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 ، الزوج أم الزوجة ؟يدلل اآلخرأيهما 

 2016مارس  27 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

في معظم الدورات التدريبية التي نعقدها والتي عادة ما تكون نسبة 
طرح موضوع إدارة الوقت اإلناث فيها أكثر من الذكور، وعندما يُ

واالستفادة منه أو تطوير الذات فإن أكثر الموضوعات التي يتم تناولها 
ومناقشتها هو دور المرأة أو بالتحديد الزوجة في البيت واألسرة، فمعظم 

يقمن بمعظم العمل المنزلي،  –وذلك حسب أقوال الحاضرات  –الزوجات 
ة شبه أسبوعية، وهي التي فهي التي تقوم بشراء حاجيات المنزل وبصور

تقوم بتوصيل األوالد إلى المدارس، وهي التي تهتم بحل واجباتهم بعد 
عودتهم من المدارس، وهي التي تطبخ، كثير من الزوجات يقمن بذلك 

عجب الزوج األكل التي تطبخه الخادمة، وهي .. وهي .. وفي حيث ال يُ
بيرة في المنزل، أما المحصلة نجد أن الزوجة واألم تقوم بكل صغيرة وك

الرجل أو الزوج فإنه بعدما يعود من العمل، يتغدى ثم ينام إلى المغرب 
وبعد المغرب يخرج لمالقاة أصدقاءه في المقهى ويجالسهم هناك حتى 

عدها يعود إلى البيت، يكون األوالد قد ناموا، بقرب منتصف الليل، ومن 
 ستطيع أن تفتح عينيها. كاد تلمنزل رمت نفسها على السرير وبالوربة ا

إنكن السبب الرئيسي في "ذات مرة عندما فتح هذا الموضوع قلت لهن 
هذا الخلل الموجود في منازلكن، فأنتن من تسبب في وجود الزوج المدلل، 
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فأنتن كنتن على استعداد نفسي منذ لحظة زواجكن بأن تقومن بخدمة 
هذا الزوج وذلك لغرضين؛ أولهما: أن تثبتن للزوج وألسرته وللمجتمع أنكن 

لهذا الزوج، فما يكون منكن إال القيام بكل هذه األدوار حتى أفضل اختيار 
تقمن بإثبات ذلك، وثانيهما: تدليل الزوج حتى ال يفكر في امرأة ثانية 

 ."وبالتالي الزواج منها

نا على هذا هذا حقيقة الوضع الذي نعيشه إال فيما رحم ربي، ولقد كبر
كان الوضع المجتمعي ال في الماضي . وسواء شئنا ذلك أم ال ،الوضع

من ه مستلزماتهمومه وكان المنزل ويختلف كثيرًا عن ذلك، فقد 
وهمها كان اختصاص المرأة، ذلك ألن المرأة ال تخرج للعمل، وإنما عملها 

حيث  زلكان هو من يعمل خارج المنقد المنزل بكل ما فيه، أما الرجل فهو 
كان همه األول توفير المال لشراء احتياجات المنزل واألوالد والزوجة، ومن 
الجدير بالذكر إن هذا ليس له عالقة باإلسالم، وإنما هكذا كان وضع 

 مجتمعاتنا التي اعتمدت هذه الصورة.

إال أن في هذا الوضع المجتمعي لم يكن فيه الرجل هو الزوج المدلل، ولم 
لتي تقوم بكل األعمال، وإنما كانت األعمال مقسمة بين تكن المرأة هي ا

يخرج الرجل للسهر مع أصحابه في مقاهي  –آنذاك  –الطرفين، ولم يكن 
الشيشة حتى منتصف الليل وإنما كان اليوم ينتهي بصالة العشاء، 
وبعد ذلك يعود الجميع إلى منازلهم، ما عدا من كانت أعمالهم تفرض 

