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  يقولون
  

 يقولون إن الكتابة إمث عظيم

  !فال تكتيب

ُُ وإن الصالة أمام احلروف حرام ّ 

  !فال تقريب

 وإن مداد القصائد سم  

 فإياك أن تشريب

 ًقد شربت كثريا وها أنا ذا

 ّفلم أتسمم حبرب الدواة على مكتيب

 ّيقولون إن الكالم امتياز الرجال

 !فال تنطقي

 يق املياهوإن الكتابة حبر عم

  !فال تغرقي
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  ًوها أنا ذا قد سبحت كثريا
 وقاومت كل البحار ومل أغرق

 يقولون إين كسرت بشعري جدار الفضيلة

ّوإن الرجال هم الشعراء ّ  
  وأسأل نفسي؟

  !ملاذا يقيمون هذا اجلدار اخلرايف
  ّبني احلقول وبني الشجر

  وبني الغيوم وبني املطر
  ّوما بني أنثى الغزال وأنثى الذكر

  !ّومن قال للشعر جنس
  !ّوللنثر جنس

  !وللفكر جنس
 ّومن قال إن الطبيعة

  .ّترفض صوت الطيور اجلميلة
  سعاد صباح.د
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  تـقـديم األستاذ
  ندرة اليازجي

  :صديقي سامر
 وإرادة فاعلـة وهادفـة، ويف هـذه ، بـسرور بـالغ)ميالد امرأة (قصتكقرأت    

 املأســاة الـــيت عانتهــا امرأتـــان ية وتسلـــسل منطقــ تـــسرد بدقــ؛القــصة، رأيتــك
 بسبب اعتقاده املطلق بعقـدة ،تزوجتا برجل واحد أساء إليهما إساءة كربى

ّولقـد أيـت هـذه القـصة بدراسـة النتـائج الـسلبية املؤملـة املالزمـة يف . ّالـذكورة ّ
ّحدودها الضيقة لإلرث الثقيل واملـضين  ،عاليـةّفتـه لنـا الرتبيـة االنفلَ الـذي خ،ّ

ّاليت أحدثت خلال يف تكاملية الرجل واملرأة، وأطاحت بإنسانيتهما املشرتكة  ً
  .واملتفاعلة على حنو إجيايب

ً وإرشــادا لكــل ًويف هــذا املــضمون، جعلــت مــن اخلالصــة املرجــوة توجيهــا   
ُامـــرأة تعـــاين ضـــغوط الرتبيـــة االنفعاليـــة، الـــيت ف رضـــت عليهـــا بـــسبب اجلهـــل ّ

ة اللــذين ميــداا باملعرفــة املــسيطر علــى األســرة  ـواتمــع، لتبلــغ الــوعي واحلري ـُ
 الـيت توطـد أسـسها علـى ،ّ لالنتقـال أو التحـول إىل الفاعليـة،واإلرادة الواعية

 والقـدرة علـى حـسن االختيــار، ،ّ ووجهـة النظـر اإلجيابيــة،العقالنيـة املتـسامية
ة، الــيت  إىل اختــصار مــضمون هــذه القــصًويف هــذا املنظــور، ســعيت جاهــدا

ّــــدف إىل حتقيــــق تربيــــة نفــــسية واجتماعيــــة راقيــــة تبــــىن عليهــــا الشخــــصية 
ّاملتكاملـــة لـــدى كـــل مـــن الرجـــل واملـــرأة، بالعبـــارة التوجيهيـــة والرتبويـــة الرائعـــة  ّّ ّ

ّنحـــو حيـــاة جديـــدة إيجابيـــة ملؤهـــا المحبـــة والتفـــاؤل والـــسالم (: ّالتاليــة ّ
  .)ّوالصداقة المالزمة لإلخالص الملتزم
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ّهذه القـصة، الـيت تتـألق فيهـا أمهيـة الرتبيـة اإلنـسانية الفاعلـة لكـل مـن يف    
 ،ّ واآلالم النفـسية واجلـسدية،ّالرجل واملرأة، رأيتـك تعـاجل املآسـي االجتماعيـة

ّاحملقـــرة للقيمـــة اإلنـــسانية، والناجتـــة عـــن إشـــراطات وقيـــود الرتبيـــة االنفعاليـــة ّ، 
الــيت أدت إىل تعطيــل العقــل، وعــن املــشاكل االجتماعيــة املعقــدة واملــضللة، 

ّ والـصداقة احلقيقيـة، وانعـدام احملاكمـة، ،ّونفي الـوعي، وإلغـاء العاطفـة النبيلـة
يف هـذه املعاجلـة،  لقد كنت. ّ النفسمل وبعقل عا،بوعي املصلح االجتماعي

ّمـــصلحا اجتماعيــــا يــــدرك وطــــأة الـــشرور الناجتــــة عــــن املــــشكلة االجتماعيــــة  ّ ً ً
ـــ الــيت تؤك،القائمــة  ّد  الفــروق العقليـــة والنفــسية بـــني الرجــل واملـــرأة علــى حنـــو ُ ّ

فصام، وتضع حواجز مانعة بينهما علـى كـل املـستويات، وحتـول دون إقامـة 
عالقـة تكامليـة، وتعطـل مفهـوم املـساواة اجلوهريـة بينهمـا، وتـؤدي إىل صـراع  ُ

  .مستمر وعدوانية خفية ومسترتة، وتلغي اآلخر الذي هو املرأة
ُ القصة، رأيت فيك إنـسانا حكيمـا تتحـدث عـن وجـود اإلنـسان يف هذه    ُ ً ً

ًبوصــفه وجودا واعيــا حلقيقتــه ً ُــ ً وحــرا مــن القيــود واإلشــراطات الــيت حتمــل يف ،ُ
  . وانعدام القيمة واملعىن، واإلحباط، والكآبة،ّجوفها التعاسة

 ، املــالزم للواجــب االجتمـــاعي،رأيتــك تتحــدث عــن الواجــب األخالقــي   
ّ من هذا الوجود الواعي معرفة أو حكمة، التمييز بني اإلعجاب الذي جيعل ُ ُ

هـذا، ألن . ّ واإلعجاب احلقيقي املتوافق مـع سـعادة احليـاة الزوجيـة،ّالصوري
 علـى االحـرتام )كمـا تقـول(اإلعجاب احلقيقي يتمثل يف احلب الـذي يقـوم 

وقري واإلعجـــاب احلقيقــــي وااللتـــزام املتـــصل بــــاإلخالص للقيمـــة  واملعــــىن ّـــوالت
ّاإلنــــساين والروحـــــي املــــضمونني يف العالقـــــة الثنائيــــة الكامنـــــة يف الشخـــــصية  ّ ّ
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 اليت تؤكد على فهم اآلخر،ّ املمثلة بالصداقة،اإلنسانية بول َ واالعرتاف والق،ُ
 .به

ّيف هـــــذه القـــــصة الواقعيـــــة، الـــــيت نلمـــــس ونـــــرى آثارهـــــا الـــــسلبية الـــــسيئة    ّ
 الــيت تــسمح ،ّقــة الزواجيــة االنفعاليــةواملتجــسدة باملآســي احلاصــلة عــن العال

ًللرجــل باإلســاءة إىل مفهــوم الــذكورة واألنوثــة معــا ّ ّرأيــت فيــك عــامل الــنفس . ّ
ُالـــذي يرشـــد اآلخــــرين إىل تطبيـــق قواعـــد ســــلوك ومبـــادئ أخالقيـــة وعقليــــة  ُ
ّوروحية، وذلـك لكـي يـستنري كـل مـن الرجـل واملـرأة ويقـدر الكـائن اإلنـساين 

 مــــن نــــوره، ويف دعوتــــك إىل حتقيــــق هــــذه القواعــــد ًالــــذي وهبــــه اهللا شــــعاعا
ّت االستنارة اليت دعتك إىل جتاوز املفاهيم اخلاطئة، والتقاليد ثواملبادئ، حد

 وختـــضعه ألمنـــاط أو منـــاذج ، تقيـــد اإلنـــسانواألســـر الـــيتاملوغلـــة يف العـــصبية 
ّويف ســبيل حتقيــق إنــسانية الرجــل واملــرأة، .ّخارجــة عــن نطــاق العقــل والــروح

ّك تــدعو كــال منهمــا إىل األخــذ بالقواعــد واملبــادئ التاليــةرأيتــ  الــيت تــساعد ،ً
ـــة إنـــسانية ســـامية  تبلـــغ املـــستوى الالئـــق ،املـــرأة بـــشكل خـــاص لتحقيـــق تربي

 .بالكرامة اإلنسانية

ّرأيتـــك تتحـــدث عـــن العقـــل الواحـــد املاثـــل يف كيـــان الرجـــل واملـــرأة ســـواء    
 وتعي لسبب أصـيل هـو أن ،تعقل و، وتفكر،ّفاملرأة،كالرجل، تتعلم. بسواء

ًالعقل ليس ذكريا وليس أنثويا ّويف قولك هذا، تؤكد  قانون الثنائية الـسائد . ً ّ  ُ
على كوكب األرض، وتؤيد املساواة اجلوهريـة الـيت تؤدي إىل حتقيـق تكامليـة  ُـ

  .ّقطيب اإلنسان، الرجل واملرأة
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ّالثنائيـــة الظاهريـــة ّإضـــافة إىل وحـــدة العقـــل لـــدى الرجـــل واملـــرأة، وقـــانون  ّ
 ،ّوالوحدة الباطنية املاثلة يف تكامليتهما، أخذت تتحدث عن مبـدأ التعـديل

ّويف هـــذا التجـــاوز، . ّ والتعامـــل مـــع احلاضـــر،الـــذي يـــشري إىل جتـــاوز املاضـــي
أشـــرت إىل تعامـــل اإلنـــسان مـــع اإلمكانـــات املتـــوفرة ليخطـــو يف تعاملـــه مـــع 

ّمــل، يــسعى اإلنــسان، الرجــل واملــرأة، ّويف هــذا التعا. املمكــن، خطوتــه األوىل
ّإىل اإلســــهام يف العمـــــل االجتمــــاعي لينعتـــــق مــــن األفكـــــار الــــضاغطة الـــــيت 

والحــق إن .  و االكتئــاب، و اإلحبــاط،ســاورته، ويتحــرر مــن أنــواع الكبــت
ّتأكيدك على اإليمان باهللا، وبالتالي اإليمان بـالنفس ُفـز الـشعور ُ، مبـدأ حيّ 

نـــة والـــسعادة واحملبـــة، األمـــر الـــذي يـــؤدي إىل إبـــداع ّ وحيـــدث الطمأني،بـــالقوة ُ ّ
 .الفاعلية

يف هــذا اإلطــار احلافــل بالقواعــد واملبــادئ املثاليــة، ينتقــل اإلنــسان، وقــد    
 أو أقـــرب مـــا تكـــون إىل ،اكمـــة ســـليمةُ وواقعـــه عـــرب حم،صـــار يعـــي حقيقتـــه

ــــه ــــسان بتأمــــل ذات ــــدأ اإلن ــــا ال،ّالــــسالمة، وهكــــذا، يب ُشــــع  ومعرفــــة خفاي وره ُ
ّويف هـــذه الـــصورة املـــضيئة، تـــدعو . ّ بـــني وظائفـــه النفـــسيةًليحـــدث تكـــامال

ُاإلنــــسان املتــــأمل إىل تــــوقري احليــــاة، وتأمــــل مجــــال وحــــدة الوجــــود املاثلــــة يف  ُ
  .ّالتكامل واالنسجام

  األستاذ                                                           
  ندرة اليازجي                

2008  
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  تقديم
  ّاألستاذ الدكتور فيصل الزراد

  األستاذ العزيز سامر    
ــقــصتكقــرأت      ا وطرحهــا، يف مــدلوهلة والعميقــا، يف إخراجهــة اجلميل

ـــضايانا اهلامـــة واملعاصـــرة  ، األم، وهـــي قـــضية املـــرأة،ألهـــم قـــضية مـــن ق
   .. والعطف، واحلنان، واحلب، والصديقة، واالبنة،والزوجة

ــــدعوة إىل التكامــــل واإلصــــالح وقــــد ســــرين كثــــري ــــك التفاؤليــــة وال ًا نظرت
 ، واحلمــــاس وبــــذل اإلرادة والـــصرب والتأمــــل ومراجعــــة الــــذات،والتعـــاون

ــــسالم ــــة وال ــــدعوة إىل احملب ــــسان ،وال ــــدعو اإلن ــــشيء عظــــيم أن ي ــــه ل  وإن
 وعلـى مـستوى مـن ،وبأسلوب منطقي عقالين نفـسي تربـوي اجتمـاعي

ة أازن والتكامل بني شخصييت املـرالرقي من أجل العمل على حتقيق التو
 ومـا تعانيــه مــن ، وكـذلك وضــع حلـول ملأســاة املـرأة العربيــةً،والرجـل معــا

 ومـــا توارثنـــاه مـــن عـــادات ،قهـــر وظلـــم وآالم بـــسبب التخلـــف واجلهـــل
 ،وأفكار بالية كان هلا أثر سليب على أسرنا وجمتمعنا واحلياة بشكل عام

ادئ اإلنـسانية واألخالقيـات الـيت  باملبيئة ملقصةومما ال شك فيه بأن ال
 وعمــل ــا لكانــت هــي الــسبيل إىل اخلــالص مــن ،لــو تأملهــا اإلنــسان
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 واملــرأة ، أو احملــن الــيت يعــاين منهــا كــل مــن املــرأة والرجــل،رثاهــذه الكــو
 ،ة عـن قــضية الرجــلأرملــ عــدم عـزل قــضية اقــصة وأمجــل مـا يف الً،حتديـدا

 ، وقيمــه، وعاداتــه،قافتــه وث، وفكــره،ل لآلخــر بعملــهّفكــل منهمــا مكمــ
  ..وأهدافه

مــــيالد امــــرأة مــــن  ( قــــصة لقــــد اســــتوقفين يــــا أخــــي ســــامر عنــــوان ال   
  ولكنـين سـألت نفـسي كيـف _ بـذلكهيـن وأنا أعلـم مـا تع_) اجلحيم 

 ، واخلري، واحلداثة، والتطور،ّ فالوالدة تعين اجلدة؟ولد املرأة من اجلحيمُت
 واجلحــيم النــار املــستعرة ،...ريهــا واملــرأة تعــين احلــب والعطــف والرقــة وغ

 ، وإنــسانية،ثــلُ وم،ا تلــد بــه املــرأة مــن أخــالقّبقــي وال تــذر ممــُالــيت ال ت
  . وغري ذلك،وحب وإخالص

 مثـــل ، أو املفـــاهيم اجلميلـــة، وكـــذلك توقفـــت عنـــد بعـــض الكلمـــات  
 ّ ووجـــدت أن،... واألخـــالق، والعلــم، والنهـــضة، والتماســـك،التعــايش

ًت كثــريا يف أدبيــات القــرن ّ وتكــرر،ادى ــا كثــريونهــذه املفــاهيم قــد نــ
 ومن املؤسف أنه مل يعـد هلـذه املفـاهيم وقـع إجيـايب ، وما بعده،العشرين

ننـا نعـيش يف جمتمـع  وكما تعلـم إ،  ويف عقوهلم، يف نفوس بعض الناس
  .ب السلطةُ وح، جمتمع ذكوري يسوده اجلهل واألنانية،فّمتخل
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عن اجلـنس ( يف كتاا )وارفسيمون دي(ودية  لقد أشارت العاملة الوج  
 )نـوال الـسعداوي( و)نـازك املالئكـة( وكـذلك الـدكتورة )1962( )اآلخر

ة يف أوغــــريهم إىل قهــــر املــــر ،)مــــصطفى حجــــازي( والــــدكتور  )1970( 
 ، وتطرقــوا إىل مــا يــشبه هــذه املفــاهيم اإلجيابيــة املنطقيــة،الــوطن العــريب

 وهــذا ال ،حيــاة للقــارئ أو للمــستمع ولكــن مل يكــن هنــاك ،والعقالنيــة
وإمنـا يعـين ،  لـيس هلـذه املفـاهيم مـن قيمـة أخالقيـة واجتماعيـة هيعـين أنـ

ً متامــا عــن مثــل هــذه ًاأن الواقــع الــذي يعــيش فيــه اإلنــسان العــريب بعيــد
  . ا الناس الشرفاء فقطينادُم يَيِ وما حتمله من ق،املفاهيم

بــــأن المــــنهج الــــذي  _يــــا أخــــي ســــامر_ مــــن ناحيــــة أخــــرى أرى    
سلكته في طرح المشكلة، وفي الحوار والنتائج، هو مـنهج علمـي 
ــــسية،  ــــة، والنف ــــاهج الطبي ــــه أحــــدث المن ــــي طيات منطقــــي يحــــوي ف
ُواالجتماعية التي تفيد فـي مجـال تـشخيص القـضية، وعالجهـا، أو 

ـــة منهـــا ـــين ،الوقاي ـــيت راودت ـــبعض اآلراء ال  ولكـــن أرجـــو أن تـــسمح يل ب
كيـف ميكـن ( إليها يف كتايب حتت عنوان ُأشرتقد  و،ةأحول قضية املر

   .) مواجهة صرحيةّة يف جمتمع غري سويّللمرأة أن تكون سوي
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 وذلـك بـسبب عوامـل القهـر ؛ وال حرية،ة العربية ال إرادة هلاأإن املر    
وألـــا تعـــيش يف جمتمـــع  ؛... واإلحبـــاط والعبوديـــة ،والكبـــت واحلرمـــان

ث حـة أن تبأ فكيـف هلـذه املـرً،ل أحيانا وجاه،ذكوري مستبد ومسيطر
طالـب ُ ون،! وهـي إنـسان ال حريـة هلـا؟عن التكامل والتعـاون مـع الرجـل

 ، وحنن نعلم أن ال أخالق،!بشخصية متكاملة لدى خملوق ال إرادة له
 كما ال شخصية بـدون ، أو إبداع أو ضة دون حرية وإرادة،وال تطور
  .أخالق

 واإلبداعيـة ،ثري من الطاقـات النبيلـة اخلـرية املرأة متلك الكّ صحيح أن  
 ولكن الرجـل مـازال ،اليت تنتظر فرصة االستفادة منها لتحمل املسؤولية

 ، وتـــابع لـــه، ومـــستهلك،ًا يف قـــرارة نفـــسه علـــى أـــا إنـــسان ســـليبّمـــصر
وعليهــا أن تبقــى يف اجلحــيم الــذي صــنعه هلــا الرجــل حــىت حيــافظ علــى 

 واألوهـام بأنـه هـو ،نويـا العظمـةا بار ويعـيش حالـة، واسـتبداده،غطرسـته
  . والبطل، واملسيطر، وهو القوي،رتصاملن
 ،عـــاين مـــن الظلـــمُإن املـــرأة العربيـــة حيـــث كانـــت يف الـــوطن العـــريب ت  

 ، ومــــــستقبلها، ومــــــن القلــــــق حــــــول حاضــــــرها، والقهــــــرد،واالضــــــطها
 ،... وشـــــقائها، وســـــعادا، ودراســـــتها، وعملهـــــا، وطالقهـــــا،وزواجهـــــا
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 يل بـأن حيـاة بـنيَ وت،ىل طالبـايت يف اجلامعـة عـن قلـق العنوسـةثت إدَوحت
 ، بــشكل عــام عبــارة عــن سلــسلة مــن املخــاوف واإلســالميةة العربيــةأاملــر

ـــــص،ومـــــن عـــــدم األمـــــن النفـــــسي املـــــزمن ـــــصعب تشخي ـــــذي ي  أو ه، وال
 ،ت الطـــــرف اآلخـــــر الـــــذي يـــــرفض التـــــشخيصّبـــــسبب تعنـــــ ،عالجـــــه
  .والعالج

ً جـيال اص من أفكار وعادات بالية توارثناه وال خال، فال أمل هلذا؛   
حـافظ ُرضت على املرأة أن تصرب وتتحمل هـذا اجلحـيم لتَ وف،بعد جيل

 ولتـــستمر هـــي وأطفاهلـــا يف ، والعقلـــي،علـــى شـــيء مـــن توازـــا النفـــسي
  .احلياة

 تبقـى ًهما بلغت شأناَن املرأة العربية م إ_يا أستاذ سامر_  واحلقيقة   
فرضـها الرجـل َ وممنوعـات ية، وقـيم باليـ،ظمة وعـاداتدة بقوانني وأنّقيُم

 ،ها إىل حالـة مـن القهـر النفـسيّردي وهذا القيد واملمنوعات ،على املرأة
 وهـي كمـا ،نـةّعيُ إا ممنوعة بالقوة من أن يكـون هلـا أخـالق م.والسلبية

 وهــي ليــست ،ألن خريهــا إلزامــي؛ ة ّريَــ ليــست خ:ئكــةالتقــول نــازك امل
ــه مــن شــر لــيس إال نتيجــة هــذا القيــد ألن مــا ؛شــريرة  أو نتيجــة ،ترتكب

 أو كــل ممنــوع ، ففــي كــل قيــد،اإلغــراء القــوي الــذي متلكــه املمنوعــات
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حــىت لــو كــان ( وأن خيــرج عنــه ،اســتهواء للفــرد يف أن يكــسر هــذا القيــد
 فهذا يعين اام ضـمين هلـا ،د املرأة باملمنوعاتّقيُ وحنن عندما ن،ً)مفيدا

 ولعلنـــا ،ل الرجـــلَـــبِ واملراقبـــة مـــن ق،يتطلـــب الـــضبط اـــام ،بـــسوء اخللـــق
ًلــق غالبــا مــا تنتهــي إىل أن يــسوء ُتهم بــسوء اخلُنالحــظ بــأن املــرأة الــيت تــ

  !.لقهاُخ
اح ّة وعالجهـا حتتـاج إىل جـرأ فإن عمليـة تـشخيص مـشكلة املـر؛ هلذا  

 ذا والـيت ال تـصلح إال إ،نفسي ما هر يقف عند جـذور املـشكلة املزمنـة
   .لطرف اآلخرح اُلَص
  .يارات للطبيبزً فإن العالج سيكون صعبا مهما تعددت ال؛وهلذا  
 يطــرح مــشكلة هامــة ، والكاتــب لكــل قــارئةفيــدُ مهــاملُ يف جمقــصةال  

، وقـــد أجـــاد يف عرضـــها، وحماولـــة متـــس حيـــاة كـــل إنـــسان، ومعاصـــرة 
  .   عالجها، وهي جديرة بالقراءة والتفاعل معها

          2008   ّفيصل الزراد.د.  أ                          
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� 
 ، منــذ أقــدم العــصور  أركــان نواميــسه الوضــعيةاإلنــسايند  اتمــع يَشــ  

 من الوحي السماوي أرسى قاعدة راسخة تضمن الـسعادة ًى فيضاّوتلق
ـــاسلكـــل  ـــذين ، يف كـــل زمـــان ومكـــانالن ـــدن أســـالفنا ال  وكـــان هـــذا دي

 والنفـسية ميةن العـضوية اجلـسامضموا بالدفء احلميم الناجم عن تـتنع
يـــد أن املـــسرية التارخييـــة  أفـــضت إىل  احنـــراف َ  ب؛حتـــت لطـــائف الـــروح

  واليــوم بوســع ،خلــري خملوقيــه �ه اخلــالق ّهائــل عــن الــصراط الــذي خطــ
  اآلنفـني علـى أـامة اإلنـسان بـشقيهَ أزصيف تشخيص َكل باحث ح

تهـــا األجيـــال رثاتـــو ،نتجـــت عـــن تراكمـــات آبائيـــة،  بامتيـــازمـــة ثقافيـــةَأز
ّفــــــصارت املفـــــاهيم الثقافيــــــة ،  مــــــن جمتمـــــع إىل آخـــــروســـــرت عـــــدواها

 يفــان بــذارها َنثــر ذت، ّالفريوســية مــن مقومــات الثقافــة العربيــة اإلســالمية
ّيف كل جمتمع جديد من خالل املؤسسات الثقافية واالجتماعيـة  ُ

سـواء ، 
ـــــــة يف املـــــــدارس ـــــــت التعليمي ـــــــة ، ّأكان ـــــــد أم الديني  املـــــــساجد ويف املعاب

 أم اإلعالميــــة مــــن خــــالل، ّأم الرتبويــــة مــــن خــــالل األســــر، والكنــــائس
كل ذلك يضخ املعلومـات واملفـاهيم يف نفـس  ، كافة ووسائلها،أنواعها
  تزاحم وضغط املفـاهيم واألفكـارجراءّإىل أن أصابته التخمة ، اإلنسان
حيــث ، ّوزاد الطــني بلــة االنفتــاح املعلومــايت علــى العــامل كلــه، املتــضادة
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ومــا ، ّ النفايــات الفكريــة والفنيــةامــى فيهــرُت، صــار اإلنــسان أشــبه حباويــة
 .! على غري إرادة منه ً، فيتلقفها صاغراسوى ذلك من قاذورات

ألنـه يجتـر ،  زمانـه على هـامشواإلنسان العربي واإلسالمي يعيش
، ًوضـــده عباســـيا، ًافتجـــد أحـــدهم أمويـــ،  أحداثـــهتمثـــلوي، الماضـــي

هـــذا اإلنـــسان العربـــي واإلســـالمي أتـــى  ثـــم ، الـــخ..ً.وآخـــر فاطميـــا
، العــصر الحـــاليأبــواب  الــذي يــئن تحــت أحمــال التــاريخ ليقــرع 

ّ أدوات ومفـــاهيم  الـــصراعات التاريخيـــة  علـــى اســـتخدامًاّصرُمـــ فـــي ّ
 مقـــــاييس  بجـــــور ال ينتهـــــيًمعتمـــــدا، ّ الـــــصراعات القائمـــــةميـــــدان 

  .!ةلتقويم أفكار ومفاهيم معاصر، ومواصفات تاريخية
ًنــتج رجــاال ونــساءُهــي الــيت تـ ويــا لألســف ـ ، ّهــذه الثقافــة املوروثــة  ً 

ــ يف نفوســهم وحتفتنخــر ، داخلهــمّحيملــون الفريوســات الثقافيــة  هلم إىل ّوُ
فــإذا تكلــم ! ..وال يــشعرون، وال يبــصرون، ال يــسمعون، دمــى متحركــة

 العمـــــل نجـــــزُت وإذا ســـــألته ملـــــاذا مل .!قـــــالوا يل: أحـــــدهم جتـــــده يقـــــول
ملـاذا مل تقـدم :  وإذا قلـت لـه.! مل يطلب أحـد مـين ذلـك:لفالين؟ قالا

ملـاذا مل تـساعد :  وإذا قلـت.! مل خيطـر يف بـايل:من تلقاء نفسك؟ قـال
ظننـت أنـه ال : أباك أو أخاك أو صديقك يف أداء عمل مـا؟ لقـال لـك

 .!يريد املساعدة
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ــ، ّة مــن األجوبــة الــسلبيةطويلــقائمــة    يف عقليــة ً فاســلهيــأة ُ ومخرةدُم
وخيلد إىل ، ّ اجلانب السليبًغالبا تار الذي خياإلنسان العريب واإلسالمي

، وجيتنــب األخــذ بزمــام املبــادرة، ويهــرب مــن حتمــل املــسؤولية، الكــسل
ـــصيبه بالقـــضاء والقـــدرُوي، ويرمـــي أخطـــاءه علـــى غـــريه مـــا .!فـــسر مـــا ي

 فيمــا ،لعـريبرت العقـل اجـَأفـضى يف ايـة املطـاف إىل كينونـة تركيبيـة ح
ــأثرا شــد وكانــت املــرأة أً◌، صــرفاً حتليليــاًق عقــالّيقتــضي التطــور اخلــال ً ت

ـــا بأبيهـــا وأمهـــا ، ّـــذا املـــرض الفريوســـي مـــن الرجـــل ًألـــا مرتبطـــة ثقافي ُ
ــفهــي ، ن مث زوجهــاَومــ، وأخوــا ــع أفــراد األســرة مــن صبَم  ثقــايف جلمي
مـن (  إىل آخـرفزمـام قيادـا ينتقـل مـن ذكـر،  إضـافة للمجتمـع،ّالذكور

كل ذلـك حيـدث  ) ! حىت جارهم يف البيتأبيها إىل أخوا إىل زوجها
، وال ترفــع صــوا مــستنكرة، شارك بــشيءُ ال تــواملــرأة املــستلبة املــستباحة

إىل القاتــــل ّ نقـــل هـــذا الفـــريوس الثقـــايف  علـــى تعمـــلبـــل ، أو معرتضـــة
ــة رتبيــة ل جرعــات المــن خــال، األوالد ًم ذكــورا منــذ نعومــة أظفــارهامللوث
 ً.وإناثا

  نقــــول ذلــــك ألننــــا نــــدرك حجــــم تــــأثري املــــرأة علــــى حتديــــد مــــصائر 
ـــال  ـــاملرأة قطعـــت شـــوطا، األجي  بلغـــت فيـــه ًوحنـــن ال نغمطهـــا حقهـــا ف

رتعــة ُوقلوبنــا م،  وهــذا ممــا ال ينكــره عليهــا إال كــل جاهــل ،أعلــى املراقــي
كــن كــل بــالفخر للخطــوات اجلبــارة الــيت قطعتهــا املــرأة يف كــل امليــادين ل
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 حتمـل مـسؤولية نـشر فـاملرأة  ، ال يكفـي_ مع تقديرنا العميق له_ذلك
ّ الرتبــــوي  األساســــيألــــا الوســــيط،  بــــصورة كبــــريةةيــــّ الثقافاتالفريوســــ
ًإن علمــت رجــال تكـون قــد علمـت واحــدا، بينمــا :، وقــد قيـل!لألطفـال ّ ًّ َ

 .ًإن علمت امرأة تكون قد علمت جيال

ـــة حتـــ، ومـــن هـــذا الوجـــه   ـــربز أمهي ـــة مـــن ت ـــم والثقاف ـــرأة حنـــو العل ّرك امل
ْوإذ {ة مبقام اخلالفـة يف األرض ّنيعَومن منطلق أا م، منطلق إنسانيتها َِ

ًقال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة َ ِ َِ ِ َْ ِ ٌ ِ ِ َِ  ِ َ َْ َ ََ  َ   30البقرة}َ
َولقد كرمنا بين آدم {ّ بالتكرميةّعنيَم و َ َِ َ ْ َْ ْقـل {ّلرسـالة ة باّعنيَوم 70اإلسراء}َََ ُ

ًيــــــا أيـهــــــا النــــــاس إين رســــــول اللــــــه إلــــــيكم مجيعــــــا  َِ ْ ُ ْ َ ِّ ِِ ُ َ  ُ َ َ ة ّعنيــــــَم و ف ،األعــــــرا}َ
َوقفوهم إنـهم مسئولون {باملسؤولية ُ ُ ْ َ ُ ِ ْ ُ   .24الصافات}ُِ

  :وصدق الشاعر الذي قال
  طيب األعراقً  أعددت شعبا      األم مدرسة إذا أعددتها     

لتصريي إنسانة مكرمة مسؤولة؟ إىل مـىت ! يتها املرأةأ! ماذا تنتظرين   ف
 وربني إىل داخل نفسك؟ إىل مـىت ، السوداءاملاضيكهوف قبعني يف َت

ّختتفــني وراء ظهــر الرجــل؟ إىل مــىت تقــولني إن الرجــل هــو ّ  مــسؤول عــن
ّالـشعور بالدونيـة أغـالل يأمر وينهى ويقرر عنـك؟ مـىت ختلعـني ! ختلفك ُ 

  ّجتاه الرجل؟
 ؟ وإرادة حرةًتملكين عقالمتى تشعرين أنك    
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 ..؟! أال يكفي ؟؟ وإلى متى لماذا

أمــام عــرض أعماهلمــا ُ الــذكر واألنثــى متــساويان حــني تأال تعلمــني أن 
، فـال يـشفع لـك أمامهمـا أب أو أخ أو زوج ،القانون اإلنساين واإلهلي

يــــة ّفأنــــت يف النها ، علــــى غــــري إرادة منــــكنفــــذين رغبــــتهمُولــــو كنــــت ت
 .وحدك مسؤولة عن عملك

َأيتها املرأة العظيمـة مشـري عـن سـاعد اجلـ! هيا  ِ َليـق ُمـا اليواخلعـي ، ّد
ــــك مــــن أردان  ي هــــذه ، وابتعــــدي عــــن الغفلــــة، ّالــــذل واخلنــــوعب ـــوأزيل ِـ
 العلـم معـارج سنمَتـوابـدئي  ،حل حملها نظرة جـادةتل! االبتسامة الباهتة

ُواألهــــواء والــــشعور ، يــــةفكــــر ثاقــــب جمــــرد عــــن اآلبــــاء واألكثرجبنــــاحي  
ّ للـــــضعف والعجـــــز واجلهـــــل ًاألنثـــــى ليـــــست شـــــعارا، ّبالدونيـــــة والعجـــــز

أيتهـا املـرأة ! اعلمـي !األنثى ليـست شـتيمة توجـه إىل إنـسان! ّوالتخلف
ُ فـال يوجـد عقـل . وكـذلك العقـل،إن العلم ليس لـه جـنس! العظيمة

لــوعي وينمــو بــالعلم واإلدراك وا،  العقــل واحــد.!وآخــر أنثــى، ذكــر
ونتـائج املـتح منهـا حتـدد روائـز ،  متاحة للجميعموراألوهذه ، ّوالتفكير

ال !  مينعــوك مــن ذلــكولــيس للــذكور أن، احلكــم علــى عقــول وارديهــا 
ًمقياســــا  و ً هاديــــاًنرباســــاِ اجعلــــي العلــــم .قــــال لــــكُتــــصدقي كــــل مــــا ي

وال شـــيء غـــري ،  األفكـــار هـــو الواقـــعوكنـــف، ًوميزانـــا لألفكـــار، لألمـــور
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، بعـــــدي تفكـــــريك عـــــن الواقـــــعُفإيـــــاك أن ت ،)اآلفـــــاق واألنفـــــس(عالواقـــــ
 !ويسهل قيادك، نخدعيوتفتضلي ، وتسبحي يف األوهام

علــى مــا حتفــل بــه مــن هــذه القـصة و لقـد واتتــين الــشجاعة علــى نــشر 
 ألنــين أردت وبكــل ً حــسب معيــار القــصة أدبيــاات ليــست باليــسريةّهنــ

ك املــشرف احلثيـــث ة تــساعدك يف ســـعيّطيــَإخــالص وحمبــة أن تكـــون م
 ،ُبـصورة فاعلـة اجيابيـة، والعـيش يف احلاضـر، املاضيبراثن خلص من ّللت

ينبغـي و، سـتند عـن إرادتـك الواعيـة اخلطوة األوىل منك وال ريب يف أن
إذ  البـد ، ّ العلم والتفكريحتت كل مساء ملبدة بغيومك ي يدبسطيأن ت

 وهلــي ،األوىلولــو بــدت لــك مكفهــرة للوهلــة ، غيثــك بــالثر النمــرين تأ
خــري ألــف مــرة مــن ينبــوع رقــراق يزخــر قعــره بالتماســيح املتوحــشة الــيت 

 التفكـري أولياتامتالك إن ، قف الغافلني عنهاللتاجلائعة تفغر أشداقها 
طرائـــق ، ّوتبـــادل وجهـــات النظـــر، مـــع األصـــدقاءالبنـــاء واحلـــوار  يالعلمـــ

، يـهوحذف املاضي دون أسـف عل، املفاهيملتحديث وسريعة مضمونة 
ّوســــرعة التحــــول مــــن الــــسليب إىل اإلجيــــايب ّفعمــــرك ال يتــــسع للتأجيــــل ، ّ

قــدم ُوال تنتظــري مــن أحــد أن ي، وفرصــة العمــر مــرة واحــدة، ّوالتــسويف
ففـــيم  ،وال تتخلفـــي عـــن الركـــب. علـــى مـــساعدتك إن مل تطلـــيب ذلـــك

  . وقد انطلق القطار ؟االنتظار
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  :هيا يا صديقيت  
نتفـــق ،  نتحـــاورً، أحـــداثها ثقافيـــالـــنعش  و! الـــشائقة  القـــصة هـــذه  لنقـــرأ

ُ هـذه سـنة اهللا يف الوجـود. اخل...نقبـل ونـرفض، نضحك ونبكـي، وخنتلف ُ 
مذهلـــة تنـــضح بغـــىن الــــرؤى ثنائيـــة فـــق َو )اللوحـــة الكونيـــة (الـــيت أبـــدعت 

لقــد أودع البــارئ العظــيم أســرار حــسنه  يف قلبــك الرهيــف أيتهــا ، اخلالقــة 
فإيـاك أن   ، كنفـسكًطـاهرا،  كعينيـك ًكون مجـيالوأراد للكون أن ي، املرأة 

ريـك األمـور كلهـا بـذلك ُ ألنـه سـوف ي،تنظري إىل احليـاة مـن منظـار أسـود
ُالــــذي ال وجــــود لــــه إال يف ذهنــــك، ّاللــــون الــــومهي  انزعــــي هــــذا املنظــــار؟ ،ُ

متتعـي برؤيـة كـل األلـوان علـى  ،الزاخـر بالبهـاء احليـاة  رونق وجهوانظري إىل
ُائيـــة املتكاملـــة يف الوجـــودّطبيعتهـــا الثن ـــت فأ، ُ ككـــل كـــائن عاقـــل مكلـــف ن

 ، العظـيم الكـوينالتنـاغموتعيشي دورك يف هذه ، عليك أن ختتاري لوحتك
ــــة وســــعيدة مــــن خــــالل مــــا رمســــت ــــار.ُبــــصورة مجيل ــــسعادة اختي ّ ألن ال  ،

ـــست اقتباســـ ـــادرة، ًاولي ـــة ســـلوك ومب ُوالفاعلي ًوليـــست انفعـــاال وردود ، ُ
  .أفعال

انزعـــي عنـــك صـــفة االنفعـــال الـــيت صـــارت صـــفة ! ملـــرأة العظيمـــة أيتهـــا ا  
ّوانتقلـي إىل التفاعــل واإلدراك والتعقـل لتــصلي ، ّأنثويـة الزمــة لـك يف الثقافــة ّ

ّإىل الفاعلية والتفكري والعلم والنهضة ّ.  
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 وإين ، يف حيـايتًوما ذاك إال ألنين أحببتك أيتهـا املـرأة كمـا مل أحـب أحـدا
 والــــسعادة واإلميــــان فاعليــــةالبنعم عليــــك ُاىل أن يــــألســــأل اهللا تبــــارك وتعــــ

  .تهعناي وأن حيفك ب،واجلمال
   ويف اخلتام أشكر األستاذين الكبريين لقيامهما بتقدمي عملـي هـذا للقـراء 

 . ّاألعزاء الذين ميلكون حقيقة احلكم عليه

 .ّ نحن أبطال البداية لنصنع أحداث النهاية،ّوفي النهاية

  
 املؤلف       

                                   2008
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  املد�ل

يـل ��ه اىل سـواه َتصاغر و	ار   �ـضح مفا ته يف صدر �يب زيد  ٕ الكون %ىل  ع ٔسع فٔ

بـه املـرتع 34رزاء زفـرات بلـواه ،  ٔوصعد من  ٓ�مـام مر�تـه، قل ٔ �فز%ـه �ن =كـرب مـن ،ٔ ٔ

Bٔــث تــصغر ا3?م  Bض ، ح ها جســف الظــالم تلــوذ بــو نفس Mــني هتد موRعــادة ا ســ لــ

Sحلظة من الزمانا VMية املو فaـس_تاف ، لقص\ر?ت اخلاطف اSي ييضء ردهاهتا ا

تحقـق  سارب ا3مـس اكحـfل لغـد مل  تlيس من jدق  يوشل ا مـ ٔل يـوم ، ٔ يـة  ل�و  Rحمت ٔ

ية �قـرب  مفـارق احلـمل العـيص  qٔه العاد?ت %ىل � صـ �قخ ، sٔو�بـو زيـد مل =كـن ذ

نحر=ر يف ديوان القـدر  ٔيـة الغـرىث نقـر� �نـه ر�ى نـور و يف دفـاwره اvا، لالاكتب ا ٔ ٔ �ل

ياة  qات احلا لُفيف قرية صغرية، وشl يف �رسة فقرية  تق ٔ ٔ qات من �الل العمـل يف جـين �

ياء، و%اش �بو زيد طفوتـه يف هـذه القريـة اصيل احم ل3 ٔن ية ٔغ Bاتـه مل�ـس_ا ت�ـاوز  حال  ت

تحـق  نـدما كـرب ا لدا�رة احلقول الـيت يعمـل فهيـا واvه، و 	ـذوات ومبدرسـة القريـة ع

به الصغريامحل تقد يف  قلاس  �ـه الىق صـعوبة 4لغـة يف،ت ُ و ُ ٕ�تقـال مـن صـف اىل  لك ن

Bا،  يا وثقا تكرر، وضعف ا3رسة  ياب املعلمني ا تدر�س، و �ب سوء ا ً�خر  فً %لمس مل غ ٔل ّ � ٓ

يق ا3فق اSي اكن  ُخمو ًام %ـىل القريـة معومـا، ّئض تحـق و ،ٔك �بـو زيـد املدرسـةفـرتً لا

يــه يف احلقــول، ومــضت   لــغ ٔب4لعمــل مــع � نون، وكــرب �بــو زيــد وبلــغ  ما3?م وا ٔ لــس_ّ ٔ

نـة �Bـة زحـف العمـران واملد باب، وقل العمل الزراعي يف القرية،  يا ن aش_ ّ ¢ َل Bد ،ّ ¤ـش£ و

نت  مترار زحف اال مثرة، ومع ا ٕمساملعامل حمل ا3جشار ا س_ مل ٔ ا3جشـار الغـامش انقرضـتٔ

يادر، وتقلصت فرص معل  عمـل، وطـال َ وازداد %َدُد العـاطلني عـن ال،املزار%نيلبوا

تظار �يب زيد  ٔا هو مل حىت ن  ت،  يه مبا ر Bه وضاقت ا3رض  ف�ظلمت اvيا يف  ح %ل� ي ن ّٔ ع ٔ
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ُتعد �و يفكر بوقوع هذا امل ٔ سك،صاب�س_ ّ وخرج هامئا %ىل وه  aي ّع بني �زقـً ة القريـة °

تقــي مجمو%ــة مــن رفاقــه �?م  ٔالقدميـة ال يــدري �=ــن يــذهب �و مــاذا =ريـد، واذا بــه  ٔ يلٔ ٕ
ٔاvراسة ا3وىل،  سامة صـفراء ّ يون، وارسمت ا تقت ا ´ل Mا³، فا aواكن Mاهلم  ¤ لع بل م

نة خلش_%ىل الوجوه املريضة وتصاحفت ا3يدي ا ٔ. 

سني حقال �بو  يف Mاs؟: ٔ  ا ? �4 زيد  \مر ٔ ً  ح

ـــــــه سكع يف احلـــــــارات : ٔ�	اب ـــــــرون � w ـــــــام ـــــــل Mـــــــالمك ك ´ ـــــــMـــــــايل  ¤ٔ   م

ٔال �دري ماذا �معل ٔ!. 

نا وامسع ماذا يقول �بو : ٓقال �خر حتعال ا	لس   سني؟ٔمع

 ـل جمـيء �يب  تلكم بـه  ثه، اSي اكن  سني يف Mد متر �بو  ٔ جفلس �بو زيد، وا ٔ قٔ يـ ي ح س_

qين ا3قدار  وهكذا:ً قائالزيد ٔسا نة وقعدق ي اىل املد ساMات العامـة مـع مجمو%ـة تٕ ¢ يف ا ّ لـ

لqظر �ن يlيت �Mدمه وي�lذ� نّمن الر	ال  ٔ ٔٔ ٔ Bـل ن� نده يف نقل اÆ3ث �و wر حقوم 4لعمل  ٔ ٔ ع

ناء وما تعدلبخملفات ا نا  س_ شابه ذs، و نـاَُوف ،ن للك معل عضيل=مك �ـا ً Bح �ـا  فق ٔخفقو�

Bا� �ً �ا معلقة مبÊالب الطري،ٔح ق وËن �رزا ٔ  وما فـاز Î4ـÍة ،ولكن الرمد �ري من العمى ،ٔ

سور نــا لــن يعــين ســوى املــوت احملــمت.جلــjــري ا ه ان بقــاء�  يــlس ،ٕ سمل  ٔ فعــالم  Îل �سaــ

�وط سوا%د� ؟،لقوا ياjة مصا�ر�  نا  � وبو ص   سع

ًقاطعه �بو زيد قائال نا �ن نفعل ؟:ٔ ٔ وماذا  �  ميك

سنيقال    ح�بو  �ا سوى �ن :ٔ £س �ما  ٔ مٔ نعمل معا نقصدل نة  ل املد ناء، ي لبيف ورشات ا

بد� خبطوة Bل  ٔورVM ا3لف  ت م ٔ.   

هـا فرصـة ٕاهنـا  :ً قـائالنفـسه�Ô ٔراقت الفكـرة 3يب زيـد، و �ـين �ن � بلسـاحنة  ٔهتميك ٔ

نة وتقد3ٔ ×شاهد معامل املد  .غراءاهتاØٕا واي
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باب %ـىل : ٔقال �بو زيـدف    شـ_�� موافـق ?  سني وبـرصاMة ال يو	ـد ٔ �يباقـرتاحٔ  ُ حـ

رسه، كام �نـه ال يو	ـد بـديل، و ُندي ما � ¢ ٔ خٔ يـدة ع لبعاملغـامرة بطـرق �بـواب الـرزق ا ٔ

نا  سن من اجللوس دون معل  ه�  .ٔح

باب لـش_ّ  فlقره بعض ا ِوبعـد �?م �ز ،ٔ ٔ هم ٔ Bـل حفـزم ا3حصـاب حـوا جئف مو%ـد الر ٔح

ــس_يطةا ــوال ووّد،ل� ه ــون  ب ــوون %ــىل يشء  ــهيم ومــضوا ال يل ًعــوا �هل جم يطل ــدٔ خره ّ ي

 ل الغامض هلم   .ملس_تقا

qاروا ساMة %امـة، ووقفـوا  نة وا سني اىل املد باب و�بو زيد و�بو  ¢  وصل ا خ ي ٕ ح ٔش_ ٔ ّ ل

تÊدØم، وطــال �تظــار ســا%ة، وتلهتــا  تظــار مــن يــlيت  هــا 4 ن%ــىل �Mــد مفار س_ ل£ــن ٔ ق ٔ

شم ّ�خرى، حىت زالت ا ل ¢ سامءٔ بد ا ّس عن  ل \. 

