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بقلم:

صالح الشايجي

سر على درب املوت وحدك..
ال تدُع اآلخرين لفعل فعلك..

محاولة استنطاق وطن
وطني.. امازلت يا وطني.. وطني..

امازلت بيتي ومأواي ومالذي..
ام���ازال بحرك يذكر نهمة املنش���د الضرير.. ويحفظ ضلوع 

الغاصة ودموع االمهات..
امازالت الريح تعوي في صحرائ���ك.. حتدو القوافل صوب 

املعتصمني بالصمت وبالصبر.. واملتكئني على االمل..
هل تذكر ارضك خطوات جدي..؟
وهمهمات ابي.. امازلت حتفظها؟

امازلت ترسم خطوط احلناء في كّفْي أمي..
ومتشط شعر اختي.. وتعقد ضفائرها..

امازلت تدثر بناتك ب� »البخانق«.. وتفرش ساحاتك لهن ليلعنب 
»احلْيلة«.. يحجلن برجل واحدة.. ويبلغن بها الهدف..

وجتفف عرق اوالدك بعد لعبة »املقصي«..
وتسمع اذناك اهازيج ذلك الزمان االبيض.. حني كانت جوقة 
البنات تردد »ياصبّيان ما اكثركم السم احلار چتلكم«.. فتجيبها 

جوقة االوالد.. بالدعاء ذاته..
> > >

اتذكر حني كان العيد عرسا لنا نحن صغار ذلك الزمان..
فرحتنا بالعيدية ومبالبس العيد التي كانت ذروة ما نفاخر 

به.. حني لم يكن ثمة مفاخر..
»دوارف العي���د« و»أم احلصن« التي تدور بنا حولنا  فنظن 

انها دارت بنا الكوكب االرضي برمته..
»اآلنة« في ايدينا تفرش لنا دروب السعادة.

و»الروبي���ة« قصر تتداوله ايادينا.. ومخزون اس���تراتيجي 
للسعادة املربربة.

»دشداشة – الالس« يشرئب بها عنق البسها.. فيمشي كخيول 
السالطني املطهمة.

احلذاء اجلديد يطير مبنتعله فوق االرض.. يجعل له اجنحة 
يحلق بها حتى لتكاد الرقاب تنحني له تقديرا � ال له � بل حلذائه 

املتباهي بني االقدام الفارغة..
> > >

في ذلك الزمان االبيض.. كنت يا وطني.. وطني..
كنت تعترف ببنوتي.. وبأبوتك لي..

فهل ذاكرت���ك مازالت حية مثل ذاكرتي.. تختزن تلك الصور 
البالغية الناطقة املتحركة.. االليفة.. االنسانية.. اجلميلة..

ام انك.. انسلخت عن ذلك كله..؟!
هل تنكرت لي وسحبت اعترافك بأبوتك لي؟!

هل اغلقت ابوابك في وجه���ي.. واحرقت هويتي.. ونفيتني 
خارج اسوارك؟

ان فعلت.. فأنا ال افعل..
انا ابنك.. دمي في ش���راييني يقول ذلك.. وخارطة في عيني 

تدلني اليك.. وبوصلتي ال توصلني اال اليك.
اسمك الكويت.. واسمي الكويتي..

وجه القصيدة
كتبت عيناي على وجهك 

قصيدة موسمية.
مرشوشة مباء الزهر

مزينة بالورد
محزومة بالبياض

مطلية بالذهب
موعودة باخللود

وجهك صفحتي الشعرية
الدوام  محج���وزة عل���ى 

لعينّي
لقصائدي املوسمية
انا شاعرها االوحد

وقارئها الوحيد
فال تشيحي بوجهك

دعيني اقرأ قصائدي

ما أكثر املتسابقني إلى املجد..
وما أقّل الواصلني..

القارورة الجزائرية البيضاء

تكفيني منك نظرة..
وال يكفيك مني عمري كله..

»أح���الم مس���تغامني« ام���رأة ذات قلم ميوء 
ويصأصئ ثم يكأكئ، وينبح بعد ما ينهق.

هي ام���رأة من اجلزائر، س���عت الى ان تكون 
لها كلمة مطبوعة، وجاه���دت لتكون لها صورة 

منشورة.
والنساء في عالم العربان مجابات مستجابات، 
ما ان يطلنب طلبا ما، حتى يسمعن »احمليط الهادر« 
وأخاه »اخلليج الثائر« يقوالن بفم مالح: ش���بيك 

لبيك، غالية والطلب رخيص.
املرأة هجرت أرض »املليون شهيد« لتحل في 
بلد »كل يوم ش���هيد« و»كل سنة حرب«.. هجرت 

اجلزائر وحلت في »لبنان«.
اجلزائر ال حتق���ق طموحها 

بالشهرة والوصول واجلوائز 
والفضائيات.

