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 جمرّعُح ذغاؤالخ (1)

 !؟اعمي بيقولوا ما زؼ  وؼ ق رفيع أنا ىو ..ماما

 !؟بيتريقوا ما زؼ  وبكرش تخيف أنا

 !؟بيقولوا ما يصاحبات زؼ  ووحشة سمرا أنا

 !؟لي قالت حبتياص والدة ما زؼ  وحش شعرؼ  أنا

 !؟فاشمة عشاف اتطمقت أنا ىو

 !؟فيا عيب عشاف مخمفتش أنا ىو

 !؟فاشل عشاف فقير أنا ىو

 !؟جميمة عشاف غبية أنا ىو

 ...ىو

 مسببةال األفعاؿ تندرجو ، األنفس داخل تشتعلو  الوجوه في ىمق  ت   التي األسئمة آالؼ
 «!رم  التن» مسمى تحت ليا

 سمة وكأنيا يعاني الجميع ،محدد عمر أو معينة فئة عمى يقتصر لـ فالتنمر
 يريد المجتمع وكأف ،الفاشل مف أكثر ،غيره مف أكثر يعاني المتميز الذكي .العصر
 .امبكر   إطفاءه
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 ،طريقة بأؼ المختمف ...كذلؾ وخبلفو جديد   عمل   أو ما مدرسة  إلى  الجديد الوافد
 .كذلؾ اجتماعية ظروؼ حتى أو شكل أو لوف  أو كجنس

 لآلخر إساءة   كل فا  و ، سواء اجميع   قنام  خ   ؟أشبيو وأنا مثمي اآلخر أف سنتعمـ متى
 مف تقبل وعدـ انفسي   إيذاء   سببتو  دة  تعم  وم   دائمة   بصفة   تكررت وحينما ،عنف يى

 !شؾ دوف  .اواضح   اتنمر   صبحت اآلخر الطرؼ

 الفعل قبل بالمفع مياجمة، الكذلؾ واالبتزاز التيديد ،تنمر والسخرية اإلشاعات فنشر
 .تنمر ىو ية المعزوؿنفس يؤذؼ سبب ألؼ المجموعة عف العزؿو ، تنمر

 التنمر أنواع

لكترونيو  ،نفسي ،اجتماعي ،بدني ،لفظي  .ا 

 .الممتمكات إتبلؼ أو شتى أنواعوب كالضرب :بدني

 توصيفات أو بةحب  م  ال غير األلقاب إطبلؽ وأ السخرية وأ التحقير أو بالسباب :لفظي
 .نوع أو زؼ   أو لشكل

 بطريقة األىل بلق   مف حتى ا ىمالوو  الطفل خاصةوب ،الشخص كتجاىل :اجتماعي
 .عنيا فعم  ي   لـ خصوصيات أو عنو شائعات نشر أو ،لو ومؤذية ومتكررة متعمدة

 ،ادوم   بتكذيبو أو بو التبلعب أو ،آلخراإلى  السيئة النظراتإلقاء ب يحدث كما :نفسي
 .عميو واقع تنمر وجود مف يشتكي حينما خاصةوب



 العالـ مف باب موارب 

 نياد كراره

 

 Page 6 الفكر الحر

 

 سواء ،إلكتروني سبابو  وتيديد سخرية مف اتقريب   اجميع   لنا ثيحد ما وىو :إلكتروني
 .المشينة التعميقات أو الرسائل طريق عف

 ؟ذلؾ تتخيل كنت ىل

 ؟تعرؼ أف دوف  اآلخريف عمى رتتنم   وأنت متى منذ

 ؟بفعمؾ لآلخريف أذػ مف سببت كـ تعمـ ىل

 في المشكبلت مف العديد يقابمو طفولتو منذ عميو التنمر تـ الذؼ الشخصأف  كما
 تكويف في تغمغمت ، إذ إنيااألوقات بعضفي  الحل معيا يصعب والتي ،حياتو

 لتدخ  إلى  الحاالت بعض في تحتاج وقد منيا ي ارئيس امكون   تأصبحو  شخصيتو
 .نفسي

 مف والخجل بالنفس الثقة فقداف العبلج في وأصعبيا وأىميا المشكبلت تمؾ مف
 تحولو أو، ذكي لطفل مريع دراسي فشل عميو يترتب قد مما، اآلخريف ومف المجتمع
 التنمر إليقاؼ أو احترامو عمى المجتمع إلجبار منو لة  محاو  ك الطباع سيئ طفلإلى 
 .عميو الواقع

 !؟مجتمعؾ فشل مف تزيد بتنمرؾ أف تعمـ ىل

، نديف بو نحف نخرب العالـ دوف أف ندرؼ، مع أننا إف عدنا إلى ديننا، أؼ ديف
 الجميع منحو  اآلخر كاحتراـ، لوجدنا القواعد األساسية متساوية في األدياف جميعيا

 .ميفالب النصحو  الطيب الكبلـ
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 ؟دينؾ مف أنت فأيف

 ،العائمة وأ بيفقر  الم   عف طريق بلق   مف رلمتنم تعرضوا قد المتنمريف أغمب إف قاؿي  
 تحميول الصغر مف بطفمؾ فاىتـ .ذوييـ بلق   مف أخرػ ب أو بطريقة   ميـتجاى   تـ أو
 ما لؾ يروؼ  اجعمو ،طفمؾ مع احوار   أنشئ، عميو ار  متنم   أو ار  متنم    يصبح أف مف
أت   قد ،معو ثيحد ، يضايقو فم   كل عف ؾبمغي   أف عمى شجعو. عميو رمتنم   نوأب فاج 
ـ     في ثقة   تمنحو طفمؾ مع فييا تجمس ساعة   أسبوعؾ في اجعل، أكثر بنفسو ثقتو ن

 معو تعمـ، يانم   و  مواىبو لو دد   ع  ، ذكيو  جميل   ىو كـ أخبره، نفسو عف لو ارو  ، نفسو
 ا.جديد   اشيئ  

 .الصغار كـأطفال، بأماناتكـ فاىتموا، سميـ واع   بعقل   طفل ىو الناجح المجتمع مفتاح
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 اٌعذاٌح (2)

 ؟األكل عمو مف بنطمب واحنا هكد قوؼ  عالية الطرابيزة المطعـ في ماما يا ليو ىو =

 .لكـ بطمب ناأ ما ؟حبيبي المشكمة إيو -

 يطمب ىيعرؼ مش متحرؾ كرسي ىعمو  تعبانة رجمو حد لو هكد وى ما ماما يا =
 سمـ مفييوش سمـ كماف ايعممو و ، شوية أقصر مكاف ايعممو  الـز، براحتو عاوزه المي
 فيو يكوف  نادؼ أعمل عاوز ناأ. يضايقوا ومش يطمعوا ايعرفو  عشاف (منحدر قصده)

 معانا األلعاب كل يمعب ويعرؼ كويس يتحرؾ عارؼ مش حد ألؼ سيمة حاجة كل
 .صح ويدربوه يساعدوه مدربيف وفي ىويبق زينا

 اآلخر احتراـو  باآلخريف اإلحساس أف يوضح سنوات تسع ابف طفل   مع صغير حوار
 عنو ارغم   تتغير قدو  ،نسافاإل في فطرية مةمتأص    أصمية صفة والرحمة وكينونتو
 .حولو مف خاطئة مجتمعية بمفاىيـ باختبلطو

 األساس ىو عادلة   حياة   في شخص   كل بحق االقتناع تماـ عوتقتن   اجيد   ـتعم   أف
 أصنافيـ اختمفت ميما- الجميع قبح التاـ االقتناع، الطفل شخصية لبناء الصحيح

 فرد كل فييا يتمتع عادلة   حياة   في -ياتيـتوج   وأ أفكارىـ وأ جنسياتيـ وأ أشكاليـ وأ
 يشعر أف دوف ، شكل بأؼ عنصرؼ  تمييز دوف  ،سواء لمجميع المجتمع يمنحو ما بكل

 أف المختمفيف حق مف إف بل. اآلخريف عمى عبء نوأب أو احتمالو عف زائد بعبء
 شأنيا مف اجتماعية وعدالة الراحة سبل ليـ نوفر كي امضاعف   ااىتمام   منحيـن

 .الحالي المجتمع اعوجاج إصبلح
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ـْ  إ ف  : »الكريـ كتابة في تعالى هللا قاؿ فكما م ك  ْند   أ ْكر  م يـ   َللا    إ ف   أ ْتق اك ـْ  َللا    ع  ب ير   ع   «.خ 

 المعيار؛ الوحيد التفاخر معيارىا وحد فيي، بالتقوػ  إال وآخر شخص بيف فرؽ  ال
 ىذا حتىو  .وربو العبد بيف فيي ،اآلخريف لتقييـ ويلإ الوصوؿ اأيض   تستطيع ال الذؼ

 ،تعاؿ   دوف  الجميع ػ ليتساو  عبده وبيف بينو جعموقد  هللا وضعو الذؼ المعيار
 .االجتماعية العدالة ىي الصحيحة والفطرة ،اءةالبر  النفوس في فاألساس

 ،اآلخر احتراـ عمى حثيـو  األطفاؿ في نةالحس   األفكار تمؾ بتنمية منااىتم   إف ربما
 االختبلفات ويتقبل لآلخريف الشخصية المساحة يحتـرو  اآلخر يحتـر كامل جيل لنشأ
 .باحتراـ كميا المجتمع عناصر وبيف بينو

 :الكريـ كتابو في تعالى هللا قاؿ

ا ي ا» الرحيـ الرحمف هللا بسـ - م ْقن اك ـ ان  إ   الن اس   أ ي ي  ر   م  ف خ  ْمن اك ـْ  و أ نث ى ذ ك  ع  ع وب ا و ج   ش 
ق ب ائ ل   ف وا و  ار  ـْ  إ ف   ل ت ع  م ك  ند   أ ْكر  م يـ   َللا    إ ف   أ ْتق اك ـْ  َللا    ع  ب ير   ع   (.العظيـ هللا صدؽ« )خ 

م فْ » الرحيـ الرحمف هللا بسـ - ْمق   آي ات و   و  م او ا خ  ؼ   و اأْل ْرض   ت  الس  ن ت ك ـْ  و اْخت بل   أ ْلس 
ـْ  ي ات   ذ ل ؾ   ف ي إ ف   و أ ْلو ان ك  ال م يف   آل   (.العظيـ هللا صدؽ« )ل  ْمع 

 كما ...وفقير غني ،وضعيف قوؼ  ،وأنثى ذكر ،مختمفيف خمقنا هللا أف ادوم   تذكر
 اجميع   لجعمنا أراد فا  و ، الواحد الشعب داخل ااختبلف   أكثر اوبشر   مختمفة   اشعوب   جعمنا

 .متشابييف
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 تقببل   اآلخريف يمنح واجعمو ،بنفسو والثقة أوال   لذاتو التقبل طفمؾ قمب في فازرع
 مف المجتمع مف يستقييا التي المغموطة المفاىيـ حصح    ،اكثير   ويلإ ستمع، ارحمةو 

 .كيولتؾ في وتقبل لؾ رحمة منو هستحصد ما أوؿو ، حولو

 اظو حاف  سي   التي أمانتيـ نحف ناأصبح ـعميي المحافظة ستطعناا إف ،أمانة ناؤ أبنا
 .رب  الك   في عمييا
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 اٌصّد (3)

اف   م فْ » :وسمـ عميو هللا صمى الرسوؿ قاؿ ر   و اْلي ْوـ   ب اّلل    ي ْؤم ف   ك  ْمي ق لْ  اآْلخ  ْير ا ف   أو خ 
وؿ   ق اؿ  و  ،«ل ي ْصم ْت  م ى َللا    ر س  م ْيو   َللا    ص  س   ع  ـ  و  م ت   م فْ » :م  ا ص   .«ن ج 

 الصمت أف عمى يدؿ إنما شيء   عمى دؿ فإف .(ودؿ قل ما الكبلـ خير): يقاؿ كما
 .منجا

 إنقاذ استطعنا لربما المنتصف في وضعناه إف نوأ رغـ ،األشياء كل آخر الصمت
 حتمن   أف تريد حينما موخد  است   نجاة قارب الصمت ،االنييار مف األشياء ىذه بعض
 مف األمور عمى لمحكـو  األوراؽ ترتيب إلعادة اوقت  أو  ،بحار  م   استراحة نفسؾ
 .مختمف منظور

 ا.واحد   اوفم   أذنيف لنا هللا خمق فقد ،تتكمـ مما أكثر استمعو  وشاىد صمتا

 .أقل وال أكثر ال ،اتمام   موضعو في الكبلـ عوض   تحدث ثـ ،وتسمعو تراه مما تعمـ
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 ؟جنين ِارا (4)

 ىذا في الصدؽ مف خالية   خيالية   عجيبة   جممة   تأصبح «.يداؾ تع  زر  ما اجف  »
 اغدر   حصدناه قد وأخبلؽ طيبة ومعاممة محبة مف هزرعنا ما فكل ،المعاؽ العالـ
 !؟نحصد كي أيف؟ ازرعن ما فأيف ا.وخداع  

 ديج   لف جد   مف أف لتخبرؾ ،السفف يتشتي ال بما الرياح يتأت المعاؽ العالـ ىذا في
 .دوج   د  يج   لـ فمأف و 

 أف عتوق   القمب طيب   عفيف ا شريف ا كنت إف ،المعاؽ العالـ ىذا في، يانتنكرو  ال حقيقة
 أف، ادوم   استغبللؾ بداء ايصابو  أف، الناس كل مف ؽ سر  ت   أف، المرات الؼآ عخد  ت  
 «!األىطل» وىو ،رائع لقب   عميؾ قطم  ي  

 أحبؾ فا  و ، مثميا لؾ فك  ي   القد  لشخص   مشاعر أكننت إف، المعاؽ العالـ ىذا في
فو نفسيا،  المشاعر لو ف  ك  ت   مفف غيره  فا  و ، تتقبمو لفربما  اىتمام ا شخص   أىداؾ ا 
 .بؾ ايعبئو  القد  بآخريف متاىتم  

ا تسير فيو األشياء كل !عجيب زمف  ببل تأخذ، تأخذ فبل يعطت  ؛ عقب عمى رأس 
 .حساب ببل فتأخذ عطاء

ا كاذب   كف. سعادةو  صحةو  ماال   ىـأكثر و  البشر أسعد فتك  ، ىذا زمننا في سيئ ا كف
 .األصدقاء حولؾ يكثرا منافق   كف. الجميع يحبؾ
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 معو نتعايش أف نستطيع فما ل صمت   في ونراقب فمنصمت، الخطأ الزمف في دنال  و  
 .اأبد  
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 أغنُاء (5)

كير لقدر  ال بأس بو أطفالنا الصغار كثير ا ما ي باغتوننا بأسئمة تمنحنا الكثير مف التف
 مف الوقت.

 ؟بأغنياء لسنا نحف لماذا: لوالده صغير طفل يقوؿ

 ؟ذلؾ قاؿ مف :قائبل   الوالد تعجبيف

 بطريقة   .تمنحو أف تستطيع ما بمقدار ولكف ،تممكو ما بمقدار ليس الحقيقي ىن  الغ  
 !اءالعط ...السعادة مفتاح، وبالفعل .سعادة أكثر تأصبح أكثر أعطيت   كمما ،ما

 حينيا، يحتاجو لشخص   اجيد   اشيئ   تمنح أف دوف  حياتؾ في يمضي ايوم   تجعل فبل
 .إضافية سعادة   نفسؾ منحت أنؾ ستشعر فقط

 .سعادة امنح ،السعادة تريد

 اىد  ، ألمرىـ تيتـ مف لكل مشاعرؾ امنح، لمحزف  ابتسامات   امنح، لممحتاج ماال   امنح
 ينتظره مف لكل ااىتمام   امنح، الفرحة فتقدي عجوز شخصل أو يحتاجيا لطفل ابتسامة  
 .العطاء تعاممؾ أساس اجعل، منؾ

 .افرح   تجني سعادة   امنح، بساطة بكل
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 اٌفمذ ِشاسج ذرزوق أْ لثً (6)

 (يقبان نزار) «قط بتح   لـ فأنت   احب   دعْ الب   دؾ  يز   لـ إف»

 تزداد الفراؽ ناقوس ؽيد حينما فالمرأة ،الرجاؿ قانوف  نوأ ىتناس   ،نزار قاليا حينما
 ىي الحب في الوحيدة الحقيقة فأو ، عبث الحب أف بوضوح   ترػ  تفكر وعندما، اتفكير  
 فما. مشاعره في متموف  كبير كاذب -األعـ األغمب قمنا فا  و  الرجاؿ أكثر– الرجل أف

 عمى يقتات طفبل   تقتني أف جدوػ  ما؟ فيو متأصل   كطبع   اأناني   رجبل   تحب أف جدوػ 
 ؟األعصاب ؽاحترا

 أف بعد احتم   إليؾ ستعود ،دابتع  ): قائميف األمثاؿفي  الرجاؿ   األجداد   نصح   حينما
، الفراؽ يكرىف الشرقيات أف الحسباف في وايضع لـ. (األم   عروقيا في الشوؽ  يجوؿ

 في الحب عفيض  ف ،ميل عمى الغياب مرارة عفويتجر  ، سكر ببل القيوة فيو يحتسيف
 .األخرػ  في الكرامةو  كفة

 الذىف فيصفو طويمة ساعاتل فمْ ين  ، أكثر بعمق   يفكرف  بل، كرامتيف يفقدف لف اوحتم  
 !الرجاؿ أييا صالحكـ في ليس، افصدق   ،العقل يتحرؾ وحيف. أكثر العقل ويتحرؾ

 ففذر   ما يستحق ال، قيستح   ال ؽ فار  الم   ىذا أف مفادىا نتائجإلى  مفيتوص  ، الفراؽ في
 .اليائس أو الجاد أو ـالحال   التفكير في رتم   التي القاسية الميالي تمؾ كل وال دموع مف
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 مف المزيد إال تعني ال عودتؾ   فإف، األبد إلى فابتعد تبتعد أف أردت   إف، الشرقي أييا
 .بنا تميق ال الحموؿ أنصاؼ. األبد إلى لترحل أو فمتبق  ، محاؿ ال القادـ الفراؽ

 يشعر أف يستطيع ال، إذ إنو احب   يزداد نزار قاؿ كما فيو، يبتعد حيف الرجل أما
 بأف أو بالفراؽ سواء، منيا والحرماف الفقد مرارة يتذوؽ  حينما إال أنثاه أىمية بمقدار
 .غيره جديد حب   في  يراىا

 لىإ الفارغيف وقمبو عقمو يتنبو، لوالوحدة الفراغ إال يجد فبل ،عنيا ليبحث حولو يتمفت
 عمره بقية يحيا، عادست  ي   ال ما استعادة يحاوؿ ،يبكييا! عودة ببل ...رحمت قد أنيا

 التي أف مصدؽ غير، بالفعل تركتو قد أنيا اع  فز  ، جدوػ  دوف  عمييا بالحسرة يشعر
 القاسية أصابعو بيف مف تانفمت  قد  األبد إلى وجودىا ضمف التيو  باألمس ىنا كانت
 .بداخميف يجدىا لف اوأبد   ،بو يتبلعبف عابثات وألخريات لموحدة إياه تاركة  

 ،الحزف  ،اإلىماؿ مرارة تتذوؽ  تجعميا ال، الفقد مرارة تتذوؽ  أف قبل ،الرجل عزيزؼ 
 .األبد إلى ارار  م   ىي قتمؾت ،بيـأنت   مياقت  ت  إف . منؾ الخذالفأو  ،الوحدة
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 ألاٌُُ (7)

 تخذهأل حظيرتنا بجوار حارتنا ناصية عمى حمارؼ  ؾتر  أ حيث، األقاليـ مف نحف
 كل في منو شربفأ لبنيا تيديني الحبيبة وبقرتي ،الصباح في مواصبلت ةوسيم
 افجر   أصحو، الباقي أبيعو  منيا آكل ذىب مف بيضات نينتمنح دجاجاتيو ، صباح

