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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.

إعداد: محمد عبيد املجول

السبت 22 اغسطس 2015

دكتوري

خلك جسور..

«ليلة شعر».. برنامج إذاعي يهتم بالشعر والشعراء
يبث من األحد حتى األربعاء عبر أثير «البرنامج العام»

يحسب إلذاعة الكويت وأسرة 
البرنامج.

وأكد فريق عمل البرنامج 
علـــى مناقشـــة العديد من 
القضايا التي تهم الســـاحة 
الشعرية، وكذلك استضافة 
جنوم الشـــعر واستقطاب 
املبدعـــني في مجال  جميع 
الشـــعر وتنوعـــت فقرات 
البرنامج لكـــي جتعل رمت 
البرنامـــج منوعـــا وغيـــر 
ممل لكل من يتابعه، وجاء 
البرنامج بشـــكل يتناسب 
مع شـــكل اإلعالم احلديث، 
وبدورنا نشكر وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود لدوره 
الفعـــال في خدمة الشـــعر 
واملوروث الشعبي واألدب 
بشـــكل عام، وكذلك الشكر 
موصول إلى الوكيل املساعد 
لشؤون قطاع اإلذاعة الشيخ 
فهد املبارك على منح الشعر 
واألدب املساحة الكافية التي 
يستحقها، كما نشكر مدير 
إدارة البرنامج العام في إذاعة 
الذي  الفندي  الكويت سعد 
أوجد الشـــعر ضمن دورته 
البرامجيـــة بالشـــكل الذي 
يتناسب وقيمته احلقيقية 
وكل التوفيـــق لطاقم عمل 

البرنامج ملواصلة النجاح.

الشـــاعرين اإلعالميني  مع 
دخيل اخلليفـــة وعبداهللا 
الفالح، كمـــا ناقش قضية 
غياب الصحافة الشعبية مع 
الشاعرين واإلعالميني بدر 
احلمد ومهدي العجمي، وقد 
استضاف البرنامج: الشاعر 
عبداهللا علوش والشـــاعر 
مطلق النومســـي والشاعر 
خالد البذال وشرع البرنامج 
أبواب املساء أمام املبدعني من 
الشعراء من خالل االتصاالت 
للتعرف على جديدهم، حققت 
جميع حلقات البرنامج جناحا 

الشعر وإعجاب املهتمني في 
هذا اجلانب.

واستضاف البرنامج نخبة 
من جنوم الشـــعر واإلعالم 
لكي يعيد ترتيب الســـاحة 
الشعبية بشكل يتناسب مع 
فكر القائمـــني على إعداده، 
حيث ناقش البرنامج العديد 
من القضايا التي تهم الشعر 
مثل املســـابقات الشعرية 
الشـــعراء اإلعالميني  مـــع 
املعروفني فهد دوحان وتركي 
املريخـــي وناقـــش قضية 
أبعـــاد القصيـــدة احلديثة 

البرنامج  الكويت  إذاعة 
العام حتتفي بالشعر من خالل 
سهرات شعرية يومية فاخرة 
عنوانها «ليلة شعر» تنطلق 
من األحد حتى األربعاء من 
الساعة ١٠ إلى ١١ مساء وفي 

بث مباشر.
البرنامج لطاقم  وأسند 
عمل رائـــع ومحترف وذي 
خبرة في صنع النجاح حيث 
تولى مهمة اإلعداد الشاعران 
اإلعالميان املعروفان خالد 
احملســـن وممدوح احملسن 
وتولى مهمة التقدمي الشاعران 
اإلعالميان ممدوح احملسن 
ومطلق الدخنان والهندسة 
اإلذاعيـــة مشـــعل العميرة 
والتنفيـــذ على الهواء حمد 
الهاجري والتنسيق واملتابعة 
عبدالعزيز واإلخراج للرائع 
الســـبيعي، ووضع  بـــدر 
القائمون على البرنامج خطة 
عمل تتناسب مع كل ما يخدم 
الشعر بشكل مختلف، حيث 
البرنامج بني  تنوع طـــرح 
النقاشات األدبية واللقاءات 
الشـــعراء  واالتصاالت من 
التي  والفقـــرات املنوعـــة 
اختيرت بعناية لكي جتعل 
البرنامج،  النجاح حليـــف 
البرنامـــج ردود  وحصـــد 
أفعال واســـعة في ســـاحة 

تركي املريخيالشيخ سلمان احلمود الشيخ فهد املبارك الصياح

خالد احملسن والشاعر خالد البذال قبل بدء احللقة

عبداهللا الفالحمهدي العجمي

محمد جاراهللا

ــوق، ــوري املرمــــ دكت
ــدك عـــــالج فراق؟ عن

هذا الصـــــدر مخنوق،
مملي تعب وارهـــــــاق

أحس فيـــــــــه فتوق،
واعراض فقر عنـــــاق!

