
حم��اة ت�سك��و م��ن �س��وء معامل��ة زوج��ة ابنه��ا، 
وزوج��ة ت�سكو من حماتها، وال��زوج مذبذب بني 
هذه وتل��ك.. لي���س نفاق��ًا، ولكنه يح��اول اإيجاد 
حلول له��ذه املعادلة ال�سعبة الت��ي و�سع فيها، 
ومطلوب منه التعام��ل معها بكل حنكة وتوازن؛ 
فِر�س��ا الأم واجب عليه، وراح��ة الزوجة من اأهم 
م�سوؤوليات��ه.. ه��ذه بع���س مظاهر اخلل��ل وعدم 

ال�ستقرار التي تعاين منها بع�س الأ�رس.
ويف ال�سطور التالية نتناول بع�س مظاهر اخللل 
يف العالق��ة بني احلم��اة وزوجة ابنه��ا، وكيفية 

حتقيق التوازن بينهما.
اأ�سباب عقوق الزوجة لأم زوجها

 الأ�س��ل اأن الزوج��ة ت�سعى لال�ستق��رار وال�سكينة 
يف بي��ت الزوجية؛ فهي تت��زوج لتعي�س يف اأ�رسة 
�سعي��دة يكتنف اأفرادها احلب وامل��ودة والرحمة 
والتع��اون، ولكن هن��اك من يح��دث منها عك�س 
ه��ذا؛ فه��ي ل تقب��ل حلماته��ا كلم��ة، وتعامله��ا 
معامل��ة فيها من ال�سدة والندية ما يحول احلياة 
بينهما جلحيم ل يطاق. الباحث الإجتماعي علي 
ال�سم��ري خل���س بع�س الأ�سباب الت��ي تقف وراء 

هذه الطبيعة غري ال�سوية من هذه الزوجة: 

  - اأن تك��ون ه��ذه الزوج��ة �ساحب��ة �سخ�سي��ة 
التدخ��ل يف  تقب��ل  �سوي��ة، ول  مت�سلط��ة وغ��ري 

حياتها ولو تدخاًل طبيعيًا.
- اأن يعاملها اأهل الزوج معاملة قا�سية؛ فتنقلب 

عليهم وتقابل املعاملة باملثل.
- اأن يك��ون ال��زوج كث��ري احلدي��ث ع��ن اأهله ول 
يعجبه �سيء مما تفعل��ه له زوجته؛ لأنه ل يرقى 
مل��ا كانت تفعله له اأمه؛ فتدب الغرية من اأمه يف 

نف�سها؛ وهو ما ينعك�س على معاملتها لها.
- معاملة ال��زوج لزوجته معاملة �سيئة؛ فهي ل 
ت�سع��ر بالأم��ان والطمئنان معه؛ وه��و ما يوؤثر 

على عالقتها باأهله؛ ففاقد ال�سيء ل يعطيه.
- عدم التكاف��وؤ يف احلي��اة الجتماعية؛ فتكون 
الزوج��ة مثاًل اأغنى من اأهل زوجها اأو ذات تعليم 

اأعلى منهم.
البيئ��ات والثقاف��ات؛ فل��كل بيئ��ة  - اخت��الف 
اأعرافه��ا وتقاليده��ا الت��ي تختل��ف ع��ن البيئ��ة 
الأخ��رى، واإذا مل يكن كل طرف ي��درك ذلك جيداً 

