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قصة أبيات

الواحة قبل 25 عاماً

نوافذ واحة
رمضانية

هذه قصة تدل على العفو والتس���امح وه���ذه من أبرز صفات الرجال 
الطيبة ومضمونها أن رجال يدعى زبار حدث بينه وبني شخص من جماعته 
مشاجرة ما أدى إلى مقتله وكان للقتيل أخ اسمه »نيف« فقد خشي القاتل 
)زب���ار( من الثأر من أخ املقتول.. فرحل عن ديرته وأهله واصطحب معه 
زوجته واس���تقر به األمر مع قبيلة اخرى وبق���ي جارا معهم أكثر من 10 
سنوات ومضت احلياة به وسره طي الكتمان ال أحد يسأل عنه وعاملوه 
كواحد من رجالهم.. فأجنب أطفاال وأصبح له حالل كثير من إبل وأغنام.. 
ف���كان غرميه يبحث عنه بغية أخذ الثأر منه.. وفي يوم من األيام اجتمع 
أهل البادية على مورد ماء لس���قيا حاللهم فصادف أن ورد غرميه )نيف( 
على نفس املاء فرآه وملا تأكد منه بدأ في اقتفاء أثره ليال حتى دخل البيت 
فدخل خلفه واختبأ في رواق بيت الشعر وكان في ذلك الليل سحاب وبرق 
يبرق على وجهة ديار جماعته ومضارب قبيلته فس���مع زبار يتسامر مع 
زوجت���ه ويحدثها عن أهله وديرته وما خلف فيها من أحباب ويتمنى أن 
تصرف السحابة مطرها على ديار جماعته.. وزوجته تعاتبه على خطئه 
الذي أودى بهم إلى هذا املصير وزج بهم إلى االغتراب وترك ديار ومراتع 
الصبا.. كل هذه احملادثة تدور بينهما.. ونيف يستمع لها دون أن يعلموا 
عنه.. فقد هاجت قريحة زبار اخليمة بأبيات يسندها على ابنه الصغير.. 
يتمنى بأن البرق والسحاب على ديارهم ويذكر بها محاسن غرميه )نيف( 

حيث يقول: 
ك������رمي ي�����ا ب������رق س������رى ل���ه���ا رف����اري����ف 

ق����ع����دت اخ���ي���ل���ه وال�����ع�����رب ه��اج��ع��ي��ن��ي
ع������زل م�����ن امل���ن���ش���ا م�����زون�����ه م��ق��ان��ي��ف

ج���ع���ل���ه م�����ن )ال�����ت�����ي�����م( ي����س����ار ومي���ي���ن���ي

وس���واق���ي )االج����ف����ر( ات������درج ك��م��ا ال��س��ي��ف
ح�����ت�����ى م�����ن�����ازل�����ه�����ا اله�����ل�����ه�����ا ت���زي���ن���ي

ي���ن���زل ب��ه��ا ال���ل���ي ي���ك���رم اجل�����ار وال��ض��ي��ف
ت����ش����وف����ه����م ف������ي ج����ان����ب����ه ك������ل ح��ي��ن��ي

اه�������ل رب��������اع ك����ال����ه����ض����اب امل���ش���ان���ي���ف
ك��������بار ال����ص����ح����ون وم���ط���ل���ق���ني ال��ي��م��ي��ن��ي

رب����ع����ي ه����ج����ار ال����ل����ي ب����راس����ه زع���ان���ي���ف
م�������ن م����ب����ط����ي ل����ل����ط����اي����ل����ه ك���اس���ب���ي���ن���ي

ال��ك��ي��ف ع���ل���ى  ه����ي  م����ا  ش����ك  ال  ب���ه���م  ودي 
ع���ن���ه���م ح�����دان�����ي ن���ي���ف ح���ب���س ال��ك��م��ي��ن��ي 

ي����ا س���ع���د م����ن ل����ه ب���ال���رف���اق���ه م���ث���ل ن��ي��ف
ال���ع���اي���ل���ي���ن���ي ي���ن���ط���ح  م���ث���ل���ي  زاد  أو 

ب��ال��ص��ي��ف اجل������زو  ن��ق��ط��ة  م����ن  حل����د  اهلل 
وأن���������ا ل�����ذي�����ذ ال������ن������وم م������ا ط������ب ع��ي��ن��ي

