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  تكرار الفشل في إتمام الزواج
  نوع من عصاب القدر الھستيري

  

  عادل كمال خضر/ د.أ

  ا�داب ــ جامعة بنــھاوكيل كلية 

  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
  

الق�در الھس�تيري ھ�و   أن عص�اب بداية نش�ير إل�ى         
ا#ع��راض   م�ن  ي��ز بكون�ه خ��اليم��ن الھس�تيريا  يتم  ن�وع

المرض��ية ،  غي��ر أن��ه يتبل��ور ف��ي أن الم��ريض يق��ع ط��وال 
  حياته ف�ي أزم�ات نفس�ية  ،  وأن�واع م�ن الص�راع النفس�ي

تتش���ابه م���ن أول انبث���اق العص���اب  من���ذ   بص���دد مواق���ف
طيلة حياته على نحو م�ن تك�رار   معه الطفولة  ،  وتسير 

ع ي��ؤدي إل�ى ش��كل والص�را. المواق�ف المتش�ابھة المؤلم��ة 
أي أن .  ل بعين��ه  ـفش��  مع��ين م��ن الس��لوك ، منتھي��اً إل��ى

ب��نفس   نف�س  المواق�ف منتھي�اً   عل�ى الم�ريض أن  يع�يش
معن�اه  أن�ه    العص�اب  ل�يس  ھ�ذا في   والقدر..  النھايات 

<  محتم على المرء  ،  بل يقصد  به أن�ه  ق�در   من  قدر
  .مصنوع بيد صاحبه 

  

  .يلي  نعرض لحالة تعاني من ھذا القدر  وفيما        
  

  :المشكلة  -
  

عام��اً ، م��ن أس��رة  ٢٥أن��ا آنس��ة أبل��غ م��ن العم��ر         
متوس���طة الح���ال ، حص���لت عل���ى مؤھ���ل ج���امعي وأعم���ل 

ل��ديF  طم��وح ف��ي تحص��يل المزي��د م��ن   بالتربي��ة والتعل��يم ،
، الك��ريم  حافظ��ة ل�بعض أج�زاء م��ن الق�رآن  عل�وم ال�دين ،

وأم���ي وأخ���وتي ، ف���ي إح���دى الق���رى   م���ع أب���ي  أع���يش 
  ..  ، وأنا أكبر ا#بناء  الشرقيةبمحافظة 

  

  أرغ�ب  ف�ي ال�زواج  مث�ل أي  بن�ت  إنن�ي  مشكلتي        
 وكثي�ر ف�ي   ،  وحواليF  كل زميJتي اتجوزوا  ، سني  في

نفس�ي .. المواصJت  أو في الشغل  يقول�وا  ل�ي  ي�ا م�دام 
أن�ا   .  م عل�ى اLلت�زام ال�دينيأتجوز ويبقى لي أبناء أرب�يھ

جالي خطاب كثي�ر ، أكث�رھم بارفض�ھم #نھ�م أق�ل من�ي ف�ي 
التعل��يم أو اMمكان��ات ، أو ع��دم اLلت��زام ال��ديني ، ولك��ن أن��ا 
اتخطبت رس�مي أرب�ع م�رات ، وف�ي ك�ل  م�رة م�ن الم�رات 
ا#ربع��ة  أك��ون ف��ي البداي��ة مرحب��ة ب��العريس وأح��س إن��ي 

ولك��ن م��ع الوق��ت   ويس ،وإن��ه إنس��ان ك��  متقبل��ة خطيب��ي
أحس  بأن  مشاعري تجاه خطيبي اتغي�رت ،  وإن�ي  م�ش 

 م��ش..  ق��ادرة أكم��ل مع��اه ، وأرفض��ه وتتفش��كل الخطوب��ة
عارفة إيه اللي بيحصل بالض�بط ويخلين�ي أتقل�ب علي�ه بع�د  

 بع�د  ه بي�دفعني  لرفض�  الل�ي  ب�ه ، وإي�ه  ما كنت  مرحب�ة
ف�يF   حاج�ة غل�ط  أن�ا حاس�ة إن في�ه.. علي�هما كنت موافقة 

  ..أنا 
   

ك��ل واح��د  م��ن ا#ربع��ة الل��ي خطب��وني ،    ف��ي أن��ا         
يعن�ي   إنس�ان طي�ب وملت�زم ديني�اً ،  كنت بتوس�م  في�ه إن�ه

يص�لي الوق�ت بوقت�ه ف�ي المس�جد ، وكن�ت   إنسان صالح ،
 فيھ�ا  وأس�ألھم الديني�ة  بع�ض الكت�ب قراءة  منھم  بطلب 

