
 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 حينما ال جتد ما تكتبه...

  فاعلم أنك تكتب أجمل ما عندك.
  

  تعالوا نختلف
  ال أكتب مباء من ذهب، وال من رحيق الورد، وال من عرق الكادحني. 

أكتب ألجّمل عني القارئ!
  هـــذا زعمي، وذاك مرادي، فقد أبلغ مقصدي وأنال مأربي، أو أني 
أضل سبيلي، فتتقاذفني السبل وتتوزعني األرصفة، ويتعثر قلمي 

بالكالم الباهت اململ السمج ـ وما أكثره هذه األيام!
  الكتابة، هجوم وارتداد، بطولة وانكسار، وشجاعة وجنب!

  جتمع الفعل مع ضده في تآخ مرتعد، يخاف الهجوم من االرتداد، 
وتخشـــى البطولة من االنكسار، وحتزن الشـــجاعة على مآلها إلى 
اجلنب ولكن في عالم الكتابة ذلك هو الواقع وتلك هي اخلارطة التي 
تسير فوق خطوطها احلروف وتسكنها الكلمات في كهوف تخشى 

النور، أو في نور يخشى االنزواء في الكهوف!
  واليوم إذ أفرد هذه الســـانحة البيضاء االسبوعية، فإنني أحس 
نفسي كالتلميذ الصغير املقبل على امتحان لكشف قدراته العقلية، 

وملعرفة مخازنه املعرفية!
  ليس غريبا أن أرتعد، أو أن أكون ذلك التلميذ، وأنا الذي ســـلخ 
من عمره الكتابي، ما لم يســـلخه كّتاب في هذه األيام من أعمارهم 

احلقيقية.
  إن أمي لم تلدني كاتبا، وال كانت النطفة التي خلقت منها حبرا، 
وال تسري الكتابة في دمي، ولست أقذف كرتي داخل هدف حتى أنال 
تصفيق اجلماهير، وال أطمع أن أبني ممالك من عرق الكتابة إن األمر 
ال يعدو تسلية ولهوا وإرضاء للذات الـ «مازالت» باحثة عن بر ترسو 

عليه، بعدما تناهبتها املخاوف من تصارع أمواج الزمن!
  لســـت كغيري أرى أن «الكتابة عمل انقالبي»، وال أراها 

هما صناعيا، أو عبئا مصطنعا، يحاول البعض أن يتخذه 
سبيال إلى هيبة احلكمة وليرقد حتت جلود احلكماء!
  الكتابة نوع من مغازلة الذات، وضرب من ضروب 
إرضاء النفس التي ال ترضى وال تتروض إال حني قذٍف 

كتابي مموج ومطرز، تارة بالدمع، وتارة بالكحل.
  الكتابة، اصطياد، أو عملية قنص عشوائي، قد 
تصيب كبدا قالوا إنه للحقيقة، وقد تخيب وتطيش 
فال تصيد إال الهواء وجترحه، وألن الهواء ال يبكي، 
وألن الفـــراغ ال دمع له، فإن الكتابة طيش وفعل 

طائش ـ فقط ال غير.
  إن األنبياء لم يتركوا ألحد من اخللق أرديتهم، 
كما لم يورثـــوه حكمتهم، وال فصاحة حججهم، 
وكل مـــن يدعي أنه جاء يســـير برداء نبي، فهو 
كاذب وضال ومضلل، فاقذفـــوه وارجموه، وإن 

قدرمت فاصلبوه!
  قد يشـــيح البعض بوجهه عـــن هذه الصفحة، 
ويكتفي بذلك الفعل السلبي فقط، وقد تغلي الدماء 

فـــي عروق البعض، فينهال علي بكالم ال يبقي مني 
ذرة، وال يذر مني ما تبقى لي من عمر، يريد أن يقصفه 

على الفور، ويرى أن كل حرف زائد مني بعد الذي قرأه، 
عمل ضار له ومسيء لذاته ولذته! وقد ينشرح البعض 

وتضحك عينـــاه ويرقص قلبه، ويلهث وراء هذا الكالم في 
مضمار بال حدود!

