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أين تكمن سعادة املرأة
مارلني مونرو:
تقول مارلني مونرو أشهر ممثلة إغراء يف رسالتها اليت كتبتها قبيل انتحارها موصية بنات
جنسها بعد جتربة مريرة يف احلياة :احذري اجملد ،احذري ما خيدعك باألضواء ،إين أتعس امرأة
ُفضل البيت ،احلياة العائلية الشريفة
على هذه األرض ،مل أستطع أن أكون ًّأما ،إين امرأة أ ّ
الطاهرة ،بل إن هذه احلياة العائلية هلي رمز سعادة املرأة بل اإلنسانية ،لقد ظلمين الناس ،وإن
العمل يف السينما جيعل املرأة سلعة رخيصة مهما نالت من اجملد والشهرة الزائفة.
وتقول املمثلة الشهرية برجيت باردو:
كم كنت سافلة ،قمة السعادة لإلنسان الزواج إذا رأيت امرأة مع رجل ومعها أوالد أتساءل
يف سري ملاذا أنا حمرومة من مثل هذه النعمة؟
وتقول الدكتورة أيربين:
إن سبب األزمات العائلية يف أمريكا وسر كثرة اجلرائم يف اجملتمع هو أن الزوجة تركت بيتها
لتضاعف دخل األسرة فزاد الدخل واخنفض مستوى األخالق .وتقول :إن التجارب أثبتت أن
عودة املرأة إىل احلرمي هي الطريقة الوحيدة إلنقاذ اجليل اجلديد من التدهور الذي يسري فيه.
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وتقول أستاذة جامعة يف بريطانيا يف توديعها لطالباهتا:
هاأنا قد بلغت الستني من عمري ووصلت ألعلى املراكز وحققت عمال كبريا يف نظر اجملتمع
لقد حصلت على شهرة كبرية ومال كثري ولكن هل أنا سعيدة؟ ال ،إن وظيفة املرأة الوحيدة هي
أن تتزوج وتكون أسرة وأي جمهود تبذله بعد ذلك ال قيمة له يف حياهتا بـالذات.

وتقول الكاتبة الشهرية آنارورد يف مقال جبريدة االسرتن ميل:
ألن تشتغل بناتنا يف البيوت خوادم أو كاخلوادم خري وأخف بالء من اشتغاهلن يف املعمل،
حيث تصبح البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياهتا إىل األبد  ,أال ليت بالدنا كبالد املسلمني
فيها احلشمة والعفاف والطهر رداء  ....نعم إنه لعار على بالد اإلجنليز أن جتعل بناهتا مثال
للرذائل بكثرة خمالطة الرجال ،فما بالنا ال نسعى وراء ما جيعل البنت تعمل مبا يوافق فطرهتا
الطبيعية من القيام يف البيت وترك أعمال الرجال للرجال سالمة لشرفها.
األمريكيات ودور اجلنسني !!!
وجاء يف استطالع للرأي قامت به شبكة سي إن إن بالتعاون مع صحيفة يواس توادي أن
 %54من النساء يعتقدن أنه يتعني على الرجل العمل والكدح خارج املنزل لتوفري أسباب
املعيشة لعائلته بينما جيب على املرأة أن تبقى يف املنزل وتكرس حياهتا ووقتها بشكل كامل وتام
لشئون العائلة.
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األمريكية تكتشف !!!
واستنتج االستطالع أن املرأة األمريكية قد اكتشفت باقتناع كامل أن أنسب مكان هلا هو
املنزل ورعاية شئون األطفال وأكد  %54منهن أن نشاط النساء يف جمال العمل خالل العشرين
سنة املاضية جعل احلياة أكثر تعقيدا وصعوبة فقط ومل يؤد أي خري إطالقا.

تصريح طبيبة ومسك اخلتام
وخنتم هذا الفصل بتصريح قالته طبيبة مل تؤد رسالتها اليت خلقت ألجلها حتت عنوان
(خذوا شهاديت وأعطوين طفال):
السابعة من صباح كل يوم وقت يستفزين ويستمطر أدمعي ملاذا؟ أركب خلف السائق
متوجهة صوب عياديت (بل مدفين زنزانيت) ،أصل مثواي ،النساء ينظرون إىل معطفي األبيض
وكأنه بردة حرير فارسية ،وهو يف نظري لباس حداد يل ،أدخل عياديت ،أتقلد مساعيت ،وكأهنا
حبل مشنقة يلتف حول عنقي ،اآلن العقد الثالث يستعد إلكمال التفافه حول عنقي ،والتشاؤم
ينتابين على املستقبل ،خذوا شهاديت وكل معاطفي وكل مراجعي وجالب السعادة الزائفة (املال)
وأمسعوين كلمة (ماما)
قد كنت أرجو أن يقال طبيبة *** لقد قيل ،ماذا نالين من مقاهلا؟
فقل لليت كانت ترى يف قدوة *** هي اليوم بني الناس يرثى حلاهلا
وكل مناها بعض طفل تضمه *** فهـل ممـكن أن تشرتيه مباهلا؟
من كتاب هدية البنيت عند زفافها
الشيخ الدكتور حممد بن رزق بن طرهوين.
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