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 «المكلمانيين» ينقّضون 
على ضحاياهم كانقضاض 

الصقر على طريدته
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 بقلم:

  صالح الشايجي 

 قيلـولـة  قيلـولـة 

 سيبويه العصر الحديث 
مشغول بـ «تخصيب 
اليورانيوم» وتشغيل 

«المفاعل النووي»

 هناك فصيلة من البشر 
تتحدث بسرعة ١٥٠٠ 

كلمة في الدقيقة

 خبير نفطي لم تسلم
  من شباكه شاكيرا

  وال األميرة ديانا 

 الكره داء دواؤه احلب

  

  رواة العشق
  

  رواة العشق مثل طباخي السم، البد ان يذوقوه..
  وراوية العشق.. عاشق مكلوم مصدوم.. تفتت قلبه 

ولم ينل مراده..
  لم يصل إلى القلب السابح في الضفة األخرى..

  جسوره الى تلك الضفة مكسورة.. مقطوعة.
  صد وصدود.. هجر وهجران.. وكيد ومكايدة.. ووله 

ومكابدة..
  وبعدما تكسرت سيوفه كلها، على أبواب قلعة محبوبته.. 

حتول إلى راو لسير العاشقني واملعشوقات..
  يتداوى بالرواية من جروح العشق احملرم واملمنوع 

واألبواب املوصدة..
  وفي العشق كذب كثير.. وفي روايته كذب أكثر..

  يضّمن راوي سير العشق أمنياته وأخيلته وما كان 
يريد ممن أحب، تلك الســـير، فيسير اخليال جنبا الى 
جنب مـــع احلقيقة التي تتوارى أمام خيال الراوي فال 

تكاد تظهر إال ملاما..
  مـــا أحلـــى كذب الـــرواة.. ومـــا أمر صـــدق وقائع 

العشق..
  فليســـت «ليلى» التي عرفناها وقرأنا سيرتها هي 

«ليلى» احلقيقية، وال «قيس» هو «قيس».
  وال «بثينة» وال «جميل» وال «كثير» وال «عزة»، وال 

أي من املروية حكايات عشقهم.
  ان خياالت الـــرواة هي التي حاكـــت تلك القصص 
ونســـجتها وجعلتها عباءات يتدثـــر فيها احملبون في 

العصور الالحقة.
  مـــا احلى التدثر بالكذب اجلميـــل احملبوك بخيوط 

العشق..
  ليت الذين يكذبون كلهم، يكونون رواة لكذب جميل 

ينفع احملبني وميكث في ذاكراتهم، وال يذهب جفاء.
  وليت احلقائق الفاجعة هي التي تذهب كزبد البحر 

جفاء، فال تستقر في نفوسنا.
 

 بنيُت لآلخرين قصورا..

  وسكنُت بني أضالعي...

  

  الجملة العوراء
  

  «صباح اخلير»..
  جملة عوراء، ترى بعني واحدة...

  وعرجاء تسير برجل واحدة...
  جملة ناقصة «غير تامة» ألنها تتألف من مضاف 

ومضاف إليه.
  هي «مبتدأ» بدون «خبر».

  وهنا يكمن نقصها وعورها وعرجها.
  ثم كيف ننطقها مشكولة، هل برفع «صباح» وهو 
املضاف، وكســـر «اخلير» وهو «املضاف إليه» كما 

تقتضي قواعد النحو العربي؟
  أم نعتبر «صباح» بالفتح على اعتبار أنها مفعول 
به لفعل محذوف هو أمتنى أو أرجو لك صباحا خيرا، 

أو ما شابه؟!
  فيا أهل اللغة اسعفونا، أم ننتظر «سيبويه» آخر 
يدلنا على لغتنا ويفك ألغازها وطالســـمها؟! علما 
بأن «ســـيبويه» العصر الراهن ليس متفرغا للعلم 
وليس منكبا على الكتب ينقب فيها، بل هو مشغول 
بـ «تخصيب اليورانيوم» وتشغيل «املفاعل النووي» 
ومطاردة «كروبي» و«مير حســـني موسوي» وبقية 
االصالحيني في بالد كانت تنجب «سيبويه» وصارت 

تنتج «أحمدي جناد».
  
  
  

  لوال عيناك..

  ما كان لعيني معنى..

  مكلمة
  

  هناك فصيلة من البشـــر الذين 
نعرفهم، نأكل معهم ويشـــربون 

معنا، ويسيرون في الدروب ذاتها 
التي نسير نحن وبقية خلق 
اهللا عليهـــا، ال احد يباريهم 
في فضيلة «احلكي» ولديهم 
قـــدرة هائلة علـــى الكالم 
املســـتمر املنقطع النظير، 
وبسرعة الف وخمسمائة 
الدقيقة حســـب  كلمة في 

توقيت غرينتش!
  الواحد منهم نطلق عليه 
لقب «مكلمة» اي ان له طاقة 

هائلة خارقة وقدرة على الكالم 
دون انقطاع من «نيويورك» الى 

«نيسابور» على ظهور اجلمال، 
أما عن ماهية هذا احلكي فال تسل، 

فهو عبارة عن عشر عبارات عجاف، 
تدور وتلف وتطير وتعود الى مهبطها 
ســـاملة دون رضوض أو خدوش، ولكنها 

ترض وتخدش سامعها سبعمائة مرة 
في الدقيقة.

