
!وُزفَّت العروس  

 

 ".مبارك لكم ٌا سندس وٌا مجد ، بارك هللا لكما وبارك علٌكما وجمع بٌنكما فً خٌر "ـــ   

 .ـــ بارك هللا فٌك ٌا أمً الغالٌة 

 .ـــ بارك هللا فٌك ٌا خالة 

أنا .    ثالث سنوات مضت على تٌكم التبرٌكات ، وما حلت البركة وال السعادة على زواجنا أنا ومجد قط 

كنت دابما متفوقة . اسمً سندس ، وهاكم قصتً أروٌها لكم من البداٌة لعلها تكون ذات عظة وعبرة 

ا وأقوم بالعدٌد من األنشطة ، كان أملً أن أصبح مدٌرة أعمال وٌكون لــً مشروعً الخاص  ًٌ أما . دراس

أبً فكان ٌإمن إٌمانا ال ٌخالجه شك أن المرأة إنما خلقت من الرجل وله ، فال معنى لحٌاتها بدون زوج 

المرأة من وجهة نظر أبً ! وإن اخترعت الذرة ، كما ال معنى الختراعها للذرة طالما كانت متزوجة

وإن حصل وعرف أن امرأة تفوقت هنا . باختصار ال تصلح لشًء اللهم إال أعمال المنزل وتربٌة األطفال 

أما أمً فرأٌها كرأي كثٌر من النساء بصفة عامة ! أو أبدت نبوغا هناك لعَزى ذلك للصدفة المحضة

واألمهات على وجه الخصوص ، وهو أن الفتاة مهما نجحت وأتقنت وبرعت ، فإن مآلها إلى بٌت زوجها 

. ومرت السنون ، وتفوقت وأنهٌت تعلٌمً الجامعً ، وبدأت العمل فً إحدى شركات العالقات العامة .  

وهكذا تطورت وتغٌرت مع .  وكنت كذلك أكتب مقاالت فً مختلف المجاالت للكثٌر من الصحف والدورٌات 

 . تغٌر األٌام وتقلبها ، ولكن شٌبا من عقٌدة والدي فً المرأة لم ٌتغٌر قط 

 .  ـــ كبرت وصرت عروسا ٌا سندس 

 ...ـــ غدا حٌن تتزوجٌن من ابن الحالل 

ٌَُإمِّن علٌها أبً وأسترجع أنا هللا  بٌد أننً عودت نفسً .    عبارات ما فتبت أمً ترددها على مسامعنا ، ف

. على سماعها تماما كما ٌسمع بعض المدرسٌن جرس انتهاء الدرس وٌستمرون فً الشرح بكل أرٌحٌة 

حتى جاء . فقررت أنا المضً فً حٌاتً قدما ، وغدت عبارات أمً بالنسبة لً أمانً ال تجاوز الحناجر 

ذلك الٌوم الذي عدت فٌه إلى المنزل قبٌل العصر ، وكـــان أن وافق ذلك الٌوم ٌوم مٌالدي التاسع 

أخبرتنً أمً والسعادة تقفز من عٌنٌها أن أبناء أحد معارفنا تحدث مع أبً هذا الصباح . والعشرٌن 



كم شعرت بالضٌق حٌنها ، صحٌح أننً على مر السنٌن نجحت فً فهم . وأبدى رغبته فً الزواج منً 

الغرض من الزواج ، وتعمق فهمً لقدسٌته ، وتخلصت إلى حد كبٌر من نفوري تجاهه بسبب طرٌقة 

غٌر أنه لسبب ما ظلت  تلك الرهبة فً . تفكٌر أبً وأمً ، وعالقتها التً أقل ما ٌقال عنها إنها غٌر طٌبة 

 .نفسً  ، والتً آمنت بتخلصً منها متى وجدت الشخص المناسب 

 .ـــ سٌحضر مساء الٌوم 

  قطعت أمً تسلسل أفكاري كعادتها ، ولكننً على غٌر العادة شكرت لها مقاطعتها فً داخلً ، وقررت 

: سورة لقمان ، اآلٌة )" . فما تدري نفس ماذا تكسب غدا"تنحٌة هواجسً جانبا ، وأال أستبق األحداث ، 

34.) 

 !ــــ بهذا السرعة 

ــــ أي سرعة ٌا ابنتً ، أنت فً التاسعة والعشرٌن والفرص قلٌلة والناس سٌقولون قاربت الثالثٌن ولم 

 ...تتزوج بعد و

 .فلٌكن إذن ما ترٌدون ، وٌفعل هللا ما ٌشاء . ـــ ٌكفً ٌا أمً أرجوك ، فؤنا أعرف تفاصٌل قصة عزوبٌتً 

 

********************* 

 !ـــ لست موافقة

 ولم ٌا ابنتً ؟ (بكل أسى )ـــ 

 .ـــ لم أرتح له ٌا أمً ، كما أنه ٌرغب بالسفر والعٌش بالخارج وأنا ال رغبة لً فً ذلك

 ...ـــ غدا ٌغٌر رأٌه ٌا ابنتً وٌتغٌر و

وال أحد ٌتغٌر لخاطر أحد ٌا . األمل فً التغٌٌر : ـــ هذا هو ما ضٌع الزٌجات ٌا أمً ورفع نسبة الطالق

