
ان تك��وين ام��راأة حازم��ة وذات كلمة م�س��موعة يف 
بيتِك فهذا بال�س��يء اجليد لكن اأن تطمحي اىل قيادة 
املن��زل ومت�س��ية كل منه فيه بح�س��ب اأوامرك – مبا 
فيه��م زوج��ك- فهذا م��ا �سيعر���ض حيات��ك للخطر 
ويحول��ك م��ن �رشيك��ة حي��اة اىل مدي��رة مدر�س��ة 

...ومديرة فا�سلة اي�سًا!
الكث��ر من الن�س��اء يقعن يف فخ ال�سيط��رة , تت�سور 
املراأة انها اذا �سيطرت على زوجها وكان لها الكلمة 
الف�س��ل يف البيت �ستحقق بذل��ك اق�سى ما حتلم به 
وتطم��ح اليه لكن املو�سوع في��ه الكثر من الأ�سياء 
املغلوط��ة ..كم��ا نعرف ان الي��د الواح��دة ل ت�سفق 
كذل��ك هي احلياة ل ُتدار ب�سخ�ض واحِد فقط . خلقت 
احلي��اة لك��ي نتقا�س��م اعبائها وافراحه��ا واحزانها 
مع بع�سن��ا البع�ض فكيفما باحلي��اة الزوجية التي 
ُبني��ت عل��ى اأ�سا���ض ال�رشاك��ة , الغ��اء دور اأي طرف 
فيها وتهمي�س��ه يعرقل ميزان احلي��اة ويفتح اأبواب 
للهف��وات ومن ثم لالأغالط العاتي��ة! من جانٍب اآخر 
ف��اأن طبيع��ة كال اجلن�س��ن ل تتحمل هك��ذا اأدوار.. 
امل��راأة بحك��م اإنوثته��ا متي��ل اىل م��ن يدلله��ا ومن 
يحن��و عليها وم��ن ت�سعر اأنها م�سوؤول��ة منها ويحب 
الرج��ل ه��ذا اجلان��ب الأنثوي فيه��ا ال��ذي يح�س�سه 

برجولته وباأهمية ما يفعله وما يقدمه من اأح�سا�ٍض 
بالطماأنين��ة وهكذا هي دورة احلياة اأي خروج غر 
حم�س��وب تك��ون عواقبه وخيم��ة.. ال�سيطرة ل تعني 
ال�سع��ادة ..والبيت لي���ض باملدر�سة وزوجك ل ميكن 

ان يكون تلميذك!
ح�سن ريا�ض يقول , اأتوق كثرا اإىل املراأة " �سعاد"  
تل��ك الت��ي تزوجتها قبل 40 �سن��ة, يف تلك الفرتات 
كانت �سعاد خريج��ة جامعة تربوية وكانت �سعيدة 
بطفله��ا الأول ال��ذي حتمله بداخلها, م��ا زلت اذكر 
كي��ف كانت تبك��ي وتغ�س��ب حينما يطي��ل الغياب 
خ��ارج البي��ت للعمل فتعاود ت�سخن طع��ام الع�ساء 
مل��رات عديدة, وكيف كانت حتم��ر وجنتاها حينما 
اباغته��ا بزه��ور حمراء مربوط��ة ب�رشيط يف ذكرى 
زواجن��ا, م��ا زلت اذكر تلك النث��ى التي طلبت مني 
يوم��ا يف ليلة ممط��رة اأن نخرج اإىل ال�س��ارع لناأكل 
املثلجات بطي�ض دون اأن ننتبه اىل اأن ال�ساعة ت�سر 

اإىل الواحدة ليال بعد منت�سف الليل. 
وقف��ت كثراً خل��ف زوجتي حتى تك��ر وتنجح يف 
وظيفته��ا الت��ي كان الأ�سا�ض منه��ا م�ساعدتي على 
حت�س��ن دخلي وتربية الأطف��ال ب�سكل اأف�سل, حتى 
حتول املن�س��ب اإىل حلم واحللم اإىل تغير كبر غر 

