
يكربين  رجل  من  الزواج  يف  الرغبة  يل  تكن  "مل 
الزواج  اىل  دفعتني  احلياة  ق�سوة  ولكن  ال�سّن  يف 
الثقيل!؟"  العيار  من  بخيانة  املطاف  بي  لينتهي 
بهذه العبارة بداأت )�س.ع( حديثها قائلة: تزوجت 
�رسنا  وكلما  اوالده!  ا�سغر  اكون  قد  م�سّن  برجل 
معتقدين  تلتفت حويل  ال�سباب  انظار  معا وجدت 
�سبابا  ازددت  العمر  بي  تقدم  وكلما  والدي،  اأنه 
وتاألقا وزاد كربا ومر�سا، حتى انتابني �سعور اأين 
فتاة تعمل ممر�سة ال�سالح ما اف�سده الدهر ول�ست 
فتاة بالع�رسين من عمرها، الجد يف ولده االكرب 
حلم كل فتاة تطمح باالرتباط به؟! ا�ستعذت باهلل 
مرات عديدة ولكن �رسعان ماتبدد �سعوري بالذنب 
جتاه والده الذي ظلمني قبل ان يظلم نف�سه، وبداأت 
مرات  �سدين  الذي  لولده  االخر  بعد  يوما  اميل 
عديدة وهددين باخبار والده، فكان االنف�سال هو 

احلل والهروب من الف�سيحة. 
خوفا  الن�ساء  تتلفظها  التي  العبارات  من  الكثري 
)الرجال  املتداولة  االمثال  واكرث  العنو�سة  من 
للمرة، ظل راجل وال ظل حيطة، ع�سفور يف  �سرت 
اليد خري من ع�رسة على ال�سجرة، املهم هو رجال، 
الرجال ما يتعيب( وغريها من االلفاظ، فاخلوف 
من العنو�سة ومن نظرة املجتمع لهن جعلت الزواج 

من كبار ال�سن منفذ امل لتخلي�سهن من واقع مّر 
جتاربهن  كانت  وان  له،  يتعر�سن  يومي  وعذاب 
فا�سلة فالكلمة االن�سب يف هذه احلالة )متزوجات 
ال�سباب  ثمن  يدفعن  ثّم  ومن  عوان�س(،  مو  اأح�سن 
اإر�ساء  عن  بعيدا  للمجتمع  واإر�ساء  اأمل  بخيبة 
التي  االأ�سباب  يف  االأبحاث  وت�ساربت  اأنف�سهن.  
غري  تكون  قد  اعمار  بفارق  للزواج  ال�سباب  تدفع 
منا�سبة، وبالتايل تبحث املراأة عن الرجل االن�سج 
طفل  عن  البحث  ولي�س  اثكل(؟!  و)اجليبة  واالكرب 
م�ستمر  و�سرب  خا�سة،  رعاية  اإىل  يحتاج  مدلل 
عقله  وطي�س  العابرة  ونزواته  �سطحاته  ملواجهة 

الذي مل يكتمل بعد.
يدفع  االأ�رسي  والتفكك  احلياة  ق�سوة  حني  يف 
من  الكثري  يف  مرغوب  غري  زواج  اإىل  بالفتيات 
الزواج  غري  اآخر  طريق  ل�سهام  يكن  مل  االأحيان.  
من رجل يكربها بـ )22 عاما( فالظروف اأقحمتها 
امها،  زوج  من   الكثري  عانت  ان  بعد  الزواج  بهذا 
باأول  ر�سيت  والدتها  ماأ�ساة  تكرار  من  وخوفا 
�سهام  تكن  مل  االأوىل  للوهلة  بابها،  طرقت  ق�سمة 
را�سية الأنها فتاة ما زالت تتمتع بريعان ال�سباب 
ق�سوة  اإن  قائلة:  اخواتها  احدى  لنا  تتحدث  حيث 
احلياة وانف�سال االأهل كان ال�سبب الرئي�س لزواج 

