
رحلة  من  عودتها  �أثناء  "رمي"  تنتظره  كانت  ما 
بعد  �أهلها،  بيت  �إىل  تلجاأ  �أن  هو  فا�شلة  زو�ج 
و�لتي  معاناة وحياة مليئة بامل�شاكل و�ملتاعب، 
"�لطالق"،  فيها  �لنهائي  �حلل  يكون  �أن  قررت 
�لو�قع  �لأمر  �أهلها  يتقبل  �أن  "رمي"  و�شعت 
رغم  ورحمة،  وعناية  مبحبة  �بنتهم  وي�شتقبلو� 
ق�شوة حكم �لعاد�ت وبع�ض �لتقاليد يف جمتمعها، 
�إليها  ز�دو� معاناتها، و��شبحو� ينظرون  �أّنهم  �إّل 
ك"مذنبة"، وحاولو� �أن يعيدوها �إىل كنف زوجها 
�أّنهم  كما  جدوى،  دون  ولكن  مرة-،  من  -�أكرث 
من  يعرت�شها  مبا  لهم  علم  ل  قولها-  -ح�شب 
م�شكالت، لكّنهم على كل حال يف�شلون بقاءها مع 
زوجها على �أن تكون مطلقة، وهذ� مادفعهم دومًا 
مطلقني  �لفرج"،  يجي  �إلني  "�إ�شربي  تكر�ر  �إىل 
�مل�شكالت  لإنهاء  و�ل�شعي  �حللول  باإيجاد  �لوعود 
�لتي تعاين منها، وعدم تنفيذهم لأٍي منها يثبت 
خوفًا  مهدئة  حقن  �شوى  لي�شت  وعودهم  �أّن 
معاناتها  من  ز�د  مما  "�ملطلقات"؛  هاج�ض  من 
�أُتهمت بالتق�شري �ملخّل يف حق  و�شاعفها، حتى 

زوجها، وُحملت م�شوؤولية ف�شل �لزو�ج!.
�أّن  �إىل  ت�شري  �لتي  �لإح�شائيات  من  �لرغم  وعلى 

حالت  من  كثري  يف  -غالبًا-  �ل�شبب  هو  �لرجل 
�لطالق، و�أّن �ملر�أة ل تطلب �لطالق عادة �شوى عند 
�ملجتمع  نظرة  �أّن  �إّل  �لإ�شالح،  يف  �لأمل  فقد�ن 
قدٌح  وفيها  �شلبية  تز�ل  ل  �ملطّلقة  �إىل  �ل�رشقي 
كبري، و�أ�شبحت حمكومة بنظرة �جتماعية بعيدة 
عن عني �لإن�شاف، فبدًل من كونها �شحية لعالقة 
�لتهام  �أ�شابع  �إليها  توجه  متكافئة  غري  زوجية 
ودعاوى �لتق�شري، على عك�ض �لرجل �ملطّلق �لذي 
�ملجتمع،  يف  مقبوًل  ويعد  ح�شنة  ب�شورة  يتمتع 
�ختيار  فر�شة  من  يحرمها  �جلائر  �حلكم  فهذ� 
يف  -د�ئمًا-  وي�شعها  �أخرى،  مرة  �لعمر  �رشيك 
�عتبار  على  مربر،  غري  �تهام  وحمل  �ل�شّك  د�ئرة 
�أ�رشتها،  وت�شتيت  بيتها  �نهيار  يف  �شاهمت  �أّنها 
ت�شتحق  ول  بالثقة،  جديرٌة  غري  فهي  وبالتايل 
عاي�شته،  �لذي  �لو�شع  متنا�شني  �أخرى!،  فر�شًة 
�شاهمت  �لتي  و�لظروف  قا�شتها،  �لتي  و�حلياة 
�هلل -�لطالق-،  عند  لأبغ�ض �حلالل  �جتاهها  يف 
ويتجاهلون �أي�شًا �حتمال �أن يكون �لزوج هو من 

�أوقع عليها �ليمني من دون �أّي مربر حقيقي.
�ملطلقة،  و�شف  �أن لزمني  منذ  غرفتي  �أبرح  "مل 
يف  وجارحة  بغي�شة  معاين  �لكلمة  لهذه  و�شار 