سني ح فقال �بو  يوم: ٔ áى ا لا يـ،âهت ّ ولن يlيت �Mد بعـد هـذا الوقـت،  فه ٔ ٕا نـذهب اىل ٔ

ــ ــذمه اىل حم ــده، و�� ن ــت  £ ٕصــديق يل  ع ُٔ ــد رضنب Bــىل �يب محمــد ق ــاء، و�دى % ن ٔ ا لب

نـاطور ّا هـال قادمـا حنـومه . ل ًشاهدوا ر	ـال  ً ًR  ـا ًهلـالُمفـ ًمر ح ً �هـال:ُ هال تفــضلوأ ً و . سـ

qه ففد�لوا اىل غر هروا وسامروا وحت،ملتواضعة إ شاي، و ¤ ورشبوا ا سل ثوا عن القرية دّ

يـوهنم، فافرتشـوا ا3رض و�مـوا  نعاس يف  ٔوالعمل يف الزرا%ة، اىل �ن دب ا ع ل ّٕ ّ¢ َ  حـىتٔ

باح çBالّصا بة متé قلوهبم  ً وا ق ٔ   .خلي

qظـرون ساMة  بوا اىل ماكهنم مـن ا ثاين ذ يوم ا � ويف ا يّ لـ ٕ ه ل  و	ـاء ، الفـرج املـرÔّل

شاقّ ومىض اîهنار،ٔلهبم لعمل واتفقوا %ىل ا3جر يطM�ٔدمه  نـاطور ،ل ا ّ و%ـادوا اىل ا ل ٕ

ثالـث والرابـع، و يوم ا نده، وwكرر ا3مر ذاته يف ا ّ�يب محمد، و4توا  ّ ل ل ٔع ٔتـرصمت ا3?م ٔ

qان حىت  تطاع �بـو زيـد مـن الـروتني املمـل س�مضت  ٔا ّ�ن يـد�الهلـام سـ_  لغـا ٔ ًخر  م

ًبا   .طي
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سه ي قرته ٕ %اد اىل ن�اح اىل Mني ًملكالنفيظن  تاج ا  ٕ ل  .ب

بريةس_ُتوا \ ل �بو زيد حبفاوة  ٔ ي� غـي ٓ وا3ن ،امحلد ò اSي وفقك: ٔقالت ³ �مه و،ق

نك؟وvي ٔ�ن تزتوج ?  يتمكل د  !ل

  ٔ ولكن �=ن من wرىض بوضعي ؟،ٔ�متىن ذs :ٔ�بو زيدٔ�	اب 

سمت  نانٔ�مهبaا �ت احلـالل موجـودة، اهنـا : وقالت،حب   ٕ ٔ �ال ٔ	ـار� �يب %ـيل ة\رميـب

سطت �سار=ر   فتعرها؟ ٔا هأ� نعم : وقال، زيدٔ�يبن�  .فعر

 \يف جتدها؟: قالت

يار فqاة : ٔ�بو زيد qبة، ومن Mارنا، واحلال من بعضه، وهو ا ت خي  .ّقفَوُمط

تفت 	¢هتل َل و	ه ا3م و ه  .ٔف �خطهبا sسو :ذىلٔ

 . %ىل úركة هللا: وقالٔ�بو زيدحضك 

رس%ة وو �متت ا3مور  ثالثـة �والد، وwـزوجٔ £ـت واvتـه، و رزق  ٔ �بـو زيـد يف  بٔ َ ِ ُ مل ب

سمه بـد� يـضعف، ،ِ املاّدئ �يب زيدMاليتغري  ٔ ولكن �4 زيد تغري،  ووهـن عظمـه جفٔ

 ا تعل ر�سه  ًوا ش£ Bـل الـردم، وفقد قدرته %ىلو ، ٔش_ نـاء و wر ّ رفـع مـواد ا ح فرغـت لب

ياته ،من املالجعبته  سؤو لوتعاظمت  يـاة، فـص،م بـات ا حل وزادت  ار يف عـوز مqطل

مترة  .مس_دامئ وديون 

شديدة  هذه وحتت  ئـاب، و4 زيـد ؤ�بـص£ب �ýلالضغوط ا بـه كتحلـزن و� قلذاب 

qه تlلك الربjل وتو ُهو =رى زو ٔ سة مبـرق �هدتـه هلـم ج رسات اخلزب ا ٔطعم �والده  ملغمٔ \

ية، اليت هٔ�والدعيون ٕ	ارهتم، ونظر اىل  با ياهبم ا يV و ساØم ا رسة و� ل ا ل ث نح ج ّنك ل   ٔمل

ته  ،ش_به 4خلرقٔصارت � جعو�و يانالضامرة البطوهنم ٔ lٕشاح بوه اىل ف !Îلعظاهرة  ٔ

هرا و يه  ناه وعض %ىل  ُحة �خرى، ودمعت  ًق q ¢ شفي ع �قأً!!.  
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ً يتحامــل علــى نفــسه مواصــالومــضت أســابيع، وأســابيع، وأبــو زيــد 

 الـــذي يكـــسر الظهـــر وال يرفـــع الفقـــر، وإمنـــا يـــ،عملـــه الـــشاق عـــن ع دفّ
 شـركة ميلـكرجـل  أخـذه ورفاقـه ذات يـومو ،العاجـلاملـوت أسرته غائلـة 

وبـــني  أيب زيـــد ودار احلـــديث بـــني. ترحيـــل األنقـــاضألبـــسة للعمـــل يف 
َصـــاحب الـــشركة، وشـــكا لـــه العـــ  وأنـــه يبحـــث عـــن ،وز والفقـــر واحلاجـــةّ

ًتعــال غــدا صــباحا:  لــه وقــالّ صــاحب الــشركة قلــبّرقفــ. عمــل أفــضل ً 
  عمل عندي؟ّإىل الشركة ولك

ّذهــب أبــو زيــد إىل الــشركة، ودخــل مــن بوابتهــا الــضخمة، فــشاهد  ّ
 فــــــسأل عــــــن مكتــــــب ،مكــــــاتبهم  إىلاملــــــوظفني واملوظفــــــات يــــــدخلون

ًفاسـتقبله صـاحب الـشركة مرحبـا . ّصاحب الشركة، وذهب إليه  وواسـاهّ
 .فرج األمور، ويتحسن وضعك إن شاء اهللاُسوف ت: ًقائال

 العمل الذي وعدتين به؟ ما هو : بلهفةأبو زيدسأل 

ف ينظـّحنـن حباجـة إىل رجـل يقـوم بتحـضري القهـوة والـشاي، و: قال
 .املكاتب صباح كل يوم

 وقــد قبلــت هــذا ،وضــعي الــصحي ناســبُوظيفــة ســهلة ت: أبــو زيــد
 .العمل

ــنقال مــن مكتــب إىل آخــر، يوصــل طلبــات  ًبــدأ أبــو زيــد العمــل، مت
ّ زمـن لـيس بالطويـل، ىمـضو ،وطاب العيش أليب زيد  ،ّالشاي والقهوة

أبــو زيــد  وصــار ، عــن كثــبًعظــم املــوظفني رجــاال ونــساءُمخاللــه عــرف 
ـــً مـــستغال همزحاميـــ ـــيت تطبيعـــة عمل ـــكُه ال ـــه ذل ـــيح ل ـــدت أواصـــر ،ت  وامت
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ولكــــن إحــــدى واكتــــسب أبــــو زيــــد شــــعبية كبــــرية  ،ّالتــــآلف واالرتيــــاح
العالقة الوظيفية مع أيب زيد دون قصد منهـا،  جتاوزت حدود املوظفات

 الوضـع ومتخطيـةّمتناسية الفروق العلمية والثقافية بينهمـا، وأنست إليه 
ًاالجتمـــاعي أليب زيـــد، كونـــه رب أســـرة فقـــريا معـــدما، ومعـــيال لزوجتـــه  ً ً

ـــه فجـــأة ّوأوالده، واختلطـــت يف نفـــسها أوراق التعامـــل معـــه،  مـــن ورفعت
 وترتـــاح ملـــرآه وبـــساطته، ،سرها دعاباتـــهّيف الـــشركة تـــبـــسيط مـــستخدم 

أســقطت عليــه  إىل أمــل مــستهدف ســؤاله عــن حاهلــا ووضــعها،  قــدروت
 ..!ُصورة زوج املستقبل، نعم زوج املستقبل
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 ضـرورة  عـنًرفـانحُ زيـد واملوظفـة تأخـذ منحـى مبدأت العالقة بـني أيب
 فــصار أبــو زيــد شــبه مقــيم يف مكتبهــا، فكــل مــن يريــد أبــا زيــد ،العمــل

ويف البدايـــة . ّإىل مكتـــب املوظفـــة ليطلـــب منـــه القهـــوة والـــشاييـــذهب 
ًظــن املوظفــون أن أبــا زيــد قــد ارتــاح نفــسيا هلــذه املوظفــة نتيجــة عطفهــا 

ّولكن األمر تطور مع الزمن، واختلطت . ، وإمساعه الكالم اجلميلعليه
ــــــسي اهلــــــ ــــــضا، ون ــــــد أيب زيــــــد أي ــــــةوةًاألوراق عن ــــــة والثقافي ــــــيت ّ العلمي  ال

ّسي زوجته الـصابرة وأوالده اجلـائعني، وبـدأ يبـادل املوظفـة ، ونتفصلهما
ُالشعور ذاته، و انتـشر وسرعان مـا!!  يهيمان يف أحالمهما الورديةطفقا 

ّخــرب هــذه العالقــة غــري الطبيعيــة  يف الــشركة وبــدأ اهلمــ  وانقــسم ّ واللمــز زّ
 هذا اخلـرب قتصد حداثولكن األ. مصدقني ومكذبني بني ن واملوظف
 .ّ الشك باليقنيتوقطع

ً جهلــه، وراكبــا  فقــره، تاركــا خلفــه ًوتقــدم أبــو زيــد إىل املوظفــة شــاهرا  ً
 علــى وافقــت املــسكينةوّأهلــه يــنهش فــيهم العــوز، وطلــب منهــا الــزواج، 

، ظنا منها أنه الفارس املقدام، جاءها على عجل لينقذها  أبيض، جوادً
 ترســم يف خياهلــا وبـدأت، مـن بــراثن الوحـوش الــيت تــزوم حوهلـا بــشراسة 

ّصـــورة أليب زيـــد اهلمـــام الـــشجاع  زميلـــتهم مبوافقـــةفـــوجئ املوظفـــون و. !!ُ
ّالــزواج مــن أيب زيــد  وجاؤوهــا مستفــسرين عــن الــسبب، علــى  )ســعاد( ّ

عازمـة علـى إمتـام علنـت أـا  فأكدت هلم اخلرب، وأ!مذهولني مما مسعوا؟
 .ها قطعي ال رجعة عنهقراروأن هذا الزواج 
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 أنـت تـؤمنني بـصدق حمبـيت لـك وحرصـي :با قائلةُ زميلتها رفانربت هلا
تم ُ وعملـــي كمرشـــدة اجتماعيـــة يف هـــذه املؤســـسة حتـــ،علـــى مـــصلحتك

  فهل تـسمحني يل، دفع اخلطر عنك ما استطعت إىل ذلك سبياليعل
 بالكالم ؟

 .  طبعا تفضلي :سعاد

 ! متزوج وعنده أوالد؟ أبا زيدتعلمني أنأ: ُ رباتها زميلسألتهاف

ــــــشارع أبــــــاح للرجــــــل ، وال أرى مــــــشكلة يف ذلــــــك، أعلــــــم:ســــــعاد ّ ال ّ
 .ّالتعددية

أنــا ال أنــاقش حكــم التعــدد يف الــزواج، وإمنــا أنــاقش : بــاُر ّ  اجتماعيــة كارثــةّ
 ؟ املدمرة ألبعادهاوافية منطقية قدمة عليها دون دراسة ُأنت م

 .األمر ال حيتاج إىل دراسة وتعقيد: سعاد

ّذه السهولة جيـب عليـك النظـر إىل املوضـوع مـن األمور ليست : باُر ّ
ًعدة جوانب، مثال هل فكرت أن تضعي نفـسك مكـان زوجتـه؟ كيـف 

أســرتك  ورب ،تنظــرين إىل هــذه املــرأة الــيت تريــد أن تأخــذ منــك زوجــك
هــــي امــــرأة فاضــــلة وصــــاحلة أم امــــرأة أنانيــــة تفكــــر أ أطفالــــك ؟ عيــــلُوم

ــــى حــــساب  اآلخــــري . ؟ ــــم واإلضــــرارن بنفــــسها وبإشــــباع نزواــــا عل
  ..ّفالشيء الذي ال ترضني به لنفسك كيف ترضني به لغريك؟

 األنبيــاء وهــم خـــري النــاس فعلــوا ذلـــك :ت ســعاد شــفتيها وقالـــتفزمــ
  سمح يل ؟ُسمح هلن ما ال يُ وملاذا ي،باألنانيةزوجام م ِصَفهل ن
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نبيـاء ق بـأخالق األخلـَ أنا أعتقد أن أبا زيـد أبعـد مـا يكـون عـن الت:باُر 
وللتعـدد شـروطه الـيت ال تنطبـق عليـه فأنـت ، لنقارنه م مع احرتامي له

ُتعلمــني أنــه فقــري ومعــدم وال يــستطيع أن ي  مقــصر يف هــو  و،تهأســرعيــل
ّ مـن حيـث الرتبيـة والتعلـيم والغـذاء، فكيـف يـستطيع  أوالده قالوفاء حب ّ

  ..!؟ متاماوضعه االقتصادي منهاروأن يؤسس أسرة ثانية، 
وراتــيب ، ً إال أن يكــون زوجــاً أنــا ال أريــد منــه شــيئا:بــت ســعاد بعنــادأجا

  .يكفيين 
 فـال جيـوز أن يكـون الفكـر ًإذا كان املـال ثانويـا،  سأجاريك ً حسنا:باُر

 العلمـــي متـــدن، وثقافتـــه ى أيب زيـــد تعلمـــني أن مـــستوفأنـــت، كـــذلك
ــــق، ووضــــعه االجتمــــاعي ضــــعيف كيــــف ف. !!معدومــــة، وتفكــــريه منغل

سك وأنـت املتعلمــة واملثقفـة وبنــت املدينـة أن يكــون زوجــك ترضـني لنفــ
ً وكيــف ختتــارين هــذا الرجــل ليكــون أبــا ألطفالــك ، مــشوهةُصــورة بــشرية ّ

منــذ والدــم النتفــاء فاعليــة ً  واجتماعيــاًثقافيــاً  أيتامــا يعيــشونالــذين س
  . األب 

ً فأنــــا أمحــــل مــــؤهال،  ميكنــــين أن أثقــــف أبنــــائي بنفــــسي :قالــــت ســــعاد
  . كما تعلمني ًجامعيا

أنـه يـضرب زوجتـه  مجيعنـا نعلـم ، لعلك تظنني أنـه سـيدعك بـسالم:باُر
 فكيـــف تتـــصورين أن يعاملـــك إذا ، ويـــسخط ويرعـــد ويغـــضب،وأوالده

ـــه امـــرأة اســـتيقظي يـــا صـــديقيت ســـتكونني تزوجـــك؟   هـــاَملكتّبالنـــسبة ل
ّ قيادتـــــه الذكوريـــــة، وســـــوف يـــــضرب أمـــــامجيـــــب أن تنحـــــين ه، ُتَعـــــصم
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المـــك املعـــسول عـــرض احلـــائط، وينتهـــي احللـــم الـــوردي بـــشهادتك وك
 وجهـــك، كالـــصاعقة لتـــصفعيـــده حلظـــة نـــزول لتعيـــشي واقعـــك األلـــيم 

: يكــشر عــن أنيابــه ويــشتمك ويهينــك ويقــول لــكسوعنــدما تعرتضــني 
نتيجـة اجلهـل وانعـدام كـل ذلـك  أهلك، وإىل اذهيب )ًمجالخيرج الباب (

وإمنــا ، لــيس عليــه ابتــداءفــاحلق ، ولكــن إن حــصل ذلــك، ّالثقافــة عنــده
  .!!ً به أصالقبلاحلق على من 

  .قبلون عليه ُكل املوظفني حيبونه وي،  أنت جتورين عليه :سعاد
 فهـو كـاملهرج الـذي ،ستملحون فكاهاتـهَشفقون عليه ويُ املوظفون ي:باُر
ــ ــه سيــسمع مــا ال يرضــيه إذا ســو،ضحكهمُي ــَلت لــه نفــسه وت ولكن ع طل

 أيـن  مث هل لـك يـا صـديقيت أن تقـويل يل،املتواضعإىل أعلى من مقامه 
لعلــــك  !ستـــسكنني؟ مــــع زوجتــــه وأطفالــــه يف البيــــت الــــذي ال يــــسعهم

 هـــــل !ّمـــــن معاشـــــه الـــــضخمً فخمـــــاً سيـــــستأجر لـــــك بيتـــــا تظنـــــني أنـــــه
 ويكـون دوره مثـل ذكــر ، مـن معاشـكستـستأجرين أنـت وتـصرفني عليـه

جــاءك أوالد يكونــون ّ فتعيــشني منــذ بدايــة الــزواج كأرملــة، وإذا !ّالنحــل
أيتامــا ابتــداء، ولــن تـــستطيعي االســتمرار يف العمــل ألن األوالد حباجـــة  ً

 ومــن يــصرف علــيهم إذا ، ومــن يــربيهم،األم، فــأين تــضعينهم عنايــةإىل 
 .تركت العمل؟

 ! أن أسألك وبصراحة ماذا أحببت فيه؟وحيق يل باسم صداقتنا 

  هل مستواه العلمي متميز؟ ـ
  ية؟هل ثقافته عال ـ
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  ـ هل عنده مال كثري؟
  ـ هل عمله ذو دخل كبري؟
 ؟مرموقة ـ هل له مكانة اجتماعية 

 ة؟فاضلتصف بأخالق يـ هل 

ّفعم باحليوية والنباهة والذكاء؟ُـ هل هو شاب م ّ 

 ًـ هل هو عازب وحيبك فعال؟

ــ وملــاذا مل  أســرة مرتابطــة قائمــة علــى احلــب والعاطفــة؟ بنــاءهــل يريــد  ـ
   األوىل ؟يفعل ذلك مع أسرته

 كيـف : أبا زيدسألت قبل دقائق ،أقول لك بصراحةوامسحي يل أن    
ّقـــدم علـــى هــــذا الـــزواج، وأنـــت فاشــــل يف زواجـــك األول ؟ فــــضحك ُت

  .!هي راضية فما دخلك أنت: وقال
يعــين  :ـــ هــل تعلمــني مــاذا يعــين هــذا اجلــواب؟ ســوف أخــربك بــصراحة

ـــ ـــه ي ـــة بـــشعةستغل عاطفتـــك أن ه  ويعـــين ،بأناني ــ أن يعـــرف أن ـزواجكمـــا 
ــه ولــك، ولــيس ملــصلحة أحــد منكمــا، ولكــن طائــشةخطــوة  ّ بالنــسبة ل
ــة ً درك ســلفاُ وهــو يــ، عليهــالإلقــداميدفعــه جهلــه  مىن ُتَســّأن هــذه اللعب

ًى بـــك، ولـــن خيـــسر شـــيئا، وأنـــت ّ ولكـــن يكـــون قـــد تـــسل، ذريـــعفـــشلب
  .!ّسوف تدفعني الثمن وحدك

املـــشكلة و ، حتمـــيتمـــاعيقـــدمني عليـــه انتحـــار اجُإن األمـــر الـــذي ت 
ّ مـن الناحيـة العقليـة لتقيـيم سـهلألن ا. ليست فيه، وإمنـا املـشكلة فيـك

 صـــفة هلــذا الــزواجال جتــدين  فأنــت ،املنطقــيعنــدما تــضعينه يف امليــزان 
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وإذا كـان األمـر كـذلك، . سلبيةالـصفات حيفل بال بينما ،واحدةإجيابية 
ــان، فال خيتلــف علــى هــذا الــزواج فــاحلكم العقلــي  وســينتهي كمــا يــه اثن

ـــلفـــشل أســـلفت ب قـــدم علـــى عمـــل يعلـــم أن نتيجتـــه ُ والعاقـــل ال ي،قات
 فإذا أصر على اإلقدام على مثـل ذلـك العمـل يؤكـد أنـ،اخلسارة عتـل ُه مُ
  .ّالزواج الفاشلبول َقبأو األهل م من احلياة وينتق، ًنفسيا

ُ مــن هــذا الرجــل حزواجــكفــال يكــون  ا بــه، وإمنــا ّبــّ أداة كــدامه ســتخالً
 .!ّ الضحية أنتت، ولو كانتعمدُ مانتقام، وقتل اجتماعي

مل و اجتماعيـــة عاطفيـــة، أزمـــات املـــشكلة عنـــدك، فأنـــت تعـــانني ً؛إذا   
ّتـــستطيعي أن حتققـــي التـــوازن النفـــسي يف حياتـــك، ومازلـــت يف مرحلـــة  ّ
ّالطفولـــة غـــري مفطومـــة عـــن والـــديك، وهـــذه املرحلـــة كامنـــة يف نفـــسك، 

ِنـك مسحـت هلـا أنـت أن تبقـى يف داخلـك، فـصار لـك وكربت معك أل
 :ُعمران

 .ًعمر الجسد ثالثون عاما: األول

  .ّ مازال في مرحلة الطفولةواإلدراكيّالعمر النفسي : ّالثاني
باالنتقــــام ال يكــــون وإذا كــــان األمــــر كمــــا ذكــــرت، فعــــالج نفــــسك  

ُ ولـو كـان صـورة رجـل دون إنـسان يف ،من أي رجل زواجعرب اهلستريي 
  .!اخلهد

األصــغر عــاجلي اخلطــأ ُفيــا صــديقيت افتحــي عينيــك علــى احلقيقــة، ال ت
ــــك، خبطــــأ أكــــرب  ــــداء ضــــمريك وعقل ــــب أســــرته ف ،واســــتجييب لن مــــا ذن

ـــه ّ علـــى عالتأخـــذين مـــنهم معـــيلهم ؟ يـــا صـــديقيت إن زواجـــك إن مت ت 
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ـــــب، وســـــوف ت ـــــه الفـــــشل القري  موقفـــــك زداد، ويـــــًســـــريعاقـــــني طلُفنهايت
ســــتنتقل النتــــائج الوخيمــــة إىل مــــصيبة مطلقــــة، وكً تعقيــــدااالجتمـــاعي 

الوحيــدة سؤولة املــ ألنــك  ،إذا جــاءك منــه ولــدتستعــصي علــى العــالج 
ويرتكه لك، فكيف يعيش هـذا الولـد أبو زيد همله ُسوف يوعن الولد، 

  . ودون أم متفرغة لرتبيته،دون أب
م العلعدوم ألنه م،  يثق بكمل ولن  أبا زيدواعلمي يا صديقيت أن

وأنـت متلكـني العلـم ، وزوجتـه موجـودة،  قبلـكًومتزوج أصـال ،ّوالثقافة
، هنــأنــك تزدريوســيعتقد مــع كــل نظــرة ، وقــه مبراحــلُفَتـّوالثقافــة بنــسبة 

لـــه، فيحقـــد عليـــك وينـــتقم   مـــسايرة وجماملـــةظهـــرين االحـــرتامُأنـــك تو
  .منك
ـــا صـــديقيتمث     كيـــف يكـــون موقفـــك بيننـــا، وزوجـــك هـــل فكـــرت ! ي

ا ال قيمة اجتماعية له؟ وكيف تتعاملني معه وأنت تنظرين قهوجي عندن
 إليه بدونية وال حترتمينه؟

ُيــــا صــــديقيت كــــل مــــا ذكرتــــه ســــابقا كــــاف ألن ت ّعيــــدي النظــــر يف قــــرار ً
عالقتـك مـا سـيعلق ب فما بالك إذا فتحنا ملف موقف أهلك و،زواجك

هـل َُربينهم على قـبول رجـل  ال يريدونـه؟ ُ هل جت، من شوائب سامةم
تريــدين أن ختــسري احــرتام أهلــك لــك؟ هــل تريــدين أن يكــون زوجــك 

  مهزلة وسخرية لآلخرين؟
 رغم أنف اجلميع، وتظنني أن األمر خيـصك تزوجيهل تريدين أن ت

  فقط؟
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أن الزواج قرار اجتماعي نابع من األسـرة ألن اعلمي يا صديقيت  ّ
ـــزواج، ـــإن طّاألســـرة كلهـــا تتحمـــل تبعـــة ال ـــُ ف ـــن يتخل ى عنـــك لقـــت ل

ّ ينبغي أن تنفردي بقرار الزواج ألن ما تراه األسرة أوسع ال ؛ لذا،كأهل
ًأفقــا وأبعــد مــآال مــن رؤيتــك، الــيت هــي غالبــا ً  مــن هنــا عاطفيــة انفعاليــة، ً

َينبغي على الشاب أو الفتاة أن يـقدما قرار األسرة على قرارمهـا، وذلـك  ُ َ ّ
ًبشرط أن يكون قرار األسرة حكيما عـادال، وملـص لحة االبـن أو االبنـة، ً

  .كمسألتك هذه اليت أنت فيها
ولكــــن صــــديقيت ســــعاد الكــــالم يطــــول ولــــه أبعــــاد وأوجــــه كثــــرية، 

كـيس الملـح الكبيـر مـن خـالل تـذوق ملوحـة اإلنسان يحكـم علـى 
فالـذي .  وال يحتاج الحكم عليه أن يتنـاول الملـح كلـه،بعض ذراته

ّه، والـشقي ّيجرب المجرب عقلـه مخـرب، والـسعيد مـن اتعـظ بغيـر
ّ، فــأرجو لــك الــصحة والــسالمة الــذي يعيــد خطــأ غيــره ويــتعظ بنفــسه ّ

ّالنفـسية وسـداد الــرأي والتفكـري، واعلمــي أن الرجـوع عــن اخلطـأ فــضيلة  ّ ّ ّ
   .وسالمة، واالستمرار فيه كرب وندامة وخسارة

لقد مسعت ما ذكرتـه، و لـن أدخـل يف جـدال :  باستكبارسعادقالت 
ّ واحــد الســتمراري بقــرار الــزواج منــه، وهــو معــك، ويكفــي ســبب وجيــه

ّ أليس احلب سببا كافيا للزواج ؟!أنين أحبه ً ً.  
 وتــــركتهم خلفهــــا ،   وقامــــت ســــعاد وانــــصرفت معتــــذرة مــــن زمالئهــــا

  . بقلوم اجلزعة عليها جمتمعني
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 ينبغي أن نأخذ على يـديها وننقـذها مـن هـذه الورطـة :    قال أحدهم
  .يت تريد أن تضع نفسها فيها ال
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ـــا أن منـــ :زميـــل هلـــا    قـــال   زمـــام املبـــادرة ونفكـــر حبـــل سكينبغـــي علين
  .ملشكلتها ناجع 
شـرح  سأ،يـدةطو عالقتهمـا ، أنـا أعـرف صـديقة هلـا تـدعى أمـل:باُ    ر

قنعهــا بالعــدول عــن ُعــسى أن ت ،ناصــحةكا املوضــوع لتمــارس دورهــا هلــ
   . دمرهذا القرار االنفعايل امل

واتصلت .    وانصرف الزمالء وكلهم أمل أال يتم هذا الزواج الفاشل  
بــا بأمـــل صـــديقة ســـعاد وأخربـــا القــصة كاملـــة فتعهـــدت أمـــل مبتابعـــة ُر

   . وقوع الكارثة والعمل على حل املشكلة واحليلولة دون ،األمر
قامـــت تـــصفحت أمـــل الفعاليـــات الثقافيـــة ووجـــدت ضـــالتها بـــسرعة فو

ًاتصاال هاتفيا بسعادوأجرت على الفور  ً.  
  ً مرحبا سعاد كيف حالك ؟ :   أمل

وأنـت كيـف حالـك إن شـاء اهللا تكـون احلمـد هللا  ،ً أهـال أمـل:   سعاد
  أمورك خبري ؟

عـارم أريـد أن أراك فأنـا يف شـوق ! سعاد .  احلمد هللا أنا خبري  :   أمل
   !إليك

ً مىت حتبني أن تأيت لزياريت فأهال وسهال بك :   سعاد ً.  
ًغــــدا يف املركـــز الثقـــايف فمــــا رأيـــك لــــو هامـــة  حماضــــرة لقىُســـت :   أمـــل

  اجتمعنا هناك ؟
  لقيها؟ُحول أي موضوع ؟ ومن سي!  حماضرة:   سعاد
لقيها مفكــر ُ وســي) التعدديــة فــي الــزواج ( موضــوع احملاضــرة :    أمــل
  .مشهورإسالمي 
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  وما عالقيت ذا املوضوع ؟ !  أوه :بارتيابسعاد قالت     
 يف نفـــسي لـــو اجتمعنـــا هنـــاك ُ وقلـــت،ر احملاضـــرةو أريـــد حـــض:    أمـــل

 وحـضور احملاضـرة، ،واحلـديث معـك،رؤيتك،ُفسوف أكسب عـدة أمور
  . خارج جدران البيت ً ممتعاًلنمضي وقتاوخنرج مع بعضنا 

  .سوف أذهب إىل احملاضرة من أجلك أنت فقط ال بأس  :    سعاد
 الــسابعة ًغــداقــي يف املركــز الثقــايف  نلت،ً شــكرا لــك يــا صــديقيت:    أمــل

  . مساء
 صـــــلت أصـــــداء َوَأســـــعاد تـــــساءلت وبعـــــد أن انتهـــــى احلـــــديث بينهمـــــا 

 األمر حصل مـصادفة ّ أم أن،مشروع زواجها إىل مسامع صديقتها أمل
  !.من باب التوافق الزماين بني األحداث 
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  التعددية في الزواج
عنـــد بـــاب املركـــز الثقـــايف حـــسب ن الـــصديقتايف اليـــوم التـــايل التقـــت   

بالت وكلمــــــــات الرتحيــــــــب ُ القــــــــدلتــــــــاا وتباتــــــــ وتعانق،املوعــــــــد بينهمــــــــا
  …واالبتسامات 

   !بعد الغياب والشوقلقاء ال ما أمجل حلظات :   سعاد
 ةيمــعظ قيمــة فالــصداقة ،إــا مــن أمجــل حلظــات العمــر!  نعــم :   أمــل

نـــدخل إىل قاعـــة هيـــا يـــا ســـعاد ل. ينبغـــي علـــى النـــاس احملافظـــة عليهـــا 
ـــة مـــن احملاضـــر ـــار مقاعـــد قريب ـــدو أن،احملاضـــرة لنخت  احملاضـــرة حتظـــى  يب

  .بإقبال منقطع النظري 
  :ًصعد احملاضر إىل املنصة وبدأ حماضرته قائال   

      السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
ـــة  ـــسماع احملاضـــرة املعنون ـــساء لقـــدومهم ل ً    أشـــكر احلـــضور رجـــاال ون ً

  . الزواج بالتعددية يف
     أيها السادة والسيدات

، وجعــل ذلــك دود زوجــي احلــًا اخلــالق املــدبر قــد خلــق الكــون ثنائيــّ إن
ًقانونـــــا ثابتـــــا قـــــال تعـــــاىل ْومـــــن كـــــل شـــــيء خلقنـــــا زوجـــــني لعلكـــــم { :ً ُ ََ ِ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ٍ

ْ ُ ِ َ
َتذكرون ُ  َ طلـق علـى االثنـني مـن النـوع ُال ت) زوجـني( وكلمـة  49الـذاريات }َ

 فكـل واحـد منهمـا  ،طلق على الذكر واألنثىُوإمنا ت، وذكرذاته أي ذكر
ـــتالؤم والتكامـــل واالنـــسجام ً،زوج لآلخـــر خلقـــا  مبعـــىن وجـــود عالقـــة ال



  48  

 وبالتـايل ، بينما ال يوجد عالقة تكامل بني اثنني من النـوع ذاتـه،بينهما
  .، وإمنا مها اثنان عليهماال يصح إطالق  اسم زوجني 

 وكــل ذكــر هــو ،ى زوجــني الــذكر واألنثــىاإلنــسان جــنس حيتــوي علــو   
ـــى  خلقـــا، وكـــل أنثـــى هـــي زوج للـــذكر ًخلقـــا، ونـــزل الـــشرع  ًزوج لألنث

ــــزل ليعطــــ ــــة، ومل ين ــــصورة واعي ــــة ب  حكــــم ياإلهلــــي لتنظــــيم هــــذه العالق
اإلباحـــــة ملمارســـــتها ألن ممارســـــتها شـــــيء فطـــــري ال حيتـــــاج إىل حكـــــم 

حيتاجــان إىل اإلباحــة، مثــل ذلــك  فعــل تنــاول الطعــام والــشراب فهمــا 
ًومــا أراد الــشارع منعــه أو تحريمــه يــنص عليــه عينــا، تنظــيم تناوهلمــا، 

   .دّقيُطلق والحرام مُ المباح م:ومن هذا الوجه قال العلماء
م الشارع نكاح احملارم وجمموعة من النساء مثـل زوجـة االبـن مـن ّ   فحر

ًيال  وذكـرهم بـالنص تفـصاخل،… واملرأة املتزوجة، وزوجـة األب ،لبُالص
 األصـــل الـــذي هـــو إىلحكمـــه ريجـــع أمـــا مـــا ســـكت الـــشارع عنـــه ف. 

تـاج إىل تـشريع ألن ذلــك حيامرأة واحـدة ال بـ زواج رجـل ً؛إذا. اإلباحـة 
ولكـن حيتــاج إىل . حتـصيل حاصــل، وهـو أصــل يف العالقـات اإلنــسانية 

أمـا فكـرة  تنظيم وضـبط العالقـة بينهمـا مـن حيـث الواجبـات واحلقـوق،
ــَوم ،اج  فهــي واردة مــن حيــث نظــام الواقــعالتعدديــة بــالزو يف الرجــل ل َث

كمثل نواة الذرة، والنـساء كمثـل اإللكرتونـات املتعـددة الـيت تـدور ذلك 
ــــواة و ــــرحــــول الن ــــه  تبط ــــا،ت ــــدائرة وعالقت ــــل مركــــز ال ــــضا كمث ــــه أي ًومثل

مبجموعـــة نقـــاط احملـــيط مـــن حيـــث املـــسك واالرتبـــاط، فكمـــا أن الـــذرة 
تعلق ما اإللكرتونـات ونقـاط وتدور حوهلما تد والدائرة هلما مركز واح
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 كــذلك يف اخلليــة االجتماعيــة املتمثلــة باألســرة ميكــن أن تكــون ،احملــيط
َمؤلفــة مــن مركــز واحــد يتمثــل بالرجــل   َ فــالفكرة رتبط بــه عــدة نــساء، تــََُْ

ـــة منـــسجمة مـــع نظـــام  ـــة واقعي مـــن حيـــث األصـــل هـــي فكـــرة علمي
تعددية لنظـام اتمـع اإلنـساين مـن ويرتك حتديد هذه العالقة وال،الكون

  .حيث السماح أو املنع 
 ومبـــا أن فكـــرة التعدديـــة يف الـــزواج مـــن النـــساء علميـــة وواقعيـــة مل يـــأت 

 ولكـن .ها، وإمنا تركها لقاعدة األصـل يف األشـياء اإلباحـةكرسُتشريع ي
ـووجه فكـرة التعدديـة إلـى  ،أربـع نـساءهو ًا أعلى وّوضع للتعددية حد َ َ

قــــال  . ل والمطلقــــات لتــــرميم الخليــــة االجتماعيــــة وتفعيلهــــااألرامــــ
  :تعاىل

َوإن خفتم أال تـقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مـن النـساء {  َ  ُْ َ َ ُ ََ َُ َْ ِْ ِ َِ َ ُْ ِ ْ ُْ  َ ْ َِ
ُمثـىن وثالث ورباع فإن خفتم أال تـعدلوا فـواحدة أو ما ملكـت أميان َ َـْ َْ ًَ َ َْ َ ََ َ َ َْ ََ ِ َِ َ َْ ُ ُِ ْ  ْ ُ ْ ْ ِ َ ُ َ ْكم ََ ُ

ْذلك أدىن أال تـعولوا  ُ ُ َ  َ ََ ْ َ    3النساء}َِ
  !أيها السادة والسيدات    
 فمحــور ،ً انتبهـوا إىل أن الـنص يـتكلم ابتـداء عــن اليتـامى والعنايـة ـم 

 خبالف ما هو شائع من أن عنوان النص هـو يتامىالالعناية بالنص هو 
ا مـــا  فـــانكحو� وذلـــك مـــن خـــالل اقتطـــاع مجلـــة ،إباحـــة تعـــدد النكـــاح

ـــساء  ـــصورة منفـــردة �طـــاب لكـــم مـــن الن ـــنص وأخـــذها ب  مـــن ســـياق ال
وتوظيفها خالف ما قصد الشارع منهـا، فهـذا العمـل األبـرت الـذي يقـع 

   :فيــــه كثــــري مــــن البــــاحثني والفقهــــاء مثلــــه مثــــل مــــن يأخــــذ قولــــه تعــــاىل
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َفـويـــــل للمـــــصلني { َ ْ ٌ َْ ــاعون}َ َ ال تـقربـــــوا الـــــصالة ...{ أو قولـــــه4املـــ ََ  ْ َ ْ َ... { 
فينبغي إرجـاع الجملـة إلـى محلهـا مـن الـنص، وفهـم الـنص  43النـساء

ضـمن منظومتـه الكليـة مـن الـنص العـام، وإسـقاط ذلـك علـى محــل 
الخطــاب مـــن الواقـــع ليـــتم تحقيــق المقاصـــد اإللهيـــة للتـــشريع مـــن 

فيكـون . حيـث المنفعـة للنـاس وصـالح وبنـاء المجتمـع والنهـضة بـه
فلــذلك .  مبــصلحة اتمــع ومتاســكه حتقيــق رغبــة الفــرد ومنفعتــه متعلقــة

 للفرد الذي يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يكون ذلـك ًهاأتى توجي
مــــن أم اليتــــامى، وــــذا العمــــل يكــــون قــــد حقــــق رغبتــــه وحــــصل علــــى 

 وبالوقت ذاته قام برتميم خلية اجتماعية فقدت مركزهـا املتمثـل ،منفعته
ًبالوالد فجعـل مـن نفـسه مركـزا هلـا وأبـا لل ، وهكـذا هـمً وزوجـا ألم،تـامىيً

ـــصورة  ـــني مـــصلحة الفـــرد ومـــصلحة اتمـــع ب ـــل والتعاضـــد ب ـــتم التكاف ي
ْوإن خفتم أال تـقسطوا {لذلك بدأ النص بقوله تعاىل  . ًمتامامنسجمة  ُ ِ ِْ ُْ  َ ْ ُ ْ َِ
َيف اليتـــامى ََْ  العنايـــةحتمـــل مـــسؤولية تـــستطيعون  شـــعرمت أنكـــم نمبعـــىن إ}ِ

غري قابلـة للفـصل  أتـى جـواب متالزمة  اليتامى مع أمهم بصورة دائمةب
َفانكحوا ما طاب لكم مـن النـساء مثــىن وثـالث وربـاع{ :الشرط َ َ ََُ ََ َ ُ ََ َ ُْ َ  َ  ُ َ ْ ِ أي } َ

ــا االجتماعيــة علــى أال يتجــاوز  قومــوا برتمــيم مــا طــاب لكــم مــن اخلالي
يعجـز الفـرد عـن الوفـاء مبتطلباـا أربع خاليا ألن ذلك مـسؤولية كبـرية، 

ْفـــإن خفـــتم أال تـعـــدلوا { :الـــنص جبـــواب شـــرط آخـــر وهـــولـــذلك تـــابع  ُِ ْ َ  َ ْ ُ ْ ِ ْ ِ َ
ْفـواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تـعولوا  ُ ُ َ ُ َ َ َ ََ ْ َ َِ ْ ُ ََْ ًْ ََ َ ْ َ ِ َ  علمـتم أنكـم نفإ}َ

ســـوف جتــــدون صــــعوبة يف العــــدل بــــني اليتــــامى املختلفــــة أمهــــام ألن 
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ْولن تستطيعوا{العدل بني النساء مستحيل  ُ ِ َ ْ ََ ْ أن تـعدلوا بـني النـساء ولـو َ َ َُ َ  َ ْ َـ ْ ِ ْ َ َ
ْحرصـــتم  ُ ْ َ  وذلـــك ، فعلـــيكم برتمـــيم خليـــة واحـــدة فقـــط) 129: النـــساء( }َ

ــــــة  ــــــوا وتقعــــــوا يف مــــــشكلة الفقــــــر والعجــــــز وختــــــسروا اخللي ّأدىن أال تعول
دون كلمــة ) النــساء(، وذكــر الــنص كلمــة االجتماعيــة األوىل أم األوالد

ساء تــشمل أمهــات اليتــامى مبفهومهــا، ألن كلمــة النــ) أمهــات اليتــامى(
ًوأضافت حكما آخر وهو إباحة التعدد مـن النـساء عمومـا دون حـض  ً

حلـصرت ) أمهـات اليتـامى(من الشارع على ذلك، بينما لو أتت كلمـة 
التدل على الـشهوة أو الرغبـة، ومـن ) طاب(، وكلمة احلكم فيهن فقط

نسان الذي يعـاجل  اإلُفِصَونعام، وطاب املريض، ططاب ال:ذلك قولنا
األبـــدان مـــن األمـــراض وإرجـــاع تكيفهـــا مـــع نظامهـــا بالطبيـــب، فيكـــون 

ّيقـــــصد بـــــه ماصـــــلح لكـــــم وحيقـــــق االنـــــسجام ) ماطـــــاب لكـــــم(الـــــنص ُ ُ َ ُ
  .والتكيف

ًهـــه تعليمــــا ّ ووج،فـــالنص اإلهلـــي أتـــى بتنظـــيم احلــــد األعلـــى للتعـــدد   
ا  منفعـــــة للمجتمـــــع، فاخلاليـــــايكـــــون هـــــذا التعـــــدد ذأن ًوتـــــشجيعا إىل 

قـاس ُ وي،االجتماعية اليت فقدت مركزها هي أوىل بعمليـة البنـاء والرتمـيم
ُعليها مقصدا كل امرأة ت  أو ،عاين من مشكلة اجتماعية نتيجـة الطـالقً

ومـا شـابه ،  أو فقدان األسرة نتيجـة حـروب أو كـوارث طبيعيـة،التشريد
وسـكت الـشارع عـن التعـدد الـذي .  أوىل بالزواج التعددي نُ فه،ذلك

 فهــو مــن املبــاح حــسب قاعــدة ، ومل حيــض عليــه،هـدف إىل جمــرد املتعــةي
ويؤخـذ  املباح إال مقيد،قوال يطب ،األصل يف األشياء اإلباحة إال النص
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ساء فقط نص ذاته �ربع  �Mده ا3%ىل من ا ٔل بـاح %ـىل �رض ،ٔ نظـمي ممارسـة ا ٔ ويرتك  مل ت

�عـا �و سـامMا سب مـا =ـرى مـصلçة ³  متع، و نظام ا ًالواقع  ًٔ م حـ  فـ� اكمـل احلريـة �ل

ٔرشط � رشع ن� ت�اوز Mدود ا ل ال    .ي

سن اصغا�مك  ٕ   وشكرا  حل ً  

يمك ورمحة هللا وúراكته  سالم  %ل   وا   . ل

ثـرية مـن احلـضور، وقـد قـام احملـارض 4جلـواب  ساؤالت  ك   وحصل مدا�الت و ¤ـ

تواه  ش_هتا مما �رى املوضـوع ورفـع  �ا س_%لهيا،و مـق ٔ وانـرصف احلـضور ومه يف Mـا� . م

هم بعضا حول املوضوع بني منقاش و ُ	دال مع  ً ُمؤيد، و�خر ُعجب مبعض qحفظ %ـىل ٓ

توسع ُ و�خـر مـ،لاملوضوع �Îراسة وا يـد مل ! هتمك مـزنجع ٓ لعتوزمع �Mـدمه �ن احملـارض ا ٔ ٔ

¢يــlت جبديــد اذ �قــر ٔ ٕ تعــدد مطلقــأ نص �4ح ا ً �ن ا ل ٔلــ رشوح ًده %ــدداّ وMــدٔ رشح ا ملــ  فــ

بوا مبضامني، وعرض املعروض جعوتصدى ³ �خرون � ٔ متـع ، احملارضة الرثيةٓ � وهكـذا ا

ياة قامئة %ىل مجمو%ة �لوان،  qعددة مضن ثقافة واMدة، فا ٔتوي %ىل رؤى  حل وجـامل محي

برصي  هد ا تعدد ا3لوان وغىن ا لاÎلوMة =كون  ملشب ٔ.   

تقاط  ل   وخرجت سعاد و�مل من قا%ة احملارضة و�در\ت �مل �ن الوقت قد Mان ال ٔ ٔ ٔ ٔ

سمة ساحنة فقالت  aالفرصة ا   ٔ ما ر�يك ? سعاد يف احملارضة ؟:م ل

مية ! ٕ اهنا حمارضة رائعة :   سعاد ´ـل هـذه املعاجلـة ! عظبل يه  Bـايت  ممل �مسـع يف  ح ٔ

نص القر�ين  تعامل مع ا تعدد وا ٓشلكة ا ل ل ل   ! مل

سه :ٔ   �مل نف و�� �شاطرك الر�ي  ٔ ٔ ٔ.  

�اول بعضا مهنا ؟:   سعاد نا اىل حمل Mلو?ت  ً ما ر�يك لو د aن ٕ ل�ل ٔ  
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Bدة  فكر:ٔ   �مل qعلق بك! جة  مو�اصة �ين �ريد �ن �wلكم معك مبوضوع خشيص  ٔ ٔ ٔ    ؟ٔ

  وما هو املوضوع ؟! ٔ �وه :   سعاد

تظري حىت ند�ل  احملل:ٔ   �مل   !ٕ وجنلس اىل الطاو� ،ن ا

ٔاذن لقد �رت فضويل ونفذ صربي ! هيا :   سعاد ٕ.  

تا احللوى املفـضv Vهيـام سـlلت سـعاد تقر� يف ماكهنام و ندما ا ٔ   و ب س_  صـديقهتا  طلع

  املوضوع اSي خيصين ؟ ٓ وا3ن ما هو:بلهفة ظاهرة

نا:ٔ   �مل  ً ٔ بال مقدمات لقد وصل ايل �رب �نك قررت الزواج ؟ حس_ ٕ  

  ٔ وما اخلطl يف ذs ؟:   سعاد

£س اخلطl يف قرار الزواج :ٔ   �مل  ٔ يار الزوج! ل خqوامنا يف ا ٕ!  

