الفعال بني العقالين والعاطفي
أسرار التواصل َّ
بقلم /رضا اجلنيدي
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حقوق الطبع والنشر حمفوظة لكل مسلم ومسلمة
بشرط عدم التبديل أو اإلضافة أو احلذف من الكتاب.
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إىداء
إىل العاطفيُت الذين يعيشون ابحلب وللحب
الذين تتعلق قلوهبم أبحباهبم إىل أقصى حد.
إىل العقبلنيُت الذين يرون احلياة بعقوذلم
ويرون احلياة ملحمة لئلصلاز واجلد.
إليكم ىذا الكتاب؛ كي يتواصل القلب مع العقل دون صدام
فتصَت احلياة أىدأ وأصبل ويزول منها اخلبلف والصد.
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مقدمة
دلاذا ىذا الكتاب؟
البشر أنواع وأظلاط ،واختبلفنا يضيف صبغة ولوان صبيبل للحياة ،ولكن ألن ادلرء عادة
عدو ما غلهل فقد يتعامل مع من ؼلتلف معو بصدام أو بنفور وذلك ألنو مل يفكر كيف
يكتشف خريطة نفسو وخريطة من يتعامل معهم.
وألن بعضنا يعيش حياتو الطويلة دون أن يفهم مبلمح شخصيتو ،وطبيعة تفكَته وتعاملو
مع األمور ،وال يعرف أظلاط من حولو فإن عبلقاتو مع اآلخرين تصبح يف ٍ
أحيان كثَتةٍ على
احملك ،وىف مفًتق الطرق ،فتفًتق القلوب حُت تتصادم العقول ،وؽلضي من كاان روحاً يف
جسدين إىل طرق سلتلفة ،ؽلضى كل منهما اتركاً اآلخر ػلمل معو الذكرايت اجلميلة اليت
صنعها احلب ،والذكرايت األليمة اليت صنعها عدم الفهم.
يتكرر ادلشهد بُت األزواج واألصدقاء وردبا أحياان بُت األابء واألمهات مع األبناء.
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تزداد حدة الصراعات ،ويعلو صوت اخلبلفات ،ويصبح كل منا ال يطيق من ؼلتلف عنو
يف السمات ..فها ىي الشكاوى والتساؤالت اليت ترد إىل بشكل مستمر:
زوجي عقبلين ال أتتطيع العيش معو فماذا أفعل؟
زوجيت عاطفية وأرىقتٌت دبشاعرىا ادلتدفقة فهل ىناك أمل يف أن تتسم دبزيد من العقبلنية؟
ابنيت غَت كل الفتيات أراىا عقبلنية جادة ،ال يظهر عليها أثرا للمشاعر ،وأخشى أن تكون
زوجة فاشلة فهل تتكون كذلك حقا؟
ابٍت عاطفي وحساس جدا ..أخشى أن يكرب فيصَت كالنساء يف عامل الرجال فماذا أفعل؟
تيل من الشكاوى ادلستمرة ،فبل أحد تقريبا شلن يرتل إيل مشكلتو يرضى عن شخصية
من يتعامل معو ،وغالبا ما أرى العاطفي ال يهنأ واليستقر حالو مع العقبلين ،والعقبلين ال
يرضى عن العاطفي  ،كل منهما ينتقد اآلخر ويرى جوانب قصوره ،ويراه السبب األكرب
وراء تصاعد حدة ادلشكبلت بينهما رغم أهنما لو فهم كل منهما مسات اآلخر ،وتعامل
معها بتقبل وحب لعاشا معا يف انسجام ،وعزفا أحلان السعادة على أواتر ىذا االختبلف.
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لذا أحببت أن أقدم ىذا الكتاب الذي يدور حول ظلطُت ىامُت وعلا النمط العقبلين
والنمط العاطفي؛ لنتبُت خريطة أنفسنا ونتعرف على نقاط القوة يف شخصياتنا فنقويها،
ونقاط الضعف فنعاجلها ،وكذلك لنتعرف على خريطة اآلخرين فنعرف كيف نتعامل معهم
دون صدام مستخدمُت األتاليب ادلناتبة يف التواصل معهم حىت تستقيم احلياة.
وتتبلحظون أن كلميت ادللح والسكر تًتددان كثَتا يف ىذا الكتاب؛ وذلك ألننا كثَتا ما
ضلكم على من حولنا أبهنم كادللح أو السكر بناء على ظلطنا ضلن؛ لذلك أحاول من خبلل
ىاتُت الكلمتُت أن أقرب الصورة إىل األذىان؛ حىت نزن الناس دبيزان عادل ،وال ضلكم على
أحد أبنو ملح الذع أو تكر جازع ،وكي نصل إىل مرحلة تقبل الذات وتقبل اآلخرين
وابلتايل التعايش مع أنفسنا والتعايش مع اآلخرين هبدوء وتبلم وكي ضليا حياة ىادئة ىانئة
إبذن هللا.
ويف النهاية أرجو أن نتذكر أن ادللح والسكر يف كتايب ىذا ليست إضافات تغَت من
مذاق طعامنا ،ولكنها صفات يف أظلاط البشر ،ربدد شكل العبلقات اليت قد تغَت رلرى
حياتنا فانتبهوا دلقدارىا لتعيشوا بسبلم.
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للناس فيما يعشقون مذاىب
ال تُسفو من شأن السكر إن كنت شلن يعشقون ادلقببلت ،وال من شأن ادللح إن كنت
شلن يعشقون احللوى؛ فاألذواق زبتلف وللناس فيما يعشقون مذاىب..فما تعافو نفسك
قد ػلبو غَتك ،وال ؼللو إنسان من خَت ،وتذكر أنو لوال اختبلف األذواق لبارت السلع.
فضبل أعد قراءة ما قد تبق من تطور ،وفكر ىل تعاملت مع أحد األشخاص من
قبل فشعرت أبنو ملح ال تطيق وجوده بكثرة يف حياتك ،أو تكر فرض نفسو عليك
فشعرت ابلغثيان وبدأت سبل من وجوده يف حياتك؟
ىل تنظر إىل غَتك شلن يتعاملون مع نفس ىذا الشخص فًتى العبلقات بينهما تسَت
يف ىدوء وانسجام فتتعجب كيف ذلم أن يطيقوا التعامل مع مثل ىذه الشخصيات
ادلزعجة؟!
لو حدث ذلك معك ففضبل راجع حساابتك ،واقرأ الصفحات القادمة جيدا فقد
نكره ادللح ألننا من عشاق احللوايت ،فهل ُكرىنا للملح يقلل من قيمتو؟
وقد نكره السكر ألننا نعشق ادلقببلت فهل ُكرىنا للسكر يقلل من حبلوتو؟
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بل ىل ؽلكن أن نستغٌت يف حياتنا عن ادلقدار ادلعقول من ادللح والسكر؟
ادللح والسكر دبقدارىم ادلعتدل ال نستغٌت عنهم يف طعامنا ،وىكذا ىم البشر منهم
العقبلين ومنهم العاطفي ،قد تكون شخصا عقبلنيا فتشعر بصعوبة التأقلم مع من ػلاوطك
حببو وتشعر أبنو شخص ال يُطاق ،وقد تكون شخصا عاطفيا فتشعر ابتتحالة احلياة مع
العقبلين وذبد صعوبة يف التعامل مع جفاف مشاعره ،ولكن يف كل احلاالت ىذه رؤيتك
أنت ونظرتك أنت؛ ألنك مل تكتشف بعد اجلمال ادلخبوء يف اآلخر ،فبل تُسفو من شأن
من تتعامل معو ،وال تُشعره أبنك تتفضل عليو ابلوجود معو فمن تكرىو أنت قد غلد من
يذوب فيو عشقا ،ومن تكره مساتو قد غلد من ينظر إىل ىذه السمات بعُت التقدير
واالحًتام والفخر.
ففضبل سبهل وأعد نظرتك لآلخرين ،واكتشف اجلمال ادلخبوء داخلهم؛ فهذا كفيل أبن
يصنع من حياتك لوحة جديدة رائعة كلها ألوان متناغمة إبذن هللا.
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صفات العقالين
الشخصية العقبلنية حَتت الكثَتين من العاطفيُت ،وصاروا ال يعرفون كيف يتعاملون معها
فهم يروهنا ملح ُمر ،وقلب صلب ،فهل ىي كذلك حقا؟
دعوان نتجول يف رحلة تريعة داخل عامل العقبلنُت لنكتشف خريطتهم ونعرف حقيقتهم:
 ىذا النمط ربركو األفكار ويتعامل ابدلنطق فيبحث دائما عن أتباب ونتائج األشياء.
 ال تظهر مشاعره بشكل مباشر من خبلل الكلمات ولكنها تظهر من خبلل األفعال.
 بطئ يف قرارتو؛ ألنو ػللل النتائج ادلًتتبة على كل قرار ويبحث عن أفضل شبرة لقرارة.
 قرارتو تسيطر عليها العقبلنية ،وال رلال فيها للعاطفة إىل حد كبَت ،وتتسم ابحليادية
الشديدة.
 انقد ابرع وقد يتحول ىذ النقد لديو مع الوقت إىل نقد الذع إذا مل يُقنن األمر
ويسيطر على الوضع ،كما أنو يرى عادة السلبيات يف األمور من حولو أكثر شلا يرى
اإلغلابيات.
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عرب عادة لآلخرين عن رغباتو وال يفًتض فيهم أهنم يعلمون ما يريد.
 يُ ّ
 حياتو تتسم ابخلصوصية إىل حد كبَت.
 ال ينتبو دلشاعر اآلخرين يف أحيان كثَتة.
 لديو القدرة على احلزم.
 قادر على التعامل مع األزمات بقوة ورابطة جأش.
 يركز على أىدافو ويستطيع االتتمرارية يف خطتو حىت الوصول للهدف مهما كانت
الصعوابت.
 ال يعرف عادة كيف غلامل اآلخرين ،ولكنو يف نفس الوقت ال يتصادم مع اآلخرين
إال لوجود أتباب منطقية لديو إال إذا كان عقبلنيا غَت متزن.
 متوازن يف مشاعره اإلغلابية والسلبية.
 يعتد برأيو ويرى أنو دائما على صواب ويفًتض أن يسَت اآلخرون وفق رؤيتو.
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اآلن دعوان ضللل بعض السمات السابقة من خبلل أمثلة من حياة العقبلنيُت؛ لنتوغل
داخل عقوذلم ونفهم دلاذا يتصرفون ىكذا ،ونعرف حقيقة العقبلين ىل ىو ملح ُمر أم اتج
شللوء ابلدر.
ولكن قبل أن نبدأ أحب أن ألفت النظر إىل أمر يف غاية األعلية وىو أن الشخصيات
العقبلنية ال تتسم ابدللوحة ادلطلقة ،وال ابجلمال الدائم؛ فهذا النمط منو العقبلين ادلتزن،
ومنو العقبلين احلاد غَت ادلتزن ،وكلما كانت الصفات إغلابية وال ينتج عنها تصادم مع
اآلخرين دل ىذا على اتزان العقبلين ،وكلما كانت ىذه الصفات تتسبب يف تصادم مع
اآلخرين علمنا أن العقبلين يقع يف مأزق خطَت قد غلعلو يف وقت من األوقات ؼلسر أقرب
وأحب الناس إليو.
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دلاذا قرارات العقالين بطيئة؟
تتسم قررات العقبلين عادة ابلبطء فلماذا ىذا البطء الذي ؼلنق العاطفي ويُشعره أبن
العقبلين إنسان ابرد ال يشعر دبن حولو وال يعطي األمور حقها من االىتمام والفاعلية؟
دعوان جنيب عن ىذا السؤال من خالل ادلثال التايل:
زوج يعيش مع زوجتو يف بيت عائلة ،يعاين الطرفان من ويبلت ىذا األمر ،زبتنق الزوجة
إىل حد عدم القدرة على تنفس ىواء اإلحساس بطعم احلياة.
تطلب الزوجة من زوجها أن ينتقبل إىل تكن جديد مستقل ..اقتنع الزوج ابلفكرة وأخذ
يبحث عن تكن مناتب ،اتتغرق األمر عدة شهور من البحث الدؤوب.
غضبت الزوجة ،مث اثرت يف وجو زوجها ،وأهتمتو أبنو ال يعبأ دبشاعرىا وال يهتم هبا وال
يُقدر معاانهتا!
فهل الزوج ابلفعل ال يهتم؟
لقد حكمت الزوجة من منظورىا ىي وبناء على ظلطها ،ورأت يف شخصية الزوج نوعا من
ادللوحة الشديدة ،وشعرت أبنو شخص ابرد ال يبايل ابحلرائق اليت ربدث داخلها بسبب
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ىذا الوضع ،يف حُت أن الزوج يشعر ابالختناق مثلها ،ويعاين أشد ادلعاانة كذلك من
البحث الدؤوب عن مكان مناتب من وجهة نظره؛ فهو ال يريد االنتقال إىل أي تكن
وحسب ،بل يبحث عن موقع شليز ،وأتعار مناتبة ،وتكن قريب من مدارس األبناء،
وغَت ذلك من األمور العقبلنية اليت ال يستطيع أن يتخلى عنها أبي حال من األحوال
وىو يتخذ قرارتو.
صارت الزوجة ترى زوجها ملحا ال يُطاق فلماذا صارت تراه ىكذا وقد كان حبيب قلبها؟
ببساطة شديدة ؽلكننا القول أبن الزوجة ترى الزوج بنظارهتا ىي ..نظارة العاطفة اليت تعرب
عن ظلطها ،بل تريد الزوجة كذلك من زوجها أن يتغَت ويصَت مثلها ،وىو ما لن ػلدث شلا
قد يُوقع بينها وبُت زوجها الكثَت من النزاعات واخلبلفات.
فلماذا ال تتفهم الزوجة ظلط الزوج وتتعامل مع زوجها بناء على ظلطو؟!
دلاذا يتحتم على من أمامنا أن يغَت من طباعو لَتضينا وال نسعى ضلن لنغَت من أنفسنا قليبل
لنرضي من أمامنا؟!
ودلاذا ضلكم على كل من ال يشبهننا أبنو ملح ونرى أنفسنا أننا ضلن السكر اللذيذ؟!
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العقبلين حُت يتخذ قرارا يتأىن؛ ألنو يفكر يف ادلزااي والعيوب ،ويفكر يف تبعات ىذا
القرار ..ىو يبحث عن اجلودة فتفهم ذلك أيها العاطفي تسعد معو وبو.
تفهم أن ىذا البطء ليس برودا ،وال عدم اكًتاث منو بل ىو زلاولة من العقبلين للوصول
إىل أقصى درجات اجلودة فيما يتخذه من قرارات.
تذكر كذلك أيها العاطفي أن اختبلف اآلخرين عنك ال يعٌت أهنم تيئون ،ولكن
اختبلفهم يعٌت أننا يف حاجة إىل مزيد من اتساع األفق واتتيعاب من حولنا ،وأننا يف
حاجة إىل مزيد من اتقان مهارات التواصل كي نبٌت جسور احلب بيننا وبينهم.
أما إن كنت أيها القارئ الكرًن من األظلاط العقبلنية فتفهم أن العاطفي ال يطيق البطء
الشديد يف ازباذ القرار فحاول أن تشاركو خطواتك ،وتُطلعو على أتبابك إذا كانت نتائج
ىذا القرار تؤثر عليك وعليو ،وتذكر أنكما يف تفينة واحدة ،وأنو من حقو أن يعرف
وجهة السفينة إىل ىي أين تائرة ؛كي تراتح نفسو ،ويهدأ فكره ،ويشعر ابنسجام معك.
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احلب يف حياة العقالنيني
ىل العقالين ابلفعل شخصية جافة وصارمة وبال مشاعر؟
الصورة العامة اليت تتكون يف أذىان معظم الناس عن العقبلنُت أهنم أشخاص ببل مشاعر،
ال يعرفون معٌت احلب وال قيمتو ،وؽلكنهم أن يعيشوا دون احتياج للمشاعر ،وأهنم ال
يُشبعون من حوذلم ابحلب ،فمن ُحكم عليو ابحلياة مع شخصية عقبلنية فقد ُحكم عليو
جبفاف قلبو وظمأ روحو.
ىذه ىي الصورة اليت اعتدان أن نراىا مرتومة يف أذىان العاطفيُت عن العقبلنُت ،وحقيقة
األمر أنو ال يوجد إنسان ببل مشاعر؛ فادلشاعر فطرة خلقها هللا فينا تنمو وتزداد ابلًتبية
وابخلربات.
والشخص العقبلين يشعر مثل العاطفي ابحلب ،ولكنو يُعرب عن حبو بشكل سلتلف سباما
عن العاطفي..العقبلين يعرب عن حبو ابألفعال وليس ابألقوال ،فاحلب عنده طاقة عطاء
صامتة.
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احلب عنده يتمثل يف أن يوفر ألترتو احلياة الكرؽلة ،وأن ؼلطط جيدا دلستقبل أبنائو ،وأن
يوفر لزوجتو ادلعيشة ادلرػلة ،وأن ؽلنح والديو ما ػلتاجان إليو من مال ورعاية.
ُ
أما كلمة أحبك ،وأشتقت لك وغَت ذلك من كلمات احلب فهي اندرة يف قاموتو ،وال
يستطيع عقلو أن يتكيف كثَتا معها.كذلك االحتضان والتعبَت عن احلب ابلتبلمس قليل
عنده ولو دواعيو ومناتباتو؛ أي أنو ال ؽلنح األحضان والقببلت ىكذا دون أتباب كما
يفعل العاطفي.
والعقبلين ال يروق لو أن يسمع من اآلخرين تيول كلمات احلب وعبارات الغرام بسبب
ودون تبب ،بل ىو ػلتاج أن يكون التعبَت عن ىذه ادلشاعر رزينا وىادائ ،وأال ػلاوطو
اآلخرون بسيول احلب؛ ألنو ؽلل من ىذا األتلوب وينفر منو .ولعل ىذا ما يتسبب يف
شعور الكثَت من الزوجات ابالختناق من أزواجهن ألهنن ال يعلمن أن النسبة األكرب من
الرجال عقبلنيون ابلفطرة ،وأن تعبَتىم عن ادلشاعر ؼلتلف سباما عن طريقة تعبَت ادلرأة ،ولو
أدركت ادلرأة ىذا ذلدأت واطمأنت والتمست لزوجها األعذار.

