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ويمر الطالق العاطفي باملراحل 
التالية بالترتيب:

وفيها  الخالفات:  مرحلة   -  1
تسود خالفات متكررة أو مستمرة 
تفاصيل  حول  الطرفني  بني 
طريقة  أو  عالقاتهما  أو  حياتهما 
آخر،  شيء  أي  أو  األبناء  تربية 
أي  إيجاد  في  الزوجان  ويفشل 
للتفاهم،  بينهما  مشتركة  مساحة 
أو الوصول لحد أدنى من االتفاق. 
تشهد  صاخبة  مرحلة  وهذه 
واستخدام  ومشاجرات  نزاعات 

عنف نفسي أو جسدي أو لفظي.
يصبح  حيث  األلم:  مرحلة   -  2
مؤلم  احتكاك  أو  تواصل  أي 
أو  ناقدة  أو  جارحة  والكلمات 
مستهزئة ، وتكون هناك محاوالت 
أو  مباشر  بشكل  املتبادل  لإليذاء 

غير مباشر. 
تراكم  وهي  املرارة:  مرحلة   -  3
وتراكم  للجراح  وتراكم  لأللم 
والذكريات  السلبية  للخبرات 
السيئة تكاد تخنق أحد الشريكني 
أو كليهما. وتصف إحدى الزوجات 
أشعر  كنت  بقولها:  الحالة  هذه 
يضع  عندما  والقلق  بالخوف 
عائدا  الباب  في  املفتاح  زوجي 
بدوار  أشعر  أراه  وحني  عمله  من 
في  وتقلصات  وصداع  وغثيان 
وكأنه  باختناق  وأشعر  بطني 
وإذا  الشقة،  من  الهواء  »شفط« 
بيننا  زوجية  عالقة  حدثت 
مغتصبة  بأني  أشعر  اضطرارا 
آثار  ألزيل  الفور  على  وأقوم 
العالقة في الحمام وأكره جسدي 
بعد  وتنتابني  أيام  لعدة  ونفسي 
وأعاني  البكاء،  من  نوبة  العالقة 
منطقة  في  خاصة  جسدية  آالما 

الحوض. 

في  الرغبة  مرحلة   -  4
املقهور  الطرف  فتساور  االنتقام: 
أو املظلوم رغبة عارمة في االنتقام 
، ومشاعر غضب وعدوانية تنتظر 
أو  وأمنيات  للتحقق،  الفرصة 
الت بأن يصيب الطرف اآلخر  تخيُّ
أو  يموت  حتى  أو  يمرض  أو  أذى 

يختفي بأي شكل.
5 - مرحلة اليأس: حيث ال يبدو 
النصالح  أمل  بادرة  أي  األفق  في 
على  أو  الطرفني  لدى  األحوال 
أو  املظلوم  الطرف  لدى  األقل 

املقهور.
وفيها  اإلجهاد:  مرحلة   -  6
لم  أنه  املتضرر  الطرف  يشعر 
أو  الشكوى  على  حتى  قادرا  يعد 
التذمر، وأنه فقد القدرة على فعل 
ألن  يحتاج  فقط  وأنه  شيء،  أي 

عن  بعيدا  هادئ  مكان  في  يرتاح 
كل البشر، يريد حالة من السكون 

أو الصمت املطلق. 
وفيها  االحتراق:  مرحلة   -  7
اإليجابية  املشاعر  كل  تحترق 
يفقد  وبالتالي  بينهما،  والسلبية 
تماما  باآلخر  إحساسه  طرف  كل 
أو  معه  موجودا  يعد  لم  وكأنه 
من  يراه  خيال  مجرد  وأنه  حوله، 
الصمت  من  حالة  هي  آلخر.  وقت 
التواصل  في  املطبق  األبدي 

سبقتها حالة موات في املشاعر.
وربما يعيش الزوجان على هذا 
حالة  في  سنوات  أو  شهورا  الحال 
بسبب  الزواجي  االضطرار  من 
ضرورات  بسبب  أو  أوالد  وجود 
فكرة  رفض  بسبب  أو  اجتماعية 
الطالق من املحيطني بهما. ونرى 

