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ال تكتبي اسمي بدفترك وال عنواني..
فال أريد أدخلك دائرة أحزاني..

اسمي حزن، وعنواني حزن ثان..

خفيف ثقيل!
هل هناك كتابة خفيفة وكتابة ثقيلة؟!

وه���ل هناك مكي���ال أو ميزان لوزن احل���روف واجلمل 
والعبارات، فنعرف وزن ه���ذه الكتابة، وما إذا كان خفيفا 

أو ثقيال؟!
ث���م ما هو اجليد في الكتابة؟ هل هي الكتابة اخلفيفة أم 

الكتابة الثقيلة؟!
وما الذي يريده القراء؟ هل الكتابة اخلفيفة هي املطلوبة 

من قبلهم، أم الكتابة الثقيلة؟
اإلجابة على هذه األسئلة أصعب من عبور احمليط األطلسي 
س���باحة في ش���هر يناير، أو تفتيت جبال األوراس بإبرة 

خياطة!
ولكن االجتهاد في االجابة مطلوب ومرغوب، بل وملزم 
لكل ذي عينني قارئتني ولسان ناطق واملهم في هذه احلالة هو 
االجتهاد، وليس املهم الوصول إلى االجابة النهائية التي قد 
يختلف عليها املرء مع نفسه، ناهيك عن خالفه مع غيره.

تق���رأ كتابا � مثال � فتمله من أول س���طر، فتخادع ذاتك 
وتوهم نفسك بأنك غلطان ومخطئ، وما عليك إال االستمرار 
في القراءة، حتى حتمر عيناك وتتجمر حدقتاك ويتصبب 
عرقك وتصطك أسنانك وترجتف أوصالك ويحدودب ظهرك 
وتتقوس عظامك وتكبر أذن���اك وتتهدال لتصير أقرب إلى 

»األخطل الكبير«!
وبعد ذلك الهجوم املتوالي على أعضاء جسمك وحتولك من 
إنسان تام معافى عفي نشط قوي ميشي على زندك ثوران 
اس���تراليان أو بقرتان هولنديتان، تكتشف أنك ما زلت في 
السطر الثاني من ذلك الكتاب السقيم العقيم املرذول الذميم، 
ثم تغيب ع���ن الوعي غيابا كامال، فال تدري ما إذا كنت مع 
فريق »االصالحي���ني« االيرانيني، أم مع الثوار االيرلنديني، 
في املستشفى أنت، أم في ضيافة »كاسترو األول«، يحيط 
بك أهل الس���يجار من كل ص���وب صويب، ومن كل حبيب 

لك نصيب!
فإذا كان حبيبك »كاسترو« أو »شاڤيز« رئيس ڤنزويال 

الذي نصب نفسه رئيس���ا دائما على طريقة زعمائنا 
الثوار العرب، فابشر باخلير فهم كثر يحيطون 

بك إحاطة السوار باملعصم، أو إحاطة النواب 
بوزراء اخلدمات أما إن لم تكن من عشاق 

جماعة »كاسترو« وكنت من جماعتنا 
الليبراليني االمبرياليني خونة األمة 

وخزنة النار، فسوف جتد نفسك 
محاطا بذوات األردية البيضاء، 
مالئكة الرحم���ة، تقرأ عليك 

بقية الكتاب!
وفي هذه احلالة س���وف 
إلى  األم���ة  تدع���و مجلس 
جلس���ة طارئة، وتستدعي 
األعضاء الكرام من مهاجعهم 
الصيفية في »نيس« و»كان« 
و»جنيڤ« و»أبها« ملناقشة 

