكيس مبا يحويه ولم يكن 
يعطي هذا العطاء إال األمراء، ويقول الرواة ان عبداهلل الفرج 

مات ميتة الفقراء سنة 1901م في الكويت.
أما شاعريته: فقد كان رحمه اهلل ينظم في بداية حياته 
الشــعر الفصيح ثم حتول إلى نظم الشعر النبطي وحاول 
أن يجعل له أوزانا وقواعد استقاها من أوزان الشعر العربي 
الفصيح ولم يحالفه النجاح فالشعر النبطي ميزته البساطة، 
إال أنه أدخل على الشــعر النبطي كثيرا من تعابير الباغة 

والبديع لتأثره باألدب العربي الفصيح.
كان ديوان الفرج أقدم ديوان صدر بالشعر النبطي فقد 
طبع في )مومبايـ  الهند( سنة 1919م وقد القى رواحا بذلك 
الوقــت فأعاد خالد بن محمد الفرح طباعته في )دمشــق( 
ســنة 1373هـــ أي 1953م مبطبعة الترقــي وأعيدت طباعة 

الكتاب عدة مرات.
برع الشاعر عبداهلل الفرج في الغزل وله قصائد مطوالت 

غاية في اإلجادة وروعة بالتصوير.
كما كان شاعرنا بارعا بالغزل، فقد كان بارعا بكل معنى 
يطرقــه بقصائده ولعله يكاد يكــون الوحيد الذي تعرض 
جلميع أغراض الشعر النبطي بشعره حتى الهجاء، وهذه 

األبيات من قصيده للشاعر يهجو بها عجوزا فيقول:

ــة ــ ــذاب ــ ــك ــ ــدى ال ــ ــ ــع مـ ــلـ ــقـ ــاس مـــــن يـ ــ ــ يـــــا نـ
ــه ب إال  ــاذ  ــ ــت ــ ــس ــ ي ــا  ــ ــ م ــا  ــ ــس ــ ع ــب  ــ ــ ــل ــ ــ وأط

ــان وأخــــتــــه يــوجــر ــطـ ــيـ ــشـ مــــن يـــلـــعـــن الـ
ــه ــاب ــس ــوم ح ــ ــ ــد الـــــــرب ي ــنـ ويــــفــــوز عـ

ــرا ــ ــب ــ ــي عــــــجــــــوز غ ــ ــن ــ ــت ــ ــل ــ ــب ــ بــــــلــــــوى ت
ــه ــ ــابـ ــ ــبـ ــ منــــــــامــــــــة فـــــــتـــــــانـــــــة سـ

مــــــــــدري تــــظــــن إلـــــهـــــا حــــــــال عـــنـــدي
ــه ــ ــاب ــ ــع ــ وأت ــي  ــ ــل ــ ع ــرط  ــ ــ شـ ــا  ــ ــه ــ ل وإال 

ــا الـــلـــعـــنـــة ــهـ ــيـ ــلـ ــة جـــــــــازت عـ ــ ــون ــ ــع ــ ــل ــ م
ــا كـــالـــعـــقـــرب الـــلـــســـابـــه ــ ــه ــ حـــيـــث إن

أمــا عن متكنه فقد الزم عبداهلل الفرج نفســه بلزوم ما 
ال يلزم في أكثر من قصيده تراه يبحث عن الغريب النادر 
كالقصيــدة املهملــة احلــروف )أي ان حروفها بدون نقط( 
ورغم ذلك جندها قوية املعنى كقوله من قصيدة له زهيرية 

مهملة يقول:

ــاء حــلــو الــلــمــا لــلــحــال ســلــه راح  ــ احل
ــادم راح ملــا صــاح ع الــصــاح  حكمه دعــا 
راح سله  حسام  ــوال  ل حــور  املها  حــور 

امللح ــل  أه ــور  واحلـ حامله  اللما  حلو 
ــاح امللح ــا حــلــو املـ حــلــوا ولــلــصــاح م

ــدود امللح ــص ال ــوه  ــاط ــع وع ــول حــر وامل
راح حساله  مــطــروح  ــال  ح ــو  وه حــالــه 

وقولــه من قصيده خائيــة بالقافيتن وفي مطلع صدر 
كل بيــت يبدأ باخلــاء أيضا وفي بداية البيــت يلزم اخلاء 
وموضوع القصيدة وغرضها الهجاء، استمع إليه وهو يقول:

ــاخ ــخـ ــم الـــلـــي متـــدحـــه يــنــصــب أفـ ــرهـ ــيـ خـ
ــر تــشــمــيــخ ــيـ ــك مــــن غـ ــيـ ــدمـ خــــدايــــع تـ

ــر شـــمـــاخ ــ ــف ــ ــظ ــ ــال ــ ــه وب ــ ــاب ــ ــي ــ ــأن ــ خــــــــداش ب
ــخ ــذي ــال ــب ك ــيـ ــاحـ ــاش لــوجــيــه األصـ ــمـ خـ

ــه املــــــــر بـــــأوســـــاخ ــ ــون ــ ــق ــ ــس ــ ــم ي ــ ــه ــ ــوي ــ خ
ــن غـــيـــر تـــدويـــخ ــ ــم ويـــــــدوخ م ــه ــات ــم خ

ـــل صـــحـــبـــات األرخــــــاخ ــود وخــ ــهـ ــفـ ــاو الـ ــ خـ
ــى الـــضـــد وتــشــيــخ ــل ــا نـــقـــدر ع خـــــزان مـ

وتنسب إليه زهيريات كثيره ومنها هذه الزهيرية:
ــدر فـــا مــثــلــه يــلــوح بـــدار ــ فـــارقـــت ب
بدار صابغينه  كن  القلب  حزين  وامسى 
ــدار ب واملــســيــر  ظعنهم  ــاري  ــ اب ظليت 

تبري عندهم  ــي  وروحـ عــنــدي  اجلــســم 
تبري مبفاصلي  الــهــوى  ــل  اه وســيــوف 
تبري علتي  او  يطيب  جــرحــي  ظــن  مــا 
ــا مــقــيــمــن وانـــتـــو كـــل يـــوم بـــدار حــن

كما كان الشاعر عبداهلل الفرج يطلق على نفسه اسم محيي 
الهوى في مواضع عديدة من قصائده منها: 

ــي ســـبـــانـــي ــ ــب ــ ــي الـــــهـــــوى ظ ــيـ ــحـ قـــــــال مـ
الـــعـــلـــيـــلـــة لــــــــلــــــــروح  عـــــــــــــزاه  آه 

ــانـــي ــران فـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ويـــــــح مـــــن هـــــو مـــــن الـ
عــويــلــه ــي  ــ ف طـــنـــب  الـــــــورق  نـــعـــا  وإن 

وقوله:
ــي الــــــهــــــوى لـــلـــســـهـــارى ــ ــي ــ ــح ــ قــــــــال م

ــه ــ ــل ــ ــا االظ ــ ــه ــ ــل ــ ــداه ــ ــوف م ــ ــشـ ــ ــن خـ ــ ــ م
ــارى ــ ــبـ ــ بـــــــــار فــــيــــهــــن عــــــنــــــود مـــــــا يـ

ــه ــل ــت ــت الــــلــــي ي ــ ــع ــ ــث جــــــــوره ي ــ ــي ــ ح

من شعره
شي الـــنـــوى  أمــــر  مـــن  ــابـــك  نـ وأن  ــي  ــل ع يـــا 

ــي ــواش ــن ــى مـــولـــى الـــســـحـــاب ال ــل ــز ع ــن ع
ــي ــا احل ــب ــن ظ ــرا عـ ــغـ ــان مـــاتـــقـــوى الـ ــ ــإن ك ــ ف

ــي ــواشـ ــوق املـ ــسـ ــك بـ ــس ــف ــا ن ــف ــه ــال ــع ب ــ ب

هو شاعر الكويت عبداهلل بن محمد بن فرج بن سليمان بن طوق الدوسري، 
شاعر موهوب )1836 ـ 1901 م( ولد بالكويت،

يا ليتها معنا على الهجن ساعة
فأنشد هذه القصيدة:

ــة ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــه تــــطــــالــــعــــنــــي بـــــــوســـــــط اجلـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ نـ
ــود ــ ــق ــ ــن ــ ــي مب ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وأظــــــــــــن نــــيــــلــــة المـ

