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أجمل بيت قصة أبيات
انت���ي بك���ف وباق���ي اخلل���ق ف���ي ك���ف

متعلي���ة ف���ي وس���ط قلب���ي ولك ش���ان

ف���ي غي���ر وصل���ك م���ا لقلبي ترى ش���ف

محت���اج ل���ك ي���ا ن���ور عين���ي وش���فقان

م���ن غير حب���ك غض���ت عيون���ي الطرف

عن���وان للزي���ن  ص���ار  جمال���ك  يالل���ي 

طالل الرشيد

الواحة قبل 25 عاماً

نوافذ واحة
رمضانية

نجم قادم

من بعد ما دار وقت وشابت جفوني..
والضحك.. ما أظن يا شفاهي تدلينه..

والطير ما عاده يغرد على غصوني..
م���ن بعد ما كنتي كل ليل���ه.. تناجينه 

لعيوني.. يودوني قلت  وانا  جيتي 
آلخر لقا ق���د جمع ما بين���ي، وبينه..

وأثرك مع اللي مبرور الوقت ينسوني
قل���ب عط���اك احملب���ه.. رب���ي يعينه 

وإن كنت تنشد بعد ما رحت، وشلوني؟
أكذب ليا قل���ت: زي���ن، وحالتي زينه

لو قلت ما أظن خابت مجمل ظنوني
الظ���ن م���ا ع���اد باق���ي ش���ي بإيدينه 

ظنيت بأن الزمان.. شجونه / شجوني
ل���ن الزم���ن غي���ر لظن���ي.. عناوينه

داريت كل البش���ر.. ميكن يداروني! 
ويوم إحتياجي ما شفت ليدهم بينه..

كل البش���ر لو يغيبون ويخلوني ..
ع���ادي!... ولكن طلبت���ك ال تخلينه..

قل���ب ب���داك مبحبه قب���ل ينهوني، 
تنادين���ه ال  وأمان���ه..  علي���ه  م���ري 

أخاف ال من حملك وش���افك إبدوني..
يضيق وميكن تطيح.. دموع من عينه:

يا دمعة الشوق.. لو طحتي من عيوني؟
يكفي���ك: طحتي.. عل���ى واحد حتبينه

خالد السويط

 دمعة الشوق..!
هذا الشاعر رغم صغر سنه اال أنه يتكلم بلسان 
الشعر، يحلق نحو األفق يكتب اإلحساس ليكون في 
الصفوف األمامية لزمالئه الش���عراء، كتب مفردات 
وجس���د ما يش���عر به من خالل ه���ذا النص الذي 
اس���تطاع شاعرنا أن يرس���م حالة عشق خاصة لن 
يكتبها سواه وبهذا نتمنى للشاعر خالد السويط أن 
يكون له اسم المع على مستوى الساحات اخلليجية 

قريبا جدا.

ف��ي ه��ذه الزاوية نعيد نش��ر قصائد من »واح��ة األنباء« قب��ل 25 عاما 
عندما كان يش��رف عليها ويعدها األس��ير الشهيد الش��اعر محمد املطيري 
وهذه القصيدة التي ننش��رها اليوم للشاعر عبداهلل فالح احلصيني بعنوان 

»واجهتها« ونشرت بتاريخ 1985/3/15.

 ٭أعترف وبكل صراح���ه بأن أغلب قصائ���دي الغزلية من 
نسج اخليال

 ٭أعترف بأن أغلب ش���عراء الس���احه أصبحوا يتفاخرون 
بالشحاذة

 ٭أعترف بأن وجودي بأي أمس���ية شعرية يشكل رعبا لكل 
شاعر يشارك بجانبي

 ٭أعترف بأنني مستاء بوجود عابثن يطلقون على أنفسهم 
شعراء احلداثة

 ٭أعترف بأن الساحه الشعبية بالكويت لم تلد ناقدا حقيقيا 
ميتاز بجزء من االبداع سوى حمود جلوي

 ٭أعترف بأنني ال أطيق ش���عر احملاورة والسبب الرئيسي 
شعراء احملاورة أنفسهم

 ٭أعترف بأن القصيدة العمانية حتمل أفضل املعايير اجلمالية 
وأجمل الصور الشعرية

 ٭أعترف بأنني عبقري في اقتناص الفكرة واصطياد الفرائس 
اخليالية مبعظم قصائدي

 ٭أعترف بأن أغلب ش���عراء القصائد االجتماعية قصائدهم 
تخالف واقعهم الشخصي

 ٭أعت���رف بأنني ف���ي كل يوم أصحو فيه أرى أني س���بقت 
شعراء كانوا أمامي

 ٭أعترف بأنني أفضل ش���اعر بقصائد املدح والدليل عمري 
ما مدحت تاجر

 ٭اعترف بأن أفضل اجلوائز باملهرجانات الشعرية ال تتعدى 
20 دينارا ورغم ذلك أشارك إلرضاء جمهوري فقط

 ٭أعترف بتواجدي بالفيس بوك بشكل يومي حتى وان كنت 
خارج البالد

 ٭أعترف بأنني أول ش���اعر مبتدأ يصنع ش���عراء أصبحوا 
مشاهير!

