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السايرزم

اإلعجاز

باألسمنت والواجهات 
األملني����وم وهي اس����ماء 
أجنبية اصلها cement و
aluminum شيد منزله او 
الڤي����ا villa كما يحب ان 
يصفها وقد حرص على 
وجود القب����و في البيت 
ويسميه السرداب وأصل 
الكلمة فارسي )زير آب( 
ومعناها ممر حتت املاء.

Villa جميل����ة تزي����ن 
واجهتها بلكونة وأصلها 
balcony وكان من الضروري 
 ascenseur وضع اسانسير
يصعد الى الروف واصلها 
roof، وحلماية سيارته من 
حرارة الشمس شيد كراجا 
garage ووضع له بوابة 
أوتوماتيكية وأصل الكلمة 

.automatic
أه����م أج����زاء دارت����ه 
 salon العام����رة الصالون
حي����ث اهتم����ت زوجته 
بالديكور decoration، كما 
حرصت على انتقاء أفضل 
 Accessories اإلكسسوارات
االتي حملت  واإلضاءات 
اسماء مختلفة مثل اللمبة 
والاي����ت واألباج����ورة 
وأصله����ا lamp وlight و

.abat jour
 television �في غرفة ال
 Telephone جلس وبقربه
وأمامه mobile وحني شعر 
 air condition أدار باحلر 
 remote �����ال وبواس����طة 
control تابع األخبار على 
شاش����ة ال� CNN وشاهد 
اميركي����ا عل����ى  فيلم����ا 
شاشة Foxmovies وعلى 
الى  Internet بع����ث  ال����� 
email احتوى  الصحيفة 
على مقالته االس����بوعية 
وكانت بعن����وان »إعجاز 

اللغة العربية«.

صالح الساير
www.salahsayer.com
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البقاء هلل

دع سيفك لرقبة.. جديرة به.

الساطور
كذبة التاريخ.. كذبة كبرى.

من أراد ان يجرب مواهبه الكذبية، فما عليه إال أن يطل 
على املكذوب عليهم من ذلك الباب الذي اسمه التاريخ.

واملؤرخون كذبة ش���رعيون، نحفظه���م في صدورنا 
وجنعلهم قبلة لنا، نط���وف على قبورهم ونوزع عليهم 

قبات الرحمة..
ش���هودنا امليتون يبرئون ساحة هذا، ويأخذون اآلخر 
إل���ى املقصلة، وم���ا علينا إال ان نصفق له���م إذا برأوا أو 

أعدموا..
صادقون � هم � في األحوال كلها، ألن عقولنا وثوابتنا 

ترفض أن تدحض احلقيقة قول املؤرخني.
ال املنجم���ون، بل املؤرخ���ون هم الذي���ن صدقوا وإن 

كذبوا.
والتاري���خ عبث، والتأريخ موق���ف، فمن يؤرخ يكتب 
ش���هادة مياد ملن لم يولد.. يخترع بطا ويلوذ هو حتت 
بطوالته، يبلغ به حد السماء، ويعبر به احمليطات، ويسبل 

عليه ماء الورد، ويطهره مباء منذور.
إننا نقتات تاريخا كتب لنا، ال كي نقرأه وندحض كاذبه، 
بل لنحفظه ونرفعه فوق رؤوس���نا مبجا مكرما ال باطل 
يحوم حول حماه، ووي���ل للذين يرون فيه كذبا ويدلون 
عليه، ترجمهم األمة ويلعنه���م األئمة، وتفتح لهم أبواب 

جهنم على مصاريعها.
لذلك كان الكذب سامة.. يقول احلكيم: »الصمت زين 

والسكوت سامة«.
أمة الصمت تهذر كثيرا.. تكتب كثيرا.. تسمع كثيرا.. 

وتفهم قليا.
نحن أمة يتناسل رجالها وتعقم نساؤها.

الرجل يؤطر ببرواز من ذهب، شواربه أوكار للصقور، 
وزنداه مرعى للثيران الثائرة على أبقارها، وبيمناه يدني 

الشمس ليقضمها، وبيسراه يزيح القمر..
نعم.. أليس هو رجا؟!

