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تزوج  الذي  الشاب  ذاك  ذلك،  على  مثال 
فيها  أعجبه  أعوام،  بعدة  تصغره  فتاة  من 
الواضح  والرقي  وهدوءها،  ورقتها  بساطتها 
الذي تتميز به، كما أعجبها فيه ثقته بنفسه، 
وكبرياؤه، واعتزازه  بآرائه وأفكاره، تم الزواج 
االختالف  بدا  األولى  األيام  ومع  بينهما، 
بينهما واضحا، فهي شديدة التلقائية وحسنة 
النية إلى حد كبير، بينما هو شديد التحفظ، 
ارتياحه  عدم  عن  مرة  من  أكثر  لها  وعبر 
وأنه  اآلخرين،  مع  به  تتعامل  الذي  لألسلوب 
التزاما  أكثر  تكون  وأن  ره  تغيِّ أن  عليها  يجب 
أسلوبه  وألن  به،  تثق  كانت  وألنها  وتحفظا، 
في الحوار فيه من الهدوء والثبات ما يضفي 
عليه درجة عالية من التأثير واإلقناع، وألنها 
إلرضائه،  وتسعى  تحبه  كانت  وأخيرا  أوال 
قالت لنفسها ربما هو على حق، وبدأت تحاول 
في  متحفظة  وتبدو  اآلخرين  مع  تتبسط  أال 
لطبيعتها  مخالف  هذا  وألن  معهم،  حوارها 
كان من الصعب عليها تنفيذه، فصارت تمنع 
نفسها عن الكالم بشكل عام خاصة في وجود 
تفقد  بدأت  ولكنها  زوجها،  وأرضت  زوجها، 
أسباب  أحد  كانت  التي  مميزاتها،  أهم  أحد 

إعجاب زوجها نفسه بها .
****

زوجها  بدأ  حتى  أيام  بضعة  تمِض  ولم 
عائلة  من  فهي  لبسها،  طريقة  ينتقد 
أرستقراطية متحررة بعض الشيء، ويبدو أن 
أسلوبها في اختيار مالبسها لم يكن يرضيه، 
وشعرت باالندهاش ألنها كانت تعتبر نفسها 
مالبسها  انتقاء  على  قدرتها  في  متميزة 
أصدقاءها  أن  حتى  بينها،  األلوان  وتناسق 
األناقة،  في  األعلى  مثلهم  يعتبرونها  كانوا 
فهي تجمع بني اختيار املالبس الحديثة ذات 
نفس  وفي  ورقي،  تناسق  في  الهادئة  األلوان 

يبدو  ولكن  ابتذال،  وبغير  باحتشام  الوقت 
ففي  نظره،  وجهة  من  كافيا  يكن  لم  هذا  أن 
ترتدي  أن  يريدها  أنه  أخبرها  األيام  أحد 
الحجاب، فهي امرأة مسلمة، ويجب أن تكون 
كل  أن  كما  املسلمة،  للمرأة  حقيقيا  مثاال 
فلماذا  الحجاب،  يرتدين  أسرته  في  النساء 
ال ترتديه هي، فأخبرته أن ال أحد في أسرتها 
يرتدي الحجاب، ولم تفكر من قبل في هذا 
أنها مهيأة نفسيا لذلك في  األمر، وال تشعر 
األمر  هذا  أن  كما  األقل،  على  الوقت  هذا 
تتفنن في اختيار  يعطيها متعة خاصة، حني 

من  معها  يتالءم  وما  ألوان  من  يناسبها  ما 
حلي ومساحيق، هذا غير أن أسلوبها الحالي 
يفرض  إنه  بل  يعيبه،  ما  به  ليس  امللبس  في 
من  كل  على  باإلعجاب  املصحوب  االحترام 
ال  أنت  مكتوم:  غضب  في  لها  فقال   . يراها 
لك  الناس  برؤية  بل  األمور،  بهذه  تستمتعني 
من  العارية  واألجزاء  املكشوف  ولشعرك 
ال  كيف  منك،  أتعجب  أنني  كما  جسدك، 
منك،   وغضبه  بل  عنك،  الله  لرضاء  تأبهني 

في مقابل أمر تافه كهذا. 
إن  قائال:  استطرد  ثم  للحظة  وصمت   
الحجاب يضفي على املرأة جماال  وسماحة، 
التي  التحجب  في  األزياء  من  الكثير  وهناك 
وال  ذوقك  يناسب  بما  تتخيريها  أن  يمكنك 

يقلل من أناقتك .