فاإنه �سيحدث �سدام ل حمالة.
 اأ�سباب ق�سوة احلماة على زوجة ابنها

ابنه��ا  ر�س��ا  عل��ى  حتر���س  الأم  اأن  الأ�س��ل   

و�سعادت��ه، ولك��ن م��ن احلم��وات ما تق�س��و على 
تر�ساه��ا  ل  معامل��ة  وتعامله��ا  ابنه��ا  زوج��ة 
لبنتها؛ ووراء تلك املعاملة اأ�سباب، رمبا ي�سرتك 
بع�سه��ا م��ع م��ا ذكرناه اآنف��ًا يف اأثن��اء احلديث 
ع��ن الزوجة، وميكن اأن ن�سيف عليه��ا اأي�سًا، اأن 
تكون هذه احلماة عندها حب التملك الزائد حتى 
لأبنائه��ا؛ فال تريد اأن ي�ساركه��ا اأحد يف اأبنائها 
)وه��ذا الأمر فط��ري يف كل احلموات، لكن ن�سبته 
تختل��ف ح�س��ب �سخ�سي��ة كل حم��اة، وطريق��ة 
تعبريه��ا عن��ه(.، ورمب��ا تك��ون هذه احلم��اة قد 
عوملت معاملة قا�سي��ة من حماتها يف املا�سي 
)كزوج��ة(؛ فيك��ون انطباعه��ا ع��ن العالقة بني 
الزوج��ة واحلماة هي ه��ذه املعاملة التي لقتها 

هي.
واحيان��ا تك��ون احلم��اة غ��ري را�سي��ة ع��ن هذه 
الزوجة من البداية، واأن ابنها هو الذي اأ�رس على 
موقف��ه؛ فتعاملها احلماة عل��ى اأنها �سخ�س غري 

مرغوب فيه يف البيت.
 ورمبا ُي�سعر ال��زوج اأهله باأنه يحب زوجته اأكرث 
منه��م ويقدمها عليهم كذل��ك اأن يكون الزوج هو 
الوحي��د لأمه؛ فت�سعر الأم اأن هذه الزوجة �ستاأخذ 

منها فلذة كبدها.
 مناذج من الواقع

 تق��ول اإحدى الزوج��ات: حماتي مبثابة اأم ثانية 
يل، وله��ا مني الحرتام والتقدير وهي تعي�س يف 
بلدة اأخ��رى بعيدة عنا، ونزورها يف املنا�سبات، 
فاأح��اول اأن تكون الزيارة �سعي��دة على العلم اأن 

حماتي �سيدة طيبة وحتبني.
اأم��ا ال�س��يء ال��ذي ل اأقبله منها فه��و التدخل يف 
الأم��ور ال�سخ�سية، وه��ذا ل مين��ع اأن اأ�ست�سريها 
واأن��ال من خربتها واأح��رتم راأيها، ولكن ل بد اأن 

تكون هناك خطوط حمراء يجب احرتامها.
وتق��ول اأخرى: حمات��ي �ست طيبة ج��داً وزوجي 
يحبه��ا واأنا �سعيدة بهذا، اإل اأين اأ�سعر باأنها عقبة 
اأم��ام اأحالم��ي وطموح��ي، ف��اإذا ج��اءت فر�سة 
لل�سف��ر للخارج – مث��اًل - يرف���س زوجي لأجل 

اأمه.
وتقول ثالث��ة: حماتي حتبني واأنا اأحبها ولكنها 
اأجم��ل من��ي، وزوجي دائم��ًا يق��ول يل: "اإن اأمي 
هي اأجمل �ست يف الع��امل"، وزوجي كثري املزاح 
غري املقبول اأمامها واإهانتي؛ فاأنا ل اأعيب على 

حماتي اإل اأنها تتدخل يف �سوؤون تربية الأولد.
وتق��ول رابعة )توفيت حماته��ا قبل زواجها(: يا 
ليت يل حم��اة وكنت اأبرها حبًا فيها ويف ابنها، 

اأرجو اأن اآخذ الأجر بالنية.
وتق��ول اإحدى احلم��وات: عندما كن��ت زوجة ابن 
، ول  كان��ت حمات��ي �ساحمه��ا اهلل �سدي��دة عل��يَّ
تعت��ربين اإل خادم��ة، وكانت كث��رية التدخل يف 
حياتنا، حت��ى العالقة بيني وبني زوجي، وكنت 
جميل��ة، وهي تق��ول يل: ل تعتمدي على جمالك، 

وتغار من عالقتنا اأنا وزوجي.
ولك��ن عل��ى اجلان��ب الآخ��ر كان زوج��ي رج��اًل 

مبعن��ى الكلمة؛ فكان يطيب خاط��ري �رساً بيننا، 
ويك��رث يل الهداي��ا، ويو�س��ح اأهمي��ة ال�سرب وبر 
الوالدي��ن، ويطيب خاطره��ا اأمامي، ويطلب مني 