16

ولو علم الرجال العقبلنيون أن النساء عاطفيات ابلفطرة وأهنن كالنبات الذي إن مل غلد من
يرويو يذبل وؽلوت حلاولوا أن يُعلموا أنفسهم كيف ينطقون من حُت آلخر بعذب
الكلمات ،وكيف يعربون لزوجاهتم عن حبهم جبميل اللمسات.
لو أدرك كل من الرجل وادلرأة ىذه االختبلفات حلُلت بينهما الكثَت من النزاعات.
ولو أدرك العاطفي بوجو عام أن العقبلين يعرب عن حبو ابألفعال دلا أهتمو ابلربود ،ودلا
حدثت بينو وبُت العقبلين الكثَت من ادلشاحنات.
ولو أدرك العقبلين أن العاطفي ػلتاج أن يرتوي من احلب عن طريق عذب الكلمات وأن
األفعال وحدىا ال تكفي العاطفيُت ألترع وأغدق على من ػليطون بو من العاطفيُت
جبميل الكلمات ولًتتب على ذلك ربسن األحوال والعبلقات بُت العاطفيُت والعقبلنُت
تواء كانت العبلقة اليت ذبمعهم عبلقة زوجية أو عبلقات أابء وأمهات أببنائهم ،أو عبلقة
أصدقاء أبصدقائهم.
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واجلدير ابلذكر أنو غلب أن ينتبو العاطفيون إىل أن العقبلنيُت عادلون يف مطالبهم
العاطفية ،فكما أهنم ال يعربون عن حبهم ابألقوال الرومانسية ادلتدفقة فهم ال يطالبون
العاطفيُت ابلكثَت من ىذه العبارات.
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يف الوضوح راحة
قيل إن البيان يطرد الشيطان ،ىذه ادلقولة رائعة حقا ،فكم من بيوت ُىدمت ألن أصحاهبا
ال يعربون عن احتياجاهتم ،ويفًتضون فيمن حوذلم أنو تيعلمها بنفسو.
كم من عبلقات سبزقت أواصرىا بسبب أن أحد الطرفُت ينتظر من اآلخر أن يفهم ما يدور
يف خلده ،وينفذ ما يريد دون أن ؼلربه بو!
العقبلين ادلتزن بطبيعتو شخص واضح وصريح ،يُعرب عما يريد ،وال غلد غضاضة يف ذلك،
إذا رأى فيك ما يثَت حفيظتو حدثك بكل وضوح عن الذي يضايقو ،ال يتفنن يف وضع
ادلقدمات ،وال ذبميل الكلمات ،بل ردبا ال يهتم أحياان أبثر ىذه الكلمات على من
يتلقاىا.
العقبلين إذا أراد منك شيئا أخربك بو أبتلوب التصريح ال التلميح شلا غلعل األمور واضحة
كوضوح الشمس فبل ػلدث التباس يف الفهم وال توء ظن وال افًتاضات تلبية من الطرف
اآلخر.
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وىذه ميزة رائعة ُربسب للعقبلين ادلتزن ألنو يوفر على اآلخرين معاانة اكتشاف األمر
أبنفسهم ،ويسد ادلنافذ أمام التخيبلت والظنون واألوىام يف ذىن اآلخرين.
ويف الوقت نفسو العقبلين ػلتاج من العاطفي أن يتحدث فيما يريد مباشرة ،وأال يضع
ادلقدمات الطويلة ،وأال يلتف حول األمر ليقوم إبيصال ما يريد.
ولنأخذ مثاال من احلياة:
الزوج العقبلين حُت يريد شيئا يطلبو من زوجتو بشكل مباشر ،أما الزوجة العاطفية فعادة
تُل ّمح لزوجها لتصل إىل ما تريده منو ،فلو أرادت الزوجة مثبل أن يشًتي ذلا زوجها أتاور
ذىبية جديدة إذا بو زبربىا بقصة صديقتها اليت اشًتى ذلا زوجها أتاور رائعة ،وربدثو عن
أتعار الذىب اليت اطلفضت يف اآلونة األخَتة.
الزوج يستمع وال يعلق ،فإذا ابلزوجة ربزن بينها وبُت نفسها ،ألن زوجها – كما تعتقد -
مل يعبأ ومل يهتم هبا ،ومل يدرك أهنا تتمٌت لو اشًتى ذلا أتاور ذىبية بدال من تلك اليت
ابعتها يف وقت تابق لسداد ما على زوجها من ديون.
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الزوجة ال تعلم أن الرتالة اليت رباول إيصاذلا لزوجها العقبلين مل تصل إليو ،بل ىو اعترب
حديث زوجتو ثرثرة نساء ،أو حديث عادي من زوجة لزوجها.
الزوج العقبلين ػلب الوضوح؛ فاألفضل لديو من كل ىذا احلديث الطويل أن تطلب منو
زوجتو برفق وبلطف أن يشًتي ذلا ما تريد ،ويُفضل ابلطبع أن تُقرن ذلك ببعض األتباب
ادلنطقية كاطلفاض أتعار الذىب واحتياجها كامرأة للتزين.
على أية حال حلل ىذه ادلآزق اليت ؽلكن أن تسبب الكثَت من اخلبلفات بُت العقبلين
والعاطفي على العقبلين أن ينتبو دلا وراء الكلمات ،وعلى العاطفي أن يكون واضحا
وزلددا يف طلباتو وأن يضيف بعض األتباب ادلنطقية إىل ما يريده من طلبات.
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العقالين حني يتفهم
العقبلين غَت ادلتزن يرى ظلطو ىو النمط العاقل احلكيم وينظر إىل العاطفي على أنو إنسان
تاذج وغَت متزن شلا يوقعو يف كثَت من ادلشكبلت مع العاطفيُت ،أما العقبلين ادلتزن فمن
أصبل مساتو أنو يتفهم أظلاط اآلخرين ويتقبلهم ،ويتعامل معهم دون صدام أو حصار أو
فرض لآلراء ،ودون ربقَت ذلم أو تسفيو من شأهنم ،وىكذا تستقيم احلياة بينو وبينهم.
مثال من احلياة:

زوجة عقبلنية متزنة ومتفهمة تتعامل مع أمور احلياة ابدلنطق ،وزبطط للمستقبل يف كل
صغَتة وكبَتة.
مشاعرىا زبرج دلن حوذلا يف إطار ظلطها العقبلين ،ولكنها رغم ذلك تعلم أهنا زوجة
سَت ادلنزل ابلورقة والقلم وادلسطرة ،ولكنو ػلتاج إىل أن يرى
وأن الزوج ال ػلتاج إىل زوجة تُ ّ
يف زوجتو العاطفة واحلب والسكن واللُت وادلرونة كما أراد هللا ذلا ،فبل ضَت أن تكون
عقبلنية ولكن دون أن تُنحي العاطفة جانبا.
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تعلم الزوجة ذلك فتتوازن بُت العقل والعاطفة حُت تتعامل مع زوجها.
وحُت تنتقل للتعامل مع أطفاذلا تتفهم أن األطفال ال ؽلكن أن يُعاملوا بعقل الكبار
وأن من أىم مسات األم أن تكون كالطفلة مع أطفاذلا ،وأن تكون طاقة حنان وحب
ربتويهم ابدلشاعر الفياضة واحلنان ادلتدفق؛ فتدرب نفسها على اكتساب مهارات العاطفي
حُت تتعامل مع أبنائها فتنجح معهم وال تقصر يف إشباعهم النفسي ،وىكذا ربقق التوازن
بُت عقلها وبُت احتياج اآلخرين لعاطفتها.
العقبلين ادلتزن حُت يتعامل مع العاطفيُت ال ينظر إليهم نظرة ازدراء بل يتفهمهم
ويتقبلهم ،وػلاول التكيف معهم قدر اتتطاعتو.
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العقالين الديكتاتور والعقالين الوصي
لكل ظلط عيوبو ومزاايه ،واإلنسان منا حُت يكون يف منطقة الوتط يسعد ويُسعد من
حولو ،وحُت يبدأ يف اإلضلراف بعيدا عن الوتطية يدخل يف حيز السلوكيات ادلتعبة لو
ُ
ولآلخرين ،وىذا ما ػلدث مع العقبلين غَت ادلتزن حُت يتمسك ابلعقبلنية الصارمة اليت
ليس فيها روح وال حياة وال مشاعر وال تفاىم وال توازن.
فعلى تبيل ادلثال صلد أن من مسات النمط العقبلين غَت ادلتزن واحلاد يف عقبلنيتو أنو يرى
يف غالب األوقات أن رأيو ىو الصواب ،وينظر للنمط العاطفي على أنو ظلط تاذج وذو
نظرة مثالية غَت واقعية ،شلا غلعلو يقع يف مطب صعب على الصعيد االجتماعي حيث يرى
أنو ال ؼلطئ أبدا ،وأنو األجدر واألحق بقيادة األمور لذلك فإنو غالبا ال يلتفت لوجهات
نظر اآلخرين وأرائهم ،بل أحياان يقوم ابحلجر عليها إن كان دوره االجتماعي يؤىلو لذلك
كأن يكون مديرا أو زوجا أو أاب شلا يتسبب يف نفور من حولو منو وانفضاضهم عنو.

