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نجم قادمأجمل بيت

قصة أبيات

غزالي يا  ولعتني  السبب  أنت 
باآلمال جديدة  دنيا  وفتحتلي 

حلالي وجيتك  خالني  وأبعدت 
وم��ده��ال مقر  قلبي  وف��رش��ت 

أبعدن حبالهم عن حبالي ويوم 
املال غالي  عندنا  أن��ك  ودري��ت 

أبديت عقب احلب صرف اجلفالي
وخليتني محتار في أشهب الالل

عبداهلل الفيصل

نوافذ واحة
رمضانية

كانت هناك فتاة من البادية اس���مها س���عدى، 
كانت تسمع ببطوالت »خلف بن دعيجا«، فعشقته 
على الذكر، ومازالت تسأل عن أخباره حتى رأته 
يوما من األيام، ولكن من مسافة بعيدة، ولم يرها 
فأعجبت به ملا يحمله من صفات الفارس فزاد عشقها 
له، وعرف بأمر هذا العش���ق بعض افراد قبيلتها، 
فحرص���وا على اخفاء األمر ألن بينهم وبني قبيلة 
خلف حروب وغزوات، ومرت األيام وجرت معركة 
بني القبيلتني وكانت الغلبة لقبيلة الفتاة على خلف 
وربعه، والذي وقع أسيرا في أيدي القبيلة األخرى  
ولكنهم لم يتحققوا من شخصيته وشكوا في انه 
خلف، وسكت هو طمعا في النجاة. وملا زادت حيرتهم 
ولم يتعرفوا عليه أشار بعضهم ان يسألوا سعدى 
والت���ي تعرفه وتذكره دائم���ا فدعوها وملا وقفت 
 عليه عرفته ولكنه كان اسمر البشرة لكثرة الغزو، 
فأنكرت انه خلف )املقصود( حتى تنجيه من القتل، 
وقالت وهي تضحك )هذا ما هو خلف، هذا عبد من 
مواليه وعبيده( وملا سمع اهلها قولها هموا باطالق 

سراحه، ولكنه أبى وقال:
س���ن بدال���ي ذوق سك����ر والذيق

وعني قزت من عق���ب ماهي قبالي
واب���دت عل���ي بريطم ب���ه زواريق

ومبف���رق القذل���ه س������واة الهالل���ي
اس���تغفري يا بنت يام العشاشيق

ع���ن قول���ك اني م���ن عبي���د املوالي
حن���ا عبيد ال���رب س���يد املخاليق

ومم���ا ج���رى يا بن���ت ه���ذي فعالي
ان���ا خلف زب���ن العيال املش���افيق

لياح���ل ف���ي ت���ال الركاي���ب جفالي
النضا ساعةالضيق يا بنت حماي 

الرجالي ل���ه س���باع  ش���يخ تخضع 
حمايه���ن في س���اعة تيبس الريق

وم���ن دورن يلق���ان عن���د التوال���ي
انت���م خزايزكم طوال الس���ماحيق

وخزاي���زي ش���مط اللح���ى والعيالي
فلما سمعوا قصيدته عرفوا بانه خلف فأعجبتهم 
ش���جاعته وأطلقوا س���راحه وخرج منهم معززا 

مكرما.

ش���َهر.. ثالَثة.. أربَعة.. ثم بَعِدين
مت���ى عل���ى فرقاه يعت���اد جوي؟

املس���اعد قالها قبِل���ي بِحني! فَهد 
ثمان ش���ُهور ضّلعه يدوي..! إله 

وضيدان ابن َقضَعان في تسعة سِنني
ذَكرى َحنّينه باخلفوق َمتطوي..!

