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5 امّلقدَُمة

َمة امُلقدِّ
ع��ك �أن تق��ر�أ هذ� �لِكت�ب؛ �إن كن��ت ت�شعر ب�أن  �أُ�شجِّ
فرح��ك مع���ٌق ب�شبب �أل��ٍم نف�شي، �أو �إن كن��ت �مُتِهنَت، 
�أو �أوذي��َت جن�شي���، �أو ُتع�ن��ي من م�ش�ع��َر رف�ٍض. �إن 
كن��ت ��شتمع��َت �إليَّ ف��ي بر�مج �لر�دي��و، �أو �ش�هدتني 
في بر�مج �لتلفزي��ون؛ �شتكون �شمعتني حتم� �أتحدث 
ع��ن �أنني ع�ني��ت م��ن �الإي��ذ�ء �لجن�ش��ي و�المته�ن، 
ف��ي �شن��و�ت طفولت��ي ومر�هقتي. ك�ن��ت حي�تي في 
�لحقيق��ة ِمث��ل َكوَمٍة من �لرم�د، قب��ل �أن �أق�بل �لرَّب، 

و�أتحرر ب�لحق �لذي في كلمته.
��ًة ع��ن �لتف��شي��ل غي��ر �ل�ش���رة  ه��ي لي�ش��ت ِق�شَّ
، لكن��ي �أ�ش�رك م� يكفي ع��ن حي�تي �الأولى؛  لم��ش��يَّ
الأجعل��ك تعل��م �أنني �أفهم م��� يعنيه �ل�شع��ور ب�لي�أ�ض 
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و�لُك��ره. �ألهمني �هلل منذ �شن��و�ٍت خلت �أن �أ�ش�رك هذه 
�لحق�ئ��ق؛ حت��ى �أ�ش�عد َم��ن يع�نون نف���ض �لَم�ش�ِكل، 
ر. ��شتمعت ل�شه���دة �آالف من �لن��ض، منذ  عل��ى �لتحرُّ
�ش��دور �أول طبعة لهذ� �لِكت���ب، �إذ قد �ش�ركوني قبال 
ب�حتي�جهم لل�ش��الة و�لتعليم؛ كي ي�شلكو� منت�شرين 
ف��ي �لحي�ة �لت��ي َخططه� لهم �هلل، وق��د �ش�عدهم هذ� 

�لِكت�ب كثير� على هذ�.

�شجعن��ي �هلل حديث��� عل��ى �لتو�ش��ع ف��ي �لتعلي��م 
�أ�شل��ب  �أ�ش����ض  لو�ش��ع  �لِكت���ب؛  ه��ذ�  ف��ي  �لمق��دم 
للم�شتعدي��ن للتخلي عن م��شيه��م، و�النتق�ل لجم�ل 
�لحي�ة �لتي ُيريد �هلل لهم �أن ي�شتمتعو� به�؛ بن�ًء على 
خبرتي �لخ��شة، ودر��ش�ت��ي �لمكثفة �لتي قمت به�، 
عن �ل�شل��وك �الإدم�ني �ل��ذي ي�شببه �الإي��ذ�ء، الأ�ش�رك 
كيف �أن َمحبَّة �هلل ُتحرر من �لنت�ئج �ل�شلبية �لن�جمة 

عن �الإيذ�ء.
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�أ�ش�رك �أي�ش� في هذ� �لِكت�ب َفهمي عن نوعين من 
�الألم، على �ل�شخ�ض �لذي تعر�ض لالإيذ�ء، مو�جهتهم�، 
�أل��م �لتغير، �أو �ألم �لبق�ء كم��� �أنت، وثمة �شت ُخطو�ت 

للو�شول �إلى �شف�ء �لنف�ض.

�إن �له��روب م��ن �لم��ش��ي ال يق��ود لل�شف���ء، ل��ذ� 
�أو�ش��ح هن� عدة طرق يهرب به� �لن��ض من �لم��شي؛ 
ر في �لو�ش��ول �إلى ن�شرتك، و�ش�أ�شرح  لتتف�دي �لت�أخُّ
كيف ُيمِكنك �لتحرك من خالل مد�ِخل �الألم �لتي تقف 

ع�ئق� �أم�م م�شتقبلك.

�إن كنت تحت�ج للتخل�ض من �لم��شي، و�لح�شول 
نك من و�شع ثقتك في  عل��ى قوة د�ِخلية م��ن �هلل، ُتمكِّ
�الآخرين، مع تنمية وتطوير �شد�ق�ت حميمة، و�لتمتع 
ًة �أخرى، هذ� �لِكت�ب ه��و م� تحت�ج �إليه.  بحي�تك َم��رَّ
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وم� �إن تب��د�أ، ��شتمر في �لقر�ءة؛ حت��ى نه�ية �لِكت�ب 
لت�شل �إلى خبر �لمج�ز�ة �ل�ش�رة �لتي دع�ك �هلل �إليه�.

�ختب��رُت بنف�شي �أن �هلل ُيك�فيء م��ن ي�شعون �إليه 
. ل��ذ� ُيمِكنك تعلُّ��م كيفية �لتخل�ض م��ن مت�عبك،  بِج��دٍّ
و�لح�ش��ول عل��ى مك�ف�أة م�ش�َعفة ع��ن ُكل م� مررَت 

به، وع�نيت منه مثلم� حدث معي.
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1
تذكارات النعمة

يب��دو كثيرون ف��ي ح�لٍة جي��دة خ�رجي���، لكنهم 
محطم��ون د�ِخلي�؛ ب�شبب جروح �أتت نتيجة تعرُّ�شهم 
لالإي��ذ�ء و�المته�ن. �شحية �الأذى ه��و �ل�شخ�ض �لذي 
ُج��رح ج�شدي��� �أو نف�شي�؛ نتيج��ًة ل�شدم��ة مف�ج�أة �أو 
رة ف��ي ت�أثيره�  �شخم��ة؛ �أدت الأ�شر�ٍر ح���دة وُم�شتمِّ

على نموه �لنف�شي.

�أعتق��د �أن��ه يوجد مجروحون كثي��رون في �لع�لم؛ 
ب�شبب �إيذ�ئهم في �لم��شي؛ م� جعلهم �شع�ًف� نف�شي�، 
وغير ق�درين على �لت�شرف بطريقٍة طبيعية في �أمور 
دمو� ب�شكل ح�د  حي�تهم �ليومية، كم� يوجد �أن��ض �شُ
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ف��ي م�ش�عرهم، وتحمل��و� �أمور� فظيعة ج��د� ال ُينطق 
به�.

�إن �جتي���ز �لن����ض الأذى �المته���ن يلق��ي به��م 
ف��ي ح�لة من �لدم���ر �لنف�شي، تمنعه��م من �لت�شرف 
بطريق��ٍة �شحيحة في َعالق�تهم مع �الآخرين. لالأ�شف 
ال ي�شتطي��ع هوؤالء �ل�شح�ي� َفه��م �شبب م� يحدث من 
�أخط�ء، �أو كيف يخرج��ون من هذ� �الأ�شلوب �ل�شلوكي 
��ر؛ حت��ى ُيمِكنهم �لعي�ض بطريق��ٍة ع�دية. ك�نت  �لُمدمِّ
�شرٍة عل��ى ت�أثير  ه��ذه ح�لت��ي قب��ل �أن �أتعلم ن��و�َل نُّ

�لجروح و�الأذى بحي�تي.

وج��دت م��ن خالل طل��ب �هلل، وق��ر�ءة كلمته، �أن 
�هتم���م �هلل �الأ�ش����ض، ه��و حي�تن� �لد�ِخلي��ة؛ الأنه� 
�لم��ك�ن �ل��ذي ن�شتمتع في��ه بح�شوره. ق���ل َي�ُشوع: 
“َوالَ َيُقوُل����وَن: ُهَوَذا هُهَنا، اأَْو: ُهَوَذا ُهَناَك! )حولكم(؛ 
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الأَْن َه����ا َمَلُك����وُت اهلِل َداِخَلُكْم )في قلوبك��م(” )لوقا 
.)21:17

ُيعتب��ر ه��ذ� �لِكت���ب �إجم�لي م��� علَّمن��ي �هلل عن 
كيفية �النت�ش�ر، من خالل َي�ُشوع، على م�أ�ش�ة �الإيذ�ء 
و�المته���ن ف��ي حي�تي. ق�دن��ي �هلل بع��د �أن �أم�شيت 
�شن��و�ٍت عدي��دًة �أعظ و�أب�ش��ر بكلمته �إل��ى 2كورنثو�ض 
ِذي َيُقوُدَنا ِفي َمْوِكِب ُن�ْصَرِتِه  14:2 “َولِكْن �ُصْكًرا هلِِل الَّ
ِف���ي اْلَم�ِصيِح )ت��ذك�ر�ت ن�ش��رة �لَم�شي��ح( ُكلَّ ِحيٍن، 

َوُيْظِهرُ ِبَنا َراِئَحَة َمْعِرَفِتِه ِفي ُكلِّ َمَكاٍن”.

ب��د�أت روح �ل�شك��ر تعل��و د�ِخل��ي في �شب���ح �أحد 
�أي���م عي��د �ل�شك��ر؛ و�أن��� �أت�أم��ل ف��ي ُكل م��� فعل �هلل 
الأجل��ي. وتحدث �هلل لقلبي يومه� ق�ئ��اًل: “ي� جوي�ض 
�أن��ت تذك�ر نعمت��ي، وت�ش�عدينني ف��ي �لح�شول على 
تذك�ر�ت �أخرى”. ثم ر�أي��ت في روؤية �شندوًق� ُعِر�َض 
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في �ل�شم�ء، مليًئ� ب�لتم�ثي��ل �لتذك�رية. وفهمت �أنه، 
حي��ن يرب��ح �شخ�ٌض م��� تمث���ال تذك�ري�؛ ف��ذ�ك الأنه 
بط��ل فيم��� ق�م بعمل��ه. ف���إن ك�َن لدى �لم��رء تمث�ل 
تذك�ري لكرة �ل�شلة �أو �لجولف �أو �لبولنج، في منزله؛ 
فه��ذ� يعني �أنه بطل ف��ي �للعبة، وقد ربح هذ� �لتمث�ل 
�لتذك�ري ب�شبب هذ�، كم��� �أن من �لو��شح �أنه �أم�شى 
وقت��� طويال ف��ي �لتدريب، وتطوي��ر مه�ر�ته في هذه 

�للعبة؛ للو�شول لهذ� �لم�شتوى.

�إن �هلل بط��ل ف��ي جل��ب �لن����ض من م��ك�ن �لدم�ر 
�ل�ش�م��ل، �إلى م��ك�ن �لنُّ�شرة �لَك�ِمل��ة، وحين ي�شلون 
�إل��ى مك�ن هذه �لنُّ�ش��رة، ُي�شِبحون تذك�ر�ت لنعمته، 
وُين�شب��ون ت��ذك�ر� لر�ئح��ة ج��ود �هلل �لذكي��ة، و�أن��� 
�أ�ش���رك في هذ� �لِكت�ب �شه�دتي ف��ي كيفية �لو�شول 

�إلى �أن �أكون تذك�ر� لنعمة �هلل.
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تعلم��ت من ُكلٍّ م��ن �لم�آ�ش��ي و�النت�ش���ر�ت، �أن 
َي�ُش��وع هو ملكي، وهو ُيري��د �أن يكون ملك� لك �أي�ش�، 
و�لمملك��ة �لت��ي ُيري��د �أن يمل��ك عليه�، ه��ي حي�تن� 
�لد�ِخلي��ة – عقولن��� و�إر�د�تن� وم�ش�عرن��� ورغب�تن� 
و�أفك�رن�. ف�لَكِلَمة تعلمن� بو�شوح “الأَْن َلْي�َس َمَلُكوُت 
اهلِل اأَْكالً َو�ُصْرًبا )�لح�شول على �الأكل �أو م� �ش�به(، َبْل 
ُهَو ِبرٌّ )�لح�لة �لتي ُي�شِبح فيه� �الإن�ش�ن مقبوال لدى 
�هلل( َو�َصالٌَم )قلب( َوَف���َرٌح ِفي الرُّوِح اْلُقُد�ِس؛ الأَنَّ َمْن 
يٌّ ِعْنَد اهلِل، َوُمَزُكى  َخ���َدَم اْلَم�ِصيَح ِفي هِذِه َفُهَو َمْر�صِ

ا�ِس”. )رومية 18-17:14(. ِعْنَد النَّ

د�ِخلن���؛  �هلل  ملك��وت  َحَك��م  �إن  �أخ��رى،  بكلم���ت 
�شن�شتمت��ع ب�لب��ر و�ل�ش��الم و�لفرح في �ل��رُّوح �لُقُد�ض، 
وم�شتح�شني��ن  �هلل،  ل��دى  مقبولي��ن  �أي�ش���  و�شنك��ون 
عن��د �لن����ض. ق���ل َي�ُشوع �إنن��� يجب �أال نهت��م ب�الأمور 
�لخ�رجي��ة، ِمث��ل �الأكل و�لملب�ض، لكن يج��ب �أن نطلب 
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)ن�شع��ى نحو ونج�هد للو�ش��ول( �أوال ملكوت �هلل وبره 
)طريقة قي�مه ب�الأمور، و�أن نكون على �شو�ب(، وهذه 

كله� تز�د لكم )�شُتمنح لن� بج�نب هذ�( )متى 33:6(.

يج��ب �أن نطل��ب ملك��وت �هلل، �ل��ذي ه��و د�ِخلن���، 
قب��ل �أي �شئ �آخر، حينه� �شيت��م �الهتم�م بكل �أمورن� 
�لخ�رجي��ة. حين نقب��ل َي�ُش��وع رب� لن���؛ ي�شيطر على 
حي�تن��� �لد�ِخلية، ويجلب معه �لب��ر و�ل�شالم و�لفرح. 
ِم��ن ث��م، �أي��� ك�ن��ت �لم�ش�ع��ب �أو �لمح��ن �لت��ي ق��د 
نختبره��� ف��ي حي�تن� �لخ�رجي��ة، ف�إن كن��� َك�ِملين 
د�ِخلي���؛ لن نحي��� ونمر به��ذه �ل�شعوبة فق��ط؛ لكنن� 

�شن�شتمتع بحي�تن� �أي�ش�.