24

مثال على ذلك:
زوج من النمط العقبلين احلاد يقوم مع الوقت إبلغاء شخصية زوجتو إما عن طريق الرفض
ادلباشر لرأيها وعدم منحها أي فرصة للتعبَت عن رأيها يف أبسط األمور وىذا ما أمسيو
العقبلين الديكتاتور ،أو من خبلل إشعارىا أبن تفكَتىا زلدود ،وأهنا غَت قادرة على
احلكم على احلياة واألمور بشكل تليم ،وأهنا تاذجة وطيبة وال تعرف كيف تتعامل مع
البشر ،وؼلربىا دائما أن احلياة غابة والبشر ال ُغلدي التعامل معهم أبتلوهبا العاطفي،
فيقوم بدور الوصااي عليها وىو من أمسيو ابلعقبلين الوصي ،وىذا النوع ينجح غالبا يف
فرض وصايتو إذا كانت زوجتو من النوع ادلسامل جدا ،أو غَت الواثق.
ىذه الزوجة زبضع ابلفعل لزوجها،ولكنها مع الوقت تثور اثئرهتا وينفجر الربكان ادلشتعل
داخلها فإذا أبترهتا قد ُدمرت وهتدمت أركاهنا بسبب ديكتاتورية زوجها أو وصايتو
اخلانقة.
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أما إن كان ىذا العقبلين مديرا فيتعامل عادة مع موظفيو بنربة اتتعبلئية ،فبل يسمع ذلم
رأاي ،وال يسمح ذلم أبية نقاش ،بل ويفرض ما يريده عليهم فرضا ،ويتعامل معم بديكتاتورية
شديدة ترىقهم وذبعلهم يكرىون العمل معو.
وىكذا تكون احلياة مع العقبلين الديكتاتور والعقبلين الوصي ،حياة ؽللؤىا الكبت
والضغوط الداخلية ،والنفور والرغبة يف التحرر من قيود ديكتاتوريتو ووصايتو.
فإذا كنت من ظلط العقبلين الديكتاتور فانتبو؛ فغبلظة القلب وفظاظة القول من أكرب
أتباب النفور البشري من اآلخرين.
يقول هللا عز وجل:

"فَ ِب َما َر م َْح ٍة ِم َن ه ِ
اَّلل ِل من َت لَهُ مم َول َ مو ُك من َت فَ ًّظا غَ ِليظَ الم َقلم ِب الهم َفضُّ وا ِم من َح مو ِ َ
ل"  951ال معران
وإذا كنت من ظلط العقبلين الوصي فانتبو؛ فمن حولك ػلتاجون إىل الشعور بذواهتم
وقدرهتم على إدارة حياهتم بنفسهم.
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احلساس َّ
الشكاك
العقالين َّ
ىناك ظلط آخر من أظلاط العقبلين غَت ادلتزن وىو ما أمسيو ابلعقبلين احلساس الشكاك
الذي ػللل كل كلمة تقال ،ويفكر فيها كثَتا لَتى ىل يقصد هبا اآلخر شيئا يف حقو أم ال
والعقبلين احلساس الشكاك أيخذ األمور دبحمل شخصي فيعترب كل رأي ؼلالف رأيو سبردا
عليو أو إىانة لو ،بل ويعترب رلرد إبداء األراء ادلخالفة لو نقدا لو وهتجما على مكانتو شلا
غلعلو يتعامل مع اآلخرين حبساتية ابلغة؛ فكل كلمة تُقال ذلا معاين غَت تلك اليت قصدىا
من قاذلا ،وكل تصرف يُفعل لو ربليبلت عميقة تبعد سباما عن مقصود فاعلو.
ىذه التصرفات تُرىق من يتعرضون ذلا ،وذبعلهم يف متاعب نفسية مستمرة ،بل وذبعلهم
أحياان يفكرون كيف يهربون من التعامل مع ىذا النمط ،ويتخلصون من ملوحتو الشديدة
اليت أرىقتهم يف حياهتم ،فإذا كنت من ىذا النمط فرفقا بنفسك ورفقا دبن تتعامل معو.
حاول أن تعاًف حساتيتك وأن ُربسن الظن يف اآلخرين قبل أن ينفضوا من حولك فتظل
طوال عمرك اندما.
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العقالين احلاد مع أبنائو
الوالد العقبلين ادلتزن يوفر ألبنائو أصبل حياة؛ فالعبلقة بينو وبينهم قائمة على االحًتام
ادلتبادل والنقاش ادلفتوح ،واالتتماع واإلنصات آلراء األبناء وتنفيذىا لو كانت صحيحة
شلا ؽلنح األبناء اتتقرار نفسيا كبَتا ،واحًتاما وحبا ألبيهم عظيما ،ويساعدىم ذلك على
تعلم الكثَت من مهارات احلوار ومهارات احلياة ..على النقيض من ذلك صلد العقبلين
احلاد حُت يكون أاب ػلاصر األبناء بفكره ورأيو ،ويفرضو عليهم فرضاً دون حوار أو نقاش
شلا يؤدي إىل حدوث الكثَت من التصادمات معهم؛ ألنو ال يتفهم احتياجاهتم النفسية
والعاطفية وطبيعة كل مرحلة عمرية.
وإذا حاولت أن ترشد العقبلين احلاد إىل أظلاط الًتبية السليمة وطرق التعامل مع
مشكبلت األبناء يعًتض ويؤكد أن الصرامة واحلزم الشديد والقسوة ىي األتاليب األمثل
دلواجهة خطأ األبناء أو تقصَتىم ،بل والتعامل معهم حىت دون أن ؼلطئوا؛كي ال نفتح ذلم
األبواب إلمكانية حدوث اخلطأ!
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العقبلين احلاد يستخدم أتلوب احلصار اخلانق معتقدا أنو بذلك ػلمي أبناءه من احتمالية
االضلراف أو الوقوع يف اخلطأ.
مثال من احلياة:
أحد األابء علم أن ابنتو تصادق إحدى زميبلت الفصل الدارتي واليت علم األب أهنا
أخطأت خطأ وارد حدوثو من فتاة يف تن ادلراىقة.
احلل ادلثايل يف نظر األب سبثل يف منع ابنتو لفًتة طويلة من الذىاب إىل ادلدرتة ،وإجبارىا
على قطع عبلقتها بصديقتها سباما ،والتفكَت يف نقلها من فصلها.
حدث ذلك من األب ،وتغافل عن حقيقة ىامة وىي أن كل ادلدارس هبا السيئ واجليد
وأنو البد من حدوث بعض األخطاء من ادلراىقُت ،وأهنم يتعلمون ابلتجربة والوقوع يف
اخلطأ أحياان.
مل ينتبو األب إىل أن التجارب تعلم األبناء ،وخاصة حُت يصاحبها حوار من األابء
واألمهات ورحابة صدر واتتيعاب.
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ىذا األب قام دبا أعتقد أنو يف صاٌف ابنتو بشكل قهري ،وغفل عن حقيقة ىامة وىي أن
كل شلنوع مرغوب وأن الكبت يولد االنفجار ،وأن ادلراىقُت وادلراىقات لن ؽلنعهم احلصار
من فعل ما يريدون ،وأن الذي تيمنعهم قيمهم وفكرىم ..فبدال من ىذا الكبت واحلصار
عليو أن يغرس القيم وادلفاىيم بشكل تليم ومناتب لفكر ومشاعر ىذه ادلرحلة العمرية.
العقبلين احلاد يظن أنو حبزمو الشديد يُصلح حال أبنائو وواقع األمر أنو يدمر أبناءه من
حيث ال يدري.
ولو جلس ىذا األب مع ابنتو واحتواىا وربدث معها وأخربىا أنو يتفهم مشاعرىا ذباه
صديقتها ،وأنّو يُقدر ىذه ادلشاعر ،مث بدأ يوضح ذلا مساوئ ىذه العبلقة التتجابت ابنتو
ابقتناع وحب ،حىت لو كانت اتتجابتها بعد حوار طويل فهذا أفضل من أن يفعل األب
ما يريد ،مث تفعل البنت من وراء ظهره ما تريده ىي أيضا ضاربة بتعليمات أبيها عرض
احلائط.
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مثال آخر:
أم ل ديها اب ن يف الثانوي ة العام ة ،وى ي م ن الن وع العق بلين احملاص ر وغ َت ادل رن.
عقبلنيتها الشديدة ذبعلها تنظر البنها على أنو مقصر كلم ا أراد أن ي راتح قل يبل م ن ض غط
ادلذاكرة ،فل و جل س االب ن م ا يق رب م ن عش ر ت اعات يومي ا منكب ا عل ى الكت اب وأراد أن
يًتيض قليبل ،أو يتحرر قليبل من عبء ادلذاكرة فبدأ ػلادث صديقو يف اذلاتف ،أو يش اىد
برانرل ا خفيف ا إذا هب ا تتهم و ابلتقص َت وتض ييع الوق ت ،وع دم الش عور ابدلس ؤولية وتب دأ يف
إلقاء زلاضرة طويلة على مسعو عن أعلية الوقت ،واألىداف ،والطموح ،وغَت ذلك شلا غلعل
ابنها يشعور ابالختناق والشعور ابلضغط النفسي اذلائل عليو.
وإن كان ابنها عنيدا ردبا بدأ يهمل اتتذكار دروتو كنوع من العند والتحرر من القيود
اليت تفرضها أمو عليو.
لذلك على األابء واألمهات شلن يتسمون ابلعقبلنية احلادة وادلفرطة االنتباه دلأزق احلساتية
ذباه األمور ادلستقبلية والتعامل معها جبدية زائدة عن احلد ودون اعتبار للنواحي النفسية
ودون اعتبار لظروف اآلخرين النفسية أو االجتماعية أل ّن الوضع حُت يزيد عن حده غلعل
اآلخرين ؼلتنقون ويشعرون ابلكبت والضغط ومن مث االنفجار.
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العقالين ومأزق تعظيم األان
العقبلين غَت ادلتزن وادلتطرف يف عقبلنيتو غالبا ما يقع يف مأزق خطَت يدمر عبلقاتو
االجتماعية ابآلخرين وىو مأزق تعظيم األان والذي يُعرب عنو بعبارة ( أان ال أخطئ) والذي
غلعلو يصل إىل ىذه ادلرحلة شعوره أبنو أفضل شلن حولو ،وأكثر عقبل وحكمة منهم ،وأكثر
خربة وأكثر قدرة على وضع األمور يف نصاهبا لذلك فهو ينظر إىل نفسو دبرآة مكربة،
وينظر إىل اآلخرين وأرائهم دبرآة مصغرة ،ويصبح على يقُت أبنو ال ؼلطئ ابدأ ،فَتد احلق
حُت أييت على ألسنة اآلخرين ويرفضو سباما ،وابلطبع تيؤدي ذلك إىل نفور اآلخرين منو
وابتعادىم عنو ،أما إذا كان ىؤالء األشخاص مضطرين للتعامل معو كاألبناء أو الزوجة أو
الزوج أو ادلرؤتُت يف العمل فسيكون البعد بُعدا نفسيا؛ لذلك إذا كنت عقبلنيا حادا
وكانت األان لديك عالية وتشعر أنك أفضل من كل من حولك ،وأنك األصوب رأاي،
واألكثر حكمة ،فراجع حساابتك فكل إنسان عُرضة للصواب واخلطأ ،واحذر أن تقع يف
دائرة الكرب ادلنهي عنو شرعا فقد علمنا النيب ملسو هيلع هللا ىلص أن الكرب بطر احلق.
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راجع حساابتك كي ال تكون شلن يُغضبون هللا عز وجل بكربىم ،وػلرمون أنفسهم من
عظم ثواب التواضع ،ويدخلون يف دائرة من قال عنهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص:
"ال ي َ مد ُخ ُل الم َجنه َة َم من ََك َن ِِف قَلم ِب ِه ِمثم َقا ُل َذ هر ٍة ِم من ِك م ٍب" رواه مسمل

راجع حساابتك ألن اآلخرين ينظرون إىل ىذا النمط على أنو شخض غَت جدير ابلتقدير
ويصبح تعاملهم معو من منطلق ُرلرب آخاك ال بطل.
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مفًتق الطرق
النقاط اليت ربدثنا عنها واليت سبثل جزء أصيبل وجوىراي يف شخصية العقبلين غَت ادلتزن
تضعو يف مفًتق طرق مع من حولو ،وذبعل العبلقات بينو وبُت اآلخرين يف حالة أتىب
مستمر وحالة نزاع وتصادم مستمرين.
الذي يتعامل مع العقبلين غَت ادلتزن يشعر ابلكبت والضغط وخاصة إذا كان ىذا العقبلين
لو تلطة وظيفية أو اجتماعية على من حولو.
لذلك إذا كنت من ىذا النمط فكن أكثر صدقا مع نفسك.
اجلس مع نفسك قليبل وراجع حساابتك ،وتعلم كيف تتعامل مع اآلخرين وكيف
تسعدىم وتسعد نفسك ،وسبنحهم حقوقهم كما ػلتاجون إليها وليس كما تريد أنت.
حاول أن تُدرب نفسك على ادلرونة ،والليونة ،واالنصات لآلخرين وتقبل وجهات نظرىم؛
حىت تستقيم لك احلياة معهم ،وكي تنعم حبياة ىادئة ىانئة خالية من ادلشكبلت احلادة
والصدمات القوية والنزاعات العميقة ،وكي ربتفظ أبحبابك حىت النهاية وال ذبد نفسك
ذات يوم ذبلس وحيدا ببل حبيب وال صديق وال رفيق.
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العقالين ادلتزن
ربدثنا عن العقبلين غَت ادلتزن ورأينا قدر صعوبة التعامل معو ودلاذا يشعر اآلخرون أنو ملح
الذع وأن ملوحتو شديدة كماء البحر ال يروي ظمأ ،وال ؽلنح الري والشبع ،بل الوجود معو
ؽلنح النفس الظمأ األكرب..ولكن العقبلين ادلرن عذب كعذوبة ماء النهر يروي العطشى،
ويُزىر بساتُت السعادة يف قلوهبم ،ويُنبت زىور البهجة يف حياهتم.
العقبلين ادلرن وادلتزن اتج على رأس كل من يتعامل معو؛ فهو أب حكيم وزوج داعم،
ومدير إغلايب ومتفهم وإنسان منصت لآلخرين يتقبل احلق ولو كان سلالفا لرأيو.
يعترب العقبلين ادلتزن مصدر األمان ،واحلكمة ألن عقبلنيتو ال ربجب عاطفتو أبي حال
من األحوال فهو ال ؽلكن أن ينسى نصيب أىل بيتو من احلب واإلشباع العاطفي.
يستمع إىل آراء اآلخرين ويفند رأيو ورأيهم وؼلضع ويلُت للحق حىت لو جاء شلن ىو
أصغر منو عمرا أو أقل شأان فبل يضَته من أين جاء الرأي وشلن جاء ،ولكن األىم عنده
أن يكون ىذا الرأي ىو الصواب واحلق.
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العقبلين ادلتزن متحمل للمسؤولية وؼلطط دلستقبل أترتو وال ينسيو عملو الدفء األتري.
يقبل الشورى ،ويتسم ابدلرونة ،ويتعامل دببدأ التغافل عن صغائر األمور.
يعفو عن اخلطأ ،ويسامح ،وػلسن الظن فيمن حولو.
ىو ملح ولكن من منا يشعر حببلوة الطعام دون إضافة بعض ادللح لو؟
ىو ملح معتدل ؽلنحنا ادلذاق اجلميل الذي ال نستطيع االتتغناء عنو؛ ألنو يضيف إىل
حياتنا صباال ،ويزيد تعادتنا تعادة ،فما أروع العقبلين ادلتزن وما أتعد من يعيشون معو!
إذا كان هللا قد من عليك هبذا النوع من األزواج أو األصدقاء أو األابء أو ادلديرين فاضبد
هللا على نعمتو واشعر بقيمة من معك وتعلم كيف تقدره حق قدره.
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حىت تستقيم حياتك مع العاطفي

