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رمضانية

 ٭أعترف بأن الكتابة متعبة وعمل شاق ومرهق، 
ألنني ال أحب القراءة العادية إلمياني بأن القراءة 
اجلادة املتأنية أهم س���بل احلصول على املعرفة 

احلقيقية.
 ٭أعترف بأن كتابة الشعر من أجل خدمة توجهات 
القبيلة أو انصياعا لتعاليم الدين احلنيف ليست 
من األدب في ش���يء، وذل���ك أن الكتابة عن الدين 
والقبيلة ترتكز على املنطق واالستدالالت العقلية، 

والشعر ال يعترف مبثل هذه القضايا.
 ٭أعترف بأن العالقات املبنية على الشعر واألدب 
غالبا ما تكون خالية من القيم واألدب، ألنها مجبولة 
على مصالح نفعية، والغيرة واألنانية واملنافسة 
غير الشريفة، وهذه األمور من أهم مقومات هذه 

العالقة، إال ما رحم ربي، وقليل ذلك.
 ٭أعترف بفضل صحافة الكويت علّي، فلوال سعة 
صدور بعض األوفياء القالئل في الصحافة الكويتية 
ما نش���رت حرفا واحدا، وهذا ما جعل العديد من 
املهتمني بالصحافة الشعبية يعتقدون اني من هذا 

البلد العزيز.
 ٭أعترف بأن أكادميية الش���عر في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة لها الفضل الكبير، والكبير 
جدا في شيوع اسمي في املنطقة، وذلك أنها فتحت 
لي ذراعيها من أجل استقبالي، فلها وللقائمني فيها 

كل الشكر والتقدير.
 ٭أعترف بأن قناعاتي في األدب غير ثابتة، تتطور 
بتطور معارفي الثقافية واطالعاتي األدبية، وهذا 
مؤش���ر على ما كنت أنادي به في بعض كتاباتي 
املتعددة بأن األدب كالنهر اجلاري الذي ال يعيش 

إال باحلركة.
 ٭أعترف بأن قراءاتي للنصوص خارجة عن إرادتي، 
ألن الكتابة في هذا املجال حالة تتملكني من دون 

حول لي وال قوة.

 ٭أعترف أنني أعرف الكثيرين في الساحة الشعبية، 
لكن قليلني منهم من يتعاملون بوضوح، وفي هذا 
املجال أتذكر مقولة األحنف بن قيس: إن صاحب 

الوجهني خليق أال يكون عند اهلل وجيها.
 ٭أعترف بأنني مطبق مقولة الرافعي � رحمه اهلل 
� من قبل قراءتها »وم���ا أنا إال رجل يقرأ ليكتب، 
ويكتب ليق���رأ الناس«، ألن الكتاب���ة بحاجة إلى 

مواصلة في القراءة، فكلما نقرأ نكتب.
 ٭أعترف بأن سعد احلريص شاعر أكبر من الذين 
سعوا لتحطيمه، ألنه بحق يحمل معاناة إنسانية 
صادقة لم يتحدث عنها بطريقة مباشرة، بل سكب 
كل إشكالية لديه في مناجاته للقصيدة التي يكتبها، 
حيث انها كانت عنده اإلنسان واملجتمع والوطن 

واملرأة.
 ٭أعترف بأن مدينة اجلهراء مدينة الشعر والشعراء، 
لم ينصفها اإلعالم الشعبي في الكويت املشغول 
عنها مبيليشيات شعراء الهياط، في الوقت الذي 

تعمد نسيانها اآلخرون.
 ٭أعترف بأن شعراء عمان يغردون خارج السرب، 
ولعل ظروفهم االستثنائية هي التي جعلتهم مييلون 

للترميز الشعري في قصائدهم.
 ٭أعترف بأن ش���عر التفعيلة أفضل من الش���عر 
العمودي مبراحل، والوطن واحلب واإلنس���ان ال 
ميكن أن حتتويه قصيدة نبطية ماضيها »يا راكب 
من عندنا فوق ثنتني« أو من هذا القبيل، واملستقبل 
املشرق لقصيدة التفعيلة رغم هذا الطنني اإلعالمي 

املتصاعد لقصائد اجلمس والبعارين.
 ٭أعترف بأن الشاعر القطري محمد املرزوقي شاعر 
مبدع لم ينصفه اإلعالم القطري وال اخلليجي، يكتب 

