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ــع قد ينتابهم  ــاً كان مجال عملك فالجمي أي
ــل بعد  ــودة إلى العم ــد الع ــعور عن ــس الش نف
ــازة العيد وغيرها   ــة وممتعة كإج اجازة مريح
فقد يبدو هذا وكأنه أمر بسيط، ولكن بالنسبة 
ــة انتقالية  ــون مرحل ــن تك ــن العاملي ــر م لكثي

ــة.. صعب
ــة العمل  ــه من صعوب ــعور ذات  واجهنا الش
ــية  ــعور باضطرابات نفس ــازة والش ــد اإلج بع
ــلبياً على األداء  ــد تنعكس س ــديدة والتي ق ش

ــة. ــة واالنتاجي والفعالي
ــبوع  ــبب نقدم لكم في هذا األس ــذا الس  وله
ــواك بعيًدا عن  ــتجماع ق ــض النصائح الس بع
ــيطر عليك  ــل وحالة «الوخم» التي تس الكس
ــة إلى عالم  ــودة السلس ــاعدتك في الع للمس
ــول على  ــب في الحص ــت ترغ ــل فإذا كن العم
ــل مجدداً،   ــي أول أيام العم ــتفادة ف أقصى اس

ــادات.. تأكد من قراءة هذه االرش

ــبق جيد إعداد وتخطيط مس
ــن  ــال م ــي االنتق ــك ف ــر لنجاح ــزء كبي ج
اإلجازة والعودة الى العمل هو التخطيط ألول 
ــودة. فكل ما أمكن، قم باالتصال بأحد  يوم للع
ــهدها  ــة آخر التطورات التي ش زمالئك لمعرف
ــن  ــؤالء الذي ــك فه ــالل غياب ــك خ ــكان عمل م
ــوح قبل العودة  ــاً محددة بوض ــون أهداف يضع
ــات  ــن تراكم ــص م ــر للتخل ــة أكب ــم فرص لديه
ــن حياتهم  ــى روتي ــريًعا إل ــل والعودة س العم

ــادة. المعت
مطالعة بريدك اإللكتروني، واحدة من أكبر 
المهام عند عودتك من اجازة هي تصفح وفرز 
ــائل البريد اإللكتروني والرسائل  جبل من رس
ــيكون  ــاً س ــك. غالب ــي غياب ــت ف ــي تراكم الت
ــالة  ــي كل رس لتعط ــرة  ــات كثي ــاك معلوم هن
ــن الوقت  ــتفد م ــك اس ــل. لذل ــك الكام اهتمام
ــات  ــى المعلوم ــز عل ــات والتركي ــم األولوي لفه

ــية. األساس
ــتمتع بعودتك ــتغل الوقت واس اس

سواء كان ذلك  بالتواصل مع األصدقاء في 
ــركة  ــل، معرفة االحداث الجديدة في الش العم
أو االتصال  بعميلك المفضل، فالعودة للعمل 
ــاً وأكثر  ــون ممتع ــي أن يك ــازة ينبغ ــد االج بع

ــة. اجتماعي
ــذا الوقت لتبادل  ــتفادة من ه تأكد من االس
ــات.  الذكري ــترجاع  واس ــص  القص ــض  بع
ــاعدتنا  ــأنها مس ــانية من ش فالجوانب اإلنس
ــل وأكثر  ــى نحو فاع ــة عملنا عل ــى مواصل عل

ــيقاً ومخيباً لآلمال. إنتاجية وليس أمراً ش
ــخصية  ضبط التوازن بين الحياة الش

ــل والعم
ــد  ــه عن ــب مراعات ــر يج ــار آخ ــاك اعتب هن
العودة للعمل مجددا وهو التوازن بين حياتك 
ــخصية و العملية و بالتحديد مدى تأثير  الش

ــخصية على عملك اليومي؟ حياتك الش
ــد من أن  ــي: التأك ــو العامل الرئيس النوم ه
ــدول أعمالك  ــع ج ــى م ــك يتماش ــدول نوم ج
ــى العمل اكثر  ــل عودتك إل ــأنه ان يجع من ش
سهولة. باإلضافة إلى تلبية احتياجات النوم، 
ــة لوجبات  ــد أن تعد خط ــاً انه من الجي فأيض

