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إشراف  :دعاء محمود جمال
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هى أول صدقة

ونواه ،وتوجيهات
عندما تلد ال نعبأ بمشاعر أوالدنا ،وما يشعرون به وال تكون عالقتنا بهم سوى أوامر
ٍ
وال نترك مساحة لنا كمربني ،كأم أو أب أن نعبر عن حبنا لهم ،وسعادتنا بوجودهم فى حياتنا ،وكم أنا
.كأب أو أم محظوظ لوجودك فى حياتى
وكم منا ظلم ابنه عندما لم
يراع مشاعره ،ولم يهتم بما يدور
ِ
فى داخله .كما يهتم بغذائه أو
مذاكرته أو نموه العقلى ،وتعليمه
مهارات رياضية ،أو أدبية.
لقد اهتممنا بالجانب العقلى
واملعرفي والعلمي ،ووأدنا
مشاعر أبنائنا بأيدينا ،وقتلنا
أحاسيسهم فلم يعرف الطفل
ما هى مشاعره ،وبماذا يحس،
وما هى احتياجاته فتتئذ املشاعر
واالحتياجات الخاصة به التى ال
يعرف التعبير عنها إرضاء ألبويه
ليحظى بالقبول والحب منهم،
فالحصول على الحب من أبيه
وأمه مشروط بإلغاء مشاعره،
وتحقيق رغبات والديه ،وهى
التفوق الدراسى ،أو االلتزام
بسلوكيات معينة يقوم بها فيؤجل
الطفل مشاعره ،واحتياجاته
هو ،ويتجاهلها باسم العادات
والتقاليد مرة ،وباسم بر
الوالدين مرة ،وباسم «علشان
بابا ميزعلش منك» أو «علشان
أخوك الكبير» أو «علشان
الضيوف ميقولوش عليك حاجة
وحشة».
يكبر الطفل الصغير وهو
مغتصب املشاعر ،بل محروق
املشاعر ،وال يدري ما معنى

ما أعظم
الزوجة!
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إعداد:

د .رسمية على فهمى

متخصصة في االستشارات األسرية والنفسية

هذه الكلمة فيعيش حياته كلها
يلبى حاجات اآلخرين ،وال يلبى
احتياجه هو ،أو ال يدرى احتياجه
هو فيدخل كلية الطب ألن الوالد
يريده هكذا ،أو يلتحق بالهندسة
ألن املجتمع يحترم املهندسني.
وتتزوج الفتاة ألن العادات
والتقاليد واملجتمع يقولون يجب
أن تتزوج ،فيتحرك الشباب
والبنات ،ويتصرفون تبعا
الحتياجات املجتمع واحتياجات
اآلخر ،أما هو فليس له احتياج،

أغلب الناس في مشرق الدنيا
ومغربها ال يقدرون حجم النعمة التي
يملكونها من خالل زوجاتهم ،وال يرون
في الزوجة غير القيد الذي يقيدهم عن
الخروج للهو مع األصدقاء ،واعتبروا
الزواج نوعًا من أنواع السجن ،وأطلقوا
عليه القفص الذهبي ،والبعض إذا
قلت له« :ملاذا ال تتزوج» ،قال لك« :ملاذا
أفقد حريتي بمصاريف الزواج من
مهر وحفالت في الفندق وسفر ،ثم
بعد ذلك مصاريف السكن في شقة
ومصاريف األبناء ،وأنا راتبي بالكاد
يكفي مصاريفي اليومية ،دعني أسكن
مع أبي دون وجع الرأس».
هذا النوع من الناس ال يعرف أن
الزواج نعمة ال يعرفها إال املتزوجون
الحاملون بحياة مشتركة مع زوجاتهم،

فاحتياجاتهـــــم ومشـــــاعرهم
ماتت ،فنجد الطفل أصبح شابا
ثم رجال ثم زوجا ثم أبا وقد
يمتلك أبجديات الحياة املادية
التى يطمح لها أى إنسان ،وقد
يكون حقق إنجازات يصعب
ألى شخص تحقيقها ،لكنه
غير سعيد ،والسبب أنه حقق
إنجازات واحتياجات وأحالم
شخص آخر وليس إنجازاته هو
أو احتياجاته هو .فهو قد حقق
إنجازات اآلخر ،وحقق مشاعر
واحتياجات اآلخر ،أما هو فقد
انصهر وذاب وماع ،وليس له لون
وال طعم وال رائحة        .
أو قد يكون حقق إنجازات

