
بغداد_ متابعة
بال�صخ�صية  زوجها  عامر  اأم  ال�صيدة  ت�صف 
بينما  بيته،  يف  بخيال  رجال  فرتاه  املتناق�صة، 
هو كرمي مع النا�س، ي�رصف ب�صخاء على الآخرين 
بينما يبخل عليها وعلى اأبنائها، رغم اأنه امل�صوؤول 

الأول والأقرب لهم.
تقول “وقعت يف حرية كبرية عندما تزوجنا، ملاذا 
يبخل يف البيت ويظهر عك�س ذلك اأمام النا�س، مما 
وجنم  هذه،  �صلوكياته  على  لالعرتا�س  دفعني 
ويف  للطالق،  ت�صل  كادت  عدة  م�صاكل  جراءها 
�رصعان  لكن  هذه،  طباعه  تعديل  يحاول  مرة  كل 
ما يعاود بالمتناع عن تلبية مطالبنا وحاجاتنا 

ال�رصورية”.
زوجي  بخل  من  كبرية  بكاآبة  “اأ�صبت  وت�صيف 
هذا، وا�صتكيت لوالدته، لكنها مل تاأبه، بل و�صفته 
باحلري�س واملدبر ل�صوؤون بيته، وب�رصاحة اأخ�صى 
وعليه  كاأبيهم،  امل�صتقبل  يف  اأبنائي  ي�صبح  اأن 

اأوجههم دائما للكرم وال�صخاء فيما بينهم”.
بيته.. كرمي على غريه”.. م�صكلة  “زوج بخيل يف 

عن  اأحيانا  ويعجزن  الزوجات  من  العديد  تواجه 
حلها، وتت�صاءل الزوجة حينها ملاذا يكون الرجل 
“الزوج” بخيال يف بيته وعلى اأفراد اأ�رصته بينما 

يكون كرميا على الآخرين من الأهل والأ�صدقاء.
اأي�صا،  زوجها  بخل  من  رزاق  اأم  ال�صيدة  وت�صتكي 
الأ�صا�صيات،  �صوى  زوجي  لنا  يح�رص  “ل  بقولها 
اأو  كماليات،  اأي  لأبنائي  يح�رص  اأن  ويرف�س 
و�صائل ترفيه، ول ن�صرتي املالب�س اإل يف الأعياد 
�صيء  اأي  تغيري  ويرف�س  املحالت،  اأرخ�س  ومن 
اأنه  رغم  مال،  لديه  لي�س  اأنه  بحجة  املنزل،  يف 
يعطي املال لعائلته ب�صكل مبالغ به، مع اأن جميع 
بيتنا،  من  واأفخم  اأف�صل  بيوتا  ميتلكون  اأ�صقائه 
ومالب�صهم ومالب�س اأبنائهم من اأفخم املاركات”.

اأ�رصرت  “�صاق بي احلال كثريا، وعليه  وت�صيف 
ما  كل  اأ�صرتي  فاأخذت  املنزل،  خارج  العمل  على 
يكن  ومل  ح�صابي،  من  اأبنائي  يتمناه  وما  اأمتناه 
اإىل  نذهب  عندما  حتى  م�رصوف،  اأي  يعطيني 
م�صاريف  كل  تدفع  اأنها  اإىل  لفتة  امل�صت�صفى”، 
العالج، كما قامت بتجديد اأثاث املنزل من راتبها، 

ورغم ذلك ت�صعر بغ�صة كبرية باأن زوجها ل يويل 
الكثري  وينفق  احتياجاتنا،  بتلبية  يذكر  اهتماما 
من املال خارج املنزل �صواء على والدته واأ�صقائه 

اأم اأ�صدقائه.
“بخيل  باأنه  الأ�صغر  �صقيقه  �صلمان  اأبو  وينتقد 
ويقول  الآخرين”،  على  يكرم  بينما  اأ�رصته  على 
يف  ال�صبب  اأعلم  ول  منزله،  يف  جدا  بخيل  “اأخي 
ذلك، بينما مع اأ�صدقائه، واأمام والدي يظهر عك�س 
ذلك، وقد علمنا الأمر من زوجته عندما طفح بها 