اختي من )�س( وهو رجل كبري ومتزوج من ابنة 
االأعراف والتقاليد  التي تزوجها متا�سيا مع  عمه 
)بت العم البن عمها( وكان يتمتع ب�سحة جيدة، 
اأال اإنه اأ�سيب بعد زواجه من اأختي  مبدة ق�سرية  
ب�سلل  الفرا�س  طريح  جعلته  الدماغ  يف  بجلطة 
ن�سفي، ليت�سنى لزوجته واأوالده ا�ستغالل مر�سه 
ال�رسب  لدرجة  واإجحاف  بظلم  اأختي  ومعاملة 
مطيعة  خادمة  لتبقى  حياتها  وانتهت  وال�ستم، 

لزوجة ذلك الرجل  واأوالده.
�ستة  تكربين  امراأة  من  بالزواج  �سبابي  "�ساع 
امراأة  من  بالزواج  �سبابي  الأعيد  عاما  ع�رس 
بهذه  االأول!"  زواجي  �سنوات  بنف�س  ت�سغرين 
قائال:  حديثه  عاما   55 ي(  )اأ،  بداأ  العبارة 
تزوجت مبعلمتي ال�رسيرة يف املدر�سة! و مل يكن 
فارق العمر ذا اأهمية اال بعد اإجنابها وليدها االأول 
لتظهر التجاعيد وتاأخذ طريقها يف الوجه، واأنا ما 
فتاة.  كل  به  ترغب  الذي  اليافع  ال�ساب  ذلك  زلت 
بـ  الزواج بفتاة ت�سغرين  وبعد )24 عاما( قررت 
16 عاما بفتاة وبعمر يقارب عمر ابنتي الوحيدة 
فارق  يقف  ومل  الدهر،  �رسقه  ما  تعيد  ان  ع�سى 
منها،  الزواج  على  اإ�رساري  اأمام  عائقًا  العمر 
والتفكري  بالطباع  الفارق  اأرى  اأن  ا�ستطع  ومل 
على  االأوىل  بالدرجة  تعتمد  حياتنا  اأ�سا�س  الن 
اأنها  ت�سعرين  ودائما  العاطفة  من  وخالية  املادة 
�ساحبة الف�سل بالزواج، وبعد مدة ظهرت عليها 
عالمات التغيري والطلبات التي ال تنتهي، وبداأت 
اأع�سابي  فقدت  حتى  م�سكلة  بعد  م�سكلة  تختلق 
خيانتها  م�سكلة  يف  الأقع  اأعدتها،  ثم  وطلقتها! 
يل، وبعد مرور وقت اكت�سفت ان املال ال يعو�س 
حلظة راحة وفرح  مع اإن�سانة بنف�س عمرك تعينك 
يف  وت�سونك  الفرا�س،  طريح  الوقت  اأ�سقطك  اإذا 
لتتزوج  باالنف�سال  زواجنا  وانتهى  غيابك، 
برجل ي�سغرها بعامني وتركت اأوالدها لرتعاهم 

زوجتي ال�رسيرة. 
تقول هيام حيدر )28 عاما( تقدم خلطبتي رجال 
كبار يف ال�سّن وباأعمار متفاوتة ؟! من 45 اإىل 55 
عاما وغريهم ممن مل يذكر يل عمره الن )الكتاب 
االأول  يف  الفرق  يكن  مل  عنوانه(،اإذا  من  مبني 
كبري فالثاين كان االأتع�س، وال�سوؤال االأن�سب الذي 
كاأمنا  واحد(  طفل  )اأريد  اخلطبة  جمل�س  يتو�سط 
املراأة ماكنة اأو حا�سنة العمر متخذين من الفتاة 
عن  مبتعدين  رغباتهم  لتحقيق  خ�سبة  اأر�سا 

االإح�سا�س وال�سعور بامل�سوؤولية.
واأبرز  ؟  اأو منهم  الرف�س مني  ياأتي  ويف كل مرة 
على  قدرتي  عدم  احتمال  هو  رف�سهم  ا�سباب 
االجناب الن عمري غري منا�سب وقارب الثالثني، 
ولذلك كانوا يبحثون عن حا�سنة ا�سغر مّني عمرا 
يف  و  بهم،  يحــلمون  الذين  االأطفال  لهم  لتنجب 
ينا�سبني  بالزواج ممن  فر�ستي  تتال�سى  مرة  كل 
يف العمر، و مازلت احلم باالقرتان بزوج اأجد فيه 
اأ�سعه ك�سماعة اعلق  اإليه، ولي�س برجل  اأ�سعى  ما 

عليها كرب ال�سنني وخيبتها.

