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شتراوس لم يسمع حكايات »عدي صدام« 
وال أفعال »صفوت الشريف«

عزيزي رئيس صندوق النقد الدولي .. أنت عربي و»السجن للرجالة«
فهذا الرجل والذي باتت قصته مشهورة ومحكية ومروية على كل لسان.. 
حت��ى الدجاجات باتت حتدث به وعنه وعن أخب��اره.. وكم من دجاجة متنت 
لو كان الس��يد »دومينيك« ديكا.. لكان النسل »الدجاجي« قد حتسن وزادت 

الثروة »البيضية«..
السيد »دومينيك«.. »نسواجني« معتق ومع سبق اإلصرار والترصد.. هو 
»نس��وجني« من املهد إلى اللحد.. وحب النساء فطرة عنده ال تكلف.. وطبع 

فيه ال تطبع..
يحب النساء ويهتف »الشعب يريد كل النساء«..

ولكن ش��هواته النس��ائية غير املرش��دة.. أزرت به وحطت من قدره 
وحملته من فوق الفوق إلى حتت التحت.. وإلى أس��فل سافلني.. وجعلته 
في احلضيض يهزأ به املارة والدارجون والدراجون والسفلة والسفهاء.. 
وذل��ك ألنه حترش مجرد »حترش« بعاملة س��وداء في الفندق الذي كان 

يقيم فيه في نيويورك..
ذلك كل ما فعله »دومينيك ش��تراوس« املسكني.. فقامت الدنيا ولم تقعد.. 
صهللت اخليول وحمحمت األف��راس ونعقت الغربان وولولت املولوالت من 
كل جنس.. ألن الرجل راود امرأة عن نفس��ها فلم تقل له »هيت لك«.. ولكنها 
خيبها اهلل فضحته وأعلنت على املأل وبأعلى صوتها أن الرجل الكبير رئيس 
صندوق النقد الدولي الذي تخر له »اجلبابر« س��اجدينا قد حترش بها.. رمبا 

بكلمة أو بهمسة أو بلمسة.. أو بني هذه وتلك وهاتيك..
وفجأة ونتيجة هذا التحرش البريء صار الرجل مجرما دوليا اقتاده رجال 
الشرطة من الطائرة وأنزلوه منها مكبال باحلديد.. وسط دهشة الركاب واستغرابهم 

وال أحد منهم يدري ما الذي فعله ذلك الرجل وما اجلرم الذي اقترفه؟
رمبا سرق »صندوق النقد الدولي« الذي يرأسه!

رمبا ارتشى!
رمبا جامل وأعطى من ال يستحق من أموال الصندوق!

ولم يعلم أحد من أولئك املندهشني الفاغرين أفواههم.. أن الرجل لم يأت أي 
ذنب من تلك الذنوب ولم يقترف جرما واحدا مما ظنوا.. وأن كل ما فعله الرجل 

أن راود عاملة بسيطة عن نفسها ورمبا دعاها للفاحشة أو دون ذلك..

ما أهون الجرم وما أبسط الجريمة!

ب��ل أين اجلرمية فيما فعله الرجل املس��ن الس��بعيني ذو املركز املرموق 
واملنافس على رئاسة اجلمهورية الفرنسية!

نح��ن عربان الزمان واملكان نرى أن الرجل لم يفعل ما يس��تحق العقوبة 
والفضيحة..

فلو أن صاحبنا »دومينيك« أخزاه اهلل فعل فعلته في »بالد العرب أوطاني.. 
من الش��ام لتطوان« ملا كان قد ناله أدنى شائبة ولكانت تلك العاملة »امللعونة« 
هي التي تقبع اآلن في الس��جن املؤبد وفي زنزانة انفرادية حتى املوت.. مع 
تقدمي ش��تى االعتذارات للسيد »شتراوس«.. الذي عصته امرأة ولم تطاوعه 

في مبتغاه.. و»حبة خشم« و»حبة راس«.. للسيد »شتراوس«..
لم يكن السيد »شتراوس« يعلم أنه في بالدنا العربية يحق للسادة الكبار.. 
من درجة فراش الوزير »وانت طالع«.. أن يستبيحوا النساء دون عدد.«. بدل 

الوحدة ألف«.. و»بدل األلف مليون« عدا السهو واخلطأ..
ولم يدر السيد »شتراوس« أننا نعاقب املرأة التي تكون عرضة للتحرش إما 
بقتلها غسال للعار أو بالتبرؤ منها درءا للفضيحة.. وأن التي تتعرض لالغتصاب 

وليس فقط ملجرد حترش تفضل الصمت واملوت على أن تبوح بسرها..
ويبدو أن الس��يد »ش��تراوس« لم يعلم.. مبا يفعله أبناء زعمائنا وبالذات 

الثوريون منهم ب� »بنات خلق اهلل«..
لم يسمع حكايات »عدي« ابن صدام حسني.. وال ابني حسني مبارك وال 

أفعال »صفوت الشريف« وال مخازي أبناء القذافي..
آه لو علم السيد »ش��تراوس« بطبيعتنا السمحة املتسامحة و»وطيبتنا« 

وكرهنا للفضائح.. ألم يكن ساعتها متنى أن يكون عربيا..
فتش ياس��يد »ش��تراوس« في دمك.. فقد جتد أن أصولك عربية.. ودمك 

»حار« صيفا وشتاء..
قلبي معك ياسيدي.. وعلى كل »السجن للرجالة«.

