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 بقلم:

  صالح الشايجي 

 ليلة.. بكى فيها قمر الكويت 
 «أزعر» و«أزهر»

  هذه الــــ «قيلولـــة» مكتوبة بـــكالم بعضه «أزعـــر».. وبعضه 
«أزهر»..

  بعضه ناقم عاصف ناسف.. فهو «أزعر».. طائش.. مجنون يحلق 
في فضاء محترق..

   كسيٌف، كسيِف الفارس املهزوم املثلوم عرُضه احلربي..
  وبعضه رثاء ألزمنة كنا أربابها فـــي بالدنا.. حينما كانت البالد 
لنا بالتساوي نحن بنيها البانني حتت جذوع نخلها آماال ال تطيش، 

ولكن ـ أيضا ـ ال تتحقق!

< < <  

  ُجحر أسود وحجر أمرد
  انسحب الدم من وجهي وحل الصفار فيه وأخذتني رعدة، ودمدمت 
وزاغت عيناي وبعدتا عن الشاشة التي كانتا متسمرتني عليها.. وحل 
بهما ما يشبه العمى املؤقت، ذلك وأنا أرى ما كانت التلفزيونات تبثه 
من أحداث طغى فيها السفه والطيش وغاب العقل وعاب الباطل احلق 

وأحلقه جحرا أسود وألقمه حجرا أمرد.
  أحكي عن ليلـــة بكى فيها قمر الكويـــت.. وتندت جبهتها بعرق 

احلياء..
  إنها ليلة «الصليبخات».

  كيد المعتدي
  صور مشوشة.. أناس يتدافعون.. شرطة مدججة بسالح وبعزم 

مؤجل.. وأصوات زاعقة بكالم ال حروف فيه..
  ثورات وغضب وتدافع وصفوف تختلط ببعضها.. وأشياء تتطاير في 

الهواء صوب الشرطة تريد رد كيد املعتدي أو هكذا هي تصورته..
  ناس الكويـــت.. الناس الكويتيون.. يتصورون شـــرطة بالدهم 

أعداء يردون كيدهم!

   طمئنونا عنكم
  ياللعجب.. بل ياللهول ويالألسف املضني املبكي املؤلم..

  كيف لألمور أن جتري هذا املجرى.. وتسير على هذا الطريق الصعب 
وترتقي هذا املرتقى الوعر.. وتركب هذا املركب الهائج املجنون؟!

  في عرفنا وأدبياتنا وأخالقنا، أن الشرطة على حق دائما.. هي سيف 
لنا ال سيف علينا وهي سورنا احلامي وهي السقف الذي نستظل به 

من جائرة جتور ومن ظاملة تظلم ومن سافلة تسفل..
  فكيف جترؤ يد كويتية على أن متتد لها بسوء وتقذفها مبتطاير 

يخرق الهواء ليفقأ عينا شرطية أو يجرح أو يكسر؟!
  ذلك كان سبب الغمة التي أصابتني والرعدة التي رعدت والرجفة 

التي رجفت والعاصفة التي عصفت!
  فهل أنتم بخير؟ 
  طمئنونا عنكم!

< < <  

  الـ «واو» الزائدة
  بني احلكمة واحلكومة «واو» زائدة في «احلكومة»، و«الواو» حرف 

عّلة، ومن به علة يداويها، ال يتباهى بها وال يفاخر!

< < <  

  جرت األهواء مبا ال تشـــتهي األقدار وال ســـفن اآلمال الكويتية 
التي خذلتها «عّلـــة» احلكومة أو عللها املتكاثرة فصار الذي صار 

وجرى الذي جرى!
  دم وعظام تتكسر وأمهات يلتعن وصغار هالهم ما يرون عليه 
آباءهم من هول وروع وجروح، وزوجات أعددن ثياب عدتهن لسفر 
احلزن الطويل وعمر مقبل من الوحدة وااللتياع واليتم الزوجي! 