ــة ــاعـ يـــالـــيـــتـــهـــا مـــعـــنـــا عــــلــــى الــــهــــجــــن سـ
ســــود غــــــــدت  ال  ــا  ــ ــن ــ ــه ــ ــي ــ وج تـــــعـــــذر  حــــتــــى 

ــل راعـــــــــي الـــــزراعـــــة ــ ــث ــ فـــالـــلـــيـــل نـــســـهـــر م
ــود ــقـ ــى الـ ــلـ ــا الـــســـمـــامي عـ ــانـ ــصـ ــح تـ ــبـ ــصـ ــالـ وفـ

مــــــــيــــــــرادنــــــــا عـــــــــد تـــــــــعـــــــــاوا ســــبــــاعــــه
ــه ذيـــــــــاب ومنـــــــــور واســــــــود ــ ــي ــ خــــــاشــــــرت ف

ــة ــاعـ ــجـ ــشـ ــول الـ ــ ــعـ ــ ــن فـ ــ ــ ــوف فـــيـــنـــا م ــ ــ ــش ــ ــ وت
ــا الــــســــدو ممــــدود ــمـ ــي كـ ــ ــل ــ ــل ال ــعـ وتــــشــــوف فـ

وتـــــــشـــــــوف شـــــغـــــمـــــوم طــــــويــــــل ذراعـــــــــه
ــود ــ ــك ــ ــل ــ صــــــبــــــار فـــــــالـــــــشـــــــدات نــــــطــــــاح ل

ــه ــ ــاع ــ ــت ــ وتــــــــشــــــــوف صـــــــمـــــــال بـــــــتـــــــوع ب
ــن الـــصـــيـــد مــضــمــود ــ ــي مـ ــفـ ــلـ مـــثـــل الـــفـــهـــد يـ

ــه ــاعـ ــنـ وتــــــشــــــوف خــــبــــل هــــدمــــتــــه فــــــي قـ
مبـــفـــقـــود هـــــــو  وال  ربــــــعــــــه  نــــــاقــــــص  ال 

ــه ــ ــاع ــ ــم ــ ــط ــ ال ــب  ــ ــي ــ ــج ــ ي ــاع  ــ ــمـ ــ ــطـ ــ بـ هـــــــو  وال 
ــود ــ ــف ــ ال ــب  ــسـ ــكـ يـ وال  الــــــــــازم  ــي  ــضـ ــقـ يـ وال 

الشاعر والفارس الكبير 
شليويح العطاوي رحمه 
اهلل وسبب هذه القصيدة 
التي تتضمن هذا البيت كان 
هناك امرأة تسمع بشاعرنا 
الذائع الصيت حينها وفي 
أحــد األيــام رأتــه وقالت 
لعمتهــا هل هــذا الفارس 
العطــاوي؟ قالــت العمة: 
نعم فقالت: عامه قصير 
ووجهه شن يا ليت طوله 
وشــكله مثل فان وكانت 
تقصد عشيقها، فسمع منها 

الشاعر هذا الكام.

ــادي ولــكــن ــ ــاب عـــّنـــي شــخــص عـ ــ ــا غ مـ
ناس الـ  ينادوني  اسمه  بـ  الــذي  غاب 

ــن ــاك ــه.. وتــضــيــق فــيــنــي األم ــ أشـــتـــاق ل
كاس والـ  نار،  الـ  موقد  جلوسه،  غرفة 

ــوب ســاكــن ــ أحـــتـــاج لــــه.. وأضــــم لـــه ث
وإحــســاس تفاصيل  بريحه:  امعطر 

مــســاكــن دمـــعـــي  لــــ  يـــــّده  الـــــذي  راح 
ياس ال  نساني  ضقت  مــن  ليا  اللي 

تباكن ــدره:  ــ ــوع ص ــل ْض ــِت  ــْب ــَع ِت والمـــن 
أنــفــاس مــنــه  الــــ دوا  ــّن  ِكـ ايــضــّمــنــي 

ــك؟ شــوف الـــ هــمــوم حاكن ــن ــوي وي ــاب ي
راس الـ  شيب  قهر  غربة  الـ  من  حولي 

ــت مــاكــن ــا صــم ــه يـــابـــوي: بــنــتــك حــزن
مــن يــوم مــاودعــتــهــا عــافــت الـــ ناس


