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زوجات يف همب الرحي

بقمل/ رضا اجلنيدي

و اإلضافة أو الحذف من الكتاب.كل مسمم ومسممة بشرط عدم التبديل أحقوق الطبع والنشر محفوظة ل
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.عائمتكِ  وزهرة بستان ،إليِك يا ممكة بيتكِ   

 حتى يدوم الحب ويبقى الود  

 وتستقر الحياة بإذن هللا.  
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     من صنع أفكارك حياتكِ  

    

  نع سموكنا؟!نع أفكارنا وليست من ُص حياتنا من ُص  لماذا ُيقال دوما إن  

ختصر بالرغم من أنو يأىمية وال يرون لو  غافل عنو الكثيرون وقد يت ،سؤال قد يفرض نفسو عمى البعض

 .التي ال ترضى سوى بما يروق لياىوى النفس في جممة واحدة، وُينير لنا عتمة أسباب معاناة الكثيرين من ا 

 واإلصرار عميو والتشبث بو أحيانا.، بل إلصدار سموك ماحركنا ُتعتبر أفكارنا بمثابة الجياز العصبي الذي يُ 

ىذه القناعات في تظير و  إلى قناعات،تتحول  فإنيا وتسيطر عمى العقل ،في النفس األفكار حين تستقرو 

كان لزاما عمى كل من أراد أن يغي َر . لذلك وعالقتنا بأنفسنا وباآلخرين. مجرى حياتناشكل صورة سموك يُ 

 قبل أن ييرول لتغيير سموكياتو.ناعاتو حياتو وشكل عالقاتو أن يبدأ أوال بتغيير ق

مسارىا الصحيح؛ فكم من بمثابة خطوة لوضع أفكارنا في  ؛ ليكون لكتاباىذا  أىديِك عزيزتي الزوجة لذلكو 

واقعيتيا ولكن ألنيا سيطرت عمى ال لصحتيا و .. ويدمتف بيت كان يممؤه الحب والرحمةتوغمت داخل فكرة 

 حتى تحكمت في قرارتو وأسموب حياتو. وبحباليا قيدتو ،امتمكتوكيان صاحبيا و 

ب ىذه األفكار التي تالعبت بوما أكثر ما رأينا من نساء أصبحن بين عشية وضحاىا في ميب الريح بس

من م والتي كان مصدرىا حديث النفس السمبي، أو وساوس الشيطان الخبيثة، أو النصائح المدمرة بعقولين
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 كانت سببا  فقدم نصيحة يرجو بيا الخير وىي ال تحمل في طياتيا إال الشر ف ؛أراد بنا خيرا ولكنو ضل السبيلَ 

وتمزيق شتات األسرة، أو  بين الزوجين ىدم أواصر الحب في وكانت سببا  دري، في تدميرنا من حيث ال ن

نسانية   عمى أقل تقدير.فييا  حدوث تصدعات نفسية وا 

قررت أن تمتزم الصدق مع الذات، والقوة في االنطالق  خطوة جريئة وقوية لكل زوجة زوجات في ميب الريح

عامل مع ىذه المشكالت عمى أنيا تحديات التثم  ،تيانحو التغيير لتضع يدىا عمى السبب الرئيسي لمشكال

 اليروب منيا ودفن الرؤوس في الرمال. تستدعيتتطمب خوض غمارىا ال عمى أنيا مصاعب 

تستشعري في قرارة نفسك  وكي، يل، وقرة عين زوجكحتى تعودي زىرة بستان بيتك الجمىذا الكتاب ىدية لِك 

خمف أبواب  كذاتفي البحث عن  وكي ال تتخبطي ىي أجمل حياة. داخل بيتكِ  وأن حياتكِ  ،ممكة بالفعل أنكِ 

 .والقاع وأنيا محض وىم وسراب أنيا تجرك إلى الياويةفتح تكتشفين فتحيا وحين تُ ل موصدة فتصارعين

ني ألرجو بيذا الكتاب أن يكون   . فال تفرطي فيسعيدة بإذن هللازوجية ىادئة و  بداية جديدة لحياة سببا في وا 

نا نتعمم حين نغوص في فكم ؛لكِ أللتقطيا لي و في أعماق الحياة الزوجية  تُ صمجموعة آللئ غُ  يفي ؛وصاياه

واختاري  ى ىذه الكنوزفاحرصي عم ؛وتعم م من أخطائيم ،والذكي من اعتبر من حياة من حولو بحر الحياة.

ميل حياتك بيا؛ فكميا درر ، وتجمن ىذه الآللئ لؤلؤة ةأي منيا ما يصمح لحياتك، ولن يضرك البدء باقتناء

 .الممكات من أمثالك بحياةتميق 
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 لؤة األولىالمؤ 

 استعيدي نفسك من جديد

 

؛ فما  النساء في عالقتين بأزواجين أنواع، وميما تعددت ىذه األنواع فكمين  يرغبن في جذب أزواجين  إليين 

المرأة لذلك بكل ما أوتيت من قوة، وفي من امرأة عاقمة إال وتسعى لذلك قدر استطاعتيا، ولكن قد تسعى 

وقد تموت  لديو، المودةِ  في قمبو، وخبا نورُ  عنيا، وضعف الحبُ  النياية تجد زوجيا وقد تباعدت مشاعرهُ 

 !غميع القمب بعد أن كان مثاال لمرحمة والحنانفظا بمرور الوقت فيصبح ؛الرحمة كذلك

فيي التي حيرة من أمرىا فيي ال تعرف سببا لكل ذلك؛ يحدث كل ذلك بمرور الوقت لتجد الزوجة نفسيا في 

تركت كل شيء من أجمو، وجعمتو محور حياتيا األوحد.. صارت تدور في فمكو ، و أحاطت زوجيا بعنايتيا

 ا وسعادتيا إال وىو إلى جوارىا.فال يرضييا إال ما يرضيو، وال يسعدىا إال ما يسعده، فمم تعد تشعر بحياتي

ن انشغل عنيا في عمل أو مع قريب أو صديق انشغل عقميا  إن غاب عنيا قميال غابت عنيا راحة البال، وا 

دفنت كل وقمبيا ولم تقو عمى ممارسة حياتيا بشكل طبيعي.. عاشت ألجمو فقط؛ فنست األىل واألحباب، و 

يا تعيش مع ورغم كل ذلك ىا ىو ينأى بقمبو عنيا، وال يعبأ بمييب مشاعرىا، وكأن .اىتماماتيا في ىوة سحيقة

 !رجل قمبو من جميد
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 أتدرين لماذا حدث كل ىذا أيتيا الزوجة الطيبة؟

 .حياتِك فارغة إال منو ىو ألنك محوِت كل اىتماماتك من قاموس حياتِك فأصبحْت 

نسان  .أصبحِت تستمدين ثقتك بنفسِك منو ..سعادتك.. رضاك عن شكمك وشكل جسدك، وعنك كإمرأة وا 

 ،اغل فمم يعد لديك ما تفعمينو غير ذلك، فأصبح ذلك الحب سجنا ُيحاصرهأصبح رضاه ىو شاغمك الش

وقيودا ُتكّبمو، وىواء مسموما يخنقو؛ فنأت مشاعره عنك، فإذا بك تشتكين، وتبكين عمى حالك الذي وصمِت 

 إليو؟

 رفقا بنفسك حبيبتي، ورفقا بو.

واعممي أنِك اآلن في حالة ضعف ووىن عودي إلى حياتك الحقيقية قميال..استعيدي نفسك من جديد.. 

تجعمك الشديدين.. أنت بحاجة إلى بعض الثقة بالنفس.. ثقة تجعمك تيتمين بذاتك من أجل نفسك أنت، و

 .تتعمقين بزوجك تعمق الطفل الرضيع بأمو والذي يخشى أن تغيب عنو ولو لمحظات

من ىذا المستنقع الذي وضعِت نفسِك  عميِك أن تستجمعي قوى نفسِك، وأن تجددي حياتك إذا أردِت الخروج

 .فيو

 .شغوفة بيا من قبل.. تعممي شيئا جديدا السابقة، ومارسي ىواية كنتِ اىتماماتك ابحثى عن 

تحدثا معا وال تجعال األزواج  ..دثي معيا حديثا ال تكتنفو الشكوى ابحثى عن صديقة مقربة.. التقي بيا .. تح

 ومفيدا وممتعا. .امحور حديثكما.. أقضيا معا وقتا لطيف

اقرأي، واقرأى، واقرأى؛ فالقراءة تأخذِك إلى عالم آخر ممموء بالمعرفة والحياة، وتمؤل عقمك فتمنحو طاقة 

 .إيجابية تبعده عن حالة التوحد واالندماج في اآلخرين
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عميو دعي زوجك يعيش حياة طبيعية دون أن تخنقيو بحبك.. دعيو يمتقي بأصدقائو دون أن تشتكي وتنغصي 

 .يومو ألنو تركِك وحدك، واستمتعي أنت كذلك بوقتك بعيدا عنو

 .أطيعيو وأحبيو لكن دون أن تخنقيو أو تخنقي نفسك

اكتشفي نفسك من جديد دون أن تغضبيو، أو تتحديو، أو تتحولي إلى أسد يريد أن يثأر لمضعف الذي نال 

 .ددمنو.. بل كوني حمامة وديعة، يممؤىا الذكاء والحيوية والتج

 .واعممي أنك أنِت وحدك المسؤولة عن حالك الذي وصمت إليو ،تحرري من القيود التي كبمِت بيا نفسك

وحين يصبح ىو محور الكون لديك ستفقدين ىدوءك  ،أنك حين تعيشين من أجل زوجك فحسبوتذكري 

 .الداخمي، وسكينتك، وشعورك بجمال الحياة

بره وطاعتو إلى  المودة والرحمة، ويأخذكِ  حياتك.. جزء  يمنحكِ  منجك و اجعميو جزء  كبيرا وجميال أحبي زو 

 .ذلك جمال الحياة الفردوس بإذن هللا، ولكن دون أن يفقدكِ 

بذلك تضعين نفسك في مصاف الزوجات الالتي يعشن في  وتذكري أنك حين تدورين في فمك زوجك فأنتِ 

 .ميب الريح فال ترضي لنفسك أن تكوني واحدة منين
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 ثانيةالمؤلؤة ال

 حرب األعصاب ماذا تفعل في زوجك                            

 

 جمست يأكل بعضيا بعضا.. يعتصرىا القمق.. تتساءل في جنون: ُترى ىل يعرف زوجي امرأة أخرى؟

 .تؤدي صالتيا فيأتييا شبح المرأة األخرى في الصالة فيفقدىا خشوعيا

رق؛ ألن عقميا لم يكن معيا في ىذه المحظات.. لقد تركيا وذىب بعيدا تطيو الطعام فتنسى اإلناء حتى يحت

: ُترى وكميا حيرة وقمق نفسياتسأل حيث يوجد زوجيا.. ىناك في العمل حيث تجمس معو فتيات كثيرات.. 

