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قصة أبياتأجمل بيت
 وحدي حبيبك

نح���اس الْس���َكْوت  ي���وم  وفّضَت���ه  ال���َكالم  كل  َذَه���ب 
ع�ذوَب���ه َمَنَب���ع  ِم���ن  َنه���ر  آَش���وفك  اَش���وفك  َم���ا  قَب���ل 

الَي���اس َزَم���ان  ِم���ن  الَبَرد..احب���ك  َزَم���ان  ِم���ن  احَب���ك 
كث���ر َم���ا ْاصَح���ى ِم���َن اي���ام الوَل���ه وادخ���ل ف���� غيبوَب���ة

الَن���اس وِجي���ه  ف���ي  َقَريت���ك  ل���و  َحِبيب���ك  وح���دي  أن���ا 
َتوَب���ة س���جَدِتي  ف���ي  َمالَه���ا  َذُن���وب  وَجه���ك  َول���و 

األع���َراس ِغيَب���ة  ف���ي  الَع���زا  َبع���د  الَع���َزا  َمث���ل  ���ي  َتِ
وت���روح اش���َبه ب���� َدمَع���ة ف���� ال���َوَرق ب���� الصم���ت َمكتوَبة

الَغط���اس تَك����ِذب  َوامَلي����اه  امَل����ا  ِم���َن  َحلّم���ي  َمَع���ك 
وغرقوب���ه الَهاي���ج  ُحَب����ك  ِف���ي  غَطس���وا  الل���ي  ياكَث���ر 

النَع���اس عيوِن����ك  ل  َدرَبُه���م  َنَفاُه���م  ِمَجاِري����ح 
ب���ه وَضاع���وا  رمَش���ك  َع���ن  الَصَب���ح  ينش���دون  َتَع���ّدوا 
بندر بن محيا

الواحة قبل 25 عاماً

نوافذ واحة
رمضانية

الول���د وان ط���اب طيب���ه م���ن خوال���ه 
خايبين���ي  انه���م  فعل���م  ت���ردى  وان 

البيال���ة واك���ب  الفنج���ال  أش���رب 
الطيبين���ي س���لم  واح���ب  طي���ٍب 
من ال يعرف هذين البيتني؟! فهما اش���هر من 

نار على علم.
قد يجهل البعض قائلهما، ولكن من املؤكد انه 

سمع بالبيتني من قبل.
حتى انهما أصبحا مضرب مثل يتداوله كثير 

من الناس..
قائل هذين البيتني هو الش���اعر/ راش���د بن 
حس���ن بن مانع بن رحي���ان الضاعني امللقب ب� 

»ابن الذيب«. 
وقيل انه توفي عام 1986م وهو في جنران وكان 
شايل معه شخص موصله الى قرية في جنران 

وحصل عليهم حادث وتوفي رحمه اهلل.
كان راشد بن حسن يشتغل في شركة ارامكوا 
الس���عودية.. وكان ميلك سيارة الشركة جمس 

ارامكو.
وكان كل ما ش���اف له رجلي واال طرقي على 
اخلط يبي احد يوصله يقوم ابن الذيب ويوصله 

بدون مقابل.. على سيارة الشركة.
حتى اشتهر صيته... وكلما أراد احد أن يذهب 
ألي مكان يقصده يتمنى ويقول في نفسه »عسى 
يلقاني ابن الذيب على الطريق واال انا القاه حتى 
يأخذني للمكان اللي انا أقصده«.. حتى قام الناس 

يرددون اسمه ويحكون فيه وهم ال يعرفونه.
جاء يوم من االيام وإذ بامرأة كبيرة بالس���ن 
وعندها )غنم تعد على االصابع(.. وراشد بن حسن 
كان مشغول ومتأخر على عمله. ورأى هذه املرأة 
الكبيرة بالسن ومعها أغنامها ولم يعرها أي اهتمام 
وتعداها وأهملها.. وبعدها تندم واثرت بخاطره 

واستحى..  فأوقف سيارته ورجع للعجوز.
ثم قال لها يا امرأة س���وف أقلك للمكان الذي 
تريدينه لكن بدون غنمك.. انا متأخر على الدوام 

واخاف أن أتأخر عن عملي.
قالت له العجوز: خالص رح اهلل يستر عليك 
يا ولدي. انا جالسة هنا انتظر )ابن الذيب(. هو 
اللي بيجيب العلم وبيوصلن���ي املكان اللي انا 
ابيه انا وغنم���ي.. وهي ما تعرفه.. وال تعلم أن 

من وقف لها ليوصلها انه ابن الذيب.. 
وتعجب )راشد بن حسن( من قولها.

وقال اركبي يا خالة انا )ابن الذيب( وابشري 
بعزك..

ابوصلك انتي وغنمك..
وصل العجوز إلى املكان الذي تريده.. وكانت 
انظمة ارامكو متنع السائقني ان يوصلوا بالسيارات 
التي تخص الشركة أي راكب على الطريق غير 
املوظفني فقط. وهذه بح���د ذاتها مخاطرة على 
ابن الذيب خوفا أن يراه أحد من موظفي الشركة 
ويفصل من عمله جراء هذا التصرف.. هذا وبعد 
استمرار ابن الذيب على هذا العمل الطيب علمت 
الشركة بفعل )راشد بن حسن(.. وهدد بالفصل من 
الشركة اكثر من مرة.. وبعض رؤسائه يأسوا من 
احملاولة معه.. إال أنه اعجبتهم شهامة ابن الذيب 

وعمله الطيب وفعله اخلير مع الناس.

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 بنت الليالي بعنوان »نهاية عش��ق« 

ونشرت بتاريخ 1985/5/3.