  ..ف�ي ال�دين   يك�ون أق�در من�يالل�ي أتج�وزه   أنا ع�ايزة.. 
كم��ان  .. ونتن��اقش م��ع بع��ض   يعن��ي ي��وجھني ويعلمن��ي

حي��ث التعل��يم   أبح��ث ف��يھم ع��ن الكف��اءة  بين��ي وبي��نھم م��ن
بع�د   ولكن .. والعائلة باMضافة للتدين   واMمكانات المادية

الخطوب���ة  أك���ون  اكتش���فت إن  م���رور وق���ت  قلي���ل عل���ى 
 ،  أكمل مع�اه   قادرةمرفوض من جوايه ، ومش  الخطيب 

لي��ه   وافق��ت  ط��ب أن��ا  لي��ه ده بيحص��ل ؟  …وأرفض��ه  
بارفض بع�د ك�ده ؟   وليه ..  كل مرة   في  عليھم  برغبتي

 م��ن  حت��ى إن آخ��ر خطي��ب ل��يF  أن��ا أص��ريت علي��ه ب��الرغم
، يعن�ي م�ش مف�روض  رفض أھل�ي ل�ه وع�دم ت�رحيبھم ب�ه

 Fمع��اه  ابت��دى وال��دي يتف��قرس��مي ول��ي ولم��ا اتق��دم  ، عل��ي
لقيتن��ي  ب��رفض أكم��ل  ، بع��د فت��رة قليل��ة  ك��ل حاج��ة   عل��ى

ل��زواج مع��اه، وطلب��ت م��ن أم��ي إنھ��ا تبل��غ وال��دي برفض��ي ل
  .. منه

  

في�ه حاج��ة افتكرتھ��ا دل��وقتي ، أن�ا حاس��ة إنھ��ا م��ش         
مھمة لكن ھقولھا وھي إن أنا لما كنت طالبة ف�ي الجامع�ة 

كنا بنحب  ..  في الكلية  بزميل لي  كانت لي عJقة حب  ،
من أھلي لك�ن  بعض قوي ، وكان عايز يتقدم لي ويخطبني

 ل��ي   واتص��لت ب��ي  ب��التليفون  وقال��تي ، وفقتش��ا أم��ه م��
" بين�ي وبي�نھم  تك�افؤ   ابعدي عن ابني علش�ان  م�ا ف�يش

#نھم م�ن عائل�ة كبي�رة وأثري�اء "  حاجة زي أفJم السيما 
وبع��د   وھ��و انص��اع لرغب��ة أم��ه واحن��ا متوس��طي الح��ال ، 

وكل الخواطر الل�ي   عني  ،  وأنا حرقت كل  متعلقاته لدى
  ومبقتش��ي..  ونس��يت الموض��وع ده   ..كن�ت باكتبھ��ا عن��ه 

كثي��ر م��ن الخط��اب لك��ن أن��ا   بع��ده  في��ه ،  وج��الي  أفك��ر
ك�فء   وافقت على أربع�ة ب�س ، حس�يت ف�ي البداي�ة  أنھ�م 

  وإنيمع الوقت  كنت بحس  أنھم أقل  كفاءة    لكن..  لي 
واح�د  م�نھم  وينتھ�ي الموض��وع    م�ن جواي�ة رافض�ة لك�ل
  محيرن��ي الل��ي  بيحص��ل دل��وقتي   ..بالفش��ل ف��ي ك��ل م��رة 

ف��ي البداي��ة  بالخطي��ب  وبع��د ك��ده    لي��ه أرح��ب..  خ��الص 
 L  وأرفضه بعد كده رف�ض ت�ام ، Fأحس إنه مش كفء  لي
رجعة فيه ؟؟  وأقوم  بحرق صور الخطوبة  وأي متعلقات 

  .. كل خطيب  منھم  تخص
  

  :التوصية  -
  

  تتع���املين  م���ع  ح���ديثك أن���ك  يتض���ح بداي���ة  م���ن        
خطابك  بأس�لوب المعلم�ة  الت�ي ت�ود أن تھ�ذب وتع�دل م�ن 

،  حيث تكلفينه بعم�ل الواج�ب " الخطيب "   سلوك التلميذ
وتص��ححين ل��ه ا#خط��اء ، وس��وف يعاق��ب من��ك ـ عل��ى أي 
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  ب المطل�وب  وبالت�اليحال ـ  نظي�ر الفش�ل ف�ي عم�ل الواج�
ج��زاؤه الرس��وب ف��ي اLمتح��ان  والفش��ل ف��ي إتم��ام  يك��ون 

  .. الخطبة لعدم نجاحه  في إثبات جدارته #ن يحوز رضاك 
  

ف��ي التعام��ل    أس��لوبك  تتخل��ي ع��ن  علي��ك بداي��ة أن        
ليسوا تJمي�ذ فص�لك  حت�ى تختب�رينھم    خطابك ،  فھم  مع

