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نوافذ 
رمضانية

أجمل بيت قصة أبيات
مسهرني! االح���ام..  عن  اللي  كنك  ما 

غالي! مهجتي..  في  سهر  اللي  كنك  وال 
تشكرني؟ بالبعد..  لك  اشتقت  عشاني 

وشلون لو شفت.. هوجاسي وغربالي؟
ياجرني واهلل  معك..  صبري  طول  يا 

هبالي! عقلي..  حتمل  م��ا  كثر  على 
واذك��رن��ي االي���ام..  على  وس��ّل��م  اسلم 

ال أمسيت بني احلشا.. واصبحت في بالي
خالد التميمي

الواحة قبل 25 عاماً نجم قادم

هذه القصة حتكي حالها وبطلها شاب لم يتجاوز 
عمره ال� 16 عاما ورغم صغر سنه اال أنه أعجب به 
والده إعجابا ش���ديدا لفصاحته وأثبت أنه شاعر 
حيث ترجم ما ي���دور بينه وبني والده من حوار 
في أبيات قالها ونالت اإلعجاب، وحتكي قصة هذه 
األبيات أنه في الزمن السابق حل ضيف عليهم في 
منزلهم بالبادية وهذا الضيف هو خال هذا الشاعر 
فعزم والد هذا الغ���ام ان يذبح له ماعزا، فتنكر 
الولد ملا سيفعل والده فقال له في أبيات شعرية 

وكأنه ينهره عن فعل هذا فأنشد يقول:
يا بوي ذبح التيس للضيف منقود

كثيره امل��ع��زب  خ��رف��ان  م���ادام 
فاضط���ر األب الى ان ينزل عن���د رغبة ابنه 
واستحى أن يكون ابنه أكرم منه، فذبح لضيفه 
خروفا وبعد ما أكرمه أه���دى الوالد خلال ابنه 

جما هدية.
هنا األب شعر بينه وبني نفسه أنه فعل شيئا 

كبيرا فقال البنه متباهيا مبا فعله إزاء خاله إنني 
أعطيت خالك جما م���ن أطيب ما لدي فتعجب 
الولد ملا قال والده وأن الهدية التي أعطاها خلاله 
ليست باجلزلة أي ان هذا اجلمل كبير في السن 
وليس بأطيب ما لديه، فقال الوالد هذه األبيات 

مخاطبا ابنه:
عطاه  واهلل  زارنا  خالك  ورع  يا 

أصيله األح��رار  من  حر  عطيته 
لكن الغام الن���ادر أجاب والده بهذه األبيات 

فقال:
كانك عطيته هرش موذيك برغاه 

الكحيله العيون  ام  عطاك  خالي 
فهن���ا يقصد الولد أن خال���ه زوجه أمه وهو 
يتباهى بأن ما أعطاه خاله هو أفضل هدية على 
االط���اق وهنا يتضح أن االبن غلب أباه بالكرم 
وفصاحة اللس���ان وأكد أنه ش���اعر رغم صغر 

سنه.

سودها واستبركت  وضحها  تفهقت 
قامت تكرب وليل املستضيق يحدي

بوعودها  الضيقات  تسلمني  هجس 
وآمد )ماحالت( أفكاري و)حالت( يدي

نفسي على العز جماحة تبي زودها 
ان كان فالروض وال املمحل اجلرهدي

وجحودها  واألي���ام  النفس  اجامل 
وأول باكر.. ويضحك ليلها السرمدي

وبنودها  الطيب  راع  مخاوات  لوال 
ماحاشك الذكر لو )حبل املنايا( مدي

بعض الرجال ان طواك القيض بزنودها 
بردي عليك  وتقلبها  سمومه  تدحم 

وفهودها  احل��اج��ات  سبع  ف��االزم��ة 
باجلدي وأفعالها  بالثرى  أزوال��ه��ا 

عدودها  بانتلك  بالرخى  جيتها  وان 
كم حاجب مسفهل وكم بساط احمدي

مبوجودها  ماقيسه  واجل��ود  جتود 
الطيب )وكفه( ندي )القل( ماعذرب 

واق��وده��ا  ال��واف��ني  م��ع  اع��ن نفسي 
وأحث رجلي على مجارات كل أجودي

فودها  قاصر  ناس  شور  في  ماطيع 
الفدي بذبح  شحت  دينها  على  اللي 

املرجلة ما هي إل من يشتكي كودها 
الهدي ونور  باخلالق  مقرون  والعز 

)دومي( يروس الكرام اللي على جودها 
ما تقبل الراي من جاهل وال من ردي
الشاعر: عبدالرحمن الجنوبي

مستضيق
حينما قرأت هذا النص أجزمت بأن هناك ش���عراء لم 
يبوحوا حتى اآلن وأنهم كثر، وعندما نتمعن بهذا اإلبداع 
جند الش���عر يحكي دومنا نعلم ولس���ان حاله يقول نعم 
أنا قادم ليعلم من مير من هنا أن هذا الش���اعر الذي صاغ 
هذه املعزوف���ة هو عبدالرحمن اجلنوب���ي لتكون بصمة 
خاصة به ولكي نحتفي بهذا الشعر ال يسعنا إال أن نقول: 

تذكروه جيدا.

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 للشاعر املعروف طالل السعيد بعنوان »يا للي 

زعلت« ونشرت بتاريخ 1985/4/16.

