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أجمل بيت

رثاء للعم الغالي المرحومخاطرة.. حكاية رجل
 عبدالعزيز الهاجري )بوسعود( رحمه اهلل

أجمل بيت غزلي:
ي���ا ع���م ال منطب���ق وال في���ه منطوق

بعه������ا ت���ران������ي ب�ايعته�����ا لإلعدام
إخذ الرطب ق���ول النخ���ل يثمر عذوق

خي���ب رج���ا الل���ي يرجتون���ه م���ن العام
واضرب على الكاي���د ان ماجات برفوق

األي���ام ع���د  م���ن  وي���اك  ان���ا  ملي���ت 
عابرة سبيل

الواحة قبل 25 عاماً

 ٭أعترف، بأنني ابتعدت الفترة املاضية عن الشعر، 
ولكنه لم يبتعد عني

 ٭أعترف، بأنني ال انش����ر قصيدة، إال بعد اخذ آراء 
بعض الشعار

 ٭أعترف، بأن جميع قصائدي لم يكن سببها، موقف 
او حادثة/ عدا قصيدتني.. 

 ٭أعت����رف، ب����أن )روتيني����ات( أدهش����ني، بع����دد 
متابعيه..

 ٭أعترف، بأنني غير راٍض عن بعض قصائدي،
 ٭أعترف، بأن لدي أخطاء كثيرة مبا أنشر 

 ٭أعترف، بأنني مقصر جتاه من يتابع لي، وسأقدم 
املزيد في القريب

 ٭أعت����رف، بأن هناك من ال أقدر أن أرفض له طلبا.. 
مهما كان

 ٭أعترف، بأن هناك إخوانا لي لم تلدهم أمي
 ٭أعت����رف، بأن هناك أياما م����ن عمري، متنيت أنني 

لم أعشها
 ٭أعترف، بأنن����ي أجامل بعض األحيان وأبغض من 

يجاملني
 ٭أعترف، بأنني اش����تاق للغربة كما كنت أش����تاق 

للوطن

 ٭أعترف، بأن لدي الكثي����ر من األصدقاء لكن الذين 
يصدقون قليل..

 ٭أعترف، بأنني أشتاق ل� »الفيال«، وخصوصًا سعود 
كريزي ونواف العفاسي..

 ٭أعترف، بأن لدي أبا في غربتي، وهو »ناصر«
 ٭أعترف، بأن هناك من يقف في الشدائد بجانبي دون 

طلب اإلذن »حمد«
 ٭أعت����رف، بأنني ال أك����ره احدا لكن ل����م أعد أحب 

الكثيرين
 ٭أعترف، بأن ليس لدي أشقاء

 ٭أعترف، بأنني عانيت ألجل صديق ال يستحق الشقاء 
من أجله..

 ٭أعترف، بأن هناك أش����خاصا في الساحة الشعبية 
عرفتهم وليتني لم أعرفهم..

 ٭أعترف، بأن هناك من يعاديني ملجرد انني أنش����ر 
قصائدي وتلقى الصدى اجليد

 ٭أعترف، بأنني مقصر في مسألة صلة األرحام.. 
أكث����ر م����ن  الوح����دة   ٭أعت����رف، بأنن����ي أح����ب 

االجتماعات..
 ٭أعترف، بأنني اغبط، من يحسدني

 ٭أعترف، بأن هناك من يجني الثمار التي أزرعها..

 ٭أعت����رف، بأن هن����اك من يريد ان يك����ون »حمدان 
الديحاني«

 ٭أعترف، بأنني طربي بحت..
 ٭أعترف، بأن ذوقي »غريب«

 ٭أعترف، بأنني ما أحب السلطة
 ٭أعترف، بأن عفويتي ضيعتني

 ٭أعترف، ب����أن هناك من يريد الس����وء حلمدان من 
الشعراء..

 ٭أعترف، ب����أن غربة البالد أه����ون بكثير من غربة 
الذات..

 ٭أعترف، بأنني أحب السينما وأذهب لها باألسبوع 
10 مرات..

أعت����رف، بأنن����ي لم آكل م����ن أكل البي����ت.. منذ 8 ٭ 
شهور..

