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 الممخص :  

الكويتييف  لـ يعالج بصورة واضحة احداث الكويت السياسية , عمى العكس  الشعر التقميدي عند  الشعراء 
مف ذلؾ فإنػ  عػالج ادحػداث التػم المػت بػالوطف العربػم بكاطػار  كافػة . حيػث لػـ نعةػر وعمػى كةػرة  ػذا 

صػػؼ دايػػؽ لتمػػؾ ادحػػداث التػػم وا كػػت الكويػػت كإمػػارة عربيػػة والتييػػرات السياسػػية التػػم الشػػعر عمػػى و 
 شيمت الكويتم انفسكـ وعمى مر فترة طويمة مف تاريخكا الحديث.

  (.التكرار الصوتم ،الشعر الكويتم، النمط الشعري) الكممات المفتاحية :

Study in poetic style and its effect on Kuwaiti poetry 

Prof. Dr. Jassim Ghali Rumi Al-Maliki 

Basra University Center for Basra and Arabian Gulf Studiey 

Abstracts: 

 Traditional poetry among Kuwaiti poets did not clearly address kuwait's 

political events, on the contrary, it addressed the events that have taken place 

in the Arab world in all its countries. We have not found a precise description 

of the events that confronted Kuwait as an Arab emirate and the political 

changes that have occupied the Kuwaiti themselves over a long period of its 

recent history. 
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 المقــــــــدمة :

ترؾ الشعراء الكويتييف الذيف نحف بصدد دراسة شعر ـ السياسم واليزؿ والرةاء فم         
الذي تناوؿ اضايا ادمة العربية . ولـ يتناولوا اضايا   ذا النمط حصيمة كبيرة مف الشعر

الكويت نفسكا . لكنكـ تناولوا اضػية فمسػطيف و ػذا نػاب  مػف احساسػكـ القػوي ت ػا  ادمػة 
المصػػػيرية والحػػػرو  التػػػم خاضػػػكا العػػػر  جنػػػذاؾ ومػػػف  نػػػا ن ػػػد اف  العربيػػػة واضػػػايا ا

مػػػف الشػػػعراء العػػػر  فػػػم معال ػػػة  ػػػذ   بػػػإخوانكـالشػػػعراء الكػػػويتييف عمػػػى اتصػػػاؿ وةيػػػؽ 
القضػػايا والنكػػوض بكػػا الػػى و ػػ  الحػػدث وعػػدـ المسػػاومة عميكػػا وعػػد ا الوا ػػ  المقػػدس 

 . لديكـ مكما كانت الظروؼ التم تحيط بكـ 

واد تاةر  ؤدء الشػعراء بييػر ـ مػف الشػعراء العػر  فػم مصػر والشػاـ والعػراؽ فػم          
ربػػػم ومحاربػػػة ادسػػػتعمار جنػػػذاؾ فػػػم شػػػعر ـ ونصػػػرة عمميػػػة النكػػػوض بقضػػػايا ادمػػػة الع

اضػػػايا ـ المصػػػيرية كعػػػر  ال ػػػودف والسػػػويس ولػػػزة فػػػم فمسػػػطيف المحتمػػػة . فكػػػـ عمػػػى 
 اتصاؿ دائـ بنظرائكـ مف الشعراء العر  .

 النمط االول : الشعر السياسي

اكػػدت ذلػػؾ الػػدكتورة عواطػػؼ خميفػػة العػػذبم فػػم معػػرض حػػديث لكػػا عػػف التػػاري           
السياسػػم الكػػويتم بقولكػػا : )) ود نريػػد اف نػػدلؿ عمػػى صػػحة ذلػػؾ فػػم حػػديةنا عػػف تػػاري  
الكويت السياسم واد تمػاعم الػى  ػذ  الحقبػة , ويكفػم اف نػذكر  نػا بمػا امنػا  اف واػائ  

ة )اليريؼ( لـ تظكر با تماـ الشعراء , كما لـ تظكػر بكػذا خطيرة فم تاري  الكويت كواع
اد تمػػاـ ايضػػاع واعػػة )ال كػػراء( عمػػى الػػرلـ مػػف ا ميتكػػا فػػم مسػػتقبؿ الكويػػت السياسػػم 
وخطر ا فم بناء شخصيت  السياسية , ذلؾ فضالع عف اف كةيراع مف الشخصػيات الكويتيػة 
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ف يحػػػرؾ عواطػػػؼ  ػػػديراع بػػػا المرمواػػػة اػػػد لقيػػػت مصػػػرعكا فػػػم  ػػػاتيف الػػػواعتيف ممػػػا كػػػاف
 (ٔ).الشعراء نحو رةائكـ

ونمحػػظ مػػف خػػالؿ دراسػػة الشػػعر الكػػويتم وبخاصػػة الشػػعر السياسػػم انػػ  ات ػػ  لمعال ػػة  
اضػػػية واحػػػدة  ػػػم القضػػػية الفمسػػػطينية , لػػػذا ظػػػؿ  ػػػؤدء الشػػػعراء يتػػػابعوف احػػػداث  ػػػذ  

ـ والػى  ٜٛٗٔالقضية الساعة بالساعة والحدث بالحػدث , ومنػذ صػدور وعػد بمفػور عػاـ 
يف مف ألـ وأحداث  ساـ . ومف المؤكد ايضػاع أف مرحمة التقسيـ , مما زاد عمى الفمسطيني

 ػػػؤدء الشػػػعراء كػػػاف لكػػػـ تصػػػي  السػػػبؽ عمػػػى الكةيػػػر مػػػف الشػػػعراء فػػػم نصػػػرة القضػػػية 
الفمسػطينية و ػػذا مػا ن ػػد  مػةالع عنػػد الشػاعر المصػػري الكبيػر احمػػد شػوام , وربمػػا يعػػز  

أف  ػػؤدء ت ا ػػؿ بعػػض الشػػعراء العػػر  لكػػذ  القضػػية  المصػػيرية فػػم العصػػر الحػػديث , 
الشػػعراء كػػانوا مشػػيوليف فػػم اضػػايا أوطػػانكـ التػػم كانػػت تحػػت نيػػر ادسػػتعمار ادوربػػم 

 .(ٕ)كفرنسا وبريطانيا والدولة العةمانية فم الشرؽ 

ومما دعا  ؤدء أف يكةفو شعر ـ فم  ذا ادت ػا   ػو تػكةير ـ بمػؤامرات العػالـ اليربػم    
وادسػػتيالء عمػػى ادراضػػم العربيػػة  عمػػى العػػر  وبخاصػػة طػػرد الفمسػػطينييف مػػف وطػػنكـ

وخاصة فم القدس وتؿ أبي  والضفة اليربية , وبإصػدار وعػد بمفػور لميكػود وااامػة وطػف 
مصطن  لكػـ , لػذا كػاف لكػـ دوُر فػم معال ػة  ػذ  القضػية المصػيرية بككممكػا , وأكػد  ػذا 

