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بقلم:

صالح الشايجي

أحلى الكذب كذب الشعراء 
وأنفع الكذب ما يكذبـون

القيلولـة  أحلـــى  مــا 
الشـعر! ظـالل  تحــت 

الفارسـي »سـيبويه« وضـع 
لهـا  وقنـن  لغتنـا  قواعـد 
القوانيــن.. بعــد فلتانهـا

الحقيقــة أبيـن مـــن 
وخرطوم  الجمـل  سـنام 
الفيـــل وملوحـة البحر

»سـيـدنا غوغـل« يعّلـم 
العـرب كيـف ينطقـون 
لغتهــم بشـكل سـليم

أول الكالم

انهيار 11 مدرسة ومقتل 66 طالبًا و10 مدرسين

ضحايا زلزال الصين ارتفعوا إلى 617 قتياًل.. وانتشال 1000 شخص من تحت األنقاض

بكينـ  وكاالت: فيما بلغت الحصيلة 
الجديدة لضحايا الزلزال الذي ضرب 
الصين امس 617 قتيال و9110 جرحى، 
أظهرت إحصاءات حكومية أولية صدرت 
امس ان 11 مدرسة انهارت ولقي ما ال 
يقل عن 66 طالبا و10 مدرسين حتفهم 
في منطقة يوشو مركز الزلزال الذي 

وقع األربعاء شمال غرب الصين.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة 
»شـــينخوا« نقال عن مســـؤولين ان 
عشرات الطالب مازالوا مفقودين تحت 
ركام المـــدارس المنهارة بعد الزلزال 
الذي ضرب إقليم تشـــينغهاى أمس 

األول.

ووقف اآلباء القلقون والمكلومون 
على أنقاض مدرســـة يوشو المهنية 
حيث تأكدت وفاة 22 شـــخصا. كما 
لقي ما ال يقل عن 43 طالبا حتفهم في 

مدرستين ابتدائيتين في المنطقة.
وذكرت »شينخوا« ان عمال اإلنقاذ 
يحاربـــون المناخ الشـــديد البرودة 
وارتفاع المنطقة والهزات االرتدادية 
المتكررة للبحـــث بين األنقاض عن 
ناجين بعدما خلفت الهزة 617 قتيال 

وآالف الجرحى ومئات المفقودين.
وأشارت إلى ان الزلزال الذي ضرب 
والية يويشو التي تتمتع بحكم ذاتي 
المقاطعة وبلغت  التيبت جنوب  في 

قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر 
دمر 15 ألف مبنى سكني وأجبر 100 ألف 
شخص على البحث عن مأوى جديد، 
فيما تم انتشال نحو 1000 ناج حتى 
اآلن من تحت األنقاض أو ممن احتجزوا 

في منازلهم جراء الزلزال.
ونقلت عـــن مركز اإلنقاذ قوله ان 
الكثير من الناس مازالوا مدفونين تحت 
أنقاض المنازل المدمرة في بلدة غييجو 
قرب مركز الهزة والتي تضم 100 ألف 
شخص وتقع على ارتفاع يزيد على 4 

آالف متر عن سطح البحر.
وقال نائب رئيـــس فريق البحث 
واإلنقاذ الدولي بالصين هو شـــايك 

ان »الطقس القارس واالرتفاع الشديد 
والهواء الالسع يزيد من صعوبة جهود 

اإلنقاذ«.
وأشار هو إلى ان بعض المنقذين 
كانوا يشعرون بالدوار نتيجة نقص 

األوكسجين خالل عملهم.
ان االنزالقات األرضية  إلى  ولفت 
التـــي تربط بين  الطرقـــات  قطعت 
المطار وغييجو ما أعاق بدوره أعمال 

اإلنقاذ.
واضطر مئات الناجين إلى البقاء في 
العراء على الرغم من برودة الطقس 
فيما بحث البعض عن مأوى مؤقت في 

المباني التي لم تتأثر بالزلزال.