اأن اأطيب خاطرها، واأنا اأعلم اأنه اإر�ساء هلل.
اقرتاحات عالجية

الأ�س��ل اأن الأ���رسة �رسك��ة تتك��ون م��ن اأفرادها 
جميع��ًا، وكله��م م�سوؤولون ع��ن ا�ستقرارها وبث 
روح التفاهم فيه��ا، والأمناط ال�سخ�سية تختلف 
م��ن فرد لآخر، وم��ا ل يقبله هذا رمبا يقبله ذاك، 
والأ�س��ل اأن يكون هن��اك ر�سيد اإمياين يف قلوب 
ه��وؤلء الأف��راد، يكون مرجعًا لهم عن��د بوادر اأي 

م�سكلة.
فال��زوج ل ب��د اأن ي�س��ع يف اعتب��اره ر�س��ا اأمه 
وليعل��م اأن ر�ساها مقدم عل��ى كل ر�سا، ولي�سَع 
اإل ذلك ما ا�ستطاع �سبياًل، ولكن يف الوقت نف�سه 
ل يك��ون ذلك عل��ى ح�س��اب زوجت��ه ومعاملتها 
واإ�سعاره��ا مبكانته��ا يف مملكته��ا الت��ي كان��ت 

حتلم بها منذ اأن كانت طفلة.
اعتباره��ا  يف  ت�س��ع  ناحيته��ا  م��ن  والزوج��ة 
اإر�ساءه��ا لزوجه��ا واأن��ه اأحق النا���س بطاعته، 
ولتعل��م اأن اإكرام اأهل��ه ووالدته ب�س��ورة خا�سة 

وحتملها م��ن اأهم اأ�سباب اإر�ساء الزوج وان�رساح 
�س��دره؛ وه��و م��ا ينعك���س عل��ى تعامل��ه معها؛ 
ف��اإذا وجد �سوء معاملة من والدت��ه فاإنه �سيكون 
حري�سًا على اإ�سالحه وعلى جرب خاطر زوجته.

ولت�س��ع ه��ذه الزوج��ة يف اعتباره��ا نف�سي��ة اأم 
ال��زوج وف��ارق ال�س��ن واملكان��ة و�سعوره��ا اأنها 
يدفعه��ا  ه��ذا  فل��ذة كبده��ا.. كل  اأخ��ذت منه��ا 
للتحم��ل وال�سف��ح ع��ن بع���س م��ا يواجهها من 
م�س��كالت. ولتعل��م هذه الزوج��ة اأنها يف يوم من 
الأي��ام �ستكون حم��اة لزوجة اب��ن، اهلل اأعلم بها 
وباأخالقه��ا؛ فلتت��ق اهلل يف حماتها، ولتعلم اأنها 

كما تدين تدان.
اأن تراع��ي ظ��روف  الأم  اأذن  وه��ذه هم�س��ة يف 
اإ�سعادهم��ا  عل��ى  تعم��ل  واأن  وزوجت��ه،  ابنه��ا 
وا�ستقرارهم��ا، واأن ت�ستوعب زوجة ابنها بعقلها 
وقلبه��ا الكبري، ولتتق��ي اهلل فيها حتى يرزق اهلل 

ابنتها بحماة تتقي اهلل فيها.

اخرياً..
ه��ذه بع���س املقرتح��ات نقدمه��ا لل��زوج لأن��ه 
يق��ع علي��ه العبء الأك��رب يف ا�ستق��رار املنظومة 

الأ�رسية:
* على الزوج اأن يراعي اختيار الزوجة املنا�سبة 
لو�سطه الجتماعي، واأن يحاول حتبيب اأهله يف 

زوجته منذ البداية.
* ال��زوج ه��و هم��زة الو�سل بني اأهل��ه وزوجته؛ 
فليك��ن فطن��ًا يف ه��ذا الأم��ر؛ وليحر���س عل��ى 
اإظهار ح�سنات زوجته اأمام اأهله، وح�سنات اأهله 
اأم��ام زوجته، ولي�ستوع��ب اأي م�سكلة ويئدها يف 