 . (ٖ) الترار العر  بكذ  ادمواؿ والمناص  التم ادمكا لكـ المستعمروف مف الير 

ومػػف  نػػا ن ػػد اف الشػػعراء الكػػوينييف اػػد اكػػدوا اكةػػر مػػف مػػرة ضػػرورة تحريػػر فمسػػطيف   
نكػػاء ادسػػتعمار البريطػػانم المقيػػت وادرتقػػاء الػػى  ودعػػوتكـ الػػى توحيػػد ال زيػػرة العربيػػة واع
دور اػػومم سياسػػم موحػػد يضػػمف توحيػػد  ػػذ  اةوطػػاف المحتمػػة بكتمػػة واحػػدة  ػػم ادمػػة 

 .(ٗ)العربية الموحدة 
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يتضح مما تقدـ أف ادت ا  السياسم  و السائد فم شعر  ػؤدء الشػعراء الكػويتيف و ػذا   
مػا ن ػد  فػػم التطبيػؽ عمػػى شػعر ـ ود ننسػػى ايضػاع لمبػػة الطػاب  الحضػػاري عمػى شػػعر ـ 

 ومعال تكـ القضايا فم الخميج العربم  ميعاع وبشكؿ موس  .

سػػم اػػد بنػػى اصػػيدت  بنػػاءع منطقيػػاع فػػم حػػيف ن ػػد اف الشػػاعر الكػػويتم فػػم شػػعر  السيا    
يقػػـو فػػػم أساسػػ  عمػػػى المقابمػػة بػػػيف اةحػػداث التاريخيػػػة والوااػػ  المعاصػػػر , وككنػػ  بتمػػػؾ 
المقابمػػة يريػػد أف يضػػ  القضػػايا العربيػػة فػػم إطػػار منطقػػم يكػػوف اكةػػر اػػدرة عمػػى ادبانػػة 

 ا المصػيرية واداناع , واد يبدأ اصيدت  السياسية بتصور منطقم لموحدة العربية واضايا
. واػػد ت مػػى الشػػعر السياسػػم فػػم تسػػ يؿ جدـ العػػر  وجمػػالكـ فػػم  (٘)كقضػػية فمسػػطيف 

تمػػػؾ المرحمػػػة التػػػػم مػػػرت بكػػػا ادمػػػػة العربيػػػة مػػػف تاريخكػػػػا السياسػػػم وضػػػعؼ حكومتكػػػػا 
المتعاابػة , ممػػا حػػدا بكػؤدء الشػػعراء الػػى تسػ يؿ  ػػذ  الحقبػػة الزمنيػة التػػم عاشػػكا العػػر  

 .(ٙ)ة فمسطيف  م الكا س الوحيد لديكـليربم . ولكف ظمت اضيتحت نير ادستعمار ا

واػػػػد شػػػػكدت الكويػػػػت فػػػػم انفتاحكػػػػا صػػػػراعات شػػػػتى حضػػػػارية وسياسػػػػية وااتصػػػػادية    
وتنظيميػػػػػة , وعػػػػػانى  ػػػػػذا الفريػػػػػؽ مػػػػػف الشػػػػػعراء امػػػػػؽ التيييػػػػػر , وشػػػػػاركوا فيػػػػػ  بػػػػػالميوؿ 

ت العصػػر بصػػفة وادت ا ػػات , وعكسػػت إشػػارة بنائػػ  الفكػػري الخػػاص وموافػػ  مػػف دعػػوا
عامػػػة , ومػػػا شػػػكدت  الكويػػػت مػػػف تيييػػػر بو ػػػ  خػػػاص كمػػػا عكسػػػت مػػػد  صػػػمت  بحركػػػة 

 . (ٚ)الشعر فم ادااليـ العربية

لػػذا فػػكنكـ نضػػ وا و مػػ  بيػػنكـ أف السياسػػة صػػارت زاد ػػـ اليػػومم وادت ػػا  ادساسػػم    
مػػا صػػارت لػػديكـ , فصػػارت المشػػاركة فػػم مشػػكالت أمػػتكـ العربيػػة اػػدراع د مفػػُر منػػُ  , وك

المذا   الفنيػة ال ديػدة مسػموعة الصػوت فػم المنطقػة العربيػة كمكػا . ون ػد مػف يػتحمس 
 .(ٛ)لكا مكما كانت مولمة فم ادلرا  , وبعيدة عف ذوؽ العربية وروحكا 
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ونالحظ فم مقط  مف اصيدة يصؼ فمسطيف المحتمة وما تعاني  مػف ايػود المسػتعمر    
لخنػػػػوع وانذعػػػػاف لممسػػػػتعمريف لمصػػػػكاينة وعػػػػدـ اليكػػػػودي البيػػػػيض , ومػػػػا لمعػػػػر  مػػػػف ا
 :ػػ  (ٜ)المطالبة فيكا كحؽ مشروع إذ يقوؿ فيكا 

  ذ  فمسطيف العروبػػػ             ػػة فم مصائبكا تميدْ 

 ينقضم زلزالكا                 حتى تزلزؿ مف  ديدْ   

 جدمكا مةؿ الكػػػػػػػػػػوا           ك  ذا ييي  وذا يعودْ 

 والمسودْ  وعدؾ بالكنا               عاش المّسػػػػػػودمف ابؿ 

 حتى  عمت القدس )با             بؿ( فم تكاةر ا العديْد  

 وع مت ابؿ الحشر ت ػ           معكـ  ميعاع فم صعيدْ 

 و ؿ كاف وعدؾ منزد            بالوحػػم مف ر  حميدْ 

 ف البعيد الدار دار  دود ػػػػػػـ            مف عكد كنعا

و م اصيدة طويمة راح يكشؼ فيكا عف حاؿ العالـ العربم مف التفرؽ والضعؼ    
والخنوع والسعم وراء المناص  واننخداع بكسالي  ادستعمار , مما كاف سبباع فيما حؿَّ 

 بفمسطيف وشعبكا مف الدمار والتشرد فم معظـ بمداف العالـ العربم واد نبم .