ونصبـــت أكثر مـــن 40 خيمة في 
غييجو لكـــن كل الجهود التي بذلت 

حتى اآلن ليست كافية.
وتشـــارك في أعمـــال اإلنقاذ فرق 
متخصصة وجنود وشـــرطة وأطباء 
وبدأت الوكاالت الحكومية والشركات 
واألفراد بالتبرع للمنطقة المنكوبة.

وأعلنت الصين أمس عن تخصيص 
مبلغ 29.3 مليون دوالر ألعمال اإلغاثة 
الناتجة عن الزلزال المدمر، فيما أصدر 
الرئيس الصيني هو جنتاو ورئيس 
الوزراء وين جياباو أوامر للسلطات 
المحلية بمســـاعدة كل األشـــخاص 

)رويترز(جثة أحد ضحايا الزلزالالمتضررين من الكارثة.

)رويترز(ناج من الزلزال عمره 9 أشهر في مأوى أقامته السلطات الصينية )أ.پ(ناج من الزلزال يلوح بيديه للجمهور بعد أن أخرجه عمال اإلنقاذ من حتت أنقاض منزله)رويترز(صينيون يفتشون في أنقاض منازلهم التي دمرها الزلزال متاما

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
تقرير: المكتئبون يدخنون أكثر من غيرهم.

ـ ولهذا السبب يستورد العرب 200 مليار سيجارة سنويا وآالف األطنان 
من »المعسل«.

دراسة: سكان المناطق النائية في أستراليا أكثر عرضة للموت.
ـ الحين عرفت ليش يقولون عن أم الهيمان.. منطقة نائية.

أبواللطفواحد

ما اجمل الســـياحة في حدائق الكالم.. وما 
احلى القيلولة حتت ظالل الشعر.. وحتت ابيات 

الشعراء..
اجمل الواهبني هم الشـــعراء.. يهبونك كل 

شيء.. دون ان يغرموا درهما وال فلسا..
ميّلكونك الدنيا..وهم جياع..

يسبغون عليك من اثواب املجد.. ما لو تّزيت 
به أمـــة لتعثرت وذابت عظامها..وهم يبيتون 
ليلهم على الرصيف.. جتفل من عيونهم حتى 

جنمات الليل..
احلى الكذب.. كذب الشعراء..

واصدق الكذب.. كذبهم..
وانفع الكذب..ما يكذبون..

كذباتهم.. بيضاء.. تنفـــع وال تضر..تغير 
وال تتغّير..

وكلما مات شاعر.. ماتت كذبة بيضاء لتحل 
محلها كذبة سوداء..

واألمة التي تخلو من الشـــعراء تخلو من 
الكذب االبيـــض.. وتترّمل عذراواتها.. وتعقم 
نساؤها.. وتتبلد سيوفها.. وتخر صريعة امام 

اول هّبة هواء..
والشعراء يبنون قالعا في الهواء.. ال يراها 

اال االقوياء..
وفي جوف الصحراء العطشـــى.. يسّيرون 

االنهار..
ويرســـمون اجلنـــان.. فـــي وســـط النار 

واللهيب..
ليس امامهم ..»ممنوع«.

في عاملهم.. كل شـــيء مباح.. وكل ممنوع 
مسموح.. وكل مكروه مرغوب..

> > >

شوك الكالم
هل في حدائق الكالم من شـــوك..؟! ام انها 
ال تضـــم اال الورود والزهور والنرجس والفل 
والياسمني واجلوري.. وبقية االخوات املكممات 

بالفوح والشذا والعبير االخاذ..؟!
مـــن اراد حصـــد ورد من حدائـــق الكالم.. 
فالورد ملء عينيه.. مييس في يديه.. ويعبئ 

انفاسه..
ومن اراد فيها شـــوكا فإن الشـــوك حارس 

الورد.. ال يغفل عنه وال ينام..
> > >

سيدنا سيبويه
في حدائق الكالم.. لم ازرع شوكا..ولكنني 

وجدته..
وجدته في تقليب صفحات الذاكرة.. وحصيد 

السنني..
رأيت »سيبويه«.. سيدنا الفارسي يكّب على 
قراءة لغة العرب.. ويقّعد لها القواعد.. ويقّن 
لهـــا القوانني.. بعدما كانت فلتانة جتري على 
األلســـنة وتنتقل من لســـان الى لسان.. دون 

