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السايرزم

الكيف

البريطانيون  ش���غف 
بالشاي، ومنهم االيرلندي 
»توماس ليبتون« مؤسس 
مصنع ش���اي »ليبتون« 
الشهير، كما عرف العالم 
»الشاي االجنليزي« وعادة 
اما  »ش���اي بعد الظهر«، 
الفرنسيون الذين ابتكروا 
القهوة الفرنسية فقد كانوا 
اول االوروبي���ن اهتماما 
بالنب اليمن���ي وذلك على 
يد الرحالة الفرنسي »دي 

الروك«.
الثقافتن  ب���ن  الفرق 
االجنليزية والفرنس���ية 
رمبا يكون الس���بب وراء 
ميل الشعب املصري الى 
احتساء »الشاي الكشري« 
اللبناني  بعكس الشعب 
ال���ذي يقبل على ش���رب 
القهوة، خاصة حن نتذكر 
ان االجنليز اس���تعمروا 
مصر بينما وقعت لبنان 
ف���ي قبضة االس���تعمار 

الفرنسي.
انها ع���ادات ومذاقات 
تختلف من مجتمع الى آخر، 
ففي الكويت عرف الناس 
املقهى قب���ل »اجليخانة« 
واالخي���رة رمب���ا تعني 
»الش���اي خانة« او محل 
شرب الش���اي، وذلك الن 
الكويتين عرفوا القهوة قبل 
الشاي، وشربوها مرة قبل 
ان يعرفوا »االميركان كوفي 

واالسبرسو والالتيه«.
وفي اجلبال الساحلية 
ومنطق���ة الس���ويداء في 
سورية يقبل الناس هناك 
على ش���رب »املته« وهي 
اوراق ش���جرة موطنه���ا 
امي���ركا الالتينية تغلى 
باملاء وتشرب باملصاصة، 
ورمبا جلبه���ا املغتربون 
االوائل من هناك، والناس 
فيما يشربون و»يكيفون« 

مذاهب.

صالح الساير
www.salahsayer.com
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البقاء هلل

إذا أردت أن حتصد السعادة فأعط بذورها لآلخرين

بنت الظالم
الس���ائرون في حقول اللغة، وكأنهم ميش���ون ف���ي حقول ألغام 
يخش���ون انفجارها لو حادوا عن طريقها املستقيم، يحسبون اللغة 
كائنا زجاجيا سريع التشظي واالنكس���ار واالنشطار، او كريستاال 
غالي الثمن غير قادرين على دفع فاتورته لو كسروه او شطروه او 

حتى خدشوه.
اللغة غير ذلك يا إخوة اللغة. بعثروها واكس���روها وش���ّظوها 

واشطروها ما استطعتم فال تخافوا وال تخشوا.
إن الذين يخافون على اللغة ومنها، خشية جرحها، أو إسالة دمها 

أو دمعها، ما فهموا ماذا تعني اللغة.
والذي���ن يعتقدون أن اللغة تعيش ف���ي صناديق فوالذية مغلقة 
وعليها حراس ش���اهرون أسلحتهم في وجه من يقترب من أسوارها 
او يحاول اللعب في مكنوناتها وقواعدها الساكنة، هم ال يدركون ان 
اللغة من طبيعتها التفتت والتشظي واالنشطار حتى تعيش وتتنفس 

وتتوارثها األلسنة وتعتلي سنامها األجيال.
اللغة ملكية عامة، اس���همها موزعة بن األلسنة الناطقة واألقالم 
الكاتبة والعيون القارئة وليس عليها حراس مدججون بالس���يوف، 
وال هي بنت سلطان وال تنام في صناديق مغلقة، بل تنام في احلدائق 

العامة.
اللغة زهرة يتهاداها العشاق، وماء سبيل للسابلة والعابرين والعطاشى 

املتكسرة ألسنتهم من عطش اللهاث وراء طالسمها وألغازها.
ليس عيبا ان تكون اللغة كائنا زجاجيا، بل هي كذلك، ولكن العيب 
ان كينونتها الزجاجية تلجمنا وتخيفنا فنمتنع عن اللعب بها وفيها 

خشية كسرها وانشطارها.
اللغة تعيش ألنها كائن متفجر، كل شظية منها توّلد شظية اخرى 

حتمل وتلد ويعيش أوالدها في كل لسان على استعداد إليوائهم.
اللغة ال تلبس عمائم مقدسة.. أنتم تتوهمون ذلك.