 .وكلنا نعرف هذه الحقٌقة ولكننا نختار الهروب منها . أمً 



ـــ لن أجادلك ٌا ابنتً ، فؤنت منذ صغرك تحمٌلن تفكٌرا مختلفا ال ٌشابه أحدا وال ٌشابهه أحد ، وال قدرة 

 ولكن هل أفهم من كالمك أن رفضك هذا نهابً؟. لً على استٌعابه 

 .ـــ هو كذلك ٌا أمً 

كان كل جوابً حٌنها ، بل وآخر كلماتً التً ُسمح لً التفوه بها ، قبل أن ٌبت أبً فً أمر زواجً ، 

 !وٌقضً هللا أمرا كان مفعوال

***************************                                          

 ـــ لماذا تؤخرت ٌا سندس؟

 تسؤل السإال نفسه لثالث سنوات متوالٌة ، ألم تمل ٌا مجد؟ (بالعصبٌة المعتادة)ـــ 

 ـــ أهذا هو ردك ؟

 .ـــ أنت تعرف ردي ، كنت فً العمل

 ....ألم أخبرك من قبل! ـــ لٌوم كامل

إلخ ، أرأٌت لقد حفظت ... أنك تمضٌن وقتا طوٌال خارج البٌت ، ونحن لم نتفق على ذلك  (مقاطعة)ـــ 

 .األسطوانة  التً ال تزال تكررها

 .أنا مضطر إلعادتها ألن شٌبا لم ٌتغٌر (مقطبا جبٌنه)ـــ

 !وال أعتقد أننا سنتفق ٌوما ما... ـــ ولن ٌتغٌر شًء صدقنً ، نحن لم نتفق أبدا 

 ـــ ماذا تعنٌن بقولك هذا؟

 .(تركته وذهبت إلى غرفتً وأغلقت علً الباب )! ـــ ال أعنً شٌبا

أحدنا ٌهاجم اآلخر ثم ٌمضً كل إلى حال .    هكذا هً نقاشاتنا منذ تزوجنا بال معنى وال هدف وال رجاء 

منذ . ولكن إن شبتم الحقٌقة ، فالحق كان دابما مع مجد ، أنا فعال ال أبالً وال أهتم . سبٌله وهكذا دوالٌك 

: أن تم إجباري على هذا الزواج ، اتخذت فً داخلً قرارا وهو أن أجعل أبً ٌندم على ما آذانً ودمرنً 



التجنب واإلهمال صارا طبعٌن . وهكذا كان ، فكنت أتحرى استفزاز مجد فً كل موقف ! سؤدمر هذا الزواج

ًّ ، بعد أن كانا خلقٌن مكروهٌن لدي ال ألجؤ إلٌها إال وقت الضرورة   .الزمٌن ف

ال ٌزال !   لكن إلى متى ٌا سندس ؟ العدواة والهجوم لٌسا من شٌمتك ، وقد مللِت التمثٌل ، وما مل مجد 

ألفٌته مرة ٌكلم أحد أصحابه ، كان . تمنٌت دابما أن أعرف السبب . هذا الرجل ٌؤِسرنً بصبره وتحمله 

. كما اختار هو أن ٌسمٌها " المعقدة"ٌطلب من صدٌقه ذاك النصٌحة فٌما ٌخص زواجً أنا وهو وعالقتنا 

 :وبدا لً أن صدٌقه ذاك اقترح علٌه الطالق ، وإذ بوجهه ٌمتقع وٌرتفع صوته قلٌال قابال

 .ـــ إن هذا لٌس خٌارا بالنسبة لً 

 (هكذا تخٌلت رد صدٌقه لما جاءت إجابة مجد)! ـــ ولم ال ؟

 .ـــ إنً أحبها 

   لو كانت امرأة غٌري تزوجت فً ظروف مختلفة ، وخاضت خالفات زوجٌة عادٌـــة ، لربما هشَّت 

. لكن على النقٌض من ذلك ، فتصرٌحه ذاك أشقانً وزاد ألمً وأسفً على حالنا وعجبً منه . وبشَّت 

نعم ، كنت أعجب كثٌرا ألمره ، فال شًء كان ٌدعو مثله على خلقه ورقته أن ٌتمسك بمثلً على نشوزي 

. اللهم إال ذلك الحب الذي مازلت أجهل جلٌل قدرته على جعل اإلنسان ٌتحمل ما ال ٌطٌقه عادة . وتعنتً 

حقا الحب أعمى ، وإال ما الذي حمل . ، أما اآلن فبت أردده " الحب أعمى"كنت ال أصدق المثل القابل 

ًّ كل هذه الفترة وٌحتملنً وٌحتوٌنً رغم   .رغم كل شًء ... مجد على أن ٌصبر عل

  قرر مرة دعوة أقاربه للغداء ، ولما لم أتمكن من رفض الدعوة لكثرة ما دعونا هم إلى بٌتهم ، طبخت 

فما كان منه إال أن اعتذر بؤنً متعبة ، وأنه لم ٌبلغنً بفترة كافٌة ، وقام بطلب . طعاما سٌبا لٌغضب منً 