�إن حي�تن��� �لد�ِخلية مع �هلل �أهم بكثير من حي�تن� 
�لخ�رجي��ة. ل��ذ� ف���إن �شف���ء �لنف�ض �ل��ذي �أ�شي��ر �إليه 
ف���ء �لد�ِخلي هو �لمو�ش��وع �لذي نحت�ج  �أي�ش��� ب�ل�شِّ
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لمن�ق�شت��ه بطريق��ٍة ِكت�بي��ة متو�زنة؛ لت�أت��ي بنت�ئج 
ِذي اأََقاَم  �إلهي��ة. ق���ل �لر�شول بول���ض “َعاِلِمي���َن اأَنَّ الَّ
رَُنا  ال���رَّبَّ َي�ُصوَع �َصُيِقيُمَنا َنْحُن اأَْي�ًصا ِبَي�ُصوَع، َوُيْح�صِ
َمَعُكْم.” )2 كورنثو�ض 14:4( ويكمل في �الآي�ت 16-
18:”ِلذِلَك الَ َنْف�َصُل )نكتئب تم�م�، ون�شتنفذ، وننهك 
ْن�َصاُنَنا اْلَخاِرُج  ْن َكاَن اإِ تم�م��� م��ن �لخ��وف(. َب���ْل َواإِ
ُد  )تدريجيا( َيْوًما َفَيْوًما؛ الأَنَّ  اِخُل َيَتَج���دَّ َيْفَنى، َفالدَّ
َة )مت�عبن��� �لح��شرة �لخفيفة(  يَقِتَنا اْلَوْقِتيَّ َة �صِ ِخفَّ
ا )�أكبر من ُكل  َبِديًّ ُتْن�ِصُئ َلَنا اأَْكَثَر َفاأَْكَثَر ِثَق���َل َمْجٍد اأَ
�لمق�يي���ض، و�أعظم م��ن ُكل �لمق�رن���ت و�لح�ش�ب�ت، 
مج��د وَبَرك�ت �ش�مي��ة �أو�شع ِمن �أن ُتع��د، كم� �أنه� ال 
ِتي ُتَرى،  َلى االأَ�ْصَياِء الَّ تتوق��ف!(. َوَنْحُن َغْيرُ َناِظِريَن اإِ
ٌة )وجيزة  ِت���ي ُتَرى َوْقِتيَّ ِتي الَ ُتَرى. الأَنَّ الَّ َب���ْل اإَِلى الَّ

ٌة. ِتي الَ ُتَرى َفاأََبِديَّ ا الَّ مَّ و�شريعة(، َواأَ

�إن �لجميع معر�شون لم� ي�شميه بول�ض ب�ل�شيق�ت 
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�لوقتي��ة، لك��ن بع�شن��� ع�ن��ى بم� ب��د� حينه��� ب�آالم 
نف�شي��ة تفوق ُكل �حتم�ل. لكن َي�ُشوع ج�ء، وكم� ق�ل: 
َر اْلَم�َصاِكيَن، اأَْر�َصَلِني الأَ�ْصِفَي اْلُمْنَك�ِصِري اْلُقلُوِب،  “الأَُب�صِّ
الأَُناِدَي ِلْلَماأْ�ُصوِريَن ِباالإِْطالَِق وِلْلُعْمِي ِباْلَب�َصِر، َواأُْر�ِصَل 
و�لمر�شو�شين،  ب�الأق��د�م،  )�لمدو�شي��ن  اْلُمْن�َصِحِقيَن 
و�لم�شحوقي��ن، و�لمنك�شري��ن من ج��ر�ء �لنكب�ت( ِفي 

ة”. )لوق� 19-18:4(. اْلُحرِّيَّ

تقول �الآي��ة 18 في طبعة �لملك جيم�ض، �إن َي�ُشوع 
ق�ل �إنه �أت��ي “لي�شفي منك�شري �لقلوب”، وبن�ء على 
�تف�ق �ش�مل قوي، ف�إن ترجمة َكِلَمة منك�شري �لقلوب 
ف��ي ه��ذه �الآية ه��ي مزي��ج م��ن كلمتي��ن يون�نيتين 
“ك�ردي���، وتعني بب�ش�طة قل��ب “و�شنتريبو )�شوون 
م  – ترى – بو( وتعن��ي “�ُشِحق تم�م�”، بمعنى: ُيحطَّ
... ُيك�َش��ر )�إل��ى قطع �شغيرة(، مك�شوري��ن �إلى �شظ�ي�، 
مر�شو�شي��ن. �أعتق��د �أن َي�ُش��وع �أت��ى لي�شف��ي ه��وؤالء 
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�لم�شحوقي��ن و�لمجروحي��ن   – �لمك�شوري��ن د�ِخلي��� 
د�ِخلي�.

�إن كنت من �لمجروحين ب�شبب �الإيذ�ء و�المته�ن؛ 
�أتمن��ى �أن يك��ون ه��ذ� �لِكت���ب ِمث��ل خ�رط��ة طري��ق 
تخرج��ك من رم�د �لدم�ر �لد�ِخلي، �إلى جم�ل �ل�شحة 
و�لكم���ل �لد�ِخلي. كم��� �أ�شلي �أن تجد ه��ذه �لر�ش�لة 
نك �لرُّوح �لُقُد�ض من  �شهل��ة وو��شحة وقوية، و�أن ُيمكِّ

�تب�عه؛ لت�شل �إلى م� تق�شده من �شالم وفرح.

و�شالت��ي ل��ك �أقتب�شه��� م��ن �أف�ش���ض 16:3” اأَْن 
ِة ِبرُوِحِه ِفي االإِْن�َصاِن اْلَباِطِن واأن يحيا  ُدوا ِباْلُقوَّ َتَتاأَيَّ

بداِخلكم وفي �صخ�صياتكم”.

ر وع��د �هلل �لموجود في  �أ�شجعك��م �أي�ش� عل��ى تذكُّ
عبر�نيين 5:13-6 د�ِئم�.

ب�لت�أكي��د )�هلل نف�ش��ه( ق���ل: “الَ اأُْهِملَُك )تحت �أي 
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ظ��رف من �لظ��روف( َوالَ اأَْت���رُُكَك )�أرخي ي��دي عنك، 
َنا َنُقوُل َواِثِقيَن: »الرَّبُّ ُمِعيٌن  ب�لت�أكي��د ال!( “َحتَّى اإِنَّ
ِل���ي َفالَ اأََخاُف. )لن �أخ���ف �أو �أره��ب �أو �أرتعب(. َماَذا 

َي�ْصَنُع ِبي اإِْن�َصاٌن؟”.
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2
رماد االإيذاء

�أعتق��د �أن معظ��م �لن����ض ت��مَّ �إيذ�وؤه��م بطريقٍة �أو 
�أخ��رى، �أثن���ء حي�ته��م. ي�شتطيع ُكل �شخ���ض تقريب� 
َر وق��ٍت �شعر فيه ب�إ�ش�ءة مع�ملت��ه، و�أعتقد �أي�ش�  تذكُّ
�أن عديدي��ن �أ�شيب��و� بج��روح د�ِخلي��ة �شدي��دة؛ جر�ء 

�الإيذ�ء �لذي وقع عليهم.

بع���ض تعريف���ت �أفع���ل �الإي��ذ�ء ه��ي: “َيخدع”؛ 
�أي َيت�ش��رَّف بطريق��ٍة خط���أ �أو غي��ر الئق��ة. “يق�شو”: 
�أن ُي�شتخ��دم ليج��رح �أو يدم��ر، و”ي�شت��م”: �أن يه�جم 
ب�لكلم���ت”، �أم��� تعريف���ت َكِلَم��ة �إي��ذ�ء فتت�شم��ن: 
“�إ�ش���ءة ��شتخ��د�م”؛ �أي مم�ر�ش��ة خ�طئ��ة، �أو ع���دة 
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ف��ش��دة، �أو ��شتخد�م، �أو مع�ملة غي��ر الئقة، �أو ز�ِئدة، 
مع�مل��ة  و�إ�ش���ءة  خ���دع،  ت�ش��رُّف  �أي  و”خ��د�ع”؛ 

ج�شدية: لغة �إد�نة �أو ذم، ظلم، �إدم�ن، وغ�شب.

ُيمِكنن� ِذكر بع�ض �الأ�شك�ل �لم�ألوفة لالإيذ�ء مثل: 
�لج�ش��دي و�للفظ��ي و�لعقل��ي و�لع�طف��ي و�لجن�ش��ي. 
وُيمِكن الأي �شكل م��ن �أ�شك�ل �الإيذ�ء �لمذكورة �إحد�ث 
جذور للرف�ض في �ل�شخ�ض �لذي تعرَّ�ض له، وي�شتطيع 
هذ� �الإح�ش��ض بعدم �لقيمة �لُت�شبِّب في َم�ش�ِكَل كبرى 
في �لَعالق�ت بي��ن هذ� �ل�شخ�ض و�الآخرين. �إنن� نحي� 
�لي��وم ف��ي مجتم��ع مل��ئ ب�أن����ض ال يعرف��ون كي��ف 
يتع�ي�ش��ون مع �الآخرين في �ش��الم، ب�لرغم حتى من 
توق��ف �الإي��ذ�ء في حي�ته��م، ف�لج��روح �لمتبقية من 
�لم��ش��ي ت�شتمر في �لت�أثير عل��ى قدرتهم على �إق�مة 

َعالق�ت �شليمة مع �الآخرين.
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خلقن��� �هلل للَمحبَّة و�لقبول؛ لك��ن �ل�شيط�ن يعمل 
ب��كل قوته على ��شتمر�ر �إح�ش��شن� ب�لرف�ض؛ لمعرفته 
ب���أن نق���ض �الإح�ش��ض ب�لقيم��ة �ل�شخ�شي��ة، وجذور 
�الإح�ش����ض ب�لرف�ض، يج��رح �الأ�شخ����ض و�لع�ئالت 

و�ل�شد�ق�ت.

�إن �أن��و�ع �الإي��ذ�ء �لمذك��ورة �آنف� – �ش��و�ء �أخذت 
�شكل َعالق�ت مك�شورة، �أو هجر، �أو طالق، �أو �ته�م�ت 
ك�ذب��ة، �أو ع��زل عن مجموع���ت، �أو ع��دم �لقبول من 
بع�ض �لمدر�شين، �أو م��ن هم في موقع �لم�شوؤولية، �أو 
�ل�شخرية من �الأ�شدق�ء – �أو �أي ت�شرف �آخر من و�شط 
�آالف �لت�شرف���ت �لج�رحة – ُيمِكن �أن ُت�شبب جروح� 
نف�شية، ُيمِكنه��� �إع�قة جهود �لن��ض في �لحف�ظ على 

رة مع �الآخرين. َعالق�ت �شحية وُم�شتمِّ
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هل اأوذيَت من قبل؟
�إن كن��ت عوملت بطريقٍة خط���أ، �أو غير الئقة، من 
�لُممِك��ن �أن توؤث��ر بعمق عل��ى ح�لتك �لنف�شي��ة، لكن، 
ولك��ي تتمك��ن من �لع��الج من �أل��م �الإ�ش���ءة، البد �أن 

ترغب في هذ�.

يعتبر يوحن��� 5:5 و�حد� من �أكثر �الآي�ت تف�شيال 
، حي��ث يذك��ر �أن َي�ُش��وع ر�أى  )و�أي�ش��� ترويع���( ل��ديَّ
�شخ�ش��� مقعد� ومري�ش� لم��دة ثم�نية وثالثين ع�م�، 
ملق��ى بج�نب َبَرَكة بيت ح�ش��د�، وبرغم معرفة َي�ُشوع 
بط��ول م��دة مر���ض ه��ذ� �لرج��ل �لم�شكي��ن، وح�لته 
�لمزري��ة، �إال �أنه �ش�أله “اأُتريد اأن تبراأ؟” )هل �أنت ج�د 

ف�ء( )عدد 6(. بحق من نحو طلب �ل�شِّ

ي� له من �ش��وؤ�ل ن�ش�أله ل�شخ�ض مت�ألم من �شنو�ٍت 
عديدة؟ �إنه �ش��وؤ�ل �شحيح؛ الأن لي�ض ُكل �شخ�ض ُيريد 
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ل �أل��م �لعالج، و�لقي�م  �أن ي�شف��ى ب�لقدر �لك�في لتحمُّ
بم��� يتطلب��ه. ف�لم�ش�ع��ر �لمجروح��ة قد تك��ون ِمثل 
�ل�شجن �ل��ذي ُيغلق على �لنف�ض و�الآخرين. لكن َي�ُشوع 
ج���ء ليفت��ح �أب��و�ب �ل�شجن، ويطل��ق �الأ�ش��رى �أحر�ر� 

)�ُنُظْر لوق� 19-18:4(.

فه��ذ� �لرجل �لذي ك�َن ف��ي َبَرَكة بيت ح�شد� ي�شبه 
كثيرين �ليوم.. ك�َن معتال ر��شخ� ومتب�طئ� في علته 
لمدة طويلة، و�أن� مت�أكدة من �أنه بعد ثم�نية وثالثين 
ع�م� ق��د تعلم كيف يتع�مل مع علت��ه، ف�لن��ض �لذي 

في �ل�شجون يتحركون؛ لكنهم لي�شو� �أحر�ر�.

م��ن ن�حيٍة �أخرى، �أحي�ن� يعت�د �لم�ش�جين، �شو�ء 
ج�شدي��� �أو نف�شي���، على قيوده��م، لدرج��ة ي�شتقرون 

فيه� مع قيودهم، ويتعلمون �لتع�ُي�ض معه�.