< < <  

  العازفون على الدستور
  كان امللعب معدا للعب السياســـي، لرأي من هنا ورأي ضده.. 
يتصارع الرأيان بال دم وال جســـد ينهـــك، ولم يكن ميدانا للحرب 
والطحن وعجن اللحم البشـــري وجـــرش العظام املتصلبة حتت 

جلودها!
  ال للسالح احلاضر اجلاهز حتت بند االستعداد، فما الذي جرى 
يا حكومة الـ «واو» الزائدة عن احلكمة؟! حتى تخوني أصول اللعب 
وتخالفي أساليبه املعتادة؟! من أوحى لك بأنك فوق القانون؟! من 
ســـلمك أرواح الناس تعبثني بها عبث اجلهال الطائشني السفهاء، 
وتنتهكني أجسادا ائتمنك القدر عليها فخنت األمانة وجاهرت بالعداء 

ملن استظل بأمان كاذب حتت جناحيك؟!
  أهـــذه هـــي الدميوقراطية التـــي تزعمون؟! أم هو الدســـتور 
الذي حلنتموه وعزفتموه على صرير األســـلحة والبارود ودماء 

الكويتيني؟!

< < <  

  الظمأى األّجاجة
  البد لكل عاقل أن يعقل ويعرف أن ما حدث في مجزرة الصليبخات 
وما أعقبها من تكميم للرأي وقطع لأللسنة، كان له مقدمات قدمية 
توحي بأن ما حدث سيحدث ذات يوم شاحب لونه باهتة شمسه، 
أو ليلـــة ســـوداء قامتة ال ضمير لســـوادها وال قمر في ســـمائها 

العطشى!
ر واضح وتعسف صارخ من قبل النواب وانتهاك حلقوقنا    جتبُّ
نحن املواطنني الذين لم ننصب لنا خيمة في ظالل الدميوقراطية 
ولـــم نخبز أرغفتنا في تنورها ولم نشـــرب يوما من قراح مائها، 
نحن الذين ســـلبنا النواب أو بعضهم املغالـــي في دروب التقليد 
واحملافظة والزجاجية والتدين، كل وشيجة تربطنا ببالدنا وحياتنا 
وإنسانيتنا، وتعينهم على ذلك التجبر احلكومة ذاتها التي ارتضت 
لنفســـها أن تكون أصغر التابعني ألولئك النواب وآخر السائرين 
في قافلتهم الظمأى األجاجـــة، ورغم ذلك لم نتمن يوما أن جتنح 
حكومتنا إلى العقاب اجلسدي للنواب وضربهم بالسالح املكهرب 
لترفعهم درجات ودرجات فوق ما يســـتحقون، ولتجعلهم شهداء 
معركة لم يعدوا لها العـــدة ولم يجهزوا لها أكفانهم البيضاء ولم 

ينصبوا سرادق العزاء لفنائهم املباغت وملوتهم الفجائي!

  دق الطبول
  مــــا كان ألولئك النواب أن يتجبروا ويتســــلطوا لو لم تدق لهم 
احلكومــــة الطبول، وإن كانت احلكومة تــــرى خطأ فيما أقدم عليه 

النواب في جتمعهم السلمي وما يريدون قوله في ذلك التجمع، فإن 
خطأها هي أكبر من خطأ النواب، فهي التي استســــلمت وغالت في 

الطوع والتبعية واخلنوع واخلضوع!
  وإن كانــــت (احلكومة) تعتقد أنها مبا فعلته من قمع قد صحت 
صحوة متأخرة، فإن نومها خير من صحوها وما هكذا يكون الصحو 
يا حكومة النائمني، ولكنه يكون بإعادة حقوقنا املسلوبة من قبلك 
ومن قبل مجلس األمة وعدم تذللك له. وحقوقنا ال تعود بالســــالح 

وإسالة دم أبناء الوطن!
  لسنا في بالدنا دمويني.. وال سبابني وال طعانني وال لعانني وال 
شتامني، فمهما بلغ اخلالف من مبلغ ومهما طاش وارتعشت به األفئدة 