 ارشة اذا مسحت :   سعاد ٕ اطريق صلب املوضوع بصورة    ؟!م

رشكة اليت تعملـني !  رصاMة :ٔ �مل   تÊدم ا للقد %لمت �نك قررت الزواج من  مس_ ٔ

  !فهيا 

  ؟!ٔ من �وصل اخلرب s :   سعاد

هم �نه وصل وكفى،ٔ ال هيم من �وصل اخلرب:ٔ   �مل ٔ ا يح ،مل هل هذا  حص    ؟!ف

  .حصيح !  نعم :   سعاد

نده �والد :ٔ   �مل ٔ لكن %لمت �نه مزتوج و عٔ ُ!  

سمعي يف :   سعاد ¤ �مل   اح ٔ تعدد �مر  ماحملارضة �ن ا ٔ   ؟!لٔ

تعددية :ٔ   �مل سمعي �نت �ن ا ُس �مل  ل ¤ٔ ٔ ية ¢�ٔ fشالك �ج عت من �	ل Mل ا مل   ؟ !ٔ

َ �ال ت:   سعاد ية ّعدٔ fشلكة اج ثالثني دون زواج  ع=ن وصويل اىل سن ا م ل   ؟!ٕ
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بعا :ٔ   �مل شلكة   ً ط £س Mالس_َتُمولكن الزواج من ! م رشكة  Êًدم ا ل شلكة ؛ل مـ بل 

  !ٔ�كرب

qاح %ىل �رض الواقع  ،ٔ �� مضطرة:سعاد    Bار �خر  ٔ الوقت يفوتين وما من  م   .ٓخ

ناك ما يربر زوا	ا:ٔ   �مل £س   ً ه هذال  R .  

شلكيت :   سعاد م �ريد �ن �ر�ح، و�رحي �رسيت، و�Mل  ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ.  

تك، وامنا يعقدها و=زيدها صعوبة :ٔ   �مل يه ال حيل  ُ ولكن ما تقدمني  ٕ شلك م%ل ُ.  

يك اwر:   سعاد  ò4 شالك ؟%ل نا من اهلم وا مليك املوضوع ود   عي

هروب من الواقع ال يغريه :ٔ   �مل ُ ا   .ل

ية، و�ريد �ن �خوض جتربة 	ديدة :   سعاد ياة املا مئت، ومللت من ا ٔ لقد  ٔ ٔ ض حل   .س_

يل:ٔ   �مل ت�ديد يشء  مج ا سان �ن يدرك �=ن يد�ل، و ما ،ل  غي %ىل اال ٔ ولكن  ٔ � ٕي �

  .ٔيه عواقب ذs ا3مر 

ناول احللوى ؟ٔ ما ر�يك :   سعاد نا من  تلو نذهب، لقد ا   âهتي

بدو �نك ال wريد=ن معاجلة املوضوع :ٔ   �مل ٔ كام wريد=ن،    !     ي

تــا  باد £هتــا بعــد �ن  بــت لك واMــدة مــهنام اىل  qــا وانــرصqا مــن احملــل، وذ ل   وقا ت ٕ ٔه ب ف م

ية اÎلقاء قربا  سالم  %ىل  ًا ي ن   .ل
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  مفهوم الحب
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 واجتمعــت مــع ، ذهبــت ســعاد إىل عملهــا كعادــا،ايناليــوم الثــ  يف   
إن الــسيد هــاين يريــد أن يتحــدث معــك يف فــرتة : ُ فقالــت ربــا،زمالئهــا

   وذلك بطلب منا حلرصنا عليك ،الراحة والغداء حول موضوع زواجك
   .وال مانع من إجراء ذلك احلديث ،كم النبيلةر دَُقأنا أ :   سعاد

فـــاجتمعوا ، حــىت حـــان موعــد الراحـــة والغــداء ،مهلاعمـــأإىل انــصرفوا و  
 التعليقــات وســط وتنــاولوا الطعــام ، وجلــسوا إىل املائــدة،يف قاعـة الطعــام

 اسـتأذن ، وبعد أن انتهوا من الطعـام، عناء العملففُاليت ختاملضحكة 
فأذنـت سـعاد لـه هاين يف بدء احلديث مع سعاد حول مشكلة زواجهـا 

  .متأثرة باجلو النفسي املريح 
الغاليــة أشـكر زمالئــي علــى منحـي ثقــتهم بدايــة ال يفــوتين أن  :  هـاين 

 ومناقــــشة موضــــوع زواج زميلتنــــا ســــعاد مــــن ً، مجيعــــايف الـــتكلم بــــامسهم
  . زيد مستخدم الشركة السيد أيب

 مـن ،أنا وزمالئي قررنـا الـتكلم معـك يف هـذا املوضـوع!    آنسة سعاد 
ا لـــك كزميلـــة لنـــا يف ّـــبنُ ومـــن منطلـــق حً،منطلـــق الواجـــب اإلنـــساين أوال

  ً.العمل ثانيا
  . الطيب شعوركمً شكرا الهتمامكم و:  سعاد
عنـــدما  أذكـــر ، لـــضيق الوقـــت ســـأطرق املوضـــوع مباشـــرةًنظـــرا :  هـــاين

ً الزميلــة ربــا ســابقا تــكَملَك ألــيس الحــب  :ِرددت عليهــا بقولــكأنــك ُ
ًســببا كافيــا للــزواج د أن  وأنــا أريــ،وأيــت احلــديث عنــد هــذه النقطــة. ً

  .   أبدأ من حيث انتهيت 
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ُبــــــصورة اختلطــــــت صــــــديقيت العزيــــــزة، أنــــــا أرى أن أوراق املفــــــاهيم 
ـــــه املناســـــب،  ـــــتم اســـــتخدام املفهـــــوم يف غـــــري مكان ـــــث ي عـــــشوائية، حي
وقصدت مفهوم احلب، فلـو سـألتك وزمالئـي احلاضـرين مـا هـو مفهـوم 
ـــه شـــعور ـــصعوبة تعريفـــه ألن ـــرية ل ـــسمعت إجابـــات كث ـــدكم؟ ل ُاحلـــب عن ُ ُ 

ولكــــن . إنــــساين نبيــــل، وهــــو خيتلــــف يف دوافعــــه مــــن إنــــسان إىل آخــــر
ـــاء مفهـــوم  ـــدهم دوافـــع تكـــون هـــي األســـاس لبن ـــع عن نالحـــظ أن اجلمي

ًفعنــدما أحـب إنــسانا، يكـون قــد تـشكل ســابقا دافـع يف نفــسي . احلـب ًَ  َ َ
ّوالـــدوافع يف واقـــع حـــال اإلنـــسان بالنـــسبة . يـــدفعين حنـــو مفهـــوم احلـــب ّ

 :للحب نوعان

ــة: وع األولّــالن ــاين دوافــع نفــسية داخلي ّ ال عالقــة هلــا بــالطرف الث ّ
ُأبدا، حنو شعور اإلنسان  ّ بالضعف واالحتياج والوحـدة )رجل أو امرأة(ُ

ــنفس والواقــع، ومــا شــابه ذلــك،  ــة واحلــزن والفــشل علــى صــعيد ال ّوالعزل
ّ بــالطرف الثــاين، إذا مســح لــه بــذلك وفــتح بــاب نفــسه لــه ًفيتعلــق نفــسيا ّ

 يف اللعبـة اخلاطئـة، فيـدخل األول ويتعلـق بـه، ويـوهم نفـسه أنـه ُليشاركه ّ
يف حالــة الــشعور باحلــب، وهــذا لــيس حبــا، وإمنــا لعبــة تقــوم علــى ً ُ   خلــط

 .أوراق خاطئة

 احلـــب، شـــعورّاملـــريض الـــذي يتعلـــق بالطبيــب، فيـــسقط عليـــه : ًمــثال 
ّطبيـب إن ُفإذا تركها تنمو بصورة عشوائية يف غري تربتها، يعرض على ال

ًكانت امرأة الزواج منها، وإن كان املريض امرأة والطبيب رجـال تقـع يف  ّ ّ
 .ّحبه ويم به وتتمىن الزواج منه
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ّتعلــق اجلــائع بالطعــام، فــإذا زال اجلــوع، زال هــذا :  آخــرهــذا مثــالو 
ُالشعور، ورجعت املياه إىل جماريها، فيكون   هذا احلـب الـومهي مـن اجتاه

  . اخلارجداخل اإلنسان إىل
اني ّـالنوع الث اني: ّ ّـأمـور متعلقـة وموجـودة فـي الطرف الث ، وهلـا يف ّـ

 :ُالواقع صورتان

ُ، وليس حبا، حنو أن تًسمى إعجاباُت: ّالصورة األولى املرأة (عجب ً
، أو بذوقــه يف اختيــار ه أو بطريقــة مــشي،اآلخر بتــسرحية شــعر)ّأو الرجــل

ــالعطر أو بطريقــة حديثــه،ّاللبــاس مــسكه بنظــام الربوتوكــول،  أو بت، أو ب
ّومــا شــابه ذلــك، ممــا لــه عالقــة مبفهــوم املدنيــة، الــيت هــي ممارســة التقنيــة  ُ  َ 

ًوسأضـــرب لـــك مثـــاال . ّواألتكيـــت والدبلوماســـية يف احليـــاة االجتماعيـــة
ًصارخا واضحا   :ةّنيَهذه املدجبالء  ّنيبُيً

سون ّ كــان الــضباط اإلنكليــز يلبــ،هلنــدا حتتــلكانــت بريطانيــا  عنــدما
ّ العــــسكرية ذات اللــــون األبــــيض الناصــــع، وهــــي مجيلــــة ومنمقــــة، بــــزم ّ

ّويلبــسون يف أقــدامهم جزمــات ســوداء طويلــة إىل أســفل الركبــة بقليــل، 
 ينعمــون وهــم أيــديهم كفــوف بيــضاء، وحتــف قبعــات أنيقــة، عتمــرونوي

ُبطــول جيــد وصــورة مجيلــة، وحيــافظون  كمــا ال خيفــى علــى أحــد  ًأصــال
، جبانـب همّ وتـسرحية شـعر،مارو شـ وـذيب،قـومعلى حالقة شعر ذ

ّاألتكيـت يف تعـاملهم فيمـا بيـنهم، وخاصـة مـع النـساء كمـا اتقام فـن  
كـن أن يــصل ميهـو معــروف، كمـا أــم يتمتعـون مبــستوى علمـي جيــد، 

ّإىل مستوى االختصاص العايل، ومع كل تلـك املدنيـة الرب ِ اقـة كـان أحـد
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مليــة القتــل اجلمــاعي للهنــود العــزل املــساملني ّالــضباط اإلنكليــز يقــوم بع
بواسطة املسدس مارا على الواحد تلو اآلخر، حىت وصـل إىل أحـدهم،  ً
وضــربه بكعــب املــسدس علــى رأســه، فتطــاير دم اهلنــدي وأصــاب رذاذه 
ًبذلة الضابط البيضاء الناصعة، فجن جنون الضابط، واال عليـه ركـال  ّ ّّ

ًوبصاقا وشتما  !ك من قذر وسـخ لقـد لوثـت بـذليت البيـضاء يال:ً، قائالً
 وانـصرف ، وركلـه! ونظر إليه باحتقـار! رأسه وقتلهحنووصوب املسدس 

ِمنزعجا حانقا على هؤالء اهلنود القذرين الذين ال يعرفون املدنية ً ً!. 

ِفلــو نظـــرت إىل هـــذا الـــضابط مــن حيـــث الـــصورة واملدنيـــة حلـــرك يف  ّ ّ
ّداخلـــك شـــعور اإلعجـــاب ـــذه الـــص ورة اجلميلـــة، وهـــذا اإلعجـــاب ال ُ

عالقة له باحلب أبدا، ولألسـف معظـم العالقـات بـني النـساء، وخاصـة  ّ ً
 وغريهم قائمـة علـى ، والفنانني من املطربني واملمثلني،املوجهة للقيادات

ّهذا اجلانب االعجـايب الـصوري، ولكـن يـتم خلـط أوراق املفـاهيم ويـتم 
  .استبدال اإلعجاب مبفهوم احلب
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وكــذلك الــشعور مبيــل جنــسي لآلخــر الــذي يوصــل إىل العــشق إذا 
ًوالطلــب إلشــباع الرغبــة اجلنــسية، وهــذا لــيس حبــا، وإمنــا  التعلــق اشــتد ُّ

ًرغبــة يف االتــصال اجلنــسي مــألت نفــس اإلنــسان ويــصري عاشــقا، ومــن 
 هـــذا الوجـــه عـــرف العـــشق بأنـــه رغبـــة أو ميـــل نفـــسي شـــديد ملمارســـة

يكــــون مــــن طــــرف  ً، وغالبــــا مــــا)شــــهوة+ حــــب (اجلــــنس مــــع اآلخــــر 
واحــد،ومثل ذلــك مثــل رغبــة امــرأة العزيــز عنــدما عــشقت النــيب يوســف 

  .عليه السالم، وقصته معروفة
للتعبـري عـن احلـب هللا أو النــيب ) العـشق(يـصح اسـتخدام كلمـة لـذا؛ ال

  .أو األصدقاء
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ّالصورة الثان ُالنظر إلى نفسية الطرف الثاني وصفاتها وسلوكها: يةّ ُـ ّ ّ ّ 
ُ يوجــد يف داخــل هــذه البذلــة البيــضاء إنــسان مــاذا:ّ والتــساؤل،يف الواقــع

ذو قــيم وأخــالق؟ أم مــسخ وقــذارة خمتبئــة وراء ابتــسامة عريــضة وعطــر 
 .فواح ومجيل

ُفاإلنسان يـقوم من ثقافته      . رغم أمهيتهاته وليس من مدني،َُ
عندما نشاهد هـذا اإلنـسان املثقـف ال منلـك إال أن نـشعر بـاالحرتام ف  

ُوالتوقري له، واإلعجاب بسلوكه الـذي هـو مـرآة ملـا يف نفـسه، ألن قيمـة  ُ ّ
ّاإلنــسان مبــا ينفـــع النــاس مـــن خــري وصــالح، لـــذلك كــان الـــدخول إىل  ّ

ْالـــذين تـتـوفـــاهم ال{ :قـــال تعـــاىل. ّ بالعمـــل الـــصاحلااجلنـــة مرنـــ ُ ُ  َ ََ َ ِ  ُمآلئكـــة َ ِ َ
َطيبني يـقولون سالم عليكم ادخلوا اجلنة مبا كنتم تـعملون َُ ُ َ ََ ْ ٌَ َ ُْ ُ ُْ َِ َ َْ ُْ ُ ُ ْ َ َ ُ َ  .32النحل }ِ

ـــاس   علـــى ً قـــائم أساســـا)ولـــيس لألشـــياء(ّفاحلـــب كمفهـــوم بـــني الن
ّ واإلعجـــاب نتيجـــة حتقـــق الثقافـــة يف الطـــرف اآلخـــر ،ّاالحـــرتام والتـــوقري ّ

إلنسان تجاه هذا اإلنـسان المثقـف فينمو الحب في قلب اابتـداء، 
ًعنــد تحقــق المتابعــة وااللتــزام بــه اجتماعيــا وثقافيــا ْقــل { :قــال تعــاىل،ً ُ

ُإن كنـــتم حتبـــون اللـــه فـــاتبعوين حيبـــبكم اللـــه ويـغفـــر لكـــم ذنـــوبكم واللـــه  ُ َّ َ ّ َّ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ َُُ ِ ْ ُ ْ ِ ُِْ ِ ُ  َ َ ُِ ُ ُ ِ
ٌغفور رحيم  ِ  ٌَ   : ، وقال الشاعر31آل عمران}ُ

  قياس شنيعفي الإن ذاك لعمري ..... ه وتزعم حبهأتعصي اإلل
ّلو كان حب ُإن المحب لمن يحب مطيع......ًك صادقا ألطعتهُ ُ  

ّبـــدأ مـــن اخلـــارج إىل الـــداخل، بعكـــس قـــد ّ فيكـــون الـــدافع للحـــب 
َالصورة األوىل املر  .ّة اليت بدأ احلب فيها من الداخل إىل اخلارجّضيّ
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صر نكـــون قـــد وضـــعنا إصـــبعنا ّـــذا الـــشرح املختـــ: صـــديقيت العزيـــزة
ـــا مـــصدر علـــى  ـــر اإلعجـــاب شـــرارة احلـــب ؟ وقـــد عرفن أن الحـــب غي

 .ّالصوري وغير الواجب

ـــــــري مـــــــن األعمـــــــال  ـــــــة يقـــــــوم بكث ـــــــسان يف حياتـــــــه االجتماعي فاإلن
ّوالسلوكيات من منطلـق الواجـب، سـواء الواجـب الـشرعي ُ ، أم الواجـب 

 سنُحيــــحنــــو أن  أم الواجــــب االجتمــــاعي، إىل غــــري ذلــــك، ،األخالقــــي
ّاإلنسان يف التعامل مع والديـه، فـاملطلوب هـو اإلحـسان ولـيس احلـب، 

ــ ألن احلــــب ــ ــ  كمــــا ذكــــرتـ ــ ــــائم علــــى االحــــرتام والتــــوقري واإلعجــــاب ـ ّ ق
ّالــداخلي يف الــنفس نتيجــة ثقافــة الطــرف الثــاين، فــإن مل تتحقــق الثقافــة  ّ ّ ّ ّ

ّيف الطـرف الثــاين، انتفــى احلـب لــه، ولكــن يبقـى مفهــوم ا ًلواجــب شــرعا ّ
 يف اإلنـسان يتعامـل مـع اآلخـرين مبوجبـه، حنـو أن يقـوم ًاًأو أخالقا قائم

 أو غـري ذلـك، وهـو ال ،إنقاذ إنسان آخر مشرف على الغرقباإلنسان 
ُوانتفــاء الحــب ال يعنــي وجــود الكــره والحقــد. حيبــه ُفيكــون سلوك ، ُ ُــ

 مـــه وأخالقـــه،َقيعـــين َمًاإلنـــسان المثقـــف فـــي المجتمـــع نابعـــا مـــن 
ُولــيس مــن ردات فعــل لــسلوك اآلخــرين ُ كــل إنــاء بمــا :  قيــلً، وقــدميا

ّإذن احلب مفهوم قابل للتعـدد والكثـرة، فـنحن حنـب اهللا ملـا .فيه ينضح
ُأنعم علينا من صحة وعافيـة، وحنـب والـدينا ألمـا كانـا سـبب وجودنـا  ُ
ُيف احليــــاة الــــدنيا بــــصورة واعيــــة عاقلــــة، وملــــا بــــذاله يف تربيتنــــا  حــــسب  ّ

 الثقافية والعلمية واملاديةاامّمكانيإ  َال يكلف الله نـفـسا إال وسـعها{ّ َ ْ ُُ  ِ ً َْ َ ّ ُ  َ ُ{ 
 .ّوحنب أخوتنا وأصدقاءنا و سائر الناس 286البقرة
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اس ؛   إذن ّـــــ الحــــب مفهــــوم إنـــــساني ثقــــافي عــــام كبيـــــر يــــسع الن
،والبد من ترجمته إلى إتباع وطاعـة، و عمـل إيجـابي صـالح، ًجميعا

ــاع والطاعــة والعمــل انتفــى الحــب ليحــل وتــضحية، وإذا انتفــى اإلتب
 .محله األنانية والنرجسية

أن الحـب ال يـشترط ّأردت من ذلك الشرح توصيل :    صديقيت سعاد
ّلــه أن ينتهــي بــالزواج، ألن الــزواج هــو مــشروع اجتمــاعي لــه مقومــات  ّ

ـــه ـــام ب ـــأخـــرى الزمـــة للقي وقري ّ، وأول املقومـــات هـــي حتقـــق االحـــرتام والت
ّ وهــذا يكــون نتيجــة الثقافــة الــيت حيملهــا ً، مجيعــاّالطــرفني عنــدواإلعجــاب 

ها األدىن يعـين ّحـددون أحدمها قافة هبطت ثّالطرفان باحلد األدىن، فإن 
ّوقري وإعجـاب الطـرف الثـاين، ويكـون احلـب مـن وتـاحـرتام  ذلك أنه فقـد ّ

بــديهي أن ومــن ال.فقــطومــن املغمــور إىل املــشهور األضــعف إىل األقــوى 
 يف حياتنــــا شــــائعغــــري متبــــادل، وهــــذا يكــــون هــــذا الــــضرب مــــن احلــــب 

، ) وعلــمقــيم وأخــالق(ّاالجتماعيــة، فكثــري مــن النــاس حمبوبــون لثقــافتهم 
 . ال يدري حببهم ذلكواحملبوب

ً أن يكـون قائمـا علـى مفهـوم االحتـرام ينبغـيّ الزواج ابتداء ؛إذن
، ّاإلعجـــاب الـــصوريّوالتـــوقير واإلعجـــاب المتبـــادل، ويـــأتي بعـــده 

ّولكن ليس كشرط واجب حتقيقـه، فـإن رغـب هـذان الطرفـان املتحابـان 
ُمـــن حتقــــق شـــروط أخـــرى بــــصورة الزمـــة لبنـــاء مــــشروع  ّبـــالزواج، البـــد

ة لتأسـيس أسـرة في طليعتها امتالك ناصـية واألسرة،  ـالمقـدرة المادي 
و نظـــر للخطـــوة األوىل فقـــط، حنـــُ، فمـــا ينبغـــي أن ياســـتمرارهاضـــمان و

ّإمكانيــة وجــود غرفــة النــوم وتكــاليف احلفلــة، وبعــد ذلــك تنعــدم املقــدرة  ُ ُ
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قــدم علــى ُ اإلنــسان العاقــل ال ي وســرة عالــة علــى اتمــع،األ تــصبحو
أمـر مـن خــالل النظـر إلــى بدايتـه فقـط، بــل البـد مــن  ُ مآلــه ب التبـصرّ

 أم وحي املقدمات ا أهي سلبيةُما هي النتائج املنطقية اليت ت، ونهايته
ّ فاشـــلة أم ناجحـــة، وبنـــاء علـــى هـــذه الرؤيـــة املـــستقبلية يتخـــذ ،يـــة إجياب

 .ألن األعمال بخواتيمهاالقرار باإلقدام على العمل، أو يرتك ذلك، 

ّالتكـافؤ بـين الطــرفين البـد منـهو  ، كمــا أن املقـدرة املاديـة الســتمرار ّ 
ّ الطــرف  مــعأمــا الحــب بمعنــى الميــل واالنــسجام. ّالــزواج شــرط الزم
ُالثــاين فهــو شــعور  ُ ُكــن أن يتحقــق بعــد الــزواج جــراء التعامــل الــسلوكي ميّ  ّ ّ

سان {ّوالنفــــــــــــسي بينهمــــــــــــا، زاء اإلحــــــــــــسان إال اإلح ُهــــــــــــل ج َ ــــــــــــَ ْ ِْ ِْ ِْ ِ َ َــــــــــــ ْ َ{        
  ) 60:الرمحن(

ــة مــا دام الــزواج  ّ فينمــو هــذا الــشعور مــع الــزمن، ويــستمر إىل مــا الاي ّ ُ 
ــً قائمــا ّ والتــوقري لكــل منهمــا نتيجــة وجــود الثقافــة يف  علــى االحــرتامًاءبن ُ ُ ّ

 . على األقل حدها األدىن

ُبمعنى الشعور بميل جنسيأما احلب  )حنـو الطـرف الثـاين، )عـشق ّ ّ
، وقيادــا حــسب الــسيطرة عليهــا ينبغــي وإمنــا شــهوة ً،فهــذا لــيس حبــا

 .ّالثقافة

ّ احلب إلنـسان مـا لـيس بالـضرورة أن ينتهـي بـالزواج منـ؛إذن ه، فهـو ّ
كــن أن يتطـــور إىل ميــل وانـــسجام ميحــب مــن منطلـــق إنــساين ثقـــايف، و

 .ًمعه فيصري صديقا أو صديقة
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ّفـإذا أراد هـذان املتحابــان أن يتزوجـا فالبـد مــن حتقـق شـروط الــزواج   ُ
فلــيس كــل صــديق . ّحان للــزواجُصلَ ال يــقان صــديفهمــااألخــرى، وإال 

 .ّأو صديقة يصلح للزواج به

ال أريــد أن أطيــل عليــك، فأنــا لــست مبقــام : ســعادصــديقيت العزيــزة 
ّلقي حماضرة عليك، وإمنا أنا صديق أقوم بواجيب الثقـايف ُاحملاضر الذي ي 

 .حنوك

رة العالقــة بينــك وبــني أيب زيــد قائمــة علــى احلــب الــذي وفهــل صــ
،  يف ذلـــكاحلـــرجفأنـــا أدرك مـــدى ً ال أريـــد جوابـــا منـــك ؟شـــرحته لـــك

 ،ك للموضـوع ابتــداء مـن نوعيــة العالقــةعيـدي دراســتُولكـن أريــد أن ت
ـــصوري؟ وأ ـــى اإلعجـــاب ال متـــسكي أن ّهـــي قائمـــة علـــى احلـــب أم عل

فــــإذا رجــــح عنــــدك مفهــــوم احلــــب ، ًبيــــدك ورقــــة وقلمــــا وتكتــــيب ذلــــك
 فقـــومي بدراســـة ثانيـــة؟ وهـــي هـــل ،لـــه حـــسب مـــا ذكـــرت مـــن داللـــة

ّيـــصلح هـــذا الـــصديق ملـــشاركته يف القيـــام مبـــشروع الـــزواج  ابتـــداء مـــن ،ّ
ومقدرتــه ، كــأب وصــالحيته ،كــزوج وصــالحيته ،وضــعه االجتمــاعي

ة  ـاملادي ـ ا تريـــدين حتقيقـــه مـــن ، مـــستمرة أم مؤقتـــةهـــي أ ـــوغـــري ذلـــك مم
ّ مـع الـزمن كمـشكالت تتفـاقمألن هذه األمور سوف ، ّاحلياة الزوجية

 بـــه فهـــو يفتقـــر إىلوتطـــيح ، ّوأزمـــات ســـوف تعـــصف مبـــشروع الـــزواج
 ومــصاب ، ولكنــه فــشل ذريــع،ي بالفــشلوينتهــ ،يــصونه أســاس متــني

ُوخاصة إذا كــان يوجــد أطفــال ، ً مثنــه باهظــافظيــع تــدفع املــرأة وأســرا ــ
 .فيدفعون مثن خطأ والديهما
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، ًانتبهي ليس كل إنسان يصلح أن يكون صـديقا :صديقيت العزيزة 
ًولــيس كــل صــديق يــصلح ألن يكــون زوجــا لــه شــروط  فكــل مقــام، ٍ

  .يجب أن تتحقق به
، دون أي تعليق من سـعاد ّى االجتماع بني الزمالء واألصدقاءوانته

ال يـــتم هـــذا نـــصت ســـعاد لـــصوت املنطـــق فـــُأن توانـــصرفوا وكلهـــم أمـــل 
 .ّالزواج

  
  إصرار سعاد على الزواج

 فــسعاد يف واد آخــر غــري ،ولكــن الريــاح جتــري مبــا ال تــشتهي الــسفن
ن احلـديث،  تتفاعـل مـع مـضموملالوادي الذي فيه زمالؤها، فلم تـدرك أو

ـــاس يـــمعظـــم وكعـــادة   ال ميتثلـــون و،ون آذاـــم عـــن مســـاع اآلخـــرينّمُصَالن
 وض أن ختــــ وقــــررتالعنــــاد، هواهــــا وأصــــااســــعاد وركبــــت ، لنـــصائحهم

علــى ل صأن حيـإصـرار الطفـل ك، مـصرة علــى ذلـك  حـىت ايتهـاالتجربـة 
  .   لعبة

ج مـن ّالـزواأـا قـررت وأخربت أباها وأمهـا ، وعادت سعاد إىل البيت
،  وكــــانوا علــــى معرفــــة ســــابقة بــــه مــــن خــــالل كــــالم ســــعاد عنــــه.أيب زيـــد

 :ًالِجَ  وسأهلا والدها و،حاوال ثنيها عن عزمهاو،  القرارصعقهمف

   هل متزحني؟                                     ! تتزوجني أبا زيد:األب
  ًوهل حيتمل هذا املوضوع مزاحا؟: سعاد
  !ُصورة جديةيعين أنك تتكلمني ب: األم
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ّ تقولون إن الـزواج للبنـت أنتمنعم، وما الغريب يف األمر، : سعاد    
  ّسرتة، الزواج للبنت حصن، ليس للمرأة مثل بيتها؟

  !ولكن ليس أبو زيد. نقول ذلك. نعم: األب
  ًوما أليب زيد؟ أليس رجال؟: سعاد
  !إنه متزوج وفقري وعنده أوالد: األب
ِإن { : وأنــتم تـرددون ليـل ــار قولـه تعــاىلوأيـن وجــه الغرابـة : سـعاد

ٌيكونوا فـقراء يـغنهم الله من فضله والله واسع عليم  ِ َِ ٌ ُ ُِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُُ َِ ْ ُ ََ ُ    )32:النور( }ُ
ويعيــل ، ً متامــا ولكــن لــيس مبــستوى أيب زيــد فإنــه معــدم؛فقــراء: األم

  .!أسرة هي أوىل به ومباله منك 
ّلسنوات بـالزواج، هـا أنـا أريـد أن  طوال هذه اوا عليّحُأمل تل: سعاد ّ

 أتزوج، ملاذا ترفضون؟

يا ابنيت نريدك أن تتزوجي اليوم قبل الغـد، ولكـن لـيس ـذه : األب
ـــزواج !ّالطريقـــة ـــا، وهـــذا ال ـــتكلم ملـــصلحتك أوال، وملـــصلحتنا ثاني ّ حنـــن ن ً ً
ًمــن الناحيــة املاديــة واالجتماعيــة، فغــدااجلمــة  املــشاكل نــاللــك وجيلــب    ّ 
 !ضربك ويهينــــك ويطــــردك، أيــــن تــــذهبني؟ ســــوف تــــأتني إلينــــا يــــحـــني

ّفنكــــون قــــد هربنــــا مــــن حتــــت الــــدلف إىل حتــــت املــــزراب، وإذا طلقــــك 
فاملشكلة أكرب، وإذا صار عنـدك أوالد فاملـشكلة أكـرب بكثـري، خرجـت 
ًمـــن البيـــت واحـــدة وعـــدت أســـرة، لـــن أرضـــى ـــذا الـــزواج مطلقـــا، وال  ّ

 تفتحي املوضوع مرة ثانية؟
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ــا أيب؟ : ســعاد ــا راشــدة ً بلغــت مــن العمــر ثالثــني عامــا، لقــدي ومل أن
ـــا زيـــد برضـــاكم، أو أ ـــزواج ُأعـــد صـــغرية، وإمـــا أن أتـــزوج أب ّقـــدم علـــى ال

بطريقيت اخلاصة، وهذا قرار ائي ال رجعة فيـه، وقـد حـددت يـوم عقـد 
 .زواجي بعد شهر من تاريخ اليوم

رفــع يـه و مـا يـسمع وتــضرمت مجـرات الغـضب يف عيناألب مل يـصدق 
ّ مـن شـدة الـضربة، رمتـت كخرقـة باليـةاف ، بقوة وجه سعاد وصفعًحانقايده 

األب استــــشاط ، ونتــــه األم بــــني األب وابتلّ للبكــــاء، وتــــدختستــــسلماو
فهــو بــريء منهــا مــا قالــت ، وهــددها إن فعلــت  ولعنهــاتم ســعاد وشــًغــضبا

 ً.ولن يتعرف عليها مطلقا

ًوقــال بــصوت عــايل ســاخرا غاضــبا  ضره اقــصنا إال محــار حتــنلــيس : ً
  !!!إىل البيت وتقول أحبه يا بابا أريد أن أتزوجه أنا حرة باختياري
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بعـد  و،وركبـت سـعاد رأسـها، باءت كل احملاوالت بالفشل الـذريع و
عـتهم إىل حـضور حفـل زفافهـا َدزمالءهـا  وسـعاد فاجأت عدة أسابيع 
 يكونــوا فهــم يــأنفون أنقــاطعوا هــذه احلفلــة، فقــرروا أن ي. !مــن أيب زيــد

  .!ةالسخيفشاهدين على هذه املهزلة 
 )عـذاب(زوجـة أيب زيـد دامهـت  و!ّيوم زفاف عروسي الغفلةوجاء 

ـــة،  ـــصراخ أمـــام جتـــر احلفلـــة باكي ـــدأت بالعويـــل وال ـــة، وب ّأطفاهلـــا الثالث ّ
 .!ّالناس

يـــا أبـــا زيـــد؟ إين حباجـــة لعمـــل جراحـــي منـــذ وقـــت طويـــل : وقالـــت
أنــــت ال تــــرد علــــي وال تكــــرتث، واألطفــــال حباجــــة إىل كــــسوة وغــــذاء و

ج مــرة تتــزواملــال لكنــت تــدخر فهــل .. وتربيــة وتعلــيم وأنــت ال تكــرتث
 مـن دّتريد أن تعيش على حساب الـست اهلـامن، الـيت مل جتـأنت ثانية؟ 

الرجــال إال زوجــي الفقــري وأنــا املــسكينة، حــىت تــأيت وتأخــذه مــين،   لــو وّ
يــــدي وأملــــك القـــــوة واحلمايــــة لرتكتــــك هلــــا دون أســـــف ب األمــــركــــان 
ّ ولكن ال ألومك ألنك إنـسان بالـصورة فقـط، وجاهـل وأنـاين، ،!عليك

ُولكــن ألــوم الــست اهلــامن املتعلمــة املثقفــة، كيــف ت ّقــدم علــى الــزواج مــن ّ
ّ أيتهـــا الـــست ! أفـــشل جبهلـــه زواجـــه األول ً ومعنويـــاًمعـــدم ماديـــارجـــل 

ّالزوجـــة الثانيــــة مــــاذا فع ؟ واملــــضحك أنــــك  حيــــايت سمميُلــــت لـــك لتــــّ
ّ غــري صـــاحل للـــزواج  اعلمــي أنـــه،تعتقــدين أن أبـــا زيــد كنـــز وقعــت عليـــه

ًأصال، وغري صاحل ألن يكون أبا، وغري   علـى تأسـيس أسـرة، ومـع قـادرً
  حيايت؟ّكل مصيبيت معه جئت لتزيدي مهي ومشاكلي وتنكدي علي
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ــــد وبكــــت عــــذاب بــــصوت عــــال، وأخــــذت تولــــول، فجــــاء أبــــو ز ي
ّــغاضـبا ورهــا أمــام الناس، وصــرخ بـصوت عــال  اذهــيب أنــت !يــا بنــت: ً

 مــاذا يــا أبــا زيــد؟ اظهــر أمــام ّ؟ فــردت عليــه عــذاب وإال…ّوأوالدك وإال
 وتـــضرب األوالد ،ّالـــست اهلـــامن علـــى حقيقتـــك، أخربهـــا أنـــك تـــضربين

 آالمـي اجلـسدية فريـسة، وبعد ذلك تنام معي وأنـا باكيـة، وترتكـين ًأيضا
ـــده !سية، ألعـــن حظـــيّوالنفـــ ـــد ي ـــو زي ـــع أب وهـــوى ـــا علـــى اخلـــشنة  فرف

 ــ مامـا: ّوجهها فخرج الدم من فمها وأنفها، وخاف األطفال، وصـرخوا
 أمــا ! عيــب عليــك يــا أبــا زيــد: الئمــنيً ّفتــدخل النــاس ســريعا... !مامــا

قدم على ُعندك أخالق ورجولة؟ أال حترتم وجودنا على األقل؟ وكيف ت
  قادر على قيادة أسرتك األوىل، ومقصر حبقها؟ّالزواج وأنت غري 

ُ أال يوجـد ! الصبياين األرعن ّ التصرفهذافو اهللا ليس لك حق يف 
 علـى يـديك؟ وأنـت يـا سـت سـعاد؟ املفـروض ضربكبري يف عائلتك ي

ـــني الرجـــال إال زوج  املـــسكينة هـــذه ّأنـــك متعلمـــة ومثقفـــة، أمل جتـــدي ب
ك؟ صــدق مـــن يــك يفـــتح عينُأال يوجـــد كبــري يف عائلتــ لتأخذيــه منهــا؟

ـــاتوا(: قـــال ـــذين اســـتحوا م ـــة واألدب  (: وصـــدق مـــن قـــال) ال ّالثقاف
 ويـا حيـف عليـك يـا ، يا حيف عليـك يـا سـعاد،) مقدمان على العلم

 .!أبا زيد

ا لهـــوغـــادروا احلفلـــة مقـــاطعني هـــذه اجلرميـــة االجتماعيـــة الـــيت مل يط
ُالقانون لقصوره ُ.  
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ّدث اســتمر الــزواج، وصــارت ســعاد زوجــة أيب زيــد، ومــع كــل مــا حــ
ـــثلج وظهـــر املـــرج وبـــدأ  ـــام وأشـــهر علـــى زواجهمـــا، وذاب ال ّومـــضت أي

ـــربة .!اجلـــد ـــصاعدت ن ـــة مـــن كـــل قنـــاع وت ـــت اخلالئـــق الدفينـــة عاري وجتل
، واكفهــــر اجلــــو ، احلــــوار بــــني الــــزوجني حــــىت بلغــــت مرتبــــة الــــشجار 

ي دار بينهمـا ذات ومن ذلك هذا احلديث الذ، والحت نذر الشقاق 
 :يوم

 أين كنت يا أبا زيد؟: سعاد

ـــدي غـــريك، : ًأجاـــا غاضـــبا ـــيس مـــن حـــق ُأال يوجـــد عن املـــرأة أن ل
 ذهب؟أىل أين إتسألين أين كنت أو 

 ّ الطعام؟حفظأبا زيد؟ إننا حباجة إىل براد لن: سعاد

ّال أملك ماال وعلي ديون كثرية، اشرتيه أنت: أبو زيد ً. 

 .!قد جاء عشر مرات يطالب باألجرةصاحب البيت : سعاد

 .أعطه أنت من مالك: أبو زيد

مضت أسابيع وأشهر، وسعاد هي الـيت تنفـق علـى البيـت، بـل وزاد 
ًاألمــر ســوءا وصــار يأخــذ املــال منهــا ليــدفع ديونــه أو ينفــق علــى أســرته 

 .!ومضت أشهر وحان وقت الوالدة. وظهر احلمل على سعاد. األوىل

د يف هــذا األســبوع، والطبيبــة أخربتــين أن ســوف ألــ أبــا زيــد: ســعاد ّ
 .الوالدة سوف تكون قيصرية

هــل أنــا طبيــب ألجــري لــك  ، كومــاذا أفعــل لــ: ً ســاخراأبــو زيــدرد 
 ؟العملية 

 ًإن كلفة العملية مرتفعة جيب أن تساعدين قليال؟: سعاد
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ال  فقــــري ومتــــزوج و،مــــا أنــــا عليــــهأنــــت رضــــيت يب علــــى : أبــــو زيــــد
 . فتح بيتنيأستطيع

 .ولكنه ابنك الذي سوف يأيت: سعاد

 ً.وهو ابنك أيضا: أبو زيد

ُالوضع صعب جدا ال يوجد معـي مـال يكفـي ألجـرة البيـت : سعاد ً 
 واملصروف، ودفع أقساط أثاث البيت، واآلن للوالدة؟

 اذهيب إىل أهلك، وخذي منهم املال؟: أبو زيد

 .ً وانصرف مغلقا الباب بعنف

ن أن جتـد مـن يواسـيها، وشـعرت وجلست سـعاد تبكـي، وتبكـي دو
داســت بقايــا مبغـص يف بطنهــا وأمل شــديد، وشــعرت بـدم ينــزف منهــا، ف

 .!ودقت باب اجلريانكرامتها املهدورة 

ًمرحبا يا مسرية، إذا مسحت هل مـن املمكـن أن تـذهيب معـي : سعاد
 .وشرحت وضعها لسمرية. إىل املستشفى؟

 .سيًطبعا، ولكن انتظري حلظة ألرتدي مالب: مسرية

ـــب  ـــدما وصـــلتا قـــام الطبي ـــشفى، وعن ّأخـــذت مســـرية ســـعاد إىل املست
ًجيـــب أن تـــدخل فـــورا إىل غرفـــة العمليـــات : املخـــتص بفحـــصها، وقـــال

ذهبــــــت مســــــرية إىل مكتــــــب . إلجــــــراء العمليــــــة ألن اجلنــــــني يف خطــــــر
ًالبــد مــن دفــع ســلفة أوال : ّاالســتقبال إلجــراء أوراق الــدخول، فقيــل هلــا  ُ

فرجعــــت مســــرية إىل ســــعاد وأخربــــا مبــــا . املــــشفىكــــي يــــستقبلوها يف 
 ُال يوجد معي مال، هل معك شيء؟: حصل، فأجابت سعاد
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 ًاه رهنـودعأسـ  ذهـيبعقدمعي ال حتزين ؟ ولكن . لألسف ال: مسرية
 . املال دفعما تتمكنني من ريث

ًحسنا شكرا لك لن أنس: سعاد  ً. معروفك معي أبداىً

ـــات، و طلبـــت مـــن مســـرية االتـــصال ودخلـــت ســـعاد إىل غرفـــة العملي
 .عند زوجته األوىلاملوجود بزوجها 

ًومضت ساعة من الزمن ومسرية متوترة تسري يف غرفة االنتظار ذهابـا  ّ
ّوإيابا، ومضت ساعة أخرى، فخرج الطبيب وقال  .أين زوج املرأة؟: ً

 إنه غري موجود؟ ماذا تريد منه؟: مسرية

 ً.ف كثريااملرأة حباجة إىل دم ألا تنز: ّالطبيب

 وكيف  وضع اجلنني؟: مسرية

 ولكــن ،ّوضــعه صــعب ألنـه تــأثر حبالــة التـشنج واالنقبــاض: ّالطبيـب
 ّاملهم أحضري الدم بسرعة؟. سوف ينجو إن شاء اهللا

مــاذا : ، وتــردد يف نفــسهاوتعــض شــفتيهاوقفــت مســرية تفــرك كفيهــا 
  ؟  أفعل يا ريب

بأهـــل  وضـــاقت أمامهـــا الـــدروب وتقطعـــت الـــسبل فاتـــصلت يائـــسة
 ً مرحبا مسرية كيف حالك؟: بودسعاد فردت عليها أم سعاد

 أخـربك بـه أن ُأنا خبري واحلمد هللا، ولكن يوجد موضوع جيب: مسرية
 وهـي حباجـة إىل ، عملية قيـصريةت حتت سعاد يف غرفة العمليا:بسرعة

 ّالدم، وأنا ال أعرف ماذا أفعل؟

 ًأعطين عنوان املشفى وأنا قادمة فورا؟: أم سعاد
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 ابنتــــك يف : وصــــاحت بــــه حممــــد زوجهــــا أيبإىلأم ســــعاد وهرعــــت 
 ّاملشفى، وهي حباجة إىل الدم؟

 مــاذا تنتظــرين إذا؟ هيــا : وهــو يقــولً واقفــاوهــب أبــو حممــد فــانتفض ً
 .نذهب بسرعة فزمرة دمي مثل زمرة دمها

حيــــث ووصــــل أبــــو حممــــد وزوجــــه إىل املــــشفى، وســــارع إىل املخــــرب 
ــار ســريع مث  ــاة يف شــرايني مــخــضع الختب ــدأ دمــه يتــدفق حي د ذراعــه وب

 .ابنته 

ًومــضت ســاعة، وســاعة، مث خــرج الطبيــب ضــاحكا مستبــشرا قــائال  ً ً ّ
ّاحلمـــد هللا علـــى الـــسالمة، إن ابنـــتكم خبـــري، وقـــد رزقهـــا اهللا طفلـــة : هلــم

ّمجيلـة، وهـي بـصحة جيـدة، وبإمكــانكم بعـد قليـل الـدخول لالطمئنــان 
 .عليها

 حزينة باكية، وجاءت األم وعانقتها حبـرارة، ّ متددت سعاد على السرير
ـــه علـــى األرض  ًودموعهـــا متـــأل عينيهـــا، ودخـــل األب صـــامتا جيـــر قدمي

قل، ووصل إىل سرير ابنته، اليت سارعت وأخذت يده تقبلها، وهـي تثاب
: رأسـها وقـال ا وقبـلرق هلـفـأبتاه ساحمين؟  ــ أبتاه ساحمين: تبكي، وتردد

فلمـا مسعـت . ة عيين، فـدمي وحيـايت لـكرُقـال بأس يا ابنيت، ال بأس يا 
فـــي حزـــا ُســـعاد ذلـــك أجهـــشت بالبكـــاء وغطـــت وجههـــا بيـــديها خت

ّالــصامت الــدفني ومل يــأت ، وانتهــى اليــوم، ومــضت ســاعات وســاعات. ّ
  .أبو زيد
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 أمل تتصلي يا مسرية ببيت زوجته؟: سعاد

أخربـــا مبـــا حـــدث نعـــم لقـــد فعلـــت وتكلمـــت مـــع زوجتـــه و: مســـرية
 .وضرورة جميء أيب زيد

ًودخل الطبيب قائال احلمـد هللا علـى سـالمتك، بإمكانـك اآلن أن : ّ
 .خترجي إىل بيتك، ووقع األوراق وخرج

 كيف أخرج، ومن سيحاسب املشفى؟: سعاد

 .دبر األمرتال عليك يا ابنيت سوف أ: مسعتها أمها فقالت

هـا سـلفة إىل أجـل غـري وخرجت األم، واتصلت بأختها، وطلبـت من
ُمــسمى، نظـــرا للظـــروف الــيت هـــم فيهـــا   :بلهفـــةفــردت عليهـــا األخـــت . ً

 . سوف أحضر املال معي اآلن،احلمد هللا على سالمتها أوال

فقد طلب الطبيـب بقـاءه يف  باستثناء أيب حممد وخرجوا من املشفى
املشفى ساعات قليلة لالطمئنان بعد ظهور عالمات االعياء عليه بعـد 

 واعتذرت اخلالة وذهبت وحدها، أما األم وسعاد وطفلتها ،عه بالدمترب
وجارم مسرية فقد أخـذوا سـيارة أجـرة وذهبـوا إىل بيـت سـعاد، وعنـدما 

 ،تحالبــــاب ليــــدخلوا فلــــم يفــــقفــــل ســــعاد املفتــــاح يف وضــــعت وصــــلوا 
، فأخــذت مســـرية املفتـــاح وحاولـــت بـــال طائـــلحاولــت مـــرة ثانيـــة وثالثــة 

فــدخلت مســرية إىل بيتهــا ورأت زوجهــا وأخربتــه . لتًبــدورها وأيــضا فــش
 .بقصة املفتاح
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 ونفـــذ أمـــر يانرطشـــنعـــم، لقـــد جـــاء صـــاحب البيـــت ومعـــه : فقـــال
ـــر قفـــل اإخـــالء البيـــت النتهـــاء عقـــد اإلجيـــار، وعـــدم دفـــع  َألجـــرة، وغيـ  َ

 .الباب

ّوقــــع اخلــــرب علــــى ســــعاد مثــــل الــــصاعقة، و ،خائبــــةفخرجــــت مســــرية 
شـكرت  سـيارة أجـرة، وًيهـا، وطلبـوا فـوراووقعت علـى األرض مغمـى عل

ّمســرية علــى مــساعدا هلــم، وركبــت مــع ابنتهــا والطفلــة يف حــضنها األم 
 .وذهبتا إىل بيتهما

ًجــــاء أبــــو زيــــد مــــساء إىل بيــــت عمــــه أيب حممــــد ليــــشاهد زوجـــــه، 
ـــسما ابتـــسامة صـــفراء نـــاظرا لـــه  ًفاســـتقبله أبـــو حممـــد كاظمـــا غيظـــه مبت ً ً

 لقد قامت القيامة وأنـت !!ّ السرعة يا أبا زيدمل: ً وقال ساخرا!!بازدراء
 .ال تدري 

 .لقد علمت اآلن باخلرب: أبو زيد

 لقد اتصلنا بعذاب أمل ختربك؟: سعاد

ولكــين ذهبــت إىل البيــت وحاولــت . ًمل ختــربين بــشيء أبــدا: أبــو زيــد
مـــا  مســريةوقــص علـــي زوج ّالــدخول فلــم يفـــتح البــاب، فطرقـــت البــاب 

 .ًء إليك فورا وأنا اآلن هناايبحدث، فسارعت 

األمــر علــى درجــة مــن اخلطــورة، لقــد أخــذ صــاحب البيــت : ســعاد
ــــه عوضــــا ــــاث كل ــــت، فمــــاذا تفعــــل معــــه الســــرتداد ًاألث  عــــن أجــــرة البي

 املبلـغاألثاث؟ وأمي قامت بدفع كامل تكاليف العملية وقـد اسـتدانت 
 !من خاليت
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ّاملهــــم أنــــك قمــــت بالــــسالمة، أيــــن الطفلــــة؟ أ: أبــــو زيــــد حــــضروها ّ
 ألراها؟

: ّفأحــضرت األم الطفلــة، ورآهـــا أبــو زيـــد ومحلهــا بـــني ذراعيــه وقـــال
ًوجلـس قلـيال مث . !ولكـن الـذي حـصل، حـصل ً! أن تكون صـبياتمتني

 وعنــــدما وصــــل ناداهــــا بــــصوت ،)عــــذاب(انــــصرف إىل زوجتــــه األوىل 
 ملـــاذا مل ! ًا اهللا حياتـــك كلهـــا جحيمـــعـــذاب جعـــل..عـــذاب: غاضـــب

  يف املستشفى؟ختربيين أن سعاد 
 هـــذه مـــشكلتك، مـــاذا صـــار ! زوجتـــكينقـــصين محـــل هـــم: عـــذاب

 معها؟

 ً.لقد أجنبت بنتا: أبو زيد

 .!هذا الذي ينقصنا، ضحية أخرى للمجتمع: عذاب

حنــن يف مــشكلة، فهــي تطــالبين بكلفــة العمليــة، والبيــت :  أبــو زيــد
دفع أجرتـه وحجـز علـى نـ ألننـا ملالذي كانـت تـستأجره أخـذه صـاحبه 

 ...اثاألث

 وما الذي يهمك يف املوضوع؟: عذاب

 ومـــا يهمــين، فأنــا عنـــدي بيــت وزوجــة وأطفـــال ومل !صــحيح: أبــو زيــد
ً حىت أخسر، فلماذا أمحل السلم بالعرض، وابتـسم سـاخرا وكأنـه يئاأدفع ش ّ 

اسرتاح من هم نزل عن ظهره َ!. 

