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صالح الشايجي

لنـدن.. ليـل  فـي  العيـون 
والذاكرة  األلـوان..  تحفظ  ال 
بالعمــى تصــاب  فيهــا 

البحر  جـوف  في  القمـر  ألمس 
وأرتشـف قهوتي بأهداب عيني

ليالي »لندن«.. ال تتشابه.. ليست توائم.. وال هن أخوات..
كل ليلة ترتدي »لندن« ليلة جديدة..

تتحلل من ليلتها السابقة.. لترتدي ليلتها اجلديدة..
سوداء.. قد تكون..

أو بيضاء.. حمراء.. ورمبا وردية..
العيون في ليل لندن.. ال حتفظ االلوان..

والذاكرة فيها تصاب بعمى االلوان..
> > >

رمبا تأتي ليلة.. ترتدي االلوان كلها..
رمبا..

ورمبا.. تأتي ليلة عارية من كل لون..
تتهادى.. تتمايل.. تتغنج.. متيس.. تراوغ..

ال تخجل من عريها..
ولكن رائيها.. هو اخلجول..

ينكس عينيه في االرض.. وكأن األرض تلك.. ليست قطعة من 
تلك الليلة العارية..

 > > >

نساء يرتدين جلودهن
لوال برد »لندن« وصقيعها.. وندُف ثلجها املتساقطُة على الرؤوس.. 
كريش احلمام.. خلرجت نس���اء لندن.. مرتديات جلودهن.. فقط، 

واكتفني بها..
عاريات كالسمك.. أو كبنات الغابات اللواتي ال يخجلهن عريهن.. 
وال يستحني.. حتميهن أشجار الغابة.. تتلصص عليهن.. متنحهن 

حلاءها غير الصالح لستر أجساد االدميات املدمنات العري..

ليالٍ ليست توائم

 > > >

ليلة تضحك.. وتبكي
ليلة من ليالي »لندن« تلك.. ال أدري أي لون أمنحها..

أو أن أتركه���ا.. عارية بجلدها كأولئك النس���وة النزقات الالئي 
يسرفن في استهالك جلودهن.. تعذيبا للعيون البصاصة.. 

أو رمبا هي ليلة بتلك االلوان كلها..
ليلة لها فم.. وعني.. ولسان..

تضحك وتبكي..
تتوجع وتتأوه..

تتكئ على عصا نهارها املنصرم.. ومتد يدا لعكاز الصبح القريب.
> > >

أحالم عكس السير
في هزيع من الليل.. يقع قريبا من الهزيع االخير..

كنت أحرث في حقل أحالمي.. أس���بح في السماء.. وأملس القمر 
في جوف البحر.. أرتش���ف قهوتي بأه���داب عينّي.. وأقرأ اجلريدة 

بباطن كّفي..
أحالم تس���ير عكس الس���ير.. حتلق في األرض.. وتس���ير في 

الفضاء.

الكشف عن مذكرات كازانوڤا أشهر عاشق في التاريخ

ونستون تشرشل

الزوج منصور مع ابنته

األطباق الطائرة بني الوثائق واخليال وزارة الدفاع البريطانية تكشف مزيدا من الوثائق عن األطباق الطائرة

صورة للصفحة األولى من مخطوطة مذكرات جاكوموا كازانوڤا )تاريخ حياتي( وهي ضمن 
مجموعة من مخطوطات الكاتب اإليطالي حصلت عليها املكتبة الوطنية الفرنسية أخيرا، وتصف 
املذكرات املجتمع اإليطالي في القرن الثامن عشر، حيث عاش كازانوڤا في البندقية ويعتبر واحدا 
من أشهر العشاق في التاريخ، وتنقل بني بلدان عديدة مثل باريس وبرلني ووارسو ومدريد كشاعر 

في بالط احلكام.

صور للضيوف الذين سيحضرون حفل توزيع جوائز بافتا )األكادميية البريطانية للسينما 
)رويترز( والتلفزيون( موضوعة على مقاعدهم في دار األوبرا امللكية في لندن. 

مذكرة إل���ى وزير الطيران في 
حكومته اللورد تشيرويل عام 
1952 فيها عن األطباق الطائرة 
وما تعنيه وما يمكن أن ينجم 
عن تزايد مشاهدتها في األجواء 

البريطانية.
أن  إلى  واشارت الصحيفة 
المس���اعدين اطلعوا تشرشل 
على تقرير وضعه المستشار 
العلمي للحكومة هنري تيزارد 
يؤكد في��ه أن األجس���ام التي 
شوهدت في أج��واء بريطانيا 
مجرد ظواهر طبيعية وجرى 
وصفها عن طريق الخطأ بأنها 

أطباق طائرة.
وقال��ت »ديل��ي إكسبري��س« 
إن مس������اع��دي تش��رش�����ل 
خلصوا إلى »أن��ه ال شيء ح��دث 
من��ذ ع��ام 1951  م��ا جعله��م 
يغي��رون رأيه��م حي��ال خطر 

األطب��اق الطائ��رة«.