وحدث خالف بٌنً وبٌنه مرة على موضوع السفر ، وفهمت أن أبً قد أقنعه ـــ دون علمً . طعام جاهز 

ولما أخبرته بؤن هذا غٌر صحٌح وأنً لم أوافق على أمر كهذا قط ، أخذ ٌحاول إقناعً . ـــ بؤال مانع لدي 

لكننً أبٌت إال المعارضة ، . بكل أرٌحٌة وهدوء بممٌزات هذا األمر وأهمٌته بالنسبة له فً تلك المرحلة 

وكافؤته أنا بغٌابً لساعات طوٌلة فً عملً وتؤخري . وكان ما أردت وتخلى هو عن فكرة السفر برمتها 

وهو سبب . وربما كان هذا األمر الوحٌد الذي لم ٌتنازل مجد عنه ، وظل دابما ٌعاتبنً علٌه . المتواصل 

 . الخالف المستمر بٌننا ، وخاصة أنً ـــ كعادتً ـــ أبٌت التنازل ولو لمرة واحدة 



  لقد صرت أكره نفسً وأشفق علٌه ، ولم أعد أرى مبررا الستمرار هذه التمثٌلٌة السخٌفة عدٌمة المعالم 

 !لقد اتخذت قراري وسؤخبره به الٌوم. ، مبهمة النهاٌة 

************************************ 

   ـــ طلبت الطالق ، أمجنونة أنت؟

لقد ظلمت مجد كثٌرا معً ، وآن لً أن . ـــ بل إن هذا هو أعقل وأصوب قرار اتخذته منذ فترة ٌا أمً 

 .أنصفه 

 ؟...ـــ هل أخبرته بؤن أباك

الشًء الوحٌد الذي ٌعرفه مجد عن أبً هو أنه سبب خالف كبٌر حدث بٌننا ، ذلك أن ! ـــ أخبره عن أبً ؟

 .أبً أخبر مجد بؤال مشكلة عندي فً السفر البتة ، والحقٌقة كما تعلمٌن غٌر ذلك 

 ...ـــ لكن ٌجب أن تخبرٌه عما فعل أبوك 

أأخبره عن ! فلنقل أنً وافقتك الرأي ، من أي أبدأ ؟ أرشدٌنً! أخبره عما فعل أبً ؟! ـــ أحقا تقولٌن ؟

الٌوم الذي عاقبتنً فٌه إحدى المدرسات ظلما ، وَطلَبت استدعاء ولً أمري ، فجاء أبً وبدأ من حٌث 

أم أخبره عن الٌوم الذي تؤخرت فٌه ! انتهت ، وأوسعنً ضربا وشتما دون أن ٌسؤل حتى عن السبب 

ولم ٌحفل حٌنها بتبرٌراتً وشرحً . أثناء عودتً من الجامعة بسبب تعطل الحافلة ، فعدت وقت المغرب 

 .وحرمنً من الذهاب إلى الجامعة لمدة شهر كامل 

 :ال تجد أمً ردا ، فؤستكمل حدٌثً

فألخبره عن قصة زواجً منه ، وأحكً له كٌف أن أبً ضربنً ! ـــ ولماذا نجتر ذكرٌات الماضً البعٌد ؟

والدموع ). ولما تدخلت ضربك أنت كذلك ، وانتهى األمر بإرغامً على الزواج . حتى كدت ألفظ أنفاسً 

 .بم أخبره بالضبط ٌا أمً ؟ أرجوك أجٌبٌنً  (تنهمر من عٌنً

قالتها أمً قول من ٌقر حقٌقة ال مناص من ). تعرفٌن أن جدك كان قاسٌا على أبٌك   (تشاركنً البكاء)ـــ 

 (االعتراف بها وتقبلها



الظلم ظلم ٌا أماه، وتبررٌنا له ! وهذا طبعا ٌبرر له قسوته علٌنا ، أهذا ما ترمٌن إلٌه ٌا أمً؟ (بمرارة)ـــ 

 . ٌُجٌزه وٌزٌد من وطؤته

ولكن اسمعٌنً ٌا بنٌتً ، والدك قد ُتوفً منذ عام ونصف ـــ . ـــ أنت محقة فً كل ما قلت ٌا سندس 

 . رحمه هللا وسامحه ـــ وأنت فتاة راشدة تستطٌع اتخاذ قرارتها وتحمل النتابج 

 !ٌا أمًآآْلَن  (وقد اغرورقت عٌناي بالدموع)ــــ 

قلت إن والدك ظلمك وأنا أشهد على ذلك ، ولكن انظري ماذا . ــــ دعٌنا ال ندور فً دابرة مفرغة ٌا ابنتً 

 تفعلٌن اآلن ، أال تظلمٌن زوجك بنشوزك هذا؟

 .ـــ    إنما أنا ضحٌة ٌا أمً 

 أراد ما بعكس تقومً أن ٌعنً ال هذا ولكن حرة اآلن إنك ! سندس ؟ ٌا بخطؤ الخطؤ أتصححٌن. ـــ فلٌكن 

 وصحٌح أن الوسابل والطرق .كثٌرا عنه  تختلفٌن ال بهذا فإنك ، ومعارضته مخالفة رأٌه لمجرد والدك