دالل  املراأة  حرية  منظمة  مدير  نائب  تقول  كما 
الزواج  على  الفتيات  من  الكثري  جترب  الربيعي: 
تكون  وقد  كثرية،  ب�سنوات  يكربونهن  رجال  من 
كثريا  يحدث  ما  وهذا  الثالثة  اأو  الثانية  الزوجة 
�سعر  باأي  ال�رساء  على  لقدرتهم  الغنية  الطبقة  يف 
البيع  عملية  وتتم  االأهل،  قبل  من  عليهم  يفر�س 
فتاة  بزواج  ت�سمح  التي  االأ�رس  داخل  وال�رساء 
16 عاما لرجل بعمر والدها! وقد يطلقها  عمرها 
الزواج باأخرى ح�سب  اإىل  على حني غفلة وي�سعى 
عملية  الإمتام  االأهل  قبل  من  املفرو�س  ال�سعر 
البيع!، وال�سبب الرئي�س لهذه الظاهرة هو اأن املراأة 
اأوالدها  ويكربون  العمر  يف  تكرب  عندما  العراقية 
يلجاأ  وبالتايل  انتهت  لها  الزوج  اأن حاجة  تعتقد 
زوجها اإىل اإر�ساء غرائزه بالزواج من امراأة اأخرى.
وتوؤكد الربيعي ان االأمر االآخر واملهم هو ان الفتاة 
�سّنًا  يكربها  رجل  من  الزواج  عن  تبحث  عندما 
حاجة  هناك  تكون  وقد  املادية  احلاجة  ب�سبب 
وبعدها  االأب  حنان  للحنان؛  كافتقادها  اأخرى 
تتفاجاأ باأن ذلك الزوج ال يعريها اأي اهتمام بعد 
اإاّل  وحتدد  طباعهم  تظهر  ال  فاالأ�سخا�س  الزواج، 
من  هناك  حقيقته  على  يظهر  وكل  الع�رسة،  بعد 
يتوا�سل ومن ينف�سل وهناك من يجرب نف�سه على 

التوا�سل.
الرجال  لدى  ثانية  مراهقة  تبداأ  الربيعي:  وتبنّي 
ما بني عمر )40 اإىل 55 عاما( ي�سعر باأنه مازال 
الباب  الفتيات، ويفتح  �سابا مرغوبا فيه من قبل 
واإغرائهن،  الفتيات  ال�ستقبال  م�رساعيه  على 
لي�ستغل حاجة بع�سهن العاطفية واملادية لتكون 
النهاية غري مر�سية للطرفني، ومن �سلبيات الزواج 
من الكبار يف ال�سّن اأن الفتاة تدفع ثمنا غاليا جدا 
وتتفاجاأ بعدم قدرته على ار�ساء رغباتها او انه 
يبداأ  وبع�سهم  معها،  االن�سجام  على  قادر  غري 
متنا�سيا  اوالده  واأم  االوىل  بزوجته  مبقارنتها 
االول  واخلطاأ  االجيال،  واختالف  ال�سنني  فرق 
واالخري يتحمله االأهل، الأن الزواج من رجل كبري 
يف ال�سّن اأمٌر غري الئق الن الرجل �رسعان ما يدخل 
االمرا�س  من  معاناته  وتبداأ  ال�سيخوخة  مرحلة 
عادت  ما  اأّنها  وقتها  وت�سعرالزوجة  املزمنة، 
الأّنها  بامللل  ت�ساب  ثّم  ومن  ممر�سة  بل  زوجة 
ال�سباب، ولذلك يجب ان يكون  مازالت يف ريعان 
لالهل الدور ومن بداية الطريق يف اختيار الرجل 
الزواج  باعتبار  تزويجها  وعدم  البنتهم  املنا�سب 
�سوابط  �سمن  ولكن  �سرت  هو  نعم  للفتاة(  )�سرت 

ومقّد�سات الزواج املفرو�سة �رسعًا وقانونًا.