جخر و و احمد السقاؼ الذي ت سد عند  السياسم فم نصرة و ناؾ شاعر كويتم     
القضية الفمسطينية ايضاع واداطار العربية ادخر  , فكو يتفؽ م  نظرية خالد الفرج 
وصقر الشبي  فم بعث تاري  ادمة العربية واستنكاض الكمـ العربية ادصمية مف ا ؿ 
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ام اداطار العربية كافة . فكو سطيف وال ودف وسيناء وبار الترا  العربم فم فمتحري
يقوؿ فم اصيدة اسما ا )فم مكر اف تونس( واصفاع حاؿ العر  مف التشتت والتفرؽ 

  (ٓٔ)وع ز ـ عف نصرة اضية فمسطيف اائالع: 

 يا بنم تونس , عفواع اْف بدْت           كممات لـ يحالفكا الصوا  ُ 

 اع , واحياناع مصا  نحُف أ ّؿ لـ يزُؿ ي معنا                امؿ حين

 ان بتنا امة واحدة                         ينتمم اصؿ اليكا وانتسا 

 ما نسيناكـ , ففم وا داننا               لكـ وشيدت بروُج وابا ُ 

 عف شريتـ بعض وات عمقما            فشرا  العر  فم المشرؽ مصا  

 منذ نصؼ القرف عشنا نكبة              ممؤ ا بؤس وظمـ والتصا  

 فوعوُد الير  برؽ خم                  وعكود الير  لش وكذا 

 تمم  الةارات فم احدااكـ                 مةمما تمم  فم الميؿ الحرا 

  ـ فمسطيف , و ـ ضيعاتكا               والسكوُؿ والخضر فيكا والكضا ُ 

 بنم العر  مضت ست , واد          مات فم الشعر سؤاٌؿ و وا   يا

 نا الشاعر يستنكض العر  مف ابناء تونس ويدعو ـ الى ال كاد , ويصؼ ذلؾ بكف    
العػػر  او اداطػػار العربيػػة وحػػدة واحػػدة فػػم و ػػ  الطييػػاف اليكػػودي ويػػذكر لنػػا فػػم  ػػذ  

شػػػكـ . وكػػػذلؾ وعػػػود اليػػػر  المقطوعػػػة الشػػػعرية حػػػاؿ فمسػػػطيف وحػػػاؿ أ مكػػػا وبػػػؤس عي
 المحتؿ لكـ . و م عبارة عف لش وخديعة د طائؿ لكا .
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وفػم اصػػيدة اخػر  يصػػؼ بيػػداد وا مكػا ودفاعكػػا ونضػػالكا ضػد ادسػػتعمار البريطػػانم    
  (ٔٔ)المقيت , إذ يقوؿ فم مقطوعة منكا والتم أسما ا )بيت بيداد( اائالع: 

 شعُ  العراؽ اليؾ الؼ تحية                 مقرونة بالود وادكبار 

 ما كنت لير مكافح ومناضؿ                 ومقارع لمظمـ فم اصرار

 ومحطـ لسياسة ر عية                        خرااء اد باءت بكؿ بوار 

 مار لـ يستط  تييير نك ؾ حااد                 رضم المسير وراء ادستع

  ذي فمسطيف الم مؿ كريمكا              تشكو عصابة ذلة وصيار

 عار  بكبش عاشت كقطعاف الذئا  ولطخت            لدراع كرامتنا 

 والعر  اف نكبوا بقادة نكبة                 فاليوـ يـو الزحؼ يـو الةار 

 ادار  يكات نترككا ونترؾ شعبكا                 تحت الخياـ لرحمة اد

يصؼ العراؽ شعب  ونضال  ضد ادستعمار ونصرت  لشع  فمسطيف بػرلـ الصػعا      
كبػار لكػذا الشػع  لة ادنظمة الر عية الحاكمة جنػذاوعما ؾ , ن ػد الشػاعر يو ػ  إ ػالؿ واع

العظيف مميزاع عمؽ اةصػالة واةخػوة والتحػدي وان ػالؿ لتمػؾ الموااػؼ فػم نصػرة اشػقائ  
 خاصة .العر  والفمسطينييف ب

يعػم( واػد عػالج اضػايا ادمػة العربيػة بشػكؿ بونممح شاعراع كويتياع جخر و و )عمم الر     
موسػػػ  فػػػم اصػػػيدة لػػػ  اسػػػما ا )الم ػػػد لممخمصػػػيف( , حيػػػث يؤكػػػد عمػػػؽ النضػػػاؿ والػػػودء 
لموطف الذي يحمؿ القدسية عمى كؿ فرد وبخاصة الشبا  لكف م  توفر العدالة لمم تمػ  

  (ٕٔ)رليدة , إذ يقوؿ: وتوفير فرص الحياة ال
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 الم د لألخالؽ ... لموطف المقدس 
 لمشبا  

 لمعامميف عمى التقدـ رلـ جدؼ الصعا  
 الم د لألفكار حيف تش  

 كالشمس المضيئة
 تبقى العقوؿ 

 تكز أركاف الخطيئة 
 الم د لمعماؿ حيف تضمكـ فم الكوف لمية 
  م وحدة اد داؼ مف ا ؿ العدالة والكفاية 

 الم د لمفالح و و يقص جدؼ السنابؿ 
 ويحوؿ ادرض البوار 

 الى خضار 
 الم د لمةوار فم ردفاف والكونيو 

 وفيتناـ البريئة 
 لقوافؿ الزحؼ ال ريئة 

 فم الشماؿ ... وفم ال نو  
 ل مي  ةورات الشعو  

 والموت .. كؿ الموت لمباليف 
 حرو  لت ار ا

ف ةػػورات العػػر  وةػػورات الشػػعو  ادخػػر  كاردفػػاف فكػػو فػػم المقطػػ  الةػػانم يالاػػح بػػي    
والكونيػػو وفيتنػػاـ , وفػػم كػػؿ العػػالـ يؤكػػد حقيقػػة المػػوت لكػػؿ البػػاليف ت ػػار الحػػرو  مػػف 
امريكاف وصكاينة الذيف يقتمػوف الشػعو  , ويؤكػد اف المصػير مشػترؾ بػيف  ػذ  الشػعو  

 والشعو  العربية المضطكدة .
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 ــ النمط الثاني : شعر الغزل 

ن ػػد اف اصػػائد  ػػؤدء الشػػعراء عمػػى تنوعكػػا وكةرتكػػا , لػػيس فيكػػا مػػف ادوصػػاؼ او      
ادشارات عمى ما يدؿ عمى امراة بعينكا ولكف ييم  فيكا اف يكوف عف امرأة عامة ليست 
محددة تكوف رمزاع لكذا الوصؼ لد  الشاعر . واد تكوف بعض القصػائد يػرد فيكػا بعػض 

الح  العذري او اليزؿ العػذري مةػؿ )ليمػى , وسػممى ادسماء ولكف يكوف ذلؾ مف  ان  
, ومػػم , وسػػعاد, وعػػزة( وينػػتج عنػػ  اف تكػػوف  ػػذ  ادسػػماء فػػم  ػػذا النػػوع مػػف اليػػزؿ اف 
تصبح اسماء شائعة لير ذات ا مية فم بياف  نس المرأة عمػى اف تصػبح رمػزاع فػم  ػذا 

