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أجمل البيت قصة أبيات
أن����ت ال��س��ب��ب ول��ع��ت��ن��ي ي���ا غ��زال��ي

وف��ت��ح��ت��ل��ي دن���ي���ا ج���دي���دة ب���اآلم���ال
وأب����ع����دت خ���ان���ي وج���ي���ت���ك حل��ال��ي

وف���رش���ت ق��ل��ب��ي ل���ك م��ق��ر وم���ده���ال
وي����وم أب���ع���دن ح��ب��ال��ه��م ع���ن ح��ب��ال��ي

ودري�������ت أن�����ك ع���ن���دن���ا غ���ال���ي امل����ال
أب���دي���ت ع��ق��ب احل���ب ص���رف اجل��ف��ال��ي

وخ��ل��ي��ت��ن��ي م��ح��ت��ار ف���ي أش��ه��ب ال���ال
عبداهلل الفيصل

الواحة قبل 25 عاماً

نوافذ واحة
رمضانية

وحتكي القص���ة انه في يوم من األيام كان بطل هذه 
القصة ويدعى مكازي الس���عيد م���ن العليان من قبيلة 
شمر وأثناء جلوس���ه مع أبناء القبيلة في بيت مكازي 
يتجاذبون أطراف احلديث سمعوا أصواتا أتت من ناحية 
مكان متكث به الغنم بعد حضورها من املراعي وذهبوا 
مس���رعني ملعرفة ما يدور بقرب الغنم وهم مجتمعون 
فوجدوا ذئبا قد هاجمته الكاب، أعزكم اهلل، حتى أنهكت 
ق���واه ورأوا أن هذا الذئب تظهر عليه عامات الكبر مما 

بدا من انه ليس له أسنان.
فأمرهم مكازي بأال يقتل���وه وقد كان الذيب بحاجة 
لألكل حيث بدت عليه عامات اجلوع فقام مكازي وأمر 
من حوله بأن يذبحوا له احدى الذبائح وإطعامه إال أنه 
لم يستطع أكلها لسبب انه ليس لديه أنياب لكبر عمره 
وقام مكازي بتقطيع الذبيحة بشكل صغير حتى أكل منها 
وشبع ومنها سمي هذا الرجل الشهم ب� »معشي الذيب« 

وهذا يدل على الرحمة والكرم معا.
ومما قيل في هذا الرجل الشهم الذي يضرب به املثل 

في احلاضرة والبادية:
الذيب س���رحان واب���ن س���عيد مش���بع 

فقي���رة القباي���ل  ان  ي���وم  مغني���ه 

وش����ل����ون اض�����م ال���ش���ي���ح وال���ش���ي���ح ع���ي���دان 
وش�����ل�����ون ارب��������ع وال����ل����ي����ال����ي ش��ح��ي��ح��ة

ي��ب��ان  ال  ال����ص����وت  وخ����وف����ي  اون  م���اغ���ي���ر 
وت���ظ���ه���ر م�����ع ال������ون������ات ن���غ���م���ة ق��ب��ي��ح��ة

ي���ض���ي���ق م���ن���ه���ا أق��������رب ال�����ن�����اس واجل������ان 
ف���ض���ي���ح���ة ت�����ع�����ال�����ت  ل�������و  اك������ب������ر  واهلل  ال 

ب���ي���ب���ان  ت����ل����ف����ت  ال  وغ������رب������ي  ش�����رق�����ي 
واحل������������ظ ع�����ن�����د ال�������ب�������اب ي����ك����ث����ر ن���ب���ي���ح���ه

ب����اس����ي ش����دي����د وم�����ا ب����ه ال���ع���ق���ل ن��ق��ص��ان 
ب�������س ال��������ظ��������روف ال������ل������ي دع�����ت�����ن�����ي ج���ري���ح���ه

