ﻋﺰﻳـﺰﺗﻲ اﻟﻐﺎﻟﻴـﺔ ❤ )رﺳﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ
ﻓﺘـﺎة ﻣﺘﻌﺎﻓﻴـﺔ إﻟـﻰ ﻛـﻞ ﻓﺘـﺎة
)ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ إدﻣﺎن اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ
صديقتي ،هل تعلمين أنني مررت بكل ما تمرّين به الآن ،فهذه
المشاعر التي تشعرين بها ليست غريبة علي ،لكنني الآن بفضل
الله أنظر إليها في مرآتي فأرى انعكاسها في الخلف يهرب
بعيدًا ،تلك الأحاسيس الشنيعة مثل كره النفس والإحساس بالعار
والرغبة الجنسية المشتعلة ،التي كنت أخاف ألا أتمكن من
السيطرة عليها ،والاكتئاب والندم وغيرها الكثير من المشاعر
.التي كانت جزءًا من واقعي منذ فترة ليست طويلة
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻓﻲ ﺣﻮاﻟﻲ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،وﺟﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﻼت
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺨﺒﺄة ﻋﻨﺪ ﺑﻴﺖ أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﻲ ،وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺑﺪأت اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻤﺪ ًا ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ وﺟﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ،وﺑﺴﺮﻋﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﺗﺤﻮل
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ إﻟﻰ إدﻣﺎن .وﻟﻢ ﻳﺄتِ ﻟﻸﺳﻒ إدﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪة
اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪه ،ﺑﻞ ﺟﺮ ﻣﻌﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎدة اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻌﺎدة
اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ أدﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺸﺪة ،ﺛﻢ ﺣﻴﻦ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ ،اﻧﻐﻤﺴﺖ ﻓﻲ
”.اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﺠﻬﻮﻟﻴﻦ وأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺪﻣﻨﺔ “ﻟﻠﺰﻧﺎ
وﻛﻨﺖ أﻋﺮف أﻧﻲ وﺣﻴﺪة وﻳﺎﺋﺴﺔ وأﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وأﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ
ﺷﺪﻳﺪ .وﻻ أﺷﻚ ﻣﻄﻠﻘًﺎ أﻧﻚ ،ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ ،ﻗﺪ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ )إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ُ
ﻛﻞ( ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻜﺎر ،ﻟﻜﻦ دﻋﻴﻨﻲ أ ﺳﻌَﺪ ﺑﺈﺧﺒﺎرك أﻧﻚ ﻟﺴﺖِ
وﺣﺪك وأﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﻋﺎﺟﺰة ،وﻟﺴﺖ ﺷﺎذة ،وأﻧﻚ ﺗﺴﺘﺤﻘﻴﻦ أن ﺗﻌﺮﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؟

ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﻮ أن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن  %40ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء
ﺗﺤﺎرﺑﻦ اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ،ﻓﺄﻧﺖ ﻟﺴﺖ وﺣﺪك ،أﻧﺖ ﻛﻜﻞ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ،
ﻣﺤﻄﻤﺔ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﺴﺖ ﺷﺎذة .وﻟﻜﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻷﻫﻢ ﻫﻮ ذﻟﻚ اﻷﻣﻞ اﻟﺬي
ﻳﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ،ﻓﺒﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺗﻲ ﻳﺤﺎرﺑﻦ
!اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻜﺜﻴﺮات ﻣﻨﻬﻦ ﺗَﻤَﻜ َّﻦ َ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮر

