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نوافذ واحةالجمعة  3 سبتمبر 2010

رمضانية إعداد: هيثم السويط

1- اعترف بأن مدون هذه االعترافات هو سلطان ناجي عبداهلل االسيمر املطيري.
2- اعت���رف وأنا بكامل قواي العقلية بأنني مس���ؤول عن هذه االعترافات صغيرها 

وكبيرها. 
3- اعترف بأن الشعر أصبح سلعة أكثر مما هو شعور. 

4- اعترف بأن جنومية عبداهلل البصيص حتيطني من كل ناحية. 
5- اعترف بأن »ش���اعر املليون« جعلني في مصاف الدرجة األولى من 

أصحاب الشأن املادي واالجتماعي. 
6- اعترف بأن شاطئ الراحة كان اسمه شاطئ العذاب. 

7- اعت���رف بأن الكويت لم تعط أبناءها الش���عراء حقهم أس���وة 
مبتسابقي ستار أكادميي. 

8- اعترف بأن الذين خذلوني أكثر من الذين أنصفوني في مراحل 
احلياة املتعددة. 

9- اعترف بأن عدوي أصبح أقرب لي من صديقي.
10- اعترف بأن فكرة اعتزال الش���عر تدور في هاجسي منذ أكثر 

من سنتني. 
11- اعت���رف بأن جمهور النصر الس���عودي طوق عنقي بجميله 

مدى احلياة. 
12- اعترف بأن الدكت���ور الفاضل ضيف اهلل ابورمية هو معلمي 

االول في هذه احلياة. 
13- اعترف بأن محمد خلف املزروعي رجل ال مير إال كل ألف عام. 

14- اعت���رف بأن محمد خلف املزروعي أيض���ا هو اليد التي رفعتني 
عند سقوطي. 

15- اعترف بأن أبوظبي أصبحت محط أنظار العالم األدبي والثقافي. 
16- اعترف بأنني أفكر بالرحيل إلى مكانا غير معلوم. 

17- اعترف بأنني أخطأت في حق نفسي كثيرا بداية بالطيبة الزائدة عن حدودها 
ونهاية بتصديق من ال يصدق. 

18- اعترف بأن قصائدي بعد »شاعر املليون« كانت للتواجد ال أكثر وال اقل. 

19- اعترف بأن لقب »ش���اعر النصر« أهداني إياه اجلمهور العاملي وال ينافسني به 
أحد. 

20- اعت���رف بأن البهرجة اإلعالمية ال تعنيني بش���يء حتى أصبحنا انا 
وهي أعداء. 

21- اعترف بأن نصار الس���ويط هو شيخ شمل شعراء الكويت بال 
منازع. 

22- اعترف بأن���ي افكر جديا في االنتق���ال للعيش في مدينة 
ابوظبي. 

23- اعترف بأن ابنتي سارة نسخة اخرى من والدها. 
24- اعترف بأن املطبوعات الشعبية أصبحت ال تسمن وال 

تغني من جوع بالنسبة للشعراء والكتاب. 
25- اعت���رف بأني كتبت ه���ذه االعترافات حياء من اخوي 

هيثم واال مالي نيه اني اعترف بشيء.
26- اعترف بأن العش���ق حالة خاصة تالزمنا حتى وان لم 

يكن هناك احد.
27- اعترف بأني هنا أفضفض بكلمات وال اعترف اعترافا 

كليا. 
28- اعترف بأن منتديات سلطان األسيمر اصبحت تأخذني 

من عالم النت. 
29- اعترف بأن نقاء االسيمر هو التلميذ النجيب ألستاذه. 

30- اعترف بأني )ياهلل خلصت من هاالعترافات(. 
31-اعترف بأن بدر صفوق وتركي املريخي حكام راية في »شاعر 

املليون«.
32- اعترف بأني أسجل هذه االعترافات وانا بكامل قواي العقلية وانا 

صائم. 
33- اعترف بأن امبراطورية الساحة الشعبية سحقها برنامج شاعر املليون. 
34- اعترف بأن مبيعات ديواني الصوتي سوف تنافس مبيعات محمد عبده. 

اعتــــــــــــــــــرافات
سلطان األسيمر: أعترف بأن محمد خلف 

املزروعي رجل ال مير إال كل ألف عام

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.