ـ  . المثقفوف  وف القاىري   نايلإ ينظر ىكذا، العشاء بعد أناـو  ـ  ا؟ إذ   أنفسنا يدج  ن   فم  ال ل
 في نستناىـ» فأب ونكتفي ىدوء في الساحة ليـ ونترؾ أماكننا في بالمكوث نكتفي
 ؟!«راالد   

 ليس ـلي فخر فذلؾ القرػ  أىل فم   منا كاف فا  و ، رػ الق  و  األقاليـ بيف كبير فرؽ  يوجد
 .مزارعييا سواعد عمى قامت مصرة، إف ب  س  

ـ   مف أننا لنا فخر وأن تذكروا، األقاليـ قاطنو ،نحف عنا تتحدثوف  حيف  ىيحظ ال إقمي
 أننا ،األمر في ما كل. نرتقي وغيرنا نحف ىا ،ذلؾ ومع، اىتماـ مف ف ما تمتمكو  بكل
 إقميمنا نقدس، لنا العنصرية نظراتول وال المجتمع حبا إل نبالي ال، بصمت نرتقي
 .نيل مف المولى بو جاد   وما هءماس  و  هجو   نعشق، لكـ يروؽ  ال الذؼ
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 ؟ْاحلض َنثع أَٓ ِٓ (8)

 ؟الحزف  ينبع أيف مف :ضمنيا ومف، لمعقل مرضية   إجابات   ببل أسئمة ىمناتدا  ما اكثير  

 .األرض في هللا جنود أشد اليـ   برعت  وي   ،والغـ الحزف  مف استعاذ   -ملسو هيلع هللا ىلص– الكريـ رسولنا

 أسباب ببل يظل وحده لكنو، الحزف  مف اوضوح   أكثر تكوف  وقد ،كثيرة أسباب لمسعادة
 .األوقات بعض في

 مف كـ ،اأيض   ولكف .الوحدة مف ينبع ىو اإذ   ؟وحيد وأنت داىمؾ   المرات مف فكـ
 ؟يأتي أيف ومف ؟الحزف  ما اإذ   ؟البشر مف كبير   حشد   في وأنت زارؾ المرات

 قمة أو واليأس الكآبة بسب   في   القمب في ويستقر ،الفرح عكس ىو الغوي   الحزف  تعريف
 زاد العمر أف فتعتقد، الوجو تقاسيـ عمى فيظير زدادي وقد ،لو االستسبلـ عند النشا 
 .واحدة دفعة   سنوات عشر

 إنيا تتمثل في: وقاؿ ،نسافلئل األساسية المشاعر دعد   «يكمافإ بوؿ» النفسي العالـ
 األساسية األحاسيس وىي. االشمئزازو  الخوؼ ،الدىشة ،الغضب ،الحزف  ،السعادة
 .مختمفة وأعمار مناسبات وفي مختمفة   بدرجات   يـجميع البشر يواجييا التي

 فسببت قيمت كممة، الفراؽ، األفراد أحد موت بسبب؛ اآلخريف مف الحزف  يأتي اغالب  
 فقد، الماؿ نقص، المعارؼ ألحد أو شخصي مرض ،لحزف أدػ إلى ا انفسي   األم  

 .فاشل حب الوقوع في، أو الوحدة أو عزيز
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 .منيا كاؾ  ف   ال وكميا ،لمحزف  المحتممة األسباب آالؼ

 مرحمةإلى  وصل أو اشديد   كاف إذا خاصةوب ،البشرؼ  الجسـ عمى الحزف  يؤثر
 .لجمطةإلى ا نسافباإل يصل قدو  ،الدـ ضغط ارتفاع ىو ضرر وأبسط، االكتئاب

 بعض تذكر عمى القدرة وعدـ ضعفيا فيسبب ،الذاكرة عمى اأيض   الحزف  يؤثر
 يؤثر كما، لممستقبل واالستعداد الحاضر ترتيب عمى ةقدر ال عمى يؤثر مما، األشياء
امتعددة بطرؽ  القمب وعمى الدـ تدفق سرعة عمى  الجياز عمى شديد تأثير لو ، وأيض 

 المختمفة لؤلمراض ةرض  ع   يجعمو مما المناعي الجياز فضع  ي  ، إذ نسافلئل المناعي
 ضبع في، و بالطبع ف والقولو  اليضمي الجياز الـآ بعض يسبب نوأ كما، بسيولة
 أنواع بعض أف ثبت، وقد سبب دوف  العظاـ في مفاجئة مختمفة الـآ ظيرت الحاالت
 .شديد حزف  ثرإ كانت السكر مرض

 :الحزن  مراحل

 إليزابيث» النفسية الطبيبة بواسطة مراحلإلى  الحزف  تقسيـ تـ ،النفسي لمطب اتبع  
 .1969 عاـ في مرة ألوؿ «روس كيوبمر

 ارواإلنك الصدمة: األولى المرحمة

 أو االيستيري بيف وتختمف أعراضيا وتتنوع ،لمموقف العقل استيعاب عدـ فترة وىي
الشخص  فيبدأ ...البكاء أو السميـ التفكير عمى القدرة عدـ أو الحادث الموقف إنكار

 ...احق   يحدث لـ ال ؟لماذا ؟حدث كيف ؟حدث ماذا ،بالتساؤؿ

 الرفض :الثانية المرحمة
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 مشاعر وتنتابو ،حدوثو بواقع االعتراؼ ويرفض ،ثا حدم اداخمي   الشخص فيرفض
 الرغبة أو بالضياع اإلحساس أو الخوؼ أو الذنب أو العنيف الغضب منيا ،أخرػ 
 مع وتصديقو ثما حد إنكار بيف صراع داخمو ثكما يحد. االستسبلـ أو االنتقاـ في
 ؟أنا ولماذا ؟بلـالم   مف ؟لي ىذا يحدث لماذا، التساؤؿ ثـ نفسو عمى المـو إلقاء

 والمساومة االضطراب :الثالثة المرحمة

 إلى بو تصل وقد ،المراحل أصعب وىي ،حزنو فيزداد حدث مما يتأكد وفييا
 ألراه اتركوني. دما فق استعادة يحاوؿ، فالحياة في والرغبة الشعور فتور أو االكتئاب

ما  ألعيد شيء أؼ عل  أف، ىالمتوف   أرػ  دعوني، أخيرة مرة نتحدث لو ربما، أخيرة مرة  
 .وىكذا، ثحد

 االكتئاب: الرابعة المرحمة

 منو التخمص في أمل دوف ، األبد إلى سيدوـ نوأو  حياتو في بو ـكمسم   الحزف  ووضع
 أؼ نفعل فمماذا ،سنموت كمنا: لنفسو ويقوؿ، لمموت االستعداد في ويبدأ، بالموت إال

 ؟!شيء

 التعايشو  التقبل: الخامسة المرحمة

 ،ينتيي أف لو بد ال بدأ وما ،ويختفي يأتي الحزف  أف ويعمـ، لواقعإلى ا ادريجي  ت يعود
لى و  واقعوإلى  فيعود  الوضع وتجاوز السعيدة األشياء تذكر في ويبدأ ،حياتو ممارسةا 
 .لو جديدة قناعاتو  الحياة عف جديد مفيوـ مع
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 لكل لنفسيا االستعداد حسب ،بعضيا أو المراحل تمؾ بكل األشخاص بعض يمر قد
 غير الحزف  عف الدراسات فكل ،منيا بأؼ وف ر ال يم وقد ،الموقف وحسب منيـ
 .مةعم  م   وغير مؤكدة

 اليرمونية التغيرات أوقات في يحدث كما واضح سبب أؼ دوف  الحزف  يحدث قد
 احزن   ليـ امسبب   فجائي مزاجي تغير مف اأيض   لمرجاؿ يحدث وكما ،الشيرية األنثوية
 .واضح سببل مبرر غير

 ؟الحزن  عمى نتغمب كيف

 .باهلل تستعيف أف بعد

 .تحبيا رياضة أو كيواية عمميا تحب بأشياء وقتؾ اشغل ،أوال  

 .جديد عمبل  أو  جديدة لغة ،جديدة ىواية ا،جديد   اشيئ   تعمـ ،اثاني  

 يحبؾ مف فاجعل ،الحزف  مف مزيد  إلى  يؤدؼ فاالنعزاؿ ،البشر عف تنعزؿ ال ،اثالث  
 .المختمفة االجتماعية النشاطات في وانغمس ،حولؾ يمتف

 .موسيقية آلة عمى العزؼ أو الكتابة وأ الرسـ، عقمؾ لتصفية الفنوف  استخدـ ،ارابع  

 .والتأمل اليوجا مارس ،اخامس  

 .والخيرية التطوعية ألعماؿإلى ا تتجو أف حاوؿ ،اسادس  

 .كمب أو كقطة األيف   احيوان   اقتف   ،اسابع  
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 .سافر ،األصدقاء مع الوقت بعض لمسفر الفرصة لؾ تتيح  أ   إف ،اثامن  

 .ييزمؾ أف دوف  وتيزمو الحزف  عمى تتغمب أف تستطيع ىكذا
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 ؟ِشاعشن عٓ ذعشف ِارا (9)

 مف ىي ىل ؟روحؾ جنبات بيف تحمميا التي مشاعرؾ عف ؟نفسؾ عف تعرؼ ماذا
 ؟عقمؾ مف أـ قمبؾ

 عقمي نشا  أنيا -القمب مف بعتن أنيا المتوقع غير عمىو - المشاعر تعريف تـ
 عمى اجد   معقدة وىي .العقل مف فيي ذلؾ وعمى ،نسافلئل النفسية بالحالة مرتبط
 عقمي بتدريب عمييا السيطرة أو ىااحتواؤ  يمكف لكف ،بيا التنبؤ يمكف وال ،التوقع غير
 .اأيض  

 عمى يةالنفس الحالة تؤثر كما ،نسافلئل النفسية الحالة تغيرإلى  المشاعر تؤدػ
 شيء   كل في المتحكـ العصبي الجياز طريق عف باآلخر ل  موص   فكبلىما ،المشاعر

 .نسافاإل مف ربد  ي  

 ىو الحب وظل ،الفرعي منياو  األساسي منيا ،عديدة تصنيفات المشاعر فواصن  
 وال يكفي بما عميو يسيطر أو يحكمو عقل فبل، درجة أقصىإلى  اجد   المحير الشعور
 .ينظمو قمب

 كل ،لؤلبناء اآلباء حبو  األزواج حبو  المحبيف حب    عمى تسرؼ  عبلماتوو  لحبا
 .تناسبيا التي بطريقتيا حالة
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طالة المحبوب إلى الميل، كميا وليس أولياو  الحب عبلمات بعض ومف . النظر وا 
 افرح   ،موقف كل في تعابيرهو  الحبيب وجو مبلمح مبلحظة في السعادة يجد فالمحب

 .الكبلـ في وطريقتو وسكناتو وخطواتو حركاتو يحفع تراهف، احزن   وأ كاف

 بما االىتماـ مع يحب مفإلى  اإلنصات ؛حبيب لكل المحبب شيءال وىو، اإلنصات
 انتباه أؼ ـرى  ع  ت   ولـ حولؾ مف آخروف  تحدث مرة مف فكـ .ادوم   وتصديقو يقاؿ
 ئ ا.شي لؾ يعنوف  ال أنيـ لمجرد

 عف الرحيل واستبطاء، المحبيف بيف الميفة ىي وتمؾ ،محادثتو أو مبلقاتوإلى  اإلسراع
ا  .بعضيـ بعض 

، بالمحب صمة لو ما وكل وما يخص كلو  ىيئتوو  مبلمحو استحساف، االستحساف
 حدث فإذا، مبلبسو حتى وما يخص وكل أقبلموو  أوراقوو  أصحابوو  أىمو يحب فنجده
 .الحب نوأ فاعمـ ،قما سب كل ووجدت

 ،الشوؽ  ،المحبوب إلى الميلو  اليوػ  وىو بأوليا المحبة درجات تصنيف تـ ،اقديم  
 ،الشجف ،الولع ،الجنوف  ،اليياـ ،ـييالتت ،العشق ،الغراـ ،الشغف ،الحب ،الحنيف
 .الكمفو  الولو ،الوجد ،الكمد ،الجوػ  ،الحب تباريح ،الموعة

 فسون في فتترؾ نسافاإل بيا يشعر أحاسيس نوأب الحب فواعر  قد ف ،النفس عمماء أما
 الوالديف فحب. أفضل صورة  ب لمحياة استقبالوو  طريقتو تحسف كما ،اإيجابي   اأثر  

– لزوجتو الزوج وحب، أفضل اشعور   ادوم   يمنحيـو  بالنفس الثقة يعزز األبنائيم
 بيف والحب، لمطرفيف الشخصي النجاح يعزز مما الطرفيف بيف الدعـ يزيد -العكسو 

 .المختمفة الحياة ختياراتال البلـز الدعـ يمنحيـ األصدقاء
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 مف نوع أؼب حب قمبو يسكف ال الذؼ الوحيدأو  ،انطوائية كثراأل الشخص نرػ  ولذلؾ
 .اوتشتت   اط  وتخب   الحياة في فشبل   كثراألىو  ،أنواعو

 ؟!تحبو كي بعينو شخصإلى  يجذبؾ الذؼ ما ،ايوم   تتساءؿ ألـ

  .األسباب شؾدى  ست   لكف ة،محدد صورة  ب عميو اإلجابة تـت لـ سؤاؿ

 وليس الشخصيات تقارب ىو طرفيف بيف اتجاذب   ثحد  ي   شيء أوؿ، عامة بصفة
 بالحناف امفعم   يكوف  كأف ،نسافاإل داخل الخفية الشخصية الجوانب أؼ، الطباع

 .والتصرفات الظاىرية الطباع اختمفت إف حتى، وما شاب أو كشريكو العاطفةو 

 كنا إذا خاصةب ،ناءآبا يشبو مف نحب أننا الظف فأغمب، اآلباء مع التشابو، اثاني  
 شبييةإلى  الشاب ينجذبو  األب شبيوإلى  الفتاة فتنجذب ،أعمى بل  مث   نراىـو  نحبيـ
 .فقط الشكلفي  حتى أو والتصرفات الطباع في والدتو

 األوقات بعض في أف تعمـ حينما ستتعجب، الشخصية الرائحة، عجب وببل ،اثالث  
 أنيا يعمـ أف دوف  اآلخر الطرؼ رائحة طريق عف المرأة أو رجلال يحب الحاالتو 

 بو خاصة شخصية رائحة إنساف لكل. ائ  شي عنيا يعمموف  ال البشر فأغمب ،السبب
 فإذا ،األصابع كبصمات غيره عف تميزهإذ  ،رائحة اصطناع أو عطور دوف  مف وحده
 .الحب حدث توافقت

 ،اآلخر أحدىـإلى  األليفة الحيوانات محبو جذبين ما اغالب  ، األليفة تالحيوانا ،ارابع  
 نوع نوأ فلشعورى ،الكبلب خاصةب ،األليفة تبالحيوانا الميتميف الرجاؿ النساء وتحب

 .يةنسانواإل االلتزاـ مف ما
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 أو معيف مشروب حب في كاتفاقيـ ،مبررة غير كثيرة سبابأل نجذاباال يحدث كما
 فكميا .وخبلفو معينة كتب أو الموسيقى مف معيف نوع أو معينة موسيقية آلة حب

 الحب عف ىنا الحديث بالطبع، و الطرفيف بيف التقارب مف تزيد الشخصية في اتفاقات
 .خبلفو أو واحد طرؼ مف لحبإلى ا نتطرؽ  ولف سوي يف، طرفيف بيف السوؼ 

 ال تكينات مجرد أسبابو زالت ما، الحب عف قاؿوسي   لما قي كل مف الرغـ وعمى
 شيء نوأ المؤكد الوحيد شيءال لكف ،كنيو لكشف محاوالت كميا إنما ،الي قواعد
 .جميل

 .الجميع وأحبوا ألنفسكـ المعروؼ صنعوااو ، خضراء واحة   قموبكـ منحواا
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 ؟املشأج ذشَذ وِارا؟ اٌشجً َشَذ ِارا (11)

 !لالبلح   منطقة في يزؿ ولـ ابحث   لت  ق   قد موضوع

 قوؿ وىو، بداخميا لما الفيـ عدـ درجةإلى  التكويف ةمعقد المرأة فإ قاؿي   ما ادوم  
 أصبح أف إلى يـف   ببل عميو التصديق تـو  ،اآلراء مف كغيره الرجل وفرض قاصر
 .فعل أؼ لتبرير الوجوه في ىمق  ت   التي السيمة الجممة

ـ   خبلؼ   عمى وفبلنة فبلف إلى  وصبل فبلنةو  فبلف، الفيـ صعبة المرأة ألف دائ
 تقوؿ وحيف ؟عقمؾ رجاحة الرجل عزيزؼ  يا اإذ   أيف... الفيـ صعبة لمرأةا ألف لطبلؽا

 ىذا إلى نحيرؾ الناقصات نحف كنا فا  و ! ؟أنت عقمؾ رجاحة فأيف ،عقل ناقصاتإننا 
 !؟تممكو كامل عقل فأؼ ،الحد

 مف العديد فشل سبب ىو ىذا حذرىا وربما ،اآلخر مف رةالحذ   ادوم   فيي، المرأة أما
 تعزليـو  يفالمناسب األشخاص دتص   يجعميا فيو غبال  الم   حذرىا فإما؛ ياحول العبلقات

 اعتدادىا ـيختطفيممف  اجد   سيئة   فئة   يايلإ يجذب المبالغ حذرىا أو، دنياىا عف
 ـ.عقمي ـلي يصور كما الجولة وايكسب أف وافيحاول ،شخصيتياو  بنفسيا

 ؟األمور ليوإ آلت بما عزيزتي اآلف سعيدة أنت   فيل

*** 



 العالـ مف باب موارب 

 نياد كراره

 

 Page 28 الفكر الحر

 

 في مففش   نساءال مف فكـ، بأنثى أو بذكر يتعمق ال بالفعل الموضوع ،األمر حقيقة في
 وتوافقات داخمي فطرؼ  استعداد ىو األمر يما ف كل، العكس حدث وكـ رجاؿال يـف  

 .الطرفيف بيف تحدث بحتة شخصية

 امناسب   النفسي تكوينيما بالمصادفة وكاف ،مصادفة التقيا وامرأة رجلقد يوجد 
 .اجيد   تكوينو ىي تفيمتو  اجيد   ىو ففيميا ،اآلخر األحدىم

 فيـ يستطيعا مفف التوجياتو  األفكار كل في فامتضاد فاطرف تواصل فإ ،العكسبو 
 بالضرورة ليس، و مستقرة حياة عمى المحافظة بالكاد الممكف مف لكف ،اآلخر اأحدىم
 .سعيدة

 يريد وماذا المرأة تريد ماذا ؿنتساء أف قبل، و األساس مف االختيار في العيب اإذ  
 ،العمـو في لكف. اجيد   سنختار نجيب وحينما، نريد ماذا أنفسنا فمنسأؿ، الرجل
 :اآلخر الطرؼ مف محددة بأشياء يشعر أف يحب الجميع

 .الدائـ كاالىتماـ *

 .وجوده في كالسعادة *

 .بسيطة بكممات ولو العمل يفو  ةعامصفة ب الحياة في المساندة *

 ة.متكمف صورةب المشاعر إظيار أو المدح في التكمف وعدـ المشاعر في فويةالع *

 اإحساس   تمنح التي المبالغة عدـ مع لكف ،اجد   واجب أمر الطرفيف بيف االحتراـ *
 .بينيما ما بفجوة   اإحساس   أو االرتياح بعدـ
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 .ىح  مي   ال ارابط   العبلقات يمنح اجد   جيد عنصر اليدايا منح أو المفاجآت *

 في ىي متى أو بحبؾ تخبرىا متى تعمـ كأف ؛لؤلشياء المناسب التوقيتو  الوقت *
 .والعكس جوارىاإلى  إلى وجودؾ احتياج

