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أجمل بيت قصة أبيات
صحت من نومها والصبح توه فتح عيونه

حزينه جعله بروحي يا ذاك اخلاطر املكسور

رمت بلحافها من ضيق���ة بالصدر مكنونه

بصم���ت كنها ترمي على قب���ر املنام زهور

قبل جتمع مساها من ورى العاتق ومن دونه

وحت���ى قبل ال تفتح س���تاير غرفة من نور

محمد علي العمري

الواحة قبل 25 عاماً

نوافذ واحة
رمضانية

نجم قادم

هذه قصة كما رويت في الزمان السابق خللف 
بن شعالن الرويلي فارس شجاع وكانت اجلزيرة 
العربية في ذلك الوقت كحال سائر القبائل العربية 
تكتسب قوتها من الغزوات وكسب الغنائم وكان 
بطل هذه القصة قد رحل من وسط اجلزيرة الى 
ش���مالها بحثا عن الكأل والعشب لرعي اغنامهم 
وابله���م وكانت تلك الس���نة مجدبة وخصوصا 
في وسط اجلزيرة وفي اثناء املسير شاهد هذا 
الفارس نسرا ضخما ال يستطيع الطيران وعندما 
رآه���م هذا الطائر هرب منهم مس���تخدما قدميه 
النه ال يس���تطيع الطيران فالتفت هذا الفارس 
إلى جماعته وسألهم اتدرون ملاذا لم يستطع هذا 
النسر الطيران فاجابوه بعدم العلم فقال لهم هذا 
بسبب اجلوع ولكن عسى ان تأتي معركة بيننا 
وبني احد لكي يش���بع هذا الطير فالمه اصحابه 
اتتمنى لقاء االعداء والقتل بس���بب هذا الطائر؟ 
وبعد مسيرة نصف يوم وعند وصولهم الى بئر 
توج���د بها ماء يقال له بئر ميقووع في ش���مال 
اجلزيرة ليشربوا منها ويسقوا بهائمهم وجدوا 
هناك فرس���انا منعوهم من املاء وارادوا سلبهم 

وس���لب اغنامهم عندها حصلت معركة انتصر 
في النهاية فارس���نا خلف بن شعالن وقتل من 
شيوخ املعتدين وأنشد هذا الفارس هذه األبيات 

التي حتكي القصة إذ قال: 
اهلل م���ن ك���ون جرى عن���د ميقوع 

وقماش غي���ارات  ينش���ربه  ك���ون 
يوم التهينا نلب���س اجلوخ ودروع

عرض لنا الطابور من دون االدباش
مرف���وع اخلي���ر  ياركاب���ه  املن���ع 

ومن نيش باطراف املزاليج ماعاش
كم راس شيخن عن تراقيه مشلوع

واول س���عدنا وطيه احلمر لشالش
واجلنق اخ���ذ من رايب الدم قرطوع 

من عقب شربه للقهاوي على فراش
الش���ايب الي فوقنا يش���كي اجلوع 

لو هو حضرنا نفض الريش واعتاش
زيزومهم عق���ب الصعاله غدا طوع

والضبعه العرجا ت���دور بها عراش

ي����اب����و م���ح���م���د خ�����اط�����ري ص�����اي�����رن ش��ني
ي�����ا م���س���ن���دي ض����اق����ت ع���ل���ي ال���وس���ي���ع���ه

ص����اب����ر ع���ل���ى ه����احل����ال ي����ا ص���اح���ب���ي ل��ني
اس�����ت�����وط�����ن�����ت ذات�����������ي وص�������������ارت ط���ب���ي���ع���ه

م����ن ح����ر م����ا ذق����ت����ه وم������ا ش����اف����ت ال��ع��ني
ب������ل������وى ب����ل����ت����ن����ي وال����������ب����������الوي ش���ن���ي���ع���ه

اخ�������ذت ف�����ي دن����ي����ا ال���ع���ن���ا ع������دة اس���ن���ني
ل�������ني امل������ش������اع������ر ع������اف������ت ال������ل������ي ت����ذي����ع����ه

ي������اخ������وك ق���ل���ب���ي ه�������ام م����ث����ل احمل���ب���ني
ف�������ي ح�������ب م����ن����ه����و ص���������ار ق����ل����ب����ي ودي�����ع�����ه

ش�����رب�����ت ان�������ا وي���������اه ك�������اس االم�����ري�����ن
م������ن ج�������ور ه�������ذا ال������وق������ت واش������ي������ا ف��ض��ي��ع��ه