ــبوع األول. طعامك لألس
ــة في اليوم  ــن المكالمات الهاتفي تقني

األول
ــل  العم ــو  ج ــي  ف ــول  الدخ ــب  الصع ــن  م
ــل عودتك  ــوم ولكن جع ــي اول ي ــد ف ــن جدي م
ــذا األمر. فال  ــاعد في ه ــاً يمكن أن يس تدريجي
ــز على إلمام  ــم بالتركي ــم يومك االول وق تزاح
ــات  ــن المكالم ــد م ــة و الح ــداث الماضي األح
ــائل  ــى رس ــط عل ــرد فق ــواردة وال ــة ال الهاتفي
ــتطيع ان تلم بكل  البريد اإللكتروني حتى تس

ــك.. ــا فات م

طرق تساعد على العودة الصحيحة للعمل  بعد إجازة العيد طرق تساعد على العودة الصحيحة للعمل  بعد إجازة العيد 

ــل طائرات  ــن قب ــج م ــتهداف املمنه االس
ــوارب الصيادين يف  ــزارع وق ــعودية للم الس
أماكن وتجمعات الصيادين التقليديني عىل 
طول الساحل الغربي ويف القرى املتناثرة يف 
الريف التهامي تدل عىل حرب اإلبادة التي 
ــعب اليمني  ــنها دول العدوان عىل الش تش
ــاك أعمالهم ومصادر  ــد الناس هن حيث فق
ــوت جوعا  ــوا يف انتظار امل ــم وأصبح أرزاقه
ــه دون أن  ــن العالم كل ــمع م عىل مرأى ومس
ــانية  ــذه الكارثة اإلنس ــيئا لتاليف ه يفعل ش
ــتهداف قوارب  ــا جريمة اس ــرية وآخره الكب
ــوابع من قبل  ــرة الس ــرب جزي ــن ق الصيادي
ــهاد  ــا أدى إىل استش ــدوان، م ــف الع تحال
ــة  ــدان أربع ــة وفق ــة أربع ــادا وإصاب 12 صي
آخرين وما سبقها من جرائم وحشية بحق 

الصيادين منذ بدء العدوان .
ــب تالحظها بوضوح  ــح القلق والرع مالم
ــال  وأطف ــاء  النس ــوه  وج ــىل  ع ــمة  مرتس
ــع كل رحلة بحرية يخوضها  الصيادين، فم
ــون الرعب والخوف من املجهول  الرجال يك

قد بلغ ذروته يف نفوس ذوي الصيادين..
ــداءات  ــوات ون ــن الدع ــم م ــىل الرغ وع
ــتغاثة التي توجهها وال تزال املنظمات  االس
ــن خطورة  ــة ع ــة والدولي ــانية املحلي اإلنس
ــبب  ــاني املتفاقم يف اليمن بس الوضع اإلنس
ــل ال يزال  ــار إال أن التجاه ــرب والحص الح
ــاته الكربى  ــدويل ومؤسس ــمة املجتمع ال س
ــد عليه  ــرات  ما أك ــك التحذي ــل آخر تل ولع
ــا بني  ــأن م ــانية   ب ــؤون اإلنس ــقو الش منس
ــوة واحدة  وأن  ــن وحدوث املجاعة خط اليم
الطبقة الوسطى يف اليمن أصبحت يف عداد 
ــخاص غري القادرين عىل وضع  أولئك األش

األكل عىل موائد أطفالهم.
ــج الغذاء  ــؤولون يف برنام ــف املس ويضي
ــي أن الكثري من اليمنيني أصبحوا غري  العامل
قادرين عىل رشاء الطعام ألطفالهم ألنهم لم 
ــوا عىل رواتبهم مؤكدين أن الجوع يف  يحصل

اليمن تحول إىل وباء.
المسببات

ــمكية لقطاع  ــل وزارة الرثوة الس ــد وكي أك

ــي أن هذه  ــري الخيوان الصيد التقليدي بش
ــاكات بحق  ــن انته ــبقها م ــة وما س الجريم
ــانية ال  ــن، جرائم حرب ضد اإلنس الصيادي