من �سخ�سية �سعاد التي اأ�سبحت تقود موظفيها يف 
العم��ل وحينم��ا تع��ود اإىل بيتها ل تن�س��ى اأن تكمل 
القي��ادة يف بيتها ب��ذات اجلدية واحل��زم, ومع ذلك 
التوق الذي ي�سكن قلب ح�سن بات موؤكدا باأنه يوما 
ما �سين�س��ى ا�سمها وينادي عليها ب�ساحبة املعايل 
املدي��رة �سعاد, فه��ل ميكن اأن يغ��ر املن�سب املراأة 
واأن ي�رشق منها مالحمها الأنثوية؟ اأم اأن الإ�سكالية 
يف ان الرج��ل مل يعت��د اإل على روؤية امل��راأة تنتظره 
يف املنزل؟ اأم اأن �ساحبة املعايل ترف�ض اأن تتخلى 
ع��ن اأدوارها ومكانته��ا فتاأخذ معها تل��ك ال�سيطرة 
اإىل بيت كان ل بد اأن تكون ملكته ولي�ست مديرته؟

اأو�س��ح  دكت��ور با�س��م وحي��د – ا�ستاذ عل��م النف�ض 
– ب��اأن هن��اك بع�ض الأ���رش والزواج يعانون من 
خالف��ات اأ�رشي��ة ب�سب��ب العم��ال الت��ي تق��وم بها 
امل��راأة �سواء عم��ل اإداري اأو غره, فبع�ض الرجال ل 
يف�س��ل املراأة التي تتقل��د من�سبا كبرا لعدة اأ�سباب 
اأهمه��ا اأن امل��راأة هنا تك��ون م�سغول��ة ورمبا نقلت 
العم��ل معها اإىل املن��زل كما ميك��ن اأن يوؤثر عملها 
عل��ى تفكرها ونف�سيتها ومدى تعاملها مع زوجها 
واأبنائها, وبع�ض الرجال ينظر اإىل امل�ساألة بطريقة 
خمتلف��ة فهناك من ي��رى باأن املن�س��ب يحتاج اإىل 
�سخ�سي��ة قيادية وقوية وحازمة وهذا قد يتعار�ض 
م��ع النوثة م�سرا اإىل اأن بع�ض الن�ساء ممن يتقلدن 
منا�س��ب ويتاأثرن بهذه املنا�سب ق��د تتولد لديهن 
�سلوكي��ات غ��ر متوافق��ة يف املن��زل م��ع اأ�رشهن, 
ال�سيط��رة عل��ى الخري��ن وال�سب��ب  كاملبالغ��ة يف 
يف ذل��ك ال�سع��ور بالنق���ض فتعو���ض ذل��ك ال�سعور 
بتعوي���ض قه��ري و�سلب��ي فتح��اول اأن توؤث��ر عل��ى 
الخري��ن ب�سكل �سلب��ي فتبداأ �رشاعاته��ا. واأ�ساف: 
�سغوط العمل التي تواجهها املراأة يف جمال عملها 
اأو املن�سب قد تنتقل هذه ال�سغوط معها اإىل املنزل 
�س��واء �سغوط ترتب��ط يف عالقاتها مع املوظفن اأو 
يف الأه��داف التي ترغ��ب يف حتقيقه��ا اأو خالفات 
يف بيئ��ة العم��ل فتل��ك ال�سغوطات ق��د تنتقل معها 
اإىل حياته��ا الأ�رشية فتوؤثر على عالقاتها اخلا�سة, 
مبين��ا ب��اأن بع���ض الن�س��اء اللواتي تتقل��د منا�سب 
يتعلم��ن �سلوكي��ات يف بيئ��ات العم��ل تنتقل معهن 
اإىل احلياة الزوجية ومن احلياة الزوجية اإىل احلياة 
الأ�رشي��ة فت�ستخ��دم هن��ا الأم��ر والنه��ي والتوجيه 
والردع والإيقاف وهذه امور تعلمتها يف وظيفتها, 
كم��ا اأن ك��رة املمار�س��ات الإدارية ب�س��كل كبر قد 
توؤث��ر على �سخ�سية املراأة فت�سبح اأكر جدية واأكر 
حزم��ا واأكر مو�سوعية واأك��ر خ�سونة يف التعامل 
م��ع املواقف فتوؤثر عل��ى �سخ�سيته��ا خ�سو�سا اإذا 
تراك��م عليها عم��ل املنا�س��ب لأن ال�سخ�سية ب�سكل 
ع��ام ه��ي جمموع��ة مل��ا يعي�س��ه الفرد م��ن خرات 
يف التعل��م وخ��رات يف البيئة وخ��رات مع ال�رشة 
وخرات يف العمل ومع الوقت قد تتاأثر �سخ�سيتها.