الكيل وا�صتكت منه”.
اأنكر  لكنه  بذلك،  اأخي  “واجهت  �صلمان  اأبو  يقول 
متذمرات،  الزوجات  جميع  باأن  متذرعا  وب�صدة، 
ميلك  اأخاه  اأن  مبينا  اإر�صاوؤهن”،  ال�صعب  من 
ر�صيدا كبريا يف البنك، لكنه ل يعلم اأ�رصته بذلك 

حتى ل تطمع به.
حممود  �صعد  د.  النف�س  علم  اخت�صا�صي  ويبني 
ت�صقط  لأنها  م�صطربة  ال�صخ�صية  هذه  اأن  هادي، 
اهتمام  ت�صرتي  وبالتايل  الآخرين،  على  �صعفها 
النا�س فيها، وحتاول ايجاد مكان لذاتها، فيحاول 
اأن يظهر بالكرم من خالل قيامه بالأفعال هذه، 

فهو ي�صعى لأن يكون له مكان بني الآخرين. 
بيته  يف  الرنج�صية  �صخ�صيته  “تظهر  ويقول 
ب�صكل  ال�صلوك  وحتى  الأ�رصة  على  الإنفاق  بعدم 
عنه،  ايجابية  الآخرين  ر�صالة  اأن  رغم  غري لئق، 
ثابتة  غري  متثيلية  ال�صخ�صية  هذه  وباحلقيقة 
الإ�صقاط  لديها حالة من  غري حقيقية، ونرج�صية 
والنق�س”.  بال�صعف  الإح�صا�س  نتيجة  الداخلي 
باإعطائه  دورها  يكمن  الأ�رصة  اأن  وي�صيف 
جتنب  ي�صتطيعوا  حتى  مهم  �صيء  باأنه  اإح�صا�صا 
عدائيته، فهذه النوعية من الأ�صخا�س قد متار�س 
على  �صلبية  انعكا�صات  “هناك  ويردف  العنف. 
ويوؤثر  والقهر،  بالظلم  اإح�صا�صهم  نتيجة  الأبناء 
ي�صقطون  و�صوف  وتكوينها،  �صخ�صيتهم  على 
حالة العنف على من حولهم ل�صعورهم بالدونية، 
بحاجة  ال�صخ�صية  هذه  ولذا  �صلبيني،  يكونوا  وقد 

للمعاجلة من هذا ال�صلوك ال�صلبي”.
مفيد  الأ�رصي  الجتماع  علم  ا�صت�صاري  وي�صتند 
وال�صالم  ال�صالة  عليه  الر�صول  لقول  �رصحان، 
خريكم  واأنا  لأهله،  خريكم  “خريكم  حديثه  يف 
يكون  اأن  يجب  الإن�صان  اأن  يوؤكد  وهذا  لأهلي”، 
طيب اخللق كرميا معطاء مع اأهل بيته، واإن كان 
الفقراء  وم�صاعدة  ال�صيف  اإكرام  على  حث  هنالك 
اأن  اإل  اجلميع،  مع  التعامل  وح�صن  واملحتاجني، 
اأوىل  هم  واأبناء  زوجة  من  والأ�رصة  البيت  اأهل 

النا�س بذلك.
فال يعقل اأن يكون ال�صخ�س ح�صن التعامل خارج 
واأن ل يكون كذلك مع  الآخرين  بيته وكرميا مع 
حمدودة  حالت  يف  اإل  �رصحان،  وفق  بيته،  اأهل 
م�صاعدة  اإىل  بحاجة  هو  من  هنالك  يكون  كاأن 
�رصورية تتعلق باحلياة اأو باحتياج اأ�صا�صي عند 

الأ�رصة  على  هوؤلء  م�صاعدة  تقدم  اأن  ميكن  ذلك 
على اأن ل يكون ذلك يف الأحوال.

