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نوافذ واحةالسبت 14 اغسطس 2010

رمضانية إعداد: حسين الشمري

أجمل بيت قصة أبيات
ليه أس���ولف لك.. وهي م���ن غير ليه؟

تع���رف إن���ك تط���وي أحزان���ي طوي
أق���در علي���ه م���ا  أن���ت حب���ك ش���ي 

ك���ن حب���ك ضي���ف.. والقل���ب.. اب���دوي
ثامر شبيب 

الواحة قبل 25 عاماً

 ٭أعترف أني )سابقا( كنت أخشى اإلفصاح عن أفكاري وأشعاري وكتاباتي
 ٭أعترف أني أراعي ضميري في نشر أفكاري تلك التي يخشى الكثير التحدث 

بها حتى بني أصدقائهم
 ٭أعترف أني أخيرا اعترفت صريحا بالفطرة اإلنسانية التي بداخلي تلك التي 

تدفعني دائما ألمور كنت أحاول كمكمتها!
 ٭أعترف أن التفكير أصبح أقرب صديق لي وصداقته جتلدني

 ٭أعترف أني أعاني الوحدة رغم أني وسط أهلي وأصدقائي
 ٭أعترف أن التردد والكسل يصاحباني كلما قررت إصدار ديواني األول

 ٭أعترف أني أنفر من األشخاص الفضوليني
 ٭أعت����رف أني متضايقة من الش����عراء الذي����ن يرددون دائم����ا »نحن نكتب 

للنخبة«
 ٭أعترف أن الشعر الفصيح مظلوم خليجيا

 ٭أعترف أن اإلعالم قربني من أصحاب النجاح هؤالء الذين كنت أبحث عنهم
 ٭أعترف أن عامل احلظ له فضل

 ٭أعترف أن الشعر جملني وغيرني الى األفضل
 ٭أعترف أن دخولي الى اجلامعة األميركية في الكويت ساعدني على التعرف 

على جنسيات وديانات مختلفة بشكل أوسع
 ٭أعترف أن دراس����تي في جامعتي علمتني أن من اختلف عن عرقي أو ديني 

ال يعني أن يكون ضد أفكاري
 ٭أعترف أن صحفنا الكويتية اسما المعا وأكثر تقدما

 ٭أعترف أن عضويتي مبنتدى املبدعني في رابطة األدباء الكويتية أفرحتني
 ٭أعترف أنه رغم قلة نصوصي إال أني أوجدت لنفسي مكانة في عالم الشعر

 ٭أعترف أني من املتخصصني في كتابة القصائد القصيرة جدا
 ٭أعترف أن س����رقة أفكاري وبعض قصائدي من قبل البعض أكد جدارتي في 

مجال األدب
 ٭أعترف أني أحتاشى متثيل ذاتي في نصوصي

 ٭أعترف أن صراحتي تسبب لي املتاعب وأقول )اللي ضدي إنسان ما فهمني... 
لو هو ذكي شوي كان عشقني(

 ٭أعترف أني على الصعيد الدراس����ي تعلمت من الدكتورة روضة عواد كيف 
تكون املرأة محتفظة بأنوثتها وناجحة رغم العمل الشاق

 ٭أعترف أن من هواياتي مشاهدة األفالم األجنبية وسماع املوسيقى بال كلمات 
والتأمل في وجوه األطفال

 ٭أعت���رف أني من محب���ي تعلم اللغ���ات فتخصصت ف���ي آداب اللغة 
االجنليزية وأرغب بش���دة في تعلم اللغة اإلس���بانية ألني من عش���اق 

إسبانيا وحضارتها
 ٭أعترف أني أحب دخول السينما وحيدة دون أن أصحب معي أحدا

 ٭أعترف أني مزاجية مع نفسي ولكن ليس مع الناس
 ٭أعترف أني لو أذهب ملنتزه خيران أشتاق للكويت وكأن منتزه خيران ليس 

في الكويت
 ٭أعترف أني من عشاق مركز سلطان ومقهى كوستا وفيرجن

 ٭أعترف أني بني فترة وأخ����رى أقرر االبتعاد عن اآلخرين حتى أتعرف على 
نفسي أكثر وأحتاشى الذوبان في أفكار اآلخرين

 ٭أعترف أن احلدي����ث عن النفس هو احترام للنفس ال نرجس����ية كما يظنه 
البعض.

اعتــــــــــــــــــرافات
مرمي فضل: أحب دخول السينما وحدي.. 

وهؤالء الشعراء أتضايق منهم!