ال يدري أنه ما إن يتزوج حتى يأتي رزق
زوجته معه ،كما يأتي رزق األبناء مع
والدتهم ،حيث إن الله هو الذي يرزقهم.
ولكي أوصل شيئًا عن أهمية الزوجة
ومعنى أن تكون شريكتك التي ترفعك
إلى األعلى على حساب صحتها وتعبها
وتخليها عن الكثير من متطلباتها
الخاصة ،تعالوا نقرأ معًا هذه القصة
التي جاءت لنا عبر قنوات التواصل
االجتماعي ،تقول القصة..
مهندس بترول توفيت زوجته وتركت
له ثالثة من األبناء أكبرهم في ثالث
ابتدائي وأصغرهم عامان ،وبعد ضغط
من األسرة للزواج دخل أكثر من بيت،
ولم توافق عليه واحدة للمسؤولية
الكبيرة التي في انتظارها ،خاصة أنه
غير موجود في البيت معظم الشهر

واحتياجات شخص آخر مثل
والده ،وهو أيضا وئدت مشاعره،
أو ماتت احتياجاته فال يعرف ما
يريد وال ما يشعر ،فيتخبط فى
الحياة يأخذ قرارات خاطئة،
ويتحمل مسؤوليات ليست
هموما
مسؤولياته  ،ويحمل
ليست همومه ،ويعذب نفسه،
ويعذب املحيطني به.
أفيقوا يرحمكم الله..
ِّ
حرر نفسك من قيود
ِّ
مجتمعك ،حرر نفسك من كبت
مشاعرك ،أطلق أحاسيسك ،ال
تكتم فالله خلق الخلق واإلنسان
حرا طليقا ،فال تكبلها أنت بقيود
العبودية.
ِّ
عبر  ..تكلم ِّ ..
فرغ ما بداخلك
ّ
تعرف على ما بداخلك أدخل على
 emotionالوجوه االنفعالية على
املوبيل ستجد أنواعا ال حصر لها
من املشاعر واالنفعاالت.
واع بأى املشاعر
فهل أنت ٍ
تحس ،قمة النضج النفسى أن
أحدد وأتعرف على ما يجول
بقلبى من مشاعر ،وما يدور
بخاطرى من أفكار حتى أحدد
احتياجاتي فأطلبها ،وال أخضع
الستغالل شخص آخر ،وأتحمل
مسؤولياتي كإنسانة بكامل
حريتى وال يجبرنى عليها أحد.
نظرًا لظروف عمله ،وبعد فشله في
أن يتزوج وفشله في أن يأخذ إجازات
يجلب مربية
أكثر من عمله ،قرر أن ً
لألوالد تجلس معهم ،وفعال بدأ يضع
املواصفات؛ أن تكون جامعية وتعرف
إنجليزي ،وال يزيد عمرها عن  45لتقدر
على خدمتهم ،وتكون ..وتكون وتكون..
إلخ.وبالفعل تقدمت واحدة للوظيفة
عمرها في منتصف الثالثينيات ،وبدأت
ّ
جامعية وأتكلم إنجليزي
كالمها« :أنا
وفرنسي بطالقة ،أنا رأيت أوالدك
وسأقبل الوظيفة ألني محتاجة للمال
وتلك شروطي:
 مرتبي  2000جنيه في الشهرلرعاية  3أوالد منهم طفل رضيع-.
أنا مسؤولة عن األوالد فقط ،عن
نومهم وصحوتهم وأكلهم ونظافتهم