نھ�م لتب�رري لنفس�ك أ،   فشلھم وع�دم  كف�اءتھم  فتظھرين
  .. بك كزوجة   ليسوا جديرين

  

م��ا ي��دفعك ل��رفض ك��ل خطي��ب يتق��دم ل��ك    إن ھن��اك        
  وحت���ى ا#ربع���ة ال���ذين ت���م ..ل���ك   بمقي���اس ع���دم الكف���اءة

بمعنى أن�ك   ..إلى حين   نوقبولھم  من طرفك ، ھم مقبول
لك��ل واح��د م��نھم   تق��ومين بع��د قب��ولھم بعم��ل ف��يش وتش��بيه

  ..للتعرف على مواطن ضعفه وعدم كفاءته ثم رفضه 
  

إل���ى محاول���ة  للخط���اب يرج���ع   إن تك���رار رفض���ك        
لتجن��ب الش��عور ب��النقص ،  ذل��ك   Lش��عورية  م��ن جانب��ك

منه  بعد رفض أم حبيبك خJل فترة   الشعور الذي عانيتي
حدث  ومن ثم.. وزوجة Lبنھا   خطيبة الجامعة  أن تقبلك 
التوح�د   قم�ت أن�ت بالتوح�د  بھ�ا  حي�ث  اعتداء عليك ، ثم

،  فأص��بحت أن��ت تمارس��ين نف��س دور " ا#م " بالمعت��دي 
ب��أن ترفض��ين  ك��ل م��ن "  ل��ك   ب��الرفض"  ا#م المعتدي��ة 

يتقدم لك طالباً  ال�زواج من�ك ، ويح�دث ھ�ذا  بش�كل متك�رر 
،  بحي�ث  يأخ�ذ  نف�س الس�يناريو ،  حي�ث وبصورة قھرية 

بأن ي�تم القب�ول ف�ي ك�ل  م�رة   ..النھايةذات فس  البداية ون
من المرات ا#ربعة  ث�م ال�رفض ف�ي النھاي�ة  لع�دم الكف�اءة  

، أو الكف�اءة ة ي�العائل الكف�اءة ــ  سواء الكفاءة المادية  أو
  ف�ي النقص   نواحي  عن  تبحثي  أن المھم  ــ في التدين 
لع��دم " نطقي��اً تم ال��رفض بحي��ث يك��ون رفض��اً مالخطي��ب لي��

  وھن��ا ي��تم  ال��دفاع ع��ن ال��ذات م��رات عدي��دة..   "الكف��اءة 
كم�ا أن ال�رفض المتك�رر للخط�اب م�راراً ..  وبشكل قھري 
ن��وع م��ن اLنتق��ام م��ن الرج��ال الخط��اب ل��ك    وتك��راراً ھ��و

وأھلھم ،  لقد تم  إھانتك مرة واحدة  فيما  سبق ،  ولكنك  
اMھان�ات لك�ل الخط�اب  تردين اMھانة  الواحدة  بالعديد من

وأھلھ��م ،  حي��ث تق��ومين  بإھان��ة الخطي��ب  وأھل��ه  الم��رة 
باس���تخدام  "  بع���د  ا#خ���رى ، كع���دوان منق���ول  ومعم���م  

  " .ميكانيزمي  نقل  العدوان والتعميم 
  

إن تكرار الفشل في  إتمام الخطوبة والزواج  مرجعه       
أس�رة  لك�ون  إذن  الجرح القديم الذي شعرتي فيه ب�النقص

ف�ي المكان�ة  لع�دم التك�افؤ  Lبنھم   رفضتك  كزوجة حبيبك
  أض��فت إليھ��ا  وأن��ت  ( والمادي��ة   والعائلي��ة  اLجتماعي��ة

التكافؤ  في الناحية الدينية ، Lتجاھك بعد انتھاء  الدراس�ة 
الجامعية  إلى اLستزادة من الدراسة الدينية وحف�ظ أج�زاء 

  ) .. من القرآن الكريم 
  

لرفض�ك م�ن قب�ل  ومن ثم فإن ھذه الخبرة المؤلم�ة         
م�ن ذاكرت�ك وإن كن�ت  تناس�يتيھا ،   أسرة حبيبك  ل�م تم�ح

ب��ل حف��رت ف��ي الJوع��ي عن��دك أخ��دوداً  يح��رك  س��لوكك 
  .. الحالي تجاه كل من تسول له نفسه أن يخطبك 

  

الوق��ت   ال��زواج  ف��ي  الفش��ل ف��ي إن تك��رار  خب��رة         
  لخب��رة ماض��ية م��ؤثرة  ف��ي  حيات��ك الح��الي  يرج��ع  إذن 