ومضت أيام وأسـابيع وسـعاد عنـد أهلهـا، وأبـو زيـد يـأيت كـل بـضعة 
 .يزورها وينصرفأيام 
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  دام سعاد مع الزوجة األولىِص
ُحتـــسنت صـــحة ســـعاد، وصـــارت قـــادرة علـــى احلركـــة واخلـــروج مـــن  

وعنـدما .  زوجتـه األوىللتكلمّالبيت، فقررت الذهاب إىل بيت أيب زيد 
 .وصلت فتحت عذاب الباب هلا

  عذاب؟ً مرحبا: بود وقالتسعادابتسمت 

 يدين؟ًأهال ماذا تر:  وبرودعذاب بقرففردت 

 ؟ين ضيوفك عن بابك ّهل ترد: سعاد

 .!وهل أنت ضيفة حىت أقول لك تفضلي: عذاب

 ًأريد أن أتكلم معك قليال؟: سعاد

 !ال كالم بيننا: عذاب

 أليس من األدب واالحرتام أن تستقبليين يف بيتك؟: سعاد

 انظروا من يتكلم عـن األدب واالحـرتام، !!ًعجبا: عذابفصاحت 
 ؟ زوجيالحرتام أن تستأذنيين  قبل أن تتزوجيأليس من األدب وا

 .هذا موضوع آخر: سعاد

 .ُكل املواضيع مرتبطة مع بعضها: عذاب

 أرجوك دعيين أدخل إىل البيت؟: سعاد
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دعينا وشأننا فنحن عائلة فقـرية وأبـو : لقد رجوتك من قبل: عذاب
زيـــد غــــري قـــادر علــــى إعالــــة نفـــسه حــــىت يعيــــل أســـرتني فلــــم تــــستجييب 

 .لندائي

 . يالك من ظاملة حقودة: وقالتسعادمألت العربات عيين 

ــا الــيت أخــذت زوجــك منــك؟ أنــا واقفــة علــى : عــذاب أنــا ظاملــة؟ أن
بــــاب بيتــــك أريــــد أن أدخــــل واحتــــل البيــــت؟ هــــل تظنــــني أين ال أدرك 

 تعـــودي فأنـــا ال وال،مقاصـــدك هيـــا انـــصريف؟ لـــيس لـــك عنـــدي شـــيء
 .أعرفك

ت ســـــعاد واقفـــــة وامجـــــة وأغلقـــــت البـــــاب يف وجههـــــا بـــــشدة، وبقيـــــ
ًمتجهمة الوجه تبكي غيظا وحنقا، وقررت أن تنتظر أبا زيد، وجلـست  ً

ومـضى وقـت لـيس بالقـصري، وجـاء أبـو زيـد، . على األرض أمام البيت
  .فرآها على األرض وطفلتها بني يديها
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 ماذا تفعلني هنا؟: زيد أبو

أهلــــي املــــادي ال وضــــع  ألن ، زوجــــيعــــيش مــــع جئــــت أل: ســــعاد
 .بيتهم ضيق وصغري ويسمح ببقائي عندهم،

ِ ولكــن منـــذ بدايـــة الـــزواج قلــت:أبـــو زيـــدقاطعهــا   قـــادرة علـــى ِأنـــك ّ
 استئجار بيت، فقومي واحبثي عن بيت؟

 ملتزمــــة بــــدفع فأنــــايغطــــي املــــصروف، معاشــــي الــــوظيفي ال: ســــعاد
 .أثاث البيت الذي مت احلجز عليهأقساط 

 ال دخل يل فيهـا، فأنـا مل أضـربك وكلتك أنت، هذه مش: أبو زيد
 .على يدك لتتزوجي يب، فقد حشرت نفسك بأنفي

ـــيت قـــدمتها اتّ التـــضحيًتناســـياهكـــذا تـــتكلم معـــي م: ســـعاد مـــن  ال
 لقد حاربت أهلي وأصدقائي وكل الناس حىت أتزوجك؟،أجلك ّ 

فأنـا مل .  ولو كنـت مكانـك ملـا فعلـت ذلـك!!ألنك مغفلة: أبو زيد
 فـــوق مهـــي، ًاّ، بـــل جلبـــت لنفـــسي مهـــً مـــن كـــل مـــا ذكـــرت شـــيئاأســـتفد

ّوانطبــق علــي املثــل الــذي يقــول ََمحــل عنــزة فانكــسر ظهــره فقــال ضــعوا : َ
 .ًضحك ساخرا من املثلأعجبته فكاهته فو. ّالثانية فوقها

َّهكذا صرت عندك عنزة ومه: سعاد  ؟ًاَ

 ، شــهادة علميــة ألنــك حتــوزينوهــل تظنــني نفــسك أمــرية: أبــو زيــد
 .شهادتك بقرش صدئعلمي أنين ال  أشرتي ا
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 بــــاحلرج الــــشديد وســــط مجهــــرة اجلــــريان الــــذين قــــدموا ســــعادشــــعرت 
ملــاذا : مــستطلعني ســبب صــراخ أيب زيــد فقالــت بلهجــة أقــرب إىل  التوســل

 ّال ندخل إىل البيت ونكمل احلديث يف الداخل؟

 ال !ً عجبــــا تريــــدين أن ختــــريب بيــــيت: بــــأعلى صــــوتهأبــــو زيــــدفـــصاح 
 .ّ فعذاب تولول وجتمع الناس علينا،تطيع أن أدخلكأس

 .وما احلل عندك؟: سعاد

أنـــا مل أضـــعك يف هـــذه املـــشكلة، أنـــت وضـــعت ً: متهمكـــاأبـــو زيـــد
 . ولعل شهادتك تنفعك نفسك فيها فاحلل بيدك

 ماذا تقصد؟: سعاد

 لـن أدفـع فأنـاً أي حل ترينه مناسـباسأقبل . ًال أقصد شيئا: أبو زيد
 ً. كما أين لن أخسر شيئاًشيئا من جييب

  لديك طفلة اآلن مين؟اتق اهللا زيد ا أب: سعاد
 . عندي ثالثة أوالد غريها،وماذا أفعل هلا: أبو زيد

ة املوقـــف وعزفـــت علـــى أوتـــار العاطفـــة ّ ختفيـــف حـــدســـعادحاولـــت 
 ّ هل نسيت كالم احلب الذي قلته يل قبل الزواج؟:فقالت

لــك مــن مغفلــة وهــل  يــا : عــن أنيابــه وقــال بفظاظــةأبــو زيــدر ّكــش
الفقــــري املتــــزوج املهمــــوم ال قلــــب  أال تعلمــــني أن ،راءهــــذا اهلــــِقت ّصــــد

 ّيعرف احلب من الدب؟

 !هل كنت تكذب علي ؟: سعاد

 أنـا معجـب بـك، ولكـن ال أريـد أن ًليس مبعىن الكذب، فعال: أبو زيد
 يتحول ذلك اإلعجاب إىل هم وغم وأوالد وأجرة بيت؟
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 ما قصدك ؟: سعاد

إن أحببـــت أن تعيـــشي . قـــصدت أين ال أريـــد وجـــع رأس:  زيـــدأبـــو
ـــ ـــا جـــاهز، اســـتأجري بيت ـــاح، و ســـوف ًامعـــي فأن ـــه واملفت  وأعطـــين عنوان

 ً.، أبداًغري مسؤول عن أي شيء أبدالكين  و،أزورك بانتظام

 ً؟ولكن هذا ليس زواجا: سعاد

واآلن إذا مسحــت . ه مــا شــئت، فهــذا آخــر مــا عنــديّمســ: أبــو زيــد
  أهلك؟عودي إىلخل إىل البيت، فأريد أن أد

  أبا زيد؟–أبا زيد : سعاد

 . هيا انصريف!بال أبو بطيخ.... بال أبو زيد: أبو زيد

جتـــر ذيـــول اخليبـــة اســـتدارت ســـعاد منكـــسة رأســـها وقفلـــت عائـــدة و
 طفلتهــا أمــام املــسجد بوضــع وفكــرت شــيطانية، نزغــاتغزــا ّوالنــدم، و

ه مــأو  ـأمــام بــاب بيــت، واســتعاذت بالل ن ذلــك، وضــمت طفلتهــا إىل ـ
 .ّصدرها، وتابعت الطريق إىل بيت أهلها

وصلت سعاد وطفلتها إىل بيت أهلها، واستقبلتها أمها، وقـرأت مـا 
 .يبة، فلم تسأهلا عن شيءاخلشقاء وسطور اليف وجهها من 

ودخلـــت ســـعاد صـــامتة شـــاردة حزينـــة إىل غرفـــة أخواـــا، وأغلقـــت 
ت بـصوت عـال، فـدخلت أمهـا الباب خلفهـا، وانفجـرت باكيـة وشـهق

؟ ولكـن سـعاد اسـتمرت يف متـالكي نفـسكسعاد حبيبـيت : مسرعة قائلة
  . عاتية بكاءنوبة 
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ومــضت أيــام، وأيــام، وانتهــت إجــازة ســعاد، وعــادت إىل وظيفتهــا، 
ظــرام بنفاســتقبلها زمالؤهــا بنظــرة شــفقة ورمحــة، ولكنهــا كانــت تــشعر 

. عـنهم ا أدى إىل انعزاهلا ملها كامل املسؤولية،ّمُ وحتومهسام تالحقها
فكانــت تــأيت إىل العمــل صــامتة حزينــة وتعــود كــذلك، وتــشاهد أبــا زيــد 

ّلبـــات  الـــشاي والقهـــوة ويـــوزع طيـــرتدد علـــى املكاتـــب األخـــرى يوصـــل 
الضحك هنا وهناك، وكأن األمر ال خيصه، حـىت أنـه قـال مـرة هلـا   مـىت : ّ

ــا وهكــذا مــضى شــهر وراء آخــر، . !!؟ لقــد اشــتقت لــكًتــستأجرين بيت
وسعاد تذبل ومترض، حىت مل تعـد تـستطيع أن متـارس العمـل، فأخـذت 
ًإجازة دون راتب ملدة عام، وسجنت نفسها يف البيـت ال تكلـم أحـدا، 

 .واسودت احلياة يف عينيها!وال خترج إىل أحد

ّفقــام أبوهــا واتــصل بــأيب زيــد، وطلــب منــه الطــالق وإــا ء املوضــوع 
أنا غري مـستعد لـدفع أي قـرش، ال حملـامي : ؟ فرفض أبو زيد وقالً ياّدُو

 .!ي شيءألتعويض وال لؤخر وال ملوال 

ًفقــام أبـــو حممـــد بتـــدبري بعـــض املــال، ووكـــل حماميـــا َ َ   املخالعـــةمتـــت، وَ
ّ ذمــة أيب زيــد مــن كــل شــيء، حــىت النفقــة ئــترُ، وبـبــسرعة  ختلــى عنهــا

 .يدون اخلالص ألم يرأهل سعاد

ُُا خبروجــه مــن األزمــة دون خــسارة ســعيدًانــصرف أبــو زيــد ضــاحكا و ً
، وأصــيبت باالكتئــاب، أ حــال ســعاد مــن ســيئ إىل أســوتــردىو. ذكر ُتــ
ّ تعامل طفلتها بعنف وقهـر، وجتلـس الـساعات الطويلـة صـامتة أخذتو ّ

ـــذهن زائغـــة البـــصر ـــوان ،ً ال تـــرى شـــيئا مـــن حوهلاّشـــاردة ال اختفـــت األل
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ًلهـــا الـــسواد، واســـتوى عنـــدها املـــوت واحليـــاة، وأحيانـــا يغلـــب ليحـــل حم
 .ًهروبا من الواقعأغلب وقتها ّ وتستسلم للنوم املوت على احلياة،

حـــىت قـــرر  ، املأســـاوي الوضـــعهـــذا عـــام علـــى ومـــر، مـــضت أشـــهرو
ـــــب نفـــــساين  أبوهـــــا وأمهـــــا وأخوـــــا جمتمعـــــني أن يعرضـــــوها علـــــى طبي

ّويرجعهـا إىل وضـعها الطبيعـي إنـسانة  ، املـدمرةليخرجها من هذه احلالـة
  .ةإجيابية فاعلة يف احليا
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  إخراج سعاد من عزلتها
ًدخل أبو حممد على ابنته سعاد مقتحما عزلتهـا، وأنـار ضـوء الغرفـة 

ّمبددا الظالم، الـذي لفـت نفـسها بـه  ابنـيت سـعاد : برقـة وحنـان ومهـس.ً
  تبقني حابسة نفسك يف هذا املكان؟ مىتحىت! العزيزة

 اآلن صــرت ابنتــك :ت يف نفــسها دمعــة صــامتة وأســرســعادذرفــت 
 العزيزة؟

انظري إيل، وارفعي عينيـك عـن األرض، وحتـدثي ! سعاد: أبو حممد
 معي وشاركيين مهومك؟

 تلفـظ أي كلمـة دون أن،  رأسها مينة ويسرةتوحرك، ت سعادمتلمل
 .أو تعليق

 ماذا أفعل لك؟ وماذا تريـدين !ين عن صوايبنإنك خترجي: أبو حممد
 ا أخربيين؟ّهي

 سـيأيتو، إين أنتظر املـوت،  لقد انتهيتً!ال أريد منكم شيئا: سعاد
 .!، أو رمبا أستعجلهًقريبا

 يف احليـــاة خالـــدُكلنـــا ســـوف منـــوت، وال يوجـــد أحـــد : أبـــو حممـــد
  .ّالدنيا

 :ًتابع أبو حممد حديثه قائالسعاد فمل ترد 
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 فأنـــت تــــذبلني أمامنـــا وحنــــن ال ًذابــــت قلوبنـــا حزنــــالقـــد : ابنـــيت ســــعادــــ 
 وأمــــك وأخوتــــك أن نرســــلك إىل طبيــــب ُرتّفكــــف، ًنــــستطيع لــــك شــــيئا

  فما رأيك؟،لعله يساعدك وخيرجك مما أنت فيه، نفسي

 .حىت أذهب إىل طبيب نفسي!أنا لست جمنونة يا أيب: سعاد

 ومــن قــال أنــك ً: إىل صــدره حبنــان وقــال مــشجعاأبــو حممــدمها فــض
، وملــا عرضــت عليــك ً معــك أصــالُمــتّجمنونــة، لــو كنــت جمنونــة ملــا تكل

ّالذهاب إىل الطبيب النفسي ّ ة أين لو كنت علـى مقـدرة ّنيُواعلمي يا ب. ّ
ماليــة جيــدة لـــذهبت إىل طبيــب نفـــسي ليــساعدين علـــى حتقيــق تـــوازين 

ّلتعامل مع املشكالت والـضغوط اُُ أساليب وطرق ويدلين على، ّالنفسي ّ
 .ارس عليُاليت مت

لــن أذهــب إىل أي مكــان، ولــن أبــرح موضــعي إال إىل القــرب : ســعاد
 أليس هكذا تقولون؟

ــــ  آه: وقــــالحممــــد أيبنفــــذ صــــرب  وقلبــــت ،  لقــــد أتعبتــــين معــــك!آه ـ
ــا مــشكلة مستعــصية ، ًحياتنــا جحيمــا  يف غــىن كنــاوجلبــت لنفــسك ولن

صائب املـشاكل ولقد تكالبت علينـا املـالذي فينا يكفينا وزيادة، عنها، 
 ....آه ـآه 

ـــك أين : ســـعاد ـــاح أهـــل وصـــلك كالمـــي، قلـــت ل نتظـــر املـــوت الرت
 ؟... يارب–يارب : وأرحيكم مين

ال حـول : وهـو يقـول وصـفق البـاب خلفـه، ًوخرج أبـو حممـد غاضـبا
 .! حسيب اهللا ونعم الوكيل!وال قوة إال باهللا
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  عسى أن يفرج اهللا عنها وعنا؟! اصرب يا أبا حممد:أم حممد واسته

 ؟ وسعاد عنيدة كالصخر ذلكيكون وكيف : أبو حممد

 .ااترك األمور لرب األمر يدبره: أم حممد

وهــــل األمــــور تــــسري مــــن تلقــــاء نفــــسها دون أن حنــــرك : أبــــو حممــــد
 .! يكفيين ما أنا فيه!ًساكنا؟ إليك عين يا أم حممد

تــسري بــبطء وصــمت قاتــل، وخــيم علــى جــو العائلــة  ومــضت األيــام
ــة مــن االكتئــاب واحلــزن الظــاهر علــى الوجــوه، ألن الــسرور واحلــزن  ّحال  ّ
ّعــدوى اجتماعيــة مثــل الــضحك والبكــاء، وذات يــوم جــاءت صــديقة 

 .ًمرحبا أم حممد؟: سعاد تطمئن عليها ودخلت البيت قائلة

 .ً وسهال بك يا ابنيت أملًأهال: أم حممد

  كيف سعاد اليوم لعلها أحسن؟:أمل

كمــــا تركتهــــا يف املــــرة األخــــرية، ال ختــــرج مــــن غرفتهــــا إال : أم حممــــد
 .وال تتكلم مع أحد، ّللضرورة

ــــــــــــــل ــــــــــــــويف األيــــــــــــــدي؟ : أم ـــــامتني مكت ــــــــــــــون صـــــــــ   وإىل مــــــــــــــىت تبق
ًال متدون هلا يد العون واملساعدة، إا تذبل يوما بعد يوم أمـامكم مثـل 

ا؟ًالوردة متاما فهل تنتظرون مو 

لكننـا ، وحنن حنبها،  إا ابنتنا!ماذا تقولني؟. ل اهللا وال فألكأف: أم حممد
 .!وهي متنعنا من ذلك، عاجزون عن مساعدا

 .ؤخذ برأيهوال ي، املريض ال رأي له: أمل

 وماذا نفعل؟: أم حممد



  97  

وهـو ، وأخـربه بالقـصة كاملـة، سوف أذهب إىل طبيب نفـسي: أمل
وســـوف أرى ســـعاد ، ســـتأذن باالنـــصرافواآلن أ. يرشـــدين مـــاذا أفعـــل

 .فيما بعد

 وأن ،وقتهــــا فقــــد أدركــــت أن ســــعاد يف خطــــر جــــسيمأمــــل مل تــــضيع و  
، واملوضــوع حيــاة أو مــوت ســواء علــى الــدقائق هلــا قيمتهــا الــيت ال تعــوض

إىل طبيـــب  فـــذهبت صـــعيد مـــوت الـــنفس أو مـــوت اجلـــسم وإـــاء احليـــاة،
 .وأخربته بقصة سعاد كاملة، نفسي

إا قصة مـؤثرة غنيـة بالـدالالت  : مث قال دوءً طويالّلطبيبافكر   
البـــــد أن تـــــأيت ســـــعاد بنفـــــسها إىل العيـــــادة ألراهـــــا بنفـــــسي و، النفـــــسية

، وأفـــسر حركــات جـــسمها،  وجههــاأســـاريروأقــرأ ، لمـــينَكُوت، هــاُموأكل
َوأراقــــب نـفــــسها ودقــــات قلبهــــا َ وأدخــــل إىل أعمــــاق ماضــــيها ألفهــــم ، َ

ُوتوجهه بـصورة ، حىت أجعلها تسيطر على مستقبلهاوأعاجله ، حاضرها
 ؟.الةّإجيابية فع

ّوالـــذهاب إىل أي ، ُولكـــن ســـعاد تـــرفض اخلـــروج مـــن البيـــت: أمـــل
 .مكان

 ًهل أنت مهتمة فعال ألمرها؟: ّالطبيب

 .!وأشعر باحلب واحلزن حنوها، إا صديقيت. نعم: أمل

ُج بــصورة ًهــل أنــت مــستعدة ألن تكــوين جــزءا مــن العــال: ّالطبيــب
وتبـذيل جهـدك وتتقيـدي ، وتصربي على ذلـك الوقـت الكـايف، أساسية

 بتعليمايت ؟
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إذا كــان يف ذلـــك إنقــاذ وعـــالج صــديقيت فأنـــا مــستعدة هلـــذا : أمــل
ّوالدخول يف هذه التجربة، ّوالتضحية بوقيت، العمل اإلنساين  . الصعبةّ

وكأــا ، ســوف أعطيــك تعليمــات تطبقينهــا حبــذر وذكــاء: ّالطبيــب
ّ منــــك بـــصورة عفويــــة، وهـــذه التعليمــــات احتماليـــة تـــصدر  مــــن حيــــثُ

ـــق ايل فأنـــت ،  مـــن حيـــث النتيجـــةناجحـــة علـــى الغالـــبو، ّالتطبي ّـــوبالت
ُمتلكني احلرية يف التحرك وإبداع أساليب وصور على منطها ّ ُ . فاملهم هـو

النتيجة وليس األسلوب، وسوف تبقني علـى اتـصال معـي وختربينـين مبـا  ّ
ّأقوم بتزويـدك بالتعليمـات الالزمـة واملناسـبة سـ بـأول، وًك أوالحيصل مع
 .احلالتطورات ملقتضى 

ــــت أمــــل إىل بيــــت أهــــل ســــعاد لتبــــدأ   بتنفيــــذّويف اليــــوم التــــايل ذهب
اســـــتقبلتها أم حممـــــد برتحـــــاب ، ّ الطبيـــــب، وعنـــــدما وصـــــلتتعليمـــــات

 .كعادا

 .ً وسهال بعزيزيت أملًأهال: أم حممد

 .ةًأهال بك يا خال: أمل

ّ أمــل أم حممــد مبــا جــرى بينهــا وبــني الطبيــب، وعلــى مــاذا أخــربتو
 .وطلبت منها أن تقدم  املساعدة املمكنة، اتفقا

ــــن ننــــس:أم حممــــد  لــــك هــــذا ىكــــل مــــا تقولينــــه موافقــــون عليــــه، ول
 .املعروف قط

 رى أنأريـد أ إنه واجيب يا خالة جتاه صـديقيت، واعـذريين اآلن: أمل
 .سعاد 
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فجــاء  ، ّواســتأذنتها بالــدخول، قــت البــاب علــى ســعادو قامــت أمــل وطر
 . تفضلي يا أمل : خيرج كحشرجة احملتضرينً ضعيفاًصوت سعاد واهنا

  كيف حال ابنتك اليوم؟!ًمرحبا سعاد: أمل

 . أين ابنيت؟ لقد ذكرتين ا!!آه: سعاد

 .وأدخلتها إىل الغرفة، وقامت سعاد بإحضار ابنتها من عند جدا

ــــ: أمــــل ــــف حال ــــا مشــــسكي ــــا مشوســــه؟ تعــــايل وانظــــري مــــاذا !ك ي ي
 ّأحضرت لك من البسكويت واللعب؟

ـــى أمـــلألقـــ وتعـــدوفجـــاءت مشـــس ضـــاحكة  فأخـــذا ، ت نفـــسها عل
وأعطتهـا مـا جلبـت هلـا، وأخـذت ، وعانقتهـا وقبلتهـا مـن وجنتيهـا، حبضنها

بــرباءة، تــضحك مشــس و، وتالعبهــا، تــساعدها يف نــزع أغلفــة البــسكويت
فشاهدت االبتـسامة ترتـسم ، سعاد من طرف خفيوكانت أمل تراقب 

على وجهها كلما ضحكت مشس، وعندما ترقص مشـس فرحـة وترفـرف 
وبقيـت أمـل ،  مع حركـات مشـسًمتناغماًبيديها يهتز جسم سعاد طربا 
 فقـط، وتراقـب أثـر ذلــك ًاتالعـب مشـس، ّعنـد سـعاد سـاعتني مـن الـزمن

يف أقــــــــرب انـــــــصرفت واعــــــــدة بــــــــالعودة مـــــــرة ثانيــــــــة مث علـــــــى ســــــــعاد، 
وابتـــسامة الظفـــر ومـــضت إىل الطبيـــب والـــسعادة تفعـــم صـــدرها .فرصـــة

 .ن ثغرها املفرت ّزيُت

، وطرقــت البــاب، عــادت أمــل إىل بيــت ســعاد، وبعــد مــضي يــومني
.  تكــــون خالــــة أمــــل؟!ًفــــسمعت صــــوت مشــــس تــــصرخ عاليــــا يــــا رب

الـيت ،  مشس ورمـت نفـسها علـى أمـلركضتف، وفتحت أم حممد الباب
 ماذا أحضرت يل معك اليوم؟:  فقالت مشس! وقبلتهاأخذا باحلضن
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ًلقد أحضرت لك هدية مجيلة جدا: أمل  ،مثلك!. 

 .أريد أن أراها اآلن: مشس

 .ًالى أمك أوراصربي حىت ن: أمل

 .ًهيا إذا بسرعة: مشس

 .واعتذرت أمل من أم حممد مما جرى.  أمل من مالبسهاتوجذب

لــن ًتفهمــة متامــا كــل مــا حيــدث،  أنــا م!ال بــأس يــا عزيــزيت: أم حممــد
 .. إىل ما حيبه ويرضاه اهللا وفقك ، ننسى فضلك ما حييت 

 . سعادًمرحبا: أمل

 انظــري مامـا-مامــا:ٍ مشـس بــصوت عـالصــرختوقبـل أن تــرد سـعاد 
ًومعهـــا هديـــة مجيلـــة جـــدا، لقـــد جـــاءت خالـــة أمـــل  . خالـــة هيـــا  ــــخالـــة

 افتحي اهلدية؟

 .ًأهال أمل تفضلي: سعاد

 .ًعايل يا مشس لنفتح اهلدية معا؟ت: أمل

وأخرجــت أمــل علبــة ملفوفــة بــورق أمحــر مجيــل عليهــا شــريط معقــود 
، بـسرعة وهلفـةّ الورق والشريط نزعتاليت . ُبصورة وردة وأعطته لشمس

 هويف يــد، ً مهــرج صــغري حيمــل يف عنقــه طــبال العلبــة بــرزوعنــدما فتحــت
 فـــــسار، ألرضووضـــــعته علـــــى ا،  أمـــــل املفتـــــاح اجلـــــانيبوأدارتعـــــصا، 
ًفأصـــدر صـــوتا مجـــيال، ّوقـــام بـــضرب الطبـــل بالعـــصا ،املهـــرج فقامـــت ، ً

وأعطتــه ألمــل ، مشـس وبــدأت تـسري خلفــه مقلــدة لـه، وملــا وقــف أخذتـه
كـــي تـــدير مفتاحـــه مـــرة ثانيـــة، ولكـــن أمـــل أشـــارت لـــشمس أن تعطيـــه 

وتكـــرر  ،الـــيت أدارت املفتـــاح حبمـــاسفتوجهـــت مشـــس إىل أمهـــا ، ألمهـــا
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وأمل تراقب سعاد مبتهجة ألـا اسـتطاعت أن ، مراتو، املشهد مرات
 . ابتسامة صغرية وجعلتها تتفاعل مع ابنتهارسم على شفتيهات

 ّما رأيك يا مشس لو وضعنا الطعام وأكلنا مع بعض؟: أمل

 . وأريد أن يبقى معي أبو طبلة!!ًنعم أنا جائعة جدا: مشس

 ؟ )أبو طبلة( هل أطلقت عليه اسم : )ضاحكة(أمل 

 .ّأال ترينه يدق على الطبل؟ فهو أبو طبلة. نعم: سمش

وجــــاءت بــــه إىل ، ّوأحــــضرت بعــــض الطعــــام اجلــــاهز، وقامــــت أمــــل
وطلبــت مــن ســعاد أن تأكــل؟ ولكــن ، ّســعاد ومشــس، ووضــعت الطعــام

 ومشـس تنظـر إىل !وبقيـت صـامتة وامجـة، ّسعاد مل متد يديها إىل الطعـام
ــــستطع،  مــــاذا تنتظــــران!أمهــــا وإىل أمــــل ــــك ومل ت ــــر مــــن ذل ــــصرب أكث ّ ال

 ّأريد أن آكل افتحوا يل علبة الطعام؟: فقالت

 يــــا !! مشــــس: وهــــي تتــــذكر تعليمــــات الطبيــــب البــــارعأمــــلفقالــــت 
 ّحبيبيت اطليب من أمك فتح  علبة الطعام؟

 ّافتحي يل علبة الطعام أريد أن آكل؟ ـماما  ـماما : مشس

 وأمــــسكت بالعلبــــة، مــــدت ســــعاد يــــدهاوحبــــست أمــــل أنفاســــها و
 فتنفــست أمـــل ّوأعطتهــا إياهــا فقامــت مشــس بتنــاول الطعــام، وفتحتهــا
 .كل شيء يسري وفق خمطط الطبيب احلاذق ، الصعداء 

ّ أال تريدين أن تطعمي أمك شيئا من الطعام؟!يا مشس: أمل ً 

بلـــى، وأمـــسكت بقطعـــة مـــن البطاطـــا املقليـــة وأعطتهـــا ألمهـــا : مشـــس
ًلذيـــذة جـــداخـــذي هـــذه القطعـــة إـــا طيبـــة و مامـــا: قائلـــة ! ،وضـــحكت 

 اســتمر األمــر وهكــذا ، فابتــسمت ســعاد وأخــذت القطعــة منهــا وأكلتهــا
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ّحــىت أــوا الطعــام  . األمــل بــذور نفــسها وقــد انتــشت يف وانــصرفت أمــل
  .جاح مهمتها اإلنسانيةبن
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واالنطباعــات الــيت أخــذا ، ّ الطبيــب مبــا حــصل معهــا أمــلوأخــربت 

  .من املوقف
لقـــد  : بانتبـــاه واستقـــصى بعـــض التفاصـــيل مث قـــالّالطبيـــبأصـــغى 

وهـــي إخـــراج ، ّجــاء وقـــت املرحلـــة الثانيــةاجتزنــا املرحلـــة األوىل بـــسالم و
 .سعاد من عزلتها

 ســعاد ومشــس كانــتو ، بــضعة أيــام أمــل عــن ســعاد ومشــسغابــتو
 .تنتظران قدومها على أحر من اجلمر

ســوف آخــذك إىل اليــوم : وقالــت لــشمس، وجــاءت أمــل إىل ســعاد
 !يـاي ــياي : ومدينة املالهي، فقفزت مشس فرحة وهي تصرخ، احلديقة

ماما هل مسعت خالة أمل مـاذا تقـول؟  ــماما : وقالت، وجرت إىل أمها
 . يا سالم،إا تريد أن تأخذين إىل احلديقة يا سالم

 يا خالة ماذا تنتظرين؟نذهب هيا : واجتهت مشس إىل أمل قائلة

 أنتظــر أن تلــبس أمــك :يــدها علــى قلبهــا وهــي  تقــول أمــلوضــعت 
 .مالبسها كي خترج معنا

 !يـا مامـا ــ هيا يا مامـا :وهتفت برباءةفجرت مشس إىل أمها مسرعة 
ـــــداء مالبـــــسك؟ ولكـــــن ســـــعاد بقيـــــت واقفـــــة وامجـــــة ال  أســـــرعي يف ارت

 .تتحرك

 !االمتعــاض علــى وجههــا وظهــر، ّفجلــست أمــل علــى حافــة الــسرير
ـــوب أمهـــاأمـــا مشـــس فقـــد أ ـــدأت جتـــذا، مـــسكت بطـــرف ث وهـــي  ،وب
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هيـــا يـــا أمـــي؟ أريـــد أن أذهـــب إىل احلديقـــة، فلـــم  ــــ تـــصرخ هيـــا يـــا أمـــي
 فتـدخلت !فـانفجرت مشـس باكيـة بـصوت عـال. تتحرك أمها قيـد أمنلـة

 قــومي مــن أجــل مشــس مــا ذنبهــا؟ !حــرام عليــك يــا ســعاد: أمــل وقالــت
ــــــا اخــــــزي !تهــــــا ولف طهــــــا مــــــن أن تعــــــيش نهــــــا؟ ومتنعينملــــــاذا تعاقبي  هي
ــــه وقــــومي وارتــــدي مالبــــسك؟ وتــــدخلت مشــــس وهــــي ، ّالــــشيطان تنهن

ــمامــا : باكيــة ــمامــا  ـ ت ّــوأحل، تّاهللا خيليــك قــومي البــسي ثيابــك؟ وأحلــ ـ
، ابنتهـاوعانقـت ،  فنزلـت دموعهـا!إىل أن حتركت األمومـة بـنفس سـعاد

هيا قومي وجهـزي . سوف أذهب إىل احلديقة من أجلك فقط: وقالت
 فسك؟ن

وأســـــرعت ترتـــــدي ثياـــــا وحـــــذاءها مبـــــساعدة ، ًافطـــــارت مشـــــس فرحـــــ
ًوخرجــوا مجيعــا إىل احلديقــة،  ، مذهولــةالــيت كانــت تراقــب احلــدث، جــدا

هنـــاك تركـــت أمـــل دفـــة احلـــديث بـــني يـــدي ســـعاد كمـــا أوصـــاها الطبيـــب و
إن كــسر قوقعــة ،  امسعــي يــا أمــل مــصري ســعاد بــني يــديك :وتــذكرت قولــه

أريـــدها أن ، سمح هلـــا برؤيـــة مجـــال احملـــيط اخلـــارجي عاملهـــا الـــداخلي سيـــ
وحـني يــستنري ، ، وتـرى األلـوان علــى حقيقتهـاتـسمع صـوت الطبيعـة اخلالــد

ولكــن ،  وســتنتفي آالمهــا اجلــسدية،عقلهــا باجلمــال ســتحلق نفــسها حــرة
  ً.ضعي بني يديها زمام املبادرة دائما

 يــرمقينكيــف  انظــري يــا أمــل:كــسرت ســعاد رتابــة الــصمت وقالــت
ّالناس بنظرة الشفقة واحلزن؟ ّ 
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 هـل يعرفونـك !ّيف نفوس النـاسيعتمل  وما أدراك مبا : دوءأملفردت 
 أو تعرفينهم؟

 .ال يعرفونين ولكن هكذا أشعر ـال : سعاد

 . طريقهاتوتابع، همإلينظرها وامتد  ،سيدةمرت م و

ّ السيدة إيلة هل رأيت نظر: متحسرةسعادفقالت    ؟ّ

ّ انتظــري حلظــة ألثبــت لــك أن الــسيدة مل تنظــر : بــصربأمــلفقالــت  
  .  كما تتومهنيِومل ترك، ًإليك أصال

ّعفـــوا أيتهـــا الـــسيدة  : وقالـــت هلـــاّواســـتدارت أمـــل وحلقـــت بالـــسيدة
 ًهل أستطيع أن أتكلم معك قليال أنا وصديقيت؟الفاضلة 

 .ً طبعا ال مانع لدي!أوه: ّالسيدة

 رى تعــــارف ســــريع جــــو ،فانــــضمت إليهمــــا ســــعاد إىلمــــل ومــــأت أأ
قالـت مث ، ـحول املسائل العامةالقصري برباعة احلديث دفة  ت أملرادأو

 ســؤال أريــد أن أعــرف جوابــه منــك إذا يــراودين ً!عفــوا :بلطــفّللــسيدة 
 مسحت؟

ّعلى الرحب والسعة: ّالسيدة ّ. 

 عنــدما كنــت تــسريين ووصــلت قربنــا ملــاذا نظــرت إىل صــديقيت: أمــل
 !؟سعاد 

 . أنا فعلت ذلك ال أذكر!أوه: دق ظاهر بصّالسيدةفردت 

، ركني رأســـك مينـــة ويـــسرةُوكنـــت حتـــ، بلـــى لقـــد نظـــرت إلينـــا: أمـــل
 .!التقت عيناك بعيين سعادو
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ُرمبــــا حــــصل ذلــــك، ولكــــن ال أذكــــر ألين كنــــت مــــشغولة : ّالــــسيدة
رمبــا وأقلــب نظــري مينـة ويــسرة، و أثنــاء ذلــك ، مــصرييةمبـسألة شخــصية 

ولكـن مـاذا يف ذلـك . ُصورة غري مقـصودة مـينبِكما قلت عيننا أالتقت 
 وإال ملـاذا خلـق اهللا لنـا !ّإذا حصل، فجميع النـاس ينظـرون إىل بعـضهم

 ؟!وخاصة أن صديقتك سعاد مجيلة ، ًعيونا

ُ ال يوجــد يف األمــر أي شــيء يتعلــق : شــاكرة وقالــتأمــلابتــسمت 
وإمنا هو أمر شخصي كنت أناقشه مـع صـديقيت، وعلـى كـل لقـد ، بك
 وفرصــــة ســــعيدة أن، ّررنا بالتحــــدث معــــك ونــــستأذنك باالنــــصرافُســــ

 ً.التقينا معا

 هــل مسعــت يــا : حــديثها إىل ســعاد الــيت بــدت مرتاحــةأمــلهــت ّجَو
ســعاد  ّفالنــاس يــا.ً إــا مل تــذكر أصــال أــا رأتــك؟!ّســعاد كــالم الــسيدة

 ،تلتقــي أعيــنهم، ّوعنــدما يــسريون يف الــشارع، هلــم مهــومهم ومــشاكلهم
وال يذكر أحـدهم مـاذا رأى ، ُك بصورة عفوية وغري مقصودةيكون ذلو

ــــه ــــه مــــشغول، بعين ــــأمر خيــــصهٌألن عقل ــــاه،  ب ، ولكــــل واحــــد مــــنهم دني
 .يصنعها بنفسه حسب رؤيته هلا

ّوتابعت أمل وسعاد السري يف احلديقة، ومشـس جتـري أمـامهم تلعـب 
  .وتضحك

ــا: إىل مقعــد بــني األشــجار، فقالــت أمــلتا لووصــ  لــو  ســعادمــا رأيــك ي
 مشس وهي تلعب؟حركات ًجلسنا قليال على هذا املقعد لنراقب 

 . بناهيايسعدين ذلك : سعاد
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ــاظر الطبيعــة  ــة ّوجلــست أمــل وســعاد علــى املقعــد تتــأمالن من اخلالب
 . وبراءة ً وزقزقات مشس متأل اجلو ربيعاحوهلما

ّ ماذا يعين لك النهار والليل؟: إىل وجه سعاد وسألتهاأملنظرت  ّ 

 إما ظاهرتان فيزيائيتان تتشكالن من خـالل دوران األرض :سعاد
 .حول نفسها

ّالنهار والليل من مكان إىل آخر على األرض؟خيتلف هل : أمل ّ 

ّالنهــــار والليــــل ذامــــا يف كــــل مكــــان: ســــعاد وإمنــــا خيتلفــــان يف طــــول ، ّ
 .ّالوقت حسب دورة األرض وعالقتها مع الشمس

ّإذا كــــان النهــــار والليــــل : أمــــل ــــاس ،  فيزيائيــــةةظــــاهرّ ّملــــاذا يقــــول الن
 ،ـاري أسـود حـزين: ويقول بعضهم. !ارك سعيد أو مجيل: لبعضهم
 ؟ وهكذا

ــاقش هــذا املوضــوع: ســعاد ــايل أن أن  فهــو حباجــة إىل !مل خيطــر يف ب
 .تفكري

 ونتحاور يف ذلك؟، ًما رأيك أن نفكر به معا: أمل

يف هــــذا  مــــا عنــــدك لقــــد أصــــبحت فيلــــسوفة يــــا أمــــل قــــويل: ســــعاد
 .املوضوع؟

يـل ال عالقـة هلمـا بـسرور أو حـزن، ألن لأنا أرى أن النهـار وال: أمل
 .ّالسرور واحلزن ليسا ظاهرتني فيزيائيتني

ّطبعا ال عالقة للنهار والليل يف ذلك. ً.طبعا: سعاد ّ ً. 
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ســـواء أكـــان . ـــارك ســعيد: ًإذا، مـــاذا يقـــصد أحــدهم بقولـــه: أمــل
ّذلك يف الشتاء أم يف الص  يف؟ّ

 اإلنــسان، فهــو يقــوم شــعورلــه عالقــة مبفــاهيم و أظــن أن األمــر: ســعاد
ــــزمن واألحــــداث مــــن خــــالل إســــقاط انطباعاتــــه و ّبالتعامــــل مــــع ال  شــــعورهّ

 .عليهما

شـعور اإلنـسان نعـم عنـدما حيمـل . هذه نقطـة مجيلـة وعظيمـة: أمل
فإنــه ينظــر مــن خالهلــا إىل الواقــع خــارج ، طيـب ومجيــل ومفــاهيم صــاحلة

علــى األشــياء مــن الناصــع سقط ذلــك االنطبــاع ُفيــ ، مبــرآة نفــسهنفــسه
انظـري : حنو أن يقول. فيعرب عن هذا اإلحساس ذه الكلمات، حوله

وتقـوم ، ّوانظري للشمس إا تبتسم.    إىل هذه البحرية إا تضحك يل 
الــــيت هــــي يف ، باحتــــضاين مــــن خــــالل أشــــعتها، وحنــــو هــــذه الكلمــــات

فـــالبحرية ال تـــضحك وال .  داخـــل اإلنـــساناحلقيقـــة إحـــساس ينبـــع مـــن
تبكي، وكذلك النهار والليل، فال يوجـد ـار سـعيد وـار حـزين، وإمنـا  ُ ّ ّ

. ويقوم بإسـقاطها علـى الواقـع، ُيوجد مفاهيم حيملها اإلنسان يف نفسه
ّولكن انطباع الناس عنه خمتلف حسب رؤيـتهم ، ّفالنهار واحد ال يتغري

 .ومفاهيمهم

 ملاذا مل أناقش هذا املوضوع من قبل؟ ،ا فكرة مجيلةأوه إ: سعاد

ـــة : أمـــل ـــاك مجل ةهن ـــمـــن املواضـــيع اهلام  ، ـــسان مـــن ـــيت يعـــيش اإلن ال
ًخــالل مواقفــه منهــا علمــا وجهــال بــل وال خيطــر يف بالــه ، وال يناقــشها، ً

 .رغم أمهيتها وخطورا يف حياته، ذلك
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 .ّر والطيورًوتنظر بعيدا إىل األشجا، وتدخل سعاد يف حالة تأمل

 شـــعورنامـــا رأيـــك أن ننظـــر إىل األشــياء مـــن حولنـــا دون إســـقاط : أمــل
ًعليها، وإمنا نتعامل معها كما هي يف الواقع متاما؟  

 وكيف ذلك؟: سعاد

 .قومي معي إىل البحرية ألريك البط: أمل

وشــاهدتا الــبط يــسبح يف ، ةريواجتهتــا إىل البحــ، وقامـت ســعاد وأمــل
، ويـــنفض ريــشه حبركــة اهتزازيـــة، خــراآلني واحلــ بـــنيويغطــس فيــه ، املــاء

 ،يه يضرب ما اهلواء، ويقوم األطفال برمـي كـسرات اخلبـزاحويفرد جن
 .فيسارع البط اللتقاطه

ّانظـــري يـــا ســـعاد إىل هـــذه اللوحـــة الطبيعيـــة: أمـــل الـــيت صـــنعها ، ّ
 أم متجهمــــنيسواء أكنــــا  كــــم هــــي مجيلــــة بــــذاا ، اخلــــالق يف الواقــــع

