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النفس بني هوى يتعبها..
وهواء ينعشها..

كلنا لصوص
لم تأخذني الس���احات الترابية، وال هوايات »القنص« 

و»احَلَبال« و»احلداق«..
لم أنصب فخا للعصفور كي أس���تعبده وأتلذذ بعذابه 
وفراره من املوت أمام عيني، وأنا اضحك فخورا بصيدي.

ال.. ولم أكن م���ن تلك الفئة من األطفال والصبية الذين 
تنهش األيام أعمارهم نهش���ا تغيب شمس أيامهم ساحبة 
من أعمارهم عمرا صغيرا س���رعان ما يتجمع ليشكل عمرا 

كبيرا.
العمر شمس وقمر، ليل ونهار، واأليام أخت األيام والليالي 

بناتها.
من كوة الطفولة والصبا رن���وت إلى احلياة، فوجدتها 
كذلك، رغب���ت � عند ذلك � عن مخالط���ة األطفال العابثني 

ببراءتهم.
وفي صباي لم أنصب الشباك للطرائد األنثوية، لم أسبل 

لهن عيني، ولم أرقص بالسيف خلطف أبصارهن.
أحبه���ن بصمت العاجز، وأكتم حبي بني الضلوع، حتى 

تربى وكبر وصار قصرا مهجورا في صدري.
عش���ت منفيا.. غريبا.. تسكنني الوحشة وتستوطنني 
الغربة، ولم يكن ذلك يؤملني، أو يسور حياتي باحلزن. كان 

الصمت هو الرفيق والطبع والعادة.
كان احللم املصنوع قديسا من ذهب، رواقا خليمة العمر، 
عمودا للبيت، سقفا للعشة، تنسجه أصابع مخيالتنا حتى 

صنعته، فشكل قالئد للعمر كله.
ملاذا أحدثكم عن ذاك، أو اكتب لكم ذلك او عن ذلك؟

هل ألظه���ر براعتي في اختزان أح���داث العمر الصغير 
ألستظهره كبيرا؟!

رمبا هو ذلك، ورمبا ألمور ال أدركها، ورمبا ألش���ياء ال 
أسباب لها، إال شهية الكتابة املستريحة.. ورمبا ألنني أحد 
الكذابني، أس���كن قصرا وأكتب عن مقهورية سكان العراء! 
آكل مبلعقة من فضة وأتألم جلوع الفقراء! أركب س���يارة 

مدولبة وأمتدح حصان عنترة.
هل أزور أقوالي وأغش في كتاباتي؟

وهل أنا م���ن ذلك الفري���ق املدلس، أخس���ر في ميزان 
الكلمات؟!

تبت يداي إن كنت كذلك، وثكلتني أمي وتخطفت عظامي 
العقبان واجلوارح والضواري، إن كنت من ذلك الفريق!

ال أقول إنني لس���ت من ذلك الفريق، أو انني 
أبرئ نفسي وأغسلها مباء مقدس، حني أدعو 

علي مبثل ذلك الدعاء.
أنا أتساءل.. مجرد متسائل، حار 

في أس���ئلته ووقف حائرا عند باب 
اإلجابة، أي باب منها أدق، ومن أي 

منها أدلف إلى احلقيقة؟!
وهل احلقيقة � هي األخرى � 
صنم نحتناه بأيدينا لنتحلق 
حوله، ويدعي كل منا القرب 

منه والتبرك بلمسه؟!
أم اننا نصنع أوهاما ندور 
الفضيلة  حولها، بحثا عن 
املفقودة من كل منا، وكلنا 

ندعي بنوتنا لها؟!
ال أدري، إن كنت أسطر 
أوهاما وتخاريف وهلوسات، 
ام أنن���ي أجرح األفئدة التي 
انطوت عل���ى الكذب وحده، 

وأقلع األع���ني التي ال ترى إال 
أو كليلة حني  نفسها، وعمياء 

تنظر إلى اآلخرين.
نتنازع إرثا غير شرعي، ال حق 

لنا فيه..
نحن لصوص.. كلنا لصوص..

> > >
أطلقي عصافيري احملبوسة..

اسمحي لكلماتي باملرور..
اسمحي لعيوني بالنظر..