طلبك ب�»املوت الرحيم« الذي 
ستفضله على تتمة الكتاب الذي 

تسبب لك في هذه احلالة!
ماذا نس���مي تلك الكتابة؟ هل 

هي خفيفة أم ثقيلة؟
قد يرى البعض أنها خفيفة وهايفة 

ومتهافتة وال تستحق احلبر الذي أريق 
لكتابتها، لذلك س���ببت لك ه���ذه احلالة التي 

أفضت إلى »املوت الرحيم«!
أما البعض اآلخر فقد يرى أنها ثقيلة وأثقل من أكلك قبل 
النوم مباشرة خروفا نيئا كامال بصوفه وقرنيه ومصارينه 
وكرشه وكوارعه، لذلك وألن تلك الكتابة كانت ثقيلة إلى هذا 
احلد، فقد فعلت بك ما فعلت وقادتك إلى »املوت الرحيم«!

أما أنا � وأعوذ باهلل من كلمة أما � فأرى أن هذا النوع من 
الكتابة هو اختراع بشري لتخفيف العبء عن كاهل كوكب 
األرض الذي يشكو أقدام البشر التي تدوسه بال رحمة، لذلك 
اخترع البشر هذا النوع من الكتابة لتقليل أعدادهم رحمة 

بكوكب األرض املظلوم املكلوم!
املهم أن الكتابة، ثقيلة كانت أو خفيفة، هي أرحم كثيرا 
من متابعتك جللسة واحدة من جلسات مجلس األمة املوقر، 
أو خطاب مس���ؤول ذي بشت معطر وعقال مقصب وغترة 
منش���اة ونعال »جندية«، وهو يحدثك عن حتويل الكويت 

إلى »مركز مالي« و»مال الناس«!

أجمل األخطاء..
اخلطأ الذي ال تتراجع عنه.

المماليح
يقولون إن السياسة ملح احلياة، وانه لوال السياسة لكانت 
احلياة ماسخة ال طعم لها، مثل مواد »البطاقات التموينية«، 
أو مثل أكل املستشفيات احلكومية الذي يقدم للمريض طريح 
الفراش احلكومي، ال من أجل تغذيته ولكن ملساعدته على 
الشفاء املبكر واخلروج املبكر من املستشفى، ليتسنى إلدارة 

املستشفى إعطاء الغرفة ل� »واحد من الربع«!
أما كيف يشفى املريض وهو جائع ال يأكل؟ فذلك ألن هذا 
املريض وقد استبد به اجلوع وقطع مصارينه، فإنه في هذه 
احلالة ينسى مرضه، وال يدري ملاذا جاء إلى املستشفى، هل 
جاء ليتشافى من انسداد الشرايني، أم من التهاب رئوي، أم 

بسبب حمل كاذب؟!
ليس هذا هو املهم، لكن املهم ما بدأناه أعلى هذه املقالة، 
وهو أن السياسة ملح احلياة كما يقول البعض، فإن كان هذا 
الكالم صحيحا او شبه صحيح، فإنه عندنا ملح زائد، ملح 
يفسد الطبخة وال يشجع أحدا على االقتراب منها، وملحها 

أشد ملوحة من ملوحة البحر امليت!
أما من أفسد السياسة بكثرة امللح عندنا فهم السياسيون 

أنفسهم، ألن ساستنا او سياسيينا، ليسوا كالسياسيني في 
الدول األخرى، بل هم هواة ال محترفون، يدخلون السياسة 
ال من اجل ممارسة السياس���ة، بل من أجل املال والوجاهة 
واحلصان���ة وتعديل األحوال. لذلك ه���م يدخلون املضمار 
السياسي حفاة عراة شعثا غبرا ال ميكلون »شروى نقير« 
وال »س���روج حمير«، ولكن العاط���ي، وهو في هذه احلالة 
حكومتنا الرشيدة، التي تدق األبواب في الليل البهيم لتوزع 
الهبات والعطايا على السادة الشعث الغبر احلفاة العراة، 
دون ان يحس بصدقاتها أحد منا نحن »الش���عب العظيم«، 

بل إن حتى يسارها ال تدري مبا أنفقت ميينها.
سياس���يونا »مماليح«، ولو تعرض الواحد منهم لرشة 

ماء، فإنه يسيح ويتحلل سريعا!
قابلون للذوبان حتى م���ن احلر والرطوبة، فإن وجدت 
سياس���يا كويتيا، فإن الواجب الوطني يقتضي أن تهف أو 
تهفهف عليه حت���ى ال يعرق فيذوب أمام عينيك، وبالتالي 
تخسر البالد عنصرا »ماحلا« ميكن االستفادة منه في الطبخ 

والسلطة، أو لرفع الضغط!

