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ثم  ومن  واملشاركة  التفاهم  يتم  ولكي 
من  ما  قدر  هناك  يكون  أن  يجب  االمتزاج، 
التقارب بينهما، تقارب في املفاهيم واملعتقدات 
الخلفية   تحددها  العوامل   وتلك  واالتجاهات، 
الطرفني،  لكال  االجتماعي  واملستوى  الثقافية 
السمات،  في  تآلف  هناك  يكون  أن  يجب  كما 
املعيار  هو  إنه  حيث  األهم،  العامل  هو  وهذا 
املستوى  ألن  الزوجني،  بني  املشاكل  لحدوث 
لبس  ال  واضحة  أمور  واالجتماعي  الثقافي 
فيها، وال يجد املرء صعوبة في تقديرها، لذلك 
الغالبية  إن  بل  وتجاوزها،  إدراكها  السهل  من 
العظمى من الزيجات يراعى فيها بشكل تلقائي 
تلك العوامل، لكن السمات، أو الطباع املتأصلة 
 ، في الفرد، فتلك أمور ال تكون بذاك الوضوح 
املباشر  االحتكاك  من  ممتدة  لفترات  وتحتاج 
املعرفة  يتأتى ألي فرد  للتعرف عليها، لذلك ال 
الدقيقة لشريكه إال بعد أن يتم الزواج، وبالرغم 
من أن التعارف املسبق قبل الزواج قد يؤدي إلى 
تضييق هوة االختالف بعض الشيء، لكن يبقى 
قدريا،  أمرا  الزوجني  طباع  في  التقارب  دائما 
ال يعتمد أساسا على التخطيط املسبق بقدر ما 

يعتمد على الحظ والتوفيق .
الزوجية تكون في  لهذا فإن معظم املشاكل   
األساس نتيجة حتمية لعدم التوافق بني سمات 
التفاهم  يصبح  حيث  وطباعهما،  الزوجني 
بينهما  االمتزاج  يتم   وال  عسيرا  أمرا  بينهما 
كثيرة  ذلك  على  واألمثلة  ويسر،  سهولة  في 
لشخص  يحتاج  العاطفي  فاإلنسان  ومتعددة، 
تبادل  في  توازن  هناك  ليكون  مثله،  عاطفي 
املشاعر بينهما، فمن األمور الشائعة أن يعاني 
أن  لقناعته  املتكرر  اإلحباط  من  األزواج  أحد 
املشاعر،  من  القدر  نفس  يبادله  ال  شريكه 
ودائما ما يشكو من أنه ال يحمل له القدر الكافي 
من الحب، في حني أن السبب هو اختالف درجة 
القدرة  في  تتمثل  التي  بينهما،  العاطفية  سمة 
على التجاوب العاطفي من ناحية والقدرة على 
التعبير عن املشاعر من ناحية أخرى، واإلنسان 
الشريك  يناسبه  ال  االلتزام  شديد  املتحفظ 

التلقائي البسيط ويصبح دائم االنتقاد له، كما 
مع  يتواءم  ال  الضمير  حي  األمني  اإلنسان  أن  
الشريك الذي ال يقيم وزنا للمبادئ، واإلنسان 
النشيط إيجابي النزعة يجد صعوبة في تحمل 
أن يكون شريكه سلبيا كسوال، واإلنسان الواضح 
مصدرا  شريكه  في  الكذب  سيظل  الصادق 
دائما للصراع بينهما، واإلنسان الدقيق املرتب 
امللتزم يظل يعاني من شريكه األرعن املندفع، 
لن  لكرامته  الحساس  النفس  عزيز  واإلنسان 
يرضيه تهاون شريكه في كرامته لسبب أو آلخر.
بعض  في  مطلوب  التشابه  أن  نجد  وهكذا 
بعض  فهناك  كلها،  ليس  ولكن  السمات، 