اسمحي لي أن أكتب اسمك في صفحة املاضي
> > >

قل لي ماذا تغني..
أقل لك من أنت

الغناء المسلح
هناك أغنيات عابرة للحدود، وهناك أغان لالس���تهالك 
احمللي فقط، وغير قابلة للتصدير، لعدم مناسبتها للخارج، 
ولضررها باألمن الوطني، وقد تخدش وجترح وتس���بب 
بعض النكبات واملصائب، ورمبا تثير حروبا أهلية، تشب 

وال تنطفئ، وتنشب وال تنكفئ.
وهذا من حس���ن احلظ والطالع، فثمة أغان لو صدرت 
إلينا وبثتها إذاعاتنا لزلزلت األرض وأسقطت كل قائم عليها 
ودكت كل جاثم فوقها و»كوبست« كل نائم وليس بعيدا أن 

يتم استجواب رئيس الوزراء بسببها.
أما من حسنات تلك األغاني املشمولة بقرار »منع التصدير«، 
وغير اخلاضعة للتبادل االقتصادي والتجاري، أو رمبا احلسنة 
الوحيدة لها � لو صدرت إلينا � فهي كونها ستريح الفريق 
محمد البدر، رئيس فريق إزالة املخالفات، من مهمات إزالة 
العشوائيات املقامة على أمالك الدولة، ألن تلك العشوائيات 
واملخالفات ستكون أولى ضحايا تلك األغاني، وستنهد بفعل 

غنائي، ال باجلرافات والدكاكات والطاحنات.
و»لبنان« عامرة إذاعاته احمللية مبثل تلك األغاني، وبناء 
عليه فإني أحذر كل رجل يس���ير في ش���وارع لبنان وفي 
ضيعات���ه وجباله ووديانه، وأقول له ح���ذار ثم حذار، أن 
»يّطلع« بامرأة مهما كانت بالغة احلسن واجلمال واإلثارة 
واألناقة، فحذار أن يوسوس لك شيطانك ويزين لك النظر 
إلى امرأة عابرة أو واقفة في الشرفة تنشر املالبس املغسولة، 
أو تش���رب قهوتها، ألن هناك مطربا »ميليشيويا« اعتزل 
»الكفاح املسلح« ليمتهن »الغناء املسلح«، والدليل أغنيته 

التي يقول في مطلعها:
»اللي يرميكي بوردي.. براسو بخرطش فردي«..

أي من يرمي حبيبته بوردة سيفرغ رصاصات مسدسه 
في رأسه!

يا للهول.. سترك يا رب!

ويستمر »غيفارا« الغناء أو »ابن الدن الطرب« في التصعيد 
وتوجيه اإلنذارات املخيفة واحلازمة والصارمة فيقول في 

مقطع آخر من »سيمفونية الدم« تلك:
»اللي بيطلع فيكي... بيّتم لو عيالو«!

لذلك، وبناء على ما سبق، واستنادا إلى الفصل السابع 
من ميثاق هيئة األمم املتحدة، أرجو االمتناع عن »التطلع 

في نسوان لبنان«، حتى ال يتيتم العيال.
> > >

فيروز..
أنت احلزن املغنى..

الفرح اخلجول..
يطل صوتك فيغيب نصف القمر..

وتأكل الشمس نصفه اآلخر..
صوتك أخجل القمر..

فانزوى نصفه
> > >

قد يكشف الصمت..
ما ال يستطيع الكالم كشفه

الصهر المعطل
لبنان تشكيلة جمالية، جماله ينافس جماله، فحيثما يتلفت 
املرء ويقل���ب عينيه ثمة جمال. جمال في الطبيعة، اجلبل 
واخلضرة الكاسية عري اجلبال، والبحر الذي ال يهدأ موجه 

وال ترتاح رماله من أقدام السابحات قبل السابحني.
وخارج الطبيعة هناك جمال أيضا في امللبس واملشرب 
واملأكل، فلذة األكل جمال، ولذة الشرب جمال، وأناقة امللبس 

جمال.
في العرض والتسويق جمال أيضا، وفي احلديث والتعاطي 

مع اآلخرين.
في الغناء، وفي الشعر، وفي املوسيقى، وفي الرقص.
ولو رفعت حجرا لبنانيا لوجدت حتته جماال مخبأ.

كل ما س���بق لت وعجن وتكرار وحقائق باتت معروفة، 
حتى لس���كان القمر والكواكب الس���يارة كلها، ولكن بيت 
القصيد، وعمود خيمة هذا احلكي املكتوب، هو جمال السياسة 

اللبنانية!