ه��ل �أنت م�شجون ع�طف��ي؟ �إن ك�َن هذ� �شحيح�، 
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فمنذ متى و�أنت في هذه �لح�لة؟ وهل هي علٌة ر��شخة 
ر منه�؟ وهل ُتريد بحق �أن  ومتوطدة؟ وهل ُتريد �لتحرُّ
��ح؟ �إن َي�ُشوع ُيريد �أن ي�شفي��ك. هو م�شتعدٌّ ور�غب  َت�شِ

في هذ�، فهل �أنت م�شتعدٌّ �أي�ش�؟

هل ُتريد اأن تكون ُحرا و�ضحيحا؟
�إن �لح�شول على �لحرية من �لقيود �لنف�شية لي�ض 
��ة �شهلة، و�ش�أك��ون �شريحة م��ن �لبد�ية، و�أقول  َعمليَّ
بمنته��ى �لو�ش��وح �إن �لح�شول على �لحري��ة من �ألم 
�لم��ش��ي، لن يك��ون، �أمر� �شه��ال، ب�لن�شب��ة لكثيرين. 
وق��د تثير ه��ذه �لمن�ق�شة �الأح��شي���ض و�لم�ش�عر �لتي 
يح�ول��ون تخبئته�، ب��دل مو�جهته�، وق��د تكون �أنت 

و�حد� من هوؤالء.

ربم� �ختبرَت، ف��ي �لم��شي، م�ش�ع��ر و�أح��شي�ض 
موؤلم��ة جد�، في �لتع�مل معه�، لذ�، �أنت تقول هلل، في 
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ة تظهر عل��ى �شطح ذكري�تك : “ل�ش��ُت م�شتعد�  ُكل َم��رَّ
لهذ� �الآن ي� رب، ربم� �ش�أو�جه هذه �لم�شكلة في وقٍت 

الحق!”.

�إن ه��ذ� �لِكت�ب �شيتع�مل مع �الأل��م �لنف�شي �الآتي 
ب�شب��ب م� ق��د يكون �آخ��رون فعل��وه مع��َك، �أي�ش� مع 
م�شوؤوليت��ك نحو �هلل للتغلب على ه��ذه �لجروح؛ حتى 

ُت�شبح �شحيح�.

يم��ر بع�ض �لن��ض )ف��ي �لحقيقة كثي��رون منهم( 
بوق��ٍت �شعب؛ حتى يتمكن��و� من قب��ول م�شوؤوليتهم، 
من نحو �شحتهم �لنف�شي��ة. و�شنن�ق�ض في �ل�شفح�ت 
�لت�لي��ة طرق��� َعمليَّة للتع�مل مع �لغف��ر�ن، و�لغ�شب 
�لمكب��وت، و�ل�شفق��ة عل��ى �لنف���ض، و�أعر����ض �لت�شلق 
ه “�أن��َت َمديٌن لي”، و�لعديد من  عل��ى �الأكت�ف، وتوجُّ
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�لتوجه���ت �ل�ش�مة، �لتي تحت���ج لتطهير �إن �أردت �أن 
تكون �شحيح� تم�م�.

قد تقول في نف�شك: لكن َمن ذ� �لذي �شيتع�مل مع 
من �أذ�ني؟ و�شنتع�مل مع هذ� �لمو�شوع �أي�ش�.

قد تت�ش�ءل، م� �لذي جعل هذه �لمر�أة تعتقد �أن له� 
�شلط��ة �لتع�مل م��ع مو�شوع �لم�ش�ع��ر – وخ�شو�ش� 
م�ش�عري؟ وقد تكون لديك �أ�شئلة تود �شوؤ�له� لي مثل: 
هل لدي��ِك درجٌة علمية في علم �لنف�ض؟ �أين تدر�شين؟ 
ه��ل مررِت ب�أيٍّ م��ن �الأمور �لت��ي �أمر �أن��� به�؟ كيف 
تعرفي��ن م�هي��ة �ل�شع��ور ب�لوجود ف��ي قب�شة �شجن 

�لم�ش�عر؟

ل��ديَّ �إج�ب���ٌت ع��ن ُكل ه��ذه �الأ�شئل��ة، و�إذ� كن��ت 
�شج�ع� بم� يكف��ي لمو�جهة و�شعك، م�شمم� على �أن 

ت�شل لتكون �شحيح� بحق، و��شل �لقر�ءة.
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قد اأوذيت
وخبر�ت��ي،  �لعلمي��ة،  ودرج�ت��ي  مدر�شت��ي،  �إن 
وموؤهالتي للتعليم في هذ� �لمو�شوع؛ �آتية من خبرتي 
�ل�شخ�شي��ة. ف�أن� د�ِئم��� م� �أقول “�إنن��ي تخرجت من 
مدر�شة �لحي���ة، و�أتخذ كلم�ت �لنبي �إ�شعي�ء ك�شه�دة 
نَّ  ، الأَ ِد ال���رَّبِّ َعَليَّ يِّ �لدبل��وم �لخ��شة ب��ي: “ُروُح ال�صَّ
َب  ْع�صِ َر اْلَم�َصاِكي���َن، اأَْر�َصَلِني الأَ الرَّبَّ َم�َصَحِن���ي الأَُب�صِّ
ُمْنَك�ِصِري اْلَقْلِب، الأَُناِدَي ِلْلَم�ْصِبيِّيَن )روحي� وج�شدي�( 
ِباْلِعْتِق َوِلْلَماأْ�ُصوِريَن ِباالإِْطالَِق؛ الأَُناِدَي ِب�َصَنٍة َمْقُبوَلٍة 
َعزَِّي  ِلل���رَّبِّ )�شن��ة نعمته( َوِبَي���ْوِم اْنِتَقاٍم الإَِلِهَن���ا. الأُ
اِئِحي���َن. الأَْجَع���َل ِلَناِئِحي  )مو��ش���ة وف��رح( ُكلَّ النَّ
ا َعِن  ْهَيْوَن، الأُْعِطَيُهْم َجَماالً  )�أكليال �أو ت�ج�( ِعَو�صً �صِ
ْوِح، َوِرَداَء   )تعبير�(  ا َعِن النَّ َماِد، َوُدْهَن َفَرٍح ِعَو�صً الرَّ
ا َعِن ال���رُّوِح اْلَياِئ�َصِة، َفُيْدَعْوَن اأَ�ْصَجاَر  َت�ْصِبيٍح ِعَو�صً
اْلِبرِّ، )نب��الء و�أقوي�ء ور�ِئعي��ن ومميزين لال�شتق�مة 
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ْمِجيِد.   مع �هلل و�لعد�لة و�الأم�نة معه( وَغْر�َس الرَّبِّ ِللتَّ
)�إ�شعي���ء 1:61-3 مرك��ز� عل��ى(. ب��دَّل �هلل رم���دي 
بجم���ل، ودع�ني الأ�ش�عد �الآخري��ن ليتعلمو� �ل�شم�ح 

له بعمل �ل�شيء نف�شه معهم.

�أوذيت جن�شي� وج�شدي��� ولفظي� وعقلي� وع�طفي� 
من��ذ نعوم��ة �أظف���ري، وحت��ى هج��رت منزل��ي ف��ي 
�لنه�ي��ة، عندم��� بلغ��ت �لث�من��ة ع�شر م��ن �لعمر. في 
�لحقيقة �آذ�ني رج�ٌل عديدون في طفولتي، تمَّ رف�شي 
وهج��ري وخي�نتي، وُطلقت، و�أن� �أعلم جيد� معنى �أن 

تكون م�شجون� ع�طفي�.

لي���ض هدف��ي م��ن ِكت�ب��ة ه��ذ� �لِكت���ب �أن �أمن��ح 
�شه�دت��ي بكل تف��شيله�، لك��ن �أن �أمنح م� يكفي من 
خبرت��ي؛ حتى ت�ش��دق �أنني �أعلم م� يعني��ه �أن تكون 

مجروح�.
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ُيمِكنن��ي �أن �أري��ك كي��ف ُت�شفى م��ن �آالم وجروح 
�الإي��ذ�ء، ف�أن��� �أود م�ش�عدت��ك، وُيمِكنن��ي �لقي�م بهذ� 

بطريقٍة �أف�شل �إن �شدقت �أنني �أفهم م� تمر به.

قب��ل �أن �أب��د�أ ف��ي �ش��رد تف��شي��ل م��ررُت ب��ه في 
طفولت��ي، وم�ش�ركة بع�ض �الأمور �لتي �ختبرته�، �أود 
�أن �إقول �أنني ال �أق�شد �إطالق� في �أقو�لي هذه، �لتقليل 
، فمنذ �لطبعة �الأولى لهذ� �لِكت�ب، ك�َن �هلل  م��ن و�لديََّ

�أمين� في ��شترد�د و��شترج�ع َعالقتي معهم�.

لكنني تعلمت �أن �لمجروحين يجرحون �الآخرين، 
و�أن معظم َمن َيجرح��ون، هم �أنف�شهم مجروحون من 
نني �هلل بنعمته لقول: “َيا اأََبَتاُه،  �أ�شخ��ض �آخرين، مكَّ

ُهْم الَ َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعلُوَن”. اْغِفْر َلُهْم، الأَنَّ

�أن� �أ�شرد هذه �لق�شة؛ فقط بهدف م�ش�عدة �آخرين، 
مثلي، تمت �أذيُتهم.
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3
ِرفقة اخلوف

�متالأت حي�تي ب�لخوف نتيج��ة لالإيذ�ء �لجن�شي 
و�لع�طف��ي �لذي ع�نيت منه ط��و�ل فترة طفولتي في 
�لمن��زل. فق��د تحكم فيَّ و�ل��دي بغ�شب��ه وترهيبه. لم 
يرغمن��ي �أبد� ج�شدي��� على �لخ�شوع ل��ه، لكنني كنت 
خ�ئفًة جد� من غ�شبه، لدرجة �أنني فعلت ُكل م� طلبه 
من��ي، كم��� �أرغمني عل��ى �لتظ�هر ب�أنن��ي �أعجب بم� 

يفعله بي، و�أنني �أريد منه �أن يقوم به.

ك�ن��ت نتيج��ة �لمح���والت �لقليلة �لت��ي ح�ولت 
فيه���، عل��ى ��شتحي�ء، �لتعبي��ر عن ر�أي��ي ب�أم�نة في 
رة، فرد فعل و�ل��دي �لعنيف – توبيخه  �لموق��ف، ُمدمِّ
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و�شي�ح��ه وغ�شب��ه وهي�ج��ه – ك�َن مرعب��� لدرجة 
علمتن��ي ب�شرع��ة �أن �أفع��ل ُكل م��� يطلب��ه من��ي دون 
�أدن��ى �عتر����ض. �أعتقد �أن ع��دم قدرتي عل��ى �لتعبير 
عن م�ش�عري �لحقيقية فيم� يدور حولي، مع �إرغ�مي 
عل��ى �لت�شرف، وك�أنني م�شتمتع��ة ب�الأ�شي�ء �لف��شدة 
�لت��ي ق���م به��� مع��ي، تركتن��ي مليئ��ة ب�لعدي��د من 

�لجروح �لنف�شية �لر��شخة.

ك�ن �أب��ي يعم��ل ف��ي فت��رة م�ش�ئي��ة، ويع��ود في 
حو�لي �لح�دية �أو �لث�نية ع�شر م�ش�ء. �أذكر كيف ك�َن 
ُكل ج�ش��دي يرتع��د ويرتج من �لخوف حي��ن �شم�عي 
�ش��وت مفت�ح��ه وه��و يفت��ح قفل �لب���ب. ك�ن��ت ُكل 
ذرة ف��ي كي�ن��ي تتجمد تم�م���؛ الأني لم �أعل��م �أبد� �إن 
، �أو �شي�أتي  ك�َن �شي�أتي �إلى حجرت��ي وي�شع يده عليَّ

مغت�ظ� وث�ئر� ب�شبب �شئ م� لم يعجبه.
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ك�ن ع��دم �لثب�ت، وعدم �لق��درة على توقع م� قد 
، �إذ ع�شت مع  يح��دث، و�ح��د� من �أ�شع��ب �الأمور عل��يَّ
خ��وف ع��دم معرفتي �أب��د� م��� ُيمِكنني عمل��ه �أو عدم 
عمل��ه، فقد �أفع��ل �شيًئ� م� في �أحد �الأي���م؛ فيكون رد 
فع��ل �أب��ي طيب� معي، وق��د �أفعل نف�ض �ل�ش��يء بعده� 

بعدة �أي�م؛ في�شفعني ليلقي بي عبر �لغرفة ب�شببه.

ك�ن �لخ��وف رفيق��ي �لد�ِئ��م، �لخ��وف م��ن �أب��ي، 
�لخ��وف من غ�شب��ه، �لخوف م��ن �أن يفت�ش��ح �أمري، 
�لخ��وف من �كت�ش�ف �أمي لم� يحدث، و�لخوف من �أن 

يكون لي �أ�شدق�ء.

نبع خوفي م��ن تكوين �أ�شدق���ء ل�شببين: �أولهم�: 
�إن ك��نَّ بن���ت، فق��د يقعو� ف��ي م�شيدة و�ل��دي �أي�ش�، 
و�إن ك�ن��و� �شب�ب��� ِخف��ُت م��ن �أن يوؤذيه��م و�ل��دي، �أو 
يوؤذين��ي، �إذ �تهمن��ي بعنف ب�لن�ش���ط �لجن�شي �لز�ِئد 
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م��ع زمالئي �ل�شب�ب ف��ي �لمدر�شة، كم� لم ي�شمح الأيٍّ 
منهم ب�القتر�ب مني؛ الأنني من ممتلك�ته.