  صادفني احد هؤالء «اجلالوزة» 
غنائي احلكي في مطار القاهرة 
ورافقني في الرحلة من القاهرة 
الى الكويـــت وجتاورنا في 
مقاعدنا وبدأ كالمه معي او 
استعباد أذني قبل االقالع 
بســـاعة وربـــع الســـاعة 
وواصله في الطائرة ثم في 
مطار الكويت عند كاونتر 
اجلوازات ثم ونحن ننتظر 
احلقائب مـــرورا باجلمارك 
حتى وصولنا لســـياراتنا 

ولم يدعني اركب ســـيارتي 
بـــل اخذ يتحدث ملـــدة خمس 

دقائق والســـيارة تنتظر وبقية 
السيارات تلعلع بأبواقها! ثم قال: 

نكمل باملوبايل، وفعال فعلها واتصل 
بي حتى وصلت الى بيتي ووصل الى بيته 

واستمر يتحدث حتى اعتذر مني وبخجل شديد 
الن بطارية هاتفه على وشك النفاد، ووعدني بأن 

يتصل بي لتكملة «السالفة»!
  وآخر اتصل بي وهو داخل السور «متجها» الى 
«الشـــعيبة» آخر املدن اجلنوبية، وراح يحدثني 
ثم يحدثني ويحدثنـــي حتى وصل الى مبتغاه، 
علما بأنه وفي طريقه وقف مرة في أحد املطاعم 
ليتغدى ثم توقف لتعبئة سيارته بالبنزين فعل 
كل ذاك وانا مصلوب من أذني أسمعه لم يستأذن 
إلغالق اخلط، ولكـــن فقط كي يطلب غداءه وأنا 
معه على اخلط جائع، ثم وصل الى «الشعيبة» 
وانهـــى عمله وانا معه على اخلط اتابع تفاصيل 
رحلته اوال بأول، وبعد ان انهى عمله اخذ طريق 
العودة الى املدينة، وانا مستمر في السماع وهو 
مستمر في احلديث، حتى وصل الى بيته لينهي 

حديثه بشكل بدوت معه وكأنني انا املستمر في 
احلديث وانا الذي اســـبب له االزعاج، وانه هو 

الضحية!
  قال ومبنتهى البساطة ودون وخز من ضمير: 

أنا وصلت البيت اآلن.. عن إذنك!
  

  
  

  

  إن كان كالمي من فضة..

  فأذناك من ذهب

  مسمعة
  

  ومن «املكلمة» إلى «املسمعة»
  واضح جدا، أنني لست من الفصيل األول «املكلمة»، 
ولكنني ـ ومع األســــف ـ أنتمي إلى الفصيل الثاني 
وهو «املسمعة» أي الذين يقعون ضحايا وفرائس 
سهلة لفصيل «املكلمة» الذين يتحّلون بفراسة فائقة 
األوصاف وتتجاوز احلدود املعروفة كلها، ففصيل 
املكلمة عندهم قــــدرة على اصطياد ضحاياهم 
وفرائســــهم من على بعــــد ثالث قارات 
وثالثة مليارات فرســــخ وربع سنة 

ضوئية.
  وأنــــا ـ بحمــــد اهللا ـ أمتتع 
باملواصفات الكاملة للضحية، 
وفريســــة ســــهلة لهؤالء 
«املكلمانيني»، فما ان يراني 
أحدهم حتى ينقض علي 
انقضــــاض الصقر على 
طريدته، ويطلق كالب 
صيده نحوي فأستسلم 
دون أي مقاومة، ألنني ال 
امتتع بخاصية املقاومة 
التي تهزم أعداءها وهي 
في أقبيــــة حتت األرض، 
وتكتفي بارسال «مكرمتها» 
لهزمية العدو، وحرق بوارجه 
وإســــقاط طائراتــــه وإعطاب 

دباباته.
  أما مبلغ األزمــــة ومنتهاها، فهو 
حني أقع فريســــة لواحد في عمر أصغر 
أبنائي ينتمي لفصيلة «املكلمة» يجلس 
أمامي واضعا رجال على رجل ونافثا 
دخان سجائره ومسندا ظهره، 
ويروح يسبح ويهيم ويحلق 
في عالم احلكي و«املكلمة» 
يعظني وينصحني ويروي 
رواياته وبطوالته وغزواته 
وانتصاراتــــه وخبراته 
وعالقاتــــه  وجتاربــــه 
النســــائية، وكيف هو 
النساء،  خبير في عالم 
وكيفية إيقاعه بأكبر رأس 
انثوي، حتى أن «شاكيرا» 
لم تسلم منه، بعدما نبش 
قبــــري األميــــرة «ديانا»، 

و«سعاد حسني».
  هو خبير نفطي، واقتصادي 
وسياسي وعســــكري ومنّظر 
اجتماعي، وواضع خلطط حربية 
يســــتطيع من خاللها احتالل أرض 
«يأجوج ومأجوج» وهدم ســــور الصني 

العظيم.
  وآخــــر.. كل مؤهالته في هذه الدنيا الشاســــعة 
الواسعة أنه افتتح كشكا لبيع السندويتشات والشاي 
والقهوة وما يلزم الســــابلة من املارين أمام كشكه 
يصطادني ويجلســــني أمامه، وما أن أنهي فنجان 
قهوتي، حتى أكون قد سمعت منه تفاصيل حياته 
كلها، من هي أمه ومن هو أبوه وانتماءاته األسرية 
التي تعود إلى أعرق العوائل وأكبرها، وكيف كان 
تلميذا جنيبــــا وحاذقا ومبــــرزا وال يرضى إال أن 
يكون األول في صفوفه الدراسية كلها، إضافة إلى 
األعمال «القيادية» التي توالها، وال ينسى طبعا أن 
يتحدث عن «كشكه» واصفا إياه بأنه أكبر مطعم في 
الشرق األوسط، وأن كبار القوم ورؤوس املجتمع 
ال يحلو لهم يومهم إال إذا شــــربوا قهوته أو أكلوا 

من طعامه. 