وارتعدت منه األطراف، فلن يغادر ساحة الكالم وحومة اللسان!
   لــــن تكون على حق، حينما تظن أنــــك كذلك، ولكن تكون على 
حق وحكيما حني يراك اآلخرون كذلك، حني ينصبونك إماما للحق 

وصواال في ساحة العدل!
  ومن يحتكر احلكمة وحده، هو كمن يعتقل نفسه في أرض سوداء 

جدباء، طيرها حبيس وماؤها وحل رطيب!
  وهمـــا ـ مجلس األمة واحلكومة ـ كل منهما يضع فوق رأســـه 
قلنسوة العالم احلكيم، ويعتمر قلب االمام العادل ويذرف من فيه 
كالما يظنه معسوال ولم يستطعم مرارة سمومه، ولكننا نحن من 

يستطعم ويذوق وميوت بذاك السم الذي تذرفه كاذبات األلسن!
  نحن الناس الطيبني البســـطاء الذين لم نشهر حرابا ولم متس 
قدودنا علـــى أنغام مزامير «الدميوقراطيـــة» ولم جنعل مناجلنا 
حشاشة حصادة لزروع تلك «الدميوقراطية» اجلائرة الكاذبة، نحن 
الذين ندفع الثمن ونســـدد فاتورة التهور من ناحية، ومن ناحية 
أخرى نبكي على بالدنا املختطفة والتي تلقتها أنياب ال جتيد سوى 

اجلرش وأيد ال جتيد سوى النهش!

< < <  

  الهزيمة المنشودة
  هذه ليست مدمعة وليست بكاء وال نواحا في مأمت..

  أرجو عدم قراءة هذا املكتوب الكليم.. بالروح البكاءة وال باألعني 
الدامعة..

  ما هذا قصدت وال يظنن ظان منكم ذلك..
  أنا ال ألبس األوطان قفاطني النساء وال أحبسها في رياض األطفال 
لتقرأ وتكتب وتأكل وتشرب.. وال أدعو حلفظها في خزانات بلورية 
وأمنع ملســـها، فاالوطان عرضة للتقلبات والتبدالت واالنفالتات 

واحلوادث اجلسام.
  والسياسة ـ والســـيما في مثل بالدنا ـ غدت لعبة وتسلية في 
أوقات الفراغ وما أكثرها ـ في بالدنا ـ ومن طبيعة هذه السياســـة 
تعكير األجواء وإثارة الغبـــار والتحزب واالصطفاف في طوابير 

مهزومة تبحث عما يعزز هزميتها املنشودة.

  شعاب وأخاديد
  إن ما جرى رغم البؤس الظاهر، هو من اعتياديات األمور، ومما ال 
يجب اجلزع منه أو البكاء عليه، أو أن يترك ندوبا أو يفتح أخاديد 

وشعابا، يأخذ كل منها فريقا منا نحن الكويتيني!
  كل بالد الدنيا.. زاهيها وباهيها.. وكئيبها وقامتها.. عرضة ملثل 

تلك السالفات العجفاوات.. وملثل تلك احلادثات..
  وعلينا اال جنزع وأال نؤسس على ما حدث مبعثا جديدا للفرقة 

واالنشطار والتحزب. 

 انسـحب الدم من وجهي وأخذتني 
وحـّل  عينـاي  وزاغـت  رعـدة 
المؤقت  العمـى  بهمـا مـا يشـبه 

لنـا..  سـيف  هـي   الشـرطة.. 
الحامـي  السـور  هـي  علينـا..  ال 
نسـتظل به مـن كل جائـرة تجور

 بين الحكمة والحكومة «واو» زائدة.. 
و«الـواو» حـرف علة ومن بـه علة 
يداويهـا.. ال يتباهى بهـا وال يفاخر

 ما حـدث في مجـزرة الصليبخات 
مـن  تّجبـر  مقدمـات..  لـه  كان 
لحقوقنـــا  وانتهــاك  النـواب 
وديموقراطيتنا بمساعدة الحكومة! 


