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قصة أبيات

الواحة قبل 25 عاماً

نوافذ واحة
رمضانية

حجرف الذويبي من قبيلة حرب القبيلة املش����هورة في جزيرة العرب.. كان 
حجرف مش����هورا بالكرم.. فقد كان ينفق كل ما ميلك وال يهتم إكراما لضيفه أو 
لش����خص يطلب منه العون.. وإذا لم يجد شيئا يذبح شاة أوالده التي يشربون 
حليبها أو يذبح مطاياه التي يرحتل عليها.. وفي كل مرة كان بنو قومه يجمعون 
له من إبل ويعطونه إياها عوضا ملا أتلفه بالكرم.. وكلما جمعوا له من إبل أو غنم 
أتلفه بني ذبيح لصاحب ح����ق من الضيفان وعطية لطالب املعروف من العربان 
واليزال هذا من فعل����ه حتى يخرج من جميع ماله.. وهكذا.. وفي أحد األيام كان 
حجرف وقبيلته نازلني بالق����رب من املاء بالصيف وقد أتلف حجرف حالله كله 
بالكرم.. وأرادت القبيلة أن جتمع له كالعادة فقال بعضهم.. لم ال نعطي حجرف 
درسا قبل أن نعطيه اإلبل لعله أن ميسك على األقل مطاياه التي يتنقل عليها؟.. 
واتفقت القبيلة كلها على هذا الرأي.. فقد قرروا أن يرحلوا ويتركوه.. حتى يعرف 
مدى حاجته إلى الرواحل التي حتمله.. فإذا مرت مدة صاحلة لالعتبار.. أرسلوا 
له من اإلبل ما يحمله وأهله.. حتى إذا ما أحس بحاجته إلى اإلبل وبعد مرور أيام 

يرسلون له اإلبل التي يتنقل عليها.
وبالفعل رحلوا وتركوه وهو ينظر لهم فلم يلتفت إليه أحد حتى بقي في مكانه 
عند املاء وحيدا.. وباملس����اء أخذت زوجته تكثر عليه الكالم واللوم.. وحتاول أن 

تنصحه بأنه لو كانت لديه مطاياه لعانق قبيلته وحلق بها.
وهكذا لم ينم حجرف ليلته تلك فهم يريدون منه أن يتخلى عن طبع اشتهر به 
وعرف نفسه من خالله وهو ال يستطيع وفي الصباح الباكر خرج حجرف من بيته 
ميأل قلبه احلزن والهم.. وقصد إلى مكان مرتفع كعادة البدو في ضيقهم يبحثون 

عن املكان العالي ويبثون حزنهم من خالله حتى تذهب الهموم فيعود.
وبع����د أن وقف في هذا املكان وتلفت ف����إذا ثعبان أعمى يقف أمام باب جحره 

فاحتا فم����ه وال يتحرك وإذا بعصفور يقع على ف����م الثعبان ظنا منه أنه غصن 
شجرة فيلتهمه الثعبان ويدخل جحره.. وحجرف يراقبه ولم يبرح املكان حتى 
جاء وقت العصر.. فإذا بالثعبان يخرج ثانية ويفتح فمه كاملرة الس����ابقة ويأتي 
طير آخر ويقع في فمه فيلتهمه ويعود جلحره.. أدرك حجرف أن الذي يرزق هذا 

الثعبان لن يتركه أبدا..
فأنشد يقول

ل���ي���ل���ه ب���������ات  وإن  ع������ي������اد  اب���������ن  ي������ق������ول 
م�������ان�������ي مب�����س�����ك�����ني ه������م������وم������ه ت����ش����اي����ل����ه

أن����������ا ال������ي������ا ض������اق������ت ع����ل����ي����ه ت����ف����رج����ت
ي������رزق������ن������ي ال������ل������ي م�������ا ت������ع������دد ف���ض���اي���ل���ه

ب���ح���ج���ره���ا احل�����ي�����اي�����ا  رزاق  ي�����رزق�����ن�����ي 
ب���ح���اي���ل���ه ه��������ي  وال  ب������رق������ن  خ�����اي�����ل�����ت  ال 

ي���ن���ول���ن���ي م�����ا  م�����ال  ي�����ا  غ�����ي�����ري  رزق  ت�������رى 
ورزق��������������ي ي�����ج�����ي ل�������و ك�������ل ح�������ي ي���ح���اي���ل���ه