اإلنفاق  في  بواجبه  يقوم  الزوج 
ولكن  األسرة  احتياجات  وتوفير 
تقوم  الزوجة  ونرى  صمت،  في 
في  أيضا  املنزلية  بواجباتها 
صمت، ويظهر الشكل االجتماعي 
أسرة،  هناك  وكأن  الناس  أمام 
ولكن في الحقيقة هذان الزوجان 
الدنيا  الحدود  في  إال  يتعامالن  ال 
الحياة  تسيير  ضرورة  قدر  على 
فهما  لألبناء،  الالزمة  اليومية 
أن  دون  ولكن  البيت  في  يتقابالن 
اآلخر،  وجه  في  أحدهما  ينظر 
ولكن  املطبخ  في  يقفان  وقد 
في  يجلسان  أو  تفاعل،  أي  دون 
يمارس  منهما   

ٌ
كل املعيشة  غرفة 

تام  انفصال  في  هواية  أو  عمال 
صباح  كلمات  وتغيب  اآلخر،  عن 
سنة  كل  أو  الخير  مساء  أو  الخير 

الجسدي  املستوى  على  االنفصال  من  حالة  هو 
على  الزوجني،  بني  والروحي  والعقلي  والنفسي 
ويمارسان  واحد  بيت  في  يعيشان  كونهما  من  الرغم 
من  نوع  وهو   . بآخر  أو  بشكل  الزوجية  واجباتهما 
األوراق  والتوثيق في  اإلعالن  ينقصه فقط  الطالق 
الصالحية،  منتهي  الزواج  من  نوع  هو  أو  الرسمية، 

استخراج شهادة  وتنتظر  ماتت  أو هو عالقة زوجية 
الوفاة. وهو حالة من الالسلم والالحرب انطفأت فيها 
مشاعر املودة والرحمة وفقد كال الزوجني أو أحدهما 
يعد  لم  أو  موجودا  يعد  لم  وكأنه  باآلخر  اإلحساس 
من  الرغم  على  الوجداني  وعيه  شاشة  على  يظهر 

وجوده الحسي حوله.

الطالق العاطفى



5 النفس املطمئنة

بال  تقال  قيلت  وإذا  طيبة،  وانت 
مناسبات  تمر  وقد  معنى،  أو  روح 
اجتماعية أو أعياد دون أن يحدث 
هناك  فكأن  بينهما،  تقارب  أي 
وهو  العالقة  في  حدث  شرخا 
وتتباعد  يوم  بعد  يوما  يزداد 
املسافات بينهما حتى ال يكاد يرى 

أحدهما اآلخر أو يسمعه . 
يتعامل  قد  الحاالت  بعض  وفي 
لطف  بكل  الزوجه  أو  الزوج 
ويلبي  اآلخر  الطرف  مع  وأدب 
احتياجاته ولكن دون أي مشاعر، 
منزوعة  فقط  واجبة  عالقة  فهي 
يؤدي  وكأنه  والوجدان  الروح 

مهمة رسمية أو واجبا اجتماعيا.
ومن العالمات املؤكدة للطالق 
نوم كل طرف في غرفة  العاطفي 
منفصلة وتوقف العالقة الجنسية 
سنوات  أو  لشهور  الطرفني  بني 
دون مبادرة من أحدهما للتقارب 

مع اآلخر.
وقد استعرضنا مراحل الطالق 
اإلصالحي  التدخل  ألن  العاطفي 
في  ينجح  ال  قد  العالجي  أو 
صدقت  مهما  األخيرة  املراحل 
النوايا حني يصل الزوجان لحالة 
التدخل قد  ولكن هذا   ، الالعودة 
األولى  األربعة  املراحل  في  ينجح 

اليأس.  مرحلة  إلى  الوصول  قبل 
تطور  رصد  يستدعي  واألمر 
وحني   ، الطرفني  بني  العالقة 
العاطفي  الطالق  بوادر  تتضح 
لإلنذار  عالمات  هناك  تكون 
أو  الزوجني  أحد  ويبادر  املبكر 
وتدابير  خطوات  باتخاذ  كليهما 
من  املراحل  هذه  تراكم  تمنع 
أو  العتاب  أو  املصارحة  خالل 
أو  االعتذار  أو  النظر  إعادة 
فتح  أو  السلبية  التراكمات  إزالة 
الرتباطات  جديدة  مسارات 
طلب  أو  إيجابية  شرطية 
أو  األقارب  أحد  من  املساعدة 
في  املتخصصني  أو  األصدقاء 