مع  تتآلف  بل  مثيالتها،  مع  تنسجم  ال  السمات 
ال  العنيد  فالشخص  لها،   املضادة  السمات 
تصبح  وإال  مثله،  العنيد  الشريك  مع  يتوافق 
حياتهما سلسلة متصلة من الصراع والصدام، 
واإلنسان الضعيف يحتاج لشريك قوي يحتويه 
ويشعر معه باألمان، واإلنسان املسيطر املتسلط 
لتستمر  باالعتمادية  يتميز  لشريك  حاجة  في 
بينهما الحياة بأقل درجة من الخالفات.. لذلك 
الزوجية  الحياة  في  التوافق  عن  نتحدث  حني 
بني  التوافق  أو  التآلف  تعبير  دائما  نستخدم 
السمات وليس التماثل أو التعارض بينها، وهذا 
التوافق من الدعائم األساسية التي تقوم عليها 
العالقة الزوجية السوية، حيث إن عدم التآلف 
بني سمات الزوجني يظل مصدرا دائما للصراع 

بينهما .          
املراحل  في  الصراع  هذا  مظاهر  وتتضح 
يتالقيان  كانا  أن  فبعد  الزواج،  من  األولى 

الزواج بمفهومه املجرد هو عقد بني رجل وامرأة ، لكٍل منهما طباعه الخاصة، وأسلوبه املميز في تقدير 
األمور، جمعهما هذا العقد بقيد وثيق، ليكمال مسيرة الحياة سويا، يتعايشان معا ويمتزجا في كيان واحد، 
فلم تعد هناك فردية في اتخاذ القرار أو حرية مطلقة في االختيار، إنما أصبحت املشاركة أمرا حتميا، 
العبور  من  يتمكنا  حتى  بينهما  التفاهم  من  ما  قدر  هناك  يكون  أن  ويجب  واحد،  مركب  في  فاالثنان 
بسالم بني املصاعب والعقبات التي قد تعترض مسيرتهما ويواجها في جلد وثبات الضغوط االجتماعية 

املختلفة وتقلبات الحياة. 

د.طارق درويش
استشارى الطب النفسى

صراع الطبائع
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النف�س املطمئنة
أن  يحلمان  كمحبوبني  محدودة  لفترات 
هذا  في  اآلن  أصبحا  واحد،  بيت  يجمعهما 
البيت، تحوطهما جدرانه ملدة 24 ساعة يوميا، 
نفدت فيها كلمات العشق والهيام في األيام 

ُ
است

أو الساعات األولى، ويبقى واقع الحياة، بحلوه 
أحيانا  والرتيبة  أحيانا  الشيقة  بأحداثه  ومره، 
األحداث،  وتقلبات  األيام  مرور  ومع  أخرى، 
يتكشف لكٍل منهما الطباع الحقيقية لآلخر، أو 
الجانب الخفي بشخصية كٍل منهما. مثال على 
ارتبط بفتاة هي أخت  الذي  هذا، ذاك الشاب 
لزميل له بالجامعة، أعجبته الفتاة منذ أن رآها 
جمالها  أسره  لزميله،  زيارته  عند  مرة  ألول 
على  دائما  املرتسمة  الخافتة  والبسمة  الهادئ 
ذهابه  في  إليها  النظرات  يختلس  كان  وجهها، 
التحية  من  أكثر  حوار  بينهما  ر 

ُ
يد لم  وإيابه، 

العابرة عند دخوله املنزل أو خروجه منه، تقدم 
لخطبتها بمجرد انتهائه من دراسته، فقد كان 
يخشى أن يسبقه أحد  إليها، وقبلت الفتاة، فهو 
شاب على درجة من الوسامة، ذو مستوى مادي 
واجتماعي معقول، ولكنها عندما سألت أخاها 
عنه، أخبرها أنه شاب جيد وطموح ولكنه يتميز 
يعتبرونه  الزمالء  وبعض  الحرص،  ببعض 
لنفسها  تعطي  بأن  أخوها  ونصحها  بخيال، 
مرات  عدة  معه  تجلس  وأن  للتفكير،  فرصة 
وافقت،  لقاءات  عدة  وبعد  أكثر،  عليه  لتتعرف 
وتمت خطبتهما بني سعادة غامرة منه، وترقب 
الخطوبة،  فترة  وبدأت  منها،  بالحذر  مشوب 
ولم تالحظ ذاك الحرص الذي أخبرها أخوها 
عنه، فسعادته بها ورغبته الجامحة في محاولة 
إرضائها يبدو أنها طغت على تلك النزعة فيه، 
بعض  في  تتلمسها  بدأت  الوقت  بمرور  ولكنها 
املواقف من آن آلخر، ولكنها في النهاية حسمت 
األمر بداخلها بأن هذا ليس بالعيب الكبير، وأن 
كما   ، الكافي  التعويض  فيها  األخرى  مميزاته 
تغييره….  على  القدرة  تملك  وأخيرا  أوال  أنها 
التي  وفي املقابل بدأ هو يالحظ بعض األشياء 
ال  بأنها  إحساسه  أولها  بها،  سعادته  من  حدت 