الفقراء..
صنعوا فقرهم وغنى األغنياء.

»أصالة« و»أخوها«
نحن سكان كوكب األرض العربية املعاصرين، علينا أن 
نتذكر أنه مهما أوتينا من قوة تهد اجلبال وجتفف »األهوار« 
واحمليطات ونسقط الطائرات بالدعاء الصالح والقول الفالح 
علينا أن نتذكر أننا ضحايا مغنية اس���مها »أصالة«، فهي 
مثل املوت، تدركك ولو كنت في بروج مش���يدة، وهي فعال 
أدركتنا نحن عربان هذا العصر، رغم أننا قابعون في بروجنا 
املشيدة، والتي اخترقتها »أصالة« ب� »أصالة« وبسالة وبقي 
أن ننتظر شقيقها املوت، أو رمبا ال ننتظر ألن أخته أصالة 

قد تتكفل باملهمة وتريح أخاها من مهمته!
أصالة في علم األصوات، تنتمي إلى الفصيلة القطارية، 
وصوتها يشبه احتكاك احلديد باحلديد وما ينتج عنه من 
»موسيقى« وإذا كان القطار بحاجة إلطالق صافرته لغرض 
التنبيه، فإن أصالة مبا حباها اهلل من صوت يخترق البروج 
املشيدة ليست بحاجة إلطالق صافرة للتنبيه، فصوتها جمع 

صوت احتكاك احلديد باحلديد بصوت الصافرة.
طبعا وبالطبع وبالتأكيد، إن أصالة ليست فريدة 
عصرها بتلك املواهب الصوتية اخلارقة، بل 
ان جل زميالتها من مغنيات هذا الزمان 
يشاركنها تلك املواصفات اخلاصة، 
أو رمبا تتف���وق بعضهن عليها، 
واملنافس���ة بينهن على أشدها، 
وقائمة على ق���درة كل واحدة 
منهن على اخت���راق البروج 
املش���يدة! ويقال ان احداهن 
اخترقت أحد احلصون املعدة 
النووية،  لتفادي احلروب 
وانه���ا بذل���ك تفوقت على 
القناب���ل الذرية والنووية، 
واستحقت على ذلك االجناز، 
جائزة نوبل للغناء العربي، 
والتي متنح للمغنية األكثر 
اختراقا للحصون والبروج 

املشيدة!
وهناك فريق آخر من مغنيي 
هذا الزم���ان ومغنياته، ميأمئون 
وينون���وون، كاملاعز والقط، ولهم 
اس���هامات مش���هودة في تنمية قطاع 

»الثروة احليوانية«!

حدق في املرآة مليًا..
فرمبا جتد من تبحث عنه.

شعر األغنام
العبث بالشعر كالعبث بدساتير البلدان وقوانينها.

وإذا كان الدستور أبا القوانني كما يعرف فإن الشعر أبو 
الدستور.