 ٭أعترف، بأن هناك قصائد لم تنشر..
أعترف، بأن وزني 70 وطولي 175 ٭

 ٭أعت����رف، بأنني ملل����ت من رك����وب الطائرة وأود 
االستقرار

 ٭أعترف، بأن أجواء رمضان، أفضل من أجواء األيام 
العادية..

 ٭أعترف، بأنني اشتقت ل� »نايف« و»فهد«

اعتــــــــــــــــــرافات

نوافذ واحة
رمضانية

نجم قادم

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.

مررت على خيطان

فوجدت بها ذكريات الطفولة

والشقاوة واحلنان..

تأملت بيتا فيه حكايات حب

جمع فيه األطياف من كل

مكان..

بيتا يحكي فيه قصة رجل

له وقار وحب في النفوس

واألبدان..

هو النجم مازال اسمه

يسطع بني آن وآن..

أبا سعود تذكرتك والدموع

تنهمر بال هوان..

تذكرتك واألسى بالقلب

ينفطر بفراقك يا أغلى

إنسان..

تذكرتك وأنت واقف

على قارعة الديوان

تستقبل كل اخلالن..

نعم األب والعم واألخ

نعم الدار الذي جمع كل 

األقران..

تذكرتك يا أبا سعود وأنت

خالد في النفوس واألبدان..

لم ميت منك إال اجلسد

والروح عند املولى الرحمن..

ومكانك في الديوان خاليا

ومجلسك »العلياء« يدغدغ األشجان..

جل األسى واستحكمت اآلهات

وحتدرت الدموع من األجفان..

جمعت من الكرم واجلود والندى

وكنت املثال الرفيع البنان..

وندعو اإلله بأن يجعل قبرك

من روض وريحان وبستان..

ويشفع لك رسول صادق

من نسل عدنان..

محمد حسين البلوشي

ي���رن تلف���ون  ع���ن  أتليه���ا  أي���ه 
واس���مع رنني صار لي مصدر ازعاج

مان���ي ب� منه���و ب���� امل���وادع تفنن
خ���الص يقفي، ال يس���بب لي احراج

ادري اتصال���ه ل���� امل���وادع وب� أحن
اهلل حس���يب الش���وق كن ماله عالج!

حتدن���ي الدني���ا عل���ى مفارق���ه لن
جس���ر املواص���ل كل م���ا ل���ه وينعاج

حتدني ل���� الصن لو م���ا معي صن
وحتدن���ي أس���بح معاكس ل���� األمواج

اغلي���ه وظروف���ه ب���� املواصل متن
أحت���اج ل���ه ويص���د ماكن���ي احت���اج

كنت الونيس اللي ب���� جنبه اذا ظن
ان احل���زن مال���ه م���ع الوق���ت مخراج

كن���ت أتضاي���ق جلل يرت���اح وأكن
ضيق الصدر ف� أبي���ات، ما بني األدراج

هذاك قب���ل ي���روح/ وضلوعي تون
قبل أنكس���ر ويبني في س���يري اعراج

من عق���ب ماهو يزن، ل� مواصلي زن
)الس���اج( اليا صدفني خزني/.. نظرة 

م���ا ج���اه من���ي اي ش���رهات، لكن
اش���ره على )ضيق( رفض حكم االفراج

اس���مع تلفون���ي وهو يح���ن ويرن
اح���راج ل���ه  اس���بب  م���ا ودي  لك���ن 

ادري اتصال���ه ل� امل���وادع/ وب� أحن
ل� أيام فيه���ا ماعرف )عق���د األحجاج(
ضاري بن شافعة

ضاري بن ش��افعة.. ش��اعر 
ش��اب بدأ في السير بخطى ثابتة 
نحو اجلمال.. بدأ بكتابة الش��عر 
مؤخ��را... وكون عددا ال بأس به 
م��ن املتابعني.. ضاري.. ش��اعر 
العصر  م��ن  جمي��ل.. وش��اعر 
الش��عرية  نصوص��ه  الق��دمي.. 
ممتزجة برائحة الصحراء والهيل 
والبدو.. ضاري بن شافعة.. جنم 

قادم وشاعر 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 ننش��رها اليوم للش��اعر عبدالعزيز الشريكة بعنوان »أخاطب 

قبرها« ونشرت بتاريخ 1985/5/25.

إعداد: حسين الشمري

حمدان الديحاني: ذوقي غريب والأحب السلطة !

حمدان الديحاني