هناك بعض النماذج التي يتخذ فيها صراع الطبائع شكال مختلفا ومتميزا، إذا كان ضمن صفات أحد 
الزوجني سمة التصلب والتعنت، يقل معها قدرته على التكيف ويزيد معها تصميمه على فرض وجهة 
نظرة وآرائه، وكان الطرف اآلخر به قدر من التسامح والليونة، فسوف يحاول التكيف مع سمات اآلخر، 
وقد يلجأ إلى التنازل في أمور كثيرة لتستمر الحياة، املرة تلو األخرى، ومع هذا التنازل يكبت بداخله 
التعبير عن نفسه بصورة طبيعية،  كثير من االحتياجات، ويصيبه شعور دائم باإلحباط لعجزه عن 
إرادته،  يفرض  أن  واستطاع  النهاية  في  انتصر  أنه  منه  ظنا  الفخر  مشاعر  األول  الطرف  يراود  بينما 
متناسيا أنه أوجد في أعماق رفيق حياته عنفا داخليا تجاهه، متجدد ومستمر، يؤثر سلبا على مشاعر 
الود بينهما قد يظهر بشكل صريح في نوبات من العصبية والتوتر والثورة عليه في مواقف ال تستدعي 
التعبير  إذا كان غير قادر تماما على  أو يأخذ شكال سلبيا  الفرصة،  له  االنفعال كلما سنحت  مثل ذلك 

الصريح، كمحاولة إثارته بتجاهله الكامل أحيانا أو عدم االستجابة السريعة لرغباته .  

د.طارق درويش
استشارى الطب النفسى

العنف الداخلى
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على  هو  ربما  لنفسها،  وقالت  فصمتت   
عن  تماما  بعيدة  الفكرة  كانت  ولكن  حق، 
التالية،  األيام  في  عليها  ألح  ولكنه  ذهنها، 
وارتدت  عليها،  ضغطه  أذعنت تحت  أن  إلى 
وتعجب  أسرتها،  دهشة  وسط  الحجاب، 
يتمشى  ال  هذا  أن  يعلمون  فهم  صديقاتها، 
إنسانة  حقا  إنها  واهتماماتها،  طبيعتها  مع 
ملتزمة بطبيعتها، ملتزمة أخالقيا ودينيا في 
الوازع  تملك  لم تكن  ولكنها  واعتدال،  هدوء 
لهذا  الصادقة  الرغبة  وال  الكافي  الديني 
اإليمان في  أن  تردد  دائما ما  التغيير، كانت 
القلب وليس باملظاهر، ولكن كان زوجها يرد 
في  يكون  أن  األفضل  من  أليس  قائال  عليها 
بدأ يسألها  أيضا، وحني  الظاهر  القلب وفي 
كلمات  تردد  كانت  تحجبت،  ملاذا  الناس 
قناعة  على  أنها  تدعي  دائما  وكانت  زوجها، 
الواقع  لكن  اتخذتها،  التي  بالخطوة  تامة 
في  تنظر  كانت  ما  فكثيرا  ذلك.  غير  كان 
وكأنها  فتشعر  الحجاب  مرتدية  وهي  املرآة 
بالتآلف  ترى امرأة أخرى، فما عادت تشعر 
والتوحد بينها وبني ذاتها، وبدأت تظهر عليها 
تشرد  وصارت  والتجهم،  الوجوم  عالمات 
التلقائية  ضحكاتها  وخفتت  بذهنها،  كثيرا 
شعرت  كما  للصمت،  ميال  أكثر  وأصبحت 
أن هناك شيئا ما ينمو بداخلها تجاه زوجها، 
من  ما  درجة  الراحة،  بعدم  شعور  يكون  قد 
الجفاء العاطفي، أو ربما بعض التباعد بينها 
العمل،  من  عودته  تنتظر  عادت  فما  وبينه، 
تقابله  كانت  التي  الصادقة  البسمة  واختفت 
الذي  املعتاد  استمتاعها  تضاءل  كما  بها، 
كانت تشعر به حني كانت تختلي به وتتجاذب 
أن  استطاعت  وما  املختلفة،  األحاديث  معه 
ر، أو أن تربط بينه وبني  تعرف سر هذا التغيُّ
موضوع الحجاب، ألنها كانت ترى األمر على 
وبقناعة  إرادتها  بمحض  اتخذته  قرار  أنه 
فيه  حيث  لها  راحة  القناعة  هذه  وفي  منها، 