هذ�  بالإحباط"  �أ�شابني  وجمتمعي  نف�شي، 
بعد  كثري�ً  عانت  �لتي  ب�رشى"  "�أم  قالته  ما 
طالقها، وكانت �أحوج �إىل �حلنان مل�شاعدتها على 
�شببها  �لتي  �لنف�شية  و�أوجاعها  متاعبها  تخطي 
�أ�شدُّ  كان  �لقريب  جمتمعها  �أّن  �إّل  �لإنف�شال، 
قر�ر  �تخاذ  على  �أجربتها  �لتي  �حلياة  من  ق�شوة 
فمعاملة  �لأطفال،  بوجود  خ�شو�شًا  "�لطالق"، 
على  �أجربتها  �لنف�شية  وظروفها  �لقا�شية  �أهلها 
�عتز�ل �لجتماعات و�لأفر�ح و�ملجال�ض �لعائلية، 
تر�ها  �لتي  �لنا�ض  روؤية  عن  مبناأى  بقيت  حتى 
بعني �لر�أفة و�لرحمة تارة و�أخرى بعني �لت�شكيك 
ميكنه  ل  �لأمر  و�قع  يف  �ملتاأمل  �إّن  و�لزدر�ء. 
�إن  فما  �ملطلقة،  للمر�أة  �ل�شلبّية  �لنظرة  �إنكار 
تتخل�ض �ملر�أة من م�شاكل �لزوج ومتاعبه، حتى 
حتت  منه  خرجت  �لذي  �ملنزل  د�ئرة  يف  تدخل 
�لعائلة  وو�شاية  �لأخ  و�شيطرة  �لو�لدين،  �شلطة 
لفتة و�شهوة؛  �ل�شك يحيطها يف كل  عليها، ويظل 
مما يدل على ثقافة �ملجتمع �ل�شلبية. ويبقى دور 
�لأهل يف �لتقليل و�لتخفيف من هذه �ملعاناة، من 
خالل م�شاندة �ملطلقة معنويًا وماديًا، و�إحتو�ئها 
ترتيب  �إعادة  من  تتمكن  حتى  وعاطفيًا،  نف�شيا 
لتنه�ض  حتتاجه  �لذي  �لأ�شا�ض  وهو  �أور�قها، 
�لو�لدين  تفهم  �رشورة  �إىل  �إ�شافًة  جديد،  من 
لتعيد  ومعاونتها  �ملطلقة،  لبنتهم  و�لأ�رشة 
�لعمل،  �أو  �لدر��شة  خالل  من  حياتها  �شياغة 
تبحث  ما  �أول  هو  و�ملجتمعي  �لنف�شي  فالدعم 
فهذ�  �لزوجية،  حياتها  ف�شل  بعد  �ملطلقة  عنه 
�لياأ�ض  حالة  من  للخروج  �لوحيد  �ل�شبيل  هو 
و�لإحباط، و�حلزن �ل�شديد �لذي قد يدفع بع�شهن 
�لرغم  وعلى  �لباب.  يطرق  رجل  باأول  �لزو�ج  �إىل 
هي  �ليوم  �ملطلقة  �ملر�أة  �أ�شبحت  كله  ذلك  من 
يف  �أطفالها،  رزق  لك�شب  ت�شعى  �لتي  �ملكافحة 
�ل�شعبة  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لظروف  ظل 
�أ�شبحت  �لأب و�لأم معًا، فقد  �لتي تعي�شها، فهي 
�أقوى من ذي قبل، وذلك من خالل خروجها للعمل 
وبدء حياة جديدة بكل ثقة، فلم يبق �لرجل هّمها 
�لتفكري، وحتى يف حالة زو�جها للمرة  �لأول يف 
ب�شبب جتربتها  وعيًا وحذر�ً  �أكرث  �شتكون  �لثانية 
مهمة  تتوىل  �أن  �ملر�أة  على  �أ�شبح  فقد  �ل�شابقة، 
بخلق  تبد�أ  �أن  ميكنها  حيث  بنف�شها،  نف�شها  دعم 
مكانٍة يف جمتمعها، و�خلروج من عنق �لزجاجة، 
و�لإقبال على �حلياة من جديد دون قلٍق و�إحباط. 
�لفر�ق  �لنفو�ض بعامل  تهد�أ  �أن  �لطالق، وبعد  بعد 
جديد  رفيق  عن  �لزوجة  تبحث  �لزمن  وعامل 
�لرجال  �أن  �مُلّرة وهي  للحياة وت�شدمها �حلقيقة 
�أن  م�شتعدين  غري  �ل�رشقي  عاملنا  يف  مبعظمهم 
�أن  �لأوىل  جتربتها  يف  ت�شتطع  مل  �مر�أة  يتزوجو� 
تك�شب وَدّ زوجها فيحتفظ بها، فطلقها، �أو �أ�رشت 