 . (ٖٔ)ذاتكا الفف الشعري المتكصؿ , فكم د تدؿ عمى امرأة معينة بنفسكا أو 

فضالع عف الماضم الحزيف والفراؽ فػاف  ػذا الشػعر يكةػر فيػ  ذكػر لمرابػاء والوشػاة الػذيف 
عة اسػػرار ـ عمػػى السػػنة النػػاس : يتعبػػوف المحبػػيف ويتقصػػوف اخبػػار ـ , ويتفننػػوف فػػم اشػػا

وشػعراء  ػذا اليػزؿ حريصػوف عمػى التخويػؼ مػف  ػؤدء الوشػاة والرابػاء , وكػكنكـ بػػذلؾ ))
 .(ٗٔ)ليكـ فيما يفرض عمى  ؤدء المحبيف مف فراة واطيعة ورحيؿ(( ينسبوف ا

ويصور الشاعر خميفة الواياف فم اصيدت  لقاء ح َّ حبيبت  وعطر ا وسحر ا وروضكا , 
 وكذلؾ افترااكا بعد المقاء , تصويراع اائماع عمى الوصؼ المكتمؿ اائالع :

 فقمت كـ فم الناس مف عوسج              تخال  فم ةوب  سوسنا 

 تنىوسحر  والعطر والم              وامت اف الروض فم حسن    

 ما كاف يوماع لير احالمنا                  انا نس نا حسػػػػػػن  حولنا

 !ةـ افترانا دونما موعد                      ؿ مرة امنا الذي بيننا .. !
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 نا يبقم الشاعر با  لقائ  مفتوحاع م  حبيبت  دونما موعد , ويؤكد حقيقة ان  لف يبوح 
 بما دار بينكما لمناس حتى د يكدر صفاء حب  معكا .

وفم  ذا ال ان  مف اليزؿ نر  شاعراع جخر مف الشعراء الكويتييف يصور أو يردد    
  (٘ٔ)  )ابمة وعيناف( , إذ يقوؿ: ػ  المعانم ذاتكا , و و الشاعر )رضا الفيمم( فم اصيدت

 عيناؾ نب   و  تص  كؤوس  الراح العتيؽ

 والن ـ خمؼ الييـ يدمم ام  عشؽ البريؽ

 وااواؿ لمقمر الذي ع  حتى ... د يفيؽ

 يا ليتنا ككسيف تنسكباف فوؽ دـ البروؽ

 لمح  صمينا بمحرا  التنا م ... لمشروؽ

 العروؽوالشوؽ يشدو فم حنايانا فتشتعؿ ... 

 عيناؾ سكد نكاري اليافم عمى شفة ػػ القمر

الشاعر  نا يصور تنادم  م  حبيبتػ  , و ػذا التنػادـ يخمػؽ  ػواع مػف اليبطػة والسػرور     
م  مصاحبة ضوء القمػر وسػكد الميػالم وكػذلؾ يصػور عينػم حبيبتػ  السػوداء بكنكمػا ليػؿ 

 فم النكار الذي  و ضوء القمر .

د  ػػػؤدء الشػػعراء وبخاصػػػة فػػػم وصػػف  عػػػواطفكـ الممتاعػػػة وحينمػػا نسترسػػػؿ فػػم اصػػػائ   
يستطي  الشاعر ابقاء ذلؾ فكو يردد  فم ابيات اصائد   تكي اع ت ا  مف يحبوف , حيف د

 (ٙٔ), فكذا الشاعرعبد اهلل حسيف يصؼ ذلؾ فم اصيدت  )أنت أنا( , إذ يقوؿ
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 فم خاطري فم القم  مف خمدي           ممزاؿ  مسؾ بالغ اةةر 

 ما لبت عف فكري فكنت ب                 تحييف فم سمعم وفم بصري 

 ما كاف فم حؿ ود سفر                   اد وطيفؾ يقتفم اةري 

 ما نمت اد كنت ماةمة                      فم خافقم ػػ حقا ػػ وفم نظم 

 يا طيفكا اف  ئتنم سحراع                  والطيؼ  يكتم عمى سحر 

 والطي  يعبؽ مف مالبسكا                واشم  مف كفكا العطر 

 فاسػػػػػػػتبقكا أنم أحف الى                 تمؾ العيوف وخد ا النظر 

 وأكاد مف شوؽ اعانقكا                     لود الحياء ومقتضى الخدرِ 

ر  , وفػم سػفر  فكو يصور  نا صورة حبيبت  البااية فػم خيالػ  وفػم سػمع  وفػم بصػ     
وحمػػ  وترحالػػ  , وفػػم نومػػ  وصػػحوت  , وطيفكػػػا فػػم سػػحر  أي فػػم سػػاعة اشػػتداد ضػػػوء 
القمر , واف طيبكا أي عطر ا د يفارؽ عبقاع صافياع , وير   الى صفة العينيف منكا ومف 

 ناظريكا , فكم خصائص حبيبت  نابعة مف وحم الشاعر ولزل  وخيال  الواس  .

زؿ  ذ  نوعاع مف  ان  المبالية والتشويؽ ووصؼ الح  العذري ونر  فم اصائد الي    
ومواؼ اصحاب  مف  ذا الح  , فكذا الشاعػػر )عبػد اهلل زكػػػػػػػػػريا( فػػػػػػػم اصػيدت  ) يفػاء( 

 : (ٚٔ)يصور ذلؾ تصويراع  ميالع , إذ يقوؿ 

 يا مف تخطى تيكة وددد           أبقت داءع فم الفؤاد عضاد 

  واؾ متيما            وصددت عن  فكاف أسوأ حاد وتركت ح َّ 
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 واتمت بالطرؼ الكحيؿ معذبا          ؿ كاف اتؿ العاشقيف حالد

  يفاء  ممكا الصبا ب الل              فيدت بنور  مالكا تالد

 افديؾ بالنفس النفيسة مك تم         ما مف ضنت عمى المح  وصاد

 متمممالع         ورؤ  تمر بخاطري تتوالىأاضم الميالم سا راع 

 صور تبدت مف خيالؾ انكا            بميت باوج الخانقيف كماد

 ويموح لم طيؼ الحبي  ككن           حمـ  ميؿ فم الخواطر  اد 

 فكصوغ مف وحم ال ماؿ اصائداع       تبقى عمى مِر القروف مةاد 

فاء( او تكوف سعاد او سػممى , واف الحبيبػة تتػرؾ  نا يستعير اسماع لمحبوبت  و و ) ي   
لػػ  فػػم فػػؤاد  حبػػاع عضػػادع , ودائمػػاع و ػػو مػػف  انػػ  المباليػػة والتشػػويؽ فػػم الحػػ  , و ػػو 
يصػػػور  ػػػذا الحػػػ  بكنػػػ  ااتػػػؿ ومميػػػت , ويصػػػور كػػػذلؾ حبيبتػػػ  ) يفػػػاء( بطمعتكػػػا البكيػػػة 

يقضػػم الميػػالم سػػا راع ال ميمػػة اليانعػػة ال مػػاؿ , و ػػو يفػػدي  ػػذ  المحبوبػػة بنفسػػ  , وانػػ  
 ممتاعاع  , واف صورتكا د تفارؽ خيال  وتطارد  فم شبحكا ال ميؿ .