القصيدة احلديثة بتمكن ومهارة واقتدار.
 ٭أعترف بأن بعض املشايخ أصبحوا هذه األيام 
مثل الطقاقات، ونسأل اهلل العفو والعافية منهم 

ومن فتاواهم التي ال تغني وال تس���من من جوع، 
والذين يحلمون مبنافسة نانسي عجرم في البروز 

اإلعالمي.
 ٭أعترف بأن فالح الدهمان ميلك جتربة شعرية 
فذة، وه���و أفضل من وقف على ش���اطئ الراحة 
ش���عريا، ألنه شاعر انتصر لذاته وعبر عنها بكل 

شفافية مبا فيها من عيوب وتناقضات.
 ٭أعترف بأنني أقوم اآلن مبراجعة كتابي الثالث 
»صورة الرجل في شعر املرأة«، وهو جتربة تتعلق 
بتناول اجلوانب النفسية في شعر املرأة الشعبية 

املعاصرة.
 ٭أعترف بأن مملكة البحرين ال يوجد بها شاعر 
يكتب القصيدة النبطية بتمكن وجدير باملتابعة 
واالهتمام، أما فيما يخص شعر التفعيلة فيكفيها 

فخرا وجود الشرقاوي واخلليفة.
 ٭أعترف بأن عبداهلل الكايد أفضل شاعر سعودي 
شاب حتى اآلن، وذلك أن القصيدة لديه ليست عويال 
ذاتيا أو بكاء على عاطفة شخصية مفقودة، بقدر 
ما هي ندب للحياة من حولنا وبكاء على اإلنسان 
فيها من خالل حتقيق املعادلة املرجوة من األدب 
عامة والشعر على وجه اخلصوص من أنه نزاع 
وتنازع بني النفس البشرية داخل اإلنسان واحلياة 

التي يعيشها.
 ٭أعترف بأن الزميل هيثم الس���ويط »ورطني« 
في هذا الهذيان الكتاب���ي، والذي ال أطالب القراء 
بتصديق م���ا جاء فيه، بل يكفيني فقط أن يتأمل 
القارئ الكرمي ما كتبته في هذه السطور، فإن وجد 
خيرا حمد اهلل عليه، وإن ملس في هذه االعترافات 
بعض القصور أو الهنات سأل اهلل تعالى لي الهداية 
بأن يريني احل���ق حقا ويرزقني اتباعه، ويريني 
الباطل باطال ويرزقن���ي اجتنابه. ورمضان كرمي 

على اجلميع.

اعتــــــــــــــــــرافات
محمد مهاوش الظفيري: اإلعالم الشعبي في الكويت انشغل 

عن مدينة الشعر »اجلهراء« مبيليشيات شعراء املهايط

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

قصة أبيات
قصة قدمية وبطلتها امرأة من البادية متزوجة بأحد أبناء 
القبائل. وعندما جاء شقيقها في منتصف الليل )يحوف( ابل 
تعود لقبيلة زوجها وحني اقترب من املكان الذي يقطنون فيه 
قام بتقليد عواء الذئب فسمعته شقيقته فعرفت ان هذا هو 
شقيقها، لكنها لم تستطع اخلروج خوفا من حماتها شقيقة 
زوجها، فقالت هذه األبيات التي وضحت بها ما تود إيصاله 
لش���قيقها كي يطمئن حيث ذكرت في قصيدتها أنه ال يوجد 
رجل بالبيت في الوقت احلالي وأنهم ذهبوا الى مكان يسمى 

اللهابة في فيضه السرداح وأن اإلبل وحدها.
ي���ا ذي����ب ي��ال��ل��ي ك���ل ص����وت ع����وى به 

ذي��ب  ي���ا  م���ن اجل�����وع  م�����دري ط����رب وال 
امل��ه��اب��ه  ت���ق���ه���رك ع��ن��ه��ا  ي����ا ذي�����ب ال 

ي����ا م��ج��ف��ل ال����غ����زالن ح���ن���ا امل���ع���ازي���ب 
ال��ل��ه��اب��ه  خ���ش���م  مي  ك���ل���ه  ال����ب����وش 

ف���ي ف��ي��ض��ة ال���س���رداح وال���ب���ل ع��وازي��ب 
وبعد انتهائها من القصيدة سمعتها حماتها فظنت أنها 

