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على كل وافد يحضر إلى البالد 
أن يأتي من بالده و»كهرباؤه« معه!

قيلـولـة

katebkom@gmail.com

بقلم:

صالح الشايجي

هل تبيـع »قطر« نفطـًا.. وغازًا.. 
ونحـن نبيـع جـزراً وخيـاراً؟!

»الثالجـة«  حّلـت  عندمــــا 
و»الماّللـة« »الحـــب«  محـل 

فـي أربعينـات القـرن العشـرين
خاصـة ملكيـة  الكويـت  كانـت 

كيـف يكـون لـدى قطـر فائـض من 
كهرباء وعندنا مع نفطنا وغازنا شـح؟!

استقبلتني احلياة بال كهرباء.. وعشت سني عمري 
األولى دونها..

وال أدري بأي عمر عش����ت حتت ظل الكهرباء.. أو 
في ضوئها؟

حتى طرق طارق النور الكهربائي باب بيتنا..
»كانت الدني����ا ظالما حولنا«.. حولن����ا كلنا.. أو 

معظمنا..
في النصف الثاني من أربعينات القرن العشرين.. 
لم تكن كهرباء الكويت.. »كأل وال ماء وال نارا« يتشارك 
فيها الكويتيون كلهم.. كانت ملكية خاصة.. أو شبه 

ذلك..
وكان����ت ترفا.. أو ضربا من ضروب الترف الزائد 

عن احلاجة..
وقد تنير بيتا من حي كام����ل.. ورمبا يخلو حي 

كامل منها أو من بيت تنيره..
عش����نا س����نواتنا تلك في ظ����الم ألفن����اه.. ولم 

نتهيبه..
وكان القمر.. وكانت النجوم سلوانا.. في ليالينا 

الطفلة املظلمة..
> > >

كان »الزهيوي« أو الفنر.. هو بصرنا وبصيرتنا! 
سراج ذو فتيلة مبللة ب� »اجلاز« بالكاد يضيء إضاءة 

خافتة مساحة ال تتجاوز أمتارا ستة.. أو ثمانية..
وهو الذي تنقضي على ضوئه اخلافت س����اعات 
ليلنا اليقظة والتي لم تكن تتجاوز االثنتني أو الثالث 

من تلك الليالي الداجية الطويلة..
ننام.. نوم الدجاج أول الليل.. فِلَم السهر.. والدنيا 
ظالم ووحش����ة.. وأجساد يس����كنها التعب.. وقلوب 

تضنى.. وعيون أطفأتها العتمة؟
الليل طويل.. يا ولدي.. بسواده وظالمه وشقائه 

وطوله..
والنهار.. ال يقل عنه طوال.. وفراغا.. والفرق بينهما.. 

ظالم في هذا.. ونور في ذاك..
ولكن ما جدوى النور..؟ واألمور كلها س����واكن.. 

ثوابت.. متشابهات األيام.. ومتشاكالت بالليالي..
> > >

ثم دّق دّقاق الكهرباء.. أبواب بيوتنا.. فانحس����ر 
الظالم.. ضاقت بقعة العتمة.. لتزيد عتمة األرواح..

الظالم يوح����د الناس ويؤّلف بينهم ويقربهم الى 
بعضهم.. ألنه����م بتوحدهم ذاك وتآلفه����م.. إمنا هم 
يواجه����ون الظالم ومخاوفه وما يحمل اليهم من نذر 

وشرور يتوهمونها..
الظالم مجهول.. والناس أعداء ما جهلوا..

فكل بقعة مظلمة.. حتمل مجهوال ال يدريه الناس.. 
هكذا هم يتصورون.. ويتوهمون الظالم عدوا.. وما 

أظنه كذلك..
كان جل فرحنا بدخول الكهرباء الى بيوتنا.. انها 
ستزيد بقعة الضوء في ليل عيوننا.. وعيون ليلنا.. 
وستسهل حركتنا في الليل الدامس.. وستطيل ساعات 
س����هرنا.. وستقلص مس����احة الليل األسود الطويل 

الفارغ..
> > >

إن الشيطان.. يتربص بنا في الظالم..
هكذا أفهمنا أهلنا..