تبادله نفس القدر من املشاعر، فقد كان دائما 
لها عن مشاعره  ليعبر  بها  إلى االختالء  يسعى 
ذلك  تتجنب  كانت  ما  دائما  ولكنها  تجاهها، 
األصدقاء،  بعض  بصحبتهما  يكون  ألن  وتسعى 
لالختالء  الفرصة  يقتنص  كان  عندما  حتى 
باردة  سلبية  في  املستمع  بدور  تقوم  كانت  بها 
وهو يلقي على مسامعها كلمات الغزل، وأقصى 
إنها  بقولها  أحيانا  عليه  ترد  أن  تفعله  كانت  ما 
أنها  الحظ   كما  املشاعر،  نفس  له  ن 

ِّ
تك أيضا 

أن  يشعر  وبدأ  برأيها،  التشبث  شديدة  عنيدة، 
الرقيقة،  والبسمة  الهادئ  الجمال  هذا  خلف 
هناك مشاعر جافة وعقلية عنيدة، ولكنه كان 
مشاعره  بمراجعة  له  يسمح  لم  بما  بها  مفتونا 
العسل،  شهر  وأمضيا  الزواج  وتم  تجاهها… 
في  حياتهما  لتبدأ  برحلتهما  سعداء  وعادا 
 منهما في مخيلته شكل 

ٌ
الجديد، وكل منزلهما 

وبدا  اآلخر،  عن  تماما  مختلف  الحياة  من 
فقد  األول،   اليوم  منذ  واضحا  االختالف  هذا 
الوقت  بعض  وقضى  كعادته،  مبكرا  استيقظ 
زوجته  تصحو  أن  منتظرا  الجرائد  يتصفح 
من نومها لتعد طعام اإلفطار، ويتناوالنه سويا 
كما تفعل والدته مع والده، ولكن انتظاره طال، 
وطال كثيرا، فحاول أن يوقظها في هدوء ولكنها 
مرة  لالنتظار  وعاد  عميق،  سبات  في  كانت 
يتمكن  امللل  وبدأ  النهار  انتصف  أن  إلى  أخرى 
منه، عندها قام ليوقظها وحني لم تستجب بدأ 
يهزها بعنف وعال صوته مناديا إياها مصمما 
كاظما  لها  فابتسم  تفيق  وبدأت  إيقاظها،  على 
عليه  فردت  الصباح،  تحية  عليها  وألقى  غيظه 
االستمتاع  عليها  بدا  وقد  تتثاءب  وهي  التحية 
بنومها املنعش وفراشها الدافئ، وبادرته قائلة 
في كسل: هال أعددت لنا طعام اإلفطار.. ونظر 
إليها مشدوها للحظات ال يدري بم يجيب، وبعد 
برهة قال وفي صوته مسحة من السخرية: هذا 
موعد الغداء وليس اإلفطار، هيا تنشطي لتعدي 
لنا الطعام، فقد بدأت أشعر بالجوع .. فردت في 
هدوء: أشعر اليوم برغبة في االستجمام، فليس 

ثم  للحظة  وصمتت  شيء،  أي  لعمل  مزاج  لي 
ليأتونا  املطاعم  بأحد  اتصلت  استطردت، هال 
بشيء نأكله. عندئذ صمت الرجل، ونظر إليها 
 .. متمتما  أتى  حيث  من  عائدا  وتركها  يأس  في 