 مع َمْن ِمنين  يتحدث اآلن؟

أت تفتش في ىاتفو لعميا اقتنصت فرصة نومو، فبد عاد إلى المنزل فبدأت تنظر إليو بعين الريبة والشك..

 تقتنصو، ت ظنونيا خائبة بال ىدفولكن لؤلسف لم تجد، فعاد أة ماتجد رسالة إلحداىن، أو مكالمة المر 

 .، وىاجت أعاصير قمقياازداد لييب غيرتياف

بْت فييا نفسيا قاضيا باإلكراه.. تسألو في توتر: مع من جمست  يجمس معيا فتبدأ طقوس المحكمة التي َنص 

 وىل تناولت فطورك مع إحداىن؟، ومع من تحدثت ،اليوم

والحقيقية أنيا ما فعمت ذلك سوى رغبة في أن ؛ مفاجئة زارتو ذات يوم في عممو بحجة أنيا تقدم ليا ىدية

في وضع رومانسي مع إحداىن، لكنيا وجدتو منيمكا في عممو فحزنت ألنيا لم تحصل تقبض عميو وىو 

 .إليوعمى ما تسعى 
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 يقف في النافذة قميال فتيرول لتقف خمف النافذة األخرى لترى ىل تقف في الجية المقابمة إحدى الجارات!

 .يذىبا لزيارة عائمية فال تقوم من مكانيا لئال تحدثو إحدى القريبات

          

 .يدافع عن نفسوأصبح خالد يعيش مع زوجتو في حالة تأىب مستمر.. فيا ىو ينتظر استجواباتيا وشكوكيا ل

 .ويدور في دائرتيا، وال يعرف كيف يخرج منيا صاب مشتعمة أصبح يعيش بين رحاىا،حرب أع

ث نفسو ذات يوم    وقد بمغ منو الضيق مبمغا: ما كل ىذا الذي تفعمو زوجتي ميا؟!متسائال، ُيحدِّ

التعامل مع النساء.. فيل إنني أتقي هللا فييا وفي نفسي.. أغض بصري، ولكن ظروف العمل تفرض عمي  

 !أترك العمل إلن بو بعض النساء؟

 !ىل أقاطع األقارب؟

 !ىل أغمض عينى  وأنا أنظر من النافذة؟

 !ىل أمتنع عن الرد عمى الياتف إن كان رقما غريبا كي ال تشك زوجتي أنني عمى عالقة بأخرى؟

نعم اليروب من ىذا البيت .. بل ىذا  لقد أرىقتني ىذه الحرب المستمرة، وال سبيل أمامي سوى اليروب..

 نعم يبدو أن اليروب ىو الحل األمثل.  ..الجحيم

 !َم كل ىذا العذاب الذي تعيشين فيو وتعذبين زوجك بو؟لِ  عزيزتي ميا،

 .الغيرة جميمة، ولكن حين تزيد عن حدىا الطبيعي تصبح سما قاتال

 !ِلَم كل ىذه الحرب التي تشنييا عمى زوجك؟

 !ن زوجك لميروب؟ِلَم تضطري

والسكن معناه  -فقد السكن -لتي وصف هللا الحياة الزوجية بيالقد فقد زوجك معك أساس العالقة الزوجية ا
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فكيف  ،عسكرية، ومقرا لممخابرات الحربيةاليدوء النفسي، والراحة، واالطمئنان ولكنِك حولِت البيت إلى ثكنة 

  تستقيم الحياة إذن بينكما؟!

 

عمى ىذا الوضع ستضطرين زوجك لميروب من حياتك.. قد يكون ىروبا وقتيا بأن يبحث  إن ظممت عزيزتي

عن عمل آخر يستغرق كل وقتو، أو ىروبا اقميميا فيرحل بعيدا عنك ويبحث عن فرصة عمل في بمد آخر، 

دك، وقد يكون ىروبا إلى حضن امرأة أخرى يجد لدييا االستقرار النفسي والسكن واليدوء الذي افتقدىم عن

 .فتضطرينو لفعل ما تخشين منو، وىو الذي لم يكن ليفكر فيو بأي حال من األحوال

 

 ر واليابس في حياتك الزوجية.جميمة ىي الغيرة العاقمة، ولكن غيرتك مدمرة تأكل األخض، عزيزتي ميا

مرأة أخرى غيرتك تجعل الرجل الخموق الذي ال يعرف من الحياة سوى بيتو تتفتح عيناه ليبحث بالفعل عن ا

 .تعرف كيف تسعده وتحتويو وتثق بو

هللا من ىذا  كثري الدعاء بأن يشفيكِ ، وألثقة.. استعيني باهلل عمى نفسكأطِفِئي ىذه النيران بماء ا

عالجي نفسك بنفسك... انتصري عمى ظنونك.. ال تفتحي األبواب إلبميس لييدم بيتك وال تجعمي الداء..

 .لريحغيرتك تحولك إلى زوجة في ميب ا
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 ثالثةلؤة الالمؤ 

 !َقَتمُت زوجي فقتمني

 

أحببُتو بشدة وبادلني الحب أضعافا، عشقُتو فصار لي الكون وما فيو، أحببُتو حتى صرت أتنفس عشقو ىواء 

وأني بدونو يحيينى، ويجري حبو في جسدي دما يبقينى، وصار قمبو وطنا يأوينى، شعرت بأنو سر سعادتي، 

 .غرقت في بحر ىواه حتى نسيت نفسي تماما..التعاسةأضيع في دروب 

ما كنت أتعجب لحالي فقد كنت أحبو حبا ينسينى عيوبو؛ فيو بالفعل طيب وحنون ويحبنى بصدق، كثيرا 

ولكنو بو من الصفات ما يؤرقنى ويكدر عمي  صفو أيامي، ولكنى أعود ألقول لنفسي: وَمْن ِمن ا بال عيوب 

 !ونقائص؟

  "ما أراه من منغصات وكأنني أطبِّق كممات الشافعي: "وعيُن الرِّضا عن كل  عيٍب كميمة تغاضيت عن كل

كمما تحدثت معو أخبرتو كم أنا محظوظة حين رزقنى هللا . .في كل ساعة أمدحو، وأقول في محاسنو قصائد

المفع، أما ىو فقد  بو، فما من زوج حولي إال وىو خائن أو غميع القمب، أو ال يندرج عميو من الرجولة سوى 

 .حوى الرجولة بكل معانييا

خبره بأنو اليواء الذي أتنفسو في كل دقيقة أُ ..شعره أنني ال شيء بدونو، وأنو سر سعادتي وحياتيفي كل يوم أُ 

 .وأطمب منو أال يغيب حتى ال يخنقنى غيابو

 ىل أنت راٍض عن ي؟ :كنت حريصة أن أسترضيو كل ليمة قبل أن أنام فأضع يدي في يده وأقول لو
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ذا أغضبني عن طيب خاطر سامحت  .إذا أغضبتو ىرولت واعتذرت، وا 

ولكنني الحظت مع الوقت أنو ُيغضبنى ثم يتحول وجيو إلى العبوس ويخاصم، يغضب ألشياء تافية ال 

 م أحد أنو يغضب ألجميا لقال عنويغضب منيا الطفل الصغير، أشياء عادية تحدث بين كل البشر، أذا عم

 !و مجنون ن  إ

كان يزيد مع الوقت في تعذبيو النفسي لي وأزيد في  .يغضب فأصالحو وأسترضيو وكأنو يتمذذ باسترضائي لو.

 !استجداء الرضا منو

سخ رُت حياتي لو فحسب، أغمقت الباب عمى أفكاري وأرائي فال رأي إال لو، وأوصدت الباب عمى مشاعري 

في أن أحيا كباقي البشر دون استجداء لمرضا ودون منغصات متتابعة الحزينة فال أستطيع أن أبوح برغبتي 

 !تمر عمى قمبي في اليوم مرات عديدة، ورغم كل ذلك فأنا أىيم بو

ل وصمت إلى ، بمرت السنوات وخناقو لمشاعري وأفكاري يزداد قوة وحصارا حتى وصمت إلى مرحمة االنفجار

ليو، ما عدت أطيق وجوده إلى جواري، ما عدُت أشعر أنو مرحمة النفور.. ما عدُت أرى فيو ما يجذبنى إ

 :وأصبحت أطبق قول الشافعي ،ر أنو يستحق كل ما فعمتو من أجمويروينى، ما عدُت أشع

ْخِط ُتْبدي الَمَساِوَيا"  "َوَلِكن  َعيَن السُّ

هللا في سجودي  رأيت فيو من العيوب ما كانت عيناي تغفل عنو، وما كان قمبي يأبى أن يراه، أصبحت أدعو

 .وأنا غارقة في دموعي وأحزاني بأن يبدلنى في الجنة زوجا خيرا من زوجي، وأن يعوض قمبي عن أحزانو
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 ؟!ىذاتساءلت بيني وبين نفسي ِلَم حدث كل 

 أين نبع الحب الذي كان يسكننى ويسكنو؟!

 أين حنانو المتدفق؟!

 أين اختفى كل ذلك؟!

 .فجئُت إليِك ربما أجد لديِك إجابة تريح قمبي ؛فمم أجُد جوابا

سألتني وفي عينييا دموع غزيرة: أخبرينى.. أين حب األمس.. لماذا صار زوجي فظا غميع القمب، بارد 

 القمب والمشاعر؟!

