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نومان احلسيني.. من بني حسني من قبيلة الظفير عاش في زمن 
ابن عريعر وكان نومان احلسيني من أقرب املقربني من ابن عريعر 
ملا كان يتمتع به من صفات حمي���دة وأخالق عالية وحديث جميل 
باإلضافة إلى فروسيته وشجاعته التي اشتهر بها.. فأحبه ابن عريعر 
وقربه وخصه باجللوس بجواره.. وكان هناك من ضمن أصدقاء ابن 
عريعر أناس يحسدون نومان ويستكثرون تقريب ابن عريعر له.. 
فكانوا يكثرون الكالم عنه ويصفونه بصفات ليست به لكي يبعدوه 

ولكن دون جدوى.. فقد كان ابن عريعر يعرفه جيدا..
وفي ذات مرة وقعت حرب.. وأبلى فيها نومان احلس���يني بالء 
حسنا، أعجب به ابن عريعر وأخذ ميتدحه وهو غائب، فقال احلساد 
ان الفعل الذي فعله نومان ليس شجاعة منه بل إن الفرس »حشور« 

ترمي به غصبا على األعداء.
س���كت ابن عريعر حتى حضر نومان فق���ال له إنهم يقولون ان 
فعلك ليس ش���جاعة منك يا نومان إمنا ألن فرسك »حشور« ترمي 

بك على األعداء فالفعل للفرس حشور وليس لك.
ضحك نومان ملقولتهم واستسمح ابن عريعر ثم أنشد يقول:

س���واتي س���ووا  وقل���ت  حش���ور  قال���وا 
املصاري���ع راكب���ني  ي���ا  أرخوله���ن 

مقفيات���ي وه���ن  عش���ر  قاليع���ي 
املداري���ع روس  قطع���ت  بالنافع���ي 

والي���ا رض���ى مضنون عيني ش���فاتي
الري���ع ضراب���ة  للش���ردان  ن���ازوع 

فلما فرغ من شعره سكت حساده وأمر له ابن عريعر بهدية جزلة 
جزاء لشعره وفروسيته.

في هذه الزاوية نعيد نشر قصائد من »واحة األنباء« قبل 25 عاما عندما 
كان يش��رف عليها ويعدها األسير الش��هيد الشاعر محمد املطيري وهذه 
القصيدة التي ننش��رها اليوم للشاعر الكبير س��عود الفهد بعنوان »أنت 

احلبيب« ونشرت بتاريخ 1985/4/12.

قصة أبياتأجمل بيت
باحليل ه��و  م��ا  ق��ل��ت  ق��ال��وا حت��ب��ه 

ن��ور عيني م��ن  أغلى ش��وي  أن��ه  ب��س 
وهاحلني األول  اجليل  جميع  يسوى 

اح���ب���اب���ي امل����اض����ني وامل��ق��ب��ل��ي��ن��ي
شوقي له أعظم من ضمى األرض للسيل

اجلنيني أم  م��ن  اك��ث��ر  عليه  وأش��ف��ق 
سعود بن بندر

عفت الهوى
الشاطري، شاعر جنم  محمد فهيد 
قادم بخطى ثابتة له نفس شعري خاص 
به نستشف من خالل هذه االبيات انه 
سيصل للقمة، وسيستمر في االبداع 
اينما وجد اجلمال، وبهذا النص رغم 
صغر سنه، اال انه قادر على االدهاش 
ويستطيع ان يبرهن بشاعريته رغم 
ذلك ونتمنى ان يك����ون له مكان عبر 

ذائقتكم.

وت��روح تغيب  ال  قبل  ك��الم��ي  اس��م��ع 
اع����ده ان�����ي  والزم  ك�����الم  ع���ن���دي 

اب���وح ودي  وال  اق���ول���ه  ودي  م���ا 
ل���ك���ن ق���س���م ب������اهلل ب���ي���ح���ت س���ده

ومبحوح ض��اي��ق  ص��وت  م��ن  اقولها 
اي�����ت ب���ش���ر م����ن ش�����ان ح���ب���ك اه����ده

مملوح البيض  من  اللي  الوحيد  انت 
وان����ت ال����ذي ل���ك ف���ي ض��م��ي��ري م���وده

ومسموح غالي  وان��ت  قلبي  طالبك 
ت����رده ال  غ����ال  ب���اق���ي���ل���ي  ك������ان  ان 

ان ج��اء اح��د ب��ع��دي م��ول��ع وم��ذب��وح
ف���ي ق���رب���ك���م.. ط��ال��ب��ك ي���ا زي����ن ل��ده

ال��روح ساكن  ي��ا  احت��ب  بغيت  وال��ي��ا 
ح���ب���ه ول����ك����ن حت����ت ح���ب���ي م����رده

مجروح منك  حصل  ما  من  وان��ا  هذي 
وع��ف��ت ال���ه���وى س��ب��ت��ك ج����زره وم���ده
محمد بن فهيد الشاطري

الواحة قبل 25 عاماً

 ٭أعترف بأني مسرف في إحساسي ألبعد مدى بالتفكير 
وعقلي ال يستوعب شعوري الواضح باختصار مسترسل 

بشطحاته بدون شرح مسبق.
 ٭اعت���رف بأني اجلاني بارتكاب جرمية الش���عر في 
حق نفسي والشروع في القتل العمد وسأثأر ألفكاري 

وقناعاتي.
 ٭اعترف بأني مريض نفسي وأعاني من حاالت قلق 

مبهمة وحزن مضحك إلى درجة الهستريا.
 ٭اعترف بأني مرتاح على تعب الواقع.