لبنان يحق���ق ذلك: 
ي���ا س���ت  »ش���وبّدك 

أحالم«؟!
أن أكون روائية..
اعتبري نفس���ك 

روائية منذ اآلن..
وقب���ل أن يجف 
املعس���ول  ال���كالم 

ويتبخ���ر.. ص���درت 
لها رواية وفي أعقابها 

رواية.. وعقود وفضائيات 
ملونة، وعسل على عسل..

وتوجت ذلك املسار املشرقي 
بجائ���زة »جني���ب محف���وظ« من 

مصر..
ولكن – فجأة – والناس نيام، إذا بالليل يعتكر 
والريح تصفر والسماء تزمجر والبحر يزبد! خرج 
عتّل عراقي من محبسه الباريسي، ليقول أنا الذي 

أكتب روايات »أحالم مستغامي«!
يا فرحة ما متت.. كان حريا بك أن تصمت وتدع 
املراكب تسير إلى مرافئها الصدئة.. وتترك املرأة 
تداعب أحالمها وتقطف أكاليل املجد وترصع بها 
جبينها الوضاء.. فلماذا يا هذا حّولت العرس مأمتا؟! 
لَِم َلْم ترفق بتلك القارورة البيضاء اجلزائرية؟!

ذو احليل���ة يحت���ال.. ومثل���ه حتت���ال ذات 
احليلة.

واحتالت »أحالم« وخلعت رداء الرواية الذي 
انكشف سره.. وُهتك ستره.. وانفضح أمره.. لترتدي 
رداء الكتابة السياسية.. فأعدت العدة واقتحمت 
قافلة القطيع العربي واس���مه »املثقفون العرب« 
حاليا، أما سابقا فكان اسمه »الهتيفة اجلائعون« 
وهم من مخلفات مدرس���ة أحمد س���عيد وصوت 
العرب، والنضال العربي والكفاح املسلح و»هنرميهم 
بالبحر« واالستعمار والصهيونية واالمبريالية وما 
إلى ذلك من لغة اخلمسينيات الباهتة البائسة، 
وكان هؤالء يهتفون بتلك الهتافات 
س���دا جلوعهم ومتجاوبني مع 
شعار »اهتف تأكل« فهتفوا 
وأكلوا وص���اروا جوقة 

تلوك تلك العبارات.
ولم جتد السيدة 
ب���ّدا من  »أح���الم« 
بذل���ك  االلتح���اق 
القطي���ع لتكتب ما 
يكتبون وتفكر كما 
يفكرون، رافعة »لواء 
األمة التي ال تهزم«، 
راجمة الغرب وأميركا 
بالذات براجماتها الذكية 
وبلغة متكسرة ويابسة 
التقادم وتعرضها  بسبب 
للشمس طوال خمسني عاما، 
ولك���ن »أحالم« املس���تجدة على 
القطيع، لم جتد غيره���ا فراحت تلوكها 

مع الالئكني!
»تس���قط أمريكا« »املوت ألمريكا« »يس���قط 
االس���تعمار« »لن نس���مح حلمار االستعمار بأن 
يأكل برس���يمنا األخضر« وهكذا حتى آخر قطرة 

من احلبر العربي.
ونرجو أن تهنأ »أح���الم« باالنضمام الى هذا 
القطيع الذي انضمت إليه، وأال يخرج عليها خارجي 
جديد ليعلن أنه هو كاتب مقاالتها تلك، كما فعل 

سابقه العتل!

بــحـرك  أمــازال  وطـنــي.. 
الضريـر  المنشـد  نهـمـة  يذكـر 
األمـهات؟! دمــوع  ويـحـفظ 

ذلـك يقـول  دمـي  ابنـك..  أنـا 
وخارطة عيني تدلني إليك.. اسمك
الكويـتي اسـمـي  الكــويت.. 

النسـاء في عالـم العربـان مجابات
مسـتجابات حيـن يطلبن يسـمعن
المحيـط الهـادر يقول بفـم مالح:
»شبيك لبيك.. غالية والطلب رخيص«

عيسى رمضان

أوراق الشجر مترامية إيذانا بدخول اخلريف

رمضان: طقس غير مستقر وفرصة ألمطار خفيفة حتى السبتالخليفة يكّرم إدارة المعلومات

الخريف أجمل .. في إيران
طهران ـ حامد العميري - كونا

تشهد ايران هذه االيام فصال 
جميال من فصول السنة يسمى 
فصل اخلري���ف، وهو من اجمل 
الفصول الذي يبدأ من االول من 
نوفمبر الى منتصف ديس���مبر 
وبعده���ا يدخل فصل الش���تاء 
وتساقط الثلوج. وفصل اخلريف 
يعد مرحلة انتقالية بني فصلني 
تتغير فيها االوض���اع اجلوية 
والبيئية وتنخفض فيها درجات 
احلرارة تدريجيا ويكثر في هذا 
الفصل هجرة الطيور التي تقوم 
ببحث عن املوئل املناسب لها خالل 
اوقات معينة من هذا الفصل. وفي 
العاصمة االيرانية طهران، تشهد 
اشجارها العمالقة حاليا حتوال 
جميال في منظ���ر االوراق وهي 
تتساقط ليستمتع املشاهد لها 
مبا يشاهده من منظر خالب اثناء 
تساقط االوراق لتغطي االرض 
باللون االصفر وكل من يس���ير 
عليها يستمتع بخشخشة الورق 