مصلحتك ٌا التً انتهجناها معك ال جدال فً خطبها ، بٌد أن هدفنا األول واألخٌر كان تحقٌق ما هو فً 

 .سندس 

وهو كذلك قبول وتالق . الزواج رزق ٌا أمً ٌقسمه هللا لمن ٌشاء ! أبات الزواج مصلحة ؟! ـــ مصلحة؟

أتذكرٌن تلك القصة التً . واألهم من كل هذا أنه واجب ومسإولٌة ال ٌستطٌعها كل إنسان . لألرواح 

حكٌت لً أّن صحابٌة جاءت . روٌتٌها لً وأنا فً الثالثة عشرة لتشجعٌنً على الحرٌة واالستقاللٌة 

وأوضحت . للنبً صلى هللا علٌه وسلم ترٌد الطالق من زوجها الصحابً ثابت بن قٌس رضً هللا عنه 

فسؤلها النبً صلى هللا علٌه وسلم . أنها ال تعٌب علٌه دٌنا وال خلقا ، ولكنه دمٌم الخلقة وهً ال تطٌقه  

وما كان رد أبً حٌن . إن كان فً مقدورها أن ترد له حدٌقته التً كانت مهرا لها ففعلت ، وطلقها زوجها 

أنت تتدللٌن ٌا سندس ، وفارس : "صرخ فً وجهً بقوله ! أخبرته أنً لم أقبل مجد ولم أرد الزواج

وحٌن حاولت مجرد محاورته فً مرة الحقة عسى أن أنجح فً " . األحالم الذي تحلمٌن به لٌس موجودا

هات  وانتهى . إقناعه ، أخبرنً فً حدة أنه ال ٌرى سببا مقنعا للرفض ، وأن كل طلباتً هً محض ُترَّ

 .واآلن ٌا أمً تلقٌن باللوم علً . األمر بؤن استخدم الضرب واإلهانة لٌجبرنً على الزواج 

قد أجبرت على الزواج وانتهى ، فإما أن تحسنً . ــــ أنا ال ألومك ٌا ابنتً ، ولكنً أنصحك لوجهه تعالى 

 . غٌر أننً بكل صراحة ، ال أإٌد االنسحاب فً حالتك بالذات. التبعل أو تنسحبً من األمر برمته 



 ــــ ولم ٌا أمً ؟

 ...ـــ أوال ، الناس 

ٌا أماه ، ألٌس هإالء هم نفس الناس الذٌن خشٌت أسرتك من كالمهم ! الناس مرة أخرى ؟! ـــ الناس

وهم نفس الناس . حٌن تجاوزِت الثالثٌن ، فؤُجبرت على الزواج من أبً رغم معرفتهم أنه ال ٌناسبك 

الطالق " عار"الذٌن دفعوك لالستمرار مع أبً رغم اكتشافهم لظلمه وجبروته بعد زواجك منه ، خوفا من 

وه حٌنها  وهم هم عٌن الناس الذٌن ثقبوا آذانكم بوحش العنوسة ، فرمٌتم بً ألول طارق دون . كما َسمَّ

 .تعرفٌن ما جرى ٌا أمً ... وحٌن اعترضت . الرجوع إلً 

 .ـــ الناس لٌسوا سبب اعتراضً الوحٌد على أي حال ٌا سندس ، هناك سبب آخر 

 ـــ وما هو؟

إنك حتى لم تسمحً لنفسك بالتعرف على مجد . ـــ قد ُغشِّت بصرك ٌا ابنتً سحابة الظلم والقهر واإلجبار 

والرجل كما علمت محب ودود ونبٌل ، وهو رغم . ، كما أنك أوصدت الباب فً وجهه كلما حاول القرب 

أعترف أننً ارتكبت خطؤ . نشوزك ثابت على موقفه ، رقٌق فً معاملته ، متمسك بوجودك فً حٌاته 

. جسٌما ٌا ابنتً  فً حقك وحق نفسً حٌن ارتضٌت العٌش مع ظلم أبٌك وقسوته خوفا من كالم الناس 

لذا ، أرجو أال ٌضللك ظلم أبٌك كما ضللنً رأي الناس ، فتخطبٌن فً حق نفسك ومجد وتزل قدم بعد 

 .  ثبوها ٌا حبٌبتً 

ـــ لكن ٌا أمً ماذا سٌنالنً من البوح إال استدرار العطف والشفقة أو استجالب البغض والنفور؟ وأنا فً 

 .غنى عن كلٌهما 

وإن كان أحبك على ما أنت علٌه من اإلعراض ، فما بالك لو . ـــ وهللا ٌا ابنتً ال أراه إال متفهما لوضعك 

 . وإن إنسانا دمثا مثلً هو عن النفور ألبعد ! عرف الحقٌقة 

 (أوشك على االعتراض)ـــ 

 .استخٌري هللا ٌا ابنتً ولٌفعل هللا ما ٌشاء  (وقد أرهقها الحوار معًتشٌر لً أمً بٌدها )ـــ 

 

