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مجمع اللغة العربية ...آخر أعمدة الوحدة

خواطر تقرع األجراس

االغتصاب بني اإلنسان والحيوان
ُ
ّ
غتصب؟
أي��ن نصنف اإلن�س��ان امل ِ
هل ينتمي إل��ى عالم البشر؟ بل هل
ّ
يقبل الحيوان ُ
نفسه بأن نصنفه معه
حيوانًا؟
ل�ع�ل�ك��م ق��رأت��م ع��ن إل� ��زام املحكمة
�ص�ب��ًا ب ��ال ��زواج من
ف��ي امل �غ�
�رب م� ٍّغ�ت� ِ
َ
َ
للمغتصب.
املغتصبة ك َحل وعقاب
ِ
ف �ع��ام �ل �ه��ا ف ��ي م� �ن ��زل ال ��زوج� �ي ��ةً ،أو
سجن االغتصاب بالحالل ،معاملة
وح � �ش � �ي� ��ة .ف ��ان � �ت � �ح ��رت! وان �ت �ف ��ض
امل�ج�ت�م��ع امل�غ��رب��ي م�ت�ظ��اه�رًا غضبًا.
ُ
صبت هذا اإلنسانة مرتني:
وهكذا اغت ِ
م ��رة ب��االغ �ت �ص��اب ال �ج �ن �س��ي ،وم��رة
أخ��رى باالغتصاب ال�ق��ان��ون��ي! ترى
املغتصب إنسانًا؟
هل كان ذلك
ِ
ي�ف� ّ�رق علماء النفس ب�ين الغريزة
والدافع .فالغريزة طاقة عمياء ّ
تسير
الحيوان تسييرًا جبريًا إلشباعها.
وإلش�ب��اع الغريزة الحيوانية مواسم
في عالم الطير والحيوان ،ال هدف لها
سوى الحفاظ على النوع .ال اغتصاب
في عالم الحيوان! الغريزة ال تعرف
االغ �ت �ص��اب .يقتل ال�ح�ي��وان حيوانًا
آخر منافسًا ُليشبع الغريزة العمياء.
ُ
وق� ��د ت � �م� � َ�ارس ال �غ ��ري ��زة ع �ل��ى االب ��ن
ّ
والبنت واألم واألخ� ��ت ...إذا صنفنا
ّ
العائلة الحيوانية كما نصنف العائلة
ال�ب�ش��ري��ة .ال زن ��ى م �ح��ارم ف��ي ع��ال��م
الحيوان ،وال غشاء بكارة أيضًا! فال
أخالق ترتبط بالجسد فقط.
أما الدافع فهو طاقة كامنة تحتاج
إل��ى إشباع أيضًا .ال مواسم إشباع
للدافع عند اإلن�س��ان .يأكل ويشرب
م �ت��ى ش� ��اء ،وي �م ��ارس ال �ج �ن��س متى
ش��اء .ي�ق��ول��ون إن ال�ه��دف م��ن ال��داف��ع
الجنسي عند اإلن �س��ان ه��و الحفاظ
على النوع! فهل ّ
نصدق هذا؟

| مصطفى سليمان |
ي �س �ت �ط �ي��ع اإلن � �س� ��ان أن ُي� َ�ص� ِّ�ع��د
ال ��داف ��ع وي�س�م��و ب��ه ع�ب��ر م��ا يسميه
علماء النفس «التصعيد والتسامي»،
ف� ُ�ي �ض��رب ع ��ن ال �ط �ع��ام ب �ق �م��ع داف ��ع
ال �ج��وع ألس �ب��اب س�ي��اس�ي��ة أو دينية
أو ف�ل�س�ف�ي��ة أو ن �ف �س �ي��ةُ ...وي �ض��رب
عن إشباع داف��ع الجنس في ظروف
ً
معينة ألسباب دينية مثال كالصوم.
ُ
ْ
ال��داف��ع ليس أعمى .العقل ي��ر ِش��ده أو
ِّ
ُي َرشده.
االغ � �ت � �ص� ��اب ج� �ن� �س ��ي ،ول �ف �ظ��ي،
ونفسي ،وسياسي ،وطبقي! هذا هو
االغتصاب «اإلنساني»!
ي ��ذك ��ر ه� � �ي � ��رودوت ف� ��ي ت��اري �خ��ه
ال �ك �ب �ي��ر وخ �ل��ال زي� ��ارت� ��ه م �ص��ر أن
ّ
ال� �ح ��ان ��وت ��ي أو امل� �ح ��ن ��ط ك � ��ان ع�ل��ى
َّ
املراد
درجات،
بحسب طبقة ٌ املتوف ٍّى ُ
ٍّ
تحنيطه .ولكل تحنيط ،ولكل طبقة
م�س�ت�ل��زم��ات كيميائية ،وت�ج�ه�ي��زات
مكلفةُ ،وسعر خاص ومدة أطول.
ّ
وقد ألقي القبض مرة على محنط