على أنها كبيرة وسوداء ومثلثة 
الشكل، في حين كانت توصف 
في أربعينيات وخمس���ينيات 
القرن الماضي على أنها تشبه 

القرص أو طبق الفنجان.
وذك���رت صحيف���ة »ديلي 
إكس���بري��س« امس أن رئيس 
الراحل  البريطاني  ال�����وزراء 
ونست��ون تشرش��ل أمر كب��ار 
مس���اعديه بالتحقي�����ق ف��ي 
تنام��ي رؤية األطباق الطائرة 
في المجال الجوي البريطاني 
وسط مخاوف من وقوع غزو 

فضائي.
وقالت الصحيفة إن تشرشل 
طلب من مساعديه وقتها معرفة 
ما إذا كان���ت األطباق الطائرة 
التي شوهدت في جميع أنحاء 
بريطاني���ا يمكن أن تكون من 

الفضاء الخارجي.
واضافت أن تشرشل كتب 

العام مثلثا أزرق فوق حديقته، 
مضيفا أن هذا المثلث ترك مادة 
»بيضاء حريرية« على األشجار 
احتفظ بها بعد ذلك في مرطبان 
مربى. وقال رجل آخر إنه رأى 
طبقا طائرا على شكل شكوالتة 

مثلثات.
وكش���فت وثيقة أخرى أن 
البريطاني  ال���وزراء  رئي���س 
األسبق ونس���تون تشرشل كان 
مهت��ما باألطب���اق الطائرة، وأنه 
طلب من أح���د الموظف��ين أن 

يقدم له توضيحا عنها.
وج���اء ف���ي التوضيح أنه 
يمكن تعريف األطباق الطائرة 
بأنها عبارة عن ظاهرة جوية 
أو طائرات أو خداع بصري أو 
ببس���اطة مزحة. كما كشفت 
ملفات وزارة الدفاع واألرشيف 
الوطني عن رسومات لألطباق 

الطائرة.

ف���ي تلك  الخبراء  وي���رى 
الرس���ومات دليال على تغير 
ش���كل األطباق الطائرة خالل 
العقود األخيرة وفقا لوصفها 

في الثقافة الشعبية.
وتأت���ي أوص���اف األطباق 
الطائرة ف���ي الملفات الحالية 

لندن � وكاالت: نشرت وزارة 
الدفاع البريطانية أمس مجددا 
ملفات حول رؤية أطباق طائرة 
ولق���اءات مزعومة مع كائنات 

فضائية.
وتش���ير ه��ذه الملفات إلى 
رؤية مئات م���ن األطباق الطائرة 
في بريطانيا خالل الفترة من 

عام 1994 حتى عام 2000.
أن  الملف���ات  وتضمن���ت 
شخصا ش���اهد ط����بقا طائرا 
ف����وق نادي تشيل����سي لك���رة 
القدم في ل����ندن، بي���نما شاهد 
شخص آخر ط��بقا ط���ائرا فوق 
من���زل أح���د وزراء الداخل�ية 

السابقين.
وروى رجل للش���رطة أنه 
أصيب باالكزيما عام 1997 عندما 
أحاط بسيارته جسم ينبعث 
منه ضوء ش���ديد، بينما قال 
ش���اهد آخر إنه رأى في نفس 

النجوم حضورًا.. بصورهم

تشرشل أمر باالستعداد للرد على غزو فضائي من قبل األطباق الطائرة

لّم شمل طليَقْي عدم تكافؤ النسب في السعودية
العربية.نت: أكد احملامي واملستش���ار أحمد 
الس���ديري أنه مت ظهر األربعاء لم شمل زوجي 
قضية تكافؤ النس���ب الش���هيرة في السعودية 
منصور التيماني بزوجته فاطمة العزاز لتستكمل 
آخر فص���ول القضية التي حتولت لقضية رأي 
عام ومرت مبراحل عديدة قبل ان حتس���م فيها 
احملكمة العليا وتنقض حكما سابقا من محكمة 

اجلوف بتفريقهما.
وقال السديري »مت إنهاء االجراءات ظهر األربعاء 

في الدمام ومت لم شملهما في ظروف جيدة«.
وأضاف »القضية كانت قضية اجراءات وكما 
يعرف اجلميع احلكم أرسل حملكمة اجلوف، حيث 
عمل الالزم على الصك األول وبعدها أرسل املوضوع 
إلمارة اجل���وف وب���عد وصول األوراق للمنطقة 
الش���رقية بحكم وجود الزوج�����ة فيها ومت أخذ 
التع���هد على شقي���قها بع���دم التعرض من قبل 
الش����رطة، وكذلك أخ���ذ التعهد من خالل برقية 
لشرطة القصيم على شقيقها حامل البيرق هناك 

ثم صدر األمر بلم الشمل ونفذ ظهر األربعاء«.
وأوضح السديري »شقيقها الذي رفع القضية 
ال يحق ل���ه ألنه )عصب أبعد( وال يحق ذلك إال 

لألقرب«.

وعن القضية يرى السديري »أنها ستترك 
أثرا إيجابيا في تغيير مسار مثل هذه القضايا 

وإنهاء وجودها في المجتمع السعودي«.
يذكر أن محكمة الجوف س���بق ان تسلمت 
يوم الثالثاء ق���رار المحكمة العليا بالرياض 
القاضي بنقض حك���م التفريق بين منصور 
التيماني وزوجته فاطمة الذي أصدره قاضي 
المحكمة بشأن قضية النسب التي رفعها ضد 

زواجهما األخ غير الشقيق لها عزاز.
ونظرا لوجود كافة األطراف خارج الحدود 
اإلداري���ة لمنطقة الجوف، فإن إمارة المنطقة 
ستخاطب إمارة المنطقة الشرقية لتتولى مهمة 

إصالح ذات البين.
ووفقا ل� »الوطن« السعودية فإن تفاصي��ل 
حكم النقض تتضمن إصالح ذات البين م��ن 
قبل لجنة اإلصالح المشكلة في إم��ارة منطق��ة 
الجوف، وأن��ه نظ���را لوجود الزوجة فاطمة 
ف��ي دار الحماي��ة االجتماعية بمدين��ة الدم��ام 
الت��ي تسكن به��ا أسرته��ا أيض��ا ف��إن تنفي��ذ 
مقتض��ى »إصالح ذات البين« س���يت��م عب��ر 
لجن���ة اإلص��الح المش���كل��ة بإمارة المنطقة 

الشرقية.