اأن  يجب  حقا  ولالأبناء  للزوجة  “لأن  وي�صيف 
يعطى حتى يكون ال�صخ�س قدوة ح�صنة لهوؤلء واأن 
الآخرين  احرتام  وعلى  اخلري،  عمل  على  يربيهم 

وعلى الت�صدق وفعل اخلري
يف  تعدد  يوجد  ل  اأنه  وها�س  د.�صعيد  وراأى 
املر�صية،  احلالت  يف  اإل  الواحدة  ال�صخ�صية 
ف�صخ�صية  �صلوك  حقيقته  يف  هو  فالتناق�س 
الإن�صان واحدة عادة ماحتمل الكثري من التناق�س 
اأّن  مو�صحًا  الآخرين،  مع  والتعامل  ال�صلوك  يف 
مايحمل الإن�صان على اأن يكون �صخ�صا متناق�صا 
احلياة،  لأحداث  الفكرية  برجمته  هو  احلياة  يف 
اعتباطيًا  اأمراً  ولي�س  عفويًا  لي�س  اأمر  فالتناق�س 
فال ياأتي من فراغ بل ياأتي من جملة من الأهداف 
وهذه الأهداف هي مامتثل برجمة الإن�صان الفكرية 
يلونها  واحدة  فال�صخ�صية  يعي�صها  التي  لالأحداث 
بعدة األوان ح�صب املواقف، وهذا ياأتي من تف�صريه 
معترباً  نف�صها،  املواقف  من  ولي�س  املواقف  لتلك 

ذلك من اأخطر الق�صايا على الإطالق، موؤكداً على 
اأّن ال�صلوكيات توزع بني النا�س فال تخلو �صخ�صية 
الب�رصية،  الطبيعة  من  جزء  وهذا  التناق�س،  من 
فالتناق�س �صمة من �صمات الب�رص، ولكن الختالف 

ياأتي يف درجة ذلك التناق�س.
لكن  طبيعي  غري  �صلوك  التناق�س  اأّن  واأو�صح 
منه  والتخل�س  عنه،  اخلروج  ي�صتطيع  اأحد  ل 
غري  فاملثالية  التناق�س  من  قدر  لديه  فاجلميع 
ال�صخ�س  على  التي  احلالة  اإىل  م�صرياً  موجودة، 
التناق�س  من  كبري  قدر  على  باأنه  ي�صعر  الذي 
املجال  يف  املخت�صني  ي�صت�صري  اأن  لبد  الذي 
يو�صل  الذي  التناق�س  ذلك  يف  تكمن  النف�صي 
املراحل  م�صنفًا  املعاناة؛  درجة  اإىل  الإن�صان 
تبداأ  والتي  املتناق�س  ال�صخ�س  فيها  يتدرج  التي 
يف  تتمثل  والتي  �صابقا  ذكرها  التي  املرحلة  من 
واإمنا  تناق�صا  لديها  لي�س  �صخ�صية  ليوجد  اأنه 
التناق�س هو يخدم  ثانيًا:  الدرجة،  الختالف يف 
بالأحداث  مرتبطًا  ولي�س  لل�صخ�س  فكرية  اأهدافًا 
اخلارجية، ثالثًا: حينما يتفاقم التناق�س ويتحول 

م�صرياً  النف�صية،  ال�صت�صارة  من  فالبد  ملعاناة 
ومعرفة  ثقافة  من  املرء  مايحمله  ن�صبة  اأّن  اإىل 
به  يحيط  الذي  الجتماعي  املناخ  طبيعة  وكذلك 
بداخل  التناق�س  مقدار  حتديد  يف  كبري  دور  له 
يف  متناق�صة  الجتماعية  فالثوابت  ال�صخ�صية، 
م�صتوى  وعلى  الفرد  م�صتوى  على  وذلك  الأ�صل 
يتلونون  الأفراد  ذلك  يجعل  وبالتايل  اجلماعة 
الظروف  بح�صب  التناق�س  من  القدر  ذلك  بح�صب 
يحمل  �صيء  فكل  الرتبية،  وطريقة  الجتماعية 
الدرا�صية  املناهج  فحتى  التناق�س  من  جزءاً 
عن  يتحدث  فاملعلم  متناق�صة،  حقيقتها  يف  هي 
التناق�س  فيتعلم  الت�رصف  ي�صيء  وهو  املثالية، 
وهو  التدخني  بعدم  ياأمر  والطبيب  الطالب،  منه 
مدخن فيتعلم املري�س منه التناق�س، مو�صحًا اأّن 
التناق�س  من  جزءاً  بداخله  يحمل  الذي  ال�صخ�س 
ولذلك  الآخرين،  على  التناق�س  هذا  ي�صقط  فاإنه 
يحد  اأن  ي�صتطيع  من  هو  العقالين  ال�صخ�س  فاإّن 
الذي يفكر  التناق�س بداخله، فال�صخ�س  من عامل 
ب�صكل عاطفي يكون يف قمة التناق�س يف احلياة.