ي �م��ارس ال�ج�ن��س م��ع ج�ث��ة أم �ي��رة أو
نبيلة من أس��رة عريقة! فصار ذوو
املتوفاة الحسناء النبيلة ال يسلمون
الجثة للمحنط إال بعد مدة من الوفاة،
ت�ج�ع��ل ال �ج �ث��ة غ �ي��ر ق��اب �ل��ة مل�م��ارس��ة
الجنس معها! ...أليس هذا اغتصابًا
جنسيًا طبقيًا؟ فما دام هذا املحنط
الدرويش ال يحلم بأن يقضي ساعة
مع مثل تلك النبيلة الحسناء ،وهي
�ض م�ع�ه��ا س��اع��ات وه��ي
ُح�ي� ّ�ة ،ف�ل�ي�ق� ِ
سجاة أمامه جثة هامدة!
م
أل � �ي� ��س ه � � ��ذا اغ� �ت� �ص ��اب ��ًا ط �ب �ق �ي��ًا
باالنتقام؟
م��ن أروع ال ��رواي ��ات ال �ت��ي ق��رأت�ه��ا
ل� �ل ��راح ��ل ه ��ان ��ي ال � ��راه � ��ب :خ �ض ��راء
كالحقول ،وخضراء كاملستنقعات.
ف� �ف ��ي ه� ��ات�ي��ن ال � ��رواي� � �ت �ي��ن م �ع��ال �ج��ة
ملفهوم
جريئة ج �دًا وغ�ي��ر مسبوقة
ّ
االغ�ت�ص��اب ال��زوج��ي! عندما يتملك
ال��رج��ل ام ��رأة ال ت�ح�ب��ه ،ف�ق��د شعرت
سلمى ونادية ،من بطالت الروايتني،
ُ َ
أن �ه �م��ا ت �غ��ت �ص �ب��ان م ��ن زوج �ي �ه �م��ا
اغتصابًا.
فسلمى الخضراء كاملستنقعات،
أم ع� �ب ��د ال� ��رح � �م� ��ن ،ب� �ق� �ي ��ت زوج � ��ة
ع � � � ��ذراء! ...زوج� ��ة ب��ال �ج �س��د ،ع ��ذراء
بالروح! ...لذلك قال لها زوجها عبد
ال �ص �م��د ،ب �ع��د أن ي �ئ��س م��ن ام �ت�لاك
روحها :يا أم عبد الر حمن أنت حقًا
ما زلت عذراء!
املغتصب غير
ما رأيكم في عقاب
َِ
م�ك��اف��أت��ه ب�ت��زوي�ج��ه ب�م��ن اغ��ت� َ�ص��ب؟
س� �ج ��ن ت ��أدي� �ب ��ي م � � ّ�ح � ��دد؟ إع � � ��دام؟
م� ّ
�ؤب��د؟ ...اغتصاب؟ لكنه بال غشاء
بكارة ،بال عذرية إنسانية!
* كاتب سوري

اليوم

رزان العودة
في أمسية شعرية

رزان أحمد العودة

إشراقة وحياة

| القاهرة -من تامر الدريدي |

تقيم راب�ط��ة األدب ��اء الكويتيني ف��ي السابعة من
م�س��اء ال �ي��وم أم�س�ي��ة ش�ع��ري��ة ل�ف��راش��ة ال�خ�ي��ال ابنة
الكويت رزان أحمد ال�ع��ودة ،تقديم ضيفة الكويت
ال �ش��اع��رة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ف�ي�ك�ت��وري��ا ف �ي �ل��د ،األم�س�ي��ة
باالنكليزية مع ترجمة للعربية لقصائد الشاعرة
رزان ،واإلل �ق��اء ال�ش�ع��ري بالعربية ب ��أداء تعبيري
لريمان البغلي.

