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ذات أمسية على العشاء ومع مجموعة من الناس ،كانت إحدى صديقاتي تشاركنا عن مشكلتھا في االرتباط ،وكيف أنھا تعتقد أن ﷲ سبحانه
تعالى لم يقدر لھا أن ترتبط .
ومن معرفتي المسبقة بھا كان لدي رأيي بأن وحدتھا تتعلق بالطريقة التي تتعامل بھا مع الناس وليست بسبب أن ھذا ھو قدرھا.
عندما سمعتھا تُلقي باللوم عل القدر كان عل ّي التدخل:

"لماذا تعتقدين بأن من حكمة ﷲ أن تظلي وحيدة؟؟"
"حسناً ،إنه لم يختر أن يُحضر لي إنسانا حتى اآلن .ولم يمنحني المشاعر المطلوبة كي أتزوج من األشخاص الذين أحضرھم".
ماذا تقصدين بمصطلح" :يمنحني المشاعر"؟ ھل المشاعر التي تتكلمين عنھا مشاعرك أم ال؟
"ماذا تقصد؟؟"
"حسناً ،إنھا مشاعرك أنت ،وليست مشاعر ﷲ تعالى .فلماذا ال تقولين بأنك لم تملكي المشاعر بدالً من إلقاء مسئولية إفتقارك إلى المشاعر
على القدر؟؟
فربما أنت التي لم تسمحي لنفسك بأن تملكيھا ،أو أن الرجال الذين دخلوا حياتك ليسوا من "طرازك" ال ُمفضّل .ولكن ال تلومين القدر من
جھة مشاعرك".
ُ
لفعلت ھذا".
لكني أعتقد بأن ﷲ سبحانه يملك السيطرة على حياتي .فإن أراد لي أن أملك المشاعر تجاھھم
"وأنا أُؤمن أن ﷲ يحاول أن يُساعدك لكي تمتلكين أنت السيطرة على حياتك ،فنقودي مشاعرك تجاه الرجال بدالً من أن تكون خارج نطاق
سيطرتك .
سيساعدك ﷲ سبحانه على تغييرھا إن توقفت عن إلقاء اللوم علي القدر ،وإن فعلتي شيئا ً تجاه ال ُمشكلة".
فتسا َءلت في غضب" :ماذا تقصد؟؟ "
ت التعامل معھا ،وأن تلك المشاكل ھي سبب عدم ارتباطك
"أقصد أنني أعتقد بأن لديك مشكالت في نموك النفسي وعليك أن ِ
وعدم زواجك،
وأعتقد أنني أعرف ما ھي بعض تلك المشكالت ،وبإمكاني أن أجعلك ترتبطين بجدية في خالل عام".
ونھاية القصة بأنھا خالل  6أشھر ارتبطت .
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ي أنھا تعاني من مشكلة ما،
أوالً :عليھا أن تر ّ
كان عليھا أن تعترف بأن فشلھا في تكوين عالقة ھو مسئوليتھا .ففي ذھنھا ،لم يكن من المقدر لھا أن تتمتع بعالقة مميزة.
فھي لم تكن ترى نفسھا أنھا قد تكون السبب ألن ينقصھا شيء ما ،لكنھا كانت ترى أن القدر ھو سبب فشلھا .
ثانيا ً :لقد حددت ھدفھا وھو أن تراقب عالقاتھا ،وأن تعمل عمالً إيجابيا ً تجاھھا .
فبدأت مالحظة عدد المرات شھريا ً التي تلتقي فيھا بأشخاص لم تعرفھم من قبل بدالً من رؤية نفس الناس كثيراً .
وكانت اإلجابة صفر.
وبعد أن أصبحت نشيطة في لقاء أناس جدد ،اكتشفت أنھا كانت أسوأ مما كانت تعتقد .
فقد َو َجدت أنھا تعاني الكثير من المخاوف االعتمادية ،والتي كانت تتجنب مواجھتھا بإلقاء اللوم على القدر.
فمثالً عندما حاولت االقتراب من بعض الرجال اكتشفت أنھا تعاني بشدة من الخوف من الرفض واستطاعت أن ترى ارتباط ھذه المشاعر
بعجزھا عن اختيار زوجا ً .
ثالثا ً :كان عليھا أن تُدرك أنھا لم تكن تعرف كيف تجعل األمور أفضل .االعتراف بالعجز
وكما اكتشفت بأن لوم القدر ليس ھو اإلجابة ،اكتشفت بأنھا لم تكن تملك كل المفاتيح لتعرف نوعية مشكالتھا أو كيف حلھا .
تملكھا اليأس ألنھا لم تعرف ماذا تفعل فأدركت أنھا بحاجة للمساعدة من خارج نفسھا.
لقد سعت إلى مساعدة خارجية فعالة ومؤثرة في حياتھا عندما توقفت عن لوم القدر.

رابعا ً :كان عليھا أن تتعلم:
 ما الذي تفتقده في نموھا؟ ما الحقائق التي تحتاج أن تتعلمھا وتتبعھا؟ -ما ھي مبادئ العالقات التي يمكنھا أن تساعدھا على "االزدھار "؟
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