 ؟ فأنت شاعرةأريد أن أمسع ذلك منك، عطين رأيك فيهامسرورين؟ أ

 .حتلق جبناحي اجلمال ومتتع البصر والبصرية طبعا إا : سعاد

منثـل ً أال ترين يا سعاد أننا كائنات حية مثلنا كمثل البط متامـا: أمل
 !.، وحنن جزء أصيل من اللوحة الربانيةلوحة طبيعية مجيلة يف الواقع

 لفتـة مجيلـة منـك، ولكـن أال تـرين أن اإلنـسان  نعـم إـا!أوه: سعاد
ّيعكر صفو ونقاء ومجال هذه اللوحة بتصرفاته السيئة؟ ّ 

ويفــسد نفــسه، ، فــسد مجــال البيئــةُنعــم، اإلنــسان هــو الــذي ي: أمــل
ومثله كمثـل اللوحـة الـيت انـسكب احلـرب !ّفتفسد اللوحة اليت ينتمي إليها

 .عليها فتشوهت األلوان وتداخلت ببعضها
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 توضـم ، كالعـصافريوهي تقفز مـن الفـرح، مشس ضاحكةعادت و
 . حبنان غامرهاتلّقبو سعاد عانقتهاف ، بقوةأمها

  : واجلمـــال قائلـــةبالـــشعور املفعـــم  أمـــل علـــى هـــذا املنظـــرقـــتّعلف
مبهارة فطريـة ها ِاليت صنعت، ّانظري يا سعاد كم هي مجيلة هذه اللوحة

 احفظـــي، ئـــة الـــصافيةالـــيت أضـــاءت قلوبنـــا بـــضحكتها الربيمـــع مشـــس 
لـرتي كـم هـي ، عـدُريها عـن بّووتـص،  يف ذاكرتـكهذه الـصورة البديعـة
ّواعلمــي أن اإلنــسان هــو الــذي يــصنع اللوحــات ، ّمجيلــة هــذه اللوحــة 

 .اليت يعيشها يف الواقع

ــــى املغيــــبومالــــت، ّوانتهــــى النهــــار : فقالــــت ســــعاد، ّ الــــشمس عل
ـــّود ـــا امل ـــل أن دت أال ينتهـــي هـــذا النهـــار ولكـــن دامهن ساء وأوشـــك اللي
 .سواده قبل أن حيل ا نرجع إىل البيتّهي ،يمُخي

ــــدما وصــــ ــــتلوعن اســــتقبلتهما أم حممــــد . ت ســــعاد ومشــــس إىل البي
 –جــــديت : وصــــرخت مشــــس. ًباألحــــضان وعانقتهمــــا وقبلتهمــــا مجيعــــا

ّإنــه مجيــل جــد، لقــد رأيــت الــبط،  كــم ســررت يف احلديقــة!جــديت ولــه ، ًا
تعـــايل أخربيـــين عـــن كـــل : مـــد وقالـــت هلـــافـــضمتها أم حم.منقـــار عـــريض

 . يف احلديقةأعجبكشيء 

 لتشق سـواد صباح املأضاءتوألول مرة ، ودخلت سعاد إىل غرفتها
 تأملــتو، ه مــضاءتــوترك ،الليــل، ويف احلقيقــة لتطــرد الــسواد مــن نفــسها

إننـــــي بطــــة جميلـــــة أســـــبح فـــــي : وقالــــت هامـــــسة، نفــــسها يف املـــــرآة
وغفـــت ،  واستـــسلمت ألحالمهـــا،ودارت حـــول نفـــسها مـــرتني!بركتـــي

  .بعيد منذ زمن ًالي مثعرف لهمل تملء جفنيها بارتياح 
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  تفاؤل سعاد بالحياة
 قامـت بفـتح ، عاداعلى غري و، استيقظت سعاد، ّويف اليوم التايل

ّومسحــــــت ألشــــــعة الــــــشمس بالــــــدخول إىل الغرفــــــة، ّالنافــــــذة ، وقامــــــت ّ
ت ســعاد بــدفء عــاطفي وســرور يــسري يف الــشمس باحتــضاا وشــعر

، وجلـست نفسها نتيجة العناية اليت وجـدا مـن أمهـا الكونيـة الـشمس
ّتراقب اللوحات الطبيعية اليت خلقها اهللا،  ّ نظرها ما بـني الـسماء بتّوقلّ

ّخــــالل اللوحــــة  مــــن جــــزء إىل آخــــراملعطــــر  مرحتلــــة كالنــــسيمواألرض، 
حوارهـــــا مـــــع اســـــرتجعت ، والـــــيت تتـــــصف باحليويــــة، العظيمــــة اـــــسدة

 اإلنـــسان هـــو الـــذي يـــصنع : عنـــد قوهلـــاً وتوقفـــت مليـــاصـــديقتها أمـــل
، شـعورهوذلـك مـن خـالل مفاهيمـه و، ماليـةاجلبعاد األعطيها ُوي، لوحته
  أمهــاتدخلــ، ّوبينمــا هــي يف حالــة التأمــل. ّضفيها علــى اللوحــةُالــيت يــ

ـــشرية ـــةالب ـــا ســـعاد؟: عليهـــا قائل ـــةهـــذه اوشـــكلت  !صـــباح اخلـــري ي  جلمل
 مـن فـردت سـعاد ، رائـعإنـساين الـسابق بـدفء ّالتأمـلل ّ كلًالطيبة تاجا

 شــــفتيها ابتــــسامة ىورمســــت علــــ. صــــباح اخلــــري يــــا أمــــي:أعمــــاق قلبهــــا
 .!خفيفة

وتــــساعد أمهــــا يف شــــؤون ، وهكــــذا صــــارت ســــعاد تغــــادر غرفتهــــا
وجتلـس  وتستمد قوا من أمها الكونية الشمس صباح كـل يـوم،،البيت
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 داخلهــا كــالوحش ًاحلــزن الكبــري  ظــل كامنــابهــا، ولكــن العُمــع مشــس ت
ـــامة ومـــضت بـــضع،املتحفـــز ـــارة ســـعاد،  أي ـــت ، وجـــاءت أمـــل لزي ودخل
ً فاستبــــشرت أمــــل يف نفــــسها خــــريا، حبفــــاوةســــعاد اســــتقبلتها و، البيــــت
 ً.كثريا

 .!ًمرحبا يا سعاد ارك سعيد: أمل

 .!ً أهال أمل ارك أسعد: بابتسامة مشجعةسعادردت 

، ًا رأيك يا سـعاد لـو خرجنـا قلـيال إىل احلديقـة لتلعـب مشـسم: أمل
 ّومنارس حنن رياضة املشي السريع؟

 .ال مانع إا فكرة جيدة: سعاد

ّوخرجتا إىل احلديقة متارسان رياضة املشي، ومضى ساعة من الـزمن 
 .ضاحكتني ا على أقرب مقعد الكتو، فتعبتا

 .كيف حالك يا سعاد؟: أمل

 .إنين خبري: سعاد

ُما هو شعورك اآلن صفيه يل؟: أمل ُ 

ّأشــعر باخلفــة، أحــس وكــأين أطــري، لقــد أزال املــشي الطويــل : ســعاد
لعلهــا تــساقطت أثنــاء ، ال أدري أيــن ذهبــت، اجلبــالثقيلــة كًعــين مهومــا 

 .!وأخفت ابتسامة صغرية، املشي

ّإن ممارســـة الرياضـــة بـــني النـــاس: أمـــل ّ ، وبـــصحبة بعـــض األصـــدقاء، ُ
 فيــــذوب يف ،يــــنعكس هــــذا اجلمــــال علــــى الفــــرد، يلــــةشكل لوحــــة مجُيــــ
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ّويشعر بشعور اللوحة كلها، اجلماعة ُ مـن سـرور وراحـة وهـدوء وصـفاء ، ُ
 .يف نفسه

 ال يـــستطيع أن يعـــيش، إن اإلنـــسان يـــا ســـعاد كـــائن اجتمـــاعي
لـه دوره ووظيفتــه ، ًبــل البـد أن يكــون جـزءا مــن لوحـة كبيــرة، ًمنعـزال

ّصــفة التكامــل مــن خــالل  ًامعــليــشكلوا ، المنــسجمة مــع اآلخــرين
 .العالقات المتبادلة

،  احلـــوار بـــني ســـعاد وأمـــل، ومـــضى علـــى ذلـــك أيـــام وأيـــامبّتـــشعو
وأمــل تــأيت إىل ســعاد وخترجــان معــا ملمارســة رياضــة املــشي

ُ الــيت تنتهــي ، ً
 ، عالقـة سـعاد بأمـلزتّفتعـز، جبلسة يتم فيها تبادل احلوار واألحاديـث

 . محيمتني  احلب يف قلبيهما كصديقتنيومنا، ّ الثقة بينهماتدّوطتو

ومـا حققـت إىل ، وأخربتـه بنتيجـة العمـل، ّوذهبت أمـل إىل الطبيـب
 .اآلن من جناح مع سعاد

 إن مــا قمـــت بــه يـــدل علــى حبـــك : ارتياحــه وقـــالّالطبيـــبفأبــدى 
ُلــسعاد، ويــدل علــى الشعورالــصادق  الــذي حتملينــه يف ، ّ النبيــلاإلنــساين

لقـد ، ّ التعليمـات بنجـاح وذكـاءنـك طبقـتألداخلك، وأنا فخـور بـك 
وحـــان الوقـــت لالنتقـــال إىل  ،  شـــديدةاجتـــازت ســـعاد بفـــضلك خمـــاطر

ّلوضــع النقــاط ، وهــي أن توافــق علــى مقــابليت، ّاملرحلــة الثالثــة واألخــرية
وهــذه املرحلــة ، وإعادــا إىل احليــاة االجتماعيــة الفاعلــة، علــى األحــرف

  املوكلـة إليـك أنـك قمـت باملهمـة رغـمال تستطيعني أن تقومي ا أنت
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 البـــد مـــن خبـــري لـــذا؛، علـــى أكمـــل وجـــه،ومت عـــالج املرحلـــة األصـــعب
ُ حىت ال تمؤهل  ّألن النفس سريعة التقلب، ساكتنابّصاب النفس ّ . 

 .ًعيادتك قريبا إن شاء اهللاة أرجو أن أجنح يف إقناعها بزيار: أمل

ــــ أمــــل وســــعاد دأبــــتو ارســــة رياضــــة ُومم، احلديقــــةاخلــــروج إىل ى عل
حيـــــث  بـــــاجللوس علـــــى مقعـــــد يف احلديقـــــة وتنهيـــــان نزهتهمـــــا، املـــــشي

ـــريةتتبـــادالن أطـــراف  ذات يـــوم جـــرى احلـــوار و،  احلـــوار يف مواضـــيع كث
 :ّالتايل بني أمل وسعاد

 ّما رأيك يا سعاد يف علم النفس؟: أمل

 !ُال يوجد عندي أي معلومة عنه: سعاد

 مه؟قصدت هل هو علم له قوانينه ونظا: أمل

 ً.من املفروض أن يكون كذلك وإال فليس هو علما: سعاد

هــل تظنــني أن هــذا العلــم يــساعد اإلنــسان علــى فهــم نفــسه : أمــل
 ّومعرفة كيف يتعامل معها ليحقق التوازن يف حياته؟

 .ينبغي أن يكون كذلك: سعاد

أمــن اخلطــأ أن يطلـب اإلنــسان املــساعدة مـن اآلخــرين لــشيء : أمـل
  ال يستطيع محله؟

ٌبـل اخلطـأ أال يطلـب املـساعدة، ألن ذلـك كبــر وجهـل منـه: ادسع ِْ ،
اس ، تعـــــــب نفـــــــسهُوســـــــوف ي ـــــــشل يف النهايـــــــة، فالن ــــــويف ّـ  ،متكـــــــافلنيّ

 ً.هم غدانتساعديويساعدونك اليوم 
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ِمجيل جدا لقد وفــرت علـي عنـاء ومـشقة احلـديث الـذي أريـد : أمل ْ  َ ً 
 .أن أفاحتك به

 احلديث؟ هذاوما هو : سعاد

 طبيــب نفــسي كــي يــساعدك يف رتــادي عيــادةنــك أن تأريــد م: أمــل
ليتسىن لك  ، املبعثرةّعيد ترتيب األوراق الداخليةُوي، عملية فهم نفسك

ــــــصورة صــــــاســــــتخدامها  ــــــذلك و، ائبةُب ــــــوازن يف نفــــــسكققــــــنيُحتب ، ّ الت
 .صفة الفاعلية واإلجيابية يف حياتك االجتماعيةسرتدين وت

ومل تتغــري قناعــايت ،  قدمــه أيبً ممــاثالً اقرتاحــاُمنــذ فــرتة رفــضت: ســعاد
وأخـربك يف ، ُ ولكن أعدك أنين سأفكر يف املوضوع بـصورة جديـةً،كثريا

 .أقرب وقت

ــــسعادأوبعــــد  ــــصلت أمــــل ب ــــام ات وســــلمت عليهــــا وســــألتها عــــن ، ي
 .ّموضوع زيارة الطبيب

ــارة : ســعاد حــني قالــت ًد قلــب أمــل فرحــاّوغــر ال مــانع لــدي مــن زي
 يب معي؟ولكن بشرط أن تذه، ّالطبيب

 ّفمىت تريدين الذهاب؟،  موافقة وبكل سرور: على الفورأملردت 

 ؟ولك األمر وعلي الطاعة أنت حددي اليوم : سعاد

ّسوف آخذ موعدا من الطبيب وأخربك على ثقتك ًشكرا: أمل ً.  
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 زيارة الطبيب النفسي

تــزوره  يــومني يف األســبوع فحــدد، ت أمــل اخلــرب الــسعيد للطبيـبزفـو
اتـصلت ، ّ وعندما جاء موعد الزيـارة األوىل،هلما ريثما تتعاىفسعاد خال

ّواتفقتــا علــى مكــان تلتقيــان فيــه لتــذهبا معــا إىل الطبيــب، ، أمــل بــسعاد ً 
ــادة الطبيــب، فــشاهدت ســعاد رجــال مهيبــا  ًووصــلتا إىل عي ً امــتأل رأســه ّ

ُ استقبلهما مبتسما مً،شيبا  .ً وسهال بكما تفضالًأهال: ً قائالًباّرحً

وجلــستا جبانـب املكتــب، ، ّ الطبيـبعيـادةودخلـت أمـل وســعاد إىل 
ــّ كلمــات الرتحًاكــررم،  ووقــاريف مقعــده ــدوءالطبيــب وجلــس  مث ، بي

ّخريا إن شاء اهللا ممكن أن نبدأ التعارف: قال ً. 

ووضـــعها ، ومـــستوى دراســـتها، وعمرهـــا، مت ســـعاد نفـــسهادفقـــ
 كـــل الطبيـــبل ّجوســـ ،إىل غـــري ذلـــك، ّاالجتمـــاعي الـــسابق والالحـــق

 .يف دفرت صغري أنيقاملعلومات 

كية كالشجرة املباركـة ّالنفس الز :ً مراحل العالج قائالّالطبيبوافتتح 
والـــنفس اخلبيثــة مرتعهــا الــشوك ومثارهـــا ،  جناهــا املعــسول ًتطــرح دائمــا

فيــدور ، وقــد تتزامحــان فيــه، قــد تنفــرد إحــدامها بــسكىن اجلــسد، الزقــوم 
 ، ًهــا فــوراَتّت الــنفس جيــب تــشخيص علّلــَا اعتـفــإذ، بينهمــا صــراع هائــل

ـــا ســـعاد أن العـــالج النفـــسي لـــيس كعـــالج اجلـــسو ّجيـــب أن تعـــريف ي م ،
فيأخـــــذه املـــــريض ، ّمث يكتـــــب الـــــدواء، ّيقـــــوم الطبيـــــب باملعاينـــــةحيـــــث 

ّوينصرف، وليس له خيار سوى االلتزام بالدواء بغض النظر عن قناع  تهّ
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ّوشـعوره، فــالعالج النفـسي قــائم ع ُ ّوالتعـاون بــني الطبيــب ، لـى املــصارحةُ ّ
د مـــن ، ًواملـــريض، وال ميكـــن فـــرض العـــالج علـــى اإلنـــسان أبـــدا بـــل الب ــ ُـ

 اإلنـسان ؤمنوهذا ال يكون ابتداء إال بعد أن ي، ّقناعته وإرادته للشفاء
ًأنـه فعـال وأنـه يف أزمـة حقيقيــة مـع نفـسه متنعـه مــن ،  حمتـاج ملــن يـساعده

، فهل أنت يا سعاد مدركة أنـك يف أزمـة نفـسية.ّحتقيق التوازن والفاعلية
 وتريدين العالج واملساعدة؟

َوإال◌ كيــف وافقــت علــى ، ًأنــا مدركــة متامــا ملــا تقــول، ًطبعــا: ســعاد 
 .             ايء لعندك 

إن هــــذه املعرفــــة خطــــوة ، يطيــــب يل أن أمســــع ذلــــك منــــك : ّالطبيــــب
قلل من وقـت العـالج ُتو، ّذلل لنا الصعابُسوف توّعظيمة حنو الشفاء 

 ، ً هــائالًوجيــب أن تعلمــي أن علــم الــنفس تطــور تطــورا.ود نتائجــه وجتــ
والعـالج جيــب ، وتعـددت أسـاليب العــالج الـيت أعطــت أفـضل النتــائج 

فقد ظهرت عشرات األمـراض ،  للتشخيص الصحيح ًأن يكون مالئما
، هـذا النفسية نتيجة الضغوط اهلائلة اليت خيضع هلا اإلنسان يف عصرنا 

فهناك االكتئاب والرهاب والشيزوفرينيا واهلسترييا وغريها ولست بصدد 
ولكــن مــن النــاجع أن تطلعــي علــى بعــض ، إلقــاء حماضــرة حــول ذلــك 

ـــسط شـــكل ممكـــن ـــيت سأعرضـــها بأب  إن األمـــراض :أســـاليب العـــالج ال
النفـــسية قـــد تنــــشأ بـــسبب خلــــل عـــضوي يف النواقــــل العـــصبية فتختــــل 

 لوضـع ًوقد تـشتد احلالـة تبعـا، ة لتظاهرات الواقع الصورة العيانية احلسي
 :والطبيـب يلجـأ عـادة إىل طرائـق العـالج التاليـة، املريض وبيئته احمليطـة 
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األدويــــة مث العــــالج الــــسلوكي والعــــالج بــــالتخليج الكهربــــائي والعــــالج 
باجلراحة العصبية والعالج النفسي والعـالج املـائي والعـالج باالسـرتخاء 

ـــب إىل مجـــع أكثـــر مـــن عـــالج وفقـــاوغريهـــا وقـــد يلجـــ  ملـــا متليـــه ًأ الطبي
ـــ، الـــضرورة  ـــيت ت ـــاج للجراحـــة ال ـــن حنت ـــا ل ستعمل ُوأســـتطيع أن أؤكـــد أنن

ــــشل  ــــذي ي ــــد ال لعــــالج احلــــاالت املستعــــصية كالوســــواس القهــــري املعن
ــــا ــــذي يكــــون ناجع ــــيج ال  يف حــــاالت الفــــصام ًاملــــريض متامــــا وال للتخل

 ملــا أراه أن ًح يف حالتــك تبعــاومــن املــرج، اجلمــودي واهلجمــات احلــادة 
ـــــدعم العـــــالج  ـــــة ل ـــــدال كمـــــضادات الكآب ـــــة باعت نعتمـــــد بعـــــض األدوي

شـيء أريـد أن أؤكـد لـك أنـه كـل  وقبـل ًأوال: صديقيت سعاد. السلوكي 
، ال يضريك يف شـيء وال يـشينك أن تكابـدي اآلن آثـار معانـاة نفـسية 
، فكــل إنــسان يعــاين بــشكل أو بــآخر مــن خلــل مــا يعــرتي شخــصيته 

وقلـــة مثلـــك ، وخـــضعت للعـــالج ، حـــىت أنـــا كطبيـــب تعرضـــت لـــذلك 
ميلكــون فــضيلة الــشجاعة لالعــرتاف مبعانــام النفــسية وهــذا االعــرتاف 

ــا اقتفــاء اجلــذور ، ســبيل للوصــول إىل املعافــاة  ولبلــوغ هــذا اهلــدف علين
ـــدة وملـــاذا  احلـــدث احلاضـــر ثوحـــدســـبب إذا أردت أن تعـــريف  فـــ،البعي
ًيــة؟ البــد لــك مــن معرفــة كيــف بــدأ أوال؟ ودراســة ّ إىل هــذه النهاأفــضى  ُ

   .وسامهت يف تشكيله، اليت رافقت احلدث، احليثيات واملعطيات
ال حبيـــث ،  أطلـــب منـــك أن تقـــومي بتقـــسيم مراحـــل حياتـــك؛ لـــذا

، تقومي بتلخـيص أهـم األحـداثعلى أن ، رتة عشر سنواتتتجاوز الف
علــى الوقــائع الــيت ركــزي و، الــيت حــصلت معــك يف كــل فــرتة، واملــؤثرات
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ُيظهـر إىل ســاحة الــوعي بــصور و يف نفــسك ًبقـي كامنــاً تركـت فيــك أثــرا
ـــــسلبية ـــــسلوكيات ال ّمتنوعـــــة مـــــن ال ُ  ، ـــــا ســـــوف أســـــاعدك يف ضـــــبط وأن

ّوالــربط بــني املــؤثر الكــامن يف ، ّاألحــداث وتوجيههــا الوجهــة الــصحيحة
ّنفسك والسلوك السليب ُ . 

ّواعلمــــي يــــا صــــديقيت أن املعاجلــــة الن  ّفــــسية، تكــــون للنــــاس الــــذين
ّيتمتعـــون بـــاجلرأة والـــشجاعة، وال خيـــافون مـــن أن يطلـــع أحـــد علـــى مـــا 
ّبأنفسهم من سـلبيات، ألن عمليـة التطـور والرقـي والفاعليـة والتـوازن ال  ّّ
ًميكـــن أن تتحقـــق عنـــد اإلنـــسان إذا مل يكـــن صـــرحيا مـــع نفـــسه، ومـــع 

صائح اإلجي ّــــاآلخــــرين، ويتقبــــل النقــــد البنــــاء والن إن :  قيــــلًابيــــة، وقــــدمياّ
ــه اإلنــسان مبعــىن أن اإلنــسان يــرى عيوبــه مــن . اإلنــسان هــو مــرآة ألخي

 وأخـربه آخـر علـى وجـه قذارةًمثال إذا رأى أحد . خالل عيون اآلخرين
ًيكـــون اآلخـــر مـــسرورا البـــد وفـــق معطيـــات املنطـــق الـــسليم أن بـــذلك، 

ّأمــام النــاس، ؤثر علــى منظــر وجهــه رفــع عنــه القــذارة الــيت تــمنــه، ألنــه 
ُه أحــــد إليــــه نــــصيحة متعلقــــة بــــسلوك ّفلمــــاذا يتــــشنج اإلنــــسان إذا وجــــ ُ

ًسليب، ويـعد ذلك هجوما  ُ إن هـذا .  وما شـابه ذلـك؟، للحدودً، وجتاوزاَ
ّالــسلوك الــسليب هــو مبثابــة  ُ عطــي انطباعــاُ علــى الوجــه، ية العالقــالقــذارة ً

كـــائن مجـــايل حيـــب  ألن اإلنـــسان ،فينفـــرون مـــن صـــاحبهّ للنـــاس، ًســـلبيا
ّاجلمــال والنظافــة والرتابــة ّفكمــا ــتم بنظافــة ومجــال الــصورة، جيــب أن . ّ

 مفاهيمنـا، وترقيـةّتم بنظافة ومجال الـنفس، مـن خـالل تعهـد أنفـسنا، 
ـــاآلخرين مـــن أفـــراد األســـرة واألصـــدقاء،  لوكنا، واالســـتعانة ب ـــة س ُومراقب ـــ ُ
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ــــنفس، وحتــــ ــــة ال ــــة تزكي ــــق ّوطلــــب املــــساعدة مــــنهم يف عملي ديثها لتحقي
ّالتوازن والصحة النفسية، وبالتايل حيصل اإلنسان على احملبة والسعادة،  ّ ّّ ّ

ُف ســلوكه حبــسب هــذه املفــاهيم، وكــل إنــاء مبــاّكيــُوي يــه ينــضح، فمــن  فُ
كانـــت نفـــسه مـــألى باحلـــب واخلـــري، ال يـــصدر منـــه إال احلـــب واخلـــري، 

ر ّ، فمــــن كانــــت نفــــسه مــــألى بالــــشوابحــــىت ألعدائــــه، والعكــــس صــــ
ً وأخـريا.ّكان ألقـرب النـاس إليـه والكراهية، ال يصدر منه إال ذلك، ولو

لقـــي اإلنـــسان يف التهلكـــة فيمـــا توجـــه ُاعلمـــي أن الغمـــوض والـــضبابية ت
ومنــذ هــذه اللحظــة ميكنــك ، الــشفافية شــراع الــنفس إىل مرافــئ األمــان 

ـــا إن شـــاء اهللا ، أن تعتمـــدي علـــي  ـــن أخيـــب لـــك ظن  ويـــسرين أن ، ول
 . وقويل ما تريدين زمام  احلديث فتفضليأترك لك 

ـــى البدايـــة : وقالـــتســـعادتنهـــدت  ـــة ً شـــكرا عل ـــيت افتتحـــت الطيب ال
الــيت ، وإظهــار النقــاط ،البــوحألن ذلــك أعطــاين شــجاعة ، احلــديث ــا

ومــستواها ، أنــا امــرأة أنتمــي إىل أســرة فقــرية. ًأحــاول أن أخفيهــا دائمــا
 األب واألم : أســريت مثانيــةّالعلمــي متــدن وكــذلك الثقــايف، وعــدد أفــراد

، ووالـــدي ال بـــريةوثالثـــة ذكـــور وثـــالث بنـــات، أي أننـــا مـــن األســـر الك
فقــد مــارس قيــادة مركبــة ، األعمــال البــسيطةزاول  مــصلحة، وةيــتقن أيــ

ومـــا شـــابه ، عامـــة لألجـــرة، ومـــارس العمـــل يف حمـــالت اخلـــضرة والبقـــول
. ً تعمل شيئاالأما والديت فهي ربة منزل . ذلك من أعمال غري مستقرة

  الزوجــانكمــا حيــصل يف معظــم األســر إذ يقــوم، متقاربــة أخــويتأعمــار و
تكــدس األوالد يف فيكــل عــام يــأيت ولــد  ،بعمليــة اإلجنــاب دون توقــف
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ويــصريون عقبــة يف طريــق تطــور األســرة، ونــسكن ، ّبدايــة حيــاة الــزوجني
ــــت أجــــرة، وهــــذه الظــــروف أدت إىل  يف بي ُ ــــأمني عجــــز ــــوين عــــن ت  األب

ّوالطعــــام اجليــــد، ناهيــــك عــــن حرمــــان األوالد مـــــن ، ّللبــــاس املناســــبا
ّاأللعاب والرتفيـه، ويـضاف إىل ذلـك العنـف والقهـر الـذي ميـارس علينـا 

ّغري التفريق باملعاملة بني الذكور واإلناث، وبني اإلنـاث ، من قبل أبوينا ّ
، وأنـا الوسـطى بـني أخـويت اإلنـاث، نشأت يف هذه العائلـة. فيما بينهن

ّما الذكور فقد كان اثنان أكرب مين والثالث أصغر مينأ ّ. 

وعيــت علــى الــدنيا علــى صــراخ وشــجار والــدي، وكانــ ا يــصطرعان ّ
 ... إذا تكلمنا أو لعبناهر ْنُمستمر وكنا نـقهر وتعرضنا إىل  ً،دائما

  مــن أبــسط متطلبــاتّفمنـذ صــغرنا نــشأنا مقهــوري الـنفس، حمــرومني
نفتقــد إىل احلــب والعاطفــة، وعنــدما بلغنــا ا ّــ كنيــا اهللا كــمّاحليــاة الطيبــة، 

ّســـن الدراســـة كمـــا هـــي العـــادة ذهبنـــا إىل املدرســـة، وهـــذا العمـــل لـــيس 
ً وإمنـــا ألن الدولـــة قـــد جعلـــت التعلـــيم إلزاميـــا يف ،نتيجـــة وعـــي األســـرة ّ ّ  

ً، عندما جعلـت التعلـيم جمانيـا دون ًمرحلته األوىل، وترمجت ذلك عمليا ّ
ّظــيم حبــد ذاتــه، ألنــه لــوال ذلــك الخنفــض التعلــيم مقابــل، وهــذا عمــل ع

ُإىل أكثر من النصف لوجود اجلهل والفقر يف األسر ُ ّ. 

القهــر واحلرمــان وانعــدام  أمحــل يف نفــسي أنــا ذهبــت إىل املدرســة، و
واعتقــدت أنــين ســأجد خالصــي يف أحــضان مدرســيت احلــب والعاطفــة، 

ي ، فمنــذ يــومً موجــود يف املدرســة أيــضااالضــطهادأن لكــين فوجئــت ، 
، اتيــذمّ األول ارتفــع صــوت املعلمــة صــارخة شــامتة العنــة التلالدراســي
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 وأمرتنــــاباحليوانــــات، وصــــفتنا  بالعــــصا ونا الغــــضةعلــــى أجــــسادهــــوت و
ــــدخول ــــ إىل بال ــــدخلت مــــعال َصفوف، ف ــــا ، زمــــياليتَ ــــا أرجتــــف خوف ً وأن

ّهــــي التعلــــيم   وكــــان األمــــر أشــــبه مبعتقــــل لألطفــــال، والعقوبــــةً،وهلعــــا
ّ القهـــر والعنـــف والتهديـــد، جلـــسنا يف الـــصف مثـــل أســـاليبمـــي باإللزا ّ

ّالـسجون، أحـد صف أشبه مبهجـع أو عنـرب يف الًاملكدوس متاما، فصار 
فقـــد بلـــغ عـــددنا أكثـــر مـــن مخـــسني طالبـــة يف مـــساحة ال تتجـــاور ســـتة 
ًعــــشر مـــــرتا مربعــــا، ودخلـــــت املعلمـــــة منتــــصبة القامـــــة تـــــضرب األرض  ً

ــادة، ومركــيف بقــدميها وكأــا جنــرال  حتمــل يف يــدها عــصا كانــت ز القي
صـــوا  لرتعـــبهن التلميـــذات تـــضرب ـــا علـــى يـــدها األخـــرى لتـــسمع 

ْنفــسيا، ونظــرت إلــيهن مــن علــو وقالــت َ َ َ َ ّأيتهــا التلميــذات اعلمــن أنــين : ً
ــدة   يعــصي أمــري، وهــذه العــصا شــاهدة علــى ًاال أرحــم أحــدشــديدة عتي

 ومــضى ! مــن أم دبــوسنُفالويــل الويــل لكــ! ذلــك، وقــد أمسيتهــا أم دبــوس
 .ّأول يوم من املعتقل التعليمي على خري وعدنا إىل البيت

ــــا إىل املعتقــــل التعليمــــي، وبــــدأت  ــــام علــــى ذهابن ّمــــضت أيــــام، وأي
ـــني التلميـــذات، وكالعـــادة كـــل جمموعـــة  ـــة تظهـــر ب ّالعالقـــات االجتماعي
مــنهن تلتــف حــول بعــضها، وتتكتــل ضــد جمموعــات أخــرى، وظهــرت 

َ فهـذه تنعـ،بينهناألمراض والعقد  ّت بالقـصرية، وتلـك بالدبـة لـسمنها، ُ
ــــل  ــــضاء مث ــــاأللوان، فالبي ــــك عــــن الوصــــف ب ــــضفدعة، ناهي ّوأخــــرى بال
ّاللفت، والسمراء مثل القمح، والسوداء مثل الباذجنان، وغري ذلك مـن  ّ ّ

ُحـىت أن ذلـك الـسلوك املـشني وصـل . ّالصفات، اليت يقصد ا اإلهانة  
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، فــــصرن يطلقــــن علـــى كــــل تلميــــذة مقــــصرة يف إىل املعلمـــات أنفــــسهن
ّدروســها أو مــشاغبة نعتــا للــسخرية منهــا، فهــذه بليــدة، وأخــرى غبيــة،  ً

 !....وتلك هبيلة

  مـــستوىلفـــرق يفلّإدراك التلميـــذة وتعقـــدت األمـــور أكثـــر بـــسبب 
ـــني زميالـــا  ـــشة بينهـــا وب ـــك جبـــالء يف كـــل األمـــوراملعي مـــن  :وظهـــر ذل

ّحيــث اللبــاس، وأدوات الدراســ ة، مــن حقيبــة وأقــالم ودفــاتر ومــصروف ّ
 مــــن أدوات  األغنيــــاء بيــــوتوكــــذلك احلــــديث عــــن مقتنيــــاتيــــومي، 

ا يــــصب يف أذان  ــــكهربائيــــة وإلكرتونيــــة وأثــــاث مجيــــل، وغــــري ذلــــك، مم
ًاألطفــال، ويــدخل إىل نفوســهم شـــعورا بــالقهر واحلرمــان، الــذي يـــصري  ُ ُ

ضيق احليــاة يف ّتربـة خــصبة لنمـو الكــره والــبغض للـذات قبــل اآلخـر، وتــ
ّنظر هذا الطفـل وينظـر إليهـا بقـرف وازدراء، ومـع الـزمن تتفـرع وتتكـاثر  ّ

ّ اإلمهــال والالمبــاالة وبــالدة الفهــم، وانعــدام التفاعــل وتنــتجهــذه البــذور 
ـــف االجتمـــاعي، واختفـــاء  احلـــب والعاطفـــة واالحـــرتام، وحيمـــل  ّوالتكي

ـــة الالحقـــة، لتنمـــو ـــصفات إىل املرحل ّالطفـــل كـــل هـــذه ال ـــصورة أســـوأ ّ ُ ب
ّنتيجــة الــتالقح الــسليب مــع اآلخــرين، فتظهــر عنــده صــفات جديــدة مل  ّ

ومـــا ّويتـــدخل يف تربيـــة الطفـــل يف هـــذه املرحلـــة، . ًتكـــن موجـــودة ســـابقا
ـــذي فـــرض نفـــسه علـــى األســـر وأخـــذ دور األب  ـــي ال بعـــدها اإلعـــالم املرئ

ـــر ّالثالـــث إضـــافة لألبـــوين، ألن الطفـــل جيلـــس معـــه أكث   مـــن جلوســـه مـــع ّ
ّ والتلفزيــون مبثابــة نافـذة تطــل علــى العــامل كلــه، االنرتنيــتفــصار . والديـه

ّوالــذي يهــم الطفــل أو الــشباب يف مرحلتــه هــذه، هــو الــشهوات واملتعــة  ّ ّ
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ــــذة العامليــــة ويفتحهــــا  ّوالتــــسلية، فيبحــــث عنهــــا مــــن خــــالل هــــذه الناف ّ
ّوتـصب يف نفـس هـذا الطفـل أو !. ليدخل إىل بيته كـل قـاذورات العـامل

فلــة لدرجــة التغطيــة الكاملــة لــه، ويغــرق يف مــستنقع مــن املمارســات ّالط
ُ ّ

ّالــسلبية الـــشهوانية، لينــتج عنهـــا تكــاثر وتوالـــد صــفات أخـــرى مل تكـــن  ّ
ًموجودة مسبقا، وهكذا يرتاكم يف نفس األطفال مفاهيم سـوداوية نتنـة 

ُقتــل صــاحبها نفــسيا ويظهــر ذلــك يف ســلوكه بوســامة، تقــوم أول شــيء  ُ ً
 إجراميــة يف اتمــع، أو ينعــزل وينــزوي لتقــوم نفــسه بعمليــة ُإمــا بــصورة

ّالتدمري الذايت ّ....! 

ــة اهليجــان يف كبــت   ستطعومل تــ،  غــصة حارقــة ســعادوكتمــت حال
فخـــرج قلبهـــا املعـــذب مـــع منـــذ بدايـــة احلـــديث، ناهـــدا نفـــسها، الـــيت 

 .مؤمل واستسلمت لبكاء مر ،  وغطت وجهها بكفيها،ىّزفرا احلر

بــدأت لقــد أحــسنت  ً: لواعجهــا الثــائرة وقــال مــشجعاطبيــبالأ هــد
الالشــــعور لــــديك أعمــــاق الــــيت تغلـــي يف املتــــصارعة عــــن ال  فـــصحنيُت

وحنــــن نتعامــــل اآلن مــــع ســــلوك مقــــروء يف ســــاحة بــــصراحة وشــــجاعة، 
 يف طريقنـــا لتحويـــل ً دقيقـــاًوهـــذا ســـيتيح لنـــا توصـــيفا، الـــشعور الظـــاهر 

ــا متفائــل  ،املعانــاة إىل معافــاة بأنــك ســتتجاوزين هــذه األزمــة بأســرع وأن
وأنــا ســعيد ألنــين  مسعــت منــك هــذه اللغــة التعبرييــة العاليــة الــيت وقــت، 

أكثــر مــن ســاعة  طالــت جلــستنا وعلــى كــل لقــد  ،تــنم عــن ثقافــة أصــيلة
 . ذا القدر فأنا ال أريد أن أشق عليك تفي اليوموسأك
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تنفيـــذ ر ب وطلـــب منهـــا االســـتمراً،خلـــصا جنيـــاأمـــل وبّ الطبيـــب انفـــرد
ُسعاد، وركز على اخلروج من البيت، وممارسـة اخلاصة بّ السابقة هعليماتت ُُ

 اجتنــاب وبعــد كــل رياضــة، اهلــادئ البنــاء ّالرياضــة اجلماعيــة، واحلــوار 
ّاملواضيع الشخصية، وخاصة العاطفية، وحتفيز عملية التفكـري والتحليـل  ّ  ّ

ّوالرتكيـــب، والـــربط بـــني األفكـــار، وإعـــادة النظـــر ّ ّ يف املفـــاهيم الـــسابقة، ّ
مـــــــن منظـــــــور املـــــــستجدة وبنائهـــــــا حـــــــسب واقعهـــــــا ضـــــــمن معطياـــــــا 

،  حالــة ســعاد دقيقــة ولكنهــا ليــست صــعبة :ًوخــتم حديثــه قــائال.إجيــايب
 مـن اكتئـاب ًعـاين مبـدئياُفـسعاد ت، وسيقع على كاهلك العبء األكرب 

وكل ما قالته جمرد جـشاءات مـن هـالوس إدراك حـسي معـذب ، شديد
، علينــــا أن حنــــث اجلهــــد العقلــــي ملقاومــــة األفكــــار املــــسيطرة ، ومغيــــب

  . حلماية جهازها العصيب املتهالك ، وحتفيز أقنية القوة الذهنية 
 وقالــت بــإخالص منقطــع ،فــشدت أمــل علــى يــد الــدكتور مــصافحة

 مـا قلـت ولكنـين سـأفعل املـستحيل معظـم أعرتف أنـين مل أفهـم :النظري
 علـــي يف كـــل مـــا تريـــد وهـــذا رقـــم مـــن أجـــل ســـعاد وميكنـــك أن تعتمـــد

  .   مع حماولة فهمهادين بإرشاداتك وسأنفذها ّوَايل فزّجو
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 وبعـد بـضعة أيـام ،وتناهبتهمـا أحـداث احليـاةوانصرفت أمل وسعاد 
   كيف حالك ؟،ً مرحبا سعاد:وقالتاتصلت أمل بسعاد 

  ؟ حالك وأنت كيف!  احلمد هللا :سعاد   
 ســـعاد اتــــصلت بــــك ألعـــرض عليــــك حــــضور ، خبــــري مــــن اهللا:أمـــل   

  .حماضرة يف املركز الثقايف لنفس احملاضر
  عنوان احملاضرة ؟  هو  وما:   سعاد
  : عنواا:   أمل

  ً) حكم ذكوري وليس قرآنيا أو شعرهاغطاء رأس المرأة (
ً ين كثــرياويــروق إنــه عنــوان مثــري وإشــكايل يف الفكــر اإلســالمي :   ســعاد

  فمىت وقت احملاضرة ؟ ! ويسعدين تلبية دعوتك 
  . مساء اليوم :   أمل

وصـلتا دخلتـا مباشـرة     واتفقتا على اللقاء أمام املركـز الثقـايف، وعنـدما
  . وجلستا متجاورتني إىل قاعة احملاضرة

وألقـى الـسالم علـى ً فصمت اجلميـع احرتامـا صعد احملاضر إىل املنصة  
 قائالحماضرته وبدأ ،م وشكرهم على اهتمامهماحلضور ورحب ً:  

    :قال اهللا تعاىل   
َوقل للمؤمنات يـغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يـبدين {   َ َِ ُْـِ َ ْ َََ َ ُ َ ُ َُ ْ َْ َْ ِ َْ ِ ِ ِْ ْ َ ْ 

ضربن خبمـــرهن علـــى جيـــون وال يـ تـهن إال مـــا ظهـــر منـهـــا ولي ُزين ُ ََ َ ََ ُ َ  ِ ِِ ُ ََـــ ِِ ُِ َِ َ ْ ْ ْ َ َ ُْ َ ِ َـــ َبـــدين ِ ِ ْ
ائهن أو آبـــاء بعـــولتهن أو أبـنـــائهن أو أبـنـــاء  تـهن إال لبعـــولتهن أو آب َزين َ َْـــ َْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ُ    ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َُ َ ــ َـ ِ ِ ُ َ ِ
َـبـعولتهن أو إخوان أو بين إخـوان أو بـين أخـوان أو نـسائهن أو ما  َ َـ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ    ِ ِِ ِ َِ ِِ ِِ َِِ َ ََ ِ ِْ ِْ ِ َ ُ
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ملكت أميانـهن ُْ ُ َ َ ْ َ َ أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجـال أو الطفـل الـذين ََ َِ  ِِ ْ ِ ِ َِ ُ َِ َ َ ِ ِ ِْ ِْْ ْ َ َ ِ 
ِمل يظهروا على عورات النساء وال يضربن بأرجلهن ليـعلم ما خيفـني مـن  َِ ِ ِ ُِْ َ ُ َ ََ َ َُ َ َْ ُ ْ ِ َِ َ ِْ ْ َ َ ْ َ َ َ ْْ َ

ه مجيعــــــا أيـهـــــا المؤم تهن وتوبــــــوا إىل الل ِزين ِ ِْ ُ َْ َ َ ً َِ ــــُ ـ َ ِ ِ ــــ َـ َنــــــون لعلكـــــم تـفلحــــــون ِ َِ ْ ُ ْ ُ ََ{ 
  )31:النور(

املـدقق يف الـنص القـرآين كلـه  ال جيـد ذكـر كلمـة الـرأس أو الـشعر  إن   
ً مـــا يؤكـــد ابتـــداء انتفـــاء ،مـــستخدمة يف النـــصوص املتعلقـــة بلبـــاس املـــرأة

ــــشعر ــــرأس أو ال ــــة ال ــــة علــــى وجــــوب تغطي ــــة القطعي ــــة ،الدالل  وإن عملي
 وجــوب تغطيــة الــرأس أو الــشعر مــن االجتهــاد يف مــسألة إخــراج حكــم

 وهـذه النتيجـة الظنيـة املختـارة مـن ،القرآن إمنا هي نتيجة ظنية أو ومهيـة
فالداللـة الظنيـة .  احتمال صواب النتيجـة األخـرى يجهة معينة ال تنف

ــرأي دون آخــر ــرة أقــوال ل ــه كث دم ،للــنص مالزمــة لــه ال يرفعهــا عن ِــ وال ق
 أو عــدم وجــود خمــالف لــه يف ،هارهأحــدمها أو تطبيقــه يف التــاريخ واشــت

 أو تطبيـق اتمـع األول الـذي زامـن نـزول ،فرتة زمنية طالت أو قصرت
فاحلجــة يف الــنص القــرآين بذاتــه ومــا . الــنص إىل غــري ذلــك مــن األمــور 

نكم { .يـدل عليــه  ْقــل أي شيء أكبـــر شهادة قــل اللـه شــهيد بيــين وبـيـ ُ َ َ َــ ــَـ ْ َْ َ ِ ِ ٌ ِ ِ ّ ِ ُ ًُ َ ُ َ ْ َ ٍَ
ْ  ْ

ِوأوحــي إ َ
ِ نكم لتشهدون أن مــع َُ َيل هــذا القــرآن ألنــذركم بــه ومــن بـلــغ أئ َ َ َ َ ََ ُُ َ ْ ََــُ ْ ُْ ـ ِـ َِ َ َ ََ ِ َُ

ِ ُ ْ َ 
د وإنـــين بـــريء ممـــا  ا هـــو إلــــه واح ل إمن ة أخـــرى قـــل ال أشـــهد ق اللـــه آهل ٌ ِ َ ِ ِ ِ َِ ٌَ ـــ ِ ٌِ َ َّ ُْ ــ ــَـ َـ  ُـــ ُُ َ ْ َ ُ َ ْ ً ِ

َتشركون  ُِ ْ   ) 19:األنعام( }ُ

ى علـــيهم آياتـ{  ُوإذا تـتـل َُْ ْ ِ ْ َ ََـــ َ ت َِ ا بـيـنـــات قـــال الـــذين ال يـرجـــون لقاءنـــا ائ ِن ْـــ ََ َِ َِْ ََ َ  َ َ ٍ َ َـــ
ْبقرآن غري هـذا أو بدله قـل مـا يكـون يل أن أبدلـه من تلقـاء نـفـسي إن  ِْ ِ ِ ِْـ َ َ ُْ ُُ َُ  َ َ َ َُ َ َِ ُ ْ ُ ْ ْ َ َ ِْ َ ٍ ْ ِ
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وم عظـيم ٍأتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن عـصيت ريب عذاب يـ ِ َ َـ ٍَْ َـ َ ُ ََ َ َ َ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ   ُ ِ{  
   )15:يونس(

ليس وظيفتها وأما السنة فهي طريقة عملية مرتبطة بالشعائر التعبدية    
أمــا . )صــلوا كمــا رأيتمــوين أصــلي(�قــال النــيب األعظــم . ًالتــشريع أبــدا

احلديث النبوي الذي صح سنده ومتنه فهـو تفاعـل للنـيب مـرتبط بزمانـه 
ــه مــصد ــة لــه، وال يــصح جعل ًرا تــشريعيا ومكانــه حــسب األدوات املعرفي ً

قل تـعالوا أتل ما حرم ربكـم عليكم أال { :ًقال تعاىل آمرا رسوله. ًأبدا  َ َْ ُْ ََـُْ َ َ َ َ َ ُ ْ َُْْ َ ْ
ُتشركوا بـه شيئا وبالوالـدين إحـسانا وال تـقتـلـوا أوالدكـم مـن إمـالق حنـن  ْ َـ ٍ َ ْ ْ ْْ  ُ َ َ ً ً َُ َُْ ْ ُْ ْ َ ْ َُ ََ ِ ِ َ ِ َْ ِ ْ ِ ِ ِ