ل��م يكن م�شموح� لي �أبد� حي��ن كنت في �لمدر�شة 
�لث�نوية بح�ش��ور �أي مب�ر�ة لكرة �لقدم �أو �لبي�شبول. 
لق��د ح�ولت تكوي��ن �شد�ق�ت في �لمدر�ش��ة، لكني لم 
�أ�شم��ح الأي منهم �أبد� ب�لتطور لمرحل��ة ت�شمح بدعوة 
�أي �شدي��ق جدي��د ب�لمج��يء لمنزل��ي، كم� ل��م �أ�شمح 
الأحد ب�الإح�ش��ض بحرية �الت�ش�ل بي في �لمنزل، و�إن 
ح��دث ورن جر�ض �لتليفون ذ�ت َمرَّة وك�نت �لمك�لمة 
ل��ي، ك�َن ي�شيبن��ي �لرع��ب و�لهلع من فك��رة م�ذ� �إن 

ك�َن �أحٌد من �لمدر�شة؟

كن��ت طو�ل �لوقت �أتع�م��ل مع خوف �أن يكون لي 
�أ�شدق�ء، ومن �أن �أكون وحيدة، كم� كنت غير م�شتعدة 
على �الإطالق الإدخ���ل �أحد فيم� �شيمثل الحق� ك�رثة 
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ب�لن�شب��ة لهم، هذ� ب�لطبع بج�ن��ب �إ�ش�فة �لَمزيد من 
�لخجل و�لع�ر لي.

اخلوف! اخلوف! اخلوف!
ك�ن و�ل��دي ي�ش��رب ب�إ�ش��ر�ف ُكل عطل��ة نه�ي��ة 
�أ�شب��وع، وكثي��ر� م��� ك�َن ي�أخذن��ي مع��ه ف��ي نوب�ت 

�ُشكره، وي�شتخدمني ج�شدي� كيفم� �ش�ء.

كثير� م� ك�َن يعود للمنزل غ��شب�، وي�شرب �أمي، 
وفي �إحدى �لمر�ت �شربه��� ب�شبب �أن �أنفه� كبير كم� 
ق�ل، لم يكن ي�شربني بمثل �لكثرة �لتي ي�شربه� به�، 
لكن��ي �أعتق��د �أن روؤيت��ه ي�ش��رب �أمي ب��ال رحمة ك�َن 

موؤذي� لي، وك�أنه ي�شربني و�أكثر.

ك�ن و�ل��دي يتحك��م ف��ي ُكل م� ي��دور حوله، فقد 
ك�َن يق��رر متى نذهب للنوم، ومتى ن�شتيقظ، م� ن�أكل 
ونلب���ض، ومع من نم�ش��ي �أوق�تن�، وم� ن�ش�هده حتى 
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ف��ي �لتلف�ز – ب�الخت�ش���ر، ك�َن يتحكم في ُكل �شيء 
ف��ي حي�تن�. ك�َن، حرفي�، تع�شفي� وموؤذي� الأمي ولي، 
و�أخير� الأخي �لوحيد �لذي ُوِلد حين كنت في �لت��شعة 

من �لعمر.

�أذك��ر �أنني كن��ت �أريد، ب��كل م� لديَّ من ق��وة، �أن 
يكون �لطفل �لجديد بنت�؛ الأنني ت�شورت �أن مع وجود 
بن��ت �أخرى في �لمنزل، �أُتَرك لح�لي، على �الأقل جزء� 

من �لوقت.

ك�ن و�ل��دي ط��ول �لوق��ت تقريب��� ي�شتخ��دم �أكثر 
�لكلم���ت ب��ذ�ءًة وق��ذ�رة. ك�َن ن�قد� لكل �ش��يء، وكل 
��� يفع��ل �شيئ�  �شخ���ض، ك�ن م��ن ر�أي��ه �أن ال �أح��د ِمنَّ
�شحيح�  �أبد�، كم� �أنن� ال ن�ش�وي �شيئ� على �الإطالق، 

ك�ن ُيذكرن� معظم �الأوق�ت ب�أنن� بال نفٍع تم�م�.

ف��ي �أوق���ٍت �أخ��رى، ك�َن �أب��ي عل��ى �لنقي�ض من 



37 رِفقة اخلوف

ه��ذ�، فيمنحن��� �لم�ل، ويق��ول لن� �ذهب��و� �بت�عو� م� 
ُتري��دون، �أحي�ن��� حت��ى يبت�ع لن��� هد�ي�، فق��د ك�َن 
من���ور� ومخ�دع��� وم�شيط��ر�، كم� ك�َن يفع��ل ُكل م� 
ي�شتطيع ليح�شل على م� ُيريد، لم يكن لالآخرين قيمة 
عنده عل��ى �الإطالق، �إال لي�شتخدمه��م لتحقيق �أهد�فه 

�الأن�نية.

ل��م يك��ن هن���ك �شالم ف��ي �لمن��زل، ف��ي �لحقيقة 
ل��م �أك��ن �أعلم م��� هو �ل�ش��الم �لحقيقي؛ حت��ى كبرت، 

وُغ�شت في َكِلَمة �هلل ل�شنو�ٍت عديدة.

ُوِل��دت ث�نيًة ف��ي �لت��شعة من عم��ري؛ حين كنت 
�أزور �أق�رب��ي خ���رج �لمدين��ة. فف��ي �إح��دى �للي�لي، 
ذهبت معهم لح�شور �أحد �جتم�ع�ت �لَكني�شة؛ بهدف 
�لح�ش��ول على �لخال�ض. �أن� ال �أعلم حتى كيف َعَرفُت 
حينه��� �حتي�ج��ي للخال���ض، �ِش��وى �أن �هلل البد و�أن 
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و�ش��ع ه��ذه �لرغبة في قلب��ي، فقبلت َي�ُش��وع �لَم�شيح 
مخل�ش��� �شخ�شي� لي، تل��ك �لليلة، و�ختب��رت تطهير� 
مجي��د�، فقد ك�َن يالزمني �شع��وٌر د�ِئم ب�لقذ�رة، قبل 
ًة  ه��ذه �للحظ��ة؛ ب�شبب م� يحدث، �أم��� �الآن، والأول َمرَّ
ف��ي حي�تي، �أ�شعر ب�لنظ�فة، وك�أنن��ي ُغ�ِشلُت د�ِخلي�، 
د �أن عدت لمنزلي  مع هذ�، ولعدم زو�ل �لم�شكلة، بُمجرَّ
ع�د �إليَّ �شعوري �ل�ش�بق، و�عتقدُت �أنني فقدُت َي�ُشوع، 

ب�لت�لي لم �أعرف �أي �شالم �أو فرح د�ِخلي حقيقي.

اخليانة
م���ذ� عن و�لدتي؟ �أين موقعه� من هذ� ُكله؟ لم�ذ� 
ل��م ت�ش�عدني؟ كنت في �لث�منة �أو �لت��شعة من �لعمر؛ 
حي��ن �أخبرته��� بم��� يفعل��ه �أب��ي مع��ي، ففح�شتني، 
وو�جه��ت و�ل��دي، لكن��ه �دع��ى �أنن��ي �أك��ذب – وهي 
�خت���رت �أن ت�شدق��ه، وتكذبني. فَمن م��ن �ل�شيد�ت ال 
ُتريد �أن ت�شدق زوجه� في ِمثل هذه �لح�لة؟ �أعتقد �أن 
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�أم��ي ك�نت بطريقٍة م� د�ِخلي��� تعرف �لحقيقة، لكنه� 
ك�نت ت�أمل �أن تكون على خط�أ.

ع�دت �أمي في يوٍم م� من �شر�ء بع�ض �لح�جي�ت 
حي��ن كن��ت في �لر�بع��ة ع�شر من �لعمر قب��ل موعده� 
�لمتوق��ع؛ لت��رى و�ل��دي وه��و يق��وم فعلي��� ب�إيذ�ئي 
جن�شي���، فم��� ك�َن منه��� �إال �أن نظ��رت، وخرجت من 
�لمن��زل؛ لتعود بع��د �ش�عتين، وتت�ش��رف وك�أن �شيئ� 

لم يكن ...!

خ�نتني �أمي.

ل��م ت�ش�عدني ف��ي �لوقت �ل��ذي ك�َن عليه� �لقي�م 
بذلك.

�عترف��ت لي �أم��ي بعده��� ب�شنين عدي��دة )حو�لي 
ثالثي��ن ع�م���( ب�أنه��� ل��م ت�شتطع ق��ط �الإق��د�م على 
مو�جه��ة �لف�شيح��ة، كم��� �أنه� ل��م تذكره� ق��ط لمدة 
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ثالثي��ن ع�م�! ع�نت خاللهم من �نهي�ر ع�شبي، وكل 
ر �لحي���ة”، فقد  م��ن عرفوه� الم��و� �الأمر عل��ى “تغيُّ
عولجت على م��دى �شنتين ب�لعالج ب�ل�شدم�ت، �لتي 
مح��ت وقتي� جزء� م��ن ذ�كرته�. ولم ي�شتط��ع �أيٌّ من 
�الأطب�ء �لذين ع�لجوه� معرفة كيفية م�ش�عدته� على 
�لن�شي�ن، لكنهم �تفقو� جميع� على �حتي�جه� لن�شي�ن 
�ش��يء م���، فقد ك�َن م��ن �لو��شح وجود �ش��يء م� في 

عقله� يذهب ب�شحته� �لعقلية.

�دعت �أمي ب�أن �شب��ب م�شكلته� ح�لته� �لج�شدية، 
�إذ ع�ن��ت بطريق��ٍة غي��ر ع�دي��ة �أثن�ء ه��ذه �لفترة من 
حي�ته���؛ ب�شبب َم�ش�ِكل �أنثوي��ة ح�دة في وقت مبكر، 
بع��د َعمليَّة ��شتئ�ش�ل َك�ِمل للرح��م في �شن �ل�ش�د�شة 
و�لثالثي��ن؛ م��� جعله��� تع�ني م��ن �أعر����ض �نقط�ع 
�لطم��ث، و�ش��ن �لي�أ�ض مبك��ر�، وك�ن هذ� ف��ي وقت لم 
يكن معظم �الأطب�ء ُيوؤِمنون بمنح �ل�شيد�ت هرمون�ت 
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تعوي�شي��ة؛ لذ� مرت �أمي بفترة �شديدة �ل�شعوبة، وبد� 
وك�أن ُكل �ش��يء في حي�ته� �أ�شع��ب من قدرته� على 

تحمله.

�أوؤمن، بل و�ش�أظ��ل د�ِئم�، �أعتقد �أن �نهي�ر و�لدتي 
�لنف�ش��ي ك�َن نتيج��ة �ِشن��ي �الإي��ذ�ء �لت��ي تحملته���، 
وحقيق��ة رف�شه��� لمو�جهته�، و�لتع�م��ل معه�. �أذكر 
�أن �ل��رَّب َي�ُشوع في يوحن��� 32:8 ق�ل لن�: “َوَتْعِرُفوَن 

، َواْلَحقُّ ُيَحرُِّرُكْم”. اْلَحقَّ

�إن َكِلَم��ة �هلل ح��ق، و�إذ� طبق��ت فله��� ق��وة �أ�شيلة 
ف��ي تحرير �الأ�شرى، �إن َكِلَم��ة �هلل �أي�ش� تجعلن� وجه� 
لوج��ه �أم���م �أمور ف��ي حي�تن���، �إن �خترن��� �لوقوف، 
ومو�جهته��� كم� يقول �ل��رَّب، �شنتحرر منه���، �أم� �إن 

�خترن� �لدور�ن و�لهرب منه�؛ �شن�شتمر في قيودن�.
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َترُك املنزل
ترك��ت �لمن��زل في �ش��ن �لث�منة ع�ش��ر، حين ك�َن 
و�لدي في �لعمل، بعده� بوقٍت ق�شير تزوجت َمن �أول 

�ش�ب �أظهر بع�ض �الهتم�م بي.

ك�ن زوج��ي مثلي يع�ني من �لكثير من �لَم�ش�ِكل، 
فق��د ك�َن رجال مخ�دع� ومن���ور� ول�ش� و�شلبي�، كم� 
لم يكن يعمل معظم �الأوق�ت، و�نتقلن� كثير� من مك�ٍن 
الآخر، وفي �إحدى �لمر�ت تركني في ك�ليفورني� بدون 
�شيء �ش��وى ع�ش��رة دوالر�ت وكرتونة م��ن زج�ج�ت 
�ل�شود�، كنت خ�ئفة حينه�، لكن لكوني معت�دة على 
�لخوف و�لجروح، ربم��� لم تكن مع�ن�تي مثل من لم 

يختبرو� هذ� من قبل.

هجرن��ي زوج��ي ع��دة م��ر�ت �أخ��رى بينم��� كنت 
ًة يذه��ب ويغيب م� بين  ف��ي �لعمل، وك�ن ف��ي ُكل َمرَّ
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ب�شع��ة �أ�ش�بيع �إلى عدة �أ�شهر، ث��م فج�أة يظهر ث�نية، 
و�أن�ش��ت لكالم��ه �لمع�ش��ول، و�أعذ�ره، و�أقب��ل عودته، 
ليتك��رر حدوث م��� حدث من قبل، وحي��ن يكون معي 
ك�َن ي�شرب �لكحولي�ت ب��شتمر�ر، ويقيم َعالق�ت مع 

�شيد�ت �أخري�ت ب�نتظ�م.

لعبن��� لعب��ة �لزو�ج هذه لمدة خم���ض �شنو�ت، كن� 
�شب�ب� في �لث�منة ع�شر من عمرن�، ولم يكن الأيٍّ من�، 
بح��ق، و�لَدين، كم� كن� غي��ر موؤهلين لم�ش�عدة �أحدن� 
�الآخ��ر، وز�دت َم�ش�ِكل��ي �شعوبة حي��ن �أجه�شت و�أن� 
ف��ي �لو�حدة و�لع�شرين من �لعمر، وولدت �أكبر �أبن�ئي 
ف��ي �لث�ني��ة و�لع�شري��ن، وقد حدث هذ� ف��ي �آخر �شنة 
لزو�جن���، فقد هجرن� زوجي، وذه��ب مع �مر�أٍة �أخرى 
تعي�ض على مقرب��ة من�، وهو يقول لكل من يق�بله �إن 

هذ� �لطفل لي�ض �بنه.