هي على �لطالق.
�لأولد  م�شكلة  وهي  �لثانية  �حلقيقة  وت�شدمها 
فمن من �لن�شاء من تر�شى �أن تتخلى عن �أولدها 
رجاًل  تزوجت  هي  �إن  �أولدها  غري  �أولد�ً  وتخدم 
�شد  من  يتمكن  لن  فقد   ، مثلها  مطلًقا  �أو  �أرمل 
�إىل  بالإ�شافة   ، معًا  و�أطفالها  �أطفاله  حاجيات 
لأنهم   ، ر�آهم  كلما  �لأطفال  هوؤلء  من  غريته 
قبله.  لرجل  كانت  �أمهم  باأن  د�ئمًا  رونه  يذِكّ

�ملطلقة  �أهل  �أن  وهي  �لثالثة  �حلقيقة  وت�شدمها 
�لعزوبية  حياة  لها  يقبلون  ل  وحميطها  نف�شها 
لال�شتقر�ر �أوًل وخ�شية كالم �لنا�ض ثانًيا، فاملر�أة 
�شابة  كانت  �إذ�  وبخا�شة  لها  مكان  ل  �ملطلقة 
فكرة  على  �ملر�أة  ى  رَبّ �ملجتمع  �أن  ذلك  جميلة، 
كنزها،  هو  �جل�شماين  �جلمال  �أن  وهي  ثابتة 
�ل�شغل  و�أ�شبح  ذهني  �إطار  �إىل  ج�شدها  فتحول 
يف  ي�شارعون  لذ�   ، �ملر�أة  جمال  للرجل  �ل�شاغل 
ويف  �لنف�شية  جر�حاتها  تلتئم  �أن  قبل  تزويجها 

كثري من �لأحيان يجربونها على ذلك.
�حلقيقة  جتاهل  ميكننا  ل   ، نف�شه  �لإطار  ويف 
�لد�مغة وهي �أن �لأطفال هم �أوىل �شحايا �لطالق 
�أبويهم  بني  �لأ�رشي  �لر�بط  بف�شخ  يفقدون  لأنهم 
و�ل�شتقر�ر،  و�حلماية  بالأمن  �لإح�شا�ض  معاين 
حول  و�لديهم  بني  �رش�عات  فري�شة  لي�شبحو� 
حيث   ، �ملعقول  حدود  تتجاوز  قد  �لتي  تبعيتهم 
�إىل جانبه، ولو  �لطفل  ليك�شب  يت�شابق كل منهما 
كالر�شوة  �جلذ�بة  �لو�شائل  ��شتخد�م  �إىل  ذلك  �أدى 
تتحطم  هنا  �لآخر.  �شورة  ت�شويه  �أو  �لتج�ش�ض  �أو 
ذهنية  يف  �لزوجني  لرتكيبة  �ملتو�زية  �ل�شورة 
بالثنني  �لثقة  يفقد  يجعله  �لذي  �لأمر  �لطفل، 

