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أجمل بيت قصة أبيات
عاتب النفس اظنه يستريح الضمير

م���ن حت��م��ل خ��ط��ا غ��ي��ره حت��م��ل خ��ط��اه

ال تصير انت في عيني سوات الضرير

م���ا ي��ق��دي��ه ل���ي م��ن��ه م��ش��ى اال ع��ص��اه

انت غير البشر للروح والقلب غير

ال ت��خ��ي��ب ظ��ن��ون��ي ي���ا م���ج���دد غ��اه

راشد الجنوبي

الواحة قبل 25 عاماً

نوافذ واحة
رمضانية

شاعر احب امرأة من قبيلة أخرى وكان خاله لديه ابل 
عند هذه القبيلة وكان هذا الشاعر يتذرع بوجود ابل خاله 
كي يرى محبوبته وجنح في ذلك، اال ان خاله لم يلبث ان 
رحل بإبله عن تلك القبيلة سعيا وراء الكأل كما تعرفون، 
وهذه حياة البادية، فلم يجد ذلك الش���اعر ما يتذرع به 

كي يرى محبوبته، فنظم قصيدة قال فيها:

اال يا هلل اني طالبك طاعتك ورضاك
وذك���ر )ن( ليا ذكروا ه���ل الطيب نذكر به

وال يا حمد ياخوك ما شفت واال جاك
ت���رى ينفع املضي���وم علم )ن( يبش���ر به

عن الدار واهل الدار والسر ما يخفاك
مري���ض )ن( حت���داه الزمان وقط���ع دربه

من اول يجوز العذر للي يروح هناك
وان���ا الي���وم ما لي ع���ذر وي���ش آتعذر به

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��اعر محمد حفيظ العجمي بعنوان »على 

الوعد جيتكم« ونشرت بتاريخ 1985/3/22.

 ٭ أعت���رف ب���أن الصم���ت: ثرث���ار مزعج ف���ي كثير من 
األحيان.

 ٭ أعترف بأني بكل ثقة كنت اقول للفيس بوك: البيك فوس، 
الى ان نبهني احد الزماء على استحياء وبطريقة مهذبة.

 ٭ أعترف بأن حرارة اجلو في الصيف جتعلني أرى الفصول 
األخرى ثاثة اصدقاء خونة وغير جديرين باالحترام.

 ٭ أعترف بأن بعض الش���عراء يشعلون الليالي احلمراء 
لبعض مديري التحرير في س���بيل إش���باع رغباتهم في 

االستمرارية على صفحاتهم املنطفئة.
 ٭ أعترف بأنني أعشق النظارة الطبية على عيني الفتاة 

واعشق السيجارة بني أصابع الطبيب.
 ٭ أعترف بأنني أحتقر الشعراء الصغار الذين يتشبثون 

بالكبار من أجل الوصول الزائف.
 ٭ أعترف بأنني اضحك كثيرا على بعض الشعراء الذين 
يعتقدون أن االستماع الى فيروز »برستيج« مكمل لتجاربهم 

القاصرة.
 ٭ أعترف بأنني ألبس النظارات الشمسية ألنها جتعلني 
جريئا في شرح دروس التكاثرات اجلنسية لطاب املرحلة 

الثانوية التي عادة ما تشبه األفام االباحية.
 أعترف بأنني كتبت االعتراف رقم 17 ٭ على مضض وأرجو 

ان تسامحوني.
 ٭ أعترف بأنني أبتس���م وأنا أكتب هذا االعتراف بسببك 

سيدي القارئ
 ٭ أعترف بأن محمد عبده ال يروق لي كثيرا وأفضل أغاني 
الشكش���كة على أغنياته األخيرة وأنه يعبث بتاريخه كما 

يعبث الطفل بألعابه.

 ٭ أعترف بأنني أتابع نش���رة األخبار بتركيز وبس���عادة 
عندما تذيعها س���هير القيس���ي بالرغم من كمية األحداث 

الدموية احملزنة.
 ٭ أعترف بأنني أشعل السجائر الواحدة تلو األخرى في 

هذه االعترافات وكأنني اكتب وصيتي األخيرة.
 ٭ أعترف بأن الش���عر وهو آت كالضيف الذي ال تعلم من 
اين أتى وكيف ومبجرد وصوله يصبح كصاحب الدار الذي 

يقدم لك ما يشاء عندما تصبح ضيفا له.
 ٭ أعترف بأن الكراس���ي املزيفة مغرية ألصحاب العقول 

املؤج/خرة.
 ٭ أعت���رف بأن قصائد بعض الش���عراء »اصحاب املكانة 
االجتماعية« تكتب خلف الورقة التي تكتب عليها املعاريض 

املقدمة لهم وتشبهها متاما.
 ٭ أعترف بأنك إنسان بك »شقاوة« ألنني أعلم وأنت تعلم 

انك قفزت الى هذا االعتراف لقراءته ال إلى مسامحتي.
 ٭ أعترف بأني »اثقل« واحدن حب بجنون و»استخف«.

 ٭ أعترف بأن ربطة العنق تخنقني مبجرد أن أراها تلتف 
حول أعناق أصحابها.

 ٭ أعت���رف ب���أن القل���ب أفضل العب وس���ط أيس���ر في 
التاريخ.