و نػػاؾ شػػاعر جخػػر يصػػور  ػػذ  ادمػػور م تمعػػة , و ػػو الشػػاعر عبػػد اهلل العتيبػػم فػػم   
 :(ٛٔ)اصيدت  ) دية الشاعر( , إذ يقوؿ 

  ديتم فم عيد ا اصيدتاف 
 سكبت فيكما خالصة الحناف

 بتسامة الزماف ونشوة الربي  وا
  ديتم فم عيد ا : اصيدتاف
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 لخصت فيكما الذي يع ز المساف 
 عف وصف  , وير   البياف 
  ديتم فم عيد ا: اصيدتاف
 ةننم فتشت فم خزينتم 
 فما و دت لير در ميف

 وما و دت فم استطاعتم
 سو  شراء شمعتيف
 فابتعُت شػػػػػػػمعتيف

عراء أي اليزؿ الخالص , اػد اوزع الػى بعػض فم حيف ن د اف اليزؿ عند  ؤدء الش     
النمػاذج التػم تشػػكمت منكػا القصػػيدة اليزليػة لػػديكـ , مػف حيػػث الواػوؼ عمػػى ادطػالؿ ةػػـ 
ال نوح الى اليزؿ فيما بعد , و و ادسػمو  القػديـ فػم اليػزؿ بوصػف  الموضػوع أو اليايػة 

الرشيد يصور ذلػؾ ادصمية , وتركز فم شعر المديح , فكذا الشاعر عبد المحسف محمد 
مبتدئاعلزلػػػ  بػػػػالواوؼ عمػػػى ادطػػػػالؿ ةػػػـ التيػػػػزؿ بحبيبتػػػ  , إذ يقػػػػوؿ فػػػم اصػػػػيدت  )ليػػػػت 

 : (ٜٔ)باآلدـ(

 فحياتم و م صحراء يبا                 اد  فا أر اء ا حتى السرا 
 ضارباع فيكا عمى لير  د               فم و اد موحشات و ضا  

 دونما اصد او في  طال             دنم السير وادمى ار مم      
 وشبابم ان  ضاع سد                       كذا تذ   أياـ الشبا  ؟!

 اف روحم ةنطالؽ خمقت                 د ةاياد عمينا ضاريات 
 اف عيشاع فم سكوف مطبٍؽ                   و فم رأي سواء والممات 
 اف تُؾ  اةفراح اد  افيتنم                وامات اليكس كؿ اةمنيات 

 أف تنتابنم                       عمنم أشعر حولم بالحياة؟ باآلدـليت 
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فن ػػد  نػػا يصػػؼ حياتػػ  و ػػم صػػحراء والصػػحراء رمػػز الطمػػؿ وفػػم عمومكػػا السػػرا  ,    
و ػػم وحشػػاء و ضػػا  ورسػػوـ دراسػػة , ويصػػؼ حالػػُ  فيكػػا بكنػػ  مػػدمى القػػدميف د يقػػو  
عمػػى السػػير , ويصػػور شػػباب  بانػػ  ضػػائ  فػػم  ػػذ  الصػػحراء المتراميػػة ادطػػراؼ , ويبػػيف 

وأمػػػات اليػػػكس كػػػؿ ادمنيػػػات التػػػم يتمنا ػػػا فػػػم حالػػ  بكنػػػ  بػػػائس فقيػػػر اػػػد فاراتػػػ  ادفػػػراح 
محبوبت  التػم مػف ا مكػا عبػر الصػحراء القاحمػة الخطػرة , ولكنػ  يحصػد اليػكس والحرمػاف 

 مف ذلؾ كم  .

واد فعمت احد  شاعرات الكويت فعؿ الشعراء القدماء فم تصوير رحمتكـ العاطفية      
تصػػور فيكػػا الشػػاعرة ادحػػداث التػػم والطمػػؿ ورحػػيمكـ وراء محبوبػػاتكـ , و ػػم الرحمػػة التػػم 

 ػػرت عميكػػػا وفػػم تكمػػػؼ ومباليػػة , فػػػم وصػػؼ بعػػػض المظػػا ر ال ديػػػدة بصػػورة حسػػػية 
تسػػػتقيكا مػػػف الماضػػػم ال ميػػػؿ, فكػػػذ  الشػػػاعرة سػػػعاد الصػػػباح تصػػػور ذلػػػؾ فػػػم اصػػػيدة 

 : (ٕٓ)) نتم( إذ تقوؿ 
  نتم كوخ وصحراء وورود                    وحبي   ولػػػػػم رٍ  وعيد

 صباح شاعري حالـ                             اتينى في  بالح  واشدواو 
 وأرد القيد عف حريتم                             كاذ  مف ااؿ اف الح  ايد 

 وأر  الصحراء ممكم وأنا                       وحبيبم باةحاشم نستبد
 فيكا دؼء واشراؽ وسعد   بالعينية وبالم منكما                             

 وأر  الرمؿ اصوراع , وأنا                       بذرا ا  فم  الؿ الممؾ أبدو
 وار  الصبا أحمى زينتم                           فكو لم تاج وخمخاؿ وعقد 
 وأرش الحنظؿ المر منكا                          فإذا الحنظؿ فم كفم شكد 

 اع  لضة                         ج  لو يصدؽ لألحالـ وعد وأر  القفر رياض

 نا تصور الصحراء بكنكا حياتكا التم كانت تحمـ بكا بعيداع عػف ايػود الحيػاة المعقػدة .   
واػػػد أخػػػذ بعػػػض الشػػػعراء الكػػػويتييف يصػػػفوف بعػػػض الصػػػفات ادنسػػػانية , فػػػم ذكػػػر دور 
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ف خػػػػالؿ أمسػػػػيات  ال ميمػػػػة الرسػػػػوؿ فػػػػم ايصػػػػاؿ حبػػػػاؿ الحػػػػ  بينػػػػ  وبػػػػيف حبيبتػػػػ  , ومػػػػ
باد تمػػاع مػػ  احبائػػ  , وتقبيػػؿ ةيػػر حبيبتػػ  وفػػم  ػػذا يقػػوؿ الشػػاعر احمػػد الشػػقاؼ فػػم 

 :(ٕٔ)اصيدت  )المقاء العظيـ( , اائالع 
َـّ بؾ السقـ   لؾ اهلل مف ام  يمزا  اةلـ            ويا نفس صبراع اف أل