يعي�ض  �لذي  �لو�شط  بهذ�  ذرعًا  ي�شيق  وقد  معًا، 
�لبحث عن  فيبد�أ يف  �شيئة؛  فيه حمكومًا بخرب�ت 
من  فقده  ا  عَمّ تعوي�شًا  فيه  يجد  عّله  جديد  و�شط 
�ل�شوء  �إىل رفاق  �أحيانًا  حب وحنان، مما يعر�شه 
�أن  بالو�قع  �لنحر�ف.  عامل  �إىل  يقودونه  �لذين 
على  ُيفهم  حينما  تكمن  �لطالق  مو�شوع  خطورة 
�لزوجية ل  و�أن �حلياة  �لرجل،  بها  يلهو  لعبة  �أنه 
قد��شة لها ول �حرت�م، فيخرج �لطالق عن �لغر�ض 
�أبغ�ض  و�عتربه  وجل،  عز  �هلل  ب�شببه  �أباحه  �لذي 
دو�مًا  �لزوجية  للحياة  يريد  تعاىل  فاهلل  �حلالل، 
و��شتقر�ر�ً، ولكن ب�رشط �أن يكون ذلك حمققًا لقدر 
من �ل�شعادة ت�شري �لأ�رشة يف ركابه. ولكن عندما 
ل�شعادتها،  تدمري�ً  �لزوجية  �حلياة  ��شتمر�ر  يعني 
كل  وُت�ْشَتنفد  مقد�شة،  ر�بطة  كل  تنقطع  وعندما 
�شبل �لإ�شالح ي�شبح �أبغ�ض ما �أحل �هلل هو �حلل؛ 
متامًا كالطبيب ل يلجاأ �إىل �إجر�ء عملية جر�حية 
�أن  للرجل  يجوز  فال  �لق�شوى.  �ل�رشورة  عند  �إل 
�أنِت طالق!!  بينهما:  �جلو  ر  تعَكّ كلما  يهدد زوجته 
بادرة  لحت  كلما  زوجها  �ملر�أة  تهدد  �أن  ول 
 ، خالف: طِلّقني!! فذلك خروج عن جادة �ل�شو�ب 
ُي�رْشَع ليتلهى به �لالهون، ويعبث  لأن �لطالق مل 

و�شائل  جميع  ��شتنفاد  بعد  و�إمنا  �لعابثون،  به 
�حلكام  تدخل  وبعد  و�لعتاب،  و�لإ�شالح  �لتفاهم 
لإ�شالح ذ�ت �لبني من �أهل �لزوج �أو �لزوجة، و�إل 
�أيها  فيا  ق.  ُوِثّ ما  عرى  ليفَكّ  �ملاأذون  دفرت  فاإىل 
�لزوج و�لأب ل تتلفظ باأبغ�ض �حلالل عند �هلل، �إل 
�إذ� تعذر لك �لعي�ض مع زوجتك و�أ�رشتك، و�إل تكون 
قد هدمت بيتك بيديك و�رشدت �أطفاًل ل ذنب لهم 
�إل �أنهم �أطفالك. و�أنت يا �أيتها �لزوجة و�لأم ل.. ل 
تعذر عي�شك مع زوجك،  �إذ�  �إل   .. طِلّقني  تطلبيها: 
�أطفالك لتعي�شي يف جمتمع  و�إل تكون قد �رشدت 
�حلالل.  �أبغ�ض  لكنه  حالل  فالطالق  يرحم.  ل 
وزيارة ق�شرية �إىل �إحدى �ملحاكم �ل�رشعية لرنى 
باأم �أعيننا �ملاآ�شي و�ملاآ�شي �لعائلية �لتي تتجاوز 
�ملحاكم،  على  و�ملطروحة  يوم  كل  �لع�رش�ت 
�إىل هذ� �حلل.  نلجاأ  �أن  ولتجعلنا نفكر بعمق قبل 
�حللول  كافة  ��شتنفاذ  بعد  �لطالق  وقع  �إن  ولكن 
�لأخرى و�أيقن كال �لطرفني عدم �إمكانية �لتعاي�ض 
و�أن و�شعهما �أ�شبح ل يطاق ، فال باأ�ض باللجوء 
�إىل �حلل �لأخري ، ولكن علينا جميعا �أن ندرك �أن 
على  عار  و�شمة  لي�ض  �ل�شحيحة  بحالته  �لطالق 
جبني �ملر�أة بل قد يكون نهاية �شعيدة حلياة �شقية 