معقول؟!
من قال إن السياس���ة اللبناني���ة جميلة؟ وهل 
يعقل أن بلد احلروب األهلية واملس���توردة، 
والتوزيع السياسي الطائفي، والتحزبات 
واالستزالمات واالصطفافات والتخندقات 
واحملاصصات سياسته جميلة، أو أن 
تقول إن سياسة تلك اإلفرازات هي 
سياس���ة جميلة؟! أال يكفي أنه 
بلد بال حكوم���ة منذ أكثر من 
شهرين، وأن الرئيس املكلف 
بتشكيل احلكومة عاطل عن 
العمل وعاجز عن التشكيل، 
وهو رئيس بال وزارة وبال 
وزراء، وأن حكومة تصريف 
األعمال القائمة ال جتتمع منذ 

أكثر من شهرين؟!
نعم، أن���ا أقول انه رغم 
ذلك كل���ه، فإن السياس���ة 
اللبنانية أجمل السياسات، 
وان بلدا مثل لبنان ال ميكن 
أن تكون سياسته إال على هذه 

الشاكلة املشكلة.
هذه السياسة اللبنانية أفرزت 
واقعا إعالميا حيا وحيويا ومبدعا، 
وجعلت من اإلعالم اللبناني أجمل أو 
أهم إعالم عربي، فضال عن أنه إعالم 
حر ترفرف ف���وق كلماته أعالم احلرية 

احلقيقية، ال الكاذبة وال املتوهمة.
هذا الواقع السياس���ي اللبناني جعل رؤوسا 

كثيرة تتساوى، فال رأس واحدا هناك.
رأس رئيس اجلمهورية ليس يشمخ وحده، وال يشرئب 
عنقه وحيدا وهو جليس قصره يستقبل ويودع، وال يستطيع 
ان يضغط من أجل تشكيل احلكومة املعطلة، وال جمع الفرقاء 

على كلمة سواء، سواء بالتراضي أو باإلجبار والقوة.
»احلريري« و»عون« و»نصر اهلل« و»جعجع« و»اجلميل« 
و»بري« و»جنبالط« ورؤوس أخرى كلها ذات ارتفاع واحد، 
ساوت بينها السياسة اللبنانية ولم جتعل هذا الرأس يعلو 

اآلخر.
قد تكون السياسة اللبنانية اآلن أكثر تعقيدا وامتدادا، عما 
كانت عليه تقليديا في سنوات اخلمسينيات والستينيات 
من القرن املاضي، حني كانت الرؤوس السياسية اللبنانية 
قليل���ة، وأيضا الفروق أو االختالف���ات بينها قليلة، ولكن 
طبيعة األش���ياء وظروف الزمن املتمادي في العبور حتت 
عباءة الليل السوداء وغاللة النهار البيضاء، تفرز مثل هذه 
األوضاع املس���تجدة، وليس من مستنكر أو مستكثر ذلك، 

ألنه يأتي ضمن الوضع الطبيعي.
»املس���تقبل« و»ح���زب اهلل« و»الق���وات اللب�����نانية« 
و»أم�����ل« و»التيار الوطني احلر« هي مكونات مس���تجدة 
على الساحة السياس���ية اللبنانية، أفرزتها الظروف التي 
مرت على لبنان، وهي مكونات قوية ومؤثرة على السياسة 

اللبنانية.
تخليصا، فإن السياسة اللبنانية بتعقيداتها كلها تغني 
احلياة اللبنانية العامة، وهي نسيج لبناني ال شية وال شبهة 

فيه، وتبدو متوافقة مع طبيعة احلياة اللبنانية.
آخر طرائف السياسة اللبنانية، ما تطلق عليه الصحافة 
هناك »الصهر املعطل« فبعد »الثلث املعطل« والذي يعني 
تش���كيل احلكومة بإعطاء الثل���ث للمعارضة، جاء اآلن ما 
يسمى »بالصهر املعطل«، واملعني بهذا »الصهر« هو صهر 
رئيس التيار الوطني احلر ميشال عون، والذي توقف قطار 
التش���كيل احلكومي في محطته، حيث يصر »عون« على 

توزير صهره فإما أن توزروه أو »بلطوا البحر«!
أن���ا ضد »تبليط البحر«، ألن بحر لبنان جميل، وألنني 
أش���فق على السابحات، فأين سيس���بحن إذا ما مت تبليط 

البحر يا جنرال؟
> > >

كلما نظرت إلى وجهي في املرآة..
أدركت أن أعدائي على حق

katebkom@gmail.com

بقلم:

صالح الشايجي

قيلولة

رجال االنقاذ اثناء انتشالهم جلثة احد ضحايا زلزال جاوا                  )أ.ف.پ(

ارتفاع ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 44 قتياًل

كواالملبور � كونا: ارتفعت حصيلة ضحايا 
الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا االندونيسية 
مساء امس االول الى 44 قتيال على االقل وتدمير 

مئات املنازل وعدد من املباني في املنطقة.
ونقلت وكالة االنباء االندونيسية عن حاكم 
غرب جزيرة جاوا احم����د حيرياوان قوله ان 
»معظم القتلى سقطوا في منطقة )تشينجور( 
الواقعة غربي اجلزيرة« في حني تسبب الزلزال 
الذي بلغت قوته 7.4 درجة في تدمير نحو 795 

نزال اضافة الى 4 مساجد و6 مدارس.

واضاف حيرياوان ان معظم الوفيات كانت 
بسبب انهيار املباني واملنازل بعد لزلزال الذي 
اصاب معظم القرى واملدن غرب جزيرة جاوا 
مفيدا بأن مستشفيات البالد استقبلت العديد من 
اجلرحى واملصابني. واشار الى ان فرق االنقاذ 
االندونيس����ية وعناصر من اجليش والشرطة 
توجهت نحو املناطق املنكوبة لتقدمي املساعدات 
الطبية وانتشال جثث من سقطوا حتت انقاض 

املباني واملنازل املنهارة.
وكان الزلزال الذي وقع على بعد 142 كيلومترا 

جنوب غربي منطقة »تاس����يكامااليا« الواقعة 
في جزيرة جاوا الغربية قد تسببت في هزات 
ارضية في العاصمة جاكرتا وجزيرة الي ووسط 
جزيرة جاوا. يذكر انه يوجد على امتداد جانبي 
االرخبيل االندونيس����ي الذي يبلغ عدد جزره 
17 ألف جزيرة عدة طبقات بركانية في منطقة 
تعرف بحلقة احمليط الهادئ النارية التي تسجل 
بشكل شبه يومي اكثر من حالة بركانية وهزة 
ارضية حيث تعد من انشط مناطقا لزالزل في 

الكرة االرضية.

صحتك

مونتريال � يو.بي.آي: قال باحثون كنديون ان التجارب التي 
اجروها على عصير التوت البري االزرق ال� »بلوبيري« في اميركا 
الش����مالية اظهرت انه قد يساعد على احلد من تراكم الدهون في 

اجلسم والوقاية من بعض االمراض وفي مقدمتها السكري.
واجرى الباحثون في جامعة مونتريال ومعهد ايرماند فرابيار 
وجامعة دو مونكتون جتارب على مستخلصات هذا التوت، حيث 
تبني لهم بحسب الدراسة التي نشرت في املجلة العاملية للبدانة 
ان مس����تخلصاته والنوع البكتيري في قشوره قد تكون مفيدة 
في مكافحة السمنة والوقاية من مرض السكري، وذلك بعد اجراء 
جتربة على فئران املختبر. وفي هذا السياق، قال د.بيار حداد وهو 

أستاذ علم الصيدلة في جامعة مونتريال في كلية الطب بجامعة 
مونتريال »ان نتائج هذه الدراسة تظهر بوضوح ان عصير التوت 
البري االزرق ميكن ان يس����اعد بقوة عل����ى منع احتمال االصابة 

مبرض السكري والبدانة«.
 مشيرا الى الدور الذي تلعبه عملية التغير الكيميائي للمواد 
في اجلس����م وتأثير ذلك على االنزميات في����ه. وأوضح حداد ان 
التجارب التي أجريت على فئران املختبر أظهرت ان هذا العصير 
منع االرتفاع في مس����توى س����كر الدم عندها »وبإمكانه حماية 
الفئران الصغيرة املهيئة لالصابة بالسكري من أن تصبح بدينة 

أو تصاب به«.

»بلوبيري« يكافح البدانة ويمنع »السكري«

7/9/2009  20.007/9/2009  20.307/9/2009  21.00

13/9/2009  21.30

12/9/2009  20.30

12/9/2009  21.00

11/9/2009  21.0010/9/2009  21.00 10/9/2009  22.00 10/9/2009  21.30 11/9/2009  20.00 11/9/2009  21.30 11/9/2009  20.30

8/9/2009  20.008/9/2009  20.308/9/2009  21.008/9/2009  21.309/9/2009  20.009/9/2009  22.00 9/9/2009  20.309/9/2009  21.30 9/9/2009  21.00 7/9/2009  21.30
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