إال ف����ي »رمض����ان« فإن الش����ياطني في����ه تصّفد 
وُتغّل..

لذل����ك.. كنا في ليالي رمضان ش����جعانا.. ُترهب 
جوانبنا.. ال نبالي بظالم وال بخرائب تسكنها الشياطني 

واجلان.. وهو ما كان أهلنا يوحون به إلينا..
األهل.. هم املصدر الرئيسي والوحيد للمعلومات 
والتعليمات.. ال نرد وال نش����كك فيما يرد منهم.. وما 
يجيئنا منهم نس����لم به تسليما.. ليس محل شك وال 

وهم.. ثم ال اختراق.. لتلك التعليمات.. التزام تام..
ح����ذر حيث احل����ذر.. وانبس����اط وانفتاح حيث 

هما..
نطل على احلياة.. من عيون األهل.. ونسمع بآذانهم.. 

ونتحدث بألسنتهم..
> > >

قرص زنيم
ملاذا أحتدث.. بل »أكتب« عن الكهرباء.. في »قيلولة« 

هي ليست لنشر املسالك الوعرة ذات التفاصيل الثقيلة 
التي ال تهضمها نفس الق����ارئ في قيلولته احلارقة 
القائظة.. وفي صيف����ه اللّهاب ذي األذناب واألنياب، 
وق����د طمع في أن يقرأ ما يخفف ذلك اللهيب من طلّي 

احلديث.. وطرّي الكالم.. وعذب املعاني..؟!
فلماذا.. يا هذا.. تزيد القيظ حرارة.. والصيف لهبا.. 
وحتلق بأجنحة مكس����ورة فوق ذاك الركام املتراكم 
من َزَبد احلكي الكثير واملمجوج في أيامنا هذه حول 
الكهرباء وانقطاعها.. وترشيدها.. واحملوالت املتفجرة.. 

واحلرائق املتعالية األجراس..؟
أقول.. قول املتلمس طريقه بحذاء اجلدار.. خشية 
الزلل: إذا كانت الكهرباء أيامنا تلك.. عيوننا التي نبصر 
بها.. أو أنها بعض عيوننا.. تبدد لنا ظالم الليل ومتد 
ساعات السهر وكفانا منها ذلك.. فإنها لم تعد في أيامنا 
هذه كذلك.. لم تعد مجرد سراج يبدد وحشة الظالم 
ويزيد مساحة الضوء في ليلنا الطويل.. ويبعث بعض 
الطمأنينة في نفوس����نا.. ولكنها غدت كل شيء في 
حياتنا.. فكل أمورنا صارت ب� »الكهرباء« حتى القلوب 
صارت تدق وتنبض بالكهرباء.. وأموالنا غدت رهينة 
الكهرباء.. وكم واحد منا ذهب إلى مصرفه ليس����حب 
بعض مال����ه.. فيفاجأ مبن يحول بين����ه وبني ماله.. 

.ذلك احلائل هو الكهرباء... فإن انقطعت 
الكمبيوتر..  الكهرباء.. تعط����ل 

وكل حاللنا ومالنا... غدا 
في أيدي الكمبيوتر.. 

حتى الطائرات تطير 
الكهرباء..  بأم����ر 
 . . ع����د ملصا وا
ر  لس����يو ا و
 . ملتحرك����ة. ا
ق����ك  ا ر و أ و
تي����ة  لثبو ا
ت����ك  صو و

 . وصورت����ك.
 . . ت����ك يا كر ذ و

كله����ا مخزن����ة في 
قرص زنيم في قبيلة 

الكهرباء.. حتى ما تأكل وما 
تشرب هو صنيعة الكهرباء.