مهدها.
* اإذا �سع��ر الزوج ب�سوء معاملة من اأهله لزوجته 
ومل ي�ستط��ع التاأثري عليهم؛ فليعو�س هو زوجته 
باأن يغدق عليها م�ساعر العطف واحلب واحلنان 
الت��ي ت�سعر معها باطمئن��ان، واأن لها من تركن 

اإليه اإذا �ساقت بها الدنيا والنا�س جميعًا.
* ليح��ذر ال��زوج م��ن ك��رثة حديثه ع��ن زوجته 
وحب��ه لها واأهميتها يف حياته اأمام اأمه، وكذلك 
ليح��ذر من فعل ذلك عن اأم��ه اأمام زوجته؛ حتى 
ل يوغ��ر �سدر ه��ذه على تلك، ولي�سب��ط العالقة 
بينهم��ا بحيث يظه��ر اأمام كل منهم��ا اأنها اأحب 
النا���س اإليه، ويا حبذا لو اأهدى لكل منهما هدايا 

توؤلف قلبها وتزيد حبه لها.

  
  ولذلك فمع م��رور �سنوات اخلربة اكت�سب ذائقة جميلة 
يف اختي��ار التعبريات الالئقة يف الكتابة لتلك اجلهات 
والتخاطب مع امل�سوؤولني م��ع قدرة عالية على معرفة 
الأنظم��ة والقوان��ني والثغ��رات التي تتطل��ب كل حالة، 
كما اأن��ه ات�سف باخلط اجلميل عل��ى الرغم من �رسعته 
الفائق��ة يف الكتاب��ة عل��ى الكمبيوت��ر، وبق��درة عالية 
على فه��م وترتيب حمتوى تلك اخلطابات، وعلى الرغم 
م��ن اأن عب��داهلل اأ�سب��ح ب��ال وظيف��ة وط��رق العديد من 
ال�رسكات، اإل اأنه مل يجد �سوى وظيفة اأخرى تبعد كثرياً 
عن جمال خربته فا�سطر للعمل ل�سعوبة لقمة العي�س، 
ولكنه م��ازال ي�سع��ر باأ�سابعه حتن اإىل ط��رق مفاتيح 
لوحة الكمبيوتر، وكلم��ا اأثري حوله مو�سوع اأخذه على 
حممل جاد فيذكر حيثياته ومن اأي زاوية وثغرة ميكن 
حل��ه ثم اإنه ل ي��رتدد اأن يكتب اخلطابات جلريان احلي 
اإذا م��ا احتاج اأحد منهم لذل��ك ول يوجد �سك يف اإبداعه 
الكتاب��ي ذاك كخب��ري كتابة.  فما ال���رس خلف �سخ�سية 
عبا���س وما ���رس القدرة الهائل��ة على رب��ط املعلومات 
ب�سكل م�سدود على اآخره، ثم �سفاته البارزة يف الإتقان 
والتدقي��ق، هل هذا ب�سب��ب الوظيفة التي خ�رسها والتي 
مازال��ت تعي�س بداخله فتحركه وتلون �سخ�سيته؟ وهل 
ميكن اأن تغري بنا املهن التي منتهنها كل ذلك القدر من 
ال�سفات يف �سخ�سياتنا فت�سرينا نحو �سلوكيات ولدت 
م��ع اأول يوم امتهن��ا فيها الوظيفة العملي��ة؟ اأميكن اأن 
تدفعن��ا وظائفن��ا نحو �سفات �سلبية تغ��ري من نظرتنا 
لالأ�سي��اء م��ن حولن��ا؟ اأم ه��ي الإيجابية الت��ي نتعرف 
عليها مع املهنة؟  اأ�سئلة عديدة ولكن الأكيد باأن للمهن 
الت��ي منتهنها اأثر كبري على �سخ�سياتنا فاإما اأن تدخل 
هي لعاملنا فتعرف كيف جتعل منا بداية انطالقة نحو 
تغ��ري ت�ساعدي يف ال�سخ�سية ب�س��كل اإيجابي، واإما اأن 
ندخ��ل نح��ن عامل الوظيف��ة فنكون جزًء م��ن كينونتها 
ون�س��ري وفق ما تقودنا اإليه حتى نتحلل يف متطلباتها 
وم��ن ثم بفع��ل الزمن نك��ون اأ�سريين له��ا، ولذلك رمبا 
ن�سي��ع اإذا م��ا خ�رسناه��ا واأخرجتنا م��ن عاملها دون 
مقدم��ات، ولكننا جن��د اأنف�سنا ب��اأن �سخ�سياتنا عنوان 
لها حت��ى اأن الآخرين ي�ستطيعون التع��رف على مهننا 
دون اأن نف�س��ح لهم ع��ن م�سمياتها، ف��ن �سبه الوظيفة 