تناجي عشيقا لها.. فأنشدت هذه األبيات لتحذرها:

ن��اب��ه  ب���ن���ت  ي����ا  ي��ن��ه��ش��ك  ال����ذي����ب ال 
ي��ق��ت��ل��ك م����ن ب����د ال���ب���ن���ي ال��رع��اب��ي��ب 

ت������راك م���ث���ل ال���ل���ي ج���ل���ب ل����ه ج��الب��ه 
ع���ذاري���ب  ي��ل��ق��ى  ال����س����وام  داره�������ا  ال 
فردت البنت بهذه األبيات.. موضحة األمر حلماتها وأن 
من يقلد صوت الذئب هو شقيقها لكي تطمئن وتزيل الشك 

من قلبها فقالت هذه األبيات:
وح����ي����اة ج�����الب امل���ط���ر م����ن س��ح��اب��ه 

إن����ي ع���ذي���ة م���ا دخ����ل ع���رض���ي ال��ع��ي��ب 
أن������ا ك���م���ا ع��������د)ن( ق���ل���ي���ل ش���راب���ه 

م���ا دوج�����ت ع��ل��ي��ه ح�����راش ال��ع��راق��ي��ب 
ال���ذي���ب أخ����وي ال��ل��ي ي��ش��ي��ل ال��ك��س��اب��ه 

امل��ش��اه��ي��ب  م��ث��ل  ال��ل��ي��ل  ي���وم ان جن���وم 
وال���ل���ي ظ��ل��م��ن��ي ج��ع��ل��ه��ا ف���ي ش��ب��اب��ه 

وحت��������دره م����ن ع����ال����ي����ات امل���راق���ي���ب

ت��ف��س��ي��ر ف����ي����ك  امل������س������ا(  )ل���������  أدور  ك����ن����ت  م������ا 
ص���ب���اح���ي  ج����ب����ي����ن����ك  ف�������ي  أدور  ك�����ن�����ت  وال 

ج����ي����ت أب�����ح�����ث اب������������ وج�����ه�����ك ل������أي������ام ت���ب���ري���ر
ي�����ع�����ن�����ي اض�������م�������د )ي�����������ا ح�����ب�����ي�����ب�����ي( ج������راح������ي

م���غ���ات���ي���ر  � ع����ي����ون����ي  ي������ا   � ع����ي����ون����ي  ق������ال������ت: 
م����الح����ي ل����ل����ظ����م����اي����ا   � ح����ب����ي����ب����ي   � ودم��������ع��������ي 

وش������وف������ك م����ث����ل ط����ل����ه ع����ل����ى ج�����ال�����ي ال���ب���ي���ر
وض�������م�������ك م������ث������ل ش�����������رب ال����������������زالل ال������ق������راح������ي

وال������ش������ره������ه ال�����ل�����ي م������ا ل����ق����ت ب������ي م����ع����اذي����ر
ع�������ن�������دي ل������ه������ا م��������ن خ��������اط��������رك أل�����������ف م����اح����ي

ق�����ل�����ت وغ��������الت��������ك ي��������ا غ������الي������ه م��������ن ال����ن����ي����ر
ال�����ري�����اح�����ي ه��������ب��������ووب  زادت  ول����������و  ت�������اخ�������ذ 

خ��ي��ر ع����ل����ى  ت���ص���ب���ح  ب���������س..  ق���ل���ب���ي  ل  ق�����ول�����ي 
ل���������ه ع�����������ام م���������ن ك������ث������ر امل��������ش��������اري��������ه ص�����اح�����ي
مشعل الضويلي

تصبح على خير
مش��عل الضويلي ش��اعر يتمت��ع باجلزالة وأول 
ظهور له هنا ف��ي واحة »األنباء« ونعلم أنها لن تكون 
امل��رة األخيرة ليصافح قلوبك��م من خالل هذا النص 
الباس��ق الذي يتكلم ويوحي عن موهبة حقيقية بهذا 
النص الذي يتقدم بجزالة مفرداته له بقوة رغم حداثة 
س��نه إال أنه يس��تطيع أن يعانق الغيوم بهذا اجلمال 
له مش��اركات عبر األصدقاء ون��ادرا ما يحب الظهور 

لقناعات خاصة به لذا سيعانقكم بهذا النص الفارع: 

نجم قادم