تسقط بالتقادم.
ــمكية  ــآت واملوانئ الس ولفت إىل أن املنش
ــني واألعراف  ــع مدنية وفقا للقوان تعد مواق
الدولية يمارس فيها الصيادون مهنة الصيد 
ــتنكرا  ــم ..مس ــبل العيش ألرسه ــري س لتوف
ــرض  ــا يتع ــي إزاء م ــدويل واألمم ــف ال املوق
ــه من  ــون في ــمكي والعامل ــاع الس ــه القط ل

استهداف وجرائم وحشية.
وبني الوكيل الخيواني أن إجمايل خسائر 
ــر األحمر نتيجة  ــمكي يف البح ــاع الس القط
ــارات و 643 ألف  ــة ملي ــغ خمس ــدوان بل الع
ــائر البنية التحتية  دوالر .. الفتا إىل أن خس
الناتجة عن تدمري ميناءي ميدي والحيمة 
وتدمري11 مركز إنزال سمكي إضافة إىل مركز 
ــودة بمنفذ حرض  ــرب الج ــادرات ومخت الص
ــغ  ــا بل ــف دوالر فيم ــاً و32 أل ــغ 13 مليون بل
ــواحل محافظتي  عدد القوارب املدمرة يف س
ــة  الحديدة وحجة 204 قوارب بتكلفة خمس

ماليني و249 ألف دوالر.
خسائر جمة

ــذ  ــف تنفي ــىل توق ــة ع ــائر املرتتب الخس
ــر  األحم ــر  البح يف  ــمكية  الس ــاريع  املش
ــاً و385 ألف دوالر  ــاراً و36 مليون ــت ملي بلغ
ــاد الجائر غري  ــبب االصطي ــائر بس والخس
ــفن العدوان بلغت  املرخص تحت حماية س

ملياراً و750 مليون دوالر .
ــم األثر  ــي أن إجمايل تقيي ــد الخيوان وأك
ــج عن العدوان بلغ ملياراً و400  البيئي النات
ــوم  ــائر الرس ــة إىل خس ــون دوالر إضاف ملي
ــدات التي بلغت 54 مليوناً و875 ألف  والعائ

دوالر.
ــة العامة  ــس الهيئ ــار رئي ــن جانبه أش م
ــر  األحم ــر  البح يف  ــمكية  الس ــد  للمصائ
ــا  ــدد ضحاي ــي إىل أن ع ــادر الوادع عبدالق
العدوان من الصيادين ارتفع إىل 213 شهيدا 

و204 جرحى وأربعة مفقودين .
ــداءات املبارشة عىل  ــدد االعت ــر أن ع وذك

الصيادين والقوارب ومراكز اإلنزال السمكي 
ــدوان ..  ــة الع ــذ بداي ــتهدافاً من ــغ 70 اس بل
ــة أعمالهم  ــدا حق الصيادين يف ممارس مؤك

واالصطياد يف املياه اإلقليمية اليمنية.
ــعودية  والس ــكا  أمري ــي  الوادع ــل  وحم
ــؤولية  ــف معها املس ــن تحال ــارات وم واإلم
ــه  ل ــرض  يتع ــا  م إزاء  ــة  الكامل ــة  القانوني
ــادة وكذا ما  ــادون من جرائم وحرب إب الصي

يتعرض له القطاع السمكي من خسائر.
اعتداءات مستمرة

ــعي وزارة الرثوة السمكية  ــف عن س وكش
والهيئة بالتنسيق مع الجهات املعنية خالل 
الفرتة القادمة لتشكيل لجنة قانونية تعمل 
عىل إعداد ملفات خاصة باالعتداءات التي 
ــا ألهايل  ــادون لتكون عون ــا الصي تعرض له
وأرس الشهداء والجرحى يف رفع قضايا أمام 