  لتلك األبعاض الثالثة، احلق فيمـــا اتخذوه، وفي كيفية تلقيهم 
لهذه الكتابة، بني ســـلب وإيجاب وإعجاب، ولكن لي احلق ايضا في 
أن أكـــون واضحا أخرج على الدنيا بزيـــي احلقيقي الذي لم ابتعه 
من ســـوق، ولم ابتدعه مما نســـج غيري! نسجته على منوالي أنا، 
بإمكاناتي الذاتية دون استعارة أو تسول أو رجاء من سلطان يهب 

قليال ليأخذ كثيرا!
  فيأيها الذين تقرأون، تعالوا نختلف!

  إن االتفـــاق هو أول اخليانات الســـرية، وأول الطعنات العلنية، 
وهو القبر الذي توأد فيه احلقيقة فاختلفوا وال تتفقوا، حتى تعطوا 

احلقيقة فرصة للحياة.

  ال تسمع َمْن حولك...

  األذن تكذب كل حني...

  اسمع احساسك...

  قد يصدق أحيانا.
  

  أنظمة الفن العربي
  دأب العـــرب ومثقفوهم ـ على وجه اخلصوص ـ على كيل التهم 
لألنظمـــة العربية، ناعتني إياها بالديكتاتورية والتســـلط واحلكم 
الفردي واســـتغالل السلطة وإذالل شـــعوبها، وما إلى ذلك من تلك 

السلسلة الواهنة من التهم.
  قد يكون ما يقوله أولئك املثقفون ينطوي على شــــيء من الصحة، 
دون تعميم على األنظمة كلها، ولكن ألن «املثقفني» يعتاشون على مثل 
هذا احلكي، وهو السوق الوحيد الذي يقبل عرض بضاعتهم املغشوشة، 

فهم ال يجدون مناصا من االستمرار في السير على هذا الطريق الذي ال 
يسير عليه سواهم، واخلالي من إشارات تنظم املرور واحلركة فيه.

  أما أنا فأرى غير ما تراه تلك الزمرة «املثقفة»، وأرى أن مطربي هذا 
الزمان هم أشد ظلما وفتكا بالشعوب العربية من حكامهم! فما نسمعه 
هــــذا األيام من أغان وأصوات وكالم ملكوك معكوك مربوك، هو إرهاب 
بــــكل املقاييس، أو باملقاييس كلها ـ كما تقتضي قواعد النحو العربي، 

ومع سبق اإلصرار والتعمد والترصد والتوسد!
  مغنون ومغنيات مبجرد ان يسمعهم املرء تنتابه حالة من الهستيريا 
والهذيـــان والتلبك املعوي واالرتداد اجلبري واالحتباس احلراري، 
حتى يصل إلى «انفلونزا اخلنازير» وقد ميوت. وإن شـــفي فهو لن 
يعود إلى طبيعته، بل ســـيصاب بعاهة مســـتدمية، وقد يدخل في 
حالة التحول اجلنســـي. وبعدمـــا كان رجال ينطح ويبطح، فإذا به 
امرأة منطوحة مبطوحة أما إن كانت السامعة امرأة فقد تتحول إلى 
رجل مبواصفات أولئك املثقفني العرب الذين تعرفهم من سيمائهم 

أو من «البعرة التي تدل على البعير»!

  لم أشعل في حياتي شمعة...

  ال كرها في النور...

  ولكن ألنني أحتاج الظالم أحيانا...

  فكيف ألعن ما أنا بحاجة إليه؟!

  

  حروف على صفحة الساقي
  آخر حروف أسطرها على صفحة هذا الساقي و«إليه املشتكى»، 

حروف خمسة «وداعا»!
  وداعا يا ساقي البشر والطير والشجر، والعشاق يتساقون ماءك 

بكؤوس مذهبة بشوق «ال يعرفه إال من يكابده».
  كم يا «نيل» ذرفُت فوق صفحتك امللساء ذكريات أنبتت 

ذكريات؟!
  قالوا إنك «أســـمراني» فهل أنت كذلك، أم أن لونك 

بلون عشاقك، تتزيى بلون كل عاشق لك؟!
  كم التهمت من «عرائس» زففن إليك، فكنت نعم 
الزوج الذي يحافظ على بكارة زوجته وطهر روحها 
وكم كتبت فوق صفحتك من قصائد تقلدت ماءك 

وتشربت رحيقك!
  أزاهير األرض تنتظر كل مساء قطراتك الِعذاب 
حتى تفوح باحلياة فوق صدور العذراوات، تختبئ 
بـــني الضفتني حينا وحينا تفر مـــن ذاك املخبأ 