�سخ�سية نرج�سية
ت��رى �سن��اء حمم��د– اأخ�سائي��ة اجتماعي��ة - باأن 
بيته��ا  يف  القي��ادي  لدوره��ا  امل��راأة  ممار�س��ة 
وحماولته��ا لأن تكون زمام الأم��ور يف يدها ياأتي 
يف املق��ام الول م��ن �سخ�سي��ة زوجه��ا الت��ي ق��د 

تك��ون مهزوزة اأو يكون رج��ال غر قادر على قيادة 
زوجت��ه يف البي��ت فتطغ��ى �سخ�سي��ة امل��راأة الت��ي 
ه��ي اأ�سا�سا تق��وم بدور القيادة خ��ارج بيتها اإل اأن 
هناك ح��الت تختلف عن ذلك فهن��اك زوج قيادي 
وناج��ح يف حياته العملية ويح��ب اأن يدعم زوجته 
اإل اأن��ه حينم��ا يالح��ظ حماولة زوجت��ه اأن متار�ض 
امله��م  ال��ذي متار�س��ه يف من�سبه��ا  القي��ادة  دور 
خ��ارج بيته��ا فاأنه هن��ا يحاول اأن يخ��رج عن ذلك 
ال��دور واملتمث��ل بالتاب��ع ويتمرد عل��ى رغبتها يف 
ال�سيطرة, م�سرًة اإىل اأن هناك من الن�ساء القياديات 
والقوي��ات يف ح�سوره��ن الوظيفي م��ن حتاول اأن 
ت�س��م بيتها وزوجه��ا وابنائها ل��ذات الكينونة من 
منطلق ممتلكاتها الت��ي تتحكم فيها كما هو منطق 
الوظيفة فت�ستبد ويعطيها املن�سب �سعور الرغبة يف 
التحك��م وال�سيط��رة وه��ذا النوع م��ن الن�ساء حتتاج 
ع��ادة اإىل رج��ل قوي وقي��ادي يف حياتها ي�ستطيع 
�سبطه��ا وال�سيط��رة عل��ى رغباتها خا�س��ة الن�ساء 
اللواتي يبعدن عن املو�سوعية ويرغنب باأن تتحقق 

مطالبهن دون جدال.
واأو�سح��ت قط��ان باأن��ه لالأ�س��ف هن��اك �سي��دات ل 
يتقل��دن من�سب��ا ول�س��ن قياديات وم��ع ذلك يحبنب 

اأن ميار�س��ن دور ال�سيط��رة يف حمي��ط اأ�رشتها ومع 
زوجه��ا فقد تكون لديه��ا بع�ض المكان��ات كتوفر 
عن���رش اجلم��ال فيه��ا فتتج��ه اإىل حماول��ة البط�ض 
بزوجها ملجرد �سعوره��ا بالأهمية والتي تاأتي من 