 الشوؽ المبرح كالعدـ يناـ خممُّ القوـ مؿء  فون              ونوـ ذوي 
 نظرت اليكا نظرة  انبي                 فكلضت حياء و م تعمـ ما أكتـٌ 

 واد سرنم انم اةرت ا تمامكا           واف الكو  اد ةار فم القم  واحتدـ 
 عمود ضياء شؽ ما ساد مف لنـ                ككنكاوفم ليمة سدت طريؽ 

 فكطرات والقم  المتيـ خافؽ               الى رشفة تروي  مف شفة وفـ 
 وامت لكا نفسم الفداء فإننم                أر  اف  ذا الحسف يعير د  ـر 

 فكونم كما ابيم خيادع لشاعر              يتر ـ أسرار ال ماؿ إذا نظـ 

عمى فراؽ حبيبت  بينما اياـ خمم القوـ   الشاعر  نا ممتاٌع يمزؽ امب  اةلـ واةحزاف     
ممتمئ  د ينتاب  شمء مف الفراؽ وادلـ , ويصور كذلؾ مفاتف حبيبت  ويصفكا بعمود 
الضياء , ويبيف حالت  وشوا  لكا بكن  تكفي  رشفة مف فمكا او ةير ا تروي  مف ظمكِ  

 وتر عُ  لمحياة . 

 النمط الثالث : شعر الرثاء 
يت مى  نا فم اصائد الشعر الكويتم عند بعض الشعراء التقميدييف ومما نالحػظ  نػا     

صعوبة فم فرز  ذ  القصائد , ولمشعراء الكويتييف حصيمة كبيرة مػف الشػعر الػذي تنػاوؿ 
ادحػػداث السياسػػية والوظيفيػػة , ممػػا يػػدؿ عمػػى تمػػؾ المشػػاركة المبكػػرة فػػم احػػداث العػػالـ 

. حيث يصور الشاعر عبد اهلل حسيف  (ٕٕ)الوطف العربم الكبير  العربم , وأنكـ  زء مف
فػم اصػيدة  عنوانكػا )عػر  الكزيمػة والنصػر( , و ػو يرةػم الوااػ  العربػم وأنػ  يمػزح بػيف 
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الكـ والعاطفة التم صالكا باةحاسيس الكادفة و م أحاسيس متكررة فم شعر  كما يقوؿ 
 :(ٖٕ)فيكا 

 ر بسيناء يومكـ مكةور           يا لفتياف أمتم فم الريا الصفػػ 
 يتمقوف طعنة اليدر بالصبػػػػػ             ر وبالصيد يكوف العسير 
 شكداُء  شت لكـ أرضنا البكػػ            ر وحيا ـ العمّم القدير 

 فإنكـ فم ال كاد نصر ولكف                ا ر ـ عند ربكـ مقدور 
 نوا و اف المظى و اف السعيرُ       والمياوير فم ربا القدس ما ا        

 ما تنائم منكـ أبم عف الحر                  وما رّد عزم  م ذور 
 يتمقى السالح عاٍر مف الدر                  ع ويكبى أف تستكيف ال سور 

تعكػػس  ػػذ  القصػػيدة ميػػراث الشػػاعر الػػذي تنػػاوؿ فيكػػا الوااػػ  العربػػم مػػف ادمػػراض     
عم وتنااضػػػات  و ػػػو يحػػػاوؿ أف ينػػػااش  ػػػذا الوااػػػ  مػػػف خػػػالؿ تصػػػوير  والتخمػػػؼ اد تمػػػا

معانػػاة الم تمػػ  العربػػم فػػم مختمػػؼ أاطػػار  و ػػم التػػم أدت أف يعبػػر الشػػاعر عػػف  ػػذ  
المعاناة رلـ الكزيمة ود بد أف يكوف  ناؾ  يؿ اادر عمى تحرير وطن  ويستطي  تحقيؽ 

 ور  الشاعر فم  ذ  المقطوعة. النصر بواسطة ال يوش العربية و ذا ادمؿ الذي يص

اما الشاعر خميفة الواياف فم  أحاسيس مر فة وصاداة فم  ذ  ادبيات التم تعكس      
معانػػػاة الشػػػاعر فػػػم القػػػيـ الحضػػػارية المنظػػػورة والقػػػيـ اةخػػػر  البدويػػػة التػػػم تكخػػػذ الحيػػػز 

 الكبير فم الخميج العربم وتعص  الرأي كما فم اصيدة )رأي ورأيؾ( :

 تر  بيف الخالئؽ والور  لؾ ما 
 ولم الذي ما د تديُف ود تر                               

 فإذا أحبت فإنم ع   
 ولربما شايعَت رأيؾ مكبراع                             
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 واذا نويت فقد ترانم ُمعرضاع 
 عما ُ ْيَت مف المسالؾ مدبرا                           
 د لف أاوؿ بكف رأيؾ باطؿ 
 لكنم اد د أرا  ّنِيرا                         

 د أنت تممؾ مقودي فتقودنم
 بالرلـ مّنم فم دروبَؾ م برا                         

 كال ود ارضى أاتيادؾ عنوة
 ما شكُت مةمم أف يقودؾ فتكسرا                         

 ةَ لف أ تدي ما دمت دونم ح 
 ولو اعتمت مف الفصاحة منبرا                        

 لكننم إف خمُت رأيؾ صائباع 
 فمسوؼ اعشُؽ ما ترا  مصدرا                        

يصور الشاعر أسبا  امق  ويكشفكا ومحاولة اآلخريف أف يفرضوا رأيكـ حينمػا يػروف     
لير ـ )) وككن  يشكو مف تمؾ القيود التم يضػعكا النػاس عمػى جراء ليػر ـ فػال يػروف إد 
مػا يعتقػدوف بػ  م تمعاتنػػا العربيػة تمػؾ التػػم يػذ   النػاس فيكػا أحيانػػاع مػذا   لربيػة فػػم 

 ف لير  مف اآلراء((.فرض الرأي الواحد دو 

وكػػذلؾ نػػر  كةيػػراع مػػف الشػػعراء عنػػدما يرةػػوف النسػػاء : )) يػػزدادوف حنينػػاع وعاطفػػة ت ػػا    
ف  ذ  العاطفػة والراػة التػم  ممف يرةى وبخاصة عندما يكوف مف أ م  وأاارب  والرحـ و واع

 نػػاؾ تتولػػد عنػػد الشػػاعر نتي ػػة تػػكةر  لمفػػراؽ ممػػا تةيػػر مشػػاعر  ويكي ػػ  الحػػزف واةلػػـ , و 
 اصائد كةيرة فم  ذا ادت ا  ((.
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إف شػػػعراء المرحمػػػػة التقميديػػػػة يمز ػػػػوف فػػػػم شػػػػعر ـ بػػػػيف المػػػػديح والرةػػػػاء فػػػػم تصػػػػوير    
المصا  سواء كاف فم مديح الحبيبة أو الزو ة وادبناء ومػا ن ػد  مػف ذلػؾ اصػيدة )فػم 