وال هي بنت سلطان.. بل هي بنت سبيل.
ورمبا بنت النصف املظلم من اليوم.
> > >

اهلل.. موجود في كل عني ال تراه

»حام« و»سام«
أصب���ح الزواج ف���ي الوقت احلال���ي كثير التعقيد، فتش���ابكاته 
وارتباطات���ه تكاد حتيط بالكرة األرضي���ة بجهاتها األصلية األربع، 

وكذلك تفرعاتها.
ولقد س���معت من أحدهم تفاصيل زواج���ه والطرق التي اتبعها 
واخلرائط اجلغرافية والدروب التي سارت عليها عملية زواجه، فأيقنت 
ان حتلية مياه احمليطات وحل مشكلة العراق وتنازل »أحمدي جناد« 

اسهل كثيرا من االرتباط الشرعي وإنشاء »بيت سعيد«.
يقول املتحدث الرسمي باس���م املتزوجن اجلدد، إنه حينما قرر 
االرتباط بشريكة العمر السعيد، بدأ بإرسال اللجان الى من اختارها 

قلبه لتكون شريكة حياته، جلنة في أعقاب جلنة.
اللجنة األولى مختصة بالكشف العام على العروس: شكلها العام، 
عمرها، دراستها، اهلها ووضعهم االجتماعي واالقتصادي ومستوى 
منزلهم واملنطقة التي يسكنون فيها وجيرانهم واقاربهم وهكذا دخوال 

في تفاصيل دقيقة.
ذهبت اللجنة املكونة من بعض قريباته، برئاسة والدته وعضوية 

خاالته السبع وكبيرات العائلة، وكان تقرير اللجنة لصالح الفتاة.
ث���م دّقت باب البنت اللجنة الثاني���ة، واملكونة من بنات العائلة، 
واختصاص هذه اللجنة الفحص الشكلي على البنت، شعرها، قوامها، 

لونها، وزنها، وجاء تقرير اللجنة ايضا لصالح العروس.
ثم اللجنة الثالثة واملختصة بالكش���ف الطبي على الفتاة، وجاء 
التقري���ر ايجابيا، حيث إن اللجنة الطبية اثبتت ان الفتاة خالية من 
االمراض السارية واملعدية، فلم تصب بأي نوع من انواع االنفلونزا، 
سواء انفلونزا الطيور او اخلنازير او غيرها وكذلك فهي محصنة ضد 
االنفلونزات القادمة، مثل انفلونزا الكالب وانفلونزا القطط واحلمير 

واخليول وحتى انفلونزا السيارات.
اما اللجنة األخيرة فمهمتها آثارية وتاريخية واسمها جلنة »االنساب« 
للكشف على اصول البنت وما اذا كانت »حامّية« أم »سامّية« اي انها 
تنتمي الى »حام« أو »سام« ابني سيدنا نوح، واثبتت حفريات اللجنة 

اآلثارية ان البنت تنتمي الى »سام«!
بعد ذلك وبناء على معطيات اللجان املش���كلة متت املوافقة على 
املصاه���رة لينتقل االمر بعد ذلك الى تفاصيل حفل الزفاف، ومن هم 
مطربو احلفل السعيد، ومت االتصال اوال ب� »نانسي عجرم« فاعتذرت 
بسبب تعثر التشكيل احلكومي اللبناني، واتصلوا ب� »إليسا« فاعتذرت 
احتجاجا على عدم توزير صهر اجلنرال، وكذلك اعتذرت »هيفاء وهبي« 

بسبب خضوعها لعملية تركيب رموش صناعية طويلة املدى!
بعد ذلك اجتمع���ت اللجان اخلاصة باحلفل، وهي جلان اخرى ال 
عالقة لها بلجان الفحص الفني والتاريخي، وقررت اقامة احلفل في 

صحراء »نيڤ���ادا« ونصبوا خيمة غير قابلة لالحتراق وال االختراق 
ووجهوا رقاع الدعوة الى كبار الش���خصيات وعلى رأس���هم »هنري 
كيسنجر« و»مارغريت تاتشر« ووزير الدفاع الهندي ووزير الزراعة 
في »غواتيماال« ومدير االطفاء في والية »كوينز الند االسترالية« - 
حتس���با للظروف - ود.محمد البرادعي، وذلك للتأكد من خلو مكان 