 ٭ أعترف بأنني أمتعض العبي املنتخب اإليطالي بسبب 
إعجاب اخلليجيات بهم لش���عوري بأنن���ا نحن »ثرو ات 

وطنيه مهدرة«.
 ٭ أعترف بأنني على اس���تحياء أدلي بهذا االعتراف وهو 
أنني لم أشاهد الرسوم املتحركة في الصغر وشاهدتها في 
الوقت الذي عندما ينتهي عرضها »ألبس شماغي« ألذهب 

الى »مجلس الشيبان«.
 ٭ أعترف بأنني أفضل حمام السام محشيا ومشويا.

 ٭ أعترف بأن عصافير الصباح التي أش���بعناها ذكرا في 
قصائدنا كان اصطيادها وسيلة ترفيه لنا في الصغر.

 ٭ أعترف بأنني أمتنى ان أتعلم عزف البيانو + استئجار 
صوت حلو للشغلة هذي.

 ٭ أعترف بأنني أس���تفيد من وقت االنتظار عند إش���ارة 
املرور احلمراء في إلقاء قصائدي حتى لو قضوا الناس وقت 

انتظارهم في قول »اللهم ارفع عنه وال تبانا«.
 ٭ اعترف لك/ بأني ملا اش���عر بنبضك بقلبي قلت/ يا قلب 

الشرف لك.
% من قنوات الشعر قنوات   أعترف بأنني استبدلت ب� 90 ٭

األطفال.
 ٭ أعترف بأن أغلب شيات الشعراء عبارة عن أغاني تفتقر 

إلى الفرقة املوسيقية فقط.
 ٭ أعترف بأن برنامج »شاعر املليون« ترك الهامش فقط 
لبرامج مسابقات الشعر األخرى ليجربوا فشلهم وجنحوا 

في ذلك وأصبحوا عالهامش »بقوة«.
 ٭ أعترف بأنني عندما استمع لبغبغاوات الساحة أستطيع 
اجلزم بأن القصائد لو كان بها حمض DNA  لتبرأت الكثير 

منها من أبوتها غير الشرعية.
 ٭ أعترف بأنني أجتاوز وأسخر من بعض العادات والتقاليد 

لسبب بسيط أنها ليست كتابا سماويا منزال على البدو.
 ٭ أعترف بأن آخر مرة كذبت كانت في هذا االعتراف.

 ٭ أعترف اآلن بعد هذه االعترافات بأنني أحتاج لعمليات 
مساج من كل الشعب التايلندي.

اعتــــــــــــــــــرافات
عقاب الربع: أشعل السجائر الواحدة تلو األخرى 

 وكأنني أكتب وصيتي األخيرة

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.

بَعِدي����ن ث����م  أربَع����ة..  ثاَث����ة..  ش����َهر.. 
ج����وي؟ يعت����اد  فرق����اه  عل����ى  مت����ى 

بِح����ني! قبِل����ي  قاله����ا  املس����اعد  فَه����د 
ي����دوي..! ضّلع����ه  ش����ُهور  ثم����ان  إل����ه 

وضي����دان ابن َقضَعان في تس����عة س����ِنني
َمتط���وي..! باخلف���وق  َحنّين���ه  ذَك���رى 

س����ِكني ح����ّد  َش����اطره  خُفوق����ي  وأَن����ا 
متل���وي! حي���ل  فرق���اه  عل���ى  ِحب���ه 

الع����ني أش����َك ف����ي َصب����ري وإن ش����ابت 
مّت���روي.. بالع���ُروق  كل���ه  َم���دام 

بالش����رايني ِكله����ا  س����نينه  ذَك����رى 
ت���وي ن���اس  ي���ا  الّنس���يان  عل���ى  َيعن���ي 

مزاي����ني قلب����ه  وُح����ول  ق����وي  قلب����ه 
الُش���وق وإن ش���ّب ض���وي وقلب���ي ذبَح���ه 

وبس����اتني صح����ب  ب����نّي  لَعل����ه  ليل����ه 
ين���وي احمَلاِج���ر  دَم���ع  عل���ى  وليل���ي 

املَصل����ني ُجم����وع  م����ن  أكث����ر  حّبان����ه 
يس���وي ب���ه  الغ���ا  كي���ف  عل���ى  وكيف���ه 

امَللب����ني اجُلم����وع  أضع����اف  وَحبان����ي 
ع���َدوي حت���ى  نادي���ت  ال  لبّي���ه.. 

غالي����ني ُن����ود  هَبه����ا  نفس����ي..  لك����ن 
متَك���وي جف���اه  م���ن  ص���دري  إن  ل���و 

أَرخص����ِت ف����ي حلظ����ة لق����ا ب����ه ماي����ني
بس���ُموي رج���اه  الل���ي  كل  وخلّي���ت 

والي����وم ي����ا حظ����ي عل����ى وي����ن ولوين
تق���وي! كاف���ي  دني���اي  ي���ا  تكف���ني   
 شوق الحمد

 أشك في صبري
الش���اعرة ش���وق احلمد من القلة التي اس���تطاعت أن تبرز كشاعرة عرفت 
بجزالة قصائدها وذلك بش���هادة الكثير من الش���عراء عبر الشبكة العنكبوتية 
والتي استطاعت من خال نشرها عبر هذه البوابة أن تكتب اسمها بعالم اإلبداع 
والتفرد وهنا بواحتكم ننقل لكم إحساس هذه املتفردة عبر بوابة »واحة األنباء« 

لتكون على موعد مع الشعر/ اإلحساس لنبرهن أن للجمال محبني:

نجم قادم