 .قمت ليا: لقد اختفى كل ذلك حين صنعِت منو فرعونا جبارا

، فصار فرعونا يتجبر عمى قمبك ويؤذي قمبولكبر القد كان لك قمبا دافئا فأكثرِت من المديح حتى دخل 

 و مكانة في قمبك أكثر مما أراد هللا منك؟مشاعرك، وما ذلك إال ألنِك منحتِ 

 !سعد قمبو وال تعصي لو أمرا؟رضي زوجيا، وتُ قالت بتعجب: أنا ال أفيم كالمك.. اليست الزوجة تؤجر حين تُ 

 .، ولكن كل شيء لو حدود فال إفراط وال تفريطقمت ليا: نعم، الزوجة مأمورة بذلك وتؤجر عميو

 ق بشيء بشكل زائد عن الحد ُعِذب بو؟من تعم   ألم تعممي أن  

مو هللا إلى ما تعمق بو،  ألم تسمعي قول اإلمام ابن القيم عن التعمق المذموم: "فإنو إذا تعمق بغير هللا، وك 

بتعمقو بغيره، والتفاتو إلى سواه، فال  -عز وجل- وخذلو من جية ما تعمق بو، وفاتو تحصيل مقصوده من هللا

 "عمى نصيبو من هللا حصل، وال إلى ما أممو ممن تعمق بو وصل

د زوجكِ لقد تعمق قمبك بزوجك إلى الحد ا ألن قمبك  ؛عميِك بعد أن كان حمال وديعا لذي ال يرضي هللا، فتأس 

 .ما عاد بعد حبك لزوجك صافيا هلل خاليا لو
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لزوجك أجمل ما في قمب المؤمن .. قتل تفرد القمب هلل، ثم إنك أرتكبِت مع زوجك خطأ عظيما لقد قتل حبك 

  .حين أغرقِت سمعو بالمدح

 إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوىيم التراب"؟ ألم تسمعي قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 !اليست الكممات الجميمة لزوجي سببا في رضا ربي عني؟ ..قالت باندىاش: لقد حيرني كالمك "

ل الممدوح إلى اتجاه آخر  -ملسو هيلع هللا ىلص-قمت ليا بمى، ولكن نيانا النبي  عن المدح الزائد عن الحد؛ألنو قد يحوِّ

ل حالو إلى حال آخر كمو سوء وشر فيمتمئ قمبو  .بالكبر، ويتَبدِّ

تزوجت ما كنت عمى ما أنا عميو اآلن من ألم وعذاب، ولكننى قتمت  تنيدت بحزن وقالت: لو عممت ذلك منذ

 .زوجي بحبي الساذج فقتمنى بقسوتو وجفائو وا ىمالو لي

ك زوجك، وال تعودي يصمح ل بيده قموب عباده، وصف ي قمبك لوإلى من  الجأيَرَبتُّ عمى كتفييا وقمت ليا: 

 .حتى ال تصبحي زوجة في ميب الريح ؛لما كنِت عميو

 .لقد أصبحت فعال زوجة في ميب الريح :قالت بحزن وأسى

 ك تدارك األمر فابدئي ولكن بتدرج وذكاء.يمكن ..ولكن اآلوان لم يفت :قمت ليا
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 رابعةالمؤلؤة ال

 المرأة الجميدية ماذا تفعل في زوجها؟

 

ولكن رغم ىذا عقل راجح، وفكر صائب، تحب زوجيا، وزوجيا كان يحبيا، ىي شخصية ذات خمق رائع، و 

وال تعرف شمس البيجة  ،فييا لمدفء الحب فقد تحولت الحياة بينيا إلى قارة قطبية ُيغمفيا الجميد.. ال مكان

 !والمرح إلييا طريقا

كل ذلك ألنيا شخصية جادة إلى الحد الذي يجعميا ال تقبل مرح زوجيا ودعاباتو وليوه معيا، وال تعترف 

 !في حدود ما أحل هللا بحقو في االستمتاع بمتع الحياة

 الحياة لدييا تخطيط دائم لممستقبل..حسابات لكل كبيرة وصغيرة لمقادم، ولكن أين ىو الحاضر؟!

 .الحاضر يضيع في متاىات ىذا التخطيط المستمر، وىذه الجدية الصارمة

تغطي وجييا اكتست مالمح وجييا بالجدية الشديدة.. كمماتيا محددة ومحدودة .. ابتساماتيا الجميمة ال 

 !بسيولة بل تخرج إلى النور بحساب شديد وكأنيا تعاني من مخاض عسر وشاق

لقد كان يحبيا.. ولكن ىذه الجدية أرىقتو، فبدأ نور حبو ليا يخفت رويدا رويدا.. وبدأ يحمم بينو وبين نفسو 

ال تقتل االبتسامة قبل أن بالحياة مع زوجة سمسة االبتسامة.. دافئة المالمح.. ال تميت اليوم من أجل الغد، و 

تولد، زوجة ال تعتبر المرح من سمات الصبية وعدم الرجولة.. أصبح يحمم بامرأة تمتمك السمات العاطفية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 زوجات يف همب الرحي

 

18 

 

وجاد في  ،ح ولطيف في بيتورِ زوجة تستشعر نعمة أن يكون معيا زوج مَ ..لممرأة وليس السمات العقمية لمرجل

 .باقي مناحي الحياة

: "ىال بكر رضي هللا عنو لجابر– ملسو هيلع هللا ىلص-ر حديث النبي في ىذا الحمم الجميل تذك   حين كان يسرح بمخيمتو

 "تالعبيا وتالعبك

َجم دت حبيا في قمبي.. .. ىي بكر ولكنيا امرأة جميدية..آه يا رسول هللا ث نفسو في صمت حزين:حدِّ يُ 

  .جعمتنى أتوُق إلى الرحيل

 !من النساء؟ اتوتمتعت معي بالمرح الذي تحمم بو الكثير  ما ضرىا لو قممت من ىذه الجدية

 !ما ضرىا لو تعاممت بالفطرة والطبيعة التي خمق هللا عمييا المرأة؟

 !ما ضرىا لو فعمت ىذا بدال من أن يموت حبيا في قمبي، فأبحث عن أخرى تعيش معي مرح الحياة وجدىا؟

ح، وتبكي ندما حين أفارقيا وأرتمي في أحضان ما ضرىا لو فعمت ىذا بدال من أن تصبح في ميب الري

زوجة باسمة تعرف كيف تعيش الحياة دون أن تجور عمى حقوق اآلخرة، وتعرف كيف تخطط لممستقبل دون 

 .أن تجور عمى الحاضر، وتعرف أن الحياة ليست معارك حسابية ونضال متواصل من أجل مشاريع الدنيا
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 خامسةالمؤلؤة ال

 البالونات قميالأفرغي 

 

كمنا لعبنا بالبالونات ونحن صغار..كنا نتسابق من سينفخ بالونتو لتصبح أكبر دون أن تنفجر، فكنا ننفخ 

  .وننفخ فإذا بيا تنفجر فجأة .. فننفجر ضحكا، ونتعامل مع الموقف بمرح وبساطة وكأن  شيئا لم يحدث

وواقع جديد لو متطمبات مختمفة .. فُترى ماذا ، تياد مرت، ولم يبق لنا إال ذكرياىي سنوات الطفولة قوىا

سيحدث لو انفجرت بالونتِك في ىذا الواقع الجديد وقد صرِت في مرحمة الشباب أو تخطيِت ىذه المرحمة 

 بقميل أو كثير؟

 ماذا لو انفجرت بالوناتِك وأنت زوجة وأم؟

 ىل ستغضبين؟

 ىل ستبكيين؟

 ونتِك؟ىل ستقضين يومك حزينة بسبب انفجار بال

المفترض أال يحدث ذلك.. فماذا لو حدث وظممِت يومك حزينة أو قضيِت عمرك كمو وأنت تتجرعين كأس 

 !الندم؟

 ماذا لو كانت ىذه البالونة تمثل عالقتك بزوجك؟

ماذا لو كان زوجك يضغط عميِك ويضغط وأنت تكتمين كل ذلك داخمك وال تتكممين حرصا عمى دوام العشرة 
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ا لتفاقم األمور من أجل أطفالكما، أو ربما تجنبا لمتصادم معو ألنِك تعرفين جيدا أنِك الخاسر بينكما، أو تجنب

الوحيد وأنِك ستكونين الضحية لما يحدث؛ ألن زوجك من النوع الذي ال يسمح لزوجتو بالتعبير عن مشاعرىا 

 الغاضبة، وال يعترف ميما حدث بأنو أخطأ في حقيا؟

ل أن تحتفظي بيذه العالقة وتتجرعين مشاعر الضيق واأللم عمى مضض من أجىل ستصمتين حتى النياية، 

ىا.. وتتنفسين متينة أم أنِك ستنفجرين، ومن ثم تتخمصين من ىذه العالقة بكل تبعاتيا.. بحموىا ومر قوية و 

 مال ثقيال كان جاثما فوق صدرك فانزاح، فبدأِت تشعرين بالسالم النفسي؟حِ  ن  الصعداء بعد ذلك أل

 

 .اليواء الذي تنفخيو ىو ذلك الضيق والغضب تمثمين ىذه البالونة وأن   لو تخيمنا أنكِ 

تغضبين فتمتمئ بالونتك،.. تغضبين ثانية فتمتميء أكثر وأكثر .. حتى تصل الى مرحمة االنفجار.. فإذا بك 

دود ال مجال فيو تصال معا لطريق مسفتنفجرين وتتفوىين بكممات جارحة رغما عنك.. تصرين عمى الفراق.. 