َّمادِ )اإليذاء( َجماالً ِعَوضاً عن الر 44

�أذك��ر �أنن��ي كن��ت ق�رب��ت على فق��د عقل��ي �أثن�ء 
�ل�شيف هذ� �لع�م، 1965م، �إذ فقدت �لكثير من وزني 
�أثن���ء فترة حملي لعدم قدرتي عل��ى �الأكل، كم� كنت 
ب��ال �أ�شدق���ء �أو م���ل �أو ت�أمين، فكن��ت �أذهب لعي�دة 
�لم�شت�شفى ليفح�شني طبيب ُمختِلف في ُكل مرة، في 
�لحقيق��ة ك�َن �الأطب���ء �لذين ق�مو� بفح�ش��ي، �أطب�ء 
مقيمين تح��ت �لتدريب، وكنت غير ق�درة على �لنوم؛ 
ل��ذ� بد�أت في تع�طي �أدوي��ة منومة ُي�شمح ببيعه� في 
�ل�شيدلي���ت دون تذكرة، وكم �أ�شك��ر �هلل على �أن هذه 
�الأدوية لم توؤِذني، �أو توؤِذ طفلي �لذي لم يكن ُوِلد بعد.

�رتفع��ت حر�رة �لج��و في ذلك �ل�شي��ف الأكثر من 
100 درج��ة فهرنهي��ت، ولم يكن ف��ي �شقتي �لتي في 
�لعلي��ة في �لدور �لث�لث مروح��ة �أو مكيف هو�ء، ك�َن 
ُكل م� �أمتلكه �شي�رة قديمة ين�شد بخ�ره� ب�شفة �ِشبه 
د�ِئم��ة، وكنت م�شممة على عم��ل �أي �شيء �إال �لعودة 
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لو�ل��دي �ل��ذي ك�َن ي�ش��ر د�ِئم��� على �أنن��ي �ش�أحت�ج 
يوم��� م� لم�ش�عدته، و�ش�أعود �إليه ز�حفة، هذ� ب�لرغم 

من عدم معرفتي لم� ُيمِكنني عمله حينه�.

ُيمِكنن��ي تذكر و�شعي تحت ه��ذ� �ل�شغط �لعقلي، 
و�أن��� �أجل�ض محملق��ة في �لجدر�ن، �أو خ���رج �لن�فذة 
ل�ش�ع���ت، دون �إدر�ك م� كنت �أفعله، كنت �أعمل؛ حتى 
�أت��ى موعد والدة طفلي، وحين ��شطررت لترك عملي، 

�أخذتني م�شففة �شعري وو�لدته� الأقيم معهم�.

ت�أخ��رت والدة طفلي لمدة �أرب��ع �أ�ش�بيع ون�شف، 
� �أتوقعه وال كيفية �لعن�ية  ولم تكن لدي �أية فكرة عمَّ
ًة  ب��ه حين ُوِلد، لك��ن م� �إن ولد؛ حتى ظه��ر زوجي َمرَّ
�أخ��رى؛ ولك��ون �لطف��ل �شدي��د �ل�شب��ه به؛ ل��م ي�شتطع 

�إنك�ره، مرة �أخرى ق�ل �إنه �آ�شف، و�إنه �شيتغير.

حين ج�ء ميع�د خروج��ي من �لم�شت�شفى لم يكن 
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لدين� مك�ن لنعي�ض فيه، لذ� �ت�شل زوجي بزوجة �أخيه 
�ل�ش�بق��ة �لتي ك�ن��ت �شيدة َم�شيحي��ة ر�ِئعة؛ ف�شمحت 
لن��� ب�الإق�مة معه� لفترة؛ حت��ى �أ�شبحُت ق�درًة على 

ًة �أخرى. �لعودة للعمل َمرَّ

�لقليل��ة،  �لتف��شي��ل  ه��ذه  م��ن  ُيمِكنك��م  �أعتق��د 
��ل، كيف ك�نت حي�تي، ك�ن��ت في �لحقيقة بله�ء  تخيُّ
و�شخيف��ة! لم يكن هن�لك �أي �ش��يء م�شتقر في ُكلٍّ من 
ِكي�ن��ي وحي�تي، كم� ك�َن �ال�شتق��ر�ر �شيئ� �أحت�جه، 

و�أتوق �إليه ب�شدة.

و�شل��ت �أخير� ف��ي نه�ية �شي��ف 1966م لنقطة 
ع��دم �الهتم�م بم��� حدث لي، فل��م �أع��د �أتحمل فكرة 
�لبق���ء مع زوج��ي للحظٍة �أخ��رى، ولم تعد ل��ديَّ ذرة 
�حت��ر�م لرجٍل �أ�شبح ُمط�َرد� من �لبولي�ض، ب�الإ�ش�فة 
ل��كل م� فعل، ف�أخ��ذُت �بني، وكلَّ م��� ُيمِكنني حمله، 
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ورحل��ت، ذهب��ت لك�بينة تليف��ون، و�ت�شل��ت بو�لدي 
�ش�ئل��ًة �إن ك�َن ب�إمك�ني �لعودة للمنزل، وب�لطبع �ُشرَّ 

و�لدي لهذ� �لطلب!

وبع��د �أن ع�ش��ت بمنزل��ي ل�شهري��ن، علم��ت ب�أنني 
ح�شل��ت على �لطالق، ك�ن ه��ذ� في �شبتمبر 1966م، 
ك�نت ح�ل��ة �أمي �لعقلية في ذلك �لوق��ت تزد�د �شوء� 
ُكل ي��وم، وب��د�أت تع�ن��ي م��ن نوب���ت عن��ف، وتتهم 
�لب�ئعي��ن ف��ي �لمت�ج��ر ب�شرقته���، وتهدد َم��ن تعمل 
معه��م ب�شبب �أمور ال معنى له�، لقد بد�أت حتى تحمل 
�ِشكين� في حقيبته�، ك�نت ت�شب� وتهيج على �أي �شيء، 
وكل �شيء، �أذكر بو�شوح �أنه� �شربتني ب�لمكن�شة في 
�إحدى �للي�لي؛ الأنني لم �أم�شح �أر�شية �لحم�م! و�أثن�ء 
ح��دوث ُكل ه��ذ� عملُت ج�هدة على �لبق���ء بعيدة عن 
و�ل��دي، وعل��ى �أال �أبق��ى وح��دي معه ف��ي �أي مك�ن.. 

ر�. ب�خت�ش�ر، ك�نت حي�تي جحيم� ُم�شتمِّ
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ب��د�أت �أذهب للح�ن�ت للت�شلي��ة في عطالت نه�ية 
ن ُيِحبني، كنت  �الأ�شبوع، �أعتقد؛ الأنني كنت �أبحث عمَّ
�أتن���ول بع���ض �لكوؤو���ض، لكن ن�در� م��� تكون ك�فية 
الأ�ش���ب ب�ل�شك��ر، ف�أن� ل��م �أكن �أبد� مهتم��ة ب�ل�شرب، 
كم� كن��ت �أرف�ض �لنوم مع �لعديد م��ن �لرج�ل �لذين 
ق�بلته��م. ورغم �أن حي�تي ك�ن��ت فو�شى، لكن ك�نت 

بد�ِخلي رغبة قوية في �أن �أكون نقية وط�هرة.

كثير� م� كنت �أ�شلي رغم كوني مرتبكة وم�شو�شة 
وخ�ئفة ووحيدة ومحبطة ومكتئبة: “ربي �لعزيز من 
 � ف�شل��ك �جعلني �شعيدة.. �منحني ف��ي يوم م� �شخ�شً
ُيِحبن��ي بح��ق – و�جعُل��ه �شخ�ش��� ي�أخذن��ي كثي��ر� 

للَكني�شة”.

الح الربَّاق فار�ضي ذو ال�ضِّ
ك�ن �أهل��ي يملك��ون م�شكن��� لع�ئلتي��ن، ويقيمون 
فيه. ك�َن �أحد م�شت�أجريهم يعمل مع رجل يدعى ديف 
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م�ي��ر، وف��ي �إح��دى �الأم�شي���ت؛ �أتى دي��ف الأ�شح�ب 
�شديق��ه؛ للذه���ب للع��ب �لبولن��ج، وكنت �أن��� حينه� 
�أغ�ش��ل �شي�رة �أمي، فر�آني، وح�ول �أن يالطفني، لكني 
كنت تهكمية و�ش�خرة معه كع�دتي، ف�ش�ألني �إن كنت 
�أح��ب غ�ش��ل �شي�رته بعد �أن �نتهي م��ن غ�شل �شي�رتي 
ف�أجبت��ه: �إن كنت تود غ�شل �شي�رتك فقم بنف�شك بهذ�! 
الأن خبرت��ي �ل�ش�بقة م��ع ُكلٍّ من �أبي وزوجي �ل�ش�بق 
لم ت�شمح ل��ي �أن �أثق في �أي رجل على �الإطالق، وهذ� 

تعبير مخفف عن �لو�قع!

ك�ن دي��ف، م��ن ن�حية �أخرى، منق���د� بروح �هلل، 
مولود� ث�نية، وممتلئ� ب�ل��رُّوح �لُقُد�ض، ُيِحب �هلل من 
ُكل قلبه، وفي �ل�ش�د�شة و�لع�شرين من عمره، كم� ك�َن 
م�شتعد� للزو�ج، كم� �شلي لمدة �شتة �أ�شهر؛ ليقوده �هلل 
للزوج��ة �لمن��شب��ة، ومن �لعجيب �أن��ه ك�َن ي�شلي �أن 

تكون زوجة �لم�شتقبل في ح�جة للم�ش�عدة.
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والأن دي��ف ك�َن منق���د� ب��روح �هلل فق��د �شجع��ه 
تهكم��ي، ب��دل �أن ُي�شعره ب�الإه�نة، وق���ل لي �شديقه 
في �لعمل فيم� بعد، �إن ديف يود �أن يو�عدني، ب�لطبع 
رف�شت ف��ي �لبد�ية لكني غيرت ر�أيي الحق�، وبعد �أن 
خرجن� مع� لمدة خم�ض مر�ت طلب ديف �لزو�ج مني، 
ًة خرجن��� فيه� مع�  وق���ل لي �إنه َع��َرف من��ذ �أول َمرَّ
�أنن��ي من ُيريده� زوجة له، لكنه ق��رر �النتظ�ر ب�شع 

�أ�ش�بيع قبل �أن يعر�ض عليَّ �لزو�ج لئال ُيروعني.

�أم��� من ن�حيت��ي، لم �أك��ن ب�لطبع �أع��رف م� هو 
�لح��ب، كم� لم �أكن مت�شوق��ة لالنخر�ط في َعالقة مع 
�أي رج��ل، لك��ن، والأن �الأم��ور ك�ن��ت ت��زد�د �شوء� في 
�لمن��زل، وكنت �أحي� في ُذعٍر ت���م طول �لوقت، قررت 
��� �أمر به ف��ي �لوقت  �أن �أي �ش��يء �شيك��ون �أف�ش��ل ِممَّ

�لح�لي.

�إل��ى  �أود �لذه���ب مع��ه  �إن كن��ت  �ش�ألن��ي دي��ف 
�لَكني�ش��ة، �الأمر �لذي كن��ت على ��شتعد�د ت���م للقي�م 
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ْر �أنن��ي طلبت من �هلل في �شالتي �أن يمنحني  به. تذكَّ
�شخ�ش� ُيِحبني، وي�أخذني للَكني�شة، كنت �أود ب�شدة �أن 
�أحي� حي���ًة َم�شيحية، وكنت على در�ية ب�أنني �حت�ج 

ل�شخ�ض قوي يقود �لطريق.

وع��د دي��ف �أي�ش� ب���أن يك��ون �أب��� �ش�ِلح��� لطفلي 
�ل�شغي��ر، �ل��ذي ك�َن يبلغ ع�ش��رة �أ�شهر م��ن عمره حين 
تق�بلن���، و�لذي �شميُته ديفيد على ��ش��م �أخي، كم� ك�َن 
ه��ذ� �الإ�شم �لمف�شل لديَّ ك��شم ولد. م� زلت مذهولة من 
�لطريق��ة �لتي نفذ به��� �هلل خطت��ه �ل�ش�ِلحة من نحوي 

و�شط �أحلك �أوق�ت حي�تي ي�أ�ش�.

تزوج��ت �أن��� وديف ف��ي 7 ين�ي��ر 1967م، لكنن� 
ل��م نحي� “�شعد�ء لالأبد” كم��� يقولون، فال �لزو�ج وال 
�لذه���ب للَكني�شة ح��ال َم�ش�ِكل��ي، فلم تك��ن َم�ش�ِكلي 
تكمن ف��ي حي�تي �لمنزلي��ة �أو زو�ج��ي، لكنه� ك�نت 

قة. ، في م�ش�عري �لمجروحة و�لمعوَّ تكمن فيَّ
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ف�الإي��ذ�ء و�المته�ن يترك�ن �لم��رء معوق�، وغير 
رة  ق���در عل��ى �الإبق���ء على َعالق���ت �شحي��ة وُم�شتمِّ
دون بع�ض �لتدخ��ل. �أردت �أن �أمَنح و�أ�شتقبل �لَمحبَّة، 
لكني لم �أ�شتطع، �إذ كنت ِمثل �أبي، من�ورة، ومخ�دعة، 
وم�شيط��رة، وغ��شب��ة، و�نتق�دي��ة ج�رح��ة، و�شلبية، 

وم�شتبدة، ومدينة.

ك�َن هذ� م� كب��رت عليه، و�أ�شبحُته. والأنني كنت 
ممتلئ��ة ب�ل�شفقة عل��ى �لنف�ض، كنت حرفي��� م�شتِغلة، 
ُيمِكنن��ي  ب�لم��ر�رة،  ومليئ��ة  ومكتئب��ة،  وموؤذي��ة، 
�ال�شتم��ر�ر في و�ش��ف نف�شي، لكني مت�أك��دة من �أنك 

� كنت عليه. كونت �شورًة �شحيحة عمَّ

كنت فع�لة في �لمجتمع، كنت �أعمل وكذلك ديف، 
وكن��� نذهب مع��� للَكني�ش��ة، وكن� نتو�فق م��ع �أحدن� 
�الآخ��ر بع�ض �لوقت، هذ� فقط؛ الأن ديف �شخ�ض �شهل 
ومريح �إلى �أق�شى درجة في �لتع�مل معه. ك�ن ع�دة 
يتركن��ي �أفعل �الأمور على طريقتي، لكن حين ال يفعل 
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هذ�، ي�شيبني ذلك بنوبٍة من �لجن�ن، كنت �أ�شعر �أنني 
على �شو�ب د�ِئم� في ُكل �شيء، فب�لن�شبة لي، لم تكن 

لديَّ م�شكلة، لكن ك�َن �لجميع لديهم م�شكلة.