اإلرشاد أوالعالج الزواجي.
الطالق  حالة  واستمرار 
تجعل  طويلة  لفترة  العاطفي 
ومشحونا  مسمما  البيت  جو 
والنبذ  والكراهية  بالعداء 
سلبية  صورة  ويعطي  والتجاهل 
بشدة  تؤثر  وللعالقات  للحياة 
أكثر  تضرهم  وربما  األبناء  على 
الفعلي  الطالق  يضرهم  مما 
ذريعة  تسقط  وهنا  لألبوين، 

االستمرار من أجل األبناء.
املحاوالت،  كل  تنجح  لم  وإذا 
وازدادت العالقة سوءا يوما بعد 
الطالق  هذا  يتحول  فربما  يوم، 
العاطفي إلى طالق فعلي بإعالن 

موت العالقة الزوجية رسميا. 

د. مـحمــد املهـــدى
رئيس قسم الطب النفسى

جامعة األزهر - فرع دمياط

من العالمات املؤكدة 
للطالق العاطفي 
نوم كل طرف في 

غرفة منفصلة

 استمرار حالة الطالق 
العاطفي لفترة طويلة 
تجعل جو البيت مسمما 

ومشحونا بالعداء والكراهية

النساء  أشهر  من  يعتبرونها 
كانت  التاريخ،  في  النكديات 
وسريعة  العصبية  شديدة 
على  الطباع  وحادة  االنفعال 
املشهود،  جمالها  من  الرغم 
العثر  حظها  ساقها  وقد 
فزادها  سقراط  تتزوج  ألن 
وقلقا  اضطرابا  الزواج  هذا 
هذه  استمرت  وقد  وعصبية، 
العالقة الزوجية لسنوات طويلة 
أبناء  ثالثة  وجود  بسبب  ربما 
كملوا  برضه  )يعني  بينهما 
الرغم  وعلى  العيال(.  علشان 
الفلسفة  في  سقراط  نبوغ  من 
وفي علم األخالق وفي مجاالت 
من  الرغم  وعلى  كثيرة،  أخرى 
كونه أبا الفالسفة واملعلم األول 
فلسفته  وكرهت  كرهته  أنها  إال 
كتبه  وكرهت  علمه  وكرهت 

وكرهت تالميذه، ولم تكن ترى 
به  يحيط  مجنونا  رجال  إال  فيه 
يتجولون  املجانني  من  مجموعة 
هدف،  بال  أثينا  شوارع  في 
ألنه  فاشال  زوجا  فيه  وترى 
انشغاله  مع   – ليستطع  يكن  لم 
لها  يوفر  أن   – والعلم  بالفلسفة 
احتياجاتها واحتياجات أبنائها 

بشكل كاٍف. 
اليوناني  الفيلسوف  هذا  كان 
 ،  470 عامي  بني  عاش  الذي 
المرأة  زوجًا   ، امليالد  قبل   399
يهرب  أن  تعّود  اللسان  سليطة 
وال  الشمس،  طلوع  قبل  منها 

يعود إليها إال بعد دخول الليل.
قال يومًا يصف حياته معها:

املرأة!!  لهذه  مدين  أنا 
الحكمة  أن  تعلمت  ما  فلوالها 
في  السعادة  وإن  الصمت،  في 

إنه  الرجل،  مسكني  النوم، 
أو  يتزوج  أن  بني  حائرًا  يقف 
في  وهو  زواج  بال  أعزب  يبقى 
شخص  ولكل  نادم،  الحالتني 
الطريقة  يختار  أن  في  الحق 

التي تؤدي به إلى الندم.
سلواه  يجد  سقراط  وكان 
بهم  يجتمع  عندما  تالميذه  مع 
أمور  في  ويحادثونه  ويجادلهم 

الدنيا وأحوالها. 
قال مرة ألحد تالميذه ينبغي 
ظفرت  إن  فإنك  تتزوج!  أن 
سعيدًا،  صرت  عاقلة  بزوجة 
زوجة  براثن  في  وقعت  إن  أما 
فيلسوفًا  صرت  مناكفة  طائشة 

مثلي. 
يتناقش  كان  أنه  يومًا  حدث 
بعض  مع  الفلسفية  أفكاره  في 
زوجته  صاحت  حني  تالميذه، 