اإطراء واعجاب الخرين.
واأ�سارت قطان اإىل اأن هناك من الرجال من يرف�ض 
الزواج من امراأة قوية وقيادية وتتقلد من�سبا كبرا 
لأن��ه ي�سع��ر باأنه لن يك��ون يف بيته مع ام��راأة كما 
يح��ب اأن ينظ��ر اإليها باأنها �س��ورة للوداعة والألفة 
والل��ن فتل��ك قد ل تكون ل��دى القيادي��ة اأحيانا اإل 
اأن هن��اك يف املقاب��ل رج��ال جتذبه��م ج��داً املراأة 
القيادي��ة قوي��ة ال�سخ�سي��ة حتى يف بيته��ا خا�سة 
الرج��ل القيادي الذي ه��و اأي�سا ل��ه مهامه الكبرة 
املهني��ة, ولذل��ك فاإن درج��ة اأنوثة امل��راأة ل تتعلق 
بكونها ذات من�سب اأو حتى وزيرة واأكر مثال على 
ذلك هيالري كلنتون وهي مثال املراأة اجلذابة على 
الرغ��م اأنه��ا امراأة قيادي��ة و�سيا�سية ف��ال تتعار�ض 
ق��وة امل��راأة م��ع اأنوثته��ا فذل��ك يعتمد عل��ى املراأة 
ومدى قدرته��ا على الف�سل بن امل��راأة القوية التي 
بداخلها وب��ن النثى اجلميل��ة الوديعة مع زوجها 
واأ�رشته��ا, مبين��ًة ب��اأن هناك م��ن ل يتقل��د من�سبا 

ح�سا�س��ا كمديرة املدر�س��ة اإل اأنه��ا تتعامل كما لو 
كان��ت وزي��رة فرمب��ا ل ت�سم��ح لأم اأح��د الطالبات 
الدخ��ول عليه��ا حت��ى تاأخ��ذ موع��دا قبله��ا باأيام 
ويف النهاي��ة قد تقابلها وكيلته��ا فتمار�ض طقو�ض 

�ساحبة املعايل دون وجود �سبب يف ذلك
اخريًا

اأن��ه م��ن الطبيع��ي اأن تتاأثر امل��راأة بطبيع��ة العمل 
الت��ي تعم��ل فيها فذل��ك التاأثر ب�سي��ط ول يجب اأن 
ينت��زع م��ن امل��راأة �سخ�سيتها فه��ذا اعتقاد خاطئ 
لأن الرج��ل ق��د يتقلد منا�سب كب��رة ولكنه بعد اأن 
يع��ود اإىل منزل��ه فاإنه يع��ود ب�سخ�سيت��ه الطبيعية 
واإن وجد بع�ض التاأثر, اإل اأن املراأة التي يكون يف 
�سخ�سيته��ا حب ال�سلطة والت�سلط ف��اإن ذلك �سيظهر 
على تعاملها مع اأ�رشتها بعيداً عن املن�سب, كما اأن 
الرج��ل يخاف من جناح امل��راأة فهناك تناف�ض بن 
اجلن�س��ن على املنا�سب, اإل اأن ذلك جميعا ل ينفي 
وجود مناذج من ال�سيدات ممن تتقلد منا�سب كبرة 
وعاملي��ة وجنح��وا كاأمهات وزوج��ات فال�سخ�سية 
حينم��ا تكون �سوي��ة ومتوازنة ل يح��دث اخللل يف 
حياة امل��راأة ال�سخ�سية فهي فق��ط من تكون قادرة 

على خلق تلك املوازنة يف حياتها.

نتوقف يف ه��ذا التحقيق عند مناذج بع�ض الأبناء 
الذي��ن يعيل��ون اآباءه��م مادي��ًا؛ نتيج��ة ال�سائق��ة 
الت��ي مي��رون به��ا, ورغ��م تاأكيدهم عل��ى �سعوبة 
امل�سوؤولية املادي��ة التي تقع عليهم يف وقت مبكر 
)م�سوؤولية بيت اأهله وم�سوؤولية بيته(, اإّل اأن عظمة 
ما يفعلونه مع اقتناعهم به يخفف عنهم م�ساعب 
هذه النفقات التي ي�سفها بع�ض باأنها "ورطة" مع 
ارتفاع تكاليف املعي�سة, ولك ما يقدمونه يجعلهم 
اأك��ر قناع��ًة واإميانًا اأنه��م �سيجنون ثم��ار تعبهم, 
واأهمه��ا ر�س��ا اهلل ع��ز وج��ل, ال��ذي ارتب��ط بر�سا 