قصة أبيات

ي���ا ناعم الع���ود وشس���ويت بأحوالي

بدروبك ش���اللي رماني عليك وجي���ت 

الجيت اس���ولف بغي���رك جيت في بالي

كنك بجنب���ي اس���ولف والتفت صوبك

مطيع العوني

الواحة قبل 25 عاماً
هذه قصة من القصص التي اش���تهرت بني البادية في 
زم���ن بعيد، كان هناك رجل من اه���ل البادية متزوج من 
امرأة ليست من القبيلة التي ينتمي إليها كحال كثير من 
القبائل وكانت هاتان القبيلتان متجاورتني. وفي يوم من 
األيام اختلفت القبيلتان وحصل بينهما نزاع كان زوجها 

طرفا فيه.
وكان إخوته���ا من اجلهة املقابلة أطرافا في هذا النزاع 
واشتدت األزمة بني الطرفني مما حدا إخوان الزوجة على 
أن يأخذوا زوجته ليال من البيت دون علم زوجها وهي لم 
تكن راضية بفراقها لزوجها وكذلك زوجها الذي كان يحبها 
أيضا. ومرت فترة طويلة على فراق الزوجني وكل منهما 

كان يريد اآلخر ولكن النزاع احلاصل حال بينهما.
ضاق���ت األرض بالزوج فهو يريد زوجته وال س���بيل 
لوصوله إليها ففكر في طريقة أن يرسل إليها إحدى عجائز 
القبيلة تبلغها برغبته في لقائها ورس���م لها خطة للقاء 
وبالفعل ذهبت العج���وز للزوجة وأبلغتها بذلك فرحبت 
الزوج���ة بالفكرة، وملا كانت الليل���ة املوعودة حيث كان 
الوعد بينهما بعد غياب القمر حضر الزوج للمكان املتفق 
عليه بحيث ال يراه أحد ثم أخذ بالعواء كعواء الذئب ثالث 
مرات متتالية عرفت���ه الزوجة حيث كانت تعلم باخلطة 
س���لفا وذهبت إليه، وجلس بعد طول الفراق يش���كو كل 
منهم���ا حاله لآلخر حتى إذا ما جاء الفجر افترقا وعاد كل 

منهما لقبيلته.
مضى على هذا اللقاء أش���هر ويش���اء اهلل سبحانه أن 
حتمل املرأة من زوجه���ا نتيجة لذلك اللقاء وتكبر بطنها 
فيكتشف أمرها شقيقها ويهددها بالقتل حيث إنها فارقت 
زوجها منذ فترة طويلة ولم تكن حامال فأبلغت ش���قيقها 
بحقيقة هذا اللقاء وما حصل بينها وبني زوجها ووصفت له 
املكان وأعلمته بكل ما جرى فقال األخ سأذهب أنا لزوجك 
وأتأكد حقيقة ما حصل ف���إن لم يكن صحيحا فليس لك 
عندي غير الس���يف ولم تكن القبيلتان على وفاق فكيف 
يذهب، فكر األخ واهتدى إلى طريقة فلما أقبل الليل تنكر 
وذهب الى قبيلة زوج أخته ودخل مجلس���ه وجلس ولم 
يعرفه أحد وملا س���كت املجلس تناول الربابة وأخذ يغني 

عليها يقول:
يا ذي���ب يللي تال���ي اللي���ل عويت

ثالث عويات���ن على س���اق وصالب
س���ايلك بلل���ه عقبها ويش س���ويت

 ي���وم الثري���ا روس���ت والقمر غاب
غنى هذه األبيات على الربابة ثم توقف ووضع الربابة 
مكانه���ا وعاد الى مكانه فعرف الزوج أن هذا هو ش���قيق 
زوجته وعلم باألمر وفهم أن زوجته حامل. فتقدم وتناول 

الربابة وأجاب:
أنا ش���هد أني عقب جوعي تعش���يت

وأخذت ش���اة الذيب من بني األطناب
عل���ى النق���ا وإال الردى م���ا تهقويت

األنس���اب ياعريب���ني  حالل���ي  ودو 
فلم���ا فرغ الزوج من أبياته فه���م األخ أن رواية أخته 
كانت صحيحة وانس���حب دون كالم وفي الصباح أعادوا 

له زوجته.