لتحكيم العقل فإذا بكما تخسران وتضيِّعان عشرة السنين وذكريات العمر بسبب ىذا الكبت الذي سمحِت لو أن 

 يتراكم داخمك؟

وماذا لو انفجرت ىذه البالونة في أطفالك فمذة كبدك وىو عادة ما يحدث من كثير من ا نحن النساء حين ال 

زواجنا معيم مباشرة، فنكتم ما يجيش في صدورنا حتى يصير كالجبال نجرؤ عمى التنفيس عن غضبنا من أ

العاتية ثم سرعان ما ننفجر في أطفالنا فتسقط ىذه الجبال فوق رؤسيم، فينشأ الطفل كسير النفس، يعاني من 

ن تقمباتنا النفسية، ثم إذا بنا آخر الميل نبكي ونموم أنفسنا عمى جرمنا في حق صغارنا .. فيزداد غضبنا م

 !أزواجنا
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وال الزوجة قادرة عمى تحمل ىذه المشاعر  محير.. فال الزوج يسمح بالتنفيس،ما الحل إذا مع ىذا الوضع ال

 الممتيبة؟

اتيا بشكل زائد عن الحد الحل لديِك أنت عزيزتي، فالرجال ال يتغيرون بسيولة، والنوعية العنيدة والتي تعتد بذ

كي ال ؛ليا بالتنفيس عن مشاعرىا  نيا عمى خطأ، وبالتالي لن تسمحَ بدا لمزوجة أن ُتشِعرىا بأألن تسمح 

 .رقصِّ يوضع ىو في خانة المخطئ أو المُ 

ل الغضب الممتيبة فيطفئيا قبل عَ شُ لذلك اصنعي من نفسك حارسا عمى أبواب عقمك وقمبك ليقف بالمرصاد لِ 

 .بتمك الغازات السامة من البدايةأن تتحول إلى حجيم مستعرة داخمك. أي ال تسمحي لبالونتك أن تمتمئ 

أما إن كانت بالونتك قد امتؤلت بالفعل فعميِك أن تكوني أكثر إيجابية وأكثر جرأة وأكثر حكمة واحرصي عمى 

تفريغ شحنة غضبك وضيقك بيدوء شديد وبأسموب لطيف ليس فيو اتيام لمزوج من قريب أو بعيد ألنو لن 

 .ي الرياح بما ال تشتيي السفنيقبل بذلك وكي ال يتفاقم الوضع، فتأت

 .احتياجاتك دون خوف ولكن بذكاء ولطف، ودون أن تقذفي بقنبمة اتيام في وجو زوجكعبِّري عن مشاعرك و 

اخبري شريك العمر بما يؤرقك ويميب نار غضبك واختاري الوقت المناسب لذلك، كي ال يتفاقم الوضع وأنت 

 .تظنين أنِك تحسنين صنعا

 .شغفبيحبو قمبك ومارسيو  فييا تمك الشحنات، وابحثي عن شيء مفيدة تفرغينء بأشياكذلك اشغمي نفسك 

 ما أنت فيو. سيكِ في سجدة طويمة تن فوق كاىل قمبكك من موقبل كل ذلك اطرحي ىمو 

  .ل حالك من حال إلى حالوِّ حَ يو وحده القادر عمى أن يُ فلتكن شكوتك إليو.. و  تحدثي إلي ربك

لكي تستقيم الحياة فإن األمر حتما لن يتوقف عند إفراغ البالونات فحسب بل إن األمر وأخيرا تذكري أنو 

بو  يتطمب منك أيتيا الزوجة الطيبة أن تنصتي بقمبك وعقمك وأذنيك لزوجك إن جاء ليخبرك عن ضيق ألم  
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شخصي.. فال تأخذك العزة باإلثم.. وال تأخذي الموضوع مأخذ  ،منك.. أو يشكو من سوء تصرف حدث منك

دعيو يتحدث.. يبثك شكواه.. يفرغ بالونتو قميال واحذري أن تكوني من تمك النوعية التي تقف لمشاعر وأفكار 

زوجيا بالمرصاد ألنيا نوعية قاتمة تقتل الحب والسكينة وراحة البال.. نوعية تستحق أن ييرب منيا الزوج 

ي ممن ال يجرؤون عمى التعبير عن مكنونات فال تكوني منين وال تكون ؛عقل حكيم نع ويبحث بعيدا عنيا

 .نفوسين

ال   لن تكوني فقط زوجة في ميب الريح بل ستجدين نفسك  أفرغي بالوناتك قميال، ودعي زوجك يفرغ بالونتو. وا 

 .في قمب األعاصير
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 سادسةالمؤلؤة ال

 اخمعي ثوبك القبيح

 

ما أوتيت من قوة.. فقررت أن تعبر عن حبيا بطريقتيا  أرادت أن تسعده بكل ما تممك وبكلو تو، تزوجتو فأحب  

 .ي براحتي وسعادتي من أجمك أنتفتحممت معظم ميامو كي ترسل إليو رسالة مغزاىا: أنا أضحِّ 

 يحتاج إلييا زوجيا التي وراقبعض األنيي وخرجت لتزاحم طوابير المصالح الحكومية لتُ  ،ارتدت ثوب الرجال

 !بينما ىو غارق في النوم يستمتع بإجازتو

ثم أسرعت  ،بع إجراءات نقميم إلى مدرسة أخرى فيرولت إلى مدرسة أبنائيا لتتا ،انتيت من أوراق زوجيا

.. وقفت تفكر كيف سأشتري ىذا الياتف ولم يعد يميق بو ،لتشتري لزوجيا ىاتفا جديدا ألن ىاتفو لم يعد حديثا

 !والميزانية لن تكفي إذا اشتريتو؟ومازلنا في منتصف الشير 

 .فكرت قميال ثم قالت بحماس شديد: ال بأس سأتولى األمر، يمكننى أن أقترض مبمغا من والدتي أو صديقتي

ثم سرعان  لماذا ال اشتري لنفسي عباءة جديدة؟ نظرت إلى عبائتيا البالية وحقيبتيا الممزقة ثم قالت لنفسيا:

 !لظروف ال تسمحما استبعدت ىذه الفكرة ألن ا

دواء الاشترت الياتف ثم مرت أمام صيدلية فتذكرت أنيا تشتكي من برد شديد أنيكيا.. دخمت لتشتري لنفسيا 

 !فوجدتو غالي الثمن فقررت أن تتناول مشروبات دافئة تخفف من ألميا توفيرا لممال

 مع أصدقائو. الوقتبعض و كان قد خرج ليقضي عادت إلى المنزل لتفاجئو بالياتف الجديد ولكن  
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ألقت بجسدىا المنيك عمى سريرىا لترتاح قميال، ولكنيا سرعان ما تذكرت أنبوبة الغاز التي تحتاج إلى  

تركيب، ولمبة غرفة األبناء التي تحتاح إلى تغيير، وسباكة الحمام التي تنتظر التصميح.. فودعت الراحة 

 .وقامت لتنيي مياميا

صغيرتيا تصرخ من األلم، طمبت منو أن يذىب بيا إلى الطبيب فقال ببرود في مساء ذلك اليوم وجدت 

 شديد: ستكون بخير.. الوقت متأخر كيف سنخرج بيا اآلن؟

درجة حرارة الطفمة ترتفع بينما ىو يجمس أمام الفيس بوك ينتظر المزيد من اإلعجابات عمى ما يضعو من 

 .كممات وصور وتعميقات

وظل  ،صارت حرارتيا تنذر بالخطر الشديدفي منتصف اليمل لتنقذ طفمتيا التي ىرولت وحدىا إلى الطبيبة 

 .ىااقحركو سوى اإلعجابات التي يتمىو ساكنا ال يُ 

لنفسيا ىذا الدور  ألم تختر! ؟توالت المواقف الصادمة .. فثارت في وجيو غاضبة، وىو يتعجب لماذا تثور

 !منذ البداية ولم يجبرىا عميو أحد؟

 !وىي ترى نفسيا المسؤولة عن كل شيء.. فمماذا اآلن تئن وتشتكي؟ ألم تستمتع

 !؟تعيش دور الُمضحي ة و  ، وىي ترتدي ثوب المرأة الحديديةألم تكن فرحة وفخورة بنفسيا

 :َتَعج ب في قرارة نفسو وقال لنفسو ساخرا

من راحة عيش فيو عما أ آلن تريدين منى أن أتخمى أردتك أنثى فمم ترضي لنفسك سوى بدور الرجولة.. ا

 !وىدوء.. تريدين أن أعود كما كنت في بداية عيدنا وزواجنا؟

 !أنثى رقيقة كزىرة فواحة تنشر العطر في قمب وعقل زوجيا؟ تريدين أن أراكِ 

فقد فات اآلون.. أنا اآلن  ؛في غير ىذه الصورة التي أعتدت أن أراك عمييا محال يا زوجتى.. محال أن أراكِ 
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 .أنثى حقيقية، فمم أكن يوما أحمم بامرأة حديدية ترتدي ثوب الرجالأبحث عن 

 ىكذا كان موقف زوج امرأة أعرفيا وأعرف تفاصيل حياتيا عن قرب، فيل ما فعمتو ُيحسب ليا أم عمييا؟

 .بالطبع ُيحسب عمييا؛ فكل شيء يكون جميال حين يكون في وقتو وفي موضعو

أرضا وسماء ونسيما عميال  سعد زوجي وأخفف عنو، وأصبح لوجميل أن أكون زوجة حمولة.. أجتيد أل

 .وسكينة وميادا

ل عنو ما تجبره الظروف عمى التقصير فيو، ولكن ليس بجميل أبدا أن جميل أن ال أكمفو فوق طاقتو، وأتحم  

  .أرتدي ثوب الرجولة، وأتحمل كل ميامو ألصير زوجة وزوجا وأما وأبا، وامرأة ورجال

ء أن أنسى نفسي تماما ليزيد حب زوجي لي، فكيف يحب الرجل امرأة ال تحب نفسيا، وكيف وليس من الذكا

 !ييتم بزوجة ال تيتم بنفسيا، وكيف يدلل أنثى نست أنوثتيا ولم تفكر يوما أن تتمتع بأبسط حقوقيا؟

 .التضحيةتبخمي عمى نفسك تحت دعوى الحب و  الأحبي نفسِك ودلمييا..