تبرئة لزوجها من فرض أمر ما عليها، وتبرئة 
لنفسها من االستكانة والضعف وقبول أمر ما 
بالفرض واإلجبار، ولكنها في أعماقها كانت 
تكون  أن  قبل  عليه  أجبرها  بالفعل  أنه  تعلم 
مهيأة نفسيا لذلك. وبدأت تعي أن أي خالف 
معركة  وكأنه  معه  يتعامل  وبينه  بينها  يثار 
كانت  وألنها  منتصرا،  منها  يخرج  أن  يجب 
فكانت  والتلقائية  والبراءة  بالبساطة  تتميز 
أنها  كما  تماما،  مختلف  بمفهوم  األمور  ترى 
لم تكن تملك هذا اإلصرار والتصميم الذي 
كان يملكه هو، لذلك دائما ما كانت تستسلم 
هو  ليشعر  املعركة  ساحة  له  وتترك  سريعا 
بزهو االنتصار مما زاد من حدة تلك املشاعر 

السلبية تجاهه .
****

طفلها  أنجبت  أن  إلى  األيام  بها  ومرت 
األول، وبعد مضي بضعة شهور بدأ يلمح لها 
لتربية  وتتفرغ  عملها  تترك  أن  في  برغبته 
األمر  بهذا  التلميح  مجرد  وكان  الطفل، 
صدمة كبيرة لها، فقد صارت تعرفه جيدا، 
فمجرد التلميح بشيء يعني أنه بداية لطريق 
بتحقيق  ينتهي  النهاية  في  لكنه  يطول،  قد 
ترعى  أن  يجب  األم  أن  يرى  فهو  يريد،  ما 
أطفالها، وهو ميسور الحال وال يحتاج ملساندة 
ما  كل  لها  يوفر  أن  قادر  إنه  بل  منها،  مادية 
بالنسبة  األمر  أن  رأيها  وكان  وأكثر،  تحتاج 
لها بعيد كل البعد عن املادة، إنما هو مجال 
متجدد  وشعور  للذات،  وإثبات  للحياة،  آخر 
في  متميزة  أنها  كما  الوجود،  وقيمة  بمعنى 
ورؤسائها،  زميالتها  من  ومحبوبة  عملها، 
وعلى درجة عالية من االستقرار في مكانها 
منذ تخرجها، وكانت راضية وسعيدة بعملها 
ولم تشعر يوما فيه بامللل، وكان طموحها أن 
إلى  فيه  تصل  أن  إلى  العمل  هذا  في  تتطور 
مركز جيد ومرموق، وكما توقعت بدأ يلح في 
طلبه محاوال إقناعها بكالمه الهادئ أحيانا، 