 م.وجودهم في خارج منازله
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واليوم تغيرت التركيبة المجتمعية، فخرجت المرأة للعمل خارج المنزل 
سواء بسواء مع الرجل، فأصبحت زميلة زوجها وأخوها وربما والدها، 

 ،امم األدوار بصورة صحيحة بينهيتقسيعاد وعلى الرغم من ذلك فلم 
تحمل عبأ المنزل بكل ما فيه باإلضافة إلى عملها  –هي  –وإنما ظلت 

الصباحي خارج المنزل، وفي المقابل فإن الرجل ظل عمله محصورًا خارج 
في المنزل، وحتى عندما من الصور المنزل فقط، وال يساهم بأي صورة 

يخرب أي جهاز أو أي شيء في المنزل أو حتى عندما يحتاج المنزل إلى 
قوم يا شابه ذلك فإن المرأة أو الزوجة هي من أو ممن نوع ما صيانة 

تصليح التلفزيون بالمُصلح وبالسباك وبالنجار، وبمن يقوم ب باالتصال
ليس هذا أوتمديد األسالك وتصليح الغساالت والمصابيح وما إلى ذلك، 

  واقع ؟

وعلى الرغم من ذلك فإن الزوج يتدلل عليها، فبعض الرجال يطالب 
راتبها أعلى منه أن تشتري له سيارة، ألنه يريد أن  الزوجة وخاصة إن كان

يكون في نفس مستوى زمالءه، فتشتري له سيارة. وآخرين يشترون لهم 
ساعات ثمينة في أعياد الزواج وأعياد الميالد وما إلى ذلك، كل ذلك من 

 أجل شراء رضاهم.

بعض الرجال يشتمون زوجاتهم على مرأى وبعد كل ذلك فقد وجدنا أن 
لناس ومسمعهم من غير حرج، وبعضهم يضفي على زوجته أسوء من ا

مع أصدقاءه في مقاهي  اجلسًكون عندما يالخصال والصفات وخاصة 
 . الشيشة
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وفي الجهة األخرى يمكن أن نرى الصورة المغايرة تمامًا، فالزوجة ال 
فالخادمة هي من تقوم بكل تعرف ماذا يجري في منزلها وال يهمها ذلك، 

رعاية زوجها وأوالدها، فالخادمة تجهز األكل، وهي التي شيء حتى ب
تؤكل األوالد، وهي التي تساعدهم أو على األقل يحثهم على المذاكرة 
وحل واجباتهم المدرسية، وهي التي تدعوهم إلى النوم، وهي التي 
تغسل المالبس وتجهز اإلفطار للزوج قبل ذهابه إلى العمل، وهي التي 

 بيت وهي .. وهي .. وكل شيء.تكتب له مستلزمات ال

ل أوقاتها في مصاحبة صديقاتها كأما المرأة أو الزوجة فهي تقضي 
وحضور الدورات التدريبية ومجالس إدارة الجمعيات، وإن كانت صاحبة 
سجل تجاري فإنها تقضي جل وقتها في عملها الخاص، وفي نهاية 

 منهارة من التعب.اليوم تغادر وعندما تعود إلى المنزل فإنها تكون 

وصورة ثالثة، الزوج هو من يقوم بكل األعمال المنزلية من غسيل وطبخ 
وما إلى ذلك، وتكتفي الزوجة بالعمل الصباحي خارج المنزل، وخاصة 

موقع اللواتي يعمل في مؤسسات خاصة وبنوك، حيث أنهن ال يغادرن 
تاج إلى راحة، إال في وقت متأخر، وعندما تعود إلى المنزل فإنها تحالعمل 

وبعد الراحة ربما تذهب إلى منزل والدها وتجلس هناك حتى وقت متأخر 
 من اليوم ثم تعود إلى المنزل فقط لتنام وذلك استعدادًا للغد.