الذكاء العاطفى فى تربية األبناء

في البداية  .. .ماذا نقصد بالذكاء
العاطفي أوالذكاء املشاعري؟ *
الذكاء العاطفي تحدث فيه علماء
النفس بأكثر من تعريف وليس تعريفا
واحدا فقط ومن هذه التعريفات:
التعامل اإليجابي مع العواطف
واملشاعر مما يكسب اإلنسان مزيدا
من السعادة والسرور له ولآلخرين *
* وهناك أيضا تعريف آخر هو :القدره
على التعامل مع القدرات العاطفية من
خالل استقبالها واستيعابها وفهمها
وإدراكها .الذي يجب أن نعرفه أن ..كل
إنسان لديه قدر من الذكاء العاطفي
ولكن ..قد يولد اإلنسان في بيئه تسمح
لهذا الذكاء العاطفي أن ينمو ويتطور
وهناك بعض الناس قد يولد في بيئة
تحطم هذا الذكاء العاطفي وبالنسبة
لألطفال فـيستطيع بعض اآلباء أن
يديروا هذه املشاعر وهذه العواطف
من خالل الذكاء العاطفي فيستطيع
اآلباء أن يتحكموا في مشاعر األبناء
وبالتحديد السلبية حيث يستطيعوا
بكفاءتهم أن يحولوا الجوانب السلبية
إلى جوانب إيجابية أبناء يتمتعون
بالذكاء العاطفي ،بعض الناس يركز
تركيزا كبيرا على أن يكون االبن
متفوقا دراسيا ويحرص على تنمية
الذكاء املعرفي ،ولكن انتبهواااا فقد
اكتشف علماء النفس بعد عدة أبحاث
ودراسات أن تأثير الذكاء العاطفي
على التفوق الدراسي قد يكون أكبر
من الذكاء املعرفي ،قامت هذه
الدراسة بعدما أحضروا مجموعة من
األطفال في عمر الرابعة وأدخلوهم
في غرفة بها قطع من الحلوى مع
أحد املشرفني وأخبرهم هذا املشرف
أنه سوف يخرج لفترة من الزمن ثم
يعود ويوزع عليهم هذه الحلوى فمن
يستطيع أن يصبر حتى يعود سيأخذ

قطعتني من الحلوى ومن لم يستطع
أن يصبر ويقاوم سيأخذ قطعة
واحدة فقط ،فانقسم األطفال إلى
مجموعتني ،مجموعة لم تستطع أن
تقاوم إغراء الحلوى وتناول كل واحد
منهم قطعة ومجموعة أخرى قاومت
واستطاعت أن تسيطر على مشاعرها
ورغباتها وكانت املكافأة عند ما عاد
املشرف بأن أعطى كل واحد منهم
قطعتني بعدها قام القائمون على
هذه الدراسة بإخضاع املجموعة
كاملة الختبارت تبني مدى قدرتهم
على التحصيل العلمي فاكتشفوا أن
املجموعة التي قاومت واستطاعت أن
تسيطر على مشاعرها كانت تتمتع
بذكاء عاطفي وقدرتها على التحصيل
أكبر من املجموعة األولى ومن هنا
تبني أن تأثير الذكاء العاطفي هو
تأثير ّ
فعال على قدرات الطالب
أوالطالبة على التحصيل الدراسي

الشخصية ،أما إذا أردت أن أدرس
لهم فعليك أن تزيد مرتبي  300جنيه،
وإذا أردت أن أطبخ لألوالد فعليك أن
تزيد لي  400جنيه ،بشرط أن تجلب
اللوازم من السوق ،وإذا أردت أن أغسل
مالبس الرضيع فقط فعليك أن تزيد
لي  200جنيه ،وإذا كان أحد أطفالك
يعاني من مرض معني ويحتاج رعاية
خاصة فستضطر لزيادة  300جنيه،
أما تنظيف املنزل ورعايتك ورعاية
األوالد الكبار فأنا لست مسؤولة عن
ذلك وستضطر أن تجلب خادمة -.يوم
الجمعة إجازتي وعطلتي األسبوعية،
وهو من حقي ،وغير مسموح لك حتى
االتصال التليفوني بي ،إال في حاالت
الضرورة القصوى»( .انتهت القصة)
السؤال اآلن؛ بكم تدين لزوجتك؟ هل