الصادم ملا استقر في أذهانهم التي تبدو خالية متاما.. بيضاء شاغرة من سواد 
املعرفة.. وبريئة كل البراءة من الفهم.. لذلك يلجأ أصحاب تلك األفهام.. للسب 

وهو أقصر الطرق للمحافظة على اجلهل والبقاء فيه..

فجور الدنيا وتقواها 

املرأة والرجل هل هما تنافسيان أم تكامليان؟
أيهما احللقة األضعف.. وأيهما احللقة األقوى؟

املرأة والرجل هما عنصرا احلياة البشرية وعمادها.. وفيهما ومنهما لبست 
احلياة ما لبست.. ووصلت إلى ما وصلت.. وحدث فيها كل هذا التطور الذي 

باتت عليه كرتنا األرضية ورمبا كواكب أخرى..
هما فجور الدنيا وتقواها.. هما نعيم األرض وشقاؤها.. وجنتها ونارها.. 

هما نبض احلياة وهما القلب احملرك جلسد األرض..
ولكن من منهما األكثر عطاء في هذه احلياة؟

من منهما صاحب الدور األكبر وذو التأثير الفعال فيما ينجز على سطح 
األرض؟

من اخلطأ ومن الكذب الصراح أن نقول إنهما متس��اويان في األداء وأن 
أكتافهما متساوية وكفتيهما متناظرتان في ميزان العطاء اإلنساني..

ولو جئنا لبناة احلياة من فالسفة ومفكرين وواضعي نظريات وفلسفات 
وأدي��ان وضعية فلن نتفاجأ بخلو تلك القائمة الطويلة من ذكر المرأة واحدة 

في ذلك السجل الكبير..
وأيضا لو قفزنا إلى ما قبل عصرنا احلديث أو إلى ما يس��مى بالعصور 
الوسطى وعصر النهضة وزمن االكتشافات واالختراعات.. فلن جند بني جملة 
الرجال جنوم ذلك الزمن ذكرا واحدا المرأة.. وال حتى اسما الئذا في الذاكرة 

احلية وال امليتة أيضا..
وفي العصر احلديث.. فإن املرأة لم تطير طائرة في الهواء الطلق املطلق.. 
ولم تسير سيارة على األرض املنبسطة وال الوعرة.. ولم تدفع باخرة لتمخر 

عباب البحر.. والسيرت قطارا على قضيبني ال يلتقيان..
والكهرب��اء والهاتف والراديو والتلفزيون.. والط��ب واجلراحة والكيمياء 

والفيزياء وعلم األحياء وبقية العلوم النظرية والتطبيقية..
والنظريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية..

في كل هذا البحر الواسع ال نكاد نرى أدنى ذكر للمرأة..
ت��كاد املرأة تكون كاملة الغياب.. أوهي في غياب تام عن كل تلك األعراس 

احلياتية..
حتى فيما خلد من فنون وآداب وهما احلقالن املهيآن ألن تبذر املرأة فيهما 
بذرها.. جندهما خاليني من املرأة.. ففي فن املسرح »شكسبير« رجل وفي فن 

املوسيقى »بتهوفن« رجل أيضا..
وكذلك في األدب والنقد والقصة والرواية والشعر.. ثمة حضور تاريخي 

واحد أثبته الرجل وتنحت املرأة عنه..
في السياسة اآلن من يحكم العالم هو الرجل مع تسجيل حضور خجول 
للمرأة يأتي في أغلب أحواله ذرا للرماد في العيون ولتأكيد مبدأ املس��اواة أو 

من باب املجاملة ال الند في املعاملة..
الرجل يقود احلياة ويخدمها.. وهو خادم احلياة وبالتالي هو خادم املرأة 
أيض��ا ألن املرأة ه��ي تاج األرض وأزين زينته��ا.. والرجل هو املؤكد الفعلي 

الستمرارية احلياة وتطورها..
أقول ما أقول وأنا أشد املناصرين للمرأة والرافعني راية حقوقها واملؤمنني 

بقدراتها.. ولم أكتب ما كتبت، انتقاصا من املرأة أو طعنا بها..
ولكنه��ا احلقيقة.. فهل من مج��ادل إذا ما نطقت احلقيقة وأتت ببراهينها 
الناطق��ة الت��ي ال مجال لتكذيبه��ا.. وإن من يكذبها إمنا يكذب الش��مس في 

ضحاها الطري؟

لو كان »شتراوس« عربيا

ال أظن أحدا على الكوكب األرضي يتمنى ان لو كان عربيا هذه األيام مثل 
الفرنسي السيد »دومينيك ش��تراوس« رئيس صندوق النقد الدولي.. وأحد 

العازمني املنافسة على رئاسة اجلمهورية في بالده فرنسا..