�صهادة  على  احل�صول  يف  ف�صل  اأنه  ح�صن  ويو�صح 
الذي  الأمر  العديدة  حماولته  برغم  العامة  الثانوية 
و�صعوبة  تعليمه  اإكمال  يف  اآماله  حتطيم  اإىل  اأدى 

عثوره على فر�صة عمل منا�صبة.
حماولته  يف  حتى  يرافقه  احلظ  �صوء  اأن  ويتابع 
الفتاة  اإيجاد  يف  ف�صله  اإىل  م�صريا  والزواج  الرتباط 

املنا�صبة التي تن�صجم مع منط تفكريه.
من جانبها تقول مها يو�صف )28 عاما( وتعمل يف 
اأمور معينة  اأنها توؤمن يف احلظ يف  ال�رصكات  اإحدى 

ولي�س يف جميع نواحي احلياة.
“يلعب دورا يف ق�صايا جوهرية يف  اإن احلظ  وتقول 
احلياة كاأن يولد الإن�صان لعائلة �صعيدة ومتما�صكة اأو 
“الزواج  اأمور  يف  كذلك  دورا  ويلعب  مفككة”،  عائلة 
املنا�صب”،  ال�صخ�س  م�صادفة  خالل  من  والرتباط 
م�صتطردة “لكن ل ميكن اأن نعلق ف�صلنا على احلظ يف 

جميع امل�صائل”.
وتو�صح “مثال م�صاألة النجاح يف الدرا�صة والجتهاد 
اإىل موقع مهني جيد هذا يعتمد  العمل والو�صول  يف 
وتخطيطه  واجتهاده  و�صعيه  الأن�صان  ن�صاط  على 

ال�صليم”.
مع  الأ�صخا�س  بها  يتعامل  التي  ال�صورة  وتتباين 
جمريات حياتهم بني ال�صت�صالم لالأقدار التي يفهمها 
علماء  يوؤكد  كما  خاطئ،  ب�صكل  النا�س  من  كثري 
واملرونة  احلياة  يف  احلثيث  ال�صعي  وبني  ال�رصيعة، 

وتقبل التغيري.
يف  م�صاعينا  جميع  “اإن  يقول  نوفل  اأحمد  الدكتور 
والوا�صح  الدقيق  بالتخطيط  ترتبط  اأن  بد  ل  احلياة 

لكل م�رصوع نقدم عليه”.
ال�صعي  على  “حتث  الإ�صالمية  ال�رصيعة  اأن  وي�صيف 
والجتهاد والأخذ بالأ�صباب” موؤكدا اأن �صوء احلظ ما 
هو اإل الرديف ل�صوء التخطيط والأ�صل يف الأمور كما 
يف�صل؛  لن  بالأ�صباب  ياأخذ  الذي  “الإن�صان  اأن  يقول 
من  العام  بداية  من  لالمتحان  ي�صتعد  الذي  الطالب 
خالل التح�صري امل�صتمر ومراجعة الدرو�س لن يف�صل”.
ويبني نوفل اأن كثريا من النا�س يتعاملون مع مفهوم 
القدر ب�صكل خاطئ وي�صتعملون كلمة حظ مبواقف ل 
يعلق  الذي  والقدر  الف�صل.  �صبب  هو  بها  احلظ  يكون 
عليه النا�س ف�صلهم اأو �صوء احلظ كما ي�صميه بع�صهم 
ما هو اإل نتائج لأمور مل تكن مدرو�صة وخمططا لها 

ب�صكل �صليم من البداية.
لها  التخطيط  يتم  التي  احلياة  م�صاريع  اأن  ويتابع 
بها  التوفيق  الأن�صان  يجد  ل  ذلك  ومع  دقيق  ب�صكل 

فهنا نقول اأن هذا قدر مر�صوم من رب العاملني ولعله 
يكون به اخلري على عك�س ما يتوقع الإن�صان املبتلى 
بحياته  الدرا�صي  اجلانب  يف  الإن�صان  يف�صل  كاأن  به 
وينجح يف اجلانب املهني وبذلك يكون هذا تعوي�صا 