 كل. شيء كل رغـ بو متمسؾ اآلخر أفب يشعر أف يحب طرؼ كلف ،التمسؾ *
 كل في الفيصل لكف ،االقترابو  البعد فتراتو  المشاكل مف بالعديد تمر العبلقات
 بو. اآلخر الطرؼ بتمسؾ الطرفيف إحساس مدػ وى شيء  

 أوؿو  الميبلد أعياد كتذكر ،مايما والمميزة لكل منيالمميزة بين الطرفيف لؤلياـتذكر  *
 .شابو وما لقاء

اف ،اإلخبلص * أف  مايمن كل عمى توجب الطرفيف ما بيف شعورية عبلقة يوجد دوم 
 .الطرفيف لكرامة وحفع شجاعة أكثرقرار   ىافإنياؤ  الا  و  ،لآلخر صخم  ي  

اعبلق في الصدؽ يتوفر لـ ذاإ ،الصدؽ *  أؼ يتوفر مفف ة الطرفيف ببعضيما بعض 
 .قيمة لو شيء  

 .المشكبلت حل طريقة *

 بيف االقتراب مف مزيدال عمى تساعد التيو  اجد   اليامة األشياء حدأ وىو ،اإلنصات *
 فائدة دوف  لرس  الم   الكبلـ ىو طرفيف بيف ااقتراب   يمنح ما أكثر افغالب   ،الطرفيف

 .الصغيرة لمتفاىات حتى الجيد اإلنصاتو 
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 ومجيود  ، الستقراره كبير   مجيود  إلى  يحتاج لكنو ،اجد   بسيط ادوم   ؛الحب ىو ىكذا
 .الستمراره أكبر
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 األخالقو اٌعاَ اٌزوق احنذاس (11)

 ؟ذلؾ في المتسبب فوم   ؟السائدة األخبلؽو  العاـ الذوؽ  رانحد   كيف

 الببلد ستتقدـ اعام   عشر خمسةال مرور بعد أف نعتقد كنا ا،عام   عشر خمسة منذ
 اشاب   ليصبح الصغير عقلال ينموسو  تزدادس الثقافةأف و ، لمشباب العاـ الذوؽ  وسيرتقي

 عمى لبتعق   امنفتح  و  المنغمقة الثقافات كل ارافض   تغيرات مف حولو ما لكل ي اواع امثقف  
 كـ    مف سنتخمص وأننا. سبقوه فمم أرقى مرحمة  إلى  تعامبلتوو  بذوقو امرتقي  و  العالـ
إلى  الشعوب ذيل تشد التي الممارسات مف ذلؾ إلى ماو  التعصبو  الجيل مف كبير  
 .لخمفا

قباؿ سريع تكنولوجي تقدـ مف وجدناه مال   ىذا مفيومنا ف تكو   وقد ، عميو الصغار وا 
ا،  الشباب مف امبل  ك جيبل   وجدنا فجأة   أننا ثما حد لكف  محددة شخصية الممسوخ 
 في يتشارؾ الكل ،ما بمطجي أو مطرب أو ممثل مف كربونية نسخ كميـ، منيـ ألؼ
 .لوقاحةإلى ا تصل التي حميدةال غير الجرأةو  البذؼء المساف ىيو  أال ،واحدة صفة

 تأصبح بل، األساسية المرحمة في نتعمـ كنا كما الكبير الصغير يحتـر يعد فمـ
 تأصبحو ، بسيولة الجارحة باأللفاظ ينعتوو  الكبير الصغير يشتـ أف الشجاعة
 مرحمةإلى  وصمنا أننا بل، أمو حتى أو حبيبتوأو  زوجتو الرجل يضرب أف الرجولة
 .أخت أو أـ أو زوجة ،حياتو في دورىا كاف اأي   سيدة   عمى المتواكل العاطل الشاب
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 شخصية منيـ ألؼ يتكوف  ولـ ا،عظيم   اكاتب   أو اموسيقي   أو اعالم   أحدىـ يصبح لـ
 مف السيل عف يبحث الجميعو  ،اآلف حتى عمل أؼ في المعظـ ينجح ولـ ،فريدة
 ...األمر

 !؟ذلؾ في بتسب   الم   فمف

 :األىل* 

 األبناء تربية عف يـمنع   التكنولوجي التطور لفيـ محاولة في األىل انخرا  ىل
 ؟امرأة الفتاةو  رجبل   الطفل ليصبح األساسية المبادغ عمى تنشئتيـو 

 ؟الشباب قبل األىل ردم   امغمق   عميو اعتادوا الذؼ العالـ عمى انفتاحيـأـ أف 

 لؤلبناء مختمفة تربيةإلى  وف تجيي األىل جعمت ومصائبيا الحياة مصاعب ىلو 
 عمى التواكلو  البلمباالة عمى أخرػ  وفئة البمطجةو  الوقاحة تعميميـ عمى فب ن ي ت
 ؟ىلاأل

 :الشيوخ* 

 ازدياد، إذ إف الجميع توقع عكس عمى ،الشباب فساد في كبيرة بصورة الشيوخ ساىـ
 أو اإلعبلـ وسائل في التحدث حق ـومنحي   لذلؾ مؤىميفال غير الدعاةو  الشيوخ أعداد
 شيخ لكل رأؼ وكل ،رأؼ ألف شيء   لكل جعل ضوابط دوف  بحرية «ميديا السوشياؿ»

 .ذاؾو  ىذا بيف الشباب فتشتت ،بصحتو الشاب عقن  ي   أف الطرؽ  بشتى يحاوؿ
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والتي قد يبالغ الشيوخ في تعظيـ  ،األشياء كل تحريـو  العقاب تعظيـ أف كما
 حتى شيء   كل مف اضيق   الشباب منح  ، حرماني تيا رغـ كونيا غير مستحبة فقط ديني ا

 توجد عدت ولـ ،كمو الطوؽ  واكسر و  دالقيو  عمى وافتمرد ،الحسف الخمقو  التديفمف 
 ،المقاييس وانقمبت، ذلؾ ثرإ عمى اأيض   اإللحاد ر  وكث   ـ،لتصرفاتي حدود أو قواعد

 .وصحيح اجد   عادؼ الخطأو  خطأ الصحيح أصبحف

 :الفكري  القمع*

 العقل دور حصر، و لشابعمى ا الصغير المجتمع كبارو  الشيوخ والذؼ يمارسو
 األمور كل أخذو  استخدامو وعدـ، أجمعو العالـ فسدقد أ فقط التمقي في البشرؼ 

 .المجتمع ينيار ثرهإ عمى أصوليا عف البحث دوف  كمسممات  

 :الواقع من اليروب *

 مػػػػا لممثػػػػل   أعمػػػػى تقميػػػػد وراء باالختبػػػػاء الواقػػػػع مػػػػف اليػػػػروب يحػػػػاوؿ الشػػػػباب بعػػػػض
 يصػػػػػبح لػػػػػو يػػػػػود مػػػػػا كػػػػػرة العػػػػػب أو ،واقعػػػػػو مػػػػػف ييػػػػػرب كػػػػػي أموالػػػػػو يممػػػػػؾ لػػػػػو د  يػػػػػو  

ػػػػػػػػػػ حمػػػػػػػػػػن  ي   كػػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػيرتو .شػػػػػػػػػػيرة أو مػػػػػػػػػػاال   أو المحيطػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف يجػػػػػػػػػػده ال ااحترام 
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 )اورغاب ثمح اِخشَٓ(( ٌغح اجلغذ12)

 

 لكل بمد لغة، ولجسدك أيًضا لغة

لغػػػػػة الجسػػػػػد تنقػػػػػل إلينػػػػػا المشػػػػػاعر الداخميػػػػػة لئلنسػػػػػاف، تمػػػػػؾ التػػػػػي ي خفييػػػػػا 
عػػػػػػف األعػػػػػػيف فػػػػػػي مسػػػػػػارات سػػػػػػرية، فتفضػػػػػػحو لغػػػػػػة جسػػػػػػده وتنقميػػػػػػا إلينػػػػػػا 

 كنا قد تعممنا سالف ا ىذه المغة. واضحة  لمجميع، فقط إف
انتب ػػػػػو عنػػػػػدما تحػػػػػاوؿ فػػػػػؾ  طبلسػػػػػـ لغػػػػػة الجسػػػػػد لػػػػػبعض األشػػػػػياء اليامػػػػػة، 

تجػػػػاه الظػػػػػروؼ « رد فعػػػػل الجسػػػػد»وبػػػػيف « لغػػػػة الجسػػػػد»فػػػػبل تخمػػػػط بػػػػيف 
 المناخية أو اإلنسانية المختمفة.

، حػػػػؾ األنػػػػف قػػػػد ي طم ػػػػق عميػػػػو الػػػػبعض أنػػػػو عبػػػػارة عػػػػف لغػػػػة توضػػػػح  مػػػػثبل 
لكنػػػػػػػو فػػػػػػػي أغمػػػػػػػب األوقػػػػػػػات يكػػػػػػػوف بسػػػػػػػبب حكػػػػػػػة  أف الشػػػػػػػخص كػػػػػػػاذب،

 باألنف أو توتر الشخص، وليس كذب ا.
االسػػػػػػػتناد إلػػػػػػػى ظيػػػػػػػر الكرسػػػػػػػي براحػػػػػػػة، يظن ػػػػػػػو الػػػػػػػبعض غػػػػػػػرور ا أو ثقػػػػػػػة  
مفرطػػػػػة، لكنػػػػػو فػػػػػي األغمػػػػػب داللػػػػػة عمػػػػػى اإلرىػػػػػاؽ ورغبػػػػػة فػػػػػي نيػػػػػل قسػػػػػط  

 مف الراحة.
ر وضػػػػػع اليػػػػػديف فػػػػػي الجيبػػػػػيف، يفسػػػػػره الػػػػػبعض عمػػػػػى االنطوائيػػػػػة أو الغػػػػػرو 

، ولكػػػػػف تحػػػػػت اعتبػػػػػارات  أخػػػػػرػ، فيػػػػػو يػػػػػدؿ عمػػػػػى الشػػػػػعور ببػػػػػرودة  مػػػػػثبل 
 الجو أو اإلحساس بالراحة في ىذا الوضع.
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ػػػػػا، أو  وضػػػػػع سػػػػػاؽ  فػػػػػوؽ األخػػػػػرػ، يأخػػػػػذه الػػػػػبعض عمػػػػػى أنػػػػػو غػػػػػرور  أيض 
عدائيػػػػػة أو عػػػػػدـ احتػػػػػراـ لآلخػػػػػر، فػػػػػي حػػػػػيف أنػػػػػو قػػػػػد يكػػػػػوف مجػػػػػرد طريقػػػػػة 

 لمشعور باالسترخاء في الجموس.
الػػػػبعض بعػػػػدـ االىتمػػػػاـ أو الممػػػػل، فػػػػي حػػػػيف أنػػػػو شػػػػعور  التثػػػػاؤب، يفسػػػػره

 عادؼ باإلرىاؽ أو قمة األكسجيف.
فػػػػػػػبل تخمػػػػػػػط بػػػػػػػيف لغػػػػػػػة الجسػػػػػػػد وبػػػػػػػيف حركػػػػػػػات تمقائيػػػػػػػة عاديػػػػػػػة تخػػػػػػػتمط 

 بالظروؼ المحيطة باإلنساف.
 

كيففففف تسففففتخدم لغففففة الجسففففد فففففي تحقيففففة إفففففادة واسففففتفادة وكسففففب ثقففففة 
 اآلخرين؟

 كيف تكتسب ثقة اآلخرين بمغة جسدك؟

ػػػػف يتعامػػػػل مػػػػع الجميػػػػور بوجػػػػو  عػػػػاـ، فعميػػػػؾ أف إ ف كنػػػػت فػػػػي عممػػػػؾ مم 
تيػػػػػتـ بكيفيػػػػػة إظيػػػػػار الجانػػػػػب الجيػػػػػد فػػػػػي شخصػػػػػيتؾ ليػػػػػـ، بخاصػػػػػة فػػػػػي 

 أوؿ لقاء.
 
 طريقفففففففففففففة الوقفففففففففففففو  أمفففففففففففففام الشفففففففففففففخص الغريفففففففففففففب عنفففففففففففففك:  .1

فحينمػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػوف أوؿ لقػػػػػػػػػاء بينػػػػػػػػػؾ وبػػػػػػػػػيف أؼ شػػػػػػػػػخص، ميمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف 
حتػػػػى  موضػػػػعؾ وموضػػػػعو، عميػػػػؾ تػػػػرؾ مسػػػػافة مناسػػػػبة بينػػػػؾ وبينػػػػو،
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 ال تمنحػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػعور ا غيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػريح كأنػػػػػػػػػػػؾ تقتحمػػػػػػػػػػػو دوف مناسػػػػػػػػػػػبة. 
ػػػػػا ال « بيتػػػػػر كمينتػػػػػوف »نظريػػػػػة تبناىػػػػػا  فػػػػػي كتػػػػػاب لػػػػػو، فوضػػػػػع مخطط 

مرئي ػػػػػػا لمكػػػػػػاف الوقػػػػػػوؼ أو الجمػػػػػػوس عمػػػػػػى شػػػػػػكل دائػػػػػػرة كبيػػػػػػرة قطرىػػػػػػا 
متػػػػػػػػػراف، ووضػػػػػػػػػع داخميػػػػػػػػػا دائػػػػػػػػػرتيف، األولػػػػػػػػػى قطرىػػػػػػػػػا متػػػػػػػػػر وربػػػػػػػػػع، 

( سػػػػػػنتيمتر ا، ووضػػػػػػح 60( إلػػػػػػى )30والداخميػػػػػػة األخيػػػػػػرة قطرىػػػػػػا مػػػػػػف )
أف طريقػػػػػػػة ومكػػػػػػػاف الوقػػػػػػػوؼ ي غي ػػػػػػػر نظػػػػػػػرة العميػػػػػػػل وراحتػػػػػػػو النفسػػػػػػػية 
 نحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ. 
، األزواج والمحبػػػػػيف واآلبػػػػػاء واألميػػػػػػات وخبلفػػػػػو، حػػػػػدود وقػػػػػػوفيـ  مػػػػػثبل 
داخػػػػل أصػػػػغر دائػػػػرة لمػػػػداخل، والمعػػػػارؼ المقربػػػػوف فػػػػي الػػػػدائرة الثانيػػػػة 

قػػػػػػاء لمخػػػػػػارج، أمػػػػػػا زمػػػػػػبلء العمػػػػػػل والمعػػػػػػارؼ عػػػػػػف ب عػػػػػػد وأصػػػػػػحاب الم
األوؿ فػػػػػػػي آخػػػػػػػر دائػػػػػػػرة لمخػػػػػػػارج، وىػػػػػػػي أكبػػػػػػػر قطػػػػػػػر ا وبالتػػػػػػػالي أكبػػػػػػػر 

يف.  مسافة، بما يعادؿ متر 
 
طريقفففة المصفففافحة الصفففحيحة، بعفففد الوضفففع ففففي االعتبفففار العفففادات  .2

المجتمعيففففة والتقاليففففد والمعتقففففدات مففففن رفففففض السفففف م أو اسففففتحبابو 
 مففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففن عدمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففو: 

م مػػػػيبل   فػػػػي أوؿ لقػػػػاء، عنػػػػد المصػػػػافحة، مػػػػد يػػػػدؾ إلػػػػى الطػػػػرؼ اآلخػػػػر
ب ػػػػا بابتسػػػػامة  ، نػػػػاظر ا إلػػػػى الطػػػػرؼ اآلخػػػػر م رح   ػػػػؾ إلػػػػى اليسػػػػار قمػػػػيبل  كف 
ػػػػا خاطئ ػػػػا  ػػػػا فييػػػػا فتمػػػػنح انطباع  ىادئػػػػة، وال تجعػػػػل قبضػػػػتؾ قويػػػػة مبالغ 
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بالسػػػػػػيطرة، ممػػػػػػا يمػػػػػػنح عػػػػػػدـ الراحػػػػػػة لآلخػػػػػػريف، وال تجعميػػػػػػا ضػػػػػػعيفة  
ػػػػا بالسػػػػمبية والػػػػبل ا ممػػػػا يمػػػػنحيـ إحساس  إذ  مبػػػػاالة وعػػػػدـ االىتمػػػػاـ، جػػػػد 

ػػػػػػػػػا بالترحػػػػػػػػػاب واالطمئنػػػػػػػػػاف.   إف قبضػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػد المتزنػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػنح إحساس 
أمػػػػػا عنػػػػػد لقػػػػػاء الترحيػػػػػب، يقتػػػػػرب الشخصػػػػػاف أكثػػػػػر كمػػػػػا شػػػػػرحنا فػػػػػي 
طريقػػػػػػة الػػػػػػدوائر، لتصػػػػػػبح المصػػػػػػافحة أكثػػػػػػر حميميػػػػػػة وتسػػػػػػتغرؽ وقت ػػػػػػا 
ػػػػػاف إلػػػػػػى أعمػػػػػػى وأسػػػػػفل فػػػػػػي داللػػػػػػة  عمػػػػػػى  أطػػػػػوؿ بثػػػػػػواف، فيصػػػػػػعد الكف 

 الترحيب واالئتناس بالمعرفة.
 
 ريقفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة التحفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدث الصفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففحيحة: ط .3

نطػػػػػػػػػق االسػػػػػػػػػـ بمغػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػحيحة، إف مػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػوأ عبلمػػػػػػػػػات الجسػػػػػػػػػد 
ا نطػػػػػق اسػػػػػـ العميػػػػػل أو القػػػػػادـ إليػػػػػؾ بطريقػػػػػة خاطئػػػػػة،  الواضػػػػػحة جػػػػػد 
 فكأنػػػػػػػػػػػػػػػػؾ تكتػػػػػػػػػػػػػػػػب ليػػػػػػػػػػػػػػػػذه المعرفػػػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػػػوت  قبػػػػػػػػػػػػػػػػل أف تبػػػػػػػػػػػػػػػػدأ. 

، حينمػػػػا قػػػػاؿ: «التنميػػػػة الذاتيػػػػة»لخ صػػػػيا فػػػػي كتابػػػػو « ديػػػػل كػػػػارينجي»
و اسػػػمو مػػػف اآلخػػػريف، ولكػػػف مػػػع عػػػدـ أجمػػػل مػػػا يسػػػمعو اإلنسػػػاف ىػػػ»

المبالغػػػة فػػػي ذلػػػؾ، فػػػإف تكػػػرار االسػػػـ بصػػػفة منتظمػػػة وكثيػػػرة فػػػي مػػػدة 
 «.قصيرة، ال يمنحو راحة  نفسية

 
 الحفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففديث:  .4

االبتعػػػػػاد عػػػػػف الثرثػػػػػػرة والكػػػػػبلـ غيػػػػػر المناسػػػػػػب وغيػػػػػر الموضػػػػػوع فػػػػػػي 
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موضػػػػعو الصػػػػحيح، فيػػػػو يػػػػوحي بالسػػػػطحية ويضػػػػع حػػػػواجز لػػػػيس ليػػػػا 
 مف داع.