************************************* 



غرٌب ذلك الشعور الذي ٌكتنفنً اآلن ، ألٌس هذا .      مرت ستة أشهر على طالقنا وكؤنها ست سنوات 

فهل تخلصت منه حقٌقة ؟ كل ما فعلته أننً افترقت عن . ما أردته دوما ؟ أن أتخلص من جبروت أبً 

مازالت كلمات أمً ــ رحمها هللا ـــ وهً على فراش . مجد الذي من وجهة نظري كان ٌمثل جبروت أبً 

قالتها لً قبل ٌوم واحد من طالقً أنا " . ستندمٌن إذا انفصلت عنه ٌا سندس: "الموت ترن فً أذنً 

غٌر أننً لم أشكك أبدا فً صحة قراري ، فقد ظلمت مجد كثٌرا معً وآن له أن ٌعٌش مع امرأة . ومجد 

 . تقدر حبه إن لم تحبه فً المقابل 

إن " . وكان اإلنسان كفورا: "صدق هللا تعالى حٌن قال  .    لكننً لسبب ما أفتقد مجد ، نعم أفتقده 

ولو كنت أعلم الغٌب : "اإلنسان فً أحٌان كثٌرة ال ٌقدر النعم إال حٌن زوالها ، ولسان حاله ٌقول 

 .كانت أمً على حق ، قد ُغشً على بصري بل وقلبً كذلك " . الستكثرت من الخٌر

لم ٌتكلم إال لماًما حتى إننً ال . أتذكر اآلن حٌن التقٌنا أول مرة فً صالون بٌتنا ! كم أشتاق إلٌه...     كم 

ًّ تلك النظرات الهادبة العجٌبة ، التً أعجز حتى اآلن . أكاد أذكر من كلماته شٌبا  ولكنه لم ٌزل ٌنظر إل

نظرات تحمل خلٌطا . وهً ذات النظرات التً رمقنً بها ونحن نوقع على أوراق الطالق . عن تؤوٌلها 

 .من الحزن واألمل والرجاء

   فً ذلك الٌوم الذي زارنا فٌه لٌطلبنا للزواج ، رأٌت إعجاب الدنٌا فً عٌنٌه ، وقرأت فٌها الكثٌر مما لم 

، كان هذا رده حٌن سؤله أبً إن كان ٌرغب فً " الشًء مطلقا. "ٌستطع هو البوح به أو ربما لم ٌرد 

والتً ٌكون بعضها مكتوبا فً . معرفة أي معلومات أخرى عنً ، غٌر تلك التً أخبره بها أبً طواعٌة 

معلومات ٌقولها الناس عادة وقت التعارف المبدبً أو عند . شهادة المٌالد وبقٌته فً السٌرة الذاتٌة 

وأصر على . ومع ذلك ، لم ٌسؤل مجد عن المزٌد . التقدم لوظٌفة  ، ال حٌن التعاقد على مٌثاق غلٌظ 

شرح حٌنها بؤن السبب وراء . ضرورة الحوار والتواصل بٌن أسرتٌنا لٌعرف كل منا اآلخر بصورة أفضل 

رغبته تلك ، ونؤٌه عن نظام األسبلة هو أن اإلنسان قد ٌجمل فً إجاباته وٌزٌن الكالم هنا وهناك ، ولكن 

 . كٌف لم أكبره حٌنها على َسعة أفقه ورجاحة عقله ! متى حان وقت التطبٌق ، ٌؤتً بما ال ٌلٌق

كانت هدٌته أجمل .    وأذكر كذلك حٌن نسٌنً كل الناس فً أول عٌد مٌالد لً بعد زواجً وتذكره هو 

أحضر لً مجد وقتها قلًما أزرق ، وقد تدلت منه سلسلة  تحمل فً آخرها . هدٌة حصلت علٌها فً حٌاتً 

لقد استغربت حٌنها من الخاتم ، وسؤلته عنه فؤخبرنً أنه اشتراه منفصال لٌضعه . لعبة على هٌبة خاتم 

 . قال إنه ٌود أن نتذكر ربطانا المقدس لٌكون دافعا لنا للمضً والنجاح فً زواجنا . فً القلم 



  كما أذكر ـــ وأنى لً أن أنسى ـــ حٌن مرضت فً إحدى المرات ، وقرر هو أن ٌؤخذ إجازة من عمله 

... قد كان مجد زوجا رابعا بحق ، ولكننً لم أحبه قط ، فخشٌت أن أظلمه و. لٌمرضنً وٌعتنً بً فٌها 

كنت أمكث كل . أم أن الحقٌقة كما عبرت أمً هً أنً لم أعطه فرصة أبدا !! أحقا لم أحبه قط؟! أحقا؟

عجٌب أمر . صعقتنً الخاطرة ... كنت أبغضه ألنً أجبرت علٌه . العمل كل ساعات الٌوم إال قلٌال 

ربما لهذا .  فرصة واحدة فحسب ... ٌكره شٌبا لمجرد أنه أجبر علٌه ، دون أن ٌمنحه فرصة ! اإلنسان

 " .ال إكراه فً الدٌن"السبب وغٌره نهانا هللا أن نجبر أحدا على شًء وإن كان الحق والدٌن والعقٌدة 