 ٭ أعترف بأني لم اغتب أي ش����خص في حياتي حتى 
الذين أساءوا لي أذكر محاسنهم النهم قدموا لي أعماال 
جليلة واختصروا علي املسافات الضوئية لالنطالقة 

النجومية.
 ٭ أعترف بأن الكثير من الش����عراء ح����اول ويحاول 
ان يقل����ل من تربتي ولم يس����تطيعوا، وباملقابل أنا 
استطعت تاهلهم وأثبت لهم انني أقوى من وجودهم 

مجتمعني.
 ٭ أعترف بأنني صدقت ناصر السبيعي في كثير من 
األحي����ان بالوقت الذي نصحني املخلصون بان ناصر 

السبيعي ال يصدق وفعال كالمهم صحيح.
 ٭ أعترف بأنني كنت اعتقد ان ش����بيب غزاي ش����اعر 

واكتشفت تاليا انه شويعر فقط.
 ٭ أعترف بأن غياب املبدع حامد زيد خصوصا بالسنوات 

املاضية ما هو اال كما قال في احدى قصائده
ما كنت أغيب اال ألن العفو عند املقدرة

 ٭  أعت����رف بأنني لو اجتمع ش����عراء العالم األحياء 
واألموات وقالوا سعد علوش قصائده موزونة أنا اشهد 

على نفسي ماعرف عن الشعر غير اسمه.
 ٭ أعترف بأن الش����اعرات اإلعالميات خصوصا ذوات 
الفوتوشوب بنس����بة كبيرة جدا ال يكتنب الشعر وما 
وجودهن بالس����احة اال بس����بب الفراغ العاطفي الذي 

يعشنه.
 ٭ أعت����رف بأني اعلم تقريبا كل ش����يء وما يدور في 

أروقة الساحة ولكن ال أسمع ال أرى ال أتكلم. 
 ٭ أعت����رف بأنني أضحك كثيرا بعد اغالق كل محادثة 
هاتفية من الذين يعتقدون ان مكاملتهم تواضع منهم. 

 ٭ أعترف بأنني حاولت ومتنيت املش����اركة في شاعر 
املليون.

 ٭ أعترف بأنني ال أحب قصائد املدح او كتابتها.
 ٭ أعترف بأني مقل مقل في تواجدي كثيرا.

 ٭ أعت����رف بأني تس����رعت ف����ي احلك����م على بعض 
األصدقاء.

 ٭ أعترف بأن حدسي قوي وأعرف تقريبا ما يدور في 
عقل وتفكير الذين أقابلهم.

 ٭ أعترف بأنني كنت قاب قوس����ني او أدنى من إنشاء 
قناة فضائية ش����عرية وتراجعت بعدما ش����اهدت ان 

اخواتها فاشالت.
 ٭ أعترف بأني ال أحب السهر أبدا.

 ٭ أعت����رف بأنني أؤمن باملث����ل القائل عدوك صاحب 
مهنتك.

 ٭ أعترف بأنني لم أس����تفد ماديا من وراء حضوري 
بالساحة.

 ٭  أعت����رف بأنني اس����تطعت ان ارجع بعض الفضل 
والدين ملن هم سبق ان وقفوا معي في احلياة.

 ٭ أعت����رف بأنن����ي أرغ����ب ف����ي خدمة اجلمي����ع قدر 
استطاعتي.

 ٭ أعترف بأني ال اهتم بالشائعات وال تهز شعرة برأسي 
وكلما زادت أزداد حضورا معها.

 ٭ أعت����رف بأني أخطأت في حق بعض األصدقاء وقد 
قدمت لهم اعتذاري.

 ٭ أعترف بأني أحس ماني مش����هور بس عند ذهابي 
لألماكن العامة اشعر بان الكل يعرفني.

 ٭  أعت����رف بأن����ي أح����ب رك����وب الطائ����رات وأكره 

السيارات.
 ٭ أعترف بأن محمد جاراهلل السهلي شاعر اقل من عادي 

والذي يقول غير هذا الكالم بفهم أكثر مني بالشعر.
 ٭ أعت����رف بأن����ه ال يوج����د ألح����د فض����ل علي في 

مسيرتي.
 ٭ أعترف بأني كل من خدمني مرة خدمته مرتني.

 ٭ أعترف بأني متنيت لو لم أكون شاعرا.
 ٭ أعت����رف بأنني حزنت كثيرا كثيرا لوفاة ش����خص 

ما.
 ٭ أعترف بأني أحب الس����فر ال����ى لبنان وقت التزلج 

على اجلليد بفاريا.
 ٭  أعترف بأن����ي أحاول التنكر أحيان����ا عندما أكون 

خارج البالد.
 ٭ أعترف بأني أحب نظرية اصرف ما باجليب يا تيك 

ما بالغيب.
 ٭ أعترف بأني كرمي وأحاول املس����اعدة عندما يكون 

عندي مال.
 ٭  أعترف بأني حتس����فت وتندمت على مش����اركتي 
وانضمامي لعضويه جلنة حتكيم مسابقة شاعر اجلمهور 
التي انس����حبت منها تضامنا وتاوبا مع الكثير من 

الشعراء املبدعني بالبرنامج .
 ٭ أعترف بأني ال اجلس في األمسية التي ال يكون لي 
فيها مقعد بالصف األول، قصدي بالسطر األول بالرغم 

من خطأي في ذلك.
 ٭  أعترف بأني ما عمري طلبت من احد اعطائي رقم 
تلفون����ه وال كذلك طلبت من اح����د ان أقوم بالتصوير 

معه .

اعتــــــــــــــــــرافات
مشعل السلطان: أعلم ما يدور بأروقة 

الساحة لكنني ال أسمع.. ال أرى.. ال أتكلم

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