ـــــوق، خلّصني من الش
ــتــــــاق انا.. تعبت اش

نــفــســة.. أنــــا هـــو  اال  مــآنــي شــبــيــهــة 
ــو»  «ه بــقــا  قلبي  ــس  ب تغير  ــي  ــه وج  ..

ــحــســة.. ــيــتــة ونـــــادى ب ــــوم خــل ـــن ي م
تو  ــي  ــاه م محبة  ــن  ع مقفي  ــن  ــاوي ي  ..

ــة.. ــدس ـــع ال ت ــدف أصـــدق دم ــص ال ـــع  دم
الضو  ــي  ــاغ ب وهـــو  ظلمة  تسكنة  ال   ..

ــة.. ــس ـــي خ ب ـــردي وال  ـــت ــت م ــن ـــا ك م
اجلــو  ــوة  ــف ص بيننا  تــعــكــر  ــك  ــوم ي  ..  

ــة.. ــس ــر شـــي حت ــي ــي غ ــن ــت م ــف وال ش
ــي سو  ب ظنيت  ــا  م أنـــك  ــيــل  دل ــر  ــب واك  ..

ــة.. ــس ــب ج ــل ــق ــل ــل لـــه شـــعـــرة، ول ــق ــع ال
هو  ب  مــاهــو  والــعــقــل  نبضة  النبض  ..ال 

ــة.. ــس ــحــبــل م ــل ــرح تــعــلــيــمــة، ول ــج ــل ول
ــا هو  ــس واجلــــرح ه ــارق م ــف امل .. وحــبــل 

عبور محطة  ــا  ــي ــدن وال ــنــاس  ــال ب ــاس  ــن ال
الكبار الــواثــقــني  الــطــمــوح  ــل  أه خــلـّـك مــن 

املــشــاعــر غيور أكــتــب وخــلــك على نــزف 
اختصار بـــدون  تفكيرك  جناحني  ـــرد  وأف

ــة شعور  ــســاف الــصــبــر شــاعــر وامل ـــادي  ح
ــار ــب ـــل بــيــٍت ميــــرك يــالــضــمــيــر اعــت ك

بكور ودوٍد  ــرة  ــك ــف وال ــاس  ــس االح ويـــح 
شنار كسبها  وان  حــســافــة  فــقــدهــا  ان 

الظهور  ــب  ــر احلـــرف مــايــغــريــه ح ــاع ش
املــشــاعــر خضار ام  ــقــلــوب  ال ــول  ــق ت ــو  ل

ـــي صــبــور ـــان ــر االم ــم ــى ج ــل أبــــــدوٍي ع
ــخــار ــه واســت ــت ــع ــي رك ــلّ ــني ص ــام ــل ع ــب ق

ــك قـــصـــة.. وأتــقــمــصــك.. دور  ــل ــأم أت
قطار محطة  ــي  ف نـــاٍس  ــاء  ــوض ض مــثــل 

فهد الخالوي
@AL٥LAWAI

سعد براك العازمي

وجهي 
تغير

الناس
ــور والتهاب املعالي خلك جس

ــزوم قلبه رديه محد رقى وع
وبالك تنام وفكرك يبات خالي

ــالش دامي دفيه ــد ابن ال مراق
وخلك على ماقيل صدرك شمالي

طيب وسيع بطان والطيب نيه
وال تشتكي للوقت وتقول حالي

وال تشتكي وتقول تقصر يديه
ادنى طموحك بالسما جنم عالي

ــاد منك الدنيه والنفس ال تعت
وعينك على االول التصير تالي

ــميه ياصاحبي والعز خلك س
والطيب ماينفعك مع كل شاوي

مثل قدمي وصار مثل الوصيه
واعرف ترى اخلوه نوماس غالي

وترا اخلوي من صان ذمة خويه

فهد الشمري  ٭

كالم ــه  واللحظ ــل  اللي ــتحال  الس ــه  املدين ــه  ياوج
ــمعه ــرح اس ــي واجل ــن يقين ــي م بقال ــي  الل ــات كل  ه