أك��د رئ�ي��س مجمع ال�ل�غ��ة العربية
ف��ي مصر ال��دك�ت��ور حسن الشافعي،
أن املجمع هو العماد الباقي لوحدة
األم � � ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ب �م ��ا ي �ح �ت��وي��ه م��ن
ثقافات ويحفظه من تراث.
وق� ��ال ف ��ي اف �ت �ت��اح ال� � ��دورة ال � �ـ 78
مل��ؤت �م��ر امل �ج �م��ع ال �س �ن��وي ،إن ��ه ب��ات
من امل�ش��روع ،بل من ال��واج��ب تناول
العربية في مستقبلها بني املتوقع،
واملنشود الذي يرغب فيه أولياؤها
وأن �ص��اره��ا م��ن ع��رب ومستعربني،
وه� ��ذا م��ا ح ��دا ب�م�ج�ل��س امل �ج �م��ع أن
يتخذ م��دارا للدراسات واملناقشات
ال � �ت � ��ي ي � �ت� ��وق� ��ع أن ت � �ك � ��ون خ �ص �ب��ة
ومثيرة في مؤتمرنا ،ومهما كانت
دواع � ��ي ال �ت �ف��اؤل وال �ت �ش��اؤم ف��إن�ن��ي
متفائل إل��ى ح��د ك�ب�ي��ر ،ألن��ي أعتقد
أن الحراك الديموقراطي الحر الذي
تموج به النفس العربية واملجتمع
ال �ع��رب��ي م �ن��ذ م�ط�ل��ع ال �ق��رن ال�ح��ال��ي
وال � ��ذي ت �ج �ل��ى ف ��ي ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي
س� � ��وف ي� ��وق� ��ظ ال � � � ��ذات ال �ح �ض ��اري ��ة
ال�ع��رب�ي��ة ،ب�م��ا تستتبعه م��ن اع�ت��زاز
ب��ال �ل �غ��ة ال �ق��وم �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة وب�ع��ث
ل �ل �ت��راث ال� �ح� �ض ��اري ال �ع��رب��ي ال ��ذي
يمكن أن يمهد لدور حضاري جديد
وان�ط�لاق��ة علمية ع��رب�ي��ة مستأنفة،
تواكبها النهضة اللغوية بطبيعة
الحال ،وهذا ما دفعني إلى أن أقترح
على علمائنا وخبرائنا ومسؤولينا
توجيه ج�ه��ودن��ا للشبيبة العربية
م � � ��ن أط � � �ف � � ��ال وش � � � �ب � � ��ان ،ف � �ه� ��م أوال
م�س�ت�ق�ب��ل ه� ��ذه ال �ل �غ��ة ،وه� ��م ال��ذي��ن
ي�م�ك��ن أن ت �ج��دي م�ع�ه��م امل �ح��اوالت
وتثمر على ألسنتهم البريئة وفي
عقولهم ال�غ�ض��ة ال�ج�ه��ود التربوية
واملجتمعية والفنية.
ول �ف��ت وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي في
م �ص��ر ال��دك �ت��ور ح �س�ين خ ��ال ��د ،إل��ى