احلفل من أي آثار نووية.
وملا تعذر على جلان احلفل اقناع الفنانات املذكورات بإحياء احلفل، 
فإنه قد جرى التفاوض مع فرقة »الهبان«! وتشير املعلومات االولية 
الى احتمال موافقة الفرقة على احياء احلفل، اذا ما متت املوافقة على 
ش���روطها، والتي تتلخص في توفير »ج���در باجيال« و»جدر نخي« 

و»آش« و»قدو«!
ومازالت املفاوض���ات جارية، ويبدو أنها متيل إلى االنفراج، وقد 
يقام احلفل، قبل أن تتشكل احلكومة اللبنانية اجلديدة وتزامنا مع 

استقالة احلكومة الكويتية!
> > >

هوى قيس ليلى
وهوت ليلى بقيس

خاتمة األحزان
كلما حاولنا الهروب من أحزان األرض، داهمتنا في مقتل الفرح.

ميوت الفرح سريعا ويستبد بقلوبنا احلزن، ومتطر العن تسقيه 
بدموعها فيطيب له املقام ويطنب خيامه ويرعى في مراعي األرواح 

يأكل اخضرها ويترك يابسها موتا اصفر.
يوّرثنا االصفرار ويأخذ من ارواحنا اخضرها كله.

األقربون هم اجلحيم.. هم بّثاثو السم في األرواح اخلضراء.. هم 
احلاصدون الخضرارها واملخلفون في زواياها املوت األصفر.

األقصون � نعرفهم أو ال نعرفهم � هم ارقام تتداولها االزمنة تخزنها 
في ذاكرته���ا وتبثها على االرض، ال يحملون الينا املوت االصفر وال 

يبثون االحزان في صدورنا، كما يفعل االقربون.
نداوي احزاننا بتكرارها واجترارها.. تتفتت وميحوها الزمن، ثم 
تعود اكبر مما كانت، فنحاول اطفاءها بإيقادها في صدور االقربن.

نتشاطر االحزان وكأنها لقمة فرح نسد بها جوعنا االبدي الى فرح 
فال تشبعنا اال بحزن يجر احزانا.

نعيش حياتنا حزانى.. وفي املوت � فقط � نهاية األحزان.
ألسنا نقول عند املوت »جعلها اهلل خامتة األحزان«؟!

> > >

أنا في نعيم اسمه أنِت..
وأنِت في جحيم اسمه أنا..

سجن الحرية
نساء السودان قوارير بلورية داكنة ال تشف عما بداخلها، تكتم 

تفاصيلها وال جتود بها. 
شّذت عن ذلك اجلمع النسوي امرأة اسمها »لبنى احلسن«.

»لبنى« ش���غلت العالم ببنطالها، ال ألنها نزعته، بل ألنها اصرت 
على ارتدائه.

حتولت فجأة الى علم في رأس���ه نار، حتدث بها الشرق والغرب، 
ودارت صورها الك���ون كله كما يدور املكوك الفضائي، وطافت على 
العيون كلها.. كلها بال استثناء اال عيون الذين يرون في صورة املرأة 
عورة تعور العيون التي تراها. وألنها عورة فال تستحق النظر إليها 

اال بعن عوراء.
حضرت »لبنى« من الغائب املجهول الى احلاضر املعلوم.

لم تركب فرسا طار بها من املجهول الى املعلوم.. ولكن هكذا شاء 
لها بنطالها.

قالوا لها: انزعي بنطالك فأبت!
لم يقل لها ذلك مغتصبون يتربصون لها في ظالم الليل السوداني، 

ولكن من قال ذلك هم قضاة احملكمة!
قالوا لها نحبسك ونزج بك في الظالم وفي دهياء الليل.

قالت: س���جنكم خير من حريتكم التي تدوس كرامتي وتسلبني 
حريتي احلقيقية.

دخلت »لبنى« الس���جن حتمل شمسها وقلبا ال يرتعد وجسدا ال 
يرجتف.. تنام على وس���ادة حريتها في السجن.. خير لها من النوم 

على اشواك االستسالم في بيتها.
»لبنى« لم تستس���لم ول���م تخفض جناح اخل���وف ولم تركب 

السهل.
احلرية لها ثمن.. والكرامة ثمنها اكبر.