إن .     أما اآلن ، فؤعترف أنً أشعر بالندم ، ولكن هٌهات هٌهات أن ٌعٌد الندم اللبن المسكوب إلى إنابه 

ٌُمنح فٌها اإلنسان إال فرصة واحدة ٌتٌمة وهذه إحداها ٌا سندس  !أمورا فً الحٌاة ال 

********************************** 

.   مضت شهر على وفاة أمً ، وعلى حواري معه ، مع مجد الذي كــــان فً انتظاري أمام غرفة أمً 

مشاعر كثٌرة انتابتنً حٌن التقٌته بعد مضً . جاء خصٌصا لٌطمبن على أمً وهً على فراش المرض

توقعت أن أكون . كنت مستغربة وسعٌدة . ستة أشهر على طالقنا ، وأعجز حتى اللحظة عن وصفها 

ربما لم تروادنً هذه المشاعر . غاضبة وواجدة كعادة معظم المطلقات عند اللقاء مع أزواجهن السابقٌن 

فمجد لم ! أبدا ألن مجد كان مختلفا ، وألن طالقنا كان من نوع آخر نادر الحدوث ، كان طالقا بالمعروف

مازلت أذكره وهو فً جلستنا األخٌرة بٌنما ننهً . ٌبخس حقً قط ، واتفقنا أال ٌذكر أحدنا اآلخر إال بخٌر 

 :أذكرها وكؤنها حاضرة الٌوم ، كان ال ٌنفك ٌردد هاتٌن اآلٌتٌن. إجراءات الطالق 

 ".أمرا ذلك بعد ٌحدث هللا لعل تدري ال"، " سروحوهن بمعروف"

لنفترق بمودة لعل هللا : ولكؤنه ٌوجه لً رسالة من خاللهما .   بات ٌرددهما وكؤننً أسمعهما ألول مرة 

كان عجٌبا ألننا تحدثنا فً . وها هً األٌام تجمعنا لنلتقً من جدٌد ، وما أعجبه من لقاء . جامعنا 

مواضٌع كاإلحسان ، : مواضٌع شتى لم نطرقها من قبل على أهمٌتها ،  ال فً فترة الِخطبة وال الزواج 

لشد ما عجبت من تطرقنا لهذا الموضوع الذي لم ٌخطر ببالنا ! والسعً نحو اآلخرة ، والحب ، نعم الحب

صحٌح أننا فً هذا اللقاء لم نبح بحقٌقة مشاعرنا تجاه . حتى مجرد اإلشارة إلٌه فترة الخطبة أوالزواج 

أما عن معرفتً بحب مجد لً ، فكان من قبٌل المصادفة حٌن استمعت لمكالمته مع . بعضنا البعض 

 .غٌر أننا تكلمنا عن ماهٌة الحب و ما ٌعنٌه لكل منا . صدٌقه ِخلسة 



عجٌبون هم البشر ، ٌكونون تحت .     أكثر ما كان ٌمٌز حوارنا هو أنه اتسم بمنتهى الصراحة والشفافٌة 

وعندما تضٌق بهم السبل وتضٌق علٌهم األرض . سقف واحد لسنٌن فٌعجزون عن المصارحة والمكاشفة 

ٌَعزون ذلك إلى سوء الفهم وصعوبة . بما رحبت ٌلجإون إلى الطالق  ٌَسؤل سابل عن السبب ،  وحٌن 

نعم . أال إن أعجز ما عرفته اإلنسانٌة هو عجز الناس عن الصراحة الشافٌة حٌن ٌستلزم األمر . التواصل 

هناك منها ما ٌهدم البٌوت وٌزلزل . ، الصراحة الشافٌة فهناك من الصراحة ما هو قاتل ، وممرض 

وإنما أدعو إلى الصراحة التً تكشف حقٌقة ما فً . ولٌست هذه الصراحة التً أدعو إلٌها . الِكٌانات 

الصراحة التً . الصراحة التً تبٌد سوء الفهم وتعزز المودة . الصدور بغٌر تلمٌح مبهم أو تجرٌح بٌن 

 !تجعل كل من الطرفٌن ٌلتمس ألف عذر للطرف اآلخر بدال من أن ٌلقً بعشرات التهم

لم ٌفهم .     أخبرت مجد بوجهة نظري عن حقٌقة الحب ، وأنه قد تغشاه مرارة اإلجبار وقسوة الخوف 

ولكنً حكٌت له قصة مشابهة وبٌنت . قصدي فً البداٌة ، ولم أجرإ حتى على التلمٌح بما فعله أبً معً 

ولما أخبرته أنها على . وكما توقعت أشفق علٌها كثٌرا ورق قلبه لحالها . أنها تخص إحدى صدٌقاتً 

. أخبرنً أنه البد لها من مصارحته . خالف مع زوجها بسبب هذا اإلجبار وأنها دابمة النشوز والتعنت 

وال أخفٌكم أننً سعدت من . لكننً أوضحت له أنها تخشى أن ٌبدر من زوجها مشاعر الشفقة ، أو النفور 

وقد ٌشفق . إن كان هذا الرجل ، رجال بحق ، فسٌفهم وٌتفهم : "إجابة مجد وَوجْدت لها صدى فً نفسً 