اجلميل.
  يلجأ إليك احملبون واملتصيدون للموت، فتهب 
كل واحد مبتغاه، تزيد احملب حبا، وتسهل املوت 
ملـــن أراده ووجد اخلالص فيـــك فوثب إلى مائك 
الرحيـــم يعلم أنك رفيق بطالـــب املوت والقاطع 
عالقته باألرض وبالبشر منحته احلياة عمره كله، 

ووهبته املوت في حلظة بال عذاب!
  يا «نيل» أراك وأســـمعك وأشمك، فأفرح لرؤياك، 
وأطرب لسماعك، وأنتشي لشمك ولرائحتك التي خزنت 

األساطير كلها فبثتها في صدور طالبي النشوة.
  يا نيل «أيها الســـاقي إليك املشتكى»... قد بكيناك «وإن 

لم تسمع»، شكوت دهري لك، فأنت حمال الشكاوى!
  يا نيل هل تهبني من مائك دمعا أبكي به نفسي!

  اخلطيئة في أن نحب أنفسنا...
  والفضيلة في أن نكرهها.

  

  جارة الماءين
  ذات ليلة سطت فيها سلطة الصديق، فكسرت أسلحتي كلها، رحت 
في جب «محمد الوشيحي» الصديق، ذلك اجلب اسمه «مانشيت»، 
البرنامج التلفزيوني الذي تألأل دهرا، ثم أطفئت سراجاته كمدا، وال 

حول وال قوة إال باهللا!
  طلبني «الوشيحي» في تلك الليلة القاهرية مع الصديق اآلخر، أحد 
كبارنا في مالعب الصحافة، األســـتاذ «سليمان الفهد» إلى برنامجه 
ذاك، وطلب مني مقدمة تطل بهـــا عبارتي على الناس قبل وجهي، 

فكانت هذه املقدمة:
  بني القرطـــاس والقلم، واملاء واملاء، أمضـــي يومي، وميضي بي 

يومي.
  على صفحات الكتب تبعثرت ذواتي الكثر، فصرت ألتقطها ألجعلها 

ذاتا واحدة، ذاتي أنا.
  تصافح عينـــاي ماء النيل قبل انبالج الفجـــر حينا، وكل حني، 

أحيانا أخرى.
  بني ذلك البحر الكويتي الذي ولدت بجواره، منذ عقود من سنني، 
وهذا النهر املصري األســـطوري الذي جاورته منذ شـــيء من عامـ  
ورمبا يطول اجلـــوار ـ بنيت عمارة ذاتي، ورممت ذائقتي التي كاد 
بحري األجاج يعطشها، فجئت أسقيها بفرات النيل، عله يبل صاديَها 

وينعشها بقطرات حتركها فتتوهج.
  فهل توهجت هذه الذات؟ هل توهجت جارة املاءين؟!

 katebkom@gmail.com 

 بقلم:

  صالح الشايجي 

 قيلولة
 السايرزم 

 علة باطنية

 هذه املـــرة ال اكتب عن 
حريق اجلهـــراء بل اكتب 
بســـببه، فالكارثة حدثت 
نتيجـــة طيـــش وتهـــور 
بصرف النظـــر عن الدافع 
العاطفي، لذا أشير الى ان 
االنفعاالت العبثية الطائشة 
ظاهرة الفتة في مجتمعنا 
الكويتي ورمبا انسـحبت 
هذه الظاهرة على األنشطة 
اإلرهابية التي تغلب على 
مالمحها النزعة الصبيانية 
او  الفكريـــة  املراهقـــة  او 

العقائدية.
  فالرخاوة الفكرية السائدة 
وسهولة احلياة ومنطيتها 
وضمـــور  ورفاهيتهـــا 
الشـــخصية  الطموحـــات 
وغياب املرجعيات الرصينة 
وعدم توافر النموذج األمثل، 
كل ذلك يســـهم في سلب 
الثقة من الفتيان والفتيات 
ويضعف من رصانة الذات 
في مجتمع تتفاقم فيه ثقافة 
العنف والقسوة، وذلك أمر 
يتحول الى طوفان يجرف 
العديد من األفراد الى ارتكاب 
أعمـــال تخرج مـــن دائرة 