ليتني لم أوقظها. 
اليوم  في  املوقف  هذا  تكرر  عندما  وبالطبع 
عن  ويعبر  يثور  بدأ  تليه،  التي  واأليام  التالي، 
ليس  هذا  أن  تأكد  أن  بعد  خاصة  رفضه، 
مزيج  فيه  عام  سلوك  هو  إنما  عابرا،  موقفا 
باملسؤولية،  الشعور  وانعدام  الجدية  عدم  من 
إلى  أدى  مما  األنانية،  من  عالية  درجة  مع 
ثورته  حدة  من  زاد  ومما  عليها،  متكررة  ثورة 
إحساسه الدائم بأنها ال تبادله نفس القدر من 
شديد  أيضا  جعله  األمر  هذا  ولكن  العاطفة، 
لذلك  منها،  اإليجابية  للمحات  الحساسية 
التأثير عليه، وسريعا ما  السهل عليها  كان من 
ومصالحته،  إلرضائه  ملحاوالتها  يستجيب  كان 
من  تعاني  صارت  أيضا  أنها  املشكلة  ولكن 
الذي  الحياة  وأسلوب  الشديد،  املادي  حرصه 
تعتد  لم  الذي  عليها  يفرضه  أن  هو  يحاول 
املنزل،  في  البقاء  دائما  يفضل  فهو  عليه،  هي 
إلى  برنامج  من  وينتقل  التليفزيون  يشاهد 
طلبت  وكلما  التسلية،  أنواع  أرخص  فهو  آخر، 
منه الخروج للنزهة يأتيها بحجج وأعذار ليظل 
قابعا باملنزل، كما أن حساباته الدقيقة لكل أمر 
بأن  ويشعرها  يضايقها،  صار  تافه  أو  بسيط 
جماح  تكبح  عنقها  حول  مستترة  أغالال  هناك 
أي  على  صارمة  قيودا  عليها  وتفرض  حريتها 
خطوة تخطوها، مما جعلها هي أيضا في حالة 
لذلك  عليه،  للثورة  والتحفز  التوتر  من  دائمة 
عادة ما تأخذ الخالفات التي تثور بينهما شكل 
في  باإلهمال  يتهمها  هو  املتبادلة،  االتهامات 
احتياجات  تجاه  والتقصير  املنزلية،  واجباتها 
زوجها، وهي تتهمه بأن كل تلك األمور ال تعنيه، 
أن يضطر  يعنيه حقيقة هو خوفه من  وإنما ما 
إلنفاق بعض املال لالستعانة بخادمة تساعدها 
من  طعام  إلحضار  أو  املنزل  تنظيف  على 
الخارج، فاملال هو كل ما يعنيه، وبدأ يراود كال 
منهما خواطر سلبية تجاه اآلخر، وتمر عليهما 
أنه أقدم   منهما فيها بالندم 

ٌ
لحظات يشعر كل

ولكنهما  العنيد،  الشريك  بهذا  االرتباط  على 
غالبا ما كانا يفيقان سريعا من تلك الخواطر، 
يعلم  فكالهما  ذهنهما،  من  سريعا  ويطردانها 
يصبح  يتم  أن  بمجرد  قدري،  أمر  الزواج  أن 
رسوخا  األيام  مضي  مع  يزداد  وواقعا  حقيقة 
وعمقا، والرجوع فيه أصعب كثيرا من التعايش 
نتائج  بمراحل  تفوق  سلبية  آثار  وله  معه، 