. كما أنها لم تكن صرٌحة معه منذ البداٌة . هونا ما أو ٌنفر شٌبا ما وهذا ال ٌعٌبه ، فهو فً النهاٌة بشر 

، " المقدمات الصحٌحة تإدي دابما وأبدا إلى نتابج صحٌحة"وقد سمعت مرة هذه الحكمة التً تقول إن 

عجزت عن اإلجابة ، فكالمه كان صحٌحا ، فكثٌرا ما نرتكب الخطؤ ، وحٌن ". أال توافقٌننً ٌا سندس؟

نرغب أخٌرا بالتوبة أو االعتراف ٌمنعنا الخوف من مواجهة العواقب أو دفع الثمن ، الثمن الذي ال مفر 

 .وكان حرٌا بنا أن نتجنب الوقوع فً الخطؤ من البداٌة . منه 

   ساعدنً كالم مجد على اتخاذ قرار أرهقنً التفكٌر فٌه من أمري عسرا ، ولما كان مجد طرفا فً القرار 

 .، ولما وجدت صعوبة فً مواجهته بقراري ، أرسلت إلى برٌده اإللكترونً بهذه الرسالة 

**************************** 

 :عزٌزي مجد 

ال تلمنً ٌا عزٌزي فكلماتك فً لقابنا األخٌر هً التً شجعتنً على .     ال أدري كٌف أبدأ ، وال بم أبدأ 

وأصارحك ٌا . قلت إن المقدمات الصحٌحة تإدي دابما وأبدا إلى نتابج صحٌحة . الكتابة لك باِدئ ذي َبدء 



فؤنا لم أكن واضحة معك فً أي مرحلة من حٌاتنا ، اللهم إال فً . مجد بؤن مقدماتً لم تكن قط صحٌحة 

كل التفاصٌل واآلالم . لقابنا األخٌر ، حٌن حكٌت لك قصة إحدى صدٌقاتً والحقٌقة أنها كانت قصتً أنا 

وكما . لشد ما عانٌَت بسببً ولشد ما أسفت لذلك . والمعاناة ، كانت تفاصٌلً وآالمً ومعاناتً أنا وأنت 

. أوضحت ٌا مجد ، إننا نخشى من االعتراف بالخطؤ أحٌانا لخشٌتنا من دفع الثمن ، ال لتكبرنا أو عنادنا 

إال أننً أزٌد على . خشٌت من شفقتك أو نفورك فؤبٌت أن أرٌحك بصراحتً وأزٌل عن كاهلً هم الكتمان 

فمآل . كالمك من وحً تجربتً ، فؤقول إننا بخشٌتنا من دفع الثمن ، إنما نطٌل من أمد الكتمان والعذاب 

بٌد أننا ننسى أو نتناسى أن المجابهة . األمور إلى اتضاح واألسرار إلى انكشاف والقلوب إلى تجابه 

من المكاِشف فً إقدامه على المصارحة ، ومن المستقبِل لهذه : والمكاشفة تتطلب شجاعة من الطرفٌن 

ٌَّة   . المكاشفة بتقبله لها بصدر رحب ونفس َعل

ِ  َرُسولِ  إِلَى الْمَرأَةٌ التً جاءت أتذكر قصة.    أعترف أننً ظلمتك ٌا مجد  ُ  َصلَّى هللاَّ هِ  هللاَّ ٌْ فسؤلته  َوَسلََّم، َعلَ

ْوجِ  َحقُّق  أن ٌخبرها عن ًبا َكانَ  َفإِنْ  َزْوَجتِِه؟ َعلَى الزَّ ٌْ ْجت  تِطٌقُهُ  َش وإن كان غٌر ذلك ، أحجمت عن  .َتَزوَّ

ْنَبِغً َكانَ  لَوْ : " فمن بٌن ما قاله صلى هللا علٌه وسلم. الزواج  ْسُجدَ  أَنْ  لَِبَشرٍ  ٌَ  أَنْ  اْلَمْرأَةَ  ألََمْرتُ  لَِبَشٍر، ٌَ

َها َدَخلَ  إَِذا لَِزْوِجَها َتْسُجدَ  ٌْ جُ  ال بِاْلَحقِّ ، َبَعَثكَ  َوالَِّذي": فكان ردها  ."َعلَ ا فًِ َبقٌِتُ  َما أََتَزوَّ ٌَ ْن وماذا ". الدُّق

صحٌح أننً كنت مجبرة فً البداٌة ، ولكننـــً كنت أملك خٌار مصارحتك بعد ذلك ! فعلُت أنا معك ٌا مجد

ظننت حٌنها أنً كنت أهرب منك ، ولكن الحقٌقة أنً كنت . اخترت التعنت والنشوز والتجاهل . ولم أفعل 

وها أنا قد جبتك مصارحة وإن كنت متؤخرة ، فهل ٌا ترى ستتقبل مصارحتً بصدر . أهرب من نفسً 

 !رحب ، أم ستولً لً ظهرك مدبرا على غٌر عادتك؟

                                                                                 مع خالص تحٌاتً وشكري،

                                                                       الزوجة الحابرة سندس

 

 

********************************* 

 