اأكرث مما ت�سبهنا.  وظيفة ليلية
 اأو�سحت �سمر الربيعي -م�رسفة يف قاعة اأفراح- باأن 

عمله��ا اأك�سبها الكثري من ال�سف��ات التي تغريت معها 
م��ع مرور الزمن، حيث تعم��ل كم�رسفة يف قاعة اأفراح 
لأك��رث من ثالث �سن��وات حتى حتولت بفع��ل ال�ساعات 
الطويلة التي تق�سيها يف العمل اإىل كائن ليلي، تف�سل 
اأن ت�سه��ر اللي��ل وجت��د نف�سها جمه��دة يف النهار حتى 
اأ�سبح��ت بفع��ل وظيفته��ا ل تف�سل اخل��روج اأو القيام 
ب��اأي زيارة نهارية لأن طبيعة عملها يف امل�ساء ب�سكل 
دائم اإل اأن الكثري ممن حولها اأخربوها باأنها اأ�سبحت 
اأك��رث حتماًل من قب��ل لالآخرين وذل��ك بف�سل وظيفتها 
الت��ي ت�سط��ر اأن تتعام��ل م��ن خالله��ا م��ع اجلمه��ور 
الن�سائ��ي وهو اجلمه��ور الذي يحت��اج اإىل دماثة خلق 
و�سرب وح�س��ن اإ�سغاء للمالحظات مم��ا اأك�سبها خربة 
يف طرق التوا�سل مع النا�س ب�سكل جيد، وانعك�س ذلك 
حتى على تعاطيها بداخل اأ�رستها، ولكنها وجدت باأن 
لوظيفته��ا �سلبي��ات اأك�سبته��ا اإياه��ا مع م��رور الوقت 
واأهمه��ا باأنها اأ�سبحت ترف�س ح�سور اأي منا�سبة من 
منا�سبات الأعرا�س لأقاربه��ا لكرثة �سعورها بالت�سبع 
م��ن ه��ذه الوظيف��ة الت��ي ت�ستل��زم البق��اء يف حمي��ط 

الأعرا�س لفرتات طويلة.
عطاء دائم

اإح��دى  يف  اجتماعي��ة  -م�رسف��ة  عل��ي  مت��ارة  اأم��ا 
املدار���س- ف��رتى باأن لوظيف��ة ال�سخ���س تاأثري بالغ 
عل��ى �سخ�سيته فق��د اأنفقت الكثري م��ن ال�سنوات وهي 

تعم��ل يف املج��ال الجتماع��ي كم�رسف��ة واأخ�سائية 
اجتماعية خاللها اقرتبت من الطالبات ومن همومهن 
وحاول��ت مد يد العون لهن يف م�ساعدتهن للخروج من 
م�ساكلهن حتى الأ�رسي��ة وكذلك املعلمات وقد وجدت 
نف�سها مع مرور الزمن باأنها ل ت�ستطيع اأن تتغافل عن 
القي��ام بدورها الجتماعي حت��ى يف البيت من خالل 
اأ�رستها، ويف الن�ساطات اخلريية فاأ�سبحت تتطوع من 
اأجل القرتاب من هموم الآخرين، م�سريًة اإىل اأنها ذات 
يوم كانت تنتظر دورها للدخول على طبيبها فالحظت 
وج��ود ام��راأة تب��دو عل��ى مالحمه��ا الهم��وم واحل��زن 
فاقرتبت منها وجل�ست بجوارها واأخذت تبدي رغبتها 
يف ال�ستماع اإىل همومها لعلها ت�ستطيع اأن ت�ساعدها، 
مبين��ًة ب��اأن لذل��ك �سلبي��ات فالبع���س اأ�سب��ح ينعتها 
بالف�س��ول وبالرغب��ة الدائم��ة ل�ستعرا���س مهاراتها 
كاأخ�سائي��ة اإل اأنها جتد باأنه��ا اأ�سبحت جمبولة على 

