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بقلم:

صالح الشايجي

الصحافـة  سـخرت  عندمـا 
الفرنسـية من وزيـرة الدفاع 
الحامل وهي تطوف بالجنود

يجب أن يكـون نصف الوزراء 
نسـاء اآلخر  والنصف  رجـاالً 

األميركيون  خذل  لماذا 
هيـاري ولـم يوصلوها 
إلـى رئاسـة بلدهـم؟!

مـن أطلق علـى المـرأة أنها 
فهذه  المجتمـع؟  نصـف 
مقولـة مضروبة مغشوشـة!

ال أدري من هو الذي أطلق مقولة »املرأة نصف املجتمع«، ورّوج 
لها.. وكساها بعد العظام حلما.. وبعد اللحم شحما؟

أو حتى متى ُأطلقت؟ أفي حني من دهر عقمت فيه النس���اء.. 
وُوري من الرجال حتت الثرى جحافل وصفوف متراصة متعاقبة 

متتالية على املوت واالنبطاح األبدي حتت التراب؟!
أم في زمن عززت فيه النساء أسلحتهن.. واستبددن وصرن 
قوة ضاربة ُيخش���ى منها؟ فجاءت هذه املقولة كنقطة نقد ُسّكت 

الرجولي  في عه���د اجلف���اف 
والتصلب النسوي بغية شراء 
حالوة بعقول النساء »اللواتي 

يغّرهن الثناء«؟
وال أدري كيف صّدق الدهماء 
أفواههم  واألغبياء والفاغرون 
واملدلدلون آذانهم.. هذه املقولة 

املضروبة املغشوشة؟!
ثم ماذا يعني ان »املرأة نصف 

املجتمع«؟!
؟  هل هذا االنتصاف عدديٌّ
مبعنى ان كل رجل في املجتمع 
تقابله امرأة ف���ي العدد ال في 
العدة، وان املجتمع املكون من 
مليون نس���مة � مثال � يكون 
حاصل جم���ع 500 ألف امرأة 

و500 ألف رجل؟!
> > >

معلوم »متام العلم« للقاصي 
وللداني.. والرائح والغادي.. 
واحلّي والفاني.. ان النساء أكثر 
عددا من الرج���ال في البلدان 

واملجتمعات قاطبة، وأنه ال مجتمع يكثر فيه الرجال على النساء، 
وال مجتمع � ايضا � تتساوى فيه أعداد الرجال بالنساء.

هذا من حيث العدد.. أما إن كان املقصود بتلك املقولة السقيمة، 
هو التساوي في احلقوق والواجبات، أو توزيع األدوار باملناصفة 
بني الرجال والنساء!. فهنا تركب الكذبة أجنحة وتطير وتسمو 
وتشمخ ثم يتطاير ريش أجنحتها فتهوي على األرض صريعة 

الكذب ذي احلبل القصير.
> > >

العنصر المغّيب
املرأة في املجتمعات كلها.. عنصر مغّيب، حتى في تلك املجتمعات 

املتقدمة، مثل الواليات املتح���دة األميركية ودول 
أوروبا، )هي � أيضا � عنصر مغّيب( حتى إن 

ُقدمت أحيانا كديكور على شكل رئيسة 
وزراء أو وزيرة ذات وزارة حساسة، 

كوزارة اخلارجية األميركية التي 
تقودها حاليا »هيالري كلينتون« 

الى ذلك »مادلني  وس���بقتها 
أولبراي���ت« و»كوندوليزا 

رايس« او كوزيرة الدفاع 
الفرنس���ية التي سخرت 
الصحاف���ة م���ن حملها 
وهي تط���وف باجلنود 
والضباط وسط األسلحة 

واملدافع والقاذفات.
وثم���ة ديك���ورات 
أخريات جئن على شكل 
وزيرات ف���ي مختلف 
دول العالم، حتى عندنا 

هاهن���ا في ه���ذه البالد 
املرأة صبحا  التي تقمع 

وعشية وتتربص بها في 
كل زاوية ومفرق، حتى في 

هذه البالد ثمة وزيرة سبقتها 
وزيرتان.

هذا الواقع.. هو مجرد ديكور 
وزينة وحلية حُتّلي بها البلدان جيدها 

أو تخفي بها بشاعة وجوهها ودماماتها 
الكثيرة.

