في المستشفيات قصص عديدة.. وهذه القصة واقعية تماماً وصلت امرأة في الثلاثين من عمرهاالى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات كانت حالتها سيئة للغاية .. لقد انفجرت فيها وفي ابنائها الثلاثة اسطونة الغاز ..تشوه جسدها تماماً وأحترق بينما كانت اصابة الأبناء أقل درجة ..بذل الأطباء قصارى جهدهم وبعد فترة طويلة بدأت تتكلم ..صدمت حين رأت نفسها بالمرآة حين تحول الجمال إلى قبح شديد.. والبياض إلى سواد.. في أسى بالغ قالت للطبيب: من فضلك أريد من زوجي أن يأتي حالاً.. هذا رقم هاتفه.
قام المسؤولون في المستشفى بالاتصال بالزوج: احضر حالاً.. جاء الرجل.. قالت له زوجته: أريدك أن تسامحني.. وأن تدعو الله أن يغفر لي.. إذ إن في حياتي أسراراً عديدة لابد أن أصارحك بها.
قال الزوج: خيراً إن شاء الله.
قالت الزوجة: قبل الحريق بأيام.. كنت قد وضعت لك في «الشاي» سحراً غاية في القذارة بهدف ان تكره زوجتك الثانية وتطلقها وتعود الي والى ابنائك .. نعم ذهبت الى احدى الساحرات المشعوذات وطلبت منها عمل سحر بغض وكراهية وذكرت لها اسم زوجتك وأسم أمها..و..و وقد أخفيت عنك هذا لكن الله لم يمهلني ..فكان هذا الحريق الذي للأسف أمتد لأبنائي الصغار.. وأنا أصارحك أولاً كي تسامحني وثانياً كي تبلّغ الشرطة عن هذه المشعوذة كي تعاقبها أشد العقاب. وثالثاً كي يقوم الطبيب بالكشف عليك لأنني وضعت لك سحراً قذراً في الشاي وقد يكون سبباً لمرضك.. ورابعاً كي تدعو الله أن يغفر لي ويعفو عني!
ذُهل الزوج.. معقول يصل حقد المرأة وغيرتها إلى هذا الحد؟ معقول أن تجهل بعض النساء أو يتجاهلن أن السحر واللجوء للساحر من الكبائر؟ أي أنه لولا الحريق ما اعترفت زوجتي بجريمتها في حقي وحق أبنائي.. هؤلاء الصغار حيث تسببت أمهم بهذه النفسية الشريرة؟
لم يستطع الزوج الرد.. ذهب إلى الغرفة الأخرى لرؤية الأبناء فوجيء بأن حالتهم جيدة جداً.. وطمأنه الأطباء أنهم سيعودون لحالتهم الطبيعية في خلال عدة أشهر.
لم يستطع الزوج أن يسامح زوجته رغم اعترافها له بكل شيء.. وصدت نفسه عن زيارتها في المستشفى بينما كان يحرص على زيارة ابنائه بعد ايام رحلت الزوجة عن الحياة ..تأثر الأطباء كثيراً لها بالرغم من كل ما اقترفت ..فقد كانت نادمة حقاً بينما لم يتأثر زوجها مطلقاً برحيلها ..وقال بالنص : كيف تضع لي في (الشاي) ما يمرضني وتخدعني وأسامحها ؟ انها لم تعترف الا لحدوث حريق.. معنى هذا أنها خدعتني كثيراً وآذتني كثيراً وأنا مسالم ليس في نيتي أي شي .ولماذا تلجأ المرأة أي امرأة لأسلوب السحر والشعوذة للتفريق بين زوجين أو بين الرجل وأهله ..لماذا لا تطلب الطلاق مثلاً اذا عجزت عن احتمال الموقف وملكتها الغيرة وحركها الحقد ؟ لماذا تصدق بعض النساء حتى المتعلمات منهن ..الساحرات أضعاف ما يصدقن اطبيبات أين منبع الجهل والشر في مثل هذه النفوس؟
كان الزوج ثائراً مصدوماً.. فرد عليه رجل قائلاً: ربما أنت سبب حقدها وضغينتها لك.. هل فضّلت عليها زوجتك الثانية فأشعلت نيران حقدها دون أن تدري؟
رد الرجل بسرعة: لا.. كنت أحاول العدل بين الاثنتين.. ومهما كانت معاملة الرجل فهذا ليس مبرراً لأي أمرأة مسلمة تؤدي الفرائض ..ليس مبرراً ان تلجأ الى السحرة والمشعوذين لهدم الرجل صحياً ونفسياً ودفعه بطريق السحر الى طلاق امرأة اخرى ..لقد اصبحت اشك في كل النساء من يضمن لي أن امرأة أخرى لن تضع لي شيئاً قذراً في مشروب اشربه وأنا مطمئن اليها
من يضمن لي أن زوجتي الثانية لن تكون شيطانة مثل الأولى ..تضع لى السحر في الشاي حتى لا اتزوج غيرها ؟ اتسكن الشياطين نفوس بعض النساء ونحن الرجال :آخر من يعلم ؟ انني سأطلق زوجتي الثانية وسأعيش بلا امرأة لأنني فقدت الثقة بكل النساء .لا شك ان الصدمة أخرجته عن طوره وهذا خلل في التفكير ..رد الله غربته وهداه.