أم���ا املرأة فإنها حجارة للقذف، نرمي بها الرجل فيخر 
صريعا، مثلوما شرفه، مدنسا عرضه.

بعضنا يخاف أن يذكر اسم امرأته، زوجة أو أما أو بنتا 
أو اختا، أو حتى جارة..

اس���مها عار، وذكرها جاب للخ���زي، ورؤيتها مثلمة 
للشرف الرفيع.

شرف لك أن تكون رجا عربيا، ولكن ما أصعب أن تكون 
املرأة عربية، أو حتى ناطقة بالضاد ولو بالتهجي، 

فاجليوش حتاصرها من كل صوب، وتهدر 
إليها من كل حدب، فا جتد إال أن تلوذ 

باملوت احلي.
طوق فوالذي صنعه املؤرخون 

وطوقوا به جي���د املرأة العربية، 
قصوا شعرها ألنه عورة، وخاطوا 

شفتيها حتى ال تنطق، فصوتها 
عورة، وطمسوا عينيها حتى 
ال ترى، فنظرها أيضا عورة.. 
عورة تعلق بحواس املرأة 
اخلم���س، ورمب���ا حتى 

السادسة.
من كان على شاكلتي، 
أو كنت على ش���اكلته، 
فاجر عاص، سباب لعان 
شتام طعان، ألنه ال ميشي 
حافيا على دروب عبدها 
املؤرخون »الثقات«، ذوو 
الضمائر التي تصحو على 
الدوام وال تغفل هنيهة أو 

بعضها.
إن كان لك عقل يتساءل، 

فأن���ت ومال���ك وعرضك 
حال لدساس���ي اخلناجر 

ف���ي اخلواص���ر، وللحناجر 
املنابر، تنبذك وتعريك،  على 

وتدعو الديكة لنقر عينيك، حتى 
تستسلم استساما مذال، أو متوت 

ملعونا بنقر الديكة.
يحاصرنا النمل من كل صوب، يتغذى 

على أجسادنا، وينام في عيوننا، ويتناسل 
في آذاننا، ويتمشى في راحات كفوفنا..

يحدث كل ذلك، ألننا لم نصدق »حجاج« التاريخ، 
أو ألننا نش���كك في بعض قوله، وال تس���تهوينا رواياته، وال 
نس���تطعم مذاق اللحم اآلدمي املشوي، وال جنري وراء نساء 

صنعن من بلور سريع االنشطار.
فهل ألمة تقتات على التاريخ أن تعيش الواقع أو أن متضي 

إلى األمام؟!

> > >

عيناك مسقط قلبي..
وقلبك مسقط حبي.

لن أقول لدموعك كفي، فأنا أقرأ فيها ما ال أراه منك..
دموع���ك املتأللئات على وجنتيك، أنا الذي اخترعتها.. 

أنا الذي ضربت لها موعدا فوق رصيف خديك..
هي صديقتي السرية التي أقابلها علنا..

تبوح لي مبا لم أسمع، وتريني ما ال أرى..
تسمعني قصائد منسية..

وتريني جنات غير مرئية..
فيا دموع عينيها... أمطري فوق وجنتيها، فغدا يأتي 

الربيع إلى خديها، واخلريف إلي.

> > >

لو ألقيت ما بي من أحزان..
على اجلبال..

لفتتتها..

تدوير »الصّحاف«
هل تذكرون »محمد سعيد الصحاف« وزير إعام صدام 
حس����ني أيام احلرب التي أجلأته إلى غ����ار الفئران يقتات 

عليها وتقتات عليه؟

أي����ن غدا الصّحاف وأين مضى وأي����ن صار وكيف هو 
اآلن؟

ه����ل مازال حي����ا؟ وهل مازال يك����ذب، أم أنه قادر على 
العيش من دون كذب كرتوني، مثل الذي كان ميارسه أيام 

تلك احلرب الذهبية؟!
وإذا كان »الكذب ملح الرجال« كما في القول املعروف، 
فإن الصّحاف هو ملح الكذب، ولواله ملا كان للكذب معنى، 

وال ملح وال سكر وال فلفل أسود او أحمر.
لقد غطى الصّحاف بكذبه على كل سابقيه في هذا املضمار 