> > >

األصالة والمعاصرة
في بدء إدخال الكهرباء إل����ى البيوت في الكويت 
القدمية.. مانع����ت والدتي رحمها اهلل.. في إدخالها.. 
متحجج����ة، بأنها خطر.. وتقتل وهكذا س����معت من 
بعض الناس.. لذلك وقفت ضد أبي الذي كان ينتمي 
إلى »حزب« املعاص����رة والتحديث والتمدين.. بينما 
هي ظلت على أصوليتها وأصالتها في رفض إدخال 
الكهرباء إلى بيتها ألنها »تقتل«.. وخطر يهدد سالمة 
أهل البيت.. لذلك تأخرت عالقتنا بالكهرباء نتيجة ذلك 

املوقف املعادي للحداثة ولتقنيات العصر.
والكهرباء نفسها التي مُتيت وتقتل.. وهي � فعال 
� أماتت أناسا وقتلتهم لسوء التوصيالت وبدائيتها 
ولعدم وجود حمايات كاملوجودة اآلن والتي جعلت 

من الكهرباء مالكا رحيما ال يقتل وال مييت.
هذه الكهرباء القاتلة � حينذاك � مازالت حتى وقتنا 
احلالي قاتلة.. ولكن أس����باب القتل اختلفت.. بل هي 

على نقيض حالتها السابقة في أسباب القتل.
الكهرباء اآلن تقتل إذا انقطعت.. صار عدم وجودها هو 

القاتل.. ال كمثل وجودها في تلك البواكير القدمية.
شتان بني موت.. وموت.

م����وت يتحقق على أيدي الكهرب����اء القدمية كلما 
أمطرت السماء وبللت وصالتها.. وتسربت املياه إلى 
مكان اخلطر.. وحتى في غير املطر.. قد يتسرب املاء أو 
تنكشف التوصيالت البالستيكية.. فيحل املوت سريعا 

مبن متتد يده ملصدر من مصادر الكهرباء.
لكل ما تقدم من خطر حتمله الكهرباء.. كانت والدتي 
ضدها.. وضد تسربها إلى منزلنا.. ولكن أنى لها ذلك.. 
فاحلياة تزحف.. ثم صارت متشي.. وبعد ذلك أخذت 
تعدو وتركض.. وأخذ اجلديد محل القدمي... الذي بات 

اطالال دارسة ومزارات للذكرى وذرف الدموع.

و»احلي أبقى من امليت«.. و»احلي« � هنا � احلداثة 
واملدنية واجلديد ذو اللعلعة والطنطنة والشنشنة.. 

أما »امليت« فهو ذلك القدمي البالي املتهاوي..
لم يقتصر دور الكهرباء في البيوت على النور فقط.. 
فهناك الراديو الذي يسلي أهل البيت وميتعهم ويثقفهم 
ويوصلهم بأط����راف الدنيا كلها.. وينقل اليهم اخبار 
الهند والسند واالجنليز واالملان واالميركان.. وكل من 
هم على االرض.. أو حتى في اواسط احمليطات.. وغير 
ذلك.. فإنهم ومن خالل الراديو يسمعون »عبداللطيف 
الكويتي« و»محمود الكويت����ي« و»عبداهلل فضالة« 
وغيرهم من أهل الغناء والطرب في تلك السنوات.. 
اما جيلنا فكان يس����مع »شادية« و»صباح« و»فريد 
االطرش«.. قبل ان يحل »عبداحلليم حافظ« في ساحة 

املغنى فيحتلها وحيدا على عرشه سنوات طواال..
> > >

مش »كفاية نورك علّي«
والكهرباء.. ايضا ليست »نورا« و»راديو«.. بل هي 
»مروحة« ترّوح عن االجساد املكدودة التعبة، تلطف 
اجلو، وترسل الهواء.. بدل تلك »املهاف« اليدوية التي 
نهف به����ا على وجوهنا لتجفيف عرقها 
ايام الصيف.. وبالذات في ايامه 