استمراريته . 
مضض،  على  بعضهما  االثنان  تقّبل  وهكذا 
ليستمر بينهما هذا الشكل من أشكال الصراع، 
بني  وصدام  مواجهة  حقيقته  في  هو  الذي 
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صراع  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  أو  سماتهما، 
تعبيرا  فقط  ليست  الخالفات  فهذه  الطبائع، 
عن رفض كٍل منهما ألسلوب اآلخر، إنما هي في 
عمقها محاولة من كل طرف لتغيير طباع اآلخر 
كي تتوافق مع طباعه، أو على األقل فرض أمر 
واقع بأن طباعه وآراءه هي التي يجب أن تسود، 
وهذا التوتر والعصبية الذي ينشأ مع كل خالف 
واليأس  اإلحباط  مشاعر  عن  تعبير  هو  إنما 
الناتجة عن إدراك كٍل منهما لعجزه عن تحقيق 
ما يريد، وهكذا  تمضي األيام بينهما، بني شد 
على  طرف  من  للسيطرة  ومحاوالت  وجذب 
اآلخر، تنجح أحيانا وتفشل في معظم األحيان، 
الصدام  من  الكثير  بعد  املطاف  بهما  وينتهي 
وواقعية  جادة  محاوالت  إلى  واإلحباط  والتوتر 
الراسخة  الطباع  مع  للتكيف  طرف  كل  من 
الطباع  تغيير  أن  يدركا  أن  بعد  اآلخر،  للطرف 

ليس باألمر الهني، مهما كانت رغبتهما فيه .
تلك  تنامي   لكيفية  أعمق  ولفهم   >
مفهوم  على  الضوء  بعض  لنلقي  الصراعات، 
التي  السمات  مجموعة  هي  فالطباع  الطباع، 
تحدد سلوك اإلنسان، وهي على درجة عالية 
من  تختلف  معينة  درجات  ولها  الثبات،  من 
شخص آلخر، فمن املمكن مجازا وصف شخص 
ما بأنه كريم بدرجة 70%، جريء بدرجة %80، 
الدرجات  وتلك  وهكذا.   ،  %50 بدرجة  عاطفي 
هي استعداد طبيعي موروث، وكما أن لكل سمة 
املدى  هي  والسعة  سعة،  درجة  فلكل  درجة، 
بتغيير  ويسمح  سمة  بكل  يحيط  الذي  املحدود 
البيئية  للظروف  تبعا  ضيقة  حدود  في  الدرجة 
هذا  ذلك  على  مثال  وهبوطا.  صعودا  املحيطة 
فيه  البخل  درجة  أن  لنفترض  البخيل،  الزوج 
في  الرجل  هذا  تعرض  إذا  إلى%80،  تصل 
قد  السمة  تلك  فيه  تؤكد  ما  خبرات  إلى  حياته 
تزيد تلك الدرجة إلى90%، كما أنها من املمكن 
لظروف  تعرض  إذا  أو%65  إلى%70  تقل  أن 
وتدفعه  البخل  هذا  فيه  تثبط  ما  ضغوط  أو 
إن  نقول  أن  نستطيع  وبذلك  كريما  يكون  ألن 
 ،%80 تساوي  الرجل  هذا  في  البخل  درجة 
من  سعة  ذات  ولكنها  موروث،  استعداد  وهي 
تأثير الظروف  65% إلى90%، وهي  تمثل مدى 
هذا  وعلى  املحيطة،   والبيئية  االجتماعية 
بعض  تحجيم  أو  تحديد  املمكن  من  يكون  قد 
الصفات، ولكن ال يمكن تغييرها، بمعنى أنه من 
املمكن أن نجعل هذا الرجل أقل بخال )%65(، 
ولكن ليس في اإلمكان أن نحيله كريما، ومن بني 
السمات املختلفة هناك سمة لها أهمية خاصة، 
حيث  الفكرية،  الليونة  أو  التصلب  درجة  وهي 
إنها  السمة املؤثرة في السعة املحيطة بدرجات 
العنيد  اإلنسان  أن  بمعنى  األخرى،  السمات 
املتصلب فكريا تضيق لديه سعة سماته األخرى 
وتصبح لديه قدرة محدودة على التغيير، بعكس 

مرونة  أكثر  يكون  حيث  فكريا،  اللني  اإلنسان 
استعدادا   وأكثر  سماته  تحجيم  على  وقدرة 