 
 المتحففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدث:  عففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدم مقاطعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة .5

ال تنجػػػػػذب لمػػػػػرد عمػػػػػى كػػػػػبلـ المتحػػػػػدث وتسػػػػػاؤالتو حتػػػػػى ينتيػػػػػي مػػػػػف 
الحػػػػديث كمػػػػو، بعػػػػدىا رد عمػػػػى كػػػػل التسػػػػاؤالت وشػػػػارؾ فػػػػي الحػػػػديث، 
ػػػػػبؾ ثقت ػػػػػو ونظرتػػػػػو إليػػػػػؾ عمػػػػػى أنػػػػػؾ ذو عقػػػػػل مميػػػػػز  فيػػػػػذا الفعػػػػػل ي كس 
ػػػا مناسػػػػب ا لمػػػا يقػػػوؿ، فاإلنصػػػػات  وفكػػػر ىػػػادغ، وأنػػػؾ قػػػػد منحتػػػو اىتمام 

 قدار الثقة بينكما.اىتماـ، مما يزيد م
 
م اليففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدين:  .6  اسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففتخد 

ػػػػر يػػػػديؾ فػػػػي وضػػػػع مناسػػػػب ىػػػػادغ دوف حركػػػػات مفتعمػػػػة  حينمػػػػا ت ظي 
ػػػػػا إذا رأيػػػػػت منػػػػػػو  دة أو متحفػػػػػزة، فيػػػػػذا يمنحػػػػػو ثقػػػػػػة  بػػػػػؾ، أيض  أو م يػػػػػد  
ا فػػػػي حركػػػػات يديػػػػو أو عػػػػدـ اسػػػػتقرار، فػػػػاعم ـ أنػػػػو يكػػػػذب  انفعػػػػاال  زائػػػػد 

 أو متوتر مف أمر  ما.
 
 العينففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففان:  .7

نح المتمقػػػػػػػػي نظػػػػػػػػرة  ودودة  مريحػػػػػػػػة، فػػػػػػػػانظ ر إلػػػػػػػػى تحػػػػػػػػت إذا أردت مػػػػػػػػ
مسػػػػػتوػ عينيػػػػػو، انظ ػػػػػر إلػػػػػى الػػػػػوجنتيف، إال  إذا كػػػػػاف م تمقي ػػػػػا متسػػػػػمط ا، 
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فػػػػػػالنظر والتحػػػػػػديق فػػػػػػي العػػػػػػيف بنظػػػػػػرة حػػػػػػادة لثػػػػػػواف  ي في مػػػػػػو سػػػػػػيطرت ؾ 
عمػػػػػى الوضػػػػػع. أمػػػػػػا النظػػػػػرة الػػػػػودودة، فيػػػػػػي ت مػػػػػن ح لمجميػػػػػع ليمنحػػػػػػوؾ 

ل الفكرة  المطموبة.الثقة والمحبة التي تنتظرىا و   توص 
 
 قم  فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففد الحركفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات:  .8

ػػػف أمامػػػؾ يمنحػػػو  قػػػد تسػػػتغرب مػػػف الفعػػػل نفسػػػو، لكػػػف تقميػػػد حركػػػات م 
ػػػب بشخصػػػيتو، ولكػػػف الحػػػع عنػػػد تقميػػػد الحركػػػات  راحػػػة  مػػػا كأنػػػؾ ت عج 
ا، فيحػػػػػدث عكػػػػػس  ظػػػػػة جػػػػػد  ال فسػػػػػتكوف م بلح  ػػػػػا فييػػػػػا، وا  أال تكػػػػػوف م بال غ 

 زغ بػػػػػػػػػػػػػو. المطمػػػػػػػػػػػػػوب ويحػػػػػػػػػػػػػدث تنػػػػػػػػػػػػػاف ر إلحساسػػػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػػؾ تسػػػػػػػػػػػػػتي
، إف وضػػػػع  سػػػػاق ا فػػػػوؽ األخػػػػرػ، بعػػػػد ثػػػػواف  ممػػػػا فعػػػػل ضػػػػع أنػػػػت   مػػػػثبل 

ا ساق ا فوؽ األخرػ كتفاعل مع الحديث دوف مبالغة.  أيض 
 
 الجمففففففففففففففففففففوس إلففففففففففففففففففففى الطففففففففففففففففففففاوالت ولغففففففففففففففففففففة الجسففففففففففففففففففففد:  .9

ػػػػػب  ػػػػػا لمػػػػػرئيس أو صػػػػػاحب الػػػػػدعوة، وىػػػػػو الػػػػػذؼ ي رح   رأس الطاولػػػػػة دوم 
أف يجمػػػس فػػػي  ويتػػػول ى دفػػػة الحػػػديث، لكػػػف بشػػػرو  معينػػػة، فػػػبل يجػػػب

ػػػػػػػػا بالحػػػػػػػػدة  مواجيػػػػػػػػة اآلخػػػػػػػػر بصػػػػػػػػورة مباشػػػػػػػػرة، فػػػػػػػػذلؾ يمنحػػػػػػػػو إحساس 
والتحفػػػػػز لػػػػػو، بػػػػػل يجػػػػػب الجمػػػػػوس عمػػػػػى جػػػػػانبي الطاولػػػػػة، ممػػػػػا يمػػػػػنح 

ا بالراحة.  إحساس 
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بة عديػػػػػدة االتجاىػػػػػات، ولكنيػػػػػا  فػػػػػي النيايػػػػػة، لغػػػػػة الجسػػػػػد ىػػػػػي لغػػػػػة متشػػػػػع  
 غير مستحيمة الفيـ.
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 )أٔىاع اٌشخصُاخ (( ٌغح اجلغذ13)
 

 ثقة في النفسال

ا بيف الثقة في النفس والشخصيات الصعبة الم راس أو  يوجد فرؽ كبير جد 
المريضة بالنرجسية؛ الثقة بالنفس شيء جيد وم ستح ب وجوده في كل 
و ىالة  مف الضوء غير مبررة.  شخص، فبل يقمل مف قدر نفسو وال يمنح نفس 

 الشخصية الُمتسم  طة

ص كـ أنيـ مسيطريف مف خبلؿ يظير مف لغة جسد ىؤالء األشخا
المصافحة، فيمد الذراع في وضع متصمب مف أعمى، بحيث تكوف مرتفعة 
ر  عف يد اآلخر ومفرودة بالكامل، مع توجيو الكتف إلى أسفل، بحيث ي سيط 
ية ثاقبة، تستطيع التعامل مع ىذه الشخصية  عمى مف يصافحو بنظرة م وج 

ـ قميبل  إلى األماـ بالقدـ ا ليمنى وتأخذ يده كأنؾ تتعدػ عمى مساحتو بالتقد 
الخاصة، مع محاولة جعل يدؾ أعمى مف يده في المصافحة، مما يمنحكما 
يؾ عمى حدوده الشخصية باالقتراب قميبل   تعادال  في الموقف، إذ إف تعد  

ا داخمي ا وتعادال  لموضع بينكما. د   سيمنحو ترد 
ث الممتد مف طرؼ العينيف كما مف الممكف النظر إليو في منطقة المثم

الداخمي إلى أعمى الجبية، إذا التزمت بالنظر إلى تمؾ المنطقة، فسيمنح 
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ىذا الجو  توتر ا وندية بينكما، فيشعر الشخص المتسمط أنؾ تريد سحب 
موقعو، لكف إف نظرت إليو تحت خط العينيف، فإنو سيمنح الموقف جو ا 

يعود إلى التحدث بغرور وتكبر ومحاولة  ودي ا واجتماعي ا ىادئ ا، مما يجعمو
 التغمب عميؾ.

رة  الشخصية الُمسيط 

ا جسده في وضع  منتصب  مع الرجوع بالظير  ا يديو شاد  دوم ا ما يقف م رب  ع 
.  إلى الخمف قميبل 

 الشخصية التي تدَّعي معرفة كل شيء

غالب ا يضع الكف يف في مواجية بعضيما إلى أعمى، وىو الوضع الشائع 
 لمحاسبي البنوؾ عمى وجو خاص، والمحاميف حيف جموسيـ إلى مكاتبيـ.

 الفرق بين الثقة في النفس والعدوانية

قد تمنحؾ لغة الجسد الخاطئة فيم ا خاطئ ا لدػ اآلخريف، فبينما أنت تريد 
توضيح فكرة  ما لآلخر، قد تمنحو الفكرة  بعدوانية  غير مبررة دوف أف تتعم د 

ا ذلؾ، إذ إف رفع   ؾ إصبعؾ في وجو اآلخر عند الحديث يمنحو إحساس 
دية ميما كنت  عمى صواب.  بالعدوانية فيتجي ز لمرد بح 

***** 
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 ( هً ٔرتن اٌزعش َأوٍنا أَ ٔغرهني تاٌىتاء؟14)

 
الحظنا في المدة السابقة استيانة  كبيرة  بمرض حل  عمى الكرة األرضية 

ـ يرفعو عنا، وبذلؾ فيو وباء عالمي كميا، إذ لـ يختصنا هللا باالبتبلء ول
 يستحق منا االىتماـ وال يستحق التسفيو منو وال الذعر الشديد.

أستعج ب مف بعض البشر الذيف يحاولوف إلصاؽ كل شيء بالديف بصورة  
عاؼ النفوس  س دينية مف األساس، مما يجعل بعض ض  فجة  دوف أس 

ا منحيـ هللا الوباء لرفضيـ وىكذ»ينفروف مف الديف والتديف. فمنيـ مف قاؿ: 
ا الوباء!«النقاب  ، كأف هللا لـ يمنحنا نحف أيض 

ا، أـ أف المرض ال يصيب  ، ىل النقاب ف ر ض عمى الرجاؿ أيض  فك  ر قميبل 
 سوػ النساء؟ مع العمـ أف النساء أكثر مقاومة  لؤلمراض بصفة  عامة.

اآلف، وعميؾ  مقولتؾ تمؾ ال أساس ليا مف الصحة، هللا  يبتمي الجميع
 كمسمـ أال تمنح لآلخريف نظرة متعجبة عف دينؾ.

فك  ر قبل أف تنقل، فك  ر قبل أف تتمفع بمفع ستحاسب عميو، هللا  ال يترؾ 
 كبيرة وال صغيرة إال أحصاىا، تذكر ذلؾ.

كل ما تفعمو ما ىو إال تشويو لديننا السمح بكبلـ الجيبلء، كما تظير كأنؾ 
 ، ولـ يحثنا ديننا عمى ذلؾ.شامت  في قتمى أو موتى
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كأنؾ بعقل أصـ ال يفيـ، وديننا حثنا عمى التعمـ والتفكر والتدبر دوم ا، فكف 
 مثاال  ي حتذ ػ بو.

ف عثرت عمى  إف أتتؾ معمومة ما، تأكد منيا قبل أف ت شيعيا بيف الناس، وا 
ذا تأكدت مف ذلؾ فانشره ليع ـ  شيء يفيد الجميع، فابحث عف صحتو، وا 

 الخير.
ال تجادؿ أصحاب العمـ كثير ا إذا لـ يكف لديؾ حجة وال أساس صحيح، 

 واتب ع إجراءات السبلمة والوقاية مف صفحات الصحة والوقاية.
ال تحتكر الدواء إف كنت صاحب شأف في ذلؾ، وال الطعاـ وخبلفو، وال 
تبت ع أكثر مف احتياجاتؾ، كي تترؾ لآلخريف ما يكفييـ، وك ف عمى ثقة، 

ر قميبل   إنؾ إف فعمت ذلؾ فستزيد الغمة بارتفاع األسعار ونقص السمع، فتفك 
 قبل كل تصرؼ.

 أما عف دعاء التحصيف، فدار اإلفتاء أعمنت الدعاء:
مت  عمى الحي   الذؼ » مت  برب   الم م كوت، وتوك  ز ة، واعتص  ْنت  ب ذؼ الع  ت حص 

لطيف، إن ؾ  عمى ك ل   شيء   ال يموت، الميـ  اصر ْؼ عن ا الوباء، بم طف ؾ  يا
 «.قدير

ف بو أنت وأسرتؾ.  تحص 
ينبغي لممسمـ أال يصيبو الخوؼ واليمع الشديد مف االبتبلءات التي قد  (1

تصيبو أو تصيب مف حولو، بل عميو أف يتحم ى بح سف الظف بربو 
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سوؼ ينجينا مف  -عز وجل-وخالقو سبحانو، ويعمـ عمـ اليقيف أف هللا 
 ىذا الببلء.

إذا أصاب المؤمف شيء  مف ىذا الببلء، فعميو بالصبر واألخذ بأسباب  (2
العبلج، وليعمـ أف صبره عمى ىذا الببلء سيكوف سبب ا لتكفير السيئات 

 ورفع الدرجات.
ـ  الذكر والدعاء،  (3 شأف المسمـ في أوقات الببلء والمحف أف يكوف دائ

م قأعوذ  بكممات  هللا  الت ام  »أوصانا بقوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصفالنبي  ر   ما خ  « ات  مف ش 
ا ومساء ، فإف  م ف قاليا ال يصيبو شيء مف الببلء إف  ثبلث  مرات  صباح 

 شاء هللا.
عمى المسمـ أف يأخذ بأسباب الوقاية والسبلمة الصحية الم ت بعة لدػ  (4

ـْ  يك  الجيات المعنية، فيذا مف باب اإلحساف، يقوؿ تعالى: }و ال  ت ْمق وا ب أ ْيد 
{ ]البقرة: إلى الت   ن يف  ن وا إ ف  َللا   ي ح ب  اْلم ْحس   [.195ْيم ك ة  و أ ْحس 

 
ا الشر كمو.  وقانا هللا جميع 
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  «اٌضهشج واملشَخ  ِا تني»( 15)

 
 الرجاؿ مف المريخ و النساء مف الزىرة!!!

 الرجاؿ يقدموف حموال  خاطئة  ويكتموف مشاعرىـ، 
ا  ا وتوجيي   دوف طمب مسبق.بينما النساء تقدـ نصح 

 أكثر شكوػ تعبر عنيا النساء ضد الرجاؿ مفادىا أف الرجاؿ ال يستمعوف،
ت إلييا لثواف  معدودة،  فإما أف يتجاىميا الرجل كمي ا عندما تتكمـ، أو ي نص 
ويقيـ ما يزعجيا ثـ يضع بتفاخر قبعة الخبير ويقدـ ليا حبل  ليجعميا تشعر 

وميما  ر إيماءة الحب ىذه حق قدرىا،لكنو يضطرب عندما ال ت قد    بتحسف،
كررت إخباره بأنو ال ينصت إلييا، فإنو ال يستوعب ذلؾ ويستمر في القياـ 

دوف اإلدراؾ بأنيا تريد التعاطف، في حيف يظف أنيا تريد  بالفعل نفسو
، فيي تعرؼ الحموؿ.  حموال 

ا أف أكثر شكوػ يعبر عنيا الرجاؿ مف النساء ىي أف النساء يحاولف دائم  
عندما تحب امرأة رجبل  تشعر أنيا مسئولة عف معاونتو ليتطور  يغي  روىـ،

فيي ت شك  ل لجنة تحسيف  وتحاوؿ مساعدتو لتحسيف طريقة عممو لؤلشياء،
البيت، ويصبح شغميا الشاغل وميما قاـو مساعدتو، تصبر منتظرة  أؼ 

حيف يشعر ىو تعتقد أنيا ترعاه، في  فرصة لمساعدتو أو إلخباره بما يفعل،
إف تقديـ نصيحة  لمرجل  أنيا تتحكـ فيو، ويريد منيا بدال  مف ذلؾ أف تتقبمو.
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دوف استجداء يعني بالنسبة إليو أنيا تفترض أنو ال يعرؼ ماذا يفعل أو أنو 
 ال يستطيع فعمو بنفسو.

 الزىرية و المريخي

ا، طو رف ىذه القدرة عبر قروف مف اإلحساس  الزىريات )النساء( عفويات جد 
بحاجات اآلخريف، إنيف يتفاخرف بمراعاة حاجات اآلخريف ومشاعرىـ، ومف 

مف مساعدة  أو عون ا دوف أف ي طم ب منيف، وألف  دالئل الحب العظيـ أف ي قد  
فتقديـ المساعدة  إثبات مقدرة الشخص ليس ذا أىمية بالنسبة إلى الزىرية،

م ا  واحتياج المساعدة ليس ضعف ا. ليس تيج 
ما )الرجل( المريخي يمكف أف يشعر بالضيق، ألنو حيف تقدـ لو المرأة أ

وال  النصح ال يشعر بأنيا تثق في قدرتو عمى فعل ذلؾ بنفسو أو الثقة بو،
تممؾ المرأة )الزىرية( أؼ تصور عف حساسية الرجل تمؾ، ىذا ألنو يعد 

ورىا بأنيا يؤدؼ ذلؾ إلى شعو  فخر ا بالنسبة إلييا إذا تقدـ أحد لمساعدتيا،
محبوبة ومعززة، لكف تقديـ المساعدة لرجل يجعمو يشعر بالعجز والضعف، 

 وربما عدـ الحب.
فشعارىـ  لدييـ توجو لمحل، إذا كاف شيء  ما ذا فائدة، أىل المريخ )الرجاؿ(

وعندما تحاوؿ امرأة تحسيف رجل، فإنو  ال ت صم حو إال إذا كاف قد تعطل،
ال تدرؾ  يستقبل رسالة مفادىا أنو قد تعطل.يشعر بأنيا تحاوؿ إصبلحو، و 

فعندما تقدـ المرأة نصيحة  الزىرية أف محاوالت العناية بو يمكف أف ت ي ينو،
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دوف أف ي طم ب منيا ذلؾ أو تحاوؿ مساعدة الرجل فإنو تبدو لو انتقادية 
 عمى عكس ما تود فعمو. وغير ودودة

 ]نصيحة[

اإلحجاـ، عمى بذؿ أؼ نصيحة أو إذا كنت  امرأة، فعميؾ أف تتدربي عمى 
نقد دوف أف يطمب منؾ ذلؾ، لف يكوف الرجل الذؼ في حياتؾ م متن ا لذلؾ 

 فقط، بل سيكوف أكثر انتباى ا.
، فعميػػػػػػؾ لؤلسػػػػػػبوع المقبػػػػػػل أف تمػػػػػػارس اإلنصػػػػػػات كممػػػػػػا و  ذا كنػػػػػػت  رجػػػػػػبل  ا 

ػػػػػؾ  تتحػػػػػدث امػػػػػرأة، بنيػػػػػة واحػػػػػدة، أف تفيػػػػػـ بػػػػػاحتراـ مػػػػػا تمػػػػػر ىػػػػػي بػػػػػو. أمس 
ؾ كممػػػػػػا أتتػػػػػػؾ الرغبػػػػػػة فػػػػػػي أف تقػػػػػػدـ حػػػػػػبل  أو تغيػػػػػػر طبيعػػػػػػة عميػػػػػػؾ  لسػػػػػػان

 شعورىا، ستندىش حيف تشعر بمدػ امتنانيا لؾ.
 
 
كتاب الرجال من المريخ و النساء من الزىرة(  عن)  
*لف)جون جراي( «



 العالـ مف باب موارب 

 نياد كراره

 

 Page 49 الفكر الحر

 

 [ طشَمح اٌرعاَش ِع اٌضغىط ٌٍطشفني16]
شوشات يصبح الرجل أكثر تركيز ا وانسجام ا، بينما تصبح النساء مثقبلت وم

 عاطفي ا.
يشعر ىو بالتحسف عف طريق حل المشكبلت، وليشعر بذلؾ يدخل إلى 
ا، بينما تشعر ىي بالتحسف عف طريق التحدث  كيفو ليحل المشكبلت منفرد 

 عف المشكبلت مع شخص تثق بو.
تبحث الزىريات عف شخص  يثقف بو ويتحدثف معو عف التفاصيل الدقيقة 

ف باالرتباؾ يشعرف بتحسف فجأة، فمشاركة لممشكمة، وعندما يشاركف شعورى
المشكبلت مع شخص آخر عبلمة حب وثقة، وليس عبئ ا. إنيف يشاركف 
بصراحة مشاعرىف بالحيرة واالرتباؾ وفقداف األمل واإلنياؾ... وعندما 
يبدأف في التحدث، ال يراعيف أولوية أؼ مشكمة، فعندما يك ف  متضايقات 

كل شيء، كبير ا أو صغير ا، وغير ميتمات فإنيف  يك ف  متضايقات مف 
بالحصوؿ عمى حموؿ، لكنيف  يبحثف عف الراحة بالتعبير عف أنفسيف وفيـ 
ا بالحديث عشوائي ا عف مشاكميف، فيم مف   اآلخريف ليف، ويصبحف أقل انزعاج 
ا،  إلى التوسع ويغرقف بكل المشكبلت، ماضية ومستقبمية ومحتممة أيض 

ا، وكمما زاد الحديث واالستكشاؼ لمشاعرىف  وعف مشكبلت ال حل   ليا أيض 
ذا شعرف بوجود مستمع جيد زاد التحسف، ومف الممكف أف  زاد التحسف، وا 

 يتورطف بمشاكل الغير حتى يتناسيف مشاكميف الخاصة المؤلمة.
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عندما يشعر المريخي بالضغط النفسي، سينسحب إلى كيفو داخل عقمو 
ا أو أكثرىا ويركز عمى حل المشكمة، ويختا ر أكثر المشكبلت إلحاح 

صعوبة، ويصبح شديد التركيز عمى الحل إلى درجة فقد التركيز بكل شيء  
ا، كثير النسياف، غير متجاوب، يخرج  غيره بصورة مؤقتة، فيصبح مبتعد 

، عف طريق حل مشكبلت صغيرة، قراءة  إفنفسو مف كيفو  لـ يجد حموال 
األخبار ومشاىدة التميفزيوف وأداء التماريف الرياضية وأؼ نشا  تنافسي 

% مف عقمو لينسى مشكبلتو ويصبح متحرر ا جزئي ا بصورة  موقتة، 5يتطمب 
 إلى أف يأتي اليـو التالي ويستطيع توجيو تركيزه نحو مشكمتو بنجاح أكبر.