وال�����رج�����ل م���ل���ت م����ن ك���ث���ي���ر ال���ت���واق���ي���ف 
والل����������ي ح����������داك م����ش����اك����ي ي���اظ���ن���ي���ن���ي 

هيف  ب��ه��ا  س���م���وم  ج���ا  وان  ه��ق��وت��ك  وش 
امل���رت���ع���ي���ن���ي م������ن  واال  ذرا  ب������ك  ه������و 
فلما سمعها نيف خرج من مخبئه وأخبره بأنه قد عفا عنه وحمله 

هو وزوجته وأوالده إلى ديارهم وإلى قبيلتهم.

هاللون على  ه��م  م��ا  البشر  ك��ل  ل��و  ه��ال��ل��ون  على 
ال��ع��ص��ر ن��زال ع��ل��ى ه��احل��ال خ��ل��ون��ي ورا ش��م��س 

املشجون ب��ص��دري  م��ع��اي..  كلي  واع��ت��زل  ابقعد 
س���وال���ف وات�����رك ال��ق��م��رة ت��ب��اري��ن��ي وه����ي ت��خ��ت��ال

امل��دف��ون ال��س��اك��ن  القصيد  جمر  بالعصا  اب��ح��رث 
احل���ال رم�����اد  ف���ي  ت��غ��ط��ى  ع��ل��ى خ���ب���ري  ك���ان���ه  اذا 

ان��ا اش��ه��د ض��اق��ت ال��دن��ي��ا وان���ا داري وه��م ي��درون
ت��غ��ت��ال ال���غ���در  س��ك��اك��ني  راح�����ت  اجل���م���ل  ط����اح  اذا 

حت��ط م��ن ال��ق��ه��ر ج��م��رة وت��رس��م ب��امل��ت��ون طعون
وس���ال���ت دم���ع���ة ك���ان���ت ع��ل��ى ش���ط ال��ن��ظ��ر ش��الل

مرهون وال��س��ع��د  ليالي  راح���ت  األل���م  اس��ب��اب  م��ن 
دخ��ي��ل��ك وال��ق��ه��ر س���وق���ه ج��م��ع��ن��ي ب���اي���ع وم��ك��ت��ال

مسجون وال��ع��م��ر  الليالي  شبك  ف��ي  احل��ر  اش���وق 
ره����ني ال���ب���رق���ع ال���ت���اف���ه س��ج��ني احل����ل وال���ت���رح���ال

مطمون م��ن��ه��زم  ك��س��ي��ر  ي��ك��ف��خ  ق���در  وال  ث��ق��ي��ل 
ع��ل��ي��ل ب���ص���دره ال���ع���ب���رة ي��ج��ر م���ن ال��ع��ن��ى م���وال

املغبون قلبه  ف��ي  ال��ش��ق��ا  ج���روح  ي��س��ام��ر  ق��ري��ب 
آم���ال ع��ل��ي��ه  ي��رس��م  واذا  ال��ت��ف��ك��ي��ر  ب��ع��ال��م  غ��ري��ب 

ودون العيون  م��د  على  ص��ارت  صيدته  ان  يعرف 
وق���واني���ص احل��س��د ح��ال��ت وت��ل��ع��ب ل��ع��ب��ة احمل��ت��ال

ي��ك��م وده ي��ب��ي ي��ط��ل��ع ن���وا ل��ك��ن ت��خ��ي��ب ظ��ن��ون
ي��ك��م ف����زه ب���اث���ر ف����زه ل��ط��م��ه��ا احل����ظ ي���وم���ه م��ال

ح��زي��ن احل���ر ف��ي ج���وه ش���ذا ع��ط��ر امل��س��ا م��خ��زون
ي���ف���وح وش���م���ة ان���ف���اس اخل���واط���ر ت��ن��ك��س��ر ب����اذالل

واجل��ون البحر  ج��ال  على  واح��الم��ه  احل��ر  ح��زي��ن 
االج��ي��ال ك��ان��ت رح��ل��ة  ي���وم  ال��ن��واي��ف  ع��ل��ى روس 