يف  نف�س  علم  ا�ستاذة  العزيز  عبد  �سيماء  د.  اما 
جامعة بغداد تقول: هذه الظاهرة موجودة وب�سكل 
كبري يف جمتمعنا، فالفتاة ال�سغرية املقبلة على 
الزواج مل تعد ترغب بالزواج من �ساب ينا�سبها يف 
بداأت تبحث عن رجل  ولكن  او من عمرها،  العمر 
متزوج اأو كبري يف ال�سّن قد يكون بعمر والدها !؟، 
بالزواج  ترغب  الفتاة  جعلت  ا�سباب  عدة  وهناك 
من رجال باأعمار كهذه ،اأولها رغبتها باالرتباط 
مقتبل  يف  �ساب  من  اأكرث  خربة  �ساحب  برجل 
النف�سية  رغباته  ا�سباع  عن  يبحث  من  هو  العمر 
ماديا  �سببا  يكون  قد  االخر  وال�سبب  واجل�سدية، 
وهذا جداً وارد يف جمتمعنا الذي يعاين من ن�سبة 
كبرية ل�سباب عاطلني عن العمل، ولذلك  الترغب 
الفتاة يف االقرتان ب�ساب بعمرها ولكّنه عاطل عن 
نف�سيا  م�ستقر  غري  يكون  احلالة  هذه  ويف  العمل، 
وماديا فال�سخ�س امل�ستقر ماديا ي�ستقر اجتماعيا 
ونف�سيا، فالفتاة تبحث االن عن رجل م�ستقر ماديا 
االهل  ت�سجيع  واي�سا  ال�سنوات،  فرق  كان  مهما 
خاطئ  امر  وهذا  ماديا  م�ستقر  برجل  وتزويجها 
واملطلقة  بالطالقات  تعّج  االن  املحاكم  الأن  جدا 
يف جمتمعنا تكون غري مرغوبة يف الزواج . فيجب 
ان تكون هناك توعية ودور فّعال بالدرجة االوىل 

الذي  علي  حال  من  حرية  اكرث  هيام  حال  يكن  ومل 
عانى كثريا ملعرفة برجه احلقيقي بعد اأن �سجل اأغلب 
)1/متوز(  تاريخ  يف  ادنى  فما  اخلم�سينيات  مواليد 
ملعرفة  �سعيت  ملا  واحلظ  باالأبراج  امياين  لوال  قائال: 
بداأت  طويلة  رحلة  فكانت  لوالدتي،  احلقيقي  التاريخ 
اأبو  وفاة  �سهادة  على  باحل�سول  وانتهت  والدتي  من 
حم�سن! فوالدتي لكرب �سنها ن�سيت اليوم الذي ا�ستن�سقت 
به انفا�سي طعم احلياة ومل ت�ستذكر اية منا�سبة حدثت 
اأبا  جارنا  ان  تذكرت  عائلي  �سمر  حلظة  ويف  حينها، 
حم�سن قد وافاه االجل يوم والدتي، ولكنها مل تدرك يف 
اي �سهر توفى، وعلى هذا االأ�سا�س بداأت رحلتي من هذه 
اأبعدتهم  اأن  بعد  حم�سن  اأبي  اوالد  عن  للبحث  اخلطوة 
�سهادة وفاة  البحث عن  اأياأ�س يف  امل�سافات عنا، ومل 
ذلك الرجل، فهي الوثيقة احلقيقية الوحيدة التي تثبت  
االآن  مرادي،اأما  على  ح�سلت  وفعال  ميالدي،  تاريخ 
فقد انتهى ف�سويل مبا يتعلق باالأبراج على الرغم من 
تلك املتاعب.بني احلقيقة والوهم  تنت�رس عادة متابعة 
اأن  املفرت�س  ومن  النا�س،  من  الكثري  بني  االأبراج 
ت�سدر قراءة واحدة لكل برج مطلع كل �سهر، لكن كرثة 
اأبراجهم  لقراءة  املتابعني  تدفع  واملجالت  ال�سحف 
الواحد  االأ�سبوع  يف  ورمبا  ال�سهر  يف  مرة  من  اأكرث 
و�سواء كانت تلك الظاهرة حقيقة اأم خرافة، فان الكثري 
ما  مبتابعة  منهمكني  يزالون  وال  كانوا  النا�س  من 
تقوله االأبراج، وعلى الرغم من الت�سكيك يف م�سامينها 
والتناق�سات التي توؤكد  عدم م�سداقيتها، اال اأن هناك 
من  يتعلقون باالأوهام ويرك�سون خلفها، وبذلك تزيح 
ما  و�رسعان  خرافية  باأ�سياء  لالإميان  خميلتهم  لهم 
االأبراج  تخبئه  ما  ملعرفة  بالف�سول   ال�سعور  ينتابهم 
اأي مدى نوؤمن باالأبراج يف حياتنا؟ وهل  لهم ؟ فاإىل 
نهجها  على  وي�سريون  بها  يوؤمنون  اأ�سخا�س  هناك 
وهل  ؟  احلياة  يف  ون�سيبهم  قدرهم  بذلك  متجاوزين 
للن�ساء؟   كما  االبراج  قراءة  يف  للرجال  ن�سيب  هناك 
وتقبلهن  الن�ساء  اح�سا�س  رقة  على  اثنان  يختلف  ال 
لت�سديق كل ما يك�سف اللثام عن م�ستقبلهن املجهول، 
اأمل  ب�سي�س  عن  يبحثن  الالتي  العازبات   ال�سيما 
لتوديع عامل العزوبية، وهذا ما تو�سحه هالة العكيدي 
قائلة: مل تعد قراءة برجي جمرد لهو وامنا ولع اىل حد 
اجلنون ويقني يف كل ما يقوله برجي )ال�رسطان( فهو 
�سورة طبق اال�سل عن �سخ�سيتي يف كل ما يتميز به 
من طيبة وحمبة للعائلة، والميكن الي قوة ان  تقنعني 
ارت�ساف  ومع  برجي،  مايقوله  مب�سداقية  اوت�سكك 
للبحث عن  اجلرائد  اأت�سفح  نف�سي  اجد  القهوة �سباحا 
االبراج باحثة عما يخبئه يل القدر، هل اأنا مقبلة على 