دم������ي ن���ش���ف واجل����س����م ب���احل���ي���ل م���رض���ان 
وص����ف����ي����ح����ه ن����ق����ط����ت����ني  اال  ب�������اق�������ي  م��������ا 

واألوزان  ال���ق���ص���ي���دة  م���ث���ل  ان������ا  غ����دي����ت 
ص��ح��ي��ح��ه ت���ص���ب���ح  ال�����������وزن  ظ���ب���ط���ت  م������ن  ال   

م���ض���م���ون���ه���ا غ���ل���ط���ات وذن��������وب وأح�������زان 
وال����ن����ص����ي����ح����ه امل������غ������ف������رة  م�����ن�����ك  رب  ي�������ا 

األم����ت����ان  ك�����ل  ع����ل����ى  ذن�����وب�����ي  زادت  ال 
ت����ص����ب����ح ث����ق����ي����ل����ة ع������امل������ت������ون ورج����ي����ح����ه

األك����ف����ان  ت�����وس�����دت  ال  ع����ف����وك  رب  ي�����ا 
ك��ل��ي��ح��ه ح����ي����ات����ي  ف������ي  )ن(  ع�����ي�����وب  ت���س���ت���ر 
 الشاعرة: سمية الضبي 

 الشيح
الشاعرة سمية الضبي تكتب الشعر ولم تنشر من قبل حيث اكتفت 
بنشر مشاركاتها عبر الشبكة العنكبوتية. إال أن جزالة قصيدتها لن 
تدع لنا خيارا غير هذا املنبر لترى النور عبر واحة »األنباء« ألول مرة 
لتك���ون متواصلة معكم في األيام املقبلة بإذن اهلل من خال نصوص 

جديدة لتصافح ذوائقكم. 

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 فاطمة البشر العنزي بعنوان »عذبة 

التجريح« ونشرت بتاريخ 1985/3/8.

 ٭أعترف بأنني نش���أت في مدرس���ة ش���عرية بعيدة عن 
األضواء.. مليئة بالش���عر واحلكمة وقلب ال يعرف سوى 
النقاء والطيبة.. مدرسة والدي أطال اهلل في عمره الشاعر 

فهيد العنزي.
 ٭اعترف بأنني امام مسؤولية كبيرة بعد ان علمت وأيقنت 
بأن هناك قلوبا وأرواح���ا تتابع فواز الفهيد ويظنون بي 

الظن احلسن من حيث األفضل واألرقى.
 ٭أعترف بأن الظهور اإلعامي ال يهمني بقدر ما يهمني ما 

أقدمه من شعر يرضي املتلقي بكل حاالته.
 ٭أعترف بأن الصورة الش���خصية طغ���ت على الصورة 
الشعرية في اآلونة األخيرة، مما أصاب املتلقي بخيبة أمل 

أوشكت ان تصيبني.
 ٭اعترف بأن الطريق طويل وس���الك بصعوبة تكمن في 
زيادة حرصي على املتابعني والقراء، واخلوف من االندفاع 

بسبب كثرة االطراءات واإلشادة من الناس.
 ٭أعترف بأن اقصى مدة لكتابة القصيدة لدي هي الساعة 
األولى من بدايتها، ومتى ما جتاوزت ذلك ذهبت أس���يرة 

األدراج إلى إشعار آخر.
 ٭اعترف بأنني من أشد املعجبني بالداهية خلف املشعان، 
وهو اول من احتوى فواز الفهيد ورسم له الطريق توجيها 
ونصحا وأثر به، ومازلت حتت مجهر هذا الكبير ش���عرا 

أدبا وخلقا.
 ٭اعترف بأني مقل جدا في ش���عر الغزل ألني أرى ان هذا 
اجلانب ثانوي بالنسبة لي، ولدي ما هو اهم منه من ظروف 

ومعاناة وتقرير مصير اليزال في حساب املجهول.
 ٭أعترف بأني لم أظهر ما لدي الى اآلن واأليام املقبلة كفيلة 

بأن تظهر فواز الفهيد.
 ٭أعترف بأن���ي املنفي، وأضحك مفتخرا مع كل ظهور كل 

نسخة مقلدة حتت ذلك املسمى.
 ٭أعترف ب���أن الكويت هي إحدى أه���م محطاتي ونقطة 

البداية.
 ٭أعترف بأن املرأة الشاعرة مظلومة إعاميا وإنسانيا.