وقدميًا كان �لنا�ض يعي�شون وكاأنهم يف منزل و�حد 
فاإن  فقرية،  �أ�رشة  وجدت  و�إذ�  بل  و�حدة،  و�أ�رشة 
كل  يقدم  بحيث  عوزها،  �شد  يف  يتعاونون  �جلري�ن 
يق�رّشون مع  يكونو�  �أنهم مل  كما  ي�شتطيع،  ما  جار 
جري�نهم ماديًا، عرب �لوقوف معهم يف حالة "�لدَّين"، 
�إ�شافًة �إىل �أنه ل توجد �مر�أة لي�ض لها �أهل؛ لأن �أهل 
�حلي هم �أ�رشتها، فهي معززة مكرمة بني جري�نها، 

مبا يف ذلك �لتنومي يف م�شت�شفى و�لعمليات.
�جلار عن جاره،  ي�شاأل  يعد  فلم  �حلا�رش  �لوقت  �أما 
�لبع�ض  بع�شهما  مع  يتقابال  ل  �أن  �ملمكن  من  بل 
�لجتماعية،  �لرتكيبة  يف  خلاًل  ُيعد  مما  �شدفة،  �إّل 
ُيحتم  مما  �أ�شا�شها،  هو  �لرت�بط  يكون  �أن  لبد  �لتي 
عرب  �حلي،  قاطني  بني  �ملحبة  �أو��رش  زيادة 
�أو �شهرية يتم فيها تبادل �لأخبار  �أ�شبوعية  لقاء�ت 
مركز  �أو  ملتقى  �إن�شاء  من  مانع  ول  و�ملعارف، 

�جتماعي لكل حي.
من  كان  �ملا�شي  يف  "عبد�هلل":  �ملو�طن  وقال 
و�لن�شب  �لقر�بة  �شلة  �جلري�ن  بني  �لتو��شل  ُيعزز 
�إىل جو�رهم �شار على نف�ض  فيما بينهم، ومن �شكن 
�ل�شالت  تو�رت  فقد  �لآن  �أما  وتقاليدهم،  عاد�تهم 
ب�شبب م�شاغل �لنا�ض، و�ختالف �أوقات �لفر�غ، وتعدد 
ل�شيما  �مل�شاكل،  من  �خلوف  �إىل  �إ�شافًة  �لأجنا�ض، 
بني �لأبناء، وكذلك عدم �إدر�ك �لأهمية �ل�رشعية فيما 
يخ�ض �جلار، م�شيفًا �أنه يوجد �إىل جملة من �لركائز 
وتبني  �مل�شجد،  لقاء�ت  منها  �ل�شلة،  تعيد  قد  �لتي 
�جتماعات �أ�شبوعية �أو �شهرية، وكذلك �إن�شاء ملتقى 

�أو مركز �جتماعي للحي.
�لعاد�ت  من  "�أم حممد" �أن كثري�ً  �مل�شنة  و�أو�شحت 
�ندثرت، من بينها لقاء �شيد�ت �حلي، حيث  �جلميلة 
�لع�رش  �شالة  عقب  �أو  �ل�شباح  يف  لقاء  على  د�أبن 
بع�شهن،  �حتياجات  يتلم�شن  بينهن،  دوري  ب�شكل 
�ملال  ويجمعن  بل  معونة،  حتتاج  من  وي�شاعدن 
لالأرملة �أو �ملطلقة، ويقدمن وجبات �لغذ�ء للمري�شة، 
�إ�شالح  �مل�شاهمة يف  �إىل  �إ�شافًة  لالأيتام،  و�لك�شوة 
مي�شني  �لن�شاء  �أن  مبينًة  �لأزو�ج،  بني  �لبني  ذ�ت 
�لآن  �أما  و�ملحبة،  و�لألفة  بال�شعادة  مملوء�ً  وقتا 
يف  له  فالكل  �لأج�شاد،  فتبعتها  �لقلوب،  فتباعدت 
وهذ�  �لآخر،  لأمر  يهتم  ول  بل  وم�شاغلها،  �حلياة 