الحاد أحيانا أخرى، وأسلوبه الثابت، الواثق، 
وحاولت  يريد،  ما  تحقيق  على  العزم  العاقد 
أن  موضحة  موقفه،  عن  تثنيه  أن  جاهدة 
العمل يعني لها الكثير، واألمر ليس بالسهولة 
التي يتخيلها، فاملسألة ليست إقناعا بمنطق، 
عميق  احتياج  هو  إنما  بكلمات،  تالعب  وال 
السابق،  في  عاشتها  وحياة  عمر  بداخلها، 
وليس  لتحقيقه،  تسعى  وطموح  ومستقبل 
لكن  تعويضه،  أو  عنه  التنازل  السهل  من 
فهو  إلحاحه،  على  وظل  تنادي،  ملن  حياة  ال 
منها،  نابعا  القرار  يكون  أن  يحاول  دائما 
أو  االقتناع،  من  ضئيل  بقدر  كان  لو  و  حتى 
فإذا  يريد،  ما  يحقق  أن  املهم  اقتناع،  بدون 
فرضا،  يفرضه  أن  إلى  يضطر  فهو  فشل، 
وهذا بالفعل ما حدث، فبدأ يلومها ملاذا هي 
تخبره  وهي  استقالتها،  تقديم  في  متباطئة 
واهية،  تلجأ لحجج  أو  الوقت غير مواٍت،  أن 
أن ظروف العمل ال تسمح في الوقت الحالي، 
وليس  العمل  في  شديدا  ضغطا  هناك  أن  أو 
من الالئق أن تتركهم في مثل تلك الظروف، 
فهي ال تستطيع أن ترفض له طلبا، خاصة إذا 
شعرت بتصميمه عليه، هكذا اعتادت وهكذا 
اعتاد هو منها، وهو أمر لم تستطع تغييره في 
نفسها، فهي تعلم أنها ضعيفة أمامه، ومهما 
رفضها  عن  تعلن  ألن  نفسها  تعد  أن  حاولت 
ألمر ما، تجد نفسها بدون أن تدري تطيعه، 
فبدأ  له،  بمماطلتها  ذرعا  ضاق  هو  وها 
يهددها أنها إذا لم تقم بتلك الخطوة سيقوم 
هو بها نيابة عنها، وكتب لها صيغة االستقالة 
غدا،  لرئيسها  تقدمها  أن  بحزم  وأخبرها 
ولم يكتِف بذلك بل ذهب إليها في مقر عملها 
واندهشت  قدمتها،  أنها  ليتأكد  التالي  اليوم 
لرؤيته، وعندما سألها عن األمر لم ترد عليه 
وأمسكت  وعصبية،  صمت  في  قامت  ولكنها 
غرفة  إلى  واتجهت  يدها  في  باالستقالة 
رئيسها حيث قدمتها له، وعندما سألها عن 
وهي  له  قالت  ودهشة،  استغراب  في  السبب 
شفتيها  على  تتعثر  وكلماتها  دموعها  تحبس 
وغادرت  األوالد،  لتربية  تتفرغ  أن  تريد  إنها 
وإذا  مكتبها،  إلى  عائدة  مسرعة  الغرفة 
متسائال  لقيها  ينتظرها،  جالس  بزوجها 
هل انتهى األمر، فأومأت برأسها في صمت، 
فوقف وربت على كتفيها مبتسما، وهى تشيح 
محاولة  بجسدها  وتنكمش  عنه  بوجهها 
أنامله، ثم جلست على مقعدها  االبتعاد عن 
على  تقوى  ال  فهي  يديها،  بني  وجهها  ودفنت 
الشيء  هذا  ترى  أن  تريد  ال  إليه،  النظر 
مرة  وألول  شعورها،  كان  هذا  البغيض، 
السلبية  املشاعر  من  الحجم  هذا  يتملكها 
إلى  مضى  الوقت  من  كم  تدِر  ولم  تجاهه، 
أنه  يخبرها  صوته  مسامعها  إلى  وصل  أن 
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بدأت  املنزل،  في  الحقا  وسيراها  مغادر 
على  كبركان  شديدين  وغضب  بثورة  تشعر 
وشك االنفجار، مصحوب بمزيج من مشاعر 
اليأس والحيرة والضياع، وبعدما خف صوت 
تنساب  القهر  دموع  بدأت  مبتعدا،  خطواته 

