
بيت الحما

عاطفيَّة  عالقة  د  ُمجرَّ وليست  اجتماعيَّة،  عالقة  الزواج 
، أو حتَّى  رومانسيَّة، أو صداقة شخصيَّة، أو انجذاب جنسيٍّ
مشروع ُأسرة صغيرة ال عالقة لها بُأسرَتِي المنشأ. فبيت  
شريك  فيه  تربَّى  الذي  البيت  هو  وَجين،  الزَّ لكال  الحما، 
الحياة، وفيه ناَل ثقافَته اأُلَسريَّة منذ نعومة أظفاره بصورٍة 

تغلَغَلْت في ِكيانه.

نحن نَتَعلَّم ُلغتنا اأُلمَّ باللهجة المحلِّيَّة تلقائيًّا ودون أن 
ُأسرة  في  وأخواتنا  وإخوتنا  وأمَّهاتنا  آبائنا  من  نقصد، 
المنشأ. وفي هذه األسرة أيًضا نتعلَُّم الكثيَر من األمور 
التي ُتكوِّن الجزَء التلقائيَّ من شخصيَّاتنا، وهو بالُمناسبة 



الُجزء األكبر منها. في هذه اأُلسرة نتعلَّم ما يعنيه أن 
وَر  الدَّ أيًضا  ونتعلَُّم  امرأة،  والمرأُة  رجاًل  الرُجُل  يكون 
المنشأ  ُأسرة  في  نتعلَُّم  منِهما.  لكلٍّ  اجتماعيًّا  المقبوَل 
الحالَل والحراَم، والمقبول  الصواَب والخطأ، وربَّما  أيًضا 
نصُمت،  ومتى  نتكلَّم  متى  نتعلَُّم  اجتماعيًّا.  المرذول  أو 
نتعلَُّم  اآلخر.  والجنس  والصغير  الكبير  ُنعامل  وكيف 
كذلك كيف نلبس، وماذا نلبس في المواقف المختلفة، 
وكيف نختار األصدقاء. وممَّا نتعلَُّمه هناك أيًضا كيفيَّة 
عن  التعبير  وكيفيَّة  قيادتها،  عدم  أو  مشاعرنا،  قيادة 
أنفسنا بطريقٍة مقبولٍة ممَّن َحولَنا. في إطاِر ُأسرِة المنشأ، 
وجان َكيفيَّة معاَملِة شريِكِهما بمحبَّة واحترام،  يتعلَُّم الزَّ

أو بطريقٍة تختلُف عن ذلك. 

بيت الَحما هو البيت الذي تعلَّم فيه شريك حياِتَك كلَّ 
التي  األسرة  إلى  َمِليًّا  اإلنساُن  ينظَر  أن  ينبغي  لذا  هذا، 
يختار منها شريك الحياة. وليس ذلك فقط، بل يجب أن 
ُيدرك أنَّه سيكوُن، بصورٍة ما، ُجزًءا من هذه اأُلسرة. ولكي 
يَّة وسليمة، يجب الحفاظ  تكون العالقة ببيت الحما ِصحِّ
يٍَّة ما بين اأُلسرَتين. والمقصود بالحدود  على حدوٍد صحِّ



يَّة المسافة الُمناسبة، بال َتباُعٍد أو جفاء من ناحية،  الصحِّ
وبال تداُخٍل وتمييع للمسؤوليَّات من ناحية ُأخرى.

’’ عن ُأسرة المنشأ،  يتطلَُّب هذا نوًعا من “الِفطام النفسيِّ
النموِّ  من  ُجزًءا  بوصفه  َيحُدَث  أن  الفطام  لهذا  وينبغي 
النفسيِّ للشابِّ أو الفتاِة قبل الزواج، وليس بعده. أي أنَّ 
ين للزواج، ُهما  الشابَّ والشابَّة الناضَجين نفسيًّا والُمستعدَّ
بمحبٍَّة واحترام،  المنشأ  استقالليَّة عن أسرِة  اللذان حقَّقا 
المنشأ،  بأسرة  يَّة  ِصحِّ ُيقيما عالقًة  أن  ُيمكنهما  َثمَّ  ومن 

وببيت الَحما الذي نشأ فيه شريك الحياة.