موؤمل جد�ًّ وحمزن.
�جلو�نب  من  �لرغم  على  �أنه  حممد"  "�أم  وذكرت 
تو�شيع  حيث  من  �لتطويرية  للم�رشوعات  �لإيجابية 
على  متامًا  ق�شت  �أنها  �إّل  �لأحياء،  وتنظيم  �لطرق 
�ملنازل  كانت  �أن  فبعد  �لجتماعية،  �لعالقات 
متال�شقة كقلوب �شكانها، �أ�شحت �ل�شو�رع و�لطرق 
�لبناء  �أ�شلوب  حتى  و�أ�شبح  بل  بينها،  فا�شلة 
و�لتباهي به يزيد من �لعزلة، ويفر�ض على �لبع�ض 
مرفهة  حياة  يوؤمن  حتى  و�لكدح  �لعمل  من  مزيد�ً 
حتى  �حل�شد  �لقلوب  �أ�شاب  �أنه  م�شيفًة  لأ�رشته، 
�ل�شيار�ت  �أو  �أو مبنى فالن  بات �حلديث عن عمارة 

�أنه لن تعود �لألفة  �لفارهة �لتي ميتلكها، لفتًة �إىل 
باأ�شلوب  حياتنا  �شياغة  �أعادت  �لع�رشية  و�حلياة 

كئيب ولون قامت!.
كان  ومفكر-:  موؤرخ  �لفايدي" -  "د.تني�شب  وقال 
�ل�شكنى قرب بع�ض، ل يف�شل  �لنا�ض قدميًا يحبون 
ت�شمح  ل  ورمبا  �شيقة،  م�شاحات  �إّل  �ملنازل  بني 
تقع  كانت  حيث  و�حد،  �شخ�ض  مبرور  �إّل  م�شاحته 
�ملباين ذ�ت �لطابقني يف �لأزقة، لدرجة �أن �جلار�ت 
من  �لبع�ض  بع�شهن  بني  �لأحاديث  يتبادلن  كن 
نو�فذ �ملنزل �لتي كانت تغطيها "�لرو��شني" �لقدمية، 
م�شيفًا �أنهم كانون ي�شكنون على نظام "�لأحو��ض"، 

�لجتماعي  �لرت�بط  �لطريقة  هذه  فو�ئد  �أهم  ومن 
�لو�حد  �حلو�ض  �شكان  بني  ُتقّوى  حيث  �لقوي، 
�شكان  �أن  ويظهر  �لجتماعية،  و�لعالقات  �لرو�بط 
و�حدة،  و�حد وعائلة  كاأنهم منزل  �حلو�ض جميعهم 
�ملنا�شبات، وقد  �أنه يظهر هذ� جليًا عند  �إىل  م�شري�ً 
�لأحو�شة،  هذه  يف  �حلقيقية  �جلري�ن  فزعة  مل�شُت 
حيث ي�شارك �جلميع يف �أي منا�شبة عند �أي �شخ�ض 
من �شكان �حلو�ض، مبينًا �أنه ي�شارك بع�شهم بع�شًا 
كاأنهم �أ�رشة و�حدة، موؤكد�ً على �أنه �إذ� وجدت �أ�رشة 
فقرية، فاإن �جلري�ن يتعاونون يف �شد عوزها، بحيث 
"فر�ض"  ذلك  يف  مبا  ي�شتطيع،  ما  جار  كل  يقدم 

�ملنزل، علمًا �أن �ملنازل كانت �شغرية جد�ًّ.
و�أو�شح "د.�لفايدي" �أنه �إذ� وجدت منا�شبة كالزو�ج 
�لو�جب،  يوؤدون  "�حلو�ض"  �شكان  فاإن  �لعز�ء،  �أو 
ياأتي  من  ومنهم  باملاء،  �ملكان  "ير�ض"  من  منهم 
�شابقًا-،  -�لإ�شاءة  و"�لأتاريك"  ب"�ملفار�ض" 
مبن  ياأتي  من  ومنهم  بالذبائح،  ي�شارك  من  ومنهم 
�أنه طّبق هذه  �إن مل يكن هناك طباخًا، مبينًا  يطبخ 
�أن  �إىل  م�شري�ً  وعاي�شها،  و�شاهدتها  كثري�ً  �لفزعة 
�جلري�ن مل ُيق�رّشو� مع جري�نهم ماديًا، عرب �لوقوف 
�ل�شجن  يدخل  من  فقّلما  "�لدَّين"،  حالة  يف  معهم 
�أهل؛  لها  لي�ض  �مر�أة  توجد  ل  �أنه  ذ�كر�ً  ذلك،  ب�شبب 
ذلك  على  وقفت  وقد  �أهلها،  هم  �حلو�ض  �أهل  لأن 
مكرمة  معززة  لأنها  حالت؛  عدة  و�شجلت  فعليًا 
م�شت�شفى  يف  �لتنومي  ذلك  يف  مبا  جري�نها،  بني 
ويتبادلن  معها  �حلي  ن�شاء  تاأتي  حيث  و�لعمليات، 
من  �جلري�ن  فزعة  تنتقل  �أنه  مو�شحًا  معها،  �ملنام 