من عينيها..          
****

في األيام التالية حاول الزوج تهدئة األمر 
بالسهولة  األمر  يكن  لم  ولكن  الشيء،  بعض 
التي كان يتوقعها، فمنذ ذلك اليوم ما عادت 
يمر  صباح   فكل  كانت،  كما  بينهما  العالقة 
أمامها  اليوم  وتجد  عينيها  فيه  تفتح  عليها 
الروتينية  املنزل  أعمال  إال  فيه  ليس  ممتدا 
التي أصبحت مملة لها للغاية، يزداد شعورها 
سهلة  عصبية  وصارت  عليه،  بالنقمة 
االستثارة ال  تهتم بواجباتها املنزلية، وبدأت 
األمور  تلك  وتراجع  حياتها  شريط  تسترجع 
كانت  التي  عملها،  على  زوجها  أجبرها  التي 
تظن أنها قامت بها على قناعة منها، فتزداد 
نقمتها أكثر عليه، وبدأت تشعر بالتباعد عنه 
يوما بعد يوم، ولكن كل تلك املشاعر ما كانت 
تستطيع أن تعبر عنها، فهي تخشاه، أو بمعنى 
مزيج  هو  بأسلوب  تعامله  أن  اعتادت  أصح 
وأصبح  والتقدير،  واالحترام  الطاعة  من 
يسمح  ولن  ال  أنه  كما  تغييره،  عليها  صعبا 
لها هو بهذا التغيير، لكن يظل هناك غضب 
عنها  تعبر  تجاهه،  بداخلها  كامنة  وثورة 
أحيانا في نوبات من العصبية حني يكون هو 
ببعض  لها  تسمح  هادئة  مزاجية  حالة  في 
الثورة  تلك  تكون  ما  وغالبا  عليه،  الثورة 
ال  ألنها  يبررها،  ما  يوجد  وال  تافه  لسبب 
تنتظر السبب إلثارتها، فهي موجودة دائما، 
عنها،  للتعبير  املناسب  الوقت  تنتهز  ولكنها 
أو أنها تلجأ إلى إحدى وسائل التعبير السلبي 
مواجهته،  دون  إثارته  تتعمد  أن  وهو  عنها، 
ال  فيمن  بكثرة  نالحظها  عاجزة  حيل  وهي 
حيلة لهم، كأن تتأخر في تنفيذ رغباته أو ال 
لم  أنها  أو  النسيان  بحجة  لطلباته  تستجيب 

الجامحة  الزوج  رغبة  أدت  وهكذا  تسمعه. 
الود  مشاعر  كل  تقويض  إلى  السيطرة  في 
والتآلف بينه وبني زوجته، وحل مكانها ثورة 
باع  ما  أغلى  فما   ، وكراهية  وبغض  وغضب 

وما أرخص ما اشترى . 
****

بعض  في  نالحظه  ما  كثيرا  آخر  مثال   
النساء  من  نوع  هناك  الزوجية،  العالقات 
كثيرا ما تتملكهن رغبة جامحة في الحصول 
على شيء ما، هذا الشيء قد يكون مرفوضا 
في  يسعني  ولكنهن  الزوج،  قبل  من  تماما 
ويغضضن  يردن،  ما  إلى  للوصول  إلحاح  
النظر عن ظروف أزواجهن ويتجاهلن وجهة 
ويدفعونهم  بل  األشياء،  تلك  تجاه  نظرهم 
دفعا للقبول به وتحقيقه لهن، ظنا منهن أن 
أن  الزوجة  تستطيع  أن  والذكاء  املهارة  من 
تدفع زوجها ألن يحقق لها كل ما تريد، حتى 
ذلك  في  ويستخدمن  إرادته،  ضد  كان   وإن 
الخصام  أحيانا،  الترغيب  الوسائل،  شتى 
أحيانا أخرى، ادعاء املرض إذا تشبث الزوج 
لزم  إذا  باالنفصال  التهديد  حتى  أو  برأيه، 
األمر، املهم أن يصلن إلى ما يردن، وبمجرد 
املوضوع   ينسني  الشيء  هذا  على  حصولهن 
برمته، وهكذا يكون األمر قد انتهى بالنسبة 
بالنسبة  مختلفا  يكون  الوضع  ولكن  لهن. 
ألزواجهن، فقد وافق الزوج على رغبة زوجته 
عليها،  جبر 