املحاكم الدولية واملحلية.
ــادة  ــن  بقي ــىل اليم ــدوان ع ــبب الع وتس
ــاط االقتصادي  ــعودية إىل توقف النش الس
ــل لعائدات  ــة إىل توقف كام ــالد، إضاف يف الب
ــو 70 % من  ــي نح ــي كانت تغط ــط الت النف
ــف توليد  ــا أدى إىل ضع ــة؛ م ــة الدول ميزاني
ــحة الوقود وإغالق العديد من  الكهرباء وش
ــبب يف  ــرية، ما تس ــرية والصغ ــع الكب املصان
ــارة مئات اآلالف من العمال ألعمالهم  خس
ــات  ــة واملنظم ــرشكات األجنبي ــروج ال وخ
ــحب أموالها أو تعليق  الدولية من اليمن وس

أعمالها ألجل غري محدد.
ــق  املناط يف  ــاس  الن ــاع  أوض أن  ــث  حي
ــة فلم يعد  ــت كارثية للغاي ــرضرة أصبح املت
ــتلزمات  ــذاء أو رشاء مس ــة الغ ــم قيم لديه
ــاعدات التي  ــة وان املس ــم الرضوري أطفاله
ــات والجمعيات ال  ــض املنظم ــوم بها بع تق
ــتهدف كل املترضرين الن  ــتطيع ان تس تس
القصف يحول بينها وبني الدخول إىل بعض 
ــيارات  ــق حيث يتم قصف املارة والس املناط
ــات وأن الهجمات املتعمدة  التابعة للجمعي
ــازل والتجمعات انتهاك  ــواق واملن عىل األس
ــاني  ــح لقواعد القانون اإلنس واضح ورصي
ــعودية وحلفاءها قد ارتكبوا  الدويل وأن الس

ــق املدنيني يف اليمن  جرائم حرب وإبادة بح
ــنة  وتعمل منظمة الصحة العاملية يف كل س
ــي والغذائي يف  ــع الصح ــح الوض ــىل مس ع
ــم األزمة  ــة حج ــة ملعرف ــات اليمني املحافظ
ــادرة  ــام الص ــا، إال أن األرق ــرق عالجه وط
ــري إىل أن إعالن املجاعة يف البالد  مؤخرًا تش

بات وشيًكا.
مجاعة وشيكة

أن  ــة  العاملي ــة  الصح ــة  منظم ــرب  وتعت
ــتوى الطوارئ املحدد للوضع الغذائي  مس
ــدالت يف  ــت املع ــا وصل ــم 15 % بينم يف العال
ــا يف محافظتي  ــض محافظات اليمن كم بع
تعز والحديدة إىل 25 % و31 % عىل التوايل، 
ــع  ــن الوض ــة ع ــة مئوي ـــ 16 نقط ــرث ب أي أك
املحدد لسوء التغذية الحاد، يموت السكان 
من شدة الجوع واألمراض، كما تفيد األرقام 
ــة أن أربعة من  ــن املنظمات الدولي الواردة م
ــة يمنيني يعانون من انعدام األمن  كل خمس
ــدون عىل وجبة واحدة يف  الغذائي أي يعتم

اليوم وال يؤمنون طعامهم يف اليوم التايل.
ــدوان املتواصل  ــة للع ــار الكارثي هذه اآلث
ــول املختصون  ــا يق ــت كم ــن بات ــىل اليم ع
ــانية  ــؤولو املنظمات اإلنس واملراقبون ومس
ــم اإلبادة  ــاب الجماعي وجرائ ــة العق بمثاب
ــب إىل  ــذا الجان ــريون يف ه ــة ويش الجماعي
ــق يف تهامة  ــي رضبت مناط ــة الت أن املجاع
ــؤرش خطري للوضع  ــدة ماهي إال م و الحدي
الكارثي الذي سيحل باليمن وشعبه خالل 
فرتة وجيزة إذا مااستمر العدوان ومايفرضه 
ــذ الربية  ــىل كافة املناف ــار خانق ع من حص
والبحرية والجوية..ناهيك عن حاالت سوء 
ــرتات األخرية  ــرشت يف الف ــة التي انت التغذي
ــاط األطفال وأصبحت  بشكل واسع يف أوس
ــني طفل يمني كما  ــدد أكرث من أربعة مالي ته
توضح ذلك احدث التقارير ملنظمات دولية 
ــة  ــة رعاي ــا منظم ــة ويف مقدمته متخصص