> > >
أين املش���كلة.. إذا ما رضيت الوزي���رة أن تكون ديكورا 

وبريقا متحركا ولؤلؤا يجوب أقطار األرض، يجهد في حل مشاكل 
أفغانستان، أو يحمل دلو ماء إلطفاء نار العراق، او يتمرغ بني أيدي 

الفلسطينيني واإلسرائيليني لفحص نقائه وجودته وملعانه؟!
أقول: تكمن املش���كلة في رضا املرأة بأن تكون ديكورا وحلية 

وزينة، وفي الوقت ذاته تصدق أنها »نصف املجتمع«!
في���ا أيها »النصف املظلوم« كيف ترض���ى بأن تكون ديكورا 

وتسلية وبريقا خاطفا لألبصار اجلوالة؟
لَِم ال يكون نصف الوزراء رجاال والنصف الثاني نساء؟ وكذلك 
على مستوى الرؤس���اء هل قفزت الى كرسي الرئاسة األميركية 

امرأة قط؟!
ألم تكن »هيالري« قاب قوسني أو أدنى من ذلك الكرسي فلماذا 
إذن خذلها مجتمعها و»املرأة نصفه« ومنحوا اصواتهم ملن بالكاد 
يعترفون مبواطنته، ومن ينتمي الى عرق كان قبل سنوات محاربا 
ومقصيا يتعالى عليه اراذل القوم وأدنياؤهم؟! يعايرونهم بسواد 

بشرتهم، وال يبتئسون من سواد قلوبهم هم!
»بريطانيا العظمى« أم الدميوقراطية وكاس���يتها ومطعمتها 
وراضعتها، كيف هو حال املرأة فيها؟ كم جنمة أنثى في سمائها 
السياس���ية؟ ألم تخل سماؤها اال من وميض »مارغريت تاتشر« 

كرئيسة لوزرائها، وليس من قبلها وال بعدها احد.. او احدى!

أين هذا النصف؟!
اقتلع أوتاد خيمتك واتبعني..

انصبها هنا.. في هذه األرض التي تدعى الكويت، ودلني اين 
»نصف املجتمع«.. في الوزارة او في البرملان او البلدي او املختاريات 
او مجالس اإلدارات في الش���ركات والبنوك والوظائف القيادية 
واجليش والش���رطة، وفي كل قطاع ينطق به لس���انك املعسول 
املتلذذ بتلك العبارة اجلوفاء »املرأة نصف املجتمع«، املتلمظ بها، 
والالئكها على اسماع اخللق كلما الحت بارقة نسوية وانتصب 
في العال منبر الكذب، ودلفت املهفهفات الكاس���يات العاريات او 

املتدثرات برداء األزمنة الغابرة؟!
أل���م يجر الزمان على املرأة ج���ور الرمضاء على حاف عارية 
قدماه في ظهيرة قيظ هائج الفح، حني ساقها إلى هذه البالد التي 
جعلتها خارج التصنيف البشري، وحطت من قدرها وسلبتها كل 

ما متلك من ذرات تقربها الى اإلنسانية التي هي »نصفها«؟!
على مدى ما يقرب من خمسني عاما، حرموها حقوقها السياسية 

وقالوا هي »نصف املجتمع«!
ثم وزروها واحدة او اثنتني على اس���تحياء وسط ستة عشر 

رجال، وقالوا هي »نصف املجتمع«!
منعوها مش���اركة الرجل املقعد الدراس���ي وقالوا »هي نصف 
املجتمع«، حتى في الدراس���ة، متايزوا عليها وتكبروا وحرموها 

مقولة مغشوشة

من دراسات معينة وقالوا هي »نصف املجتمع«.

اسودت وجوه وابيضت وجوه
وهاهم اليوم.. وق���د ابيضت وجوههم 
واس���ودت وجوه النساء.. يالحقونها 
بالزج���ر ت���ارة وبالعصا ت���ارة.. 
وينصبون لها الشراك واملكائد في 
مالعب كرة القدم.. وال يريدونها 
ان تلعب رغم ان اللعب فعل 
فردي، وليس فرض عني، 
وال »ف���رض كفاية«، فلم 
يطالبهم احد بأن يلعبوا 
هم اذا ما لعبت الفتيات، 
إذن ما شأنهم بها، وملاذا 
حائطها،  اس���توطأوا 
وتساموا فوقها أوصياء 
لم يوصهم احد، زجروها 
ونهروه���ا وكأنها مما 

ملكت اميانهم.
ول�����ك�����ن ن��ص��ف 
اب���ى وسما  امل��ج��ت��م��ع 
وزمجر وحمجر، واخرج 
اغمادها  م��ن  ال��س��ي��وف 
ورطب يباس ألسنته، فقد 
قد  »النائبة«  ب��أن  بشرونا 
خرجت من مهجعها وهددت ب� 