حو�ض �إىل �آخر.
وتاأ�شف على ما و�شل �إليه حال �جلري�ن �ليوم، فقد 
�شكان  بني  حتى  �لعالقات،  و�نقطعت  �لفزعة  قّلت 
�لعمارة �لو�حدة، بل و�متدت �لقطيعة حتى لالأقارب 
كان  ما  على  �لعودة  �إىل  �ملجتمع  د�عيًا  و�لأرحام، 
عليه �لآباء و�لأجد�د من تو��شل وحب وح�شن جو�ر 

وفزعة و�أخوة.
ميتد  كان  قدميًا  �جلو�ر  �أن  على  "د.�لفايدي"  و�أكد 
حتى لغري �مل�شلم، فاجلار م�شطلح يطلق على كل من 
�أو  م�شلمًا  كان  �شو�ء  بجانبه،  و�شكن  �لإن�شان  جاور 
كافر�ً، حم�شنًا �أو م�شيئًا، م�شيفًا �أنه يتفاوت �جلري�ن 
بح�شب قربهم من �ل�شخ�ض، فهناك �جلار �مل�شلم ذو 
�مل�شلم،  غري  و�جلار  �مل�شلم،  �جلار  وهناك  �لرحم، 
كثري�ً  �لإ�شالم  حّث  فقد  حقوق،  لهم  كلهم  وهوؤلء 
على �لإح�شان باجلار و�ملعاملة باحل�شنى معه، قال 
ُكو� ِبِه �َشْيئًا َوِباْلَو�ِلَدْيِن  َ َول ُت�رْشِ تعاىل: "َو�ْعُبُدو� �هللَّ
اِر  َو�جْلَ �َشاِكنِي  َو�مْلَ َو�ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى  َوِبِذي  �إِْح�َشانًا 
ْنِب"، ويف  اِحِب ِباجْلَ ُنِب َو�ل�شَّ اِر �جْلُ ِذي �ْلُقْرَبى َو�جْلَ
يو�شيني  جربيل  "ماز�ل  �ل�رشيف:  �لنبوي  �حلديث 
ر�شول  �أن  مبينًا  ثه"،  �َشُيورِّ �أنه  ظننت  حتى  باجلار 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم جعل �لإح�شان �إىل �جلار من 
يوؤمن، و�هلل  يوؤمن، و�هلل ل  "و�هلل ل  بقوله:  �لإميان، 
ياأمن  ل  َمن  قال:  �هلل؟  ر�شول  يا  َمْن  قيل:  يوؤمن.  ل 

جاره بو�ئقه".

تحت ضغوط مفرطة ... معاناة المطلقة بين عبء اجتماعي وقسوة أهلها

عالقات الجيران "تائهة" بين شكليات الحاضر وعادات زمان
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تال�شت "فزعة اجلريان" يف 
حياتنا ب�شبب �شرعة عجلة 
التقدم، فاأ�شبح "اجلوار" 
كلمة لي�س لها اأي انعكا�س 

على حياتنا اليومية، وبات 
الكثري مّنا ال يعرف من 

ي�شكن بجانبه، بل وال يعرف 
من يقطن العمارة التي 

ي�شكنها، فكم من مري�س 
مل يجد عائدًا ممن ال يبعد 
عنه �شوى اأمتار حمدودة، 
وكم من جائع، اأو فقري، اأو 
مدين، اأو م�شاب يف مال، 

اأو حتى قريب، مل يجد 
موا�شيًا، فقد جرفتنا تيارات 

احلياة بعيدًا، وع�شفت بنا 
امل�شاغل اإىل حد ن�شينا فيه 

واجباتنا وم�شوؤولياتنا 
جتاه اجلريان!.
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