إذا كنت من النمط العقالين فحاول أن تدرب نفسك على التايل:
ق ّدر اآلخرين واثٌت عليهم واتتمع ذلم وتقبل منهم ووتع صدرك ذلم ،وذباوب مع أفكارىم
البناءة.
تفهم احتياجاهتم النفسية واالجتماعية ،وتذكر أنك لست آلة سبنح اآلخرين ادلال ،أو
مقومات العمل واحلياة ادلادية والوظيفة ،وأن هللا خلقك إنساان لتتفاعل وتتواصل وسبنح
احلب والدفء واالتتقرار دلن يعيشون معك فبل ربرمهم من أىم احتياجاهتم العاطفية.
ضع قليبل من الكلمات العاطفية على كبلمك العقبلين ،واجعل مشاعرك تبدو لآلخرين
فبل تكن جامدا؛ فتُبعد قلوهبم عنك.
اجعل اآلخرين يستشعرون مرونتك وال تكن يف كل األمور حازما؛ فاحلزم صبيل ولكن
األصبل أن يكون مقًتان ابدلرونة عندما تستدعي ادلواقف ذلك.
عرب عما تريد بلطف وال ذبعل كلماتك خالية من اللباقة ومراعاة مشاعر اآلخرين.
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عود نفسك على االتتماع لنصائح من حولك وحاول أن تدرب نفسك على قبول
النصيحة ،واقبل احلق من اآلخرين حىت لو كان ؼلالف رأيك ،تعبدا هلل ،وتقراب لو ،وكي
تسَت السفينة هبدوء وتبلم حىت تصل للشاطئ دون خسائر.
تعامل دببدأ الشورى وتذكر أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قبل رأي زوجتو أم تلمة اهنع هللا يضر يف صلح احلديبية،
وقبل رأي الصحايب تلمان الفارتي يف غزوة اخلندق ،وقبل رأي الصحايب احلباب بن
ادلنذر يف غزوة بدر ،وكان يستشَت أصحابو ،وتذكر أن القرآن أرتى مبدأ الشورى كقاعدة
أتاتية يف احلياة سلاطبا النيب ملسو هيلع هللا ىلص" وشاورىم يف األمر".
تعامل مع العاطفيُت دبزيد من اللُت واحلب وال تعاملهم أبدا ابلشدة؛ فهم ال يتقبلون الغلظة
يف التعامل أبي حال من األحوال.
اىتم ابلطقوس العائلية وابدلناتبات السعيدة واحلزينة لآلخرين وشاركهم أفراحهم وأحزاهنم
قدر اإلمكان لتصبح ادلسافة بينك وبُت اآلخرين أقرب.
وأخَتا ال رباول إخفاء مشاعرك أو زلاصرهتا أو قتلها؛ ألهنا دبثابة السكر الذي ؼلفف من
ملوحة العقبلنية ادلفرطة.
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كيف يتعامل العاطفي مع العقالين؟
إذا كنت عاطفيا حاول أن تتعامل مع العقبلين دبزيد من العقبلنية؛ حىت تستقيم األمور
وتتوازن ،وكي ال ػلدث الكثَت من التصادمات بينكما ،فاإلنسان الذكي ىو الذي يتعامل
مع من حولو وفقا ألظلاطهم وشخصياهتم وليس وفقا لنمطو وشخصيتو ىو.
انظر إىل العقبلين نظرة أكثر إغلابية؛ فالعقبلين ادلتزن شخص رائع ومسؤول فهل يرضيك
كزوجة أن تتزوجي رجبل يغرقك يف الكبلم ادلعسول بينما تتحملُت أنت مسؤولياتو
ومهامو؟
وأال يسعدك كصديق أن صداقتك للشخصيات العقبلنية كفيلة أبن سبنحك الشعور
ابخلصوصية واألمان؟
ابلطبع مصادقة العقبلنيُت سبنحك ذلك ألن الشخصية العقبلنية احملايدة قليلة الكبلم ،وال
زبوض يف التفاصيل ،وال تتدخل فيما ال يعنيها ،وربفظ األترار ،وتًتك بينها وبُت اآلخرين
مساحة يتمتعون من خبلذلا خبصوصياهتم دون خشية االقتحام الذي يفعلو العاطفيون غَت
ادلتوازنُت.
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لذلك حاول النظر إىل العقبلين ادلتزن دبزيد من اإلنصاف ألن بو من الصفات
اإلغلابية ما يُبهر من حولو من ادلنصفُت.
عند زلاولة إقناع العقبلين أو عرض وجهة نظرك ال تتحدث عن ادلشاعر واألحاتيس بل
تعامل ابدلنطق وربدث معو يف األبعاد ادلنطقية ليسهل عليو تقبل الفكرة.
اختصر يف عرض أحداث وتفاصيل يومك وال تسهب كثَتا يف تفاصيل ما تتحدث عنو،
وربدث مع العقبلين بطريقة السبب والنتيجة وبطريقة خَت الكبلم ما قل ودل؛ ألن
التفاصيل والثرثرة ترىقو وذبعلو يُصاب ابدللل شلن يتحاور معو.
احًتم خصوصيتو ،وال تتدخل فيما مل يسمح لك ابحلديث فيو ،وال تفرض نفسك عليو
فرضا ألنو يكره التطفل والتدخل السافر من اآلخرين يف خصوصياتو.
قلل من توقعاتك العاطفية من العقبلين فبل تنتظر منو الورود والكبلم ادلعسول ،وعليك أن
تتفهم طريقة تعبَته عن احلب فهو يعرب عن حبو ابألفعال وربمل ادلسؤولية وادلهام ،وال يعرب
ابلكبلم.
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العاطفي السكر اللذيذ
ذبولنا معا يف رحلة تريعة داخل شخصية العقبلين ادلتزن والعقبلين احلاد ،وعلمنا أن
العقبلين ادلتزن ليس ملحا كما يبدو للبعض فإن كان يظهر وكأنو ببل مشاعر إال أنو يعرب
عن مشاعره بطريقتو ويتعامل مع األمور وفق رؤيتو.
اآلن دعوان ننتقل يف جولة أخرى داخل شخصية العاطفي ادلتزن والعاطفي غَت ادلتزن
لنعرف ىل الشخصية العاطفية ابلفعل تكر لذيذ ُػللي مرارة األوقات واألحداث
أم ىناك يف خبااي شخصيتو ما غلعلنا ضلتاط وضلن نتعامل معو ،أو ػلتم عليو أن يقف مع
نفسو وقفة صادقة ليعيد ترتيب حساابتو ويُصلح من ذاتو حىت تستقيم مع اآلخرين حياتو.
حقيقة األمر أن لكل شخصية مراحل متدرجة فبل يوجد السكر اخلالص وال ادللح اخلالص
فكما أن العقبلنُت منهم احلاد وادلتوازن فاألمر نفسو تنجده حُت نتعامل مع العاطفيُت
فما ىي مسات العاطفي اليت جعلت الناس حيكمون عليو بظاىر األمر أبنَّو سكر لذيذ؟

41

صفات العاطفي
 الشخصية العاطفية يغلب عليها ادلشاعر ،وتؤثر فيها النواحي اإلنسانية بشكل
كبَت للغاية ،لذلك فهي تغدق على من حوذلا ابحلب وتعرب عن احلب
ابلكلمات واللمسات واذلدااي وسلتلف أتاليب التعبَت الظاىرة للعيان.
 العاطفي ػلًتم مشاعر اآلخرين ،وال يصارحهم بعيوهبم خوفا على مشاعرىم وإذا
أخربىم بعيوهبم كان لبقا ُمزينا لكلماتو ،عكس العقبلين الذي يرى أن من
واجبو تبصَت اآلخرين بعيوهبم أاي كانت الطريقة اليت يعرب ذلم هبا عن عيوهبم.
 كثَت ادلدح دلن حولو ،وينتبو لتفاصيل حياهتم االجتماعية فنراه رلامبل ذلم يف
األفراح واألتراح ،داعما ذلم يف ُمصاهبم.
 ودود ولطيف ولو حضور شليز يف زليط من حولو.
 يتخذ قرارتو غالبا بدافع العاطفة وليس التفكَت العقبلين ادلتزن أي أنو غالبا ينفذ
مث يفكر ،وتتسم قرارتو ابلسرعة.
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 يكره اخلبلفات وأشد ما يؤدلو ادلشاكل االجتماعية واإلنسانية واخلبلفات بينو
وبُت اآلخرين ،لذا قد يتحامل على نفسو كثَتا ويسعى إلصبلح ذات البُت،
وإرضاء من حولو حىت لو على حساب أعصابو وحقوقو ومشاعره .
 يتأثر دلشاكل الناس وػلاول قدر اتتطاعتو إغلاد حلول ذلا ،وقد يستغرق يف
ادلشكلة حىت يتوحد معها سباما.
 تريع العفو والتسامح وينسى أخطاء اآلخرين حُت يكون يف النمط ادلتوازن.
 غَت متشبث برأيو بل ؽلكنو الرجوع عن قرارتو إذا وجد فيها مصلحة أكرب
لآلخرين أو لنفسو.
 العاطفي ادلتوازن داعم لآلخرين ويبث روح األمل يف قلوب من حولو.
 أكثر الناس أتثرا ابدلشكبلت ،وابألزمات وقد يقع فريسة للحزن واالكتئاب إذا
مل يتدارك األمر ويطور نفسو يف ىذه اجلزئية.
ُ مضحي ومتعاون وشديد العطاء ،وػلب االنغماس يف األعمال اخلَتية.
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ىل العاطفي سكر لذيذ دائما؟
قد يتمٌت بعضنا لو أصبح العامل كلو من النمط العاطفي بعد أن قرأ ىذه الصفات اجلميلة
عن العاطفيُت ،ولكن ىل كل العاطفيُت أشخاص يتحلون ابلروعة واجلمال ودائما ربلو
احلياة هبم وتطيب؟
حقيقة األمر أن العاطفي حُت يكون متوازان فإنو ُػللي مرارة األايم ويضيف ذلا روحا صبيلة،
ويُعد ىدية القدر دلن حولو ،ولكن عندما يتطرف العاطفي يف عاطفتو ومشاعره فإنّو قد
وػلول حياتو وحياة من حولو إىل واقع ُمرىق ومثَت للضجر.
يوقع نفسو يف ادلهالكّ ،
فمىت يكون العاطفي هبذه الصورة ادلزعجة لنفسو أو لآلخرين؟
تعالوا نتعرف معا على مآزق العاطفيُت لنتوغل داخل احلقائق بشكل أعمق ،ونفهم
شخصية العاطفي بشكل أكرب.
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قرارات العاطفي

قرارات العاطفي تقع عادة يف مثلث السرعة والفرح والغضب إال إذا كان عاطفيا متوازان.
العاطفي عكس العقبلين سباما فهو تريع يف ازباذ قرارتو ،يتخذ عادة القرار مث بعد ازباذ
القرار يفكر ويعيد حساابتو ليسأل نفسو :ىل كانت ىذه اخلطوة صائبة أم ال؟
وىكذا تدور حياة العاطفي غَت ادلتزن يف حلقة مفرغة من القرارات السريعة اليت غالبا ما
يندم عليها ،واليت عادة ما يقررىا يف أوقات الغضب والفرح ،فحُت يغضب العاطفي قد
يُسارع ابزباد قرارات يندم عليها طوال العمر..قرارات قد تدمر عبلقاتو أبقرب الناس إليو،
وتُفقده مكانتو يف قلوهبم ،وقد ذبعلو ؼلسر فرص ىامة يف حياتو ردبا ال تتكرر رلددا .
أما حُت يفرح العاطفي فقد يتخذ قرارات تفرض عليو التزامات ىائلة ،وقد يعطي وعودا ال
يستطيع الوفاء هبا شلا يثقل كاىلو ُويشعره ابدلشقة ،وغلعلو اندما على ما بدر منو ،ويظل يف
حالة لوم متواصل لنفسو؛ ألنو أخذ على نفسو تلك الوعود اليت ال يستطيع الوفاء هبا.
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لذلك إذا كنت عاطفيا فاحذر من القرارات اليت تُتخذ يف قلب احلدث ،وال ذبعل قراراتك
بناء على مشاعر حلظية وانفعاالت وقتية ،وانتظر حىت هتدأ وزبرج من احلالة االنفعالية
للحدث مث ازبذ قرارك ،وحاول أن تقتدي ابلعقبلنيُت؛ فالعقبلين عند ازباذ القرارات يفكر
مث يقرر مث ينفذ ،أما العاطفي ينفذ مث يفكر وال يدرك بذلك أنو قد يتسبب يف كوارث
لنفسو ولآلخرين فإذا وجدت نفسك تُقدم على قرار ما انتظر مث انتظر ،وفكر جيدا،
وسبهل وال تضع نفسك يف مأزق العجلة والتسرع ،وال ذبعل قراراتك كأهنا خط يُرتم على
ورقة يف حلظة دون أي زبطيط.
قاوم رغبتك يف الفعل السريع وقم بدراتة ادلوضوع بتأين مث قرر بعدىا ماذا تتفعل.
ورب قرار حول حياتك إىل جحيم أو جنة لذلك إذا
وتذكر أن قرارك يصنع مصَتكُ ..
كنت من ىذا النمط ضع نُصب عينيك ىذه العبارة الرائعة اليت يُعترب تنفيذىا تفينة صلاة
لكل عاطفي:

"ال تتخد قرارا وقت الغضب ،وال تعطي وعودا وقت الفرح"
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ىل عطاؤك يدمرك؟

حُت يصبح عطاء العاطفي مبالغا فيو ،وزائدا عن احلد يتحول ىذا العطاء إىل عامل إرىاق
ضاغط على ىذه الشخصية؛ ألنو يضطر أن يتنازل عن حقوقو من أجل اآلخرين ،ويدور
يف دوامة احتياجاهتم فينسى احتياجاتو الشخصية ،وتضيع أايمو دون أن ينجز مهامو
األتاتيو يف احلياة ،بل قد يصبح مقصرا يف حقوق أترتو وأقرب الناس إليو وىو ال يشعر
بذلك شلا يعرضو للضغوط النفسية ،وعدم الرضا عن الذات والشعور ابلفشل األتري أو
الذايت.
مثال من احلياة:
قد صلد إحدى ادلوظفات ذبلس يف عملها لساعات عديدة بعد وقت العمل؛ لتنهي
بعض األوراق اخلاصة بزمبلئها ،وتساعدىم يف إهناء مهام عملهم ،مث أييت صاحب حاجة
فتقضيها لو ،مث تطلب منها زميلة ذلا أن تذىب معها لشراء بعض الطلبات بسيارهتا
فتنطلق معها دون أن تفكر ىل ظروف يومها تسمح بذلك أم ال ،وتظل ىكذا يف دوامة
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قضاء حاجات اآلخرين حىت تكتشف أن الليل قد حل وىي مل تعد إىل أبنائها وزوجها
بعد! فتعود إىل بيتها الىثة ،وتصبح كادلتسابق الذي يسابق الزمن ،فإذا هبا مشتتة اجلهد ما
بُت إعداد الطعام وترتيب ادلنزل ومذاكرة دروس األبناء وذبهيز طلبات الزوج قبل رجوعو
من العمل ،وتظل ىكذا حىت يبلغ منها اجلهد مبلغا ،لتُلقى يف هناية اليوم على تريرىا وىي
صريعة األمل اجلسدي جراء ىذا اجلهد ادلتبلحق ،وجراء األمل النفسي الذي ينتاهبا حُت
ينتهي اليوم وىي مل تتابع دروس أبنائها كما ينبغي وىم الذاىبون يف الصباح الختبار هناية
العام..بل جراء األمل النفسي حُت سبر األايم وىي مل تنجز أاي من أىدافها اليت طادلا
خططت ذلا.
ىذه الدوامة اليت وضعت فيها ىذه الشخصية نفسها تُدخلها يف دائرة البلتوازن ادلؤدية يف
النهاية إىل صراعات نفسية وإحساس الشخص بعدم الرضا عن دوره يف احلياة ..فماذا لو
كنت أنت من ىذه الشخصيات ادلبالغة يف العطاء؟
ىل يُرضيك أن تُقصر يف حق أقرب الناس إليك من أجل نفع اآلخرين؟
ىل يرضى هللا – عز وجل – عن ذلك؟
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ىل تيجعلك ذلك يف حالة تواصل جيد مع شريك احلياة أو األبناء أو حىت مع
الذات؟
ىل من اجلائز أن يُضحى ادلرء منا دبسؤولياتو وواجباتو وال يكًتث ذلا ويؤجلها ربت
دعوى إفادة اآلخرين؟
ديننا دين توازن ال إفراط فيو وال تفريط..حىت يف العطاء غلب أن تتعلم كيف تتوازن وال
يكون العطاء تببا يف إحلاق األذى بذاتك أو دبن تعوذلم؛ فأنت ُزلاتب أمام هللا -عز
وجل -عن أدوارك يف احلياة وعن مسسؤلياتك فانتبو قبل فوات اآلوان.
التكن ُدمية ربركها أصابع اآلخرين كما يشاؤون؛ فالعطاء ادلبالغ فيو من العاطفي قد غلعلو
كالدمية يف يد اآلخرين من ادلبتزين أو االعتماديُت ،ذلك ألن الشخصية العاطفية غَت
ُ
ادلتوازنة تستحي عادة أن ترفض لآلخرين طلبا ،أو سبتنع عن أن تُقدم ذلم عوان ،وتستحي
أن تقول دلن حوذلا ال حُت يتعارض األمر مع ظروف حياهتا كي ال تسبب لنفسها
حرجا..ىنا قد يظهر على مسرح األحداث شخصية ابتزازية وانتهازية تعرف من أين يؤكل
الكتف ،وتعرف كيف سبتص دماء من حوذلا بذكاء ودىاء؛ فتجعل العاطفي غَت ادلتوازن
كالدمية يف أصابعها ربركو كيف تشاء ،وتُسخره لتنفيذ طلباهتا عن طيب خاطر منو.
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ولقد رأيت ىذا بعيٌت؛ ففي فًتة من فًتات حيايت كنت أعيش يف الغربة ،وكان يف العمارة
اليت نسكن فيها شخصيتان عجيبتان حقا ،إحداعلا كانت شخصية عاطفية بشكل مبالغ
فيو ،واألخرى شخصية يف قمة االنتهازية ولكن بنعومة مل أر ذلا مثيبل يف حيايت كلها!
الشخصية االنتهازية كانت رباول اتتغبليل من حُت آلخر وقد ُخدعت قليبل يف ابدئ
األمر ولكٌت تداركت األمر.
الشخصية االنتهازية تخرت اجلارة األخرى لتكون ربت أمرىا عن رضا وطيب خاطر
فكانت جارتنا الطيبة زبرج إىل السوق وىي ربمل طفليها لتشًتي الطلبات جلارتنا
االنتهازية بينما ذبلس األخرى يف بيتها تشاىد ادلسلسات واألفبلم ربت ىواء التكييف
البارد.
مث تعود جاريت من السوق لتطبخ ذلا الطعام ربت دعوى أهنا ال ذبيد فنون الطهي وأن
األخرى مبدعة ولطعامها مذاق رائع ال يقاومو أحد!
كل ذلك كان ػلدث بشكل يومي دون أن تعًتض الشخصية العاطفية ودون أن تستحي
الشخصية االنتهازية!
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ظلت جارتنا العاطفية لشهور طويلة على ىذا الدرب حىت جاءتٍت يوما تشتكي يل
وتبكي وزبربين أنو قد حدث بينها وبُت زوجها مشكلة كبَتة؛ ألهنا مل يعد لديها وقت
لتغسل ثياب زوجها أو تعد لو طلباتو األتاتية ،وبكت جاريت الطيبة ألهنا بدأت تشعر
ابلضغط النفسي وأبهنا كدمى األصابع ال تسَت حياهتا وفقا دلا تريد بل وفقا دلا يريد
اآلخرون.
ىكذا ىو العاطفي غَت ادلتوازن قد تسلبو الطيبة وادلشاعر احلنونة والعطاء شخصيتو
فيذوب يف شخصية اآلخرين ويصبح اتبعا ذلم بل قد غلره ذلك مع الوقت للتخلي عن
بعض مبادئو من أجل إرضاء من حولو.