مجنون ال��زم��ن  ان  ي��ع��رف  ال��ع��اق��ل  بطبعه  ح��زي��ن 
ال��ع��ق��ال ال���زم���ن م��اص��اح��ب  خ����ذا م��ج��ن��ون ي����وم ان 

املكنون ع��ن  تكشف  وه��ي  ح��ر  ي��ا  قصتك  عجيبة 
ي��س��ول��ف ص��م��ت��ه��ا ح��ل��م ت��ب��خ��ر م���ن س�����راب ال��ب��ال

وامل��ض��م��ون ال��س��ر  وي��ب��ق��ى  يكتبني  ه��ال��ل��ون  ان���ا 
ن���زال ال��ع��ص��ر  ال��ل��ي ورا ش��م��س  ال���ظ���الم  م���ع ه����اك 
محمد الخطيمي الخالدي

قصتك يا حر

نجم قادم
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 ننشرها اليوم للشاعر فالح سعود العازمي بعنوان »األطالل« 

ونشرت بتاريخ 1985/5/3.

 ٭أعترف بأنني قد فقدت القدرة على حتمل الس����فر 
والتجوال كما كنت في املاضي.

 ٭أعت����رف بأن الوحدة صارت ه����ي احمليط األجمل 
بالنسبة لي.

 ٭أعت����رف بأنني أج����د األن����س وراحة الب����ال في 
وحدتي.

 ٭أعترف بأن الشعر موهبة وابتالء بنفس الوقت.
 ٭أعترف بأنني شاعر رغم أنفي.

 ٭ أعترف بأنني قد قصرت مع كثير من األصحاب.
 ٭أعترف بأنني لم أحس����ن لعبة التواصل كما كنت 

أفعل.
 ٭أعترف بأن مزاجيتي قد هدمت الكثير من األحالم 

التي كانت تراودني.
 ٭أعترف بأن عالقت����ي باإلعالم قد فقدت حميميتها 

لتصبح عالقة ود باإلعالميني من الصحب فقط.
 ٭أعترف بأنني أب غير مثالي.

 ٭أعترف بأنني قد أهملت الكثير من هواياتي احملببة 
الى نفسي عجزا وكسال.

 ٭أعترف بأن ال عالقة لي بالشعر.
 ٭أعترف بأن املرأة قد اصبحت بالنس����بة لي سكنا 

وليست مجرد احتياج.
 ٭أعترف بأنني لم ألتفت الى نفسي إال مؤخرا.

 ٭أعت����رف بأن الغربة قد علمتني ما لم تعلمني إياه 

الكتب.
 ٭أعترف بأنني فد فقدت املصداقية بش����يء اس����مه 

سياسة.
 ٭أعترف بأنني مصدوم بواقعنا العربي.
 ٭أعترف بأن العبرة مازالت هي السيدة.

 ٭أعترف بأنني ال استطيع رفض مجيء عبرتي رغم 
بغضي ملقدمها.

 ٭أعت����رف بأن احلب كان هو احملور األساس����ي في 
تشكيل حياتي واجتاهاتي.

 ٭أعترف بأني كائن ليلي ال اعرف الغمض مساء.
 ٭أعت����رف بأنني مازلت أجهل الكثي����ر والكثير من 

احلقائق رغم اجتهاداتي.
 ٭أعت����رف بأن لبعض أصحاب����ي الفضل الكبير في 
تشكيل طباعي وهويتي الثقافية. أعترف بأنني قد 
زهدت في هذه الدنيا وزخارفها منذ أن س����قطت من 
حولي األقنعة أعترف بأنني ال أجد الناس من حولي 

إال مجموعة من البسطاء.
 ٭أعت��رف بأن الغرور مقبرة، والكبرياء مدفن.

 ٭أعترف بأنني حزين جدا، رغم كل الفرح.
 ٭أعترف بأنني سعيد.. رغم احلزن.

 ٭أعت����رف ب����أن الفيس ب����وك جمعن����ي بكثير من 
احملبني.

 ٭أعترف بأنني أبسط الناس على االطالق.

اعتــــــــــــــــــرافات
صالح الشادي: زهدت في هذه الدنيا وزخارفها 

منذ أن سقطت من حولي األقنعة

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