حب عمل اخلري وم�ساعدة الآخرين فقط.
  متطلبات ذهنية

 م��ن جانبه اأ�سار د. حممد ع��الء الدين -ا�ست�ساري يف 
الط��ب النف�س��ي- اإىل اأن ل��كل وظيفة متطلب��ات ذهنية 
وفكري��ة وعقلية ووجدانية حتى ت�ساعد الفرد على اأداء 
مهمته يف الوظيفة التي ميتهنها فمن يعمل با�ستخدام 
يدي��ه يج��ب اأن تك��ون لديه مه��ارة يف ا�ستخ��دام يديه 
والرتتي��ب والتنظي��م، وكذل��ك م��ن يعم��ل يف مراقب��ة 

الآخرين فهذا يتطلب منه مهارات حمددة وهكذا جميع 
الوظائ��ف ولذلك فاإنه مع م��رور الوقت وتقادم الزمن 
رمب��ا ينق��ل �سلوكياته وطريق��ة تعامله الت��ي يتعامل 
به��ا يف العمل اإىل حياته اخلا�س��ة يف البيت. واأو�سح 
حافظ باأن هذا ل يعني باأن ل ن�ستفيد مبعطيات عملنا 
ب��ل ن�ستفي��د ولكن يج��ب التحكم يف الف�س��ل فالطبيب 
النف�س��ي عل��ى �سبي��ل املث��ال ي�ستم��ع كث��ريا مل�ساكل 
وهم��وم النا�س ف��اإذا مل ي�ستط��ع اأن يف�س��ل بني عمله 
وحيات��ه الأ�رسية �سينق��ل تلك امل�س��اكل لبيته اأو رمبا 
يت�رسف م��ع الزوجة والأبناء عل��ى اعتبارهم حالت 
لدي��ه بها عق��د نف�سي��ة واأ�سي��اء يف الالوع��ي فحياته 
تكون غري طبيعية، على �سبيل املثال جند �سيخا واإمام 
م�سج��د ذي �سخ�سي��ة اعتبارية ولكن��ه يف بيته لطيف 

وميازح الأطفال وقريب من اأ�رسته.
 �سفات مرتبطة بالوظيفة

 وك�س��ف حمم��د عن اأه��م ال�سف��ات لبع���س الوظائف 
�ساحبه��ا  عل��ى  ال�سف��ات  بع���س  ت�سف��ي  والت��ي 
فالنج��ار يت�سف باملهنية العالي��ة يف العمل اليدوي 
لدي��ه ت��اآزر ب�رسي وي��دوي ولديه قدرة عل��ى التخيل 
والبت��كار وغالب��ًا النج��ار م��ا ي�ستفي��د م��ن خرباته 
ال�سابق��ة وبالت��ايل يك��ون رج��ال يت�س��ف بال�سالبة 
والي��د اخل�سنة والق��وة و�ساحب قرار كم��ا اأنه يت�سف 
باله��دوء والرتكي��ز، اأما من يعم��ل يف القطاع الأمني 