الطفولة واألمومة العاملية "يونيسف"
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إرشادات نفسية

إب /سبأ
نظمت بمحافظة إب  فعالية 
ترفيهية ألطفال دار الحبييش 
ــعار "  ــة األيتام تحت ش لرعاي

معهم تكتمل فرحتنا ".
ــت  ــي أقيم ــة الت ويف الفعالي
ــوح  املفت ــرسح  امل ــاحة  بس
ــع  م ــة  بالرشاك إب  ــة  بجامع
ــة  التنموي ــكاي  س ــة  منظم
ــع اإلدارة العامة  ــيق م بالتنس
ــة  ــة ونقاب ــطة بالجامع لألنش
ــني باملحافظة  ــني اليمني الفنان
ــق الفعالية محمد  ــار منس أش
ــة الفعالية وما  ــى إىل أهمي مثن
ــي الرتاحم  ــن معان ــده م تجس
وزرع  ــي  املجتمع ــل  والتكاف
ــال  ــوس أطف ــامة يف نف االبتس
ــاف  بالتف ــعارهم  وإش ــدار  ال

املجتمع حولهم.
ــرب صادق املجذوب  فيما اعت
يف كلمة عن إدارة الدار وممثلة 
ــكاي التنموية بإب  ــة س منظم
ــذه  ــة ه ــربي، إقام إرشاق الص
ــانية تجاه  الفعالية بادرة إنس

األطفال األيتام.
يف  ــا  أملهم ــن  ع ــا  وأعرب
ــم  ــال وتقدي ــام باألطف االهتم
ــه من  ــا يمكن ــدار بم ــم لل الدع
ــال خاصة يف ظل  رعاية األطف

األوضاع الراهنة.
ــة  ــرات الفعالي ــت فق وتنوع
ــيد  األناش ــني  ب ــة  الرتفيهي
ــرة  وفق ــدارس  امل ــرات  لزه
ــة  ــاب ترفيهي ــابقات وألع مس
ــكتش مرسحي لفرقة طج  واس
ــز عينية  ــة وتوزيع جوائ الفني

وتشجيعية للفائزين.
ــرض  ع ــة  الفعالي ــل  تخل
ــال  ألطف ــات  وإبداع ــب  مواه
ــم  له ــس  مالب ــع  وتوزي ــدار  ال

مقدمة من فاعل خري.
ــس  رئي ــام  االختت ــرض  ح
ــارق  ط ــور  الدكت إب  ــة  جامع
املنصوب وقائد رشطة النجدة 
ــامعي  الس ــارش  ط ــد  العقي
ومدير املرور العقيد خالد أنعم 
ــوازات  الج ــة  مصلح ــر  ومدي
ــوكل وممثل  ــور املت ــد أن العقي
ــي  املدن ــع  املجتم ــات  منظم
رشف  ــات  عرف ــة  باملحافظ
ورئيس نقابة الفنانني اليمنيني 
ــي وعدد  ــار عبدالغن ــإب عم ب
ــخصيات االجتماعية  من الش

والناشطني والحقوقيني.

فعالية ترفيهية أليتام إب

ــاتــهــم مــعــان مـــن  زاد  الـــصـــيـــاديـــن  وقـــــــوارب  الــــمــــزارع  ـــداف  ـــه ـــت اس  ¶  
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محمد أحمد املؤيد

العالقة الزوجية .. " كحياة "

ــائل  ــد مس ــن أعق ــة م ــاة الزوجي ــد الحي تع
الحياة وأهمها عىل اإلطالق , كون الزواج سنة 
ــرضورة ال يمكن التغافل  ــة معمول بها وك إلهي
ــال من األحوال إال من  ــيل عنها بأي ح أو التخ
ــع عليه القلم ملانع أو حائل دون امليول لهذا  رف
ــورة  ــب , وقد ذكرهم القرآن الكريم يف س الجان
"النور" بالتفصيل , غري أن الذي دفعني لكتابة 
ــن القصص  ــود الكثري م ــذا املوضوع هو وج ه
ــوم  ــم الي ــة يف عال ــاوية واملؤمل ــة املأس الزوجي
"ونستغفر الله" , رغم أن الزواج نعمة عظيمة 
ــا ومردودها عىل حياة  ال يمكن وصف فوائده