وكذلك وجدوا أن له تأثير على الحياة
العمليه في املجتمع ولذلك نلقى
املسؤولية على اآلباء واألمهات بأن
ِّ
ويطوروا الذكاء العاطفي لدى
ينموا
أبنائه......
هناك عدة أساليب وأهمها
األساليب التالية :
جانب االعتقاد لدى األم واألب
هذا الجانب مهم جدا وال يجب أن
نغفله ،فهناك بعض اآلباء واألمهات
من ال يعطي للجانب العاطفي قيمته
وبالتالي فهو يخسر خساره كبيرة.
فعلى األم واألب أن يغيروا قناعتهم
باتجاه العواطف واملشاعر ويؤمنوا
بأنها ذات قيمة وأنها مؤثرة ّ
وفعالة
حتى يقوموا بتنشئة أطفالهم في
مجال الذكاء العاطفي.
يستطيع األم واألب أن ينموا الذكاء
العاطفي لدى أبنائهم بتجنيبهم
مشاهدة املشاكل الزوجية بينهم ،ألن

عرفت ملاذا أخذ ربنا سبحانه وتعالى
منك ميثاقًا غليظًا من أجلها؟ زوجتك ال
تأخذ منك مرتبًا نظير خدمتك وخدمة
أوالدك ،بالعكس فهي تعمل هكذا وأكثر
بكثير ،وبحب ورضا وطيب خاطر،
فقط لترى ابتسامتك في وجهها ولتقول
لها «تسلم إيديك» ،أو تقول لها «شو
الحالوة؟» وهذا يكون أكبر كنز عندها
في الدنيا.
وينتهي ناقل القصة إلى القول؛ اتقوا
الله في نسائكم ،وعاملوهن كما تحبون
ُ
أن تعامل بناتكم ،وكما أن ابنتك غالية
عندك فإن زوجتك غالية عند أبيها،
وكانت «أميرة» مدللة في بيت والدها.
إن وجود زوجتك في حياتك هو الذي
يعطيك القدرة على العمل وفعل الخير
واإلنجاز في كل املجاالت الحياتية

هذه األمور من شأنها أن تؤثر تأثيرا
سلبيا على األبناء .فاملحبة والعالقة
الطيبة بني الوالدين أمام األبناء تنمي
الذكاء العاطفي لديهم.
يستطيع اآلباء أن ينموا الذكاء
العاطفي لدى األبناء من خالل إيجاد
عالقة إيجابية بينهم ،ويستطيعوا
ُ
كونوا هذه العالقة اإليجابية
أن ي ِ
باللعب معهم ومشاركتهم أنشطتهم
الدراسية .فبعض األبناء يشتكون من
أن آباءهم ال يحضرون بعض األنشطة
املدرسية على الرغم من أهميته لدى
األبناء فهو يشعر األبناء بمزيد من
العواطف واملشاعر.
بعض اآلباء واألمهات يرفض
جلوس االبن أو االبنة في االجتماعات
أو في حضور الضيوف ألنهم يسببون
اإلحراج لهم وهذا التصرف غير
املحسوب له عائد نفسي كبير على
األوالد في املستقبل أثبتت إحدى
الدراسات أن الخمس سنوات
األولى من عمر الطفل هي للعواطف
واملشاعر واألحاسيس فإذا فقدت في
هذه املرحلة فسيكون لها تأثير سلبي
على الطفل في املستقبل وبالتالي يجب
أن ننتبه وأن نعطيه حقه من املشاعر
واألحاسيس في هذه املرحلة وعندما
ينتقل بعدها إلى مرحلة املدرسة
نبدأ بتعليمه الضوابط والقواعد وفي
مرحلة املراهقة نعطيه مزيدا من
الحرية واملسؤولية فاستعجال إحدى
الخطوات يؤدي إلى نتائج سلبية.
تذكروووووا ....إعطاء األبناء الحنان
ينمى الذكاء العاطفي ليس فقط في
مرحلة معينة وإنما في كل املراحل
* مالحظة ( :هذه بعض األساليب
فقط وأتمنى ممن يقرأه أن يذكر ما
يعرفه من أساليب لم يتم التطرق
إليها للفائدة).

