وساء خسرن أزواجهه!
الزوجة الحكٌمة تكون مصدر سعادته لزوجها ,كواحة ٌانعة مملوءة بالزهر والثمر ٌرجع
إلٌها من صحراء العمل ومشقته...
غٌر أن بعض النساء لألسف الشدٌد لم ٌعرفن الهدف السلٌم من الحٌاة الزوجٌة ,وكٌف تكون
ا
مجاًل للسعادة المشتركة !..وأخطأن الوسائل فكانت النتٌجة أنهن خسرن أزواجهن!!
ومن بٌن هؤًلء ثالثة أو أربعة أنواع سوف نذكرها:

 -1المرأة الشديدة الغيرة:
ما أشد هول تلك المرأة العنٌفة فً غٌرتها ,التً تعتمد فً ذلك على حساسٌة شاذة غٌر
وناجحا بدرجة ٌحٌطه المعجبون والمعجبات .أو
طبٌعٌة .فتغار على زوجها إن كان وسٌ اما جدا ا
ا
ومرحاٌ ,نظر إلٌه الجمٌع فً حب وبشاشة .فتغار هذه الزوجة إن رأته ٌكلّم
إن كان لطٌ افا
ا
امرأة فً لطف ,أو ٌبتسم فً وجهها ,أو أن ابتسمت تلك المرأة أو ضحكت فً مرح اثناء
الحدٌث معه .
* حٌنئذ تحارب الظنون واألفكار هذه الزوجة ,فتحطمها من الداخل .وهى تتولى بدورها
وحظرا ,وتوبخه على بشاشته مع امرأة أخرى ,وتسئ فٌه
تحطٌم الزوج .فتفرض علٌه رقابة
ا
الظنون.
ا
جمٌال تحبسه فً قفصً ,ل ٌراه أحدٌ .كفى أن تراه هى! وًل ٌكلّم أحدا ا
عصفورا
هى ترٌده
ا
غٌرهاا ,وًل ٌبتسم لغٌرها ,وًل ٌكون بشو ا
شا مع أحد!!

* وهكذا ٌفقد الزوج كل عالقاته األجتماعٌة ,لترضى هً عن تصرفاته ..وإًل صار البٌت
جحٌ اما تسوده الشكوك والظنون ,والمناقشات كل ٌوم ,والتحقٌقات ومحاولة األنتقام أو
الشكوى .وقد ٌكون الرجل برٌ ائا جدا ا .وقد تكون طبٌعة عمله من النوع الذي ٌستلزم لقاءات
مع كثٌرٌن وكثٌرات وًل ٌنجح فٌه إًل باللٌاقة والبشاشة .ولكن زوجته تتعبها الغٌرة فتتعبه!

* وقد تأخذ الغٌرة عند الزوجة مظهر آخر ,فقد تغار من جهة حبه ألمه أو أخته أو بعض
أفراد أسرته .أو من إنفاقه على أخ أو قرٌب .وتظن أنه ٌحب أهله أكثر منها ,أو أنه ٌخضع
لمشورتهم أكثر منها .وتلهبها الغٌرة حتى ترٌد أن تحرمه من كل أحبائه .فال ٌحب أحد
سواها!!
وفى وقت الغٌرة ًل تفكر فٌه وًل راحته .إنما تفكر فً ذاتها فقط .وما على الرجل إًل أن
ٌخضع لمشاعرها ,وًل تهمها النتائج وًل احإحراجات التً ٌقع فٌها ...وإًل فننها تتهمه بعدم
محبته لها وبالخٌانة وعدم احإخالص!..
* وٌحاول الرجل أن ٌجد ا
حال وًل ٌستطٌع .وٌشرح األمور وًل تقبل منه .وٌتحرج الجو,
وٌتهدد البٌت باحإنهٌار .إذ ٌشعر الزوج أن ثمن إرضائها هو أن ٌخسر الكل بسبب ظنون ًل
وجود لها فً عالم الحقٌقة .ولكنها موجودة فً أتون الغٌرة!!