الرطبة واخلانقة.
ولكن »النبكة« والتي 
هي حتريف لكلمة 
االجنليزية   Fan
املروح����ة  اي 
ئي����ة  با لكهر ا
والت����ي كانت 
تعل����ق ف����ي 
فهي  السقف، 
ش����يء آخ����ر، 
تها  عا بس����ر
جتعل  اخلمس، 
كل ما ف����ي الغرفة 
يطير وتنس����ينا اننا 
نعي����ش في قي����ظ وحر 
ورطوبة، فتحت املروحة احلياة 
ربيع وهناء وراحة ترتاح االجساد في 
قيلولتها، تنام آمنة مطمئنة ال تخش����ى بلل العرق.. 

وال انقطاع النفس..
وكان وج����ود مروح����ة في البي����ت.. يعتبر محل 
تب����اٍه وتفاخر، وداللة غنى وجاٍه ويس����ار ورغد في 

العيش..
ومن مواصف����ات البيت اجليد وجود مروحة فيه 
.. ق����د تكون مروحة واحدة في بيت تتعدد غرفه، اما 
إن تع����ددت املراوح في البيت الواحد.. فذاك � لعمري 
� ج����اه وجهجهة ونعيم ليس بع����ده � على االرض � 

من نعيم..
> > >

الماّللة
كانت املواد الغذائية التي يخشى عليها من التلف، 
حتفظ في البيوت الكويتية القدمية مبا يسمى »املاللة« 
وهي مس����تطيل او مربع ذو حواجز خشبية واطئة 
االرتفاع، وغالبا ما يكون قاعه من االسالك املتداخلة 
وله رباط من خي����وط لتعليقه في احلوش، او فناء 
املنزل املكش����وف، وحتفظ به املواد السريعة التلف 

لزوم التهوية واحلفظ من التلف.
ولم تكن هذه العملية مضمونة متاما..

وحينما حلت الكهرباء.. جلبت معها الثالجة..
ثالجة..؟! يالهذا االختراع العظيم!

جهاز يثّلج املياه.. او يبّردها.. ويحفظ االغذية؟!
يعطي����ك ثلجًا ان ش����ئت.. وكان جلب الثلج قبل 
ذلك مشقة وعناء، واحلاجة اليه ال غنى عنها في تلك 
االصياف القاتلة.. فها هي الثالجة حتل هذه املشكلة 
وجتعل الثلج بإمرة اهل البيت وحتت امرهم ورهن 

اشارتهم..
ثم ان املاء الذي كان يحفظ في »البرمة« او »احِلب« 
الفخاري من اجل تبريده، وغالبا ما كان ماء »احلب« 

ينفد قبل ان يب����رد، ولكن هذه الثالجة تبرد لك املاء 
تبريدا حقيقيا وسريعا، وحّملها ما شئت من ماء ولن 
تقول لك كفى.. وهذا االكل الذي كانت حتمله »املاّللة« 
صار وديعة في قلب هذه الثالجة.. وبدل الليلة الواحدة 
فوق املاللة فهو في الثالجة يقيم هانئا مرتاحا طازجا 

اسبوعا وان شئت اكثر..
> > >

خبث الكهرباء
وهكذا تسللت الكهرباء بدهاء وذكاء الى بيوتنا، 

بل الى حياتنا حتى باتت ال غنى عنها..
سيدة.. كلٌّ يريد رضاها ويخشى غضبها ويخاف 

زمجرتها..
فلو تعّطلت.. تتعطل الدنيا..