والثقافية والسياسية واالقتصادية،
فما أن يحترم اإلنسان زوجته ويقدرها
كل التقدير؛ إال وانفتحت أمامه أبواب
األرض والسماء،
واعرف معنى املقولة السائدة وراء
كل رجل عظيم امرأة عظيمة ووراء كل
امرأة عظيمة زوج عظيم.
ال تتخل عن أجمل النعم العظيمة
التي رزقك الله بها ،نعمة الزوجة
الصالحة أو الزوج الصالح ،بهذه النعمة
تكون الحياة أجمل وأروع.
بهذه النعمة نفهم معنى جملة «إعمار
األرض» ،بهذه النعمة نعرف أننا أعظم
الكائنات على هذا الكوكب.

على الشرقاوى
النفس املطمئنة
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مكمالت السعادة
تروي قصة من واقع البيوت وتصف حال
النسوة ومما يشكني منه من حال أزواجهن
وأوضاع أخرى ..
أتساءل هل تكتمل السعادة في حياتنا ؟؟
وهل نحن راضون بما نحن فيه ؟؟ ام نبحث
دائمًا عن مكمالت السعادة ؟؟  ..بداية
األسماء مستعارة ولم أقصد أحدًا بعينه قد
يتطابق واقع ما سأرويه مع واقع أحدكم فعذرا.
اجتمعت مجموعة نسوة عند إحدى
الجارات ،وبعد شرب القهوة اقترحت إحداهن
أن نفضفض لبعضنا عما يجول بخاطرنا من
كدر وهم وتعب وأعباء الحياة ومعاملة كل زوج
لزوجته ،لنرى من هي أسعد واحدة فينا ،وافق
الجميع على طرح الفكرة ،وابتدأت كل واحدة
أن تصف حالها التي تعيشه  ..تابعونا لنتعرف
على حال واقع وأسرار البيوت كما ترويه كل
زوجة .
أم صابر  :زوجي ممتاز جدًا كريم طيب
حنون يتقي الله يحبني وأحبه ..لكن الوضع
املادي لدينا تعبان جدًا وأنا مللت الفقر
أم عماد  :زوجي غني وبيحبني بس مشكلته
يغار جدا وبيشك بكل شيء ..أنا مللت من
غيرته وشكه .
أم رائد  :زوجي ممتاز جدا بس مشكلته
عصبي ملا بيتعصب بقلب الدار فوقاني تحتاني
وما بعرف مني أمامه ويبهدلني وبطول لسانه
علي  ..أنا مللت من عصبيته
أم سعد  :زوجي شيخ وممتاز جدا بس
كل شيء عنده ممنوع ،التلفاز ،الحفالت،
الخلوي ،التحدث مع الرجال اﻻقارب ،السوق،
الطلعة بدون محرم ،اﻻختالط ،أنا مللت
املمنوعات.
أم اسماعيل  :ياريت زوجي شيخ ويخاف
علينا ،هو طيب ويوفر لنا كل احتياجاتنا،
على
مشكلته ﻻ يصلي وغير حريص
بناته يلبسن ما يردن وﻻ
مبال
يمنعهن من ذلك غير
ٍ
ألمرهن  ..أنا مللت من الحرية
الزائدة
أم أحالم  :حياتنا
جميلة وزوجي إنسان
رائع ،لكن ينقصنا ولد
ذكر فلدينا خمس بنات
ودائما يتمنى زوجي
أن يكون لدينا ولد ..
مللت هذا الشعور وكأن
السبب مني ،وأحيانًا
ينادونني بأم البنات :
شهد  :ﻻ
شيء
ينقصني
لدينا املال والحب
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والصحة والدين  ..لكن لم نرزق بأطفال
زوجي عقيم ،كم تمنيت لو بنتا فقط  ..مللت
من الوحدة واﻻنتظار.
أم خالد ّ :
لدي أبناء ذكور وإناث وبيت
جميل ووضعنا ماشي حاله ،لكن زوجي ﻻ
يتقبل اﻻنتقاد وﻻ الرأي اآلخر وحساس زيادة
عن اللزوم خاصة مني أنا ويحب دائمًا أن
يمشي كالمه وإن كان على خطأ  ..مللت من
هذا الكبت وهذا األسلوب أنني غالبًا غلطانة
ويريد محو شخصيتي .
أم بدر  :زوجي دائما يوافقني الرأي و
يؤيدني بكل شيء وأنا مسيطرة على جميع
األمور ،كم أتمنى أن يقول لي مرة ﻷ ،أو يصرخ
في وجهي أو يعارضني أو أن يتصرف دون
الرجوع ّ
إلي  ..مللت من استسالمه لكل األمور .
أم إلياس  :زوجي ممتاز لكنه يعتمد عليّ
بكل صغيرة وكبيرة ،الذهاب للسوق ،معالجة
األطفال ،الذهاب ملدرسة األوﻻد للسؤال
عنهم شراء املالبس واألثاث والزيارات،
تدريس األوﻻد ،مللت من كثرة اﻻعتماد ّ
علي
ِّ
أحب أن يشاركني ويخفف عني بعض األعباء
واملسؤليات.
أم إيهاب  :زوجي ﻻ ِّ
يقصر بشيء يحبني
يغار ّ
علي لكنه يمنعني من مشاركته بأي
شيء ،هو يقوم بشراء املالبس والطعام وكل
أغراض البيت دون أن أشاركه ذلك  ..مللت
هذا التجاهل احب ان يكون لي رأي ومشاركة .
أم طارق  :زوجي ليس له شخصية ومازال
تحت حكم والديه وﻻ يستطيع التصرف
بشيء دون الرجوع لهما ويصطحبني كل يوم
لزيارتهما  ..مللت هذا اﻻنقياد والتبعية وعدم
الشخصية .
أم صهيب  ... :زوجي
بخيل جدا ونعيش
بالقطارة