ا ويكوف أكثر استجابة إف تو  قعنا مف الرجل الذؼ في كيفو أف يصبح منفتح 
ا فجأة  فإنو أمر غير واقعي، مثمما نتوقع مف المرأة المنزعجة أف  وودود 

 ت يد  غ فورتيا وتصبح منطقية.
إف مف الخطأ أف نتوقع أف يكوف الرجل دوم ا عمى صمة بمشاعره العاطفية، 

 مشاعر المرأة دوم ا عقبلنية ومنطقية.مثمما ىو خطأ أف نتوقع أف تكوف 
، فيرتدؼ  عند الحديث عف المشكبلت، يفترض الرجل أف المرأة تريد حبل 
ا أنيا ال  ت فتعيد الحديث، ال يعرؼ أبد  قبعة الخبير، فتشعر أنو ال ي نص 

 تريد حموال  وىي ست ْمت ف  لو إذا أنصت فقط.
ا ما، أىل المريخ يتحدثوف عف مشكبلتيـ لسببيف، أوال    ألنيـ يموموف شخص 

ا، فإذا كانت الزىرية منفعمة، ي فتر ض المريخي أنيا  أو ألنيـ يمتمسوف نصح 
ا فيضع قبعة الخبير  ا، ي فتر ض أنيا تطمب نصح  ف بدت أقل انزعاج  تمومو. وا 
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ا أنو ي شع رىا بالتحسف، فتستمر بعرض المشكبلت ألنو لـ  وينصحيا متوقع 
ذا شعر أنيا تمومو، سينتزع سيفو يمنحيا ما تريد مف إنصا ت وفقط. وا 

مدافع ا عف نفسو مف ىجوميا، كما أف الرجل يشعر باإلحبا  عندما تطر ح 
المرأة مشكبلت  ال حل  ليا لديو، عمى الرغـ مف أف األمر في غاية 
، بل فقط في  البساطة، إذ عمى المريخي أف يعم ـ أنيا ال تريد حموال 

 رية تذكيره بذلؾ.اإلنصات دعـ، وعمى الزى
 وحينما يعمـ الطرفاف ذلؾ، سنصل إلى السبلـ بيف أىل الزىرة والمريخ.

تعم ـ أىل المريخ أنيـ حيف يشعروف بتعر ضيـ ليجـو أو ل ْوـ أو نقد مف 
جية الزىريات في أثناء طرحيف مشكبلىف، فذلؾ أمر مؤقت وسرعاف ما 

د ليـ إلنصاتيـ ليا مرة  سيتغير وتشعر الزىرية بالتحسف واالمتناف الشدي
 أخرػ.

إف حاجة الزىريات إلى الحديث عف مشاكميف لـ تكف بسبب أف المريخي 
لف ويصبحف أكثر إيجابية.  يخذليف بطريقة  ما، لذا فإنو حيف ينصت يتحو 

تعم ـ أىل الزىرة أف دخوؿ أحد أىل المريخ إلى كيفو ليس دليبل  عمى عدـ 
 ه األوقات ألنو يعاني كثير ا مف الضغو .حبو لي ف، ويجب عمييف تقبل ىذ

ثاني ا، حينما يتشتت تركيز المريخييف سريع ا، عمييف أف يتوقفف عف الحديث 
وينتظرف حتى يمحع وجودىف، حينيا سيمتفت إلييف بتركيز أكبر، 

 وستساعدنو عمى الخروج مف كيفو بسرعة أكبر.
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مف يحتاج إلييـ، في ي حف ز الرجاؿ ويشعروف بالقوة عندما يشعروف بوجود 
زات.  حيف ت حف ز النساء ويشعرف بالقوة عندما يشعرف بأنيف م عز 

ي حف ز الرجاؿ ويشعروف بالقوة عندما يشعروف بوجود مف يحتاج إلييـ، 
وحينما يشعر الرجل بأنو غير محتاج إليو في عبلقة، يصبح بالتدريج سمبي ا 

ل الذؼ يقدمو لشريكتو، والعكس وأقل نشاط ا، ومع الوقت ال يممؾ إال القمي
عندما يشعر بأنو موثوؽ بو إلى أقصى درجة وموثوؽ في مجيوداتو إلى 

 أقصى درجة، فإنو يكوف متمكن ا في العطاء ودوم ا لديو مزيد.
زات، وعندما تشعر  ت حف ز النساء ويشعرف بالقوة عندما يشعرف بأنيف م عز 

تصبح تدريجي ا مسئولة بطريقة المرأة بأنيا غير معززة في إطار عبلقة، 
قيرية ومنيكة مف البذؿ الزائد، أما إف شعرت بالتعزيز، أؼ حصمت عمى 
الرعاية واالىتماـ واالحتراـ، فإنيا تتشبع وتممؾ القدرة عمى العطاء بطريقة 

 أفضل.
عندما ي ح ب رجل امرأة، كأؼ مريخي، يسكف كيفو غير قادر عمى تحديد 

السماء بمنظاره الم قر  ب، وفي ظرؼ لحظة متألقة مصدر اكتئابو، يبحث في 
تغيرت حياتو إلى األبد، كأنما أ صيب بصاعقة، لقد اكتشف الزىريات 
واشتعمت النار في جسده، وبمجرد رؤيتيف بدأ لممرة األولى في حياتو ييتـ 
بشخص  آخر غير نفسو، ومف مجرد نظرة أصبح لحياتو معنى جديد، لقد 

 زاؿ اكتئابو.
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ختبلفات الزىريات المريخييف، فعمى ما يبدو اختبلفاتيـ تكمل جذبت ا
 بعضيا.

ل الزىريات رسالة التحفيز السحرية  إني أحتاج »وبمغة  غير منطوقة، ت رس 
، فتمنح أىل المريخ التحفيز والقوة والقدرة عمى «إليؾ وأنت تجعمني سعيدة

اىتمامو بالفوز المنح، ويبدأ بحمل مشاعر ألوؿ مرة غير أنانية، فبدال  مف 
ا، ألف مف سعادتيا  وجعل اآلخر يخسر، يبدأ في االىتماـ بفوز الزىرية أيض 
تنبع سعادتو. وعندما ينفتح قمبو ويقع في الحب، يشعر بثقة تامة بأنو قادر 
ا ويعبر عف ذاتو كأفضل ما يكوف،  عمى إحداث تغيير وبأف يصبح سعيد 

ف حدث وفشل فسيعود إلى أنانيتو القديمة.  وا 
معظـ الرجاؿ ال ينتبيوف إلى أنيـ ليسوا فقط جائعيف لمحب، بل إنيـ 
يموتوف جوع ا لو، وأكبر مشاكميـ أنيـ ال يدركوف عظمة ما يفتقدوف، 
وبالتالي يفتقدوف معرفة أف المصدر الرئيسي لئلشباع لمرجل يأتي عف 
طريق العطاء، وعندما تفشل عبلقتو يكتئب ويمتـز كيفو وال يدرؼ سبب 

 كتئاب.اال
أال  يحتاج أحد إليو، ي عتب ر موت ا بطيئ ا لمرجل، وحيف يشعر بأنو ال يؤثر 
إيجابي ا في حياة شخص آخر، فإنو مف الصعب عميو أف ييتـ بنفسو 
وعبلقاتو، ولي حف ز مف جديد  يجب أف يشعر بأنو موثوؽ  بو ومقبوؿ  ومحتاج  

 إليو.
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دث لمزىريات، حيف شعرف بالعزلة عندما ت ح ب المرأة، فإنو يحدث ليا ما ح
دىف  حمـ  بوجود المريخييف وأنيـ أتوا بالعوف.  والوحدة واالكتئاب، فراو 

معظـ الرجاؿ يق ل لدييـ الوعي بأىمية أف تشعر المرأة بالدعـ مف قبل 
شخص ييتـ بيا، فالنساء السعيدات ىف  المتأكدات أف رغباتيف ستم ب ى مف 

اجو المرأة في حاؿ أف تكوف متضايقة، مرتبكة، جية الشريؾ، وجل ما تحت
منيكة أو فاقدة لؤلمل ىو رفقة. تحتاج إلى أف تشعر بأنيا ليست وحيدة، 
في حيف أف الرجل المعتاد عمى الدخوؿ إلى كيفو سيتركيا لحزنيا ظن ا منو 

 أنيا تحتاج إلى الوحدة مثمو.
جديرة بالحب، وأنو  يخف توتر المرأة وحزنيا ووحدتيا بمجرد أف تتذكر أنيا

ليس عمييا أف تحصل عميو، وتستطيع أف تسترخي وتعطي أقل وتأخذ أكثر 
ألنيا تستحق ذلؾ، والبذؿ كثير ا دوف مقابل متعب، فامنحوىا الشعور بذلؾ 

 يزداد تحفيزىا.
 

كتاب الرجال من المريخ و النساء من الزىرة( عن)  
*لف)جون جراي( «
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 وُفُّىا عٓ اٌٍىَ! 17

درؾ المرأة أنيا تمنح أكثر مما تأخذ، تبدأ في لـو الشريؾ عمى حينما ت
تعاستيا، لكف مف األفضل أف تتقبل األخطاء عندما يخيب ظنيا وتثق بأنو 
يريد أف يعطي أكثر عندما ال يقدـ دعمو، وتشجعو عمى إظيار الدعـ 

 بإظيار امتنانيا لما يعطيو وتطمب الدعـ منو.
ا يمـو شريكتو، عمى الرغـ مف أنو ال يتوجب وحينما يعطي الرجل أقل، أيض  

عميو ذلؾ، وعميو بدال  مف ذلؾ أف يمنحيا التفيـ والثقة والتعاطف والتقبل 
 والدعـ. وعمى االثنيف وضع الحدود واحتراـ اآلخر في كل األحواؿ.

يجب أف تتعمـ المرأة األخذ، وأنيا جديرة بتمقي الحب، فغالب ا لدييا شعور 
نيا ال تستحق أف تأخذ أكثر مما تمنح، أو أف ما تمنحو أقل مترسخ داخميا أ

ا، فعمييا  ف طمبت ىي ما تريد سيصبح كثير ا عمييا أو مرفوض  مما يجب، وا 
إذ ا أف تشعر بالجدارة، أنيا تستحق، تستحق أف تحصل عمى ما تريده حتى 

 .إف لـ تمن ح بالقدر المتساوؼ. أما الرجل المريخي، عميو أف يتعمـ العطاء
أعظـ خوؼ لمرجل ىو خوفو مف كونو غير مفيد بما فيو الكفاية أو أنو غير 
كفء، ويعوض ذلؾ الشعور بالنجاح واإلنجازات األخرػ، والرجل يصبح 
في منتيى عدـ االىتماـ حينما يكوف خائف ا، فيتحوؿ إلى خوؼ مف العطاء 
ل ذاتو، فمعنى العطاء مف وجية نظره التعر ض لخطر الفشل، فيو يحم

ا داخمي ا أنو غير مفيد بالدرجة الكافية، وىكذا مثمما تكوف المرأة خائفة  اعتقاد 
 مف التمقي، يكوف الرجل خائف ا مف العطاء.
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أوؿ خطوة لمرجل لتعمـ العطاء، أف يدرؾ أنو ال بأس إف أخطأ، وال بأس 
مف ارتكاب األخطاء أو الفشل حتى، وأنو ليس مف الواجب أف يعرؼ كل 

 اإلجابات.
 
 كتاب الرجاؿ مف المريخ و النساء مف الزىرة(  عف)
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 املشاعش واملاي( 18)

 

 والمالالمرأة 

فعندما يكوف لدػ المرأة ، جة أكبر لتكوف متضايقةالمرأة الغنية تحتاج إلى ح  
في أف تكوف  الحق   -خاصة زوجيابو -الناس  اال ي عطيي ،الكثير الماؿ  

ألف حياتيا يمكف أف  ،تاوقاألعة في كل ب  شع أف تكوف م  ق  تو  ي  ، إذ متضايقة
بل  ،دوف وفرة الماؿ. وىذا التوقع ليس فقط غير واقعي اتكوف أكثر سوء  

 تنكسر.يا ت  ع موج  وتد   إنيا متضايقةأف تقوؿ إلى فيي تحتاج  ،ييف ليام  
في  بأؼ شيء   ىترض ،ر موجتيا الصاعدةوْ عندما تكوف المرأة في ط  

 وعندما ،بما تفقده عندئذ  واعية  ح صب  ت   ،اليابطةولكف في الحركة  ،حوزتيا
 .ترػ األشياء الجميمة في حياتيا وتستجيب ليا ،أفضل تكوف في حاؿ  

 استكشا  حاجاتنا العاطفية

جات عاطفية مختمفة عف ياحتالدييـ  ا غير واعيف بأفالرجاؿ والنساء غالب  
ا،  بعضيـ عطي رجل ي  فال وبالتالي ال يعرفوف كيف يدعموف بعضيـ.بعض 
عف -منيـ يفترض  كل   ،النساء وما ت ر دنف يعطي  والنساء  ،الرجاؿ وما يحتاج
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ولذلؾ كبلىما  نفسيا، اآلخر الحاجات والرغبات ػلد أف   -طريق الخطأ
 .و عدـ الرضاينتاب  

 ،والحقيقة أف كل منيـ يمنح الحب ،منح دوف أف يأخذكل منيـ يشعر أنو ي  
 .ب مف الطرؼ اآلخرالمرغو  باألسموبولكف ليس 

 احتياجات كل طر 

 .، والتشجيعاالست حسافل، التقدير، اإلعجاب، يحتاج الرجل إلى الثقة، التقب  
، اإلخبلص، التصديق، االحتراــ، الرعاية، التفي  إلى تحتاج النساء في حيف 

 .الطمأنينةو 
 .نجاح العبلقاتإلى نصل  االحتياجات،حينما نفيـ و 

ع كل حاجاتيا األولية وىي قد أشب   ـاد عتقد أنو ماالرجل حينما ي ي خطئ
 .أنيا محبوبة مف جانبو ؾ حينئذ  در  فإنيا يجب أف ت   ،واألمف عر بالسعادةشت

 ف حماس شريكك دون أن تدري ضع  كيف تُ 

، وباردة عكسية   تمنح نتيجة   يتواصموف بطريقة   -دوف وعي-الرجاؿ والنساء 
. عمى الحب الذؼ يحتاجوف إليو ف فبل يحصمو  ،تجرح مشاعر أحدىـ اآلخر

مما يمنح الرجل  ،صح دوف طمبالمرأة تمنح الن   ،آخر فكما قمنا في مقاؿ  
ا  .د تثق بونو غير محبوب ألنيا لـ تع  بأ إحساس 
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 وال يسأؿ ويتشتت انتباىو بسيولة   تال ي نص   ،افكما قمنا أيض   ،أما الرجل
غير أنو أو  محببةنيا غير أبرىا شع  مما ي   ،تدؿ عمى اىتمامو وحرصو أسئمة  
 .ميتـ
ال تحاوؿ أالمرأة عدـ تقديـ النصح و  ىوعم ،رثكأ اإلنصاتالرجل  ىفعم

 .بل تقدـ الثقة ،اتغييره أبد  

 تفادي المجادالت

 ووى ،ىو تقبل اآلخر واختبلفاتو دوف خبلفات األشياء صعوبة   أكثر
 .ا لمعبلقاتالعنصر األكثر تدمير  
متناقضة غير لكف ناقش بحجج مؤيدة و  ،ؿجاد  ال ت   ،القاعدة األساسية

 .دما تريض حوؿ تفاو  ، لؤلمر
ثـ بعد خمس دقائق يتجادلوف حوؿ  ،ما معظـ األزواج يتجادلوف حوؿ أمر  

 !الذؼ يتجادلوف بو األسموب
شعر  إذافالرجل ، قاؿ فييا مف كبلـطريقة ما ي  نظر ا إلى المجادالت مؤلمة 

ي كـ ع  فبل ي   ،اوينسى أف يكوف لطيف   ،صواب ز عمى كونو عمىرك   ي   بتحد   
 وأؼ اعتراض   ،بو لشريكتوسب   مدػ األلـ الذؼ ي  يدرؾ  يبدو غير مكترث وال

وحينيا ، األسموبفتشعر بمقاومة ىذا  ،ىنا ستفيمو المرأة بأنو ىجـو بسيط  
 .ىي التي تبدأ الجداؿ اأنييظف بل  ،ال  انو يبدأ جدىو بأ رال يشع
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ـ  وحينما يتجاىل  في  اال يؤيدىنو إف ،حةو مشاعر المرأة المجر  الرجل احترا
أكثر حساسية منو  ألنياوذلؾ  ،ويزيد مف ألميا دوف أف يشعر ،مشاعرىا

 .لمتعميقات ونبرة الصوت

 من ألم لمرجال نما يسببالنساء  كال تدر 

عف عدـ الثقة  ح نبرة صوتيا معبرة  بتص ،عندما تشعر المرأة بالتحدؼ
 .مف أؼ شيءلمرجل  إيبلم االرفض أشد وىذا  ،والرفض

 قاموس المفردات الزىرية

ا جال نخر  إننا»عندما تخبرؾ الزىرية  ال نحف »إلى يا مفيي تترج ،«أبد 
في حيف يسمعيا ، «امع   عما ونجتم ئ افعل معؾ شيأ أفأريد  ،امع   جنخر 

 .ر معياقص   نو م  أالمريخي 
أنت غير ميتـ بي » ىيا بمعنيـ لدرج  ت  ت   ،«الكل يتجاىمني» حينما تقوؿو 

، «ال أكوف كذلؾ!أخشى أال أعمـ إف كنت  عزيزة  عميؾ أـ ال، و  المدة،ىذه 
 أنت ،جل مف نفسؾخت أفيجب  ،اتعسة جد   أنا»يفيميا المريخي في حيف 
 .«عل معيفا كما تيوم   أتجاىمؾلف  اأنو  ،غير ودود
محظوظة  وأناير قمت بعمل كث إنني»تعني ، «متعبة لمغاية إنني»وقوليا 

، «؟ق الراحةحستأ وأنني دجي بعمل أقـو أننيىل تؤكد لي  ،ي مساندتؾقلتم
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 رجبل   أريد يئ ا،ال تفعل ش وأنتبكل شيء  أقـو أنا» لكف المريخي يفيميا
 .«ا أعيش معوحقيقي  
تعني بيا الزىرية ، «شيءكل  أنسى أف ، أريدلقد كاف اختيارؼ غمطة»أما 
مف  ،لبعض الوقت يمسئولياتنسياف كل  وأريد ،مغايةمة لثق  م  أنا اليـو »

نؾ أشعر أف أريد فقط أ ،ف تمنحني حموال  أمر دوف ف تسألني ما األأالممكف 
ريد أ ،وفي عبلقتنا ؾمع ةسينا تعأ»يميا فلكف الرجل ي، «مضغطليـ فمت