ما أهون الثمن اذا كان السجن هو الثمن!
وما اصعب االستسالم ملن جعل احلرية طريقه والكرامة هدفه!

في صفحة النساء امرأة اسمها »لبنى احلسن« عرفت كيف تهزم 
اخلوف، وكيف جتعل السجن بابا للحرية.

ما أكثر العبيد خارج السجون، وما اكثر االحرار داخلها!

katebkom@gmail.com

بقلم:

صالح الشايجي

قيلولة
 رمضان: الحرارة دون الـ 40 في العيد

حماد: آخر هالل في رمضان اقترن بالزهرة

مصرع مواطنة في حادث مروع ع لى »السالمي«

تاجر إيراني يتسول في الكويت و»الساعة« بـ 72 دينارًا
أمير زكي

التسول باملرض.. شعار رفعه وافد ايراني 
حضر الى البالد بكارت زيارة باعتباره تاجرا.. 
وجتارة االيراني في الكويت كانت هي التسول 
اما حصيلة عمله ملدة ساعة داخل منطقة حولي 

فبلغت 72 دينارا.
ووفق مصدر امني فان مواطنا ابلغ عمليات 
الداخلية عن تسول وافد بطريقة الفتة داخل احد 
اهم االسواق التجارية وعليه امر مدير جندة حولي 
العقيد سلمان املزعل فرقة اسناد الليل لينتقلوا 
سريعا الى موقع البالغ ويتم توقيف املتسول 
االيراني والذي كان يحمل مجموعة من التقارير 
الطبية املزورة وبتفتيشه عثر معه على 72 دينارا 
وتبن انه حضر الى البالد بسمة زيارة جتارية 
باعتباره تاجرا ورجل اعمال ومتت احالته الى 
ادارة االبعاد االداري مع رفع تقرير عن االيراني 

والشركة التي جلبته بسمة زيارة.

هاني الظفيري
لقيت مواطنة مصرعها أمس اثر حادث مروري 
ش���هده طريق الساملي، ومتثل احلادث باصطدام 
سيارة صالون يابانية بشاحنة متوقفة على الطريق 
ما أدى الى مصرع الفتاة واصابة شقيقيها وخالها 
بإصاب���ات، وقام ضابط االرتباط ماجد الصليلي 

باالشراف على احلادث.

وف���ي التفاصيل ان بالغ���ا ورد الى عمليات 
الداخلية يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من 
قاعدة علي السالم على طريق الساملي ليتضح ان 
الفتاة وشقيقيها وخالها كانوا قادمن من اململكة 
العربية الس���عودية وان الفت���اة لقيت مصرعها 
عل���ى الفور فيما ادخل خال وش���قيقا الفتاة الى 

العناية الفائقة

فهد األنصاري اليوم وياكم
تستضيف »األنباء« اليوم )اجلمعة( العب وسط نادي القادسية 
واملنتخب الوطني فهد األنصاري من الساعة ال� 10 الى 11.30 مساء، 
وذلك للحديث حول حظوظ فريقه القادسية في منافسات املوسم 
اجلديد، وايضا للحديث عن فرصة منتخبنا الوطني في التأهل 
الى نهائيات كأس آس���يا، باالضافة الى الرد على أسئلة القراء، 
وذلك على الهواتف التالية: 24830514 � 24830238 � 24830322 

� داخلي: 131 � 318.

الظواهر الفلكية إذ جاء اقتران 
الهالل بكوكب املريخ يوم االثنن 
املاضي، وفجر أمس كانت ظاهرة 
اقتران الهالل بكوكب الزهرة، 
وأوضح احلماد أن الهالل الذي 
مت تصويره هو آخر هالل في 

شهر رمضان لهذا العام.

