
اختيار شريك الحياة

نصف  من  أكثر  الحياة  شريك  اختيار  في  التوفيق  يقَطع 
الطريق نحو الزواج الصحيح الذي يحتِمُل َتَقلُّبات الحياة 
وصعوباتها. لكن يظنُّ كثيرون بكلِّ أسف أنَّ الحبَّ أمٌر ال 
يخضع لُسلطان إرادة اإلنسان، فيقولون مثًل إنَّه إذا انَطَلق 
َسهُم ‘‘كيوپيد’’ وَنَشَب في القلب، فليَسْت لإلنسان ُمقاومة، 
ر قبل  وكأنَّه َسهُم الَقَدر. ويقول آخرون إنَّ الله تعالى َقرَّ
للختيار  فليَسْت  لذا  ‘‘ُفلنة’’،  يتزوَّج  ‘‘ُفلنًا’’  أنَّ  األزل 

الواعي قيمٌة كبيرة، وكأنَّنا في هذا اأَلمِر ‘‘ُمَسيَّرون’’.

العصور،  مرِّ  على  بها  الَبَشُر  ُطُرًقا حاَول  تكوُن هذه  ربَّما 
الحياة،  لشريك  الواعي  االختيار  مسؤوليَّة  من  الهروَب 



وذلك لَجَساَمة االختيار وتأثيره العميق وطويل الَمدى في 
أن  مسؤولون  أنَّنا  هي  والحقيقة  وَسعاَدِته.  اإلنسان  حياة 
الجيل  وأمام  أنفسنا،  أماَم  الحياة  شريك  اختياَر  ُنحِسَن 
الخيَّام:  ُعمر  يقول  وكما  للحياِة،  ره  سُنحضِّ الذي  المقبل 

“دون أن ُيستشار’’.

إذا َترْكنا أنفَسنا لميولنا دون استشارة عقولنا، فإنَّنا ننجذُب 
إلى المختلفين َعنَّا، وأحيانًا إلى المختلفين عنَّا كثيًرا، لكنَّ 
مع  أفضل  ونتعايش  ننسجم  إنَّنا  تقول  العمليَّة  التجِربة 
التوافق  أكبُر من  َقْدٌر  فُكلَّما كان هناك  المتوافقين معنا. 
االقتصاديِّ  والمستوى  واآلراء،  واالهتمامات  الثقافة  في 
االجتماعّي، زادْت ُفرص استقرار الزواج واستمراره، ومن 

َثمَّ تنشئة األطفال في بيئة أفضل.

أن  الحياة،  في شريك  عنها  للبحث  الضروريَّة  مات  السِّ من 
 ، والوجدانيِّ الروحيِّ  النُّضج  من  قدٍر  على  حصَل  قد  يكوَن 
َيقِصَد  أن  بهذا،  والمقصود  ذلك.  إلى  الطريق  في  يسير  أو 
اإلنساُن أن ُيدرِّب نفسه، وُيَنمِّي ُقدراِتِه على إدراك مشاعره، 
والتعبير  الجنسيَّة،  واالنجذابات  واإلحباط  والغضب  كالقلق 



أفكاره  ُيدرك  أن  ُقدرته  تتزايد  أن  وإدارتها. وكذلك  عنها 
ح ما يكوُن غير منطقيٍّ منها، وهكذا  فينة، وُيصحِّ ومعتقداته الدَّ
يستطيع أن يضبط سلوكه ألجل المصلحة طويلة الَمدى له 
يكوُن  التي  الجديدة  األسرة  سيَّما  ال  حوله،  من  ولآلخرين 

مسؤوال عن تكوينها.

ا كي يضَع نفَسه مكاَن  يعني هذا أن يكوَن المرُء ُمستعدًّ
هذا  وفي  لنفسه.  يرضاه  ما  إالَّ  له  يرضى  وال  اآلخر، 
ُح  السياق، يفحُص اإلنساُن نَفَسُه ويعترُف بأخطاِئِه ويصحِّ

َمساَره باستمرار.

وُفَرص  محدودة،  الُمتاحة  االختيارات  تكون  ما  كثيًرا 
الحياة  ِخَضمِّ  في  سيَّما  ال  ضئيلًة،  الجنَسين  بين  التلقي 
الحصول  من  بأس  فل  الصاخب،  اإليقاع  ذات  المدنيَّة 
على بعض الُمساعدة من األهل واألصدقاء لَخْلق ُفَرص 
التلقي بين األشخاص الذين ُيناِسبون غالًبا بعضهم بعًضا.