اإلنسان بشكل عام مهما رسدنا ذلك.
ــاً زوجية تبعث  ــن الغريب أن نرى قصص  لك
ــتغراب , وخاصة مع عالم  عىل الدهشة واإلس
ــدا وما الذي وصلن  اليوم وفتيات اليوم تحدي
إليه من ناحية النية والقصد من الزواج , والتي 
ــتاهله)  ــن زوجة (تس ــل يبحث ع يظل الرج
ــي يخيل له  ــاة الت ــه الحظ بالفت ــى يحالف حت
ــم والربكة  ــري العظي ــه بالخ ــتحل علي ــا س أنه
ــب , وإذا به  ــن كل جان ــا م ــيتقاطر عليهم وس
ــال فتيات اليوم قد صار كتلة من  يتفاجأ أن ح
ــع وال حتى تصل إىل حد  الهموم التي ال تنقط
معني وكفى , وكأن الزوجة قد حلت عىل الزوج 
كقنبلة ملغومة باملطالب والطموحات التي ال 
تقف عند حد طلبها بهدوء من زوجها بل أنها 
تبدو عند طلبها له كشيطان يسوق الرجل إىل 
ــه وحاله الذي  ــه والتحرس عىل حظ عالم التي
ــه وأوجاعه  ــاركه هموم ــا حلم بفتاة تش لطامل
ــعي  ــمه الرحمة ولني الطبع مع الس بيشء إس
ــن (يا  ــا بينهم ولك ــر فيم ــرب الخواط ــاً لج دوم

فصيح ملن تصيح) .
ــاة العزوبية  ــاء حي ــل وأثن ــك أن الرج  ال ش
ــؤولية  ــة من ناحية املس ــون يف حرية مطلق يك
ــي تنبني مع ذاته  ــع يشء من الطموحات الت م
ــة  ــىل تنفيذها بسالس ــه يعمل ع ــث أن , وبحي
تامة ومن (سكات / ال من شاف وال من دري/ 
بكتمان) , ألنه يعي قدراته وطموحاته وحاله 
ــه  ــي عمل ــذي ينبغ ــا ال ــا وم ــه تمام وإمكانيات
لتحسني وضعه املعييش والحياتي , لكنه ذات 
ــؤولية  ــة قد تعينه عىل مس ــوم يحن إىل زوج ي
ــكل أفضل , وخاصة عندما يصبح  الحياة بش
الفرد يف حاجة ماسة لعامل االستقرار النفيس 
ــي والجنيس والغريزي الذي بمجرد  والعاطف
ــزواج يكون الفرد يف مأمن من هذه النواحي ,  ال
ــكون إليها " وهي  ــون الله قد ذكر كلمة " الس ك

بمعنى االستقرار التام يف كل ما ذكرت لكم.
ــف وحسب املؤرشات   ولكن املالحظ ولألس
ــذه املعايري  ــبابية واملجتمعية اآلنية أن ه الش
ــت موجودة  ــزواج كان ــرد ال ــري بمج ــي تتغ الت
ــينيات من  ومعموًال بها يف عالم ما قبل الخمس
ــرن املايض , أما عالم اليوم فيبدو أن الزواج  الق
ــني وخاصة الزوج  ــاة الزوج ــف إىل حي ال يضي
ــة) , ال ليشء  ــني بل ــازاد الط ــد إال (م أي جدي
ــب وطموحات  ــد من مطال ــا لهول ما يج وإنم
ــات " التي من  ــم املادي ــة " يف عال ــدى الزوج ل