 ٭اعترف بأني ندمت على عدة مشاركات في امسيات شعرية 
ف���ي حفات خاصة في بدايات���ي وعلى عاقاتي مع بعض 

الشعراء في الكويت.
 ٭اعت���رف بأن اغلب األصدقاء في اج���ازة يقضونها معك 
ومتى ما تنتهي رحلوا عنك با عودة، والبعض اآلخر وهم 
قليل في هذا الزمان يرفضون الغياب كنجم القطب الشمالي 

تهتدي به اينما ذهبت.
 ٭أعترف بأن أحرفي ستسحق املاضي وسأكون للساحة 

احلاضر والباقي.
 ٭أعترف بأن مجلة »قطوف« س���حبت البساط من حتت 

الكثير من املجات وتفردت بالقمة.
 ٭أعترف بأن صراحتي هي س���بب خساراتي وأعتز بتلك 

اخلسائر.
 ٭أعترف بأن امل���ال تتصنع به بعض الرج���ال الرجولة 
واملواقف املراد بها الرياء بعيون العامة، وتتورم به الكروش، 
ويصنع املس���تحيل في كل املجاالت، ويرجح الكفة في كل 

النزاعات.
 ٭أعترف بأن الفم ضرع ال���كام، والفكر فرنه، واألخاق 
ميزانه، والعاطفة مراجيحه، وفي احلب أجمله، وفي التجارة 

أكذبه، وفي الغضب أسوأه.

 ٭أعترف بأني مغرم ومهووس بنادي الشباب السعودي 
)الليوث( وفخور بلقب »شاعر الليث« الذي توجت به من 

إدارة منتديات نادي الشباب السعودي.
 ٭أعترف ب���أن الليث النجم عبده عطيف العب الش���باب 

السعودي أخذ قلبي ولم يسترجعه.
 ٭أعترف بأني سبب نحافتي الدائمة هو لعبي الدائم لكرة 

القدم.
 ٭أعترف بأني أفضل العب مدافع بالعالم، على األقل بالنسبة 

لي ولكل رواد ملعب العالم.
 ٭أعترف بأني قدساوي سابق.

 ٭أعترف بأن���ي مدين البنتي روز باحل���ب األبدي، وأنها 
مدينة لي بوطن.

 ٭أعت���رف بأني مدمن قهوة، ولم أفك���ر في أن أتعالج من 
هذا اإلدمان.

 ٭أعترف بأني أرفع ضغط الشعراء.
 ٭أعترف بأني أشتاق دائما للكويت وأحن أليام الطفولة.
 ٭أعترف بأني من عشاق البر وخصوصا بفصل الربيع.

 ٭أعت���رف بأني أخش���ى البحر واقعا وخي���اال، وال أحب 
معانيه.

 ٭أعترف بأني كنت شقيا جدا بطفولتي على عكس ما أنا 
عليه اآلن.

 ٭أعترف بأني من عش���اق الفن الشعبي األصيل وحتديدا 
عندليب آجا فهد عبداحملسن.

 ٭أعترف بأن هيثم السويط وحمود جلوي وخالد املويهان 
كبلوني بديون س���أبقى بها مادمت حيا من تقدمي واحتفاء 

بقلوبهم قبل أي مكان آخر.

اعتــــــــــــــــــرافات
فواز الفهيد: أحرفي ستسحق املاضي 

وسأكون للساحة احلاضر والباقي

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

نجم قادم