َنـرزقكم وإياهم وال تـقر ْ َ ََ َ َْ ْ ُْ ِ ُ ْبـوا الفـواحش مـا ظهـر منـهـا ومـا بطـن وال تـقتـلوا ُُ ُـْ َ َُ ْ َ ََ َ ََ َ َ َ َُ َ َْ ِ َِ َ ْ
َالــنـفس الــيت حرم اللــه إال بــاحلق ذلكم وصــاكم بــه لعلكــم تـعقلــون  ُ ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ــ ُ َْ ََ ِّ ِ ُِ  َ َ َ ــ َ ِ ُ ِ  َ ْ{ 

   )151:األنعام(
َوإذا قيــل هلــم اتبعــوا مــا أنــزل اللــه قــالوا بــل نـت{ ْ َ َْ ُ َّ ُ َ َ َ ُ ِ ُ َُ َ ِ َ َبــع مــا ألفيـنــا عليــه آباءنــا َِ ََ َِ ْ ََْ َ َْ ُ ِ

َأولو كان آباؤهم ال يـعقلون شيئا وال يـهتدون  َ َُ َ ْ ْ َُ َ ََ ً َ ََ َْ َ ُ ِ ْ ُ َْ    )170:البقرة( }َ
إن مجيــع اآلراء الفقهيــة الــيت أوجبــت غطــاء رأس املــرأة يف الــرتاث قــد    

استبعدت القـرآن مـن الدراسـة واملرجعيـة، واعتمـدت علـى فهـم وتطبيـق 
ـــنص القـــرآيناتمـــ ـــزول ال ـــذي زامـــن ن ـــواتر هـــذا التطبيـــق ،ع األول ال  وت

 !.ًتارخييا يف كل جمتمع إىل يومنا املعاصر 

   ولنناقش فهم وداللة النص القرآين كوننا معنيني باخلطاب مثلنـا مثـل 
ـــا  ا النـــاس إين { .ًســـائر النـــاس ســـابقا، ولنـــا فهمنـــا وتفاعلن ـــا أيـه قـــل ي ِ ُ ـــ َ َ َ ْ ُ

ِرســول اللــه إ ِ ّ ُ ُ يكم مجيعــا الــذي لــه ملــك الــسماوات واألرض ال إلـــه إال َ ل ِ َِ َُ َ َِــ َْ َ َ َِ  ُ ْ ُُ ِ  ً َِ ْ ْ
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ي الـــذي يــــؤمن باللـــه وهـــ ِ حييــــي ومييـــت فـــآمنوا باللـــه ورســـوله النـــيب األم ِ ِ ِ ِ ِّ ِّ ُِ ْ ُ ِ   ـــُ ِ ِ ُ ََ َْ ُ َ ُ ُ ُِْ
َوكلماته واتبعوه لعلكم تـهتدون  ُ َ ْ َ ْ ُ َ َُ ُ ِ َ َِِ ِ   )158:األعراف( }ََ

ًينهى النص املرأة عن إبداء زينتها متضمنا خبطابه األمر بالتغطية هلا    ُ ،
واســتثىن مــن الزينــة زينــة ظهــرت مــن األوىل ســكت الــشارع عــن وجــوب 

 ومــن املعلــوم أن ،تغطيتهــا وأخرجهــا مــن دائــرة الوجــوب إىل دائــرة املبــاح
الــشيء املبــاح ال جيـــب فعلــه، وإمنــا يأخـــذ حكــم التخيــري مـــا بــني فعلـــه 

وذلك راجـــع لتقـــدير الفاعـــل حـــسب مـــصلحته إال إذا كـــان مـــن ،هوتركـــ
الشؤون العامة املتعلقـة بـاتمع فيخـضع هـذا اإلنـسان يف ممارسـة املبـاح 
ًألمـر القـانون منعــا أو مساحـا أو إلزامــا، وهـو نظـام وضــعي ال قداسـة لــه  ً ً

 .قابل للتغيري مع تغري الظروف واملناسبات 

 قــسم أمــر الــشارع بتغطيتــه :زينــة قــسمان إن ال:   فقــال فقهــاء الــرتاث
وقسم آخـر مسـح الـشارع بإظهـاره ) . الزينة املخفية(  وأطلقوا عليه اسم
وذهبـوا إىل حتديـد داللـة كلمـة الزينـة ) الزينة الظـاهرة( وأطلقوا عليه اسم

وهـي مواضـع ) والـشيئية (،وهـي القـسم املخفـي مـن الزينـة) مكانية(إىل 
ــــان ــــة الظــــاهرة للعي ــــة حكــــم وجــــوب فــــأ، الزين ــــة األوىل املخفي عطوا الزين

 . وأعطوا الزينة الظاهرة حكم إباحة الظهور ،التغطية

وقاموا بتحديـد مواضـع الزينـة الظـاهرة مـن خـالل زينـة املـرأة العربيـة الـيت 
 ا وقرطــ، وحلقــة األنــف، كحــل العينــني:وا أــاقــررزامنــت نــزول الــنص ف

 واألســاور، فوصــلوا مــن  واخلــوامت، وموضــع القــالدة مــن النحــر،األذنــني
الوجــه والكفــني هــي املقــصودة تتمثــل بذلــك إىل أن هــذه املواضــع الــيت 
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 .بالزينة الظاهرة املسموح بعدم تغطيتها 

 إن الزينة املخفية هي ما سوى ذلك من مواضع الزينـة يف جـسم :وقالوا
املــرأة حنــو اخللخــال ومــا تــضعه املــرأة علــى عــضدها وصــدرها ومــا شــابه 

 .طيتها وعدم ظهورها ذلك فيجب تغ

وصــــاحل لكــــل زمــــان ، ومبــــا أن الــــنص القــــرآين خطــــاب لكــــل النــــاس   
ومـــضمون حركتـــه إنـــساين وعاملي،يـــسقط االســـتدالل بتطبيـــق  ،ومكـــان

ًألن التـــاريخ لـــيس مـــصدرا وتقييـــد داللـــة الـــنص بزينتهـــا ، املـــرأة العربيـــة
 . والبد من تفعيل النص والتعامل معه بصورة مباشرة  ًتشريعيا،

الـذي سـبق األمـر بتغطيتـه يف قولـه ) الفـرج ( إن املرأة كلها زينة عـدا    
ً ويكــون احلفــظ ابتــداء مــن الــسرت والتغطيــة )وحيفظــن فــروجهن( :تعــاىل

ًمــرورا بالطهــارة املاديــة والــصحية،وانتهاء باإلحــصان، وذلــك ألن الــنص  ً
والـــذين هـــم ( خبـــالف الـــنص اآلخـــر الـــذي هـــو ،متعلـــق مبـــسألة اللبـــاس

ـــــسرت )م حـــــافظونلفـــــروجه ـــــدأ مـــــن اإلحـــــصان وينتهـــــي بال ـــــاحلفظ يب  ف
وإمنــا ) للعيــان(يف الــنص غــري راجــع لآلخــرين ) ظهــر(والتغطيــة، وفعــل 

وال يبـدين زينـتهن (راجع للزينة ذاا فهي زينة ظاهرة من زينـة أصـل هلـا 
للعيان باطـل يف واقـع احلـال ألن ) ظهر( وإرجاع فعل )إال ما ظهر منها
وهـذا يـؤدي إىل تنـاقض أول الـنص مـع آخـره !  للعيـاناملرأة كلها ظاهرة

ًألن النتيجــة ســوف تكــون أن املــرأة ال تغطــي شــيئا مــن زينتهــا لظهورهــا 
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مــا ظهــر (ولــو كــان املعــىن مــا ذكــروه ألتــى الــنص بــصيغة . كلهــا للعيــان
 .)ما ظهر منها( ومل يأت بصيغة )لكم

تمــع إىل كمــا أن مفهــوم مواضــع الزينــة للمــرأة متحــرك ومتغــري مــن جم  
فمـا يكـون .  ومن زمن إىل آخر حسب الثقافات والتطور املعـريف ،آخر

ـــد جمتمـــع آخـــر ـــة عن ـــة عنـــد جمتمـــع ال يكـــون زين  وهكـــذا ،ًموضـــعا للزين
مـــا يـــدل علـــى . خيتلـــف حتديـــد مواضـــع الزينـــة يف اتمعـــات اإلنـــسانية 
 ولـذلك طالـب ،بطالن مفهوم الزينة الرتاثي لعدم املقدرة على حتديـدها

اب هذا الرأي بتقييد فهم النص القـرآين بفهـم الـسلف ليتخلـصوا أصح
ــوا ،مــن حركــة حمتــوى الــنص ــال العقــل، وجعل  وــذا املطلــب قــاموا باغتي

 ،ين بثقافـــة العـــرب يف زمـــان ومكـــان حمـــددًا مرتبطـــًاالـــنص القـــرآين قوميـــ
فكانوا مــن األســباب الرئيــسة ،وا إلنــسانية الــنص القــرآين وعامليتــهؤوأســا

  .لف املسلمني عن ركب النهضة واحلضارة الحنطاط وخت
 إن اخلمـــار : فقــد قـــالوا)وليـــضربن خبمــرهن علـــى جيـــون( أمــا مجلـــة   

  :غطاء للرأس مستدلني عليه بأبيات شعر وغريه حنو

  ناسك متعبد ماذا فعلت ب.....قل للمليحة بالخمار األسود 

ا يف وفــام أن اســتخدام داللــة الكلمــة علــى احتمــال واحــد وصــورة هلــ 
. االحتمـاالت والـصور األخـرى لداللـة الكلمـة واب الواقـع ال ينفـي صـ

فاخلمــار غطــاء بغــض النظــر عــن مكــان التغطيــة ســواء أكــان الــرأس أم 
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اجلـــسم أم أشـــياء أخـــرى، والـــنص مل يـــستخدم فعـــل األمـــر بالتغطيـــة أو 
الـــذي يـــدل علـــى إيقـــاع شـــيء علـــى ) الـــضرب( الـــسرت،وإمنا أتـــى بفعـــل

وضـــرب الرقـــاب ومـــا شـــابه ، حنـــو ضـــرب األمثـــال. ًاشـــيء يـــرتك فيـــه أثـــر
وإمنـا اسـتخدم كلمـة ) الرأس ( كما أن النص مل يستخدم كلمة ، ذلك

. وتــدل علــى الفتحــة بــني شــيئني ) جيــب(الــيت هــي مجــع  ) اجليــوب( 
ـــوب هـــي  ـــاب معـــروف ومـــن هـــذا الوجـــه ذكـــروا أن اجلي واجليـــب يف الثي

الـصور واالحتمـاالت  وهـذا اجليـب أحـد ،فتحة الثياب من جهـة العنـق
 :ًانظر إىل قوله تعاىل خطابا ملوسى. يف الثياب 

ٍوأدخل يدك يف جيبك خترج بـيضاء من غري سوء{ ُ ِْ َ ْ َ َ َِ َِ ْ ْْ َُْ َ ِْ ِ َ َ ْ  12النمل  }ََ

أمــــر الــــشارع ، هــــي فتحــــات يف ثيــــاب املــــرأة ) جيــــون(فداللــــة كلمــــة 
ًعيا د على عملية الـضرب عليهـا عنـدما تـضرب املـرأة يف األرض سـّوشد

أي عندما تريد أن خترج إىل احلياة العامة جيب عليهـا التأكـد ، ًونشاطا 
من إغالق وإحكام هذه الفتحات حىت ال يظهر من خالهلـا للنـاس مـا 

 وال (أمـر الـشارع بتغطيتــه يف األمـر الــسابق  بـصيغة النهــي عـن اإلبــداء 
 .)... يبدين زينتهن 

 وليــضربن (هــذه اجلملــة فــأين داللــة وجــوب تغطيــة الــرأس أو الــشعر يف 
ّ ؟ إال إذا عــدوا أن الــرأس هــو جيــب )خبمــرهن علــى جيــون  وعلــى ! ّ

افرتاضهم ذلك ال يصح هذا االستدالل لتصادمه مع األمـر الـذي قبلـه 
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واحلــصر يفيــد  )...إال مــا ظهــر .... ال يبــدين (إذ أتــى بــصيغة احلــصر 
ن نـص اإلغالق على ما بعـده وال يـسمح بإدخـال أحـد يف املـضمون مـ

فمــا أعطــاه الــشارع حكــم اإلباحــة بــصيغة احلــصر ال ميكــن أن . آخــر 
 أن األمــر الســيما، يــأيت نــص آخــر ويعطيــه حكــم الوجــوب أو التحــرمي
ــة لــ ً أو منطقــا رغــم ًسانابالــضرب باخلمــار علــى اجليــوب ال يعــين التغطي

ولكــن دون ، ًحــصول ذلــك حــاال علــى الغالــب نتيجــة لعمليــة الــضرب
د مــــن الــــضرب علــــى اجليــــوب هــــو احلفــــظ ملــــا واملقــــصو، قــــصد لــــذلك

 .!بداخلها وليس ملا خيرج منها 

 مـــع ،ًوعنـــدما مل جيـــد الفقهـــاء برهانـــا قرآنيـــا جلـــؤوا إىل مقاصـــد التـــشريع
ــــا ألن  العلــــم أــــم ال ــــشريعيا إهلي ــــون أن تكــــون املقاصــــد مــــصدرا ت ًيقبل ً ً
ـــف إال بـــشرع ( :القاعـــدة تقـــول واألصـــل فـــي األشـــياء  ( ) ال تكلي

 ) ال اإلباحة إال النصواألعم

فمفهــوم املقاصــد يــدور مــع النــصوص الــشرعية ضــمن عالقــة جدليــة،    
وخيتلــف مــن   لوضــع تــشريع ال ايــة لــه،ًاوإال صــار مفهــوم املقاصــد بابــ

 ويصري الدين ألعوبة بيد رجـال الـدين ،جمتمع إىل آخر يف الزمن الواحد
 . حيرمون وحيللون حسب ما يرون من مقاصد 

َيـا أيـهـا النـيب قـل ألزواجـك وبـناتك ونـساء المـؤمنني { : تعـاىلأما قولـه  ِ ِ ِ ِْـ َ َُ َ َ َْ َ َ َْ َِ َ  ُ  ِ َ َ
ُيدنني عليهن من جالبيبهن ذلـك أدىن أن يـعـرفن فـال يــؤذين وكان اللـه  ْ َ َـْ  َ ََ ََ َْ ْ َُ ُ َ َُ َ ََ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ َ َ
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ًغفورا رحيما   َِ ً   ) 59:األحزاب( }ُ

ًفهو ليس نصا تشريعيا هو خطاب على لسان النـيب ليقـوم بتوجيـه وإمنا ،ً
 هلـــا احلمايـــة مــــن األذى يـــضمنوتعلـــيم املـــرأة أن تقـــوم باختيـــار لبــــاس 

ِ وحيقق هلا املعرفة من قبل الناساالجتماعي،  ألن شـكل  اللبـاس يـدل ،َِ
أن يكـون  إما ، ويكون رسالة للتخاطب بني املرأة والرجال،على الثقافة

لـــى املـــرأة أن ختتـــار طريقـــة تواصـــلها مــــع  وع،ًا أو جنـــسيًا ثقافيـــًاخطابـــ
ويف حـــال ،ِ فاجللبـــاب هـــو لبـــاس حيقـــق للمـــرأة احلمايـــة واملعرفـــة،الرجـــال

خمالفة املرأة هلـذا التوجيـه فعقوبتهـا مـا يـصيبها مـن األذى أثنـاء نـشاطها 
 .     ًيوجد فيه داللة على غطاء الرأس أبدا  والنص ال. االجتماعي

ة اإلســـالمية عـــن اخلـــوض يف معركـــة ومهيـــة  ينبغـــي أن ترتفـــع األمـــ؛لـــذا  
يثريها الغرب أو بعض فئات من الشرق يف هـذه املـسائل، ألـا ليـست 

 .   ًمن الدين أصال

 أو ،يم اإلنــــسان مــــن لباســــه وشــــكلهيــــتقمــــن رجاحــــة العقــــل أال يــــتم و
  . اإلنكار عليه، فالناس أحرار يف حيام 

  ً   وشكرا حلسن إصغائكم 
ـــــاقش احملاضـــــر اال ـــــهُعرتاضـــــات الـــــيت و   ون  وأجـــــاب عـــــن ،جهـــــت إلي

  . الشبهات واألسئلة 
  يف احملاضرة ؟  ما رأيك يا سعاد:   أمل
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ً النصوص كلهـا ففعـال قد استوعبت إذا كانت دراسته للقرآن :   سعاد
  .يوجد دليل صريح يف األمر بتغطية الرأس أو الشعر  ال

  .قرآين  وجوب تغطية الشعر أتى من خارج النص الً، إذا:   أمل
 وتطبيـق ،منـسوبة إىل النـيبيبدو أنه أتـى مـن أحاديـث !  نعم :   سعاد

  . اتمع األول  
  ! لآلباء وتقليد للسلف إتباع األمر برمته هو ً، إذا:    أمل

ـــك، فينبغـــي أن نعـــرف :   ســـعاد ـــر مـــن ذل  األمـــر حباجـــة للدراســـة أكث
 وعالقتهمـا ،)احلـديث النبـوي( والفرق بينه وبني مفهـوم )السنة(مفهوم 

وهـل يـستقالن بالتـشريع عـن ،بالقرآن من حيث التشريع واحلفـظ اإلهلي
وهل حنن ملزمون بفهم اتمع الذي زامن نزول النص القرآين  القرآن ؟

  أم غري ملزمني ؟
  .ها ليأسئلة كبرية وهي حباجة للجواب ع:   أمل

   .هماي   وتوقف النقاش بينهما عند هذه النقطة وانصرفتا إىل بيت
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  الزيارة الثانية للطبيب
ــــضل االنطباعــــات يف نفــــس  ــــب األوىل أف ــــارة الطبي  ســــعادتركــــت زي

ت إىل العيــادة ّفــانتظرت بــشوق موعــد الزيــارة الثانيــة وعنــدما أزف خفــ
 .ً مرحبا دكتور:ت الطبيب حبرارةّوحي، مصطحبة صديقتها أمل 

 .ًأهال وسهال بك عسى أن تكوين خبري: ّالطبيب

 .د هللا أنا خبرياحلم: سعاد

 .تفضلي واجلسي: ّالطبيب

 . للبوح عن مكنونات نفسيًشكرا لك أنا أتوق حقا: سعاد

ًلقـــد ذكـــرت ســـابقا ملخـــصا ألهـــم املـــؤثرات واألحـــداث : ّالطبيـــب ً
ّ الطفولـة األول، ولقـد دونـت ذلـك يف دفـرتي، وأنـا مـستعد عقـدخالل 

 .عشر سنواتمن كما اتفقنا ّلسماع أحداث املرحلة الثانية املؤلفة 

عنـــدما بلغــت ســـن العاشــرة مـــن العمــر، ظهـــرت علــي معـــامل :ســعاد
: ًفكلما أردت أن أعمل شيئا يقولـون. تغريت معاملة أسريت يلفاألنوثة 

يتـدخلون وأصبحوا . عيب عليك، أنت بنت بالغة، وهذا عمل صبياين
 والطعـــــام والــــضحك، وكــــل األمــــور، حــــىت لــــوسيف طريقــــة املــــشـي واجل ّ

عــيش يف سلــسلة مــن القيــود احلديديــة، بــل واألدهــى مــن شــعرت أين أ
ذلــك أن هــذه املمارســة البوليــسية مــن قبــل والــدي انتقلــت إىل أخــويت  ّالذكور فصاروا يتقمصون دور األب يف غيابه، فأحدهم يطلب مين أن ُ
ّأكــــوي قميــــصه، واآلخــــر يطلــــب وضــــع الطعــــام، إضــــافة لتــــدخلهم يف 

أنـت أيـن إىل ال تلبسيه، وأين كنـت؟ وه، وهذا ناختيار ثيايب هذا تلبسي
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وعـــائليت مـــن العـــائالت احملافظـــة علـــى تقاليـــد ومفـــاهيم ثقافيـــة . ذاهبـــة؟
ـــة،   لحـــرام واحلـــالل، ولكـــن مـــن وجهـــة نظـــرتلتـــزم قواعـــد صـــارمة لمعين
ـــصورة : ً، فمـــثالخاصـــة ُاملوســـيقا حـــرام، اجللـــوس مـــع األهـــل األقـــارب ب

صوير حــرام، مــصافحة الرجــا ــة حــرام، الت ّعائلي ـ ّل والــتكلم معهــم حــرام، ّـ
وهكــــذا جمموعــــة أمـــور حمرمــــة حتكــــم ..  حـــرام املــــرأةوظهـــور شــــعر رأس

طبــق علينــا فقــط حنــن البنــات، ألن أخــويت ُالعقليــة العائليــة، وكــل ذلــك ي
ًالعائلة  نساء ورجاالضيوف ّالذكور وأيب جيلسون مع  ، ويتفرجون علـى ً

وينظمــون و األغــاين، ّالتلفزيــون ويــسمعون املوســيقا الــيت ترافــق الــربامج أ
ُ إىل غـــري ذلـــك مـــن الـــسلوكيات املباحـــة ،الـــرحالت ويلتقطـــون الـــصور  

ــا ــنمط مــع ازديــاد !! هلــم، واحلــرام علين ــة ــذا ال ــايت العائلي ّواســتمرت حي
 . معامل األنوثة أكثرّالقيود كلما تقدم يب العمر، وظهرت علي

ًأمــا حيــايت خــارج البيــت فقــد كانــت حمــصورة باملدرســة ذهابــا ً وإيابــا ُ
،  كطـــوق جنـــاة أخـــريـــافتمـــسكت فهـــي علـــى عللهـــا خمرجـــي الوحيـــد، 

 مــــسألة املدرســــة فاســــتخدموا،  ذلــــكّ أيب وأمــــي وأخــــويت الــــذكورأدركو
كـان يتحقـق حتــت  مـين ه، فـأي أمـر يريدونـوابتـزازورقـة ضـغط وديـد ك

 ،التهديد الصريح بإجباري على لـزوم البيـت ومغـادرة املدرسـة إىل األبـد
إال أن أخــضع ألوامــرهم مكرهــة، ومــن أهــم أمــامي خيــار  مــن ومل يكــن
ًأن أضـع غطـاء اليت فرضت علي دون قناعة خالـصة مـين آنـذاك األمور 

ّ وبغــض النظــر عــن ،وكنــت يف الثالثــة عــشرة مــن عمــري فــي شــعري ُخي
مفهوم الفقه الديين  يف هذا األمر فأنـا كطفلـة كنـت أنظـر إىل املوضـوع 



  140  

مـــن خـــالل املمارســـة االجت
ُ

ماعيـــة، فكثـــري مـــن نـــساء عـــائليت ال يـــضعن 
ًغطاء الرأس، فكنت أتـساءل يف نفـسي كيـف يكـون األمـر واجبـا علـي  ّ

  !. ؟اتريكبال ن وهنوأنا طفلة وغري واجب عليه
كــــن ســــافرات ال يغطــــني ال زمــــياليت يف املدرســــة وأذكــــر أن معظــــم 
 يعاملهـا تغطـي رأسـهاالبنت عندما املفارقة أن  و،وجوههن وال شعرهن 

أا امرأة راشدة، فيصري هلا لباس خـاص على بتداء من األسرة ااتمع 
روج  ُيناســب مخارهـــا، وختــضع لنظـــام ســـلوكي عجيــب، وأي خ ُـــ ُ طفيـــف ُ

ـــه  ـــوبيـــستلزم عن ـــة املعهـــودةيت ـــي : خ البنـــت باجلمل أنـــت مل تعـــودي تعقل
وتراكمـت احملظـورات . ُُصرت امرأة فانتبهي لـسلوكك وألفاظـك! صغرية

ال أقـــدم علـــى أي وبـــت مـــشلولة عمليـــة االنكمـــاش، ب نفـــسي وأصـــيبت
إذا طلــب مــين شــيء أتــردد مــاذا وفقــدت روح املبــادرة واالبتكــار فــأمــر، 

 وفقـدت عين، وأجتنب توبيخهم، ى غرييأفعل؟وماذا أختار؟ حىت يرض
اختيــــارايت وســــلوكيايت  متثــــل نفــــسي، وإمنــــا متثــــل مل تعــــد  و،ييتحــــر ُ  إرادةُ

أت نكفـاوأكثـر  نفـسي انكمـشتّمرار الـزمن أسريت واتمـع، ومـع اسـت
إىل فقــــدت حــــىت جــــرأة النظــــر نفــــسي، ووشــــعرت أين أكــــره ، متقوقعــــة

وكرهـت ،  من رؤية انكـساري وهـواين وهـزمييت ًرمبا فراراوجهي يف املرآة، 
ًأتـــساءل بيـــين وبـــني نفـــسي ملـــاذا خلقنـــا اهللا؟ وأحيانــــا صـــرت احليـــاة، و

 اهللا أنثـى ومل أكـن ذكـرا حـىت ملاذا خلقين: ّأخصص السؤال أكثر فأقول ً
ّأمتتع باحلياة وأستخدم صالحية الذكر يف التحرك واالختيار؟ ّ.. 
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ّواستمرت حيايت على هذا النمط املكرر دون أي تغيري يذكر سوى 
ُأن القيود تكرب كلما كربت، وتشكلت شخـصييت مـن  املفـاهيم منظومـة 

استسلمت ملقـوالت و ،ياليت أجربت على محلها من قبل أسريت وجمتمع
ّ مـن الــذكر، وأن اتمــع يبــيح للــذكر مــاال ًاألنثــى أقــل شــأنا: حنــومهينـة  ّ

ّيبـــيح لألنثـــى، واتمـــع يغفـــر للرجـــل خطايـــاه، ولكـــن ال يغفـــر للمـــرأة، 
لمـرأة ثــالث لناقـصات عقـل وديـن، و املــرأة فتنـة وشـيطان، وأن النـساء 

 :طلعات يف حياا

 !...ّدنيامن رحم أمها إلى ال: األولى

 !... زوجهاإلى بيتمن بيت أبيها : ّوالثانية

 !..من بيت زوجها إلى القبر: ّوالثالثة

ُفكانت حيايت يف هـذه املرحلـة دون طعـم أو لـون، إـا صـورة هزيلـة 
ُ تــــأثري الظــــروف احمليطــــة، جــــراءّ ألواــــا مــــع مــــرور الــــزمن حــــتمنا ةباهتـــ 

ف املــــــرات هــــــذه  آالأيب وأمــــــي وأخــــــويت يقولــــــون يلخالهلــــــا مسعــــــت و
ّ دراسـتك أنـت يف النهايــة سـوف تتـزوجني وتــصريين مـا جــدوى :اجلملـة

ًزوجـة وأمـا ولــن تـستفيدي مــن دراسـتك شـيئا؟ وحنــن تركنـاك تــستمرين . ً
يف الدراســــة حــــىت ال تقعــــدي يف البيــــت، ومــــن أجــــل رفــــع مواصــــفاتك  ّ

كزوجة، ألن رجال هذا الزمن يطلبون املرأة املتعلمـة، وذلـك حـىت تعلـ م ّ
وهذا املطلب من الرجال إمنا هو إلضافة وظيفة جمانية للمرأة !. أوالدها ّ

ّجبانــب الطــبخ وجلــي الــصحون وتنظيــف البيــت، ولــيس مــن أجــل املــرأة  ّ
ّ ملواكبـة التطـور ليتسىن هلـا نيـل نـصيبها مـن العلـم الـذي يؤهلهـانفسها، 
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وجـــــة وأم، وقبـــــل كـــــل ذلـــــك كـــــامرأة هلـــــا ئهـــــا كموظفـــــة وز عطاارتقـــــاءو
ية ودور يف اتمـــع جيـــب أن تؤديـــهشخـــص لقـــد !!.  علـــى أكمـــل وجـــهُ

 أيب و أمـي و أخــويت تمسعـلطاملــا  ف،كنـت أشـعر أين عالــة علـى أسـريت
ســوف تتــزوجني ويقــل مــصروف البيــت ونــستفيد ًا غــد: ّالــذكور يقولــون

ـــشغلينها ـــك ومـــن . مـــن املـــساحة الـــيت ت ـــون غـــدا نرتـــاح من ًوأحيانـــا يقول ً
غريه كان يرتك يف نفـسي انطباعـات حزينـة كل ذلك و. أخوتك البنات
ُ أقلهــا شـعوري بــأين ، غـائرة مل تنــدمل حـىت اليـومً ونــدوباًوجروحـا عميقـة ُ

املــرأة شــر :  أســريت بــل مــن اتمــع كلــه ولكــن كمــا يقولــونمرفوضــة مــن
ّالبد منه الستمرار احلياة، ورفد اتمع بالـذكور، وحـصوهلم علـى املتعـة  ُ

وتابعــت دراســـيت ضــمن هــذه األجــواء املـــشحونة . !...واخلدمــة اانيــة
ً يف الدراســة، وإمنــا كمــا قلــت لــك ســابقابــاُبــالكره والبغــضاء لــيس ح  ّ :

ّووضعي النفـسي انعكـس علـى حتـصيلي العلمـي . ألا متنفسي الوحيد
ومـــع ذلـــك حافظـــت علـــى الدراســـي وتـــردت نتـــائجي  مـــستواي رتاجــعف

ُالدوام يف املدرسة بصورة منتظمة، وك نت أتبادل األحاديث مع زمياليت ّ
 نفــس املــشكالت ن يكابــدن، فالحظــت أــالــشائكةيف هــذه املواضــيع 

ًمع اختالف يسري نتيجة اخـتالف مـستوى األسـر اجتماعيـا واقتـصاديا  ً
 ً.وثقافيا

ّواســتمرت حيــايت علــى هــذا الــنمط الكئيــب احلــزين إىل أن وصــلت 
ُإىل الـــشهادة الثانويـــة وجتاوزـــا بـــصعوبة ُ ّ  شـــديدة فـــأجواء املدرســـة كمـــا ّ

عتقــــل، واملعلمــــات أشــــبه بــــسجانات، فــــالعنف املشبه تــــًذكــــرت ســــابقا 
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ــــسرور أو الراحــــة ال يف  ــــم أشــــعر بال ــــا، فل ّواإلذالل والقهــــر ميــــارس علين ّ
أحبــث البيـت وال يف املدرسـة، كنــت أمحـل حـزين وكــآبيت أينمـا ذهبـت، و
، قــــريعــــن مــــساحة نــــور يف حمــــيط مــــن الظلمــــات فــــال أظفــــر بــــشروى ن

، ولكـن سـرعان فـرار فكـرة الراودتـين هذه األمـور يف نفـسي، وتتفاقمو
أيــن أذهــب؟ . مــا أتراجــع  ألن ذلــك انتقــال مــن شــر إىل شــر أشــد منــه

إىل جمتمـــع ملـــيء باألفـــاعي والعقـــارب ينتظـــر ضـــحية ليـــنهش جـــسدها 
 وأنـــا أجـــرت أملـــا يقهـــر بوضـــعي مكرهـــة غـــري راضـــية قبلـــتف! ويفرتســـها

 .نفسي

ــح ، وعــارض أهلــي بــشدة درجات متوســطةّدة الثانويــة بــّ الــشهاُزتِ
ُدخــويل إىل اجلامعــة، وقــالوا إىل هــذا املــستوى وكفــى، ينبغــي عليــك أن : ُ

ّتستعدي للزواج وتتعلمي الطبخ، وما يلزم إلدارة البيـت أي  رعارضـت. ّ
ّوتشاجرنا وصفعين أيب على وجهي، وخـرج الـدم مـن فمـي وسـال أهلي 
مــضت أيــام، .  فمــيوغــسلت الــصنبور أمــي إىلفــسحبتين قــي، عنعلــى 

ًدخــويل إىل اجلامعــة، وفعــال ضرورة أيب بــ أن تقنــع أمــيأرجــو وأيــام، وأنــا  ُ ُ
 يف اجلامعــــة، فــــسجلت واشــــرتط أال أداومبعـــد معانــــاة شــــديدة رضــــي، 

بكليــــة اآلداب قــــسم اللغــــة العربيــــة، وقلــــت يف نفــــسي ال بــــأس أدرس   ُ
 صــــــارعتو. اضــــــراتوحـــــدي وأســــــتعني بــــــزمياليت فأســــــتعري مــــــنهن احمل

وخاصــة إذا تــدخل . ًتــشتد أحيانــا  وًتــضعف حينــا ،مــشقات ال حتــصى َ َ 
ّأخـــويت الـــذكور وطلبـــوا مـــن أيب منعـــي مـــن الـــذهاب إىل اجلامعـــة  لـــب جلّ
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احملاضـــرات، وهكـــذا اســـتمر الوضـــع املـــشني مـــن عـــام إىل آخـــر ال ختبـــو 
 ً.أبداالسوداء أحداثه شعلة 

  !قد الثاين من عمرييف الع أهم ما جرى معي ه األحداث هيهذ

لقــد ســردت وقــائع حياتــك بأســلوب  ،أحــسنت يــا ســعاد: ّالطبيــب
وسـأعكف علـى حتليلـه بأنـاة  كـل مـا قلتـه، سـجلتوقـد ، مشوق مؤثر 

 . احملددوعدالثالثة يف املاجللسة سنلتقي يف و

 استمزاج سعاد تّ الطبيب، وحاولعيادةوخرجت أمل وسعاد من 
ُرأي أمــل يف تقــومي سلوك ولكــن أمــل كانــت . ها لتــربر مــا حــصل معهــاُــ

ًحـــذرة جـــدا لوك ســـعادأّ الـــدكتور  فقـــد طلـــب منهـــا ُال تـقـــوم س ُـــ  َ ال أ و،ُ
ّجتاريهــــــا يف لعبتهــــــا احلواريــــــة النفــــــسية التربيريــــــة، و  أن تكتفــــــيأمرهــــــا ّ

ا و ممكــن أو األمــر  :غامــضة مثــل ات وترديــد كلمــفقــط صــغاءباإل ــرمب ُ
 أن مـن خالهلـا ج سعاد بنتيجـة تـشعر حباجة إىل تفكري، املهم أال ختر

ُسلوكها صحيح أو مربر أو هو حتمي احلـصول،  وكـل ذلـك ينبـع مـن ُ
يف حالـة التفكـري والتـدبر حـىت حتـاول سـعاد تبقى حرص الطبيب  أن  ّ ّ

 .ُل ما حدث معها بصورة موضوعية ومنطقيةيحتل

 ونتنــــاول آيــــس كــــرمي ًنتوقــــف قلــــيال ســــعاد لــــو مــــا رأيــــك يــــا:أمــــل
 ال؟ّبالشوكو

فكــرة حــسنة لقــد تعبــت، وأريــد أن أخــرج مــن املاضــي ! أوه: ســعاد
 .الذي يالحقين ويسكن يف نفسي
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ليـدخل ُاألمر بيدك تستطيعني أن خترجي املاضـي مـن نفـسك : أمل
 .ًاحلاضر عوضا عنه

 ّهل األمر ذه السهولة؟: سعاد

 .ًلكنه ليس مستحيالصعب و: أمل

 .وكيف أفعل ذلك؟: سعاد

ّهبني إذا إىل الطبيــــب؟ ألــــيس ليــــساعدك ويعلمــــك وملــــاذا تــــذ: أمــــل ً
 كيف تفعلني ذلك؟

 ًولكن إىل اآلن مل يقل يل شيئا؟: سعاد

ًوما أدراك أنه مل يقل لك شيئا: أمل . 

 .كيف ذلك ألست أنا من أذهب إليه: سعاد

ــــرية ل: أمــــل ــــاك أســــاليب كث ــــى وال،توصــــيل األفكــــارهن ــــصر عل   تقت
الكالم املباشـر، و

ُ
 ألن املعاجلـة ،فكرتـه بلـسانكتقـولني  أن جيعلـك منهـا

والعنايــة باإلنــسان نفــسيا ال تكــون مــن خــالل إمــالء األوامــر، بــل البــد  ُ ً
ــة وقـبــول الفكــرة  َُمــن القناعــة الذاتي ، وعندئــذ تــدخل طبيــبلكمــا قــال اّ

ّ وتفعــل فعلهــا مثــل حبــة الــدواء الــيت يبتلعهــا  املــريضإىل أعمــاقالفكــرة 
هــا يف يــده ويعــرف مواصــفاا، بــل البــد  فــال يكفــي أن حيمل،اإلنــسان ُ

ًا، وأنـت تعـرفني ثانيـ التقـضي عليهـً أوالمن ابتالعها لتـصل إىل اجلـراثيم 
ّأن الدواء البد له من جرعة معينة وضمن وقت حمدد، فـال يكفـي حبـة  
واحــدة للقــضاء علــى املــرض، فعامــل الكــم والكيــف والوقــت البــد منــه  ُ

ّ وكـذلك األفكـار الـسلبية القابعـة يف الـنفس ملعاجلة املريض حىت يشفى، ّ
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البـد هلـا مـن كـم وكيـف ووقــت ليـتم  ّالــنفس، ثـرى ن امـتالخ جـذورها مـُ
 .ّواألمر يستحق العناء واجلهد والصرب

 .. أنا بدأت بالعالج ومل أشعر؟ً؛إذا: سعاد

 .نعم ومنذ وقت طويل: أمل

بـني ي يف مسـاء نفـس من نور يـتألأل ً أن بصيصالقد الحظت: سعاد
فـــرتة وأخـــرى، وأشـــعر بالـــسرور أحيانـــا، وخاصـــة عنـــدما أمـــارس عمليـــة  ً ّ
التفكــري، وأقــوم بتحليــل األحــداث وربطهــا بنتائجهــا بــصورة أفــضل ممــا  ُ ّ
كنــت أفعــل ســابقا، وأشــعر أحيانــا أن احليــاة مجيلــة حبــد ذاــا، وأتــذكر  ً ً

ــا عــن البحــرية والــبط، وصــرت أعلــم أن مفهــ وم احلــوار الــذي جــرى بينن
الشر والقبح لـيس هلمـا وجـود موضـوعي، وإمنـا مهـا مـن صـنع اإلنـسان،  ُ ُ ّ

 تكامــلبألن الواقــع هــو خــري ومجــال ولوحــة كبــرية منــسجمة مــع بعــضها 
 نفــسي  فأنـــا خملوقـــة مـــن الـــسعادة الدافئــة تغمـــرة وجــ، فأشـــعر مبمــذهل

ّمجيلة ضمن هـذه اللوحـة العظيمـة، بـل أنـا أهـم عنـصر فيهـا ألنـين أقـوم 
ُخدام العناصــر األخــرى املوجــودة يف اللوحــة، وأملــك حريــة احلركــة باســت ّ

ـــل أســـتطيع أن أغـــري جمـــرى األحـــداث مـــن  ـــوعي هلـــذه األحـــداث، ب وال
 !ّخالل تدخلي يف حركة العناصر املوجودة يف اللوحة

عظيم لقـد جـرت احلكمـة علـى لـسانك دون أن تـشعري ! أوه: أمل
ا وصرت أيضا رسامة ً.! 

عر بنفــسي كمــا أشــعر اآلن، فأنــا لــست ناقــصة عقــل مل أشــ: ســعاد
ُأوديــن، ألين أدركــت أن األفكــار ال جــنس هلــا، فــال يوجــد أفكــار أنثــى  
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ّوأخـرى ذكــر، فاألفكــار نتيجـة عمــل التفكــري، وكـل مــن ميــارس التفكــري  ّ
ُيصل إىل ما وصلت إليه، ويـشعر مبـا شـعرت بـه، إنـه شـعور أعجـز عـن  ُ 

ــــار الكلمــــات لتحملــــه، ول ــــه شــــعور عظــــيم، شــــعور اختي ُكــــن أقــــول إن ُُ ُ 
ُبالوجود الواعي احملرتم لإلنسان احلر ُ. 

ًإنك تستحقني قبلـة مـين وتـصفيقا حـادا إين أمسـع منـك مـا مل : أمل ً
ّهـــل التفكـــري والتأمـــل باألحـــداث و. أمسعـــه مـــن أحـــد قبلـــك نـــدماج االّ

ّباللوحـة الكبــرية كعنـصر مــن عناصـرها يوصــل اإلنـسان إىل هــذه املرحلــة 
الشعور بالسعادة؟ هذا شيء أشبه بالـسحر إنـه ألمـر عجيـب مل أكـن و ّ ّ ُ 

 معــك هــذه أســتعرضّأستحــضر هــذه األبعــاد والــدالالت عنــدما كنــت 
ًاألفكار ألن معظمها كان نقال وحفظا  أنا شاكرة لك يـا سـعاد علـى و.ً

 .ما جعلتين أراه وأشعر به

ضـع الـذي أنـا كفاك جماملة ومبالغة يا أمل فأنت تعلمني الو: سعاد
 .فيه

نعــم أعــرف، ولكــن مــن قــال لــك أن اإلنــسان ال يــستطيع أن : أمــل
ّأال تعلمــني أن قــوانني الــنفس غــري اجلــسد، ! خيــرج ممــا وضــع نفــسه فيــه؟

ّ فال تستطيعني الـتخلص مـن  جسدك يأيت أحد، ويقيدمن املمكن أنف
اتيــة ّالقيــد، أمــا الــنفس فــال ميكــن ألي إنــسان أن يقيــدها ألن قيودهــا ذ

ًوداخلية، فاإلنسان ذاته هو الذي يضع قيودا على نفسه، وهـو الوحيـد 
 .الذي يستطيع أن ينزعها
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، وذهبـــت كـــل منهمـــا حبـــال ســـبيلها، ومـــضت الـــصديقتانوافرتقـــت 
مـــضت الـــصديقتان معـــا ورغبـــة التحـــدي ّأيـــام وحـــان موعـــد الطبيـــب، و

  . الكبريتسم قلبيهما الشابني مبيسم احلماس
  

  للطبيبالزيارة الثالثة

والـورد والعطـر  مـساء اخلـري :خرج صوت سعاد كالتغريد من صدرها
 .يا دكتور

وهذا ً،مساء اخلري يا سعاد إا حتية مل أمسعهـا منـك سـابقا: ّالطبيب
ّيدل على حالة التفاؤل والسرور يف نفسك ّ. 

 .أرجو أن أكون كذلك: سعاد

 ان ميكـــــــنمــــــوّفالــــــسرور واحلـــــــزن مفه، إن األمــــــر بيـــــــدك: ّالطبيــــــب
أال تــرين أن اإلنــسان إذا قمــت بإخبــاره حبــدث ســيئ يــشعر ، ضــبطهما

ُباحلزن واهلم، وإذا قلت له أنك متـزحني معـه ينقلـب شـعوره مباشـرة مـن  ُ ُ
ّاحلزن إىل الضحك والسرور ُفاإلنـسان يكيـف سـلوكه حـسب املفـاهيم . ّ ُ

ُفالسرور واحلزن ليس هلما وجود موضوعي. اليت حيملها ُ ُوإمنـا وجود، ّ ُ  مهـا
ــــسان مــــع األحــــداث فهمــــا يتحركــــان مــــن ، نفــــسي نتيجــــة تفاعــــل اإلن

فال يـستطيع إنـسان ، ّوليس من اخلارج إىل الداخل، ّالداخل إىل اخلارج
. ّألن هـذه األمـور هـي صـفة فعـل للـنفس، أن جيعلك مسرورة أو حزينة

وحيــصل عليهــا نتيجــة ، ّوالــنفس حتكمهــا املفــاهيم الــيت حيملهــا اإلنــسان
أمـا اإلنـسان الـذي يفـتح بوابـة . ّفتصري بالنسبة إليه ثقافة، تفكري وتدبر
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 بـه حـىت إذا عبثـوا، ون فيهـاؤما يشاأن يضعوا ويسمح لآلخرين ، نفسه
ّهـــو إنـــسان فاقـــد للشخـــصية وتـــصري نفـــسه أشـــبه ف، وانفعاالتـــه وأفكـــاره

ـــاذورام ـــاس فيهـــا ق ـــة للقمامـــة يرمـــي الن ـــسان و. !ّحباوي ينبغـــي علـــى اإلن
 إليهــاً يئاشــأن يــدخل وال يــسمح ألحــد  ، ق بوابــة نفــسهغلــُأن يالعاقــل 

ًوذلــك يتحقــق مبــرور الفكــرة علــى التفتــيش حتلــيال ، إال بعــد االســتئذان ّ
ـــائج ّوتركيبـــا وربطـــا بالنت ً ـــتم ،  للواقـــعتهـــاومـــا مـــدى موافق، ً ـــك ي وبعـــد ذل

ّاحلكم إما بـدخول الفكـرة للـنفس واختـاذ املوقـف الـسليم مـن ذلـك، أو   ّ ُ ُ
ًاح بــدخول الفكــرة وطردهــا خارجــاّعــدم الــسم ُ فــنحن يــا ســعاد الــذين . ُ

عطـي لألشـياء ُحنـن الـذين نو، غضبوناُزعجونا أو يُنسمح لآلخرين بأن ي
ـــهمعناهـــا ـــة ذلـــك متكـــن اإلنـــسان مـــن الـــسيطرة علـــى ردة أفعال ّ، ومعرف ُ ّ َُ ،

 انفعاليـةولـيس كـردة فعـل ، ُوتوجيهها بصورة إجيابية منبثقة من مفاهيمه
مـــىت شـــاء ،  حـــصل لـــصار اإلنـــسان حتـــت ســـيطرة اآلخـــرألن ذلـــك لـــو

ــة يف يــد اآلخــرين، ومــىت شــاء أحزنــه، أغــضبه يتحكمــون ، ويــصري ألعوب
ُبانفعاالته وسلوكه ُ. 

