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ينتابنا شعوٌر دائٌم، بالحاجة إىل ملء ذلك العطش الكبري 

يف داخلنا للجامل. الجامُل جزٌء مكّون من طبيعتنا اإلنسانيّة، 

خاّصًة نحن النساء. أن تكوين امرأًة، يعني أن تكوين جميلًة،  

، ولوال ذلك ملا استمّرت الحياة عىل ما  هذا أمٌر فطرٌي طبيعيٌّ

امرأة؟  الشعَر دون  هي عليه إىل اآلن. هل تخيّل أحٌد مثًل، 

دون  الحياكة  امرأة؟  دون  املنازل  امرأٍة؟  دون  واملوسيقى 

امرأة؟ الليل والنهار دون امرأة؟ األلوان واألزياء دون امرأة؟

مثّة علقة جذب واكتامل بني األشياء الجميلة واملرأة. كّل 

ا، واملرأة دون كّل يشٍء جميل  يشء جميل دون املرأة ناقص جدًّ

والتدفّق،  القّوة،  من  العلقَة،  هذه  أّن  والغريب،  تكتمل.  ال 

ألنّها  العوائق؛  كانت  مهام  توجَد  أن  إال  ميكن  ال  والرضورة، 

حاجة فطريٌّة مغروسة يف الجذر األعمق للطبيعة اإلنسانّية، 

أمل يُقْل »وّجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض«؟ وهل 

كان خلق الله إاّل جميًل كالفطرة اإللهيّة؟ 

ورغم ذلك، تبقى هذه املسافة بني املرأة والجامل، مسافة 

تأويليّة تقبُل االختلفات والرتميز بشكٍل غري مسبوق. تعتقد 

بأنَّ لها الحقَّ  كّل ثقافة وحضارٍة، أو حتى مجموعٍة برشيٍّة، 

بأْن متأل هذه املسافة بتصّوراتها عن الجامل األنسب للمرأة؛ 

لذلك نرى أّن الثقافات اإلنسانيّة املختلفة عرب العصور برعْت 

واألثاث،  التجميليّة،  واألدوات  وامللبس،  األزياء  إنتاِج  يف 

األنثى  سيظِهر  أنّه  تقّدر  الذي  واألدب،  والشعر  واملوسيقى 

بأجمل صورها. 

نعم، األمر بقدر ما هو جّذاب، بقدر ما هو دقيق وخِطٌر. 

ميكن  ذاتيٌّة.  حاجٌة  الجامل  إىل  الحاجة  لصديقتي:  قلُت 

لو كانت وحدها يف  لديها، حتى  تلبَس أجمل ما  أن  للمرأِة، 

متعٌة  ذاته  يف  الشعر،  وتزيني  املرآة،  أمام  الجلوس  املنزل! 

التقّرب  نكهة  عليه  أضفِت  ولْو  ا،  كبرية جدًّ نفسيّة ومعنويٌّة 

الروعة؛  فائق  أمٌر  فهو  بجاملِك،  االهتامم  عرب  تعاىل  الله  إىل 

ألّن تدريب النفس عىل االهتامم بهذا الجامل، سيمّرنها عىل 

االهتامم بكّل جامل بإتقان. 

                                ماذا يعني أن تكوني 

جميلة؟ أمل ناصر كجك
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ولكن، كيف ميكن يل أن أحّدد املدى الذي ينبغي أن أصل 

إليه يف االهتامم بالجامل..؟ هنا كّل القضيّة.

رمبا لو عرفِت أنَّ سوق األزياء يف العامل تبلغ قيمته حوايل 

1.78 تريليون دوالٍر سنويًّا، وأنّه يستهدف املرأة بشكل أساٍس، 

حتى أنَّ أزياء الرجال كام بحثت بعض الدراسات، تعتمد يف 

محور  فاملرأة  جامليًّا،  املرأة  جذب  عىل  وفلسفتها  تصميمها 

ا. ومن هنا، فإنَّ الفلسفة  هذا الّسوق االستهليكّ الضخم جدًّ

لها،  املواكبة  والدعايات  واإلعلنات  األزياء،  خلف  الكامنة 

الدعائيّة،  واملواد  والسينام  األفلم  عرب  ذلك  تسويق  وكذلك 

وال ننس سوق أدوات التجميل والتزيني، تجتمع كلّها بشكل 

ملنظومة  املرأة  تلّقي  كيفيّة  عىل  جًدا  مؤثّر  اتّجاٍه  يف  موّحد 

الجامل وحدوده وإطاره العاّم. 