الذي تتبارى فيه خيول اخليال إلى أمد غير محدد..
ورأس هؤالء الكذابني ه����و »غوبلز« وزير اعام هتلر، 
والذي أطلق مقولة مدوي����ة حتى يومنا هذا، وهي »اكذب 
واكذب حتى تصدق نفس����ك«! فهو ل����م يكتف بان يصدق 
اآلخرون كذبه، بل يريد من خال كذبه أن يصدق نفس����ه، 

وقد صدق في كذبه!
وثاني الكذابني هو »أحمد سعيد« مذيع »صوت العرب« 
أيام حرب 1967، والذي كان يأتيه الكذب مكتوبا في بيانات 
رسمية تتحدث عن اسقاط 70 طائرة، ثم مائة، ويزيد العدد 
حتى تضيق األرض بعدد الطائرات االسرائيلية املتساقطة، 

فيحتويها البحر وتسكنها سمكاته!
ولكن ميزة »الصحاف« أنه نسيج وحده، وكذبه »منو 
وفيه«، أي أنه ليس بحاجة إلى بيانات رسمية مكتوبة، وال 
استعارات وال سرقات، فهو قادر على ابتداع الكذبة على الفور 

وتلقائيا، وهو ال شك غزير االنتاج في هذا »الكار«!
وما نذكره من كذباته، هو نفيه دخول القوات األميركية 
لألراض����ي العراقية، بينما العالم كله كان يراها تتمش����ى 
على الطرق الس����ريعة املؤدية إلى بغداد، عاصمة الرشيد 
سابقا، وعاصمة صدام آنذاك، وعاصمة املوت حاليا، حيث 
ادعى الصحاف حينها أن ما ترونه على الشاشات هو أفام 
هوليودية ال عاقة لها بالواقع! وال ننسى أيضا نفيه وصول 
القوات األميركية إلى بغداد، بينما تظهر لنا على الشاشات 
صور تلك الدبابات على اجلسر الذي كان يقف الصحاف في 
شرفة الفندق القريب منه، حتى ان بعض الصور أظهرت 

الصحاف والدبابات األميركية في اللقطة نفسها!
طبعا الصحاف بعد كل هذه األهاريج واألهازيج واألماريج، 
كان أول من استسلم للقوات األميركية، وسعى إليها دون 
أن تبحث عنه، وكان غرضه من ذلك حماية نفسه من انتقام 
العراقيني منه، مختزنا في ذاكرته ما فعله العراقيون في 
نوري الس����عيد وعبد اإلله وبقية األسرة العراقية املالكة 
عام 1958، لذلك لم يجد من يلوذ به حلماية نفس����ه سوى 

األميركيني.
أمتنى أن تقوم اجلامعة العربية بتدوير الصحاف على 
الدول العربية، ليس����تفيد منه وزراء االعام العرب، حتى 

ال تضيع خبرته سدى!
> > >

ليس اليتيم من مات أبواه..
اليتيم من خال من احلب قلبه.

عربان زمن الرواية
ألن الزم���ن ه���و زمن 
الرواي���ة، ف���إن بع���ض 
العاطلني عن  العرب���ان 
التفكير السليم والسقيم، 
والذين تخلو رؤوسهم 
م���ن عق���ول فارغة أو 
مليئة، والذين ميشون 
ف���ي الش���وارع خبط 
عشواء فرمبا يرزقهم 
الرازق ب� »عشوة« أو 
ب� »غ���دوة« من كرمي 
سمح احمليا أبيض اليد 
ممدودها، تنبح كابه 
الدوام داللة قدوم  على 
الضيوف ووفود الوفود، 
وال يقول ألمه »بولي على 
النار« كما يقول بيت الشعر 

الشهير!
هؤالء املساطيل املعاطيل 
املباطي���ل، صدقوا انهم جنوم 
الرواية، وأن الزمن زمنهم واملكان 
مكانهم، وأن دورة الزمن دارت ثم 
دارت لتقف عندهم، وتدعوهم لركوب 
قطار السعادة واالبداع، والشهرة واألموال 
التي ستنهمر على جيوبهم الشاكية على الدوام 