عن ذاك.
يف  حظوظنا  حت�صني  على  العمل  اإن  نوفل  ويقول 
وهذا  الأ�صخا�س  من  وتركيزا  جهدا  يتطلب  احلياة 

يحتاج ملنهجية يف التغيري.
حتدي  على  قدرتهم  الأ�صخا�س  من  كثري  اأثبت  وقد 
العتماد  دون  حظوظهم  و�صناعة  ال�صعبة  ظروفهم 

على امل�صادفات اأو التقاع�س واخلمول.
ال�صاعدي  حممد  الرتبوي  يقول  ال�صياق  هذا  ويف 
تعامل  يف  كبريا  دورا  يلعب  الرتبوي  اجلانب  اإن 
الأ�صخا�س مع م�صاريع حياتهم ب�صكل عملي ومنطقي 
بعيدا عن ال�صت�صالم للحظوظ وامل�صادفات، فاحلياة 

�صهلة  البع�س  لها  ينظر  كما  لي�صت  تعبريه  حد  على 
ومريحة.

ال�صاعدي  راأي  فياأتي  القدر  مو�صوع  يخ�س  ما  اأما 
القدرية  بامل�صائل  التفكري  باأن  نوفل  راأي  مع  متفقا 
يجب اأن يكون بعد الأخذ بكافة الأ�صباب وبذل اجلهد 
هو  الإن�صان  يكون  احلياة  ق�صايا  “معظم  الكايف 
مثل  عبارات  تكرار  اإن  ويقول  بها”.  القرار  �صاحب 
اأنا حظي تعي�س اأو هذا حظي من احلياة متثل مربرات 
اأمور احلياة  للف�صل لأن لكل جمتهد ن�صيب. كثري من 
بال�صعي  الأف�صل  نحو  يغريها  اأن  الإن�صان  ي�صتطيع 
الأ�صباب  جميع  الإن�صان  اتخذ  حال  ويف  واملثابرة. 
وبذل اجلهد الكايف ومع ذلك واجه الف�صل فنحن هنا 
نكون اأمام م�صاألة قدرية وما عليه بح�صب ال�صعود اإل 
له  التي تكفل  اأن يحاول من جديد ويتمتع باملرونة 
جتربته  وعن  احلياة.  يف  قادمة  حمطة  يف  النجاح 

اإنه عانى منذ طفولته من  ال�صخ�صية يقول ال�صاعدي 
العكازات  ا�صتعمال  عليه  فر�س  �صعب  �صحي  و�صع 
اإن�صانا  جعله  الذي  القدر  يلم  مل  ذلك  ومع  للم�صي 
واإمنا  احلركة  عن  اإعاقه  اأو  الآخرين  عن  خمتلفا 
اعتربه دافعا له نحو النجاح والتميز الذي حققه من 
مرموقا  مركزا  و�صغله  الدكتوراة  ل�صهادة  نيله  خالل 

يف اإحدى الوزارات.
ويرجع ال�صاعدي الف�صل يف ذلك اإىل والده الذي عزز 
يف نف�صه الثقة بالنف�س واأكد قناعته باأن الإعاقة هي 
تكرمي من رب العاملني ليتحدى الإن�صان ذاته ويتغلب 

على ظروفه.
املرتفعة  املعنويات  اأن  ليوؤكد  نوفل  الدكتور  ويعود 
ارتكانه  وعدم  الإن�صان  جناح  يف  كبريا  دورا  تلعب 

على مو�صوع احلظوظ وانتظاره للم�صادفات.
باأمرا�س  اهلل  ابتالهم  اأ�صخا�صا  يعرف  اأنه  ويتابع 

�صعبة جدا ومع ذلك هم يبثون الأمل يف نفو�س من 
يعرفونهم من خالل روحهم املرحة والرا�صية وثقتهم 
العالية باأنف�صهم و�صعيهم الدائم للنجاح والتميز برغم 

ظروفهم.
ويختم بالقول “املرح والر�صا والتعامل مع م�صاعب 
احلياة ثقافة ميكن اكت�صابها ول تاأتي مبجرد اإغما�س 