ﻓﻬﻞ ﺣﺎوﻟﺖِ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﺮار ًا وﺗﻜﺮار ًا؟ ﻫﻞ وﻋﺪت ﻧﻔﺴﻚ أﻟﻒ ﻣﺮة أﻧﻚ
ﻟﻦ ﺗﺸﺎﻫﺪي اﻹﺑﺎﺣﻴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى؟ ﻫﻞ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﺘﻘﺰز ﻣﻦ ﻋﺎدﺗﻚ اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻴﻨﻬﺎ ﺳﺮ ًا واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻴﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﻬﺎ؟ ﻫﻞ اﺣﺘﻘﺮت
ﻧﻔﺴﻚ ﻷﻧﻚ ﺗﻈﻠﻴﻦ ﺗﺨﺒﺮﻳﻨﻬﺎ ﺑﺄﻧﻚ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮﻧﻲ ﻋﻔﻴﻔﺔ وأن ﺗﺤﻔﻈﻲ
ﻧﻔﺴﻚ ﻟﺰوﺟﻚ ﺛﻢ ﺗﻌﻮدﻳﻦ ﻓﺘﺴﻠﻤﻲ ﻧﻔﺴﻚ ﻟﺮﺟﻞ آﺧﺮ؟ ﻫﻞ ﺟﻌﻠﻚ ﻛﻞ ذﻟﻚ
ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى؟ إذا ﻛﻨﺖِ أﺟﺒﺖ ﻋﻦ أي
ﺳﺆال ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻨﻌﻢ ﻓﻌﻨﺪي ﻟﻚ ﺑﺸﺮى راﺋﻌﺔ ،وﻣﻌﺠﺰة ﻋﻠﻰ وﺷﻚ
!اﻟﺤﺼﻮل
ارﻓﻌﻲ رأﺳﻚ ،ﻓﺎﻟﻠﻪ وﺣﺪه ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﻞ ﻓﻲ ﺻﺪرك وﻫﻮ ﻳﺤﺒﻚ،
وﻳﻌﻠﻢ ﺻﺪق رﻏﺒﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺑﺔ وﺻﺪق ﻛﺮﻫﻚ ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ وﻣﺤﺎرﺑﺘﻚ ﻟﻬﺎ ،ﺑﻞ
ﻳﺒﺴﻂ ﻳﺪه إﻟﻴﻚ ﻟﺘﻠﺠﺌﻲ إﻟﻴﻪ ﻓﺄﺑﻮاب اﻟﺘﻮﺑﺔ داﺋﻤًﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ،وأﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎق ﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﻗﻊ وﺳﺎﻗﻨﻲ إﻟﻴﻚ ﻷﺣﻜﻲ ﻟﻚ ﺗﺠﺮﺑﺘﻲ .أﻻ
ﻳﺪل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﺮﻣﻪ ورﺣﻤﺘﻪ ﺑﻚ ،أﻻ ﻳﺪﻓﻌﻚ ذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻚ
وﻧﻔﺴﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻣﺮك ﺑﺎﻟﺴﻮء واﻟﻔﺤﺸﺎء .أرﺟﻮك ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻋﻲ ﻣﺎﺿﻴﻚ
ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ ،ﻓﺎﻟﺘﻮﺑﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﺗَﺠ ُﺐ ّ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻳﺒﺪل اﻟﻠﻪ
.ﺳﻴﺌﺎﺗﻚ إﻟﻰ ﺣﺴﻨﺎت

أﻋﺮف ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺎرﺑﻴﻦ ﻟﺴﻨﻮات وﺗﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻت
اﻹﻗﻼع ﻋﻦ ﻋﺎدة ﺗﻜﺮﻫﻴﻨﻬﺎ ،وأﻋﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻴﺒﻚ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ وأﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﻌﻮدي ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺠﺪدًا .ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻲ ﻧﻔﺴﻚ
ﻋﺎﺟﺰة ،ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺿﻨﻚ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ وﺗﻌﺎﺳﺔ اﻟﺬﻧﻮب
وﺗﺘﺮﻛﻴﻦ اﻃﻤﺌﻨﺎن اﻟﻘﻠﺐ وراﺣﺔ اﻟﻘﺮب إﻟﻰ اﻟﻠﻪ وﺳﻌﺎدة اﻻﻧﺘﺼﺎر
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ .وأﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر أﻧﻚ ﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﻛﺜﻴﺮ ًا ﺟﺪ ًا أن
ﺗﺘﻮﻗﻔﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ أن أﺻﺒﺢ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﻮﺟﻮد أﻣﻞ ﻳﺒﺪو ﻣﺮﻋﺒًﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ ،ﻟﻜﻨﻲ أﻋﻠﻢ أﻳﻀﺎ إﺣﺴﺎس اﻟﻤﺜﺎﺑﺮة وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ وإﺣﺴﺎس اﻟﺘﻀﺮع ﺑﻴﻦ ﻳﺪي اﻟﻠﻪ واﻻﻧﻜﺴﺎر ﻟﻪ واﻟﺘﺬﻟﻞ ﺑﻘﺪرﺗﻪ
وﺿﻌﻔﻚ أن ﻳﺮﺣﻤﻚ وﻳﻬﺪﻳﻚ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎد .ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻚ وﻫﻮ اﻟﺬي
ﻳﻌﺮﻓﻚ ﺗﻤﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ،وﻫﻮ اﻟﺬي أﻧﺰل إﻟﻴﻚ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ
ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻚ اﻟﺘﻲ ﻓﻄﺮك ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻼ إﺑﺎﺣﻴﺔ وﻻ ﻋﺎدة ﺳﺮﻳﺔ
وﻻ ﻋﻼﻗﺎت ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺧﺎرج اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﺷ َﺮ َﻋﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن
،ﺗﻠﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ
ﻓﻬﺬه اﻟﻄﺮق ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻮﻳﺔ ﺗﺆذﻳﻚ ِ وﺗﺠﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﺮاغ واﻷﻟﻢ
اﻟﻨﻔﺴﻲ وﺗﺠﺮﻓﻚ ﺑﻌﻴﺪ ًا ﻋﻦ ﻓﻄﺮﺗﻚ وﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﻚ اﻟﺘﻲ ﺟﺒﻠﻚ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺠﻌﻠﻚ ﺗﻌﻴﺸﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﻨﻚ ﺣﻘﻴﻘﻲ .إن ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺴﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ

وﻣﻀﻴﺘﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹدﻣﺎن ﺑﻘﻮة ﻓﺈﻧﻚ ﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﺘﺤﻘﻘﻴﻦ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ! ﻓﻴﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﻼع ﻳﺘﺤﻮل
إﻟﻰ أﺳﺒﻮع واﻷﺳﺒﻮع ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﻬﺮ واﻟﺸﻬﺮ ﺳﻴﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺳﻨﻴﻦ
ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ! وﺗﻨﺘﻈﺮك ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺣﻴﺎة ﻣﺸﺮﻗﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ
أؤﻛﺪﻫﺎ ﻟﻚ ،وﺳﺘﻜﻮن رﺣﻠﺔ ﺟﻬﺎد ﺷﺎﻗﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ وﻛﻞ
.ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺗﺴﺘﺤﻖ أن ﺗﻈﻞ ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻚ ﻟﻸﺑﺪ ﺗﻔﺨﺮﻳﻦ ﺑﺨﻮﺿﻚ ﻟﻬﺎ

ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮك ﻫﻨﺎك ﻫﻮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﺠﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎر اﻟﺬي ﻳﺠﺜﻢ ﻋﻠﻰ
ﺻﺪرك ،وﻧﻬﺎﻳﺔ ذﻟﻚ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺎﺗﻚ ،وﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻛﺮﻫﻚ ﻟﻨﻔﺴﻚ ،وﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖِ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ
ﺑﻬﺎ وأﻧﺖ أﺳﻴﺮة ذﻟﻚ اﻹدﻣﺎن ،ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮك ﻫﻨﺎك ﻫﻮ أن ﺗﻌﻴﺸﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ
ﻣﺘﺤﺮرة ﻣﻦ ﺷﺆم ﻣﻌﺼﻴﺘﻚ ،وﺗﺴﺘﻤﺘﻌﻲ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻮﻗﻴﻦ
إﻟﻴﻬﺎ ،وﺗﺴﺘﻌﻴﺪي ﺷﻌﻮرك ﺑﺎﻟﻄﻬﺮ واﻟﻌﻔﺎف ،وﺗﺘﻤﻜﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻣﺸﺎﻋﺮك ﺑﻄﺮق ﺻﺤﻴﺔ وﺗﺨﺘﺒﺮﻳﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻟﻢ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻌﺼﻴﺔ وﺗﺘﻠﺬذﻳﻦ ﺑﻌﺒﻮدﻳﺘﻚ ﻟﻠﻪ وﺣﺪه .اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ
ْ
َ
ﻓﺎﻟﺒﺎب ﻣﻔﺘﻮح أﻣﺎﻣﻚ ،ﻓﻬﻼّ ﺗﻌﺒﺮﻳﻦ؟” أ ﻟَﻢْ ﻳَﺄ نِ ﻟِﻠَّﺬِﻳﻦ َ
َ
آﻣَﻨُﻮا أ نْ ﺗَﺨ ْﺸ َﻊَ ﻗ ُﻠُﻮﺑ ُﻬ ُﻢْ ﻟِﺬِﻛ ْﺮ ِ اﻟﻠَّﻪِ وَﻣَﺎ
ﻧَﺰ َلَ ﻣِﻦ َ اﻟْﺤ َﻖّ ِ…”ﻣﺤﺒﺔ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻚ ،ﺻﺪﻳﻘﺘﻚ اﻟﺘﻲ
.ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺜﻠﻚ ،أﺗﻤﻨﻰ أن أراك ِ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ
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