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أجمل بيت قصة أبيات

معروف منك  تبي  م��ا  طابت  النفس 
جتينا ال  ب��ش��وف��ت��ك  مت���ن  دام�����ك 

مكلوف امل��ع��ي��ف��ن  ح��ب  ف��ي  م��ان��ي��ب 
ي��ب��ي��ن��ا ب����احمل����ب����ة  ال����ل����ي  أدور 

ماشوف تغاضيت   وان  حتسبني  ال 
ان��ت��ه��ي��ن��ا م��ن��ه  ب����اب  أف���ت���ح  ودي  م���ا 

ي��ك��ف��ي ع����ذاب وع��ي��ش��ة ك��ل��ه��ا خ��وف
لقينا عليكم  ص��ب��ري  ف��ي  ع��اد  وش 
سعد الخريجي

الواحة قبل 25 عاماً

نوافذ واحة
رمضانية

نجم قادم

قص���ه طريفة بن مؤي���د ومعارض حلياة 
البادية... )جوزاء( وأختها )س���مراء( وكانتا 
كأمثالهما من نساء البادية يتنقلن مع أهلهن 
في ربوع الصحراء، حس���ب ما يطيب إلبلهم 
وأغنامهم من مراع بن اجلبال واألودية واملراعي 

اخلضراء املزهرة.
تقدم بطلب الزواج منهما رجالن يسكنان 
)جدة( الس���عودية، وتزوجت���ا وانتقلتا مع 
زوجيهما إلى حياة املدن، لكن جوزاء ما رغبت 
ولم تأنس بحي���اة احلضارة واملدن، وتفضل 
البداوة والبر ورؤية األعشاب، وحنت إلى حياة 
البادية وصفاتها، ومتنت اخلروج من املدينة 

بأسرع وقت، وقالت
يا بوي يا وجدي مع الصبح مطالع

 وجد الظمايا اللي على املاء حيامي

داجن وراجن ث���م راحن مع القاع
ما قدمهن غير ال���درك واملظامي

وعندما سمعتها أختها )سمراء( قالت أبياتا 
ترد عليها، وتذكر أن البداوة راحت، وأن ما فيها 
إال الش���قاء والتعب، وتطلب منها أن تستمتع 
بالراحة بعد أن تخلصت م���ن حياة البادية. 

فقالت:
يا بنت حطي فوق شاهيك نعناع

واجلهامي والبلش  البداوة  وخلي 
ترى البداوة ما جتي لك باألسناع

عس���رة وال تبني ألهلها س���نامي
رحتي جتيبن احلطب والبهم ضاع

والي���ا الغن���م ام���الوذة بالظالمي
وإلى رجعت���ي للعرب عقب مفزاع

 وليا ضيوفك مشتهن الطعامي

بح���ر ي���ا  لل���ي س���واتك  عزت���ي 
في ح���دود القاع مس���جون وحزين

ف���وق ماب���ك م���ن معان���اة وقه���ر
ش���لت في ص���درك هموم العاش���قن

عصر واحل���زه  الضيق  النصان���ي 
اعق���د احجاج���ي م���ن امف���ارق ضنن

وازبن���ك خايف من اعيون البش���ر
فالون���ن واكاب���ر  العب���رة/  واكت���م 

القدر الق���ى ج���واب م���ن  ليتن���ي 
الخ���ذا اغل���ى البش���ر.. / ب���روح وين

احلزن.. / والهم.. / وادرو بالس���هر
ع���ذر س���من له���ا  مال���ي  إن  اش���هد 

والهنا.. / والضحك.. / واجموع الصبر
ماه���و عل���ى خب���رك.. متن درعه���ا 

ياب���ري حالي وان���ا قدلي ش���هر..
س���جن.. ولهبايبه���ا  للط���واري 

والشهر.. في حس���بة اشواقي دهر
س���نن بعين���ي  ص���ارت  والثوان���ي 

ش���فت وشس���وى غيابه يا بحر..؟
الن ل���ه عزم���ي.. وعزم���ي م���ا يل���ن

م���ا وفيت���ه ل���و أق���ول إن���ه قمر
القم���ر يض���وي ويس���ري عقب حن

ب���س ه���ذا غي���ر.. ال من���ه حضر
في مس���ا أو صب���ح.. / للعال���م يبن

من بعد ما غ���اب.. / يا قصر النظر
ومن بعد يس���راه ../ يا ح���زن اليمن

يا بح���ر هو بي���ت في���ه املختصر
للعامل���ن وصل���ه  ث���م  واس���معه.. 