 .وال تكمفي نفسك فوق طاقتك ال تكمفي زوجك فوق طاقتو

دعوتي ىذه ليست دعوة لمعصيان عمى األزواج، بل ىي دعوة لوضع كل شيء في موضعو حتى تستقيم 

 .السفينة وتسير في سالم وال يدخميا الماء فتغرق ويغرق كل من فييا

رويدا، وال تتخمي تدارك األمر رويدا فعميك  في دور الُمضحيةالزوجية إن كنِت عزيزتي ممن قضين حياتين ف

فيزيد  ؛تماما كمن يطفئ النار بالبنزين ..نك بذلك ربما تشعمين حربا أسريةعن كل ىذه الميام جممة واحدة؛ أل

النار ضراوة، ولكن افعمي كما يفعل الطبيب الحاذق حين يسحب المخدر من جسد المدمن، فيو يسحبو رويدا 

 .رويدا حتى ينجح في إعادتو إلى وضعو الطبيعي

 .مسكي بكونك امراة، ودعي زوجك يتحمل ميام رجولتوت
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فال ىو تسمح بأن يتحمل ىذه الميام  زوجكظروف  اخمعي ثوب الرجولة، وثوب المراة الحديدية طالما أن

 .بالمريض وال الغائب في بمد بعيد

دالل مرىق تتعاممين باعتنى بنفسك وأحبييا، ولكن ارفقي بزوجك وال تكوني بعد كمماتي ىذه جبارة عاتية 

فتتخمين عن مسؤولياتك تحت دعوى األنوثة، فيذه النوعية من النساء قد ُيعجْب الرجل دالليا،  ومثير لمضجر

 .ياسرعان ما ييرب منيا لسماجة دالل ولكنو

 .وتذكري أن الفضائل ميزانيا الوسطية واالعتدال فال إفراط وال تفريط
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 سابعةالمؤلؤة ال

 زوج بال أجنحة!

 

 ىل رأيتم من قبل طائرا بال أجنحة يحمق في السماء عاليا؟

ماذا لو أحضرنا طائرا ونزعنا كل ما فوق جسمو من ريش، ونزعنا عنو أجنحتو، ثم قذفنا بو عاليا ليطير.. 

 ىل سيطير؟

 !بالطبع لن يطير إال في عالم األحالم

 ماذا إذا عن عالم البشر؟

ليسوا بطيور تعجز عن الطيران إن زعنا ريشيا أو أجنحتيا، بل قد  تختمف القوانين، فالبشر في عالم البشر

 .يجعميا نزع الريش واألجنحة أكثر إصرارا عمى الطيران والتحميق

ن عمموا لماذا نحاول نزع ىذا الريش، فيصبح  وفي عالم الرجال يشتد األمر ضراوة إن تعمدنا نزع ريشيم، وا 

طرقا ووسائل أخرى لمتحميق. فإن سولت لك نفسِك أن تنزعي الريش غير ضروري لمطيران لدييم، ويجدون 

 .ريش زوجِك كي ال ُيَحمِّق بعيدا عنِك فأنِت واىمة؛ ألنو سُيَحمِّق دون ريش إن أراد التحميق

ن لم يجد ريشا فيناك وسائل لمطيران في عالم  َن ريشا  جديدا، أو سيستعير ريشا  من غيره، وا  رب ما يجتيد ليكوِّ

فال تجعمى ىذه الوسيمة العجيبة مسمكك مع زوجك في الحياة لالحتفاظ  تحتاج إلى ريش أو أجنحة لرجال الا
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 بو لك وحدك؟

 

 ُترى ىل وصل إليِك مقصدي؟

 ىل عرفِت ماذا أعني بالريش؟

دعينى أوضح لك األمر أكثر.. ما زالت بعض النساء يسرن ُمغِمضات لعيون عقولين  وراء المثل العامي 

قصي ريش طيرك قبل ما يموف عمى غيرك" أي أنفقي أموال زوجك أوال بأول قبل أن يتزوج بيا القائل: "قص

 !غيرك

 بل يأتي حامال الشر كمو في الدنيا واآلخرة! مثل عقيم وساذج وال يأتي بخير ..

 :فإن كنِت ممن يفكرن بيذه الطريقة دعينى أىمس في أذنك ببعض األسئمة

 الدك.. تستعينون بو عمى متطمبات الحياة؟أليس مال زوجك ىو مالك ومال أو 

 أليس مال زوجك نتاج لتعبو وجيده وعنائو من أجل أن يوفر لكم حياة كريمة؟

 ىل ترضين أن يأخذ غيرك نتاج جيدك وتعبك ويقذف بو في اليواء؟

 ألن يستطيع زوجك أن يتزوج بأخرى إال إذا كان ثري ا؟

يتزوج اثنتين وثالث، وما بال بعض األغنياء يكتفون بواحدة العمر إذا كان األمر كذلك فكيف بالفقير الذي 

 !كمو؟

 !أيرضى عقمك أن يكون نقص المال ىو سبب اكتفاء زوجِك بِك؟

أيرضى عقمك أن تكوني من ىذه النوعية التي تعيش في عالم األوىام والخرافات والتي تسير وراء نصائح 

 !فاشمة وقاتمة ؟
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ه األوىام والخرافات ما ىي إال امرأة بعدت عن طريق الحكمة.. امرأة تخنق زوجيا إن  من تعيش بعقميا مع ىذ

 .بتصرفاتيا غير المنطقية، وأفكارىا الَمرضية

وىذه النوعية من النساء الالتي ينفقن أموال أزواجين بشكل جنوني ال لشيء سوى لمتأكد أنو لن يبقى لو من 

مى حقيقة مفجعة.. يستيقظن إم ا عمى زوج متزوج بالفعل من المال ما يتزوج بو أخرى يستيقظن ذات يوم ع

 ليا أساس ر ليا أشياء ليسصوِّ زوجة أكثر حكمة وعقال ووعيا.. زوجة بال ىواجس وبال مخاوف مرضية تُ 

، فإذا بالزوج قد حم   ال مع زوجة أخرى  ..ق بعيدافي الواقع، أو يستيقظن عمى تحطم حبين  في قموب أزواجين 

عالم آخر يجد فيو راحتو وىدوء بالو، عالم آخر يأخذه بعيدا عن ىذه الزوجة المريضة األفكار  ولكن مع

 .والغريبة األطوار

المرأة الحكيمة تعرف أن ليس كل ما يقال من أمثال ونصائح ُيطبق بالفعل في حياتنا الخاصة، وأن كثيرا من 

 .تي جعميا هللا أساس حياتنا الزوجيةاألمثال الشعبية ال تتوافق مع السكن والرحمة والمودة ال

عز -عن مال زوجيا فال تنفقو إال فيما يرضي هللا  -عز وجل-الزوجة العاقمة تعرف أنيا مسؤولة أمام هللا 

وال تيدر أموال ازواجيا ىباء وال تتسم باإلسراف والتبذير الذي يتنافى مع مبدأ الرحمة بالزوج الذي  -وجل

توفير حياة كريمة ليا وألوالدىما .. زوجة تعرف أنيا إن طبقت ىذا المثل العقيم يثقل كاىمو بالعمل من أجل 

في حياتيا الزوجية ستجد نفسيا حتما ذات يوم في ميب الريح ممومة محسورة، بل ستجد نفسيا ذات يوم وقد 

 .تحطمت سفينة حياتيا الزوجية عمى صخرة الواقع الذي ال يعترف بيذه اليراءات والخرافات
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 ثامنةالمؤلؤة ال

 أكرمي حبيبة زوجك

 

أحبت زوجيا وذابت فيو عشقا.. اتفقا في كل شيء إال شيئا واحدا، فقد كان يحب امرأة أخرى.. يحبيا بكل 

 كيانو وقمبو ومشاعره.

غارت عميو منيا ومن ىذا العشق الكبير؛ فبدأت تضع أمامو العراقيل كمما حاول أن يذىب إلييا.. وما يحق 

 !فكيف ليا أن تحرمو من حبيبة قمبو؟ تفعل ذلك؛ليا أن 

 .بدأت تظير بينيما المشاكل بسب ىذا الحب الكبير.. الحب األول الذي مؤل كيانو واستحوذ عمى شغاف قمبو

 

حدثتني وىي غاضبة فقالت إنيا ما عادت تحتمل ىذا الوضع، فحين يعود من عممو ييرول إلييا أوال.. وحين 

 !بل أحيانا أفضل منو تنا البد وأن يشتري ليا مثمو..يشتري شيئا جديدا لبي

  !وماذا في ذلك؟ :قمت ليا

طبيعي جدا أن يسعدىا قدر استطاعتو، وأن يكرميا بكل ما يممك من قدرة عمى إكراميا، وواجب عميك 

 .بل من الحكمة أن تحرصي عمى أن تعيشا معا في سالم نفسي .إكراميا.

 :قالت بدىشة

 !وىي تمتمك قمب زوجي؟كيف لي أن أكرميا 
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 !وكيف لي أن أتعايش معيا في سالم وىي غريمتي؟

 !ماذا بك؟ إنيا أمو :قمت ليا

و قبل أن يمتقي بك.. الصدر الحنون الذي طالما احتوى أحزانو...اليد التي امتدت لو كثيرا القمب الذي ضم  

 !أن تحاولي إبعاده عنيا؟ لتقيمو من عثراتو، فكيف لكِ 

 !زوجيا؟ عاقمة أن تغير من أمِّ وكيف لزوجة 

 !كيف لزوجة عاقمو أن تقتميا الغيرة كمما مدح زوجيا أمو أو قبل رأسيا ويدييا؟

 !كيف ليا أن تحترق بنار الغيع كمما رأتو يغدق عمييا باليدايا والعطايا؟

 .يا الباب الذي يجعل البركة والسعادة تدخل بيتكماإن  

 .بتبريرات واىيةىزت برأسيا رافضة لكمماتي مبررة 

قمت ليا: ىل أمو تتدخل في شؤونكما.. أو تحاول أن تعكر صفو حياتكما.. أو تحاول أن تجعل زوجك 

 ؟ينقمب عميكِ 

عني وتساعدني في بعض  ، وتخففبل إنيا تحاول التودد إلى  ال، فيي امرأة في حاليا،  حقيقة األمر قالت:

 .أمور حياتي

 تفرض وجودىا في حياتك بشكل مرىق لؤلعصاب؟قمت ليا: ىل تكمفك فوق طاقتك أو 

 . بداأبدا أ :قالت

 !قمت ليا: لماذا إذا ىذه المشاعر السمبية نحوىا؟

 .نو ينفق عمييا كثيرا وبشكل مبالغ فيوإزوجي وأنا أريد قمبو لي فقط، ثم قالت: ألنيا تستحوذ عمى مشاعر 

أن أخرجيا من حالة الحب دون جدوى حاولت فيو وعقيما طال الحوار بيني وبينيا.. كان حوارا عميقا 
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 .المرضي وىذا االستحواذ القاتل

تركتيا وحين جمست مع نفسي تعجبت من ىذه النفوس المريضة في تفكيرىا ومشاعرىا.. النفوس التي أعماىا 