صور عديدة، وليس المهم أن نذكرها كلها، فجميعنا نراها وبصورة 
 دائمة في المجتمعات التي نعيش فيها، وقديمًا كان يقال إن البيوت
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ة في ظل وجود وسائل التواصل ر، ولكن هذه المقولة لم تعد حقيقأسرا
 االجتماعي.

وعمومًا، عندما تصل األمور عند هذا الحد فإننا ال نحتاج إلى ورقة وقلم 
لنحدد من المخطئ ومن المصيب، أو أن نضع األولويات ونوزع المهام 

ء داخل البيت نما نحتاج أن نتفهم مسؤولياتنا، سواإبالمسطرة والقلم، و
ساهمت أن تساعد الرجل زوجته أو يعيب إن ال منفليس أو خارج البيت، 

المرأة بصورة أو بأخرى في نفقات المنزل، بل على العكس فإننا نحتاج إلى 
فال يأخذ مسؤولياتها وال هذا التعاون واالتصال الروحي بين الزوجين، 

مرأة المدللة، تأخذ مسؤولياته، فليس هو الرجل المدلل وليس هي ال
فالبيت يقوم عليهما معًا، ويجب أن يكون ذلك عن تراض ورضا 

خارجه،  على العمل داخل البيت أووال تجبر المرأة الطرفين، فال يجبر الرجل 
وهذا يعني أنه يجب أن تصبح موائمة وتوأمة بين أفراد األسرة، وعندما 

م والمسؤوليات نصل إلى هذه المرحلة من الرقي والسمو فإن انجاز المها
تتحول إلى رغبة ومتعة، وبالتالي فقد يتسابق األفراد إلى تحمل تلك 
المسؤوليات، عندئذ ال تتحمل المرأة الخروج وحدها لشراء مستلزمات 
المنزل وإنما يرافقها الزوج أو أحد أفراد األسرة اآلخرين، وربما يقوم األب 

و أن يأخذهم في الصباح بالجلوس مع األوالد إلنجاز واجباتهم المدرسية أ
إلى مدارسهم، فال يتفضل أحد على أحد وال يشعر أحد األطراف أنه 

 مظلوم أمام اآلخرين.

وهذا ال يعني أبدًا أال يحدث خالف أو شجار، فالموجودين تحت سقف 
واحد ليسوا مالئكة، فأفراد األسرة ليسوا فردٌ واحد وال عقل واحد وال حتى 
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ن وقدرة على التفكير وشخصية يجب أن تحترم كيان واحد، فلكل فرد كيا
وال تمس، هذا إن حدث فإن الشجار واالختالف يصبح مجرد عتاب صغير 

     مع بعض عبارات االعتراف بالخطأ. ينتهي بلحظات

فالحياة األسرية تعاون واكتفاء نفسي ووجداني بين جميع األطراف، 
حتى يستقر  وفريق عمل يشترك الجميع في انجاز كل ما هو مطلوب

كيف تتوزع األدوار  المنزل، فالرجل دور، وللمرأة دور، ولألوالد دور، فال يهم
خر، فإن حدث ذلك فإن الفريق ال يطغى أحدهم على األوإنما المهم أ

هذا التعاون كما أن  يختل وربما يتعرض ألزمة تعصف ببنيان المنزل.
انت مطلوبة، وهذا التوافق ال يحدث بوضع القوانين واألنظمة وإن ك

ولكن هذا التوافق يجب أن يكون ذاتي، بمعنى أن يكون الشخص نفسه 
مؤمن به، يرغب فيه، ويجسده برغبته ومن غير أي ضغط أو إجبار، 
فالحياة الزوجية حياة مشتركة وال تكون سعيدة مهما حاولنا إال باحترام 
األطراف لبعضها البعض، ومعرفة حقوق وواجبات كل طرف، واحترام 

 لك عن تراض ورضا.ذ

 .ا، وتبقى البيوت اسرارطبعًا هذا الكالم ال ينطبق على الكثير من األسر

 