فهل ىذا النمط هبذا الشكل حتلو بو األايم؟!
نعم قد ربلو بو األايم وتطيب ولكن لبلنتهازيُت واالبتزازيُت فقط ..فهل ربب أن
تكون من ىذا النمط أو يكون نصيبك زوج أو زوجة من ىذا النمط؟
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أعتقد أن الرؤية بدأت تتضح أكثر وأكثر ،وبدأان ندرك أن الشخصية تصبح رائعة
وتكرا لذيذا حُت تكون متوازنة بغض النظر عقبلنية كانت أم عاطفية.
إذا كنت من ىذا النمط فتعلم كيف تقول ال دلن حولك حُت تتعارض األمور مع
ظروف حياتك ،وتعلم كيف تقول ال وألف ال دلن تستشعر منو االبتزاز واالنتهازية.
ادلسلم فطن لبيب ال ؼلدعو خداع ادلخادعُت وال مكر ادلاكرين حُت يرتدون ثياب
الطهر والرباءة ففيو من الفراتة ما يؤىلو الكتشاف حقيقة من يتعامل معهم ..فبل تكن
بعاطفيتك تببا يف تدمَت حياتك وحياة أترتك.
ال ذبعل نفسك متاحا دائما لآلخرين وتعلم كيف توازن أمور حياتك.
درب نفسك على التعامل وفقا لؤلولوايت فاألكثر أعلية أوال مث األقل أعلية مهما كانت
الظروف.
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العطاء واحلب اخلانق
ىل من ادلمكن أن يصبح العطاء واحلب حبال يلتف على رقاب وأعناق من حولنا،
فيسلب منهم ىواء السعادة؟
نعم قد يصبح العطاء واحلب كذلك إذا زادت األمور عن حدىا الطبيعي وخرجت عن
إطار ادلعقول.
وىذا ما يفعلو العاطفي غَت ادلتوازن مع أحبابو حيث أنو يقدم خدماتو بشكل مفاجئ،
وعلى ىيئة أمر واقع ،وأحياان بطريقة يغلب عليها اإلحلاح فهو ؼلاف على اآلخرين،
ويتوىم أنو يعرف مصلحتهم أكثر من أنفسهم ،ويعتقد أهنم ال يدركون حجم ادلخاطر اليت
يضعون أنفسهم فيها فيفرض نفسو عليهم فرضا ،وػلاصرىم ابلعطاء اخلانق فإذا هبم
يكرىون ىذا العطاء بل ويكرىون وجود ىذه الشخصية يف حياهتم رغم يقينهم التام بطيبتها
وخَتيتها ..بل وقد يصل األمر ببعضهم إىل رفض ىذه اخلدمات واذلروب منها حىت ولو
كانوا يف أمس احلاجة إليها.
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مثال من احلياة:
قامت إحدى األمهات بتزويج ابنها معها يف بيتها حىت ال تُرىقو تكاليف الزواج فهل قرار
األم صائب؟
ال ؽلكننا أن ضلكم على القرار أبنو صائب أو غَت صائب إال يف إطار عدد من العوامل
ادلتشابكة ،ولكن على أية حال دعوان نرى ماذا حدث ذلذه السيدة.
لقد اندفعت يف ازباذ القرار دون أن تعرف شخصية زوجة االبن ادلستقبلية وىل تتتوافق
معها أم ال وىذا ما يفعلو العقبلين بينما ال ينتبو إليو العاطفي غالبا.
بعد الزواج بدأت األم ادلضحية تتوىل زمام األمور ،فبدأت تشًتي لوازم البيت للزوجة معتربة
أن ذلك عُت العطاء! ولكن ىل فكرت األم احلنون يف أن الزوجة ربتاج إىل أن تتوىل ىي
زمام أمور حياهتا بنفسها وتشعر ابالتتقبللية وادلسؤولية ،وأن تكون مسؤولة عن مصروف
بيتها بنفسها تتصرف فيو ابلشكل الذي يناتبها؟
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بدأت كذلك األم تتوىل مسؤولية إعداد وطهي الطعام دون أن أتخذ رأي الزوجة معللة
ذلك بينها وبُت نفسها أبن زوجة ابنها عروس يف مقتبل العمر فلن ذبيد فن إعداد الطعام،
شلا قد يزعج ابنها الذي اعتاد أن يتناول أطيب الطعام من يد أمو!
فهل فكرت ىذه األم يف أن الزوجة ردبا تريد أن يتذوق زوجها طعامها ،وأهنا مع الوقت
تتتعود وتتقن ما تقوم بعملو؟
وىل فكرت ىذه األم احلنون يف أن الزوجة ربب أن تكون ملكة يف بيتها ولو لعدة أايم يف
األتبوع؟!
أصلبت زوجة االبن وتولت اجلدة زمام الًتبية ،وربملت ما ال تطيقو امرأة كبَتة يف السن
مثلها ،وأرىقها ذلك كثَتا وأتعبها صحيا ،ولكنها كانت تتحمل ألهنا تعتقد أهنا تُضحي
من أجل من حوذلا ،وزبفف عنهم العبء وعناء الًتبية ،وألهنا على يقُت أبن ابنها وزوجتو
ال غليدان فنون الًتبية وأهنم ردبا يفسدان طفلهما وال ُػلسنان تربيتو ..فهل فكرت ىذه األم
أن من حق أي أبوين أن يربيا أبنائهما بطريقتهما علا دون تدخل مباشر من اآلخرين؟
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األدىى واألمر أن أم الزوج صارت تتدخل فيما ترتديو الزوجة لزوجها وزبتار ذلا األلوان اليت
تراىا مناتبة وادلبلبس اليت تظن أهنا تتعجب زوجها دون أن تًتك للزوجة حرية اختيار ما
ترتديو!
لننتقل ابدلشهد اآلن إىل زوجة االبن ونرى كيف كانت مشاعرىا ذباه أم الزوجة ..لقد
كانت يف البداية ربب أم زوجها ،وتعتربىا أما اثنية عوضها القدر هبا عوضا عن أمها اليت
توفت وىي صغَتة ،ولكن مع الوقت أصبحت تشعر بعبء وجود أم الزوج يف حياهتا،
وبدأت تظهر ادلشكبلت بينهما وامتدت ادلشكبلت إىل الزوج الذي أصبح حائرا بُت إرضا
أمو ادلطالب بربىا حىت هناية العمر ،وبُت الزوجة اليت يراىا أمام عينيو وىي ببل أي حقوق
ُ
يف بيتها.
ىذه التضحية اخلانقة جعلت الزوجة تكره أم زوجها ،وتتمٌت لو رحلت عن حياهتا،
وأصبحت تشعر أهنا عبئا عليها وتببا يف تكدير حياهتا شلا أدى إىل حدوث الكثَت من
التصادمات واخلبلفات بُت ىذه الزوجة وأم زوجها ،بل وبُت الزوجة وزوجها ،وأصبحت
كل األطراف يف شقاء بسبب عطاء األم اخلانق.
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ىكذا ؼلنق العاطفي غَت ادلتوازن من حولو بتضحياتو وعطائو لذلك حُت تُقدم العطاء
والتضحيات أتكد أهنا تناتب ظروف من حولك ابلفعل وأهنم ػلتاجون إليها وال تفرض
نفسك فرضا عليهم بل دعهم يطلبون ما يريدون حبب ،وال ذبعل حبك دلن حولك
وخوفك عليهم يصور لك أنك وحدك القادر على جعل السفينة تسَت يف طريقها الصحيح
فلست وحدك القبطان فكل شخص قبطان حياتو ولو احلق يف أن يسَتىا كيف يشاء.
مثال آخر:
رضبة زوجة حنون وأم كلها عطاء ولكنها تعاين من اخلوف الشديد على من ربب ،والرغبة
يف البذل الشديد من أجلهم ،فإذا هبا تضيق احلصار على أبنائها خوفا عليهم من نزالت
الربد ،فتغلق النوافذ وتكلفهم ما ال يطيقون من ادلبلبس ،مث ىاىي تبلحقهم بصحيفة
طويلة من النصائح الطبية واالجتماعية والنفسية!
وحُت يبدأ األبناء يف اتتذكار دروتهم ذبلس إىل جوارىم تذاكر ذلم كل شاردة وواردة ظنا
منها أهنا بذللك تصنع منهم عباقرة يتفوقون على أقراهنم وال تدري أهنا بذلك تريب فيهم
االتكالية واالعتمادية وعدم ربمل ادلسؤولية ،وال تدري كذلك أهنا بتشديد احلصار عليهم
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زبنقهم وسبنحهم الفرصة لكي يتفلتوا منها ويفعلوا عكس ما تريد من وراء ظهرىا ال لشيء
توى للشعور ابحلرية ،والتحرر من تجن القيود اخلانقة.
احلب الزائد واحلماية الزائدة يذحبان أواصر التواصل الناجح بسيف انعم وحاد فإذا أردت
أن تتواصل مع من حولك تواصبل انجحا كن متوازان يف عواطفك ..وال تبالغ يف احلب أو
اخلوف أو احلماية حىت ال تضطرىم إىل التفلت من بُت يديك.
حبك لآلخرين قد يدفعك لقتلهم قتبل انعما فانتبو وال زبنق من حولك حببك واىتمامك
وخوفك عليهم وعطائك ادلبالغ فيو.
أما إذا كنت من النمط العقبلين وتعاملت مع مثل ىذه الشخصية فتفهم أهنا تفعل ذلك
ليس من أجل فرض السيطرة عليك ،وال إلغاء شخصيتك أو التعدي على حقوقك بل ما
يدفعها إىل ذلك احلب والتضحية والعطاء فاجلس معها وربدث إليها برفق وأخربىا ما
الذي تكرىو وما الذي ُرببو حىت يدوم بينكما التفاىم واحلب.
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كيف تعاجل التضحية ادلفرطة لديك؟
إذا كنت من النمط العاطفي ادلضحي غَت ادلتزن البد وأنك تستشعر بينك وبُت نفسك
أن ىناك خلبل ما يؤرق عليك حياتك ،ويُفسد عليك أوقاتك ،فإن كنت كذلك فإليك
ىذه النجوم ادلضيئة ..زين هبا مساء عبلقاتك مع اآلخرين لتسَت يف درب العطاء وأنت
ىادئ النفس قرير العُت.
ال تفرض على من حولك عطاءك فرضا ،بل قدمو كاقًتاح لطيف مث أييت دور اآلخرين
ليحددوا ىل ىم حباجة إىل ذلك العطاء ابلفعل أم ال .
فكر قبل أن تُقدم التضحية ىل يستطيع من أمامك أن يقوم هبذا العمل بنفسو أم ال ..إن
كانت اإلجابة نعم تاعده فقط على القيام بو ،وعلمو آليات القيام بو ،وال تقوم بو
ابلنيابة عنو؛ حىت ال ربولو إىل مبتز عاطفي ،أو إىل إنسان اتكايل واعتمادي .
تفهم شخصية من أمامك ،واعلم أن اآلخرين ال يُفًتض أن يكونوا مثلك سباما؛ فبل تنتظر
تضحيات شلاثلة منهم كي ال تُصدم وليس معٌت ذلك أن من حولك أاننيون ولكن طباع
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البشر سلتلفة وتعاملهم مع أمور احلياة ؼلتلف من شخص آلخر؛ فكن مران وتقبل
االختبلفات تسعد وتُسعد من حولك .
ال ترىق نفسك وال تضحي بسعادة أبنائك وأترتك من أجل اآلخرين ،وتذكر أن كلنا راع
وكلنا مسؤول عن رعيتو ،فبل تضحي بوقتك مع أبنائك ووقت مهامك األترية من أجل
أن ربادث زميل لديو مشكلة عابرة يستطيع حلها بنفسو أو ؽلكن أتجيل حلها قليبل ،بل
قم آبداء واجباتك األترية أوال مث ىرول إىل مساعدة اآلخرين طادلا أن األمر ال يصل إىل
مرحلة اخلطر ،وطادلا أنو ؽلكنو التأجيل .
احًتم خصوصيات من حولك وال زبض يف تفاصيل حياهتم بغرض مساعدهتم حىت ال
تكون عبئا ثقيبل عليهم ،ويكرىون مع الوقت وجودك يف حياهتم.
ثق سباما أن اآلخرين ؽلكنهم اجتياز اختبارات احلياة دبزيد من التجارب فدعهم وشأهنم
سَتون أمور حياهتم كما ػللو ذلم ،وال تتدخل يف كل صغَتة وكبَت ربت زعم خربتك يف
يُ ّ
احلياة ولكن ؽلكنك تقدًن النصح اخلفيف مث دع ذلم حرية التصرف وفق قناعاهتم .
اترك لنفسك وقتا للراحة والتأمل واالتتجمام كي ؽلكنك اتتكمال ادلسَت .
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مارس بعض اذلواايت واالىتمامات اليت من شأهنا أن تشغلك بنفسك نوعا ما حىت ال
تظل حياتك دائما تدور يف فلك حياة اآلخرين.
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العاطفي واحلساسية ادلدمرة
حُت نتحدث عن العاطفي غَت ادلتزن ومساتو ال ؽلكن أبي حال من األحوال أن ظلر مرور
الكرام على مشكلة احلساتية ..ىذه ادلشكلة اليت تؤرق حياة صاحبها وذبعلو عُرضة للقلق
والتوتر وزلاصرة ادلشاعر النفسية السلبية لو.
تُرى ما ىي مسات الشخص احلساس وىل من ادلمكن القضاء على ىذه اآلفة اخلطَتة؟
الشخص احلساس تؤثر فيو الكلمة البسيطة نظرا لرىافة حسو ،وقد تظل ىذه الكلمة ربفر
ذلا طريقا يف عقلو ونفسو بكل قوة ..بل إن ىذه الكلمة اليت قد تبدو لآلخرين كلمة عادية
وعابرة قد ُسبثل ابلنسبة لو الرصاصة اليت زبًتق قلبو ببل ىوادة وال رضبة.
الشخص احلساس يؤدلو بشدة غضب اآلخرين منو وخصامهم لو وابتعادىم عنو ،ويبدأ
ضمَته يف معاتبتو وإشعاره ابلذنب حىت وإن كان اآلخرون ىم ادلذنبون يف حقو.
تريع البكاء وأييت بكاؤه على أثر مواقف عادية ال يهتم هبا كثَت من الناس ويرون أهنا ال
تستحق التوقف عندىا من األتاس.
إذا وجو لو اآلخرون نقدا أو نصيحة قوية ردبا ينخفض تقديره لذاتو اطلفاضا ملحوظا.
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ثقتو بنفسة مهزوزة ،وال يرى نقاط قوتو بل يرى بوضوح نقاط ضعفو فقط.
يعيش مشاكل اآلخرين وأحزاهنم ويتعمق داخلها حىت ربتويو؛ فيصَت مشغول البال ،مهموم
النفس،حزان عليهم وأتثرا حلاذلم.
يُعترب احلصول على احلب وتقبل اآلخرين لو على قمة ىرم احتياجاتو النفسية واالجتماعية
وحُت يفتقدعلا تنقلب حياتو رأتا على عقب.
إذا قل اىتمام اآلخرين بو لظروف ومشاغل احلياة راودتو الظنون واألفكار السلبية حول
ذاتو.
الشخصية احلساتة ال تُعرب عن مشاعرىا السلبية ذباه مواقف اآلخرين ألهنا زبشى بشدة
أن ذبرح مشاعرىم ،فتظل متحملة للضغوط النفسية وعيوب اآلخرين حىت تنفجر مرة
واحدة حُت يزيد الضغط عليها.
من صفات احلساس كذلك أنو عندما يتعرض لتغَت مشاعر اآلخرين ذباىو يُصاب بصدمة
نفسية؛ لذلك فهو األشد جرحا وأتدلا من خربات الفشل العاطفي أو االنفصال يف احلياة
الزوجية.
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درجة ربملو لئلحباطات ضعيفة ،وابلتايل ىو األكثر عُرضة يف أظلاط البشر للوقوع فريسة
لنوابت احلزن واليأس بل والدخول يف حاالت االكتئاب عند الصدمات القوية.
الشخص احلساس يعاين من حاالت اجللد للذات فهو كثَت اللوم لنفسو على أشياء ال
تستحق أن يقف عندىا شلا يُعرضو لئلصابة ابلضيق والتوتر فينعكس ذلك على صحتو
فنراه مصااب ابلتهاابت ادلعدة والقولون العصيب بسبب زلاصرة ادلشاعر السلبية لو.
قد يُفسر تصرفات اآلخرين بشكل مبالغ فيو ،شلا غلعل من حولو يضيقون بو ويتجنبون
أحياان التعامل معو راحة ألنفسهم من عناء ىذه احلساتية.
مثال من احلياة:
شخصية حساتة طلبت من صديقتها أن ؼلرجا معا فاعتذرت الصديقة النشغاذلا.
يف األايم التالية اتصلت ىذه الشخصية بصديقتها عدة مرات فلم تتلق منها جوااب ،ظلت
ىذه الشخصية ربدث نفسها أبن صديقتها مل تعد ترغب يف احلديث معها ،وتتهرب منها
ألهنا عثرت على صديقة جديدة ،مث تقول لنفسها حبزن وأتثر :ال بل ىي غاضبة مٌت ألين
خرجت وحدي ومل انتظر حىت يسمح وقتها ابخلروج معي.
ظل عقلها يدور يف صراعات بُت الشك يف صديقتها اترة وجلد الذات اترة أخرى وواقع
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األمر أن صديقتها كانت خارج ادلنزل لعدة أايم انتية ىاتفها يف ادلنزل!
من صفات احلساس أيضا أنو يف بعض األحيان يضع نفسو يف موضع اإلىانة النفسية
بسبب احتياجاتو العاطفية فحُت يُقابل ابلرفض شلن ػلب أو حُت يُعامل بغلظة يتحمل
من أجل أال يفقد احلب ومشاعر األمان اليت يستشعرىا بوجود احلب.
مثال على ذلك:
زوجة عاطفية شديدة احلساتية تزوجت من عقبلين حاد وغَت متزن
ىي ُؽلثل الشعور ابحلب والقبول ذلا قمة احتياجاهتا.
ىو ُؽلثل الشعور ابلسيطرة وفرض الذات قمة احتياجاتو.
يعامل الزوج زوجتو بكل غلظة ..فردبا أىاهنا أمام اجلميع،وامتدت يده لتنهال عليها ضراب
دون ذنب اقًتفتو.
ىي ربزن وتبكي وتتأثر  ..ىو ؼلاصمها ويبتعد عنها فتستشعر احلرمان النفسي فتهرول
خلفو لتصاحلو ..بل وردبا يقابل زلاوالهتا ابلصدود واإلدابر عنها فتزداد ىي إقباال عليو،
وتُضحي حبقها يف احلياة بكرامة وعزة نفس من أجل احلب!

65

للحساسية عالج فتناولو
كيف تعاجل نفسك من فرط احلساسية إذا كنت شخصية حساسة ؟
مل ؼللق هللا عز وجل داء إال وخلق لو دواء فبل تبتئس ،ولكن الداء العضال ػلتاج إىل
طبيب ماىر يكتشفو ،ويُشخصو ،ويعرف كيف يتعامل معو برباعة ،لذلك إذا كنت من
النمط احلساس ال ربزن وال تشعر أن الدواء صعب وزلال بل ىو ػلتاج منك أن تكون
ماىرا  ،وأن تنظر إىل نفسك نظرة إغلابية وأن تدرك أنّو رغم مساوئ احلساتية ورغم كثرة
السلبيات يف ىذا األمر إال أن يف األمر أيضا الكثَت من اإلغلابيات؛ فاحلساس شخص
مرىف ادلشاعر ،تطيب نفسو بسعادة من حولو ويرجو اخلَت لكل البشر ،ويتعامل بنفس
نقية ال ربمل األحقاد لغَتىا ،فانظر أوال إىل إغلابياتك كي تستطيع التغلب على
تلبياتك.
واآلن لنبحر معا يف رحلة تريعة يف أعماق حبر الدواء الفعال ذلذا احلوت ادلفًتس لنلتقط
ىذه الكبسوالت رائعة ادلفعول إبذن هللا.
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إذ ضايقتك تصرفات من حولك ال تكتم مشاعرك حىت تصل إىل مرحلة االنفجار بل
صارحهم بلطف وحب وحدثهم عن ما يضايقك ،ولكن احذر أن تكون كثَت العتاب ال
تدع واردة أو شاردة إال وتعاتب عليها؛ فإن كنت كذلك فأنت ربول نفسك إىل ملح
مزعج ال تستسيغو األلسنة  ..ولكن دع األمور البسيطة سبر بسبلم وتغافل عنها واعلم أن
تسعة أعشار السعادة يف التغافل كما يقولون ،وال تقف عند الكلمات وادلواقف العابرة
طويبل ،وعاتب على األشياء اليت تستحق العتاب فحسب ..واجعل عتابك لطيفا صبيبل
مثلك.
إذا ابتعد عنك من حولك شلن ذبمعك هبم عبلقة حب قوية وخاصموك اقًتب منهم
يف حدود احًتام الذات ،وال تسمح دلشاعرك أبن ذبعلك ربٌت ظهرك ليمتطيك من
حولك ،وال ذبعل احتياجك العاطفي يضعك يف موضع اإلذالل ..اعف عمن ظلمك..
وتامح من أتاء إليك ولكن حُت ذبد أن من أمامك يستغل طيبتك وحسن ُخلقك
وحبك لو فيزداد بعدا عنك لتزداد أنت قراب منو ،ويتعمد خصامك ألنو يتلذذ بتذلل قلبك
لو وقتها كن قواي ودعو وشأنو واغلق أبواب قلبك قليبل حىت يعرف أن احلب ال ُؼلضعك
للذل وأن عبلقتك بو غلب أن تسَت يف إطار من االحًتام ادلتبادل والتكافؤ النفسي..
67