خطف ىوى النفس فجعميا ال ترى األمور عمى حقيقتيا، فصارت األم عدوة لدودة ليا وكأنيا ضرة تريد أن ت

ىذا إن كانت الزوجة بيا بقايا من  ..زوجيا لتنفرد بو، فإذا بيا تحتال لتمنع الزوج من زيارة أمو والتقرب إلييا

عقل وحسن خمق، أما إن كانت قد ودعت الحكمة وتخمت عن إنسانيتيا فسوف نراىا تشعل نار الكراىية في 

 .االبن عمى أمو ويتطاول عمييا من أجل زوجتوقمب زوجيا تجاه أمو، وتتيميا باتيامات ال حصر ليا فيتأسد 

 ،و وربما ال يراىا لشيور أو سنواتولقد رأيت بعيني زوجات كانت الواحدة منين سببا في أن يقاطع الرجل أم  

 !واقتربت من الموت وىو يأبى أن يزورىا ،وربما صارت عمى فراش المرض

حياتيا لمخطر بسبب ما تفعمو؛ فيقينا سيمحق هللا بركة الحياة ض عرِّ وال تدري الزوجة التي ىذا صنيعيا أنيا تُ 

صبح ىؤالء النساء مع فت .وحالوة الحب وىدوء العشرة من بيتيا، وسيكبر األبناء وكميم عقوق ألبائيم وأمياتيم

 الوقت في ميب الريح.. ولكن ىل تدرون أي ريح تمك؟

عمى كل قمب متجبر يحاول أن -عز وجل -يسمطيا هللا ريح التعاسة التي .. إنيا ريح الشقاء والخواء النفسي

و.. ريح تدمر كل شيء في حياة كل قمب يشعل فتيل الكراىية في قمب ابن تجاه أم  وعمى من ابنيا..  ايحرم أم  

 .ىؤالء النسوة الالتي يعشن بنفس غير سوية وتفكير مريض

 

السافر في  وتدخمين   بسوء تصرفين   وت أبنائين  لخراب بي أميات األزواج من يسعينَ  بالطبع منأعمم أن ىناك 

وىي التي تشعل المشاكل بينك وبين زوجك فكوني ىادئة، وادفعي  ،حياتيم، فإن كانت أم زوجك امرأة متسمطة

بالتي ىي أحسن، وال تذكرييا لزوجك بسوء حتى ال تكوني سببا في عقوقو ألمو.. واجعمي بينك وبينيا نوعا 
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ي زوجك وحثِّ  ،والراقية وغير المباشرة وغير الصدامية كي ال تقمب حياتك رأسا عمى عقب من الحدود اليادئة

ية قد تجعل حياتك ىذه النوعواعممي أن   ،ا معاممة األعداءوال تعامميي ،عمى إكراميا وساعديو عمى ذلك

 .إن لم تحسنى التصرف معياممموءة بالشقاء

 .جيميا ببعض األمور، بل اثني عمى ما فييا من عمم وخبرةال تظيري و  حاولي التقرب والتودد إلييا،

 .كثيرا أماميا دلمكِ ي أماميا أخبار بيتك وال تجعمي زوجك يُ صادقييا ولكن بحذر ودون مبالغة.. ال تقصِّ 

 .تنقمب حياتك رأسا عمى عقب وتصبح في ميب الريحالضعي حدودا منذ البداية حتى 

 .وغير صداميةضعي حدودا ولكن اجعمييا حدودا ذكية 

 

أىل لكل خمق جميل،  نيا حبيبة زوجك ولكن ألنكِ ألوأيا كانت شخصية أم زوجك عميك بإكراميا ليس فقط 

ال يرضيك أن يمحق هللا  وألنكِ  ،تعممين أن أقرب الناس مجمسا لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص في اآلخرة أحاسنيم أخالقا وألنكِ 

 .البركة من بيتك ويحل عميك سخطو
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 تاسعةالمؤلؤة ال

 غمقي كتاب حياتك تسعديأ

 

كم  ..صفاتو الجميمة و وتثنى عميبدأت تمدحفأخبارىا مع زوجيا،  تقص عمييم وأخذت جمست مع صديقاتيا

 ..رفقو وحبو ورحمتو.ىداياه الرائعة مثموعن تدليمو ليا..  أن تغضب منو.. تحدثت ىو كريم معيا..ال يتحمل

 ثالث ساعات وىي تجمس معيم وال حديث تتناقمو األلسنة إال أخبارىا مع زوجيا.

ر وىي تتوىج سعادة وحيوية ة لتناول الغداء مع أسرتيا فبدأت تعيد سمسمة األخبافي اليوم التالي كانت مدعو  

ذلك الزوج البخيل  ..كانت تجمس إحدى قريباتيا والتي كانت تعاني األمر ين مع زوجيا بالقرب منيا. و ورونقا

 وال تعرف الرحمة مدخال إلى قمبو. ،القاسي الذي ال تعرف االبتسامة طريقا إلى وجيو

لو أن ، تتمنى من الشقاء وىي تتحسر في نفسيا عمى ما ىي فيو لحديثيا الممموء بالسعادة استمعت قريبتيا

 .سعيدة وراضية لعاشت تحت قدميو ىذا الزوج كان معيا زوجا كيذا فمو كان معيا

والحزن  واأللم تكالالمستقرة يممؤىا الصراعات والمش فإذا بالحياة اليانئة ؛ت األيام وبدأ الحال يتبدلمر  

 .والخالفات

لم تعد تراه سوى تغيرت طباع الزوج و قد فبدأت الحياة ترييا وجييا اآلخر الممموء بالمصاعب واالبتالءات 

 األمور!ووجيو يكتسي بحمرة الغضب ألبسط 
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وال أنوثتيا وال  ..البيت وال طباع الزوجةحال ال يرضيو  ..حامدا كان عميو من قبل أصبح ناقما عمى كل ما

 صغر! مكبر أ تفعمو أي شيء

 والتصادمات فيل تدرون لماذا؟ اتغابة يممؤىا الصراعلقد أصبح البيت بالنسبة لكمييما

ولكنيا ظنت أن كثرة الحديث عن بيتيا ىو نوع من التحدث لقد كانت ىذه الزوجة تعيش حياة ىادئة ىانئة 

أوقعت عذبات يعشن حياة كميا شقاء وعناء وأنيا بحديثيا وثرثرتيا تمك أن ىناك نساء مُ  ولم تدرِ  ،بنعم هللا

رأسا عمى عقب وىذا ا أن تتعرض لحسد ىؤالء فينقمب بيتيا ، فإمِّ ر وصعب وقاسٍ نفسيا بين أمرين كالىما مُ 

مِّ ، بالفعلما حدث  في قموبين الحزن  ت تزرعصار ولكنيا  ،ا أن يكن  نساء صالحات ال يعرفن لمحسد طريقاوا 

 واأللم والحسرة وزيادة العذاب فكانت سببا إلدخال المزيد من الشقاء في حياة أخواتيا.

 أقول لكل زوجة تعيش بيذا األسموب الُمدِمر: أغمقي كتاب حياتك واجعميو لك ولزوجك فقط.

نفسك ذات يوم وقد دمرتك رياح ال تجدي م مي فن إغالق األفواه .. دربي نفسك عمى الصمت أكثر حتى تع

 األلم.الحزن و الحسد أو دمرِت غيرك برياح 
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 عاشرةالمؤلؤة ال

 زوجك يريد أن يتزوج فماذا أنت فاعمة؟

فمو جاء زوجك اآلن وقال  ،ُننكرىا.. ىذه حقيقة ال نستطيع أن مختمفة، وردود أفعاليم متفاوتةالبشر طباعيم 

أنا أحبك ولكنى أحتاج إلى زوجة أخرى.. أنا ال أستطيع االستغناء عنك وال أتخيل حياتي  :لك بكل بيدوء

 ى أريد أن أتزوج أخرى.. لو حدث ذلك فكيف سيكون ردك عمى زوجك؟بدونك ولكنِّ 

ستثور في وجو زوجيا وتتيمو بالخيانة وعدم  فيناك من بيننا نحن النساء، أعتقد أن  ردود األفعال ستتفاوت

 التقدير ليا ولتضحياتيا.

 أو تنطق بنصف كممة.مع زوجيا  ال تستطيع أن تتحدثف وىناك من ستبكي وتنيمر الدموع من عينييا،

 وىناك من ستطمب الطالق وتجمع مالبسيا وتيرول إلى بيت أبييا.

 من نفسيا أكثر. صمحَ ما الذي ينقصو فييا وتحاول أن تُ ومن النساء من ستجمس مع زوجيا بيدوء لتفيم منو 

 وىناك من ستقوم بكل براءة وتقول لزوجيا خذ ذىبي أو ىذه المدخرات لتعينك عمى زواجك الجديد.

سكان العمارة كميم في بيتيا يحاولون  وىناك من ستتشاجر مع زوجيا وربما بعد قميل من حديثو معيا نجد أن  

 بين زوجيا!فض االشتباك بينيا و 
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موقف واحد وردود أفعال مختمفة تختمف وفقا الختالف الشخصيات والثقافات والمشاعر والتفكير، وظروف 

وىكذا ىي الحياة تتفاوت فييا طبائع البشر وأفكارىم .. الحياة، والتجارب الماضية وغير ذلك من العوامل

حين تستشيرين أحدىم في ىذه االختالفات والتفاوتات فيل تضعين في اعتبارك  ونظرتيم لؤلحداث من حوليم

 مشكمة تمرين بيا؟

ىل تفكرين جيدا قبل تطبيق النصائح التي تقرأينيا في مواقع التواصل أو في كتب الحياة الزوجية أو حتى في 

 ك ممن حولك من األقارب والصديقات؟اذنالنصائح التي تتمقاىا أُ  وىذا الكتاب، أ

 زوجيا فأخبرتيا صديقتيا بينيا وبين كبيرة حدثت إلى صديقة ليا لتأخذ رأييا في مشكمة تحدثت أمرأة أعرفيا

– وتريو العين الحمراء زوجيا أن تخاصمَ  عمييا يا يجببأن   كل اإلخالص في نصيحتيا والمخمصة ليا حبةالمُ 

 .ىذا السموك مرة أخرى  تكرارحتى ال يفكر في  - عمى حد قوليا

المشكمة بتطبيق نصيحة صديقتيا فكانت النتيجة أنيا خسرت حقيا وصارت ىي بالفعل قامت صاحبة 

ة في نظر زوجيا ونظر كل من حوليا، تم تفاقمت المشكمة حتى اقتربت من السعي الحثيث وراء المخطئ

 الطالق رغم ما بين الزوجين من حب وطول عشرة!