املنطق السليم.
  عرس النار في اجلهراء 
كمثل اخلاليا اإلرهابية في 
الكويت، كمثل حوادث املرور 
القاتلـــة إشـــارات تعكس 
محنة حياتنا االقتصادية 
واالجتماعية في بالد عصفت 
التحـــوالت فغّيبت  بهـــا 
عنها قيـــم العمل واإلنتاج 
والطموح والوعي والرصانة 
الفكرية، وغلـــب الطيش 
والتهـــور واالنفعال على 

سلوك األجيال الطالعة.
  نحن نشـــكل مجتمعا 
يتوجـــع بنا فمتى نصغي 

الى آهات الوجع؟ 

 صالح الساير
www.salahsayer.com 

 ماطــر هـالل فــراج الشــمـري ـ ٧٧ عاما ـ 
الرجال: اجلهـــراء ـ النعيم ـ ق٢ ـ 
ش١٣ ـ م١ ـ ت: ٩٧٨٨٠٦٥٥، النساء: 
جنـــوب اجلهـــراء ـ ق٦ ـ ش٦٢٠ ـ 

م٢٩٧.
  عبدالرحمـن عبداهللا محمد العامـر ـ ٦٦ عاما ـ 
الرجال: مشرفـ  ق٥ـ  الشارع الرابع 
ـ م٣٢ـ  ت: ٩٧٥٥١١١٥، النساء: صباح 
السالم ـ ق٧ ـ ش٢ ـ ج٤ ـ م١٢ ـ ت: 

.٢٥٥١٧٣٨٧
  مقبولة موسـى شـفاقة الغازي الشـمري ـ ارملة 
منصور محسن العضهانـ  ٨٠ عاماـ  
اجلهراءـ  النعيمـ  ق٣ـ  ش١٦ـ  م١٨٨ 

ـ ت: ٩٩٦٦٠٠٢٢ ـ ٩٩٧٧٨٨٠٠.
  رجاء محمد رفيع حسـني معرفي ـ زوجة علي 
سيد محمود املوسوي ـ ٥٦ عاما ـ 
الرجال: الدسمةـ  ق٤ـ  شارع برقانـ  
م١ـ  ديوان آل معرفيـ  ت: ٦٦٨٨٣٧٧٧، 
النساء: الدسمةـ  ق٤ـ  شارع برقان 
ـ م٢ ـ بجوار ديوان آل معرفي ـ ت: 

.٦٦٠٣٩٩٩٩
  محمـد حسـن علي ـ ٨٦ عامـــا ـ الرجال: 
الرميثية ـ دوار اجلوازات ـ مسجد 
زيـــن العابديـــن ـ ت: ٦٦٦٢٠٥١٣، 

النســـاء: مبارك الكبير ـ ق١ ـ ش٩ 
ـ م١٣.

  عبيد عياد عيد الهرشانيـ  ٧٠ عاماـ  العيون 
ـ ق٢ ـ ش٦ ـ م٢٢٥ ـ ج٣٢ ـ ت: 

٩٩٣٠٠٤٤٨ ـ ٩٩٧٢٦٨٠٠.
  هزاع حالوب ضيدان اخلالديـ  ٨٦ عاماـ  الرجال: 
اجلهراءـ  القصرـ  ق٣ـ  ش٣ـ  م٢٤١ 
ـ ت: ٦٦٠٠٣٠٠٣، النساء: اجلهراء ـ 
القصر ـ ق٢ ـ الشارع االول ـ م١٣ ـ 

ت: ٩٤٠٥٨٠٠٠.
  خالـدة غلـوم نعمـة العوضـي ـ ٤٢ عامـــا ـ 
الرجـــال: ديوان العوضيـ  الدعية 
 ،٦٦٩٠٧٠١٠ ـ   ٢٥٣٢٨٥٥٢ ت:  ـ 
النســـاء: قرطبة ـ ق١ ـ ش٥ ـ م٣٩ 
ـ ت: ٦٦٩٠٧٠٥٠ ـ الدفن بعد صالة 

العصر.
  عائشـة دبـوس مطلـق املاجـدي ـ ١٠٠ عام ـ 
الرجال: اجلهراءـ  العيونـ  ق٤ـ  ش٤ 
ـ م٣٧٩ ـ ازرق ٩٧ ـ ت: ٦٦٦٢٢٨٢٢، 
النساء: الصليبخات ـ ق٤ ـ ش١١٦ 

ـ م٢١ ـ ت: ٦٥٨٨٨٥٢٢.
  سارة خالد حمد الهاجريـ  ١٥ عاماـ  الفحيحيل 
ـ ق٩ ـ ش١٧ ـ م١٣ ـ ت: ٩٩٢٠٠٠٠٢ 

ـ ٦٥٠٠٠٥٥٤. 