زوجة سقراط .. املفرتية واملفرتى عليها
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ونادته طالبة منه أن يذهب إليها 
األعمال  بعض  في  ويساعدها 
باألحرى  أو  يسمعها  لم  ولكنه 
كان مندمجًا بالنقاش، فما كان 
منها إال أن أحضرت وعاًء مملوًء 
باملاء وصبته فوق رأسه، وبالطبع 
هذا  مثل  من  تالميذه  انزعج 
من  واندهشوا  الفظ،  السلوك 
نظر  ولكنه  معلمهم،  مع  جرأتها 
ي  يسوِّ وهو  بهدوء  وقال  إليهم 
خصلة الشعر الوحيدة في رأسه 
الرعود،  هذه  كل  بعد  األصلع: 

فالبد أن نتوقع هطول األمطار.
قد تبدو هي محقة ألنها كانت 
االحتياجات  مستوى  عند  تقف 
ماسلو  هرم  في  البيولوجية 
كانت  وربما  لالحتياجات، 
فلم  منه  والحب  لألمن  تحتاج 
تجد ذلك، ولهذا يبدو أنها كانت 
إحباطها  وكان  جدا،  محبطة 
كراهية  وإلى  غضب  إلى  يتحول 
قاسية  ألفاظ  شكل  في  وعدوان 
الزوج  هذا  نحو  موجه  وصراخ 

الهادئ املفكر املتأمل الحالم.
شكله  بقبح  مشهورا  كان 
بجمالها،  مشهورة  هي  وكانت 
في  يسير  الشعر  أشعث  كان 
شوارع أثينا حافي القدمني عاري 
تالميذه  خلفه  ومن  الصدر، 
آلخر  وقت  ومن  الشباب،  من 
طرأ  سؤاال  لهم  ليوجه  يتوقف 
تراها  كانت  الصورة  هذه  بباله. 
كان  وما  عبثا،  الواقعية  الزوجة 
يراه الناس في حوارات سقراط 
كانت  عالية  قيمة  ذات  فلسفة 
للوقت.  ومضيعة  هراًء  تراه  هي 
عادي  زوج  إلى  تتوق  كانت  ربما 
كريمة  حياة  وأبناءها  يمنحها 
البيت  أعمال  في  ويساعدها 
ألبنائه،  الدروس  مذاكرة  وفي 
وفي هدأة الليل يطارحها الغرام 

ويشعرها بأنوثتها.  
 وما إن ُيذكر العباقرة التعساء 
اسمها  يقفز  حتى  بيوتهم  في 
على الفور حتى أصبحت مضربًا 
وكان  اللسان،  سالطة  في  للمثل 
وتحمله  عليها  سقراط  صبر 

لثوراتها مضربًا لألمثال أيضًا. 
ربما  اآلخر  الجانب  على 
الزوجات  أكثر  الفتاة  هذه  تكون 
أستاذها  تزوجت  فلقد  تعاسة، 
بحبه  هامت  أن  بعد  سقراط 
هيامًا ال يوصف وهي لم تتجاوز 
عمرها،  من  عشرة  الخامسة 
ما  بشيء  انبهرت  أنها  ويبدو 

فيه وقتها ولكنها بعد ذلك كانت 
لشؤون  إهماله  عليه  تعيب  دائما 
األسرة، وتتهمه بالكسل وانعدام 
همها  جل  كان  لقد  املسؤلية، 
ومتطلباتهم،  وبيتها  أطفالها 
كل  عن  منصرف  زوجها  بينما 
الذي جعل  بفلسـفته، األمر  هذا 

)زانتيب( دائمة الشـجار معه. 
معها:  حياته  يصف  يومًا   قال 
ما  لوالها  املرأة،  لهذه  مدين  أنا 
الصمت  في  الحكمة  أن  تعلمت 
الرجل  النوم،  في  السعادة  وأن 
مخلوق مسكني يقف محتارًا بني 
أن يتزوج أو أن يبقى أعزب وفي 

كلتا الحالتني هو نادم.   
يومًا:  له  سقراط  زوجة  قالت 
لوال  فأجابها:  وجهك،  أقبح  ما 
أنك من املرايا الصدئة لتبني لك 