قوانني وقواعد اخالقية..
اســـتعدت في ذاكرتي ما يردده العرب على 
الدوام عن لغتهـــم.. وافتتانهم بها.. وبجمالها 
وحسنها وغنجها وداللها..حتى زعموا انها اجمل 
لغة جرت على ألسنة البشر! وان شعر العرب 

اجمل الشعر..
لست في وارد التنكيد على املتعلقني بأهداب 
تلـــك اللغة التـــي اضافوا عليهـــا او لها صفة 

»التقديس«.. فقالوا انها لغة مقدسة..
استغفر اهلل.. مما يزعمون..

ملاذا يا قوم.. هي مقّدسة؟!
قالوا: النها لغة القرآن..

اذن..هل كانت مدنسة قبل القرآن؟! ثم نزل 
عليها التقديس مع نـــزول القرآن..؟! وهل اذا 
ُترجم القرآن للغات اخرى.. تكتسب تلك اللغات 

صفة التقديس.. ام ال؟!
ثم هل القرآن مبعانيه ومضامينه.. ام بزخرفه 

اللفظي؟!
هنـــا.. ينفّض الســـامر... ويحوقـــل القوم 
ويســـتغفرون.. وينصرفون دون ان يجيبوا 

ودون أن يغيروا قناعاتهم.
> > >

سيدنا غوغل
القرآن.. هو املقدس بأي لغة كتب وبأي لسان 
لفظ.. فمن يقرأ القرآن ال يكتسب صفة »املقدس« 
وإال لكان جّل اخللق مقدسني ألنهم تلفظوا بالقرآن 
أو قرأوه.. ولكانت اللغات البشرية كلها أو معظمها 

مقدسة أيضا.. ألن القرآن ترجم إليها.
وأرجـــو أال يكـــون ذلك محل نـــزاع وجدل 
ومماحكـــة.. فاحلقيقة أبني من ســـنام اجلمل 

وخرطوم الفيل وملوحة البحر.
وألعد أدراجي إلى »سيدنا سيبويه« ورفاقه 
وتالميذه ومشاكسيه ومناوئيه.. ممن جعلوا 
للغتنا قواعد ونحوا وصرفا.. فصرنا نعرف ما 
نعرفه اليوم من قواعد اللغة بفضلهم وجهدهم.. 
وهم من الفرس.. وليسوا من بناة مجد العرب 
الذي رسمه شـــعراؤهم في الهواء.. وليس من 
ضير في ذلـــك.. ولم يســـتكبر أولئك الفرس 
ولم يستعلوا على لغة ليست بلغتهم لينكبوا 
عليها.. ويجيئوا بغريبها ووحشيها فيؤنسوه.. 
مستحلبني أضراع املواضي كلها.. ولم يتركوا 
لسانا نطق بالعربية اال واستنطقوه.. حتى وإن 

دثر وغبر وانقبر حتت األرض.
املهم ان »سيبويه« وبقية املدارس اللغوية.. قّر 
قرارها.. وأنتجت نتاجها.. وجاءت بنتائجها لتصبح 

لغتنا لغة معلومة منسوبة ال لقيطة تتقاذفها ألسنة 
النبذ.

وتدور القرون.. وال أقول السنون.. ليأتي سيدنا 
اجلديد »سيدنا غوغل« ليقوم أيضا بتقومي ألسنة 
العرب الذين يعتزون بلغتهم ويفاخرون بها.. ويباهون 

بها األمم. دون أن يعرفوا كيف ينطقونها!
فماذا فعل »سيدنا غوغل«؟!