 .«اشباع  ا  كثر سيولة و أ يع جعل حياتيفضل يستطأا شريك  
ذا قالت  تتوقع  وال ةتعب إنني»تعني فإنيا  ،«امرتب دائم   ىذا المنزؿ غير»وا 

 ءشيايي وتساعدني ببعض األأىل توافقني عمى ر ، نظفو كمو اليـوأ فأمني 
ىذا المنزؿ غير مرتب بسببؾ وكمما »ا لكف المريخي يسمعي، «بالمنزؿ؟

 .«دهو تفس  رتبت  
 نؾ لـ تعدإ»أو  ،«سبب لو المملأف أ ىخشأ»تعني  ،«لي  إحد ينصت أال »

، «؟اا خاص  ف تمنحني انتباى  أىل لؾ  ،ااسة جد  ساليـو ح يننإ ،ترغب في  
 دت  تلقد اع ،لي  إ لكنؾ ال تنصت ،عيرؾ انتباىيأ  ناأ»لكف الرجل يفيميا 

 .«ئنت شخص ممل وسيأ ،عمى ذلؾ
بعدؾ أني أن ىخشأ ،تحبني نؾ الأشعر كما لو أاليـو ، تحبني نت لـ تعدأ»

الطمئناف إلى احتاج أي نلكن ،الكثير أجميمف نؾ تحبني وتفعل أعمـ ، أ عني
 ،ناني وباردأ نت  أ»جل ر ال يفيميا، «بالكممة السحرية أحبؾ ينت تخبرنأو 

 .«ئ اعمرؼ ولـ تمنحني شي أياـمنحتؾ الكثير مف 
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 اٌصّد عنذ أهً املشَخ واٌضهشج 19
ف تقوؿ أال حينما تفكر في إتصمت  ال ألنيا ،تفسير الصمت ت سيء المرأة
 األسوأ؛في  أةجل تفكر المر ر فحينما يصمت ال ،حيلر أو تستعد لم امؤلم   ائ  شي
 الأذا ىجرني مف الممكف ا  و  ،بدألإلى اسيتركني  ،يحبني ال ني،نو يكرىنإ

 ...ستحق الحبأنا أ ،األبد ىلإحد أيحبني 
 اب لو ضغط  سب   ي  فإف ذلؾ  ،تحاوؿ مساندتو لمخروج مف صمتووحيف 

 .يتيا الحسنةنمف رغـ عمى ال اضافي  إ
حينما ، التفكير في مشكمةإلى حينما يحتاج  كيف الصمتإلى يدخل الرجل 

ا أو يعاني مف عندما يصبح منزعج  ، عف مسألة ما إجابةال يكوف لديو 
 .ع نفسواحينما يريد استجم، و ما ضغط  

 لماذا تتحدث النساء

، مع الرجل في سبب الكبلـ ةوىي ىنا متفق ،يصاؿ أو جمع معمومةإل
كثر ألتشعر بتوازف  عاؿ   فيي تفكر بصوت   و،تريد قول كتشاؼ وتفسير ماال
 .مشاعرببوح لملخمق مودة و ، و ذا كانت متضايقةإ

ال تحاولي جعل ، لذا وىنا يحدث االختبلؼ بيف االثنيف في الصمت والكبلـ
اتركيو  ،وال تقتحمي كيفو ،ا لمحديثيكوف مستعد   الرجل يتحدث حينما ال

 ىلإاتركيو  ،يريد الحديث نو الأارات إشحينما يخبرؾ ب، و سوحتى يخرج بنف
 .الحديث ف يقررأ
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فيو يتحدث  ،تقمقي بشأنو وال ،يو بالفعل بخيرف ،«بخير ناأ»يقوؿ  حينما
 .بمغة مختصرة

 بالصمت ىكيفو وتحمَّ إلى  دخل كيف تساندين رجً  

 مل  و ح  مفسعادتؾ تزيل مف عمى كاى   ،تفعمينو يجعمؾ سعيدة ئ اوجدؼ شيأ 
 .التفكير في كيف يجعمؾ سعيدة

 لو يقرأىا بعد خروجو مف كيفو جميمة   بي رسالة  كت  ا. 
   ذا طمب بطريقة مباشرةإال إا صح  ال تمنحيو ن. 
 يفرؽ بيف التعاطف  فيو يكرىيا وال ،شفقة وتحمي بالصبر وال تمنحي

 .واألسى
  ف الرعاية الزائدة تخنقأتذكرؼ. 
   عف  ببراءة  ىي تتحدث  في حيف ،امةلكونيا لو   المرأة   جل  ر يمـو ال عادة

وحينما تفعل  ،نيا تنزعج وحينيا تتحدثأف يتذكر أفعميو ، المشكبلت
 .ف لـ تجد حبل  ا  و  ىييدأ انزعاجيا حت

 ىو الحل السحرؼ  نصاتاإل. 
كتاب الرجاؿ مف المريخ و النساء مف الزىرة(  عف)
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 األحضِح املطاطُحو املىج( 21) 
 

قدار معندما ينسحبوف يستطيعوف االبتعاد ب، زمة المطاطيةحألالرجاؿ مثل ا
 .اقتراب ثـ انسحاب ثـ اقتراب ،لخمفإلى اوا ف يرتد  أمعيف قبل 

فيو  امرأة   ما يحب رجل  دعن ىنو حتأكف ر معظـ النساء يندىشف حيف يد
 ادوري  ئ ا ىا شيؤ ه وال خطؤ وليس خط ،النسحاب ثـ العودةإلى اا يحتاج دوري  

 ا.طبيعي  
مختمفة كأنيا توقفت  ألسبابألنيا تنسحب  ،تفسير االنسحاب مرأةئ اليست  

 انريد جرح   وال ،وعندما تكوف مجروحة ،عف محبتو أو ال تثق بمشاعره
وعندما يبمغ مداه ، لحرية واالستقبلؿإلى اشباع حاجتو لكنو ينسحب إل. آخر
ا ما كاف تمام  لحب والمودة فيعود كإلى اسيشعر باحتياجو  ، يعودكامبل  

 نفسيما. بالحب والمودة

 مينو يتحدثعكيف تج

ي وتحكي لو عف بعض ئف تبدأفمف الممكف  ،يقولو يجد الرجل ما ال ،اغالب  
 الحديث يتوالى ثـ ،حدث بعممو ما لؾ ويحكي بعض  باد  في   ،ممؾعمشاكل 

نؾ ممتنة بأريو شع  ، أايو ليتحدث عنيا أيض  ز حف    ،عند البوح بمشاعرؾ
 .عمى كبلمو يثن  ا  و  ،نصاتووإل لوجوده
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 ئتأثير ابتعادىم المفاج ون يميف الرجال ال

فيستطيع  ،ثار المدمرة لمعبلقة بينيمال عميو تبلفي اآلي  لس   ،ـوتفي   ل  ف فع  إ
ذافثـ  ،فردهما ليكوف بنو يريد وقت  بأف يخبرىا أ  .ا دوف نزاعاتا مع  وقت   سيأخ 

 النساء مثل الموج

 ،جيةيزداد رضاىا عف ذاتيا وييبط في حركة تمو   ،بةنيا محبو أحينما تشعر 
ينما يتغير مزاجيا تتكسر حو  ،لذروةإلى الرضا ستصل افعندما تشعر ب
نيا أؿ المزاج وتشعر دلقاع سيتبإلى افبعد أف تصل  ا،مؤقت   اموجتيا تكسر  

 .خرػ أية عف نفسيا مرة ضرا
وبعدىا تحتل  ،عياتوزي دتري ة  داخمي حب    تجد قوة   ،عندما ترتفع الموجة

 .ف تتحدث وتسمعأالطمئناف و إلى افتحتاج  ،المشاعر السمبية روحيا
والشمس  ،ألبدإلى اف ارتفاع الموجة دائـ أ -بسذاجة-بعض الرجاؿ يظنوف 
وىو  ،ترتفع وتنخفض ،نيا كالموجةأدرؾ أف إلكنو  ،ساطعة طواؿ الوقت
 .اآلخر اسيفيـ كل منيم ،كالمطا  يقترب ويبتعد

دىا سع  نو لـ ي  ق ألصع  في  ، ؿ عنوئو ر مزاجيا بسببو ومسف تغي  أيظف  الرجل
 .نو يفعل كل شيء بطريقة صحيحةمف أرغـ عمى ال

حاوؿ مساندتيا ، لكف طبيعتؾ طبيعة كما لؾ   ليا فيي ،تحاوؿ تغييرىا ال
الم تغي  ر ؾ مف المزاج ف  ف  أوت أحكامؾعف  ىوتخم   ،نصات واإلل قميبل  بالتحم  
 ار.باستمر 
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 النساءأف يف حي ف ،احرار  أ اف يكونو في أحقيـ  عفجاؿ ر ا ما يتجادؿ الدوم  
جاؿ يريدوف مساحة والنساء ر فال ،متضايقات ف  ف يك  أف عف الحق في لجادي  
 .ـدف التفي  ر  ي  
 
كتاب الرجال من المريخ و النساء من الزىرة(  عن)  
*لف)جون جراي( «
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 [13( أعطىسج اجلّعح ]21)
 

( مف الشير 13مف الدوؿ، ي عتق د أف يـو الجمعة إذا صادؼ ) في عديد  
 الميبلدؼ فيو يرتبط بالحع السيئ والكوارث بوجو  عاـ!

يوجد عديد  مف األساطير والقصص لذلؾ وسوؼ نطرحيا لكـ، لكف ال 
، بل إننا فقط نطرح وجية النظر  يعني ذلؾ موافقتنا عمى أنو يـو مشئـو

 ىذه.
( الذؼ يتزامف مع يـو الجمعة، بدأ في 13الرقـ )ي عتق د أف الخوؼ مف 

العصور الوسطى، وذلؾ نسبة  إلى بعض الروايات الدينية المسيحية التي 
م ب في يـو الجمعة بعد تناولو العشاء األخير مع  تقوؿ إف المسيح ص 

 تبلميذه االثني عشر في موندؼ.
، إذ «اإلسخريوطيييوذا »ويعتقد الكثيروف أف ذلؾ يرجع إلى التمميذ الخائف 

كاف ىو الضيف الثالث عشر الذؼ حضر عشاء يسوع األخير، وسممو 
ْمب المسيح يـو الجمعة.  لمييود، ما أدػ إلى ص 

ا، أف يـو الجمعة سيئ الحع في حد ذاتو، ما  واعتقدت بعض الكتابات أيض 
ا بصورة  مضاعفة.13جعل اقترانو بالرقـ )  ( مزعج 

ما يشير « المشئـو»متعمقة بيذا التاريخ ويوجد مف الروايات والقصص ال
إلى إنو ال توجد إجابة واضحة لتفسير الذعر المرتبط باقتراف يـو الجمعة 

 (.13بتاريخ )
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توجد خرافة سائدة في العالـ تقوؿ، إف اليـو الثالث عشر مف الشير 
في « ب د  أف يحل ال»الميبلدؼ حيف يأتي في يـو جمعة، فإف شر ا جماعي ا 

. مكاف    ما قبل نياية اليـو
( مرات عمى األكثر في كل عاـ، بل 3ويحل ىذا اليـو مرة  عمى األقل أو )

ا، ألنو  إف كل شير يبدأ بأحد، ال بد أف يكوف يومو الثالث عشر منحوس 
يصادؼ يـو جمعة، وىذا االعتقاد يصيب بعض األشخاص بالر ىاب أو 

 الفوبيا.
، «تريسكا ديكا فوبيا»ر اإلغريقي باسـ ع ر ؼ ىذا الر ىاب بداية  في العص
ـ  ذلؾ عف 13وىو خوؼ غير عقبلني مف الرقـ ) ( وكل ما يتعمق بو، نج 

خرافة قديمة انبثقت مف الخوؼ مف يـو الجمعة الموافق اليـو الثالث عشر 
 مف كل شير.

لـ تتوقف الخرافات  مف ىذا الرقـ عند عصر واحد، بل أخذت بالتزايد 
 أف أصبح ليا جذور تاريخية.واالنتشار، إلى 

ػػػػػا بالشػػػػػيطاف، فػػػػػي حػػػػػيف أف 13ففػػػػػي رومػػػػػا القديمػػػػػة، كػػػػػاف الػػػػػرقـ ) ( مرتبط 
( عقػػػػػدة. وفػػػػػي 13اإلسػػػػػكندنافييف القػػػػػدماء كػػػػػانوا يعقػػػػػدوف حبػػػػػل المشػػػػػنقة )

القػػػػػػرف التاسػػػػػػع عشػػػػػػر، كانػػػػػػت شػػػػػػركة لويػػػػػػدز لمتػػػػػػأميف البحػػػػػػرؼ فػػػػػػي لنػػػػػػدف 
ػػػػر فػػػػي يػػػػـو جمعػػػػة ) ، ال  (، وحتػػػػى13تػػػػرفض تػػػػأميف أؼ سػػػػفينة  ت بح  اليػػػػـو

ت حػػػػر  ؾ البحريػػػػة األميركيػػػػة أؼ سػػػػفينة فػػػػي ىػػػػذا الموعػػػػد. وفػػػػي ألمانيػػػػا، ب نػػػػي  
ـ، وكػػػػاف يوافػػػػق يػػػػـو 1961جػػػػدار بػػػػرليف فػػػػي الثالػػػػث عشػػػػر مػػػػف أغسػػػػطس
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جمعػػػػػػة. وفػػػػػػي ثبلثينيػػػػػػات القػػػػػػرف الماضػػػػػػي، جػػػػػػاء فػػػػػػي بعػػػػػػض الصػػػػػػحف 
( 150األميركيػػػػة، أف المعػػػػدؿ اليػػػػومي لمػػػػػزواج فػػػػي نيويػػػػورؾ وصػػػػل إلػػػػػى )

 ( زيجة نيار الجمعة.60ال يكاد يتخطى الػ) زيجة، فيما
بينمػػػػػا فػػػػػي بعػػػػػض ناطحػػػػػات السػػػػػحاب والفنػػػػػادؽ فػػػػػي الواليػػػػػات المتحػػػػػدة، ال 

( إلػػػػػػػػى 12( فػػػػػػػػي تػػػػػػػػرقيـ طوابقيػػػػػػػػا، إذ تقفػػػػػػػػز مػػػػػػػػف )13تسػػػػػػػػتخدـ الػػػػػػػػرقـ )
ؿ بػػػػػػػػػػالرقـ )14) (. وفػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػض 12A( الػػػػػػػػػػرقـ )13(، وأحيانػػػػػػػػػػا ي سػػػػػػػػػػتبد 

وكػػػػػػػػػذلؾ بعػػػػػػػػػض (، 13المستشػػػػػػػػػفيات، ال وجػػػػػػػػػود لغرفػػػػػػػػػة تحمػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػرقـ )
ل ىذا الرقـ عمى رحبلتيا.  شركات الطيراف، فبل ت دخ 

، مػػػػنيـ  ويػػػػرفض عديػػػػد مػػػػف األشػػػػخاص فعػػػػل أؼ نشػػػػا   خػػػػبلؿ ىػػػػذا اليػػػػـو
مػػػػػػف ي مغػػػػػػي رحمتػػػػػػو، وآخػػػػػػر يمغػػػػػػي زواجػػػػػػو، والػػػػػػبعض ال يتػػػػػػرؾ سػػػػػػريره أو 

 يغادر منزلو.
( مميػػػػػػػوف أمريكػػػػػػػي 21، إف حػػػػػػػوالي )«دونالػػػػػػػد دوسػػػػػػػي»وحسػػػػػػػب الطبيػػػػػػػب 

قمػػػػػق والتػػػػػوتر واإلحسػػػػػاس القػػػػػوؼ بالتشػػػػػاـؤ فػػػػػي مثػػػػػل تصػػػػػيبيـ حالػػػػػة مػػػػػف ال
.  ىذا اليـو

 
 من أبرز األحداث التي حمت في مثل ىذا اليوم

  :الكتفففففففففففففففففففففففففففاب المقفففففففففففففففففففففففففففدس والعشفففففففففففففففففففففففففففاء األخيفففففففففففففففففففففففففففر 
ػػػػػػر أف المسػػػػػػيح، فػػػػػػي العشػػػػػػاء األخيػػػػػػر بينػػػػػػو وبػػػػػػيف حواري  يػػػػػػو االثنػػػػػػي  ذ ك 

ىػػػػػػػو الشػػػػػػػخص الثالػػػػػػػث عشػػػػػػػر « ييػػػػػػػوذا اإلسػػػػػػػخريوطي»عشػػػػػػػر، كػػػػػػػاف 
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ا اليػػػـو خػػػاف ييػػػوذا المسػػػيح، وتػػػـ ىػػػذا العشػػػاء عمػػػى الطاولػػػة، وفػػػي ىػػػذ
، وفػػػػػي اليػػػػػـو التػػػػػالي «خمػػػػيس األسػػػػػرار»يػػػػـو الخمػػػػػيس الػػػػػذؼ ي عػػػػػر ؼ بػػػػػػ

صػػػػم ب  الجنػػػػود  الرومػػػػاف المسػػػػيح  )حسػػػػب المعتقػػػػد  -أؼ يػػػػـو الجمعػػػػة-
المسػػػػػػيحي(، وىػػػػػػو اليػػػػػػـو الػػػػػػذؼ ت طم ػػػػػػق عميػػػػػػو الطائفػػػػػػة المسػػػػػػيحية اسػػػػػػـ 

 «.الجمعة العظيمة»
 فرنسفففففففففففففففففففففا:  اعتقفففففففففففففففففففففال فرسفففففففففففففففففففففان الييكفففففففففففففففففففففل ففففففففففففففففففففففي 

وفػػػػي روايػػػػة  أخػػػػرػ، وباالنتقػػػػاؿ إلػػػػى العصػػػػور الوسػػػػطى فػػػػي مثػػػػل ىػػػػذا 
، أؼ يػػػػػػػػػػػػـو ) ـ، 1307( أكتوبر/تشػػػػػػػػػػػػريف أوؿ مػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػاـ 13اليػػػػػػػػػػػػـو

والم صػػػػػاد ؼ يػػػػػـو الجمعػػػػػة، تػػػػػـ اعتقػػػػػاؿ جميػػػػػع فرسػػػػػاف الييكػػػػػل بفرنسػػػػػا 
كميمنػػػػػػت »، وبتنسػػػػػػيق مػػػػػػع البابػػػػػػا «فيميػػػػػػب الرابػػػػػػع»بػػػػػػأمر مػػػػػػف الممػػػػػػؾ 

ػػػػػػـ بابػػػػػػا الفاتيكػػػػػػاف، « الخػػػػػػامس يػػػػػػت إلػػػػػػييـ ت ي  وتعر ضػػػػػػوا لمتعػػػػػػذيب وو ج  
عديػػػػدة، مثػػػػل الفسػػػػاد المػػػػالي واالحتيػػػػاؿ والسػػػػرية، كمػػػػا ات ي مػػػػوا بالوثنيػػػػة. 
وعمػػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػػف عػػػػػػدـ وجػػػػػػود أؼ أدلػػػػػػة حػػػػػػوؿ ىػػػػػػذه المػػػػػػزاعـ، فػػػػػػإنيـ 
اعترفػػػوا تحػػػت التعػػػذيب وتػػػـ إحػػػراؽ عديػػػد  مػػػنيـ فػػػي بػػػاريس. وكػػػاف قػػػد 

أمػػػػػاـ كاتدرائيػػػػػة « والؼجػػػػػاؾ دؼ مػػػػػ»تػػػػػـ إحػػػػػراؽ كبيػػػػػر فرسػػػػػاف المعبػػػػػد 
الػػػػػرب »نػػػػػوترداـ، وي قػػػػػاؿ إنػػػػػو دعػػػػػا عمػػػػػى مػػػػػف ظممػػػػػوىـ، وقػػػػػاؿ يوميػػػػػا: 