الوالدين على اأبنائهم.
عائل لأ�سرتي

عب��د الرحمن يعد نف�س��ه م�ساهم��ًا يف تلبية بع�ض 
"احلاجي��ات" اأو النواق�ض الفرعية التي يحتاجها 
البي��ت, لكن��ه الي��وم بع��د اأن ب��داأت امل�سوؤولي��ات 
املادي��ة ُتثق��ل كاه��ل وال��ده, اأ�سبح ُمعي��اًل لأهله 
على حد تعبره, م�سيفًا: "اأنا اأكر اإخوتي الأربعة, 
وو�س��ع والدي املادي مل يكن جي��داً, فطوال عمره 
كان يعم��ل م��ن دون اأن يجن��ي ربح��ا م��ن عمله, 
وبعدم��ا اأنهى م�ساريف تعليم��ي اجلامعي, عملت 
يف اإح��دى ال�رشكات مبج��ال تخ�س�سي - �سبكات 
الكمبيوت��ر -, وحينها كن��ت اأ�ساعد يف بع�ض اأمور 
البيت ح�سب مقدرتي", مبينًا اأنه بعد انتقاله للعمل 
يف اإحدى القنوات الإعالمية ال�سهرة, تغر و�سعه 
امل��ادي كلي��ًا, حتى ا�ستط��اع اأن يتكف��ل يف تعليم 
�سقيقيه يف اجلامعة, اإ�سافة اإىل اأنه ا�سرتى �سيارة 
جدي��دة لوالده, ذاك��راً اأنه بلغ من العم��ر 33 عامًا 
ومل يت��زوج؛ ب�سب��ب اإن�سغاله باأهله, م�س��راً اإىل اأنه 
و�س��ل اإىل مرحلة ب��ات فيها قادراً عل��ى اأن يكّون 
اأ���رشة, وعموم��ًا اأ�سب��ح وال��ده الآن ي�سّغ��ل بع�ض 
اأموال��ه يف الأ�سهم التي يتوفق فيها اإىل حد ما؛ ما 

جعل اأمورهم املادية م�ستورة واحلمد هلل.
فيم��ا ي�س��ر عل��ي كاظ��م اإىل اأن م�ساأل��ة م�ساع��دة 
الأبن��اء لآبائه��م لي�ست بال�سيء الن��ادر اأو الغريب, 
ويو�سح اأنه يعرف كثراً م��ن اأ�سدقائه ي�ساهمون 
مع ذويه��م يف م�ساريف منازله��م, خ�سو�سًا من 
الع��زاب املقيم��ن, الذي��ن ياأت��ون هن��ا اإىل اخلليج 
وير�سل��ون لأهلهم م�رشوف��ات ثابتة بحكم دخلهم 
ال�سه��ري املمتاز هنا, ويق��ول: اإن م�ساعدته لأهله 
يف الإنف��اق بق��در م��ا كان��ت �سعبة واأخ��ذت منه 
جمه��وداً ووقت��ًا, اإل اأنها اأ�سافت ل��ه كثرا, مف�رشاً 

ذل��ك بالق��ول: "حتمل��ت امل�سوؤولي��ة باك��راً وه��ذه 
م�ساألة زادت من قوة �سخ�سيتي وجعلتني اأكر من 
عمري, واأمدتني بثقة كبرة يف نف�سي ويف جوانب 
احلي��اة املختلف��ة العملي��ة والجتماعي��ة, هذا عدا 
فخ��ري و�سعادت��ي البالغة مبا حققت��ه لأهلي وهم 
اأق��رب النا�ض يل, والآن اأ�سع��ر براحة �سمر وبال, 

ومقبل على الزواج بنف�ض م�ستعدة ومتفائلة".
وتو�س��ح من��ى اأن مت�سكه��ا بعملها يع��ود لأ�سباب 
تتعل��ق بظروف والدها, وتقول: "�سحيح اأن والدي 
كبر يف ال�سن وو�س��ل اإىل التقاعد, لكن يف الوقت 
ذات��ه ل ي��زال بقية اأبنائ��ه �سغ��اراً, وال�سبب يعود 
اإىل اأن وال��دي كان متزوج��ًا من ام��راأة اأخرى قبل 
اأم��ي, ول��ه منه��ا ثالث��ة اأبن��اء, وبعد �س��ت �سنوات 
زواج انف�س��ل عنه��ا وتزوج والدت��ي, وعددنا الآن 
�ست��ة اأبن��اء, 3 بن��ات ومثلهم ذك��ور, واأن��ا البنة 