 ٭أعترف بأن جتربتي بشاعر املليون كانت مفيدة ألبعد 
احلدود على صعيدي الش����خصي والفكري واالجتماعي. 
الظهور اإلعامي وحده ليس كافيا أن ينتج شخصيه مؤثرة 
إال اذا كانت تلك الشخصية حتمل بداخلها مادة مفيدة وقيما 

راقية وأحاما حتاول قدر اإلمكان ان تكون واقعًا.
أعترف بأنني ال استشير أحدا بأعمالي األدبية،   ٭
لي����س غرورا لكن اذا كن����ت ال أعرف اجليد من 
غير اجليد من اجلمال فأنا حينها هنا مجرد 

هاو لألدب.
استغرب من بعض الشعراء   ٭
الذين يقولون »فان امتدح قصيدتي 
وآخر أعجبه نصي« بالنس����بة لي 
يكف����ي ان يعجبني نصي حتى 

يكون ذا قيمة عالية بعيني.
اعت����رف ب����أن   ٭
ف����رج صباح ش����خص 
الطموح ومتثال  بليد 
ال يتح����رك أبدا نحو 
ش����يء، مع قدرته 
األدبي����ة اجلبارة 
اال انه يضيعها 
في مواضيع ال 

تس����تحق 
التفكير، لو انه 
ق����رر ان يكون 
روائيا أجزم بأنه 

س����ينافس على جائزة البوكر ول����و أراد ان يكون مفكرا 
فسيعبر القارات بكتاب، لكن لألسف.. لألسف.

 ٭اعترف بأنه ال يوجد في الكويت روائي يستحق الذكر، أو 
كاتب جدير بالقراءة، كم كتابا ينتجه الكويتيون بالسنة؟ 
وكم كتابا منهم يصل ألبعد من معارف الكاتب؟ ال أخفيكم 
سرا بان األرقام ستكون متواضعة في اإلجابة عن السؤال 

األول ومنعدمة في اإلجابة عن السؤال الثاني.
 ٭اعت����رف بأنني »بيتوتي« ال أحب اخل����روج من البيت 
كثيرا، وال أجيد فن صنع الصداقات، فأصدقائي املقربون 
ال يتجاوزون اخلمسة: محمد الهاملي ،نواف الشاحي، بدر 

الزنيوط، عبدالرحمن العفاسي، عقاب ابوخوصة
 ٭أعترف بأنني مازلت طالبا وسأظل طالب علم ومازلت 
ابحث عن املعارف واحرص على اكتشافها ومولعا باالطاع 
على جت����ارب اآلخرين في جميع مج����االت احلياة، ليس 
للعلم حدود وال يوجد مقياس للجهل، هذا ما تعلمته من 

طلبي للعلم.
 ٭اعترف بأنني ق����ارئ من الطراز الفريد، أقرأ كل ما تقع 
عليه عيني من كام، ومكتبتي عبارة عن خليط من الكتب 
تبدأ بكت����ب الدين وتنتهي بكتب تعلي����م اللغات، وأحب 
الكت����ب املمنوعة ال اعلم ملاذا لكن اغلبها فيها وعي عميق 

بالسياسة.
 ٭اعترف بأن األصبوحات الشعرية تقتل اإلحساس بجمال 
الشعر وحتصر املشاعر في فراغ انعدام الفهم. أنا متأكد من 
ان الصباح ليس التوقيت املناسب للشعر الن األحاسيس 
تكون فيه بحالة من الركود والعواطف يطويها اخلمول في 
أوقات الصباح، وحدها األمسيات ميدان الشعر. هو الليل 

الذي مينح الش����عور والقدرة على املضي قدما بأرواحنا، 
ويحفز اإلحساس بجمال األشياء من حولنا.

 ٭أعترف بأن شعراء الثمانينيات أمسوا »ذكرى« وشعراء 
التس����عينيات أصبحوا »جتربة« وشعراء الوقت احلالي 
متحوروا الى الشكل النهائي للشعر الشعبي الراقي، اآلن 
دخل الشعر في صورته النهائية ومرحلته األخيرة، قبل 
سنة 2000 كنا في الش����هر الواحد قد نقرأ نصا يستحق 
االحتف����اء وقد ال نقرأ، اليوم فق����ط نفتح االنترنت حتى 
نستمتع بعش����رات القصائد التي تس����تحق االحتفاء او 

التوقير.
 ٭اعترف بأنني أكره رواية فسوق لعبده خال ومولع بكل 
رواياته واعترف بأن هنالك كاتبا غير معروف لألس����ف 
اس����مه احمد بهجت يكتب بش����كل راق ساحر أسرني في 
اكثر من كتاب له، ليس فكر الكاتب وحده هو الذي يجعله 
كاتبا يستحق املتابعة بل يجب ان يدعمه بأسلوب وطرق 
سلسة للتعبير ويتعني عليه اختيار عباراته بدقة ومراعاة 

عقليات القراء ووقتهم.
 ٭أال تعتقدون معي أن عبارة »صح لسانك« ملقصد املجاملة، 
ليس من املنطقي أن اللس����ان صاحي في كل احلاالت، أال 
يوجد عبارة اخرى مثل »صك لس����انك« اذا سمعنا شعرا 

سيء التحضير نخرجها لقائله.
 ٭أعنرف بأنني الى اآلن لم أتوصل ملعنى مفهوم لعبارة 

»صح بدنك«.
 ٭اعترف بأنني من معجبي صديقي الشاعر »عبداملجيد 
الزهران����ي« ال اع����رف م����ن اي����ن يس����تقي عاطفته هذا 

الزهراني.

اعتــــــــــــــــــرافات
عبداهلل البصيص: اعترف بأن فرج صباح شخص بليد

 الطموح ومتثال ال يتحرك

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.
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