امل���ي ب������ارد  س�����وى  ال���ض���ام���ي  ي������روي  وش 
ب���ي���روي���ه؟ ال���ل���ي  وش  امل�����ا  رواه  م����ا  وان 

ي���رجت���ي غ���ي���ر ه���ال���ش���ي.. ال ج�����اك ض���ام���ي 
الب���������د ط������ال������ب ش�������ي ث������ان������ي ي������داوي������ه 

ال����ري ي���ك���ف���ي  م����ا  ب����س  ي����ش����رب  ال ص������ار 
وال������ش������وق ج�������اب ال�����ذك�����ري�����ات مب���وان���ي���ه 

ال��ض��ي ش��ع��ش��ع  اذا  ال���ع���اش���ق  ي��ن��ف��ع  وش 
وام������س������ى ب����ع����ي����د ع������ن ح����ب����ي����ب ي��ه��ن��ي��ه 

ال��غ��ي ال����ع����دل ب  غ���ري���ب���ه جت���م���ع  دن����ي����ا 
ي���ع���ادي���ه ال�����ل�����ي  م������ع  آدم  ب����ن����ي  جت����م����ع 

خ��ي وال  ص���اح���ب  دون  ع���م���رك  ع���ش���ت  ال 
م����اغ����ي����ر ج����رح����ك ص�������ار ق���ل���ب���ك ي���خ���اوي���ه

ال����زم����ن ش����ي وش����وي ع����ام����ل ف  وال����ه����م 
ت��ف��ن��ي��ه  ش�������ان  م������ن  ح������ي  ان�������ه  ل������و  ودك 

ك��ي ال�����زم�����ن  ف  ي����اف����ه����د  ك�����وان�����ي  ه�����م 
خ����ب����رك ط��������واه ال����ل����ي وع�����دن�����ي ب��ي��ط��وي��ه

ص���ف���ح���ة ه���م���وم���ي ص���ف���ح���ة م���ال���ه���ا ط��ي
أح���ت���اج »ك���ل���م���ة«.. أق���ص���د أح���ت���اج »ت��ن��ب��ي��ه«

ق���ل���ي ش����س����وي ي���اف���ه���د وال���ل���ح���م ن������ي..؟
ت��ق��ل��ي��ه؟ ل�����ني  ان���ت���ظ���ر  او  ح��������الل؟  ح���ك���م���ه 

ي��ك��ف��ي ش���وت���ن���ي أل���س���ن ال����ن����اس وال���ش���ي
ق������ال������وا مل������ن ي����ج����ه����ل ب����ص����ق����ر ي���ش���وي���ه

ال����ك����ل ي���ج���ه���ل ق���ي���م���ت���ي وس����ي����رت����ي زي
اع�����������الم ن�����ص�����ر ف���������وق جل������ب������ال ت���ع���ل���ي���ه 

ال��ب��ش��ر حي م��ي��ت وه����و ف  ال��ب��ش��ر  ب��ع��ض 
وال����ب����ع����ض اآلخ��������ر ح�����ي وال����غ����ي����ر ي��ل��غ��ي��ه 

ل��ي ال����زم����ن  ي����ا ه�����وى ف  ل����وان����ي  ح���ظ���ي 
ط��������اح وت����خ����ل����ى ع������ن ب����ق����اي����ا م����ب����ادي����ه 

الج����ي����ت اب���ش���ع���ل ل����أم����ل ش���م���ع���ة ال���ف���ي
ك���ل���م���ا ش���ع���ل���ت���ه ش���م���ع���ة ال�����ي�����اس ت��ط��ف��ي��ه 

ب��ي وال  ام  م�����ال�����ه  ح����ظ����ي  م������ع������روف 
ق���ض���ى ح���ي���ات���ه ف����ي ال����ي����ت����م.. م����ع أع����ادي����ه 

 الشاعرة هموم

بارد المي 
الشاعرة هموم تكتب الشعر للذائقة وتستطيع أن تدهش القارئ ومن يتابع 
هذه الش��اعرة يجزم بأن خلف هذا االس��م املس��تعار فكر وثقافة معا جتعلنا 
نصفق بحرارة لهذا اإلحس��اس الذي سيصل املتلقي دون رتوش وهكذا هي 
شاعرتنا جتمع بني اجلمال والروعة الشيء الكثير لتعانق الغيم بهذا النص الذي 
ال تكتبه سوى ش��اعرة متمرسة ونحن هنا بواحتكم ال نبحث اال عن اجلمال 

وسوف يكون لهذا االسم نصيب األسد بالساحات اخلليجية فانتظروها..

في هذه الزاوية نعيد نشر قصائد من »واحة األنباء« قبل 25 عاما عندما كان 
يشرف عليها ويعدها األسير الشهيد الشاعر محمد املطيري وهذه القصيدة 
التي ننشرها اليوم للشاعر جريح البادية بعنوان »إلى ابن الصوابر« ونشرت 

بتاريخ 1985/3/22.

أجمل بيت