دعون��� �الآن نتذك��ر، �أنن��ي كن��ت مول��ودة ث�نية، 
و�أح��ب َي�ُش��وع، و�أوؤمن ب���أن خط�ي�ي غف��رت، و�أنني 
�ش�أذهب لل�شم�ء حين �أموت، لكني لم �أختبر ال �لنُّ�شرة 
وال �ل�ش��الم وال �لفرح قط في حي�ت��ي �ليومية. ورغم 
�إيم�ني ب�أن �لم�شيحيي��ن مفتر�ٌض �أن يكونو� فرحين؛ 
لكنني ب�لت�أكيد ل��م �أكن كذلك! لم �أكن حتى �أعرف م� 
هو �لب��ر، �الآتي من خالل دم َي�ُش��وع. �شعرت ب�الإد�نة 
ط��و�ل �لوقت، وكن��ت د�ِئم� ف�ق��دًة لل�شيط��رة، �لوقت 
�لوحيد �لذي لم �أك��ن �أكره فيه نف�شي حين كنت �أعمل 
نحو بع�ض �الأه��د�ف �ل�شخ�شية �لتي �عتقدُت �أنه� قد 

تمنحني قيمًة للذ�ت.

ظلل��ت على �عتق�ٍد ب���أن �الأمور �إن تغي��رت، �أو �إن 
تغي��ر �الآخ��رون، �ش�أك��ون عل��ى م��� ي��ر�م. �إن �ختلف 
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زوج��ي، �أو �أوالدي، �أو مو�ردي �لم�لية، �أو �شحتي، �أو 
�إن ذهبت لق�ش�ء عطلة، �أو ح�شلت على �شي�رة جديدة، 
�أو �بتع��ُت ف�شت�ن� جدي��د�، �أو �إن ��شتطعت �لخروج من 
�لمن��زل، �أو عث��رت عل��ى وظيفة، �أو جني��ت �لَمزيد من 

�لم�لي؛ حينه� فقط �ش�أكون فرحة وم�شبعة.

كن��ت �أعمل د�ِئم��� م� ي�شفه �لِكت���ب �لمقد�ض في 
�إرمي��� 13:2 – كن��ت �أحف��ر لنف�ش��ي �آب���ر� م�شقق��ة ال 

ت�شبط م�ًء.

كن��ت �رتك��ب �لخط���أ �لم�أ�ش���وي �لمحِب��ط، ف��ي 
مح�ول��ة �لعثور عل��ى ملكوت �هلل، �ل��ذي هو بر وفرح 
و�شالم )�ُنُظْر رومية17:14(، في �الأ�شي�ء، و�الآخرين. 
و�لذي لم �أكن �أدركه �أي�ش� �أن ملكوت �هلل د�ِخلن�، كم� 
�شرح��ه �لر�ش��ول بول�ض ف��ي )كولو�ش��ي27:1( ق�ئال: 
“الذي ه���و الَم�صيح فيكم رجاء المجد”. وق�ل َي�ُشوع 
في )لوق� 21:17، وبتعزيٍز مني(: “الأن ها ملكوت اهلل 
داِخلكم )في قلوبكم ويحيط بك��م(”، فمن هن�، يجب 
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�أن يوجد فرحي في �لَم�شيح، لكن هذ� �أخذ مني �شنو�ٍت 
كثيرة جد� الكت�ش�فه.

�لقي���م  �لب��ر م��ن خ��الل  ح�ول��ت �لح�ش��ول عل��ى 
ب�الأعم���ل �ل�ش�ِلح��ة، وم��ن خ��الل �أعم���ل �لج�شد. كنت 
ع�ش��وًة في لجنة �لكر�زة، ومجل�ض �لَكني�شة، ك�ن زوجي 
�شيخ� في �لَكني�شة، و�أوالدن� يذهبون �إلى مد�ر�ض �الأحد. 
ح�ولت �لقي�م ب��كل �الأ�شي�ء �ل�شحيح��ة و�ل�ش�ِلحة، مع 
ه��ذ� ب��دت، وبو�شوح، ع��دم قدرت��ي على �لحف���ظ على 
نف�ش��ي دون �رتك�ب �أخط���ء، ف�أ�شبح��ت منهكة ومتلفة 

تم�م� ومحبطة وتع�شة!

بحق كنت اأجهل امل�ضكلة
لم يكن يخطر على ب�لي �أبد� �أنني كنت �أع�ني من 
�شني �الإي��ذ�ء و�المته�ن و�لرف�ض �لت��ي ع�شته�، كنت 
�أظ��ن �أن ُكل هذ� �أ�شبح م����ضٍ و�نتهى، حقيقًة �أن ُكل 
ه��ذ� لم يعد يحدث لي ج�شدي���، لكن ك�َن �لُكل م�شجال 
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في م�ش�عري وعقلي، كنت الأز�ل �أع�ني من ت�أثير�ته، 
و�أت�شرف بن�ء عليه�.

كنت في �حتي�ٍج ل�شف�ٍء م�ش�عري!

ق�نوني�، كنت خليقة جديدة في �لَم�شيح، ف�لِكت�ب 
�لمقد�ض ف��ي )2كورنثو�ض17:5( يق��ول: “اإذا اإن كاَن 
م( ِف���ي اْلَم�ِصي���ِح )�لم�شي�( َفُه���َو َخِليَقٌة  اأح���د )ُمطعَّ
َجِديَدٌة )بَك�ِمله(. االأَ�ْصَياُء اْلَعِتيَقُة  )�لح�لة �لع�طفية 
اَر  و�لرُّوحي��ة �ل�ش�بق��ة( َقْد َم�َصْت، ُهَوَذا اْل���ُكلُّ َقْد �صَ
َجِدي���ًدا”. لك��ن �ختب�ري�، ل��م �أك��ن �أم�شك و�أفه��م بعُد 
بحقيقة �لخليقة �لجديدة، كنت �أعي�ض بعقلي و�إر�دتي 
��رة، دفع َي�ُشوع ثمن  وم�ش�ع��ري �لتي ك�نت كله� ُمدمِّ
حريت��ي َك�ِملة لكن لم تكن لديَّ �أدني فكرة عن كيفية 

قبول هذه �لهبة �لثمينة.



57 سلوكا إدمانّي بسبب اإليذاء

4
�ضلوكٌ اإدمايّنٌ ب�ضبب االإيذاء

يج��ب �أن نفه��م �أوال، وقب��ل ُكل �ش��يء �أن �لثم��ر 
)�ل�شل��وك( في حي�تن� ي�أتي م��ن مك�ن م�، ف�ل�شخ�ض 
�لعني��ف لديه �شبب له��ذ�، �إنَّ �ل�شل��وك �ل�شيئ ِمثل ثمٍر 
ف��ش��ٍد ل�شج��رٍة ف��ش��دة، له� ج��ذوٌر ف��ش��دة، ف�لثم�ر 
�لف��ش��دة ت�أتي من جذور ف��ش��دة، و�لثم�ر �لجيدة من 

جذوٍر جيدة.
م��ن �لمه��م �أن تنظر نظ��رة ث�قبة لج��ذورك، ف�إن 
ك�ن��ت غير �ش���رة �أو موؤذي��ة �أو �ش�رة، ل��ديَّ لك خبٌر 
�ش�ر �أال وهو �إمك�نية �قتالعك من هذه �لتربة �ل�شيئة، 
وزرعك في تربة َي�ُش��وع �لَم�شيح �ل�ش�ِلحة، ُيمِكنك �أن 
تت�أ�شل وتت�أ�ش�ض فيه وفي محبته )ف�لِكت�ب �لمقد�ض 
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ف��ي �أف�ش���ض 17:3-18( يق��ول: ليحل )فعلي� ي�شكن، 
يَماِن ِفي  وي�شتق��ر، ويقي��م �إق�مة د�ِئم��ة( اْلَم�ِصيُح ِباالإِ
ِة،  �ُصوَن ِفي اْلَمَحبَّ �صِّ لُ���وَن َوُمَتاأَ ُقلُوِبُك���ْم، َواأَْنُتْم ُمَتاأَ�صِّ
���ى َت�ْصَتِطيُعوا اأَْن ُتْدِرُكوا )تختبرو� ه��ذه �لَمحبَّة(  َحتَّ
َمَع َجِميِع اْلِقدِّي�ِصي���َن، )اأنا�س اهلل المكر�صين( َما ُهَو 

وُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو )هذه �لَمحبَّة(. اْلَعْر�ُس َوالطُّ

ِليَن   وُتعلمن��� �لَكِلَم��ة ف��ي )كولو�ش��ي 7:2(: ُمَتاأَ�صِّ
�شين بقوة  )مزروعين فيه بعم��ق( َوَمْبِنيِّيَن ِفيِه )موؤ�شَّ
ِليَن  ِديَن ِفي االإِيَماِن، َكَما ُعلِّْمُتْم، ُمَتَفا�صِ في��ه(، َوُمَوطَّ

ْكِر”. ِفيِه ِبال�صُّ

�إن َي�ُش��وع �شيطعمك ف��ي نف�شه، ف�أنت ِمثل �لغ�شن 
�شتطعم فيه ك�لكرمة )�ُنُظْر يوحن� 5:15(، و�شتبد�أ في 
��شتقب���ل ُكل ع�ش���رة �لكرمة )ِغن��ى محبته ونعمته( 
�لف�ئ�ش��ة من��ه. بكلم�ٍت �أخ��رى، �إن ل��م ت�شتقبل �أثن�ء 
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نم��وك م� تحت�جه لتكون �شحيح��� ومع�فى، فَي�ُشوع 
م�شتعدٌّ لمنحك �إي�هم �الآَن ب�شرور.

ك�نت حي�ت��ي مليئة بثم�ٍر ف��شدة كثيرة، ح�ولت 
كثي��ر� �لتخل�ض منه�، ح�ولت ج�هدة، وبكل قوتي �أن 
�أت�ش��رف بطريق��ٍة �شحيح��ة، مع هذ�، بدي��ُت وك�أنني 
كلم� ح�ول��ت �لتخل�ض م��ن �أحد �لت�شرف���ت �ل�شيئة، 
ف���إذ ب�ثني��ن �أو ثالثة م��ن �لت�شرف���ت �الأخرى تبزغ 
من مك�ٍن م��� ُمختِلف، وك�أنني كنت �أح�ول �لتخل�ض 
من �أع�ش�ب برية �ش���رة، كنت �أح�ول د�ِئم� �لتخل�ض 
من �لج��زء �ل�ش�ر �لمرئي؛ لكنني ل��م �أ�شل �أبد� للجذر 
 ��� �لمخف��ي للم�شكل��ة، ك�َن �الأ�ش��ل )�لج��ذر( حي��� ِممَّ

يجعله ينتج �لَمزيد من �لثم�ر �لجديدة للَم�ش�ِكل.
ح �ل�شورة �لتو�شيحية �لت�لية، ف�لجذور  كم� ُتو�شِّ
�لف��ش��دة تنتج ثم�ر� ف��شدة، و�لثم�ر �لجيدة ت�أتي من 

جذور جيدة.
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�شلوك �إدم�ني ب�شبب �الإيذ�ء:
ر�ش��م �ل�شجرة رق��م )1(: �لج��ذور: ف��ي �لمنت�شف 

)رف�ض، خجل(.
عل��ى �ليمين: )ذنب، روؤية و�ش��ورة خ�طئة للذ�ت 

�آتية من �لو�لَدين(.
.) على �ل�شم�ل: )�إيذ�ء(، )يوجد �شيء م� خط�أ فيَّ

�لجذع: في �لمنت�شف )ذ�تي �لحقيقية غير مقبولة(، 
)�أن� �لم�شطنعة(، )�رتب�ك وحيرة، وعذ�ب د�ِخلي(.

�أغ�ش�ن �ل�شجرة: على �ليمين )�شفقة على �لنف�ض(، 
)كره(، )ت�شلق على �الأكت�ف(، )دينونة(، )�شيطرة(.

عل��ى �ل�شم���ل: )�كتئ���ب(، )�شلبي��ة(، )ع��دم �حت��ر�م 
للذ�ت(، )نق�ض �لثقة في �لنف�ض(، )غ�شب- عدو�نية(.

خ�رج��ة �ل�شج��رة: عل��ى �ليمي��ن: كب��ت �لم�ش�ع��ر 
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ل�شعوبة مو�جهته� ب�شبب �الألم �لمبرح �لذي ُيمِكن �أن 
ُت�شبِّبه هذه �لمو�جهة.

عل��ى �ل�شم�ل: )جن�ض، �أكل، قوة، مخدر�ت، كحول، 
ن�ش�ط(.

)�إن ل��م �أ�شتط��ع �لح�ش��ول على م�ش�ع��ر طيبة من 
�لد�ِخل �ش�أح�ول �لح�شول عليه� من �لخ�رج(.

ف��وق �ل�شج��رة: �أح�ش��ل عل��ى م�ش�ع��ر طيب��ة من 
�الإدم�ن.

جم�ال عو�ش� عن �لرم�د:
مت�أ�شل��ون  �لج��ذور:   :)2( رق��م  �ل�شج��رة  ر�ش��م 

ومبنيون في �لَم�شيح.
)محبوبة، فريدة، مقبولة، ال ذنب، ثمينة(.

�لج��ذع: )اأف�ص�س 6:1 “لمدح مج���د نعمته التي 
اأنعم بها علينا في المحبوب”(، )�أن� بخير و�أ�شير في 
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طريق��ي(، )�أتعل��م �أن �أنق�د ب�ل��رُّوح(، )غالطية 22:5 
ثمر �لرُّوح يعمل بد�ِخلي ويحقق م� ُيريد(.