للتكيف مع سمات اآلخرين.
ويمكن تعميم هذا املثال على كافة السمات 
أن  أهمية  مدى  يؤكد  وهذا  عليها،  املتعارف 
الطرفني  سمات  بني  انسجام  هناك  يكون 
اإلنسانية  العالقات  أشكال   من  شكل  أي  في 
فالدرجات  الزوجية،  العالقة  وبخاصة 
ذات  بتروس  أشبه  السمات  لتلك  املختلفة 
بروز متباينة، املفروض في العالقة الزوجية 
سهولة  في  التروس  تلك  تتداخل  أن  السوية 
ويسر، حتى تمتزج سمات الطرفني، ليتوحدا 
الشائع  األمر  ولكن  وانسجام،  تناغم  في  معا 
ويتصادم  السمات  بعض  تتالقى  أن  هو 
بعضها اآلخر، فإذا كانت السمات املتعارضة 
يصبح  الطرفني،  كال  في  عالية  درجات  ذات 
هناك بعض الصعوبة في استمرارية العالقة 
كالهما  أو  أحدهما  كان  إذا  خاصة  بينهما، 
وعدم  الفكري  التصلب  من  بدرجة  يتميز 
املتعارضة  السمات  كانت  إذا  ولكن  الحكمة، 
ذات درجات متوسطة أو بسيطة االرتفاع، هنا 
يحدث االنزالق البطيء واملتعسر أحيانا لكي 
من  يفترض  الحالة  هذه  وفي  التداخل،  يتم 
التنازل،  من  ما  قدرا  يقدم  أن  الطرفني  كال 
تلك  لبعض  املحدود  التحجيم  في  واملتمثل 
السمات أو االرتفاع إلى حد ما ببعضها اآلخر، 
به  تسمح  الذي  بالقدر  تلقائيا  يتم  قد  الذي 
سعة كل سمة، لتستمر بينهما العالقة وتمضي 

بهما رحلة الحياة .
في  العالقة  تلك  تمر  ما  عادة  لهذا   >
من  بفترات  الزواج  من  األولى  األعوام 

والجذب،  والشد  والتوتر،  االستقرار،  عدم 
والتباعد  الشديد  التقارب  بني  والتأرجح 
املتأججة حني تمتزج  البكر  الحاد، فاملشاعر 
مراحل  في  الطبائع  صراع  عليه  أطلقنا  بما 
في  التذبذب  هذا  إلى  يؤدي  األولى،  الزواج 
واستمرارية  الوقت  مرور  مع  ولكن  العالقة، 
ويبدأ  املشاعر،  تهدأ  الزوجني  بني  التعايش 
حيث  أعمق،  بشكل  اآلخر  يتفهم  منهما   

ٌ
كل

تعلقا  فيزداد  اآلخر  مزايا  منهما   
ٌ

كل يكتشف 
أو  عيوبه،  مع  يتكيف  كيف  يتعلم  كما  بها، 
العالقة  فتستقر  ويتناساها،  عنها  يتغاضى 
يرسم  التي  ثباتا،  أكثر  شكال  وتأخذ  بينهما 
خطوطها العريضة الطباع األساسية املتأصلة 
في  منهما  أٍي  رغبة  وليس  الزوجني  كال  في 

فرض شكل ما من العالقة على اآلخر .
< وهنا يأتي السؤال، هل يحب هذا الرجل 
زوجته؟ وهل تحمل تلك الزوجة لزوجها قدرا 
ما من الحب أم ال ؟.. نعم الحب موجود، ولكن 
القدرة  أفقدهما  بينهما  السمات  تآلف  عدم 
على التعبير الصادق عنه، وشّوه شكل العالقة 
بينهما، والعالج هنا يكمن في محاولة تحديد 
السمات املتصارعة بدقة والفهم األعمق ملدى 
الطرفني  كال  محاولة  ثم  تغييرها،  إمكانية 
قدر  بداخلهما  املتصارعة  السمات  تحجيم 
طرف  كل  محاولة  تأتي  بعدها  املستطاع، 
شريكه  في  املتأصلة  السمات  مع  التكيف 
يمكننا  ال  ما  أن  أكيدة  بقناعة  االحتفاظ  مع 
يمكن  عندها  معه.  نتكيف  أن  علينا  تغييره، 
املفقود،  والتآلف  املرجو  التفاهم  استعادة 
ويعود  تباعدا،  أكثر  الخالفات  وتصبح 

االنسجام لحياتهما الزوجية .