 ٭أعترف بعد وفاة والدي بأن الش���عر نفسه خولني شاعرا 
بعد اهلل

 ٭أعت���رف لكل فنان اعتذرت له بع���دم غنائه لقصائدي بأن 
السبب األول هو الوازع الديني والسبب الثاني

 ٭احلب والشعور فقط يحق لهما أن يتغنيا بقصائدي
 ٭أعترف بأنني حظيت أن أكون أسعد إنسان حينما رزقني 

اهلل بولد اسمه لزام
 ٭أعترف بأنني من عشاق باريس وأخص جادة الشانزلزيه 
املزدحمة بجميع لغات األرض وأجناس البش���ر بالفعل لها 

عشق ال ينتهي
 ٭أعترف بأنني الناقد والشاعر في آن واحد في أغلب قصائدي 
وأرى عندما يكون الشاعر واعيا ومثقفا حتما سيكون ناقدا 
جلميع أعماله  وانا قبل كل ش���يء أعترف بأنني أتعامل مع 
الش���عر والفكر والنقد األدبي من باب املس���ؤولية ال لتبادل 

اخلبرات
 ٭أعترف بأن ملكة الساحه الشعبية وبشهادة أغلب الشعراء 

هي مجلة قطوف
 ٭أعترف بأن مجاراتي ملساعد الرشيدي بقصيدة الكنه هي 

اختبار لقدراتي الشعرية
 ٭أعترف بأني صليت ش���رق بالشاعر مانع بن شلحاط في 

احدى األمسيات التي جمعتني معه
 ٭أعترف بأن الش���اعر س���عد بن علوش شاعر خرافي رغم 

غرورة الشخصي
 ٭أعترف عندما أنهيت تصوير ڤيديو كليب بعنوان »دكتورة 
أسنان« سيكون صحوة لشعراء جيلي وبالفعل حصد املركز 

األول.
 ٭أعترف بأنني ال أجامل الش����عراء املخضرمن ان وجد ما ال 
يعجبني بقصائدهم واملجاملة بوجهة نظري للمبتدئن فقط

 ٭أعترف بأن بعض قصائدي س���رقت رغم وضوح الشمس 
ورغ���م توثيقي لكل قصيدة بجري���دة الوطن صفحة ملتقى 
الشعراء والتي يشرف عليها الشاعر سعود الفهد وبجريدة 
عالم اليوم صفح���ة أوزان والتي يعدها األخ العزيز والداعم 

الرسمي خالد املويهان
 ٭أعترف بأنني ال أود مصافحة املعدين املنافقن بالصفحات 

الشعبية
 ٭أعترف بأنني اجتماعي ألبعد احلدود ومن الصعب عندي 
جتاهل الدعوات العامة وخاصة إذا كانت خارج نطاق الساحة 

الشعبية.
 ٭أعترف بأنن���ي أنزعج كثيرا عندما أرى بعض الش���عراء 
الوهمين على غالف بعض املجالت بلباس التيشيرت وسبب 
انزعاجي حينما أعرف أنه���م قاموا بالتصوير داخل بالدهم 

ويجزمون بأن الشعر هو ديوان العرب!
 ٭أعترف بأنني ال أطيق كتابة قصائد األفراح رغم الطلبات 

الكثيرة وامللحة
 ٭أعترف بأنني أعش���ق الصدق وأعترف بكل إنسان صادق 

وختامها
 ٭)ش���اعر ولي مبدأ وهذي مزاياي � أبحث وتلقى س���يرتي 

باختالفي(
 ٭اعترف بأن الساحة الشعبية الكويتية كانت بال شك الرائدة 
في اخلليج ولها فضل كبير على الشعر الشعبي في املنطقة 
وكان اإلعالم الش���عبي فيها واملطبوع على وجه اخلصوص 

واليزال إلى حد ما، مصنعا للنجومية ومصدرا لها.
 ٭اعت���رف بأني تعلمت الوزن في بداياتي على يد الش���اعر 
الكبير ثنيان بن سرور الرشيدي واستفدت كثيرا من خبرة 
االعالمي خالد فيصل السبيعي والذي له الفضل في بروزي 

ولن انساهم ما حييت.

اعتــــــــــــــــــرافات
عادل الرشيدي: أنزعج عندما أرى  بعض الشعراء 

بلباس التيشيرت على أغلفة املجالت الشعبية

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.

أحدهم شك في حب زوجته له وهي الثانية.
لم تكن متازحه أو حتى تبتس���م،فأراد أن يعرف مدى حبها 
له فأشارت عليه إحدى العجائز بأن يحضر حية ثم يخيط فمها 
ويضعها معه في الفراش ويتظاهر باملوت عندما تأتي لتيقظه.

فلم���ا اتت ورأت احلية معه في الف���راش ظنت انه مقروص 
وانه توفي فنادت ابنه من زوجته االخرى وانشدت وهي تبكي 

بحسرة.
عبرت���ي بأه���ل  الزم���ل  رد  زي���د  ي���ا 

هميله���ا يوق���ف  م���ا  عين���ي  اب���وك  عل���ى 
عثرته���ا ق���د  س���ابق  م���ن  ك���م  أعلي���ت 

جفيله���ا عج���ل  واخلي���ل  القن���ا  بع���ود 
ش���عيتها ق���د  هجم���ة  م���ن  ك���م  واعلي���ت 

مقيله���ا م���ن  ش���عيتها  واال  صب���اح 
وأعلي���ت ك���م م���ن خف���رة ف���ي غي���ا الصب���ا

حليله���ا اخلصاي���ل  واف���ي  ي���ا  متن���اك 
ج���اره غ���اب  ال  اجل���ار  ذود  س���قاي 

حليله���ا عنه���ا  غ���اب  ال  جارت���ه  واخ���و 
لزوله���ا يطال���ع  عين���ه  مرخ���ي  ال 

مستس���يلها وال  عنه���ا  س���ايل  وال 
فلما س���مع ما قالت نهض وفرح بها وابتسم واخبرها باألمر 

فغضبت وقالت لن اعود عليك بعد ما اخفتني.

إعداد: هيثم السويط