 . المقبرة بيف الصد  والطيؼ ( لمشاعر أحمد العدوانم حوار بيف الصد  والطيؼ
 يا طيؼ ! يفديؾ أمسم              ما تبيم عند رمسم 
 أأنت ت دد أنسم                      بكا , وترةم لبؤسم 

 الطيؼ:ػ 
 كال! فروُ ؾ التم                   كانت عميؾ حانية

 رفت إلى ليرؾ                      فم الميالم الخالية 
 فم الميالم الخالية  واد نست ما كاف فيؾ               

 نا ينادي الطيؼ وما ينتكم عند  وتسكل   ؿ أنت زو م أـ ت د  وتنسى وتحزف مف    
أ مػػػم  نػػػا تنػػػااض فػػػم الحػػػوار في يػػػ  الطيػػػؼ ينفػػػم كػػػال فضػػػالع عػػػف اف الشػػػاعر فػػػم 

 اصيدت  يستخدـ المعانم التم وردت فم الشعر القديـ .

كػػذا الشػػاعر خالػػد سػػعود يصػػور ولػػد  فػػم ومػػف القصػػائد التػػم نظمػػت فػػم رةػػاء ادبنػػاء ف  
  ذ  المقطوعة مف اصيدت  التم تحمؿ عنواف )ولدي(.

ف ناح فم ليمة لـ يعد   واع
 فؤادي سويا عمى المخدع 

 يقمبنم الكُـّ مستمقيا
 ويقمبنم الكرُ  عف مض عم

 أنا ي  مف خانفقم المستضاؼ 
 وادني  مف امبم المو   
 وا مع  فوؽ صدري بما 
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 ليي  والمطم  ب انب  فم ا
 فكلةم  مرة فم ال بيف 

 وأخر  عمى  يد  اد  تم ِ 
 واشقى لتسعد  حالتم 

 وأبكى لتضحك  أدمعم 

يصػػور الشػػاعر ولػػد  مػػف كػػؿ ال وانػػ  وبػػيف حبػػ  ات ا ػػ  فكػػو يصػػحب  عمػػى بكائػػ       
واحيانػػاع يداعبػػ  عمػػى صػػدر  وأحيانػػاع يمةمػػ  عمػػى  بينػػ  ويسػػتخدـ الشػػاعر معػػانم بسػػيطة 

يكا فرحت  بكذا الولد الػذي رزؽ بػ  و ػو مػا يممػؾ فػم الحيػاة ويػذكر فػم القصػيدة يصور ف
 ا زاء و ك  فكو يصور و ك  وكذلؾ شفتي  وبذلؾ يبيف حب  المفرط .

نسػػتنتج ممػػا تقػػدـ اف ليػػة الخطػػا  اليزلػػم سػػائدة عنػػد المػػ  الشػػعراء الكػػويتييف الػػذيف    
تيزلوا بمحبوباتكـ , فكـ تارة يمتمكوف لية لزلية خالصة واخػر  ممزو ػة بالمػديح واليػزؿ 
, واحياناع ممزو ة بادخوانيات والصدااة والشكو  مػف الحبيػ  , وبعضػكا خالصػة لمػديار 

ف المحبػػو  والك ػػر , ولكػػف  ػػذا د يقمػػؿ مػػف  كػػود ـ الشػػعرية التػػم والرحيػػؿ والشػػكو  مػػ
خصػوا بكػػا اليػػزؿ بكنػ  مػػف فنػػوف الشػػعر ادصػمية , ولكػػذا فػػكف الشػعر الكػػويتم اليزلػػم اػػد 

 حفؿ بكؿ  ذا ادوصاؼ الشعرية .

 الخاتمة ونتائج البحث 

مػػف خػػالؿ دراسػػتنا لألنمػػاط الشػػعرية فػػم ديػػواف الشػػعر الكػػويتم السياسػػم وشػػعر اليػػزؿ   
وكػػذلؾ شػػعر الرةػػاء دحظنػػا اف  نػػاؾ اتصػػاؿ بػػيف الشػػعراء التقميػػدييف الكػػويتييف والشػػعراء 
القػػػدماء فػػػم اشػػػعار ـ التػػػػم تخػػػص  ػػػذ  اةلػػػػراض وربمػػػا نقػػػوؿ انكػػػػا امتػػػداد لكػػػا او اػػػػد 

ريقة نظمكا وبعض مفرداتكا تماشػياع مػ  الوضػ  ال ديػد تضمنت بعضاع مف محتوياتكا وط
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لألمػػة العربيػػة فيمػػا يخػػص الشػػعر السياسػػم وكػػذلؾ مػػ  المفػػردات الشػػعرية بالنسػػبة لميػػزؿ 
 الى النتائج اآلتية :ػ والرةاء . واد توصمنا

نمحظ خالؿ  ذ  المرحمة اف الشػعر السياسػم اػد لمػ  عمػى نتػاج  ػؤدء الشػعراء  -ٔ
  لمنظػر وبخاصػة عنػد خالػد الفػرج وصػقر الشػبي  وعبػد اهلل وبصورة مميزة وممفت

حسيف ولير ـ , واد أصبح صفة مميزة لسموككـ الشخصم , و م الةورة النفسية 
عمػػػى الوااػػػ  وعمػػػى مػػػا خمفػػػ  المسػػػتعمروف مػػػف  كػػػؿ وظمػػػـ و ػػػور عمػػػى الشػػػع  

 الفمسطينم واةمة العربية برمتكا .
كػػػا اضػػػية الشػػػع  الفمسػػػطينم ووعػػػد و عػػػدة منة لقػػػد عػػػالج الشػػػعراء أمػػػوراع سياسػػػي -ٕ

وكشػػػػػؼ وسػػػػػائؿ  دعوة الػػػػػى الوحػػػػػدة الوطنيػػػػػة والقػػػػػوةـ والػػػػػ ٜٛٗٔبمفػػػػػور وحػػػػػر  
المسػػتعمريف مػػف يكػػود واسػػتعمار لربػػم , وعمميػػة خػػداع الشػػعو  العربيػػة ونكسػػة 

 ـ وما  اء بعد ا . ٜٚٙٔحزيراف 
ويػػت ومػػف النتػػائج التػػم توصػػمنا اليكػػا خػػالؿ البحػػث اف الحركػػة الشػػعرية فػػم الك -ٖ

ومعظـ النتػاج الشػعري لكػؤدء الشػعراء , اػد صػاحب  بعػض الضػعؼ مػف الناحيػة 
 .ساسية فم نتاج الشعر لكذ  الحقبةالفنية وادسموبية , لكن  يبقى يشكؿ دعامة ا

كةرة اليزؿ فم مقدمات اصائد  ػؤدء الشػعراء التػم كانػت ينشػد فػم مػدح ادمػراء  -ٗ
الى التوحيد فم  ذ  القصائد بيف اليزؿ والسالطيف والمموؾ ولير ـ , حيث مالوا 

كفػػف شػػعري ومعانيػػ  وبػػيف عنصػػر المػػديح مػػف خػػالؿ توليفػػة مشػػتركة بػػيف  ػػذيف 
 ال نسيف اددبييف فم وحدة شعرية لزلية متكاممة .