تتوقف الطائرات والقطارات ووسائل املواصالت 
واالتص����االت واملص����ارف واالس����واق واملراس����الت 

واملستشفيات..
كل الدنيا تقف.. وقد ميوت من ميوت س����ريعا.. 
وميوت من ميوت بعده.. وكل ذلك بس����بب الكهرباء 
الت����ي باتت في أيامنا هذه في بلدنا هذا هرجا ومرجا 

وقذفا وتقاذفا ورجما بني احلكومة ومجلسها..
وزارة الكهرباء.. تشتري خواطرنا ب� »الترشيد«.. 
وتعّول على إخواننا الوافدين.. ان يرحلوا في إجازاتهم 

الصيفية الى ديارهم ليوّفروا طاقتنا الكهربائية..
كما تعّول على »وطنيتنا« بالتعاون معها من اجل 
الترش����يد وعدم اإلهدار.. دون ان تل����ّوح بعقابنا إن 
نحن لم نستجب لنداءاتها.. ولم تتحرك فينا الغريزة 
الوطنية.. فنكّف عن اإلسراف والهدر في تلك الطاقة 

العزيزة..
في رقبة كل منا.. دين مستحق لوزارة الكهرباء.. 
بعضه بالعش����رات وبعضه باملئ����ات وبعضه بآالف 
الدنانير.. ورغم هذا فإن الوزارة تتوس����د وسادتها 
اخلالية وتنام متحسرة على أموالها التي في رقابنا 

وال جتتبيها..
يقولون إننا نستجدي الطاقة الكهربائية من قطر.. 
ويعلنون هذا جهارا نهارا دون أن تتلعثم ألسنتهم أو 

تند جباههم عن عرق اخلجل..
فكيف يك����ون لدى قطر.. فائض م����ن كهرباء..؟! 

وعندنا شح فيها؟!
هل ألن برميل نفطنا ب� »دوالر« ونفط قطر مبائة 

»دوالر«؟!
هل تبيع »قطر« نفطا.. وغازا.. ونحن نبيع جزرا 

وخيارا؟!
دلوني.. يا أهل النهى عن جواب أجيب به س����ائال 

لو سألني هذا السؤال!!
أقول قولي هذا.. وعندنا مجلس نيابي ذئابي.. ال 
يهرول عبثا.. ينهش اللحم ويجرش العظم.. ويسلخ 
بألسنة حداد من ال حصانة له سواء من وزراء احلكومة.. 
او حتى من املواطنني الذين ال سند وزاريا يستندون 

إليه.. وال حصانة حتصنهم..
ولكن هنا املجلس.. يقف عاجزا، ال أمام حل مشكلة 
الكهرباء، ولكن حتى أمام مناقشتها مناقشة حقيقية 
موضوعية.. تساعد � على األقل � في إيجاد جواب على 

ذلك السؤال.. عن سبب نقص الكهرباء في الكويت.
ومادام مجلس األمة عاجزا عن املناقشة املوضوعية.. 
واحلكومة عاجزة ع����ن احلل.. فإنني وبصفتي التي 
يأتيها الباطل من كل صوب.. أتقدم بهذا االقتراح لعل 

وعسى يساعد في التخفيف من أزمة الكهرباء..
أما اقتراحي فهو سهل.. و»يسير« على أربع.. وهو 
يتلخص في ان تشترط وزارة الكهرباء على كل وافد 
الى  البالد.. سواء كان مقيما للعمل.. او يحمل تأشيرة 
زيارة.. أن يأتي من بالده و»كهرباؤه« معه! وال متنح 
له تأشيرة الزيارة أو العمل إال بعد أن تتأكد الوزارة 
املوقرة من انه جاء و»كهرباؤه« معه! وبذلك االقتراح 
� أيها الس����ادة الكرام � نحل مشكلة الكهرباء � مؤقتا � 
أم����ا إذا زادت أعداد الكويتيني وباتوا يهددون طاقتنا 
الكهربائية الناضبة.. فنخّيرهم بني أمرين.. إما أن يظلوا 
في الكويت دون كهرباء.. أو نصدرهم للخارج توفيرا 
للطاقة الكهربائية.. ويعيش مجلس األمة.. وتعيش 

احلكومة »وال حول وال قوة إال باهلل«..
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..