اأو الع�سك��ري فغالبًا ما تك��ون �سخ�سيته حازمة اأكرث 
من غريه ولديه ح�س عاٍل، اأما الكا�سري فهي من املهن 
الت��ي يراها النا�س ب�سيط��ة اإل اأنها تتطلب قدرة عالية 
عل��ى احل�س��اب ب�رسعة واإجن��از العمالي��ات احل�سابية 
ب�س��كل كبري وعادة مث��ل هوؤلء ن�سب��ة �رسبات القلب 
تك��ون عالية لديهم نظ��راً لتطلب ال�رسع��ة يف الإجناز 
ولذل��ك فرمب��ا يغ�سب ب�رسع��ة عالية ب�سب��ب ال�سغط، 
اأم��ا الإعالم��ي فيت�س��ف بالتعام��ل اللب��ق والب�سا�سة 
واحلدي��ث املنم��ق ولذل��ك فاأ�رست��ه �سعي��دة باأ�سلوبه 
وبعبارات��ه الإيجابية لأن عمل��ه يتطلب ذلك ولذا فاإن 
الإعالم��ي ي�ستفي��د م��ن مهنت��ه يف حت�س��ني عالقاته 
العام��ة واخلا�سة وذل��ك يك�سبه الكثري م��ن العالقات 
الجتماعي��ة اأم��ا الآكادمي��ي يف اجلامع��ات فيت�سف 
باخل��ربة واملعلوم��ات الكث��رية، اأم��ا مغ�س��ل املوت��ى 
فيت�س��ف بالزهد واحلياة �سغرية يف عينه لأنه �ساهد 
عل��ى النهايات فتفكريه يف الزه��د والورع، اأما اخلبري 
ال�سحي فيت�سف بالتدقي��ق يف اأمور التغذية حتى اأن 
حديث��ه دائما عن ال�سع��رات احلراري��ة يف الطعام فقد 
يق��دم خربته لالآخري��ن ولكنه يبال��غ يف التدقيق، اأما 
الطاهي اأو الطباخ فيت�سف باملرح وال�سعادة وال�سعي 
خلف التمي��ز لأنه ي�سعى لالأف�سل حت��ى ي�سعد الزبون 
كم��ا اأن��ه يت�س��ف باحل���س الذوق��ي الع��ايل.  واأو�سح 
حممد ب��اأن الوظائف ال�سلبية هي تل��ك الوظائف التي 
يكون اأثرها �سلبي على نف�سية الإن�سان خا�سة حينما 
يكون انطب��اع الآخرين عنه اأي�سا �سلبي ب�سبب مهنته 
فعل��ى �سبي��ل املثال من يعمل ك�سي��اف وهو ال�سخ�س 
ال��ذي ينفذ حكم الق�سا�س فه��و يت�سف بنف�سية �سيئة 
ويعاين كثريا لأنه ينفذ الأحكام الق�سائية ولذلك فاإن 
عددهم قليل وتقدم لهم الرواتب ال�سخمة حتى يقبلوا 
مبث��ل هذه الوظيفية فهي من اأ�سع��ب املهن لأن فيها 
مواجه��ة م��ع اجلمهور وه��ي وظيف��ة �سلبي��ة، واأي�سا 
موظ��ف ر�س��د املخالف��ات املروري��ة فه��و ق��د تكون 
النظ��رة اإليه �سلبية من قب��ل النا�س ب�سبب املخالفات، 
وكذلك حم�سل الديون من اأ�سحابها، مبينا باأن املرء 
يخت��ار وظيفته ولكن اأحيانا يف الالوعي يذهب املرء 
اإىل الوظيف��ة التي يرتاح بها في�سعد يف تلك الوظيفية 
وهناك من ميتهن وظيف��ة ملجرد الوظيفة ولذلك فاإن 
من يت�سف ب�سخ�سية حادة ل يف�سل العمل يف وظيفة 
تتطل��ب التعامل الطويل م��ع النا�س فيف�سل العمل مع 

الأجهزة.

آدم بين أمه و زوجته .. حياة متخبطة وضياع بين االثنتين!

 مهنة الشخص عامل أساسي في تغيير شخصيته 
بعض المهن تصبغ أصحابها بطبيعتها ..
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  امل�شكلة ال تكمن يف املهنة 
واأثرها على االإن�شان بل 

يف القدرة على الف�شل 
بني املتطلبات ال�شلوكية 

والنف�شية للمهنة وبني 
متطلبات حياته ال�شخ�شية 
فهناك من لديه قدرة عالية 
على الف�شل وهناك من ال 

يقدر على ذلك .
 على �شبيل املثال ، مل يرتك 

عبا�س كاظم وظيفته التي 
ق�شى فيها الأكرث من 20 �شنة 
ولكنها هي من تركته بعد اأن 

اأعلنت ال�شركة التي يعمل فيها 
اإفال�شها، كان عبا�س يعمل 

يف كتابة ال�شكوك احلكومية 
واملعامالت الر�شمية لل�شركة،
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