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واملستقبل  عقب.  على  رأًسا  عاملك  انقلب  فجأة 

بعدم  معتًما  اآلن  أصبح  براًقا،  قبًل  يبدو  كان  الذي 

متتلئ  ما  وكثيرًا  هائجة،  مشاعرك  واحليرة.  اليقني 

تشعر  أصبحت  مًعا.  عنهما  ختيلية  بصور  أفكارك 

بالذنب  تشعر  أحياًنا  للخطر.  والتعرض  بالضعف 

حدث،  ما  بسبب  حياتك  لشريك  كراهيتك   بسبب 

ثم بعدها تشعر بالذنب ألنك الزلت حتب شريك حياتك 

سنواتكما  كانت  هل  وتتساءل  حدث.  ما  كل  بعد 

تستطع  لم  أنك  من  وتغضب  أكذوبة؟  مجرد  مًعا 

الدموع  تنهمر  يحدث.  أن  قبل  يحدث  سوف  ما   رؤية 

عليها  السيطرة  تستطيع  ال  بصورة  عينيك   من 

باالكتئاب  تشعر  أصبحت  تتوقعها.  ال  أوقات  وفي 

والوحدة  – بل واإلبعاد من ِقَبل اهلل أيًضا. لم تتخيل قط 

 أن يحدث هذا، لكن ها قد حدث. وأصبحت تئن من فكرة 

أن شريك حياتك قد خانك، وال تعرف ماذا تفعل.

آخر«  شخص  مع  عاطفية  »علقة  ملصطلح  ميكن  ال 

أن يصف جيًدا مدى الدمار الذي يلحقه الزنا بالزواج. 

لغيرك  ُأعطي  قد  وحدك  أنت  يخصك  شيء   فهناك 

يحدث  قد  األلم.  وحل  الثقة  حتطمت  اكتراث.  عدم  في 

زواجك!  في  ليس   – لك  ليس  لكن  لآلخرين،  األمر  هذا 

الناس  يختبرها  التي  املشاعر  أعاصير  تكون  أن  ميكن 

فاخليانة  شديدة.  حياتهم  شركاء  يخونهم  عندما 

استقرار  عدم  اإلنساني  القلب  داخل  ينشئان  والرفض 

فيه  يتسببا  أن  ميكن  الذي  اليأس  يؤدي  وقد   كريه، 

إلى حتويل احلياة إلى رحلة تقضيها وحيًدا.

تتألم.  يروك  أن  أسرتك  وأفراد  أصدقاؤك  يريد  ال 

ونظًرا  ألن اهتمامهم الرئيسي هو ما تشعر به، يبدأون 

لك  يقولون  ورمبا  لها.  تعرضت  التي  اإلساءة  تناول  في 
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أشياء مثل:

 »إنك تستحق ما هو أفضل من هذا.« �

هذا  � مــثل  شخــص  إلى  بحاجـــة  لست   »أنت 

في حياتك«.

»احلياة قصيرة. كلما استطعت أن تنسى هذا األمر  �

بسرعة وتواصل حياتك، كان هذا أفضل.«

 »إذا بقيت في هذا الزواج، فأنت تعلم أن األمر سيتكرر 

تأكيد.« بكل 

هذه  مثل  أن  إال  طيبة،  نواياهم  أن  من  وبالرغم 

الوقود  إضافــة  ســوى  شيًئا  تفعل  ال   التعليقــات 

عليك  تؤثر  أنها  كما  بالفعل،  امللتهبة  املشاعر  على 

أنت  فتحاول  املفيدة.  غير  اخلطوات  ببعض  تقوم  لكي 

فلترة النصائح التي تتلقاها، لكنك ال تعرف على وجه 

اليقني إلى أين تتوجه. هل توجد أية مساعدة؟

توجيًها  يقدم  اهلل  أن  هو  لك  بالنسبة  السار  اخلبر 

من  واجلرح  والرفض  للخيانة  تعرضوا  ملن  محدًدا 

مساعدتك  هو  الكتيب  هذا  من  والهدف  اآلخرين. 

املؤملة  الفترة  هذه  عبر  طريقك  لشق  سعيك   أثناء 

ورجاء  إلهي  حل  من  هنا  جتده  سوف  ما  حياتك.  من 

إليك  اهلل  يقوله  ما  ويؤكد  اهلل.  كلمة  من   يأتيان 

في أزمتك بأنه حق وعملي.

التي  والقرارات  طرق،  مفترق  في  تقف  أنت  ها 

حيـــــاتك.  بقية  على  تــؤثر  سوف  اآلن   تتخذها 

مثنه  سيكون  الحًقا  عليه  تندم  قد  شيًئا  فعلت   وإذا 

حياتك  تعقيد  إلى  يؤدي  سوف  إذ  جًدا،  كبير 

ضدك  حياتك  شريك  فعله  ما  أن  صحيح  املستقبلية. 

لم  حياتك  شريك  أن  في  فّكر  لكن  التوبيخ.  يستحق 

 يخطئ في حقك أنت فقـــط، بل أيًضــا في حق اهلل. 

منك!  حتى  أكبر  بقدر  هذا  في  متداخل  اهلل  فإن  لهذا 
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ومبا أنه يعرف األلم الذي ختتبره وكيف وصلت إلى هذه 

بطرق  نعمته  الختبار  الفرصة  لك  يقدم  فإنه  النقطة، 

نرى  سوف  التالية  الصفحات  في  وحديثة.   جديدة 

حياتك.  في  تتقدم  حتى  تفعله  أن  منك  اهلل  يريد   ما 

إنه يريد أن ميسك بيدك ويسير معك إلى أرض لم تظن 

أبًدا أنها متاحة لك. فهل تنضم إليه؟

ما الذي يريدني
اهلل أن أفعله؟

 كان عصام وزوجته أميرة بالنسبة لكل من حولهما 

حكايات  إحدى  وكأنه  زواجهما  بدا  حال.  أحسن  في 

حياة  الكثيرون  يعتبره  ما  يعيشان  وكانا  والغرام  احلب 

وظيفة  لديه  طبيًبا  عصام  كان  عليها.  ُيحسدان 

مزدهرة، وكانت أميرة تنمي عملها في مجال تسويق 

يطل  كبير  وبيت  جميلن  طفلن  لهما  كان  العقارات. 

على بحيرة فاتنة. لكن األمور ليست دائًما كما تبدو.

املعتادة  ثقته  يفتقد  صوته  كان  عصام  اتصل   عندما 

شيء  حدث  قد  أنه  أعرف  أن  الفور  على  وأمكنني 

قاله  ما  وكان  عصام؟«  يا  األمر  »ما  فسألته:  مروع. 
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