ولكن ال ذبعل ىذا التحول يواري عنك احلقائق وغلعلك تظن نفسك دائما على حق
فكلنا طلطئ؛ فإذا أخطأت يف حق من ربب اعتذر وتقرب إليو حبب واطلب منو العفو
دون غضاضة يف ذلك ،وانعم معو بدفء التسامح واحلب.
ال تنتظر من اآلخرين االىتمام الشديد؛ فاحلياة كلها مشاغل ومتاعب وكدح ،وكل إنسان
لو علومو ومسؤولياتو وواجباتو ،وكل إنسان لو شخصيتو اليت يعرب من خبلذلا عن اىتمامو
ابآلخرين فالبعض يهتم ابلكلمة والبعض ابلفعل ..البعض أييت اىتمامو على شكل اتصال
تليفوين والبعض على شكل لقاء عميق وطويل  ..البعض أييت اىتمامو أبن تراه مسرعا
إليك يف وقت األحزان وادللمات والبعض تراه إىل جوارك يف كل وقت ..فتعامل مع
اآلخرين وفق طباعهم ال وفق طبعك أنت ،واضبد هللا على حبهم لك ،وارض بنصيبك من
ىذا االىتمام ،وال تكلفهم فوق طاقتهم كي ال ترىق مشاعرىم فيملُّوك مع الوقت.
حافظ على قلبك نقيا صافيا هلل -عز وجل  -فبل تعلقو أبحد التعلق الزائد عن احلد
فهذا أجدر أبن غلعلك ربيا يف تبلم نفسي وىدوء قوي ،وأجدر أبن غلعلك كالشجرة
راتخة اجلذور حُت تتلقى بعض الصدمات واإلحباطات ال تنحٌت وال تقع بل تظل اثبتة
وراتخة قد تسقط بعض أوراقها بسبب عنف وقوة الريح ولكنها ترعان ما ُذبدد ىذه
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األوراق وتنشر اجلمال حوذلا.
حاول مساعدة اآلخرين قدر اإلمكان يف حلول مشاكلهم ،وتعاطف معهم ،وقدم ذلم
النصائح ادلخلصة ،ولكن ال تنغمس وتط ىذه ادلشكبلت وتتأثر هبا ،وذبعلها تعكر
عليك صفو يومك ،بل عليك أن تفصل نفسك عنها سباما فبل تتعامل معها وكأهنا
مشكبلتك أنت فتنقلها إىل بيتك وأترتك فتحول أترتك إىل مستشفى لؤلمراض النفسية
مع الوقت.
مثال على ذلك:
حنان شخصية خلوقة وحساتة وعطوفة ،علمت أن صديقتها تعرضت دلشكلة عائلية
قوية ،حزنت حنان للحال الذي وصلت إليو صديقتها كثَتا؛ فقدمت ذلا الدعم ادلعنوى
العميق ،والنصيحة الصادقة ،ووقفت إىل جوارىا بكل ما سبلك من قوة.
عادت حنان إىل بيتها واحلزن ؼليم على وجهها ..ظلت تبكي على صديقتها وما وصل
إليو حاذلا ..مل تستطع أن تتناول طعامها ..جلست يف ركن من أركان البيت واذلموم ذبتمع
حوذلا.
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عاد زوجها من العمل فظلت ربكي لو ما حدث لصديقتها وكيف أن ادلشكلة أثرت
عليها فجعلتها عاجزة عن القيام أبي من مهام البيت ،واهنارت بُت يديو.
عاد األبناء من ادلدرتة فلم تقو على اتتذكار الدروس ذلم؛ فالنفسية ُمدمرة والقوى
ُمعطلة ،واحلياة صارت توداء يف عينيها.
لقد نقلت حنان حالة البؤس إىل منزذلا فبدال من أن كان لدينا شخصية واحدة مصابة
ابذلموم وادلشكبلت أصبح لدينا شخصيتان واقعتان فريسة للحزن واذلموم ..فهل كون ادلرء
حساتا عطوفا عليو أن ينغمس يف مشكبلت اآلخرين حىت يذوب فيها؟!
لو زبيلنا أن احلياة كالبحر اذلائج أحياان ،واذلادئ أحياان أخرى ،وأن ادلياه اليت سبلؤه ما ىي
إال علوم ومشكبلت ومتاعب احلياة ،وأننا ضلن السفينة اليت تسَت يف ىذا البحر ،فبلبد
للسفينة أن تكون قوية ومتينة وال تعاين من الثقوب والشقوق اليت تنقل ادلاء لداخلها ،بل
غلب أن تسبح فيو دبهارة وىي تعرف وجهتها حىت تصل إىل الشاطئ تادلة.
أما إن تركنا ىذه الثقوب والشقوق كما ىي دون أن نقف ذلا وقفة قوية ،ودون أن نتعامل
معها حبزم ربت ُمسمى احلب واحلساتية والعطف الزائد ،فإن ادلاء تيتسرب للداخل بقوة
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وتتغرق السفينة وؽلوت من فيها وتنتهي حياهتم بشكل مروع وأليم ،وتتزيد اخلسائر رغما
عنا.
لذلك دع اذلموم ربيط ابلسفينة كما شاءت األقدار ،وتعامل مع ىذه األقدار حبكمة
ادلؤمن الفطن ،الذي يسبح بسفينتو حىت شاطئ االتتقرار النفسي ،وإن رأى تفينة حولو
تغرق أترع يف إنقاذىا ومل يسمح لنفسو أن يغرق معها.
تاعد من حولك ولكن ال تسمح للهموم ابلتسرب إليك كي ال تُصبح أنت عُرضة
لبلكتئاب مع الوقت ،وتذكر أن من حق أىلك عليك أن ينعموا حبياة ىادئة بعيدا عن
اذلموم وادلشاكل اليت تنقلها إليهم برباءة وحسن نية ..لذلك غلدر بك أن تتعامل مع
مشكبلتك ومشكبلت من حولك تعامل العقبلين ادلتزن ،فالعقبلين ادلتزن يفكر بعقلو وال
يتوغل دبشاعره داخل ادلشكبلت ..العقبلين يقف خارج دائرة ادلشكلة ..ينظر إليها بعمق،
ويتأملها بروية ،وال يسمح لنفسو ابلقفز داخل ىذه الدائرة؛ ألنو يعلم جيدا أن من يقف
خارج دائرة ادلشكلة يرى الصورة كاملة أما من يقع داخلها فبل يرى إال بعض اجلوانب فقط
شلا غلعلو أحياان يقع فريسة ألنياهبا.
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عاجل حساسيتك مبيزان الكلمات
من أصبل ما ؽليز العقبلين ادلتزن أن ميزان تعاملو مع اآلخرين ميزان عادل ال يعرف
الظلم وال اجلور ،لذلك حاول أن تقتدي بو يف ىذه اجلزئية ووقتها تًتاتح كثَتا وتريح من
يتعامل معك ..دبعٌت أنو ينبغى عليك لتعيش مراتح البال أن تزن كبلم اآلخرين ومواقفهم
دبيزان العقل ،وال تفسر تصرفاهتم ابندفاع العاطفة ،وبنظارة ادلشاعر.
ولنأخذ مثاال على ذلك:
فتاة يف ادلرحلة الثانوىة ذبتهد بشدة يف اتتذكار دروتها ،ولكن كلما دخل والدىا عليها
فجأة وجدىا يف وقت الراحة شلكسة هباتفها ربادث صديقاهتا ،أو تتصفح مواقع االنًتنت.
غضب األب وعاتب ابنتو عتااب حادا ،واهتمها ابلتقصَت وتضييع الوقت ،وىددىا بسحب
اذلاتف منها.
أتثرت الفتاة أتثرا قواي من موقف األب ..اغلقت على نفسها الباب وظلت تبكي بكاء
شديدا ،ورفضت تناول الطعام ،وبدأت تشعر بصداع شديد ،وأمل يف ادلعدة ،وزادىا أدلا
ضمَتىا الذي أنبها لغضب أبيها عليها ،فبدأت تعاين من الصراع النفسي ،فتارة ترى أهنا
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مقصرة كما يقول والدىا وأهنا تستحق ىذا العقاب ،واترة تشعر بوقع الظلم عليها وأن
والدىا غَت ُمنصف وأنو مل يقدر جهدىا طوال اليوم ،وأن حظها العثر غلعلو يدخل عليها
فقط يف أوقات الراحة ..ونتيجة ىذا الصراع والشعور ابحلزن والتوتر مل يعد لديها القدرة
عدم على اتتذكار دروتها بصفاء ذىن.
لو زبيلنا أن ىذه الفتاة نفسها من النمط العقبلين ادلتزن تنرى رد فعل سلتلف سباما..
تنجد شخصية تلتمس العذر ألبيها وتفكر بعقلو ومنطقو ىو ،وتقول لنفسها :إنو ال يراىن
توى واذلاتف يف يدي ،فمن حقو أن ؼلاف علي ،ويظن أنٌت ُمقصرة فهذا ما غلدين عليو
ابلفعل كلما دخل حجريت ،وىو يتمٌت أن يراين متميزة ويكدح من أجل أن أصل إىل
التميز ..وقتها لن تبكي ىذه الفتاة وتتأثر بل تتتفهم وجهة نظر أبيها وتبب كلماتو
الصادمة ،وتتفكر يف حل للمشكلة يرضيها ويرضي أبيها.
لذلك حاول اتتخدام العقل يف التعامل مع االمور وادلواقف وكلمات اآلخرين ،وال
ربسب حسااب لكل كلمة وكل شاردة وواردة ،وال تقف لكلمات اآلخرين ابدلرصاد
كالصائد الذي يتحُت الفرص الصطياد الفريسة فاألمور أبسط من ذلك ،وادلؤمن الذكي
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لديو من حسن الظن ما يكفيو ألن يعيش مراتح البال ،ىادئ النفس ،يتنعم ابلسبلم
الداخلي.
اجعل حسن الظن دأبك يف احلياة ،وزن كلمات اآلخرين دبيزان العقل فذلك كفيل أبن
غلعل حساتيتك زبتفي مع الوقت فتنعم بعبلقاتك وتواصلك مع من حولك وينعم
اآلخرون ابلتواصل معك.
أما إذا كنت من النمط العقبلين أو العاطفي ادلتزن وكنت تتعامل مع شخصية حساتة
ىكذا فكن لطيفا معها وتعامل معها بلباقة شديدة ،وعرب عما تريد بكلمات رقيقة ،وكن
واضحا فيما تريد ،واشرح وجهة نظرك ذلا ليزول توء الفهم الذي يتبادر إىل ذىنها.
امؤل صندوقك كثريا
زبيل معي أن لدينا صندوقُت أحدعلا فار واآلخر شللوء أبثقال من احلديد ،وأننا وضعنا
الصندوقُت ربت تيار ىوائي قوي..تُرى أيهما تيطَت أدراج الرايح وأيهما تيقف اثبتا قواي
راتخا ال يتزحزح عن مكانو قيد أظللة؟