حسن وجهي.
العقالني  سقراط  هدوء  كان 
أن  لدرجة  لزوجته  مستفزا 
بعض املؤرخني ذكر أنه كان ثمة 
زوجته  وبني  سقراط  بني  حوار 
صدرها  في  بألم  بعده  شعرت 
والبعض  قلبية،  بأزمة  فماتت 
اآلخر يقول إنها عاشت وشهدت 
قبل  األخيرة  سقراط  لحظات 

إعدامه بالسم. 
ابتليت  سقراط:  يقول 
والفقر  اللغة  ثالث:  بمصائب 
تغلبت  فقد  األولى  أما  وزوجتي، 
فقد  والثانية   ، باالجتهاد  عليها 
وأما  باالقتصاد،  عليها  تغلبت 
الثالثة فلم أستطع التغلب عليها.

الجنود  تقدم  أيامه  آخر  في 
ليطرقوا باب بيته بعنف، وما إن 
همت )زانتيب( بفتح الباب حتى 

أخذت تصرخ في وجه سقراط: 
عن  تكف  أن  لك  أقل  ألم 
يا  آه  آه )تأخذ بالبكاء(  الجدل، 
عن  يميزك  ما  العزيز،  زوجي 
سواك أنك لم تنهرني قط، ولم 
من  الرجال  يفعل  كما  تضربني 
إنك  واحزناه،  القلوب،  غالظ 
أمس  ظهر  منذ  طعامًا  تذق  لم 
ويتقدم  الحبيب،  سقراط  يا 
 
ً
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معكم،  قادم  أنا  األعزاء،  أيها 
تجزعي،  ال  )زانتيب(  يا  وداعًا 
بالحياة،  قط  أعبأ  لم  إنني 
التي  بالحقيقة  بل  باملوت،  وال 

سأعذب وال شك من أجلها.
رغم  )زانتيب(  كانت  وقد   
شكواها وتذمرها تحب سقراط 
والدليل  طريقتها،  على  ولكن 
عليه  الشديد  حزنها  ذلك  على 
التي  الشهيرة  املحاكمة  بعد 
بدعوى  بإعدامه  بالحكم  انتهت 
وبأنه  املدينة!  بآلهة  يؤمن  ال  أنه 

أفسد أخالق الشباب. 
سجنه،  في  أيامه  آخر  وفي 
بني  وبكت  إليه  الزوجة  جاءت 
يديه بينما سقراط يواسيها، ثم 
يصحبها  أن  صديقه  من  طلب 
تنصرف  ال  حتى  دارها  إلى 
كأس  أخذ  ذلك  وبعد  وحيدة، 
في  وتجرعه  حارسه  من  السم 

هدوء. 

ثمن  تدفع  أن  عليها  كان  هل 
غريب  سقراط  مع  العيش 
األطوار والزاهد في متاع الدنيا 
وما  بفلسفته،  البشر  ينعم  كي 
هل   .. ؟  أوالدها  وذنب  ذنبها 
البداية،  من  اختيار  سوء  كان 
الفيلسوف  هالة  عشقت  فقد 
الكبير  بأستاذها  وانبهرت 
تفاصيل  من  اقتربت  حني  ثم 
ربما  أو  كرهته،  اليومية  حياته 
وأحبت  أشياء  فيه  كرهت 
أنها  ذلك  على  والدليل  أشياء، 
وهو  معه،  العيش  في  استمرت 
الرغم  فعلى  كذلك،  أيضا 
لسانها  وسالطة  قسوتها  من 
واستهزائها به وبفلسفته إال أنه 
أذاها  متحمال  بها  رفيقا  كان 
وابتسامة،  هدوء  في  ويتلقاه 
حجم  يدرك  كان  وكأنه 

معاناتها ويشفق عليها. 
أو  لومها  نستطيع  ال  ربما 
الواقع  تعيش  كانت  فهي  لومه، 
ومصاريف  والشراب  )الطعام 
كرجل  اهتمامه  وربما  األوالد، 
فكان  هو  أما  كامرأة(،  بها 
يعيش حلم البحث عن الحقيقة 
الحقيقة  يخشى  عالم  في 

ويزيفها.
ورحم  سقراط  الله  رحم   >
 

ٌ
)كل معا  تعذبا  فقد  زوجته 
نعرف  أن  أجل  من  بطريقته( 
الواقع  بوجهيها:  الحقيقة  قيمة 
والحلم، وأنهما اليفترقان رغم 

التناقض البادي بينهما.