ج����م����ي����ع م�������ا ح����ش����ن����ا ن�����������دور ب�������ه ال���ث���ن���ا
ب����داي����ل����ه اهلل  ع�����ارض�����ن�����ا  م�����ن�����ا  راح  وم���������ا 
وباملس����اء بعد أن فرغ حجرف من قصيدت����ه عاد لبيته وإذا هو محاط برعية 
إبل كاملة فظن أنهم ضيوف واحتار من أين يأتي سبحانه له.. عقلها في الصباح 
ورح����ل عليها وتبع قبيلته التي تعجبت من حال الذويبي فأين كان وأين أصبح 

وملا عرفوا القصة لم يعودوا ثانية ملعاتبته على كرمه.

دخيلك ياهوى الغربي تهدا ال جتيب اقصاي 
شده  ياهوى  جروحك  طاري  على  مالي  انا 

اليا هبت ذعاذيعك سريت وجازلي مسراي 
ومنحده  غصب  ماشيه  دروب��ك  في  اني  لو 

عزفت اعذب حلوني لو ظلمها عازفك بالناي 
املده  جاحد  جحدها  لو  بحوري  اصعب  طرقت 

على ذيك السنني اللي تبعثر كل يوم خطاي 
سده  ل��ي  ب��اح  حللم  ال��ذك��رى  ل��وع��ة  خذتني 

بشفاي  احلكي  همس  الغفا  النسامي  تعنيه 
خ��ده  ع��ل��ى  دم��وع��ه  س��ال��ت  ال  امل��ط��ر  يبكيه 

رضاي  يوم  كل  يدور  طفلة  انا  يوم  تركته 
هده  غيبتي  سبايب  من  صرحه  يوم  وصلته 

رسمته.. مادريت اني رسمته في يدي باملاي 
وده  اجل��اح��دة  عيون  ف��ي  ب��ني  ل��ني  جحدته.. 

بكيت وما شفع لي من طعونه ونتي وبكاي 
يده على  م��وت��ه  ينتظر  ال��ل��ي  وك��ن��ي  سكت 

بعداي  ديرتي  في  وانتخوا  بدياره  تغربت 
قده  وال  ب��ق��دي  ه��و  م��ا  بطموح  وت��ع��زوي��ت 

مبداي  وحدني  الليال  صدوف  ميه  حدتني 
جده  نعنبو  مارحمني  وق��ت  عنه  وح��دان��ي 

خذلني وانخذل قلب االماني من عظم بلواي 
ي��ه��ل ال��دم��ع ف��ي ب��ح��ر ك��وان��ي ج���زره وم��ده 

ودواي  علتي  ادور  واقفيت  غنب  تشربته 
نده  بالهوى  ي��الق��ي  يبطي  خل��اف��ق  وجل��ي��ت 

عطيته قلبي وسلمت له روحي وسط ميناي 
منمده  والتحنان  الشوق  ع��روق  عينه  الج��ل 

رويته عشق لني اروى بشوق العشق كل اعضاي 
منلده  عنه  حظوظ  اضمى  لني  وصل  ضميته 

بوسط حشاي  ناقش حبه  بيده  اللي  هذاك 
حشا مارخص هواه ولو جبر قلبي على الصده

وياي  دهر  يبقا  دهر  غيابه  لو  اللي  هذاك 
رده  انتظر  وال  غ��اله  أن��س��ى  ف��ال  إن��ي  ح���رام 

 الشاعرة وجد

هوى الغربي
الشاعرة وجد من القليالت الالتي يكتنب 
بجزالة حتمل الكثير من التفرد وبالتالي 
ستصبح اسما مرتبطا باإلبداع، الشاعرة 
وجد اسم له مكانته بالساحة الشعبية 
ش���اعرة برزت بقوة املفردة تس���تطيع 
تخط���ي اجلمال لبلوغ القم���ة وهنا لها 
نص يحمل من العذوبة ما يجعله قريبا 
من النفس لكي نتمتع بهذا اإلبداع لنقرأ 
بترّو حتى نعيش بهذا اجلو الش���عري 

املفعم باإلحساس.

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 محمد اخلليفة بعنوان »يافهد« ونشرت 

بتاريخ 1985/5/10.

 ٭اعترف بأن اإلعالم سرق الشعر والشعراء ايضا.
 ٭اعترف بأن الساحة الشعبية ليست من أولوياتي.