من ال يتحمل غضب زوجتو منو فييرول منيم فطباعيم مختمفة لم تدرك ىذه الزوجة الفاضمة أن الرجال 

  ي زوجتو رغم عممو بخطئو في حقيا.ومنيم من ال يمكن أن يسترض ،إلرضائيا

منيم من يحتاج وقت الغضب إلى أن تحتويو .منيم من يعبر عن مشاعره بالكممات ومنيم من يعبر باألفعال.

 الزوجو وتحتضنو، ومنيم من يفضل أال يرى الزوجة أمامو وقت الغضب.
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فما يصمح لغيرك قد ال يصمح  ؛مى حياتك كما ىيع ك وال تأخذي كل النصائح لتطبيقيافافيمي طبيعة زوج

ويحضرني في ذلك قصة رائعة قرأتيا  في تدمير حياة امرأة أخرى. ا، وما تستقيم بو حياة امرأة قد يكون سببلكِ 

 يقفان في وجيتين متقابمتين من النير. كانا عن جمل وثعمب خبرنا القصةت ،ذات يوم

عن عمق  سائال الجملإلى الضفة األخرى فنادى بأعمى صوتو  النير رَ اد الثعمب أن ينزل في الماء ليعبأر 

وال أجد خطورة من العبور  النير في ىذه المنطقة، فأجابو الجمل: الماء يصل إلى ركبتي حين أنزل فيو

 .لمضفة المقابمة

ق فظل يصرخ ويصرخ ولكنو ن سار قميال في الماء حتى كاد يغر إمطمئن البال، ولكنو ما  قفز الثعمب وىو

لماذا  :معاتباو الجمل غاضبا  ثم صرخ في ،الالىثة مييا يمتقط أنفاثووجد صخرة فوقف ع سرعان ما

 عبور النير؟! فيوأنو ال خطورة  ألم تخبرني أن عمق الماء يصل إلى الركبةخدعتنى..

 : لقد قمت أنو يصل إلى ركبتي فمماذا قفزت في الماء مباشرة وأطوالنا مختمفة؟بيدوء قائالرد الجمل 

يصمح  لغيرك ليس من الضروري أنْ ما يصمح  من الثعمب والجمل واعممي أن  أييا الزوجة الذكية  خذي عبرة 

كل دواء يصمح لكل فميس ذناِك، أُ تسمعيا واحذري من اليرولة وراء القيل والقال وخمف كل نصيحة ، لكِ 

مرض، فمو تناول مريض الضغط المرتفع أدوية الضغط المنخفض فربما نجد اسمو صبيحة اليوم التالي في 

 أو المصابين بأسوأ الجمطات. تعداد الموتى

 .انتبيي وال تجعمي حياتك في ميب الريح وال تكوني من الذين ضل سعييم وىم يحسبون أنيم يحسنون صنعا
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 حادية عشرالمؤلؤة ال

 وهم الحب وحب النضج

 

 .جمست أمام شاشة التمفاز تتنيد في حسرة عمى حظيا العثر الذي أوقعيا في شباك رجل ال يجيد فنون الحب

يروييا من شيد الكممات بطل مسمسميا المفضل يغدق بكممات الحب الرقراقة عمى عشيقتو.. ىا ىو 

 .والحبيشبع احتياجيا إلى المدح والثناء و  ،المعسولة

 واألسى يشعل نار األلم داخميا: ألست جميمة أيضا؟!  ،وقفت أمام المرآة تتساءل في حيرة

 .لماذا إذا ال أرتوي مثميا من نبع ىذه الكممات الدافئة

ال أستطيع العيش دون ،نا شخصية رومانسيةأا عدت أطيق ىذه الحياة الجافة.. م :تنيدت في حزن قائمة

واليوم  روييا.تني لتمتد يد البستاكالسمك ال يمكن أن يحيا خارج البحار... كزىرة رقيقة تذبل إن لم  ..حب

ىذه الصحراء  ولكن   ،ض القطراتيا ترتوي ببعفي الصحراء تنتظر موسم األمطار عم   أصبحت كنبتة ذابمة

جيد فنون وال ي تروي ظمأ قمبي، خصية عقالنية الش ؛ فزوجيحرم عمييا ىذه القطراتأنو قد صار مُ يبدو 

 .لقد أصبحت أشعر أنني كفقير جائع ال يجد قمبو ما يقتات عميو ب رغم ما بو من صفات رائعة ..الح

 كمما شاىدت المسمسالت التي يغرق أبطاليا في بحار الحب! نفسيا بحزن وأسى ىكذا كانت بسمة تحدثُ 

 .والضيق قد بمغ منيا مبمغا ،والحزن يكاد يقتميا رأيتيا بعينىِّ 
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وأرى أنيا ، نتظرىا قمبي بميفة وشوق ويالكممة الحموة  جي مثمك تأسرنياكنت في بداية سنوات زو  قمت ليا: 

فمم أكن أنتبو كثيرا لمعاني الحب األعمق.. لم  م،. لم أكن أفيم عقل الرجل كاليو الدليل األكبر عمى الحب.

 أكن أنتبو لحب النضج ونضج الحب

 ؟!ماذا تقصدين بحب النضح ونضج الحب :قالت بتعجب

الحب ا واحدة يصبح حين تتشابك خيوط الحياة بين الزوجين فيصبحان قمبا واحدا، وروح :ليا وقمتُ  ابتسمتُ 

 .ولمسات دافئة تعبر عنيا األيدي ،ظرات ترسميا العيون ل، ونقاأكبر من كممة تُ 

أن  والعبارات الرومانسية وخاصة في بداية زواجنا، وال يمكننانعم نحن النساء نحتاج إلى الكممات الدافئة 

الكممات وحدىا ال  نا مع الوقت ندرك أنولكنميما مرت سنوات العمر،  نستغنى عنيا بحال من األحوال

 تكفي.

 ننا أنا وأنت وكثيرات ممن حولناالكممات وحدىا قد تشبع قمبا مراىقا مازال في بدايات حياتو العاطفية، ولك 

كبرنا ونضجنا بما يكفي لنتعمم من سنوات الزواج الطويمة أن الرجل لديو لغة أخرى يعبر بيا عن حبو بعيدا 

 .عن الكممات وخاصة كمما تقدمت سنوات الزواج

 ىل تدرين أن شراء زوجك نوعا من الفاكية تفضمينو أنت ىو نوع من الحب؟

 .احي قميال .. نوع من الحبأن يتركك نائمة وال يوقظك وىو ذاىب إلى عممو كي ترت

 .نوع من الحب أيضا أن يصبر عمى بعض تقصيرك في ميام المنزل ويغض الطرف عن ذلك ىو

 .أن يؤجل بعض ميامو ليذىب بك إلى زيارة عائمية تخصك نوع من الحب

 .ىو نوع من الحب ءفضل األطباعن ألك أن يحزن لمرضك وييرول بك إلى الطبيب ويبحث 

 .لحظات ضيقك وغضبك وتوترك ىو أيضا نوع من الحبأن يصبر عمى 
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ن لم -شيء في إلى حديثك النسائي الذي ال يخصو أن يستمع  ىو نوع من  -يبادلك أطراف الحديثحتى وا 

 التقدير لك والحب.

لكن أفعاليم تنبض بيذا الحب فاحمدي هللا أنك ، ير بارعين في التعبير عن مشاعرىمإن بعض الرجال غ

ولغيرك وعيناه تميثان وراء  زوجا يعبر باألفعال خير من أن يكون نصيبك زوج يعبر بالكممات لكِ  رزقتِ 

 .أجساد النساء

ال فمماذا الكالم المعسول في المسمسالت  ،فيا خيال مريضواعممي أن ىذه المسمسالت ما ىي إال حكاية أل   وا 

 في ذلك؟ ال نراه يوجو سوى لمعشيقات أما الزوجات فال نصيب لين  

 ،ي بالقميل من الكممات والكثير من األفعالسعدوا ،استمتعي بكل لحظات الحب التي يقدميا زوجك في أفعالو

ألنو مل  بكممات الحب ألنو يكرىك أو  عميك أنو لم يمتنع عن اإلغداق ، واعمميوتفيمي شخصية زوجك

 ىذه طبيعتو. ولكن ألن  منك، 

 .الفاسدة قدم لنا عبر الشاشاتميب الريح بسبب حكايات مسمومة تُ وال تكوني زوجة تمقي بنفسيا في 
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 عشر الثانيةالمؤلؤة 

 القديمة قي صوركِ مز  

 

اشتكت لي زوجة بأن زوجيا كثيرا ما يمدح ليا زميمتو النشيطة في عمميا، والمطورة لذاتيا، والحريصة عمى 

ثيا  عنيا بتقدير وحماس كبيرين، بينما كمما حاولت ىي أن تعمم كل جديد، وينظر ليا بعين االفتخار، وُيحد 

تخرج من البيت لتتعمم ميارة جديدة أو تطور نفسيا في شيء ما يعنفيا، ويؤكد أنو ال مبرر لذلك، وأن بيتيا 

ل اليوم إلى وقت ممموء بالنكد متيما إياىا باألنانية والتقصير واإلىمال   !أولى بيذا الوقت، ويحوِّ

ا الزوج التغيير اإليجابي الذي تسعى إليو زوجتو، وينظر إليو بعين االزدراء، بينما ُيثنى دوما فمماذا يرفض ىذ

 عمى زميالتو؟! وىل يحدث ذلك أحيانا معِك؟

إذا كان يحدث معك ذلك فعميك أن تعرفي األسرار واألسباب التي تجعل الزوج يقف بالمرصاد لزوجتو أمام 

 .التغييركل خطوة تحاول أن تخطوىا في طريق 

إن  األسباب التي تدفع الرجال لموقوف حجر عثرة أمام زوجاتيم حين يقررن ركوب سفينة التغيير أسباب 