وأَنا خُفوقي َش���اطره حّد س���ِكني
متلوي! فرقاه حي���ل  عل���ى  ِحبه 

أش���َك في َصبري وإن شابت العني
مّت���روي.. بالع���ُروق  كله  َم���دام 

ذَك���رى س���نينه ِكلها بالش���رايني
َيعني على الّنس���يان يا ناس توي

قلبه ق���وي وُحول قلب���ه مزايني

وقلبي ذبَحه الُشوق وإن شّب ضوي
ليل���ه لَعله بنّي صحب وبس���اتني

وليل���ي على دَم���ع احمَلاِجر ينوي
حّبان���ه أكثر من ُجم���وع املَصلني

وكيفه على كيف الغال به يس���وي
وَحباني أضع���اف اجُلموع امَللبني

لبّي���ه.. ال نادي���ت حت���ى عَدوي
ُن���ود غاليني لكن نفس���ي.. هَبها 

ل���و إن صدري من جف���اه متَكوي
أَرخصِت ف���ي حلظة لقا به ماليني

وخلّي���ت كل اللي رجاه بس���ُموي
واليوم يا حظي على وين ولوين

 تكف���ني ي���ا دنياي كاف���ي تقوي!
 شوق الحمد

أشك في صبري
الشاعرة ش���وق احلمد من القلة التي استطاعت أن تبرز كشاعرة 
عرفت بجزالة قصائدها وذلك بشهادة الكثير من الشعراء عبر الشبكة 
العنكبوتية والتي اس���تطاعت من خالل نشرها عبر هذه البوابة أن 
تكتب اسمها بعالم اإلبداع والتفرد وهنا بواحتكم ننقل لكم إحساس 
هذه املتفردة عبر بوابة »واحة األنباء« لتكون على موعد مع الشعر/ 

اإلحساس لنبرهن أن للجمال محبني:

 ٭ أعترف بأنني أحترم مواعيدي بشكل قياسي، لكن 
في هذه املرة خيبت ظن نفسي بي.

 ٭ أعترف بأن االبتسامة هي مفتاح باب العاطفة لدي، 
ومنها أستطيع معرفة آخر الرجال احملترمني.

 ٭ أعترف بأن الساحة الشعبية إمبراطورية جميلة 
جدا »بعني الرضا« لكن كثرة املتملقني والوصوليني في 
هذه االمبراطورية شوهت صورتها وجعلت العظماء 

يحاولون مرورها باستحياء.
 ٭ أعترف بأن املتواجدين االن في الساحة الشعبية 
من جيل الثمانينيات، والقائمني بأعمال صحافية، لم 
يكونوا في جيل الثمانينيات سوى »أوراق« ال تذكر، 
ويحاولون فرد »عضالت« التاريخ »على رؤوس���نا« 

رغم أنهم في ذلك اجليل لم يكونوا شيئا يذكر.
 ٭ أخج���ل كثيرا حينما يأتي إلي ش���خص »مجهول 
التاريخ الش���عبي« ويتحدث معي بلس���ان »نحن يا 
جيل الثمانينيات« ويبدأ يفند باألمور، وال يخجل هذا 
الشخص من نفسه بأنه أمضى من العمر »عتيا« ولم 

يعرفه ال جيل الثمانينيات وال جيل االلفيات.
 ٭ أعترف بأنه مثلما كانت الصحافة بوابة دخولي إلى 
الساحة الشعبية، ستكون بوابة الساحة الشعبية هي 

بوابتي لشيء أكبر بكثير مما تتصورون.
 ٭ أعترف بوجود مدارس شعرية معدودة في الساحة 
الشعبية، ومن أبرزها لدي أنا بالتحديد مدرسة الشعر 
اجلمال���ي املنبثق من محافظة اجله���راء في الكويت 
»قدميا« والتي أتت لنا بعافت، بدر احلمد، س���ليمان 

املانع، ومتعب التركي.
 ٭ أعترف بأنه باعترافي بوجود مدارس شعرية معدودة 
في الس���احة الش���عبية، ال يوجد ما يسمى باملدرسة 
»احلفراوية« الش���عبية، وأنها فقط من نس���ج خيال 

املستشعرين لصناعة وطن ش���عري لهم يفتقدونه 
كثيرا، وإن توقعنا والدة املدرسة، فهي ستولد بعد 30 

سنة على األقل لتكون روضة وبعدها مدرسة.
 ٭ أعترف بأن حياتي االجتماعية أهم لدي من الساحة 