�أغ�ش�ن �ل�شجرة: على �ليمين: )َمحبَّة، فرح، �شالم، 
طول �أن�ة، ود�عة(.

على �ل�شم�ل: )تعفف، لطف، �شالح، �إيم�ن(.
خ�رج �ل�شجرة: على �ليمين: )م�شترٍخ؛ الأن �لقبول 

ال يعتمد على �الأد�ء(، )�لم�ش�عر لي�شت مكبوتة(.
عل��ى �ل�شم���ل: )�لح�ش��ول على م�ش�ع��ر طيبة من 

خالل َعْي�ض حي�ة من�شبطة(.
مَنَحن��ى �لرَّب ه��ذ� �لمثل ك�إي�ش���ح، فهل الحظت 
ف��و�ح ر�ئحة كريهة من �لثالجة حي��ن فتحت ب�ب�ه� 
ف��ي �إح��د �لم��ر�ت؛ ف�أدرك��َت عل��ى �لف��ور وج��ود �شٍئ 
م��� متعف��ن به�، لكن��ك ��شطررت الإخ��ر�ج ُكل م� به� 
لتتمك��ن من معرفة م� هو �ل�ش��يء �لف��شد �لذي �أخرج 

هذه �لر�ئحة؟!
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ينطب��ق �لمبد�أ نف�ُش��ه على حي�ت��ك �ل�شخ�شية، �إن 
كن��ت تع�ني من َم�ش�ِكل ع�طفي��ة فربم� لوجود �شيء 
م� ف��شد عميق بد�ِخلك، وعليك �لقي�م ببع�ض �لفح�ض 
و�لتفري��غ و�أحي�ن���؛ حتى تفكه لتتمك��ن من �لو�شول 
ل�شب��ب �لم�شكل��ة، و�لتخل�ض منه���؛ حت��ى ُي�شِبح ُكل 

�شيء جديد� ونقي�.
��ة �القت��الع ق��د تك��ون ج�رح��ة  ��ر، �إن َعمليَّ تذكَّ
وموؤلم��ة، كم� �أن َعمليَّة �ل��زرع و�لت�أ�شل َعمليَّة ت�أخذ 
وقت�، فنحن نرث مو�عيد �هلل ب�ل�شبر و�الإيم�ن )�ُنُظْر 

عبر�نيين 12:6(، لذ� كن �شبور�.
�إن �هلل ه��و رئي�ض �إيم�نن� ومكملة )�ُنُظْر عبر�نيين 
ِذي  نَّ الَّ 2:12( وه��و م��� بد�أ فيك: “َواِثًقا ِبه���َذا َعْيِنِه اأَ
ُل اإَِلى َيْوِم َي�ُصوَع اْلَم�ِصيِح  اِلًحا ُيَكمِّ اْبَتَداأَ ِفيُكْم َعَمالً �صَ

)حتى يوم عودته ث�نية(” )فيلبي 6:1(.
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ثمار فا�ضدة
كنت �أ�ش�ب بنوب�ت �شديدة من �الكتئ�ب و�ل�شلبية 
و�ل�شفق��ة على �لذ�ت و�شرعة �لغ�شب و�أعر��ض �لت�شلق 
على �الأكت�ف ب�شبب �لكثير و�لكثير من �لثم�ر �ل�شيئة 
ف��ي حي�ت��ي، وك�ن��ت ل��ديَّ روح م�شيط��رة وم�شتبدة. 
كنت عنيفة وق��شي��ة و�شلبة وحرفية )�أهتم ب�لحرف 
ال �لرُّوح( وكثي��رة �الإد�نة، متذمرة، خ�ئفة حدَّ �لرُّعب 

– خ�شو�ش� ِمن �أن �أُرَف�ض.
كن��ت �شخ�ش��� ُمختِلف��� ف��ي د�ِخل��ه تم�م��� ع��ن 
خ�رجه، كن��ت �أتظ�هر ب�أنني و�ثقة من نف�شي، وكنت 
كذل��ك ب�ش��كٍل م���، لكن مع ه��ذ� ك�َن �حتر�م��ي لذ�تي 
�شعيف���، ك�َن م��� ي�شم��ى ثقت��ي بنف�شي غي��ر معتمد 
حقيق��ًة عل��ى م�هيت��ي ف��ي �لَم�شيح، لكن عل��ى قبول 
و�إنج�ز�ت��ي  مظه��ري  عل��ى  �الآخري��ن،  و��شتح�ش���ن 

و�لعو�مل �لخ�رجية �الأخرى.
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يظ��ن كثي��رون �أنه��م و�ثق��ون ف��ي �أنف�شه��م، لكن 
�إن ُك�ِش��ف غط�وؤه��م �لخ�رج��ي؛ نجدهم ف��ي �لحقيقة 
وم�شو�ش��ة  مرتبك��ة  كذل��ك،  كن��ت  بق��وة!  مرعوبي��ن 

ومملوءة ب�ال�شطر�ب �لد�ِخلي.
�أ�شع��ر ب�أنن��ي مب�َرك��ة �إل��ى �أق�ش��ى ح��د؛ الأنن��ي 
�أ�شتطي��ع قوَل �إنني لم �أ�شبح �أبد� مدمنة للمخدر�ت �أو 
�لكحولي�ت. لقد دخنت �ل�شج�ئر لكن لم يكن لي �شيٌء 
�آخر من �الأ�شي�ء �لكيمي�ئية �لتي يعتمد عليه� �لن��ض، 
وُيدمنونه�، كم� لم �أكن �أحب �لكحولي�ت، كنت �أ�شرب 
�لقليل من �لكوؤو�ض، لكن م� �إن �أ�شعر ب�أنني على و�شك 

�ل�شعور ب�لدوخة �أتوقف على �لفور.
ك�ن ل��ديَّ د�ِئم� �لكثير م��ن �شبط �لنف�ض، فقد ك�َن 
جزٌء من �شخ�شيتي �آال �أدع، �أو �أ�شمح، ل�شيء ب�ل�شيطرة 
، لذ� بقيت بعيدة تم�م� عن �لمخدر�ت؛ �إذ جعلتني  عل��يَّ
�شيط��رة و�لدي �لعنيف��ة و�لطويلة عل��ى حي�تي م�شرة 
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عل��ى عدم جعل �شيٍء �آخر في �لدني� يقوم بهذ�، ب�لرغم 
من عدم قدرتي عل��ى �ل�شيطرة على َم�ش�ِكلي �لد�ِخلية، 
�إي �إنه ك�َن لي من �لحكمة م� يكفي الإبق�ئي بعيدًة عن 
�الأ�شي�ء �لتي ُيمِكن �أن تجعلني �أعتمد عليه� فيم� بعد.

ًة دو�ء ُيفقدني �ل�شهية؛ الأنني كنت �أَزيَد  �أخ��ذت َمرَّ
م��ن وزن��ي �لطبيعي بحو�ل��ي خم���ض وع�شرين رطال، 
وب�لرغ��م م��ن �أن �لطبيب و�شف��ه ل��ي، �إال �أنه جعلني 
�أخ��رج ع��ن �لوعي )كم� يح��دث مع �لمدمني��ن(، ك�َن 
ة فك��رة عن �أنه �ش�ر،  “�أمفتمي��ن”، ول��م تكن لديَّ �أيَّ
�أحبب��ت �الإح�ش����ض �ل��ذي ك�َن يمنحن��ي �إي���ه ط��و�ل 
�لنه���ر! فحين كنت �أتع�ط���ه ك�َن يجعلني �أعمل ِمثل 
�لم�كينة، �أنظف �لمن��زل، و�أكون ودودة ومبدعة، فقد 
كنت فوق، فوق، فوق، لكنه ��شتهلكني، و�أو�شلني لحد 

�الإنه�ك �لت�م.
ب�لرغم من عدم فقدي للوزن �إال �أن �لحبوب ك�نت 



67 سلوكا إدمانّي بسبب اإليذاء

تعتن��ي ب�شهيت��ي؛ حتى ينتهي مفعوله���، كنت ال �آكل 
�شيًئ��� طو�ل �لنه���ر لكن م� �إن ينته��ي مفعول �لدو�ء، 
ويح��ل �لليل �أظ��ل �آكل، و�أعو�ض ُكل م� ل��م �آكله �أثن�ء 
�لنه���ر، �أذك��ر �أنن��ي كنت �أج���دل نف�شي ح��ول �إع�دة 
�ش��رف �لتذك��رة �لطبية م��ن عدمه�؛ لكن��ي كنت على 
عل��م ب�أنن��ي �إن ��شتمري��ت ف��ي تع�طي��ه �ش�أدمنه؛ لذ� 

توقفت.
�أدرك �الآن �أن قدرتي على تف�دي �الأ�شي�ء �لتي ك�َن 
ُممِكن��� �أن تدمرني حينه���، ك�َن ب�شبب قبولي لَي�ُشوع 
ك��رب حين كنت في �لت��شعة م��ن �لعمر، فب�لرغم من 
ع��دم علمي عن كيفية �إق�مة َعالقة حقيقية مع �لرَّب؛ 
ك�َن د�ِئم��� مع��ي، و�ش�َعَدن��ي بط��رٍق لم �أك��ن �أدركه� 
حينه���؛ ب�شبب نق���ض �لمعرفة، لك��ن �ت�شحت لي ُكل 

هذه �الأمور بعده� ب�شنو�ٍت و�شنو�ت.
�أعلم �أن نعم��ة �هلل ورحمته حفظت�ني من َم�ش�ِكَل 
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و�إدم���ن  �لجر�ئ��م،  �رت��ك�ب  ِمث��ل  �شخم��ة وكبي��رة 
�لمخ��در�ت، و�لكحولي���ت، و�لدع�رة؛ �أن��� ممتنة جد� 
للرب، وم��� ز�لت في ده�شة وعجب من كيفية حف�ظه 
َعَل��ي، وب�لرغم من عدم مع�ن�تي م��ن هذه �لَم�ش�ِكل؛ 
ك�َن��ت لديَّ َم�ش���ِكُل �أخ��رى كثيرة. ف�لج��ذور �ل�شيئة 

�أنتجت ثم�ر� �شيئة.

التظاهر
كنت في منتهي �لتع��شة و�لي�أ�ض، مع هذ�، ومثلي 
في ذل��ك ِمثُل �لكثيري��ن، كنت �أتظ�هر ب���أن ُكل �شيء 
على م� ير�م. فنحن �لب�شر نتظ�هر لم�شلحة �الآخرين، 
نح��ن ال ُنريده��م ُيدرك��و� م��دى تع��شتن���، ونتظ�هر 
�أي�ش� الأجل �أنف�شن�؛ حتى ال ن�شطر لمو�جهة مو��شيع 

ي�شعب �لتع�ُمل معه�.
ال �أظن �أنني �أدرك��ت بحق مدى تع��شتي، �إال حين 
ق�شي��ت بع���ض �لوق��ت م��ع َكِلَم��ة �هلل، وب��د�أت �أختبر 
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ف�ء. كيف �شيعرف �شخ�ٌض لم يختبر  لنف�شي بع�ض �ل�شِّ
�أب��د� �ل�شع���دة �لحقيقية م� يفتق��ده؟ �أن��� ال �أذكر �أبد� 
�أنني مررت بلحظة من �ال�شترخ�ء �لَك�ِمل، �أو �ل�شع�دة 
�لحقيقي��ة كطفل��ة، وال �أظ��ن �أن ب�إم��ك�ن �أي �شخ���ض 

رٍّ ود�ِئم. �لتمتع ب�لحي�ة وهو يحي� في خوٍف ُم�شتمِّ
ًة �أنَّ ديف يحكي لي في �إحدى �الأم�شي�ت،  �أتذكر َمرَّ
بع��د زو�جن��� بفترة ق�شي��رة، عن طفولت��ه. ن�ش�أ ديف 
م��ع �شبع��ٍة م��ن �الإخ��وة و�الأخ��و�ت. تمتع��و� ب�لكثير 
��ة و�لم��رح ك�أطف���ل ف��ي منزله��م، ك�ن��و�  م��ن �لَمحبَّ
يق�ش��ون �ل�شيف في �لريف م��ع �لخلو�ت ولعب �لكرة 
و�الأ�شدق���ء و�أم َم�شيحية ك�نت تلعب معهم وُتعلمهم 

عن َي�ُشوع.
ل��م يكن لديه��م �لكثير م��ن �لم���ل؛ الأن و�لد ديف 
توفي بمر�ض �لكبد �لذي �شبَّبه له �إدم�ُنه للكحولي�ت، 
مع ه��ذ�، فت�أثي��ر �ل�شل��و�ت و�لق��دوة �لَم�شيحية �لتي 
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قدمته� و�لدة دي��ف حفظت �لع�ئلة من �لَم�ش�ِكل، فقد 
��ة �لت��ي نحت�جه� جميع���، وفعلي�  ك�ن��ت له��م �لَمحبَّ

خلقن� الأجله�.
�أدرك��ت فج���أة، �أثن���ء م�ش�رك��ة دي��ف ل��ي ب��كل 
�الأوق���ت �لطيب��ة �لت��ي ك�ن��ت تق�شيه� ع�ئلت��ه مع�، 
وكيفي��ة ��شتمت�عه ب�شنو�ت��ه �الأولى، ب�أنني كنت على 
ر لحظة  �لعك���ض من ه��ذ� تم�م�؛ فال ُيمِكنني �أب��د� تذكُّ
�شع���دة و�ح��دة ق�شيُته� و�أن� طفل��ة! و�أنني �ُشِلبت من 
بع���ض �الأ�شي�ء �لتي ال ُيمِكنن��ي ��شترج�ُعه�؛ ف�شعرت 
ب�أنن��ي ُخِدع��ُت بفظ�عة، ربم� يكون ه��ذ� م� ت�شعر به 
ب�ش��كٍل م���، �إن ك�َن �الأم��ر كذلك، ف���هلل �شيفعل لك م� 
فعل��ه لي، و�شيعو�ش��ك، �شدقني، �شيك��ون، هو نف�شه، 

مك�ف�أتك، كم� �شيعو�شك عن ُكل م� فقدته.
�أدرك��ُت وج��وب توفقي ع��ن �لتظ�ه��ر، ومو�جهة 
�لحقيق��ة، فق��د كن��ت �أع�ن��ي م��ن بع���ض �ل�شلوكي�ت 
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��ة �لن�تج��ة عن �لم��شي، �ل��ذي لم يكن خط�أ  �الإدم�نيَّ
دي��ف �أو �الأطف���ل، وك�ن م��ن �لظل��م �ال�شتم��ر�ر ف��ي 

جعلهم يع�نون من �شيٍء لم تكن لهم َيٌد فيه.