من وحي الشارع

حسن خالد

حسن الشافعي

أننا في عاملنا العربي نحتاج بشده
الس�ت�ك�ش��اف املستقبل ،ألن امل��اض��ي
أخ��ذ م�ن��ا أك�ث��ر م�م��ا يستحق ،وق��ال:
ل �ق��د ظ �ل �م��ت ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة خ�ل�ال
ال� �ق ��رن�ي�ن امل ��اض� �ي�ي�ن ب �س �ب �ب �ن��ا ن�ح��ن
املتكلمني بها ،حيث لم نقدم للعالم
م��ا يمكن أن يجعل م��ن ب�لادن��ا قبلة
لطالب العلم ،وكان من أسوأ النتائج
أن لغتنا ل��م ت�ع��د ه��دف��ا للتعلم من
الباحثني ،وتكمن املشكلة في قدراتنا
اإلب ��داع� �ي ��ة ال �ت��ي ه �ب �ط��ت إل� ��ى أدن ��ى
مستوياتها ،والحل لن يكون إال في
ع��ودة اإلب ��داع إل��ى ذروة اهتمامنا،
وع�ن��ده��ا س�ت�ع��ود للغتنا مكانتها،
وق� ��ال ال �ش��اع��ر ف � ��اروق ش ��وش ��ة ،إن��ه
على م��دار  3أع��وام متعاقبة ،انشغل
مجمع اللغة العربية بحاضر اللغة
العربية« ،استقراء ،تحليال ،ومدققا،
وم� �ت ��أم�ل�ا» ،وم� ��ن خ�ل��ال م��ؤت �م��رات��ه
ال �ث�لاث��ة األخ �ي��رة ك ��ان ج�ه��د املجمع
ينصب على مناقشة ه��ذا الحاضر
م��ن خ�ل�ال واق� ��ع ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة في
ال �ت �ع �ل �ي ��م ،وواق � �ع � �ه� ��ا ف� ��ي اإلع� �ل ��ام،
ودور م��ؤس �س��ات امل �ج �ت �م��ع امل��دن��ي
وجمعياته األهلية ف��ي ه��ذا ال��واق��ع،

وت �ق��دم امل�ج�م��ع ع�ب��ر ه ��ذه ال�س�ن��وات
ال �ث�ل�اث ب�ت��وص�ي��ات إل ��ى امل�س��ؤول�ين
ال��ذي��ن تعاقبوا على وزارة التعليم
ال� �ع ��ال ��ي ،ل �ي �ق ��وم ��وا ط �ب �ق��ا ل �ق��ان��ون
امل�ج�م��ع امل �ع��دل ،ال ��ذي أع �ط��اه سلطة
ات � �خ� ��اذ ال� � �ق � ��رار ،وأن ي� �ك ��ون ق � ��راره
م �ل��زم��ا ب �ع��د ق� �ي ��ام وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي بنشره في الوقائع املصرية،
وتعميمه على املسؤولني والقائمني
ب ��أم ��ر ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي وزارات
التعليم واإلع�ل�ام والثقافة وغيرها
من مؤسسات الدولة التي لها عالقة
وث� �ق ��ى ب� �ه ��ذه ال �ل �غ��ة أداء وات� �ص ��اال
وتعبيرا وممارسة.
وأضاف :انتهت قرارات املؤتمرات
ال �ثل��اث��ة وت��وص �ي��ات �ه��ا إل ��ى ال�ص�م��ت
ال � ��ذي ي�ن�ت�ه��ي ف �ي��ه ك ��ل ش ��يء تهمله
ال ��دول ��ة وال ت�ل�ت�ف��ت إل �ي��ه ،وي �ب��دو أن
االن �ش �غ��ال ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين الرسمي
والشعبي طيلة العام األخير بالربيع
العربي وما حمله من تغيير كبير في
عدد من املجتمعات العربية ،سيفتح
آفاقا جديدة ملا نأمله للغتنا العربية
وسيمنحنا انطالقة حقيقية تعوض
ما خلفته السنوات املاضية.