ػػػػف المػػػػذنب، وقريب ػػػػا سػػػػتنزؿ الكػػػػوارث عمػػػػى مػػػػف  ػػػػف المخطػػػػئ وم  يعمػػػػـ م 
 «.ظممونا
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  :يففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوم قطففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففع الففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرؤوس 
ارتػػػػػبط فػػػػػي بريطانيػػػػػا يػػػػػـو الجمعػػػػػة قػػػػػديم ا بيػػػػػـو تنفيػػػػػذ أحكػػػػػاـ اإلعػػػػػداـ، 

« تومػػػػػاس لوسػػػػػوف »، أصػػػػػدر ـ1907ويػػػػػـو قطػػػػػع الرقػػػػػاب. وفػػػػػي العػػػػػاـ 
، التػػػػػػػي أثػػػػػػػارت حالػػػػػػػة  مػػػػػػػف الػػػػػػػذعر فػػػػػػػي «13 الجمعػػػػػػػة يػػػػػػػـو»روايػػػػػػػة 

 بورصة ووؿ ستريت.
  توقففففففففففففففففففففففففف عففففففففففففففففففففففففرض فففففففففففففففففففففففففيمم الرعففففففففففففففففففففففففب«SAW :» 

مػػػػف سمسػػػػمة أفػػػػبلـ « The Ride»كػػػػاف مػػػػف المقػػػػرر عػػػػرض جػػػػزء 
مػػػػػػػػػػارس  13يػػػػػػػػػػـو الجمعػػػػػػػػػػة الموافػػػػػػػػػػق )« SAW»الرعػػػػػػػػػػب الناجحػػػػػػػػػػة 

يػػػػا، لكػػػػف يبػػػػدو أف ـ( لممػػػػرة األولػػػػى فػػػػي ثػػػػورب بػػػػارؾ فػػػػي بريطان2009
لعنػػػػػػة اليػػػػػػـو قػػػػػػد أصػػػػػػابت المكػػػػػػاف واضػػػػػػطروا إلػػػػػػى غمقػػػػػػو عمػػػػػػى الفػػػػػػور 

 بسبب مشاكل فنية.
  :مقتففففففففففففففففففففففل مغنففففففففففففففففففففففي الففففففففففففففففففففففراب توبففففففففففففففففففففففاك شففففففففففففففففففففففاكور 

ػػػػػػػػي د يػػػػػػػػـو الجمعػػػػػػػػة الموافػػػػػػػػق ) ـ( مقتػػػػػػػػل مغنػػػػػػػػي 1996سػػػػػػػػبتمبر  13ش 
متػػػػػأثر ا بجراحػػػػػو بعػػػػػد تعرضػػػػػو إلطػػػػػبلؽ النػػػػػار « توبػػػػػاؾ شػػػػػاكور»الػػػػػراب 

بػػػػػروس »و« مايػػػػػؾ تايسػػػػػوف »اة لػػػػػػمػػػػػف سػػػػػيارة، خػػػػػبلؿ عودتػػػػػو مػػػػػف مبػػػػػار 
 في الس فيغاس.« سيمدوف 

  :حففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوادث الطقففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففس الغريبففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة 
ـ(، سػػػػػػػقطت الثمػػػػػػػوج 2006أكتػػػػػػػوبر  13فػػػػػػػي يػػػػػػػـو الجمعػػػػػػػة الموافػػػػػػػق )
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( أشػػػػػػػػخاص 3عمػػػػػػػػى شػػػػػػػػماؿ واليػػػػػػػػة نيويػػػػػػػػورؾ، مػػػػػػػػا أدػ إلػػػػػػػػى وفػػػػػػػػاة )
 ( مميوف دوالر.130وخسائر مالية ق د  رت قيمتيا بػ)

 ( ق سففففففففففففففففففففففففففففيارتو  ( مففففففففففففففففففففففففففففرات: 5رجففففففففففففففففففففففففففففل ُتسففففففففففففففففففففففففففففر 
ـ( مػػػػػف أسػػػػػوأ األيػػػػػاـ 1998فبرايػػػػػر  13يػػػػػـو الجمعػػػػػة الموافػػػػػق ) يعتبػػػػػر

ػػػػػر قت سػػػػػيارتو «جػػػػػوف شػػػػػيريداف»فػػػػػي حيػػػػػاة المػػػػػواطف األميركػػػػػي  ، إذ س 
( جنيػػػػػػو 4000( مػػػػػرات فػػػػػي يػػػػػـو واحػػػػػػد، وخسػػػػػر يانصػػػػػيب بقيمػػػػػة )5)

إسػػػػػػػترليني، عنػػػػػػػدما وضػػػػػػػع التػػػػػػػذكرة  فػػػػػػػي جيػػػػػػػب بنطالػػػػػػػو وغسػػػػػػػمو فػػػػػػػي 
 الغسالة.

  :انتحفففففففففففففففففففففار رجفففففففففففففففففففففل بسفففففففففففففففففففففبب اكتمفففففففففففففففففففففال القمفففففففففففففففففففففر 
ـ(، دفػػػػػع اكتمػػػػػاؿ القمػػػػػر 1987فبرايػػػػػر  13يػػػػػـو الجمعػػػػػة الموافػػػػػق ) فػػػػػي

ػػػا إلػػػى االنتحػػػار عػػػف طريػػػػق 21شػػػاب ا بريطانيػػػا يبمػػػغ مػػػف العمػػػر ) ( عام 
وضػػػػػع رأسػػػػػو فػػػػػي الفػػػػػرف، إذ انفجػػػػػر المكػػػػػاف وأ صػػػػػيب ت والدتػػػػػو وسػػػػػبب 

ػػػػػػت  (35خسػػػػػػائر قيمتيػػػػػػا ) ألػػػػػػف جنيػػػػػػو إسػػػػػػترليني، ومػػػػػػع ذلػػػػػػؾ لػػػػػػـ يم 
 الشاب ولـ يتعر ض ألؼ إصابات.

  :تحطفففففففففففففففففم طفففففففففففففففففائرة تقفففففففففففففففففل فريفففففففففففففففففة لعبفففففففففففففففففة الركبفففففففففففففففففي 
ـ(، تحطمػػػػػػت طػػػػػػائرة 1972أكتػػػػػػوبر  13فػػػػػػي يػػػػػػـو الجمعػػػػػػة الموافػػػػػػق )

ْكبػػػػػػي، وعثػػػػػػر رجػػػػػػاؿ  تحمػػػػػػل عمػػػػػػى متنيػػػػػػا فريػػػػػػق أوروغػػػػػػواؼ لمعبػػػػػػة الر 
ػػػػػػا عمػػػػػػى قيػػػػػػد الحيػػػػػػاة بعػػػػػػد شػػػػػػيريف، وتبػػػػػػيف 14اإلنقػػػػػػاذ عمػػػػػػى ) ( شخص 
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تفيـ ( راكب ػػػػا لقػػػػوا حػػػػ31أنيػػػػـ نجػػػػوا مػػػػف خػػػػبلؿ تنػػػػاوؿ المحػػػػـ البشػػػػرؼ لػػػػػ)
 في الحادث.

  : دبففففففففففففففففففففففففففففففففابير تيففففففففففففففففففففففففففففففففاجم حفففففففففففففففففففففففففففففففففل زفففففففففففففففففففففففففففففففففا 
ـ  زوجػػػػػػػاف حفػػػػػػػل زفافيمػػػػػػػا يػػػػػػػـو الجمعػػػػػػػة الموافػػػػػػػق ) أغسػػػػػػػطس  13أقػػػػػػػا

ػػػػْرب مػػػػف الػػػػدبابير ييػػػػاجـ الضػػػػيوؼ، ممػػػػا 2004 ـ(، لكنيمػػػػا فوجئػػػػا بس 
ػػػػػد  العروسػػػػػاف فيػػػػػديو الحفػػػػػل بعػػػػػد أف حطمػػػػػت ضػػػػػيفة   أثػػػػػار ذعػػػػػرىـ، وفق 

 الكاميرا في محاولة  منيا إلبعاد الحشرات.
  جفففففففففففففففففل بعفففففففففففففففففد انييفففففففففففففففففار أرضفففففففففففففففففية شفففففففففففففففففقتو: وففففففففففففففففففاة ر 

قػػػػػػػرر البقػػػػػػػاء فػػػػػػػي سػػػػػػػريره يػػػػػػػـو « داز باكسػػػػػػػتر»عمػػػػػػػى الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف أف 
ػػػػػػػػف 1976أغسػػػػػػػػطس  13الجمعػػػػػػػػة الموافػػػػػػػػق ) ـ(، فػػػػػػػػإف الحػػػػػػػػع لػػػػػػػػـ يك 

( طوابػػػػػق، مػػػػػا 6حميفػػػػػو، إذ انيػػػػػارت أرضػػػػػية شػػػػػقتو وسػػػػػقط مػػػػػف نحػػػػػو )
 أدػ إلى وفاتو.

  مايكل شوبرا»ط ق العب كرة القدم :» 
( 3بعد )« ىيذر سواف»عف زوجتو « شوبرامايكل »انفصل المياجـ 

قامة حفل زفاؼ كمفيما أكثر مف ) ( 250أسابيع فقط مف زواجيما، وا 
ع ىذا الطبلؽ إلى تاريخ الزفاؼ الذؼ  ألف جنيو إسترليني، البعض ي رج 

 ـ(.2008يونيو  13أقيـ في الجمعة الموافق )
  :فففففففففففففففففففل حافمفففففففففففففففففففة  سمسفففففففففففففففففففمة أحفففففففففففففففففففداث سفففففففففففففففففففيئة لُمحص  

ل حافمة يد ، الذؼ يعػيش فػي شػماؿ ويمػز، «بوب رينفرؼ »عى قرر م حص  
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( فػػػي السػػػرير، بعػػػد تعر ضػػػو 13قضػػػاء كػػػل أيػػػاـ الجمعػػػة الموافقػػػة رقػػػـ )
، بدء ا مف تسريحو مػف العمػل،  لسمسمة مف األحداث الغريبة في ىذا اليـو
وسػػقوطو فػػي النيػػر، وتحطػػـ دراجتػػو الناريػػة، واصػػطدامو ببػػاب زجػػاجي، 

بالسػػػػرطاف عػػػػاـ « بػػػػوب»ا تػػػػوفي ( حػػػػوادث سػػػػير. عنػػػػدم4فضػػػػبل  عػػػػف )
مػػارس(  13ـ، قػػررت زوجتػػو إقامػػة جنازتػػو يػػـو الجمعػػة الموافػػق )1998

 بمثابة تحية  لو.
  :االعتقففففففففففففال بسففففففففففففبب سففففففففففففوء اختيففففففففففففار الم بففففففففففففس التنكريففففففففففففة 

ػػا عػػف شػػخص يتجػػوؿ 2008فػػي أبريػػل  ـ، تمقػػت شػػرطة ثػػامز فػػالي ببلغ 
ية القاتػػػل وسػػػط المدينػػػة شػػػاى ر ا سػػػيفو، إذ ارتػػػدػ ذاؾ الرجػػػل زؼ  شخصػػػ

 Friday»، بطػػػػػل سمسػػػػػمة الرعػػػػػب الشػػػػػييرة «جيسػػػػػوف »المتػػػػػوحش 
the 13th» واكتشػػػفت الشػػػرطة أف الرجػػػل أزاؿ  شػػػفرات المنشػػػار، وكػػػاف ،

مػػػػا  فػػػػي طريقػػػػو إلػػػػى حفمػػػػة تنكريػػػػة، فطمبػػػػت منػػػػو الشػػػػرطة تغطيػػػػة  زي  ػػػػو وا 
 سي عاق ب.

  :ىجمففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففات بففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاريس األخيففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففرة 
 13عػػػػة الموافػػػػػق )ىجمػػػػات بػػػػاريس اإلرىابيػػػػة األخيػػػػػرة حػػػػدثت يػػػػـو الجم

نػػوفمبر(، إذ ربطػػوا بػػيف اليجمػػات اإلرىابيػػة والخرافػػات السػػابقة المرتبطػػة 
 -كسػائر البمػداف الغربيػة-باليـو والتاريخ، فمعقػود طويمػة، ظػل الفرنسػيوف 

يعتقػػدوف أنػػو يستحسػػف عػػدـ السػػفر أو البػػدء بمشػػروع مسػػتقبمي ىػػاـ فػػي 
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ػػا حػػيف يوافػػق  يػػـو الجمعػػة، اليػػـو الثالػػث عشػػر مػػف كػػل شػػير، وخصوص 
 ألنو يجمب النحس، وتبوء كل األعماؿ التي تجرؼ خبللو بالفشل.

  روسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففيني»يففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوم وفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاة :» 
، مؤلػػػف الموسػػػيقى «جيوشػػػينو روسػػػيني»وفػػػي مثػػػل ىػػػذا التػػػاريخ، مػػػات 
ـ(، عػػف عمػػر نػػاىز 1970نػػوفمبر  13اإليطػػالي، يػػـو الجمعػػة الموافػػق )

ىنرؼ سػاذرالند »سيرة ( عام ا، في العاصمة الفرنسية باريس، وفق ا ل78الػ)
يػـو »لذلؾ، ليس مف الم ست غر ب أف يػتـ ربػط ىػذا اليػـو بصػفة «. إدواردز
ػػػا يجمػػػب 13ومػػػع ذلػػػؾ، فػػػإف اإليطػػػالييف يعتبػػػروف اليػػػـو )«. نحػػػس ( رقم 

( 17الحػع، وكػذلؾ الفرنسػػييف، فػي حػيف يعتبػػر اإليطػاليوف يػـو الجمعػػة )
 ىو يـو يسوء فيو الحع وتحل المصائب.

 
ليـو يبمغ حجـ الخسارة في األعماؿ في الواليات المتحدة وبسبب ىذا ا

( مميوف دوالر. وعمى جانب  آخر، بعض البمداف يقولوف إنو ليس 900)
( ليس مشئوم ا عند بعض الشعوب، ففي إيطاليا مثبل  13شؤم ا، فالجمعة )

( رقم ا جالب ا لمحع، في حيف أف اإليطالييف يروف يـو الجمعة 13يعد الرقـ )
يصادؼ السابع عشر مف كل شير، يوم ا مشئوم ا. وعديد مف الشعوب  الذؼ

اإلسبانية واليونانية تعتقد أف يـو الخميس الموافق الثالث عشر مف كل 
 شير، يوم ا مشئوم ا.
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 بعض األحداث األخرى 
في يـو « توباؾ أمارو شكورفي»أ عم ف عف موت مغني الراب المعروؼ 

 ـ.1996سبتمبر الجمعة الموافق الثالث عشر مف 
إعصار تشارلي بمغ اليابسة في جنوب فموريدا في يـو الجمعة الموافق 

 ـ.2004الثالث عشر مف أغسطس 
ضرب بوفالو، نيويورؾ، في يـو الجمعة « إعصار الجمعة الثالث عشر»

 ـ.2006الموافق الثالث عشر مف أكتوبر 
أقمار سيقترب مف األرض، أقرب مف مدارات « أبوفيس 99942»الكويكب 

 ـ.2029االتصاالت، في يـو الجمعة الموافق الثالث عشر مف أبريل 
لسبلح الجو األورغوياني، حدث في « 571»تحطـ طائرة اإلنديز الرحمة 

 ـ.1972يـو الجمعة الموافق الثالث عشر مف أكتوبر 
ـ في سوفولؾ، صاعقة ضربت 2010في عرض طيراف ويستوفت عاـ 

( بتوقيت جرينتش في يـو 13:13الساعة ) طفبل  في سف الثالثة عشرة في
 ـ.2010الجمعة الموافق الثالث عشر مف أغسطس 

طبلؽ  حدثت ىجمات في العاصمة الفرنسية باريس، إذ شممت انفجارات وا 
 ـ.2015نار في يـو الجمعة الموافق الثالث عشر مف نوفمبر 
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 ( احلة.. تني املادج واملشاعش22)

 
 شاىدت  لؾ 

م قوا لو وآخروف لف ىل يدـو الحب إل ى األبد؟ ىل لو قواعد تحكمو وبشر خ 
قوه؟ ىل المادة تقتمو أو ت حي يو؟  يتذو 

 «Ryan Gosling -رياف جوزلنج »بطولة  «Notebook»ىذا ما ناقشو 
 .«Rachel Mcadams -  راشيل ماكدـ»و

يبدأ الفيمـ بمشيد لعجوز فقدت الذاكرة، وعجوز يروؼ ليا قصة  مف كتاب 
 مستشفى الرعاية، ونبدأ معيما مشاىدة القصة التي يروييا ليا.داخل 

منا الفيمـ مف بدايتو في حالة مف الصراع الخفي بيف الطبقات، الغنى  ي دخ 
األرستقراطييف ببراءة المراىقيف « راشيل»األرستقراطي والشعبي، ت مث  ل 

 وحماس الشباب وقموب تتفت ح عمى الحب غير المشرو ، وبمصادفة  ما
، الذؼ يحاوؿ التعرؼ عمييا فترفضو مف البداية، «رياف جوزلنج»تتقابل مع 

لكنو ينجح في لفت نظرىا وجعميا تعجب بو، ألنو الجانب اآلخر مف الحياة 
التي لـ تختبره وىي الفتاة المراىقة التي عمى أعتاب الشباب، والتي تفعل 

، تتعمـ كل شيء بطريقة صحيحة؛ تتعمـ، تدرس، تتفوؽ، تدرس بيانو
لغات... وليا مخطط دقيق في الحياة ورؤية مستقبمية، وىو الشاب الشعبي، 
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لف نقوؿ الفقير، لكنو مقارنة  بعائمتيا ىو فقير وال شيء لديو؛ ال تعميـ الئق، 
ا ىناؾ.  ال قصر كبير، ال مخطط دقيق لحياتو... اليـو ىنا وغد 

ستمتاع  بالحياة، فكاف ىو التقى الجانباف في لقاءات وم واع دات، عم م يا اال
الجانب السعيد ليا بط ر قو المجنونة في جعميا تضحؾ مف قمبيا بالجنوف 
الذؼ افتقدتو في حياتيا المرسومة بدقة مف جانب والدييا، فانطمقت دوف 

 توقف وانجرفت في طوفاف حبيا لو.
مو لمعائمة، ىنا قالت الوالدة: إنو ال  نقطة التحوؿ ىنا، حينما حاولت أف ت قد  

يصمح ليا )إنو فقط قمامة، ال يميق لؾ(. والدىا كاف يعتقد أنو فقط حب  
رأؼ « رياف»صيف  سيتبلشى حالما تنتقل الستكماؿ دراستيا. حينما سمع 

الوالديف، كأنما أفاؽ ىو، أو أف كرامتو لـ تسمح لو باالستمرار، أو أشفق 
ى حق وأف أماميا عمييا مف مصير متخبط معو، فأخبرىا بأف والدتيا عم

 العالـ ولف يستطيع ىو منحيا األشياء الجميمة التي تتوقعيا.
انفصبل، ذىبت ىي إلى العالـ خارج قريتيا الصغيرة، وأكممت حمميا، أو 

م يا لمدة عاـ ) ( رسالة حجبتيا عنيا 365فمنق ل حمـ والدتيا، وىو راس 
ْطبتيا بأحد األغنياء المساويف مف ا لطبقة نفسيا، لـ تكف والدتيا، ثـ تمت خ 
 سعيدة نوع ا ما، لكنو ىو الموافق لكل توقعات العائمة.