العني واحللم”.
ويرى حممود عزات اأنه يدفع دائما ثمن احلظ ال�صيئ، 
فاحلياة  والأهداف  التخطيط  هنالك  كان  لو  فحتى 
“حظوظ”، فقد كان من املثابرين واملجتهدين دوما 
الثانوية  �صهادة  امتحان  و�صل  اأن  اإىل  درا�صته  يف 
العامة، فقد اأخفق وح�صل على معدل مل يوؤهله لدرا�صة 

الطب كما حلم منذ ال�صغر.
ويقول، “�صدمت بنتيجة الثانوية العامة كثريا عندما 
اأن احلياة حظوظ  واأيقنت   ،%  89 علمت باأن معديل 
الطب  لدرا�صة  تاأهل  اأ�صدقائي  اأحد  اأن  علمت  عندما 

رغم تفوقي عليه يف ال�صنوات ال�صابقة”.
وت�صاركه الراأي �صلوى الربقاوي بقولها، “من املوؤكد 
من  الكثري  نرى  حيث  احلياة،  يف  حظا  هناك  اأن 
النا�س ل ميلكون اأي موؤهل �صوى احلظ، فبه ينجحون 

ويتزوجون”.
احلال،  مي�صورة  عائلة  من  �صديقة  “يل  وت�صيف، 
وتزوجت من �صخ�س يكافئها بامل�صتوى الجتماعي، 
على الرغم اأنها مل جتتهد ومل ت�صع ل�صيء يف حياتها، 
اأو يهرب  وعليه فاإن احلظ يولد مع الإن�صان ويالزمه 

بعيدا عنه”.
اأن  خزاعي  ح�صني  الدكتور  الجتماعي  اخلبري  يبني 
هناك نظرة ت�صاوؤمية دائما لكل الق�صايا وامل�صكالت 
اللوم  ويلقي  يالحقها  فرتاه  ال�صخ�س،  ت�صيب  التي 
ياأبه  فال  جيد،  ب�صكل  امل�صكلة  يعالج  ول  احلظ،  على 
اأو  احلوادث  مثل،  املعرفة  طريق  عن  ال�صلوك  بتعديل 

اخل�صارة اأو النتيجة يف الثانوية العامة.
ويقول، “يرى الكثري اأن احلظ هو اأ�صهل الطرق لإيجاد 
التن�صئة  نتيجة  ال�صلوكيات  تكون هذه  وقد  املربرات، 
الأقارب،  الأهل،  �صواء  املحيطني  من  الجتماعية 
هو  الأعمى  التقليد  في�صبح  وغريهم،  الأ�صدقاء 

ال�صائد”.
لهذا  ال�صليم  واحلل  ال�رصيع  العالج  اأن  اإىل  ويلفت 
وتغيريها  الت�صاوؤمية  الأفكار  بوقف  يكون  املو�صوع 
مظاهر  اإبراز  واأي�صا  هوؤلء،  مع  اجللو�س  طريق  عن 
لديهم  باأن  بالذات(  )العتزاز  �صخ�صياتهم  يف  القوة 
قدرات واإمكانات واإبداعات يجب حتفيزها ومواجهة 
امل�صاكل وا�صتثمارها، وهذا امل�صاألة هامة جدا داخل 

الأ�رصة، فالأبناء يتاأثرون بالوالدين القدوة.

شخصيات تعيش التناقض.. بخيل في بيته.. كريم على غيره!

صناعة الحظ.. تعامل خاطئ مع القدر أم عالقة للفشل؟
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 يلقي كثري من الأ�شخا�ص 
باللوم على الظروف 

والأقدار يف حال واجهوا 
الف�شل يف اإحدى حمطات 

حياتهم متنا�شني اجلهد 
والتخطيط اللذين يوؤديان 

بالنتيجة اإىل النجاح.
ولي�ص   م�شريين  “اإحنا 
خمريين” بهذه الكلمات 
ي�شف هيثم ح�شن )33 

عاما( ويعمل فني كهرباء، 
قناعته يف جمرى حياته 
والأحداث التي مر بها، 

مبينا اأنه اإن�شان جمد 
وجمتهد يف احلياة لكن حظه 

قليل على حد تعبريه.
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