ان������ا اب����ي����ه وح��������ال م�����ن ب���ي���ن���ن���ا ال���ب���ني
 وال�������ن�������اس م������ا ت�����رح�����م ون����ف����س����ي ول���ي���ع���ه

ل���ك���ن زم�����ان�����ي س������اق ح���ظ���ي ع���ل���ى وي���ن
ع����ل����ى ال�����ه�����م�����وم وض����ي����ع����ة احل��������ظ ض��ي��ع��ه

م�����ا ل�����ي ج�������دا ي�����اخ�����وك ي�����اك�����ود ش��ي��ني
ن��ط��ي��ع��ه الزم  وال�������وق�������ت  ال����ص����ب����ر  ط��������ول 
 سعود الذيابي

 لين
الشاعر س���عود الذيابي جنم 
قادم بقوة يأتي محمال بالعشق 
لينثر هذا العبق بواحتكم لنكون 
على موعد مع اإلحس���اس، كتب 
حالة بهذه الن���ص املفعم بلوعة 
العشق ليشرح لنا ما تفيض به 
قريحته ولكن على طريقته اخلاصة 
فنوقن متاما أنه الش���عر القادم 
بجزالة املاضي العريق ولن تغيره 
مفردات احلداثة. وبهذا النص الذي 
استنشق عبير الصحراء لتفوح 
منه رائحة التفرد األصيل نتابع هذا 

النجم القادم وبخطى ثابتة:

في هذه الزاوية نعيد نش��ر قصائد من »واح��ة األنباء« قبل 25 عاما 
عندما كان يشرف عليها ويعدها األسير الشهيد الشاعر محمد املطيري 
وهذه القصيدة التي ننشرها اليوم للشاعر بدر عجيب الهاجري بعنوان 

»يلي تعاتبني« ونشرت بتاريخ 1985/3/8.

 ٭أعترف بأن وضع األمة العرب إسالمية يؤررقني بشكل كبير، 
لدرجة أني بدأت أش���عر بحالة نفسية سيئة، وقد انزويت منذ 
عدة س���نوات عن الكثير من املقربني لدي، وأصبحت أمكث في 
منزلي بشكل دائم إال ما ندر، ومنذ ما يقارب السنوات الثالث لم 
أعد أشاهد احملطات اإلخبارية أو نشرات األخبار الرسمية، فهناك 
مشاهد كانت سببا رئيسا فيما آلت إليه نفسيتي، وخاصة فيما 

يتعلق بأرضنا املغتصبة.
 ٭أعترف بأن لأليتام وضعا خاصا لدي، ويحتلون شعورا عميقا 
في داخلي عند رؤيتهم أو محادثتهم، وقد ش���اركتهم في بعض 
قصائدي بش���كل مباشر أو عن طريق التلميح، وحاليا أنا خال 
ألربع���ة منهم.. )لو كان عمري به لأليتام فرحة �  يروح عمري 

فدوة لكل األيتام(.
 ٭أعترف بأني كن���ت ومازلت أحلم بأن أكمل حتصيلي العلمي 
لدراسة الفلسفة وعلم النفس، ولكن عندما أنظر إلى املدة الزمنية 
والتي أقدرها بثماني���ة أعوام لكي أحصل على هذا احللم، أقوم 
بقذفه على صخرة الواقع، واصحو على وخز شظاياه من خالل 
أوضاعي االجتماعية واملادي���ة وحقيقة )احلديدة(، ومصروف 

عائلتي والتزاماتي األخرى.
 ٭أعترف بأن والدت���ي أطال اهلل في عمره���ا وأمدها بالصحة 
والعافية، تعاملني كما تعامل أوالدي وكأني ما ازال ابن السادسة، 
على عكس والدي رحمه اهلل تعال���ى حني كان يعاملني كرجل 
بالغ مذ كان عمري ثماني س���نوات إلى أن توفاه اهلل في ش���هر 

رمضان من العام املنصرم.
 ٭أعترف بأن طفولتي كانت تعيس���ة، ولم أمارسها مثل من هم 
في سني، ومراهقتي كذلك كانت مراهقة بائسة، ولم استمتع بها 
كما هي حال أترابي، فحينما كانوا يتذوقون طعم اآليس كرمي، 
كنت أتذوق عرق جبيني، وحني كانوا يلمسون نعومة امللبس 

واملرقد، كنت أملس خش���ونة يدي والتعب، وها أنا اآلن أقرأ في 
ذاكرتي معالم حياتي الس���ابقة، والتي تبدو مالمحها احلزينة 

على وجهي وفي نظراتي.
 ٭أعترف بأني ش���خص مزاجي جدا وإلى أبعد احلدود، وأكره 
الروتينية الرتيبة وهذه املزاجية ساهمت في ابتعادي عن ساحة 