�ضلوكيات اإدمانيَّة
�إن �ل�شلوكي���ت �الإدم�نيَّة �لتي ُيمِكن �أن َتنتج عن 
�الإي��ذ�ء و�المته���ن قد ال تنته��ي ق�ئمُته���، لكن هذه 

ق�ئمة ببع�ٍض منهم:
• �إ�ش�ءة ��شتخد�م �لم�دة:	
�لكحولي�ت.. 1
�الأدوي��ة: )غير �لق�نوني��ة ِمثل �لمخدر�ت، . 2

وكذ� �لمكتوبة في و�شف�ٍت طبية(.
• ت�شلط �لم�ل:	
�الإ�شر�ف.. 1
�لُبخل.. 2
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• ��شطر�ب �لغذ�ء	
ع�ر.. 1 �لبوليمي�: �ل�شُّ
ِقلة �ل�شهية للطع�م: تجويع �لذ�ت.. 2
منة �لن�تجة عن �لنهم.. 3 �ل�شِّ

الح���ظ: يظل بع���ض �لن����ض �لم�شو�شي��ن عن عمد 
ز�ِئدي��ن عن �لوزن؛ حتى يتف���دو� �أن يكونو� جذ�بين، 

ًة �أخرى في �لغو�ية. فهم يخ�فون �لوقوع َمرَّ
��ة ليعو�ش��و�  كم��� ي���أكل �لمحروم��ون م��ن �لَمحبَّ

� فقدوه منه�. �أنف�شهم عمَّ
• �أح��شي�ض �إدم�نية:	

• نوب�ت وثور�ت من �لغ�شب.	
• حزن.	
• خوف.	
• حم��ٌض ز�ِئد.	
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• ِبرٌّ ِديني.	
تثبي��ت �البته���ج )�رتد�ء قن���ع، �رت��د�ء �بت�ش�مة 
د�ِئم��ة ُمثلَّجة، مع ع��دم �إبد�ء �أي م�ش�ع��ر غ�شب �أبد�، 
و�ل�شح��ك ف��ي �أوق���ت غي��ر من��شب��ة، و�لتح��دث عن 

�الأمور �ل�ش�رة فقط(.
• ة:	 �أفك�ر �إدم�نيَّ

• تف��شيل ز�ِئدة عن �لحد.	
• قلق.	
• تحدُّث بال توقف.	
• �أفك�ر نج�شة.	

عقل غير م�شتقر )ال يهد�أ �أبد�، يح�شب د�ِئم� ح�ش�ب 
م� يقول �أو يفعل، وكيف �شيتف�عل، �إلخ(.

• ت�شلُّط �لن�ش�ط:	
- �إدم�ن �لعمل.
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- �إدم�ن �لري��شة.
- �إدم�ن �لقر�ءة.

- �إدم�ن �لمق�َمرة.
- �إدم�ن �لتدريب�ت.

- �إدم�ن م�ش�هدة �لتلفزيون.
�لمنزلي��ة  �لحيو�ن���ت  م��ن  �لكثي��ر  �مت��الك   -

و�العتن�ء به�.
- �إدم�ن �الإر�دة.

- �لم�شيط��رون: �لم�شيط��رون ي�شع��رون بوج��وب 
ح��دوث ُكل �ش��يء على طريقته��م، ال ُيمِكنهم �إخ�ش�ع 
م�ش�عره��م للمنطق �أو �لعقل، ي�شع��رون ب�الأم�ن فقط 

حين يكونون م�شيطرين.
- �لُم�شيَط��ر عليه��م: ُي�شِب��ح ه��وؤالء �شلبيين جد�، 
وي�شلب��ون �إر�دتهم للن��ض، ويفعل��ون ُكل م� يقوله �أي 
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�شخ�ض لهم، ُيمِكن �أن ُي�شِبحو� ممتَلكين من �ل�شيط�ن 
)مم�شو�شي��ن(، �أو ي�شعرون ب�ال�شطه�د �ل�شديد؛ ب�شبب 
ت�شليمه��م �إر�دتهم لل�شيط�ن، �إنه��م ي�شعرون ب�لخجل 
و�لع�ر �ل�شديد؛ لدرجٍة ُت�شعرهم بعدم ��شتحق�قهم الأي 

�شيء، وال حتى �لقي�م ب�ختي�ر �شيء و�حد.
- �إدم���ن �إع���دة تطبي��ق �لقو�ني��ن: ُيعي��د هوؤالء 
�لمدمنون نف�ض �الإي��ذ�ء و�المته�ن �لح�دث معهم مع 
�أبن�ئه��م، �أو يعيدون و�شع �أنف�شه��م حين يبلغون في 
ًة تلو �الأخرى؛ ليح�شلو� على  نف�ض �لمو�قف �لموؤذية َمرَّ
نف���ض �لنت�ئج �لتي حدثت معه��م وهم �شغ�ر، فُترِجع 
م�ش�ه��د مم�ثل��ة ذ�كرتهم للم��ش��ي، فيتخذون موقع 
�لم�شيء �إليهم؛ حتى يتف�دو� �ل�شعور ب�الآالم �لمبرحة 
لذكري���ت �الإيذ�ء و�الإ�ش���ءة �لتي حدثت في �لم��شي، 
��رب بق�شوة من و�لده في  عل��ى �شبيل �لمث�ل: رجل �شُ
طفولته ق��د قد ُي�شيء الأبن�ئ��ه ويوؤذيهم ج�شدي�، وهو 
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يفعل هذ� كنتيج��ة لروؤية وم�ش�ت من م�ش�هد حدثت 
في �لم��ش��ي؛ فيلعب دور �لم�شيء، بدال من �أن ينتظر 
ًة �أخرى. �شيدة �أ�ش�ء �إليه� و�لُده�  ليكون ُم�ش�ًء �إليه َمرَّ
ج�شدي��� �أو جن�شي���، �أو حتى لفظي�، ق��د تتزوج برجل، 
�أو ع��دة رج�ل على �لتو�لي ُيع�ِملونه� بنف�ض �لطريقة 
الإح�ش��شه� بعدم ��شتحق�قه� الأي �شيء �أف�شل، �أو �أنه� 
ت�شتح��ق �أن ُتع�َمل بهذه �لطريقة �لم�شيئة، وقد ت�شعى 
�أحي�ن��� لُتع�َم��ل بمث��ل ه��ذه �لطريقة �لم�شيئ��ة، ربم� 

حتى عن طريق ��شتفز�ز �لم�شيء �إله� ليقوم بهذ�.
- �لمعتن��ون ب�الآخري��ن – يج��د بع���ض �لن����ض 
قيمته��م في م�ش�عدة �الآخرين �لذين يحت�جون �إليهم. 
فه��م ي�شعرون بعدم �لقيمة لدرجة قد ُي�شِبحون معه� 
مدمني��ن عن�ي��ة وم�ش�ع��دة و�إ�شع���د �الآخري��ن، و�أن 
يكونو� لطف���ء مع �الآخرين؛ الأن ه��ذ� يمنحهم �شعور� 

ب�لر�ش�.
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ُخلقنا لن�ضعر بالر�ضا داِخليا
خلقن��� �هلل كب�ش��ر لنك��ون �شعد�ء ون�شع��ر ب�لر�ش� 
ح��ي( ع��ن �أنف�شن�. يج��ب، في حقيق��ة �الأمر، �أن  )�ل�شِّ
ن�شع��ر ب�لر�ش��� ع��ن �أنف�شن���، و�إال �شينتهي بن��� �الأمر 
بتكوين بع���ض �ل�شلوكي�ت غي��ر �لُم�شيطر عليه�؛ الأن 
ِمثل هذه �ل�شلوكي�ت تمنحن� “�شعور� طيب�”؛ حتى �إن 

ك�َن هذ� لفترة وجيزة.
فك��ر في هذ� ربم� بد�أ �شخ���ض �إدم�نه للمخدر�ت؛ 
الأن �إح�ش��ش��ه ب�الأل��م ك�َن �شدي��د� ج��د�؛ ف�شع��ر ب�أن��ه 
مجبر وم�شطر لتع�طيه�؛ للتخل�ض من هذ� �الإح�ش��ض 
�لمب��رح و�ل�شع��ور ب�ل�شع���دة )ع�لي�(؛ حت��ى لو ك�َن 
ه��ذ� �ل�شعور وقتي���. ينطبق �ل�شيُء نف�ُش��ه على �إدم�ن 

�لكحولي�ت.
ي�شتخ��دم �لعدي��د م��ن �لن����ض �لطع���م كم�ش��در 
للر�ح��ة، ف���الأكل ممت��ع، ويجعله��م ي�شع��رون ب�شعور 
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طي��ب وه��م يتن�ولونه، يع�ن��ي كثيرون مم��ن لديهم 
ع���د�ت غذ�ئي��ة �شيئة م��ن �لت�ش��ور �ل�شدي��د للَمحبَّة، 
فه��م يودون �أن ي�شعرو� ب�لر�ش� ع��ن �أنف�شهم، ف�إن لم 
ي�شتطيع��و� �لح�شول على ه��ذ� �الإح�ش��ض من �لد�ِخل؛ 

�شيح�ولون �لح�شول عليه من �أي مك�ٍن �آخر.
��ة؛  �إدم�نيَّ �شلوكي���ت  �أي  م��ن  تع�ن��ي  كن��ت  �إن 
ي�ش�ع��دك ه��ذ� �لف�شل عل��ى فهم ج��ذور �لم�شكلة، فقد 
تق�ش��ي عمرك كله مح���وال �لتغلب على ه��ذ� �ل�شلوك 
�لخ�رج��ي غير �لمن�شبط )�لثمر �لف��شد(، لكنه �شيعود 
َّةً �أخرى من مك�ن �آخر؛ �إن لم يتم �الِعتن�ُء ب�لجذر. مَر
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الصالة الخالصيَّة

هللا یُحبك، ویُریدك أن تكون في َعالقٍة شخصیَّة معه. 
شخصيًّا  ُمخلًِّصا  المسیح،  یسوع  بعُد،  قبِلَت،  تكن  لم  إن 
لحياتَِك، یُمكنك فِعُل ذلك اآلن. فقط، افتح قلبك له، وصلِّ 

ھذه الصالة، بصوٍت مسموع...

»أبي السماوي، أعلم أني أخطأُت بحقك. من فضلك 
في  ثقتي  بوضع  أِعُدك  طھِّرني.  اغسلني،  ساِمحني. 
یسوع ابنك. أؤمن أنه مات ألجلي؛ آخًذا، على الصلیب، 
حیاتي  أسلِّم  اآلن  الموت..  من  أقِیم  أنه  أؤمن  خطیتي. 

لیسوع.

أشكرك أبي السماوي على عطیَّة الغفران، والحیاة 
یسوع  باسم  لك.  أحیا  كیما  ساعدني؛  أرجوك  األبدیَّة. 

المسیح. آمین«.
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رك  وبصالتك من القلب ھذه، قد قبلك هللا، طھَّرَك، وحرَّ
ھذه  ودراسة  لقراءة  وقتًا  ُخْذ  وحي.  الرُّ الموت  عبودیَّة  من 
اآلیات، وأسال هللا أن یتكلم إلیك، وأنت تسیر معه ِخالل ھذه 

الرحلة في حیاتك الجدیدة.

یوحنا 3 : 16 افسس 4:1  

1یوحنا 9:1 1یوحنا 1:5  

افسس 9-8:2 1یوحنا 31-12:5 

1یوحنا 15-14:4 اكورنثوس 4-3:15 

تعتمد  َكنیسةً  تجد  كي  ُمساعَدتك  واسأْل هللا   ، صلِّ  
الِكتاَب الُمقدَّس في التعلیم؛ لتتشجع، وتنمو في َعالقتك 
الشخصیَّة مع المسیح. هللا معك دائًِما، وسيقودك یومیًّا، 
ویُریك كیف تعیش حیاة الفيض والوفرة التي أعدَّھا لَك!



كانت جويس ماير هي ضحية اإليذاء البدني، والعقلي، والعاطفي، 
تدير خدمة  اليوم  لكنها  وهي طفلة.  منه  عانت  الذي  واجلنسي 
ظروفها.  بنفس  مرّوا  الذين  اآلخرين  مشاعر  بشفاء  تهتم  دولية 
وهي تقدِّم في كتاب "َجمال عوًضا عن الرماد،" حقائق أساسية 
أن  آخرين  لضحايا  ميكن  كيف  وتصف  حلياتها  الشفاء  جلبت 

يختبروا شفاء اهلل في حياتهم.
سوف تعرف:

كيف تتعامل مع األلم العاطفي لإليذاء.	 
كيف تفهم مسؤوليتك أمام اهلل في التغلب على اإليذاء.	 
ملاذا يتألم ضحايا اإليذاء كثيرًا من السلوكيات اإلدمانية. 	 
كيف تتمسك مبحبة اهلل غير املشروطة	 
أهمية توقيت اهلل في اجتياز الذكريات املؤملة. 	 

عانت جويس ماير ملدة 33 عاًما من اآلثار املدمرة لإليذاء. لكن اهلل 
أن  اآلخرين  بَجمال ودعاها لتساعد  رماد حياتها  اآلن قد استبدل 

يدعوا اهلل يفعل معهم نفس األمر.

جَماالًِعَو�ضاً
عن الرَّماِد

اإليذاء
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