الناشف.
فصل اخلريف يعتبره البعض 
التأمل والتذكر والتفكير  فصل 
البعض بأن���ه فصال  ويصف���ه 
رومانس���يا وحميميا من خالل 
التنزه بني االشجار والنظر الى 
اغصانها السوداء بعد ان تساقطت 
منها االوراق والسير عليها لتعطي 

لالنسان شعورا كأنه يسير فوق 
سجاد اصفر مع التأمل الى السماء 
امللبدة بالغيوم تعطي مش���اعر 

خاص���ة كأن احلياة حتولت من 
حياة صاخبة الى هادئة.

وهن���اك اش���خاص يصفون 

فصل اخلريف بأنه فصل الكآبة، 
خصوصا منظر اوراق الش���جر 
املتس���اقطة واالش���جار اجلافة 

الذابلة لتضفي جوا من احلزن 
على النفوس ويضربون به األمثال 

للتعاسة والوحشة والعزلة.

كونا: ق���ال خبير التنبؤات اجلوية والبيئة عيس���ى رمضان ان 
البالد تتأثر حاليا باملنخفض القبرصي الذي يجلب معه الطقس غير 

املستقر مع فرصة لسقوط بعض االمطار اخلفيفة املتفرقة.
وأوضح رمضان أمس ان املنخف���ض القبرصي الذي يؤثر على 
البالد هو بداية املنخفضات التي تعبر شبه اجلزيرة العربية وتهيئ 
الفرصة لتساقط األمطار فيها، خاصة على االجزاء الشمالية الغربية 

من السعودية وفي العراق ودول بالد الشام.
واضاف ان فرصة تساقط االمطار على الكويت قائمة حتى صباح 
يوم غد الس���بت املقبل، وقد تكون هذه االمط���ار رعدية ويلي هذه 
الفترة عبور اول جبهة هوائية شبه باردة ستتقدم في بداية االسبوع 
املقبل مع انخفاض ملحوظ في درجات احلرارة، اذ س���تهبط الى ما 
دون 17 درجة مئوية في املناطق الصحراوية ومعها يبدأ اإلحساس 
بنوع من الب���رودة اخلريفية. وقال رمضان ان الطقس خالل اليوم 
وغدا يتميز بارتفاع الرطوبة النسبية خاصة على اجلزر والسواحل 

بس���بب هبوب الرياح اجلنوبية الش���رقية )الكوس( املعتدلة الى 
النش���طة احيانا، وكذلك تكاثر الغيوم التي ستقل كميتها ابتداء من 

يوم االحد املقبل.
واشار الى بدء املنخفض السوداني بالتأثير على غرب اجلزيرة 
العربية ولكن بضعف، ومن املتوقع ان يتحرك في الفترة املقبلة، وقد 
يجلب أمطارا تكون غزيرة على بعض املناطق الغربية من السعودية 
واليمن فتسبب الس���يول. وعن درجات احلرارة خالل عطلة نهاية 
االس���بوع قال انها تتراوح بني 30 درجة مئوية للعظمى في اجلزر 

والسواحل و36 درجة مئوية في املناطق الصحراوية نهارا.
واضاف ان درجات احلرارة الصغرى تتراوح بني 22 درجة مئوية 
في املناطق الصحراوية الى 28 درجة مئوية على السواحل واجلزر 
بس���بب ارتفاع الرطوبة، على ان تنخف���ض احلرارة ابتداء من يوم 
االح���د املقبل الى ما دون ال� 17 درج���ة مئوية مع بدء تأثير اجلبهة 

الباردة نسبيا.

عكس السير .. وصور للذكرى

العميد الشيخ أحمد اخلليفة وسط املكرمني

قام مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة بتكرمي ادارة املعلومات 
باالدارة وذلك لنش���اطهم في ضب���ط العديد من 
القضاي���ا املهمة، وقد اثنى عل���ى جهودهم واكد 

حرصه على دعمهم بالكامل وحتفيزهم من اجل 
بذل املزيد م���ن اجلهد حتى يتم القضاء على آفة 
املخ���درات، هذا وقد حضر التكرمي العميد صالح 

غنام العنزي مساعد املدير العام.

شهدت منطقة ش���رق واحدة من احلوادث 
الطريفة للغاية إذ فوجئ قائدا مركبتني بسيارة 
تسير عكس السير وتصطدم مبركبتيهما لتلحق 
أضرارا متوسطة بإحدى املركبتني، وقال قائد 

السيارة التي دخلت بني السيارتني انه لم ينتبه 
الى ان الطريق الذي يسير فيه معاكس للسير، 
هذا وجتمع ع���دد من مرتادي الطريق اللتقاط 

صور للذكرى.

)محمد ماهر(مواطنون ومقيمون يعاينون احلادث الغريب