»االستجواب«!
نعم س���يوف االستجواب سليلة 
مسلولة ملاعة بارقة حازة حادة مصقولة.. 
تطيح عروشا ال يزلزلها الزلزال، وال يحرقها 

بركان..
ثارت النائبة واستخدمت آخر سهام كنانتها، فجاء احلق مرفرفا 
وزهق الباطل، وانتهت القصة، ونامت الدجاجات بعدما بشمن، 

حكيا وكالما وهذرة وشرب شاي 
او »نسكافيه« في املول.

اأَلمة المسبية
ملاذا ال يقولون »الرجل نصف 

املجتمع«؟
أم ان الرجل ال مُيس.. وإن 
ُمس فويل ملن ميسه او يذكره 

بشر.
ملاذا.. املرأة وحدها هي التي 
تطأطئ لريح الرجال وتتحاشى 
عواصفهم، وتعيش حتت ظاللهم 
وتس���ير في ركابه���م كاألمة 

املسبية؟
ألن امل���رأة.. يا حماك اهلل.. 

خلقت متعة للرجل..
تتزين له.. ويتقبح لها..

تغريه.. ويصدها..
تغويه.. فيتأبى..

ينهره���ا »فتطأطئ«.. تبلع 
لسانها.. ألن صوتها عورة، وان 
نطقت فالوي���ل لها ثم الويل.. 
الطالق لها باملرصاد.. والتشريد 
صحراء تتيه فيها طوال عمرها 

املقصوف.
معابة.. ان ُطّلقت تنهال عليها 
سهام األلسن تترى.. تنهش من 
حلمها احلي.. وال تدفن حلمها 

امليت.
تصبح كأنها قنبلة موقوتة.. 

الكل يتحاشاها..
تخاف منها النساء.. ويرمي 
الرجال شباكهم حولها.. عّلها 

فريسة تقع في تلك الشباك..
وإن لم تتزوج.. فإن سهام 
النق���د تطوله���ا وتصيبها في 

مقتل..
تتداوله���ا األلس���ن.. ب���ني 
املس���كنة.. والتوح���ش.. بني 

القبح.. والترفع..
فهذا لس���ان ملتو بحبل الكذب.. يبدي ش���فقة عليها.. رياء، 
يصفها باملس���كينة ألن النصيب وّلى عنه���ا.. هاربا.. والرجال 

أصابهم العمى..
ولسان آخر متشف.. يصفها بالتوحش والشر كامن بني ضلوعها، 
لذلك هرب الرجال منها.. ألن الرجل يريد جارية تتغنج وتتلوى.. 
يريدها قارورة عطر يفتحها حني معطره ويغلقها بعدما ميأل منها 

خياشيمه املصاصة هواء األرض..
وثالث لسان يصوغ الكالم وكأنه يصف لوحة سيريالية..

لها عينان.. احداهما تكش���ف قارة آس���يا.. وأخرى تطل على 
احمليط األطلسي..

وشعرها.. كصوف اخلروف الصومالي..
وفمها.. أعوج.. أبعج أطعج..

وكذلك أنفها.. مشوب بصفات القبح كلها
قبيح���ة.. دميمة.. بش���عة.. تخ���اوي إبلي���س.. وحتتضن 

الشيطان
أما الرجل.. فال عيب.. وال مثلب.. وال نقص.. وال نقيصة..

الرجال حّمالون لعيوبهم..
عيب الرجل يزينه..

أما كمال املرأة فمثار ش���ك ومحل فح���ص والبد من التدقيق 
فيه..

درر مخبوءة
فيا سيداتي.. وآنساتي.. ال تفرحن.. وال تبتهجن.. وال تزغردن 
في »يومكن العاملي« فمازالت أمكن »حواء« حترث في ذلك الضلع.. 

ومازالت تسكب دموعها.. ومازالت حتت إبط أبيكن »آدم«..
وال تصدقن أنكن »نصف املجتمع«..

انك���ن درر مخبوءة في جوف الصدف���ات في بحور عميقة ال 
قرار لها.. ولسنت س���لعا رخيصة الثمن معروضة على قارعات 

الطرق..
اقنعن بذلك.. وانسني أنكن »نصف املجتمع« الذي ال يشرفكن 
ان تنتمني اليه س���واء هنا او هناك حي���ث تتربع هيالري على 

كرسيها اجلوال.