الثانية بع��د اأختي الكرى الت��ي تزوجت و�سافرت 
م��ع زوجها, ورغم اأين تزوجت اأن��ا اأي�سًا اإل اأين ما 
زل��ت اأعمل م��ن اأجل م�ساعدة اأب��ي, وزوجي متفهم 
ج��داً لهذا الأمر, فما زال لن��ا اأخ يف املدر�سة, واآخر 
يف اجلامع��ة, والثال��ث مل يج��د عم��اًل حت��ى الآن, 
اأم��ا اإخواين من اأبي فهم ل يعي�س��ون هنا, وبالكاد 
وعالقته��م  وزوجاته��م,  اأنف�سه��م  عل��ى  ينفق��ون 
بوال��دي لي�ست جي��دة, وبالتايل فاأن��ا م�سطرة مع 
اأخت��ي الت��ي اأنهت جامعته��ا منذ ع��ام, للم�ساعدة 
على تعليم اإخوتن��ا وم�ساريف البيت, ل�سيما واأن 
رواتبنا جي��دة اإىل حد ما, فاأنا واأختي نعمل ب�سلك 

التعليم".
وتتح��دث ري��ام ك��رمي قائل��ًة: رغ��م �سق��اء العم��ل 
وم�سوؤولي��ات البي��ت والأطف��ال, اإل اأين فخورة مبا 
اأفعل��ه جت��اه اأهل��ي, م��ن اأج��ل حت�س��ن م�ستواهم 

املعي�س��ي, م�سيف��ًة: "م��ا اأخ��ذه والدي م��ن نهاية 
خدمت��ه �س��اع كله تقريب��ًا على م���رشوع فا�سل مل 
يج��ِن منه �س��وى اخل�سارة, فبعدما ت��رك عمله فتح 
حم��ل بي��ع "الإلكرتونيات" ومل ينجح ب��ه, ل�سيما 
واأن اخلرة غائب��ة عنه يف هذا املجال, ما انعك�ض 
ذلك �سلبًا على و�سع بيتنا الذي مر ب�سائقة مالية 
كب��رة, واأحم��د ربي اأن زوجي اإن�س��ان متفهم جدا, 
ويح��ب عائلتي, فمقابل م�ساعدت��ي لأهلي بن�سف 
راتب��ي ي�ساع��دين زوج��ي يف �س��د قر���ض �سيارتي 
اأي�س��ًا, واحلمد هلل ربي ي�رشها عل��ي, رغم �سعوبة 
الظ��روف, اإل اأين بالفعل اأ�سعر براحة وتي�سر دائم, 

ويكفي ر�سا الوالدين علي".
ويق��ول ال�سيد حكم��ت فا�سل اأو�س��ى اهلل �سبحانه 
��ى َرَبَك  وتع��اىل بالوالدي��ن بقول��ه تع��اىل: "َوَق�سَ
ْح�َسان��ًا", مف�رشاً  اأََلّ َتْعُب��ُدْوا اإَِلّ اإِي��َاّه َوِباْلَواِلَدي��ِن اإِ