االستهلكيّة  الثقافُة  أكلته  مكاٌن  الحايّل،  العامل  صديقتي، 

املاّديّة. كّل يشٍء، إن كان يُكسبهم مااًل أكرث، فسيكون هدفًا. وال 

يشء ينتج املاَل، بقدر القّوة املتنّوعة واملذهلة للجامل. ونحن 

كائنات الجامل، قّوتنا أنّنا نلك ميًل عظياًم نحو انتقاء األجمل 

دوًما، هكذا تتّم دراسة ما نحّب، وتتّم صناعة ما نحّب، وهذا 

أحٌد  يقوم  أن  هو  الخطري  خطرًيا،  ليس  الحّد  هذا  إىل  األمر 

بصناعة ميولنا الجامليّة، وهذه هي الكارثة الحقيقيّة.

يف  النساء  »عقول  العظيم:  الحديث  هذا  سمعِت  هل 

جاملهّن وجامل الرجال يف عقولهم«؟! إنه رّس التوازن الدقيق 

أنّها تصنع الجامل،  املرأِة يف  العقل والجامل، كامُل عقل  بني 

جاملها الخاّص، وكلاّم أتقنت ذلك، كلاّم دّل ذلك عىل توازنها 

العقيّل؛ ألنّها تكون قد قاربت فطرتها األصليّة التي يحبّها الله 

تعاىل. 

الجامُل عند املرأِة حّده، أن يحفظ عقل الرجل؛ فكلُّ جامٍل 

لديها يُخرُج عقَل الرجل عن طوره، فهو مذموٌم. هذا هو رّسنا 

الخاّص، يف خّط األنبياء. 

أتعرفني، أّن األزياء، واللباس، واإلكسسوارات، إن تعّدت 

املرأة  بجامل  يؤخذ  عقله  ألّن  الرجل؛  بعقل  أخذت  حّدها، 

وبكّل ما يتعلّق بها. لذلك، كاَن التشديد عىل ثقافة الحياء، يف 

الحياء  ثقافة  الزوجيّة،  إطار  خارج  والتزيني،  واألزياء  اللباس 

ويرتكه  واملعنوّي،  املاّدّي  الجامل  كّل  داخله  يف  يخفي  الذي 

خّصيًصا لبيت الزوجيّة، يك يتوازن عقل الرجل وينتج سلوكًا 

نحو الله.

ال تقويل يا صديقتي إّن هذه أنانيّة عند الرجال وملَ ينبغي 

أن نلبّيها؟  هذا هو الجانب األّول من الصورة. الجانب اآلخر، 

هو أنَّ الحفاظ عىل ثقافة الحياء وما يناسبها من أزياء وملبس 

خارج املنزل، وداخل املنزل، هو بحدِّ ذاته مراٌن لعقل املرأة. 

يكن  مل  إذا  املنزل،  خارج  باألزياء  املرأة  انشغال  ألّن  كيف؟ 

مشفوًعا بالحياء والخفر والحذر، فهو سيكون كتداعي أحجار 

وعشق  ينتهي،  لن  األزياء  يف  الجاميّل  التنّوع  ألنَّ  الدومينو؛ 

املرأة لهذا الجامل غري محدود، وضبط هذا التداعي سيوازن 

املنزل وخارجه، ستكون  للمرأة يف  واملعنويّة  العقليّة  الحياة 

الحياة جنونيّة لو خرجت األزياء عن سيطرة الحياء!

يحتاج الجامل إىل ثقافة عليا توّجه قدراته العظمى. ثقافة 

املرأة  صالح  تريد  براغامتيّة،  وغري  أنانيٍّة  غري  حكيمٌة،  عليا، 

والرجل، دون تجاوزهام إىل منفعٍة ماّديّة أو غري أخلقيّة.

الذي  هو  يل،  بالنسبِة  األجمَل،  أنَّ  صديقتي،  يا  أتعرفني 

ينسجم مع عقيل الذي يتجّمل بالفطرة التي خلقها الله يفَّ..؟ 

هذا هو اليشء الوحيد األجمل! فلَم أسمح ألّي يشء أن يحتّل 

عقيل..؟

سيمكننا دوًما، أن نختار. وأن نجعل خياراتنا يف 

اللباس واألزياء تشبهنا نحن اللوايت نريد أن نتّصل 

بنور الله الجميل!