زاوية نستضيف خاللها كل مرة أحد الشعراء النجوم ليقدم كامل اعترافاته دون ضغط أسئلة منا، يكشف خاللها ما يريد ان يكشف دون أدنى تدخل منا وعلى مسؤوليته الكاملة.. 
اعترافات هي زاوية لبوح الشعراء دون اسئلة، يقولون ما يشاءون ويتحدثون مبا يريدون اعترافات يواجهون بها انفسهم قبل ان يواجهوا بها اآلخرين.

قصة فتاة عانت م����ن حتجير ابن عمها 
وكانت ال تريده، أشارت اليها صديقتها بحيلة 
للتخلص من حتجير ابن عمها، فطلبت منها 
ان تتزي����ن فإذا اجتمع قومها ظهرت عليهم 
وأوضح����ت أال غنى لها عنهم وان لها رغبة 
في الزواج شرط ان تكون لها حرية االختيار 
وان يس����مح لها من ال تختاره حتى ان كان 
األقرب نس����با لها، وفعلت فاستجابوا لها 
فاختارت على غير ما توقعوا رجال مس����نا 
كي ال يغتاظ أبناء عمها اذا اختارت ش����ابا 
فيرفضون، فتخلصت من حتجير ابن عمها 
وتزوجت الرجل املسن، ثم جاء دور التخلص 
من الزوج املس����ن، فبعد فترة قصيرة من 
زواجها حملت زوجها مقبال من بعيد فأخذت 

تغني متظاهرة بعدم رؤيته:
يا حمد يا عيد حفيات الركايب

ما معك بالقلب ال من صد حيله

جعل عرس حط في عمري نشايب
ينقط���ع قطعة رش���ابير طويله

حظي األقشر بالني لي بشايب
مثل صيف اليا نشا خلب مخيله

كن غزل اذنيه ريف في شعايب
مثل ضبع اليا مشى ينفض شليله

فسمعها وكانت تريد ذلك، فرد عليها دون 
انتظار وقد أعطاها ما تريد:

كيف هي تختارني بني القرايب
وانكرتني يوم قد هي لي حليله

شايب شيبني على عوص جنايب
س���برها فإن درهمت فلها دليله

طالق باع���داد ما ه���ب الهبايب
وعد دق العرق وانواد تش���يله

ان���ام راح  ووحش���ته..  الظ���الم  فم���ان  رح 
أم���س ن���امي، ، وأح���س إن ل���ي س���نه ماغفي���ت

وامل���الم العت���ب  خ���ل  العت���ب  يفي���د  م���ا 
وجي���ت احملب���ه  ق���درت  يفي���دون  ل���و 

الظ���الم وش���وف  النع���س  عيون���ك  غم���ض 
وس���ريت الظ���الم  حتدي���ت  من���ي،  كي���ف 

ال���كالم بال���كالم  م���ا  كث���ر  أحب���ك  كن���ت 
واس���تحيت! قلته���ا  م���ا  كث���ر  خاي���ف  وكن���ت 

غم���ام وكل���ك  ع���ادي  الضم���ا  كان  ي���وم 
روي���ت ضميت���ك  ول���و  ضمي���ت  رويت���ك  ل���و 

خت���ام النهاي���ة  ل����  أش���وفك  متني���ت  ك���م 
يالي���ت بحيات���ي  اق���ول  م���ا  متني���ت  وك���م 

احلم���ام س���رب  ودع���ت  م���ا  عق���ب  ان���ا  ه���ذا 
وابتدي���ت! وأنته���ي..  عيون���ك  أودع  قل���ت 

والغ���رام التضحي���ة  وانس���ى  ابنس���اك  جي���ت 
جي���ت  رح���ت،  م���ا  مث���ل  ولك���ن  أبنس���ى  ورح���ت 

عبدالرحمن الهاملي

ورحت أبنسى ولكن مثل ما رحت.. جيت!
عبدالرحم��ن الهاملي.. ش��اعر ش��اب رأيناه في »الواح��ة« وهو ينثر 
عبق ش��عره على صدور املتلقني... الهاملي ش��اعر جميل جدا.. جند في 
قصائده.. إحساس عذب قلما جنده في قصائد الشباب.. شاعر واستطاع 
وبقوة تأس��يس قاعدة جماهيرية له.. تتابع قصائده بكل شغف.. ومحبة. 

الهاملي.. جنم قادم بقوة:

نجم قادم
في هذه الزاوية نعيد نش��ر قصائد من »واحة األنباء« قبل 25 عاما عندما 
كان يش��رف عليها ويعدها األس��ير الشهيد الش��اعر محمد املطيري، وهذه 
القصيدة التي ننشرها اليوم للش��اعر بدر عجيب الهاجري ونشرت بتاريخ 
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