من خواء مزمن!
فانهالت على رؤوسنا روايات ضعفاء القوم والواهنني 
والش���اكني اجلوع والسغب واملسكنة واملذلة ورمبا اليتم 
والزغللة وارتعاش اليدين، فسفحوا رواياتهم في السوق 
البيضاء حتى س���ودوها وس���ودوا معها وجوههم، التي 

ليست بحاجة إلى مزيد من السواد.
رواية تتحدث عن كلب ضال »رمبا يقصد مؤلفها نفسه«، 
يشكو اجلرب ويشم اجلوارب اآلدمية امللقاة في حاويات 

القمامة.
ورواية جعل كاتبها بطلتها امرأة تزن طنا ونصف الطن 
في غير أيام رمضان، أما في رمضان فيرتفع منسوبها إلى 

ثاثة أطنان وربع الطن على مقياس ريختر.
وأخرى عن منلة عرجاء، يشك مؤلفها أنها عمياء، وأن 
أمها طلبت اخللع من أبيها ألنها اكتشفت عاقة آثمة جتمع 

األب ب� »كونداليزا رايس«.
ورابعة وخامسة وعاشرة ومائة، وكلها تدور حول تلك 
احلكايا واجلنايا والرزايا، والنكبات املتواليات املتوالدات على 

رؤوس من يقرأ، أو من يصدق أن الزمن زمن الرواية.
ميزة العربان في »باد العرب اخواني من الشام لتطوان«، 
هي اعتقادهم أن األزمنة كلها أزمنتهم هم، وأن أمم األرض 
كلها ال تس���تحق احلياة ما دام رأس بني يعرب »يش���م 

الهوا«!
خطافون لكل ش���يء، خطاؤون في كل أمر، يرتكبون 
اخلطيئة ويعتبرونها خطأ، ثم يتعالى املنس���وب عندهم 
فيصير اخلطأ زلة، ثم تتح���ول الزلة إلى فضيلة، وبعد 

ذلك يطالبون بالتكرمي.
أبكمهم خطيبهم، وأصمهم حكيمهم، وأعماهم دليلهم في 

الليل البهيم، وأجهلهم في صدارة مجالسهم.
إنه فعا زم���ن الرواية العربية، ولو اس���تغل العرب 
رواية واقعهم لصاروا أكبر الروائيني، وأثرى القصاصني، 
وأصدق الصادقني، ولنالوا اجلوائز الكبرى في »الرواية 
الواقعية«، ولكن مشكلتهم أنهم ال يصدقون واقعهم أو ال 
يعرفونه، ولكنهم يعرفون »ماضيهم« الذي لم يعيش���وه 

ولكنهم صدقوه.

katebkom@gmail.com

بقلم:

صالح الشايجي

قيلولة
خرجت من الحديقة مع ابنها ومعها 3 غرامات هيروين

3 وافدين سقطوا بكيلو وربع الكيلو حشيش

قاتل الصومالي: قتلته بسبب 10 دنانير
أمير زكي ـ عبداهلل قنيص

متكن رج���ال اإلدارة العام���ة للمباحث 
اجلنائية وحتديدا ادارة بحث وحتري محافظة 
حولي من توقي���ف قاتل الصومالي في منزل 
عمه في منط����قة سلوى واعت����رف اجل����اني 
بارتكابه جرمية القتل بعد احتس�����ائه هو 
واملجني عليه اخلمر ومطالب����ته بس���داد 

مبلغ 10 دنانير كان املجني عليه اس���تدانها 
منه.

وق���ال مصدر امني ان املتهم اعترف امام 
وكيل نيابة حولي بارتكابه اجلرمية، مشيرا 
الى انه كان مغيبا نتيجة احتساء اخلمور وانه 
ارتك���ب اجلرمية بعد ان ابلغه املجني عليه 

بأن العشرة دنانير لن يعيدها اليه.

عبير بدر ناصر الوشـيتان � 28 عاما � العديلية � ش���ارع عبدالعزيز 
الراشد � ق1 � ج13 � م7 � ت: 99836985.