ُ
أ ظاهرية  موافقة   عنه،  رغما 

بانتهاء  يهدأ  ال  داخلي  برفض  مصحوبة 
بداخله،  متأججا  فاعال  يظل  بل  املوقف، 
يعبث بأفكاره ويعمق الرفض بداخله، رفضا 
رفضا  وتسامحه،  لطيبته  زوجته  الستغالل 
الستكانته أمامها، ورفضا لعجزه عن تغيير 
وانفعاالت  متضاربة  مشاعر  الوضع،  هذا 
مكتوم  غضب  النهائية  محصلتها  كثيرة 
عنه،  التعبير  حقه  من  ليس  داخلي،  وعنف 
ولكنه  بموافقته،  تم  قد  شيء  كل  إن  حيث 
إلى  ويؤدي  زوجته  على  نقمته  من  يزيد 
ثورة  وإلى  وبينها،  بينه  التباعد  هوة  اتساع 

من  كثير  في  تجاهها  مبررة  غير  وانفعاالت 
األحيان..

****
وتصلب  األفق،  ضيق  أن  نالحظ  هكذا 
أمر  فرض  ومحاولة  واألنانية،  الفكر، 
اآلخر  الطرف  لطبيعة  مراعاة  دون  واقع 
مشاعر  كل  تقوض  بأن  كفيلة  واحتياجاته، 
املمكن  من  فليس  األزواج،  بني  والود  األلفة 
اثنني  بني  سوية  عالقة  هناك  تكون  أن 
أو  عطاء  بدون  أخذ  على  قائمة  البشر  من 
سطوة من طرف على آخر، كما أن املفهوم 
قد  البعض  عند  الرجولة  ملعنى  الخاطئ 
الرجولة  أن  فكما  األسلوب،  هذا  لهم  يزين 
ليست  أيضا  هي  وخنوعا،  إذعانا  ليست 
إحساس  الرجولة  إنما  وسيطرة،  قهرا 
وتقدير  واحترام  ورحمة،  وعدل،  مرهف، 
ملشاعر اآلخرين، الرجولة  قوة في مواجهة 
غرائز النفس وليست في مواجهة ضعف من 
حولنا.. والعالج في تلك الحاالت يعتمد على 
ومحاولة  الخاطئة،  املفاهيم  هذه  تصحيح 
فهم كٍل منا لطبيعته حتى نتمكن من تنقية 
والدافع  للسيطرة،  نزعتها  من  نفوسنا 
هذا  علينا  يعود  بما  وعينا  حجم  هو  لذلك 
التي  الطيبة  للمشاعر  تشويه  من  األسلوب 
حياتنا،  شركاء  مع  عالقتنا  تسود  أن  يجب 
متبادل  تفاهم  هناك  يكون  أن  يجب  كما 
وتقدير من كٍل منا لظروف شريكه، وإدراك 
أن كل تنازل من أحد منا عن غير قناعة، أو 
إنما  اآلخر،  على  أحدنا  من  وإرغام  بإجبار 
عالقاتنا  صدر  في  تغرس  شوكة  بمثابة  هو 
بأكثر  اآلخر  أحدنا  يطالب  فال  الزوجية. 
ورضاء،  بسماحة  يعطيه  ألن  قابل  هو  مما 
فتصفو النفوس من عنفها وحنقها، وتشفى 
التفاهم  ويحل  وحزنها،  يأسها  من  القلوب 
محل العند، وتحل املشاركة محل السيطرة، 
ويسعد الزوجان بعالقة زوجية نقية صحية 
واالحترام  والود  املحبة  يسودها  سليمة. 

املتبادل .


