
 " الزواج"  ألمحد رضا حوحو: قصصي مقال

جاءين محار احلكيم مبكرا هذا الصباح على خالف عادته كل يوم، فتعجبت من ذلك، ألنين      
خري إن شاء هللا، هذه الزايرة  :و ما كاد جيلس حىت ابتدرته.أعرفه دقيق احملافظة على النظام و املواقيت

 املبكرة ؟
 مهم... ما رأيك يف الزواج ؟قال: جئت أستشريك يف أمر 

فهو كاجلمعية السرية؛ اخلارج عنها جيهل عنها كل  برانرد شو قلت: رأيي يف الزواج هو رأي     
ي، ما قال: مل أعن هذا، و إمنا أقصد زواج.شيء،   واملنخرط فيها ال يستطيع أن يقول عنها شيئا

رأيك يف زواجي أان؟ فقد خطر ببايل أن ال أبقى عازاب ؟ فإن ذلك جير الشبهات .... مث البد من 
  !خلف صاحل خيلفين

 قلت:هل وقع اختيارك على صاحبة احلسب و النسب ؟
 .قال: إنك تعرفين أجنبيا يف هذه الداير،ال أعرف فيها محارا وال أاتان

 .السالم قلت: خذ لك أية أاتن تعثر عليها و
 !قال: ال تنس أين لست كبقية احلمري، فاان أمتتع ببعض الثقافة

 .قلت: فاسلك إذن مسلك املثقفني
 قال: ماذا تعين ؟

 !قلت: أعين أن تتزوج أباتن أجنبية
 قال:ما هذا اهلذاين؟ أأصبت يف عقلك؟

أن يتزوج محاران  قلت:أبدا، فإن الشائع يف هذه األايم هو زواج املثقفني أبجنبيات، وأي مانع يف
  !املثقف أباتن أجنبية تليق مبقامه احملرتم ؟

 !قال:إنك ال تعي ما تقول
 قلت: ملاذا؟

قال: أما يكفي هذا االحنالل االجتماعي و اخللقي الذي جره زواج بعض رجالكم من األجنبيات 
 حىت أضيف إليه احنالال آخر يف فصيلة احلمري؟

 قلت: كيف ذلك ؟
قال:زواجي من أاتن أجنبية ختالفين يف اجلنس و العادات و التفكري، فيه خطورة كبرية على أخالقي  
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 .و عادايت و تفكريي
قلت:يبدو أنك هتول األمر...و ال تنس أنك أنت الذي ستتزوجها؟ وعليه، فأنت الذي ستفرض 

 .عليها عاداتك و أخالقك وتصبها يف قالبك
ن محارا شرقيا تزوج أباتن غربية، و لكين أعرف كثريا من الرجال الشرقيني قال: إين مل أر حىت اآل     

ب زوجته الغربية، و قليلون جدا الذين مل ر بينهم من استطاع أن يعر  أتزوجوا من نساء أجنبيات، و مل 
  !تفرجنهم أزواجهم

محار من  فكرت مليا مث قلت: و لكن ما هي األسباب، اي ترى، حىت أعطي رأيي السديد يف زواج
  !أاتن ؟
قال: هناك أسباب تتعلق أبخالق املرأة من حيث هي امرأة: و أسباب خاصة تضاف إىل       

 .أخالق املرأة أألجنبية
  !قلت: إنك ستتورط يف فلسفة عميقة
 ....قال: األمر بسيط جدا، و إليك بيانه

 .قلت: هات
 اح ــــــــــي فيها، فهي من الناحية النفسانية ترتقال: إن املرأة مع أاننيتها تشعر بضعف طبيعي غريز       

        الرجل القوي الذي يبسط عليها سلطانه العارم، ويتسلط عليها فتستكني إليه، ألهنا تشعر حبمايته  إىل
رة يف ـــــــــــــرعايته؛ فهي تريده ضعيفا و تبغض ضعفهن فهي جتد متعة يف التغلب عليه؛ لكنها جتد حسو 

ه إليها، ألنه هبذا االستسالم ينهار يف قلبها ذلك احلصن الذي كانت تتمتع حبمايته و تراتح استسالم
 .إىل قوته و جربوته

 قلت: مث ماذا ؟
قال: هذه األسباب العامة، و هي تتعلق أبخالق املرأة من حيث هي، ويضاف إليها ابلنسبة        

حمكوم، سيدة و هو مسود، ترى يف زواجها منه تنازال لألجنبية أهنا ترى نفسها ابنة حاكم و هو ابن 
منها لطبقته، فهي إذن متن وتتدلل، و ما عليه إال أن يرضى ويتذللن و إال حدث اخلالف، و ساد 

 .الشقاق، وكان بعد الزواج الطالق
 .قلت: إن كالمك حق، لكين ال أحتمل مسؤوليته

  !قال: دعنا من هذا، و لنعد للموضوع



لك أن تصرف فكرك عن الزواج، فأنت محار وديع، وإين أخشى عليك من تسلط قلت: نصيحيت 
  .األنثى وسيطرهتا عليك فيخسرك اجملتمع الذي أخذ يعجب بك و آبرائك السديدة

 : املطلوب 
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