 ٭اعترف بأني مقل بالنشر رغم وجود اجلديد.
 ٭اعترف بقصور تواصلي مع وس���ائل اإلع���الم خللل ليس فّي وال فيهم 

طبعا.
 ٭اعترف بأن الش���عر تفرق كثيرا وتعقد كثيرا.. أكثره قبحا هو الشعر 

الذي يريد أن يكون مدحا فيتحول )شحذة(.
 ٭اعترف بأن للساحة ألف أستاذ وليس لها تلميذ واحد.

 ٭اعترف بأني أصبت بخجل ش���ديد وأنا اقرأ قصيدة لش���اعر ال يتجاوز 
العشرين من عمره يشتم الساحة التي جتاهلته.. طبعا اخلجل من الساحة، 

ليس منه.
 ٭اعترف بأني أقل إنسان يحب االعترافات.

 ٭اعترف بأن نصف اعترافاتي هذه ال تعني أني قد ارتكبت جرما ما بحق 
هذه الساحة.

 ٭اعترف بأني اكره هيثم السويط الذي أرغمني على كتابة هذه االعترافات 
حتت التهديد والوعيد.

> > >

 ٭اعترف بأني ال أحب االنضباط كثيرا في احلياة.
 ٭أعترف بأن الفوضى جزء مهم من شخصيتي.

 ٭اعت���رف بأني كثيرا ما أرى املجاملة ه���ي اخليانة التي يحبها اجلميع، 
وميارسها اجلميع.

 ٭اعترف بأني في كثير من األحيان ال أحب إمس���اك العصى من )النص( 
واني مستعد للتخلي عنها في أية حلظة.

 ٭اعت���رف بأن احلياة علمتني الكثير من التجارب.. أهمها أن أبقى كما أنا 
وأرفض التلون.

 ٭اعترف بأن حاس���تي السادسة تعمل جيدا، وأحيانا كثيرة تعمل بشكل 
فّعال.

 ٭اعترف بأن قريتي )الصفيري( وطن غادرته ورفض أن يغادرني.
 ٭اعترف بأني حينما أفتقر ألش����ياء ما فإن حلظة سجود في ساعة ما تعيد 

لي أشياء كثيرة وكثيرة جدا.
 ٭اعترف بأنني أعيش حياة سعيدة ومحبة وأحمد اهلل كثيرا على ذلك.

 ٭اعترف بأني شغوف بالتكنولوجيا لكني ال أستخدمها كثيرا.
 ٭اعترف بأني اخطط ألن اظهر عايض الكاتب أكثر من عايض الشاعر 

> > >

 ٭اعترف بأن لي جتارب مهمة في احلياة علمتني الكثير.
 ٭اعترف بأن الش����عر الشعبي أعطي أكبر وأكثر مما يستحق.. وشّوه بجهل 

من الكثيرين.
 ٭اعترف بأني ال أحب ان اظهر في كثير من املناسبات على أني شاعر فقط.

 ٭اعترف بأن في داخلي إنسان متمرد عجزت عن ترويضه كثيرا.
 ٭اعترف بأن )احلب( بس����موه طالته يد التش����ويه في الكثي����ر من أدبياتنا 

الشعبية لألسف.
 ٭اعترف بأني أصبت بريبة من أي ش����خص يحمل لقب »إعالمي«، فما أكثر 

اإلعالميني حني تعدهم.. لكنهم في النائبات قليل. 
 ٭اعترف بأني أصبحت ابحث عن أي ذنب ألعترف به.

 ٭اعترف بأن أكثر ما يضايقني من الش����عر هو محاولة إضفاء هذه القدسية 
الزائفة حول الشعر.. فالشعر فن يخضع ملقاييس الفن ومسألة جودته ورداءته 

مسألة ال تخضع للذوق العام فقط.
 ٭اعترف بأني كتبت مقااًل س����اخرًا بعنوان »لك اهلل يا شعبي« والقى رواجا 
جيدا ونبه الكثيرين الى أن مفردة شعبي ال تعدو كونها »شتيمة محترمة«.

 ٭اعترف بأني تعبت من كثرة اعترافاتي.

اعتــــــــــــــــــرافات
عايض الظفيري: »الشحذة« أسوأ أنواع الشعر 

وسأقتحم عالم الكتابة قريباً

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
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