لطيفـة عواد حماد العبيـد � أرملة محمد عبدالرزاق بن عوض � 89 
عاما � الرجال: بيان � ق3 � ش2 � م12 � ت: 25382516، النساء: 

الفيحاء � ق6 � ش67 � م5 � ت: 22544102.
سـارة فهـد صليمان احليان � أرملة س���الم املنش���رح احليان � 88 
عام���ا � صباح الناص���ر � ق2 � ش7 � م16 � ت: 24887722 � 

.99889597
فهدة عبداللطيف خزعل الضويحي � 21 عاما � الرجال: الفردوس � ق4 
� ش1 � ج1 � م27 � ت: 99202796، النساء: الصليبية � ق2 � 

ش8 � ج41 � م51 � ت: 65086981.
ابتسـام نوح سلطان بورسلي � زوجة حمد عبداللطيف خالد احلامت 
� 44 عاما � الرجال: الش���امية � ق4 � ش���ارع وهران � م17 � 
ديوان بورس���لي � ت: 24843510، النساء: ضاحية عبداهلل 

السالم � ق1 � شارع نصف اليوسف � ج17 � م3.
شمة إبراهيم حمود صالح الرغيب � أرملة عبداهلل عبداهلل العزاز � 69 عاما 
� الرجال: الفيحاء � ق9 � ش98 � م10 � ت: 99812849 � 22572508، 

النساء: الفيحاء � ق9 � ش98 � م4 � ت: 99682056.
شـليف خالد الطشة الرشيدي � 77 عاما � الرجال: ضاحية عبداهلل 

املبارك � ق1 � ش30 � م14 � ت: 99808802، النساء: العارضية 
� ق7 � ش1 � ج2 � م27 � ت: 99808802.

عبدالعزيـز محمد حسـن املهنـا � 65 عاما � الرجال: الرميثية � ق3 � 
ش37 � م1 حس���ينية اإلمام املهدي )املهنا( � ت: 66910109 
� 25619595، النس���اء: القص���ور � ق7 � ش36 � م37 � ت: 

.99584274 � 25426217
منيرة سعود الريحان العازمي � 79 عاما � الرجال: مبارك الكبير � ق5 
� ش23 � م5 � ت: 99655750، النساء: الصباحية � ق1 � ش9 

� م265 � ت: 99751027.
محمد عبداهلل عيسى العيسى � 82 عاما � الرجال: العدان � ق2 � ش64 
� م9 � ت: 99825352، النساء: العدان � ق2 � ش64 � م3 � ت: 

66777005 � الدفن بعد صاة العصر.
يوسف سعود البدر � 66 عاما � الرجال: ديوان البدر � شارع اخلليج 
العربي � ت: 22464888 � 22461444، النس���اء: كيفان � ق4 � 
ش���ارع عبدالعزيز الصرعاوي � م23 � ت: 24835268 � الدفن 

9.30 صباحا.
منيرة عوينان عمار العازمي � ارملة عجيرم حميدان ابن عمار العازمي � 
89 عاما � القصور � ق1 � ش47 � م1 � ت: 66223237 � 99426688 

� الدفن بعد صاة الظهر.

أمير زكي
طلب من والدة سيدة كويتية احلضور الى 
مخفر الفروانية لتسلم حفيدها البالغ من العمر 
5 سنوات نظرا ألن ابنتها والدة الطفل ستتم 
احالتها ال���ى االدارة العامة ملباحث املخدرات 
حليازتها 3 غرامات من مادة الهيروين، اضافة 
ال���ى كونها مطلوبة على ذمة قضية س���رقة، 
فيما اعتبر مصدر امني توقيف املواطنة رغم 
كونها ترافق طف���ا صغيرا يعطي داللة على 
امت���اك رجال النجدة احل���س االمني العالي، 
بدليل انهم اش���تبهوا في سيدة يرافقها طفل 

وضبطوا املخدرات بحوزتها.
ووفق مصدر امني، فإن رجال جندة الفروانية 

وفيما يتجولون اشتبهوا في سيدة كانت في 
طريقها الى مركبتها بعد ان كانت برفقة ابنها 
الطفل داخل حديقة خيطان، حيث طلب رجال 
النجدة من السيدة هويتها، وباالستعام عنها 
تبني ان السيدة مطلوبة على ذمة قضية سرقة، 
وعليه مت الطلب من السيدة اجللوس في الدورية، 
واخضعت مركبتها للتفتيش ليعثر بداخلها 

على 3 لفافات هيروين.
هذا، ومت اباغ مدير جندة الفروانية العقيد 
اديب سويدان الذي أمر رئيس قسم الدوريات 
البلوش���ي باتخ���اذ االجراءات  الرائد خليفة 
القانونية وتسليم الطفل الى شخص موثوق 

به مع احالة املتهمة الى االختصاص.