 أن تتــابعي ســرد ًيــشوقين حقــا تتمــة أمــا اآلن فيوعلــى كــل حلــديث
 .تفضلي؟وقائع العقد الثالث من حياتك ف

ملـــا ســـبق طبيعـــي د إن  الـــسنوات العـــشر األخـــرية هـــي امتـــدا: ســـعاد
ّســوى أن املــشاكل واألزمــات تكــرب مــع الــزمن بعامــل الــرتاكم ّ ا جيعلهــا  مــ

ُتظهــر بــصور فس ّوتتولــد منهــا مــشاكل أخــرى يف الــن، مزمنــة مستعــصية
ّكــان لــه التــأثري ويف هــذه الفــرتة مــا عــرض يل مــن أحـداث أهــم وخمتلفـة، 
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لوا مــن قــدم خلطبــيت شــباب مل حيــصقــد تف. ّاألكــرب هــو موضــوع الــزواج
علــى مقاعــد الدراســة اجلامعيــة وكنــت أنــا ، احــل األوىلّالتعلــيم ســوى املر

املتكـرر أثـار ّبيننـا، وهـذا الـرفض الكبـري للفـرق العلمـي ، فرفضتهم مجيعا
 قــوهلممــسامعي بّالــذكور أخــويت  مّسمفــ ،عواصــف عائليــة هبــت ضــدي

ســوف : أو قــوهلم.  الدراســة نرى أيــن ســوف توصــلكســ :صــباح مــساء
ســوف : أو قــوهلم. ىل ســن اليــأس والعجــز ولــن يتزوجــك أحــدتــصلني إ

ـــسة ســـعاد ـــصريين عوضـــا عـــن اآلن هـــل : أو قـــوهلم. !العانـــسة ســـعاد. ًت
 قيمــة، مــا أنــت ســوى امــرأة ذاتة ذكيــتظنــني أن العلــم جيعلــك إنــسانة 

ّايتـــك معروفـــة يف املطـــبخ بـــني الطنـــاجر والـــصحون  ترفـــضني لمـــاذاف، ّ
 : علـى إبالـةًضـغثاّيت وغـريهم مـن النـساء  كالم أمي وجـدوجاء. !ّالزواج

. ًاملــرأة دون رجــل ال تــساوي شــيئا: وقــوهلم. ظــل رجــل وال ظــل حــائط
ـــل  ـــك مـــن األقاوي  ، علـــى مـــدار الـــساعةالـــيت أمسعهـــااالزاميـــة وغـــري ذل

وكنـــت أســـتغرب مـــن ظـــاهرة عجيبـــة . وتـــزداد كلمـــا تقـــدم أحـــد خلطبـــيت
ّوهي إقدام الشباب املتعلمني على خطبة النـس اء املتـدنيات يف املـستوى ّ

وايت حـــصلن علـــى التعلـــيم اإللزامـــي فقـــط، مقابـــل وخاصـــة، العلمـــي ّ الل ّـــ
ّإقدام الشباب املهنيني أو أنـصاف املتعلمـني علـى خطبـة النـساء ا للـوايت ّ

وال أعلـم ، نظر إىل هـذه املفارقـة االجتماعيـةاامعي، فـاجلـملـستوى ا بلغن
هلــا ســببا حــىت ناقــشت  : مــالء يل يف اجلامعــة فقــالوا مــع زهــذه الظــاهرةً

ــة ألنــه يعلــم مــن خــالل جتربتــه  ّالــشاب اجلــامعي ال يرغــب بفتــاة جامعي
ّالدراسية أن الفتاة يف اجلامعة تكون قد تفتحت على الـدنيا ّ ، وحـصلت
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ًا جيعلهـا رأسـا يف  مـ،وصار هلا رأي وقول وفهـم، على نصيب من العلم
املـتعلم فـه، لـذلك يرغـب تناقـشه وختال، البيت تضعه مقابل رأس زوجها

ــاة عاديــة مغفلــة مل ت ــر ،  املرحلــة اإللزاميــةســوىالعلــم نــل مــن بفت أو أكث
. ّاللـــنب أســـود: إذا تكلـــم معهـــا مسعـــت وأطاعـــت وإذا قـــال هلـــافـــ، ًقلـــيال
ًويـــصري الـــزوج ســـيدا هلـــا وهـــي. كمـــا تريـــد: قالـــت   تقـــوم تـــه وجاريتـــهَ أمّ

ّامعي عنــد الــشباب مل ّومبعــىن آخــر التعلــيم اجلــ. خبدمتــه وخدمــة أوالده
   !لذكورييغري ثقافتهم اجلاهلية اليت ورثوها عن اتمع ا

رحلـة اكتفـوا مبّ ظـاهرة الـشباب الـذين وعلى اجلانب اآلخـر تـشخص
، ّخطبــة النــساء اجلامعيــات ومــع ذلــك يقــدمون علــى، متوســطةعلميــة 

ّالــشباب، فهــؤالء  متعلقــة بنفــسية هــي، ويمكن تربيرهــا واقتفــاء أســباافــ
ُشباب يشعرون بالنقص والقصور يف شخـصيتهم، فيال ُ ّ  سـد هـذا حـاولون ّ

لمجتمـع أنـه لـوال عظمـتهم وفهمهـم ثبتـوا لّالنقص خبطبة املـرأة اجلامعيـة لي
ـــة ـــبالتـــايل وهـــم ، ملـــا رضـــيت ـــم املـــرأة اجلامعي  ونًأعظـــم شـــأنا ممـــن حيمل

أوالدهــم درســة تعلــم إضــافة إىل أــم حــصلوا علــى م، شــهادات جامعيــة
 ّيتعــاملون مــع النــساء بأســلوب ســادي ألــمهــؤالء ويــا لألســف و، ًنــاجما

 .!!ّيستمدون شخصيتهم من إذالل واحتقار املرأة والسخرية منها

ستواي العلمـي  يـوازي مـً علميـاًحيمـل مـؤهالمل يتقدم خلطبيت شاب 
ّالــزمن يــسابقين ليخلــق كــان ّوأنــا ال أقبــل بالــشباب أنــصاف املتعلمــني، و

مواصـفات ً خيـالف طبعـا الـذي  وهي تقـدم العمـر ،ةمشكلة أخرى كبري
وهكـذا بـني رفـض مـن ال أريـد  ،لـذكوريّالزواج املعمـول ـا يف اتمـع ا
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ـــد ضـــاعت ســـنوات مثينـــة وكـــربت قلـــيال فلـــم أعـــد ً وعـــدم تقـــدم مـــن أري
ألـم . ّمن الـشباب املتعلمـني وأنـصاف املتعلمـني: ّمرغوبة من الصنفني

ومجاهلــا  قوــاب الفتــاة حتــتفظذلــك حـىت يفـضلون ســن العــشرين ومــادون 
وتقــوم علــى ،  جبــسدها الريــانّليــشبع الــذكور نــزوامأطــول فــرتة ممكنــة 

ة َ أمــوإمنــا يريــدون، خــدمتهم، فهــم يف احلقيقــة ال يريــدون زوجــة حبيبــة
ّوما مضمون عقـد النكـاح مـن حيـث الـصالحيات الـيت يعطيهـا ، جارية ّ

قــــد بيــــع اإلمــــاء، فــــاملرأة يف ّاتمــــع للــــذكور ســــوى نفــــس مــــضمون ع
ــــشرتى بعقــــود زواج فتنتقــــل ملكيتهــــا مــــن أبيهــــا إىل  ــــاع وت ــــا تب جمتمعاتن

 ...!زوجها

مـن احليـاة  حـىت خترجـت الـضنك ّواستمر وضـعي علـى هـذا الـنمط 
وفقــدت ّوكثــر الكــالم الــسيئ ، وازداد ضــغط أهلــي علــي، مــن اجلامعــة

ه ألخــرج مــن أمارســ فقــررت أن أحبــث عــن عمــلقــدريت علــى االحتمــال 
، الشخـــصيوأخفـــف عـــن أســـريت مـــصرويف ، البيـــت أكثـــر وقـــت ممكـــن

 عــــسى أن يعــــدوين فاعلــــة مــــشاركة يف وأقــــدم مــــا يفــــيض عــــن حــــاجيت 
 هـذه عرضـتًوفعـال  مـن االحـرتام ً صـغرياًفأنـال قـسطامصروف البيت، 

ًاألسرة فغـضبوا غـضبا شـديدا وأزبـدوا وأرأفراد الفكرة على  دوا، فقلـت بـً
ـــاذا هـــذا املوقـــف هلـــم هـــو جمـــرد اقـــ رتاح مـــالكم انفجـــرمت يف وجهـــي؟ ومل

ومــاذا : أتعلمــني مــاذا يعــين أن تعملــي يف وظيفــة؟ قلــت: العــدائي؟ قــالوا
، فمن يأخـذ امـرأة ًأبدايعين ذلك أنك لن تتزوجي :  قالوا!؟.يعين ذلك

جامعيــة جتــاوزت اخلامــسة والعــشرين مــن عمرهــا وموظفــة ختــرج كــل يــوم  
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هلـــا راتـــب شـــهري يعطيهـــا القـــوة واالســـتقالل وصـــار ، ّوختـــتلط بالرجـــال
فمـاذا أبقيـت للرجـل حـىت يقـودك فهـو يف غـىن ، ّاالقتصادي عن الرجـل ّ

 . عليها رجولتهفرضإنه حباجة إىل امرأة ي ،لبيتهرجل عن جلب 

ّإــا الثقافــة ، ّفــزال العجــب مــن نفــسي وعلمــت ســبب هــذه الثــورة
 .!وس وبائي قاتلّالذكورية املزروعة يف ثقافة اتمع كفري

طالـة إضـافة إىل بالوحـدة والأعـاين  يف البيت قابعةمضت أشهر وأنا 
هل رأيـت : ّالسخرية واالزدراء من ذكور أسريت وتعيريي بدراسيت قائلني

 !ّك ماذا فعلت بك الدراسة واجلامعة؟ فتحملي نتيجة ذنبكيبعين

ّلقد أشعروين أن الدراسـة والعلـم جرميـة  فكيـف ، ةق الفتـاة واألسـرحبـ
؟ لقــد خــرب !ًالعلــم نــور، والعلــم يرفــع بيوتــا ال عمــاد هلــا: ّيقــول النــاس

الغريــب أن اليــأس نفــح يب طاقــة جبــارة فلــم يعــد ..!العلــم بيــيت ونفــسي
 بالعمــل ألخــرج مــن هــذا عنــدي مــا أخــسره وواظبــت علــى طلــب حقــي

ضــجر أهلــي اجلــو املوبــوء املــريض وصــرت كــل يــوم أخلــق مــشكلة حــىت 
ـــصوا مـــين ومـــن مـــشاكلي، فتوظفـــت يف  أااســـتجابوو ـــرغبيت ليتخل ًخـــريا ل

ــــاج للمالبــــس وداومــــت بــــضعة أشــــهر تعرفــــت خالهلــــا علــــى  شــــركة إنت
ـــر مـــن مـــشاهديت أليبّىنَكـــُمـــستخدم عنـــدنا ي ـــد أشـــاهده أكث ـــأيب زي ،  ب

ّأتكلــــم معــــه أكثــــر مــــن كالمــــي مــــع أخــــويت، ومــــع اســــتمرار الــــضغط 
،  وحمـاكميت لألمـوراالجتماعي والعائلي على نفسي بدأت أفقـد تـوازين

ّااليــار النفــسي، فموضــوع الــزواج مــازال هــاجس حافــة علــى وقفــت و ّ
ملــاذا مل تتزوجــي إىل اآلن؟ وإىل مــىت  :يــؤرقين ويقــض مــضجعي. أســريت
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 فما رأيت نفـسي إال وأنـا أالطـف أذينّ؟ لقد صموا هكذاسوف تبقني 
غرب ّوعرضــت عليــه الــزواج فاســت، فبــادلين ذلــك وتطــور األمــر، أبــا زيــد

ُال يوجـد عنـدي :فقلـت لـه، وأخربين أنه متـزوج وعنـده أوالد، ذلك مين
مـــانع مـــن ذلـــك فالـــشرع قـــد أحـــل ّ للرجـــل التعـــدد يف الـــزواج، فـــذكر يل ّ ّ ّ

 وما شـابه ًوأن عليه ديونا، وعدم قدرته على إعالة أسرتني، العائق املايل
: هفقلت لـ، ذلك من مصائب ومشاكل، غري مستواه الوظيفي والعلمي

املهـم . ًفأنا أتكفـل بنفـسي وأسـريت وأسـتأجر بيتـا، ُال يوجد أي مشكلة
أين ذللـت لـه كــل املـصاعب ألين مل أعـد أحتمــل ضـغط أهلـي واتمــع 

فـــأردت أن أخــــرج مــــن هــــذا املــــستنقع . !العــــانس ســــعاد: فـــصار امســــي
زواجـــــي هـــــذا، أال بوبالوقـــــت ذاتـــــه أردت أن أعاقـــــب أســـــريت واتمـــــع 

ظـل رجـل وال ظـل  :مـثلكمها هو زوجـي انظـروا إىل تريدون أن أتزوج؟ 
 .؟!حائط

ومـــا جـــرى  ،هـــاواجز ةقـــصعلـــى تفاصـــيل ّت ســـعاد الطبيـــب طلعـــوأ
ومعهـــا ذكـــرى رجـــل ، ورجعـــت إىل بيـــت أهلهـــا، معهـــا إىل أن طلقـــت

ًوطفلة بريئة كانت مثرة هذا االنتقام فجاءت إىل الدنيا يتيمة سلفا ّ. 

ــزمن ملخــصها هــذه قــصيت كاملــة خــالل ثالثــة عقــ: ســعاد ّود مــن ال
أرحــــام تــــدفع، وأرض تبلــــع، ومــــا بعــــد الفقــــر إال (: كمــــا قــــال أيب

 )!......المجرفة والقبر

ّ يف الدرجــة األوىل مــشكلتك مــشكلة : مث قــال ــدوءّالطبيــبفكــر 
فـــاتمع هـــو الـــذي يـــصنع  ، اجتماعيـــة ألن اإلنـــسان كـــائن اجتمـــاعي
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د مــن رفــع مــست ــايل الب شخــصية الفــرد، وبالت ـ ُـ ّ وتغيــري الثقافــة ى اتمــعوّ
ويلـزم ، وهذا العمل أكرب من جهـود الفـرد، ّاجلاهلية الذكرية اليت حتكمه

لـــه عمـــل مؤســـسايت علـــى  األصـــعدة مفـــاهيم يعمـــل علـــى تغيـــري  ، كافـــةُ
 .ّ به إىل مستوى اتمع اإلنساين الراقيرتفعوي، ّاتمع السامة

يـــدور معـــه ، باملـــسننّ الفـــرد بـــاتمع ليـــست كعالقـــة الـــسن عالقـــةو
فاإلنـسان صـاحب إرادة ، ُبصورة حتمية آلية ال ميلك أي قرار أو خيـار

يستطيع أن يدور عكـس ، وعالقته باتمع عالقة واعية، ووعي وإدراك
اإلنسان عنـدما يبلـغ سـن الرشـد ف،ولو كان األمر صعبا، اتمع أو معه

 البيئـة حقنتـهمـا يصري ابن مفاهيمه وأفكاره ويستطيع أن يعدل أو يغري 
 وابـن ،ًإن اإلنـسان ابـن بيئتـه صـغيرا : ومن هذا الوجه قيـلً،فيه سابقا

 ً. فال عذر له أبدا،ًأفكاره ومفاهيمه كبيرا

ُإن وجـــود اإلنـــسان إمنــا هـــو وجـــوده الـــواعي احلـــر: صــديقيت ســـعاد ُُ ُ ،
، قــبح مــن قــوة أو ضــعف، مجــال أو مّ النظــر عــن صــفات اجلــسصرفبــ

والعالقــــة بينهمــــا كعالقــــة الفــــارس بــــالفرس، ، مفاإلنــــسان نفــــس وجــــس
، مّفتقوم الـنفس بقيـادة اجلـس.  هو الفرسمّفالنفس هي الفارس، واجلس

كـــن أن حتـــافظ عليـــه ميمكن أن لكـــه وتـــستخدمه يف أقـــل وقـــت، ويفـــ
 إصـابة بليغـة أدت إىل عجـزه مـع مطيل صالحيته، وإذا أصيب اجلـسُوت

ًبقـــاء الـــدماغ ســـليما ّع الـــنفس أن تكـــون فاعلـــة مـــن  يف وظائفـــه تـــستطيّ
ّوخاصة يف زماننــا هــذا مــع وجــود التقنيــات ، ّخــالل قيــادة الــدماغ فقــط ُ ُ ــ

ًالــيت تعـوض عــن حركـة اإلنــسان، ولعلـك مسعــت قصـصا كثــرية ، احلديثـة ِ
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ّتــدل علــى مــا ذكــرت، ومــن أشــهرها مــا عرضــه التلفزيــون الــسوري  ّ عــن ُ
ومل يبق منـه ، يةيع األجهزة احلركمجشلل حبادث أدى إىل شاب أصيب 

وإمنا حيرك عينيه ، ولكن ال يستطيع حتريكه مينة ويسرة،  إال رأسهًسليما
ومـع كـل ذلـك ، ولسانه فقط، وهـو دائمـا يف حالـة اسـتلقاء علـى ظهـره

فتـابع دراسـته ، مـع احليـاةاإلجيـايب ّ عن التواصل ميمل مينعه العجز اجلس
أصــدقاؤه يف اخــرتاع وســاعده ، ًوصــار مهندســا، يف هندســة الكومبيــوتر

ووضــعوا ،  بلــسانه وهــو مــستلق علــى ظهــرهاكهــيرحت يــستطيع  )مــاوس(
 بـــــرامج يـــــستطيع أبـــــدعواو، شاشـــــة الكومبيـــــوتر ضـــــمن مـــــستوى نظـــــره

ويفعـــل مـــا يريـــد مـــن خـــالل حركـــة ، بواســـطتها أن يـــتحكم بـــالكومبيوتر
وهــو ، ًوهــو اآلن يعمــل مهندســا يف إحــدى شــركات الربجمــة ،)املــاوس(

ً بيته جسدا ولكنه نفسا يدور وجيوب العامل كلـه بواسـطة على سريره يف ً
فهــذا اإلنــسان العظــيم أفــضل مــن عــشرات بــل مــن مئــات . !االنرتنيــت

ًالناس الذين ميلكون أجساما قويـة وعـضالت مفتولـة ويتحركـون بكامـل  ّ
ا علــى دوواعتمــ،  املقــدرة العقليــةواعطلـــم أل !ولكــنهم عجــزة، حـريتهم

يتحــرك ، هم كمثــل الفــارس امليــت علــى فرســهفــصار مــثل، محركــة اجلــس
ُفـــصار الوجـــود ، ُالفـــرس بـــصورة عـــشوائية حـــسب مـــا متلـــي عليـــه غرائـــزه ُ

ـــــيس للفـــــارس ـــــيس للـــــنفس. للفـــــرس ول ـــــال هـــــذه . ّأي للجـــــسم ول وأمث
وجيـب علـى اإلنـسان أن يطلـع ، القصص يف اتمعـات اإلنـسانية كثـرية

يمــة مــا ميلــك مــن ويعــرف قيمــة نفــسه وق، علــى جمموعــة منهــا ليعتــرب ــا
َالنـعم و مدى القوة الكامنة يف نفسه  ،وكم هي عظيمة وجبارة.  
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  :إىل قول الشاعريا سعاد انظري و
  فأنت بالنفس ال باجلسم إنسان.. اض بنفسك واستكمل فضائلها

. )العجــز املكتــسب: ( ولقــد صــدر يف اآلونــة األخــرية كتــاب بعنــوان
وهنـاك يف .احرصـي علـى قراءتـهجـدير بـالقراءة ف. ّللدكتور مطاع بركـات

ــــات  ــــوان كتــــاب املكتب ــــد(بعن ــــداييل كــــارنيجي) احليــــاةأدع القلــــق واب   ل
 ؟يهم أو على غريهم هل اطلعت علوغريهم 

 .ى أي منهمطلع عل مل أ! ال: خبجلسعادردت 

 يفهــــ،  أمثــــال هــــذه الكتــــب واألحبــــاثينبغــــي أن تقرئــــي: ّالطبيــــب
ــالقراءة جــديرة ــة حلياتــك جاععلــى اســرتفــأي كتــاب يــساعدك ، ب  الفاعلي

ــــه ــــك ب ــــاب ، فعلي ــــسبع(حنــــو كت ــــستيفن كــــويف، ومؤلفــــات  )ّالعــــادات ال ل
ّ جمــــال تزكيــــة الــــنفس إبــــراهيم الفقــــي، وغــــريه مــــن البــــاحثني يف: ّالــــدكتور

وازن ّــــوتفعيلهــــا والرقــــي ــــا إىل حتقيــــق الفاعليــــة والت  فهــــي كتــــب ســــهلة ّ
 .القراءة

حيــــاة اإلنــــسان، ًصــــديقيت ســــعاد إن القــــراءة  شــــيء هــــام جــــدا يف 
ــتقــف والقــراءة ال  فهــي عمليــة أكــرب مــن ، ملخطــوطاالوة عنــد حــدود ت

ّإــــا تعــــين التــــدبر والتعقــــل والتأمــــل والتحليــــل والرتكيــــب ، ذلــــك بكثــــري ّ ّ ّ ّ
 ،ّمكن أن يقرأ اإلنـسان بواسـطة الـسمع والبـصريّوالربط بني األفكار، ف

ج االجتماعيـة ّحنو حـضور احملاضـرات العلميـة والثقافيـة ومـشاهدة الـربام
ِوأنــت تعلمــني أن أول أمــر . وغــري ذلــك مــن األمــور، ّواحلــوار مــع النــاس

َاقـرأ باسم ربك الذي خلق {ّإهلي أنزله اهللا للناس يف القرآن هو َْ َ ِ  َ َ ِ ِ َْ   1العلـق}ْ
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ّتوجيــه مــن اخلــالق العظــيم لفعــل ينفــع النــاس ويــنهض ــم علــى صــعيد 
ق وهــــو َأ{الفـــرد واألســــرة واتمـــع وذلــــك مــــن بـــاب  َال يـعلــــم مـــن خل ُ َْ َ َــــ َ ََ ْ َ َُ

ُاللطيف اخلبري  َِ ْ ُ ِ {تمعـات 14امللكوهذا األمر اإلهلي مهمـل مـن قبـل ا ،
ّفهي أبعد الناس عن فعـل القـراءة بـاملعىن ، وخاصة اتمعات اإلسالمية

ّالـذي هــو التفكـري والتــدبر والتأمـل والدراســة سـواء أكــان ، الـذي ذكرتــه ّ ّ ّ
  .!التالوة أم ال لفعل اذلك مرافق

  :إن القيود االجتماعية والثقافية ذو وجهني! صديقيت سعاد
أو البنــت مــن  لمــرأة، احلمايــة لايكــون الــدافع هلــ عنايــةقيــود :األول

عـــن ظلـــم اتمـــع، وأذاه، وجاهليتـــه، وهـــذه القيـــود ليـــست لنفـــي الثقـــة 
أة املرأة أو البنـت، وإمنـا لنفـي الثقـة عـن اتمـع، وذلـك مثـل دخـول املـر

، وهــذا !إىل الغابــة، فالثقــة موجــودة بــاملرأة، ولكــن غــري موجــودة بالغابــة
  .يؤدي إىل وضع القيود اإلجيابية حلماية املرأة، والعناية ا

التـسلط والـذكورة ورأي مفهـوم  يكون الدافع هلارعاية قيود : الثاني
اتمـــع اجلـــاهلي، وهـــذه القيـــود قائمـــة علـــى نفـــي الثقـــة عـــن املـــرأة أو 

ت، وهـــي موجهـــة إىل مـــا يـــراه الـــذكر مـــصلحة لـــه، وخـــشية نظـــرة البنـــ
  .اتمع اجلاهلي إليه

ومفهــوم العنايــة متعلــق باإلنــسان، ومفهــوم الرعايــة متعلــق بالبهــائم، 
َـفينبغي أن تفرقي بني املفهومني لتستطيعي أن تفرقي بـني ن ُ وعي القيـود، ُ

ــ شـــيء الب اإلجيابيـــةاالجتماعيـــةألن القيـــود  يـــة املـــرأة، وهـــذا د منـــه حلماُـ
َاليـــنقص مـــن قيمتهـــا أبـــدا، أو حيـــ ً  مـــن حريتهـــا، ألن احلريـــة مـــسؤولية دُ
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ًووعــي، كمــا أن للرجــل قيــودا يلتــزم ــا طوعــا للحفــاظ علــى ســالمته ً ،
 .مثل نظام املرور وغريه

ـــإىل املوعـــد القـــادم ولكـــن : صـــديقيت ســـعاد ـــد انتهـــى ف إن الوقـــت ق
 دة؟عندي طلب أريد أن تنفذيه فهل أنت مستع

 .ًطبعا أنا مستعدة أليس هذا ملصلحيت: سعاد

ُكــومي وخــذي ُاحلملستــشفى زوري احــسن أريــد منــك أن تــ: ّالطبيــب
 وادخلــي  جنــاح األمــراض اجللديــة وانظــري إىل، معــك صــديقتك أمــل

 ّ، ومــــن مث ادخلــــي إىل جنــــاح األطــــراف الــــصناعية وانظــــري إىلاملرضــــى
ــارة األقــسام كاملرضــى وبعــد ذلــك اذهــيب ، لهــا، وهكــذا إىل أن تنهــي زي

مث اذهـــيب إىل حديقـــة ،  وتـــأملي حـــاهلم ســـاكنيهاإىل املقـــربة وانظـــري إىل
وقومي بقراءة مـا شـاهدت مـن أحـداث ، واجلسي بني األشجار، عامة

ومـــا ، ورتـــيب أفكـــارك وصـــنفيها؟ ومـــن مث قـــومي بقـــراءة نفـــسك، ُوصـــور
ًجـــرى معـــك، وأيـــضا رتـــيب أفكـــارك وصـــنفيها ويكـــون قـــد حـــان موعـــد 

 .ما وصلت إليهامسع منك لستنا فج

  .وانصرفتا عتا الطبيب ّعلى الفور وودقامت سعاد وأمل ف
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  زيارة المشفى الوطني

 مـا !أمـل:  فجـأةسـعاد والوقـت يـسمح قالـت ًوملا كان املـشفى قريبـا
 رأيك أن نذهب اآلن إىل املشفى الوطين لزيارته؟

 .ال مانع لدي: أمل

 ملشفى فدخلتا إىل قـسم األمـراض اجللديـةوانطلقتا حىت وصلتا إىل ا
 !يـــا اهللا؟: ســعادوشــاهدتا مــن األهــوال مــا يــشيب لــه الولــدان فقالــت 

يـا لطيـف  ـّاحلمد هللا على الصحة والعافية، كان اهللا يف عوم يا لطيف 
 .اهللا يعافينا ويعافيهم ـ

وتكـررت املـشاهد .ّوانتقلتا إىل قسم األطراف الـصناعية ودخلتـا إليـه
ســبحان اهللا مــا هــذا؟ أقــدام  ومفاصــل صــناعية، : ســعادة فقالــت املؤملــ

 .ّأمل انظري هلذا الرجل ليس له قدمان وهو يبتسم تعايل لنسلم عليه

 !ً مرحبـا يـا عـم:واقرتبت الصديقتان من الرجل وقالتا بـصوت واحـد
 .اهللا يعطيك العافية وميدك بالقوة

 .ابكما وصحتكما وعافاكما اهللا ومتعكما بشب!ًأهال بكما: ّالرجل

 كيف حالك يا عم هل أنت خبري ومسرور؟: سعاد

قـــدمني ولكـــن فقـــدت ال  صـــحيح !نعـــم احلمـــد هللا.. !!أوه: ّالرجـــل
ًعنــــدي يــــدين ولــــسانا وشــــفتني وأمســــع وأبــــصر، وأهــــم مــــن كــــل ذلــــك  

ِفـــنع. أســـتطيع أن أفكـــر ِ ُم اهللا ال تـَ د وال حتـــصى علينـــا، وإذا أخـــذ منـــا َعـــُ
واإلنــسان العاقــل ال يتعلــق مبــا ذهــب ، اء كثــريةًشــيئا فقــد تــرك لنــا أشــي
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ــه وميلكــه، منــه ــه ، وإمنــا يتعلــق مبــا بقــي ل ــابع حيات فيقــوم باســتخدامه ويت
ّبصورة طبيعية مثله مثل سائر الناس ُ. 

 . وأطال اهللا عمرك!ًشكرا يا عم: سعاد

 ومهـا يف حالـة ذهـول ووجـوم ممـا رأتـا مـن ،وانتقلتا من قسم إىل آخر
 .حاالت مرضية

 ...كفى يا أمل أريد أن أخرج من املشفى: سعادفقالت 

 .هيا نذهب: أمل

ُمــن صــور  وانطلقتــا ومهــا صــامتتان مستــسلمتان لتأمالمــا فيمــا رأتــا
 .احلياة

ّويف اليــوم الثــاين اتــصلت ســعاد بأمــل وطلبــت منهــا الــذهاب معهــا   ّ
حش جـزء فاستجابت أمل ملعرفتها أن زيارة هذا املكان املو.لزيارة املقربة

 .من عالج صديقتها العزيزة 

 ًمرحبا أمل كيف حالك؟: سعاد

 وأنت كيف حالك؟. ًأهال بك يا سعاد أنا خبري واحلمد هللا: أمل

 ونفــسي مل تكــن مياحلمــد هللا أنــا خبــري وأشــعر بقــوة يف جــس: سـعاد
 ً.موجودة سابقا

 .هيا نذهب إىل زيارة املقربة: أمل

ّالشواهد قائمـة تـشهد علـى مـن وشاهدتا آالف ، ودخلتا إىل املقربة
األغنياء والفقراء، األصحاء واملرضـى، : ّحتتها من خمتلف طبقات الناس
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ـــار والـــصغار، العظمـــاء واملغفلـــون، الـــصاحلون والطـــاحلون، الرجـــال  ّالكب ّ ّ ّ
 ...ّوالنساء

ّمن يتـصور أن حتـت هـذه القبـب والـشواهد أنـاس كـانوا قبـل : سعاد
وآلـت يف .ون على أشياء ليست هلـمويتشاجر، فرتة ميشون على األرض

 ً أال ترين يا أمل ذلك غريبا؟النهاية إىل غريهم 

ـــه حيـــب التملـــك فـــإن مل يوجـــه وحيكـــم هـــذه باإلنـــسان : أمـــل ّطبيعت
ّالطبيعة مبفاهيم إجيابية يقوم باالعتداء علـى اآلخـرين وملكيـتهم ويأخـذ 

 .ما ليس من حقه

  مثل هؤالء؟ّإذا متنا حنن سوف يضعوننا حتت الرتاب: سعاد

 ّألست مثل سائر الناس؟ هل أنت خمتلفة أو زائدة عنهم؟: أمل

ّأنــا مثــل النــاس وجيــري علــي مــا جيــري علــى النــاس . ًطبعــا ال: ســعاد ّ
ا عجبــا وذهــوال ملــاذا ال !!ًجهــالًولكــن أتــساءل لــيس اســتنكارا أو  ً وإمن ً ــ

ـــــــة وهـــــــي  ـــــــاس ـــــــذه النهاي ّيفكـــــــر الن ـــــــشخص أمـــــــامهم عـــــــرب ّ آالف ت
 ؟!ّمات له قريب وحضر دفنه يف الرتابمن وليس منهم إال ّالشواهد؟

 .ّاإلنسان سرعان ما ينسى وتغره احلياة الدنيا بزخرفها: أمل

ّملاذا مسوا حياتنا باحلياة الدنيا؟: سعاد َ 

هـــل تعلمـــني أنـــين مل أفكـــر بـــذلك مـــن قبـــل، ولكـــن أظـــن أن : أمـــل
ُذلك من منطلق وجود احلياة اآلخرة األعلى واألبقى مـ  يـا !أوه. ن هـذهُ

ُهل تعلمني أن اسم احلياة الدنيا حبد ذاته هو دليـل علـى وجـود ، سعاد ُ ّ
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ّاحليـــاة اآلخـــرة؟ وإال ملـــاذا أطلـــق عليهـــا صـــفة الـــدنيا إذا مل تكـــن صـــفة  
 .ةخراألعلى موجودة وهي احلياة اآل

إن احلـوار مـع . وأنـا مل خيطـر يف بـايل ذلـك مـن قبـل، هـذا مجيـل: سعاد
ًاس يظهر لنا كثريا مما كان غائبا عناّاألصدقاء والن  ً ُ ِ ْ ُ. 

نعــم، لقـد صــرت أحــب احلـوار مــع األصـدقاء، وأحــب أن أقــوم : أمـل
ألحداث فهـذا العمـل يعطيـين قـوة نفـسية ومينحـين اّبعملية التفكري وقراءة 

 .دةيّمعىن لالستمرار باحلياة السع

ــاة ومجاهلــا منــذ : ســعاد ــا كــذلك فقــد شــعرت بقيمــة احلي صــراحة وأن
ذلـك تـصاعد و، ّومنـارس الرياضـة ونتحـاور، ًبدأنا خنـرج معـا إىل احلديقـة

، ولكـــن بازديـــاد جعلـــين أصـــاب بـــذهول ودهـــشة مـــن األمـــر، إىل اآلن
 .ّوأدركت كم فاتين من حلظات السعادة

إن ما أمسعه منك هلو أمجل شيء مسعته يف حيايت لقد عـادت : أمل
متوت فنزل عليها الغيث إليك احليوية مثل الوردة اليت كانت توشك أن 
 ...!ًفاهتزت طربا وعادت إىل احلياة بامسة ضاحكة

إن األفكــار اإلجيابيــة مثــل املــاء متامــا، فكمــا أن املــاء أســاس : ســعاد ً
 .ّللحياة اجلسدية، فاألفكار اإلجيابية أساس حلياة النفس

 !ًين فعال عندما جتري على لسانك احلكمةنإنك تدهشي: أمل

 .ّ عما أشعر به يف نفسي وخيتلج يف قليبصحفإمنا أ: سعاد

ّإن هـــذه خطـــوة جيـــدة حنـــو الـــصلح مـــع الـــذات وفهمهـــا لتحقيـــق : أمـــل ّ
ّالتوازن واالنسجام بني قوى النفس مع بعضها واجلسم ّ. 
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هيا نذهب إىل احلديقة أريد أن أرى األشجار والورود وحبـرة : سعاد
 املاء والبط؟

ـــل أن أنـــسى يوجـــد حماضـــرة مـــ:أمـــل     ِساء اليـــوم يف املركـــز الثقـــايف  قب َ
 فمـا رأيـك ، لنفس احملاضر الـسابق)الرجال قوامون على النساء(بعنوان 

  ًلو حنضرها معا ؟
ــــــرية وشــــــيقة وعليهــــــا هــــــذا  ال مــــــانع فمواضــــــيع :   ســــــعاد احملاضــــــر مث

  .إشكاالت كثرية 
  .ً إذا سنلتقي يف ذات املكان أمام املركز :   أمل
 ومــن مث انــصرفتا كــل واحــدة منهمــا يف ،ديقــةا نزهتهمــا يف احلتــ   وتابع

  .ًسبيلها على أن يتم اللقاء مساء 
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  )الرجال قوامون على النساء (
ـــا إىل قاعـــة احملاضـــرات  ـــسعاد ودخلت ـــاب املركـــز التقـــت أمـــل ب    عنـــد ب

ب باحلضور وبـدأ احملاضـرة ّوصعد احملاضر إىل املنصة وألقى السالم ورح
      :ًقائال

لــسادة والــسيدات إن عنــوان احملاضــرة هــو جــزء مــن نــص قــرآين    أيهــا ا
ينبغي إعادته إىل حمله من النص إذا أردنا أن ندرسـه بـصورة موضـوعية، 

ًوفهمــه بــسطحية بنــاء علــى مــا ،ألن عمليــة فــصله مــن مكانــه يف الــنص
مـع تـأثري ، هو شائع علـى ألـسنة النـاس مـن اسـتخدام لداللـة الكلمـات

ى إىل القـــول بقوامـــة الـــذكور علــــى ّأد، ثقافـــةاملفهـــوم الـــذكوري علـــى ال
مــا ذهــب إليــه تؤكــد  كلمــة ةاإلنــاث رغــم أن الــنص ال حيتــوي علــى أيــ

  .املفسرون 
ْالرجال قـوامون على النساء مبا فضل الله بـعـضهم { :ًوالنص كامال هو ُ َ ْ َ ُ َُ ّـ َ  َـ َِـَ َ  ََ َ  ُ 

على بـعض ومبا أنفقوا من أمواهلم فالص َ ْ ِِ َ َْ َْ َِ ْ ُ َ ََِ ٍ ْ ِاحلات قانتات حافظات للغيـب ََ َْ ْ ٌ َـٌ ِ َِ ََِ َ ُ
افون نــــــشوزهن فعظــــــوهن واهجــــــروهن يف  ا حفــــــظ اللــــــه والــــــاليت خت ِمب ِ  ُ ُ ُُ ْ َ َِ َ َُ ُ َ َــــــ َ  ُ ّ َ ِ َ ــــــ َِ
َالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تـبـغوا عليهن سبيال إن اللـه كـان  ً ََ  َ ّ  ِ ِِ َـِ ْ َْ ََ ْ ُ َ َْ َ َْ ُ ِْ َُ ْ ُِ َ َِ َ ْ

ًعليا كبريا  ِ َ    )34:لنساءا( }ًَِّ
وكلمـــة ) رجـــال(   ومفـــاتيح دراســـة الـــنص هـــي داللـــة كـــل مـــن كلمـــة 

  ) .نساء(
ومن هذا الوجه .  كلمة تدل على تكرار جهد حبركة متواصلة :رجل   

ـــد الكـــائن احلـــي ذ ـــسري عن ونقـــول .  األرجـــل يأطلقـــت علـــى عـــضو ال
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ري مبعـىن النـزول والـس. ل ّ ترجـ:ًلإلنسان إذا كان راكبـا ونريـد منـه النـزول
 وإمنــا ،ًوهــذا الوصــف ال عالقــة لــه بــالنوع ذكــرا أو أنثــى. علــى قدميــه 

ومت اســـتخدام مفهـــوم الرجـــل علـــى الـــذكر . ِينطبـــق علـــى كـــال النـــوعني 
ًالبالغ تغليبا وذلك ألنه عـادة هـو الـذي يقـوم باجلهـد واحلركـة لتحـصيل  

 ويطلق على املرأة اليت تسعى وتعمل وتكد لتحصيل الـرزق ،رزق أسرته
َالرجلة (ة كلم ُ َ. (  

ــــة كلمــــة  ــــد اســــتخدم دالل ــــنص القــــرآين ق مبعــــىن الوصــــف ) الرجــــل(وال
  :يف قوله تعاىل) السعي واحلركة جبهد (

وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضـامر يـأتني من كـل {    ُ ُ ِـً ِ َِ ْ َْ َ َ ٍَ َ ََ َ َِ َ ُ  ْ ِ ِ ِ َ
ٍفج عميق  ِ َ      27احلج }َ

َفإن خفتم فرج{    َِ َْ ُ ْ ِ ًاال أو ركبانا ْ ًَ ُْْ        239البقرة  }َ
   : يف قوله تعاىلالذكر البالغ   واستخدمها بداللة 

َإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء {     ِ ُ  ًَ ْ َ َ َ  َُ ْ ََ ْ ُ ِ{  81األعراف     
َفـرجل وامرأتان ممن تـرضون من الشهداء {     َ  َ ِ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ََ َْ َ ٌ ُ    282البقرة }َ

هــــي الوصــــف واحلــــال ولــــيس ) الرجــــل( األصــــل يف داللــــة كلمــــة ً   إذا
بنـوع دون اآلخـر البـد مـن قرينــة ) الرجــل( ولتحديـد داللـة كلمـة ،النـوع

  . يف سياق النص أو من حمل اخلطاب يف الواقع 
  :فهي) النساء(  أما داللة كلمة 

وهــي تـــدل علــى التـــأخر واإلضــافة قـــال ) نـــسيء( مجـــع كلمــة :نــساء  
ِا النسيء زيادة يف الكفر َِإمن{ :تعاىل ْ ُ ْ ِ ٌ َ َِ ُ        37التوبة   }ِ
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واملقــصود يف الــنص هــو عمليــة تــأخري أشــهر احلــرم عــن وقتهــا وإضــافتها 
  . إىل غري وقتها إلباحة القتال ألنه حمرم يف أشهر احلرم 

كمـا يف . ِـ نساء : وللنـسوة الحوامـل، نـسيء:ويقال للمـرأة الحامـل
. جمـيء احلـيض عـنهن ومظنـة احلمـل ـن وذلـك لتـأخر . لسان العرب 

مـن ) امـرأة(ًمجعـا لكلمـة ) ِنساء(وقد قام العرب القدامى باختيار كلمة 
غري نوعها لتحقق صفة التـأخر بـاملرأة علـى صـعيد القتـال والعمـل علـى 

 ولبقائها خلـف الرجـال يف إدارة شـؤون األسـرة ،تأمني حاجيات األسرة
تطلــق علــى كــل مــن ) ِنــساء ( مــة والعنايــة باألطفــال فــصارت داللــة كل

يبقى خلف الرجـال يف ميـدان احليـاة بغـض النظـر عـن نـوعهم، فـيمكن 
ًأن يكونوا أطفاال، أو شيوخا، أو نسوة أوكل ذلك جمتمعني ً ً.   

) نـسيء(هـي جمـع لكلمـة ) نـساء ( ًإذا؛ األصل في داللـة كلمـة   
د لهـا البـ) امرأة ( ولتحديدها بجمع كلمة . التي تدل على التأخر 

  . من قرينة في سياق النص أو محل الخطاب من الواقع 
 :     والــــنص القــــرآين قــــد اســــتخدمها بداللــــة مجــــع امــــرأة يف قولــــه تعــــاىل

ِيا نساء النيب لـسنت كأحـد مـن النـساء إن اتـقيـنت فال ختـضعن بالقول { ْ َ ْ َْ ِـ َ َْ َ َ َـَ  ُ ُْ  ِ ِ َ َ  ٍ َ ََ َ ْ َ  ِ ِ
ِِْفـيطمع الذي يف قـلبه  َْ َِ ِ  َ َ ًمرض وقـلن قـوال معروفا َ ًُ َْ  ْ َ َُ ْ َ ٌ   32األحزاب  }َ

نعـود إىل ) النـساء(وكلمـة ) الرجـال(   وبعد معرفة داللة كـل مـن كلمـة 
ــــــنص املعــــــين بالدراســــــة ــــــد اســــــتخدم كلمــــــة ،ال ــــــنص ق ــــــنالحظ أن ال       ف

ولـــــــو  ) الـــــــذكور واإلنـــــــاث(ومل يـــــــستخدم كلمـــــــة ) الرجـــــــال والنـــــــساء(
 إن مفهــوم الــسلف صــواب يف أن :اســتخدمهما النتهــى النقــاش، وقلنــا

  ! .الذكور قوامون على اإلناث 
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 فلــذلك مــا ينبغــي القــول ــذا املفهــوم ،  ولكــن الــنص مل يــستخدمهما
  .الذكوري إال بقرينة نقلية أو عقلية 

والــــنص ال يوجــــد يف ســــياقه أي قرينــــة تــــدل علــــى أن املقــــصود بكلمــــة 
فالـصاحلات (لـة  ومج،هو النوع وليس الوصف واحلال) الرجال والنساء(

هــي مجلــة اســتئنافية وليــست معطوفــة علــى ) قانتــات حافظــات للغيــب
مــع العلــم أن الــنص حيتــوي علــى قرينــة صــرحية يف الداللــة . مــن ســبقها 

 والقرينــة هــي قولــه ً،هــي وصــف وليــست نوعــا) الرجــال(علــى أن كلمــة 
ـــى بعـــض مبـــا فـــضل اهللا بعـــضهم (تعـــاىل   ) ومبـــا أنفقـــوا مـــن أمـــواهلم عل
 وهاتـان الـصفتان ،الفـضل واإلنفـاق :القوامة مرتبط بصفتني ومهافمقام 

 فكـل ،يال تلدان مع الذكور وإمنا مها اكتـسابيتان مـن الواقـع االجتمـاع
َمــن يكتــسب صــفة الفــضل واإلنفــاق يكــون رجــل البيــت ســواء أكــان 

فصفة  الفضل واإلنفاق مهـا صـفتان متحركتـان بـني ، ًنوعه ذكرا أم أنثى
ُ نــشاهد يف الواقــع كثــريا مــن األســر تكــون املــرأة ؛ لــذا،الــذكور واإلنــاث ً

، هي صـاحبة القوامـة مبـا اتـصفت بـه مـن الفـضل واإلنفـاق علـى أسـرا
مــــن فاإلنــــسان الــــذي حيــــصل عليهمــــا يكــــون هــــو صــــاحب القوامــــة، و

ُويـصريان رجلـي البيـت مـن  ، هذا املقاممكن أن يتقاسم الرجل واملرأةامل َ
ارة البيت على الصعيد اخلـارجي والـداخلي خالل تعاوما يف قيادة وإد

لــذا ينبغــي اســتبعاد مفهــوم أن القوامــة صــفة مرتبطــة بالــذكر لذكوريتــه . 
 ونــشر الـوعي الثقــايف يف اتمـع  أن القوامــة هـي مقــام اجتمــاعي ،فقـط

 وعمليــة اإلنفــاق ال عالقــة هلــا بفــضل الــذكر ،مــرتبط بــالوعي واملــسؤولية
ًعلــى األنثــى خلقــا أبــدا فالفــضل ، وآدم مــن تــراب، ميع أبنــاء آدم فــاجل،ً
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هــو مقــام يكتــسبه اإلنــسان بــشقيه الــذكر واألنثــى مــن خــالل التفاعــل 
 فكــان مــن الطبيعــي أن يتمتــع ،البيئــي واالجتمــاعي والتحــصيل العلمــي

للرجـال نـصيب ممـا {  .صاحب هذا املقـام مبـا اكتـسب ويكـون نـصيبه  ٌ ِ َ ِ َ 
ِاكتسبوا وللنساء نص َ َ َ َِ ْ ُ َ َيب مما اكتسنب ْ ْ َ َ ْ     32النساء   }ٌ

ِ   وشكرا حلسن إصغائكم ً.  
 وأجــــاب عــــن بعــــض ، احملاضــــر بعــــض املــــسائل الــــيت أثــــريتنــــاقش   و

،  مـــنهم املعـــارض، وكالعـــادة خـــرج احلـــضور بقناعـــات خمتلفـــة،األســـئلة
ومــنهم ! والـساخط علـى أفكــار احملاضـرة ملخالفتهـا للمــوروث الـذكوري 

!  وقرر مراجعـة ودراسـة األفكـار ستعجم األمر عليهامن أصابته احلرية و
وآخــرون أثنــوا علــى أفكــار احملاضــرة وخاصــة مبــا يتعلــق مبفهــوم القوامــة . 