74

اإلجابة معروفة ابلطبع ،ولكٍت ال أريد اإلجابة بل أريد ما وراءىا ..ضلن البشر مثل
ىذه الصناديق ،وتيارات اذلواء ىي كلمات اآلخرين احملبطة وادلثبطة ،واليت تُصيب
الشخصية احلساتة يف مقتل ،فالشخص احلساس كما أتلفنا تابقا يتأثر بنقد اآلخرين
ويرى نفسو بعيوهنم فإن وصفو أحدىم بصفة ما ظلت ىذه الصفة ملتصقة بذىنو ونفسو
ال تريد أن تفارقو أبي حال من األحوال ،أما احلديد الذي وضعناه داخل ىذا الصندوق
فهو نقاط القوة اليت سبيز كل منا ،فما من سللوق على ىذه البسيطة إال ورزقو هللا عز وجل
من ادلواىب والقدرات ما يؤىلو ألن ينجح يف أمر ما ،ولكننا نغفل كثَتا عن ىذه اذلدااي
الرابنية ونعيش دون أن ظلؤل الصناديق دبا تستحق أن سبتلئ بو ،فنشعر ابطلفاض التقدير
الذايت عند كل كلمة تُقال لنا تواء كانت مقصودة أو غَت مقصودة..لذلك عليك أن سبؤل
صناديقك بنقاط قوتك ..احبث عنها بذكاء .
تل نفسك ما الشيء الذي ؽليزين؟
ما الشيء الذي ؽلدحٌت اآلخرون بسببو؟
ما الشيء الذي أمارتو حبب وشغف؟
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ما الشيء الذي أشعر ابلسعادة حُت أمارتو؟
احبث عن ىذا الشيء وزد مهاراتك فيو ،وأتقنو ،واجعلو نقطة قوة سبنحك الثقة ابلذات
وترفع تقدير لنفسك ،فكلما ارتفع منسوب تقديرك لذاتك ارتفعت الثقة ابلنفس وابلتايل
قل منسوب احلساتية واحتياج ادلدح من اآلخرين ،والتأثر الشديد بنقدىم حىت ؼلتفي ىذا
ادلنسوب سباما.
ال تقل ليس لدي نقاط قوة بل لديك ولكن ردبا مل تعرفها بعد؛ فنقب عنها وتتجدىا يوما
ما إبذن هللا.
ويف النهاية تذكر أن ىذه الكبسوالت ذبعلك تكرا لذيذا ابلفعل ،أما حُت تُصر على
االتتمرار يف احلياة بداء احلساتية فأنت ربكم على نفسك أبن تعيش يف دور ادللح الذي
يرتدي ثوب السكر اخلادع فانتبو وحاول عبلج حساتيتك بنفسك ألهنا تدمرك مع الوقت
وتدمر حب اآلخرين لك.
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احذر سيول احلب
صبيل ىو احلب حُت غلعلك تفتح أبواب قلبك دلن ربب ..ربتويو بدفء مشاعرك،
وترويو من فيض حنانك.
وصبيل ىو احلب حُت يكون معتدال ،ويف موضعو ،وىذا ما يفعلو اإلنسان ادلتوازن
تواء كان عقبلنيا أوعاطفيا ،أما العاطفي غَت ادلتزن فلو حساابت أخرى ربكم نبضات
قلبو ،فاحلب لديو مشاعر فياضة وجارفة تندفع ضلو احملبوب يف أي وقت ومهما كانت
األوضاع؛ فتحاوطو من كل اجلهات وتفرض عليو حصارا ؼلنق األنفاس.
إنو يفرض مشاعره بشكل ضاغط على من ػلب ،فيغرقهم بكلماتو ادلعسولة اليت ال
تنتهي وال تتوقف ،ومشاعره ادلتدفقة اليت تظهر يف كل وقت حىت ولو كان اآلخرون يف
وضع ال يسمح ذلم ابتتقبال ىذه ادلشاعر ..وػلاصرىم ابىتمامو الشديد وادلبالغ فيو
وكأهنم أطفاال صغارا يتوجب عليو أن ػلميهم من أنفسهم.
العاطفي غَت ادلتزن يف عبلقاتو مع من ػلب ال يًتك ذلم مساحة من اخلصوصية ،فهو
يتوقع أن يبوحوا لو بكل أترارىم عن طيب خاطر ،وأن يفتحوا قلوهبم فيخرجوا مكنوهنا
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حىت وإن كان ذلك فوق حدود طاقتهم النفسية ،ىو يتوقع ذلك منهم وإن مل يفعلوه فإن
الشك يف حبهم لو يسيطر عليو حىت يقتلو.
ىذا األتلوب من احلب ينفر منو العقبلنيون والعاطفيون ادلتزنون ،ويشعرون معو
ابالختناق وعدم ربمل الوضع فتأيت ردود أفعاذلم بشكل متفاوت ،فالبعض يفر من ىذه
ادلشاعر فرارا ،والبعض يتحمل رغما عنو كي ال غلرح اآلخرين أو يصيبهم أبذى نفسي.
لذلك إذا كنت من ىذا النمط فاحذر من تيول مشاعرك تلك؛ ألهنا تُغرق العبلقة
وتنهيها هناية مأتاوية ،وتذكر أن احلب ادلفرط لو حبلوة كحبلوة السكر ولكن فرط
حبلوتو غلعل النفس ال تتحملو ..سباما كشخص يعشق احللوى ولكنو وجد نفسو ذات يوم
وقد فُرض عليو أن تكون وجباتو اليومية عبارة عن حلوايت شرقية وحلوايت غربية وأنواع
سلتلفة من اجلاتوىات والكيكات ..ردبا تيأكل منها مرة أو عدة مرات ،بل فلنقل عدة
أايم ولكنو لن يتحمل أن يكون ىذا الطعام ىو زاده يف احلياة إىل األبد ..وقتها ردبا تشتاق
نفسو إىل قليل من ادللح وردبا يرى فيو كل اجلمال الذي مل يعد يراه يف السكر.
حُت تُغرق اآلخرين يف مشاعر احلب فأنت تضطرىم إىل اذلروب بعيدا؛ لذلك حاول أن
تكون مشاعرك عسبل لذيذا ػلمل الشفاء وال تكن تكرا قواي ػلمل ادللل والعناء.
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حىت تستقيم احلياة بني العقالين والعاطفي
حىت تستقيم احلياة ويدوم احلب بُت العقبلين والعاطفي ،وزبتفي الصراعات من
حياهتما على كل منهما أن يتفهم طبيعة اآلخر ،وأن يتعامل معو وفقا ذلذه الطبيعة.
يف السطور القادمة تنقدم بعض الكبسوالت ادلفيدة لكل من النمطُت حىت تستقيم
احلياة ويدوم احلب بينهما فتقبل مٌت أيها القارئ الكرًن ىديىت ،وافتح ذلا عقلك وقلبك
ففيها الشفاء إبذن هللا -عز وجل -وبتطبيقها تتقل ضغوط احلياة الناذبة عن توء
التواصل بُت العقبلين والعاطفي يف كثَت من األحوال.
 إذا كنت عاطفيا تعامل مع العقبلين دبزيد من العقل ،وإذا كنت عقبلنيا تعامل
مع العاطفي دبزيد من التعاطف فهذا أدعى التتقرار العبلقة بينكما .
 إذا كنت عاطفيا امنح العقبلين فرصة الزباذ القرارات بتأين وال تضغط عليو
بسرعتك؛ فالعقبلين ال يطيق التسرع .وإذا كنت عقبلنيا تفهم كراىية العاطفي
للبطء الشديد يف ازباذ القرارات فحاول أال تطيل وقت ازباذ القرارات البسيطة
والعادية ،واجعل العاطفي يشعر أن القرار يف حيز اىتماماتك ابلفعل.
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 إذا كنت عاطفيا ال تغرق العقبلين يف حبر احلب ،بل امنحو احلب حبكمة ،وعرب
عن حبك ابألفعال قبل الكلمات ،وال تكثر من الكلمات الرومانسية؛ حىت ال
ؽلل منها ويتعامل معها وكأهنا تكر شديد يرىق النفس ،وإذا كنت عقبلنيا
فامنح العاطفي ادلزيد من احلب واحلنان والرعاية واالىتمام اللفظي فالعاطفي
ػلتاج بشدة إىل كلمات ودلسات احلب.
ربمل العقبلين نتيجة احتياجك العاطفي وتعطشك للحب ،وحاول أن سبؤل
 ال ّ
حياتك ببعض اإلغلابيات وبعض األمور اليت من شأهنا أن ترفع تقديرك لذاتك؛
حىت ال يقتلك التعطش للحب ،وحىت ال ُيرىق ىذا التعطش العقبلنُت من
حولك.
ربمل العاطفي نتيجة تربيتك على اجلدية الشديدة والعيش
 إذا كنت عقبلنيا ال ّ
ابلقليل من ادلشاعر؛ فهو شخصية ال تستغٌت عن احلب ،وتذكر أنك لو كنت
زوجا أوزوجة أو أاب أو أما أنكم مسؤولون أمام هللا عز وجل عن رعيتكم ومن
ضمن مسؤوليتكم إشباع احتياجاهتم النفسية ،فماذا أيها الزوج العقبلين لو
عاشت زوجتك يعًتيها الظمأ العاطفي؟
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من غَتك تَتويها؟
امنح زوجتك جرعات من احلب من حُت آلخر؛كي ال تفتح ثغرات ذلا للتفكَت يف
خياالت زلرمة.
وأنت أيها األب العقبلين ال ربرم ابنتك من كلمات احلب والتقدير؛ كي ال تنجرف وراء
الكلمات ادلعسولة من اآلخرين من الشباب أو من الرجال كبار السن؟
وال تنسوا نصيب أبنائكم الذكور من ىذه اجلرعات فهم ػلتاجون أيضا إىل التقدير واحلب
وإال انغمسوا يف احملرمات والضبلالت فانتبهوا ذلم كما تنتبهون لبناتكم.
 تعامل مع اآلخرين بقاعدة " أحبب حبيبك ىوان ما عسى أن يكون بغيضك يوما
ما ،وابغض بغيضك ىوان ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما" فبل تتطرف يف
مشاعرك تواء كنت عاطفيا أوعقبلنيا؛ فاحلب الشديد قد يعقبو بغض شديد،
والبغض الشديد قد يعقبو حب شديد والقلوب تتقلب يف مشاعرىا.
 تفهم ردود أفعال النمط اآلخر فالعاطفي ردود أفعالو قوية والعقبلين ردود أفعالو
ىادثة ،فبل تتهم العقبلين ابلربود ،وال تتهم العاطفي ابلطفولية واجلنون.على تبيل
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ادلثال العقبلين يتلقى اذلدااي بكلمة شكر لطيفة ،أما العاطفي فيتبلقها بسيول من
كلمات الشكر وعبارات احلب فعلى كل طرف معرفة طبيعة ردود األفعال للنمط
اآلخر ،والتأقلم معها وعدم السخط منها ليحيا يف راحة وتكينة وتبلم نفسي.
 إذا كنت من النمط العاطفي فبل رباول أن تقود النمط العقبلين؛ ألنو لن يسمح
بذلك وألنك وقتها تتخسر كثَتا ،فإذا أردت أن تكتسبو ال رباول فرض تيطرتك
عليو ،ويف نفس الوقت ال تسمح لو ابمتطائك وجعلك تسَت وفق رغباتو ألنو حُت
غلد منك تنازال تيلغي شخصيتك إىل األبد إن كان عقبلنيا غَت متزن فتوازن يف
التعامل معو ،وكن يف منطقة الوتط.
 احذر أيها العقبلين من ابتزاز العاطفي واللعب على أواتر حساتيتو وعدم قدرتو
على ربمل اخلصام وادلشكبلت؛ ألنو حُت يفيض بو يلقي بكل شيء وراء ظهره
ووقتها تتكون أنت اخلاتر األول ألنو تيعيش حياة جديدة مع شخص يعتقد أنو
جدير حببو واىتمامو وحىت لو أكمل حياتو معك تيتعلم كيف ُؼلرجك سباما من
قلبو حىت ولو أظهر لك غَت ذلك ،واحذر أن تضعو يف موضع ادلتنازل دائما كي ال
تكون النتيجة النهائية أن يتنازل عنك لؤلبد.
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 إذا كنت عاطفيا ال تعتقد أن العقبلين ببل مشاعر فبل توجو لو النقد الدائم واللوم
ألنو حُت ؼلتلي بنفسو يراجع حساابتو وردبا يبكي بشدة ،وينهار ولكن اهنياره
يكون أمام نفسو فقط فاحًتم صمتو وتفهم طبيعتو وال تكن جارحا لو يف وقت
غضبك فادلشاعر اجلميلة تكمن داخلو ولكن طبيعتو جعلتو يبدو لك ىكذا.
 إذا كنت عاطفيا فانتبو يف وقت غضبك كي ال ذبد نفسك قد انفعلت وأخرجت
بركان غضبك يف أول شخص تراه أمامك ..حاول أن تتحكم يف انفعاالتك ألنك
هبذه الطريقة تظلم الكثَتين وعادة ما تظلم أبناءك أو شريك حياتك.
 إذا كنت عقبلنيا فراجع حساابتك االجتماعية فأنت عادة ربتاج إىل مزيد من
االندماج مع من حولك ،ومزيد من االىتمام هبم وأبحواذلم..إذا كنت عقبلنيا
فأنت ابلفعل ينقصك النجاح يف جوانب احلياة االجتماعية.
 إذا كنت عاطفيا فراجع حساابتك الذاتية ،وقف وقفة صادقة مع أىدافك؛ فكثَت
من العاطفيُت يتميزون ابلتسويف وأتجيل األىداف ..حاول االعتناء بذاتك
واالىتمام أبىدافك ،وضع خطة لتحقيق أىدافك وابدأ هبدف واحد وحُت تصل
إليو انتقل إىل ىدف آخر وىكذا تيتواىل النجاح إبذن هللا.
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 إذا كنت عقبلنيا فبل ذبعل من نفسك مفتشا ينقب عن دقائق الشخصية ليقيمها،
وال ربلل كل كلمة على ىواك.وإذا كنت عاطفيا فبل تنخدع وربكم على الشخصية
من أول وىلة ومن أول لقاء ،حاولوا االعتدال وليكن وزنكم للناس دبيزان معتدل
كي ال تظلموا وال تُظلموا.
 أاي كان ظلطك تذكر أن هللا خلق العقل والقلب ليتكامبل ال ليتصارعا ،فتفهم طبيعة
من حولك حىت لو اختلف معك ففي االختبلف ثراء ،فبل ربول الثراء إىل حلبة
مصارعة يعقبها شقاء ،وال ربول اختبلفك مع اآلخرين إىل خبلف؛ فاحلياة أبسط
من ذلك .حاول أن تتفهم احتياجات من حولك وتغافل عن بعض األمور لتصل
السفينة إىل الشاطئ بسبلم.
 لنحاول أن يتفهم كل منا اآلخر ،وأن يلتمس األعذار لآلخر ،وأن ندرك أن احلياة
ربتاج دائما إىل العاطفة والعقل ،ولندرك كذلك أننا كبشر ال ؽلكن أن نستغٌت عن
العقبلين الذي يُضيف االتتقرار والرزانة للحياة وال العاطفي الذي يُضيف احلب
والرونق للحياة.

84

أخَتا دعوين أذكركم أن ىذا الكتاب كان عبارة عن خريطة تكشف السمات األتاتية
لكل شخصية ونقاط ضعفها وكيف نعاجلها ،فإن كانت معرفة الداء ىي أول خطوات
العبلج إال إن ادلعرفة وحدىا ال تُسمن وال يتغٌت من جوع إن مل نتحرك خطوة إغلابية
لؤلمام وإن مل نبدأ يف تناول ىذا الدواء وداومنا على تناولو حىت سبام الشفاء حىت وإن كان
مر ادلذاق.
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خامتة
احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات ،اللهم لك احلمد كما ينبغي جلبلل وجهك وعظيم
تلطانك ،لك احلمد ايرب يف األولُت واآلخرين ويف ادلؤل األعلى إىل يوم الدين.
اللهم ىذا جهد مقل فإن كان خَتا فهو منك ،وإن كان غَت ذلك فهو من نفسي ومن
الشيطان فاغفر يل وارضبٌت.
رضا اجلنيدي
2018/1/20
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للتواصل مع الكاتبة

الربيد االلكًتوين
redagenedy@yahoo.com

قناة الكاتبة على التلجرام
https://telegram.me/redaalgeneedy

صفحة الفيس بوك
https://m.facebook.com/Reda.Geneedy
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