الشعبية واإلعالمية بأكملها.
 ٭ أعترف بأنني أحتني الفرصة ليال ونهارا للدخول 

في عالم السياسة.
 ٭ أعترف بأنني معجب وأحب وأعش���ق سيرة امللك 
فيصل رحمة اهلل عليه ويغلبني البكاء حينما استمع 

إلحدى خطبه العظيمة التي كانت في حياته.
 ٭ أعترف بأنني أعشق هتلر حتى الثمالة حتى أنني 
متني���ت أن أكون ضمن جنوده ف���ي احلرب العاملية 

الثانية خصوصا في إبادة اليهود.
 ٭ أعت���رف بأن ما ذكرته في الفقرات الثالث األخيرة 

يعنيني أكثر من غيره في هذه الفقرات.
 ٭ اعترف بأن اجليل احلالي للش���عراء تفوق بشكل 
كبير على االجيال السابقة له، حتى أن شعراء املاضي 
الباقني على قيد احلياة يعيشون على أضوائنا االعالمية 

فقط.
 ٭ أعترف بأنني مدمن س���فر، ولو لم أقطع أكثر من 
40 الف كيلومتر بالسنة فإنني أشعر باكتئاب نفسي 

ال يعاجلني منه سوى السفر نفسه.
 ٭ أعترف بأنني موغل في علوم التاريخ، وأعش���ق 
هذا العلم أكث���ر من غيره من العل���وم الباقية، ولو 
اتيحت لي الفرصة، لكن���ت مؤرخا بدال من أن أكون 

إعالميا شاعرا.
 ٭ أعترف بأن فهد عافت مدرس���ة ش���عرية بذاته، ال 
تستطيع مجاراته أي من املدارس الشعرية املتواجدة 

في أرجاء الوطن العربي.

 ٭أعترف بعشقي ألحمد مطر شعريا، وعشقي لعالء 
االسواني روائيا، وعشقي لكل كاتب سياسي جريء 

في أرجاء الوطن العربي.
 ٭أعترف بأن ش���عر التفعيلة من الشعر الذي يعجز 
عن كتابته »املهايطية« من الشعراء، ألنه أرقى أنواع 

الشعر املوجود في عالم الشعر األدبي.
 ٭أعترف بل أدين بالفضل لكثير من املعلومات التي 
أوردتها في كتابي »اسرار شاعر املليون« للكاتب اجلميل 

ومعد ومقدم البرنامج االخ عارف عمر.
 ٭أعترف بأن »شاعر املليون« كان أبرز احملطات التي 

شكلت حياتي ولم تؤثر في شخصيتي.
 ٭اعترف بأن الشاعر محمد الذيب هو أول وآخر الرجال 

احملترمني في بالط السالطني.
 ٭اعترف بأن عبداهلل عبيان اليامي وخالد احملس���ن 
ويوسف السالم الوحيدون الذين يستطيعون التأثير 

على مسار حياة بدر الالمي شخصيا.
 ٭أعترف بأن خالد حمود العتيبي يتميز بحس كتابي 
رائ���ع يؤهله للحصول على جائ���زة البوكر الدولية 

لتعرية أشباه الشعراء واملتملقني.
 ٭أعترف بأن بدر الالمي اسم ال مير في الساحة مرور 
الكرام فقط، بل إنه اس���م يجب الوقوف أمامه وإلقاء 

التحية واالحترام له.
 ٭أعترف بأن هدفي في الساحة االعالمية لم أصل إليه 

بعد، وما ان أصل اليه، سأترك اجلمل مبا حمل.
 ٭أعترف بأن كثيرا من املتملقني لبرنامج شاعر املليون 
والذين يفضلونه حتى على كرامتهم هم مجرد فقاعات 
صابون »محد درى عن هوى دارهم« وفي اآلخر سيفنون 
كما يفنى البع���وض إن اقترب من ض���وء أكبر منه 

شخصيا.

اعتــــــــــــــــــرافات
بدر الالمي: الساحة الشعبية بوابتي 

لشيء أكبر مما تتصورون 

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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