هل المشكلة في العنوسة أم في الرجل األبَله ؟
في إحدى املساءات  ،شاهد على شاشة
إحدى القنوات العربية برنامج ًا تليفزيوني ًا
 ،يتحدث ع��ن أس�ب��اب عنوسة عديد من
النجمات السينمائيات والتليفزيونيات
واملثقفات عموم ًا  ،رغم متتعهن باجلمال
ال�ل�اف��ت وال �ث �ق��اف��ة ال��واس �ع��ة  ،حسب
رأي مقدمة البرنامج ال�ت��ي استضافت
عدد ًا من الضيوف ،منهم طبيب نفساني
وباحثة اجتماعية والنجمة اجلميلة ليليان
أن � ��دراوس  ،م�ق��دم��ة وم �ع��دة برنامجيها
الشهيرين ـ على الهواء ـ «فش خلقك» و « شو
اسمك « .وكان أن وجهت للمذيعة ليليان
سؤا ًال عن سبب عزوبيتها  ..هل ألن الرجال
قلي ُل ؟! أم ألنها لم جتد الرجل املناسب ليكون
شريك ًا حلياتها ؟ وكانت اإلجابة أن النصيب لم
يأت بعد  ..وأنها سعيدة بتربيتها ألبناء أخوتها ،
ِ
وسعيدة بصداقاتها املختلفة  ،وبأنها تشغل نفسها
بالقراءة واالطالع والدراسات والكتابات املختلفة
وبعملها التي حتبه  .حقيقة  ..ال أدري ملاذا يقلقنا
بقاء الفتاة عازبة ؟! ويفزعنا عدم تزويجها ؟ وكلما
تقدم العمر بالبنت نصاب بالغم والهم ونضرب كف ًا
بكف ونلطم خدودنا وك��أن الدنيا أظلمت علينا أو
لكأمنا ضاعت البنت وأض�ح��ت ( َب ��ور ًا ) كاألرض
اجلذياء التي فقدت اخضرارها بسبب تركها بدون
حرث وال زرع !! متناسني ومتجاهلني أن الزمن لم
يعد ذلك الذي كانت تُزف فيه البنت من بيت أبيها
إل��ى بيت زوجها وم��ن َث � َّم إل��ى القبر  ..ول�لأس��ف ،ما
زال هناك الكثير من الناس في مجتمعاتنا العربية
سجناء ه��ذه النظرة اجلاهلة واملتخلفة  ،ف��ي حني
تستطيع املرأة تدبير أمورها بنفسها دون االعتماد على
أحد وأن تصون شرفها وكرامتها وحتافظ على تقاليد
مجتمعها وعلى احترام نفسها قبل احترام اآلخرين لها
 .أسوق مثا ًال على ذلك بامرأة  ،من أقاربي  ،عاشت
طوال عمرها عذراء ـ لم تتزوج بسبب والدها الذي كان
يرفض أي متقدم للزواج منها في انتظار ابن (السادة)
َ
املنتظرـ حتى ماتت ،في بيتها وحيدة
يأت الفارس
ولم ِ
دون شريك أو ونيس  ،وقد ناهزت السبعني من عمرها.

فكيف استطاعت هذه املرأة تدبير أمورها طوال تلك
السنني  ،ب��دون زوج وب ��دون عمل ؟! ال يهم أن أذكر
اجلواب ولكنها في حياتها كانت املرأة املكافحة واملد ِّبرة
أمورها لكي تعيش بشرف ودون مد اليد ألحد ..
**********
وم��ن امل�ف��ارق��ات الطريفة أن��ه ف��ي ل�ق��اء صحفي آخر
 ،ق��رأت��ه ُ ،وج���ه س ��ؤال ل�لإع�لام�ي��ة اللبنانية املعروفة
بصراحتها وشجاعتها وحتديها للكثير م��ن املواقف
 ،نضال األحمدية ،والتي تعرضت في أح��دى املرات
حملاولة القتل أمام بيتها  ،وهي باملناسبة صاحبة قناة
« ج َرس « التليفزيونية ،ومجلة حتمل ذات االسم  ،عن
سبب ع��دم زواجها  ،بعد انفصالها عن زوجها  ،رغم
شهرتها وجناحها في عملها ،فكان جوابها أن «الرجل
املثقف يحارب ويصارع ويقارع املرأة املثقفة  ،وعندما
يريد ال ��زواج فإنه يختار امل ��رأة البلهاء»  .ه��ذا رأي
األح�م��دي��ة املختلف ع��ن رأي أن� ��دراوس .ولكنه الرأي
الذي يحمله كثير من املثقفات أو لنقل الفتيات والنساء
مبختلف مشاربهن الفكرية والثقافية  .وه��و رأي فيه
الكثير من التجني على الرجل ! فرمبا يوجد الرجل
الذي يختار العروس غير املتعلمة وغير املثقفة كشريكة
للحياة  ،والتي وصفتها األحمدية بالبلهاء ـ وهو جت ِّني
على بنت جنسها أيض َا ـ إال أنه في اعتقادي ال يُقدم على
هذا الفعل إال الرجل األبله باملثل ،ألنه من غير املعقول
أن يتزوج الرجل املثقف امرأة غير متكافئة معه ال وعي ًا
وال ثقافة إال إذا كان من هؤالء الرجال غير السويني ،
ذوي الشخصيتني  ،الذين يختارون امرأة  ،خادمة لهم
وألبنائهم  ،وامرأة أخرى أو نساء أخريات  ،خارج البيت
للمتعة واإلشباع اجلنسي ال��ذي يفتقدونه في البيت .
ألن الرجل العاقل املتوازن  ،هو ذلك الذي عندما يُقدم
على الزواج يفكر بشريكة له تتساوى معه فكر ًا وعاطفة
وثقافة ووع�ي� ًا  ،ليؤسسا مع ًا حياة مستقرة متكافئة
يسودها احل��ب والتفاهم واالح �ت��رام  ،وينشأ أبناؤهم
فيها أصحاء يتمتعون بالصحة النفسية واجلسدية مع ًا
خال من
 ،وبالتالي ينشأ املجتمع الكبير ،وهو الوطن ٍ ،
وخال من الفساد األخالقي
األمراض النفسية املُع َقدة ٍ ،
املُقيت  .وكم نرنو إلى مثل هذا املجتمع  ..فهل في هذا
غلو و ..بعيد املنال ؟!!
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