رشة كالم

زرعت حقلك قمحا..
وزرعت في كفي شوكا..

فخاب حقل.. وأورقت كفان..

الثورة..قصيدة جماعية

لم تكن الثورات يوما مغسولة مباء طاهر..
ولم تكن قديسة تتسربل ثوب الفضيلة..

ولم يزعم أحد.. أنه رآها كذلك..
بيضاء..طاهرة..مغسولة..قديسة بثوب البهاء..

إن الزالت أخت الثورات.. وطريق الثورة طريق زلل وخطايا.. ولكنها خطايا 
الثورات.. وزالت الثوار.. خطايا رحيمة وزالت مغفور لها..

خطايا ال يعذب أحد بها.. وزالت تأخذ مرتكبها إلى النعيم.. نعيم الدنيا..
إن الثورة قصيدة جماعية.. يتناوب عليها الشعراء والهواة وعابرو السبيل.. 
هذا يكتب منها صدرا موزونا ويأتي من يكتب عجزا مكسورا حتى تتم القصيدة 

العرجاء وتترك للزمن مهمة تقومي اعوجاجها..
إن الثورة ال صاحب لها وال صديق وال عشيق واحدا لها..

حتب الكل واجلميع يحبونها..
إنها اش��تراكية العش��ق.. وجماعية احلب اخلالي م��ن األنانية والغيرة.. 

واإلخالص أيضا..
ال تخلص الثورة ألحد.. وال تطلب من أحد بعينه أن يخلص لها..

إنها مشاع كرمي..
هي حائط للعشق وللعشاق..

كل عاش��ق يكتب عباراته علي��ه.. ويترك بصمته لأليام التي س��تعيش 
بعده..

ميوت الثوار.. وتبقى الثورة..
حتيا الثورة.. وميوت الثوار..

الحزام األسود.. لليوم األسود 

بعد املعركة الدامية التي ج��رت في مجلس األمة بني النواب والتي خلفت 
جرحى ومصابني.. صار البد من إضافة شرط جديد ملن يترشح لالنتخابات.. 
وهو أن يكون ق��وي البنية.. عريض املنكبني.. مفت��ول العضالت.. طويال.. 
عريضا.. جس��يما.. يجيد املصارعة احل��رة واملالكمة.. ويفضل احلائز على 

احلزام األسود في رياضة »الكراتيه«..

»شكرن كسيرا«

مقولة »من علمني حرفا صرت له عبدا«.. واضح أنها صارت من مخلفات 
العه��ود البائدة.. وأنها ال حتظى بأي قيمة عن��د بعض أبناء العصر احلديث 

وقراء هذه األيام..
من خالل متابعتي لتعليقات بع��ض القراء على العديد من كتابات الكتاب 
وبال��ذات الكتابات الفكرية العميقة.. أالحظ أن ردود القراء ركيكة وس��طحية 
وساذجة وال تتصل ال من قريب وال من بعيد مبا كتبه الكاتب.. بل إن أغلبها 
مييل إلى الش��تم والسب والتحقير.. ما يدل على أن القارئ احملترم لم يفهم 
حرف��ا واحدا مم��ا كتبه الكاتب وأن هذا القارئ لي��س مهيأ ملثل هذه النوعية 
م��ن الكتابة.. وما يدل على ذلك ويؤكده هو ركاكة األس��لوب املكتوب به الرد 
وسطحيته ورداءة التعبير.. فضال عن غزارة األخطاء اإلمالئية البسيطة مثل 
وضع حرف »النون« بدل التنوين.. أو حرف »السني« محل الثاء أو »ظ« بدل 

»ض«.. إلخ..
ولعل هذه مناس��بة أنصح فيها اإلخوة املنتمني لقبيل��ة القراءة املتعجلة 
أو الق��راءة بدون فهم أن يحاولوا االس��تفادة من كتابات أولئك املفكرين وأن 
يطوعوا عقولهم ويدربوها على القراءات الفكرية والتي ال يتيس��ر للكثيرين 
فهمها واالستفادة منها.. وعدم فهمها ال يعني مهاجمتها وإهانة كاتبها بالشتم.. 
بل هي فرصة لتعلمهم وتوسيع مداركهم ومحاولة تعودهم على قبول الرأي 
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