حياة �سعيدة ؟ وهل يل ن�سيب يف الزواج هذا العام بعد 
ان تعدى العمر الثالثني؟ وان كان كالما ال ا�سا�س له 
فمازال ما يقوله برجي ي�سعرين برغبة من حويل بي. 
يف  وخا�سة  النا�س  مع  عالقتنا  �سمن  االأبراج  تدخل 
من  لرجل  قلبي  ي�سعى  فال  الزواج  املقد�س  االرتباط 
توافقه معي  ال�سوؤال عن �سفاته ومدى  اخر دون  برج 
مل  قائلة:  البياتي  عال  حديثها  خالل  توؤكده  ما  هذا 
ال�ساب  �سمعة  عن  ال�سوؤال  جمرد  االرتباط  م�ساألة  تعد 
وعائلته وامنا اول �سوؤال يهمني هو:  يف اي �سهر ولد 
منا�سب  هو  هل  يقول:  حايل  ل�سان  يبداأ  وهنا  ال�ساب؟ 
بهذا  وااليجابيات  ال�سلبيات  عن  بالبحث  وابداأ  ال؟  اأم 
الربج  كليا عن مايتحدث عنه  اعتمد  وبذلك  ال�سخ�س، 
بدائرة  اهتم  اعد  فلم  االرتباط،  توافق  مدى  وعن 
البياتي  وتوؤكد  بالتوافق،  اال  االجتماعية  عالقاتي 
ان برجي احلمل والدلو المكان لهما يف حياتي لعدم 

توافقهما مع برجي.
اأما ام عمر )50 عاما( فت�ستهل حديثها قائلة: تعر�س 
ابن اختي اىل حادث وفقد حياته وانا على علم م�سبق 
تقوله  مبا  وب�سدة  اوؤمن  فانا  وقوعه،  قبل  باحلادث 
يقولها  كلمة  اية  من  انتق�س  ان  والميكن  االبراج 
ومازاد  عائلتي،  من  طرف  اي  عن  او  عني  برجي 
حذر  عندما  تطلعاتها  �سحة  ومدى  باالبراج  امياين 