لقد قام هذا السيد اجلديد.. بتشكيل لغتنا وحتريكها 
ووضع الكســـرة والفتحة والضمـــة.. في أماكنها.. 
وهذا املجزوم.. وهـــذا املنصوب.. وهذا املمنوع من 
الصرف.. وهذا الذي »ُينّون« وال »ُينّون«.. وإلى آخر 
تلك القواعد التي حار في معرفتها أفقه فقهاء اللغة.. 
وسادة املتحدثني بها.. وشيوخ مدارسها.. وشعراؤها 

وأدباؤها وخطباؤها.
ومن »سيدنا ســـيبويه« إلى »سيدنا غوغل« لم 
يحرك العرب ساكنا من سواكن لغتهم.. ولم يدفعوا 
بهـــا قيد أمنلة الى األمام.. بـــل تركوها بجانب قبر 
»سيبويه« يكتفون بذرف الدمع عليها.. ومنها.. كلما 
حاصوا أو عاصوا بجملة ال يعرفون كيف ينطقونها.. 
حتى جاءهم »سيدنا غوغل« ليعلمهم كيف ينطقون 

لغتهم.
ويا أمة ضحكت من جهلها األمم.. عليك الســـالم 

يا راقدة حتت التراب..
وللمناسبة.. اهديكم هذه القصيدة العصماء وهي 

من عيون الشعر.. ردا على عني شعرية اخرى..
ومـــا اكثر العيون العمياء في الشـــعر العربي.. 

وهذه واحدة منها..

يجوج وما جاج
تنمق في السدحاء بعد تبهدل

ولعلع في الفيفاء غير مدنقل
وفاح بأجواء العشيش مفنترا

وخاخ بجل السامقات برندل
يجوج وما جاج املالم مدندال

ويرعى هواما بني عل وعلعل
أنا أشرب املعشار شرب بهيمة

ولن أغمس امللطوش تاء بتلتل
وراح بنوعدس النعير يهقهق

ويحقن ما دون املياه بكندل
فلو ايها امللطوش رحت بساعد

فما انت في جل االمور بسعدل

العجيري: دخلنا »السرايات« 
واألمطار مستمرة

محمد الدشيش
جدد اخلبير الفلكي د.صالح العجيري 
التأكيد على ان موسم السرايات يتسم 
انه  الى  الشديدة، مشـــيرا  بالتقلبات 
احيانا ما نشـــاهد اجواء مختلفة في 
اليوم ذاته حيث قد نلمس حرارة شديدة 
الظهيرة ونلمس برودة ملموسة  في 

في فترة الليل.
وقال د.العجيري ان ما مييز موسم 
الســـرايات ان معظم الناس يرتدون 
املالبـــس الصيفية ومع ذلك نشـــاهد 
امطارا، الفتا الى احتمال ان تتساقط 
امطار في غضون الـ 48 ساعة املقبلة، 
لكن هذه االمطار تكون متفرقة وتسقط 
فـــي اماكن دون غيرها، اي ان االمطار 
ستســـتمر حتى الغد مبا اننا دخلنا 
موسم السرايات. واوضح د.العجيري 
ان موسم السرايات ومع دخوله يجب 
ان نكون مستعدين للعواصف البرقية 
الرعدية  املصحوبة بالغبار واالمطار 
التي عادة ال تســـتمر سوى ساعة او 

ساعتني لكن تأثيراتها تكون كبيرة.

د.صالح العجيري

هيا الحوطي 
السبت وياكم

حتل مصممة األزياء واإلعالمية 
الكويتية هيا احلوطي ضيفة على 
ديوانية »األنباء« غدا السبت من 
الساعة 7 إلى 9 مساء لتتكلم عن 
جتربة دخولهــــا املجال اإلعالمي 
العربي  كمذيعة بعــــد جناحهــــا 
والعاملي في مجال تصميم األزياء، 
كما ستتحدث عن جديدها على قناة 
»فنون« في شهر رمضان، ضيفتنا 
هيا احلوطي ستتواصل مع القراء 

على هواتف »األنباء« التالية:
24830514ـ  24830238ـ  24830322 

ـ داخلي 318 ـ 131