 مواقيت الصالة والخدمات  ص ١٢ 

 البقاء هللا 

 موظف بهجرة حولي يجمع
٧٥ ألف دينار نظير إقامات مزّورة

 إدراج ١٠١ وافد سوري على قائمة اإلبعاد 

 أمير زكي
  متكن رجال اإلدارة العامة ملباحث الهجرة بقيادة العميد 
عبداهللا خليفة الراشــــد من توقيف موظف في هجرة حولي 
استطاع عن طريق التزوير حتويل أذونات الزيارة خلمسني 
وافدا من اجلنســــية السورية إلى إقامة التحاق بعائل مقابل 
استحقاق ١٥٠٠ دينار عن كل معاملة، فيما اكد مصدر أمني أن 
مدير إدارة التحري في مباحث الهجرة العقيد جنيب الشطي 
ومساعده املقدم محمد اخلشم أمرا بإدراج اسم ١٠١ وافد جميعهم 
من اجلنسية السورية منهم ٥٠ حضروا بكروت زيارة و٥٠ 
من أقاربهم قاموا بإحضارهم مع علمهم بالتزوير، على قوائم 
املطلوبني للقبض واإلبعاد اإلداري نظير اشتراكهم في عمليات 
التزوير تلك ومن بني الـ ١٠١ مندوب سوري يعد وسيطا لهذه 
العمليات ويتقاضى ٥٠٠ دينار عن كل معاملة. وقال مصدر 
أمني أن معلومات وصلت إلى وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــــؤون اجلنسية واجلوازات اللواء مســــاعد املشعان عن 
قيام موظف في هجرة حولي بتحويل الزيارات الى التحاق 
بعائل بحيث يطلب من املستفيدين جتديد الزيارة لتصبح 
مادة ١٤ ومن ثم يقوم بتحويلها، وكلف اللواء املشعان إدارة 
البحث والتي احالت القضية الى قسم التحقيق في مباحث 
الهجرة، ومت القبض على املوظف وتبني اجنازه لـ ٥٠ معاملة 
بهذه الطريقة وان جميع املعامالت أجنزها املوظف واعترف 
بتقاضيه ١٥٠٠ دينار نظيــــر كل معاملة ومت القبض على ٤ 
وافدين واعترف املوظف بأنه أجنز الـ ٥٠ معاملة في األشهر 

الثالثة األخيرة وتقاضى مقابلها ٧٥ ألف دينار. 

 اللواء مساعد املشعان  العميد عبداهللا الراشد 

 مواطن يحرق زوجته بمشاركة صديقه
 أمير زكي ـ محمد الجالهمة

  تقدمت مواطنة ببالغ الى عمليات الداخلية وقالت 
انها تواعدت مع زوجها خاصة ان هناك مشــــكالت 
أســــرية لطلب مبلغ مالي لالتفاق، مشــــيرة الى ان 
زوجهــــا حضر وكان برفقتــــه صديقه ونزل الزوج 

لتسليمها املبلغ املالي وفي هذه األثناء حضر مرافق 
الزوج وسألها هل أنتي زوجته؟ وحينما أجابته بنعم 
ضربها أمام الزوج الــــذي قام بحرق زوجته بعقب 
ســــيجارة وأرفقت تقريرا طبيا يشير الى حرق في 

اجلسد وكدمات.

 تجديد حبس متهمين بالتخطيط لعمليات 
إرهابية وتأجيل التحقيق مع ٣  إلى األحد

 مؤمن المصري
  جـــددت النيابة العامة امس حبـــس اثنني من املتهمني 
بالتخطيـــط للقيام بعمليات ارهابية ملـــدة ٢١ يوما، فيما 
اجلت التحقيق مع ٣ آخرين الى يوم االحد، وذلك الستكمال 
االســـتماع الى افاداتهم مبا هو منسوب اليهم من اتهامات 
بالتخطيط لتفجير معسكر عريفجان، وكانت النيابة قد 
اخلت سبيل السادس «أ.ك» مساء اول من امس بكفالة ٥٠٠ 

دينار مع منعه من السفر. 