حبيب��ك  كزوج��ة  Lب��نھم ،   رفض��ك  م��ن  قب��ل  أس��رة  ھ��ي
ف���ي    Jـ���ـذات���ك  متمث  ال���دفاع  من���ك ع���ن ك���ان   وبالت���الي

الش��عورية    الناحي��ة  المب��رر  م��ن  غي��ر  لوككـ��ـس  تك��رار
المب�دئي   أو  بالقبول  للكثير  من الرجال ،  بالرفض  التام

،    الكف��اءة  لھ��م  فيم��ا بع��د  لع��دم ض لل��بعض  لي��تم  ال��رف
  .. مثلما  تم  رفضك  من  قبل لنفس السبب 

  

 واح��دة فق��ط ، م��رة   م��ن قب��ل وإذا ك��ان ت��م رفض��ك        
فأنت تقومين بصورة قھرية بالرفض  مرة  بع�د م�رة ، ب�ل 

..  أن آخ��ر  خطي��ب ل��ك طلبت��ي من��ه أن يتق��دم  ل��ك رس��مياً 
  قمت�ي  بع�د ذل�ك  برفض�ه  ، رغبت�كوفق�اً لوبعد  أن  تقدم  

 فقد حدث منك تعميم على كل الرجال !!  لعدم التكافؤ أيضاً 
 ربم�ا #ن الحبي�ب ا#ول  ق�د  مرفوض�ون ،  جميعھم  فھم( 

حرق  متعلقاته ،  ولك�ن  وتم  Lبد  من عقابه  وكانخذلك 
وم�ن  ث�م فأن�ت  تق�ومين اUن  ب�رفض   ..ليس كافي�اً   ھذا

تق��ومين  بع��د فش��ل  ك��ل خطب��ة   ن��ككم��ا أ  ك��ل الخط��اب ،

إلى  الصور   والحرق عدوان منقول..  حرق صور الفرح ب
كان  موجھاً  ف�ي  ا#ص�ل  لVش�خاص الحقيقي�ين ، كم�ا أن 

  ) .الحرق يتضمن المحو التام من الوجود 
  

ف�ي ال�رفض  بع�د   ا#ساسي  لس�لوكك  المحرك  إن        
نفس�ك بأن�ه  م�ا  القبول المبدئي للخطاب ، ھو  دفاع�ك ع�ن

م�ن أس�رة خطيب�ك ا#ول ، وأن�ه   يجب أن يتم رفض�ك كان 
س�أرفض مس�تقبJً  ك�ل   إذا  ما كان تم رفضي  مرة  ف�إني

 Fوإذا  م��ا ك��ان  ت��م طالب��اً ال��زواج  من��ي  م��ن يتق��دم إل��ي  ،  
،  ف�إني س�أرفض   بيبي ـضي  بحجة  عدم  كفاءتي  لح�ـرف

وج�ه  منھم عن   كل  في  وسأبحث  لنفس السبب  خطابي
وھ���ذا الص���راع يتفاع���ل ( القص���ور ف���يھم لتبري���ر ال���رفض 

  ..) Lشعوريا بداخلك ، وھو الذي يحرك سلوكك القھري 
  

المطلوبة   الكفاءة  كأحد نواحيإدخال التدين وقد تم         
ھ��م  وت�م التش��دد ف�ي ذل��ك م�ع م��ن  ف�ي الخطي��ب المتق�دم ل��ك

الخط���اب   ب���ة، إل���ى درج���ة مطالك���فء  ل���ك مادي���اً وأس���رياً 
ومعن��ى ھ��ذا  ..  أج��زاء م��ن الق��رآن  بص��Jة التھج��د وحف��ظ 

  :ب���داخلك   إيج���اد مب���رر جدي���د لل���رفض  ، حي���ث تق���ولين
خطيبي حتى إذا كان يص�لي الف�روض  لكون�ه ل�م  سأرفض 

وحيث أن�ي أق�وم  بص�Jة  التط�وع ..  يؤدى صJة  التھجد 
ن�ي فإني أكفأ من�ه ، وبالت�الي ھ�و L يلي�ق ب�ي لكون�ه أق�ل م

    …وھلم جرة  …تطوعاً 
  

فھذا ھو  قدرك  الذي صنعتيه  بيدك لتدافعي به         
  جرمك في  عن نفسك وتعاني من خJل معايشته عواقب

تتسببين في ألم  إذ   تتألمي فJبد أن..  حق اUخرين 
تقتصي   أن  عندك الJوعي   إذن عدالة تلك ..  اUخرين 

  ..في نفس الوقت  ذاتك   اUخرين  ومن  Lشعورياً  من
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