ــالم امل ــي  ــت ياخذن ــه وروح ــي عن ــت نفس كل ماصدي
ــه ــت اجمع ــي ويالي ــي باق ــنيني ش ــن س ــذ م ــع اخ وأرج

ــامح واخلصام ــني التس ــت ماب ــو ضع ــه ل ــات االربع ياجله
ــاب ومطمعه ــم الغي ــن ضي ــوك م ــا ارج ــدي ان ــذي بي إخ

ــا الهيام ــا ادري ولو ضعنا وضيعن ــم كاذب وأن ــي حل االمان
ــه ــي مدمع ــك ويحك ــن صباح ــي م بقال ــي  الل ــع  يالهزي

ــذا الظالم ــولف ياه ــيا س ــي انعتاقي من كثير اش ــي ابغ ملت
ــه ــادت مع ــه والف ــدك وناديت ــن قي ــور م ــت الن ــم طلب ك

ــده يالهمام ــة اللحظه وتن ــن ذل ــه اخلافته م ــك الوج اه ياذي
ــه االمتع ــذ  أخ ــان  وح وداع  ــة  ايقون ــا  له ــت  مابان كل 

ــالم ــافرلك ياهذا الس ــط املواني واس كم تعبت اقيم في وس
ــه يقنع ــو  ومنه ــي  فاالمان ــوالف  الس ــراع  ش ــر  وأبح

ــقه ويدري هالغمام ــن مترد في نضاله الجل عش أني اول م
ــه ــل ال مامينع ــهر واللي ــل الس ــب الج ــن كت ــي اول م وإن

ــم عام ــاع من ك ــر اللي ض ــه امل ــر عام ــن تذك ــي اول م وإن
ــه ــاول يدفع ــن ح ــي اول م ــي اول وإن ــي اول وإن وإن

ــهام ــن روح ضاعت واعيتها الس ــد ع ــق اللي نش ذاك الطري
ــه ــو يرفع ــع ومنه ــوره ضاي ــراء ده ــي صح ــام ف وه

ــام احلزن قام ــتحال الليل وق ــه املدينه ياحزينه الس اه ياوج
ــه يردع ــو  ومنه ــزن  ح ــن  م ــي  بقال ــي  الل كل  ــي  هات

عادل النزال
@adelsaag المدينة
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ـــني اجلــفــا ــــ ع ب ــعــنــي  ــطــال ت .. ال  ــي  ــت ــاي ــاغ ي
أبيك ــــول:  اق تــنــظــرنــي وانــــا  ـــت  ــهــا وق ل ــي  ــل ال

وصـــالـــك شفا وّال  خــافــقــي..  مـــرض  ــدك  ــع ب
ــب يحتريك ــع ت ــى  ــرق ــف ال ــٍب مـــن  ــل ــق ل ــــزع  اف

ــا اف انـــطـــق:  الـــوقـــت  ــب طـــول  ــق ال حتـــّدنـــي ع
بــقــلــٍب يبيك ــى  ــس الــصــبــر واق ــار  ــب ــض غ ــف وأن

ــا؟ ــوف ــص ال ــق ــــك ون ــر زالت ــث وبــالــرغــم مـــن ك
ـــك طـــريـــٍق عليك ـــّذال ــــ/ ع ل بــــ مــعــطــي  ــي  ــان م

طفـا حــبّــك  ان  ـــو  ل ـــك  ـــدح وام ــم..  ــه ــي ــض اغ
ــك ــوي ارت ــا  م انـــا  انـــي رويـــتـــك.. وّال  ـــ  ب وأقــــول 

ــك عفـا ــب لـــ ذن ــي  ــل ال ـــغـــرام  ال ــان  ــش كــلــه.. ع
تهتويك ــة  ــي ــاق ب ــي..  ــب ــل ــق ب ــــرى  ذك وعـــشـــان 

ــا) ــف (إعــــــالن) وّال (خ ــار..  ــص ــت ــاخ ب ــا  ــه ــول أق
ــافــســك: بـــدري عليك ــن اي ــــّذي حـــاول  ال ـــ  ل ــل  ق

ــك ضفـا ــل الـــفـــراق وثــــوب وص ـــار طــيــر  وال ط
ــك ــدي اي بـــني  ــا  ــه ــلّ ك ــي  ــات ــي ــول ان ح ــق ت ــدر  ــق ت
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