عادت إلى قريتيا التي تركت فييا حبيا حينما شاىدت صورتو في الجرائد 
أماـ منزؿ األحبلـ، وىو منزؿ كانت تخبره بأنيا تريد أف تحيا فيو، منزؿ 

ل عمى الحديقة. بعد المقاء والتشاحف والتشبث بيا مف ناحيتو بعد  أبيض ي ط 
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كل تمؾ السنيف، وبعد معرفتيا أف والدتيا أخف ت الخطابات عنيا، عاد  الحب 
الذؼ ظل مختفي ا خمف الغياب، عاد قوي ا أكثر مف ذؼ قبل. صارحت 

ا عمى عقب، وعاشت معو سعيدة.  خطيبيا وقم ب ت عالميا رأس 
كرتيا عمى أثر وىنا تأتي أوؿ لقطة، فنعرؼ أف تمؾ السيدة التي فقدت ذا

، وىو في الحقيقة «ىو»، والعجوز الذؼ يروؼ ليا القصة «ىي»الزىايمر 
 يروؼ ليا قصتيما مع ا، ظل  وفي ا حتى بعد أف فقدت ذاكرتيا إلى األبد.

الحب األبدؼ المستحيل حققو لنا الفيمـ، مما يجعمنا ننتظر أف نراه حقيقة! 
يقة، التوافق االجتماعي ال بد لكف، الواقع لو رأؼ مختمف، فعمى أرض الحق

أف نجد الحد األدنى منو، كما أف التوافق العقمي مطموب، قد  -عمى األقل-
يتبلشى الفرؽ الطبقي إذا حدث تبلقي عقمي، لكف يظل الفراؽ ي طال ب 
بالمساواة في الفيمـ، ىي ىبطت درجاتيا إليو بعقل  راض  ألنيا تعمـ مقدرتو 

ا، ولـ ت س عمى االرتقاء جيد  ندـ ألنو استمر في النمو إلى األعمى وأس 
المنزؿ وتولى الرعاية كاممة  كي يصعدا مع ا في مستوػ الئق، وىو 

 المطموب في كل العبلقات.
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 ( وهُ االخرُاس23)

 
 شاىدت  لؾ 

« مج رياف»فيمـ رومانسي قديـ لمحبوبتي الجميمة  ،«French Kiss»فيمـ 
 يناقش قضية ىامة.« كيفيف كبليف»و

ىل أنت تحب بالفعل مف اخترتو ليكمل معؾ طريقؾ، أـ أف فقط الظروؼ 
التي ألقتو في طريقؾ جعمتؾ تتوىـ ذلؾ وجعمتؾ تتوىـ أنؾ إف تركتو أو 
تركؾ لف تعثر عمى مف تحبو أو يحبؾ، أـ أف الشخص المناسب الحقيقي 
لف تعثر عميو لوقوفؾ مكانؾ في البقعة المعتمة نفسيا التي ال ترػ فييا 

ا سوػ المتاح أمامؾ فقط؟  أحد 
)مج رياف( التي تعد تجييزات الزواج بخطيبيا، « كيت»يتحدث الفيمـ عف 

ا مف االختبلفات، وىي نفسيا تراىا، لكف بعض  والمذيف نرػ بينيما عديد 
التشابيات العقبلنية تجعميا تكمل وتوىـ نفسيا بأنيا تحبو، وىكذا ىي 

 عبلقتيما، توافقات عقبلنية.
سافر خطيبيا إلى فرنسا واتصل بيا تمفوني ا قائبل  إنو لف يكمل معيا فجأة 

ىذا األمر وقررت « كيت»ألنو وقع في حب فتاة فرنسية جميمة، لـ تتقبل 
 أف تسافر لتستعيده.



 العالـ مف باب موارب 

 نياد كراره

 

 Page 81 الفكر الحر

 

وفي سمسمة  مف المفارقات التي تحدث، تتعرؼ عمى رجل فرنسي، وىو 
ا وقع في بمرور الوقت وقعت في حبو، «. كيڤف كبليف»الممثل  وىو أيض 

حبيا دوف أف يدرؼ في البداية، كاف يساعدىا مف أجل مصمحتو الشخصية، 
ا بو كاف يريد تيريبو ليشترؼ بو مزارع عنب ويحقق  ا خاص  ْقد  فيي تممؾ ع 
حممو، وىي عممت أنو ي ير  بو في متعمقاتيا، فتـ االتفاؽ عمى أف يساعدىا 

ْقد بعدىا.بنصائحو عمى استعادة خطيبيا مقابل أف ت  منحو الع 
كاف المخطط أف يتـ الترتيب لمقاء بينيا وبيف خطيبيا، لكف بشر  أف تبيره 
بشخصيتيا وال م باالتيا تجاىو ومبلبسيا وجماليا كذلؾ، فيعرؼ كـ ىو 

الميمة تبديف »مخطئ بتركيا ويعود إلييا، وحدث كل ذلؾ بالفعل، قاؿ ليا: 
ا زلت  كما أنت  عمى سجيتؾ، كأنما مختمفة  حق ا، وعمى الرغـ مف ذلؾ، م

ىذه الجممة «. أحدىـ قد أضاء النور بداخمؾ، لماذا لـ يكف أنا يا كيت؟
)مج رياف(، جعمتيا تفيـ ذاتيا بالفعل، « كيت»أضاء ت كمصباح  في عقل 

جعمتيا تتأكد مف أنو ليس المناسب ىنا، وأف كل ما فعمتو ىو محاولة 
 ا.استعادة ما ليس ليا وال يناسبي

في النياية، ذىبت إلى صديقيا الفرنسي لتبقى معو بعد أف اشترػ مزارع 
 العنب، واعترفا بالحب.

نستنتج أننا جميع ا نممؾ بقعة  مضيئة، ىناؾ مف يزيدىا ضياء  بوجوده، 
ميا فتبقى في داخل الروح م كب مة  في انتظار شخص  ما، أو  وىناؾ مف ي حج  

ظر فقط الشخص المناسب كي ينطمق ويعـ شعور  ما... النور بداخمنا ينت
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الروح كميا، وحينما يحدث يجعمنا أجمل، حتى مبلمحنا تصبح أجمل في 
وجود الحبيب، فنصبح أكثر ثقة  بالنفس معو وأنجح في وجوده وبدعمو. 
فإذا كنت  في عبلقة  مؤذية  تمتمئ بعدـ التقدير، الخذالف، اإلحباطات 

عدـ االطمئناف، اليأس واإلرىاؽ الدائـ في  المستمرة، الحزف الدائـ، الخوؼ،
محاولة إثبات كـ أنت جيد وكـ أنت تستحق الحب مف الطرؼ اآلخر، فبل 

 تكمل فييا.
الحب الحقيقي مصباح  في العتمة، اعث ر عمى مصباحؾ، اعث ر عمى مف 
يجعمؾ تشعر أنؾ بالفعل تستحق أف ت ح ب كما أنت، دوف بذؿ مجيود 

ا آخر كي  تستحق المحبة، وال تستسمـ لبلختيار المتاح لمجرد لتكوف شخص 
 أنو مناسب.
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 ٌذَه تشَذ واسد( 24)

 
 شاىدت  لؾ 

 ؟ىل يتحوؿ الكره إلى حب
قد  ،بينكما حوارات أخرػ  أخرػ ودار   ىل عدوؾ إذا قابمتو في ظروؼ  

 حبيب؟إلى يتحوؿ 
 ر طريقة نظرتنا وتفاعمنا مع األمور؟غي   رنا الحب وي  غي   ىل ي  
مج »، لػ«You've Got Mail - لديؾ بريد»لفيمـ  ىي الفكرة الرئيسية ىذه
 .«تـو ىانكس»و« رياف
 
لـ تكوني صاحبة محل الكتب في  وأنت   ،ذا لـ أكف أنا چو فوكس لمكتبإ»

 «؟عف ذلؾ مختمفة   ىل كنا سنتعامل بطريقة   ،الزاوية
 

الدتيا لبيع الكتب مف و  التي ورثت محبل  « مج رياف»يحكي الفيمـ عف 
بل مركز ثقافي  ،وىو ليس مجرد محل ،وىو الوحيد في منطقتيا ،اةتوف  الم  

ث الجماؿ في المجتمع مف تمنحو النجاح وتب  و « جم»ب حار  ت   .صغير
 .لكبيرإلى ا الصغير
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بالطبع و  ،لمكتب كبير   أعمف رحل أعماؿ كبير عف افتتاح محل    ،فجأة
مما يضر بيا  ،قع مميزأفضل منيا وعمى مساحة أكبر ومو  بإمكانيات
 .غبلؽ محمياإلى إ ضطر تويجعميا 

نو أولـ تكف تعمـ  ،«جوف فوكس»حاورىا مالؾ المحل  مدة،خبلؿ تمؾ ال
ثـ حينما عممت  ،تمقائيتيا المعيودةبفحادثتو بأريحية كاممة و ، ىو

الشخص الذؼ  ،يايلإل بالنسبة حت  فيو كالم   يو،لإتغيرت نظرتيا  ،بشخصيتو
 .ؿز ليسرؽ حمميا الذؼ تحممو منذ األ أتى مف العدـ
تتعرؼ  ،تحدث ليا في برنامج محادثات مجيولة أخرػ صدفة  ،في المقابل

، ـ معوما رأت مف تناغ  وتنتظر محادثاتو ل   ،او جد  يلإعمى شخص وتنجذب 
 .«فوكس» نوألنكتشف  ،ثـ يقررا أف يتبلقيا

ر ليا ذلؾ وال ظي  ي   لكنو ال ،مف نافذة خارجية لممطعـ ينيا ىأيراىا ويعمـ 
 .يخبرىا بشخصيتو

لقد »: قالت لو، عندما كشف عف شخصيتوو  ،النياية ىلإ األحداثتوالت 
 .«ا أف تكوف أنتتمنيت جد  

 .ا بالحبارتبطا وأصبح المحل الصغير كبير  
ؾ الجيد فيطغى ر جانب  ظي  ي  ، ألفضلإلى ار األشخاص غي   الحب الحقيقي ي  

 ، ال تراه داخمؾالحب يبني جماال  . اجماؿ أيض   إلىلو حو   وي   ئعمى كل سي
 .ج النور مف عتمتؾخر  أو ربما ي  



 العالـ مف باب موارب 

 نياد كراره

 

 Page 85 الفكر الحر

 

ـ عمى األشخاص دوف كْ وىو الح   ،اجد   اىام   اش جزء  ناق  ف الفيمـ ي  أكما 
وكـ قمت عنو  ئ،بأنو سي اكم  عميو ح   أطمقت   ـ مف شخص  فك  ، معرفة
 .وتبيف العكس ا،مبلئكي  

فامنح اآلخريف الفرصة لتعرفيـ ، مف الجنوف ىو ضرب  ،فالحكـ دوف معرفة
 .ايحبوؾ أيض  لبل و  ،ؾو ويعرف
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 ( ِذَنح املالئىح25)
 

 شاىدت  لؾ 
 ىل يوجد مبلئكة عمى األرض؟

 ىل نستطيع أف نراىـ؟
بالطبع كمسمميف، أجاب ديننا عف كل تمؾ التساؤالت، لكننا ىنا سنتحدث 

 مف وجية نظر أدبية تمام ا.
 «سيث»، سنرػ المبلؾ «City of Angels -ئكة مدينة المبل»في فيمـ 

)نيكوالس كيدج( الذؼ يقبض أرواح الموتى، فبل يراه سوػ مف سيموت، 
يحيا حياة  ببل مشاعر وال انفعاالت، أكثر متعة  لو ىو وعالـ المبلئكة، 

 مراقبة الغروب عمى الشاطئ ومراقبة الموج يعمو وييبط.
)مج رياف(،  «ماجي»الطبيبة   -مصادفة  في المستشفى- «سيث»يمتقي 

والتي ال تؤمف بوجود مبلئكة، بل تؤمف فقط أف وظيفتيا تجعميا قادرة  عمى 
 إنقاذ األرواح مف الموت.

تيا، إذ  يمتقي بيا حينما كانت تبكي عمى وفاة أحد األشخاص في عممية  أجر 
ا، والذؼ ىال و أنيا شعرت بوجوده ل كنيا جمست تبكي، ما جعمو يتأثر بيا جد 

 ال تراه.
ثـ ظير ليا عدة مرات، ودارت بينيما حوارات شتى، فاقتربا أكثر، مما 

 جعمو يحبيا وجعميا تحبو.
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ا،  وفي لقطات  سريعة، كمما التقطت لو صورة ال تجده، بل تجد مكانو ضوء 
قو،  بيا، وحينما أخبرىا أنو مبلؾ لـ ت صد   مما زاد شكوكيا تجاىو وتعج 

 روب مف عبلقتيما التي ما زالت في بدايتيا.وظن ت أنو يريد الي
ا ما مستمقي ا عمى فراش  و شخص  وفي مفارقة  أخرػ، رأػ في المستشفى نفس 

لف أموت اآلف، »المرض، إذ أحس  بو األخير لكنو لـ ير ه، ووجده يصيح 
وحاوره، أخبره أنو كاف مبلك ا  «سيث». وحينما ظير لو «أخبرىـ بذلؾ

 سأؿ عف كيفية الخروج مف مبلئكيتو والتعايش كالبشر. سابق ا، وحينما مل  
كاف أكبر،  «ماجي»أنيـ يمكنيـ ذلؾ، وفكر كثير ا، لكف حبو لػ «سيث»ذ ى ل 

كانت المسافة بيف مبلئكيتو وتحولو إلى بشرؼ ىي األلـ، إذ يتوجب عميو 
أف ي مقي نفسو مف أعمى بناية ليسقط مرتطم ا باألرض، حينيا يخرج مف 

 بداخمو ويتحوؿ إلى إنساف، وفعميا.المبلؾ 
ا كل حياتو السابقة كمبلؾ، وحينما أفاؽ مف  سقط مرتطم ا باألرض، تارك 
ا  األلـ وشعر بالدماء تنساب عمى فمو وأحس  باأللـ ألوؿ مرة، ضحؾ سعيد 

 أنو يشعر وأنو قد تحوؿ إلى إنساف أخير ا.
ا بعد معاناة  لمذىاب، فيو ال يممؾ  ماال  وال أؼ شيء آخر، ذىب إلييا سعيد 

وعندما وصل إلييا مرىق ا م مز ؽ الثياب، أدخم تو وداوتو، ثـ بدأت تتساءؿ 
ني و، لكنيا لـ تقتنع بشيء.  عف ك 

يتعرؼ عمى نفسو وعمى األشياء مف  «سيث»قضيا مع ا بعض  الوقت، و
 حولو، فيو ألوؿ مرة يتذوؽ ويشـ ويممس.
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المتجر، وفي حادث  بشع  تموت،  لتبتاع بعض األشياء مف «ماجي»تركتو 
 تمفع أنفاسيا األخيرة بيف يديو وتخبره أنيا سعيدة وأنيا تراىـ، ترػ النور.

بعد ذلؾ، نرػ لقطة  لو وىو يجرؼ عمى الشاطئ نفسو الذؼ اعتاد أف يقف 
عميو مع أقرانو المبلئكة ليشاىدوا الغروب، لكنو اآلف يخمع حذاءه وجوربو 

مف تحتو ومممس الماء الذؼ يحتويو مرة تمو ويستشعر مممس الرماؿ 
األخرػ، وصديقو المبلؾ المقرب لو يراه ويبتسـ، ربما يفكر ىو اآلخر في 

 ترؾ مبلئكيتو.
 دعونا نراه من منظوٍر آخر...

ػػػػا لػػػػؾ؟ أو ىػػػػل يمنحػػػػؾ كػػػػل مػػػػا تتمنػػػػى  ىػػػػل وضػػػػعؾ الحػػػػالي مناسػػػػب تمام 
 مف آماؿ وطموحات؟

بؾ الوض  ع فارحل، أنت لست  شجرة.قالوا قديم ا، إذا لـ ي ناس 
ػػػػػػل إذا لػػػػػػـ  ػػػػػػل إذا لػػػػػػـ يمنحػػػػػػؾ عمم ػػػػػػؾ مػػػػػػا تطمػػػػػػح إليػػػػػػو، ا رح  بالفعػػػػػػل، ا رح 
ػػػػل قبػػػػل أف تمنحػػػػؾ اليػػػػأس والحػػػػزف الػػػػدائـ،  تمنحػػػػؾ عبلقػػػػة  مػػػػا تتمنػػػػى، ا رح 
جػػػػرب الحمػػػػوؿ األخػػػػرػ ولػػػػو كانػػػػت مؤلمػػػػة، ففػػػػي بعػػػػض األوقػػػػات، تنبػػػػت 

سػػػػػبؾ قػػػػػد السػػػػػعادة مػػػػػف بػػػػػيف ضػػػػػموع األلػػػػػـ، والطريػػػػػق إلػػػػػى مػػػػػا تحػػػػػب وينا
ػػػػػػل فتشػػػػػػعر أنػػػػػػؾ مػػػػػػا عشػػػػػػت  ػػػػػػا بالمصػػػػػػائب واآلالـ، ثػػػػػػـ ت ص  يكػػػػػػوف محفوف 

ا.  قبميا أبد 
ر، ربمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطرة تػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدؼ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادة. خػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط 
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 ٌثعض املماالخ اٌىرة واملصادس

 ٌغح اجلغذ. –تُرت وٍُنرىْ 

 اٌرنُّح اٌزاذُح. –دًَ واسَنجٍ 

 اٌرنُّح اٌزاذُح. –د. ئتشاهُُ اٌفمٍ 

 املشَخ و اٌنغاء ِٓ اٌضهشجوراب اٌشجاي ِٓ 
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 اٌرعشَف تاملإٌف

 هناد وشاسه

 واذثح وسوائُح ِصشَح، وِشاجع حغاتاخ تىصاسج اٌعذي. 

صددذس  ددا ورددة ِشددرتوح ِ ددًح )تددى) اٌصدد ثح(، و)لطددشاخ         

 .وعشىائُح َامسني  ِطش

 تاإلضافح ئىل عذج ورة فشدَحح 

o .)اجملّىعح اٌمصصُح )ُٔغاْ اٌىجع 

o َح )ِذْ اٌفشاشاخ(.وراب لصائذ ٔ ش 

o  ،)ٌسواَح )اٌذِشىس 

o     .)ٍُسواَح )آخش حذود احل 

o    وئٌىرتؤًُّددددددا صددددددذس  ددددددا وردددددداب تعنددددددىاْ )أوساق احلددددددة

 األخريج(.
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 دددددا اٌعذَدددددذ ِدددددٓ املمددددداالخ واٌمصدددددائذ املنشدددددىسج عٍدددددً املىالدددددع     

اإلٌىرتؤُددددح املخرٍفددددح، وصددددذس  ددددا عددددذد ِددددٓ اٌمصدددد    جشائددددذ 

 ىخ اٌشعة(، جشَذج )اٌمصح(، وغريها.خمرٍفح، ِ ًح جشَذج )ص

مت ذصددعُذ لصددرها اٌمصددريج )ئٔغدداْ( ئىل املشحٍددح لثددً اٌنهائُددح ملغدداتمح       

 ترأح ٌٍمصح اٌمصريج.

ٔاٌدددد عدددذج شدددهاداخ ذمدددذَش ِدددٓ ِإعغدددح لٍّدددٍ اٌ مافُدددح، وشدددهادج      

ذمددذَش ِددٓ فشَددك وددزا حٍددُ ٌٍددذعُ، وأَضعددا دسع اإلتددذاع األدتددٍ ِددٓ     

 ِنرذي اإلدسَغٍ.

عددداتمعا ِنصدددة ٔائدددة سئدددُظ جمٍدددظ ئداسج ِىلدددع اٌصددد ثح      شدددغٍد 

 ُٔىص.
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وعدددددداتمعا املددددددذَش اٌرنفُددددددزٌ ٌددددددذاس اٌصدددددد ثح اٌ مافُددددددح ٌٍنشددددددش    

اإلٌىرتؤددددددٍ، تاإلضددددددافح ئىل وىهنددددددا عضددددددى ا ِإع غ ددددددا ٌٍصدددددد ثح    

 اٌ مافُح.

أِددددا حاًٌُّددددا فهددددٍ سئددددُظ جمٍددددظ ئداسج ِىلددددع وجشَددددذج اٌفىددددش     

ئداسج داس اٌفىددددش احلددددش، ئىل جأددددة شددددغٍها ِنصددددة سئددددُظ جمٍددددظ   

 احلش ٌٍنشش اإلٌىرتؤٍ.
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