الزهرة فجر امس »اخلميس«، 
وقال احلماد ان املرصد متكن 
الظواهر  من تصوي���ر ه���ذه 
الفلكية والت���ي تعاقبت على 
الهالل األخير لش���هر رمضان 
خاصة ان األسبوع األخير من 
الشهر الفضيل متيز بالعديد من 

التنبؤات  توق���ع خبي���ر 
اجلوي���ة عيس���ى رمضان ان 
تس���تمر درجات احلرارة في 
االنخفاض التدريجي في الكويت 
خالل ايام عيد الفطر السعيد 
مع ارتفاع متفاوت في الرطوبة 

النسبية.
وقال رمضان ان من املتوقع 
ايام  الرطوبة خ���الل  زي���ادة 

العيد.
ال���ى ان درجات  مش���يرا 
احلرارة العظمى تبدأ وألول مرة 
بعد اشهر الصيف الطويلة في 
االنخفاض دون االربعن درجة 
مئوية في منتصف األس���بوع 

املقبل تزامنا مع أيام العيد.
من جهة أخرى متكن أعضاء 
فريق مرصد املرزم الفلكي من 
تصوير اقتران الهالل بكوكب 

مطـرة سـيف سـعد محمـد، 
زوجة: عبداهلل حليس 
بن جريس الدوسري � 
55 عاما � جابر العلي � 
ق 3 � ش 12 � م 11 � ت: 
.99541468 � 99535113
هيـا عبـداهلل عايـض احلريص 
املطيري، زوجة: س���الم 
س���الم  عبدالرحم���ن 
احلريص املطيري � 51 
عاما � الصباحية � ق 3 
� شارع الغوص � ش 3 
� م 374 � ت: 99077111 

.66077111 �
بدرية محمود اللحدان الشطي، 
زوجة: عبدالعزيز محمد 
الش���طي � 72 عام���ا � 
الشهداء � ق 5 � ش 510 
� م 3 � ت: 99088905 � 

.97844738
محمد سالم االحيمر املري � 87 
� مبارك  الرجال   � عاما 
الكبي���ر � ق 5 � ش 11 � 
 � م 7 � ت: 99745388 
النساء � شرق االحمدي 
� ق 2 � ش 2 � م 326 � 

ت: 99888468.
 � فهـد ظافـر فهـد الهاجـري 
65 عام���ا � الرجال � ام 
الهيمان � ق 8 � ش 16 � 
م 10 � ت: 66880774 � 

.99998935

إخالء سبيل المصري المتهم 
بقتل ابنته المعاقة بال ضمان

مؤمن المصري
أمر النائب العام املستشار حامد 
العثمان أمس األول بإخالء سبيل 
املصري )ي.ه�.( املتهم بقتل ابنته 
املعاقة ذهنيا بال ضمان. جاء القرار 
عقب وصول تقرير الطب الشرعي 
والذي أوضح أن وفاة املجني عليها 
جاءت طبيعي����ة متاما مما يبرئ 
ساحة والدها من تهمة التسبب في 
موتها. وعقب قرار إخالء السبيل 
صرح محامي األب احملامي فيصل 
العتيبي ل� »األنباء« بأن هذا القرار 
وس����ام على صدورنا، وأننا كنا 
نتوقع ص����دور هذا القرار في أي 
وقت ملا علم من حنكة النائب العام 
وعدم قبوله أن يقع الظلم على أي 

شخص كان.

 لص يكسر
ساق مواطنة في بيان

هاني الظفيري
لم يكتف لص باقتحام منزل احد 
املواطنن في منطقة بيان، بل قام 
بضرب ابنتي صاحب املنزل وكسر 
ساق إحداهما. وقالت الفتاتان أنهما 
فوجئتا بش����خص يقتحم عليهما 
الصالة، ثم ضربهما دون ان تفهم 
اي من الفتاتن سبب هذا الهجوم 
الوحشي الذي أدى الى كسر ساق 
إحداهما. وقال املصدر ان الفتاتن 
قامتا باالستغاثة بوالدهما وقامتا 
باالتصال بعمليات الداخلية وحضر 
عل����ى الفور الى املن����زل في بيان 
مس����اعد مدير امن حولي العميد 
حسن شيرازي، وقام رجال االمن 
مبعاينة املنزل، فيما رجح املصدر 
ان الشاب الذي اقتحم املنزل كان 
ينوي السرقة معتقدا ان املنزل خال 

اال انه فوجئ بالفتاتن.

الهالل االخير لشهر رمضان كما التقطته عدسة مرصد املرزم

التاجر اإليراني »املتسول« وأمامه حصيلة ساعة من التسول

للإيجار

94085317

�شقق  غرفة و�صالة

مبوا�صفات مميزة

كما يوجد �صرداب للإيجار