للشعر قوانينه الصارمة والدقيقة واحلازمة، وهو أيضا 
أبو األدب وديوان العرب، وكانت تعقد له � في قدمي الزمان 
العربي � املنتديات واألسواق، ويتبارى الشعراء فيبرز بينهم 

املميز واملجود والباهر.
ولكن يد اإلثم والعدوان الطويلة، جدا، امتدت إليه لتعبث 
به وتعيث فيه فسادا، فخلطت مالح بحره بحلو نهره، فلم 
نعد منيز من أي بحر تلك السمكة الشعرية، ولم نعد نعرف 

أمن صيد البحر هي أم من صيد النهر؟!
سمكة ماس���خة ال طعم لها، تشبه في مساختها مذيعة 

فضائية مزركشة!
وأن���ا على يقني أن املتنبي لو ع���اش في عصرنا هذا ملا 
كتب له أن يكون املتنبي الش���اعر ال���ذي »نظر األعمى إلى 
أدبه، وأسمعت كلماته من به صمم« ألن املتنبي سيعجز عن 
مجاراة ش���عر هذه األيام، وشعراء هذا الزمان الذين تضج 
بهم اجلمعيات التعاونية، واألس���واق الشعبية، ومحطات 
البنزين، وجمعيات النفع العام، ومحطة الشعيبة الصناعية، 
واملطاعم الدوارة، و»سوق واجف«، و»سوق املقاصيص«، 

و»سوق اجلوت«!
شعراء يتناثرون في كل مكني ومكان، يوزعون بطاقاتهم 
الش���خصية وصورهم اكثر مما يوزعون قصائدهم، والتي 
يقال ان أكثر مستهلكيها هي أغنامهم البيتية، التي أدمنت هذا 
النوع من الشعر الشعيري، حتى ان حليبها يجعل شاربه 
يش���عر بأن هذا احلليب »بال زب���دة«، وصارت هذه األغنام 
متأمئ شعرا، وال نستبعد مستقبال أن يقام سوق عكاظ أو 
شاعر املليون في سوق الغنم، لتقدم كل عنز ما عندها من 
شعر، وستنوب كل عنز عن صاحبها الشاعر لتقرأ شعره 
الذي »يجري في دمها« وفي أمعائها وتدره حليبا ومأمأة!

كتبت إليه تقول:

رسائلي إليك.. طفالت تبحث عن مأوى.

katebkom@gmail.com

بقلم:

صالح الشايجي

قيلولة

تزحلق

نهر أحمر في حرب الطماطم

عشرات اآلالف شاركوا في حرب الطماطم بإسبانيا 
ڤالنسيا � د.ب.أ: شارك عشرات اآلالف من 
االسبان والسائحني في مهرجان حرب الطماطم 
الذي يقام سنويا في مدينة بونول شرقي البالد 
وتراشق املشاركون فيه ب� 110 آالف كيلوغرام 

من الطماطم.
وذكر مسؤولون أن املهرجان املعروف 
باسم »حرب الطماطم« والذي تأسس بشكل 
عارض قبل 64 عاما، أصبح يتمتع بشهرة 
عاملية، ويجري تقليده في دول مثل كولومبيا 

والصني.
ونقلت ست شاحنات الطماطم املستخدمة 
في احلرب إلى وسط املدينة وقام 150 مساعدا 
بتوزيعها. ووجهت نصائح إلى املشاركني الذين 
قدر عددهم بأربعة أالف شخص بهرس حبات 
الطماطم قبل إلقائها لتقليل ألم األشخاص الذين 

يقذفون بها في املعركة التي استمرت ساعة.
وبدت املدينة وكأنها طليت باللون األحمر 
الذي لوث اجلدران كما أن املش����اركني خاضوا 

حتى كواحلهم في عجينة الطماطم.
وش����كل عش����رات من احل����راس املهنيني 
واملتطوعني ومروحية وتسع سيارات إسعاف 
جانبا في إطار الترتيبات األمنية. وتأهب حشد 
غفير من عمال النظاف����ة لتنظيف املكان بعد 
انتهاء املعركة.وذكر مسؤولون أن املهرجان كلف 
بلدية املدينة 28 ألف يورو )39 ألف دوالر( ولم 
تبال البلدية بدفع املبلغ على الرغم من األزمة 

االقتصادية التي تعاني منها البالد.

غارق في الطماطم