برج  هذا  فكان  �سري،  حادث  من  الربامج  مقدمي  احد 
ابن اختي الوحيد الذي ينتقل خالل عمله من بغداد اىل 
الب�رسة، انتابني اخلوف من وقوع حادث مروع، وبعد 
ايام قليلة جاء خرب وفاته اثر حادث �سري من بني) 13 
احترك  ال  فبت  باالبراج  امياين  مازاد  وهذا   ) �سخ�سا 
وال اأقرر اإال بعد االطالع على مايخبئه القدر يل . يقول 
حيدر با�سم موظف )40 عاما(: ان االإميان بالغيبيات 
مازال يحكم  جيال كامال من �سبابنا، ما اتاح للكثري 
من الربامج التلفزيونية واالذاعية ان جتتاح جمتمعنا 
وتخ�س�س زاوية جلذب ال�سباب ملعرفة م�ستقبلهم حتى 
بالدرجة االوىل  ال�سحة وتعتمد  وان كانت خالية من 
على التجارة الربحية،باال�سافة اىل ان الو�سول لقارئ 
ان بع�س  اال  الفنجان �سعب ويعد عيبا يف جمتمعنا، 
القنوات �سهلت االمر عليهم، فماعليهم �سوى االت�سال 
مايكلف  وكل  املجهول،  م�ستقبلهم  ملعرفة  هاتفيا 
ينتظره  الذي  الرد  يجد  ان  دون  من  االنتظار  املت�سل 
مقابل ا�ستنفاد مبلغ االت�سال بالكامل!، وي�سيف با�سم 
وكان احلظ اوفر ملواقع التوا�سل االجتماعي اخلا�سة 
فما  االبراج،  بقراءة  املعروفة  ال�سخ�سيات  ب�سفحات 
وادخال  بال�سفحة  االعجاب  و  الت�سجيل  �سوى  عليك 
امليالد،  تاريخ  يوم  حتديد  اىل  باال�سافة  هاتفك  رقم 
لت�سلك ر�سالة ن�سية و ب�سكل يومي على هاتفك مقابل 

ا�ستقطاع مبلغ الر�سالة الر�ساء جمهورع�ساق االبراج 
ثالثة  واملال  واحلظ  احلب  امل�ستفيدين.  جيوب  وملء 
امور رئي�سة تتحدث عنها االبراج اليومية، امراأة عازبة 
�ستدخل القف�س الذهبي خالل هذه الفرتة، واآخر يعاين 
من  يعاين  وثالث  اأموره،  تتح�سن  ثم  مالية،  اأزمة  من 
وعكة �سحية يف امل�ستقبل فيجب عليه احلذر ! كل تلك 
االأمور هي ال�ساغل االأكرب للكثري من االو�ساط ال�سبابية 
تناق�سات  راأينا  �سحف  لعدة  متابعتنا  خالل  ومن 
عدة، فعلى �سبيل املثال برج ال�رسطان يقول يف احدى 
ال�سحف حدث جديد يب�رسك باأيام التخلو من املفاجاآة 
ال�سارة، ويف �سحيفة اخرى  يقول هذا اليوم ال يخلو من 
ويف  باالنزعاج،  و�ست�سعر  ال�سلبية   الفلكية  التاأثريات 
اجنازك العمالك  يحدثك عن  الربج  التايل جتد  اليوم  
اعجاب  تنال   متميزة  افكار  وخلق  عالية  مبهارة 
حميطك املهني، ويف االخرى يحذرك من زمالئك يف 
من  اما  امتامه،  يف  تواجهها  التي  وال�سعوبة  العمل 
ناحية احلب فال يختلف اثنان عن اهمية العاطفة لدى 
ال�سباب واللعب على الوتر احل�سا�س، حيث  يقول الربج 
احلب يطرق باب قلبك بقوة ليخلق فيه فو�سى امل�ساعر، 
عن  تبحث  اأن  االأف�سل  من  االأخرى  ال�سحيفة  ويف 
ال�سخ�س املالئم لتكمل امل�سريه معه!  واأما التناق�سات 
يف حظوظ االأبراج على املواقع االألكرتونية فهي ال تعد 