ــاة الزوجية جواً ال  ــأنها أن تضيف إىل الحي ش
ــحناء والبغضاء وتكدر الحال  بأس به من الش
ــت الزوجة غري  ــني , وخاصة إن كان بني الزوج
مدركة للظروف التي يمر بها الزوج , كون كثري 
ــتهالكية 100%  ــة اس ــات قد بنت كآل ــن الفتي م
وهمهن فقط يف تلك املظاهر واملوضة وما الذي 
ــيقوله الناس وكذا إعالنها الدائم والرصيح  س
ــول : (وأنا  ــارخ وال رجعة فيه بالق ــكل ص وبش
ــي وأنت أخرب  ــرف كفات ــدوا ....أع ــيل س مادخ

ماليش دخل..!!!؟).
ــطحية  ــاليب والعقلية الس ــذه األس  وكل ه
ــزوج كمتمرد  ــن ردة فعل ال ــة تجعل م للزوج
ــه ,  ــات زوجت ــياً الندفاع ــة متحاش ــىل حال ع
ــرب مفتوحة  ــا كح ــن زوجه ــب م ــي تحس الت
ــه يف أي لحظة  ــد تغري علي ــري معلنة بل وق وغ
ــعوأمريكي  ــة من التحالف الس كطائرة حربي
ــن الضحية وهل هم من  ــىل اليمن ال يهمها م ع
ــم أرضب) ,  ــالم (امله ــادي أم املس ــوع املع الن
ــذا كيف أن الزوجة تبدو مع زوجها يف حالة  وك
ــاءلة اليومية وغري  ــري) واملس ــر ونك ــن (ناك م
ــزق والهرم  ــحون من (الن ــة بجو مش املنقطع
ــاة الزاهدين ما  ــوانجي) الذي يكدر حي النس
ــئلة  ــم بالطموحني والرشهني , فتكون أس بالك
ــه وليله  ــل طوال يوم ــا الذي عم ــن ذهب وم أي
وما الذي أتى به ؟!!!! وغريها من األسئلة التي 

تجعل من الحياة الزوجية جحيماً ال يطاق.
ــكني من  ــات (الزوجات) يش ــن الفتي كثري م
ــم إىل الجلوس معهن أو  ــن وعدم ميله أزواجه
ــذي يتمنينه من  ــن بالحب والحنان ال إغداقه
ــن وعدم  ــل طبعه ــن أن ثق ــن وال يعرف أزواجه
ــع  ــن الطال ــع وحس ــني الطب ــزوج بل ــعار ال اش
ــع يشء  ــة م ــة والروح ــامة يف الرسح واإلبتس
ــن يجده الزوجان  ــن الرحمة واألنس الذي ل م
ــرة ال  ــد ومثاب ــالن بج ــا يعم ــا تراهم إال عندم
ــا , والتي  ــن بعضهم ــا ع ــا يف غيابهم ــري له نظ
ــا فقط  ــاة وضجيجه ــب الحي ــزول كل صخ ي
ــل إىل  ــودة الرج ــد ع ــا بع ــرد اجتماعهم بمج
ــا وتنتهي  ــي حينها أعصابهم ــت , فرتتخ البي
ــهل كل املعقدات  ــوم يف عاملهما , وتس كل الهم
ــول حتى مع أقل  ــتقر عامل الرضا والقب ويس
القليل , وكذا أحساس كليهما أن الدنيا صارت 
ــع بعضهما ,  ــو بمجرد وجودهما م ملكهما ول
ــىل دوام الحياة  ــذا هو أجمل يشء يبعث ع وه
ــة واملليئة بالرسور  ــة الراقية والجميل الزوجي
ــاة ورسابها , ألن  ــل مع رسمد الحي التي ال تذب
ــع همومها  ــال  م ــي الح ــاة ال ينته ــع الحي طب
والتزاماتها وخاصة مع وضع تعمد فيه العدو 
ــو الحياة اليومية  ــعوأمريكي أن يكدر صف الس
باملآيس واآلثار اإلنسانية واالقتصادية املؤملة 
ــىل املداومة بالقول : "إنا لله وإنا  التي تبعث ع
ــبنا الله ونعم الوكيل  إليه راجعون" ..." وحس
ــروج من مثل هكذا  ــبيل األمثل للخ " فهي الس

حال لكل زوج وزوجة تكدر حالهما.
..ولله عاقبة األمور..