الفور انطلق فريق »احمللية« الى مس����كن املتهم 
الثال����ث وعثر في منزله عل����ى نصف كيلو من 
احلشيش واعترف املتهم الثالث باالجتار، فيما 
تبني من خال االستعام عن املتهمني الثاثة ان 
الصباغ س����بق وأدين في قضية اجتار وحيازة، 

وبرئ من قبل القضاء الكويتي.

أمير زكي ـ عبداهلل قنيص
متكن رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات من 
احباط ضخ كيلو وربع الكيلو من مادة احلشيش 
وذلك بعد ضبط 3 وافدين من اجلنسية املصرية، 
وقال مصدر امني ان معلومات وصلت الى مدير 
عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
احمد اخلليفة عن اجتار وافدين مصريني يعمان 
داخ����ل بقالة في منطقة حولي في املواد املخدرة 
وتضمنت املعلومات تردد اعداد كبيرة من املدمنني 
على البقالة والتي تستمر في العمل حتى ساعات 

الفجر.
واضاف املصدر مت االيعاز الى ادارة املكافحة 
احمللية بقيادة العقيد احمد الشرقاوي ومساعده 
املقدم محمد الهزمي والرائد محمد قبازرد واملازمني 
اولني عبدالعزي����ز العقيلي وعلي عبداهلل حيث 
استطاع فريق العمل اس����تدراج الوافدين لبيع 
اصبعني من مادة احلشيش مقابل 100 دينار ليتم 
ضبطهما متلبسني ببيع املواد املخدرة وذلك بعد 

تسلمهما املخدرات وتسلمهما املبلغ املالي.
واستطرد املصدر بأنه مت االنتقال الى غرفة 
يقيمان فيها خلف البقالة وعثر بداخل الغرفة على 
نحو 750 غراما من مادة احلش����يش وبالتحقيق 
معهما اعترفا بحي����ازة املخدرات بقصد االجتار 
وارشدا عن صباغ مصري اجلنسية مؤكدين ان 
الصباغ هو م����ن يزدوهما باملواد املخدرة وعلى 

36 طن دجاج تغلق الغزالي
عبداهلل قنيص

تسبب انقاب حاوية محملة ب� 36 
طن دجاج في عرقلة حركة السير على 
شارع الغزالي في تقاطعه مع املنطقة 
احلرة وقال مدير ادارة العاقات العامة 
في االطفاء باالنابة املقدم خليل االمير 
في بيان صحافي ان حادث انقاب حاوية 
محملة ب� 36 طنا من الدجاج املجمد على 
طريق الغزالي بعد خروجها من املنطقة 
احلرة متوجهة الى منطقة صبحان ادى 
الى عرقلة السير، مشيرا الى ان العناية 
االلهية انق���دت مركبات املواطنني التي 
كانت في الشارع بعد ان سببت احلمولة 
الزائدة للحاوية في عطل بفرامل الشاحنة 
الناقلة للحاوية م���ا ادى الى رجوعها 
للخلف وهي في اجلسر ومن ثم اصطدمت 
باحلاجز االسمنتي وانقلبت احلاوية، 
واش���ار االمير الى ان سائق الشاحنة 
حلقت به اصابات ومت نقله باالسعاف 
وحضرت على الف���ور دوريات املرور 
ورجال االطفاء من مركز االنقاذ الفني 
ومركز االسناد والطوارئ بقيادة املقدم 

حاوية الدجاج تغلق طريق الغزالي أمس األولحامت العتيبي.

املتهمون وامامهم املضبوطات