ذاك.. ل���ه عم���ري وإذا راح العم���ر
مس���لمن ي���ا  أجرك���م  اهلل  عظ���م 
محمد العزام

يا بحر
محمد العزام ش���اعر قادم بقوة من خالل ما يقدمه عبر واحتكم التي تقطف 
اجلمال واإلبداع أينما كان ليرى الن���ور عبر هذه الصفحات كما يليق بذائقتكم 
حيث يتجدد اللقاء مع هذا الش���اعر العزام الذي أصر ان يكون نتاجه الشعري 
عبر جريدة »األنباء« وحضوره يس���تحق من���ا التصفيق لهذا التفرد عبر عبق 
الشعر وهنا نص يناجي به البحر الذي ضم هموم كل العاشقن الذين يرسمون 

إحساسهم من خالله لتفيض قريحتهم شعرا.

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 ننش��رها اليوم للش��اعرة أنغام اخللود بعنوان »إهداء خاص« 

ونشرت بتاريخ 1985/3/15.

 ٭ أعترف بأني متابعة سيئة لوسائل اإلعالم وللساحة 
وأخبارها والسياس���ة وأدوارها واملوضة وإعصارها بل 
حتى للمحيط االجتماعي واألسري، إذ ال أسعى ملعلومة 
وال أحتمس الستقبالها إذا سعت إلي، وهذا يوقعني في 

حرج خاصة على الصعيد االجتماعي واألسري.
 ٭ أعترف بأني من أكثر الناس تس���ويفا وترددا وحذرا 
مبالغا فيه وأن ذلك فوت علي الكثير من الفرص الهامة 

في حياتي على كل صعيد.
 ٭ أعترف بأن ثالثية »احملبة، الثقة والصداقة« التي رباني 
أهلي عليها بنت داخل���ي الرقيب الذاتي والثقة بالنفس 

واحلرص على النجاح.
 ٭ أعترف بأني كن���ت أعتبر قرار التحول من الش���عر 
الفصيح إلى الش���عر الشعبي أشبه بتحويله عن طريق 
عام وتوقعت العودة الس���ريعة ولم أعد حتى اآلن منذ 

عشر سنوات أو أكثر.
 ٭ أعترف بأني أستدرج الشعر أحيانا استدراجا، وأعد 
نفس���ي له مبا يليق بجالله في نفس���ي، وأحيانا كثيرة 

يباغتني ويغريني بعزلة داخل ضجيج.
 ٭ أعترف بأن املشاركة في شاعر املليون أجمل وأفضل 
قرارات حياتي على اإلطالق وأنه أعاد تأهيل مس���تورة 
املس���وفة واملس���تريبة والالمبالية لتصبح أكثر نشاطا 

وتفاؤال، وكشفت لي شدائده معادن كثير من الناس.
 ٭ أعترف بأن من ضمن األس���باب القوية التي دفعتني 
للمشاركة في شاعر املليون سبب مادي بحت وهو احلصول 
على جائزة مركز متقدم لش���راء منزل واالستقرار بعد 

رحلة تنقالت سكنية مرهقة لي ولصغيري.
 أعترف بأن لي 48 ٭ أخا من الش���عراء الذين شاركوني 
التجرب���ة املميزة في حياتي في ش���اعر املليون لو كان 

رصيدي ليس بالسالب ألعلنت حقهم في امليراث.
 ٭ أعترف بالفضل لش���اعر التقيت به في شاطئ الراحة 
عند انطالقة املليون وكان من البارزين في ذائقتي وسعدت 
بلقائه ووجدت في إنسانيته خطا موازيا لشاعريته والذي 
س���مح لي بالتواصل معه وكنت أعتبر رضاه عن نصي 