 ٭ال���ذي غربلني بأحلى جتربة ال يس���توعبها اال من 
غربلته التجربة. 

 ٭ اعترف بان أحبابي وأصحابي كثيرون واملك من 
العالقات اجلميل���ة الكثير ولكني لم أعش حالة حب 

او كره مطلقا.
 ٭اعترف بأني متواضع لدرجة الغرور في ذاتي فقط 

كي ال افقد انسانيتي 
 ٭اعت���راف بأني م���ن اي���ام تعبت.. 

لو مش���يت اللي مشته من الدروب
يا بعد عمر الضياع الي حس���بت..

وش���كثر حال انطوائ���ي بالهروب 
 ٭اعت���رف بأن لي أخوين لم تلدهما أمي.. الش���مري 
جراح احلادور واملطيري خالد الشاطري.. كالهما شيخ 
أخالق وكرم وفروسية شعرية يعيشان في زمن ليس 
بزمنهما ولو عاشا زمن اجلاهلية لسمعنا بهما ويضرب 
عليهما مثل النخوة والنزعة القبلية بكل حالة عفوية، 
اما م���ن ناحية اخرى فلهما طباع متقاربة جدا بروح 

عجيبة من الضحك املفرط حلد البكاء.. 

)وأخوهم الثالث أبو جلباخ( لو عاش زمنهم ألصبح 
صعلوكا وقطاع طرق، ل���ه حاالته املتعبة بطريقته 
وطبعه املزاجي.. ال يفترق هؤالء الثالثة ش���هرين او 

ثالثة ولو بالتلفون. 
يذكروني مبعجون األسنان وألوانه الثالثة.. االحمر 

واالبيض واالزرق 
 ٭اعترف بأن صديق���ي العزيز )جمال العتيبي( هو 
صاحب مقولة »احلي 3 اش���ياء بالدنيا شغلتان هما 

احلب«
يحرضني دائما بطريقته اجلديدة للتعبير عن الشعور 
»قانون األس���لوب املقلوب« له »نظرة وجه« بالذوق 
الشعري املنصف.. متذوق خطير.. يتمتع بذاكرة لكل 

شي جميل!
 ٭اعترف بأني ال أحب »لعب الورقة« الهند وما شبه.. 
ولكني ألعبها كل يوم وبحماس مصطنع مني كي اذبح 

فراغ غيري!
 ٭اعترف بأني من جمهور الشاعرين نصار السويط 
والشاعرة رمييه املشاركني في شاعر املليون النسخة 
االخيرة واقول لهما ان اللقب ال يضيف للشعر احلقيقي 
نكهة وانتما االضافة الكبيرة للشعر املعاصر بتناولكما 
األفكار اجلديدة بطريقة قدمية او األفكار القدمية بطريق 
جديدة. املفهومة ببالغة العمق البسيط او البلوغ الى 

قمة العمق ببساطة 
 ٭اعترف بأني أسوء موظف كسول ليس لي طموح 
وصولي كمدير او وزير.. مبا اني احب القيادة ولكن 

على نفسي 
وهناك فرق كبير مابني الزمالة والصداقة

 ٭اعترف باني ارجنتيني اإلحساس وبرازيلي الفكر 
 ٭اعترف باني غريب األطوار بقناعاتي املكتسبة من 

واقع تعيس 
 ٭اعترف بأن عالقتي مع النت عالقة س���ريعة ومملة 

بكثرة الفراغ اللي مسويلي زحمة 
 ٭اعترف بأن ابني ناصر ذكي الى درجة انه ال يسألني اال 
سؤاال يعرف اجابته، وهذا هو الطبع اجلميل الكتشاف 

مصداقية الواقع بخياله
 ٭اعترف بان اخوي الشاعر ذياب العسكر أسوأ شاعر 
جميل بتناوله أفكاره وطقوسه غير املدروسة. أما من 
ناحية الصداقة فهو الصديق الصادق ملن يبحث عن 
البياض ولو عاش في زمن ال يحسب حساب القوانني 
لعاش متم���ردا بعنجهيته العفوية، ميلك قلبا نظيفا 

وصادقا.
 ٭اعترف بان وجبتي املفضلة هي الكيك وعصير ربيع 

وأحب املاي البارد وأكره قطع الكهرباء.
 ٭اعترف بأن إحدى أمنياتي اليائسة أن أصبح عضو 

مجلس أمه.
 ٭اعترف بأني مدمن على القهوة الشمالية )السوداء( 

والتي تأتي بطريقة »التخمير«
 ٭اعترف بأني خطاط محترف ورسام فاشل أو اكتب 

بطريقة الرسم.
 ٭اعترف باني العب شطرجن بغباء ولكني حريف.

 ٭اعترف باني عاشق املسابيح واخلوامت وتعجبني 
األحجار الكرمية.

ل���و اعترافي باحلقاي���ق عيوبي  
الكذب واطنش  بالعي���ب  ابعترف 

اعتــــــــــــــــــرافات
منصور عزاره:أحلى ثالثة أشياء بالدنيا شغلتان هما.. احلب!

نوافذ واحة
رمضانية

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 أسئلة، يقولون ما يشاءون ويتحدثون مبا يريدون ، اعترافات يواجهون بها أنفسهم قبل أن يواجهوا بها اآلخرين.
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