بالقول: من الإح�سان للوالدين الإنفاق عليهما عند 
حاجتهم��ا, وم��ن املعلوم اأن ت��رك الإنفاق عليهما 
عن��د احلاج��ة وق��درة الولد عل��ى الإنف��اق عليهما 
", موؤكداً اأن العلماء  اأك��ر اإيذاء لهما من كلم��ة "اأٍُفّ
ق��د اأجمعوا على نفقة الول��د لوالديه, فكما قال ابن 
املن��ذر: "اأجم��ع اأهل العل��م على اأن نفق��ة الوالدين 
الفقري��ن اللذين ل ك�سب لهم��ا ول مال واجبة يف 
م��ال الولد", م�س��راً اإىل اأن الواجب نفق��ة الوالدين 
والأجداد واجلدات, واإن عل��وا, مو�سحًا اأنه ي�سرتط 
لوج��وب الإنف��اق على ه��وؤلء اأن يكون��وا فقراء ل 
مال له��م, ول ك�سب ي�ستغنون به عن اإنفاق غرهم 
عليه��م, كراتب ثابت على �سبي��ل املثال اأو عقار اأو 
ما �ساب��ه ذلك, فاإن كانوا مو�رشي��ن مباٍل اأو ك�سب 
ي�ستغن��ون به, اأي يجدون كفايته��م, فال نفقة لهم, 
وحينها جتب �سبيل املوا�ساة - اأي ما يعطى بطيب 
خاط��ر بن فرتة واأخرى - بتق��دمي مبلغ �سغر اأو 
هديه مث��اًل, واملو�رش م�ستغٍن ع��ن املوا�ساة, لفتًا 
اإىل اأن��ه ل ي�سرتط يف الوالدين عجزهما عن الك�سب 
مع فقرهما؛ لوج��وب النفقة لهما على ولدهما, بل 
يكف��ي لهذا الوجوب فقرهما وع��دم ك�سبهما, �سواء 
ق��درا عل��ى الك�سب اأم مل يقدرا, ذاك��راً اأنه من خالل 
م��ا �سب��ق يتب��ن اأن النفقة عل��ى الوالدي��ن واجبة 
ب�رشط��ن: الأول فقر الوالدي��ن وحاجتهما للنفقة, 

والثاين قدرة البن املنفق على هذه النفقة.
وي��رى ع�سام را�سي الباح��ث الإجتماعي, اأنه يف 
وق��ت م��ن الأوق��ات ل ُيع��د الإنفاق عل��ى الوالدين 
جم��رد عرفان باجلمي��ل, اأو كرم اأخ��الق, واحرتام 
لهم فح�س��ب, بل ي�سب��ح التكفل بالإنف��اق عليهما 
واجب��ًا مفرو�سًا اأي�سًا عل��ى الأبناء حينما يتحقق 
�رشط��ان رئي�سيان, الأول: فقر الوالدين وحاجتهما 
للنفق��ة, والث��اين: ق��درة الب��ن املنف��ق عل��ى هذه 
النفقة وفق��ًا ملا يو�سحه ال���رشع, م�سيفًا اأنه كما 
لالأبناء حق��وق على اآبائهم ل�سم��ان حياة كرمية, 
فلالآباء حقوق اأي�سًا على اأبنائهم, حيث تعد طاعة 
الوالدي��ن واحرتامهم��ا ورعايتهم��ا خ�سو�سًا عند 
الك��ر اأب�سط ما يجب تقدميه لهم��ا, ل�سيما بعد اأن 
ُيتم��م الأبن��اء �سن الر�س��د, حتى مي�س��وا قدمًا نحو 
طري��ق ال�ستق��الل امل��ادي با�ستالمه��م وظائ��ف 
اأعماله��م الت��ي �سيتقا�س��ون منه��ا رواتبه��م, يف 
مرحلة يفرت���ض اأن تكون هي بداية نهاية الواجب 
امل��ادي املفرو���ض على الآب��اء اجت��اه اأبنائهم, ل 
�سيم��ا اإن كان رب الأ���رشة غر مقت��در اأو متقاعداً 

عن العمل.

األنوثة ميزة وليست صفة ..

لماذا ينتقدون النساء إن تسلمن منصبًا قياديًا ؟

بعد أعوام من الجهد المضني واألحالم الكبيرة .. هل يقدر األبناء الـ"موظفون" تعب آبائهم ؟

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

بغداد ـ متابعة 
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حني ي�سبح البن قادرًا 
على الإنفاق، ويكون 

الأب قد اأدى مهمته حق 
الأداء، واأفنى عمره 
لرتبية اأولده، وهّم 
دخول "مرحلة اأرذل 

العمر".. فمن حقه اأن 
يجني ثمار غر�سه، 

واأن يجد من اأبنه الرب 
مل�ساعدته على حتمل 
امل�ساريف، وظروف 

احلياة ال�سعبة.
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