الشعر الشعبي.
 ٭أعترف بأني ال أنتمي إلى أي مدرس���ة شعرية ال في كتاباتي، 
وال في اطالعاتي، واملدرسة الوحيدة التي أنتمي إليها هي مدرسة 
الش���عر اجلميل، فمثلما أس���تمتع بقراءة قصائد الشاعر: بدر 
شاكر السياب، اس���تمتع أيضا بقراءة أو سماع قصائد الشاعر 

بندر بن سرور..
 ٭أعترف بأن من يكتبون ش���عر الطلسمة ليسوا شعراء، إمنا 
أناس تعلموا طريقة كتابة الشعر بحسب قواعده، ووجدوا من 

يطبل لهم، وكما يقال: »الطيور على أشكالها تقع«.
 ٭أعترف بأن الساحة الشعبية احلالية ال تستحق منا االهتمام 
بها من باب املتابعة واالطالع كما كانت عليه في أواخر الثمانينات 
ومطلع التسعينات امليالدية من األلفية املنصرمة، ومن الصعب 
جدا وجود معدين يقومون بحمله���ا بأمانة مثلما كانوا: غازي 
صفوق، وعلي الصافي رحمها اهلل تعالى، نايف احلربي، واألصعب 
هو وجود شاعر ومعد صحافي يرتقي بها إلى اجلمال اإلبداعي 

كفهد عافت.
 ٭أعت���رف بأني م���ا متنيت يوم���ا أن التقي أي ش���اعر مثلما 
متنيت االلتقاء بالشاعر مظفر النواب، والشاعر محمد بن علي 

القحطاني.
 ٭أعترف بأن الشاعرة حنان الفاضل من أجمل الشاعرات الالتي 
قرأت لهن قصائد متزنة ذات صياغة شعرية واعية، والشاعرة 
اجلفول الكويتية مازال���ت من القلة الذين يحافظون على روح 

القصيدة التقليدية اجلميلة، والش���اعرة حصة هالل )رميية( 
أحرقت الكثير من األسماء الشعرية من اجلنسني، وذلك عبر ما 

ظهرت به من خالل مشاركتها في برنامج »شاعر املليون«.
 ٭أعترف بأن هيئة أبوطبي لو أنه أوكلت إلي اختيار جلنة حتكيم 
نقدية لهذا البرنامج، أو ألي برنامج مثيل، الخترت كال من عواض 

العصيمي، فهد عافت، فاضل الغشم، وعلي املسعودي.
 ٭ أعترف بأني أبتسم ساخرا من بعض الشعراء الذين يشيرون 

إلى أنفسهم على أنهم شعراء حداثيون.
 ٭ أعترف أني أنتظر يوم السبت من كل اسبوع بفارغ الصبر، 
وأس���تعد له مبا يليق لاللتقاء برواد ديوانيتي في ذلك اليوم، 
فتواجد مثل هؤالء األصدقاء يجعلني أش���عر بس���عادة كبيرة، 
باإلضافة إلى ما يعود على اجلميع من فائدة عبر تبادل املعلومات 
الثقافية واألدبية، ووجهات النظر في شتى األمور التي تعنينا، 
ولو ان هناك متسعا لقمت بكتابة شكر خاص باسمائهم واحدا 

واحدا، ولكن شكرا لهم جميعا دون استثناء.
 ٭تابع لالعتراف أعاله، وإذا لم أشاهد مرجعنا الثقافي كمجموعة، 
وهو األخ واألديب فيصل العفراوي جالسا معنا في الديوانية، 
أعترف بأني أعلق نظراتي عل���ى الباب مترقبا حضوره البهي 

الذي يسعدني ويزيدني شرفا.
 ٭أعترف بأن هذا االعتراف يعنيني شخصيا أكثر مما سبق، وهو 
أجملها وأفضلها، لذا رأيت أن أجعله مسك اخلتام، فأنا أعترف 
بأنني أمتنى مقابلة س���يدي صاحب السمو امللكي وأمير جند: 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل ورعاه »طمعان في 

شوفك، مهي طمعة املال  � مصافح ميينك جاه عز، وتقادير«.
 ٭وهنا أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان ل�»األنباء«، و»الواحة«، 
والشكر موصول ألخي العزيز والصديق الشاعر هيثم السويط 

جتاه ما يقدمه من اهتمام كبير إزاء هذا امللف وما يختص به.

اعتــــــــــــــــــرافات
ذياب العسكر: أعترف بأن الساحة الشعبية

 حالياً التستحق منا االهتمام!

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