«فستان لرغبة جامحة»  ...جديد محمد الحمادي
يوقع الشاعر محمد الحمادي مجموعته الشعرية التي تحمل عنوان «فستان
لرغبة جامحة» في معرض الرياض الدولي للكتاب ،ويعتبر هذا الديوان الصادر
عن دار الكفاح للنشر والتوزيع السابع في مسيرة الحمادي الشعرية ،ويحتوي
على عشرين قصيدة غلب عليها شعر التفعيلة منها قصيدة « شهقة الفستان،
طفل من ورق ،غبار لرائحة مجهولة ،امل��واء األخير ،طقوس بحرية» وغيرها من
القصائد.
يقول في قصيدة «طقوس ال تحتمل التأجيل»:
َ
َ
سراديب
متاهات الطريق /كانوا
�ت /ضاعوا في
ِ
العابرون على قميص ِ ال��وق� ِ
ْ
ُ
ُ
ُ
الحقيقةِ  /حينما انتفضت /حكايات ال�ب��ري��ق /البحر ي ��درك /م��ا ي�ج��ول ب��داخ��ل ِ
ْ
نداءات الغريق.
الصوت  /املعاكس /من
ِ
يذكر أن الحمادي ف��از بعدد م��ن الجوائز املحلية والعربية ،وش��ارك ف��ي كثير
من األمسيات الشعرية إضافة إلى كونه معدًا ومقدمًا ألبرز برامج القناة الثقافية
السعودية وهو برنامج «سينما شبابية».

| ثريا البقصمي |
ف��ي ع��ام  1999غمرت موجة م��ن ال�ف��رح غير ال�ع��ادي نفوس
الكويتيات وذلك عندما منح األمير الراحل الشيخ جابر األحمد
ط� ّ�ي��ب ال�ل��ه ث��راه امل ��رأة الكويتية حقوقها السياسية ،واحتفيت
بحصولي على حق املواطنة بإقامة معرض خاص بهذه املناسبة
«إشراقة جديدة» ،واستوحيت هذه التسمية من ثالث
أسميته ّ
لوحات تمثل مجاميع نسائية في حالة من البهجة تحيط بهن
رموز الحرية واملساواة واالنطالقة حول مستقبل مشرق ،والجو
النفسي ال�غ��ال��ب على ه��ذه ال�ل��وح��ات ه��و البهجة وال �ف��رح ،وهنا
انتهت حكاية لوحة إشراقة جديدة.
ودارت الدنيا وقلبت وجهها علينا عندما تم إبطال قرار الشيخ
جابر ،وع��ادت امل��رأة الكويتية إلى املربع األول لتناضل من أجل
نيل حقها في املواطنة السياسية املتساوية مع الرجل ،وبقيت
لوحاتي الثالث تحاورني وتذكرني بتلك األيام ،وكان في داخلي
ت��وق غريب ف��ي أن أراه��ا متصدرة بهوا ف��ي مكان ع��ام يخص
املرأة ،وأن تكون ملكًا للجمهور ،ال أن تعلق في قاعة استقبال فى
فيال فخمة ،كنت أريدها أن تكون ملكًا للجميع.
وم�ن��ذ ع��دة أس��اب�ي��ع ت��م اف�ت�ت��اح م��رك��ز ال�ف�ح��ص امل�ب�ك��ر التابع
للجنة «حياة» لرعاية مرضى السرطان،وذلك بمنطقة اليرموك،
ُ
وطلب مني التبرع وتقديم بعض من أعمالي الفنية ّ لتزيني املركز،
وتذكرت نسائي امللونات املفعمات بالبهجة وطلتهن املشرقة
التي ستمنح زائ��رات املركز مساحة من األم��ل ،وتنتشلهن من
رعب حكايتهم مع املرض.
ولقد بذل فريق «حياة» كل امكانياتهم ملنح املركز إحساس
فندق ذي خمس نجومّ ،
وزي��ن املكان بلوحات أخ��رى تبرع بها
مجموعة من الفنانني الكويتيني ،ومركز «حياة» للفحص املبكر،
ق��دم ن�م��وذج��ًا رائ �ع��ًا مل��ا ي�ج��ب أن ت�ك��ون عليه ع �ي��ادة استقبال
مرضى هذا املرض الحساس واملعقد.
تأملت لوحاتي «إشراقة جديدة» وخاطبتها:
 أخيرًا وبعد كل هذه السنوات استقررت في مكانك املناسبلك ،كنت تحكني فرحة النساء ووضعت في مكان تمنحني فيه
الفرح للنساء.
ش�ك�رًا لكل م� ْ�ن يعمل ف��ى لجنة «ح �ي��اة» ال�ت��ي حققت حلمي
ً
ميناء للوحاتي.
وأوجدت
* كاتبة وفنانة تشكيلية
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