اتضاح الناحية الموضوعية الحسية , أي وصؼ عواطؼ الر ؿ  ت ا  المرأة فم  -٘
م  بكا مف اةلـ والعذا  والموعة الذي حب  لكا , وولع  و يام  بكا , وما ت د  ف

 نتج عف الفارؽ المعيشم لكؤدء الشعراء الناتج مف اختالؼ بيئاتكـ وأزمنتكـ .
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ن ػػد اف الشػػعر اليزلػػم الكػػويتم اػػد كةػػر فيػػ  ذكػػر الرابػػاء والوشػػاة الػػذيف يتعقبػػوف  -ٙ
المحبيف واد  اء عمى نسؽ الشعر القديـ , لذا فكـ حريصوف كػؿ الحػرص عمػى 

 مف  ؤدء الراباء والوشاة فم شعر ـ وبياف الفراة والقطيعة . الخوؼ
 الهوامش

 .ٖٚينظر : أياـ الكويت )د. احمد الشرباصم( :  -ٔ
 .ٛٚينظر : الحركة الشعرية فم الخميج العربم : -ٕ
 ٔٛ٘لفرج وجةار  )د. خالد سعدوف( ينظر : خالد ا -ٖ
اياـ العر  وأةر ا ؛ وينظر :  ٕٛينظر : الحركة الشعرية فم الخميج العربم :  -ٗ

 .ٜٗفم ال ا مية )منذر ال بوري( : 
 .ٕٔٔينظر : ادد  فم الخميج العربم )د. عبد الرحمف العبد( : -٘
 .ٕٖينظر : مقدمة ديواف الشعر الكويتم : -ٙ
 .ٕٖينظر : المصدر نفس  : -ٚ
 .ٓٛٔديواف الشعر الكويتم : -ٛ
 .ٖٛ-ٖٚديواف الشعر الكويتم : -ٜ

 .٘ٗ-ٗٗالمصدر نفس  : -ٓٔ
 .ٕٗٚ – ٖٕٚالكويتم :  ديواف الشعر -ٔٔ
 .ٙٔٔينظر : المصدر نفس  : -ٕٔ
 .ٖٔٔينظر : الحركة الشعرية فم الخميج العربم بيف التطور والتقميد : -ٖٔ
 .ٜٛٔديواف الشعر الكويتم : -ٗٔ
 .ٕٕٓالمصدر نفس  : -٘ٔ
 .ٕٕٔ- ٕٕٓديواف الشعر الكويتم -ٙٔ
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 .ٕٚٗالمصدر نفس  : -ٚٔ
 .ٕٓٚ- ٕٚٗديواف الشعر الكويتم : -ٛٔ
 .ٚ٘-ٙ٘:ديواف الشعر الكويتم  -ٜٔ
 .ٕٕٔ – ٕٕٔديواف الشعر الكويتم " -ٕٓ
 .ٗٙٔالمصدر نفس  : -ٕٔ
 .ٚٙديواف الشعر الكويتم : -ٕٕ
 .ٕٚٔ – ٕٙٔديواف الشعر الكويتم : -ٖٕ

 المصـــــــــادر والمراجع
 .ٜٗٙٔأياـ الكويت )د. احمد الشرباصم ( , القا رة ,  -ٔ
اياـ العر  وجةار ا فم الشعر ال ا مم , منذر ال بوري , دار الشؤوف الةقافية  -ٕ

, شواؿ  ٔسوريا , ط –العامة , وزارة الةقافة , د.ت, لبناف , دار الفكر 
 ـ . ٕٕٓٓ ػ ,كانوف الةانم ٕٗٗٔ

فنون  , طميحات  –اعالم   –تاري  ادد  العربم ال ا مم اضايا  والراض   -ٖ
 ر بيروت , د.ت .ادشقر , دار الفك

تطور اليزؿ بيف ال ا مية وادسالـ , د. شكري فيصؿ , دار العمـ لممالييف  -ٗ
 ,د.ت.ٗبيروت , د

الحركة الشعرية فم الخميج العربم بيف التقميدية والتطور , د.نورية الرومم ,  -٘
 ـ .ٜٓٛٔ,  ٔ امعة الكويت , ط

 ـ.ٜٜٙٔخالد الفرج حيات  وجةار  )د. خالد السعدوف( , الكويت ,  -ٙ
( ٕٚديواف الشعر الكويتم )د. محمد حسف عبد اهلل( , الناشر لممطبوعات ) -ٚ

 شارع فكد السالـ , الكويت , د.ت.
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الشعر العربم الحديث فم منطقة الخميج العربم )الرشيد بو شعير(  امعة  -ٛ
لبناف , دار الفكر  –ادمارات العربية المتحدة , دار الفكر المعاصر , بيروت 

 ـ.ٜٜٚٔ- ػ ٛٔٗٔ, ٔ, ط دمشؽ سوريا –
 امعة الكويت ,  –الشعر الكويتم الحديث , عواطؼ خميفة العذبم الصباح  -ٜ

 المطبعة العصرية الكويت . –ـ ٖٜٚٔ - ػ ٖٜٖٔكمية اددا  والتربية 
ادد  العربم المعاصر فم ال زيرة العربية )د.عبد اهلل المبارؾ( , مصر ,  -ٓٔ

 ـ.ٖٜٛٔ
 .ٜٛٚٔالرحمف العبيد( ,الكويت ,  ادد  فم الخميج العربم )د.عبد -ٔٔ
 ـ.ٜٜٚٔادد  المعاصر فم الخميج العربم )عبد محمد الياتم( , الكويت  -ٕٔ
اليزؿ السياسم فم العصر ادموي )لانـ  واد رضا ( استاذ ادد  ادسالمم  -ٖٔ

 ـ.ٖٜٛٔ امعة البصرة كمية اددا  ,  –
ما ستير , الرةاء فم شعر الشريؼ الرضم )محمد عبد الرضا  اسـ( رسالة  -ٗٔ

 ـ.ٜٜٚٔتشريف الةانم  - ػ ٛٔٗٔ امعة البصرة ,  مادي اآلخر 
 

 

 