وال حت�سى، اإذا اأمعنى النظر بدقة، فعلى �سبيل املثال 
االأ�سد  برج  عن  املواقع  تلك  بع�س  تقوله  ما  تابعنا 
املرحلة  فيك  تثري  قد  االأول:  املوقع  االآتي:  فوجدنا 
املقبلة الكثري من م�ساعر التوتر والقلق، لكنها �ستكون 
�رسورية لتقدمك املهني، الأن نتائجها �ستكون اإيجابية 
وملفتة بف�سل اإرادتك القوية وعزم الفلك على م�ساندتك 
وتعزيز حيويتك.  املوقع الثاين: من اليوم ف�ساعداً قد 
العمل مع زمالئك كفريق واحد، ما �سيرتك  جترب على 
لن  الثالث:  املوقع  العمل.  اأجواء  على  اإيجابية  اآثاراً 
 . اال�سبوع  هذا  والتذّمر  للتاأّفف  وال  لل�سجر  وقتًا  جتد 
ومتفائاًل  ن�سيطًا  نف�سك  وجتد  ب�رسعة  الرياح  �ستجري 
وال  لطاقتك  حدود  ال  الباكرة.  ال�سباح  �ساعات  منذ 
تناديك  احلياة  وكاأّن  اأو يحبط حماوالتك،  يردعك  من 
واإيجابّية  �سهلة  ال�سوء.اأجواء  اىل  واخلروج  للتحّرك 
تهّيئ لك الدرب مهما كان مركزك يف احلياة  املوقع 
الرابع: ت�ستطيع اإقناع االآخرين بوجهة نظرك ب�سهولة، 
املوهبة،  لديك  اأن  اأثبت  وقد  املبتكرة،  االأفكار  فلديك 
اإظهار  يف  ترتدد  ال  املفاو�سات.  يخ�س  فيما  خا�سًة 
اإمكاناتك لالآخرين، واأن ت�ستغل جناحك امل�ستمر. �سوف 
اأن هناك  اأن حتذر من  تقابل من يغارون منك، فيجب 
اأن  ويت�سح  جناحك.  على  اال�ستيالء  يحاولون  اآخرين 
االأ�سد �سيعاين من  االأول يوؤكد ان �ساحب برج  املوقع 
�سيجرب  انه  فيخربه  الثاين  اأما  والقلق،  اخلوف  م�ساعر 
املوقع  يرى  فيما  الزمالء،  من  فريق  مع  العمل  على 
لل�سجر  وقتًا  يجد  لن  �سوف  الربج  �ساحب  ان  الثالث 
اأما املوقع الرابع فهو خليط مما  وال للتاأّفف والتذّمر، 
ابو  ال�سيخ  الدين  يقول رجل  ال�سابقة.  املواقع  قيل يف 
الراهن  الب�رسي  بالو�سع  يتعلق  املو�سوع   : ح�سن 
الوقائع  ولكن  يوؤمن،  ال  من  وهناك  يوؤمن  من  فهناك 
ان احداث امل�ستقبل هي حقيقة ال�سقاق عليها،  اثبتت 
منها  االنعتاق  وعدم  بها  االعتقاد  يف  التفريط  ولكن 
والتب�رس  العمل  وعدم  االتكالية  من  حالة  اىل  يوؤدي 
بالواقع، ويف احلقيقة انها تنم عن جانب �سيكولوجي 
عند بع�س النا�س، فالبع�س يتمتع باالرتباط بالروح 
على  املعتقدات  هذه  مثل  اىل  يلجاأ  وبالتايل  االلهية، 
�سحتها ولكنها �سحة حمدودة كما يف القول املاأثور 
معان  القول  هذا  �سدقوا" ففي  وان  كذبوا  "املنجمون 
اأن  ثرة وهناك �سدق وامكانية، والكذب املق�سود هنا 
يوؤدي  الذي  االعتقاد  االن�سان يف مثل هذا  يتمادى  ال 
التكا�سل وعدم املبادرة ويجعله م�سرتخيا وبعيدا  اىل 
عن الواقع، فمثل هذه ال�سلوكيات يف اال�سالم مل حترم 
فقط، بل يعاقب عليها اي�سا �سمن احلدود التي �رسعها 
اي  فيها  ولي�س  الوا�سحة  املحرمات  من  فهذه  اهلل، 
بامل�ستقبل  والتفاوؤل  االبراج  اىل  االنقياد  اما  نقا�س، 

فممكن، ولكن ان يعول عليه فهذا اليجوز .
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انتابت احلرية هيام 
وهي تقراأ ما كتب حتت 

برجها يف اإحدى املجالت، 
فالأخبار �سيئة على عك�س 

ما قراأته قبل يومني 
عن برجها يف اإحدى 
ال�سحف، ففي املجلة 
هناك تاأكيد على اأنها 

�ستعي�س اأياما �سعيدة، اأما 
املجلة الأخرى فتحذرها 

من الأيام النح�س املقبلة. 
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