متعددة وتختمف من رجل آلخر، ولعل من أبرزىا وأىميا أن الزوج الذي اعتاد أن يرى زوجتو في إطار 

ت بو أو ترفض طاعتو، أو تغض تقميدي يخشى أحيانا أن تخرج زوجتو من ىذا اإلطار فال تيتم مع الوق

 .الطرف عن قوامتو
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كذلك فإن  زوجك قد رسم في بداية حياتكما الزوجية صورة لِك في ُمخيمتو، فصارت ىذه الصورة ىي المرآة 

الحقيقية التي يراِك من خالليا؛ لذلك أصبح من الصعب عميو تغيير ىذه النظرة بين عشية وضحاىا، بل إن 

يصدق أنو بإمكانك التغيير والتطور والتميز وأنت المرأة التي تتوه في زحام مسؤوليات زوجك قد ال يتوقع أو 

بيتيا وأبنائيا، وتصرخ وتشتكي ألنيا ال تعرف كيف تسيطر عمى شجار يحدث بينيم، أو ال تعرف كيف 

 !يارىاتذىب إلى مكان قريب بمفردىا، وربما تحتار في اختيار مالبسيا فتنتظره حتى يساعدىا ىو في اخت

 

 !كيف تتوقعين من زوجك الذي يراِك منذ سنوات عمى ىذه الحالة أن يغي ر نظرتو عنِك بيذه السيولة؟

ىذا التغيير الذي تنتظرينو من زوجك يتطمب منك أن ُتخرجي نفسك من ىذا اإلطار الذي جعل منك صورة 

، ولكن احرصي عمى أن تخرجي من باىتة، والذي أدخمِت نفسك فيو بفعل االستسالم، أو العادة، أو الظروف

 .ىذا اإلطار بتدرج وبذكاء ولطف ودون عراك أو نزاع أو جدال عقيم

 

واعممي جيدا أن ىذا التغيير يتطمب منك كذلك أن تمزقي صورتك القديمة في ذىن زوجك، ولكن انتبيي 

ة، فالتغيير الُكمي وأنت تمزقين صورك القديمة وتصنعين لنفسك صورة جديدة فال تقومي برسميا مرة واحد

والمفاجئ قد يثير الشكوك، ويخمق المشكالت، ويجعل الرجل يقف حائط صد أمام محاولة الزوجة لتطوير 

 .نفسيا؛ لذلك تدرجي في رسم صورتك بيدوء وذكاء حتى الوصول إلى لوحة فنية مميزة ورائعة

 

ي أن تكون صورتك الحديثة صورة مزقي صورتك القديمة واستبدلييا بصورة كميا رونق وحيوية، ولكن احذر 

 .لزوجة عنيدة متحدية لقوامة زوجيا أو حدود ربيا
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اصنعي صورة حديثة ألوانيا كميا حب لزوجك وطاعة لو وهلل عز وجل .. لوحة ألوانيا ممزوجة برونق التميز 

خبوءة ويسعد والنجاح واحترام الذات.. وقتيا ستجدين زوجك يقدرك كما لم يقدرك من قبل، ويكتشف كنوزك الم

بيا، ووقتيا لن يقف أمام ىذا االنطالق اإليجابي في الحياة بل قد يشجعك، ويشد من أزرك، ويساندك حتى 

 .الوصول إلى ما تصبو إليو نفسك من عمم ونجاح
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 عشر الثالثةالمؤلؤة 

 أخرجي السموم من بيتك

 

 ما وصمْت  كمماتيا فتوقعتُ  .. سمعتُ رائعة الجمال، حسنة المعشر ،قمخُ عذبة ال امرأةقصة حقيقية حكتيا لي 

النبي  أمرناإنيا حكاية كل بيت يجعل حسن ظنو يواري عنو الحق الذي  ..حكايتيا كملَ إليو من قبل أن تُ 

 التي تحكم طبيعة البشر.عن القوانين ، ويجعمو يتغافل اتباعوبملسو هيلع هللا ىلص 

تحبو ويحبيا.. يعيشان معا حياة ىادئة..  ..جيدا في إسعاد زوجياخمود زوجة رقيقة .. طيبة القمب ال تألو 

د بدأت خمو  فقد.. إلى أن حدث ما لم يكن في الحسبان ،، ينعم بالسكن إلييا وتنعم باألمان معوعيشة راضيةو 

لم يعد  زوجيا.. لقد أصبح يبتعد عنيا رويدا رويدا، حتى وصل إلى أنو في طبيعةتالحع تغُيرا مفاجئا 

 .الحديث معيا أو الجموسيستمتع ب

واالىتمام الواضح فما  ،والحنان الغزير ،والحب المتدفق ،عيدىا بو حسن الخمقفت الزوجة في زوجيا.. شك  

 ؟!باليا تراه اآلن عنيا معرضا.. لمشاعرىا ميمال.. لنظرات عينييا متجنبا

قتربت منو بيدوء وحب سائمة عما يحدث ا ة..والخيانة ما تدركة كل امرأة فطن رأت عميو من أعراض الحب

 !وىي في حيرة من أمرىا

حين بكى بين يدييا واعترف أنو عمى عالقة عاطفية .. كالصاعقة ت كمماتو عمييالم تصدق أذنييا حين وقع
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أن  خمود التي كانت تصر صديقتيافيو!  يخمو من وجودىايكاد البيت ال وطيدة بصديقتيا وقريبتيا التي 

تفاصيل حياتيا ىي  أدقتحكي ليا   خمود ، وكانتشقيقتومل مع الزوج وكأنيا تمكث في بيتيم أياما فتتعا

 جيا.و وز 

 صدمة تكسر أقوى القموب وتحطميا. ..، فكانت الصدمة قوية عمييايخبرىا بتفاصيل العالقة وتطوراتياأخذ 

 ي من ذلك الصدع الذي دمر حياتيا.وما زالت تعان ،انيارت الزوجة وأصيبت باكتئاب شديد عقب ما حدث

أم ترحل وتحفع ما بقي ليا من  ،عمى حالو باكياو ال تدري أتغفر لزوجيا الذي اعترف بخطئو وصار نادما 

 كرامة وكبرياء خاصة أنيا لم ترزق بأبناء بعد؟

 ألرسم ليا خريطة جديدة  مستشيرة جاءتنيف ؛تفعل ذاما تدرِ  تستطع أن تصل إلى قرار، ولم ىي حقا لم

 يا.لحيات

 .كل حرف في كمماتيا ينبض باأللم، كل كممة تمزقيا سيوف الخيانة، كل دمعة تغرقيا في مرارة الميانة 

 وىي تتساءل باستنكار: ارتفع صوت نحيبيا وانيارت بين يدي  

 ؟!وىو يحبنى لماذا يخونني 

 ؟!لماذا يخونني وىو صاحب الدين والخمق

 وىو يعترف أنني لم أقصر معو، وأنو ال ينقصو شيء معي؟!لماذا يخونني 

 ؟ىل ىو مخطئ ..القراء الكرام ما رأيكم في ىذا الزوج

 ىل يستحق أن تيجره الزوجة أم تعفو عنو وتطوي صفحة جراح الماضي األليم؟
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لزوجة ىي المخطئ األول وليس ا أن أخبركم بأن  ىذهولكن لن أختم القصة ىكذا دون  ،سأترك لكم أنتم الحكم

تناست قانون ىام ىي التي قذفت بنفسيا وزوجيا وبيتيا في قمب األعاصير والرياح والعواصف حين  ..زوجيا

د قانون  من قوانين خراب الحياة الزوجية .. إحدى صوره  في عبارة "  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الضعف البشري والذي جس 

واجبا فإذا كان ذلك في حق المرأة  ،خوة الزوجر من تبسط المرأة في التعامل مع إحذ  الحمو الموت" وحين 

لغير الزوج التي من طبيعتيا وىي زوجة أن تحتاط لنفسيا، وتكتفي بزوجيا، وتغض الطرف عن النظر وىي 

تغويو ربما ، ف ن المرأة في الغالب ىي نقطة ضعفو..نعمم جيدا أفما بالنا بالرجل الذي يمكنو التعدد بسيولة، و 

ويمكن أن يقع في شباك المرأة حين تقرر أن لمن تخضع لو بالقول،  بسيولة يمينقد و الكممة، وتأسره النظرة، 

ن نفسو بالتقوى وفر  ف رحم ربي ل إال مناوىذه ىي طبيعة الرج ،تتالعب بو إن ىو ترك نفسو ليا من  حص 

 .مواطن الفتنة كما تفر الفريسة من مفترسيا

، فتركت صديقتيا وقريبتيا تجمس معيم ليال طرف عن كل ىذه القوانين الطبيعيةوصديقتنا خمود غضت ال

 نيارا، وتقضي األيام الطوال في بيتيم، ويخرج ثالثتيم لمتنزه وقضاء أطيب األوقات معا!

 ..بعض مصالحيا، وينيي ليا بعض أوراقيا الحكومية لياليقضي حدىما يسيران و و في سيارتو الزوج  يأخذىا

 وتشكر زوجيا وتمتن لو ألنو يقدر صديقتيا ويتعامل معيا بمطف. ،كل ىذا والزوجة سعيدة

، فمنحذر ولننتبو ولنكن عمى يقين أنو ما من شيء ت بحياتيا في قمب العاصفةتشكر زوجيا وال تدري أنيا رم

  إال وكل الخير في اجتنابو وكل الشر في اتباعو.نيانا عنو النبي ملسو هيلع هللا ىلص
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 خاتمة

 

وجيك وعظيم  الميم لك الحمد كما ينبغي لجالل الحمد هلل الذي بنعمتو تتم الصالحات،

 سمطانك، لك الحمد يارب في األولين واآلخرين وفي المؤل األعمى إلى يوم الدين.

ن الميم ىذا جيد مقل فإن كان خير فيو منك من الشيطان كان غير ذلك فيو من نفسي و ، وا 

 فاغفر لي وارحمنى.

 

 رضا الجنيدي

1/3/7112 
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 لمتواصل مع الكاتبة

 

 :االلكتروني البريد

redagenedy@yahoo.com 

 التمجرام عمى الكاتبة قناة

https://telegram.me/redaalgeneedy 

 بوك الفيس صفحة

https://m.facebook.com/Reda.Geneedy 
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