مركز ثقل لثقتي في التقدم به للجنة واجلمهور.
 ٭ أعت���رف بأني أفضل النقاش م���ع الرجل في القضايا 
اجلادة أكثر من املرأة، رمبا ألني تربيت على رأي الرجل 

وتعودت على تضاريسه.
 ٭ أعترف بأن حسن ظني باآلخر يغلب قاعدة احلذر العام 
التي جتنبني التعامل املباشر معه، ولكن مبجرد أخذ قرار 

التعامل أغلب حسن الظن وقلما خذلني وهلل احلمد.
 ٭ أعترف بأن السعي للمثالية لم مينحني إياها، رغم أنه 
أخذ الكثير من مستورة الطفلة واملراهقة بل من مستورة 

األنثى على طول الطريق.
 ٭ أعترف بأن الطفولة طاقة كامنة في داخلي تس���رب 

أحيانا بعض معاملها في سلوكياتي ومشاكساتي.
 ٭ أعترف بأن داخلي خوف مركب من املس���تقبل وأني 
أخشى حتمل مسؤولية أي فشل أمام نفسي لذلك أتهرب 

من أي موضوع يحتاج لقرار صعب ومصيري.
 ٭� أعترف بأن���ي كثيرا ما أنطلق في قراراتي من قاعدة 
عاطفية وأمارس ظلم النفس ببعض القرارات غير احلكيمة، 

واملجامالت غير املجدية.
 ٭ أعترف بأني أفقد املقاومة أمام الش���عر والشوكالتة 
واآليس كرمي والسفر والتسوق والقهوة، وبعض املوسيقى 

وضحكة »وتن« بنتي.
 ٭ أعترف بأن التس���ويف والتردد مسؤوالن عن ضياع 
نصف عمري الفعلي دون ج���دوى وجعله هوامش بن 

سطور، وأني ال أتعظ من أخطائي.
 ٭ أعترف بأني لي مزاجية ال تسر أحيانا وأفضل عندما 
يرتفع منسوبها العزلة وأن طموحاتي تخذلها إمكانياتي 

في جوانب كثيرة من حياتي.
 ٭ أعترف بأن عالقتي مبستجدات التقنية كعالقة جدتي 

رحمها اهلل بامليكرويف.
 ٭ أعترف بأني أخاف من املفرقعات وأحاول التماس���ك 
حت���ى ال انقل اخلوف لصغاري لكني أرجف من الداخل، 
حتى بأني ال أس���تطيع نفخ بال���ون ولو أحرجت أكتفي 

بكمية هواء قليلة.
 ٭ أعترف بأني أحب املس���نن واألطف���ال وأفقد مقاومة 

تقبيلهم ولو في مكان عام.
 ٭ أعترف بأني أعش���ق البحر رغم أني لم أسكن مدينة 

ساحلية وال أجيد السباحة.
 ٭ أعترف بأني أقع في حرج شديد بسبب النسيان الذي 

يصل لوضع ال يصدق أحيانا وال ألوم من ال يصدقه.
 ٭ أعترف بأن عدم قدرتي على رد جميل البعض تؤرقني 
وحترجني ومتألني رغبة مضاعفة في التعبير بش���كل 

الئق فأجنح للصمت في الغالب.
 ٭ أعترف بأني عصبية قليال وعنيدة كثيرا وهذا يوقعني 

في مآزق حتى مع نفسي.
 ٭� أعترف بأني دقيقة في بعض تفاصيل احلياة لدرجة 

امللل وهذا ما يعاني منه أطفالي.
 ٭ أعترف بأني أميل للثرث���رة وال أقبل وجود الصمت 

كطرف ثالث أبدا، مع متتعي به في خلواتي بي.
 ٭ أعت���رف بأن���ي أحبكم أيه���ا اجلمه���ور النبيل وأن 
لرضاكم سلطة مطلقة على تواجدي بشكل يليق بسمو 

ذوائقكم.

اعتــــــــــــــــــرافات
مستورة األحمدي: أميل للثرثرة 

وال أقبل وجود الصمت كطرف ثالث

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.

إعداد: هيثم السويط