 -2المرأة المسرفة في التحقيق
وهى الزوجة الدائمة التحقٌق مع زوجها ,حتى فً صمٌم خصوصٌاته! فقد تحقق معه فً
األمور المالٌة :ماذا ٌدخل إلى جٌبه وكٌف ٌصرفه؟ ولمن ٌعطى؟ ولماذا؟ وهل من الالئق أن
ٌصرف هكذا؟ وأٌن الحكمة؟
* وتحقق معه فً تفاصٌل مواعٌده :لماذا ٌخرج اآلن؟ ول َم ًل ٌتغٌر المٌعاد؟ وأٌن ٌقضى
متأخرا؟ وما أهمٌة هذا الموعد؟ ولماذا ًل ٌلغٌه؟ وماذا ولماذا إلى
الوقت كله؟ ولماذا ٌرجع
ا
غٌر حد!..
* وتحقق معه فً عالقاته :كل عالقاته ,مع كل أحد .ما نوعها؟ وما محصولها؟ وماذا حدث؟
وماذا قالوا لك؟ وماذا فعلوا؟ وماذا فعلت؟ ولماذا؟
* بل قد تحقق معه فً أكله وشربه ,وفً ملبسه ,وفً كالمه ,وفً عمله!
* وٌشعر الزوج أنه قد تزوج "وكٌل نٌابة" أو "أمن دولة"! وٌشعر بأنه مضغوط علٌه فً
حرٌته .وأنه محتاج أن ٌهرب من األسئلة ومن األجابة .وإن ض ٌّقت علٌه الخناقٌ ,رى أنه
محتاج أن ٌهرب من البٌت كله ,ومن هذه المرأة البولٌسٌة التً تطارده بتحقٌقاتها...

* أما المرأة التً تحب زوجها ,فننها تتركه لٌخبرها بنفسه دون أن تضغط علٌه بالسؤال .وما
ٌقوله ,تقابله بقلب محب مفتوح .وما ًل ٌرٌد أن ٌقوله ,تتركه إلى حرٌته بدون إحراج,
وبدون تطفل ,وبدون ضغط أو تحقٌق.

 -3المرأة الىكدية:
إن الرجل ٌنتظر من زوجته أن تستقبله فً البٌت بوجه بشوش ٌفرحه ,وٌدخل السعادة إلى
قلبه وٌنسٌه ما ٌقاسٌه فً العمل من تعب وصدامات ...أما إن قابلته زوجته بوجه عابس أو
بالدموع والبكاء ,ومألت البٌت حز انا ونكداا ,فننها ا
بدًل من أن تحمل عن زوجها متاعبه ,فننها
تضٌف إلٌه تع ابا جدٌداا!
سمى بالمرأة النكدٌة ,التً ٌمكنها بسهولة أن
* ولألسف ٌوجد نوع من النساء ٌمكن أن ٌُ ّ
تحول البٌت إلى نكد .والتً تغضب ألتفه األسباب ,أو بال سبب .وٌشعر الزوج أن من الصعب
ّ
إرضاءها! وأنها تخلق مشاكل ,وتعقد األمور ,أو تثٌر نقا ا
شا حا ادا حول أبسط المسائل .وأنها
دائ اما غاضبة ,دائ اما حزٌنة وكئٌبة ,دائ اما ساخطة!!
* هذه الزوجة ًل تبدو فً الصورة التً خلق بها هللا المرأة ,فً لطفها ورقتها ,وإشاعتها
السرور ,وفً رسالتها ك ُمعٌن للرجل...
مصدر المقال :م وقع األنب ا تكال هٌمانو ت.

* وكثٌر من الرجال ٌتبرمون بالمرأة النكدٌة وًل ٌحتملونها .أو ٌحتملونها إلى حٌن ثم ًل
ٌستمرون .وكثٌرون منهم ٌخرجون من البٌت ,وٌبحثون عن السعادة خارجه ,فً المقهى ,أو
فً النادى ,أو بٌن األصدقاء والمحبٌن والمعارف ,أو فً أي نشاط آخر ...بعٌ ادا عن النكد.
* وهكذا شٌ ائا فشٌ ائا تخسر المرأة زوجها ,إذ ًل ٌجد سعادته إلى جوارها!!
نقول كل هذا ,لكً تتعظ أولئك الزوجات الالئى ٌتصفن بالغٌرة الزائدة ,وبالرغبة فً التحقٌق,
ودوام النكد ,وٌبدأن فً تغٌٌر ذلك األسلوب الذي نتٌجته أن ٌخسرن الزوج..