أم عامر  ... :زوجي غير متعلم ويتصرف
بعشوائية دون تفكير
أم احسان  ... :زوجي مغرور ألنه أجمل مني
ودائما يرى نفسه األفضل ويعايرني بأنني أقل
منه مستوى بكل شيء
أم داوود  :زوجي طيب زيادة عن اللزوم
حتى أصبح الجميع يستغل طيبته ومما
يزعجني كثيرًا اندفاعه ملساعدة الكل .
أم سامح  ... :ﻻ ألقى احترامًا أحيانًا من
زوجي مع أنني لم ِّ
أقصر بشيء وأحيانًا حتى
من أوﻻدي ﻻ أجد اﻻحترام والبعض يفضل
زوجاتهم ّ
علي .
أم بشير ... :زوجي مريض ﻻ يستطيع
الحركة والتنقل أشعر وكأننا نعيش معه في
سجن ،أتمنى الخروج في رحلة أو زيارة
لألصدقاء ،أو املبيت عند أهلي .
أم سلطان ... :زوجي يأتي آخر الليل سكران
ﻻ يعلم ما يدور في البيت موجود وغير موجود
يعيش في عالم آخر .
أم فارس  ... :زوجي يميز بني زوجته األخرى
ويفضلها ّ
علي ويحب أبناءها أكثر من أبنائي
ويصطحبها معه أينما ذهب .
أم عدنان  :أما أنا أرملة ولي أطفال أيتام
يتباكون لوجود أب يرعاهم مهما كان وضعه
وصفته ،ليته حي وأنا أقبل به مهما كان
أخواتي ..السعادة لن تكتمل أبدًا ففي كل
بيت تقصير من قبل الزوج والزوجة  ..وفي
كل بيت صفة غير مستحبة أو تصرف غير
مستحب للزوج أو للزوجة  ..إحمدي الله أن
ما عندك ليس عند غيرك  ..والسعادة هي
الرضا والقناعة بما قسمه الله لك في هذه
الدنيا  ..قد حرمك املال فأعطاك البنون
..وقد حرمك البنون فأعطاك السعادة  ..وقد
حرمك العلم أو الجمال فأعطاك الصحة ..
وقد حرمك الغنى وأعطاك الدين واألخالق
وحب الناس واحترام اآلخرين لك ..اعلمي
أختي ما حرمك الله من شيء إﻻ أعطاك
شيئا افضل منه  ..أرسليها
وصديقاتك
ألخواتك
واحتسبيها
وجاراتك
صدقة جارية  ..لتعلم كل
واحدة أن هذا هو قدرها
ولنحمد الله جميعًا
على نعمة الله علينا ..
لو عددناها ما انتهينا
 ..القناعة كنز وفي كل
بيت كنز.
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