 عزٌزتً الحابرة سندس ،

أما صدمتً فكانت من معرفتً بما حاق بك على ٌد والدك ، .    كم صدمت وعجبت وسعدت من رسالتك 

ًّ وعدم إخباري بما جرى . وأنً غدوُت السبب فٌه بطرٌقة أو بؤخرى  بٌد أنً . وعجبت من عدم ثقتك ف

وإذا . ال ألومك مع هذا ، فلو كنت تعرفٌننً حق المعرفة ، ألدركت أننً لست الرجل الذي ٌنفر ممن أحب 

واسمحً . كما سعدت بصراحتك ٌا عزٌزتً . أشفق فإنها شفقة المحب على حبٌبه ، وأَجِمل بها من شفقة 

متساوٌٌن فً أن كال : وبهذا نكون متساوٌٌن وغٌر متساوٌٌن. لً أن أصارحك بعدم صراحتً لك من قبل 

بٌنما حال . وغٌر متساوٌٌن فً أن عدم صراحتً لم تحل بٌنً وبٌن إحسانً إلٌك . منا كان ٌخبَّا أمرا 

وهذا مع األسف ما ٌغفل عنه كثٌر من الناس ، فٌضعون مشاعرهم . تحفظك بٌنك وبٌن حسن تبعلك 

فاهلل لن ٌحاسبنا إن لم نِكنَّ لبعضنا مشاعر الحب . ومخاوفهم فً منزلة أعلى من الواجب والمفروض 

بٌنما أهملت من جهة أخرى  . التً أبغضت أنت هذا الزواج بسببها ، لعلمك أنك ال تبادلٌننً نفس الشعور 

ما ستحاسبٌن علٌه حقٌقة ، وهو واجبك علً كزوج وطاعتك وإحسانك لً ، بغض النظر عما تنطوي 

 . علٌه سرٌرة نفسك 

وربما ٌرجع هذا لمعرفتً المسبقة بؤننً لن أجد صدى .    نعود لألمر الذي لم أجد الشجاعة ألصارحك به 

إننً . لكن طالما أننا آثرنا الصراحة فً لقابنا األخٌر ، فلم ٌبق لكلٌنا خٌار إال المصارحة . له عندك 

كم تمنٌت أن . أحببتك ، نعم أحببتك منذ أن التقٌنا أول مرة ، ونما هذا الحب رغم جفابك لً وبعدك عنً 

أتخلص منه ومنك ، ولكن قلبً أبى أن ٌنصت لعقلً ، فؤضحى الثمن ثالث سنوات تجرعت فٌهم الغصص 

 .والعجٌب ، أننً لم أزل أحبك . من تعنتك وهجرك 

.        كان تفسٌري الوحٌد لجفابك أنك ربما كنت تكنٌن حبا ألحدهم لكن القدر حال دون جمعكما 

فقررت التسلٌم لقضاء هللا . وسرعان ما طردت الفكرة من خاطري حٌن سؤلت والدتك التً نفت هذه األمر 

ولما اطمؤننت إلى ما هدانً إلٌه ربً ، فوجبت بقرارك . واللجوء إلى الدعاء لعل الهج ٌفرج كربً وكربك 

القرار الذي انطلق من فمك كالرصاصة لتستقر فً قلبً ، فال هو ٌستطٌع إخراجها ، وال هو قادر . ذاك 

لكم وددت أن تغٌري رأٌك ، وتشرحً . شعرت أن جزءا منً ٌهجرنً وٌذهب . على العٌش وهً بداخله 

غٌر أننً فوضت األمر إلى الذي ٌخلق كل شًء بقدر ، ووقعت . لً شعورك وسبب رغبتك فً الفِراق 

وباسم ذلك الحب، وكرامة اعترافك . وال ٌزال حبك سجٌن قلبً ال ٌغادره . على ورقة القطٌعة كما فعلِت 



بل وأرجوك أن تمنحٌنً وتمنحً قلبك ونفسك فرصة جدٌدة ، علنا ننجح هذه . النبٌل ، أقبل مصارحتك 

 . المرة فً تضمٌد الجراح التً نكؤتها األٌام بفعل أنفسنا أو غٌرنا ، علَّها تبرأ وتندمل وال ٌمسً لها أثر 

                                                                                           مع خالص تحٌاتً وحبً ،

                                                                                       مجد

 

********************* 

مضت سنة على رحٌلك ولكؤنه كان ! كم اشتقت إلٌك ٌا أمً .      أمً الحبٌبة ، هاأنذا أقف على قبرك 

رجوتنً فً حدٌثنا األخٌر أن أعود إلى مجد ، فعدت . باألمس القرٌب ، وما أشبه الٌوم بالبارحة ٌا أماه 

جبت إلٌك الٌوم أمام . ورجوتك أنا أن تحضري عرسً إذا ما فعلت ، لكنك لم تؤتً . إلٌه ٌا أغلى حبٌبة 

قبرك ٌا غالٌة ألبشرك بؤن األمور سارت على خٌر ما أردت ، وتحققت أمنٌتك ، وتزوجت ابنتك الوحٌدة ، 

 !زفت العروس... وزفت ٌا أمً

 

 

 

 

 

    

 

 

 