 !.  وحتريره من قبضة الذكور 

 وجـرى احلـوار ،   أما سعاد وأمل فقـد انـصرفتا ومهـا مـذهولتان ممـا مسعـا
  :التايل بينهما

  ؟! لنص القرآين  هل كنت تتوقعني هذا املضمون ل:   أمل
ًكنت أظن أين سوف أمسـع مـن احملاضـر ترسـيخا !!  بصراحة :   سعاد

! ًللمفهــوم الرتاثــي كــوين قــد تعــودت أن أمســع ذلــك مــن الرجــال عمومــا 
  !.ًعفوا من الذكور حسب مفهوم احملاضر 

 أال تـــرين أن الـــذكور يقومـــون باحتكـــار تفـــسري ودراســـة الـــنص :   أمـــل
 ،عــشر النــساء املفــاهيم الــيت جيــب أن نعتقــد ــا وميلــون علينــا م،القــرآين

  ؟!واملفاهيم اليت جيب أن نرتكها 
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  !. إنه استبداد ذكوري واستعباد ميارس علينا :   سعاد
 البــد مــن ثــورة ثقافيــة واعيــة حتــرر النــساء مــن اســتبداد الــذكور :    أمــل

  !. واستبعادهم 
يـة هلـذا االسـتعباد  إين أرى أن النساء هن اللوايت حيملـن القابل:   سعاد

الــذكوري هلــن مــن خــالل اعتقــادهن بــصواب مفهــوم القوامــة الــذكوري،  
، إن النـــــساء ناقـــــصات عقـــــل وديـــــن: وصـــــواب احلـــــديث الـــــذي يقـــــول

ُوصواب حديث أن النساء فتنة وشياطني، وأن حواء خلقت مـن ضـلع 
، وغـــري ذلـــك مـــن املفــاهيم الذكوريـــة الباليـــة الـــيت جعلـــت !آدم األعــوج 

  . ل التاريخ تابعة للرجال، وتشعر بالدونية جتاه الذكوراملرأة خال
ُ البـــد مـــن حركـــة ثقافيـــة واعيـــة للبعـــد اإلنـــساين بـــشقيه الـــذكر :    أمـــل
  .واألنثى

 ولكــن أفكــار احملاضــرة بقيــت تــدور ،   وانــصرفت كــل منهمــا إىل بيتهــا
  .يف عقليهما 
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  الزيارة الرابعة للطبيب
 ملهـوفتني إىل العيـادة واسـتقبلهما وعلى موعدمها خفت الـصديقتان

مرحبـــا : ســـعادوهتفـــت ، الطبيـــب بابتـــسامة صـــافية مـــن قـــرارة الـــصميم 
 .دكتور

 .ًأهال وسهال بصديقيت سعاد، كيف حالك اليوم؟: ّالطبيب

 .�أنا بألف خري ونعمة من اهللا : سعاد

 .هذا تطور مجيل وأنا أشجعك عليه: ّالطبيب

 .الفضل لك يا دكتور: سعاد

، مث لــك أنــت، فلــو مل تتفــاعلي وتــستجييب �الفــضل هللا : يــبّالطب
هـل واملهـم يـا صـديقيت . ّللتعليمات ملـا اسـتطعت أن أفيـدك بـأي شـيء

 ؟زرت املشفى واألضرحة 

، نطباعــاتاال وتوصــيف الإن الكلمــات تعجــز عــن ، نعــم : ســعاد
ولكـــــن ، ّتها مـــــن الزيـــــارات واحلـــــوارات مـــــع صـــــديقيت أمـــــلقتبـــــساالـــــيت 

 .صل ذلك ما استطعتسأحاول أن أو

ـــتلقـــد  ـــةأيقن ـــاة مجيل ـــا عـــن رؤيتهـــا، ،  أن احلي ـــا نغمـــض أعينن ولكنن
ّوعلمت أن اإلنسان يتقلب يف حبر من النعم حتيط به من كـل جانـب،  
ًوال يوجد إنسان على األرض خيلـو مـن الـنـعم، وإذا فقـد اإلنـسان شـيئا  َ  ُ

دت ا صـحة ال تقدر بثمن وإا لثروة عظيمة، وقص فهو ميلك أشياء
ًالــــنفس والتفكــــري أوال، وصــــحة اجلــــسد ثانيــــا ً ّ ّونعمــــة الــــسمع والبــــصر ، ّ

ــنعم، واحلركــة لقــد . ّالــيت أنعمهــا اخلــالق علــى النــاس، ّوغــري ذلــك مــن ال



  172  

ــاة الــدنيا فرصــة ال تعــوض ّعلمــت أن احلي  ، ــاة خــرة، اآلوهــي أســاس حلي
 .ّفما تزرعه يف الدنيا حتصده يف اآلخرة

فـال تطلبـه وال تـسر ، ٍوهـو آت ال حمالـة، ت حـقلقد علمت أن املو
لقــد . فــسوف يــدركك هــو، لــذا تــابع حياتــك بفاعليــة ونــشاط، باجتاهــه

علمــــت أن املــــوت لــــيس ايــــة للحيــــاة، وإمنــــا هــــو مرحلــــة توقــــف بــــني  
لقـــد علمـــت أن ، مـــن املـــوتزايلين خـــويف فـــ. ّالـــدنيا واآلخـــرة: حيـــاتني

ُن الناس يهينـون أنفـسهمولك، اإلنسان كإنسان هو كائن مكرم مـاذا ..!ّ
مل أكـــن أنتبـــه إليهــــا ، كثـــرية أقـــول لـــك يـــا دكتـــور؟ لقـــد رأيــــت أشـــياء

  .... ًسابقا
ـــا ســـعاد ٌحـــسن: ّالطبيـــب ـــا ي ـــا أقـــدر عالي  ك ودهـــشتك وأريـــد أن ًأن

 .أما زال العلم خيرب البيوت؟: أسألك

ّالعلم أساس للحياة الواعيـة، وللـسعادة األبديـة، وصـدق اهللا : سعاد
َقــل هــل يــستوي الــذين يـعلمــون والــذين ال يـعلمون {  :عنــدما قــال � ُــَ َ ُ َْ َ َْ ْ ََ َ ََ َِ ِ  ِ َ ْ ْ ُ

ـــاب  ذكر أولـــوا األلب ِإمنـــا يـت َ َْْ ْ ُ ُ ُ  َ َـــ َ َِ{ــر ـــال،  9الزمـ العلـــم نـــور، (: وصـــدق مـــن ق
  : وصدق من قال،)والجهل ظالم

 والجهل يهدم بيوت العز والكرم ...ًالعلم يرفع بيوتا ال عماد لها 

وذلـك راجـع إىل ، ً لقـد تغـري موقفـك مـن العلـم متامـاًناحـس: بيبّالط 
تغيــري مفاهيمــك عــن احليــاة، فاحرصــي علــى حتــديث مفاهيمــك وتزكيــة 

ّحـــىت ال يعلـــق عليهـــا الـــصدأ، صـــديقيت ســـعاد، ُنفـــسك بـــصورة دائمـــة  :
 علــى ّالـيت ذكرــا أثنـاء أحاديثنــا الـسابقة كثــري مـن األفكــارالبـد مــن عـرض 
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ـــذا ، اآلنذلـــكولكـــن يـــصعب  ،جمهـــر التحليـــل  جيـــب أن تـــستمري يف ؛ل
وقــراءة أفكــار اآلخــرين، ولكــن ال مينــع ذلــك  واالســتماع، عمليــة احلــوار

 .ّمنها مسألة الزواجو، ّمن التطرق إىل جمموعة من األفكار ألمهيتها

ويكــــون مــــن خــــالل ، اهللا يف احليــــاة ســــنة  ّالــــزواج: صــــديقيت ســــعاد
فيقـوم كــل ،  لبنـاء أسـرة)ذكـر وأنثـى (لنـوع خمتلفـني يف ااتفـاق بـني اثنـني

ّفالرجــل يقــوم بــدور األب، واحــد منهمــا مبــا جيــب عليــه جتــاه األســرة، 
وكالهمــا أســاس لرفــع ســقف األســرة، ال ، والمــرأة تقــوم بــدور األم

فكالهمــا إنــسان مــن ناحيــة الجــنس، ، فـضل ألحــدهما علــى اآلخــر
ـــة، وهـــذا ـــذكورة واألنوث ـــث ال ـــالنوع مـــن حي ّويختلفـــان ب  االخـــتالف ّ

وعي أدى إلــى االخــتالف الــوظيفي بينهمــا لينــضما إلــى بعــضهما  الن ّــ
ّويــصنعا صــورة منــسجمة متكاملــة علــى الــصعيد االجتمــاعي كــأب  ُ
ّوأم، وعلى الصعيد النفسي كرجل وامرأة، وعلى الصعيد الجـسدي  ّّ

 .كذكر وأنثى

 وعقــــل أنثــــى، العقــــل ال ،ُال يوجــــد عقـــل ذكــــر: صـــديقيت ســــعاد
ّلــذي يبنيــه إنمــا هــو األفكــار والثقافــة والعلــم، فــالمرأة وا، جــنس لــه 

ّمثــــل الرجــــل مــــن الناحيــــة الفكريــــة واإلدراكيــــة أمــــا طريقــــة تنــــاول ، ّ
وذلـــك راجـــع ، المواضـــيع واالهتمـــام بهـــا فيختلفـــان عـــن بعـــضهما

وع والوظيفـــة بينهمـــا وأحيلـــك يف ذلـــك لقـــراءة كتـــاب ، ّـــالخـــتالف الن
ّدراســـات يف احليـــاة النفـــسية (كتـــاب و.  لبيـــري داكـــو)ســيكولوجية املـــرأة(
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ولتتخلـصي مـن ، ّللتوسع يف ذلك املفهوم.  لندرة اليازجي)واالجتماعية
 .ّاألفكار السامة الفريوسية اليت أصبت ا من خالل اتمع واألسرة

 :ّأما الموضوع الثاني يا عزيزتي

ّفهــو أن احليــاة الــدنيا قائمــة علــى قــانون الثنائيــة  ّ  ،شــر، ُفيوجــد خــري و
وكــل واحــد منهمــا ، اخل...وعــدل وظلــم، وصــحة ومــرض، وغــىن وفقــر

وإذا انتفـــى ، حيركـــه ويتحـــرك بـــه يـــستمد وجـــوده يف احليـــاة مـــن اآلخـــر، 
ّالــشر عــن األرض انتفــى اخلــري معــه، وكــذلك إذا انتفــى املــرض انتفــت 

 ّالصحة، ماذا يعين هذا الكالم؟

ّإنــــه يعــــين أن وجــــود العالقــــة الثنائيــــة بــــني األشــــ ُ ُ  ،ياء أمــــر البــــد منــــه ُ
ويقــوم بــدفع شــر أحــدمها خبــري اآلخــر، ، االثنــنيواإلنــسان يتقلــب بــني 
ّواكتشاف الـسنن الـيت حتكـم حركـة الثنائيـات، وذلك من خالل العلم ّ ،

ّلنـــصل إىل الـــصحة، وصـــدق ، ّفنـــدفع املـــرض بواســـطة اكتـــشاف الـــدواء
. ر اهللانفـر مـن قـدر اهللا إلـى قـد: اخلليفة عمر بن اخلطاب عندما قال

ّواحلياة الدنيا ذا النظام الثنائي هي دار ابتالء وفناء ّ فال يستمر حال ، ّ
 .دوام احلال من احملال: على بعضه، وصدق من قال

فهـــو ، ترتـــب عليـــه ســـعادة دائمـــة، وإذا محـــل اإلنـــسان هـــذا املفهـــوم
يعلــــم متامــــا أن الغــــين ســــوف ميــــوت، والفقــــري ســــوف ميــــوت وكالمهــــا ، ً

مهـا مبثابـة مـادة ، اخل...ّفـالغىن والفقـر، والـصحة واملـرضمبتليان بذلك، 
وذلــك مــن خــالل ،  ينبغــي علــى اإلنــسان أن يتجاوزهــا بنجــاحةامتحانيــ

ّالصرب والعمل علـى التغيـري إىل األحـسن، قـال النـيب األعظـم ّ عجبـت (: ّ
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فكـــان ، إن أصــابته ســـراء شــكر،  إن أمـــره كلــه خيـــر!ألمــر المــؤمن
 .)ًفكان خيرا له ، اء صبرًخيرا له، وإن أصابته ضر

 :ّأما الموضوع الثالث عزيزتي

ويــــرتك املاضــــي ، فهــــو أن اإلنــــسان ينبغــــي أن يتعامــــل مــــع احلاضــــر
 أن يبقـــى  الـــرأي ضـــعفوال يـــسحبه إىل احلاضـــر، فمـــن ، خلـــف ظهـــره

جـرى معـي : ًيكـرر دائمـا، اإلنسان سجني املاضي يقيد نفـسه بأحداثـه
ٌإين حــــزين كئيــــب ال أصــــلح ، وتعرضــــت إىل كــــذا، وجــــرى كــــذا، كــــذا

ويــستطيع أن يغــري ، فهــذا اإلنــسان حكــم علــى نفــسه باإلعــدام. لــشيء
ويتعامـــل معـــه مـــن ، ويلتفـــت إىل احلاضـــر، احلكـــم عنـــدما يـــرتك املاضـــي

الـيت ، ّوهـو ينظـر إىل النهايـة ،بثبـات وثقـةخالل رؤية مـستقبلية، فيـسري 
ّه حركتــه ومتنعــه مــن الــضالل والــضيّوجــُت، حــددها لنفــسه اع، ألن عمــر ّ

ّاإلنــسان ال يتحمــل النــواح والعويــل علــى مــا مــضى، فالوقــت كالــسيف  ّ
 .ّ التاريخهامش ورماك يف ، إن مل تقطعه قطعك

 :ّأما الموضوع الرابع صديقتي

وال ينتظـر املــستحيالت ، فيجـب أن يتعامـل اإلنـسان مــع املمكنـات
والغيـــــب، وذلـــــك مـــــن خـــــالل اســـــتخدام مـــــا بـــــني يديـــــه مـــــن أدوات 

ليحـصل علـى ، وإمكانـات أعظـم، ات ليصنع منها أدوات أكربوإمكان
ّ، ولكـن إمتـام الطريـق لف ميل يبـدأ بخطـوة واحـدةاألفطريق . ما يريد

ّ التحلي بصفة االستمرار والصربتطلبي ّوبـذل الطاقـة والوقـت الكـايف ، ّ
ّوهذا يقتضي منـك أن تنظـري إىل النـصف امللـيء مـن . لتحقيق اهلدف
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فتجـاوزه إلـى ً إذا لـم تـستطع شـيئا: ً وقدميا قيل.الكأس وتتعاملي معه
: ًوقيـل أيـضا. د إلى ما لم تستطعه فتـستطيعهُما تستطيع، ومن ثم ع

ُإذا لم يـفتح لك باب فيوجد ألف باب غيره َُ ْ. 

 :أما الموضوع الخامس عزيزتي سعاد

ــه الرتبــة اخلــصبة لتنــشيط وتفعيــل كــل ، علــى درجــة مــن اخلطــورةف ّألن
ّرواسب النفس الس ، وهـو أن يستـسلم اإلنـسان للعزلـة االجتماعيـة، لبيةّ

وتبــدأ ، ّفــسرعان مــا تتحــرك الفريوســات النفــسية، ويكــف عــن الفاعليــة
ــــنفس ــــسيطر علــــى ال ــــسج شــــبكتها لت ــــاب والتــــشاؤم ، ّبن ّويظهــــر االكتئ

شنجات يف كتــ لــةفتظهــر الع، ويــنعكس ذلــك علــى اجلــسم، واإلحبــاط
، ماغ فيــصاب بــصداع شــديدّصل إىل الــدتــو، القلــب واملعــدة والقولــون

وغـــري ذلـــك، فاإلنـــسان هـــو كـــائن اجتمـــاعي بـــالفطرة، وإذا ابتعـــد عـــن 
ّوبالتـــايل ينـــتج عـــن ذلـــك ، اتمـــع يكـــون قـــد خـــالف الفطـــرة اإلنـــسانية

ال تتمــــاوتوا : ًوقــــدميا قيــــل. ُ بــــصور كثــــريةيّالقلــــق واالضــــطراب النفــــس
  .فتموتوا، وال تتمارضوا فتمرضوا

سان بـــاحلكم علـــى نفـــسه باالنتهـــاء وعـــدم ّوالتمـــاوت أن يقـــوم اإلنـــ
ّاحليـاة ويكـف عـن التفاعـل ميـادين  مـن سحبفين، ّالصالحية والفاعلية

  .ويستسلم لقيوده اليت كبل نفسه ا
ــــسان أن ينخــــرط يف العمــــل االجتمــــاعي ــــى اإلن ــــذلك ينبغــــي عل ، ل

وحــــضور ، مــــن لقــــاءات وحــــوارات، وميــــارس نــــشاطات فاعلــــة إجيابيــــة
واألهــم مــن كــل   أو فعاليــات رياضــية وفنيــة،،يــةحماضــرات علميــة وثقاف
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ذلـك هـو انتمــاؤه إىل مؤسـسة اجتماعيـة تع  جتوعيـة وعــالحقـل  يف مــلُ
ألن هـذا  . ً، ويـشارك طوعـا يف أعمـال خرييـةّاألمـور الـسلبية يف اتمـع

ّ حتقيــق التــوازن النفــسيإىل يفــضيالعمــل اإلنــساين  ّوالــشعور بالــسعادة ، ّ ُ 
ّألن مـن يغـرس الـسعادة بـني النـاس، ن سـعداءمن خالل جعل اآلخري ّ ،

ـــشعر أن لـــه أمهيـــة ودورا،يقتطـــف مثارهـــا اليانعـــةيكـــون أول مـــن   يف ً وي
ًاحلياة يقوم به فيمتلئ أمال ونشاطا ً. 

حـــان الوقـــت ألن تعـــودي إىل عملـــك ومتارســـي !!    صـــديقيت ســـعاد 
 جتتمعـني مـع جيعلـك ًولقد بلغـت مـن القـوة حـدا ،فاعليتك االجتماعية

ٍالناس دون خوف أو شعور بالفشل فقومي ابتداء من يوم غد بـالرجوع  ً
 فــاالعرتاف باخلطــأ ،وقــابلي زمــالءك بقــوة واعــرتيف خبطئــك، إىل عملــك

،  واإلنـسان يـتعلم مـن أخطائـه،يـدل علـى قـوة اإلنـسان وتوازنـه النفـسي
وال يفـوتين أن أذكـرك هنـا أنـك لــست مـضطرة لكـشف عيـوب أيب زيــد 

فإنـك إن فعلـت سرتسـخني شـعور اهلزميـة ، ورة ضـده أو شن محلة مـسع
إـا جتربـة طائـشة ومـرت بـسالم ، يف نفسك كلما التقت عيناك بعينيـه 

وانبذي احلقد األعمى وقدمي طفلتك بـاعتزاز ، فرتفعي عن الصغائر ، 
فهذه الطفلة هي املعطى اإلجيـايب ، وحب لوسطك االجتماعي واملهين 

ـــسلبيات  ـــد ملـــستنقع مـــن ال ـــا ظـــالم املاضـــي ، اآلســـنة الوحي وكمـــا اتفقن
فلنـشعل مشـوع األمـل ولـنمض ، واملستقبل يـتألأل أمامنـا ، أصبح وراءنا 

  . إىل غدنا ايد السعيد ًمعا
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كانت فكــرة الرجــوع إىل العمــل لقــد، مــا أمجــل هــذا الكــالم  :   ســعاد
ـــراودين ـــي، ،ت ً ولكـــن كنـــت أســـتبعدها خجـــال مـــن لقـــاء زمـــياليت وزمالئ

ـــة ولكـــين بعـــدما  مسعـــت قولـــك ومـــا اســـتجد معـــي مـــن تفـــاعالت ثقافي
َقررت أن أعود وأجابه الواقع وأصلح ما أفسدت  ُ ُ.  

    وانــصرفت أمـــل وســـعاد ومهـــا تتناقـــشان يف كيفيـــة العـــودة إىل العمـــل 
  .ً زيد زوج سعاد سابقا واالجتماع مع أيب
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 رجوع سعاد إلى عملها

ـــسابق  ، فتفاجـــأ زمالؤهـــا وزميالـــا    دخلـــت ســـعاد مكـــان عملهـــا ال
 ولكن سـرعان مـا ،ستغرابالدهشة واالعالمات ً عليهم مجيعا توظهر

كبــرية صــادقة بــددت ســعاد اكفهــرار اجلــو بإلقــاء الــسالم  مــع ابتــسامة 
استطاعت مـن خالهلـا توصـيل رسـالة إىل زمالئهـا حمتواهـا أن سـعاد قـد 

ـــاة ـــة ومرحـــة وحمبـــة للحي ـــف،رجعـــت بشخـــصية قوي ا الـــزمالء  حوهلـــ والت
  .    عاطفةيرحبون ا بعبارات مجيلة تنضح بعبري احملبة واملودة ودفء ال

 وبعـــد ســـاعات دخـــل ،ودخلـــت ســـعاد إىل مكتبهـــا واســـتلمت العمـــل
 .              ًإليها أبو زيد، وقد علم متأخرا برجوعها إىل العمل

ًأهال وسـهال: ًوقال متهكما لقـد نــو! بـسعاد احلبيبـة! ً واهللا ! كة رت الـشرَ
 .                      ًوقهقه خمفيا سخريته! زمان ما ظهر هذا القمر 

 وقـــد ، كــان بيننــاالقــد انتهــى مــ!  امســع أبــا زيــد :ــدوءســعاد فــردت  
ولـسنا ، وأنا ال أكن لك أي ضـغينة  ،رجعت املياه إىل جماريها الطبيعية

 ،ب مـــينًفـــإذا مسحـــت ال تـــدخل إىل مكتـــيب أبـــدا دون طلـــ، يف معركـــة 
 ومبـا يتعلـق بالعمـل ،وعندما تدخل تـتكلم معـي حـسب املقـام الـوظيفي

ً وأي خمالفة لـذلك سـوف أرفـع كتابـا إىل املـدير العـام أمـك فيـه ،فقط
ِ وقـــد أعـــذر مـــن أنـــذر، فـــالزم حـــدودك، ،بـــالتحرش وقلـــة األدب معـــي ُِ ُ

 .                           وانصرف اآلن
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ــو زيــد مــن هــذه احلــ ــة دة واجلديــة ُ   دهــش أب وارتــبط لــسانه ال ، والرزان
، لقد توقع أن يرى امـرأة كـسرية مهزومـة يدري ماذا يقول أو يرد عليها 

وعــــرض نفــــسه  وخــــاب ظنــــه ،لقــــي بنفــــسها علــــى قدميــــه مــــستعطفة ُت
 .للمهانة فسارع باالنصراف حىت ال يراه أحد يف هذا املوقف املخزي 

وهــي تــزداد ، وأيــام،ام  ومــضت أيــ،   واســتمرت ســعاد مبمارســة عملهــا
ــــــة ونــــــشاطا ــــــة مــــــع أســــــرا ً،قــــــوة وحيوي  وتغــــــريت عالقاــــــا االجتماعي

ـــى  وحـــان موعـــد . وصـــديقاا وزمالئهـــا يف العمـــل إىل األحـــسن واألرق
حضور اجللسة األخـرية مـع الطبيـب فاتـصلت بـصديقتها أمـل وتواعـدتا 

  .على اللقاء عنده 
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  الزيارة الخامسة للطبيب
 فرحـــب مـــا كعادتـــه وطلـــب ،مـــل وســـعاد عيـــادة الطبيـــب   دخلـــت أ

  :ً وتوجه خبطابه إىل سعاد قائال،اجللوسمنهما 
كننا سنبقى علـى ول،  األخرية العالجهذه جلسة !     صديقيت سعاد 

وامسحـي يل أن أعـرض عليـك بـضعة مواضـيع ! اتصال دائم كصديقني 
 بــــــصورة خمتــــــصرة وســــــأعتمد علــــــى فهمــــــك وثقافتــــــك وتفاعلــــــك مــــــع

  .   ضامينهام
 : عزيزتي سعاد األولالموضوع

ُهــو أن حترصــي علــى ممارســة الرياضــة بــصورة مجاعيــة ّ ولــو كــان ذلــك ، ُ
ّمـــن خـــالل االتفـــاق مـــع بعـــض الـــصواحب أو اجلـــارات، يف البيـــت  ، ألن

ّاملــشاركة اجلماعيـــة تطـــرد الوســاوس النفـــسية كمـــا يطــرد اجلـــسم الـــسموم ّ ،
ــــة  ــــشاط يف ّوكــــل مــــن ميــــارس الرياضــــة اجلماعي ــــشعر خبفــــة يف نفــــسه ون ي

ّأن تـــشاركي النـــاس واظـــيب علـــى ، وفـــوق الـــسحابوكأنـــه يطـــري ، جـــسمه
ّأفراحهم نفسيا وعمليا من خالل الغنـاء أو الـرقص ً ودعـي نفـسك تفـرح ، ً

 .!وتضحك

 : صديقتيثانيالموضوع ال

ّوهــو مــن أهــم األمــور أال وهــو صــلة اإلنــسان خبالقــه، فالتــدين عنــد 
 النفس تطلـب الـسمو واالتـصال خبالقهـالذلك، اإلنسان فطرة ّ وذلـك ، ّ

فتظهـر التجليـات الرمحانيـة عـرب أمـواج ّمن خالل اإلميان وأداء الـصالة، 
واإلميـــان يلزمـــه ، الفــيض اإلهلـــي الـــذي حيمـــل املــراحم الروحيـــة الـــسامية 
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ّالتفكري والعلـم والتحـديث املـستمر للمفـاهيم، وأداء الـصالة هـي حالـة  ّ ّ
ــنفس بــشعور القــوةتعكــس هــذا اإلميــا ُن يف ال ُ عنــدما تتــصل بــصاحب ، ّ

فتــسري يف نفــسية  اإلنــسان املتــصل بــاهللا حالــة ، ّالقــوة األحــد الــصمد
ّالطمأنينة والـسكون واالسـتقرار النفـسي ّ ُليظهـر يف سـلوكه االجتمـاعي ، ّ ُ

ّينـشر الـسعادة واحملبـة الـيت تنبـع مـن . ّ لكـل النـاسبحمـ ،كإنسان فاعل
 أو حقـــدا أو تـــشاؤما أو اكتئابـــا، إنـــه ســـعادة ًفـــال يعـــرف حـــسدا، قلبـــه ً ً ً

حـــىت أن املرضـــى عنـــدما يـــشاهدونه ، وأمـــل وحمبـــة ميـــشي علـــى األرض 
، نفوسـهم قـوةفعـم تّ إلـيهم روح التفـاؤل واألمـل ويـشعرون بطاقـة تسري

 جيـب ؛لـذا. وعدم االستسالم واخلنوع لألمـراض، وتدفعهم إىل الفاعلية
 .ّر بعملية الصلة مع اخلالق املدبرأن تتعهدي نفسك باالستمرا

 : عزيزتيلثّالموضوع الثا

فلكل أمر جوانب إجيابية ، ينبغي أن تنظري لألمر من عدة جوانب
ّفــإن غلبــت الــصفات اإلجيابيــة علــى األمــر يكــون األمــر ، وأخــرى ســلبية

وتــستطيعني أن تتكيفــي معــه، وهــذا يقتــضي منــك تغيــري طريقــة ، ًحــسنا
ّالتفكري السلبية إىل والقيـام بعمليـة اإلنـصات لآلخـرين وفهـم ،  اإلجيابيـةّ

مث ، ّوالنظر إىل املوضوع من وجهة نظـرهم، ما يريدون أو ما يشعرون به
ّاليت هي يف النهاية تبقى ، العودة إىل حماكمة األمر حسب وجهة نظرك

وما من عاقل يف هذا الكـون يـزعم أنـه  ، وجهة نظر، ولكل إنسان رأيه
 .يقة دون سواه وقع على كنز احلق

 : صديقتي سعادع الرابالموضوع
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رض َفـأي عـ، كما يراقب جسمه، هو أن يقوم اإلنسان مبراقبة نفسه
 يــدفع، وظائفــه الفيزيولوجيــةأداء اضــطراب يف يــوحي بسم اجلــيظهــر يف 
ُومعاجلتــــه مباشــــرة قبــــل أن يــــستفحل ، ّ اكتــــشاف الــــسببإىلاإلنــــسان 

وقد يودي حبياة اإلنـسان، ، وتصعب معاجلته، املرض وينتشر يف اجلسم
غوص إىل أعماقهـا ّ النفس من أفكار سامة سرعان ما تسوكذلك ما مي

فــإذا تركهــا اإلنــسان وأمهلهـــا ، فتــصيبها بــالقلق واالضــطراب ،الــسحيقة
ـــــت و  ـــــه ،اســـــتفحلتمتكن ـــــة، وســـــيطرت علي ـــــصعب ، وصـــــارت مزمن ي

ــــذا جيــــب املــــسارعة إىل حتليــــل األفكــــار وتركيبهــــا . هفتهلكــــ، عالجهــــا ل
مسح اإلنـسان هلـا ، فإن كانت إجيابية، ُوربطها وفهمها بصورة موضوعية

وال ، يبقيهـــــا خـــــارج نفـــــسه، ّبالـــــدخول إىل نفـــــسه، وإن كانـــــت ســـــلبية
ّيــسمح هلــا بالــدخول، وبالتــايل حيــافظ علــى نفــسه ســليمة معافــاة ألن ، ّ
ألــــا ، اإلنــــسان ال يتــــأذى مــــن األحــــداث الــــيت حتــــصل معــــه أو أمامــــه

ّوإمنــا األذى يــأيت مــن كيفيــة اســتجابة الــنفس هلــذا ، هحتـدث خــارج نفــس 
احلــدث، ومــن هــذا الوجــه تــشاهدين مــوقفني خمتلفــني مــن اثنــني حلــدث 

 ولكــن !رغــم أن احلــدث واحــد، واآلخــر ســليب، واحــد، أحــدمها إجيــايب
االستجابة خمتلفة، ومرد ذلـك راجـع للمفـاهيم الـيت حيملهـا اإلنـسان يف 

 .نفسه

 :يزتي سعاد عزخامسالموضوع ال

 :ملخصه يف قصة سوف أقصها عليك

ٌكـى أنــه كــان رجــل غــين يـسكن يف دار كبــريةُحي  ، ،ولــه خــدم وحــشم
ـــسكن رجـــل فقـــري ـــه كـــان ي ـــده يف باحـــة البيـــت ديـــك ، وجبانـــب بيت وعن

يــصيح فجــر كــل يــوم، وكــان الغــين يــسهر إىل وقــت متــأخر قريــب مــن 
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ـــسلطان النـــوم ًومـــا أن يطبـــق أجفانـــه مستـــسلماالفجـــر،  حـــىت يـــصيح  ل
ّالــديك، فيغـــضب وينـــزعج ويتـــذمر، وقــرر يف نفـــسه الـــتخلص مـــن هـــذا  ّ

ـــصباح ّالـــديك املـــزعج، ويف ال ـــيس خدمـــه، ّ ـــادى رئ ـــذهب ، ن وأمـــره أن ي
ّويـــشرتي الـــديك بـــأي مثـــن مـــن الرجـــل الفقـــري . ويطبخـــه علـــى الغـــداء، ّ

 ّوعــرض عليــه شــراء الــديك منــه، ّفـذهب رئــيس اخلــدم إىل الرجــل الفقــري
ــأي مثــن يرضــي فظــن رئــيس اخلــدم أن ســيده . ّه، فــرفض الرجــل الفقــري ب

ّأذهــب إىل الــسوق وأجلــب : ّيريـد الــديك ليأكلــه فقــط، فقــال يف نفــسه
وقدمــه يف  ، الــديكوقــام بطــبخ،  هــذا مــا حــصلً وفعــال! وأطبخــهًديكــا

ً الـــذي نظـــر إىل الـــديك مبتـــسما!وقـــت الغـــداء لـــسيده  وأهـــوى بيـــده !!ّ
 دون بنوم هـادئ وهو حيلم !!ً شاوتناوله، عليه يفرق حلمه عن عظمه

ّألن الــديك ، إزعــاج  ًاهانئــّ نــام تلــك الليلــة ًوفعــال. صــار يف بطنــهاللئــيم 
ويف . ّدون أن يزعجـه صـوت الـديك، وتبعتها ليال أخـرى ،ملء أجفانه
مســع الغــين صــوت ديــك جــاره الفقــري، ، ّويف وســط النهــار، أحــد األيــام
 جارنـا بــشراء ديـك آخــر غــري هـل قــام:  وقــال لـرئيس اخلــدم!!فاسـتغرب

مل يــشرت ! ال يــا ســيدي: الــذي أكلتــه علــى الغــداء؟ فقــال رئــيس اخلــدم
 . بشحمه وحلمه  القدميالديكهو الذي يصيح ّغريه، وهذا الديك 

 وقـد قـدمت ! أمل أطلب منك أن تشرتيه وتذحبهً!عجبا: فقال الغين
  ً؟يل على الغداء ديكا

  ً.متامافقص عليه رئيس اخلدم ما حصل معه 
ّإذا الـــديك مل ميــت: فــدهش الغـــين وقـــال  !ّ ومل يكـــف عـــن الـــصياح!ً
  فكيف مل أعد أمسعه؟
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 :إذا انزعج من شيء حيصل يف الواقع فأمامه احتماالن، فاإلنسان

ّ أو الــشيء إذا كــان يــستطيع يقــوم بتغييــر وإصــالح الحــدث:األول
 .، أو امتالك أدوات لتغيري احلدثذلك

اني ــــر الحــــدث: ّــــالث ــــستطع تغيي ــــم ي ــــستطيع امــــتالك ،إذا ل وال ي
،  ورميـه وراء ظهـرهفعليه بحذفـه مـن نفـسه األدوات المناسبة لذلك،

ـــاة بـــصورة  ،وعـــدم العـــيش مـــع القلـــق واالضـــطراب واحلـــزن ُومتابعـــة احلي
ه ،لـــيس كـــل مـــا يحـــدث لـــك يزعجـــك(طبيعيـــة  ـــ وإنمـــا مـــا تعتقـــد أن 

 .)يزعجك هو الذي يزعجك

ويطــول شــرحه، وغــري ، حافــلإن املوضــوع :  ســعاد العزيــزةصــديقيت
ــــذا قــــومي برتســــيب . مطلــــوب مــــن اإلنــــسان أن حيــــل مــــشاكل قدميــــة ل

 دعيها تركد يف القـاع، وإذا اسـتطعت أن !!وال تثرييها، أحداث املاضي
 كمــا يرمـــي مــستخدم الكومبيـــوتر املــواد الـــيت ال قــومي برميهـــا، خترجيهــا

احذفيها دون رجعـة، وتعـاملي مـع احلاضـر و أتلزمه يف سلة املهمالت، 
ـــة ـــة مـــستقبلية جديـــدة، وحـــافظي علـــى عملي نفـــسك  ديث حتـــوفـــق رؤي

ّبـــصورة دائمـــة، ومارســـي احلـــوار والتأمـــل والتحليـــل والرتكيـــب ّ ّ ّوالـــربط ، ُ
وانظــــري مــــن خــــالل ، وأنــــصيت لآلخــــرين واقرئــــي أفكــــارهم، لألفكــــار

 .ُكيف يرون األمور بصورة خمتلفة، وجهات نظرهم

لقــــد مجعــــت لــــك جمموعــــة مــــن احلكــــم والقواعـــــد : يــــزيت ســــعادعز
ّالـــــسلوكية والنفـــــسية ُ  ،قرئيهـــــا اف، ّلتـــــساعدك يف عمليـــــة التزكيـــــة لنفـــــسك

 .هاطبيقوفكري ا وحاويل ت، دوء
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، فابنتـــك تنتظـــرك قـــومي وانطلقـــي إىل احليـــاة؟: واآلن عزيـــزيت ســـعاد
ي واـضي يـا لتستمد منك قوـا، قـوم، ًوهي حباجة لك أما قوية واعية

ــــاة ــــضاء احلي ــــا!ســــعاد؟ وحلقــــي يف ف  وانظــــري إىل لوحــــة ً، وطــــريي عالي
  ومتكاملـــــة فخـــــذي دورك فيهـــــا ومنـــــسجمة كـــــم هـــــي مجيلـــــة الكـــــون

واصــنعي لوحتــك اخلاصــة بــك وفــق نظــام ، كعنــصر مجــايل فاعــل إجيــايب
ــــــام ــــــشمس يف كــــــل ّاللوحــــــة الع ــــــى اســــــتقبال شــــــروق ال ، وحــــــافظي عل

 .....صباح

، متـــــوردة اخلـــــدين، تنظـــــر بثبـــــات، بة القامـــــةوقامـــــت ســـــعاد منتـــــص
إين شـاكرة : ّ ومدت يـدها حنـو الـدكتور قائلـة!!مبتسمة ابتسامة عريضة

 أن ت كــــاديت الـــ والظلمـــاتصـــنيعك معـــي، لقـــد أنقـــذتين مـــن الوحـــل
ّوودعتـه علـى أمـل اللقـاء ، ّوصافحت يد الدكتور بشدة وحـرارة. بتلعينت

ــزم األ ومعهــا بــضع ، مــر، وانــصرفتيف أقــرب وقــت، واالتــصال بــه إذا ل
بـــشغف وتأمـــل وســــرور، قرأــــا و ، حبـــب ورجـــاء إليهــــاتنظـــر، ورقـــات

  :وكأا مل تقرأ يف حياا قط
روا مـا بأنـفـسهم {  ْإن الله ال يـغيــر مــا بقـوم حتـى يـغيـ ِ ِ ُ ْ ََْ ِ َِ ُ َ َ ُُ ــُ  َ ٍَْ َ َ ّـ     11الرعــد}ِ
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  بي عالج االكتئاأهم األمور ف
  .اخلروج من العزلة - 1
 .ممارسة رياضة خفيفة خارج البيت مع بعض األصدقاء - 2

 .حضور حفالت موسيقية واملشاركة فيها - 3

 .فتح حوارات حرة مع األصدقاء - 4

 ..)حماضرات،أفالم، معرض كتب،( حضور فعاليات ثقافية - 5

 .حتديث املفاهيم واألفكار - 6

 .ممارسة عمل هادف ميأل معظم وقت اإلنسان - 7

 .استحضار مقام اخلالفة يف األرض لإلنسان - 8

 .استحضار مفهوم التكرمي لإلنسان من قبل اخلالق - 9

ــاء واآلخــرة خــري  -10 ــدنيا دار ابــتالء وفن استحــضار مفهــوم أن ال
 .وأبقى

 .استحضار مفهوم الشكر والصرب -11

 .استحضار مفهوم الصلة باخلالق -12

 .استحضار مفهوم أن اإلنسان حمرتم كإنسان -13

 .ُ تراب وإىل تراب ونبعث من تراباستحضار أننا من -14

 بوابـة أن املوت ليس اية للحياة، بل هواستحضار مفهوم  -15
  .حلياة أخرى
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  ّمجموعة من األفكار التوجيهية
  .ّ ال تنتظر األحداث والزمن لتحقيق هدفك أوحل مشكلتكـ 1
 .ُ قم اخلق الظروف املناسبة لتحقيق هدفكـ 2

فـإن طريقـة تفكـريك هـي حبـد ذاـا ، ك يف اخلـارج حني تعتقد أن املـشكلة هنـاــ 3
  .مشكلة

 . ال تكن مادة خام لعمل اآلخرينـ 4

 . ال تكن دمية يلعب ا اآلخرونـ 5

 . ال تكن أفعالك ردة فعل لآلخرينـ 6

 .بدأ خبطوة واحدةتلف ميل األ رحلة ـ 7

 .ً إذا مل ترد شيئا فال حتزن على ذهابهـ 8

  .ُصولك وأنت مل تسر بعدُ ال تتفاجأ من عدم وـ 9
  .إذا كنت تسري إىل األمام فال تلتفت إىل اخللف  ـ10
 .ال يستطيع أي إنسان أن يؤذيك ما مل تسمح له بذلك ـ 11

 .ما يؤذينا ليس ما حيدث لنا بل كيفية استجابتنا للحدث ـ 12

 .ال يستطيع أي إنسان أن ينزع احرتامك لنفسك منك مامل تتنازل عنه ـ 13

 . تنتظر من اآلخرين االعتناء بك؟ فلكل شخص مهومهال ـ 14

 .ً جزءا من املشكلةال، ًكن جزءا من احلل ـ 15

ُأن حتب غري احلب، إذ األول فعل واآلخر شعور ـ 16  .والعالقة بينهما جدلية، ُ

ً النوايا الطيبة ال تؤثر بالعواقب سلبا أو إجياباـ 17 ً ّ ّ. 

ُاإلنسان يسيطر على سلوكه ـ18   .ن ال يسيطر على عواقبهولك، ُ
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 لقـد تـرك كـل :ًسأل صديق صديقا عن رجل مـات كـم تـرك خلفـه؟ فأجابـه ــ19
 .!شيء

 .ًإذا فقدت شيئا فمازلت متلك أشياء ـ 20

 .فال تقف عند املغلق منها، للحياة أبواب كثرية ـ 21

 .فتجاوزه إىل ما تستطيع، ًإذا مل تستطع شيئا ـ 22

  .ون بقطعهّ إزالة أمل الرأس ال يكـ 23
ّإن التسويف والتأجيل للعمل ـ 24   .هو يف احلقيقة إلغاء مقنع له، ّ
ـــ 25 ـــة  ـ ّالـــشدة والعنـــف يولـــدان الكراهيـــة والتعـــصب، والرفـــق واحللـــم يولـــدان احملب ّ ّ

  .ّوالتسامح
 .ما حتب أن يعاملوككّ عامل الناس ـ 26

ّاحلياة والسعادة حق للجميع فشارك الناس باحلياة والسعاد ـ 27  .ةّّ

ّ إن السعادة والشقاء مفاهيم نابعة من داخل اإلنسان وليس من خارجهـ 28 ّ. 

ّتصورك للشيء ال يعين بالضرورة حقيقته يف الواقع ـ 29 ّ ُ. 

ًكن متساحما قابال العتذار اآلخرين ـ 30 ً. 

 . جتربتك ال متثل جتربة اإلنسانية كلهاـ 31

 .قناعتك غري ملزمة لآلخرين  ـ32

 .ّاية التاريخ وحموره تس أنت لـ 33

  .ّ إذا مل تنزل إىل حوض السباحة فلن تتعلم العومـ 34
ك، أختـــك، يـــك، أخيـــأمــك، أب(بعالقتـــك مــع مـــن هـــم بقربـــك  أن تـــنجح ـــ 35

 أفــــضل بكثـــري مــــن أن تـــصنع نــــصائح ومـــشاريع حلــــل مــــشاكل )زوجـــك، أوالدك
 .ّآالف الناس البعيدين عنك
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ّ الثقة تأيت من التعامل، وليس منـ 36   .ّ التزامنّ
 .فاهتم مبا ينفعك وأنت كبري، إن فاتك شيء وأنت صغري ـ 37

ــ 38  لكــل مرحلــة زمنيــة مــن العمــر متطلبــات، فقــم بــأداء متطلبــات املرحلــة الــيت ـ
  .أنت فيها

ّ التفكري غري مرتبط بالعمر، فهو متاح للصغري والكبريـ 39 ُ ّ.  
 .ًإذا أردت أن تفهم موضوعا فحاوره مع آخر ـ 40

 .ن ال يتقدم يتقادم مـ 41

 .تعش يف احلفر، وإمنا اصعد إىل القمم  الـ 42

 .ّ ال تكن من الكائنات اللمامة، وكن من الكائنات الفاعلةـ 43

 . األحداث املاضية تاريخ، فال تعش فيهـ 44

 .احلجر املتدحرج ال ينبت عليه شيء ـ 45

 .تتعلم ماال يفيدك يف حياتك العملية واملستقبلية ال ـ 46

 .ا حيث تشاء  ال تتصادم مع سنن الكون، وإمنا امتطها وسرـ 47

 . ليس املهم أن تعمل، وإمنا املهم أن تعرف ملاذا تعملـ 48

ّ معظم الناس يزدمحون يف السهول، والقلة منهم يصعد إىل القممـ 49 ّ.  
ـ 50  ينبغي حتديد األهم فـاألهم بالنـسبة لنـا، حـىت ال نـسري يف طريـق خمـاـ لف ملـا ّ

 حنصل على نتائج وجناحـات فارغـة، ليـست هـي مـا نريـد، وليـست من مثنريد، و
 ).سلم األولويات. (ّهي على درجة من األمهية بالنسبة ملا نريد
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 ةــدايـالب

  نحو حياة جديدة إيجابية

  ّملؤها المحبة والتفاؤل

  ّوالسالم واإلخالص الملتزم

  .ّالطيبة ّوالصداقات
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  محمد نزار إســالمبـولي ســامر بن      
  م/1963.. / ســورية... دمــشق : تولد

  . في الفكر اإلسالمي ومحاضر باحث
  اب العربتُعضو في اتحاد الك

ـــ  ، وجملـــة شـــباب لـــك،21 مقـــاالت يف جملـــة العـــامل، وجملـــة إســـالم لـــه شرُن
  . واملثقف ،األسبوع األديب، والوقت البحرينيةو

   ترتيب ظهورهاحسب مؤلفاته                              
   م /1994/  دار األهايل –دمشق ... ......  علم اهللا وحرية اإلنسان -1 
   م/1995/ دار احلكمة – دمشق ....... دراسة نقدية ملفاهيم أصولية -2 

   م/2002/دار األوائل /  /2 ط....)         اإلمجاع، النسخ اآلحاد،( 
  م/  1998/دمشق دار األوائل ................... واحلاكمية اإللوهية -3 
   م/1998/دمشق دار األوائل .................. حترير العقل من النقل -4 
   نقدية خلمسني حديث من البخاري ومسلم وقراءة 
   م/1998/دمشق دار األوائل )........تصححمفاهيم ينبغي أن ( املرأة -5 
   م/2002/دمشق دار األوائل ... النص القرآين تاريخ ومعاصرة  ظاهرة-6 

  ) القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة النص: رد على كتاب( 
   م/2005/ األوائل داردمشق ............... القرآن بني اللغة والواقع -7 

ـــدمي ـــتاذ تقـ ـــري .  داألسـ ــراهيممسـ ــسانية . حــــسن إبــ ـــوم اإلنــ ــة اآلداب والعلـ ـــد كليــ ـــشقعميـ . يف دمـ
  .مدير مركز الدراسات اإلسالمية يف دمشق  . احلبشحممد .  د :واألستاذ

 2008 ودار يعـرب ، دار األوائـل. يف الروح والنفس والتفكـريإنسانيةدراسة  -8
   ندرة اليازجي: واألستاذ، جودت سعيد:تقدمي األستاذ ،م
  م  2008/مفهوم السنة غري احلديث   -9



  196  

  م2008/ ً شعرها حكم ذكوري وليس قرآنيا  غطاء رأس املرأة أو-10
  م2008األوائل . القرآن من اهلجر إىل التفعيل-11
  /تقدمي الدكتور مازن الوعر  . وعامليتهلسان العريبال ة علمي-12
  ). قصة نفسية واجتماعية(ميالد امرأة  -13
  .  / حوارات ثقافية-14
   قصصجمموعة. أفكار فلسفية وفتاوى أزهرية -15
  2011.ثقافيةاهيم  مف-16
  .اليهودية انغالق فكري وإرهاب اجتماعي -17
  2011. نيب اإلسالم غري نيب املسلمني-18
  .، ويليه اإلرهاب إيدز العصر املشروع الثقايف الراشدي-19
   أسطورة نزول النيب عيسى املسيح أو شبيهه-20
  ً اإلحلاد موقف وليس فكرا-21

  : الباحثعنوان
   القاهرة - مصر 
com.gmail@islambouli.s 

mob:0020 11 41025253 

  
  


